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عري�سة توقيعات لالإطاحة بالأمني العام لالأفالن
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ت�سود حالة من »التوتر ال�سامت » اأع�ساء قياديني يف حزب جبهة التحرير الوطني ب�سبب 
عدم قدرة بع�س الوجوه على �سمان مكان يف ت�سكيلة املكتب ال�سيا�سي للحزب على عك�س ما 

حدث يف عهد بع�س الأمناء العامني ال�سابقني
وداد احلاج

القياديني  من  جمموعة  ا�صطدم 
اأيام  قبل  الأفالن  يف  البارزين  
الأمني  اأبداه  الذي  ال�صديد  بالرف�ض 
بعجي  الف�صل  اأبو  للحزب  العام 
بخ�صو�ض ت�صكيلة املكتب ال�صيا�صي 
الذي اأراد البع�ض ال�صتف�صار عنها و 

�صمل الرف�ض حماولة بع�ض الأطراف 
هذا  اأمام  معينة،و  اأ�صماء  اقرتاح 
املعنيون  به  جوبه  الذي  الن�صداد 
�رشع هوؤلء يف حت�صري خطة انتقامية 
من موقف الرجل القوي مرحليا يف 
من  الو�صط  علمت  حيث  احلزب 
اأن  احلزب   داخل  موثوق  م�صدر 
كبري  جماهريي  لتنظيم  عاما  اأمينا 

الأمة  جمل�ض  يف  ع�صو  رفقة  �رشع 
يف جمع توقيعات من اأع�صاء اللجنة 
العام  بالأمني  لالإطاحة  املركزية 
كانت  حال  يف  القادم  الجتماع  يف 
خمالفة  ال�صيا�صي  املكتب  ت�صكيلة 
اأي�صا  الثنائي  اقرتح  و  لأهوائهم 
املغادرة  خيار  منهم  مقربني  على 
قبل  الجتماعات  لقاعة  اجلماعية 

ر�صميا  الأعمال  عن جدول  الإعالن 
مما  القانوين  الن�صاب  حاجز  لك�رش 
يعني اآليا عدم قدرة اأبوالف�صل بعجي 
اأع�صاء  كذلك  و  قائمته  مترير  على 

اللجان الدائمة.
وقع  قيادة احلزب  فاإن  و كما معلوم 
اأوت  من   29 تاريخ   على  اختيارها  
باملركز  الجتماع  لعقد  اجلاري 

اللطيف  “عبد  للموؤمترات  الدويل 
رحال” بالعا�صمة 

جدول  فاإن  �صابق   بيان  وح�صب 
تقرير  ت�صمن   الجتماعي  اأعمال 
حول  وعر�ض  للحزب  العام  الأمني 
تعديل  م�رشوع  يف  احلزب  م�صاهمة 

ت�صكيلة   على  وامل�صادقة  الد�صتور 
ت�صكيلة  وتزكية  الدائمة  اللجان 
التي  النقطة  هذه  ال�صيا�صي  املكتب 
تثري حفيظة قطاع وا�صع من اأع�صاء 
اللجنة املركزية الذي يطالبون بتبني 

خيار النتخاب ورف�ض التزكية.

وزير التجارة يحل  بتمرنا�ست 

جت�سيد القرار الوزاري امل�سرتك لتجارة املقاي�سة
.     ان�سغالت جتار املناطق احلدودية يف الواجهة

وزير  اليوم  يحل  اأن  املرتقب  من 
الوزير  مبعية  رزيق  كمال  التجارة 
اخلارجية  بالتجارة  املكلف  املنتدب 
لولية  عمل  زيارة  يف  بكاي  عي�صى 
مترنا�صت احلدودية ملتابعة ما مدى 
امل�صرتك  الوزاري  القرار  جت�صيد 
لتعليمات  تنفيذا  املقاي�صة  لتجارة 
رئي�ض اجلمهورية . وتاأتي زيارة العمل 
مع  الولية  احلدودية  لهذه  والتفقد 
دولتي مايل والنيجر  من طرف وزير 
املكلف  املنتدب  الوزير  و  التجارة 
جت�صيد  اخلارجية  ملتابعة  بالتجارة 
القرار الوزاري امل�صرتك بني وزارتي 
التجارة و املالية الذي يحدد �رشوط 
املقاي�صة  جتارة  ممار�صة  كيفيات  و 
ال�صهر  مطلع  ال�صادر  احلدودية 
اإ�صافة   ، الر�صمية  باجلريدة  اجلاري 
التنظيمي  الإجراء  تفعيل  معاينة  اإىل 

لفائدة  الوزارة  اإتخذته  الذي  اجلديد 
لتاأطري  القت�صاديني  املتعاملني 
اجلوار  دول  نحو  الت�صدير  عمليات 
يق�صي  والذي  الإفريقي  ال�صاحل  و 
امل�صدرة  املنتجات  نقل  ب�صمان 
للنقل  العمومي  املجمع  طرف  من 
اىل  “لوجي�صرتان�ض”  واللوج�صتيك 
على  �صفر  الكيلومرتية  النقطة  غاية 
م�صتوى ال�رشيط احلدودي مع كل بلد، 
كما �صيتم خالل الزيارة تد�صني وزيارة 
بع�ض املرافق التابعة للقطاع اإ�صافة 
املتعاملني  مع  خا�صة  لقاءات  اىل 

الإقت�صاديني بالولية املذكورة .
جتار  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
رئي�ض  وتعليمات  قرارات  املقاي�صة 
تفعيل  لعادة  الرامية  اجلمهورية 
م�صدر  تعترب  التي  املقاي�صة  جتارة 
رزق اغلبية �صاكنة املناطق احلدودية 

اأطر  و  نظم  وفق   ، بال�صكان  الأهلة 
قانونية .

عديد  فقد نا�صد  اأخر  �صياق  ويف 
باملقاطعة  التجاري  لل�صاأن  املتتبعني 
بولية  احلدودية  قزام  عني  الإدارية 
 ، النيجر  مع  احلدودية  مترنا�صت 
وزير التجارة كمال رزيق ب�رشورة فتح  
ما  حقيقة  على  حتقيق  للوقوف 
اأ�صموه بالتجاوزات واخلروق التي ظل 
ل  املثال  �صبيل  وعلى  عنها  م�صكوت 
جتاري  �صجل   400 اإح�صاء  احل�رش 
 ، فقط  ر�صمي  ن�صاط   100 بينها  من 
خمبزات   06 ن�صاط  لت�صجيل  اإ�صافة 
على  خمبزة   28 عن  يزيد  وما  فقط 
ب�صلة   ربطه حمدثونا  ما  وهو  الورق 
جميع هذه الأن�صطة بجرمية التهريب 
قولهم  ح�صب  الوطني  القت�صاد  و 
دخول  عدم  هو  بلة  الطني  زاد  ومما 

املنطقة  لهذه  ال�صتهالكية  ال�صلع 
احلدودية منذ فرتة طويلة .

عدد  ا�صتكى  فقد  ثانية  جهة  من 
احلدودية  املنطقة  بهذه  التجار  من 
املذكورة مما اأ�صموه بتف�صي العراقيل 
 ، الإداري  التع�صف  و  البريوقراطية 
امل�صكل  من  املت�رشرين  اأكد  حيث 
القائم حيث تنطلق املعاناة من حلظة 
�صحب طلب جلب ال�صلع ، اأين يتوجه 
التاجر اإىل مديرية التجارة بتمرنا�صت 
للتاأ�صري على الطلب قبل املرور على 
ثم  ومن  اجلزائرية  اجلمارك  م�صالح 
البيع  لنقاط  بها  للتوجه  ال�صلع  �صحن 
الو�صعية  هذه  اأن  حيث   ، قزام  بعني 
اأمره   على  املغلوب  التاجر  جعلت 
�صوى  احلقوق  من  ميلك  ل  اأنه  يوؤكد 

الهوية الوطنية  .
اأحمد باحلاج

الرجل الثاين يف حركة البناء اأحمد الدان لـ" الو�سط "

اجتماع ثان ملبادرة قوى الإ�سالح هذا اخلمي�س
.     اأحزاب وجمعيات جديدة تلتحق باملبادرة 

البناء  حلركة  العام  الأمني  ك�صف 
البناء  الدان حركة  اأحمد  الوطني 
الوطنية  املبادرة  اأطراف  اأن  الوطني 
اخلمي�ض  يوم  جتتمع  الإ�صالح  لقوى 
كافة  الطالع  اأجل  من  القادم 
الأطراف على العمل الذي مت اإجنازه 
كما   ، قادمة  ملراحل  والتخطيط 
الو�صط  ل«  ت�رشيح  يف  الدان  يتوقع 
�صيا�صية وحركة  اأحزاب  ا�صتقطاب   «
جمعوية اأخرى اإىل هذه املبادرة التي 
احلراك  مطالب  تنفيذ  على  تعمل 
ال�صلمي  التغيري  ال�صعبي يف مقدمتها 

والد�صتوري الآمن.
البناء  حلركة  العام  الأمني  وقال 
لقوى  الوطنية  املبادرة  اأن  الوطني 
اخلمي�ض  يوم  �صتجتمع  الإ�صالح 

القادم من اجل اطالع كافة الأطراف 
على العمل الذي مت اإجنازه منذ ميالد 
وكذا عر�ض خطوطها  املبادرة  هذه 
العري�صة على رئي�ض اجلمهورية عبد 
الذي  ال�صتقبال  تبون خالل  املجيد 
خ�ض بهم اأطرافها الأ�صبوع الفارط ، 
ورف�ض اأحمد الدان يف هذا الت�رشيح 
الأولية  بالنتائج  �صماه  عما  الك�صف 
اإىل  قال  كما  الأمر  تاركا  للمبادرة 
م�صوؤويل  بني  الجتماع  انتهاء  غاية 
وال�صخ�صيات  واجلمعيات  الأحزاب 
تهدف  التي  املبادرة  لهذه  امل�صكلة 
ال�صعبي  اإىل جت�صيد مطالب احلراك 
بني  موحدة  �صيا�صية  عمل  بخارطة 
على  تركز  حيث  الأطراف  هذه 
وبناء  ال�صلمي  التغيري  الد�صتوري 

واأخلقة احلياة  قاعدة حزبية جديدة 
ال�صيا�صية واإزالة روا�صب ف�صاد الطبقة 
الفارطة.  ال�صنوات  خالل  ال�صيا�صية 
من جهة اأخرى ك�صف نف�ض املتحدث 
جلميع  مفتوحة  لتزال  املبادرة  اأن 
وال�صخ�صيات  ال�صيا�صية  الأطراف 
دون  اجلمعوية  واحلركة  الوطنية 
ا�صتثناء ومن جميع التيارات ال�صيا�صية 
مربزا اأن املبادرة لقيت ات�صالت من 
يف  نا�صطة  وجمعيات  اأخرى  اأحزاب 
اللتحاق  تريد  املجالت  خمتلف 
ح�صبه  تهدف  املبادرة  التي  بهذه 
اإطار للقوى الوطنية النزيهة  اإىل بناء 
املوؤمنة  الوطنية  للثوابت  الوفية 
بالتحول الدميقراطي الآمن وامل�صار 
مكت�صبات  وحماية  الد�صتوري 

تطلعاته  وجت�صيد  ال�صعبي  احلراك 
وتعزيز  الأمة  هوية  حت�صني  و�صمان 
املكا�صب  ودعم  الوطنية،  الوحدة 
الن�صيج  وحماية  الدميقراطية 
متا�صكه  وتعزيز  الوطني  املجتمعي 
وكذا  متزيقه  حماولت  وجترمي 
للتكفل  ناجعة  باإجراءات  املبادرة 
للمواطن  الجتماعية  بالو�صعية 
وباء  جراء  ال�صحية  الأزمة  وتبعات 
 ، الوطني  القت�صاد  واإنعا�ض  كورونا 
الوافدين  اأ�صماء  عن  الك�صف  و�صيتم 
ت�صم  التي  املبادرة  لهذه  اجلدد 
وجمعيات  اأحزاب  عدة  الآن  حلد 
و�صخ�صيات وطنية بعد نهاية اجتماع 

اخلمي�ض القادم .
عطار ب

رئي�س اللجنة اجلزائرية الإفريقية لل�سلم 
اأحمد ميزاب 

�سيناريو مايل �سيفرز مرحلة 
�سعبة على ال�ساحل

اجلزائرية-  اللجنة  رئي�ض  ك�صف 
و اخلبري  امل�صاحلة  و  لل�صلم  الإفريقية 
اأن  ال�صيناريو  ميزاب  اأحمد  الأمني 
اجلديد مبايل يوؤكد  حتول يف املقاربة 
ب�صكل  ال�صاحل  منطقة  يف  الأمنية 
خارجي  دور  وجود  اأو�صح  كما  كبري 
اجلديد  ال�صيا�صي  املناخ  هند�صة  يف 
مبايل  الذي �صيفرز ظروف �صعبة على 

منطقة ال�صاحل اأجمع .
غري  التغيري  اأن  ميزاب  واعرتف 
مرحلة جديدة  هو  مايل  الد�صتوري يف 
لي�ض يف  و  ال�صاحل  منطقة  على  �صعبة 
 5 كل  ن�صهد  اأننا  و  خا�صة  فقط  مايل 
�صنوات حتولت كبرية يف الأزمة املالية، 
و ما حدث، الثالثاء املا�صي يدفع بجد 
و  احل�صابات  من  الكثري  مراجعة  اإىل 
وح�صب  الحتمالت  لكل  ال�صتعداد 
اخلبري الأمني فاإن مايل مر�صحة للعودة 
يكن  الوراء اإذا مل  اإىل  كبرية  بخطوات 
الإفريقي  الحتاد  من  مرافقة  هناك 
اأن  اأ�صاف  و  وا�صح  �صيا�صي  وم�رشوع 
�صمال مايل اأين تن�صط بع�ض اجلماعات 
اأزمات  من  يعاين  مازال  الإرهابية 
بع�ض  اأن  كما  �صنوات  عدة  منذ  كثرية 
يف  املوجودة  الإرهابية  التنظيمات 
ال�صاحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة 
الفو�صى،  حالة  من  ال�صتفادة  حماولة 
اإىل  م�صريا  جديد  من  التموقع  لإعادة 
القلق  و  على  تبعث  الو�صعية  هذه  اأن 

دعا اخلبري الأمني اإىل  �رشورة الق�صاء 
الع�صكرية التي  النقالبات  على  نهائيا 
باملفاهيم  مدبروها  يتالعب  ما  غالبا 
من  الأوىل  ال�صاعات  اأنه  يف  مو�صحا 
العامل  كان  مايل  يف  ال�صطرابات 
يتحدث عن انقالب ع�صكري لكن اليوم 
الرئي�ض  ا�صتقالة  عن  احلديث  اأ�صبح 
وهو ما يقودنا اإىل �صياق اآخر مربزا اأن 
النقالب  نكهة  فيه  مايل  يف  حدث  ما 
بنكهة  ت�صحيحه  حاولوا  لكن  الع�صكري 
ا�صتقالة  طريق  عن  ال�صيا�صي  التوافق 
الرئي�ض يف حماولة للحفاظ على الو�صع 
الدويل  املجتمع  اأمام  للدولة  القانوين 
غري اأن ما حدث يف احلقيقة ل يوجد له 
مفهوم اأخر غري التغيري غري الد�صتوري

لأوانه  ال�صابق  من  اأنه  ميزاب  ويرى 
مالمح  لن  امل�صتفيد  عن  احلديث 
ول  بعد  تربز  مل  اجلديدة  املرحلة 
لكنه  الأمور  زمام  يتحكم يف  من  ندري 
هند�صة  يف  اخلارجي  اأن  الدور  يعترب 
املناخ ال�صيا�صي كبري خا�صة ملن يعترب 
مايل عمقه ال�صرتاتيجي م�صددا  على 
الد�صتوري  امل�صار  اإىل  العودة  �رشورة 
و اأن يكون التحول ال�صيا�صي، اأو انتقال 
و �صال�صة  بكل مرونة  ال�صلطة يف مايل 
لن التحديات كبرية ول بد من مراعاة 
يكون  اأن  و  املايل  ال�صتقرار  م�صلحة 

املرور اأمن
عطارب 

ورقلة مترنا�ست  اأدرار وب�سار

ر�ؤ�ساء 35 دائرة يف قلب املدفع
تعي�ض 35 دائرة بوليات ورقلة ، مترنا�صت 
، اأدرار ، وب�صار وبدرجة اقل ولية ب�صكرة 
على وقع �صفيح �صاخن ب�صبب التاأخر غري 
املربر يف الإفراج على القوائم ال�صمية 
اجتماعي  �صكن   3500 من  للم�صتفيدين 
من  اله�صة  للفئة  موجه  اإيجاري عمومي 

املجتمع املحلي .
بالدوائر  ال�صكن  مللف  متابعون  حذر 
ت�رشيح  يف  املذكورة  للوليات  الكربى 
مغبة   »من  »الو�صط  يومية  مع  لهم 
عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
تبعيات التماطل الكبري يف الك�صف عن 
ح�صة  م�صري  يكتنف   الذي  الغمو�ض 
اإيجاري عمومي  3500 �صكن اجتماعي 
خم�ص�صة  لفئة ذوي الدخل املحدود .

ويف مو�صوع ذي �صلة فقد حمل هوؤلء 
روؤ�صاء الدوائر  م�صوؤولية التاأخر الكبري 
يف  �صبط القوائم للم�صتفيدين من هذه 
ورقلة  دوائر  ل�صاكنة  املوجه  احل�ص�ض 
مترنا�صت   ، اأنقو�صة   ، خويلد  �صيدي   ،
رقان   ، تيميمون   ، اأدرار   ، �صالح  عني   ،
املح�صوبة  الدوائر  عن  ناهيك  وب�صار 

على ولية ب�صكرة ،وهو ما اأجج الحتقان 
تعلق  ما  خا�صة  ال�صاكنة  �صفوف  يف 

باأولئك املق�صيني من التوزيع ال�صابق .
بالدوائر  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
الجتماعي  ال�صكن  ملف  فاإن  املذكورة 
تعاطي  ب�صبب  موقوتة  لقنبلة  حتول 
ال�صلطات العمومية �صلبيا مع هذا امللف 
املعنية  احل�ص�ض  �صح  ظل  يف  خا�صة 
بالتوزيع مقارنة بامللفات التي فاقت يف 
األف ملف  عدد كبري من الدوائر ثالثون 

مر�صح لال�صتفادة .
قد  املركزية  ال�صلطات  اأن  ومعلوم 
من  امللف  هذا  بتحريك  الولة  األزمت 
اجناز  اأ�صغال  وترية  من  الت�رشيع  خالل 
اللتزام  مقابل  ال�صكنية  امل�صاريع 
بالتوزيع  القا�صية  احلكومية  بالتعليمة  
وذلك   ، اجلاهزة  لل�صكنات  الفوري 
بهدف احتواء غليان اجلبهة الجتماعية 
مع  تزامنا  بالنفجار  املهددة  املحلية 

بدء الدخول الجتماعي اجلديد .
اأحمد باحلاج 

م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف باجلمعيات الدينية عي�سى بلخ�سر

من مهام الز�ايا الت�سدي للتيارات امل�سبوهة
اجلمهورية  رئي�ض  م�صت�صار  اأكد 
عي�صى  الدينية  باجلمعيات  املكلف 
بوعريريج  بربج  الأحد  اأم�ض  بلخ�رش 
اأنه »يتوجب على الزوايا و اجلمعيات 
الدينية اأن تت�صدى لكل التيارات التي 

تبث التفرقة يف املجتمع«.
و اأبرز بلخ�رش خالل اإ�رشافه على لقاء 
مع ممثلي الزوايا و املدار�ض القراآنية 

الولية  مبقر  الدينية  اجلمعيات  و 
الفتنة  دعاة  كل  مواجهة  »�رشورة 
الإ�صالمي  بديننا  التم�صك  خالل  من 
توعية  و  اجلميع  ي�صع  الذي  ال�صمح 
املواطن بالت�صدي لكل التيارات التي 
تبث التفرقة يف املجتمع و ال�رشوع يف 

اإر�صاء اأ�ص�ض اجلزائر اجلديدة«.
بالأهمية  ال�صياق  هذا  يف  ذكر  و 

عبد  اجلمهورية  رئي�ض  يوليها  التي 
اجلمعيات  و  للزوايا  تبون  املجيد 
دينية  »رمزية  من  متثله  ملا  الدينية 
وحدة  قوامها  مرجعية  على  مبنية 
بلخ�رش  ثمن  متا�صكه«كما  و  الوطن 
تقوم  الذي  الدور  مداخلته  ختام  يف 
اإطار  به اجلمعيات الدينية و ذلك يف 
املجهود الوطني الرامي ملواجهة اآثار 

جائحة كوفيد-19 من خالل ن�صاطها 
الت�صامني و تخلل اللقاء نقا�ض طرح 
و  الدينية  اجلمعيات  ممثلو  خالله 
التي  الن�صغالت  من  جملة  الزوايا 
اإىل  الرامي  امل�صعى  اإطار  يف  تندرج 
ترقيتها لكي تلعب الدور  املنوط بها 

يف املجتمع على اأكمل وجه. 
ق.و
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وزير  تر�أ�سها  �لتي  �لور�سة,  خالل  و 
بن  لطفي  �ل�سيدالنية,  �ل�سناعة 
و  �لقطاع  يف  خرب�ء  قدم  باحمد, 
قطاع  عن  ممثل  و  جامعيون  باحثون 
�لبنوك, تو�سيات ��ستعجالية تتمحور 
حول و�سع »خمطط ��ستعجايل ميكن 
من  �ل�سيدالين  �لقطاع  موؤ�س�سات 
جتاوز �ل�سعوبات �لتي تعرفها و تهدد 

��ستمر�ريتها«, ح�سب �لبيان.
كل  رفع  �ملخطط  هذ�  يت�سمن  و 
ت�سجيل  عملية  تعطل  �لتي  �لقيود 
�أن   باعتبار  حمليا,  �مل�سنعة  �الأدوية 
�سك  دون  من  »�سريهن  ��ستمر�رها 
فاتورة  بتقلي�ص  �ملن�سود  �لهدف 

�ال�ستري�د«.
�للجنة  تن�سيط  �إعادة  يت�سمن  كما 
لالأ�سعار  �مُلحددة  �القت�سادية 
بتعيني  �ملعنية  �لقطاعات  ومطالبة 
ب�سفة  يجتمعون  د�ئمني  ممثلني 
م�ستمرة �إىل غاية ت�سوية كل �مللفات, 
ف�سال عن دعم �لوكالة �لوطنية للمو�د 
�لب�رشية  �الإمكانات  بكل  �ل�سيدالنية 
حتقيق  من  متكنها  �لتي  و�ملادية 
مع  �لعاجل  �لقريب  يف  �أهد�فها 
و�ل�سالمة  �الأمن  �رشوط  كل  �حرت�م 

�ل�سحية.
و يتمحور �ملخطط �أي�سا حول تفعيل 
جلان �خلرب�ء �لطبيني للبت يف ملفات 
ب�سفة  �آر�ئهم  و�إبد�ء  �لعالقة  �الأدوية 
�لطاقة  وز�رة  مطالبة  مع  عاجلة 
باالإ�رش�ع يف ت�سليم �لرخ�ص �ملتعلقة 
�ملو�د  و  �حل�سا�سة  �ملو�د  باقتناء 
يف  �مل�ستعملة  �خلطرية  �لكيماوية 
كل  مر�عاة  مع  �الأدوية  و�إنتاج  حتليل 

�رشوط �الأمن.
�لور�سة  يف  �مل�ساركون  �أو�سى  كما 
بو�سع �إطار تنظيمي يف �أقرب �الآجال 
خا�ص باالأدوية �لبيوعالجية �ملماثلة 

�لتي ت�ساهم من دون �سك يف تقلي�ص 
�مل�ستوى  على  �ال�ستري�د  فاتورة 

�لهيكلي.
كل  تهيئة  بوجوب  �الأمر  يتعلق  و 
هدف  حتقيق  ت�سمن  �لتي  �ل�رشوط 
جناح  و  للجز�ئر  �ل�سحي  �الأمن 
مو�جهة  و  �لعمومية  �ل�سحة  �سيا�سة 
�حلاالت �ل�سحية �لطارئة كاالأوبئة, و 
�ملوؤ�س�ساتية  �الأطر  كل  و�سع  �إلز�مية 
و �لقانونية و �لتنظيمية لت�سجيع �إنتاج 
وت�سدير �ملو�د �ل�سيدالنية �ملحلية.

�الرتقاء  حول  �الإطار  هذ�  يتمحور  و 
�ل�سيدالنية  للمو�د  �لوطنية  بالوكالة 
�لدولية  �لوكاالت  م�سف  يف  لت�سبح 
على  بانفتاحها  ذلك  و  بها  �ملعرتف 
جمال  يف  و�لدويل  �الإقليمي  �لبعدين 
�سمان  �أجل  من  و�لنوعية  �لقيا�ص 
�لوطني  �ل�سيدالين  للمنتج  م�سد�قية 

يف �الأ�سو�ق �خلارجية.
و بالنظر للظرف �لر�هن و�لتحديات 
من  »�أنه  �خلرب�ء  يرى  �ملنتظرة, 
�الأن�سب و�سع هذه �لوكالة حتت و�ساية 
�ل�سيدالنية«كما  �ل�سناعات  وز�رة 
لتحديد  باعتماد نظام  �لتو�سية  متت 

توفري  و�حد  �آن  يف  ي�سمن  �الأ�سعار 
م�ستمرة  ب�سفة  للمو�طنني  �الأدوية 
ياأخذ  كما  معقولة,  باأ�سعار  و 
�حلقيقية  �لتكاليف  �العتبار  بعني 

للمنتجني.
و �أكد �خلرب�ء على �رشورة �تخاذ كل 
�لت�سهيالت  كل  و�عتماد  �ملبادر�ت 
قطاع  بني  �جل�سور  بناء  لتج�سيد 
و�لتطوير  و�لبحث  �لعلمي  �لبحث 
و�البتكار وقطاع �ل�سناعة �ل�سيدالنية 
�تفاقيات  �بر�م  ت�سجيع  خالل  من 
يف  �القت�ساديني  �ملتعاملني  بني 
تنظيم  و  �ل�سيدالنية  �ل�سناعة  جمال 
�مل�ساريع  حاملي  بني  دورية  لقاء�ت 
�لتكثيف  و  �ل�سيدالنيني  و�مل�سنعني 
يف  �البتكار  معار�ص  تنظيم  من 

�ملجال �ل�سيدالين.
كل  �تخاذ  على  �لتاأكيد  مت  كما 
حتفيز  �ساأنها  من  �لتي  �الإجر�ء�ت 
عمليات �لت�سدير يف �لقطاع من �أجل 
�ل�سادر�ت  قيمة  يف  م�ساهمته  رفع 
�تفاقيات  �إبر�م  ال�سيما  �جلز�ئرية, 
�لدول  مع  �ملتبادل  للت�سجيل 
�الإفريقية و�لعربية و �إعادة �لنظر يف 

قانون �ل�رشف مبا فيها رفع �لتجرمي 
�خلارجية  �لتجارية  �ملبادالت  على 
�ملايل  و�لقطاع  �لبنوك  مر�فقة  و 
بعني  و�أخذ  �ل�سيدالنيني  للمنتجني 

�العتبار خ�سو�سيات �لقطاع.
و ركزت �لور�سة على �رشورة ت�سجيع 
�خلارج  يف  �جلز�ئرية  �ال�ستثمار�ت 
من �أجل �قتناء �سبكات جتارية جاهزة 
و�لت�رشيع يف �حل�سول على ح�س�ص من 
�أر�سية خا�سة بت�سدير  �ل�سوق و �سع 
�ملنتجات �ل�سيدالنية مدعمة ب�سبكة 

نقل جوي وبري وبحري منا�سبة.
و �أو�سى �مل�ساركون, ونظر� للتحديات 
�لتطور�ت  تفر�سها  �لتي  �ملنتظرة 
يف  �لت�رشيع  ب�رشورة  �لعالجية, 
�ملنتوجات  ل�سناعة  �أ�س�ص  و�سع 
و�ملو�د  �للقاحات  و  �لبيوعالجية 
يف  �مل�ستخدمة  �مل�سعة  �ل�سيدالنية 
�لطب  و�لعالج  يف جمال  �لت�سخي�ص 
�ل�سلطات  على  �قرتحو�  كما  �لنووي, 
بناء مقاربة ما بني  �لعمومية ت�سجيع 
�ل�سناعة  قطاع  لتمكني  �لقطاعات 
�ل�سيدالنية من حتقيق هذه �الأهد�ف 

�لعاجلة و�لهيكلية.
�لور�سة,  يف  �مل�ساركون  �أكد  و 
�لفاعلني  غالبيتهم  و�لذين ميثلون يف 
�ل�سيدالين  �لقطاع  يف  �لنا�سطني 
�الإمكانات  كل  على  توفرهم   ,)%95(
�لب�رشية و�ملادية و�لت�سيريية �لالزمة 
�ل�سيدالنية  �ل�سناعة  حتدي  لرفع 
ب�سكل  �سي�ساهم  �لذي  باجلز�ئر 
خارج  �ل�سادر�ت  ترقية  يف  فعال 
بيان  يف  جاء  ما  ح�سب  �ملحروقات, 

وز�رة �ل�سناعة �ل�سيدالنية.
لل�سناعات  �إن�ساء وز�رة  �أن  و �عتربو� 
من  قويا  »موؤ�رش�  يعد  �ل�سيدالنية 
لالأهمية  بالنظر  �لعمومية  �ل�سلطات 
يف  ودوره  �لقطاع  لهذ�  �حليوية 
خارج  �ل�سناعي  �لقطاع  دفع  �إعادة 
�ملحروقات و �سمان �ل�سيادة �ل�سحية 

للبالد«.

خل�ص خرباء يف ال�صناعة ال�صيدلنية, لدى م�صاركتهم يف ور�صة متخ�ص�صة نظمت خالل 
الندوة حول خمطط الإنعا�ص القت�صادي, املنعقدة موؤخرا, اإىل جملة من التو�صيات التي من 

�صاأنها بعث هذا القطاع ال�صرتاتيجي, ح�صب ما اأفاد به اأم�ص الأحد بيان للوزارة الو�صية.

مع دعم الوكالة الوطنية للمواد ال�صيدلنية

اإعادة تن�سيط اللجنة االقت�سادية 
امُلحددة للأ�سعار

.    تفعيل جلان اخلرباء الطبيني للف�صل يف ملفات الأدوية العالقة

تراجع كبري يف عدد الإ�صابات

»كورونا« تاأقلم مع احلرارة 
نتيجة مكوناته اجلينية

للم�سالح  �لعام  �ملدير  �أكد 
�ل�سحة  بوز�رة  �ل�سحية 
�مل�ست�سفيات,  و�إ�سالح  و�ل�سكان 
مت  �أنه  رحال,  �ليا�ص  �لربوف�سور 
ت�سجيل تر�جع يف عدد �الإ�سابات 
بفريو�ص كورونا و كذ� يف حاالت 
�الأخرية  �الأيام  خالل  �ال�ست�سفاء 
مقارنة  �جلاري  �أغ�سط�ص  من 

بجويلية �ملن�رشم.
و �أو�سح رحال يف ت�رشيح �أنه مت 
حلاالت  تنازيل  منحنى  ت�سجيل 
بفريو�ص  للم�سابني  �ال�ست�سفاء 
 11730 من  �نتقلت  �لتي  كورونا 
�ملن�رشم  20 جويلية  حالة خالل 
�إىل 8200 حالة يوم 2 �أوت �جلاري 
لتبلغ 5206 حالة خالل �ل20 من 
عدد  وبخ�سو�ص  �ل�سهر.  نف�ص 
�الأ�سخا�ص �لذين خ�سعو� للعناية 
�ملركزة, فقد �نتقل من 62 حالة 
�إىل 55  �لفارط  خالل 20 جويلية 
�إىل  لي�سل  �أوت   2 خالل  حالة 
�ل�سهر  ذ�ت  من   20 يف  حالة   42
با�سم  �لر�سمي  �لناطق  و�أرجع 
فريو�ص  ور�سد  متابعة  جلنة 
فور�ر,  جمال  �لدكتور  كورونا, 
عدد  يف  �لن�سبي  �ال�ستقر�ر  هذ� 
و�ال�ست�سفاء  �الإ�سابة  حاالت 
�أو�ساط  يف  �لوعي  �نت�سار  �إىل 
فئات  �لتز�م  خالل  من  �ملجتمع 
�ملتمثلة  �لوقاية  بقو�عد  كثرية 
�جل�سدي  �لتباعد  يف  خ�سو�سا 
و�رتد�ء �لكمامة, حمذر� يف ذ�ت 
عدد  �رتفاع  �إمكانية  من  �لوقت 
مع  �ل�سو�طئ  فتح  بعد  �حلاالت 
بهذه  �مل�سطافني  �لتز�م  عدم 

�لقو�عد. 

الدكتور حممد يو�صفي
انتكا�صة جديدة غري 

م�صتبعدة

م�سلحة  رئي�ص  عرب  جهته  من 
باملوؤ�س�سة  �ملعدية  �الأمر��ص 
لبوفاريك  �لعمومية  �ال�ست�سفائية 
حممد  �لدكتور  �لبليدة  بوالية 
لرت�جع  »�رتياحه«  عن  يو�سفي 
كورونا  بفريو�ص  �الإ�سابة  حاالت 
يف  حمذر�  �الأخرية  �الأيام  خالل 
�ملقابل من �أن �لو�سعية »ميكن �أن 
تعود �إىل ما كانت عليه بعد تفاقم 
�إذ�  �لفارط  �لو�سع خالل جويلية 
بال�سلوكيات  �ملجتمع  يلتزم  مل 
�حرت�م  يف  �ملتمثلة  �الحرت�زية 

�لتباعد �جل�سدي و 
�الرتد�ء �ل�رشوري للقناع.

حاالت  عدد  �نتقلت  وقد 
�لعناية  مب�سالح  �ملتو�جدة 
بذ�ت   - -ح�سبه  �ملركزة 
خالل  حالة   70 من  �ملوؤ�س�سة 
حالة   40 �إىل  �ملن�رشم  جويلية 
�ساهم  مما  �الأخرية  �الأيام  هذه 
يف تخفيف �ل�سغط على �مل�سالح 
ملهني  و�ل�سماح  �ال�ست�سفائية 
�ال�ستفادة  من  �لعمومية  �ل�سحة 

من ق�سط من �لر�حة.

و�إذ� كانت هذه �لو�سعية �سمحت 
من   - يو�سفي  �لدكتور  -ح�سب 
بن�سبة  �الأ�رشة  من  عدد  توفري 
ترت�وح بني 20 و 25 باملائة خالل 
�ل 15 �أيام �الأخرية فاإن »�ملعركة 
�حلاالت  د�مت  ما  بعد  تنته  مل 
�مل�سجلة يوميا مل تبلغ بعد حدود 
�سي�سمح  مما  �إ�سابات   10 �ل 
�أنفا�سهم  ��ستعادة  �ل�سحة  ملهني 
وعودة �لن�ساطات �لطبية �الأخرى 
و �حلياة ب�سفة عامة �إىل جمر�ها 

�لطبيعي«.
علم  يف  �خلرب�ء  �أن  يذكر 
�لفريو�سات و�الأوبئة �أجمعو� على 
�لفريو�ص  وخطورة  حدة  تر�جع 
مقارنة  �جلاري  �أوت  خالل 
من  بالرغم  �سبقته  �لتي  باالأ�سهر 
�نت�ساره يف �لعامل ب�رشعة فائقة.

الدكتور حممد زروال
نق�ص كبري يف درجة 

خطورة الفريو�ص

علم  يف  �مل�ساعد  �الأ�ستاذ  و�أكد 
باملوؤ�س�سة  �ملعدية  �الأمر��ص 
يف  �ملتخ�س�سة  �ال�ست�سفائية 
فلي�سي  �لهادي  �الأمر��ص  هذه 
باجلز�ئر  �سابقا(  )�لقطار 
زرو�ل  حممد  �لدكتور  �لعا�سمة 
مع  يتاأقلم  �أ�سبح  �لفريو�ص  �أن 
حيث  �لب�رشي  و�لعن�رش  �ملحيط 
�رشعة  يف  ملحوظا  تطور�  �سهد 
غري  �أ�سبح  لكنه  �لعدوى  �نت�سار 
يف  بها  ظهر  �لتي  بالدرجة  قاتل 
�أن  �ملخت�ص  ذ�ت  وقال  بد�يته 
تال�سي  ينتظر  كان  باأ�رشه  �لعامل 
درجة  �رتفاع  مع  كوفيد�-19 
�حلر�رة �إال �أن هذ� �الأخري تاأقلم 
مكوناته  نتيجة  �ملحيط  مع 
�أدى  مما   )A.A.R.N( �جلينية 
لقاح يف  عن  �لك�سف  �سعوبة  �إىل 
�أقرب وقت موؤكد� باأن �لعلماء يف 
يبحثون  �الخت�سا�سات  خمتلف 
عن تقنيات متطورة من �ساأنها �أن 
ت�ساعد على �لتقدم يف بلوغ هذ� 

�لهدف .

الربوف�صور كمال جنوحات
اإقبال كبري لإجراء الك�صف

�جلمعية  رئي�ص  الحظ  وبدوره 
�ملناعة  لعلم  �جلز�ئرية 
على  جنوحات  كمال  �لربوف�سور 
ي�رشف  �لتي  �مل�سلحة  م�ستوى 
�ال�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  عليها 
�لعمومية برويبة )�رشق �لعا�سمة) 
�لفريو�ص  حلاملي  و��سعا  »�قباال 
منهم  ن�سبة  �ملوؤ�س�سة  هذه  على 
�لوفيات«  �إىل  �أدت  حادة  حاالت 
در��سة  �إىل  ��ستناد�   - مذكر� 
م�ساب  �ألف   350 �سملت  عاملية 
- ظهور بثور جلدية على م�ستوى 
على  زرقاء  و�ألو�ن  �ليد  ر�حة 
و�لقدم  �ليد  �أ�سابع  م�ستوى 
كورونا  فريو�ص  حتول  يثبت  مما 

وتاأقلمه مع حميطه. 

للم�صتخدمني امل�صابني بفريو�ص كورونا

العطل املمنوحة تعترب عطل مر�سية 
من  �الأخرية  �لفرتة  خالل  برز 
)كوفيد  كورونا  وباء  �نت�سار 
�ملمنوحة  �لعطل  ��سكالية   )19
بفريو�ص  �مل�سابني  للم�ستخدمني 
�أ�سحابها  �إدر�ج  يتم  هل  كورونا 
�سمن �ملوظفون �مل�سابني مبر�ص 
قد  �لتي  �لعدوى  بحكم  مهني 

�ملهني  حميطهم  يف  لهم  �نتقلت 
لهم  �ملمنوحة  �لعطل  تعترب  �أم 
عطل مر�سية ال غري ترفق ب�سهادة 
طبية للتوقيف عن �لعمل. يف هذ� 
�د�رية  مر��سلة  ك�سفت  �ل�سياق, 
�مل�ستخدمني  و�سعية  مو�سوعها 
�مل�سابني بفريو�ص كورونا,  حتوز 

باأنه  منها  ن�سخة  �لو�سط  جريدة 
 2020/901 رقم  للمر��سلة  طبقا 
 2020/902 رقم  �ملر��سلة  و 
�لوطني  �ل�سندوق  عن  �ل�سادرتني 
للتاأمينات �الجتماعية, فاإن �إ�سابة 
كورونا  بفريو�ص  �مل�ستخدمني 
مر�ص  وال  عمل  حادث  تعترب  ال 

�ملمنوحة  �لعطل  �أن  كما  مهني. 
بفريو�ص  �مل�سابني  للم�ستخدمني 
كوفيد 19 تعترب عطلة مر�سية مبا 
يفيد باأن على �ملوظف �و �لعامل 
عليه  يتحتم  بالفريو�ص  �مل�ساب 
عن  للتوقف  طبية  �سهادة  �إيد�ع 

�لعمل.

�أم�ص  با�ستور  �رشع خرب�ء  من معهد 
من  زمالئهم  مع  �إجر�ء حمادثات  يف 
فريو�ص  �سد  لقاحهم  حول  رو�سيا, 
مع  حو�ر  يف  در�ر,  قال   و  كورونا 
تهدف  �ملحادثات  هذه  فاإن  �الإذ�عة 

�للقاح  حول  �لبيانات  على  للح�سول 
خا�سة  رو�سيا,  يف  �ملطور  �ملطروح 
�ملناعة,  على  بفعاليته  يتعلق  فيما 

وكذ� �أثاره �جلانبية.
ومن جهة �أخرى, ك�سف ذ�ت �ملتحدث, 

�لتاجي يف  �إ�سابات �لفريو�ص  �أن فاإن 
�جلز�ئر  تعرف تر�جعا, خا�سة فيها 
يف  �ملتو�جدون  باملر�سى  يتعلق 
م�سلحة �لعناية �ملركزة م�سري� �إىل �أن 
ت�سهد  تز�ل  ال  �لواليات  بع�ص  هناك 

بالفريو�ص  �الإ�سابة  حاالت  يف  زيادة 
�لوقت,  نف�ص  يف  در�ر  وحذر  �لتاجي 
باالإجر�ء�ت  �اللتز�م  يف  �لرت�خي  من 
�أن  ميكن  تر�خي  �أي  الأن  �لوقائية, 

يكون مكلًفا للغاية.

حول لقاحهم �صد فريو�ص كورونا

ات�ساالت ر�سمية بني معهد با�ستور وخرباء رو�س

حممد �صبع
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مت �أم�س مب�ستغامن �إحباط حماولة 
هجرة غري �رشعية ل 16 �سخ�سا 
من  علم  ح�سبما  �لبحر,  بعر�س 
حلر��س  �لإقليمية  �ملجموعة 
�أن  �مل�سدر  و�أو�سح  �ل�سو�حل 
�لتابعة حلر��س  �لعائمة  �لوحد�ت 
حدود  يف  �عرت�ست  �ل�سو�حل 
�أم�س  �سباح  من  �لثالثة  �ل�ساعة 
كان  �ل�سنع  تقليدي  قارب  �لأحد 
بعد  على  �سخ�سا   16 متنه  على 
�سمال  كلم(  )5ر5  بحرية  �أميال   3
مبنطقة  �لثالثة«  »�لإخوة  �ساطئ 

خروبة �رشق مدينة م�ستغامن.
�مل�سدر  ذ�ت  �إىل  ��ستناد�  ومت 
حتويل �ملعنيني �إىل ميناء م�ستغامن 
بالإجر�ء�ت  �لقيام  �أجل  من 

مثل  يف  بها  �ملعمول  �لقانونية 
�لإ�سعافات  هذه �حلالت وتقدمي 
�لأولية لهم من طرف �مل�ست�سفى 
وقامت  �ملدنية  للحماية  �ملتقدم 
مع  بالتن�سيق  �لوحد�ت  ذ�ت 
�مل�سالح �ملخت�سة بتفعيل �جلهاز 
كورونا  وباء  تف�سي  من  �لوقائي 
هذ�  م�ستوى  على  )كوفيد-19( 
�ملنفذ �حلدودي �لبحري, ي�سيف 

�مل�سدر نف�سه.
ت�سليم  لحق  وقت  يف  و�سيتم 
هوؤلء �لأ�سخا�س للجهات �لأمنية 
للعد�لة  وتقدميهم  �ملخت�سة 
�لإقليم  مغادرة  حماولة  بتهمة 
�لوطني عن طريق �لبحر بطريقة 

غري �رشعية, كما �أ�سري �إليه.

�أح�ست م�سالح حمافظة �لغابات 
بالبويرة منذ �أول جو�ن �إىل غاية 
22 �أوت �جلاري �ندلع 84 حريقا 
هكتار�   1090 �إتالف  يف  ت�سببت 
من �لغابات على م�ستوى خمتلف 
�لبلديات خا�سة �ملناطق �جلبلية 
و�أغبالو  �سحاريج  غر�ر  على 
وحيزر وغريها كما �لتهمت �أل�سنة 
�لنري�ن �لآلف من �أنو�ع �لأ�سجار 
خ�سائر  يف  ت�سبب  ما  �ملثمرة 

فادحة للفالحني �لذين يعتمدون 
�أ�سجار  خا�سة  رزقهم  يف  عليها 
�سناديق  جانب  �إىل  �لزيتون 
تو��سل  وقت  يف  هذ�   , �لنحل 
مع  بالتن�سيق  �مل�سالح  ذ�ت  فيه 
�ملدنية حملتها  مديرية �حلماية 
�لتح�سي�سية حول حر�ئق �لغابات 
لفائدة �ل�سكان خا�سة �ملجاورين 

للمناطق �لغابية .
اأح�سن مرزوق

ق.و

نزوله  لدى  جهالن  قا�سم  و�أو�سح 
�أن وز�رة  �لقناة �لأوىل  �سيفا على 
ح�س�س  تنظيم  قررت  �لرتبية 
�لنف�سي  و�لتح�سري  للمذ�كرة 
�لرتبوية  �ملوؤ�س�سات  �لد�خل 
�بتد�ء من 25 �أوت �جلاري حت�سري� 
�لتعليم  �سهادتي  لمتحانات 
لإعادة  �لباكالوريا  و  �ملتو�سط 

�لتالميذ �إىل �أجو�ء �لدر��سة .
كل  �أن  �ملتحدث  و�أ�ساف 

�لوقائية  و�لتد�بري  �لإجر�ء�ت 
�ملرت�سحني  ل�ستقبال  �تخذت 
�أمله  عن  معربا  لالمتحانات 
�لتد�بري  بكل  �جلميع  �لتز�م  يف 
�سالمتهم  على  حفاظا  �لوقائية 
�أن  من جهة �أخرى, ك�سف جهالن 
يلتحقون  �ألف معلم  �أزيد من 450 
على  للتوقيع  مبوؤ�س�ساتهم  �ليوم 
�نقطاع  بعد  �ل�ستئناف  حما�رش 
د�م 06 �أ�سهر جر�ء تف�سي فريو�س 
�لدخول  وبخ�سو�س  كورونا 
�لر�بع  يف  �ملرتقب  �ملدر�سي 

�أكتوبر �لقادم �أ�سار جهالن �إىل �أنه 
�سحي  بربوتكول  له  �لتح�سري  مت 
م�ستوى  على  �عتماده  مت  ووقائي 
�ل�سحة  بوز�رة  �لعلمي  �ملجل�س 
وحتى  �ملدر�سة  مدخل  من  يبد�أ 
�لتد�بري  كافة  ويت�سمن  �ملغادرة 
�لتباعد  م�سافة  كاحرت�م  �لوقائية 

�لجتماعي و�رتد�ء �لكمامات.

جهالن  لفت  �ل�سدد,  هذ�  ويف 
�أفو�ج  نظام  �عتماد  مت  �أنه  �إىل 
م�سغرة ل تتعدى 20 تلميذ يف كل 
توزيع  �سيتم  �أنه  �إىل  ق�سم  م�سري� 
�لتعليم  ت�سمن  بطريقة  �لتالميذ 
بيد�غوجية  ترتيبات  وفق  للجميع 

لتجاوز عائق �ل�سغط �لزمني.

كد مدير التعليم البتدائي بوزارة الرتبية 
الوطنية، قا�سم جهالن، اأم�س الأحد اأن كل 
التدابري الوقائية والإجراءات الحرتازية 

ب�سبب تف�سي فريو�س كورونا اتخذت ل�ستقبال 
املرت�سحني ل�سهادتي التعليم الأ�سا�سي 

والبكالوريا وكذا الدخول املدر�سي املرتقب يف 
القادم. اأكتوبر   04

م�ستغامن

�إحباط حماولة هجرة غري 
�سرعية ل 16 �سخ�سا

منذ بداية جوان بالبويرة

�إتالف 1090 هكتار� من 
�لغابات يف 84 حريقا

امتحاين البكالوريا و املتو�سط

20 تلميذ يف كل ق�سم و بروتوكول �سحي �سارم
.    450 األف معلم التحقوا اأم�س مبوؤ�س�ساتهم

م�ساريع وكالة عدل

توزيع 244 وحدة بال�سعيبة و719 ب�سيدي عبد �هلل 
ترتيباتها   عدل  وكالة  ��ستكملت  
وحدة  �آلف   10 من  �أزيد  لتوزيع 
�سيتم  حيث  �لأ�سبوع   هذ�  �سكنية 
وحدة   244 توزيع  �لعا�سمة  يف 
�سكنية مبنطقة �سعيبة ,�أما �ملدينة 
�جلديدة بوينان ف�سيوزع فيها 207 
وحدة �سكنية بحي A و638 وحدة 
و122  م�سكن   3100 مبوقع  �سكنية 
�سكنية مبوقع 1000 م�سكن  وحدة 

.F و2194 وحدة �سكنية بحي
�مل�سيلة  ولية  م�ستوى  على  �أما 
�سكنية,  وحدة   600 توزيع  ف�سيتم  
توزيع  �لبي�س  ولية  يف  �سيتم  كما 
�ستوزع  كما  �سكنية,  وحدة   300
 800 تيبازة  ولية  م�ستوى  على 
و400  باحلديقة  �سكنية  وحدة 
يف  بتيكارو�سني  �سكنية  وحدة 
�لدفلى  عني  ولية  �ست�سهد  حيث 

�سكنية  وحدة   135 لتوزيع  عملية 
ب�سيدي خل�رش و830 وحدة �سكنية 
 800 توزيع  �سيتم   كما  بالعطاف 
بولية  باملن�سورة  �سكنية  وحدة 
وحدة   500 �إىل  بالإ�سافة  تلم�سان 
�سعيدة   ولية  يف  �أما  باتنة  �سكنية 
�سكنية  وحدة   376 توزيع  ف�سيتم 
كما �سيتم توزيع  252 وحدة �سكنية 
ولية  يف  �سيتم  كما  �لري�س  بذر�ع 

م�ستغامن توزيع 400 وحدة �سكنية 
�سكنية  وحدة   262 و  بع�سعا�سة 
�إىل  ب�سيدي عبد �جلبار بالإ�سافة 
توزيع  �ستعرف  �لتي  ولية غرد�ية 
170 وحدة �سكنية بو�د �لن�سو  و50 
وحدة  و20  بزلفانة  �سكنية  وحدة 
و28  �سحوة  بن  ب�ساية  �سكنية 
وحدة  و40  بالقر�رة  �سكنية  وحدة 

�سكنية مبتليلي �جلديدة .

قرية  �ساكنة  �إن�سغالت  تز�ل  ل 
�لتي  )�لبويقلة(  حممد  طاهريي 
تعد من �أبرز مناطق �لظل بولية 
رغم  �هتمام  �أي  تلقى  مل  �جللفة 
طرف  من  �ملتكررة  �لوعود 
و�لولئية  �ملحلية  �ل�سلطات 
مايعانيه  ولعلى  لت�سويتها. 
قرية  بقرية  �ل�سوق  حي  �سكان 
من  )�لبويقلة(  حممد  طاهريي 
�لربط  م�رشوع  ��ستكمال  عدم 
على  �ساهد�  �لكهرباء,  ب�سبكة 
فيها  يغيب  �لتي  �ملعاناة  حجم 
�سكن   150 عن  �لكهربائي  �لتيار 
عرب  جهتهم  من  �ل�سوق.  بحي 
�سكان �حلي عن تذمرهم �ل�سديد 

طويلة  مدة  منذ  �لو�قع  للتاأخر 
حيهم  ربط  �أ�سغال  ��ستئناف  يف 
بالكهرباء خا�سة يف ظل �لظروف 
تعرفها  �لتي  �ل�سعبة  �ملناخية 
درجات  تتجاوز  حيث  �ملنطقة 
�لأيام  هاته  خالل  �حلر�رة 
�إىل حدود  معدلت قيا�سية ت�سل 

55 درجة مئوية.
�ل�سكان  نا�سد  �ل�سياق,  هذ�  ويف 
�مل�ستعجل  بالتدخل  �لولية  و�يل 
ب�سبكة  �لربط  ملف  يف  للنظر 
�لكهرباء على م�ستوى حي �ل�سوق 
ببلدية  حممد  طاهريي  بقرية 

قطارة.
اجللفة : حممد �سبع

حي ال�سوق بالبويقلة باجللفة

150 عائلة حمرومة
 من �لكهرباء 

يف  �ملو�طنني  ع�رش�ت  يعي�س 
�حلجل)�مل�سيلة(  عني  بلدية 
جر�ء  �أ�سهر  منذ  �أع�سابهم  على 
تاأخري  عن  مرة  كل  يف  �سماعهم 
عملية �لإعالن عن قو�ئم �ل�سكنات 
�لرغم  على  �لجتماعية,هذ� 
ذلك  �أن  �إل  �لتامة  جاهزيتها  من 
كل  ـ ملاذ�  �سوؤ�ل جوهريا   يطرح 
هذ� �لتاأخر ـ باملقابل تتم عمليات 

ومد��رش  بلديات  يف  �لتوزيع 
م�سادرنا  ح�سب  �أخرى.وتعود 
يف  لل�سكنات  توزيع  عملية  �آخر 
�سنة2013  من  كانت  �حلجل  عني 
يع�س  و�جلميع  �ل�سنة  هذه  ومنذ 
من  �لعديد  نظري  �أع�سابهم  على 
�حلالت �لتي ت�ستدعي وت�سرتعي 
�أولئك  مع  فعال,خا�سة  �لنتباه 
عند  ي�ستاأجرون   ز�لو�  ل  �لذين 

بالرغم  خيالية  وباأ�سعار  �خلو��س 
من دخلهم �ل�سهري �ل�سعيف.

�لكثري من �لعائالت ر��سلت موؤخر� 
حتى وز�رة �ل�سكن, لأجل مالم�سة 
هذ�  ور�ء  �حلقيقية  �لأ�سباب 
�إيجاد  حاولو�  �لذين  �لتاأخر,وهم 
ومقنعة,فقط  حقيقية  �أ�سباب 
ظلو� ير�وحون مكانهم بني �لبلدية 
معلوماتنا  و�لد�ئرة,وح�سب 

�مل�سوؤولية  من  يتن�سل  فاجلميع 
؟�  ملعبه  من  �لكرة  رمي  ويحاول 
ولهذ� وذ�ك ينتظر �أزيد من45�ألف 
�ساكن �إيجاد خمرج لهذه �ملع�سلة 
��ستفهام.  عالمة  تظل  �لتي  
و�لأكيد �أن �مل�سالح �لولئية متلك 
�لأمر  هذ�  عن  �لد�مغة  �لإجابة 
لأنها وحدها �لكفيلة بتفكيك هذ� 

�للغز �ملحري.

مت �أم�س �لأحد  ببلدية �لثنية, �رشق 
يف  عائلة   144 ترحيل    , بومرد��س 
لهدم  �ساملة  عملية  تو��سل  �إطار 
�جلاهزة  �ل�سكنات  كل  تفكيك  و 
�أو�سح  و  �لولية   عرب  )�ل�ساليهات( 
بكريي  �لكرمي  عبد  �لد�ئرة  رئي�س 
�لرتحيل  عملية  باأن  ت�رشيح  يف 
موقع  من  عائلة   144 م�ست  هذه 
�ل�ساليهات بحي »�ل�سغري�ت« �لكائن 
منذ  ن�سب  �لذي   , �لبلدية  ب�سو�حي 
16 �سنة غد�ة زلز�ل 21 مايو 2003 , 
�إىل �حلي �جلديد �لإخوة« م�سي�سي« 
لنف�س  �جلنوبية  بال�سو�حي  �لكائن 
�لبلدية . و تعد هذه �لعملية ��ستناد� 

من  »�لأخرية  �مل�سدر  نف�س  �إىل 
�لثنية  بلدية  م�ستوى  على  نوعها« 
ترحيل  مت  حيث   - �لد�ئرة  مقر   -
خم�سة  على  �ل�سابق  يف  �لق�ساء  و 
و  م�ستو�ها  على  لل�ساليهات  مو�قع 
يبقى ثالثة مو�قع �أخرى ببلديتي بني 
عمر�ن و �سوق �حلد,�لتابعتني لنف�س 
�لد�ئرة, »جار �لعمل حاليا على قدم 
متت  و     .« عليهم  للق�ساء  و�ساق 
للبنايات  �لهدم  ثم  �لتفكيك  عمليات 
, ح�سبما  بالرتحيل  �جلاهزة �ملعنية 
لوحظ , يف جو �ساده �لتنظيم �ملحكم 
كل  �لعمومية  �ل�سلطات  وفرت  حيث 
من  للعملية  �ل�رشورية  �لإمكانيات 

عتاد هدم و نقل و موؤطرين و �أعو�ن 
�حلماية �ملدنية و باإ�رش�ف كامل من 

�ل�سلطات �لولئية و �لأمنية.
هذه  تنفيذ  يف  �رشع  �أنه  �لعلم  مع 
�لعمليات) �لرتحيل و هدم �ل�ساليهات( 
ب�سفة ر�سمية يوم 26 دي�سمرب 2016 
من بلدية �أولد هد�ج و م�ست حينها 
�إز�حتها  ن�سبة  لت�سل  نحو 500 �سايل 
غاية  �إىل  مو�قعها  من  �ل�ساليهات(   (
نهاية 2019 �إىل نحو 70 باملائة عرب 
هذه  متثل  حيث  �لولية,  �إقليم  كل 
�أ�سل  من  �سايل   9700 نحو  �لن�سبة 
14.917 �سايل من�سب عرب 94 موقعا 
مت�رشرة  �لولية  من  بلدية   28 ب 

خالل  من  مت  و  �لزلز�ل  هذ�  جر�ء 
عملية �لق�ساء على هذه �ل�ساليهات, 
نبيل   , �ل�سكن  مدير  �إىل  ��ستناد� 
يحياوي ,�إعادة �إ�سكان زهاء 40.000 
�لعائلة  يف  �أفر�د   5 )مبعدل  ن�سمة 
�جتماعية  �سكنات  يف  �لو�حدة( 
و�ستتو��سل  بلدية.   19 عرب  لئقة 
ما  على  و�لق�ساء  ترحيل  عمليات 
و�لبالغ  �ل�ساليهات  هذه  من  تبقى 
بلدية   13 عددها 5.227 وحدة عرب 
»تدريجيا« و وفق جدول زمني حمدد 
بعد ما مت موؤخر� ��ستئناف �لأ�سغال و 
�لتح�سري ل�ستالم �مل�ساريع �ل�سكنية 

�ملربجمة للغر�س . 

300�سكن جاهز لكنه مغلق

و�يل �مل�سيلة مطلوب يف عني �حلجل

موقع ال�ساليهات بحي »ال�سغريات« ببومردا�س 

�إعادة �إ�سكان 144 عائلة مت�سررة
البويرة.    اإزالة 9700 �سايل من اأ�سل 14.917 عرب 94 موقعا 

�إ�سابة 10 �أ�سخا�ص يف 
حادثي مرور

�ملدنية  �حلماية  م�سالح  �أح�ست 
 10 �إ�سابة  �لأحد  �أم�س  بالبويرة 
�خلطورة  متفاوتة  بجروح  �أ�سخا�س 
يف حادثي مرور على م�ستوى �لطريق 
�لوطني رقم 05 , ونتج �حلادث �لأول 
�سيار�ت   3 بني  عنيف  ��سطد�م  �إثر 
�لولية  �رشق  �لأيتام  بلدية  مبخرج 
ترت�وح  �أ�سخا�س   4 �إ�سابة  خملفا 
مت  �سنة   50 و   28 بني  ما  �أعمارهم 

�حلماية  �أعو�ن  طرف  من  نقلهم 
�لبويرة  مدينة  م�ست�سفى  �إىل  �ملدنية 
, فيما تدخلت وحدة �حلماية �ملدنية 
م�سابني   6 لنقل  حمطة  عمر  لبلدية 
 42 و   29 بني  ما  �أعمارهم  ترت�وح 
على  �لأخ�رشية  م�ست�سفى  �إىل  �سنة 
بالطريق  �سيارتني  بني  ��سطد�م  �إثر 

�لوطني رقم 05 .
اأح�سن مرزوق

ج.ن�سراهلل
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الدين  ح�سام  املهاجم  يعترب 
لأ�ساغر  املنتمي  م�سعودي 
�ساعدة  موهبة  بوغفالة  جنم 
مت  ما  حالة  يف  بالكثري  تعد 
املنا�سبة  الجواء  لها  توفري 
اأجمع   . املوهبة  هذه  لتفجري 
جنم  فريق  خلبايا  املتتبعني 
ت�رصيح  يف  بورقلة  بوغفالة 
اأن   ،« »الو�سط  يومية  مع  لهم 
املهاجم ح�سام الدين م�سعودي 
بالكثري  تعد  �ساعدة   موهبة 
الق�سام  يف  اللعب  وبامكانها 
لها  توفري  �رصط   ، املتقدمة 
امكانياته  لثقل  املنا�سب  اجلو 

البدنية والفنية .

وقال مقربون من هذه املوهبة 
اأن املهاجم ح�سام الدين قادر 
على اللعب يف �سنف الوا�سط 
وحتى الكابر يف الفرتة القادمة 
له  ت�سمح  بنيته  وان  خا�سة   ،

بذلك .
بوغفالة  نادي جنم  اأن  ومعلوم 
اخلامات  من  العديد  ميتلك 
ما�سة  بحاجة   ، الكروية 
تزويد  على  وقادرة  لالهتمام 
يف  مبواهب  الندية  خمتلف 
ما  ل�سيما  اخلطوط  جميع 
امليدان  و�سط  بالعبي  تعلق 

الهجومي والهجوم .
جناة، ح 

نادي جنم اأ�صاغر بوغفالة 

املهاجم ح�سام الدين م�سعودي 
موهبة بحاجة لالهتمام 

املعروف  الن�رص  حي  ي�سهد 
الواقع  و   ، بورقلة  اخلفجي  بحي 
عن  كلم   06 حوايل  بعد  على 
ورقلة  الولية  عا�سمة  مقر 
ومتعاطي  فظيع ملروجي  انت�سار 
بات  ما  وهو  الجتماعية  الآفات 
املحافظة  العائالت  كثريا  يقلق 
بالناحية املذكورة ، رغم نداءاتهم 
و   ، املحلية  لل�سلطات  املتكررة 
ذلك من اأجل حمايتهم و تخلي�سهم 
من تلك الأطراف املجهولة العدد 
املوقع  ت�ستغل  التي  و   ، الهوية  و 

اأجل  من  للحي  الإ�سترياتيجي 
منه  بعيدة  اأحياء  من  اإليه  النزوح 
طقو�س  �ستى  ملمار�سة  ذلك  و   ،
الف�ساد و الرذيلة ، و خا�سة و اأن 
حي الن�رص بعيد عن غفلة الرقابة 
الأمنية ، باإنعدام دوريات مراقبة 
ما جعله  و هو   ، دورية  تفتي�س  و 
لعاب  ت�سيل  ا�سترياتيجية  منطقة 
ناحية   قاطني  دعا   . املنحرفني 
معر�س  يف  بورقلة  اخلفجي 
حديثهم مع يومية »الو�سط« ، كل 
من اجلمعيات الفاعلة يف املجتمع 

و  امل�ساجد  اأئمة  و   ، املدين 
 ، الفاعلة  اجلهات  من  غريها 
التوعية  يف  الفعال  دورها  بتويل 
ال�سباب مبخاطر  فئة  و حت�سي�س 
نتيجة  اإرادية  الغري  �سلوكاتهم 
التي  و   ، ال�سموم  لتلك  تعاطيهم 
جتعلهم يف خطر يفتك اأج�سادهم 
للقيام  تدفعهم  كذا  و   ، جهة  من 
غرار  على  امل�سينة  بالأفعال 
�سواء  الأ�سخا�س  على  الإعتداء 
كان ذلك ج�سديا اأو بالتعدي على 
ال�سطو  و   ، بال�رصقة  ممتلكاتهم 

على املنازل و املحالت التجارية 
ت�سجيل  مت  التي  و   ، اخلا�سة 
و   ، الأخرية  الآونة  يف  منها  عدد 
�سيتم  ردعية  اإجراءات  اأن  خا�سة 
ال�سلطات  لدن   من  اتخاذها 
ذلك  و   ، ورقلة  بولية  الأمنية 
و  املتكرر  الإ�ستغاثة  لنداء  طبقا 
على  بالعمل  له  �ست�ستجيب  التي  
�سيقبع  مراقبة  دوريات  تكثيف 
وراء  ال�سباب  من  العديد  جراءها 

الق�سبان .
 اأحمد باحلاج 

حي الن�صر بورقلة  

مافيا  املخدرات تب�سط قب�ستها

تخلت عن دورها التنموي والرقابي 

املجال�س الوالئية باجلنوب عائق 
اأمام التنمية 

.     ف�صلت  يف اخراج 05 قطاعات من غرفة النعا�ش 

اأحمد باحلاج 

قال عديد املتتبعني لل�ساأن املحلي 
بوليات اجلنوب الكبري على غرار 
وب�سار  اأدرار   ، مترنا�ست   ، ورقلة 
املنتخبة  املجال�س  اأن   ، والوادي 
امل�سوؤولية  من  كبري  جزء  تتحمل 
الوليات  تلك  تخبط  بخ�سو�س 
يف براثن التخلف التنموي ، ب�سبب 
ال�سعيف �سواء من اجلانب  ادائها 
التنموي اأو الرقابي ، حيث �سكلت 
هاته املجال�س باعتبارها الركيزة 
التنمية  معادلة  يف  ال�سا�سية 
هذه  على  كبريا  عباأ  احلقيقية 

الأخرية .
ويف مو�سوع مت�سل فقد طالب اكرث 
بتقدمي  املو�سوع  من متحدث يف 
التي  ال�سباب  حول  تو�سحيات 
تقف حاجزا حقيقيا اأمام م�سببات 
التعرث التنموي وجملة الن�سغالت 
التي ظلت ترفع خمتلف الالفتات 
يف الحتجاجات املطالبة بتحقيق 
واأ�ساف   ، الجتماعية  العدالة 
اأن  املعقول  غري  من  اأنه  هوؤلء 

يف  التاخر  اأن  يدرك  اجلميع 
جت�سيد خمتلف امل�ساريع احليوية 
ال�سحة  قطاعات  غرار  على 
واملرافق  ال�سكن  و  الرتبية   ،
ل�سح  بال�سا�س  يعود  الرتفيهية 
التعدي  ب�سبب  العقارية  الوعية 
وال�سطو عليها من طرف ا�سحاب 
املجال�س  اأن  ال   ، والنفوذ  املال 

الولئية وحلد كتابة هاته ال�سطر 
ترف�س جملة وتف�سيال ادراج ملف 
قطاع العقار �سمن ا�سغال دورتها 
العادية لأ�سباب تبقى جمهولة رغم 

التاأويالت التي قيلت عنها .
املهتمون  طالب  فقد  جهتهم  من 
املنتخبة  املجال�س  تلك  من 
وعقد  نف�سها  عن  الغبار  بنف�س 

ال�ستثنائية  اجلل�سات  من  �سل�سلة 
ملعاجلة  الطارئة  والدورات 
واخلروقات  التجاوزات  جملة 
بباقي  عنها  م�سكوت  ظل  التي 
وو�سع  ذكرها  ال�سالف  القطاعات 
املتكرر  بالتمل�س  ا�سموه  حد ملا 
فيما  حازم  موقف  ابداء  يف 
اخلروقات  و  بالتجاوزات  يتعلق 
امل�سكوت عنها التي لطاملا �سببت 
العمومية  لل�سلطات  حاد  �سداع 
ال�سغل  بقطاعي  تعلق  ما  خا�سة 
هذه  عموما  والتنمية  وال�سكن 
ب�ساأنها  الكل  اجمع  التي  الخرية 
املقلق  تزايد  م�سدر  كانت  اأنها 
الحتجاجية  احلركات  ملعدلت 
الرقابية  الدوات  تفاوت  ب�سبب 

على القطاعات ال�سالف ذكرها .
اأن رئي�س اجلمهورية عبد  ومعلوم 
املجيد تبون قد �سدد اللهجة مع 
امل�سوؤوليني على جميع امل�ستويات 
نف�سه  يرى  الذي  »امل�سوؤول  قائال 
ال�سافة  تقدمي  على  قادر  غري 
هو  ملن  مكانه  فليرتك  الالزمة 

اهل لها ».

مما ل يختلف عليه اثنان بوليات اجلنوب ، اأن املجال�ش النتخابية الولئية عجزت على طول 
اخلط يف لعب دورها التنموي والرقابي ، وجتنبت ادراج امللف الثالثي البعاد الذي حتول لقنبلة 

موقوتة �صمن ا�صغال دورتها العادية ويتعلق المر هنا بنهب العقار ، ال�صكن وال�صغل.

التنازيل  العدء  بدء  مع  تزامنا 
دورة  البكالوريا  لمتحانات 
التوا�سل  منظمة  قامت   ،2020
لالأجيال ببلدية الطيبات بورقلة 
الطلبة  لفائدة  توجيهي  بيوم 

لتح�سريهم نف�سيا  
طلبة  لتح�سري  التوجيهي  اليوم 
النف�سي   اجلانب  من  البكالوريا 
اأع�ساء  تنظيمه  على  اأ�رصف   ،
منظمة التوا�سل لالأجيال وعرف 
ح�سور الطلبة املعنيني باجتياز 
دورة  البكالوريا  �سهادة  امتحان 
وعدد  لالأولياء  ا�سافة   ،2020
املحليني  امل�سوؤولني  من 

اليوم  عرف  كما  البلدية،  بهاته 
باألية  تتعلق  ح�سة  التوجيهي 
ن�سائح  وكذا  الذكية  املراجعة 
هذا  اأطر  ،حيث  وتوجيهات 
و  الأ�ساتذة  من  نخبة  الن�ساط 

املخت�سني النف�سيني  .
 املبادرة لقيت ا�ستح�سان كبري 
اإذا  من طرف  الطلبة ، خا�سة 
�سهادة  امتحان  دورة  اأن  علمنا 
�ستجرى  العام  لهذا  البكالوريا 
ب�سبب  ا�ستثنائية  ظروف  يف 
كورونا  فريو�س  جائحة  تف�سي 

الفتاك بالبالد .
اأحمد باحلاج 

منظمة التوا�صل لالأجيال بالطيبات بورقلة

 يوم توجيهي للمقبلني على البكالوريا 

العايل  التعليم  وزير  اأيام  منذ 
والطبقة  حجار  الطاهر  ال�سابق 
ب�سكرة  ولية  نخبة  من  املثقفة 
بجامعة  للطب  مبعهد  تطالب 
حممد خي�رص ب�سكرة، وبالرغم من 
وعود ذات الوزير بال�ستجابة لهذا 
وعوده  اأن  اإل  ال�رصعي  املطلب 
كتابة  حلد  ورق  على  حربا  بقيت 
تداول  من  بالرغم  الأ�سطر  هاته 

الوزراء وتغري الأنظمة.
اإثر تدهور الو�سعية ال�سحية بولية 

ب�سكرة وتعري واقعها على حقيقته 
الطبية  لالأطقم  الولية  بافتقار 
وطبقاتها  املنطقة  نخبة  اجتمعت 
حركات  مع  بالتن�سيق  املثقفة 
املجتمع املدين على كلمة واحدة، 
مبعهد  باملطالبة  الأمر  ويتعلق 
تابع جلامعة حممد خي�رص  للطب 
ب�سكرة، ويف �سبيل تر�سيم املطلب 
املدين  املجتمع  حركات  �رصعت 
جمعيات  يف  املتمثلة  الفاعلة 
توقيعاتها  جمع  يف  وولئية  حملية 

من  الر�سمية  الهيئات  مب�ساندة 
وبرملانيني  حمليني  منتخبني 
وكوادر واأطباء، من اأجل امل�ساهمة 
وتوحيد  الثمينة  املبادرة  هاته  يف 
مبادئ  حتقيق  اأجل  من  اجلهود 
هذا  املجالت.  جميع  يف  الرقي 
على  اليومي  الو�سط  وحت�سلت 
ن�سخة من ر�سالة املجتمع املدين 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س  املر�سلة 
فيها  تطالبه  والتي  تبون،  املجيد 
بناء  اأجل  من  معا  التحدي  برفع 

بفتح  وذلك  قوية  �سحية  منظومة 
كلية للطب بجامعة بك�رصة، الأخرية 
جامعي  قطب  اأهم  ثاين  تعد  التي 
تفتقر  والتي  الوطن،  م�ستوى  على 
املذكورة،  للكلية  الوقت  نف�س  يف 
املدين  املجتمع  طالب  حيث 
حاجز  بك�رص  ر�سالته  �سياق  يف 
منذ  الولية  طال  الذي  التهمي�س 
مل�سوؤولني  �سابقة  وعقود  عهدات 

حمليني ووزراء.
اأحمد نا�صري

املجتمع املدين ينا�صد الرئي�ش

مطلب كلية الطب يعود للواجهة بب�سكرة

�صركة اأمن املن�صاأت الطاقوية
املديرية العامة
وحدة الأغواط

اىل ال�صيد : رئي�ش حترير يومية " الو�صط"
املو�صوع ف/ي : حق الرد

�سيدي :
عمال بحق الرد املكفول يف قانون العالم ل�سيما املواد 45-48 وتبعا 
الطاقوية  املن�ساآت  اأمن  ب�رصكة  وحدة  بـ«مدير  املعنون  املقال  لن�رص 

يتحدى القانون » يف جريدتكم ليوم 2020-08-16.
نت�رصف بتقدمي التو�سيحات التالية

يقوم مبمار�سات  بالنيابة  الأغواط  وحدة  مدير  باأن  املقال  ت�سمن  اأين 
لمهنية وجتاوزات ل م�رصوعة ول قانونية وخطرية دون اأن يو�سح ماهي 
، فكيف جتراأ  ال�سحة  له من  اأ�سا�س  ل  افرتاء  وهذا   ، التجاوزات  هذه 
مثل  على   2020-01-17 بتاريخ   ، عهدته  املنتهية  الولئي  الفرع  ممثل 
اأحكاما وهمية لي�س لها  اأن ي�سدر  هذه الفرتاءات ، وهل من املعقول 
القانون  اأول من يخالف  اأن ميثل العمال وهو  اأ�سا�س وهل من حقه  اأي 

بانتحال لهذه ال�سفة .
ممثل  اأنه  يدعي  ما  ح�سب  فاإنه   ، ال�سحفي  البيان  هذا  يف  ورد  كما 
العمال فاإنه يوجد يف ال�رصكة جمموعة ظاملة ت�سعى للف�ساد ول تبايل 
مبجهودات ال�سيد الوايل ومل يبني هذا الظلم ول طريقته ، و اأين هو هذا 

الف�ساد وهذا بهتان ل دليل له .
ملتزمة  ف�رصكتنا  حقوقهم  من  الأعوان  حرمان  ادعائه  بخ�سو�س  اأما 
بدون تق�سري كباقي فروع جممع �سونلغاز بحقوق جميع العمال وهو ما 
يكفله القانون ، وهذا طبقا ملدونة حقوق وواجبات العمال امل�سادق من 

جمل�س �رصكة اأمن املن�ساآت الطاقوية .
اإن مثل هذه الت�رصيحات التي ل ت�سند اىل اأي اأ�سا�س ل قانون ول مهني 

هي التي تعكر مناخ العمل وتزرع القلق يف اأو�ساط العمال .
اإن ما ت�سبو اإليه �رصكتنا هو تقدمي خدمات راقية ولذلك كان واجب على 
اإدارتها ال�سعي دوما اىل الق�ساء ولو ب�سفة غري نهائية على كل ما ينغ�س 

على العامل من م�ساكل اجتماعية ومهنية .
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يف ال�ستباك امل�ستمر منذ 
عقود طويلة مع قوى 

ال�ستعمار واأدواتها يف كل 
امليادين، خ�سرنا كثريا 

ولكن ك�سبنا اأي�سا.. وهنا 
ي�سبح القيام باإجراء عملية 

ك�سف ح�ساب علمية اأمرا 
يف غاية الأهمية، كلما 

اأح�س�سنا اأننا اإزاء مرحلة 
جديدة وذلك لنحدد حجم 

خ�سارتنا وحجم ربحنا.. 
اأين اأخفقنا واأين اأ�سبنا؟.. 
ويتوجب علينا التحرر من 
منطق املنهزمني والإقالع 
عن منطق املوهومني.. اإن 

هذا �سلوك واجب على الأمم 
كما على الأ�سخا�ص، وهو 

يحتاج قوة روحية، وكذلك 
علما ومعرفة واأدوات فح�ص 
ومعيارا حازما.. فمن العبث 
اأن يظل �سرينا بال مراجعة 

ول تعديل.

مكا�سفة

جرد ح�ساب.. ماذ� ربحنا وماذ� خ�سرنا؟
منطق الهزمية:

والإحاطة  املحدودة  النظرة  فقط  لي�س 
املحدودة ما يدفع اإىل لغة الياأ�س والإحباط 
تكون  احلالة  فهذه  امتنا،  كفاح  جممل  من 
متوازن  م�ضبوطة ملنهج  م�ضاعر غري  وليدة 
فقد  نف�ضية  فعل  ردات  عن  تعرب  وهي 
الكفاح  موا�ضلة  على  القدرة  اأ�ضحابها 
هذه  اأن  يف  تكمن  اخلطورة  اإمنا  والتطور 
من  �ضياق  يف  تاأتي  الإحاطة  وتلك  النظرة 
للإيقاع  مكثف  اأمني  وعمل  اإعلمي  �ضخ 
يف نفو�س النا�س بعدم جدوى لكل ما ميكن 
وتبيان  مناق�ضته  يجب  ما  وهذا  يبذل..  اأن 
جمتمعاتنا  �ضلمة  على  العملية  خطورته 

نف�ضيا، ولياقتها ح�ضاريا.
القوى  اأ�ضاليب  على  للتعرف  بابا  نفتح  وهنا 
امل�ضت�رشقني  تكايا  تنت�رش  حيث  املعادية 
تزود  التي  والدرا�ضات  البحث  ومراكز 
الإعلمي وال�ضيا�ضي والأمني مبا يجب قوله 
جهد  وهذا  ما  جلهات  اإي�ضاله  اأو  ن�رشه  اأو 
حقيقي يتم ر�ضد مبالغ �ضخمة له وتوظيف 
ي�ضدر  ما  كل  ولي�س  متميزة  علمية  كفاءات 
عن هذه املراكز واملكاتب كلم فقط، اإمنا 
خطط لعمل منهجي ميعن يف جعل �ضياغات 
عميقا  واقعا  ال�ضيا�ضية  والتو�ضيات  الإعلم 
عن  ف�ضل  واملثقفني  القادة  نف�ضيات  يف 

ال�ضعوب.
وال�ضتعماري  ال�ضهيوين  الإعلم  يتابع  ومن 
يبذل  كبريا  جهدا  هناك  اإن  يدرك  جملة 
لتكري�س م�ضطلحات ومفاهيم مت�س تركيب 
وم�ضاريعنا  واإثنياتنا  الثقايف  جمتمعنا 
يتم  و  وعناويننا..  تاريخنا  ورموز  النه�ضوية 
لتعميتنا  واقعنا  وظواهر  نتائج  على  العزف 
والنتائج  الظواهر  هذه  يف  ال�ضبب  عن 
الفو�ضى  دوامة  اإىل  دوما  ودفعنا  ولإرباكنا 

وعدم قدرتنا على ترتيب اأولوياتنا..
ويدعمه  يتبناه  من  لدينا  املنهج  هذا  يجد 
اأحزابا  واملثقفني  ال�ضا�ضة  بع�س  من 
جبهتني  على  يعملون  وهم  و�ضخ�ضيات.. 
ال�ضتهانة  الأوىل:  اجلبهة  اأ�ضا�ضي،  ب�ضكل 
على  اإجنازه  يتم  اإيجابي  لكل  والتحقري 
يف  التحتية  والأبنية  الإن�ضاءات  بناء  �ضعيد 
يف  الطعن  و  والزراعة..،  وال�ضناعة  العلوم 
�ضحته و�ضلحيته، واجلبهة الثانية: ت�ضخيم 
وال�ضلبيات  الظواهر  واإبراز  التحديات 
واإ�ضاعة روح الت�ضكيك بالطاقات واخلربات، 
م�ضداقية  يف  يقلل  اأن  ميكن  ما  كل  ن�رش  و 
العاملني يف حقول الإنتاج والإدارة.. وي�ضعى 
عناوين  وطرح  معاركنا  ا�ضتبدال  اإىل  هوؤلء 
معارك مل يحن وقتها اأو لي�س لها يف تركيبنا 
ول ثقافتنا ما يجعلها م�ضت�ضاغة يف مرحلة 
و  والليربالية  احلداثة  �ضاأن  هو  كما  معينة 

العلمنة وطرح اأ�ضئلة الهوية من جديد.
الإعلم  يف  خمرتقني  من  جي�س  هناك  اإن 
وال�ضيا�ضة ل هّم له اإل حتطيم املعنويات، و 
ن�رش روح الهزمية، واإثارة الفو�ضى الفكرية، 
والت�ضوي�س على املجتمع لكي يحرمه اليقني 
قادر  باأنه  ال�ضعور  من  ويحرمه  مب�ضتقبله، 
باأي  ميكن  ول  كبرية..  مهمات  اجناز  على 
حال ف�ضل هذا اجلي�س عن دوائر ا�ضتعمارية 
والإعلمي  واملادي  املعنوي  بالدعم  تزوده 
خطرا  م�ضكلة  وعناوينها،  معاركه  وتغطي 
م�ضتمرا على �ضريورة كفاح ال�ضعب وجهوده 

من اجل النه�ضة.
يندرج  وتف�ضريها  الهزمية  منطق  اإطار  ويف 
اإىل  الدعوة  حمل  املتج�ضمني  من  نفر 
والف�ضل  العجز  على  يدللون  وهم  الإ�ضلم، 

الأوامر  عن  البتعاد  ب�ضبب  والهزمية 
اأريد  ل  وهنا  النواهي..  يف  والنغما�س 
بالقول  اكتفي  ولكن  الفئة،  هذه  مناق�ضة 
اإنهم ل يرون يف الأوامر و النواهي اإل اجلزء 
احلديث  ويرتكون  ال�رشيعة  من  جدا  الي�ضري 
عن جوهر الر�ضالة واأهميتها للنا�س و ما هو 
مناط بنا يف هذه املرحلة.. ويتحدثون با�ضم 
ما  فريجعون  ي�ضفون-  عما  -�ضبحانه  اهلل 

نحن فيه اإىل غري اأ�ضبابه و�ضننه. 
منطق الأوهام:

الهروب  الأوهام بجيل يحاول  ي�ضتبد منطق 
و  الإحباط،  وروح  النهزام،  هجوم  من 
اأ�ضاليب املخربني املف�ضدين، يف واقع تبدو 
فيه الهجمة العدوانية درجات بالغة يف القهر 
والفتك.. فيتجه هذا املنطق اإىل التقوقع يف 
مراحل تاريخية، اأو الحتماء مبواقع انت�ضار 
تاريخية، متغنيا بها ومبا مت حتقيقه، وعلى 
اإن  لأندل�س  دروي�س:«يدعو  حممود  راأي 

حو�رشت حلب«..
مربراته  املتحرك  غري  املنطق  هذا  يجد 
يف العقيدة النظرية، ويف رموز ومفردات ل 
لهذه  ال�ضتناد  ميعن  و  بينها،  منهجي  ناظم 
دربا  املنطق  هذا  يعود  حتى  املعطيات 
والأقوال،  باحلكايات  والتلذذ  الهروب  من 
يعي�ضون  والذين  املغيبات،  طريقة  على 
اأو  مراجعة  اأي  من  يخافون  املنطق  هذا 
للنقد  علمية  حماولة  اأي  اأو  ح�ضاب،  ك�ضف 
اأن  مقتنعني  مدافعني  ويقفون  واملراجعة، 
الدفاع يف حد ذاته �رشورة بغ�س النظر عن 
�ضوابيته اأو جتاوزه لل�ضواب، لكي ل مينحوا 
اخل�ضوم فر�ضة ال�ضماتة والتزود بالت�ضوي�س 
حقائق  جتاه  فقط  لي�س  وهذا  والت�ضكيك.. 
من  املوقف  على  ين�ضحب  واإمنا  الواقع، 

التاريخ واأحداثه وم�ضريته.. 
امل�ضكنات  من  نوعا  يقدم  املنطق  هذا  اإن 
النظر  من  حترمهم  للنا�س،  املهلو�ضات  اأو 
التدبر  فيه، وحترمهم من  احلقيقي ملا هم 
ال�رشوري للخروج مما فيه الأمة من تخلف 
هذا  وخطورة  املقد�س..  و�ضياع  ومتزق 
الن�ضو�س  يح�ضدون  اأنهم  النا�س  من  النوع 
ويدخلون  �ضياقها،  عن  املقتطعة  والوقائع 
العقل  وحرمان  التزييف،  من  جمال  يف  بها 
اخلراب  اأ�ضباب  واكت�ضاف  التفكري  من 

واخل�ضارة والهزائم..
اأن  الأوهام  منطق  حلقات  اأخطر  ومن 
ال�ضلحية  ميتلكون  اأنهم  اأ�ضحابه  يظن 
واأّنهم  �ضيء،  كل  يف  املرجعية  ليكونوا 
املرجعية-  ميتلكون  ظنهم  ح�ضب  -لأنهم 
مناذج  وتكرار  النت�ضار  ي�ضتطيعون 
غافلني  هم  فيما  التاريخية،  النت�ضارات 
يواجهنا  ما  اخلطورة يف  عنا�رش  عن  متاما 
اخلارج  ويف  خمرتقني  من  املجتمع  يف 
جتربة  كانت  ولقد  جمرمني..  اأعداء  من 
عندما  الكارثة  لتج�ضيد حجم  كافية  العراق 
ال�رشاع  ملعاجلة  ونتجه  الوهم،  بنا  ي�ضتبد 
والأخلقية..  والعقائدية  القيمية  بالكلمات 
لقد كانت الكارثة اأكرب من التخيل وقد اأّدت 
يف  ولزلنا  ال�ضام،  وبلد  العراق  بعرثة  اإىل 
هنا  اإن اخلطاأ  واملرهق..  امل�ضتمر  نزفهما 
نهاياته  اإىل  �ضار  وقد  له علج،  ولي�س  قاتل 
من  انبعث  قد  �ضك  بل  وهو  املنطقية، 
حالة وهم م�ضيطرة على ال�ضا�ضة واملثقفني 
معجبني  بكلماتهم،  م�ضدوهني  وقفوا  الذين 
باأنف�ضهم يف مواجهة ا�ضرتاتيجيات تقام على 
علم واإمكانات.. والكلم عن العراق ين�ضحب 
واحلرب  الوحدة  يف  النا�رشية  التجربة  عن 

من  بكثري  اأكرب  ال�ضعار  حجم  كان  حيث 
التفكري والعمل املنهجي فكان الوهم  حجم 
يقودان املجتمع من تخبط  الذريع  والف�ضل 
اإىل ف�ضل الوحدة يف 1963  اإىل كارثة و�ضول 
والنكبة 1967.. هذا يف ظل جتميد احلريات 

وكبت الأنفا�س.
هذا  اأ�ضحاب  العربي  الربيع  لنا  حمل  كما 
اإىل  ارتقوا  اأن  بعد  اكت�ضفوا  الذين  املنطق 
ول  خربة،  ول  دراية،  بل  اأنهم  احلكم:  �ضدة 
واإدارة  وال�ضيا�ضة،  للدولة  ت�ضور  ول  معرفة، 
الأو�ضاع واإدارة ال�رشاع احل�ضاري، فانك�رشت 
اأكرث  التقدم  من  خ�ضومهم  ومتكن  �ضاأفتهم، 
املجتمعات،  على  ال�ضيطرة  اإحكام  نحو 
عظيم..  بلء  اإخفاقهم  من  النا�س  فاأ�ضاب 
الأوهام،  مبنطق  حمكومني  كانوا  لقد 
و  �ضننها،  وتدافع  احلياة  قوانني  متجاوزين 
والت�ضلل  التخفي  اأنف�ضهم قدرة  معتقدين يف 
من �ضباك العدو فيما كانوا يف حقيقة الأمر 

ي�ضريون باأقدامهم نحو مقاتلهم.
وخ�رشنا  اإخفاق  بعد  اإخفاق  لنا  فتحقق 
تاريخية  وفر�ضا  واإمكانات  اأوقاتا  جمددا 
والهزمية  الإحباط  من  مزيد  اإىل  ذلك  واأدى 

النف�ضية لأجيال متعاقبة يف الأمة.

ماذا خ�سرنا؟:

اأننا  بو�ضوح  ن�رشح  اأن  يجب  تلعثم  بل 
خ�ضارات  خ�رشنا  قد  وكم�ضلمني  كعرب 
منذ  امل�ضتعرة  املعارك  اأتون  يف  ج�ضيمة 
اأهم عنا�رش  القرون الأخرية.. فلقد خ�رشنا 
الناظم  انهار  فلقد  الوحدة  يف  ممثلة  قوتنا 
ال�ضيا�ضي للأمة بغ�س النظر عن �ضلحه اأو 
تهتكه، واأ�ضاب الرابط الروحي بني مكوناتنا 
على  اأمتنا  تناثرت  عندما  م�ضني  عطب 
ي�ضحبوا  ان  حاولوا  ثم  ومن  عرقية،  عناوين 
من كل عرقية ما تبقى من منهج احل�ضارة و 
عزمية الكفاح فاأ�ضبح العرقيات وعاء لأفكار 
لها  مراد  هو  ما  م�ضنعة ح�ضب  او  م�ضتوردة 
واأثريت يف هذا املناخ النعرات النف�ضالية و 
التبعية للأجنبي يف ثقافته و�ضيا�ضته  دعاوى 

واقت�ضاده.
كانت هذه هي اخل�ضارة العظمى التي منيت 
بها امتنا واأخطر ما نتج عنها ا�ضتبدال �ضعور 
»امل�ضري  الأمة  وحدة  احلقيقية  الوحدة 
والكفاح« مب�ضاعر قطرية اأو طائفية اأو عرقية 
البداية عن  اإعلنا منذ  اأو جهوية وكان هذا 
ف�ضل حقيقي �ضريافقنا يف م�ضاريعنا العديدة 

على �ضعيد النه�ضة وال�ضتقلل احلقيقي.
وخ�رشنا يف معركة التدافع اللتزام مبنهجنا 
يف فهم اأنف�ضنا وفهم ر�ضالتنا وترتيب اأولوياتنا 
ولعل  واأ�ضخا�ضنا،  واأ�ضيائنا  قدراتنا  واإدارة 
الفكريني  القادة  م�ضتوى  على  اخل�ضارة  هذه 
يف  الكبري  ال�ضبب  هي  كانت  وال�ضيا�ضيني 
وهو  النفط  لعب  ولقد  والف�ضل..  التخبط 
ثروة مفاجئة جاءت على غري كد وتعب دورا 
اإىل  كارثيا يف قلب املفاهيم و جتاوز ال�ضنن 
من  والقدرة  والنه�ضة  بالرقي  خطري  وهم 
خلل امتلك الأ�ضياء الأمر الذي ارتد عنيفا 
العربية  جمتمعاتنا  على  النف�ضي  اجلانب  يف 
اخلليجية  النفطية  املجتمعات  قامت  حيث 
العراق  يف  التاريخية  جمتمعاتنا  بتدمري 
املرجعية  موقع  لتبواأ  حماولة  يف  وال�ضام 
للمنطقة العربية وا�ضتبدال املواقع املركزية 
ح�ضول  ا�ضتحالة  عن  وف�ضل  الأمة..  يف 
احلياة  طبيعة  و�ضد  عقيمة  عملية  لأنه  ذلك 
والتاريخ،  اجلغرافيا  منطق  و�ضد  و�رشوطها 
بالأمة..  حلت  كبرية  خ�ضارة  كان  الناجت  فان 

فقدنا ثرواتنا ومدننا ووحدتنا.

ماذا ك�سبنا؟:

ك�ضبنا جولت مهمة يف ال�رشاع الطويل منها 
لل�رشاع  كان  فلقد  املعنوي  ومنها  املادي 
التق�ضيم الذي حل  فوائد حقيقية فرغم كل 
باأمتنا ورغم الثقافات امل�ضوهة واملرجعيات 
الفكرية امل�ضتوردة اإل اأن الأمة و�ضلت بينها 
ما انقطع وتدافعت نحو الواجب كاأنه مل يكن 
ففي  وحدتها  انهيار  من  �ضيء  هناك ح�ضل 
اجلزائر  يف  ح�ضل  كما  التحريرية  معاركها 
وفل�ضطني..  وها نحن نرى اأن اأع�ضاب الأمة 
اأن�ضدت  وكما  وقد�ضها  لفل�ضطني  م�ضدودة 
للجزائر والعراق ومل تبخل طلئع الأمة رغم 
من  الكبرية  الت�ضحيات  تقدم  اأن  القيود  كل 

اأجل حترير ديار العرب والإ�ضلم.
وعلومنا  معارفنا  تطور  كذلك  ك�ضبنا  ولقد 
ورغم اأنها غري منتظمة اإل اأن الكم وتراكمه 
يتخذ  حلظة  يف  احلقيقية  القاعدة  �ضيكون 
احلقيقي  والتوظيف  لل�ضتفادة  القرار  فيها 
من  كثريا  افدنا  فلقد  النه�ضة  م�ضاريع  يف 
الحتكاك بو�ضول مئات اآلف الطلبة العرب 
اإىل تخ�ض�ضات علمية فائقة ودقيقة كما اأن 
املواجهة فتحت اأعيننا على طبيعة ال�رشاع 
ما  فهم  اإىل  بنا  وارتقت  واأدواته  واأطرافه 
وكيفية  �رشاعه  وحماور  العامل  يف  يجري 

اإدارة ال�رشاع الكوين.
ولقد ك�ضبنا كذلك عمل دءوبا يف بناء الأبنية 
و  القت�ضادي  الن�ضاط  ملجالت  التحتية 
العلمي رغم كل تعرثه اإل انه اأ�ضبح برتاكمه 
البناء  ميكن  التي  ال�ضاهدة  التجربة  جمال 
وباك�ضتان  تركيا  يف  حا�ضل  هو  كما  عليها 
بلدنا  ال�ضتعمار  لنا  ترك  فلقد  وماليزيا.. 
كل  يف  له  التبعية  ال  �ضيء  كل  من  فارغة 
وجمتمعاتنا  دولنا  لبناء  وانطلقنا  التفا�ضيل 
نحقق  ان  باقتدار  وا�ضتطعنا  ال�ضفر  من 
تقدما وا�ضعا يف املجالت العديدة من �ضق 
جيو�س  وببناء  اجلامعات  انت�ضار  و  الطرق 
حماية  �ضمانة  ملجتمعاتنا  حتقق  ان  ميكن 
ماثلة  احلقيقة  ان  كما  الأقل..  على  نف�ضية 
بل  بنا  ت�ضتبد  مل  العراق  يف  هزميتنا  بان 
ترك  ال�ضتعمار  ان  ورغم  العدوان  ك�رشنا 
ان  ال  والفا�ضدين  الطائفيني  من  �ضنائعه 
هو  وكما  بب�ضالة  يقاوم  املنت�رش  ال�ضعب 
وا�ضح فان ت�ضميم ال�ضعب ي�ضري نحو حترير 
البلد من �ضنائع ال�ضتعمار كما مت التحرير 

من ال�ضتعمار نف�ضه.
ال�ضمود  باإمكانية  يقيننا  تعمق  ك�ضبنا  ولقد 
وقد  التقدم،  نحو  والنطلق  واملقاومة 
اأ�ضبح يقيننا اأكرث ن�ضجا بعد اأن تخلى جيل 
وا�ضع منا عن منطق الأوهام وحترر من روح 
الهزمية.. واأ�ضبحنا الآن يف مرحلة ما بعد 
الهزمية وما بعد الوهم وقد تبدت احلقائق 
ما  اأهم  هذا  ولعل  �ضديد  بو�ضوح  اأمامنا 

حتقق لنا.
واملك�ضب الأعظم الذي حتقق لنا اأننا مل نفن 
ال�رشاع.. بل هانحن  ومل نتبخر من م�رشح 
الأربعمائة  مبلييننا  الب�رش  و  ال�ضمع  ملء 
حني  يف  م�ضلم..  وخم�ضمائة  والألف  عربي 
يبدو على اخل�ضوم تعب حقيقي وا�ضطراب 
يف  عميقة  عديدة  انتكا�ضات  و  و�ضجر 
القت�ضاد  ل�ضيما  وقوتهم  تفوقهم  عنا�رش 
وقد ياأ�ضوا من اإمكانية اإخراجنا من م�رشح 

احلياة.. 
جرد  عملية  اإجراء  ل�رشورة  اإ�ضارات  هذه 
ولتحديد  عقود  عدة  عرب  لل�رشاع  ح�ضاب 
من  مناهجهم  واإزاحة  فينا  التخريب  قوى 

حياتنا واهلل غالب على اأمره. 

بقلم: �سالح عو�ص
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والتجاذب  التزاحم  هذا  ولوال 
ال�صومام  موؤمتر  ل�صار  ال�صيا�صي 
اإىل ما �صارت اإليه حمطات م�صيئة 
من تاريخنا من اإغفال وجتاهل اأو 

ن�صيان. 
من هذه االختالفات بل اخلالفات 
املوؤمتر  بتنظيم  مرتبط  هو  ما 
بنتائجه  عالقة  له  ما  ومنها  ذاته 
له  ما  هناك  اأن  كما  ال�صيا�صية 
�صلة مبا ترتب عنه من �رصاعات 
وقيادات وموؤ�ص�صات بعده. ينخرط 
متاما  ال�رصاعات  تلك  يف  جيلنا 
يف  اليوم  امل�صلمون  ينخرط  كما 
وفاة  بعد  ال�صحابة  �رصاعات 
اأن  على  القوم  داأب  حيث  النبي 
التاريخ  على  الذاكرة  يقدموا 
ويرتكوا جمال اخلو�ض يف م�صائل 
املادة  فت�صبح  اأهلها  لغري  التاريخ 
لعبة  واملجزاأة  املبتورة  التاريخية 
يف يد اخلائ�صني. ينطبق هذا على 
على  ينطبق  كما  ال�صومام  موؤمتر 
التي  التاريخية  االأحداث  جميع 
ذكرى  متر  فال  اجلزائر  عرفتها 
التناحر  �صيوف  فيها  و�صلت  اإال 

ال�صيا�صي االأيديولوجي. 
هذه  بع�ض  يف  اخلو�ض  نحاول 
لعلنا  كلها  يف  ولي�ض  املجادالت 
ون�صع  اخللل  مواطن  على  نعرث 
احلدث وما تاله يف مو�صعه الالئق 
به.  فلنبداأ بت�صمية باملوؤمتر ذاتها 
وهي الت�صمية التي تبناها اخلطاب 
االإجماع  تنال  اأن  دون  الر�صمي 
الت�صمية  هذه  عار�ض  من  فاأول 

دعوا  الذين  القادة  ظهورها  قبل 
مرا�صالتهم  يف  كانوا  فقد  اإليه 
لقاء  اأو  اجتماع  عن  يتحدثون 
املغامرة  دون  الرئي�صيني  للقادة 
االأخري  باحلديث عن موؤمتر فهذا 
احل�صور  بطبيعة  تتعلق  �رصوط  له 
والتمثيل وحجمه غري اأن ما انبثق 
تنظيمية  وقرارات  لوائح  من  عنه 
و�صيا�صية وتوجيهية يرقى به حتما 
ي�صبه  ما  اإىل  اجتماع  جمرد  من 
عقد  اأن  بحجة  م�صغرا  موؤمترا 
موؤمتر كامل االأركان مل يكن متاحا 
ذلك  يف  اجلزائري  الرتاب  داخل 
الت�صمية  الوقت. ومع هذا هيمنت 
اأر�صية  وثيقة  و�صارت  الر�صمية 
الر�صمية  الوثائق  اإحدى  ال�صومام 

للدولة اجلزائرية. 
اأهمية،  يقل  ال  للجدل  اآخر  جمال 
والتمثيل،  بامل�صاركة  يتعلق 
غياب  يف  امل�صكلة  هذه  وترتكز 
تتمثل  املوؤمتر  عن  اأطراف  اأربع 
القاهرة  ووفد  االأوىل  املنطقة  يف 
وفيدرالية  ال�صاد�صة  واملنطقة 
الفيدرالية  كان غياب  واإن  فرن�صا. 
اأي  يرث  مل  ال�صاد�صة  واملنطقة 
اأ�صحابها فاإن غياب  اعرتا�ض من 
اورا�ض النمام�صة والوفد اخلارجي 
منها  يت�رصب  التي  القناة  تلك  ظل 
ت�صابه  ما  واأتباع  الفتنة  �صيطان 
االأوىل  املنطقة  تكن  مل  واإن  منه. 
�صارت  اأنها  اإال  مبمثليها  حا�رصة 
املجتمعني  بال  �صغلت  ق�صية 
بولعيد  بن  م�صاعدي  فانق�صام 

هم  اإىل  جديدا  هما  اإليها  ا�صاف 
احل�صار والقمع اال�صتعماري الذي 
بفعل  ويالته  املنطقة  �صكان  ذاق 
عليها   اال�صتعمارية  القوات  تركيز 
معاقلها  اإحدى  يف  الثورة  خلنق 
اإخراج  واجب  كان  الرئي�صية. 
وحتقيق  اأزمتها  من  املنطقة 
ال�صلح بني املتنازعني �صمن اأجندة 
وفد  االأمر  توىل  وقد  املوؤمترين 
من الوالية الثالثة بقيادة عمريو�ض 
املنطقة  جماهدي  انق�صام  لكن 
املوؤمتر  قرارات  من  مواقفهم  يف 
يف  املنطقة  واأدخل  املهمة  عقد 
اجلديدة  القيادة  بني  �رصاعات 
وامتدادات  املوؤمتر  عن  املنبثقة 
احمد بن بله ممثلة يف من جندهم 

علي حم�صا�ض ملعار�صة نتائجه.
فقد  اخلارجي  الوفد  غياب  اأما 
فاملوؤكد  للجدل،  د�صمة  مادة  كان 
اأن الوفد قد دعي وهذا ما توؤكده 
مرا�صالت بني عبان وخي�رص يف ربيع 
دعي  التي  الطريقة  اأن  غري   1956
بها كانت فيها حماولة للتاأثري على 
مرا�صلة  الأن  ممثليه  اختيار  حرية 
االأف�صلية  باب  ا�صرتطت من  عبان 
بله مع  بن  املوؤمتر  ي�صارك يف  اأن 
ايت احمد اأو مع خي�رص وقد كرثت 
التاأويالت ب�صاأن هذا االختيار فقد 
اإنه مرتبط برغبة بن مهيدي  قيل 
تو�صيحات  بله  بن  يقدم  اأن  يف 
وعالقاته  ال�صالح  ب�صاأن  للموؤمتر 
وهناك  امل�رصية  ال�صلطات  مع 
الكاتب  مثل  القول،  اإىل  ذهب  من 

بلعيد عبان، باأن الثنائي بن مهيدي 
حماكمته  يف  يرغب  كان  وعبان 
امل�رصية  ال�صلطات  جعل  ما  وهو 
اجلزائر  اإىل  ال�صفر  بعدم  تن�صحه 
روايات  وهناك  الكاتب.  نظر  يف 
بن  قدمها  التي  تلك  منها  اأخرى 
اإىل  انتقل  اأنه  وهي  بنف�صه  بله 
ات�صاال  يجد  اأن  دون  طرابل�ض 
مل  باملوؤمتر.  االلتحاق  من  ميكنه 
املمثل  غياب  عن  احلديث  يجر 
الذي  احمد  ايت  اأو  خي�رص  الثاين 
خالل  يورك  بنيو  متواجدا  كان 
انعقاد املوؤمتر الأن ح�صور بن بله 
اإىل حجم  بالنظر  اأهمية  اأكرث  كان 
اجلديدة  الداخل  قيادة  خالفات 
معه وهي اخلالفات التي تفاقمت 
بعد عودة بن مهيدي من القاهرة.

عن  اأطراف  غياب  وراء  تكون  قد 
واأخرى  �صيا�صية  اأ�صباب  املوؤمتر 
ذاتية اإال اأن واقع الثورة ال�صعب وما 
االجتماع  يفر�صه من �رصورة  كان 
مبن ح�رص واتخاذ قرارات حا�صمة 
الداخل  من  مهددة  لثورة  ومنقذة 
التنظيمي  و�صعها  بفعل  واخلارج 
ال�صالح  وغياب  واملايل  والقيادي 
والذي مل يكن لي�صتمر دون انهيار 
ما بناه االأوائل. �صناأتي يف احللقات 
جدل  مثارات  ملعاجلة  املقبلة 

جديدة تدل على عظمة احلدث.
يتبع

�ملوؤمتر �ملنتهي و�جلدل �ملتو��صل

بقلم اح�سن خال�ص   

اختتم موؤمتر ال�سومام بداية �سهر 
�سبتمرب دون اأن تنتهي اإفرازاته 

فقد �ساحبه اجلدل بني موؤيدين 
اإىل حد اعتباره املحطة التي لولها 
ملاتت الثورة يف املهد وبني معار�سني 

اإىل حد اعتباره ردة على الثورة 
اأو انحراف عن اأ�س�سها ومبادئها 

و�سرعيتها النوفمربية وبني هذا 
الجتاه وذاك قل ما جند من حاول 
تناول احلدث بالتحليل املو�سوعي 
البعيد عن الأحكام والت�سنيفات 

والبتعاد عن القراءات ال�سيا�سية 
املحينة التي جترد احلدث من حمتواه 

وتخرجه من �سياقه وحتمله ما ل 
يطيق. لقد اختلف يف مو�سوع موؤمتر 
ال�سومام بكل جوانبه ملا اأ�سبح قاعدة 
لتناطح م�سروعني للمجتمع وروؤيتني 

�سيا�سيني متباينتني متزاحمتني يف 
جزائر اليوم.

يف قلب ال�سومام  اجلزء 06 

للرئي�ض  حادثة  واآخرها  كانت 
ماكرون  احلايل  الفرن�صي 
ملهمة  متوجها  كان  ..يوم 
الن�صاء  اإحدى  ..فقابلته  ر�صمية 
�صيارته  على  ورمت  املحتجات 
من  مراأى  على  لنب.وهذا  بعلبة 

عينيه؟ا
نف�ض  من  مر  اأخرى  مرة   ويف 
املراأة  نف�ض  فوجد  الطريق 
املعني  على  كان  ما  تقف.و 
�صخ�صيا  ونزل  توقف  �صوى  اأنه 
وحاورتها.. اإقناعها  لهدف 
الواقعة. هذه  اأعجبتني  �رصاحة 
وقلت �صتان بينها وبني ما يحدث 
العربي.حني  الوطن  يف  عندنا 
قنوات  وكل  احلوار  ثقافة  تغيب 
التوا�صل عن اأداء مهامها.وال�صري 
تربز  ما  غالبا  والتي  لها  احل�صن 
اإال.لكنها  لي�ض  ك�صعارات  للعامة 
التطبيق. عن  كليا  غيابا  غائبة 
وال تقت�رص هذه الظاهرة ال�صلبية 
الروؤ�صاء وامل�صوؤولني  فقط  عند 
اأنت  ..بل  عندنا  ال�صامون 
بدار  موظف  عند  جتدها  حتى 

املجل�ض  رئي�ض  ولي�ض  البلدية 
ال�صعبي البلدي.ونق�صد كيف اأنهم 
مواطنيهم  ويحادثون  يتعاملون 
مركزية  ومن  عالية  اأبراج  من 
النفوذ وما يعي�صونه داخل مراكز 
العاديني  االأفراد  يرون  جتعلهم 
جمرد رعاع وم�صدر تعب واإرهاق 
من  والتن�صل  منه  التهرب  وجب 
جميعها  املت�صابهة.الأن  مطالبه 
يدور حول ال�صكن والعمل واملنح 
من  النوع  هذا  االجتماعية... 
التقاطع ال�صلبي اأدى بالتاأكيد اإىل 
مظاهر  من  الكثري  وتفاقم  بروز 
العنف والكره وتراكم االأحقاد بل 
و�ّصع الفجوة بني االإدارة واملواطن 
بعيدة  متباينة  م�صافاتها  وجعل 
املدى..و�صجع على ظهور الكثري 
التي  وال�صلوكات  الت�رصفات  من 
النفوذ �صواء  اأ�صحاب  ت�صدر من 
كان ماليا اأو اإداريا..يت�صلون متى 
�صاءوا.. متى  ويخططون  �صاءوا 
�صاءوا..لتتحول  من  وي�صتقبلون 
امل�صوؤوليات  املطاف  اآخر  يف 
عن  عبارة  عليها  ي�رصفون  التي 

خا�صة.  وم�صتودعات  مزارع 
اأدنى  دون  لوحدهم  يتملكونها 
و�صعارات  قيم  من  بكذا  �صعور 
اأثناء حمالتهم  كانوا قد رفعوها 
االنتخابية ..ومن هذا املنطلق.
فاأنت جتدهم غا�صني الطرف ال 
ي�صمعون وال يرون اإال اأنهم االأجدر 
انتقادهم  يحاول  .ومن  بذلك 
عرثاتهم. من  الكثري  تبيان  اأو 
يحاربونه ب�صتى الطرق خا�صة اإذا 
كان مدونا على �صبكات التوا�صل 
�صحفيا  مرا�صال  اأو  االجتماعي 
..وهناك فئة اأخرى والعياذ باهلل 
يف  ال�صارخ  التناق�ض  متار�ض 
�صخ�صياتهم بني قول وفعل حيث 
باأنهم من هواة  يت�صدقون  تراهم 

وع�صاق الراأي والراأي االآخر
تعار�ض  يحدث  اأن  مبجرد  لكن 
اآراء خمالفة.ينقلبون  وبني  بينهم 
كانوا  ما  على  جنونية  ب�رصعة 
اأكرب  من  و�صاروا  به  تقولوا  قد 
العربي  ..التاريخ  امل�صتبدين 
والدرا�صات حتفظ لنا كل ما ُكتب 
يف هذا ل�صاأن من حكام و�صالطني 

و�صل بهم االأمر اإىل �صجن الكثري 
والفال�صفة  واالأدباء  العلماء  من 
التوجه  خالفوهم  ممن  واالأئمة 
لنا  باأن كل ذلك اخت�رصه  .واأكيد 
املفكر عبد الرحمن الكواكبي يف 
اال�صتبداد( ال�صهري)طبائع  كتابه 
املع�صلة  هذه  تبقى  و�صوف 
�رصفة  عربية  ماركات  ذات 
بقاع  جميع  يف  قل  بل  وخال�صة 
واأقطار العامل الثالث .الأن البيئة 
االأفكار  من  بكثري  ملوثة  الزالت 
اأن و�صول هوؤالء  الفا�صية..بدليل 
ت�صلقية..اإال  بطرق  كان  واأولئك 

من رحم ربك.
م�صكلة  وتبقى  تظل  وباخت�صار 
الطبائع  من  طبع  هي  التعايل 
ال  املف�صدة.التي  الفا�صدة 
الكره  من  مزيد  اإال  عنها  ينجر 
�رصاحة  ت�صاهم  وال  والبغ�صاء 
اإال  ترتقي  وال  حملية  تنمية  يف 
االيجابي  التوا�صل  م�صتوى 
اأن  لالأمم  ميكن  بف�صله  والذي 
بني  �صتان  ..لكن  وترتقي  تتقدم 

االأماين والتطبيق ؟ا

م�صوؤولون ال يحبون �لنقد..بل يحاربونه ؟�

على الرغم من اأنني �سخ�سيا 
اأكره فرن�سا الر�سمية،وفرن�سا 

الكولونيالية ،وفرن�سا الإ�ستالبية 
القاهرة لل�سعوب ؟ا اإل اأنني اأعجُب 
من حني لآخر مبواقف واآراء بع�ص 

مثقفيها،ومنا�سليها احلقوقيني 
الذين كانوا بالأم�ص واليوم اأوفياء 

ملفاهيم احلريات واحلقوق وتطبيق 
العدالة الإن�سانية .

واقعنا

بقلم:جمال ن�سراهلل
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تب�سة يف فرتة ما قبل التاريخ
 

التاريخ  قبل  ما  اإن�سان  خلف  لقد 
العظمية  احلجرية  الأدوات  من  العديد 
خمتلف  عرب  غريها  و  الفخارية  و 
 ، تب�سة  منطقة  بها  مرت  التي  الفرتات 
وجدت  التي  الأ�سولية  احل�سارة  منها 
من  و  العوينات  و  الأبي�ض  املاء  مبوقع 
ذات  اأداة  احل�سارة  هذه  خملفات  اأهم 

و  امل�سذبة  احل�سى   ، الوجهني 
الفاأ�ض اليدوية ، و كذا احل�سارة 
وادي  موقع  اإىل  ن�سبة  العاترية 
، و فيها مت  العاتر  اجلبانة ببئر 
لت�سهيل  العنق  ذات  اأداة  اإبتكار 
بالن�سبة  اأما   ، م�سكها  عملية 
التي متيزت  القف�سية  للح�سارة 
الأدوات  حجم  يف  بالت�سغري 
اإ�سافة  الن�سيالت،  و  كالن�سال 
العظمية  ال�سناعة  ظهور  اإىل 
القف�سية  مواقع  �سميت  كما   ،
لرتاكم  ن�سبة  باحللزونيات 
اأهم  ومن   ، بها  احللزون  قواقع 
ريليالي   ، نقرين  املواقع  هذه 
م�ستيحية.كما  عني  و  ثليجان   ،
عرفت املنطقة الع�رص احلجري 
اإ�ستعمال  اإنت�رص  حيث  احلديث 

الأدوات القزمية -�سغرية احلجم- ب�سكل 
وا�سع ، ومثال ذلك روؤو�ض ال�سهام ، ومن 
الأحمر  الدامو�ض  باملنطقة  مواقعه 
فجر  مرحلة  املنطقة  �سهدت  كما   ،
و  املعادن  باكت�ساف  املعروفة  التاريخ 
ممار�سة بع�ض الطقو�ض اجلنائزية التي 
مبنطقة  املتواجدة  القبور  عليها  دلت 
ق�ستل ، جبل امل�ستريي و راأ�ض العيون. 

تب�سة اأثناء الفرتة البونية - 
النوميدية من القرن 03 ق.م اإىل 

 : ق.م   146
بعدما اأ�س�ض الفينيقيون مدينة قرطاجة 
تو�سعوا نحو باقي �سواحل �سمال اإفريقيا 
و  الداخلية  املناطق  يف  تغلغلوا  ثم   ،
بتب�سة  و ع�سكريا  اأ�س�سوا مركزا جتاريا 
الإ�سرتاتيجي  موقعها  لأهمية  نظرا 
من  الأ�سليني  بال�سكان  فاإمتزجوا   ،
 . بالبونيقيني  يعرفون  اأ�سبحوا  و  نوميد 
فقد  النوميدية  الفرتة  يخ�ض  فيما  اأما 
و   ، وعمرانية  اإقت�سادية  نه�سة  �سهدت 
 ، »مي�سيب�سا«  �سمن مملكة  اإقليمها  كان 
يوغرطة  اإىل  املنطقة  اآلت  وفاته  وبعد 
�سد  احلرب  خ�رص  و  به  غدر  حيث 
اأخاه  النوميدي  العر�ض  اإ�ستلم   ، روما 
وظلت   ،  Gauda غودا  ال�سقيق  غري 
�سكان  هم  املوزولم  و  اجليتول  قبائل 
هذا الإقليم ، كما عرث يف منطقة تب�سة 

لوحدها على 27 نق�سا لوبيا. 

تب�سة خالل العهد الروماين
 146 ق.م - 443م 

بعد  تب�سة  مبنطقة  الرومان  اإ�ستقر 
اأن  اإىل   ، نوميديا  و  قرطاجة  �سقوط 
بعد  مدينة  اأغنى  و  اأكرب  ثاين  اأ�سبحت 
قرطاجة يف عهدهم ، ففي عام 25 ق.م 
اأغ�سط�ض  اإتخذها الإمرباطور الروماين 
مع�سكرا رومانيا لك�رص �سوكة النوميديني 
حكم  حتت  املدينة  وبلغت   ، الثائرين 
الإمرباطور �سيبتيمو�ض �سيفريو�ض 193- 

درجة  اإىل  اإرتفعت  حيث  اأوجها   ، 211م 
بني  و�سل  همزة  واأ�سبحت  م�ستعمرة 
الكاف و�سفاق�ض و �سبيطلة و قرطاجة 
و ملباز ، كما اإزدهرت يف عدة جمالت 
 ، احلبوب  زراعة  بها  اأنت�رصت  حيث 
الكروم و الزيتون مما اأدى اإىل الإ�ستقرار 
الإجتماعي باملنطقة و ت�سييد املباين و 
احلمامات الفخمة و امل�سارح و اإ�ستغالل 
م�سادر املياه اجلوفية ، حيث بلغ تعداد 

ال�سكان يف عهد الإمرباطور هادريانو�ض 
الإمرباطور  عهد  و يف   ، ن�سمة  األف   50
الذي  الن�رص  قو�ض  بها  اأ�س�ض  كراكال 
يحمل اإ�سمه ، ويف عهده ح�سل ال�سكان 
الأ�سليون على لقب املواطنة الرومانية 
الثالث  القرن  مطلع  ويف   . 212م  �سنة 
بها  امل�سيحية  تنت�رص  بداأت  للميالد 
اأ�سقفية  كني�سة  باملنطقة  فاأ�س�ست 
املذهب  كاثوليكية  رومانية  م�سيحية 
الرابع  القرن  اأواخر  ويف   ، م   256 �سنة 
ثيودو�سيو�ض  الإمرباطور  اأعلن  ميالدي 
الر�سمية  الديانة  هي  امل�سيحية  اأن 
و  اأكرب  بتب�سة  فبنيت   ، لالإمرباطورية 
اأجمل بازيليكا يف �سمال اإفريقيا ، وكان 

ذلك على �رصف القدي�سة كري�سبينا. 

تب�سة اأثناء العهد الوندايل
 443م - 533م : 

جاء يف كتاب »حوز تب�سة« للموؤلف 
 ،  Pierre Castel كا�ستال  بيار 
قاموا  همجي  �سعب  الوندال  اأن 
من  اأجزاء  على  بالإ�ستيالء 
القرن  الرومانية يف  الإمرباطورية 
من  تيفا�ست  ت�سلم  مل   ، م   05
اإذ قاموا بنهب املدينة  وح�سيتهم 
اأذى  باأي  عمرانها  يلحق  اأن  دون 
 ، ال�سكان  بتقتيل  قاموا  كما   ،
املور  قيام  اإىل  اأدى  ما  وذلك 
اأ�سهرها  �سدهم  �سعبية  بثورات 
اأ�سفرت   ، اأنطال�ض  امللك  ثورة 
اأما   ، املنطقة  من  طردهم  عن 
اأ�رصمت  و  خربت  فقد  الأرياف 
فيها النريان، من اأثارهم اللوحات 

و  اخل�سبية  األبريتيني  بلوحات  املعروفة 
هي عبارة عن عقود للملكية ، التجارة ، 

الزواج و ال�رصائب
تب�سة خالل الفرتة

 البيزنطية -533 647م

اأن   ، خل�رص  فا�سل  الباحث  ي�سري 

البيزنطيني اإحتلوا �سمال اإفريقيا خالل 
جو�ستيانو�ض  الإمرباطور  حكم  فرتة 
اإىل  و�سل  الذي  و  بليزاريو�ض  بقيادة 
تب�سة �سنة 533م و دام حكمهم اإىل غاية 
647م ، ثم خلفه �سولومون اإل اأن ال�سكان 
الأ�سليني قاوموهم و اإعتربوا غزوهم ل 
 ، الوندال  و  الرومان  غزو  عن  يختلف 
تب�سة  منطقة  على  ال�سيطرة  لإحكام  و 
و  احل�سون  بت�سييد  �سولومون  قام 
ذو  البيزنطي  ال�سور   : اأهمها  الأبراج 
14 برجا و�سط املدينة ، وحدثت عدة 
التي  الفا�سلة  املعركة  اأهمها  معارك 
اجلي�ض  و  املحليني  ال�سكان  بني  دارت 
مقتل  على  اأ�سفرت  اأين  البيزنطي 
رفعها  لأهميتها  نظرا  و   ، �سولومون 
اإىل  جو�ستنيان  البيزنطي  الإمرباطور 
و  اإفريقيا  يف  ال�سبع  الوليات  م�سف 
قرطاجة  بعد  الثانية  املرتبة  يف  تاأتي 
، كما اإ�سطبغت اآثار البيزنطيني بتب�سة 
خالل  من  ذلك  يتجلى  دينية  ب�سبغة 
جت�سيد الرموز الدينية امل�سيحية عليها 

كالأواين الفخارية و العمالت النقدية.
الفتح الإ�سالمي ملدينة 

تب�سة  647م

جعلها  احلدودي  تب�سة  موقع  اإن   
حتظى قبل غريها من املدن اجلزائرية 
بنعمة الإ�سالم ، اإل اأن الأمازيغ ت�سدوا 
من  كغريهم  غزاة  اأنهم  منهم  ظنا  لهم 
�سابقيهم ، و قد �سهدت تب�سة اأول معركة 
قرب �سبيطلة باإعتبارها تابعة اإداريا لها 
بني جرجري و عبداهلل بن اأبي �رصح قائد 
اإنت�سار  عن  اأ�سفرت  الإ�سالمي  اجلي�ض 
 ، القريوان  بناء  مت  اأن  بعد  و  امل�سلمني 
لفتح  قواته  بكامل  نافع  بن  عقبة  توجه 
يوما من احل�سار دخل   20 بعد  و  تب�سة 
عبد اهلل بن جعفر قائد جي�ض امل�سلمني 
و�سط املدينة و جاء عقبة بن نافع لريفع 
الراية وهم يهتفون : اهلل اأكرب ل اإله اإل اهلل 
تلتها حملة ح�سان بن النعمان الذي اإنت�رص 
على الرببر -الأمازيغ- و البيزنطيني اإىل 
اأن ظهرت حركة مقاومة جديدة بقيادة 
على  اأجربته  و  هزمته  التي  الكاهنة 
الرتاجع بعدها حكمت ملدة 05 �سنوات 

اإنتهجت فيها �سيا�سة الأر�ض املحروقة 
، اإل اأن القائد ح�سان بن النعمان اأعاد 
جتميع جي�سه لفتح املنطقة مرة اأخرى 
، و اأ�سفرت املعركة التي وقعت بينهما 
اإىل الق�ساء عليها مبنطقة بئر العاتر و 
لقد   ، الإ�سالم  املنطقة  اإعتنقت  منها 
املنطقة  بكامل  الإ�سالم  اإنت�سار  اأثر 

على املخلفات الأثرية منها : العمالت 
و  زيتية  فخارية  م�سابيح   ، النقدية 
متواجدة  معامل  و  اآثار  قربية.  �سواهد 
كراكال  الن�رص  قو�ض   : تب�سة  مبنطقة 
 ، 217م   -211 بني  ما  الفرتة  يف  بني   :
ن�سبة لالإمرباطور كراكال ، يبلغ اإرتفاعه 
11 مرتا و طول كل تقوي�سة 4،60 مرت ، 
يعترب هذا املعلم حتفة فنية رائعة �سبهه 
روما  يف  املوجود  بذلك  الآثار  علماء 
اآخر له يحمل قو�ض  ، و ل يوجد مثيل 
الأربعة.  بالواجهات  اإهداءات  الن�رص 
معبد مينارف - حاليا متحف - : �سيد 
الإمرباطور  اأ�رصة  عهد  املعلم يف  هذا 
الروماين �سبتيمو�ض �سيفريو�ض »الأ�رصة 
ال�سيفريية«، ما بني 193م- 217م ، كان 
مكر�ض لعبادة الإلهة الرومانية مينارف 
الآلهة  كبار  وبع�ض  احلكمة-  -اإلهة 
19مرت  طوله  م�ستطيل  �سكله  الوثنية. 
و عر�سه 09 اأمتار، كما دعمت واجهته 
ب�ستة اأعمدة كورنثية ، و يتزين بزخارف 
و ر�سومات اآدمية و حيوانية و نباتية ، و 
عدد  ي�سم  املعماري  ال�رصح  هذا  الآن 
الأثرية.  املقتنيات  من  به  ي�ستهان  ل 
برزقال  تقع مع�رصة   : برزقال  مع�رصة 
بئر  و  تب�سة  بني  الرابط  الطريق  على 
 ، تب�سة  كلم جنوب  بعد 35  العاتر على 
تاأ�س�ست هذه املع�رصة بني 98- 117م 
ت�ستغل  وكانت  الروماين  العهد  ، خالل 
املدرج   - امل�رصح  الزيتون  ع�رص  يف 
الروماين - : يعود تاريخ بناءه اإىل �سنة 
دائري  ن�سب  عن  عبارة  هو  و   ، 75م 
يحيط  م�سقولة  بحجارة  بني   ، �سخم 
به مدرجات حجرية تت�سع ل�سبعة اآلف 
توجد  املدرجات  هذه  وبني   ، متفرج 
لأماكنهم  املتفرجني  تقود  �سالمل 
لدخول  مدخلني  بامل�رصح  ويوجد   ،
تت�سارع  التي  املفرت�سة  احليوانات 
العتيقة  تب�سة  العبيد.  وبني  بينها  فيما 
مدينة  بقايا  عن  عبارة   :  - اخلالية   -
قائمة بها : »م�سابح ، م�ساكن ، معابد 
تب�سة  مدينة  وتقع جنوب   ... مدافن   ،
الكني�سة امل�سيحية   . كلم  بعد 03  على 
و  مرت   66 طولها  بناية  عن  عبارة   :
طوله  ب�سور  حماطة  مرت   22 عر�سها 
 ، مرت   100 وعر�سه  مرت   180
و  الأر�ض  يف  خندق  على  بنيت 
يف  اإ�ستغل  م�سلى  عن  عبارة  هو 
قبل  من  امل�سيحية  الديانة  ن�رص 
 ، كري�سبينا  ال�سهيدة  القدي�سة 
 ، فوقها  الكني�سة  هذه  اأقيمت  ثم 
كانت من اأكرب الكنائ�ض الرومانية 
اإفريقيا  �سمال  بني  و�سل  و همزة 
و اأوروبا. القلعة البيزنطية : بنيت 
تب�سة  يف  البيزنطي  التواجد  اأثناء 
و  مرت   320 طولها   ، 539م  �سنة 
ثالثة  بها   ، مرت   280 عر�سها 
ال�سور مرتين  �سمك  يبلغ  و  اأبواب 
و اإرتفاعه 10 اأمتار وعدد اأبراجه 
ال�سور  هذا  بني  وقد   ، برجا   14
القبائل  للمدينة من هجومات  كحماية 
لتحرير  ت�سعى  كانت  التي  الأورا�سية 
، وقد  البيزنطي  التواجد  املنطقة من 
اأمر ببناءه احلاكم البيزنطي �سولومون 
هيكل   : مثل  اأخرى  معامل  وتوجد   ،
البازيليك ، الق�رص القدمي ، الفوروم و 

الدار الرومانية.

ت�سميات خمتلفة ملدينة 
واحدة، ت�سري امل�سادر 

التاريخية اإىل اأن مدينة 
تيفا�ست »تب�سة حاليا« 

عرفت باإ�سمني يف الع�سور 
القدمية ، حيث يذكر 

املوؤرخ ديودورو�س ال�سقلي 
اأن    Déodore de Sicile

املدينة �سيدها القائد 
القرطاجي هرياكال�س 
اأطلق  الذي    Heracles

عليها اإ�سم »هيكاتومبيل 
 ،»Hécatompyle

بالإغريقية تعني: مدينة 
املائة باب ، وقد �سبهها 

مبدينة طيبة امل�سرية ، 
ف�سماها تيبي�س خالل القرن 
الثالث قبل امليالد يف العهد 

البوين - النوميدي ، ثم تغري 
الإ�سم يف الفرتة الرومانية 
من تيبي�س اإىل تيفي�س ثم 
اإىل تيفا�ست Theveste و 
ظلت املدينة تعرف بهاته 

الت�سمية اإىل غاية الفتوحات 
الإ�سالمية اأين حتولت 

ت�سميتها اإىل تب�سة و بقي اإىل 
يومنا هذا

يف بالد املغرب القدمي

مدينة تيفا�ضت و دورها �حل�ضاري 

بقلم الطالب عبد اجلليل الوايل

 "اإن موقع تب�سة احلدودي جعلها 
حتظى قبل غريها من املدن اجلزائرية 
بنعمة الإ�سالم ، اإل اأن الأمازيغ ت�سدوا 

لهم ظنا منهم اأنهم غزاة كغريهم 
من �سابقيهم ، و قد �سهدت تب�سة اأول 

معركة قرب �سبيطلة باإعتبارها تابعة 
اإداريا لها بني جرجري و عبداهلل بن اأبي 

�سرح قائد اجلي�س الإ�سالمي اأ�سفرت 
عن اإنت�سار امل�سلمني و بعد اأن مت بناء 

القريوان "

الرومان مبنطقة تب�سة  " اإ�ستقر 
بعد �سقوط قرطاجة و نوميديا ، اإىل 
اأن اأ�سبحت ثاين اأكرب و اأغنى مدينة 

بعد قرطاجة يف عهدهم ، ففي 
عام 25 ق.م اإتخذها الإمرباطور 

الروماين اأغ�سط�س مع�سكرا رومانيا 
لك�سر �سوكة النوميديني الثائرين ، 

وبلغت املدينة حتت حكم الإمرباطور 
�سيبتيمو�س �سيفريو�س -193 211م 

، اأوجها حيث اإرتفعت اإىل درجة 
م�ستعمرة واأ�سبحت همزة و�سل 

بني الكاف و�سفاق�س و �سبيطلة و 
قرطاجة و ملباز "
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الأرياف  كافة  التاريخي  الهجوم  �شمل  وقد 
يف  مدرجة  كانت  التي  واملدا�رش  والقرى 
ناجحة  جميعها  وكانت  التخطيط،  اأجندة 
لعاملي ال�رشية واملباغتة اللتان �َشلَّتَا تفكري 
وترتاجع  تتباطاأ  فعله  ردود  وجعلتا  العدو، 
على  يتوقعها  َلْ  التي  لل�شدمة  نتيجة 
واملدا�رش  املدن  تلك  اأهم  ومن  الإطالق. 
اخلالد،  اليوم  ذلك  ملحمة  �شهدت  التي 
ًرا  وُموؤََزّ كا�شًحا  زحفا  جماهدوها  وزحف 
مدن  ْت  وَم�َشّ وحت�شيناته  العدو  مراكز  على 
ومدا�رش: �شكيكدة، احلرو�ش، عزابة، عنابة، 
القرارم،  مزغي�ش،  �شيدي  القل،  ا�شمندو، 
الزيتون،  ه�شبة  مراد،  ديدو�ش  ال�شطارة، 
جمال،  رم�شان  الزناتي،  وادي  ق�شنطينة، 
الأربعاء اأم الطوب، فج اخلمي�ش، عني عبيد، 
رقادة،  عني  اخلروب،  ق�رشة،  عني  تاملوكة، 
�شيدي معروف، امليلية، جيجل، قاملة... اإىل 
غريها من بقية املدن وامل�شاتي واملدا�رش 
الأخرى التي كانت م�رشحا للبطولة والفداء، 
مدى  على  النواحي  من  العديد  �شهدته  وما 

ثالثة اأيام كاملة )20 ـ 21 ـ 22 اأوت 1955(. 
احلرق  على  املهاجمة  اأعمال  وتركزت 
الفلني  واإتالف  الكولون،  اأمالك  وتخريب 
يف  واإ�شعالها  العمالقة  الأ�شجار  واإ�شقاط 
النجدة،  و�شائل  اأمام  ا  �َشًدّ لتكون  الطرقات، 
ب�شبب  الإقرتاب  من  للطائرات  واإبعاًدا 
اقتالع  اإىل  بالإ�شافة  والإ�شتعال،  الأدخنة 
م�شافات طويلة من ق�شبان ال�شكة احلديدية 
الهاتف  خطوط  وقطع  اجل�شور،  وحتطيم 
وم�شاكن  املاء  حنفيات  وحتى  والكهرباء 
لقمة  كانت  الغابات  وحرا�ش  الأوروبيني 
كل  على  اأتى  الذي  الكا�شح  للهجوم  �شائغة 
وَلْ  واأعوانه.  بالإ�شتدمار  �شلة  له  �شيئ 
يقت�رش الهجوم العنيف على احلرق والتدمري 
تكبد  حامية  معارك  دارت  بل  فح�شب، 
املادية  اخل�شائر  من  البغي�ش  املحتل  فيها 
عن  ف�شال  الع�شكرية،  وو�شائله  عتاده  يف 
�شقوط الأعداد الهائلة من �شباطه وجنوده. 
بدورها  الفرن�شية  الإدارة  مرافق  وتعر�شت 
ملدينة  حدث  كما  ال�شارية،  للهجومات 
احلرو�ش املح�شنة، التي دارت فيها معارك 
مبا  العدالة  دار  املجاهدون  واحتل  عنيفة، 
وحت�شنوا  هامة؛  ووثائق  اأر�شيف  من  فيها 
بداخلها من بداية الهجوم اإىل الرابعة م�شاء، 

وَلْ جتد ال�شلطات الإ�شتدمارية من 
اإل  وا�شرتجاعها  لتحريرها  �شبيل 
التي  الثقيلة،  باملدفعية  بق�شفها 
الأ�شاو�ش  املجاهدون  لها  ت�شدى 
ورجولة،  بثبات  العدوان  وقاوموا 
ال�شمال  �شماء  يف  الإ�شت�شهاد  وكان 
الرحمن  مالئكة  ُه  ُفّ حَتُ الق�شنطيني 
الذين  بالأحياء  مبتهجة  مواكب  يف 

هم عند ربهم يرزقون. 
من  العدو  الثوار  كتائب  َقْت  وَطَوّ
اأغلب  على  واأتت  جانب،  كل 
الكثري  وُحِرَق  وقواعده،  من�شاآته 
كل  وُقِتل  املعمرين،  �شيعات  من 
الهجوم  وَتَّ  معهم،  يتعاوُن  كان  من 
من  توافر  ما  بو�شاطة  التاريخي 

نارية  كانت  �شواء  الأ�شلحة  اأ�شكال  خمتلف 
دائما  كان  الذي  ال�شعب  وكان  بي�شاء.  اأم 
يف  حا�رشا  الفرن�شي،  للعدوان  ال�شحية  هو 
مب�شاركته  والإ�شت�شهاد،  املجابهة  ميدان 
التحرير يف  اأبطال جي�ش  اإىل جانب  الفعلية 
اأخرى  فئات  كانت  كما  اليوم املفخرة،  هذا 
بدعمها  للم�شاندة،  موعد  على  ال�شعب  من 

التي  الفعالة  ومبوؤازرتها  واملعنوي،  املادي 
هذا  تاريخية  لإجناح  اأ�شا�شيا  عامال  كانت 
مل�شتقبل  بالن�شبة  الأهمية  البالغة  الأيام 
بطابع  الثورة  طبع  الذي  امل�شلح  الكفاح 
القوة والتحدي، وجعلها تنت�رش يف املجالني 
خمططات  على  والدبلوما�شي  ال�شيا�شي 
ف�شحتها  التي  اأكاذيبه  وحمالت  العدو؛ 
احلر  للعال  واأظهرت  اأوت،   20 هجومات 
تفاهة  ومدى  الفرن�شية،  الطروحات  زيف 
متمردين  ثورة  ))اأنها  القائلة:  حتليالتها 
الأ�شطوانة  وهي  القانون((،  عن  وخارجني 
واأثبت  الزمن،  جتاوزها  التي   امل�رشوخة 
م�شتمعيها،  �شذاجة  اجلزائرية  الثورة  واقع 
ف�شال عن ت�شديقها اأو الإميان مبا تت�شمنه 
من  الرغم  وعلى  واختالق،  اأكاذيب  من 
على  تعمل  الإحتالل  اإدارة  تزال  ل  ذلك 
�شورة  لت�شويه  الأ�شطوانة  تلك  ت�شليع 
م�شارها  على  املغر�ش  بالتحامل  الثورة، 
ه�شترييا  وظلت  وانت�شاراتها.  وتطورها 
جدوى  على  تراهن  الكولونيايل  الكيد 
م�رشوع مقولتها الكاذبة على اأنها احلقيقة 
املطلقة !!! حني اأدىل احلاكم العام للجزائر 
اأثناء   1955 اأوت   19 يوم  �شو�شتال(  )جاك 
تواجده مبنطقة الأورا�ش املحا�رشة حيث 
َح: ))اإن الثقة قد عادت، واإن الفالحني  �رَشَّ

و�شاروا  املتمردين،  من  اأيديهم  نف�شوا  قد 
حتى  وغاللهم،  حقولهم  باأنف�شهم  يحر�شون 
 .)  ( هـ  اأ.   !!! املتمردون.((  عليها  يهجم  ل 
الغطر�شة  كرباء  كبري  به  َظ  تلَفّ الكالم  وهذا 
والإ�شتكبار قبل اأقل من اأربع وع�رشين �شاعة 
من ف�شل اخلطاب ال�شادق الذي كان ملحمة 
�شاملة لأقد�ش املعارك واأروع البطولت يف 
اأوت   20 نهار  وا�شحة  ويف  الوغى،  ميادين 

.1955
ردود الفعل: 

احلدود،  كل  العدو  رد  جتاوز  عادته  وعلى 
ل�شفك  املتعط�شة  لنزواته  العنان  واأطلق 
ومار�ش  ووح�شي،  انتقامي  ب�شكل  الدماء 
بني  فيها  ِيّْز  مُيَ َلْ  قا�شية،  باأ�شاليب  البط�ش 
من �شارك ومن ل ي�شارك، وعلى الفور جرد 
وبداأت  الطوارئ،  حالة  واأعلن  الإبادة  �شالح 
املجال  وُف�ِشَح  املواطنني،  تالحق  اجلرمية 
الإبادات  وكانت  باجلملة،  املجازر  لرتكاب 

وا�شتمرت  املوقف،  �شيدة  هي  اجلماعية 
املذابح متوا�شلة على مدى اأكرث من اأ�شبوع، 
وَلْ تقت�رش طرائق القتل على الإباة الوح�شية 
للمواطنني اجلزائريني، بل حتول العدوان اإىل 
حمو مل�شاتي ودواوير وقري عن بكرة اأبيها، 
اخلارطة  وجه  على  من  متاما  وا�شتئ�شالها 
التي  الزفزاف((  ))م�شتى  لـ:  حدث  كما 

اأ�شبحت اأثًرا بعد عني، وحتى املوا�شي لقيت 
نف�ش امل�شري، و ))عني عبيد(( التي حتولت 
من  وغريهما  يجيب،  ل  اأبدي  �شمت  اإىل 
الأماكن التي طالها القتل والرتويع، وَلْ يبق 
من اآثارها �شوى اأجداث ال�شهداء املرتاكمة 
التي  الطاغية  الهيمنة  عنف  على  �شاهدة 

متار�شها ح�شارة بنت الكني�شة البكر !!!
الهجومات  اأعقبت  التي  املذابح  اأب�شع  ومن 
املظفرة، ما وقع يف امللعب البلدي ملدينة 

قمع  اإىل  �شكانها  تعر�ش  التي  �شكيكدة 
ومالحقات، ومطاردات ف�شيعة �شاقت النا�ش 
اإىل حتفهم، وانتهت بهم اإىل امللعب الرهيب، 
املتفق  املربجمة  اجلماعية  الإبادة  حيث 
عليها بني ال�شلطات املحلية الغا�شمة وفئات 
على  وكلهم  باري�ش،  و�شلطات  املعمرين 
انتهاج  على  اإجماعهم  وكان  ال�شاكلة،  نف�ش 
اجلزائري  لالإن�شان  الج�شدية  الت�شفيات 
بو�شاطة التقتيل اجلماعي بدون حتقيق ول 
حماكمة !!! ونورد هنا ت�رشيح رد فعل وزير 
من  عليه  ينطوي  وما  الفرن�شي،  الداخلية 
بالكراهية،  ُمتَ�َشِبِّع  دفني  وحقد  مبيتة،  نية 
ي�شتهدف  اإجرامي  عمل  كل  ومباركة 
بعد  غريبا  ولي�ش  اجلزائريني،  املواطنني 
هذا اإذا راأيناه يكرر كلمة: ))القمع(( وي�شدد 
اجلزائريني  �شد  بها  يتحر�ش  وهو  عليها 
عقب الإنتقام والبط�ش الذي ارتكبته قردته 
وخنازيره، وهذا �رشيح ت�رشيحه: ))... اإنه 
القمع ثم القمع، واإنه �شوف ير�شل �شتة فيالق 
على جناح ال�رشعة لحتواء هذا التمرد، 
وتوزيع ال�شالح على كل املعمرين، واإن 
التام  الق�شاء  بعد  اإل  تنتهي  لن  احلرب 
على املتمردين واإعادة ال�شلم العام اإىل 

اإقليم اجلزائر.(( !!!. اأ. هـ ) (.
من  وغريها  �شكيكدة  يف  حدث  وما 
الإن�شانية،  للحياة  وانتهاك  مقاتل 
الداخلية  وزير  ـ  الإرهابي  هذا  ميجده 
زبانية  كبري  ووقاحة  باعتزاز  ويتقبله  ـ 
باملزيد  �شحاياه  ويهدد  الإ�شتدمار، 
َدّ  اإن هم حاولوا �شَ البط�ش والقمع  من 

الإبادة واختاروا التحرير وال�شيادة. 
وَلْ  وقا�شيا،  جنونيا  الفعل  رد  كان 
ي�شتعر�ش  اإرهاًبا  الفظيع  التقتيل  يكن 
بل  والفناء،  القمع  و�شائل  من  لديه  ما 
للهالك  جديًدا  عهًدا  د�شنت  حمرقة  كان 
حتولت  الب�رش  ملح  ويف  الزوؤام.  واملوت 
اأكوام  اإىل  العامة  وال�شاحات  ال�شوارع 
كل  يف  املتناثرة  ال�شهداء  بجثث  مرتاكمة 
مكان، وكان القتل همجًيا وع�شوائًيا �شاركت 
الع�شكريني،  جانب  اإىل  املعمرين  فئة  فيه 
الرهيبة،  املجزرة  جمريات  مع  وبالتوازي 

يفلت  َلْ  لالإعتقالت  اأخرى  موجة  كانت 
م�شري  وكان  باجلبال.  َن  حت�شَّ من  اإل  منها 
امْلُْعتََقِلنَي الإعدامات اجلماعية: ))... يقول 
عن  يتحدث  وهو  الفرن�شيني  اجلنود  اأحد 
املذبحة اجلماعية مبدينة �شكيكدة: ]]اإننا 
�رشعنا نطلق الر�شا�ش على اجلميع بدون 
جديدة  اأوامر  جاءت  ذلك  بعد  تفريق... 
رميا  جميعا  وقتلهم  الأ�رشى  بجمع  تق�شي 
بالر�شا�ش... اإىل درجة اأن دفنهم ا�شتوجب 
 .)  ( هـ  اأ.  اجلرافة((.  ا�شتعمال 
الأ�شتاذ  يذكر  ال�شياق  نف�ش  ويف 
حمفوظ قدا�ش يف كتابه: )وحتررت 
اجلزائر( عن فداحة مذابح ملعب 
جندي  يروي   ...(( �شكيكدة: 
يقول:  احلدث  عاي�ش  فرن�شي 
والر�شا�شات  البنادق  كل  َهْت  ]]ُوِجّ
امل�شطفة �شوب جموع امل�شاجني 
الذين �رشعوا مبا�رشة يف ال�شياح، 
لكننا اأطلقنا النار، ع�رش دقائق من 
ومن  �شيئ،  كل  انتهى  قد  كان  بعد 
يتطلب  الأمر  كان  عددهم  كرثة 
جرافات لدفنهم((. اأ. هـ ) (. وطيلة 
كانت  البغي�ش  الإحتالل  م�شرية 
َلْ  بغزارة  تتدفق  الدماء  �شاللت 
يعرف مثلها تاريخ التطهري العرقي 
يف اأي مكان اآخر ما �شهدته منطقة ال�شمال 
الق�شنطيني يف الـ 20 اأوت 1955، اأَْو ما وقع 
اأو  من جمازر وح�شية يف الثامن ماي 1945 
ما حدث لأ�شالفنا يف القرن االتا�شع ع�رش، 
له  تعر�شت  ما  الإطالق  على  اأب�شعها  ولعل 
يوم  الفرا�شي�ش  غار  يف  رياح  اأولد  قبيلة 
املحرقة  وهي   ،1845 �شنة  من  جوان   17
العنان   ) بيلي�شييه)  ال�شفاح  فيها  اأطلق  التي 
الدماء،  من  تب�شم  ل  التي  ونزواته  ل�شهواته 
ذهب  مرعب،  ب�شكل  جماعية  اإبادة  وكانت 
ق�شوا  �شهيد   1000 من  اأكرث  اإثرها  على 

نحبهم باحلرق والإختناق. 
النتائج والأهداف:

التاريخية  اأوت   20 هجومات  وكانت 
والغطر�شة  القوة  َهَزّ  الذي  الزلزال  مبثابة 
فرن�شا  كرامة  وَم�َشّ  الفرن�شيتني، 
ذلك  كل  خالل  من  َك  وَحَرّ الكولونيالية، 
الوعي الفرن�شي من الأعماق، وجعله يلتفت 
وقد  اجلزائرالثائرة.  يف  يجري  ما  حلقيقة 
ظل الراأي العام الفرن�شي بعيدا عن تفا�شيل 
راحت  والتي  اجلزائر،  يف  الدائرة  احلقيقة 
الإ�شتدمارية  لفرن�شا  الر�شمية  الدعاية 
حتجبها، وتقدمها لل�شعب الفرن�شي وللعال 

اأجمع على غري وجهها ال�شحيح. 
الق�شنطيني  ال�شمال  هجومات  جاءت  وقد 
على  َمَرَدْت  التي  الإفرتاءات  كل  ِلتُ�ْشِقَط 
ت�شليعها �شيا�شة الإدارة الفرن�شية؛ واأ�شبحت 
تلك الت�شويقات ل معنى لها بعد الهجومات 
مبا  ـ  الفرن�شية  ال�شحافة  وحتى  املظفرة، 
تنظر  اأ�شبحت  ـ  املتطرف  ميينها  فيها 
يختلف  اآخر،  مبنظور  اجلزائرية  للق�شية 
عن النظرة التي ظلت �شائدة قبل الهجمات 
اجلميع  وجعلت  احل�شابات،  كل  َقلَّبَْت  التي 
املنا�شب،  املوقف  لتحديد  ويعيد  يبدي 
َه  �َشَفّ الذي  اجلديد  الواقع  مع  والتكيف 
حكاية ))املتمردين((، ون�شف ورقة الت�شليل 
التي  القانون((  عن  واخلارجني  ))الفالقة 
اإرادة  ت�شتعمل لأغرا�ش �شتى، متليها  كانت 
�شحرة  من  ال�شعوب  وقتلة  الأوطان  �رُشَّاِق 

الإ�شتدمار وجالديه. 

))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�ض 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

اأعقبت  التي  املذابح  اأب�سع  " من 
الهجومات املظفرة، ما وقع يف امللعب 
البلدي ملدينة �سكيكدة التي تعر�ض 

�سكانها اإىل قمع ومالحقات، ومطاردات 
ف�سيعة �ساقت النا�ض اإىل حتفهم، 

وانتهت بهم اإىل امللعب الرهيب، حيث 
الإبادة اجلماعية املربجمة املتفق عليها 

بني ال�سلطات املحلية الغا�سمة وفئات 
املعمرين و�سلطات باري�ض، وكلهم على 

نف�ض ال�ساكلة "

 "جتاوز رد العدو كل احلدود، 
واأطلق العنان لنزواته املتعط�سة 

ل�سفك الدماء ب�سكل انتقامي 
ووح�سي، ومار�ض البط�ض باأ�ساليب 
ْز فيها بني من �سارك  ِيّ قا�سية، مَلْ ُيَ
ومن مل ي�سارك، وعلى الفور جرد 

�سالح الإبادة واأعلن حالة الطوارئ، 
وبداأت اجلرية تالحق املواطنني، 

َح املجال لرتكاب املجازر  وُف�سِ
باجلملة، وكانت الإبادات اجلماعية 
هي �سيدة املوقف، وا�ستمرت املذابح 
متوا�سلة على مدى اأكرث من اأ�سبوع "

اجلزء 03 



يرى النجم الربازيلي رونالدو، مهاجم فرق 
بر�سلونة وريال مدريد وميالن ال�سابق، اأن 
رحيل ليونيل مي�سي عن بر�سلونة الإ�سباين 
احلايل  الوقت  يف  �سعبا  اأمرا  �سيكون 

لأ�سباب عدة.
وح�سب ما نقلت �سحيفة "اآ�س" الإ�سبانية 
فاإن  بالظاهرة  امللقب  النجم  عن 
املثايل"  احلل  لي�س  يرحل  مي�سي  "ترك 

للبلوغرانا.
نية  عن  اأ�سهر  منذ  �سائعات  وترددت 
عن  الرحيل  يف  الأرجنتيني  "الربغوث" 
كامب  يف  ق�ساها  عاما   19 بعد  بر�سلونة 
ثم  الأرجنتني   من  نا�سئا  قدومه  منذ  نو 
زادت تلك ال�سائعات بقوة مع نهاية مو�سم 
خالله  خ�رس  الكتالوين،  للعمالق  كارثي 
الكثري بفقدان لقب الدوري وتوديع بطولة 
مهينة  خ�سارة  بعد  اأوروبا  اأبطال  دوري 
2-8 اأمام بايرن ميونيخ الأملاين يف الدور 

ربع النهائي.
الذي  �سيتني،  كيكي  املدرب  اإقالة  ورغم 
مل ينل اأبدا اإعجاب اأو ثقة مي�سي، وتعيني 
فاإن  له  خلفا،  كومان  رونالد  الهولندي 
مل  الأرجنتيني  النجم  رحيل  عن  التقارير 
تنته اأو ت�سعف لكن رونالدو، الذي يراأ�س 
يرى  الإ�سباين  الوليد  بلد  نادي  حاليا 
بر�سلونة  عن  مي�سي  رحيل  "احتمال  اأن 
واأن  ل�سيما  احلايل،  الوقت  يف  �سعيف 

الفريق مير باأزمة نتائج".

الفريق،  "اأيقونة  مي�سي  اأن  رونالدو  واأكد 
بر�سلونة،  م�سوؤويل  مكان  يف  كنت  واإذا 
ميتلك  هو  حال،  باأي  يرحل  اأتركه  لن 
حبه  اأن  اأعتقد  ول  بالنادي،  قوية  عالقة 
اأوردت  ما  بح�سب  �سينتهي"،  للنادي 
داخل  تفاقم  "الو�سع  "اآ�س"وتابع: 
بر�سلونة ب�سبب خ�سارة الت�سامبينزليغ )..( 
كما  زمالئه  مل�ساعدة  يحتاج  مي�سي  لكن 
ب�سكل  يفكر  اأن  عليه  وبر�سلونة  يحدث، 
خمتلف"واختتم رونالدو "توقعاته" قائال: 
"ترك الالعب الرئي�سي والأهم يف الفريق 

يرحل، لي�س احلل لرب�سلونة".

لعب  النجار،  عمار  اأبدى 
من  ال�سديد  ا�ستغرابه  اأبها، 
اتهام اجلزائري مليك ع�سلة، 
ب�ستمه  له  احلزم،  حار�س 
خالل املباراة التي جمعتهما 
)2-0(، اأم�س الأربعاء، �سمن 
الدوري  من  الـ26  اجلولة 

ال�سعودي للمحرتفني.
ت�رسيحات  يف  النجار  وقال 
املذاع  "الديوانية"،  لربنامج 
الريا�سية  القنوات  عرب 
ال�سعودية: "اأ�ستغرب اتهامات 
مليك ع�سلة، ول اأر�سى هذا 
الأمر عني.. مل اأ�سبه اأو اأقلل 

من كرامته اأبدا".
واأ�ساف: "كرر علي جملة )اأنا 
اجلزائر(،  منتخب  مع  لعبت 
واإذا لعب، اأنا اأي�سا لعبت مع 

بجميع  ال�سعودي  املنتخب 
الفئات ال�سنية، وواجب عليه 
اأن يعتذر"واأردف: "اأتوقع اأن 
لعبي اأبها الذين كانوا خلف 
يتفوهوا  مل  احلزم،  حار�س 
باأي �سيء �سده، وكل ما حدث 
بلعب  يطالبونه  كانوا  اأنهم 
فعل  ولكل  ب�رسعة..  الكرة 
رد فعل"ووا�سل: "يف النهاية 
هذه كرة قدم، ويحدث فيها 
نخطىء  مل  لكننا  مناو�سات، 
يتم  حتى  اأحد،  حق  يف 
اتهامنا مبثل تلك الأمور التي 
�ساهدناها"وتابع النجار: "اأنا 

)ال�سعودية(،  البلد  هذه  ابن 
العني  لنا على  ياأتي  من  وكل 
والراأ�س ونحرتمه، ولن نقلل 
من كرامته مهما حدث.. مل 
اأخطئ بحقه حينما ذهبت له 
قلته  ما  وكل  املباراة،  عقب 
بهذه  تك�سب  )عيب عليك  له 

الطريقة(".
كبري  حار�س  "هو  وختم: 
ال�سعودي،  للدوري  واإ�سافة 
واإذا راأي اأين اأخطاأت بحقه، 
فاأنا اأعتذر له.. رغم اأنني مل 
اأفعل ذلك من الأ�سا�س، والكل 

يعرف اأخالقي جيدا".

عرب اجلزائري عبد الروؤوف بن 
غيث، لعب الرتجي التون�سي، 
عن �سعادته بفوز فريقه م�ساء 
اأول اأم�س ال�سبت على امللعب 
لهدف  بهدفني  التون�سي 
للدوري   21 اجلولة  حل�ساب 

التون�سي. 
ت�رسيح  يف  غيث  بن  وقال 
ب�سكل  اللقاء  "دخلنا  خا�س: 
افتتاح  من  ومتكننا  جيد 

وبقينا  مبكر  وقت  يف  النتيجة 
تطبيق  بف�سل  جيدا  مركزين 
وهو  الفني  اجلهاز  تعليمات 
ما مكننا من اإ�سافة هدف ثان 
املهمة"واأ�ساف  علينا  �سهل 
قبلنا  الثاين،  ال�سوط  "يف 
هدفا لكن عرفنا كيف جناري 
على  ونحافظ  املواجهة  بقية 
الأ�سبقية اإىل الآخر"وتابع عبد 
يهمنا  "ما  غيث:  بن  الروؤوف 

اليوم هو اأننا ح�سدنا 3 نقاط 
�سدارتنا  بها  دعمنا  كاملة، 
�ستجعلنا  اأنها  كما  للرتتيب، 
الإفريقي  ديربي  نخو�س 
مرتفعة"وختم  مبعنويات 
جيدا  �سن�ستعد  اهلل  "بحول 
العزم  عاقدون  لأننا  للديربي 
جماهرينا  واإ�سعاد  ك�سبه  على 
هذه  تنتظر  التي  العزيزة 

املواجهة".
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املقبل،  "املو�سم  واأ�ساف: 
ن�ستهدف التتويج بالرباعية، لأننا 
�سن�سارك يف كاأ�س الكونفيدرالية 
و�سنناف�س على الدوري اجلزائري 
ولقب م�سابقة الكاأ�س لعام 2020 
واأي�سا لقب ن�سخة 2019 يف حال 
ب�رساحة،  ا�ستمرارها.  تقرر 

لديه  �سطيف  وفاق  اأن  اأعتقد 
لتحقيق  والإمكانيات  الرجال 
هذه الأهداف"واأ�سار الكوكي اإىل 
اأنه على توا�سل دائم باإدارة وفاق 
ممتازة  بها  عالقته  واأن  �سطيف 

وي�سودها الحرتام املتبادل.
واأ�ساف "وجدت راحتي يف وفاق 
�سطيف،  مدينة  ويف  �سطيف 
�سخ�سيا اأريد ا�ستكمال امل�رسوع 

الإدارة  وحتى  بداأته،  الذي 
مفاو�سات  الرغبة.  نف�س  لديها 
الجتاه  يف  ت�سري  العقد  جتديد 
اأنه  الكوكي  الإيجابي"وك�سف 
مع  التعاقد  الإدارة  من  طلب 
عبد النور بلحو�سيني جنم احتاد 
بوردمي  الرحمن  وعبد  بلعبا�س 
وم�سالة  اجلزائر  مولودية  لعب 
يف  للعب  انتقل  الذي  مرباح، 

الكوكي  واأ�سار  التون�سي.  الدوري 
عنا�رس  لديه  �سطيف  وفاق  اأن 
رحيل  تعوي�س  باإمكانها  موهوبة 
اإ�سحاق بو�سوف و�سعدي ر�سواين 

وزكرياء دراوي.

متديد عقد خ�ضايرية

املناف�س يف  �سطيف  وفاق  اأعلن 
اجلزائري  الأوىل  الدرجة  دوري 

�سفيان  حار�سه  عقد  متديد 
وقال  اإ�سايف  ملو�سم  خ�سايرية 
موقع  على  �سفحته  عرب  النادي 
�سفيان  "احلار�س   : "في�سبوك" 
ملو�سم  عقده  ميدد  خ�سايرية 
اإ�سايف حتى ماي 2022 مع التنازل 
عن راتبه ملدة اأربعة �سهور وزيادة 
الراتب بن�سبة معينة"وقرر الحتاد 
املا�سي  ال�سهر  للعبة  اجلزائري 

-2019 مو�سم  ا�ستكمال  عدم 
كوفيد-19  جائحة  ب�سبب   2020
�سباب  للمت�سدر  اللقب  منح  مع 
بلوزداد  �سباب  وكان  بلوزداد 
مباراة   21 من  نقطة   40 ميلك 
على  نقاط  ثالث  بفارق  متقدما 
اجلزائر  ومولودية  �سطيف  وفاق 
الذي خا�س 21 مباراة اأي�سا قبل 

التوقف.

اأكد التون�ضي نبيل الكوكي املدير الفني لوفاق �ضطيف، اأن الفريق �ضيناف�س على كل الألقاب املتاحة يف 
املو�ضم املقبل، م�ضريا اإىل اأنه ميلك كل الإمكانيات لتج�ضيد هذه الطموحات وقال الكوكي، يف ت�ضجيل 

�ضوتي ن�ضره وفاق �ضطيف عرب �ضفحته الر�ضمية مبوقع التوا�ضل الجتماعي "في�ضبوك": "وفاق �ضطيف 
ولد كبريا و�ضيظل كبريا، طموحاتنا يف املو�ضم املقبل لن تختلف عن املوا�ضم ال�ضابقة وهي التناف�س على 

كل الألقاب املتاحة والتتويج باأكرب عدد منها".

مدرب وفاق �ضطيف الكوكي

رجالنا ي�ضتهدفون التتويج بالرباعية

ل يهمه مبابي ول نيمار

 هل وقع مدرب بايرن "يف املحظور"؟

ميونيخ  بايرن  مدرب  اأقدم 
البع�س  يعده  قد  ت�رسف  على 
املحظور"  يف  "وقوع  مبثابة 
قبل �ساعات من مباراة قد تكون 
اأهم  نهائي  يف  بحياته  الأهم 

بطولة اأندية يف العامل ففي وقت 
ميونيخ،  بايرن  مدافع  �سيخ�سع 
جريوم بواتنغ، لختبار بدين قبل 
جرمان  �سان  باري�س  مواجهة 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف 
هانز  الأخري،  مدرب  ك�سف 
يف  الأ�سا�سية  خطته  عن  فليك، 
اإنه، بغ�س النظر  املباراة، وقال 
يجري  لن  فريقه،  ت�سكيلة  عن 
اأي تغيريات جذرية على اأ�سلوب 
ع�سلية  اإ�سابة  وت�سببت   ، اللعب 
ال�سوط  بعد  بواتنغ  خروج  يف 
على  الفوز3-�سفر  خالل  الأول 

قبل  الدور  يف  ليون  اأوملبيك 
فليك  واأبلغ  الأربعاء،  النهائي، 
"جريوم  اأن  �سحفيا  موؤمترا 
و�سننتظر  الليلة،  معنا  �سيتدرب 
يكون  اأن  وناأمل  الأخري  التدريب 
لئقا للم�ساركة منذ البداية، بعد 
الطاقم  مع  �ساأجتمع  التدريب 
التدريبي ونناق�س ماذا �سنفعل".
فيعد  بواتنغ  ي�سارك  مل  ولو 
نيكال�س زوله، الذي �سارك بدل 
من زميله يف ال�سوط الثاين �سد 
ليون، الأقرب للعب بجوار ديفيد 

األبا.

لبايرن،  املتقدم  الدفاع  و�سمح 
الرتاجع  على  املناف�س  لإجبار 
اإىل ن�سف ملعبه، ملناف�سه ليون 
من  العديد  ب�سناعة  الفرن�سي 
الفر�س وظهرت ت�ساوؤلت ب�ساأن 
لأ�سلوب  فليك  جلوء  احتمال 
النهائي يف ظل �رسعة  حذر يف 

ومهارة نيمار وكيليان مبابي.
 55 عمره  البالغ  املدرب  لكن 
امل�سوؤولية  توىل  الذي  عاما، 
يف  كوفات�س  نيكو  اإقالة  عقب 
غري  من  اأنه  اإىل  اأ�سار  نوفمرب 
املرجح اإدخال تغيريات جذرية 

وقال هانز فليك "املهم اإمكانية 
عندما  املناف�س  على  ال�سغط 
ي�ستحوذ على الكرة وعند مترير 
الكرة يف امل�ساحة خلف دفاعنا 
يجب على املدافعني التاأكد من 
تغطية كل هذه امل�ساحة وتابع: 
"�سان جرمان ميلك كفاءة كبرية 
بر�سلونة  ي�سبه  رمبا  الهجوم  يف 
يف هذا الأمر. ليون لعب ب�سكل 
مبا�رس جدا وانطلق نحو مرمانا 
واعتمد على التمريرات الطويلة 

يف امل�ساحة خلف دفاعنا".
واأكد اأنه "من املهم اأن ن�ستطيع 

لعدم  التمرير  خطوط  قطع 
للعب  م�ساحة  املناف�س  منح 
باري�س  بالتاأكيد  فيها.  الكرة 
�رسعة  ميلك  جرمان  �سان 
وميلك  رائع  فريق  اإنه  كبرية. 
و�ستكون مباراة  لعبني مذهلني 
مدار  على  "لكن  مثرية"واأ�ساف 
اأكرث من ع�رسة اأ�سهر كنا نحاول 
على  اأ�سلوبنا  فر�س  دائما 
متقدم  بدفاع  لعبنا  املناف�س. 
النتائج  املناف�سني وحققنا  �سد 
املرجوة. لذا لن نغري الكثري يف 

هذا الأمر".

الرتجي التون�ضي

ت�ضريحات لالعب اجلزائري بن غيث

عمار النجار

اإذا راأى ع�ضلة مليك اأين اأخطاأت بحقه، فاأنا اأعتذر له

على م�ضوؤولية رونالدو

هكذا �ضتح�ضم "دراما" مي�ضي 
وبر�ضلونة
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يرى الربازيلي رونالدو »الظاهرة«، 
الإ�سبانية،  الكرة  قطبي  مهاجم 
اأن  �سابقا،  مدريد  وريال  بر�سلونة 
مع  التعاقد  امللكي  الفريق  على 
الفرن�سي كليان مبابي، جنم باري�س 

الفرن�سي  جرمان  �سان 
رونالدو  وقال 
خالل  »الظاهرة«، 

�سحفي،  موؤمتر 
يتوجب  كان  اإذا 
مدريد  ريال  على 

م  لقيا ا

با�ستثمار كبري يف لعب للم�ستقبل 
اأن يكون التعاقد مع مبابي  فيجب 
على  بناء  وذلك  نيمار  من  اأكرث 

العمر.
مونديال  وهداف  بطل  واأو�سح 
2002: »يف الوقت احلايل ل يتعلق 
الأمر باأن هناك لعبا اأف�سل من 
الآخر، ولكن اإذا كان يرغب ريال 
مدريد يف القيام با�ستثمار كبري 

يجب اأن يفكر يف امل�ستقبل«.
ليما  دي  نازاريو  لوي�س  واأ�سار 
اأن  اإىل  رونالدو،  بـ  املعروف 
 28 نيمار  »عمر 
ومبابي  عاما، 
عاما.   22
ر  �ستثما كا و

من 
ملنطقي  ا
تتعاقد  اأن 
مع الالعب 
�سغر  لأ ا

�سنا«.

قال مدرب باري�س �سان جريمان، 
لعبيه،  اإن  توخيل،  توما�س 
الإيطايل ماركو فرياتي، وال�سنغايل 
اإدري�سا غاي، والكو�ستاريكي كيلور 
يف  الليلة،  ي�ساركون  قد  نافا�س، 
مباراة الفريق �سد بايرن ميونيخ.
�سحفي  موؤمتر  يف  توخيل  واأكد 
والبايرن  فريقه  مواجهة  ع�سية 
اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  يف 
جاهزية فرياتي، الذي تعافى كليا 

من الإ�سابة. 
ليبزيغ  مواجهة  »بعد  واأ�ساف: 

النهائي(،  ن�سف  الدور  )يف 
غاي  واإدري�سا  فرياتي  تدرب 
معنا دون قيود. كالهما �سيكونان 
فرياتي  �سيكون  هل  جاهزين.. 
دقيقة   120 حتمل  على  قادرا 
املباراة  امتدت  )اإذ  اللعب  من 
ل،  الإ�سافيني(؟  ال�سوطني  اإىل 
ولكن اإذا مل يحدث اأي �سيء اأثناء 
التدريب، ف�سيكون جاهزا لدخول 

امليدان. اإنه ي�سعر بالرتياح«.
نافا�س،  املرمى  حار�س  وعن 
مباراة  يف  لإ�سابة  تعر�س  الذي 

النهائي  ربع  الدور  يف  اأتالنتا 
وغاب عن مواجهة ن�سف النهائي 
املدرب  علق  فقد  ليبزيغ،  �سد 
اأم�س  »�سارك  قائال:  الأملاين 
مع  له  تدريب  اأول  يف  ال�سبت 
املجموعة بعد الإ�سابة.. �سنتخذ 

قرارا ب�ساأنه قبيل اللقاء«.
و اأقيمت مواجهة البايرن وباري�س 
�سان جريمان يف ملعب »النور« يف 
اأم�س  الربتغالية،  ل�سبونة  مدينة 
الأحد، يف ال�ساعة العا�رشة م�ساء 

بتوقيت مكة املكرمة.

ان�سم لعب خط الو�سط املغربي، 
�سفيان مرابط ، اأم�س ال�سبت، اإىل 
نادي فيورنتينا  زمالئه اجلدد يف 
ا�ستعدادا  القدم،  لكرة  الإيطايل 
وهذه  اجلديد  املو�سم  لنطالق 
هي املرة الأوىل التي يظهر فيها 
النجم املغربي يف مقر »الفيول«، 
فرتة  خالل  معه  تعاقد  الذي 
املا�سية،  ال�ستوية  النتقالت 

فريونا،  هيال�س  نادي  من  قادما 
 2 بجانب  يورو،  مليون   18 مقابل 

مليون كمتغريات .
فيورنتينا  بني  التفاق  ون�س 
يبقى  اأن  على  فريونا،  وهيال�س 
�سفوف  يف  املغربي  الدويل 
مو�سم  نهاية  حتى  الأخري، 

.2020/2019
موقعه  عرب  فيورنتينا  ورحب 

بنجمه  »تويرت«،  يف  الر�سمي 
 24 عمره  البالغ  اجلديد  املغربي 
للحظة  �سورا  له  ن�رش  كما  عاما، 
النادي  مقر  يف  بزمالئه  التحاقه 
هو  مرابط،  �سفيان  اأن  يذكر 
املغربي  للنجم  الأ�سغر  ال�سقيق 
مرابط،  الدين  نور  ال�سهري، 
املحرتف يف �سفوف نادي الن�رش 

ال�سعودي.

اأ�سطورة  اإيتو، جنل  اإيتيان  قرر 
�سامويل  الإفريقية  القدم  كرة 
مع  جديدة  رحلة  بدء  اإيتو، 
وفقا ملا  الإ�سبانية،  القدم  كرة 
ريا�سية  �سحفية  تقارير  اأكدته 
على  عاما(   18( اإيتيان  وبات 
و�سك النتقال اإىل ريال اأوفيدو، 
مناف�سات  يف  ي�سارك  الذي 
دوري الدرجة الثانية الإ�سباين، 
منتظرة  حر  انتقال  �سفقة  يف 

خالل اأيام.
وبداأ اإيتو البن م�سريته كالعب 
يف �سن مبكرة مع ريال مايوركا 

�سهد  الذي  الفريق  الإ�سباين، 
ينتقل  اأن  قبل  والده  جنم  بزوغ 
�سطر  حيث  بر�سلونة،  اإىل  منه 
اأو  الليغا  يف  تُن�سى  ل  ذكرى 
يوليو  ويف  اأوروبا  اأبطال  دوري 
املا�سي، انتهى عقد اإيتيان مع 
اأتلتيكو بالياري�س، واأ�سبح متاحا 
النتقالت  �سوق  يف  باملجان 

ال�سيفية.
مثل  الهداف  املهاجم  اإيتيان، 
الفريق  اإىل  �سين�سم  والده، 
الأ�سبوع  اأوفيدو  لدى  الرديف 
اإىل  ينتقل  اأن  قبل  املقبل، 

ل�سحيفة  وفقا  الأول،  الفريق 
ديبورتيفو«وياأمل  موندو  »اإل 
ت�ساعده  اأن  يف  اأوفيدو  ريال 
ال�سفقة على بلوغ دوري الدرجة 
الأوىل املو�سم بعد املقبل، بعد 
يف  املن�رشم  املو�سم  اأنهى  اأن 

املركز اخلام�س ع�رش.
جنم  اإىل  اإيتيان  و�سين�سم 
هو  اأوفيدو،  يف  اآخر  اإفريقي 
الذي  اأوبينغ،  �سامويل  الغاين 
اإىل  كثريا  الفريق  عليه  يعتمد 
جانب الالعب الإ�سباين الواعد 

خورخي ماير.

ق.ر

ب�ساأن  التوقعات  �سقف  ارتفاع  مع 
القدم  كرة  اأ�سطورة  رحيل  اإمكانية 
عن  مي�سي  ليونيل  الأرجنتينية 
رغبة  ب�ساأن  تكهنات  ثارت  بر�سلونة، 
الإ�سباين  الدوري  يف  التقليدي  غرميه 
الذي  الالعب  �سم  يف  مدريد،  ريال 
اأي  الكروي من دون  خرج من املو�سم 
وتعر�س  �سنوات  منذ  مرة  لأول  بطولة 
بنتيجة  مذلة  لهزمية  الكتالوين  الفريق 
ميونيخ  بايرن  يد  على  اأيام  قبل   8-2
اأبطال  دوري  نهائي  ربع  يف  الأملاين، 

اأوروبا، مما اأدى اإىل زلزال يف بر�سلونة 
الفني  املدير  اإقالة  يف  تبعاته  ت�سببت 
اإيريك  الريا�سي  واملدير  �سيتني  كيكي 
غري  بتغيريات  توقعات  و�سط  اأبيدال، 

م�سبوقة يف ت�سكيلة الالعبني.
التي بدا  ومع �سجر مي�سي من احلالة 
عليها الفريق اأواخر املو�سم وخ�سارته 
اأ�سارت  الأبطال،  ودوري  الليغا  لقبي 
�ساحب  الالعب  اأن  �سحفية  تقارير 
اجلديد  الفني  املدير  اأبلغ  عاما  الـ33 
عن  الرحيل  يف  برغبته  كومان  رونالد 
فال  اجلديدة  الوجهة  اأما  نو«،  »كامب 
�سئل  وعندما  ت�ساوؤلت  مثار  تزال 

الذي  الربتغايل  النجم  فيغو،  لوي�س 
من  انتقل  عندما  كبرية  �سجة  اأحدث 
 2000 عام  مدريد  ريال  اإىل  بر�سلونة 
وكان �سببا حلالة احتقان بني الناديني، 
ا�ستبعد اأن ي�سلك مي�سي الطريق ذاته، 
ح�سب ت�رشيحاته التي ن�رشتها �سحيفة 

»اأ�س« الريا�سية الإ�سبانية.
روي  مواطنه  جانب  اإىل  فيغو،  وكان 
ندوة  يف  رونالدو،  والربازيلي  كو�ستا 
دوري  نهائي  هام�س  على  �سحفية 
اأبطال اأوروبا املقرر الأحد يف ل�سبونة 
بني بايرن ميونيخ وباري�س �سان جرمان 
جنوم  اأبرز  اأحد  وحتدث  الفرن�سي، 

مدار  على  اأوروبا«  »برازيل  منتخب 
ناديه  مع  مي�سي  موقف  عن  تاريخه 
ما  مي�سي  يفعل  »هل  �سوؤال  على  وردا 
قال  مدريد؟«،  لريال  وين�سم  فعلته 
اأن  امل�ستحيل  »من  املعتزل:  النجم 
لف�سخ  اجلزائي  ال�رشط  ناد  اأي  يدفع 
تعاقد مي�سي مع بر�سلونة هذا العام. ل 
توجد حركة يف �سوق النتقالت الآن«. 
وتابع فيغو )47 عاما(: »اأعتقد اأنه من 
ال�سعب جدا اأو حتى من امل�ستحيل لأي 
بالن�سبة  مي�سي.  نفقات  يتحمل  اأن  ناد 
يحدث  اأن  امل�ستحيل  من  اأنه  اأرى  يل 
اإىل  ما حدث معي قبل 20 عاما«ي�سار 

اأن ال�رشط اجلزائي الالزم لف�سخ عقد 
مي�سي مع ناديه، يبلغ 700 مليون يورو، 
وفق تقارير �سحفية اإ�سبانية وعلق فيغو 
على اإطاحة بر�سلونة من دور الثمانية، 

طبيعي.  اأمر  حدث  »ما  اإن  قائال 
النهائي  اإىل  و�سال  اللذان  الفريقان 
هما من اأثبتا كفاءتهما وقدرتهما على 

تخطي ال�سعاب بقوة كبرية«.

»هل يفعل مي�سي ما فعلته؟«

لوي�س فيغو يرد على "ال�ضفقة الكربى"

»اإيتو البن« يبداأ رحلة جديدة مع الكرة الإ�ضبانية

اأنباء �ضارة لع�ضاق �ضان جريمان قبيل مواجهة البايرن

ر�ضميا.. املغربي مرابط ين�ضم لفيورنتينا

ليفاندوف�ضكي 
على اأعتاب تكرار 

اإجناز كرويف 
روبرت  البولندي  �سعى 
بايرن  مهاجم  ليفاندوف�سكي، 
ذهبي،  اإجناز  لتحقيق  ميونخ، 
باري�س  اأمام  الأحد،  اأم�س 
دوري  نهائي  يف  جريمان  �سان 
فريقه  توج  اإذا  اأوروبا،  اأبطال 
باللقب  ووفًقا ل�سحيفة »موندو 
فاإن  الإ�سبانية،  ديبورتيفو« 
ليفاندوف�سكي اقرتب من معادلة 
كرويف،  ليوهان  ذهبي  اإجناز 

اأ�سطورة الكرة الهولندية.
و�سبق اأن حقق كرويف ثالثية مع 
 ،1972-1971 مو�سم  يف  اأياك�س 
وكان الأ�سطورة الهولندية هداف 
اإىل  واأ�سارت  الثالثة  البطولت 
للدوري  هداًفا  كان  كرويف  اأن 
وكاأ�س  هدًفا،  بـ25  الهولندي 
وكاأ�س  اأهداف  بـ3  هولندا 
مو�سم  يف  اأهداف  بـ5  اأوروبا 
ي�ستطيع  الأمر  وهذا  الثالثية، 
فاز  اإذا  معادلته،  ليفاندوف�سكي 

فريقه على �سان جريمان.

رونالدو يقدم ن�ضيحة لريال مدريد

اأ�سطورة  باولو مالديني  الإيطايل  حقق 
رونالدو  كري�ستيانو  والربتغايل  ميالن، 
مدريد  وريال  احلايل  يوفنتو�س  جنم 
املباريات  يف  مميًزا  اإجناًزا  ال�سابق، 
اأوروبا  اأبطال  دوري  ببطولة  النهائية 
الحتاد  موقع  وذكر  اجلديد(  )النظام 
الالعبني  قائمة  القدم  لكرة  الأوروبي 
دوري  نهائي  يف  ح�سوًرا  الأكرث 
مالديني  تواجد  حيث  اأوروبا،  اأبطال 
مباريات  بـ6  القمة  على  وكري�ستيانو 
ميالن  رفقة  اإجنازه  مالديني  وحقق 

النهائي  يف  الدون  تواجد  بينما  فقط، 
وريال مدريد  يونايتد  مان�س�سرت  باألوان 
وجاء الثالثي باتري�س اإيفرا وكالرين�س 
يف  �سار  دير  فان  واإدوين  �سيدورف 
املركز الثاين بـ5 مباريات نهائية وحقق 
ومان�س�سرت  موناكو  مع  اإجنازه  اإيفرا 
ظهر  بينما  ويوفنتو�س،  يونايتد 
مدريد  وريال  اأياك�س  باألوان  �سيدورف 
وميالن اأما فان دير �سار، و�سل لنهائي 
دوري الأبطال رفقة اأياك�س ومان�س�سرت 

يونايتد فقط.

يف نهائي دوري الأبطال

اإجناز تاريخي ملالديني وكري�ضتيانو 
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 بقلم: د. اأحمد لطفي �شاهني
ع�شو ال�شبكة العربية لكتاب الراأي 

والإعالم - فل�شطني املحتلة

اللحظات  االحتالل منذ  بداأ  لقد   
االأوىل لوجوده بحمالت اعتقاالت 
وا�سعة ت�ستهدف اأي فل�سطيني يف 
اأي مكان وحتت اأي ذريعة ويف اأي 
الرعب  فكرة  لتعزيز  وذلك  زمان  
والقمع و االإرهاب وترويع االآمنني 
مناطق  من  حتى  وتهجريهم 
املحتلة  االأر�ض  داخل  اللجوء 
ال�سهيوين  االحتالل  قوات  وورثت 
الربيطاين  االحتالل  قوانني 
الظاملة وطبقتها على اأبناء �سعبنا 
االإداري  االعتقال  قانون  خ�سو�سا 
وال  �سبب  بال  االعتقال  يربر  الذي 
زمني،ويعتقد  �سقف  وال  حماكمة 
اأن   ... واهماً  ال�سهيوين  االحتالل 
تكمن  لك�رسنا  لديه  طريقة  اأف�سل 
يف اعتقال اأبناء �سعبنا وتعذيبهم ، 
اإبقائهم  خالل  من  اإرادتهم  وك�رس 
معهم  والتحقيق  املعتقالت  يف 
االعرتافات  وانتزاع  وتعذيبهم 
منهم بالقوة. ولذلك قام االحتالل 
املوروثة  املعتقالت  با�ستغالل 
واأ�سهرها  الربيطاين  االحتالل  من 
وان�ساأ   1934 املقام  الرملة  �سجن 
واأقدمها  املعتقالت  من  العديد 
معتقل  ثم   1968 �سنة  نخل  معتقل 
الق�سيمة  ومعتقل  زنيمة   اأبو 
و�سجن بئر ال�سبع املركزي و�سجن 
�سنة   « املركزي«الرملة  ع�سقالن 
مو�سى   وادي  معتقالت  ثم  1970م 
العري�ض  و �سانت كاترين و معتقل 
ثم  �سيناء  احتالل  اأثناء  م�رس  يف 
معتقل اأن�سار يف لبنان اأثناء عدوان 
معتقل  ثم  م   1982 �سنة  بريوت 
م   1984 �سنة  غزة  يف   2 اأن�سار 
ومن االأ�سا�ض كان موجودا يف غزة 
من  املقام  املركزي  غزة  �سجن 
وورثته  الربيطاين  االنتداب  عهد 
ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات 
وا�ستخدمته ك�سجن ومركز حتقيق    
املعتقالت  اأ�سهر  اأ�سماء  و�ساأذكر 

ال�سهيونية للعلم وهي :
 -  « يونا  »كفار  ليد  بيت  معتقل   -

معتقل »امل�سكوبية ) امل�سلخ («
 –  « »عتليت  اأو  كرمل  معتقل   -

معتقل هدارمي – معتقل �رسفند
ال�سحراوي  النقب  معتقل   -
معتقل   –  3 اأن�سار  اأو  كت�سيعوت  

�سطة
جلبوع  معتقل   - عوفر  معتقل   -

– معتقل تلموند –  معتقل نفحة 
الدامون-  معتقل  ال�سحراوي- 
اجللمة  معتقل   - اأيالون  معتقل 
»كي�سون«- معتقل جمدو - معتقل 
كفار قدوميم” - معتقل نيت�سان - 

معتقل نيفيه ترييت�سا ) للن�ساء(
وي�سمى   1391 ال�سـري  ال�سجن   -

غوانتانامو االإ�رسائيلي:
اقامته  جفعون  معتقل  واأخريا   -

قوات االحتالل حديثا 2015
كثرية  فهي  التوقيف  مراكز  اأما   

واأ�سهرها :
- مركز توقيف »بيت ايل« - مركز 

توقيف »بتاح تكفا«
- مركز توقيف مع�سكر »حوارة« - 

مركز توقيف »املجنونة«
�سامل«  »مع�سكر  توقيف  مركز   -
 « عت�سيون  »كفار  حتقيق  مركز   -
اخلليل  يف  بنيامني  توقيف  مركز 

وغريها كثري اأي�سا
الثابتة  احلواجز  اإىل  باالإ�سافة 
واحلواجز الطيارة ونقاط التفتي�ض 
الفل�سطينيني  احتجاز  يتم  التي 
فيها واإهانتهم وتاأخريهم خ�سو�سا 
يف احلر او الربد ال�سديد ولالأ�سف 
لها  لي�ض  والنقاط  احلواجز  هذه 

ت�سنيف يف القانون الدويل
اأن من الواجب علينا كفل�سطينيني 
وان  املفاهيم  ن�سحح  اأن  وعرب 
جدا  دقيق  فارق  هناك  اأن  نعرف 
اأن  فاالأ�سل  واالأ�سري  املعتقل  بني 
اأ�سري  كلمة  نلغي  وان  نقول معتقل 
تتحول  وان  الوطني  قامو�سنا  من 
وزارة اال�رسى اإىل وزارة املعتقلني 
وان  الرهائن  اأو  واملخطوفني 
ال�سيا�سي  اخلطاب  بت�سحيح  نقوم 
والعربي  الفل�سطيني  واالإعالمي 
ا�سم  يتغري  وان  املجال  هذا  يف 
املعتقل  يوم  لي�سبح  االأ�سري  يوم 
الفل�سطيني يف 17 ني�سان و�ساأو�سح 

الفارق فيما يلي :

من هو الأ�شري ؟؟

االأ�سري يف القانون الدويل االإن�ساين  
ينتمي  الذي  املقاتل  اجلندي  هو 
احلرب  اأعلنتا  دولتني  اإحدى  اإىل 
على بع�سهما البع�ض و يكون �سمن 
جي�ض منظم ويتبع لوحدة ع�سكرية 
نظامية لها مقرات ر�سمية و وزارة 
ر�سمي  ع�سكري  زي  ويلب�ض  دفاع 
و�سالح  دولته  ميثل  موحد  و�سعار 
اأ�رسه  ويتم  ع�سكري  ورقم  موحد 
وا�ست�سالمه  موقعه  احتالل  بعد 
�سرتته  يخلع  و  �سالحه  يرمي  باأن 
ولكن  لالأعلى  يديه  ويرفع  وقبعته 
ي�ستثنى من  فاإنه  اإذا كان �سابطا  
الر�سمي  الزي  بكامل  ويبقى  ذلك 
والرتبة با�ستثناء القبعة ويتم اإيداعه 
واليخ�سع  لالأ�رسى  مع�سكرات  يف 
اأو  ملحاكمة ع�سكرية الأنه جندي  
ويبقى  دولته  اأوامر  وينفذ  �سابط 
باإن�سانية  معاملته  ويتم  االأ�رس  يف 
يح�سل  اأو  احلرب  تتوقف  اأن  اإىل 
لالأ�رسى  تبادل  عملية  ويتم  هدنة 
بني الدولتني باإ�رساف دويل  غالبا 
الع�سكريني   االأ�رسى  ويخ�سع 
مت  التي  الثالثة  جنيف  التفاقية 

توقيعها يف  15 اأغ�سط�ض 1949.
من هو املعتقل ؟؟

املعتقل هو املواطن املدين الذي 
مت احتالل اأر�سه واأ�سبح  خا�سعا 
لالإحتالل والذي من حقه ان يقاوم 
له  كفلته  قانوين   كحق  االحتالل 
والقانون  كلها  ال�سماوية  ال�رسائع 
االإن�سان  وحقوق  االإن�ساين  الدويل 
حتى لو ارتدى زيا ع�سكريا وحتى 
اأو  ع�سكري  تنظيم  اإىل  انتمى  لو 
ميلي�سا م�سلحة وحمل �سالحا فهو 
وزارة  وال  نظامي  جلي�ض  يتبع  ال 

دفاع وال يحمل رقم ع�سكري ورغم 
كل ذلك يعترب مواطن مدين ميار�ض 
حقه امل�رسوع يف الدفاع عن اأر�سه 
االحتالل،ويخ�سع  قوات  �سد 
واالإن�سانية  القانونية  للحماية 
جنيف  اتفاقية  مبوجب  الكاملة 
 12 بتاريخ  وقعت  التي  الرابعة 
خا�سة  اتفاقية  وهي   1949 اأوت 
حال  يف  وحمايتهم  باملدنيني 
احلرب  وتت�سمن ن�سا خطريا جدا 
هو الن�ض رقم 81  والذي ين�ض على  
)) تلتزم اأطراف النزاع التي تعتقل 
هذه  مبوجب  حمميني  اأ�سخا�ساً 
وكذلك  جماناً  باإعالتهم  االتفاقية 
بتوفري الرعاية الطبية التي تتطلبها 
اأي  يخ�سم  وال  ال�سحية.  حالتهم 
من  امل�ساريف  هذه  ل�سداد  �سئ 
رواتبهم  اأو  املعتقلني  خم�س�سات 
الدولة  .وعلى  م�ستحقاتهم  اأو 
احلاجزة اأن تعول االأ�سخا�ض الذين 
يعولهم املعتقلون اإذا مل تكن لديهم 
اأو كانوا غري  و�سائل معي�سة كافية 
(( ومبوجب  التك�سب  على  قادرين 
 81 والن�ض  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
منها يتوجب علينا جميعا اأن نقول 
اأ�رسى  اأبنائنا معتقلني ولي�سوا  عن 
االحتالل  �سلطات  على  ويتوجب 
اأبنائنا  مع  تتعامل  اأن  ال�سهيوين 
وان  عالية  باإن�سانية  املعتقلني 
طبيا  ورعايتهم  باإعالتهم  تتكفل 
الفل�سطينية  االأ�رس  واإعالة  بل 
االأنفاق  يتوىل  من  يخ�سع  التي 
عليها لالعتقال وهذا ن�ض خطري 
نطالب  وان  به  نهتم  اأن  يجب 
اأيام  كل  عن  بالتعوي�ض  اإ�رسائيل 
االآباء  لها  يتعر�ض  التي  االعتقال 
يرتكون  والذين  الفل�سطينيني 
وهنا  منفق  وال  معيل  بال  اأبنائهم 
ال�سهيد  على  نرتحم  اأن  يجب 
الرئي�ض يا�رس عرفات الذي �سكل 
عليهم  لالإنفاق  للمعتقلني  وزارة 
اعتقالهم   اأثناء  عائالتهم  وعلى 
ولكن هذا باالأ�سا�ض هو واجب على 
تتمل�ض  التي  االحتالل  �سلطات 
ال  والتي  م�سوؤولياتها  من  دائما 
اتفاقيات،املو�سوع  اأي  حترتم 
واإن�سانيا...   قانونيا  جدا   طويل 
واالآالم الفل�سطينية اأكرث عمقا من 
اأو  كتاب  اأو  مقال  يف  اخت�سارها 
جملدات الن �ساعة واحدة الإن�سان 
يف  و�رسيف  منا�سل  فل�سطيني 
االحتالل   االحتالل  زنازين 
ت�ساوي حياة كاملة ل�سعوب ذليلة. 

اكتفي بهذا القدر... 

الفرق بني .. املعتقل والأ�سري
منذ اأن اأحكمت الع�شابات ال�شهيونية وقوات الحتالل �شيطرتها على الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة - بالتعاون 
مع �شلطات الحتالل الربيطاين  )النتداب ( – �شنة النكبة 1948 م بداأ م�شل�شل الظلم والتغريبات الفل�شطينية 

احلقيقية ...فال توجد عائلة فل�شطينية  مل تعاينيِ من ظلم الحتالل وخمابراته وجي�شه وم�شتوطنيه... 
بطريقة اأو باأخرى . �شواء داخل الأر�ض املحتلة اأو يف مناطق اللجوء  و�شنتطرق جلزئية العتقال  فقط ولن 

اأتكلم عن التحقيق والتعذيب يف املعتقالت حيث اأن لها  بحث خا�ض قد نن�شره م�شتقبال،

الأ�سرية مي�ش اأبو غو�ش عندما 
يح�سم املخيم جدل اللغة

بقلم/ الأ�شرية املحررة : 
 دعاء اجليو�شي.

اأختلف فقهاء اللغة يف معنى اأ�سم مي�ض 
اأن جذره اللغوي ما�ض  فمنهم من قال 
من  ومنهم  يتبخرت  اأي  وتفعيلته ميي�ض 
قال اأنه فاكهة العنب يف اإحدى مراحل 
هذا  ال  اأنه  �سمموا  واآخرون  ن�سجها 
تنبت  وردية  �سجره  هو  بل  ذاك  وال 
على  ارتفاعها  يربو  ال�سام  اأحرا�ض  يف 
الربيع  ني�سان  يف  تزهر  مرتا  الع�رسين 
براأي  فريق  يقتنع  عام...مل  كل  من 
من  ال�سايف  اجلواب  جاء  حتى  خ�سمه 
قلنديا املتمرت�ض  اأطراف خميم جلوء 

على البوابة ال�سمالية للقد�ض.
وال  كالما  اإجابته  املخيم  يعط  مل 
لدهاقنة  اأعطاها  بل  بيزنطيا  جدال 
من  اإجابة  باأ�رسه  العامل  ومعهم  اللغة 
وال  و�سمود...كانت  قيد  ودم،  حلم 
بنت  غو�ض  اأبو  مي�ض  اإجابته  تزال 
اللجوء وال�سجون و�ساح القتال الطالبة 
-8-29 بتاريخ  اعتقلت  التي  اجلامعية 
لتعذيب  تعر�ست  تلت  والأ�سهر   2019
قواها... خارت  فما  احلديد  يفل 
ال�سمت  يكن  ومل  وعزلت  �سبحت 
ال�سجون...كانت  كعرف  ف�سيلتها 
اإنها الكالم يف  ف�سيلة مي�ض ا�ستثنائية 
على  وقبله  ال�سبح  بعد  التحقيق  اأقبية 
اأبواب زنازين العزل ومقاعد البو�سطة 
كانت مي�ض تقول للجالد اأنا مي�ض بنت 
تطاولوا  فهل  احلكيم  زهرة  �سمية  اأبي 

الربية... الزهرة  مي�ض  قامتي...اأنا 
ال�سحيقة  والتواريخ  العتيقة  اجلبال 
املخيم  اإجابة  جتروؤون...هذه  فهل 
على جدل اللغويني وف�سل اخلطاب يف 
لغوهم فبعدما �سمعتموها اإيل اأي راأي 

متيلون ماذا يعني اأ�سم مي�ض.

* هوام�ض الن�ض:
اأ�سم مي�ض: خالف  اجلدل حول معني 
اال�سم و�سفة  لغوي قدمي حول مدلول 

من حتمله.
املي�ض: ا�سم يطلقه علماء النبات على 
بالد  اأحرا�ض  يف  تنبت  وردية  �سجرة 
ني�سان..راجع  �سهر  يف  وتزهر  ال�سام 

املو�سوعة احلرة.
لالجئني  قلنديا:خميم  خميم 
على   48 عام  اأقيم  الفل�سطينيني 

االأطراف ال�سمالية للقد�ض املحتلة.
مي�ض اأبو غو�ض: طالبة تدر�ض االإعالم 
االحتالل  اأعتقلها  بريزيت  جامعة  يف 
وبعد   2019 عام  اأغ�سط�ض  اأواخر 
 16 ل  بال�سجن  حكمها  عنيف  حتقيق 

�سهرا.
اأنها  املق�سود  احلكيم:  زهرة  �سمية 
حب�ض  د.جورج  ابنة  اأ�سم  ذات  حتمل 

الذي يكنى باأبي املي�ض.
من  حمرره  اأ�سريه  اجليو�سي  دعاء   *
حتررت  غزه  يف  متزوجة  طولكرم 
عام   11 واأم�ست  �ساليط  ب�سفقة 
بال�سجن وكانت حمكومه موؤبد 3 مرات 

اأ�سافه ل 30 عام.  

عبد النا�سر عي�سى وخيمياء بالطة
بقلم/ الأ�شرية املحررة : 

دعاء اجليو�شي.

على  الكيمياء  علوم  اأ�سا�سيات  تن�ض 
ينتج  ثابتة  بن�سب  عن�رسين  مزج  اأن 
يف  متمايزا  غريه  عن  خمتلفا  مركبا 
وال  ثابتة  علمية  قاعدة  �سفاته....هذه 
مبركبك  ت�سل  اأن  لها...اأما  ا�ستثناءات 
يا  فاأنت  وال�سمو  الكمال  حد  اجلديد 
و�سوال  بعيدا  اأبحرت  قد  عزك  دام 
الرومان  علوم  و  الهيلن�ستية  م�رس  اإيل 
زمننا  اإيل  عندهم  من  لرتتد  االأوائل 
اأن  فتكت�سف  بالطة  خميم  يف  وحتط 
القدامى  الكيمائيون  فيه  ف�سل  ما 
بنجاح  اأجنزه  الطبيعية  الفل�سفة  ورواد 
من  ال�رسق  اإىل  الواقع  البوؤ�ض  خميم 
هذا  اللجوء  خميم  ففي  نابل�ض.... 
ترتقي كل املعادن لت�سبح ذهبا وتتحول 
حجارة املواجهات يف اأيدي ال�سبية اإىل 
العلماء دون  الذي دوخ  الفال�سفة  حجر 
اخليمياء  وقواعد  اأ�رساره...  يبلغوا  اأن 
النا�رس  عبد  على  جميعها  تنطبق  هذه 
حملته  الذي  املنا�سل  عي�سى  اهلل  عطا 
و�سنوات  املخيم  اأزقة  جيله  واأبناء 
درجات  اأق�سى  اإيل  �ساحاته  يف  النار 
ال�سمو وهل يف احلياة ما هو اأ�سمى من 
اأرواحهم  اأكرث �سفافية من  اأو  الفدائيني 
التي ال متوت ال يف ال�سجون وال املقابر 
وهذا هو الهدف النهائي لعلوم اخليمياء 
حجر  اإىل  الو�سول  يحاول  من  ومبتغى 

الفال�سفة. 
ولد عبد النا�رس الأب من منا�سلي حركة 
وقد  معتقليها  واأوائل  العرب  القوميني 
خميم  ي�سكن  الأن  الثورة  دروب  قادته 
بالطة بعد اأن هدم االحتالل منزله يف 
مدينة نابل�ض عام 1969عندما كان عبد 

العام  اآواخر  االأول.  عامه  يف  النا�رس 
يف  بجراح  النا�رس  عبد  اأ�سيب   1982
وبعدها  االحتالل  جي�ض  مع  مواجهات 
ع�سكري  لتحقيق  تعر�ض  اأعوام  باأربعة 
يف �سجن الفارعة وحترر منه ليعود اإليه 
حظي  العام  نف�ض  ويف   1988 العام  يف 
باإ�سابته الثانية يف مواجهات مع جي�ض 
بداأ  باأ�سهر  وبعدها  اأي�سا،  االحتالل 
ن�ساطه الع�سكري الذي اأعتقل على اأثره 
يف منت�سف العام 1989 وقرر االحتالل 
من  عي�سى  حترر  منزله.  هدم  حينها 
�سنوات  الثالث  يقارب  ما  بعد  ال�سجن 
جمددا  الكفاحي  العمل  يف  فاإنخرط 
مقاتل  ا�سرتاحة  نف�سه  مينح  اأن  دون 
ليعتقل جمددا بتاريخ 19-8-1995 وقد 
لتحقيق عنيف  اعتقاله هذا  تعر�ض يف 
كامل  عام  مدار  على  للعزل  وتعر�ض 
مرتني  املوؤبد  بال�سجن  يحكم  اأن  قبل 
متتاليتني. وخالل اعتقاله الطويل تنقل 
املنا�سل عي�سى من �سجن الآخر و�ساهم 
حلركة  القيادية  الهيئات  ت�سكيل  يف 
على  وح�سل  االأ�رس  داخل  حم...ا�ض 
من  واملاج�ستري  البكالوريو�ض  درجتي 
برفقة  واأ�سدر  بعد  الدرا�سة عن  خالل 
ومروان  غلمي  اأبو  عاهد  القائدين 
مقاومة  عنوان  حتت  درا�سة  الربغوثي 
النا�رس  عبد  االأ�سري  يقبع  االعتقال، 
ويعاين  رميون  �سجن  يف  حاليا  عي�سى 
االعتقال  فرتة  بفعل  متعددة  اأمرا�سا 
الطويلة وال زال على قناعته باأن االأر�ض 

ال حترث اإال بخيولها.
من  حمرره  اأ�سريه  اجليو�سي  دعاء   *
حتررت  غزه  يف  متزوجة  طولكرم 
عام   11 واأم�ست  �ساليط  ب�سفقة 
بال�سجن وكانت حمكومه موؤبد 3 مرات 

اأ�سافه ل 30 عام
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التحقيقات متوا�صلة ول تطال 
»الروؤو�س الكبرية«

الق�شية  هذه  التحقيقات يف  وتتوا�شل 
مل  فيما  العديل،  الق�شاء  قبل  من 
ال�شاعة  حتى  العديل  املحقق  ي�شتمع 
ولوزراء  ال�شابقني  الأ�شغال  لوزراء 
امل�شوؤولني  وكبار  والعدل  املال 
ق�شية  يف  املحقق  اأ�شدر  واجلمعة 
فادي  القا�شي  امليناء  انفجار 
عدد  لريتفع  توقيف،  مذكرتي  �شوان، 
املوقوفني اإىل 25 من بينهم م�شوؤولون 
وبعد  اجلمارك  واإدارة  املرفاأ  عن 
كل  معرفة  عن  موؤكدة  معلومات  ورود 
عون  مي�شال  اجلمهورية  رئي�ش  من 
ح�شان  امل�شتقيل  احلكومة  ورئي�ش 
القابلة  الأمونيوم  نرتات  ب�شحنة  دياب 
لالنفجار يف املرفاأ، مل ي�شتمع الق�شاء 
معار�شون  به  يطالب  اأمر  وهو  لهما، 
كبار  متهمني  املت�رشرين،  واأهايل 
املميتة  بال�شحنة  بعلمهم  امل�شوؤولني 

من دون اأن يحركوا �شاكنا.
الإدارية  املرا�شالت  ت�شري  وفيما 
يعلم  كان  اجلميع  اأن  اإىل  والأمنية 
متابعون  يقول  ال�شحنة،  بخطورة هذه 
والإهمال  الإدارية  البريوقراطية  اإن 
�شاهما يف انفجار مرفاأ بريوت ون�رشت 
من  حملية  اإعالم  و�شائل  على  �شور 
داخل العنرب رقم 12 يف املرفاأ، ظهرت 
خمزنة  الأمونيوم  نرتات  اأكيا�ش  فيها 
للموا�شفات،  مطابقة  غري  بطريقة 
حتمل  ممزقة  اأكيا�شا  ال�شور  وتظهر 
التي  املنفجرة  املادة  من  اأطنانا 

بطريقة   12 رقم  العنرب  داخل  و�شعت 
ع�شوائية.

حتى  النفجار  فر�شيات  وتتعدد 
التحقيق  نتائج  بانتظار  ال�شاعة، 
فرن�شيون  حمققون  فيه  ي�شارك  الذي 
التحقيقات  مكتب  من  وعنا�رش 

الفيدرايل الأمريكي.
الأ�رشار  املت�رشرة  املناطق  وتلملم 
النفجار،  بها  ت�شبب  الذي  الهائلة 
الذي  الدمار  حجم  يوميا  ويتك�شف 
وال�شوارع  والطرقات  باملنازل  حلق 
املرفاأ  مبنطقة  املحيطة  والأحياء 
وقال مهند�شون اإن نحو 6 اآلف مبنى 
يحوي اأكرث من 30 األف وحدة �شكنية، 
وتقول  بريوت  انفجار  جراء  ت�رشرت 
�رشد  النفجار  اإن  ر�شمية  �شبه  اأرقام 
اأكرث من 300 األف �شخ�ش من منازلهم، 
حلقت  التي  ال�شديدة  الأ�رشار  بفعل 

وتبدو  ال�شكنية  والوحدات  بالأبنية 
والقريبة  للمرفاأ  املال�شقة  الأحياء 
يجري  حيث  منكوبة،  كمناطق  منه 
وترميم  ال�شوارع  تنظيف  على  العمل 
املباين والوحدات ال�شكنية ب�شكل اأويل 
من قبل نا�شطني ومتطوعني ومنظمات 

غري حكومية.
وتعمل جمموعات من املتطوعني على 
تركيب النوافذ والأبواب واإزالة الركام 
فيما طلبت  املت�رشرة،  املنازل  داخل 
املباين  ع�رشات  اإخالء  ال�شلطات 
بفعل  بال�شقوط  املهددة  وال�شقق 
من  بها  حلقت  التي  الكبرية  الأ�رشار 

جراء الكارثة.

امل�صاعدات م�صتمرة

بتوزيع  اللبناين  اجلي�ش  ويقوم 
العائالت املت�رشرة  امل�شاعدات على 

املرفاأ،  وحميط  النفجار  منطقة  يف 
فيما توا�شل دول عربية وغربية اإر�شال 
والطبية  والغذائية  العينية  املعونات 
وبح�شب  اللبناين  لل�شعب  واللوج�شتية 
اجلي�ش، فقد و�شل اأكرث من 192 طائرة 
من 42 دولة اإىل مطار بريوت، اإ�شافة 
اإىل 5 بواخر حتمل م�شاعدات، وت�شلم 
ال�شفارات  و�شلم  حمولتها  اجلي�ش 
لها  املخ�ش�شة  الكميات  واجلمعيات 
وقامت  موقعة  م�شتندات  مبوجب 
من  لديها  ما  بتوزيع  اجلي�ش  وحدات 
ح�ش�ش غذائية يف املناطق املنكوبة، 
وبلغت اأكرث من 40 األف ح�شة، على اأن 
فور  اأخرى  م�شاعدات  توزيع  ت�شتاأنف 

ت�شلمها ل�شحنات جديدة.
على  جمانا  اخلبز  الأفران  ووزعت 
بعد  املت�رشرة  املناطق  �شكان 
اجلي�ش  من  الطحني  على  ح�شولها 

اللبناين.
خمايل  مار  مناطق  �شكان  لكن 
القريبة  والكرنتينا  واملدور  واجلميزة 
الدولة  غياب  ي�شكون  املرفاأ،  من 
مناطقهم،  عن  املخت�شة  والأجهزة 
الأ�رشار  مب�شح  يتعلق  فيما  خ�شو�شا 
ُوعدوا  اإنهم  كثريون  ويقول  وتقييمها، 
لإ�شالح  فورية  م�شاعدات  بتلقي 

منازلهم لكن ذلك مل يتحقق.
واملنظمات  املدين  املجتمع  ويعمل 
غري احلكومية والأفراد على م�شاعدة 
املت�رشرين  من  الآلف  ع�رشات 
م�شاكن  لتوفري  اأو  منازلهم،  لإ�شالح 
ما  ترميم  حني  اإىل  بديلة  موؤقتة 
اأكرب  اأزمة  من  خماوف  و�شط  دمر، 
ومو�شم  اخلريف  ف�شل  اقرتاب  مع 

الأمطار.

مرت 20 يوما على النفجار الهائل الذي دوى يف العنرب رقم 12 من مرفاأ بريوت، واأدى اإىل مقتل نحو 180 
�صخ�س وجرح اأكرث من 6500 �صخ�س وت�صريد مئات الآلف، وتدمري اأكرث من ثلث العا�صمة اللبنانية ول 

تزال فرق الدفاع املدين وعنا�صر الإنقاذ توا�صل البحث حتت اأنقا�س النفجار، وتتحدث اأرقام غري ر�صمية 
عن اأن نحو 50 �صخ�صا ل يزالون يف عداد املفقودين منذ كارثة الرابع من اأغ�صط�س.

20 يوما على ماأ�صاة بريوت

احليتان الكبرية بعيدة عن �شباك القانون 
يف ت�صجيل �صري

�شقيقة ترامب تهاجمه »بق�شوة«
�رشا  �شجلت  ت�رشيحات  يف 
ونقلتها �شحيفة »وا�شنطن بو�شت« 
ال�شبت، و�شفت �شقيقة  الأمريكية، 
الأمريكي  الرئي�ش  ترامب  دونالد 
جدير  وغري  وكذاب  »قا�ش  باأنه 
ترامب  ماريان  بالثقة«وهاجمت 
باري �شيا�شة الرئي�ش الأمريكي يف 
جمال الهجرة، التي اأدت اإىل ف�شل 
احلدود  على  اآبائهم  عن  اأطفال 
احتجاز  مراكز  اإىل  واإر�شالهم 
وقالت يف الت�شجيالت التي ح�شلت 
اإن  الأمريكية  ال�شحيفة  عليها 
اإعجاب  اإثارة  هو  يريده  ما  »كل 
واأ�شافت:  النتخابية،  قاعدته« 
اأ�شارت  اأي مبداأ«، كما  لديه  »لي�ش 

اإىل »تغريداته اللعينة واأكاذيبه«.
�شقيق  ابنة  الت�شجيالت  واأجرت 
الرئي�ش ماري ترامب، التي ن�رشت 
اأخريا كتابا يدين »العائلة ال�شامة« 

التي ينتمي اإليها الرئي�ش.

وكان الأخ الأ�شغر للرئي�ش، روبرت 
الأ�شبوع  تويف  الذي  ترامب، 
ليحاول  للق�شاء  جلاأ  قد  املا�شي، 
من دون جدوى منع �شدور الكتاب 
ن�شخة  األف   950 نحو  بيعت  الذي 
البيت  ودان  الأول.  اليوم  من  منه 
ماريان  وقالت  الكتاب  الأبي�ش 
يف  �شقيقها  لبنة  باري  ترامب 
اإنه  خداع.  هذا  »كل  الت�شجيل: 
خداع وق�شوة. دونالد قا�ش«وتوؤكد 
�شقيقة ترامب اأي�شا اأن امللياردير 
خالل  الغ�ش  اإىل  جلاأ  اجلمهوري 
ورد  وهذا  جامعية،  امتحانات 
اأي�شا يف كتاب ماري ترامب وقالت 
ماريان ترامب باري يف الت�شجيل اإن 
�شقيقها »التحق بجامعة بن�شلفانيا 
المتحانات  اأدى  اآخر  �شخ�شا  لأن 
ا�شم هذا  تذكر  اأن  دون  من  عنه«، 
ال�شخ�ش ومل يعلق الرئي�ش اأو البيت 

الأبي�ش على هذه الت�رشيحات.

اجلي�س الإيراين

�شرند على اأي تهديد من 
التحالف ال�شعودي الأمريكي 

لبنان

حزب اهلل يعلن اإ�شقاط طائرة 
ا�شرائيلية

قواته  اأن  الإيراين  اجلي�ش  اأكد 
حالة  يف  للبالد  الثوري  واحلر�ش 
�شد  تهديد  اأي  لإحباط  تاأهب 
كان  اإن  النظر  ب�رشف  اإيران 
»التحالف  اأو  اإ�رشائيل  عن  نابعا 
الأمريكي«وقال  ال�شعودي 
اجلي�ش  يف  الربية  القوات  قائد 
كيومرث  العميد  الإيراين، 
حيدري، يف ت�رشيح اأدىل به ظهر 
اجلي�ش  قوات  »اإن  ال�شبت:  اليوم 
جاهزتان  الثوري  واحلر�ش 
اإيران  �شد  تهديد  اأي  لإحباط 

والإ�شالم«.
يهم  »ل  اأنه  اإىل  حيدري  واأ�شار 
�شواء  الإيرانية  امل�شلحة  القوات 
كان هذا التهديد من الأمريكيني 
التحالف  اأو  ال�شهيوين  الكيان  اأو 

وتابع:  الأمريكي«،  ال�شعودي 
امل�شلحة  القوات  »حققت 
للجمهورية الإ�شالمية الإيرانية... 
ملحوظة  واإجنازات  جناحات 

للغاية«.
و�شدد امل�شوؤول الع�شكري الكبري 
امل�شلحة  القوات  ا�شتعداد  على 
للرد  الثوري  احلر�ش  جانب  اإىل 
فرتة  اأق�رش  »يف  تهديد  اأي  على 

زمنية«.
اإننا  دائما  قلنا  »لقد  واأردف: 
بلد  اأي  على  العتداء  ننوي  ل 
يعلم  اأن  يجب  لكن  وتهديده، 
باقتدار  �شندافع  اأننا  اجلميع 
و�شيادة  الثورة  قيم  عن  و�شالبة 
الإ�شالمية  اجلمهورية  نظام 

املقد�شة«.

م�شاء  اللبناين،  اهلل«  »حزب  اأعلن 
ال�شبت، اأن قواته اأ�شقطت طائرة 
من  بالقرب  اإ�رشائيلية  م�شرية 

بلدة عيتا ال�شعب جنوب لبنان.
العالقات الإعالمية  وقالت هيئة 
مقت�شب،  بيان  يف  اهلل«،  لـ«حزب 
الإ�شالمية  »املقاومة  اإن 
ال�شبت  يوم  ع�رش  اأ�شقطت 
طائرة اإ�رشائيلية م�شرية اخرتقت 
الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة 
اأن  البيان  ال�شعب«واأ�شاف  عيتا 
الإ�رشائيلية  امل�شرية  الطائرة 

جماهدي  عهدة  يف  »باتت 
اأكد  الإ�شالمية«بدوره،  املقاومة 
العدو  جي�ش  با�شم  املتحدث 
عرب  اأدرعي،  اأفيخاي  ال�شهيوين، 
م�شرية  طائرة  �شقوط  »تويرت«، 
تابعة لإ�رشائيل يف اأرا�شي لبنان.

وخالل  �شابق  وقت  »يف  وقال: 
ع�شكرية  لقوة  عملياتي  ن�شاط 
�شقطت  لبنان  مع  احلدود  على 
داخل  ع�شكرية  م�شرية  طائرة 
توجد  ل  اللبنانية.  الأرا�شي 

خ�شية من ت�رشب للمعلومات«.

ك�شفت وكالة الأمن القومي الأمريكية 
)NSA( ومكتب التحقيقات الفيدرايل 
ل عن اأداة  )FBI( يف تقرير عاّم مف�شّ
اخرتاق رو�شية متطورة، بحيث يقدم 
تر�شانة  على  جديدة  نظرة  التقرير 

رو�شيا من الأ�شلحة الرقمية.
ومكتب  القومي  الأمن  وكالة  وقالت 
مديرية  اإن  الفيدرايل:  التحقيقات 
رو�شيا،  يف  الرئي�شية  ال�شتخبارات 
كانت   ،)GRU( با�شم  واملعروفة 
ت�شمى  اخرتاق  اأداة  ت�شتخدم 
اأجهزة  لقتحام   )Drovorub(
لينك�ش  بنظام  العاملة  احلا�شب 
عن  عبارة  لينك�ش  ويُعد   )Linux(
عرب  ال�شتخدام  �شائع  ت�شغيل  نظام 
التحتية خلادم احلا�شب وقالت  البنية 
 ،)Keppel Wood( وود  كيبل 
يف  العمليات  يف  الكبرية  امل�شوؤولة 
مديرية الأمن ال�شيرباين بوكالة الأمن 
لينك�ش  اأنظمة  تُ�شتخدم  القومي: 

اأنحاء  جميع  يف  وا�شع  نطاق  على 
الدفاع،  ووزارة  القومي  الأمن  اأنظمة 
بالإ�شافة اإىل جمتمع الأمن ال�شيرباين 
يكون  اأن  “ميكن  واأ�شافت  الأكرب 
النطاق  وا�شع  تاأثري  ال�شارة  للربامج 
ال�شبكة  عن  املدافعون  يتخذ  مل  اإذا 

اإجراءات �شدها”.
وقال م�شوؤول خمابرات غربي �شابق: 
نوعه  من  فريد  العام  التقرير  اإن 
ب�شبب الإحالة املبا�رشة التي تقدمها 

الوكالت الأمريكية.
ومكتب  القومي  الأمن  وكالة  وربطت 
 )Drovorub( التحقيقات الفيدرايل
 – حمدد  رو�شي  ا�شتخبارات  بفريق 
املركز 85 الرئي�شي للخدمة اخلا�شة 
)GTsSS(، الوحدة الع�شكرية 26165 
 )GTsSS( اإن  الوكالت:  وقالت 
با�شم  املعروفني  بالقرا�شنة  مرتبط 
)APT28( اأو )Fancy Bear( الذين 
اخرتقوا اللجنة الوطنية الدميقراطية 

يف عام 2016، وا�شتهدفوا يف كثري من 
واحلكومة  الدفاع  كيانات  الأحيان 
جرومبان  �شتيف  وقال  والف�شاء 
كبري   ،)Steve Grobman(
م�شوؤويل التكنولوجيا يف �رشكة مكايف 
اأداة  ال�شيرباين:  لالأمن   )McAfee(
من  العديد  لديها   )Drovorub(
باأداء  للمهاجم  ت�شمح  التي  القدرات 
مثل  املختلفة،  الوظائف  من  العديد 
يف  بعد  عن  والتحكم  امللفات  �رشقة 

حا�شب ال�شحية.
القومي  الأمن  وكالة  تقرير  ويُعد 
ومكتب التحقيقات الفيدرايل املكون 
يف  الأحدث  هو  �شفحة   45 من 
احلكومة  من  العامة  التقارير  �شل�شلة 
عمليات  ف�شح  بهدف  الأمريكية 
النتخابات  قبل  الرو�شية  القر�شنة 
ومل   2020 لعام  الأمريكية  الرئا�شية 
املنظمات  اأنواع  الوكالت  حتدد 
بوا�شطة  للخطر  تعّر�شت  التي 

حمددة  تفا�شيل  اأو   )Drovorub(
لكن   ،)Drovorub( �شحايا  حول 
اإنهم  قالوا:  الأمريكيني  امل�شوؤولني 
ب�شاأن  الوعي  لزيادة  التنبيه  ن�رشوا 
القر�شنة الرو�شية التي ترعاها الدولة 
القومي:  الأمن  وكالة  من  وود  وقالت 
هذه  ت�شارك  القومي  الأمن  وكالة  اإن 
 GRU قدرات  ملواجهة  املعلومات 
تهديد  توا�شل  التي   ،  GTsSS

الوليات املتحدة وحلفائها.
عام  قرابة  بعد  الإعالن  هذا  وياأتي 
من قيام وكالة الأمن القومي بت�شكيل 
اإدارة جديدة لالأمن ال�شيرباين تهدف 
املعلومات  من  املزيد  م�شاركة  اإىل 
ال�شتخبارية حول تهديدات اخل�شوم 
الأمن  وكالة  وعملت  اجلمهور  مع 
على  الأخرية  الأ�شابيع  يف  القومي 
ف�شح �شل�شلة من احلمالت الرو�شية، 
الرو�ش  املت�شللني  جهود  �شمنها  من 

ل�شتهداف اأبحاث فريو�ش كورونا.

وكالة الأمن القومي الأمريكية 

ك�شف اأداة اخرتاق املخابرات الرو�شية
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عن »من�شورات رافار«يف  اأربعة اأجزاء

كتاب يف اأربعة اأجزاء عن الدبلوما�سية اجلزائرية 
�شمن اأربع اأجزاء اأ�شدرت داررافار كتابا مهما عن م�شرية الدبلوما�شية اجلزائرية عرب التاريخ للكاتب و الدبلوما�شي 

املتقاعد �شنو�شي برك�شي عبداحلميد حتت عنوان »مدخل اإىل الدبلوما�شية  اجلزائرية: من ملوك الأمازيغ اإىل 
احلراكيني«, �شلط فيه ال�شوء على تاريخ الدبلوما�شية اجلزائرية منذ الع�شور القدمية.

ق.ث

عن  -ال�صادر  الكتاب  هذا  وي�صم 
اأجزاء.  اأربعة  رافار«-  »من�صورات 
عنوان  حتت  جاء  الذي  الأول  اجلزء 
الزمن«  »الدبلوما�صية اجلزائرية عرب 
هذه  تاريخ  بريك�صي  فيه  تناول 
الأخرية منذ ملوك الأمازيغ )الأغليد( 
مرورا بالرومان والوندال والبيزنطيني 
الحتالل  فرتة  ثم  والأتراك  فالعرب 

الفرن�صي واأخريا مرحلة ال�صتقالل.
اأن  موؤلفه  م�صتهل  يف  الكاتب  ويقول 
بداية توا�صل املنطقة امل�صماة اليوم 
اجلزائر -ب�صكانها املحليني الأمازيغ- 
الفينيقيني  مع  كانت  الأجانب  مع 
�صوى  الكثري«  عنهم  يعرف  »ل  الذين 
لها  كان  بحرية  قواعد  اأ�ص�صوا  اأنهم 
التجاري  »التبادل  يف  »حيوي«  دور 

والتالقح احل�صاري«.
ويعترب اأن الأمازيغ وملوكهم »مل يكونوا 
يوما خانعني ول تابعني« ل للفينيقيني 
واإمنا  للرومان  ول  للقرطاجيني  ول 
اإفريقيا«  عن  ومدافعني  »مقاومني 
كانت  الأ�صا�س  هذا  وعلى  اأر�صهم 
حد  على  الدبلوما�صية«,  »عالقاتهم 
قوله وعاد بريك�صي بعدها اإىل و�صف 
خمتلف  عرب  اجلزائرية  الدبلوما�صية 
بعد  البالد  عرفتها  التي  املمالك 
بالدولة  املثل  �صاربا  العرب  قدوم 
ال�صحراء  »ربطت  التي  الر�صتمية 
التي  واحلمادية  املغرب«  مبنطقة 
الأجانب«  مع  الت�صامح  »�صادها 
»اأهم  كانت  اأنها  اعترب  التي  وتلم�صان 
اإفريقيا  بني  يجمع  جتاري  مركز 
مكانة  الكاتب  ويخ�ص�س  واأوروبا«. 

اإبان  اجلزائرية  للدبلوما�صية  مهمة 
اجلزائر  اأن  معتربا  العثماين  العهد 
»حليفة  كانت  الدايات  عهد  يف 
للعثمانيني ومرتبطة روحيا باخلليفة« 
حيث  ا�صطنبول  عن  »م�صتقلة  ولكنها 
تتم  كانت  الدبلوما�صية  عالقاتها  اأن 

با�صمها فقط«, كما قال.
هوؤلء  عهد  »يف  اأنه  على  ويوؤكد 
اجلزائرية«  الدولة  ت�صكلت  الدايات 
نظامي  وجي�س  حدود  لها  �صار  التي 
وعا�صمة عاملية )مدينة اجلزائر( لها 
وزن كبري يف البحر املتو�صط والعامل 
وتتمتع بالرفاهية وال�صالم والأمن ما 
جعلها مطمعا لالأوروبيني وي�صيف اأن 
عالقات اجلزائر اآنذاك ودبلوما�صيتها 
من  مثال  كانت  فقد  »عاملية«  كانت 

با�صتقالل  اعرتفت  التي  الدول  اأوىل 
عام  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
1783 كما اأن عالقاتها التجارية كانت 
مع خمتلف بلدان اأوروبا واآ�صيا اإ�صافة 

اإىل الدولة العثمانية.
يف  الدبلوما�صية  هذه  حال  عن  واأما 
فقد  الفرن�صي  ال�صتعماري  العهد 
ثالث  اإىل  الفرتة  هذه  بريك�صي  ق�صم 
مراحل متيزت الأوىل )1830- 1919( 
باي  اأحمد  كثورة  ال�صعبية  بالثورات 
باحلركات   )1954  -1919( والثانية 
م�صايل  كحركة  املقاومة  ال�صيا�صية 
 -1954( الثالثة  و�صف  بينما  احلاج 
احلرب«  »دبلوما�صية  بـ   )1962
اعتمدت  ملا  التحرير«  و«دبلوما�صية 
جبهة التحرير الوطني �صيا�صة احلرب 

ويف نف�س الوقت الدبلوما�صية الدولية 
على اأعلى امل�صتويات.

للدبلوما�صية  �صار  ال�صتقالل  وبعد 
من  ا�صتلهمت  -التي  اجلزائرية 
املا�صي ومن جتربة حرب التحرير- 
اإىل  بالإ�صافة  قوية«  »اأ�صا�صات 
»قدرتها على امل�صاركة والتاأقلم« مع 
الأزمات,  كل  رغم  الدويل  املحيط 
يقول بريك�صي وجاء اجلزء الثاين من 
مهمة  »موا�صيع  عنوان  حتت  الكتاب 
فيه  قدم  اجلزائرية«  للدبلوما�صية 
املوؤلف اآراءه حول الد�صتور اجلزائري 
باعتباره الت�رشيع الذي يحدد »الأبعاد 

الكربى« للدبلوما�صية اجلزائرية.
ال�صئون  وزارة  ل�صالحيات  كما تطرق 
والقنا�صلة  وال�صفراء  اخلارجية 

يف  الوطنية«  امل�صلحة  و«اأ�صبقية 
اإ�صافة اإىل تقدميه  العالقات الدولية 
لقائمة باملوا�صيع واملجالت الكربى 
واأما  اجلزائرية  اخلارجية  لل�صيا�صة 
الثالث فكان بعنوان »ت�صورات  اجلزء 
قدم  اجلزائرية«  الدبلوما�صية  حول 
»�صديقة«  بلدان  عن  اأمثلة  فيه 
مع  وتاريخية«  »مهمة  �رشاكة  ذات 
عن  الرابع  كان  حني  يف  اجلزائر, 
اعترب  حيث  والدبلوما�صية«  »احلراك 
اأن »ال�صلمية« التي ميزت احتجاجات 
ودعواتهم   2019 يف  اجلزائريني 
وحكم  وال�صفافية  للدميقراطية 
على  اإيجابي«  »اأثر  لها  كان  القانون 

�صورة اجلزائر يف اخلارج.
من  الهدف  اأن  بريك�صي  ويقول 
دليل  تقدمي  فقط  »لي�س  موؤلفه 
لالأمة  التاريخي  الوجود  على 
تفكيك  اأي�صا  واإمنا   )...( اجلزائرية 
يف  بعيدا  ذهبت  التي  الأ�صاطري 
يف  البحث  اأن  وجودها«ويو�صح  اإنكار 
يتمثل  ودبلوما�صيتها  اجلزائر  تاريخ 
الأ�صا�صات  على  »الرتكيز  يف  اأ�صا�صا 
م�صددا  اجلزائرية«  الأمة  كونت  التي 
هذا  ميزت  التي  »التعددية«  على 
ال111  -ذي  الكتاب  و�صم  التاريخ. 
�صفحة- العديد من اخلرائط وال�صور 
بال�صخ�صيات  املتعلقة  التو�صيحية 
وكذا  والأجنبية  اجلزائرية  التاريخية 
اإ�صافة  والنقود  والآثار  الأ�رشحة 
اإىل ن�صخ عن خمطوطات ومعاهدات 
وبيانات وغريها توىل بريك�صي -وهو 
يف  لالإدارة  الوطنية  املدر�صة  خريج 
1970- العديد من امل�صوؤوليات بوزارة 

اخلارجية قبل اأن يتقاعد يف 2018.

الو�شط:2020/08/24الو�شط:2020/08/24الو�شط:2020/08/24الو�شط:2020/08/24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة

دائرة اأنقو�شة
بلدية انقو�شة

م�شلحة التنظيم �ش, ع
الرقم : 06-2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح
 بتاأ�شي�ش جمعية حملية

 1433 �صفر   18 يف  املوؤرخ   06-12 رقم  القانون  مبقت�صى 
املوافق لـ 12يناير2012املتعلقة باجلمعيات مت هذا اليوم 12-
الطابع  اجلمعيةذات  بتاأ�صي�س  الت�رشيح  و�صل  07-2020ت�صليم 

الجتماعي :
امل�شماة : جمعية حي دبي�ش اأفران

الكائن مقرها : م�صكن ال�صيد /بلحارث علي بدبي�س
لرئي�ش اجلمعية ال�صيد بلحارث علي

تاريخ ومكان امليالد 23-09-1990 باأنقو�صة
العنوان حي دبي�س اأفران 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم :06-2020

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ش 
جمعية حملية

 12 لـ  املوافق   1433 18�صفر  يف  رقم06-12  القانون  مبقت�صى 
  2020-08-10 اليوم  هذا  مت   , باجلمعيات  2012املتعلق  يناير 
طابع  ذات  حملية  جمعية  بتا�صي�س  الت�رشيح  و�صل  ت�صليم 

اجتماعي حي امل�صماة
جمعية حي تزقرارت ورقلة

الكائن مقرها حي تزقرارت ورقلة
رئي�ش اجلمعية / ال�صيد �رشف الدين بودية
تاريخ ومكان امليالد :16-12-1985 ورقلة

العنوان حي تزقرارت ورقلة 

اقبو يف 17 /08 /2020
من ال�شيد:ايديري عبد اهلل ابن عمر

ال�شاكن:حي بوقطيط-بلدية اقبو
دائرة اقبو-ولية بجاية

اىل معايل ال�شيد/
وزير العدل -حافظ الختام 

بيع  حول  عميق  حتقيق  فتح  املو�شوع:طلب 
العقار من دون املزاد العلني

�شد:رئي�س حمكمة اقبو 
بجاية  ق�صاء  جمل�س  عن  التنفيذية  بال�صيغة  املمهور  املرجع:القرار 
بتاريخ24 /04 /2018 ق�صية رقم 00274 /18 رقم الفهر�س 01542 /18

معايل وزير العدل املحرتم بعد التحية و التقدير 
�صبق وان را�صلتكم عدة مرات و لكن من دون اي رد من جهتكم و ذلك 
جل�صة  ان  اذ  قانونية  بطرق غري  العلني  باملزاد  عقار  بيع  ق�صية  حول 
املزاد العلني التي ترا�صها رئي�س حمكمة اقبو بولية بجاية مل تكن علنية 
و مت بيع العقار خل�صومي دون م�صاركتهم يف املزاد و باملبلغ املحدد 
العقاري وقد مت ذلك بطرق ملتوية بدون تقدمي اي  من طرف اخلبري 
الخريني من �رشاء  املزايديني  و حرمان  بذلك مت حرماين  و  عرو�س 

هذا العقار
اين اطالب من �صيادتكم املحرتمة التدخل العاجل �صد رئي�س حمكمة 
اقبو و امل�صرتين وفتح حتقيق عميق حول واقعة بيع عقار بطرق غري 

قانونية 
مع فائق التقدير و الحرتام

اعالن عن بيع منقولت باملزاد العلني 
بجريدة وطنية

بابا  وكالة  ا�صهم  ذات  �رشكة  اجلزائري  الوطني  :البنك  لفائدة 
مقرها  الكائن  مديرها  طرف  من  املمثلة   436 الرمز  ذات  اح�صن 

ب:14 �صارع قا�صي حممد بابا ح�صن
 125 رقم  الطرفة  واد  :حي  ال�صاكن  حكيم  ال�شيد:قربي  �شد 

الدرارية
رئي�س  ال�صيد  عن  ال�صادر  مرهونة  منقولت  ببيع  المر  على  بناءا 

حمكمة ال�رشاقة  بتاريخ:09 /03 /2020 حتت رقم :1245 /19 
بناءا على حم�رش تبليغ المر ال�صادر عن مكتبنا 

نعلن عن بيع املنقولت املتمثلة يف :
.الطراز   ني�صان  :ال�صنف  التالية  للموا�صفات  احلاملة  املركبة 
الت�صجيل 16 -313  رقم  الطراز 0021005  الت�صل�صلي يف  رقم   D40
-010278 القوة 5 �صنة اول ا�صتعمال يف ال�صري 2013 ب�صعر افتتاحي 
ال�صاعة  على   2020/  08/  27: يوم  هذا  دج  قدره:2.996.668.56 
الواحدة زوال بحي 100 م�صكن عمارة  E05 رقم 02 ال�رشاقة ا�صافة 

اىل ان الرا�صي عليه املزاد يتحمل كافة امل�صاريف 
حتت �شائر التحفظات 

اثباتا ملا �شبق ذكره اعاله حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�صخة  منه يف 
جريدة يومية وطنية كل طبقا للقانون

اإ�سهار
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اأ�صل احلكاية

ال�سلطان عبد احلميد وملحمة خط حديد احلجاز
.       بريطانيا وفرن�صا وحاولتا اإحباطه لأنه يتعار�ض مع م�صاحلهما يف املنطقة

.        مت العمل يف امل�صروع من عام 1900م، ومت افتتاحه عام 1908م 

»امتّد انتظاره دهراً واحلْمل به عمراً، حمَلته اأمه ثماين �صنني، من �صنة 1901 اإىل �صنة 1908، وعا�ض بعدما ُولد ع�صر �صنني من �صنة 1908 اإىل �صنة 
1918، ثم اأ�صابته عّلة مزمنة، فال هو حّي فُيجى ول ميت فُين�صى، اخلط ممدود ولكن ل مي�صي عليه قطار، واملحطات قائمة ولكن ل يقف عليها 

م�صافر. كانت فيها مواقف الوداع وال�صتقبال ت�صهد الآلم والآمال، وكان فيها النا�ض من كل بلد وكل �صعب، فاأ�صبحت ل غاٍد عليها ول رائح منها، 
ول موّدع اأ�صيان )حزين(، ول ُم�صتقِبل فرحان«.

ق.ث

بهذا املقطع الأدبي البليغ، ج�ّسد 
الطنطاوي  علي  الراحل  الأديب 
اأعظم  كانت  اإ�سالمية  ملحمة 
كان  الع�رشين،  القرن  اإجنازات 
ينتظرها،  الإ�سالمي  العامل 
الوحدة  بْعث  حلم  طريق  على 
حديد  خط  اإنه  الإ�سالمية.. 
ال�سلطان  اأن�ساأه  الذي  احلجاز، 
الثاين،  احلميد  عبد  العثماين 
ب�سواعد واأموال اإ�سالمية، ت�سافر 
وعرب  ترك  من  امل�سلمون  فيها 
اإل  التمام  بعد  لي�س  ولكن  وعجم، 
العثمانية،  الدولة  النق�س، تفككت 
احلجاز  بخط  اخلراب  وحلق 

احلديدي.
اخلارجية  املوؤامرات  خ�سم  يف 
وتدهور  الداخلية  وال�سطرابات 
يف  اخلزانة  وخلّو  القت�ساد 
لل�سلطان  كان  العثمانية،  الدولة 
ربط  يف  يتمثل  حلٌم  احلميد  عبد 
الوليات  من  وغريها  احلجاز 
اإ�سطنبول،  بالعا�سمة  العربية 
للحفاظ على هذه الدولة مرتامية 
الأطراف، والتي دب فيها ال�سعف 
بالرجل  الأوروبيون  وو�سفها 
عام  اأوامره  فاأ�سدر  املري�س، 
حديد  �سكة  خط  باإن�ساء  1908م 
املنورة  املدينة  اإىل  دم�سق  من 
مرورا بالعديد من املدن العربية، 
مكة،  اإىل  اخلط  ميتد  اأن  على 
على  مكة  �رشيف  خماوف  اأن  اإل 
لهذا  قبوله  دون  حالت  جتارته 
حيث  اإىل  اخلط  فتوقف  الأمر، 

املدينة.

اأهداف امل�صروع:

ت�سافرت عدة دوافع لإجناز هذا 
ديني،  هو  ما  منها  امل�رشوع، 
ومنها ما هو �سيا�سي وع�سكري: 

اإحدى  امل�رشوع  يعد  اأوًل: 
وهو  الأكرب  امل�رشوع  مفردات 
حيث  الإ�سالمية،  اجلامعة  اإقامة 
اإىل  احلجاز  خط  م�رشوع  يهدف 
ربط الوليات العربية املتباعدة، 
الطبيعية  الوحدة  على  واحلفاظ 
روح  وبعث  الوليات،  لتلك 
لل�سمود  الإ�سالمية،  الوحدة 
فكان  اخلارجية،  التحديات  اأمام 
الفعاليات  اأن هذه  يعلم  ال�سلطان 
من  الإ�سالمي  العامل  �ستمكن 
التوازن  يف  مكانته  ا�ستعادة 
�سلطته  ويعزز  اجلديد،  العاملي 

كخليفة للم�سلمني.

احلجاج  و�سول  تي�سري  ثانًيا: 
احلرمني،  اإىل  واملعتمرين 

احلج  رحلة  ت�سل  كانت  حيث 
وطاأة  حتت  ويزيد  �سهرين  اإىل 
القا�سية،  املناخية  الظروف 
اأخطار  اإىل  التعر�س  عن  ف�سال 
الدكتور  ويذكر  الطرق،  قّطاع 
يف كتاب »اخلط  هولكو  متني 
امل�رشوع  احلجازي  احلديدي 
احلميد«،  عبد  لل�سلطان  العمالق 
اإن�ساء خط  اأن عدد احلجاج قبل 
يتجاوز 80  حديد احلجاز كان ل 
الزائرين  عدد  فازداد  حاج،  األف 
األف  اإىل 300  لالأرا�سي املقد�سة 
التي  امل�سافة  واخت�رش  زائر، 
اأربعني يوما وت�سل  كان تقطع يف 
اأيام  ثالثة  اإىل  يزيد،  اأو  ل�سهرين 

فقط.

عن  الدفاع  مهمة  ت�سهيل  ثالثا: 
جبهة  اأي  يف  العثمانية  الدولة 
ي�ساعد  حيث  لالعتداء،  تتعر�س 
هذا اخلط احلديدي على �رشعة 
نقل القوات العثمانية اإىل اجلبهات 

وتوزيعها.

يف  الدولة  �سلطة  تعزيز  رابًعا: 
تلك  با�ستيعاب  احلجاز  غرب 
للدولة  تخ�سع  ل  التي  الوليات 
الوليات  هذه  ودْفع  تامة،  ب�سفة 
للقوانني  المتثال  اإىل  وغريها 
تق�سي  التي  العثمانية  الع�سكرية 
دولة  عن  امل�سرتك  بالدفاع 

اخلالفة.

ملحمة الإجناز:

هو  احلجاز  حديد  �سكة  »اإن�ساء 
احللم  هذا  من  القدمي«  حلمي 
اأوامره  فاأ�سدر  ال�سلطان،  انطلق 
عام  مايو  يف  اخلط  باإن�ساء 
امل�رشوع  يكون  اأن  وقرر  1900م، 
فلم  خال�سة  اإ�سالمية  باأموال 
هيئة  و�سكل  لالقرتا�س،  يلجاأ 

الدولة على  رجال  عليا من خيار 
تراأّ�َسها  تخ�س�ساتهم،  خمتلف 
العابد  با�سا  عزت  وهو  عربّي، 
ال�سلطان  كان  حيث  دم�سق،  من 
كانت  وملا  العرب،  اإليه  يُقّرب 
للم�رشوع  امُلخ�س�سة  امليزانية 
من خزانة الدولة )18%( ل تكفي 
ال�سلطان  اأم�سى  فقد  لإجنازه، 
النق�س حتى  ل�سد  اإجراءات  عدة 
الدول  من  لالقرتا�س  يلجاأ  ل 

الأجنبية.
للعامل  نداء  ال�سلطان  وّجه 
اأجل  من  للتربع  باأ�رشه  الإ�سالم 
ِملْكا  يكون  الذي  امل�رشوع  هذا 
للتربع  بنف�سه  هو  وبادر  لالأمة، 
خم�سني  مببلغ  اخلا�س  ماله  من 
األف لرية عثمانية، وقرر دفع مائة 
األف من �سندوق املنافع، واأ�سدر 
رواتب  من   %10 بخ�سم  قرارا 
امل�رشوع،  ل�سالح  املوظفني 
منها  اأخرى  اإجراءات  اإىل  اإ�سافة 
وبيعها  الأ�ساحي  بجلود  التربع 

ل�سالح امل�رشوع.
ت�سارك  ملحمة  بحق  وكانت 
البقاع،  �ستى  من  امل�سلمون  فيها 
ابتداء من رجال ال�سلطان و�سدره 
الأعظم، والذين بادروا بالتربعات 
وجّتارها  الدولة  رجال  وكبار  هم 

واأعيانها.
واأما العرب فقد هبوا للتربع لهذا 
العظيم،  الإ�سالمي  امل�رشوع 
املوظفني  من  التربعات  فتوالت 
بريوت  من  العربية،  الوليات  يف 
و�سارك  وغريها،  وحلب  ودم�سق 
يف هذه التربعات خديوي م�رش، 
الدعاية  جلنة  م�رش  يف  و�سكلت 
له  التربعات  وجمع  للم�رشوع 
املن�ساوي،  با�سا  اأحمد  برئا�سة 
امل�رشية  ال�سحافة  و�ساركت 
واأبرزها  الدعاية،  حملة  يف  بقوة 
املنار، والرائد امل�رشي، و�سكلت 
للتربع،  م�رش  مدن  يف  جلان 

امل�رشية  اللواء  جريدة  وجمعت 
م�سطفى  الزعيم  يرتاأ�سها  التي 
بحوايل  تربعات  وحدها  كامل 

ثالثة اآلف لرية عثمانية.
غري  من  امل�سلمني  عن  واأما 
حممد  الدكتور  فيقول  العرب، 
اأكرث  الهند  م�سلمو  »كان  حرب: 
وعاطفة  حما�ًسا  العامل  م�سلمي 
اأمري  للم�رشوع، وقد تربع  وتربعا 
حمطة  باإن�ساء  بالهند  اآباد  حيدر 
املدينة املنورة يف امل�رشوع، كما 
خم�سني  مببلغ  اإيران  �ساه  تربع 

األف لرية عثمانية«.

موقف اأوروبي حاقد:

قلقا  الدول  اأكرث  بريطانيا  كانت 
من امل�رشوع، فبعد اأن ظنت على 
العثمانية  الرو�سية  احلرب  اإثر 
مرحلة  دخلت  العلية  الدولة  اأن 
النهيار، فوجئت بامل�رشوع الذي 
عقب،  على  راأ�سا  ت�سوراتها  قلب 
وبدا لها اأن العثمانيني ي�ستعيدون 
خا�سة  املنطقة،  يف  نفوذهم 
تكون  لن  العثمانية  الدولة  واأن 
التي  ال�سوي�س  قناة  اإىل  بحاجة 
والتي  بريطانيا،  عليها  ت�سيطر 
منع  طريق  عن  لإف�ساله  �سعت 
امل�سلمني  من  الوافدة  التربعات 
اأكاذيبها  وبثت  البالد،  �ستى  يف 
من خالل اجلرائد التي ت�سدرها 
الدولة  باأن  م�ستعمراتها  يف 
اإمتام  على  قادرة  غري  العثمانية 
هذا امل�رشوع، واأن الأمر ل يعدو 
الدولة  اأن يكون دعاية لتنهب بها 

اأموال امل�سلمني املتربعني.
العثمانية متنح  الدولة  وملا كانت 
منعتهم  فقد  اأو�سمة،  املتربعني 
على  تعليقها  من  بريطانيا 
بريطانيا  قدمت  كما  �سدورهم، 
من  اخلط  عبور  على  اعرتا�سها 
اإىل  وو�سوله  الأردنية  »معان« 

خليج العقبة، وبعد اأن مت امل�رشوع 
عملت على اإف�ساله بكل قوتها اإبان 

احلرب العاملية الأوىل.
كثريا  فرن�سا  موقف  يختلف  ومل 
ب�سدة  فعار�ست  بريطانيا،  عن 
اإن�ساء خط بني القد�س والعفولة، 
�سوريا  يف  نفوذها  على  للحفاظ 
وفل�سطني، اإل اأن ذلك مل الأتراك 

عن اإجناز هذا امل�رشوع.

اعرتا�صات حجازية:
اعرتا�سات  امل�رشوع  لقى 
البادية  �سكان  بع�س  ِقبل  من 
ِقبل �رشيف مكة  احلجازية، ومن 
جتارته  على  يخ�سى  كان  الذي 
التي كانت تقوم على نقل احلجاج 
�سكة  اأن  وظن  الرواحل،  على 
تق�سي  �سوف  احلجاز  حديد 
علماء  اأن  اإل  التجارة،  هذه  على 
لهذه  ت�سدوا  واملثقفني  ال�رشيعة 
ومنهم  والأقاويل،  ال�سائعات 
اإمام  الدم�سقي  عارف  حممد 
جعل  والذي  ال�سام،  يف  ال�سافعية 
لأهل  امل�رشوع  هذا  فوائد  يُعدد 

مكة وامل�سلمني عامة.

اإىل  احلجاج  عدد  تكثري  فمنها: 
ع�رشين اأو ثالثني �سعفا.

ن الدولة من اإر�سال  ومنها: اأنه ميِكّ
اإذا  املناطق  هذه  اإليه  حتتاج  ما 
اأقرب  اإليها يف  الأمر، في�سل  لزم 
وقت وهو ُم�سان عن اأيدي قطاع 

الطرق.

املحا�سيل  نقل  ت�سهيل  ومنها: 
الزراعية على املزارعني يف هذه 
اإىل  اإ�سافة  تف�سد،  فال  البقاع 
فتزيد  النقل  اأجرة  �سعر  تقليل 

اأرباحهم.

يف  مكاتب  اإن�ساء  ت�سهيل  ومنها: 
اخلط  بها  مير  التي  الأرا�سي 
تن�سط  ثَم  فمن  احلديدي، 
مُيّكنهم  وهذا  لديهم،  ال�سناعات 
ما  �رشاء  عن  ال�ستغناء  من 

يحتاجون من خارج البالد.

�سوف  اخلط  هذا  اأن  ومنها: 
تلك  يف  املعادن  اكت�ساف  ي�سهل 
خرياتها،  وا�ستخراج  الأرا�سي 
ازدهار  عليه  يرتتب  الذي  الأمر 

هذه املناطق وثراء اأهلها.
ومنها: تاأ�سي�س املدنية واحل�سارة 
والعلوم  املعارف  وانت�سار  فيهم، 
لهم  الأمن  وحتقيق  بينهم، 

ولأبنائهم.
ومنها: ا�ستخدام الدولة العثمانية 
لبع�س اأفراد هذه املناطق للعمل 

يف املنظومة.

ومنها: التك�سب من بيع منتجاتهم 
حمطات  يف  للركاب  واأطعمتهم 

وقوف القطار.
دامغة  اأدلة  الدم�سقي  �ساق  ثم 
على اأن عدد اجلمال التي يوؤجرها 
بدو احلجاز من ينبع اإىل املدينة 
�سوف  واحلجاج  للزوار  املنورة 
احلديدية  ال�سكة  مد  بعد  يزداد 
اأ�سعافا م�ساعفة، وذلك ردا على 
البدو،  اأبداها  التي  املخاوف 
وب�سط ذلك كله يف كتابه املعروف 
يف  الأبدية  النامية  »ال�سعادة  بـ 

ال�سكة احلديدية احلجازية«.

امل�صروع يرى النور:

اإن�ساء  افتتاح  اأن  من  الرغم  على 
حني  1908م  عام  مت  امل�رشوع 
باملدينة  اآخر خطوطه  اإىل  و�سل 
ت�سغيل  يتم  كان  اأنه  اإل  املنورة، 
اخلطوط التي جرى اإن�ساوؤها قبل 
ذلك، فبداأ اخلط بني دم�سق ودرعا 
1900م،  �سبتمرب  يف  �سوريا  يف 
احتفالت  ذلك  اإثر  على  واأقيمت 
تويل  ذكرى  مع  تزامنت  ر�سمية 
اخلط  ظل  ثم  العر�س،  ال�سلطان 
ميتد �سيئا ف�سيئا مرورا مبحطات 
عّمان،  اإىل  درعا  فمن  اأ�سا�سية، 
قطرانة،  فاإىل  الزرقاء،  فاإىل 
فاإىل معان، ثم من ذات احلاج اإىل 
العال، ثم اإىل املدينة، والتي انتهى 
ظل  يف  1908م  عام  اخلط  اإليها 
اخلط  بو�سول  �سخمة  احتفالت 

اإىل اأر�س احلرم املدين.
ال�سكنية  واملراكز  املدن  وتُقدر 
احلجاز  خط  م�سار  على  الواقعة 

بنحو خم�سني مدينة ومركز.
اأخرى  خطوط  اخلط  لهذا  وكان 
فرعية، ومن خاللها و�سل اخلط 
املتو�سط،  �رشقي  مناطق  اإىل 
املثال  �سبيل  على  اأن�سئت  حيث 
عام 1908م خطوط فرعية ممتدة 
واأ�سيف  ودم�سق،  بريوت  بني 
املوجود  حيفا  خلط  168كم 
وبذلك  الفل�سطينية،  بالأرا�سي 
و�سل اخلط اإىل درعا، وبلغ طول 
عبد  ال�سلطان  عهد  يف  اخلط 

احلميد اإىل 5.792 كم.
من�ساآت عديدة ملحقة  ت�سييد  مت 
كمحطات  امل�رشوع،  بهذا 
واأنفاق  للركاب،  ا�سرتاحات 
مبد  ال�سلطان  وقام  وج�سور، 
خط  طول  على  برقية  خطوط 
يف  �ساعد  ما  احلديدي،  ال�سكة 
بني  بريدية  ومكاتب  فروع  اإن�ساء 
كانت  وقد  واملدينة،  اإ�سطنبول 
منظمة  ومواقفه  القطار  حركة 
اخلم�س،  ال�سلوات  اأوقات  ح�سب 
قاطراته  اإحدى  وخ�س�ست 
كم�سجد متنقل تقام فيه ال�سلوات 

وعني له اإمام لل�سالة.

اجلزء 01 

ثقايف
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انتهاج املفا�شلة يف حتديد املدعوين للقاء وزير ال�شباب 

جمعيات حملية بتمرنا�ست تطالب بفتح حتقيق
نددت عديد اجلمعيات املحلية الفاعلة 
بوالية مترنا�شت احلدودية مبا اأ�شمته 

ب�شيا�شة املفا�شلة يف �شبط قائمة املدعويني 
للقاء الذي خ�ص به بحر االأ�شبوع اجلاري 
وزير ال�شباب والريا�شة اجلمعيات املحلية 

واحلركة اجلمعوية .

اأحمد باحلاج 

اجلمعيات  عديد  ممثلي  طالب 
املحلية الفاعلة بوالية مترنا�ست 
ب�رضورة  اجلمهورية  رئي�س  من 
التدخل ال�سخ�سي والعاجل لفتح 
ب�سيا�سة   اأ�سموه  فيما  حتقيق 
طرف  من  والتهمي�س  االإق�ساء 
اجلهات املعنية التي اأ�سندت لها 
املحلية  اجلمعيات  دعوة  مهمة 

االن�سغاالت  لطرح  بالوالية 
واملقرتحات ، خالل اللقاء الذي 
خ�س به وزير ال�سباب والريا�سة 
اجلمعيات  خالدي  �سيدعلي 
املحا�رضات  بقاعة  ال�سبانية 

مبقر الوالية .
الفاعلة  اجلمعيات  ممثلي  وقال 
غري  ت�رضفات  هكذا  مثل  اأن 
لها  الت�سدي  وجب  م�سوؤولة 
اأن  علمنا  اذا  خا�سة  وردعها 

اأعطى  قد  اجلمهورية  رئي�س 
اأجل  من  االأخ�رض  ال�سوء  للوالة 
ال�سلبية  ال�سلوكات  ت�سحيح 
جذور  على  والق�ساء  باالإدارة 

جميع  وكذا  البريوقراطية 
النعرات  تغذي  التي  الت�رضفات 
املجتمع  اأطياف  خمتلف  بني 

املحلي .

املجلة اجلزائرية لل�شياحة و ال�شفر العدد 4

�شركة اأملاز انتي لل�شناعات الع�شكرية الرو�شية

فتح قريب ملركز خدمة باجلزائر

جازي تروج لعر�ص هايلة بزاف 

م�ساعفة حجم الإنرتنت ثالث مرات

 ك�سفت م�سادر رو�سية  اأن  جمل�س 
العمالقة  الرو�سية  ال�رضكة  اإدارة 
يف  املتخ�س�سة  اأنتي«  »اأملاز- 
على  تعمل  الع�سكرية  ال�سناعات 
واإ�سالح  خدمة  مراكز  تو�سيع  
من  الدول  من  عدد  يف  منتجاتها 
على  يدل  ما  وهو  اجلزائر  بينها 
الرو�سية  الع�سكرية  العالقات  قوة 
اجلزائرية التي ت�سهد تطورا خا�سة 
الذي  الع�سكري  بالتعاون  ماتعلق 
ال�سنوات  يف  الفت  تطور  ي�سهد 
اإدارة  االأخرية واأكد رئي�س جمل�س 
ال�رضكة الرو�سية اأنه باالإ�سافة اإىل 
منظومات  توفري  يتم  املمتلكات، 
املتنقلة  والت�سخي�س  االإ�سالح 

مراكز  اإن�ساء  وتنظيم  الثابتة  اأو 
�سيانة واإ�سالح امل�سانع لل�رضكاء 
حيث  حالياً  اال�سرتاتيجيني 
هذه  مثل  الإن�ساء  العمل  يجري 
املراكز يف بع�س الدول من بينها 
اجلزائر واأ�ساف املتحدث لوكالة 
ت�سهد  اأن  يتوقع  انه  �سبوتنيك 
ال�سنوات القادمة زيادة طفيفة يف 
ح�سة االأعمال واخلدمات خلدمة 
الع�سكرية  للمنتجات  البيع  بعد  ما 
فعال  ب�سكل  �سيتم  كما  وحتديثها 
واالأعمال  اخلدمات  قطاع  تطوير 
خدمة  مراكز  باإن�ساء  املتعلقة 
للمتعاملني االأجانب، ما بعد البيع، 
املوجودة  الع�سكرية  للمعدات 

اإىل  باالإ�سافة  ال�رضكة  من  لديهم 
ذلك، اأ�سار فرادكوف، اإىل اأن اأحد 
هو  ال�رضكة  اأن�سطة  جماالت  اأهم 
وتنظيم  التدريب  معدات  توفري 
مراكز التدريب وهو اأمر �رضوري 
لتكوين مهارات م�ستدامة لت�سغيل 
الع�سكرية  واملعدات  االأ�سلحة 
امل�سرتاة من طرف جيو�س الدول 
اأن �رضكة  ال�سديقة لرو�سيا ،يذكر 
اإحدى  فقط  لي�س  اأنتي   – املاز 
املنتجة  الرو�سية  ال�رضكات  اأكرب 
الع�سكرية  واملعدات  لالأ�سلحة 
رائدة  �رضكة  هي  بل  فح�سب 
واملعدات  االأ�سلحة  �سناعة  يف 

اخلا�سة بالدفاع اجلوي.

اإىل زبائنها  اأقرب  تعود جازي لتكون 
جديد  ترويجي  عر�س  خالل  من 
اأ�سحاب  اإىل  موجه  بزاف  لهايلة 
خالل  من  ال�سغيرة  امليزانيات 
منحهم ثالثة اأ�سعاف حجم االإنرتنت 
املعتاد و ذلك ملدة �سهر كامل طوال 
العر�س، �سيتمكن امل�ستفيدون  فرتة 

من االختيار بني ال�سيغ التالية:

 ، بزاف150  هايلة  ل�سيغة  بالن�سبة   •
بايت  جيغا   6 من  الزبون  �سي�ستفيد 
بايت  2 جيغا  من  بدالً  االإنرتنت  من 
 ، مكاملات  ر�سيد  دينار   300 و   ،
باالإ�سافة اإىل مكاملات غري حمدودة 

نحو جازي.
بزاف100  هايلة  ل�سيغة  بالن�سبة   •
جيغا   1.5 على  الزبون  �سيح�سل   ،

 ، بايت  ميغا   500 من  بدالً  بايت 
ر�سيد  دينار   150 اإىل  باالإ�سافة 
غري  مكاملات  اإىل  اإ�سافة  مكاملات 

حمدودة نحو جازي.
لال�ستفادة من العر�س ما عليكم اإال 
اإىل  الدخول  اأو   ،  *  720  # ت�سكيل  
.djezzy.dz تطبيق جازي اأو موقع

اإح�سائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

.   ت�شجيل 392 اإ�شابة جديدة
اإىل  االإ�شابات  اإجمايل  ارتفاع     .

حالة  41068
.   ت�شجيل 268 حالة �شفاء

اإىل  املتعافني  اإجمايل  ارتفاع     .
29141

ب�شبب  وفيات   11 ت�شجيل     .
الوباء

.   ارتفاع عدد الوفيات اإىل 1435 
وفاة

.   41 م�شابا موجودون يف العناية 
املركزة

تركيا

اأمر بت�سكيل جهاز اأمني تابع للرئي�س
مبنا�شبة ذكرى عيد املجاهد

تكرمي قدامى لعبي جبهة التحرير الوطني
رجب  الرتكي،  الرئي�س  اأ�سدر 
بت�سكيل  قرارا  اأردوغان،  طيب 
»مديرية قوات الدعم« تتبع رئا�سة 
ما  بح�سب  مبا�رضة،  اجلمهورية 
الرتكية  »زمان«  �سحيفة  ذكرته 
رئي�س  قرار  فاإن  »زمان«  وبح�سب 
اجلريدة  يف  ن�رض  هذا  اجلمهورية 
والقرار  اجلمعة  يوم  الر�سمية 
من  انتقادات  موجة  يف  ت�سبب 
النائب  وقال  املعار�سة،  اأحزاب 
ال�سعوب  حزب  عن  الربملان  يف 
جارو  الكردي،  الدميقراطي 
الواحد  الرجل  »نظام  اإن  بايالن، 
تكون  موازية  قوات  ت�سكيل  يريد 
ت�سبه  اجلمهورية،  لرئا�سة  تابعة 

قوات SS النازية«.

ت�سكيل  �سيتم  اأنه  »نرى  واأ�ساف: 
تابعة  و�ستكون  جديدة،  قوات 
هذه  و�ستكون  الرئا�سة،  لق�رض 
وتعليمات  باأوامر  مرتبطة  القوات 
مبا�رضة من الق�رض. هذه اخلطوة 
�رضورة  ونرى  للغاية.  خطرية 
من  قوي  موقف  هناك  يكون  اأن 

املواطنني واالأحزاب ال�سيا�سية«.

»االأيادي  جمعية  اأم�س  اأ�رضفت 
على  اجلزائر  لوالية  البي�ساء« 
�رضف  على  تكرميي  حفل  تنظيم 
التاريخي  الفريق  العبي  قدامى 
على  الوطني  التحرير  جلبهة 
باالأبيار  تون�س  حديقة  م�ستوى 
الوطني  اليوم  اإحياء  مع  تزامنا 
و�سط  اأوت   20 للمجاهد 
ريا�سية  �سخ�سيات  عدة  ح�سور 
و�سيا�سية يتقدمها �سعادة ال�سفري 
مقبول«  رمزي  »اأمني  الفل�سطيني 
عمري«وبع�س  »هيثم  وم�ست�ساره 
ب�سمتهم  تركوا  الذين  الالعبني 
على  اجلزائرية  القدم  كرة  يف 
نور  �سعودي  بطروين،  عمر  غرار 
ومزياين  طاهر  ،وبلخري  الدين 

الملا�س  ح�سن  واأخ  الكرمي  عبد 
وهيب  يزيد  وال�سحفي  ا�سماعيل 
وممثل الفاف وغريهم من �سيوف 
ال�رضف ،فيما �سمل التكرمي اأ�سماء 
احلميد  عبد  يتقدمهم  تاريخية 
ولد   ، هدنة  الوهاب  ،عبد  زوبا 
القادر،  عبد  ،خري  يا�سني  مو�سى 
م�رضارة  الرحمن،  عبد  عدي 
بومزراق  داود،  كرميات  حممد، 
حممد  بومزراق  اأخ  حمامد 
موؤ�س�س فريق جبهة التحرير ،ويف 
رئي�سة اجلمعية يف  اأكدت  ال�سياق 
اأن  »الو�سط«  ليومية  ت�رضيحها 
لهوؤالء  رمزية  لفتة  املبادرة  هذه 
الرجال الذين ي�ستحقون اأكرث من 

تكرمي .

بيان ملجل�ص الوزراء

الرئي�س يطالب بتقرير 
عن �سعف الأنرتنت

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اأمر 
تدفق  بطء  م�سكل  باإنهاء  االأحد،  اأم�س 
مف�سل  تقرير  اإعداد  مع  »فورا«،  االأنرتنيت 
عن هذا الو�سع، ح�سب ما اأورده اأم�س االأحد 

بيان ملجل�س الوزراء.
ملجل�س  الدوري  لالجتماع  تروؤ�سه  فخالل 
الوزراء، املنعقد عرب تقنية التوا�سل املرئي 
عن بعد، اأ�سدى رئي�س اجلمهورية توجيهاته 
االأول،  الوزير  اإ�رضاف  حتت  القطاع،  لوزير 
تدفق  بطئ  مل�سكل  نهائي  حل  لـ«اإيجاد 
االأنرتنيت وحتديد عوامل العرقلة، حتى اإذا 
جمل�س  على  امللف  اإحالة  االأمر  ا�ستدعى 
><�رضط  االأنرتنيت  تدفق  لكون  الوزراء«و 
اأ�سا�سي للرقمنة واالإح�سائيات«، اأمر الرئي�س 
االإعالم  وتكنولوجيات  الربيد  وزير  تبون 
االأنرتنيت  تدفق  م�سكلة  بـ«اإنهاء  واالت�سال 
فورا واإعداد تقرير مف�سل عن ذلك«، مثلما 
اأفاد به ذات امل�سدر يذكر اأن اجلزائر ت�سهد 
باالأنرتنيت،  التزويد  يف  ا�سطرابا  اأيام  منذ 
ربطته موؤ�س�سة »ات�ساالت اجلزائر« بحدوث 
تذبذب يف ال�سبكة الدولية لالأنرتنت يف بع�س 

دول العامل و منها اجلزائر.
رقمنة القطاعات والدوائر الوزارية

القطاعات  رقمنة  باالإ�رضاع يف  الرئي�س  اأمر 
بينها  الربط  وحتقيق  الوزارية  والدوائر 
التاأخر  وتدارك  املعلومات  وتن�سيق  لتقا�سم 
امل�سّجل يف رقمنة دوائر حيوية تقدم للدولة 
جت�سيد  على  ت�ساعدها  اقت�سادية  موؤ�رضات 

املقاربة االقت�سادية اجلديدة،
ا�ستخدام الرقمنة يف اإح�ساء الرثوة الوطنية 
ملعرفة قدراتنا واحتياجاتنا الأّن االإح�سائيات 
احلالية لي�ست دائما دقيقة، باالإ�سافة اإىل اأن 
الرقمنة واالإح�سائيات اأ�سا�َس ومركز اهتمام 
احلكومة يف بناء اأي ا�سرتاتيجية ذات فعالية 

وهما اأداة لت�سهيل عملها.
حماربة  يف  ميدانيا  الرقمنة  ا�ستغالل 
دي للمناورات  البريوقراطية والف�ساد، والت�سّ
اإدارة  يف  ال�سبابية  على  االإبقاء  اإىل  الهادفة 

االقت�ساد الوطني.

اأمن اأدرار
 تفكيك جمموعة اأ�سرار 

 يف اإطار املجهودات املبذولة من طرف قوات 
اجلرمية  حماربة  اأدراريف  والية  باأمن  ال�رضطة 
وممتلكاتهم  املواطنني  �سالمة  على  واحلفاظ 
لالأمن  التابعة  الق�سائية  ال�رضطة  فرقة  متكنت 
و�سع  من  اأدرار  والية  احل�رضي الرابع باأمن 
ال�رضقة  متتهن  كانت  اأ�رضار  حد ملجموعة 
ال�سيف  ف�سل  املنازل خا�سة يف  وال�سطو على 
ب�سبب �سغور امل�ساكن ومغادرة اأ�سحابها لق�ساء 

 اأحمد باحلاج العطلة يف املدن ال�سمالية.

للثقافة  وظيفيا  ارتباطا  اأجد  مل 
باالإقت�ساد ، وال تعالقا ، اإال من خالل 
 ، الثقافة على ملف االقت�ساد  ا�ستغال 

يف �سقه االأخالقي ، وبعده القيمي .
املوؤ�س�ساتي  الثقايف  الفعل  اأن  املعلوم 
�سيا�سة  ل�سوابط  يخ�سع   ، الر�سمي 
الدولة ، فيتحرج على النقد ، و يتحا�سى 
كانت  مهما  الدولة  برامج  تناول  دوما 
فكيف   ، الت�سويب  و  بالنقد  طبيعتها 
زميله  عمل  ينتقد  اأن  ثقافة  لوزير 

امل�ستغل يف احد حقول االقت�ساد ؟
اأو  ال�سلوك   ، العمومي  املثقف  يتلقى 
الظاهرة ، مهما كان م�سدرها ، فيكفيه 
و   ، مثالبها  ك�سف  و   ، عواقبها  تبيني 
تفادي خطر م�ستقبلها ، و�سوق املثال 
املحلي  اال�ستهالك  ن�سجع  كاأن   ، لها 
اأمام  م�رضعيه  على  مفتوح  وال�سوق   ،
تقاوم  ال  باأ�سعار  مناف�سة  اأجنبية  �سلع 
اأو ن�سجع ال�سياحة الداخلية و تكاليف 
دولة  يف  اأ�سبوعا  تكفيك  عندنا  ليلة 
الفالح  و  الفالحة  ن�سجع  اأو  جماورة 
ال يجد قطرة كهرباء ي�سغل بها مولده 
الكهربائي، او ال يجد �سوقا ي�سوق فيها 

منتوجه ، لغياب خارطة فالحية .
الثقافة هي ذلك الكل ،  الذي يتحرك 
مكونات  بني  و  النا�س  حياة  داخل 
ذلك  هو  ال�سلطة  ومثقف   ، املجتمع 
العقل الذي انخرط يف عملية التثاقف 
 ، الر�سمي  بابها  من    ، نقدا  و  انتاجا 
ميكنه  فال   ، العمومية  منابرها  من  و 
و  االقت�سادي  الرتهل  على  التغا�سي 
 ، عنه  املرافعة  يف  تورطه  و  عيوبه، 
الرتباطه مبعاي�س النا�س  فدعوة الوزير 
االأول ، لالهتمام بامل�ساألة الثقافية يف 
حقل االقت�ساد ، تبقى دعوة ملغمة يف 
ظل غياب افق براجمي جامع ، و اآليات 
ت�ساوق بني مفا�سل املرافق العمومية 

، يف ال�سيا�سة العامة للدولة .  

قلم جاف

دعوة جّراد امللغمة 
الوليد فرج

اأح�شن مرزوق

 ع.ب

 ع.ن



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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