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دورة املجل�س الوطني و�ضط بروز معار�ضي القيادة اجلديدة

الأفافا�س يف منعرج حا�سم غدا  اجلمعة 
.      اإعادة طرح ورقة الإجماع الوطني

تعقد القيادة اجلديدة حلزب جبهة القوى ال�ضرتاكية اأوىل دورات للمجل�س الوطني غدا 
اجلمعة القادم باجلزائر العا�ضمة ويف اأجندتها العديد من امللفات يف مقدمتها الدخول 

الجتماعي القادم واإعادة طرح ورقة الإجماع الوطني التي ت�ضوق له منذ 2013 وتاأتي 
هذه الدورة على وقع خالفات م�ضتمرة جنم عنها احتالل املقر الوطني باأعايل العا�ضمة  من 

طرف بع�س القيادات ال�ضابقني الراف�ضني للقيادة املنبثقة عن املوؤمتر الأخري .

باية.ع

اال�شرتاكية  القوى  جبهة  ا�شتدعت 
بعد  ر�شمي  �شيا�شي  ن�شاط  ثاين  يف 
اأفرز  الذي  الفارط  جوان  موؤمتر 
قيادة جديدة قدمية اأع�شاء املجل�س 
الوطني لدورة عادية تعقد يف �شيدي 

ملناق�شة  العا�شمة  باجلزائر  فرج 
الدخول  منها  امللفات  من  العديد 
�شيدر�س  حيث  القادم  االجتماعي 
التي  الن�شاطات  من  عدد  املجل�س 
برجمها يف العديد من الواليات خالل 
حزب  �شيخرج  كما   , الدخول  هذا 
البعيد  غري  اأر�شيفه  من  ح�شني  الدا 
مبادرة االإجماع الوطني التي روج لها 

نتائج  اأن حتقق  اأمل  على   2013 منذ 
النظام  اإيجابية خا�شة يف ظل رحيل 
يف  ممثلة  ال�شيا�شية  واأبوابه  ال�شابق 
جبهة  مقدمتها  يف  ال�شلطة  اأحزاب 
الوطني  والتجمع  الوطني  التحرير 
الدميقراطي وهو خيار اليزال حزب 
به  متم�شك  اال�شرتاكية  القوى  جبهة 
بالبالد  ال�شيا�شي  الو�شع  تغيري  رغم 

واإقبال الطبقة ال�شيا�شية على تعديل 
د�شتوري مرتقب يف 1 نوفمرب القادم 

.
وقع  على  الدورة  هذه  تاأتي  كما 
اأول  �شفو  تعكر  التزال  خالفات 
للوجود  ظهر  باجلزائر  حزب  اأقدم 
وجود  ظل  يف  خا�شة   ,  1963 �شنة 
رف�شوا  ال�شابقني  القيادين  من  جناح 

املنعقد  املوؤمتر  ب�رشعية  االعرتاف 
والقيادة  ونتائجه  الفارط   جوان  يف 
اجلديدة القدمية التي اأفرزها بقيادة 
جعل  الذي  االأمر   , بلح�شل  ح�شني 
الوطني  املقر  اإخالء  يرف�شون  منهم 
قد  التي  امللف  وهو  حيدرة  باأعايل 
اجتماع  �شفو  ويعكر  نف�شه  يطرح 

القوى  جلبهة  وطني  جمل�س  اأول 
كهذا  ح�شا�س  وقت  يف  اال�شرتاكية 
االأمر  تعلق  �شواء  البالد  تعي�شه  التي 
اأو  االجتماعي  اأو  ال�شيا�شي  بالواقع 
كورونا  جائحة  فر�شته  التي  ال�شحي 

منذ �شتة اأ�شهر تقريبا .

رئي�س اجلمعية اجلزائرية لطب الأطفال

تخوف من ندرة يف بع�س لقاحات الأطفال
اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  �شدد 
عبد  الربوف�شور  االأطفال  لطب 
اللطيف بن �شنو�شي من جانبه على 
للرزنامة  الفعلي«  »التطبيق  �رشورة 
معربا  االأطفال  للقاحات  الوطنية 
عن »تخوفه لت�شجيل ندرة يف بع�س 
يف  تدخل  التي  االأطفال  لقاحات 
اإطار الرزنامة الوطنية خالل االأ�شهر 
القادمة ب�شبب تف�شي فريو�س كورونا 

الذي عطل الن�شاطات االأخرى«.
يف  »التعجيل  اإىل  اخلبري  ذات  ودعا 
على  حفاظا  الرزنامة  هذه  تطبيق 
حاثا  املجتمع«  و  االأطفال  �شحة 
بع�س  من  االأطفال  وقاية  على 
االأمرا�س التي ت�شيبهم �شيما خالل 
على  وال�شتاء  اخلريف  مو�شمي 
غرار التهاب الق�شبات الهوائية مما 

�شيت�شبب خالل هذه الفرتة 
كبري  »اكتظاظ  يف  حذر-  كما   -
باملوؤ�ش�شات  االأطفال  مل�شالح طب 

اال�شت�شفائية الوطنية«.
وبعد اأن ثمن املجهودات التي قامت 
بها الدولة منذ اال�شتقالل يف جمال 
تلقيح االأطفال يف مقدمتها التطعيم 

�شد اجلدري الذي كان يت�شبب وقتها 
هذه  من  باملائة   30 ن�شبة  وفاة  يف 
ال�رشيحة مع موا�شلة وزارة ال�شحة 
الرزنامة  لتطبيق  ملجهوداتها 
الوطنية للقاحات مب�شاعدة االأولياء 
�شنو�شي  بن  الربوفي�شور  و�شفا 
الكبري  ب«املك�شب  العملية  هذه 
ذات  نوه  اجلزائر«كما  حققته  الذي 
الوطنية  الرتبية  وزارة  بعمل  اخلبري 
�شنوات  منذ  تفر�س  كانت  التي 
على  املقبلني  االأطفال  تلقيح  دفرت 
وزارة  وكذا  لت�شجيلهم  التدري�س 
الذي  الدور  خالل   من  االإت�شال 
يف  االإعالم  و�شائل  خمتلف  لعبته 
حت�شي�س املجتمع حول اأهمية هذا 

التطعيم.
اجلزائرية  اجلمعية  رئي�س  و�شدد 
اآخر على  االأطفال من جانب  لطب 
غاية  اإىل  التطعيم  على  املداومة 
هذه  من  باملائة   95 ن�شبة  بلوغ 
يراها  التي  الن�شبة  وهي  العملية 
وال�شامنة  »بالكافية  اخلبري  ذات 
لوقاية االأطفال من بع�س االأمرا�س 
حياتهم«  طوال  الفتاكة  الفريو�شية 

يف  انخفا�س  اأي  ت�شجيل  معتربا 
»ي�شكل  الن�شبة  هذه  دون  التطعيم 
خطرا على هذه الفئة وي�شاعد على 

عودة هذه االأمرا�س«.

معهد با�ضتور: توفري كل 
لقاحات الأطفال 

طماأن مدير الت�شويق مبعهد با�شتور 
الدكتور عبد الرزاق �شويف املواطنني 
بتوفري خمتلف اللقاحات التي تدخل 
يف اإطار الرزنامة الوطنية للقاحات 
االأطفال كا�شفا عن ا�شتالم املعهد 
لقاح  جرعة  األف   950 ل  موؤخرا 
االأملانية  واحل�شبة  للح�شبة  م�شاد 

والنكاف.
ت�رشيح  يف  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
خمزون  على  يتوفر  املعهد  اأن 
وا�شتلم  اللقاحات  خمتلف  من  اأمن 
موؤخرا 950 األف جرعة اإ�شافية من 
اللقاحات الثالث امل�شادة للح�شبة 
والنكاف معتربا  االأملانية  واحل�شبة 
لتغطية  بالكافية  الكمية  هذه 
االحتياجات وفق الرزنامة الوطنية.

منظمة الت�ضامن الطالبي بورقلة 

تخفي�س معدل الإنقاذ جلميع الخت�سا�سات 
.    جعل املناق�ضة لطلبة املا�ضرت 2 اختيارية 

للمنظمة  الوالئي  املكتب  قال 
يف  الطالبي  للت�شامن  الوطنية 
بعد  اال�شتثنائي  الظرف  هذا  ظل 
ومعرفة  الطلبة  مع  حتاورهم  
املقرتحات  تقدمي  قرروا  اآرائهم 
اجلامعي يف  املو�شم  الإنهاء  التالية 

ظروف جيدة.
وقد اقرتحت  مرا�شلة موجهة من 
التنظيم الطالبي املذكور ملديرية 
جامعة قا�شدي مرباح بورقلة كانت 
قد ت�شلمت يومية »الو�شط »ن�شخة 
على �رشورة  جعل املناق�شة لطلبة 
املا�شرت 2 اختيارية ولي�شت اإجبارية 
اأو عن بعد وذلك بتعيني جلنة تتكون 
لتقييم  تقييم  وجلنة  املوؤطر  من 
 L1( املذكرة, اأما بالن�شبة لل�شنوات
,M1,L3,L2( فقد اقرتحت  اإجراء 
االأ�شا�شية  باملواد  االمتحانات 
الثانوية  املواد  وتعوي�س  فقط 
التقييم. من جهة  ببحوث من اجل 

املنظمة  ذات  حثت  فقد  ثانية 
على �رشورة املطالبة باإلغاء نقطة 
ال�شنوات  لكل  املوجهة  االأعمال 
بالربوتوكول  جاء  ما  وفقا  وذلك 
العمل  اإجباري(, مع  )احل�شور غري 
لطلبة  توافقية  �شيغة  اإيجاد  على 
معدل  اأن  معدل  حيث   1 املا�شرت 
ملعدل  مكمل  االأول  ال�شدا�شي 
الإيجاد  اإ�شافة  الثاين,  ال�شدا�شي 
الديون  طلبة  مع  للتعامل  اآلية 
خا�شة اأن فرتة االمتحانات �شتكون 
يف فرتات منف�شلة على بع�س لكل 
االلتزام  ن�شيان  دون  امل�شتويات, 
فقط يف  تدري�شه ح�شوريا  مبا مت 
املمتدة  بالفرتة  الثاين  ال�شدا�شي 
من 21 جانفي اإىل غاية 13 مار�س 
و تخفي�س   , االمتحانات  2020 يف 
معدل االإنقاذ جلميع االخت�شا�شات 

وال�شعب اإىل 20/8.
اإىل جانب ذلك فقد اقرتح املكتب 

الوالئي للمنظمة الوطنية للت�شامن 
الطالبي على تعيني متحدث ر�شمي 
با�شم جامعة قا�شدي مرباح ورقلة 
تفادي  اأجل  الفرتة من  خالل هاته 

كل االإ�شاعات واالأخبار الزائفة.
على  الطالبي  التنظيم  اأ�رش  حيث 
هذا  يف  االإجراءات  هاته  جت�شيد 
الو�شع اال�شتثنائي والتي ال تتنافى 
كان  الذي  العلمي  التح�شيل  مع 
مرباح  قا�شدي  جامعة  يف  مقبوال 
حقوق  على  احلفاظ  مع  ورقلة 
باجلامعة  املتواجدين  الطلبة 
التخرج  على  املقبلني  وخ�شو�شا 
يف  للجامعة  القادمون  والطلبة 
مببداأ  للعمل   2020 بكالوريا 
خلق  لعدم  واملغادرون  الوافدون 
واالقامات  باجلامعة  اأكرب  اكتظاظ 
اجلامعية التي هي مكتظة باالأ�شل 

بجامعة ورقلة.
اأحمد باحلاج

حممد �ضريف

مقرتحات لتح�سني اأداء ال�سلطة الوطنية لالنتخابات
.       القرتاع عرب النرتنيت عر�ضة للتزوير

الوطنية  ال�شلطة  رئي�س  اعترب 
امل�شتقلة لالنتخابات حممد �رشيف 
اأم�س االأربعاء اأن املدة الزمنية التي 
حول  اال�شتفتاء  اإجراء  تاريخ  ت�شبق 
تعديل الد�شتور املقرر يف 1 نوفمرب 
القادم ال ت�شكل عائقا اأمام ال�شلطة 
جميع  يف  كثرية  كفاءات  ت�شم  التي 
املجاالت قادرة على رفع التحدي.

على  �شيفا  نزوله  لدى  �رشيف  وقال 
تبثه  الذي  ال�شباح«  »�شيف  برنامج 
القناة االأوىل اإن جائحة كورونا حالت 
دون اإجراء اال�شتفتاء خالل الثالثي 
االأول مثلما تعهد رئي�س اجلمهورية 

اال�شتفتاء  تاريخ  اإعالن  فاإن  وعليه 
 « اأن  بعد  لل�شلطة  مفاجئا  يكن  مل 

تعلمنا التعاي�س مع الوباء«.
قدم  اأنه  �رشيف  ك�شف  ال�شياق  ويف 
تقرير عر�س حال لرئي�س اجلمهورية 
ال�شلطة  اإمكانات  لقائه حول  خالل 
اأجل  من  وامل�شاكل  والنقائ�س 
ال�شلطة  لعمل  املادية  املرافقة 

لتاأدية مهمتها على اأكمل وجه.
�شيف  اأو�شح  مت�شل,  �شعيد  على 
احلديثة  التكنولوجيات  اأن  ال�شباح 
لعبت دورا مهما يف اإجناح االنتخابات 
من  املا�شي  دي�شمرب  يف  الرئا�شية 

املعلومة  تكوين  يف  التحكم  حيث 
�شاهمت  كما  وحمايتها  االنتخابية 
و  االنتخابية  القوائم  تطهري  يف 
كانت  الذي  الب�رشي  النق�س  جتاوز 
تعاين منه ال�شلطة الوطنية امل�شتقلة 

لالنتخابات.
رئي�س  ا�شتبعد  اأخرى,  جهة  من 
امل�شتقلة  الوطنية  ال�شلطة 
االقرتاع  اإىل  اللجوء  لالنتخابات  
»مرفو�س  اإنه  وقال  االنرتنيت  عرب 
مثلما  للتزوير  عر�شة  �شيكون  الأنه 

اأظهرت التجارب يف دول اأخرى«.
ع.غ

تورط فيها زغالن الغازي وم�ضوؤولون اآخرون

تاأجيل ق�سية "ابنة بوتفليقة " اإىل 30 �سبتمرب
ال�رشاقة  حمكمة  قررت 
ملف  يف  تاأجيل  الف�شل  اأم�س 
زليخة  ن�شنا�شي  ف�شاد املتهمة 
التي  مايا  با�شم  املعروفة  �شفيقة 
للرئي�س  ابنة �رشية  اأنها  على  تزعم 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شابق 
النقل  وزيرا  رفقة  واملتورطة 
عبد  ال�شابق  العمومية  واالأ�شغال 
ال�شابق  العمل  ووزير  زعالن  الغاين 
�شبتمرب   30 يوم  اإىل  الغازي  حممد 

القادم .
ت�شوق  كانت  التي  مايا  وتتابع 

اأنها امراة نافذة يف  ل�شخ�شها على 
كما  كونها  ال�شابق  احلكم  دواليب 
تزعم ابنة �رشية لرئي�س اجلمهورية 
رفقة  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�شابق 
�شلة  ذات  تهم  بعدة  عائلتها  اأفراد 
منها  تبديد  االأموال  بالف�شاد 
العمومية وتهريب االأموال واحل�شول 
كما  م�شتحقة  غري  امتيازات  على 
اأثارت  التي  الق�شية  هذه  يف  يتابع 
العام  الراأي  قبل  من  بالغ  اهتمام 
م�شوؤوليني ووالة �شابقني منهم وزير 
ووايل  العمومية  واالأ�شغال  النقل 

زعالن  الغاين  عبد  ال�شابق  وهران 
العمل  ووزير  ال�شابق  ال�شلف  ووايل 
جانب  اإىل  الغازي  والت�شغيل حممد 
يف  ال�شابقني  امل�شوؤوليني  من  عدد 
وقد  بوتفليقة ,  العزيز  عبد  نظام 
اإح�شار  اإىل  املحكمة  هيئة  ت�شطر 
عدد من امل�شوؤوليني ال�شابقني لفك 
غري  الق�شية  هذه  مالب�شات  جميع 
وثانية  االأوىل  بالدرجة  االأخالقية 
ق�شية تعرب عن وجه من وجوه ف�شاد 

النظام ال�شابق.
عطار ب

تكتل النقابات امل�ضتقلة لقطاع الرتبية

اقرتاحات لتاأمني الدخول املدر�سي
اقرتح تكتل النقابات امل�شتقلة لقطاع 
الو�شية  الوزارة  على  الوطنية  الرتبية 
تخ�س  ومقرتحات  اإجراءات  عدة 
والدخول  ال�شنة  نهاية  امتحانات 
الظروف  ظل  يف  املقبل  املدر�شي 
بها  متر  التي  اخلا�شة  اال�شتثنائية 
حيث   , كورونا  جائحة  بتف�شي  البالد 
طرف  من  مم�شى  بيان  يف  طالبت 
»الو�شط«  عليه  اطلعت  نقابات   4
تقلي�س عدد املرت�شحني يف حجرات 
اجلميع  �شالمة  ل�شمان  االمتحانات 
لت�شيري  اإ�شافية  ميزانية  وتخ�شي�س 
االمتحانات بغر�س توفري م�شتلزمات 

باالأمانة  وعمل  التغذية  وكذا  الوقاية 
جانب  اإىل  باالمتحانات  املكلفة 
م�شتمر  �شحي  بروتوكول  اإ�شدار 
حتى يتم ال�شيطرة على الوباء كاإجراء 
يخ�س  وفيما  وحتفظي,  ا�شت�رشايف 
نا�شد  املقبل  املدر�شي  الدخول 
ذات امل�شدر الو�شاية باعتماد اآليات 
داخل  املتوقع  االكتظاظ  من  للحد 
ما  التفويج  على  باالعتماد  االأق�شام 
ي�شمن الوقاية مع فتح منا�شب تاأطري 
كافية لتغطية العجز امل�شجل, اإ�شافة 
اإىل التكفل اجلاد والعاجل باالأ�شالك 
اأ�شاتذة  غرار  على  املت�رشرة 

للم�شالح  وموظفي  االبتدائي  التعليم 
و  الرتبية  وم�شت�شاري  االقت�شادية 
ومديري  الرتبية  وم�شاعدي  م�رشيف 
حل  واإيجاد  االبتدائية  املدار�س 
املتعاقدين  االأ�شاتذة  لق�شية  نهائي 
و كذا فتح م�شابقات الرتقية الداخلية 
التي  الواليات  يف  االإدارية  االأ�شالك 
هذا  االحتياط,  قوائم  بها  توجد 
يف  باإق�شائها  النقابات  هذه  ونددت 
القطاع  تخ�س  التي  القرارات  اتخاذ 
تهمه  اجتماعي  �رشيك  اأنها  رغم 

م�شلحة القطاع .
اأح�ضن مرزوق
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ت�رصيح  يف  �رصيف  و�أو�ضحت  
لقاء  هام�ش  على  لل�ضحافة 
�ملدين   �ملجتمع  �ضبكة  مع 
»خلية  �أن  �لطفل،  لتعزيز حقوق 
�لهيئة  م�ضتوى  �الخطار�ت على 
حقوق  وترقية  حلماية   �لوطنية 
�إخطار�   1480 تلقت  �لطفولة، 
بحقوق  �مل�ضا�ش  بخ�ضو�ش 
جانفي  �ضهر  منذ  �لطفل 
�أم�ش،  غاية  و�إىل  �ملا�ضي 
�ملعاملة،  ب�ضوء  جمملها  تتعلق 
مت  فيما  و�لت�ضول،   �الإهمال 
تعر�ضو�  طفل    500 ت�ضجيل 
فرتة  خالل  بحقوقهم  للم�ضا�ش 
�حلجر �ل�ضحي«، م�ضرية  �إىل �أن 
هذ� �لعدد »�أقل من ذلك �ل�ضجل 
�إىل  ر�جع  وهذ�  �ملا�ضية  �ل�ضنة 
خالل  ببيوتهم  �الأطفال  �لتز�م  
فرتة �حلجر وعدم خروجهم �إىل 

�ل�ضارع«.
�رصيف  دعت  وباملنا�ضبة، 
�الإبالغ  �رصورة  �إىل  �ملو�طنني 

عرب  �حلاالت   هذه  مثل  عن 
مبا   )11.11( �الأخ�رص  �لرقم 
ي�ضمح للهيئة بالتدخل يف �لوقت 

�ملنا�ضب.
�ل�ضياق عن  ذ�ت  ك�ضفت يف  كما 
من  �ت�ضاالت  عدة  »ت�ضجيل 
مع   �لتعامل  يف  ف�ضلت  عائالت 
و�لتحكم يف ت�رصفاتهم  �أطفالها 

�ل�ضحي،  �حلجر  فرتة  خالل 
ملر�ضى   بالن�ضبة  خ�ضو�ضا 
�إىل  �لهيئة  دفع  ما  �لتوحد 
�الخت�ضا�ش  باأهل  �ال�ضتعانة 
�لوطنية   بالفدر�لية  و�الت�ضال 
�لتي  �لتوحد  �أطفال  حلماية 
�لهيئة  ت�رصف  حتت  و�ضعت 
�إر�ضاد�ت   قدمو�  �أخ�ضائيني 

�لرقم  طريق  عن  للعائالت 
�الأخ�رص«.

�لنف�ضية  �ل�ضدمات  وبخ�ضو�ش 
جر�ء  �الأطفال  لها  تعر�ش  �لتي 
جائحة كورونا و�حلجر  �ل�ضحي 
�رصيف--  �ل�ضيدة  --ت�ضيف 
�ملو�ضوعاتية  �للجنة  بذلت 
كبرية  »جهود�   �لعقلية  لل�ضحة 
�ملر�فقة  بهم من خالل  للتكفل 

�لنف�ضية �مل�ضتمرة«. 
�ضبكة  مع  باللقاء  يتعلق  وفيما 
حقوق  لتعزيز  �ملدين  �ملجتمع 
 2018 �ضنة   ن�ضبت  �لتي  �لطفل 
جمعية   134 من  تت�ضكل  و�لتي 
�لوطن،  �أنحاء  كافة  موزعة عرب 
باأنه يهدف  �ل�ضيدة �رصيف  قالت 
�إىل »تقييم كل ما مت �إجنازه من 
�مليد�ين   �لعمل  يف  �ل�ضبكة  قبل 
�جلو�ري خا�ضة يف هذ� �لظرف 
و�ضع  جانب  �إىل  �ال�ضتثنائي، 
خ�ضو�ضا   م�ضتقبلي  برنامج 
�لدخول  �أبو�ب  على  ونحن 
�الجتماعي �لذي يجب �لتح�ضري 

له مبا يخدم م�ضلحة �لطفل«.

ك�صفت املفو�صة الوطنية حلماية وترقية الطفولة،  مرمي �صريف، اأم�س الأربعاء باجلزائر العا�صمة، 
اأن هيئتها تلقت 1480 اإخطارا  بامل�صا�س بحقوق الطفل عرب اخلط الأخ�صر )11.11( منذ جانفي 
املا�صي واإىل غاية  الثالثاء، مع ت�صجيل 500 م�صا�س بحقوق الطفل خالل فرتة احلجر ال�صحي.

املفو�صة الوطنية ترقية الطفولة مرمي �صريف

تلقي 1480 اإخطارا  بامل�سا�س بحقوق الطفل
الأمني العام للبنك الوطني اجلزائري �صمري مترابط

اإطالق ال�سريفة الإ�سالمية 
عرب 30 وكالة 

.     اإطالق اخلدمة بالوكالة رقم 491
ك�ضف �الأمني �لعام للبنك �لوطني 
�أم�ش  متر�بط  �ضمري  �جلز�ئري 
�الأربعاء بتب�ضة عن �إطالق خدمة 
 30 عرب  �الإ�ضالمية  �ل�ضريفة 
�جلز�ئري  �لوطني  للبنك  وكالة 
عرب عدد من واليات �لبالد »قبل 

نهاية �ضهر �ضبتمرب �ملقبل » .
و�أو�ضح ذ�ت �مل�ضوؤول يف ت�رصيح 
�إ�رص�فه  هام�ش  على  لل�ضحافة 
�ل�ضريفة  خدمة  �إطالق  على 
 491 رقم  بالوكالة  �الإ�ضالمية 
�لوطني �جلز�ئري مبدينة  للبنك 
نهاية  »قبل  �ضيتم  �أنه  تب�ضة، 
�ل�ضنة �جلارية  �ضبتمرب من  �ضهر 
ذلك  و  وكالة   30 عرب  �إطالقها 
�لوطن،  واليات  من  عدد  عرب 
غاية  �إىل  �إطالقها  �إىل  م�ضري� 
�ليوم عرب 16 وكالة للبنك �لوطني 
�جلز�ئري و�أكد متر�بط �أنه �ضيتم 
تعميم هذه �خلدمة �جلديدة �لتي 
�أطلقتها �حلكومة يف مرحلة �أوىل 
مع �لبنك �لوطني �جلز�ئري عرب 
217 وكالة تابعة لذ�ت �لبنك »قبل 
حلول نهاية �ل�ضنة �جلارية« ق�ضد 
�ال�ضتفادة  من  �ملو�طنني  متكني 
�ملقدمة  �لعرو�ش  مبختلف 
وتوفر �ل�ضريفة �الإ�ضالمية ت�ضعو 
لفائدة  جديدة  منتجات   )9(
�لر�غبني يف �حل�ضول على متويل 

وفقا  �لبنك  طريق  عن  �إ�ضالمي 
�الإ�ضالمية  �ل�رصيعة  ملبادئ 
ح�ضب  �ملر�بحة،  �أ�ضا�ش  وعلى 
�لذي  �مل�ضوؤول  ذ�ت  ذكره  ما 
�أ�ضار �إىل �أن هذه �ملنتجات »تاأتي 
��ضتجابة لتنويع �خلدمات �لبنكية 
�ضو�ء  �لزبائن  تطلعات  ومو�كبة 
�ملتعاملني  �أو  لالأفر�د  بالن�ضبة 

�القت�ضاديني.«
و�أكد �الأمني �لعام للبنك �لوطني 
�جلز�ئري خالل زيارته �لتفقدية 
وحديثه مع �ملكلف بهذه �خلدمة 
»�رصورة  على  �لوكالة  بذ�ت 
�حل�ضن  �ال�ضتقبال  على  �ل�ضهر 
للمو�طنني �لر�غبني يف �حل�ضول 
على متويل  و�لعمل على تقدمي 

كافة �ل�رصوحات و�لت�ضهيالت.«
�ملعلومات  كل  �أن  �أفاد  كما 
�الإلكرتوين  �ملوقع  عرب  متوفرة 
�لر�ضمي للبنك �لوطني �جلز�ئري 
من  �ملو�طنني  متكني  ق�ضد 
�خلدمة  هذه  على  �الطالع 
�الإمكان  قدر  منها  و�ال�ضتفادة 
�الأمني  �أ�رصف  فقد  لالإ�ضارة، 
�جلز�ئري  �لوطني  للبنك  �لعام 
هذه  �إطالق  على  كذلك  �ليوم 
لنف�ش  تابعتني  بوكالتني  �خلدمة 
�لبنك بكل من �أم �لبو�قي و �ضوق 

�أهر��ش

حتميل �صبتمرب املقبل

�سوناطراك تخف�س �سعر بيع خامها ال�سحراوي
.     تركيا وال�صني �صجلتا قفزة يف وارداتهما من اجلزائر

»�ضوناطر�ك«،  �رصكة  قالت 
خف�ضت  �إنها  �الأربعاء،  �أم�ش 
خلامها  �لر�ضمي  �لبيع  �ضعر 
حتميل  �ل�ضحر�وي  �ملزيج 
�ضبتمرب �ملقبل �إىل 0.40 دوالر 
�ملوؤرخ  برنت  فوق  للربميل 
�ل�رصكة  حددت  فقد  وللمقارنة 
�لر�ضمي  �لبيع  �ضعر  �جلز�ئرية 
يف �أوت �جلاري عند 0.85 دوالر 
�ملوؤرخ.  برنت  فوق  للربميل 
�إن  �ملتوفرة  �ملوؤ�رص�ت  توؤكد 
يف  قفزة  �ضجلتا  و�ل�ضني  تركيا 

لت�ضبح  �جلز�ئر،  من  و�رد�تهما 
هاتني �لدولتني �الآ�ضيويتني �ضمن 
للجز�ئر،  زبائن  خم�ضة  �أهم 
�حلجم  يف  حم�ضو�ش  وبارتفاع 
لكليهما يف  باملائة  �لـ20  جتاوز 
�لثلث �الأول من �ل�ضنة �جلارية، 
�ل�ضنة  �لفرتة من  مقارنة بنف�ش 
�لدول  هذه  ومتثل  �ملا�ضية 
 52 من  �أكرث  جمتمعة  �خلم�ضة 
�ل�ضادر�ت  �إجمايل  من  باملائة 
�ملحروقات،  من  �جلز�ئرية 

وال�ضيما �لغاز.

تربز �الأرقام �لرت�جع �ملح�ضو�ش 
�ملوجهة  �ل�ضادر�ت  حجم  يف 
�لتقليديني«  »�لزبائن  نحو 
دول  ظهور  مع  للجز�ئر، 
�لزبائن،  �أهم  قائمة  يف  جديدة 
بالرغم  �آ�ضيا،  قارة  من  ال�ضيما 
تبقى  �الأوروبية  �لدول  �أن  من 
زبائن  قائمة  يف  �لريادة  حتتل 

�جلز�ئر.
�إح�ضائيات  قر�ءة  ومتكن 
�الأوىل  �الأ�ضهر  يف  �جلمارك 
من �لعام �جلاري، من مالحظة 

على  طر�أت  �لتي  �لتغري�ت 
�جلز�ئر.  زبائن  �أهم  جدول 
ففي �لوقت �لذي بقيت فيه كل 
و�إ�ضبانيا  وفرن�ضا  �إيطاليا  من 
للجز�ئر«  �لتقليديني  -«�لزبائن 
�الأوىل  �خلم�ش  �ملر�تب  يف   -
من حيث و�رد�تها من �جلز�ئر، 
هذه  حجم  �أن  �ملالحظ  فاإن 
�لو�رد�ت تر�جع باأكرث من �لثلث 
بالن�ضبة الإيطاليا وفرن�ضا وباأكرث 
الإ�ضبانيا،  بالن�ضبة  �لن�ضف  من 

يف �لثالثي �الأول من 2020.

�أنهت وزيرة �لثقافة و�لفنون مليكة 
بت�ضيري  �ملكلف  مهام  دودة  بن 
ديو�ن ريا�ش �لفتح بدء� من تاريخ 
»حالة  ب�ضبب  وهذ�  �الأربعاء  �أم�ش 
�لديو�ن  �إليها  �آل  �لتي  �الن�ضد�د« 
نتيجة »�لعجز يف �لت�ضيري«، ح�ضب 

�أن  �لوزيرة  وقالت  للوز�رة  بيان 
�ملكلف  مهام  �إنهاء  قر�ر  �تخاذ 
بت�ضيري �لديو�ن �ضببه »عدم تقيده 
»�إخالال  �ضكل  ما  بالتعليمات« 
�أن  �لبيان  بالو�جبات«و�أو�ضح 
خالل  حتقيقا  »فتحت  �لوز�رة 

حالة  حول  �الأخرية«  �الأ�ضهر 
و�ضعية  �إليها  �آلت  �لتي  �الن�ضد�د 
حمور  كانت  -و�لتي  �لديو�ن 
�ن�ضغال �لعمال- »�أف�ضى �إىل وجود 

عجز يف �لت�ضيري«.
وفتحت �لوزيرة تبعا لذلك »حو�ر� 

توج  �الجتماعي«  �ل�رصيك  مع 
فور�  »�لتكفل  بـ  تق�ضي  بتعليمات 
للعمال  �مل�رصوعة  باملطالب 
�لتو�زنات  الإعادة  خطة  و�قرت�ح 
�ملالية للموؤ�ض�ضة و�إ�ضالح منظومة 

ت�ضيريها«، ح�ضب �لبيان.

ب�صبب » الن�صداد« و »العجز يف الت�صيري«

اإنهاء مهام املكلف بت�سيري ديوان ريا�س الفتح 

لأول مرة منذ 2003ببومردا�س 

مقر دائرة دل�س خال من 
�ساليهات الزلزال 

.    توا�صل عمليات الرتحيل عرب
 13 بلدية »تدريجيا«

دل�ش،  ببلدية  �الأربعاء  �أم�ش  مت 
و  ترحيل   ، بومرد��ش  �رصق 
�إ�ضكان يف �ضكنات عمومية  �إعادة 
عائلة   500 من  �أكرث   �جتماعية 
�ضاملة  عملية  تو��ضل  �إطار  يف 
�ل�ضكنات  كل  تفكيك  و  لهدم 
عرب  )�ل�ضاليهات(  �جلاهزة 
�لد�ئرة،  رئي�ش  �رصح  و  �لوالية 
عملية  باأن  حمدو�ش،  �حلق  عبد 
على  �الأخرية  تعد  هذه  �لرتحيل 
ما  م�ضت  �إذ  دل�ش  بلدية  م�ضتوى 
من  رحلت  عائلة   500 عن  يزيد 
خم�ضة مو�قع لل�ضاليهات ، ن�ضبت 
منذ 16 �ضنة غد�ة زلز�ل 21 ماي 
 500 �جلديد  �حلي  ،�إىل   2003
�لكائن  �إيجاري  �جتماعي  م�ضكن 

ب�ضو�حي نف�ش �لبلدية .
و تتوزع مو�قع �ل�ضاليهات �ملعنية 
بعمليات �لرتحيل ثم �لهدم، يو�ضح 
حي  من  كل  على  �لد�ئرة،  رئي�ش 
و  »تاقد�مت«  حي  و   « »�ضالني 
تقع  متفرقة  �أخرى  مو�قع  ثالثة 

بحي �ملدينة �جلديدة .
و مت يف وقت �ضابق على م�ضتوى 
بلدية دل�ش )مقر �لد�ئرة( ترحيل 
مو�قع  خم�ضة  على  �لق�ضاء  و 
»�أ�ضبحت  بالتايل  و  لل�ضاليهات 
هذه �لبلدية خالية متاما من هذه 
�ملو�قع«، يوؤكد ذ�ت �ملتحدث  و 
�لهدم  ثم  �لتفكيك  عمليات  متت 
للبنايات �جلاهزة ، ح�ضبما لوحظ 
�ملحكم  �لتنظيم  �ضاده  جو  يف   ،
�لعمومية  �ل�ضلطات  وفرت  حيث 

للعملية  �ل�رصورية  �الإمكانيات  كل 
من عتاد هدم و نقل و موؤطرين و 
�أعو�ن �حلماية �ملدنية و باإ�رص�ف 
و  �لوالئية  �ل�ضلطات  من  كامل 

�الأمنية.
و �ضيتم حتويل �مل�ضاحات �لعقارية 
و  ترحيل  عملية  عن  ترتبت  �لتي 
هدم �ل�ضاليهات �ملذكورة، ي�ضيف 
�إجناز  و  لتوطني  �مل�ضدر،  نف�ش 
م�رصوع 300 وحدة �ضكنية يف �ضيغة 
للتذكري،  �لعمومي   �الجتماعي 
�لرتحيل  عمليات  تنفيذ  يف  �رصع 
ر�ضمية  ب�ضفة  �ل�ضاليهات  هدم  و 
بلدية  من   2016 دي�ضمرب   26 يوم 
نحو  حينها  م�ضت  و  هد�ج  �أوالد 
 ( �إز�حتها  ن�ضبة  لت�ضل  �ضايل   500
�ل�ضاليهات( من مو�قعها �إىل غاية 
باملائة   70 نحو  �إىل   2019 نهاية 
�لوالية، حيث متثل  �إقليم  عرب كل 
من  �ضايل   9700 نحو  �لن�ضبة  هذه 
عرب  من�ضب  �ضايل   14.917 �أ�ضل 
94 موقعا ب 28 بلدية من �لوالية 

مت�رصرة جر�ء هذ� �لزلز�ل.
ترحيل  عمليات  و�ضتتو��ضل 
هذه  من  تبقى  ما  على  و�لق�ضاء 
و�لبالغ عددها 5.227  �ل�ضاليهات 
»تدريجيا«  بلدية   13 عرب  وحدة 
بعد  حمدد  زمني  جدول  وفق  و 
�الأ�ضغال  ��ضتئناف  موؤخر�  مت  ما 
�مل�ضاريع  ال�ضتالم  �لتح�ضري  و 
وذلك  للغر�ش  �ملربجمة  �ل�ضكنية 
بعد �لتكيف مع تد�بري �لوقاية من 

وباء كوفيد-19 .

وزارة التجارة

قائمة جديدة ملنتجات ممنوعة من الت�سدير 
قالت وز�رة �لتجارة�أم�ش عرب بيان 
لها �أنه مت منع ت�ضدير قائمة بـ 8 
�لت�ضدير  من  ممنوعة  منتجات 
جمركية،  تعريفة   55 طريق  عن 

�لدقيق  منتج  يف  حددت  حيث 
�ضميد  يف  �لت�ضدير  من  �ملمنوع 
�ملجمل  ويف  و�ل�ضعري  �لقمح 
هي  �ملعنية  �ملنتوجات  فاإن 

�لدقيق، �لعجائن �لغذ�ئية، زيوت 
�الأقنعة  �لثوم،  �ل�ضكر،  �ل�ضوجا، 
�ل�ضحية و�ل�ضابون �مل�ضتعمل يف 
للمعكرونة  بالن�ضبة  �ليدين  غ�ضل 

�لك�ضك�ش  بت�ضدير  يُ�ضمح  ال 
 ، و�لنودلز   ، و�ملعكرونة   ،
و�لالز�نيا ، و�لنيوكي ، و�لر�فيويل 

، و�لكانيلوين ، و�ملعكرونة.
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ببلدية  العاملون  الناقلون  جدد 
اإىل  مطلبهم   ، ببجاية  خراطة 
اجلهات الو�ضية القا�ضي باإيجاد حل 
والع�ضوائية  الفو�ضى  حلالة  �رسيع 
غياب  ظل  يف  ن�ضاطهم  حتكم  التي 
التي  الو�ضعية  وهي   ، برية  حمطة 
وامل�ضافرون  الناقلون  يكابدها 
ي�ضتكي  حيث   ، طويلة  �ضنوات  منذ 
يتمثل  عوي�ص  م�ضكل  من  هوؤالء 
ت�ضمن  التي  برية  حمطة  غياب  يف 
الظروف  اأح�ضن  يف  عملهم  مزاولة 
و توفري كل ال�رسوط الالزمة لراحة 
امل�ضافرين حيث اأنهم مكان التوقف 
احلايل ال يتوفر على الظروف اجليدة 

يف �ضل غياب االأمن و اخلطر الذين 
و    ، يوميا  امل�ضافرين  يهدد  اأ�ضبح 
قام  التي  العديدة  املرا�ضالت  بعد 
ال�ضكاوي  و  احلافالت  اأ�ضحاب  بها 
اأن  يبدو  املواطنني،  بها  قام  التي 
خراطة  لبلدية  املحلية  ال�ضلطات 
االعتبار  بعني  امل�ضكل  اأخذ  قررت 
املجل�ص  منتخبي  من  علمنا  حيث 
ال�ضعبي البلدي اأن هدا االأخري ي�ضع 
اأولويات املجل�ص   هدا املطلب من 
توفري  ت�ضمن  برية  حمطة  الجناز 
و  للم�ضافرين  الراحة  �رسوط  كل 

الناقلون اخلوا�ص
حمفوط رمطاين

انت�ضلت م�ضالح احلماية املدنية 
لوالية بجاية جثة الغرقني يف كل 
طفت  اأن  بعد  وتي�ضي ،  ملبو  من 
جثتيهما فوق �ضطح البحر وح�ضب 
الغريق  املدنية،  احلماية  بيان 
الع�رسينات  يف  �ضاب  االأول وهو 
م�ضيلة  ، طفت  والية  من  ينحدر 
جثته على �ضطح البحر بعد عدة 
طرف  من  البحث  من  �ضاعات 
 ، بجاية  لوالية  املدنية  احلماية 
ال�ضاطئ  م�ضتوى  على  اأم�ص  اأول 
مبلبو  املحرو�ص  غري  ال�ضخري 
امليناء القدمي، اما الغريق الثاين 
ال�ضاعة  على  �ضبيحة  اأم�ص 
تي�ضي  ب�ضاطئ  �ضباحا  الثامنة 

ال�ضاطئ  حرا�ضة  اأوقات  خارج 
�ضباحا  التا�ضعة  ال�ضاعة  من   (
وهو   ،) م�ضاء  ال�ضابعة  لغاية 
البويرة،  والية  من  �ضنة   19 �ضاب 
البحر  �ضطح  على  جثته  طفت 
بعد عدة �ضاعات من البحث من 
لوالية  املدنية  احلماية  طرف 
قامت  املدنية  بجاية. احلماية 
بالتجند للبحث عليهما يف البحر 
لعدة �ضاعات، ليتم العثور عليهما 
جثثهما  طفت  اأن  بعد  مبا�رسة 
فوق �ضطح البحر ، مت نقل جثث 
حفظ  م�ضلحة  نحو  الغرقى 

اجلثث.
حمفوظ رمظاين

اجللفة : حممد �سبع

والتهمي�ص  اأبرز معامل احلقرة  ومن 
حركة  تربز  الوالية،  تتلقاه  الذي 
فعلى  بالوالية،  امل�ضوؤولني  تعيينات 
يتم  االأخرية  �ضنوات  الع�رس  مدار 
تعيني والة على م�ضتوى والية اجللفة 
اإما كونهم �ضيحالون على التقاعد اأو 
يف  جتربة  اأي  باالأ�ضل  ميلكون  ال 
متت  بعدما  مليونية  واليات  ت�ضيري 
ترقيتهم كوالة، ماي�ضيع على الوالية 
حني  اإىل  عديدة  �ضنوات  و�ضكانها 
التنمية  لعوائق  اجلديد  الوافد  فهم 
وللم�ضاكل  بلدية   36 م�ضتوى  على 

التي تتخبط فيها املنطقة.
هذا ما�ضمح للمواطنني با�ضت�رساف 
م�ضتقبل ت�ضيري الوالية بعد كل تعيني 
وقراءة  االطالع  بعد  جديد  وايل 

�ضريته الذاتية واملهنية.

ظاهرة الت�سيري بالنيابة

التنفيذيون  املدراء  تعيينات  اأما 
تخرج  ال  فهي  حرج،  وال  فحدث 
مدير  عندهم  »املهم  منطق  عن 
ع�رسات  اأن  يعقل  فهل  وخال�ص« 
بالنيابة  ت�ضري  بالوالية  القطاعات 
على غرار قطاعات ال�ضوؤون الدينية، 

اجلامعة، التعمري والبناء...الخ
فقط  فيمكن  بالوالية،  التنمية  اأما 
االطالع على برنامج اله�ضاب العليا 
منذ �ضنة 2006 اإىل برنامج دعم النمو 
 2010 �ضنة  من  بداية  االقت�ضادي 
امل�ضجلة  القطاعية  الربامج  اإىل 
وامل�ضاريع  الربامج  و  تنطلق  ومل 
املتوقفة اأو حتى امل�ضاريع التنموية 
املجمدة منذ �ضنة 2015  فالقائمة 
يكفي  ال  جدا  وطويلة  طويلة 
وذكر  الإح�ضائها  واملقال  املقام 
عدم  عن  املرتتبة  ال�ضلبية  االآثار 
ميدان  املواطن يف  على  جت�ضيدها 
البطالة  معدالت  وتقلي�ص  ال�ضغل 
االجتماعية  الظروف  حت�ضني  اإىل 

واالقت�ضادية ل�ضاكنة املنطقة.
برنامج  �ضوى  ذلك  عن  اأدل  وال 
مابني  والت�ضامن  ال�ضمان  �ضندوق 
ن�ضبة  تتجاوز  مل  الذي  البلديات 
مبختلف  التنموية  براجمه  اجناز 
%فكم   33 ب  �ضوى  الوالية  بلديات 
فر�ص  من  الوالية  �ضكان  عن  �ضاع 
تقدير  �ضوء  ب�ضبب  للتنمية  حقيقية 

امل�ضوؤولني وعدم كفائتهم.
بالوالية  اال�ضتثمار  ملف  اأما 
نظر  يف  الغول  مبثابة  يعترب  فقد 
وبنظر  فاملوؤ�رسات  املواطنني، 
املناطق  نحو  املجردة  العني 
الن�ضاطات  ومناطق  ال�ضناعية 
االأفواه،  تبكم  الوالية  ببلديات 
ح�رسية  اأ�ضبحت  �ضناعية  مناطق 
واأخرى مناطق �ضناعية لكنها �ضكنية 
ومعرو�ضة للبيع والكراء وفيما تبقى 
م�ضتودعات مغلقة، اال�ضتثناء ت�ضنع 
اإىل حد ما املنطقة ال�ضناعية بعني 

و�ضارة.
�ضمت  هذا،  كل  من  االأغرب 
وعدم  الوالئية  ال�ضلطات 
لقوائم  التطهري  بعمليات  قيامها 
بدعم  ماي�ضمح  امل�ضتثمرين، 
احلقيقيني  امل�ضتثمرين  وت�ضجيع 
ومعاجلة م�ضاكلهم ودعمهم لتطوير 
والوقوف  اال�ضتثمارية  م�ضاريعهم 
االنتهازيني  امل�ضتثمرين  على 
فقط  ال�ضناعي  العقار  نهبوا  الذين 
دون  اال�ضتثمار  حق  منح  مبقررات 
بالتنمية  لوعودهم  حقيقي  جت�ضيد 
دفع  اإىل  العاملة  اليد  وت�ضغيل 

ال�رسائب للخزينة.

الفالحة..الإنتاج الوفري يف 
الأوراق

واقع  �ضمن  يعي�ص  الفالحة  ميدان 
املنطقة، فاالإنتاج الوفري يف االأوراق 
على  خاوية  فهي  االأر�ص  اأما  فقط 

الوالية  متتلكه  ما  فرغم  عرو�ضها 
اأنها  اإال  من مقومات فالحية كبرية 
امل�ضم�ص  فمزارع  فعليا،  ت�ضتغل  مل 
التي  للوالية  اجلنوبية  باملنطقة 
حتقق اإنتاج وفري ال ميكنها ت�ضويقه 
النعدام م�ضانع حتويلية بالوالية ما 
يت�ضبب الأ�ضحابها يف خ�ضائر مالية 
الفالحي  معتربة تدفعه يف املو�ضم 
�ضيء  كل  يف  النظر  الإعادة  املقبل 
امل�ضالح  من  الدعم  غياب  ب�ضبب 
الفالحية اإىل اإمكانية التوقف متاما 
اإىل  والتحول  الفالحة  مهمة  عن 

اأن�ضطة اأخرى.
ملختلف  ينطبق  االأمر  نف�ص 
املنتجات الفالحية ببلديات ال�ضارف 
واحد  فامل�ضكل  وبنهار  االإبل  وعني 

انعدام دعم ال�ضلطات للفالحني.
املنظومة  ف�ضل  عن  دليل  واأف�ضل 
ملف  واقع  هو  بالوالية  الفالحية 
تتعدى  مل  حيث  الفالحية  الكهرباء 
ب�ضبكة  ربط  م�رسوع  انطالق  ن�ضبة 
 %  0.5 �ضوى  الفالحية  الكهرباء 
الفالحني  عقود  ت�ضوية  اأما  فقط،  

فهي ت�ضيري بوترية �ضعيفة جدا.
وبالن�ضبة لقطاع ال�ضحة الذي يعرف 
االإداري  الت�ضيري  يف  كبريا  �ضعفا 
التجهيزات  الأغلب  تام  وانعدام 
وزير  وعود  �ضنعت  فقد  الطبية، 
بفتح  تعهد  بعدما  احلدث  ال�ضحة 
تاأكد  حيث  باجللفة،  كوفيد  خمرب 
جلميع املتابعني لل�ضاأن الطبي عدم 
خمرب  من  اجللفة  والية  ا�ضتفادة 

رغم   )19 )كوفيد  كورونا  حتاليل 
والية  مواطني  تلقاه  الذي  الوعد 
ال�ضحة  وزير  طرف  من  اجللفة 
امل�ضت�ضفيات  واإ�ضالح  وال�ضكان 
عبد الرحمان بن بوزيد ع�ضية زيارة 
العمل والتفقد اخلاطفة التي قادته 
لوالية اجللفة يوم 07 جويلية 2020، 
اأين �رسح وزير ال�ضحة اأمام و�ضائل 
الوالية  وايل  وبح�ضور  االإعالم 
وممثلي الوالية بالربملان باأن والية 
اجللفة �ضت�ضتفيد من خمرب للتحليل 
covid-19/كورونا  الفيزولوجي 

)PCR( قبل نهاية �ضهر جويلية.
وزارة  م�ضالح  التزام  عدم  ومع 
قطعتها  التي  بالوعود  ال�ضحة 
وبعدم  اجللفة  والية  �ضاكنة  لفائدة 
حتقيق اأهم مطلب كانت كل االأعني 
الإجراء  خمرب  اإن�ضاء  يف  ترتقبه 
 ”19 “كوفيد  فريو�ص  حتاليل 

باجللفة.
فقد عرب ال�ضارع اجللفاوي مبختلف 
من  ال�ضديد  تذمره  عن  توجهاته 
العليا  ال�ضلطات  تعامل  كيفيات 
الرتتيب  حتتل  مليونية  والية  مع 
ال�ضكاين،  التعداد  يف  وطنيا  الرابع 
الدولة  عجز  م�ضتوى  م�ضتغربني 
جهاز  بتوفري  بوعدها  الوفاء  عن 
ال يتجاوز �ضعره 01 مليار �ضنتيم يف 
بتوفري  ال�ضحة  وزارة  تكفلت  وقت 
اقل  واليات  لعدة  الك�ضف  اأجهزة 
تعداد �ضكاين وحتى باإ�ضابة �ضئيلة 
الوبائية  الو�ضعية  بتطور  مقارنة 

ببلديات والية اجللفة.

العمومية لالأ�سغال  مليار   90
خ�ض�ضت  العمومية  االأ�ضغال  قطاع 
له الدولة 90 مليار بينما ماجنده يف 
االأر�ضية اأمر اآخر، فطريق املجبارة 
�ضلمانة  وج�رس  بال�ضقوط  مهدد 
كما  بودرين  ينجز ج�رس  عمورة مل 
هو عليه مل يتغري �ضيء، فيما تبقى 
حمل  والبلدية  الوالية  طرق  جميع 
احلفر  ب�ضبب  املواطنني  ا�ضتهجان 
مبختلف  املرتامية  الع�ضوائية 
ناهيك  �ضيانتها  و�ضعف  مقاطعها 
الطرقات  �ضبكة  تو�ضيع  عدم  عن 
ال  م�ضاكل  عنه  ترتب  مما  بالوالية 
ال�ضري  حركة  االكتظاظ  من  تنتهي 
ب�ضبب  املواطنني  اآليات  تعطل  اإىل 

�ضوء االجناز.

ل يختلف اثنان عن �سحة مقولة«ولية اجللفة حمقورة« ب�سبب تهمي�س ال�سلطات املركزية لولية اجللفة، 
فالواقع املعا�س يف يوميات املواطن اجللفاوي خالل العقد الأخري يثبت ذلك مبئات التجارب التي مرت بها 

املنطقة عن زيارات امل�سوؤولني املركزيني يف اأعلى هرم ال�سلطة وعن الربامج التنموية التي ب�سرت بها املنطقة 
اإىل الوعود الكاذبة التي تلقتها يف اأكرث من منا�سبة دون اأن يتحقق �سيئا، فالتنمية غائبة على طول اخلط 

لولية يتجاوز تعدادها ال�سكاين 01 مليون و500 األف ن�سمة، م�سنفة كولية مليونية بالرتتيب الرابع وطنيا.

خراطة ببجاية

الناقلون اخلوا�ص يطالبون 
مبحطة برية 

يف كل من ملبو وتي�سي ببجاية

ان�ستال جثة الغريقني 

اجللفة عا�سمة اأولد نايل

 الوالية املليونية »املحقورة« !! 
.     الفالحة..الإنتاج الوفري يف الأوراق

ب�رسورة .      ظاهرة الت�سيري بالنيابة املطالبة  االأ�ضوات  تعالت 
العليا  ال�ضلطات  من  جاد  تدخل 
االأطراف  يف  حتقيق  لفتح  بالبالد 
منطقة  حرمان  خلف  تقف  التي 
 ، ثانوية  من  بورقلة  بامنديل  الظل 
التالميذ  معاناة  عمر  من  زاد  مما 
وم�ضقة  التنقل  عناء  حتمل  يف 
الدرا�ضة  مبقاعد  لاللتحاق  ال�ضفر 
للجمعية  الوالئية  االأمانة  طالبت   .
و  املدين  املجتمع  لرتقية  الوطنية 
املواطنة بورقلة يف مرا�ضلة موجهة 
حتوز   ، بالبالد  العليا  لل�ضلطات 
يومية »الو�ضط » على ن�ضخة منها ، 
ب�رسورة تدخل عاجل لفتح حتقيق 
يف اجلهات التي تقف خلف عرقلة 
بامنديل  منطقة  ا�ضتفادة  م�رسوع 
من ثانوية الأكرث من ع�رسين �ضنة . 
منطقة  اأن  املرا�ضلة  واأ�ضافت 
على  حتتوي  التي  بورقلة  بامنديل 
مقر  عن  وتبعد  ن�ضمة   األف   20
الوالية بـ08 كلم  ، حيث حتتوي على 
بتعداد  ومتو�ضطتني  ابتدائيات   05
على  عالوة   ، 3200تلميذ  من  اأكرث 
700 تلميذ موزعني على 07 ثانويات 
عرب  ينقلون  ورقلة  ببلدية  منت�رسة 
يف  موؤكدة   ، يوميا  حافالت  خم�ص 
ذات ال�ضدد اأن هذا هو حال تالميذ 
اأي  دون   ، اال�ضتقالل  منذ  الثانوية 
م�ضاعي جادة من االإدارة املخت�ضة 

لرفع هذا الغنب عن فلذات اأكبادهم 
وعائالتهم ووقف الهدر املايل على 
املرا�ضلة  وقالت   . النقل  و�ضائل 
املذكورة اأن قرية بامنديل حرمت  
من ثالث ثانويات اعتمدت با�ضمها 
املعروف  اخلفجي  اىل  ووجهت 
عدم  بحجة  اجلديدة  ببامنديل 
اأزمة  يعمق  وهذا  العقار  توفر 
ال�ضدد  ذات  يف  م�ضيفة  التالميذ، 
بقرية  املدين  املجتمع  هيئات  اأن 
قطعة  حلماية  نا�ضلت  بامنديل 
الثانوية  الجناز  خم�ض�ضة  عقارية 
وفقا ملح�رس اختيار االأر�ضية رقم 
 2011-05-  25 بتاريخ   2011-06
ال�ضادر عن م�ضلحة التعمري والبناء 
املخت�ضة  وال�ضلطات  ورقلة  لبلدية 
القطعة  اأن   2015 �ضنة  اأفادت 
جتزئات  تخ�ص  املذكورة  االأر�ضية 
وعند   1993 �ضنة  منذ  ملواطنني 
 ، الوالية  وبعلم  االأمر  من  التحقق 
املدين  املجتمع  هيئات  وجدت 
التجزئات  اأن  وجدت  القرية  بهاته 
بعقود �ضنة 2019 وهناك عقود بيع 
ل�ضتة قطع فقط وحتى هذه القطعة 
 ، م�ضتحقاتها  ت�ضديد  ت�ضتكمل  مل 
حيث ذهبت هذه اجلمعية اىل اأبعد 
من ذلك عندما مل ت�ضتبعد وجد نية 
مبيتة لال�ضتيالء على هذه القطع .

اأحمد باحلاج

منطقة بامنديل بورقلة

من يقف خلف احلرمان
 من 03 ثانويات ؟

بلدية  قرى  بع�ص  �ضكان  نا�ضد 
متيزريت بوالية بجاية القائمني على 
قطاع املوا�ضالت بوالية  بجاية ، من 
يف  واإن�ضافهم  العاجل  التدخل  اأجل 
االنرتنت  خدمة  من  اال�ضتفادة  حق 
املتمثلة  احلديثة  التقنية  طريق  عن 
يف االألياف الب�رسية، حيث اأنه ورغم 
اجناز ال�ضبكة اخلا�ضة بهذه اخلدمة 
بعد  يتم  مل  اأنه  اإال  اأ�ضهر  عدة  منذ 
بخدمة  القرى  بع�ص  �ضكان  تزويد 

جمهولة  الأ�ضباب  الب�رسية  االألياف 
القرى  بهذه  القاطنني  جعل  ما  وهو 
للبلدية  املحلية  ال�ضلطات  ينا�ضدون 
بربطهم  اجلزائر  ات�ضاالت  و�رسكة 
بهذه اخلدمة خا�ضة يف �ضل ا�ضتفادة 
بخدمات  االأخرى  املناطق  �ضكان 
وح�ضب  واالنرتنت.  الثابت  الهاتف 
�ضعاوي  تيمزريت  بلدية  رئي�ص 
التاأخر يف ربط كل  فاإن �ضبب  هالل 
املناطق باالألياف الب�رسية هو نق�ص 

التجهيزات الالزمة التي ت�ضمح بربط 
من  ومتكينهم  اخلدمة  بهذه  ال�ضكان 
التي  االنرتنت  بخدمة  اال�ضتفادة 
تعترب التكنولوجيا االأكرث ا�ضتعماال يف 
اأن  دون  حال  ما  وهو  احلايل  الوقت 
يتم اإنهاء م�رسوع الربط يف �ضل توفر 
ال�ضبكة ، كما اأنه مل يتم ربط العديد 
بهذه  للبلدية  التابعة  الفروع  من 
التي  الكثرية  الطلبات  ربط  اخلدمة 
�ضبق اأن تقدمت بها امل�ضالح البلدية 

اخلدمة خا�ضة  توفري هذه  اأجل  من 
اأجل  من  كثريا  ا�ضتعمالها  يتم  اأنه 
االإدارية.  الوثائق  بع�ص  ا�ضتخراج 
ربط  مت  اأنه  اإىل  االإ�ضارة  وجتدر 
باالألياف  زبون   2082 االآن  حد  اإىل 
اجليل  بتقنية  زبون  و2100  الب�رسية 
كثرية  االأخرية  هذه  اأن  حيث  الرابع 
خالل  الريفية  باملناطق  اال�ضتعمال 

االأ�ضهر االأخرية.
حمفوظ رمظاين

بلدية متيزريت ببجاية

�سكان قرى يطالبون الربط باالألياف الب�سرية
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اأعطى ال�صندوق الوطني للتاأمينات 
وكالة  الأجراء  للعمال  الجتماعية 
اأدرار اإ�صارة ال�صوء الأخ�رض لتفعيل 
املتنقل  اجلواري  ال�صباك  عمل 
املنت�رضة  الظل  مناطق  لدى 
بتو�صيات  التزاما  الولية،  باإقليم 
ال�صلطات املركزية .  حيث تندرج 
م�صاعي  اإطار  يف  املبادرة  هذه 
العمومية  لتح�صني اخلدمة  كنا�ص 
ال�صمان  مل�صتعملي  وتب�صيطها 
اأي�صا  واحلر�ص  الجتماعي 
باإن�صغالت  الأمثل  التكفل  على 
مناطق  �صاكني  خا�صة  املواطنني 
الظل واملناطق التي ل تتوفر فيها 
الوطني  لل�صندوق  تابعة  هياكل 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
الأجراء ومن �صمن هذه املناطق 
التي زارتها قافلة ال�صباك اجلواري 
امل�صنفة  ت�صابيت  بلدية  املتنقل 
بالولية،  الظل  مناطق  �صمن 
�صكان  مع  املوعد  كان  حيث 
مع  جتاوبوا  الذين  ت�صابيت  بلدية 

لهم  �صمحت  التي  املبادرة  هذه 
بطرح العديد من الإن�صغالت التي 
جمال  يف  والقرتاحات  تهمهم 
مت  اأين    ، الجتماعي  ال�صمان 
اإمعان وتدوينها  الإ�صغاء لهم بكل 
والإجابة على بع�ص ماطرح منها 
منا�صبة  الفر�صة  هذه  كانت  كما 
اأمام ال�صكان لطالعهم واإعالمهم 
لهم  يكفله  وما  حقوقهم  بكل 
خدمات  من  الجتماعي  ال�صمان 
من  ال�صتفادة  كيفية  اأي�صا  و 
التي  العالقة  طبيعة  و  الأداءات 
الجتماعي  بال�صمان  جتمعهم 
اإىل جانب تعريفهم بكل اخلدمات 
اللكرتونية التي و�صعها ال�صندوق 
خلدمتهم عن بعد . وقد ا�صتح�صن 
املبادرة  هذه  املنطقة  �صكان 
واعتربوها �صابقة من نوعها والتي 
الدولة  عزم  على  ح�صبهم  توؤكد 
الهتمام بكل الإن�صغالت ل �صيما 

قاطني مناطق الظل.
اأحمد باحلاج 

بولية  املنيعة   بلدية  ت�صكوا 
امل�صتمر  التدهور  من   ، غرداية 
�صار  بعدما   ، الطرقات  لو�صعية 
العبور فيها حمفوفا باملخاطر ، 
حيث ا�صتكى العديد من ال�صائقني 
عن   ، الطرقات  لتلك  العابرين  و 
املعتربة  املادية  الأ�رضار  حالة 
 ، الطرقات  اإهرتاء  يلحقها  التي 
مميتة  حوادث  يف  ت�صبب  قد  ما 

على م�صتوى الطريق .
 ، ذاته  ال�صياق  يف  طالب  قد  و 
�صكان املنيعة عن تو�صيح يخ�ص 
ميزانية  من  منطقتهم  ح�صة 
يف  املاليري  تفوق  التي  الدولة 
و   ، العمرانية  التهيئة  جمال 
اأحياء  جميع  لفائدة  املوجهة 
املرتبطة   ، غرداية   بلديات  و 
وقت   يف   ، الطرقات  بتجهيز 

اأفادت م�صادر  متابعة للمو�صوع ، 
باأن البلديات املرتامية الأطراف 
م�صتوى  تعرف  غرداية  بولية 
متدين يف التهيئة العمومية ل�صبكة 
الطرقات الداخلية  ، و هو الأمر 
على  الق�صاء  عدم  يف�رض  الذي 
بالرغم  الطرقات  اإهرتاء  م�صاكل 
و  نظرا   ، اخلا�صة  ميزانيته  من 
العجز امل�صجل يف طرقات عدة 

ودائرة  نقاط من غرداية عموما 
اخل�صو�ص  وجه  على  املنيعة  
بذات  العارفني  اإقرتح  حيث   ،
الولية  ح�صة  من  الرفع   ، ال�صاأن 
اآليات  فر�ص  مع  اجلانب  لهذا 
امل�رضوع  حتمي  م�صددة  رقابية 
امل�صالح  و  املافيا  قب�صة  من 

ال�صخ�صية . 
اأحمد باحلاج 

وكالة كنا�س ت�شرع يف باأدرار

املنيعة بغرداية   

تفعيل عمل ال�شباك 
اجلواري املتنقل  

.    لفائدة مناطق الظل 

�شكان يطالبون بتهيئة الطرقات الداخلية 

املدين  املجتمع  من  م�صدر  اأفاد 
ان هناك تخوف كبري  عني �صالح 
لدى املواطنني من ف�صل يف ت�صيري 
المتحانات التي هي على البواب 
من  مالحظته  مت  ما  ب�صبب 
املدير  ت�صيري  طريقة  تتبع  خالل 
على  هو  الذي  بالنيابة   املنتدب 
را�ص هذا القطاع احل�صا�ص اذ انه 
�صهد تدهور يف الت�صيري منذ تويل 
�صهر  القطاع  ت�صيري  الخري  هذا 

فيفري 2020
خا�صة ما تعلق بناحية ال�صتقبال 
�صابقا(  التن�صيقية   ( باملديرية 
املنجزة  امل�صاريع  تتبع  وكذا 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى خمتلف  على 

تهمي�ص  اإىل  بالإ�صافة  الرتبوية 
بع�ص الإطارات الذين �صهرو على 
ترقية هذا القطاع. واإ�صافة ممثلو 
املجتمع املدين اأنه بعد ف�صله يف 
التحكم يف ا�صتالم ملفات اأ�صحاب 
الإدماج وتركهم يتزاحمون ب�صبب 
التدابري  وبع�ص  املوظفني  نق�ص 
قبل   من  املطبقة  البريوقراطية 
احلائط  عر�ص  �صاربا  املدير 
جائحة  ظل  يف  الوقائية  التدابري 
قلق  ي�صري  ما  هذا   . كورونا 
اأبنائهم  م�صتقبل  على  املواطنني 
ال�صنوات  املنطقة يف  واأن  خا�صة 
من  نوعية  قفزة  عرفت   الأخرية 
اإذ  عليها  املتح�صل  النتائج  حيث 

حوايل  النجاح  ن�صبة  بلغت  اأنها 
على  للمتح�صلني  بالن�صبة   %74
خمتلف �صهادات الأطوار النهائية 
ان  اىل  امل�صدر  نف�ص  ونوه   ،
اللبنة  يعد  والذي  القطاع  هذا 
يف  امل�صتقبل  لبناء  ال�صا�صية 
رئي�ص  وتو�صيات  توجيهات  ظل 
اجلمهورية يعرف اكتفاء ذاتي من 
والتي  املحلية  الطارات  ناحية 
لها خربت يف ت�صيري القطاع لعدة 
�صنوات اإذ اأنهم اثبتوا كفائتهم يف 
من  بالرغم  �صنوات  لعدة  الت�صيري 
الرتبية  مديرية  امل�صافة عن  بعد 

يف عا�صمة الولية مترنا�صت.
املدير  نفى  ثانية  جهة  من 

يف  �صالح  بعني  للرتبية  املنتدب 
الو�صط   يومية  به  خ�ص  ت�رضيح 
اليه موؤكدا  التهم املن�صوبة  جميع 
اجلميع  امام  مفتوحة  ابوابه  ان 
وال�صعي  لن�صغالتهم  لال�صتماع 
 ، للقانون  وفقا  بها  التكفل  خلف 
موؤكدا اأن ملفات ا�صحاب الإدماج 
ظرف  يف  واإر�صالها  درا�صتها  مت 
ال�صدد  ذات  يف  م�صيفا   ، وجيز 
م�صاريع يف طور  اأي  توجد  ل  اأنه 
عدا  ما  للمتابعة  بحاجة  الجناز 
عليها  وقف  التي  املدار�ص  تهيئة 
املنتدب  الوايل  مبعية  �صخ�صيا 

ح�صب قوله .
اأحمد باحلاج 

عني �شالح

تخوف من ف�شل ت�شيري االمتحانات 
.     مدير الرتبية املنتدب :اأبواب املديرية مفتوحة اأمام اجلميع 

ملف الت�شغيل بورقلة عني �شالح واأدرار 

والة عاجزون عن تروي�ض مدراء ال�شركات 

اأحمد باحلاج 

بوليات  املحلي  ال�صارع  ي�رض 
للولية  اإ�صافة  اأدرار  و  ورقلة 
�صالح على �رضورة  املنتدبة عني 
من  وجاد  م�صتعجل  حترك 
للت�صدي  بالبالد  العليا  ال�صلطات 
واإداري  ق�صائي  حتقيق  وفتح 
الت�صغيل  معمق يف اختطاف ملف 
ب�صبب  متنقلة  حلقائب  وحتويله 
وهو  الرقابية  الدوات  تفاوت 
طالبي  احتقان  حدة  من  زاد  ما 
 ، املذكورة  باملناطق  العمل 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
واملدار�ص  الكربى  املعاهد   ،
التكوين  مراكز  ومرتب�صي   العليا 
عدميي  وحتى  والتمهني  املهني 
امل�صتوى املتم�صكني بخيار العمل 
يف  العاملة  الوطنية  بال�رضكات 
ال�صناعة النفطية تطبيقا للتعليمة 

اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومية 
لأبناء  املوؤ�ص�صات  بهاته  التوظيف 
املنطقة �رضط تطبيق مبداأ ح�صب 

الأولويات والإمكانات املتاحة .
من جهته ثانية فقد اأبدى متتبعني 
املذكورة  باملناطق  ال�صغل  ل�صوق 
يف ت�رضيح لهم مع يومية »الو�صط 

ما  حول  عديدة  ت�صاوؤلت   ،«
ملف  حترير  يف  بالعجز  اأ�صموه 
ال�صغل املختطف وتروي�ص مدراء 
بال�رضكات  �صامني  وم�صوؤولني 
قرارات  على  املتمردين  النفطية 
اولوية  على  حتث  التي  احلكومة 
بهدف  املنطقة  لأبناء  التوظيف 

احتواء غليان ال�صارع املحلي .
قد  الو�صية  الوزارة  اأن  ومعلوم 
العاملة  ال�رضكات  عديد  تلقت 
النفطي  املجمع  و�صاية  حتت 
حالت  بخ�صو�ص  �صوناطراك 
الباب  ومن  املبا�رض  التوظيف 
الوليات  تلك  خارج  من  لعمال 
دون املرور على الليات القانونية 
بالوكالت  الت�صجيل  يف  واملتمثلة 
اجراء  قبل  للت�صغيل  املحلية 
عن  والك�صف  املهني  الفح�ص 
انتظار  ويف   . الناجحني  قوائم 
لتج�صيد  املركزية  اجلهات  تدخل 
على  اجلمهورية  رئي�ص  تعليمات 
اإنهاء  يف  واملتمثل  الواقع  ار�ص 
يبقى  والتهمي�ص  احلقرة  مظاهر 
لزما على طالبي العمل بالوليات 
املزري  الو�صع  معاي�صة  املذكورة 

لأجل غري م�صمى .

تعالت الأ�شوات املطالبة ب�شرورة تدخل جاد من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد لدى وزارتي العدل 
و الداخلية لفتح حتقيق اداري وق�شائي معمق لتحرير ملف الت�شغيل بوليات ورقلة ، عني �شالح وادرار من 
قب�شة املافيا مع تقدمي امل�شوؤولني املبا�شرين عن امللف امام امل�شاءلت القانونية لتقدمي تو�شيحات حول عدم 

القدرة يف ردع جتاوزات م�شوؤويل ال�شركات املتمردين على تعليمة احلكومة .

املبذولة  للمجهودات  موا�صلة 
باأمن  ال�رضطة  قوات  طرف  من 
ولية اأدرار يف حماربة اجلرمية 
و �صالمة  على اأمن  واحلفاظ 
املواطنني وبعد العملية النوعية 
فرقة  فيها  متكنت  التي  الوىل 
بامل�صلحة  املخدرات  مكافحة 
من  الق�صائية  لل�رضطة  الولئية 
حجز 1199 قر�ص مهلو�ص، اأمن 
عملية  كنته ويف  زاوية  دائرة 
توقيف  من  يتمكن  ثانية  نوعية 
من  كمية  وبحوزته  �صخ�ص 
املهلو�صة  واحلبوب  املخدرات 
اإ�صافة اىل حجز مبلغ مايل من 

عائدات الرتويج لهذه ال�صموم.
اىل بحر  تعود  الق�صية  وقائع 
وردت  اأين  املن�رضم  ال�صبوع 
ال�رضطة  قوات  اىل  معلومات 
كنته)فرقة  زاوية  دائرو  باأمن 
الق�صائية( مفادها  ال�رضطة 
برتويج  يقوم  �صخ�ص  وجود 
طريق  عن  املخدرات  ونقل 
نقل  حافالت  ا�صتغالل 
وا�صتغالل لهذه  امل�صافرين 
ال�رضطة  املعلومات، قوات 
اأجل  من  حمكمة  ر�صمت خطة 

مت  اأين  فيه  امل�صتبه  توقيف 
بالطريق  اأمني  حاجز  ن�صب 
كنتة،  وزاوية  رقان  بني  الرابط 
ليتم توقيف احلافلة التي كان من 
ظمن امل�صافرين عليها ال�صخ�ص 
اأين اخ�صع لعملية  فيه  امل�صتبه 
العثور  ليتم  اجل�صدي  التلم�ص 
بحوزته على كمية من املخدرات 
تقدر بـ116،72غ من مادة الكيف 
اأقرا�ص  اىل  بال�صافة  املعالج 
يف 509 قر�ص  متثلت  مهلو�صة 
ريفوتريل  نوع  من  مهلو�ص 
وكذا 16 قر�ص مهلو�ص من نوع 
نرييكا مع حجز مبلغ مايل يقدر 
الف  و�صتون  و�صتة  مائتني  بـ 
دينار جزائري، مع �صالح ابي�ص 
من نوع كلوندانري وهاتف نقال، 
قامت بتحويل  ال�رضطة  قوات 
واجناز  فيه اىل املقر  امل�صتبه 
امتام  �صذه، بعد  ق�صائي  ملف 
تقدمي  مت  الإجراءات  جميع 
وكيل  ال�صيد  اأمام  املعني 
رقان  حمكمة  لذى  اجلمهورية 
بتاريخ 23/08/2020 والذي اأمر 

باإيداعه احلب�ص املوؤقت.
اأحمد باحلاج 

�شبط بحوزته 1199 قر�س مهلو�س 

اأمن دائرة زاوية كنتة  اأدرار 
يطيح ب�شخ�ض 
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لقد كان موقفه تعبريا عما 
يختلج يف وجدان الأمة، و 

عما تريده ر�سالتها.. تقدم 
عندما جنب الكثريون.. 

ومن يتقدم اإن تاأخر 
احل�سني؟ بذل روحه حتى 

ل يخ�سر موقفه فكان 
للأحرار اأبا.. تنازع �سبية 
امل�سلمني وغلتهم رايته، 
وهو يناديهم ومن خللهم 
ينادي الإن�سانية: اأّن دمي 
ثمن كرامتكم والت�سدي 
للطاغوت الذي اغت�سب 
احلكم بغري ر�سى منكم، 
فتوّحدوا �سد الظلم ول 

تقتلوين مرة بعد مرة 
بتفرقكم وت�سويهكم معامل 
ر�سالتي.. اأنا ل�ست للنحيب 
والبكاء اإمنا اأنا عنوان ثورة 

وانت�سار للإميان على بط�س 
النحراف.   

عا�سوراء

حتى ال يقتل �حل�سني من جديد
خارج ال�سياق:

كم  ولكن  قتل احل�سني.. واجلميع ميوتون، 
هم الذين قتلوا يف �سبيل هدف �سام  لإبراز 
جنح  احل�سني؟  فعل  كما  الر�سالة  جوهر 
فا�ستحق  الأ�سعب  المتحان  يف  احل�سني 
اأمر  وم�سلح  الأحرار«  »اأبو  لقب  بجداره 
خارج  احل�سني  كان  فلقد  الأعظم..  الدين 

�سياق القطيع.
النا�س  واأ�سبه  اهلل،  ر�سول  �سبط  احل�سني 
به خلقا، مل يخرج اأ�رشا ول بطرا،  وحتى 
على  والت�سوي�س  احل�سني   قتل  ي�ستمر  ل 
عن  املتنطعون  يكف  اأن  يجب  ر�سالته 
والأمة،  واجل�سم  للنف�س  موؤذية  مظاهر 
معاين  فينا  لتتجدد  نقراأه  اأن  لبد  كما 
لي�س  فاحل�سني  للكرامة،  النحياز  و  العزة 
يف  در�س   اأكرب  اإنه  معزول،  حدث  جمرد 
ال�سيا�سي  النظام  معامل  لتثبيت  تاريخنا 

الإ�سالمي.. 
تاريخ  يف  كبري  عنوان  علي  بن  احل�سني 
رئي�سة  الأر�س..وحمطة  على  الإن�سان 
حلركة الأ�رشة الب�رشية.. ونحن الذين نوؤمن 
بدين الإ�سالم ل نح�سن يف كثري من الأوقات 
تاأمل ما لدينا من كنوز ومن اأكرث كنوز الأمة 
اإ�رشاقا وروعة هي �سرية احل�سني بن علي 
امل�سلمني  بع�س  لعل  و  ال�سالم..  عليهما 
هذه  اأمام  الوقوف  اإىل  اأ�سال  يلتفتون  ل 
الواقعة ال�ستثناء ملعرفة جوهر ما حدث  
ر�سول  اإقرارهم مبنزلة احل�سني من  برغم 

اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم.
الطريقة  بتلك  بيته  واآل  احل�سني  مقتل 
و  �رشمدا،  فينا  احلزن  يجعل  اأن  يكفي 
اإننا لنخجل من ر�سول اهلل اأن ي�سهدنا غري 
احل�سني  ابنه  ملقتل  وحمزونني  متاأملني 
عن  من حمرم  العا�رش  يوم  يف  دافع  الذي 
الإن�سان كل الإن�سان يف الأر�س كل الأر�س 

يف ذلك الزمان وكل زمان..
احل�سني  �سرية  يف  العظمة  اإن  يقولون: 
الأموي،  الطاغوت  على  ثورته  يف  تكمن 
الدم  اأختار طريق  قد  اأنه  على  وي�سورونه 
النزوغ  متلكهم  الذين  �سد  واملواجهة 
اأنه  على  النا�س  اإىل  ويقدمونه  الظلم،  اإىل 
يف  واحد  اإثر  واحدا  واأهله  باأبنائه  �سحى 
تلك امللحمة خمتارا، وكاأن احلرب مبتغاه 
واملوت هدفه.. اأوكاأن العدم اأ�سبح خيارا 
له، وكاأنه �ساعر اأراد اأن يلقي ق�سيدة �سعر 

وليكن بعده ما يكون .
يحرمنا  الطريقة  بهذه  احل�سني  تقدمي  اإن 
وقوف  لأن  احل�سني..  ر�سالة  فهم  من 
احل�سني يف كربالء يف العا�رش من حمرم مل 
يكن اختياريا.. مل يخرت احل�سني املواجهة 
من  �سواها  على  اليوم  ذلك  يف  امل�سلحة 
من  لبد  نقطة  وهذه  العمل..  اأ�ساليب 
قد  احل�سني  اإن  مليا..  عندها  الوقوف 
بيعة  ليلبي  العراق  اجتاه  احلجاز يف  غادر 
ع�رشات اآلف امل�سلمني له ليقيم دين جده 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم.. ما كان للح�سني 
اأن ل يلبي نداء م�سلمني ينادونه اأن يحكم 
فيهم �رشع اهلل ويردع املغت�سبني الفا�سقني 
ومن  ال�سيف،  بحد  احلكم  �رشقوا  الذين 
�سوى احل�سني اإذ ذاك اأكفاأ منه خلقا وعلما 
ونزاهة ورجولة؟ ومن الوا�سح اأن كل اأعالم 
امل�سلمني �ساركوا احل�سني راأيه حول ظلم 
احلكم الأموي لكنهم كانوا يخ�سون العاقبة 
اأن  بعد  احل�سني  اجته  له..  الت�سدي  من 
و�سلته بيعة اأهل الكوفة عا�سمة اأبيه ولكن 
قد حيل بينه وبني ما خرج من اأجله بجي�س 

كانت  وهنا  النا�س..  اأ�رشار  يقوده  جاهلي 
حلظات احلقيقة.. حقيقة موقف احل�سني 
امل�سلمني  معظم  عن  لالأ�سف  غابت  التي 
عن  بعيدا  جميعا  فذهبوا  و�سيعة  �سنة 

جوهر املوقف ليتلهوا بالق�سور..
اإدارة املعركة:

اأن املعركة غري متكافئة..  اأدرك احل�سني 
واحل�سني يعرف ربه جيدا ويعرف عن ربه 
اإمنا  بالإميان فقط  اأن املعارك ل حت�سم 
لبد من القوى املتكافئة وذلك ما حفظه 
عن جده ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
اأنبياء  اأن  يدرك  واحل�سني  واأخواتها..  بدر 
كرث قد قتلوا على يد الظاملني وان دعوات 
املجرمني..  اأيدي  على  قمعت  كثرية 
خمتلة  معركة  م�سهد  اأمام  احل�سني  اإن 
هذه  يف  عنه  تغب  مل  لذلك  املوازين.. 
اللحظات احلرجة �سرية جده يف احلديبية 
ول  معاوية  مع  الهدنة  يف  اأبيه  موقف  ول 
موقف �سقيقه احل�سن يف التنازل عن احلكم 
هذا  عن  �ساذا  احل�سني  يكن  مل  ملعاوية.. 
ال�سياق بل اأ�سيال فيه ورافعا لواءه بيقني.. 
هنا لبد من ا�ستعادة كل املعاين الأ�سيلة 
لفهم  احل�سني  م�سرية  عليها  انطبعت  التي 

تلك اللحظات التاريخية الفذة.
مل  فهو  نزقا،  ول  عدميا  احل�سني  يكن  مل 
يخرج يف الأمة اأ�رشا و ل بطرا.. وبينما هو 
يف الطريق و�سله اأخبار ما حدث بالكوفة: 
عروة  بن  وهاينء  عقيل  بن  م�سلم  مقتل 
تخاذل  اإىل  اإ�سافة  بقطر،  بن  اهلل  وعبد 
الكوفة عن ن�رشته، وكان لهذا اخلرب  اأهل 
املفجع املوؤمل وقعه ال�سديد على احل�سني 
فهوؤلء اأقرب النا�س اإليه قد قتلوا، و�سيعته 
كان  لقد  ن�رشته..  يف  تخاذلوا  الكوفة  يف 
قد  القوم  يرى  هو  فيما  لياقته  كامل  يف 
ركبوا �سفن اجلهل وال�رش.. وبوعي الرجال 
العارفني باهلل وبروح التوازن النبوي وبيقني 
الرا�سخني يف العلم واجه احل�سني املوقف 
اجللل واتخذ خطوات �رشيعة.. اأ�سار على 
فاأبوا،  احلجاز  اإىل  يعود  يرتكوه  اأن  املالأ 
واقرتح  فرف�سوا،  باليمن  ذلك  فا�ستبدل 
يذهب  ان  واقرتح  فاأبوا  خرا�سان  عليهم 
يريد  فاأبوا.. ماذا  ال�سام  يزيد يف  ملالقاة 
على  احل�سني  توقيع  يريدون  اإنهم  املالأ؟ 
�رشعية حكم يزيد.. اإنهم يريدون اأن يقول 
له  فيمد  �رشعيه،  يزيد  بيعة  اأن  احل�سني: 
يده مبايعا.. واإل فيجب اأن يقتلوا احل�سني 

ومن معه ..اإذن هكذا!!
احل�سني جاء اإىل هنا ليدافع عن حق النا�س 
يف اأن ل يبايعوا من ل يرت�سون.. وجاء ببيعة 
يرى  فاحل�سني  احلرة  وعهودهم  له  النا�س 
اأن ذلك حق ثابت لكل اإن�سان يف الختيار، 
النا�س  اإكراه  الأحوال  فال يجوز بحال من 
على بيعة.. احل�سني جاء اإىل هنا ملبيا نداء 
واغت�سابهم  اأمية  بني  بط�س  اأمام  النا�س 
ال�سورى  على  -القائم  الإ�سالمي  للحكم 
امل�ساألة..  خطورة  يدرك  وهو  والبيعة- 
املبداأ  هذا  عن  الآن  يرتاجع  فكيف 
وحرية  الختيار  )حق  العظيم  الإن�ساين 
التكليف  حجم  يعرف  من  وهو  الختيار( 
الإلهي وامل�سئولية اأمام اهلل؟ ومن �سواه يف 
اخلالئق..؟  على  حجة  يكون  الزمان  ذلك 
اإن ال�سيطرة على الكوفة و قتل قادة اأن�سار 
عن  التخلي  على  اأهلها  واإرغام  احل�سني 
احل�سني ل ميكن اأن ينزع من احل�سني �رش 
موقفه: رف�س ال�ستيالء عنوة على احلكم 
هو  هذا  به؟  للقبول  النا�س  اإرغام  ورف�س 

جوهر موقف احل�سني.. فكم كان احل�سني 
قبل  لو  والإن�سانية  الأمة  �سيخ�رش وتخ�رش 
حق  عن  ويتنازل  براأ�سه  ينجو  اأن  احل�سني 

الإن�سان يف الرف�س والقبول؟
اأما ابن زياد الذي رف�س  مبداأ املفاو�سات 
على  اإ�رشاره  دفعه  فلقد  والقرتاحات 
عليه  فا�ستع�سى  احل�سني«  »قرار  انتزاع 
الأمر فذهب اإىل انتزاع »راأ�س احل�سني«.. 
راأ�س احل�سني م�سكلة كربى  كان  لقد  اأجل 
هذا  منهم،  كثري  عرب  كما  اأمية  بني  اأمام 
الراف�س  احل�سني  موقف  ولكن  �سحيح، 
الذي  الغ�سب  حكم  ب�رشعية  لالعرتاف 
اقرتفوه �سيكون م�سكلة اأكرب.. اإنها خيارات 
اأن  كان عليه  الذي  اأما احل�سني  الأ�رشار.. 
من  القادم  اإىل  ينظر  وهو  املعركة  يدير 
الزمان بوعي والتزام فلقد اأختار اأن ينهي 
اأن  فبعد  هو..  يريد  كما  املعركة  جولت 
هو  املطلوب  اأن  للجميع  وا�سحا  اأ�سبح 
راأ�سه(.. قدم احل�سني  اأو  )موقفه  احل�سني 
حترك  الت�سويه..  من  موقفه  لي�سلم  راأ�سه 
احل�سني يلقن الب�رشية در�سا بليغا يف الدفاع 
عن حق الإن�سان يف حرية الختيار.. فقرر 
بحق  املتعلق  املوقف  عن  تنازل  ل  اأن 

الإن�سان يف الرف�س او القبول.
باأ�سحابه  اجتمع  اأن  الأوىل  خطوته  كانت 
القوم  اأن  بيانه:  عليهم  ليذيع  بيته  واآل 
يريدون موقفي واأنا لن اأ�سلم لهم وهيهات 
�سبيله  اإىل  منكم  كل  فليذهب  الذلة  منا 
وليلحق باأهله..اإن املهمة التي خرجتم معي 
لأجلها انتهت ومل تعد قائمة فاأنتم يف حل 
موقف  احل�سني  ي�سرتجع  يل..  بيعتكم  من 
جده حممد عليه واآله ال�سالة وال�سالم يف 
اأ�سريوا  للموؤمنني:  قال  عندما  بدر  موقعة 
اهلل  ر�سي  وعمر  اأبوبكر  تقدم  وملا  علي 
فاأدرك  بوجهه،  اأ�ساح  لالإجابة  عنهما 
الأن�سار اأنهم املعنيون فقال قائلهم: كاأنك 
تق�سدنا يا ر�سول اهلل قال عليه واله ال�سالة 
اأجل،.. هنا جدد الأن�سار عهدا  وال�سالم: 
جديدا لر�سول اهلل لأن عهدهم ال�سابق كان 
حلمايته مادام يف املدينة املنورة، فما كان 
اإىل حرب غري  اأ�سحابه  ياأخذ  اأن  للح�سني 
التي خرجوا من اأجلها لقد خرجوا ليقيموا 
حكم الإ�سالم يف الكوفة بعد اأن بايعه اأهلها 
املعركة  اإن  اختلفت..  الآن  امل�ساألة  ولكن 
حلل  وهنا  اأخرى..  �رشوطا  حتتاج  الآن 
اإذ  وموثق..  عهد  كل  من  اأ�سحابه  الإمام 
ما الفائدة اأن يبقى اأ�سحابه معه واملعركة 
الطغيان  اإ�رشار  ظل  يف  النتيجة  معروفة 
نقدم  مل  اأجل  الإن�سان؟  كرامة  نزع  على 
ثمن؟  وبال  املطلوب،  من  اأكرث  ت�سحيات 
يف مواجهة تخلى فيها اخل�سم عن �رشف 
يتخلى  اأن  الرجولة قبل  اخل�سومة و�رشف 
عن �رشوط الدين.. بل اإنه تخلى عن اأخالق 
ينازل جي�س جرار عدة  كيف  اإذ  اجلاهلية 
ع�رشات من ال�سيوخ والن�ساء والأطفال ؟!!  
وهي  احل�سني  يدركها  كان  اخل�سم  حقيقة 
مربر عميق لتلبيته نداء اأهل العراق و هي 
بواجب  القيام  نحو  لتحركه  احلوافز  اأكرب 
الدين يف ن�رشة امل�ست�سعفني.. اإذن فالبد 
رغم  منا�سبة  الأكرث  اخلطوة  اتخاذ  من 

�سعوبة الظرف..
وبعد اأن حرر احل�سني اأ�سحابه من عقودهم 
مواجهة  يف  املعركة  اإىل  اجته  ال�سابقة 
اإىل  اأمامه  ال�سبيل  يخلي  اأن  رف�س  جي�س 
احل�سني  كان  املواجهة..  �ساحات  خارج 
ير�سم �سبيال لالأحرار الذين �رشخ فيهم األ 
من نا�رش ين�رشنا.؟ فكان مع�سكره ال�سغري 

يوم عا�سوراء نواة املع�سكر الكبري املنت�رش 
على وجه املعمورة فهاهم اأن�سار احل�سني 
لي�سوا فقط امل�سلمني الذين فر�س عليهم 
حب احل�سني بل كل الأحرار يف العامل اأما 
مع�سكر ابن زياد و�سمر بن اجلو�سن وعمر 
بن �سعد وزرعة بن �رشيك و�سنان بن اأن�س 
والآخرون وعلى راأ�سهم يزيد فلقد جتللوا 
بالهزمية على �سعيد الإن�سانية كيف ل وقد 
قتلوا ابن ر�سول اهلل ل لذنب اإل اأنه رف�س 
انتزاع  يف  املجرمة  رغبتهم  عند  ينزل  اأن 
من  انت�رش؟  الذي  ذا  فمن  منه؟..  القرار 
يجروؤ على مدح ال�سمر اأو ابن اأبيه اأو يزيد 
او ال�سمر اأو عمر بن �سعد؟.. من ي�ستطيع 
اأنه من �ساللتهم ؟ يف حني ي�سكن  الإدعاء 
وينت�رش  الأمة..  بيوت  كل  احل�سني  حب 
ن�سل احل�سني يف العاملني م�رشقا ومغربا.. 
اإن احل�سني كان الإن�سان الأكرب الذي دافع 
عن كل الإن�سان يف كل الأر�س لهذا كان اأبا 
ذلك  يف  اأحد  ي�سبقه  ومل  بجدارة  الأحرار 
ول�سان حالهم يقول: لبيك يا ح�سني.. وذلك 
ا�ستجابة لندائه اخلالد الذي اأ�سبح وديعة 
ين�رشنا؟  نا�رش  من  األ  الزمان:  رحم  يف 
وهكذا ي�سبح يوم عا�سوراء اإعالنا جملجال 
عن حرية الإن�سان وكرامته ورف�سه اأن يبيع 
موقفه.. وها هو قد ا�ستقر يف �سمري العامل 
املعا�رشة  الدميقراطية  وجوهر  املتقدم 

لي�سبح من اأهم حقوق الإن�سان. 
در�س احل�سني:

لالأمة  �ساميا  لي�س فقط رمزا  اإن احل�سني 
اأحرار  لكل  وحدة  رمز  هو  بل  الإ�سالمية 
لقيمة  الإ�ساءة  ومن  العامل..  و�رشفاء 
حم�سور  انه  على  نقدمه  اأن  احل�سني 
الأمة  يف  اإمام  هو  بل  طائفة..  اأو  فئة  يف 
الرتدد  حلظة  يف  ووعيها  �سمريها  وقائد 

والرجتاف.
من  تتك�سف  التي  العظيمة  املعاين  هذه 
وقفة احل�سني بن علي ليكون معلما ورمزا 
جتعل  ح�سارية  قراءة  قراءتها  من  لبد 
نراه  ما  كل  اأما  ممكنة..  منها  الإفادة 
الطني  يف  اجل�سم  بدفن  للنف�س  اإيذاء  من 
الدماء  واإ�سالة  باجلنازير  الروؤو�س  و�رشب 
دفاعا  و  احل�سني  لثارات  يا  الرايات  ورفع 
فاإن هذا  ال�سبي!!  واأخواتها من  زينب  عن 
كله من لوازم الطائفية التي اأ�رشت بر�سالة 

احل�سني و�سوهت معاملها.. 
يف  اليوم  احل�سني  ر�سالة  قيمة  تتجلى 
الإ�رشائيلي  والإف�ساد  العلو  اأمام  فل�سطني 
والتحاق  ال�سهيونية  مع  ال�سليبية  وموالة 
الذين يف قلوبهم مر�س بهم.. وهي حجر 
املوقف  قوة  على  الأمة  لوحدة  ارتكاز 
وعدم التنازل عن احلق املبني مهما علت 

قوة الباطل.
مما  بريء  احل�سني  اأن  القول  عن  وغني 
لتمزيق  رايته  الذين حولوا  من  كثري  يفعله 
وحدة الأمة عندما توهموا اأن يزيد لزال 
ينتظرهم  واجلو�سن  اأبيه  ابن  وان  حيا 
فارتفع  وخميماتهم..  امل�سلمني  مدن  يف 
ول  مكانه  غري  يف  تاريخي  بحقد  هتافهم 

زمانه. 
اإن احل�سني جدير بالتاأمل يف �سياق الر�سالة 
كنز  اأي  لرنى  و�سقيقه  واأبيه  جده  و�سنة 
عظيم هو احل�سني يزودنا بالنقاء وال�سدق 
املبداأ  على  والثبات  التاريخي  والوعي 
فهو  له  الر�سول  وب�رشى  بالثبات  فاز  ولقد 
و�سقيقه �سيدا �سباب اأهل اجلنة واهلل غالب 

على اأمره.

بقلم: �سالح عو�س
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بحث  مع  التطورات  هذه  تزامنت 
تون�س  يف  جدد  �رشكاء  عن  القاهرة 
الوفد  مع  االت�صال  فقدت  اأن  بعد 
ومن  بله  بن  اختطاف  بعد  اخلارجي 
معه من قادة اخلارج. ومع ا�صت�صهاد 
اأعدائها  األد  اأحد  مهيدي  بن  العربي 
عبان  رم�صان  حتييد  ممكنا  �صار 
والق�صاء  ال�صيا�صي  دوره  وتهمي�س 
الهامة  املبادئ  اأحد  على  بالتايل 
اأولوية  وهي  ال�صومام  اأر�صية  يف 
ال�صيا�صي على الع�صكري وفقا للثنائيه 

التي كر�صها املوؤمتر نف�صه. 
�رشوط  جميع  اإذن  القاهرة  وفرت 
للمجل�س  االأول  االجتماع  انعقاد 
 20 بني  ما  اجلزائرية  للثورة  الوطني 
اأروقة  �صهدت  حيث   1957 اأوت  و27 
اإحدى اأكرب فنادق العا�صمة امل�رشية 
ح�صور 23 ع�صوا من بني 34. وكانت 
قبل  بقوة  حا�رشة  الكوالي�س  لعبة 
فيها  �صادق  التي  اخلتامية  اجلل�صة 
ال  اأن  على  عبان  فيهم  مبا  اجلميع 
وال  والع�صكري  ال�صيا�صي  بني  فرق 
اأن  منطلق  من  واخلارج  الداخل  بني 
تدار يف  �صارت  بعدما  واحدة  الثورة 
غري  -القاهرة  وجدة  تون�س-  حمور 
التن�صيق  للجنة  اجلديدة  الرتكيبة  اأن 
مل  االجتماع  بها  خرج  التي  والتنفيذ 

حتدث التوازن املطلوب. 
للجنة  اجلديدة  الت�صكيلة  كر�صت 
الع�صكريني  هيمنة  والتنفيذ  التن�صيق 
اأ�صيف  اأع�صاء   9 اإىل  تو�صعت  بعدما 
اخلم�صة  القادة  كم�صت�صارين  اإليهم 
الع�صكري  تدعم  فقد  املعتقلني، 

اهلل  عبد  بان�صمام  كرمي  بلقا�صم 
بو�صوف  احلفيظ  وعبد  طوبال  بن 
ال�رشيف  وحممود  اأوعمران  واعمر 
رم�صان  ال�صيا�صي  باملقابل  ودعم 
فرحات  وعبا�س  دباغني  بلمني  عبان 
جرد  كما  مهري.  احلميد  وعبد 
املركزي  الدور  من  عبان  رم�صان 
اإليه  لتعهد  قبل  من  يلعبه  كان  الذي 
مهمة االإ�رشاف على االإعالم الثوري 
بينما اأبعد بن يو�صف بن خده و�صعد 

دحلب عن الرتكيبة اجلديدة. 
للثورة  الوطني  املجل�س  مار�س  لقد 
منبثقة  كموؤ�ص�صة  �صيادته  اجلزائرية 
واأ�صدر قرارات  ال�صومام  من موؤمتر 
باالأغلبية خ�صع لها اجلميع بان�صباط 
القوة  موازين  اأن  من  بالرغم  مثايل 
والنفوذ داخل جلنة التن�صيق والتنفيذ 
اخللفية  بقوة  مرتبطا  �صار  اجلديدة 
جعل  مما  ع�صو  لكل  الع�صكرية 
ال�صيا�صيني يكتفون باأدوار يف املجال 
الديبلوما�صي دون اأن يكون لهم تاأثري 
التي  اجلديدة  القيادة  قرارات  يف 
ح�صورهم.  دون  اأحيانا  تتخذ  كانت 
النظر يف م�صار  اإعادة  كلفت حماولة 
قبل  القيادة  بقية  عن  عزله  القاهرة 
دي�صمرب  يف  باغتياله  ثمنها  يدفع  اأن 

.1957
مل يرتد اجتماع القاهرة عن التنظيم 
جلبهة  ال�صومام  موؤمتر  و�صعه  الذي 
وجي�س التحرير الوطني وهو التنظيم 
غاية  اإىل  به  العمل  توا�صل  الذي 
حتول  ا�صتثنينا  ما  اإذا  اال�صتقالل 
حكومة  اإىل  والتنفيذ  التن�صيق  جلنة 

موؤقتة يف �صبتمرب 1958 وتزويد جي�س 
التحرير الوطني باأطر قيادية جديدة 
عام 1959 حيث تكون جمل�س ع�صكري 
ثالثي متكون من بلقا�صم كرمي وعبد 
بن  اهلل  وعبد  بو�صوف  احلفيظ 
طوبال وجلنة عمليات ع�صكرية على 
احلدود ال�رشقية )كوم ال�رشق( بقيادة 
واأخرى غربية )كوم  ال�صعيد  حممدي 
الغرب( بقيادة هواري بومدين قبل اأن 
يتوحدا يف قيادة اأركان واحدة بقيادة 
مب�صاعدين  مرفوقا  بومدين  هواري 
وهم  والغرب  والو�صط  ال�رشق  من 
علي منجلي وعز الدين زوراري وقايد 
اأن عجز حممدي ال�صعيد  احمد بعد 

عن التحكم يف قيادة كوم ال�رشق. 
لقد �صهدت التحوالت الهيكلية للثورة 
بني عامي 1958 و1959 عودة اإ�صكالية 
ال�صيا�صي  بني  ال�صعب  التفاعل 
اأن بروز قيادة االأركان  اإذ  والع�صكري 
نحو  التدريجي  وتوجهها  اجلديدة 
بعيدا  لقراراتها  ن�صبية  ا�صتقاللية 
على  كان  التي  املوؤقتة  احلكومة  عن 
يو�صف  بن  ثم  عبا�س  فرحات  راأ�صها 
بدور  اكتفيا  �صيا�صيان  بن خده وهما 
قرارات  لتنفيذ  ال�صيا�صية  الواجهة 
اأن  يلبثوا  مل  الذين  الثالث  الباءات 
دخلوا يف �رشاع على القيادة والتاأثري 
مع قيادة االأركان وهذا ال�رشاع تولد 
من ا�صتبدال هوؤالء بدالتهم الع�صكرية 
احلكومة  يف  كاأع�صاء  مدينة  ببدالت 

املوؤقتة. 
اإال  بومدين  هواري  العقيد  يقم  مل 
بتطبيق املبداأ الذي و�صع له ع�صكريو 

جلنة التن�صيق والتنفيذ االأ�ص�س االأوىل 
يف اجتماع القاهرة وكر�صوه بقوة منذ 
اأولوية  ماي من عام 1959 وهو مبداأ 
وجعل  ال�صيا�صي  على  الع�صكري 
لنواة  الواجهة  دور  يلعب  ال�صيا�صي 
القرار  يف  تتحكم  ع�صكرية  قيادية 
هواري  وا�صل  الذي  املبداأ  وهو 
وال  اال�صتقالل  بعد  تكري�صه  بومدين 
يزال تاأثريه قائما اإىل اليوم وقد بينت 
اجلزائر  تاريخ  من  خمتلفة  حمطات 
لعبه  الذي  املحوري  الدور  املعا�رش 
اجلي�س يف �صنع القرار واختيار القادة 
ال�صيا�صيني كما بينه دوره املحوري يف 
�صري احلراك ال�صعبي الذي بداأ العام 

املا�صي. 
قرن  مر  قد  يكون   2026 عام  يف   
الوطنية  احلركة  تاأ�صي�س  على  كامل 
اال�صتقاللية التي ن�صاأت يف اأح�صانها 
وجدلية  والع�صكري  ال�صيا�صي  جدلية 
جليل  اآن  وقد  واخلارج  الداخل 
جديدة  اإ�صكاالت  يطرح  اأن  جديد 
رافقت  التي  االإ�صكاالت  من  متحررة 
من  متعاقبة  اأجياال  كامل  قرن  لفرتة 
ال�صيا�صيني والع�صكريني بنت مواقفها 
على  التكتالت  منطق  تغليب  على 
لف�صل  كان  لقد  املوؤ�ص�صات.  منطق 
اجلزائرية  للثورة  الوطني  املجل�س 
جامعة  �صيا�صية  بقيادة  اخلروج  يف 
بالغ جعل  تاأثري  طرابل�س  اجتماع  يف 
والع�صكري  ال�صيا�صي  بني  العالقة 
يف  احل�صم  اإىل  طريقها  بعد  جتد  مل 
الواقع بالرغم من ح�صمها على اأوراق 

الد�صتور.

منعطف �لقاهرة �لأخري 

بقلم اح�سن خال�س   

كل �سيء تهياأ منذ مار�س 1957 
لتتغرياملوازين التي ن�ساأت منذ عامني 

اأي يف اأفريل 1955 مع ظهور ما �سمي 
قيادة مدينة اجلزائر التي تعززت 
با�ستقرار جلنة التن�سيق والتنفيذ 
فيها. فغياب الوفد اخلارجي عن 

�ساحة الن�ساط بعد اختطاف طائرة 
اخلم�سة وانتقال جلنة التن�سيق 

والتنفيذ اإىل تون�س كان لهما الأثر 
البالغ على امل�سار الذي اتخذته 

قيادة الثورة اإذ تهياأ املجال لربوز 
يف  تاأثريهم  "الع�سكريني" وتو�سع 

تون�س ل�سيما مع ظهور التوجه نحو 
تعزيز الولئية اخلارجية حيث ن�ساأت 

مراكز قيادية للوليات التاريخية 
موازية ملراكز الداخل با�ستثناء 

الولية اخلام�سة التي ا�ستقرت من 
قبل يف وجده ومل تعرف ازدواجية 

قيادية بني الداخل واخلارج.

ما بعد ال�سومام اجلزء 09 

اتفاقيات  عدة  �صنت  الغر�س  لهذا  و   
الثقايف  الرتاث  بحماية  مرتبطة  دولية 
، ال �صيما يف ظل �صبح هذه  الالمادي 

العوملة املت�صارعة . 
اإن مثل هذه التظاهرات ذات االأهمية 
و  املتعددة  لالأبعاد  نظرا   ، البالغة 
و  منها  االإن�صانية  �صيما  ال   ، املختلفة 
التنموية ، و يكون لها وقع و تاأتي اأكلها 
 ، املنا�صب  زمنها  يف  تنظم  ،عندما 
املعي�س  الواقع  ظروف  مع  وتتحاقل 
اليومي للمواطن ، و الهم اجلمعي له ، 
مت�صاوقة و مراعية الو�صع العام للبالد 
الكارثية  االأو�صاع  اإن    . االإن�صان  و 
التي نعي�صها اليوم ، كباقي دول العامل 
ال  و  ت�صخيما  لي�س  الكارثية  اأقول  و   ،
تهويال للو�صع ، فدار�صي نظرية اإدارة 
عدد  اإذا جتاوز  اأنه  يقولون   ، االأزمات 
اأمام  فاأنت   )05( اخلم�صة  ال�صحايا 
كارثة ، واذا كان دون اخلم�صة فاأنت مع 
حادثة ، و النف�س الب�رشية تبقى مقد�صة 
اي  مناط  هي  احرتامها  و  حمايتها  و 
اأن  اأخالقنا  و  معتقدنا  ويف   ، ن�صاط 
بنف�س  اأهون من امل�صا�س  الدنيا  زوال 

ب�رشية .
من عادات اجلزائري و تقاليده و اأخالقه 
االإف�صاح  و  بالفرح  يُ�صّنع  و  يُقّبح  اأنه 
و  املاآمت  اثناء   ، االبتهاج  مظاهر  عن 
اجلنائز و االأقراح و االأحزان ، و كثريا 
اأعرا�س و منا�صبات ، ب�صبب  األغيت  ما 
وفاة ، اأو نزول نازلة حزينة ، فبينما كان 
االأول و وزيرته ثقافتة يوزعون  الوزير 

االبت�صامات و ال�صحكات قبل الهدايا و 
التكرميات ، و يجوبون مع احل�صور يف 
كانت ع�رشة عائالت   ، اأروقة عر�صهم 
نظرة  دون  موتاها  تبكي  جزائرية 
اأخرية ، وال مرا�صيم جنازة عادية ، وال 
، موتى  الوداع االأبدي  قبلة على جبني 
يودعون  االأر�س  يف  �صدعا  لهم  حفر 
و   ، اجلري  من  دلو  فوقهم  ينرث  و  فيه 
ركام من تراب ، وكانوا البارحة بيننا .  
موتى  الع�رشة  تتعدى  اليوم  الكارثة  اإن 
الذي  االأربعني مري�صا من  ، من  يوميا 
العناية  غرف  داخل  املوت  ي�صارعون 
 350 يتجاوز  ما  ، من جمموع  املركزة 
ف�صل  م�صوؤول  اإىل  تتعداها   ، م�صاب 
ال�صعب  اأحزان  مع  التماهي  يف  حتى 
التي  الهوان  هوة  اإىل  تتجاوزها  و   ،
حفرها هوؤالء بت�رشفاتهم بينهم و بيننا 
هذه  مثل  قبول  املعقول  غري  فمن   ،
الت�رشفات و التناق�صات ، بينما حتظر 
الدولة مبوجب مرا�صيم اأي جتمعات و 
التباعد  و  الوقاية  تدابري  على  ت�صدد. 
اأول من ينتهك هذه  اأن ممثليها  ، نرى 

القوانني .

ل تنهى عن �سيء و تاأتي مبثله 
... عار عليك اإذا فعلت عظيم.

اإىل  احلاكم  حاجة  من  منا�س  ال 
معنوية  اأو  مادية  �صيا�صية  اأدوات 
تلبي  قد  و   ، العامة  ال�صوؤون  بها  يدير 
اأو  �صخ�صا  اأو  فكرة  ال�صيا�صية  احلاجة 
احلاجة  ا�صطرته  ولو  حتى   ، مذهب 

�رشعية  قواعدا  انتهاك  اإىل  ال�صيا�صية 
اإلزاميتها  على  متفق  اأعراف  هتك  اأو 
ال�صيا�صي  ي�صتعمل  الغالب  ففي   ،
�صيا�صي  و�صع  ملعاجلة  الطرق  �صتى 
اقرتف  اهلل  ر�صي  فمعاوية   ، خلقة  اأو 
لن�صب  با�صتلحاقه   ، اال�صتلحاق  ذنب 
 ، اأخاه  انه  قال  و   ، اليه  اأبيه  بن  زياد 
وكان   ، اإليه  ي�صتميله  و  ي�صتعطفه  كي 
له ذلك ، فاحلاجة ال�صيا�صية كان اأقوى 
من القاعدة و احلكم ال�رشعي فطغت 

عليه و انتهتكه .
يت�صدى  كي   ، بعده  من  واملاأمون 
 ، املعتزلة  مذهب  اعتنق   ، للحنابلة 
احلكم  لتو�صطه يف   ، �صيا�صيا  وا�صتغله 
على فاعل الكبرية فهم يرونه يف منزلة 
اأمية  بني  يكفرون  ، فال  بني املنزلتني 
و ال علي واأتباعه ، فلبى هذا املذهب 
قمع  وبه   ، للماأمون  ال�صيا�صية  احلاجة 

خ�صومه احلنابلة . 
ال يت�رشف احلاكم اأو امل�صوؤول اعتباطا 
، وال يتكلم �صبهللة ، فكل �صيء ياأتيه له 
داللة �صيا�صية و تاأويل عن منزع �صيا�صي 
من االإ�صارة ر�صالة اأو حتمل  ، وقد تت�صّ
مدلوال  ،  فعندما ي�صحك يف جنازة ، 
ال�صحكة  بتلك  للمخاطب  يقول  فكاأنه 
حتى موتك اأو حزنك هو مورد �صعادتي 
اأو هو ال يعنيني اأو ما تعي�صه من اأو�صاع 
هدف  هو  موتك  اإىل  تف�صي  مزية 
يتبنى  قد  الغر�س  ولهذا   ، �صيا�صتي 
امل�صوؤول النقي�س و يتطرف يف اعتقاد 
االأفكار املخالفة ملعرت�صيه ، فعندما 

و   ، الباطنية  ال�صيعة  �صيا�صة  ا�صتدت 
تكاثف معار�صتهم يف عهد امل�صتن�رش 
 ، االأندل�س  يف  االأموي  اخلليفة  باهلل 
لباطنيتهم متاما  معار�صا  مذهبا  تبنى 
حزم  ابن  اأ�ص�صه  الذي  املذهب  وهو 
فما   ، الظاهرية  و�صماه  الغر�س  لهذا 
يف  حزم  ابن  اأظهره  ال�صيعة  اأبطنته 
احلاجة  اأملته  الذي  الديني  مذهب 
فيه  انزلق منزلقا جتاوز  بل  ال�صيا�صية 
كل املذاهب ، حني راأى اأن اللعني ابن 
ملجم املرادي قتل علي ر�صي اهلل عنه 
مع  امل�صوؤول  ت�صاوق  اأن  نرى  متاأوال.  
الو�صع االجتماعي ، يعترب عني ال�صيا�صة 
يختمر  ما  جتاوز  ميكن  فال   ، اأ�صها  و 
داخل املجموعة و واقعها اليومي ، فلم 
يتن�صب امل�صوؤول اإال الإدارة ال�صاأن العام 
 ، اإمناًء  و  رعايًة  و  ، حمايًة  �صيا�صته  و 
فمن ال يراعي احلزن االجتماعي ، هو 
اإما منف�صم عن املجتمع اأو غري مبال 
به ، اأو يجهل و�صعه ، اأو عاجز ال ميتلك 

اأدوات ال�صيا�صة . 
ال�صلطات  دفنتهم  الذين  فالع�رشة 
دون  جنازة  مرا�صيم  دون  البارحة 
ح�صور ملعزين و ال م�صلني  بينما كان 
الثقافة  ق�رش  يف  الر�صمي  احل�صور 
اللبا�س  بعر�س  ي�صتمتع  زكرياء   مفدي 
، كان الع�رشة ي�صكلون ج�صم  التقليدي 
احلزن  جالبيب  ين�صجون  و  الكارثة 
الثقافة  تبقى  و   ، الوباء  لهذا  اال�صود 
راق�صة  من  متتد  واحوالها  افعالها  و 

االحوا�س اإىل عامل الذرة .

غياب حتاقل عاطفي �أم �نف�سام �سيا�سي    

ي�سارك الرتاث غري املادي يف التنمية 
امل�ستدامة ، كما جاء على ل�سان 

ال�سيد الوزير الأول مبنا�سبة ح�سوره 
فعاليات نظمت بهذا ال�سدد بق�سر 

الثقافة مفدي زكرياء ، خ�ست اللبا�س 
التقليدي اجلزائري ، و احتفت به ، 
و مت باملنا�سبة تكرمي جمموعة من 

الفنانني و املبدعني و جاب احل�سور 
معر�سا لالألب�سة التقليدية اجلزائرية 

املختلفة ، التي كان بهاءك و رونقها 
كاأنه يتحاور تناف�سا ، عاك�سا دور 

الرتاث الالمادي يف تناقح الثقافات 
و تكاملها ، و دورهزيف اإر�ساء ثقافة 

احرتام الآخر يف طريقة عي�سه و 
خ�سو�سيته و هويته .  

الرق�س يف املاآمت

بقلم الوليد فرج



اخلمي�س 27  اأوت   2020  املوافـق  لـ 08 حمّرم   1442ه �أقالم08

ب�إحدى  ع�مل  �أنه  من  �لرغم  هذ�على 
من  ك�ن  يومه�  يل  �ل�رشك�ت.وق�ل 
�ملفرو�ض �أن تعّو�ض لن� دولتن� �ملوقرة 
�أ�شهر ك�ملة من �حلجر... قيمة ثالثة 
وكنت �أجيبه �رش�حة ويف كل مرة ب�أنك 
�أنت ل�شت مت�رشر�.... يف هذه �حل�لة 
مع  وم�شتقر�  ث�بت�  الز�ل  دخلك  الأن 
�رشكنك .... فكيف هو �الأمر ي� �ش�حبي 
مع �أولئك �لذين �أثبتت �الأي�م ب�أنه يف ق�ع 
�لبئر؟� بل �أن ظروفهم تزد�د �شوء� على 
يعيلون  ك�نو�وظلو�  �أنهم  �شوء...بحجة 
�الأن�شطة  �أثر  من  وع�ئالتهم  �أنف�شهم 
�لتج�رية لي�ض �إال.و�حلركة �القت�ش�دية 
�لتي جتمدت و�أغلق عليه� د�خل ثالجة 
حتى يرفع �هلل �شبح�نه وتع�ىل عن� هذ� 

�لوب�ء �للعني ؟�
لكنه �أر�د من خالل مر��شلته يل �أن يثبت 
و�لظ�هرة  �ل�ش��شعة  �لفو�رق  تلك  يل 
فنلند�...ومل�ذ� هن�ك  دولة  وبني  بينن� 
ترع�ه  مكرم�  معزز�  دوم�  �ملو�طن 
دولته وتت�بع كل �شغرية وكبرية ب�ش�أنه ,       
�إال يف �جلز�ئر؟� �لتي الز�ل مو�طنوه� 
�الإجر�ء  هذ�  عن  �الإعالن  يرتقبون 
حجم  تعي  حكومة  طرف  من  �أوذ�ك 
ي�أتي  و�أبد�  د�ئم�  فعال.لكن  �لك�رثة 
�ملعلن  �لتق�رب  هذ�  عليه�  يف�شد  من 
طالئعية  جميلة  مقولة  �شمن  عنه, 
وهي)�جلز�ئر  موؤخر�  ن�شمعه�  بتن� 
هم  �لود  هذ  يف�شد  �لذي  �جلديدة( 
روؤ�ش�ء  �إىل  �لوالة  من  �لو�شط�ء.بدء� 
�لبلدي�ت و�شوال �إىل روؤ�ش�ء �الأحي�ء...
اليوؤدون  �حل�الت  جميع  يف  �أنهم  �أي 

متن�هي�ن..    ودقة  ب�إتق�ن  �الأم�نة 
ونحن هن� ال نق�شد �الأ�شخ��ض بعينهم 
بينم� نق�شد �لطر�ئق �لتنظيمية وعدم 
جيد�؟�  ومر�قبتهم  �لو�شط�ء  حم��شبة 
م�فتئن�  ,الأنن�  �ملو�طن  وبني  بينهم 
ن�شمع هن� وهن�ك ب�أن تلك �مل�ش�عد�ت 
م�شتحقيه�.... �إىل  ت�شل  مل  تلك  �و 
�أي�دي �مل�ش�ربني  �إليه�  تت�رشب  حينم� 
هذه  جند  �الأخري  �شيء...ويف  كل  يف 
�أن  بعد  �ل�شوق  يف  تب�ع  �أوتلك  �لهبة 
حدث  م�  وهذ�  ؟�  �شبيله�  �أخط�أت 
منحة  يف  و�شيحدث  رم�ش�ن  قفة  يف 
كورون� و�إال م�معنى هذ� �الإحتج�ج�ت 
عملية  كل  تعقب  �لطعون.�لتي  وتلك 

ت�ش�منية.
ملُت �ش�حبي كثري� حينم� �أر�د �أن يق�رن 
ال  �الأخرية  هذه  .الأن  بفنلند�  �جلز�ئر 
يزيد عدد �شك�نه� �إال عن خم�شة ماليني 
ب�أن  ق�طن.وو�جهته  �ملليون  ون�شف 
�جلز�ئر حت�ول �ش�عية قدر �مل�شتط�ع 
للتحكم يف جميع مف��شل �ملجتمع مب� 
يوم  يف  �جلميع..ولرمب�  ويريح  ير�شي 
نف�ض  تطبيق  �إىل  �شن�شل  �الأي�م  من 
�ل�شي��شة �لتي طبقته� فنلند� �أو غريه� 
وملمِ ال؟�....فقط يجب تك�ثف �جلهود 

وعلى �جلميع �أن يتحلى
يجب  وال  و�ليقظة...  ب�ل�رش�مة 
كل  الأن  �لي�أ�ض  منظومة  يف  �النخر�ط 
�شيء يع�لج خطوة بخطوة ويف وقته...      
ال  و�حلكمة  ب�لعقل  يع�لج  �شيء  وكل 
�لغ�رب   على  �حلبل  وترك  ب�لعو�طف 
�أن  بعد  ـ  عالج  مرحلة  يف  �أنن�  بيد  ـ 

��شتطعن� �أن ن�شخ�ض �الأمور من �الألف 
�شعري�  بيت�  هن�  ويح�رشين  �لي�ء.   �إىل 
��شتع�شى  �شوقي)وم�  الأحمد  جميال 
�الإقد�م  لهم  بد�  حتى  من�ل  قوم  على 
رك�ب� ـ وم� نيل �ملط�لب ب�لتمني ,ولكن 

الب�(   توؤخذ �لدني� غمِ
فرط  من  جريحة  تز�ل  ال  بالدن�  �إن 
�أبن�ءه�  فرط  من  �النتك��ش�ت,وكذلك 
�إىل  وحولوه�  خري�ته�  نهبو�  �لذين 
�لت�ريخ  �خل��شة..وه�هو  ح�ش�ب�تهم 
م�  )حيت  ذلك  على  ي�شهد  �ملع��رش 
د�مغ  لدليل  حم�كم�ت  من  ن�شهده 
وق�طع(...�جلز�ئر يف هذه �ملرحلة ال 
حتت�ج �إال للزمن كي ت�شتعيد �أنف��شه�.
و�شح�ه�  ع�شية  بني  �أبد�  ميكن  وال 
وتف�شيال... جملة  �الأمور  �إ�شالح 
من جر�ح  �خلو�يل  �ل�شنني  تركتته  فم� 
بقر�ر�ت  مع�جلته  مثخنة,�شعب 
مع  �لعقول  توّحد  وجب  و�أمري�ت.بل 
م�  كل  حول  و�الأفئدة.خ��شة  �لقلوب 
�ملجتمع  �إىل  و�شوال  ب�الإد�رة  يتعلق 
�الأ�ش��شية  �لق�عدة  هو  �لذي  �ملدين 
للوعي؟�  حجم  من  يحمله  م�  نظري 
ل�شن�عة  �أ�ش��شي  مطلب  و�لوعي 
به�  و�لزج  تفعيله�  ثمة  ومن  �الأفك�ر 
مهم  �الإ�شتقر�ر  ـ  �لو�قع؟�  �أر�ض  نحو 
يف  هن�لك  يكون  �أن  �رشيطة  جد� 
�ل�شدق و�مل�شد�قية... نوع من  �الأفق 
غريه�  �أو  فنلند�  جعل  �لذي  م�  و�إال 
ونحن  حتى  للمثل.ف�لغرب  م�رشب� 
�أن  �إال  م�ش�ئل  عدة  يف  معه  نختلف 
جن�حه بد�أ من �الإن�ش�ن �لذي ي�أتي قبل 

�ملوؤ�ش�ش�ت  بن�ء  �ملوؤ�ش�ش�ت....ولي�ض 
ثم �الإن�ش�ن ؟� ـ و�ملق�شود ب�الإن�ش�ن هو 
وجوب وجود ك�ئن يتحكم فيه �شمريه 
وُم�شبع ب�ملو�طنة وروح �مل�شوؤولية....
نحن نعلم و�جلميع يعلم معن� كذلك ب�أن 
و�ملع�دن  �ملو�رد  التنق�شه�  �جلز�ئر 
�لنفي�شة بل تنق�شه� �لعقول �لرئي�شة....
�حلبي�شة....وبن�ء  �لفكرية  و�لط�ق�ت 
على �الآية �لكرمية) ف�أم� �لزبد يذهب 
يف  ميكث  �لن��ض  ينفع  م�  و�أم�  ُجف�ء  
مرت  �لتي  �ل�شقط�ت  ف�إن  �الأر�ض( 
�لت�ريخ  �الإغالق عليه� يف مزبلة  يجب 
دقة  و�أكرث  ع�رشية  مبن�هج  و�لبدء 
�شم�عه  حت�ش�شن�  م�  و�شف�فية...وهذ� 
يومي� من �شم�حة رئي�شن� عبد �ملجيد 
تبون .و�لذي و�أنت ت�شتمع �إليه وتلحظه 
تع�ىل  �هلل  بحول  �الأمور  ب�أن  تُدرك 
�شوف تنحو �ملنحى �ل�شحيح بعيد� عن 
�ل�شوفينية...و�خلط�ب�ت  �ل�شي��ش�ت 
ردح�  �شدقن�ه�  �لتي  �لدمي�غوجية 
من �لزمن حتى �أو�شلتن� �إىل منعرج�ت 
�لعودة  كذلك  �جتي�زه�.و�شعب  �شعب 
�شيبقى  �الأمثل  �حلل  للو�ر�ء...�إمن� 
؟�  ب�شري�  �شميع  �الإجته�د.و�هلل  يف 
على  �الإعتم�د  يف  يتمثل  و�الإجته�د 
وو�شع  �الخت�ش��ض  و�أهل  �خلرب�ء 
�لذي  �حلقيقي  مك�نه  يف  رجل  كل 
�ملحكم  �لرتتيب  ي�شتحقه..وبهذ� 
الأهله�  �الأم�ن�ت  ت�شل  �شوف  و�لدقيق 
لتخلق  و�ملب�در�ت  �الأفك�ر  وتتف�عل 
ب�حللول  مطعمة  جديدة  �أفك�ر�  لن� 

�ملتعددة.

�أماين �ملو�طن يف بالد �ملعادن ؟�

اأر�سل يل اأحد الزمالء عرب 
الفاي�سبوك �سورة ملخ�سها اأن 

دولة فنلندا منحت  لكل مواطنيها 
عربالربيد العادي ...كمامة 

اإلكرتونية و�سكا به مبلغ معترب 
من اليورو..وهو نف�سه الذي �سبق 

واأن اإ�ستكي يل من �سعف دخله 
اليومي؟ا 

من الواقع 

بقلم:جمال ن�سراهلل

لرتب  �نتق�ل  �أي�ش� عرب  �أن مير  يجب 
�لتدري�ض  يف  خربته  ت�شقل  �أخرى 
�جل�معي ل�شنو�ت ق�بلة للقي��ض » الأين 
�الأك�دميية  �لرتب  �لتدرج يف  �أن  �أوؤمن 
�جل�معي  لالأ�شت�ذ  ب�لن�شبة  ب�جل�معة 
�الأهمية  غ�ية  يف  مهني�  م�ش�ر�  يعترب 
فهن�ك فرق بني �أن تتح�شل على درجة 
�لتدري�ض  على  قدرتك  وبني  �أك�دميية 

يف �جل�معة ...؟ .
�الأ�ش�تذة  عدد  يكون  �أن  يجب  �أنه 
�لوطني  �الحتي�ج  ح�شب  �جل�معيني 
وال  و�ملج�ل  �مل�ش�ر  يفر�شه  �لذي 
�لدك�ترة  من  �الآالف  ن�شدر  �أن  ميكن 
�لذين ال يجدون فر�ض عمل ك�أ�ش�تذة 
�جل�معية  �ملوؤ�ش�ش�ت  يف  ج�معيني 
�إ�شرت�تيجية  يف  خلل  ي�شبب  قد  فهذ� 
و�لتح�شري  �جلدد  �الأ�ش�تذة  تكوين 
لتوظيفهم يف �ملوؤ�ش�شة �جل�معية فال 
�لدكتور�ه  م�ش�بق�ت  نفتح  �أن  ميكن 
يف  �لتعليم  لتطوير  نوعي  مل�ش�ر  �إال 
منطقية  ��شتمر�رية  و�شم�ن  �جل�معة 
يف توظيف �الأ�ش�تذة وهذ� م� يجب �أن 
يخ�ض  �لذي  �لعمل  يكون يف خمطط 

هذ� �مللف ب�لذ�ت .
ثم  �الأك�دميية  �لرتب  يف  �لتدرج  �إن 
وروؤية  �حتي�ج�ت  على  بن�ء  �لتوظيف 
�جل�معة  حتت�جه  مل�  ��شت�رش�فية 
على  �أك�دميية  كف�ء�ت  من  �جلز�ئرية 
�الأولوية  يعترب  و�لبعيد  �لقريب  �ملدى 
�له�مة �لتي يجب �ال�شتغ�ل عليه� على 

�أن نوظف  �لو�ش�ية وال ميكن  م�شتوى 
تخ�ش�ش�ت  يف  �لدك�ترة  من  �الآالف 
 « رتبة  منيع  �أن  ميكن  وال  م�شبعة 
دكتور » فهذ� �أمر �شيكون �رشره على 

�جل�معة و�لتعليم �لع�يل كبري.
توؤطر  �الأد�ء  �إنن� مع ج�معة �شت�رشف 
�لرتب �الأك�دميية وتزن م�ش�ر �لب�حثني 
�ملتدرج وحت�فظ على كي�ن مو�شوعي 
�لرتب  متيعت  فكلم�  يكون  �أن  يجب 
كلم� فقدت �ملوؤ�ش�شة هويته� وقيمته� 
نحذر  �لذي  وهذ�  �لع�م  �ملج�ل  يف 
ع�م�  قلق�  هن�ك  و�ن  خ��شة  منه 
�إز�ء  �الأك�دميية  �الأو�ش�ط  من  للعديد 
يف  و�مل�ش�ر�ت  و�لرتب  �ل�شه�د�ت 

�ملوؤ�ش�شة �جل�معية
يجب �حلف�ظ وبكل �رش�مة على ثق�فة 
و�لدرج�ت  �لعلمية  و�لرتب  �ملهن   «
فخ  يف  تقع  �أال  يجب  �لتي  �الأك�دميية 
�أم�من�  فنجد  و�لت�شطيح  �لتمييع   «
م�شهد� الألف »دكتور » ال يجدون حتى 
�لوظيفية  للتدري�ض ومم�ر�شة  وظ�ئف 
�الأك�دميية بل �إن تبني روؤية عميقة يف 
 « �لب�حثني يف م�ش�ر�ت  �لطلبة  تكوين 
مبختلف  �لعملية  وت�أطري   « �لدكتور�ه 
�أبع�ده� �لعلمية و�لق�نونية و�لتنظيمية 
�أولوية ه�مة  �لر�هن  �لوقت  ي�شكل يف 
تفر�ض  �حل�لية  �ملق�ربة  و�ن  خ��شة 
�إذ  �مل�ش�ر  يف  عديدة  �ختالالت 
اليجد قط�ع معترب من �لطلبة ومنهم 
ب�حثني  �أ�ش�تذة  وم�رشوع  متفوقون 

ب�متي�ز وظ�ئف لهم يف �جل�مع�ت كم� 
�جل�معيني  �الأ�ش�تذة  من  �لعديد  �أن 
عن  �شنو�ت  من  ير�فعون  �ملتع�قدين 
�أنف�شن�  جند  قد  وب�لت�يل  توظيفهم 
�الأك�دميي  �جل�معي  �مل�شهد  �شمن 
 « �لدك�ترة   « من  ه�ئل  عدد  �أم�م 
�لذين اليجدون وظ�ئف وتفقد �لرتب 
للقي��ض  �لق�بلة  �الأك�دميية وم�ش�ر�ته� 
اليخدم  وهذ�  وم�شد�قيته�  قيمته� 

�جل�معة �جلز�ئرية على �الإطالق .
�أنن� ندعو �إىل نظ�م تكوين ج�معي يف 
بروؤية عميقة  يزن  �لدكتور�ه  م�ش�ر�ت 
�لوطني  و�الحتي�ج  و�لت�أطري  �لرتب 
�لذي يفر�ض توظيف �أ�ش�تذة ج�معيني 
وال ميكن على �الإطالق �أن نكون طلبة 
ين�ق�شون �أطروح�تهم يف �لدكتور�ه ثم 
ال يجدون وظ�ئف وال فر�ض ملم�ر�شة 
�أي وظ�ئف تتن��شب وموؤهالتهم وهذ� 
�أي�ش� على م�ش�ر م� بعد  يكون �رشره 
ف�جل�معة  عميق�  �جل�معة  يف  �لتدرج 
توؤطر ب�أ�ش�تذة رتبهم �الأك�دميية عنو�ن 
وال  متدرج  ثري  وعلمي  مهني  مل�ش�ر 
لدين�  يوظف  �أن  �الإطالق  على  ميكن 
درج�ت  �لب�رش  ملح  يف  ليقفز  �أ�شت�ذ 
يكون هن�ك م�ش�ر  �أن  �لرتب دون  من 
تقت�شيه  وم�  و�الأقدمية  للمهنية  �آخر 
تكت�شب  �لتي  و�خلربة  �لزمن  حكمة 

ل�شنو�ت .
نحذر من �أي متييع للرتب �الأك�دميية 
مع  عميق  وال  دقيق  غري  تع�مل  �أو 

�لدك�ترة  �ل�شب�ب  من  �ملوجود  �لعدد 
م�ش�ر�هم  يثبت  م�  اليجدون  �لذين 
ف�مل�ش�ألة  �لعلي�  �جل�معية  و�شه�د�تهم 
�إىل  حتيل  مت�م�  مغ�يرة  بروؤية  �أر�ه� 
�أم�   « »�الأ�شت�ذ  �جل�معة يف ح�جة  �أن 
» �لدكتور« و« �لربوفي�شور » فهي رتب 
متييع  �أي  عن  بعيد�  تعي�ض  �أن  يجب 
�لتي  �ملق�م�ت  يف  تو�شع  وت�شطيح 
تثبت  �لتي  �مل�ش�ر�ت  و�شمن  تزن 
�لق�دم  يف  يطلب  �لذي  وهذ�  �لكي�ن 
توظيف  فيه�  �شيكون  مر�حل  من 
�أولوية  �جلدد  �جل�معيني  �الأ�ش�تذة 
تف�دي� الأي و�شع قد ي�شبب خلل خطري 
يف م�ش�ر�ت �لوظ�ئف �الأك�دميية �لتي 
يجب �أن ال تكون حتت وقع بط�لة قد 
توؤهل  علي�  �شه�دة  قيمة  مت�م�  تلغي 
�أن  يجب  �أك�دميية  لوظيفة  �ش�حبه� 
م�ش�بق�ت  فتح  موجودة مبجرد  تكون 
�إال  نكون  فال  ب�جل�مع�ت  �اللتح�ق 
هي  وهذه  وتوظيف  ت�أطري  �أجل  من 
للج�معة  �شتحفظ  �لتي  �ملق�ربة 
قيمته�  �أ�ش�تذته�  ولرتب  كي�نه� 
�لرمزية فال تكون �لرتب وال �لدرج�ت 
يف  يطلب  �أمر  جمرد  �ل�شه�د�ت  وال 
مم�ر�شة �مل�ش�ر بل هي مق�م�ت حتفظ 
بروؤية و�شي��شة تزن جيد� م� يطلب يف 
عليه  يح�فظ  �أن  يجب  وم�  �جل�معة 
يف م�ش�ر �لتكوين و�لت�أطري و�لتوظيف 
�إليه�  فهي مع�دلة ه�مة يجب �النتب�ه 

العتب�ر�ت �إ�شرت�تيجية .

�لأ�سا�س �ملتني للجامعة وللكيان �لأكادميي

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي وكاتب �سحفي

اإن الرتب الأكادميية التي 
تزن م�سار الأ�ساتذة الباحثني 
يف اجلامعة هي الأ�سا�س املتني 

للجامعة وللكيان الأكادميي 
ول ميكن على الإطالق اأن منيع 

ال�سهادات ول الرتب العلمية التي 
يجب اأن حتافظ على �سلم من 

التدرج واأين اأرى وهذه قناعة 
اأرافع عنها منذ �سنوات اإن النتقال 

من �سلك الأ�ستاذ امل�ساعد الذي 
يوظف مبا�سرة بعد التوظيف 
وهو حامل ل�سهادة الدكتوراه 

خا�سة بالن�سبة للجيل اجلديد من 
الأ�ساتذة .

الرتب الأكادميية 
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املغرب و خ�سارته رهان تنظيم ا�ستفتاء
خ�سارته  من  املغرب  تيقن  اأن  منذ 
و�سفاف  عادل  ا�ستفتاء  تنظيم  لرهان 
حتت  الغربية  بال�سحراء  ودميقراطي 
اأطلق  فقد  املتحدة،  الأمم  رعاية 
اأراد  موا�سيع  ل�سل�سة  ملخيلته  العنان 
لها اأن تكون مرجعية يف نهجه اجلديد، 
باأن  الدويل  املجتمع  اقناع  اىل  الهادف 
امل�سري  لتقرير  ا�ستفتاء  تنظيم  ورقة 
عليها  اخنى  قد  الغربية  ال�سحراء  يف 
له  �سي�سمح  ما  لبد،  على  اخنى  الذي 
التي  التعهدات  بتجاهل  ا�سطرادا 
ال�سحراوي.  الطرف  مع  اليها  تو�سل 
ت�سعى  التي  املوا�سيع  تلك  بني  ومن 
ال�سحراوية،  بال�سلطات  الت�سهري  اىل 
لعدد  اإح�ساء  اجراء  اىل  “احلاجة  نورد 
بعني  الخذ  مع  ال�سحراويني،  الالجئني 
العتبار ان الأرقام التي يتم النظر فيها 
غري دقيقة” وبالتايل الت�سليم “باختال�س 
اىل  املوجهة  الإن�سانية”  امل�ساعدات 
فانه  اخر،  مبعنى  املذكورين.  ال�سكان 
اذا مل يتمكن املغرب من ارغام ال�سعب 
خالل  من  ال�ست�سالم  على  ال�سحراوي 
عملية  عرب  او  للدماء  متعط�س  جي�س 
بتعري�س  ذلك  يريد حتقيق  فاإنه  �سالم، 

ال�سحراويني اىل املوت جوعا.

الكتيبة الإعالمية للمخزن

بعدم  القائل  لالدعاء  بالن�سبة  اأما 
الالجئني  لعدد  دقيقة”  “اأرقام  وجود 
الإعالمية  الكتيبة  فاإن  ال�سحراويني، 
ان  حقيقة  عمدا  تتجاهل  للمخزن 
الالجئني  لغوث  ال�سامية  املفو�سية 
 ACNUR املتحدة  لالأمم  التابعة 
ب�سوؤون  املخت�سة  الأممية  الوكالة  وهي 
ر�سميا  تقريرا  اأ�سدرت  قد  الالجئني 
بعنوان “الالجئون ال�سحراويون بتندوف 
ل�سكان  الإجمايل  العدد  اجلزائرية: 
،2018حيث  مار�س   02 يف  املخيمات” 
ذكرت الوكالة يف تقريرها: “وفقا لنتائج 
فريق اخلرباء التابع للمفو�سية ال�سامية 
الإجمايل  العدد  فاإن  الالجئني،  لغوث 

ال�سحراويني  لالجئني  اجلديد 
تندوف  مبخيمات  املقيمني 
وذلك   173.600 هو  اجلزائرية 
31دي�سمرب  تاريخ  من  اعتبارا 

.”2017
ادعاءات العارية عن ال�سحة

العارية  لالدعاءات  الن�سبة  اإما 
عن ال�سحة والقائلة “باختال�س” 
فلطاملا  الإن�سانية،  للم�ساعدات 
احلكومية  �سبه  ال�سحافة  نفخت 
للجدل  مثري  تقرير  يف  الروح 
الأوروبي  للمكتب  من�سوب 

يزعم  والذي   ،OLAFالغ�س ملكافحة 
انه مت الك�سف عنه من قبل وكالة الأنباء 
اأن  واحلقيقة  يناير2015.  يف  الفرن�سية 
التقرير املذكور قد �سدر يف العام 2007 
اعتبارا  الإطالق  على  ن�رشه  يتم  ومل 
حيث  من  حوله  حامت  التي  لل�سكوك 
منهجية البحث ونتائجه، وفجاأة ح�سلت 
التقرير  على  الفرن�سية  الأنباء  وكالة 
ون�رشته يف العام .2015وقد اثار توقيت 
ن�رش التقرير وم�ساركة جماعات ال�سغط 
الحتاد  موؤ�س�سات  داخل  املغربية 
الأوروبي فيه املزيد من الت�ساوؤلت حول 

من  اأكرث  ولأ�سباب  التقرير.  م�سداقية 
على   OLAF تقرير  ي�ستند  مل  مربرة، 
الالجئني  مبخيمات  اإجراوؤه  مت  م�سح 
اأ�سا�سي  ب�سكل  ا�ستند  بل  ال�سحراويني، 
اإجراوؤها  مت  �سحفية  مقابالت  اىل 
�سحتها،  من  التحقق  يتم  ومل  باملغرب 
التقرير  حول  ال�سكوك  من  عمق  ومما 
هو اأن املكتب الأوروبي املذكور مل يقم 
امل�سيف  البلد  مع  بالتوا�سل  اإطالقا 
يتوا�سل  مل  كما  اجلزائر،  اأي  لالجئني 
اإعداد  اأثناء  ال�سحراوية  ال�سلطات  مع 

التقرير امل�سار اإليه اآنفا.
30 تقرير تدقيق حول مراقبة 

امل�ساعدات الأوروبية 

 ،2015 العام  من  جويلية  �سهر  خالل 
املفو�سية  ملكتب  العام  املدير  و�سف 
الإن�سانية  للم�ساعدات  الأوروبية 
�سورين�سن  كالو�س  ال�سيد   ECHO

الأوروبي  الربملان  اأمام  اإحاطة  يف  ـ 
حول و�سعية م�ساعدة الحتاد الأوروبي 
اأنه وا�ستنادا اإىل  لالجئني ال�سحراويني، 
اإجراوؤها  مت  تدقيق  تقرير   30 من  اأكرث 
مراقبة  نظام  فاإن   2003 العام  منذ 
امل�ساعدات الأوروبية املقدمة لالجئني 
ال�سحراويني يعد “�سارما” و “�سامال” 
تلك  باختال�س  التهامات  ينفي  مما 
فاإن  ذلك  على  وعالوة  امل�ساعدات. 
الإن�ساين  العاملة يف املجال  املنظمات 
الأوروبي  الحتاد  قبل  من  واملمولة 
باأعمال  وتقوم  وهي  ميداين  تواجد  لها 
توزيع  دورة  خالل  بها  املراقبة 
مغادرتها  منذ  الإن�سانية  امل�ساعدات 
التوزيع  غاية  اإىل  التخزين  م�ستودعات 

باملخيمات.
الغذاء  لربنامج  فاإن  الدقة  وجه  وعلى 
العاملي تواجد يف 20% من نقاط التوزيع 
يتما�سى متاما  ) 124 مبا  البالغ عددها 
مع املبادئ التوجيهية الدولية للربنامج(. 
يف  الر�سد  بعملية  الربنامج  يقوم  كما 
مرحلة ما بعد التوزيع ملا ل يقل عن 80 
اإىل 100 اأ�رشة بال�سهر، ويتم اختيار تلك 

الأ�رش ب�سكل ع�سوائي من قبل الربنامج 
دون تدخل خارجي.

و�سول امل�ساعدات وتوزيعها 

الأوروبية  املفو�سية  كثفت  وقد 
و�رشكاءها جهودهم الرامية اإىل مراقبة 
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة لالجئني 
وتوؤكد  عام2003.  منذ  ال�سحراويني 
الأوروبية  املفو�سية  مكتب  بيانات 
للم�ساعدات الإن�سانية ECHO وجمموع 
عالوة  احلكومية،  غري  املنظمات 
العاملة  املتحدة  الأمم  وكالت  على 

الالجئني  غوث  )مفو�سية  بامليدان 
العاملي  الغذاء  برنامج   ،ACNUR
 )UNICEF اليوني�سيف   ،PAM
الإن�سانية  امل�ساعدات  و�سول  اأن  على 
يتم  م�ستحقيها  على  يتم  وتوزيعها 
قبل  من  كامل  وبدعم  �سفافة  بطريقة 

ال�سلطات ال�سحراوية.

امل�ساعدات غري كافية

وجدير بالذكر اأن امل�ساعدات الإن�سانية 
التي يتم تقدميها غري كافية بالفعل، ما 
ال�ساعية  املغربية  املزاعم  زيف  يوؤكد 
امل�ساعدات  تلك  من  التقليل  اإىل 
لالجئني،  املعي�سية  الظروف  وتفاقم 
امل�ساعدات  تلك  ا�ستخدام  بالتايل  و 

لأغرا�س �سيا�سية.
تعد النداءات املتكررة لعديد املنظمات 
الدولية ـ مبا فيها املفو�سية الأوروبية، 
الداعية اإىل زيادة امل�ساعدات الإن�سانية 
مبثابة  ال�سحراويني  لالجئني  املقدمة 
الإن�سانية  الكارثة  على  وا�سح  موؤ�رش 
م�ساهمة  هناك  تكن  مل  اإذا  املرتقبة 

اإ�سافية من قبل املانحني.
ورغم ما تقدم ذكره، اإل اأن هناك حقيقة 
بلدا  يعد  ل  املغرب  اأن  وهي  جلية 
ذلك م�سايقته  اإىل  اأ�سفنا  واإذا  مانحا، 
ال�سارخة لل�سكان املحتاجني يظهر لنا 
اإليه  و�سل  الذي  الأخالقي  احل�سي�س 
مرة  املغربية  الدبلوما�سية  مهند�سو 

اأخرى.

برنامج الغذاء العاملي 
ي�ستغرب موقف املغرب

برنامج  فاإن  الو�سع،  هذا  واأمام 
�سبب  يفهم  ل  العاملي  الغذاء 
يكون  اأن  دون  املغرب،  اإ�رشار 
دولة مانحة على املطالبة بخف�س 
امل�ساعدات الإن�سانية املقدمة اإىل 
يفهم  ل  كما  املحتاجني؟  ال�سكان 
ال�رش�سة  احلملة  تلك  �سن  �سبب 
ول  هائلة  موارد  ت�ستنزف  التي 
امل�سايقات التي يقوم بها املغرب مبا 
الأخالقية  املبادئ  مع  كليا  يتعار�س 

التي حتكم امل�ساعدات الإن�سانية.
اللب�س وو�سع الأمور يف ن�سابها،  ولإزالة 
مذكرة  العاملي  الغذاء  برنامج  ن�رش 
من  توؤكد  اجلاري  يوليو   21 بتاريخ 
الذي ح�سل خالل  “اللتزام  جديد على 
�سهر  الإدارة  ملجل�س  ال�سنوي  الجتماع 
ال�سادرة  ال�سفوية  واملذكرة   2019 يونيو 
بتاريخ 14 ماي 2020 اخلا�سة با�ستمرار 
مبخيمات  الإن�سانية  امل�ساعدات  تقدمي 
الالجئني بتندوف لالأ�سخا�س املعر�سني 

مع  يتما�سى  مبا  الغذائي  المن  لنعدام 
الإن�سانية  النزاهة،  الإن�سانية،  املبادئ 

وطابع احلياد”.
ق�سية الإح�ساء

يذكر  الإح�ساء،  بق�سية  يتعلق  ما  ويف 
اأي  اأن  العاملي  الغذاء  برنامج 
يقع  الالجئني  لل�سكان  “اإح�ساء 
على كاهل حكومة البلد امل�سيفة 
لغوث  املتحدة  الأمم  ومفو�سية 
برنامج  “اأن  م�سيفا  الالجئني” 
تقديري  رقم  له  العاملي  الغذاء 
املحتاجني  الأ�سخا�س  بعدد 
بناء  غذائية  م�ساعدات  اإىل 
مو�سوعية  تقييم  منهجية  على 
غوث  وكالت  مع  بالتعاون  تتم 

اإن�سانية اأخرى.”
املغربية  ال�سفارة  اأن  �سك  ول 
عندما  ريحها  ذهب  قد  بروما 
وبعيدا  ـ  العاملي  الغذاء  برنامج  اأن  رات 
�سفارات  باأ�سوات  اأخذه  يتم  اأن  عن 
موؤكدا  م�ساعدته،  من  زاد  قد  الإنذار 
تف�سي  “اأن  عنه  ال�سادرة  املذكرة  يف 
موؤقتة  زيادة  19تتطلب  كوفيد  جائحة 
لال�ستجابة الإن�سانية مبخيمات الالجئني 
تقييمية  درا�سة  اأكدته  ما  وهو  بتندوف، 
 .2020 ابريل  �سهر  اأجريت  �رشيعة 
من  التاأكد  مت  فقد  ذلك،  على  وعالوة 
بزيادة  ابريل  القرار املتخذ �سهر  �سحة 
خالل  من  موؤقتا  امل�ستفيدين  عدد 
ذلك  يف  مبا  امليدانيني،  ال�رشكاء  جميع 
والبلد  الأمم املتحدة، املانحني  وكالت 

امل�سيف”.
التهامات ال�سائنة

القائلة  ال�سائنة  بالتهامات  يتعلق  وفيما 
تخ�سع  الإن�سانية  امل�ساعدات  بان 
باجلزائر،  املالية  ال�رشائب  نظام  اإىل 
تلك  اأن   ” العاملي  الغذاء  برنامج  يوؤكد 
امل�ساعدات ل تخ�سع لأي نظام �رشيبي 
اأنها  كما  اجلزائرية،  احلكومة  قبل  من 
امل�سافة،  القيمة  �رشيبة  من  معفية 
اأو  للجزائر  بالن�سبة  كذلك  واحلال 
الربنامج.  بها  يعمل  التي  البلدان  بقية 
اجلزائرية  احلكومة  دعم  وي�سمل 
اإجراءات  ت�سهيل  تندوف  ملخيمات 
العبور  وعمليات  اجلمركي  التخلي�س 
الإن�سانية  الإمدادات  ونقل  عرب املوانئ 
القيمة  ق�سية  وحول  املخيمات.”  اإىل 
املندوبني  �سوقها  والتي  تلك،  امل�سافة 
الأوروبي  الربملان  اأع�ساء  اإىل  املغاربة 
اجلزائري  ال�سفري  نفى  “املحليني”، 
هذه  ر�سميا  بالنى  عمار  بربوك�سيل 
قانون  اأن  مذكرا  الباطلة،  التهامات 
كافة  يعفى  باجلزائر  ال�رشيبية  اجلباية 
العاملة  واخلريية  الإن�سانية  اجلمعيات 
الأحمر  بالهالل  واملتعلقة  باجلزائر 
وقيمة  اجلمركية  الر�سوم  من  اجلزائري 

ال�رشيبة امل�سافة.
حملة  على  الرحمة  ر�سا�سة  ولإطالق 
الغذاء  برنامج  اأنهي  تلك،  امل�سايقات 
ان  على  بالتاأكيد  مذكرته  العاملي 
“عمليات التدقيق تتم ب�سكل دوري” وان 
“اخر مراجعة من قبل مكتب املفو�سية 
الأوروبية للم�ساعدات الإن�سانية متت يف 

العام 2019 بنتائج مر�سية.”

تعر�ست الدبلوما�سية 
املغربية لنتكا�ستني خالل 
ال�سيف احلايل، �سواء على 

م�ستوى العا�سمة الأوروبية 
اأو على م�ستوى العا�سمة 
الإيطالية، حيث توجد 

مقرات برنامج الغذاء العاملي 
التابع لالأمم املتحدة، وذلك 
يف اإطار حملتها الت�سهريية 
التي ت�ستند اإىل �سل�سلة من 

الأكاذيب ال�ساعية اإىل النيل 
من �سمعة اإدارة امل�ساعدات 

الإن�سانية املوجهة اإىل 
الالجئني ال�سحراويني، 
ولفهم النوايا املخادعة 

ملهند�سي هذه الدبلوما�سية 
ـ امل�سهورين بقراءتهم 
النتقائية للقرارات 

ال�سادرة عن الأمم املتحدة، 
وبتحقيقهم لبع�س املكا�سب 

املثرية للريبة واملح�سل 
عليها من خالل البتزاز 

ودفرت ال�سيكات، واإبعاد تلك 
النك�سات فاإنه من املالئم 

مراجعة تلك الأمور وو�سعها 
يف �سياقها.

ال�سحراء الغربية

�لحتاد �لأوروبي وبرنامج �لغذ�ء �لعاملي يعريان �لدعاية �ملغربية

بقلم: حممد ليمام حممد عايل 
�سيد الب�سري/ ممثل جبهة 
البولي�ساريو ببالد البا�سك

يفهم  ل  العاملي  الغذاء  برنامج  " اإن 
�سبب اإ�سرار املغرب، دون اأن يكون دولة 
مانحة على املطالبة بخف�س امل�ساعدات 

الإن�سانية املقدمة اإىل ال�سكان 
املحتاجني؟ كما ل يفهم �سبب �سن تلك 
احلملة ال�سر�سة التي ت�ستنزف موارد 

هائلة ول امل�سايقات التي يقوم بها املغرب 
مبا يتعار�س كليا مع املبادئ الأخالقية 

التي حتكم امل�ساعدات الإن�سانية "

الدعاء القائل بعدم وجود “اأرقام 
دقيقة” لعدد الالجئني ال�سحراويني، 

فاإن الكتيبة الإعالمية للمخزن تتجاهل 
عمدا حقيقة ان املفو�سية ال�سامية 

لغوث الالجئني التابعة لالأمم املتحدة 
ACNUR وهي الوكالة الأممية املخت�سة 

ب�سوؤون الالجئني قد اأ�سدرت تقريرا 
ر�سميا بعنوان “الالجئون ال�سحراويون 

بتندوف اجلزائرية: العدد الإجمايل 
ل�سكان املخيمات” يف 02 مار�س 2018



بقدوم  بارادو  اأتلتيك  نادي  رّحب 
املدرب الفرانكو جزائري، حكيم 
عقدا  اأم�ضى  اأنه  معلنا  مالك، 
ميتد ملو�ضمني و�ضيقود العار�ضة 
 ،2022 غاية  اإىل  للفريق  الفنية 
الربتغايل  املدرب  يخلف  وبذلك 

فران�ضي�ضكو �ضالو الذي غادر هذا 
م�ضوؤولو  قررت  بعدما  ال�ضيف، 
جتديد  عدم  العا�ضمي  النادي 
اجلديد  املدرب  وخا�ض  عقده.  
لـ"الباك" حكيم مالك )48 �ضنة(، 
اجلزائرية،  البطولة  يف  جتربة 
اجلزائر  مولودية  عمله يف  بحكم 
الفرن�ضي  للمدرب  م�ضاعدا 
مو�ضم  يف  وذلك  كازوين،  برنارد 
2018/2017، قبل اأن يعود الثنائي 
"العميد"  ت�ضكيلة  لقيادة  جمددا 
املو�ضم املنق�ضي، غري اأن النتائج 
الطاقم  برحيل  عّجلت  ال�ضلبية 

كما  املو�ضم،  منت�ضف  يف  الفني 
خا�ض مالك العديد من التجارب 
اأندية  مع  الفرن�ضية  البطولة  يف 
عمله  على  ف�ضال  الثانية  الدرجة 

يف الدوري القطري مع كازوين. 
اأعلن  قد  بارادو  نادي  وكان 
عن  انف�ضاله  املا�ضي  الأ�ضبوع 
جتديد  وعدم  الربتغايل  املدرب 
عقد فرن�ضي�ضكو �ضالو، الذي قاد 
الت�ضكيلة يف مو�ضمني، حيث ا�ضتلم 
 2018 �ضنة  الفني  الطاقم  مقاليد 
الإ�ضباين، جو�ضيب  للمدرب  خلفا 
نوغا�ض، وقد متيزت فرتة التقني 

"تاريخية"  مب�ضاركة  الربتغايل، 
كاأ�ض  مناف�ضه  يف  بارادو  لنادي 
وبلوغه  الإفريقية،  الكونفدرالية 
طبعة  خالل  املجموعات  دور 

املو�ضم املا�ضي. 
واحتل فريق بارادو خالل املو�ضم 
اإيقافه  تقرر  الذي  املنق�ضي 
كورونا  جائحة  تف�ضي  ب�ضبب 
بر�ضيد  العا�رش  ال�ضف  فريو�ض- 
بلعبا�ض،  احتاد  مبعية  نقطة   26
كما يتواجد يف الدور ربع النهائي 

من مناف�ضة كا�ض اجلمهورية. 
جودي.ن 

الدويل  ا�ضم  الرتكي،  ب�ضكتا�ض  نادي  و�ضع 
قائمة  �ضمن  طالب،  بن  نبيل  اجلزائري 

اهتماماته يف املريكاتو ال�ضيفي اجلاري. 
وك�ضفت �ضحيفة “بيلد” الأملانية، اأن م�ضوؤويل 
طالب،  بن  بخدمات  مهتمني  جد  ب�ضكتا�ض، 
املقبل  للمو�ضم  ت�ضكيلتهم  لتعزيز  ويطمحون 

بخدماته. 
ب�ضكتا�ض،  اإدارة  اأن  امل�ضدر  ذات  واأ�ضاف 
من  نظريتها  مع  جادة،  مفاو�ضات  يف  دخلت 
نادي �ضالك، ليجاد اتفاق نهائي ل�رشاء عقد 

الدويل اجلزائري. 
وياأتي اهتمام اإدارة النادي الرتكي، بنب طالب، 
فريونا  هيال�ض  نادي  فيه  ي�ضعى  وقت  يف 
اأن  �ضاأنه  من  ما  بخدماته،  للظفر  الإيطايل، 

ي�ضعل ال�رشاع بني الناديني. 
اإدارة نادي �ضالكه عقد بن طالب )25  ومتلك 
�ضنة( حتى �ضيف 2021، وقد اأعارته يف جانفي 

ّدة 6 اأ�ضهر اإىل فريق نيوكا�ضل.  املا�ضي وملمِ
انع م�ضوؤولو نادي �ضالكه يف ت�رشيح نبيل  ومل ميمُ
اأبلغوه يف  اأن  بعد  املذكور،  بمِاملبلغ  بن طالب 
نادي  يف  لي�ض  م�ضتقبله  بمِاأن  املا�ضي  جانفي 

الأزرق والأبي�ض. 
فئة  يف  ر�ضمي  لقاء  اأّي  طالب  بن  يلعب  ومل 
الجنليزي،  النادي  اىل  ان�ضمامه  قبل  الأكابر 
�ضارك  مّلا  املا�ضي،  اأفريل  من   4 الـ  منذ 
امل�ضيف  �ضد  �ضالكه  فريقه  مواجهة  يف 
البطولة الأملانية  �ضاب مناف�ضة  نورمبورغ، لمِ
الإ�ضابة،  بمِداعي  وذلك   .2019-2018 ن�ضخة 
واأي�ضا بمِ�ضبب العقوبة املمُ�ضلّطة من قبل الإدارة 
ثم رغبة م�ضوؤوليه يف ت�رشيح  الفني.  واجلهاز 

الالعب اجلزائري. 
 25( طالب  بن  نبيل  امليدان  متو�ضط  ومازال 
تنق�ضي  بمِعقد،  �ضالكه  نادي  مع  يرتبط  �ضنة( 
اأن  لما  عمِ  .2021 جوان  من   30 الـ  يف  مّدته 

اإدارة الفريق الأملاين ت�ضرتط ا�ضتالم مبلغ 10 
ماليني اأورو، نظري ت�رشيح الالعب اجلزائري 
يق�ضي  بند  وجود  مع  املقبل،  ال�ضيف  يف 
بمِاإمكانية �رشاء العقد من قبل نادي نيوكا�ضل. 
جودي.ن 
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جودي.ن 

اأبطال  مدرب  ندوة  ت�ضتقطب  ولن   
فقط،  الفرن�ضية  ال�ضحافة  العامل 
ل�ضيما  اأي�ضا،  اجلزائيني  اأنظار  بل 
التقني  قائمة  حتمل  اأن  يتوقع  وانه 
جنم  عوار،  ح�ضام  ا�ضمم  الفرن�ضي، 
اأكد مرة اأخرى علو  نادي ليون، الذي 
الأوروبية،  الأبطال  رابطة  يف  كعبه 
جوفنتو�ض  مواجهات  يف  ل�ضيما 
ن�ضف  يف  وحتى  �ضيتي،  ومانت�ض�ضرت 
رغم  ميونيخ،  بارين  اأمام  النهائي 
ربيعا   22 ابن  ب  ن�ضّ بحيث  الإق�ضاء، 
نف�ضه جنما يف �ضماء القارة العجوز يف 

الأ�ضابيع القليلة املا�ضية. 
الإعالم  و�ضائل  بع�ض  وقربت 
الديكة،  منتخب  من  عوار  الفرن�ضية، 

ال�ضاعات  يف  عر�ضا  تلقى  بعدما 
الفرن�ضي  املا�ضية، وك�ضف الإعالمي 
املخ�رشم، "دومينيك غرميولت"، باأن 
�ضيحمل  املتاألق،  امليدان  متو�ضط 
�ضيتم  الأمور  وباأن  "الديكة"،  األوان 
اليوم  علني  ب�ضكل  عنها  الإعالن 
دي�ضامب  ديدييه  اخلمي�ض، من خالل 
وقال  الفرن�ضي،  املنتخب  مدرب 
ت�رشيحات  يف  الفرن�ضي  الإعالمي 
باأن  الفرن�ضية،  "ليكيب"  ل�ضحيفة 
اجلزائر ل متتلك اأية حظوظ خلطف 
اأبطال  اأن  على  م�ضددا  عوار،  ح�ضام 
يف  يفرطوا  اأن  امل�ضتحيل  من  العامل 
خدمات لعب �ضاحب موهبة عاملية، 
املدر�ضة  من  ا�ضتفاد  واأنه  خا�ضة 
فيها  داعب  مرة  اأول  منذ  الفرن�ضية 
ملرحلة  و�ضلنا  "لقد  ووا�ضل:  الكرة، 

اأوملبيك  ل ميكن معها جتاهل لعب 
اأبطال  دوري  خالل  قدمه  وما  ليون، 
باأن  جليا  وات�ضح  موؤخرا،  اأوروبا 
الفرن�ضي،  املنتخب  مع  مكانته 
�ضيبا�رش  عوار  ح�ضام  باأن  لكم  واأوؤكد 
م�ضواره الدويل مع اأبطال العامل �ضهر 
�ضبتمرب املقبل"، وترى م�ضادر اأخرى، 
من  قريبا  عوار،  يبدو  بحيث  العك�ض، 
اجلزائري،  املنتخب  األوان  حمل 
ا�ضتدعائه  عدم  حال  يف  خا�ضة 
الفرن�ضي  للمنتخب  املقبل  للرتب�ض 
للدوري  مغادرته  اأن  كما  املرة،  هذه 
من  �ضتقلل  ال�ضيف،  هذا  الفرن�ضي 
�ضغط رئي�ض نادي ليون، جون مي�ضال 
نحو  الالعب  لدفع  ال�ضاعي  اول�ض، 
ت�ضكيلة بطل العامل، وبيع عقده بقيمة 
�ضخمة يف �ضل اهتمام بع�ض الأندية 

الأوروبية الكبرية بخدماته على غرار 
مانت�ض�رش �ضيتي وريال مدريد. 

رئي�ض  زط�ضي،  الدين  خري  وحاول 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
اإقناع ح�ضام عوار، باللتحاق بت�ضكيلة 
هذه  ولكن   ،2019 اأفريقيا  اأبطال 
اخلطوة جاءت متاأخرة بع�ض ال�ضيء، 
"الفاف"  الأول يف  الرجل  باأن  بحيث 
قد ات�ضل بالعب اأوملبيك ليون، ولكن 
عندما  �ضادما،  كان  الأخري  هذا  رد 
الفرن�ضية  الدعوة  �ضيلبي  باأنه  له  اأكد 
ما  وهو  اخلمي�ض،  اليوم  و�ضلته  اإن 
اأ�ضبال  مع  للتواجد  حتم�ضه  يو�ضح 
ال�ضارة  وجتدر  دي�ضامب،  ديدييه 
عوار  ح�ضام  على  ال�رشاع  اأن  اإىل 
املا�ضية  الفرتة  تعقيدا يف  ازداد  قد 
بالن�ضبة للجزائر، بعدما قدم الالعب 

عرو�ضا قوية يف دوري اأبطال اأوروبا، 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  لتجاوز  فريقه  وقاد 
ربع  الدور  يف  متوقعة  غري  بثالثية 
الفيفا  تواريخ  وخدمت  النهائي، 
ح�ضاب  على  فرن�ضا  منتخب 

"اخل�رش"، باعتبار اأن املوعد الدويل 
ل�ضهر �ضبتمرب واخلا�ض بقارة اإفريقيا 
الأ�ضبقية  منح  ما  وهو  اإلغاوؤه،  مت 
الالعب  �ضت�ضتدعي  التي  لفرن�ضا، 

ل�ضمانه وربطه معها. 

يعقد ديديه دي�صان، مدرب منتخب فرن�صا، ندوة �صحفية �صبيحة اليوم اخلمي�س، مبقر احتادية كرة القدم 
بالعا�صمة باري�س، للك�صف عن قائمة “الديكة” املعنية مبواجهتي ال�صويد وكرواتيا بداية �صهر �صبتمرب 

املقبل يف اإطار ت�صفيات البطولة الأوروبية للأمم. 

ندوة �صحفية ملدرب "الديوك" ت�صتقطب اأنظار اجلزائريني 

ديديه دي�ضان يحدد م�ضري عوار مع "حماربي ال�ضحراء"! 

ن�صر ح�صني داي 

�ضعبان مرزقان يعد الأن�ضار ببناء فريق كبري 

ح�ضني  لن�رش  الريا�ضي  املدير  عرّب 
ارتياحه  عن  مرزقان،  �ضعبان  داي، 

الكبري بعد اإنهاء م�ضكل الطاقم الفني 
مدربا  لكناوي  نذير  املدرب  وتعيني 
للفريق حت�ضبا للمو�ضم املقبل، موؤكدا 
اأنه يهدف لبناء فريق تناف�ضي وتفادي 
�ضيناريو  خا�ضة  املا�ضية،  الأخطاء 
اأن  اإىل  نوه  كما  املنق�ضي،  املو�ضم 
جمهوداتها  تكثف  تزال  ل  الإدارة 
ال�ضتقدامات،  مبلف  يتعلق  فيما 
لكناوي.  املدرب  تعيني  بعد  خا�ضة 

و�رشح مرزقان قائال:" بعد التحادث 
على  خيارنا  وقع  مدربني،  عدة  مع 
لكناوي، الذي اأدى عمال رائعا، مع كل 
الأندية التي اأ�رشف على تدريبها، لقد 
اأم�ضى معنا على عقد ملدة عام واحد 
الهدف  يتمثل  حيث  للتجديد،  قابل 
الرئي�ضي يف بناء فريق تناف�ضي قادر 
املو�ضم  م�رشف  بوجه  الظهور  على 
قد  "الن�رشية"  وكانت  املقبل". 

ربطت ات�ضالت مع عدة مدربني من 
منري  ال�ضابق،  الدويل  املدافع  بينهم 
زغدود، الذي كان قد اأعطى موافقته 
املبدئية قبل اأن تختار الإدارة، نذير 
فوؤاد  ال�ضابق،  للمدرب  خلفا  لكناوي 
بوعلي. وفيما يتعلق مبلف النتدابات 
يف  "�رشعنا  مزرقان:  قال  ال�ضيفية، 
و�ضنوا�ضل  اأيام  منذ  الت�ضقدامات 
و�ضيكون  املقبلة،  الأيام  يف  العملية 

لقد  املو�ضوع،  يف  راأي  للكناوي 
القادرين  الالعبني  بع�ض  ا�ضتهدفنا 
الحتفاظ  مع  الفريق،  تدعيم  على 
بالنواة الرئي�ضية". وكان ن�رش ح�ضني 
داي مهددا بال�ضقوط للرابطة الثانية 
يتم  اأن  قبل  املناف�ضة،  توقف  قبل 
ال�ضت�ضارة  النزول عقب  اإلغاء عملية 
الهيئة  اعتمدتها  الذي  الكتابية 
توقف  عن  اأ�ضفرت  والتي  الكروية 

نهائيا  الكروي 2020-2019،  املو�ضم 
ب�ضبب تف�ضي جائحة "كورونا"،  

ال�ضابق  الدويل  املدافع  واأ�ضاف 
لفرتة  البقاء  ال�ضعب  "من  قائال: 
توقف  فرتة  بعد  مناف�ضة،  بدون 
وا�ضحة  روؤية  اأي  لنا  لي�ضت  مطولة، 
ل�ضتئناف  للجميع  الوقت  وحان 

التدريبات". 
جودي.ن 

ب�ضكتا�ش الرتكي يريد انتداب بن طالب  اأن�صار �صو�صطارة ينتظرون توقيع احلار�س زمامو�س 

املدافع الأ�ضبق ملولودية اجلزائر 
مي�ضي يف احتاد العا�ضمة 

ك�ضف م�ضدر عليم جلريدة »الو�ضط« اأن املدافع 
اجلزائر  مولودية  لفريق  الأ�ضبق  املحوري 
موافقته  قدم  بوهنة  ر�ضيد  ق�ضنطينة  و�ضباب 

الأولية بالن�ضمام للفريق. 
هذا، واأفاد ذات امل�ضدر اأن لعب نادي �ضاب�ضي 
مع  مبدئي  عقد  على  اأم�ضى  الروماين  �ضفانتو 
املجال  فتح  اإعادة  وينتظر  العا�ضمة،  اإحتاد 
رفقة  بالعا�ضمة  لاللتحاق  اجلزائر،  يف  اجلوي 
معهم  اتفق  الذين  املغرتبني  الالعبني  من  عدد 
املريكاتو  خالل  الإحتاد  لتدعيم  يحي  عنرت 

ال�ضيفي اجلاري. 
عقد  جتديد  ينتظرون  الفريق  اأن�ضار  اأّن  يذكر، 
القائد حممد ملني زمامو�ض الذي تلقى عر�ضا 
منذ  اجلزائر  مولودية  الأزيل  الغرمي  من  مغريا 
الأ�ضبق،  لفريقه  العودة  من  ويقرتب  اأيام،  ثالث 
وهو ما �ضيكون مبثابة ال�رشبة املوجعة لإحتاد 
يعول  الريا�ضي  املدير  اأن  خ�ضو�ضا  العا�ضمة، 
عليه كثريا ليكون الار�ض رقم واحد يف الفريق، 
كونه يحظى باحرتام اجلميع يف حميط الحتاد. 
جودي.ن 

اأتلتيك بارادو 

املدرب الفرانكو جزائري حكيم مالك يخلف الربتغايل فران�ضي�ضكو �ضالو 

مدرب بر�ضاونة اجلديد يعيد فتح ملف 
الالعب اجلزائري ريان اآيت نوري 

عاد ا�ضم الالعب ذو الأ�ضول اجلزائرية، ريان 
بر�ضلونة  نادي  يف  تداوله  ليتم  نوري،  اآيت 
الإ�ضباين، مع قدوم املدرب اجلديد، الهولندي 
اإحداث ثورة على  الذي يعتزم  رونالد كومان، 
للمو�ضم  حت�ضبا  "الكتالوين"  النادي  م�ضتوى 
التي �ضجلها  الكبرية  الأمل  املقبل، بعد خيبة 
الفريق يف املو�ضم املنق�ضي. وك�ضفت و�ضائل 
كومان،  رونالد  املدرب  اأن  اإ�ضبانية،  اإعالم 
جزائري،  الفرانكو  الالعب  ملف  فتح  اأعاد 
اأوجني  نادي  يف  النا�ضط  نوري،  اآيت  ريان 
�ضمن  الأخري  هذا  كان  بعدما  الفرن�ضي، 
الفرن�ضي  املقال  الريا�ضي  املدير  اأولويات 
اأول  اأن  اأبيدال، م�ضرية ذات امل�ضادر،  اإيريك 
بيع  هي  اإليها،  كومان  ي�ضعى  التي  اخلطوات 
يف  منهم  املتقدمني  خا�ضة  الالعبني  بع�ض 
ال�ضن، ثم التعاقد مع لعبني �ضباب متعط�ضني 
ووفقا  ال�ضحيحة.  لل�ضكة  النادي  لإعادة 

�ضاحب  فاإن  الإ�ضبانية،  "ماركا"  ل�ضحيفة 
يعد  نوري،  اآيت  ريان  اجلزائرية،  الأ�ضول 
قائمته  بر�ضلونة يف  ي�ضعها  التي  الأ�ضماء  من 
امل�ضغرة لتدعيم مركز الظهري الأي�رش، الذي 
مل يعد يقدم فيه املخ�رشم الإ�ضباين، جوردي 
الفريق،  بال�ضتمرار مع  له  ي�ضفع  اآلبا م�ضتوى 
الريا�ضي  اأن املدير  واأكدت ال�ضحيفة كذلك، 
امل�ضتقيل موؤخرا من بر�ضلونة، اإيريك اأبيدال، 
كان قد ربط ات�ضالت اأولية مع ممثلي الالعب 
خورخي  ال�ضهري  الربتغايل  يتقدمهم  ال�ضاب، 
مينديز، الذي اأ�ضبح وكيال لأعمال اآيت نوري 
اأن  "ماركا"،  ك�ضفت  كما  املا�ضي،  العام  منذ 
مع  ات�ضالت  اأي  الآن  يعقد لد  بر�ضلونة مل 
اإمكانية  عن  البحث  اأجل  من  اأجنيه  اإدارة 
كذلك  يحظى  الذي  الالعب،  مع  التعاقد 
ريال  وجاره  مدريد  اأتلتيكو  من  كل  باهتمام 

ق.ر مدريد. 



اخلمي�س 27  اأوت   2020  املوافـق  لـ 08 حمّرم   1442ه ريا�ضة11
الأندية اجلزائرية على فوهة بركان ب�ضبب 

اأزمة املال والرجال  
تتخبط العديد من الأندية املحرتفة، يف اأزمة مالية خانقة، تهدد م�صتقبلها، وقد تع�صف بها اإىل حد 

الندثار، يف حال ما اإذا مل يتحرك الغيورون على األوانها، لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه قبل فوات الأوان، 

ودخلت الأندية اجلزائرية املحرتفة بق�صميها الأول والثاين، ل�صيما الكبرية منها يف نفق مظلم وباتت 

مهددة باإ�صهار اإفال�صها يف اأي وقت؛ نتيجة تراكم الديون التي ما زالت ترزح حتت وطاأتها منذ �صنوات 
م�صت بفعل �صح املوارد املالية.

جودي.ن 

مداخيل  اإيجاد  يف  اإداراتها  وف�شل 
ت�شيري  خاللها  من  ميكن  ثابتة 
املالية  بالتزاماتها  والوفاء  اأمورها 
من مقدمات عقود ورواتب لالعبني 
والعاملني داخل اأروقتها. فمنذ اإقرار 
نظام االحرتاف يف اجلزائر، و�شعت 
حمرج  موقف  يف  نف�شها  االأندية 
ال�شنوات االأخرية، بعد  خ�شو�شا يف 
ال�شنية  الفئات  قطاع  اأهملت  اأن 
جلب  على  بع�شها  تناف�س  وبداأت 
الالعبني اجلاهزين من اأندية اأخرى 
لتدعيم �شفوفها مقابل مبالغ مالية 
ماليني  خزائنها  كبدت  فيها  يبالغ 
فيه  كان  الذي  الوقت  يف  الدينارات 
ك�رشيك  اخلا�س  القطاع  دخول 
الريا�شي  املجال  يف  ا�شرتاتيجي 
االأمور  زاد  ما  وهو  ا�شتحياء،  على 
حتت  االأندية  باتت  حتى  تعقيدا 
خط الفقر وعلى حافة الهاوية رغم 
املبالغ املالية التي تدخل خزينة كل 

ناد من خزينة الدولة اجلزائرية.  
االأندية  معاناة  مع  وباملوازاة 
املذكورة يف هذا التقرير، فاإن فرقا 
اأخرى تعي�س يف “النعيم”، وبا�رشت 
اال�شتقدامات،  عملية  االآن  من 
اأجواء  يف  اجلديد  للمو�شم  حت�شبا 
بلوزداد  �شباب  غرار  على  مريحة، 
واحتاد العا�شمة ومولودية اجلزائر، 
احلظ  لها  كان  التي  الفرق  وهي 
ودعم  “الريع”  من  اال�شتفادة  يف 

املوؤ�ش�شة الوطنية.   

رئي�س اأهلي الربج يرمي 
املن�صفة ب�صبب الأزمة املالية  

رئي�س  حمادي،  بن  اأني�س  واأعلن 
ان�شحابه  الربج،  اأهلي  اإدارة  جمل�س 
املالية  االأزمة  ب�شبب  من�شبه،  من 
منذ  النادي  بها  مير  التي  اخلانقة 
النادي  ويعي�س  املا�شي،  املو�شم 
اأزمة مالية خانقة، االأمر  الربايجي، 
الذي حرم جمل�س االإدارة من الوفاء 
والطاقم  الالعبني،  جتاه  بالتزاماته 
ر�شالة  يف  حمادي  ابن  وقال  الفني، 
»يوؤ�شفني  االأهلي:  الأن�شار  وجهها 
اأن اأتقدم اإىل كل اأن�شار منور �شباب 
واأخربهم  بوعريريج،  برج  اأهلي 
الفريق«،  رئا�شة  من  با�شتقالتي 
جدا  �شعيدا  كنت  »لقد  واأ�شاف: 
باالحتكاك معكم يف كل املقابالت، 
التوفيق  وللفريق  لكم  اأمتنى 
�شعيدا  كنت  »لقد  وختم:  والنجاح«، 
منا�رش،  واأنا  الفريق  بخدمة  جدا 
كما خدمته من كل قلبي واأنا رئي�س 
مبوا�شلة  حمادي  بن  وعد  كما  له«، 
دعم االأهلي، ومد يد العون له كلما 

احتاج اإىل خدماته.  
بن حمادي على عدم  اإ�رشار  واأمام 
حال  يف  اال�شتقالة  عن  الرتاجع 
احلالية،  للو�شعية  حل  اإيجاد  عدم 
العار�شة  عن  االأول  امل�شوؤول  فاإن 

ال  قد  دزيري،  بالل  للفريق  الفنية 
ال�شائد،  الو�شع  على  كثريا  ي�شرب 
دزيري  يعلن  اأن  املحتمل  من  حيث 
تدريب  من  االأخر  هو  ان�شحابه  عن 
»الكابا«، يف حال اإ�رشار بن حمادي 
املدرب  اأن  خا�شة  اال�شتقالة،  على 
ياأمل  كان  العا�شمة  الإحتاد  ال�شابق 
الالعبني  مع  التعاقد  مبا�رشة  يف 
اجلدد خالل االأ�شبوع احلايل، ف�شال 
الالعبني  مع  نهائيا  الف�شل  عن 
املعنيني  منهم  خا�شة  القدامى، 

بالتجديد ملو�شم اأخر.  

رئي�س عني مليلة يقرر 
الن�صحاب والفريق ي�صري نحو 

املجهول  

جلمعية  الهاوي  النادي  رئي�س  اأعلن 
الرابطة  يف  النا�شط  مليلة  عني 
�شيد،  بن  �شداد  االأوىل،  املحرتفة 
عدم رغبته يف الرت�شح لعهدة اوملبية 
النهائي  االن�شحاب  وقرر  جديدة، 
ذلك  الريا�شية، مرجعا  ال�شاحة  من 
اإىل التعب الكبري الذي نال منه خالل 
املوا�شم املا�شية التي ق�شاها على 
ت�رشيحات  وح�شب  النادي،  راأ�س 
اأكد  البيت املليلي،  الرجل االأول يف 
اأن الفريق بحاجة اإىل وجوه جديدة 
الثقافة  وهي  الت�شيري،  على  ت�رشف 
من  وح�شبه  �شخ�شه،  يف  الرا�شخة 
ال�رشوري ترك املن�شب لغريه ل�شخ 
بر  اإىل  »ال�شام«  وقيادة  جديد  دم 
االأمان، ورغم اإحلاح عديد االأطراف 
ببقاء املكتب امل�شري احلايل، اإال اأن 
الرحيل  قرر  الهاوي  النادي  رئي�س 
دون رجعة، ال �شيما وح�شب مقربني 
الذي دفعه  الرئي�شي  ال�شبب  اأن  منه 
االن�شحاب،  وقرار  الطرح  هذا  اإىل 
هي االأزمة املالية التي يتخبط فيها 
معظم  اأن  ناهيك  قريون«،  »اأبناء 
وتوجهوا  قرروا  قد  اجلمعية  العبي 
املنازعات  جلنة  لدى  ب�شكاوى 
ق�شية  ت�شوية  خاللها  من  يطالبون 
االأ�شهر  طيلة  العالقة  م�شتحقاتهم 
نحو  ي�شري  الفريق  ولذا  املا�شية، 
الفريق  كوادر  اأبرز  فيما  املجهول، 
عجز  ظل  يف  االأجواء  تغيري  قرروا 
مطالبهم  تلبية  على  احلالية  االإدارة 

امل�رشوعة.   

رئي�س ن�صر ح�صني داي يحزم 
حقيبة الرحيل  

ك�شفت م�شادر من داخل بيت فريق 
ولد  حمفوظ  ان  داي  ح�شني  ن�رش 

الرتتيبات  حت�شري  يف  بداأ  زمرييل 
ان�شحابه  عن  االعالن  قبل  الالزمة 
الفريق،  رئا�شة  من  ر�شمية  ب�شفة 
التي  العديدة  امل�شاكل  ب�شبب  وهذا 

يتخبط فيها الفريق.   
اأهم  من  املايل  امل�شكل  يبقى 
التي  االدارة  تواجه  التي  العوائق 
العبي  باأبرز  االحتفاظ  يف  عجزت 
الفريق الذين غادروا الت�شكيلة تباعا 
املو�شم املا�شي، وحتى خالل فرتة 
الالعبني  جل  احلالية  االنتقاالت 

يفكرون يف املغادرة.   
عملية  يف  بداأ  زمرييل  ولد  اأن  رغم 
اال�شتقدامات من خالل التعاقد مع 
قراره  ان  اإال  ثالثة عنا�رش جديدة، 
باال�شتقالة ال رجعة فيه بح�شب ذات 
االدارة  ف�شل  اىل  بالنظر  امل�شادر 
عقود  على  احل�شول  يف  احلالية 
قليال  بالتنف�س  لها  ت�شمح  ا�شهارية 

من الناحية املالية.   

تعجل  ديون  �صنتيم  مليار   20
برحيل رئي�س جمعية 

اخلروب  

النا�شط  اخلروب  جمعية  اأ�شبحت 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  يف 
منذ  عليها  املرتاكمة  الديون  رهينة 
دونها  التي  احل�شيلة  وفق  �شنوات، 
التقرير  يف  ذيب  معمر  الرئي�س 
اأع�شاء  اأمام  �شيقدمه  الذي  املايل 
اجلمعية العامة؛ حيث اأكد اأن القيمة 
ي�شاف  �شنتيم  مليار   17 جتاوزت 
باقي  متثل  �شنتيم،  ماليري   3 اإليها 
م�شتحقات الالعبني العالقة للمو�شم 

الكروي املنتهي.  
و�شتكون و�شعية جمعية اخلروب بعد 
الرئي�س  عنها  حتّدث  التي  االأرقام 
والتي  جدا،  معقدة  ذيب،  معمر 
�شتجعل مهمة الرئي�س املقبل الذي 
�شيخلفه على راأ�س النادي بعدما قرر 
املعني اال�شتقالة، �شعبة جدا موازاة 
مع الو�شع االقت�شادي ال�شعب للبالد 
املحلية  ال�شلطات  ا�شتعداد  وعدم 
لالأندية  العام  املال  حنفيات  لفتح 
ابتداء من املو�شم املقبل؛ ما يعني 
�شعوبة  �شيجد  اخلروبي  الفريق  اأن 
املو�شم  ميزانية  تاأمني  يف  حتى 
ت�شديد  بدون احلديث عن  اجلديد، 
�شرتهن  التي  الديون  هذه  كل  قيمة 
كما  البطولة.  يف  وم�شتقبله  الفريق 
اأن الرئي�س املقبل تنتظره الكثري من 
من  بداية  حللها،  ال�شائكة  الق�شايا 
املغلق  الر�شيد  اإ�شكالية  مواجهته 
ب�شبب ق�شية 600 مليون �شنتيم التي 

تطالب بها بع�س االأطراف.  
ومل يتقبل ذيب حترك جميع الدائنني 
اأجل  من  بالذات  الوقت  هذا  يف 
واملطالبة  الفريق  ر�شيد  جتميد 
باأموالهم، موؤكدا اأنها لي�شت من حق 
عن  ا�شتكت  التي  االأطراف  معظم 
طريق العدالة خالل االآونة االأخرية، 

وبعقود غري قانونية.  

االأن�شار  احلالية  الو�شعية  وجعلت 
يعي�شون حالة من القلق، على اعتبار 
اأن كل املوؤ�رشات توحي باأن م�شتقبل 
كف  على  �شيكون  اخلروبي  النادي 
مع  تزامنا  يقال،  كما  عفريت، 
ظهور عدة م�شتجدات غري �شارة يف 
ال�شاعات الفارطة. واالأكيد اأن ق�شية 
الديون �شتكون اأكرب عبء �شي�شادف 
انطالقة  مع  »الي�شكا«  الفريق 
جعل  الذي  االأمر  اجلديد؛  املو�شم 
»الي�شكا«  ببناء  يطالبون  االأن�شار 
حتديات  تنتظرها  التي  اجلديدة، 
املقبل،  املو�شم  من  ابتداء  كبرية 
هذا  ال�شعود  ورقة  خ�رشت  اأن  بعد 

املو�شم.  

الرئي�س ي�صر على ال�صتقالة 
وغمو�س يكتنف م�صتقبل 

�صبيبة تيارت  

�شبيبة  فريق  �شعود  فرحة  تدم  مل 
تيارت بعد احتالله املركز ال�شاد�س 
اإىل  الهاوي  الثاين  الق�شم  بطولة  يف 
املمتاز،  الثاين  الوطني  الق�شم 
الذي  الكبري  الغمو�س  بفعل  طويال، 
اإىل  بالنظر  الزرقاء  فريق  يكتنف 
ال�شابق  امل�شرّي  املكتب  اإعالن 
عدم  عن  بومدين،  �شفيان  برئا�شة 
ا�شم  اأي  غياب  يف  الروؤية  و�شوح 
حمتمل لقيادة الفريق، لتتواىل بذلك 
نك�شات اأن�شار الفريق، الذين تعودوا 
على مثل هذه ال�شلوكات، التي كانت 
م�شتوى  تراجع  يف  املبا�رش  ال�شبب 

الفريق يف ال�شنوات االأخرية.  
اإن ال�شوؤون الداخلية للفريق مازالت 
تكرار  باإعادة  يوحي  ما  غام�شة؛ 
�شيناريو املو�شم املا�شي؛ حيث عانى 
املو�شم.  بداية  يف  الويالت  الفريق 
اأ�شبوعني  التح�شريات  وانطلقت 
قبل بداية البطولة يف ظروف �شعبة 
جدا بعد رحيل كل الالعبني. وعلى 
الركود  وحالة  املعطيات  هذه  �شوء 
اأن�شار فريق  ال�شائدة حاليا، يطالب 
ال�شلطات  بتدخل  تيارت  �شبيبة 
تيارت،  وايل  راأ�شها  وعلى  العمومية 
الإعادة  ال�رشورية  احللول  الإيجاد 
حال  ظل  يف  جمددا  الفريق  بعث 
االأمور  ترتيب  على  والعمل  الفراغ، 
من  للتمكن  والتنظيمية،  االإدارية 
اإ�رشار  بعد  جديد  رئي�س  انتخاب 
بومدين،  �شفيان  ال�شابق  الرئي�س 
تعيني  ي�شتوجب  ما  الرحيل؛  على 
جلنة  تعيني  اإىل  اللجوء  اأو  خليفته، 
البيت  ترتيب  تتوىل  موؤقتة،  م�شرّية 
املقبل  الكروي  للمو�شم  والتح�شري 
اأن  علما  االأبواب،  على  هو  الذي 
الثاين  للق�شم  غرب  و�شط  جمموعة 
املمتاز، ت�شم فرقا قوية على غرار 
وجمعية  والبليدة  احلرا�س  احتاد 

وهران و�شعيدة.   

اعادة  ا�شغال  اأم�س،  انطلقت 
ت�شاكر  م�شطفى  ملعب  ار�شية 
لعودة  حت�شبا  وذلك  بالبليدة، 
لكرة  الوطني  املنتخب  مباريات 
مناف�شيه  �شي�شتقبل  حيث  القدم، 
افريقيا  امم  كاأ�س  ت�شفيات  يف 

نهاية العام احلار�س. 
ت�شاكر  ملعب  يخ�ش�س  ان  وتقرر 
ملباريات اخل�رش، بدال من ملعب 
5 جويلية االوملبي، يف حني �شيمنع 
به،  اللعب  البليدة من  نادي احتاد 
براكني،  مبلعب  �شي�شتقبل  حيث 

وهو قرار الوالية ولي�س الفاف. 
اجلزائرية  االحتادية  واأعلنت 
لكرة القدم عرب موقعها الر�شمي، 
اتخاذ  يف  جمددا  تتدخل  لن  اأنها 
لالأندية  تراخي�س  منح  قرارات 
املباريات  خلو�س  اجلزائرية، 
على  املناف�شة  بهذه  اخلا�شة 
ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة يف 

رئي�س  وتقدم  املقبلة.   املرحلة 
القدم  لكرة  اجلزائري  االحتاد 
املكتب  اأع�شاء  كل  اإىل  بال�شكر 
الفاف  موظفي  وجميع  الفيدرايل 
يبذلون  زالوا  الذين بذلوا وال  وكل 
ملعب  و�شعية  لتح�شني  جهودا 
البليدة، من اأجل ا�شتقبال �شيوف 
ا�شتقبال  اأح�شن  اجلزائرية  الكرة 
املنتخب  مناف�شي  وخا�شة 
الوطني اجلزائري.  ون�رش املوقع 
املالب�س  تغيري  لغرف  �شورا  ذاته 
ال�رشفية  واملن�شة  املياه  ودورات 
ومن�شة االأ�رشة االإعالمية والعديد 
االأخرى على م�شتوى  االأماكن  من 
ملعب م�شطفى ت�شاكر، يف انتظار 
ن�رش �شور جديدة مع تقدم مرحلة 
االأ�شغال يف امللعب، الذي �شيكون 
والكاف  الفيفا  ملعايري  مطابقا 

ح�شب البيان ذاته. 
جودي.ن 

انطالق ا�صغال اعادة ار�صية امللعب  

ت�ضاكر يحت�ضن لقاءات اخل�ضر 
نهاية العام اجلاري 

�شتكون اإدارة فريق �شبيبة بجاية 
اأجل  من  �شعبة  مهمة  اأمام 
الالعبني مبوا�شلة  اأقناع بع�س 
خالل  النادي  مع  مغامرتهم 
املو�شم القادم ب�شبب الو�شعية 
النادي  عليها  يتواجد  التي 
اأن  حيث  احلايل  الوقت  يف 
العنا�رش التي تتواجد يف نهاية 
املغادرة  على  عازمة  عقدها 
واجهوها  التي  امل�شاكل  بعد 
اأن  كما   ، املو�شم   بداية  منذ 
احلالية  امل�شرية  االإدارة  عجز 
على اإيجاد احللول اال�شتعجالية 
بها  مير  التي  املالية  لالأزمة 
العبني  ع�رشة  جعل  الفريق 
يف  االأجواء  تغيري  يف  يفكرون 
اأن عقود  نهاية املو�شم خا�شة 
نهايتها  يف  تتواجد  الالعبني 
عاليل،  علوي،  غرار  على 
خزري،  �شاو�شي،  بيتا�س، 
اأو�شامة، مادور، نياطي  خالف 
و زنا�شني يف الوقت الذي عرّبت 

رغبتها يف  على  اأخرى  عنا�رش 
نبيل  اأن خالف  حيث  املغادرة 
من جهته، يريد مغادرة ال�شبيبة 
بع�س اأن تلقى عدة عرو�س من 
يف  تن�شط  التي  خمتلفة  فرق 
االأوىل  املحرتفتني  الرابطتني 
و الثانية و هو ما يجعل االإدارة 
اأمام مهمة �شعبة اإقناع العديد 
جتديد  اأجل  من  الالعبني  من 
عقودهم  و �شمان تكوين فريق 
باإمكانه  �شيكون  الذي  تناف�شي 
نتائج  اإىل حتقيق  النادي  قيادة 
من  ال�شعود  حتقيق  و  اإيجابية 
اأجل العودة اإىل حظرية الرابطة 
االأوىل خا�شة اأن االأن�شار كانوا 
من  ا�شتيائهم  عن  عرّبوا  قد 
النادي  يتواجد  التي  الو�شعية 
اأين  املا�شية  املوا�شم  خالل 
يف  �شعوبات  يجد  ما  غالبا 

حتقيق االأهداف امل�شطرة.
حمفوظ رمظاين

�صبيبة بجاية

ع�ضرة لعبني 
�ضيغادرون الفريق
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الأ�شري املحرر اأمين ال�شراونة 
.. �شرية وم�شرية

�إ�سماعيل  �أمين  �ملحرر  �لأ�سري    
مو�ليد  من  �ل�رش�ونة  �سالمة  
ني�سان  من  و�لع�رشين  �لثالث 
�خلليل،  مدينة  يف   1976 عام 
�لحتالل  قو�ت  قبل  من  �عتقل 
 13 بو�قع  مرتني  �لإ�رش�ئيلي 
�ملرة  �عتقل  حيث  ون�سف،  عاماً 
ومت   2002/5/10 بتاريخ  �لأوىل 
�لأحر�ر  وفاء  ب�سفقة  �لتحرر 
و�عتقل   ،2011/10/18 بتاريخ 
 2012/1/1 بتاريخ  �لثانية  للمرة 
و�أم�سى ما يقرب من �سنة ون�سف 
ثم مت �لتحرر و�لإبعاد لغزة بتاريخ 
جتربته  روى  وقد   ،2013/3/17

�لن�سالية ملركز �أبو جهاد .
ت�ساعد  و�أثناء    2002 �لعام  يف 
�نتفا�سة  �لثانية  �لنتفا�سة  
�لحتالل  قو�ت  قامت  �لأق�سى 
تنفيذ  باعتقايل عقب  �لإ�رش�ئيلي 
لالإ�سابة  تعر�ست  فد�ئية،  عملية 
�أثناء  قدمي  يف  عميق  بجرح 
�رشب  و�سط  قيدوين   ، �لعتقال 
�أنو�ع  �ستى  وممار�سة  �سديد 
�سجن  �إىل  نقلوين  و�لأمل،  �لعذ�ب 
زنز�نة  يف  وو�سعوين  ع�سقالن 

�نفر�دية.
كر�سي  على  لل�سبح  تعر�ست 
�ليدين  مكبل  �سغري  حديدي 
على  �أي�ساً  �سبحوين   ، و�لقدمني 
باط  باب �ل�سجن لعدة �ساعات، �سُ
على  بقوة  ي�سغطون  �ملخابر�ت 
�طلب  �إيالمي،  ويتعمدون  جرحي 
�سوى  يح�رشون  ل  لكنهم  �لعالج  
�أمل  ت�ساعف  و�ملاء،  �لأكامول 
قدمي و�لتهابها، كنت �أعاين �لوجع 
لالإهمال  تعر�ست  �لزنز�نة،   يف 
�لطبي �ملتعمد فال يوجد عالج �أو 
�هتمام �سحي ،  وهناك �لكثري من 
لالإهمال منهم  يتعر�سون  �لأ�رشى 
من ��ست�سهد �أو �أ�سيب بالأمر��ض 
وت�ساعفت معاناتهم ب�سبب فقد�ن 
�لتي  �ملنا�سبة  �ل�سحية  �لرعاية 
�إد�رة  لكن  �أ�سري  لكل  حق  هي 

�ل�سجون تتنكر لذلك.
تعر�ست للعزل �لنفر�دي ملدة 90 
�نفر�دية  زنز�نة  يف  متتالية  يوماً 
م�ساحتها ل تتجاوز �ملرت، يرتكوين 
فرت�ت طويلة دون �أ�سئلة وهذ� من 
ترك  �لأ�سري،  على  �سيء  �أ�سعب 
عانيت  �لطويل،  لالنتظار  �لأ�سري 
�لتهديد   ، �لنف�سي  �ل�سغط  من 

�لأهل،  �عتقال   ، بيتنا  بهدم 
�لبتز�ز، عدم �لنوم، عدم �لذهاب 

للحمام ، عدم روؤية �ل�سم�ض..
بعد تلك �لأيام من �لعزل  نقلوين 
�لعمالء  �أو  »�لع�سافري«  ق�سم  �إىل 
من  وهو  ع�سقالن،  �سجن  يف 
�لأق�سام �خلطرية �لتي تهدف �إىل 
على  للح�سول  �لأ�سري   ��ستدر�ج 
مدى  وعيت  لقد  منه،  �عرت�فات 
خطورة هذ� �لق�سم �خلطري، كنت 
�لأ�سخا�ض  مع  �لتعامل  مع  حذر�ً 
�ملوجودين هناك، ق�سم �لع�سافري 
من �لأق�سام �خلطرية �لتي ت�سحب 
�لعرت�فات من �لأ�رشى، هناك من 
�لأ�رشى من �سقطو� يف هذ� �لوحل 
وهناك من �لأ�رشى من متكنو� من 
ب�سفة عامة  لكن   ، �أنف�سهم  حفظ 
�أ�سبح لدى �لأ�رشى وعي بخطورة 
ق�سم �لع�سافري و�حلذر منهم قدر 
بئر  �سجن  �إىل  نقلوين  �لإمكان. 
من جديد  للعزل  وتعر�ست  �ل�سبع 
�لعزل  وحقيقة   ، كامل  عام  مدة 
�لقهر  من  �أبعد  هو  خطري  �أمر 
و�لعذ�ب، �إنه جتاوز لكل �خلطوط 
�ساعة   23 �ق�سي  كنت  �حلمر، 
يومياً  ب�سكل متو��سل يف �لزنز�نة 
، وخالل  �أحد  �أي  �أرى  �ملعتمة ل 
يخرجوين  و�حدة  �ساعة  �لنهار 
�ليدين و�لقدمني ل�سرت�حة  مقيد 
مرت،  يف4   6 م�ساحتها  �ساحة  يف 
��سرت�حة مقابل 23  �ساعة و�حدة 
�ساعة عزل متو��سل، وحتى �ساعة 
هذ�  فيها،   يقيدوين  �ل�سرت�حة 
ب�سببه  �لأمرين  �أمر خطري عانيت 
، لكن كنت �أحتمل و��سرب، و�لأ�سري 
و�ملثابرة  �ل�سرب  ل ميتلك  عندما 
و�لإر�دة يف �لعزل فاإنه يفقد عقله 
نف�سية  ومعاناة  بالغرت�ب  وي�سعر 
بال�سرب  �لتحلي  لذلك  وج�سدية، 
�أدو�ت  و�لإ�رش�ر  �لعزمية  وقوة 
مهمة للتغلب على خماطر �ل�سجن 

ومنها �لعزل �لنفر�دي.
هناك �أ�رشى ُكرث عزلو� لي�ض �سنة 
�ذكر  طويلة  �سنو�ت  بل  �سنتني  �أو 
وحممود  �سالمة  ح�سن  �لأ�سريين 
عي�سى  لقد عزلو� �أكرث من ع�رشة 

�أعو�م. 
كنت يف �لعزل �أحتدث مع نف�سي، 
�لتي  �حل�رش�ت  مع  �أحتدث 
�سقف  يف  �نظر  �جلدر�ن،  على 
و�لأبناء،  �لأهل  �أتذكر  �لزنز�نة، 
كتب   3 باإدخال  ي�سمحون  كانو� 
فقط، �إ�سافة للقر�آن �لكرمي، كنت 
�أقر�أ �لقر�آن و�لكتب، و�ق�سي وقتي 

بالقر�ءة و�لت�سبيح و�ل�سالة.
�أهلي من  �ل�سجون  منعت م�سلحة 
زيارتي، لنتخيل ذلك فقد �سمحو� 
نعم  �سنو�ت،   3 بعد  بالزيارة  يل  
لأول مرة منذ 3 �سنو�ت ي�سمحون 
كانت  و�أ�ساهدها،  و�لدتي  بزيارة 
فقط،  دقيقة   45 مدتها  �لزيارة 

دقائق بكاء و�سوق وحنني.
ولد يل طفل  باأيام   قبل �لعتقال 
�سنو�ت   3 وبعد   ، �عتقايل  ومت 
هذ�  فجاء   ، بالزيارة  �سمحو� 
�لطفل كنت ل �أعرفه، لقد �ساألت: 

من هذ� �لطفل؟ فقالو�:« �بنك.
 ويف م�سهد �سعب �آخر �أي�ساً �سمن 
�أنني   وهو  �لعتقالية  جتربني 
تركت بنتي طفلة يف �ل�سف �لأول ، 
و�سارت �لأيام وتزوجت بنتي �أثناء 
يف  �أ�سارك  �أو  �أر�ها  ومل  �عتقايل 

فرحها،  هذ� �سيء موؤمل.
يف  وحمزن  �سعب  م�سهد  ويف 
�أخي كان يرغب  �أن  �أي�ساً  حياتي  
�إد�رة  لكن  �ل�سجن  يف  بزيارتي 
�ل�سجون منعته، مل �أرى �أخي مدة 
�أ�سيب  لقد  متو��سلة،  عاماً   12
�أخي مبر�ض �ل�رشطان  وتويف و�أنا 
مل �أر�ه �أو �أُ�سارك يف جنازته، لقد 
�مل�ساب  هذ�  على  كثري�ً  حزنت 
لقد  �أ�ساهده،  مل  لأين  حزنت 

على  قادرة  �ل�سجن  �إد�رة  كانت 
هم  لكن  بزيارتي  له  ت�سمح  �أن 
يريدون تعذيبنا، م�سلحة �ل�سجون 
تتعمد منع �لزيار�ت تتعمد �لتاأثري 
يف  وذويهم  �لأ�رشى  على  �لنف�سي 
�لبعد �لنف�سي و�لجتماعي، وهذ� 
وهناك  �سخ�سياً  معي  حدث  ما 
�أ�رشى ُمنعو� من �لزيار�ت �سنو�ت 

طويلة.
�لعامة  �لثانوية  على  ح�سلت 
طموح  لدي  وكان  �ل�سجن  يف 
يف  ورغبت  �لتعليم  با�ستمر�ر 
�أو  �لعربية  باجلامعات  �لت�سجيل 
طلبي  قوبل  لكن  بعُد  عن  �لعربية 
من  �لحتالل  منعني  بالرف�ض، 
هنا  ومن  �لعايل،  تعليمي  �إكمال 
و�لقر�ءة  �لذ�تي  للتعليم  توجهت 
�ح�سل  كتاب  �أي  �أقر�أ   ، و�لتثقيف 
�لكتب  و�أقر�  �أعود  �أحياناً   ، عليه 
�لتي  �لرو�يات  ومن   ، ثانية  مرة 
قر�أتها كثري�ً »�لقوقعة« �لتي حتكي 
عن �ل�سجون �ل�سورية،  كان جمتمع 
وو�عياً  ومثقفاً  قارئاً  �لأ�رشى 
�لتثقيف  على  �جلميع  يحر�ض 
و�لطالع على �أي كتاب �أو من�سور 
منع هذه  من  بالرغم  �سحيفة   �أو 
�ملوؤلفات �أو م�سادرتها، �ذكر �أحد 
كتاب  يوم  كل  يقر�أ  كان  �لزمالء 
تقدر عدد �سفحاته  �أكرث من 300 

�سفحة.
�خلو�طر  من  �لعديد  كتبت  لقد 
لكن جميعها �سودرت  و�ملذكر�ت 
�ليومي،  و�لتفتي�ض  �لقمع  �أثناء 
�لزنز�نة،  حائط  على  �نحت  كنت 
على  وتعبري�ت  �أ�سماء  �أرى  كنت 
لعل   ، �لزنازين  د�خل  �جلدر�ن 
و�ملخطوطات  »�خلر�بي�ض«  هذه 
ذكريات   و�لظلم  �لقهر  ذكريات  
هنا  من  مّر  �أ�سري،  هنا  كان  �أنه 
�أ�سري يف يوم من �لأيام،  يف جممل 
�ملخطوطات على جدر�ن �ل�سجن 
و�حلنني  �لوطن  عن  تعبري�ت  نرى 
�أن  �ساأنه  من  ذلك  وكل  و�حلزن 
�لذكريات  ويحيي  �لعيون  يُدمع 

�لأليمة �أو �ملفرحة.
كنت  �لكرمي،  �لقر�آن  وبخ�سو�ض 
�أقر�أه ب�سكل يومي، تعلمت �لتالوة 
�لذكر  جمال�ض  يف  و�لتجويد 
�ل�سجن،  وبف�سل �هلل  و�حلفظ يف 
من  جزء�ً   21 حفظت  وجل  عز 
�قر�أ  كنت  كما  �لكرمي،  �لقر�آن 
�لأحاديث �ل�رشيفة و�ل�سرية �لنبوية 
و�لفتوحات  �ل�سحابة  و�سرية 

�لإ�سالمية.

�شفحات من ن�شال احلركة الأ�شرية

التجربة الن�شالية للأ�شري املحرر اأمين ال�شراونة
يوا�شل مركز اأبو جهاد ل�شوؤون احلركة الأ�شرية يف جامعة القد�س ن�شر جتارب الأ�شرى، حيث 

ين�شر بحلقة هذا الأ�شبوع جتربة الأ�شري املحرر يف �شفقة وفاء الأحرار اأمين ال�شراونة من 
اخلليل واملبعد عن اأ�شرته اإىل قطاع غزة .

)30( يومًا على اإ�شراب الأ�شري ماهر الأخر�س 
رف�شًا لعتقاله الإداري

اأربعة اأ�شرى يوا�شلون الإ�شراب عن 
الطعام يف �شجون الحتلل

نادي الأ�شري:

�لأخر�ض  ماهر  �لأ�سري  يو��سل   
�لطعام  عن  �إ�رش�به  جنني  من 
لعتقاله  رف�ساً  يوماً   )30( منذ 
�أ�رشى  ثالثة  �إىل  �إ�سافة  �لإد�ري، 
وهم حممد  متفاوتة  �آخرين ملدد 
وعبد  زهر�ن،  ومو�سى  وهد�ن، 
نادي  ولفت  �سعيبات.  �لرحمن 
من  يبلغ  �لأخر�ض  �أن  �إىل  �لأ�سري 
�لعمر )49 عاماً( هو من بلدة �سيلة 
تاريخ  يف  �ُعتقل  جنني،  يف  �لظهر 
2020م، وجرى حتويله  27 جويلية 
�أربعة  ملدة  �لإد�ري  �لعتقال  �إىل 
�سهور، ويقبع �ليوم يف زنازين �سجن 
رف�سه  يو��سل  �أنه  علماً  »عوفر«، 
�أخذ �ملدعمات و�إجر�ء �لفحو�ض 
�ملحامني  لزيار�ت  ووفقاً  �لطبية، 
فاإن و�سعه �ل�سحي �آخذ بالتدهور 
مع مرور �لوقت، وبد�أ يتقياأ �ملاء. 
وحيد  �لأ�سري حممد  يو��سل  فيما 
وهد�ن من بلدة رنتي�ض يف ر�م �هلل 
زنازين  يف  يوماً   21 منذ  �إ�رش�به 
نقله  جرى  حيث  »عوفر«،  �سجن 
�إليه بعد �أن �ُحتجز ملدة يف معتقل 
ح�سن  مو�سى  �لأ�سري  »حو�رة«.�أما 

زهر�ن من بلدة دير �أبو م�سعل يف 
ر�م �هلل، يبلغ من �لعمر )53 عاماً( 
ع�رشة  منذ  �لطعام  عن  م�رشب 
�لإ�رش�ب  يف  �رشع  حيث  �أيام، 
�أوت  من  ع�رش  �ل�ساد�ض  تاريخ  يف 
�لحتالل  قو�ت  وكانت  2020م، 
من  �ل�سابع  تاريخ  يف  �عتقلته 
حتويله  وجرى  2020م،  جويلية 
لالعتقال �لإد�ري ملدة �ستة �سهور، 
وهو �أ�سري �سابق ق�سى ما جمموعه 
يف �سجون �لحتالل قر�بة �خلم�ض 
�سنو�ت بني �أحكام و�عتقال �إد�ري، 
وهو متزوج و�أب لثنني من �لأبناء، 
�سجن  زنازين  يف  �ليوم  ويقبع 
�لأ�سري  يو��سل  »عوفر«.كذلك 
عاماً(   30( �سعيبات  �لرحمن  عبد 
لليوم  �إ�رش�به  �ساحور  بيت  من 
زنازين  يف  �لتو�يل،  على  �ل�ساد�ض 
وكان  �ل�سحر�وي«،  »�لنقب  �سجن 
�خلام�ض  تاريخ  يف  �ُعتقل  قد 
حتويله  وجرى  2020م،  جو�ن  من 
�أربعة  ملدة  �لإد�ري  لالعتقال 
�سهور، علماً �أنه �أ�سري �سابق ق�سى 
�لحتالل  �سجون  يف  جمموعه  ما 
و�عتقال  �أحكام  بني  �سنو�ت  �أربع 

�إد�ري، وهو متزوج. 

الأ�شري املري�ض »ي�شري امل�شري« 
مير بظروف �شحية �شعبة

�لقد�ض  مهجة  موؤ�س�سة  �أكدت 
�أن  و�جلرحى،  و�لأ�رشى  لل�سهد�ء 
عطية  ي�رشي  �ملري�ض  �لأ�سري 
من  عاماً(،   37( �مل�رشي  حممد 
مدينة دير �لبلح و�سط قطاع غزة، 
نتيجة  �سعبة  �سحية  بظروف  مير 
بتقدمي  نفحة  �سجن  �إد�رة  �متناع 
�لأ�سري  و�أفاد  له.  �لالزم  �لعالج 
ر�سالة و�سلت  ي�رشي �مل�رشي يف 
ن�سخة  �لقد�ض  مهجة  موؤ�س�سة 
ملحوظ  تدهور  هناك  �أن  عنها، 
حيث  �ل�سحية،  حالته  على  طر�أ 
يعاين من دوخة م�ستمرة يف �لر�أ�ض 
وهز�ل عام يف �جل�سم، و�نخفا�ض 
�لتنف�ض،  يف  و�سيق  وزنه،  يف 
�لفحو�سات  لإجر�ء  بحاجة  وهو 

�لغدة  �رشطان  كمري�ض  �لدورية 
للغدد  ذري  م�سح  وعمل  �لدرقية 
م�سلحة  �إد�رة  �أن  �إل  �لليمفاوية، 
نقله  رف�ست  �لحتالل  �سجون 

للم�سفى بحجة وباء كورونا.
و�أ�ساف يف ر�سالته �أن �إد�رة �سجن 
�ل�سحر�وي متتنع حالياً من  نفحة 
فقط  له،  �لالزم  �لعالج  تقدمي 
يتم  �ل�سجن  لعيادة  نقله  حال  يف 
وهو  �لأكامول،  م�سكن  �إعطائه 
جر�حية  عملية  لإجر�ء  بحاجة 
�لكبد  ل�ستئ�سال ورم �رشطاين يف 
منذ خم�سة �أعو�م، وحتى تاريخه، 
م�سلحة  �إد�رة  قبل  من  �ملماطلة 
�سيدة  هي  �لحتالل  �سجون 

�ملوقف.

اجلزء 01 
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ويف 10 اأوت اجلاري، قال امل�شي�شي يف 
م�ؤمتر �شحفي، اإن »االختالف الكبري 
ت�شكيل  دون  يح�ل  ال�شيا�شيني،  بني 
يحتم  ما  التيارات،  حك�مة من جميع 
ت�شكيل حك�مة كفاءات م�شتقلة متاما، 

يتميز اأع�شاوؤها بالنزاهة والتناغم«.

 احلكومة االأقل عددا

املعلن  امل�شي�شي  حك�مة  وتتك�ن 
دولة  كتاب  و3  وزيرا   25 من  عنها، 
كانت  حني  يف  وزير(  نائب  ي�شبه  )ما 
نهاية  )منذ  الفخفاخ  اإليا�س  حك�مة 
فرباير املا�شي حتى الي�م( تتاألف من 

31 وزيرا وكاتبي دولة.
وت�شمن الت�شكيل 8 ن�شاء، كما حافظ 
اأع�شاء من احلك�مة املا�شية على   6
ي�شغل  امل�شي�شي  كان  فيما  م�اقعهم، 
حك�مة  يف  داخلية  وزير  من�شب 
يف  اخلارجية  وزير  ومتكن  الفخفاخ 
ـ  العري�س )مار�س 2013  حك�مة علي 
من  اجلرندي  عثمان   )2014 جانفي 
وزير  متكن  كما  من�شبه  اإىل  الع�دة 
حك�مة  يف  االجتماعية  ال�ش�ؤون 
فرباير  ـ   2016 )اأوت  ال�شاهد  ي��شف 

من  الطرابل�شي  حممد   )2020
لل�ش�ؤون  وزيرا  من�شبه  اإىل  الع�دة 

االجتماعية.

 حكومة �سبه م�ستقلة

اجلديد،  ال�زاري  الت�شكيل  وعن 
ال�شيا�شية  الفل�شفة  يف  الباحث  راأى 
املعا�رصة ريا�س ال�شعيبي، اأن حك�مة 
اأعلنها  التي  امل�شتقلة  الكفاءات 
الك�ادر  بع�س  »جمعت  امل�شي�شي 
ال�شيا�شيني  وبع�س  العليا  االإدارية 
بني  اأحزابهم«ومن  من  امل�شتقيلني 
املتحدث،  وفق  امل�شتقيلني،  ه�ؤالء 
امل�شتقيل  الكعلي،  املالية علي  وزير 
ت�ن�س  الآفاق  ال�شيا�شي  املكتب  من 
الربملان(،  يف  نائبان  )لبريايل، 
لنداء  امل�شتقيل  العام  واالأمني 
وزير  وحتى  احلف�شي،  علي  ت�ن�س 
يبدو  الدين،  �رصف  ت�فيق  الداخلية 
قبل  ال�شعب  حلركة  ينتمي  كان  اأنه 
ال�شعيبي  منها«واأ�شاف  ي�شتقيل  اأن 
انتظارات  هناك  »لي�شت  حديثه:  يف 
كبرية من هذه احلك�مة غري حماولة 
ال��شع  يف  الكبري  التدحرج  اإيقاف 
االقت�شادي يف �شنة تبدو �شعبة جدا 

من ناحية املالية العامة«.

 حكومة �سعّيد
املدير  اعترب  ال�شعيبي،  عك�س  وعلى 
للدرا�شات  الت�ن�شي  للمعهد  ال�شابق 
االإ�شرتاتيجية )يتبع الرئا�شة الت�ن�شية( 
حك�مة  اأن  الكحالوي،  طارق 
امل�شي�شي »م�شتقلة كلها عن منظ�مة 
الكحالوي  اأن  القائمة«اإال  االأحزاب 
نّبه يف حديثه لالأنا�ش�ل، اإىل اأن هذه 
طرف  عن  م�شتقلة  لي�شت  احلك�مة 
اجلمه�رية  رئي�س  وه�  معنّي  �شيا�شي 

الذي ميثل روؤية ما.
م�شتقلة  غري  احلك�مة  اأن  واأو�شح 
وزيري  اختار  الذي  �شعّيد،  قي�س  عن 
والداخلية  الربتاجي،  اإبراهيم  الدفاع 
املقربني  »من  الدين،  �رصف  ت�فيق 
منه ومل ميار�ش�ا يف الدولة م�ش�ؤوليات 
احلزبية  القيادات  قبل«وح�ل  من 
حك�مة  يف  ال�شعيبي  اإليها  اأ�شار  التي 
»هم  الكحالوي:  قال  امل�شي�شي، 
االآن  لكنهم  الأحزاب،  �شابقا  منت�شب�ن 
م�شتقل�ن عن االأحزاب، فهم لهم فقط 

جتارب حزبية«.

 طلب وّد املنظمات
وتابع الكحالوي: »املنظمات ال�طنية 
حا�رصة بق�ة يف احلك�مة علي الكعلي 

ودعم  واملالية  االقت�شاد  )وزير 
اال�شتثمار( قريب من االحتاد الت�ن�شي 
وال�شناعات  وال�شناعة  للتجارة 
املهني  املجل�س  يف  وه�  التقليدية، 
كله  االقت�شادي  وامللف  للبن�ك، 
�شيك�ن بني يديه، وزيرة التعليم العايل 
االحتاد  من  قريبة  ع�دة(  بن  )األفة 

العام الت�ن�شي لل�شغل«.
الذي  ت�ن�س  اآفاق  النهاية  »يف  وتابع: 
كان الكعلي من قياداته لي�س يف احلكم 
ومن �شيك�ن م�ؤثرا ه� احتاد االأعراف 
وعلى  وال�شناعة(«  التجارة  )احتاد 
يف  الباحث  قال  الكحالوي،  غرار 
ريا�س  املعا�رصة  ال�شيا�شية  الفل�شفة 
حاولت  احلك�مة  »هذه  ال�شعيبي: 
ا�شتمالة احتاد ال�شغل من خالل تعيني 
اأحد اأع�شاء مكتبه التنفيذي ال�شابقني 
)حممد الطرابل�شي( يف وزارة ال�ش�ؤون 
من  ن�ع  خلق  اأجل  من  االجتماعية 
الت�ازن يف جتاه االأحزاب ال�شيا�شية«.

 ال�سوء االأخ�سر من »النه�سة«
حك�مة  من  االأحزاب  م�قف  وح�ل 
اأن  »يبدو  ال�شعيبي:  قال  امل�شي�شي، 
كل حزب ح�ل  داخل  انق�شاما  هناك 
امل�قف من احلك�مة، با�شتثناء التيار 

نائبا(   22 )اجتماعي،  الدميقراطي 
الذي ح�شم م�قفه بعدم الت�ش�يت لها، 
وقلب ت�ن�س )لبريايل، 27 نائبا( الذي 
مبنحها  املعاك�س  االجتاه  يف  ح�شم 
االأحزاب  بقية  م�اقف  تبدو  الثقة، 
م�شطربة«. واأو�شح ال�شعيبي اأن اأغلب 
امل�اقف داخل االأحزاب غري وا�شحة، 
التي  النه�شة  حركة  لدى  وخا�شة 
 24 خالل  �ش�راها  جمل�س  �شينعقد 
والذي  النهائي  م�قفها  حل�شم  �شاعة 
جدا  كبري  ب�شكل  �شيحدد  اأنه  يبدو 
حجمها  العتبار  احلك�مة  م�شتقبل 

داخل جمل�س الن�اب )54 نائبا(.
مب�افقة  امل�شي�شي  حك�مة  ولتحظى 
جمل�س ن�اب ال�شعب )الربملان(، عليها 
ل�شاحلها  ن�اب   109 اأ�ش�ات  جمع 
الكحالوي:  طارق  قال  ناحيته،  من 
»التيار اأعلن رف�شه، وكل �شيء مرتهن 
اإذا ذهبت النه�شة يف  بت�جه النه�شة، 
رف�شت  واإذا  الت�ش�يت متر احلك�مة، 
هناك  الكحالوي،  متر«ووفق  فلن 
بني  متت  معلنة«  غري  »مفاو�شات 
امل�شي�شي ورئي�س حركة النه�شة را�شد 

الغن��شي، ح�ل تركيبة احلك�مة.

نائبا/   15( ال�شعب  حركة  واأبدت 
اإعالمية،  ت�رصيحات  يف  نا�رصي( 
الثالثاء، الأمينها العام زهري املغزاوي، 
االأ�شماء  بع�س  ح�ل  حتفظاتها 
وذلك  ذكرها،  دون  احلك�مة  يف 
امل�افقة  يف  ال�شابق  م�قفهم  رغم 
امل�شي�شي  حك�مة  على  املبدئية 
الربع�مي،  خليل  حممد  اأكد  فيما 
حلركة  التنفيذي  املكتب  ع�ش� 
اأن  اإعالمية،  ت�رصيحات  يف  النه�شة، 
قرارها  االآن  اإىل  حت�شم  مل  احلركة 
النهائي بخ�ش��س منح الثقة حلك�مة 
اأن  اإىل  واأ�شار  عدمها  من  امل�شي�شي 
�شينعقد  الذي  احلركة  �ش�رى  جمل�س 
حتديد  دون  االأمر،  �شيح�شم  قريبا 
كتلة  رئي�س  قال  ناحيته،  من  م�عد. 
يف  اخلليفي،  اأ�شامة  ت�ن�س،  قلب 
اخلا�س  م�زاييك  لرادي�  ت�رصيحات 
حزبنا  مينح  اأن  جداً  املرجح  »من 
التحفظات  بع�س  مع  للحك�مة  الثقة 
اأن  اإىل  ال�زارات«واأ�شار  بع�س  على 
هي  حلزبه  بالن�شبة  االأول�يات  اأول�ية 
رحيل رئي�س حك�مة ت�رصيف االأعمال 

اإليا�س الفخفاخ.

راأى خبريان تون�سيان، اأن حكومة ه�سام امل�سي�سي اجلديدة، »�سبة م�ستقلة« يرتبط م�سريها بت�سويت حركة 
النه�سة يف الربملان )اأكرب كتلة 54/ 217( وذهب اخلبريان اإىل اأن احلكومة املعلن عنها يف �ساعة متاأخرة من 

م�ساء االإثنني، ت�ستند اإىل دعم املنظمات الوطنية وخا�سة االحتاد العام لل�سغل )اأكرب النقابات( واالحتاد 
التون�سي لل�سناعة والتجارة وال�سناعات التقليدية )احتاد اأرباب العمل(.

حكومة امل�سي�سي بتون�س

"النه�ضة" يد  يف  م�ضتقلة" م�ضريها  "�ضبه 

دويل

ميامنار ذات الوجهني

احت�ضان املتمردين وا�ضطهاد امل�ضلمني 
م�نغ  امليامناري  الباحث  خل�س 
زارين، املقيم يف بريطانيا، التناق�س 
قائاًل  امل�شهد،  مع  التعامل  الفج يف 
املجتمع  يقاتل�ن  ال  »الروهنغيا  اإن 
واإمنا  العداء،  ينا�شب�ا احلك�مة  ومل 
مثل  ب�شالم،  العي�س  فقط  يريدون 

االآخرين«.
رغم التح�ل التدريجي الذي �شهدته 
على  اجلي�س  وافق  عندما  ميامنار 
يراأ�شها  حلك�مة  ال�شلطة  ت�شليم 
�شني،  ثني  االإ�شالحي  اجلرنال 
ا�شتمر  اجلي�س  اأن  اإال   ،2016 عام 
للمعار�شني،  وقمعه  �شط�ته  يف 
الروهنغيا  الأقلية  االإبادة  وعمليات 
الذي يقدم فيه  ال�قت  امل�شلمة، يف 
الدعم للجماعات الب�ذية وامل�شيحية 

امل�شلحة.
مقاطعات  من  مقاطعة  بني11  ومن 
التي غرقت يف �رصاع  الـ14  ميامنار 
�رصق  جن�ب  القابع  البلد  يف  معقد 
اآ�شيا، اإال اأن منطقة راخني )اأراكان/
فيها  اأخذ  التي  ال�حيدة  هي  غرب( 
وّثق  حيث  ا،  خا�شً طابًعا  ال�رصاع 
تتعامل  التي  الدم�ية  االزدواجية 
بها احلك�مة »العن�رصية«، املت�رطة 
جي�س  ي�شن  وبينما  اإبادة  جرائم  يف 
حمالت  وتكراًرا  مراًرا  ميامنار 
املنطقة،  يف  النطاق  وا�شعة  قمع 
يقدم  الروهنغيا،  م�شلمي  ت�شتهدف 
يف املقابل دعًما للجماعات الب�ذية 
وتخ��س  امل�شلحة  وامل�شيحية 
طاحنة،  معارك  املركزية  احلك�مة 
ثمانية  عن  يقل  ال  ما  م�اجهة  يف 
م�شلحة،  عرقية  ب�ذية  تنظيمات 
ت�شيطر على 118 بلدة، اأي ما يقرب 
ذلك  ورغم  البالد،  �شكان  ربع  من 

تبدو راخني البقعة االأكرث دم�ية على 
خارطة ميامنار.

معاجلة  يف  احلك�مة  م�قف  لكن 
يختلف  املناطق،  هذه  يف  التمرد 
ب�شكل الفت عن التعامل ال�ح�شي مع 
م�شلمي الروهنغيا، الذين ال يطالب�ن 
احلكم  اأو  اال�شتقالل  اأو  باالنف�شال 
الباحث  وخل�س  االإقليمي  الذاتي 
يف  املقيم  زارين،  م�نغ  امليامناري 
بريطانيا، التناق�س الفج يف التعامل 
»الروهنغيا  اإن  قائاًل  امل�شهد،  مع 
ينا�شب�ا  ومل  املجتمع  يقاتل�ن  ال 
احلك�مة العداء، واإمنا يريدون فقط 

العي�س ب�شالم، مثل االآخرين«.
هم  راخني  يف  »الب�ذي�ن  واأ�شاف: 
املركزية،  احلك�مة  يقاتل�ن  الذين 
فقدوها  �شيادة  ا�شتعادة  اأجل  من 
قبل 200 عام، اإال اأن العامل ال يعرف 
الرتكيز  اإىل  ومييل  احلقائق،  هذه 
االأمم  امل�شلمني«وو�شفت  على 
بحق  اجلي�س  ممار�شات  املتحدة 
اجلن�شية  اإنكار  من  بدًءا  الروهنغيا، 
وم�شادرة  والقتل  واالغت�شاب 
على  فا�شية  »اأمثلة  باأنها  االأرا�شي، 

االإبادة اجلماعية«.

 �سراع متعدد االأطراف

بـ«م�ؤ�ش�شة  مرتبط�ن  باحث�ن  وجد 
والية  مقرها  حك�مية  )غري  اآ�شيا« 
ال�رصاع  اأن  االأمريكية(،  كاليف�رنيا 
اأق�ى  من  ا  بع�شً ي�شم  ميامنار  يف 
التنظيمات امل�شلحة غري احلك�مية، 
يف منطقة جن�ب و�رصق اآ�شيا ويربز 
يف ال�رصاع املحتم يف ميامنار، جي�س 
»والية وا املتحد«، اأكرب املجم�عات 
من  امل�ؤلف  ميامنار،  يف  العرقية 

باأ�شلحة  جمهزين  مقاتل  األف   20
حديثة ومتط�رة، ويُدير اإمرباط�رية 
خمدرات يف منطقة املثلث الذهبي، 
التي ت�شمل مناطق حدودية مع الهند 

وتايالند والو�س.
هذه  احتجزت   ،2018 �شبتمرب  ويف 
ومار�ش�ا  كني�شة  عمال  املجم�عة 
ت�شمنت  وا�شعة  عدائية  عمليات 
هدم كنائ�س، رغم اإبرام اتفاق وقف 
اإطالق النار مع احلك�مة منذ اأكت�بر 

.2015
 املتمردون امل�سيحيون

�شمايل  اأق�شى  كا�شني  والية  ويف 
راية  حتت  املتمردون  يقاتل  البالد، 
»جي�س اال�شتقالل«، الذي ينتمي يف 
من  امل�شيحية،  العقيدة  اإىل  الغالب 
اأجل اال�شتقالل ويف عام 2012، اأدى 
كا�شني  ا�شتقالل  جي�س  بني  القتال 
�شق�ط  اإىل  املركزية،  واحلك�مة 
ح�ايل 2500 �شحية، من بينهم 211 

جندًيا.
قرابة  نزوح  اإىل  العنف  اأدى  كما 
اأو  الكامل  والتخلي  مدين،  األف   100
اجلزئي عن 364 قرية، وفًقا ملركز 
مراقبة النزوح الدويل؛ ومقره جنيف 
ملجم�عة  تابع  جي�س  اأكرب  ثاين  اأما 
والية  جي�س  ه�  ميامنار،  عرقية يف 
�شان-اجلن�ب، والذي ي�شم 6000 اإىل 
8000 مقاتل، ويحتفظ بق�اعد على 

ط�ل احلدود بني ميامنار وتايالند.

 التحالف ال�سمايل

�شكلت   ،2016 ن�فمرب  اأواخر  يف 
اأربع جمم�عات متمردة وهي جي�س 
كا�شني،  ا�شتقالل  وجي�س  اأراكان، 

الدميقراطي  التحالف  وجي�س 
تانغ  وجي�س  ميامنار،  يف  ال�طني 
للتحرير ال�طني ما يُعرف بـ«التحالف 

ال�شمايل«.
من  العديد  الرباعي  التحالف  و�شن 
بني  احلدود  ط�ل  على  الهجمات 
ال�شني وميامنار، وا�شت�ىل على بلدة 
»م� �شي« يف مقاطعة �شان ال�شمالية 
التحالف  هاجم  املا�شي،  اأوت  ويف 
ما  ناونغكي�؛  بلدة  يف  ع�شكرية  كلية 
وتدخل  جندًيا   15 مقتل  عن  اأ�شفر 
يف  ووكالئها  امل�شلحة  اجلماعات 
والية  يف  النزاعات  من  جمم�عة 
بني  احلدود  جانبي  على  كايني، 
يت�اجد  واليتي راخني وت�شني، حيث 
اأراكان  حترير  وجي�س  اأراكان  جي�س 
الذاتي  احلكم  من  مبزيد  للمطالبة 
اأنهم  املفارقات  ومن  املنطقة  يف 
تعاون�ا مع جي�س ميامنار، من خالل 
اإظهار العداء جتاه م�شلمي الروهنغيا 
من  لي�ش�ا  اأنهم  عني  مَدّ املحليني، 
م�اطني املنطقة، ولكنهم مهاجرون 

غري �رصعيني من بنغالدي�س.
ويف �شمال راخني، برز »جي�س اإنقاذ 
جديدة  كحركة  اأراكان«  روهنغيا 

حلماية م�شالح االأقليات.
العرقية  املجم�عات  واعتادت 
امل�شلمني  روؤية  على  امل�شلحة، 
احلك�مة  مع  متعاون�ن  اأنهم  على 
مل�رصوعهم  ومعار�شني  املركزية، 
من اأجل احل�ش�ل على احلكم الذاتي 

اأو املطالبة مبقاطعة منف�شلة.

 عجز االأمم املتحدة

تتن�ع  اآ�شيا«،  لـ«م�ؤ�ش�شة  ووفًقا 
اأمناط العنف املرتبطة بال�رصاعات 

املحلية يف ميامنار، وت�شمل اأحياًنا 
ويف  واخلفيفة  الثقيلة  االأ�شلحة 
اال�شتباكات  ت�شمنت   ،2016 عام 
)الق�ات  التامتاداو  بني  املتكررة 
احلك�مية(  امليامنارية  امل�شلحة 
امل�شلحة،  العرقية  واملجم�عات 
لل�شيطرة  كبرية  برية  ق�ات  دخ�ل 
كا�شني  واليتي  يف  االأرا�شي  على 
املدفعي  الق�شف  تبادل  مع  و�شان، 
امليامناري  اجل�  �شالح  وا�شتخدام 

ال�رصبات التكتيكية.
التي  احلالية  احلك�مة  وعر�شت 
اأجل  من  ال�طنية  »الرابطة  تق�دها 
م�شت�شارة  بقيادة  الدميقراطية«، 
والق�ات  كي،  �ش�  �شان  اأونغ  الدولة 
ح�اًرا  امليامنارية  امل�شلحة 
للحفاظ على وقف اإطالق النار مع 

هذه اجلماعات.
وت�ا�شلت احلك�مة مع املجم�عات 
العرقية امل�شلحة يف حماولة الإنهاء 
النزاعات وبدء االإ�شالحات واإيجاد 
الق�شايا  ب�شاأن  م�شرتكة  اأر�شية 
يف  وا�شح  تباين  مقابل  ال�طنية، 
الروهنغيا  م�شلمي  جتاه  �شل�كها 
الغ�اتيمايل  اخلارجية  ل�زير  ووفًقا 
الذي  روزنتال،  غريت  ال�شابق 
املتحدة  االأمم  عمليات  يف  حقق 
االأقليات  معامة  فاإن  ميامنار،  يف 
املبادئ  مع  تتعار�س  امل�شلمة 
مت  التي  ال�شالم  وعملية  ال�شيا�شية 
اإطالقها مب�جب الد�شت�ر الذي مت 
اإقراره عام 2010 وقال روزنتال، يف 
اأمني  اإىل  العام املا�شي  تقرير قدم 
ال  »بب�شاطة  املتحدة:  االأمم  عام 
املفرو�شة  ال�شديدة  القي�د  تتالءم 
على جمتمع الروهنغيا، والت�رصيعات 

االإن�شانية الدولية وحق�ق االإن�شان«.
القي�د  هذه  »ت�شمل  واأ�شاف: 
اجلن�شية،  منح  عدم  اخلطرية 
على  والتمييزية  التع�شفية  والقي�د 
التمييزية  واملعاملة  التنقل،  حرية 
و�شبل  اخلدمات  على  احل�ش�ل  يف 
العي�س«واعرتف باأن منظ�مة االأمم 
عن  ن�شبًيا  عاجزة  كانت  املتحدة 
يف  ال�شلطات  مع  بفعالية  العمل 
ميامنار، لعك�س االجتاهات ال�شلبية 
وتعزيز  االإن�شان،  حق�ق  جمال  يف 
جماالت  يف  االإيجابية  االجتاهات 
اأطلق  �شن�ات،   3 وقبل  اأخرى. 
ب�ذية  وملي�شيات  ميامنار  جي�س 
اأوت 2017، م�جة  متطرفة، يف 25 
بحق  اجلرائم  من  م�شتمرة  جديدة 
االأمم املتحدة  الروهنغيا، و�شفتها 
»تطهري  باأنها  املتحدة  وال�اليات 
عرقي«، واأ�شفرت عن مقتل االآالف 
م�شادر  بح�شب  الروهنغيا،  من 

حملية ودولية متطابقة.
عدد  بلغ  املتحدة،  لالأمم  ووفقا 
القمع  من  بنغالدي�س  اإىل  فروا  من 
مبيامنار،  اأراكان  يف  واال�شطهاد 
األف   900 التاريخ،  ذلك  منذ 

�شخ�س.
 12 يف  الدولية  املنظمة  واأعلنت 
حتى  مددت  اأنها  املا�شي،  ماي 
مع  التفاهم  مذكرة   ،2021 ج�ان 
الالجئني  بع�دة  اخلا�شة  ميامنار، 
اأراكان  يف  ديارهم  اإىل  الروهنغيا 
الروهنغيا  ميامنار،  حك�مة  وتعترب 
من  نظاميني«  غري  »مهاجرين 
االأمم  ت�شنفهم  فيما  بنغالدي�س، 
ا�شطهادا  االأكرث  »االأقلية  املتحدة 

يف العامل«.
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اال�سالموفوبيا

دورات التاريخ:

 كيف �ساهمت بع�ض الأعمال الروائية يف حماربتها؟

هل ميكن اأن تنتهي القوة الأمريكية يف 2030؟

قد ال يبدو حت�سري فتاة لت�سبح انتحارية اأكرث مو�سوع ينا�سب رواية لالأطفال، لكن درا�سة جديدة رجحت اأن الكتب اخليالية التي تدور حول االإرهاب 
والتطرف �ساعدت االأطفال وال�سباب يف »مقاومة التطرف واالإ�سالموفوبيا« منذ هجمات 11 �سبتمرب اأودت هجمات 11 �سبتمرب عام 2001 بحياة نحو 3 اآالف 

�سخ�س. ويف ال�سهر التايل �سن اجلي�س االأمريكي عمليات ع�سكرية يف اأفغان�ستان وبداأت »احلرب على االإرهاب«ونتيجة لذلك بح�سب ماتقول الدكتورة بالنكا 
غريغوريك املحا�سرة بجامعة كامربيدج فاإن و�سائل االإعالم �سورت جمتمعات امل�سلمني واملهاجرين على اأنها » متثل تهديداً على جوهر الثقافة والقومية 

والهوية الربيطانية«املجل�س االإ�سالمي يف بريطانيا ينتقد اإنكار املحافظني وجود االإ�سالموفوبيا

يتحدث الكثريون عن نهاية االإمرباطورية االأمريكية بحلول عام 2030، واأن ع�سر الرئي�س »دونالد ترامب« ما هو اإال بداية النهاية لهذا االنهيار 
املتوقع، وقليٌل من يخرج عن تلك الروؤية، وُيقدم طرًحا مغايًرا باأ�سانيد واأدلة ُمَدّعمة له، وميثل هذا النموذج االأخري عالمِ ال�سيا�سة االأمريكي 
والع�سو يف احلزب اجلمهوري »جورج فريدمان«، يف كتابه اجلديد بعنوان »العا�سفة قبل الهدوء: اخلالفات االأمريكية واأزمة ع�سرينيات القرن 

احلادي والع�سرين واالنت�سار بعدها«.

ق.و

هل هناك نهاية لـ"احلرب
 على االإرهاب"؟

الربيطانيون  الكتاب  داأب  وقد 
الت�صوير.  هذا  على  »الرد«  على 
التي  اأن درا�صتها  وترى غريغوريك 
قامت بها يف جامعة كامربيدج هي 
الأوىل من نوعها التي تتناول موجة 
هجمات  بعد  �صدرت  التي  الكتب 
11 �صبتمرب و7 جويلية عن دور ن�رش 
لكتب الأطفال املعنية مبو�صوعات 

كهذه.

»القراءة بددت الكثري من 
اخلرافات«

 28 غريغوريك  الدكتورة  در�صت 
مثل   ،2001 عام  منذ  نُ�رش  كتاباً 
 Noughts and Crosses كتاب

للموؤلفة مالوري بالكمان.
من  الكثري  اإن  غريغوريك  تقول 
الأمنية  الإجراءات  �صورت  الكتب 
الدولة  اتخذتها  التي  املت�صارعة 
الربيطانية، والتي �صاعدت بجانب 
لنوع  الإعالم  و�صائل  تكري�س 
الرتياب(  )جنون  البارانويا  من 
من  الدائم«  »اخلوف  تعزيز  يف 

امل�صلمني.
 Run، Riot وت�صيف اأن كتباً مثل
-والذي  �صوكال  نيكي�س  للكاتب 

يدور حول جمموعة من املراهقني 
ت�صوير  بعد  ال�رشطة  تطاردهم 
اأحدهم لقتل �صاب من اأقلية عرقية 
عن  تعرب   «  - �صيا�صية  بدوافع 
النق�صام القبلي الذي ن�صاأ ال�صباب 

يف كنفه«.
ال�صباب  جلمهور  يقدمون  اإنهم   «
املناه�س  لذلك  م�صاداً  خطاباً 
كما  وللمهاجرين«،  للم�صلمني 
تقول الدكتورة غريغوريك لربنامج 
�صي  بي  بي  اإذاعة  على  بيت  نيوز 
كذلك  الدرا�صة  تناولت  وان  راديو 
كتاب I Am Thunder للموؤلف 
حممد خان والذي يدور حول فتاة 
بريطانية من اأ�صول اآ�صيوية جعلها 
يقول  للتطرف  عر�صة  التهمي�س 
روينب توما�س )27 عاما( »الطريقة 
التي عادة ما نتحدث بها عن هذه 
الإعالم  و�صائل  يف  املو�صوعات 
�صطحية  تبدو  اليومية  حياتنا  ويف 
 I كتاب  قراءة  اأن  جدا«وي�صيف 
روؤية  اأعطته   Am Thunder

جديداً للتطرف والإ�صالم.
ال�صخ�صية  جت�صيد  طريقة  ت�صري 
وجود  اإىل  الكتاب  يف  الرئي�صية 
امل�صبقة  كالأحكام  عدة  عوامل 
ال�صخ�س  تقود  قد  والتي  والتنمر 
الكتاب  هذا  يقوم   « التطرف.  اإىل 
الفروق  تو�صيح  يف  جيد  بدور 
الدقيقة والتعقيدات، دون اأن يكون 

�رشداً لق�صة �صحية«.

تهمي�س الذين ياأتون من 
خلفية ثقافية خمتلفة

اأو�صح  فهماً  اإنه ميتلك  روينب  يقول 
لأن  للتطرف«  اخلفية  لـ«الطبيعة 
ال�صخ�صيات  اأن�صنة  بـ«  قام  الكتاب 

وخلق بع�س التعاطف«.
مرعبة«  »خطابات  ثمة  اأن  وي�صيف 
انخراط  ت�صور  الإعالم  و�صائل  يف 
جماعات  وداخل  الدين  يف  ال�صباب 
بالن�صبة  خا�صة  �صلبي،  اأمر  باأنه 
اأ�صول  من  والربيطانيني  للم�صلمني 
الكثري  »بدد  الكتاب  لكن  اآ�صيوية، 
بتبديد  الكتاب  اخلرافات««قام  من 
النا�س  مع  وتعامل  الأفكار،  هذه  كل 

اأوجه الت�صابه ل  كاأفراد، مركزاً على 
الختالف«.

قيم م�سرتكة

توؤ�ص�س  �صخ�صيات  الكتب  هذه  تربز 
اأو  العرقية  الفروق  تتجاوز  روابط 
الثقافية اأو الدينية اأو القومية. وترى 
م�صاعدة  �صاأنه  من  ذلك  اأن  الدرا�صة 
يقوم  م�صتقبل  ت�صور  على  القراء 
�صيوبان  وتتفق  امل�صرتكة  القيم  على 
الراأي،  هذا  مع  عاما(   27( دانلوب 
متثل  التي  ال�صخ�صيات  اإن  قائلة 
 Run، Riot اأقليات عرقية يف كتاب
 « لهم  اأفراد  اأنها  على  ت�صويرها  مت 
ب�صكل  اأظهارهم  واأحالم««مت  اآمال 

اأقرب  ب�صورة  وتقدميهم  اإن�صاين 
الكتب  اإن  دانلوب  وتقول  للواقع«. 
مع  التعامل  يف  �صاعدتها  اخليالية 
لأنها  كالإ�صالموفوبيا،  مو�صوعات 
جتعلك ترى تفا�صيل من حياة النا�س 

و« تدرك اأنهم على �صلة بك«.

عنف ال�سرطة والطبقية 
واملهاجرين

يحبون  ورمبا  اأ�رشهم،  يحبون  هم   «
اأو  حتبها،  الذي  املو�صيقى  نف�س 
قمت  التي  الأماكن  نف�س  زاروا  رمبا 
اأن  ميكن  هذا  اأن  اأعتقد  بزيارتها. 
الأمور بطرق  النا�س يف فهم  ي�صاعد 
منذ  كذلك  �صيوبان  خمتلفة«بداأت 

قراءة الكتاب يف طرح ت�صاوؤلت ب�صاأن 
» �رشدية اأن التجديد العمراين يجعل 
على  ت�صويره  يتم  اإذ  اأف�صل«.  الأمور 
اأنه ي�صري اإىل التغيري الذي يطراأ على 
انتقال ال�رشكات  بع�س املناطق بعد 
 « وتقول  اإليها.  الأغنياء  والأفراد 
هي  فقراً  الأكرث  العرقية  الأقليات 
التي تت�رشر من مثل هذه امل�صاريع. 
وبالن�صبة يل هذا يتعار�س مع الفكرة 
التي تقول اإن وجود اأ�صياء جديدة هو 
يف  اأنه  حني  يف  تقدم،  مبثابة  دوما 
حياة  لأ�صلوب  تهديداً  مُيثل  الواقع 

هوؤلء النا�س.

م�سدر اإلهام

الكتب  اإن  غريغوريك  الدكتورة  تقول 
التي �صملتها الدرا�صة واأخرى غريها 
األهمت »موجة جديدة من التحركات 
»حياة  حركتي  اإىل  م�صرية  ال�صبابية« 
ال�صود مهمة« و«اأيام اجلمعة من اأجل 
الأمريكية  واحلمالت  امل�صتقبل« 
هذه  »توجه  الأ�صلحة  ملناه�صة 
من  جديد  نوع  نحو  ال�صباب  الكتب 
عن  يبعدنا  الثقافات  بني  التوا�صل 
على  القائم  ال�صابقة  الأجيال  فكر 
مقابل هم«.«تقول  نحن يف   « اأ�صا�س 
اأفكارها  غريت  الكتب  اإن  �صيوبان 
الت�رشف  تريد  و«جعلتها  ال�صيا�صية 
بناء على هذه القيم«وت�صيف قائلة » 
اإنها متنحك طريقة خمتلفة تنظر بها 

اإىل العامل«.

عر�س: وفاء الريحان - باحثة 
يف العلوم ال�سيا�سية

التغري وحركة التاريخ

الأمريكي  التاريخ  اأن  الكاتب  يرى 
متر  رئي�صيتني،  دورتني  يف  يتحرك 
بهما الوليات املتحدة ب�صكل متكرر 

منذ تاأ�صي�س اجلمهورية، وهما:
التي  املوؤ�ص�صية«:  »الدورة  اأوًل- 
تقريبًا،  �صنة  ثمانني  كل  حتدث 
احلكومة  بني  بالعالقة  وترتبط 
بداأت  حيث  والوليات؛  الفيدرالية 
نهاية  مع  الأوىل  املوؤ�ص�صية  الدورة 
الد�صتور  و�صياغة  الثورية  احلرب 
القرن  من  الثمانينيات  منت�صف  يف 
 1865 عام  وانتهت  ع�رش،  الثامن 

الدورة  اأما  الأهلية،  احلرب  مع 
مع  فانق�صت  الثانية  املوؤ�ص�صية 
نهاية احلرب العاملية الثانية. ويتنباأ 
الثالثة  الدورة  بانتهاء  »فريدمان« 

بحلول عام 2025.
الجتماعية- »الدورة  ثانًيا- 
خم�صني  كل  تتكرر  القت�صادية«: 
بالقوى  عالقة  وذات  تقريبًا،  عاًما 
التجاري،  القطاع  يف  املهيمنة 
اخلدمات  يف  حدث  مبا  وبداأت 
امل�رشفية اخلا�صة، من عام 1787 
ثم  جاك�صون«،  »اأندرو  رئا�صة  اإىل 
»جاك�صون«  من  الأرا�صي  تو�صيع 
للرئي�س  الثانية  الولية  نهاية  اإىل 
ذلك  وبعد  جرانت«،  »يولي�صي�س 
على  ترتكز  التي  ال�صناعة  فرتة  يف 
الك�صاد  اإىل   1880 عام  من  الإنتاج 

الكبري 1929، ثم الإدارة التكنوقراط 
من »فرانكلني روزفلت« اإىل »رونالد 
الذي  النظام  واأخرًيا  ريجان«، 
وال�رشائب  ال�صتثمار  على  يُركز 
الفائدة  واأ�صعار  املنخف�صة 
وحتى  »ريجان«  من  املنخف�صة 
ت�صهد حالة  التي  الفرتة  الآن، وهي 
الجتماعي  ال�صتقرار  عدم  من 
الكاتب  يتوقع  والتي  والقت�صادي، 
نهايتها يف اأواخر ع�رشينيات القرن 
عن  التو�صيح  من  وملزيد  احلايل. 
انظر  املختلفة  الدورات  مراحل 

ال�صكل التايل:
كل  مع  اأنه  »فريدمان«  ويذكر 
الأمر  ينتهى  الدورات  لهذه  تكرار 
يف  املتحدة  الوليات  لكن  باأزمة، 
نف�صها،  اكت�صاف  اأعادت  مرة  كل 

ال�صتقرار  اأخرى من  واأقامت فرتة 
احلرب  اأعقبت  فقد  والزدهار، 
الأهلية فرتة منو هائلة، وبعد خم�س 
تنتج  وا�صنطن  كانت  �صنة  وثالثني 
العامل،  يف  امُل�صنَّعة  ال�صلع  ن�صف 
الثانية  العاملية  احلرب  اأعقب  كما 
جانب  اإىل  مثيل،  له  ي�صبق  مل  منو 
اأعقاب  يف  التكنولوجية  الطفرة 
احلرب الباردة. ومن اجلدير بالذكر، 
و�رشعتها  الدورات  هذه  ترتيب  اأن 
الأخرى،  البلدان  عن  كثرًيا  يختلف 
ُعب التنبوؤ بالطبيعة الدورية  التي يَ�صْ
يرتبط  ورمبا  وتطورها،  لتاريخها 
عن  تناولها  التي  باحلقيقة  ذلك 
الن�صاأة املخرتعة للدولة الأمريكية؛ 
الأمريكية  الدورات  كانت  لذا 
ب�صبب  ومتكررة،  للغاية  متوقعة 

نظامها،  املتحدة:  الوليات  هيكل 
و�صعبها، واأر�صها.

اإىل  »فريدمان«  يُنِبّه  اخلتام،  يف 
يتعلّق  لالهتمام  ُمثري  جانب 
اللتني  احلاليتني  املوجتني  بطبيعة 
ومن  قبل،  من  البالد  ت�صهدهما  مل 
املتوقع اأن تنتهي الدورة املوؤ�ص�صية 
العقد  منت�صف  باأزمة  احلالية 
احلايل، وتنتهي الدورة الجتماعية-
القت�صادية يف غ�صون ب�صع �صنوات 
من ذلك. وهذه هي املرة الأوىل يف 
التاريخ الأمريكي التي تتقارب فيها 
عملًيّا،  وتتداخالن  الدورتني  نهاية 
القرن  اأن ع�رشينيات  يعني  ما  وهو 
اأ�صعب  من  واحدة  �صتكون  احلايل 
الأمريكي،  التاريخ  يف  الفرتات 
الذي  د  امُلعَقّ الدور  اإىل  بالنظر 

العامل.  يف  املتحدة  الوليات  تلعبه 
لذا، فاإن اإدارة »ترامب« لي�صت �صوى 
�صياأتي  وما  الفرتة  لهذه  مة  ُمَقِدّ

لحًقا.
ويرى الكاتب اأن ما يجعل املجتمع 
جتاوز  على  قادًرا  الأمريكي 
كونه  يف  يتمثل  املتكررة  اأزماته 
ب�صكل  تتطور  مل  خمرتعة«،  »اأمة 
من  حمدودة  جمموعة  من  طبيعي 
يف  ال�صنني  اآلف  مدى  على  النا�س 
النظام  بناء  مت  بل  واحدة،  منطقة 
يف  مرة  لأول  ق�صًدا  الأمريكي 
اإعالن ال�صتقالل، ثم اإ�صفاء الطابع 
ومت  الد�صتور،  يف  عليه  املوؤ�ص�صي 
العديد  من  الأمريكي  ال�صعب  بناء 
من البلدان والعديد من اللغات، مع 

اأ�صباب متنوعة للقدوم اإىل اأمريكا.

اجلزء 02 

ثقايف
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والية اجلزائر
الدائرة االإدارية بوزريعة

بلدية بوزريعة رقم :188 /م �س اأ / 2020   
2020 اأوت     18

اإعالن عن املالئمة وعدم املالئمة

اإن املجل�س ال�شعبي البلدي بوزريعة
  2020/06/26 يف  املوؤرخ    11/10 رقم  القانون  على  بناءا    -

املت�شمن القانون البلدي
يف  املوؤرخ    98/339: رقم  التنفيذي  املر�شوم  على  -بناءا 
املن�شاآت  على  املطبق  التنظيم  ي�شبط   الذي   111998/03

امل�شنفة ويحدد قائمتها
يف  املوؤرخ    06/198 رقم  التنفيذي  املر�شوم  على  -بناءا 
التنظيم املطبق على املن�شاآت  الذي ي�شبط     31/05/2006:

امل�شنفة حلماية البيئة
يف  املوؤرخ    07/144: رقم  التنفيذي  املر�شوم  على  -بناءا 

19/05/2007  يحدد قائمة   املن�شاآت امل�شنفة حلماية البيئة
-يعلن عن اإجراء حتقيق املالئمة اأو عدم املالئمة حول ن�شاط 
حمل  م�شتوى  على    « ال�شيارات  »غ�شل  نوع  من  مقنن  جتاري 
طرف  من  وامل�شتغل  بوزريعة  العمودين  حي   25 :رقم  الكائن 

ال�شيد / لرجان ن�رص الدين

الو�سط:2020/08/27الو�سط:2020/08/27

الو�سط:2020/08/27 الو�سط:2020/08/27

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد 
لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه 

ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر 
الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�شيد بن راي�س جعفر ال�شاكن ب : 129 نهج 

�شالح بوعكوير اجلزائر . 
�شالم  وهم  اأبناءه  خالد  زكية  اأرملته   : وهم  حممد  �شالم  ورثة   : �شد 

ر�شيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�شام و مرمي .
و بناء على قائمة �رصوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�شبط 
القليعة يف 2017/10/10 حتت رقم 2017/21نعلن عن جل�شة  مبحكمة 
البيوع املربجمة لتاريخ 2020/10/05 على ال�شاعة احلادية ع�رص �شباحا 
مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه: قطعة ار�س تقع بقرية الرحمانية 
املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �شاحلة للبناء م�شاحتها ثالثة وع�رصون 
ار وت�شعني �شنتيار2.390 م² منف�شلة من ملكية اكرب م�شيد عيلها بناية 
مكونة من جمرد طابق ار�شي مق�شم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�س 
طريق  ال�شمال:  من   : التايل  النحو  على  وهي حمدودة  وبئر   حو�س   ،
.من  امللكية  ال�رصق:باقي  عر�شه05م.من  ممر   : اجلنوب  .من  والئي 
يهمه  من  لكل  و  دج   20.560.000،00 افتتاحي  ب�شعر   ، طريق  الغرب: 
حمكمة   �شبط  باأمانة  او  الق�شائي  املح�رص  مبكتب  االت�شال  االمر 

القليعة لالطالع على قائمة �رصوط البيع . 
املح�سر الق�سائي 

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد 
لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  لبيع عقار باملزاد العلني 
من  املمثلة  �س.ذ.م.م  والت�شدير  لال�شترياد  دحمان  بن  �رصكة  من/  بطلب 

طرف م�شريها  .
الكائن مقرها ب/ جتزئة 111 قطعة رقم 05 مركز طريق املقربة بئر توتة 

والتي تختارت موطنها عند عرواطي علي 04 �شارع احمد غرو�س القليعة 
�شد : عليوة �شماعني .

ال�شاكن ب : طريق اوالد فايت ال�رصاقة .
  2019/01/20 القليعة  حمكمة  لدى  املودع  البيع  �رصوط  قائمة  على   بناء 
 2020/09/07 ليوم  املوؤجلة  البيوع  جلل�شة  باحل�شور   2019/003 رقم  حتت 

على ال�شاعة : احلادية ع�رص �شباحا امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�شفه و امل�شاحة االجمالية . ح�شب عقد البيع : االأر�شية 9/1 
م�شاحتها  اأر�س  قطعة  من  ال�شيوع(  يف  مت�شاوية  ح�ش�س  �شمن  من  )ح�شة 
االجمالية 45 هكتار 25ار00�شار ح�شب املخطط املعد يف 1992/04/27 و 
التي تقع باملكان امل�شمى امل�شتثمرة الفالحية اجلماعية رقم 46 ، مزرعة 

االإخوة فلي�شي �شابقا القليعة دائرة القليعة والية تيبازة . 
طريق  عن  عقار  لبيع  جل�شة  عن  نعلن   ، دج   3.812.173،61 ب�شعرافتتاحي 
املزاد العلني  جلل�شة بوم 2020/09/07 على ال�شاعة : احلادية ع�رص �شباحا 
امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت 
ال�رصوط ان يت�شل مبكتبنا نحن املح�رص الق�شائي بالعنوان املذكور اعاله 

او لدى امانة �شبط  حمكمة القليعة

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد 
لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة 

اجلزائر  درارية  الدوفان   حي   07  : ب  مكتبه  الكائن 
الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطريق  االجتماعي  مقره  الكائن  ا�شهم  ذات  �رصكة  اجلزائر  اخلليج  بنك  من/  بطلب 
ال�رصاقة دايل ابراهيم املاأخوذ يف �شخ�س مديره العام القائم يف حقه اال�شتاذ براهيمي 

م�شطفى املحامي .
ا�س  الوحيد وذات امل�شوؤولية املحدودة امل�شماة دي  ال�شخ�س  �شد / املوؤ�ش�شة ذات 

اأقرو املمثلة من طرف م�شريها . 
الكائن مقرها االجتماعي : 111 اقامة املثلث ا�شطاوايل .

وال�شيد : جابري حمي الدين الكفيل العيني  . 
ال�شاكن ب : 25 فيال�شاطئ الغربي �شيدي فرج ا�شطاوايل .

بناء على قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة  بتاريخ 2019/06/12 حتت 
رقم 2019/08 .

و  اخلال�شة  املفرزة  امللكية  يف  يتمثل  االجمالية:  امل�شاحة  و  وو�شفه  العقار  تعيني 
ي�شمى  البناء  حديث  �شكني  جممع  �شمن  موجود  جتاري  ا�شتعمال  دو  ملحل  اخلا�شة 
ا�شطاوايل  بلدية  اقامة املثلثRESIDENCE LE TRIANGLE واقع يف تراب 
بالطابق االر�شي من  الدائرة االدارية لزرالدة والية اجلزائر م�شاحته 102 م² موجود 
للتق�شيم اخلا�س  الو�شفي  ( وهو ميثل احل�شة رقم 111 من اجلدول   J – م   ( العمارة 
باملجمع ال�شكني وامللكية امل�شرتكة بن�شبة ) 1000/20( من االجزاء امل�شرتكة املت�شلة 

باملحل  .
الف  وثمانون  وثمانية  مليون  وثالثون  �شتة   (. دج   36.088.416،00 افتتاحي  ب�شعر 
واربعمائة و�شتة ع�رص دينار (، نعلن عن جل�شة  لبيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك 
امام حمكمة  زوال   الواحدة   : ال�شاعة  ليوم 2020/09/14 على  املوؤجلة  البيوع  جلل�شة 
ال�رصاقة قاعة اجلل�شات رقم 02  . وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على 
دفرت ال�رصوط ان يت�شل مبكتبنا نحن املح�رص الق�شائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى 

امانة �شبط  حمكمة ال�رصاقة 

ال�سراقة  حمكمة  لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�ستاذ  مكتب 
جمل�س ق�ساء تيبازة 

الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جل�سة  بيع عقار باملزاد العلني 
بطلب من/ بنك اخلليج اجلزائر �رصكة ذات ا�شهم .

املختار موطنه  العام  �شخ�س مديره  املاأخوذ يف  ابراهيم  دايل  ال�رصاقة  بطريق  االجتماعي  الكائن مقرها 
مبكتب اال�شتاذ بوقرين حممد ر�شا املح�رص الق�شائي الكائن ب 07 حي الدوفان الدرارية القائم يف حقه 

اال�شتاذ براهيمي م�شطفى املحامي.
�شد : ال�رصكةات امل�شوؤولية املحدودة بروفال املمثلة من طرف ممثلها القانوين م�شريها .

الكائن مقرها ب : �شريابي بئر خادم اجلزائر .
و ال�شيد : بلعلى مراد ) كفيل عيني ( .

ال�شاكن ب : حي را�شي حميدة رقم 20 �رصاقة .  
بناء على قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة ال�رصاقة بتاريخ 2019/10/17 حتت رقم 2019/14 

تعيني العقار حمل البيع و و�شفه و م�شاحته االجمالية . 
والية   « لرمان  ا  »وادي  امل�شمى  ،املكان  العا�شور  بلدية  برتاب  كائنة  ار�س  : قطعة  البيع  ح�شب عقد    •   
،تبلغ م�شاحتها ثالثمائة واثنى ع�رص مرت مربع) 312م² (، ،وردت يف �شكل �شبه م�شتطيل حمدودة  اجلزائر 
، من  ال�رصق ملكية بن حمادي حممد  ، من اجلنوب احل�شة رقم 1 من  ال�شمال ممر عمومي  : من  كالتايل 
الغرب احل�شة رقم 3 ،م�شيد عليها بناية تتكون من طابق ار�شي ، طابق علوي و �شطح ، ترتبع على م�شاحة 
مائة وواحد وثمانني مرت مربع ) 181م²( بن�شبة 95 ٪ مبوجب رخ�شة البناء ال�شادرة عن بلدية العا�شور بتاريخ  

1992/09/16 حتت رقم 105/ اأ ع/92 .
بلدية  الرمان  وادي  باملكان امل�شمى  كائنة  ار�س  يتمثل يف قطعة  : عقار �شكني  تقرير اخلربة  ح�شب    •   

العا�شور اجلزائر ،م�شاحتها :312م² ،�شكلها الهند�شي �شبه م�شتطيل وحدودها كما يلي :
•  من ال�شمال :ممر عمومي –من اجلنوب : احل�شة رقم 1

•  من ال�رصق :ملكية بن حمادي حممد
•   من الغرب : احل�شة رقم 3

•  اما م�شتمالتها : فت�شمل قطعة االر�س حاليا على بناية بن�شبة اجناز 100٪ مكونة من 03 طوابق و�شطح 
بدون منفذ )بدون �شالمل( وهي كما يلي : 

•  طابق ار�س )R+0( مب�شاحة )250م²( يتكون من مدخل رئي�شي و مرابني مفتوحني على بع�شهما البع�س 
من الداخل و�شالمل لل�شعود للطابق العلوي 

•  طابق علوي اأول )R+1( مب�شاحة )180م²( ،يتكون من 06 غرف على �شكل مكاتب ) مقر ال�رصكة ال�شابقة( 
+ بهو كبري مب�شاحة 80م²+ حمام +مطبخ جمهزين+ �شطحني )Terrasses02( +بهو كبري مب�شاحة 20م² 

والثانية 30م² +�شالمل .
•  طابق علوي ثان )R+2( مب�شاحة )150م²( يتكون من 05 غرف + مطبخ + حمام + مرحا�س جمهزين 

نعلن عن جل�شة بيع عقار للجل�شة 2020/09/14 على ال�شاعة : الواحدة زواال  امام حمكمة ال�رصاقة قاعة 
اجلل�شات رقم 02 ب�شعر افتتاحي 86.926.000،00  دج. وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على 
دفرت ال�رصوط ان يت�شل مبكتبنا نحن املح�رص الق�شائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �شبط  حمكمة 

ال�رصاقة

 املح�سر الق�سائي 

املح�سر الق�سائي املح�سر الق�سائي

�إ�شهار

الو�سط:2020/08/27

تهنئة عيد ميالد
مدللة  ميالد  عيد  حلول  مبنا�سبة 

العائلة ال�سغرية " نوال حماين  "
عمرها  �سموع  من  �سمعة  واإطفائها 

اجلميل نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا
اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   « كرمية   « روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل 

لنا واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .
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ريا�ضة

خالدي يوؤجل عودة تدريبات الأندية اجلزائرية 
اأ�ضار وزير ال�ضباب والريا�ضة، �ضيدعلى خالدي 

على هام�ش اجتماع تراأ�ضه يف اإطار تبادل 
اخلربات مع الدول االفريقية االخرى يف 

جمال مكافحة جائحة كورونا اإىل ان الن�ضاطات 
الريا�ضية �ضت�ضتاأنف تدريجيا. 

جودي.ن 

وقال خالدي يف هذا ال�صدد »لقد 
�صمحنا لريا�صيي النخبة كمرحلة 
بغية  ن�صاطاتهم  با�صتئناف  اوىل 
الدولية  للمواعيد  التح�صري 
طوكيو  العاب  �صيما  ال  الهامة 
 2021 اىل  اجلت  والتي   ،2020
واالألعاب املتو�صطية 2021 والتي 

اجلت اىل غاية 2022«. 
الثانية  اخلطوة  بخ�صو�ص  اأما 
رفع  الو�صية  الوزارة  قررت  فقد 
هياكل  ن�صاطات  تعليق  اجراءات 
الريا�صي،  والتن�صيط  التنظيم 
والرابطات  للنوادي  ي�صمح  مما 

بتنظيم  الريا�صية  االحتاديات 
جمعياتها العامة ل�صنة 2019. 

االجراءات  »ان  الوزير  وا�صاف 
اللجنة  ذكرتها  التي  الوقائية 
اجلائحة  ملكافحة  الوطنية 
الريا�صي  للطب  الوطني  واملركز 
بحذافريها«  حترتم  ان  يجب 

خالل اجراء اجلمعيات العامة. 
للريا�صة  العامة  املديرية  وكانت 
والريا�صة  ال�صباب  لوزارة  التابعة 
جملة  ايام   10 منذ  بداأت  قد 
االحتاديات  مع  املحادثات  من 
الريا�صية منها احتادية كرة القدم 

بغية ا�صتئناف التدريبات. 
التي  املبادرة  هذه  خالل  ومن 

الوزارة  تريد  خالدي  اأطلقها 
وقته  يف  بامللف  التكفل  الو�صية 
من  االخ�رض  ال�صوء  انتظار  يف 
ال�صتئناف  املعنية  ال�صلطات 
وافتتاح  الريا�صية  الن�صاطات 
الريا�صية  الهياكل  خمتلف 

متعددة  وقاعات  مالعب  من 
الن�صاطات وم�صابح. 

املناف�صات  جممل  فاإن  للتذكري، 
التخ�ص�صات  جميع  يف  الريا�صية 
قد علقت منذ 16 مار�ص الفارط 

ب�صبب انت�صار جائحة كورونا. 

املجلة اجلزائرية لل�ضياحة و ال�ضفر العدد 4

مفاجاأة بريطانية

»بخاخ ح�شرات« قد يقتل فريو�س كورونا

  يف طبعته الثانية 2020

  اأ�شماء جزائرية يف ديوان »�شعر بال حدود«

يف  حديث  طبي  بحث  ك�صف 
موجودا  منتجا  اأن  بريطانيا، 
للح�رضات  طارد  بخاخ  يف 
ي�صتطيع اأن يقتل �صاللة فريو�ص 
توؤدي  التي  امل�صتجد  كورونا 
»كوفيد  مبر�ص  االإ�صابة  اإىل 
االأويل  البحث  19«واأو�صح 
الربيطاين  املعهد  عن  ال�صادر 

لعلم الدفاع والتكنلوجيا، اأن هذا 
بـ«�صيرتيوديول«  يعرف  املنتج 
باالأ�صا�ص  ا�صتخدامه  ويجري 
�صد البعو�ص، ومت ن�رض البحث 
عليه  يطلع  حتى  اأويل  ب�صكل 
اأن  اأجل  من  اآخرون،  علماء 
مالحظاتهم  و�صع  اإىل  يبادروا 

اأو ت�صويباتهم ب�صاأن النتائج.

اأن  �صنوات  منذ  املعروف  ومن 
يقتل  اأن  ي�صتطيع  املنتج  هذا 
عائلة  من  اأخرى  فريو�صات 
منها  ينحدر  التي  »كورونا« 
فريو�ص كورونا امل�صتجد، الذي 
يعرف اأي�صا با�صم »�صار�ص كوف 

2« احلايل .

من  الثانية  الطبعة  �صمت 
الكتاب العاملي امل�صمى ديوان 
»�صعر بال حدود 2020 » الذي 
�صي�صدر عن مركز ميزوبوتاميا 
عديد  �رضبيا  يف  الثقايف 
اجلزائرية  ال�صعرية  االأ�صماء 
اإىل جانب اأقرانهم من خمتلف 
البلدان العربية والغربية ح�صب 
ما ك�صف عنه �صاحب املبادرة 
العراقي  وال�صحفي  ال�صاعر 
عرب  الزبيدي«  �صعيد  »�صباح 
التوا�صل  مبوقع  �صفحته 

حيث  الفاي�صبوك  االجتماعي 
لل�صعراء  النهائية  القائمة  ن�رض 
امل�رضوع  هذا  يف  للم�صاركني 
به  جادت  ما  باأجمل  االأدبي 
والوطن  ال�صالم  عن  قريحتهم 
االأقالم  بني  ومن  واحلب 
اجلزائرية نذكر كل من :حورية 

اأيت اإيزم ،هدى طابو�ص .
وحيدة مريا رجيمي. �صامية بن 
،ا�صماء  بن حمودة  احمد.وفاء 
.�صعاد  زرقني  عقوين.وردة 
الزهراء  �صحنون.فاطمة 

حرقا�ص  حكيم  بولعرا�ص.زكي 
حميدة،�صليمة  بن  ،جميلة 
تلي،ليندة  مليزي،خديجة 
حب�صي،لزهر  كامل،اينا�ص 
دخان م�صطفى، حنان يو�صفية 
بلحرمة،حاجي عائ�صة عايدة، 
فوزية �صنة ،وردة اأيوب عزيزي، 
من  وغريها  حمادو�ص  �صورية 
الكلمة  جمال  يف  املبدعني 

املوزونة واملعربة ،
اأح�ضن مرزوق

اإح�شائيات وباء كورونا 
يف اجلزائر

اإ�ضابة   391 ال�ضحة:  وزارة      .
جديدة

.    ارتفاع اإجمايل اإ�ضابات كورونا 
اإىل: 42619

بكورونا  وفيات   09 ت�ضجيل      .
رحمهم اهلل

كورونا  وفيات  اإجمايل  ارتفاع     .
اإىل: 1465

.    حاالت ال�ضفاء اجلديدة : 299
.    ارتفاع اإجمايل حاالت ال�ضفاء 

اإىل: 29886
.    احلاالت املتواجدة يف العناية 

املركزة:28

بعد حتويل اأطبائهم اإىل م�ضلحة كوفيد

مر�شى ال�شرطان مب�شت�شفى 
البويرة �شاخطون

تي�ضم�ضيلت 

تذبذب يف التموين باملاء
 ب�شبع بلديات 

الذين  ال�رضطان  مر�صى  اأبدى 
م�صتوى  على  عالجهم  يتابعون 
ال�رضطانية  االأورام  م�صلحة 
بو�صياف«  »حممد  مب�صت�صفى 
ال�صديد  �صخطهم  بالبويرة  مبدينة 
تق�صي  التي  االإدارية  التعليمة  من 
الذين  اخلم�صة  االأطباء  بتحويل 
اإىل  عالجهم  على  ي�رضفون 
 19 كوفيد  مب�صلحة  املداومة 
اأكد  حيث   ، امل�صت�صفى  بذات 
ت�رضيحاتهم  يف  املر�صى  هوؤالء 

القرار  لهذا  املطلق  رف�صهم  لنا 
الذي و�صفوه باملجحف يف حقهم 
اإليهم  العدوى  انتقال  خطر  الأن 
الهالك  اإىل  بهم  توؤدي  وقد  واردة 
على  تعجز  �صعيفة  مناعتهم  كون 
مقاومة الفريو�ص يف حالة االإ�صابة 
حمدثونا  نا�صد  ال�صياق  ويف   ، به 
هذا  عن  العدول  املعنية  اجلهات 
عن  اخلطر  اإبعاد  اأجل  من  القرار 

مر�صى هذه امل�صلحة .
اأح�ضن مرزوق

بوالية  بلديات  �صبع  �صت�صهد 
اخلمي�ص  اليوم  تي�صم�صيلت 
باملاء  التموين  يف  »تذبذبا« 
�صيانة،  اأ�صغال  جراء  ال�رضوب 
االأربعاء  اأم�ص  به  اأفادت  ح�صبما 
للجزائرية  الوالئية  الوحدة 
التذبذب  هذا  �صيم�ص  و  للمياه. 
الذي �صيمتد من ال�صاعة التا�صعة 
�صباحا اإىل الرابعة م�صاء بلديات 
تي�صم�صيلت و�صيدي عابد وعماري 
واأوالد ب�صام واملعا�صم وخمي�صتي 

والعيون، ا�صتنادا اإىل ذات امل�صدر 
الذي اأرجع ذلك اإىل انقطاع للتيار 
حمطتي  م�صتوى  على  الكهربائي 
»كدية  ل�صد  و11   10 رقم  ال�صخ 
طرف  من  املربمج  الر�صفة« 
�رضكة »�صونلغاز« لتج�صيد اأ�صغال 
اإىل  الوحدة  ذات  واأ�صارت  �صيانة 
ال�رضوب  باملاء  التزود  عملية  اأن 
اإىل  �صتعود  املذكورة  بالبلديات 
انتهاء  بعد  مبا�رضة  طبيعتها 

اأ�صغال ال�صيانة. 

امل�ضادف ليوم عا�ضوراء

ال�شبت املقبل عطلة 
مدفوعة الأجر 

ليوم  امل�صادف  املقبل  ال�صبت  يوم  �صيكون 
لكافة  االأجر  مدفوعة  عطلة  عا�صوراء، 
م�صتخدمي املوؤ�ص�صات واالإدارات العمومية 
واخلا�صة  العمومية  والدواوين  والهيئات 
العمومية  املوؤ�ص�صات  م�صتخدمي  كذا  و 
ح�صب  القطاعات،  جميع  يف  واخلا�صة 
للمديرية  بيان  االأربعاء،  اأم�ص  به  اأفاد  ما 
العامة للوظيفة العمومية واالإ�صالح االإداري 
على  »يتعني  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
والهيئات  العمومية  واالإدارات  املوؤ�ص�صات 
ل�صمان  الالزمة  التدابري  اتخاذ  والدواوين 
ا�صتمرارية اخلدمة يف امل�صالح التي تعمل 

بنظام التناوب«.

البليدة

تن�شيب مندوب و�شيط 
اجلمهورية

تن�صيب  البليدة  بوالية  االأربعاء  اأم�ص  مت 
لو�صيط  والئيا  مندوبا  دوادي  من�صوري 
اجلمهورية و ذلك تطبيقا للمر�صوم الرئا�صي 
املوؤرخ يف 16 جويلية 2020 املت�صمن تعيني 
يف  اجلمهورية  لو�صيط  حمليني  مندوبني 
على  لل�صحافة  دوادي  اأو�صح  و  الواليات 
هام�ص مرا�صيم التن�صيب التي اأ�رضف عليها 
 ، الدين كربو�ص  للوالية، كمال  العام  االأمني 
يد  تقدمي  يف  »امل�صاهمة  على  �صيعمل  اأنه 

امل�صاعدة للمواطن و تقريبه من االإدارة«.

�ضكيكدة

عطب غريب للموزعات 
املالية؟ 

مدة  منذ  املالية  االآلية  املوزعات  تعرف 
التنمية  بنك  ،عرب  غريبا،ومتزامنا  عطبا 
املحلية و�صندوق التوفري واالحتياط،بكثري 
ال�صيولة  اأزمة  مع  الوطن،وذلك  مناطق  من 
وامل�صارف  البنوك  من  كثري  املالية،ففي 
تتعطل املوزعات،رغم تدخل اأجهزة الدولة 
وحماوالت  ال�صيولة  م�صاكل  يف  للتحقيق 
يهدد  ما  اأخرى،وهو  م�صكلة  حلها،لتظهر 
بني  العالقة  يعقد  و  االجتماعي  الدخول 
الدولة وال�صعب،فهل هناك اأياد خفية تلعب 
باملوزعات؟ وما �صبب تزامن عطبها؟،ميكن 
ب�صكيكدة  عزابة  مبدينة  البنوك  اأخذ 

كعينة،فهل يتدخل وزير املالية؟

ما   ، اجلزائري  الثقايف  الرتاث  تنوع  من   
تكاد تخلو جهة من خ�صو�صية ، من لبا�ص 
ممار�صة  اأو   ، تقليد  اأو  عادة  اأو  ماأكل  اأو 
تتفاخر  و  تتناقح  و  تتالقح   ، مهارة  اأو 
ت�صم  ثقافية  هوية  م�صكلة   ، بينها  فيما 
داخل  الوطنية  للمجموعة  االنتماء  اأوا�رض 
منظومة تراثية واحدة .  فما موقع تراث 
الثقايف غري املادي من اأحكام ال�صون التي 
بناء  املعتمدة   ، الدولية  االتفاقية  اأقرتها 
اجلل�صة  يف   ، الرابعة  اللجنة  تقرير  على 
احلادية و الع�رضون بتاريخ 17 اأكتوبر 2003 
ل�صنة  اليون�صكو  برنامج  من  امل�صتلهمة   ،
1997 املت�صمن اإعالن قائمة روائع الرتاث 

االإن�صاين ال�صفهي و الالمادي .
تعد  االتفاقية  هذه  من   17 للمادة  طبقا 
من    ، املادي  غري  للرتاث  متثيلية  قائمة 
طرف الدول االأطراف ، على اأ�صا�ص معايري 
اعتمدها يف جويلية 2008 ، اجلمعية العامة 

للدول االأطراف يف هذه االتفاقية .
غري  الثقايف  تراثنا  يف  عن�رض  من  فكم 
القائمة  ت�صمنته  و  بها  اعرتف  املادي 
يوم  كل  ن�صمع  نحن  و  ؟  للحماية  التمثلية 

اعتداء و نهب لرتاثنا .
الدولية  املنظمة  توفره  ما  على  ناهيك 
ن�صاطها  تو�صع  التي  الفكرية  للملكية 
و  التقليدي  الفكري  الرتاث  حلماية  ليمتد 
ال�صفهي  بالرتاث  يتعلق  الفلكوري و كل ما 
باعتباره اإرثا اإن�صانيا ، حيث ميتد التعاون 
بني املنظمة و اليون�صكو اإىل �صنة 1978 و 
الذي جت�صد �صنة 1995 يف اأربعة م�صاورات 
التعبري  اأ�صكال  حماية  حول  اإقليمية 
مت  حماية  بقرارات  لتخرج   ، الفلكلوري 
االعتداءات التي تقرتفها بع�ص الدول التي 
دون  جريانها  تراث  على  الوثوب  حتاول 
والبارحة   ، �رضق  فلكلور  من  فكم   ، حياء 
الرايح  )يا  اأغنية  اأن  بع�صهم  ادعى  فقط 
احلرا�صي  دحمان  للمرحوم  م�صافر(  وين 
اأنها مغربية ، و اللغط الذي اأثارته ق�صيدة 
)املنفرجة( بني اأهل الفن باملغرب و ليبيا 

وغريها من كنوز الرتاث .

قلم جاف

قبل اأن حتتفلوا 
احموا الرتاث

الوليد فرج



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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