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امل�صددة  من طرف الزبائن  واملتعاملني تتزايد  وترت
اكم با�صتمرار ،وهذا منذ بداية الأزمة ال�صحية كوفيد 

19  وتبلغ حالًيا حوايل 180 مليار دينار، م�صريا اأن 
هذا  املبلغ ميكن اأن يت�صبب يف خلل خطري يف ميزان« 

ال�رشكة مما �صينتج عنه اختناق مايل.

مت تعيني اأع�صاء جلان الطعن املتعلقة بن�صاط 
ت�صنيع املركبات و تلك اخلا�صة بن�صاط وكالء 

املركبات اجلديدة و ذلك لعهدة ل تتعدى ثالث 
�صنوات ، ح�صب ما جاء يف القرارين الوزاريني 
ال�صادرين يف العدد 68 من اجلريدة الر�صمية.

براأت نهار اأم�س حمكمة اجلنح  بجيجل امل�صوؤولة 
عن املكتب الولئي حلزب العمال بولية جيجل 
والقيادية  بحزب لويزة حنون �صهيناز �صويلح من 

تهمة اإهانة هيئة نظامية بعدما مت متابعتها باهانة 
هيئة نظامية مرتبطة باإعادة ن�رشها ل�صورة علي 

ح�صابها على في�صبوك.

علقت الإمارات، اإ�صدار تاأ�صريات �صفر ملواطني 13 
بلدا اعتبارا من 18 نوفمرب اجلاري وحتى اإ�صعار اآخر، 

منها تركيا وثماين دول عربية.

الأربعاء،  اأم�س  الأوروبي  الحتاد  اأعلن 
اأن اأول مواطني دول التكتل الـ27 ميكن 
بحلول  كورونا  فريو�س  �صد  تطعيمهم 
عيد امليالد اأواخر العام اجلاري وقالت 
اأور�صول  الأوروبية  املفو�صية  رئي�صة 
فون دير لين، اإن »ثمة �صوءا اأخريا يف 

نهاية النفق«، رحيل املجاهد �سعيد بوحجة

�ص4 ال�زارة يف مهمة لراأب ال�سدع تبديد املخاوف
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عن عمر يناهز 82 عاما وبعد �سراع مع املر�ص
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خطر متنام وتهديد متعاظم

االأمن ال�سيرباين 
اخلا�سرة الرخوة

دخلت نقابة االحتاد ال�طني لعمال الرتبية والتك�ين »االأنبياف«  ي�م  اأم�ص  يف اإ�سراب وطني، 
تنديدامبا و�سفته العجز امل�سجل يف تطبيق الربت�ك�ل ال�سحي داخل امل�ؤ�س�سات الرتب�ية يف 

ظل النق�ص الفادح يف االإمكانات املادية و الب�سرية، داعية  وزارة الرتبية ال�طنية اإىل تفعيل 
الربوت�ك�ل ال�سحي حلماية م�ستخدمي القطاع والتالميذ، مع  املراجعة ال�ساملة للت�قيت 

اال�سب�عي لالأط�ار التعليمية الثالث واالبقاء على ي�م ال�سبت ي�م عطلة لالأ�ساتذة.
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وزير الدل بلقا�سم زغماتي ي�ؤكد

" الإعدام  عقوبة  تنفيذ  اإىل  العودة  ت�ستعربوا  "ل 
ك�سف اأم�س وزير العدل حافظ الأختام، بلقا�سم زغماتي، اأم�س، اإن اجلزائر دولة ذات �سيادة يف �سن ق�انينها 
وترتيب ما تراه مالئما للحفاظ على النظام العام، حتى فيما يخ�س عق�بة الإعدام، وبالتايل لي�س هناك اأي 

مانع قان�ين وطني اأو دويل مينعنا من الإبقاء على عق�بة الإعدام، ومن تنفيذها.

مرمي خمي�سة

مناق�شة  جل�شة  خالل  هذا  وجاء 
خطف  جرائم  من  الوقاية  قانون 
موؤكدا  الأمة،  مبجل�س  الأ�شخا�س 
يف ذات ال�شياق اأن البالد مل مت�شي 
من  متنعنا  دولية  معاهدة  اأي  على 
اأن  م�شريا  الإعدام،  عقوبة  تنفيذ 
ل  اخل�شو�س  هذا  يف  قيل  ما  كل 
اأ�شا�س له من ال�شحة، من منطلق اأن 
هذا  يف  مطلقة  �شيادة  لها  اجلزائر 
العودة  الأمر  اقت�شى  واإذا  اجلانب، 
ف�شوف  الإعدام،  عقوبة  تنفيذ  اإىل 

يكون ذلك.
الأختام،  حافظ  العدل  وزير  وقال 
حتارب  التي  القدمية  القوانني  اإّن 
ل  اأ�شبحت  وجترمه  الختطاف 
تردع، ولهذا وجب جلب اإطار قانوين 
اجلرائم،  هذه  من  للوقاية  خا�س 
مق�شم  يكون  مادة   57 يت�شمن 
القانون  هذا  لأن  ف�شول،   7 على 
خطف  ظاهرة  ليحارب  جاء  ح�شبه 
الأ�شخا�س وحب�شهم خارج احلالت 

بالقب�س  القانون  فيها  ياأمر  التي 
اأن  منه  تاأكيد  يف  الأ�شخا�س،  على 
الوقاية  بني  يجمع  امل�رشوع  هذا 
ي�شدد  اأنه  خا�شة  واملكافحة، 

العقوبة كل ما كان ال�شحية طفال.
منح  حول  �شوؤال  وبخ�شو�س 
للحماية  الق�شائية  ال�شبطية 
املتحدث  نف�س  قال  املدنية، 

لها  عالقة  الأخرية  هذه  مهام  اأن 
تقدمي  مهامها  بل  التحري  مبجال 

الإ�شعاف.

اأطراف حاولت اإغراق
 اجلزائر مبئات ال�سيارات 

بطريقة غري �سرعية
الأختام  حافظ  العدل  وزير  اتهم 

بلقا�شم زغماتي، مبنا�شبة مناق�شته 
الوقاية من جرائم  مل�رشوع  قانون 
الأمة،  مبجل�س  الأ�شخا�س  خطف 
ال�شوق  اإغراق  مبحاولة  اأطرافا 
الوطنية مبئات ال�شيارات، التي قال 
اإنها اأدخلت اإىل اجلزائر ب�شفة غري 
الدولة  اأجهزة  اأن  مو�شحا  �رشعية، 
اجلزائر  اإغراق  حماولة  اأف�شلت 
مزورة،  وثائق  حتمل  ب�شيارات 
موؤكدة اأن هذا امللف حاليا متكفل 
به ب�شفة جدية على م�شتوى وزارة 
اأ�شاف  ال�شياق  هذا  ويف  الداخلية، 
التي  الأجهزة  يف  خلل  هناك  اأن 
كان عليها ال�شهر على عدم ح�شول 
امللف يف طريقه  باأن  موؤكدا  ذلك، 

اإىل املعاجلة النهائية.
وللتذكري، يوا�شل اليوم جملـ�س الأّمة 
�س  اأ�شغاله يف جل�شة علنية، �شتخ�شّ
القانون  ن�س  على  للت�شويت 
املت�شمن قانون املالية ل�شنة 2021، 
بالوقاية  املتعلق  القانون  ون�س 
الأ�شخا�س  اختطاف  جرائم  من 

ومكافحتها.

اخلبري الد�ست�ري، عامر رخيلة لـ"ال��سط":

من املفرو�س �سن قانون خا�س يجرم اختطاف "الق�سر"
الطعن اإجراءات  ا�ستنفاذ  بعد  الإعدام  تنفيذ  من   مينع  ما  ي�جد  •    ل 

ملتابعته يف ق�سايا ذات �سلة بالف�ساد
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حزب العمال 

حمكمة جيجل تربئ القيادية �سهيناز �سويلح 

عامر  الد�شتوري،  اخلبري  اأف�شح 
مع  حديثه  خالل  اأم�س،  رخيلة، 
اإحداث  يكفي  ل  اأنه  »الو�شط« 
تعديالت يف قانون الوقاية من جرائم 
املفرو�س  من  كان  بل  اختطاف، 
اختطاف  يجرم  خا�س  قانون  �شن 
فيه  يكون  وع�شى  لعل  »الق�رش«، 
اأن هذه  الردع، من منطلق  �شيء من 
املقاومة،  و�شائل  من  جمردة  الفئة 
واملعتدي على الطفولة يعتدي ح�شبه 

يعتدي على اأمل وم�شتقبل الوطن.
واأكد رخيلة يف نف�س ال�شياق، اأن و�شع 
الق�رش،  يحمي  جديد  قانوين  اإطار 

اأ�شبح حتمية ق�شوى، لأن التعديالت 
القانون  على  فرتة  كل  الطارئة 
املعمول به حاليا مل ت�شتطع احلد من 
تفاقم ظاهرة الختطاف يف ال�شنوات 
الأخرية، م�شريا باملنا�شبة اإىل عدم 
اأو  قانوين  اأو  ت�رشيعي  عائق  وجود 
املعنية  حتى ق�شائي، مينع اجلهات 

من الإقدام على هذه اخلطوة.
املوؤبد  عقوبتي  فر�س  وبخ�شو�س 
خمتطفي  �شد  فقط  والإعدام 
اأن  ذاته،  املتحدث  اأو�شح  الأطفال، 
م�رشوع القانون املتعلق بالوقاية من 
جرائم اختطاف الأطفال ومكافحتها 

الربملان،  يف  للمناق�شة  املعرو�س 
يت�شمن عقوبات م�شددة منها ح�رش 
عقوبة خمتطفي الأطفال بني ال�شجن 
اأو الإعدام، مثمنا باملنا�شبة  املوؤبد 
جلميع  جترميه  مع  الإجراء  هذا 
ح�شب  وذلك  الختطاف،  اأ�شكال 
و�شفة  و  املرتكب  الفعل  خطورة 
الفاعل اأو ال�شحية مع الآثار املرتتبة 
با�شتبعاد  تعلق  ما  خا�شة  عليه، 
مرتكبي جرائم الختطاف اخلطرية 
من ال�شتفادة من ظروف التخفيف، 
اجلرائم  هذه  كانت  اإذا  ل�شيما 
با�شتعمال  اأو  الأطفال  �شد  مرتكبة 

اأو  اجلن�شي  العنف  اأو  التعذيب 
تنفيذ  بطلب فدية، مبينا بخ�شو�س 
من  اأنه  عدمها  من  الإعدام  عقوبة 
اأحكام  الناحية القانونية عدم تنفيذ 
موؤبد،  اإىل  تتحول  يجعلها  الإعدام 
موؤكدا يف ذات ال�شياق، اأنه ل يوجد 
عقوبة  تنفيذ  من  البالد  مينع  ما 
اإجراءات  كل  ا�شتنفاذ  بعد  الإعدام 
املنظمات  اأن  اأ�شا�س  على  الطعن، 
�شلب احلياة،  بعدم  املنادية  الدولية 
باعتبار  موقفنا،  وتتفهم  �شتت�شامح 

الو�شع ا�شتثنائي.
مرمي خمي�سة

بالغرفة  التحقيق  اأمر قا�شي 
اأحممد  �شيدي  الثانية مبحكمة 
العمومية  الأ�شغال  وزير  اإيداع 
عن  الربملاين  والنائب  الأ�شبق 
عبد  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
القادرواعلي رهن احلب�س املوؤقت 
بتهم  للحرا�س  العقابية  باملوؤ�ش�شة 

ذات �شلة بالف�شاد.
الربملاين  وايل  مثل النائب  وقد 

اأمني  اأي�شا  �شغل  الذي  القادر  عبد 
واجلماعات  الداخلية  لوزارة  عام 
اإجراءات  مبوجب   املحلية 
اأمام  املبا�رش  ومثل  ال�شتدعاء 
�شيدي  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل 
ال�شتماع  اأجل  من  احممد، 
تتعلق  ق�شايا  يف  معه  ،والتحقيق 
حلقيبة  ت�شيريه  خالل  بالف�شاد 
وبعد   ، العمومية  ال�شغال  وزارة 

على   احالته  متت  اإليه  ال�شتماع 
الثانية،  الغرفة  التحقيق  قا�شي 
املخت�س  اجلزائي  بالقطب 
املالية  اجلرائم  مبكافحة 
احممد،  ب�شيدي  والقت�شادية، 
هذا  واأمر  التحقيق.  ل�شتكمال  
الأخري باإيداع رهن احلب�س املوؤقت 
باملوؤ�ش�شة العقابية باحلرا�س بتهم 
مربرة  غري  امتيازات  مبنح  تتعلق 

،وكان  الوظيفة  ا�شتغالل  واإ�شاءة 
قد  الوطني  ال�شعبي  املجل�س 
احل�شانة  لرفع  اأ�شابيع  قبل  اجتمع 
الربملانية عن النائب واعلي بعدما 
ا�شتمعت اإليه جلنة ال�شوؤون القانونية 
واحلريات بالغرفة ال�شفلى للربملان 
بناء على طلب وارد من وزير العدل 

حافظ الأختام.
عطار ب

اجلنح   حمكمة  اأم�س  نهار  براأت 
بجيجل امل�شوؤولة عن املكتب الولئي 
حلزب العمال بولية جيجل والقيادية  
بحزب لويزة حنون �شهيناز �شويلح من 
مت  بعدما  نظامية  هيئة  اإهانة  تهمة 
متابعتها باهانة هيئة نظامية مرتبطة 

ح�شابها  علي  ل�شورة  ن�رشها  باإعادة 
مظاهرة  تظهر  في�شبوك،  على 
مار�س   8 مبنا�شبة  جزائريات  لن�شاء 
اأثناءها  تعر�شت  والتي  بالعا�شمة 
عنا�رش  طرف  من  للتعنيف  الن�شاء 
لل�رشطة، مع اإ�شافة تعليق يقوللن�شاء 

ل�شن بحاجة للورود ولكنهن ي�شتحققن 
الحرتام والتقدير وهي الق�شية التي 
�شدها  حترك  المن  م�شالح  جعلت 
حزب  واعترب  هذا   . ق�شائية  دعوى 
انت�شار  مبثابة  احلكم  هذا  العمال 
�شكره  عن  معربا  الباطل،  على  للحق 

العمال  حزب  مع  ت�شامن  من  لكل 
النقابية  �شويلح  �شهيناز  والقيادية 
الن�شال  موا�شلة  اأكد  كما   ، اجلامعية 
املعتقلني  كل  �رشاح  اإطالق  اأجل  من 

ال�شيا�شيني و�شجناء الراأي .
حممد بن ترار

ت�بع بثالث منها ال�ستهزاء مبعل�م من الدين

جمل�س ق�ساء خن�سلة يخف�س 
عقوبة  مباركي يا�سني

مبجل�س  اجلزائية  الغرفة  ق�شت 
اأم�س   زوال  خن�شلة،  ق�شاء 
البتدائي  بتاأييد احلكم  الأربعاء، 
مبدئيا و تخفي�س عقوبة ال�شجن 
عام  اإىل  يا�شني  مباركي  للمعتقل 
حب�شا نافذا وكذا الغرامة اإىل 05 
ماليني �شنتيم  وذلك على خلفية 
املتهم  اأقامه  الذي  ال�شتئناف 
ق�شم  عن  ال�شادر  احلكم  �شد 
والذي   خن�شلة  ملحكمة  اجلنح 
املا�شي  اأكتوبر    08 يوم  اأدانه 
نافذة  �شنوات   10 ملدة  بال�شجن 

وغرامة مالية نافذة  قدرها مليار 
�شنتيم. وذلك بعد اعادة النظر يف 
احلكم وتقرر ادانة مباركي بثالث 
من  مبعلوم  ال�شتهزاء  هي:  تهم 
التمييز  على  التحري�س  الدين، 
حربية  ذخرية  وحيازة  والكراهية 
من ال�شنف الأول، فيما مت تربئته 
من ثالث تهم اأخرى هي: تدني�س 
على  م�شلم  حتري�س  م�شحف، 
م�شلم  على  وال�شغط  دينه  ترك 

من اأجل ترك دينه.
حممد بن ترار

بالغرفة الرابعة لدى حمكمة وهران

تاأجيل النظر يف ق�سية 
نور الدين تون�سي لتدهور �سحته 

يف مقدمتهم اجلزائر

الإمارات تعلق تاأ�سريات
 �سفر مواطني 13 بلدا 

بالغرفة  التحقيق  قا�شي  اأرجاأ 
وهران  حمكمة  لدى  الرابعة 
�شماع  تاأجيل  ام�س  �شبيحة 
الدين  نور  الف�شاد  عن  املبلغ 
ا�شتحال  بعدما   ، تون�شي  وقرر 
ال�شحي  بفعل  و�شعه  �شماعه 
عن  ال�رشاب  نتيجة  املتدهور 
الطعام  الذي و�شل اىل 14 يوما .

من  ام�س  �شبيحة  نقله  ورغم 
بوهران  اىل  �شجن  البالطو 
تابعة  �شيارة  منت  على  املحكمة 
تدهور  اأن  اإل  املوؤ�ش�شة،  لهذه 
على  قدرته  وعدم  ال�شحية  حالته 
املحكمة  �شالمل  و�شعود  امل�شي 
 ، التحقيق  قا�شي  مكتب  لبلوغ 
ا�شتدعى الت�شال ب�شيارة اإ�شعاف 
للحماية املدنية، اين تكفل اأعوانها 
الطابق  اإىل  لي�شعد  باإ�شناده 
قا�شي  مكتب  يوجد  حيث  الأول 

القا�شي  معاينة  وبعد  التحقيق، 
،و�شعه  ،ومالحظة  للمحبو�س 
قدرته  وعدم  املتدهور،  ال�شحي 
على امل�شي ،والكالم، قرر تاأجيل 
يوجد  التي  الق�شية  يف  �شماعه 
منذ  املوؤقت  احلب�س  رهن  فيها 
23 �شبتمرب املا�شي ورغم التما�س 
موكله  اىل  نقل  تون�شي  دفاع 
م�شالح  احلماية  ال  امل�شت�شفى 
�شيارة  منت  على  اإعادته  املدنية 
العقابية  املوؤ�ش�شة  اإىل  الإ�شعاف 
قرار  �شدور  انتظار  يف  لوهران، 
والنيابة  التحقيق  عن  قا�شي 
بنقله  ق�شاء  جمل�س  لدى  العامة 
يف  اإبقائه  اأو  امل�شت�شفى  اإىل 
�شار  ج�شده  واأن  خا�شة  ال�شجن 
على  يقدر  ل  نحيال  واأ�شبح 

امل�شي ول الكالم .
حممد بن ترار

اإ�شدار  الإمارات،  علقت 
 13 ملواطني  �شفر  تاأ�شريات 
نوفمرب   18 من  اعتبارا  بلدا 
اجلاري وحتى اإ�شعار اآخر، منها 

تركيا وثماين دول عربية.
عن  �شادرة  وثيقة  ذلك يف  جاء 
ملطار  احلرة  املنطقة  �شلطة 
الأربعاء  اأم�س  »دافزا«،  دبي 
البلدان  اأن  الوثيقة  يف  وجاء 
�شفر  تاأ�شريات  تعليق  مت  التي 
�شوريا،  اليمن،  هي:  مواطنيها 
اأفغان�شتان،  ليبيا،  العراق، 
لبنان،  ال�شومال،  باك�شتان، 
تركيا،  اجلزائر،  تون�س،  كينيا، 

من  موظفون  وقال  اإيران. 
»دافزا« اإن الوثيقة ال�شادرة عن 
�شلطة املنطقة احلرة، �شحيحة 
�شيتم  »اإذ  مكتملة،  غري  لكنها 
من  الأفراد  طلبات  مع  التعامل 

تلك البلدان ب�شكل منف�شل«.
اأ�شباب  »دافزا«  تو�شح  ومل 
تاأ�شريات  اإ�شدار  تعليق 
 13 الـ  البلدان  ملواطني  ال�شفر 
ت�رش  ومل  اإ�شالمية،  ومعظمها 
اإىل موعد انتهاء اإجراءاتها التي 
دخلت حيز التنفيذ، الأربعاء من 

الأ�شبوع املا�شي.
ق.و
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اخلبري االقت�سادي بالل عوايل لـ"الو�سط":

اجلزائر باإمكانها اأن تكون رائدة يف الطاقات املتجددة 
اأكد اخلبري االقت�سادي، بالل عوايل، اأم�س، خالل حديثه مع »الو�سط« اأن اجلزائر متتلك االأر�سية املنا�سبة القتحام جمال الطاقات البديلة واملتجددة، نتيجة 

غناها بهذه الرثوات الطبيعية من جهة، وتوفرها على اخلربات ال�سرورية واملوارد الب�سرية والتقنية الالزمة لذلك، والتي تر�سحها لتكون من بني الدول 
الرائدة يف هذا املجال، متاأ�سفا يف ال�سياق ذاته، كيف مل ت�سطر الدولة بعد الإ�سرتاتيجية وا�سحة للنهو�س بهذا القطاع الواعد، رغم اأن رئي�س اجلمهورية، 

عبد املجيد تبون، اأن�ساأ وزارة خا�سة بالطاقات املتجددة، وهو ما يدل اأن الدولة لها رغبة �سادقة ومقاربة جديدة خللق قطيعة مع الريع النفطي والتوجه نحو 
االنتقال الطاقوي ال�سل�س، باعتبار اجلزائر كغريها من دول العامل، تبنت فكرة تطوير طاقاتها املتجددة للنهو�س باقت�سادياتها م�ستقباًل.

مرمي خمي�سة

ت�رصيح  يف  عوايل  الدكتور  واأو�ضح 
اأن تقرير  »الو�ضط«،  خ�ص به جريدة 
 »2020 لعام  العاملي  النفط  »اآفاق 
على  الطلب  منو  توقف  توقع  قد 
وجود  ب�ضبب   ،2040 بحلول  النفط 
املنتجات  على  للتخلي  عاملي  توجه 
على  واالعتماد  التقليدية  احلفرية 
الطاقات املتجددة بن�ضبة 50 باملائة 
بحلول  البرتول  مع  منا�ضفة  اأي 
ح�ضبه  ي�ضتدعي  ما  وهو   ،2050 �ضنة 
لهذا  الدخول  وترية  من  الت�رصيع 
اإحياء  اإعادة  طريق  عن  اإما  املجال، 
من  كان  ديزارتيك  الذي  م�رصوع 
يف  م�رصوع  اأكرب  يكون  اأن  املفرو�ص 
اأفريقيا  �ضمال  يف  ال�ضم�ضية  الطاقة 
اأوروبا  يزود  االأو�ضط،  وال�رصق 
احتياجاتها  من  املائة  يف   20 بنحو 
كهرباء  �ضبكات  عرب  الكهرباء،  من 

على  ويدر  العادية،  العايل  ال�ضغط 
اأو  ال�ضعبة،  العملة  من  ماليري  البالد 
االنطالق يف اأي م�رصوع ا�ضتثماري يف 
الطاقة  راأ�ضها  على  متجددة  طاقات 
يعتربان  اللذان  والرياح  ال�ضم�ضية 
االأقل تكلفة، منوها اأن جمرد االإقدام 
على هذا �ضيمهد ال�ضتثمارات واعدة، 
البالد  مبوجبها  حتقق  اأن  ت�ضتطيع 
اكتفاء ذاتيا يف الطاقة الكهربائية قد 
ي�ضل لدرجة ت�ضديرها للدول االأخرى، 
اإىل جانب رفع احتياطي خزينة الدولة 

من العملة ال�ضعبة.
رف�س عاملي ال يتم االإف�ساح 

عنه علنا

ولفت متحدثنا، على �ضعيد مت�ضل اأن 
الطاقة  ل�ضناعة  عامليا  رف�ضا  هناك 
االإف�ضاح  يتم  ال  واملتجددة  اجلديدة 
امل�ضالح  ت�ضارب  ب�ضبب  علنا،  عنه 
العاملية  ال�رصكات  كربيات  وخوف 

هذه  مناف�ضة  من  للنفط  املنتجة 
االأخرية لقطاعها الكال�ضيكي املهدد 
ال�رصكات  اأن  مو�ضحا  باالندثار، 
لهذا  الوحيد  العائق  تعترب  البرتولية 
الذي  للبيئة  ال�ضديق  اجلديد  التوجه 

اأربك م�ضتقبل الدول املنتجة للنفط، 
االإ�ضرتاتيجية  م�ضاحلها  ب�ضبب 
املتجددة  الطاقة  ب�ضناعة  املهددة 
وراء  تكون  اأن  املتوقع  من  التي 
هبوط الطلب على اخلام، ما �ضيحيل 

من�ضاآت الطاقة التقليدية اإىل التقاعد 
املبكر، ب�ضبب اخرتاقات التكنولوجيا 
اال�ضتهالك  نحو  املجتمعي  والتغري 
البيئة،  على  يحافظ  الذي  النظيف 
ح�ضب توقعات الوكالة الدولية للطاقة 
اأكدت �ضعيها  التي  »اآيرينا«  املتجددة 
للطاقات  ا�ضتغاللها  ن�ضبة  لرفع 
املتجددة من جممل الطاقة املنتجة 

عامليا اإىل 30 باملائة بحلول 2030.
ما يجب على وزارة الطاقات 

املتجددة عمله »عاجال«

ال�ضوؤون  يف  املخت�ص  اقرتح 
االقت�ضادية خالل حديثه مع »الو�ضط« 
اأن على وزارة الطاقات املتجددة فتح 
يف  االأجنبية  لال�ضتثمارات  املجال 
البالد،  يف  املتجددة  الطاقات  قطاع 
التكنولوجية  اخلربات  من  لال�ضتفادة 
للدول الرائدة يف هذا املجال، موؤكدا 
باملنا�ضبة اأن ال�ضلطات املعنية عليها 

اإقناع امل�ضتثمر املحلي اأوال من خالل 
االإدارية  الت�ضهيالت  خمتلف  تقدمي 
�ضورة  لتح�ضني  واملالية  والقانونية 
يف  متاما  الغائب  لال�ضتثمار  ال�ضلبية 
الذي  االأمر  البديلة،  الطاقات  قطاع 
الدول  هذه  �ضهية  يفتح  اأن  �ضاأنه  من 
يف  متطرقا  اجلزائر،  يف  لال�ضتثمار 
ال�ضحية  االأزمة  اأن  اخل�ضو�ص،  هذا 
احلالية فر�ضة �ضانحة لتغيري الذهنيات 
والق�ضاء على البريوقراطية، واإحداث 
فيما  املا�ضي،  ممار�ضات  مع  قطيعة 
الريع  على  االأعمى  االعتماد  يخ�ص 
اقتحام  اأن  اعتبار  على  النفطي، 
جمال الطاقات البديلة �ضيكون له اأثر 
الوطني،  اقت�ضادنا  على  اإيجابي  جد 
والتي  البالد،  والتنمية امل�ضتدامة يف 
واالأ�ضمى  االأ�ضا�ضي  الهدف  تعترب 
للعامل اأجمع، الأنها املحرك االأ�ضا�ضي 
وتنمية  منو  لكل  الفاعل  والعن�رص 

من�ضودة.

ت�سنيع املركبات ون�ساط الوكالء

البليدة

نهاية اأكتوبر 2020

املدير العام مل�سلحة اخلدمات ب�سركة »�سونلغاز«

تعيني اأع�ساء جلان الطعن لعهدة جديدة

احلرائق تدمر 350 هكتار من امل�ساحات الغابية

ن�سبة الت�سخم ال�سنوي بلغت 2ر2 باملائة 

" املرتاكمة  الديون  لتح�سيل  الإجراءات  كل  "�سنتخذ 

مت تعيني اأع�ضاء جلان الطعن املتعلقة بن�ضاط 
ت�ضنيع املركبات و تلك اخلا�ضة بن�ضاط وكالء 
املركبات اجلديدة و ذلك لعهدة ال تتعدى ثالث 
�ضنوات ، ح�ضب ما جاء يف القرارين الوزاريني 

ال�ضادرين يف العدد 68 من اجلريدة الر�ضمية.
نوفمرب   9 يف  املوقع  االأول  القرار  يت�ضمن  و 
اجلاري تعيني اربعة اع�ضاء يف اللجنة اخلا�ضة 
لع�ضوية مدتها ثالث  بن�ضاط ت�ضنيع املركبات 
للمر�ضوم  تطبيقا  التعيني  هذا  وياأتي  �ضنوات  
التنفيذي املوؤرخ يف 9 اغ�ضط�ص املا�ضي الذي 
يحدد �رصوط و كيفيات ممار�ضة ن�ضاط ت�ضنيع 
فاإن  الوزاري،   القرار  مبوجب  و  املركبات  
جلنة الطعن اخلا�ضة بن�ضاط ت�ضنيع املركبات 
تتكون من ثالث اأع�ضاء ممثلني لكل من وزارات 
جانب ممثل  اىل  التجارة  و  املالية  و  ال�ضناعة 
اأما  ال�ضناعة  و  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة 
القرار الثاين املوقع اأي�ضا يف 9 نوفمرب اجلاري 
اخلا�ضة  الطعن  جلنة  اأع�ضاء  تعيني  فيت�ضمن 
لع�ضوية  اجلديدة   املركبات  وكالء  بن�ضاط 
تطبيقا  ذلك  و  �ضنوات،  ثالث  كذلك  مدتها 
اأغ�ضط�ص  يف  املوؤرخ  التنفيذي  للمر�ضوم 

املا�ضي الذي يحدد �رصوط و كيفيات ممار�ضة 
ن�ضاط و كالء املركبات اجلديدة. 

وح�ضب القرار الوزاري فان هذه اللجنة تتكون 
عن  ممثلني  ثالثة  منهم  اأع�ضاء  خم�ضة  من 
وزارات ال�ضناعة و املالية و التجارة اىل جانب 
و  ال�ضناعة  و  للتجارة  اجلزائرية  الغرفة  ممثل 
ممثل عن املجل�ص الوطني للمناف�ضة و ح�ضب 
يف  املوؤرخ  التنفيذي  املر�ضوم  من   44 املادة 
كيفيات  و  �رصوط  يحدد  الذي  املا�ضي  اأوت 
ممار�ضة ن�ضاط  وكالء املركبات اجلديدة فان 

عهدة اأع�ضاء جلنة الطعن 
تنتهي ب�ضفة اآلية مع انتهاء مهامهم على م�ضتوى 
جلنة  كل  حتدد  و  بعنوانها  تعيينهم  مت  التي 
كيفيات  و  �ضريها  ت�ضبط  و  الداخلي  نظامها 
االإحالة يف اجتماعها االأول على اأن يوافق وزير 
تبدي  و  الداخلي  النظام  هذا  على  ال�ضناعة 
الطعون  يف  راأيا  اخت�ضا�ضها  ح�ضب  جلنة  كل 
من  ابتداء  يوما   30 اأق�ضاها  مدة  يف  املقدمة 
وزير  على  عر�ضه  يتم  و  لها،  ا�ضتالمها  تاريخ 
تبليغ  ثم   ، بناء على ذلك  فيه  للف�ضل  ال�ضناعة 

املتعامل بالقرار النهائي. 

املا�ضي  ال�ضيف  خالل  البليدة  والية  �ضجلت 
اإتالف 350 هكتار من الغابات ب�ضبب احلرائق، 
بناين  دليلة  الغابات  حمافظة  ذكرته  ح�ضبما 
خالل  �ضجلت  م�ضاحلها  اأن  بناين  واأو�ضحت 
اإتالف 350 هكتار من  الفارط  ال�ضيف  مو�ضم 
�ضهدتها  التي  احلرائق  بفعل  النباتي  الغطاء 
اإىل  املتحدثة  ذات  واأ�ضارت  الوالية  غابات 
اأنه »حل�ضن احلظ معظم امل�ضاحة املحروقة 
اأن  اإىل  الوقت  ذات  يف  الفتة  االأحرا�ص«،  من 
تقريبا  هي  املو�ضم  هذا  امل�ضجلة  اخل�ضائر 

نف�ضها امل�ضجلة يف املو�ضم املا�ضي.
كما اأ�ضادت حمافظة الغابات للبليدة باجلهود 
واحلماية  الغابات  اأعوان  طرف  من  املبذولة 
اإخماد  يف  املحلية  ال�ضيد  وجمعيات  املدنية 

احلد  وبالتايل  االنت�ضار  من  ومنعها  احلرائق 
من اخل�ضائر يف الرثوة الغابية من جهة اأخرى، 
ك�ضفت ال�ضيدة بناين عن و�ضع خمطط لغر�ص 
احلملة  اإطار  يف  �ضجرية   504.000 حوايل 
التي  »لنغر�ضها«  للت�ضجري  الكربى  الوطنية 
�ضتدوم  والتي  اجلاري  نوفمرب  يف21  اإنطلقت 
هذه  اأن  وذكرت  املقبل  مار�ص   31 غاية  اإىل 
اجلبلية  املناطق  كافة  �ضت�ضمل  التي  احلملة 
احلرائق،  م�ضتها  التي  تلك  خ�ضو�ضا  للوالية 
ال�ضنوبر  اأ�ضجار  غر�ص  خ�ضو�ضا  تت�ضمن 
والق�ضطل،  والبندق  والكاليتو�ص  واخلروب 
الغابية  االأنواع  هذه  �ضاأن  من  اأنه  اإىل  م�ضرية 
ت�ضجيع �ضكان اجلبال على االإ�ضتقرار وحت�ضني 

الدخل املادي لديهم.

يف  ال�ضنوي  الت�ضخم  معدل  متو�ضط  بلغ 
املا�ضي،  اأكتوبر  �ضهر  نهاية  2ر2  اجلزائر 
الديوان  من  االأربعاء  اأم�ص  علم  ح�ضبما 
الوطني  لالإح�ضائيات واأو�ضح ذات امل�ضدر 
�ضنوية  بوترية  اال�ضتهالك  اأ�ضعار  تطور  اأن 
متو�ضط  هو  الذي   2020 اأكتوبر  �ضهر  اإىل 
مع  املح�ضوب  ال�ضنوي  الت�ضخم  معدل 
مراعاة 12 �ضهرا من �ضهر نوفمرب 2019 اإىل 
من  املمتدة  بالفرتة  مقارنة   2020 اأكتوبر 

�ضهر نوفمرب 2018 اإىل اأكتوبر 2019.
ال�ضهري  التباين  اأن  اإىل  الديوان  اأ�ضار  كما 
الأ�ضعار اال�ضتهالك  الذي هو تطور موؤ�رص 
االأ�ضعار يف �ضهر اأكتوبر 2020 مقارنة ب�ضهر 
مبقدار  ارتفاعا  �ضجل  املا�ضي،   �ضبتمرب 
+7ر1 باملائة اأما من حيث التطور ال�ضهري 
وح�ضب فئة املنتجات،  فقد �ضجلت اأ�ضعار 

املواد 
وهي  باملائة،  4ر3  بن�ضبة  ارتفاعا  الغذائية 
الفالحية  املنتجات  اأ�ضعار  الرتفاع  نتيجة 

هذا  ويعزى  +4ر6باملائة  بن�ضبة  الطازجة 
الفالحية  املنتجات  اأ�ضعار  يف  االرتفاع 
الطازجة بح�ضب الديوان  اإىل ارتفاع جممل 
املنتجات التابعة لهذه الفئة، ال�ضيما اأ�ضعار 
والفواكه  باملائة(  )+5ر31  الدجاج  حلوم 

الطازجة )2ر18 باملائة( والبي�ص 
)8ر6 باملائة(، واخل�رصوات )+3ر3 باملائة( 
بالن�ضبة  اأما  باملائة   1ر9  بن�ضبة  والبطاطا 
للمنتجات الغذائية ال�ضناعية ، فقد �ضهدت 
باملائة  6ر0  بلغ  طفيفا  ارتفاعا  االأ�ضعار 
خالل �ضهر اأكتوبر الفارط وباملقارنة ب�ضهر 

�ضبتمرب 2020، ح�ضب الديوان. 
زيادة  اىل  االرتفاع  نحو  االجتاه  ويعود هذا 
الدقيق  غرار  على  املواد  من  عددا  اأ�ضعار 
)1ر11  ال�ضناعية  العجائن  و  باملائة(   6+(

باملائة( .
فقد  امل�ضنعة،  ن�ضف  املواد  اأ�ضعار  اأما 
�ضجلت ارتفعا ب +5ر0 باملائة فيما متيزت 
وبخ�ضو�ص  بالركود  اخلدمات  اأ�ضعار 

�ضجلت  فلقد  واخلدمات،  ال�ضلع  جمموعة 
ارتفاعا  املختلفة  املواد  جمموعة  ا�ضعار 
و  »اللبا�ص  وجمموعة  باملائة،  3ر1  بن�ضبة 
االأحذية« ب 0،5 باملائة، فيما متيزت باقي 
باالعتدال  اما  بتغريات  واخلدمات  ال�ضلع 
االوىل  الع�رصة  االأ�ضهر  خالل  و  الركود  اأو 
عند  اال�ضعار  �ضهدت  اجلارية  ال�ضنة  من 
باملائة   2،2 بن�ضبة  زيادة  اال�ضتهالك 
�ضجلته  الذي  الطفيف  الرتاجع  من  بالرغم 
اأ�ضعار املواد الغذائية ) 0،2 باملائة( نتيجة 
الطازجة  الفالحية  املواد  اأ�ضعار  انخفا�ص 

ب 1،2 باملائة .
و يف�رص االجتاه نحو االرتفاع خالل الع�رصة 
بالزيادات   2020 �ضنة  من  االأوىل  اأ�ضهر 
 ( ال�ضناعية  الغذائية  املواد  يف  امل�ضجلة 
امل�ضنعة ب  ن�ضف  املواد  و  باملائة(   0،8+
باملائة   1،8 اخلدمات ب+  و  باملائة   5،2+
 2019 �ضنة  يف  الت�ضخم  ن�ضبة  بلغت  للعلم 

باجلزائر 2 باملائة. 

لدى  اخلدمات  مل�ضلحة  العام  املدير  اأكد 
الديون  اأن   ، جوامبي  طاهر  �ضونلغاز،  �رصكة 
غري امل�ضددة  من طرف الزبائن  واملتعاملي
ن تتزايد  وترتاكم با�ضتمرار ،وهذا منذ بداية 
االأزمة ال�ضحية كوفيد 19  وتبلغ حالًيا حوايل 
180 مليار دينار، م�ضريا اأن هذا  املبلغ ميكن 
اأن يت�ضبب يف خلل خطري يف ميزان« ال�رصكة 
مما �ضينتج عنه اختناقا ماليا ، ولهذا فالبد 
من ا�ضرتجاع جزء كبري من هذه امل�ضتحقات 

املالية يف اأ�رصع وقت ممكن.
ويف ذات ال�ضياق اأو�ضح »�ضيف التحرير » للقناة 
االإذاعية الثالثة الناطقة بالفرن�ضية، اأن �رصكة 
»�ضونلغاز« اتخذت كل االإجراءات للتغلب على 
ن�ضاط  ا�ضتئناف  طريق  عن  ال�ضعوبة  هذه 
وعدم  التوقف  من  اأ�ضهر  عدة  بعد  التح�ضيل 

ال�ضحي املتمثل يف  الو�ضع  االنقطاع، ب�ضبب 
انت�ضار جائحة كورونا يف اجلزائر.

كما ك�ضف ذات املتحدث، اأن �رصكة »�ضونلغاز 
» قد و�ضعت خطة لتح�ضيل الديون املرتتبة 
مت  وقد  العامة  واملوؤ�ض�ضات  املتعاملني  عن 
االإدارات،  م�ضتوى  على  اخلطة  هذه  تطبيق 
بالدفع  اخلا�ضة  العملية  هذه  اأن  موؤكدا 
بع�ص  �ضت�ضتغرق  اأنها  اإال  ناجحة،  �ضتكون 
�ضونلغاز«  �رصكة«  اأطلقت  وقد  الوقت،  من 
من  املتعاملني  بالن�ضبة  لالت�ضاالت  خطة 
ال�رصوع يف  مع  ال�ضغرية  واملوؤ�ض�ضات  التجار 
تطبيقها على م�ضتوى قطاع اخلدمات الثالث 
الذي يرف�ص التعاون يف و�ضع جدول لت�ضديد 

ديونهم.
مل  االآن  حد  اإىل  اإنه  طاهر،  جوامبي  وقال 

املواطنني  العاديني  )  الزبائن  من  نطلب 
املرتتبة  املالية  م�ضتحقاتهم  ت�ضديد   )
 ، كورونا  فريو�ص  بداية  اأزمة  عنهم  منذ 
وعلى هذا االأ�ضا�ص فلقد مت  و�ضع جمموعة 
من االإجراءات لت�ضهيل طرق الدفع املختلفة 
اأنظمة  على  باالعتماد  �ضنقوم  اإننا  قائال    ،
حجم  معرفة  التي باإمكانها  �ضونلغاز  �رصكة 
زبون  كل  لدى  املدفوعة  غري  الفواتري 
وبناًء على   ، متواجد على م�ضتوى كل مدينة 
الأولئك  �ضيتم و�ضع جدوالً   ، املعلومات  هذه 
حالة  يف  و  فواتريهم،  ي�ضددوا  مل  الذين 
هذه  يف  �ضت�ضطر  ديونهم  رف�ضهم  ت�ضديد 
احلالة ال�رصكة »�ضونلغاز«  اإىل قطع  خدمات 

الكهرباء والغاز.
 حكيم مالك 

القطاع بحاجة الإ�سرتاتيجية وا�سحة      •



طالبت الع�رشات من اجلمعيات الفاعلة 
العليا  ال�سلطات  من  الغربية  باحلدود 
امل�سقي  مل�سكل ال�سهل  حل  لإيجاد 
امل�ساريع  اأهم  من  يعترب  للمدينة الذي 
القت�سادية بالولية ومت اختياره مرتني 
اقت�ساديا  قطبا  يكون   اأن  اأجل  من 
يزيد  ما  ،وتوظيف  باملنطقة  للنهو�ض 
عن الألف �ساب من �سكان احلدود لكن 

دون جدوى.
م�رشوع يتوقف واأمواله تتبدد 

القت�سادية  اأهميته  ورغم  امل�رشوع 
متتاليتني وبقي  ملرتني  تعطل  فقد 
اأهميته   رغم   ، روح  بدون  هيكل 
ففي  فيه  املدرجة  امل�ساريع  واأهمية 
م�رشوع  اإقامة  تقرر  ال�سبعينات  نهاية 
�سباب  حلم  ظل  به و  �سناعي  فالحي 
نهاية  فرتة  خالل  وا�سني ومغنية  بني 
الثمانينات انطلقت  ال�سبعينات ،وبداية 
م�رشوع  وهو   1979 �سنة  نهاية  اأ�سغاله 
الفالحي  بالقطاع  للنهو�ض  طموح 
ومغنية  وا�سني  بني  ل�سهل  وال�سناعي 
�سد  اإقامة  املنتظر  من  كان  حيث   ،
ب�سعة 15مليون مرت مكعب وربطه ب�سد 
فائ�ض  امت�سا�ض  اأجل  من  بهدل  بني 
اإىل  انق�سم  ،امل�رشوع  ال�سد  هذا  مياه 

اإقامة  3 حواجز  �سطرين الأول يخ�ض 
مائية بقرية ال�سواين لإقامه �سد ب�سعة 
15 مليون مرت مكعب  ل�ستيعاب املياه 
القادمة من �سد بني بهدل حيث يخ�ض 
ب�سد  بهدل  بني  �سد  ربط  امل�رشوع 
ال�سواين على م�سافة 100 كلم  بقنوات 
اإ�سمنتية حيث ر�سد لهذا امل�رشوع اأكرث 
من 78 مليار �سنتيم  حيث مت النطالقة 
الأول واإقامة  ال�سطر  جت�سيد  يف 
اإقامة  ومت  ال�سواين  بلدة  ال�سد باإقليم 
وادي  قرب  الأنابيب  ل�سناعة  م�سنع 
بغالف  الزريقة   قرية  بجوار  املويلح 
اأجل  من  �سنتيم  مليار  ال18  يتجاوز 
الإ�سمنتية   بالأنابيب  امل�رشوع  تزويد 
ب�سد  بهدل  بني  �سد  ربط  لتج�سيد 
فائ�ض  ا�ستغالل  خالل  من  ال�سواين 
القنوات  يتدحرج عرب  الذي  املياه 
اإىل �سد ال�سواين الذي يقع يف منخف�ض 
ويقع يف  بهدل  بني  �سد  مقارنة مبوقع 
مقارنة  �سنو�ض  ببني  مرتفعة  منطقة 
الذي  ال�سد  هذا  وا�سني،  بني  ب�سهول 
عميق  نقب   50 مبياه  �سيدعم  كان 
حيث  يكن  مل  وهوما  الزريقة  مبنطقة 
 600 �سقي  امل�رشوع   من  الهدف  كان 
مربجما  كان  الذي  الذرى  من  هكتار 

املنطقة  لتحول  وا�سني   بني  ب�سهول 
الذرى  زراعة  اإىل  البطاطا  زراعة  من 
الذرى   الزيت وم�سنع  لتدعيم م�سنعي 
باملواد  مبغنية  اإقامتهما  مت  الذين 
الزيت والأعالف  الأولية  ل�سناعة 
اأجه�ض  امل�رشوع   اأن  ،اإل  وال�سابون 
باأية  ال�سد  نهاية �سنة 1989 ومل يو�سل 
جرعة ماء ومل تغر�ض اأية �سجرة ذرى  
من  امل�رشوع  ف�سل  عن   الإعالن  ومت 
�سد  م�رشوع  ف�سل  اأدى  وقد   ، بدايته 
زراعة  يدعم  اأن  برمج  الذي  ال�سواين 
الذرى باملنطقة وتدعيم م�سنع مغنية 
ل�ستخراج الزيت وم�سنع طحن الذرى 
م�سنع  توقيف  اإىل  العلف   ل�سناعة 
بيع  كما  وخو�س�سته  مبغنية  الزيت 
م�سنع الذرى بالدينار الرمزي يف حني 

بقي هيكل �سد ال�سواين بدون روح  .

الريح مهب  يف  مليار   4000

م�رشوع  اإعادة  الت�سعينيات مت  فينهاية 
اإىل  وتو�سيعه  امل�سقي  املحيط 
م�ساحة  اىل  لي�سل  الزريقة  غاية 
باملياه  ربطه  اأجل  7000هكتار ومن 
ب4000  مايل  توفريغالف  مت 
ال�سهل   ربط  اأجل  مليار�سنتيم من 

تكليف 03  ال�سقي ،ومت  مياه  بقنوات 
امل�رشوع  جت�سيد  اأجل  من  مقاولت 
القناة  بتحطيم  قامت  اأنها  اإل 
وبا�رشت   1969 �سنة  القدمية املنجزة 
احرتام  دون  جديدة  قناة  اجناز  يف 
يوؤثر  ما  بال�سقي  اخلا�سة  املقايي�ض 
لبني  امل�سقي  املحيط  على  �سلبا 
تو�سيعه  املنتظر  من  كان  وا�سني الذي 
ما  يحوي  وانه  خا�سة  7000هكتار  اىل 
يزيد 1.5 مليون �سجرة زيتون ، و 7 اآلف 
من  املئات  عن  ناهيك  برتقال  �سجرة 
البطاطا  لإنتاج  املخ�س�سة  الهكتارات 
والبطيخ لكن الأ�سغال حطمت خمطط 
�سنة 1969 ومل ت�ستطع اإعادته فحرمت 
املئات من الفالحني من املياه ، الذين 
يرتبع  الذي  املحيط  هذا  يف  ي�سغلون 
على م�ساحة 4250 هكتار  والذي �سبق 
من  �سقيه  خمطط  ا�ستحداث  مت  واأن 
�سد بني بهدل  �سنة 1969 وفقا لقنوات 
ذات مقايي�ض لها عالقة باملحيط كما 
�سكل  على  املياه  خمارج  مت اإقامة  اأنه 
وفقا  امل�سقية   امل�ساحة  ح�سب  عيون 
ل�ست�سارة الفالحني اآنذاك الأمر الذي 
كميات  تنتج  الوا�سعة  الأر�سي  جعل 
راأ�سها  على  اخل�رشوالفواكه  من  هامة 

�سهول  حتتل  التي  ،والزيتون  البطاطا 
،وهو  وطنيا  الأوىل  املراتب  مغنية 
حيث   ، اليوم  اإهماله  مت  الذي  الأمر 
ورغم احتجاجات الفالحني حول حجم  
من  املياه   موزعات  وتقلي�ض  الأنابيب 
لكن ل  فقط   02 اىل  املوقع  يف   04
اأزمة  اإىل  يوؤدي  قد  ما  تدخل  اأحد 
على  ال�سيطرة  حول  و�رشاعات  مياه 
يتم  اأن  الفالحني وعو�ض  املياه ما بني 
من  لل�سقي  باملياه  املحيط  تدعيم 
�سد حمام بوغرارة  ذو 177 مليون مرت 

مكعب  �سوف تخلق اأزمة .

رئي�س احتاد الفالحني الأحرار 
يدق ناقو�س اخلطر 

لحتاد  الولئي   املكتب  رئي�ض  دق 
الفالحني الأحرار كباب جمال ناقو�ض 
اأن العملية املنتهجة يف  اخلطر موؤكدا 
تزيد  ل  باملياه  امل�سقي  ال�سد  ربط 
ر�سدته  الذي  العام   املال  تبديد   عن 
عدم  نتيجة  امل�رشوع  لهذا  الدولة 
واأن  اآمال  خا�سة  املقايي�ض،  احرتام 
امل�سقي  ال�سهل  تو�سيع  يف  الفالحني 
قرية  غاية  اإىل  هكتار    7000 اإىل 

م�ستحيال  �سبه  اأ�سبح اأمرا  الزريقة 
بها  العمل  يتم  التي  ظل  الطريقة  يف 
خ�سو�سا تقلي�ض حجم الأنابيب ،وعدد 
�سيعيد  الذي  الأمر  ال�سقي،  ينابيع 
�رشاعات  ويخلق  ال�سهل  اىل  اجلفاف 
املياه  ا�ستغالل  الفالحني حول  ما بني 
الثالثة  املقاولت  جهل  بفعل  ،وذلك 
،وغياب  جهة  من  بالإجناز  املكلفة 
ا�ستكى  اأخرى  جهة  من  املراقبة  
العديد من الفالحني من كون الأ�سغال 
املطلوبة  املقايي�ض  ل  فيها  مل حترتم 
كبرية  خ�سائر  الأ�سغال  كلفتهم  فقد 
حقول  حفر  مت  بعدما  خالل ال�ستاء 
مزروعة  �سا�سعة  وم�ساحات  البطاطا 
املياه  توقفت  الأخري  ويف  باحلبوب  
غري  ل  الكبادنة  منطقة  حدود  عند 
اآمال  خيب  ما  وهو  املياه  قلة  بفعل 
التي  جاورها  وما  بالبطيم  الفالحني 
ال�سقي  خمطط  من  ت�ستفيد  كانت 
املنتج �سنة 1969والتي مت حرمانها منه  
الفالحني  حلم  جعل  الذي  المر  اليوم 
يف تو�سيع املحيط اىل 7000هكتار عرب 
ال�سواين  �سد  وا�ستغالل  الزريقة  حقول 

يتال�سى ويتبدد.
حممد بن ترار
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اإميان لوا�س 

حذرت نقابات الرتبية يف  ت�رشيح خ�ست به به 
جريدة »الو�سط«  من  الرتفاع الرهيب يف عدد 
عتبة  جتاوز  والذي  كورونا،  بفريو�ض  الإ�سابات 
اأين عرف قطاع الرتبية  اإ�سابة قبل يومني،  األف 
اجلماعة  اأو�ساط  يف  للفريو�ض  كبري  انت�سار 

الرتبوية واملعلمني والتالميذ.
مبارك بلعيدي 

ن�ضبة ال�ضتجابة لالإ�ضراب  مرتفعة

الرتبية  لعمال  الوطني  الحتاد  رئي�ض  نائب  اأكد 
والتكوين  »الأنبياف« مبارك بلعيدي اأن اإ�رشاب 
اونباف   ليوم  لنقابة  والتكوين  الرتبية  عمال 
عدم  حالة  يف  توعد  يف  حني   ، فقط  واحد 
ال�ستجابة للمطالب و العمل على جت�سيد الفعلي 
للربتوكول ال�سحي  بت�سعيد الحتجاج و الذهاب 

اإىل  �سل�سلة من الحتجاجات .
عدد  يف  الرهيب  الرتفاع  بلعيدي  من  حذر  و 
باأن  موؤكدا   ، الرتبوي  الو�سط  داخل  الإ�سابات 
جتاوزت  الرتبوي  ال�سلك  يف  الإ�سابات  عدد 
100 اإ�سابة، لفتا اأن نقابة اأنباف �سجلت اإ�سابة 
عدد من اإطاراتها غرار رئي�ض النقابة و املكلف 

بالت�سال،ناهيك عن الأ�ساتذة على حد قوله.
بخ�سو�ض  اخلطر  املتحدث  ناقو�ض  ودق 
اجلزائرية،  املدار�ض  تعي�سه  الذي  الو�سع 
يحظون  الرتبية  ل  قطاع  لفتا اأن  م�ستخدمي 

باحلماية.
لالإ�رشاب  ال�ستجابة  ن�سبة  بخ�سو�ض  و 
ال�ستجابة  ن�سبة   »: املتحدث  قال  الوطني، 
 75 ن�سبة  ت�سجيل  ثم  حيث   ، مرتفعة  لالإ�رشاب 
اأم بواقي  ، 70 باملئة يف  ولية  باملئة يف ولية 
 65 قاملة   ، باملئة   75 اهرا�ض  خن�سلة  ،�سوق 
اأدرار تفوق 55  باملئة، ولية  باملئة، غراديه 79 

باملئة، وهران 50باملئة ».

و اأكد مبارك بلعيدي اأن الربتوكول ال�سحي الذي 
ل  الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخل  الو�ساية  تبنته 
يطبق، قائال :«  ف�سل م�سجل يف تطبيق الربتوكول 
بدليل  البلديات  ،  م�ستوى  على  خا�سة  ال�سحي 
غياب  ،و  الو�سائل  يف  اأب�سط  الفادح  النق�ض 
على  م�سددا   ،« الب�رشية  و  املادية  الإمكانيات 
�رشورة وكذا العمل على حترير البتدائيات من 
ت�سيري اجلماعات املحلية ودعم ميزانية الت�سيري 
للمتو�سطات والثانويات ملواجهة هذه اجلائحة، 
لفتا اأنه يف الظروف العادية البلديات مل ت�ستطيع 

التكفل باملدار�ض .
�سهد  املدر�سي  :«  الدخول  املتحدث  واأ�ساف 
تخبطاً وارتباكاً كبريا من قبل ال�سلطات واملجال�ض 
املحلية، وعجز عن توفري امل�ستلزمات الأ�سا�سية 
والتالميذ من خطر  القطاع  حلماية م�ستخدمي 
بالإ�سافة  كورونا،   بفريو�ض  املتزايدة  الإ�سابة 
اإىل  النق�ض الفادح لالمكانيات املادية والب�رشية 
وحتت  البتدائيات،  م�ستوى  على  خا�سة 
املحتجون  يطالب  اآلة”،  لي�ض  “الأ�ستاذ  �سعار 
لالأطوار  ال�سبوعي  للتوقيت  ال�ساملة  باملراجعة 
يوم  ال�سبت  يوم  على  والبقاء  الثالث  التعليمية 

عطلة لالأ�ساتذة.
اإق�ساء  ال�رشكاء  من  املتحدث  تاأ�سف  و 
الجتماعيني من تنظيم ال�سنة الرا�سية، قائال :« 
نتمنى ننخرط يف م�سعى  تو�سيع ال�ست�سارة،  و 
نطالب وزارة الرتبية باإعادة د تنظيم جل�سات مع 

ال�رشكاء الجتماعيني لال�ستجابة للمقرتحات .
بوديبة  

كناب�ضت غري معنية بالإ�ضراب

كناب�ست  لنقابة  الر�سمي   رف�ض الناطق 
الإ�رشاب  على  التعليق  م�سعود بوديبة 
الرتبية  لعمال  الوطني  نظمه  الحتاد  الذي 
نقابة  كناب�ست  اأن  موؤكدا  والتكوين »الأنبياف«، 

غري معنية بهذا الإ�رشاب و مل تدع له  .

كناب�ست  لنقابة  الر�سمي  رافع الناطق 
جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح  يف  م�سعود بوديبة 
الدرا�سية،  ال�سنة  ا�ستمرار  ل�سالح  »الو�سط« 
الب�رشية  و  املادية  الإمكانيات  توفري  �رشط 

لإجناح جت�سيد الربتوكول ال�سحي.
حذر م�سعود بوديبة من  الو�سع و حالة الحتقان 
التي تعي�سه املوؤ�س�سات الرتبوية ب�سبب ف�سل يف 
تطبيق الربتوكول ال�سحي ، م�سريا اأن الو�سع  ينذر 
باأن املدر�سة على املدى القريب �ستكون م�سدر 
الوباء ، لفتا اأن الو�سع داخل املوؤ�س�سات  يفتقر 
تطبيق  يف  الب�رشية  و  املادية  اإمكانيات  اإىل 

الربتوكول ال�سحي الذي تبنته الو�ساية .
بخ�سو�ض  اخلطر  ناقو�ض  بوديبة  ودق م�سعود 
اأن  موؤكدا  الرتبوي،  ال�سلك  يف  الإ�سابات  عدد 
النقابة  ممثلي  و  املنخرطني  من  كبري  عدد 
اأ�سيبوا بهذا الوباء، م�سددا :«اإذا مل تتم معاجلة 
و  املادية  الإمكانيات  يف  توفري  الفادح  النق�ض 
الب�رشية  ،  �سيخلق م�ساكل متعددة الأبعاد على 

حد قوله .
و �سدد بوديبة على �رشورة توفري جميع الإمكانيات 
بتج�سيد  ت�سمح  ،  التي  الب�رشية  و  املادية 
يعمل  اجلميع  التي جتعل  ال�سحية  الربوتوكولت 
يف ظروف ا�ستثنائية مريحة، معتربا اأن املرحلة 
تقت�سي توفري كافة الإمكانيات املادية و الب�رشية 
الالزمة لتج�سيد الربوتكولت ال�سحية و الوقائية 

و املخططات ال�ستثنائية.
بتج�سيد  اللتزام  م�سعود بوديبة ل�رشورة  ورافع 
الوحيد  ال�سبيل  اأنه  باعتبار  ال�سحي،  الربتوكول 
الذي يحمي اأفراد اجلماعات الرتبوية و التالميذ 
من خطر العدوى  و يحافظ على �سريورة ال�سنة 

الدرا�سية.
اأن  يجب   »: املتحدث  قال  ذاته،  ال�سياق  يف  و 
بد  ل   ، اآمن  �سحي  و�سط  يف  املدر�سة  جنعل 
من جعل اأفراد اجلماعة الرتبوية يتمدر�سون يف 
خاليا  اإن�ساء  و  احلماية  خالل  من   ، اأمن  و�سط 

للمراقبة و الك�سف واملعاجلة و ،ترك املدار�ض 
تواجه الوباء باأقل الإمكانيات اأمر غري مقبول ».

بن زينة:  
 »الأنبياف«  ي�ضتغل التالميذ  

 فتح رئي�ض منظمة جمعية اأولياء التالميذ  علي 
الوطني  اإ�رشاب الحتاد  على  النار  زينة  بن 
اإياها با�ستغالل  ، متهما  لعمال الرتبية والتكوين 
وباء  ب�سبب  ا�ستثنائي  ظرف  التالميذ  يف 

كورونا  لتحقيق مطالبها الجتماعية.
التالميذ  علي  اأولياء  جمعية  منظمة  اأكد رئي�ض 
»الو�سط«  جريدة  به  خ�ض  ت�رشيح  يف  زينة  بن 
الوطني  ال�ستجابة اإ�رشاب الحتاد  اأن ن�سبة 
لعمال الرتبية والتكوين  »الأنبياف« �سعيفة جدا ، 

لفتا اأن  ن�سبة ال�ستجابة مل تتجاوز 3 باملئة .
لعمال  الوطني  زينة  الحتاد  علي  بن  اإتهم  و 
الظرف  التالميذ يف  با�ستغالل  والتكوين  الرتبية 
وباء  ب�سبب  البالد  تعي�سه  الذي  ال�ستثنائي 
منتقدا  اجتماعية،  مطالب  لتحقيق  كورونا، 
عالقة  ل  مطالب  اأنها  معتربا   ، النقابة  مطالب 

لها بالربتوكول ال�سحي .
دخول  اأن  زينة  بن  علي  اأكد  و 
وطني  بحجة  نقابة  »الأنبياف«  يف  اإ�رشاب 
مقنعة  غري  ال�سحي  الربتوكول  تطبيق  يف  ف�سل 
ظرف  تعي�ض  اجلزائر  اأن  م�سددا  مقبولة  ،  و 
ا�ستثنائي و يتطلب من جميع ال�رشكاء التعاون من 

اأجل اإجناب املو�سم الدرا�سي
الدرا�سة  ملدة  ل�سالح  تعليق  املتحدث  رافع  و 
الإمكانيات  املادية  توفري  يتم  يوما  حتى   15
الو�سط  يف  احلالت  عن  الك�سف  و  الب�رشية  و 
املدر�سي ، لفتا اأن معظم الإ�سابات يف الو�سط 

املدر�سي
اأولياء  كمنظمة  نحن   »: املتحدث  ذكر  و 
تاأجيل  مع  كنا  املدر�سي  الدخول  التالميذ  قبل 
الدخول املدر�سي لن املدر�سة مل تكن حم�رشة 

ل�ستقبال التالميذ ، يف ظل غياب الإمكانيات ، 
و بعد الدخول املدر�سي  طالبنا بتعليق الدرا�سة 
لفرتة حمدودو يتم ا�ستغاللها لتوفري الإمكانيات 

و تفعيل  لتج�سيد الربتوكول ال�سحي ».
 

خريجه عبد الفتاح
نتفهم قرار الإ�ضراب 

خريجه  الرتبوي  لل�ساأن  الرتبوي  املتابع  اأعلن 
الذي  الإ�سـراب  الفتاح  تفهمه  لدواعي  عبد 
الرتبية  لعمال  الوطني  الحتاد  نقابة  اإليه  دعت 
بتفعيل  تعلّق  ما  خا�سة  »الأنباف«  والتكوين 
الرتبية  م�ستخدمي  حلماية  ال�سحي  وتوكول  الربرٌ
املادية  لالإمكانات  الفادح  بالنق�ض  ،والتنديد 
خا�سة  ال�سحي  الربوتوكول  لتطبيق  والب�رشية 
للتوقيت  ال�ّساملة  املراجعة  البتدائيات،  يف 
عدد  وتخفيف  الثالثة  لالأطوار  الأ�سبوعي 
واحدة  بفرتة  التدري�ض  واعتماد  احل�س�ض 
للمربني  والنف�سي  الع�سبي  ال�سغط  ومراعاة 

الداريني واأ�ساتذة
الرتبوي خريجه  الرتبوي  لل�ساأن  حتفظ  املتابع 
على  »للو�سط«   حتفظه  ت�رشيح  الفتاح يف  عبد 
من  اأعلنت  الذي  بيان  يف  وورد  التي  مطالب 
اأنها  لفتا  نقابة  »الأنبياف«  الإ�رشاب،  خالل 
هي  بل  البارحة  اأو  اليوم  وليد  مطالب   لي�ست 
اأخرى   و  ما هو  مزمن  ،العديد منها  ان�سغالت 
الدخول املدر�سي، يف حني  �سّجل  ظهرت قبيل 
جتاهل  يف  تتمثل  هاّمـــة  ماآخذة   اأ�سف  وبكل  
من  للعديد  لن�سغالت  تطّرقه  وعدم   البيان 
وامل�رشيون   امل�ساعدين  فيهم   مبا  الأ�سالك 
باملرٌدة  املتعلّق  الأمر  �سيما  ل   ، الرتبويني 
اأو  الأفواج  بنظام  العمل  وكذا  للعمل  الأ�سبوعّية 

التناوب .
�رشورة  اإىل  البيان  اإ�سارة  عدم  عن  ناهيك 
اأو  اإداريني  اأو  ،ماأطرين  املرٌربني  ا�ستخالف 

اأ�ساتذة عند اإ�سابتهم بوباء كوفيد-19 . 

دخلت نقابة الحتاد الوطني لعمال الرتبية والتكوين »الأنبياف«  يوم  اأم�س  يف اإ�ضراب وطني، 
تنديدامبا و�ضفته العجز امل�ضجل يف تطبيق الربتوكول ال�ضحي داخل املوؤ�ض�ضات الرتبوية يف 

ظل النق�س الفادح يف الإمكانات املادية و الب�ضرية، داعية  وزارة الرتبية الوطنية اإىل تفعيل 
الربوتوكول ال�ضحي حلماية م�ضتخدمي القطاع والتالميذ، مع  املراجعة ال�ضاملة للتوقيت 

ال�ضبوعي لالأطوار التعليمية الثالث والبقاء على يوم ال�ضبت يوم عطلة لالأ�ضاتذة.

لغز املحيط امل�ضقي ملدينة مغنية بتلم�ضان

ماليري يف مهب الريح و مطالب بالتحقيق

الوزارة يف مهمة لراأب ال�ضدع تبديد املخاوف

الإ�سراب و كورونا يهددان قطاع الرتبية
.     مبارك بلعيدي: ن�ضبة ال�ضتجابة لالإ�ضراب مرتفعة

.     بوديبة :   كناب�ضت غري معنية بالإ�ضراب و مل تدع له  
.     بن زينة:  »الأنبياف«  ي�ضتغل التالميذ  

A.     خريجه: نتفهم قرار الإ�ضراب 
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نا�شد الطلبة الأوائل يف دفعات 
ملختلف  املا�شرت  �شهادة 
التخ�ش�شات ال�شلطات العليا يف 
البالد من خالل ر�شالة موجهة 
والبحث  العايل  التعليم  لوزير 
من  متكينهم  اأجل  من  العلمي 
منا�شب بيداغوجية مبا�رشة يف 
الدكتوراه وا�شتثنائهم باإعتبارهم 
معدلت  واأ�شحاب  جنباء 
ممتازة من اجتياز امل�شابقة ل 
�شيما بعد اأن مت فتحها جلميع 
،حيث  ا�شتثناء  دون  الطلبة 
التي  ر�شالتهم  يف  هوؤلء  �شدد 
ن�شخة  »الو�شط« على  حت�شلت 
منها على متكني الطلبة الثالث 
الأوائل يف دفعات املا�شرت من 
غري  من  كونه  املطلب  هذا 
�شنوات  تذهب  اأن  املنطقي 
للح�شول  يكافحون  فيها  ظلوا 
ثم  ممتازة  معدلت  على 
دخلوا  طلبة  وبني  بينهم  ي�شوى 
�شنوات  اأعادوا  و  ال�شتدراك 
 75 باملادة  م�شتدلني  الدرا�شة 
من الد�شتور احلايل التي تن�ص 
على اأن الدولة تعمل على ترقية 
اجلهود  وتثمني  العلمي  البحث 
 ، اجلامعيني  للطلبة  الأكادميية 

واأ�شاف ذات امل�شدر اأن نظام 
الت�شنيف كان احلافز الأ�شا�شي 
كان  كونه  واملناف�شة  لالجتهاد 
اأحد �رشوط النتقاء للم�شاركة 
وكان   ، الدكتوراه  م�شابقة  يف 
الهدف من الجتهاد حينها هو 
التفوق واحل�شول على ت�شنيف 
منا�شب لإ�شتيفاء هذه ال�رشوط 
الت�شنيف  الغاء  مت  حالة  ويف   ،
املناف�شة  حافز  حتما  �شيزول 
ي�شعى  طموح  واأكرب  والإجتهاد 
النجاح  حتقيق  هو  الطلبة  له 
اإىل امل�شتوى التايل ولو مبعدل 
ال�شتدراكي  بالإمتحان  اأو   10
الك�شل  يعمم  الذي  ،المر 
الهتمام  وعدم  والالمبالة 
يوؤثر  ما  العلمي  بالتح�شيل 
اجلامعة  يف  التعليم  جودة  يف 
بالإ�شارة  .واجلدير  اجلزائرية 
الطلبة  من  الفئة  لهذه  �شبق 
 5 من  اأزيد  على  حتوي  التي 
امل�شتوى  على  طالبا  اآلف 
جهات  عدة  مرا�شلة  الوطني 
نواب  غرار  على  ق�شيتهم  يف 
الربملان و وزارة التعليم العايل 

وغريها .
�أح�سن مرزوق

باية ع

األقاها  كلمة  يف  طالب  عمر  وقال 
مبنا�شبة تاأ�شي�ص �شبكة ال�شحفيني 
لل�شعب  امل�شاندين  اجلزائريني 
ا�شرتى  املغرب  ان  ال�شحراوي 
جتاه  الدول  من  العديد  �شمت 
الق�شية ال�شحراوية العادلة ح�شب 
مواثيق ومعاهدات الأمم املتحدة 
با�شتثمار  الفريقي  والحتاد 
ينتهجها  التي  عائدات املخدرات 
يف م�شاريع اقت�شادية يف مقدمتها 
البنوك يف افريقيا واأو�شح ان هذا 
قانونيا  ول  اأخالقيا  مقبول  غري 
املتحدة  الأمم  منظمة  وعلى 
لوقف  العاجل  التحرك  وهيئاتها 
هذه الغراءات املنافية لأهداف 

ال�شالم الدويل .

�شفري اجلمهورية  ندد  وباملنا�شبة 
بالت�شليل  ال�شحراوية  العربية 
لنظام  الإعالمي  والتزييف 
املخزن لن�شال ال�شعب ال�شحراوي 
واأرا�شيه  �شيادته  ل�شرتجاع 
�شمن  عمله  جانب  اىل  املغت�شبة 
لوبيات اإعالمية لتعتيم م�شتجدات 
وانت�شارات  ال�شحراوية  الق�شية 
يف  ال�شحراوي  التحرير  جي�ص 
�شيا�شية  اىل  والعودة  امليدان 
العادلة  الق�شية  هذه  يف  اجلمود 
التي لن تتوقف اإل بتنظيم ا�شتفتاء 
و�شفاف  نزيه  حر  امل�شري  تقرير 
حتت ا�رشاف هيئة الأمم املتحدة 
ال�شفري  جدد  املنا�شبة  وبهذه 
�شعبا  للجزائر  �شكره  ال�شحراوي 
ودعمها  وقفها  على  وحكومة 
موقف  وهو  العادلة  بالده  لق�شية 

اأ�شالة  والأ�شيل  بامل�رشف  و�شفه 
طردت  التي  التحريرية  الثورة 

اأقوى ا�شتعمار اأي فرن�شا .
اأكد مدير معهد الدرا�شات  بدوره 
اللواء  ال�شاملة  ال�شرتاتيجية 
جماهد  العزيز  عبد  املتقاعد 
ال�شحراوي  ال�شعب  �شمود  ان 
ق�رش  ام  الزمن  طال  �شينت�رش 
النزعة  ان  اأخر  �شياق  يف  مربزا 
ال�شتعمارية لفرن�شا لتزال قائمة 
وهي وا�شحة يف دعمها لال�شتعمار 
يف  التاأكيد  جمددا  املغربي 
ال�شعب  مواقف  اأن  ال�شياق  نف�ص 
التحرر  اجلزائري يف دعم ق�شايا 
ال�شحراء  ق�شية  منها  العادلة 

الغربية �شتبقى ثابثة .

�أكد �سفري �جلمهورية �لعربية �ل�سحر�وية �لدميقر�طية باجلز�ئر عمر طالب �لأربعاء �ن نظام �ملغرب يعتمد على ��ستثمار�ت �أمو�ل 
وعائد�ت �ملخدر�ت مبختلف بقاع �لعامل ل�سر�ء �سمت جتاه �لق�سية �ل�سحر�وية �لعادلة مندد� يف �ل�سياق بالت�سليل و�لتزييف �لإعالمي 

�لذي ينتهجه نظام �ملخزن يف حق �سعب �أخر م�ستعمرة يف �فريقيا.

يف ر�سالة �إىل وزير �لتعليم �لعايل

اأوائل دفعات املا�سرت يطالبون 
باأحقيتهم يف الدكتوراه

�ل�سفري �ل�سحرو�ي يك�سف

املغرب ي�سرتي ال�سمت الدويل بعائدات املخدرات

�ملركز �ل�ست�سفائي بوهر�ن 

ثالث م�سالح للتكفل  بحاالت كوفيد

�مل�سيلة 

نحو جتهيز م�ست�سفى مقرة ب�سهريج االأوك�سجني الطبي 

خ�ش�شت ادارة املركز ال�شت�شفائي 
م�شالح  ثالثة  لوهران  اجلامعي 
للتكفل  �رشير   200 عن  يقل  ل  مبا 
بتدفق مر�شى كوفيد، ل �شيما بعد 
موؤخرا،  امل�شابة  احلالت  ارتفاع 
الربعاء  اأم�ص  ا�شتفيد  ح�شبما 
لدى خلية الت�شال لذات املوؤ�ش�شة 
مب�شلحة  الأمر  ويتعلق  ال�شحية 
الأمرا�ص ال�شدرية بنحو 50 �رشيرا 
 56 بنحو  ال�شدرية  والأمرا�ص 
�رشيرا و70 �رشيرا باأمرا�ص الأورام 
ف�شال عن 15 �رشيرا على م�شتوى 

)مب�شلحة  كوفيد  الفح�ص  وحدة 
اأ�رشة  و9  ال�رشطانية(  الأورام 
»الإنعا�ص- بوحدة  املركزة  للعناية 

على  و�شعها  مت  التي  كوفيد« 
ال�شتعجالت،  م�شلحة  م�شتوى 
املكلف  لواأج  اأبرزه  ملا  وفقا 
ال�شت�شفائي  باملركز  بالت�شال 

اجلامعي لوهران كمال بابو.
العامة  اجلراحة  م�شلحة  وكانت 
نوفمرب   12 منذ  �شخرت  قد 
يتم  اأن  قبل  كوفيد  بحالت  للتكفل 
ن�شاطها  اإىل  واعادتها  تعقيمها 

لفتا    ، للمتحدث  ا�شتنادا  الأويل، 
اأن مر�شى الأورام ال�رشطانية  اىل  
الطب  م�شاحلة  اإىل  حتويلهم  مت 
ال200  اإي�شال  مت  وقد  الباطني 
بالأك�شجني ل  الدعم  ب�شبكة  �رشير 
�شيما للتكفل بحالت �شيق التنف�ص 
اأ�رشة   9 تخ�شي�ص  �شيتم  بينما 
للحالت  املركزة  العناية  بوحدة 

اأكرث خطورة .
الأ�رشة  �شغل  ن�شبة  اأن  واأ�شاف 
كوفيد-19  وحدة  م�شتوى  على 
مل  اجلامعي  ال�شت�شفائي  باملركز 

اأنه  مربزا   ، باملائة   40 ال  تتجاوز 
الطبي  الفريق  اإ�رشاك جمموع  يتم 
باملوؤ�ش�شة يف برنامج املناوبة واأن 
يف  يجري  كوفيد  بحالت  التكفل 
ظروف جيدة وي�شمح هذا الربنامج 
عن  ال�شغط  بتخفيف  اجلديد 
الأمرا�ص  مل�شلحة  الطبي  الطاقم 
التكفل  مهمة  تتوىل  التي  املعدية 
بحالت كورونا منذ بداية اجلائحة 
الأخرى  الفرق  وتكوين  جهة  من 
بالتكفل بهذا الداء من جهة اأخرى.

القادر  عبد  امل�شيلة،  وايل  اأكد 
�شيتم  اأنه  الأربعاء  اأم�ص  جالوي، 
م�شت�شفى  جتهيز  قريب«  »عما 
بعد  على  تقع  التي  مقرة،  مدينة 
الولية،  عا�شمة  عن  كلم   60
ب�شهريج لالأوك�شجني وذلك للتكفل 
ال�شتعجالية،  الطبية  باحلالت 
خ�شو�شا امل�شابني بكوفيد-19 .

خالل  امل�شوؤول،  ذات  واأو�شح 
ال�شعبي  املجل�ص  دورة  اأ�شغال 
لدرا�شة  خ�ش�شت  التي  الولئي 

لعام  الأولية  امليزانية  ومناق�شة 
2021، باأن »ات�شالت جارية حاليا 
الأوك�شجني  �شهريج  اقتناء  ق�شد 
مقرة،  مدينة  م�شت�شفى  لفائدة 
والذي  حاليا  اإليه  يفتقر  الذي 
ل�شمان  القارورات  ي�شتعمل 
للم�شابني  ال�شطناعي  التنف�ص 
ب�شيق التنف�ص اأو احلالت الطبية 
جالوي  ال�شتعجالية«واأ�شار 
م�شتعدة  امل�شيلة  ولية  اأن  اإىل 
 ،19 كوفيد-  مكافحة  اإطار  يف 

امل�شتعجلة  احلالت  ل�شتقبال 
ال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شات  عرب 
عي�شى  و�شيدي  بو�شعادة  من  لكل 
من  وامل�شيلة،  امللح  وعني 
ب�شهاريج  جميعا  تزويدها  خالل 
ندرة  اأي  لتفادي  الآوك�شجني 
احليوية،  املادة  لهذه  حمتملة 
الطبية  احلالت  تتطلبها  التي 
اأخرى،  جهة  ومن  ال�شتعجالية 
عن  ر�شاه  عدم  الوايل  اأبدى 
جانبه  يف  املدر�شي  الدخول 

ال�شحي  بالربوتوكول  املتعلق 
تف�شي  من  للحد  اإتباعه  الالزم 
حيث  امل�شتجد،  كورونا  وباء 
�شدد على ><�رشورة التقيد بهذا 
اإىل  اللجوء  لتفادي  الربوتوكول 

اإجراءات قد ت�شل اإىل غلق 
بع�ص املوؤ�ش�شات الرتبوية«  وذكر 
نف�ص امل�شوؤول باأن ولية امل�شيلة 
نوفمرب  طلع  منذ  �شجلت  قد 
بكوفيد-19  اإ�شابة   321  « اجلاي 

و وفاة 33 �شخ�شا« .

24 �ساعة

بلدية بعني �فقه باجللفة 

حمتجون يغلقون مقر البلدية ببناء جدار من االآجر 
املواطنني  من  ع�رشات   احتج 
من  امل�شتفيدين  قائمة  على  اأم�ص 
مقر  اأمام  للبناء  ال�شاحلة  الأرا�شي 
عا�شمة  �رشق  افقه  بعني  البلدية 
باإلغائها  مطالبني  اجللفة،  ولية 
حيث  عادلة،  غري  اأنها  ح�شبهم 
البلدي  املقر  بغلق  بع�شهم  اأقدم 
على  الآجر  من  جدار  ببناء  وذلك 

موظفني  مانعني  الرئي�شية  البوابة 
ا�شتدعى  مما  الدخول،  من  البلدية 
تدخل فرقة الدرك الوطني لتفرقة 
واأع�شائه  »املري«  من  الغا�شبني 
يطالبون  املحتجون  ب�شعوبة. 
ال�شلطات العليا بفتح حتقيق معمق، 
تاأخذ  مل  اإن  بالت�شعيد  ويهددون 
اأن  خا�شة  اجلد،  مبحمل  مطالبهم 

القائمة مت �شبطها منذ فرتة طويلة 
�شهود  قول  ح�شب  الطاولة  حتت 
البع�ص،  ا�شتنكره  ما  العيان، وهو 
مبراعاة  العليا  ال�شلطات  ونا�شدوا 
بال�شعبة  و�شفوها  التي  ظروفهم 
الجتماعي  واقعهم  وتعك�ص 
البائ�ص، وما زاد طني بلة هو ف�شل 
ت�شيري  يف  واأع�شائه  البلدية  رئي�ص 

واملدنية،  الجتماعية  ال�شوؤون 
ب�رشورة  املحتجون  كما طالبوا 
الجتماعية  ملطالبهم  اللتفاتة 
اأنهم  خا�شة  املجالت،  �شتى  يف 
املنطقة  هذه  يف  من�شيني  باتوا 
�رشوريات  اأب�شط  من  املحرومة، 

احلياة الكرمية .
�سياليل وليد
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و  ل�سري  الدورية  املتابعة  اإطار  يف 
جالل  قام  القطاع،  م�ساريع  تقدم 
و  للربيد  الوالئي  املدير  بلفار 
الال�سلكية  و  ال�سلكية  املوا�سالت 
على عقد جل�سة عمل لتقييم ومتابعة 
بالوالية  التنموية  الربامج  جت�سيد 
بح�سور كل من جمعي حممد نائب 
باملديرية  بال�سبكة  مكلف  مدير 
للهاتف  اجلهوية الت�ساالت اجلزائر 

بدر  مي�سة  حود  و  موبيلي�س  النقال 
التقنية  الدين نائب مدير امل�سلحة 
الت�ساالت  اجلهوية  باملديرية 
و  موبيلي�س  النقال  للهاتف  اجلزائر 
خماية ب�سري رئي�س جلنة االت�ساالت 
الوالئي  ال�سعبي  باملجل�س  الربيد  و 
و زرغاف علي رئي�س جلنة الفالحة 
باملجل�س ال�سعبي الوالئي و ال�سادة 
اللقاء   تناول  و  املديرية  اطارات 

تغطية  م�ساريع  اإجناز  متابعة 
متابعة  ،و   03 رقم  الوطني  الطريق 
الظل  تغطية مناطق  اإجناز م�ساريع 
م�ساريع  ملتابعة  اإ�سافة   ، بالوالية 
للمتعامل  الهاتفية  ال�سبكة  حت�سني 
عر�س  مت  حيث  بالوالية  موبيلي�س 
املتعامل  م�ساريع  لكافة  حال 
موبيلي�س على م�ستوى تراب الوالية 
حلول  اإيجاد  و  تقدمها  مدى  ـو 

املطروحة  ال�سعوبات  و  للعراقيل 
و من املنتظر احداث تغيري جذري 
م�ستوى  على  الهاتفية  التغطية  يف 
الوالية مع نهاية العام اجلاري . ويف 
�سياق ذي �سلة  قام اأع�ساء املجل�س 
باقرتاح  باإيليزي  الوالئي  ال�سعبي 
مناطق جديدة من اأجل تغطيتها يف 

اطار اخلدمة ال�ساملة .
�أحمد باحلاج 

يف اإطار حماربة اجلرمية ب�ستى اأنواعها 
احل�رضي  االأمن  عنا�رض  متكنت   ،
يبلغان  �سخ�سني  توقيف  من  اخلام�س 
�سنة متورطني يف  و 39  العمر 30  من 
يف  مركبة  با�ستح�سار  ال�رضقة  ق�سية 
اأبي�س  �سالح  حمل   ، العام  الطريق 
مقت�سى  دون  ال�ساد�س  ال�سنف  من 
اىل  تعود  الق�سية  تفا�سيل  �رضعي. 
تقدم اأحد االأ�سخا�س من اأجل التبليغ 
طال  الذي  ال�رضقة  لفعل  تعر�سه  عن 

حمله التجاري الكائن بحي قطع الواد 
و  البحث  عمليات  تكثيف  مت  عليه   ،
التو�سل اىل حتديد هوية  التحري مت 
�سخ�س  رفقة  توقيفه  و  فيه  امل�ستبه 
اأخر كانا على منت املركبة امل�ستعملة 
يف فعل ال�رضقة ، اثناء تفتي�س املركبة 
للم�ستبه  اجل�سدي  التلم�س  عملية  و 
فيهما مت العثور بحوزة مرافق ال�سائق 
عليه   ، حمظور  اأبي�س  �سالح  على 
اىل  املحجوزات  رفقة  حتويلهما  مت 

و فتح  االأمن احل�رضي اخلام�س  مقر 
التحقيق  خالل   ، الق�سية  يف  حتقيق 
وت�سليمها  امل�رضوقات  ا�سرتجاع  مت 

لل�سحية .
يف  مطلوب  الرئي�سي  فيه   امل�ستبه 
عدة ق�سايا �رضقة على م�ستوى االأمن 
احل�رضي  االأمن  و  االأول  احل�رضي 

الثالث .
تقدمي  مت  االإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
امل�ستبه فيهما اأمام اجلهات الق�سائية 

حق  يف  اأ�سدرت  التي  و  بتمرنا�ست 
املوؤقت  احلب�س  االأول  فيه  امل�ستبه 
مع تاأجيل اجلل�سة عن ق�سية ال�رضقة 
العام   الطريق  يف  مركبة  با�ستح�سار 
حقه  يف  �سدر  الثاين  فيه  امل�ستبه   ،
و  نافذ  غري  حب�س  اأ�سهر   06 حكم 
عن  50000دج  قدرها  مالية  غرامة 
ال�سنف  اأبي�س من  ق�سية حمل �سالح 

ال�ساد�س دون مقت�سى �رضعي.
�أحمد باحلاج 

يطالب يف االآونة االأخرية �سباب و�سكان 
مدينة  �رضق  الواقعة  دندوقة  قرية 
املحلية  اجلهات  من  املغريبالوادي 
بقريتهم  �سبانية  مرافق  بتج�سيد 
ال�سباب  فئة  احتواء  �ساأنها  من  والتي 
ال�سياع  ويالت  من  وحمايتهم  باجلهة، 
الأمور  والتفرغ  االأخالقي  واالنحراف 
اأخرى �سارة باملجتمع واالأمن العام هم 
�سباب  اأغلب  اأن  حيث   . عنها  غنى  يف 
فيه  يق�سون  متنف�س  يجدون  ال  القرية 
اأوقات فراغهم با�ستثناء التوجه اليومي 

اإىل مدينة املغري لرتويح عن النف�س،  
 وتعد قرية دندوقة ذات طابع فالحي 
و  التمور  اإنتاج  يف  ومتخ�س�سة  هام 
زراعة النخيل حيث يزاول اغلب �سكانها 
مهنة الزراعة مبختلف اأ�سكالها، وبقاء 
فادح  غياب  من  حالها  على  القرية 

الرتفيهية  و  ال�سبانية  املرافق  يف 
ا�ستقرارهم  على  حقيقيا  خطر  ي�سكل 
معطيات  حيث  ت�سري  بها  االجتماعي 
اأن بع�س العائالت خا�سة احلديثة منها 
ارتاأت خالل ال�سنوات املا�سية التوجه 
حياة  على  لتوفرها  املغري  مدينة  اإىل 
م�سايرة  �رضورية  مرافق  و  ح�رضية 

لتطور احلياة االجتماعية. 
القرية  و يف هذا ال�سدد ينا�سد �سباب 
املتذمرون من هذه الو�سعية ال�سلطات 
املحلية  بالتدخل العاجل حلل مو�سوع 
الرتفيهية  و  ال�سبانية،  املرافق  غياب 
رغباتهم  اإ�سباع  من  يتمكنوا  حتى 
ال�سبانية  لالأن�سطة  التفرغ  و  الرتفيهية 
اليومي  من  التنقل  احلد  و  والثقافية 

اىل املدينة املجاورة .
�أحمد نا�صري 

حتول قطاع ال�سباب والريا�سة بوالية 
مفتوحة  تنموية  لور�سة  مترنا�ست 
بعدما تدعم خالل �سنة 2019- 2020 
بعدة م�ساريع �سبانية ،وريا�سية ر�سد 
لتج�سيدها وفق املعايري اأغلفة مالية 
ال�سباب  ملديرية   بيان  اأفاد  �سخمة 
والريا�سة بوالية  مترنا�ست كانت قد 
»الو�سط« على ن�سخة  حت�سلت يومية 
اال�ستثمار  عملية  اإطار  يف  اأنه   ، منه 
وال�سبانية  الريا�سية  املن�ساآت  يف 
خالل  احلدودية  مترنا�ست  بوالية 
ا�ستفادت  /2020،فقد   2019 �سنة 
جوارية،  مالعب  عدة  من  الوالية 
ي�ستفيد  ريا�سية  وقاعات  م�سابح  و 
اإىل  لت�ساف   ، املنطقة  �سباب  منها 
للوالية.  الريا�سية  املن�ساآت  حظرية 
فاإن  البيان  نف�س  به  اأفاد  وح�سبما 
م�سبح  امل�ستلمة   املن�ساآت  بني  من 
 ، الزوى  فقارة  ببلدية  جواري مغطى 
اإينغر،  ببلدية  مغطى  جواري  وم�سبح 
الريا�سات  متعددة  لقاعة  اإ�سافة 
ونف�س   ، تازروك  ببلدية  مقعد   500
مترنا�ست  بلدية  به  تدعمت  املرفق 
بقرية  الن�ساطات  متعددة  وقاعة   ،
متعدد  قاعة  و  الوالية   بعا�سمة  تيت 
مترنا�ست  بلدية  باأوتول  الن�ساطات 
عني  ببلدية  متخ�س�سة  قاعة  وكذا   ،
�سالح مبركب  تدعيم عني  مع  اأمقل، 
 50 ال�سباب  بيت  و   ، جواري  ريا�سي 
�رضير بلدية اإينغر، و 08 م�سابح على 

مترنا�ست  بلدية  موؤ�س�سات  م�ستوى 
ببلدية  جواريا  ملعبا   18 لـ  اإ�سافة   ،
ببلدية  جواري  ملعب  و   ، مترنا�ست 
متعددة  بالقاعة  اجنز  مترنا�ست 
ال�سالم.  بحي  مقعد   500 الريا�سات 
مديرية  بيان  اأكد  ثانية  جهة  من 
عديد   من  اأن  والريا�سة  ال�سباب 
املن�سئات املوجودة يف طور االإجناز 
امل�سبح  بينها   من  مترنا�ست  بوالية 
الذي  ببلدية مترنا�ست  اأوملبي  ن�سف 
بلغت  اأ�سغال اإجنازه  95 % كما يتوقع 
ا�ستالمه كليا نهاية العام اجلاري، دون 
بفقارة  ريا�سي جواري  ن�سيان مركب 
 ، باملائة   70 اأ�سغال  بن�سبة  الزوى 
ينتظر  ا�ستالمه بداية العام القادم ، و 
ملعب كرة القدم ببلدية تازروك الذي 
موؤخرا  التفري�س  اأ�سغال  به  انطلقت 
القادم، و  العام  يتوقع ا�ستالمه بداية 
 . تازروك  ببلدية  القوى  العاب  ملعب 
والية  ا�ستفادت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الريا�سية  املرافق  بعديد  مترنا�ست 
اإجنازها  اأ�سغال  �ستنطلق  ال�سبانية  و 
عن قريب على غرار قاعة متخ�س�سة 
ببلدية فقارة الزوى، قاعة متخ�س�سة 
بيت  و  الزوى  فقارة  بلدية  ب�سالفن 
ف�ساء  و   ، باأدل�س  �رضيرا   50 ال�سباب 
)حي  �سالح  عني  القدم  لكرة  ريا�سيا 
جواريني  م�سبحني  ناهيك   ، جواليل 

ببلدية مترنا�ست .      
�أحمد باحلاج

تغطية �لطريق �لوطني رقم 03 ومناطق �لظل بال�صبكة 

يف �إطار حماربة �جلرمية ب�صتى �أنو�عها 

غياب �ملر�فق �ل�صرورية يخلف ور�ءه معاناة  

فيما توجد 04 م�صاريع يف طور �لإجناز

.    قاعتان متخ�ص�صتان ، ف�صاء ريا�صي لكرة �لقدم وم�صبحان يف �لأفق

تعليمات و�يل ورقلة مل جتد طريقها للتج�صيد �لفعلي

مدير الربيد بايليزي يرتاأ�س جل�سة عمل 

اأمن مترنا�ست يوقف �سخ�سني عن ق�سية ال�سرقة 

�سكان قرية دندوقة باملغري بدون 
مرافق �سبانية ترفيهية

قطاع ال�سباب بتمرنا�ست  يتدعم
بلديات وهيئات عمومية متهمة بخرق قانون ال�سفقات بـ 36 مرفقا

طالبت فيدر�لية �أرباب �لعمل يف ورقلة ، و�يل �لولية بالتدخل �لعاجل عقب تفاقم 
�لنتهاكات �صد قانون �ل�صفقات �لعمومية ، من طرف �لعديد من �لبلديات و�لهيئات 

�لعمومية �لتي �أ�صبحت متورطة يف ما و�صف بـ » تبديد �ملال �لعام » .
�أحمد باحلاج 

 ، املو�سوع  يف  �سكوى  يف  وقالت 
اأن هناك بلديات اأ�سندت م�ساريع 
وعلى  للت�رضيع  خمالفة  بطرق 
،�ساربني  املقاولني  بع�س  مقا�س 
العمومية  ال�سفقات  بقانون 
املادة  ال�سيما  احلائط  عر�س 
عن  اإعالن  ب�رضورة  القا�سية   56
عمومية  اأماكن  اال�ست�سارات عرب 
مت حتديدها يف اجلريدة الر�سمية 
امل�سوؤول  ذاتها  ال�سكوى  ودعت   .
بوجوب   ، الوالية  عن  االأول 
بلديات  جميع  عرب  حتقيق  فتح 
والتحقيق  ا�ستثناء  دون  الوالية 
من  العديد  اإ�سناد  مالب�سات  يف 
املتعلقة  تلك  ال�سيما  امل�ساريع 

،وجتديد  احل�رضية  بالتهيئة 
كما   ، العمومية  االإنارة  �سبكات 
اأن تعليمات  ذكرت نف�س ال�سكوى 
ب�رضورة  املتكررة  الوالية  وايل 
احرتام قانون ال�سفقات العمومية 
وخمتلف  للبلديات  واملوجهة 

تعرف  مل   ، العمومية  الهيئات 
مما  الفعلي  للتج�سيد  طريقها 
الق�سية  يف  حتقيق  فتح  يتطلب 

وحما�سبة املتورطني. 
اأن  نف�سها  ال�سكوى  وذكرت 
حترتم  مل  املديريات،  بع�س 

مبنح  وقامت  ال�سفقات  قانون 
م�ساريع ي�سوبها الغمو�س وبطرق 
ممار�سات  عن  ف�سال   ، احتيالية 
يف  تتمثل  قانونية  غري  اأخرى 
م�ساريع  من  مقاولني  متكني 
املمار�سات  وهي  القرابة  بدافع 
مك�سوفة  اأ�سبحت  التي 
وت�ستوجب حما�سبة ، ودعت ذات 
و�سع  اإىل  الوالية  وايل  ال�سكوى 
حد للت�رضفات امل�سجلة ومتابعة 
الهيئات  خمتلف  تطبيق  مدى 
لتعليماته ال�سابقة باحرتام قانون 
ال�سفقات العمومية، كون االأمور ال 
تفاقم  ب�سبب  االرتياح  على  تبعث 
اإجراءات  وغياب  التجاوزات 
الردع واملحا�سبة يف حق منتهكي 

القانون �ساري املفعول . 
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اأخبار اجلنوب

نتيجة غياب �لإنارة �لعمومية 

�سكان حي 40 م�سكن بحا�سي م�سعود يغرقون  يف الظالم
اأعرب القاطنون بحي 40 م�سكن 
 ، ورقلة  بوالية  م�سعود  بحا�سي 
عن اأ�ستيائهم وغ�سبهم ال�سديد 
يومية  مع   معر�س حديثهم  يف 
»الو�سط »،  جراء اأ�ستمرار غياب 
منذ  بحيهم  العمومية  االإنارة 
�سنوات على م�ستوى ال�سوارع .  

مواطني  من  العديد  وذكر  هذا 
ت�رضيحات  يف  املذكور  احلي 
الظالم  اأ�ستمرار  ان  خمتلفة 
واأقلقهم  حياتهم  نغ�س  باحلي 
كثريا خا�سة فئة االأطفال وكبا ر 
بات هاج�س  ال�سن منهم، حيث 
ب�سبب  يوم  كل  ينتابهم  اخلوف 

�سعوبة  مع  الدام�س  الظالم 
الفرتة  يف  ال�سوارع  بني  التنقل 
احلفر  كرثة  مع  خا�سة  الليلية 
ف�سالت  وانت�سار  واملطبات 
ع�سوائية  بطرق  البناء  مواد 
�ساهمت  احلي  �سوارع  و�سط 
هي االأخرى يف هاج�س ال�سكان 

من  ذاته  الوقت  يف  مطالبني   ،
ال�سلطات الو�سية وعلى راأ�سهم 
التدخل  ب�رضورة  البلدية  رئي�س 
واأ�سالح هذه االأعمدة الكهربائية 
العمومية  االإنارة  م�سكل  وحل 
مهددين  حيهم،  م�ستوى  على 
بالت�سعيد  ال�سياق  نف�س  يف 

يف  االحتجاجات  لهجة  من 
مطالبهم   جتد  مل  ما  حالة 
اأن  موؤكدين  ملمو�سة  نتائج 
�ساعد  العمومية  االنارة  غياب 
ومروجي  االإجرامية  ال�سبكات 
تكثيف  من  االجتماعية  االأفات 
للقانون  املخالفة  حتركاتهم 

العام على حد قولهم .
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
لزاما  يبقى  املعنية  ال�سلطات 
امل�سكل  من  املت�رضرين  على 
املزري  الو�سع  معاي�سة  القائم 

الأجل غري م�سمى .
رمي نو�ري 
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م�سارات و �سري

كان اجلميع ياأمل بالرغم من احلرية والقلق 
م�ؤ�س�سات  على  القائمني  انتاب  الذي 
الأفعال املمكنة  الدولة ح�ل طبيعة ردود 
واملنا�سبة جتاه ال��سع الذي ل ميّكن من 
اأن  ميكن  التي  التغريات  وترية  يف  التحكم 
تطراأ على امل�سهد ال�سيا�سي وامل�ؤ�س�ساتي 
يف حالة ما غياب الرئي�س واإذا طال العائق 
اأمام ال�سطالع مبهامه الد�ست�رية الهامة 

واخلطرية.
يدرك اجلزائري�ن ب�عي ثاقب اأن املر�س 
لت�يل  اختري  من  �سنة  الزمن  مع  �سار 
الدولة اجلزائرية  الأول يف  الرجل  من�سب 
اإذ مل مير عهد رئا�سي على اجلزائر دون 
اأي ي�سهد رئي�س الدولة وعكة �سحية فقد 
لنقل  للبالد  العليا  ال�سلطات  ا�سطرت 
بعد  للعالج  م��سك�  اإىل  ب�مدين  الرئي�س 
ما تعذر ال��س�ل اإىل طبيعة املر�س الذي 
اأ�سابه وبعد اأ�سهر من م�سارعة ذلك الداء 
هذا  انت�سار  اإىل  الأمر  به  انتهى  اللعني 
رئا�سة  اأعلنت  كما  الرئي�س  ووفاة  الأخري 
ال�سحية  ال�عكة  خرب  عن  اجلمه�رية 
بن  ال�ساذيل  الأ�سبق  الرئي�س  اأ�سابت  التي 
لنقله  العليا  ال�سلطات  وا�سطرت  جديد 
تلقى عالجا �رسيعا وعاد  اأين  بلجيكا  اإىل 
اإىل مهامه يف اآجال مل تتح الفر�سة لإثارة 
عك�س  الإ�ساعات  وترويج  الت�ساوؤلت 
الرئي�س  مر�س  عند  الأمر  عليه  كان  ما 
حلرب  املجال  وفتح  طال  الذي  ب�مدين 

الر�سمية  والبيانات  الإ�ساعة  بني  �رسو�س 
التي كانت ت�سدر من حني لآخر من رئا�سة 
امل�ا�ساة  ر�سائل  عن  لتخربنا  اجلمه�رية 
الدول  روؤ�ساء  من  اجلزائر  تتلقاها  التي 
ال�سقيقة وال�سديقة والتي كانت تتمنى يف 
كل مرة ال�سفاء العاجل للرئي�س والع�دة اإىل 
مهامه خدمة للجزائر والدفاع عن الق�سايا 

العادلة يف العامل.
ال�سابق  للرئي�س  ال�سحية  احلالة  اأن  غري 
قلب  يف  ظلت  ب�تفليقة  العزيز  عبد 
اهتمامات الدولة اجلزائرية وحمل متابعة 
ل��سعه  كان  فقد  قبل �رسكاء اجلزائر  من 
�سبع  من  يقرب  ملا  اأقعده  الذي  ال�سحي 
على  البلد  م�قع  على  بالغ  تاأثري  �سن�ات 
�سن�ات  قبل  كان  بعدما  الدولية  ال�ساحة 
جتاه  ت�ساعديا  منحى  اتخذ  قد  فقط 
اإخراج البلد من العزلة الدولية التي و�سعته 

فيها �سن�ات الع�رسية ال�س�داء. 
ولي�ست جتربة اجلزائر مع مر�س الرئي�س 
ب�تفليقة بعيدة يف الزمن وقد بداأنا نلم�س 
تالقيها  التي  ال�سع�بات  مع  الي�م  تاأثريها 
اإىل  بالبلد  للع�دة  الديبل�ما�سية اجلزائرية 
اإحداث  يف  والدويل  الإقليمي  دوره  اأداء 
التاأثري  مدى  اأمام  املطل�بة  الت�ازنات 
ت�سبب  الذي  الرهيب  الفراغ  اأحدثه  الذي 
الذي  وه�  ب�تفليقة  الرئي�س  غياب  فيه 
مقاليد  بجميع  الإم�ساك  على  م�رسا  ظل 
ال�سيا�سة اخلارجية وفق ما ميليه الد�ست�ر 

احلك�مة  اإىل  اأمرها  يف��س  اأن  دون 
اجلزائرية  اخلارجية  اأن  من  بالرغم 
من  فرتة  براأ�سني يف  ت�سري  نف�سها  وجدت 
غياب  يف  الرئي�س  فيه  كان  التي  الفرتات 
ات�سال  اأي  عن  متاما  ومنقطعا  تام  �سبه 
طاملا  ر�سائل  باإر�سال  مكتفيا  باملجتمع 
�سكك امل�اطن�ن يف م�سدرها بالنظر اإىل 
حالته املتقدمة يف التده�ر. ها ه� ال��سع 
ال�سحي لرئي�س الدولة يع�د ليحتل �سدارة 
اهتمامات الراأي العام الداخلي واخلارجي 
الر�سمية  امل�ؤ�س�سات  ت�سطلع  اأن  دون 
الذي  بالدور  والت�سال  بالإعالم  املكلفة 
العام  للطلب  ال�ستجابة  من  الدولة  ميكن 
اإذ  الرئي�س  �سحة  ب�ساأن  املعل�مة  على 
�سريت  التي  النمطية  عن  بعد  نخرج  مل 
ب�تفليقة،  للرئي�س  ال�سحية  احلالة  بها 
قفزة  بعد  يحقق  مل  الر�سمي  فامل�سدر 
حمكمة  ات�سال  خطة  اإىل  ن�عية  ات�سالية 
امل�ع�دة  بالتغيريات  جديرة  وم�سب�طة 
يف اأ�سل�ب احلكامة ومنها اإ�سفاء ال�سفافية 
واحلك�مي  امل�ؤ�س�ساتي  الت�سال  على 
ل�سيما عندما يتعلق الأمر مبلف يف غاية 
احل�سا�سية األ وه� حالة الرئي�س ال�سحية 
بداأت  مل�اقع  د�سمة  مادة  �سارت  التي 
كاذبة  اأخبار  ت�ستغل بجد ومثابرة لإ�ساعة 
اأجندات  تخدم  خمابراتية  ت�جيهات  وفق 
وال�ستفزازات  الت�ترات  �سمن  اإقليمية 

التي ت�ستهدف اجلزائر.

اأن  الإعالمية  امل�اقع  حلرب  يكن  ومل 
حتاول  مل  ل�  اجلزائر  م�ستهدفة  تنطلق 
ال�ستفادة من الثغرات الرهيبة التي تركتها 
مر�س  ب�ساأن  ال�طنية  الت�سالية  العملية 
القلق  تثري  بذاتها  �سارت  والتي  الرئي�س 
ذاته  املر�س  يثريهما  مما  اأكرث  واحلرية 
الذي ه� �سنة من �سنن اهلل يف خلقة اإذ اأن 
اآيل.  اإن�سان  على  ينتخب�ا  مل  اجلزائريني 
اإ�ساعات  تلفيق  اإىل  امل�اقع  هذه  وتذهب 
ا�ستفزازية ل  اإر�سال ر�سائل  الغر�س منها 
تتعلق ب��سع الرئي�س بحد ذاته بل باجلم�د 
الذي ت�جد فيه م�ؤ�س�سات الدولة التي تبدو 
دون م�ست�ى واأهمية الأحداث التي جتري 
الت�سال  واأ�سل�ب  حميطه  ويف  البالد  يف 
الرديء القائم الي�م عندما ينقل م�ست�سار 
خرب  اأجنبية  لقناة  اجلمه�رية  رئا�سة  لدى 
نقال  العالج  لربوت�ك�ل  الرئي�س  ا�ستجابة 
التعتيم  يكر�س  ما  وه�  اأبنائه  اأحد  عن 
م�سلحة  يخدم  ل  الذي  القائم  الإعالمي 
اجلزائر على اجلبهتني الداخلية واخلارجية 
وي�سطر اجلزائريني للبحث عن املعل�مات 
لقد  الآ�سنة.  الإعالمية  امل�ستنقعات  يف 
وجد اجلزائري�ن الي�م اأنف�سهم يف و�سع ل 
على  بل  رئي�سهم  �سحة  على  فيه  يخاف�ن 
�سحة م�ؤ�س�سات دولتهم التي دخل جلها يف 
مرحلة »ننتظر لرنى« التي كادت اأن ت�ؤدي 

بالبلد اإىل النفجار ل�ل نعمة احلراك. 

من  وا�سعة  م�ساحة  احتلت  ال�حدة  اأن  اإل   
جلبهة  ال�سيا�سي  اخلطاب  وم�سامني  ادبيات 
ال�سيد  م�سطفى  ال�يل  ر�سخ  وقد  الب�لي�ساري� 
ال�حدة  دللته  يف  ليتجاوز  املفه�م  هذا 
لالأر�س  اجلغرافية  اأو  لل�سعب  الجتماعية 
يف  والفكري  ال�سيا�سي  الت�جه  وحدة  اىل 
اللتفاف ح�ل اجلبهة ال�سعبية لتحرير ال�ساقية 
لكل  جامعة  كمظلة  الذهب،  ووادي  احلمراء 
امالهم  لتحقيق  ث�رية  ورافعة  ال�سحراويني، 
الإطار  ا�سا�س  على  وحدة  فهي  وطم�حاتهم 
بني جميع  لت�ساوي احلق�ق  ال�سامن  ال�سيا�سي 
ال�سعف  واقع  من  بهم  والرتقاء  ال�سحراويني 
واجلهل والتخلف وال�ستات الذي عمل الحتالل 
ت�حيد  على  قائمة  وحدة  اىل  تر�سيخه،  على 

اجلهد لبناء دولة جامعة لكل ال�سحراويني.
ال�يل م�سطفى على وحدة  تركز خطاب  فقد 
عنه  املنبثقة  ال�سيا�سية  الأداة  ووحدة  الفكر 
خالل مرحلة الإعداد لل�حدة ال�طنية وت��سيح 
اأ�سا�س  على  ال�حدة  وبني  بينها  الكبري  الفرق 

القبيلة او الع�سرية.
فال�حدة وفق الروؤية ال�سيا�سية والفكرية للث�رة 
بالنتماء  ال�سع�ر  اإيقاظ  على  القادرة  وحدها 
العامة،  امل�سلحة  جتاه  وامل�س�ؤولية  ال�طني 
يف  للجماهري  الفعلية  امل�ساركة  ت�سمن  التي 
الث�رة وامل�ساهمة البناءة يف التجربة التحررية، 
على  اأثمرت  مت�هجة  �سعلة  بالفعل  فكانت 

م�ست�ى ال�عي ال�سيا�سي والعمل اجلماعي.
�سعبا  واجهت  التي  ال�سع�بات  من  وبالرغم 
وخملفات  القبلية  امرا�س  فيه  تتجذر  قليال 
وطنية  وحدة  �سمن  الن�سهار  من  ال�ستعمار 
يك�ن  وطني  وكيان  �سيا�سية،  روؤية  ت�ؤطرها 
ال�لء فيه لل�طن بدل من القبيلة، لي�سبح قادرا 
على م�اجهة املخاطر اخلارجية وينت�سل هذه 
الكيانات ال�سغرية امل�ؤ�س�سة على اأ�س�س القبيلة 
يف  و�سهرها  اجلغرافية  واجله�ية  والع�سرية 
ب�تقة الدولة املدنية التي تت�ساوى فيها حق�ق 
امل�اطنني وواجباتهم جتاه ال�طن الذي يعاين 
تبعات الت�اجد ال�ستعماري املبا�رس ومرتب�سني 
من اخلارج يتاأهب�ن لالنق�سا�س عليه، وي�سع�ن 
بكل ال��سائل والأ�ساليب اىل البقاء على قابلية 
ال�ستعمار عرب ن�رس التفرقة يف م�اجهة �سالح 
ال�عي وما تتطلبه املهمة الكبرية من ح�سد كل 

اأطياف ال�سعب ال�سحراوي وا�ستنها�سه واإيقاظ 
وم�اجهة  للتجنيد  بداخله  ال�طنية  الروح 
الأخطار املحدقة وال�اقع املرف��س، لكن ق�ة 
ال�ستجابة ال�سعبية لنداء الث�رة عمقت ال�عي 
بالدافر”  �سعبنا  يذبح  اأر�سنا  يق�سم  “من  بان 
“اأر�سنا لنا ل ق�اعد فيها، خرياتنا لنا ل  وان 

اقت�سام فيها”.
ال�يل  ال�سهيد  قال  حني  النظر  بعيدة  وبروؤيته 
يف  يكمن  الكبري  النجاح  بان  ال�سيد  م�سطفى 
وج�دنا ككتلة واحدة ملتحمة.. كتلة ول� كانت 
ا�ستطاع  ال�سيا�سي  ون�سجه  وبحنكته  �سغرية” 
اجتماع عني  ال�حدة يف  هذه  يج�سد  اأن  ال�يل 
بنتيلي 12 اكت�بر 1975 وفق الغاية الكربى التي 
اليها  ال��س�ل  اإىل  ال�سحراوية  الث�رة  �سعت 
وهي: �سعب منظم، ملتحم، قادر، حمرتم وف�ق 
امل�سلحة  ت�سمن  التي  ال�حدة  هذه  اأر�سه”، 
امل�سرتكة لكل ال�سحراويني وحا�سنة ل�سم�دهم 
يف وجه الطماع “تت�سكل الرابطة من الناحية 
تتق�ى  وعليها  امل�سلحة،  اأ�سا�س  على  العلمية 
وتنم�، وكلما كربت امل�سلحة امل�سرتكة كانت 
اأقل  امل�سلحة  كانت  وكلما  اأق�ى،  الرابطة 
لي�ست  الرابطة  اأن  معناه  الرابطة..  �سُعفت 

جمردة تتحدد خياليا اأو عاطفيا”.
وثاقها  و�سد  ال�طنية  ال�حدة  عرى  وبتق�ية 
عليها  تك�رست  التي  ال�سخرة  اأ�سبحت 
 31 يف  ف�س�لها  بداأت  التي  البادة  م�ؤامرة 
الغازية  الق�ات  �رسعت  حني   1975 اأكت�بر 
املدججة باأحدث الأ�سلحة يف اكت�ساح الرتاب 
وارتكاب  واجلن�ب  ال�سمال  من  ال�سحراوي 
ال�سحراويني،  املدنيني  اجلرائم يف حق  اأب�سع 
من ق�سف بالنابامل والف�سف�ر، واإحراق املدن 
الطائرات،  من  ال�سحراويني  ورمي  واملدا�رس 
الأحياء يف حرب  لدفن  مقابر جماعية  وحفر 
ات�سمت  التي  الظروف  تلك  ويف  �ساملة  اإبادة 
يت�سدى  ال�سحراوي  اجلي�س  جعلت  بال�سع�بة 
زحفه  وتعطيل  الداداهي  املغربي  لالجتياح 
من  ممكن  قدر  اأكرب  الع�سكرية  ق�اته  وتكبيد 
اعتمدت  مدرو�سة  عمليات  �سمن  اخل�سائر 
اجليدة  املعرفة  و�ساعدتها  املفاجاأة،  عن�رس 
املقاتلني  وقدرة  الر�س  وجغرافيا  لت�ساري�س 
مع  القتالية،  واملناورة  احلركة  على  العالية 
الفارين  ال�سحراويني  امل�اطنني  تاأمني  عملية 

اأمام الق�ات الغازية ونقلهم يف ظروف النزوح 
خميمات  وت�سييد  اآمنة  مناطق  اإىل  املريرة 
اخلدمات  تقدمي  على  والإ�رساف  لإي�ائهم 
وتقدمي  تعليمية  منظ�مة  وبناء  لهم  ال�سا�سية 
الحمر  الهالل  وتاأ�سي�س  ال�سحية  اخلدمات 
الق�سف  نريان  حتت  ذلك  كل  املنفى  واإدارة 
الع�سكرية  الإمكانات  وكل  ذاتية..  وب��سائل 
التي واجه بها ال�سعب ال�سحراوي تلك ال�سعاب 
هي ا�سلحة انتزعها من املحتل وح�لها من الة 
والت�سدي  للمقاومة  ا�سلحة  اإىل  وخراب  دمار 
لغطر�سة وجربوت الق�ى الغازية، بعزمية �سلبة 
و قناعة مرت�سخة ترف�س اخلن�ع او ال�ست�سالم 

حتى الن�رس وحترير كل ال�طن اأو ال�سهادة.
�سكل  ال�طنية  ال�حدة  تاأ�سي�س  ان  �سك  ل 
املنعطف احلا�سم يف تاريخ ال�سعب ال�سحراوي 
والرادة الق�ية يف بناء الكيان ال�طني اجلامع 
فقبيل  ال�سحراويني،  كل  بني  ال��سل  همزة  و 
بنتيلي  عني  لقاء  جاء  ال�سباين  الن�سحاب 
التاريخي الذي بعث ر�سالة للق�ى ال�ستعمارية 
املرتب�سة و للعامل اجمع، تطلع �سعب ال�ساقية 
احلمراء ووادي الذهب اىل بناء دولته امل�ستقلة 
ونقطة النطالق يف جت�سيد الرادة ال�سعبية يف 
الكفاح  رائدة  ح�ل  واللتفاف  ال�حدة  حتقيق 
ال�طني اجلبهة ال�سعبية، كرد فعل طبيعي على 
ال�سعب  لت�ستيت  املبيتة  الحتالل  �سيا�سات 
على  وجه�ية  قبلية  ا�س�س  على  ال�سحراوي 
ال�طنية  ال�حدة  فكانت  ت�سد”  فرق   ” قاعدة 
وجه  يف  �سمد  الذي  وال�رسح  المان  �سمام 
اعا�سري املخططات اجلهنمية التي ا�ستهدفت 
الث�رة ال�سحراوية يف املهد وه� ما ظهر  واأد 
مهدت  التي  الثالثية  مدريد  اتفاقية  يف  جليا 

للغزو امللكي الداداهي.
فال�حدة هي مطلب �سعبي تنادى له املخل�س�ن 
ال�سحراوي  ال�سعب  ت�اجدات  اماكن  �ستى  من 
بذلك  جم�سدين  واجله�ية  القبلية  وم�ساربه 
ال�ستعمار  ويالت  عا�س  جليل  نا�سعة  �س�رة 
ال�سباين وخرب �سيا�ساته يف التفرقة والت�س�ي�س 
الي�م  نحن  ها   ، ال�احد  اجل�سد  اع�ساء  على 
نقف على اعتاب ذكرى احلدث لن�ستلهم درو�س 
الحتاد وق�ة الفرد داخل اجلماعة املن�سهرة 
للعي�س  ال�طني والراف�سة  التحرير  يف م�رسوع 

على ه�ام�س الدول.

يف  ال�سحراويني  ملغالطة  حماولة  اأي  اإن 
خارج  برنامج  اأي  ر�سم  او  امل�سريية  ق�سيتهم 
فيه  واإ�رساكهم  ال�سحراويني  لكل  العام  الطار 
ه� م�رسوع حمك�م عليه بالف�سل ايا كان م�سدره 
، وقد اثبتت التجارب التاريخية ذلك فكم من 
لل�سحراويني  العام  الإطار  ا�س�س خارج  تنظيم 
ومل ي�سمد ط�يال او مات يف املهد على مدار 
الزائفة  �سعاراته  و�سقطت  الن�سايل،  تاريخنا 
ال�ساقية  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة  وبقيت 
وفرت  التي  املظلة  الذهب  ووادي  احلمراء 
لل�سحراويني وحافظت على وحدتهم  احلماية 
فحقق�ا من خاللها النت�سارات الع�سكرية التي 
ارغمت الطرف امل�ريتاين على الن�سحاب من 
حرب خا�رسة وفر�ست على الحتالل املغربي 
يف  معهم  واجلل��س  بال�سحراويني  العرتاف 
على  الدويل  املجتمع  وارغمت  مفاو�سات 
ال�سحراوية  العربية  باجلمه�رية  العرتاف 
ودولة  الفريقي  الحتاد  يف  الع�س�ية  كاملة 
تعرتف بها اكرث من 80 دولة هل كان �سيحدث 
مهما  �سخ�س  او  جهة  او  قبيلة  با�سم  هذا  كل 

كان وزنه القبلي او اجله�ي.
اىل  ونحن  ال�حدة  فيه  نن�سد  الذي  ال�قت  يف 
ال�حدة  جه�د  لتثمني  ال�سعبية  الهبة  زمن 
والتم�سك مبكا�سب جيل ث�رة الع�رسين، ن�اجه 
والع�دة  ا�ستح�سار  تتطلب  ج�سيمة  حتديات 
التي د�سنها جيل الم�س  للمنطلقات وال�س�س 
ال�سهداء  ر�سمه  الذي  الدرب  على  وال�سري 
بدمائهم الزكية التي عطرت الر�س و�سقلتها 

من خملفات ما�سي ال�ستعمار املظلم.
نقف  ال�طنية  ال�حدة  ذكرى  ن�ستقبل  ونحن 
كل  ونذكر  ال�سهداء  لعهد  واجالل  بتقدير 
ال�طنية  ال�حدة  بان  ال�سحراوي  ال�سعب  ابناء 
دفع  ان  وبعد  ت�رسذم  كل  من  العا�سم  هي 
وت�جت  ال�طنية  ال�حدة  بعجلة  املخل�س�ن 
فيها  دفن  التي  بنتيلي  بلقاء عني  اجله�د  تلك 
ال�سحراوي�ن كل اخلالفات واخللفيات القبلية 
الطيف  ال�ان  بني  العالقة  حتكم  كانت  التي 
مع  القطيعة  �سم�س  وا�رسقت  ال�سحراوي 
ال�سحراوي  ال�سعب  وحل  ال�سيا�سية  العدمية 
حمل كل الألقاب وامل�سميات وا�سبحت الدولة 

ال�سحراوية حقيقة ل رجعة فيها. 

من �سحة الرئي�س اإىل �سحة املوؤ�س�سات

الوحدة الوطنية يف فكر الويل م�سطفى ال�سيد

بعد يومني يكون قد مر على 
نقل الرئي�س تبون اإىل امل�سفى 

الأملاين �سهر كامل وقد حلت 
به الوعكة ال�سحية يف ظل 

ظروف حرجة مرت بها 
اجلزائر ع�سية املولد النبوي 

ال�سريف حيث كان منتظرا اأن 
يتوىل تد�سني جامع اجلزائر  
ويح�سر اأول �سالة جماعية 

فيه وقبيل الحتفال بالذكرى 
ال�ساد�سة وال�ستني لندلع 

الثورة التحريرية الذي اختري 
اأي�سا يوما لال�ستفتاء على 

التعديالت الد�ستورية التي 
اقرتحها الرئي�س. 

ارتبط مفهوم الوحدة 
الوطنية مبدى حتقيق 
ال�ستقرار الجتماعي 

وال�سيا�سي يف اي بلد 
بالرغم من كون ال�سعب 

ال�سحراوي يتميز بانفراده 
من بني املجتمعات 

املغاربية والإفريقية 
بوحدة الدين واللهجة 

والثقافة والهوية العربية، 
ولي�س مثل املجتمعات 

التي تتعدد فيها الثنيات 
العرقية والدينية وهي 

اأمور تهدد الوحدة 
الوطنية.

بقلم اح�سن خال�س

بقلم: حمة املهدي

دعوة اإىل اإعادة النظر يف عملية الت�سال
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ثالثية ال�سيطان: الطغيان والف�ساد والتبعية
يف  خمتلفة  باأ�سماء  يتكرر  نف�سه  امل�سهد 
والإف�ساد  فالطغيان  الأر�ض..  كل  الأر�ض 
الجتماعية  النحرافات  تكثيف  والتبعية 
وهي  والعقائدية..  وال�سيا�سية  والقت�سادية 
النا�ض كلما �سعف تدفق تيار  تربز يف حياة 
احلياة،  نهر  يف  ال�سخ  عن  والثوار  الأحرار 
التدافع  و�سيظل  الثورات..  اأمام  وتنزوي 
�سنة يف هذا الكون ليكون على الأحرار دوما 

مهمة الإ�سالح واملقاومة والتحرير.

جمتمعاتنا العربية:

مل نتفق يف وطننا العربي على ت�سخي�ض علمي 
وا�ست�سعاف،قد  مهانة  من  عليه  نحن  ملا 
لكن  بعد  او  قرب  عن  بع�سها  لم�سنا  نكون 
مرتبة  �سمولية  بروؤية  اخلروج  ن�ستطع  مل 
الفجة  حماولتنا  تاأتي  ولهذا  الأبجديات 
ومع  املاأ�ساة،  لتعمق  الأحيان  من  كثري  يف 
اأركان  هيمنة  فينا  تتعمق  انك�سار  حالة  كل 

ال�سيطان.
العربية  جمتمعاتنا  متر  متفاوتة  باأقدار   
للحليف  مهينة  وبتبعية  داخلية  بنيوية  باأزمة 
ال�سيا�سي  الطغيان  حتالف  لقد  اخلارجي.. 
بالقرار  قلة  با�ستئثار  املتمثل  الداخلي 
ال�سيا�سي يف ظل تغييب الأمة عن م�سريها 
�سوء  لين�ساأ  باملال  قليلة  فئة  ا�ستئثار  مع 
من  الكبرية  الن�سبة  تبلغ  حيث  الرثوة  توزيع 
وهنا  الفقر..  خط  حتت  العربية  �سعوبنا 
يف  وهو  اخلارجي  باحلليف  العالقة  تاأتي 
�سلوك  على  �ساغط  �سلطان  احلالة  هذه 
املجالت  �ستى  يف  وبراجمها  احلكومات 
ي�سبح  بل  حياتها  وتفا�سيل  �سعوبها  جتاه 
الآمر يف �سيغة برامج  الأحيان  يف كثري من 
اأكرث  على  للتنفيذ  للبلد  احلليف  يقدمها 
مبنظمات  احلليف  ي�ستعني  وقد  �سعيد  من 
دولية وقرارات ملزمة تفعل فعلها يف تك�سري 
من  ي�سبح  هنا  ومن  الذاتية..  املجتمع  قوة 
البنيوي  اجلانب  احلديث عن  تناول  ال�سعب 
مبعزل عن عالقته ب�سلطان ال�سغط املتولد 
عن التحالف باخلارجي الذي يحميه ويوفر 

له �سمانات ال�ستمرار.
املرحلة  هذه  يف  �سعوبنا  حتاول  وفيما 
عديدة  عناوين  حتت  التفاعل  التاريخية 
حراك وربيع ودعوة وجماعة ونخبة واأحزاب 
وم�سميات  اأن�سطة  من  ذلك  و�سوى  وتيارات 
متفقة على هدف  واجتماعية غري  �سيا�سية 
حمدد ولها طرائق فهم خمتلفة لبد ان ن�ساأل 
ماذا نريد؟ هل يكمن ال�سعف يف جمتمعاتنا 
تقا�ض قوة دولة؟ ومباذا  ام يف دولنا؟ مباذا 
جاهلي  املجتمع  وهل  جمتمع؟  قوة  تقا�ض 
جمتمع  يعني  ماذا  مهزوم؟  ام  متخلف  ام 

�سعيف؟
التحديات  زلزل  ت�رضبنا  عندما  ملاذا 
اخلارجية او الفلتان الداخلي ننهار ونت�سظى 
واليمن  وليبيا و�سورية  العراق  كما ح�سل يف 
احلرب  من  اليابان  خرجت  وملاذا  وتون�ض؟ 
اأمريكا  �رضبتها  اأن  وبعد  الثانية  العاملية 
مذهال  تقنيا  تطورا  تبني  الذرية  بالقنابل 
قليلة  �سنوات  بعد  اأملانيا  فعلت  وكذلك 
اأوربا  يف  الدولة  تواجه  وملاذا  احلرب؟  من 
دومنا حدوث  متوا�سلة  قوية  داخلية  هزات 
حتى  الأقل  على  ان�سطارات  او  ت�سدعات 

الآن؟
اأن  وعلينا  حقا..  للتاأمل  يدعو  الأمر  اإن 
تنهار  �سيغة ملاذا  من  باأكرث  ال�سوؤال  جندد 
وي�سبح  فيها  ما  اأ�سواأ  وتخرج  جمتمعاتنا 
من ال�سعب جتميع �ستاتها كلما هزها حتد 
اأين  داخلية؟  او  خارجية  عا�سفة  و�رضبتها 

تكمن الأزمة؟
جمتمعاتنا  تعي�سه  الذي  الو�سع  تعريف  يف 
بع�سنا ي�ستدعي م�سطلحات من واقع اآخر 

املختلفة  حيثياتها  لها  اأخرى  جتربة  ومن 
البع�ض  وي�ستدعي  الالئكيون،  يفعل  كما 
يف  ع�سناه  وواقع  ما�سينا  من  م�سطلحاته 
وهي  واقعنا  على  ي�سقطها  خا�سة  جتارب 
قد كانت لواقع اآخر وقد عا�ست ظروفا غري 
»واملق�سود  ال�سلفيون  يفعل  كما  نحيا  التي 
املجموعات  فقط  لي�ض  هنا  بال�سلفيني 
باملا�سي«  ال�سلفية امنا كل من رهن عقله 
نواجه  عندما  ال�سطراب  يحدث  مما 
يف  ون�سيع  املفاهيم  علينا  وتلتب�ض  احلياة 
الت�سميات التي ت�ستتبع باأو�ساف وتقييمات 
ومن هنا فلنخرت من العربية ما ي�سف حالنا 
املقيد باملعطيات احلالية.. لن تعجز اللغة 

عن منحنا م�سطلحا يليق مبرحلتنا بدقة.
جاهلية  جمتمعات  ل�سنا  باخت�سار:  نقول 
لأن جمتمعاتنا مل ترت�ض منظومة قيم غري 
قيمها ومل ت�ستدع قوانني غري �رضيعتها ومل 
اأخرى وهي تعلن  ت�ستبدل عقيدتها بعقيدة 
بقيمها  �سلتها  عميق  فر�سة  وجدت  كلما 
وعقيدتها هذا رغم ما متر به.. فمن العبث 
من  التحرر  مرحلة  يف  الهوية  ق�سايا  طرح 
املايل..  والف�ساد  ال�سيا�سي  ال�ستبداد 
الفكرة  على  التفاق  من  لبد  البداية  ففي 
اأحد  مع  املواجهة  مرحلة  يف  اجلوهرية 
مواجهتنا  ولعل  ال�سيطاين،  الفعل  اأركان 
اإبراز  اىل  تقودنا  والظلم  الطغيان  �سد 
التعبري  يف  احلرية  والعدالة،  احلرية  قيمة 
خريطة  يف  النا�ض  بني  والعدالة  الراأي  عن 
على  القانون  و�سيادة  والواجبات  احلقوق 
الأفكار  ت�ستغرقنا  ل  وحتى  اجلميع، 
اخلطوة  على  التفاق  من  لبد  وال�سعارات 
�سبكة عالقاتنا  تبني  فهي  الآلية  الأوىل يف 
على  فقط  لي�ض  وعملنا  كفاحنا  �سوء  على 
�سعيد مكتنزنا التاريخي.. وهكذا تن�ساأ من 
خالل الدعوة للحرية والعدالة قيم واأخالق 
يف  املتحرك  املجتمع  حلماية  �رضورية 
اإن�ساين حمكوم  كيان  بناء  نحو  احلياة  واقع 

بالقيم وله ر�سالة حمددة.
هذا  م�ستغلة..  م�ست�سعفة  جمتمعاتنا 
ومن  اأمتنا  حلال  الأقرب  امل�سطلح  هو 
لال�ستكبار  الت�سدي  الواجب  ي�سبح  هنا 
والإف�ساد.. يقودنا امل�سطلح اإىل روؤية عمل 
وروؤية �سيا�سة كما ينظم لنا عملية تفكري يف 
اأزمة  تعي�ض  ل  فمجتمعاتنا  حمدد..  �سياق 
اأزمة  تعي�ض  اإمنا  عرقية  اأزمة  ول  هوية 
ا�ستطاعت  ومتى  وا�ستغالل..  ا�ست�سعاف 
ال�ست�سعاف  حلقات  تك�سري  جمتمعاتنا 
بكامل  و  نف�سها  �ستجد  فاإنها  وال�ستغالل 

�سخ�سيتها ولياقتها.
الإن�ساين  ال�سلوك  اإن  ندرك  اأن  يجب  هنا 
املفرو�ض  التحدي  مواجهة  يف  الطبيعي 
يقت�سي اأن ل تطرح ال�سعارات املفرقة ول 
الأفكار الإيديولوجية احلادة ول الت�سورات 
امل�سقطة من خارج واقع الق�سية لأن ذلك 
واإف�سال  املجموع  طاقات  تبديد  �ساأنه  من 

قوة الدفع املجتمعي..

الثالوث ال�شيطاين:

و�سوء  واملايل  ال�سيا�سي  الطغيان  اأدى  لقد 
القوة  عنا�رض  تك�سري  اإىل  الرثوة  توزيع 
على  القدرة  النا�ض  وافقد  املجتمع  يف 
بالإن�سان  تليق  ال�سري املنتظم لجناز حياة 
القلة  رهني  اأ�سبح  حينذاك  املجتمع  لن 
املتنفذة  القت�سادية  والقلة  ال�سيا�سية 
والتي ت�سع القانون وتتجاوزه او تتكيف مع 
راأيا  املجتمع  على  وتفر�ض  منه..  التهرب 
لي�ض لأحد اأن يتجاوزه »ل اأريكم اإل ما اأرى« 
وافقد الطغيان ال�سيا�سي واملايل املجتمع 
القدرة على النتظام يف بناء تراكمي لفعله 
يف اجتاه التقدم والنه�سة، كما افقده التفكري 

تراكم  يف  ال�ستمرار  اإحداث  كيفية  يف 
ب�سالم يف  ي�سري  �سيء  ل  اأن  اإذ  الجنازات، 
املجتمع. يف حالة ا�ستمرار هيمنة الطغيان 
تتولد  وهامان«  »فرعون  واملايل  ال�سيا�سي 
عنوانها  واملجتمع  الطغيان  بني  عالقة 
ال�ستبداد وال�ست�سعاف، الظلم وال�سكونية، 
ال�ستغالل واجلوع، وهنا ي�سبح املجتمع يف 
حالة ا�ست�سعاف وقهر وت�سلط.. فان تعاي�ض 
معها يفقد قيم الإن�سانية �سيئا ف�سيئا حتى 
ي�سبح غري قادر على حت�س�ض قيم الكرامة 
املجتمع  تتولد يف  احلال  والعزة.. يف هذه 
الجتماعي  وال�سلوك  النف�ض  مفا�سد  كل 
على  واحلر�ض  والدونية  اللتواء  في�سبح 
هذا  ويكون  هدفا،  حياة  جمرد  حياة 
املجتمع قد حتول اىل حالة ف�ساد ل ترى 
ال ما يراه الطغيان يف نف�سها.. وهذه هي 
خطورة ال�سكون للطغيان ال�سيا�سي واملايل 
اإِنَُّهْم َكانُوا َقْوًما  َطاُعوهُ  »َفا�ْستََخَفّ َقْوَمُه َفاأَ

َفا�ِسِقنَي« 
لالأجنبي  التبعية  تاأتي  بال�سبط  هنا  ومن 
ل�ستكمال  حمطم  ملجتمع  تلقائيا  �سلوكا 
ال�رضوري من �رضوط احلياة يف ظل غياب 
الإنتاج و�سل الطاقات، جمتمع فقد القدرة 
على البناء وانك�رضت روحه وان�سحبت همم 
اأفراده اىل اأنانيات قاتلة كما كان حال »بني 
يذبح  كان  الذي  فرعون  اأمام  اإ�رضائيل« 
على  وي�ستويل  ن�ساءهم  وي�ستحيي  اأبناءهم 
ال�سيا�سي  ثرواتهم.. فان ا�ستمرار الطغيان 
واملادي يتولد عنه مع الزمن جمتمع منهار 

موبوء بكل اأنواع املفا�سد.
من  العاملي  الطغيان  دور  يربز  وهنا 
واملوؤ�س�سات  الدويل  النقد  �سندوق  خالل 
الدولية التي �سنعت يف ظل انت�سار احللف 
ال�ستعماري ور�سمت من القوانني ما يكفي 
ثرواتهم  ونهب  الآخرين  ا�ستعباد  ل�ستمرار 

وال�سماح بالتدخل يف اأخ�ض �سئونهم.
الأقل  -على  العاملي  للطغيان  �سلطان  ل 
احلاد- بدون وجود طغيان داخلي وجمتمع 
على  العاملي  الطغيان  فيجيء  منهار.. 
وخططه  مل�ساريعه  متاما  جمهزة  اأر�سية 
التي يقيد بها الدولة واملجتمع يف ال�سيا�سة 

والثقافة والقت�ساد.
ترتابط هذه العنا�رض واحللقات ويعتمد كل 
ال�سيطانية  ال�سل�سلة  الآخرين يف  منها على 
حالة  من  الإفتكاك  �سعوبة  تبدو  هنا  ومن 
حلقاتها،  وك�رض  واملظلومية  ال�ست�سعاف 
اأي زمان �سبق  الأمر �سعبا يف  كما مل يكن 
بعد اأن اأ�سبح العامل كله قرية واحدة مهيمنا 
عليه من قبل القوى المربيالية التي �رضيعا 
ما تتدخل يف حال ن�سوء مترد على ال�سل�سلة 
يف  ل�سيما  الأر�ض  وجه  على  مكان  اأي  يف 

وطننا العربي وعاملنا الإ�سالمي.
اإىل فكرة تاأ�سي�سية  و هنا لبد من الإ�سارة 
ذلك  والدول  املجتمعات  كل  لدى  م�سرتكة 
اإن قوة الدولة تكمن يف قوة املجتمع قبل اأي 
�سيء.. فلئن �سقطت الدولة يكون المتحان 
اأمام املجتمع مبا ميلك من ر�سيد ان�سباط 
وجدية وعلم ومعرفة وجتربة وهكذا تتجلى 
الطاغي  ال�سيا�سي  النظام  تكر�ض  نتائج 
ما  بلد  يف  الفا�سد  القت�سادي  والنظام 
خارجية..  قوى  مع  بتحالفه  واملرتبط 
هذا النظام الذي جوف املجتمع و�سطحه 
وافقده عنا�رض القوة و�سلبه حريته وكرامته 
ول  تعليمي  نظام  ول  علمية  فال خمتربات 
تربية  ول  حقيقية  اجتماعية  موؤ�س�سات 
التعليم  وموؤ�س�سات  املدار�ض  يف  منهجية 
ما  �رضبة  اىل  الدولة  تتعر�ض  فعندما 
�سيء  كل  ينهار  حينها  داخلية  او  خارجية 
تيها  نف�سه  حول  يدور  املجتمع  وي�سبح 
ومتزقا كما هو حا�سل الآن يف ثالثة بلدان 

عربية العراق و�سورية وليبيا.

جتارب اخلال�ص:

و عند هذه النقطة يجب اأن ننتبه اأن الوعي 
باللحظة التاريخية لي�ض كافيا، بل ان الوعي 
بالهدف الكبري البعيد لي�ض كافيا اأي�سا، اإننا 
نحدد  ان  لبد  ذكره  �سبق  ما  اأر�سية  على 
اخلطوة الأوىل ال�رضورية مهما �سغر حجمها 
وان تكون ب�سمات جديدة ل حتمل من الواقع 
توجيه  اجلدير  من  وهنا  اأمرا�سه..  ال�سابق 
انتقادات لتجارب ح�سلت يف الوطن العربي 
يف موجة الربيع العربي حيث وقعت التجربة 
يف  والليبية  والتون�سية  وال�سورية  امل�رضية 
اخلطاأ الذي ولد كوارث جمتمعية و�سيا�سية.. 
خرجت  التي  العربية  �سعوبنا  حراك  جتربة 
اإىل ال�سوارع مدفوعة من حاجتها ال�رضورية 
و�سوح  بكل  ذلك  ماأ�ساة  اإىل  انتهت  للتغيري 
لأنها فاقدة الوعي برتابط حلقات ال�سل�سلة 
ال�سيطانية فوقعت يف اأحابيل احدها وكذلك 
لأنها فاقدة فن اإدارة اأو�ساعها وفاقدة للوعي 
احللقة  جتاه  الأوىل  ال�رضورية  باخلطوة 
اأحلقت  دامية  جتارب  كانت  لذا  املركزية.. 
مبجتمعاتنا خ�سائر كربى واأمعنت يف تبعيتنا 
تدرك  مل  لنها  ذلك  وا�ستدعته،  لالأجنبي 
اجتياز  عن  الطغيان.  يف  املركزية  احللقة 
مرحلة الرتدد والتيه يكون بتحرك املجموع 
البناء  يتم  ا�سرتاتيجي  منجز  تكري�ض  نحو 
الهاتفني  وكرثة  الأ�سوات  اأغلبية  لأن  عليه 
باأمر ما ل تعني �سيئا هنا بل قد ت�سو�ض على 
مفيدة..  غري  انفعالت  اىل  وجتره  التفكري 
يتم  بان  �رضوريا  التفكري  يجعل  ما  وهذا 
حتديد اخلطوة الأ�سا�ض املتمثلة يف التفاق 
اأي  والنظافة..  واحلرية  النه�سة  فكرة  على 
توزيع  يف  العدالة  واإر�ساء  الطغيان  اإق�ساء 
الرثوة والمتالء بالعزة الوطنية.. و هنا يكون 
املبا�رض  العمل  م�ستوى  واقعا على  التجديد 
الأوىل  املبا�رضة  اخلطوة  وحتديد  باختيار 
والقتناع بها والرتكيز عليها ومن ثم التحرك 
لو�سع اآليات منهجية ت�سمن بناء �سحيحا على 
اأ�س�ض حتمل اأكرث �سمانات انح�سار الطغيان 
اآليات  وو�سع  املايل  الف�ساد  وقمع  ال�سيا�سي 
واإن  باخلارج..  متوازنة  لعالقات  �سحيحة 
ال�سمانات تلك هي املتعلقة باجلوانب  اأكرث 
حرية  على  باحلر�ض  و  بال�سفافية  املعنوية 
ال�سيا�سي  التغول  من  وحمايتها  الراأي 
والطبابة  التعليم  الأفراد يف  وتكري�ض حقوق 

والعمل وتقدي�ض العلم ون�رض املعارف.. 
لقد كان الربيع العربي مهما يف اأنه عرب عن 
الطغيان  وحما�سبة  التغيري  يف  عميقة  رغبة 
باحلريات  واملطالبة  وال�سيا�سي  املايل 
من  اختطف  العربي  الربيع  اأن  اإل  والعدالة 
كلنتون«  وهيالري  اأوباما   « الأمريكان  قبل 
بلد  من  اأكرث  يف  ال�سعوب  �سد  حولوه  الذين 
يف  انخرطوا  العربي  الربيع  قادة  لأن  عربي 
وكالء  مع  وتعاونوا  الأمريكان  ا�سرت�ساء 
وتقدمي  املنطقة  يف  وحلفائهم  الأمريكان 
على  واملوافقة  بالتعاون  عديدة  تعهدات 
�سفحة  قلب  يجب  هنا  من  �سيا�ستهم. 
حركة  يف  مرحلة  واعتبارها  العربي  الربيع 
منها  العرب  ا�ستخال�ض  يجب  املجتمعات 
احلرية  نحو  التحرك  عدم  راأ�سها  وعلى 
مل  ان  بل  الأمريكي  القطار  يف  والعدالة 
بعدم  الأقل  فعلى  اجتاهه  مع  بالت�ساد  يكن 
املواجهة  اأن  اعتبار  على  معه  التوا�سل 

املبكرة معه جتلب خ�سارات كبرية..
واملايل  ال�سيا�سي  للطغيان  الت�سدي  ان 
والت�سدي  الجتماعي  للف�ساد  والت�سدي 
املهيمنة  القوى  وطغيان  لالأجنبي  للتبعية 
على  اأقدامنا  و�سعنا  اأننا  بو�سوح  يعني 
عالقة  اإدراك  بعد  ولكن  امل�ستقيم  الطريق 
كل طرف بالأطراف الأخرى لبد من معرفة 
اخلطوة الأوىل بتدقيق واهلل غالب على اأمره.

ر�شم القراآن الكرمي 
معامل الفعل ال�شيطاين 

الذي ي�شرف عباد 
اهلل عن مهماتهم 

يف احلياة ويحرمهم 
ال�شالم وي�شلب منهم 
احلرية ويبث فيهم 
الفنت، و�شلط باآيات 
حمكمة بّينة ال�شوء 

على اأركانه، فكان 
فرعون وهامان رمزي 

الطغيان ال�شيا�شي 
واملايل امل�شتبد، 

وعندما مل يلتزم بنو 
اإ�شرائيل باأوامر مو�شى 

ومل يوؤمنوا بالآيات 
اأ�شبحوا كتلة اإف�شاد، 
وكان امل�شركون التّبع 

لكربائهم و�شادتهم 
ركن الفعل ال�شيطاين 
الثالث. وفتح القراآن 
الكرمي املعركة �شد 

اأركان ال�شيطان ليحرر 
الإن�شان من القيود 

املادية واملعنوية ومن 
كل ما يعيق تطلعه 

حلياة كرمية و�شريه 
نحوها.

اأقالم

�شالح عو�ص
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من الذاكرة تاريخ ح�شار متليلي ال�شعانبة 

خطر متنام وتهديد متعاظم

ق�سة اأيام ال�سلك اأيام 20-21-22-23-24 نوفمرب 1960 

الأمن ال�سيرباين.. اخلا�سرة الرخوة

و و�سع مداخل وخمارج لل�سياج حمرو�سة 
طرف  من  ومراقبة  م�سددة  حرا�سة 
،واجلبال  الأزقة  عرب  املنت�رشة  القوات 
من  ليال  �سوئية  ومبراقبة  �سفوحها  ،و 
مولي  بجبل  املوجود  املراقبة  برج 
احلوامة،كما  وبالطائرات  القادر  عبد 
املحيطة  اجلبال  يف  املدافع  ن�سبت 
جبل  القادر  عبد  مولي  جبل  مبتليلي 
و  املدينة  مدخل  جبل  بولنوار  �سيدي 
جبال �سعبة تيمكرت و �سعبة �سيد ال�سيخ 
ا�ستعدادا لق�سف املدينة وحرقها واإبادة 
اأن م�سيئة اهلل كانت  �سكانها بكاملهم اإل 

اأقوي من ظلم العدو. 
بالأ�سالك  ت�سيجها  و  املدينة  بتطويق 
ال�سائكة وعزلها و قب�ض اأحكام ال�سيطرة 
م�ساكنهم  من  بالقوة  الأهايل  اإخراج  مت 
يف  للعراء  وح�سدهم  وجتريدهم 
بحي  الكائن  و  لذلك  املكان املخ�س�ض 
 20 حي  حاليا  �سابقا  البطحاء  تيمكرت 
نوفمرب1960 اأو ما يعرف مبقهى 20، قبل 
الإحتالل  �سلطات  اأعلنت  احل�سار  بدئ 
املدينة  �سوارع  الغا�سب عرب  امل�ستعمر 
واخلروج  بالإمثتال  النا�ض  حمذرة  عنه 
اإىل مكانه وعدم البقاء يف بيوتهم والويل 
بيته  يف  يبقى  ومن  ميتنع  و  يع�سي  ملن 
يعذب ويعاقب اأ�سد اأنواع العقاب و�ستى 
طرق التعذيب التي ل يت�سورها عقل ول 
طاولت  و�سع  بعد    . اإن�سان  ي�سدقها 
بع�سهم  عن  الرجال  عزل  للتعذيب،مت 
واإ�ستجوابهم  ،وا�ستنطاقهم  البع�ض 
بخامت  وم�ستنطق  م�ستوجب  كل  ،وطبع 

بتدخل  و  يعرف  وذراه حتى  جبينه  على 
و  الن�سوة  عزل  مت  والأعيان  الأهايل 
العتيق  بامل�سجد  وو�سعهم  الأطفال 
ي�سهر  و  يخدمهم  من  تعني  و  بالق�رش 
وتطوع  مببادرة  اأمنهم  و  راحتهم  على 
من اأهايل متليلي املقتدرين اخلريين اأما 
البعيدة فتكفل كل مقتدر  باقي اجلهات 
كما  احلي   واأطفال  للن�ساء  بيته  بفتح 
�سابقا  مت تخ�سي�ض مركز بحي امللعب 
خا�ض  كمكان   1945 ماي   08 حي  حاليا 
الطرق  ب�ستى  والإ�ستنطاق  لال�ستجواب 
بالغرف  الإيداع  اإىل  ومنه  والتعذيب 
ترحليهم  وبعدها  لل�سجن  املخ�س�سة 
منه  و  الأغواط  و  غرداية  �سجن  اإىل 
البليدة والذين مكثوا بهم �ستة 6  ل�سجن 

اأ�سهرواأكرث 

التعذيب  طرق  – اأنواع 

يف  بو�سعهم  فيهم  امل�ستبه  تعذيب  مت 
اأيام  طوال  تعليقهم  و  املاء  �سهاريج 
وربطهم  بهم  والتنكيل  نهار  ليل  احل�سار 
لرتهيب  جيب  �سيارة  بوا�سطة  وجرهم 
باقي املواطنني والأهايل لعلهم يخافون 
تفيد  معلومات  باأية  يدلون  و  يتكلمون  و 
باأ�سلوبها  قامت  كما  وتخدمه  العدو 
وجر  الإ�ستنطاق  اإعادة  وهو  املعروف 
والت�سكيك  املغالطات  يف  املحا�رشين 
بع�سهم  واإتهام  بهم  لالإيقاع  بينهم  فيما 
املجاهدين  اأ�سماء  عن  للك�سف  البع�ض 
زورا  بالكذب  ولو  اهلل،  ن�رشهم  والثوار 

ينعت  و  املواجهة  تتم  حتى  بهتانا  و 
املحا�رش حتت �سغط التعذيب باخلائن 

و الغادر ال

املعذبني  – اإختيار 

 قامت �سلطات الإحتالل اإختيار فئة اأئمة 
وم�سايخها  ومثقفيها  ومعليهما  املدينة 
متاما  وعزلتهم  تعذيب  اأ�سد  وتعذيبهم 
من  متكنهم  لعدم  البع�ض  ع�سهم  عن 
الإت�سال ببع�سهم، و قامت بالإنفراد بهم 
املتعلمني  فئة  من  لكونهم  اإل  ل�سيء  ل 
ال�سعب  ووعوا  احل�سار  عار�سوا  الذين 
ون�سال بكلمة احلق واإعالء كلمة اهلل يف 
واملحا�رش  والكتاتيب  امل�ساجد  منابر 
ومن  الفر�سة  لهم  �سمحت  ما  وكل 
الذكر  �سبيل  على  املعذبني  هوؤلء  بني 
اأحممد  الطالب  املرحوم  احل�رش  ل 
البوكادي – �رشيف الطالب بكار – عمي 
بن  عزوز-  �سي  �سرياج   – الذيب  علي 
بن  حممد  خارف   – القادر  عبد  �سا�سة 
حممد  قدور-الربج  حديد  -بن  عي�سى 

–فرج اهلل �سليمان – وغريهم… 

اأ�شباب احل�شار 

اإن اأ�سباب احل�سار جاءت نتيجة لل�رشبات 
الفرن�سي  العدو  تلقاها  التي  املوجعة 
الوطي�ض  احلامية  الع�سكرية  والعمليات 
العمليات  وهي  باملنطقة  جرت  التي 
الع�سكرية والهجمات التي قام جماهدين 

املعارك  منها  و�سواحها  باملنطقة 
عن  ناهيك  واحدة  �سنة  يف   04 الأربعة 
ومن  وهناك  هنا  املتفرقة  ال�ستباكات 

هاته املعارك خا�سة منها : 
معركة تيمداغ�سني 1960/03/01.معركة 
-معركة   1960/03/15 الدمغة  فرع 
-معركة   1960/11/01 ب�سقاق  حم�رش 
جد  كانت  1960/11/02والتي  احلوار 

موجعة وموؤملة للعدو الفرن�سي . 

- نبذة عن املعارك التي اأدت 
باحل�شار

 بداية من معركة اأفران الكربى التي جرت 
فيها  تكبد  والتي   1957/08/28 بتاريخ 
وج�سيمة  كبرية  خ�سائر  الفرن�سي  العدو 
اأفا�ست  التي  يف �سفوف قواته والنقطة 
الإنتقام من  الكاأ�ض وعجلت باحل�سار و 
�سيا�سة  اإطار  يف  متليلي  واأهايل  �سكان 
العدو الفرن�سي املنتهجة اآنذاك للق�ساء 
ح�سب  واإخمادها  املظفرة  الثورة  على 
زعمهم و التي مل تزد جماهدينا و�سعبنا 
موا�سلة  على  واإ�رشارا  عزمية  اإىل 
اإ�سقاط  للعدو و حماربته. هي  الت�سدي 
طرف  من  مبتليلي  املروحية  الطائرة 
اثرها جرنال  التي هلك على  جماهدينا 
فرن�سا  جرنالت  من  مت�سلط  غا�سم 
العدو كهزمية  يتقبلها  والتي مل  املحتلة 
و خا�سة من جمموعة جماهدين  نكراء 
لي�ست  اأ�سلحة  تقليدية  باأ�سلحة  ب�سطاء 

بالأ�سلحة التي ميتلكها العدو . 

،و  عورتنا  ك�سف  امل�ست�رشي  الوباء 
من  امل�سوؤولني  بع�ض  يوزعه  ما  ف�سح 
اأوهام و�سلت اإىل حد التفكري يف ت�سدير 
كون  من  هوؤلء  ي�ستح  ومل  الأنرتنت 
يف  العاملي  الرتتيب  ذيل  حتتل  اجلزائر 

جودة الأنرتنت و �رشعة تدفقها.
عن  احلديث  هنا  الرتف  من  ويعترب 
حتقيق  يف  ال�سناعي  الذكاء  توظيف 
،حيث  ال�سناعية  و  القت�سادية  التنمية 
التي  امل�ساريع  من  بالدنا  ت�ستفيد  ل 
و  اجلامعات  يف  البحث  خمابر  تنتجها 
احلا�سنة  البيئة  خلق  على  الرهان  يبقى 
جتد  مل  ح�سنة  نوايا  جمرد  للمبادرات 
تغيري  ،ويف كل  للتطبيق ميدانيا  طريقها 
التي  ال�سيئة  العدة  نف�ض  تتكرر  حكومي 
ت�سي بوجود انيميا يف ثقافة الدولة لدى 
الكثريين ، اأين يقوم املعينون اجلدد على 
التقنية ب"م�سح املو�ض" يف  القطاعات 
من �سبقهم و يت تكرار نف�ض الأ�سطوانة 
�سنقوم  ...و  على  امل�رشوخة...�سنعمل 

بكذا وهلم جرا.
احلا�سنة  التحتية  البنية  حت�سني 
يلعب  اأن  ميكنه  الأنرتنت  و  لالت�سالت 
دورا فاعال يف مكافحة الرهاب ،و التنبوؤ 
اأين  التخريبية   ،و  الرهابية  بالأعمال 
امل�ستقبل  مركز  عن  �سادر  تقرير  يورد 
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة يف بداية 
اأكتوبر2019 اأن الدرا�سات احلديثة اأثبتت 
يقينا اأن " تقنيات الذكاء ال�سطناعي " 
اأي خطوات  لها دور بالغ الأثر يف ر�سد 
يـاتى  ول  البيانات  عربحتليل  تخريبية 

هذا طبعا دون التوفر على البيئة الالئقة 
تقنيا و ب�رشيا.

بحثية �سادرة  ورقة  له  ت�سدت  ما  وهذا 
اأوت  يف  هاو�ض"  "ت�ساتام  معهد  عن 
2019، بعنوان: "تنبوؤ الذكاء ال�سطناعي 
"كاثيلني  للكاتبة  الإرهاب"  ومكافحة 
ماكيندريك" )رائد باجلي�ض الربيطاين(.

هناك  اأن  اإىل  "ماكيندريك"  ت�سري 
الإرهابية؛  الهجمات  ملنع  طريقتني 
الأوىل هي الردع، من خالل حماية البنية 
الأمنية.  ال�سوابط  وتطبيق  التحتية، 
وي�ساهم التنبوؤ يف احلماية املادية للبنية 
و�سيلة  يكون  اأن  ميكن  اأنه  كما  التحتية، 
لتح�سني تخ�سي�ض املوارد للمواقع التي 
من املحتمل اأن تكون اأهداًفا لالإرهابيني. 
اأما الثانية فتتمثل يف احلرمان من القدرة 
طريق  عن  وذلك  هجمات،  �سن  على 
تنفيذ  اأن  قبل  الإرهابيني  على  القب�ض 
خمططاتهم، ومكافحة جتنيد الإرهابيني 
قيوٍد  وفر�ض  وتطرفهم،  امل�ستقبل  يف 
وي�ساعد  وحريتهم.  الأفراد  حركة  على 
التنبوؤ الفّعال يف ا�ستخدام القوة اأو القيود 
الق�رشية �سد الإرهابيني العنيفني، بينما 
مع  الت�ساحلية  التدابري  ا�ستخدام  يتم 

الأفراد املعر�سني للتطرف.
مبكافحة  التنبوؤ  اأن  "ماكيندريك"  توؤكد 
الذكاء  من  نوًعا  يتطلب  الإرهاب 
ا�ستخراج  يتيح  الذي  ال�سطناعي 
املعرفة والتنبوؤات من البيانات الرقمية 
التي  ال�سخمة. فاخلوارزميات  املتنوعة 
تدعم النماذج التنبوؤية هي مربجمة ذاتًيّا 

ويف  البيانات.  مع  التعامل  اأ�سا�ض  على 
العديد من احلالت، يكون من امل�ستحيل 
حتليل البيانات بدون مثل هذا النهج، كما 
�سيكون من امل�ستحيل بناء النماذج بدون 

بيانات.
بالعمليات  التنبوؤ  اأن  يف  امل�سكلة  وتكمن 
الإرهابية يفر�ض �رشورة تو�سيع م�ساحة 
مع  يتعار�ض  مبا  لالأ�سخا�ض  املراقبة 
احلكومات  �ض  ويُعِرّ الإن�سان،  حقوق 
مل�سكالت  ال�ستخباراتية  والأجهزة 
امل�ستقبل  يف  ميكن  ثّم  ومن  حقوقية، 
اجلّيدة  التنبوؤات  تُ�ساهم  اأن  القريب 
املبنية على تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
احلد  يف  مراقبته  يجب  ما  اأو  من  حول 
لو�سائل  باجلملة  ال�ستخدام  اإ�ساءة  من 
املراقبة التقنية. تُ�سري "ماكيندريك" اإىل 
ال�سطناعي  الذكاء  ا�ستخدام  اأنه ميكن 
خالل  من  الإرهاب  حول  تنبوؤات  لعمل 
لالت�سالت  الو�سفية  البيانات  حتليل 
املالية  املعامالت  عن  واملعلومات 
واأمناط ال�سفر واأن�سطة ت�سفح الإنرتنت، 
ف�ساًل عن املعلومات املتاحة للجمهور 
مثل ن�ساط و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
ن من حتديد الإرهابيني عرب  والذي مُيِكّ
جمموعة  ن�ساط  مييز  ما  بني  التفرقة 

فرعية معينة على هذه الو�سائط.
اأيام يف  قبل  ن�رش  تقرير خمت�ض  ح�سب 
 130 اجلزائر  فيله"حتتل  "دويت�سه  موقع 
والرتبة  املتنقل،  النرتنت  يخ�ّض  فيما 
ما  الرتبة  اأي  الثابت،  النرتنت  يف   173

قبل الأخرية!

م�سوؤولينا  لدى  املقنع  املربر  ماهو 
تقبع  اجلزائر  بحجم  دولة  يجعل  الذي 
يف اأ�سفل الرتتيب خلف مدغ�سقرو كينيا 
القائمة  مدغ�سقر  دولة  ت�سّدرت  حيث 
الإفريقية  الدول  جميع  على  متقدمة 
الـ 22 عامليا ب�رشعة  وجاءت يف ال�سف 
ميغابايت/   24.87 اإىل  و�سلت  حتميل 
ثانية حيث تقدمت بـ5 مراكز قاريا و97 
وجنوب  ثانية  كينيا  دولة  وحلت  عامليا، 

اإفريقيا رابعة وفق ذات الرتتيب.
و لو اأوغلنا يف عامل الرقام لت�سحت لنا 
عجزنا  و  تاأخرنا  من  وا�سعة  م�ساحات 
الذي يتجاوز  ال�سيرباين  اأمننا  عن توفري 
الخرتاقات  من  احلماية  حاليا  مفهومه 
التي  الت�سال  جودة  مفهوم  تغيري  اإىل 

يتح�سل عليها املواطن.
جلد  يف  اإمعانا  لي�ض  اأعاله  الت�سخي�ض 
نحن  ما  خلطورة  تنبيه  اإمنا  ،و  الذات 
اإقليمي  ت�سابق  ظل  يف  عليه  مقدمون 
ال�سمال  منطقة  على  حمموم  ودويل 

الفريقي وخ�سو�سا اجلزائر.
الوحدات  مهمة  لي�ض  القومي  الأمن  اإن 
على  املخابرات  اأجهزة  اأو  القتالية 
هو  اإمنا  و  فقط  العملياتي  ال�سعيد 
احلديثة  التكنولوجيا  نا�سية  يف  التحكم 
يف  التحكم  م�ستويات  اأعلى  وبلوغ 
حا�سنة  بيئة  وتوفري  احلديثة  التقنيات 
الزاوية هنا  الأفكار وحجز  و  للمبادرات 
جودة  جمال  يف  الذاتي  الكتفاء  حتقيق 
تدفقه...وللحديث  �رشعة  و  الأنرتنت 

عودةوبقية.

يف اأيام من �شهر نوفمرب 
1960 �شهدت مدينة متليلي 

ال�شعانبة ح�شارا رهيبا 
عرف باأيام ال�شلك بحيث 

طوقت املدينة بكاملها ،ومت 
ت�شيجها بالأ�شالك ال�شائكة 

،ومل يرتك اإل ثالثة 
اأو اأربعة معابر للدخول 

،و اخلروج باملراقبة 
الع�شكرية بعد الإذن 

امل�شبق ،و الكتابي بذلك

ك�شفت اأزمة كورونا ه�شا�شة 
اأمننا التكنولوجي حيث 

اأثبت الواقع اأننا بعيدون جدا 
عن حت�شيل احلد الأدنى 

من الأمن ال�شيرباين،الذي 
تقت�شيه خ�شو�شية الو�شع 

الراهن،ف�شلت وزارة الرتبية 
يف تاأمني عمليات التعليم عن 
بعد و تكرر نف�س ال�شيناريو 

يف وزارة التعليم العايل  فكنا 
م�شطرين للعودة اإىل التلقني 

الكال�شيكي و يبدو اأننا 
م�شطرون لتوفري اأق�شام ملحو 
الأمية التقنية لعدد كبري من 
الأطراف املتدخلة يف العملية 

الرتبوية ف�شال عن غياب 
بنية حتتية موؤهلى لحت�شان 

هذا النوع من التعليم 
املعتمد اأ�شا�شا على التفاعل 

الفرتا�شي.

احلاج نورالدين بامون / اأمني 
ولئي �شابق للدرا�شات والأبحاث 

التاريخية باملنظمة الوطنية 
لأبناء املجاهدين بولي غرداية 

الوطني  املجل�س  –ع�شو 

يقلم :وداد احلاج

ج1
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عي�شة ق.

الت�شكيلة  راأ�س  على  مهامه  يوا�شل  الذي 
يف  موفقة  بداية  حتقيق  اإىل  ي�شعى  والذي 
دزيري،  بالل  نظريه  اأ�شبال  امام  املناف�شة 
العودة بنتيجة ايجابية من  الذي يعول على 
مدينة تيزي وزو ومفاجاأة مناف�شه يف عقر 

الديار.
من جهته، �شيكون ن�رص ح�شني داي �شاحب 
الرقم القيا�شي يف عدد اال�شتقدامات خالل 
اختبار  اأمام  املنق�شي  ال�شيفي  املركاتو 
لكناوي  نذير  اجلديد  مدربه  رفقة  حقيقي 
وهران  مولودية  ال�شيف  ي�شتقبل  عندما 
العا�شمي  للنادي  النب�س  ج�س  مواجهة  يف 
يف  الكبار  مناف�شة  على  قدرته  ومعرفة 
يف  اجلميع  واأن  خا�شة  العام،  هذا  دوري 
املوا�شم  تعرثات  طي  ياأمل  الن�رصية  بيت 
التناف�س  املا�شية وفتح �شفحة جديدة مع 
من�شة  اإىل  جمددا  والعودة  االألقاب  على 
تكون  لن  املهمة  ان  واالأكيد  التتويجات، 
�شهلة اأمام رفقاء الوجه جلديد ه�شام نقا�س 

الذين ي�شعون اإىل تقا�شم النقاط على االأقل 
بعد االنتدابات النوعية التي قامت بها اإدارة 

الرئي�س حمياوي ال�شائفة املن�رصمة.
االأ�شواء  اإىل  تلم�شان  وداد  يعود  حهته،  من 
�شعبة  �شفرية  اأمام  يكون  و�شوف  جمددا 

ملواجهة  ال�رصق  اق�شى  اإىل  يتنقل  عندما 
االأخري  هذا  ق�شنطينة،  �شباب  امل�شيف 
ي�شعى مدربه عبد القادر عمراين اإىل حتقيق 
لعب  عن  بحثا  ميدانه  من  قوية  انطالقة 
العك�س  وعلى  املو�شم،  هذا  االأوىل  االأدوار 

�رصيع  القدمي  اجلديد  ال�شاعد  �شيجد  منه 
غليزان نف�شه امام مهمة اأقل �شعوبة عندما 
ي�شتقبل على ميدانه نادي بارادو، يف فر�شة 
ثمينة من اجل حتقيق انطالقة موفقة عرب 

اخلروج من ملعبه بالزاد كامال. 

تعود اأجواء كرة القدم جمددا اإىل اجلزائر بعد توقف دام ثمانية ا�شهر كاملة ب�شبب انت�شار وباء كورونا، من خالل اإعطاء اإ�شارة انطالق البطولة الوطنية املقررة غدا 
بلعب اأوىل مباريات الرابطة املحرتفة الأوىل، وتتقجم مباريات الغد املواجهة املرتقب اأن جتمع فريقي �شبيبة القبائل واأهلي برج بوعريريج على ملعب اأول نوفمرب 

بتيزي وزو، حيث تعرف ت�شكيلة "الكناري" عدة تغيريات بذهاب بع�ض الأ�شماء والتعاقد مع اأ�شماء جديدة مع بقاء املدرب التون�شي معني الزلفاين 

اجلولة الفتتاحية من الرابطة املحرتفة الأوىل

عجلة البطولة الوطنية تعود للدوران بعد 8 اأ�شهر من الغياب

الأن�شار انتظروا الالعبني يف املطار وقاموا بتحفيزهم

املناف�شة حتت�شنها قطر بني 1 و18 دي�شمرب 2021

دخل احتياطيا يف مباراة زينيت �شان بطر�شبورغ

العميد يتنقل اإىل البنني بدون �ضعال

اخل�ضر يوؤكدون م�ضاركتهم يف كاأ�س العرب للمنتخبات

فار�س يحافظ على حظوظ التاأهل اإىل ثمن نهائي اأبطال اأوروبا

اجلزائر  مولودية  فريق  وفد  غادر 
�شباح ام�س اأر�س الوطن نحو البنني 
االأحد  هامة  مباراة  تنتظره  اين 
دي  بافال�س  مناف�شه  اأمام  املقبل 
الدور  ذهاب  مباراة  حل�شاب  بورقو 
اإفريقيا  التمهيدي من دوري ابطال 
حيث جتري املقابلة االأحد املقبل 
العا�شمي  النادي  العبو  ويعول 
االإفريقية  النجمة  عن  البحث 
الثانية بعد غياب عن من�شة التتويج 
منذ  عاما   44 مدار  على  القارية 
التتويج باللقب االأول والوحيد العام 

1976، و�شهدت رحلة املولودية التي 
جرت على منت طائرة خا�شة غياب 
احلار�س فريد �شعال الذي مل يرافق 
باملباراة  معنيا  يكون  ولن  رفقائه 
ال�شكوك  ب�شبب  عنها  ا�شتبعد  التي 
حول اإ�شابته بفريو�س كورونا بعدما 
التحاليل  اجرى  ان  له  �شبق  كان 
الوىل  املرة  يف   "PCR" الطبية 
والتي ظهرت نتائجها ايجابية، لكنه 
وتبني  جمددا  التحاليل  اإجراء  اأعاد 
كوفيد19،  فريو�س  من  يعاين  ال  انه 

حيث جاءت النتيجة �شلبية.

الفندقة  مركز  العميد  وفد  وغادر 
ق�شوا  اأين  البنيان  بعني  واالإطعام 
بومدين  هواري  مطار  نحو  الليلة 
يف  البنني  نحو  املغادرة  اأجل  من 
رحلة �شاقة وطويلة الأ�شبال املدرب 
وقت  و�شلوها يف  الذين  نغيز،  نبيل 
كانت  بعدما  اأم�س  من  متاأخر 
التزود  اأجل  من  توقفت  الطائرة 
العبي  و�شول  وعرف  بالوقود، 
املولودية اإىل املطار الدويل وجود 
اأع�شاء األرتا�س "فرياج �شود" الذين 
�شعيا  خا�شة  بطريقة  ا�شتقبلوهم 

بنتيجة  للعودة  ت�شجيعهم  اإىل  منهم 
من  للفريق  الطريق  متهد  ايجابية 
اأجل التاأهل اإىل الدور ال�شاد�س ع�رص 
من امل�شابقة القارية، وعرفت رحلة 
بالعتاد  الالعبني  تنقل  املولودية 
اجلديد الذي كانت اإدارةن�رص الدين 
"بوما"  �رصكة  من  ا�شتلمته  املا�س 
الريا�شي  بالعتاد  الفريق  ممول 
علي  �شيد  امل�شري  الوفد  وتراأ�س 
الرحلة املدير  اأين رافقه يف  عوف 

الريا�شي بورايو.
عي�شة ق.

املنتخب  م�شاركة  ر�شميا  تاأّكد 
العرب  كاأ�س  مناف�شة  يف  الوطني 
العام  خالل  املقررة  للمنتخبات 
رئي�س  اأعلن  بعدما  وذلك   ،2021
جياين  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد 
 22 جمموع  منح  عن  اأنفانتينو 
خو�س  على  موافقته  عربيا  منتخبا 
�شوف  التي  العربية  امل�شابقة 
الفرتة  خالل  قطر  دولة  حتت�شنها 
والتي �شوف  اإىل 18 دي�شمرب،   1 من 
من  لالأخرية  هامة  مرحلة  تكون 

جاهزيتها  مدى  على  الوقوف  اجل 
العامل  كاأ�س  مناف�شة  الحت�شان 
البلد  نف�س  اأرا�شي  على  املقررة 
العام 2022، وجاء اخل�رص  يف نهاية 
العربية  املنتخبات  قائمة  �شمن 
العرب  كاأ�س  يف  بامل�شاركة  املعنية 
التي �شوف تلعب على �شبع مالعب 
 38 جمموع  خو�س  عرب  وجتري 
املالعب  على  املجموع  يف  مباراة 
التي �شوف حتت�شن العر�س الكروي 

العاملي بعد عام بال�شبط.

للعبة  اجلزائرية  االحتادية  ومنحت 
الناخب  مع  التن�شيق  بعد  موافقتها 
اأجل  من  بلما�شي  جمال  الوطني 
خو�س غمار املناف�شة العربية، اأين 
�شوف تكون حمطة حت�شريية هامة 
من  ماندي  عي�شى  الالعب  لرفقاء 
اأجل التح�شري لدخول غمار مناف�شة 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي جتري بعد 
العربية  املناف�شة  من  واحد  �شهر 
االأرا�شي  على  يدخلونها  والتي 
للدفاع  منهم  �شعيا  الكامريونية 

اأحرزه  الذي  القاري  اللقب  على 
لالإ�شارة  م�رص،  يف  املنق�شي  العام 
املعنية  العربية  املنتخبات  فاإن 
تتمثل  العرب  كاأ�س  يف  بام�شاركة 
تون�س،  م�رص،  اجلزائر،  من  كل  يف 
ال�شودان،  موريتانيا،  ليبيا،  املغرب، 
القمر،  جزر  جيبوتي،  ال�شومال، 
قطر، االإمارات، ال�شعودية، البحرين، 
لبنان،  فل�شطني،  �شوريا،  الكويت، 

االأردن، العراق، عمان واليمن.
عي�شة ق.

اأنع�س رفقاء الالعب الدويل اجلزائري 
اإىل  التاأهل  يف  اآمالهم  فار�س  حممد 
دوري  مل�شابقة  النهائي  ثمن  الدور 
ابطال اأّوروبا، بعد الفوز الثمني الذي 
االيطايل  روما  الزيو  نادي  حققه 
بطر�شبورغ  �شان  زينيت  ال�شيف  اأمام 
جمع  الذي  اللقاء  خالل  الرو�شي 
الفريقني �شهرة اأول اأم�س على ملعب 

اجلولة  حل�شاب  االيطالية  العا�شمة 
الرابعة من دور املجموعات، وانتهى 
�شمح  حيث  لهدف،  بثالثية  للمحليني 
املركز  بالبقاء يف  االنت�شار  لهم هذا 
املت�شدر  مطارد  وموا�شلة  الثاين 
الذي  االأملاين  دورمتوند  بوري�شيا 
واحدة،  بنقطة  �شوى  عنه  يبتعد  ال 
قمة  يف  الفريقان  يلتقي  و�شوف 

يح�شم  اأين  املجموعة  مباريات 
ر�شميا  التاأهل  تاأ�شرية  بينهما  الفائز 
دور  اختتام  على  وحيدة  جولة  قبل 
االطاحة  لالزيو  و�شبق  املجموعات، 
جوالت  اأوىل  يف  االأملاين  بالنادي 

امل�شابقة االأوروبية.
االأي�رص  الظهري  بداية  اللقاء  و�شهد 
للخ�رص احتياطيا، حيث ف�شل مدرب 

كر�شي  على  واإبقائه  اإراحته  الزيو 
ي�شتعني بخدماته يف  اأن  قبل  البدالء، 
ال�شوط الثاين من اللقاء، اأين دخل يف 
الدقيقة 68 من اللقاء وقدم م�شتويات 
اأ�شا�شيا  اللعب  اأحقيته يف  توؤكد  طيبة 
ب�شفوفه  التحق  الذي  النادي  رفقة 

خالل املركاتو ال�شيفي املنق�شي.
عي�شة ق.   

�شريع غليزان

الرابيد ي�ضتقبل بارادو 
يف ظروف ا�ضتثنائية

نادي  الطاهر  ال�شهيد زوقاري  ي�شتقبل غدا فريق �رصيع غليزان فوق ملعب 
الفريق  بها  عادية مير  غري  ويف ظروف  الوطنية،  البطولة  اإفتتاح  يف  بارادو 
الغليزاين بعد ايام فقط من �شجن رئي�شه، ا�شتقبال املناف�س ال�شيف  نادي 
التي  املالية  واملتاعب  ال�رصيع  بها  مير  ا�شتثنائية  ظروف  يف  تاأتي  بارادو 
ا�شتالم  الأجل  بت�شديدها  واملطالب  العالقة  الديون  ب�شبب  فيها  يتخبط 
اإجازات الالعبني بعد تاأهيلهم من قبل الرابطة، وح�شب م�شادرنا من الفريق 
فاإن ادارة �رصبع غليزان مطالبة بدفع مبالغ الك�شوفات الطبية واملخالفات 
تتمكن من احل�شول  لن  �شوف  واإال  ال�شابقني  الالعبني  لبع�س  وديون مرتتبة 
ا�شتقدامهم  مت  12العبا  عددهم  املقدر  اجلدد  الالعبني  اإجازات  على 
ت�رصيح  يف  الوزاين  �رصيف  ال�رصيع   مدرب  وك�شف  ال�شيفي.  املريكاتو  يف 
و�شدم  �شدمه  االمر  اأن  حمري  الرئي�س  حب�س  ق�شية  بخ�شو�س  "للو�شط" 
للرئي�س  " انا حزين ملا ح�شل  العالقة بني الطرفني، قائال  الالعبني بحكم 
اإليه"،  بحاجة  الأننا  ممكن  وقت  اأقرب  يف  للفريق  يعود  ان  واأمتنى  حمري 
وا�شاف الوزاين:  "�شدقوين انني اأحاول ان اأخفف وقع الق�شية على الالعبني 
الذين �شدموا من هول اخلرب، كلهم �شدموا وتفاجوؤوا وا�شطرت الإلغاء مباراة 

ودية مع الرديف ب�شبب ذلك ". 
اأمني بن لزرق

ر لإنزاله اإىل الفريق الرديف حت�شّ

اإدارة �ضالكه04 تقرر معاقبة 
بن طالب اإىل اإ�ضعار اآخر

نبيل  اجلزائري  الدويل  الالعب  اإيقاف  االأملاين  �شامله04  نادي  اإدارة  قررت 
بن طالب وا�شتبعاده عن �شفوف الفريق اإىل اإ�شعار اآخر، حيث ك�شف االإعالم 
وزميله  طالب  بنب  تقريرا  رفع  نوم  ويليام  الفريق  مدرب  اأن  اأم�س  االأملاين 
املغربي اأمني حارث، اأين جاء يف التقرير اأن متو�شط ميدان الت�شكيلة الوطنية 
قد احتج على خروجه من املباراة االأخرية التي لعبها ناديه يف الدوري االأملاين 
نهاية االأ�شبوع املنق�شي ورف�س اجللو�س على دكة االحتياط، وهو االأمر الذي 
اأغ�شب املدرب وقرر معاقبته بطريقته، ويف هذا ال�شدد فاإن بن طالب �شوف 
يتم اإنزاله اإىل الفريق الرديف من اأجل التدرب معه ولعب املباريات برفقته 
بعدم  املعروف  وهو  امل�شاكل  اإثارة  طالب  بن  ويوا�شل  الحق.  تاريخ  اإىل 
االن�شباط عرب جميع الفرق التي ن�شط يف �شفوفها و�شبق اأن متت معاقبته 
العفو عنه واإعادته  اأن يتم  الرديف قبل  الفريق  اإىل  املو�شم املن�رصم وانزل 
جمددا اإىل الفريق االأول، ويبدو اأن بن طالب يعي�س اأيامه االأخرية يف �شفوف 
اإدارة �شالكه04  اأن  النادي االأملاين الذي تتحدث م�شادر اإعالمية يف املانيا 
ت�شعى اإىل التخل�س منه عرب بيعه اإىل فريق اآخر وذلك خالل فرتة التحويالت 

ال�شتوية املقررة مطلع العام اجلديد.                                     عي�شة ق.

برنامج املباريات

ح�شني  ن�شر    14:30
داي / مولودية 

وهران
�شباب    14:30

ق�شنطينة / وداد 
تلم�شان

�شريع    15:00
غليزان / نادي 

بارادو

�شبيبة    16:00
القبائل / اأهلي برج 

بوعريريج
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الريال وبر�ضلونة يرتقبان اجتماع اإنرت
االأرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم  اأم�س موعد ح�سم م�ستقبل  ك�سف تقرير �سحفي كتالوين 

اإنرت ميالن، وكان الوتارو 23 عاًما قريًبا من االنتقال اإىل بر�سلونة ال�سيف املا�سي، اإال اأن ناديه 

رف�س التفاو�س على قيمة ال�رشط اجلزائي 111 مليون يورو، وهو ما اأف�سد ال�سفقة، خا�سًة يف 

ظل االأزمة االقت�سادية التي اأحدثها فريو�س كورونا، وال زال الوتارو يحظى باهتمام البار�سا، 
وكذلك مان�س�سرت �سيتي وريال مدريد، بينما يتقا�سى راتًبا �سنوًيا قدره 2.2 مليون يورو فقط 

من اإنرت ويرتبط بعقد حتى �سيف 2023. وبح�سب �سحيفة »�سبورت« الكتالونية، فاإن م�سوؤويل 

النرياتزوري �سيعقدون جل�سة مع ممثلي الوتارو يف منت�سف دي�سمرب املقبل، ويرغب النادي يف 

تعديل عقد الالعب، وكذلك اإلغاء ال�رشط اجلزائيالذي �سي�رشي العمل به من جديد، بدًءا من 

جانفي، يف املقابل يريد ممثلو الوتارو زيادة راتبه اإىل 7.5 مليون يورو يف املو�سم، لكن يف ظل 
ا، ويتم�سك اإنرت باالإبقاء على الوتارو  اأزمة كورونا فاإن االتفاق على 6.5 مليون �سيكون جيًدا اأي�سً

حيث يعتقد امل�سوؤولون اأنه م�ستقبل النادي.

دوري �أبطال �أوروبا

تاأهل اليويف بر�ضلونة ت�ضيل�ضي واإ�ضبيلية اإىل ثمن النهائي
بلغ كل من بر�سلونة االإ�سباين وجوفنتو�س 
االإيطايل ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، 
دينامو  م�ست�سيفه  على  بر�سلونة  وفاز 
كييف برباعية نظيفة �سمن رابع جوالت 
املجموعة  حل�ساب  الكوؤو�س  اأجمد 
على  جوفنتو�س  فاز  بينما  ال�سابعة، 
 ،1-2 املجري  فرنت�سفارو�س  �سيفه 
لرب�سلونة  �سجل  االأوىل،  املباراة  يف 
ثنائية،  برايثوايت  مارتن  الدامناركي 
والفرن�سي  د�ست،  �سريجينو  واالأمريكي 
اأنطوان غريزمان، وهذه املواجه الثامنة 
بني دينامو كييف وبر�سلونة يف البطوالت 
االأوربية، يف املباريات ال�سبع االأوىل، فاز 
وخا�س   ،5 الرب�سا  وفاز  منها   2 كييف 
املدرب الهولندي رونالد كومان للفريق 
االإ�سباين املباراة بت�سكيلة مطعمة بعدد 
بهدف  االحتياطيني  الالعبني  من  كبري 
النجم  كان  الغائبني  اأبرز  ولعل  جتربتهم 
الإراحته  مي�سي  ليونيل  االأرجنتيني 
الف�سل  ويعود  الإ�سابته،  بيكيه  وجريارد 
الذي  لربايثوايت  وتاأهله  بر�سلونة  بفوز 
مرر  فيما  والثالث  الثاين  الهدفني  �سجل 
االأول يف الدقيقة 52 لالأمريكي �سريجينو 
بت�سديدة  متريرته  ا�ستقبل  الذي  دي�ست 
و�ساعف  احلار�س،  حتت  من  مرت 
دقائق،  خم�س  بعد  النتيجة  برايثوايت 
ثم اأ�ساف الهدف الثالث من ركلة جزاء، 
بت�سديدة  الرباعية  غريزمان  واختتم  

اأر�سية بعيداً عن متناول احلار�س.
العجوز  لل�سيدة  �سجل  اليويف  مباراة  ويف 
رونالدو،  كري�ستيانو  الربتغايل  الدون 
وقع  فيما  موراتا،   األفارو  واالإ�سباين 
الوحيد  املجري  الفريق  هدف  على 
بر�سلونة  يت�سدر  اأوزوين،  مريتو  االألباين 
 9 يويف  ثم  نقطة   12 بر�سيد  الرتتيب 

ومثله  نقطة  كييف  دينامو  نقاط.،ثم 
فرنت�سفارو�س.

ت�شيل�شي و�إ�شبيلية يبلغان مر�دهما

االإجنليزي  ت�سيل�سي  من  كل  �سمن 
ثمن  اإىل  عبورهما  االإ�سباين  واإ�سبيلية 
بعد  للعبور  البلوز  �سمان  وجاء  النهائي، 
 1-2 الفرن�سي  رين  م�ست�سيفهم  تخطي 
و�سجل  اخلام�سة،  املجموعة  حل�ساب 
اأودوي  هود�سون  كالوم  ال�ساب  للبلوز 
فيما  جريو،  اأولفييه  الدويل  والفرن�سي 
�سريهو  الوحيد  رين  هدف  على  وقع 
حامل  اإ�سبيلية  �سمن  كما  غريا�سي، 
اإىل  العبور  االأوروبي  الدوري  لقب 
بعد  الكوؤو�س  اأجمد  من  املقبل  الدور 

الرو�سي  كرا�سنودار  مل�ست�سيفه  تخطيه 
املجموعة  �سدارة  يف  ت�سيل�سي   ،1-2
يف  خلفه  واإ�سبيلية  نقاط،   10 بر�سيد 
مدرب  واأراح  االأهداف،  بفارق  الو�سافة 
العبيه  من  عدداً  المبارد  فرانك  البلوز 
االأ�سا�سيني ال�سيما الدوليني العائدين من 
بالدهم  منتخبات  مع  املباريات  خو�س 
جنم  زيا�س  حكيم  املغربي  تقدمهم 
والفرن�سي  االأخرية،  االآونة  يف  الفريق 
نغولو كانتي واأ�رشكهما يف ال�سوط الثاين.
يف  للبلوز  توالياً  ال�ساد�س  الفوز  وهو 
جميع امل�سابقات منذ ان�سمام احلار�س 
من  قادماً  اإليه  مندي  ادوار  ال�سنغايل 
رين. ويف املباراة الثانية �سجل الكرواتي 
احلدادي  ومنري  راكيتيت�س  ايفان 
واندر�سون  البلجيكي  والبديل  الإ�سبيلية، 

�سيافة  ت�سيل�سيفي  ويلعب  لكرا�سنودار، 
الثاين  يف  القادمة  اجلولة  يف  اإ�سبيلية 
دي�سمرب املقبل فيما يحل رين ويف جعبته 
نقطة واحدو �سيفاً على كرا�سنودار الذي 

ميلك الر�سيد عينه.

�لبي ��س جي يهزم اليبزيغ 
وينع�س �آماله

الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  ا�ستعاد 
نغمة االنت�سارات وحقق فوزاً �سعباً على 
�سيفه االأملاين اليبزيغ بهدف نظيف من 
و�سّجل  الثامنة،  املجموعة  مناف�سات 
النادي  هدف  نيمار  الربازيلي  النجم 
الباري�سي من ركلة جزاء يف الدقيقة 11، 
واأنع�س �سان جريمان اآماله يف املناف�سة 

اإذ  النهائي  ثمن  اإىل  التاأهل  بطاقة  على 
بات يف املركز الثاين يف الرتتيب بر�سيد 
6 نقاط خلف مان�س�سرت يونايتد 9 نقاط 
با�ساك�سهري  اإ�سطنبول  على  فاز  الذي 
ثالثاً  فاأ�سبح  اليبزيغ  اأما   ،1-4 الرتكي 
»بي  عن  املبا�رشة  املواجهات  بفارق 
اأ�س جي«، وكان الفريق الفرن�سي باأم�س 
اجلولة  يف  خ�سارته  بعد  للفوز  احلاجة 
االأوىل على اأر�سه اأمام مان�س�سرت يونايتد  
خارج  اليبزيغ  اأمام  ال�سابقة  اجلولة  ويف 
على  فكان  الوحيد  فوزه  اأما  اأر�سه، 
بهدفني  اأر�سه  الرتكي خارج  با�ساك�سهري 
امل�سابقة  من  الثانية  اجلولة  نظيفني يف 

العريقة.

مان�ش�شرت يونايتد يثاأر من 
با�شاك�شهري 

االإندليزي  يونايتد  مان�س�سرت  ثاأر 
با�ساك�سهري الرتكي  اأمام  خل�سارته ذهابا 
يونايتد  مان�س�سرت  بقي   ،1-4 عليه  وفاز 
مت�سدراً بر�سيد 9 نقاط مقابل 6 نقاط 
على  فاز  الذي  الثاين  جريمان  ل�سان 
يحتل  حني  يف  نظيف،  بهدف  اليبزيغ 
نقاط،   3 وله  االأخري  با�ساك�سهري املركز 
على ملعب اأولد ترافورد خا�س املهاجم 
ادين�سون  املخ�رشم  االأوروغوياين 
كافاين اأول مباراة له اأ�سا�سيا يف �سفوف 
يف  اإليه  انتقاله  منذ  يونايتد  مان�س�سرت 
اليوم االأخري من باب االنتقاالت ال�سيفية 
احتياطيا  مباريات  �ست  خو�سه  بعد 
وت�سجيله هدفا واحدا يف مرمى ايفرتون 
ا�ستمر  الدوري املحلي، يف املقابل،  يف 
غياب العب الو�سط الفرن�سي بول بوغبا 

ب�سبب اإ�سابة يف الكاحل.

هاالند يتفّوق على مي�ضي ومبابي
اأ�سغر  هاالند  اإيرلينج  الرنويجي  اأ�سبح 
ي�سجل  االأبطال  دوري  تاريخ  يف  العب 
خالل  هدفني  اإحرازه  بعد  هدفا،   15
مهاجم  وو�سل  بروج،  كلوب  مواجهة 
 16 رقم  اإىل  ال�ساعد  دورمتوند  برو�سيا 
هدفا وعمره 20 عاما و126 يوما، ليتفوق 
على الفرن�سي كيليان مبابي العب باري�س 
�سان جريمان الذي و�سل لهذا العدد من 
اأيام،  و306  عاما   20 بعمر  االأهداف 

االأرجنتيني  النجم  على  هاالند  وتفوق 
العدد  نف�س  �سجل  الذي  مي�سي  ليونيل 
و288  عاما   21 بعمر  لكن  االأهداف  من 
يوما، واأحرز مهاجم دورمتوند 16 هدفا 
يف  فريقه  مع  خا�سها  مباراة   12 يف 
البطولة، وقد �سجل يف جميع املواجهات 
االأربع التي لعبها الفريق االأملاين يف دور 
�ستة  الت�سامبيونزليغ  من  املجموعات 

اأهداف هذا املو�سم.

جريو يتفوق على 
بن زمية اأوروبيا

مهاجم  جريو  اأوليفييه  الفرن�سي  �سجل 
للبلوز  قاتاًل  هدًفا  ت�سيل�سي  نادي 
بح�سم  كفياًل  كان  رين،  �سباك  يف 
ر�سمًيا  التاأهل  وح�سم  الثالث  النقاط 

اأوروبا،  اأبطال  دوري  نهائي  لثمن 

رين،  على  دياره  خارج  ت�سيل�سي  وفاز 
لدور  الرابعة  اجلولة  يف   1-2 بنتيجة 
وبح�سب  االأبطال،  بدوري  املجموعات 

�سجل  فقد  لالإح�ساءات،  »اأوبتا«  �سبكة 
جريو 12 هدًفا يف امل�سابقات االأوروبية 
منذ بداية مو�سم 2018-2019، اأكرث من 
بعده يف  وياأتي  اآخر،  فرن�سي  اأي العب 

املركز الثاين، كرمي بنزمية مهاجم ريال 

اأو�سحت  الذي �سجل 11 هدًفا،  مدريد 
ال�سبكة، اأن جريو بات رابع العب ي�سجل 

دوري  يف  واأر�سنال  ت�سيل�سي  بقمي�سي 
هذا  نحو  جريو  و�سبق  اأوروبا،  اأبطال 

غاال�س،  ويليام  الثالثي  من  كل  الرقم 
فابريغا�س ونيكوال�س اأنيلكا.

موراتا: اأ�ضبحت اأكرث تكامالغوارديوال لن ي�ضتعجل عودة اأغويرو اإىل املالعب
اأكد االإ�سباين جو�سيب غوارديوال مدرب 
لن  باأنه  االإجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
االأرجنتيني  مهاجمه  عودة  ي�ستعجل 
اأغويرو  �سريخيو  التاريخي  وهدافه 
معاناة  من  الرغم  على  املالعب  اإىل 
التهديفية،  الناحية  يف  �سح  من  فريقه 
الالعبني  مقاعد  على  اأغويرو  وجل�س 
التي  فريقه  مباراة  طوال  االحتياطيني 
الدوري  يف   2-0 توتنهام  اأمام  خ�رشها 
 32 البالغ  اأغويرو  وغاب  االإجنليزي، 

عاماً عن اأواخر املو�سم املا�سي وبداية 
لعملية  خ�سوعه  بعد  احلايل  املو�سم 
وجيزة  عودة  وبعد  الركبة،  يف  جراحية 
اإىل املالعب اأُ�سيب بتمزق يف الع�سلية 
ويعاين  املا�سي،  ال�سهر  ل�ساقه  اخللفية 
حيث  التهديفية  الناحية  من  �سيتي 
مباريات   8 يف  فقط  اهداف   10 �سجل 
هذا املو�سم لكنه اأبلى بالء اأف�سل على 
ال�سعيد القاري بت�سجيله 9 اأهداف يف 3 

مباريات حتى االآن.

نادي  مهاجم  موراتا  األفارو  االإ�سباين  يرى 
جوفنتو�س اأنه اأ�سبح متكاماًل اأكرث من ذي قبل 
وذلك بعد هدفه يف �سباك فرينكفاروزي م�ساء 
لدور املجموعات  الرابعة  ام�س يف اجلولة  اأول 
جوفنتو�س  موراتا  وقاد  اأوروبا،  اأبطال  بدوري 
�سجل  بعدما  االأبطال،  نهائي  ثمن  اإىل  للتاأهل 
الثالث  النقاط  به  ح�سم   90 الدقيقة  يف  هدًفا 
ت�رشيحات  يف  موراتا  وقال  العجوز،  لل�سيدة 
مباراة  »كانت  اإيطاليا:  �سبورت  �سكاي  ل�سبكة 
يف  �سعبة  املباريات  جميع  اأن  نعلم  معقدة، 
يهمنا«،  ما  اأكرث  هو  الفوز  لكن  االأبطال،  دوري 

اأنه  هي  االأبطال  دوري  يف  »امل�سكلة  واأ�ساف: 
فاإنك  التح�سري،  من  قليل  وقت  لديك  كان  اإذا 
تخاطر بالنتيجة«. وتابع: »مل يتغري �سيء داخلي، 
لقد قلت مرات عديدة، اأنت تتعلم طوال حياتك 
املهنية، اأنا العب اأكرث تكاماًل االآن، عندما كان 
اإال عندما تقرتب  اأهتم  اأكن  عمري 22 عاًما مل 
الكرة مني، لكن االآن ما زلت اأكرث تركيًزا، وميكن 
يل  »اأتيحت  وختم:  حا�سمة«،  كرة  كل  تكون  اأن 
فر�سة اليوم، جاءت على راأ�سي، كنت حمظوًظا 
اأخرى  فر�سة  يف  احلظ  يحالفني  ومل  بالهدف، 

ارتدت من القائم، كل �سيء متوازن«.
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الإ�ضرابات املفتوحة عن الطعام 

فل�سطني واإيرلندا منوذجا

بقلم الباحث يف ق�ضايا الأ�ضرى 
الدكتور راأفت خليل حمدونة

ت�صنيف الإ�رضابات املفتوحة عن 
الطعام:

اأ - ت�ضنيف من حيث امل�ضاركة:

فردي  دخول  فردية:  اإ�رضابات 
عن  مفتوح  اإ�رضاب  يف  تطوعي 
فر�صته  ن�صايل  ك�صكل  الطعام، 
اأ�صباب ذاتية ومو�صوعية، ا�صتدعته 
اأو  الإجماع  عدم  ظل  يف  الظروف 
للدخول  املطلوبة  الأغلبية  حتقيق 
حتمل  ا�صرتاتيجية  خطوات  يف 
كرف�ض  ووطنية  �صامية  اأهدافا 
التمديدات  اأو  الإداري،  العتقال 
حتت م�صمى مقاتل غري �رضعي، اأو 

اأ�رضى احلرب  املطالبة بتطبيق قانون 
وق�صايا  الفل�صطينيني،  الأ�رضى  على 
الأعوام  يف  كبري  ب�صكل  وبرزت  اأخرى، 

ما بني )2011 – 2015م(.

ب- ت�ضنيف من حيث 
الأهداف:

تلك  الإ�رضابات الحتجاجية: مثلت   -
الإ�رضابات و�صيلة احتجاج على ق�صايا 
الزيارات،  ومنع  كالتفتي�صات  مطلبية 
اأو ال�صتهتار  ونوعاً،  و�صوء الطعام كماً 
للخطر  حياته  معر�صة  اأ�صري  بحياة 
ب�صبب  اأو  للم�صت�صفى،  بنقله  واملطالبة 
من  الأ�رضى  احتياجات  اإدخال  منع 
مالب�ض واأغطية واأحذية عرب الزيارات 

وق�صايا اأخرى.
- الإ�رضابات الت�صامنية: مثل الإ�رضاب 
عن الطعام لوجبات اأو اأيام مع الأ�رضى 
احتجاجاً  الطعام  عن  امل�رضبني 
بال  التع�صفي  الإداري  اعتقالهم  على 
الأ�رضى  مع  الت�صامن  اأو  اتهام،  لوائح 
غري  ب�رضوط  طويلة  لفرتة  املعزولني 
لكل  خمالفة  اإن�صانية  وغري  حمتملة 

التفاقيات الدولية.
اأكرث  وهي  املطلبية:  الإ�رضابات   -
احلركة  بدء  منذ  تكراراً  الإ�رضابات 
حتى  طويلة  لفرتات  وت�صل  الأ�صرية، 
تلبية اإدارة ال�صجون ملطالبهم، وتهدف 
�رضوط  حت�صني  اإىل  الإ�رضابات  تلك 
والرعاية  املعي�صية،  الأ�رضى  حياة 
الطبية، و�رضوط زيارة الأهل، وتطبيق 
يف  الأ�رضى  على  الدولية  التفاقيات 

والتهوية،  العتقال،  و�رضوط  التعليم 
مطلبية  وق�صايا  الأ�صا�صية،  واحلقوق 
اأخرى  اإىل  فرتة  من  احلاجة  تقت�صيها 
متر  مل  ال�صيا�صية:  الإ�رضابات   -   .)(
بني  وقعت  التي  ال�صيا�صية  التفاقيات 
والإ�رضائيلي  الفل�صطيني  الطرفني 
ب�صاأن الأ�رضى مروراً عابراً، بل واجهت 
قبل  من  لذعاً  وانتقاداً  �صديداً  غ�صباً 
اإ�رضابات  بثالثة  وقاموا  الأ�رضى، 
للمطالبة  الطعام  �صيا�صية مفتوحة عن 
يونيو/  يف21  اأولها  كان  بحريتهم)(، 
يونيو/   18 يف  والثاين  1994م،  حزيران 
كانون   5 يف  والثالث  1995م،  حزيران 
لهذه  وكان  دي�صمرب1998م،   / اأول 
بال�صغط  الكبري  التاأثري  الإ�رضابات 
والرعاة  املفاو�صات  طواقم  على 
لل�صغط  ال�صيا�صية  للعملية  الدوليني 

الإفراج  ومت  عنهم،  الإفراج  اأجل  من 
املفاو�صات  مبوجب  الآلف  عن 
الأ�صرية  احلركة  ون�صالت  ال�صيا�صية 
با�صتثناء  ق�صيتهم،  باإبراز  ال�صجون  يف 
من قام بعمليات مقاومة نوعية ت�صببت 
دولة  رف�صت  م�صتوطنني  قتل  اأو  بجرح 
عدد  وبقي  عنهم،  الإفراج  الحتالل 
منهم يف ال�صجون بعد اأكرث من 20 عام 

على اتفاقية اأو�صلو.

الإ�ضرابات املفتوحة عن 
الطعام يف القانون الدويل: 

اأكدت التفاقيات الدولية على �رضورة 
واحلفاظ  املحتجزين  خيارات  احرتام 
على كرامتهم الإن�صانية، ويتفق موقف 
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدويل 
العاملية  الطبية  الرابطة  موقف  مع 
مالطا   " اإعالين  يف  عليه  واملن�صو�ض 
واللتا  2006م،  العام  من   " وطوكيو 
اأن  كان  اأينما  الأ�صري  حق  على  اأكدتا 

اإذا ما  يختار و�صيلته الن�صالية وخا�صة 
كانت بو�صيلة �صلمية، ومنها الإ�رضابات 
املفتوحة عن الطعام. وهذا الأمر يقود 

 ،" الق�رضية  التغذية  لتحرمي   " الباحث 
دولة  اليها  جلاأت  قانونية،  كمخالفة 
بقرار من   2014 منت�صف  الحتالل يف 
اأعطى  الذي  الإ�رضائيلي،  الكني�صت 
اإطعام  �صالحية  الحتالل  �صلطات 
امل�رضبني  الفل�صطينيني  املعتقلني 
عنوة، مما �صكل خطراً على �صحة وحياة 
لالأذهان  يعيد  الذي  الأمر  امل�رضبني، 
مبا  امل�رضبني  بحق  ميار�ض  كان  ما 
يعرف بنظام " الزوندا " يف �صبعينيات 
اأدت  والتي  املا�صي  القرن  وثمانينيات 

اإىل ا�صت�صهاد العديد من الأ�رضى.

ثانيًا / نخبة من ال�ضهداء 
الفل�ضطينيني اإثر الإ�ضرابات 

املفتوحة عن الطعام 

بتجربة  الفل�صطينيون  الأ�رضى  ت�صلح 
املواجهة  يف  اليرلنديني  رفاقهم 
الطعام  عن  املفتوحة  وال�رضابات 
الفل�صطينيون  ون�صد   ، العتقال  داخل 
الأ�صري  اليرلندي  الممي  للمنا�صل 

بوبي   " ال�صهيد 
الذي   " �صاندز 
ا�رضاباً  خا�ض 
مفتوحاً عن الطعام 
عام  يوماً   66 ملدة 
�صقط  وقد   1981
�صجن  يف  �صهيداً 
�صمال  يف  )ميز( 
وحتول  ايرلندا، 
للمنا�صلني  رمز  اإىل 
احلرية  اجل  من 
 ، ل �صتقال ل ا و
خطوته  وتركت 
يف  كبرياً  اثراً  تلك 
ايرلندا  ا�صتقالل 
والإفراج  ال�صمالية 

عن جميع الأ�رضى املحتجزين. وكانت 
 " ال�صهيد  اليرلندى  الأ�صري  مطالب 
التي  باملطالب  �صبيهة   " �صاندز  بوبي 
يطرحها الأ�رضى الفل�صطينيني وخا�صة 
اإ�رضائيل اخذت الكثري من  ان حكومة 
و�صعتها  التي  والتعليمات  القوانني 
يف  وا�صتمرت  الربيطانية  احلكومة 
الفل�صطينيني  الأ�رضى  على  تطبيقها 
 " �صاندز   " الإداري.  العتقال  ومنها 
كان يطالب برف�ض ارتداء زي ال�صجن 
ورف�ض  حرب،  اأ�صري  نف�صه  معترباً 
ل�صالح  ال�صجن  داخل  باأعمال  القيام 
اإىل احلق  اإ�صافة  الربيطانية  احلكومة 
واحلق يف  الزيارات  على  احل�صول  يف 
داخل  والن�صاطات  احلفالت  تنظيم 
ال�صجن. كما اأن املهمة الن�صالية التي 
الفل�صطينيون وعلى  الأ�رضى  بها  يقوم 
راأ�صهم الأ�صري ال�صيخ خ�رض عدنان يف 
اأ�صبحت اكرب من  الإ�رضابات الأخرية 
العتقال  قانون  لإلغاء  الن�صال  جمرد 
بالتعامل  املطالبة  واإمنا  الإداري، 
بكرامة  الفل�صطينيني  الأ�رضى  مع 

حقوق  ومبادئ  الدولية  القوانني  وفق 
ل  حرية  مقاتلو  واعتبارهم  الإن�صان 
قوانينها  تطبيق  الحتالل  لدولة  يحق 
واإجراءاتها الع�صكرية عليهم. فاجل�صد 
وقد  حتلق  التي  والروح  يذوب،  الذي 
اأ�صبحت يف خطر، ت�صتدعي املجتمع 
الدويل برمته اإىل الإ�رضاع يف التدخل 
لالأ�رضى  القانونية  احلماية  لتوفري 
والذين  الحتالل  �صجون  داخل 
النتهاكات  اأنواع  ل�صتى  يتعر�صون 
مت�ض  التي  الوح�صية  واملمار�صات 
فلي�ض  الإن�صانية.  وكرامتهم  حقوقهم 
مع  اليرلنديون  يت�صامن  ان  غريباً 
فهم   ، الفل�صطينيني  الأ�رضى  ا�رضاب 
دفعوا  الذي  م�رضوعهم  فيه  يجدون 
من اجله ثمناً غالياً يف �صبيل حريتهم 
ال�صموع  اأ�صاءوا  وقد  وا�صتقاللهم، 
يذهب  ل  ان  مطالبني  للحرية  وهتفوا 
�صيا�صة  �صحية  الفل�صطينيون  الأ�رضى 
�صاندز  بوبي  ذهب  مثلما  ا�صتعمارية 
جرمية  اأمام  العامل  ا�صتيقظ  حتى 
يف  الدويل  العجز  ظل  يف  ترتكب 
ال�صعب  على  الحتالل  �صيا�صة  اإنهاء 

�صهداء  اأن  واأعتقد  الفل�صطيني. 
وجتربة   ، العاملية  التحرر  حركات 
يف  الطعام  عن  املفتوحة  الإ�رضابات 
وكما   ، مت�صابهة  وفل�صطني  ايرلندا 
اجلي�ض  با�رضاب  تعتز  ايرلندا  اأن 
يف  فني"  اليرلندي"ال�صني  اجلمهوري 
1981/3/1 ، و كان �صاندز -27 عاما- 
اأول �صخ�ض جمهوري اإيرلندي من بني 
اثر  على  ا�صت�صهدوا  اأ�صخا�ض  ع�رضة 
ال�رضاب املفتوح عن الطعام للح�صول 
على حق ال�رضى يف املعاملة كاأ�رضى 
ال�رضاب  هذا  يتوقف  ومل  �صيا�صيني، 
�صوى يف الثالث من ت�رضين اول 1981 
املنا�صلني  من  ع�رضة  ا�صت�صهاد  بعد 
وا�صتجابة  الربيطانية،  ال�صجون  يف 
ملطالبهم  الربيطانية  احلكومة 
ويعلم  حرب.  كاأ�رضى  بهم  والعرتاف 
الكبري  املنا�صل  ق�صة  الفل�صطينيون 
فك  ورف�صه   " هور�صن  مارتن   "
رغم  الطعام  عن  املفتوح  ال�رضاب 
لثنيه  حماولة  يف  بجانبه  اأمه  اح�صار 
عن خطوته و وثنيه عن موقفه وعدوله 

حلظة  ال�رضاب  وفك  خطوته  عن 
رجل  قبالتها  وكان   ، ا�صت�صهاده  ترقب 

الكني�صة يحاول ترغيب مارتن هور�صن 
اأن  فكاد  املوت،  من  وتنفريه  باحلياة، 
يرتدد، وما كان من الأم العظيمة �صوى 
اأن تذكر ابنها الذي يف�صله عن املوت 
لبنها:  فقالت  حليب،  كاأ�ض  �رضب 
�صاند�ض  بوبي  روح  اإن  مارتن!!  يا 
مارتن  فتذكر  ال�صماء،  يف  تنتظرك 
دربه  ورفيق  وهدفه  مبادئه  هور�صن 
و�صديقه بوبي �صاند�ض، 
فما كان منه اإل اأن زاد 
موا�صلة  على  ت�صميما 
ا�صت�صهد  حتى  معركته 
مبادئه  عن  دفاعاً 

واأهدافه.

- ال�ضهيد الأ�ضري 
عبد القادر جرب 
اأحمد اأبو الفحم

ولد عبد القادر جرب اأبو 
برير  قرية  يف  الفحم 
وعندما   ، عام1929م 
بال�صعب  النكبة  حلت 
مع  هاجر  1948م  عام  الفل�صطيني 
ال�صعب  من  الألف  كمئات  اأ�رضته 
الفل�صطيني، الذين هجروا من ديارهم 
 . غزة  بقطاع  جباليا  خميم  يف  واأقام 
اإلتحق/ عبد القادر ابو الفحم بالقوات 
على  وح�صل   ، 1953م  عام  امل�رضية 
ترقيته  مت  حيث  ع�صكرية  دورات  عدة 

اىل رتبة عريف ومن ثم ايل رتبة الرقيب 
، وح�صل بعدها على دورة رقباء اأوائل 
علي  الأول  وكان  م�رض  يف   1960 عام 
اأول  الرقيب  رتبة  ايل  فرفع  دورته، 
علي  وحاز  به  يحتذي  مثالً  وكان   ،

�صباط  من  من عرفه  كل  وثقة  اإحرتام 
بداأ  وعندما   ، وفل�صطينيني  م�رضيني 
عني  الفل�صطينية  الوحدات  ت�صكيل 
 ، خانيون�ض  تدريب  مركز  عن  م�صوؤولً 
واإ�صرتك يف حرب عام 1956م ، وكذلك 
كتيبة  �صمن  كان  حيث   ، 1967م  حرب 
ال�صاعقة التي قاتلت ب�رضا�صة ويعرفها 
القادر  عبد  وقف  لقد  بذاته.  العدو 
ابوالفحم و�صط اأنقا�ض معركة حزيران 
والدخان مل ينق�صع عن اخلنادق وجثث 
يف  ت�صتقر  تكن  مل  الأعزاء  ال�صهداء 
مدافنها ، وال�صالح ما زال متناثراً هنا 
وهناك ، فاإذا به ليرى من ذلك كله ال 
معركة جديدة يجب اأن تن�صب ، وجولة 
جديدة يجب اأن ت�صتهل ، واأيدي جديدة 
الهزمية  بعد   . ال�صالح  اأن حتمل  يجب 
الفحم  اأبو  القادر  عبد  كان  مبا�رضة 
التحرير  قوات  لف�صيل  املوؤ�ص�صني  من 
املنا�صلني  تدريب  و�صارك يف  ال�صعبية 
عمليات  يف  �صارك  كما  ع�صكرياً 
بداأ  حيث   ، ومميزة  عديدة  ع�صكرية 
املقاومة  حركة  يف  ال�صباب  اإنخراط 
يف الوطن املحتل حافزاً �صديداً للن�صاأ 
اجلديد لالإ�رضاع لالإلتحاق باملقاومة ، 
يف  لها  الرئي�صية  الدعامة  كانوا  حيث 
قطاع غزة ، دون متييز اأو حتييز كل على 
الع�صكرية  لكفاءته  ونظراً   . �صواء  حد 
التي كان ي�رضب فيها املثل كان هوؤلء 
ال�صباب هم ال�صباقون للتدرب علي يديه 
فدائية  بعمليات  والقيام  ال�صالح  حلمل 
يف قطاع غزة . عند م�صاركته يف اأحد 
جرح  1969م  عام  الفدائية  العمليات 
جرحاً بليغاً حيث اأ�صيب يف ج�صده بعدة 
ر�صا�صات وبقي يعاين من هذه اجلروح 
حتي يوم اإ�صت�صهاده ، فاإعتقلته القوات 
بال�صجن  عليه  وحكمت   ، الإ�رضائيلية 
املوؤبد عدة مرات . كان عبد القادر اأبو 
رائعاً يف  ال�صجن منوذجاً  داخل  الفحم 
 ، احلميدة  والأخالق  وال�صمود  العطاء 
وميتلك عالقات وا�صعة اأهلته لأن يكون 
تنظيم  يف  وموؤثرة  حمورية  �صخ�صية 
�صفوف الأ�رضى وقيادة ن�صالتهم �صد 
الأ�صري / عبد  . �صارك  ال�صجون  اإدارة 
الأول  الإ�رضاب  يف  الفحم  اأبو  القادر 
للحركة الأ�صرية يف �صجن ع�صقالن يف 
زمالئه  مع   ، 1970م  اأيار  من  اخلام�ض 
و�صعه  رغم  الطعام  عن  امل�رضبني 
علي  اأ�رض  اأنه  اإل  ال�صيئ  ال�صحي 
العا�رض من  يوم  ، ويف م�صاء  امل�صاركة 
اأيار عام 1970م اأي بعد خم�صة اأيام من 
�صوءاً  ال�صحي  و�صعه  تفاقم  الإ�رضاب 
للعالج  ال�صجن  عيادة  ايل  حتويله  فتم 
العالج  له  يقدموا  مل  ال�صجانون  لكن   ،
اليوم  ويف   ، ال�صجن  ايل  واأُعيد  الالزم 
موعد  علي  كان  1970/5/11م  التايل 
البطل  ال�صهيد  كان  لقد   . ال�صهادة  مع 
رموز  من  رمزاً  الفحم  اأبو  القادر  عبد 
من  مقداماً  وبطاًل   ، الأ�صرية  احلركة 

اأبطال ثورتنا الفل�صطينية املعا�رضة.

 اإ�ضرابات جماعية دخول جماعي للأ�ضرى با�ضتثناء احلالت املر�ضية املزمنة، 
وقد ميتد لكل ال�ضجون اأو غالبيتها كاإ�ضراب )1970و1992م(، اأو للمعظم كما 
الإ�ضرابات ال�ضيا�ضية واإ�ضراب 2012، وغالبًا ما يحمل ق�ضايا مطلبية تتمثل 

بتح�ضني الظروف املعي�ضية.
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ا على احل�سم الع�سكري يف اإقليم التيغراي املتمرد على ال�سلطة الفيدرالية، حيث اأعلن يف 17 نوفمرب 2020 اأن نهاية عملية اإنفاذ القانون قاب  ل يزال رئي�س الوزراء الإثيوبي »اآبي اأحمد« م�سًرّ
قو�سني اأو اأدنى عندما بداأت القوات الفيدرالية يف الزحف على ميكيلي، عا�سمة اإقليم تيجراي. اأعطت احلكومة الإثيوبية فرتة عفو مدتها ثالثة اأيام للقوات اخلا�سة وميلي�سيات التيجراي 

لت�سليم اأنف�سهم واأ�سلحتهم، ولكنها انتهت من دون نتيجة. وعليه، فقد كثفت القوات اجلوية الفيدرالية غاراتها على ميكيلي وغريها من البلدات واملواقع الع�سكرية يف اإقليم التيجراي. ول �سّك 
اأن الإ�سرار على احل�سم الع�سكري، ورف�س مبادرات الو�ساطة مبا فيها مهمة مبعوثي رئي�س الحتاد الإفريقي، يهدد بانزلق البالد اإىل حرب اأهلية �ساملة، حيث �سهدت الفرتة املا�سية مقتل 

املئات وفرار نحو 30 األًفا عرب احلدود اإىل ال�سودان. واإذا ما ا�ستمر ال�سراع ف�سوف تت�ساعد ال�سغوط الدولية على اأدي�س اأبابا لوقف اإطالق النار من اأجل ال�سماح بدخول الإغاثة الإن�سانية.

خيارات �سعبة:

حدود تاأثري حرب التيغراي على اأمن القرن الأفريقي

حمدي عبدالرحمن/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

احل�سابات ال�سرتاتيجية:

جوهر ال�رصاع احلايل بني احلكومة املركزية 
حترير  وجبهة  اأحمد«  »اآبي  بقيادة  الإثيوبية 
�شعب تيغراي هو اإعادة النظر يف مفهوم الهوية 
الهيمنة  على  والتناف�س  الإثيوبية  ال�شيا�شية 
ميثل  الذي  اأحمد«  »اآبي  يرغب  ال�شيا�شية. 
ثقافة هجيًنا من الأمهرة والأورومو يف اأن يقيم 
حتالًفا حاكًما جديًدا مع الأمهرة للتخل�س من 
بنية ال�شلطة العتيدة يف منطقة التيجراي. اإنه 
يحاول بناء اأ�ش�س جديدة لل�رصعية ال�شيا�شية 
اجلدد يف  اأن�شاره  مركز  وتقوي  �شلطته  تعزز 
اأمهرة. ولعّل الداعم الإقليمي الرئي�شي لـ«اآبي 
الرئي�س  التيجراي هو  اأحمد« يف موقفه �شد 
حاول  وقد  اأفورقي«.  »اأ�شيا�س  الإريرتي 
تدويل  تيجراي  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  قادة 
ال�رصاع وزيادة ال�شغط الدويل على اإثيوبيا يف 
على  �شواريخ  ثالثة  باإطالق  نوفمرب   15-14
مطار اأ�شمرة، وهو الأمر الذي يُ�شهم يف زيادة 

املخاطر الإقليمية لل�رصاع.
التيجراي  جبهة  قدرة  من  الرغم  وعلى 
الع�شكرية، حيث متتلك نحو 250 األف مقاتل، 
ال�شمالية  القيادة  مقر  على  هجومها  فاإن 
و�شفته  الذي  التيغراي  يف  الإثيوبي  للجي�س 
عن  يُعرب  النف�س«  عن  ا�شتباقي  »دفاع  باأنه 
كان  ال�شرتاتيجية،  الناحية  من  تقدير  �شوء 
قرار  لتخاذ  اأحمد«  لـ«اآبي  منا�شبًا  التوقيت 
الأحمر،  اخلط  لتجاوز  نظًرا  الع�شكري  الرد 
فقد وقع الهجوم يف ظل ان�شغال العامل بنتائج 
الفو�شوية،  الأمريكية  الرئا�شية  النتخابات 
وبعد اأيام قليلة من تويل اإثيوبيا رئا�شة جمل�س 
يف  الإفريقي  لالحتاد  التابع  والأمن  ال�شلم 
الوزراء  رئي�س  يتوّل  كما   .2020 نوفمرب 
ال�شوداين »عبداهلل حمدوك«، وهو حليف مهم 
لـ«اآبي اأحمد«، من�شب رئي�س الهيئة احلكومية 

الدولية للتنمية )اإيجاد(.
قرار  توقيت  كان  كذلك،  اأخرى  جهٍة  من 
التيغراي ب�شن الهجوم الع�شكري على القاعدة 
املحا�شيل  جمع  يتم  مل  اإذ  �شيًئا،  ال�شمالية 
من  ب�شدة  عانت  املنطقة  اأن  كما  الزراعية، 
يعني  اجلراد.  اأ�رصاب  �شببتها  التي  الأ�رصار 
ذلك اأن قدرة جبهة التيجراي على توفري ال�شلع 
الأ�شا�شية يف ظل �شيا�شة احل�شار املفرو�شة 
بدء  قبل  للغاية،  حمدودة  تكون  �شوف  عليها 
الإنتاجية،  الأمان  برنامج �شبكة  القتال، حذر 
ومتوله  املجاعة  من  الوقاية  ي�شتهدف  وهو 
امل�شاعدة  يقدم  اأنه  من  املانحة،  اجلهات 
لنحو مليون �شخ�س يف تيغراي، بالإ�شافة اإل 
ذلك، يعتمد 96 األف لجئ اإريرتي يف املنطقة 
و100 األف نازح اآخر على امل�شاعدات. وعليه 
كارثة  من  املتحدة  الأمم  م�شوؤولو  يحذر 
مثل  الإغاثة  و�شول  عدم  حالة  يف  اإن�شانية 
الغذاء والدواء واإمدادات الطوارئ الأخرى اإل 
املنطقة، ويف كل الأحوال �شوف تظل اجلبهة 
الدعم  عن  معزولة  تيغراي  لتحرير  ال�شعبية 
ال�رصاع  رقعة  ات�شاع  حالة  يف  اأما  اخلارجي. 

لت�شمل اأطراًفا اإقليمية اأخرى، عندها قد يزيد 
ال�شغط على »اآبي اأحمد« للموافقة على وقف 
للجبهة  يرتك  قد  الذي  الأمر  النار،  اإطالق 
ال�شعبية لتحرير تيغراي م�شاحة لل�شيطرة على 

بع�س اأجزاء تيجراي على الأقل.
فاإنها  الإثيوبي  الوزراء  رئي�س  ح�شابات  اأما 
من  خ�شومه  ح�شابات  عن  �شعوبة  تقل  ل 
»اآبي  و�شول  من  الرغم  فعلى  التيجراي. 
اأحمد« اإل ال�شلطة عرب اآليات نظام الفيدرالية 
مركزية  �شلطة  باجتاه  يدفع  اأنه  اإل  العرقية؛ 
لقد  الإثيوبيني.  بها جميع  اأكرث قوة ل يرحب 
تاأييد  لك�شب  الوحدوي  م�رصوعه  ت�شميم  مّت 
ال�شكان  ي�شكلون نحو 27٪ من  الذين  الأمهرة 
بدًل من عرقيات اإثيوبيا الأخرى، التي ل تزال 
تتم�شك بن�س املادة 39 من د�شتور عام 1995 
ذلك  امل�شري مبا يف  تقرير  بحق  ت�شمح  التي 

اإعالن النف�شال.
رمبا يجد »اآبي اأحمد« تاأييًدا يف الداخل، ول 
�شد  الع�شكرية  حلملته  الأمهرة،  من  �شيما 
تيغراي، لكن قلة من  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
اأو  ال�شكان  من   ٪35 ي�شكلون  الذين  الأورومو 
 ٪6.2 بدورهم  ي�شكلون  الذين  ال�شوماليني 
عن  التخلي  يف  يرغبون  ال�شكان  اإجمايل  من 
�شلطتهم الإقليمية ل�شالح احلكومة املركزية، 
لقد ا�شطر »اآبي اأحمد« يف العام املا�شي اإل 
ال�شماح ل�شيداما باأن توؤ�ش�س منطقة فيدرالية. 
يف  اأخرى  عرقية  جماعات  ع�رص  وهناك 
تاأ�شي�س  اإل  الآن  تتطلع  اجلنوبية  املنطقة 
املعروف  ومن  اخلا�شة.  الإقليمية  مناطقهم 
اأن جميع الوليات الفيدرالية يف اإثيوبيا متتلك 
اأجهزة  الع�شكرية اخلا�شة وكذلك  ميلي�شياتها 
العن�رص  اأن  ذلك  يعني  بها.  اخلا�شة  ال�رصطة 
�شيا�شة  �شيما  الأزمة، ول  اأ�شا�شي يف  العرقي 
واإقالة  اأبابا،  اأدي�س  يف  التيجرانيني  اعتقال 
اخلدمة  موؤ�ش�شات  من  التيغراي  موظفي 
والأجهزة  احلكومية  والإدارات  املدنية 
مواقع  على  بال�شيطرة  متتعوا  حيث  الأمنية، 
»اآبي  جميء  قبل  الأجهزة  هذه  يف  مف�شلية 
اندلعت  لقد   .2018 عام  ال�شلطة  اإل  اأحمد« 
الأ�شهر  يف  العرقية  ال�رصاعات  من  �شل�شلة 
مليون  بنحو 2.5  يقدر  ما  فر  الأخرية، حيث 
اإثيوبي من ديارهم يف ال�شنوات الثالث املا�شية 
ب�شبب ال�شتباكات التي �شارك فيها الأورومو 
قوموز   - �شنقول  وبني  و�شيداما  والأمهرة 
العرقي  املركب  هذا  ولعل  وال�شوماليون. 
ال�شعوبة على  يُ�شفي مزيًدا من  التعقيد  بالغ 

خيارات رئي�س الوزراء املحدودة.

املواقف الإقليمية:

رغم قرار ال�شودان اإغالق احلدود ر�شمًيّا بني 
ال�شودانية  احلدودية  والوليات  تيغراي  اإقليم 
املمر  ت�شكل  التي  وهي  والق�شارف(،  )ك�شال 
اللوجي�شتي الوحيد الذي يربط الإقليم بالعامل 
والأ�شلحة  بالوقود  التزود  اخلارجي من حيث 
منذ  الالجئني  تدفق  فاإن  الأ�شا�شية؛  وال�شلع 
انقطاع.  بدون  يومًيّا  يتوا�شل  ال�رصاع  بداية 
اعتبارات  ال�شودان  لدى  اأن  املعلوم  ومن 
تقدمي  يف  للتفكري  تدفعه  قد  ا�شرتاتيجية 
يف  التيجراي  لتحرير  ال�شعبية  للجبهة  الدعم 

اإذ يوجد  حربها �شد قوات اجلي�س الإثيوبي. 
نزاع حدودي مع اإثيوبيا ب�شاأن »مثلث الف�شقة«، 
الزراعية اخل�شبة حوايل  وتبلغ هذه املنطقة 
ال�شودان مع  100 ميل مربع على طول حدود 
�شودانية  اأرا�ٍس  وهي  الإثيوبية،  اأمهرة  ولية 
مبوجب اتفاقية ُوّقعت عام 1902 بني اململكة 
الإمرباطور  عهد  يف  واإثيوبيا  املتحدة 
اإثيوبيا  تنكره  مل  اأمر  وهو  الثاين«،  »مينيليك 
حتى يف ظل فرتة حكم اجلبهة ال�شعبية لتحرير 
ا�شتخدام  يف  ال�شودان  تفكر  فهل  تيجراي. 
تنازلت  لنتزاع  اجلبهة  بدعم  التهديد  ورقة 
كما  عليها؟  املتنازع  احلدود  عن  اإثيوبيا  من 
تعار�س ال�شودان وم�رص املوقف الإثيوبي من 
قواعد  التفاق على  ب�شبب عدم  النه�شة  �شد 
ال�شد. ومع ذلك، فاإن اخليارات  ملء وت�شغيل 
ال�شودانية هي الأخرى تبدو �شعبة و�شائكة. اإن 
احلرب  يف  مبا�رص  ب�شكل  �شودانيا  تدخال  اأي 
مع  احلدود  يف  ت�شرتك  التي  تيجراي  ل�شالح 
اإريرتيا قد ي�شهم يف اإطالة اأمد احلرب الأهلية 
حتمل  اخلرطوم  ت�شتطيع  ل  وقد  الإثيوبية، 
التكلفة ال�شرتاتيجية الباهظة يف عالقتها مع 

كل من اأدي�س اأبابا واأ�شمرة.
اأن تعود منطقة القرن الإفريقي  من املرجح 
املجال  تفتح  اأو  بالوكالة،  ال�رصاع  حالة  اإل 
الو�شع  اأو�شع. ويف ظل ه�شا�شة  اإقليمي  لنزاع 
خالل  ال�شودان  منه  تعاين  الذي  ال�شيا�شي 
يف  ترغب  ل  فاإنها  النتقالية،  املرحلة 
اإثيوبيا  �شيما  ول  اجلوار،  دول  مع  الت�شعيد 
اجلماعات  الأخرى  هي  تدعم  قد  التي 
اتفاقية  على  وّقعت  التي  امل�شلحة  ال�شودانية 
جوبا لل�شالم يف اأكتوبر 2020. وميكن اأن ن�شري 
على وجه اخل�شو�س اإل متمردي ولية النيل 
�شنقول-غموز«  »بني  لولية  املتاخمة  الأزرق 
النه�شة.  �شد  موقع  حتت�شن  التي  الإثيوبية 
ومن جهة اأخرى، ميكن اأن تقوم اإريرتيا -التي 
تعد من اأ�شد اأعداء جبهة التيجراي احلاكمة- 
طول  على  »البجا«  لقبائل  الدعم  بتقدمي 
املنطقة بني البحر الأحمر والنيل يف مواجهة 
كل من �رصق  تعي�س يف  التي  بني عامر  قبيلة 
تعيد م�شاألة احلرب  واإريرتيا. ورمبا  ال�شودان 
ي�شهد  الذي  ال�شودان  �رصق  ع�شكرة  بالوكالة 
حالة من ال�شتقطاب ال�شيا�شي بني جماعات 
الإريرتي  النظام  مع  اأيديولوجًيّا  متحالفة 

وجماعات اأخرى مناه�شة له.
رئي�س  ا�شتجابة  فاإن  اأخرى،  جهة  ومن 
الوزراء الإثيوبي لل�شغوط ال�شودانية من اأجل 
املتنازع  الف�شقة  مثلث  يف  تنازلت  تقدمي 
تداعياتها  ب�شبب  م�شتحيلة  �شبه  تبدو  عليه 
اإن  اإذ  ال�شيا�شي.  م�شتقبله  على  املبا�رصة 
تلبية مطالب ال�شودان ب�شاأن نزاعها احلدودي 
الذين  الأمهرة  من  حلفائه  ا�شتعداء  يعني 
ا  اأر�شً عليها  املتنازع  املنطقة  هذه  يعتربون 
اجلبهة  عليها  �شيطرت  التي  كتلك  لالأجداد 
ال�شعبية لتحرير تيغراي و�شمتها لإقليمها يف 
ت�شعينيات القرن املا�شي، وهكذا جند اأن كافة 
يف  ال�رصاع  لأبعاد  ال�شرتاتيجية  احل�شابات 
بالغة  �شيا�شية  تنطوي على خيارات  التيغراي 
وعلى  لإريرتيا،  بالن�شبة  والتعقيد.  ال�شعوبة 
الطرفني يف  اإنهاك  من  ا�شتفادتها  الرغم من 
خياراتها  فاإن  الأمد  طويلة  ا�شتنزاف  حرب 

ال�شرتاتيجية ل تبدو �شهلة؛ فقد وّقع الرئي�س 
»اأ�شيا�شي اأفورقي« -الذي يُعد من األد اأعداء 
اتفاق  التيغراي-  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة 
اإثيوبيا  مع  الع�شكري  بالتحالف  اأ�شبه  �شالم 
عام 2018. ومنذ ذلك الوقت يعمل مع حليفه 
نفوذ منطقة  واحتواء  اأحمد« على عزل  »اآبي 
ال�شلطة  قواعد  ا�شتئ�شال  اأجل  من  التيجراي 
الوقت  يف  احلاكم.  حزبها  بها  يتمتع  التي 
على  »اأ�شيا�س«  الرئي�س  اقت�رص  احلايل، 
تقدمي بع�س الدعم اللوجي�شتي، مثل ال�شماح 
التي  ال�شمالية  للقيادة  التابعة  القوات  لبع�س 
بالن�شحاب  الفيدرالية  للحكومة  موالية  ظلت 
هناك  ومن  تيجراي.  منطقة  من  اإريرتيا  اإل 
على  هجمات  ل�شن  �شفوفهم  جتميع  اأعادوا 
بادمي  من  انطالًقا  التيجراي  اإقليم  قوات 
على  قواته  »اأ�شيا�س«  ح�شد  كما  حولها،  وما 
وقدم  اإريرتيا،  داخل  بادمي  يف  احلدود  طول 
حمرية  على  الفيدرايل  للهجوم  مدفعًيّا  دعًما 
يف 9 نوفمرب 2020، لكن ل توجد اأي موؤ�رصات 
على تورط اإريرتي مبا�رص داخل تيغراي، ومن 
اجلي�س  قادة  من  حتذيرات  ثمة  اأن  املرجح 
للرئي�س »اأفورقي« من مغبة الدخول يف �رصاع 
طويل الأمد داخل تيجراي. اأما جيبوتي التي 
وال�شومال،  واإثيوبيا  اإريرتيا  حدود  على  تقع 
فاإنها متثل ال�رصيك القت�شادي الأكرب لإثيوبيا 
على  لها  الوحيد  املنفذ  وتعد  املنطقة،  يف 
جيبوتي  ت�شت�شيف  اأن  املقرر  ومن  البحر. 
مقر  �شيكون  كما  الإثيوبية،  البحرية  مركز 
اإقليم  عا�شمة  دار  بحر  يف  البحرية  قيادة 
فرن�شا  وت�شاعد  اإثيوبيا.  غرب  �شمال  اأمهرة 
اأ�شطولها  بناء  اإعادة  يف  الإثيوبية  احلكومة 
تدريبًا  البحرية  اأفراد  بع�س  ويتلقى  البحري، 
احلليف  تعد  جيبوتي  فاإن  وعليه  فرن�شا.  يف 
الإقليمي الأبرز لإثيوبيا يف حربها �شد جبهة 
التيجراي. وقد ات�شح ذلك من قبل يف اتخاذها 
موقًفا حمايًدا يف اأزمة �شد النه�شة بني كل من 

اإثيوبيا وم�رص وال�شودان. 

ختاًما

فاإن �شيناريو احل�شم الع�شكري ل�شالح اجلي�س 
الفيدرالية  ال�شيطرة  تعزيز  يعني  الفيدرايل 
واأن  الأقاليم،  حكومات  �شلطة  ح�شاب  على 
يُ�شبح لرئي�س الوزراء »اآبي اأحمد« اليد العليا 
فر�س  يحاول  و�شوف  و�شيا�شًيّا.  ع�شكرًيّا 
تيجراي.  عا�شمة  ميكيلي  جديدة يف  حكومة 
جديًدا  رئي�ًشا  بالفعل  الربملان  عنّي  وقد 
لتيغراي هو »مولو نيغا« نائب الوزير الفيدرايل 
ال�شابق للعلوم والتعليم العايل، بيد اأن الو�شع يف 
ا اأحزاب  تيغراي بالغ التعقيد، حيث توجد اأي�شً
جبهة  تعار�س  تيجراي  يف  اأخرى  �شيا�شية 
اإل ال�شتقالل،  حترير تيغراي، بع�شها يدعو 
جبهة  يف  �شابقون  قادة  ذلك  يف  مبا  واأخرى 
حترير تيجراي على ا�شتعداد للعمل مع »اآبي« 
التيجرانيني  دعم  اأن  غري  »الزدهار«،  وحزب 
تكون  لن  الوزراء  رئي�س  ل�شلطة  اأغلبهم-  -يف 
تيجراي  يف  الإقليمية  فالنتخابات  م�شمونة، 
ح�شلت   2020 �شبتمرب  يف  اأُجريت  التي 
تيجراي  لتحرير  ال�شعبية  اجلبهة  مبقت�شاها 
على 98٪ من الأ�شوات، على الرغم من رف�س 
نتائجها من قبل احلكومة الفيدرالية والربملان 

باعتبارها غري قانونية وغري د�شتورية.
وعليه، فاإن اأي عمليات ع�شكرية طويلة الأمد 
�شد تيغراي، اأو ا�شتمرار الت�شعيد يف مناطق 
التوتر العرقي امللتهبة، �شوف تهدد ا�شتقرار 
�شوف  اأنها  كما  الإقليمي،  وحميطها  اإثيوبيا 
والتي  التنموية  اإثيوبيا  بتجربة  ال�رصر  تُلحق 
)كوفيد-19(،  جائحة  نتيجة  بالفعل  تاأثرت 
ولعل اخلروج الآمن من هذه املع�شلة التي ل 
ميكن ت�شور تبعاتها الإن�شانية الكارثية يتمثل 
يف الدعوة حلوار وطني قبل اإجراء النتخابات 
وطني ملراجعة  موؤمتر  يتبعه  املقبلة،  العامة 
د�شتور عام 1995، مبا يف ذلك طبيعة النظام 
الفيدرايل الذي يقوم على اأ�ش�س عرقية. على 
اأعمال  بعيًدا عن جدول  يبدو  اخليار  اأن هذا 

حكومة رئي�س الوزراء »اآبي اأحمد«.

يف قراءة اأولية

الربملان الفرن�شي ميرر قانون »الأمن ال�شامل«
الفرن�شية  الوطنية  اجلمعية  مررت 
)الربملان م�رصوع قانون »الأمن ال�شامل« 
ينتهك  اأنه  اعتبار  على  للجدل،  املثري 
ال�رصطة  عنف  ويزيد  ال�شحافة  حرية 
وافق  اأن  بعد  القانون  م�رصوع  مترير 
عليه 388 نائبا، فيما رف�شه 104 اآخرون 
خالل جل�شات مناق�شته امل�شتمرة منذ 

17 نوفمرب اجلاري.

و�شيُعر�س م�رصوع القانون، الذي امتنع 
فيما  عليه،  الت�شويت  عن  برملانيا   66
)من  النواب  باقي  موقف  يت�شح  مل 
يف  ال�شيوخ  جمل�س  على   ،)577 اإجمايل 
جانفي 2021 واإذا مت متريره من جمل�س 
للت�شويت  طرحه  ف�شيتم  اأي�شا،  ال�شيوخ 
اأمام اجلمعية الوطنية للمرة الأخرية يف 
الت�شويت،  له قبل  وقت لحق ويف كلمة 

اإن  كا�شتك�س،  جان  الوزراء  رئي�س  قال 
اأكمل  »على  اإعداده  مت  القانون  م�رصوع 

وجه«.
القانون  م�رصوع  اعتماد  اأن  واأ�شاف 
�شيمنع التقاط �شور �شباط ال�رصطة من 
امل�رصوع  واأن  اخلبثاء،  الأ�شخا�س  قبل 
الربملانية  اجلل�شات  يف  اأكرث  �شيت�شح 
الأمني  القانون  ويجرم م�رصوع  اجلارية 

ومدنيني  �شحفيني  ـ  �شخ�س  اأي  ن�رص 
ال�رصطة  ـ �شور عنا�رص  �شواء  على حد 
بوجوه وا�شحة املعامل عالوة على ذلك، 
التوا�شل  و�شائل  على  ال�شور  ن�رص  فاإن 
»ال�شالمة  تقوي�س  بق�شد  الجتماعي 
اجل�شدية اأو النف�شية« لل�شابط املناوب، 
ميكن اأن يُعاقب عليه بال�شجن ملدة عام، 
بح�شب   يورو،  األف   45 ت�شل  غرامة  اأو 

)مقرها  الأوروبية  نيوز«  »يورو  �شبكة 
فرن�شا(.

حكومة  قدمته  الذي  القانون  واأثار 
اأكتوبر  يف  ماكرون،  اإميانويل  الرئي�س 
اأنحاء  بجميع  مدن  يف  احتجاجات   ،
فرن�شا، مبا يف ذلك باري�س وليون وبوردو 
منظمات  انتقادات  اأثار  كما  ومر�شيليا 
حقوقية و�شحفيني ينظرون اإل م�رصوع 

القانون على اأنه و�شيلة لإ�شكات حريات 
على  الرقابة  وتقوي�س  ال�شحافة 
قبل  من  لل�شلطة  املحتملة  النتهاكات 
يف  الآلف  تظاهر  وال�شبت،  ال�رصطة 
�شوارع العا�شمة باري�س، احتجاجا على 
�شور  ن�رص  يجّرم  الذي  الأمني  القانون 

لعنا�رص ال�رصطة اأثناء تاأدية عملهم.
الأنا�سول
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م�شاركة اجلزائر يف مهرجان البوابة الرقمية الدويل
متيزت الطبعة الثامنة ملهرجان البوابة الرقمية الدويل للفيلم الق�شري دورة نوفمرب2020، مب�شاركة قوية للجزائر التي �شاركت 

بـ 5 اأفالم، واملتمثلة يف » معركة �شد امل�شتحيل » للمخرج حامل يوغورطة و« قتلتم براءتي » للمخرجة لويزة قادري و » �شخرة 
�شد ال�شرطة » اإخراج نبيل جدواين و« عادل » من اإخراج مدلل خلود و » كولي�س » للمخرج زيتوين حممد وائل وهذا وفق ما 

اأعلنته هيئة تنظيم هذه التظاهرة ال�شينمائية.

حكيم مالك 

ح�شور 16 فيلما من 11 دولة

م�شاركة  الدورة  هذه  عرفت  و 
،وبالتايل  دولة   11 من  فيلما   16
اجلزائرية  الأفالم  اإىل  فبالإ�شافة 
ي�شارك فيلم » الغرفة »  للمخرجة 
هذه  الربتغال  من  �شعيد  لطيفة 
يف  مرة  لأول  ت�شارك  التي  الدولة 
ال�شينمائية  وت�شارك  الفعالية  هذه 
اإخراج   « عقدة   «  : بفيلمني  اإيران 
زينب لوفيمي  و » املراأة التي كنت 
»  وهو من اإخراج اأزاده �شليميان ،  
للمخرج   « » �شحن  فيلم  لبنان  ومن 
فيلم  م�رص  ومن   ، رحباين  كرمي 
اإخراج  من  وهو   « حياة  م�شار   «
املغربي  والفيلم   وفيق  م�شطفى 
بالل  للمخرج    « املجهول  نحو   «
اخلط   « العراقي  والفيلم  طويل 
الأحمر »  الذي توىل اإخراجه قا�شم 

غمكني.

الأفالم الوثائقية ت�شجل 
ح�شورا لفتا يف دورة نوفمرب 

2020

�شجلت  الوثائقية  الأفالم  اأن  كما   

ح�شورها يف دورة نوفمرب 2020، اأين 
  « ismeشاركت تون�س بـ   » �شوف�
للمخرج يون�س بن حجرية  و�شجلت 
تركيا م�شاركتها يف هذا املهرجان 
وهو   « موزي�شنيا  الإثنوغرافيا   « بـ 
وهناك  غويان،  �شيدا  اإخراج  من 
عمل وثائقي اآخر  قادم من  مدينة 
لأول  ت�شارك  التي  الليبية  بنغازي 
الرقمية  البوابة  مهرجان  يف  مرة 
»عطيني  بـ  الق�شري  للفيلم  الدويل 

باإخراجه  قام  والذي     « فر�شة 
القطعة   « و  �شعد  مرعي  اإبراهيم 
املفقودة »  اإخراج ح�شني البلو�شي 

من �شلطنة عمان.

الإعالن عن هوية الأفالم 
الفائزة يف الفاحت من دي�شمرب 

املقبل

النتقاء  جلنة  رئي�شة  و�شتك�شف 

الدائمة  الدولية  والختيار  
زهرة  اجلزائرية   ال�شيناري�شت 
للعجامي و ع�شوية كل من حممد 
�شلطنة  من  الكندي  �شلمان  بن 
من  �شاجد  باوي  حبيب  و  عمان 
العراق و  اإيران و طارق �شاكر من 
عالء  و  ال�شودان  من  النور  �شلمى 
ن�رص من م�رص و جيهان اإ�شماعيل 
من  جماهد  حممد  و  تون�س  من 
من  غراند  توما�س  و  املغرب 

نوفمرب   26 اخلمي�س  يوم  فرن�شا 
مت  التي  الأفالم  هوية  2020عن 
اجلوائز  على  للتناف�س  انتقائها 
التحكيم  جلنة  بعد  فيما  لتعلن 
الدكتور  برئا�شة  الدائمة  الدولية 
املغرب  من  امل�شعودي  اأبو�شعيب 
طرابل�شي  مروان  من  كل  ع�شوية 
من  برابح  الدين  نور  و  تون�س  من 
الفائزة  اجلزائر عن هوية الأفالم 

يف الفاحت من دي�شمرب املقبل.

ت�شريف ال�شينما اجلزائرية 
يف مهرجان اأطلنطا باأمريكا

املكلف  رفا�س  �شليمان  وك�شف 
البوابة  مهرجان  يف  بالإعالم 
الق�شري  الدويل  للفيلم  الرقمية 
مهرجان  فعاليات  انطالق  ،عن 
الأمريكية  جورجيا  بولية  اأطلنطا 
البوابة  مهرجان  مع  بال�رصاكة 
الق�شري  للفيلم  الدويل  الرقمية 
والذي عرف ح�شور قوي  لالأفالم 
على  �شتتناف�س  التي  اجلزائرية 
اجلوائز مع �شناع الأفالم من دول 
ال�شينما   ي�رصف  ما  وهو  اأخرى 
وتتكون جلنة حتكيم    ، اجلزائرية 
جورجيا  بولية  اأطلنطا  مهرجان 
الأمريكية من دليل بلخودير مدير 

الدويل  الرقمية  البوابة  مهرجان 
�شاكر  طارق  و  الق�شري  للفيلم 
اأبو�شعيب  الدكتور  و  العراق  من 
�شاجد  باوي  حبيب  و  امل�شعودي 
مهرجان  عن  ممثلني  اإيران  من 
للفيلم  الدويل  الرقمية  البوابة 
جلنة  اأع�شاء  اإىل  اإ�شافة  الق�شري 
التحكيم التابعني ملهرجان اأطلنطا 

الأمريكية.

توقيع اتفاقية �شراكة مع 
»مهرجان العودة ال�شينمائي 
الدويل« من غزة يف فل�شطني

عن  ر�شميا  الإعالن  مت  ولقد 
بني  تعاون  و  اتفاقية �رصاكة  اإبرام 
الدويل  الرقمية  البوابة  مهرجان 
دليل  راأ�شه  وعلى  الق�شري  للفيلم 
العودة  و«مهرجان  بلخودير  
ال�شينمائي الدويل« يف غزة و على 
راأ�شها �شعود مهنا مدير املهرجان 
الفل�شطيني   الفيلم  و رئي�س ملتقى 
بني  م�شاورات  بعد  هذا  وياأتي 
اجلانبني ،و جت�شيدا لهذه التفاقية 
اخلطوات  عن  الك�شف  يتم  �شوف 
والفعاليات  الأن�شطة  و  العملية 
�شمن  تقام  �شوف  التي  الثقافية 

هذه ال�رصاكة.

من تاأليف الكاتب الرو�شي اإيفان بونني

�شدور ترجمة عربية لـ »الدروب الظليلة«
دائرة  يف  للرتجمة  »كلمة«  م�رصوع  اأ�شدر 
ترجمة  اأبوظبي   - وال�شياحة  الثقافة 
الظليلة«  »الدروب  الق�ش�شية  املجموعة 
ملوؤلفها الكاتب الرو�شي اإيفان بونني، وقد 

نقلها اإىل اللغة العربية عبداهلل حبه.
مو�شوعة  باأنَّه  الكتاب  هذا  و�شف  ميكن 
، فيثري اهتمام الكاتب �شتَّى حلظاِت  احلِبّ
الرجل  عند  تن�شاأ  التي  امل�شاعر  ع  وتنُوّ
ويحد�س  وي�شغي  �س  يتفَرّ وهو  واملراأة، 
بني  العالقات  »األوان«  كّل  تخيُّل  ويحاول 

الثنني، ح�شب بيان للدائرة.
من  الع�شق  نطاقات  كّل  الكتاب  ويبحث 
الرومانتيكيَّة،  والأحالم  الرفيعة،  املعاناة 
اإىل الأهواء وامليول احل�ّشية، حيث يحدوه 

ال�شعي اإىل ك�شف األغاز طبيعة الإن�شان.
وبوجٍه عاٍمّ ت�شطلع الن�شاء بالدور الرئي�س 
فهم  الرجال  ا  اأَمّ الظليلة«،  »الدروب  يف 
�شخ�شيَّات  فيها  ترتاءى  التي  اخللفيَّة 
توجد  ول  فقط،  البطالت  واأفعال 
ة م�شاعر ومعاناةٌ  �شخ�شياٌت رجاليَّة، بل ثَمّ
وامتناعاً،  بالغًة  ًة  حَدّ اكت�شبت  فقط، 
اإليها  �شعيه )هو(  على  دائماً  بونني  ز  ويُرَكّ
)هي( و�شعيه ال�شديد اإىل بلوغ �رّص و�شحر 
بونني  ويورد  ابة،  اجلَذّ الأنثويَّة  »الطبيعة« 
فلوبري  غو�شتاف  الفرن�شِيّ  الكاتب  اأقوال 
التي بو�شعه اأن ين�شبها لنف�شه اأي�شاً: »تبدو 
يل الن�شاء ك�رٍصّ غام�س، وكلَّما اأوغلت يف 

.» درا�شتهَنّ قَلّ اإدراكي لهَنّ

الن�شائيَّة  ال�شخ�شيَّات  من  واحدٍة  كَلّ  اإَنّ 
الظليلة«  »الدروب  كتاب:  يف  الكثرية 
رو�شيٍَّة  خ�شاٍل  وذات  حيويَّة،  �شخ�شيٌَّة 
دوماً  الأحداث  وتدور  الأ�شالة،  يف  غايٍة 
القدمية،  رو�شيا  يف  الأرجح-  -على 
»يف  تي:  ق�شَّ يف  كما  خارجها،  دارت  واإن 
باري�س« و«ثاأر« مثاًل، فاإَنّ الوطن يبقى مع 

ذلك يف قلوب الأبطال.
اإيفان  الرو�شي  وال�شاعر  الكاتب  ون�شاأ 
الرو�س  النبالء  من  عائلة  كنف  بونني، يف 
البل�شفية  اأكتوبر  ثورة  يتقبل  مل  ولهذا 
اأكرث  وعا�س  قيامها،  بعد  البالد  فغادر 

�شنوات حياته يف باري�س وتويف هناك.
بداية  يف  ال�شهرة  على  بونني  يح�شل  مل 
تيار  باأي  ا�شمه  يرتبط  الأدبية ومل  حياته 
من التيارات الأدبية، ولكن اأ�شعاره جذبت 
انتباه النقاد والأدباء فور �شدورها يف عام 
بعالقات  ارتبط  ذلك  اإثر  وعلى   ،1888
وطيدة مع تول�شتوي وت�شيخوف وجوركي. 
ح�شل بونني على التعليم البتدائي فقط، 
الجنبية  اللغات  اأبيه  �شيعة  تعلم يف  لكنه 
والأملانية  والفرن�شية  الالتينية  ومنها 
يف  در�س  الأكربالذي  اأخيه  مب�شاعدة 
املّكثفة  املطالعة  على  واأكب  اجلامعة، 
والأجانب.  الرو�س  الكتاب  كبار  لأعمال 

وجذبت اأعماله النرثية النتباه حني.
الرواية  ن�رص  »القرية«   1910 عام  يف 
الق�شرية ت�شيخوف وعندئذ و�شعه النقاد 

وكان مولعاً  وكوبرين،  يف م�شتوى جوركي 
البلدان  من  العديد  فزار  بالرحالت 
ال�رصق  زار  كما  والإفريقية،  الآ�شيوية 
الأو�شط وكتب عدة ق�ش�س جرت اأحداثها 

يف فل�شطني وم�رص.
جائزة  حاز  رو�شي  كاتب  اأول  بونني  ويعد 
بو�شكني  جائزة  حاز  كما  الأدب،  نوبل يف 
علوم  اأكادميية  ع�شوية  وُمنح  الأدبية، 

بطر�شبورج.
بغداد  مواليد  من  حبه  عبداهلل  واملرتجم 
عام 1936. تخرج من كلية الآداب بجامعة 
الدرا�شات  واأنهى   ،1960 عام  يف  بغداد 
العليا يف معهد )غيتي�س( مبو�شكو يف عام 

1965 باخت�شا�س تاريخ واأدب امل�رصح.
ووكالة  »تا�س«  وكالة  فـي  مرتجماً  عمل   
مو�شكو«،  »اأنباء  و�شحيفة  »نوفو�شتي« 
دور  وغريها يف  الأدبية  الرتجمة  ومار�س 

الن�رص »التقدم« و«رادوغا« و«مري«.
والأدب  الثقافة  عن  كثرية  مقالت  ن�رص   
ون�رص  العربية،  ال�شحافة  يف  وامل�رصح 
كتاباً   40 من  واأكرث  ق�ش�شية  جمموعة 
اأعمال  بينها  الرو�شية  من  مرتجماً 
وت�شيخوف  تول�شتوي  وليف  بو�شكني 
و�شولوخوف  وبونني  تول�شتوي  واألك�شي 
را�شبوتني  وفالنتني  بوجلاكوف  وميخائيل 
واأليك�شييفت�س ويفجيني برمياكوف، وعمل 

كم�شت�شار معهد الرتجمة مبو�شكو.
وكالت 

احلظرية الثقافية الطا�شيلي ناجر:

اإح�شاء اأزيد من 17690 موقعا اأثريا خالل 
الأربع �شنوات الأخرية

موقعا   17.692 عن  يقل  ل  ما  اأح�شي 
اأثريا باإقليم احلظرية الثقافية الطا�شيلي 
�شنة  منذ  وذلك  اإيليزي(  )ولية  ناجر 
ا�شتفيد  ح�شبما  الآن،  غاية  واإىل   2016
يوم الثالثاء لدى م�شالح ديوان احلظرية 

الثقافية الطا�شيلي ناجر.
و�شملت تلك العملية التي ي�رصف عليها 
الق�شم التقني للجرد والدرا�شات 9.791 
للفن  موقعا  و1.814  جنائزيا  معلما 
ال�شطح  على  موقعا  و4.754  ال�شخري 
و1.333 موقعا اأثريا مت جرده ومعاينته 
خالل ال�شنة احلالية، وذلك عرب 6 مهام 
من  مناطق  عدة  ا�شتهدفت  ميدانية 
وبرج  �شامن  واد  غرار  على  احلظرية 
احلوا�س وبرج عمر اإدري�س، مثلما اأكده 
الثقايف  الرتاث  لواأج رئي�س دائرة حفظ 

والطبيعي بديوان احلظرية.
برنامج  �شمن  العملية  هذه  وتندرج 
للحظرية  والطبيعي  الثقايف  اجلرد 
العملية  ناجر، وهي  الطا�شيلي  الثقافية 
ما  معاينة  من  الآن  لغاية  مكنت  التي 
ن�شبته 20 باملائة من م�شاحة احلظرية، 

ح�شب �رصوح اأ�شاك وقايف ال�شيخ.
ال�شتك�شاف  ن�شاط  ترقية  وبهدف 
واجلرد الطبيعي على م�شتوى احلظرية 

نظمت  ناجر،  الطا�شيلي  الثقافية 
الأ�شبوع املا�شي دورة تكوينية ميدانية 
اجلرد  جمال  يف  العاملني  لفائدة 

الأثري.
التعريف  حول  الدورة  هذه  ومتحورت 
اأجهزة حتديد املواقع املعتمدة  باأنواع 
التدريب  جانب  اإىل  امليدان  هذا  يف 
الظروف  خمتلف  يف  ا�شتخدامها  على 

الطبيعية، وفقا لذات امل�شوؤول.
الثقافية  الوطنية  احلظرية  وتغطي 
�شمن  اأدرجت  التي  ناجر  الطا�شيلي 
قائمة الرتاث العاملي للمنظمة الأممية 
)اليون�شكو(  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
على  متتد  وا�شعة  م�شاحة   1982 يف 
138.000 كلم مربع، وهي غنية باملواقع 

اجليولوجية والنقو�س ال�شخرية.
الوطنية  احلظائر  من  �شبكة  واأن�شئت 
حظائر   )5( خم�س  بتعداد  الثقافية 
و�شاية  حتت  الوطني  امل�شتوى  على 
يف  وتتمثل  والفنون  الثقافة  وزارة 
)اإيليزي(  ناجر  الطا�شيلي  حظائر 
قورارة   - وتوات  )مترنا�شت(  والأهقار 
والأطل�س  وتندوف  وتيميمون(  )اأدرار 
 6 اإقليمها  يغطي  التي  ال�شحراوي 

ق.ث وليات.
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الو�سط:2020/11/26

تهنئة عيد ميالد

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

واإطفائها �سمعة من �سموع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ال تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وتواأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .

الو�سط:2020/11/26

اجلمهورية اجلزائرية  الدميقراطية ال�سعبية
والية اجلزائر 

الدائرة الإدارية الدرارية 
بلدية بابا ح�سن 

مكتب املحافظني املحققني 
الرقم 29/م م م /2020

اإعالن
يعلم ال�سيد /رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية بابا ح�سن والية اجلزائر 

كافة ال�سكان القاطنني ب�سارع الهجيم حممد بلدية بابا ح�سن
 « Enquête commodo- incommodo« اأنه قد مت فتح �سجل خا�س بتحقيق املالئمة اأو عدم املالئمة
للجوار الإن�ساء ن�ساط منظم و املتمثل يف مزاولة ن�ساط بيع امل�رشوبات من ال�سنف االأول * م�رشوبات الغري 
كحولية * مقهى CAFE و قاعة �ساي CAFE ET SALON DE THE و الكائن بالطابق االأر�سي من 
بناية فردية ب�سارع الهجيم حممد قطعة رقم 06 حتمل احلرف »ب« بلدية بابا ح�سن لفائدة ال�سيد / لكريد 

كمال 
فعلى كل من له اعرتا�س على ان�ساء هذا الن�ساط اأن يتقدم اإىل البلدية » مكتب املحافظني املحققني » لتقدمي 
اعرتا�ساته يف مدة ال تتجاوز 15 يوما و ذلك ابتداءا من تاريخ ن�رش هذا االإعالن يف جريدة يومية وطنية ماعدا 

يومي اجلمعة و ال�سبت و االأعياد الوطنية و الدينية 

الو�سط:2020/11/26الو�سط:2020/11/26الو�سط:2020/11/26

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية الأغواط
دائرة �سيدي خملوف 

بلدية : الع�سافية
الرقم  02  /2020

و�سل ت�سجيل الت�سريح
 بتاأ�سي�س جمعية بلدية 

مبقت�سى القانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 2020/05/04 

ت�سليم و�سل الت�رشيح بتاأ�سي�س اجلمعية البلدية امل�سماة : 
الهدى لدوي االحتياجات اخلا�سة  ت�سمية اجلمعية : جمعية 

ببلدية الع�سافية 
ببلدية   – الطاهر  �سليمان  بن  ال�سهيد  ال�سباب  دار   : مقرها 

الع�سافية 
رئي�س اجلمعية : كيحل حممد 

تاريخ و مكان امليالد : 1992/06/06 بالع�سافية 
مالحظة : هذا الو�سل �سالح اىل غاية : 2023/05/21 

)03 �سنوات ( 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية الأغواط
دائرة ق�سر احلريان 

بلدية : ابن نا�سر بن �سهرة 
الرقم  200  /2020

و�سل اإيداع الت�سريح بتجديد 
جمعية حملية 

 1433 �سفر   18 يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
املوافق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا 
اإيداع ملف جتديد جمعية ذات   2020/11/19 : اليوم 

�سبغة حملية  امل�سماة : 
لكمال  الريا�سي  الوفاق  نادي   : اجلمعية  ت�سمية 

االج�سام 
ابن  بلدية  لطر�س  حل�سن  مبنزل   : االجتماعي  املقر 

نا�رش بن �سهرة  
املودع : زديك ايوب

الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر
احلكم:  تاريخ   20/03345 الفهر�س:  رقم   20/02500 اجلدول:  رقم 

20/11/12
ق�ست املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون االأ�رشة علنيا ح�سوريا 
ابتدائيا يف ال�سكل: قبول اعادة ال�سري يف الدعوى. يف املو�سوع: اإفراغ 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�سادر  املو�سوع  يف  الف�سل  قبل  احلكم 
من  املنجزة  اخلربة  واعتماد   .20/1222 فهر�س:  رقم   2020/03/12
 2020/08/12 بتاريخ:  املودعة  عامر  �سعيداين  الطبي  اخلبري  طرف 
فهر�س: 20/149. وبالنتيجة الق�ساء باحلجر على املدعى عليه حبيب 
وق�سمية  ابن حممد  اجللفة  ببلدية   1974/10/27 مواليد  من  بادر  بن 
فريحة. وتعيني املدعية والدته ق�سمية فريحة من مواليد 1942 بعني 
احلكم  هذا  بن�رش  االأمر  مع  عليه.  مقدما  دقيم  بن  ب�سري  ابنة  االبل 
ميالد  ب�سهادة  بذلك  والتاأ�سري  لالعالم  اليومية  ال�سحف  احدى  يف 
املحجور عليه ب�سجالت احلالة املدنية. بذا �سدر هذا احلكم واأف�سح 
املذكورين  وال�سنة  وال�سهر  اليوم  يف  املنعقدة  العلنية  اجلل�سة  يف  به 

اأعاله، ول�سحته اأم�سيناه نحن القا�سي واأمني ال�سبط. 

الو�سط:2020/11/26

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
مكتب الأ�ستاذ / ن�سر الدين تيغزة 

حم�سر ق�سائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق الأر�سي 
خلف املحكمة – القليعة ولية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�سر التكليف بالوفاء عن طريق الن�سر0673.83.51.03

املواد 412/4 و 612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بتاريخ اخلام�س و الع�رشون  من �سهر نوفمرب من �سنة الفني و ع�رشون 2020/11/25

نحن االأ�ستاذ / ن�رش الدين تيغزة حم�رش ق�سائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�سا�س جمل�س 
ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله و املوقع اأ�سفله .

بطلب من : ال�سيد)ة( : مولودي ا�سامة
ال�ساكن)ة( بـ : حي 412 م�سكن عمارة 35 رقم 08 برج البحري ، والية اجلزائر 

، حم�رش ق�سائي مبحكمة  تيغزة  الدين  االأ�ستاذ /ن�رش  املتخذ موطنه املختار مبكتب  و 
القليعة 

�سد ال�سيد)ة( : �سيباين �سهام 
 02 رقم  اأ  عمارة  قباز  اأحمد  حي  بئرخادم   22 رقم   1954 نوفمرب   01 تعاونية   : بـ  ال�ساكن 

فوكة ، والية تيبازة 
حاليا موقوفة باملوؤ�س�سة العقابية بالقليعة 

بعد االإطالع على املواد 613.612 و 625  من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية و عمال 
باأحكامها 

بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الغرفة اجلزائية بتاريخ 19/05/02 حتت 
رقم الفهر�س 19/07753، رقم اجلدول 19/02344 ، لرقم امللف : 19/03197  و املمهور 

بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة من طرف جمل�س ق�ساء اجلزائر حتت رقم : 2019/2058  ، 
بناء على حم�رش عدم وجود املحرر من طرف االأ�ستاذ /* �سحنني اأحمد ، حم�رش ق�سائي 

مبحكمة احلرا�س ، بتاريخ 2019/12/26 

بالوفاء  التكليف  ت�سليم   ، بالوفاء  تكليف   ، التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�رش  على  بناءا 
بوا�سطة ر�سالة م�سمنة حتت رقم    RR00308503642 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 

2020/02/02
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم والتكليف بالوفاء  املبلغة 

عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2020/02/27
بناءا على حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي ، تكليف بالوفاء ، ت�سليم التكليف بالوفاء   املبلغة 

عن طريق التعليق ببلدية  القليعة    بتاريخ 2020/02/27
و مبوجب االأمر ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة حمكمة القليعة بتاريخ 2020/11/23 ، حتت رقم 
الرتتيب : 20/1455 و الذي يرخ�س للمح�رش الق�سائي بن�رش م�سمون حم�رش تكليف بالوفاء  

على اإحدى اجلرائد اليومية  الوطنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ
 22 رقم   1954 نوفمرب   01 تعاونية   ،    : ب  )ة(  ال�ساكن   ، �سهام  �سيباين   : )ة(  ال�سيد  كلفنا 
، حاليا موقوفة باملوؤ�س�سة  تيبازة  ، والية  اأ رقم 02 فوكة  بئرخادم حي احمد قباز عمارة 
العقابية بالقليعة ، باأن ي�سدد بني اأيدينا مبلغ خم�سة مائة و اأربعة و األربعون األف و مائة و 
�ستة دينار جزائري ) 544.106.00 دج(    والذي ميثل مبلغ مقابل ا التعوي�س م�ساف اإليه 

اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�سبي .
و نبهنا ال�سيد )ة( : �سيباين �سهام      ، باأن له اأجل خم�سة ع�رشة )15( يوما للوفاء ي�رشي 
ابتداءا من تاريخ ن�رش م�سمون التكليف بالوفاء باجلريدة و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق 

القانونية .

ثقافة
اأ�ستاذ التاريخ الع�سكري بجامعة �سيدي بلعبا�س الدكتور " حنيفي هاليلي " ل"الو�سط "

بناء ا�ضرتاجتية لتوثيق التاريخ الوطني �ضرورة ملحة
بروؤية قال اإنها عميقة اعترب الدكتور اأ�ستاذ التعليم العايل بجامعة » �سيدي بلعبا�س » واملوؤرخ الباحث » حنيفي هاليلي » املتخ�س�س يف » تاريخ اجلزائر والتاريخ 
الع�سكري والدرا�سات ال�ست�سرافية اأن الهتمام بالتوثيق التاريخي ملختلف احلقب التاريخية للن�سال والكفاح امل�سلح الذي قاده رموز الثورات ال�سعبية وقادة 
ثورة التحرير املظفرة م�سوؤولية وطنية تقع على عاتق النخب املتخ�س�سة وموؤ�س�سات الدولة خا�سة منها التي تعنى بالتاريخ واحلفاظ على الذاكرة الوطنية 

ويف حوار �سحفي خ�س به » الو�سط » قال من�سق«الندوة الدولية لبيعة الأمري عبد القادر » املزمع تنظيمها مع نهاية الأ�سبوع اجلاري اإن التاريخ الوطني 
برثائه وتنوع حيثياته واأحداثه ي�سكل مناعة حقيقية للجزائريني خا�سة �سمن امل�سارات احلالية التي تقت�سي تعزيز الثقافة التاريخية لدى ال�سباب.

حاوره : حممد مرواين

كيف ترون مكانة التاريخ يف منظومة 
الرتبية والتكوين العايل ؟

فيه  اأنزل  الذي  ال�سحفي  اللقاء  هذا  بداية  يف 
الأول مرة �سيفا على جريدة » الو�سط اجلزائرية 
ال�سحفية  للموؤ�س�سة  اجلزيل  بال�سكر  اأتقدم   «
ولطاقمها االإعالمي على هذه االلتفاتة االإعالمية 
الهامة وال�سانحة التي تتيح يل كباحث متخ�س�س 
اال�ست�رشافية  والدرا�سات  الع�سكري  التاريخ  يف 
التي  الق�سايا  من  العديد  عن  للحديث  ،وموؤرخ 
وحتى  واملعا�رش  القدمي  اجلزائر  تاريخ  تخ�س 
التاريخي  الوطن  ر�سيد  يختزن  ما  ا�سقاطات 
الرثي باالأحداث واملكا�سب والوقائع من �سواهد 
،واإجابة  امل�ستفي�سة  العلمية  الدرا�سة  ت�ستوجب 
على �سوؤالكم الهام فاإن مكانة التاريخ يف منظومة 
يف  وملعطيات  حتتاج  العايل  والتكوين  الرتبية 
عرب  واهتمام  لدعم  داللة  ذات  وموؤ�رشات  الواقع 
،وجمعوية  ونخبوية  موؤ�س�ساتية  عديدة  م�ستويات 
ا�سرتاتيجيات هامة  بناء  اإذ يجب  اإعالمية  وحتى 
املجال  يف  ،والتوثيق  ،والتن�سيط  التلقني  يف 
التاريخي ،وال اأراها م�سوؤولية تقع على عاتق جهة 
�سابقا  اأ�رشت  كما  بل هي م�سوؤولية وطنية  معينة 
يقع على عاتق املجتمع  تاريخي  والتزام  وواجب 
مبوؤ�س�ساته وفواعله وعلى م�ستوى التكوين العايل 
اعتقادي  يحتاج يف  التاريخي  املجال  فالعمل يف 

التاريخ  مواد  لتدري�س  اأي�سا  جديدة  ملقاربة 
وطرائق التدري�س والتاأطري التي يجب اأن تخاطب 
والتخ�س�س  املادة  تعززه  هاما  ا�سرتاجتيا  بعد 

ب�سكل اعمق .

الدولية  الندوة  من  املرجو  الهدف  ما 
لالأمري عبد القادر ؟

»احلوار  هذا  �سمن  االهتمام  على  اأ�سكركم   
مع  �ستنظم  التي  الدولية  بالندوة   « ال�سحفي 
القادر  االأمري عبد   « االأ�سبوع اجلاري حول  نهاية 
» تخليدا لذكرى مبايعته املائة والثماين والثمانني 
عديدة  االأهداف  فاإن  الهام  �سوؤالكم  على  واإجابة 
وراء تنظيم هذه الندوة الدولية عن طريق التدابري 
املكيفة مع الو�سعية احلالية فمبايعة االأمري عبد 
مبثابة  تعترب  اجلزائرية  الدولة  موؤ�س�س  القادر 
للن�سال  ،وم�سار  قيادة  على  �سعبي  ا�ستفتاء 
اإذ  الفرن�سي  امل�ستعمر  اأربك  الذي  النموذجي 
ترمز مبايعة االمري اإىل االإجماع واالحتاد ملواجهة 
العدو املحتل ويجب االنتباه ملعطى تاريخي هام 
باأبعاده  التاريخي  واحلدث  املو�سوع  تناول  يف 
عديدة  مناطق  من  جاءت  االأمري  فمبايعة  الهامة 
للوطن وهي ر�سالة قوية على االجماع الذي ح�سي 
به والنموذج القيادي الذي اأ�س�س دعائمه يف الكفاح 
امل�سلح �سد امل�ستعمر الفرن�سي من مع�سكر التي 
بويع فيها مرتني اإىل »مليانة والبويرة وعني ما�سي 
وت�سكل   « اجلزائر  مناطق  من  وغريها  باالأغواط 

انطالق  يف  مف�سليا  تاريخيا  حدثا  البيعة  هذه 
ال�سيا�سية  اال�سرتاجتية  وبناء  امل�سلح  الكفاح 
ملواجهة  االأمري  قادها  التي  الهامة  ،والع�سكرية 
الدولة  اأ�س�س  االأمري  فاأر�سى  الفرن�سي  امل�ستعمر 
قبل كل �سيء ومنوذجه يف القيادة والكفاح ي�ستحق 
كمرجع  عليه  واالإرتكاز  فيه  والتمح�س  االهتمام 
اأ�سيل يف تاريخنا الوطني ومن اأجل كل هذا جاءت 
اأن العديد من  اإىل  اأ�سري  هذه الندوة الدولية التي 
فيها  ي�ساركون  والباحثني  العايل  التعليم  اأ�ساتذة 

باأوراق بحثية وتاريخية هامة ونوعية .

كيف ترون الهتمام بتاريخ" الأمري " 
كمرجعية تاريخية للدولة ؟

اإىل  االأمري  عهد  من  ال�سعبية  املقاومة  جيل   اإن 
القوة  بنف�س  اجلزائريون  بناها  قد  نوفمرب   جيل 
الت�سحية  و  اجلهاد  يف  العزمية   و 
ماكان  بقدر  و  املغت�سب  من  الوطن  حترير  و 
بقدر  اجلزائر  على  �سامال  و  قا�سيا  اال�ستعمار 
الن�سالية متجددة و حمركة  االأمة  اإرادة  كانت  ما 
اإن االأمري عبد  للههم يف بطوالت �سعبنا االأبي ثم 
القادر كرجل دولة توىل �سوؤون القيادة ال�سيا�سية ،و 
الع�سكرية للبالد يف فراغها املوؤ�س�ساتي اجتهد يف 
اإىل  جلاأ  التقليدية ،و  االإمارات  مع  حبل  كل  قطع 
البيعة الدميقراطية مبفهومها الع�رشي لقد جددت 
له البيعة عدة مرات يف �ستى اأنحاء اجلزائر ولقد 
للحكمة و العلم  كانت خيمة االأمري منرباً حقيقياً 

و القيادة و امل�سورة و اجلهاد فاعتمد على عمق 
الداخل  بعدما  يف  اجلزائريني  حركية  و  البالد 
و  ال�ساحلية  باملناطق  الفرن�سي  امل�ستعمر  حتكم 
اأن�ساأ عا�سمة اخليام املتنقلة »الزمالة« مبرافقها 
العمومية ،ولقد انتبه االأمري عبد القادر اإىل خيوط 
ال�سيا�سة الدولية ،و اإىل التحوالت اجلارية يف �سفة 
البحر االأبي�س املتو�سط و اإىل التقنيات و االأفكار 
اأوجب  لذلك  املتو�سطي  العامل  يف  جتول  التي 
يف  احل�ساري  الفعل  بهذا  ننوه  اأن  املقام  علينا 
تقييم ذكرى املبايعة و حمل لواء اجلهاد ،و التحرر 
الهدف دائما  اأر�سنا و  و  من ربقة املحتل الأمتنا 
لتاأجيج  الدرو�س  ك�سب  و  املا�سي  من  اال�ستفادة 
بعيدين  الزلنا  اجلزائر ثم  اأجيال  نفو�س  اإلهام  و 
اجلزائرية  املقاومة  لرائد  التاريخي  التوثيق  عن 
با�ستثناء الدرا�سات املنجزة منذ فرتة اال�ستقالل 
االأمري  تراث  عن  جمددا  للبحث  اليوم  نحتاج  و 
متواجدا  كان  التي  الدول  اأر�سيفات  يف  املبعرث 
ال�سام  بالد  و  تركيا  و  االأ�رش  اأثناء  فرن�سا  بها يف 
االأمري  �سورة  ت�سحيح  كله  هذا  من  الغر�س  و 
التاريخية و رفع املالب�سات التي حيكت من طرف 
احلاقدين ،و الدوائر االإ�ستعمارية و الت�سكيك يف 

جهاده.

احلقل  يف  للباحثني  ر�سالتكم  هي  ما   
التاريخي ؟

الوطن  برموز  االهتمام  اإىل  �رشاحة  اأدعوهم 

التو�سيف  �سح  اأن  االحرتاف  واإىل  التاريخية 
والدرا�سات  التاريخية  البحوث  اإعداد  يف 
اال�ست�رشافية التي ترتكز هي االأخرى على اإطالع 
خمتلف  عرب  الوطني  التاريخ  على  ونوعي  عميق 
احل�رش  ال  املثال  �سبيل  التاريخية فعل  حقبه 
الهام ميكن  ال�سوؤال  هذا  على  االإجابة  و�سمن 
القادر ك�سخ�سية  االأمريعبد  اال�ستثمار يف منوذج 
،و  الع�سكري  الفن  بقواعد  وطنية  تاريخية اأملت 
اأ�سول الدبلوما�سية ،و توحيده جلغرافية اجلزائر 
،و اإ�سفاء ال�رشعية لدولته من خالل توحيد �سفوف 
اجلزائرية يف اأول �سدمة مع اال�ستعمار االأوروبي 
لتثمني  االأمري  مرجعية  من  ن�ستفيد  اأن  ميكن 
راية  حتت  ملتفة  موحدة  قوية  دولة  بناء  قواعد 
االإعالمي  منربكم  اأدعو عرب  فانا  ،ولهذا  قيادتها 
اىل االهتمام �سمن البحث يف التاريخ باملرجعيات 
راقيا  منوذجا  ا�س�سوا  وقادة  رموز  من  التاريخية 
للدولة والكفاح الوطني ال�سيا�سي والع�سكري وعلى 
هذا  على  االرتكاز  التاريخي  احلقل  يف  الباحثني 
ا�سرتاجتيا  اأراه  الذي  التاريخي  البحثي  التوجه 
�سواء  حد  على  والدولة  املجتمع  منه  ي�ستفيد 
من  الوافد  �سد  �سلبة  مناعة  ي�سكل  وانه  خا�سة 
رموزنا  ن�ساالت  من  العديد  يف  الت�سكيك  دعوات 
نرافع  التي  الر�سالة  هي  ،وهذه  الفذة  التاريخية 
التاريخ  باأن  منا  اإميانا  وموؤرخني  باحثني  عنها 
قراءات غري  اأو  فئوية  اعتبارات  اأي  فوق  الوطني 

مو�سوعية تزن ثقل العلم واأدبياته .

اإ�ضهار
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رحيل املجاهد �سعيد بوحجة
اأعلن اأم�س عن وفاة ال�شعيد بوحجة، الرئي�س الأ�شبق للمجل�س ال�شعبي الوطني  عن عمر يناهز 82 
عاما، بعد �شراع طويل مع املر�س ون�شر اأمني عام حزب »جبهة التحرير الوطني«  اأبو الف�شل بعجي، 

تعزية لعائلة بوحجة جاء فيها »تلقيت، بحزن واأ�شى �شديدين، الفاجعة الأليمة التي اأملت بنا جميعا 
بوفاة املجاهد واملنا�شل الكبري ال�شعيد بوحجة، تغمده اهلل برحمته الوا�شعة«.و كذلك نعاه الوزير 

الأول ووزارة الدفاع الوطني كثري من الفعاليات ال�شيا�شية واملجتمع املدين.
ق.و

تويف  بوحجة  �إن  م�صادر  وقالت 
فجر �أم�س يف »م�صت�صفى م�صطفى 
�لذي  �جلز�ئر،  بالعا�صمة  با�صا« 
مر�س  من  للعالج  �أيام  قبل  دخله 
ع�صال )مل تذكره( وبوحجة �صيا�صي 
�مل�صاركة  بني  جمع  خم�رضم 
كمجاهد �صد �ال�صتعمار �لفرن�صي 
�ل�صيا�صي  و�لعمل   )1962-1954(
يف مرحلة �ال�صتقالل �صمن حزب 

وحتى  �لوطني  �لتحرير  جبهة 
باملجل�س  نائبا  بوحجة  كان  وفاته 
باملكتب  وع�صو�  �لوطني،  �ل�صعبي 
 ،2017 ماي  ويف  للحزب  �ل�صيا�صي 
للمجل�س  رئي�صا  بوحجة  �نتخب 
�نتخابات  بعد  �لوطني،  �ل�صعبي 
نيابية فاز فيها حزبه، و��صتمر يف 
 2018 نهاية  حتى  �ملن�صف  هذ� 
عندما متت �الإطاحة به �إثر حملة 
�نتهت  حزبه،  يف  قياد�ت  �صنتها 

برت�أ�س معاذ بو�صارب خلفا له.

عن عمر يناهز 82 عاما وبعد �شراع طويل مع املر�س

ليفاندوف�شكي يف املقدمة

حني  الفيفا يعلن قائمة املر�سّ
للتتويج بالعب العام

يتقّدم روبرت ليفاندوف�صكي �لفائز بالثالثية مع 
بايرن ميونيخقائمة �ملر�صحني جلائزة �الحتاد 
�لعامبعد  يف  العب  الأف�صل  �لقدم  لكرة  �لدويل 
قائمة  ليفاندوف�صكي  وت�صدر  �لقائمة،  �إعالن 
�أوروبا  �أبطال  دوري  يف  بايرن  مع  �لهد�فني 
بر�صيد  �الأملاين  �لدوري  ويف  هدفا   15 بر�صيد 
جائزة  لنيل  �الأول  �ملر�صح  وكان  هدفا   34
�لعام الأول مرة  �إلغائها هذ�  �لذهبية قبل  �لكرة 
ب�صبب  عاما   64 مد�ر  على  �ملمتد  تاريخها  يف 
�ملهاجم  يز�ل  ال  ذلك  ورغم  كورونا،  فريو�س 
�لبولندي ميلك �لفر�صة لنيل جائزة �الأف�صل من 
�لفيفا خالل حفل توزيع �جلو�ئز يف 17 دي�صمرب 
�مل�رضي  �ملر�صحني  قائمة  وت�صمنت  �ملقبل، 
حممد �صالح �لذي قاد ليفربول هذ� �لعام للفوز 
بلقب �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز الأول مرة منذ 
�لثنائي  ظهر  مر�صحا،   11 �صمن  ومن   ،1990
مي�صي،  وليونيل  رونالدو  كري�صتيانو  �ل�صهري 
و�أعلن �لفيفا وجود �أي�صا تياغو �ألكانتار�، العب 
ليفربول  �إىل  �نتقل  �لذي  �ل�صابق  بايرن  و�صط 
هذ� �ملو�صم �إىل جانب العبني �آخرين من بطل 
�إنكلرت� هما فريجيل فان د�يك و�ل�صنغايل �صاديو 
ماين، و�ن�صم للقائمة ثنائي باري�س �صان جريمان 
�إىل  مبابي،  وكيليان  نيمار  �أوروبا  بطل  و�صيف 
�صيتي  مان�ص�صرت  العب  بروين  دي  كيفن  جانب 
�لفائز بجائزة �أف�صل العب يف �لدوري �الإنكليزي 

�ملو�صم �ملا�صي.

يف عمليات م�شرتكة بني الدرك واجلي�س 

حجز اأكرث 11 قنطار كيف و330 غ كوكايني 
متكنت قيادة �لدرك �لوطني بالتعاون 
للجي�س  �ال�صتعالمات  م�صالح  مع 
�الأ�صبوع  �ل�صعبي  خالل  �لوطني 
قر�بة  �ل11  حجز  من  �ملن�رضم 
كانت  �ملعالج  �لكيف  من  قنطار� 
�حلدود  �ملغرب  عرب  من  مهربة 
 112 توقيف  مت  حني  �لغربية  يف 
حر�قا عرب �صو�حل �لواليات �لغربية 
يف طريقهم نحو �ل�صو�حل �ال�صبانية 
وذلك �صمن عمليات مل�صالح �لدرك 
�لوطني  بالتعاون مع خفر �ل�صو�حل 
�ملخدر�ت  مكافحة  جمال  ففي   .
كانت �كرب كمية حمجوزة  خالل هذ� 
�لنعامة  وذلك  والية  باقليم  �ال�صبوع 
تكللت  عمليات  عدة  من  خالل 
 801 وحجز  بارونات   04 بتوقيف 

�لكيف �ملعالج ،يف حني مت  كلغ من 
�لكيف  من  ع  و550  145كلغ  حجز 
غ  �ل330  باال�صافة  تلم�صان  بوالية 
من �لكوكايني ،يف حني مت حجز �أكرث 
من قنطارين و40 كلغ من �لكيف  يف 
�لغرب  بواليات  متفرقة  مو�قع 
ووهر�ن  ب�صار  خا�صة  �جلز�ئري 
تيارت..، ويف جمال مكافحة �لهجرة 
�وقفت  �لبحر  طريق  عن  �لبحرية 
بالتعاون مع  �لوطني  �لدرك  م�صالح 
م�صالح  حر�س �ل�صو�حل 112 حر�قا 
زو�رق  منت  على  �لبحر  عر�س  يف 
بكل  ��صبانيا  �ىل  تقليدية يف طريقه 
متو�صنت  عني   ، وهر�ن  واليات  من 

،م�صتغامن  وتلم�صان .

حممد بن ترار

مركز اأمريكي

لقاح كورونا قد يكون متاحا منت�سف دي�سمرب 
الأنا�شول

�أعلن �ملركز �الأمريكي لل�صيطرة على 
�الأمر��س و�لوقاية منها، �لثالثاء، �أن 
للتوزيع  متاحا  �صيكون  كورونا  لقاح 
مدير  وقال  �ملقبل  دي�صمرب  منت�صف 
ريدفيلد،  �لطبيب روبرت  �ملركز 
�إن  �الأمريكية،  نيوز  فوك�س  ل�صبكة 
�للقاح �مل�صاد للفريو�س �صيكون متاحا 
نهاية  »رمبا يف  �ملتحدة  �لواليات  يف 
دي�صمرب«و�أ�صاف  من  �لثاين  �الأ�صبوع 
�لبد�ية »بطريقة  �للقاح �صيتاح يف  �أن 

هرمية« مع �إعطاء �الأولوية »للمقيمني 
جمموعة  ثم  �مل�صنني  رعاية  دور  يف 
من مقدمي �لرعاية �ل�صحية و�الأفر�د 
�ملعر�صني خلطر كبري«وحددت �إد�رة 
�لغذ�ء و�لدو�ء �الأمريكية، 10 دي�صمرب 
�للجنة  �جتماع  لعقد  موعد� 
و�ملنتجات  للقاحات  �ال�صت�صارية 
�لبيولوجية ذ�ت �ل�صلة، ملناق�صة طلب 
�رضكة »فايزر« للح�صول على ترخي�س 

��صتخد�م طارئ للقاحها �ملر�صح.
»فايزر«  �أعلنت  �ملا�صي،  و�الأ�صبوع 
�الأملانية  و�رضيكتها   )Pfizer(

�أن   ،)BioNTech( »بيونتك« 
 95 بن�صبة  فعال  �ملر�صح  �للقاح 

در��صة  يف  كورونا  باملئة �صد 
وبح�صب  وم�صتمرة  كبرية 

�الأمريكية،  �لقناة 
�لغذ�ء  �إد�رة  فاإن 

�أن  ميكن  و�لدو�ء 
ترخي�صا  متنح 
�للقاح  ال�صتخد�م 
�كتمال  قبل 

ر  ختبا ال �
�لنهائي.

اأوروبا 

اإعالن موعد حملة التطعيمات �سد كورونا
�أم�س  �الأوروبي  �الحتاد  �أعلن 
دول  مو�طني  �أول  �أن  �الأربعاء، 
�صد  تطعيمهم  ميكن  �لـ27  �لتكتل 
فريو�س كورونا بحلول عيد �مليالد 
رئي�صة  وقالت  �جلاري  �لعام  �أو�خر 
�أور�صوال  �الأوروبية  �ملفو�صية 
�صوء�  »ثمة  �إن  الين،  دير  فون 
و�أ�صافت  �لنفق«،  نهاية  يف  �أخري� 
�الأوروبي  �الحتاد  يف  للم�رضعني 

قد  �الأوروبيني  �ملو�طنني  »�أول  �أن 
نهاية  قبل  بالفعل  تطعيمهم  يتم 
�أن  من  حذرت  لكنها  دي�صمرب«. 
على  تعد  �أن  �الأع�صاء  �لدول  على 
�للوج�صتية  �ل�صال�صل  �ل�رضعة  وجه 
جرعات  من  �ملاليني  مئات  لن�رض 
�للقاحات وحذرت من �أنه »يجب �أن 
نف�س  نكرر  و�أال  �ل�صيف  من  نتعلم 
�الأخطاء. �ال�صرتخاء �ملفرط ميثل 

عيد  بعد  ثالثة  ملوجة  خماطرة 
�مليالد »، م�صيفة �أن »عيد �مليالد 
هذ� �صيكون خمتلفا، ونعم، �صيكون 
�ملفو�صية،  هدوء�«ولدى  �أكرث 
�لذر�ع �لتنفيذية لالحتاد �الأوروبي، 
للقاح  موردين   6 مع  �تفاقات 
�صابع  عقد  على  وتعمل  حمتملني 
وت�صمح �ل�صفقات للمفو�صية ب�رض�ء 
�أي  جرعة،  مليون   800 من  �أكرث 

يبلغ  �لذين  �لكتلة،  �صكان  من  �أكرث 
عددهم حو�يل 460 مليون �صخ�س 
عقد�  �صتوقع  بروك�صالإنها  وقالت 
جرعة  مليون   160 �إىل  ي�صل  ملا 
�لتجريبي  كورونا  لقاح فريو�س  من 
وتقول  »موديرنا«،  طورته  �لذي 
فعاال  يبدو  �إنه  �الأمريكية  �ل�رضكة 
بن�صبة 94.5 باملئة، وفقا لبياناتها 

�الأولية.
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تعزية
اإىل عائلة املجاهد ال�سعيد بوحجة

الو�شط  جممع  تلقى  الأ�شى  من  بكثري 
و على راأ�شه ال�شيدة �شفيقة العرباوي 
بوحجة  ال�شعيد  املجاهد  رحيل  نباأ 
و  املجاهدين  من  دربه  برفقاء  ملتحقا 
ال�شراعة  اأكف  نرفع  ال�شهداء،وعليه 
الفقيد  يتغمد  اأن  وجل  عز  للموىل 
زمرة  يف  يكتبه  و  الوا�شعة  برحمته 

ال�شاحلني 
قد  اجلزائر  تكون  بوحجة  برحيل 
فقدت ابنا بارا و جماهدا فذا و مقاوما 
ال�شمت  اآثر  حمنكا  �شيا�شيا  و  بارزا 
نبّينا  فيه  �شّفع  ،اللهّم  للفتنة  جتنبا 
لوائه،  حتت  واح�شره  وم�شطفاك، 
وا�شقه من يده ال�ّشريفة �شربًة هنيئًة 
يف  اآن�شه  اللهّم  اأبًدا.  بعدها  يظماأ  ل 
غربته  ويف  وح�شته،  ويف  وحدته، 

،اللهّم اأدخله اجلّنة من غري مناق�شة ح�شاب، ول �شابقة عذاب ، اللهّم اأجزه 
عن الإح�شان اإح�شاًنا، وعن الإ�شاءة عفًوا وغفراًنا ، اللهّم اف�شح له يف قربه 
مّد ب�شره، وافر�س قربه من فرا�س اجلّنة ، اللهّم اجعل قربه رو�شًة من ريا�س 
والّنور،  بالّر�شا،  قربه  املأ  اللهّم   ، الّنار  حفر  من  حفرًة  جتعله  ول  اجلّنة، 
والف�شحة، وال�ّشرور ، اللهّم انقله من موطن الّدود، و�شيق الّلحود، اإىل جّنات 
اأ�شكنه ف�شيح اجلنان، واغفر له يا رحمن، وارحمه يا رحيم،  اخللود ، اللهّم 
القرب  فتنة  وقِه  ور�شاك،  برحمتك  اآته  اللهّم   • عليم  يا  تعلم  عّما  وجتاوز 
اأرحم  يا  جّنتك  اإىل  تبعثه  حّتى  عذابك  من  الأمن  برحمتك  واآته  وعذابه، 

الّراحمني.  

البويرة
انقاذ امراأة اختنقت بالغاز 

بقرية  اأوالد بو�سية
تدخلت ليلة �أم�س �إ�صعافات �لوحدة �لرئي�صية 
حادث  �أجل  من  بالبويرة  �ملدنية  للحماية 
بقرية  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي  بغاز  �ختناق 
وح�صب  �لبويرة  لبلدية  �لتابعة  بو�صية  �والد 
�مل�صالح  بذ�ت  باالعالم  �ملكلف  ت�رضيح 
»�لو�صط«  ليومية  عبد�ت«  »يو�صف  �ملالزم 

فاإن
�حلادث خلف �ختناق �صيدة تبلغ من �لعمر 46 
�صنة مت �إنقاذها و�إ�صعافها من طرف �حلماية 
م�صت�صفى  �إىل  بنقلها  تكفلت  �لتي  �ملدنية 
و�جلدير   ، �لبويرة  مبدينة  بو�صياف  حممد 
�لفرتة  �لبويرة خالل  والية  �صهدت  باالإ�صارة 
�حلمالت  رغم  مماثلة  حاالت  عدة  �الأخرية 

�لتوعوية حول �أخطار �الإختناق بالغاز .
اأح�شن مرزوق

يف حريق حظرية و�شط 
مدينة قاملة 

احرتاق 4 حافالت لنقل 
امل�سافرين 

�أحياء مدينة  باأحد  ت�صبب حريق يف حظرية 
�حرت�ق  يف  �الأربعاء  �أم�س  �صباح  قاملة 
دون  من  �مل�صافرين  لنقل  حافالت   4
تدخل  �صمح  فيما  ب�رضية  خ�صائر  ت�صجيل 
�أخرى  �صيارة   30 حماية  من  �الإطفاء  فرق 
علم  ما  ح�صب  باحلظرية،  مركونة  كانت 
و�الت�صال  �الإعالم  خلية  من  �الأربعاء  »�أم�س 
باحلماية �ملدنية. وذكر �مل�صدر باأن �حلريق 
حافالت  ل3  كلي  و�حرت�ق  �إتالف  �إىل  �أدى 
باأن  مفيد�  ر�بعة  حلافلة  جزئي  و�حرت�ق 
كانت مركونة بحظرية  �حلافالت �ملحرتقة 
حي طو�هري �أحمد و�صط �ملدينة و��صتناد� 
تعر�صت  �لتي  �حلافالت  فاإن  �خللية  لذ�ت 
للحريق من بينها 3 حافالت تن�صط يف �لنقل 
�حل�رضي للم�صافرين وحافلة ر�بعة يف �لنقل 
�لتدخل  �أن  �إىل  م�صرية  �لواليات،  بني  ما 
�ل�رضيع لرجال �الإطفاء مكن من حماية بقية 

�ملركبات �ملركونة باحلظرية.
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اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�شابة   1025
ارتفاع اجمايل ال�شابات اىل : 78025

ت�شجيل 20 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2329

حالت ال�شفاء اجلديدة : 642
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اىل : 50712



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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