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الناطق الر�سمي با�سم احلكومة عمار بلحيمر لوكالة �سبوتنيك الرو�سية

تنظيف ليبيا من �لإرهاب رهان �أ�سا�سي
.    اجلزائر لن تتخلى عن دعم الق�سية الفل�سطينية 

ك�سف الناطق الر�سمي  با�سم احلكومة عمار بلحيمر اأم�س اأن اجلزائر حتتفظ بنف�س املقاربة التي توؤطر 
�سيا�ستها مع دول الإقليم ويف مقدمتها ال�ساحة الليبية التي ترمي  اإىل عودتها اإىل  ال�ساحة الدولية مع 

جتفيف كل منابع الإرهاب فيها الأمر الذي �سيكون له اأثر كبري يف اإعادة الروح اإىل  ل�سرح الحتاد املغاربي 
الذي يعد من بني اأهداف »اجلزائر اجلديدة« وبالتايل فهي  ترحب باأي مبادرة تعتمد على احلوار والطرق 

امل�سروعة لبناء �سرح احتاد مغاربي كما اأكد الوزير رف�س اجلزائر التام ا�ستعمال اأرا�سيها ل�سالح اأهداف 
اأجنبية وا�ستعمال منطق القوة مهما كان مربره لتفكيك دول املنطقة .

باية.ع

الق�سية الليبية ق�سية 
تخ�س الليبيني وحدهم

الليبية  الق�ضية  اأن  بلحيمر  اأو�ضح 
ق�ضية تخ�ص الليبيني وحدهم و اأن 
اأمن الليبيني من اأمن اجلزائر وكل 
امل�ضاعي التي جتمع الليبيني على 
�ضفوفهم  توحد  و  واحدة  طاولة 
الرتابية,  وحدتهم  على  وحتافظ 
و  تدعمها  و  تباركها  اجلزائر 
حول موقف اجلزائر من »مبادرة 
ب�ضاأن  ال�ضاد�ص  امللك حممد  من 
و  البلدين  اخلالفات بني  ت�ضفية 
اإمكانية تقارب حقيقي ثنائي, رد 
باأي  ترحب  اجلزائر  باأن  الوزير 
ال�ضمل  ومل  البناء  هدفها  مبادرة 
و باعتماد اأ�ضلوب احلوار والطرق 
مع  �ضفافية  بكل  امل�رشوعة 
احرتام خ�ضو�ضية كل بلد و�ضيادته 
دون امل�ضا�ص باملبادئ الأ�ضا�ضية 
املبنية  اجلزائرية  للدبلوما�ضية 
ال�ضوؤون  يف  التدخل  عدم  على 
اأن  اإىل  م�ضريا  بلد  لأي  الداخلية 
�ضقيق تربطه  و  جار  بلد  املغرب 

عمقها  لها  عالقات  اجلزائر  مع 
التاريخي واحل�ضاري و باأن البلدين 
خالل  من  م�ضرتكا  هدفا  ميلكان 
مغاربي  �رشح  بناء  اإىل  الو�ضول 
ال�رشوط  جميع  بتوفري  موحد 
ال�ضيا�ضية  الإرادة  اأن  طاملا 
وم�ضرينا  موجودة  البلدين  لقادة 
م�ضرتك يف ظل التحديات الراهنة 
خا�ضة ما تعي�ضه املعمورة ب�ضبب 
تداعيات الأزمة ال�ضحية كما اأكد 
اأن اجلزائر ل تلتفت لأي حماولة 
لتعكري اجلو بني ال�ضعبني املغربي 
اأن  باعتبار  ال�ضقيقني  واجلزائري 
الغاية الأ�ضمى هي ح�ضد الطاقات 
و�ضحذ الهمم لبناء احتاد مغاربي 
قوي نحمي فيه م�ضاحلنا وندافع 
الحرتام  ظل  وحدتنا  يف  عن 
وقرارات  الدولية  للمواثيق  التام 
ال�ضعوب  الدويل حلماية  املجتمع 
تقرير  يف  حقها  واإعطاءها 
م�ضريها مثلما هو احلال بالن�ضبة 

للق�ضية ال�ضحراوية.

التن�سيق اجلزائري التون�سي 
ب�ساأن ليبيا

اجلزائري  التن�ضيق  بخ�ضو�ص  و 

الناطق  ذكر  ليبيا  ب�ضاأن  التون�ضي 
اجلزائر  برف�ص  احلكومة  با�ضم 
ع�ضكري  اأو  خارجي  تدخل  لأي 
ال�ضيا�ضية  اجلهود  كل  ين�ضف 
ليبيا  ا�ضرتجاع  لأجل  املبذولة 
الذي  التن�ضيق  اأن  لليبيني مو�ضحا 
�ضد  هدفه  تون�ص  مع  يجري 
املنافذ اأمام اجلماعات الإرهابية 
ا�ضتقرار  �رشب  حتاول  التي 

املنطقة.
بني  تن�ضيق  وجود  اأما عن حقيقة 
ذكر  ليبيا,  ب�ضاأن  وتركيا  اجلزائر 
باأن تركيا, قبل كل �ضيء,  بلحيمر 
من  خا�ضة  للجزائر  �رشيك  بلد 
معه  تربطها  القت�ضادية  الناحية 
يف  جذورها  لها  قوية  عالقات 
التاريخ مو�ضحا اأن اجلزائر ت�ضعى 
دائما اإىل البحث عن حلول لالأزمة 
التي  الدول  جميع  مع  بالت�ضاور 
يف  مقرتحات  تقدم  اأن  ميكنها 
الجتاه الإيجابي من اأجل انت�ضال 
والقتتال  احلرب  نزيف  من  ليبيا 
النزاع  ب�ضاأن  و  تعي�ضه  الذي 
اإمكانية  و  املتو�ضط  يف  القائم 
با�ضتخدام  اجلزائر  ت�ضمح  اأن 
اأجنبية  اأطراف  ل�ضالح  اأرا�ضيها 

اأكد الوزير اأن اجلزائر, و انطالقا 
من مبداأ عدم التدخل يف ال�ضوؤون 
�ضكل  اأي  ترف�ص  للدول  الداخلية 
امل�ضا�ص  حماولت  اأ�ضكال  من 
وا�ضتعمال  الوطنية  بال�ضيادة 
اأي  حتت  باملنطقة  القوة  منطق 
باأن  اأ�ضاف  الذرائع و  من  ذريعة 
طرفا  تكون  اأن  تريد  ل  اجلزائر 
امل�ضالح  على  مبنية  حرب  يف 
لتفكيك  الأطماع  وراءها  تختبئ 
دول املنطقة حتت غطاء حماربة 
اجلماعات  اآثار  تتبع  اأو  الإرهاب 
تنامي  ظاهرة  عن  امل�ضلحة و 
ال�ضاحل  يف  الإرهابية  اجلماعات 
و ال�ضحراء و مدى خطورتها على 
للجزائر, لفت  اىل  القومي  الأمن 
اأن اجلزائر تعد اأول دولة واجهت 
الإرهاب �ضنوات الت�ضعينات و هو 
يف  وا�ضعة  خربة  متلك  جعلها  ما 
العابرة  الظاهرة  هذه  مكافحة 
اإىل  والقارات بالإ�ضافة  لالأوطان 
العمل امليداين ملختلف الأ�ضالك 
من  الدبلوما�ضية  جهود  و  الأمنية 

اأجل حما�رشة هذه الآفة
العالقات الثنائية مع رو�ضيا

الثنائية  العالقات  واقع  عن  و 

عالقات  اأنها  اأو�ضح  رو�ضيا,  مع 
ولزالت  كانت  جدا  متميزة 
امل�ضرتك  بالتعاون  تت�ضم  دوما 
و  اأخوية  ودية  عالقات  باأنها  و 
الأزمة  اأن  اإىل  لفت  اإ�ضرتاتيجية و 
ال�ضحية التي تع�ضف بالعامل منذ 
اأ�ضهر جراء جائحة كورونا ك�ضفت 
العالقات  متانة  و  جودة  عن 
خالل  من  اجلزائرية-الرو�ضية 
اأر�ضلت  التي  الطبية  امل�ضاعدات 

للجزائر.
دعم الق�سية الفل�سطينية 

من الثوابث 

و بخ�ضو�ص الق�ضية الفل�ضطينية, 
من  باأنها  اأخرى  مرة  الوزير  ذكر 
ثوابت ال�ضيا�ضة اخلارجية للجزائر 
مع  �ضعبا وحكومة  اجلزائر  باأن  و 
فل�ضطني ظاملة اأو مظلومة مربزا 
اأو  اأي  موقف  تدعم  اجلزائر  اأن 
مبادرة تخدم ال�ضلطة الفل�ضطينية 
اأر�ضها و حقوقها وجندد  وحتمي 
الق�ضية  عن  بالدفاع  التزامنا 
املواقف  جميع  يف  الفل�ضطينية 

واملنا�ضبات.

احلقل الإعالمي بحاجة 
لتنظيف

يف رده على اأ�ضئلة متعلقة مبلفات 
وطنية, ذكر باأن جميع حلقات حقل 
و�ضفه  الذي  املوروث,  الإعالم 
اإىل  دمار   بحاجة  و  حقل خراب 
الور�ضات  ب�ضل�ضلة  مذكرا  تطهري, 
اإ�ضالح  اأجل  من  اأطلقت  التي 
الدخالء  من  تطهريه  و  القطاع 
واملتطفلني.  و بخ�ضو�ص مواجهة 
جائحة كورونا, ذكر بجملة التدابري 
الإطار, موؤكدا,  هذا  يف  املتخذة 
اجلزائرية  الدولة  اأن  اأخرى,  مرة 
اتخاذ  يف  للحظة  ولو  تتوان  مل 
للتخفيف  املنا�ضبة  الإجراءات 
من اآثار اجلائحة �ضواء تعلق الأمر 
الجتماعي  اأو  ال�ضحي  باجلانب 
حول  �ضوؤال  عن  القت�ضادي و  اأو 
خمطط  على  اجلائحة  تاأثري 
اأقر  ال�ضنة,  لهذه  احلكومة  عمل 
مت  و  علقت  امل�ضاريع  بع�ص  باأن 
تاأجيلها ب�ضبب اجلائحة, لكنه اأكد 
للحكومة  احليوية  امل�ضاريع  اأن 

دائما متوا�ضلة ولو بوترية اأخف.

ح�سب املادة 09  من د�ستور 2016

يف هذه �حلالة يلغى �ل�ستفتاء على تعديل �لد�ستور
.     الرئي�س طبق امل�سار القانوين ومت�سك ب�سالحياته

يحدد كل من الد�ضتور احلايل والقانون 
النتخابات  بنظام  املتعلق  الع�ضوي 
ال�ضعبي  لال�ضتفتاء  القانوين  الإطار 
الذي  الد�ضتور  تعديل  م�رشوع  على 
القادم,  نوفمرب   1 يوم  تنظيمه  تقرر 
الثنني  اأم�ص  عنه  اأعلنت  ما  ح�ضب 
رئا�ضة اجلمهورية وتن�ص املادة 8 من 
اأن »ال�ضلطة التاأ�ضي�ضية  الد�ضتور على 
�ضيادته  ميار�ص  الذي  لل�ضعب«,  ملك 
بوا�ضطة »املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية التي 
يختارها« وميار�ضها اأي�ضا »عن طريق 
ممثليه  وبوا�ضطة  ال�ضتفتاء 
املادة  ذات  وتخول  املنتخبني«, 
اإىل  يلتجئ  »اأن  اجلمهورية  لرئي�ص 

اإرادة ال�ضعب مبا�رشة«.
ح�ضب  اجلمهورية  رئي�ص  وي�ضطلع 
ال�ضلطات  اإىل  بالإ�ضافة   ,91 املادة 
اأحكام  �رشاحة  اإياه  تخولها  التي 
�ضلطات  بعدة  الد�ضتور,  يف  اأخرى 
ي�ضت�ضري  »اأن  اأهمها  من  و�ضالحيات, 
اأهمية  ذات  ق�ضية  كل  يف  ال�ضعب 
ال�ضتفتاء«ولرئي�ص  طريق  عن  وطنية 
اجلمهورية اأي�ضا حق املبادرة بالتعديل 
التي  الد�ضتوري -ح�ضب املادة 208- 
عليه  ي�ضوت  اأن  »بعد  اأنه  على  تن�ص 
وجمل�ص  الوطني  ال�ضعبي  املجل�ص 
ال�رشوط  ح�ضب  ال�ضيغة  بنف�ص  الأمة 
نف�ضها التي تطبق على ن�ص ت�رشيعي, 

ال�ضعب  ا�ضتفتاء  على  التعديل  يعر�ص 
املوالية  يوما   )50( اخلم�ضني?  خالل 
اجلمهورية  رئي�ص  و«ي�ضدر  لإقراره«, 
الذي �ضادق عليه  الد�ضتوري  التعديل 

ال�ضعب«.
ويف حال رف�ص ال�ضعب القانون الذي 
الد�ضتوري,  التعديل  م�رشوع  يت�ضمن 
عر�ضه  ميكن  ول  »لغيا  ي�ضبح  فاإنه 
الفرتة  خالل  ال�ضعب  على  جديد  من 
املادة  ورد يف  ما  الت�رشيعية«, ح�ضب 
به  املعمول   2016 د�ضتور  من    09
حاليا وبدوره, يحدد القانون الع�ضوي 
الإطار  النتخابات  بنظام  املتعلق 
عن  النتخابية  لال�ضت�ضارة  القانوين 
حيث  ال�ضعبي,  ال�ضتفتاء  طريق 
املادة  -ح�ضب  الناخبون  ي�ضتدعى 
قبل  رئا�ضي  مر�ضوم  »مبوجب   -149
تاريخ  من  يوما   )45( واأربعون  خم�ضة 
منت�ضف  حدود  يف  اأي  ال�ضتفتاء«, 
الن�ص  ويرفق  املقبل,  �ضبتمرب  �ضهر 
املر�ضوم  بهذا  لال�ضتفتاء  املقرتح 

الرئا�ضي.
القانون  ذات  من   150 املادة  وتن�ص 
حتت  »تو�ضع  اأنه  على  الع�ضوي 
للت�ضويت  ورقتان  ناخب  كل  ت�رشف 
بلونني خمتلفني  ورق  مطبوعتان على 
حتمل اإحداهما كلمة +نعم+ والأخرى 
ال�ضوؤال  »ي�ضاغ  حيث  +ل+«,  كلمة 

كما  الناخبني  على  طرحه  املقرر 
على...  موافقون  اأنتم  +هل  ياأتي: 
املطروح عليكم؟+«, وحتدد امليزات 
طريق  »عن  الت�ضويت  لأوراق  التقنية 
الت�ضويت  عمليات  التنظيم«وتتم 
املحددة  ال�رشوط  »�ضمن  والنزاعات 
يف املادتني 160 و172 من هذا القانون 
املادة  يف  ورد  ما  ح�ضب  الع�ضوي«, 
»املجل�ص  اأن  على  تن�ص  التي   151
يف  ال�ضتفتاء  نتائج  يعلن  الد�ضتوري 
ابتداء  اأيام   )10( اأق�ضاها ع�رشة  مدة 
اللجان  حما�رش  ا�ضتالم  تاريخ  من 

النتخابية..«.
ويعد تعديل الد�ضتور م�رشوعا حموريا 
الذي  اجلمهورية  لرئي�ص  بالن�ضبة 
»حجرا  املنا�ضبات,  عديد  يف  اعتربه 

اأ�ضا�ضيا لبناء اجلزائر اجلديدة«.
مبنا�ضبة  دعا  قد  تبون  الرئي�ص  وكان 
احلكومة-الولة  اجتماع  انعقاد 
ال�ضتعداد  اإىل  الأمم,  بق�رش  موؤخرا 
امل�رشوع  حول  ال�ضتفتاء  ملرحلة 
وقال  الد�ضتور,  لتعديل  التمهيدي 
خماطبا املجتمعني »اأدعوكم من الآن, 
لال�ضتعداد اإىل مرحلة ال�ضتفتاء )حول 
نوفر  حتى  الد�ضتور(,  تعديل  م�رشوع 
املادية  وال�رشوط  الظروف  اأف�ضل 
قول  من  املواطن  لتمكني  والنف�ضية 

كلمته الفا�ضلة يف م�ضتقبل وطنه«.

اجلي�س يحكم  قب�سته على احلدود اجلنوبية   

عزل �جلماعات �لإرهابية بال�ساحل 
عن م�سادر �لدعم 

.    جناعة اخلطط الأمنية وراء تراجع اجلرمية
 العابرة للقارات

املرابطة  الأمن  امل�ضرتكة  قوات  ب�ضطت 
اجلوار  لدول  املتاخم  احلدودي  بال�رشيط 
على  املطلقة  الإفريقي,�ضيطرتها  وال�ضاحل 
امل�رشح  احلدودية  املعابر  و  التما�ص  نقاط 
�ضاهم يف عزل  , مما  بها  امل�رشح  بها وغري 
م�ضادر  عن  الإرهابية  التنظيمات  خمتلف 
عنا�رشها  باأبرز  والدفع  والتموين  الدعم 
منه  معترب  عدد  دخل  فيما  اأنف�ضهم  لت�ضليم 

على خط املفاو�ضات لت�ضليم اأنف�ضهم .
بال�رشيط  الأمن  بخبايا  عارفون  اأفاد 
مايل   , ليبيا  دول  مع  اجلنوبي  احلدودي 
الناجعة  الأمنية  املخططات  والنيجر,اأن 
واملتمثلة يف ا�ضتحداث نقاط اأمنية ع�ضكرية 
هذا  تعزيز  عن  ناهيك  »حمرمة«,  مغلقة 
القرار بتعليمات مماثلة تتعلق باجناز اخلناق 
, �ضاهمت ب�ضكل كبري يف  وال�ضياج املكهرب  
�ضل حتركات م�ضادر الدعم والتموين ملختلف 
تنظيم  غرار  على  الإرهابية  التنظيمات 
القاعدة ب�ضمال مايل , حركة التوحيد واجلهاد 
بغرب اإفريقيا , اإ�ضافة لكتيبة املوقعون بالدم 
, مقابل ذلك ت�ضديد الرقابة الأمنية ال�ضارمة 
وغري  بها  امل�رشح  احلدودية  املعابر  على 
امل�رشح بها من اأجل الت�ضدي الفوري - لأي 
ل�ضفارات  المتثال  يرف�ص  م�ضبوه  حترك 

الإنذار .

من جهة ثانية ت�ضري املعطيات املتوفرة , اأن 
ترتجمها  املحققة  النوعية  الأمنية  العمليات 
الأرقام اليجابية امل�ضجلة على اأر�ص الواقع 
وعلى �ضبيل املثال ل احل�رش اإقدام جمموعة 
�ضكل  على  اأنف�ضها  بت�ضليم  معتربة  اإرهابية 
دفعات لدى امل�ضالح الأمنية باجلنوب , وكذا 
دخول عدد اأخر يف مفاو�ضات متهيد لت�ضليم 

اأنف�ضهم لدوائر الخت�ضا�ص الأمنية .
عملية  �ضاهمت  فقد  �ضلة  ذي  مو�ضوع  ويف 
جوي  وم�ضح  النطاق  الوا�ضعة  التم�ضيط 
الكبري  الرتاجع  يف  امل�ضبوهة  للمحاور 
ملعدلت اجلرائم العابرة للقارة وعلى راأ�ضها 
جرمية التهريب ملختلف املمنوعات والب�رش 
احلدودية  املناطق  لإغراق  يائ�ضة  مبحاولة 
طريق  وفتح  باملخدرات  بال�ضكان  الآهلة 
دول  باجتاه  لالأفارقة  ال�رشعية  غري  للهجرة 
ما وراء البحر با�ضتعمال اجلزائر كنقطة عبور 

رئي�ضية .
يف  بالبالد  العليا  الع�ضكرية  القيادة  وت�رش 
عرب  احلربية  للوحدات  املوجهة  تعليماتها 
بروح  التحلي  على  احلدودية  النقاط  جميع 
لأي  للت�ضدي  واحلذر  واحليطة  اليقظة 
باأمن  امل�ضا�ص  �ضاأنها  من  اخرتاق  حماولة 

ووحدة و�ضالمة الرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج 
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و لدى تفقده عملية انطالق ح�ص�ص 
للتالميذ  واملذاكرة  املراجعة 
املقبلني على اجتياز امتحاين �صهادة 
املتو�صط  التعليم  و�صهادة  البكالوريا 
ووقوفه على مدى التزام املوؤ�ص�صات 
الرتبوية بالربوتوكول الوقائي ال�صحي 
من  بعدد  وتطبيقه  احرتامه  الواجب 
اأكد  بالعا�صمة,  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
الوزير اأن »احلكومة وجميع ال�صلطات 
على  و�صتعمل  وفرت  املحلية 
املتعلقة  امل�صتلزمات  جميع  توفري 
مطمئنا  ال�صحي«,  بالربوتوكول 
بكل  �صارم  ب�صكل  و  الوزارة  »بالتزام 
املن�صو�ص  الوقائية  الإجراءات 
التي  الربوتوكولت  خمتلف  يف  عليها 
عليها  و�صادقت  الوزارة  و�صعتها 
وهذا  ال�صحة  لوزارة  العلمية  اللجنة 

»لإجناح جميع املحطات املقبلة«.
بالتزام  الوزير  نوه  وباملنا�صبة 
بالإجراءات  الرتبوية  املوؤ�ص�صات 
م�صتلزمات  جميع  توفري  و  ال�صحية 
الواقي  القناع  ارتداء  ل�صيما  الوقاية 
واأخذ  الجتماعي  التباعد  و�صمان 
مدخل  عند  اجل�صم  حرارة  درجة 
املوؤ�ص�صة �صواء تعلق الأمر بالأ�صاتذة 
والعمال  التالميذ  اأو  الإطارات 
و  املمرات  بو�صع  اللتزام  كذا  و 

م�صيدا   املرافق«,  يف  احلركة  تنظيم 
الكبريين  »اللتزام«  و  ب«الوعي« 
لالأ�رسة الرتبوية لإجناح هذه املحطة 
ال�صنة  حمطات  اأوىل  تعد  التي 

الدرا�صية اجلديدة.
الرتبية  مديري  اأمر  واجعوط  كان  و 
تهيئة  عمليات  اإمتام  �رسورة  على 
وتنظيفها  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
اجلاري,  اأوت   25 قبل  وتطهريها 
املخت�صة  امل�صالح  مع  بالتن�صيق 
للجماعات املحلية والهيئات الأخرى 

النف�صي  للتح�صري  فتحها  ليت�صنى 
والبيداغوجي للتالميذ.

كما حث مديري املوؤ�ص�صات التعليمية 
على اإعداد تنظيم ا�صتثنائي للمراجعة 
كل  خ�صو�صية  ح�صب  واملذاكرة 
تنظيم  على  احلر�ص  مع  موؤ�ص�صة 
عدد  يتعدى  ل  اأفواج  يف  املراجعة 
و�صبط  تلميذا   15 فيها  التالميذ 
واملذاكرة  للمراجعة  دقيق  برنامج 
املعنية,  املواد  اأ�صاتذة  مع  بالتن�صيق 
لكل  املراجعة  تغطية  �رسورة  مع 

�صهادة  بامتحاين  املعنية  املواد 
التعليم املتو�صط والبكالوريا.

املعنيني  كل  الرتبية  وزير  واأو�صى 
الالزمة  »العناية  العملية  هذه  باإيالء 
ميدانيا  جت�صيدها  على  وال�صهر 
للتالميذ  الالزم  الدعم  اإعطاء  ق�صد 
بيداغوجيا  حت�صريهم  اأجل  من 
خالل  من  وذلك  لالمتحان«,  ونف�صيا 
»التقيد ال�صارم والدقيق بكل التدابري 
الواردة يف التعليمة التي اأر�صلت بهذا 
ال�صحي  وبالربوتوكول  اخل�صو�ص 
مع  تنفيذها  على  والعمل  الوقائي 
�صحة  على  للمحافظة  املعنيني  كل 
القطاع  م�صتخدمي  وجميع  التالميذ 
و�صدد  �صالمتهم«  و�صمان  ووقايتهم 
ف�صاء  »تنظيم  �رسورة  على  الوزير 
لكيفية  خمطط  بو�صع  املوؤ�ص�صة 
التدابري  تطبيق  مع  التالميذ  حركة 
ا�صتقبال  عند  والحرتازية  الوقائية 
املرت�صحني  والتالميذ  امل�صتخدمني 
املخ�ص�صة  القاعات  تهيئة  وكذا 
للمراجعة واملذاكرة مبا ي�صمن تنفيذ 
الربوتوكول ال�صحي الوقائي, خ�صو�صا 
احرتام معيار التباعد اجل�صدي )1.5 

مرت على الأقل(« .
لالإ�صارة �صيتم اجتياز امتحان �صهادة 
التعليم املتو�صط يف 7 �صبتمرب املقبل 
ال�صهر,  نف�ص  من   13 البكالوريا يف  و 
املدر�صي  الدخول  تاريخ  حدد  فيما 

يف 4 اأكتوبر القادم.

�صدد وزير الرتبية, حممد واجعوط, اأم�س الثالثاء باجلزائر العا�صمةعلى �صمان اق�صى درجات 
احلماية والوقاية  للتالميذ و الأ�صرة الرتبوية ككل منذ انطالق ح�ص�س املراجعة واملذاكرة 
وخالل المتحانات الر�صمية الوطنية ويف جميع املحطات املقبلة من خالل التنفيذ »ال�صارم« 
للربوتوكول ال�صحي الذي و�صعته دائرته الوزارية للوقاية من جائحة كورونا »كوفيد19-«.

وزير الرتبية حممد واجعوط

لن ن�سمح باأي خرق للربوتوكول ال�سحي 
.     اإعداد تنظيم ا�صتثنائي للمراجعة واملذاكرة

تطبيقا لتعليمات رئي�س اجلمهورية

حترير حزمة من الذبذبات 
لتح�سني �سبكة الأنرتنت

واملوا�صالت  الربيد  وزير  ك�صف 
بومزار  اإبراهيم  والال�صلكية  ال�صلكية 
عن حترير حزمة الذبذبات بالتن�صيق 
التي  املعنية,  الأطراف  خمتلف  مع 
اأجل  من  ثمينا,  و  نادرا  موردا  تعترب 
و�صعها حتت ت�رسف املتعاملني بغية 
حت�صني اخلدمات يف مقدمتها �صبكة 
الوثيق مع  بالتن�صيق  ذلك  و  الأنرتنت 
الت�صالت  و  الربيد  �صبط  �صلطة 

الإلكرتونية.
واأفاد بيان لوزارة الربيد واملوا�صالت 
ال�صلكية والال�صلكية اأن الوزير اإبراهيم 
مبتعاملي  جمعه  لقاء  تراأ�ص  بومزار 
وخل�ص  الثالثة   النقال  الهاتف 
الجتماع اإىل اتخاذ عدة قرارات منها 
الذبذبات  طيف  من  حزمة  حترير 

من  النقال  الهاتف  متعاملي  لفائدة 
لفائدة  الأنرتنت  تدفق  حت�صني  اأجل 
لتعليمات  تنفيذا  ذلك  و  املواطنني 
رئي�ص اجلمهورية, عبد املجيد تبون, 

خالل جمل�ص الوزراء الأخري.
الوقوف  الجتماع  هذا  خالل  ومت 
التي  الن�صغالت  خمتلف  على 
توفري  �صبيل  يف  املتعاملون  اأبداها 
ذلك  و  جدا,  العايل  و  العايل  التدفق 
التزاما مببداأ اأن التعامل مع خمتلف 
املتعاملني العموميني منهم و اخلا�ص 
مع  امل�صاواة,  قدم  على  �صيكون 
ا�صتثمارهم احلقيقي يف اجلزائر, من 
اأجل حت�صني نوعية اخلدمات و خلق 

منا�صب ال�صغل.
ع.ب

قطاع الرتبية بورقلة

350 مرتب�ص يوا�سلون التكوين بورقلة
مرتب�ص  اأم�ص  350  �صبيحة  با�رس 
لولية  الرتبية  قطاع  موظفي  من 
العمليات  اجلنوبية  واملناطق  ورقلة 
لتكويني  الوطني  باملعهد  التكوينية 
موظفي قطاع الرتبية بالولية و�صط 
وهي  واحرتازية  وقائية  اإجراءات 
املرتب�صني  �صتمكن  التي  العملية 
دورتهم  اإنهاء  من  الرتب  ملختلف 

التكوينية.
املعهد  قداري مدير  عدة  اأكد 
الوطني لتكوين موظفي قطاع الرتبية 
بولية ورقلة  اأنه مت ا�صتئناف العملية 

الرتبية  قطاع  ملوظفي  التكوينية 
خالل  توقف  التي  العملية  وهي 
انت�صار  خلفية  على  مار�ص  �صهر 
الوبائية  الظروف  وهي  كورونا  وباء 
التي جعلت املرتب�صون يتوقفون عن 

العمليات التكوينية
و يف مو�صوع مت�صل قال قداري اأنه 
تنفيذا لتعليمات الوزارة الو�صية  اأنه 
من  التعليمات  جميع  تطبيق  مت 
�صد  وقائي  وبرتوكول  اإجراءات 
جميع  تعقيم  مت  اأين   19 كوفيد 
وقيا�ص  املعقمات  وتوفري  القاعات 

التحاقهم  قبل  للمرتب�صني  احلرارة 
عن  ناهيك  التدري�ص  بقاعات 
واحلر�ص  الكمامات  ارتداء  اإجبارية 
الجتماعي  التباعد  تطبيق  على 
التقيد  على  تاأكد  مل�صقات  وو�صع 

بالإجراءات الوقائية.
مت  اأنه  امل�صوؤول  ذات  واأ�صاف 
للمعهد  تابعة  ملحقات  ا�صتحداث 
الوطني لتكوين موظفي قطاع الرتبية 
على م�صتوى الوليات اجلنوبية على 
وغرداية  واإيليزي  مترنا�صت  غرار 
ووادي �صوف من اأجل ت�صهيل عملية 

تامة  اأريحية  يف  املرتب�صني  التحاق 
ال�صتعدادات  اإطار  يف  تندرج  والتي 
الدخول  جناح  ل�صمان  املتوا�صلة 
يف   2021/2020 الجتماعي 
يف  النق�ص  عن  بعيدا  جيدة  ظروف 
تاأطريومن جهتهم املرتب�صون ثمنوا 
الإجراءات الوقائية التي مت تطبيقها 
من طرف اإدارة املعهد والتي �صتحد 
انت�صار فريو�ص كورونا ومتكنهم  من 
يف  التكوينية  العمليات  موا�صلة  من 

اأريحية تامة .
اأحمد باحلاج

للوظيف  العامة  املديرية  اأمرت 
العمومي كل الهيئات والإدارات التابعة 
لها بت�صوية و�صعية عمال عقود ماقبل 
الت�صغيل على اأن تكون الأولوية ح�صب 
املوظفني  لإدماج  املديرية  اأمرية 
 8 تتجاوز  اأقدمية  ميلكون  الذين 
الت�صغيل  اأجهزة  خمتلف  يف  �صنوات 
الع�رسية  يف  الدولة  اإليها  جلاأت  التي 
يح�صب  رجعي  باأثر  ال�صابقة  وذلك 

بداية من �صهر نوفمرب 2019 .
العمومي  الوظيف  مديرية  وطالب 
ا�صتغالل  �رسورة  اإىل  مرا�صلتها  يف 
بعنوان  ال�صاغرة  املالية  املنا�صب 

عمال  لإدماج   2020 املالية  ال�صنة 
وظفوا  الذين  الت�صغيل  قبل  ما  عقود 
اإطار  يف  ال�صابقة  الع�رسية  مدار  على 
اإدماج  وهي  والآليات  ال�صيغ  خمتلف 
امل�صاعدة  جهازي  من  املتعاقدين 
والإدماج  املهني  الإدماج  على 
 , ال�صهادات  حلاملي  الجتماعي, 
العمومية  الوظيفية  ا�صرتطت  حيث 
الأوىل من املوظفني  الدفعة  اأن تكون 
عمل  منا�صب  اإدماجهم يف  يتم  الذين 
اأقدمية  على  يحوزون  الذين  من  قارة 
خطوات  انتظار  يف  �صنوات   8 تفوق 
القليلة  الأ�صابيع  يف  مماثلة  اأخرى 

الإدماج  مفعول  وي�رسى   , القادمة 
واملادية  القانونية  الرتتيبات  بكافة 
الذي ينتج عليها باأثر رجعي بداية من 
نوفمرب 2019 . وبهذه اخلطوة �صيتمكن 
الت�صغيل  اأجهزة  موظفي  من  الآلف 
من اإنهاء معاناتهم خا�صة وان العديد 
املنا�صب  هذه  يف  ل�صنوات  ظل  منهم 
والوليات  والدوائر  البلديات  يف 
واملديريات التنفيذية التابعة لها وكذا 
من  وغريها  املهني  التكوين  مراكز 
التابعة  الدولة  ومديريات  موؤ�ص�صات 
باأجرة   , العمومية  الوظيفة  مل�صالح 
يف  دينار  األف   20 تتجاوز  ل  اأح�صنها 

املعي�صي  امل�صتوى  وغالء  ارتفاع  ظل 
من �صنة لأخرى , كما كان الرئي�ص عبد 
النتخابية  تبون خالل حملته  املجيد 
يف  املرادية  ق�رس  اإىل  اأو�صلته  التي 
بت�صوية  وعد  قد  الفارط  دي�صمرب   12
الت�صغيل و�صمان  و�صعية عقود ماقبل 
ب�صفة  واجلزائريني  العمال  كرامة 
الجتماعي  ال�صق  يف  وذلك  عامة 
الذي  الرئا�صي  بربناجمه  اخلا�ص 
اجلهاز  بوا�صطة  تنفيذه  على  يعكف 
الوزراء  يف  ممثال  املركزي  التنفيذي 
يف  ممثال  املحلي  التنفيذي  واجلهاز 

الولة .

الوظيفية العمومية تنهي الكابو�س 

اإدماج عمال عقود ماقبل الت�سغيل باأثر رجعي
.    الأولوية ملن ميلك اأقدمية ب8 �صنوات

املدية

عمال »تيطري نظافة« 
يطالبون بتاأ�سي�ص نقابة 

نظافة  تيطري  موؤ�ص�صة  عمال  طالب 
حتمي  نقابة  بتاأ�صي�ص  باملدية 
, عقب حرمانهم من منحة  م�صاحلهم 
كوفيد 19 التي اأقرها رئي�ص اجلمهورية 
خطوة  النظافة  مهند�صوا  ثمن  كما   ,
ملمثلني  ا�صتقباله  بعد  الولية  وايل 
امل�صوؤول  ا�صتمع  حيث   , موؤخرا  عنهم 
الولية  يف  التنفيذي  اجلهاز  عن  الأول 
جابهت  التي  الفئة  هذه  لن�صغالت 
خطر وباء كورونا باإمكانيات حمدودة , 
اأين ياأتي هذا ال�صتقبال عقب الإ�رساب 
اأو�صاع  تردي  ب�صب  العمال  �صنه  الذي 
الطابع  ذات  العمومية  املوؤ�ص�صة  هذه 
القت�صادي , حيث اأ�صاد الوايل بجهود 
عمال النظافة , الذين اأبانوا ح�صبه عن 
وم�صوؤولية  للذات  ونكران  كبري  وعي 
العدو  النظري يف احلرب �صد  منقطعة 
اإياهم  19.داعيا  املتخفي.كوفيد 
موؤ�ص�صتهم  على  احلفاظ  �رسورة  اإىل 
ان�صغالتهم  اأن  موؤكدا  وتطويرها, 
من  ال�صخ�صية  باملتابعة  �صتحظى 
قبله ,كما دعا اإىل وجوب توفري و�صائل 
واإبعاد  العمال  بحماية  الكفيلة  الوقاية 
باأن  اأكد  الولية  وايل  عنهم,  املخاطر 
اإجراءات عديدة �صيتم اتخاذها لتوفري 

بيئة العمل املنا�صبة منها تعزيز حظرية 
من  �صاحنات  باأربع  النظافة  مركبات 
كما  املهام  ت�صهيل  يف  الإ�صهام  �صاأنها 
لعمال  الأولوية  �صدد على �رسورة منح 
النظافة يف منح الإعانات على م�صتوى 
البلديات,ياأتي هذا يف ظل تراكم  كافة 
غرار  على  املوؤ�ص�صة,  بهذه  امل�صاكل 
التي  ال�صاحنات  حظرية  تعانيه  ما 
بع�ص  فقدم   , موؤ�صف  لو�صع  و�صلت 
ال�صاحنات , وغياب ال�صيانة عن اأخرى 
اأدى اإىل ت�صكيل حم�رس للمركبات ذهبت 
�صحية �صيا�صة الربيكولج وعدم حتمل 
غياب  عن�رس  �صاهم  كما  امل�صوؤولية, 
حال  اإليه  و�صلت  ما  يف  اأي�صا  الرقابة 
يبقى  العمومية,كما  ال�صاحنات  هذه 
الت�صاوؤل قائما عن غياب م�صادر متويل 
حقيقية ودائمة , يف ظل العتماد على 
الدعم العمومي, وهو ما يراه الكثريون 
اأ�صباب تدهور هذه املوؤ�ص�صة التي  من 
تدوير  مب�رسوع  النخراط  يف  ف�صلت 
البال�صتيكية  النفايات  وا�صرتجاع 
والورقية ملا يف ذلك من ربح اإ�صايف قد 
من  الكثري  جتاوز  من  املوؤ�ص�صة  ميكن 

ال�صعوبات املالية.
ر. بوخدميي

تعديالت يف بروتوكول الإ�صتئناف

تنظيم عملية تعقيم 
وا�سعة بجامعة البويرة

جت�صيد  يف  البويرة  جامعة  با�رست 
لتو�صيات  تنفيذا  ال�صحي  الربتوكول 
العلمي,  والبحث  العايل  التعليم  وزير 
اجلامعة,  مدير  لتعليمات  وتطبيقا 
التعقيم  عملية  انطلقت  حيث 
الرتتيبات  كل  وو�صع  والتطهري 
الالزمة منذ الأ�صبوع املن�رسم حتت 
اآمن«  �صعار »من اجل دخول جامعي 
الطلبة  ل�صتقبال  ا�صتعدادا  وذلك 
القطب  البداية من  املعنيني.و كانت 
اجلامعي بتنظيم حملة تعقيم وا�صعة 
على م�صتوى جميع املرافق والهياكل 
التدري�ص  قاعات  من  البيداغوجية 
واملكاتب وم�صاحات الراحة وال�رسف 
ال�صحي, كما مت و�صع لفتات تنبيهية 
الوقائية  لالإجراءات  واإر�صادية 
وتوفري املعقمات مبختلف اأ�صكالها, 
الأمن  لأعوان  الكاملة  اليقظة  مع 
اإليهم مهام ال�صهر على  الذين اأوكلت 
تطبيق اإجراءات التباعد الجتماعي 
العملية  وتبقى  الطلبة  واإر�صاد 
اجلامعة,  كليات  كافة  عرب  متوا�صلة 
حيث مت و�صع كل الرتتيبات الوقائية 

اأح�صن  يف  الطلبة  ل�صتقبال  الالزمة 
اأ�صدرت  ال�صياق  ذات  الظروف.و يف 
رئا�صة اجلامعة بيان تو�صيحي لفائدة 
واأ�صاتذة  طلبة  من  اجلامعية  الأ�رسة 
حول اإلغاء العمل بالرزنامة املن�صورة 
�صابقا يف انتظار ما �صتقرره الوزارة 
الو�صية خالل الفرتة املقبلة وطالبت 
التعليم  يف  ال�صتمرار  باإلزامية 
فرق  طرف  من  ومتابعته  بعد  عن 
اأطروحات  التكوين وموا�صلة برجمة 
وكذا  اجلامعي  والتاأهيل  الدكتوراه 
يف  املا�صرت  مناق�صات  برجمة 
�صبتمرب  اإىل غاية 30  جل�صات مغلقة 
البيان الكليات  املقبل كما حث ذات 
تخ�ص  جديدة  رزنامات  اإعداد  على 
ديون  و  وا�صتدراكات  امتحانات 
الثالثة  ال�صنة  املتخرجة  الدفعات 
الأق�صام  يف   2 واملا�صرت  لي�صان�ص 
يف  ح�صورية  ح�ص�صا  اأجنزت  التي 
كامل  اأخذ  مع  الثاين  ال�صدا�صي 
الوقائية  والإجراءات  الحتياطات 

ل�صالمة اجلميع .
اأح�صن مرزوق

باية  ع
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 اأح�سن مرزوق

. الأخ�سائية الجتماعية 
الدكتورة: عبلة عالوة

»التغريات ال�سو�سيو ثقافية 
يف املجتمع ولدت �سلوكا 

اإجراميا »

املجتمع اجلزائري خالل  ي�شهد 
رهيبا  تناميا  الأخرية  الآونة 
حت�شد  التي  الإجرام  لظاهرة 

م�شاهد  يف  الأرواح  يوميا 
اأفالم  من  اأب�شع  واأحداث 
يوما  مير  يكاد  فال  الرعب، 
تقريبا دون اأن تطلعنا خمتلف 
جرائم  عن  الإعالم  و�شائل 
اأرواح  تزهق  اأحيانا  ب�شعة 
،ولت�شليط  باأكملها  عائالت 
ال�شوء عن الظاهرة الدخيلة 
اجلزائري  املجتمع  على 
من  »الو�شط«  يومية  تقربت 
الجتماعيني  الأخ�شائيني 
�شخ�شوا  الذين  والنف�شانيني 
اأ�شبابها ودوافعها مع اقرتاح 

نزيف  لوقف  اإ�شتعجالية  حلول 
الدماء كما �شدد اأي�شا احلقوقيون 
على ت�شليط اأق�شى العقوبات لأن 
دق  ي�شتدعي  ح�شبهم  الو�شع 

ناقو�س اخلطر .

اأول/ جرمية القتل 
املحددات وال�سوابط:

القتل  جرائم  عن  حتدثنا   اإذا 
فاإننا  اجلزائري  املجتمع   يف 
املذكر  ب�شيغة  نتكلم  الغالب  يف 
نتفق  الجتماعي  املخيال  البالغ 
رجل  القاتل  اأن  على  جميعنا 
الفعل  على  يقدم  بالغ  ورجل 
التغريات  اأن  غري  اأ�شباب،  لعدة 
م�شت  التي  الثقافية  ال�شو�شيو 
من  و�شعت  اجلزائري  املجتمع 
القتل  و  عامة  الإجرام  م�شاحة 
ال�شلوك  هذا  يعد  ،فلم  بالأخ�س 
اأو  فئة  على  يقت�رص  النحرايف 
جن�س اأو �شن معني و اإمنا انخرط 
)ذكر/اأنثى( الإجرام  يف  اجلميع 
اأو�شع نطاق.   )بالغ/قا�رص( على 
اأ�شبحنا ن�شمع ونقراأ كل يوم عن 
طرف  من  ترتكب  قتل  جرائم 
يليها  ورمبا  الأطفال  و  الن�شاء 
تنكيل بجثث املعتدي عليهم. هذه 
املجتمع  على  الهجينة  الظاهرة 

موؤ�رصات  حتكمها  اجلزائري 
عديدة منها ماهو اجتماعي يتعلق 
بالأ�رصة و املحيط الجتماعي_ 
القت�شادي ومنها مايتعلق بالفرد 
و تركيبته ال�شخ�شية و النف�شية.  
العوامل  يف  البحث  حاولنا  واإذا 
ال�شو�شيو_ ثقافية جلرمية القتل 
فاإننا نقف على العوامل الأ�رصية 
�شخ�شية  على  اإنعك�شاتها  و 
اجلاين رغم اأن الباحثني الرتبويني 
حتديد  يف  �شعوبة  يجدون 
الأ�شلوب املوؤثر اإل اأنهم يوؤكدون 
البيئة  اأنه هناك عالقة بني  على 
و  للفرد  ال�شلوكية  الأمناط  و 
بالتايل فاإن املجتمع امل�شطرب 
تربوية  اأ�شاليب  فيه  تظهر  الذي 
غري دائمة من )انحراف •ت�شلط 
تعد  اإلخ(  •البطالة...  ادمان 
ال�شلوك  لظهور  دائمة  بيئة 
الال_اجتماعي  املنحرف 
يف  املخت�شني  يعترب  حني  .يف 

هي  اجلرمية  اأن  النف�س  علم 
داخلي  معا�س  ل�شوء  ا�شتجابة 
لالإجرام  متهيدية  ميولت  تعترب 
ح�شب »فرويد«وبالتايل فالأمناط 
ال�شلوكية للفرد لها عالقة وطيدة 

بالبيئة التي ين�شاأ فيها الفرد.

جرائم القتل و التغريات 
ال�سو�سيو _ثقافية... اأي 

عالقة؟

ما  اإهمال  ن�شتطيع  ل  اإننا 
على  اأثر  من  الجتماعي  للتغري 
اأن  »الإجرامي«حيث  ال�شلوك 
ال�شو�شيو_ثقافية  التغريات 
اجلزائري  املجتمع  م�شت  التي 
اأفرزت  اخل�شو�س  وجه  على 
ال�شلوكية  الأمناط  من  العديد 
من  اأمناط  معها  ت�شتدعي  التي 
ال�شبط الجتماعي للتوجيه منعا 
قيم  و  معايري  عن  انحراف  لأي 
اجلماعة من حتل  احلفاظ على 
واملجتمعي.   الفردي  التوازن 
فاإذا كان الإن�شان كائن اجتماعي 
يتفاعل مع  بيئته موؤثرا ومتاأثرا، 
فاإن هذا الأخري اأن كان �شلبيا فاإنه  

يحد من اجتماعيته ويعيقه.
الجتماعي   التفكك  فنظرية 

ي�شلك   الفرد  اأن  ترى  ل�شياين 
التفكك  نتيجة  الإجرامي 
عامل  باعتباره  الجتماعي. 
من  العديد  معه  تتفاعل  هام 
جيفري   يري  حني  يف  العوامل. 
يت�شف  املنحرف  ان   Djeveri
الجتماعية  ال�شخ�شية  بفقدان 
ا�شتدماج  عن  يعحز  ويتميز 
مما  للمجتمع  الثقافية  القيم 
بالن�شبة  تهمي�س  خالة  يف  ي�شعه 
نظرية  مع  ومتا�شيا  لو�شطه. 
لأوديرنملرت  الجتماعي  الو�شم 
خلل  هو  فالنحراف   Lemert
وان  الجتماعي  التنظيم  يف 
�شببا  اجلرمية  اجتاه  الفعل  ردود 
او  ذاتها  اجلرمية  تكوين  يف 
املجتمع  قيام  نتيجة  تكرارها 
بو�شم املنحرف املجرم وبالتايل 
له  داعمة  املجرم  بيئة  ت�شبح 
املجرم  وبالتايل  ول�شلوكه. 
طريق  عن  الإجرام  اأمناط  يتعلم 
والتوا�شل  الت�شال 

الجتماعي.

ثانيا/الإعالم 
و الإجرام 

:النف�سال اآم 
الت�سال:

يف  الإعالم  لعب 
الوقت الراهن الدور 
يف  واملهم  البارز 
بالظاهرة  التعريف 
عامة  الإجرامية 
فاأخبار  حتديدا.  القتل  وجرائم 
حا�رصة  اأ�شبحت  القتل  
املواقع  �شفحات  علي  يوميا 
برامج  خالل  ومن  الجتماعية 
تعر�س  خا�شة  تلفزيونية 
تفا�شيلها وجمرياتها قمن جرمية 
قتل  خري  اإىل  لزوجته  زوج  قتل 
و�شول  غام�شة  �شاب يف ظروف 
يف  ل�شاب  �شابة  قتل  جرمية  اإىل 
تتناقل  العمر.   من  الع�رصينات 
ملجريات  ال�شادمة  الأخبار 
املجتمع  و�شط  يف  القتل 
العر�س  ويتوا�شل   اجلزائري  
بالتحليل  الإعالمي  للمحتوى 
والنقا�س للظاهرة مما �شاهم يف 
ا�شتدخال اأمناط �شلوكية يف قيم 
املحتوى  هذا  خالل  من  الفرد 
كما  متكرر.   ب�شكل  ينقل  الذي 
الوعي  ت�شكيل  اإعادة  يف  �شاهم 
كان  وان  حتى  الإجرام  ملفهوم 
زاد  مما  مبا�رصة  غري  بطريقة 
وتفاقمها  الظاهرة  تنامي  يف 
من  ال�شباب  اأو�شاط  يف  خا�شة 

كال اجلن�شني.
على  نوؤكد  فاإننا  الأخري  ويف 
�شوابط  حتددها  اجلرمية  اأن 
ومعايري.خا�شة جرمية القتل التي 
تعرف منحا ت�شاعديا ومت�شارعا 

كل  م�س  لالنتباه  ملفت  ب�شكل 
والجتماعية  العمرية  الفئات 
نتيجة  اجلن�شني  بني  متييز  دون 
خا�شة  ال�شو�شيو-ثقايف  التغري 
هذا  واأمام   القيم.  م�شتوى  على 
مت�شائلني  نقف  فاإننا  التنامي 
�شبط  عن  عاجزين  نحن  هل 
ملا  تفا�شيلها  وفهم  الظاهرة 
وتعقيد  غمو�س   من  به  تتميز 
تهدد  خطرية  مر�شية   كظاهرة  
لكل  ونتيجة  اجلزائري  املجتمع 
هذه التغريات والأ�شباب اأ�شبحت 
ناقو�س  دق  ت�شتدعي  الظاهرة 

اخلطر .

-الأخ�سائية النف�سانية الأ�ستاذة: 
هابط ملعيد

»ا�سطرابات ال�سخ�سية 
والإدمان يدفعان اإىل 
العدوانية والإجرام«

املرعب  الرتفاع  لحظنا  كلما 
ملن�شوب اجلرائم يف جمتمعنا يف 
الآونة الأخرية باختالف نوعها و 
بتفاوت درجة ب�شاعتها بني القتل 
و  الختطاف  و  ال�رصقة  و  العمد 
الطبيعة  �شد  كلها جرائم  غريها 
و ل يتقبلها العقل الب�رصي لذلك 
الإجرام  مفهوم  دائما  ارتبط 
ما  فغالبا  النف�شية  بالأمرا�س 
املجرمني  و  القتل  عن  اأطلق 
لقب الب�شيكوباتتني و ال�شخ�شيات 
اختالف  رغم  للمجتمع  امل�شادة 

الدوافع
فامل�شكالت النف�شية التي يعي�شها 

حياته  على  توؤثر  الفرد 
يوؤدي  ما  كبري  ب�شكل 
من  العديد  ظهور  اإىل 
الأعرا�س ال�شلوكية التي 
ت�شبب الأذى للمري�س و 
حد  على  به  املحيطني 
�شواء و من اأبرز الدوافع 
جند الظروف املعي�شية 
التحديات  و  ال�شعبة 
تواجه  التي  املتنوعة 
يف  الأفراد  من  العديد 
متثل  و  اليومية.  احلياة 
ا�شطراب  م�شكالت 
اأكرب  من  ال�شخ�شية 

املر�شى  بع�س  اندفاع  اأ�شباب 
اكت�شاب  و  اجلرائم  ارتكاب  نحو 
ال�شلوك الإجرامي فاأغلبها توؤدي 
تبني عدوانية نحو  اإىل  ب�شاحبها 

املجتمع و نحو الآخرين و متيل 
امل�شطربة  ال�شخ�شيات  بع�س 
الأعراف  و  القواعد  لك�رص 

الجتماعية
اجلرمية  مفهوم  يقت�رص  ل  و 
قيامه  على  النف�شي  للمري�س 
اأن  ميكن  بل  فقط  الغري  باإيذاء 
كذلك   نف�شه  نحو  الأذى  يوجه 
اأ�شباب  من  العديد  ترتبط  و 
و  النف�شية  بالعوامل  اجلرمية 
كتعر�س  الجتماعية  التن�شئة 
�شلبية  حياتية  خلربات  املري�س 
العمر  مراحل  من  ما  مرحلة  يف 
ب�شكل خا�س الطفولة و املراهقة 
له  كذلك  بدوره  الذكاء  نق�س  و 
دور  يف تعر�س ال�شخ�س لالإ�شابة 
بالإ�شافة  النف�شي   باملر�س 
املخدرات  على  املبكر  لالإدمان 
ال�شطرابات  �شور  من  و غريها 
النف�شية . و جتدر الإ�شارة اإىل اأن 
الدرا�شات اأثبتت اأن ن�شب مرتكبي 
اجلرائم من املر�شى النف�شيني ل 
مرتكبي  عن  كبري  ب�شكل  تزيد 
ب�شكل  و  الأ�شوياء  من  اجلرائم 
عام يقوم الباحثون املتخ�ش�شون 
مبحاولة  النف�شي  الطب  يف 
ميكن  التي  الأ�شباب  عن  البحث 
النف�شيني  باملر�شى  توؤدي  اأن 
حماولة  و  اجلرائم  لرتكاب 
اجلرمية  و  العنف  بني  الربط 
ب�شكل عام و الإ�شابة بالأمرا�س 
قدرة  مدى  و  املتنوعة  النف�شية 
نف�شه  يف  التحكم  على  املري�س 
فيجب  وذلك  ت�رصفاته  اإدارة  و 
النف�شي  املعالج  الطبيب  على 
و  املري�س  �شلوكيات  مالحظة 
و  التحدث  و  احلوار  يف  طريقته 
التي  املالحظات  بت�شجيل  يقوم 
تنبئ عن درجة من اخلطورة لديه  
و يقوم مبحاولة التعرف على ما 
التو�شيات  تقدمي  و  بذهنه  يدور 
بتهدئته  يقوم  كما  نحوه  الالزمة 
و حماولة بث الطماأنينة يف نف�شه 
له  الالزمة  امل�شاعدة  تقدمي  و 

و  اأفكاره  على  للتعرف  بالإ�شافة 
ب�شكل  و  الآخرين  نحو  اجتاهاته 
عام فاإن املر�س النف�شي ل يعفي 
القانونية  العقوبات  من  �شاحبه 

حيث  ارتكبها  التي  اجلرائم  على 
من  العظمى  الن�شبة  اإدانة  تتم 
النف�شي  املر�س  ذوي  املجرمني 
بخلل  اإ�شابتهم  يثبت  ل  الذين  و 
يكون  اأن  ميكن  حقيقي  عقلي 

�شبب يف اإعفائهم من العقاب
و�شع  من  بد  ل  اأخرى  جهة  من 
قوانني ردعية و حماربة الأ�شباب 
حماربة  قبل  للجرمية  املوؤدية 
ظروف  كتح�شني  مرتكبيها 
التن�شئة و الوعي النف�شي و احلد 
من العوامل اخلارجية امل�شاهمة 

.

 املحامية الأ�ستاذة:حاجي م�سعودة
»حان الأوان لتفعيل عقوبة 

الإعدام«

نوع  اأول  القتل  جرمية  تعترب 
من  الأر�س  وجه  على  جرمية 
قابيل لأخوه هابيل وجرمية  قتل 
املادة  يف  امل�رصع  عرفها  القتل 
باإزهاق روح ومن  254ق عقوبات 
 264 املادة  غاية  اإىل  املادة254 
كانت  اأن  القتل  جلرمية  تو�شيح 
بالرت�شد و�شيق الإ�رصار اإن كانت 
وحتى  الأطفال  اأو  الأ�شول  قتل 
الإعدام  هي  املقررة  العقوبة 
مما  ليطبق  الأ�شف  مع  الذي 
يف  انت�شارها  و  تف�شيها  يف  زاد 
على  خميف  ب�شكل  جمتمعنا 
ناقو�س  ودق  التنبه  ال�شلطات 
اخلطر كما اأن املادة خم�شة من 
جعلت  العقوبات  قانون 
اأ�شلية  كعقوبة  الإعدام 
حترك  عدم  ن�شتغرب 
قانون  اإ�شدار  و  الدولة 
الإعدام  عقوبة  يفعل 
هو  تطبيقه  اآليات  ويقوي 
لإيقاف  الوحيد  الرادع 
املتوا�شل  الدم  �شالل 
هيبة  اأن  حتى  بالدنا  يف 
يتعزز  كيانها  و  الدولة 
ويب�شط  العقوبة  بهاته 
بتطبيق  فالعدل  قوتها 
�رصع اهلل الق�شا�س القاتل 
ملن  عربة  ليكون  يقتل 
الأوان  اآن  راأيي  يعترب 
من  كل  حديد  من  بيد  ل�رصب 
ي�شلب روح زرعها اهلل يف ج�شد اأي 
اإن�شان ن�شاأل اهلل القدير اأن يحفظ 

بالدنا و�شعبها من كل �رص.

تعترب جرمية القتل من الظواهرالأكرث خطورة على اأمن و�سالمة الأفراد واملجتمعات الأمر الذي اأ�ساأل 
حرب الكثري من املخت�سني والدار�سني للوقوف على تداعياتها بالتق�سي والبحث �سواء من حيث الوقوف 
على اأ�سبابها وت�سخي�سها، اأو من احل تلحد منها عن طريق العقاب اأو الإدماج.  وتبقى  كل هذه الآليات 
ال�ساهد  الأكرب على مدى النت�سار الوا�سع لهذا ال�سلوك النحرايف وهذا ما�سنحاول الوقوف عليه من 

خالل هذه القراءة ال�سو�سيو-ثقافية جلرمية القتل يف املجتمع اجلزائري.

اأخ�سائيون يدقون ناقو�س اخلطر

تنامي رهيب لظاهرة الإجرام 
.      حلول اإ�ستعجالية لوقف نزيف الدماء

التي يعي�سها  النف�سية  " امل�سكالت 
الفرد توؤثر على حياته ب�سكل كبري 

ما يوؤدي اإىل ظهور العديد من 
الأعرا�س ال�سلوكية التي ت�سبب 

الأذى للمري�س و املحيطني به 
على حد �سواء و من اأبرز الدوافع 
جند الظروف املعي�سية ال�سعبة 

و التحديات املتنوعة التي تواجه 
العديد من الأفراد يف احلياة اليومية " 

للتغري  ما  اإهمال  ن�ستطيع  " اإننا ل 
الجتماعي من اأثر على ال�سلوك 

»الإجرامي«حيث اأن التغريات 
ال�سو�سيو_ثقافية التي م�ست املجتمع 

اجلزائري على وجه اخل�سو�س 
اأفرزت العديد من الأمناط ال�سلوكية 
التي ت�ستدعي معها اأمناط من ال�سبط 

الجتماعي للتوجيه منعا لأي انحراف 
عن معايري و قيم اجلماعة من حتل  

احلفاظ على التوازن الفردي واملجتمعي "
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اأوقفت م�صالح الأمن املتخ�ص�صة 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة  يف 
بالكتيبة  �رشعية   الغري  والهجرة 
بدائرة  الوطني  للدرك  القليمية 
 ، تامرنا�صت   بولية  قزام  عني 
  11 الفارط   الأ�صبوع  نهاية 
جن�صيات  يحملون  اإفريقي  رعية 
 ، كامريونية  ت�صادية   ، مالية  
تبني  معهم   التحقيق  واأثناء 
الوطني  بالرتاب  مقيمون  اأنهم 
مت  اأين   ، �رشعية   غري  بطريق  
و  ق�صائية �صدهم  ملفات  اإعداد 
اجلمهورية  وكيل  على   عر�صهم 

اأين   ، قزام   عني  حمكمة   لدى 
موقوفة  �صجنا  ب�صنة  ادانتهم  مت 
اجراءات  ا�صتكمال  مع  النفاذ 
الطرد من الرتاب الو طني  بتهمة 
القامة الغري �رشعية  . وح�صبما 
العملية  فاإن  م�صادرنا  من  علم 
اطار  يف  تندرج  النوعية  الأمنية 
التطبيق ال�صارم ملخطط القيادة 
الوطني  الدرك  ل�صالح  العامة 
اجلرمية  وحماربة  لتطويق 
ال�رشعية  والهجرة غري  املنظمة 
الهلة  احلدودية  املناطق  يف 

بال�صكان .

لالأمن  ال�رشطة  م�صالح  قامت 
توقيف  من  الأول   احل�رشي 
من   ( اأعمارهم  ترتاوح  �صخ�صني 
متورطان  �صنة(،   44 اإىل  24�صنة 
و  م�صكن  داخل  ال�رشقة  ق�صية  يف 
حيثيات  م�رشوقة.  اأ�صياء  اإخفاء 

الق�صية تعود اإىل تقدم ال�صحية اإىل 
�صكوى  تقدمي  لغر�ض  ال�رشطة  مقر 
ر�صمية، �صد اإبنها الذي قام ب�رشقة 
املنزلية،  الأغرا�ض  من  جمموعة 
و  حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد  بعد 
رفقة  فيه  امل�صبه  توقيف  مت  عليه 

�رشيكه، و بعد التحقيق مع امل�صتبه 
و  امل�رشوقات  ا�صرتجاع  مت  فيهما، 
بعد ا�صتكمال الإجراءات، مت تقدمي 
امل�صتبه فيهما اإىل وكيل اجلمهورية 
عام  الأول  حق  يف  اأ�صدر  حيث 
غرامة  و  الإيداع  دون  نافذ  حب�ض 

دينار  األف  خم�صون  قدرها  مالية 
جزائري )50000دج( و يف حق الثاين 
عام حب�ض نافذ مع الإيداع وغرامة 
مالية قدرها مئة األف دينار جزائري 

)100.000دج(. 
�شيخ مدقن 

بعني قزام بتامرنا�شت  

�شرطة مترنا�شت 

ترحيل   11 رعية افريقي بتهمة 
االقامة الغري �شرعية 

توقيف �شخ�شني يف ق�شية �شرقة من داخل م�شكن 

بولية  زلفانة  بلدية  �صباب  طالب 
قطاع  على  القائمني  من  غرداية 
الريا�صة على التكفل بان�صغالتهم 
املتعلقة بتوفري املرافق الريا�صية 
بالبلدية،  تنعدم  التي  والرتفيهية 
اللعب  ف�صاءات  بتوفري  وذلك 
واأنهم  خا�صة  للت�صلية  ومراكز 
انعدام  ظل  يف  التهمي�ض  يعانون 
ل  حيث  باملنطقة  العمل  فر�ض 
اأوقات  لق�صاء  فيها  لهم  مكان 

فراغهم.
بزلفانة   املنطقة  �صباب  ا�صتكى 
الالمبالة  و  ال�صمت  �صيا�صة  من 

املحلية  ال�صلطات  متار�صها  التي 
مطالبتها  بعد  خا�صة  حقهم،  يف 
باإجناز مرافق ريا�صية و ترفيهية 
باملنطقة، اإل اأن مطالبهم مل تلقى 
اأي �صدى لدى اجلهات املعنية اإىل 

غاية كتابة هذه الأ�صطر. 
العزلة  يعي�صون  اإنهم  م�صيفني 
خارج  تعي�ض  ببلدية  والتهمي�ض 
اأنهم  مو�صحني  التنمية  نطاق 
املكان  اختيار  يف  كثريا  يحتارون 
فراغهم،  اأوقات  لق�صاء  املنا�صب 
يف ظل انعدام املن�صاآت الريا�صية 
الأحياء  اأن  رغم  والرتفيهية، 

تعرف كثافة �صكانية عالية، حيث 
ت�صكو  البلدية  اأن  بع�صهم  لنا  اأكد 
نق�صا فادحا يف املرافق احليوية 
من  التي  اجلوارية،  واملالعب 

�صاأنها اأن ترفع عنهم الغنب. 
عليهم  اخلناق  �صيق  الذي  الأمر 
اإىل  ينتقلون  بع�صهم  وجعل 
مالأ  اجل  من  املجاورة  البلديات 
مفيدة  اأ�صياء  يف  الفراغ  وقت 
الآفات  يف  الإنزلق  عدم  و 
تعود  التي  اخلطرية  الجتماعية 
املجتمع  على  و  عليهم  بال�صلب 
اأعرب  مت�صل  �صياق  ويف  ككل. 

لهم مع  البلدية يف ت�رشيح  �صباب 
اإ�صتيائهم  عن  »الو�صط«  يومية 
ب�صبب اأن ال�صنوات متر و مطالبهم 
اأن  و  بعيدا، خا�صة  اأ�صحت حلما 
معظمهم لديه ميولت يف ممار�صة 
�صباب  ينا�صد  وعليه  الريا�صة، 
بلدية زلفانة  مرة اأخرى ال�صلطات 
اإليهم،  اللتفات  ب�رشورة  الو�صية 
امل�صاريع  بع�ض  برجمة  اأجل  من 
وخا�صة  والثقافية  الرتفيهية 
يلقى  باأن  اأملني   ، الريا�صية 
اأقرب  يف  ا�صتجابة  هذا  مطلبهم 

الآجال .

يف وقت تلعب فيه ال�شلطات املحلية دور املتفرج  

غياب املرافق يوؤرق �شباب زلفانة بغرداية 

ترقية »ديارا�ش«  م�شبوقة ق�شائيا  ملديرة عامة م�شاعدة 

مطلوب اإن�شاف رئي�شة وكالة حت�شيل 
�شابقة لدى اأوبيجي ورقلة

.      مدير اأوبيجي ورقلة :املعنية حت�شلت على تعوي�ش ول علم يل باحلكم الق�شائي اجلديد 

اأحمد باحلاج 

التح�صيل  وكالة  رئي�صة  نا�صدت 
رئي�ض  من  �صابقا  ورقلة  باأوبيجي 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
ب�رشورة التدخل العاجل لدى دوائر 
الخت�صا�ض املعنية لفتح حتقيق يف 
املتكرر  التع�صفي  طردها  خلفيات 
اأربعة  على  حتوز  املعنية  اأن  رغم   ،
اأحكام ق�صائية ل�صالح، لكن اأوبيجي 
دفع  ومرارا  تكرارا  ف�صلت  ورقلة 
عدم  مقابل  املايل  التعوي�ض 
الرجوع ،كما اأنها منذ تويل من�صبها 
ورقمنة احلظرية    ا�صالحات  قدمت 
يف  املبا�رش  ال�صبب  وهو   ، بالوكالة 
طردها وذلك على خلفية  اكت�صاف 
م�صكوت  ظل  وخروقات  جتاوزات 
اليجار  مبخلفات  املتعلقة  و  عنها 
املعنية  جهتها  من   . قولها  ح�صب 
لرئي�ض  موجهة  مرا�صلة  يف  اأكدت 
»الو�صط  يومية  حتوز  اجلمهورية 

ترف�ض  اأنها  منها   ن�صخة  على   «
بالعودة  وتتم�صك  املايل  التعوي�ض 
ملن�صبها ،لتذهب بعدها اىل اأبعد من 
ذلك موؤكدة اأن رئي�صة دائرة املوارد 
املت�صبب  هي  ال�صابقة  الب�رشية 
عملها،  عن  اإبعادها  يف  املبا�رش 
م�صبوقة  الأخرية  هذه  اأن  العلم  مع 
وا�صتغالل  الإ�صاءة  بتهمة  ق�صائيا 

املدير  ذلك ميتنع  ورغم   ، الوظيفة 
العام متابعتها ق�صائيا با�صم الديوان 
و ل حتال على املجل�ض التاأديبي بل 
تتم ترقيتها مبا�رشة ملن�صب مديرة 
على  ر�صالة  كاأنها   ، م�صاعدة  عامة 
من  كل  وحماربة  الف�صاد  ت�صجيع 
با�صتطاعتكم  فهل  باإخال�ض  يعمل 
بها  �رشحت  التي  الثقة  اإرجاع 

اإن  و  كاأولوية  احلكومة يف خطابات 
بفتح  متم�صكة  فاملعنية  كذلك  كان 

حتقيق معمق يف خلفيات طردها .
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
توعد يف خرجاته  تبون قد  املجيد 
زمن  بانهاء  ال�صابقة  الإعالمية 
تهمي�ض الكفاءات  و ال�رشب بيد من 
حديد كل من ت�صول له نف�صه التعدي 

على قوانني اجلمهورية .
ديوان  مدير  قال  ثانية  جهة  من 
بولية  العقاري  والت�صيري  الرتقية 
ت�رشيح  يف  يو�صف  حمدي  ورقلة 
 ،« »الو�صط  يومية  مع  له  مقت�صب 
على  حت�صلت  بالق�صية  املعنية  اأن 
رجوعها  وا�صرتط  مايل  تعوي�ض 
الذي  املايل  التعوي�ض  با�صرتجاع 
اأنه ل علم له باحلكم  اأخذته موؤكدا 
 05 يف  ال�صادر  اجلديد  الق�صائي 
من  يعود  وعندما   ،  2020 فيفري 
له  التقدم  املعنية  باإمكان  العطلة 

باحلكم اجلديد .

طالبت رئي�شة وكالة التح�شيل �شابقا باأوبيجي ورقلة  »م ، ن«، من رئي�ش اجلمهورية ب�شفته القا�شي الأول 
بالبالد ب�شرورة التدخل العاجل لدى وزارة ال�شكن والعمران  واملدينة من اجل اإن�شافها باإيفاد جلنة حتقيق يف 

خلفيات طردها املتع�شف املتكرر رغم انها حتوز على اأربعة اأحكام ق�شائية ل�شاحلها .

بقرية  ال�صحي  الهيكل  يفتقر 
ببلدية  بوغفالة  �صيدي  غر�ض 
انقو�صة بورقلة  ، لأدنى املتطلبات 
تقدمي  على  امل�صاعدة  ال�رشورية 
ال�صحية املطلوبة، وهو  اخلدمات 
ما دفع مبر�صى القرية لتحمل عناء 
التنقل وم�صقة ال�صفر للم�صت�صفيات 
املجاورة بحثا عن العالج . نا�صد 
�صكان قرية غر�ض �صيدي بوغفالة، 
مقر  عن  كلم   25 انقو�صة  ببلدية 
ولية ورقلة، يف ت�رشيحات متفرقة 
لهم مع جريدة »الو�صط«، القائمني 
بالولية،  ال�صحي  القطاع  على 
املرفق  لدعم  العاجل  التدخل 
ال�صحي املتواجد بناحيتهم بجهاز 
الراديو  و اإيفاد الأطباء، بحكم اأن 
�صوى  يتوفر  ل  ال�صحي   املرفق 
مرة  يعمل  واحد،  عام  طبيب  على 
يف الأ�صبوع اأو الأ�صبوعني ، وهو ما 
ولد حالة من ال�صخط و ال�صتياء يف 
اأوا�صط ال�صكان، الذين توعدوا يف 

لل�صارع   باخلروج  اأكرث من منا�صبة، 
لل�صحة  املزرية   باحلالة  والتنديد 
املحلية، وهو ما بات ي�صكل هاج�صا 
لدى مر�صى القرية عموما و الن�صاء 
اخل�صو�ض،  وجه  على  احلوامل 
مواليدهن  ي�صعن  ما  عادة  اللواتي 
على حافة الطرقات، و�صط غياب 
راأ�صها  وعلى  املعنية  للم�صالح  تام 
املنتخبني، الذين ل يعرفون القرية 
النتخابية  املواعيد  خالل  �صوى 
املر�صحني   قوافل  اإليها  حتج  اأين 
 ، املت�رشرين  ندد  جهتهم  من    .
بالو�صعية الكارثية  للقطاع ال�صحي 
اأين  بوغفالة،  �صيدي  غر�ض  بقرية 
ورقلة،  ولية  وايل  منا�صدة  متت 
ب�رشورة   ، بو�صتة  ال�صديق  اأبوبكر 
للقرية  وتفقد  عمل  زيارة  برجمة 
للوقوف على اأمهات امل�صاكل التي 
يكابدها ال�صكان، اأمال يف انت�صالهم 
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�أ�صدرها  طالبية  �صحيفة  فاأول 
و�لأهايل  �لفرن�صيني  �لطالب 
�لقرن  مطلع  للجامعة  �ملنتمني 
م�صجعا  م�صارها  كان  ع�رش  �لتا�صع 
�إبر�هيمي  �لطالب   « ليتقلد  تاريخيا 
عنو�ن  على  �لإ�رش�ف  م�صوؤولية   «
عريق هو �لآخر لل�صحافة �لطالبية 
�ل�صباب   « بجريدة  �لأمر  ويتعلق 
» يف مطلع �خلم�صينات من  �مل�صلم 
�لقرن �ملا�صي و�لبارز �أن �لن�رشيات 
عليها  يجب  كان  �لتي  �لطالبية 
�لنطالق يف نقل جتربة » �ل�صحافة 
�لطالبية » يف جز�ئر �ل�صتقالل مل 
كيانها  وتو�ري  �لعدد  قليلة  �إل  تكن 
فجاأة وهذ� غري مفهوم يف �عتقادي 
»�ل�صحافة  �ختفت  فقد  �لذي 
�لطالبية يف �أهم �صياق تاريخي هام 
وقد  �ملعا�رشة  �جلز�ئر  تاريخ  يف 
مهتم  و�أنا  تقديري  يف  هذ�  ��صعف 
كا�صتاذ  �جلز�ئرية  �ل�صحافة  بتاريخ 
�لف�صاء �لطالبي يف �جلامعة  باحث 
�جلز�ئرية وجعله �أكرث �نغالقا بل مت 
كانت  قيم  �أي  من  و�إفر�غه  ت�صيي�صه 
�لطالبية  �حلركة  تاريخ  متجذرة يف 
�ل�صعف«   « مكن  هنا  �جلز�ئر  يف 
�لذي تبعه فر�غ يف �حلياة �لطالبية 
�حلركات  تاريخ  يف  يتاأمل  ملن 

�لنخبوية .
�إن �ل�صحافة �لطالبية عرب �لعناوين 

�ل�صحفية �مل�صار �إليها وهي جزء من 
�مل�صاهمة  هذه  يف  ��صتعر�صته  كل 
�صكلت يف حقب تاريخية هامة ف�صاء 
�جلامعيني  وللطلبة  للجامعة  نخبويا 
بثورة  منهم  �لعديد  �لتحق  �لذين 
�لن�رشيات  وكانت  �ملظفرة  �لتحرير 
ب�صكل  تن�رش  �لطالبية  و�ل�صحف 
منتظم ول تنقطع وحتمل حمتويات 
ومتنف�صا  �لأهمية  غاية  يف  نوعية 
للحركة �لإبد�عية �لطالبية و�رشعان 
ما �ختفى هذ� �لإيقاع رغم �لأ�صو�ط 
�جلز�ئر  قطعتها  �لتي  �لهامة 
�جلامعات  ت�صييد  يف  �ل�صتقالل 
وجتهيز �لف�صاء�ت فلم يتم �ل�صتغال 
�لتاريخية  �خللفية  وجود  رغم 
�لطالبية  �ل�صحافة   « �ملحفزة على 
لغرينا  فيها  �ل�صتثمار  مت  لو  �لتي   «
يف  �لطالبية  للحياة  منطية  �صورة 
�لت�صقت  طاملا  �جلز�ئرية  �جلامعة 
وحتى  �ملتابعني  وبنظرة  بالطالب 
ون�صاط  �لطالبي  للن�صال  �لفاعلني 
�لتنظيمات �لطالبية �لذي يرتكز يف 
حني  ..يف  مطلبية  لغة  على  �لغالب 
بارز  عنو�نا  �لطالبية  �حلياة  كانت 
�لذي  و�لإعالمي  �لفكري  لالإبد�ع 
�حلياة  �أثرت  تاريخيا  عناوين  نقلته 
�لفكرية وعززت من دور �لطالب يف 
ن�صال وطني �أ�صيل �إبان ثورة �لتحرير 

�ملظفرة وقل ذ�لك ب�صنو�ت .

ويفر�صه  �ملطروح  �ل�صوؤ�ل  ليبقى 
وتر�جعت  �ختفت  ملا   « �ل�صياق 
�ل�صحافة �لطالبية يف �جلز�ئر رغم 
وف�صاء�ت  طالبية  طاقات  وجود 
�لدور  و�إبر�ز  للن�صاط  متاحة 
ومقاربة  جديدة  حلة  يف  �لطالبي 
نوعية ...؟ �إين �عتقد �أن هذ� �ل�صوؤ�ل 
�لبحوث  من  للعديد  هام  مدخل 
�مل�صتفي�صة  �لأكادميية  و�لدر��صات 
�لتي يجب �أن ت�صتغل على �ملو�صوع 
فال  و�لإعالمية  �لتاريخية  باأبعاده 
�حلياة  ح�رش  �لإطالق  على  ميكن 
�أن�صطة  يف  �جلامعة  يف  �لطالبية 
يتحرك  ثابت ل  �إيقاع  حمدودة ويف 
فيه �لطالب �لذي كان قلما وروؤية يف 
حقب تاريخية م�صت كانت �صاغطة 

و�لإمكانيات فيها حمدودة للغاية .
�ن �جلامعة �جلز�ئرية هي �ملتنف�س 
�حلقيقي للنقا�س �لدميقر�طي �لبناء 
م�صار  لأي  �لفعال  �ملرتكز  وهي 
�ملعارف  تقود  متجدد  و�إ�صالح 
يف  �ل�صتثمار  فيها  ويتم  و�لعلوم 
طلبة  من  �لعلم  طالب  طاقات 
جامعيني ونخب جامعية قادرة على 
�إثبات �لدور �لطالبي يف م�صار�ت بناء 
�لدولة و�إثر�ء �مل�صار�ت �لإ�صالحية 
و�لرمزية  �لتنموية  باأبعادها  �لنوعية 
ولو عدنا �إىل �صحافة طالبية موؤطر 
�لعديد  تتجاوز  عميقة  بروؤية  كيانها 

للحياة �لطالبية  �ل�صكلية  �ل�صور  من 
�لقامات  �صتكون  جامعاتنا  يف 
للنقا�س  حقيقيا  ف�صاء�  و�جلامعات 
�لبناء �لنخبوي و�لعلمي و�صننتج جيال 
�لقادرين على ممار�صة  �لطالب  من 
�لدور �لطالبي �جلامعي و�لإعالمي 
يف  �جلامعة  بعد  �ل�صيا�صي  وحتى 
�ملقاربة  هي  وهذه  �لعام  �لف�صاء 
�لتي �أر�فع عنها منذ �صنو�ت ونعمل 
و�إعالميني  �أ�صاتذة  مع  �حلقيقة  يف 
على فتح نقا�س بناء عليها يف �لقادم 
يف  �صننظم  �إذ  هامة  حمطات  من 
هام  وطني  ملتقى  �لآجال  �أقرب 
�لطالبية  �ل�صحافة   « تاريخ  حول 
يف �جلز�ئر » و�ملحطات �لهامة يف 
ي�صتدعى يف  �أن  يجب  �لذي  �مل�صار 
�لوقت �لر�هن لعدة �عتبار�ت �لأهم 
فيها بناء دور للطالب �جلامعي خارج 
�إيقاع �لأن�صطة �ملعتادة و�إبر�ز كيانه 
فيه  تبني  �لذي  �ملجتمع  يف  �لفعال 
�جلامعة كل �لقيم و�ملعارف وتو�صل 
�لأر�صية  وت�صكل  �لتح�رش  فيه 
و�لتغيري  لالأ�صح  لأي م�صار  �خل�صبة 
�ملن�صود بعيد� عن �أي ت�صيي�س لدور 
�جلامعة وطالبها فهي موؤ�ص�صة بقيم 
توؤكده  ريادي  وبدور  �أ�صيلة  ثابتة 
يف  �لتاريخية  �ملحطات  من  �لعديد 

دول وجمتمعات .
يتبع

�ل�سح�فة �لطالبية حمط�ت ت�ريخية ت�ستدعي �لت�أمل 

بقلم اأ.د العربي بوعمامة /اأ�ستاذ 
التعليم العايل بجامعة م�ستغامن

منذ بروز اأوىل ال�سحف الطالبية 
العريقة يف اجلزائر اأبانت التجربة 
وامل�سار عن روؤية هامة يف حتريك 

الف�ساء اجلامعي ليكون مرتكزا 
حقيقيا للنقا�ش النخبوي وماأ�س�سة 

للدميقراطية احلقيقية التي تبني 
الأفكار وتتالحق فيها املعارف 

وتوجهات خمتلف القناعات 
ال�سيا�سية والتيارات الفكرية 

الفاعلة.

من بلدية �لبيو�س �صمال حتى منطقة 
ولية  برت�ب  جنوبا  �ملقيل  حجر�ت 
�لنعامة  �لظاهرة نف�صها و�إن �ختلفت 
لكننا  �أخرى،  �ىل  منطقة  من  حدتها 
�أن  �لدر��صة  هذه  خالل  من  �أردنا 
بالولية  معروفني  حيني  عند  نتوقف 
�لأول ببلدية �لعني �ل�صفر�ء  ومعروف 
لدى �صكان �ملنطقة بحي “بومريفق” 
�أحد �أكرب �لأحياء بالبلدية، وهو �حلي 
�حلا�رش بقوة وبالتايل حتول مع �لوقت 
�إىل مركز �صغط على �ملجل�س �لبلدي 
�مل�رشية  �صمال  و  بلخادم  حي  �أي�صا 
نتيجة  �لنائية  �لقرى  بع�س  و�أي�صا 
و�أ�صا�صيات  متطلبات  لكل  لفتقادها 
�حلياة �لكرمية و�ملر�فق �لتي يطالب 
وفق  يعي�صون  �لذين  �ل�صكان  بها 
جد  �جتماعية  ظروف  يف  م�صدرنا 
�صعبة وغري �إن�صانية مقابل تعذر �إن�صاء 
م�صاريع �أو عملية �لتكفل ب�صبب �لو�صع 
مت�صك  �أ�صباب  وعن  �لقانوين،  غري 
�لعائالت بهذه �لقرى وعدم �لرغبة يف 
�لعودة �إىل مناطق ح�رشية  ك�صف لنا 
�أحد �صكان �حلي قائال..  من �ل�صعب 
�لعودة و �لتخلي عن  مناطقنا �لريفية 
مقومات  �إىل  تفتقد  �لتي  �ملعزولة 
�حلياة من مو��صالت وهياكل قاعدية 
نتيجة لغياب م�صاريع �لتنمية و�لتهيئة 
م�صدرنا  يقول  وبالتايل،  �لالزمة 
�ملكان  بهذ�  �لعي�س  �صعوبة  حتملنا 
�نتظار  يف  �ملدن   �إىل  �لعودة  على 

مد�ر�س،  من  �لإد�رية  �ملر�فق  توفري 
�أمل  وعلى  �صحية  ومر�كز  مو��صالت 
�جتماعي...،  �صكن  من  �ل�صتفادة 
وتقريبا هي نف�س �لقناعة لدى �لكثري 
من �لنازحني �لذين ��صطرتهم �لع�رشية 
على  و�لتمركز  �لتموقع  �إىل  �ل�صود�ء 
مدة  لكن  موؤقتة،  ب�صفة  �ملدن  حافة 
وهي  �لزمن  مع  طالت  قد  �لقامة 
ل  جديدة  �أجيال  �أجنبت  �لتي  �لفرتة 
و�لق�صدير  �ل�صفيح  حياة  �إل  تعرف 
�أو  �لعودة  يف  �صعوبة  وجدت  وبالتايل 
�لتاأقلم مع معي�صة �أخرى مل ياألفوها..، 
�لعقيد  حي  فهو  �لثاين،  �حلي  �أما 
�صفح  حتت  �لو�قع  بامل�رشية  لطفي 
جبل عنرت  حيث �صكل مع �لوقت �أكرب 
حتد للمجال�س �لبلدية �ملتعاقبة  و مع 
تغيري  ح�صاب   على  �ل�صكاين  �لتو�صع 
تدريجيا  تال�صت  بعدما  �لبناء  منط 
�إىل  �ملكان  ليتحول  �لق�صدير  �صفائح 
جتمع �صكاين حقيقي، كما رفع لحقا 
�ىل  مطالبهم  �صقف  من  �حلي  �صكان 
حق �لتهيئة �لد�خلية  وحق �ل�صتفادة 

من مر�فق وهياكل �إد�رية.

غياب التنمية املتوازنة... 
اأ�سباب غّذت الظاهرة

لهذ�  �ملتتبعني  من  �لكثري  ربط  لقد 
غزت  �لتي  و�لظاهرة  �ل�صائك  �مللف 
وما  �لوطني  �لرت�ب  كامل  عرب  مدننا 
�لرب�مج  جملة  خلخلة يف  من  �أحدثته 

منها  خا�صة  �لتنموية  و�ملخططات 
للبلديات  و�لتعمري  �لتهيئة  خمططات 
مب�صكلة �لنزوح �ملتز�يد من �ملناطق 
حيث  �ملدن،  �إىل  �ملعزولة  �لريفية 
�صعوبة  �لبلديات  من  �لكثري  وجدت 
�ملختلفة  م�صاريعها  �صبط  يف  كبرية 
كال�صكن،  ح�صا�صة  قطاعات  يف 
�ل�صحة، �لتعليم وكذ� �صعوبة يف �صبط 
هذ�  وكل  �ملنتظمة  غري  �مليز�نية 
�إن  لتعرث  نتيجة  جاء  �ملتتبعني  بر�أي 
�لريفية  �لتنمية  �صيا�صة  ف�صل  نقل  مل 
�لدولة  عليها  علقت  �لتي  �ملدجمة 
�لنائية  باملناطق  للنهو�س  كثري� 
�ملو�طنني  �ن�صغالت  بكافة  و�لتكفل 
يف  �مل�صاهمة  �أجل  من  وتطلعاتهم 
�صيا�صة  وهي  مبناطقهم  تثبيتهم 
�لتجديد  خمطط  جت�صيد  �إىل  ت�صعى 
�لقت�صادية  �لتنمية  وترقية  �لريفي 
من  �ل�صتفادة  يف  و�لإن�صاف  للبالد 
�لالمركزية  �لقاعدية  �خلدمات 
مع  �لجتماعي  �لرت�بط  وتقوية 
�لريفية  �إحياء �ملناطق  �مل�صاهمة يف 
و�إعادة  �لت�صغيل  ظروف  بتح�صني 
�أجل  من  �لقت�صادي  لل�صري  �حلياة 
من  �لريف  عامل  على  �ملحافظة 
حيث حماية و��صتغالل كافة �لقدر�ت 
وقد  �ملتوفرة،  و�لطبيعية  �لفالحية 
�صجل باملنا�صبة تقرير جلنة �لفالحة 
�ل�صعبي  للمجل�س  �لتابعة  و�لري 
�لولئي لولية �لنعامة عدة مالحظات 

ومنها  �لربنامج  تعرث هذ�  �أ�صباب  عن 
�ملخططات  و�صع  يف  �لتن�صيق  عدم 
�لتن�صيق  وعدم  منطقة  بكل  �خلا�صة 
باإد�رة  �ملكلفة  �مل�صالح  بني  �أي�صا 
�لربنامج وهي خلية �لتن�صيط �لبلدية، 
و�لولية  �لد�ئرة  �لغابات،  حمافظة 
بني  �لندماج  نق�س  �إىل  بالإ�صافة 
�حل�صا�صة،  �لجتماعية  �لقطاعات 
�ل�صحة، �لرتبية، �لنقل و�لري مع جهل 
�ملو�طنني لهذه �ل�صيغة نتيجة لنق�س 

�لإعالم و�حلمالت �لتح�صي�صية.
ولية  �إن  �لقول  ميكن  �خلتام  يف 
�لنعامة  قد �صكلت �ل�صتثناء من حيث 
فبالإ�صافة  وتد�خلها،  �لظاهرة  تعقد 
وغياب  �لت�صحر  �أزمة  خملفات  �إىل 
بو�قع  �لنهو�س  و  �ل�صتثمار  �آليات 
�أكرث  طيلة  بها  ع�صفت  و�لتي  �لتنمية 
من ع�رشية �صاهمت ب�صكل �أ�صا�صي يف 
تغيري خريطة توزيع �ل�صكان و�لرتكيبة 
�لنوع  هذ�  بانت�صار  للمدن  �لعمر�نية 
و�حلماية،  لالأمن  طلبا  �لتجمعات  من 
كان للفي�صانات �لتي �رشبت �ملنطقة  
على  �ل�صغط  من  مزيد  فر�س  يف 
ول  كانت  �لتي  �لولئية  �ل�صلطات 
�لإد�رية  �ملعاجلة  �إىل  م�صطرة  تز�ل 
تقرير  وفق  للمت�رشرين  و�لقانونية 
�لعقار  �أزمة  تبقى  و  �لتقنية،  �للجان 
يف  �لدولة  م�صاريع  لتثبيت  بالن�صبة 
مبدن  �لأكرب  �لعائق  �لأحيان  غالب 

�لنعامة �حل�رشية

�سعوبة يف جت�سيد خمطط�ت �لتهيئة �لعمر�نية

حتولت العديد من التجمعات 
ال�سكانية غري ال�سرعية التي 

تو�سعت بطريقة غري قانونية على 
ح�ساب العقار العمومي  وبع�ش 

الأحياء املنت�سرة بعدة نقاط عرب 
دوائر وبلديات ولية النعامة اإىل 
�سبه قنبلة موقوتة ونقاط �سغط 

كبرية على ال�سلطات املحلية 
املطالبة يف كل الأحوال ب�سرورة 
الت�سوية القانونية لهذه املراكز 

�سواء ب�سرعنة الوجود القانوين من 
عدمه 

النعامة 

ميديا

النعامة: اإبراهيم �سالمي  
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تاريخ  يف  الثنائية  هذه  تطور  جيدا  لنفهم 
يجدر  الفرن�سي  االحتالل  �سد  الكفاح 
اإذ  املفاهيم،  من  على جملة  نتفق  اأن  بنا 
البد من تبيان الفرق الدقيق بني االحتالل 
بالدرجة االأوىل  واال�ستعمار، فاالأول يعني 
هيمنة  وهي  االأر�ض  على  الغازي  هيمنة 
با�ستعمال  وتتم  االأول  بالدرجة  ع�سكرية 
عن  االأر�ض  هذه  النتزاع  واالإرغام  القوة 
يعني  بينما  عليها  �سيطرته  وب�سط  اأهلها 
واقت�سادي  �سيا�سي  نظام  بناء  اال�ستعمار 
تلك  على  الغازي  هوية  ميثل  واجتماعي 
االأر�ض املحتلة مرورا بعملية طم�ض هوية 
نظمهم  من  وجتريدهم  االأر�ض  اأ�سحاب 
الفرن�سية  احلملة  انطلقت  لقد  التقليدية. 
مع  تتحول  وبداأت  احتالال  اجلزائر  على 
ا�ستعمار  اإىل  ع�رش  التا�سع  القرن  نهاية 
اجلزائريون  قاوم  االحتالل  فرتة  وطيلة 
ي�سمى  ما  اأو  امل�ساد  بالعنف  املحتل 
وقامت  امل�سلحة  ال�سعبية  املقاومات 
غاية  اإىل   1830 منذ  املحتل  �سد  حروب 
ق�سرية. مل  اإال يف فرتات  تهداأ  ومل   1916
الكفاح  فكرة  الفرتة  هذه  يف  تطرح  تكن 
الثقافية  املقاومة  باب  من  اإال  ال�سيا�سي 
والدينية. ومل ين�ساأ البعد ال�سيا�سي للكفاح 
العاملية  احلرب  بعد  اإال  اجلزائريني  لدى 
وبروز  اجلمعوية  احلركة  ن�سوء  مع  االأوىل 
االأحزاب  وتاأ�سي�ض  االأهلية  ال�سحافة 
احلركة  بعد  فيما  �سكلت  التي  ال�سيا�سية 
بعد  جاءت  التي  احلركية  وهي  الوطنية 
اال�ستعمارية  الظاهرة  ا�ستفحلت  اأن 
التي جتاوزت جمرد احتالل  اال�ستيطانية 
االأر�ض.  ترك العمل امل�سلح مكانه متاما 
تيار  ظهور  مع  ال�سيما  ال�سيا�سي  للعمل 
اال�ستقالل يف املهجر يف الع�رشينات من 
منذ  اجلزائر  يف  وتطوره  املا�سي  القرن 
عام  ي�سطدم  اأن  قبل  الثالثينات  منت�سف 

دفعه  الذي  الوا�سع  القمع  بحقيقة   1945
كانت  التي  ح�ساباته  يف  النظر  الإعادة 
طريق  عن  ال�سيا�سي  الكفاح  على  مبنية 
اأ�سكال  من  وغريها  واالنتخابات  القانون 
التيار  يفرط  اأن  ودون  ال�سيا�سي.  التعبري 
ن�ساأت  ال�سيا�سي  العمل  يف  اال�ستقاليل 
ال�سيا�سي  العمل  ازدواجية  مرة  الأول 
اإن�ساء  مع   1947 عام  امل�سلح  والعمل 
�سبه  تنظيم  وهي  اخلا�سة  املنظمة 
انت�سار  ال�سعب-حركة  حلزب  تابع  م�سلح 
ي�رشف  كان  الذي  الدميقراطية  احلريات 
يف  كان  وقد  خي�رش  حممد  �سيا�سيا  عليه 
الربملان  نائبا عن احلزب يف  ذاته  الوقت 
ميدانيا  املنظمة  قيادة  وتوىل  اجلزائري 
بله.  وبن  احمد  ايت  قبل  بلوزداد  حممد 
غري اأن تلك االزدواجية مل يكتب لها عمر 
عام  املنظمة  اأمر  اكت�ساف  بعد  طويل 
بني  اأع�سائها  جميع  وتفرق  وحلها   1950
الهجرة  اأو  ال�رشية  نحو  والفرار  االعتقال 
دخول  مع  تزامنت  التي  الو�سعية  وهي 
يف  الدميقراطية  احلريات  انت�سار  حركة 
مرحلة خمول و�سبات عميق انتهت بحرب 
زعامات طاحنة مل تتمكن حماوالت بقايا 
اللجنة  ت�سكلت يف  التي  املنظمة اخلا�سة 

الثورية للوحدة والعمل من اإنهائها. 
كردة  امل�سلح  العمل  يف  التفكري  عاد 
وتفكك  ال�سيا�سي  العمل  ف�سل  على  فعل 
نوفمرب  اأول  بيان  اأ�سماه  ما  اأطره وطغيان 
كان  الذي  البيان  هذا  الف�ساد.  خملفات 
ي�رش  مل  اجلديد  الثوري  العمل  عنوان 
عرب  بل  �رشاحة  امل�سلح  الكفاح  بعد  اإىل 
العمل  مقابل  املح�ض  العمل  بعبارة  عنه 
الكفاح  فجروا  الذين  اأن  ذلك  ال�سيا�سي 
االأ�سا�ض  يكونوا يف  امل�سلح عام 1954 مل 
اإال منا�سلني �سيا�سيني فما عدا قلة قليلة 
الع�سكري  العمل  �سيئا من  جدا ممن خرب 

وكرمي  بولعيد  وبن  واأوعمران  بله  بن  مثل 
فقد دخل اجلميع معرتك الثورة كمنا�سلني 
باملفهوم  للجهاد  متطوعني  م�سلحني 
التقليدي املوروث عن املقاومات ال�سعبية 
فيه  لتظهر  تكن  مل  الذي  املفهوم  وهو 
امل�سلح.   والعمل  ال�سيا�سي  العمل  ثنائية 
لقد جاء موؤمتر ال�سومام ليحدث ثورة يف 
بالعالقة  املرتبطة  والت�سورات  املفاهيم 
ما  اأول  اأن  اإذ  والع�سكري  ال�سيا�سي  بني 
فبعدما  البعدين  بني  الف�سل  هو  به  قام 
نوفمرب  اأول  يف  واحدا  �سيئا  يعنيان  كانا 
فقد ات�سح جليا الفرق بني جبهة التحرير 
التحرير  وجي�ض  �سيا�سية  كاأداة  الوطني 
زود  حيث  الع�سكري  للعمل  كاأداة  الوطني 
التي  الرتب  واأن�ساأ  بتنظيم حديث  اجلي�ض 
النظر  واأعاد  �سيا�سيون  منا�سلون  تقلدها 
يف نظام انت�ساره امليداين واأحدث نظاما 
جبهة  نظم  كما  والرواتب  للتعوي�سات 
التحرير الوطني باأن زودها بهيئات قيادية 
وطنية وحملية تعمل بالتن�سيق مع التنظيم 
الع�سكري والتنظيمات املدنية التي ن�ساأت 
مع بداية 1956. لقد �سار باالإمكان الف�سل 
بني ال�سيا�سي والع�سكري نظريا بعدما كان 
اخللط بينهما قد حمل بن بله من قبل اإىل 
جلي�ض  ممثال  عاما  قائدا  نف�سه  اإعالن 
طريق  عن  القاهرة  من  الوطني  التحرير 
من�سور اأ�سدره ووزعه على و�سائل االإعالم 

امل�رشية. 
قام  والع�سكري  ال�سيا�سي  الف�سل بني  بعد 
اأولوية  باإقرار مبداأ  اأي�سا  موؤمتر ال�سومام 
املبداأ  وهو  الع�سكري  على  ال�سيا�سي 
م�ستويات  تكن  مل  اإذ  اجلدل  اأثار  الذي 
الع�سكريني  الثورة  قادة  لدى  واحدة  فهمه 
واخلارج.  الداخل  قادة  وبني  وال�سيا�سيني 
فهم  يف  الت�سارب  اأن  الغرابة  من  ولعل 
هذا املبداأ ال يزال قاىما اإىل اليوم حتى 

الفهم  �ساد  فقد  اأنف�سهم.  املوؤرخني  لدى 
ال�سيا�سيني على  القادة  اأولوية  القائم على 
الع�سكريني لدى اأغلب القادة وعززت هذا 
الفهم �سيطرة ال�سيا�سيني على الع�سكريني 
االأوىل  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  تركيبة  يف 
بتواجد عبان ودحلب وبن خده وبن مهيدي 
)الذي �سار يوؤدي الدور ال�سيا�سي( مقابل 
كرمي من الع�سكريني. غري اأن ثمة �رشعية 
اأخرى اأكرث عمقا لهذه االأولوية وهي تنطلق 
امتدادا  اإال  يكن  امل�سلح مل  العمل  اأن  من 
انطلق  الذي  الراديكايل  ال�سيا�سي  للعمل 
مع جنم �سمال اأفريقيا واأن اإن�ساء املنظمة 
ال�سيا�سيون  اتخذه  قرار  ذاتها  اخلا�سة 
عام  للحزب  املركزية  اللجنة  واأقرته 
1947، وتنطلق كذلك من اأولوية االأهداف 
ال�سيا�سية على الع�سكرية اإذ اأن من ال�سعب 
التي  الع�سكرية  االأهداف  حتقيق  ت�سور 
تعني اإحلاق الهزمية بالقوات اال�ستعمارية 
جي�ض  وبني  بينها  الفارق  اإىل  بالنظر 
لذا  والعدة  العدد  يف  الوطني  التحرير 
اأحد  امل�سلح  العمل  اعتبار  الذكاء  من 
العمل  ال�سيا�سي �ساأنه �ساأن  الكفاح  اأدوات 
الديبلوما�سي. وهناك خلفية اأخرى تتمثل 
يف قطع الطريق اأمام االإدارة اال�ستعمارية 
امليدان  من  مفاو�سني  عن  تبحث  ال  لكي 
الع�سكري مثل ما حدث عام 1960 مع وفد 
جبهة  فتظل  االإليزيه  اإىل  الرابعة  الوالية 
التحرير الوطني املمثل ال�رشعي والوحيد 

لل�سعب اجلزائري يف كفاحه.
على  الداخل  اأولوية  مبداأ  غرار  وعلى 
ال�سيا�سي  اأولوية  مبداأ  ي�سمد  مل  اخلارج 
تغري  اأدى  فقد  طويال  الع�سكري  على 
الوطني  املجل�ض  داخل  القوى  موازين 
فيه  النظر  اإعادة  اإىل  اجلزائرية  للثورة 

متاما كما �سرنى يف احللقة املقبلة.
يتبع

�لأولوية بني �ل�سيا�سي و�لع�سكري

بقلم اح�سن خال�ص   

مل تكن بدعة منه تلك الإ�سكالت 
التي طرحها موؤمتر ال�سومام وحاول 
تقدمي اإجابات عنها، مرتبطة بو�سع 

موازين القوى اأثناء انعقاده، بل 
اأعاد طرح ما ظل منذ زمن بعيد 

مو�سوعات للجدل. ومن هذه 
الإ�سكالت تلك التي طرحتها ثنائية 
الكفاح امل�سلح والكفاح ال�سيا�سي �سد 

النظام ال�ستعماري منذ اأن وطاأت 
اقدامه اأر�ص اجلزائر. 

من ا�سكالت ال�سومام اجلزء 08 

 ، حتقيقات  بفتح  اجلمهورية  رئي�ض  اأمر 
يف الكثري من هذه الوقائع ، للوقوف على 
مالمح  ت�سكل   ، قرائن  لوجود   ، اأ�سباب 
اجلرمية ، وان هناك من يدفع اإىل ال�سحن 
على  الت�سوي�ض  اإىل  ي�سعى  ،و  االجتماعي 
العادية ، م�ستهدفا مرافقا  العامة  احلياة 
وطيد  ارتباط  لها   ، �رشورية  م�ساحلا  و 

باملوجبات احليوية املعي�سية .
باملاء  التزود  توقف  امل�ست�ساغ  غري  من 
ال  التي  الكربى  الواليات  يف  العيد  اأيام 
 ، العام  مدار  على  املاء  عنها  ينقطع 
يف  العطب  يح�سل  اأن  املنطق  غري  ومن 
حمطات ال�سخ اأو التحلية ع�سية عرفات ! 
ال يعقل اأن ي�سحب �سيخ بلغ من العمرعتيا 

مبلغا ال يقوى حتى على حمله ! 
اإن هذه االأحداث احل�سا�سة ، ال�سيما بعد 
اأمر ال�سلطات العليا و املتمثلة ويف رئي�ض 
، تبعث عن  اجلمهورية بفتح حتقيق فيها 
جرميا  طابعا  اكت�سائها  ل�سبهة   ، القلق 
باحلياة  مل�سا�سه  �سيا�سية  خلفيات  له   ،
للمواطنني، مع تزامنها مبنا�سبات  العامة 
يعي�سها  مالية  ظروف  يف    ، اإجتماعية 
املواطن جد ه�سة و منقب�سة ، فمن يكون 
خلف هذه االأحداث ؟ واإىل ما ي�سعى ؟ وما 
هي الو�سائل واالآليات ال�سيا�سية للت�سدي 

له؟
ال يختلف اثنان اأن اجلزائر عا�ست اأحداثا 
�سيا�سية  منكفات  جراء   ، دامية  �سيا�سية 
املنعطفات  اجتياز  و�سف  الميكن  لذا   ،
ال�سيا�سية احلادة ، التي عاي�سناها موؤخرا 
بالفوز  ال�سعبي،اإال  احلراك  اندالع  بعد 
رئا�سية  انتخابات  اإىل  بعد و�سولنا  الكبري 
مع  مت�سيا   . ع�سيب  ا�ستثنائي  ظرف  يف 

�رشائط الد�ستور و اإلزاماته .

 بعد �سعود اأ�سوات تقليدية تنادي بالفرتة 
اإعادة  عن  البحث  اإىل  �سعيا   ، االنتقالية 
�سيا�سية  مكت�سبات  وا�سرتجاع   ، متوقعها 
و مادية حققتها يف ظل النظام البائد من 
بعد عجزها عن   ، ال�سلطة  دواليب  داخل 
لها  �سعبي  متثيل  حتقيق  و  نف�سها  هيكلة 
تهديدا   ، ال�سعبية  ال�رشعية  يجعل  مما   ،
االإرادة  اأمام  اأمرها  لتقزم   ، لوجودها 
و  �سيا�سيا  بنهايتها  ينذر  مما   ، ال�سعبية 
�سعبيا ، بل قد يدفع اإىل حما�سبة املتورط 
انها  جنزم  نكاد  الذي  الف�ساد  يف  منها 

متورطة فيها . 
هي  اليوم   ، ال�سيا�سية  ال�رشعية  تبقى 
الرئي�سي  واملحور  واالأر�سية  املحك 
الذي تدور حوله عملية التحول و االنتقال 
الدميقراطي ، و لو نكتفي باالنتقام الذي 
نعي�ض متظهره اليوم يف الوقائع و االأحداث 
املذكورة اآنفا ، لكفانا دليل على اأن التغاير 
العنيف الذي انتهجته هذه الفئة هو الدليل 
على اأن هناك حرب �سامتة على ال�رشعية 
ب�ستى  ال�سابق  النظام  بقايا  طرف  من   ،
واإعادة   ، تقوي�سها  اإىل  ت�سعى   ، اأجنحته 
على  ال�سيا�سية  ال�ساحة  وتاأثيث  ترتيب 

مقا�سها ، و م�ساحلها ال�سيقة ؟ 
فما هي االآليات ال�سيا�سية حلماية ال�رشعية 

ل�سمان حتول دميقراطي حقيقي ؟ 
ا�ستعري هنا قوال ليورغن هابرما�ض مي�ض 
يقول  حني  جتذاباته  و  ال�سيا�سي  واقعنا 
دائما  املهدد  الدميقراطي  اخلطاب  اأن 
و   ، ال�سعبي  احلار�ض  يقظة  اإىل  بحاجة   ،
متثلها  التي  العقالنية  واإىل   ، اأوال  تدخله 
الفل�سفة ثانيا . اإن املجال ال�سيا�سي العام 
مالمح  ذات  جرائم  �سبهة  تكتنفه  اليوم 
الوثوب  اىل  فاعليها  ي�سعى   ، �سيا�سية 

على ال�رشعية التي يكمن اأ�سلها ، يف فتح 
املناق�سات واحلوار والتوا�سل و التحادث 
حول مطلب النظام ال�سيا�سي لالعرتاف به 
على انه حقيقي و عادل ، على اعتبار اأن 
لل�رشعية  املهمة  النتائج  اأحد  اال�ستقرار 
مع  التكيف  على  القدرة  اإىل  متتد  بل   ،
تواجهها  التي  االأحداث  و  التوترات  اأنواع 
و  املجتمع  �سخط  خلق  اىل  ت�سعى  التي 
النقا�ض  جماالت  فتح  فبعد   ، ر�ساه  هز 
لكل   ، الد�ستور  مو�سوع  حول  وا�سعا 
اأحد  معه  حتقق  مما   ، املجتمع  اأطياف 
اأبرز اأوجه احلداثة ال�سيا�سية ، بعيدا عن 
العوامل ال�سيا�سية املعا�سة يف ظل النظام 
ال  دهاليز  يف  ت�سنع  كانت  التي   ، ال�سابق 

يعرفها اأحد .
املقوم  باعتبارها   ، اليوم  ال�رشعية  اإن 
التحول  لعملية  الوحيد  االأ�سا�ض 
من  احلماية  تتطلب   ، الدميوقراطي 
منتجها االأ�سيل ، و عليها جتنب االأدوات 
اتقاًء   ، البائد  للنظام  املوؤثثة  الهام�سية 
، فمن غري املنطق من  لل�سبهة اجلارحة 
يف  ي�سارك  اأن   ، ال�سابق  النظام  �سارك 
 ، اليوم  ال�رشعية  حماية  او  بناء  عملية 
التي تاأ�س�ست على عملية الرف�ض ال�سعبي 
ال�سابق  ال�سيا�سي  بالنظام  يرتبط  ما  لكل 
جتمع  الذكر  �سبيل  على  اليوم  فنجد   ،
التي   ، الوطني  االإ�سالح  قوى  ي�سمى  ما 
انتهزت فر�سة هذا ال�سد ال�سيا�سي حماولة 
لل�رشعية  دعم  انها  على  نف�سها  تقدمي 
و  بامل�ساركة  �سيا�سيا  املتهمة  وهي   ،
ال�سابق  للنظام  ال�سيا�سية  البوائق  �رشعنة 
منهم  الكثري  تالحق  الف�ساد  ال�سوابق  كما 
و  القبول   ، ال�سيا�سية  املجازفة  فمن    ،
التي  املبادرات  هذه  مثل  يف  االنخراط 

تعترب اي�سا تهديدا لل�رشعية .
امل�سار  و  لل�رشعية  احلقيقي  احلامي  اإن 
هو   ، اليوم  الد�ستوري  الدميقراطي 
الذي  الرحم  هي  اإرادته  باعتبار  ال�سعب 
ال�سيا�سي احلايل  الظرف  و   ، منه  تولدت 
قوية  �سعبية  مبادرة  ي�ستوجب  االآن 
 ، منجزه  و  الد�ستوري  امل�سار  حلماية 
بعد التهديدات املتتالية ، التي ت�ستوجب 
يقظة احلرا�سة ال�سعبية ، و الت�سدي لهذه 
من  تبداأ   ، ح�سارية  بطرق  املناورات 
من خالل   ، االجتماعي  التوا�سل  ميادين 
جميع   ، لتعرية  االأفقي  التداول  تكثيف 
الطامعني  وك�سف   ، ال�سيا�سية  اجلرائم 
على  الوثوب  يحاولون  ممن  ال�سيا�سيني 
اال�ستقرار  زعزعة  خالل  من  ال�سلطة 
من  لتغلغل   ، م�سحون  �سيا�سي  جو  وخلق 
ا�ستحداث  اأو  موقعها  ا�سرتجاع  و  خالله 

مواقع جديدة لها .
البالد  تعي�سه  الذي  ال�سحي  الظرف  رغم 
املجال  ي�سهد  الذي  التدافع  هذا  مع   ،
ال�سعب  يعترب  الذي  و   ، العام  ال�سيا�سي 
من  بل  ال�رشوري  من  �سار   ، له  �سحية 
احلية  ال�سعبية  القوى  حترك  الواجب 
بكل  و  امل�ستويات  وعلى جميع  احلقيقية 
و  لتهديدات  الت�سدي  اأجل  ، من  االأدوات 
 ، بال�رشعية  حتدق  �سار  التي  املخاطر 
الت�سدي  مع   ، ال�سعب  معاي�ض  م�ستعملة 
يف  تطمع  التي   ، ال�سيا�سية  للطفيليات 
اليقل  التي  و   ، الو�سع  يف  اال�ستثمار 
ال�سابق  النظام  لفيف  بقايا  عن  خطرها 

املتهم يف االأحدث اجلبانة ال�سابقة

�لآليات �ل�سيا�سية �ل�سعبية حلماية �ل�سرعية 

توقف التزود باملاء اأيام العيد ، 
م�سحوب بانقطاعات يف الكهرباء 
، رافقهما نق�ص حاد يف ال�سيولة 
يف مكاتب الربيد ، بعد عمليات 

�سحب مبالغ كبرية ، اتهمت براءة 
هذه العملية ، مزال املواطن يعي�ص 

تداعيتها ليومنا هذا ، و نعي�ص 
هذه الأيام تذبذب كبري يف تدفق 

الأنرتنات ، بعد اأن خلف تذمرا 
وا�سعا لدى م�ستعمليه ، قد يعطل 

الكثري من امل�سالح ، والتذكري 
بحرائق الغابات املتزامن و يف نف�ص 
اجلهة ، قد يعترب من نافلة القول . 

يقظة احلرا�ص ال�سعبي

بقلم الوليد فرج
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م�سامعنا  اأغدقوا  لطاملا  الذين  وهم 
تتحدث  وفيديوهات  وحما�رضات  بخطب 
عا�سها  وعظيمة  نبيلة  و�سيرّ  بطوالت  عن 
هذا  اأو  التاريخي  القائد  هذا  و�سنعها 
واالإمام..    والوزير  اخلليفة  حتى  اأو  االإمام 
حادثة  عن  الزمالء  اأحد  اأطلعني  .موؤخرا 
ما  اأدراكم  الطربي)وما  كتاب  يف  تاريخية 
اأوال  ذكرها  عن  �سخ�سيا  اأ�ستحي  الطربي( 
وثانيا  االإن�سانية  واالأخالق  تتنافى  الأنها 
الأنها �ست�سعني يف مو�سع املغ�سوب عليهم 
الرتاث  حرا�س  بع�س  طرف  وعنهم.من 
الرتاث  باأن  يروا  الذين  املقد�س,   العربي 
اأو  فيه  التخدي�س  ميكن  وال  اأحمر  خط 
عرثاته  من  لكثي  التطرق  اأو  به  امل�سا�س 
حتى وهو مكتوب باحلرف والرقم واالإ�سناد 
العاهات  اآالف  بداخله  واأن  حتى  )اأي 
وتنبههم   تذكرهم  اأن  بعد  والت�سوهات( وهم 
عن ذلك يجدون لك مقلبا)عفوا( مهربا باأن 
�سعيف  واأنه  ثقة  لي�س حمل  ناقله  اأو  راويه 
من  باأن  تفهم  اأن  اإال  عليك  ما  املنت.)وهنا 
اأمثال الطربي وغيه يكذبون علينا ويقدمون 
لنا كالما خاِل  وعارمن ال�سحة(.... احلادثة 
التي �سدمتني هي الأحد الزعماء التاريخيني 
ببطوالتهم.وكنا  ال�سغر  منذ  تفاخرنا  .ممن 
املفرت�سة  �سوره  نقطع  �سغار  ونحن  حتى 
على املقررات الرتبوية ون�سعها على غالف 

واملدافع  ملهمنا  وهو  ال  كيف  كراري�سنا. 
وال�سليبيني  االأعداء  وقاهر  حيا�سنا  عن 
الطربي  كتاب  يف  والغريب  مكان؟ا  كل  يف 
من  غيهم  اأو  امل�سعودي  اأو  كثي  ابن  اأو 
الكتب وامل�ساند التي هي يف االأ�سل الرتاث 
طرف  من  ومنبع  منهل  ظل  الذي  املكتوب 
هذا  و�سهامة  بطولة  جتد  اأنك  املحدثني. 
الرجل ويف باب اآخر جتد عرثاته.وهنا تقع 
اأبان  نف�سه  املوؤرخ  الأن  تاريخية  م�سكلة  يف 
عقل...اأنقتنع  يقبلها  ال  التي  تناق�ساته  لك 
باجليد منه اأم بال�سيئ...وهل من املنطقي 
ممن  تلك  اأو  ال�سخ�سية  هذه  اأن  واملعقول 
�رضط  واالأمة  االإ�سالم  ركائز  اأحد  متثل 
املزدوج. التناق�س  هذا  تعي�س  اأن  عليها 
واأن ما يفعله هو يف االأ�سا�س خمالف لل�سنة 
احلميدة وحتى القراآن الكرمي نف�سهـ  اأي واهلل 
ال�سوؤال  فقط  هنا...  حية  اأمثلة  نذكر  وال  ـ 
االأ�ساتذة  باإحلاح..ملاذا  نف�سه  يطرح  الذي 
الكرام ونق�سد الذين نقلوا لنا يف املقررات 
املدر�سية ويف جميع ال�سعب.اأو حتى الكتب 
,واأولئك  املعار�س  امل�سورّقة يف  امل�سهورة  
امل�سجلة. املحا�رضات  يقدمون  الذين 

عملوا عمل 
هذه  لنا  و�سفوا  املربح,يوم  االإنتقاء 
ي�سادفوا  اأمل  ـ  املطلق  بكمالها  ال�سخ�سية 
اأو تلك  اأثناء بحوثهم هذه املف�سدة  يا ترى 

اجليد  يفرزون  وراحوا  حتا�سوها  اأنهم  .اأم 
اأو  اللغط  هذا  ويتجاوزن  فقط  واحل�سن 

ذاك؟ا
ولي�س  االأمور  لن�ست�سف  نتحدث  هنا  نحن 
ال�سيوخ  بع�س  هم   الطعن.كما  الأجل 
يف  باحث  اأي  ي�سفون  دوما  واملت�سددين 
بل  ومهرطق  امللة  عن  خارج  باأنه  الرتاث 
اأنه  من  الرغم  على  .هذا  وزنديق  مرتد 
.وبكل  باملراجع  والرتقيم  بال�سند  يتحدث 
املكتوب. الرتاث  هذا  يف  موجود  هو  ما 

والذي و�سلنا عن طريق العلماء واملحدثني 
واملوؤرخني..فكيف لنا اأن نكذبهم اأو نرد ما 
االأحايني  ذكروه وهم يف غالب  اأو  به  جاوؤوا 
....ملاذا  يكونوا كذلك  ثقة...واإن مل  رجال 
واالأئمة  املعا�رضين  امل�سايخ  من  الكثي 
اإذا و يتكوؤون  اأ�سا�سية  اإليه كمراجع  يعودون 

عليها يف خطابه الديني والوعظي.
بني  الت�سادم  م�سكلة  اأولد  ح�سبي  هذا  كل 
للعقل)اإ�سكالية  م�ستخدمني  وبني  ناقلني 
اإ�ستخدامه  النقل والعقل( فالذي ينقل دون 
يعترب طرفا غافال عن احلقيقة,هذا  للعقل 
اآيات عدة حتث على  على الرغم من وجود 
�ساأن  واإعالء  وامللكون  الكون  يف  التدبر 
العقل)اأفال يعقلون ..اأفال يتدبرون( ووجوب 
ولي�س  والب�سية  التب�رض  مفعول  �رضيان 
للجميع  يقدم  بذلك  وهو  فقط؟ا  الب�رض 

كل  عن  يتغا�سى  التاريخي..حني  الزيف 
)اأي  واملرجع  املخطوط   هذا  يف  جاء  ما 
االأ�سا�س  هذا  هواه(وعلى  ح�سب  يقتني 
الرتاث.واإعادة  هذا  بتنقية  الكثيون  نادى 
ال�سوائب  اإبعاد  بعملية  .مرفوقا  كتابته 
وراء  اأجياال  تذهب  ال  حتى  عنه  وال�سكوك 
من  التاريخي.فكثي  الوهم  �سحايا  اأجيال 
الدرا�سات التي نقراأها هنا وهناك اأبانت لنا 
باأن يد امل�ست�رضقني وكثي من االإ�رضائليات 
وهي  تراثنا  يف  تدخلت  اليهوديات  وحتى 
اإغراقنا  اأجل  اخلبيثة.من  بنواياها  معروفة 
لن  و�سدمات  تناق�سات  يف  م�سلمة  كاأمة 
ومن  االأر�س  اهلل  يرث  حتى  منها  نخرج 
حال  ذلك....وما  يف  جنحوا  عليها...وفعال 
االأمة العربية امل�سلمة اليوم اإال دليل وا�سح 
التي وقعت..فقد كان  على تلك االإنزالقات 
الغرب ذكيا جدا يوم كنا نحن نتجرع الفقر 
والت�رضيد وحتت �سطوته. وال منلك مطابع 
باالأ�سواك  مليئا  طريقا  لنا  ر�سموا  فقد 
والظلمات.حتى ال نفكر اأبدا يف �سيء اإ�سمه 
النه�سة اأو اال�ستفاقة,مت تخديرنا املق�سود 
العربي  العقل  ويعي  فاعل...فليعلم  بفعل 
ال  ومكائد.حتى  د�سائ�س  من  له  ماُخطط 
الكربى...وما  واالأمم  التقدم  بركب  يلحق 
اأجمل ذكر احلقيقة ال�سفافة حتى وهي مرة 

مرارة العلقم.

�أنتم تنهلون من �لرت�ث ....ونحن كذلك؟�

الر�سالة موجهة للعلماء الأجالء 
والباحثني يف التاريخ الإ�سالمي, 
وكذا اإىل املتيمني بع�سق الرتاث 

واملوؤرخني,وكل من يريد اأن 
يطلع وي�ستقرىء التاريخ العربي 
القدمي منذ بزوغ فجر الإ�سالم..

و�سول اإىل انهيار الدولة العثمانية 
ووهنها. .

واقعنا

بقلم:جمال ن�سراهلل

اخلارجي  الوفد  ح�سور  عدم  اأ�سباب 
لأ�سغال املوؤمتر: 

ي�ستعر�س الدكتور عبد النور خيرث االأ�سباب 
التي اأدت اإىل غياب اأع�ساء الوفد اخلارجي 
ال�سومام,  موؤمتر  يف  امل�ساركة  عن  للثورة 
اإىل  الرئي�سي  ال�سبب  اأن  اإىل  ذلك  واأرجع 
بني  قائما  كان  الذي  ال�سديد  اخلالف 
القائدان اأحمد بن بلة وعبان رم�سان, وقد 
الذي  املوقف  هذا  على  تدل  دالئل  قدم 
التنفيذية  القيادة  بلة جتاه  اأحمد بن  اتخذه 
العا�سمة  قيادة  الداخل ممثلة يف  للثورة يف 
بخطوات  تقوم  اعتربها  والتي   ,)ZAA(
انفرادية واأعرب عن ا�ستنكاره ال�سديد لها, 
مو�سحا اأنها كانت ترى باأن الوفد اخلارجي 
للثورة يعد جمرد بعثة مكلفة مبهام حمددة, 
ولي�س له اأي ثقل �سيا�سي حتى يكون مبثابة 
التحرير  جبهة  قيادة  ميثل  الذي  اجلناح 
الوطني يف اخلارج, واأ�سار اأي�سا اإىل القطرة 
التي اأفا�ست الكاأ�س هو الطلب الذي قدمه 
عندما  الوفد  اأع�ساء  اإىل  رم�سان  عبان 
طلب منهم اإر�سال ممثل اأو اثنني عنهم, واأن 
للم�ساركة  الدعوة  بها  اأر�سلت  التي  ال�سيغة 
احلجم  تعك�س  وال  مقبولة  غي  املوؤمتر  يف 
واأنها  اخلارجي,  الوفد  الأع�ساء  احلقيقي 
الوفد  اأع�ساء  ال�ست�سغار  مق�سودة  حماولة 
الذين احتج عليهم عبان رم�سان يف ر�سائله 
العديدة وطالبهم بعدم التحدث با�سم جي�س 

التحرير الوطني يف اخلارج. 

عبان  بني  النظر  وجهات  ت�سادم 
رم�سان واأحمد بن بلة: 

جمع الدكتور عبد النور خيرث على جمموعة 
من االأدلة التي اأطلق عليها ت�سمية ال�سواهد 
املدللة على ت�سادم وجهات النظر بن عبان 
االإطار  هذا  ويف  بلة,  بن  واأحمد  رم�سان 
اخلارجي  الوفد  لعنا�رض  قدر  لو  يقول: 
وقع  ال  يحدث  اأن  املوؤمتر  اأ�سغال  ح�سور 
ا�سطدام مبا�رض بني اأحمد بن بلة وبني عبان 
ت�سادمت  قد  الرجالن  اأن  باعتبار  رم�سان, 
اأفكارهم واختلفت طريقة تفكيهم وكان كل 
واحد منهما يفر�س االقرتاحات التي يقدها 

االأخر وا�ستدل باأمثلة اأهمها: 

التي  الكل االقرتاحات  رف�س عبان رم�سان 
تقدم بها الوفد اخلارجي فيما يتعلق باإن�ساء 

حكومة موؤقتة يف اخلارج. 
يتعلق  مل�رضوع  اأي�سا  رم�سان  عبان  رف�س 
ع�سوا   12 من  م�سكلة  عليا  جلنة  باإن�ساء 
قيادة  خاللها  من  واخلارج  الداخل  يتقا�سم 

الثورة. 
من  الوفد  لعنا�رض  رم�سان  عبان  حتذير 
مع  ر�سمية  الغي  االت�ساالت  يف  اال�ستمرار 

الفرن�سيني. 
الوفد  الأع�ساء  رم�سان  عبان  مطالبة 
و�سفراء  كوزراء  الت�رضف  بعدم  اخلارجي 
على  برتكيزهم  اأح�س  عندما  االأوان  قبل 
يف  اأداهم  وتراجع  الدبلوما�سية  اجلهود 

اجلانب املتعلق بالدعم اللوج�ستيكي. 

ق�سة الر�سالة امل�سبوهة تثري حفيظة 
عبان رم�سان:

فقد  خيرث  النور  عبد  الدكتور  راأي  بح�سب 
كانت ق�سية الر�سالة امل�سبوهة املوجهة اإىل 
1955م  عام  نهاية  يف  ب�سي  �سيحاين  القائد 
من طرف اأع�ساء الوفد اخلارجي ممثلني يف 
�سخ�س اأحمد بن بلة, اإحدى االأ�سباب التي 
اأثارت حفيظة عبان رم�سان, خ�سو�سا بعد 
اأن قامت �سحيفة لوموند الفرن�سية بن�رضها 
اأن ا�سرتجاعها اجلي�س  على �سفحاتها بعد 
اال�ستعماري الفرن�سي خالل معركة اجلرف 
بتب�سة, حيث ت�سمنت هذه الر�سالة دعوة اإىل 
احلدودية  واملناطق  االأوىل  املنطقة  قادة 
املركزية  القيادة  على  التمرد  اإىل  ال�رضقية 
كان ي�رضف عليها عبان رم�سان, وهو  التي 
توجيه  اإىل  رم�سان  بعبان  دفع  الذي  االأمر 
حممد  اإىل  اللهجة  �سديدة  ر�سالة  يوجه 
خي�رض ممثل الوفد اخلارجي اأعلن فيها اأنه 
اإذا مت اإثبات تورط بن بلة يف ذلك امل�سعى 

فاإنه كان ي�ستحق ال�سنق.  

الوفد اخلارجي للثورة اجلزائرية كان 
معزول عما كان يحدث يف اجلزائر: 

يتوقف الدكتور عبد النور خيرث كذلك اأمام 
الوفد  اأع�ساء  اأدت عزل  التي  االأ�سباب  اأهم 
اخلارجي عما كان ي�سهده داخل اجلزائر من 

ان�سغال  بعد  االأ�سعدة,  جميع  عن  تطورات 
خي�رض  الثالثة  اخلارجي  الوفد  عنا�رض 
الدبلوما�سية  باجلهود  اأحمد  واآيت  بلة  وبن 
اإن�ساء حكومة يف اخلارج والتي  اإىل  الرامية 
كان يجري يف  زادت يف حجم عزلتهم عما 

الداخل, ويت�سح ذلك يف النقاط االأتية: 
بلة  لنب  حافزا  تكن  مل  املتوترة  العالقة 
هذا  ولعل  املوؤمتر,  يف  امل�ساركة  اأجل  من 
االأخذ  اإىل  نزوعه  ال�سيء  بع�س  يف�رض  ما 
من  حذره  الذي  الذيب  فتحي  بن�سيحة 

املغامرة بالتوجه اإىل اجلزائر.
واإ�سبانيا  نيويورك  يف  اأحمد  اأيت  تواجد 
لفرتة ا�ستمرت ب�سعة �سهور ومل يطلع على 
امل�ساعي اجلارية يف الداخل من اأجل عقد 

موؤمتر ال�سومام اإىل فرتة ما بعد انعقاده. 
يف  عزلته  يف  بو�سياف  حممد  ا�ستمرار 

اإ�سبانيا وعند احلدود املغربية.
اأحمد بلة وحممد خي�رض  تركيز كل من بن 
الوفد  م�ساركة  على  العمل  نحو  ي�سب  كان 
كان  التي  املغاربية  الندوة  يف  اخلارجي 
اأكتوبر  اأواخر  يف  تون�س  يف  عقدها  مزمعا 

1956م. 
هذا  اأن  خيرث  النور  عبد  الدكتور  واعترب 
ال�سديد يف  كان يعرب عن االختالف  الو�سع 
يف  املركزية  القيادة  بني  االأولويات  حتديد 
الذي  اخلارجي  الوفد  وبني  اجلزائر  مدينة 
القاهرة  بني  م�ستتة  البارزة  عنا�رضه  كانت 
الثمانية  ال�سهور  طيلة  ونيويورك  واإ�سبانيا 

االأوىل من عام 1956م. 

الوفد اخلارجي لرف�ض  اأع�ساء  دوافع 
اأر�سية موؤمتر ال�سومام: 

النور  عبد  الدكتور  و�سح  ذلك  جانب  اإىل 
اأع�ساء  قدمها  التي  الدوافع  بع�س  خيرث 
اأر�سية موؤمتر  الوفد اخلارجي الأجل رف�س 
اإىل  مايلي:  ال�ساأن  هذا  وكتب يف  ال�سومام, 
ملوؤمتر  التمثيلية  ال�سفة  يف  الطعن  جانب 
ذهب  عنه,  الغائبني  طرف  من  ال�سومام 
ت�سمنت  قراراته  اأن  اعتبار  اإىل  هوؤالء 
االأ�سا�سية  التوجهات  عن  خطيا  انحرافا 
الهدف  �سياغة  اإعادة  متت  عندما  للثورة 
نوفمرب  اأول  بيان  يف  حتديده  مت  الذي 

الدولة  عن  االإ�سالمي  البعد  اأبعد  ب�سكل 
بنائها  اإعادة  املاأمول  امل�ستقلة  الوطنية 
القراءات  من  الرغم  على  اال�ستقالل.  بعد 
كانت  التي  امل�ساألة  هذه  حول  املختلفة 
اأن  حتى  املوؤمترين  بني  كبي  جدل  نقطة 
بع�س امل�سادر اأ�سارت اإىل اأن زيغود يو�سف 
باالن�سحاب  من  هددا  مزهودي  واإبراهيم 
من املوؤمتر, اإال اأن تربير عبان رم�سان لتلك 
جنح  ال�سومام  اأر�سية  يف  الالئكية  اللم�سة 
يف جتاوز ذلك االختالف. عندما متكن من 
اإقناع رفاقه باأن ذلك التغيي كان يهدف اإىل 
ت�سهيل اجلهود الرامية اإىل احتواء الي�ساريني 
والراأي  املعتدلني  تاأييد  وك�سب  اجلزائريني 

العام الفرن�سي.

راأي املوؤرخ حممد حربي: 
براأي  خيرث  النور  عبد  الدكتور  ا�ستدل 
اأن  اإىل  ذهب  الذي  حربي  حممد  املوؤرخ 
حول  االختالفات  يف  احلقيقي  الرهان 
ال�رضاع  يف  يكمن  كان  ال�سومام  قرارات 
اأن  باالإمكان  ي�سبح  فاإنه  القيادة,  حول 
رم�سان  عبان  تربيرات  من  كل  نف�رض 
امل�سللة ومواقف بن بلة املدافعة عن البعد 
مما  اأكرث  ميكيافلية  كانت  باأنها  االإ�سالمي 
يف  واحلجة  مبدئي,  موقف  عن  تعرب  كانت 
الظروف  له  �سمحت  الذي  بلة  بن  اأن  ذلك 
اأخطر  قرارات  على  باالإ�رضاف  التاريخية 
املتعلق  اجلانب  يف  ال�سومام  قرارات  من 
بتوجهات الدولة امل�ستقلة, جتاوز بنف�سه يف 
موؤمتر طرابل�س يف جوان 1962م ذلك البعد 
وبتاأييد من عنا�رض ي�سارية يف �سفوف جبهة 
عبان  عليها  اعتمد  كالتي  الوطني  التحرير 
رم�سان يف �سياغة وحترير اأر�سية ال�سومام 
يف اأوت 1956م.كما اأن عبان رم�سان مل يكن 
مترير  اإىل  الرامية  النوايا  من  بريئا  اأداوؤه 
توجهاته العلمانية بعدما جنح يف تقزمي دور 
القيادة التاريخية التي كان يعرب عنها بن بلة 
االأوىل  املرحلة  يف  اخلارجي  للوفد  كممثل 
1956م,  اأوت  اإىل   1955 اأفريل  من  املمتدة 
ثم باإبعاد كل من بن بلة وخي�رض واآيت اأحمد 
مركزي  تنفيذي  جهاز  اأول  من  وبو�سياف 

للثورة التحريرية. 

نظرة �ملوؤرخ عبد �لنور خيرث �إىل موؤمتر �ل�صومام

بقلم :طارق عزيز فرحاين

يف هذا العدد من جريدة" الو�سط" 
�سن�ستعر�ض بع�ض الأفكار التي 

تناولها املوؤرخ اجلزائري عبد 
النور خيرث حول موؤمتر ال�سومام, 

و�سنقف عند نظرته اخلا�سة 
للموؤمتر, باعتبار اأن الدرا�سة التي 
قدمها واملو�سومة بـتطور الهيئات 

القيادية للثورة التحريرية 1954-
1962م, لنيل �سهادة الدكتوراه 

يف التاريخ املعا�سر, من ق�سم 
التاريخ جامعة اجلزائر خالل 
املو�سم اجلامعي 2005-2006م, 

تعد دار�سة اأكادميية قيمة قدم 
من خالل املوؤرخ ما ا�ستطاع جمعه 

من مادة تاريخية حول املوؤمتر, 
واأرفقها براأيه اخلا�ض متعمدا يف 

ذلك على التحليل والنقد واملقارنة 
لي�سل يف الأخري اإىل نتائج دقيقة 

تعترب قيمة م�سافة للمدر�سة 
التاريخية اجلزائر. 

////////
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الإعداد والتح�ضري لعمليات 25 اأوت 
1958م بفرن�ضا

م�س�ؤول  ب�داود  عمر  ال�سيد  ل�سهادة  ا�ستنادا 
يف  بفرن�سا  ال�طني  التحرير  جبهة  فيدرالية 
فاإن  1962م  اإىل  1957م  من  املمتدة  الفرتة 
الفرن�سية  للأرا�سي  امل�سلح  العمل  نقل  فكرة 
مدة  منذ  ب�ساأنه  التفكري  مت  لقرار  نتيجة  كانت 
والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  اأ�سدرت  وبذلك  ط�يلة 
الفيدرالية  على  امل�س�ؤولني  اأول  اإىل  تعليماتها 
بالتدابري  القيام  ق�سد  م�سلحة  هيئة  لتاأ�سي�س 
اىل  الفيدرالية  جلان  تعر�س  واإثر  املنا�سبة، 
اأ�رشفت  التي  املتتابعة  االعتقاالت  من  جملة 
تاأخري  اأ�سفرت يف  اال�ستعمارية  ال�سلطات  عليها 
العمليات،  تلك  وتنفيذ  الت��سيات  تلك  تطبيق 
عبان  طرف  من  ب�داود  عمر  تعيني  مت  وبذلك 
»ج  احتادية  راأ�س  على  جديد  كقيادي  رم�سان 
ثلث  له  �سلمت  انتقاله  واأثناء  بفرن�سا  و«  ؛ت؛ 
تعليمات ت�سمنت �رشورة القيام بفتح جبهة ثانية 
بها،  الفدائية  العمليات  تنفيذ  ومبا�رشة  بفرن�سا 
ويف هذا ال�سدد يق�ل عمر ب�داود: »حر�سا على 
ت��سلنا  والتنفيذ،  التن�سيق  بقرارات جلنة  العمل 
يف ربيع 1958 اىل التطرق اىل اجل�انب التطبيقية 
املتعلقة ب�احدة من التعليمات ال�سادرة عن جلنة 
التن�سيق والتنفيذ اال وهي نقل العمل امل�سلح اىل 
�سبكتنا  مد  من  االنتهاء  ،وبعد  الفرن�سي  الرتاب 
وتعبئة اإمكانياتنا املالية واملادية وو�سع نظمنا 
التح�سري  وهياكلنا �سبه ع�سكرية مل يبقى �س�ى 
دع�ة  مت  ،وبذلك  اإلينا  امل�كلة  املهمة  لتنفيذ 
يف  الكربى  امل�سالح  وم�س�ؤويل  ال�اليات  روؤ�ساء 
م�ساألة  يف  لتباحث  تن�سيقي  الجتماع  الفيدرالية 

فتح اجلبهة الثانية يف فرن�سا« 
وبخ�س��س هذا االجتماع يق�ل علي هارون: » يف 
ك�ل�نيا على  وب�س�احي  �سهر ج�يلية عام 1958 
الفيدرالية  باأملانيا  الراين  لنهر  الي�رشى  ال�سفة 
حتديدا باأحد بي�ت ال�سباب عقد اجتماع خا�س 
جلبهة  الفيدرالية  اللجنة  اأع�ساء  �سم  وطارئ 
التحرير ال�طني بفرن�سا وقادة ال�اليات االأربعة، 
وهم على الت�ايل عمر ب�داود م�س�ؤول الفيدرالية 
وعلي  اخلا�سة  املنظمة  عن  ب�عزيز  وال�سعيد 
عن  والدفاع  واالإعلم  ال�سحافة  على  هارون 
امل�ساجني اإ�سافة اىل قدور العدالين، عبد الكرمي 
ال�س�ي�سي، حمادة حداد، عم�ر غزايل، اإ�سماعيل 
اأعمال  جدول  وت�سمن  ب�معزة،  والب�سري  املانع 
والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  قرار  مناق�سة  االجتماع 
اخلا�س ب�رشورة نقل العمل امل�سلح اإىل اأرا�سي 
الفدائي،  العمل  اأهمية  على  والتاأكيد  املرتوب�ل 
باجلزائر  العامة  التط�رات  مناق�سة  اإىل  اإ�سافة 

العلقة  ت�طيد  على  والعمل  وفرن�سا 
واملعادية  املثقفة  الفرن�سية  النخب  مع 
االإمكان  لتجنب عدائها قدر  لل�ستعمار 
ال�طن  على  امل�سلح  العمل  بداية  حني 
عمر  ي�سيف  ال�سياق  هذا  ويف  االأم« 
لعر�س  احلا�رشين  اإمتام  بعد   « ب�داود: 
االإمكانيات التي تت�فر عليها م�ساحلهم 
ومناطقهم واإثر مناق�سة دامت الأكرث من 
ي�م  حتديد  على  اجلميع  اتفق  اأ�سب�ع 
لل�رشوع  م�عدا  تقدير  كاأق�سى  اأوت   25
من  وذلك  الفدائية  العمليات  تنفيذ  يف 
املهمة يف  لتنفيذ  اجليد  التح�سري  اأجل 

ظروف ملئم«
وقد اأجمعت �سهادات بن ي�ن�س حمند اآكلي وعلي 
فيدرالية  قيادة  اأن  على  ب�داود  وعمر  هارون 
اأثناء  جبهة التحرير ال�طني بفرن�سا قد ر�سمت 
اجتماعها جمم�عة من االأهداف وفقا ملا متليه 
الظروف والتحديات الراهنة التي متر بها الث�رة 
على م�ست�اها الداخلي واخلارجي وقد حددتها 

يف النقاط التالية:
لل�ستعمار  االقت�سادية  القدرات  *�رشب 
تكرير  وم�سانع  املحطات  با�ستهداف  الفرن�سي 
 La cartoucheie d»بــ املت�اجدة  البرتول 
 »Bourget« مطار  e Vincennes«وحظرية 
يف  النفط  وخمازن   »Villejuif وم�سنع« 

يف  وكذا   Gennevilliersو  »Vitry«
احلاق  بهدف  وغريها  ومر�سيليا   Aygaldes
والتاأكيد  الفرن�سية  باخلزينة  مالية  خ�سائر 
املمثل  هي  ال�طني  التحرير  جبهة  اأن  على 
ال�رشعي وامل�رشف ال�حيد على ثروات اجلزائر 

وا�ستثماراتها البرتولية مع ال�رشكات االأجنبية.
للفت  املرتوب�ل  الأرا�سي  امل�سلح  العمل  *نقل 
النخب  وا�ستمالة  الفرن�سي  العام  الراأي  انتباه 
تاأييديها  لك�سب  لل�ستعمار  املناه�سة  املثقفة 

وتفاعلها مع الث�رة التحريرية.
م�اقفه  عن  لتخليه  الفرن�سي  الي�سار  دفع   *  
الغام�سة وو�سعه اأمام االأمر ال�اقع للت�سامن مع 
االأعزل  والتعاطف مع �سعبها  الث�رة اجلزائرية 
حل�ال  لتتبنى  حك�مته  على  ال�سغط  ب�ا�سطة 

م�رشفة بهدف اإحلل ال�سلم يف اجلزائر.
حتملها  التي  االإعلمية  االدعاءات  تكذيب   *
التي يقرتفها  بتعتيمها على اجلرائم  ال�سحافة 
ال�طني  الرتاب  داخل  الفرن�سي  اال�ستعمار 

اجلزائري.
*اإعدام كل اخل�نة وعملء االإدارة اال�ستعمارية 

الفرن�سية.
*تعطيل تنقل وعب�ر جن�د اجلي�س الفرن�سي اىل 
التحرير  جي�س  على  العبء  وتخفيف  اجلزائر 

ال�طني يف الداخل.
املناوئة  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  *ا�ستهداف 

للث�رة التحريرية.
الع�سكرية  امل�سالح  جميع  على  *الهج�م 
اال�ستعمارية  لل�سلطات  اال�سرتاتيجية  واملراكز 
يف25  االجتماع  اأ�سغال  وباختتام  الفرن�سية. 
م�اقعهم  اإىل  ال�اليات  قادة  عاد  1958م  ج�يلية 
واللم�سات  التح�سريات  ملبا�رشة  الع�سكرية 
م�عدها  يف  تنفيذها  املقرر  للعمليات  االأخرية 

املحدد.
يف 22 اأوت 1958م عقد اجتماع اآخر بال�ساحية 
التنظيمية  التقارير  لدرا�سة  لباري�س  اجلن�بية 
االأخرية  الرتتيبات  فح�س  اإىل  اإ�سافة  واملالية 
على  التاأكيد  مت  كما  املهمة  تنفيذ  م�عد  قبل 
حتديد ت�قيت انطلق العمليات يف منت�سف ليلة 
25 اأوت، وقد بلغ عدد امل�اقع امل�ستهدفة التي 
تلك  للهج�م عليها يف  الفيدرالية  قيادة  حددتها 
الليلة بــ 200 هدف �سملت معظم مناطق الرتاب 

الفرن�سي. 

انطالق عمليات 25اأوت 1958 
وجمرياتها. 

الع�سكرية  العمليات  انطلق  م�ساألة  وبخ�س��س 
كتابات  من  كل  فت�ؤكد  1958م  اأوت   25 ليلة 

الباحثني فاحت زياين ودح� جربال و�سعدي بزيان 
اأن قيادة فيدرالية جبهة التحرير ال�طني بفرن�سا 
م�ست�ى  على  العمليات  تنفيذ  يف  �رشعت  قد 
الرتاب الفرن�سي يف م�عدها املحدد و�رشع يف 
لها،  التخطيط  مت  التي  االأهداف  على  الهج�م 
ففي باري�س مت االنطلق يف تنفيذ العمليات على 
ال�ساعة الثانية �سباحا مت فيها ا�ستهداف مراكز 
ال�رشطة وخزانات ال�ق�د وتدمري م�سنع للذخرية 
يف فان�سان واأ�رشمت النريان يف م�ست�دع ال�ق�د 
وم�سنع ال�سيارات الع�سكرية يف افري باالإ�سافة 

اإىل حرق م�ست�دع اآخر يف منطقة جنيفيلي.
الك�مندو�س  اأقدمت فرق  اأما يف اجلن�ب فقد   

يف  خزانني  بتفجري  اخلا�سة  للمنظمة  التابعة 
بروفينا،  ل�رشكة  التابعة  البرتولية  املحطة 
لل�رشكة  تابع  اآخر  م�ست�دع  ا�ستهداف  مت  كما 
لل�ق�د  اخر ملخازن  تفجري  رافقه  اويل،  م�بيل 
بت�ل�ز. قدرت خ�سائرها مببلغ 150 ملي�ن فرنك 
اأما يف مر�سيليا فقد مت تخريب  فرن�سي قدمي. 

م�ست�دعات لل�ق�د التابعة ل�رشكة �سال اىل جانب 
تفجري م�ست�دعات اأخرى يف كل من �سان ماندي 

ول�هافر ب�سمال فرن�سا.
اأكرث  من  تعد  التي  م�ربيان  عمليات  عن  اأما    
حيث  الفرن�سية  امل�سالح  على  تاأثري  العمليات 
جن�ب  يف  ال�ق�د  خزنات  اأكرب  فيها  ا�ستهدفت 
ملار�سيليا  ال�سمالية  بال�ساحية  فرن�سا  �رشق 
النفطية  باملن�ساآت  كبريا  تدمريا  اأحدثت  فقد 
خ�سائر  وخلفت  ال�ق�د  تخزين  وحمطات 
فرنك  ملي�ن   450 بــ  قدرت  �سخمة  مالية 
العمليات يف  تنفيذ  ا�ستمر  » وقد  فرن�سي قدمي 
من  الفيدرالية  �ساعفت  حيث  التالية  االأ�سابيع 
الذي  االجتماع  بعد  الع�سكري  ن�ساطها  حدة 
لنتائج  تقيما  اخلا�سة  املنظمة  م�س�ؤويل  عقده 
 .1958 اوت   25 ليلة  �سنها يف  التي مت  العمليات 
فتم جتديد وا�ستهداف مراكز و�سيارات ال�رشطة 
اأ�سفرت يف الق�ساء على  يف ال�ساحات وال�س�ارع 
من  جملة  على  واال�ستيلء  �سباطها  من  العديد 
عمليات  ت�ا�سلت  كما  االأوت�ماتكية،  االأ�سلحة 
بال�ق�د  ا�ستهداف اخلزنات واملن�ساآت اخلا�سة 
يف خمتلف ن�احي الرتاب الفرن�سي، كما �سهدت 
نهاية اأوت وبداية �سبتمرب ذروة الن�ساط الع�سكري 
ا�ستهداف  الفرتة  هذه  يف  مت  حيث  للفيدرالية، 
التحريرية  للث�رة  املناوئة  وال�سخ�سيات  االأبراج 
الق�ساء  وحماولة  حبلي�س  بن  ال�رشيف  كاغتيال 

على جاك �س��ستال وغريهم. 
امل�ؤقتة  احلك�مة  لقرار  وا�ستجابة 
 27 يف  ال�سادر  اجلزائرية  للجمه�رية 
لفدرالية  رفعته  الذي  1958م  �سبتمرب 
مت  بفرن�سا  ال�طني  التحرير  جبهة 
الفرن�سية  االأرا�سي  العمليات على  ت�قيف 
�سارية  عليها  واالإبقاء  ا�ستثنائية،  ب�سفة 
ال�طنية  احلركة  اع�ساء  جتاه  املفع�ل 
اال�ستعمارية.  االإدارة  وعملء  واخل�نة 
الفرن�سية على  الفعل  ردود  بخ�س��س  اأما 
العمليات فقد �رشعت ال�سلطات الفرن�سية 
كل  مل�اجهة  ا�سرتاتيجيتها  تطبيق  يف 
احلرا�سة  تكثيف  خلل  من  امل�ستجدات 
واالقت�سادية  اال�سرتاتيجية  م�اقعها  على 
الأع�ان  ال�سن�ية  االإجازات  باإلغاء  قامت  كما 
وت�سكيل  االحتياط  جن�د  ا�ستدعاء  ومت  االمن 
الفرق اخلا�سة باالإ�سافة اىل حظر التج�ال على 
اجلزائريني كما مت �سن ق�انني ملكافحة االإرهاب 
تتيح لل�رشطة القيام مبمار�سات ا�ستثنائية اأثناء 
قيامها بحملت االعتقال يف �سف�ف امل�سك�ك 
ال�سدد  هذا  ويف  العمليات،  تلك  بارتكاب  فيهم 
واحلرائق  الهجمات  بعد   « ب�داود:  عمر  يق�ل 
ازديادا يف خط�رة  ننتظر  اأن  الطبيعي  من  كان 
القمع الفرن�سي حيث م�ست االعتقاالت العديد 
اأحكام  اأ�سدرت  كما  املناطق  م�س�ؤويل  من 
ومت  املنا�سلني  من  العديد  حق  يف  باالإعدام 

ال�رشطة  ط�رت  وقد  املق�سلة،  اإىل  تقدميهم 
باإن�ساء م�سالح جديدة �رشعت يف  اأ�ساليبها  من 
واملتب�عة  املطردة  االعتقاالت  من  حملة  �سن 
بعمليات التعذيب ونتيجة لذلك اأ�سبحت خمتلف 
مليئة  الفرن�سية  واملعتقلت  املحت�سدات 
الفرن�سية  ال�رشطة  حاولت  ،كما  باجلزائريني 
القيادي  التنظيم  داخل  الت�سلل 
حماوالتها  جميع  اأن  اإال  للفدرالية 
للتنظيم املحكم  نتيجة  بالف�سل  باءت 
جبهة  احتادية  م�س�ؤول�  انتهجه  الذي 
التحرير ال�طني بفرن�سا. يف م�اجهة 
الفرن�سية  اال�ستعمارية  ال�سيا�سة 

واإجراءاتها القمعية.«

نتائج عمليات 25 اأوت 1958 
وتداعياتها على م�ضار الثورة 

التحريرية اجلزائرية

واجهت  التي  ال�سعبة  التحديات  رغم 
جبهة  للفيدرالية  الع�سكري  الن�ساط 
تنفيذها  اأثناء  ال�طني  التحرير 
عمليات 25 اأوت 1958م بفرن�سا والتي 
ق�بلت بغطر�سة وهمجية من طرف اال�ستعمار 
وهيكلتها  بقيادتها  تع�سف  اأن  كادت  الفرن�سي 
التنظيمية، اإال انها بتلك العمليات حققت جملة 
التحريرية  الث�رة  �سالح  يف  كانت  النتائج  من 
خا�سة  م�ست�ياتها  خمتلف  �سملت  اجلزائرية 
كان  منها،  والدبل�ما�سية  والع�سكرية  ال�سيا�سية 

من بينها:
م�ست�ى  على  �سخمة  مالية  خ�سائر  *اإحلاق 
العديد من  الفرن�سية من خلل �رشب  اخلزينة 

امل�اقع االقت�سادية والع�سكرية.
التحرير  جي�س  عن  العبء  تخفيف  اىل  *اأدت 
اجلن�د  تنقل  بتعطيل  وذلك  بالداخل  ال�طني 
قدر  والذين  اجلزائر  اىل  الفرن�سني  الع�سكريني 

عددهم بــ 80 األف جندي.
*ا�ستعادة جبهة التحرير ال�طني ثقتها بني الدول 
كت�ن�س واملغرب وم�رش الذين كان�ا ي�سكك�ن يف 
قدرتها يف م�ا�سلة العمل امل�سلح وبل�غ هدفها 
الدبل�ما�سية  املن�س�د. وقد عززت من املكانة 

لدى احلك�مة امل�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية.
يف  وب�رشية  مادية  �سخمة  خ�سائر  *اأحلقت 

�سف�ف اال�ستعمار الفرن�سي.
والذخرية  االأ�سلحة  من  جملة  على  *اال�ستلء 
التي عززت القدرات الع�سكرية الأفراد املنظمة 
اخلا�سة التابعة الحتادية جبهة التحرير ال�طني 

بفرن�سا.
والبلبلة  اال�سطراب  من  ج�ا  *اأحدثت 
و�سحافته  الفرن�سي  الر�سمي  امل�قف  داخل 
االأكاذيب  وادعاء  للت�س�يه  الرامية  اال�ستعمارية 

يف حق للث�رة اجلزائرية.
الرامي  ال�ساعة االأخري  الربع  *ق�ست على حلم 
للق�ساء على الث�رة واقرتاب نهايتها والذي كانت 
تروج له احلك�مات املتعاقبة داخل اجلمه�رية 

الرابعة قبل �سق�طها.
الراأي  داخل  التناق�سات  من  ج�ا  *خلفت 
منه  الفرن�سية  بالنخب  ودفعت  الفرن�سي  العام 
ايجاد  التحريرية مبحاولة  الث�رة  بالتعاطف مع 

احلل�ل املمكنة للق�سية اجلزائرية. 
*اأثبتت هذه العمليات على القدرة التي متتلكها 
م�اجهة  يف  ال�طني  التحرير  وجي�س  جبهة 
كل  ويف  االأماكن  خمتلف  يف  الفرن�سية  الق�ات 

االأوقات.
اأن  ن�ستنتج  ذكره  �سبق  ملا  واجماال  وباخت�سار 
التحرير  جبهة  لفيدرالية  الع�سكري  الن�ساط 
الث�رة  مكانة  من  عزز  قد  بفرن�سا  ال�طني 
كانت  وقد  م�ست�ياتها،  جميع  يف  اجلزائرية 
اأوت   25 عمليات  حققتها  التي  االنت�سارات 
كما  ذلك،  على  القاطع  الدليل  مبثابة  1958م 
اجلرائم  ووح�سية  ب�ساعة  مدى  على  ك�سفت 
املقرتفة من طرف اال�ستعمار الفرن�سي يف حق 
ال�سعب اجلزائري، وكانت تاأكيدا ل�رشعية كفاحه 

التحرري وعدالة ق�سيته.

�ضاهمت احتادية جبهة 
التحرير الوطني بفرن�ضا 

يف تعزيز الكفاح امل�ضلح من 
خالل م�ضاعفة ن�ضاطها 

الع�ضكري باأرا�ضي املرتوبول 
باعتبارها القوة ال�ضاربة 
داخل الرتاب الفرن�ضي، 

وقد بذلت جهودا م�ضنية يف 
تنفيذ القرارات ال�ضادرة من 
طرف القيادة العليا للثورة 

واملتعلقة ب�ضرورة نقل 
الكفاح امل�ضلح لفرن�ضا والعمل 

على فتح جبهة ثانية بها، 
وتطبيقا لذلك قام م�ضوؤولو 
الفيدرالية باإعداد وتنفيذ 

�ضل�ضلة من الهجومات 
والعمليات الفدائية كانت 

اأهمها تلك التي وقعت ليلة  
25 اأوت 1958م والتي ترتبت 

عنها نتائج هامة ا�ضتفادت 
منها الثورة التحريرية 

يف خمتلف اأ�ضعدتها؛ 
كما كانت مبثابة ال�ضربة 

القا�ضية التي زعزعت 
كيان ال�ضتعمار الفرن�ضي 

بالإ�ضافة اإىل حتطيمها 
ل�ضيا�ضة الربع �ضاعة الأخري 
الرامية للق�ضاء على الثورة.

الن�ضاط الع�ضكري لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرن�ضا

عمليات 25 �أوت 1958 م�صرية نحو �النت�صار

بقلم الطالب فرحاين عادل 

تنفيذ  يف  النطالق  مت  باري�س  " يف 
العمليات على ال�ضاعة الثانية �ضباحا 

مت فيها ا�ضتهداف مراكز ال�ضرطة 
وخزانات الوقود وتدمري م�ضنع 

للذخرية يف فان�ضان واأ�ضرمت النريان 
يف م�ضتودع الوقود وم�ضنع ال�ضيارات 

الع�ضكرية يف افري بالإ�ضافة اإىل حرق 
م�ضتودع اآخر يف منطقة جنيفيلي "

من  تعد  التي  " عمليات موربيان 
اأكرث العمليات تاأثري على امل�ضالح 

الفرن�ضية حيث ا�ضتهدفت فيها 
اأكرب خزنات الوقود يف جنوب �ضرق 

فرن�ضا بال�ضاحية ال�ضمالية ملار�ضيليا 
فقد اأحدثت تدمريا كبريا باملن�ضاآت 

النفطية وحمطات تخزين الوقود 
وخلفت خ�ضائر مالية �ضخمة قدرت بــ 

" قدمي  فرنك فرن�ضي  مليون   450



مدافع  عيادة،  بن  ح�سني  اأثار 
جمل�س  ا�ستياء  ق�سنطينة،  �سباب 
يف  دخوله  ب�سبب  النادي،  الإدارة 
حملية،  فرق  عدة  مع  مفاو�سات 
على  احل�سول  يف  رغبتها  اأبدت 
خدماته، خالل املريكاتو ال�سيفي، 
الإدارة  وعد  قد  عيادة،  بن  وكان 
ين�سط  فريق  لأي  التوقيع  بعدم 
وجتديد  اجلزائرية،  البطولة  يف 
ملو�سمني  النادي  مع  تعاقده 
انتقاله  عدم  حال  يف  اإ�سافيني، 
قبل  اخلارجية،  الدوريات  لأحد 
فرق،  عدة  على  �رشوطه  ميلي  اأن 
وعلم من م�سادر موؤكدة، باأن اإدارة 

من  جدا  م�ستاءة  ق�سنطينة  �سباب 
ت�رشفات بن عيادة، وتفكر يف غلق 
اأن  بعد  نهائيا،  عودته  اأمام  الباب 
لتجديد  املحاولت  كافة  رف�س 
ويتواجد  الفرتة احلالية،  العقد يف 
الـ28  �ساحب  عيادة  بن  ح�سني 
عاما، على راأ�س قائمة املطلوبني 
املحلية  الأندية  من  العديد  لدى 
الكبرية، على غرار احتاد العا�سمة 

ومولودية اجلزائر. 
من جهة اأخرى، اأعلن فريق مولودية 
�سباب  حار�س  مع  تعاقده  وهران، 
ق�سنطينة ح�سام ليمان لي�سبح ثاين 
"احلمراوة"  لكتيبة  ينظم  لعب 

ال�سيفية  التحويالت  فرتة  خالل 
املولودية  اإدارة  وكانت  اجلارية، 
ال�ساعات  اأعلنت يف  قد  الوهرانية 
مع  تعاقدها  املا�سية،  القليلة 
الالعب عادل خطاب، مهاجم وداد 
بوفاريك، وك�سف النادي الوهراين، 
يف بيان عرب ح�سابه الر�سمي على 

عاما(،   30( ليمان  اأن  "في�سبوك"، 
ر�سميا  انتقاله  عقد  على  وقع  قد 
اإىل املولودية الوهرانية ملو�سمني، 
يف  املولودية،  اإدارة  وجنحت 
احلار�س،  خدمات  على  احل�سول 
�سباب  من  القوية  املناف�سة  رغم 
على  م�رشا  كان  الذي  بلوزداد، 
انتدابه، وكان ليمان قاب قو�سني اأو 
اأدنى من جتديد تعاقده مع �سباب 
املفاو�سات  اأن  غري  ق�سنطينة، 
خو�س  يف  رغبته  ب�سبب  توقفت، 
له  ي�سمن  جديد  ناد  مع  جتربة 

امل�ساركة ب�سفة منتظممة. 
جودي.ن 

اإدارة نادي مولودية  متكن جمل�س 
ال�سفقات  اأوىل  وهران، من ح�سم 
مع  بالتعاقد  ال�سيف،  هذا 
مهاجم  خطاب،  عادل  الالعب 
ترميم  اأجل  من  بوفاريك،  وداد 
الوهراين،  للنادي  الأمامي  اخلط 
حار�س  وكذا  املقبل،  املو�سم  يف 
ليمان،  ح�سام  ق�سنطينة  �سباب 
بيان  يف  الوهراين،  النادي  وقال 
على  الر�سمية  �سفحته  عرب 
ر�سميا  وقع  "خطاب  "في�سبوك": 
للمولودية،  انتقاله  عقد  على 
خطاب،  وجنح  ملو�سمني"، 
وداد  رفقة  الأنظار  خطف  يف 

املا�سي،  املو�سم  يف  بوفاريك 
حيث قاده لل�سعود للدرجة الثانية، 
الربع  للدور  و�سوله  يف  و�ساهم 
وكانت  اجلزائر،  كاأ�س  من  نهائي 
قد  الوهرانية،  املولودية  اإدارة 
مع  مفاو�ساتها  منذ فرتة  با�رشت 
الالعب، عرب املدير العام ال�سابق 
�سي طاهر �رشيف الوزاين، قبل اأن 
تعليق  ب�سبب  تتوقف املفاو�سات، 
الن�ساط الريا�سي يف اجلزائر، بعد 
انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد، 
قدوم  مع  املفاو�سات  لتتجدد 
احلايل،  الإدارة  جمل�س  رئي�س 

الطيب حمياوي. 

اجلديد  الإدارة  جمل�س  رئي�س 
م�سدرها  م�سايقات  من  ي�ستكي 

حميط النادي 
طيب  اأبدى  اأخرى،  جهة  من 
وهران،  مولودية  رئي�س  حمياوي، 
بع�س  حتركات  من  امتعا�سه 
النادي،  حميط  على  املح�سوبني 
الالعبني  مع  التعاقد  دون  للحول 
فرتة  خالل  امل�ستهدفني، 
اجلارية،  ال�سيفية  النتقالت 
قد  املولودية،  اإدارة  وكانت 
عدة  مع  مفاو�ساتها  با�رشت 
لعبني، وحت�سلت على موافقاتهم 
منهم  العديد  اأن  غري  املبدئية، 

اآخر  يف  التوقيع  عن  تراجعوا 
وقال  جمهولة،  لأ�سباب  حلظة، 
لو�سائل  ت�رشيح  يف  حمياوي 
فرتة  منذ  "با�رشنا  الإعالم: 
مميزين،  لعبني  مع  مفاو�ساتنا 
ي�ستطيعون  اأنهم  جيدا  ونعلم 
بع�س  ولكن  الإ�سافة،  تقدمي 
الأ�سخا�س ات�سلوا بهم وحذروهم 
ونوه:  للمولودية"،  التوقيع  من 
"نحن نعلم هوية هوؤلء الأ�سخا�س 
الذين ل يريدون اخلري للمولودية، 
و�سنبا�رش حتقيقاتنا لك�سف جميع 
املالب�سات، و�سنف�سحهم قريبا". 
جودي.ن 
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جودي.ن 

للبلد  النهائي  الختيار  يتم  ومل   
ريا�س  رفقاء  ملع�سكر  امل�سيف 
حمرز خالل املرحلة املقبلة، وتعاين 
اجلزائر من و�سعية وبائية �سعبة فيما 
يتعلق باأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد، 
متنع اخل�رش من التواجد يف اجلزائر 
كورونا  جائحة  املقبلة،  الفرتة  خالل 
يف  الآن  حتى  اإح�سائياتها  ترتاجع  مل 
نحو  يوم  كل  ت�سجل  والبالد  اجلزائر، 
400 اإ�سابة جديدة موؤكدة بالفريو�س، 
مدرب  خماوف  اثار  قد  الو�سع  هذا 
لأنه  ال�سابق،  القطري  الدحيل  نادي 
بطماأنينة،  بالعمل  لالعبيه  ي�سمح  ل 
خا�سة واأن املالعب تبقى مغلقة اىل 

اإ�سعار لحق بقرار من وزارة ال�سباب 
املجال  غلق  يعترب  والريا�سة.كما 
اجلوي يف اجلزائر، ثاين العوامل التي 
تدفع جمال بلما�سي لربجمة الرتب�س 
اأن  باإعتبار  العجوز،  القارة  املقبل يف 
يف  اأمرا  يبقى  البالد  واإىل  من  ال�سفر 
لعدد  ويحتاج  حاليا،  التعقيد  غاية 
كبري من الرتخي�سات. وين�سط معظم 
اجلزائري  الوطني  املنتخب  لعبو 
بلما�سي  يجعل  ما  وهو  اأوروبا،  يف 
هذه  خالل  هناك،  مالقاتهم  يف�سل 
الفرتة احل�سا�سة املتزامنة مع انت�سار 
بلما�سي  ويف�سل  كورونا.  فريو�س 
ال�سفر  م�سقة  من  الالعبني  حماية 
فرتات  بدء  مع  ل�سيما  اجلزائر،  اىل 
املو�سم  لنطالق  ال�ستعدادات 

اجلديد مبختلف البطولت الأوروبية.   
جمال  قيادة  حتت  “اخل�رش”  ولعب 
مباراة،   20 الآن  حد  اإىل  بلما�سي 
وخم�سة  انت�سارا   14 فيها  حققوا 
تعادلت وهزمية وحيدة فقط، ولعبوا 
منها  بت�سعة  فازوا  ر�سمية  مباراة   13
واحدة  وخ�رشوا  ثالث  يف  وتعادلوا 
باأربع  فازوا  وديات،   7 مقابل  فقط، 
و�سجل خط  ثالث،  وتعادلوا يف  منها 
هدفا   37 املباريات  كل  يف  الهجوم 
 11 �سوى  الدفاع  خط  يتلق  مل  بينما 

هدفا فقط.   
التي  املباريات  �سل�سلة  انطالق  وقبل 
مل يخ�رش فيها املنتخب الوطني، كان 
قبلها،  مباراتني  يف  قاده  قد  بلما�سي 
املنتخب  اأمام  غامبيا  يف  تعادل  اإذ 

وفاز   ،1/1 له  مباراة  اأول  يف  املحلي 
نظيفة  بثنائية  باجلزائر  البنني  على 
قبل اأن ينهزم اأمام ذات املناف�س 0/1 

خارج قواعده.   
يف �سياق اآخر اأعلن الحتاد الأفريقي 
لكرة القدم، م�ساء اأول اأم�س عن نتيجة 
الت�سويت التي طرحها للجماهري عرب 
من�سات التوا�سل الجتماعى، لختيار 
اأبطال القرن الـ21، ون�رش كاف تغريده 
عرب �سفحته الر�سمية مبوقع التوا�سل 
الجتماعي تويرت قائال: "بعد اإح�ساء 
نتائج، الت�سويت على في�سبوك وتويرت 
 2019 اجلزائر  اأبطال  وان�ستغرام، 
البطل  ياأتون من بعيد ويتفوقون على 
الأفريقية  الأمم  لكاأ�س  التاريخي 
الأفريقي  الحتاد  وكان  م�رش"، 

اأمام  الت�سويت  و�سع  قد  القدم  لكرة 
اجلماهري م�ساء ال�سبت املا�سي، عرب 
التوا�سل  مبواقع  الر�سمية  �سفحاته 
جنوم  بني  ما  لالختيار  الجتماعي 
اإىل   2006 من  امل�رشي  املنتخب 
2010، وهم حممد اأبو تريكة و ع�سام 

وحممد  اأح�سن،  واأحمد  احل�رشي، 
املقابل  ويف  جمعة،  ووائل  زيدان 
 ،2019 اجلزائري  املنتخب  جنوم 
اإمبوحلى،  وهم ريا�س حمرز، وراي�س 
وبغداد بوجناح، واإ�سماعيل بن نا�رش، 

وجمال بلعمري. 

برمج املدرب الوطني جمال بلما�شي بالت�شاور مع الحتاد اجلزائري لكرة القدم، ترب�ص مغلق خالل الفرتة 
املقبلة و�شيكون خارج الرا�شي اجلزائرية، وبعيدا عن ا�شوار املركز التقني الوطني ب�شيدي مو�شى، وك�شف 
م�شدر موثوق باأن املدرب الوطني جمال بلما�شي قد اتفق مع الحتادية اجلزائرية لكرة القدم "فاف" على 

ا�شتدعاء الالعبني املحرتفني يف اأوروبا، خالل اأول تاريخ ر�شمي لالحتاد الدويل لكرة القدم.

بلما�شي يربمج ترب�ص يف القارة العجوز لزمالء حمرز يف التاريخ املقبل للفيفا   

مباراة ودية "للخ�ضر" مع منتخب اأوروبي كبري يف النم�ضا 

احتاد العا�شمة 

وكيل اأعمال الليبي موؤيد الاليف ينفي خرب رحيل موكله عن �ضو�ضطارة 

الالعب  وكيل  بوعود  ه�سام  نفى 
متو�سط  الاليف  موؤيد  الليبي  الدويل 
ما  العا�سمة  احتاد  فريق  ميدان 

النادي  عن  موكله  رحيل  عن  تردد 
النتقالت  فرتة  خالل  العا�سمة 
يف  بوعود،  وقال  احلالية،  ال�سيفية 
من�سور له على �سفحتة الر�سمية على 
"في�سبوك" م�ساء اول اأم�س: "كان يل 
حديث هاتفي مع عنرت يحيى املدير 
العا�سمة،  لحتاد  اجلديد  الريا�سي 
تتعلق  لق�سية  اطالقا  نتطرق  ومل 
الفريق"،  عن  الاليف  موؤيد  برحيل 
وطالب وكيل الالعب، كل ال�سفحات 

من  التاأكد  ال�سحفيني،  وجميع 
باأن  موكدا  ن�رشها،  قبل  املعلومات 
موؤيد لعب حمرتف، ولي�س من حقه 
ول  الإدارة،  اإذن  دون  الوجهة  تغيري 
يحق لالإدارة حتويل الالعب من غري 
"نتمنى  حديثه:  بوعود  وختم  اإذنه، 
امل�سوؤولية  بروح  التحلي  اجلميع  من 
وترك الإ�ساعات جانبا مل�سلحة كرة 
الاليف  ومازال  اجلزائرية"،  القدم 
ليبيا،  يف  الن  غاية  اىل  متواجدا 

العودة اىل اجلزائر  حيث تعذر عليه 
واجلوية،  الربية  احلدود  غلق  ب�سبب 
"كورونا"، يف  ب�سبب جائحة فريو�س 
املدة  يف  الليبي  الدويل  عرب  حني 
عن  منا�سبة  من  اأكرث  يف  الخرية 
احتاد  فريق  مع  بالتواجد  ارتياحه 
من  الكثري  منحه  الذي  العا�سمة 
اأن  �ساأنها  من  التي  واخلربة  التجربة 
الحرتايف  م�ستقبله  يف  كثريا  تفيده 

والدويل. 

حمرة وكودري يجددان مع الفريق 
احتاد  نادي  اأعلن  اأخرى،  جهة  من 
الأول جتديد  اأم�س  م�ساء  العا�سمة، 
كودري،  حمزة  الثنائي  مع  تعاقده 
النادي  وقال  حمرة،  الرحيم  وعبد 
ح�سابه  عرب  بيان  يف  العا�سمي 
"ي�سعدنا  "في�سبوك":  على  الر�سمي 
عبد  الالعب  توقيع  عن  نعلن  اأن 
العا�سمة  احتاد  يف  حمرة  الرحيم 
البيان،  واأكد  �سنوات"،  ثالثة  ملدة 

ال�ستقرار  ف�سل  قد  الالعب  باأن 
الحتاد،  رفقة  املغامرة  وموا�سلة 
التي  الأندية  لأحد  النتقال  عو�س 
على  باحل�سول  اهتمامها  اأبدت 
التحويالت  فرتة  خالل  خدماته 
البيان:  واأ�ساف  اجلارية،  ال�سيفية 
كودري  حمزة  الالعب  جدد  "كما 
قلب  الفريق،  مع  اآخر  ملو�سم  عقده 

الأ�سد يبقى دائما وفيا للنادي". 
جودي.ن 

مولودية وهران 

املولودية تخطف مهاجم بوفاريك وحار�س ال�ضيا�ضي  
�شبيبة القبائل 

مالل يف قلب ف�ضيحة جديدة 
تتعلق برتتيب املباريات 

بات �رشيف مالل، رئي�س جمل�س اإدارة نادي �سبيبة 
برتتيب  تتعلق  ف�سيحة جديدة،  قلب  القبائل، يف 
نتائج مباريات يف كرة القدم، ملو�سم 2018ـ 2019، 
بالإيقاف  املا�سي  العام  عوقب  قد  مالل،  وكان 
ترتيب  حماولة  يف  تورطه  ثبوت  بعد  ملو�سمني، 
ق�سنطينة �سد �سيفه احتاد  �سباب  مباراة  نتيجة 
البطولة،  عمر  من  الأخرية  اجلولة  يف  العا�سمة 
مكاملة  ت�رشيب  بعد  جديدة،  باأزمة  مالل  ومير 
املجال  يف  الفاعلني  واأحد  وبني  بينه  هاتفية 
الريا�سي يف البالد، وهو ب�سدد العرتاف برتتيب 
وقال  البطولة،  من  العودة  مباريات مرحلة  نتائج 
مالل يف الت�سجيل ال�سوتي امل�رشب والذي متت 
ترجمته من الأمازيغية: " لقد قدمنا اأموال لبع�س 
الأ�سخا�س ل�رشاء مباراة تاجنانت، لكن الالعبني 
رف�سوا، وحتى مباراة ن�رش ح�سني داي"، واأ�ساف: 
الطرق  كل  ا�ستخدام  على  جمربون  نحن  "الآن 
للح�سول على باقي املباريات"، وت�سمن املقطع 
التوا�سل  من�سات  عرب  بقوة  تداوله  مت  الذي 
الجتماعي، اعرتافات خطرية، من بينها حماولة 
ترتيب نتيجتي مباراتي ن�رش ح�سني داي، ودفاع 
القبائل،  �سبيبة  اأن  اإىل  الإ�سارة  تاجنانت، وجتدر 
الثاين  املركز  يف  وقتها  املو�سم  اإنهاء  يف  جنح 
بر�سيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن البطل 

احتاد العا�سمة. 
الإدارة ت�شف ق�شية الت�شجيل باملحاولة 

اليائ�شة ل�شرب ا�شتقرار الفريق 

�رشيع  ب�سكل  القبائل  �سبيبة  فريق  اإدارة  وردت 
تداوله  مت  الذي  ال�سوتي  الت�سجيل  ق�سية  على 
التوا�سل  من�سات  خمتلف  عرب  اأم�س  اأول  م�ساء 
�رشيف  الفريق  لرئي�س  واملن�سوب  الجتماعي 
دفاع  مبارتي  ترتيب  مبحاولة  واملتعلق  مالل، 
قبل  ما  املو�سم  يف  داي  ح�سني  ون�رش  تاجنانت 

لفريق  الر�سمية  ال�سفحة  ون�رشت  املا�سي، 
الجتماعي  التوا�سل  �سبكة  على  القبائل  �سبيبة 
"حتتج  يلي:  ما  فيه  ر�سميا جاء  بيانا  "في�سبوك" 
التي  املحاولت  ب�سدة على  القبائل  �سبيبة  اإدارة 
تتعر�س لها لزعزعة ا�ستقرار النادي يف الأ�سابيع 
الأخرية، والتي يقودها جمموعة من رواد مواقع 
التوا�سل الجتماعي والقنوات التلفزيونية اخلا�سة 
با�ستخدام معلومات كاذبة ووثائق مزورة"، وتابع 
الفا�سلة  املحاولت  من  العديد  "فبعد  البيان: 
هوؤلء  ذهب  احلالية،  الإدارة  م�سداقية  ل�رشب 
لدعوة الأن�سار من اأجل تنظيم م�سرية احتجاجا 
على املكتب امل�سري لفريق ال�سبيبة، وهو ما يدفع 

اإدارة النادي لرفع �سكوى �سدهم". 

 اإدارة ال�شبيبة تعقم مقر اإقامة الفريق 
حت�شبا ل�شتئناف التدريبات غدا 

مقر  تعقيم  عملية  انتهاء  القبائل  �سبيبة  اأعلن 
التدريبات  ل�ستئناف  متهيدا  الالعبني،  اإقامة 
خم�سة  دام  توقف  بعد  اخلمي�س  غدا  اجلماعية، 
اأ�سهر، وكانت وزارة ال�سباب والريا�سة قد قررت 
الريا�سية  الأن�سطة  يف مار�س املا�سي تعليق كل 
كورونا  فريو�س  انت�سار  ب�سبب  املن�ساآت،  وغلق 
عرب  بيان  يف  القبائلي،  النادي  وقال  امل�ستجد، 
�سفحته الر�سمية على "في�سبوك"، باأن مقر اإقامة 
الفريق اأ�سبح جاهزا لحت�سان الالعبني، يوم 27 
بعملية  املكلفة  ال�رشكة  اأ�سغال  انتهاء  بعد  اأوت، 
التعقيم، ومن املرتقب اأن يخ�سع النادي القبائلي 
كل لعبيه، وطاقهم الفني، لك�سوفات معمقة حتت 
اإ�رشاف الطاقم الطبي، قبل مبا�رشة التح�سريات 
قرار  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر  املقبل،  للمو�سم 
العودة  دون  التدريبات،  با�ستئناف  ال�سبيبة  اإدارة 
امل�سائلة  اإىل  يجرها  قد  الريا�سة،  وزارة  اإىل 

القانونية. 

�شباب ق�شنطينة

اإدارة ال�ضيا�ضي م�ضتاءة من خرجات بن عيادة  

جودي.ن 
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موعد اإنعقاد اجلمعية النتخابية للجنة الأوملبية 

اجلزائرية  يوم 12 �ضبتمرب املقبل  
�ستنعقد اجلمعية العمومية النتخابية للجنة الأوملبية والريا�سية اجلزائرية يوم 12 �سبتمرب املقبل، بعد 

اأن ح�سلت ” الكوا” على الرتخي�ص املطلوب لعقد اجلمعية النتخابية من قبل اجلهات املخت�سة، لتنتهي 
بذلك حالة الرتقب التي ا�ستمرت عدة اأ�سابيع . 

 و�ستكون مهمة �لرئي�س �لقادم على ر�أ�س 
من  تبقى  ما  ��ستكمال  �لأوملبية  جلنة 
�إىل ما بعد  �لتي �ستمتد  �لأوملبية  �لعهدة 
ليتم  بطوكيو-2021،  �لأوملبية  �لألعاب 
بعدها تنظيم �لنتخابات �لعامة لنتخاب 

رئي�س جديد لولية جديدة.  
�لأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملكتب  وكان 
ماي   12 يف  و�فق  �جلز�ئرية،  و�لريا�سية 
م�سطفى  �لرئي�س  ��ستقالة  على  �لفارط 
د�مت  عالقة  و�إنهاء  من�سبه،  من  بر�ف 
�لهيئة، و��ستهر بر�ف  ر�أ�س  15 �سنة على 
بخالفه �لد�ئم مع م�سوؤويل وز�رة �ل�سبيبة 
و�سيا�سته  مو�قفه  ب�سبب  و�لريا�سة، 
�ملثرية للجدل، خا�سة يف عهدته �لأخرية، 
�لن،  حتى   2017 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
ورف�س �ملكتب �لتنفيذي للجنة �لأوملبية 
بالإجماع ��ستقالة بري�ف يف �لبد�ية، د�عيا 
على  حفاظا  مهمته  ��ستكمال  �إىل  �إياه 
�لأوملبية من جهة،  للجنة  �لإد�رة �جليدة 
قبل �أن تك�سف »�لكو�« عن قبول ��ستقالة 
�جلز�ئرية،  �لريا�سة  يف  �لقوي  �لرجل 
على  �إقد�مه  �سبب  عن  بر�ف  وك�سف 
�أنه  �ىل  م�سري�  �ل�ستقالة،  �لقر�ر  �تخاذ 
�ثرت  كثرية  مل�سايقات  موؤخر�  تعر�س 
�لتي  زوجته  وخا�سة  عائلته  وعلى  عليه 

تعر�ست بح�سبه مل�ساعفات �سحية.  
وبد�أت �لنو�يا تتك�سف لدى بع�س �لر�غبني 
�لأوملبية  �للجنة  لرئا�سة  �لرت�سح  يف 
وخالفة  �لكو�”،  �جلز�ئرية”  و�لريا�سية 
بر�ف،  م�سطفى  �مل�ستقيل  �لرئي�س 

م�سادر؟  وح�سب  ق�سرية.    لفرتة  ولو 
�لأوملبية  �لهيئة  بيت  مقر  من  »�لو�سط« 
يف بن عكنون، فاإن ر�بح �سباح، �أمني �ملال 
�جلز�ئري  �لحتاد  ورئي�س  �لكو�”،  بـ” 
للم�سارعة �مل�سرتكة، على �أ�سهم مرتفعة 
خا�سة  �لتنفيذية،  �للجنة  يف  زمالئه  بني 
يف ظل عدم حتم�س عبد �لرحمن حماد، 
�لرئي�س بالنيابة �ل�سابق.   لكن لي�س هذ� 
فح�سب، �ذ يحتفظ �سباح، بعالقات قوية 
مع �لعديد من روؤ�ساء �لحتاد�ت �لريا�سية 
�لذين ميثلون �أقوى وعاء �نتخابي، ف�سال 
عن �رتباطه ب�سلة جيدة مع وز�رة �ل�سباب 

و�لريا�سة.  
لكن رغبة �سباح يف رئا�سة �للجنة �لأوملبية 
طموحات”  مع  تتعار�س  قد  �جلز�ئرية 

حممد  بينهم  من  لآخرين،  �رشعية” 
�لذي مل  بالنيابة  �لرئي�س �حلايل  مريجة، 

يف�سل بعد يف تر�سحه.  
قاد  و�ن  �سبق  �لذي  مريجة  و�سيحاول 
قرر  �ن  �سنو�ت،  لعدة  �جلودو  �حتادية 
�ملح�سوب  �جلناح  ��ستمالة  �لرت�سح، 
من  �نه  �عتباره  على  ل�سفه،  بر�ف،  على 

�ملقربني جد� من �لرئي�س �ل�سابق.  
بوملرقة،  تعلن ح�سيبة  �ن  ي�ستبعد  كما ل 
�أوملبياد  �إىل  �جلز�ئري  �لوفد  رئي�سة 
ما�سيها  و�ن  خا�سة  تر�سحها،  طوكيو، 
قد  و�إفريقية  وعاملية  �أوملبية  كبطلة 
خطى  على  بال�سري  ي�سمح  مبا  لها  ي�سفع 
بني  من  وياأتي  �ملتوكل.    نو�ل  �ملغربية 
�ل�سابق  �لوزير  كذلك  �ملر�سحة  �لأ�سماء 

بع�س  طرحته  �لذي  درو�ز  �لعزيز  عبد 
�لأطر�ف بالرغم من �أن �لرجل لي�س ع�سو� 
على  �حل�سول  وعليه  �لعامة  �جلمعية  يف 
يرت�سح  حتى  �ليد  كرة  �أ�رشة  من  �عتماد 
�لتي  �لأ�سماء  ومن  �لقادمة،  لالنتخابات 
د�ر �حلديث عنها �أي�سا يف �لكو�لي�س �سيد 
علي لبيب �ملعروف يف �لأو�ساط �لريا�سية 
و�لذي تقلد بدوره �لعديد من �مل�سوؤوليات 
يف �لدولة. كما �أنه �سخ�س ريا�سي بامتياز 
وينحدر من �أ�رشة �جلودو، غري �أن �لرجل 
�لو�سط  يف  �خل�سومات  من  �لعديد  كون 
تو�جده.  يعيق  قد  ما  وهو  �لريا�سي 
ح�سب �لكثريين. يف من�سب رئي�س �للجنة 
مع  �لرت�سح  له  �سبق  �لذي  وهو  �لأوملبية 
رئي�س �للجنة �ل�سابق بر�ف ويبقى �ل�سم 
�خلربة  �ساحب  بودينة  خمتار  �لثالث 
�جلز�ئرية،  �لريا�سة  دهاليز  يف  و�حلنكة 
ويعد �أي�سا من بني �لأطر يف وز�رة �ل�سباب 
و��سعة  عالقات  ب�سبكة  ويتمتع  و�لريا�سة 
ما  وهو  �جلز�ئرية  �لريا�سية  �لأ�رشة  يف 
قد يخدم م�ساحله يف طريقه �إىل مبنى بن 
رئا�سة  على  �ل�رش�ع  �أن  و�لأكيد  عكنون. 
وقد  حمموما،  �سيكون  �لأوملبية  �للجنة 
�لطريق  يف  �ملفاجاآت  من  �لكثري  حتدث 
خا�سة و�أن �مل�سار ل يز�ل طويال.   ويحق 
�لأوملبية  للجنة  �لعامة  �جلمعية  لأع�ساء 
�لتنفيذية  �للجنة  خارج  من  �جلز�ئرية 
�جلمعية  خالل  �لرئا�سة  ملن�سب  �لرت�سح 

�لنتخابية �ملقبلة.  
جودي.ن 

�لدويل  �لحتاد  منع  ق�سية  جاءت 
من  �جلز�ئر  �حتاد  �لقدم  لفريق  لكرة 
�لكونغويل  �لإنتد�بات، ب�سبب ق�سية لعبه 
�أخرى  مرة  �جلدل  لتثري   ، �إيبار�  بر�ن�س 
وعلى  �لأجانب  �لالعبني  بخ�سو�س 
�لذين  �لأفارقة،  �لالعبني  �لتحديد  وجه 
هذه  يف  و�لغريب  �جلز�ئر،  يف  ين�سطون 
ور�ئها  �لأندية �جلز�ئرية ومن  �أن  �لق�سية 
�سارمة  بعقوبات  مهددة  �جلز�ئرية  �لكرة 
حمدودي  لعبني  ب�سبب  �لفيفا  طرف  من 
لالأندية  �إ�سافة  �أي  يقدمو�  مل  �مل�ستوى 
�إطالق  منذ  خا�سة  �إليها،  �ن�سمو�  �لتي 
م�رشوع �لحرت�ف منذ �سنة 2010، يف وقت 
�أف�سل  ت�سم  �جلز�ئرية  �لأندية  فيه  كانت 
هاوية،  كانت  عندما  �لأفارقة  �لالعبني 
  .2010 �سنة  قبل  �لتجربة  �أثبتته  ما  وهو 
ويجد �لحتاد �جلز�ئري لكرة �لقدم نف�سه 
عدم  يف  �جلز�ئرية  �لأندية  متادي  �أمام 
يف  �لأجانب،  �لالعبني  م�ستحقات  ت�سديد 
�أن »�لفيفا« ت�سدد على  ماأزق، على �عتبار 
كل �حتادية ب�سهرها على تطبيق �لقر�ر�ت، 
خا�سة بخ�سم �لنقاط »�لتي ل تقبل �لإلغاء 
ت�سديد  حال  يف  حتى  عنها،  �لرت�جع  �أو 
�لديون بعد �لآجال«، بينما ميكن لـ«�لفيفا« 
لها،  �لتابعة  �لن�سباط  جلنة  طريق  عن 
تاأكيد  حال  يف  �لنتد�ب  منع  قر�ر  �إلغاء 
قر�ر  وتنفيذ  للم�ستحقات  ت�سديده  �لنادي 

»�لفيفا«،  حتر�س  بينما  �لقانونية،  �للجان 
كامل  �لوطنية  �لحتاد�ت  ّمل  حتحُ وهي 
للهيئة  �لن�سباط  جلنة  �إ�سعار  �مل�سوؤولية، 
ومنع  �لنقاط  خ�سم  باإجر�ء�ت  �لدولية، 
خمالفة  �أّي  كون  ودوليا،  حمليا  �لنتد�ب 
�إىل  �ملحلية  �لحتادية  »يعّر�س  لذلك، 

عقوبة جتميد �لن�ساط«. 
وتتخوف �لكثري من �أندية �لر�بطة �ملحرتفة 
من  �جلز�ئري،  للدوري  و�لثانية  �لأوىل 
ملفات ثقيلة �أبطالها لعبون �أجانب، على 
�لنا�سط  بوعريج  برج  �أهلي  لعب  غر�ر 
�لإيفو�ري  �لأوىل،  �ملحرتفة  بالر�بطة 
�سمت  من  ��ستيائه  عن  عرب  �لذي  �ي�سال، 
�إد�رة �أهلي �لربج، وهدد باللجوء �إىل �لفيفا 
من �أجل �حل�سول على م�ستحقاته �لعالقة، 
هذ�  ت�سوية  يف  �لكبري  �لتاأخر  بعد  وهذ� 
ووجه  �لأهلي،  �إد�رة  طرف  من  �لإ�سكال 
�لأيام  خالل  �لأهلي  لإد�رة  �إعذ�ر�  �إي�سال 
جلنة  �إىل  ر�سميا  �لتوجه  قبل  �لفارطة، 
مع  �ملحرتفة  للر�بطة  �لتابعة  �ملنازعات 
حتى  و�للجوء  �ملوقف،  ت�سعيد  �إمكانية 
من  للفيفا  �لتابعة  �ملنازعات  جلنة  �إىل 
�أجل �حل�سول على م�ستحقاته �لتي تناهز 
�لالعب  �أن  خا�سة  كاملة،  �أ�سهر  �لت�سعة 
�أكد معاناته كثري� من هذ� �جلانب وت�رشر 
�أ�سهر  كثري� من �لو�سعية �حلالية عد عدة 
�إي�سال  فاإن  ذلك  من  و�لأكرث  �لتوقف،  من 

بد� عازما على مغادرة تعد�د �لأهلي وعدم 
�لعودة جمدد� يف حال عدم ت�سوية �لإ�سكال 
مليلة  عني  جمعية  لعبي  وكذ�  �حلا�سل. 
�لر�بطة �ملحرتفة،  �لأخر يف  �لنا�سط هو 
�لأوىل �سيال وروين، �للذ�ن يتو�جد�ن حاليا 
يف �جلز�ئر �لعا�سمة، حيث وجد� �سعوبات 
وهما  �لظروف،  هذه  مثل  يف  كبرية 
ينتظر�ن حاليا رفع �حلظر على �لرحالت 
�لعودة  لهما  يت�سنى  حتى  �لدولية  �جلوية 
فا�سو  وبوركينا  �لكامريون  بلديهما  �إىل 
فاإن  مقربة  م�سادر  وح�سب  �لتو�يل،  على 
ت�سوية  �رشورة  �لإد�رة  من  طالب  �لثنائي 
�مل�ستحقات �لعالقة، و�إل فاإنهما �سيلجئان 
�إيد�ع  طريق  عن  �لقانونية  �لطرق  �إىل 
»فيفا«  للكرة  �لدويل  �لحتاد  لدى  �سكوى 
ب�سوي�رش�،  �لدولية  �لريا�سية  و�ملحكمة 
مع  �لرتباط  وفك  به  يدينون  ما  لتح�سيل 
تاجنانت  دفاع  تو�جد  وبرغم  »ل�سام.«، 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف  بجاية  ومولودية 
لعبيهما  مع  ق�سيتهما  �أن  �إل  �لثانية، 
حممد  �ملوريتاين  �ل�سابقني،  �لأجنبيني 
تاجنانت  لدفاع  بالن�سبة  �سود�ين  �هلل  عبد 
بجاية،  ملولودية  بالن�سبة  توري  وماليك 
منهما،  كّل  على  عقوبة  فر�س  �إىل  �أف�ست 
باأن  لـ«�لفيفا«  �لقانونية  �للجان  بعد تقدير 
�لفريقني �جلز�ئريني مل يحرتما بنود �لعقد 
لعبه  مع  منهما  و�حد  كل  يربط  �لذي 

�لفيفا  منعت  �ل�سياق  نف�س  يف  �لأجنبي، 
�نتد�ب  من  �لعا�سمة  �حتاد  نادي  �إد�رة 
ثالث  يف  و�لأجانب،  �ملحليني  �لالعبني 
منا�سبات: �سوق �لإنتقالت لل�سيف �حلايل 
و�ستاء 2021 و�سيف �لعام ذ�ته. ِب�سبب عدم 
ت�سديد �مل�ستحقات �ملالية لالعب بر�ن�س 
�إيبار�.  و�رتدى �ملهاجم بر�ن�س �إيبار� )24 
�سنة( من �لكونغو بر�ز�فيل، زّي فريق �حتاد 
�لعا�سمة، ما بني �سيَفي 2018-2019. قبل 
�لبلجيكي.   بريت�سوت  نادي  �إىل  ينتقل  �أن 
�إىل  �إيبار�  بر�ن�س  �لكونغويل  �لالعب  وجلاأ 
نادي  �إد�رة  �إيفاء  عدم  و��ستكى  �لفيفا، 
و�لكالم  �ملالية.  ِبالتز�ماتها  “�سو�سطارة” 
ينطبق على لعبني �أجانب و�أفارقة �آخرين 
ويرتقبون  جز�ئرية،  �أندية  مع  ين�سطون 
�إىل  �للجوء  قبل  �ملالية  حقوقهم  ت�سوية 
�ساأنها  من  �لتي  �لدولية  �ملحكمة  خيار 
�لناحية  من  باجلملة  متاعب  تخلف  �أن 
�لوقت  يف  هذ�  يحدث  و�لقانونية.  �ملالية 
يف  عجزها  عن  �أندية  عدة  عربت  �لذي 
ت�سوية ديونها �ل�سابقة، ما يجعلها حمرومة 
مبدئيا من عملية �لنتد�بات، ويف مقدمة 
�لق�سم  يف  �لنا�سط  تاجنانت  دفاع  ذلك 
�لثاين، و�لقائمة ت�سمل �أندية �أخرى �ستكون 
لتفادي متاعب  ديونها  ت�سوية  �أمام حتمية 

جديدة حت�سبا للمو�سم �جلديد. 
جودي.ن 

حتمل ملفات ثقيلة اأبطالها لعبون اأجانب 

غ�ضيل الأندية اجلزائرية ين�ضر يف اأروقة »الفيفا« ويهدد »اخل�ضر« 

بقيادة  �جلز�ئري  �لوطني  �ملنتخب  و�سع 
مدربه جمال بلما�سي خطة ثالثية �لأبعاد 
ني�س  مهاجم  غويري،  �أمني  �إقناع  �أجل  من 
خالل  �خل�رش  قمي�س  بحمل  �لفرن�سي، 
�ملعروف  �ملهاجم  وتاألق  �ملقبلة،  �لفرتة 
مبارياته  �أوىل  يف  �جلديد«  »ينزمية  با�سم 
�ملا�سي،  �لأحد  م�ساء  ني�س،  مع  �لر�سمية 
�لفريق  بهما  قاد  هدفني  �سجل  حيث 
مبارياته  �فتتاح  2-1، يف  لن�س  على  للفوز 
�إىل ني�س  �نتقل  �لفرن�سي، غويري  بالدوري 
�حلالية  �ل�سيفية  �لنتقالت  فرتة  خالل 
قادما من �أوملبيك ليون، من �أجل �حل�سول 
ليثبت  �أ�سا�سي،  ب�سكل  �لظهور  فر�سة  على 
�جلديد،  فريقه  مع  مبار�ة  �أول  يف  تاألقه 
�أن  �إل  تاألقه،  حد�ثة  من  �لرغم  وعلى 
من  �هتمام  حمل  كان  عاما  �لـ20  �ساحب 
�أ�سهر، حيث  بلما�سي منذ عدة  قبل جمال 

للمنتخب  بالن�سمام  �إقناعه  يف  يرغب 
رغم  عو�مل،  ثالثة  خالل  من  �جلز�ئري 
�لفرن�سية،  �ل�سباب  منتخبات  يف  لعب  �أنه 
بحمل  غويري  لإقناع  بلما�سي  ويخطط 
�رشب  خالل  من  �جلز�ئر  منتخب  قمي�س 
�أمثلة بالالعبني �لذين جنحو� يف متثيل �أكرب 
لقمي�س  حملهم  ظل  يف  �لأوروبية  �لأندية 
ريا�س  من  كل  وياأتي  �جلز�ئر،  منتخب 
�لإجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت  جنم  حمرز، 
ميالن  و�سط  لعب  نا�رش،  بن  و�إ�سماعيل 
يف  �لالعبني،  هوؤلء  ر�أ�س  على  �لإيطايل، 
ظل تاألقهما �لالفت على �مل�ستوى �لأوروبي 
خالل تلك �لفرتة، غويري يحلم بال�سري على 
هدفا  كان  حيث  �لالعبني،  هذين  خطى 
لناديي بايرن ميونيخ �لأملاين وريال مدريد 
�لإ�سباين عندما كان ل يز�ل يف طور مرحلة 
�لتكوين رفقة فريقه �ل�سابق �أوملبيك ليون، 

من  �ستكون  �لإقناع  يف  �لثانية  �خلطوة  �أما 
�مل�ساركة  يف  فر�سه  عن  �حلديث  خالل 
ب�سكل م�ستمر مع �ملنتخب �جلز�ئري، قبل 
�حل�سول على مقعد يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية 
قبل �نطالق نهائيات كاأ�س �لعامل 2022، ومع 
�نطالق �لبطولة، �سيكون �لالعب �ل�ساب يف 
�لثانية و�لع�رشين من عمره، وهو ما مينحه 

يز�ل  فر�سة خو�س حلم �ملونديال وهو ل 
�لفرن�سي،  �ملنتخب  بعك�س  �سغري�،  لعبا 
فرن�سا،  منتخب  متثيل  �ختيار  حالة  ويف 
�أكرب  لفرتة  �لنتظار  غويري  على  �سيكون 
من �أجل �مل�ساركة يف �ملونديال، ل�سيما يف 
ظل �ملناف�سة �ل�رش�سة على مركز �ملهاجم، 
وبعيد� عن �جلو�نب �لعقلية، �سيعول جمال 
�أجل  من  �لعاطفي  �جلانب  على  بلما�سي 
�جلز�ئري،  �ملنتخب  �إىل  غويري  ��ستمالة 
�ل�سغف،  وتر  على  بلما�سي  �سيلعب  حيث 
�سو�ء من قبل �لالعب بتمثيل �ملنتخب �لذي 
ولد يف بالده وينتمي �إليه �آباوؤه و�أجد�ده، �أو 
�جلز�ئري  فاجلمهور  �جلمهور،  خالل  من 
ظهرت  �ل�سغف،  من  فريدة  بحالة  ميتاز 
عقب �لتتويج ببطولة كاأ�س �لأمم �لأفريقية 
بعثة  ��ستقبال  خالل  وذلك  مب�رش،   2019

�لفريق. 

بلما�ضي يخطط لإقناع اأمني غويري بتمثيل اخل�ضر 

من  �مل�رشحني  �لالعبني  قائمة  �رتفعت 
و�سعها  و�لتي  �لعا�سمة،  �حتاد  فريق 
مبعية  يحيى  عنرت  �لريا�سي  �ملدير 
 12 �إىل  ت�سيكوليني،  �لفرن�سي  �ملدرب 
مع  لعبني  ع�رشة  كانت  �أن  بعد  لعبا 
�حت�ساب ربيع مفتاح، �لذي كان �أول لعب 
ي�ستغنى عن خدماته يف �لنادي �لعا�سمي 
مبجرد جميء �لدويل �ل�سابق عنرت يحيى 
يف من�سب �ملدير �لريا�سي، فقد �سبق �أن 
نهاية  �ملعنيني  بالالعبني  �لإد�رة  �ت�سلت 

�لأ�سبوع �ملا�سي، لتعلمهم بقر�رها.  
ز�دت �لإد�رة لعبنَي �ثنني يف قائمة غري 
�ملرغوب فيهم يف �لحتاد، ويتعلق �لأمر 
و�إن  حتى  �لذي  �أوكال،  �إليا�س  بالالعب 
ب�سبب  �ملا�سي  �ملو�سم  كثري�  يلعب  مل 
عند  له  ي�سفع  مل  ذلك  �أن  �إل  �لإ�سابات، 
�أح�سن  جلب  عن  �لباحث  يحيى  عنرت 
و�نتد�ب  �جلديد،  فريقه  �إىل  �لالعبني 
ملنطقة  �إ�سافة  �إعطاء  ميكنه  لعب 

�لظهري �لأي�رش.  
مع  للتفاو�س  لأوكال  �لفر�سة  و�ستعطى 

عنرت يحيى حول ف�سخ عقده. �أما �لالعب 
رقم 12 يف قائمة �مل�رشحني فيتعلق �لأمر 
يف  حاليا  �ملتو�جد  �لاليف  معاد  بالليبي 
جمدد�  يعود  لن  �أنه  يبدو  و�لذي  ليبيا، 
لتقم�س �ألو�ن �حلمر�ء و�ل�سود�ء بقر�ر من 
عنرت يحيى، �لذي يرى �أن م�ستوى �لالعب 
�لتخل�س  �أخرى  جهة  ومن  كثري�،  تقهقر 

من لعب يكلف غاليا خزينة �لفريق.  
لإيجاد  �لعا�سمة  �حتاد  �إد�رة  وتبحث 
بالت�رشيح  �ملعنيني  �لالعبني  مع  �تفاق 
ف�سخ  يرف�سون  هوؤلء  �أن  بالرت��سي، غري 
�أجورهم  على  �حل�سول  بدون  عقودهم 
�لعالقة منذ �أ�سهر، وهذ� ما �سيطلبونه من 
�ملدير �لريا�سي عنرت يحيى عند مقابلته، 
حرجة،  و�سعية  يف  نف�سه  �سيجد  و�لذي 
هذه  من  �لنتهاء  �إىل  ي�سعى  �لذي  وهو 
�لعملية يف �أقرب وقت ممكن لإنهاء عملية 
�لالعبني  �أن  علما  �أي�سا،  �ل�ستقد�مات 
ينتظرون م�ستحقات �أربعة �أ�سهر كاملة.  

جودي. ن  

احتاد العا�سمة  

قائمة امل�ضرحني ت�ضل
 اىل الرقم 12 لعبا  

رائد القبة 

الإدارة تر�ضم تعاقدها مع املدرب حمي�ضي 
مع  �لقبة  ر�ئد  فريق  �إد�رة  تعاقدت 
�إىل  ليكون  حمي�سي  �لنور  عبد  �ملدرب 
�لعربي  من  كل  �لفني  �لطاقم  يف  جانبه 
غامن  وحممد  م�ساعد،  كمدرب  ح�سني 
�لفني  للطاقم  و�سبق  للحر��س،  مدربا 
�لأخ�رش  للفريق  �لفنية  �لعار�سة  قاد  و�أن 
من  �لأخرية  �جلولت  خالل  و�لأبي�س 
�ملو�سم �مللغى، و�أبدى مدرب ر�ئد �لقبة 
تر�سيم  بعد  �سعادته  حمي�سي  �لنور  عبد 
�إلتحاقه بر�ئد �لقبة ليقود �لعار�سة �لفنية 
خالل �ملو�سم �لكروي �جلديد، حيث قال 
يف ت�رشيحات �سحفية: »�رشف يل قيادة 
حاليا  �لوقت  �لقبة،  كر�ئد  عريق  فريق 

ونت�ساور  نفكر  لكي  كايف  وجد  منا�سب 
�لقادم«،  �ملو�سم  ت�سكيلة  بخ�سو�س 
و�أ�ساف: »�أعد �لأن�سار باأن تكون ت�سكيلة 
متاما  وخمتلفة  قوية  �ملقبل  �ملو�سم 
��سم  لن  �ملا�سي،  �ملو�سم  ت�سكيلة  على 
�ملر�تب  لعب  علينا  يفر�س  �لقبة  ر�ئد 
�إىل  �لفريق  �إعادة  على  و�سنعمل  �لأوىل 
�لر�بطة �لأوىل«، وختم: »�أدعو �جلميع �إىل 
م�ساعدة �لت�سكيلة و�لوقوف �سفا و�حد�، 
�لهدف  لن  جانبا،  �خلالفات  وو�سع 
�لول هو �عادة ر�ئد �لقبة �ىل مكانها يف 

�ملحرتف �لأول«. 
جودي.ن 

�أمت جمل�س �إد�رة فريق ن�رش ح�سني د�ي، 
بقيادة ب�سري ولد زميلي، �إجر�ء�ت �لتعاقد 
مع �ملدرب ندير لكناوي، خلفا للمقال عز 
�لدين �آيت جودي، وكان ن�رش ح�سني د�ي، 
�آيت جودي، قبل  لتمديد عقد  يف طريقه 
�أن يختلف �لطرفان على بع�س بنود �لعقد، 
قريبة  �أي�سا  زمرييل  ولد  �د�رة  كانت  كما 
لحتاد  �ل�سابق  �ملدرب  مع  �لتعاقد  من 
تنقلب  �ن  قبل  زغدود،  منري  �لعا�سمة 
عليه لتبعث مفاو�سات مع مدربني �آخرين، 

�لن�رشية،  �إد�رة  كانت  لكناوي،  و�برزهم 
قد كثفت جهودها طو�ل �لفرتة �ملا�سية، 
للتعاقد مع مدرب جديد، يلبي طموحات 
ت�ستقر  �أن  قبل  و�لأن�سار،  �مل�سريين 
�إىل  بالنظر  لكناوي،  �ملدرب  خيار  على 
�مليد�ن،  �لتي ميتلكها يف  �لكبرية  �خلربة 
مع  تدريبية  جتارب  عدة  لكناوي  وخا�س 
�أندية حملية، �أبرزها �حتاد عنابة، و�حتاد 

ب�سكرة، و�سباب عني فكرون. 
جودي.ن 

ن�سر ح�سني داي 

الإدارة تراوغ زغدود وتعني لكناوي 
مدربا للفريق 

جريمان،  �سان  باري�س  م�سوؤولو  يحُخرج  مل 
�إ�سماعيل بن نا�رش لعب  جنم »�خل�رش« 
حيث  ح�ساباتهم،  من  �لإيطايل  ميالن 
جددو� �هتمامهم مبتو�سط �مليد�ن كاأبرز 
�سفقات �ل�سيف �حلايل، وو�سعوه كاأولوية، 
فاإن  �لفرن�سية،  »ليكيب«  ل�سحيفة  ووفقا 
يف  بقوة  للتد�ول  عاد  نا�رش،  بن  ��سم 
�لالعب  يتابع  �لذي  �لباري�سي،  �لنادي 
منذ مدة، بعد �لتطور �لذي �سهده م�ستو�ه 
خا�سة منذ �ن�سمامه �إىل ميالن �لإيطايل 
ذ�ت �مل�سدر،  و�أ�ساف  �ملا�سي،  �ل�سيف 
فكرة  انع  ميحُ ل  نا�رش  بن  �إ�سماعيل  �أن 
لكن  جريمان،  �سان  باري�س  �إىل  �لنتقال 
من  �لكاملة  �لفر�سة  على  ح�سوله  �رشط 
�إد�رة  �أن  و�إبر�ز قدر�ته، رغم  �للعب  �أجل 
بخدماته،  متم�سكة  تبقى  »�لرو�سونريي« 
حيث تر�ه نقطة �أ�سا�سية مل�رشوع �لنادي 
حت�سبا للعودة للتحديات �لقادمة، وتعتربه 
م�ستقبل �لفريق وقطعة �أ�سا�سية ل�ستعادة 
و�أردفت  �لأوروبي.  �لعمالق  بريق 
ي�سع  ليوناردو  �لفني  �ملدير  �أن  »ليكيب«، 
�لفرن�سي  �لو�سط  لعب  ي�ستهدف  �أي�سا 
غندوزي،  ماتيو  �ل�ساب،  �أر�سنال  وجنم 

�سمن خمططاته، وهذ� ب�سبب �ل�سعوبات 
ميد�ن  و�سط  �سّم  �لنادي يف  تو�جه  �لتي 
�سافيت�س،  ميلينكوفيت�س  �ل�رشبي  لزيو، 
ي�سرتطها  �لتي  �ملالية  �لقيمة  ب�سبب 
باري�س  �سيكون  حني  يف  لوتيتو،  �لرئي�س 
ل�سم  �أف�سل  و�سعية  يف  جريمان  �سان 
ماتيو غندوزي هذ� �ل�سيف، ب�سبب رغبة 
منه، يف حني  �لتخل�س  �للندين يف  �لنادي 
 30 عن  تقل  ل  قيمة  بدفع  مطالبا  يبقى 
�سم  على  �إ�رش�ره  حال  يف  �أورو،  مليون 

بن نا�رش. 

ا�ضم بن نا�ضر عاد للتداول بقوة يف 
باري�س �ضان جريمان 

ق.ر  جودي.ن 
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النعامة

الدعوة اإىل حماية ال�شواهد الأثرية من التالف 
اأ�صبحت النقو�ض احلجرية ببع�ض بلديات 
والية النعامة كتيوت و »جنني بورزق« يف 

االآونة االأخرية عر�صة للتخريب والت�صويه 
وقد اأبدت عدة جمعيات قلقها و ان�صغالها مبا 
اآلت اإليه تلك املحطات التاريخية الهامة التي 
تك�صف هوية ح�صارات قدمية تعاقبت على 
املنطقة وتعد �صواهد فنية يف غاية االأهمية 

العلمية و االأثرية .

النعامة:اإبراهيم �صالمي

بع�ض  �أ�شار  �ل�شدد  هذ�  ويف 
�أن  �إىل  �الخت�شا�ض  �أ�شحاب 
�لفن  ورو�ئع  �الأثرية  �ملعامل 
�لنعامة  بجنوب  �لعاملي  �لبد�ئي 
ت�شارع  مل  �إن  مهددة  �أ�شحت 
حمايتها  الأجل  �ملعنية  �جلهات 
�ل�شخرية  �لنقو�ض  �أن  كما 
�ل�شحر�وي  باالأطل�ض  �ملكت�شفة 

تبقى بحاجة م�شتعجلة �إىل رعاية 
و�شون  حلماية  كبريين  و�هتمام 
 . �لنادر  �لتاريخي  �الإرث  هذ� 
�جلمعيات  من  �لعديد  و�أ�شارت 
�لتاريخي  بالرت�ث  �ملهتمة 
�ل�شياحي  و  �لثقايف  و�ل�شاأن 
جمعيات  غر�ر  على  بالوالية 
و  �أقدمي«  »�أغرم  و  »تيطاوين« 
جمعية »تنانت« لبلدية �شفي�شيفة 
�أن �آثار تدمري حلفريات متحجرة 

�شجل  منها  �أجز�ء  �قتطاع  �أو 
تلك  بها  تتو�جد  مناطق  بعدة 
مطالبني  �ل�شخرية  �لنقو�ض 
لتلك  �لكافية  �حلماية  بتوفري 
�لتقاط  ملنع  �لتدخل  و  �ملو�قع 

�لقيام  �أو  فوتوغر�فية  �شور 
ترخي�ض  دون  علمية  باأبحاث 
�الآثار  بقايا  من  عينات  �أخذ  �أو 
�الإرث  هذ�  وترقية  باملنطقة 

�حل�شاري . 

املجلة اجلزائرية لل�صياحة و ال�صفر العدد 4

املدية 

 تد�شني عيادة متعددة اخلدمات بالبواعي�ش

عنابة

حت�شي�ش امل�شطافني حول كورونا

بد�وي  �ملدية  و�يل  ��رشف 
تد�شني  على  �أم�ض  عبا�ض 
عيادة متعددة �خلدمات ببلدية 
�لبو�عي�ض �لتي تعد من بلديات 
جتهيز  مت  �أين  �لظل،  مناطق 
هذ� �لف�شاء �ل�شحي بعتاد طبي 
�الأطقم  عمل  �شي�شهل  ع�رشي 
�لطبية �لتي �شتعمل هناك، على 
و  باالأ�شعة  �لك�شف  جهاز  غر�ر 
خمرب حتاليل، وباملنا�شبة وعد 

بو�شع  �ملنطقة  �شكان  �لو�يل 
هذه �لعيادة حتت �خلدمة طيلة 
24 �شاعة خالل �الأيام �لقادمة، 
تدعيم  �رشورة  على  منبها 
جدد  باأطباء   ، �لطبي  �لطاقم 
�أح�شن  لتقدمي  طبيني  �شبه  و 
لفائدة  �ل�شحية  �خلدمات 
�أي�شا  طالب  �أين  �ملو�طنني، 
مثل  على  �حلفاظ  ب�رشورة 
غر�ر  على  �ملكت�شبات،  هذه 

�لتي  �ملجهزة  �الإ�شعاف  �شيارة 
��شتفادت بها �ملنطقة منذ �أيام، 
��شتمع عبا�ض  ويف ختام زيارته 
بع�ض  �ن�شغاالت  �إىل  بد�وي 
�أ�شا�شا  تعلقت  �لتي  �ملو�طنني 
طالبوه  �ملحلية،�أين  بالتنمية 
و�ملر�فق  �مل�شاريع  من  مبزيد 
حياة  ت�شهيل  �شاأنها  من  �لتي 

�ملو�طن بهذه �لبلدية �لنائية.
ر. بوخدميي 

على  �لثاين  لالأ�شبوع  تو��شل 
وتطوير  ترقية  جمعية  �لتو�يل 
و�لطفولة  �ل�شباب  ن�شاطات 
عنابة  لوالية  »�مل�شتقبل« 
حملتها �لتح�شي�شية حول �لوقاية 
بني  كورونا  وباء  تف�شي  من 
�مل�شطافني �لذين تو�فدو� بقوة 
على �ل�شو�طئ خالل هذه �لفرتة 
حتت �شعار »وقاية فردية من �أجل 
�ل�شياق  ويف   ، جماعية«  وقاية 
�ل�شيدة  �جلمعية  رئي�شة  �أكدت 
»حورية بن حامد« يف ت�رشيحها 

ليومية »�لو�شط« �أن هذه �حلملة 
�لربنامج  �إطار  يف  تندرج  �لتي 
�ل�شباب  مديرية  �أطلقته  �لذي 
�لو�فدين  ت�شتهدف  و�لريا�شية 
توزيع  خالل  من  �ل�شو�طئ  على 
حتوي  منا�شري  و  �لكمامات 
�لوقائية  و�الإر�شاد�ت  �لن�شائح 
�حرت�م  على  حثهم  جانب  �إىل 
النتقال  تفاديا  بينهم  �لتباعد 
حمدثتنا  ،و�أ�شافت  �لعدوى 
حمالت  يف  �رشعت  �جلمعية 
على  �لعمل  و  �ل�شو�طئ  تنظيف 

�ملحيط  نظافة  ثقافة  زرع 
�أ�شارت  كما   ، �مل�شطافني  بني 
قامت  �جلمعية  �أن  حامد  بن 
حمالت  بعدة  �لوباء  بد�ية  منذ 
�ل�شو�رع  وتعقيم  حت�شي�شية 
جانب  �إىل  �ل�شحية  و�ملر�فق 
�لكمامات  خلياطة  ور�شة  فتح 
الإنتاج  باهر�  جناحا  لقيت  �لتي 
�آالف �لكمامات �لتي مت توزيعها 
على �ملو�طنني و�لطو�قم �لطبية 

وخمتلف �مل�شالح .
اأح�صن مرزوق

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

جديدة  اإ�صابة  ت�صجيل370      .
بكورونا

.   ارتفاع اإجمايل اإ�صابات كورونا 
اإىل: 42228

#وفيات بكورونا   10 .    ت�صجيل 
رحمهم اهلل

.   ارتفاع اإجمايل وفيات كورونا 
اإىل: 1456

.   حاالت ال�صفاء اجلديدة : 218
.   ارتفاع اإجمايل حاالت ال�صفاء 

اإىل: 29587
.   احلاالت املتواجدة يف العناية 

املركزة:31

ما بني 16  اإىل 22 اأوت 2020 

وفاة 12  �شخ�شا غرقا 
امل�صيلة

اأزمة العط�ش توؤرق �شكان
�شجلت م�شالح �حلماية �ملدنية  17  عدة بلديات

وفيات منها 12 غرقا يف �ل�شو�طئ  
�ملمنوعة خالل �لفرتة �ملمتدة ما 
بني 16  �إىل 22 �أوت 2020 ، ح�شب 

ح�شيلة لذلت �مل�شالح. 
�ملدنية  �حلماية  بيان  يف  جاء  و 
منها  وفيات   17 ت�شجيل  مت   « �نه 
�ملمنوعة   �ل�شو�طئ   12 غرقا يف 
بـ  �شكيكدة  واليات  م�شتوى  على 
بـ  وزو  تيزي  و  بجاية  وفيات،   04
بـ  بومرد��ض  و  جيجل  وفيات،   03
02 وفيات و واليات عني متو�شنت، 
حالة   01 بـ  وم�شتغامن   وهر�ن 
جهاز  يخ�ض  ما  يف  �أما  وفاة«و 
�ال�شتجمام،  و  �ل�شو�طئ  حر��شة 

نف�ض  �حلر��شة خالل  �أعو�ن  »قام 
�شمح  ما  تدخل   6331 ب  �لفرتة  
 4482 حقيقي  غرق  من  باإنقاذ 
لـ  �الإ�شعافات  تقدمي  و  �شخ�ض 
1405 �شخ�ض �أخر وحتويل للمر�كز 

�ل�شحية 353 م�شطاف«.

�ملياه  م�شاريع  من  بالرغم 
بلديات  خمتلف  عرب  �ملنجزة 
معاناة  �أن  �مل�شيلة،غري  والية 
تعي�ض  متو��شلة،حيث  �شكان 
،�أزمة  �لوالية  بلديات  �أغلب 
عط�ض حادة خلفت حالة ��شتياء 
وغ�شب عارمة لدى �شكان،جر�ء 
بهذه  �لتمويل  عمليات  نق�ض 
خالل  �حليوية،خا�شة  �ملادة 
نعي�شها  �لتي  �حلالية  �لظروف 
�لوقائية  �لتد�بري  ظل  يف 
فريو�ض  �نت�شار  من  للحد 

كورونا،ومن �لبلديات �ملت�رشرة 
�أق�شى  �مللح،�لو�قعة  ،عني 
�مل�شيلة،و�لتي  والية  جنوب 
�لنق�ض  يف  �ل�شد�رة  حتتل 
�ل�رشورية  �ملادة  لهذه  �لفادح 
هوؤالء  �شيف  للحياة،ماحول 
ينتظرون  حقيقي  جحيم  �إىل 
�خلال�ض منه يف �أية حلظة،كما 
�حلجل  عني  بلديات،  تو�جه 
�ل�شايح،بو�شعادة،�شيدي  ،بوطي 

هجر�ض،�مل�شيلة.
عبدالبا�صط بديار

تلم�صان

123 مركزا لمتحاين 
املتو�شط والبكالوريا

تلم�شان  لوالية  �لرتبية  مديرية  خ�ش�شت 
�لتعليم  �شهادتي  �متحاين  الإجر�ء  مركز�   123
،ح�شبما   2020 دورة  و�لبكالوريا  �ملتو�شط 
بهذه  �المتحانات  م�شلحة  لدى  ��شتفيد 
الإجر�ء  مركز�   67 ب  �الأمر  ويتعلق  �ملديرية 
�آخر�  و56  �ملتو�شط  �لتعليم  �شهادة  �متحان 
المتحان �شهادة �لبكالوريا، وفق ذ�ت �مل�شدر 
�لذي  �أ�شاف �نه مت تخ�شي�ض مركز لتجميع 
بالن�شبة  للت�شحيح  ومركزين  �المتحان  �أور�ق 
مر�كز  و3  �ملتو�شط  �لتعليم  �شهادة  المتحان 

�أخرى بالن�شبة لت�شحيح �أور�ق �لبكالوريا.

م�صتغامن

جرد 35 قطعة من 
اللبا�ش املحلي 

قامت مديرية �لثقافة بوالية م�شتغامن موؤخر� 
�لذي  �ملحلي  �لتقليدي  �للبا�ض  جرد  بعملية 
مكن حلد  �ملنطقة مما  وتقاليد  لرت�ث  يرمز 
�الآن من جرد 35 قطعة، ح�شبما علم لدى ذ�ت 

�لهيئة.
�إعد�د بطاقية  �إىل ذ�ت �مل�شدر  ومت ��شتناد� 
�ملحلية  �لت�شمية  تت�شمن  قطعة  لكل  تقنية 
يف  �مل�شتعملة  و�ملو�د  �لزمنية  و�لفرتة 
و�ملقا�شات  �لتقليدية  �ل�شناعة  �أو  �خلياطة 
و�لو�شف �خلا�ض بكل لبا�ض �شو�ء كان رجايل 
�أو ن�شائي ي�شتخدم يوميا �أو خالل �ملنا�شبات 

�لدينية و�الجتماعية.

امل�صيلة
تن�شيب مندوب و�شيط 

للجمهورية
�لعرجا،  �مل�شيلة،�ل�شيخ  والية  و�يل  �أ�رشف 
،عبد�لرز�ق  تن�شيب  �أم�ض،على  م�شاء 
�جلمهورية،طبقا  لو�شيط  حمليا  بعلي،مندوبا 
جويلية   16 يف  �ملوؤرخ  �لرئا�شي  �ملر�شوم 
2020 ،حيث مت تن�شيب �ملعني مبقر �لوالية، 
�لوالئي  �ل�شعبي  �ملجل�ض  رئي�ض  بح�شور 
�إىل  و�الأمنية،باالإ�شافة  �ملحلية  و�ل�شلطات 
�لعديد من �إطار�ت �لوالية،لالإ�شارة فقد تقلد 
من  وظائف  عدة  �جلمهورية  و�شيط  مندوب 
بينها مفت�ض مبديرية �لرتبية بوالية �مل�شيلة، 
لبلدية  �لبلدي  �ل�شعبي  ونائب رئي�ض �ملجل�ض 

�ملعاريف.
عبدالبا�صط ب

 ، �ل�شيا�شي  �لت�شوي�ض  تعدى  �إذ� 
�أفعال مت�ض  �إىل   ، �لقول  و   ، �خلطاب 
حماولة  خالل  من   ، �ملعي�ض  �لو�قع 
فاأعلم   ، �لعامة  �حلياة  على  �لتاأثري 
تعدى  و�الأمر   ، �نتهت  �ل�شيا�شة  �أن 
يوجب  مما   ، �ل�شيا�شي  �العرت��ض 
و   ، و عنف �رشعي  بحزم  له  �لت�شدي 

هنا ي�شوغ هنا �الأخذ بال�شبهة .
 ، �ال�شتقر�ر  زعزعة  �إىل  �ل�شعي  �إن 
�إىل  ت�شعى   ، مادية  �أحد�ث  بو��شطة 
جمموعة  يتطلب  �ل�رشعية  �إ�شعاف 
 ، وظيفيا  �رتباطا  مرتبطة  منظمة 
�أجنحة  ذ�ت  تكون  �لغالب  م�شلحيا يف 
هذه  مثل  يف  �شو�بق  لها   ، متعددة 
�لعمليات �لقذرة �جلبانة ، �لتي غالبا ما 
تتخذ من �ملو�طن �شحية له ، باعتباره 

حمور و �أ�شا�ض �أي عملية �شيا�شية .
�إن ما نعي�شه �ليوم من تهديد لل�رشعية 
، لرميم  يائ�شة  �نبعاث  ، يعترب حماولة 
�لنظام �ل�شابق ، وبعد ف�شل �ملحاوالت 
�ل�شابقة ، رغم �آثارها �جلانبية �لقا�شية 
على حياة �ملو�طن يف ظل هذ� �لوباء ، 
قد تلجاأ �إىل عمليات �أكرث حدة يف �شوء 
�لذي  �ل�شيا�شي  �الحت�شار  و  �لتخبط 
د�خل  ملو�قعها  خ�شارتها  بعد  تعي�شه 
لها  �لت�شدي  ل�شبح   . �لدولة  دو�ليب 
�أن  قبل  �شيا�شية  �لو�شائل �رشورة  بكل 

تكون قانونية . 
تبقى �الآن �الإر�دة �ل�شعبية هي �ل�شيد ، 
فعلى �لفو�عل �ل�شعبية �ليقظة �لد�ئمة 
حمطة  �أبو�ب  على  ونحن  �شيما  ال   ،
حا�شمة يف م�شار �لتحول �لدميقر�طي 
وهي �ال�شتفتاء �ل�شعبي على �لد�شتور ، 
باعتبارها حمطة ذ�ت �أهمية مزدوجة 
د�شتورية  �رشعية  �أر�شية  بناء  �الأول   ،
تعزيز  �لثانية  و  �لدميقر�طية  للعملية 
بعث  و   ، �لرئا�شية  �النتخابات  عملية 

روح جديدة .

قلم جاف

موت ال�شيا�شة 
الوليد فرج



هذه الصحيفة تم تحميل 
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