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بامل�سيلة باأن و�ساطة اجلمهورية اأن�سئت لأجل »الق�ساء 
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هاتفية مع نظرييه التون�سي عثمان اجلرندي، والليبي 

حممد الطاهر �سيالة، حول تطورات الأو�ساع يف 
ليبيا. ووفق بيانني منف�سلني للخارجية اجلزائرية فقد 

اأجرى بوقادوم ات�سال هاتفيا مع �سيالة، فيما تلقى 
ات�سال من اجلرندي .
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بايدن على حلم املغرب ويرتاجع عن قراره ب�ساأن ما 

ي�سمى بـ«مغربية ال�سحراء«.
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اأ�سئلة �سرورية

التنوير بني ثنائية 
الدين والفل�سفة

�س2+3 انعقاد جمل�س الوزراء و التوقيع على قانون املالية و اإ�سدار الد�ستور املعدل

الرئي�ض تبون ي�ستاأنف ن�ساطه ر�سميا اليوم
.          ا�ستقبل اأم�س رئي�س اأركان اجلي�س

ي�ستاأنف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
اليوم اخلمي�س ن�ساطه بعد عودته من رحلته 

اال�ست�سفائية باأملانيا برتاأ�سه اجتماع ملجل�س الوزراء 
يناق�س فيه مع حكومة عبد العزيز جراد العديد 
من امللفات منها التوقيع على قانون مالية 2021 و 

اإ�سدار الد�ستور املعدل.

بعد اأن اأظهرت ال�سنة االأوىل 
نقائ�سها

هل مير تبون
بقلم  :اح�سن خال�س اإىل اخلطة ب؟

  �ص9  �ص7

حركة فتح

 بني الفكرة وامل�سرية.. 
ت�ساوؤالت �سرورية

بقلم : �سالح عو�س

  �ص7
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تاأ�سي�ض" ا�سرائيل" 
ودورها التخريبي

بقلم : د. غازي ح�سني
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انعقاد جمل�س الوزراء و التوقيع على قانون املالية والد�ستور املعدل

الرئي�س تبون ي�ستاأنف ن�ساطه ر�سميا اليوم
.     ا�ستقبل اأم�س رئي�س اأركان اجلي�س

.    االطالع على حت�سريات حملة التلقيح �سد كورونا

ي�ستاأنف رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اليوم اخلمي�س ن�ساطه بعد عودته من رحلته اال�ست�سفائية 
باأملانيا برتاأ�سه اجتماع ملجل�س الوزراء يتناق�س فيه مع حكومة عبد العزيز جراد العديد من امللفات منها 

التوقيع على قانون مالية 2021 وكذا االطالع على حت�سريات ا�سترياد اللقاح ومبا�سرة حملة التلقيح 
للوقاية من فريو�س كورونا مطلع جانفي القادم اىل جانب العديد من امللفات االأخرى خا�سة تللك 

املرتبطة بال�ساعة او خمتلف االحداث ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية التي تعرفها اجلزائر .
باية ع 

عبد  اجلمهورية  رئي�س  ف�ضل 
ن�ضاطه  ا�ضتئناف  تبون  املجيد 
رحلة  من  عودته  بعد  مبا�رشة 
�ضهرين  دامت  التي  العالجية 
متخ�ض�س  اأملاين  مب�ضت�ضفى 
وزراء  ملجل�س  اجتماع  برئا�ضة 
قانون  التوقيع على  يتم خالله   ,
عليه  �ضادق  الذي   2021 مالية 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 
 , �ضاحقة  باأغلبية  بغرفتيه 
على  اجلمهورية  رئي�س  وبتوقيع 
احلياة  ينظم  الذي  القانون  هذا 
للبالد  واالقت�ضادية  املالية 
�ضي�ضبح القانون �ضاري املفعول 
جانفي  من  الفاحت  من  بداية 
اأن ي�ضتغل  القادم , ومن املمكن 
رئي�س اجلمهورية نف�س املنا�ضبة 
اجلديد  الد�ضتور  على  للتوقيع 
بتاريخ  عليه  اال�ضتفتاء  مت  الذي 

الفاحت من نوفمرب الفارط .
اجلمهورية  رئي�س  اجتماع 

�ضيكون  احلكومي  بالطاقم 
الرئي�س  فيها  يجدد  منا�ضبة 
بخ�ضو�س  وتوجيهاته  تعليماته 
والق�ضايا  امللفات  عديد 
ا�ضترياد  ملف  منها  امل�ضتعجلة 
كورونا  لفريو�س  امل�ضاد  اللقاح 
القليلة  ال�ضاعات  �ضيتم يف  الذي 
احلكومة  تطلع  كما   , القادمة 
اخر  على  اجلمهورية  رئي�س 
تلقيح  حملة  انطالق  ترتيبات 

عليها  �ضت�رشف  التي  املواطنني 
جلنة خمت�ضة متعددة القطاعات 
القادم  جانفي  مطلع  من  بداية 
ويف نف�س االطار �ضيطلع الرئي�س 
تعليماته  تنفيذ  مدى  على  تبون 
باملواطنني  التكفل  يخ�س  فيما 
االجتماعية  الفئات  وبع�س 
جائحة  من  املت�رشرة  املهنية 
ت�رشب  التي  كورونا  فريو�س 
البالد والعامل منذ اأكرث من ت�ضعة 

اأ�ضهر م�ضت .
اجلمهورية  رئي�س  ان  يذكر 
اخر  تراأ�س  تبون  املجيد  عبد 
بتاريخ  الوزراء  ملجل�س  اجتماع 
بعدها  لعلن   , الفارط  اكتوبر   4
كورونا  بفريو�س  ا�ضابته  باأيام 
ونقله فيما بعد للعالج يف اأملانيا 
عن  يتابع  تبون  الرئي�س  وظل 
وي�ضدى  البالد  يف  الو�ضع  كتب 
للحكومة  وتوجيهات  تعليمات 
اكده  ما  امل�ضوؤوليني وهو  وباقي 
عرب  ن�رشه  الذي  الفيديو  يف 
�ضفحته الر�ضمية مبوقع التوا�ضل 
فيه  طمان  و  توتري  االجتماعي 
املواطنني على �ضحته والتزامه 
التزاماته  تنفيذ  مبوا�ضلة 
مل�رشوع  والتح�ضري  االنتخابية 
اأ�ضدى  كما   , االنتخابات  قانون 
االول  للوزير  تعليمات  الرئي�س 
ا�ضترياد  اجراءات  يف  بال�رشوع 
اللقاح اجلديد والتح�ضري حلملة 
تلقيح املواطنني من وباء كورونا 

بداية جانفي القادم .

بعد عودة الرئي�س اإىل اأر�س الوطن 

قرارت هامة وحركة تغيري 
يف اأغلب القطاعات 

امل�ضتوى  رفيعة  م�ضادر  اأ�رشت 
اأكرث  �ضتكون  اأن بداية �ضنة 2021 
على  �ضواء  �ضابقتها  من  حرارة 
اجلانب  اأو يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى 
يحيل  �ضوف  الق�ضائي  الذي 
وامل�ضوؤولني  الوالة  من  الع�رشات 
اإىل  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  املتورطني 
يف  �ضلوعهم  العدالة بعدما تبني 
ونهب  الوظيفة  ا�ضتغالل  �ضوء 

املال العام .
ال�ضيا�ضي   املجال  فعلى م�ضتوى 
عبد  الرئي�س  يتخذ  Hن  ينتظر 
بعد امل�ضادقة على  تبون  املجيد 
2021  وتراأ�س  وميزانية  الد�ضتور 
الأخذ  قرارات  الوزراء  ملجل�س 
�ضامني   م�ضوؤولني  حق   هامة  يف 
تبني  بع�ضهم  اإقالة  خالل   من 
داخل  الفو�ضى  �ضلوعهم  يف 
جهات  مع  بالتن�ضيق  الوطن 
اأجنبية , كما من املنتظر اأن  يتم 
االإعالن عن تغيريا حكوميا وا�ضع 
الوالة  م�ضتوى  على  بتغيري  مرفق 

اإىل حركة  والدوائر باالإ�ضافة 
واملوؤ�ض�ضات  الق�ضاء  �ضلك  يف 
موؤ�ض�ضات  بينها  من  العمومية 
اإعالمية كربى, كما �ضيتم االإعالن 
م�ضبقة  ت�رشيعية  انتخابات  عن 

تتبعها انتخابات حملية مبا�رشة .
املنتظر  من  اآخر  جانب  من 
ملفات  الإحالة  بداية  تكون  اأن 
االقت�ضادي  على القطب  الف�ضاد 
وزير  ملفات  مقدمتها  يف 
لوح  الطيب  االأ�ضبق  العدل 
و�ضوء  ف�ضاد  ق�ضايا  يف  املتورط 
على  وال�ضغط  الوظيفة  ا�ضتغالل 
العدالة  باالإ�ضافة اىل ملف ال�ضوار 
املحاكم  بناء  وملف  االلكرتوين 
واملجال�س الق�ضائية , كما �ضيكون 
ملف الثقافة حا�رشا باإحالة ملف 
خليدة تومي على املحاكمة ,وكذا 
ا�ضتكمال التحقيق يف ملف الوزير 
كما   , ميهوبي  الدين  عز  ال�ضابق 

�ضيتم  فتح ملفات قطاع الرتبية .
حممد بن ترار 

رئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة لـ"الو�سط":

�سرورة تهدئة اجلبهة الجتماعية و فتح حوار �سيا�سي  
�سنذهب اإىل تغيري حكومي و حركة يف �سلك الوالة 

الوطني  البناء  حركة  رئي�س  اأكد 
عبد القادر بن قرينة يف حوار خ�س 
به جريدة »الو�سط« اأن حزبه معني 
املقبلة  الت�سريعيات  و  باملحليات 
اجلمهورية  رئي�س  عنها  اأعلن  التي 
عن  عرب  حني  يف  تبون،  املجيد  عبد 
اجلمهورية  رئي�س  بعودة  ارتياحه 
جديدة  انطالقة  باعتبارها 
نحو  اجلزائريني  م�سار  ال�ستكمال 

اجلزائر اجلديدة.

رئي�س  عودة  تلقيتم  كيف  اجلمهورية عبد املجيد تبون ؟ .    

له  ونتمنى  ال�ضالمة  على  اهلل  نحمد 
حالة  بارتياح  ون�ضجل  العافية,  دوام 
تكون  اأن  ,نتمنى  العام  االطمئنان 
م�ضار  ال�ضتكمال  جديدة  انطالقة 
اجلزائريني نحو اجلزائر اجلديدة, نحن 
يف حركة البناء الوطني �ضجلنا  بارتياح 
كبري عودة رئي�س اجلمهورية اجلزائري 
 , هلل  احلمد  و  املر�س  من  تعافيه  بعد 
ن�ضاأله تعاىل اأن يتم عليه العافية و على 
الرئي�س و�ضعت  جميع املر�ضى, عودة 
الذين  املغر�ضني  و  حد  للم�ضككني 
وطني  م�ضعى  كل  يف  الت�ضكيك  تعودوا 
مهما كان , و ظهوره كان حاجة وطنية 
يف وقت تتعر�س فيه اجلزائر لتهديدات 
اأجنبية  حلملة  و  حدودها  على  كربى 
تقودها  م�ضبوقة  غري  رمبا  م�ضعورة 
تريد  والتي  احلاقدة  االأطراف  بع�س 

النيل من ا�ضتقرارها و �ضيادتها.

امل�ستعجلة  امللفات  .     ماهي 
التي تنتظر رئي�س اجلمهورية ؟

الكثريمن امللفات من املتوقع اأن يحركها 
ثقيلة  منها  اجلمهورية,ملفات  رئي�س 
واأمنية  �ضيا�ضية  و  اجتماعية  و  اقت�ضادية 
 , الوطنية  بال�ضيادة  اأجنبية  حتر�ضات   ,
جائحة كورونا خلفت و�ضع اقت�ضادي ه�س 
و�ضعب كما اأن  موؤ�ض�ضات الدولة هي غري 
املجال�س  بغرفتيه  الربملان  �ضواء  متثيلة 
البلدية اأوالوالئية ال متثل االإرادة ال�ضعبية, 

وينتظر من الرئي�س تنظيم ت�رشيعيات 
قانون  تعديل  م�ضبقة,و  حمليات  و 
امل�ضتقلة  ال�ضلطة  قانون  ,و  االنتخابات 
اإجراءات  كذلك  و  االنتخابات,  ملراقبة 
فتح  و  االجتماعية,  اجلبهة  بتهدئة  تتعلق 
متتني  اجلبهة  اأجل  من  �ضيا�ضي  حوار 
املجتمعي  الن�ضيج  الداخلية,ومتا�ضك 
,والتي  للحوار  ,والدعوة  الفرقة  ونبذ 
غريها  قبل  ال�ضلطة  م�ضوؤوليته  تتحمل 
ال�ضبانية  للطموحات  ,واال�ضتجابة 
يف  املعلومة  يف  امل�رشوعة,وال�ضفافية 
اجلانب  يف  ال�ضيما  العام  ال�ضاأن  ت�ضيري 
اأن  املواطن  حق  من  والذي  االقت�ضادي 
يخاف على ثرواته ,و موؤ�ض�ضاته ,وم�ضتقبل 
اأجياله, وهو الزال يقف على حجم الف�ضاد 
رهيب  مايل  ف�ضاد  رافقه  الذي  ال�ضيا�ضي 
اإعادة  يجب  بعد , كما  ف�ضوله  تك�ضف  مل 
,و  احلكومية  الدوائر  من  عدد  يف  النظر 
التي الحظنا عجزوق�ضور يف اأداء مهامها 
يف الو�ضع ال�ضعب الذي تعي�ضه البالد ,كما 

كلمة  ت�ضمنتها  التي  بالتوجيهات  نرحب 
,و  الد�ضتوري  اخليار  با�ضتكمال  الرئي�س 
كخطوة  قريبا  االنتخابي  امل�ضار  تنفيذ 
التي  اال�ضالحات  اإىل  ت�ضاف  جديدة 
كل  يلغي  و  اجلزائري  ال�ضعب  لها  يتطلع 
نعتقد  اأننا  انتقالية,  مرحلة  تتبنى  دعوة 
تكون  ان  ميكن  ال  اال�ضالحات  تلك  اأن 
اإال يف  ثمارها  توؤتي  اأن  ناجحة وال ميكن 
لتج�ضيد  اإق�ضائي  غري  وطني  اإطارحوار 

تلك التعهدات و امل�ضاريع امل�ضتقبلية.
 

يعتزم  اجلمهورية  .     رئي�س 
هل  م�سبقة،  انتخابات  اإىل  الذهاب 

البناء معنية بذلك ؟
الت�رشيعيات  ,و  باملحليات  معنيون  نحن 
هذه  غمار  خلو�س  وجاهزون  املقبلة, 
املرحلة  دعاة  من  ل�ضنا  اال�ضتحقاقات, 
الرواق  يف  منخرطون  االنتقالية ,ونحن 
هو  بال�رشورة  لي�س  الذي  الد�ضتوري 
الطريق  هو  ,واإمنا  فقط  االأف�ضل  احلل 
عر�ضت  بل  الكوطة  من  ن�ضتفد  االآمن,مل 
علينا و رف�ضناها,و نرى اأن هذه املجال�س 
النظر  اإعادة  من  بد  ال  متثيلية  غري 
انتخابات  تنظيم  خالل  من  وحلها  فيها 
مع  الوطني دوما  البناء  م�ضبقة,حركة 
لالأمة  التمثيلية  للقوى  وطني  اإجماع  اأي 
ومن  اأنه  اإال  عليه,  نخرج  ولن  اجلزائرية, 
حيث املبداأ فاإن موقف اأنها مع اأي اإجماع 
اجلزائرية  لالأمة  التمثيلية  للقوى  وطني 
فاإن  املبداأ  حيث  من   , عليه  تخرج  لن  و 
موقفنا مل يتغري و�ضيبقى مع تقوية الدولة 

يف  ال�ضيادية  وموؤ�ض�ضاتها  اجلزائرية 
والنظم  اإطارالد�ضتور,وقوانني اجلمهورية 
الأي  رف�ضنا  نكرر  و  بها,  العمل  ال�ضاري 
مرحلة انتقالية تعيينية تفر�س و�ضاية عن 

االإرادة ال�ضعبية ».
تعليمات   اأ�سدى  الرئي�س 

 
    .

املكلفة  اللجنة  مع  للتن�سيق 
اجلديد  االنتخابات  قانون  بتحرير 
هي  ما  اأيام،   10 منه خالل  لالنتهاء 
يف  اإدراجها  يجب  التي  التعديالت 

قانون االنتخابات اجلديد؟

باإعداد  املكلفة  اللجنة  تبادر  اأن  ننتظر 
اخلا�س  القانون  م�ضودة  بتوزيع  القانون 
الع�ضوي  القانون  االنتخابي  بالنظام 
االنتخابات,  ملراقبة  امل�ضتقلة  لل�ضلطة 
توقيع  بعد  املقبل,  االأ�ضبوع  بداية  رمبا 
املالية  قانون  على  اجلمهورية  رئي�س 
تنبثق  القوانني  الأن  اجلديد,  والد�ضتور 
�ضيكون  حينها  اجلديد,  الد�ضتور  عن 
االنتخابات  قانون  يف  وراأي  موقف  لنا 
امل�ضتقلة  لل�ضلطة  الع�ضوي  والقانون 

ملراقبة االنتخابات.
املتابعني  من  العديد 

 
    .

وحركة  حكوميا  تعديال  يتوقعون 
يف �سلك الوالة، ما موقفكم ؟

حكومة  تغيري  اإىل  �ضنذهب  �ضك  دون 
هذه  و  قريبا,  الوالة  �ضلك  يف  حركة  و 
و  اجلمهورية  لرئي�س  االأ�ضا�ضية  مهام 
القطاعات  من  العديد  و  �ضالحياته,  من 

باأف�ضل  مهامها  باأداء  تقم  مل  و  م�ضلولة 
ال�ضحية والتي عا�ضتها  االأزمة  طريقة يف 
اأ�ضهر,حيث الحظنا  البالد منذ قرابة 10 
نتوقع  امل�ضوؤولني,  من  لعدد  هزيل  اأداء 
االأمل  احلكومي  التعديل  هذا  يعطي  اأن 
و  املواطنني  و  االجتماعيني  لل�رشكاء 
ال�ضيا�ضيني يف  ال�رشكاء  لكل  االأمل  يعطي 
اإيجاد ما ي�ضبون اإليه من رفاهية و حتريك 

ال�ضاحة ال�ضيا�ضية.
االنتقادات  من  العديد 

 
    .

ملراقبة  امل�ستقلة  ال�سلطة  طالت 
على  قادرة  غري  كونها  االنتخابات، 
االإ�سراف على اال�ستحقاقات املقبلة، 

ما راأيكم؟

االنتخابات  ملراقبة  امل�ضتقلة  ال�ضلطة 
قانون  اإعداد  يف  امل�ضاركة  يف  احلق  لها 
رئي�س  توقيع  ومبجرد  االنتخابات, 
ال�ضلطة  فاإن  الد�ضتور,  على  اجلمهورية 
حني  اإىل  انتقالية  مرحلة  تعي�س  احلالية 
قانون  عن  تنبثق  م�ضتقلة  �ضلطة  تن�ضيب 
القانون  ذلك  االنتخابية,  ال�ضلطة  ينظم 
االأ�ضا�ضية  وتوجهاته  مواده  ي�ضتمد  الذي 
من الد�ضتور اجلديد, ننتظر حتيله اللجنة 
راأينا  الإعطاء  املقبل  االأ�ضبوع  خالل  لنا 

 اإميان لوا�سفيه.

ملف
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ملفات ثقيلة تنتظر الرئي�س

توقعات بتغيري حكومي و حركة يف �سلك الولة 
الرئي�س ح�سم  تنتظر  التي  امللفات  اأهم  هذه  الدان:  •       اأحمد 

موقوتة  •       اأحمد �سادوق: امللفات االجتماعية قنابل 
للم�سككني حدا  و�سعت  الرئي�س  : عودة  بلعربي  •       كمال 

تنتظر رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون ملفات كثرية، اأولها توقيع قانون املالية 
ل�سنة 2021، اإ�سافة اإىل امل�سادقة على الد�ستور اجلديد واإ�سداره يف اجلريدة 
الر�سمية، فيما يرتقب اأن يخو�س الرئي�س تبون يف ملف االنتخابات التي اأمر 

مبراجعة قانونها فورا لالنتهاء منه يف اأقرب االآجال، ي�ساف له بحث التداعيات 
االقت�سادية واالجتماعية جلائحة كورونا على اجلزائر طيلة �سنة 2020.

اإميان لوا�س 

اعترب فاعلون يف ت�رصيحات للو�سط اأن العديد 
رئي�س  عودة  تنتظر  امل�ستعجلة  امللفات  من 
اجلديد  الد�ستور  اجلمهورية، يف مقدمتها 
وقانون املالية الذي يتعني اإ�سداره قبل بداية 
اإىل  الذهاب  توقعوا  حني  يف  اجلارية،  ال�سنة 

تعديل حكومي و حركة يف �سلك الوالة.
اأحمد �سادوق

امللفات االجتماعية ت�سكل 
قنابل موقوتة 

 اأكد اأحمد �سادوق يف ت�رصيح خ�س به جريدة 
تنتظر  امللفات  من  العديد  اأن  »الو�سط« 
الد�ستور  مقدمتها  يف  اجلمهورية،  رئي�س 
من  اأنه  الفتا   ،  2021 قانون ل�سنة  و  اجلديد، 
الناحية القانونية ال ميكن �رصف اي دينار من 
ميزانية  2021 اال بعد توقيع قانون املالية من 
طرف الرئي�س قبل نهاية ال�سنة املالية 2020 

.
و اأ�سار اأحمد �سادوق اأن حركة جمتمع ال�سلم 
اأبدت حتفظات كبرية على  الد�ستور اجلديد، 
يف  ال�رصوع  و  امل�رصوع  هذا  دعت  جتميد  و 
حوار حقيقي حول روؤية جتمع كل اجلزائريني 
و  االقت�سادية  و  ا�ستجابة  للتحديات  االأمنية 
ال�سيا�سية و االجتماعية ، باعتبار اأن الد�ستور 

اجلديد لي�س توافقي على حد قوله  .
و�سدد اأحمد �سادوق اأن ملف كورونا وتداعياته 
من  قرارات  حتتاج  اي�سا  اجلزائريني  على 
الرئي�س خا�سة يتزامن مع بداية توفري اللقاح، 
الفتا اإىل الكثري من امللفات االجتماعية تنتظر 
تدخل الرئي�س و ت�سكل قنابل موقوتة حقيقية 

اأن مل يتم اتخاذ قرارات عاجلة بخ�سو�سها.
كمال بلعربي

عودة الرئي�س طماأنت املواطنني 

التحرير  جبهة  عن  الربملاين  النائب  رحب 
عبد  الرئي�س  بعودة  بلعربي  كمال  الوطني 
اأن  معتربا  الوطن،  اأر�س  اإىل  تبون  املجيد 
املواطنني  نفو�س  االطمئنان يف  زرعة  عودته 
حاولوا  الذين  للم�سككني  حد  وو�سعت 

االإ�ستثمار يف ملف غيابه على حد قوله .
به  خ�س  ت�رصيح  يف  بلعربي  كمال  اعترب 
جريدة »الو�سط« اأن اأهم امللفات التي تنتظر 

رئي�س اجلمهورية هو تنظيم انتخابات حملية 
بتعديل  خطوته  مثمنا  م�سبقة،  وت�رصيعية 

قانون االنتخابات.
النظر  اإعادة  على  بلعربي  كمال  �سدد   و 
العزوف  بعد  خا�سة  االنتخابات  قانون  يف 
اال�ستفتاء  يف  ت�سجيله  ثم  الذي  االنتخابي 
فتح  الد�ستورميكن   »: قال  حني  يف  املا�سي، 
حوار و الذهاب اإىل تعديله ، االإ�سكال لي�س يف 
تطبيق  يف  لكن  اال�سكال  و  اجلديد  الد�ستور 

قوانني اجلمهورية »
اجلمهورية  رئي�س  اأن  بلعربي  كمال  اأكد  و 
مطالب بااللتزام بتعهداته 54 ،  يف حني طالب 
االقت�سادي ملعاجلة  ال�سق  بفتح  ور�سات  يف 
و  اقت�ساديا  دولة  بنا  للم�ساهمة  االختالالت 

اجتماعيا
علي ربيج 

ترتيب االأولويات من الناحية 
القانونية

اأن  ربيج  علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
امللفات التي تنتظر رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون ترتتب من حيث االأولويات من 
القانون  توقيع  اأن  الفتا  القانونية،  الناحية 
املالية هو اأحد امللفات امل�ستعجلة التي ال 

ميكن تاأجيلها.
اأكد علي ربيج يف ت�رصيح خ�س به »الو�سط« 
اإ�سدار  و  املالية  قانون  على  التوقيع 
تنتظر  التي  امللفات  اأهم  اجلديد  الد�ستور 
ح�سم رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون، 
اأن يدخل حيز  اأن الد�ستور ال ميكن  معتربا 

التنفيذ حتى ي�ستكمل حمطته القانونية.
علي  ال�سيا�سي  املحلل  توقع  حني  يف 
يف  وحركة  مرتقب  حكومي  تعديل  ربيج 
من  لعدد  الهزيل  االأداء  بعد  الوالة،  �سلك 
غياب  فرتة  الفتا  الدولة،  يف  امل�سوؤولني 
عمل  لتقييم  فر�سة  له  كانت  الرئي�س 
الكثري  و  ومراجعة  ال�سيا�سات  امل�سوؤولني 
�سدد  اأخرى،  جهة  من  القرارات  و  من 
تبون  املجيد  عبد  الرئي�س  اأن  ربيج  علي 
مطالب بااللتزام بتعهداته 54 التي تعهد بها 
تعطل  بعد  االنتخابية،خا�سة  حملته  خالل 

امل�ساريع واالإ�سالحات ب�سبب وباء كورونا
 

عبد الرزاق �ساغور
الذهاب اإىل تعديل حكومي حتمية 

ق�سوى

�ساغور  الرزاق  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
رئي�س  تنتظر عودة  امللفات  العديد من  اأن 
تبون، يف مقدمتها  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اإ�سدار الد�ستوراجلديد وقانون املالية الذي 

يتعني اإ�سداره قبل بداية ال�سنة اجلارية.
اعترب عبد الرزاق �ساغور يف ت�رصيح خ�س 
الرئي�س عبد  اأن عودة  »الو�سط«  به جريدة 
التي  االإ�ساعات  حدد  �ست�سع  تبون  املجيد 
و�سعيته  وا�سع حول  نطاق  على  تداولها  ثم 
الو�سع  حول  �ستطمئن  اأنها  كما  ال�سحية، 

ال�سيا�سي للبالد وتهدئة الطبقة ال�سيا�سية.
الرزاق  عبد  ال�سيا�سي  املحلل   و�سدد 
تعديل  اإىل  الذهاب  �رصورة  على  �ساغور 
املجيد  عبد  الرئي�س  عودة  فور  حكومي 
تبون، المت�سا�س غ�سب املواطنني من اأداء 

بع�س اأع�ساء الطاقم احلكومي.
 

عبد العزيز طرمول
انتخابات حملية و ت�سريعية م�سبقة

بن  العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اأكد 
طرمول رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
اأمال كربى  عليه  تعلق  انتخابه  عودته  منذ 
اجلزائرية  الدولة  بناء  طريق  على  وحيوية 
املتطلع اإليها ر�سميا و�سعبيا خا�سة بالداخل 

املرتبط برهانات حمورية واأ�سا�سية.
العزيز  عبد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
جريدة  به  خ�س  طرمول يف ت�رصيح  بن 
امللفات  من  العديد  اأن  »الو�سط« 
املجيد  اجلمهورية عبد  رئي�س  تنتظرعودة 
راأ�س  على  انتخابه  منذ  اأنه  تبون،الفتا 
الدولة اجلزائرية ،واالنتقال ل�رصعية د�ستور 
ميكن  على  معلقة  االآمال  تبقى  جديد، 
املوؤ�س�سات  �سمن  التحوالت  ت�سهده  اأن 
مقبلة  وهي  االنتخابية  خا�سة  املتعددة 
واملجال�س  الربملان  ،واأولها  التجديد  على 
التي  والوالئية  البلدية  االقليمية  املنتخبة 

من املفرو�س حلها قبل نهاية ال�سنة .
م�سوؤولية  اأن  طرمول  العزيزبن  عبد  قال  و 
اإىل  االإعداد  املجيد  تبون  عبد  الرئي�س 
حمليات و ت�رصيعيات م�سبقة ، �سوف حتتاج 
،والتح�سريات  املالحظات  من  الكثري  اإىل 
االأحزاب  تخ�س  قوانني  م�ساريع  ،وتقدمي 
تنا�سب  التي  االأر�سية  وتوفري  واالنتخابات 
لرئي�س  �سبق  وقد  ،والطموحات،  التطلعات 
املرحلة  للتح�سري  اأ�سار  اأن  اجلمهورية 
لتج�سيد  تعنيه  ما  بكل  اجلديدة  املقبلة 
يتطلب  مما   ، املفرو�سة  للتغيريات 
مل�سامني  واملدركة  الواعية  اال�ستعدادات 
العهد الفار�س ل�رصوطه وظروفه التاأ�سي�سية 
،واملوؤ�س�ساتية، واالأكيد اأن اجلهاز احلكومي 
العديد  اإدخال  وبعد  احلايل  والتنفيذي 
وزارات  وخلق  التنظيمية  االجتهادات  من 
جديدة �سمنتها توجيهات رئي�س اجلمهورية 

النتخابات  التطلعات  اإليها  ت�سبو  ما  ،هو 
واأ�سا�سا  والت�سورات  باملحتويات  تليق 
االوىل  بالدرجة  حملية  وطنية  لتنمية 
وال�سوق  االقت�ساد  حلاجيات  ت�ستجيب 
وتنظيم  واال�ستثمار  واملواطن يف العمل 
من  بالعديد  واملكبلة  املوروثة  االأو�ساع 

التحديات وامل�ساكل والعراقيل«.
و �سدد بن طرمول اأنه من اأهم امللفات التي 
بالرهان  متعلقة  تبون  الرئي�س  عليها  اأكد 
بالنظر  ومهامه  مكوناته  بكل  االأمني 
الوا�سعة  بحدودنا  حتيط  التي  التحيات 
مما  املتوقعة  االمنية  للمتغريات  اإ�سافة 
احلاالت،الفتا  لكل  اال�ستعداد  يتطلب 
الوطنية  التقاريراملتخ�س�سة  معظم  اأن 
والدولية توؤكد اأن اجلزائر تواكب التحوالت 
والع�سكري  االأمني  وجودها  دعمت  وقد 
يفر�سه  مبا  واملعريف ال�سو�سيوع�سكري 

الواقع املتاأزم مبنطقتنا احل�سا�س.
الفريق  حدود   »: املتحدث  اأ�ساف  و 
احلكومي احلايل يف النجاح �ستكون مرتبطا 
تعي�س  التي  االإقليمية  باجلماعات  حموريا 
من  البالد  ميز  ما  نتيجة  متاأزمة  مرحلة 
اأن  ، واالأكيد  �سيا�سي  ،وخما�س  حتوالت 
على  والرئي�س يف املراهنة  الدولة  جناح 
بناء موؤ�س�سات منتخبة تقوم على ال�سفافية 
االيجابية  واملناف�سة  والنجاعة  وامل�سوؤولية 
واالختيارات التي تليق برجال مرحلة ، وهو 
ومناهج  فل�سفة  عليه  توؤ�س�س  اأن  يجب  ما 
واالنتخابي،  كما  احلزبي  والن�ساط  العمل 
الطاقم  و�سط  النوعية  اال�سافات  اأن 
االأول  يدلل  الوزير  يراأ�سه  الدي  احلكومي 
وبو�سوح بالطموحات يف ك�سب وربح معركة 
القيمة امل�سافة ،املالية والطاقة واملناجم 
وال�سياحة  والفالحة  الطاقوي  واالنتقال 
كلها  واال�ست�رصاف،  و  املعرفة  واقت�ساد 
وتدعيم  الكثري  اإ�سافة  على  قادرة  رهانات 
املوارد املالية خا�سة واأن التحديات تتفاقم 

مع مرور الوقت«.
و اأكد املتحدث اأن االختياراالأف�سل واالأجنع 
لل�رصاكات االإقليمية والدولية هي من النقاط 

احل�سا�سة لتطوير ال�سيا�سات التنموية .
اأحمد �سواهلية 

قانون املالية و الدبلوما�سية 
االقت�سادية االأهم 

اأن  �سواهلية  اأحمد  االقت�سادي  اخلبري  اأكد 
االقت�سادية يف انتظار  امللفات  من  العديد 
على  امل�سادقة  الرئي�س، يف مقدمتها  عودة 
�سهده  و  ما  ال�سنة،  نهاية  قبل  املالية  قانون 
من التعرثات كالعجوزات املختلفة يف امليزان 
 ، الدولة  ملوازنة  االإيرادات  التجاري 
بقرارات  معاجلتها  �رصورة  على  م�سددا 

اقت�سادية  فعالة .
قال اأحمد �سواهلية يف ت�رصيح خ�س به جريدة 
الو�سط اأن :«  العديد من امللفات تنتظر عودة 
رئي�س اجلمهورية، على غرار قانون اال�ستثمار 
الذي ال يزال بطيء و ال ي�سهد حركية ، حيث 
مبا�رصة  اأجنبية  ا�ستثمارات  اأي  ن�سهد  مل 
يزال  ال  ال�سناعة  اأن  قطاع  كما  حملية،  اأو 
يعاين من الثقل الت�رصيعي،يف ظل تبني دفاتر 
�رصوط  مل حتفظ ال�رصوط العامة لال�ستثمار 
حتفيزات،  جتد  لن  ال�سناعات  من  فالعديد 
اأي  ن�ساهد  مل  كثريا  يعاين  ال�سناعة  قطاع 
عدم  املفرو�س  من  كان  و  جديدة  �سناعات 

ا�سافة ت�رصيعات اأخرى
تنتظر  ثقيلة  ملفات  اأن  املتحدث  و لفت 
الدبلوما�سية  ملف  غرار  على  الرئي�س  عودة 
على  التعرث  بع�س  �سهدت  التي  االقت�سادية 
لدينا م�سالح االقت�سادية  اأن  حد قوله، الفتا 
تنف�سل  اأن  يجب  التي  الدول  من  العديد  مع 
يجب  ال   »: قائال   ، ال�سيا�سية  امل�سالح  على 
االقت�سادي  عقدة يف اجلانب  ن�سع  اأن 
العالقات  قطع  ميكن  ال  ال�سوداء،  وملفات 
مع  االقت�سادية،م�ساحلنا  االقت�سادية 
اأنها  ،خا�سة  عليها  نحافظ  اأن  فرن�سا  يجب 
اأكرب مورد  االأوروبية  اآفاق يف ال�سوق  لنا  تفتح 
ال  التوتر  اأو  احلد  و  قطع   ، لها  زبائن  و  لنا 

يخمنا
و رافع �سواهلية الإ�سالح املنظومة امل�رصفية 
ي�سهل  مما  االأجنبية  بنوك يف الدول  فتح  ،و 
للم�ستثمرين من اإيداع العملة ال�سعب ، موؤكدا 
على �رصورة ت�سليط ال�سوء على ملف اإ�سالح 
التي  تقتل  الثقيلة  ال�رصيبية  املنظومة 
االقت�ساد ، مع مرافقة املوؤ�س�سات امل�رصفية 

و املوؤ�س�سات االقت�سادية.
املتحدث  قال  ذاته،  و يف ال�سياق 
اجلمهورية ملفات  رئي�س  ينتظر   »:
االقت�سادية  تتعلق  بالتن�سيق  القطاعات 
خا�سة اأننا فتحنا اأفاق ال�سوق االفريقية وما 
�سيتم امل�سادقة عليه من �سوق حرة بني الدول 
القطاعات االأخرى و  اإ�سافة اىل   ، االفريقية 
تن�سيطها على غرار قطاع املناجم والطاقات 
املتجددة و التو�سع يف قطاعات املحروقات 
موؤ�س�سات  ان�ساء  خالل  ال�سايف من  والنفط 
االقت�سادي  الركود  املحلية، يف ظل  الت�سفية 

العاملي«.

لالطمئنان على �سحته
الرئي�س زروال يت�سل 

بالرئي�س تبون
تلقى �سباح اأم�س، رئي�س اجلمهورية عبد 
املجيد تبون، مكاملة هاتفية من الرئي�س 
خاللها  من  له  عربرّ  زروال  اليمني  االأ�سبق 
عن �سعادته لعودته اإىل اأر�س الوطن �ساملا 
يف  وال�سداد  التوفيق  له  متمنيا  معافى، 
اجلديدة،  اجلزائر  بناء  م�سوار  موا�سلة 
اأخاه  اجلمهورية  رئي�س  �سكر  جهته  ومن 
النبيلة  م�ساعره  على  االأ�سبق  الرئي�س 

ومواقفه احلكيمة اخلادمة للوطن.

ملف
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كرمي  اجلمهورية  و�سيط  اأكد 
يون�س اأم�س الأربع�ء ب�مل�سيلة ب�أن 
لأجل  اأن�سئت  اجلمهورية  و�س�طة 
ال�سلبية  املظ�هر  على  »الق�س�ء 
على  الع�م  واملرفق  الإدارة  يف 
املح�سوبية  و  البريوقراطية  غرار 
لق�ء  يف  يون�س  والف�س�د«واأو�سح 
مع امل�سوؤولني املحليني و ممثلني 
ب�لقطب  املدين  املجتمع  عن 
اجل�معي جل�معة حممد بو�سي�ف 
اإىل  به�  ق�م  عمل  زي�رة  اإط�ر  يف 
هذه الولية ب�أن �سري املرفق الع�م 
�سلبية  مظ�هر  من  ي�سوبه  م�  و 
والف�س�د  البريوقراطية  يف  تتمثل 

واملح�سوبية »قد ح�ل دون التكفل 
درجة  اإىل  املواطنني  ب�ن�سغ�لت 
يف  يثق  ل  اأ�سبح  املواطن  اأن 

املرفق الع�م«.
و�س�طة  ب�أن  ال�سي�ق  ذات  واأكد يف 
اجلمهورية �ستتكفل مبح�ربة هذه 
الآف�ت اخلطرية و ذلك من خالل 
للمجتمع  احل�يل  الو�سع  درا�سة 
انت�س�ر  اإىل  اأدت  التي  والأ�سب�ب 
هذه الظواهر التي مت�س ب�ن�سج�م 
املجتمع على حد تعبريه  و اعترب 
ال�سيد يون�س اأن من خالل التن�سيق 
وجمتمع  اإدارة  من  ال�رشك�ء  مع 
ال�سعيدين   على  ومنتخبني  مدين 

�ستتمكن  الوطني  و  املحلي 
»بن�ء  من  اجلمهورية  و�س�طة 
جمتمع جديد«، مذكرا اأن مندوب 
حمل  يحل  »ل  اجلمهورية  و�سيط 
الوايل و ل املنتخب كم� اأنه لي�س 
حم�مي� و ل عون� لالإدارة بل يتمتع 

ب��ستقاللية«.
و األح و�سيط اجلمهورية ب�ملن��سبة 
التكفل  اأهمية  على  كذلك 
خ�سو�س�  املواطنني،  ب�ن�سغ�لت 
بحي�ته  عالقة  له�  التي  تلك 
ال�سي�ق:  هذا  يف  ق�ئال  اليومية 
»اإذا مل نربح املواطنني �سريبحهم 
الآخرون«، يف اإ�س�رة اإىل الأطراف 

الأجنبية التي تتغذى على م�س�كل 
ذريعة  منه�  وتتخذ  املواطنني 
يبقى  و  البالد   ا�ستقرار  لزعزعة 
يون�س  ال�سيد  ح�سب  املبتغى 
ت�سوده�  جديدة  جزائر  بن�ء  هو 
واملواطنة  الجتم�عية  العدالة 
رئي�س  به  تعهد  م�  وفق  احلقة 
املجيد  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
�رشع  الذي  برن�جمه  يف  تبون 
ذلك،  قبل   . ع�م  منذ  تطبيقه  يف 
بتد�سني  يون�س  كرمي  ال�سيد  ق�م 
لو�س�طة  املحلية  املديرية  مقر 
اجلمهورية ب�حلي الإداري لع��سمة 

احل�سنة. 

�سربي  اخل�رجية  وزير  اأجرى 
مع  ه�تفية  مب�حث�ت  بوق�دوم، 
نظرييه التون�سي عثم�ن اجلرندي، 
�سي�لة،  الط�هر  حممد  والليبي 

حول تطورات الأو�س�ع يف ليبي�.
للخ�رجية  منف�سلني  بي�نني  ووفق 
بوق�دوم  اأجرى  فقد  اجلزائرية 
فيم�  �سي�لة،  مع  ه�تفي�  ات�س�ل 

تلقى ات�س�ل من اجلرندي وتن�ول 
اخل�رجية  وزيري  بني  الت�س�ل 
»تطورات  والليبي  اجلزائري 
العملية  واآف�ق  ليبي�  يف  الأو�س�ع 
الأمم  تقوده�  التي  ال�سي��سية 

املتحدة«.
على  الت�أكيد  بوق�دوم،  وجدد 
مع  اجلزائر  وت�س�من  التزام 

حل  بلوغ  اأجل  الليبي من  ال�سعب 
بعيدا عن  لالأزمة  �سي��سي داخلي 
تطرقت  فيم�  اأجنبي  تدخل  اأي 
وزيري  بني  اله�تفية  املب�حث�ت 
اإىل  وتون�س  اجلزائر  خ�رجية 
حول  والت�س�ور  التن�سيق  »موا�سلة 
الدفع  وكيفية  ليبي�  يف  الأو�س�ع 
حل  لتحقيق  ال�سي��سية  ب�لعملية 

الليبي  ال�سعب  وحدة  يحفظ  دائم 
و�سي�دته«.

ق�دت  امل��سية،  الأ�سهر  وخالل 
فرق�ء  بني  و�س�طة  اجلزائر 
يف  �س�ركت  كم�  الليبية،  الأزمة 
اجل�ري  الع�م  برلني مطلع  موؤمتر 
لإنه�ء النزاع الليبي امل�ستمر منذ 

�سنوات

مرمي خمي�سة

يف  بويجرة  الدكتور  واقرتح 
اأن  »الو�سط«،  به  خ�س  ت�رشيح 
الرقمنة يف النتخ�ب�ت  اإدخ�ل  يتم 
على  �سديد،  وببطء  تدريجي� 
بن�رش  بداية  النطالقة  تكون  اأن 
دوري�  وحتيينه�  النتخ�بية  القوائم 
وا�ستحداث  الطرق،  مبختلف 
اأجل  الكرتونية من  انتخ�ب  بط�قة 
الأ�سوات  فرز  وتوثيق  التعريف، 
ن�رش  اإىل  ب�لإ�س�فة  وم�س�ركته، 
خمتلف التق�رير واملح��رش واإلزام 
ومط�بقته�  �سحته�  من  الت�أكد 
الو�سول  من  بعده�  لنتمكن  يدوي�، 

للم�ستوى املطلوب.
واأف�سح متحدثن�، يف �سي�ق مت�سل، 
اأنه ك�ن يرجو اأن ل تكون هن�ك اأي 
م�س�عي اأّي� ك�ن �سكله� ونوعه�، يف 
�سبيل تكري�س الت�سويت اللكرتوين، 
كون  حم�سة،  اأمنية  لأ�سب�ب  وذلك 
فع�لية  ن�سبة  اإىل  ت�سل  مل  العملية 
كبرية يف الع�مل من جهة، ولأ�سب�ب 
الإج�بة  اأهمه�  من  اأخرى،  كثرية 
على الت�س�وؤلت الت�لية حول م� اإذا 
موؤهلة  عندن�  الن�خبة  الكتلة  ك�نت 
هي  وهل  ؟  اللكرتوين  للت�سويت 
مزودة مب� يكفي من ر�سيد معريف 
وهل  ؟،  وا�ستعم�له�  ل�ستغالله� 
�سيكون الت�سويت من البيوت اأم من 

مك�تب القرتاع، خ�سو�س� واجلميع 
يعلم اأن م�س�ح�ت �س��سعة ل حتظى 
توفر  ن�سبة  واأن  الالزمة،  ب�لتغطية 
متدنية  عندن�  التغطية  خدم�ت 
اإىل  ن�هيك عن رداءة جودته، هذا 
ل  اللكرتوين  الت�سويت  اأن  ج�نب 
ب�لعك�س  بل  اأكرث  �سف�فية  ي�سفي 
ت�سويت  اإمك�نية  ظل  يف  مت�م�، 
التي  والروبوت�ت،  اخلبيثة  الربامج 
جتعل املواطنني ي�سككون يف �سحة 

ن�سب امل�س�ركة ونت�ئج الت�سويت.
يف  متخ�س�س  ب�حث  اأ�سغر  واأكد 
اأن �سم�ن  وطني�،  ال�سيرباين  الأمن 
الأمن  من  ومقبولة  مرتفعة  ن�سب 

املعلوم�تي يف الت�سويت اللكرتوين 
اأكرب التحدي�ت يف  يعترب ح�لي� من 
الوقت الراهن، كونه فر�سة ذهبية 
لله�كرز واملخرتقني على امل�ستوى 
الع�ملي، من اأجل اكت�س�ف الثغرات 
بتغيري  املت�جرة  بغية  وا�ستغالله� 
قواعد  مبحتوى  واللعب  النت�ئج 

البي�ن�ت وغريه.
على  بويجرة،  الدكتور  واأو�سح 
اأن  يجب  اأنه  مت�سل،  �سعيد 
وجنيب  التف��سيل،  كل  يف  نخو�س 
اإج�بة  الت�س�وؤلت  من  العديد  على 
مبن  بداية  ووافية،  ك�فية  تكون 
�سيتكفل ب�إدارة وت�أمني هذه العملية 

النظم  قوة  مدى  وم�  ؟  النتخ�بية 
والأجهزة امل�ستعملة و وفرة وكف�ءة 
كل  عند  الالزمة  الب�رشية  املوارد 
من الهيئة الق�ئمة على النتخ�ب�ت 
وعند اجله�ت املعنية به� ؟، وكيف 
�ستكون اآلية الطعون يف خمرج�ته� 
على �سبيل املث�ل ؟ اأم اأنه� �ستكون 
من امل�سلم�ت ول دليل م�دي واحد 
�سحته�،  على  جزئي�  ولو  يطمئن 
املهمة  التف��سيل  هذه  كل  وبت�يل 
جترب اجلزائر على اإدخ�ل الرقمنة 
وببطء  تدريجي�  النتخ�ب�ت  يف 
من  وتالعب  لف�س�د  تف�دي�  �سديد 

نوع جديد.

ثمن املدقق يف اأمن نظم املعلومات وال�سبكات، بويجرة عبد الرزاق، اأم�س، الت�سريحات 
الأخرية لرئي�س ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات، حممد �سريف، الذي ا�ستبعد فيها اإمكانية 

جلوء اجلزائر اإىل القرتاع عرب النرتنت، معتربااأنه قرارمنطقي وحكيم كوننا لزلنا بعيدين 
كل البعد عن مثل هذه الأمور،على اعتبار اأن اجلزائر حتتاج لإدخال الرقمنة يف النتخابات 

تدريجيا وببطء �سديد، حل�سا�سيتها وخطورة انعكا�ساتها على الو�سع ككل.

املحلل ال�سيا�سي، �سليم قاللة لـ«الو�سط«:

العالقات الدولية �ستتاأثر 
باختيار لقاح كورونا

نعي�س  العاملية لأ�سبحنا  ال�سحة  منظمة  •       لول 
ع�سر امربيالية الدواء

ك�سف املحلل ال�سي��سي و اخلبري 
الإ�ست�رشافية،  الدرا�س�ت  يف 
اأنن�  اأم�س،  �سليم،  حممد  قاللة 
مظ�هر  اإحدى  اليوم  نعي�س 
اأجل  من  ال�رشاع  جيو�سرتاتيجية 
اقتن�ء  ف�إن  وب�لت�يل  كورون�،  لق�ح 
يف  ال�سيني  اأو  الرو�سي  اللق�ح 
عن  اآخر  تعبريا  يعد  اجلزائر 
املنطقة،  يف  التوازن�ت  طبيعة 
يخفي يف طي�ته �رشاع� خفي� بني 
الكب�ر، ومنه على ال�سلط�ت العلي� 
وذك�ء  بحكمة  الت�رشف  البالد  يف 
تداعي�ت  وقراءة  املج�ل  هذا  يف 
خ�سو�س�  امل�ستقبل،  على  اليوم 
بو�سوح  بني  كورون�  فريو�س  اأن 
ب�ل�سي�دة  عالقة  له  الدواء  اأن 
الوطنية، وتك�لب احل��سل لقتن�ء 

لق�حه الن�جع يوؤكد ذلك.
يف  قاللة  الدكتور  اعترب  كم� 
ت�رشيح خ�س به يومية »الو�سط«، 
ف�سل  املمكن  غري  من  اأنه 
و  الدواء  عن  اجليو�سرتاتيجية 
م�س�ألة  لأن  الدولية،  ال�سي��سة 
امتدادا  �ستكون  اليوم  اللق�ح 
يُهيمن  َمن  حول  الأم�س  ل�رشاع 
اأم�  الع�مل،  يف  الدواء  �سوق  على 
ب�لن�سبة للدول املتخلفة اقت�س�دي� 
مب� يف ذلك الإفريقية ف�إنه� تع�ين 

من هيمنة الكب�ر على هذه ال�سوق، 
كو�سيلة  ا�ستخدامه�  و�سيتم 

لل�سغط يف جم�لت اأخرى.
مت�سل،  �سي�ق  يف  متحدثن�،  واأكد 
اجل�نب  عن  النظر  بغ�س  اأنه 
العالجي، �سوق الأدوية ب�سكل ع�م 
ي�سكل ره�ن� ا�سرتاتيجي� يف الع�مل 
واإذا  دولر،  ملي�ر  األف  قيمته  مب� 
والهند  ال�سني  اأن  �س�بق�  علمن� 
حتتكران يف ال�س�بق مب� ن�سبته 80 
ب�مل�ئة من اإنت�ج العن��رش الفع�لة 

يف الأدوية.
اأو�سح موؤ�س�س  وبهذا اخل�سو�س، 
ورئي�س مركز الدرا�س�ت التطبيقية 
وال�ست�رشاف يف اجلزائر، اأنه لول 
التي  الع�ملية  ال�سحة  منظمة 
براءات  على  تعديالت  اأدرجت 
اخرتاع الأدوية لتمكني دول الع�مل 
نعي�س  لأ�سبحن�  منه�،  الث�لث 
ع�رش امربي�لية الدواء، مت�بع� اأن 
الثمن  رخي�سة  اجلني�سة  الأدوية 
ال�سني  �سن�عته�  يف  تتفوق  التي 
واإل  ال�سدمة،  حجم  من  خففت 
لك�نت اأ�سع�ر الأدوية على العموم 
الكثري  بفعله�  تعجز  بلغت حدودا 
الدواء  توفري  على  البلدان  من 

ملواطنيه�.
مرمي خمي�سة

كرمي يون�س 

و�ساطة اجلمهورية  "للق�ساء على البريوقراطية و الف�ساد" 

بوقادوم اأجرى ات�سال مع نظريه الليبي

مباحثات مع �سيالة واجلرندي ب�ساأن ليبيا

مدقق اأمن نظم املعلومات وال�سبكات، بويجرة عبد الرزاق لـ"الو�سط":

ا�ستبعاد الت�سويت الإلكرتوين قرار منطقي وحكيم
�سديد اأن يتم ببطء  يجب  يف النتخابات  الرقمنة  •       اإدخال 

حتويل منزل ق�سى فيه اآخر ليلة اإىل مقهى

الأمري عبد القادر اجلزائري  
يهان مبدينة الغزوات 

الأمريعبد  موؤ�س�سة  ط�لبت 
وزارة  اإىل  مرا�سلة  الق�در يف 
للتحقيق  التدخل  املج�هدين 
الثقيل  العي�ر  من  ف�سيحة  يف 
اأق�سى  الغزوات70كلم  ببلدية 
وذلك  تلم�س�ن  ولية  غرب  �سم�ل 
ق�سى  الذي  املنزل  حتويل  اإثر 
ليلة  اآخر  الق�در  عبد  الأمري  به 
 )1847 ب�جلزائر)25/24دي�سمرب 
بعد اإم�س�ء مع�هدة ا�ست�سالمه اإىل 
مقهى بدعم من منتخبني �س�بقني 

ب�لبلدية  .
واأ�س�رت املرا�سلة اأن هذا امل�سكن 
مت  ،والذي  اأثري  كموقع  امل�سنف 
ترميمه من خالل تظ�هرة تلم�س�ن 
مببلغ  الإ�سالمية  الثق�فة  ع��سمة 
�س�همت  500مليون كم�  ب  يقدر 
البلدية مببلغ مم�ثل ليتم ا�ستكم�ل 
ترميمه وحتويله اإىل متحف بحكم 
اأهميته ليتف�ج�أ اجلميع بتحويله اإىل 
مقهى، حيث ت�س�ءل ع�سو املكتب 
حممد  الدكتور  للموؤ�س�سة  الوطني 
مب�ركي يف املرا�سلة املوجهة اإىل 
الأطراف  عن  املج�هدين  وزارة 
،ومنحت رخ�سة  جتراأت  التي 
ا�ستغالل موقع ت�ريخي اإىل مقره� 
�س�بق  ع�سو  اأقرب�ء  اأحد  ي�سريه� 
العهدة  للغزوات يف  بلدي  جمل�س 
نفوذه  ا�ستغل  والذي  ال�س�بقة 
اإىل مقهى غري  املتحف  ليحول 
للم�سكن  الت�ريخية  ب�لقيمة  مب�ل 
و رغم   ، الت�ريخية  ول رمزيته 
اإىل  ت�سعى  املج�هدين  وزارة  اأن 
الت�ريخية اإل  ال�سواهد  حم�ية 
ال�س�بق  من املجل�س  اأطراف�  اأن 
طم�سه�  حت�ول  الغزوات  لبلدية 

يف  معمق  حتقيق  بفتح  ،مط�لب� 
هذا امللف خ��سة واأن حتويل هذا 
يهدد  مقهى  اإىل  الت�ريخي  املعلم 
رواد  قبل  من  بطم�سه،وتخريبه 
�رشفت  الذي  الوقت  يف  املقهى 
وزارة الثق�فة ،والبلدية مب�لغ كبرية 
لت�ريخ  العتب�ر  لإع�دة  لرتميمه 
اجلزائري  الق�در  عبد  الأمري 
موؤ�س�س الدولة اجلزائرية احلديثة 
الذي اأهني مبدينة الغزوات و�سط 
�سمت ال�سلط�ت الولئية وامل�س�لح 
الأمنية لهذا العتداء ال�س�رخ على 
ي�ستوجب  الوطني م�  الكف�ح  رموز 
التدخل  املج�هدين  وزارة   على 
العتداء  هذا  منع  بغية  الع�جل 
لآخر  العتب�ر  واإع�دة  ال�س�رخ 
اجلزائرية  الدولة  ملوؤ�س�س  رمز 
تزال  ل  الذي  الق�در  عبد  المري 
�س�هدة  اإبراهيم  �سيدي  منطقة 
على  ق�سى  ،وكيف  كف�حه  على 
واأجه�س  الفرن�سي  اجلي�س  قوات 
مونت�ني�ك  اجلرنال  جي�س  على 
مت  حيث  حتفه هن�ك  لقي  الذي 
»اجلرنال  لتمجيد  مركزا  اق�مة 
مت   حني  مونت�ني�ك »ب�ملنطقة يف 
الق�در  عبد  الأمري  نخلة  تهمي�س 
اإبراهيم و املنزال  و موقع �سيدي 
الذي ق�سى فيه اآخر اأي�مه ،هذا وقد 
الذي  ال�رشاخ  العتداء  هذا  لقي 
التوا�سل  و�س�ئل  خمتلف  تن�قلته 
الجتم�عي على �سفح�ته� ا�ستي�ء 
عميق� م� ي�ستوجب على ال�سلط�ت 
،ومت�بعة  الق�سية  التدخل 
التي تقف وراء  ومع�قبة الطراف 

هذا  امل�سكل العوي�س .
حممد بن ترار



اخلمي�س 31 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ16  جمادى الأوىل   1442ه 24 �ساعة5

القانونية  اأكد مكتب اال�شت�شارات 
االأمريكي  »فوالي هوج« اأن اإعالن 
دونالد  واليته  املنتهية  الرئي�س 
املزعومة  ب«ال�شيادة«  ترامب 
للمغرب على ال�شحراء الغربية, ال 
مينح غطاء قانونيا لل�رشكات التي 
موارد  على  احل�شول  اإىل  ت�شعى 
ال�شحراوية  االأرا�شي  من  طبيعية 
املحتلة, باعتبار اأن نهب املغرب 
»غري  اأمر  ال�شحراوية  للرثوات 
للحقوق  انتهاكا  وي�شكل  قانوين« 
ال�شحراوي  لل�شعب  االأ�شا�شية 

مبوجب القانون الدويل. 
واأو�شحت ال�رشكة املتخ�ش�شة يف 
االإن�شان«  وحقوق  االأعمال  »عامل 
�شيا�شة   : عنوان  حتت  مقال  يف 
توقعات  نف�س  جديدة,  اأمريكية 
التي  ال�رشكات  االإن�شان:  حقوق 
ال�شحراء  من  بالتوريد  تقوم 
باحرتام  ملزمة  تزال  ال  الغربية 
»على  اأنه  الدويل«,«,  القانون 

الرغم من 
االعرتاف بادعاء املغرب ال�شيادة 
هذه  فاإن  الغربية,  ال�شحراء  على 
الدويل,  القانون  تخالف  ال�شيا�شة 
االإن�شان  حقوق  مبادئ  وتنتهك 
املعرتف بها دوليا, وال تغري التزام 
انتهاك  عدم  ب�شمان  ال�رشكات 
�شل�شلة  يف  واأن�شطتها  عملياتها 
لل�شعب  االإن�شان  حلقوق  التوريد 

ال�شحراوي«.
ن�رش  الذي   - مقالها  يف  و�شددت 
على املوقع االأمريكي املتخ�ش�س 
»جي دي �شوبرا« - على اأهمية اأن 
تاأخذ ال�رشكات التي ت�شتمد موارد 
اأو  الغربية  ال�شحراء  من  طبيعية 
تفكر يف احل�شول عليها من هذا 
حقيقة  االعتبار  بعني   , االقليم 
احتالل  اأن  مفادها  اأ�شا�شية 
املغرب لل�شحراء الغربية اأمر غري 
الدويل  القانون  مبوجب  قانوين 
ال�شدد,  هذا  يف  )...(واأ�شارت 
ا�شت�شاري  راأي  مبوجب  اأنه  اإىل 
العام  ــ   1975 عام  يف  �شادر  بارز 
اأرا�شي  املغرب  فيه  احتل  الذي 
ال�شحراء الغربية ــ ق�شت حمكمة 
فيه  لب�س  ال  ب�شكل  الدولية  العدل 
حق  اأي  لديه  لي�س  املغرب  باأن 
املنطقة,  يف  قانوين  اأو  تاريخي 
لالأمم  القانوين  امل�شت�شار  اأن  كما 
املتحدة, قد اأعلن �رشاحة اأن بيع 

املغرب ملوارد 
قانوين  غري  الغربية  ال�شحراء 
االأ�شا�شية  احلقوق  وينتهك 

لل�شحراويني. 
ي�شيف  ذلك,  على  وعالوة 
حمكمة  ق�شت  فقد  املقال, 
باأن   2016 عام  االأوروبية  العدل 
املربمة  التجارية  االتفاقيات 
واملغرب  االأوروبي  االحتاد  بني 

التي  املنتجات  على  تنطبق  ال 
ال�شحراء  عليها من  يتم احل�شول 
الغربية الأن املغرب ال يتمتع بحق 

قانوين يف االإقليم.
ذات  يو�شح  ذلك,  على  وبناء 
ترامب  �شيا�شة  فاإن  امل�شدر, 
الغربية  ال�شحراء  بخ�شو�س 
وتنتهك  الدويل,  القانون  تخالف 
املعرتف  االإن�شان  حقوق  مبادئ 
بها دوليا, وال تغري التزام ال�رشكات 
عملياتها  انتهاك  عدم  ب�شمان 
واأن�شطتها حلقوق االإن�شان لل�شعب 
مت  اإذا  ما  حال  ويف  ال�شحراوي, 
املغرب  حكومة  مع  عقد  اإبرام 
ل�رشاء املوارد الطبيعية لل�شحراء 
�شيكون  العقد  هذا  فاإن  الغربية, 
مبوجب  قانوين  غري  ذاته  حد  يف 

القانون الدويل. 
جتاري  ن�شاط  اأي  تقييم  وخالل 
الغربية,  بال�شحراء  مرتبط 
مريزا  واإيزا  �شميث  جار  ي�شيف 
على  ,ينبغي  املكتب  ذات  من 
اهتماما دقيقا  اأن تويل  ال�رشكات 
للمبادئ التوجيهية لالأمم املتحدة 
وحقوق  التجارية  االأعمال  ب�شاأن 
االإن�شان, باعتبارها االإطار الدويل 
م�شوؤوليات  يحدد  الذي  االأ�شا�شي 
باحرتام  يتعلق  فيما  ال�رشكات 
حقوق االإن�شان, كما اأن املمار�شات 
العاملية لالأمم املتحدة تو�شح اأن 

ال�رشكات ملزمة 
حلقوق  انتهاكات  ارتكاب  بتجنب 
وتدعو  فيها,  االإ�شهام  اأو  االإن�شان 
ال�رشكات اإىل بذل العناية الواجبة 
املحتملة  االأ�رشار  ملنع  الفعالة 
احلقوق  باأ�شحاب  تلحق  قد  التي 
االأمم  �شيا�شات  اإطار  وي�شع 
املتحدة  معايري لتحديد العالقة 
واالأ�رشار  ال�رشكات  اأن�شطة  بني 
عن  ف�شال  االإن�شان,  بحقوق 
خماطر حقوق االإن�شان املرتبطة 
ذات  ي�شيف  االأن�شطة,  بهذه 

امل�شدر.
املعايري,  هذه  اإىل  وا�شتنادا 
لرثوات  م�شدرة  �رشكة  اأي  فاإن 
حتتلها  التي  الغربية  ال�شحراء 
خماطر  تواجه  �شوف  املغرب 
تواجه  وقد  ب�شمعتها  مت�س  كبرية 
اأي�شا حتديات قانونية اإذا ت�شببت 
حقوق  انتهاكات  يف  عملياتها 
االإن�شان يف االإقليم اأو �شاهمت فيها 
اأو تاأكد وجود �شلة بها وبناء على 
االأمريكيان  ين�شح اخلبريان  ذلك, 
, ال�رشكات التي ت�شعى اإىل القيام 
باالأعمال جتارية يف املنطقة, اإىل 
مت�شقة  عملياتها  تكون  اأن  �شمان 
مع املعايري الدولية, واأن ال ت�شمل 
�شال�شل التوريد اخلا�شة بها التي 
يتم �رشاءها عرب املغرب, منتجات 

من ال�شحراء الغربية. 

مرمي خمي�سة

الربهومي  ماجد  الدكتور  واأف�شح 
»الو�شط«,  به  خ�س  ت�رشيح  يف 
اإىل  حمالة  ال  �شي�شعى  بايدن  اأن 
املغاربية,  املنطقة  يف  التهدئة 
عالقات  بناء  على  �شيحر�س  كما 
م�شريا  اجلميع,  مع  متوازنة 
لغاية  ت�رشيحاته  اأن  باملنا�شبة, 
يف  يذهب  لن  اأنه  تاأكد  اللحظة 
يف  �شلفه  فيه  ذهب  الذي  االجتاه 

ق�شية ال�شحراء.
ترامب  تعلق بقرار  فيما  اأما 
موؤخرا,  به  املحيطني  وت�رشفات 
تغري  لن  اأنها  متحدثنا  ك�شف 
خا�شة  حاليا,  امليدان  على  �شيئا 
و  اإقليمية  منظمات  هناك  اأن 
يف  تعرتف  العامل  يف  عديدة  دوال 
بوجود جمهورية  املقابل  الطرف 
جتاهلها  ميكن  ال  و  �شحراوية, 

من  نزوة  يف  ترامب  اأن  ملجرد 
عن  غياب  حلظة  يف  اأو  نزواته 
الوعي تراءى له �شيء ما, هذا دون 
ن�شيان اأن البولي�شاريو التي قاومت 
االحتالل اال�شباين ال ميكن جتاهل 

بقرارات  و  قلم  بجرة  وجودها 
اأحادية.

الدكتور  تاأ�شف  اأخرى,  جهة  من 
اأننا  كيف  الربهومي,  ماجد 
اأ�شبحنا نحل ق�شايانا يف املنطقة 

ال�شهاينة,  اإىل  باللجوء  املغاربية 
بع�شنا  على  بهم  لن�شتقوي 
اأن  يت�شور  ال  اأنه  معتربا  البع�س, 
التحرر  قادة  و  املنطقة  �رشفاء 
اإىل  نا�شلوا جنبا  الذي  بلداننا  يف 
يقبلون  امل�شتعمر  الإخراج  جنب 
نرهن  اأ�شبحنا  حيث  يح�شل,  مبا 
من  مغاربيني  مواطنني  م�شري 
الكيان  مع  بالتطبيع  جلدتنا  اأبناء 
طبعت  فاإذا  عدمه,  من  الغا�شب 
مل  اإذا  و  مغاربة  �شاروا  الرباط 
�شحراويني,  اعتربناهم  تطبع 
فئة  اإىل  ينتمون  ال  هوؤالء  كاأن  و 
ما  اأنه  باملنا�شبة  منوها  الب�رش, 
اأن  �رشاحة  املغرب  على  كان 
وي�شع  امل�شتنقع,  هذا  اإىل  ينزل 
املو�شع  هذا  يف  ال�شحراويني 
الذي ال يليق بهم كب�رش, و كاإخوة 
و  والتاريخ  العرق  و  الدين  يف  لنا 

وحدة امل�شري.

اأكد املحلل ال�سيا�سي ورئي�س املركز املغاربي للبحوث والدرا�سات والتوثيق يف تون�س، ماجد 
الربهومي، اأم�س، اأنه من الوارد جدا اأن يق�سي جو بايدن على حلم املغرب ويرتاجع عن قراره 
ب�ساأن ما ي�سمى بـ«مغربية ال�سحراء«، خا�سة و اأن الأخري دميقراطي وقد عرف عن الروؤ�ساء 
الدميقراطيني اأنهم اأكرث هدوء و حر�سا على حتقيق اأهدافهم بالقوة الناعمة، ولي�س بقوة 

ال�سالح و الت�سريحات امل�ستفزة و التهديدات كما يفعل اجلمهوريون، لكن يف كل احلالت �سواء 
تراجع بايدن اأو مل يرتاجع فاإن قرار ترامب ل معنى له، على اعتبار اأنه خمالف لل�سرعية 

الدولية الذي تفر�س اإجراء ا�ستفتاء يتعلق بتقرير امل�سري النهائي لل�سحراء الغربية.

تتم حماكمتهم يف مدينة الرباط املغربية

هروب جنود مغاربة من مواجهة 
املقاومة ال�سحراوية

ع�سو املر�سد املغربي ملناه�سة التطبيع،
اأبو ال�ستاء م�ساعف

نرف�س ف�سح املجال لرذيلة 
ال�سهاينة يف الأر�س املغربية

لبورتال  يومية  يومية  نقلت 
عن   اال�شبانية  ديبلوماتيك  
�شحراوية  ع�شكرية  م�شادر 
دقيقة  معلومات   , متطابقة 
مغربي  جندي   170 اأن  مفادها 
الع�شكرية  للمحاكم  تقدميهم  مت 
امل�شاركة  البع�س  رف�س  ب�شبب 
احلرب  من  االآخر  البع�س  وفرار 
يف ال�شحراء الغربية التي اندلعت 

منذ 13 نوفمرب املا�شي.
اأي�شا  امل�شادر  نف�س  واأفادت 
الذين  املغاربة  “اجلنود  اأن 
حماكمتهم  تتم  احلرب  من  فروا 
املغربية,  الرباط  مدينة  يف 
ويعي�شون يف ظروف مزرية ب�شبب 
التعذيب النف�شي واجل�شدي الذي 

يتعر�شون له ب�شكل يومي.”
الع�شكري  املتحدث  لنا  واأكد 
“الدرك  اأن  اأي�شا  ال�شحراوي 
امللكي املغربي وبعد تزايد عدد 
طوق  بو�شع  قام  الفرار  حاالت 
املغاربة  اجلنود  حلرا�شة  اأمني 
�رشبات  من  الفرار  من  ومنعهم 
اليومية  ال�شحراوي  اجلي�س 
تخندقاتهم  ت�شتهدف  التي 

وجحورهم.”
ت�شرب هذه التطورات واملعلومات 
غري  ات  تغريرّ وجود  اإىل  بو�شوح 
بداأت  املغربي,  للنظام  �شارة 
خالل  من  تظهر  مالحمهما 
اجلي�س  �شفوف  يف  الغليان 
املغربي وحاالت التمرد والفرار.

املغربي  املر�شد  ع�شو  اأكد 
ال�شتاء  التطبيع,اأبو  ملناه�شة 
مع  التطبيع  تربير  اأن  م�شاعف, 
بامل�شلحة  ال�شهيوين  الكيان 
الوطنية للمملكة يتجاوز »احلدود 
املتعارف عليها �شيا�شيا و اأخالقيا 
م�شددا على اأن العالقات مع الكيان 
ا�شرتاتيجي  تهديد   « ال�شهيوين 
,وقال  باملغرب«  الداخلي  لالأمن 
جلبهة  ال�شيا�شية  االأمانة  ع�شو 
باملغرب,  االح�شان  و  العدل 
�شفحته  على  له  م�شاهمة  يف 
التوا�شل  مواقع  على  الر�شمية 
حول  فاي�شبوك«,   « االجتماعي 
للتطبيع  اال�شرتاتيجية  املخاطر 
على املغرب,اأن » املهرولون وراء 

�رشاب الوعود الوهمية, 
التطبيع  واإعالنات  التفاقيات 
يجب اأن يعلموا اأن بالدنا املغرب 
اأ�شبحت اليوم حمفوفة مبجموعة 
اال�شرتاتيجية,  املخاطر  من 
املجتمعي,  ن�شيجنا  تهدد  التي 
وازدهارنا  االأمني  وا�شتقرارنا 
ومن  االأخالقي  وبنياننا  التنموي, 
التطبيع   « اأن  املخاطر,  هذه 
لالأمن  ا�شرتاتيجي  تهديد 
 « مت�شائال  باملغرب«,  الداخلي 
متى كان الكيان ال�شهيوين تاريخيا 
دولة �شالم ومتى التزم باتفاقية اأو 
معاهدة اأو قرار من قرارات االأمم 
املتحدة, بل ظل م�شدر احلروب 

والنزاعات واجلرائم؟«
»التطبيع  اأن,  النا�شط  واأبرز 
النخب  من  جديد  جليل  �شناعة 
,واالقت�شادية  ال�شيا�شية  املغربية 
للق�شية  املغاربة  لوفاء  املتنكرة 
الفل�شطينية وثوابتها, والتي بداأت 
امل�شلحة  با�شم  بع�شها  خطابات 
املتعارف  تتجاوز حدود  الوطنية 

عليه اأخالقيا و�شيا�شيا«. 
م�شاعف,  ال�شتاء  اأبو  واعترب 
للن�شيج  فظيع  اخرتاق  »التطبيع 
الداخل  من  يفجره  املجتمعي, 
ويثري النزعات العرقية واجلغرافية 
ذات  يف  م�شتدال,  والقبلية«, 
ال�شياق, ب« من�شات الق�شف التي 
الوجدان  ثوابت  ت�شتهدف  بداأت 
الراف�شة  وثقافته  املغربي 

ال�شهيوين,  الكيان  مع  للتطبيع 
»املواد  زادت-ح�شبه-  حيث 
املتداولة اإعالميا التي تفوح منها 

رائحة النعرة االنق�شامية«.
للهوية  م�شخ  التطبيع   « واأ�شاف, 
والقيم,   لالأخالق  واإف�شاد 
ال�شهاينة  لرذيلة  املجال  وف�شح 
املغربية  االأر�س  يف  واإف�شادهم 
ال�شياحة  با�شم  فيها  وعتورّهم 
اأنه  كما  املكذوب«,  والتعاي�س 
واحلريات  للحقوق  جديد  »خنق 
النظام  و  للمغاربة«,  االأ�شا�شية 
ذرعا  »ي�شيق  -ح�شبه-  املغربي 
للتطبيع  مناه�شة  وقفة  بتنظيم 
مكان,  اأي  يف  اأو  الربملان  اأمام 
واأجهزته  فيالقه  يجيرّ�س  وكيف 
لذلك«وتابع يقول, »التطبيع خطر 
وتزييف  والعقيدة,  الدين  على 
ن�رش  فبا�شم  وحقائقه,  للتاريخ 
�شيدر�س  والتعاي�س  الت�شامح  قيم 
لالأجيال وفلذات االأكباد ما يزيف 

وعيهم ويخلط 
عليهم  ويغ�شي  املفاهيم  عليهم 
وجرائمهم  ال�شهاينة  حقيقة 
لالأطفال  وقتلهم  فل�شطني,  يف 
والن�شاء وارتكابهم جلرائم احلرب 
واالإبادة  االإن�شانية  �شد  واجلرائم 

اجلماعية لل�شعب الفل�شطيني«. 
خماطر  عن  حديثه  يف  ويوا�شل 
خراب   « هو  قائال  التطبيع, 
وتخريب وهدم لالقت�شاد الوطني, 
خالل جتربة 40 عاما من �رشاب 
ما  ال�شقيقة  م�رش  مع  التطبيع 
يكفي من الدالالت واخلال�شات«, 
تهديد  التطبيع   « اأن  كما 
وا�شتمراريتها  للدولة  حقيقي 
وتهاوي  وقوتها,  وا�شتقرارها 
والقالقل  الت�شتت  قاع  يف  خطري 
ال�شتاء  ابو  واال�شطرابات«ونبه 
حول  م�شاهمته  ختام  يف  ع�شاف 
لتطبيع  اال�شرتاتيجية  املخاطر 
الكيان  مع  املغربي  النظام 
ال�شهيوين اىل اأن » التطبيع �رشاكة 
عن  وتغطية  احلرب  جرائم  يف 
االإجرام, و ال يعفي من اال�شرتاك 
التاريخية  امل�شوؤولية  ترتيب  يف 

والقانونية«. 

مكتب ال�ست�سارات القانونية الأمريكي  »فولي هوج«

اإعالن ترامب ل مينح غطاء قانونيا لنهب
 ثروات ال�سحراء الغربية

رئي�س املركز املغاربي للبحوث والدرا�سات يف تون�س، ماجد الربهومي لـ"الو�سط":

جو بايدن �سيق�سي على حلم "مغربية ال�سحراء"
اخلنوع م�ستنقع  اإىل  اله�سبة  اأعلى  من  نزوله  على  املغرب  •       �سيندم 
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2020 �سنة للن�سيان 

عام الف�ساد وكورونا والرئي�س و "اجلار ال�سيئ"
ت�ستعد �سنة 2020 لو�سع اأوزارها بعد �ساعات تاركة اأثارا عميقة يف باجلزائر والعامل على حد �سواء نظرا للأحداث الكبرية التي �سهدتها هذه 

ال�سنة عك�س ال�سنوات الأخرى ،حيث ميكن و�سف هذه ال�سنة ب�سنة احل�ساب والعقاب،ملا ميزته من انت�سار لوباء الكورونا الذي اأتى على كل �سيء و�سل 
املوؤ�س�سات ،وحركة النقل كما �سهدت هذه ال�سنة مر�س رئي�س اجلمهورية ومغادرته اإىل اأملانيا للعلج ملدة ثلثة ا�سهر قبل عودته �ساعات قبل نهاية 

ال�سنة ،يف حني عرفت ال�ساحة ال�سيا�سية حركية كبرية من خلل تعديل الد�ستور الذي جرى خلل �سهر نوفمرب املا�سي،اأما عن اجلانب الق�سائي فقد 
�سهدت �سنة 2020 متابعة روؤو�س الف�ساد واإنزال عقوبات قا�سية عليهم كما مت فتح ملفات كبرية اأطاحت بالعديد من الوزراء والإطارات يف اإطار مكافحة 

الف�ساد ،خا�سة يف ظل ا�ستحداث قطب خا�س مبحاربة الف�ساد واجلرائم القت�سادية مبحكمة �سيدي اأحممد.

حممد بن ترار

كورونا يق�سي على اأكرث 2700 
جزائري 

غرار  على    2020 �سنة  اجلزائر  �سهدت 
فريو�س  وباء  انت�سار  العامل  دول  باقي 
كورونا الذي انطلق  من والية البليدة ب05 
اإىل  لريتفع  فرباير  �سهر  اأواخر  حاالت 
98988 حالة  ح�سب اآخر اإح�سائيات وزارة 
ال�سحة كما ت�سبب يف وفاة 2745 مواطنا 
اطارات  منهم  الوطن   اأنحاء  من خمتلف 
يف  معروفني،و�ساهم  و�سيا�سيني  طبية 
 ، االجتماعية   والبنية  االقت�ساد  تفكيا 
جتاوزه  على  اجلزائر  عملت  والذي 
مبختلف الطرق ، حيث ت�سبب هذا الوباء 
وخارجيا  داخليا  النقل  حركية  �سبل  يف 
والثانويات  واملدار�س  اجلامعات  وكذا 
بالواليات  التجول  حظر  عن  ناهيك 
اآالف  ت�سبب يف فقدان  الذي  الوباء  ،هذا 
منا�سب ال�سغل ، دفع ال�سلطات اجلزائرية 
على جتنيد كافة اإمكانياتها للت�سدي للوباء 
عن طريق اقامة مراكز خا�سة ال�ستقبال 
جتندت  كما   ، بهم  والتكفل  املر�سى 
الطواقم الطبية و، حتى اجلمعيات ركبت 
التطهري،من  عمليات  يف  الدعم  موجة  
جانب اآخر عملة احلكومة اجلزائرية على 
لرتحيل  ا�ستثناءا   اجلوية  اخلطوط  فتح 
الدولة  خمتلف  من  رعاياها  واإجالء 
،يف  ،والعمال  ،والطلبة  االأ�ساتذة  خا�سة 
اأغلفة  اجلزائرية  الدولة  خ�س�ست  حني 
،من  للمت�رضرين  ،وم�ساعدات   مالية 
االإجراءات  الدولة  �سهلت  اآخر  جانب 
�سهادتي  فاألغت  واالأ�ساتذة  التالميذ  على 
وكذا  االبتدائية  املرحلة   لنهاية  التعليم 
تخفي�س  مع   ، املتو�سط  التعليم  �سهادة 
يف  امل�ستويات  لكافة  االنتقال  معدالت 
الدرا�سة  خانة  اجلامعات  دخلت  حني 
العمل  تقلي�س  كما  بعد،  عن  الرقمية 
املر�سى  اإعفاء  خالل  من  باملوؤ�س�سات 
لالأطفال  احلوامل،واحلا�سنات  ،والن�ساء 
باملدن  احل�رض  وفر�س  العمل  من 
،و�سائل  يف  الركاب  وتقلي�س  والبلديات 
بني  ما  ،واإلغائها  احل�رضية  النقل 
ي�سيطر  ال�سلل  الذي جعل  الواليات،االأمر 
على احلياة االقت�سادية التي تردت ب�سكل 

كبري.

الد�ستور اجلديد ومر�س الرئي�س 
وا�ستعادة »اجلماجم »

 2020 ل�سنة  ال�سيا�سية  احلياة  متيزت   
اال�ستفتاء  مقدمتها  ويف  هامة  باأحداث 
للجمهورية  اجلديد  الد�ستور  على 
لوعود  تنفيذا  جاء  الذي  اجلزائرية 
حملته  خالل  اجلمهورية  رئي�س 
االنتخابية ، حيث �سهدت حملة التعريف 
يف  كبريا  انق�ساما  اجلديد  بالد�ستور 
اجلزائري  ،وال�سعب  ال�سيا�سية  الطبقة 
كر�س  د�ستور  اأول  يعتربونه  من  بني   ،
عنها  الدميقراطية،ودافع  احلريات 
االأ�سا�سية  اللبنات  بتج�سيد  ،و�سمح 
يعتربه  من  والقانون،وبني  احلق  لدولة 
الدولة  ومقومات  باحلريات  م�سا�سا 
واالأمة االإ�سالمية ،حيث جرى االنتخاب 
يف ذكرى اأول نوفمرب والذي �سارك فيه 
23.7 من اجلزائريني ب�سفة دميقراطية 
ل�سالح  باملائة   66.8 مبوافقة  انتهت 
اعتربت   التي  االنتخابات  الد�ستور،وهي 
تاريخ  يف  �سفافية  االنتخابات  اأكرث  من 
هذه  �سهدت  اخرى  جهة  من   ، اجلزائر 
ال�سنة مر�س الرئي�س عبد تبون ونقله اىل 
املانيا للعالج يوم 2020/10/28 وهو ما 
جعل العديد من اأعداء اجلزائر ير�سمون 
الذي  واخلطر  مر�سه  عن  �سيناريوهات 
يتهدده ، ومنهم من طالب بفرتة انتقالية 
، وهي التكهنات التي �سقط يف املاء مع 
اأول ظهور للرئي�س قبل عودته  ومبا�رضة  

العمل على  اجراء تغيريات جدرية .
�سيا�سيا عرفت 2020  ا�سرتجاع رفاة 24 
االحتجاز  من  ون�سف  قرن  بعد  �سهيًدا 
الفرن�سي  اال�ستعمار  اأعدمهم  بعدما 
البالد،  ال�سعبية يف  الثورات  فرتة  خالل 
االإن�سان«  »متحف  من  نقلت  حيث 

اجلزائر  اإىل  بباري�س 
واإعادة  اجلزائر  اإىل 
دفنهم ما يعد  انت�سار 
من   ، خارجي  �سيا�سي 
فتح  مت   اأخرى  جهة 
حوار بني اجلزائر حول 
اال�ستعمارية  جرائمها 
امل�سرتك  والتاريخ 
ا�سرتجاع  وكذا 
الوطني  االأر�سيف 
ثالثة  ناحية  من   ،

من  العديد  وفاة   2020 �سنة  �سهدت 
الوزراء  رئي�س  يتقدمهم  ال�سيا�سة  رجال 
ال�سابق بلعيد عبد ال�سالم متبوعا بوزير 
بن  مو�سى  ال�سابق  واملو�سالت  الربيد 
حمادي الذي تويف مب�ست�سفى م�سطفى 
با�سا الذي نقل اليه من  �سجن احلرا�س 
وزير  تويف   ،كما  الكرونا  بوباء  متاأثرا 
زرهوين  يزيد  حممد  االأ�سبق   الداخلية 
ال�سعبي  احلراك  ورمز  املجاهد  وكذا 
خل�رض بورقعة ،والعديد من املجاهدين 

اآخرهم الوزير ال�سابق باغلي .

حماكمات الف�ساد تتوا�سل 

من  الع�رضات  فتح   2020 �سنة  �سملت  
من  العديد  بها  املتابع  الف�ساد  ملفات 
الرئي�س  عهد  يف  ال�سامني   امل�سوؤولني 
،ويف  بوتفليقة  العزيز  عبد  امل�ستقيل 
امللك  عبد  االأوالن  الوزيران  مقدمتهم 
ارتبط  اللذان  اأويحيى  واأحمد  �سالل 
تتكاثر  بداأت  ف�ساد  بق�سايا  ا�سمهما  
اأخر كما مت ت�سجيل  من �سهر اىل �سهر 
العديد من ملفات ف�ساد لرجال مقربني 
من الرئي�س بوتفليقة على غرار الطيب 
بلها�سم  الطيب  العام  ،واملفت�س  لوح 
ال�سابق  الوطني  االأمن  مدير  باالإ�سافة 
الوزراء  من  وجملة  هامل  الغاين  عبد 
،يو�سف  الغازي  حممد  غرار  على 
تومي،عبد  يو�سفي،عمارغول،خليدة 
الغني زعالن ،عبد القادر بوعزقي،عبد 
قا�سي  القادر  ،عبد  واعلي  القادر 
متازيرت،وهدى  ميلة  ،والوزيرتان 
يف  كربى  ملفات  فتح  مت  فرعون،كما 
الرتبية واال�ستماع  مقدمتها ملف قطاع 
وزارة  ،وملف  غربيط  بن  نورية  اإىل 
القطاع  وزير  اإىل  ،واال�ستماع  الثقافة 

مدام  ملف  ،وكذا  ميهوبي  الدين  عز 
قطب  ا�ستحداث  مت  ،كما  والعديد  مايا 
الف�ساد  ق�سايا  ملعاجلة  اقت�سادي 
با�رض  ،والذي  اأحممد  �سيدي  مبحكمة 
ووالة،كما  لوزارة  تقيلة  ملفات  فتح  يف 
النائب  حماكمة  ال�سنة  هذه  �سهدةت 
بهاء الدين طليبة ،وما ك�سفه من ق�سايا 
ب�رضورة  عجل  الذي  ال�سيا�سي  الف�ساد 
مت  كما   ، االنتخابات  قانون  مراجعة 

ولد  جمال  الت�سامن  وزراء  متابعة 
عبا�س،وال�سعيد بركات ومت ك�سف عملية 
اجلمعيات  طريق  عن  االأموال  تهريب 
مبراجعة  عجل  ما  ،واملنظمات،وهو 
متوينها  ،وطرق  اجلمعيات  قانون 
القطب  ا�ستحداث  �سمح  وقد  ،هذا 
املتخ�س�س يف فتح ملفات ثقيلة جتري 
فيها،ومن  التحقيق  االأمنية  امل�سالح 
جمهورية  ووالة  جدد  وزراء  جر  �ساأنها 
يتقدمهم والة وهران،ق�سنطينة ،تلم�سان 
،�سيدي بلعبا�س وغرداية ،االأمر الذي من 
�ساأنه اأن يثبت دولة احلق والقانون التي 
�ساأنها  ومن  اجلمهورية  رئي�س  بها  نادى 
الف�ساد   من  ال�سيا�سي  القطاع  تطهر  اأن 
والق�ساء  �ساملة  تنمية  بخلق  وتعجل  
اأمام  ال�سوا�سية  على املح�سوبية وخلق  
تفعل   ظل  يف  خا�سة   ، القانون  تطبيق 
عن  املدين  املجتمع 
باالأحياء  طريق اجلمعيات 

واملدا�رض واملدن  .

الن�ساط  الإرهابي 
واحلراك ال�سعبي  

والتهريب 

�سهدت 2020  ا�ستقراراأمنيا 
اأنحاء  كافة  على  كبريا 
وباء  كان  الوطن،فبقدرما 
العامل   على  وزرا  الكورونا 
ويف  اإيجابيات  به  كان 
يف  �ساهم  اأنه  مقدمتها 
االأمني  ا�ستقراراجلانب 
باجلزائر ، حيث توقف احلراك ال�سعبي  
يف نهاية افريل وحتول من حراك ال�سوارع 
اإىل حراك للتطهري واالأعمال اجلمعوية 
،من جانب اخر تراجع الن�ساط االإرهابي 
يف اجلزائر حيث متكنت عنا�رض اجلي�س 
االإرهابية  اجلماعات  منابع  من جتفيف 
مت  اأو  اأنف�سهم  قادتها  اأغلب  �سلم  التي 
 ، م�سرتكة  عمليات  يف  عليهم   الق�ساء 
على  التهريب  تراجع  اخرى  ناحية  من 

التهريب  ال�رضقية وجفت منابع  احلدود 
باحلدود الغربية نتيجة املخطط االمني 
الكبري الذي اأقامته الدولة اجلزائرية،يف 
حني بقيت بع�س الن�ساطات اخلفيفة على 
م�ستوى احلدود اجلنوبية  والتي ت�سدت 
لها م�سالح االأمن امل�سرتكة بالتعاون مع 

قيادة اجلي�س الوطني ال�سعبي .
هذا ورغم جهود قوات اجلي�س الوطني 
ال�سعبي وم�سالح االأمن يف مراقبة احلدود 
الهواج�س  اأكرب  اأحد  املخدرات  تبقى 
اأن  تهدد املجتمع اجلزائري،حيث  التي 
للكميات املحجوزة  والطرق  املالحظ 
امل�ستعملة يقف على اأنها حرب منظمة 
اجلزائر  �سد  املغرب  بارونات  قبل  من 
بلد  من  اجلزائر  حتويل  اإىل  تهدف 
عبوراإىل منطقة ا�ستهالك بفعل الكميات 
حتويلها  مت  ،والتي  املحجوزة  الكبرية 
من  جنوبه،اأكرث  اىل  الوطن  �سمال  من 
اإىل  الكميات املهربة  ارتفعت  هذا فقد 
ع�رضات االأ�سعاف، كما مت ك�سف طرق 
اعتمادا على  لتهريب املخدرات  جديد 
كميات  حجز  مت  حيث  بالبحر  الزوارق 
منها مبر�سى بن مهيدي هذا ،و ا�ستمرت 
املخدرات«  »حرب  من  اجلزائر  معاناة 

التي ت�ستهدف اجلزائر دولة و�سعبا  .
من جهة اأخرى عرفت �سنة 2020 اإرتفاع 
غادروا  الذين  احلراقة   لعدد  كبرية 
االأوربية  الدول  نحو  الوطنية  ال�سواحل 
اإىل  �سباين  طي�س  من  تطورت  والتي 
توقيف  بفعل  ،وذلك  عائلي  ا�ستثمار 
�سمن  والن�سوة  االأطفال  من  الع�رضات 
يف  املوت  قوارب  منت  على  عائالت 
غياهب  يف  املجهول  نحو  طريقهم 
من  العديد  ت�سجيل  مت  كما   ، البحار 
احلراقة،  �سفوف  يف  الغرق  حاالت 
العملية  يوقف  مل  ذلك  اأن  اإال  وتوقيف 
اأوربا  اإىل  احلراقة  عدد  من  و�ساعف 
 ، والغربية  ال�رضقية  بال�سواحل  خا�سة 
االأمرالذي اأرغم  قوات حرا�س ال�سواحل 
على املراقبة الدائمة ،والقيام بدوريات 

دائمة باملياه االقليمية .

.    منو الن�ساط الت�سامني ي�سهل عبور الأزمة
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من  �شك  دون  انطلق  قد  تبون  ويكون 
واليقني  اجلمعي  ال�شعور  خال�شة 
اإمنا  تنق�شي  التي  ال�شنة  باأن  امل�شرتك 
�شحلة  فاإجنازاتها  بي�شاء  �شنة  هي 
و�شعيفة ودون م�شتوى طموحات ال�شلطة 
ال�شعب  ف�شال عن بعدها عن طموحات 
وخارجه.  احلراك  يف  عنها  عرب  التي 
�شملت  وقد  كثرية  التعرث  مواطن  ولعل 
ال�شعيف  الإقبال  اأن  اإل  عديدة  جوانب 
بينته  وما  الد�شتورية  التعديالت  على 
نتائج ال�شتفتاء من �شعوبة اإقناع خطاب 
الأكرب  املوؤ�رش  ظل  للمجتمع  ال�شلطة 
جريئة  مراجعات  اإجراء  �رشورة  على 
اإي�شاله  وطريقة  ال�شلطوي  للخطاب 
الب�رشي املنوطة به عملية  ونوع املورد 
الإي�شال. ي�شاف اإىل الإخفاق ال�شيا�شي 
للتعديل الد�شتوري �شعوبة اإي�شال الوعود 
من  املت�رشرة  القطاعات  اإنعا�ش  ب�شاأن 
جراء اجلائحة اإىل مداها وبطء جت�شيد 
والتي  الإعالم  قطاع  يف  الإ�شالحات 
كانت �شمن الأولويات الق�شوى للربنامج 
الذي اأعلنه تبون ومت تاأكيده يف خمطط 

احلكومة.
الإخفاقات  وراء  وا�شحة  اأ�شباب  وثمة 
حكم  من  الأوىل  ال�شنة  �شهدتها  التي 
العوائق  اإىل  بالإ�شافة  اإذ  تبون  الرئي�ش 
ال�شحية،  الأزمة  م�شدرها  كان  التي 
عوائق  هناك  مو�شوعية،  عوائق  وهي 
ب�شوء  �شلة  ذات  اختاللت  وهي  اأخرى 
للرجال  املوفق  غري  والختيار  الت�شيري 
اآليات جت�شيد  والن�شاء ف�شال عن غياب 
واتباع  القرارات  وتنفيذ  ال�شيا�شات 
كل  جعل  مما  والتعليمات  التوجيهات 

منابر  من  املطروحة  والوعود  الأفكار 
وت�شيف  طيبة.  نوايا  جمرد  اخلطب 
ال�شلطة ممثلة يف الرئي�ش والوزير الأول 
عراقيل  وجود  يف  تتمثل  اأخرى  عوامل 
م�شدرها اأياد  متاآمرة على ال�شلطة بغية 
التثبيط وو�شع "احلواجز املزيفة" اأمام 
امل�شاعي التنظيمية والتنموية التي تبذل 
وقد  لتنفيذها.  م�شنية  جهودا  احلكومة 
تكون العوامل املذكورة غي�شا من في�ش 
والتي يربز بع�شها على ال�شطح وبع�شها 
الآخر يظل خفيا عن الراأي العام ويتعلق 
الإدارة  دواليب  يف  القائمة  بال�رشاعات 
على امل�شتويني املركزي واملحلي وهذه 
النتقايل  الو�شع  يف  طبيعية  ال�رشاعات 

الذي عا�شته الدولة خالل هذه ال�شنة.
ينتهي  اأن  لبد  النتقايل  الو�شع  اأن  غري 
والت�شيري  الإدارة  م�شوؤوليات  وتربز 
وتلك  واملحاباة  الولء  عن  بعيدا 
عن  بعيدا  ال�شعبي  بالتمثيل  املتعلقة 
بات  هنا  ومن  الذمم.  و�رشاء  التزوير 
الرجل  القرار  �شاحب  يجد  اأن  �رشوريا 
مداه  اإىل  قراره  يو�شل  الذي  املنا�شب 
برزت  وقد  املن�شود.  الهدف  به  ويبلغ 
الرئي�ش  غياب  مع  اأكرث  ال�رشورة  هذه 
نقائ�ش  عن  اأبان  الذي  مكتبه  عن  تبون 
ورداءة  الروؤية  الت�شيري و�شبابية  عدة يف 
ال�شيا�شية  والأزمة  املوؤ�ش�شاتي  الت�شال 
اأثارتها  والتي  معلنة  تكن  مل  ولو  احلادة 
املت�شلة  املعلومة  ب�شاأن  الرداءة  هذه 
اجلزائر  اأن  عن  ف�شال  الرئي�ش  ب�شحة 
الذي  ذاته  الركود  تعي�ش  اأن  اأو�شكت 
عا�شته اأثناء فرتة مر�ش الرئي�ش ال�شابق 
 6 من  يقرب  ما  دامت  والتي  الطويلة 

تبعته من رداءة يف امل�شهد  �شنوات وما 
ال�شيا�شي فانح�شار اأغلب ال�شلطات بني 
يدي رئي�ش اجلمهورية يف الد�شتور جعل 
عر�شة  الأخرى  واملوؤ�ش�شات  الهيئات 
حلظة  ينتظر  برملان  ظل  يف  لل�شلل 

التوديع.
اأعلن  التي  النتخابات  اأخريا  وتاأتي 
مطلب  خالل  من  �شمنيا  تبون  عنها 
املتعلق  القانون  اإعداد  يف  الإ�رشاع 
جانب  عن  لالإجابة  النتخابي  بالنظام 
مهم الفراغ الذي تعاين منه املوؤ�ش�شات 
ت�شكل  اأن  وينتظر  الد�شتورية  ال�شيا�شية 
النتخابي  بالنظام  املتعلقة  اخليارات 
من  قطاع  اإحلاح  اأمام  �شيا�شيا  جدل 
�شاملة  مراجعة  على  ال�شيا�شية  الطبقة 
اإنتاج  اإعادة  منع  اجتاه  يف  النظام  لهذا 
�شيطر  التي  للربملان  ال�شابقة  الطبعات 
التي  املجال�ش  ت�شكيلة  على  الف�شاد 
انبثقت عنها وهو مل يعد جمرد اتهامات 
الدين  بهاء  النائب  اعرتاف  اأمام  واهية 
طليبة بال�شبهات التي اكتنفت الرت�شيحات 

والنتخابات ال�شابقة. 
عودة  مع  اليوم،  املطلب  انتقل  لقد 
�رشورة  من  اجلزائر،  اإىل  تبون  الرئي�ش 
الرئي�ش  و�شع  حول  الغمو�ش  اإزالة 
م�شتقبل  على  وانعكا�شاته  ال�شحي 
مطالبة  اإىل  للبالد  ال�شيا�شي  الو�شع 
الرئي�ش تبون ذاته بجرعات اإ�شافية من 
اجلراأة يف اتخاذ قرارات ت�شب يف خانة 
تدارك  و�رشعة  للو�شع  اجلذري  التغيري 
العجفاء  ال�شنة  خالل  احلا�شل  التاأخر 
اآنفا  ذكرناها  التي  للعوامل  وال�شحلة 
وقد ت�شاف اإليها اعرتافات من اإطارات 

عليا يف الدولة باأن م�شوؤولني كبارا خانوا 
ثقة الرئي�ش تبون يف غيابه وتقاع�شوا يف 
غياب  عن  ف�شال  الأولية  اأدوارهم  اأداء 
اأن الدولة �شتعرف  اأوحى  املبادرة الذي 

ال�شلل الذي عرفته يف �شنوات ما�شية.
�شعبة  و�شعية  تبون  الرئي�ش  �شيواجه 
�شنة  ف�شي�شتهل  عدة  نواح  من  ومتاأزمة 
ال�شعبي  ال�شند  �شيا�شية بد�شتور �شعيف 
الذي تدحرج به اإىل جمرد وثيقة قانونية 
م�رشوعا  يحمل  د�شتورا  يعترب  اأن  بدل 
لذا  ال�شعبية.  ب�رشعيته  قويا  اإ�شالحيا 
فاإن اإجراء انتخابات ت�رشيعية يف ظرف 
اآثار  جراء  متاأزم  واجتماعي  اقت�شادي 
النتائج  اإىل  يف�شي  قد  ال�شحية  الأزمة 
ال�شيا�شية الهزيلة ذاتها التي اأف�شى اإليها 
�شيواجه  اأنه  كما  الد�شتوري.  ال�شتفتاء 
بالتحديات وعلى  مليئا  اقت�شاديا  و�شعا 
راأ�شها اإعادة ت�شغيل املاكنة القت�شادية 
بعد اأن اأنهكتها اجلائحة والعمل الدوؤوب 
اأعلن  التي  الأهداف  جت�شيد  اأجل  من 
للمحروقات  التبعية  تقلي�ش  وهي  عنها 
نهاية  يف  باملائة  الع�رشين  حدود  اإىل 
الت�شدي  ميكن  ل  حتديات   .2021 عام 
لها يف ظل الختاللت التي عرفتها �شنة 

 .2020
يتمنى  يزال  ل  تبون  الرئي�ش  كان  واإن 
املنق�شية  ال�شنة  من  بكثري  اأف�شل  �شنة 
يرتجم  اأن  منه  ينتظر  املجتمع  فاإن 
متنياته اإىل اأفعال والأيام القادمة كفيلة 
مدى  عن  وا�شحة  موؤ�رشات  باإعطائنا 
الرغبة يف التغيري �شمن اخلطة "ب" بعد 

اأن تعرثت اخلطة "اأ".

هل مير تبون اإىل اخلطة ب؟

يف كلمته املقت�ضبة بعد نزوله 
باملطار متنى الرئي�س عبد 
املجيد تبون اأن يكون عام 

العام  من  بكثري  اأف�ضل   2021
2020. ومل يقم تبون يف واقع 

االأمر اإال برتديد ما يتمناه 
اجلميع غري اأن الراأي العام 

الوطني ينتظر من الرئي�س ما 
هو اأف�ضل بكثري من التمنيات. 

وينتظر املراقبون اأن تكون 
فرتة العالج التي ق�ضاها 

باأملانيا بعيدا عن مقت�ضيات 
الت�ضيري اليومي ل�ضوؤون البالد 

قد مكنته من اأخذ الوقت 
الكايف الإعادة النظر يف �ضري 
العديد من امللفات العالقة 
التي تتطلب حالة تاأهب 
ق�ضوى ومعاجلات خا�ضة.

بقلم: اح�ضن خال�س

بعد اأن اأظهرت ال�ضنة االأوىل نقائ�ضها

كحركة   1897 عام  ال�شهيونية  ظهرت 
اإىل  اليهود  لتهجري  منظمة  عاملية 
فل�شطني واإقامة اإ�رشائيل فيها بدعم من 
الأمراء  واتباعهم من  ال�شتعمارية  الدول 
اأوروبا  دول  وو�شعت  العرب،  وامللوك 
كامبل  تقرير   1907 عام  ال�شتعمارية 
على  واملحافظة  العربية  الوحدة  لعرقلة 
يف  اإ�رشائيل  واإقامة  والتخلّف  التجزئة 

فل�شطني.
اتفاقية  وبريطانيا  فرن�شا  ووّقعت 
�شايك�ش-بيكو عام1916 لقت�شام امل�رشق 
العربي بينهما، واأعطت بريطانيا عام 1917 
وعد بلفور امل�شوؤوم وغري ال�رشعي للورد 
فل�شطني  يف  اإ�رشائيل  لإقامة  روت�شيلد 
العربية، ووافق جمل�ش احللفاء عام 1922 
حتت  فل�شطني  و�شع  على  رميو  �شان  يف 
بلفور،  وعد  لتحقيق  الربيطاين  النتداب 
على  الربيطاين  النتداب  �شك  وت�شّمن 
فل�شطني يف مادته الثانية تهيئة الأو�شاع يف 
فل�شطني لتاأ�شي�ش ا�رشائيل فيها، وطرحت 
جلنة التحقيق الربيطانية )جلنة بيل( عام 
1937 تق�شيم فل�شطني بني العرب واليهود 
الدخالء على فل�شطني والغرباء عنها حلل 
ح�شاب  على  اأوروبا  يف  اليهودية  امل�شاألة 

حقوق ال�شعب العربي الفل�شطيني.
اأملانيا  مع  ال�شهيونية  احلركة  ووّقعت 
النازية اتفاقية هافارا عام 1934 لرتحيل 
فل�شطني، ودعم  اإىل  واأوروبا  اأملانيا  يهود 
لتنظيف  ال�شهيونية  مع  التعاون  هتلر 
اإ�رشائيل  لإقامة  وتهجريهم  منهم  اأملانيا 
اأدولف  قول  بح�شب  العربية  فل�شطني  يف 
هتلر الذي يعتربه بع�ش املوؤرخني الأملان 
موؤ�ش�ش ا�رشائيل احلقيقي ب�شبب تهجريه 

ليهود اأملانياوالنم�شااإىل فل�شطني.
الأمريكية يف  املتحدة  الوليات  واأجربت 
الأع�شاء  الدول   1947 الأول  كانون   29
القرار  اتخاذ  على  املتحدة  الأمم  يف 
واأقاموا  التق�شيم،  بقرار  املعروف   181
با�شتغالل   1948 ايار   15 يف  ا�رشائيل 
معزوفتي الال�شامية والهولوكو�شت النازي 
الفل�شطيني  العربي  ال�شعب  اأنقا�ش  على 
وعروبة فل�شطني كقاعدة ثابتة لل�شهيونية 
قلب  يف  ال�شتعمارية  والدول  العاملية 
العربية  واملنطقة  العربي  الوطن 
وحليفة  ل�شعوبها  ومعادية  والإ�شالمية، 
للدول الغربية. و�شدر البيان الثالثي عام 
1951 من اأمريكا وبريطانيا وفرن�شا حلماية 
ا�رشائيل، وظهر دور ا�رشائيل الوظيفي يف 
�شعوب  مل�شالح  املعادي  العربي  الوطن 
القائد  اأمّم  عندما   1956 عام  املنطقة 
قناة  �رشكة  النا�رش  عبد  جمال  العربي 
الفرن�شية، فاتفقت  الربيطانية-  ال�شوي�ش 
مع  ال�شتعماريتني  وفرن�شا  بريطانيا 
ال�شوي�ش  حرب  تبداأ  اأن  على  ا�رشائيل 
العدوانية على م�رش يف 29 ت�رشين الأول 
1956 ثم ت�شرتك فيها لندن وباري�ش بعد 
48 �شاعة باأكذوبة حماية املالحة الدولية 
احتالل  واإعادة  امل�رشي  اجلي�ش  لتدمري 
الثاأر  ال�شتعمارية  فرن�شا  واأرادت  م�رش، 
لدعمه  النا�رش  عبد  جمال  الرئي�ش  من 
تاأميم  على  والق�شاء  اجلزائرية  الثورة 
باري�ش  وتعّهدت  ال�شوي�ش،  قناة  �رشكة 
النووي لإ�رشائيل يف  ببناء مفاعل دميونا 
اأحد  وزّوده  الفل�شطينية،  النقب  �شحراء 
كبار النازيني الأملان باليورانيوم امل�رشوق 
ف�شل حرب  واأّدى  املتحدة،  الوليات  من 

النفوذين  انح�شار  اىل  العدوانية  ال�شوي�ش 
ال�رشق  منطقة  من  والفرن�شي  الربيطاين 
الأمريكي  النفوذ  وحلول  الأو�شط 

حملهما.
يف  ايزنهاور  الأمريكي  الرئي�ش  واأجرب   
بداية عام 1957 ا�رشائيل على الن�شحاب 

من �شيناء وقطاع غزة.
يف  ا�رشائيل  موؤ�ش�ش  غوريون  بن  طرح 
بالتعاون  الطوق  حلف  اإقامة  الفرتة  تلك 
وبع�ش  واحلب�شة  اإيران  و�شاه  تركيا  مع 
الدول الأفريقية لت�شكيل حلف على �شكل 
طوق معاد للوحدة العربية وحركة التحرر 
الوطني العربية وفل�شطني و�شورية وم�رش 

ولبنان.
من  ال�شتينات  اليمنيةيف  الثورة  اندلعت 
اململكة  وتدخلت  الع�رشين،  القرن 
فهّب  املخلوع،  الإمام  لدعم  ال�شعودية 
القائد العربي جمال عبد النا�رش واأر�شل 
اجلمهورية  عن  دفاعاً  امل�رشي  اجلي�ش 

اليمنية الفتية.
ال�شعودية  الرئي�ش جون�شون  اإدارة  دعمت 
جلنة  و�شّكلت  املخلوع،  اليمن  واإمام 
اجلي�ش  ملواجهة  اأمريكية  �شعودية 
يف  ال�شعودية  ممثل  وطلب  امل�رشي، 
الأمريكي  املمثل  من  فهد  الأمري  اللجنة 
اأن  الأول1966  كانون  باجتماعها  فيها  يف 
توعز اأمريكا حلليفتها ا�رشائيل مبهاجمة 
قطاع غزة اأو �شورية لال�شتباك مع اجلي�ش 
الع�شكري  ال�شغط  لتخفيف  امل�رشي 
وكرر  اليمن،  يف  ال�شعودية  عن  امل�رشي 
بوثيقة  الطلب  هذا  ال�شعودي  امللك 
فاتفق  الأمريكي،  الرئي�ش  اإىل  اأر�شلها 
مع  جون�شون  ليندون  الأمريكي  الرئي�ش 

على  ا�شكول  ليفي  العدو  وزراء  رئي�ش 
عام  العدوانية  حزيران  حرب  اإ�شعال 
غزة  قطاع  ا�رشائيل  واحتلّت   ،1967
و�شيناء واجلولن وال�شفة الغربية مبا فيها 

القد�ش ال�رشقية.

اليهودي هرني كي�ضنجر

كان اليهودي هرني كي�شنجر اآنذاك يتوىل 
عندما  نيك�شون  اإدارة  يف  املنا�شب  اأهم 
بعد   1973 عام  ت�رشين  حرب  اندلعت 
للرئي�ش  التي فجروها  ووترجيت  ف�شيحة 
"ا�رشائيل"  اإنقاذ  نيك�شون، وقرر كي�شنجر 
املتحدة  الوليات  وا�شرتاك  الهزمية  من 
طريق  عن  مبا�رشة  احلرب  يف  الأمريكية 
قاعدة  من  بداأ  الذي  اجلوي  اجل�رش 
رام�شتات الأملانية وجزيرة لزور الربتغالية 
العدو  العري�ش، وجنح جي�ش  وحتى مطار 
الأقمار  �شور  من  مب�شاعدة  ال�رشائيلي 
ال�شناعية الأمريكية بفتح ثغرة الدفر�شوار 
قناة  من  الأخرى  اجلهة  على  والتقّدم 
اأنه  الفور  على  ال�شادات  واأعلن  ال�شوي�ش، 
اأن يواجه اأمريكا واتخذ خطاً  ل ي�شتطيع 
من  وطلب  ال�شوفييتي،  لالحتاد  معادياً 
للتقّرب  م�رش  مغادرة  ال�شوفييت  اخلرباء 
كرامة  وا�رشائيل على ح�شاب  اأمريكا  من 
وحقوق و�شيادة ال�شعب امل�رشي واجلولن 
اإىل  وتوّجه  التاريخية،  وفل�شطني  ال�شوري 
الكني�شت ووّقع اتفاقيتي الذعان يف كامب 
مع  ال�شالم  ومعاهدة   1978 عام  ديفيد 

العدو ال�رشائيلي يف العام 1979.
ودّمر العدو الإ�رشائيلي عام 1981 املفاعل 
الذري العراقي الذي بنته فرن�شا يف بغداد 

لالأهداف ال�شلمية.

تاأ�سي�س" ا�سرائيل" ودورها التخريبي يف الوطن العربي

د. غازي ح�ضني

ت�ضّكل "ا�ضرائيل" اخلطر 
الداهم على �ضورية واالأردن 

والعراق حتى املغرب 
العربي.واإ�ضرائيل اأم امل�ضاكل 

واملجازر واحلروب والفنت 
واالغتياالت والقتل وتدمري 
املنجزات واغت�ضاب االأر�س 
واملياه والرثوات.وي�ضتحيل 

االعرتاف والنعاي�س 
والقبول بهاوالتطبيع 

والتحالف معهاخيانة وطنية 
وقومية ودينية واإن�ضانية 

وقانونية.

التاريخ ال ين�ضى
اجلزء 01
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التنوير بني ثنائية الدين والفل�سفة
الإ�سالمي، عقب  التاريخ  من  ما  مرحلة  يف 
جمال�س  يف  القراآن"  "خلق  ق�سية  نقا�س 
العلم، التي بداأت يف ع�رص اخلليفة العبا�سي 
يف  وا�ستمرت  218هـ/833م  عام  "املاأمون" 
حفيد  مع  وانتهت  والواثق  املعت�سم  عهد 
املاأمون "املتوكل" عام 247هـ/861م، ا�ستد 
املعتزلة  وهما  املتحاورين  بني  اخلالف 

واأهل ال�سنة.
الجتاهني  بني  واخلالف  اجلدل  احتدام 
جتاوز مقيا�س املناظرة والنقا�س نحو و�سع 
مت فيه اللجوء اإىل قمع املخالفني و�سجنهم، 

بل وقتل بع�سهم.
الفل�سفة،  ُغيبت  اجلدل  هذا  توقف  حني   
الفكر  وبداأ  الجتهاد.   باب  اإغالق  ومت 
اأهم  من  والإ�سالمي مرحلة جديدة  العربي 
ثم  والتقليد  والتكرار  الأحادية  �سماتها، 
اجلمود. بغياب الفل�سفة اأ�سبح الفكر العربي 
والإ�سالمي يتيماً وفقرياً، دون ا�ستفزاز وبال 
وال�سكون،  الطماأنينة  لعدم  تدفعه  فل�سفة 

وجتربه على الن�سوج والتطور.
الدينية  املوؤ�س�ستني  كال  فر�ست   اأن  وما 
وال�سيا�سية هيمنتها على امل�سهد، مت تكفري 
الت�سييق  ع�رص  وبداأ  وزندقتها،  الفل�سفة 
وا�سطهادهم  والفال�سفة  املفكرين  على 
نحو  الإ�سالمية  الدولة  انزلقت  ثم  وقتلهم، 
وال�رصاعات  الديني،  ـ  الديني  التناحر  قاع 
املذهبية والفئوية التي اأدت اإىل �سعفها ثم 
انهيارها، وما اأعقب ذلك من نكو�س فل�سفي 
وارتداد فكري عميق، وف�سل علمي وح�ساري 
وانح�سار  الفل�سفة،  غياب  ب�سبب  مرعب، 
الظالم  �ساد  ثم  اجلديل.  التنويري  العقل 

واجلهل، وانت�رص الهراء حتى اللحظة.

�الن�ضد�د �لتاريخي �لتنويري �لعربي

كثري  التنوير يف  املرء جناح جتربة  يالحظ 
الوليات  يف  اأوروبا،  يف  الأر�س،  بقاع  من 
تركيا  و�سنغافورة، ويف  اليابان  املتحدة، يف 
ب�سورة  ف�سلت  لكنها  امل�سلمة،  الدولة  اأي�ساً 
معيبة يف ن�سختها العربية، و�سقط التنوير يف 

قعر الظالم العربي �سقوطاً مدحوراً.
العربي  التنوير  ف�سل  اأ�سباب  واأبرز  اأهم  من 
والإ�سالمي غياب النفتاح واحلريات الفكرية 
ب�سورة مطلقة. يف غياب احلريات والتعدد، 
غريها،  دون  املطلقة  احلقائق  حت�رص 
الواحدة  والعقيدة  املطلق،  الواحد  والفكر 
الواحد  والراي  الواحد  املذهب  املطلقة. 
ويتحكم  الواحد.  والذوق  الواحد  واللون 
والطائفة  الواحد  احلزب  العباد  رقاب  يف 
الواحدة والطاغي الأوحد. وبالتايل النتيجة 
ا�ستع�ساء وان�سداد فكري وتاريخي تعاين منه 
الأمتني الإ�سالمية والعربية منذ القرن الثاين 
ع�رص، بعد اأن فقدنا اآخر الفاحتني الفكريني 

العرب الفيل�سوف التنويري "ابن ر�سد".
نتيجة لأ�سباب متعددة من بينها قمع واإق�ساء 
�سمة  يكون  الذي  وال�ستبداد  املخالفني، 
والتناحر  ال�رصاعات  وبروز  الواحد  الراأي 
الإ�سالمية  الدويالت  تظهر  بداأت  القبلي، 
بالدولة  والطوائف  العربي،  امل�رصق  يف 

الإ�سالمية يف الأندل�س.
"788-974م"  املغرب  يف  الأدار�سة  ظهر 
 "909-800" اإفريقيا  �سمال  يف  والأغالبة 
"868-905م"  م�رص  يف  والطولونيون 
والأيوبيون يف م�رص وال�سام والعراق "1171- 
ال�سام  وبالد  م�رص  يف  واملماليك  1342م" 
1517م"   -1250" العربية  واجلزيرة  والعراق 
"1060-1147م" ثم  واملرابطون يف املغرب 
وغريهم  "1147-1269م"  اأي�ساً  املوحدون 
من الطوائف مثل دويالت الأندل�س "قرطبة، 

اإ�سبيلية، طليطلة، �رصق�سطة"

الغزو  نتيجة  العبا�سية  الدولة  �سقطت 
الإ�سالمي،  للعامل  "هولكو"  قيادة  املغويل 
وقتل  1258م  عام  بغداد  مدينة  و�سقوط 
اخلليفة العبا�سي "املعت�سم باهلل" مع ولديه 

بعد اأن هرب اإىل م�رص.
دمر املغول بيت احلكمة يف بغداد واإحراقه 

واإتالف اآلف الكتب واملخطوطات ملختلف 
ودمروا  وكيمياء،  وفلك  طب  من  العلوم 

املن�ساآت العمرانية لبغداد.
ثم قام "عثمان الأول بن اأرطغرل" بتاأ�سي�س 
1299م.  عام  العثمانية  الإ�سالمية  الدولة 
وبدًءا من العام 1512 اجتهت الدولة العثمانية 
ال�سلطان �سليم  العربي يف عهد  الوطن  نحو 
ال�سام  بالد  على  حكمها  وفر�ست  الأول، 
ا�ستمرت  والعراق.  وم�رص  واليمن  واحلجاز 

الدولة العثمانية لغاية العام 1923م.
بني  نفوذ  كمناطق  العربي  العامل  تق�سيم  مت 
الأوىل  العاملية  الدول املنت�رصة يف احلرب 
م�رص  نالت  اإيطاليا".  فرن�سا،  "بريطانيا، 
ال�ستعمار  دولة عربية عن  كاأول  ا�ستقاللها 
النفوذ  اأن  رغم   1922 عام  الربيطاين 
خم�سينيات  لغاية  مهيمناً  ظل  الربيطاين 
نالت   1971 العام  ويف  الع�رصين.  القرن 
ال�ستقالل  هذا  املتحدة  العربية  الإمارات 

كاآخر دولة.
اأبواب  اإغالق  مت  الإ�سالمي  التاريخ  يف 
الجتهاد من قبل اخللفاء والأمراء امل�سلمني، 
باهلل"  "املتوكل  العبا�سي  اخلليفة  بينهم  من 
اأن "ما قرره اخللف  847ـ861 م الذي اعترب 
ل يرف�سه ال�سلف". وكان املتوكل قد و�سل 
اإىل احلكم بعد ثالثة من اخللفاء بداأت معهم 
املعت�سم،  ثم  املاأمون،  ـ  القراآن  حمنة خلق 
ثم الواثق ـ وخالل تلك الفرتة كان املعتزلة 
ومريدون.  حمبون  لهم  مذهباً  اأ�سبحوا  قد 
ع�رص  يف  اأي�ساً  الجتهاد  اأبواب  اأغلقت  ثم 
اخللفاء  اآخر  باهلل"  "املعت�سم  اخلليفة 
مع  اجتهاد  "ل  اأنه  اأعلن  حيث  العبا�سيني، 
الن�س". هذا الإجراء مناق�س لفقه ال�رصيعة 

ذاتها وابديتها وجتددها على مر الع�سور.
موت  اإىل  اأدى  قد  الجتهاد  باب  اإغالق  اإن 
واإطالق  الفل�سفة،  وقتل  الطبيعية،  العلوم 
الدين  فتحول  العقل.  على  الر�سا�س 
الدراوي�س  من  جمموعة  اإىل  الإ�سالمي 

يعتكفون للعبادات يف التكايا.
كانت  التاريخية  الفرتات  معظم  ويف 
واملذهبية  والطائفية  ال�سيا�سية  ال�رصاعات 
العربي  العاملني  على  الغالبة  ال�سمة  هي 
يجري  عما  عزلة  يف  وكانا  والإ�سالمي، 
فكرية  تفاعالت  من  الأوروبية  القارة  يف 

وعلمية.
يف  والإ�سالمي  العربي  العاملان  كان  اإذن 
حالة �سبات فكري عميق، و�سلل عقلي طوال 
ما يقرب من ثمانية قرون. ل ميكن اأن يوؤدي 
هذا احلال اإل اإىل ال�ستع�ساء املرعب الذي 

نعاين منه حالياً.
والفكري،  الديني  بني  ال�رصاع  ازدياد  مع 
ت�سدد الدين واأ�سبح اأكرث حتفظاً. ثم تراجع 
العربية  التجارية  الربجوازية  الطبقة  دور 
التجاري  الن�ساط  وانح�رص  والإ�سالمية، 
نتيجة انت�سار قّطاع الطرق، فاأ�سبحت دروب 
التجارة غري اآمنة، مما اأ�سهم اأي�ساً يف تراجع 
التجار  ميثله  كان  الذي  العقالين  التفكري 
ت�سدر  كانت  التي  املتو�سطة  الطبقة  كونهم 
الفرق  دعمت  التي  وهي  الأفكار،  وت�ستورد 
واإخوان  املعتزلة  مثل  العقالنية  الفل�سفية 
ال�سفا. اإ�سافة اإىل اأن التجار امل�سلمني لعبوا 
دوراً حمورياً يف التبادل والتالقح الثقايف بني 

امل�سلمني والأمم الأخرى.

�الإ�ضالح �مل�ضيحي

العا�رص"  "ليون  البابا  اأ�سدر   1517 عام  يف 
جلميع  عاماً  غفراناً  يت�سمن  مر�سوماً 
امل�سيحيني يف جميع اأنحاء املعمورة. كانت 
الالزمة  الأموال  جباية  املر�سوم  من  الغاية 
يف  بطر�س"  "القدي�س  كني�سة  بناء  لإمتام 
من  العديد  عن  ك�سف  الو�سع  هذا  روما. 
يبيعون  كانوا  الذين  الفا�سدين  الأ�ساقفة 

�سكوك الغفران حل�سابهم اخلا�س.
ا�ستاذاً  لوثر"  "مارتني  كان  الوقت  ذلك  يف 
لعلوم الدين وراعياً لكني�سة "ويتربج". لحظ 
الراهب اأن رعايا الكني�سة اأ�سبحوا يقدمون 
العرتاف  عن  بدياًل  الغفران،  �سكوك  له 

كان  كما  والتوبة  الندم  واإبداء  بخطاياهم، 
الإميان  اأن  "لوثر"  واأو�سح  عادة.  يح�سل 
الإلهي،  للغفران  ال�رصط  هما  اخلري  وفعل 

ولي�س �رصاء النعيم بالذهب.
"لوثر"  قام  وحما�س  غ�سب  حلظات  يف 
بتعليق   1517 عام  الأول  ت�رصين    31 بتاريخ 
بنداً  وت�سعني  خم�سة  من  املكون  احتجاجه 
الكني�سة  داعياً  "ويتربج"  كني�سة  باب  على 

الكاثوليكية وقف اأعمال بيع الغفران.
اإىل  الالتينية، موجهاً  باللغة  احتجاجه  كتب 
غفران  كون  حول  ملناق�ستهم  الدين  علماء 
اخلطايا مينح لكل م�سيحي يتوب ويندم دون 
احلاجة اإىل �رصاء �سك غفران. لكن �رصعان 
ما متت ترجمة الحتجاج اإىل اللغة الأملانية، 
اأنحاء  كافة  يف  النا�س  عامة  بني  وانت�رص 

اأملانيا، ثم يف العامل امل�سيحي اأجمع.
"ليون  البابا  ال�ستجابة لطلب  "لوثر"  رف�س 
ملحاكمته.  روما  اإىل  احل�سور  العا�رص" 
مقاطعة  وايل  "فريدريك"  الأمري  ورف�س 
روما.  اإىل  "الهرطقي"  ت�سليم  "�ساك�سونيا" 
كما ف�سلت م�ساعي الر�سل الذين بعثهم البابا 

يف اقناع "لوثر" الرتاجع عن مواقفه.
البابا يف 15 حزيران عام  اأ�سدر  عقب ذلك 
من  لوثر  بحرمان  يق�سي  مر�سوما   1520
ي�سحب  مل  ما  كتبه،  جميع  واإحراق  حقوقه 
�ستني  خالل  البابا  رحمة  ويلتم�س  تعاليمه 

يوما.
 كانت قلوب معظم الأملان مع لوثر، فاأدرك 
من  ان�سحابه  لإعالن  منا�سب  الوقت  اأن 
قام  ثم  عالنية.  �سلطتها  ومقاومة  الكني�سة 
موؤلفات  وبع�س  البابوي  القانون  بحرق 
الغفرية  اجلماهري  من  مراأى  على  الكني�سة 
التي التفت حوله. ثم اأعلن مترده على �سلطة 
البابوية واعترب اأنها لي�ست ذات م�سدر اإلهي، 
اقت�سادية  �سيا�سية  دينية  �سلطة  هي  اإمنا 
يف  الفرد  بحرية  وطالب  الب�رص،  ابتكار  من 

الدين.
"لوثر"  قادها  التي  الديني  الإ�سالح  حركة 
ورف�س  الغفران،  اأفكار حماربة  على  قامت 
�رصاء  وانتقاد  املطلقة،  البابا  �سلطة 
اأ�سبح  الوقت  مبرور  الدينية.  املنا�سب 
ل�سلطة  املعار�سة  ـ  الربوت�ستانتية  اأتباع 
دفع  مما  اأملانيا،  يف  الأغلبية  هم  ـ  البابا 
حماكم  اإقامة  اإىل  الكاثوليكية  الكني�سة 
تولت  املعار�سني.  �سد  املرعبة  التفتي�س 
هذه املحاكم مهمة ردع النا�س عن اخلروج 
قامت  املحاكم  هذه  الكاثوليكية.  على 
والإغراق  واحلرق  اخلنق  النا�س عرب  باإبادة 
والإعدام �سنقاً، وا�ستخدمت اأ�ساليب تعذيب 
امل�سيحي  العامل  انق�سم  ثم  ورهيبة.  �سنيعة 

اإىل كاثوليك وبروت�ستانت.
الإ�سالح  على  عام  مئة  من  يقرب  ما  وبعد 
كبري  �رصاع  ون�سوء  الكني�سة،  وانق�سام 
اأجل  ومن  والربوت�ستانت،  الكاثوليك  بني 
حقوقهم الدينية، هاجم النبالء الربوت�ستانت 
عام  اأيار/مايو  من  والع�رصين  الثالث  يف 
1618  برج براغ، الذي يقطنه وايل القي�رص 
اأ�سدر  واأن  �سبق  الذي  "ماتيا�س"   الأملاين 
الربوت�ستانت  حقوق  لتقلي�س  قرارات 
وكانوا  الأملانية،  الإمرباطورية  يف  الدينية 
يطالبون باحلرية الدينية. هذا الفعل الثوري 
التمرد  بداية  كان  التاريخ  �سجله  الذي 
الأملاين  القي�رص  �سعى  ثم  الربوت�ستانتي، 
لإخماده، مما ت�سبب يف حرب الثالثني عاماً، 
و�سكلت  كاملة،  الو�سطى  اأوروبا  وانهيار 
احلرب �سدمة للقارة، وخلّفت ندوباً عميقة 

ا�ستمرت لعقود متتالية.
مت  حيث  قتيل،  مليون  ت�سعة  خلفت  احلرب 
الق�ساء على ثلث ال�سكان الأملان، وانهارت 
اخللف  اإىل  البالد  احلرب  واأعادت  الدولة، 
الزمن، و�سكلت نقطة فا�سلة يف  بعقود من 

وعي النا�س..
انتهت  عاماُ  الثالثني  حرب  انتهاء  مع 
اإىل غري عودة.  الأ�سولية الدينية امل�سيحية 
التنوير.  ع�رص  ولدة  اأمام  الطريق  ومهدت 
انتهت فكرة المتالك والفهم الأحادي للدين 
كما كان يدعي كل فريق، وانتهت التهامات 

والزندقة  والهرطقة  وال�ساللة  بالنحراف 
متاماً  لالآخر،  طرف  كل  يوجهها  كان  التي 
والطوائف  الإ�سالمية  املذاهب  تفعل  كما 
يف ع�رصنا احلايل. وكان الكهنة والق�ساو�سة 
عامة  من  الب�سطاء  املتدينني  يح�سدون 
البع�س  بع�سهم  على  وتهييجهم  النا�س، 
كما  الدين،  با�سم  املذابح  ودفعهم لرتكاب 

يفعل بع�س رجال الدين امل�سلمني اليوم.

 �النتقال ملرحلة �لعقل

حتت  الأوروبيون  عا�سها  التي  القرون  بعد 
�سيطرة الكني�سة ورجال الدين الذين مار�سوا 
اجلهل  ي�سود  كان  حيث  وا�ستبداداً،  ظلماً 
يف  والعلماء.  العلم  وحتقري  واخلرافات، 
فكرية  حركة  ت�سكلت  ع�رص  ال�سابع  القرن 
رفعت �سعار ا�ستخدام العقل مرجعاً رئي�سياً 
نتيجة  التمرد  جاء  الدين.  من  بدلً  للحياة 
طبيعية دموية للظلم. وظهر الفكر التحرري 
على  واملنطق  العقل  اإعالء  اإىل  دعا  الذي 

اخلرافة.
حينها تقدم عدداً من املفكرين والفال�سفة 
الالهوتية  العقيدة  لتفكيك  التنويريني 
فعله  ما  وهذا  علناً.  ومناق�ستها  امل�سيحية 
ديني�س ديديرو، وفولتري، وجان جاك رو�سو، 
ملحدين.  ولي�سوا  ربوبيني  فال�سفة  وهم 
وكذلك فعل رينيه ديكارت، فرن�سي�س بيكون، 
جان بول �سارتر، اإميانويل كانت، فريدريك 
واأ�س�س  مارك�س.  كارل  لوك،  جون  نيت�سه، 

لن�سوء الراأ�سمالية والعلمانية فيما بعد.
الفرن�سية،  الثورة  لقيام  مهدت  الفرتة  هذه 
الأوروبية،  القارة  يف  ثورات  من  تالها  وما 

ويف الوليات املتحدة، واأمريكا الالتينية.

الع�رص عدة ت�سميات، منها  اأُطلق على هذا 
العقل.  ع�رص  التنوير،  ع�رص  الأنوار،  ع�رص 
عدد  قلة  التنوير  ع�رص  مظاهر  اأهم  من 
اأ�سباب  عن  الناجمة  واحلروب  ال�رصاعات 
يف  العلمي  املنهج  ا�ستخدام  بدء  ثم  دينية. 
حتليل كل الظواهر احلياتية. وحتقيق تطور 
الريا�سيات  مثل  الطبيعية  العلوم  يف  كبري 
والفيزياء والكيمياء. وتقدم العلوم الإن�سانية 
واخلرافة  اجلهل  ترك  ثم  الفل�سفة.  خا�سة 
منطقي.  وتفكري  علمية  مناهج  وامتالك 
فتطور الأدب وامل�رصح والرتجمة، وظهرت 
ال�سحف التي �ساهمت يف نقل ون�رص الأفكار 
انت�رصت املدار�س  اأي�ساً  والعلوم والفل�سفة. 
تاأ�سي�س  ومت  واملكتبات،  واجلامعات 
مناق�سة  الثقافية.  وال�سالونات  املقاهي 
الأفكار جنم عنه زيادة الوعي املعريف لدى 
احلركة  تن�سيط  يف  اأ�سهم  ذلك  كل  النا�س. 
العلمية التي اأنتجت قيام الثورة ال�سناعية يف 

اأوروبا وازدهارها.

 �الإ�ضالح �الإ�ضالمي بني �لفل�ضفة 
و�لدين

يف فرتة كان الفكر العربي والإ�سالمي يعاين 
امل�رصق  يف  والن�سداد  النغالق  من  حالة 
العربي بالقرن الثاين ع�رص ميالدي، حيث مت 
زندقة الفل�سفة واحلط من قدرها، وحماربة 
وجرى  الأخرى،  العقلية  والعلوم  املنطق 
تكفري اأ�سحابها حتى قيل "من متنطق فقد 

تزندق ودمه حالل"
املقارن  الفقه  كتب  اأهم  �ساحب  ت�سدى 
"بداية املجتهد ونهاية املقت�سد" الفيل�سوف 
للدفاع  1126ـ1198م  ر�سد"  "ابن  الأندل�سي 
عن الفل�سفة، وهو الرجل العامل بها واملبحر 
بالدين، فقال "اهلل ل ميكن اأن يعطينا عقولً، 
ما  اأن  واعترب  لها"  خمالفة  �رصائع  ويعطينا 
للن�سو�س  وجتاهاًل  بالفل�سفة  جهاًل  يجري 
الدينية التي تدعو اإىل اإعمال العقل. ثم قام 
املقال"  "ف�سل  كتاب  بتاأليف  ر�سد"  "ابن 
لف�س ال�ستباك بني الدين والفل�سفة، فاعترب 
هي  وال�رصيعة  الفل�سفة،  هي  احلكمة  اأن 

الدين.

عرب �لتاريخ، وعلى �متد�د 
�لع�ضور، ظهر �ضر�ًع 

جديل  بني �لعقل �لديني 
و�لعقل �لفل�ضفي. هذ� 
�جلد�ل و�لتناحر بني 

�لفل�ضفة و�لدين �أ�ضهم يف 
رقي �حل�ضارة �لعربية 
و�الإ�ضالمية، وبلوغها 

�لع�ضر �لذهبي، حيث كان 
لبع�ض �خللفاء و�لوالة 

دور�ً مهمًا يف رعاية 
�لفكر و�لفل�ضفة و�لعلوم 

و�الآد�ب. كان هوؤالء 
يعقدون �ملجال�ض �لعلمية 
للنقا�ض و�ل�ضجال �لفكري 

و�لفل�ضفي و�لديني، يف 
فرتة �ضكلت �حل�ضارة 

�الإ�ضالمية �ضعاعًا علميًا 
وفكريًا لكافة �لب�ضرية.

ح�ضن �لعا�ضي
كاتب وباحث فل�ضطيني 

مقيم يف �لدمنارك
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حركة فتح.. بني الفكرة وامل�سرية
 جاءت لتنقل املجتمع الفل�سطيني من طوابري 
اىل  ثوارا  الغوث  وكالة  اأبواب  على  الوقوف 
خنادق الثورة وغريت مالمح امل�رشق العربي 
احلاكم  اإدراج  من  فل�سطني  وانتزعت  كله.. 
كل  يف  قاتلت  خمابراته..  واأجهزة  العربي 
ال�ساحات وفتحت لالإن�سان اأبعاده جميعا اأدبا 
وفكرا و�سيا�سة وعالقات فكانت ح�سنا لكل 
واإريرتيا  وايران  لبنان  من  الأمة  الأحرار يف 
واقت�سمت معهم لقمة العي�ص ور�سا�ص الثوار 
الإيرانية  الثورة  ويف مع�سكراتها تدرب قادة 
من  �سواهم  و  اللبنانية  املقاومة  وقادة 
حركات املقاومة.. اأ�سقطت منطق التجزئة 
ومفهوم احلزب العقائدي وارتفعت بالإن�سان 
بال  بفل�سطني  يليق  ما  اىل  الفل�سطيني 
وبروحها  الفل�سطيني  بوجهها  فتح  عوائق.. 
ان  ا�ستطاعت  الإن�سانية  وبر�سالتها  العربية 

متثل فل�سطني بكل جدارة.

ال�سياق التاريخي:

على  فل�سطني  �سعب  على  النكبات  تالحقت 
مدار القرن الع�رشين ولزالت فرغم �سدمته 
العنيفة ل ميكن اعتبار 15 مايو/ اأيار 1948 
الفل�سطينية.. فق�سية  التاأريخ للق�سية  بداية 
ال�ستعمار  احتالل جي�ص  من  تبداأ  فل�سطني 
الربيطاين اأر�ص فل�سطني عام 1917 مرفوقا 
بالد  على  احلرب  �سمن  و  بلفور  بوعد 
اأخذ  احلني  ذلك  فمنذ  والإ�سالم..  العرب 
الجنليز على عاتقهم التهيئة لقيام امل�رشوع 
واإقامة  الأرا�سي  على  بال�ستيالء  ال�سهيوين 
�ستى  من  اليهود  وا�ستجالب  امل�ستوطنات 
ال�سالح  من  باملتطور  وتزويدهم  الأ�سقاع 
.. وقاوم الفل�سطينيون باإمكاناتهم املحدودة 
والنادرة املخطط الربيطاين بهبات وثورات 
والت�سحيات  ال�سهداء  وقدموا  تتوقف  مل 
�سنة  ثالثني  مدار  على  وهكذا  اجل�سيمة، 
اأجنزت  قد  بريطانيا  كانت    1948-1917
كل  بتوفري  ال�سهيونية  للحركة  وعدها 
لقيام  والدولية  والإقليمية  املحلية  الظروف 
دولة اإ�رشائيل وا�ست�سدرت لذلك قرارا دوليا 
بتق�سيم فل�سطني بني العرب واليهود، ولتعلن 
الحتاد  راأ�سها  وعلى  الأوربي  العامل  دول 
ال�سوفيتي والكتلة ال�سرتاكية واأمريكا و دول 
اأخرى اعرتافا  بالدولة العربية مبوجب قرار 

التق�سيم..  
بعيدا عن التيارات الفكرية ال�سائدة يومذاك 
ثلة  التقت  والبعثية«  والنا�رشية  »الي�سارية 
فل�سطني  من  لتجعل  فل�سطني  اأبناء  من 
»فتح«  العبقرية  الفكرة  فكانت  الأيديولوجيا 
املنهج  و  الهدف  فل�سطني  حترير  وكان 
الوجدان  حركة  فتح  فكانت  والثقافة.. 

الفل�سطيني يف اعمق خلجاته.. 
    انطلقت حركة فح لت�سنع اأ�سا�سا معنويا 
منظمة  اأبواب  تفتح  و  الفل�سطيني  لل�سعب 
اإليه  ي�سم  �سيا�سيا  كيانا  وموؤ�س�سة  التحرير، 
كل الفعاليات ال�سيا�سية والنقابية الفل�سطينية 
هذا  كان  م�ستقلة..  و�سخ�سيات  اأحزاب  من 

اأهم اجناز �سيا�سي فل�سطيني.
ظروف  يف   1965 �سنة  فتح  حركة  انطلقت 
العربي  النظام  راأى  حيث  التعقيد  يف  غاية 
عنه  وتنزع  ا�ستقراره  تهدد  انها  يومذاك 
ال�رشعية وتك�سف وظيفته يف تكري�ص التجزئة 
ال�سباب  بع�رشات  فتح  انطلقت  وحرا�ستها.. 
وبقليل الإمكانات ولكن بروؤية ل غب�ص فيها 
ول تعقيد اإمنا بفكرة غاية يف الو�سوح والقوة 
وكما قال املفكر الكبري مالك بن نبي :« يف 
وهنا  احلية«..  الأفكار  تولد  فتح  حركة  ظل 
فتح  التمييز بني  اىل  ننتبه  ان  ال�رشوري  من 
ال�سلوك  فتح  حركة  وبني  والروؤية  الفكرة 
هي  الأوىل  يف  ال�سيا�سية..  واملمار�سة 
تتلب�ص  الثانية  ويف  فل�سطيني  اجناز  اأعظم 
ال�رشاع  حمتدم  يف  والجتهادات  املواقف 
ويبدو  والدولية  الإقليمية  ال�سغوط  وحتت 
اأن الطريق الدامي مكتظ بالكبوات واجلراح 
البع�ص  البع�ص مربرا ويذهب  التي يجد لها 
الخر اىل القول انها انحرافات عن الفكرة.

املعقدة  الظروف  تلك  يف  فتح  جتد  مل 
ويوؤمن   ظروفها  يتفهم  من  والقا�سية 

مب�رشوعها فيقف معها ال اجلزائر يف مراحل 
منوها ال�سعبة يزودها بال�سالح ويتو�سط لدى 
النظام ال�سوري ليفتح لها مع�سكرات تدريب 
للثورة  كانت  التي  ال�سالح  لها خمازن  ويفتح 
اجلزائرية ب�سورية.. ويت�سدى للحاكم العربي 
انها  بحجة  خيفة  منها  يتوج�ص  كان  الذي 
اخواجنية نظرا لن انتماء كثري من طليعتها 
كان قد �سبق لهم ان كانوا يف حركة الخوان 

امل�سلمني.. 

  حركة فتح امل�سرية:

فتح  حركة  حققت  الطويلة  امل�سرية  يف 
ال�سعب  نقلت  انها  كما  عظيمة  اجنازات 
حركة  ولأنها  ولكن  بعيدة  نقلة  الفل�سطيني 
والنكما�ص  لل�سعف  تتعر�ص  فهي  ب�رشية 
من  وي�سيبها  معينة  مراحل  يف  والرتهل 
ال�سرتاتيجي  والعار�ص،  اخلطري  الأمرا�ص 
والتكتيكي ال ان وجود قادة ممتازين عو�ص 
من  القفز  على  وقدرتهم  بحيويتهم  نق�سها 
واأبواياد  واأبوجهاد  ابوعمار  الكبوات..: 
وخالد  النجار  واأبويو�سف  عدوان  وكمال 
العمل  مفا�سل  يف  ممتازين  وكوادر  احل�سن 
به على �سعيد  التنويه  الثوري.. ومما يجدر 

الجنازات.
ا�ستح�سار ال�سعب الفل�سطيني:

على  وال�سهيوين  ال�ستعماري  العدو  عمل 
�سطب ا�سم ال�سعب الفل�سطيني من اخلارطة 
اأهم  ان  القول  ميكن  هنا  من  ال�سيا�سية 
اجنازات فتح على الإطالق اإ�سقاطها ملقولة 
»اأن فل�سطني بال �سعب« واإثباتها بكل اأدوات 
الفل�سطيني حي..  ال�سعب  الفعل املقاوم ان 
ويف هذه املعركة ا�سطرت حركة فتح لدخول 
حروب عديدة مع النظام ذهب فيها ع�رشات 
اآلف ال�سهداء الفل�سطينيني يف الردن ولبنان 
من  لإخراجها  الفل�سطينية  الثورة  ملالحقة 
لبنان يف 1983 نهائيا اأي باخراجها من اخر 
مواقع لها على حدود فل�سطني بعد اأن ف�سل 

اجلي�ص ال�سهيوين يف ذلك..
�سعب،  لها  فل�سطني  اأن  الفل�سطينيون  اأثبت 
لأجمل  تنكرت  قد  العامل  دول  كانت  فلئن 
ح�سارة  �سعوبه  واأرقى  املتو�سط  مدن 
مالأ  الفل�سطينية  الثورة  �سوت  فاإن  ورقيا، 
ودخل  املنطقة  تركيب  وخلخل  دويا  الدنيا 
العرتاف  وانتزع  واملحافل  العوا�سم  كل 
اآلف  �سعبا من  لفل�سطني  بان  تلو العرتاف 
دجل  ال�سهيونية حم�ص  الرواية  وان  ال�سنني 
لي�ص لديها �سوى قوة ال�سالح الأمر الذي دفع 
اجلدد  املوؤرخني  املفكرين  من  باملن�سفني 
اإ�رشائيل  اإن  القول:  اإىل  والعامل  اإ�رشائيل  يف 

كذبة كربى وخديعة.

 اإعادة التما�سك الجتماعي:
كانت �رشبة النكبة قا�سية للن�سيج الجتماعي 
فل�سطني  اأهل  توزيع  مت  فلقد  الفل�سطيني  
و�سورية  الأردن  يف  اللجوء  خميمات  على 
الغربية  ال�سفة  وف�سلوا  غزة  وقطاع  ولبنان 
قطاع  وف�سلوا  الفل�سطيني  الداخل  عن 
و  الفل�سطيني  الداخل  ال�سفة وعن  غزة عن 
والأبناء  بالأخوة  الفل�سطيني  ال�ستات  توزع 
مفتوحة  الفل�سطينية  الأ�رشة  فاأ�سبحت 
اجلروح ومتناثرة.. فكان هذا التمزيق   مع 
وتاريخية  ثقافية  ملناهج  جزء  كل  خ�سوع 
الولية  النظام �ساحب  معينة معدة من قبل 
الوطني  الوعي  لتغييب  حماولة  يف  وذلك 
بروح  فتح  فجاءت  بتف�سيالته..  والهتمام 
وطنية وبفعل وطني مدو، لتوحد الفل�سطينيني 
وعززت  واحدة،  برواية  اأنف�سهم  وليجدوا 
اإعالمي كبري  باإطالقها مل�رشوع ثقايف  ذلك 
فكانت املجالت وال�سحف ومراكز الأبحاث 
ذهب  الذي  الأمر  الفنية..  والفرق  والإذاعة 
لرتميم املجتمع الفل�سطيني معنويا و�سيا�سيا 

وعلى اأ�س�ص وطنية ون�سالية.
ا�ستقاللية القرار الوطني:

كانت املعركة احلامية بني حركة فتح والنظام 
العربي.. وهنا من جديد كان للجزائر املوقف 

موقف  الكاأداء يف  العقبة  تخطي  الف�سل يف 
ببقاء  املتمثل  املغرب  وملك  الأردن  ملك 
الأردن  اإ�رشاف  حتت  الفل�سطينية  الق�سية 
امللك  دعمه  الذي  اجلزائر  موقف  فكان 
التحرير  منظمة  بان  عبدالعزيز  بن  في�سل 
الفل�سطيني..  لل�سعب  ووحيد  �رشعي  ممثل 
هذه  ولتعزيز   1974 �سنة  الرباط  يف  ذلك  و 
اخلطوة الكبرية كان هواري بومدين قد رتب 
ليا�رش عرفات الذهاب بجواز �سفر جزائري 
اىل  جزائرية  وطائرة  جزائري  امن  وبطاقم 
تراأ�ص  اجلزائر  كانت  حيث  املتحدة  الأمم 
اجلزائر  خارجية  وزير  ويقوم  الأعمال 
يا�رش  بتقدمي  بوتفليقة  عبدالعزيز  يومذاك 
عرفات ليلقي خاطبه ال�سهري وليحوز تاأييدا 
القرار  معركة  كانت  لقد  وا�سعا..  دوليا 
الفل�سطيني اخطر املعارك �سعوبة  الوطني 
اإل اأنه اأ�سبح م�سلمة من م�سلمات اخلريطة 

ال�سيا�سية يف املنطقة..

اإن�ساء مناخات املقاومة:

الثورة  مثلت  املعقدة  ظروفها  كل  برغم 
املا�سي  القرن  �سبعينات  يف  الفل�سطينية 
العربي  امل�رشق  يف  الثوار  لكل  واحة 
والإ�سالمي ومبقدار ما ان�سغلت يف النهو�ص 
اعتبار  على  اللبنانية  الوطنية  باحلركات 
منطق  راف�سة  الق�سية  يف  �رشيك  انها 
�سايك�ص بيكو فتحت لها مع�سكرات التدريب 
وجود  واأ�سبح  الإمكانات  معها  وتقا�سمت 
لبنانية  حالة  لبنان  يف  الفل�سطينية  الثورة 
يف  الفل�سطيني  بالدم  اللبناين  الدم  امتزج 
معارك الت�سدي لالإجتياحات، ولقد حتملت 
الت�سدي  مهمة  لبنان  يف  الفل�سطينية  الثورة 
حماولة  يف  اخلام�ص  وللطابور  لالنعزاليني 
بواجب  القيام  يف  املنطقة  ل�ستنها�ص 
نف�سه  باملقدار  العربية  البلدان  عن  الدفاع 
الإيرانيني  الثوار  بتبنيها  �سعبا  رهانا  دخلت 
تدريبا وت�سليحا ومتويال وذلك قبل انطالق 
متكن  ولقد  عدة  ب�سنوات  الإيرانية  الثورة 
احلر�ص  قيادة  من  ال�سباب  هوؤلء  من  كثري 
الثوري فيما بعد وكما اأكد كثري من قياداتهم 
ان فتح كانت هي من ي�سهل التمويل بال�سالح 

للثورة يف �سنواتها الأوىل.

حمطات للمراجعة:
 اأكرب من الوطنية:

لعل فهم الق�سية الفل�سطينية ب�سكلها املبا�رش 
الثورة  اأفقد  وطنية«  ك«ق�سية  الظاهر 
الفل�سطينية الإعداد النف�سي واملادي الكايف 
ولعلنا  الفل�سطيني  باحلق  الت�سبث  ملوا�سلة 
فهمه  �سعبا  كان  ما  ا�ستيعاب  ن�ستطيع  الآن 
اأن فل�سطني لي�ست فقط ق�سية مركزية لالأمة 
بل هي ق�سية متداخلة يف كل ق�سايا العرب 
ال�سهيوين  امل�رشوع  فان  لذلك  وامل�سلمني 
ح�سد من القوة لي�ص فقط ما يكفي ملواجهة 
النوعي  للتفوق  امنا  الفل�سطيني  ال�سعب 
م�ساريع  وتدمري  واخرتاقها  املنطقة  على 
تنميتها.. ان الوعي بهذه الطريقة يقود اىل 
�سلوك خمتلف ويدفع بالأهداف اىل نقاطها 

احلقيقية بعيدا عن وهم احلل ال�رشيع.
املحتدمة  املعارك  خ�سم  يف  �سهال  لي�ص 
�سانه  من  ذلك  لن  مراجعة  عمليات  اإجراء 
اإثارة البلبلة والت�سكك يف امل�سار كما يعتقد 
البع�ص.. وقد متثل اأي قراءة نقدية للم�سرية 
او ملرحلة ما فر�سة للمثبطني، لكن رغم هذا 
املربرات  على  ال�سرب طويال  فال ميكن  كله 
للمواقف  املرافقة  والتاأويالت  املقدمة 
املرجتة.. وهنا اأطرح عدة عناوين من العمل 

الفل�سطيني الذي قادته حركة فتح.

الربنامج املرحلي: 
منظمة  فيه  انتزعت  الذي   1974 العام  يف 
التحرير �رشعية متثيلها لل�سعب الفل�سطيني 
وذهبت ملخاطبة العامل من على منرب الأمم 
املتحدة ا�ستجابت لن�سائح الأ�سدقاء العرب 
وال�سوفيت بان تبنت برناجما مرحليا بنقاطه 
الع�رش ي�ستجيب لل�رشعية الدولية وقراراتها 
بقعة  اأي  على  فل�سطينية  ب�سلطة  قبولها  يف 

ار�ص من فل�سطني.. كانت هذه بداية اخللل 
�سالح  ابواإياد  اأكد  كما  فتح  قادة  ان  رغم 
عن  تنازل  ل  اأن  القراآن  على  اأق�سموا  خلف 
حبة تراب من فل�سطني.. من تلك اللحظات 
بداأت رحلة التيه عندما �سلك البع�ص طريق 
التوا�سل مع اأحزاب الي�سار ال�رشائيلي.. من 

هنا بداأ اخللل.

غياب وحدة العمل:

ل  دميقراطية  الفل�سطينية  الثورة  عا�ست 
تن�سجم مع الظرف التاريخي الذي ي�ستوجب 
على  ال�سرتاتيجي  والتفاهم  التنظيم  وحدة 
الأدوات.. ففي حالة الثورة يكون ال�سعب يف 
ويذوب اجلميع  الأحزاب  تلغى  حالة طوارئ 
يف اإطار واحد حا�سم.. كانت هذه نقطة خلل 
الفل�سطيني،  ال�سيا�سي  التكوين  يف  اأ�سا�سية 
تفر�ص  كانت  العربية  الأنظمة  ان  �سحيح 
اأن  اإل  الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  لها  وكالء 
ما  ال�سجاعة  من  متتلك  مل  املنظمة  قيادة 
واللتحاق  التفكك  اىل  اجلميع  بدفع  يكفي 
التنظيمات  هذه  فكانت  كاأفراد..  بالثورة 
التابعة للخارج حجر عرثة دوما يف املوقف 
الكربى  الكارثة  وح�سلت  الفل�سطيني.. 
متنازعني  كقطبني  وفتح  حما�ص  بدخول 
فيما  واحد  كيان  يف  متناق�سني  مب�رشوعني 
كارثة  فح�سلت  حمتلة..  فل�سطني  لزالت 

النقالب التي يبدو من ال�سعب جتاوزها.

اإتفاقية اأو�سلو:

اأخطر مغامرة �سيا�سية تقوم بها ثورة  كانت 
منظمة  باعرتاف  بداأت  حني  ففي  �سعب.. 
التحرير الفل�سطينية بدولة اإ�رشائيل و�رشعية 
مبنظمة  ال  اإ�رشائيل  تعرتف  مل  وجودها 
الفل�سطيني..  لل�سعب  التحرير ممثل �رشعي 
 1967 حدود  على  التفاق  مت  اأو�سلو  ويف 
ار�ص  �ستكون  انها  اأ�سا�ص  على  للتفاو�ص 
ار�ص  باملائة« من  الفل�سطينية »20  ال�سلطة 
التق�سيم  قرار  جتاوز  مت  وبذلك  فل�سطني، 
الذي مبوجبه كان العرتاف بدولة اإ�رشائيل 
يف الأمم املتحدة على 50 باملائة من ار�ص 
واحلفاظ  الالجئني  بعودة  ويلزمها  فل�سطني 
انخرطت  ثم  ومقد�ساتهم..  على ممتلكاتهم 
املجهولة  ال�سيا�سية  العملية  يف  فتح  حركة 
حني  يف  اللتزامات  كل  التفاقية  تعطي 
انطلقت املوؤ�س�سة ال�سهيونية يف ال�ستيطان 
لتنتهي  الفل�سطيني  ال�سعب  على  والتغول 
�سعب  مفرتق  اىل  زمن  طول  بعد  احلركة 
يف  موظفني  كبار  اىل  قادتها  حتول  ان  بعد 
�سلطة تتعاي�ص مع الحتالل ال�سهيوين وتقوم 

بالتن�سيق الأمني..

تغيري االأدوات:

تغيري اخلطاب وتغيري الأدوات واأحيانا تغيري 
الوجوه انتهى بحركة فتح الآن اإىل حالة من 
التجمد وعدم القدرة على جتديد امل�سرية، 
ففتح التي انطلقت باأهداف وا�سحة حمددة 
تتمثل بفل�سطني كاملة من نهرها اىل بحرها 
وبال�سعب الفل�سطيني كله يبدو انها ا�ستهلكت 
يف اطر �سلطة ل ح�سور لها ال يف جمالت 

تخفيف الأعباء عن الحتالل..
يبديها  التي  امل�سارحة   حلظات  تخلو  ل 
بع�ص قيادات احلركة انها م�سرية التيه التي 
اأو�سلت  التي  اأو�سلو  التوقيع على  بداأت منذ 
الو�سع الفل�سطيني اىل ما هو عليه الآن من 
على  خانقة  واأزمات  وارتباك  ووهن  تف�سخ 

اأكرث من م�ستوى.
لزالت فتح حتظى باحرتام وتقدير من اأبناء 
اأحدثت  حال  يف  وهي  الفل�سطيني  ال�سعب 
وجتديد  ال�سيا�سية  مل�سريتها  املراجعة 
جديد  من  �ستعود  �سك  بال  فاإنها  نف�سها 
لقيادة القاطرة الأوىل فعلى �سعيد فكرتها مل 
عبقرية  فكرة  فهي  ي�ستطع حزب جتاوزها، 
فهل  والتاريخ..  ال�سعب  ذمة  يف  اأ�سبحت 
اأن الوقت قد فات..  اأم  �ستفعلها حركة فتح 

واهلل غالب على اأمره.

يف م�سرية كفاح ال�سعب 
الفل�سطيني كانت فتح هي 
الفكرة املتوهجة املتحررة 

من ظالل الوالءات 
وتعقيد االأيديولوجيا 

متاما كما كانت �سقيقتها 
الكبرية جبهة التحرير 

الوطني اجلزائري.. ويف 
اأتون املعركة �سد العدو 

ال�سهيوين هبت عليها 
من كل اجلهات اأحقاد 

اأ�سحاب االنتماءات وخّدام 
اال�ستعمار.. قاتلت على 
كل اجلبهات يف معركة 
امل�ستحيل، �سد االإرادة 

الدولية واأدواتها االإقليمية 
ممثلة بامل�سروع ال�سهيوين 

وجودا ووظيفة واأنظمة 
وقوى وظيفية..

�سالح عو�ض
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

الطريق الوطني رقم 83 النقطة ال�سوداء

اإزدواجية طريق ب�سكرة �سيدي عقبة اأولوية ق�سوى

تزامنا مع عودة رئي�س اجلمهورية من رحلته العالجية 

حركة تغيري مرتقبة لولة  جتاوزتهم الأحداث
من املنتظر اإجراء حركة تغيري جذرية يف �سلك والة اجلمهورية من بينهم 06 والة بجنوب 

البالد الكبري عجزوا عن االلتزام بتعليمات رئي�س اجلمهورية املتعلقة باإخراج مناطق الظل 
من براثن التخلف التنموي .

اأحمد باحلاج 

املتوفرة  الأولية  املعطيات  ت�شري 
اأنه مبا�رشة بعد التعديل احلكومي  
رئي�ش  عودة  بعد  املرتقب 
تبون من  املجيد  اجلمهورية عبد 
اأول  ليلة  باأملانيا  العالجية  رحلته 
مبا�رشة  ،�شيعقبه  الربعاء  اأم�ش 
حركة تغيري جذرية يف �شلك الولة 
اجلمهورية مبختلف وليات الوطن 
، من بينهم 06 ولة باجلنوب الكبري 
مل تتجاوز ن�شبة التزامهم بتعليمات 
القا�شية  اجلمهورية  رئي�ش 
الظل  مناطق  بان�شغالت  بالتكفل 
الذي من  الأمر  ، وهو  باملائة   20
الدولة  توجه  مع  يتنافى  اأن  �شاأنه 

نحو بناء جمهورية جديدة .
اجلهات  نف�ش  به  اأفاد  وح�شبما 
حققوا  قد  باجلنوب  ولة   05 فاإن 
ف�شال ذريعا يف معاجلة الرتاكمات 
بيوميات  �شلة  لها  قطاعات   07 بـ 
يف  �شاهم  الذي  الأمر   ، املواطن 
لدى  املحلي  الحتقان  تاأجيج 
املحلية   الجتماعية  اجلبهة 
من  الت�شعيد  بخيار  املتم�شكة 
للمطالبة  الحتجاجات  لهجة 
الوزير  طرف  من  عاجل  بتدخل 
للوقوف  جراد  العزيز  عبد  الول 
التنمية  ملف  تعرث  م�شببات  على 
التي  واخلروق  التجاوزات  وكذا 
اليد  ملف  يف  عنها  م�شكوتا  ظل 

الدو�ش  عن  الناجمة  و  العاملة 
القا�شية  احلكومة  تعليمات  على 
بال�رشكات  التوظيف  اولوية  مبنح 
ال�شناعة  يف  العاملة  الوطنية  
النفطية  لفائدة طالبي العمل مبا 
فيهم خريجي اجلامعات ،املعاهد 
الكربى ، املدار�ش العليا ومرتب�شي  
التمهني  و  املهني  التكوين  مراكز 
و�شع   ، اجلنوبية  الوليات  بتلك 
التوظيف  مظاهر  تف�شي  قابله 
على  املرور  دون  لعمال  املبا�رش 

الآليات القانونية .
بال�شاأن  املهتمون  حمل  كما 

باجلنوب  اجلمهورية  ولة  املحلي 
التي  الوخيمة  العواقب  م�شوؤولية 
قد تنجر عن الفو�شى التي تتخبط 
الجتماعي  ال�شكن  م�شاريع  فيها 
الغمو�ش  و  العمومي  الإيجاري 
التجزئات  م�شري  يكتنف  الذي 
بالن�شبة  ال�شيء  نف�ش   ، العقارية 
لقطاع الرتبية الذي يئن وطاأة �شوء 
املربر  غري  التاأخر  وكذا  الت�شيري 
مما  الرتبوية  امل�شاريع  اجناز  يف 
مع�شلتي  على  الق�شاء  دون  حال 
حجرات  داخل  الكتظاظ 
احلا�شل  التذبذب  و  التدري�ش 

املدر�شي  النقل  و�شائل  توفري  يف 
يف  مبا�رشا  �شببا  كان  الذي  المر 
النفطية  اجلنوب  وليات  تذيل 
الوطني  للرتتيب  واحلدودية 
النهائية  المتحانات  نتائج  يف 

للطورين املتو�شط والثانوي .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب العديد 
الفالحة  بقطاع  املهتمني  من 
عدم  على  الجماع  اإىل  والعقار 
يف  التنفيذية  الأجهزة  قدرة 
ال�شائكة  امللفات  على  ال�شيطرة 
هذين  ادخل  مما  بالقطاعني 

الخريين غرفة النعا�ش .

الطريق  ازدواجية  مطلب  عاد 
بني  الرابط   83 رقم  الوطني 
ومدينة  ب�شكرة  ولية  عا�شمة 
من  الواجهة  اإىل  عقبة  �شيدي 
جديد من جانب ال�شاكنة املحلية 
املجتمع  فعاليات  مع  بالتن�شيق 
املدين واحلركات اجلمعوية التي 
رفعت التما�شا مكتوبا لل�شلطات 
املحلية من اأجل التدخل الفوري 
يف  ال�شابقون  ف�شل  ما  لتحقيق 

جت�شيده.
عقبة  الفاحت  مدينة  �شكان  فتح 
ملف  جمددا  الفهري  نافع  ابن 
الرابط  الإزدواجي  الطريق 
ب�شكرة  ومدينة  املنطقة  بني 
را�شلوا  باأن  15كم،  م�شافة  على 
اجلهاز  عن  الأول  امل�شوؤول 
نوار  ابي  الولية  وايل  التنفيذي 
يف  النظر  اأجل  من  اهلل  عبد 
اأكرث  منذ  املطروحة  الق�شية 
عادت  اأين  �شنوات،  خم�ش  من 

اأ�شغال  انطالق  بعد  للواجهة 
الأمر  الطريق،  ذات  يف  التقوية 
وراأوه  املواكنني  يعجب  الذي مل 
هدرا للمال العام، فعو�ش ترميم 
الأجدر  كان  الطريق  وتقوية 
تبا�رش  اأن  الو�شية  باجلهات 
الزدواجية،  م�رشوع  اجناز  يف 
ا�شتفادت  الذي  امل�رشوع  ذات 
اإىل  املوؤدية  الطرقات  منه 
غرار طريق  على  اأخرى  بلديات 
اإىل  والقنطرة،  واأوما�ش  طولقة 
ب�شكرة  طريق  فاإن  هذا  جانب 
بطريق  واملعروف  عقبة  �شيدي 
ح�شد  املواطنني  لدى  املوت 
العقد  الأرواح خالل  من  العديد 
امل�شالح  واإح�شائيات  الأخري 
ف�شال  ذلك،  تثبت  الأمنية 
قام  التي  الحتجاجات  عن 
من  الكثري  يف  املواطنني  بها 
التاأجيل  �شيا�شة  لكن  املرات 
جت�شيد  دون  حالت  والت�شويف 

الواقع  اأر�ش  على  امل�رشوع 
حالها  على  لقمان  دار  وبقيت 
كوارث  وقوع  بامتعا�ش  ترتقب 
اأكدت  الف�شل  ذات  ويف  اأخرى، 
على  لزاما  باأنه اأ�شبح  املرا�شلة 
الغالف  حتويل  الدارة الو�شية 
لتقوية  حاليا  املر�شود  املايل 
الزدواجية  م�رشوع  اإىل  الطريق 
وجت�شيدا  للنفقات  تر�شيدا 
املذكور  امل�رشوع  للمطلب 

�شالفا.
املدين  املجتمع  اأن  بالذكر  جدير 
الأ�شغال  وزارة  اأي�شا  را�شل 
يف  النظر  اأجل  من  العمومية 
�شنوات،  منذ  العالق  الإ�شكال 
وجهت  التي  النداءات  واأن  خا�شة 
جتد  مل  املحليني  امل�شوؤولني  اإىل 
هاته  كتابة  حلد  �شاغية  اآذانا 
اأم�شى  الوزارة  واأن تدخل  الأ�شطر 
معاناة  لإنهاء  ق�شوى  �رشورة 
بلدية  و�شكان  الطريق  م�شتعملي 

الفاحت عقبة على حد ال�شواء.
اجلمهورية  رئي�ش  ان  ومعلوم 
ولة  الزم  قد  تبون  املجيد  عبد 
الخري  لقائهم  خالل  اجلمهورية 
املن�رشم  اوت  �شهر  باحلكومة 
املنتخبني  و  امل�شوؤولني  بالزام 
للميدان  بالنزول  املحليني 
املواطنني  لن�شغالت  وال�شتماع 
وال�شعي  احلوار  قنوات  فتح  عرب 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
والمكانات  الولويات  ح�شب 
غليان  احتواء  بهدف  املتاحة 

اجلبهة الجتماعية املحلية .
ال�شغال  قطاع  فاإن  بالذكر  جدير 
من  يعترب  ب�شكرة  بولية  العمومية 
بني القطاعات التي ت�شكو حالة من 
ا�شتنزاف  رغم  والت�شيب  الهمال 
وترميم  وتاأهيل  تعبيد  م�شاريع 
املئات  التهمت  التي  الطرقات  
النتائج  حتقيق  دون  املاليري  من 

املرجوة .

يف اإطار مكافحة ظاهرة ترويج 
الو�شط  يف  العقلية  املوؤثرات 
عنا�رش  متكن  احل�رشي، 
التابعني  والتدخل  البحث  فرقة 
لل�رشطة  الولئية  للم�شلحة 
ورقلة  ولية  باأمن  الق�شائية 
من  الأخريين  اليومني  خالل 
�شخ�شني  لن�شاط  حد  و�شع 
عقلية  موؤثرات  برتويج  يقومان 

ذات �شنع اأجنبي .
العالم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعالقات  والت�شال 
ورقلة  ولية  اأمن  مبديرية 
يومية  حت�شلت  قد  كانت   ،
منه  ن�شخة  على   « »الو�شط 
اإ�شتغالل  بعد  متت  العملية  اأن 
ملعلومات  ال�رشطة  عنا�رش 
بنقل  �شخ�شني  قيام  مفادها 
املوؤثرات  من  معتربة  كميات 
عمليات  مبا�رشة  ليتم   ، العقلية 
توجت  التي  والتحري  البحث 
وتر�شد  هويتهما  بتحديد 
خطة  اإعداد  مت  اأين  تنقلهما 
عنا�رش  من خاللها  اأمنية جنح 

من  والتدخل  البحث  فرقة 
�شيارة  منت  على  توقيفهما 
للتفتي�ش  واإخ�شاعهما  �شياحية 
حيث عرث بحوزتهما على 1080 
العقلية  املوؤثرات  من  كب�شولة 
مايل  ومبلغ  اأجنبي  �شنع  ذات 
 ، دج   135500٫00 قدره  معترب 
ليتم حتويلهما اإىل مقر ال�رشطة 
واملوؤثرات  املركبة  وحجز 
ق�شد  املايل  واملبلغ  العقلية 

التحقيق .
الإجراءات  كافة  اإ�شتكمال  بعد 
للتحقيق،  الالزمة  القانونية 
�شد  ق�شائي  ملف  اإجناز  مت 
اأمام  وتقدميهما  املوقوفان 
اجلهات الق�شائية املخت�شة .  

الأمنية  العملية  ان  ومعلوم 
النوعية تندرج يف اإطار التطبيق 
املديرية  لتعليمات  ال�شارم 
الهادفة  الوطني  لالأمن  العامة 
احتالل  خمطط  لتج�شيد 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�شتى اأنواعها واأ�شكالها .
اأحمد باحلاج 

م�شكن   1050 حي  �شكان  طالب 
بحقهم  باأدرار  تيليالن  مبنطقة 
ال�شلطات  التنمية  داعني  يف 
املحلية اخذ حيهم بعني العتبار 
تنموية  م�شاريع  له  وت�شجيل 

كباقي احياء املدينة.
 حيث اأن هذا احلي ي�شيف �شاكنيه 
بالرغم من اأنه حديث الن�شاة ال 
ويعاين  متاما  مهم�شا  بقي  انه 
ال�رشورية  نق�ش جميع املرافق 
التزود  نق�ش  من  بداية  للحياة 
باملاء رغم اأن خزان املاء الذي 
يوجد  اأدرار بالكامل  بلدية  يزود 
مبقربة من هذا احلي بالإ�شافة 
اإىل اأن احلي ومنذ ع�رش �شنوات 
تقريبا بقي بدون تهيئة عمومية 
كباقي الحياء املجاورة له ،وكذا 
والت�شجري  العمومية  النارة 
حاويات  غياب  عن  ف�شال 
عدم  وكذا  ب�شوارعه  القمامة 
تزفيت الطرق وال�شوارع بداخله 
بالإ�شافة اإىل كل هذا يعاين هذا 
احلي من انت�شار الكالب ال�شالة 
للتجوال  حظرا  تفر�ش  التي 
يجعل  ما  الليل  فرتات  خالل 
اإىل احلي واخلروج منه  الدخول 

بعد العا�رشة ليال باملجازفة .
ال�شوات  ذلك  اإىل  �شف   
�شاحنات  حتدثها  التي 
نفطال  ال�شهاريج  ملحطة 
ا�شوات  يحدث  ما  باملنطقة 
طيلة الليل على ال�شكان وبالتايل 
تقع  الذين  ال�شكان  حياة  عكرت 
حمطة  من  بالقرب  �شكناتهم 

خمزن نفطال .
من  ال�شكان  ينا�شد  وبالتايل 
�رشورة  املحلية  ال�شلطات 
العتبار  بعني  ان�شغالتهم  اخذ 
اهتمامهم  �شمن  واأدراجها 
التي  املعاناة  من  لإخراجهم 
حياتهم  تتبدل  علهم  يعي�شون 
واأننا مقبلون  �شيما  الأح�شن  اإىل 
الذي    2021 اجلديد  العام  على 
املرافق  من  الكثري  يتطلب 
عرب  املواطنني  كباقي  لق�شائه 
ال�شلطات  �شتاأخذ  فهل  الولية 
املحلية اهتمامات مواطني حي 
1050 م�شكن بعني العتبار اأم اأن 
حالتها  على  �شتبقى  لقمان  دار 
ومعاناة هوؤلء �شت�شتمر ل�شنوات 

اأخرى .
جناة ،ح

�سبط بحوزتهما اأزيد من 1000 كب�سولة
 من املوؤثرات العقلية 

حي 1050 م�سكن باأدرار

فرقة البحث والتدخل بورقلة 
تلقي القب�س على �سابني 

ال�سكان يطالبون 
بحقهم يف التنمية 

اأحمد نا�سري 
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اأين يعول النادي العا�سمي يف موا�سلة �سل�سلة 
النتائج االيجابية وتاأكيد االنت�سار الذي حققه 
ال�سفاق�سي  اأمام  املنق�سي  االأ�سبوع  نهاية 
�سوف  والفر�سة  اإفريقيا،  اأبطال  دوري  يف 
حتقيق  اأجل  من  "العميد"  اأمام  مواتية  تكون 
اإىل  وال�سعود  التوايل،  على  الثالث  االنت�سار 
املدرب  اأ�سبال  يعّول  بينما  املقدمة،  كوكبة 
عقب  اال�ستفاقة  تاأكيد  عمراين  القادر  عبد 
ت�سجيل فوزهم االأول هذا املو�سم اأمام احتاد 

ت�ساعدهم  ايجابية  بنتيجة  والعودة  العا�سمة 
يف االبتعاد عن اأندية املوؤخرة.

وفاق  املت�سدر  يتواجد  ذلك،  جانب  اإىل 
�سطيف اأمام رحلة �سعبة تقوده اإىل العا�سمة 
الباحث  داي  ح�سني  ن�رص  اجلريح  ملواجهة 
عن اأول انت�سار هذا املو�سم، وذلك يف مهّمة 
لالحتفاظ  ت�ساعده  ايجابية  بنتيجة  العودة 
بالريادة وهو الذي يتواجد يف خطر فقدانها 
يف ظل املطاردة التي يتعر�ض لها من مولودية 
الذي  مليلة  عني  جمعية  والو�سيف  اجلزائر، 
تيزي  اإىل  معقدة  �سفرية  االآخر  هو  تنتظره 
حيث  القبائل،  �سبيبة  مواجهة  اأجل  من  وزو 

بداية  تاأكيد  اإىل  "ال�سام"  ت�سكيلة  ت�سعى 
بنتيجة  والعودة  ت�سجلها  التي  القوية  املو�سم 
لن  املهمة  اأن  الريادة، رغم  اإىل  تقفز  جتعلها 
تكون �سهلة يف مواجهة اأ�سبال املدرب فوزي 
اأول  مبلعبهم  االنت�سار  عن  الباحثون  بوزيدي 

نوفمرب.
فر�سة  بلوزداد  �سباب  ميلك  ذلك،  جانب  اإىل 
ثمينة لت�سجيل فوز يربهن عربه بداية املو�سم 
املثالية حمليا وقاريا عندما ي�ستقبل ال�ساعد 
اجلديد �سبيبة �سكيكدة، اأين ميلك اإىل جانب 
اأخريني،  متاأخرتني  مواجهتني  اللقاء  هذا 
وبالتايل فاإن رفقاء الالعب ن�ساخ اأمام فر�سة 

من اأجل التقدم يف جدول الرتتيب واالقرتاب 
من ثالثي املقدمة.

برنامج املباريات

�سكيكدة  �سبيبة   / بلوزداد  �سباب  اخلمي�ض: 
ابتداء من 14:30

مليلة  القبائل / جمعية عني  �سبيبة            
ابتداء من 15:00

�سطيف  وفاق   / داي  ح�سني  ن�رص  اجلمعة: 
ابتداء من 14:30 

          مولودية اجلزائر / �سباب ق�سنطينة 
ابتداء من 15:00

جتري نهاية هذا الأ�شب�ع املباريات امل�ؤّجلة حل�شاب الرابطة املحرتفة الأوىل والتي تاأتي 
يف �شياق م�شاركة الأندية اجلزائرية يف املناف�شة القارية، اأين برجمت الرابطة املحرتفة 

لكرة القدم اأربع مباريات لأندية وفاق �شطيف، �شباب بل�زداد، م�ل�دية اجلزائر 
و�شبيبة القبائل من اأجل ت�ش�ية رزنامة املباريات املتاأخرة ، و�ش�ف تتقدم قمة اللقاءات 
امل�اجهة التي يحت�شنها غدا ملعب 5 ج�يلية وجتمع بني فريقي م�ل�دية اجلزائر و�شباب 

ق�شنطينة، والتي عّ�دت اجلماهري على اإثارة ق�ية على امل�شتطيل الأخ�شر �ش�اء يف 
العا�شمة اأو على ملعب ال�شهيد حمالوي بق�شنطينة 

ت�ش�ية املباريات امل�ؤجلة للرابطة املحرتفة الأوىل

ل�سام والعميد يهددان �سدارة الن�سر الأ�سود واأبناء العقيبة للتاأكيد

الت�شكيلة ت�شتاأنف الي�م تدريباتها وال�شفر نح� ت�ن�س الأحد املقبل

حمرز ت�ج بطبعة عام 2019 من تنظيم فران�س ف�تب�ل

اإدارة اأملا�س تعد الالعبني بت�سوية امل�ستحقات قبل لقاء ال�سفاق�سي

بن نا�سر وبن رحمة مر�سحان جلائزة اأح�سن لعب مغاربي

مولودية  فريق  اإدارة  وعدت 
بت�سوية  العبيها  اجلزائر 
التي  املالية  امل�ستحقات 
مقابلة  موعد  قبل  بها  يدينون 
املقررة  التون�سي  ال�سفاق�سي 
الداخل  جانفي  ال�ساد�ض  يف 
والتي تندرج حل�ساب اإياب الدور 
ال�ساد�ض ع�رص من مناف�سة دوري 
اأبطال اإفريقيا، اأين احتوت اإدارة 
اأملا�ض  النا�رص  عبد  الرئي�ض 
تدخل  بعد  االأموال  م�سكل 
اأطفاأ  الذي  نغيز  نبيل  املدرب 
الالعبني  قلق  النار يف ظل  فتيل 
ياأخذوها،  مل  التي  اموالهم  على 
مبقاطعة  هددوا  والذين 
التدريبات وعدم اال�ستئناف قبل 
النادي  بيت  يف  االأمور  تهداأ  اأن 
ال�سدد منح  العا�سمي، ويف هذا 
قبل  لالعبيه  اأم�ض  راحة  نغيز 
املقررة  التدريبات  اإىل  العودة 
�سباب  ملواجهة  ايتعداد  اليوم 
والتي  غدا،  املقررة  ق�سنطينة 
بوردمي  غياب  تعرف  �سوف 

الذي خ�سع اإىل عملية جراحية، 
واالإيفواري داودي اإي�سال ، الذي 
غادر اأم�ض اإىل بلده كوت ديفوار 
رخ�سة  جتديد  اإعادة  اأجل  من 
املقبل  ال�سبت  والعودة  العمل 
ال�ستئناف التدريبات مع الفريق، 
وي�سافر رفقاء الالعب براهيمي 
االأحد املقبل نحو تون�ض من اأجل 
ال�سفاق�سي  ملواجهة  التح�سري 
اأين  اأيام،  ثالثة  بعد  املقررة 
�سمن  اإي�سال  االإيفواري  �سيكون 
بعد  بال�سفرية  املعني  الوفد 

العودة من بالده.

بن علجية: اأحرتم قرارات 
نغيز و�شراخي على 

الالعبني �شبب غ�شبه مني

الالعب  خرج  اآخر،  �سياق  يف 
مهدي بن علجية عن �سمته اأين 
االأخبار  نف�سه يف ظل  دافع على 
ت�سببه  حول  ترويجها  مت  التي 
تغيري  غرف  داخل  م�ساكل  يف 

يف  وتواجده  للفريق  املالب�ض 
نغيز  نبيل  املدرب  مع  م�ساكل 
يف  عليه  االعتماد  عدم  ب�سبب 
هذا  ويف  االأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
يف  علجية  بن  ك�سف  اخل�سو�ض 
يحرتم  اأن  اإعالمية  ت�رصيحات 
يناق�سها  وال  املدرب  قرارات 
على  االأول  امل�سوؤول  باعتباره 
على  و�سدد  التقني،  اجلانب 
داخل  با�سمه  ق�سية  وجود  عدم 
عقب  حدث  ما  و�رصح  الفريق، 
ال�سفاق�سي  النادي  مقابلة  نهاية 

التون�سي، اأين اأكد اأنه غ�سب على 
زمالئه وقام بال�رصاخ حول عدم 
مترير الكرة له، وهو ما ت�سادف 
معه دخول املدرب الذي غ�سب 

منه على ال�رصاخ.
حول  ترويجه  مت  ما  ونفى 
عدم  ب�سبب  املدرب  من  غ�سبه 
املقابلة،  يف  اأ�سا�سي  اإقحامه 
العا�سمي  النادي  مهاجم  واأ�ساد 
�ساحب  اأنه  قال  الذي  باملدرب 
االيجابية  النتائج  يف  الف�سل 
مطلع  منذ  الفريق  يحققها  التي 
خا�سة  احلايل،  الكروي  املو�سم 
عائلة  ت�سكيل  يف  جنح  واأنه 
مييزها الروح االأخوية واالحرتام 
جماهري  اأن  وا�ستطرد  بينها،  ما 
لقبا  اإهدائها  ت�ستحق  املولودية 
لل�سور  بالنظر  املو�سم  هذا 
كل  يف  حتدثها  التي  الرائعة 
واختتم  النادي،  يلعبها  مباراة 
وغري  االإدارة  يف  يثقون  اأنهم 
التي  امل�ستحقات  على  قلقني 

يدينون بها.

حت�شبا ل�شهر دي�شمرب

باليلي وبراهيمي يف الت�سكيلة 
الأ�سا�سية للدوري القطري

تواجد الالعبان الدوليان اجلزائريان يو�سف 
الت�سكيلة  �سمن  براهيمي  ويا�سني  باليلي 
دي�سمرب  ل�سهر  قطر  جنوم  لدوري  املثالية 
فوتبول  "قطر  موقع  اختار  اأين  اجلاري، 
اليف"  ثنائي اخلط االأمامي للخ�رص �سمن 
خالل  القطري  للدوري   11 الالعبني  اأح�سن 
عقب  النهاية،  على  يو�سك  الذي  ال�سهر 
التي  الكبرية  وامل�ستويات  الوا�سح  التاألق 
على  والريان  قطر  ناديهما  رفقة  قدماها 
منذ  وا�سحة  ب�سة  باليلي  ترك  اأين  التوايل، 
قطر  نادي  اجلديد  ناديه  ب�سفوف  التحاقه 
العقد  ف�سخ  عقب  املن�رصم  نوفمرب  �سهر 

مع فريقه ال�سابق اأهلي جدة ال�سعودي، وهو 
يف  القطري  للدوري  هدافا  اأ�سحى  الذي 
جانب  اإىل  اأهداف   9 مبجموع  وجيز  ظرف 
التمريرات احلا�سمة التي يقدمها اإىل زمالئه 
لنايه  القوية  العودة  يف  كبري  ب�سكل  وي�ساهم 

يف الدوري.
يف  اثره  ترك  براهيمي  يوا�سل  بينما 
الريان،  ناديه  رفقة  يلعبها  التي  املقابالت 
اأين اأ�سحى اأحد اأبرز الالعبني يف قطر التي 
يف  التوايل،  على  الثاين  للمو�سم  فيها  يلعبها 
مواطنهما  غياب  القائمة  �سهدت  املقابل 

بغداد بوجناح.

قّدم الالعب الدويل اجلزائري �سعيد بن رحمة 
اأداء يف امل�ستوى رغم دخوله بديال رفقة ناديه 
من  �ساعة  ن�سف  اآخر  خا�ض  اأين  هام،  وا�ست 
اأمام  اأم�ض  اأول  الفريق  لعبها  التي  املواجهة 
الدوري  من   15 اجلولة  حل�ساب  �ساوثهامبتون 
االجنليزي املمتاز، واأ�سحى بن رحمة مر�سحا 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  اإىل  املقبل  االأ�سبوع  للعودة 
للدوري  واملتابعني  النقاد  اأقنع  الذي  وهو 
يف  اأظهره  الذي  الطيب  االأداء  بعد  االجنليزي 
ت�سجيل  اأ�ساع  الذي  وهو  لعبها  التي  الدقائق 

بها،  قام  عاملية  مراوغة  بعد  رائعا  هدف 
باملر�ساد  املناف�ض  حار�ض  الت�سديدة  وجدت 
والذي قام بحرمانه من افتتاح عداده التهديفي 
ي�سجل  مل  الذي  وهو  "الهامرز"،  ت�سكيلة  رفقة 
اأي هدف منذ انطالق املو�سم الكروي اجلاري 
وتعترب  حا�سمتني،  متريرتني  مبنح  واكتفى 
التوايل  على  لقاء  ثالث  �ساوثهامبتون  مواجهة 
يلعبه مهاجم الت�سكيلة الوطنية احتياطي، ويغيب 
ت�سيل�سي  مقابلتي  بعد  االأ�سا�سية  الت�سكيلة  عن 

وبرايتون على لتوايل.

لعب ثالث لقاء على الت�ايل احتياطي

بن رحمة يقنع موي�س باإمكانياته
 يف ن�سف �ساعة

الدوليان  الالعبان  يتواجد 
نا�رص  بن  ا�سماعيل  اجلزائريان 
رحمة  بن  و�سعيد  ميالن  نادي 
الالعبني  بني  من  هام  وا�ست 
جلائزة  املر�سحني  اخلم�سة 
اأح�سن العب مغاربي ل�سنو 2020 
"فران�ض  جملة  متنحها  التي 
ال�سحيفة  كتبت  و  فوتبول"، 
الر�سمي  موقعها  على  الفرن�سية 
ما يلي: "الالعب بن نا�رص، الذي 
البارع  ال�سري  حزام  مبثابة  يعترب 
للبطولة االإيطالية اأكد على غرار 
�سنة 2019 ملا توج كاأح�سن العب 
يف  قوته  لالأمم،  اإفريقيا  لكاأ�ض 
الت�سدي واال�سرتجاع و التموين، 
ناديه  مع  �سواء  ياأمل  اأنه  كما 
اجلزائري  املنتخب  اأو  االإيطايل 
اأن يكون و�سط ميدان بال منازع"، 
يعاين  الذي  اجلزائري  الالعب 

بق�سط  �ساهم  اإ�سابة،  من  حاليا 
لنادي  الرائعة  البداية  يف  وافر 
"الكالت�سيو"  ترتيب  رائد  ميالن 
البطوالت  بني  من  والوحيد 
الذي  الكربى  اخلم�سة  االوروبية 

مل ينهزم حتى االآن.

رحمة،  بن  املهاجم  مواطنه  اأما 
مو�سما  االآخر  هو  حقق  فقد 
رائعا مع ناديه ال�سابق برانفورد، 
حيث �سيع يف اآخر حلظة فر�سة 
االجنليزي  للق�سم  ال�سعود 
مرتددة  انطالقة  فبعد  املمتاز، 

مهارة  برزت  عديدة،  توقفات  و 
جعلت  التي  و  رحمة  بن  �سعيد 
تاألق  وقد  بها،  يعرتف  اجلميع 
برنفورد  باألوان  ا�ستثنائية  ب�سفة 
يف الق�سم االإجنليزي االأول حيث 
م�سجال  مباراة،   94 له   لعب 
 27 قدم  و  هدفا   30 خاللها 
ينتقل  اأن  قبل  حا�سمة،  متريرة 

اإىل وا�ست هام مقابل 26 اورو.
بن  و  نا�رص  بن  اإىل  باالإ�سافة 
مر�سحني  ثالثة  يوجد  رحمة، 
و  اجلائزة  هذه  لنيل  اآخرين 
املغرب/ بونو  يا�سني  هم 
تون�ض/ معلول  علي  اإ�سبيليا، 
زيا�ض  حكيم  امل�رصي   االأهلي 
توج  للتذكري،  املغرب/ت�سيل�سي، 
حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل 
العب  كاأح�سن  �سيتي  مان�س�سرت 

مغاربي ل�سنة 2019.

عي�شة ق.

عي�شة ق.

ق.ر. عي�شة ق.



اخلمي�س 31 دي�سمرب 2020  املوافـق  لـ16  جمادى الأوىل   1442ه 12

تقرير: علي �سمودي – جنني 

من حياته ..

املولود يف خميم جنني  و�سام  يعترب   
 5 من  املكونة  عائلته  اأبناء  ،باكورة 
ن�ساأ   « كفاح  والدته  وتقول   ، اأنفار 
باالخالق  متتع   ، املخيم  يف  وتربى 
حمباً  وكان   ، الوالدين  وبر  العالية 
كبري  طموح  ولديه  وللتعليم  لعائلته 
يف امل�ستقبل والدرا�سات العليا ، بعد 
انت�سب   ، العامة  الثانوية  يف  جناحه 
تخ�س�ص  االمريكية  العربية  للجامعة 
عا�ص   ، كجيله   « وت�سيف   ،« حقوق 
وقمعه  االحتالل  �سيا�سات  و�سط 
منها  كبري  ن�سيب  لعائلتنا  كان  التي 
انتفا�سة  خالل  ا�ست�سهد  فاأخي   ،
 ، لال�سابة  تعر�ص  واإبني   ، االق�سى 
ن�سالية  بروح  متتع  الذي   ، و�سام  اأما 
وانتماء �سادق ل�سعبه وق�سيته ، فكات 

االحتالل له باملر�ساد دوماَ.
م�سل�سل االعتقاالت ..

عام  الثاين  ت�رشين  �سهرين  خالل   
عائلة  االحتالل منزل  اقتحم   ،  2015
على  املعاناة  حمطات  لتبداأ   ، و�سام 
بوابات ال�سجون ، وتقول والدته كفاح 
» بعد احتجازنا والتفتي�ص والتخريب 
واقتادوه  بيننا  من  و�سام  انتزعوا   ،
 ، اجللمة  �سجن  يف  التحقيق  القبية 
حوكم  حتى  والعزل  للتعذيب  تعر�ص 
بعد   « وت�سيف   ،« عام  بال�سجن ملدة 
حترره ، ا�ستاأنف حياته وعاد جلامعته 
 ،  2018 عام  �سباط  �سهر  مطلع  حتى 
فقد داهم منزلنا الع�رشات من اجلنود 
و�سط القمع والتنكيل ، واعتقلوا و�سام 
للمرة الثانية ، لتتكرر دوامة التحقيق 
�سهرين  مدار  على  الرعب  وكوابي�ص 
 ، بال�سجن ملدة عام  انتهت بحكمه   ،

ع�سنا خاللها الكثري من �سور العذاب 
حتى  ال�سجون  بني  تنقله  فرتة  اأثناء 

حترر.

 االعتقال الثالث .. 

عزمية  من  تنال  مل   ، االعتقاالت    
تخرجه  تاأخر  الذي  و�سام  ومعنويات 
حتى  درا�سته  فوا�سل   ، اجلامعة  من 
اقتحمت قوات االحتالل منزله فجر 
والدته  وتقول   ،  2019  -3-3 تاريخ 
الدهم  حمالت  على  تعودنا   « كفاح 
هذه  ويف   ، وجنوده  الحتالل  وتنكيل 
التفتي�ص  انتهى  حتى  عزلونا   ، املرة 
والتخريب ثم �سادروا الهاتف اخللوي 
حتى  ن�ستعيده  ومل  واعتقلوه  لو�سام 
زنازين  يف  احتجز   « وتكمل   ،« اليوم 
 46 ملدة  اجللمة  �سجن  يف  العزل 
اأ�ساليب  لكافة  ، تعر�ص خاللها  عاماً 
الزيارات  ومنع  وال�سغوط  التعذيب 

ومل يتمكن املحامي من زيارته حتى 
نقل اىل �سجن جمدو »، وتكمل » بعد 
19 �سهراً من العذاب والوجع يف اروقة 
املحاكم ، �سدر احلكم التع�سفي بحق 
الذي حوله االحتالل من طالب  ابني 
موا�سلة  من  يتمكن  ومل  الأ�سري  علم 

درا�سته اجلامعية حتى اليوم.

اعتقال الوالدة ..

زيارة  عن  و�سام  اأم  تتاأخر  مل   
االحتالل  قيود  اأ�سريها،رغم 
معرب  على  التع�سقية  وممار�ساته 
، �سربت  وبوابة �سجن جمدو  اجللمة 
لالعتقال  تعر�ست  حتى  وحتملت 
بتاريخ 4-11-2019 ، وتقول » يف ذلك 
احتجز   ، الزيارة  انتهاء  وبعد   ، اليوم 
واعتدوا  االأ�رشى  اقارب  اأحد  اجلنود 
ودون  وح�سي  ب�سكل  بال�رشب  عليه 
وانقاذه  مل�ساعدته  ف�سارعت   ، مربر 

غ�سبوا  الذي  اجلنود  قب�سة  من 
 « وت�سيف   ،« واعتقلوين  واحتجزوين 
اقتادوين ملركز ال�رشطة يف ام الفحم 
للتحقيق ، وبعد �ساعات من االحتجاز 
بكفالة  عني  افرجوا   ، وال�سغوط 
بتهمة االعتداء  مالية حلني املحكمة 
اأهتم  مل   « وتكمل   ،« املجندات  على 
باالعتقال ، لكن املوؤمل ، �سدور قرار 
مبنعي من الزيارات ، وحتى اليوم ما 
اأكرب  فاأي ظلم   ، اأمنياً  مرفو�سة  زلت 
االحتالل  ميار�سه  الذي  هذا  من 
موؤ�س�سات  دور  غياب  ظل  يف  بحقنا 

حقوق االن�سان ؟
كورونا والقلق ..

 ،« كورونا   « فريو�ص  اإنت�سار  منذ   

انقطعت اأخبار و�سام ، وتقول والدته 
» االحتالل منعى الزيارات لي�ص خوفاً 
فريو�ص  من  احلماية  اأو  حياتنا  على 
كورونا ،وامنا لعقاب االأ�رشى وعزلهم 
اأي  يوجد  فال  والعامل،   اأ�رشهم  عن 
نعي�ص   « وت�سيف   ،« عنهم  معلومات 
الن   ، حياتهم  على  والقلق  اخلوف 
االحتالل يهمل االأ�رشى وال يوفر لهم 
واملعقمات  والوقاية  احلماية  و�سائل 
وادوات التنظيف ، ون�ساأل رب العاملني 
اأن يحميهم »، وتكمل » ر�سالتي لو�سام 
الن   ، وال�سمود  ال�سرب   : احلكم  بعد 
الفرج قريب ، فهم ينا�سلون يف �سبيل 
اهلل  �ساء  واأن   ، �سعبهم وحريته  ق�سية 
قيود  من  اجلميع  بخال�ص  �سنفرح 

و�سجون االحتالل.

والدة االأ�سري و�سام  حنون

اإىل  متى �سيبقى الحتالل يتحكم بحياتنا ويدمر م�ستقبل اأبنائنا؟
بعد متديد وتاأجيل الأكرث من 20 جل�سة حماكمة ، ق�ست حمكمة �سامل الع�سكرية قبل اأيام ، ب�سجن 
االأ�سري الطالب يف اجلامعة العربية االأمريكية ، و�سام اإياد اأحمد حنون ، 24 عامًا ، من خميم جنني 
، ملدة 26 �سهراً اإ�سافة لغرامة مالية 8 اأالف �سيكل ، وتقول والدته رئي�سة مركز الن�ساط الن�سوي 

مبخيم جنني ، كفاح العموري » اجلل�سة عقدت دون ال�سماح لنا بح�سورها مل�ساهدة اإبني لي�س 
ب�سبب اإنت�سار فريو�س » كورونا »، بل الأين معاقبة باملنع االأمني منذ اأكرث من عام ، لكن رغم احلكم 

الظامل بحقه ، فاالأهم انتهاء معاناته بني املحاكم »، وت�سيف » ما تعر�س له و�سام ، انتهاك �سافر 
لكافة االعراف والقوانني الدولبة واالن�سانية ، فقد كان طالب علم ومثابر ومنتظم يف جامعته 
، لكن منذ �سنوات ي�ستهدفونه باالعتقال مرة تلو االأخرى ، فاىل متى �سيبقى االحتالل يتحكم 

بحياتنا ويدمر م�ستقبل اأبنائنا ويحرمهم اأب�سط حقوقهم.

الأ�سري جربيل الزبيدي يوا�سل اإ�سرابه لليوم 19 على التوايل
تقرير: اإعالم االأ�سرى

عبد  حممد  »جربيل  االأ�سري  يوا�سل 
الرحمن الزبيدي« )34 عاماً(، من خميم 
جنني اإ�رشابه املفتوح عن الطعام لليوم 
رف�ص  على  احتجاجاً  التوايل  19 على 
لالعتقال  حتويله  و  �رشاحه  اإطالق 
حمكوميته  فرتة  اإنتهاء  بعد  االإداري 
اأو�سح  االأ�رشى  اإعالم  مكتب  الفعلية. 
اعتقال  اأعادت  االحتالل  قوات  باأن 
بتاريخ  »الزبيدي«  املحرر  االأ�سري 
يف  منزله  مداهمه  بعد   2020/2/25
يف  التحقيق  اىل  ونقلته  جنني،  خميم 
اعتقاله  على  يوماً   40 وبعد  اجللمة، 
اأ�سدرت بحقه حكما بال�سجن ملدة 10 

بقيمة  مالية  اإىل غرامه  اإ�سافة  �سهور 
دوالر   600 يقارب  ما   ( �سيكل   2000
امريكى( . واأ�ساف اإعالم االأ�رشى ان 
حمكوميته  اأم�سى  »الزبيدي«  االأ�سري 
عنه  االإفراج  املقرر  من  وكان  كاملة 
وبتاريخ  اأنه  اإال   2020/12/17 بتاريخ 
مفاجئ  ب�سكل  نقل   ،  2020/12/13
من �سجن النقب، حيث خ�سع جلل�سة 
حيث  الع�سكرية  �سامل  حمكمة  اأمام 
قدمت  الع�سكرية  النيابة  اأن  تبني 
�رشاحه  اإطالق  بعدم  طلب  للمحكمة 
بعدما وجهت له تهم جديدة، ووافقت 
املخابرات  طلب  على  املحكمة 
الئحة  لتقدمي  �ساعة   72 واأمهلتها 

اتهام نهائية بحق الزبيدي.

االأ�سري  اأن  اإىل  االأ�رشى  اإعالم  واأ�سار 
واأبلغ  القرار  رف�ص  بدوره  »الزبيدي« 
مفتوح  اإ�رشاب  �سيبداأ  اأنه  املحكمة 
عنه  االإفراج  يتم  حتى  الطعام  عن 
بعد اإنتهاء حكمه الفعلي، والذي تبقى 
لطلب  من اخل�سوع  اأيام حمذراً   3 له 
االإداري.  لالعتقال  بتحويله  النيابة 
بدء  االأ�سري  اأن  االأ�رشى  اإعالم  وبني 
 ،12/13 تاريخ  منذ  بالفعل  اإ�رشابه 
على  املحكمة  وافقت  ذلك  ورغم 
بتحويله  وقامت  املخابرات  طلب 
�سهور   4 ملدة  االإداري  االعتقال  اإىل 
توفر  اإطالق �رشاحه، رغم عدم  بدل 
النيابة  ادعت  ما  ح�سب  اتهام  الئحة 
اإ�رشابه  يوا�سل  يزال  وال  الع�سكرية 

الدخول  اإعالنه  وبعد  يوماً.    19 منذ 
ال�سجون  اإدارة  قامت  االإ�رشاب  يف 
النقب، وذلك  زنازين �سجن  بعزله يف 
ال�سغط  وممار�سة  به  لال�ستفراد 
�سحة  وبداأت  اإ�رشابه،  لوقف  عليه، 
االأ�سري يف الرتاجع ب�سكل وا�سح بعد 
عن  املفتوح  االإ�رشاب  من  يوماً    19
اأ�سري  »الزبيدى«  اأن  ويذكر   . الطعام 
ب�سكل  عام   12 ام�سى  كان  حمرر 
حيث  االحتالل  �سجون  يف  متوا�سل 
 2016 يف  وحترر   2004 عام  اعتقل 
�سهداء  كتائب  اإىل  االإنتماء  بتهمه 
�سد  عمليات  وامل�ساركة يف  االأق�سى 
االحتالل، وله  �سقيقان اآخران اأ�رشى 

وهما »زكريا وداود« .

الأ�سري ماهر ريان ينتظر منذ عامني 
حتديد موعد لإجراء عملية جراحية 

نادي االأ�سري:

 متاطل اإدارة �سجون االحتالل يف تقدمي 
عاًما(   42( ريان  ماهر  لالأ�سري  العالج 
م�ساكل  من  يُعاين  والذي  اخلليل،  من 
التنف�سي، وهو بحاجة  حادة يف اجلهاز 
واأو�سح  االأنف.  يف  عملية  اإجراء  اإىل 
ومنذ  ريان  االأ�سري  اأن  االأ�سري،  نادي 
العتداء  تعر�ص  2003م،  عام  اعتقاله 
من قبل جنود االحتالل، وت�سبب بك�رش 
يف اأنفه، وا�ستمرت معاناته تتفاقم حتى 
يف  جراحية  لعملية  2015م،  عام  خ�سع 
تدهور  ال�سحي  و�سعه  اأّن  اإال  االأنف، 
مياه  ظهور  بعد  2018م،  عام  جمدًدا 
لعملية  الحًقا  خ�سع  حيث  رئتيه،  على 
خاللها مت �سحب املياه، اإال اأن معاناته 

مل تتوقف، وما يزال بحاجة اإىل عملية 
منذ  وينتظر  اأنفه،  يف  اأخرى  جراحية 
اأن يتم حتديد موعد الإجرائها.  عامني 
وا�سطر االأ�سري ريان املحكوم بال�ّسجن 
)25 عاًما( اإىل خو�ص معركة مع حماكم 
موعد  حتديد  اأجل  من  االحتالل 
توا�سل  اليوم  وحتى  له،  عملية  الإجراء 
املماطلة  يف  �سيا�ستها  ال�سجون  اإدارة 
ومتابعته  له  الالزم  العالج  تقدمي  يف 
و�سعه ال�سحي. يُ�سار اإىل اأن املئات من 
االحتالل  �سجون  يف  املر�سى  االأ�رشى 
يواجهون �سيا�سة االإهمال الطبي )القتل 
اإدارة  ت�ستخدم  وموؤخًرا  البطيء(، 
ال�سجون انت�سار الوباء، كذريعة، لتتن�سل 
امل�ست�سفيات  اإىل  االأ�رشى  نقل  من 

وتقدمي العالج الالزم لهم.

تقرير:علي �سمودي – القد�س 

الع�سكرية،  االحتالل  حمكمة  حكمت 
اليوم، على االأ�سري �سفيق عماد من�سور 
 15 ملدة  الفعلي  بال�سجن  جنني  من 
من  خ�سريات  زايد  واالأ�سري  �سهراً، 
الظاهرية جنوب اخلليل بال�سجن الفعلي 
االحتالل  حمكمة  وحولت  عام.  ملدة 
�سكان  �سنان  اأحمد  حممود  االأ�سري 

قرية كوبر مبحافظة رام اهلل والبرية اإىل 
وهو  �سهرين،  ملدة  االإداري  االعتقال 
معتقل منذ ما يزيد عن �سهر. ومددت 
الهادي  عبد  الفتى  االأ�سري  توقيف 
قباطية  من  عاماً(   16( نزال  فخري 
 /1  /19 تاريخ  حتى  جنني  مبحافظة 
عوي�ص  بكر  املقد�سي  واالأ�سري   ،2021
واالأ�سري  املقبل،  اخلمي�ص  يوم  حتى 
العمود  راأ�ص  حي  من  بربر  منت�رش 

املقبل،  اخلمي�ص  يوم  حتى  بالقد�ص 
اأنه اعتقل منذ قرابة ال�سهر، وال  علماً 
هيئة  واأفادت  للتحقيق.  يخ�سع  يزال 
�سوؤون االأ�رشى واملحررين يف حمافظة 
اعتقال  مددت  �سامل  اأن حمكمة  جنني 
خمتلفة  لفرتات  املحافظة  من  اأ�رشى 
وهم:  معهم،  التحقيق  ا�ستكمال  بحجة 
�سالح  واأحمد  ن�رشتي،  عزمي  تامر 
ويزن  عبيد،  ابو  ثابت  و�سائد  زكارنة، 

اأبو  �سمري  وحممد  حنون،  الرازق  عبد 
وقررت  كميل.  �سفيان  وحممد  عبيد 
االأ�سري  عن  االإفراج  االحتالل  حمكمة 
يعبد  بلدة  من  نفيعات  ن�سال  املحرر 
قرابة  دام  اعتقاٍل  بعد  جنني  ق�ساء 
االأ�سبوعني ، بينما فرجت عن املعتقل 
حممد مرعي من بلدة قراوة بني ح�سان 
غرب �سلفيت واالأ�سري فالح نا�رش زياد 

من نابل�ص يعد اعتقال ملدة عامني .

اأحكام على اأ�سرى ومتديد توقيف اآخرين واإفراجات
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جريدة  من  برياح«  »زهرة  الإعالمية  توجت 
يف   1954 نوفمرب  اأول  بجائزة  اجلمهورية 
اأطلقتها وزارة املجاهدين و  طبعتها 25 التي 
عن  التاريخي  البحث  احلقوق يف جمال  ذوي 
عملها املعنون »حرائر اجلزائر ..ق�صة كفاح« 
والذي ت�صمن �صرية 128 ا�صما من بينهم  57 
اأغلبهن  مع  زهرة  الإعالمية  اجرت  جماهدة 
 ، ظريف  زهرة  بينهن  من  �صحفية  لقاءات 
 ، زمو�صي  �صعيدة  و  �صليحة   ، يخو  �صليحة 
لويزة اإيغيل اأحريز ، خديجة بريك�صي ، زوليحة 
بن ا�صماعيل ، زهرة زملاط ، �صليحة عزة  و 
غريهن ،  و اعتمدت عن البع�ض الخر على 
م�صادر اعالمية و تاريخية و �صهادات �صجلت 
يف مقر بع�ض متاحف املجاهد للجهة الغربية 
، ثم خ�ص�صت املحور الثاين  ل 31  جماهدة 
املحور  اأما  العطر  مل�صارهن  كتكرمي  توفيت 
�صهيدة �صحت من   40 �صرية  فت�صمن   الثالث 
تقول  ال�صياق  .ويف  العزيز  الوطن  هذا  اأجل 
خ�صت  ت�رصيح  يف  برياح«  »زهرة  الإعالمية 
به يومية » الو�صط« )البحث التاريخي املعنون 
ب » حرائر اجلزائر ... ق�صة كفاح »  عك�ض 
مالحمهن  تزينت  اللواتي  اجلزائر  جميالت 
همجية  متحديات  البطولة  و  بال�صهامة 
الزنزانات،  و  ال�صجون  تعذيب  و  امل�صتعمر 
اإما  هو  و  اأحدا  يجامل  ل  و  يحكم  فالتاريخ 

يحكم للب�رص اأو عليهم ،

و املراأة اجلزائرية ممن حكم
 لهن التاريخ و لي�س عليهن،

 ونق�ست  اأ�سماء املجاهدات اجلزائريات 
باأحرف من ذهب .

اأعوام يف لقاء املجاهدات   لقد ق�صيت عدة 
و ت�صجيل �صهاداتهن احلية، �صنوات احت�صنت 
ف�صويل و عط�صي ملا�ض ل نعرف عنه �صيئا 

، كانت موجعة حمطات الوقوف التي عربتها 
رفقتهن على عجل، اعتذرت لهن عن دموعهن 
لكنها  ال�صحفي،  ف�صويل  ب�صب  جرت  التي 
اأهدتني يف ختامها هذا الكتاب الذي ن�صجت 
اأعرتف  الثورية،  م�صاعرهن  ب�صدق  حروفه 
اأقدم  اأن  اأردت فقط  لكن  ل�صت موؤرخة،  اأنني 
التاريخية حياة بع�ض  الأوراق  من خالل هذه 
اأمام  املعجزات  �صنعن  اللواتي  املجاهدات 
معها  حتمل  ق�صة  فكل  ال�صتعمار،  غطر�صة 
�صدق الثائرات فكم هي جميلة و غالية الورود 
و  العمر  هذا  يف  املجاهدات  غر�صتها  التي 
يقدمنها جليل الإ�صتقالل، كما اأنني كتبت عن 
من  الزمالء  بع�ض  مب�صاعدة  الأ�صماء  بع�ض 
الأ�رصة الإعالمية و الثورية و الذين اأ�صكرهم 

كثريا على ع�صقهم لتاريخ وطننا احلبيب .

هذا البحث يعترب عربون امتنان حلرف 
التاء يف تاريخ اجلزائر معتمدة على 

م�سادر تاريخية (.

الباحثة الإعالمية يف �سطور :
، خريجة  �صبتمرب 1968   17 مواليد  زهرة من 
ال�صانية  بجامعة  العربي  الأدب  و  اللغة  معهد 
، حت�صلت   1993 �صنة  راأ�صها  بوهران م�صقط 
وتكوينية  تقنية  علمية  �صهادات  عدة  على 
 ، الإعالم  منها  اآخرى يف تخ�ص�صات خمتلفة 
الت�صوير الفوتوغرايف ، الإخراج ال�صينمائي،  و 
الكتابة امل�رصحية ، اإلتحقت بالعمل ال�صحفي 
اجلمهورية  بجريدة  1992م  �صنة  اأواخر  يف 
  ، اجلزائر  غرب  وهران  مبدينة  املتواجدة 
عدة  حمرتفة،  ك�صحفية  �صنوات  بعد  تراأ�صت 
الق�صم  منها  التخ�ص�صات  خمتلفة  اأق�صام 
اأدبية«،  »اأوراق  اأهمها  مالحق  و  الثقايف 
»النادي الأدبي« و »ال�صفحات اخلا�صة« ملدة 
و  اعداد  على  ا�رصافها  جانب  اىل  �صنة   15

منها  وفكرية  اأدبية  اإذاعية  ح�ص�ض  تقدمي 
»اأوراق اأدبية« ،«ب�صمات« باأثري اإذاعة وهران . 
و�صدر لالأديبة زهرة برياح عدة دواوين �صعرية 
منها »مرافىء الع�صق البارد » عن دار الغرب 
للن�رص و التوزيع بوهران �صنة 2003 م ،« عيون 
الع�صاق » عن دار التوريدات للن�رص و الإ�صهار 
مب�رص  �صنة 2006م  ، » ا�صمك فل�صطني« عن 
دار القد�ض، ديوان م�صرتك بني �صعراء مدينة 
وهران، كتب مبنا�صبة اأربعينية حممود دروي�ض 

.
نبع  ارويني من   ... ديوانها »وهران  اأما        
عن  الأدبية  اإ�صداراتها  اآخر  فكان   ،« حنانك 
يت�صمن جمموعة خواطر  املعرفة،  اأنوار  دار 
زهرة  كتبت  وهران.كما  عن ع�صقها ملدينتها 
برياح اأي�صا بع�ض الن�صو�ض امل�رصحية، منها 

بقي جمرد  منها من  و  الركح  ترجم على  من 
ن�ض مت قراءته اأمام املخت�صني، كن�ض »فئران 
الرتبوية،  املنظومة  يعالج  الذي  التجارب« 
اأدتها   التي  وال�صاحر«  بي�صا  »القطة  م�رصحية 
جانب  اإىل  الت�صعينيات،  يف  اجلمعيات  احدى 
الذي   « »اجلدة  بعنوان:  لالأطفال  م�رصحية 

قدم يف اإطار م�رصح الهواة مب�صتغامن.
الأديبة  �صاركت   ، اأخرى  جهة  من           
برياح يف املئات  الإعالمية زهرة  و  ال�صاعرة 
ولوجها  الأدبية منذ  و  الفكرية  من امللتقيات 
على  بح�صولها   1988 �صنة  يف  الأدبي  احلقل 
جائزة وطنية عن ملحمتها ال�صعرية بعنوان » 
العديد  ». كرمت يف  لهيب فل�صطني املقد�ض 
ل�صهاماتها  والدولية  الوطنية  امللتقيات  من 
تن�صيط  يف  م�صاركاتها  و  ال�صعرية  و  الأدبية 

و  الأكادميية  العلمية  الندوات  من  العديد 
العالمية اأهمها،  تكرميها يف » لقاء الأجيال«  
الذي جمعها باملرحوم الروائي الطاهر وطار  

�صنة 2002م .
الكتاب  لإحتاد  العالم  خلية  تراأ�صت  و 
اجلزائريني لفرع وهران عن طريق النتخاب 
حيث  وهران  مبدعي  و  للكتاب  بالجماع 
اأ�رصفت على تن�صيط اأهم الندوات الأدبية مع 
اأبرز الكتاب و ال�صعراء اجلزائريني و العرب من 
�صنة 2005 اىل غاية 2009 م ، مما جعلها تُكرم 
من قبل منظمة اليون�صكو حلقوق الن�صان يف 
، كما �صاهمت يف  �صنة 2005 بجامعة وهران 
مبخرب  العلمية  املحا�رصات  بع�ض  تن�صيط 
يف  الإعالمية  املنتجات  ت�صميم  و  حتليل 
امليادين الإقت�صادية والإجتماعية و ال�صيا�صية 

جلامعة وهران من 2012 اإىل غاية 2014 .
القائمني  جعل  الإعالمي  و  الأدبي  ن�صاطها   
على احلقل الثقايف يقومون بت�رصيفها بع�صوية 
وهران  ملهرجان  ال�صحافة«  حتكيم   « جلنة 
وع�صوية  2013م،  �صنة  العربي  للفيلم  الدويل 
املواهب  اكت�صاف  تظاهرة  يف  حتكيم  جلنة 
 )Oran < s Got Talents  ( ال�صابة 

بوهران �صنة 2014م .
مقال  اأح�صن  بجائزة  زهرة  وفازت  هذا   
و  املو�صيقى  مهرجان  م�صابقة  يف  �صحفي 
ل�صنة  الرابعة  طبعتها  يف  الوهرانية  الأغنية 
فار�ض   « و�صام  على  حت�صلت  و   . م   2011
الذي  ال�صحافة  عيد  يف  2000م  �صنة  القلم«  
نظم باجلزائر العا�صمة ،  و و�صام اأح�صن قلم 
املنظم  الثقايف  الإعالم  املجال  يف  �صحفي 
الكتب  لنا�رصي  الوطنية  النقابة  قبل  من 
لتكرم   ،2013 �صنة  للكتاب  الدويل  بال�صالون 
الثامنة  طبعته  يف  اجلزائر«   فار�ض   « بو�صام 

ل�صنة 2015م .

�ستحت�سنها جامعة �سطيف 2

ندوة علمية حول "التعليم عن بعد يف مواجهة حتديات كورونا"
�ستحت�سن جامعة »حممد ملني دباغني« �سطيف 2 » و كلية العلوم الإن�سانية والجتماعية يف �سنة 2021 

ندوة علمية وطنية حول » التعليم عن بعد يف اجلامعة اجلزائرية يف مواجهة حتديات جائحة كورونا  » 
وهي من تنظيم ق�سم علم الجتماع والدميوغرافيا و�سيديرها �سرفيا مدير اجلامعة ، الأ�ستاذ الدكتور 

اخلري ق�سي و �ستكون  من  اإ�سراف وتن�سيق اأ.د نادية �سعيد عي�سور مع م�ساركة  نخبة من الباحثني يف علم 
الجتماع والقانون والفل�سفة وعلوم الرتبية والأنرثبولوجيا والعلوم ال�سيا�سية  من خمتلف جامعات 

الوطن كجامعة �سطيف 2 وجامعة  اجلزائر 3 وجامعة ق�سنطينة 3 وجامعة تلم�سان وجامعة الأغواط  
وجامعة بومردا�س وجامعة اأدرار.

حكيم مالك 

للندوة  التنظيمية  اللجنة  وتتكون 
عن  التعليم   « حول  الوطنية  العلمية 
بعد يف اجلامعة اجلزائرية يف مواجهة 
حتديات جائحة كورونا » من دكاترة 
بجامعة �صطيف 2 وحتديدا من ق�صم 
علم الجتماع وهم : عبد النور لعالم 
ومفتاح بن هدية ونادية لولو وابت�صام 

ظريف وزهية �صوي�صي .

التعليم عن بعد كجزء من 
منظومة التعليم الأكادميي 

احلكومي

مهم  جد  اإ�صكال  طرح  مت  ولقد   
للتعليم  ميكن  كيف  يف  واملتمثل 
التعليم  منظومة  من  كجزء  بعد  عن 
يف  ينجح  اأن  احلكومي  الأكادميي 
اأهداف  يحقق  واأن   ، اجلزائر؟ 
خمتلف  يف  التعليمية  ال�صيا�صات 
الأ�صا�صي،  كالتعليم  امل�صتويات؟  
يف  وهذا  اجلامعي  التعليم  الثانوي، 
ظل روا�صب م�صكالت ل تزال عالقة 

اإىل حد ال�صاعة.

التجارب العاملية الناجحة يف 
جمال التعليم عن بعد

الوطنية  العلمية  الندوة  هذه  وتركز 
البحثية  املحاور  من  جملة  على 
التعليم  تطور  حول  تن�صب  التي 
يت�صمن  والذي  العامل   يف  بعد  عن 
والتجارب  بعد   عن  التعليم  فل�صفة 
التعليم  جمال  يف  الناجحة  العاملية 
املعلوماتية  تكنولوجيا  و  بعد   عن 
النامي  العاملي  يف  التعليم  وتطور 
توظيف  كيفية  اإبراز  مع  والعربي 
والإ�صكالت  بعد   عن  التعليم 
من�صات  بينها  من   والتحديات 
التعليم عن بعد يف موؤ�ص�صات التعليم 
وكذا التعليم الرقمي يف املوؤ�ص�صات 
التعليمية العربية  وهناك حمور اآخر 
والتعليم   كورونا«     « يتناول جائحة 
يف  م�صتقبلي  كاجتاه  املختلط 
اأي�صا  وفيه  اجلزائرية   اجلامعة 
املوؤ�ص�صة  يف  اللكرتونية  الإدارة 
ت�صليط  مع  اجلزائرية  اجلامعية 
التعليم  �صعوبات  اأهم  على  ال�صوء 
بيداغوجيا  اجلزائر  يف  اللكرتوين 

وعلميا  .

اآليات تطوير �سيا�سات التعليم 
عن بعد يف اجلزائر

كما �صيتم ر�صد واقع التعليم عن بعد 
الدرا�صات  خالل  من  اجلامعة  يف 
تطوير  واآليات  التحليلية،  الو�صفية 
�صيا�صات التعليم عن بعد يف اجلزائر 
التعليم  وفر�ض تطبيق ا�صرتاتيجيات 
عن بعد يف اجلامعة اجلزائرية وكذا 
والتحفيز  التكوين  ا�صرتاتيجيات 
والإعداد ملناهج التعلم والتعليم عن 
بعد وطرائق العمل البيداغوجي عن 
بعد وكيفيات التفاعل ال�صفي والتقومي 
على  العتماد  خالل  من  الرتبوي 
اآليات  خلق اأو ا�صتحداث بيئة تعليمية 
الأ�صاتذة  كت�صجيل  ال�صفي  للتفاعل 
مع  التفاعلية  املن�صة  يف  والطلبة  
اجلامعي  التكوين  تكييف  كيفية 
والظروف  يتما�صى  مبا  لالأ�صتاذ 
كورونا  فريو�ض  كحالة  ال�صحية 
التطبيقات  اأهم  وحتديد  امل�صتجد 
اأو املمار�صات البيداغوجية الأف�صل 
يف ظل هذه اجلائحة وكيفية تكييف 
والإداري  البيداغوجي  الت�صيري 

للعملية التعليمية .

تاأ�سي�س املن�سات الرقمية 
وتهيئة املناخ التعليمي املنا�سب

باجلامعة  خا�ض  حمور  وهناك 
ومواجهة  والبحث  اجلزائرية 
لتف�صي  املجتمعية  النعكا�صات 
هناك  ف�صيا�صيا  اجلائحة  خماطر 
متوقع للدولة اجلزائرية يف اخلارطة 
اجلديدة  العاملية  اجليوا�صرتاتيجية 
وقانونيا  جند  تاأطري قانوين لعملية 
بعد  عن  والتعليم  املختلط  التعليم 
الرقمية  املن�صات  تاأ�صي�ض  بني 
املنا�صب  التعليمي  املناخ  وتهيئة 
الناحية  من  التدري�ض  لهيئات 
�صكل  انبعاث  واقت�صاديا  القانونية  
�صمن  املوجه  لالقت�صاد  جديد 
يف  الوطنية  الإنتاجية  املوؤ�ص�صات 
اجلديدة  املجتمع  حاجات  ظل 
تطوير  وراء   ال�صعي   و�صحيا 
املنظومة ال�صحية يف اجلزائر  مبا 
الرفع من  يح�صن الأداء الطبي مع  
والبعد  العمومية  ال�صحة  م�صتوى 
وال�صحة  احلياة  ومنط  الثقايف 
ظاهرة  جند  واجتماعيا  العمومية 
العزل ال�صحي والتباعد الجتماعي 

وفيه التجليات والنعكا�صات والأبعاد 
والعنف الأ�رصي، والقلق واخلوف من 
عدوى وخماطر ال�صتخدام املكلف 
القت�صادي  واحلرمان   للمعقمات 
ونف�صيا  العمل  عن  التوقف  ب�صبب  
ظاهرة  تعالج  التي  وبيداغوجيا   ،

مدى تقبل املتمدر�صني ب�صفة عامة 
من  النمط  لهذا  وطلبة  تالميذ  من 
ال�صعوبات  جممل  ومعرفة  التعليم 
تكوينهم  تواجه  التي  البيداغوجية 
ملختلف  اكت�صابهم  على  وتوؤثر 

املعارف واملهارات املطلوبة .

ثقافة

عن عملها "حرائر اجلزائر ... ق�سة كفاح"

 الإعالمية "زهرة برياح" تتوج بجائزة اأول نوفمرب 1954 

اأح�سن مرزوق
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�أجرت �أجنحة ع�شكرية فل�شطينية يف قطاع غزة مناورة ع�شكرية ُم�شرتكة هي 
�لأوىل من نوعها على �شعيد »�لنطاق �جلغر�يف، وحجم �مل�شاركة فيها«.

�ملقاومة تتح�ّشب لإمكانية �شّن »�إ�شر�ئيل« عدو�نًا على غزة 

املناورة الع�سكرية بغزة.. دللت التوقيت وامل�سمون 
غزة/ رمزي حممود/ �لأنا�شول

لها  امُلنظمة  اجلهة  بح�سب  املناورة،  وتهدف 
اإىل  املقاومة«،  لف�سائل  امل�سرتكة  »الغرفة  وهي 
خمتلف  يف  للقتال  املقاتلني  وجهوزية  كفاءة  »رفع 
الظروف«وُتاكي املناورة، التي حملت ا�سم »الركن 
ال�سديد«، التعامل مع �سيناريوهات متعددة للت�سدي 
لهجمات اإ�رسائيلية من الرب واجلو والبحر وافتُتحت 
البحر  باجتاه  �ساروخية  ر�سقات  باإطالق  املناورة 
ُم�سرية،  طائرات  فيها  ا�ستُخدمت  كما  املتو�سط، 
اقتحام  خمتلفة تاكي  ع�سكرية  عمليات  و�سملت 
يف  ومراقبون،  خرباء  ويرى  البحر  يف  مواقع وقتال 
اأحاديث منف�سلة لوكالة الأنا�سول، اأن هذه املناورة 
اأهمية لفتة،  ذات  وع�سكرية  �سيا�سية  ر�سائل  تمل 
غزة،  قطاع  بها  مير  التي  الأو�ساع  ظل  يف  ل�سيما 

والإقليم ب�سكل عام.
»غرفة  ت�سكيل  عن  غزة  يف  اأُعلن   ،2018 ماي  ويف 
امل�سلحة  الأجنحة  ت�سم  التي  امل�سرتكة«  العمليات 
التي  »فتح«  حركة  عدا  الفل�سطينية،  للف�سائل 
يتزعمها الرئي�س حممود عبا�س وين�سوي تت مظلة 
الغرفة امل�سرتكة، 12 ف�سياًل ُم�سلحاً، اأبرزها »كتائب 
»حما�س«، و«�رسايا  حلركة  امل�سلح  الذراع  الق�سام«، 
»اجلهاد  حلركة  امل�سلح  اجلناح  القد�س« 
الع�سكري  املتحدث  حمزة«،  »اأبو  الإ�سالمي«وقال 
»تتويجاً  تاأتي  اإنها  �سحفي،  موؤمتر  خالل  للمناورة، 
امل�سرتك،  الع�سكري  والتدريب  الإعداد  من  لفرتة 
وجت�سيداً جلهود املقاومة يف رفع جهوزيتها القتالية 

ب�سكل دائم«.
واأ�ساف اأن هدف املناورة »التاأكيد على وحدوية قرار 
املقاومة يف خو�س اأي مواجهة تُفر�س على ال�سعب 
يف اأي زمان«وتابع: »ف�سائل املقاومة لن ت�سمح للعدو 

ال�سهيوين بفر�س قواعد ا�ستباك ل تر�ساها«.
 تو�فق و�ن�شجام

ويعترب عدنان اأبو عامر، الكاتب واملحلل ال�سيا�سي، 
يُعرب  التن�سيق  من  امل�ستوى  بهذا  املناورة  اإجراء  اأن 
بني  الداخلي  والن�سجام  »التوافق  من  حالة  عن 

الف�سائل يف غزة«.
هذا  اإن  لالأنا�سول،  حديث  يف  عامر«  »اأبو  ويقول 
التن�سيق يعطي منوذجاً لإمكانية ت�سكيل قوة ع�سكرية 
العتداءات  مواجهة  يف  »اجلي�س«  بـ  اأ�سبه  موحدة 
يف  الفل�سطينية  احلالة  اأن  برغم  »الإ�رسائيلية«، 
»مرحلة دفاعية«وي�سيف اأن هذه املناورة »ذات طابع 
جاهزية  واإبداء  الداخلية،  اجلبهة  لتح�سني  دفاعي« 
تتح�ّسب  »املقاومة  ويتابع:  الع�سكرية،  الأجنحة 
غزة؛  على  عدواناً  ال�سهيوين  الكيان  �سّن  لإمكانية 
ترامب  الأمريكي  للرئي�س  الأخرية  لالأيام  ا�ستغاللً 

يف البيت الأبي�س«.
ويو�سح املحلل ال�سيا�سي اأن غزة تُر�سل ر�سالة باأنها 
على اأمت ال�ستعداد واجلاهزية ملواجهة اأي عدوان.

ويرى اأن املناورة تاأتي يف توقيت �سيا�سي وع�سكري 
يف خ�سم توتر قائم بني غزة واإ�رسائيل، وعدم جتاوب 
الأخرية ملطالب الأوىل، ل�سيما يف ت�سني الأو�ساع 

الإن�سانية ال�سعبة لل�سكان ومواجهة جائحة كورونا.
بفعل  كارثية  اإن�سانية  اأو�ساع  من  غزة  قطاع  ويعاين 
ظل  يف  تفاقمت  عاماً،   14 منذ  امل�ستمر  احل�سار 
والوفيات  الإ�سابات  وارتفاع  كورونا  فريو�س  انت�سار 
وتتهم الف�سائل الفل�سطينية اإ�رسائيل بالتلكوؤ يف تنفيذ 
القائمة، على �سعيد  التهدئة  ا�ستحقاقات تفاهمات 
تخفيف احل�سار، وال�سماح بتوريد الأدوية واملعدات 

ملواجهة كورونا.
ر�شائل تهديد

اأبو  خميمر  ال�سيا�سي  املحلل  يرى  ال�سياق،  ويف 
�سعدة، اأن املناورة امل�سرتكة للف�سائل الفل�سطينية 
ا�ستعرا�س  اإ�رسائيل، عرب  اإىل  تهديد  ر�سالة  تمل 

اإمكانياتها وقدراتها الع�سكرية.
للعلوم  حما�رسا  يعمل  الذي  �سعدة«  »اأبو  ويقول 
ال�سيا�سية يف جامعة الأزهر بغزة، اإن توقيت املناورة 
– الذي يتزامن مع ذكرى احلرب الإ�رسائيلية الأوىل 
حدوث  عدم  ظل  يف  2008- ياأتي  عام  غزة  على 
غزة  يف  املعي�سية  الأو�ساع  �سعيد  على  انفراجة 
واأزمة  جداً،  �سيء  القت�سادي  »الو�سع  وي�سيف: 
كورونا خلّفت تداعيات �سيئة على غزة، اإ�سافة اإىل 
اأن هناك ا�سرتاطات اإ�رسائيلية فيما يتعلق بو�سول 

مواد الفح�س والتطعيمات«.
ملف  يف  اخرتاق  حدوث  �سعدة«  »اأبو  وي�ستبعد 
تفاهمات التهدئة اأو تبادل الأ�رسى بني »حما�س« و 
الحتالل، ل �سيما بعد قرار حّل الكني�ست ال�سهيوين 

والتوّجه نحو انتخابات رابعة يف مار�س املقبل.
ويتفق »اأبو عامر« مع »اأبو �سعدة« يف عدم اإحداث 
املناورة تاأثري مبا�رس يف هذين امللفني، اإل اأن الأول 
يرى اأن تفاعالت هذه املناورة قد تُ�سفر فيما بعد، 
عن تطورات يف كوالي�س حمادثات التهدئة، اأو ملف 

تبادل الأ�رسى.
بينهما  اإ�رسائيليني،  باأربعة  »حما�س«  وتتفظ 
على  الإ�رسائيلية  احلرب  خالل  اأُ�رسا  جنديان، 
اأو  غزة �سيف 2014 )دون الإف�ساح عن م�سريهما 
الآخران  الثنان  دخل  ال�سحي(؛ يف حني  و�سعهما 

غزة فيما بعد، يف ظروف غري وا�سحة.
ويرّجح »اأبو �سعدة« اإمكانية حدوث ت�سعيد ع�سكري 
وميداين يف غزة، خا�سة يف الفرتة التي ت�سبق اإجراء 
ي�ستغل  اأن  ويتوّقع  ال�سهيوين  الكيان  النتخابات يف 
هذه  نتنياهو،  بنيامني  الوزراء   رئي�س  معار�سو 
النتخابات  يف  �سده  انتخابية  كمادة  املناورة، 
القدرات  تنامي  م�سوؤولية  وتميله  القادمة، 

الع�سكرية حلما�س والف�سائل.

 »مناورة ردع«
بدورها، عّقبت �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« ، على 
املناورة امل�سرتكة للف�سائل يف غزة، قائلة اإن حركة 
»حما�س« ترد على التهديدات الإ�رسائيلية بـ »مناورة 

ردع«.
حما�س  اإن  ال�سادر  عددها  ال�سحيفة يف  وقالت 
تتابع الت�رسيحاٍت يف الكيان ال�سهيوين عن ا�ستعداد 
التي  الكربى  املناورات  وترى  الأخرية للمواجهة، 
اجلي�س  )يف  غزة  وفرقة  اجلنوبية  القيادة  نفذتها 
اأ�سابيع، والتي تركزت على حماكاة  ال�سهيوين( قبل 

عملية احتالل قطاع غزة.
حالة  عن  »تعبري  باأنها  املناورة  ال�سحيفة  وقراأت 
ترامب  اإدارة  بني  النتقالية  الفرتة  يف  اليقني  عدم 

واإدارة بايدن«.
)اللبنانية(  اهلل«  »حزب  ومنظمة  اإيران  اأن  واعتربت 
والوليات  اإ�رسائيل  باأن  و«حما�س«،   مقتنعون 
الأخرية  ترامب  اأيام  ا�ستخدام  تنويان  املتحدة 
»اأبو  يقول  ذلك،  على  احل�سابات«وتعليقاً  »لت�سفية 
عامر«، اإن غزة قد تكون اجلبهة الأقل خطورة من 
لإ�رسائيل يف  اإيالماً  الأكرث  ولكنها  اأو غريها،  لبنان 

حال اندلع مواجهة.

حالة ن�شج
ويف �سياق مت�سل، يقول و�سام عفيفة، الكاتب واملحلل 
واحلجم  ال�سكل  بهذا  املناورة  اإجراء  اإن  ال�سيا�سي، 
الع�سكرية  الأجنحة  لدى  ن�سج«  »حالة  عن  يُعرب 
التن�سيق  جهود  اأن  »عفيفة«،  وي�سيف  الفل�سطينية 
بتجارب  مّرت  امل�سرتك  امليداين  العمل  وتطوير 

وحماولت �سابقة، وا�ستنزفت جهوداً وت�سحيات.
حالة  �سّكلت  املا�سية  العقود  مدار  »على  ويقول: 
�سعف،  نقطة  الفل�سطينية  للف�سائل  املنفرد  العمل 
ا�ستثمرتها اإ�رسائيل عرب ال�ستفراد بكل ف�سيل«ويرى 
لل�سعب  ا�ستنزاف  عامل  »مّثلت  احلالة  هذه  اأن 
الإ�رسائيلي«،  لالحتالل  مواجهته  يف  الفل�سطيني 
اأن »رفع م�ستوى التن�سيق ي�سّد هذه الثغرة  م�ستدركاً 

اخلطرية«.
وعلى ال�سعيد الفل�سطيني الداخلي، يو�سح »عفيفة« 
اأن اأحد اأهداف املناورة هو رفع م�ستوى ثقة ال�سعب 
»احلا�سنة  باعتباره  املقاومة،  بف�سائل  الفل�سطيني 

ال�سعبية التي يرتكز عليها العمل املقاوم«.
»ت�ست�سعر  غزة  يف  »املقاومة«  اإن  بالقول،  وختم 
اخلطر املحدق باحلالة الفل�سطينية عموماً، وتعترب 
نف�سه  اإثبات  ي�ستطيع  القوة واجلهوزية  اأن من ميلك 

كرقم مهم يف املعادلة الإقليمية«.

�لو�شط:2020/12/31�لو�شط:2020/12/31

�جلدول :03706 /14
�لفهر�س:00216 /15

رقم �حلكم :19 /01 /15

و لهذه �لأ�شباب
حكمت املحكمة حال ف�سلها يف ق�سايا �سوؤون ال�رسة علنيا 

ح�سوريا ابتدائيا 
01-يف ال�سكل : قبول الدعوى 

02- يف املو�سوع : 
املولود  حممد  بالخيط  عليه  املدعي  على  01-احلجر 
بتاريخ 1994/12/10 اجللفة لأبيه احمد بن عثمان و لمه 
عليه  قيمة  احمد  بالخيط  املدعي  تعيني  و  خرية  �سدوق 

للقيام ب�سوؤونه القانونية و الإدارية .
02-الأمر بن�رس هذا احلكم : 

ب�ستمائة  املقدرة  الق�سائية  امل�ساريف  املدعي  -تميل 
دينار )600 دج( 

بذا �سدر احلكم و اف�سح به جهرا و علنيا بالتاريخ املذكور 
اأعاله ، و بح�سبه اأم�سيناه مه اأمني ال�سبط 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
ولية ورقلة

بلدية : مقر �لولية
�لرقم  97  /2020

و�شل ت�شجيل �لت�شريح
 �لتاأ�شي�شي للجمعية

املوافق   1433 �سفر   18 يف   06/12 رقم  القانون  مبقت�سى 
اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
بتاأ�سي�س  الت�رسيح  ت�سجيل  و�سل  ت�سليم   2020/12/06:

اجلمعية امل�سماة   : 
ت�سمية اجلمعية :جمعية الب�سائر الثقافية ال�سبانية لالأ�سالة 

و الرتاث ال�سعبي 
الكائن مقرها ب : املنقر الو�سط بلدية املنقر 

رئي�س اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سية : 
دبا�س عبد احلفيظ 

تاريخ و مكان امليالد :1972/12/04 بالطيبات 
القاطن )ة( : حي البحري بلدية املنقر 

اإ�سهار

ANEP N°:  2016021861�لو�شط:2020/12/31 �لو�شط:2020/12/31

تهنئة عيد ميالد
مبنا�سبة احتفال 
الأخ العزيز وليد 
عني  من  نوي 
البنيان تتقدم له 
و�سام  �سقيقته 
العائلة  وكافة 

الأماين  اأطيب  و  التهاين  باأحر 
ناجحة  اأ�رسية  حياة  له  راجني 
ال�سحة  مبوفور  �سعيدا  وعاما 

والعافية.
�لو�شط:2020/12/31

تهنئة عيد ميالد

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

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

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

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

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .
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ANEP N°:  2016021913الو�سط:2020/12/31 ANEP N°:  2016021765الو�سط:2020/12/31

املدير العام



دعم تن�صئة و تطوير م�صتوى الكرة للفئات ال�صغرى
قال رئي�س الرابطة الوالئية لكرة القدم بتمرنا�ست 

حل�سن متبكتو،اأنه �سيعمل جاهدا حتى يكون 
حمل ثقة التي و�سعها فيه  اع�ساء اجلمعية ، 

النوادي،خرباء التحكيم وممثلي النوادي .

 اأحمد باحلاج 

لكرة  الوالئية  الرابطة  رئي�س  جدد 
اجلديد،حل�سن  بتمرنا�ست  القدم 
على  ت�أكيده  و  عزمه  متبكتو 
يف  و�سعه�  التي  االلتزام�ت 
على  و  الرابطة  م�رشوعه  لرئ��سة 
الع�مة  دوراجلمعية  تفعيل  راأ�سه� 
يف ت�سيري اأمور الرابطة ، و ذلك من 
خالل فتح املج�ل للنوادي و تفعيل 
دور كل اللج�ن والهي�كل الدائمة التي 
يقره� الق�نون االأ�س��سي للرابطة ، 
مع العمل على دعم ،و تفعيل اآلي�ت 

اأع�س�ء  كل  مع  الدائم  التوا�سل 
تن�سيط  خالل  من  الع�مة  اجلمعية 
اإ�س�فة   ، للرابطة  الر�سمي  املوقع 
لت�سجيع النوادي و تذليل ال�سعوب�ت 
والعمل على حل امل�س�كل التي تعيق 
ان�سم�مه� للرابطة و كذا ن�س�طه� و 
�سي��سة  دعم  م�س�ركته�،ن�هيك عن 
القدم  تن�سئة و تطوير م�ستوى كرة 
من االأ�س��س خ��سة م� تعلق ب�لفئ�ت 
ذلك  ال�سغرى u17/U15/U13و 
و  بهم  اخل��سة  من�ف�س�ت  بتنظيم 
نيته  متبكتو  اأبدى  اعتم�ده�،كم� 
يف العمل على احي�ء من�ف�سة ك�أ�س 

االأ�سن�ف،والعمل  جلميع  الوالية 
وتكوين�ت  جتمع�ت  تنظيم  على 
خ��سة ب�ملدربني واحلك�م ب�لرجوع 
لكرة  اجلزائرية  االحت�دية  اإىل 

القدم.
النوادي  اأبدت  فقد  جهته�  من 
بوالية  القدم  لكرة  الري��سية 

الكبرية  �سع�دته�   ، مترنا�ست 
رئي�س�  متبكتو  حل�سن  ب�نتخ�ب 
القدم  لكرة  الوالئية  لرابطة 
بتمرنا�ست ، موؤكدة انه� تعلق عليه 
اأم�ال كبرية من اأجل النهو�س بواقع 
بوالية  امل�ستديرة  ال�س�حرة  واآف�ق 

مترنا�ست .

رئي�س الرابطة الوالئية لكرة القدم بتمرنا�ست حل�سن متبكتو:

م�ستغامن

اإنقاذ �صاب مكث 27 �صاعة داخل بئر 
املدنية  احلم�ية  م�س�لح  متكنت 
مكث  �س�ب  اإنق�ذ  من  مب�ستغ�من 
نتيجة  مهجور  بئر  داخل  �س�عة   27
اأ�ستفيد  ح�سبم�  �سقوط،  ح�دث 
االت�س�ل  خلية  من  االأربع�ء،  اأم�س 
الهيئة  لهذه  الع�مة  والعالق�ت 
واأو�سح بي�ن لذات الهيئة اأن وحدات 
احلم�ية املدنية تدخلت الإنق�ذ �س�ب 
يبلغ من العمر 20 �سنة بعد �سقوطه 
خ��س  م�ستغل،  غري  بئر  داخل 
النك�كعة،  بقرية  الفالحي  ب�ل�سقي 
ببلدية من�سورة جنوب م�ستغ�من ومت 

اإخراج ال�سحية الذي ك�ن يع�ين من 
الثالث�ء،  اأم�س  الرجل،  يف  اإ�س�ب�ت 
نتيجة هذا احل�دث، بعد بق�ءه داخل 
 27 من  اأزيد  املهجور  البئر  هذا 

�س�عة، ي�سيف ذات البي�ن.
االثنني  يوم  �سقط  قد  ال�س�ب  وك�ن 
يف حدود ال�س�عة الواحدة ظهرا يف 
هذا البئر الذي يبلغ عمقه 23 مرتا 
الوالئية  املديرية  تتلقى  اأن  قبل 
للحم�ية املدنية نداء ا�ستغ�ثة وتبداأ 
التي كللت  البحث واالإنق�ذ  عملي�ت 

ب�إنق�ذه.

اأمن والية ق�سنطينة

توقيف 17 األف �صخ�ص خالل 11 �صهرا
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اإح�صائيات وباء 

كورونا يف اجلزائر

بكورونا جديدة  اإ�سابة   323
ارتفاع اجمايل اال�سابات اىل : 99311

ت�سجيل06 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اىل : 2750

حاالت ال�سفاء اجلديدة : 305
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اىل : 66855

العالق�ت  بعودة  املخزن  قرار 
الدبلوم��سية مع العدو ال�سهيوين،ميكن 
فهمه على م�س�رات عدة،االأمر ال ي�سكل 
حدث� ا�ستثن�ئي� ،هو فقط اإجراء �سكلي 
للح�سول على قرار اأمريكي بخ�سو�س 
املحتلة،اململكة  الغربية  ال�سحراء 
عالق�ته�  عن  يوم�  تتخل  مل  العلوية 
لي�س  دقيقة  العتب�رات  ال�سه�ينة  مع 

املج�ل للتف�سيل فيه�.
طيلة �سنوات ظل املغرب م�رشح� مفتوح� 
اأمني�  ال�سهيونية  املخ�برات  فيه  ترتع 
اجلزائرو  على  للتج�س�س  و  اقت�س�دي�  و 
الفنت  وزرع  فيه�  االأو�س�ع  تعفني  حم�ولة 
اأن  اأراد  العربة ملن  فتنة غرداية  ،ولن� يف 

يعترب.
املغربي  املر�سد  حّذر  م�ي2019  يف 
ال�سهيوين  العدو  مع  التطبيع  ملن�ه�سة 
ويحم�ن  رئي�سه  ل�س�ن  بي�ن  يف  موؤكدا 
اال�ستخب�رات  جه�ز  اأن  اأحمد  من 
خطة  على  ي�رشف  »املو�س�د«  ال�سهيوين 
عرب  لي�س  املغ�ربية،  املنطقة  لتفتيت 
االإمن�ء  عرب  واإمن�  والزي�رات  التطبيع 
تدريب جم�ع�ت  واالإ�رشاف على  العرقي 

م�سلحة.
ملن�ه�سة  املغربي  املر�سد  مدير  وذكر 
يف  ويحم�ن  اأحمد  املغرب  يف  التطبيع 
حديث مع »عربي21«، اأن »التهديدات التي 
�سهيوين  اخرتاق  من  جزءا  ك�نت  تلق�ه� 
اإحي�ء  على  الرتكيز  عرب  املغربي  للج�سم 
ف�سل خمطط  اأن  بعد   ، العرقية  النزع�ت 

الفتنة بني املكونني العربي واالأم�زيغي.

مع احلدث 

املخابرات ال�صهيونية 
و تدريب الإرهابيني

وداد احلاج

خالل  ق�سنطينة  بوالية  �سجل 
االأ�سهر ال11 االأوىل من �سنة 2020 
�سخ�س  األف   17 من  اأزيد  توقيف 
و هذا  لتورطهم يف ق�س�ي� خمتلفة 
يف اإط�ر اجلهود الرامية اإىل احلف�ظ 
و  املواطنني  و�سالمة  اأمن  على 
اأنواع  �ستى  وحم�ربة  ممتلك�تهم 

ال�سحية  الظروف  اجلرمية يف ظل 
اأف�د به م�سوؤول  الراهنة، ح�سب م� 
الع�مة  العالق�ت  و  االت�س�ل  خلية 
اأول  املالزم  ق�سنطينة  والية  ب�أمن 

بالل بن خليفة.
و اأو�سح ذات املتحدث يف ت�رشيح 
امليدانية  اخلرجة  ه�م�س  على 

مل�س�لح اأمن والية ق�سنطينة م�س�ء 
اأم�س الثالث�ء اإىل بلدية عني �سم�رة 
املتخذة  التدابري  تعزيز  اإط�ر  يف 
امليالدية  ال�سنة  نه�ية  لت�أمني 
ال�س�ئدة  الظروف  ظل  يف   2020
مت  قد  ب�أنه  كورون�  ج�ئحة  ب�سبب 
توقيف م� جمموعه 17 األف و 166 

الق�س�ي�  عديد  يف  تورطوا  �سخ�س� 
االإخالل  و  ال�رشقة  تخ�س  التي 
االلتزام  عدم  كذا  و  الع�م  ب�لنظ�م 
حي�زة  و  ال�سحي  احلجر  بتدابري 
و  املخدرات  و  العقلية  املوؤثرات 
على  بي�س�ء حمظورة  اأ�سلحة  حمل 

وجه اخل�سو�س.

البويرة

م�صالح الدرك حتجز 
2197 قارورة خمر

اأ�سك�له� متكنت  اإط�ر مك�فحة اجلرمية بك�فة  يف 
م�س�لح الدرك الوطني ب�لبويرة يف عملي�ت متفرقة 
حجز  من  اأم�س  غ�ية  اإىل  دي�سمرب   7 ت�ريخ  منذ 
واالأحج�م  االأنواع  مبختلف  خمر  ق�رورة   2197
بقيمة تفوق 45 مليون �سنتيم ك�نت موجهة للرتويج 
بطريقة غري �رشعي دون رخ�سة واأي �سند ق�نوين 
�سمن  الدولة  اأمالك  مفت�سية  اإىل  ت�سليمه�  ليتم 
االإجراءات املعمول به� مع توقيف املتورطني عن 
الكحولية  امل�رشوب�ت  وترويج  بيع  يف  تتمثل  تهم 

مرزوقبطريقة غري ق�نونية .

املجل�ص الأعلى للغة 
العربية يكرم اأوريدو

مت تكرمي Ooredoo من قبل املجل�س االأعلى 
الع�ملي  اليوم  الإحي�ء  لدعمه�  العربية  للغة 
كل  من  دي�سمرب   18 للـ  امل�س�دف  العربية  للغة 
الرئي�سي  ب�ملقر  التكرمي  حفل  تنظيم  مت  �سنة 
اأوالد ف�يت و ذلك بح�سور  اأوريدو يف  ملوؤ�س�سة 
اآل  ب�س�م  اجلزائر،  اأوريدو  لـ  الع�م  املدير  ن�ئب 
العربية،  للغة  االأعلى  ورئي�س املجل�س  اإبراهيم، 
الدكتور �س�لح بلعيد وبهذه املن��سبة، �رشح ن�ئب 
اإبراهيم:  اأوريدو ال�سيد ب�س�م اآل  املدير الع�م لـ 
»ي�رشفن� تلقي هذا التكرمي من هيئة رائدة تتمتع 
على  وا�سع  نط�ق  على  واحرتام  كبرية  ب�سمعة 
املجل�س  اأ�سكر  والدويل.  الوطني  ال�سعيدين 
االأعلى للغة العربية ورئي�سه الدكتور �س�لح بلعيد 
على هذا التكرمي واأحيي جهوده يف ترقية هذه 

اللغة اجلميلة املتمثلة يف اللغة العربية. 
للتذكري، تع�ونت كل من Ooredoo واملجل�س 
ج�ئزة  م�رشوع  يف  �س�بًق�  العربية  للغة  االأعلى 
جلنة  تراأ�س  حيث  االأمية،  ملحو   Ooredoo
ن�سختي  خالل  بلعيد  �س�لح  الدكتور  التحكيم 

2018 و2019.

الواليات املتحدة

ممر�ص ي�صاب بكورونا بعد اأ�صبوع من تلقي اللقاح
ك�سف تقرير اإخب�ري يف الوالي�ت املتحدة، 
ك�ليفورني�  يف  ع�م�   45 عمره  ممر�س�  اأن 
اكت�سف اإ�س�بته بفريو�س كورون� امل�ستجد، 
بعد اأكرث من اأ�سبوع على تلقيه لق�ح �رشكة 
ملر�س  امل�سببة  العدوى  �سد  »ف�يزر« 
الذي  و.  »كوفيد 19«وك�ن املمر�س م�ثيو 
ق�ل  قد  حمليني،  م�ست�سفيني  يف  يعمل 
على �سفحته يف موقع »في�سبوك«، يوم 18 
دي�سمرب، اإنه تلقى جرعة من لق�ح ف�يزر .
»اإيه. لقن�ة  ت�رشيح  املمر�س، يف  واأو�سح 
ظل  ذراعه  اأن  التلفزيونية،  نيوز«  بي.اإ�س 

ب�أي  ي�سب  مل  لكنه  يوم،  ملدة  حمتقن� 
اأن م�ثيو  التقرير  اأخرى وذكر  اآث�ر ج�نبية 

�سعر ب�إعي�ء بعد 6 اأي�م، وك�ن ذلك 
يف  عمل  دورة  بعد  مب��رشة 

داخل  »كوفيد-19«  وحدة 
امل�ست�سفى.

بربد  املمر�س  واأ�سيب 
يف  ب�آالم  اأي�س�  �سعر  كم� 
يف  وب�الإره�ق،  الع�سالت 

كري�ستي�ن  وق�ل  وقت الحق 
االأمرا�س  خبري  رامريز، 

ب�س�ن  االأ�رشة  �سحة  مراكز  يف  املعدية 
هذا  اإن  االإخب�ري،  التقرير  يف  دييغو 
من  »نعلم  واأ�س�ف  وارد  ال�سين�ريو 
اأنه  للق�ح  ال�رشيرية  االختب�رات 
اأي�م   10 بني  م�  �سي�ستغرق 
حتقيق  يف  للبدء  يوم�  و14 
»تلك  احلم�ية«وت�بع 
اجلرعة االأوىل تعطيك فيم� 
50 يف  تق�رب  )وق�ية(  نعتقد 
الث�نية  للجرعة  وحتت�ج  امل�ئة 

الو�سط:2020/12/31لرفعه� اإىل 95 يف امل�ئة«.

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

تعزية

اإىل عائلة غزايل بحي املنظر اجلميل باحلرا�س
 بب�لغ االأ�سى واحلزن وبقلوب موؤمنه بق�س�ء اهلل وقدره ، تلقت  ال�سيدة �سفيقة 
العرب�وي خرب وف�ة ال�سيد غزايل العمري بحي املنظر اجلميل ب�حلرا�س 

وهو والد زوج �سقيقته� ف�طمة الزهراء ال�سيد غزايل عبدالكرمي .
بتع�زين�  اإليكم  ، ونتقدم  بهذا امل�س�ب اجللل  واأحزانكم  اأملكم  ن�س�طركم 
القلبية احل�رة،ومب�س�عر املوا�س�ة والتع�طف االأخوية املخل�سة، �س�ئلة اهلل 
تع�ىل اأن يتغمد الفقيد العزيز بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جن�ته، وينعم 

عليه بعفوه ور�سوانه .
غ�ليتي ا�سربي وتذكري اأن اهلل تع�ىل ق�ل ) اإمن� يوفى ال�س�برون اأجرهم 
اأن  … فال تن�سي  اأن ال�سرب عند امل�سيبة االأوىل  بغري ح�س�ب ( وتذكري 

ت�سرتجعي وت�س�أيل اهلل اأن يعو�سك خريا مم� فقدِت
اأحببت تذكريِك ب�أجر  اأن مثلك ال تو�سى ولكني  … اأعلم   اأختي احلبيبة 
اأ�سح�ب البالء واأنهم يُبتلون حتى ي�سريوا على االأر�س ولي�س عليهم ذنب 

..فلت�سربي ي� غ�لية ولتحت�سبي اأمرك للعلي القدير.
 اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون

.    تفعيل اللجان والهياكل الدائمة اأولوية ق�سوى

برج اأخري�س بالبويرة

اإحباط �صرقة 10 روؤو�ص من املا�صية
م�س�لح  اأم�س  �سبيحة  متكنت 
جنوب  اأخري�س  برج  دائرة  اأمن 
عملية  اإحب�ط  من  البويرة  والية 
مت  حيث  امل��سية  ا�ستهدف  �رشقة 
ا�ستولت  منه�  روؤو�س   10 ا�سرتج�ع 
الل�سو�س  من  جمموعة  عليه� 
جمهولة الهوية والعدد الذوا ب�لفرار 

عند  وذلك   ، اأمرهم  انك�س�ف  بعد 
خمرج اجلهة ال�رشقية للبلدية، وقد 
مت حتويل روؤو�س امل��سية امل�رشوقة 
فتحت  حني  يف  البلدية  حظرية  اإىل 
ذات امل�س�لح حتقيق� لتحديد هوية 

الف�علني وتوقيفهم.
اأح�سن مرزوق



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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