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اأكد اخلبرياالأمني علي ربيج اأن توقيت االزمة 
احلالية يف ال�صحراء الغربية املحتلة لي�س عبثيا و 
اإمنا هو يف اإطار خمطط الإثارة اأزمة على احلدود 

اجلزائرية مت التخطيط لها من طرف املغرب 
باعتبار اأن احلرب و�صيلة لتحقيق الكثري من 

اال�صرتاتيجيات واالأهداف .

اأجمع خمت�صون يف االقت�صاد يف ت�رصيحات خ�صوا به  
»الو�صط« على اأن ال�صنة املقبلة �صتكون �صعبة ماليا 
واقت�صاديا ب�صبب االأزمة ال�صحية التي تعي�صها البالد 

جراء فريو�س كورونا، ويف ظل تراجع الطلب على 
النفط، وتراجع احتياطي ال�رصف.

تعتزم ال�صلطات الر�صمية يف اجلزائر اإطالق اأول 
م�رصع عمومي لالبتكار واملوؤ�ص�صات النا�صئة، والذي 

»يوفر التمويل والتكوين والتوجيه وكل ما حتتاجه 
ال�رصكات النا�صئة لبدء اأعمالها«، ح�صب الوزير 

املنتدب من جهته، اأكد القائم باالأعمال يف ال�صفارة 
االأمريكية باجلزائر، غواتام رانا.

على اإثر تلقي اأفراد املجموعة االإقليمية للدرك 
الوطني بتيبازة، لبالغ على الرقم االأخ�رص  10-55، 
من طرف اأحد م�صتعملي الطريق ال�رصيع الرابط 

بني مدينتي اجلزائر وتيبازة،مفاده اختطاف فتاة من 
طرف جمموعة من االأ�صخا�س على م�صتوى الطريق 

على منت مركبة.

تعترب مدينة مغنية الواقعة غرب تلم�صان على 
احلدود مع املغرب اأ�صهر مدينة حدودية يف 
اجلزائري اأرتبط اأ�صمها بالتهريب واملازوت 
املا�صية،  الع�رصية  فكثريا خالل  املخدرات 
من  كبرية  كميات  حجز  يوميا ن�صمع  فكنا 
من  االآالف  مبغنية وع�رصات  املخدرات 

لرتات الوقود بها يف طريقها اإىل املغرب. تعيني اأ�سغر عميد كلية على ال�سعيد الوطني

�س2

دق خمت�ضون يف ال�ضحة و الرتبية, يف ت�ضريحات خ�ضوا بها جريدة "الو�ضط", ناقو�س اخلطر بعد 
الرتفاع الرهيب يف عدد الإ�ضابات بفريو�س كورونا, والذي جتاوز عتبة األف اإ�ضابة قبل يومني, وقد 

عرف قطاع الرتبية انت�ضارا كبريا للفريو�س يف اأو�ضاط اجلماعة الرتبوية.

غياب الن�ضباط وتطبيق الربوتوكولت ال�ضحية 

 خمت�سون يف ال�سحة والرتبية يدقون ناقو�س اخلطر 

كلية العلوم الإن�ضانية بجامعة امل�ضيلة

رهانات النيوميديا

يوم ُي�ستعمل الفاي�سبوك 
ك�سالح �سلبي ؟ا

بقلم:جمال ن�ضراهلل
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غياب االن�صباط وتطبيق الربوتوكوالت ال�صحية 

 خمت�سون يف ال�سحة والرتبية يدقون ناقو�س اخلطر 
.    انت�صار كبري للفريو�س يف اأو�صاط اجلماعة الرتبوية

دق خمت�صون يف ال�صحة و الرتبية, يف ت�صريحات خ�صوا بها جريدة "الو�صط", ناقو�س اخلطر بعد االرتفاع الرهيب يف عدد االإ�صابات بفريو�س 
كورونا, والذي جتاوز عتبة األف اإ�صابة قبل يومني, وقد عرف قطاع الرتبية انت�صارا كبريا للفريو�س يف اأو�صاط اجلماعة الرتبوية.

اإميان لوا�س 

قرابة  بعد  اجلزائرية  املدر�سة  تعي�ش 
�سهر من الدخول املدر�سي لل�سنة احلالية 
كبري  انت�سار  ب�سبب  ا�ستثنائية  ظروفا 
املعلمني  اأو�ساط  يف   19 كوفيد  لفريو�ش 
والتالميذ، حيث جتد نف�سها اأمام حتدي 
الظروف  هذه  ظل  يف  الدرا�سة  موا�سلة 
وخطر الغلق، هذا الأمر الذي جعل عمال 
القطاع الرتبوي واأولياء التالميذ يتخوفون 
من ا�ستمرار انت�سار الوباء يف ظل الف�سل 
الربتوكول  جت�سيد  يف  امل�سجل  والعجز 

ال�سحي يف القطاع الرتبوي.

بوديبة
 العودة اإىل تعليق الدرا�صة لفرتة 

حمدودة واردة

كناب�ست  لنقابة  الر�سمي  الناطق  اأكد 
م�سعود بوديبة اأن فر�سية تعليق الدرا�سة 
لفرتة حمدودة واردة جدا ب�سبب النت�سار 
الرتبوية،  الأو�ساط  داخل  للوباء  الرهيب 
الربتوكول  تطبيق  عن  كلي  عجز  ظل  يف 
من  والعديد  الرتبوي  القطاع  يف  ال�سحي 

القطاعات الأخرى.
واعترب يف ت�رصيح خ�ش به »الو�سط« 
املدار�ش  غلق  اإىل  العودة  ميكن  اأنه 
غياب  ظل  يف  حمدودة  لفرتة 
والب�رصية،  املادية  الإمكانيات 
بفريو�ش  الإ�سابات  عدد  وارتفاع 
الرتبوية،  اجلماعة  داخل   19 كوفيد 
توفري  الغلق يف  فرتة  ا�ستغالل  �رصط 
نف�ش  اإىل  العودة  لتفادي  الإمكانيات 

الو�سع .
ولفت الأمني الوطني املكلف بالإعالم 
لأ�سالك  امل�ستقل  الوطني  باملجل�ش 
اإىل  الكالم  اأن  بوديبة  م�سعود  الرتبية 
الرتبوية  واملوؤ�س�سات  املدار�ش  غلق 

اأن املرحلة تقت�سي  �سابق لأوانه، م�سريا 
والب�رصية  الإمكانيات املادية  توفري كافة 
ال�سحية  الربوتكولت  لتج�سيد  الالزمة 

والوقائية واملخططات ال�ستثنائية.
بالإعالم  املكلف  الوطني  الأمني  وذكر 
لأ�سالك  امل�ستقل  الوطني  باملجل�ش 
كانت  نقابته  اأن  بوديبة  م�سعود  الرتبية 
 7 بعد  املدر�سي  الدخول  ل�سالح  ترافع 
توفري  �رصط  الدرا�سة،  تعليق  عن  اأ�سهر 
تفاديا  والب�رصية،  املادية  الإمكانيات 
داخل  الوباء  ظهور  م�سكل  يف  للوقوع 

الو�سط الرتبوي.
كناب�ست  لنقابة  الر�سمي  الناطق  وعرب 
املحلية  ال�سلطات  غياب  من  اأ�سفه  عن 
م�ستوى  على  خا�سة  بدورها  القيام  عن 
اأي  وانعدام  البتدائية  املدار�ش 
املعنية  امل�سالح  قبل  من  ا�سرتاتيجية 
اأن   م�سريا  احلالت،  بهذه  للتكفل 
املوؤ�س�سات الرتبوية تعي�ش ظروفا �سعبة 
املادية  لالإمكانيات  الكلي  �سبه  لالنعدام 
الأزمة  عمق  من  زاد  ما  وهذا  والب�رصية 

ال�سحية .
اللتزام  ل�رصورة  بوديبة  م�سعود  ورافع 
باعتبار  ال�سحي،  الربتوكول  بتج�سيد 
اأفراد  يحمي  الذي  الوحيد  ال�سبيل  اأنه 
خطر  من  والتالميذ  الرتبوية  اجلماعات 
ال�سنة  �سريورة  على  ويحافظ  العدوى 

الدرا�سية.
الرتبوي  القطاع  اأن  بوديبة  م�سعود  وذكر 
وحوايل  تلميذ  ماليني   10 من  اأكرث  ي�سم 
مليون م�ستخدم على م�ستوى قطاع الرتبية 
الوطنية، م�سددا اأن الو�سع يقت�سي التكفل 

بتوفري  الرتبوية،  باملوؤ�س�سات  الفعلي 
الربوتوكولت  لتج�سيد  امل�ستلزمات 
ال�سحية من جهة، توفري املنا�سب املالية 
لتج�سيد باأريحية املخططات ال�ستثنائية 

التي تبنتها الدولة ملجابهة الوباء.
عبد الفتاح خريجه

نطالب بتعليق الدرا�صة اإىل 
منت�صف دي�صمرب

الّنقابة  لدى  بالت�سال  املكلف  دعا 
الوطنية للم�رصفني وامل�ساعدين الرتبويني 
الدرا�سة  تعليق  اإىل  خريجه  الفتاح  عبد 
غري  الرتفاع  اأمام  دي�سمرب  منت�سف  اإىل 
بفريو�ش  املوؤّكدة  للحالت  امل�سبوق 
وتوكول  الربرٌ راجعة  مرٌ مع   ،  19- كوفيد 
حي يف املدار�ش وا�ستدراك  الوقائي ال�سّ

النقائ�ش املرٌ�سجلة فيه.
»الو�سط«  به  خ�ش  ت�رصيح  يف  ونبه 
بخ�سو�ش انت�سار عدد الإ�سابات بفريو�ش 
م�سريا  الرتبوية،  اجلماعة  داخل  كورونا 
نعي�ش  اأّننا  اإىل  ت�سري  العلمّية  الدلئل  اأن 
املوجة الثانية من وباء كوفيد-19 وهو ما 

يتطلب اإجراءات وقائية �سارمة .
اإىل  الّدرا�سة  بتعليق  خريجه  وطالب 
ومراجعة   ،2020 دي�سمرب  �سهر  منت�سف 
التو�سيات الواردة يف الربوتوكول الوقائي 
�سيما  ل  النقائ�ش  وا�ستدراك  ال�سحي 

وكذا  التنظيمية،  بالآليات  منها  املتعلقة 
اإجناحه  على  للم�رصفني  املهنية  احلقوق 
امل�ساعدين  �سلكي  خا�سة  ميدانيا 
املهام  بتحديد  الرتبويني  وامل�رصفني 
مع  للعمل،  الأ�سبوعي  والن�ساب  بدقة 
تاأدية  عند  املخاطر  منحة  اقرتاح 
يف  الأّول  ال�سف  كونهم  املهام 
املوؤ�س�سات الرتبوية الذي يتعامل مع 

الأولياء والتالميذ .
ي�ستحيل  اأنه  اإىل  املتحدث  ولفت 
والإيجابي  الفّعال  التطبيق 
حي  ال�سّ الوقائي  للربوتوكول 

 2021-2020 الدرا�سي  للمو�سم 
يف  الإمكانيات  نق�ش  ب�سبب 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  العديد 
البتدائية  املدار�ش  يف  وخا�سة 
واملتو�سطات ونق�ش التاأطري يف 

البع�ش منها.
اليا�س مرابط

اأنا مع اال�صتمرار �صرط الت�صديد 
على تطبيق الربتوكول ال�صحي

ال�سحة  ممار�سي  نقابة  رئي�ش  انتقد 
العمومية اإليا�ش مرابط دعوات تعليق 

الدرا�سة وغلق  املدار�ش الرتبوية ب�سبب 
الفريو�ش  وانت�سار  الإ�سابات  ارتفاع عدد 
مع   اأنه  م�سددا  الرتبوية،  الأو�ساط  داخل 
على  الرتكيز  �رصط  الدرا�سة  ا�ستمرار 
اجلانب الوقائي من خالل الردع والرقابة 
ظل  يف  ال�سحي  الربتوكول  تطبيق  يف 

منذ  اأزمات  تعرف  منظومة �سحية ه�سة 
�سنوات على حد قوله.

عن  »الو�سط«  به  خ�ش  ت�رصيح  يف  وعرب 
موؤكدا  الدرا�سة،  تعليق  اإىل  العودة  رف�سه 
اأن غلق املدار�ش قرار غري موؤ�س�ش على 
مرجعا  وقائية،  وطبية  �سحية  اعتبارات 
كورونا  بفريو�ش  الإ�سابات  عدد  ارتفاع 
الإجراءات  والتزام  احرتام  عدم  اإىل 
املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  الوقائية 
بالربتوكولت  معنية  وقطاعات  والهيئات 

ال�سحية.
الدول  من  العديد  اأن  اإىل  مرابط  ولفت 

ب�سبب  الوفيات  اآلف  ت�سجل  الأوروبية 
الدرا�سة،  تعلق  مل  ولكنها    19 كوفيد 
احلجر  فر�ش  اإىل  توجهت  اأنها  م�سريا 
ا�ستمرار  على   واملحافظة  ال�سحي 
املوبوءة  املناطق  بع�ش  اإل  الدرا�سة، 

فيها  تطلب  الو�سع التي 

تعليق الدرا�سة.
ال�سحة  ممار�سي  نقابة  رئي�ش  ورافع 
�سحي  حجر  فر�ش  ل�سالح  العمومية 
ب�سبب  القطاعات  جميع  على  �سامل 
ال�سحي،  الربتوكول  تطبيق  يف  الف�سل 
الربوتكولت  تطبيق  يف  اأ�سكك  قائال:« 

ال�سحية واملخططات ال�ستثنائية ».
تنفيد  عدم  ا�ستمرار  من  مرابط  وحذر 
احرتام  وعدم  ال�سحي  الربتوكول 
الإجراءات الوقائية، قائال :«من م�سلحتنا 
الأنفع  الوقاية،  لإجراءات  المتثال 
ارتداء  وكذا   امل�سافة  احرتام  للمواطن 
احلالة  هذه  على  بقينا  اإذا  الكمامات، 
م�ستقبال،  احلالت  عدد  اأكرث  �سرتتفع 
اإىل  العودة  على  جمربين  و�سنكون 
التبعات القت�سادية  احلجر الكلي مع كل 
والجتماعية«. وحذر مرابط من تداعيات 
عدم احتواء الو�سعية الوبائية، م�سددا على 
�رصوط توفري الإمكانيات و�رصوط اإجناح 
لالإجراءات  والمتثال  الوبائي  املخطط 
الوقاية وتبني خمطط عملي على م�ستوى 
فيه  مبا  وال�ست�سفاء  والعالج  الت�سخي�ش 

كل متطلبات العناية امل�سددة.
من  العديد  ان�سحاب  من  وا�ستغرب 
اجلماعات  راأ�سها  على  القطاعات 
املحلية والبلديات وقطاع ال�سلك الأمنية 
التي كانت معنية بتنفيذ املخطط الوبائي 
لفتا  التوعوي،  التح�سي�سي  العمل  من 
لعدد  بالن�سبة  ال�سحي  الربتوكول  اأن 
واأن  ورق  على  حربا  بقي  القطاعات  من 
الأغلبية ال�ساحقة ل تلتزم بتج�سيده، ويف 
:«ان�سحاب  املتحدث  قال  ذاته،  ال�سياق 
بتنفيذ  املعنية  القطاعات  خمتلف 
وال�سهر  الوبائي  املخطط  وتطبيق 
والوقائية  التح�س�سية  احلملة  على 
على  والردع  باملراقبة  واملكلفة 
امل�ستوى الفردي وعلى م�ستوى و�سائل 
النقل والقطاع التجاري والإدارات، ل 
دورية  ولقاءات  حت�سي�سي  عمل  يوجد 

ول  حتى خرجات ميدانية.
واأ�ساف املتحدث: »كما اأن العودة اإىل 
اإقامة الأعرا�ش واحلفالت، والتجمعات 
خالل حملة الرتويج مل�سودة للد�ستور 
التي اأقيمت رغم اأنها ممنوعة كان �سببا 
اأن  اإىل  الإ�سارة  الفريو�ش، وجتدر  لتف�سي 
داخل  التهوية  فيه  تنق�ش  ال�ستاء  ف�سل 
الطق�ش،  برودة  بفعل  املغلقة  الأماكن 
الأمرا�ش  مبو�سم  معروف  ال�ستاء  وف�سل 
الفريو�سية وهذا عامل ي�ساهم يف انتقال 

العدوى ».

لنقابة  الر�صمي  الناطق  " اأكد 
كناب�صت م�صعود بوديبة اأن فر�صية 

تعليق الدرا�صة لفرتة حمدودة 
واردة جدا ب�صبب االنت�صار الرهيب 
للوباء داخل االأو�صاط الرتبوية, يف 

ظل عجز كلي عن تطبيق الربتوكول 
ال�صحي يف القطاع الرتبوي والعديد 

من القطاعات االأخرى"

باالت�صال  املكلف  "دعا 
لدى الّنقابة الوطنية للم�صرفني 

وامل�صاعدين الرتبويني عبد الفتاح 
خريجه اإىل تعليق الدرا�صة اإىل 

منت�صف دي�صمرب اأمام االرتفاع غري 
امل�صبوق للحاالت املوؤّكدة بفريو�س 

وتوكول  راجعة الربرٌ كوفيد 19- , مع مرٌ
حي يف املدار�س وا�صتدراك  الوقائي ال�صّ

النقائ�س املرٌ�صجلة فيه"

A
PP

ل/
ال

: ب
ير 

�صو
ت



اخلمي�س 19 نوفمرب 2020  املوافـق  لـ 04  ربيع الثاين   1442ه 24 �ساعة3
موؤ�س�سات عجزت عن توفري و�سائل الوقاية والتعقيم 

جدل حول موا�سلة فتح املدار�س 
.   غليان يف القطاع واأولياء مينعون اأبنائهم من املدر�سة

�سهدت نهار اأم�س اال�سرة الرتبوية ان�سقاقا كبريا حول ا�ستمرار فتح املدار�س وغياب الو�سائل واللوازم يف تطبيق 
الربوتوكول ال�سحي باملدار�س التي حتولت اىل بوؤر النت�سار الوباء  بفعل ا�ستحالة التحكم  يف التالميذ يف ال�ساحة 

ودورات املياه ، االأمر الذي جعل  بع�س النقابات تنادي بغلق املوؤ�س�سات الرتبوية وحتمل ال�سلطات امل�سوؤولية كاملة  يف 
اأرواح الطواقم الرتبوية والتالميذ ، يف حني  جند اأن العديد من االولياء قد منعوا ابنائهم بااللتحاق باملدر�سة ، يف 

حني ترافع جمعيات اأولياء التالميذ وبع�س النقابات ملبداأ حتمية موا�سلة التدري�س واإنقاذ ال�سنة الدرا�سة .

حممد بن ترار

حملت نقابة  الكال  جهتها  من 
ال�سلطات املركزية ووزارة الرتبية 
امل�س�ؤولية كاملة  يف تف�سي فريو�س 
الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات  داخل  كرونا 
وراء  ا�ستحالة التحكم يف التالميذ 
وغياب الربوتك�ل ال�سحي ، وف�سل 
و�سائل  ت�فري  يف  امل�ؤ�س�سات 
ال�قاية وتعقيم امل�ؤ�س�سات يف ظل 
املدار�س  تعرفه  الذي  ال�سغط 
وامل�ؤ�س�سات الرتب�ية ، من جهتها 
لعمال  ال�طنية  النقابة  دعت 

اإىل  احلك�مة   « الأ�سنتي�   « الرتبية 
و�سامل  كامل  غلق  اإجراء  اتخاذ 
ظل  يف  الرتب�ية،  للم�ؤ�س�سات 
ا�ستمرار انت�سار فريو�س ك�فيد-19 
، وعربت النقابة يف بيان �سدر يف 
اأعقاب اجتماع مكتبها ال�طني عن 
ال��سع  تفاقم  ا�ستمرار  من  قلقها 
وزيادة الإ�سابات بفريو�س ك�رونا، 
الذي يقابله النق�س يف الإمكانات 
ال�رضورية  والإجراءات  وال��سائل 
لل�قاية منه ، هذا وا�سارت النقابة 
الفريو�س  انت�سار  ت�سجيل  مت  انه 
يحدث  م�ؤ�س�سة،   50 من  اأكرث  يف 

هذا يف ال�قت الذي تدع�  جمعية 
امل��سم  انقاذ  اىل  التالميذ  اأولياء 

وتفادي ال�سنة البي�ساء .
هذا ويعي�س قطاع الرتبية بال�ليات 
�ساخن  �سفيح  الغربية على 
بفعل  كثافة التدري�س لدى املعلمني 
باملدار�س البتدائية  الذين دخل�ا 
اأمام  واحتجاجات  ا�رضاب  يف 
الرتبية  مهددين  مديريات 
بالت�سعيد م�ؤكدين اأن املعلم ان�سان 
تنامي  ظل  يف  اآلة خا�سة  ولي�س 
النقل  وت�قف  الكرونا  فريو�س 
من  التعيني وغريها  مراكز  وبعد 

التي  تهدد  البيداغ�جيا  امل�ساكل 
،هذا  اجلزائرية  املدر�سة  بتفجري 
تتبنى  نقابات  انها  ثالث  واأكدت 
ال�رضاب يف قطاع الرتبية  مطالبة 
اأجل  من  بالتدخل  الرتبية  وزارة 
و�سع ت�زيع زمني مالئم  للمعلمني 
والأ�ساتذة وتفادي عملية  الهروب 
اللغة  اأن  معلمي  حيث  الأمام  اإىل 
ي�ميا  العربية  تفاجئ�ا بعملهم 
من الثامنة اإىل اخلام�سة والن�سف 
ي�م  وحتى  الأ�سب�ع  اأيام  طيلة 
ال�سبت الذي ينعدم فيه النقل وفيه 
عائالت،  اأمهات واأرباب  معلمات 

من  العديد  يجد  اآخر  جانب  من 
املعلمني والأ�ساتذة  الذين يعمل�ن 
يف وليات خارج نطاق اقامتهم يف 
غياب  بفعل  جدا  �سعبة  و�سعيات 
اثر  ما  النقل  و�سع�بة  القامة 
هذا   ، اخلا�سة  حياتهم  على  �سلبا 
وليات  الحتجاجات  �سملت  وقد 
وهران،تلم�سان ، بلعبا�س ، �سعيدة 
مت��سنت  ،عني  غليزان   ، �سلف   ،
ولية  اإىل  بالإ�سافة  ،وم�ستغامن 
املحتج�ن  يطالب  ، حيث  تيارت 

اأمام مديريات  جتمهروا  الذين 
ال�زارة  حلل  بتدخل  الرتبية 
الإ�سكال ، لأنهم يرف�س�ن التف�يج 
الذي  املعلم  �سحة  على ح�ساب 
اآخر  ، من جانب  اآلة  اإىل  �سيتح�ل 
اكتظاظا  املدار�س  اأغلب  تعرف 
املطهرة  امل�اد  قلة  و�سط  كبريا 
بروت�ك�ل  تطبيق  وظروف 
ال�قاية ما يهدد بكارثة �سحية  قد 

تع�سف بالآلف .

تذمر وا�سع مل�ستخدمي قطاع الرتبية باجللفة النعامة

ف�سيحة تهز مديرية الرتبية لوالية تلم�سان 

فيدرالية اجلمعيات تهنئ
 مديرية الرتبية 

ب�سبب تاأخر �سرف الرواتب وت�سوية املخلفات 

توقيف 11 م�سرفا تربويا بعد 10 اأ�سهر من العمل 

النعامة  ب�لية  الرتبية  مديرية  بذلت 
الدخ�ل  بداية  منذ  جبارة  جمه�دات 

املدر�سي اجلديد  
الربوت�ك�ل  تطبيق  يف  اأ�سا�سا  متثلت 
الرتب�ية،  امل�ؤ�س�سات  كامل  عرب  ال�سحي 
وحث التالميذ على �رضورة التقيد بجميع 
الإجراءات املتخذة يف هذا ال�ساأن للحفاظ 
على  احلر�س  و  و�سالمتهم  �سحتهم  على 
ارتداء  اجبارية  مع  وت�عيتهم  ت�جيههم 

الكمامات      
ب�لية  اجلمعيات  فيدرالية  جهتها  من 
النعامة رفقة اأولياء التالميذ اأ�سادوا جميعا 
الرتبية  قطاع  حققا  التي  الن�عية  بالقفزة 
الرتتيب  العام  يف  ال�لية  م�ست�ى  على 
النتائج  ن�سبة  حيث  من  الرتبية  ملديريات 
اليجابية املحققة خالل امل��سم املا�سي، 
و  معروفة  وليات  املديرية  ناف�ست  اين 
ترتيب  حتقيق  على  ال�سيطرة  لها  �سبق 
الأولياء  اثنى  كما   ، ط�يلة  جيد  ل�سن�ات 
ط�اقم  كل  و  الأ�ساتذة  جمه�دات  على 
و  اداريني  و  مدراء  الرتب�ية  من  املرافق 
اجلبارة  جمه�داتهم  على  مهنيني  عمال 

نتائجها  كانت  الدرا�سية  التي  ال�سنة  طيلة 
النعامة من  ولية  ما حققته  اأن  و   ، جيدة 
نتائج يع�د الف�سل فيها اىل  مدى حر�سهم 
عبد  الرتبية  مدير  ين�س�ا  اأن  دون  ال�سديد 
القادر اأوبلعيد الذي كانت له مل�سة خا�سة 
متابعته  و  وق�فه  الجناز  نظري  هذا  يف 
لعبت  و  هذا  الرتبية،  لقطاع  امل�ستمرة 
كبريا  دورا  الرتبية  مبديرية  الإعالم  خلية 
ان�سغالت  نقل  و  التح�سي�س  عمليات  يف 
النقائ�س  كل  معاجلة  و  القطاع  منت�سبي 
فقد  الرتبية  مديرية  اأما  املطروحة.  
حر�س  اإىل  املمتازة  النتائج  هذه  اأرجعت 
يبخل  مل  الذي  ال�لية  وايل  ت�جيهات  و 
كلما  امل�ساعدة  للقطاع  يد  تقدمي  يف 
ا�ستدعت ال�رضورة ذلك و الف�سل كله  ي�ؤكد 
عبد القادر اوبلعيد مدير القطاع يرجع اىل 
يف  نداءه  م�جها  اجلميع،  جه�د  تظافر 
الأخري اإىل جميع اأولياء التالميذ مب�ساعدة 
هذا  مع  والتعاي�س  املتمدر�سني  ابنائهم 
الظرف ال�سحي، و اغتنام اأوقات الفراغ يف 

املطالعة والهتمام بالدرا�سة. 
ابراهيم �سالمي 

ال�طنية  للنقابة  ال�لئي  املكتب  اأ�سدر 
امل�ستقلة لأ�ساتذة التعليم البتدائي بيان 
اجللفة  ولية  ووايل  الرتبية  ل�زير  م�جه 
ن�سخة  على  ال��سط  جريدة  حت�سلت 
امل�ساكل  اأبرز  البيان  عدد  حيث  منه، 
الرتبية ل�سيما،  يتخبط فيها قطاع  التي 
ال�سهرية  الرواتب  �رضف  يف  تذبذب 
وكذا  لدخ�له  ثابت  ي�م  ت�سجيل  وعدم 
عدم ت�س�ية خملفات الرواتب واملردودية 
 ،  2020  ،2019  ،2018 �سن�ات  بعن�ان 
ا�سافة ملخلفات الدرجات املعطلة منذ 

�سنة 2017 واىل غاية ي�ما هذا.
هذا اىل جانب عدم ت�س�ية فارق الدرجة 
�سنة  اىل   2010 �سنة  من  املردودية  يف 
املنح  مب�ستحقات  ماتعلق  و   2020
�سنتي  املتاأخرين  والتمدر�س  العائلية 
2017 و 2018 و خملفات الرواتب اخلا�سة 
باأ�ساتذة املدار�س العليا من �سنة 2019 و 

.2020
كما ي�سري بيان النقابة ال�طنية امل�ستقلة 
لأ�ساتذة التعليم البتدائي اىل عدم ت�س�ية 
املك�ن  ا�ستاذ  لرتبة  الرتقية  خملفات 
رواتب  �رضف  تاأخر  و  رئي�سي  وا�ستاذ 
الحتياطية  بالق�ائم  اخلا�سة  الت�ظيف 

بعن�ان �سنتي 2019 و 2020.
من جهة اأخرى، علمت جريدة ال��سط من 
املخلفات  اجمايل  باأن  م�ث�قة  م�سادر 
بعن�ان ال�سنة املالية 2020 بلغت اأكرث من 
مديرية  م�ست�ى  على  �سنتيم  مليار   240
 35461 باإجمايل  اجللفة  ل�لية  الرتبية 
ملف معلق مل يتم ت�س�يته اىل غاية ي�منا 
اجلدد  بامل�ظفني  التكفل  ت�سمل  هذا، 
وم�ستحقات الرتقيات يف الرتبة والدرجة 
واملنح العائلية ا�سافة اىل رواتب واج�ر 
املتعاقدين،   و  امل�ستخلفني  ال�ساتذة 
هذا مايفيد باأن ت�س�ية املخلفات العالقة 

الرتبية  قطاع  وم�ستخدمي  مل�ظفي 
بت�فري  وزاري  قرار  اىل  حتتاج  بال�لية 
هذا  لغلق  الكافية  املالية  العتمادات 

امللف وت�س�يته نهائيا.
قطاع  م�ظفي  معاناة  ت�ستمر  وعليه، 
ت�س�ية  يف  اجللفة  ب�لية  الرتبية 
م�ستحقاتهم و�رضف رواتبهم دون تاأخري، 
القطاع  بالرغم من تلقي م�ستخدي هذا 
اآخرها  بت�س�يتها  وع�د  لعدة  احل�سا�س 
وايل  طرف  من  الفارط  �سبتمرب  �سهر 
ال�لية خالل لقاءه مع ال�ساتذة املكلفني 
الباكال�ريا  �سهادة  امتحانات  بت�سحيح 
املحتجني  ال�ساتذة  امام  �رضح  حيث 
املالية  للملفات  مكتب  فتح  اقرتاح  بان 
مبديرية الرتبية اأمر مقب�ل، واأنه �سيعمل 
منذ  املالية  املخلفات  م�سكلة  حل  على 

2011 اإىل غاية 2020.
اجللفة : حممد �سبع

تلم�سان  ولية  من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
اجلامعي  ت��سيع  املركز  تقرر  قد  انه 
ار�سية  قطعة  وتخ�سي�س  مغنية  ملدينة 
بغية بناء  هكتار    20 على  ترتبع  هامة 
واإقامات  جديدة  بيداغ�جية  مقاعد 
اجلامعي  املركز  تعزيز  جامعية بغية 
ي�ؤهلها  قد  ما  جديدة ،وه�  بتخ�س�سات 
خلفية  على  امل�ستقبل  يف  اإىل جامعة 

مراجعة الت�سنيف .
ومن اأجل ذلك فقد وقف مدير التجهيزات 
على  املقاطعة  رئي�س  رفقة  العم�مية 
طرف  من  اختيارها  مت  التي  الأر�سية 
اأر�سية  تخ�سي�س  بهدف  ال�لئية  اللجنة 

مغنية  ببلدية  اجلامعي  املركز  لت��سعة 
دفرت  حت�سري  يف  اأوىل  كمرحلة  و�سنبداأ   ،
يف  وطنية  م�سابقة  عن  الإعالن  �رضوط 
الهند�سة املعمارية لدرا�سة ومتابعة 2000 
مقعد بيداغ�جي مع اإقامة جامعية ب500 
�سيتم  الدرا�سة  ا�ستكمال  وبعد  �رضير، 
الإجناز  عمليات  لت�سجيل  ملف  تقدمي 
لهذه امل�ساريع التي تتبعها م�ساريع اأخرى 
ومدرجات  تخ�س خمابر ومطعم جامعي 
من اأجل فتح تخ�س�سات جديدة للنه�ز�س 
التي  مغنية  مبدينة  العلمي   القطب  بهذا 

�سبق لها زان اجنبت عدة قامات علمية .
حممد بن ترار

م�سابقة الجناز 2000 مقعد بيداغوجي و500 �سرير 

تخ�س�س 20 هكتارالتو�سيع املركز 
اجلامعي مغنية  

تلم�سان  ل�لية  الرتبية  تعي�س مديرية 
على وقع الف�سائح املتتالية والتي تك�سف 
يف  كفاءة اإطاراتها  وعدم  الت�سيري  �س�ء 
ال�قت  الب�رضية  ففي  م�اردها  ت�سيري 
بحرية  من متقن  ليزال اأ�ستاذان  الذي 
قرار م�ق�ف�ن منذ 3 اأ�سهر دون اإحالتهم 
،وت�قيف  الأع�ساء  املت�ساوية  جلنة  على 
اإرجاع  وكذا   ، �سنة   14 ملدة  اأخر  ا�ستاذ 
اأ�ساتذة ارتكب�ا اأخطاء مهنية خطرية اإىل 
خطرية  منا�سبهم انفجرت ق�سية 
بطريقة  تربية  11 م�رضف  تخ�س ت�قيف 
تبني  تعيينهم  التي  مقررات  مهينة واإلغاء 
انها غري قان�نية بعد 10 ا�سهر من العمل 

يف امليدان دون دفع رواتبهم. 
الذين  الرتب�ي�ن  امل�ست�سارون  ه�ؤلء 
�سبق ملديرية الرتبية ا�ستدعتهم و�سلمت 
ال�سنة  من  ن�فمرب  مند  التعيينات  لهم 
تن�سيبهم  حماظر  ا�ستلم�  املا�سية و 

ليتم  راتب  دون  ا�سهر   10 ملدة  وعمل�ا 
اإبالغهم  �سبتمربو   3 ي�م  ا�ستدعائهم 
اوت   19 ي�م  املدونة  تعييناتهم  باإلغاء 
اداري  باأنه خطاأ  ويربرون طردهم   2020
يف  العم�مي  ال�ظيف  م�سالح  اكت�سفته   ،
ان  تبني  حيث   ، البعدية  الرقابة  اإطار 
القائمة  من  اأخذهم  مت  ال11  امل�رضفني 
بعدما  ت�ظيفهم  وتقرر  الحتياطية 
اأغلبهم من منا�سبهم ال�سابقة يف  ا�ستقال 
قطاعات خمتلفة للعمل يف قطاع الرتبية 
عمل  دون  اأنف�سهم  م�رضدين  ليجدوا 
ظل  ت�اط�ؤ  منهفي  بريئ�ن  هم  خطا  يف 
مديرية  مع  النقابات  بع�س  كبريبني 
امل�ؤ�س�سات  بني  رهيب  و�سك�ت  الرتبية 
ل  كي  ق�سيتهم  على  املالية  والرقابة 
يف�سح اأمرهم ،والذين هم الي�م يطالب�ن 
التدخل  الأول  وال�زير  الرتبية  من وزير 
وفتح  عنها  والتحري  الق�سية  هده  يف 

الرتبية  مديرية  ت�سيري  يف  معمق  حتقيق 
فيها وكرثت  الف�ساد  تلم�سان التي ع�س�س 
 ، الأبرياء  بحق�ق  مت�س  الأخطاء التي 
هذا ومن اأجل التاأكد من حقيقة الق�سية 
ك�سف اأحد  الرقابة اأين  مب�سالح  ات�سلنا 
اإطارات  الق�سية �سببها  اأن  اإطاراتها 
قرار  قامت بتف�سري  التي  الرتبية  مديرية 
من  الق�ائم الحتياطية  ا�ستغالل  فتح 
الذي  ال�قت  ففي  اخلا�س،  منظ�رها 
الق�ائم  لالأ�ساتذة  فتح  على  القرار  ن�س 
تفتحه  الرتبية  مديرية  راحت  فقط 
ويتحمل  قان�ين  غري  وه�  للم�رضفني 
امللف  ترتيبات  الرتبية  مديرية  اطارات 
واأمام هذا  هذا   ، ب�سبب خطاأهم  الفادح 
دون  مطرودين  م�رضفا   11 يبقى  ال��سع 
دفع حتى رواتبهم ل11 �سهرا ق�س�ها يف 

اخلدمة الفعلية.
حممد بن ترار
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اإميان لوا�س 
 هارون عمر

�صنة 2021 �صتكون �صعبة ماليا واقت�صاديا

ال�سنة  اأن  عمر  هارون  االقت�سادي  اخلبري  توقع   
ماليا  اجلزائر  على  �سعبة  �ستكون  املقبلة 
واقت�ساديا ب�سبب فريو�س كورونا وتراجع الطلب 
احتياطي  تراجع  ذلك  اىل  ي�ساف  النفط،  على 
م�ساكل  اأمام  يجعلنا  ذلك  اأن  اإىل  الفتا  ال�رصف، 
اقت�سادية مل تخ�س�س لها احلكومة احلالية خطة 

عمل وا�سحة من اأجل جتاوزها 
وقال هارون عمر يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط« 
كل  على  �سعبة  �ستكون  القادمة  »ال�سنة  اأن 
االقت�ساديات الدولية وتراجع ن�سب النمو �سيكون 
تعايف  حول  بوادر  وجود  لعدم  خا�سة  حتميا 
االقت�ساد العاملي وارتفاع اال�ستهالك العاملي من 
الطاقة ، وهو ما �سيجعل اإيرادات الدولة ترتاجع 
ب�سكل حم�سو�س حلدود 20 مليار دوالر  ويف ظل 
ارتفاع فاتورة الواردات من ال�سلع واخلدمات التي 
دوالر  مليار   25 عن  الظروف  اأح�سن  يف  تقل  لن 
عدم  الدولة  �سيعرت�س  الذي  الكبري  وامل�سكل 
قدرتها على التو�سع يف ميزانية التجهيز وهو ما 
يعني تراجعا كبريا يف القدرة على املحافظة على 
ال�رصكات املوجودة وعجز املوؤ�س�سات العمومية 

عن متوين املوؤ�س�سات بالتجهيزات اجلديدة«..

 ،2021 ل�سنة  املالية  قانون  عمر  هارون  وانتقد 
كال�سيكية  بطريقة  اأعد  القانون  اأن  معتربا 
الق�سرية  واحللول  املالية  الهند�سة  من  خالية 
م�ستغربا  البديل،  خلق  على  القادرة  واملتو�سطة 

من كون القانون مل يدرج اأي نوع من احللول.
يج�سده  الذي  الواقع   »: اأن  اإىل  املتحدث  واأ�سار 
على  حافظت  احلكومة  اأن  يوؤكد  املالية  قانون 
هذا  لكن  االجتماعية  املخ�س�سات  معدل  نف�س 
لن يكون كافيا نظرا لتهاوي قيمة الدينار وتراجع 
القدرة ال�رصائية للمواطنني مع عدم القدرة على 
اخلا�س  القطاع  يف  جديدة  عمل  منا�سب  خلق 
ب�سبب �سعف مناخ االعمال وعدم وجود ا�ستقرار 
جللب  الوطني  االقت�ساد  جاذبية  وتراجع  قانوين 
اال�ستثمارات املبا�رصة وغري املبا�رصة من اخلارج، 
وعدم منح فر�سة لل�سباب الإن�ساء �رصكاته النا�سئة 
كل  القوانني،  �سدور  وتاأخر  البريوقراطية  ب�سبب 
ب�سكل  �سيوؤثر  اقت�سادي  ركود  لبوادر  يوؤدي  هذا 
�سلبي على امل�ستوى املعي�سي لالأفراد يف املدن 

الكربى فكيف باالأرياف ومناطق الظل«.
النفقات  تر�سيد  حماولة  على  هارون  و�سدد 
امليزانية  لتمويل  جديدة  م�سادر  عن  والبحث 
املتجددة،  والطاقات  باملناجم  يتعلق  ما  خا�سة 
خا�سة اأننا بحاجة لتح�سني مناخ االأعمال وتطوير 
املنظومة البنكية من اأجل الرفع من القدرة على 
الوعاء  من  �سريفع  ما  وهو  املوؤ�س�سات  اإن�ساء 

ال�رصيبي للدولة.

عبد الرحمان هادف
املنظومة املالية ال تتما�صى مع الرهانات 

احلالية

حذر اخلبري يف التنمية االقت�سادية عبد الرحمان 
هادف من تداعيات الو�سع ال�سحي الذي تعي�سه 
االأزمة  اأن  معتربا  كورونا،  وباء  ب�سبب  الدولة 
الن�ساط  �سلت  البالد  تعي�سها  التي  االقت�سادية 

االقت�سادي.
انتقد اخلبري االقت�سادي عبد الرحمان هادف يف 
ت�رصيح خ�س به »الو�سط« م�رصوع قانون املالية 
ل�سنة 2021، معتربا اأنه ال يرتقي لتوجه احلكومة 
لبعث االقت�ساد الوطني و تنويع ال�سادرات خارج 
احلكومة  برنامج  مع  يتجاوب  وال  املحروقات، 
الذي مت ت�سطريه وهو وجوب ت�سدير اأكرث من 5 

مليارات دوالر يف اأفاق 2021 خارج املحروقات
اأن  »الو�سط«  به  واعترب هادف يف ت�رصيح خ�س 
مرجعي  �سعر  على  مبني  املالية  قانون  م�رصوع 
وزن  ذات  اقرتاحات جديدة  يدرج  و مل  للبرتول، 
مل  القانون  اأن  الفتا  التوازن،  با�سرتجاع  ت�سمح 
يحقق  ولن  التبعية  من  يخرج  ومل  باجلديد  ياأت 
االإقالع لبع�س القطاعات، باالإ�سافة اإىل عجز يف 

امليزانية واملوازنة وعجز يف امليزان اخلارجي
وقال هادف :« قانون مالية مت طرحه يف ظروف 
احلكومة  تدابري  رغم  �سعبة،  ومرحلة  ا�ستثنائية 
بعث  اإعادة  اإطار  يف  تبنتها  التي  واالإجراءات 

اأن  اإال  االقت�سادي،  واالإنعا�س  الوطني  االقت�ساد 
االجتماعي  الطابع  على  يحافظ  القانون  هذا 
لالقت�ساد الوطني وهذا التوجه اأ�سبح ي�سكل ثقال 

حقيقيا على امليزانية العمومية ».
وتاأ�سف من بقاء ميزانية الت�سيري يف نف�س التوجه، 
ويق�سى   العجز،  جانب  يثقل  ذلك  باأن  الفتا 
املواد  دعم  اأو  للمواد  والدعم  االإعانات  ملفات 
، مطالبا ب�رصورة تخفي�س ميزانية  اال�ستهالكية 

الت�سيري .
وتبني  النقا�س  فتح  �رصورة  على  و�سدد 
الدعم  بتخفي�س  ت�سمح  اأن  ميكن  ميكانيزمات 
وتوجيهه لدعم الفئات املحتاجة حقيقة، وتوجيه 
اال�ستثمارات اىل قطاعات تكون لها فائدة ورجوع 

عن اال�ستثمار يف فرتة ق�سرية
ت�سيري  ا�ستحداث نظام  اإىل �رصورة  ودعا هادف 

املالية  املنظومة  يف  النظر  واإعادة  جديد  مايل 
الرهانات احلالية واخلروج  تتما�سى مع  والتي ال 
وتنويع  لتو�سيع  البرتويل  الريع  من  نهائية  ب�سفة 
ملحا  الوطنية،  للخزينة  بالن�سبة  التمويل  م�سادر 
قانون  اإعداد  منهج جديد يف  تبني  على �رصورة 

املالية .
�رصورة  االقت�سادية  التنمية  يف  املخت�س  واأكد 
لفتح  واال�ستثمار،  االأعمال  مناخ  ملف  معاجلة 
املبادرة خللق م�سادر جديدة للرثوة يف حني رافع 
ال�رصائب  رفع  يف  لي�س  اجلبائي  الوعاء  لتو�سيع 
قوله،  حد  على  االقت�ساديني  للمتعاملني  بالن�سبة 
من جهة اأخرى قال املتحدث:« التجارة اخلارجية 
اليوم  امل�ستعجلة،  االأمور  بني  من  اليوم  اأ�سبحت 
مواد  من  اجلزائر  �سادرات  يف  التنويع  يجب 

وخدمات، والبد من اخلروج من التبعية ».

 اأجمع خمت�صون يف االقت�صاد يف ت�صريحات خ�صوا به  "الو�صط" على اأن ال�صنة املقبلة �صتكون 
�صعبة ماليا واقت�صاديا ب�صبب االأزمة ال�صحية التي تعي�صها البالد جراء فريو�س كورونا، ويف 

ظل تراجع الطلب على النفط، وتراجع احتياطي ال�صرف.

احلكومة اأمام خيارات �صعبة

خمت�سون يحذرون من الو�سعية املالية يف 2021
.    هارون عمر: �صنة 2021 �صتكون �صعبة ماليا واقت�صاديا

.    عبد الرحمان هادف: املنظومة املالية ال تتما�صى مع الرهانات احلالية

ك�صف عنه الوزير املكلف باملوؤ�ص�صات النا�صئة

اإطالق اأول م�سرع عمومي لالبتكار 
واملوؤ�س�سات النا�سئة

.    منتدى ريادة االأعمال برعاية ال�صفارة االأمريكية
تعتزم ال�سلطات الر�سمية يف اجلزائر اإطالق اأول 
النا�سئة،  واملوؤ�س�سات  لالبتكار  عمومي  م�رصع 
والذي »يوفر التمويل والتكوين والتوجيه وكل ما 
حتتاجه ال�رصكات النا�سئة لبدء اأعمالها«، ح�سب 
الوزير املنتدب من جهته، اأكد القائم باالأعمال 

يف ال�سفارة االأمريكية باجلزائر، غواتام رانا.
املكلف  االأول  الوزير  لدى  املنتدب  الوزير  اأكد 
يا�سني  النا�سئة،  واملوؤ�س�سات  باقت�ساد املعرفة 

املهدي وليد، خالل مداخلته مبنتدى 
�رصورة  على  االأعمال،  ريادة  حول  افرتا�سي 
النمو  حتفيز  اجل  من  االبتكار  على  االعتماد 

االقت�سادي.
بع�س  »تواجه  اجلزائر  اأن  وليد  واأو�سح 
التحديات الكبرية يف الوقت احلايل، واأهمها هو 
االنتقال من منوذج اقت�سادي قائم على عائدات 
النفط اإىل اقت�ساد اأكرث ا�ستدامة ومرونة واأكرث 
طموحا«، ح�سبما اأفاد به بيان ل�سفارة الواليات 
املتحدة االأمريكية باجلزائر التي نظمت اأم�س 
»ريادة  عنوان  حتت  املنتدى  هذا  الثالثاء 
والفر�س«ويف  التحديات  اجلزائر:  يف  االأعمال 
هذ ال�سياق، دعا الوزير املنتدب اإىل »مزيد من 
اأنه  معتربا  االقت�سادي«،  النمو  لتحفيز  االبتكار 
»حلل م�ساكل الغد، نحن بحاجة اليوم اإىل حلول 

واأفكار جديدة«.
اإىل  وليد  لفت  قدمه،  الذي  العر�س  وخالل 
»التقدم« امل�سجل موؤخرا يف اجلزائر يف جمال 
من  ال�سيما  االأعمال،  لرواد  املوارد  توفري 
خم�س�س  جديد  عمومي  �سندوق  اإن�ساء  خالل 
ي�سمى  النا�سئة  املوؤ�س�سات  يف  لال�ستثمار 

»�سندوق متويل املوؤ�س�سات النا�سئة 
.«

وتنويع  االأعمال  ريادة  بتعزيز  ال�سفارة  التزام 
جمموعة  اإىل  م�سريا  اجلزائر،  يف  االقت�ساد 

الربامج التي ترمي اإىل بلوغ هذا الهدف.
واالبتكار  االأعمال  »ريادة  باأن  رانا،  و�رصح 

الواليات  تركيبة  يف  بعمق  متاأ�سلة  واملخاطرة 
املتحدة« مذكرا بهذا اخل�سو�س برواد االأعمال 
االأمريكيني امل�سهورين مثل �ستيف جوبز وجيف 
بيزو�س واإيلون مو�سك والذين عا�سوا –ح�سبه- 

جوهر« احللم االأمريكي«.
ال�سفارة  كما �سلط ال�سوء على عدد من برامج 
االأمريكية التي تهدف اإىل م�ساعدة اجلزائريني 
والقابلية  االأعمال  ريادة  مهارات  تطوير  على 
راأ�سها مبادرة ال�رصاكة ال�رصق  للتوظيف، وعلى 
االأمريكية،  للحكومة  التابعة  »ميبي«  اأو�سطية 
االأعمال  ريادة  العديد من م�ساريع  التي دعمت 
املوؤ�س�سات  مبادرة  ذلك  يف  مبا  اجلزائر،  يف 

النا�سئة اجلزائرية ومبادرة »وورلد لورنينغ«.
و�سمحت م�ساريع ريادة االأعمال االأخرية �سمن 
رواد  من  االآالف  »تكوين  اإىل  »ميبي«  مبادرة 
االأعمال ال�سباب، واإطالق املئات من ال�رصكات 
ع�رصات  يف  اال�ستقرار  وحتقيق  اجلديدة، 
ال�رصكات النا�سئة يف اأكرث من 20 والية يف جميع 

اأنحاء البالد«، ح�سب البيان.
اأي�سا  االفرتا�سي  املنتدى  هذا  يف  �سارك  و 
مربوك  رامي  اأحمد  اجلزائريني  االأعمال  رواد 
والقيادي  »فينان«  الفنية  ال�سبكة  موؤ�س�س   ،
اأن تكون  اإىل  اإي�سي« والتي تهدف  يف«اأن رو�سي 
اأول نظام بيئي للر�سكلة يف اجلزائر، اإىل جانب 
االإدارية  املديرة  حم�سن،  بن  االإ�سالم  �سذى 
يا�سني  »اأنرتوجك�س«،  امل�ستقبلية  لالأكادميية 
رحمون من مبادرة ال�رصكات النا�سئة اجلزائرية 
املنظمة  من  كودري  وحمزة  بنتومي  ومهدي 
غري احلكومية »وورلد لورنينغ«يذكر اأن املنتدى 
الذي نظمته ال�سفارة االأمريكية يندرج يف اإطار 

اإحياء اأ�سبوع 
من  اأكرث  »حتتفل  حيث  العاملي  االأعمال  ريادة 
180 دولة بهذه التظاهرة الذي تهدف اإىل ت�سهيل 
بدء االأعمال وتنميتها الأي �سخ�س يف اأي مكان، 

من اأمريكا اإىل اجلزائر«، ي�سيف نف�س البيان.

املنتجات  و  البحري  ال�سيد  وزير  اأعلن 
باجلزائر  فروخي،  اأحمد  �سيد  ال�سيدية، 
دفرت �رصوط جديد  اإعداد  ، عن  العا�سمة 
قطاع  يف  اال�ستثمارات  بتمويل  متعلق 
عقب  ت�رصيح  ويف  املائيات  تربية  �سناعة 
حول  االأوىل  الوطنية  العمل  ور�سة  اختتام 
املائيات  تربية  قطاع  يف  ال�سناعة  تطوير 
املرئي  التوا�سل  طريق  عن  عقدت  التي 
والبنوك  امل�ستثمرين  مب�ساركة  بعد  عن 
ال�سيد فروخي على  اأكد  التاأمني،  و�رصكات 
اهمية اال�ستثمار يف هذه ال�سناعة، ال �سيما 

يف �سناعة االأقفا�س العائمة.
»هذه  اأن  البحري  ال�سيد  وزير  واأكد 
من  التقليل  من  �ستمكن  املحلية  ال�سناعة 
تكلفة املعدات امل�ستوردة بالعملة ال�سعبة 
تربية  جمال  يف  االإنتاج  تكاليف  كذا  و 
املائيات التي �ستوؤثر بال�رصورة على اأ�سعار 
االأ�سماك«و اأو�سح اأن دفرت ال�رصوط اجلديد 
ي�ستند على ترقية تربية املائيات من خالل 
اىل  واالن�سمام  والباحثني  اخلرباء  ا�رصاك 
للقطاع يف  التنمية امل�ستدامة  ا�سرتاتيجية 

افق عام 2024.
ال�سيد  اأو�سى وزير  وخالل هذا االجتماع، 
الفاعلني يف قطاع تربية املائيات  البحري 
البيانات  باإعداد من�سة رقمية حتتوي على 
تطوير  اأجل  من  بامل�ستثمرين  املتعلقة 
معدات �سناعة تربية املائيات يف اجلزائر 
بني  تنا�سق  خلق  من  املن�سة  متكن  »و 
امل�ساريع  وا�سحاب  وال�سناعيني  املنتجني 
تربية  معدات  اإنتاج  تطوير  اأجل  من 
متعاملي  احتياجات  ح�سب   ، املائيات 

القطاع اخلا�س، ق�سد 
التقليل التدريجي للواردات«.

من  االنتقال  ال�رصوري  الوزير«من  قال  و 
ن�ساط الكفاف اإىل ممار�سة تربية املائيات 
االحرتافية وا�سعة النطاق واحلديثة، وذلك 

املائيات  تربية  ن�ساط  ت�سنيع  خالل  من 
والنمو  االإنتاج  يف  مهًما  دوًرا  يلعب  الذي 
التي  االأهداف  اأن  يقول  االقت�سادي«وتابع 
على  ترتكز  القطاع  ا�سرتاتيجية  حددتها 
ت�سجيع االإنتاج الوطني من خالل اال�ستثمار 
ومرافقة ا�سحاب امل�ساريع، ال �سيما فيما 

يخ�س 
تطوير االأن�سطة امللحقة يف الوقت احلايل 
، يتم ا�سترياد معظم املعدات امل�ستخدمة 
تكاليف  يجعل  مما   ، املائيات  تربية  يف 
او�سح  ح�سبما   ، الثمن  باهظة  االإنتاج 
يف  عقدت  التي  الور�سة  بهذه  املبادرون 
ال�سعوبات  اىل  التطرق  مع   ، الوزارة  مقر 
املعدات  ا�ستخالف  او  باإ�سالح  املتعلقة 
تكاليف  زيادة  اإىل  توؤدي  التي  املعطلة 
الت�سيري اأما بالن�سبة لال�ستثمارات امُلنجزة 
يف قطاع تربية املائيات، فقد اكدوا اأن هذا 
اأكرث من 70 مزرعة  القطاع املزدهر ي�سم 
مائية ومزرعة قارية يف مرحلة اال�ستغالل.
امل�ستقرة  التنمية  �سمان  اأجل  من 
اأو�سى  الن�ساط،  لهذا  وامل�ستدامة 

ا�سرتاتيجية  بو�سع  الور�سة  يف  امل�ساركون 
متكن من اجلمع بني املهارات يف هند�سة 
تربية املائيات ال�رصورية لتطوير جتهيزات 
التي  و  املكيفة  املائيات  تربية  معدات  و 

ت�ستجيب للمعايري الدولية.
االعتماد  اأن  من  كذلك  اخلرباء  وحذر 
يوؤدي  قد  املعدات  ا�سترياد  على  املفرط 
تطوير  من  حُتد  التي  العوامل  لتوليد 
�رصورة  تاأتي  هنا  ومن  امللحقة،  االأن�سطة 
الور�سة  مكنت  قد  و  ال�سناعة  هذه  تطوير 
املائيات  تربية  �سناعة  بتنمية  اخلا�سة 
االأطراف من اإجراء تقييم لتحديد القدرات 
تربية  ومعدات  لتجهيزات  الت�سنيعية 

املائيات يف اجلزائر.
الطرق  مناق�سة  الور�سة  هذه  اأتاحت  كما 
لرتقية  اعتمادها  يجب  التي  والو�سائل 
جتهيزات  لت�سنيع  �سناعي  جممع  وتطوير 
)اأقفا�س و �سباك  ومعدات تربية املائيات 
و  اإر�ساء  �سال�سل  و  بائعون  و  عوامات  و 
تربية  موؤ�س�سات  كفاءة  لتح�سني  غريها( 

املائيات. 

وزارة ال�صيد البحري

دفرت �سروط متعلق باال�ستثمار  يف  تربية املائيات 
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حلقوق  ال�صحراوية  اللجنة  نبهت 
الإن�صان يف كلمتها اىل الدورة ال)67( 
الإن�صان  حلقوق  الإفريقية  للجنة 
الحتالل  �صلطات  اأن  وال�صعوب, 
تنفيذ  ب�صدد  الن  هي  املغربي 
الن�صانية  جرائم حرب وجرائم �صد 
من  انتقاما  ال�صحراوية  بالأرا�صي 
الكركرات  وقفات  يف  امل�صاركني 

واملتظاهرين املطالبني با�صتقالله.
اللجنة  رئي�س  احلي�صن,  اأبا  وقال 
التي  الن�صان  حلقوق  ال�صحراوية 
جرى  الذي  الجتماع  يف  �صاركت 
عرب تقنية الفيدو كونفر�س »ن�صعركم 
اليوم  امل�صجلة  الو�صاع  بخطورة 
اجلمهورية  من  املحتلة  باملدن 
غري  املمار�صات  جراء  ال�صحراوية, 
ال�صافرة  والنتهاكات  امل�صوؤولة  
قبل  من  املرتكبة  الن�صان  حلقوق 
جتاه  املغربي  الحتالل  �صلطات 
ال�صحراويني«واأ�صارت  املدنيني 
اأن هذه الأعمال ا�صتهلها  اإىل  اللجنة 
عدوانه  بعد  مبا�رشة  الحتالل 
ال�صحراوي,  ال�صعب  على  الع�صكري 
حيث يفر�س تطويقا وح�صارا بولي�صي 
كما خلق  املحتلة  املدن  على جميع 
جو من الرعب والرتهيب ل مثيل له, 

اىل جانب تنفيذه ملداهماته 
والقيام  ال�صحراويني  ملنازل 
وقمع  تع�صفية,  اعتقالت  بحملة 
وممار�صة  ال�صلمية  املظاهرات 
وغريها  املمنهج  التعذيب  ا�صكال 

من النتهاكات كما يتعر�س ال�صجناء 
داخل  ال�صحراويني  ال�صيا�صيني 
مزدوج  خطر  اىل  املغربية  ال�صجون 
اأنواع  ل�صتى  يوميا  يتعر�صون  حيث 
اىل  بالإ�صافة  وامل�صايقة,  التعذيب 
ال«كوفيد-19«  بوباء  الإ�صابة  خطر 
ي�صيف  املغربية,  بال�صجون  املنت�رش 
وخالل  ال�صحراوية  اللجنة  رئي�س 
حلقوق  الإفريقية  اللجنة  دورة 
تتدار�س  التي  وال�صعوب,  الإن�صان 
القارة  يف  الإن�صان  حقوق  اأو�صاع 
اأمام  احلي�صن  ابا  قدم  الإفريقية, 
اأع�صاء اللجنة الإفريقية واحلا�رشين 
الحتاد  وحكومات  دول  ممثلي  من 
الإفريقي الأع�صاء يف اللجنة وممثلي  
واملجتمع  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
التطورات  اأخر  عن  عر�صا  املدين, 
بعد  ال�صحراوية  بالق�صية  املتعلقة 
 13 يوم  للمغرب  الع�صكري  العدوان 
جمموعة  على  اجلاري,  نوفمرب 
ميثلون  ال�صحراويني  املدنيني  من 
الذين  ال�صحراوي,  املدين  املجتمع 
الثغرة  اأمام  �صلميا  يتظاهرون  كانوا 
غري القانونية التي بناها املغرب يف 
الكركرات يف خرق �صافر ملقت�صيات 
اتفاق وقف اطالق النار ل�صنة 1991, 
جبهة  النزاع  طريف  بني  املربم  و 
ا�رشاف  حتت  واملغرب  البولي�صاريو 

المم املتحدة.
ال�صحراوية,  اللجنة  رئي�س  وذكر 
مبقت�صيات امليثاق الفريقي حلقوق 

املادة  �صيما  ل  وال�صعوب  الن�صان 
20 املتعلقة بحق ال�صعوب يف تقرير 
م�صريها واملادة 21 املتعلقة ب�صيادة 
الطبيعية,  ثرواتها  على  ال�صعوب 
البلد   هو  املغرب  ان  اىل  م�صريا 
ي�صادق  مل  الذي  الوحيد  الفريقي 
حلقوق  الأفريقي  امليثاق  على 
للجنة  ي�صمح  ومل  وال�صعوب  الإن�صان 
الفريقية بزيارة الأرا�صي املحتلة من 
اجلمهورية ال�صحراوية الدميقراطية 
تطبيقا وتنفيذا للعديد من القرارات 
ال�صادرة عن قمة الحتاد الأفريقي, 
ت�صاوؤلت  يثري  الذي  الت�رشف  وهو 
وال�صلوك  التعنت  هذا  حول  عديدة 

الرعن وغري امل�صوؤول.
اللجنة  تتحمل  اأن  ب�رشورة  وطالب 
وال�صعوب  الن�صان  حلقوق  الفريقية 
ب�صكل عاجل م�صوؤولياتها لإدانة هذا 
حمتل  افريقي  بلد  على  العدوان 
على  الالزمة  الإجراءات  ,واتخاذ 
ال�صحراويني  املدنيني  حلماية  الفور 
وفقا  املغربي,  الحتالل  حتت 

للميثاق 
وال�صعوب  الن�صان  حلقوق  الفريقي 
ال�صلة,  ذات  الدولية  والتفاقيات 
بزيارة  ال�رشعة  وجه  على  والقيام 
تنفيذا  من  املحتلة  الأرا�صي 
ذات  الفريقي  الحتاد  لقرارات 
النتهاكات  يف  والتحقيق  ال�صلة, 
امل�صجلة �صد ال�صعب ال�صحراوي يف 
هذه امل�صتعمرة  الأخرية يف اإفريقيا 

كل  رغم  اللجنة  اأبدا  تزرها  مل  التي 
املنا�صدات املوجهة لها.

اأبا احلي�صن,  وان وجه  �صبق  لالإ�صارة 
منذ اأيام, ر�صالة اىل اللجنة الإفريقية 
ورئي�صها,  وال�صعوب  الن�صان  حلقوق 
يطالبها فيها باإجراءات فورية حلماية 
املدنيني ال�صحراويني حتت الحتالل 
املناطق  بزيارة  وينا�صدها  املغربي, 
ال�صحراوية  اجلمهورية  من  املحتلة 
على  للوقوف  ال�رشعة,  نحو  على 
حلقوق  اجل�صيمة  النتهاكات  اأ�صكال 
�صمع  اأمام  هناك  اجلارية  الإن�صان 

واأب�صار العامل دون عقاب.
ال�صحراوية  الهيئة  اأفادت  للتذكري 
ملناه�صة الحتالل املغربي, يف بيان 
ام�س الثالثاء, بتدهور خطري لو�صعية 
املحتلة  باملدن  الإن�صان  حقوق 
موا�صلة  مع  العربية  اجلمهورية  من 
لعملياتها  املختلفة  الحتالل  اأجهزة 
النتقامية التي اأعقبت خرق املغرب 
اندلع  وت�صببه يف  النار  اإطالق  وقف 
ال�صعبية  اجلبهة  وبني  بينه  احلرب 
ووادي  احلمراء  ال�صاقية  لتحرير 
املمار�صات  وت�صمنت  الذهب  
بيان  -وفق  هذه  اخلطرية  املغربية 
والعتقال  الختطاف  الهيئة- 
والتعذيب والرتهيب ومداهمة منازل 

ال�صحراويني ب�صكل مروع.

�صد  مياه  من�صوب  انخف�س 
اأكرث  اإىل  البي�س  بولية  بريزينة 
اأ�صتفيد  ح�صبما  باملائة,   60 من 
املدير  لدى  الأربعاء  اأم�س 
واأو�صح  املائية  للموارد  الولئي 
التي  ال�صد  اأن هذا  بلمرير,  جبار 
الإجمالية  تخزينه  �صعته  تقدر 
يتوفر  مكعب  مرت  مليون  ب123 
مليون مرت مكعب   38 على  حاليا 
اأ�صا�صا  يرجع  وهذا  املياه  من 
اأن هذه  اىل نق�س الأمطار يذكر 
ل�صقي  املن�صاأة املائية خم�ص�صة 
القريبة  الفالحية  املحا�صيل 
منها على غرار الأرا�صي التي مت 
الأخرية  ال�صنوات  خالل  توزيعها 
ال�صت�صالح  اإطار  يف  بربزينة 
عن  ف�صال  الفالحي  وال�صتثمار 

واحة بريزينة.
للفالحني  مائية  موارد  ولتوفري 
حما�صيلهم  ل�صقي  الولية  عرب 
املختلفة مبا فيها منطقة برزينة 
منح  اجلاري  العام  خالل  مت 
رخ�س حفر الآبار العميقة لفائدة 
وم�صتثمر  فالح   100 من  اأكرث 
رخ�س  ملنح  متوا�صلة  والعملية 
اأخرى لعدد اآخر ويف هذا ال�صدد 
جتري حاليا عملية درا�صة حوايل 
رخ�س  مبنح  متعلقا  ملفا   80
حفر الآبار العميقة على م�صتوى 
والتي  املائية  املوارد  مديرية 
وذلك  قريب«  »عن  ت�صويتها  يتم 
الوكالة  طرف  من  املوافقة  بعد 
وفقا  املائية  للموارد  الوطنية 

لذات املتحدث.

اإطار عمليات مكافحة الإرهاب  يف 
املعلومات  ا�صتغالل  اإثر  وعلى 
املخت�صة  امل�صالح  الأمنية,متكنت 
يوم  الوطني,  الدفاع  لوزارة 
تيمياوين  يف   2020 نوفمرب   16
الع�صكرية  الناحية  بتمرنا�صت/ 
الإرهابي  توقيف  من  ال�صاد�صة, 
مغنية  ولد  عمار  ولد  احل�صني 

املدعو » ماي�س 
لالإ�صارة, مت اإلقاء القب�س على هذا 
�صنة,   32 العمر  من  البالغ  املجرم, 
لتحركاته  الدقيقة  املتابعة  بعد 
احلدود  دخوله  فور  امل�صبوهة 
الوطنية, ويعترب من بني امل�صتفيدين 
بعد  اأ�صفرت,  التي  ال�صفقة  من 

اأجنبية,  اأطراف  قادتها  مفاو�صات 
املالية  ال�صلطات  اإطالق  على 
ل�رشاح اأكرث من )200( اإرهابي �صهر 
على  زيادة  وهذا,  املا�صي,  اأكتوبر 
للجماعات  معتربة  مالية  فدية  دفع 
الإفراج عن ثالثة  الإرهابية مقابل 
النوعية  العملية  هذه  ,تاأتي  رهائن 
عزم  مدى  اأخرى,  مرة  لتوؤكد 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  وحدات 
ميدان  يف  اإجنازاتها  موا�صلة  على 
تك�صف,  كما  الإرهاب.  مكافحة 
هذه  مثل  على  اآخر,  �صعيد  على 
واملنافية  امل�صبوهة  الت�رشفات 
دفع  جتّرم  التي  الأممية  للقرارات 

الفدية للجماعات الإرهابية.

الإقليمية  الكتيبة  وحدات  اأوقفت 
ولية  بتن�س  الوطني  للدرك 
م�صتبه  اأ�صخا�س  خم�صة  ال�صلف, 
النريان  اإ�رشام  على  الإقدام  فيهم 
)�صمال  قو�صني  واد  بلدية  بغابات  
اإىل  ال�صاد�س  ليلة   ) الولية  �رشق 
�صمن  اجلاري  ال�صهر  من  ال�صابع 
عدة  م�صت  التي  احلرائق  �صل�صلة 
به  اأفاد  ح�صبما  بالوطن,  وليات 
الهيئة  لذات  بيان  الأربعاء  اأم�س 
الأمنية. واأو�صح البيان اأنه ويف اإطار 
اأنواعها,  ب�صتى  اجلرمية  مكافحة 
الإقليمية  الكتيبة  عنا�رش  متكنت 
توقيف 5  بتن�س من  الوطني  للدرك 
اأ�صخا�س م�صتبه فيهم الإقدام على 
غابات  اأربع  عرب  النريان  اإ�رشام 
حواء  بني  دائرة  قو�صني  واد  ببلدية 

وا�صتنادا  ال�صلف(  �رشق  )�صمال 
العملية  هذه  متت  امل�صدر,  لذات 
با�رشتها  التي  التحريات  اإثر  على 
ذات الهيئة الأمنية ملعرفة الأ�صباب 
الرئي�صية للحرائق, حيث مت تكثيف 
هوية  وحتديد  ال�صتعالم  عن�رش 
البيئية  الكارثة  هذه  يف  املت�صببني 
التي خلفت خ�صائر معتربة يف الرثوة 
ممتلكات  وكذا  واحليوانية  الغابية 
املجاورين  وال�صكان  الفالحني 
للغابة ويف �صياق مت�صل, لفت البيان 
اإىل توقيف 10 اأ�صخا�س اآخرين عن 
الغري  ملكية  على   التعدي  ق�صية 
اأن  املنتظر  ومن  الغابية  والأمالك 
اأمام اجلهات  يتم تقدمي املوقوفني 
من  النتهاء  فور  بتن�س  الق�صائية 

التحقيق يف هذه الق�صية.

م.بن ترار

بتربئة  الغرفة  ذات  حكمت  كما 
الوزير ال�صابق عبد الغني زعالن, يف 
ال�صابقني  الوزيرين  على  حكم  حني  
 18 ب  يو�صفي  يو�صف  و  غول  عمار 
�صهرا مع وقف التنفيذ  وفيما يخ�س 
�صلط  فقد  الرئي�صي,  املتهم  عائلة 
�صجنا  �صنوات   5 عقوبة  املجل�س 
ر�صيد   نافذة يف حق  �صنوات   3 منها 
طحكوت و 18 �صهرا مع وقف التنفيذ 
وبالل طحكوت.  من حميد  كل  �صد 
ب�صنة  اأدين  فقد  نا�رش طحكوت  اأما 

�صجنا غري نافذة.
املجل�س  ق�صى  ال�صياق  ذات  ويف 
يف  نافذة  غري  �صهرا   18 بعقوبة 
فوزي  ل�صكيكدة  ال�صابق  الوايل  حق 
لدى  العام  النائب  وكان  بلح�صني 
ق�صاء  ملجل�س  اجلزائية  الغرفة 
اجلزائر التم�س اأحكاما ت�صل اإىل 18 

�صنة �صجنا نافذا يف حق حميى الدين 
طحكوت, و 12 �صنة �صجنا نافذا يف 
ال�صبقني  الولني  الوزيرين  حق 

اأويحيى و�صالل. 
كما التم�س ممثل احلق العام غرامة 
حق  يف  دج  ماليني   8 قدرها  مالية 

ماليني   3 و  طحكوت  الدين  حمي 
مع  و�صالل  اأويحيى  من  كل  �صد  دج 
م�صادرة جميع امالكهم, يف حني مت 
يف  نافذا  �صجنا  �صنوات   10 التما�س 
حق كل من الوزراء ال�صابقني يو�صف 
الغاين  وعبد  عمارغول  و  يو�صفي 

زعالن.
ل�صيدي  البتدائية  املحكمة  كانت  و 
الرئي�صي  املتهم  ادانت  قد  احممد 
�صنة   16 ب  الدين   حمي  طحكوت 
قدرها  مالية  وغرامة  نافذا  �صجنا 
نف�س  يف  اأدانت  كما  دج.  ماليني   8
الأ�صبقني  الأولني  الوزيرين  الق�صية 
اويحيى و�صالل ب 10 �صنوات �صجنا 
لكل  دج  الف   500 ب  وغرامة  نافذا 
ال�صناعة  وزير  اأدين  فيما  منهما, 
بو�صوارب,  ال�صالم  عبد  الأ�صبق 
�صنة   20 فرار ب  حالة  املتواجد يف 
دج غرامة   )2( ومليوين  نافذا  �صجنا 

مالية

ق�ضت الغرفة اجلزائية لدى جمل�س ق�ضاء اجلزائر,اأم�س الأربعاء ب 14 �ضنة �ضجنا نافذا �ضد رجل 
العمال حميى الدين طحكوت  و 5 �ضنة �ضجنا نافذا يف حق الوزيرين الأولني الأ�ضبقني, اأحمد اأويحيى 

و عبد املالك �ضالل, وذلك يف ق�ضية املتهم الرئي�ضي طحكوت املتابع بعدة تهم ذات �ضلة بالف�ضاد.

البي�س 

انخفا�س من�سوب مياه
 �سد برزينة 

كان �ضمن �ضفقة اأ�ضفرت عن اإطالق )200( 
اإرهابي مبايل

توقيف الإرهابي احل�سني 
ولد عمار بتيمياوين

حرائق غابات واد قو�ضني بال�ضلف

توقيف خم�سة اأ�سخا�س 
جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

14 �سنة �سجنا نافذا ملحي الدين طحكوت 
.     18 �ضهرا مع وقف التنفيذ �ضد كل من حميد وبالل طحكوت

.      5  �ضنوات نافذة لأويحيى و�ضالل 

اللجنة ال�ضحراوية حلقوق الن�ضان

املغرب ب�سدد ارتكاب جرائم حرب 

24 �ساعة

الدكتور علي ربيج متحدثا لـ"لو�ضط"

املغرب خطط لأزمة على احلدود الغربية اجلزائرية
اأن  ربيج  علي  اخلبريالأمني  اأكد 
توقيت الزمة احلالية يف ال�صحراء 
الغربية املحتلة لي�س عبثيا و اإمنا 
لإثارة اأزمة  خمطط  اإطار  يف  هو 
اجلزائرية مت  احلدود  على 
املغرب  طرف  من  له  التخطيط 
مثال باعتبار اأن احلرب بالن�صبة لها 

اأ�صبحت و�صيلة لتحقيق الكثري من 
ال�صرتاتيجيات والأهداففاملغرب 
يريد اأن يثبت  واقعا  على الأر�س 
من خالل انت�صار  القوات املغربية 
امل�صلحة  يف املناطق املعزولة و 
الأرا�صي العازلة التي تدخل حتت 
خ�صو�صا   , املتحدة  الأمم  اإدارة 

املفاو�صات  يف  الدخول  بعد  اأنه 
�صيكون التفاو�س من موقع واأمرا 

واقعا .
اأن  املتحدث  ذات  ك�صف  و   
املغرب  جعل  الثاين  ال�صيناريو 
ر�صمتها  خارجية  اأجندة  ينفذ 
الدويل  النظام  يف  فاعلة  اأطراف 

اإدخال املنطقة يف حرب  ,  تريد 
على  خمططاتها  ت�صتكمل  حتى 
اإقامة قواعد فاحلرب بني  راأ�صها 
اأن  ميكن  والبولي�صاريو  املغرب 
يف  يدخلها  و  املنطقة  كل  يفجر 

اأتون فو�صى �صاملة  .
حكيم مالك 
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موقعها احلدودي و�ضعها على فوهة بركان

تن�صفها  اجلغرافيا  ومل  ظلمها  التاريخ  "مغنية" مدينة 
.     م�ضقط راأ�س بن بلة وعّمار بلح�ضن واأمني الزاوي ووا�ضيني الأعرج

تعترب مدينة مغنية الواقعة غرب تلم�ضان على احلدود مع املغرب اأ�ضهر مدينة حدودية يف اجلزائري اأرتبط اأ�ضمها بالتهريب واملازوت املخدرات فكثريا خالل 
الع�ضرية املا�ضية، فكنا يوميا ن�ضمع حجز كميات كبرية من املخدرات مبغنية وع�ضرات الآلف من لرتات الوقود بها يف طريقها اإىل املغرب، حتى يظن من 

ل يعرفها اأنها مركز للمقاي�ضة ما بني املغاربة واجلزائريني للمواد املدعمة اجلزائرية مبخدرات املغرب كما اأرتبط اأ�ضمها كذلك باحلراقة من خمتلف 
اجلن�ضيات وهي املعطيات التي  جعلت املدينة نقطة �ضوداء اإىل غاية قرار وزارة الداخلية بتجفيف منابع التهريب مبوجب قرار 26/01/2016 ، هدا ح�ضب 

هذه الأحداث لكن املتتبع للتاريخ يجد اأن هذه املدينة التي جمعت بني ال�ضيا�ضة والأدب، هي مدينة الكبار اأمثال اأول رئي�س للجمهورية اأحمد بن بلة اإىل عّمار 
بلح�ضن واأمني الزاوي ووا�ضيني وزينب الأعرج وغريهم ممن �ضنعوا التاريخ الدبي والتاريخي  للجزائر خا�ضة وانها كانت البوابة التي تربط بني القواعد 

اخللفية للثورة  وجي�س التحرير لدعمه بالعتاد والعدة خالل ثورة التحرير .

حممد بن ترار

تاريخ يدير ظهره 

ين�صفها  التاريخ رغم  مل  التي  مغنية 
ما  اجلزائرية  الثورة  يف  الفعال  دورها 
للجمهورية  رئي�س  اأول  تنجب   جعلها 
فقد  اهلل  بلة رحمه  بن  اأحمد  الراحل 
موقعها  خالل  من  اجلغرافيا  ظلمتها 
وكل  بالّتهريب  ارتبط  الذي  احلدودي 
املجاور،  البلد  من  القادمة  الآفات 
التهريب  ا�صبح  م�صطلح  اأن  لدرجة 
»مغنية«،  ا�صم  الأوىل  بالدرجة  يعني 
اجلغرافيا  ظلمتها  التي  املدينة  هذه 
ومل ين�صفها التاريخ، ورمبا هذا ما جعل 
ولية  عن  يطالبون  بالنف�صال  �صكانها 
تلم�صان كولية م�صتقلة بعدما ترقت اىل 
ولية منتدبة، بعد  الطلب  الذي تقدم به 
الرئي�س الأ�صبق اأحمد بن بلة اإىل الرئي�س 
ال�صابق عبد العزيز بوتفليقة  مثلما نقلته 
العديد من امل�صادر، حيث ان  تعدادها 
ن�صمة،  األف   150 يقارب  الذي  ال�صكاين 
يوؤّهالنها  ،وتنّوعها  �صهولها  و�ص�صاعة 
لأن تفتك هذا الت�صنيف عند اأّول تق�صيم 
جتاوز  يف  جنحت  بعدما  جديد  اإداري 
ال�صنة  خالل  املنتدبة  الولية  مرحلة 

املا�صية .
بعد  على  الواقعة  املدينة  وتُن�صب  هذا 
50 كلم غرب تلم�صان اإىل احلاجة مغنّية، 
هذا  يف  تبقى  باأن   اأمرت  التي  الزاهدة 
ارب يف اأعماق التاريخ خالل  املكان ال�صّ
عودتها من البقاع املقّد�صة، والتي عا�صت 
مرتبطا  ا�صمها  وبقي  هناك،  وُدفنت 
الفتوحات  قبل  كانت  التي  باملدينة 
للّرومان  ع�صكرية  قلعة  الإ�صالمية  
نحو  طريقا  الفتوحات  خالل  واأ�صبحت 
جيو�س  قبل  من  واأوروبا  الندل�س  فتح 
حتولت خالل  كما  الفاحتني   امل�صلمني 
ومركز  للمجاهدين  طريقا  اإىل  الثورة 
مبركز  اخللفية  القواعد  بني  ما  ات�صال 
التحريرية  وجدة والثورة  يف  مهيدي  بن 
الأ�صبق  الرئي�س  ويعترب  ،هذا  الكربى 

املدينة  اأبناء  اأكرث  من  بلة  بن  اأحمد 
اخلا�صة  ال�صكان  اأحاديث  يف  ح�صورا 
التي  البارزة  ال�صخ�صية  فهو  والعامة، 
كّرمتها تلم�صان عموما ومغنية خ�صو�صا 
 2005 �صنة  �صيف  دويل    »جيبلي«  يف 
العزيز  عبد  ال�صابق  الرئي�س  ح�رضه 
بوتفليقة رفقة الع�رضات من ال�صخ�صيات 
واأروبا  الالتينية  اأمريكا  من  املنا�صلة 
واإفريقيا، لكن الحتفال بنب بلة مل يتكّرر 
م�صقط  تعترب  التي  مغنية  يف  اأبدا  مثله 
راأ�س  الكاتب الكبري عّمار بلح�صن، هذا 
الأديب الذي تنتظر ذكراه رثاء خا�صا من 
كل املح�صوبني على الفكر والأدب .. من 
لعرج،  بلدته، ووا�صيني  ابن  الزاوي  اأمني 
عمار  وق�صة  وغريهم،  لعرج  زينب  و 
بلح�صن م�صابهة لنف�س الن�صيان للع�رضات 
الذين  ورموزها  املنطقة  �صهداء  من 
ارتبطوا مبغنية لكن غابت ذكراهم اأمام 

متكن  التهريب  اأ�صمه  غول 
الزعماء  اأ�صماء  تغليف  من 
التي  اما موجة املخدرات 
وع�رضات  املدينة  تغزو 
ك�صفتها  التي  امل�صتودعات 
م�صالح المن وبها الطنان 

من املخدرات املخزنة .

عا�ضمة للحدود ولي�س 
للتهريب 

ي�صّميها  التي  مغنية 
احلدود  عا�صمة  البع�س 
ال�صديد  لقربها  الغربية، 
بني  الفا�صل  ال�رضيط  من 
والذي  واملغرب  اجلزائر 
ليزيد عن 10 كلم �صبق واأن 
احت�صن �رضيطها احلدودي 
القمة الثالثية بني الرئي�س 
جديد  بن  ال�صاذيل  الأ�صبق 
احل�صن  الراحل  وامللك 
ال�صعودي  الثاين  ،ونظريه 

العزيزاأواخر  عبد  بن  فهد  امللك 
اللقاء  لل�صالم ،وهو  لقاء  الثمانينات  يف 
اجلزائر  بني  احلدود  فتح  اأعقبه  الذي 

احلدود  غلق  مت  اأن  اإىل  واملغرب، 
امل�صرتكة بني البلدين يوم 26 اأوت 1994 

لأ�صباب معلومة.
اأ�صابع  لها  توجه  التي  احلدود   تلك 
التهام، كونها م�صدر اأطنان املخّدرات 
مدينة  اأبناء  لكن  ال�ّصموم،  اأنواع  و�صتى 
مغنية يرف�صون هذا الو�صف غري العادل، 
ن�صف  كان  ي�صتغل  التي  فمدينتهم 
تتحّمل م�صوؤولية  التهريب ل  �صكانها يف 
يرتدد  ول  اله�صة،  الجتماعية  احلالة 
اإىل  ي�صريون  من  على  الرد  يف  البع�س 
املحرج  ال�صوؤال  بطرح  بالتهريب  مغنية 
لت�صغيل  ومعمل  م�صنع  من  يلزمنا  كم 
يعملون  كانوا  ال�صباب الذين  هوؤلء  كل 
منابعه  كما  جتفيف  بعد  التهريب  يف 
التي  امل�صانع  كل  غلقت  املدينة  اأن 
امل�صاريع  كل  واأجه�صت  بها  كانت 
ال�صناعية والتي الفالحية بها على غرار 

امل�صقي  وال�صهل  ال�صناعية  املنطقة 
الذي ليزال حديثا يتداول يف املقاهي 
�صنتني على  من  اكرث  مرور  رغم  فقط 
�رضفت  التي  املالية  والأغلفة  اأقامته 
الثمانينات وفكرة  اأجله لإعادة جمد  من 
التي اجه�صتها  ال�صناعة  بالزراعة  ربط 
الدرى  م�صانع  بخو�ص�صة  الع�صابة 
�صد  وترك  العمال  والزيت وت�رضيح 
هو و�صع   ، ا�صتغالل  دون  جافا  ال�صواين 
توجد  فال  اجلغرافيا،  تفر�صه  حدودي 
مدينة حدودية يف العامل برمته ل ي�صتغل 
�صكانها اأو بع�س منها يف جمال التهريب، 
هذا  ت�صتغل  املحرتفة  الع�صابات  لكن 
من  املمنوعات  كل  ملمار�صة  الو�صع 
املزّورة  وال�صيارات  املخدرات  تهريب 
واأ�صياء اأخرى معلومة وجمهولة، فمغنية 
وهي  منازع،  بال  احلدود  عا�صمة  اليوم 
والأدب  ال�صيا�صة  من  ارحتلت  بذلك 

حديثا  منه  خرجت  التهريب الذي  اإىل 
�صوتهم  باأعلى  �صكانها  اليوم  ليطالب 
ب�رضورة انعتاقهم من كلمة التهريب عن 
وحتويل  ا�صتثمارية  اأفاق  فتح  طريق 
املدينة اىل ولية من �صاأنها ان تقلب 
اإىل  املخدرات  مدينة  من  املعادلة 
مدينة التجارة والفالحة وال�صناعة .

ال�ضلطات الولئية ت�ضابق الزمن 

ك�صف  ال�صلطات الولئية عن برنامج 
احلدودية  باملناطق  هام  ا�صتثماري 
بوتقة  من  اآخرجها  ل�صمان  للولية 
الوطني  القت�صاد  وتخريب  التهريب 
الوطني،وتنميته  القت�صاد  اإىل دعم 
الذين  �صباب املنطقة  وت�صغيل 
اهتمامات  اأهم  اأحد  اليوم  اأ�صبحوا 
ا�صتكمال  اأجل  اجلزائرية من  الدولة 
وفقا   منابع التهريب  جتفيف  عملية 
واأ�صار  هذا   ، مغنية  لل  ملخطط 
منها  كربى  م�صانع  اإقامة  اإىل  الوايل 
مبغنية  ال�صيارات  لرتكيب  م�صنع 
و�صوق  بالغزوات  واآخر للزيوت 
اإعادة  اإىل  بال�صبيكية زيادة  للجملة 
حفظ  ل�صمان  تربيد  غرفة   22 فتح 
الذي  امل�صقي  بال�صد  الفالحة  منتجات 

�صيتم تو�صيعه  اإىل 7000هكتار
دعا  اأنه  امل�صادر  ذات  واأ�صارت  هذا 
�صكان املناطق احلدودية اإىل امل�صاهمة 
التي  القت�صادية  التنمية  عملية  يف 
ا�صتغالل  طريق  عن  املنطقة   تعرفها  
روؤو�س اأموالهم لإقامة ا�صتثمارات تعود 
كا�صفا  املنطقة  وعلى  عليهم  بالفائدة 
عن ت�صهيالت كربى �صخرتها الدولة بغية 
النهو�س باملنطقة يف م�صاريع ذات منافع 
اإن م�صالح الولية  تلقت  كربى ، موؤكدة 
195 عقدا ا�صتثمارا، حيث مت املوافقة 
على  56  م�رضوعا بالإ�صافة اإىل برنامج  
املنطقة  �صيحول  الذي  �صخم  فالحي 
اىل قطب انتاجي كبري ل�صرتجاع جمد 
احتل  وان  �صبق  الذي  وا�صني  بني  �صهل 
املرتبة الوىل يف انتاج البطاطا منت�صف 

املحيط  دعم  �صيتم  حيث   ، الت�صعينات 
م�صاحة  على  يتو�صع  الذي  امل�صقي 
من�صب  الف   21 7000هكتار وي�صمن 
با�صرتجاع  امل�رضوع   دعم  ومت   ، �صغل 
22  غرفة تربيد من م�صالح اجلمارك  
الفالحني  قبل  من  لال�صتغالل  وفتحها  
امل�صتثمرين الذي  لأحد  منحها  بعد 
مل�صالح  حجز  ببناء مركز  توعد 
التربيد  غرف  ا�صرتجاع  اجلمارك مع 
بني  �صهل  منتجات  ت�صمن حماية  التي 
والذي  والك�صاد  الف�صاد  من  وا�صني  
�صيتم الق�صاء عليه بتوفري ف�صاء جتاري 
كبري عن طريق فتح �صوقا  لبيع اخل�رض 
الأكرب  يعد  والذي   باجلملة  والفواكه 
ال�صبيكية  منطقة  يف  الغربية  باجلهة 
والذي  �صي�صمن بيع املنتجات الفالحية 
منا�صب  ويخلق  ال�صهل  ينتجها  التي 
وخلق  املنطقة  على  والنفتاح  ال�صغل 
الغربية   احلدود  على  جديدة  حركية 
املنطقة من م�صنع  �صت�صتفيد  كما   ،
�صي�صمن  بالغزوات  الزيوت  لتحويل 
ل�صكان  �صغل  من�صب   600 توظيف 
لرتكيب  م�صنع  على  زيادة  املنطقة ، 
،  كما يجري  دامو  بن  باأولد  ال�صيارات 
باب  من  بكل  ال�صناعية  املناطق  دعم 
،لدفع  بو�صعيد  وبني  وال�صواين  الع�صة 
 ، باملنطقة  املتكاملة  التنمية  عجلة 
الأمر الذي قد يعيد خمطط الثمانينات 
والفالحة  ال�صناعة  بني  ما  ميزج  الذي 
،واأن مت  �صبق  والذي  باحلدود  للنهو�س 
الغربية  احلدود  فتح  بعد  حتطيمه 
دعم  مت  اأخرى  جهة  من   ،   1989 �صنة 
ملف   195 خالل اإقامة  من  املنطقة 
ال�صناعات   ، ال�صياحة  ت�صم  لال�صتثمار 
تلقي  اىل  التحويلية وال�صياحة بالإ�صافة 
خا�صة،والتي  مدار�س  لإقامة  ملفات 
املناطق  دعم  خانة   يف  ت�صب  كلها 
تعترب  التي  مغنية  راأ�صها  احلدودية على 
وتنوع  بتاريخها  الغربية  عرو�س احلدود 
اقت�صادها الذي  قد يغري نظرة التهريب 
عنها خا�صة بعد جتفيف منابع التهريب 

مند تاريخ 26 جانفي 2016 .
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املتاح  الهام�ش  ا�ستثنينا  ما  اإذا 
الفل�سطينية  الق�سية  ب�ساأن  لالختالف 
الليبية  الأزمات  مثل  اأخرى  ق�سايا  فاإن 
واملالية والتطورات التي تعرفها ق�سية 
�سطح  على  تطفو  ل  الغربية  ال�سحراء 
عادة  تركن  التي  الأحزاب  اهتمامات 
ل�سبات عميق ل ت�ستيقظ منه اإل عندما 

تقرع طبول النتخابات.
الأزمة  مناخ  يتخذ  اأن  ميكن  كان  واإن 
لدى  ال�سائد  للجمود  مربرا  ال�سحية 
الأو�ساع  اإزاء  ال�سيا�سية  الأحزاب 
اإل  الغربية  حدودنا  من  قريبا  القائمة 
التي  ال�سيا�سية  الت�سكيالت  اأكرث  اأن 
عرفت بن�ساطها يف �سبيل دعم اأو رف�ش 
التعديالت الد�ستورية قبل اأقل من �سهر 
املجال  ترك  ما  وهو  اأثرا  له  جند  مل 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب  وا�سعا 
والتجمع الوطني الدميقراطي لحتالل 
ال�سعب  ن�رصة  جتاه  والتحرك  ال�ساحة 
الذي  اجلديد  املنعرج  يف  ال�سحراوي 

يعرفه كفاحه من اأجل تقرير م�سريه. 
لكن، ملاذا ل تتحرك الأحزاب ال�سيا�سية 
اأو  الإ�سالمي  التوجه  ذات  املعار�سة 
الإقليمية،  الق�سايا  هذه  اإزاء  العلماين 
وتركت  بنف�سها  الناأي  ف�سلت  وملاذا 
تتحرك  املدين  املجتمع  من  منظمات 
الأحزاب  رفقة  ال�سلطة  مظلة  حتت 
التقليدية التي اعتادت مرافقة ال�سلطة 
اإذا  بعيد  اأمد  منذ  الدولية  مواقفها  يف 

ما ا�ستثنينا املوقف النا�زش الذي اتخذه 
الأمانة  راأ�ش  على  وهو  �سعداين  عمار 

العامة حلزب جبهة التحرير الوطني.
واإذا عدنا اإىل اأدبيات اأحزاب املعار�سة 
انفرد  واحدا  اجلزائر ل جند حزبا  يف 
للدولة  الثابت  للموقف  مبوقف خمالف 
ال�سحراوية  الق�سية  جتاه  اجلزائرية 
يتعلق  عندما  ذاته  املنحى  جند  وقد 
الأمر بالق�سية الليبية اأو املالية غري اأنها 
ل ت�سعى عادة للدفاع عن موقف موؤيد 
من خالل اإ�سدار بيانات اأو عقد ندوات 
وجتمعات تاأييد ف�سال عن تنظيم قوافل 
م�ساعدات لالجئني ال�سحراويني مثل ما 
قطاع  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  مع  تفعل 
الروهينغا يف بنغالدي�ش،  اأو �سعب  غزة 
مدنية  ملنظمات  الأمر  تركت  لقد 
يتقدمها الهالل الأحمر اجلزائري الذي 
البعد  اإىل  البعد الإن�ساين  تتعدى مهمته 
املنظمة  هذه  اإن�ساء  باعتبار  التاريخي 

الإغاثية خالل حرب التحرير.
املعار�سة  ال�سيا�سية  الأحزاب  وتربر 
انطالقا  الدولية  الق�سايا  جتاه  �سمتها 
ال�سيا�سة اخلارجية للجزائر من  اأن  من 
اخت�سا�ش ال�سلطات العليا للبالد ورئي�ش 
اإحجامها  اأن وراء  بالأخ�ش غري  الدولة 
يكمن التوجه نحو البتعاد عن الإحراج 
الذي قد ي�سببه اقتحام هذا املجال جتاه 
لدى هذه  الفاعلني  ال�سيا�سيني  ال�رصكاء 
الدول ل�سيما املغرب الذي يعد حزب 

العدالة والتنمية الإ�سالمي �رصيكا دوليا 
حلركة جمتمع ال�سلم يف اجلزائر �سمن 
اأن  وامللفت  الدويل.  الإخواين  املنتظم 
اختالف املواقف الر�سمية بني احلزبني 
يكن  مل  الغربية  ال�سحراء  ق�سية  جتاه 
ق�سية  جتمعهما  التي  للروابط  يف�سد 
والتنمية  العدالة  حزب  اأن  من  بالرغم 
هو الذي يقود احلكومة يف �سخ�ش وزير 
العثماين  الدين  �سعد  الأ�سبق  اخلارجية 
من  بدعوة  اجلزائر  زار  اأن  �سبق  الذي 

حركة جمتمع ال�سلم.
والعلمانية  الي�سارية  الأحزاب  وت�سارع 
ل  املبدئية  مواقفها  اأن  من  بالرغم 
ت�سذ عن مواقف الدولة اجلزائرية، اإىل 
من �رصورة  تنطلق  اأخرى  مقاربة  تبني 
الو�سول اإىل تكامل مغاربي جديد ت�سنعه 
ال�سعوب بدل اأن ت�سنعه احلكومات وهي 
ت�ساركها  باأحزاب  احتكاكها  خالل  من 
والإيديولوجية  ال�سيا�سية  التوجهات 
م�ساعيها  توجه  املغاربية  املنطقة  يف 
مو�سوعات  حول  الن�سال  تكامل  نحو 
احلريات  وتر�سيخ  الأنظمة  دمقرطة 
وحقوق الإن�سان. وتنطلق هذه الأحزاب 
مما تعتربه من امل�سلمات وهو اأن اإر�ساء 
�ساأنه  من  دميقراطي  مغاربي  احتاد 
امل�سكالت  جميع  ال�سبيل حلل  يتيح  اأن 
�سعي  فيها  مبا  املنطقة  يف  العالقة 
واأن  لتقرير م�سريه  ال�سحراوي  ال�سعب 
الإبقاء على الو�سع كما كان ل ميكن اأن 

�سعوب  على ح�ساب  الأنظمة  اإل  يخدم 
املنطقة.

اأحزاب  من  املدين  املجتمع  ورث  لقد 
الق�سية  جمعوية  وحركة  �سيا�سية 
ال�سحراوي كموقف ر�سمي جاهز وثابت 
هادئ  وطني  لنقا�ش  يوما  يخ�سع  مل 
يجعل الفاعلني ال�سيا�سيني ينخرطون يف 
خدمة  لتج�سيده  وي�سعون  الأمثل  احلل 
وتنميتها  املغاربية  املنطقة  ل�ستقرار 
�سمن تكتل اإقليمي ملواجهة حتديات مل 

يعد مبقدور اأي بلد مواجهتها لوحده. 
واأمام اإخالء ال�ساحة الإقليمية لأحزاب 
املعار�سة  الأحزاب  تركت  ال�سلطة 
تاأطري  اأو  توجيه  فارغا دون  املجال 
اأمر الدفاع عن موقف اجلزائر  وتركت 
ال�سعب  حق  عن  الدفاع  اإىل  الداعي 
وفق  م�سريه  تقرير  يف  ال�سحراوي 
والأدوات  للقنوات  الدولية  ال�رصعية 
ع�رصات  منذ  تتطور  مل  التي  التقليدية 
ال�سنني يف الوقت الذي طورت منظمات 
واأحزاب اأوروبية اأ�ساليب اأخرى للتحرك 
�سمن جمال حماية حقوق الإن�سان من 
بلدانها  حكومات  على  ال�سغط  خالل 
ال�سحراوي  ال�سعب  حلماية  للتدخل 
ومتكينه من جميع حقوقه وعلى راأ�سها 

حقه يف تقرير م�سريه.  

ال�ضحراء الغربية يف اأجندات املعار�ضة

تدخل جوالت ال�صراع الدائرة يف 
حميط اجلزائر االإقليمي �صمن امللفات 

التي ت�صتبعدها االأحزاب ال�صيا�صية 
اجلزائرية من اأجنداتها يف غالب 
االأحيان فال هي تهتم مبناق�صة 

املوقف الر�صمي للدولة اجلزائرية 
وال ببلورة برنامج عمل �صيا�صي 

يتوافق مع قناعاتها ووجهات نظرها 
�صواء توافقت مع مقاربة ال�صلطة اأم 

جانبتها.

بقلم اح�صن خال�ص

اأوروبا مثال ع�سورا مظلمة  لقد عا�ست 
و�سيطرة  والقتتال  الحرتاب  من  كثرية 
الذي  امل�ستبدين  واحلكام  الكني�سة 
املفكرين  و�سجنوا  وقتلوا  العلم  حاربوا 
اأحالم  لكن  والفال�سفة،  والأدباء 
املنا�سلني يف ذلك الزمان الذين ت�سدوا 
بالنجاح  كلها  كللت  امل�ستبد  للحاكم 
وي�سريون  ي�سودون  اليوم  عامل  يف  وهم 

ويتحكمون.
قلت عن دولنا اإنها اأحالم واأحا�سي�ش من 
كيف  املطروح  ال�سوؤال  ولكن  التفاوؤل، 
فقط؟  بالأماين  هل  دميقراطيا؟  اأكون 
بالدعاء  هل  فقط؟  بال�سعارات  هل 
اإىل  يحتاج  الأمر  اأن  اأم  فقط؟  والتمثيل 
بناء فكري و�سيا�سي ونف�سي واجتماعي 
ومنذ  الأولية  اجلماعات  من  يبداأ  �سلب 

ال�سغر؟
هذا  على  الإجابة  وقبل  الإ�سارة  جتدر 
التحلي  اأن  املهم  الفل�سفي  الت�ساوؤل 
مكت�سب  اأمر  هو  الدميقراطي  بال�سلوك 
واملمار�سات  القناعات  من  كالعديد 
ل  وبالتايل  والجتماعية  ال�سيا�سية 
عجزه  منا  اأي  يدعي  اأن  ي�ستطيع 
يكون  اأن  ي�ستطع  مل  اأنه  على  وتق�سريه 
حر  جمتمع  يف  يعي�ش  اأن  اأو  دميقراطيا 
الأمر  مادام  وبالتايل  ومناخ دميقراطي، 
خا�سعا لالكت�ساب والتعلم والتطوير فال 
حجة لأحد اأن يكون م�ستبدا اأو مت�سلطا 
للراأي  راف�سا  اأو  عدوانيا  اأو  حمتكرا  اأو 
الأخر اأو مهم�سا اأو م�ستدعيا لكل راي اأو 

قناعة تخالف ميوله ورغباته.
املمار�سة  اأو  الدميقراطي  ال�سلوك  اإن 
الذي  ال�سغري  الطفل  مثل  الدميقراطية 
وجب اأن ينمو ويف �سن مبكرة بخ�سوعه 
يف  والتاأطري  والتكوين  والتنمية  للرتبية 
ت�سل�سل مرحلي وعمري اإىل غاية مرحلة 

احلياة،  يف  والنطالق  والن�سج  البلوغ 
يف  نتعلمها  اأن  ميكن  ل  فالدميقراطية 
عن  منبثقة  �سلوكيات  هي  واإمنا  الكرب 
ويف  اأول  البيت  يف  تعلمها  وجب  ثقافة 
املدر�سة ويف امل�سجد وال�سارع واجلامعة 
والدولة  واملنظمة  واجلمعية  واحلزب 
اأ�رصته  يف  م�ستبدا  عا�ش  فمن  وهكذا، 
يف  دميقراطيا  يكون  اأن  ميكن  ل  مثال 
احلزب م�ستقبال اأو عند و�سوله ملراتب 
متقدمة يف موؤ�س�سته اأو يف احلكومة مثال 
العام،  ال�ساأن  ت�سيري  موؤ�س�سات  وخمتلف 
ولذلك جند اأنف�سنا ن�سدم كثريا يف عديد 
لنا  متثل  كانت  التي  العامة  ال�سخ�سيات 
امتحان  اأول  يف  ولكن  والنموذج  القدوة 
لت�سيري ال�ساأن العام بداأت بواعثه النف�سية 
ا�ستبداد  من  تظهر  عليها  تربى  التي 
وت�سلط وقمع للراأي الآخر وت�سفية لكل 
من يخالفه القناعات والتوجهات، فتدرك 
من  ال�ستبداد  ورث  امل�ستبد  هذا  باأن 
اجلماعات الأولية وهي الأ�رصة وال�سارع 
فيها  ق�سى  التي  والف�ساءات  والأمكنة 
�سنواته الأوىل يف احلياة والعك�ش �سحيح 
واملنفتح  الدمقراطي  لل�سخ�ش  بالن�سبة 
و�سلوكا  وراأيا  فكرا  الآخرين  على 
و�سداقة واحتكاكا ونقا�سا وقبول للتعدد 

والختالف.
كن دميقراطيا يف اأ�رصتك: تعترب الأ�رصة 
املح�سن الأول الذي نتعلم فيه كل �سيء 
العلم  والبغ�ش،  احلب  والكذب،  ال�سدق 
واجلهل، الوعي والتخلف، الكرم والبخل، 
الدميقراطية  والنحراف،  اللتزام 
وال�ستبداد، من الأ�رصة نتعلم الختالف 
الأ�رصي،  والرتتيب  املواقع  واحرتام 
الأخرى  الآراء  قبول  نتعلم  الأ�رصة  يف 
يقا�سموننا  ممن  واملتنوعة  املتعددة 
نف�ش  يقا�سموننا  ل  لكن  الف�ساء  نف�ش 

يف  نحب  ل  فكما  وامليول،  التوجهات 
لدينا  ولي�ش  الأطعمة  نف�ش  الأ�رصة 
يف  امليول  ونف�ش  اللبا�ش  الذواق  نف�ش 
اأي�سا  العلمية  والتخ�س�سات  املواهب 
وتقييمنا  والآراء  الأفكار  يف  نختلف 
الأ�رصة  اإن  علينا.  متر  التي  لالأحداث 
فيها  نخترب  الذي  الرئي�سي  الف�ساء  هي 
اأو  دميقراطيني  نكون  اأن  على  قدرتها 

م�ستبدين.
العمومي:  الف�ساء  يف  دميقراطيا  كن 
ف�ساء  كل  العمومي  بالف�ساء  ونق�سد 
معك  فيه  وي�سرتك  الأ�رصة  خارج 
وال�سارع  كاملدر�سة  اآخرون  اأنا�ش 
وامل�سجد والأ�سدقاء، حيث التناق�سات 
ويف  واملتعددة  الكبرية  والختالفات 
كبري ملدى  اختبار  الخر  وهو  �سيء  كل 
قبولك لفكرة التعاي�ش والتكيف والتاأقلم 
مع ف�ساء فيه الكثري مما ل يعجبك اأو ل 
توافق عليه، ولذلك نالحظ ونحن �سغار 
املدر�سة  يف  ميار�سون  كانوا  اأنا�سا  اأن 
ال�سارع ال�ستبداد على  ويف امللعب ويف 
وهكذا  عليهم  العنف  وممار�سة  اقرانهم 
اأن يتحولوا  كربوا، في�ستحيل على هوؤلء 
ومنفتحني  دميقراطيني  اإىل  الكرب  يف 

والعك�ش �سحيح كذلك.
حزبك  اأو  منظمتك  يف  دميقراطيا  كن 
حقيقي  اختبار  كذلك  وهنا  نقابتك:  اأو 
تكون دميقراطيا  اأن  ملدى قدرتك على 
خا�سة يف هذه الهيئات واملنظمات التي 
العام  ال�ساأن  مع  التعامل  خ�سو�سية  لها 
والتي جتمع يف العادة اأنا�سا من م�سارب 
واجتماعية  و�سيا�سية  وفكرية  جغرافية 
اأحيانا،  التناق�ش  حد  متعددة  ونف�سية 
عن  الأحيان  من  كثري  يف  ن�سمع  ولذلك 
بني  والنق�سامات  ال�رصاعات  اندلع 
الواحد  والتوجه  الواحد  احلزب  اأبناء 

كذلك،  القناعة  يخالفك  عمن  ناهيك 
ال�رصاع  اأن  وهو  جدا  ب�سيط  وال�سبب 
عادة يندلع عندما نرف�ش بع�سنا البع�ش 
لالأ�سف  وهي  البع�ش  بع�سنا  نق�سي  اأو 
لأن  دميقراطية  غري  �سلوكيات  ال�سديد 
يف  دميقراطيني  اأبدا  يكونوا  مل  هوؤلء 

ال�سغر فكيف يكونون كذلك عند الكرب.
الدولة:  اإىل  ت�سل  كن دميقراطيا عندما 
من  موؤ�س�سة  كل  بالدولة  واأق�سد 
وتاأطري  بت�سيري  تعنى  التي  موؤ�س�ساتها 
دول  العامل  ولذلك جند يف  العام  ال�ساأن 
دميقراطيون  حكامها  لأن  دميقراطية 
مل  حكاما  لأن  دميقراطية  غري  ودول 
احلر  الدميقراطي  ال�سلوك  على  يرتبوا 
كان  امل�ستبد  فاحلاكم  وال�سفاه،  والنزيه 
بال�رصورة طفال م�ستبدا وتلميذا م�ستبدا 
ومراهقا م�ستبدا وزوجا م�ستبدا كذلك، 
اأي�سا،  ذلك  عك�ش  هو  والدميقراطي 
ال�سماء  من  هدية  لي�ست  فالدميقراطية 
تنزل فجاأة واإمنا هي م�سار من التكوين 
احلياة  خربات  �سمن  والتمرن  والقناعة 

املتعددة وجتاربها املتنوعة.
م�سوؤولية  لي�ست  الدميقراطية  طبعا 
عن  عبارة  هي  واإمنا  فقط  الفرد 
داخل  املوؤ�س�سات  عديد  جهود  تكاتف 
يلعب  اأن  يجب  فالإعالم  املجتمع، 
وهذا  الثقافة  هذه  زرع  الكبري يف  الدور 
الواجب  ين�سحب  وكذلك  النبيل  املفهوم 
ومنظمات  الرتبوية  املناهج  على 
ال�سيا�سية  والأحزاب  املدين  املجتمع 
ففي  املختلفة،  مبوؤ�س�ساتها  وال�سلطة 
عن  م�سوؤولون  جميعا  نحن  النهاية 
على  نتعارف  اجتماعي  عقد  تاأ�سي�ش 
مفاهيمه الأ�سا�سية �سمن دائرة احلقوق 
والواجبات حتت غطاء مناخ �سحي من 

احلرية والتعددية وقبول الآخر.

املمار�ضة الدميقراطية بني االكت�ضاب واملمار�ضة

اأعرتف يف البداية اأنني 
كلما اأكتب عن مو�صوع 

الدميقراطية ينتابني �صعور 
من احلما�ص واالأمل والتفاوؤل 
باأن منطقتنا العربية لي�صت 
ا�صتثناء يف هذا العامل ،ولن 

تكتب ع�صورها يف تاأريخ 
اال�صتبداد فقط، بل ميكن 

اأن نحقق جتارب دميقراطية 
ناجحة كالتي هي يف البلدان 

الدميقراطية العريقة، 
ورمبا اأح�صن واأجود ،ومع 

وجود هذا االأمل ،والتفاوؤل 
اأكيد �صن�صل يف يوم من االأيام 

اإىل هذا املراد واملبتغى.

بقلم: د. بن عجمية بوعبد اهلل
اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي

تقدير حالة
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عادوا اإىل م�سل�سل التفاو�س.. هل ي�ستطيعون اأكرث؟
ارتفعت الأ�شوات ب�شعارات كبرية عن املرحلة 
اأمني،  تن�شيق  فيها  يكون  لن  التي  القادمة 
ال�رضيبية،  املقا�شة  اأموال  ا�شتالم  ورف�ض 
على  والتفاهم  �شعبية،  مقاومة  اإىل  والدعوة 
بت�شكيل  التفاوؤل  بلوغ  درجة  اإىل  انتخابات 

قائمة موحدة بني فتح وحما�ض.. 
الطرف  ورقة من  و�شول  ويف حلظة ومبجرد 
الوحدة  تفاهمات  اأ�شبحت  ال�شهيوين، 

الفل�شطينية يف خرب كان!!

الفل�سطينيون والأمريكان:

ال�شا�شة الفل�شطينيون يف  رحلة طويلة �شارها 
رغم  الأمريكان  مع  وعلنية  �رضية  مفاو�شات 
اأنه مل يتم الإعالن عنها ب�شكل ر�شمي اإل يف 
اإ�شرتاتيجي يف  1986 عندما مت تد�شني حوار 
تون�ض بني منظمة التحرير الفل�شطينية ممثلة 
الأمريكية  والإدارة  يا�رض عبدربه  يقوده  بوفد 
ممثلة بوفد بقيادة �شفري اأمريكا بتون�ض وذلك 
على قاعدة الإقرار بالقرارات الدولية ل�شيما 
اأر�ض  مع  التعامل  علنيا  بداأ  اأي   ..242 قرار 
فل�شطني املحتلة يف  1967 وهي ما ميثل 20 
لت�شبح هي جمال  اأر�ض فل�شطني  باملائة من 
التفاو�ض لالن�شحاب ال�شهيوين وحل الدولتني 
ومت الرتاجع الفل�شطيني ر�شميا عن قرار اأممي 
�شابق وهو قرار التق�شيم الذي مبوجبه اأعلنت 
ال�شهيونية  بالدولة  اعرتافها  املتحدة  الأمم 

على ما يقارب 50 باملائة من اأر�ض فل�شطني
الفل�شطينية  املفاو�شات  مكوكية  وا�شتمرت 
اإىل  و�شلت  اأن  بعد  تال�شت  حتى  الأمريكية 
و  ال�رضاب  التفا�شيل  من  واقرتاحات  �رضاب 
لتمنح  الفل�شطينية  النتفا�شة  انطلقت  بعدها 
الفل�شطينيني �رضطا قوة اإ�شافية.. لقد اأرادت 
املفاو�شات  باب  فتح  من  الأمريكية  الإدارة 
مع الفل�شطينيني ح�شد املوقف العربي خلف 
موقف العرتاف ب�رضعية وجود الدولة العربية 

على اأر�ض فل�شطني على حدود 1967. 
ملوؤمتر  مقرتحا  الأب  بو�ض  جورج  قدم 
العربية  الوفود  فيه  �شاركت  مدريد  يف  �شالم 
بعد  والفل�شطينية،  والأردنية  ال�شورية 
العراق..  على  الثالثيني  الأمريكي  العدوان 
مدريد  من  انتقلت  عبثية  مفاو�شات  وكانت 
قيادة  حاولت  وحينها  اأفق  بال  وا�شنطن  اىل 
املنظمة اخرتاق اجلمود بعقد لقاءات مكثفة 
مع قيادات �شهيونية يف اأو�شلو اأف�شت اإىل ما 
يف  متريرها  مت  التي  اأو�شلو  باتفاقية  عرف 
بالغة  ب�شعوبة  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 
وت�شدت لها كل الف�شائل الفل�شطينية الوطنية 
والإ�شالمية.. التقطت الإدارة الأمريكية التي 
للتوقيع  وعقدت  املبادرة  بالتفاقية  فوجئت 
وح�شبت  الأبي�ض..  البيت  يف  حفال  عليها 
حممود  الفل�شطيني  الرئي�ض  ت�رضيحات 
عبا�ض فاإن الأمريكان اف�شلوا التفاق و�شاروا 
رغم  متاما..  لت�شييعه  العبث  م�شالك  يف  به 
على  الفل�شطينيني  ال�شا�شة  اأعني  ظلت  ذلك 
ورغم  وم�رضته  الأمريكي  املوقف  تف�شيالت 
النتخابات  قبل  ال�شمجة  لعبته  يكرر  اأنه 
للق�شية  �شلمي  وحل  الدولتني  بحل  باللتزام 
يف  ي�شري  النتخابات  بعد  اأنه  ال  الفل�شطينية 
كلينتون  مع  الرحلة  كانت  متاما..  اآخر  اجتاه 
وبو�ض واأوباما وترمب والآن بايدن.. فكلينتون 
اأبواب البيت الأبي�ض ليا�رض عرفات اأكرث  فتح 
مما فتحها لأي رئي�ض عربي ويف النهاية اقرتح 
اإىل متنزه يدر  عليه حتويل امل�شجد الأق�شى 
من الأموال الكثري وعندما ت�شدى له عرفات 
اأعلن اأن رئي�ض املنظمة لي�ض نا�شجا مل�شتوى 
ال�شيا�شي  ال�شالم واأخرجه من املربع  حتقيق 
والتداعيات معلومة اأما بو�ض البن فلقد كان 
خطابه ال�شهري قبل العدوان على العراق باأنه 
معها  ي�شري  جديدة  فل�شطينية  لقيادة  يتطلع 
فل�شطينية  دولة  قيام  اإىل  �شنوات   5 خالل 

و  غزة..  وقطاع  الغربية  ال�شفة  اأر�ض  على 
ابلغه  الرب  ان  اأعلن  العراق  بعد عدوانه على 
وبعد  فعل  وقد  اأفغان�شتان  يحتل  اأن  �رضورة 
الآن  وهو  وفعل  العراق  يحتل  اأن  اأبلغه  ذلك 
لكن  و�شيفعل..  فل�شطينية  دولة  باإقامة  ياأمره 
ف�شار  مازحا  كان  املرة  هذه  ربه  اأن  يبدو 
يا�رض  قتل  على  الإ�رضاف  اإىل  البن  بو�ض 
دولة  اإقامة  اأمام  الكاأداء  العقبة  عرفات 
فل�شطينية!!.. عندما جاء اأوباما وزار رام اهلل 
عبا�ض  حممود  الفل�شطيني  الرئي�ض  والتقى 
الذي اأطلعه على املبادرة العربية التي وقعت 
متنح  التي  والإ�شالمية  العربية  الدول  عليها 
ال�شالم  مقابل  ال�شامل  والتطبيع  العرتاف 
يقبل  مل  اذا  اأوباما:  قال  الفل�شطينية  والدولة 
جمانني  يكونوا  املبادرة  بهذه  الإ�رضائيليون 
فبلغ التفاوؤل الفل�شطيني ذروته ولكن الرئي�ض 
اإ�شرتاتيجية  ملهمة  جاء  قد  كان  الأمريكي 
بالربيع  �شمى  العربي مبا  الوطن  تفتيت  وهي 
ال�شلطة  رئي�ض  والتقاه  ترمب  وجاء  العربي.. 
ترمب  وفوجئ  الوفدان  وتباحث  وا�شنطن  يف 
من مدى ت�شاهل الفل�شطينيني ومرونتهم فهّم 
باإعالن موافقته على املقرتح الفل�شطيني لول 
اأن بع�ض م�شت�شاريه اأوحى له ب�رضورة الرتيث 
وذلك ح�شب ما ذكر الرئي�ض الفل�شطيني.. ثم 
اأعطى  حيث  نعرف  مبا  ترمب  ق�شة  اكتملت 
احلكومة ال�شهيونية الإ�شارة والدعم لالنطالق 
يف اأكرب عملية ا�شتيطان تلتهم اأرا�شي ال�شفة 
من  الفل�شطينية  ال�شلطة  وتفرغ  الغربية 
فقدانها  عن  ف�شال  الإدارية  �شالحياتها 
الفل�شطينيون  قطع  ال�شيادية..  ل�شالحياتها 
ورف�شوا  الأمريكية  بالإدارة  الر�شمية  العالقة 
�شفقة القرن والتعاطي مع الوقائع التي يريد 
لل�شلطة  ح�شاره  خالل  من  فر�شها  ترمب 
مكتب  واإغالق  املالية  امل�شاعدات  واإيقاف 
ممار�شة  خالل  من  وكذلك  التحرير  منظمة 
ال�شغط بوا�شطة الأنظمة العربية.. وهنا لبد 
من التذكري باأن العالقات الأمنية بني ال�شلطة 
واأجهزة ال�شتخبارات الأمريكية مل تتوقف لذا 
والآن  لها..  امل�شاعدات  اأموال  تدفق  ا�شتمر 
ياأتي بايدن الدميقراطي راف�شا طريقة ترمب 
امل�شاعدات  بعودة  وواعدا  القرن  �شفقة  يف 
الدولتني..  حل  مفاو�شات  يف  وال�شري 
الروؤ�شاء  مع  التعامل  كيفية  ال�شهاينة  يدرك 
الإ�شرتاتيجية  روح  جيدا  ويفهمون  الأمريكان 
�شوؤال قدمي  بالإجابة على  فبادروا  الأمريكية 
املوقعة  بالتفاقات  لاللتزام  ا�شتعدادهم  عن 
الأمور  عودة  ال�شلطة  فاأعلنت  ملتزمون  اإنهم 

اإىل ما كانت عليه قبل القطيعة.

اأخطاء جوهرية:

اأخطاء  يف  الفل�شطينيون  الر�شميون  وقع 
ت�شوية  اإىل  ي�شعون  وهم  جوهرية  �شيا�شية 
اأعلنوا  اأن  �شبق  فلقد  ال�شهيوين..  العدو  مع 
يف   1974 �شنة  يف  �شيا�شي  حلل  ا�شتعدادهم 
اإل  الع�رض..  النقاط  ذي  املرحلي  الربنامج 
مرتكز  اأي  على  بال�شبط  يحددوا  مل  اأنهم 
الت�شوية..  يلتزمون يف  واأي مرجعية  يرتكزون 
اأنهم  مع  بعنف  له  فت�شدوا  ال�شادات  جاء 
يقرتح  كان  اأنه  �شنة  ع�رضين  بعد  �شيكت�شفون 
هو  و�شيكون  اأو�شلو  من  اأف�شل  حال  عليهم 
الأخطاء  تلخي�ض  ميكن  ذلك  ومع  �شامنه.. 

اجلوهرية يف عدة نقاط:
مت  الذي  التق�شيم  قرار  عن  ان�رضافهم  اأول: 
دولة  بقيام  املتحدة  الأمم  اعرتاف  مبوجبه 
الوحيدة  القانونية  املرجعية  هو  و  اإ�رضائيل 
تقدمي  يف  ال�شهاينة  القادة  لها  ي�شتند  التي 
دولتهم يف امل�شتويات الدولية.. وقرار التق�شيم 
الذي مينح ال�شهاينة ما يقارب 50 باملائة من 
اأر�ض فل�شطني يبقي على الن�شف الآخر لدولة 
دولية  بقرارات  لحقة  حقوق  مع  فل�شطينية 
ذلك  و�شوى  تهجريه  عودة من مت  ت�شمن حق 

كان  لقد  الفل�شطيني..  لل�شعب  حقوق  من 
فيه  وقع  الذي  الأول  اجلوهري  اخلطاأ  هذا 
ال�شيا�شي الفل�شطيني.. وكان ترويجهم للقرار 
ل  لأنه  والأهمية  للقيمة  فاقدا   242 الأممي 
بالعرتاف  اإ�رضائيل  بدولة  العرتاف  يقرن 
الفل�شطينيني  خ�شارة  فكانت  فل�شطني،  بدولة 

ال�شيا�شية فادحة يف هذا التنازل املجاين.
ثانيا: اعرتافهم ب�رضعية دولة اإ�رضائيل ر�شميا 
باأن  ال�شهيونية  احلكومة  اعرتاف  مقابل 
�رضعي  ممثل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
اإطار  يف  وذلك  الفل�شطيني،  لل�شعب  ووحيد 
على  التوقيع  قبل  املتبادلة  العرتاف  ر�شائل 
الت�رضع  كان  ال�شلوك  وبهذا  اأو�شلو،  اتفاقية 
ذروته..  بلغ  قد  النا�شج  غري  الفل�شطيني 
الفل�شطيني  العرتاف  يكون  ان  الأجدر  فكان 
فل�شطني  بدولة  الإ�رضائيلي  العرتاف  مقابل 
املعلن عنها يف اجلزائر يف 15 نوفمرب 1988 
ولها  دولة  مائة  من  اأكرث  اعرتاف  نالت  والتي 
�شفارات فيها.. فكيف متت خديعة املفاو�ض 
يقبل  كي  الفل�شطيني  وال�شيا�شي  الفل�شطيني 
مقابل  اإ�رضائيل  بدولة  اعرتافه  يكون  باأن 
ل�شيء.. لقد كان التعجل املخل �شمة اأ�شا�شية 

رافقت �شياغة مبادئ اتفاقية اأو�شلو.
امل�شلحة  املقاومة  وقف  عن  الإعالن  ثالثا: 
باأق�شى  الفل�شطيني  الأمني  اجلانب  ونهو�ض 
درجة لكبت حركات املقاومة بل وفتح اأبواب 
مل  حني  يف  هذا  ميار�شها..  ملن  ال�شجون 
ال�شهيونية  والقتل  الغتيال  عمليات  تتوقف 
بل  التنظيمات  �شتى  من  الفل�شطينية  للكوادر 
وهتك  وال�شعب  الأر�ض  على  والعتداءات 
اجلي�ض  قبل  من  اأو�شلو  اتفاقية  مبادئ  كل 
ن�شازا  الفل�شطيني  املوقف  فكان  ال�شهيوين.. 
قبل  واملقاومة  الثورة  توقف  ان  التاريخ  يف 
ان ينال حق ال�شعب يف تقرير م�شريه اأو على 

الأقل اتفاقية تفيد بذلك �رضاحة..
رابعا: حتويل املوؤقت اإىل دائم.. فبعد اأن كان 
مبادئه  لتنفيذ  �شنوات  خم�ض  اتفاق  اأو�شلو 
كل  تكون  وان  امل�شري  تقرير  اىل  ميدانيا 
امللفات قد �شويت مبا فيها القد�ض واحلدود 
واملياه والالجئني.. اإل اأن اللتفاف الأمريكي 
الأمريكي  الرئي�ض  باإ�رضار  متثل  امللف  على 
كامبديفد  يف  قمة  موؤمتر  عقد  على  كلينتون 
ت�شدى  نهائي  حل  اتفاق  توقيع  اىل  للتو�شل 
موقفه  ثمن  فكان  وبقوة  وحيدا  عرفات  له 
التمديد  ا�شتمر  ثم  ومن  �شهيدا..  ق�شى  ان 
للموؤقت وجعله موؤبدا على ال�شعب الفل�شطيني 
املجل�ض  اأخرى يف  وقوى  اإدخال حما�ض  ومت 
الت�رضيعي ل�شتيعاب الفعل الفل�شطيني كله يف 

حالة اجلمود ال�شيا�شي.
الت�رضيعي  وجمل�شها  ال�شلطة  بدت  خام�شا: 
وال�شفة  غزة  قطاع  �شكان  فقط  تعني  كاأمنا 
من  اأكرث  يعي�ض  حيث  ال�شعب  ربع  اأي  الغربية 
يف  ل�شيما  ال�شتات  يف  فل�شطيني  ماليني   7
بالد الطوق لي�ض لهم متثيال يف ال�شلطة.. كما 
وت�شخيم  التحرير  فعل منظمة  ح�شل جتميد 

م�رضوع ال�شلطة..

احلركات الفل�سطينية:

معار�شة  والوطنية  الإ�شالمية  احلركات  بدت 
عمل  خالل  من  له  وت�شدت  اأو�شلو  لتفاق 
ولكنها  الت�شحيات،  من  الكثري  كلفها  ميداين 
الت�رضيعي ومل ميتنع  اإليه على زلجة  انزلقت 
التي  الإ�شالمي  اجلهاد  حركة  اإل  دخوله  عن 
بقية  مع  �شيا�شية  ب�شياغات  قبلت  لحقا 
قيادة  تفوي�ض  على  الفل�شطينية  الف�شائل 
موؤمتر  يف  ح�شل  كما  باملفاو�شات  ال�شلطة 

القاهرة..
حركة  موقف  يف  يكمن  الذي  الكبري  اخللل 
الآخر  الطرف  اعتبارها  ميكن  التي  حما�ض 
رف�شها  ان  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  امل�شهد  يف 
ا�شتند  ال�شهيوين  الكيان  ب�رضعية  العرتاف 

فمثال  موقوتة  خا�شة  �شيا�شية  ح�شابات  اىل 
ال�شلطة  خارج  كانت  عندما  له  ت�شدت  هي 
خمرجاته  اأحد  يف  انخرط  بعد  فيما  ولكنها 
حكم  جمل�ض  ي�شبه  الذي  الت�رضيعي  املجل�ض 
خطاأ  ارتكبت  ثم  الحتالل..  حتت  حملي 
�رضخ  واإحداث  نف�شها  على  بانقالبها  ج�شيما 
رهيب يف الأ�رضة ال�شيا�شية الفل�شطينية ترتب 
خ�شو�شا  غزة  قطاع  على  كارثية  توابع  عليه 
وعلى الق�شية الفل�شطينية عموما.. كما عدلت 

ميثاقها ت�شاوقا مع العملية ال�شيا�شية.
وبعد م�شل�شل احلوارات بني ال�شلطة وحما�ض 
ل  »فتح«  ال�شلطة  اأن  للجميع  موؤكدا  اأ�شبح 
ميكن اأن تتنازل عن وحدانية امتالكها للقرار 
ال�شيا�شي واأن حما�ض لن تقبل بعودة ال�شلطة 
لغة  ارتفعت  وهنا  غزة..  قطاع  اىل  فعليا 
مدار  وعلى  ال�شيا�شية  وامل�شاركة  الت�شارك 
ثالثة ع�رض عاما وقعت العديد من التفاقيات 
ولكنها  الطرفني  بني  واملواثيق  والتفاهمات 

جميعا اىل الن�شيان اأقرب.
هناك خلل جوهري يف موقف حركة حما�ض 
فكرية  م�شائل  على  يكن  مل  خالفها  اأن  ذلك 
يحكم؟  ومن  ال�رضاكة  على  اإمنا  �شيا�شية  او 
موؤخرا  مليثاقها  تعديلها  يف  ذلك  ويتجلى 
ال�شفة  على  فل�شطينية  دولة  باإقامة  وقبولها 
موقف  من  بذلك  مقرتبة  غزة  وقطاع 
النخبة  موقف  اأ�شبح  وباجلملة  فتح..  حركة 
ال�شيا�شية الفل�شطينية على امل�شتوى ال�شيا�شي 
اإمنا هو على  يف اجلوهر متقاربا والختالف 

�شياغات اإدارية..
ومن هنا كان م�شري التفاهمات الأخرية لي�ض 
اأرادت  حني  ففي  �شابقاتها  من  ماآل  اأف�شل 
الإقليمي  احل�شار  من  اخلروج  منه  حما�ض  
ال�رضاكة  اإىل  والنتقال  واملحلي  والدويل 
الفعالة يف موؤ�ش�شات منظمة التحرير وتقا�شم 
بورقة  تلوح  ال�شلطة  كانت  الكبرية،  الوظائف 
قوة ت�شتطيع ا�شتخدامها من خالل ال�شتقواء 
بالكل الفل�شطيني للت�شدي لتحركات الإمارات 
وال�شعودية واملدعومة اأمريكيا املتوجهة اىل 
ببديل..  والإتيان  الفل�شطينية  القيادة  �شطب 
انتخابات  على  الف�شائل  بني  التفاق  فتم 
الورقة  ولكن  تفاهمات  على  اإجماع  وح�شل 
ال�شهيونية حرقت كل التفاهمات الفل�شطينية 
بني  والطعن  ال�شتم  عمليات  لتنطلق  الداخلية 
من  رحلة جديدة  ولتبداأ  وال�شلطة..  الف�شائل 
ل  ر�شالة  ا�شتالم  مبجرد  عبثية  مفاو�شات 
قيمة لها.. كنا ننتظر كالما �شهيونيا وا�شحا 
بوقف ال�شتيطان الذي ح�شل وكذا الإجراءات 
من  الت�رضع  يربز  وهنا  والقد�ض..  الغور  يف 
الإجماع  بحالة  ال�شلطة  تفرط  فكيف  جديد 

الفل�شطيني يف مقابل ل�شيء؟
فل�سطني معادلة خا�سة:

اذا كانت ال�شلطة غري قادرة اأن حتدث اخرتاقا 
كبريا فهناك خطوات حقيقة ميكن القيام بها 
لتقوية موقفها وتعزيز  الداخلي  ال�شعيد  على 
لوحدة  العتبار  اإعادة  من  تبداأ  ال�شمود 
خالل  من  وال�شتات  فل�شطني  داخل  ال�شعب 
قمع الفئويني واجلهويني، وفر�ض حالة تق�شف 
على موؤ�ش�شاتها وحما�شبة ا�شتغالل املواقع.. 

وهذا �رضط الرباط.  
بالتجزئة  يكون  فلن  فل�شطني  حترير  اأما 
العدو..  مع  املفاو�شات  خالل  من  واملقّطع 
واقتدارا..  وانتزاعا  كامال  �شيكون  اإنه 
فلف�شطني خ�شو�شية: املنت�رض فيها يكون هو 

الأعلى، واملنهزم فيها يندحر اإىل الأبد.. 
ي�شتدعي  فل�شطني  حترير  اأن  وا�شحا  وليكن 
الدين  �شالح  وعزمية  وزهده  عمر  يقني 
وع�شقه، ينه�ض بتحريرها اأحباوؤها من م�رضق 
هي  وكرامتهم..  انت�شاراتهم  لتتّوج  ومغرب 
فل�شطني �شاحبة الوعد الإلهي.. اإن موعدهم 

ال�شبح، األي�ض ال�شبح بقريب؟

ما الذي يجعل م�سوؤول 
ملف ال�سوؤون الإدارية 

الفل�سطيني يذيع 
نباأ عودة العالقات 

مع الكيان ال�سهيوين 
اإىل �سابق عهدها بعد 

و�سول ر�سالة منه 
وهو يف حالة ن�سوى 

كاأنه جاء بخرب الن�سر 
املبني!!؟ 

بعد اأن اأعلن الرئي�س 
الأمريكي ترمب 

عن تد�سينه �سفقة 
القرن بالعرتاف 

ب�سم الكيان ال�سهيوين 
للقد�س تداعى 

الفل�سطينيون من 
�ستى الف�سائل وظن 
البع�س اأنها حلظات 

تاريخية ترجع الفعل 
الفل�سطيني اإىل �سابق 

قوته كما فعلت لقاءات 
امل�ساحلة يف اجلزائر 

يف 1986 واأعقبتها 
النتفا�سة املجيدة 

�سنة 1987.. 

بقلم :�سالح عو�س
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�شعبي  حراك  يف  خرج  �شباب  خرج 
باإحداث  يطالب  وراق  �شلمي 
النظام  بنية  على  �شاملة  تغيريات 
احلرام  هذا  من  ال�شيا�شي ،وانطالقا 
منلك روؤية  اأن  يجب  الأ�شيل  ال�شلمي 
للم�شهد  كقارئ  حتيدك  متفح�شة 
نحو  ونقلته  املتميز  بحراكه  احلايل 
ت�شورات  من  جديدة  مرحلة  تاأ�شي�س 
تكييف  يف  اجلزائرية  الدولة  لبناء 
وهو  اليوم  يخاطبها  الذي  مع  وا�شح 
ال�شباب اجلزائري املنتف�س الآن على 
جتامله  اأن  تريد  مازالت  ممار�شات 
الفاعل  ليكون  املناخ  له  تتيح  اأن  دون 

ل املربمج.

�لت�شبيب �إر�دة �أم �شعار ..
دخول  �شنوات  منذ  اأننا  الواقع  يف 
ال�شيا�شية  التعددية  عهد  يف  اجلزائر 
الثمانينات  اأواخر  مع  واحلزبية 
خا�شة  وال�شيا�شي  التاريخي  وال�شياق 
اآنذاك والذي نقل املجتمع  ال�شاغط 
اإىل عهد الأحزاب واملنابر اجلمعوية 
التعدد  ثقافة  اإىل  واأحاله  والنقابية 
واحرتام قيم الدميقراطية على عجل 
احلقيقة  يف  امل�شتجد  الواقع  هذا 
ومل  اآنذاك  ال�شيا�شي  النظام  اأربك 
فيه  النخراط  للمجتمع  حتى  ميهد 
كتوجه �شيا�شي جديد �شاحبته اأحداث 

واجتماعية  واقت�شادية  �شيا�شية 
مت�شارعة منذ اأحداث اأكتوبر 1988 ومل 
ننتج على ثراء الكم العددي لالأحزاب 
ومنابر التمثيل املجتمعية وال�شيا�شية 
يف ذاك الوقت الق�شري جدا من عمر 
�شابة  قيادات  ال�شيا�شية  التعددية 
�شيا�شية  التاأ�شي�س ملرحلة  اإرادة على 
والإدارة  والعمل  التوجه  يف  جديدة 
من  دوامة  يف  دخلت  البالد  اإن  بل 
»اخلراب والإرهاب الأعمى » وتوقف 
اجلزائرية  الدولة  وانهمكت  �شيء  كل 
الأعباء  وحتمل   « »الإرهاب  مبحاربة 
اإحداث  يف  التفكري  من  اأكرث  الأمنية 
م�شار  ا�شتكمال  اأو  �شيا�شي  اأي حتول 
التعددية الذي عرف هزات عديدة يف 
النتباه  ويجب   « »الت�شعينات  مرحلة 
اإىل هذا املعطى املغيب يف تقديري 
قراءة  عند  و خا�شة  كثري  التحليل  يف 
بلغة  ال�شعبي احلايل وحراكه  امل�شهد 
املطالب املرفوعة والغايات املن�شودة 
خارج منابر املعار�شة ال�شيا�شية التي 
على  قدراتها  تراجع  فاتورة  دفعت 
التاأثري ب�شب تبعات »الع�رشية ال�شوداء 
» وانخراط قطاع وا�شع من النا�س يف 
والأمني  القت�شادي  الهم  يف  التفكري 
والجتماعي اأكرث من الهتمام بثقافة 
بقدر  منت  التي  ال�شيا�شي  التحزب 
الأزمة  من  البالد  خروج  بعد  حمدود 

يف  اأي�شا  وامل�شكل  اخلانقة  الأمنية 
الدولة  ت�شبيب  اأن  هو  ال�شياق  هذا 
قابال  م�رشوعا  يكن  مل  اجلزائرية 
عدة  ب�شبب  متاحا  ولي�س  للتج�شيد 
باملو�شوعية  البع�س  يراها  اعتبارات 
يف  كان  ال�شتقالل  قبل  ما  فجيل 
احلكم  مبقاليد  ما�شكا  الوقت  هذا 
ال�شيا�شي ورغم النتقال اإىل التعددية 
مل  القول  �شح  اإن   « �رشيعة  ب«غمزة 
 « الثورية  ال�رشعية   « خطاب  يتوقف 
عن التداول بل زاد حدته يف ال�شنوات 
احلديث  جعل  الذي  الأمر  الأخرية 
التي  املجاملة  باب  من  الت�شبيب  عن 
مواعيد  يف  ال�شباب  اإىل  بها  يقذف 
النظام  ي�شتغل  مل  ومنا�شبات يف حني 
وهياكله  كيانه  ت�شبيب  على  ال�شيا�شي 
قطيعة  خلق  وهذا  املوؤ�ش�شاتية 
حقيقية بني النظام ال�شيا�شي وال�شباب 
. �شوؤال اآخر يفر�شه املو�شوع وهو ملا 
يتحرك �شبابنا دوما خارج املوؤ�ش�شات 
الكثري  يعرف  ول  للدولة  الر�شمية 
على  اإن  لفائدته  الدولة  تقدمه  عن 
م�شتوى التكوين اأو الت�شغيل اأو الرتفيه 
الذي  تقديري  يف  واجلواب  والرعاية 
الدرا�شات  من  العديد  اأي�شا  توؤكده 
ال�شلطات  اأن  اإىل  راجع  الأكادميية 
العمومية اأغفلت م�شاألة هامة يف هذا 
املجال وهو حتويل ال�شباب اإىل الفاعل 

ال�شيا�شي بدل اأن يكون دوما اجلمهور 
وبرامج  �شيا�شات  من  امل�شتهدف 
وكاأنه عاجز عن التنفيذ وهذا �شلوك 
عززته العديد من ال�شلطات العمومية 
يف تعاطيها مع اللغة املطالبية ل�شبابنا 
ال�شباب  من  وا�شعا  قطاعا  جند  لذا 
اإىل  الوقت  هذا  يف  مييل  اجلزائري 
ا�شتخدام مواقع التوا�شل الجتماعي 
ومن�شات  املواقع  هذه  وحتتله 
من  هاما  حيزا  الجتماعي  التوا�شل 
بطبيعة  هذا  ويحدث  ويوماته  حياته 
الذي  املجهود  ح�شاب  على  احلال 
التابعة  ال�شبانية  املوؤ�ش�شات  تبذل 
للعديد من الوزارات والتي يجب القول 
بطريقة غري  ال�شباب  اأمور  ت�شري  اأنها 
مفهومة وكال�شيكية وقدمية جتاوزها 
الزمن فال�شباب يحتاج خلطاب مغاير 
املا�شية  الأزمنة  خطابات  عن  متاما 
بلد  يف  جمهورا  يكون  اأن  ميكن  ول 
يحتل فيه ال�شباب ن�شبة تفوق ال�شبعني 
من  الكثري  تراجع  فاإن  لذا  باملائة 
ال�شباب  مع  التعاطي  يف  املوؤ�ش�شات 
يفر�س  الذي  اإيقاعه  مع  والتناغم 
خارج  �شبابنا  جعل  احلياة  منطق 
ال�شلطات  برامج  ،وخارج  املوؤ�ش�شات 
يف  وال�شباب  فلك  يف  ال�شلطة  لت�شبح 
فلك اآخر وهذا جزء من م�شهد �شرند 

تبعاته يف كتابات لحقة  ..يتبع

 واقع مل تغريه ال�سيا�سة  

بعد �شنو�ت من �لتجارب �ل�شيا�شية 
�لتي �شاحبت بناء �لدولة �جلز�ئرية 
منذ �ال�شتقالل �إىل عهد »�لتعددية 

�ل�شيا�شية« �إىل دخول �لبالد يف 
م�شتنقع »�لع�شرية �ل�شود�ء »وما 

تركته من تبعات على كيانات 
�لنظام �ل�شيا�شي و�الجتماعي يجب 

�لتاأمل يف مدخالت وخمرجات 
هذه �لتجارب وما ��شافته للكيان 

�ملوؤ�ش�شاتي للدولة  قبل �أزيد من �شنة 

بقلم د.حممد مرو�ين

�ل�شباب خارج �ملوؤ�ش�شات

،اأو  النفو�س  خبايا  حتى  ك�شف 
)اأي  املجال  فتح  قد  كان  بالأحرى 
الأبواب( لكل من هب ودب،غري تارك 
تخ�ش�س  من  الخت�شا�س  لأ�شحاب 
فئة  هناك  تعد  اأويُبجل،فلم  يُحرتم 
اأخرى  فئة  ول  بالإعالميني  ت�شمى 
بالكتاب  ،ول  بامل�شورين  تُنعت 
بامل�شّهرين  حتى  ،ول  الفنانني  اأو 
الإ�شهارية  الوكالت  اأ�شحاب  من 
ماتت  هذا  كل  املعتمدة،وجراء 
والعبقريات،والتي  الفذة  املواهب 
،وهم  اأ�شحابها  بها  يو�شف  كان 
امل�شهد  على  ،وي�شطرون  يت�شيدون 
دون غريهم ؟و�شارت م�شالك و�شبل  
وتقم�س  والتزوير  والحتيال  الن�شب 

ال�شخ�شيات.
هي اأ�شهل الطرق مرورا وعبورا،ونتيجة 
،وع�ش�شت  الفو�شى  عّمت  هذا  كل 
واأ�شكالها،نتيجة  األوانها  بكل  الرداءة 
اأ�رشنا  كما  التخ�ش�س  احرتام  عدم 
وكذلك عدم احرتام الأجيال لبع�شها 
مف�شوح  قفز  هناك  البع�س،ف�شار 
كل  من  للمراحل،والأبغ�س  وحرق 
اأ�شحى  هذا  الأزرق  العامل  اأن  هذا 
خ�شبا  منربا  و�شحاها  ع�شية  بني 
الع�شوائي،  والقدح  للتنابز  ،ووا�شعا 
والتعبري  التخفي  لك  يبيح  اأنه  بحجة 
تقنية  ا�شتغالل  ،اأي  وراء حجاب  من 
بكل  امل�شتعارةـوالتحدث  الأ�شماء 
�شار  اأنه  بالقول  يراد  حرية..وكاأنه 
اإفرازات  متت�س  التي  كالإ�شفنجة 

ل  ،حتى  بال�شوء  الأمارة  النفو�س 
جتد  والتي  ال�رشيرة  النفو�س  نقول 
مبتغاها  اجلميل  العامل  هذا  يف 
لالإفراغ  �شاحة  هو  بحيث  املاأمولـ 
منه   ترتكب  ما  الآيل.لكل  والتقيوؤ 
و�شدمات  عقد  من  النفو�س  بواطن 
الفر�شة  النف�س  لعلماء  يتيح  ـوهذا 
ويحللوها  يختربوها  كي  ال�شانحة 
ح�شورها  عن  ـبعيدا  متناهية  بدقة 
،بل  والعيادات  للمخابر  ال�شخ�شي 
ويخت�رشها   ، امل�شافات  لهم  يق�رّش 
لهموم  دقيقة  و�شفة  اإيجاد  لأجل 
اأن كل هذا  واأكيد  الإن�شان املعا�رشـ 
�شيئة.مل  و�شيلة  اأنه  �شمن  يدخل 
املقابل  ـفي  الوبال  اإل  معها  جتلب 
املنافع  وفرية  باأنها  يرى  من  هناك 
يبنّي  عينيك،حني  اأمام  لك  ويعددها 
لك الكثري من الأمور،كنت اأنت  تبذل 
تلو  اجلهود  اإليها  الو�شول  لأجل 
الأخرى، لأن الت�شال هو اأهم و�شيلة 
للتقدم الب�رشي و بف�شله ذهبت الأمم 
يف ال�شفة الأخرى بعيدا عنا ب�شنوات 
بها. يُق�شد  ب�رشية  اأي  لكن  �شوئية 
وكاأنه جدير بنا القول اأن الفاي�شبوك 

هذا ي�شلح ملجتمعات دون اأخرى.
واأن خمرتعه بنى فكرته على طبيعة 
املجتمعات الأوروبية و�شبه الأمريكية 
املتح�رشة ولي�س لأجل جمال عيوننا 
على  ولزال  نُح�شب  ممن  نحن 
املجتمعات الأقل انفتاحا على بع�س 

وعلى الغري .

نها ويحميها منطق  والتي لزال يح�شّ
القبيلة والع�شرية ،وهي غري املوؤهلة 
وال�شفافية. للنقد  تكون جاهزة  لأن  
واملتباينة  املختلفة  الروؤى  واحرتام 
والت�شرت،وحتب  التخفي  تتعمد  .بل 
الظالم.. جنح  حتت  العي�س  دوما 
الفاي�شبوك  يكون  اأن  كان مبكان  لقد 
بني  جدا  متقدمة  ع�رشية  و�شيلة 
..والطبقات  اإل  لي�س  النخب  اأيدي 
�شالح  يف  ،ولي�س  والنبالء  الراقية 
واملف�شدون   الدهماء  العموم.ومنهم 
املري�شة  النفو�س  واأ�شحاب 
املوجودون يف كل ع�رش ويف كل زمان 
ومكان.وزاوية و�شارع ،فيتخذون هذه 
ب�شهولة  الو�شيلة املجانية واملتوفرة 
اأن يتمركزوا وميتهنوا مهامهم  لأجل 
الأكرث من قذرة.. وهم داخل بيوتهم 
ل جهد لهم �شوى اأن ي�شددوا فواتري 
ال�شرتاك والتعبئة ...الفاي�شبوك اإذا 
الأعمار  خمتلف  من  الأجيال  ترك 
..وهذا  بينها  فيما  وتت�شادم  تتعارك 
تزداد  الأخالقية  الأزمة  جعل  ما 
حدة ويف املقابل تت�شاعد التفاهات 
حادة  قرونا  لها  وت�شبح  املراهقة 
ت�شاء  ما  ووقت  ت�شاء  من  بها  تنطح 
الو�شائل  باأن  التجارب  بّينت  ؟ا  وقد 
بني  وقعت  اإذ  املتطورة  التكنولوجية 
جتهل  بالأحرى  اأو  اآمنة  غري  اأياد 
فكرية  قيمة  ا�شتخدامها حولتها من 
وتخريب. هدم  و�شيلة  اإىل  ح�شارية 
الفاي�شبوك  اأي  اأنه  نقطة  واأهم 

كتح�شيل علمي فعال يظل �شالحا ذا 
حدين..ا�شتخداما وتوجيها .ولكن يا 
حبذا اأن يفكر �شاحب  هذه املوؤ�ش�شة 
يف ا�شتحداث تقنية جديدة ل ت�شمح 
هذا  يف  ي�شرتك  اأن  ودب  هب  ملن 
العامل بل تُفر�س �رشوط معينة تتعلق 
بال�شن واملوؤهالت الفكرية والعلمية؟ا 
وهذا ما �شمعنا عنه كم�رشوع لكنه مل 

يُج�شد بعد؟ا.
يُغلق  األ  لأجل  ذلك  يتحقق  اأن  ناأمل 
هذا العامل التقني يف وجوهنا ونعود 
اإىل نقطة ال�شفر،ونق�شد كاأمة عربية 
لتطوير  واأكرث  اأكرب  جهودا  باذلني 
نقمة  هو  ومعارفنا،فقدرما  ذواتنا 
عند العموم ،فهو نعمة عند الأجزاء 
املتبقية،ونق�شد تلك الفئات املحبة 
واملعارف،لأنه  للعلوم  والتواقة 
الو�شائل  هذه  وفرته  ما  �رشاحة 
�شنني  ظرف  يف  لالإن�شان  احلديثة 
الإن�شان  حتقيقها  عن  واأ�شهر،عجز 
الذي عا�س من قبلنا لع�رشات ال�شنني 
يف التح�شيل واجلني؟ا يوم كان ي�شافر 
من بلد لبلد فوق ظهور الأحمرة كي 
وال�شهادة  واخلربة  املعلومة  يجلب 
واحلديث والعرتاف...التي اأ�شبحت 
اليوم حُت�شل واأنت جال�س على اأريكة 
وثرية ومريحة ؟ا فقط كما قلنا لبد 
األ ترتك هذه الهبة بني اأياد اآثمة بل 
يختار  اأن  هو  الفاي�شبوك  على  وجب 

اأ�شخا�شه واأنا�شه ولي�س العك�س؟ا

يوم ُي�ستعمل الفاي�سبوك ك�سالح �سلبي ؟ا

عانت �ملجتمعات �لعربية حتى ال نقول 
جمتمعات �لعامل �لثالث.منذ �شنة2005 

،وهو تاريخ خروج عامل �لفاي�شبوك 
للوجود،من �النفتاح �لرهيب �لذي 

ترك �أثره �لبليغ يف �لنفو�س ،و�الأفئدة 
وحتى �لعقول و�لن�شاط �ليومي 

لالإن�شان جر�ء طلوع وبزوغ هذ� 
�لعامل �الفرت��شي للوجود و�لو�قع 

�ليومي،ففي �لوقت �لذي قّرب �مل�شافات 
و�خت�شر �لكثري من عو�ئق �الت�شال.

بقلم:جمال ن�شر�هلل

رهانات �لنيوميديا
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عي�شة ق.

وتتوّجه الفاف نحو تغيري �سيغة املناف�سة 
الأندية  روؤ�ساء  عليها  وافق  كان  التي 
العادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  خالل 
وافقوا  والتي  للعبة  املحرتفة  للرابطة 
مباراة يف   38 لعب جمموع  على  خاللها 
�سيغة الذهاب والإياب جتري خاللها 19 
مباراة يف كل مرحلة والعتماد على 20 
فريقا مثلما �سبق ان خرج به ال�ستفتاء 
الذي قامت به هيئة الرئي�س خري الدين 
زط�سي مع م�سوؤويل الفرق يف وقت �سابق 
من العام احلايل، وجاء اإمكانية الرتاجع 
جمموع  بلعب  املناف�سة  �سيغة  عن 
احلايل،  املو�سم  مدار  على  مباراة   38
انطلقت  التي  العديدة  املطالب  غلى 
واملدربني  الأندية  م�سوؤويل  طرف  من 

الذين انتقدوا لعب هذا املك الكبري من 
اللقاءات ح�سبهم واأ�رصوا على تخفي�سه 
النطالق  اإثر  على  الوقت  عامل  ب�سبب 
هذا  الوطنية  البطولة  ملوعد  املتاأخر 
نوفمرب   28 بتاريخ  املقرر  املو�سم 
اللقاءات  هذه  جميع  وخو�س  املقبل، 
�سوى  ينتهي  ول  يطول  املو�سم  يجعل 
�سبق  مثلما  املقبل  العام  من  اوت  �سهر 

ملدوار الت�رصيح به يف وقت �سابق.
تغيري  فاإن  "الو�سط"  م�سادر  وح�سب 
و�سوف  كبرياـ  اأ�سحى  املناف�سة  �سيغة 
الوطنية  البطولة  لعب  بني  الختيار  يتم 
عرب فوجني من خالل تق�سيم 20 فريقا 
اإىل فوجني وت�سم كل جمموعة 10 فرق 
اأن  قبل  املجموع،  يف  مباراة   18 تلعب 
مباراة  جمموعة  كل  مت�سدري  يتبارى 
اأو خو�س دورة اللقب، اإىل جانب  اللقب 

يكون  قد  قوي  اقرتاح  يتواجد  ذلك 
الختيار الذي �سوف يتفق عليه اأع�ساء 
لعب  يف  ويتمثل  اليوم  العامة  اجلمعية 
الذهاب  مرحلة  �سكل  يف  املباريات 
 19 جمموع  خو�س  خالل  من  فح�سب 

مباراة على مدار املو�سم.
البطولة  امل�سوؤولني يف  من  لعدد  و�سبق 
�سياغة  مبراجعة  املطالبة  الوطنية 
لعب 38 مباراة والتي �سوف تغري انتهاء 
القارية  امل�ساركة  ظل  يف  املو�سم 
الذهاب  �سبق  مثلما  لالأندية اجلزائرية 
العا�سمة  لحتاد  الريا�سي  املدير  له 
عنرت يحي ومدرب �سبيبة القبائل معني 
اللعب  طرح  ي�ساندان  اللذان  الزلفاين 
م�سوؤويل  نادى  بينما  فوجني،  �سيغة  يف 
مرحلة  بنظام  اللعب  غلى  اأخرى  اندية 

الذهاب فقط.

يعقد اأع�شاء املكتب الفدرايل لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم �شباح اليوم اجتماعه ال�شهري والذي �شوف يعرف درا�شة عدة ملفات متعلقة بالكرة 
امل�شتديرة عرب خمتلف اللجان املخت�شة، وتتوجه انظار املتتبعني نحو التعرف على �شيغة املناف�شة املتعلقة بالرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شوف يتم 

اعتمادها حت�شبا لنطالق املو�شم الكروي اجلديد 2021/2020، اأين ل ي�شتبعد اأن يتم الرتاجع عن املقرتح ال�شابق والذي ن�ّص على لعب البطولة يف جمموع 
38 مباراة مب�شاركة 20 فريقا يف املجموع

�شيكون امللف الأبرز على طاولة اجتماع املكتب الفدرايل اليوم

البطولة الوطنية بني اللعب بفوجني اأو مرحلة الذهاب

ا�شتقبال رفقاء حمرز عقب كان م�شر ذّكره ب�شيناريو 2014

نتيجة مباراتي زميبابوي تر�شحهم لتح�شني ترتيبهم لدى الفيفا

غوالم: عدم ا�ضتدعائي اإىل اخل�ضر طبيعي وذرفت 
الدموع حلظة التتويج بالكان

اخل�ضر مر�ضحون للقفز اإىل املركز 28 عامليا

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأرجع 
ا�ستبعاده  اأ�سباب  غولم  فوزي 
الوطني  املنتخب  ترب�سات  عن 
عدم  اإىل  الأخرية  الفرتة  خالل 
تواجده يف اأف�سل جاهزية خا�سة 
واأنه ل يلعب ب�سكل منتظم رفقة 
واأو�سح  اليطايل،  نابويل  ناديه 
الوطنية  للت�سكيلة  الأي�رص  الظهري 
خالل بث مبا�رص �سهرة اأول اأم�س 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
على  احل�سول  اأن  "اأن�ستغرام" 
جمال  الوطني  الناخب  من  دعوة 
بلما�سي للعب مع اخل�رص يتطلب 
النواحي  كافة  من  اجلاهزية 
رفقة  املناف�سة  والتواجد يف جو 
فيه  يتوفر  ل  ما  وهو  النادي، 
اأنه  خالل الفرتة احلالية، واأردف 

من املنطقي اأن ل يتم ا�ستدعاءه 
حاليا  الوطني  املنتخب  رفقة 
ويعتربه اأمر ل نقا�س فيه وما عليه 
�سوى ا�ستعادة مكانته رفقة ناديه 
ا�ستعادة  على  والربهنة  اليطايل 
بها  املعروف  وفنياته  امكانياته 
مع  اللعب جمددا  ا�ستهداف  قبل 

اخل�رص.
خريج  ك�سف  اآخر،  �سياق  يف 
اأنه  الفرن�سي  ايتيان  �سانت  نادي 
ذرف الدموع عند تتويج اجلزائر 
العام  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  بلقب 
عندما  يتمالك  ومل  يف  املن�رصم 
التاج  حمرز  ريا�س  القائد  حمل 
بال�ستقبال  انبهر  اأين  القاري، 
العودة  الذي وجدوه عقب  الكبري 
والحتفالت  الوطن  اأر�س  اإىل 

فيها  �ساركتهم  التي  الكبرية 
اجلماهري اجلزائرية الغفرية التي 
العودة  عقب  ل�ستقبالهم  انتقلت 
ال�سور  تلك  اأن  واأكد  م�رص،  من 
العودة  ذكريات  ي�سرتجع  جعلته 
يف  امل�ساركة  عقب  الربازيل  من 
العامل 2010 والتي  نهائيات كاأ�س 
�سهدت تاأهال تاريخيا للخ�رص اإىل 
الكروي  العر�س  من  الثاين  الدور 

العاملي.
عدت من بعيد وا�شبحت 

جاهزا بدنيا

اأنه  اأو�سح غولم  ذلك  اإىل جانب 
ال�سعبة  الفرتة  بعيد بعد  عاد من 
التي مر بها من خالل الإ�سابات 
خالل  لحقته  التي  اخلطرية 

�سدد  حيث  املن�رصمني،  العامني 
الناحية  من  اأف�سل  اأ�سبح  اأنه 
التدرب  باإمكانه  و�سار  البدنية 
ب�سورة عادية دون ال�سعور بالآلم 
اإىل  العودة  �سوى  اأمامه  يبق  ومل 
املناف�سة  ريتم  وا�ستعادة  اللعب 
م�ستواه  اإىل  العودة  اأجل  من 

احلقيقي.

مراكز  ك�سب  اإىل  الوطني  املنتخب  يرت�ّسح 
متقدمة يف جدول الرتتيب اجلديد لالحتادية 
الدولية لكرة القدم املزمع ن�رصه يف تاريخ 26 
للهيئة  الر�سمي  املوقع  على  املقبل  نوفمرب 
الكروية الدولية، حيث تاأتي الرت�سيحات يف ظل 
اأ�سبال  حققهما  اللتان  اليجابيتني  النتيجتني 
امام  مباراتيه  خالل  بلما�سي  جمال  املدرب 
نظريه زميبابوي �سمنا لت�سفيات املوؤهلة اإىل 
والتي �سمن  بالكامريون،  اإفريقيا 2021  كا�س 
من خاللها تاأ�سرية التاأهل اإىل العر�س الكروي 
العنا�رص  فازت  اأين  ر�سمية،  ب�سفة  القاري 
على  زميبابوي  اأمام  لقاءيها  اأول  يف  الوطنية 
ملعب 5 جويلية بثالثية لهدف، قبل ان يتعادلوا 
يف العا�سمة هراري بثنائية يف كل �سبكة، اأين 
كافية  حت�سيلها  مت  التي  الأربع  النقاط  كانت 
من اأجل �سمان التاأهل باكرا وقبل اآخر جولتني 

من الت�سفيات.
يف  مركزين  اخل�رص  يرتقي  اأن  املنتظر  ومن 
جدول الرتتيب اخلا�س بالفيفا، اأين ل ي�ستبعد 
لل�سهر  اجلديد  الت�سنيف  خالل  يتواجد  اأن 

احلايل يف املركز 28 وهو الذي كان �سعد اإىل 
املركز 30 عامليا خالل ت�سنيف �سهر اأكتوبر 
املن�رصم، حيث يرت�سح املنتخب الوطني اإىل 
املنتخبات  كبار  م�ساف  يف  الرتقاء  موا�سلة 
الرتتيب  يف  مركزين  ك�سبه  وامكانية  العاملية 

رفقاء  ويحتفظ  كبري،  ب�سكل  واردة  اجلديد 
الالعب عي�سى ماندي باملركز الثالث لأف�سل 
ال�سنغال  من  كلها  خلف  اإفريقي  منتخب 

وتون�س.
عي�شة ق.

ليف ا�شتلم مهامه ر�شميا رئي�شا للنادي الهاوي

اأعراب: مل اأطرد الالعبني من ال�ضقق واأطراف 
ت�ضعى لت�ضويه �ضمعتي

الدين  عز  ال�سابق  �سطيف  وفاق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  عرّب 
اأ�سحت حتيط به  التي  ا�ستيائه من الأخبار  اأعراب عن 

من  عنه  ترويجه  يتم  ما  ب�سبب  �سمعته  اإىل  وت�سيء 
اأكاذيب واأخبار ل اأ�سا�س لها من ال�سحة ح�سبه، ويف 
هذا ال�سدد قال اعراب يف ت�رصيحات اإعالمية اأنه 
مل يطرد الالعبني من ال�سقق التي يقيمون فيها بعد 
�سعود كمال ليف اإىل رئا�سة النادي الهاوي للفريق 
له، واأردف  وكل ما يتم ترويجه حول املر ل �سحة 

اأن كل ما حدث اأنه طلب من �ساحب الوكالة العقارية 
اإلزامهم بالبحث عن �سقق اأخرى من اأجل الإقامة فيها، 

وت�ساءل املتحدث عن الأهداف التي تدفع الأ�سخا�س التي 
ر تقوم بالرتويج لتلك الإ�ساعات، خا�سة واأنها ت�سوه �سمعته و�سط  ن�سا اأ

الفريق، واأ�ساف اأنه ل ميكنه القيام مبثل ذلك الت�رصف خا�سة مع الالعب املايل ماليك تراوري 
الذي يعتربه مثل ابنه ولن يقوم باإجباره على مغادرة ال�سقة التي منحه اإياها من اأجل املكوث بها 
عند توقيعه للعقد مع النادي ال�سطايفي. اإىل جانب ذلك ا�ستلم الرئي�س اجلديد للنادي الهاوي 
كمال ليف العتماد من اجل ال�رصوع يف مهامه ر�سميا على راأ�س الفريق عقب فوزه باجلمعية 
النتخابية التي جرت ال�سبت املن�رصم، اأين جرت م�ساء اأول اأم�س عملية ت�سليك املهام بينه وبني 
الرئي�س الأ�سبق بن جاب اهلل الدراجي، وهي اخلطوة التي جتعله ر�سميا الرئي�س اجلديد للفريق 

وينطلق يف املهام ب�سفة قانونية.

تعيني قموح حكما رئي�شيا ولمياء عثمان حكمة رابعة ال�شوبر

مواجهة احتاد العا�ضمة و�ضباب بلوزداد 
جتري على 20:30

عن  القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأعلنت 
املرتقبة  املمتازة  الكا�س  مباراة  برجمة 
العا�سمة  احتاد  فريقي  بني  املقبل  ال�سبت 
الثامنة  ال�ساعة  من  ابتداء  بلوزداد  و�سباب 
والن�سف ليال على ملعب 5 جويلية الأوملبي، 
حيث قّررت هيئة الرئي�س عبد الكرمي مدوار 
اإدارة  به  تقدمت  الذي  الطلب  على  املوافقة 
يف  املقابلة  بث  اأجل  من  البلوزدادي  النادي 
العا�سمة،  احتاد  غدارة  مبوافقة  ال�سهرة، 
م�سوؤويل  جمع  الذي  الجتماع  عقب  وذلك 
الناديني الأحد املن�رصم مبقر الهيئة الكروية 
التي  التنظيمية  الإجراءات  �سبط  اأجل  من 
والتي مت اخلروج منها  ت�سبق موعد املباراة، 
ح�سور  دون  العا�سمي  الديربي  خو�س  بقرار 
الذي  ال�سحي  بالربوتوكول  عمال  اجلمهور 
األزمت وزارة ال�سباب والريا�سة جميع الهيئات 
الريا�سية احرتامه و�رصورة تطبيقه بحذافريه 
يف ظل ت�ساعد الأرقام املتعلقة بوباء كورونا.

ويف �سياق مت�سل، عينت جلنة التحكيم احلكم 

قاموح من اأجل اإدارة مباراة ال�سوبر وهو الذي 
عماري  الثنائي  م�ساعدته  يف  يكون  �سوف 
لمياء  احلكمة  تعيني  مت  بينما  وزرهوين، 
عثمان حكمة رابعة يف �سابقة هي الأوىل من 
نوعها تدير خاللها حكمة مباريات الرجال يف 

بالدنا.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

عي�شة ق.
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فوزاً  الإ�سباين  املنتخب  ام�س  اأول  حقق 
ب�ستة  اأملانيا  منتخب  �سيفه  على  كا�سحاً 
ال�ساد�سة  اجلولة  �سمن  رد  دون  اأهداف 
الرابعة  املجموعة  مباريات  من  والأخرية 
اإطار امل�ستوى الأول لبطولة دوري الأمم  يف 
ل  ملعب  على  املباراة  اأقيمت  الأوروبية، 
�سوطها  انتهى  اإ�سبيلية  مدينة  يف  كارتوخا 
الأول بتقدم منتخب »ل روخا« بثالثية تناوب 
على ت�سجيلها األفارو موراتا و فريان توري�س 
و رودريغو هرينانديز ، ويف الدقيقة 55 عاد 
فريان توري�س و�سجل الهدف الرابع ملنتخب 
ال�سخ�سي،  ال�سعيد  على  والثاين  بالده 
وا�ستمر انهيار دفاع املنتخب الأملاين فتلقى 
جمدداً  توري�س  طريق  عن  اخلام�س  الهدف 
م�سجاًل هاترك تاريخي له، ويف الدقيقة 89 
ريال  و�سط  لعب  اأويارزابال  ميكيل  اأحرز 
ذهول  و�سط  ال�ساد�س  الهدف  �سو�سييداد 

وحزن لعبي املان�سافت .

�سدارة  على  الإ�سباين  املنتخب  و�سيطر 
جتمد  فيما  نقطة،   11 بر�سيد  املجموعة 
ر�سيد اأملانيا عند 9 نقاط، وح�سم املنتخب 
الإ�سباين بذلك تاأهله اإىل الدور ن�سف النهائي 
اإىل املربع  ال�ساعدة  لي�سبح ثاين املنتخبات 

الذهبي بعد منتخب الديوك بطل العامل.

فرن�سا ت�سّم �ل�سويد �إىل الئحة 
�ل�سحايا

 ،2-4 ال�سويد  �سيفتها  على  فرن�سا  تغلّبت 
نهائي  ن�سف  بلوغها  �سمنت  فرن�سا  وكانت 
دوري الأمم بفوزها على الربتغال يف اجلولة 
املا�سية، وارتاأى مدرب فرن�سا ديدييه دي�سان 
اإ�رشاك ثالثة لعبني ذوي نزعة هجومية هم 
واأنطوان  جريو  واأوليفييه  تورام  ماركو�س 
عرب  الت�سجيل  ال�سويد  افتتحت  غريزمان، 
الفرن�سي  فيكتور كالي�سون، �سغط املنتخب 

يف حماولة لإدراك التعادل، ولعب جريو كرة 
لكن  اأول�سن،  روبن  احلار�س  يدي  بني  راأ�سية 
كرة  تورام  مرر  عندما  عاجزاً  وقف  الأخري 
عر�سية داخل املنطقة تابعها جريو بي�رشاه 
املنتخب  ووا�سل  ال�سباك،  داخل  زاحفة 
عرب  ثانيا  هدفا  واأ�ساف  اأف�سليته  الفرن�سي 
البعيدة،  الزاوية  يف  فاأطلقها  بافار  بنجامان 
باري�س  مهاجم  �سارك  الثاين  ال�سوط  ويف 
منت�سفه،  يف  مبابي  كليليان  جريمان  �سان 
داخل  متقنة  كرة  مرر  له  مل�سة  اأول  ويف 
املنطقة �سبح لها جريو و�سددها يف ال�سباك 
على  هدفاً   44 اإىل  ر�سيده  رافعاً  ال�سويدية  
ال�سعيد الدويل، مقرتباً من الرقم القيا�سي يف 
منتخب فرن�سا امل�سجل باإ�سم تيريي هرني، 
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني قل�ست ال�سويد 
ترد  اأن  قبل  كاي�سون،  روبن  بوا�سطة  النتيجة 
كينغ�سلي  طريق  عن  الرابع  بالهدف  فرن�سا 

كومان.

�لربتغال ت�سّمد �جلر�ح �أمام كرو�تيا

على  مثري  بفوز  جراحها  الربتغال  �سّمدت 
لهدفني،  اأهداف  بثالثة  كرواتيا  م�سيفتها 
الن�سخة  لقب  حاملة  الربتغال  وخ�رشت 
الأ�سبوع  القارية،  امل�سابقة  من  الأوىل 
مل�سلحة  النهائي  ن�سف  بطاقة  املا�سي 
بهدف  الأخرية  مواجهتها  لتخو�س  فرن�سا 

ترميم املعنويات، يف املقابل ف�سلت كرواتيا 
يف الثاأر خل�سارتها ذهابا اأمام الربتغال 4-1، 
ب�سقوطها جمدداً اأمام مناف�ستها 2-3، ولعب 
 2016 عام  اأوروبا  بطل  الربتغايل  املنتخب 
قوية  بت�سكيلة  املا�سي  العام  الأمم  ودوري 
رونالدو  كري�ستيانو  يوفنتو�س  جنم  بقيادة 
على الرغم من عدم اأهمية النتيجة بالن�سبة 

اإليه.

دوري �الأمم �الأوروبية

الروخا تكت�ضح املان�ضافت وتبلغ ن�ضف النهائي

لكرة  الأوكراين  الحتاد  اأعلن 
بالده  منتخب  مباراة  اأن  القدم 
اجلولة  يف  ال�سوي�رشي  م�سيفه  �سد 
املجموعة  مناف�سات  من  الأخرية 
م�سابقة  يف  الأوىل  للم�ستوى  الرابعة 
كما  تقام  لن  الأوروبية  الأمم  دوري 
لو�سرين  يف  اأم�س  اأول  مقرراً  كان 
من  للعديد  اإيجابية  حالت  ب�سبب 
الالعبني الأوكرانيني بفريو�س كورونا 
الأوكراين  واأو�سح الحتاد  امل�ستجد، 
بعد  جاء  القرار  هذا  اأن  له  بيان  يف 
لو�سرين  يف  ال�سحية  ال�سلطات  و�سع 
املنتخب الأوكراين باأكمله يف احلجر 
الحتاد  اأبلغ  اأنه  م�سرياً  ال�سحي، 
بعد  يتم  ومل  بذلك،  للعبة  الأوروبي 
حتى  للمباراة  جديد  موعد  حتديد 

الآن.

يف  اأعلن  الأوكراين  الحتاد  وكان 
لعب  لعبني  ثالثة  اأن  �سابق  وقت 
رو�سالن  الإيطايل  اأتالنتا  و�سط 
مالينوف�سكي ولعبا �ساختار دانيت�سك 
وجونيور  كريفت�سوف  �سريجي 
بالفندق  اإ�سابتهم  ثبتت  موراي�س 
الذي كانوا يقيمون فيه يف �سوي�رشا، 
اإ�سابة ثالثة  وثبتت الإثنني املن�رشم 
لعبني اآخرين حار�س املرمى دميرتو 
�سوبول  اإدوارد  واملدافع  ريزنيك 
ماكارينكو  يفغني  الو�سط  ولعب 
وتعترب  »كوفيد-19«،  بفريو�س 
املباراة حا�سمة بني املنتخبني كونها 
�ستحدد من �سينهي دور املجموعات 
الهبوط  وبالتايل  الأخري،  املركز  يف 

اإىل امل�ستوى الثاين.

نادي  رئي�س  اأنييلي  اأندريا  ي�رش 
ويثبت  �سيعود  فريقه  اأن  جوفنتو�س 
اإيطاليا  يف  الأقوى  اأنه  للجميع 
م�سرًيا  بريلو،  اأندريا  قيادة  حتت 
قادته  من  هي  الفريق  �سخ�سية  اأن 
لتحقيق لقب الكالت�سيو يف 9 موا�سم 
املركز  جوفنتو�س  ويحتل  متتالية، 
اخلام�س يف الدوري الإيطايل بر�سيد 
مباريات،  �سبع  اأول  من  نقطة   13
نقلتها  ت�رشيحات  يف  اأنييلي  وقال 
الإيطايل:  مريكاتو«  »كالت�سيو  موقع 
على  والتفوق  التاريخ  كتابة  »اإعادة 
اأ�سبحت  �سنوات  ت�سع  ملدة  نف�سك 
الذين ميتلكون  لأولئك  عادة ممتعة 
واأ�ساف:  جوفنتو�س«،  �سخ�سية 
الفنية، وعقب  »اأثناء تغيري الأجهزة 
اأظهر  �ساري،  ماوري�سيو  رحيل 

جوفنتو�س اأن لديه �سخ�سية البطل، 
حيث تاأتي الروح القتالية يف املرتبة 

الثانية بعد الرغبة يف الفوز«.
واعرتف اأنييلي باأن املو�سم املا�سي 
كان �سعبًا، لكنه تعهد مبوا�سلة اإثبات 
اأن جوفنتو�س بقيادة اأندريا بريلو هو 
اإيطاليا، وتابع: »املو�سم  الأقوى يف 
به  ظهرت  خمتلًفا،  كان  املا�سي 
جائحة �رشبت العامل اأجمع بطريقة 
واأكمل:  متوقعة«،  تكن  ومل  �سعبة 
املو�سم  ا�ستمر  الوباء  هذا  »ب�سبب 
واأُجرب  ال�سيف،  حتى  املا�سي 
اإ�سايف«،  جهد  بذل  على  اأبطالنا 
ووا�سل: »تنتظرنا حتديات جديدة، 
ونحن على ثقة باأننا �سن�سل جاهزين 
وواثقني، وذلك ملا منلك من �سغف 

وت�سميم يف عملنا اليومي«.

ع�سفور  من  اأكرث  الربازيل  �رشبت 
جتاوزت  عندما  واحد  بحجر 
اأمريكا  ت�سفيات  �سمن  الأوروغواي 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  اجلنوبية 
الربازيل  تابعت   ،2022 قطر  يف 
اجلنوبية  اأمريكا  لت�سفيات  �سدارتها 
املوؤهلة اإىل مونديال قطر بعد الفوز 
 0-2 الأوروغواي  على  اأر�سها  خارج 
الرابعة،  املرحلة  �سمن  اأم�س  فجر 
الإيطايل  جوفنتو�س  اأرثر جنم  افتتح 
بت�سديدة  ال�سيوف  ل�سالح  الت�سجيل 
اجلزاء  منطقة  خارج  من  خادعة 
عقب متريرة من غابرييل جي�سو�س، 
التاأمني  ريت�سارلي�سون هدف  واأ�ساف 
ل�سالح الربازيل مع اللحظات الأخرية 
يتمكن منتخب  الأول، مل  ال�سوط  من 
لوي�س  عنه  غاب  الذي  الأوروغواي 
�سواريز عقب اإ�سابته بفريو�س كورونا، 
الذي  القوي  مناف�سه  جماراة  من 
الغيابات  جتاوز  على  قدرة  اأكرث  بدا 
نيمار  �سيما  ول  �سفوفه  يف  املوؤثرة 
�سان جريمان،  باري�س  �سيلفا جنم  دا 
يف  موؤثراً  دوراً  الفيديو  تقنية  ولعبت 

كافاين  طرد  يف  بالت�سبب  املباراة 
�سجله  هدف  واإلغاء  اخل�سونة  ب�سبب 
ورفعت  الت�سلل،  بداعي  كا�سري�س 
يف  نقطة   12 اإىل  ر�سيدها  الربازيل 
توالياً  الرابع  انت�سارها  بعد  ال�سدارة 
عند  الأوروغواي  ر�سيد  توقف  فيما 
ح�سدت  جهتها،  من  نقاط.  �ست 
الت�سفيات  يف  الأوىل  نقطتها  بوليفيا 
الباراغواي  بعد تعادلها مع م�سيفتها 
الباراغواي  ر�سيد  ارتفع  بينما   ،2-2

اإىل �ست نقاط.
يف املقابل، فازت الأرجنتني ب�سعوبة 

وا�ستعادت   0-2 بريو  م�سيفتها  على 
الو�سافة، احتاج منتخب التانغو لأقل 
من ثلث �ساعة حتى يبداأ رحلة العودة 
يف  تعادله  بعد  النت�سارات  �سكة  اإىل 
املرحلة املا�سية مع الباراغواي، حني 
الأول، وب�سم  الهدف  منحه غونزاليز 
الثاين،  الهدف  على  مارتينيز  لوتارو 
الأربعة  املراكز  اأ�سحاب  ويتاأهل 
الأوىل اإىل نهائيات كاأ�س العامل قطر 
املركز  �ساحب  ي�سطر  فيما   2022

اخلام�س خلو�س امللحق.
�رشبت الإكوادور بقوة عندما هزمت 
ليتعقد  عري�سة  بنتيجة  كولومبيا 
الأربعة  املراحل  مع  الأخرية  موقف 
نتائجها  الإكوادور  وا�سلت  الأوىل، 
الالفتة بالتغلب على �سيفتها كولومبيا 
الأر�س  اأ�سحاب  ر�سيد  وارتفع   ،1-6
الثالث  فوزهم  عقب  نقاط  ت�سع  اإىل 
توالياً بفارق ثالث نقاط عن الربازيل 
الأوروغواي  التي جتاوزت  املت�سدرة 
ونقطة عن الأرجنتني الو�سيفة بعدما 
ر�سيد  توقف  فيما  بريو،  على  تغلبت 

كولومبيا عند النقطة الرابعة.

قّرر الحتاد الدويل لكرة القدم اإقامة 
كاأ�س العامل لالأندية املقررة يف قطر 
فيفري   11 اإىل   1 من  الفرتة  خالل 
العامل  كاأ�س  بطولة  و�ستقام   ،2021
لالأندية يف كرة القدم املوؤجلة ب�سبب 
تف�سي فريو�س كورونا امل�ستجد بني 1 
و11 فيفري 2021 يف الدوحة، بح�سب 
ام�س،  اأول  الدويل  الحتاد  اأعلن  ما 
بظالله  »كوفيد-19«  فريو�س  واألقى 
العاملية،  الريا�سة  روزنامة  على 
الألعاب  مثل  كربى  بطولت  فتاأجلت 
اأوروبا  وكاأ�س  طوكيو  يف  الأوملبية 
املقبل،  ال�سيف  حتى  القدم  كرة  يف 
وكان  اأخرى،  م�سابقات  األغيت  فيما 

بني  يجمع  الذي  الأندية  مونديال 
الأوىل  القارية  امل�سابقات  اأبطال 
الدولة  عن  ممثل  اإىل  بالإ�سافة 
امل�سيفة، من املقرر اإقامته يف قطر 
دي�سمرب 2020، وجاء يف بيان الحتاد: 

 2020 لالأندية  العامل  كاأ�س  »�ستقام 
قطر«،  يف   2021 فيفري  و11   1 بني 
وتابع »�سيوفر فيفا والدولة امل�سيفة 
و�سالمة  ل�سحة  املطلوبة  ال�سمانات 

جميع املعنيني«.
من  جديد  بنظام  اأوىل  ن�سخة  كانت 
24 ناديا مقررة يف ال�سني عام 2021، 
اإىل  اأي�سا ب�سبب كورونا  تاأجلت  لكنها 
 2020 اأوروبا  كاأ�س  نهائيات  بعد  ما 
رفع  قطر  وحتاول  اأمريكا،  وكوبا 
اأر�سها  على  امل�سابقات  من�سوب 
ملونديال  التاريخية  ا�ست�سافتها  قبل 
كرة القدم عام 2022 للمرة الأوىل يف 

ال�رشق الأو�سط.

الربازيل حتافظ على ال�ضدارة واالرجنتني و�ضيفة

الفيفا يعلن عن املوعد اجلديد ملونديال االأندية

كرو�س: اإ�ضبانيا 
اأعطتنا در�ضا يف الكرة

اأكد توين كرو�س لعب و�سط منتخب 
در�سا  اأعطوهم  الإ�سبان  اأن  اأملانيا 
منتخبه  يجد  مل  بينما  القدم،  كرة  يف 
لإيقاف  ال�سحيحة  الدفاعية  الطريقة 
املنتخب  وحقق  املناف�س،  خطورة 
الأملاين  �سيفه  على  الفوز  الإ�سباين 
و�سط  لعب  وقال  نظيفة،  ب�سدا�سية 
بعد  ت�رشيحات  يف  مدريد  ريال 
يف  در�سا  اأعطتنا  »اإ�سبانيا  املباراة: 
مل  بدونها،  اأو  بالكرة  �سواء  �سيء،  كل 
نكن على قدر املباراة على امل�ستوى 
 30 �ساحب  واأ�ساف  الدفاعي«، 
بال�سكل  تظهر  مل  »اأملانيا  عاما: 
اللقاء،  اأوقات  جميع  يف  املطلوب 
لعبي  لإيقاف  طريقة  اأي  تفلح  ومل 
اجلانب  يف  تكن  مل  امل�سكلة  اإ�سبانيا، 

اخلططي«.
اأبرزها  ت�رشيحات  يف  كرو�س،  وزاد 
اأكرث  هذه  تكن  »مل  �سبورت1:  موقع 
هزمية مريرة بالن�سبة يل، لكنها بالطبع 
»مل  وتابع:  الهزائم«،  اأ�سواأ  من  واحدة 
نتمكن من الو�سول اإىل مناطق اإ�سبانيا، 
ب�سكل  الدفاع  كيفية  لنا  اأظهرت  التي 
جيد، وهو ما جعلنا ن�سعر بالقلق اإزاء 
هذا العجز«، واأ�سار النجم الأملاين اإىل 
الثاين برغبة يف  ال�سوط  دخول فريقه 
ذلك مل  اأن  اإل  املباراة،  م�سار  حتويل 
ينجح يف النهاية، واأمت: »يجب اأن نحلل 
يتبقى  حيث  مهم،  اأمر  وهذا  املباراة 
اليورو، وهناك  3 مباريات حتى  لدينا 

الكثري من الأمور التي ميكننا فعلها«.

فريو�س كورونا يع�ضف مبواجهة 
�ضوي�ضرا واأوكرانيا

اأنييلي: جوفنتو�س �ضيثبت اأنه
 االأقوى باإيطاليا
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بقلم: �ملحامي علي �أبو هالل
حما�ضر جامعي يف �لقانون 

�لدويل.
 

داخل  اأ�سري  ثامن  هو  وعر  اأبو  ال�سهيد 
جثمانه،  احتجاز  يتم  االحتالل  �سجون 
وهوؤالء االأ�رسى هم اأقدمهم اأني�س دولة، 
وعزيز عوي�سات، وب�سام ال�سائح، وفار�س 
بارود، و�سعد الغرابلي، وداوود اخلطيب، 
وعر،  اأبو  وكمال  طقاطقة،  ون�سار 
االحتالل  �سلطات  رف�ست  وجميعهم 
من  طويلة  فرتات  بعد  جثامينهم  ت�سليم 
جتاه  الطبي  االإهمال  �سيا�سة  االعتقال. 
االأ�رسى يف �سجون االحتالل االإ�رسائيلي 
باتت �سيا�سة ر�سمية متار�س �سدهم منذ 
و�سائل  من  و�سيلة  وهي  طويلة،  �سنوات 
�سلطات  متار�سها  التي  العمد  االإعدام 
واإدارات �سجون االحتالل، فقد عانى اأبو 
الدم  يف  �سابقة  �سحية  م�ساكل  من  وعر 
خالل فرتة اعتقاله، وبداأ و�سعه ال�سحي 
اإ�سابته  ثبتت  اأن  اإىل  تدريجيا،  يتدهور 
بفريو�س  اأ�سيب  ب�رسطان احلنجرة، كما 
وخالل  املا�سي،  متوز  خالل  »كورونا« 
ال�سحي  و�سعه  تفاقم  املا�سية  ال�سهور 
�سهيدا  ارتقى  اأن  اإىل  مت�سارع،  ب�سكل 
�سيا�سة  لي�ست  اجلاري.  نوفمرب   10 يف 
�سيا�سة  من  ب�ساعة  اأقل  الطبي  االإهمال 
مار�ستها  التي  ال�سهداء  جثامني  احتجاز 

طويلة،  عقود  منذ  االحتالل  �سلطات 
ال�سهداء  اإىل حتويل جثامني  وهي ترمي 
للم�ساومة  رهائن  اإىل  الفل�سطينيني، 
االأرقام  ومقابر  املوت  ثالجات  يف 
االإ�رسائيلية، وتتجه �سلطات االحتالل اإىل 
املزيد من الت�سديد يف املرحلة املقبلة 
وفق توجه وزير الدفاع االإ�رسائيلي، بني 
الوزاري  املجل�س  اأقر  حيث  غانت�س، 
»الكابينت«،  االإ�رسائيلي امل�سغر  االأمني 
ال�سيا�سة  »هذه  املا�سي  اأيلول  �سهر  يف 
وبح�سب ما اأورده موقع »24« االإ�رسائيلي. 
ويف نف�س الوقت اأ�سدرت املحكمة العليا 
االإ�رسائيلية قرارا يجيز للقائد الع�سكري 
ال�سهداء  جثامني  احتجاز  االإ�رسائيلي 
الأغرا�س  موؤقتا  ودفنهم  الفل�سطينيني 
م�ستقبلية.  تفاو�س  كاأوراق  ا�ستعمالهم 
يف ر�سالة وجهتها بعثة املراقبة الدائمة 
لفل�سطني لدى االأمم املتحدة يف جنيف، 
حث  املتحدة  االأمم  من  فيها  طلبت 
اإىل  اللجوء  االمتناع عن  »اإ�رسائيل« على 
املتمثلة  والهمجية  الوح�سية  ال�سيا�سة 
اأي  واإلغاء  ال�سهداء،  جثامني  حجز  يف 
وذكرت  العمل،  هذا  مبثل  ت�سمح  قوانني 
جثمانا   66 حتتجز  »اإ�رسائيل«  اإن 
قانوين،  غري  ب�سكل  فل�سطينيني  ل�سهداء 
يف  فل�سطينيا   254 وجود  اإىل  اإ�سافة 
�سيا�سة  تعترب  اجلماعية.  االأرقام  مقابر 
احلرب  جرائم  من  اجلثامني  احتجاز 

الدولية التي ترقى اإىل املعاملة القا�سية 
تنتهك  وهي  واملهينة،  والالاإن�سانية 
االإن�سان  حلقوق  الدويل  القانون  قواعد 
الدويل  العهد  من   7 املادة  وخا�سة 
وال�سيا�سية،  املدنية  باحلقوق  اخلا�س 
يحظر  الذي  العريف  الدويل  والقانون 
ذلك  يف  مبا  املعاملة،  و�سوء  التعذيب 
الدويل  القانون  درا�سة  من   90 القاعدة 
العريف، التي يتوجب على دولة االحتالل 
ال�سكان  مع  تعاملها  يف  بها  االلتزام 
وحترم  املحتلة،  الفل�سطينية  باالأرا�سي 
ال�سحايا  من  اجلثامني  حجز  �سيا�سة 
من  املنكوبة  وعائالتهم  الفل�سطينيني 
القتل،  عمليات  مالب�سات  يف  التحقيق 
متنع  ال�سهداء  جلاثمني  وباحتجازها 
واملعاقبة  التحقيقات  واإجراء  فتح 
اجلرائم.  هذه  ملرتكبي  واملالحقة 
ال�سهداء  جثامني  احتجاز  جرمية  ت�سكل 
انتهاكا لالإعالن العاملي لالأمم املتحدة 
يعترب  الذي  الق�رسي،  االختفاء  حول 
بو�سفه  ويدان  االإن�سانية،  �سد  جرمية 
املتحدة،  االأمم  ميثاق  ملقا�سد  اإنكارا 
وانتهاًكا خطرًيا و�سارًخا حلقوق االإن�سان 
يف  وردت  التي  االأ�سا�سية،  واحلريات 
كما  االإن�سان.  حلقوق  العاملي  االإعالن 
ممار�سة  ال�سهداء  جثامني  احتجاز  اأن 
منافية لكل االأعراف واملواثيق والقوانني 
االأوىل  جنيف  اتفاقيات  ال�سيما  الدولية، 

بع�س  يف  ن�ست  والتي  والرابعة،  والثالثة 
التكرمي،  يف  املوتى  حق  على  موادها 
اجلثث  بت�سليم  االحتالل  دولة  واألزمت 
الدينية  الطقو�س  ومراعاة  ذويها،  اإىل 
وحماية  الدفن،  عمليات  خالل  الالزمة 
ذويهم  و�سول  وت�سهيل  املوتى  مدافن 
العملية  الرتتيبات  واتخاذ  قبورهم،  اإىل 
االحتالل  �سلطات  ذلك.  لتنفيذ  الالزمة 
االإن�سان  حقوق  تنتهك  اال�رسائيلي 
الفل�سطيني، وت�ستمر يف ارتكاب اجلرائم 
الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  بحق  الب�سعة 
العدوان،  اأ�سكال  كافة  �سده  ومتار�س 
واأ�ساليب القتل العمد املبا�رس من خالل 
ا�ستخدام الر�سا�س احلي، وعرب �سيا�سة 
االإهمال الطبي �سد االأ�رسى التي اأدت اإىل 
ا�ست�سهاد عدد كبري من االأ�رسى املر�سى، 
ويف ظل ا�ستمرار هذه اجلرائم امل�ستمرة 
بحق �سعبنا، ال بد من فتح حتقيق دويل 
ونزيه يف هذه اجلرائم وخا�سة اجلرمية 
ال  االأ�رسى،  بحق  ترتكب  التي  الب�سعة 
�سيما املر�سى منهم الذين يقتلون ب�سبب 
�سيا�سة االإهمال الطبي واملتعمد بحقهم، 
وال  ال�سهداء،  جثمانني  احتجاز  وجرمية 
بد من تدخل املحكمة اجلنائية الدولية 
وحماكمة  اجلرائم،  هذه  يف  للتحقيق 
مرتكبيها حتى ال يفلت هوؤالء املجرمني 

من العقاب الذين ي�ستحقونه. 

�إمعانا يف جرميتها �لب�ضعة رف�ضت �ضلطات �الحتالل �ل�ضهيوين ت�ضليم جثمان �ل�ضهيد كمال �أبو وعر، �لذي ��ضت�ضهد يوم �لثالثاء 
�ملا�ضي، نتيجة ل�ضيا�ضة �الإهمال �لطبي �ملتعمد، بعد معاناة قا�ضية من مر�ض �ضرطان �حلنجرة و�حللق نهاية �لعام �ملا�ضي، 

و��ضتمرت يف �حتجاز جثمانه بعد �أن �عتقلته حيا الأكرث من 16 عامًا. 

جرمية ت�ضتوجب �لعقاب

قتل ال�شهيد كمال اأبو وعر واحتجاز جثمانه 
»مقابر الأرقام« تت�شدر 
اعت�شام لأهايل الأ�شرى

تقرير: مر�د يا�ضني - 
�حلياة �جلديدة

 نا�سد اأهايل االأ�رسى يف وقفتهم 
االأ�سبوعية الت�سامنية مع االأ�رسى 
الدويل  املجتمع  طولكرم  يف 
االإن�سان  حقوق  ومنظمات 
الدولية  واملحافل  والهيئات 
لالإفراج  االحتالل  على  ال�سغط 
عن ال�سهداء االأ�رسى املحتجزين 
ذلك  جاء   . االأرقام  مقابر  يف 
االأ�سبوعي  االعت�سام  خالل 
قبالة  االأ�رسى  مع  الت�سامني 
ال�سليب االأحمر الدويل مب�ساركة 
وف�سائل  هيئات  من ممثلي  عدد 
االأ�رسى  واأهايل  الوطني  العمل 
رفعوا  املت�سامنني  من  وعدد 
الفل�سطينية  االإعالم  خاللها 
ال�سهداء  من  الع�رسات  و�سور 
االحتالل  كيان  لدى  املحتجزين 
االأرقام  مقابر  ي�سمى  فيما 
االأ�سري  نادي  من  بدعوى  لديهم 
واأهايل  االأ�رسى  �سوؤون  وهيئة 
نادي  رئي�س  واأو�سح  االأ�رسى. 
اإبراهيم  طولكرم  يف  االأ�سري 
ان   « اجلديدة  للحياة   « النمر 
للت�سامن  خ�س�س  اليوم  اعت�سام 
مع ال�سهداء االأ�رسى املحتجزين 
مثل   ، االحتالل  كيان  لدى 
وفار�س  وعر  ابو  كمال  ال�سهداء 
وعزيز  اخلطيب  وداوود  بارود 
واأني�س  الغرابلى  و�سعد  عوي�سات 
وب�سام  طقاطقة  ون�سار  دولة 
ال�سهداء  من  والع�رسات  ال�سايح 
ي�سمى  فيما  القابعني  اال�رسى 
النمر  وحذر   . االأرقام  مقابر 
االحتالل  �سلطات  ا�ستمرار  من 
فيما  املر�سى  االأ�رسى  احتجاز 
م�ست�سفى  ي�سمى  فيما  ي�سمى 
و�سعهم  ان  موؤكدا  الرملة  �سجن 

ال�سحي يف تدهور م�ستمر موؤكدا 
املنظمات  تدخل  �رسورة  على 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  الدولية 
االحتالل  كيان  على  وال�سغط 
 . الفور  على  �رساحهم  الإطالق 
تف�سي  خطورة  اىل  النمر  ونبه 
�سجون  داخل  كورونا  فريو�س 
من  اأكرث  ان  موؤكدا   ، االحتالل 
 « بفريو�س  اأ�سيبوا  اأ�سري   )100(
كورونا » يف �سجن جلبوع ، داعيا 
اىل  االحتالل  �سجون  م�سلحة 
طبية  وتدابري  اإجراءات  اتخاذ 
الفريو�س  تف�سي  دون  للحيلولة 
االحتالل  �سجون  داخل  يف 
الالزم  الطبي  العالج  ولتقدمي 
بفريو�س  امل�سابني  لالأ�رسى 
بعجاوي  احمد  وقال   . »كورونا« 
والتلفزيون  االإذاعة  » مدير هيئة 
ان  طولكرم«  يف  الفل�سطينية 
االإ�رسائيلية  اال�ستئناف  حمكمة 
مدة حمكوميته  تخفي�س  رف�ست 
البالغة  بعجاوي  زيد  الطفل  ولده 
ال�ساباك  من  بتو�سية  �سهرا   18
ممنوع  انه  موؤكدا   ، االإ�رسائيلي 
اكرث  منذ  ولده  زيارة  من  امنيا 
والدته  ان  اىل  ، الفتا  من عامني 
متكنت من زيارته داخل االأ�رسى 
ال�سحي  و�سعه  على  واالطمئنان 
خماوفه  عن  بعجاوي  وعرب   ،
فريو�س  تف�سي  بدء  خطورة  من 
كورونا يف معتقلي عوفر وجلبوع 
الدولية  املوؤ�س�سات  ونا�سد   ،
ومنظمة ال�سليب االأحمر الدولية 
التدخل  العالقة  ذات  واجلهات 
االحتالل  كيان  على  وال�سغط 
لالأ�رسى  الطبي  العالج  لتقدمي 
امل�سابني داخل �سجون االحتالل 
وقائية  وتدابري  اإجراءات  واتخذا 
داخل  املر�س  انت�سار  من  للحد 

ال�سجون .

يف �ضجون �الحتالل

اإ�شابة اأ�شري اأردين ثاٍن بفريو�س كورونا 
تقرير: علي �ضمودي 

لالأ�رسى  الوطنية  اللجنة  مقرر  ك�سف 
املعتقالت  يف  االأردنيني  واملفقودين 
اإ�سابة  عن  فرح،  فادي  االإ�رسائيلية 
م�سلح  حممد  اجلريح  االأردين  االأ�سري 
�سحفي،  بيان  ويف  كورونا.  بفريو�س 
يجري  ملا  تتابع  اللجنة  قلق  عن  عرب 
�سحي  اإهمال  من  االحتالل  �سجون  يف 
لالأ�رسى عامة ولالأ�رسى االأردنيني ب�سكل 
احلالة  هي  هذه  اأن  مو�سحاًُ،   ، خا�س 

 ، االأردنيني  االأ�رسى  �سفوف  يف  الثانية 
فقد اأ�سيب بتاريخ 2020/11/5 ،االأ�سري 
بال�سجن  »املحكوم  مرعي  منري  االأردين 
املوؤبد 5 مرات . من جانبه ، عرب والد 
االأ�سري االأردين حممد عبد الفتاح م�سلح، 
عن حالة القلق التي متر بها العائلة على 
االطمئنان  قدرتهم  وعدم  ابنها  �سحة 
ع�رسين  من  اأكرث  منذ  اأو�ساعه  على 
يوماً. ويف ت�رسيح �سحفي، نطالب وزارة 
لالطمئنان  االأ�رسى  بزيارة  اخلارجية 
احلقوق  اأب�سط  باعتبارها  اأحوالهم  على 

التي يجب اأن يح�سل عليها االأ�سري واأهله 
ال�سفارة  من  وفد  باإر�سال  طالب  كما   ،
االأردنية يف فل�سطني املحتلة يرافقه وفد 
طبي، ليطلع على اأمور االأ�رسى املعي�سية 
واإجراء  الالزمة  احلاجيات  لهم  ويوفر 
اأن  ،خا�سة  الالزمة  الطبية  الفحو�سات 
ابنه جريح يف قدمه منذ اعتقاله. وكانت 
اللجنة الوطنية، حذرت يف بيان �سابق لها 
،من احلالة ال�سيئة التي مير بها االأ�رسى 
،وطالبت  الوباء  انت�سار  مع  ال�سجون  يف 
 21 حلرية  بال�سعي  االأردنية  احلكومة 

 . كرامتهم  عن  والدفاع  اأردنياً  اأ�سرياً 
اأن حممد )22 عاما( غادر االأردن  وذكر 
اإىل فل�سطني للعمل عند اأقاربه ، وخالل 
لعدم  هرب  احلواجز  اأحد  على  توقيفه 
النار  اإطالق  ومت   ، العربية  اللغة  اإتقانه 
عليه مما اأدى اإىل اإ�سابته ،وحكمت عليه 
الثاين 2020  كانون  حمكمة االحتالل يف 
حماولة  بتهمة  �سنوات  خم�س  ،بال�سجن 
العائلة  نفته  تنفيذ عملية طعن، وهو ما 

يف حينه .

يف ال�شجون ل حياة غري 
فجائع الفقد 

تقرير: دعاء �جليو�ضي

تُ�سري اآخر املعلومات التي ح�سلنا 
اأكرث  مع  املتابعة  عرب  عليها 
داخل  منها  جزء   – م�سدر  من 
االإجمايل  العدد  اأن  ال�سجون-اإىل 
بڤايرو�س  اأ�سيبوا  الذين  لالأ�رسى 
بلغ  االأخرية  املوجة  يف  كورونا 
التقرير  هذا  كتابة  حلظة  حتى 
يف  يقبعون  منهم   90 اأ�سرياً   101
جلبوع  �سجن  داخل   3 رقم  ق�سم 
و 11 نٌقلوا منه اإىل �سجن رميون. 
االأ�رسى  فاإن  ملتابعتنا  ووفقاً 
كورونا  بڤايرو�س  امُل�سابني 
ٌم�ستقرة  �سحية  اأو�ساعاً  يعي�سون 
وباتوا يف املراحل النهائية  ن�سبياً 
املو�سوع  هذا  حول  منه.  للتعايف 
يقول االأ�سري ال�سابق عبد الرحمن 
بعجاوي وهو اأب الأ�سريين احدهما 
علي  وا�سمه  جلبوع  �سجن  يف 
موجة  �سمن  بالڤايرو�س  اأ�سيب 
االأ�رسى  اإن  االأخرية  االإ�سابات 
عموماً القوا �سعوبات يف التعامل 
مع جائحة كورونا ب�سبب �سيا�سات 
واجهوها  لكنهم  الطبي  االإهمال 

بعزائمهم وتكاتفهم اأوالً ومبا توفر 
لهم من م�ستلزمات وقاية �سحيحة 
بعجاوي  ويلفت  ثانياً  وبدائية 
اأن  اإىل  ترقب  حالة  يعي�س  الذي 
�سلطات ال�سجون اأجرت يوم اأم�س 
لالأ�رسى  جديدة  فح�س  م�سحات 
بعد.  نتائجها  تُعلن  يف جلبوع ومل 
االإ�سابات  ت�سجيل  توا�سل  ومع 
بڤايرو�س كورونا يف ال�سجون ال بد 
من جر�س يُقرع يف �سمري �سنوات 
نحياها...فاالأ�رسى  التي  الظلم 
ال�سجون  داخل  االكتظاظ  وبفعل 
واالإهمال الطبي والتغذية ال�سيئة، 
الالاإن�سانية  املعي�سية  والظروف 
االإ�سابة  االأكرث عر�سة خلطر  هم 
بالڤايرو�س وما يتبعه من ويالت. 
حالها  على  زالت  ال  ال�سجون  اإذن 
لتتلقى  �سدمة  من  ت�سحوا 
القيد  رفاق  توديع  بني  فما  اآخرى 
والقمع  االأوبئة  غزو  �سهداء..اأو 
اأ�رسانا  مُي�سى  يتوقف  ال  الذي 
وحر  ال�سجن  ويل  يعانون  اأيامهم 
القربى ول�سان  القيد وجتاهل ذي 
اإقتلني  �سئت  اإن  يقول  حالهم 
ولكنك لن تقتل يف ال�سدر حنيني.
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حممد بن جبار يف حوار مع جريدة" الو�سط "

" مدجنا  حيوانا  يكون  اأن  يجب  ال  " الروائي 
كاتب وروائي جزائري �سنع تفرده خالل ال�سنوات الأخرية، لقت روايته الأوىل “اأربعمائة مرت فوق �سطح الوعي” رواجا كبريا، ن�سر بعدها روايته 

ة “احلركي”، متناول واحدا من اأكرث التابوهات يف اجلزائر  الثانية حملت عنوانا مثريا للجدل« احلركي » التي ا�ستطاع من خالللها اأن يتوغل يف نف�سَيّ
املعا�سرة باعتبار اأن »احلْركني« هم عمالء اجلي�ش الفرن�سي الذين، مل ُي�سمح لهم باحلديث اأو رفع اأ�سواتهم منذ اأكرث من ن�سف قرن.

الروائي التقته جريدة الو�سط واأجرت معه حوارا �سيقا، حاولنا من خالله معرفة بع�ش التفا�سيل عن فن الرواية وواقعها يف اجلزائر واحلديث عن 
الرواية املثرية للجدل رواية احلركي ...

حاروه: اأمني بن لزرق

كيف ترى واقع الرواية اجلزائرية  ؟ 
 

النظر  ميكنك  بخري،  اجلزائرية  الرواية 
لتعرف   ، عليها  تتح�صل  التي  اجلوائز  اإىل 
اأن الرواية اجلزائرية يف حال اأح�صن،  لقد 
افتكت اعرتافا و قيمة مع الأ�صماء ال�صابة

 
الروائيني  بع�ش  ا�ستكى  لطاملا  لكن 
الظهور   عن  غيبتهم  كثرية  م�ساكل  من 
ماهي   الروائية...   طاقاتهم  وتفجري 

امل�ساكل التي تعرت�سكم  ؟
 

كانت يل  بالذكر،  اأمر مهم  جدير  هناك 
منا�صبات عديدة التقيت بالكتاب ال�صباب، 
ا�صتكوا للم�صوؤوليني عن �صوء حظهم و قلة 
حيلتهم يف ن�رش خمطوطاتهم و ن�صو�صهم، 
�صارت ال�صكوى تقليدا �صيئا لديهم، يجب 
قبل  الكتابة  اأن  ال�صباب  هوؤلء  يعلم  اأن 
جتلد  و  جميل  �صرب  و  ت�صحية  �صيء  كل 
لي�س  مرير،  كفاح  و  ال�صعاب  مقاومة  و 
�صهال اأن تنجح و تظهر اإعالميا و تقرتب 
خطواتك  تخط  مل  اأنت  و  النجومية  من 
الذين  ال�صباب  هوؤلء  اأحرتت من  الأوىل، 
دون  ال�صماء  عنان  يف  القفز  يريدون 
ر�صيد حياتي رغم اأن الن�رش اأ�صبح متاحا 
على  ت�صيطر  لون�صاج  للجميع.عقلية 

الكتاب اجلدد
 

الن�سر  دور  فهل  الن�سر،   ذكرت   كونك 
مت�سي  على قواعد علمية تخ�ش الن�سر 

اأم اأنها تريد  املال فقط؟
 

الأولية  تعطي  اأن  الن�رش  دار  حق  من 
اجلدوى  و  املايل  و  التجاري  للجانب 
ل  روائية  ن�صو�س  هناك  الإقت�صادية، 
ترقى اإىل م�صتوى الن�رش �رشاحة و لكنها 
مفيدة ب�صكل ما للكاتب لكي يعر�س نف�صه 
اأكرث  ل�رشبة �صم�س قا�صية، جللدة �صوط 
ق�صاوة، ال�صت�صهال يف الكتابة له �رشيبته 

اأي�صا ..
 

اأما القواعد الأخالقية و العلمية، القليل 
جدا من دور ن�رش حمرتمة حترتم الأ�صول، 
اأغلبهم بزنا�صة و ل�صو�س ، اأعني بالأ�صول 

التقيد بقواعد الحرتافية .
دار  كانت يل جتربة مريرة مع  �صخ�صيا، 
بيعت  ناجحة  رواية  مع  بالعا�صمة،  ن�رش 
اأكرث   ، الن�صخ  كل  نفدت  و  مذهل  ب�صكل 
النهاية  ب�صكل �رشي و يف  من ذلك يطبع 

مل اأح�صل على دينار كحقوق .
 

عمل  ل�سبط  اآلية  توجد  ل  يعني 
حتمي  قوانني  توجد  ول  الن�سر،   دور 

حقوق الروائي يف بالدنا  ؟
 

بدائية  مازالت  املوؤلف  حقوق  قوانني 
الدول  يف  الدولة،  لرقابة  خا�صعة  غري  و 
املحرتمة الرقابة تتحرك اآليا عند خرق 
القواعد العامة للن�رش، مثل العقد و اآليات 
تنفيذه و ال�صمانات املقدمة، دور الن�رش 
الكتاب  دعم  �صندوق  من  ت�صتفيد  عندنا 
تقوم  اأغلبها  الكتاب،  تدعم  ل  لكنها  و 

باأعمال ل�صو�صية و ا�صتغالل خبيث.

حقوقه  بالدنا  يف  الروائي  اإذا 
مه�سومة  ؟

 
الروائيني  من  �صلة  با�صتثناء  اأكيد، 
اجلزائريني املخ�رشمني و الذين يفر�صون 
دور  و  العربية  الن�رش  دور  على  �رشوطهم 

الن�رش الأجنبية.
 

حقوقه  حلماية  فعله  يتوجب  وماذا 
وهل وزارة الثقافة مق�سرة يف ذلك  ؟

 
اأجل، على وزارة الثقافة النظر اإىل اجلانب 
القانوين يف تعامل الكاتب _و هو الطرف 
و  املختلفة،  الن�رش  دور  مع  ال�صعيف_ 
املوؤ�صف حقا اأن الكثري من الكتاب يدفعون 

اأموال لن�رش ن�صو�صهم.
 

لو نتكلم عن روايتك املثرية للجدل 
التابوهات  اأحد  ك�سرت  التي  »احلركي« 
احلركي،   �سفة  بخ�سو�ش  اجلزائر  يف 
معاجلة  و  كتابتها  فكرة  جاءتك  فكيف 

مثل هكذا موا�سيع  ؟
 

الكاتب الروائي ل يجب اأن يكون حيوانا األيفا 
اأو مدجنا �صمن الن�صق العام و الر�صمي، اأن 
الإبداع  �صوى منطق  لأي منطق  يخ�صع  ل 
يفهمها،  مل  الكثري  احلركي  رواية  الفن،  و 
ح�صا�س  و  خطري  و  �صائك  مو�صوع  لأنه 
احلركي  اإدانة  هي  احلركة  رواية  جدا، 
اإدانة  ال�صغري،  لتاريخه  لذاته،  ل�صخ�صه، 
ال�صخ�صية  لظروفه  بالأحرى  اأو  لعمالته 
جلزائريته،  و  لقومه  يتنكر  جعلته  التي 
رواية احلركي هو �صوت الآخر املقموع، 
اأو بعبارة اأخرى امل�صكوت عنه، يف تاريخ 
لعني،  ك�صبح  اإل  نره  الأدب اجلزائري مل 
لكن رواية احلركي جعلته يعرتف و يقدم 
لنا تاريخا موازيا و من زاوية مل يتوقعها 

اأحد.
 

لها  تناولك  يف  حرج  اأي  جتد  اأمل 
اأو  لنتقادات  تتعر�ش  اأن  يف  فكرت  اأو 

م�ساءلت عن الرواية؟؟
 

عائلة  من  اأنني  يعلم  اجلميع  مدينتي،  يف 
قدمت مواكب من ال�صهداء اأثناء الثورة و 
كثري من الأبطال، لكن وطنيا تلقيت اللعنات 
ال�صطحيني،  و  ال�صذج  اأولئك  من  خا�صة 
الرواية كانت تن�صد وجهة نظر بعيدا عن 

اخليانة و ال�رشف.
 

ماأزقا  متثل  للتاريخ  العودة  لكن 
مع  تتعامل  نف�سك  �ستجد  لأنك  كبريا 
كيف  املتخيل،   تكتب  وانت  حقائق 
�ستحول الواقعي اإىل روائي ومتخيل دون 

امل�سا�ش مب�سداقيته  ؟
 

�صحيح، هناك حماذير يف الرواية التاريخية 
يجب التفطن لها، لكن عندما تكون لديك 
بع�س  تفادي  ت�صتطيع  مهارة  و  مقدرة 
احلرب  احلركي،  رواية  يف  ال�صعوبات، 
التحريرية كانت خلفية ل�صخ�صياتي، تتحكم 
فيهم الأحداث و جمريات الأمور و هذا ل 
مينع اأن لكل �صخ�صية لها فرادتها و هام�صها 

يف احلركة و م�صاركتها يف الأحداث.
 

فكيف  بالألغام  مليء  ملف  احلركي 
كانت ردة فعل بع�ش املخت�سني وهل من 
مالحظات اأو انتقادات وجهت لك يف هذا 

اخل�سو�ش  ؟
 

اأتوا�صل معهم  ، مازلت  اأذكياء  هناك قراء 
هناك  و  بالرواية  اأعجبوا  م�صتمر،  ب�صكل 
هناك  و  الفرن�صية،  اإىل  ترجمتها  مول  من 
درا�صات  حمل  كانت  و  عليها  اأثنوا  نقاد 
يقراأها  مل  من  هناك  و  متقدمة،  جامعية 

اأ�صال و طعن فيها !
 

ماهي اأجمل مالحظة تلقيتها يف هذا 
اخل�سو�ش ؟

 
اأجمل مالحظة وجهت اإيل هي اأين مل األتفت 
اإىل بع�س التفا�صيل اأثناء اإقامة احلركي يف 

فرن�صا.
 

مالحظة  اأ�سوا  هي  ما  وي�سراحة 
وجهت ل�سخ�سك  ؟

 
يبقى  اأن  عليه  احلركي،  عن  كتبت  اأين 
جمهول، تائها، مقموعا، ل ل�صان له، قلت 
الت�صعينيات من  ، يف  اجلزائر  هنا يف   : له 
قتل و �صفك الدماء و بقر بطون الن�صاء و 
العفو  و مت   منهم  الآلف  املواطنني  فجر 

قانون  مبوجب  عنهم 
متابعة  كل  قطع  مت  و  امل�صاحلة، 

بع�س  تعرف  اأن  جنائية عنهم لي�س غريبا، 
اخلبايا التي مل تاأت يف كتب التاريخ

 
الروايات  قراءة  يحب  ل  من  هناك 
التاريخ  يت�سمنه  ما  ب�سبب  التاريخية 
لكن  احلقائق،   تزوير  و  مغالطات  من 
ما  رواجا،،،   لقيت  احلركي   روايتك 

ال�سر يف ذلك  ؟
 

الوا�صحة،  الروؤية  و  الأ�صلوب  عن  ف�صال 
الوثائق  و  الكتب  بع�رشات  ا�صتعنت  لقد 
التاريخية ، و كتبت يف مو�صوع مل يتطرق 
له اأحد من قبل، فعال وجدت هناك مئات 
عن  بعيدا  للحقائق  متعط�صني  القراء 

ايديولوجيا ال�صلطة.
 

القراء   جتلب  اأن  ا�ستطعت  كيف 
يف  اعتمدت  ماذا  ،واملهتمني ،وعلى 
جلب  وحده  العنوان  اأن   اأم  ؟   روايتك  

الهتمام للكتاب  ؟
 

اأربعمائة   « اأن روايتي الأوىل  التنويه  يجب 
�صنعت  من  هي  الوعي«  م�صتوى  فوق  مرت 
يل القراء، هي من جلبت الف�صوليني، كانت 
ملواطن  مده�صة  رواية 
مب�صاءلة  يقوم  جزائري 
التاريخ احلديث ملا اآلت اإليه 
و  الإرهاب  �صنوات  اجلزائر 
الدم و الرعب . اأغلب الذين 
قراأوا الرواية كانوا ينتظرون 
انتظروا  كما  اآخر  عنوانا 

ال�صدارات اجلديدة.
 

مثل  تختار  ملاذا  لكن 
عن  وتبتعد  املوا�سيع  هذه 
والغرام  و  احلب  ق�س�ش 
على  اجتماعية  وق�سايا 

غرار باقي الروائيني  ؟
 

رواياتي،  يف  يغيب  ل  احلب 
هناك دوما ق�صة حب تن�صج 
الروائية،  احلبكة  �صمن 
 ، الأوىل  الرواية  خا�صة 
الق�صايا  كلمة  اأحب  ل  اأنا 
ق�صيتي  اأنا  الجتماعية، 
عام،  ب�صكل  الإن�صان 
اآلمه،  ماآلته،  م�صريه، 

و�صعه الب�رشي و وجوده.
 

بدل  التاريخية  للرواية  متيل  انت 
اأو  ال�سيا�سية  اأو  البولي�سية  اأو  العاطفية 
هذه  كل  مبزج  تقوم  انك  اأم  ؟   الواقعية 
رواية  الأخري على  يف  لتتح�سل  الأنواع 

متكاملة جتمع بينهم جميعا  ؟
 

من  روايات،  ثالث  الآن  حلد  ر�صيدي 
ال�صابق لأوانه احلكم على اأين اأطرق �صبيال 
ما، و اأف�صل �صكال ما، اأنا اأكتب عن وجهة 
ل  ذلك  من  اأكرث  ما،  فل�صفة  عن  ما،  نظر 
�صبيال  اأجد  ما  بقدر  الت�صميات  تهمني 
من  اأكرث  للحكي،  للقول،  ما،  �صيء  ل�رشد 
�صخ�صي  هاج�س  و  هو�س  هناك  ذلك، 
يجب �صخ�صنته اأو التعبري عنه، ممكن جدا 

اأن انتقل من لون اإىل اآخر ح�صب �رشورات 
الكتابة و متطلبات الفن الروائي.

 
هل تكون الرواية بال�سرورة ناجحة 
فيلم  اأو  م�سرحي  عمل  اإىل  حولت  اإذا 

درامي مثال  ؟
 

فيلم  اإىل  حتويلها  لكن  �رشوريا،  لي�س 
�صنيمائي يزيد من رواجها ، و يلقي بع�س 
الأدبي  العمل  لكن  موؤلفيها،  على  الأ�صواء 
ال�صمعي  قوانني  غري  لقوانني  يخ�صع 
اأو ال�صورة، العمل الأدبي الناجح  الب�رشي 
ي�صنع لنف�صه املجد و النجاح دون و�صائط 

اأخرى و لنا اأمثلة ل ح�رش لها.
 

هل ترى اأن التحرر يف الكتابة مطلب 
اأدبي قبل ان يكون �سخ�سا  ؟

 
احلرية و ال�صتقاللية �رشطا الإبداع.

 
العلمانية  الكتابة  مثال  ت�سجع  وهل 

ول ت�سجع اخلو�ش يف م�سائل دينية  ؟
 

العلمانية  بالكتابة  ي�صمى  ما  يوجد  ل 
الال  و  الأخالقية  اأو  الدينية،  الكتابة  اأو 
اأخالقية، هناك ن�س جيد اأو ن�س �صيء.

  
م�سائل  يف  يخو�ش  من  توافق  وهل 
مثال   امل�سلمني  معتقدات  تخد�ش  دينية 

؟
 

كل  ذاته،  بحد  الدين  يف  لي�س  امل�صكل 
الذي  ال�صيا�صي  الإ�صالم  يف  الإ�صكال 
مل  التي  التطرف  اأ�صكال  اإىل  يدعو 
على  مررنا   ، القدمي  تاريخنا  يف  نعرفها 
باإمياننا  ع�صفت  حقيقية،  اأخالق  اأزمة 
�رشبوا  الذين  معتقداتنا، الكتاب  و 
مبقد�صات الأمة اأو تعر�صوا لها ب�صكل من 
يخلطون  هم  الأمر  حقيقة  يف   ، الأ�صكال 

بني الدين و التدين..
 

ماذا تقول يف اخلتام ؟
 

على  و  ال�صيقة  املحاورة  على  اأ�صكرك 
�صجاعتك يف تناول باقة اأ�صئلة ذكية تخ�س 
اأن  اأرجو  اأما كلمة اخلتام،  رواية احلركي، 
يرفع عنا هذا البالء العام و يحفظ وطننا 

العزيز..
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حمتوى �أكادميي نوعي و �صيت دويل 

املجلة الدولية لالت�صال االجتماعي  تفتك تقدير الباحثني العرب
.     ي�صدرها معهد �لإعالم بجامعة م�صتغامن

�فتكت �ملجلة �لدولية لالت�صال �لجتماعي تقدير �لباحثني �لعرب و�لعديد من �لهيئات �لأكادييمية �ملتخ�ص�صة يف علوم �لت�صال و�لإعالم 
ومبوؤ�صر معامل تقدمت �ملجلة موؤخر� يف �آخر تن�صيف للمجالت �لعلمية �ملحكمة وباإ�صر�ف من �لربفي�صور » �لعربي بوعمامة » موؤ�ص�س �ملجلة 

ورئي�س حتريرها و ت�صري �ملجلة نحو ن�صر عددها �خلام�س و�لع�صرين بعد �صدور �لعدد �لر�بع و�لع�صرين .

حممد مرو�ين

لأ�ساتذة  علمية  مقالت  ت�سمنت 
وهيئات  عربية  جامعات  من  باحثني 
حمتويات  واكت�ست  عديدة  دولية 
هذه  جديدة  بحلة  العلمية  املجلة 
�سمن  اكادميية  كفاءات  بتناول  املرة 
بحثية  ا�سكاليات  املن�سورة  املقالت 
البحوث  باإ�سقاط  الراهن  وموا�سيع 
علمية  مقالت  �سدرت  اإذ  الأكادميية 
ات�سال   , ال�سحي  الت�سال   « حول 
بعدد   « الكاذبة  الأخبار   , الأزمات 
من  عدد  ويبدي  الأجنبية  اللغات  من 
ب�سكل منتظم  العرب حما�سا  الباحثني 
الدولية  املجلة  يف  الأكادميي  للن�رش 
عدد  التحق  اإذ  الجتماعي  لالت�سال 
من اأ�ساتذة التعليم العايل من جامعات 
للمجلة  ال�ست�سارية  بالهيئة  عربية 
وال�سعودية  م�رش  من  اأ�ساتذة  منهم 

وقطر وتون�س والإمارات والأردن .

�ملجلة �لوحيدة يف �لت�صال

 « بوعمامة  العربي   « الربفي�سور  يقول 
رئي�س حترير »املجلة الدولية لالت�سال 
هاما  نوعيا  م�سارا  اأن   « الجتماعي 

تخطوه نحو هيئة التحرير للمجلة التي 
تراهن على تنويع اإ�سدارات املجلة من 
حيث نوعية املقالت العلمية املن�سودة 
والتي متر عرب جلنة خرباء  املحكمة 
اأكادميية  واأعراف  وبتقاليد  وحمكمني 
عرب  املجلة  خاللها  من  افتكت  ثابتة 
طاقمها العلمي والتقني تقدير العديد 
داخل  يف  الباحثني  الأ�ساتذة  من 
مقالت  ن�رشوا  ممن  وخارجه  الوطن 
اأعدادها  �سمن  املجلة  فيها  علمية 
الأ�ساتذة  من  عدد  وح�سب  ال�سابقة 

 « الو�سط   « ا�ستطلعت  الذين  العرب 
الأكادميي  بالن�رش  تعلق  فيما  اآراءهم 
كفاءة  تون�س وم�رش  اأ�ساتذة من  فاأكد 
احلفاظ  يف  الأكادميية  املجلة  هيئة 
على تقاليد �سارمة يف ن�رش املقالت 
البحوث  على  والرتكاز  البحثية 
يف  واجلديدة  الهامة  والدرا�سات 
حقل علوم الت�سال والإعالم اذ تعترب 
الجتماعي  لالت�سال  الدولية  املجلة 
التي  الت�سال  يف  الوحيدة  املجلة 
اآخر  يف  موؤخرا  نوعيا  معامال  افتكت 

ت�سنيف للمجالت الأكادميية
هيئة حترير من كبار �ل�صاتذة 

�لعرب

والهيئة  التحرير  هيئة  وت�سم  هذا 
اأ�ساتذة  كبار  للمجلية  ال�ست�سارية 
عبد   « الدكتور  منهم  العرب  الإعالم 
والدكتور  ال�سعودية  من   « حممود  اهلل 
جامعة  من  حامت  عاطف  اأحمد   «
العربية  م�رش  بجمهورية  الأزهر   «
والدكتور » حممد ربابعة من اململكة 
تواجد  اأن  ويبدو  الها�سمية  الأردنية 
يف  والت�سال  الإعالم  اأ�ساتذة  كبار 
املجلة الدولية لالت�سال يعترب من اأهم 
الهامة على مكانة املجلة  املوؤ�رشات 
املجالت  �سمن  لتكون  ت�ستعد  التي 
من  نا�سل  جهد  بعد  قريبا  امل�سنفة 
اأجله علميا اأ�ساتذة وباحثون يتقدمهم 
الذي   « بوعمامة  العربي   « الربفي�سور 
يبذله  مت�سمر  نوعي  جهد  اإىل  اأ�سار 
اأحد  املجلة  جلعل  اأ�ساتذة  مبعية 
يف  دوليا  الهامة  الأكادميية  املراجع 
يت�سل  الذي  العلمي  البحث  جمال 
الهيئة  وتركز  والإعالم  بالت�سال 
املجلة  حترير  وهيئة  ال�ست�سارية 

الأ�ساتذة  من  العديد  ا�ستقطاب  على 
خمتلف  يف  وامل�ساهمة  للن�رش  العرب 

حمتويات املجلة العلمية املحكمة .
مقالت دولية نوعية

هذا و�سمت املجلة يف عددها الرابع 
حمكمة  علمية  مقالت  والع�رشين 
لعدد من الأ�ساتذة العرب املحا�رشين 
والإعالم  الت�سال  والباحثني يف علوم 
العلمية  املقالت  من  العديد  وركزت 
للمجلة  احلايل  العدد  يف  املن�سورة 
على  الجتماعي  لالت�سال  الدولية 
 « منها  واآنية  راهنية  بحثية  ا�سكاليات 
الت�سال ال�سحي » و » ات�سال الأزمات 
موا�سيع  وهي   « الكاذبة  الأخبار  و«   «
عليها  ي�ستغل  راهنية  علمية  بحثية 
وكيفية  كمية  دار�سات  اأدرجوا  باحثون 
للمجلة  احلايل  العدد  يف  نوعية  و 
الدولية التي ت�ستعد اأي�سا لتوزيع الن�سخ 
اجلامعات  خمتلف  عرب  واأو�سع  اأ�سمل 
اأ�سار  ما  وح�سب  الأكادميية  والهيئات 
حتريرها  ورئي�س  املجلة  موؤ�س�س 
فاإن   « بوعمامة  العربي  الربفي�سور 
الجتماعي  لالت�سال  الدولية  املجلة 
ت�ستعد اأي�سا لإطالق واجهة وحمتويات 

علمية جديدة يف الأعداد القادمة

عدد خا�س للباحث �لر�حل » 
زهري �حد�د�ن »

اأ�ساتذة  ثمنها  راقية  التفاتة  ويف  هذا 
خمتلف  من  والت�سال  الإعالم 
اجلامعات اأهدي عدد من اأعداد املجلة 
 « ال�سحفي  والكاتب  للباحث  موؤخرا 
بعد  اهلل وهذا  » رحمه  احدادان  زهري 
الت�سالية  الدرا�سات  خمترب  نظم  اأن 
جلامعة  اخلطاب  وحتليل  والإعالمية 
الفقيد  روح  على  تاأبينية  م�ستغامن 
الراحل وقد كان العدد املهدى للفقيد 
التي  العلمية املحكمة  ثريا باملقالت 
تناولت تاريخ وراهن ال�سحافة الوطنية 
والعربية ويبدو اأن  بادرة اإهداء اأعداد 
خا�سة للقامات الأكادميية يف الت�سال 
الوا�سع  التفاعل  لقي  قد  والإعالم 
يتابعون  واأ�ساتذة  باحثني  اأ�ساتذة  لدى 
املجلة  ن�ساطات  كل  وا�سع  باهتمام 
التي  الجتماعي  لالت�سال  الدولية 
تعترب ب�سهادة العديد من الباحثني من 
التي  الدولية  العربية  املجالت  اأهم 

تهتم بعلوم الت�سال والإعالم.

ثقايف

�لو�صط:2020/11/19�لو�صط:2020/11/19

�لديو�ن �لعمومي للمح�صر �لق�صائي 
�ل�صتاذة/ ق�صطويل نعيمة حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة �ل�صر�قة

حي 100 م�صكن عمارة 05E  رقم 02 �ل�صر�قة 

�إعالن عن �لبيع باملز�د �لعلني بجريدة وطنية 
نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�رشة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 

و املوقعة ادناه 
لفائدة ال�سيد : انقليز اأحمد �رشيف , ال�ساكن بـ: حي بالل رقم 90 زرالدة , اجلزائر 

�سد :   01-بن عي�سى فاطمة ,02-انقليزعائ�سة , 
العنوان : حي بالل بوعالم  رقم 45 زرالدة , اجلزائر 

بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة ال�رشاقة , الق�سم العقاري , بتاريخ 2016/01/31 رقم اجلدول 15/07257 فهر�س رقم : 16/00715 , القا�سي 
باإفراغ احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع عن حمكمة احلال بتاريخ : 2015/04/26 , حتت رقم 15/2886 

بناء على دفرت ال�رشوط املودع بتاريخ : 2017/04/23 حتت رقم 2017/10
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف حمل دو ا�ستعمال �سكني بناية تقع يف تراب بلدية زرالدة , ولية اجلزائر بحي بالل بوعالم رقم 45 زرالدة , ولية 

اجلزائر , يتكون من بناية ت�سمل على : 
طابق اأر�سي : به 03 حمالت جتارية الأول م�ستغل كور�سة خياطة و الثاين م�ستغل كم�ستودع للخردوات و الثالث م�ستغل لت�سليح الأجهزة الكهربائية 

اإ�سافة اإىل غرفة خزن و درج 
طابق اأول : يتكون من غرفتني , �سالون , حمام و رواق , مطبخ و مرحا�س 

طابق ثاين : يتكون من غرفتني , �سالون , مطبخ به مدخل على م�ستوى غرفة الدرج 
�سطح : به غرفة غ�سيل تت�سمن حمام و مرحا�س تابعني للطابق الثاين و باقي امل�ساحة عبارة عن �سطح 

باملزاد العلني يوم 2020/12/13 على ال�ساعة التا�سعة �سباحا بالقاعة رقم 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة 
 وحدد ال�سعر الفتتاحي للعقار بعد انقا�س الع�رش باأربعة و ع�رشون مليون و خم�سمائة و ثمانية ع�رش و اربعمائة و ثالثون دينار جزائري

 -------------------------24.518.430 دج 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية 
�لديو�ن �لعمومي للمح�صر �لق�صائي 

�لأ�صتاذة / ق�صطويل نعيمة حم�صرة ق�صائية لدى حمكمة �ل�صر�قة
حي 100 م�صكن عمارة E05 رقم 02 �ل�صر�قة 

�إعالن عن  �لبيع  باملز�د �لعلني بجريدة وطنية
نحن الأ�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�رشة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة القائمة بالتبليغ و التنفيذ املذكور  اعاله 

و املوقعة ادناه
 لفائدة ال�سيد : �سعيدي �سمري بن مكي 

ال�ساكن : �سارع الخوة �سعدية �سيدي عقبة ب�سكرة و املختار موطنه بحي 18فيفري عمارة 04 رقم 06 بابا اح�سن  ب�سفته دائن حاجز
�سد :وعناين مولود بن ب�سري 

ال�ساكن بحي 297 م�سكن 152 درقانة برج الكيفان اجلزائر 
بناء على احلجر ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2019/03/27 , فهر�س رقم : 19/1232 ترتيب رقم : 19/01346

بناءا على عقد الوديعة املحرر بال�رشكة املدنية املهنية للتوثيق لالأ�ستاذين بن الزاوي حمو , و بن الزاوي �سمرية املوؤرخ يف : 2013/01/10 , فهر�س 
رقم : 2013/15 , املمهور بال�سيغة التنفيذية حتت رقم : 2017/03

بناءا على دفرت ال�رشوط املودع باأمانة �سبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ : 2020/01/14 , حتت رقم 2020/03
نعلن عن بيع العقار املتمثل يف �سقة خم�س�سة لل�سكن كائنة بعقار ذي ملكية م�سرتكة واقعة ببلدية الدرارية دائرة ال�رشاقة ولية اجلزائر املكان 
امل�سمى مزرعة دريو�س حممد �سابقا حي 512 م�سكن ق�سم 03 جمموعة ملكية رقم : 1007 عمارة 6 10الطابق الثالث رقم 12 تتكون من �سالون , 

02 غرف ,مطبخ , حمام ,مرحا�س , غرفة مهمالت تقدر م�ساحتها ب )70.55 م2 ( , �رشفة لوجيا م�ساحتها )11.25 م2 ( 
باملزاد العلني يوم : 2020/12/16 على ال�ساعة الواحدة و الن�سف زوال بالقاعة رقم 02 حمكمة ال�رشاقة 

و حدد ال�سعر الفتتاحي لبيع ال�سقة 01( – على املخطط 4.200.000 دج 
02(-بعد متام ايجار ال�سقة 7.000.000.00 دج 

حتت �سائر التحفظات
اثباتا ملا �سبق ذكره اأعاله حررنا هذا املح�رش و كل طبقا للقانون 

�لو�صط:2020/11/19

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�صر �لق�صائي

�لأ�صتاذ/ �صر�بي عبد �لكرمي
حم�صر ق�صائي لدى حمكمة بئرمر�در�ي�س

�إخت�صا�س جمل�س ق�صاء �جلز�ئر
�لكائن مكتبه بحي �أرماف عمارة �أ5

�صوفايل د�يل �إبر�هيم -�جلز�ئر- 
�لهاتف : 05.40.01.52.32/0770.33.29.50

/MTR.CHERABI.HUISSIER2@GMAIL.COM

حم�صر تبليغ �ل�صند �لتنفيذي مع �لتكليف بالوفاء 
عن طريق �لن�صر باجلريدة 

املادة 4/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بئر مراد  لدى حمكمة   – الكرمي -حم�رش ق�سائي  الأ�ستاذ /�رشابي عبد  نحن 
راي�س اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجلزائر الكائن مكتبه بالعنوان املذكور اأعاله و 

الوا�سع ختمه و املوقع اأدناه 
اأ�س  اأف  لفائدة : املوؤ�س�سة ذات ال�سخ�س الوحيد و ذات امل�سوؤولية املحدودة 

تي كوم 
 295 رقم  الثاين  ال�سطر  اله�سبة  الباي  عني  تخ�سي�س   : ب  مقرها  الكائن 

ق�سنطينة 
حمكمة  عن  ال�سادر  الأداء  اأمر  يف  املتمثل  التنفيذي  ال�سند  على  بناءا 
بئرمرادراي�س بتاريخ : 2018/07/02 حتت رقم:18/04065 , املمهور بال�سيغة 

التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2019/03/13 حتت رقم : 2019/0711
ق�سد تبليغه اإىل : �رشكة ذات اأ�سهم منري �سوختيان قروب اجلزائر  

اجلزائر   – اإبراهيم 16320  بواديكار03 فيال رقم 123 دايل   : الكائن مقرها ب 
العا�سمة  

و بناء على الإذن بالن�رش ملحتوى التكليف بالوفاء باجلريدة ال�سادر عن ال�سيد 

رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2020/11/09, حتت رقم : 20/6320
 ن�رشنا ن�سخة من هذا املح�رش باجلريدة طبقا لن�س املادة 412 فقرة 04 من 
قانون الإجراءات املدنية و الإدارية و املت�سمن / تنفيذ منطوق ال�سند التنفيذي 

امل�سار اليه اأعاله و دفع املبالغ املذكورة اأدناه بني اأيدينا مقابل و�سل عن : 
01-مبلغ : 3.130.638.91دج ) ثالثة ماليني و مائة و ثالثون الف و �ستمائة و 

ثمانية  و ثالثون دينار جزائري و واحد و ت�سعون �سنتيم ( ميثل مبلغ الدين .
02-مبلغ )8454 دج( ميثل م�ساريف التنفيذ الختياري . 

03-مبلغ 160.189.20 دج احلقوق التنا�سبية 
املجموع : 3.299.282.12 دج ثالثة ماليني  و مائتني و ت�سعة و ت�سعون الف و 

مائتني و اثنان و ثمانون دينار جزائري و اثني ع�رش �سنتيم 
نبهناه /باأن له مهلة خم�سة ع�رش يوما )15( للوفاء ت�رشي من تاريخ تبليغه هذا 

املح�رش و اإل نفذ عليه بكافة الطرق القانونية
حتى ل يجهل

واثباتا ملا تقدم حررنا هذا املح�رش للعمل به مبا ي�سمح قانونا
�ملح�صر �لق�صائي 

EMAIL

�لو�صط:2020/11/19

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�صعبية
جمل�س ق�صاء �جللفة

حمكمة �لدري�صية
ق�صم: �صوؤون �لأ�صرة

حكم باحلجر
تاريخ   20/00464 الفهر�س:  رقم   20/00316 اجلدول:  رقم 

احلكم: 20/11/09
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون الأ�رشة علنيا 
ابتدائيا ح�سوريا يف ال�سكل: قبول الدعوى �سكال. يف املو�سوع: 
بتاريخ:  ال�سادر  احلكم  مبوجب  به  املحكوم  التقدمي  تعديل 
الأ�رشة ملحكمة اجللفة برقم  �سوؤون  2009/03/21 عن ق�سم 
فهر�س: 09/0930. القا�سي باحلجر على امل�سماة رعاد عائ�سة 
من  والقول  ابنته  على  مقدما  �سعد  بن  رعاد  والدها  وتعيني 
جديد بتعيني املدعي رعاد عامر كمقدم على اأخته املحجور 
عليها رعاد عائ�سة مبوجب احلكم املذكور لرعايتها وت�سيري 
�سوؤونها ومتثيلها اأمام خمتلف الهيئات الإدارية والق�سائية مبا 
القانون والأمر بن�رش هذا احلكم يف جريدة وطنية  ي�سمح به 
يومية لالعالم مع الأمر بالتاأ�سري بتعديل التقدمي على هام�س 
عقد ميالد املحجور عليها لالإ�سهار. بذا �سدر احلكم واأف�سح 
اأعاله,  بالتاريخ املذكور  العلنية املنعقدة  باجلل�سة  به جهارا 

ول�سحته اأم�ساه الرئي�س اأمني ال�سبط. 

�لو�صط:2020/11/19

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " �صيماء "

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل 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 .

اإ�صهار
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ا�ستالم و�سيك للم�سرح اجلهوي  بالنعامة 
تنتظر اجلمعيات الثقافية و مبدعو والية النعامة  ب�سغف ت�سليم امل�سرح اجلهوي وافتتاحه 

ال�ستقطاب اجلمهور وتن�سيط احلركية الثقافية بالوالية وفتح املجال اأمام اجلمعيات امل�سرحية 
للإنتاج واالإبداع.

اإبراهيم �سلمي

لوالية  اجلهوي  امل�رسح   دخل 
من  الأزيد  يت�سع  الذي  النعامة 
800 مقعد يف الروتو�سات االأخرية 
كلف  والذي  ا�ستالمه  اأجل  من 
 674 يقارب  ما  الوالية  خزينة 
تدعيم  �ساأنه  دج  من  مليون 
وفتح  بالوالية  الثقافية  احلركة 
امل�رسحية  الفرق  اأمام  املجال 
و�ست�ساهم  بالوالية،  املتواجدة 
�سقل  يف  ا�ستالمه  عملية 
يف  ال�سابة  املواهب  واكت�ساف 
الفن الرابع ودعم التكوين يف هذا 
الن�ساطات  الثقافية  من  النوع 
بالوالية التي كان لها �سدى حملي 

مثل  الوطن  خارج  و حتى  ووالئي 
لفرقة  بالن�سبة  ال�ساأن  ماهو 
كان  النعامة  التي  ال�سموع  بوالية 

لها متثيل م�رسف.           
الثقايف  املك�سب  هذا  يبقى  و 
الذي يعد االأول من نوعه بالوالية 

جاهزا لال�ستالم  مع بداية ال�سنة 
تقدر  والذي  اجلديدة  2021 
مرت  ب2500  املبنية  م�ساحته 
بتجهيزات  وي�سم   طابقني  مربع 
عر�ض  قاعة  اجلودة  ي�سم  عالية 
وور�سات وركح باملقايي�ض العاملية 

الكربى  امل�سارح  يف  املعروفة 
للتدريب  ف�ساءات  اإىل  باالإ�سافة 
م�رسحية  وجتهيزات  ومعدات 
كما  وغريها  الديكور  كمج�سمات 
اأ�سغال  قاعاته  مبختلف  انطلقت 
زخارف  على و�سع  تعتمد  تهيئة 
متنوعه  تزيينية  فنية  واأ�سكال 
التي  املظهر  جمالية  الإ�سفاء 
بنايات  خمتلف  يتطلبها اإجناز 
الفنية  املرافق  من  النوع  هذا 

الثقافية.
مب�سعد  ال�رسح  هذا  و�سيجهز 
التقنيات  على  تتوفر  ومكتبة  اآيل 
ب�رسية  �سمعية  كو�سائل  الع�رسية 
يف  والتكوين  البحوث  الإثراء 

املجال امل�رسحي .

اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   1038
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 70629

ت�سجيل 20 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2206

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 627
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 45699

كلف 674 مليون دج و مبقاي�س�س عاملية

جيجل

هالك 3 اأ�سخا�س يف 
حادث �سري 

ثالثة  فيما جرح  اأ�سخا�ض حتفهم  ثالثة  لقي 
اإىل  الثالثاء  ليلة  وقع  �سري  حادث  يف  اآخرون 
االأربعاء مبنطقة تا�سو�ست ببلدية االأمري عبد 

جيجل(،  لوالية  ال�رسقي  )املدخل  القادر 
م�سالح  من  االأربعاء  اأم�ض  علم  ما  ح�سب 

املديرية املحلية للحماية املدنية.

املنيعة

توقيف مواطن رفقة 
04 رعايا ليبيني

الوطني  للدرك  االإقليمية  الفرقة  اأفراد  متكن 
توقيف  2020 من  نوفمرب   16 بتاريخ  باملنيعة 
مواطن رفقة 04 رعايا ليبيني يقيمون باجلزائر 
بطريقة غري �رسعية، متوجهني نحو اجلزائر 
العا�سمة، على اإثر ذلك مت توقيف االأ�سخا�ض 

وحجز و�سيلة النقل.

داء ال�سلل باإيليزي 

4200 طفل 
ي�ستفيدون من التلقيح 

اإيليزي  بوالية  طفل   4200 من  اأزيد  ا�ستفاد 
من عملية تلقيح ال�ستئ�سال داء �سلل االطفال 
االأوىل من هذه احلملة  املرحلة  وذلك خالل 
نائية  مناطق  عدة  ا�ستهدفت  التي  الوقائية 
ومعزولة بالوالية، ح�سب ما علم اأم�ض االأربعاء 

لدى م�سلحة علم االأوبئة والطب الوقائي.

�سفر اإ�سابة بكورونا

مقاطعة اأمريكية تثرُي احلرية وال�سكوك
نطاق  على  امل�ستجد  كورونا  فريو�ض  تف�سى 

يرتك  فلم  املتحدة،  الواليات  يف  وا�سع 
لكن  اإليها،  وامتد  اإال  الواليات  من  والية 
ا�ستع�ست  تك�سا�ض  يف  واحدة  مقاطعة 

حالة  ولو  ت�سجل  فلم  اجلائحة،  على 
واحدة.

»وا�سنطن  �سحيفة  وبح�سب 
مقاطعة  فاإن  بو�ست«، 
»الفينغ« التي تقع يف منطقة 
الغنية  تك�سا�ض  والية  غربي 

ت�سجل  مل  النفطية،  مبواردها 
بالفريو�ض،  اإيجابية  حالة  اأي 

واالأهايل ينظرون اإىل هذا االأمر مبثابة م�سدر 
للفخر ،وال توجد اإ�سارة اإىل اأي حالة اإيجابية يف 

الوثائق الر�سمية للوالية، لكن عامال 
عن  حتدث  ال�سحي  القطاع  يف 
مت  االأقل  على  اإيجابية  حالة 
خالل  مينتون،  بلدة  يف  ت�سجيلها 
هذه  اأن  ومبا  املا�سي  ال�سيف 
احلالة تعود على االأرجح 
يعمل  �سخ�ض  اإىل 
النفط  قطاع  يف 
اأنه  كما  باملقاطعة، 
يعي�ُض يف م�سكن موؤقت 
مقيما  ولي�ض 
يجر  مل  دائما، 
واحد  مبثابة  اعتباره 

من ال�سكان.

عر�س ترويجي ملوبيلي�س

العر�س اخلريفي
 Win max Control لـ 

يف ا�ستماع دائم ومتوا�سل لزبائنه 
،موبيلي�ض يطلق عر�سه الرتويجي 
 100%   Win max Control«
دي�سمرب   05 غاية  اإىل  انرتنت«. 
ر�سيد  موبيلي�ض  مينح   ،2020
على  االأنرتنت  من  �سخم  اإ�سايف 
كل اقتناء جديد اأو جتديد لعر�ض 
 - 1300( Win max Control
2000 - 3500( ،ي�سل اإىل %100 من 

احلجم االبتدائي لعرو�سه.
 Win max Control  عر�ض*
Go 30  15Go :1300+ مكاملات  
ور�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ض + 5 �ساعات نحو جميع 

والوات�ض  الفاي�سبوك   + ال�سبكات  
اآب غري حمدود. 

 Win max Control  عر�ض *
Go 60  30Go :2000+ مكاملات 
ور�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ض + 7 �ساعات نحو جميع 
والوات�ض  الفاي�سبوك   + ال�سبكات 

اآب غري حمدود.
 Win max Control  عر�ض *
100Go  50Go :3500 + مكاملات 
ور�سائل ق�سرية غري حمدودة نحو 
موبيلي�ض + 10 �ساعات نحو جميع 
والوات�ض  الفاي�سبوك   + ال�سبكات 

اآب غري حمدود.

االأدوية  �سناعة  �رسكة  اأعلنت 
اأم�ض  لها  بيان  يف  »فايزر«، 
حملة  اإطالق  عن  االأربعاء، 
�رسطان  حول  باجلزائر  توعوية 
على  �ستتوا�سل  التي   و  الرئة 
مدار �سهٍر بهدف دعم املر�سى 
ومبنا�سبة  الداء  بهذا  امل�سابني 

التي  احلملة  هذه  اإطالق 
تتزامن مع اإحياء ال�سهر العاملي 
اأكد  الرئة،  �رسطان  ملكافحة 
يف  االأورام  عالج  ق�سم  رئي�ض 
اأفريقيا  ملنطقة  »فايزر«  �رسكة 
وال�رسق االأو�سط حممد عكا�سة 
على اأهمية الت�سخي�ض املبكر يف 

حت�سني احلالة ال�سحية لل�سخ�ض 
املر�ض  هذا  من  يعاين  الذي 
ال�سدد،  ذات  يف  توقف،  كما 
بفحو�ض  املتعلق  ال�سق  عند 
لكونها  اجلينية  اال�سطرابات 
تقدم معلومات قيمة ت�ساعد يف 
وذكرت  العالج  و�سع خمططات 

يعد  الرئة  �رسطان  باأن  »فايزر« 
من اأكرث اأنواع ال�رسطان املوؤدية 
ف�سال  اجلزائر،  يف  للوفاة 
االأكرث  امل�سبب  يبقى  اأنه  عن 
ال�سلة  ذات  للوفيات  �سيوعا 
امل�ستوى  على  ال�رسطان  بداء 

العاملي.

�سركة"فايزر" 

حملة توعوية باجلزائر حول �سرطان الرئة

كلية العلوم االإن�سانية بجامعة امل�سيلة

تعيني اأ�سغر عميد كلية على ال�سعيد الوطني
امل�سيلة،الربوفي�سور،  جامعة  مدير  اأ�رسف 
االأ�ستاذ  تن�سيب  اأم�ض،على  بداري،  كمال 
جديدا  عميدا  الدين،  تقي  يحي  والدكتور، 
لكلية العلوم االإن�سانية واالجتماعية بجامعة 
عمور،  ،عمر  للربوفي�سور  امل�سيلة،خلفا 
اإعفاءه الأ�سباب خا�سة، مرا�سيم  الذي طلب 
م�سوؤولو  ح�رسها  التي  الر�سمي  التن�سيب 
واإطارات اجلامعة،متيزت باإلقاء كلمة ملدير 
التغيري  اأن  على  التاأكيد  اجلامعة،الذي جدد 
ديناميكية  باجلامعة،   بعث  اإطار  يف  جاء 
واالإطارات  الكفاءات  متكني  �رسورة  وعلى 
قدراتها،  يف  والثفة  امل�سوؤولية  تويل  من 
وموؤهالتها على ت�سيري ،و اإدارة ال�ساأن العام 
، وهو ا�ستجابة لطبيعة املرحلة الراهنة  يف 
اجلامعية  للكفاءات  الفر�سة  اإتاحة  اإطار 

ال�سابة  يف اإدارة  املوؤ�س�سات اجلامعية، ومن 
جهته توجه الدكتور،يحي تقى الدين،العميد 
ملدير  والتقدير  بال�سكر  كلمته  يف  اجلديد 
بهذه  للقيام  الثقة  منحه  على  اجلامعة 
املهمة،و�رسح باأنه على اأمت اال�ستعداد لبذل 
 ، بها  واالرتقاء  بالكلية  للنهو�ض  اجلهود  كل 
الدين، كان يتوىل من�سب  الدكتور يحي تقي 
واالت�سال  بذات  االإعالم  علوم  ق�سم  رئي�ض 
جمال  يف  باحث  اأ�ستاذ  وهو  اجلامعة 
تخ�س�سه له العديد من الدرا�سات والبحوث 
الوطنية  امللتقيات  وامل�ساركة  يف  العلمية 
الدين،  تقي  ،يحي  ويعد  الدكتور  والدولية 
الوطني  امل�ستوى  على  عميد  كلية    اأ�سغر 

من مواليد 1990 بامل�سيلة .

الكونغر�س االأمريكي

40 نائبا ينددون بانتهاكات
 الكيان ال�سهيوين

بالكونغر�ض  نائبا   40 ا�ستهجن 
االأمريكية  االإدارة  �سمت  االأمريكي، 
ال�سهيوين  االحتالل  انتهاكات  على 
يف  االن�سان  حلقوق  امل�ستمرة 

االأرا�سي الفل�سطينية املحتلة.
وجهها  ر�سالة  يف  ذلك  جاء 
وزير  اإىل  االأمريكيون،  امل�رسعون 
بومبيو  مايك  االأمريكي  اخلارجية 
قبل �ساعات من و�سوله اإىل فل�سطني 
هم  والنواب  االأربعاء  اأم�ض  املحتلة 
من احلزب الدميقراطي الذي ينتمي 
له الرئي�ض املنتخب جو بايدن وجاء 
للتعبري  لك  »نكتب  الر�سالة  ن�ض  يف 
عن قلقنا البالغ ب�ساأن عمليات الهدم 
ال�سهيونية  بها احلكومة  التي قامت 

موؤخًرا يف جمتمع البدو الفل�سطينيني 
االأردن  غور  يف  البقيعة(  )حم�سة 
انتهاًكا  االأعمال  هذه  »تعد  ،وقالت 
خطرًيا للقانون الدويل، حيث دمرت 
ا، بينهم 41  منازل و�رسدت 73 �سخ�سً

طفاًل«.

الدرك الوطني بتيبازة 

توقيف جمموعة اأ�سرار 
بتهمة االختطاف

االإقليمية  املجموعة  اأفراد  تلقي  اإثر  على 
الرقم  على  لبالغ  بتيبازة،  الوطني  للدرك 
االأخ�رس  55-10، من طرف اأحد م�ستعملي 
مدينتي  بني  الرابط  ال�رسيع  الطريق 
من  فتاة  اختطاف  وتيبازة،مفاده  اجلزائر 
طرف جمموعة من االأ�سخا�ض على م�ستوى 
الطريق على منت مركبة، وعلى اإثر التدخل 
باملكان،  املتواجدة  للدوريات  الفوري 
بتفعيل  املعتدين  على  اخلناق  وت�سييق 
خمطط ال�سدود ال�سامل عرب اإقليم الوالية، 
اإىل  والفرار  الفتاة  حترير  اإىل  ا�سطروا 
وجهة جمهولة. بعد ا�سرتجاع الفتاة البالغة 
من العمر 22 �سنة، يف مدة التتعدى �ساعتني 
التي  املعلومات  وا�ستغالل  اختطافها،  من 
التحريات،  وتكثيف  للمحققني  بها  اأدلت 
اخلاطفني يف  توقيف  من  املحققون  متكن 
ظرف قيا�سي ويتعلق االأمر بثالثة اأ�سخا�ض 
اأمام  اإحالتهم  ليتم  الق�سية،  يف  متورطني 
التحقيق  ا�ستكمال  بعد  الق�سائية  اجلهات 

وا�ستيفاء جميع االإجراءات القانونية.

نادي ال�سحافة  
لوالية البويرة

 موا�سلة احلمالت 
التح�سي�سية

لوالية  واالإعالم  ال�سحافة  نادي  اأم�ض  قام 
لل�سباب  اجلزائرية  وال�سبكة  البويرة 
،وبالتن�سيق مع الك�سافة االإ�سالمية ومديرية 
وايل  وباإ�رساف  االأمن  وم�سالح  ال�سحة 
بزيارة  ال�سالم«  عبد  عياط  »لكحل  الوالية 
�سليمان«  »�رسارق  االبتدائيتني  املدر�ستني 
و »موهاب حمو�ض« ببلدية ب�سلول اللتني مت 
اال�ستباه  بعد  اأ�سبوع  غلقهما حتفظيا ملدة 
يف اإ�سابة اأطقمها االإدارية بفريو�ض كورونا 
لتفتح  املتمدر�سني  �سالمة  على  حفاظا 
، حيث مت  الفارط  االأ�سبوع  اأبوابها جمددا 
 1500 من  اأزيد  توزيع  املبادرة  هذه  خالل 
على  الهدايا  بع�ض  و  التعقيم  ومواد  كمامة 
نادي  رئي�ض  اأ�سار  جهته  ومن  التالميذ  
ال�سحافة واالإعالم ال�سحفي »عمر رميلي« 
حمالته  موا�سلة  على  النادي  عزم  اإىل 
مبادرات  وتنظيم  والتوعوية  التح�سي�سية 

مماثلة يف قادم االأيام .
اأح�سن مرزوق

وهران

االإطاحة بثالث �سبكات 
لتنظيم احلرقة

عني  دائرة  الأمن  ال�رسطة  م�سالح  متكنت 
)وهران(  لبو�سفر  احل�رسي  واالأمن  الرتك 
 8 من  متكونة  �سبكات  بثالث  االإطاحة  من 
اأ�سخا�ض خمت�سة يف تنظيم رحالت اإبحار 
�رسية مقابل مبالغ مالية، ح�سبما علم اأم�ض 
وجاءت  االأمني  ال�سلك  ذات  من  االأربعاء 
عمليات التوقيف ا�ستغالال ملعلومات لذات 
احل�رسي  االأمن  مع  بالتن�سيق  امل�سالح 
اإجرامية  �سبكات  قيام  مفادها  لبو�سفر 
مقابل  ال�رسي  االإبحار  رحالت  بتنظيم 
ال�سواطئ  اأحد  من  انطالقا  مالية  منفعة 

بدائرة عني الرتك وفق خلية االت�سال 
والعالقات العامة ملديرية االأمن الوالئي.

بالبويرة

اإكتظاظ رهيب للمتقاعدين 
مبراكز الربيد 

والية  بعا�سمة  الربيد  مراكز  اأم�ض  �سهدت 
رهيبا  اكتظاظا  بلدياتها  خمتلف  و  البويرة 
تزامنا مع �سب منحة فئة املتقاعدين حيث 
ت�سكلت طوابري طويلة بهذه املراكز ح�سب 
ما وقفنا عليه خالل اجلولة التي قامت بها 
بلديات  و  البويرة  مبدينة  »الو�سط«  يومية 
مكان  ال  حيث  واال�سنام  وب�سلول  العجيبة 
لالإجراءات  احرتام  ال  و  اجل�سدي  للتباعد 
الوقائية ، وهو االأمر الذي تاأ�سف له اجلميع 
متر  التي  احلرجة  الوبائية  للو�سعية  نظرا 

اأح�سن مرزوقبها البالد

ق.د/وكاالت



هذه الصحيفة تم تحميل 
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