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وزير الدولة وو�سيط اجلمهورية كرمي يون�س: 

ا�ستقبلنا ملفات ثقيلة تتعلق بالف�ساد 
.    كنا �سببا يف اإطالق �سراح مظلومني

.     ال اأمار�س ال�سيا�سة و لي�س لدي اأي طموح انتخابي 

ندد و�سيط اجلمهورية كرمي يون�س بتف�سي املح�سوببة على م�ستوى االإدارة ، معرتفا اأن البريوقراطية 
هي اأكرب حتد لعمل و�ساطة اجلمهورية .

اإميان لوا�س 

�أم�س  �جلمهورية  و��ستنكر و�سيط 
خالل حلوله �سيفا على منتدى جريدة 
�لتجاهل  و  �لتماطل  ب�سيا�سة  �حلو�ر 
�لتي ميار�سها عدد من �أع�ساء �لطاقم 
دور  و  �ملو�طنني  لعر�ئ�س  �حلكومي 
يف  �ملحليني،  للمندوبني  �لو�ساطة 
يتعر�س  �لتي  بامل�سايقات  ندد   حني 
�لر�سوة  غر�ر  على  �ملو�طنون  له 
�لآن  حلد   »: م�سيفا  وبالبريوقر�طية 
�لطاقم  من بع�س �أع�ساء  رد  نتلق  مل 
�لهيئة،  �حلكومي حلد على مر��سالت 
مل جند نية �لرف�س ولكن تهاون بع�س 
�لرد على عر�ئ�س و�سيط  �جلهات يف 

�جلمهورية«
كرمي  �جلمهورية   و�سيط  ك�سف 
و  ثقيلة  ملفات  يون�س عن ��ستقبال 
 >: قائال   ، بالف�ساد  تتعلق  خطرية 
رفعها  ثم   و  ثقيلة  ملفات  ��ستقبلنا 
كان  هلل  �حلمد  و  �ملعنية،  لل�سلطات 
�ل�سلطات  طرف  من  حترك  هناك 
�سجناء  �رس�ح  �إطالق  يف  �سبب  كنا  ،و 

ظلمو� ..«.
�إنكار  �أنه ل ميكن  يون�س  كرمي  و�سدد 
جهود �لدولة يف حماربة �لبريوقر�طية 
�أن   �أكد  �لإد�رة ، يف حني  �لتي نخرت 
�كرب حتدي لعمل �لو�ساطة ، �أين ر�فع 
ل�رسورة �لق�ساء على هذه �ملمار�سات 

.
و �أكد كرمي يون�س �أن بناء جز�ئر قوية 
كل  �لف�ساد  يف  �إل  مبحاربة  يكون  لن 
تعمل  �لهيئة   �أن  م�سدد�  �لقطاعات، 
مع  و�لقطيعة  �ملو�طنة  تر�سيخ  على 

ممار�سات �ملا�سي.

ا�ستالم و�ساطة اجلمهورية لـ 
2824 8797 عري�سة وا�ستقبال 

��ستالم  �ملتحدث عن  ك�سف  كما 
عري�سة   8797 لـ  �جلمهورية  و�ساطة 
و��ستقبال 2824 �سخ�سا يف 23 جل�سة 
�ل�سكاوي  �أن �أغلب  ،  مو�سحا  ��ستماع 
مب�ساكل  تتعلق  �لو�ساطة  تلقتها   �لتي 

�ل�سكن .
تتلقى  �لهيئة  �ملتحدث �أن  لفت  و 
�سد  ملو�طنني  �سكاوي  با�ستمر�ر 
و�جلماعات  للدولة  �ملركزية  �لهيئات 
�ملحلية و�ملر�فق �لعمومية ملعاجلتها 

يف �إطار �لت�رسيعات �ملعمول بها

رفع تقرير �سنوي لرئي�س 
اجلمهورية

تقرير لرئي�س  يون�س برفع  كرمي  توعد 
قائمة  خالله  من  يك�سف  �جلمهورية 
�لهيئة،  مع  �لتجاوب  للر�ف�سني  ��سمية 
م�سيفا:« �سنقدم تقرير� �سنويا لرئي�س 
�ملطروحة  �مل�سائل  حول  �جلمهورية 
من �ملو�طنني، كما �ن �لتقرير �سيحمل 
�ملو�طنني  مل�ساكل  حلول  مقرتحات 
�ملطروحة ي�سيف كرمي يون�س، �لإد�رة 
يف بع�س �لأحيان ل تعطي �أهمية لعمل 

�لد�رة مع �لو�ساطة«.
و �أو�سح كرمي يون�س �أنه �سجل �لعديد 

�سعف   »: �أبرزها  كانت  �لعقبات  من 
�لإطار �لقانوين �خلا�س بت�سيري �لعقار 
�لر�سوة  ظاهرة  تف�سي  �إىل  �أدى  مما 
مناخ  حلقوقه،  �ملو�طن  فقد�ن  و 
�لأعمال و �لقانون �خلا�س بال�ستثمار 
�لذي ل يحفز �ل�ستثمار ، �سوق �ل�سغل 
�لقدرة  تدين  و  �سعيف  �جلز�ئر  يف 

�ل�رس�ئية«.

املندوبون  ال يحملون �سفة وال 
وال قا�س وال منتخب

�سدد كرمي يون�س �أن و�سيط �جلمهورية 
و�أن   ، بقطاع  مكلف  وزير  لي�س 
،ول  �لو�يل  �سفة  يحملون  مندوبيه ل 
موؤكد�   �ملنتخب،  حتى  ،ول  �لقا�سي 
بال�سالحيات  �لتز�مهم  �رسورة  على  

�مُلحددة وعدم جتاوزها.
 »: يون�س  كرمي  �لدولة  وزير  قال  و 
�أ�سا�سا  يكمل  دوره  �جلمهورية  و�سيط 
و  �لإد�رة  بني  نز�ع  �أي  ت�سوية  يف  
�ملو�طنني  عن  �لغنب  رفع  �ملو�طن،و 
�لف�ساد،  وحمارية  �ل�سعوبات  وتدليل 
�أو  �إد�رة  لي�ست  �لو�ساطة  هيئة  و 
�ملو�طن  بني  و�سيط  هي  بل  حكومة 

و �لإد�رة«.

القطعية مع مظاهر املح�سوبية 
التي ع�س�ست يف دواليب االإدارة

�أكد كرمي يون�س �أنه منذ �إنتخاب رئي�س 
�جلمهورية عبد �ملجيد تبون على ر�أ�س 
�لدولة �جلز�ئرية، ك�سف رغبة و��سحة 
�لإد�رة  لع�رسنة  حقيقية  �إر�دة  و 
�ملح�سوبية  مظاهر  مع  ،و�لقطعية 

�لتي ع�س�ست دو�ليب �لإد�رة.
حماربة  ل�رسورة  يون�س  كرمي  ور�فع 
كل  �سبب  �أنها  معترب�  و�لبريوقر�طية 
�لتي  وهي  �لقطاعات  كل  يف  �لآفات 
حد  على  و�لف�ساد  �لر�سوة  �إىل  توؤدي 

تعبريه
�لتي  �لهيئة  �أن  يون�س  كرمي  �إعترب  و 
تقريب  �إىل  تهدف  عليها  ي�رسف 
�لثقة  �إعادة  و  موؤ�س�ساته  من  �ملو�طن 
�ملفقودة، م�سري� �أن رئي�س �جلمهورية 
علة  �ألح  �لتن�سيب  مر��سيم  خالل  من 
خالل  من  �لعمومية  �خلدمة  �رسورة 
جت�سيد بر�مج �حلكم �لر��سد و حماربة 

�لفو�رق �لجتماعية .
وقال كرمي يون�س  :« �ملوؤ�س�سة �مُل�سماة 
م�ستقلة  موؤ�س�سة  �جلمهورية،  و�سيط 
حيث  �جلمهورية،  رئي�س  لدى  ُو�سعت 
وت�سهيل  مر�فقة  �إىل  �أ�سا�سا  تهدف 
كل �إجر�ء ي�سمح ب�سمان كافة �حلقوق 
ي�سعى  �جلمهورية  وو�سيط  للمو�طن، 
�إىل تقريب �لإد�رة بغية توطيد �لعالقة 
�حرت�م  مع  �ملو�طن  و  �لدولة  بني 
موؤ�س�سات �لدولة و متهيد �لطريق لبناء 

�جلز�ئر على �ل�سفافية ».
من�سب  بد�سرتة  يتعلق  �سوؤ�ل  يف  و 
كرمي  قال  �جلمهورية،  و�سيط 
و�سيط  من�سب  د�سرتة  م�ساألة  يون�س:« 
�جلمهورية لي�ست من �سالحياتي، و �أنا 
يف خدمة �جلز�ئر وقتما ��ستدعتني ».

الفريق ال�سعيد �سنڤريحة من الناحية الع�سكرية الثالثة بب�سار

تاأمني احلدود وفق اإ�سرتاتيجية متكاملة ومقاربة �ساملة
و�لتفقدية  �لتفتي�سية  للزيار�ت  مو��سلة 
يقوم  �لع�سكرية،  �لنو�حي  خمتلف  �إىل 
�أركان  رئي�س  �سنقريحة،  �ل�سعيد  �لفريق 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي، �بتد�ء من �أم�س 
عمل  بزيارة   ،2021 جانفي   17 �لأحد 

وتفتي�س �إىل �لناحية �لع�سكرية �لثالثة.
�لعملياتي  �لقطاع  من  �لزيارة  ��ستهلت 
مر��سم  وبعد  حيث  بتندوف،  �جلنوبي 
م�سطفى  �للو�ء  ورفقة  �ل�ستقبال 
�سماعيلي قائد �لناحية �لع�سكرية �لثالثة، 
ح�رسه  توجيهيا  لقاء  �لفريق  تر�أ�س 
�لعملياتي، حيث  و�أفر�د �لقطاع  �إطار�ت 
قطاعات  �أفر�د جميع  تابعها  كلمة  �ألقى 
�لتحا�رس  تقنية  عرب  �لناحية  ووحد�ت 
حر�س  على  فيها  �أكد  بعد،  عن  �ملرئي 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�س  �لعليا  �لقيادة 
تاأمني  مل�ساألة  ق�سوى  �أهمية  �إيالء  على 
كافة حدودنا �لوطنية، وفقا لإ�سرت�تيجية 
جت�سيدها  مت  �ساملة،  ومقاربة  متكاملة 
بحذ�فريها على �أر�س �لو�قع، مبا ي�سمن 
حت�سني وترقية �لأد�ء �لعملياتي و�لقتايل 
قادر�  ليكون  ومكوناته،  ت�سكيالته  لكافة 

على رفع كافة �لتحديات:
»وعليه، فلقد حر�سنا يف �جلي�س �لوطني 
�ملتب�رسة  للروؤية  جت�سيد�  �ل�سعبي، 
و�لتوجيهات �ل�سديدة، لرئي�س �جلمهورية 
وزير  �مل�سلحة،  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد 
يعود  �أن  ناأمل  �لذي  �لوطني،  �لدفاع 
�لقليلة  �لأيام  يف  �لوطن  �أر�س  �إىل 
مع  ملو��سلة،  معافى،  �ساملا  �لقادمة 

بناء  م�سو�ر  �ملخل�سني،  �لوطنيني  كافة 
على  حر�سنا  قلت،  �جلديدة،  �جلز�ئر 
كافة  تاأمني  مل�ساألة  ق�سوى  �أهمية  �إيالء 
لإ�سرت�تيجية  وفقا  �لوطنية،  حدودنا 
جت�سيدها  مت  �ساملة،  ومقاربة  متكاملة 
ل�سيما  �لو�قع،  �أر�س  على  بحذ�فريها 
يف ظل �لظروف �ملرتدية �لتي تت�سم بها 
منطقتنا، من خالل ت�سديد �خلناق ب�سكل 
متو��سل على �لع�سابات �لإجر�مية وقطع 
د�بـرها، بكيفية تقي بالدنا كل �ملخاطر 
و�لتهديد�ت، وحتمي �أر�سها و�سعبها من 
�أي م�سدر من م�سادر �لتهديد �ملختلفة 

�لأوجه و�ملتعددة �لأبعاد.
�حلر�س  هذ�  ور�ء  من  ن�سعى  و�إننا 
مو��سلة  �إىل  و�ملتفاين،  �ملخل�س 
للجي�س  �ملعركة  قو�م  قدر�ت  تعزيز 
متطلبات  وتاأمني  �ل�سعبي،  �لوطني 

ي�سمن حت�سني  مبا  جاهزيته،  من  �لرفع 
و�لقتايل  �لعملياتي  �لأد�ء  وترقية 
ليكون  ومكوناته،  ت�سكيالته  لكافة 
�أقول  �لتحديات،  كافة  رفع  على  قادر� 
طبيعتها،  كانت  مهما  �لتحديات  كافة 
وتثبيتا  �لعليا،  �جلز�ئر  مل�سلحة  خدمة 
�ملتم�سكني  �لأوفياء،  �أبنائها  لأقد�م 
و�أمنها  و��ستقاللها  و�سيادتها  بوحدتها 
دحر  على  �لعزم  �لعاقدين  ول�ستقر�رها 
ف�سلت  �لتي  �ملعادية،  كافة �ملخططات 
يف  ذريعا  ف�سال  �لقريب،  �لأم�س  يف 
توظيف جـرثومة �لإرهاب، وجعله و�سيلة 
و�لهد�مة،  �لدنيئة  �لو�سائل  من  �أخرى 
لتحقيق �لأهد�ف �مل�سبوهة و�ملغر�سة، 
و�ستف�سل هذه �ملحاولت �ليوم وغد� يف 

كافة مناور�تها �خل�سي�سة«.
�لوطني  �لنهج  �أن  كذلك  �أكد  �لفريق 

�لوطني  �جلي�س  يعمل  �لذي  �لأ�سيل، 
�ل�سعبي من خالله، بكل �إخال�س وتفان، 
حتى يكون خري خلف خلري �سلف، ويكون 
حار�سا �أمينا، وحاميا وفيا، لهذه �لأر�س 
�لطيبة، هو يف حد ذ�ته ت�رسيف ما بعده 

ت�رسيف للجي�س �لوطني �ل�سعبي:
�لنهج  �أن  �ملنا�سبة  بهذه  �أوؤكد  »كما 
�جلي�س  يعمل  �لذي  �لأ�سيل،  �لوطني 
�لوطني �ل�سعبي من خالله، بكل �إخال�س 
خلري  خلف  خري  يكون  حتى  وتفان، 
وحاميا  �أمينا،  حار�سا  ويكون  �سلف، 
�لتي ت�ستحق  لهذه �لأر�س �لطيبة،  وفيا، 
ربوعها،  كافة  يحمي  باأن  جي�سنا،  من 
كافة  م�سارف  على  نهار  ليل  وير�بط 
�تخاذ  قلت  �ملديدة،  �لوطنية  حدودها 
ذ�ته  حد  يف  هو  �ل�سديد  �ملنهج  هذ� 
ت�رسيف ما بعده ت�رسيف للجي�س �لوطني 
�لوطني،  �لتحرير  جي�س  �سليل  �ل�سعبي، 
بو�جبه  يقوم  وهو  �أبد�،  ين�سى  ل  �لذي 
�لوطني نحو �سعبه وبالده، باأن ي�ستح�رس 
�لز�خر  �جلز�ئر  ما�سي  �سديد،  بتمعـن 
قوة  بو�عث  منه  وي�ستلهم  بالبطولت، 
�لإر�دة، وحمفز�ت �لإ�رس�ر �لعازم، على 
�لوطني  �لو�جب  بهذ�  �لقيام  مو��سلة 
بتفقد  �لفريق  قام  ذلك،  �إثر  �ملقد�س«. 
�ملر�بطة  �لقتالية  �لوحد�ت  من  عدد 
على �حلدود و�أ�سدى جملة من �لتعليمات 
وم�ستخدميها،  لقادتها  و�لتوجيهات، 
و�حلذر،  �حليطة  م�ساعفة  �إىل  ترمي 

للت�سدي لكافة �لآفات و�ملخاطر.

ق�سية تركيب ال�سيارات ودعم حملة بوتفليقة

النطق بالأحكام يف حق املتهمني 
يوم 28 جانفي القادم

�جلزئية  �لغرفة  قا�سية  �م�س  �أعلنت 
تاريخ  �أن  �جلز�ئر  ق�ساء  مبجل�س  �لثانية 
�ملتهمني  حق  يف  �لقر�ر�ت  �إ�سد�ر 
تركيب  ف�ساد  ق�سيتي  يف  �ملتورطني 
�ل�سيار�ت ودعم �حلملة �لنتخابية للعهدة 
�لعزيز  عبد  �ل�سابق  للرئي�س  �خلام�سة 
بوتفليقة �سيكون بتاريخ 28 جانفي �لقادم 
وهي �لق�سية �لتي يو�جه فيها من جديد 
�لوزير�ن �لأولن �ل�سابقان �أحمد �أويحيى 
وعبد �ملالك �سالل عقوبة 20 �سنة �سجنا 
 10 مابني  عقوبات  �ىل  بالإ�سافة  نافذة 
ووزير�  �لأعمال  رجال  حق  يف  �سنة  و15 
�ل�سابقني حمجوب بدة ويو�سف  �ل�سناعة 

يو�سفي
بعد �أ�سبوع من ثالثة حماكمة على �لتو�يل 
�ل�سيار�ت  تركيب  ن�ساط  ف�ساد  لق�سيتي 
ودعم �حلملة �لنتخابية للعهدة �خلام�سة 
 ، بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�سابق  للرئي�س 
حدود  يف  �جلل�سة  قا�سية  �أم�س  �أعلنت 
بالقر�ر�ت  �لنطق  تاريخ  �أن  ليال  �لو�حدة 
على  �مل�سلطة  �لعقوبات  تخ�س  �لتي 
�أثارت  �لتي  �لق�سية  هذه  يف  �ملتهمني 
يف  �سيكون  و�لدويل  �لوطني  �لعام  �لر�أي 
�لتم�س  وقد   ، �لقادم  جانفي   28 تاريخ  
كافة �ملتهمني من بينهم �لوزير�ن �لأولن 
من  �سالل  �ملالك  وعبد  �أويحيى  �أحمد 
�حلكم  �أخرية  كلمة  يف  �ملحكمة  هيئة 
�جلديدة  �عرت�فاتهما  رغم  بالرب�ءة 
بالن�سبة  ل�سيما  و�حد  �أن  يف  و�خلطرية 
لهيئة  �عرتف  �لذي  �أويحيى  لأحمد 

ذهب  �سفيحة   60 با�ستالمها  �ملحكمة 
من طرف �أمر�ء دول �خلليج ثم قام ببيعها 
دينار  مليون   350 بثمن  �ل�سود�ء  بال�سوق 
ومدير  �أول  وزير  مابني  من�سب  يف  وهو 
ديو�ن رئا�سة �جلمهورية يف عهد �لرئي�س 

�ل�سابق عبد �لعزيز بوتفليقة
و�إىل جانب �لوزيرين �لأولني يو�جه وزير� 
يو�سف  �ل�سابقني  و�ملناجم  �ل�سناعة 
بال�سجن  �أحكام  بدة  وحمجوب  يو�سفي 
مبليون  مالية  غر�مة  مع  �سنة   15 ملدة 
�لعام لذ�ت  �لنائب  �لتم�س  دينار جز�ئري 
فتحت  �لتي  �جلديدة  �لق�سائية  �لت�سكيلة 
�لطعن  �لعليا  �ملحكمة  قبول  بعد  �مللف 
نف�س  يف  �ي�سا  �لنيابة  بالنق�س �لتم�ست 
ملدة  �لنافذ  باحلب�س  �أحكاما  �لق�سية 
مالية  غر�مة  دج  مليون  و1  �سنو�ت   10
ملنتدى  �ل�سابق  �لرئي�س  من  كل  حق  يف 
رجال  و  حد�د  علي  �ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء 
معزوز  و�حمد  عرباوي  ح�سان  �لأعمال 
جمال  ن�سطاء  وهم  بعريي  حممد  و 
باجلز�ئر  �نطلق  �لذي  �ل�سيار�ت  تركيب 
�لعمومية  �خلزينة  مال  بهدر   2016 �سنة 
�أثر  �أي  دون  �ملمنوحة  �لمتياز�ت  جر�ء 
،ومن  �ملو�طن  على  و�سعره  �لإنتاج  على 
�أن تقود ت�رسيحات �لوزير �لأول  �ملتوقع 
�ل�سابق يف هذه �لق�سية �أحمد �أويحيى �ىل 
�سوؤون  م�ستور  تك�سف  جديدة  حتقيقات 
من  �لأخرية  �ل�سنو�ت  يف  �لدولة  ت�سيري 

عمر نظام �لرئي�س �ل�سابق بوتفليقة.
باية ع  

جمل�س ق�ساء اجلزائر العا�سمة 

تاأجيل ال�ستئناف يف ق�سية
 »جي بي فارما« 

�أجل جمل�س ق�ساء �لعا�سمة �أم�س �لأحد 
�ل�ستئناف  �جلاري  جانفي   31 تاريخ  �ىل 
يف ق�سية �رسكة �سناعة و��ستري�د �لأدوية 
�لوزير�ن  توبع فيها  �لتي  »جي بي فارما« 
،وعبد  �أويحيى  �أحمد  �ل�سابقان  �لأولن 
تقرر  و  �آخرون  ووزر�ء  �سالل  �ملالك 
دفاع  هيئة  لطلب  ��ستجابة  �لتاأجيل 

�ملتهمني.
�أ�سدرت  �حممد  �سيدي  حمكمة  وكانت 
تق�سي  �أحكاما  �ملا�سي  نوفمرب  نهاية 
بعقوبة خم�س �سنو�ت �سجنا نافذ� يف حق 
��ستفاد  بينما  �سالل  و  �أويحيى  �لوزيرين 
�لعمومية  و�لأ�سغال  للنقل  �ل�سابق  �لوزير 
هذه  يف  �لرب�ءة  من  زعالن،  �لغني  عبد 
�أويحيى و�سالل بتهم منح  �لق�سية، وتوبع 
كوندور  ملجمع  مربرة  غري  �متياز�ت 
م�سنع  لإجناز  ت�سهيالت  منها  وفروعه، 
لالأدوية »جي بي فارما« باملدينة �جلديدة 
و�لتي  �لعا�سمة(  )غرب  �هلل  عبد  �سيدي 

كان ي�سريها  وزير �لربيد و�لتكنولوجيات 
�سابقا مو�سى بن حمادي �لذي تويف �سهر 
بعد  �حلر��س  ب�سجن  �ملا�سي  جويلية 

�إ�سابته بفريو�س كورونا.
ت�سهيالت  من  »كوندور«  جممع  و��ستفاد 
�أويحيى  طرف  من  قانونية  غري  �عتربت 
بولية  للحروق  مركز  لإجناز  و�سالل 
»تر�فوكوفيا«  �رسكة  قبل  من  �سكيكدة 
وهي �إحدى فروع جممع »كوندور«، �إ�سافة 
�سفقات  �إبر�م  يف  �لنفوذ  ��ستغالل  �إىل 
�لعمومي  �لنقال  �لهاتف  متعامل  مع 
»موبيلي�س« بغر�س �قتناء هو�تف ولوحات 

�إلكرتونية من جممع »كوندور«.
وتوبع �لإخوة بن حمادي بتهمة �مل�ساهمة 
للرئي�س  �لنتخابية  �حلملة  متويل  يف 
عرب  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ل�سابق 
لتلقي  خ�سي�سا  فتحه  مت  بنكي  ح�ساب 
م�ساهمات مالية من جهات ل عالقة لها 

بالنتخابات.

اإقليم بوبكر جنوب وجدة باملغرب

حتقيقات حول حقيقة ا�ستدراج 
جزائري وقتله خنقا

�لو�قعة  �حلدود  �لعابد  منطقة  تعي�س 
�أق�سى غرب ولية تلم�سان حالة طو�رئ 
ق�سوى على خلفية  �لعثور على �ساب من 
�ملنطقة تبينت �نه مقتول خنقا مبنطقة 
��ستدر�جه  مت  �لتي  �ملغربية  بوبكر 
�نه  ي�ستبه  مغربية  �سبكة  قبل  �ليها  من 

كان  على  عالقة معها .
�لأمريتعلق باملدعو ب«بورقبة عماد » 23 
�سنة و�لذي ت�سري مر��سلة من و�لده بورقبة 
يف  �خلارجية  موؤرخة  وزير  حممد  �ىل 
�ختفى يوم  عماد  �بنه  2021/01/14 �أن 
�لتابعة  �لعابد  قرية  من   2021/01/08
�سيدي  �لبويهي،د�ئرة  لبلدية  �قليميا 
تظهر  ومل   ، تلم�سان  �جلياليل جنوب 
 2021/01/10 يوم  �أخبار،ويف  �ي  له 
�أحد  عليه  رد  هاتفيا  به  �لت�سال  ،وبعد 
�ساحب  �أن  �ملغربي  �ملخزن  �عو�ن 
�لهاتف عرث عليه مقتول بنو�حي منطقة 
وجدة  كلم جنوب   20 �ملغربية  بوبكر 

�لوطني  �لدرك  مب�سالح  �لت�سال  ،ليتم 
بالرباط  �جلزئرية  بالعابد  و�ل�سفارة 
و�لقن�سل �جلز�ئري بوجدة  �لذي حتول 
�ي�سطو  »موري�س  �ىل  م�ست�سفى  �لفربي 
�سابقا » ليطلع على جثة �ل�سحية ، حيث 
�كد �لوفاة وبا�رس يف �لجر�ء�ت  �لقانونية 
�لطباء  �ن  تبني  بعدما  خا�سة   ،
�ملغاربة  قد قامو� بت�رسيح �جلثة و�كدو� 
�ن �لوفاة  ناجمة  عن �خلنق ، ما ي�ستبه 
�أن �أطر�فا مغربية ��ستدرجت �ل�ساب �إىل 
 ، وت�سفيته ج�سديا  �قليم �ملغرب  د�خل 
هذ� ولتز�ل �لتحقيات جارية يف �لوقت 
�لذي تنقلت م�سالح �ل�ستعالمات  وو�يل 
للوقوف  �لعابد  قرية  �ىل  تلم�سان  ولية 
عن ظروف �لو�قعة عن كتب ، مع �لبحث 
�حلدودي  �ملعرب  عرب  �جلثة  نقل  عن 
غياب  ظل  يف   ، مبغنية  لطفي  �لعقيد 

�لنقل �جلوي .
حممد بن ترار
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ا�ستهالك املاليري مقابل ازدياد جيوب الفقر

الداخلية حتقق يف م�ساريع املناطق احلدودية
.    لغز30 منطقة �سناعية موجودة على الورق

.     �سالل د�سن م�سروعا وهميا لت�سدير البطاطا والب�سل بالرم�سي  

اأوفدت وزارة الداخلية قد اأوفدت جلان حتقيق اإىل العديد من الواليات للوقوف على حقيقة تنفيذ 
امل�ساريع التنموية امل�سطرة خالل الع�سرية املا�سية ،والتي �سرفت عليها الدولة الع�سرات من 

املاليريوتبني اأن الع�سرات من امل�ساريع مل يتم تنفيذها االأمر الذي قد يجر العديد من امل�سوؤولني 
ال�سابقني واحلاليني اإىل العدالة  

حممد بن ترار

املناطق احلدودية 
ا�ستنزفت املاليري دون نتيجة 

عن  الأولية ال�صادرة  التقارير  ت�صري 
الغربية  بالوليات  الأمنية  امل�صالح 
من  املاليري  �رصفت  الدولة  اأن 
،ومكافحة  الوطني  القت�صاد  حلماية 
املناطق  هذه  التهريب ،وتنمية 
�صناعية  مناطق  اإقامة  خالل  من 
�صباب  ودعم   ، م�صقية  وحميطات 
الربنامج  اأن  لال�صتثمار،اإل  املنطقة 
كثري  وبقيت  يتم حتقيقه  امل�صطر مل 
على  امل�صاريع امل�صاريع حربا  من 
ر�صد  مت  املثال  �صبيل  ،وعلى  ورق 
�صق  اأجل  من  كبرية  مالية  اأغلفة 
ال�صكة  خطوط  ومد  جديدة  طرق 
موؤ�ص�صات تعليمية  واإقامة  احلديدية 
املناطق  و�صحية  بهذه  واقت�صادية 
حرب  عن  عبارة  تزال  ل  والتي   ،
اخرى  وبناء  جهة  من   ، ورق  على 
فاإن   ، ال�صتعالماتية  التقارير  على 

اأكرث  على  وقفت  الداخلية  وزارة 
باملناطق  �صناعية  منطقة   30 من 
كربى  احلدودية حتوي  م�صاريع 
واأ�صواق جملة   �صخمة  وموؤ�ص�صات 
بالوليات  ال�صباب  ت�صغيل  ل�صمان 
لكن  واجلنوبية ،  والغربية  ال�رصقية 
امل�صاريع  اأغلب  تتج�صد  مل  الآن  حد 
و ال�صكان  الدولة  عليها  علقت  التي 
القت�صادية  الأو�صاع  لتح�صني  اآمال 
من  احليوية  الأماكن  هذه  يف 
وت�صري  والجتماعي  الأمني  اجلانب 
من  كان  املناطق  هذه  اأن  التقارير 
الربط  من  ت�صتفيد  اأن  املفرو�ض 
ليزال  م�رصوع  يف  الب�رصية  بالألياف 
الريفي  اإىل الربط  ،بالإ�صافة  معلقا 
ال�صقي وحفر  قنوات  ومد  بالكهرباء 
ل  التي  املواقع  من  الأنقاب بالعديد 
تزال حربا على ورق ، وهي امل�صاريع 
يف  انتخابية  كحملة  التي ا�صتعملت 
اأكرث من 03 حمالت ومل يتج�صد منها 
�صوى 20 باملائة يف الوقت الذي زادت 
الهوة الجتماعية والفقر انت�صارا بهذه 
املناطق التي �صي�صملها حتقيق جلان 

الداخلية وحتديد امل�صوؤوليات ووجهة 
املال العام .

املناطق ال�سهبية  و باملواقع 
اجلبلية  ... ماليري يف 

املجهول

باجلبال  النهو�ض  م�رصوع  يعترب 
امل�صاريع  اأهم  العليا اأحد  واله�صاب 
املاليري  ا�صتهلكت  التي  ال�صخمة 
،و�صبعة  ترارة  جبال  م�رصوع  منها 
مليار   1700 ا�صتهلك  الذي  �صيوخ 
وكذا   ، واحد  م�رصوع  جت�صيد  دون 
اجلبلية  باملناطق  النهو�ض  م�صاريع 
املراأة  با�صم  وا�صعا  حيزا  اأخد  الذي 
والريف،على غرار دعم املراأة الريفية 
،وتطويرن�صاطها ، والعمل على اإقامة 
على  ،والغابات  اجلبال  يف  م�صاريع 
،وتربية  ال�صناعات  التقليدية  غرار 
خلق  اإىل  ،بالإ�صافة  احليوانات 
احلياة  ال�صغل ،وحت�صني  منا�صب 
خالل  للمواطن،من  الجتماعية 
والهاتف  بالغازوالكهرباء  القرى  دعم 

النهو�ض  خمطط  �صمن  ،والنرتنيت 
مبواقع الريف ،وهو ما مل يتم جت�صيد 

منه �صوى 30 باملائة .
التحقيقات  ت�صمل  اآخر  جانب   من 
املناطق ال�صهبية ،وامل�صاكل العظمى 
التي كان من املفرو�ض الق�صاء عليها 
وخا�صة  ال�صكان  ت�صجيع  خالل  من 
عن  باملواقع  الرتباط  على  املوالني 
ال�صهوب،واإقامة  تنمية  برنامج  طريق 
الرعي  ودعم  مواقع  املياه  م�صاريع 
على  والق�صاء   ، العلفية  بالأ�صجار 
امل�صاريع  ،وهي  الع�صوائي  احلرث 
التي نهبت فيها املاليري دون جت�صيد 
عن  العزلة  فك  اأن  ،حتى  نتيجة  اأية 
با�صتعمال الطاقة  املناطق  هذه 
رغم  اليوم  اإىل  النور  ال�صم�صية مل  ير 

ما ا�صتهلكه من اأموال باملاليري .

اال�ستثمار يف الزراعة 
ال�سحراوية  

ال�صخم  الفالحي  امل�رصوع  يعترب 
الفالحة منذ  وزارة  اأطلقته  الذي 

اأحد  الزمن  من  ع�رصية  من  اأكرث 
عليها  عولت  التي  امل�صاريع  اأكرب 
التبعية  لتوديع  اجلزائرية  الدولة 
ب�صكرة  وليات  يف  ،خا�صة  الغذائية 
اأعطت  واأدرار،والتي  ال�صوف  ،وادي 
يف  املح�صوبية  اأن  اإل  ممتازة  نتائج 
اأدى  الري  مياه  ،و  الأرا�صي  توزيع 
مافيا  وظهور  جديد  هوة  خلق  اإىل 
على  ال�صيطرة  اإىل  جديدة  تهدف 
كما   ، وال�صتثمار  واملياه  الأرا�صي 
حتت  املنطقة  اأعمال  رجال  غزا 
ونهبوا  الفالحي  ال�صتثمار  غطاء 
م�صاريع  كقرو�ض لإقامة  املاليري 
ت�صدير  غطاء  ا�صتثمارية حتت 
امل�رصوع  وهو  الفالحية  املنتجات 
جناح  مكانه رغم  يراوح  ليزال  الذي 
تطوير  يف  امل�صاريع  من  العديد 
الفالحة ، يف حني اأن هناك من نهب 
املاليري دون ت�صدير حبة ب�صل واحدة 
امل�صتثمرين  اأحد  مع  حدث  مثلما 
الأول  د�صن الوزير  بتلم�صان  الذي 
�صالل م�رصوعا وهميا  املحبو�ض 
والب�صل نهاية  البطاطا  لت�صدير 

مبدينة  امل�صتثمرين  2011  لأحد 
الرم�صي  دون وجوده  .

،ودعم  املوا�صي  تربية  عن  اأما 
يعرف  الدولة  للمربني فامللف مل 
حتركا با�صتثناء نواحي اجللفة وتيارت 
، وحتى توزيع الأرا�صي جنوب النعامة 
ل  ب�رصاعات ق�صائية  ا�صطدم 
اليوم  اأمام  مطروحة اإىل  تزال 
امل�صاريع  هذه  خلقت  الق�صاء حيث 

�رصخا ق�صائيا ما بني العرو�ض.
هذا وت�صعى وزارة الداخلية اليوم من 
التحقيق  العمل  للجان  خالل  بعثها 
مبناطق  النهو�ض  م�صاريع  على دعم 
بعد  التالعبات  من  الظل  وحمايتها 
اإىل  ت�صعى  اأطرافا  باأن  تقارير  تلقت 
بالنتخابات  وربطه  امللف  ت�صيي�ض 
وحتويل امل�صاريع من موقع اإىل موقع 
اأهمية  اآخر دون الأخذ بعني العتبار 
امل�صاريع اأو حاجة اإليها ما قد يع�صف 
بالعديد من الطارات ، كما من �صاأن 
وم�صوؤولني  ولة  جتر  اأن  التحقيقات 

�صابقني اإىل العدالة بتهم الف�صاد.

نقابة االأ�سالك امل�سرتكة

مائة األف من�سب �ساغر و الو�ساية ل تتحرك
اأكد اأم�ض رئي�ض نقابة الأ�صالك امل�صرتكة 
بحاري �صيد علي  يف ات�صال مع الو�صط اأن 
تتفاقم  التي ميثلها   العمالية  الفئة  اأو�صاع 
التي جتابه بها من  يوميا نتيجة الالمبالة 
رفعها  تكرار  رغم  الو�صية  اجلهات  طرف 

طيلة الفرتة الفائتة
القانون  عن  التعدي  اأن  املتحدث  واأ�صار 

يعاين  التي  امل�صاكل  كل  يف  ال�صبب  هو 
منها القطاع، وتتمثل يف اخللط بني املهام 
الرغم  على  والرتبويني  لالإداريني  املوكلة 

من اأن كال منهم ميتلك مر�صوما تنفيذيا. 
و طرح  املتحدث جملة من امل�صاكل يعاين 
املهنيون من �رصب وحتر�ض  العمال  منها 
 80 اإىل  ت�صل  التي  العمل  �صاعات  وكثافة 

يتقا�صونه  الذي  الزهيد  الأجر  �صاعة رغم 
اأجرا  ولي�ض  منحة  اعتباره  ميكن  الذي  ،و 
الذي  الأمر   ، الفئات  باقي  غرار  على 
مئة  تفوق  �صاغرة  منا�صب  وجود  يقابله 
األف من�صب، وهو ما يتحمل عبئه املوظف 

الب�صيط.
فاطمة الزهراء حميدا�ش

جمال فورار

هذه هي تفا�سيل التلقيح �سد كورونا
االأوىل والثانية  بني اجلرعة  يوم   21 •       فرتة 

املركز يف  30 دقيقة  البقاء        •
ك�صف الناطق الر�صمي للجنة ر�صد ومتابعة 
اأنه  اأم�ض،  فورار،  جمال  كورونا،  فريو�ض 
عرب  واحد  بلقاح  ال�صخ�ض  تلقيح  �صيتم 
لقاح  متلقي  يبقى  هذا  ومبوجب  جرعتني، 
مركز  اأو  بالعيادة  دقيقة   30 مدة  كورونا 
الذهاب  قبل  اجلرعة  تلقيه  بعد  ال�صحي 
املدة  اأن  ال�صياق  ذات  يف  م�صريا  بيته،  اإىل 
الفا�صلة بني اجلرعة الأوىل واجلرعة الثانية 

قد حددت بـ21 يوما.
القناة  نزوله �صيفا على  فورار خالل  واأورد 
الإذاعية الثانية، اأن اللقاحات التي اختارتها 
واأن  وفعالة،  اآمنة  لقاحات  هي  اجلزائر 
معنيني  غري  احلوامل  والن�صاء  الأطفال 
مو�صحا  كورونا،  �صد  التلقيح  بحملة 
باملنا�صبة اأن الهدف املرجو من العملية هو 
تلقيح بني 60 اإىل 70 باملائة من اجلزائريني 

لبلوغ املناعة اجلماعية.
لل�سروع  مركز �سحي جاهز  اآالف   8

يف حملة التلقيح

الأبحاث  اأن  مت�صل،  �صياق  يف  فورار  ولفت 
العلمية تطورت كثريا يف الآونة الأخرية لهذا 
وقت  يف  كورونا  �صد  لقاح  اإىل  التو�صل  مت 

وجيز، لكن مع هذا ل اأحد يعلم هل فريو�ض 
كورونا �صيتحول م�صتقبال، وبالتايل ل يوجد 
اأي حل لفريو�ض كوفيد-19 اإل باأخذ اللقاح.

املخ�ص�صة  ال�صحية  املراكز  عدد  اأما 
األف   8 اأن  املتحدث،  ذات  اأو�صح  للتلقيح، 
مركز �صحي جاهز لل�رصوع يف حملة التلقيح 
�صد كورونا، م�صريا باملنا�صبة اإىل اأنه ميكن 
رفع عدد املراكز ح�صب احلاجة، يف حني مت 
�صتخ�ص�ض  متنقلة  �صحية  مراكز  تخ�صي�ض 

لتلقيح �صكان املناطق الظل.
يف انتظار ا�ستالم 500 األف جرعة من 

اللقاح الرو�سي خالل ال�سهر اجلاري

التلقيح،  حملة  انطالق  موعد  وبخ�صو�ض 
اجلزائر �صتنطلق  امل�صوؤول، اأن  ذات  اأكد 
يف التلقيح �صد كورونا مبا�رصة بعد ا�صتالم 
الذي  ال�صخ�ض  اأن  كما  للقاح،  �صحنة  اأول 
 5 �صبوتنيك  لقاح  من  الأوىل  اجلرعة  تلقى 
اجلرعة  خالل  اللقاح  نف�ض  من  �صي�صتفيد 
تكوين  يف  الأ�صبوع  هذا  و�صننطلق  الثانية، 
يف  بامل�صاركة  املعنيني  ال�صحة  عمال  كل 
ننتظر  يف حني  كورونا،  �صد  التلقيح  حملة 
الرو�صي  اللقاح  ا�صتالم 500 األف جرعة من 

خالل ال�صهر اجلاري
اتفاقية كوفاك�ش ت�سمن توفري 20 

باملائة من اللقاح ل�سكان البلد

جمال  الربوفي�صور  ك�صف  اأخرى،  جهة  من 
توفري  ت�صمن  اتفاقية كوفاك�ض  اأن  فورار، 
لفتا  البلد،  ل�صكان  اللقاح  من  باملائة   20
للقاح  الأوىل  ال�صحنة  اأن كمية  باملنا�صبة 
ال�صيني غري معلومة حلد الآن واملحادثات 
اجلانب  مع  اخل�صو�ض  هذا  يف  متوا�صلة 

ال�صيني.
ر�صد  للجنة  الر�صمي  الناطق  اأكد  حني  يف 
با�صتور  اأن معهد  كورونا،  فريو�ض  ومتابعة 
اللقاحات  ا�صتقبال  عن  امل�صوؤول  �صيكون 
اإىل  وتخزينها ثم توزيعها، داعيا املواطنني 
الوقائية  التدابري  تطبيق  موا�صلة  �رصورة 
قد  اأنه  متابعا  كورونا،  فريو�ض  ملواجهة 
لحظ لالأ�صف عدم ارتداء بع�ض اجلزائريني 
الإ�صابات،  عدد  تراجع  مع  للكمامات 
الأمور  تدارك  يجب  �صلبية  ت�رصفات  وهي 
املحققة  النتائج  على  للحفاظ  وت�صحيحها 

�صد جائحة كورونا.
مرمي خمي�سة

ك�صف وزير ال�صيد البحري واملوارد ال�صيدية، �صيد 
اأحمد فروخي، اأم�ض، اأن دائرته الوزارية قد تلقت 
ال�صفن  نحو 80 طلبا لال�صتثمار يف جمايل �صناعة 
وال�صيد يف اأعايل البحار، على اأن يتم اإح�صاء جميع 
امل�صاريع املقبولة باملجالني خالل ندوة افرتا�صية 

�صتنظم اخلمي�ض املقبل«.
واأورد فروخي، خالل ا�صت�صافته على القناة الإذاعية 
لنقل  متعاملني  اإقامة �رصاكة مع  �صيتم  اأنه  الأوىل، 
خالل  من  وهذا  ال�صفن،  �صناعة  يف  التكنولوجيا 
التكوين  يف  متخ�ص�ض  تكنولوجي  جممع  اإن�صاء 
ل�صناعة ال�صفن بوهران بداية من �صهر فيفري، يف 
كل من ميناء احلمدانية ب�رص�صال، ميناء بوهارون، 
وميناء وهران، م�صريا باملنا�صبة عن اقرتاب موعد 
تفعيل اتفاقية ال�صيد يف اأعايل البحار مع موريتانيا 
وهذا  اأي�صا،  اجليبوتي  ورمبا  ال�صودان  وال�صنغال، 
�رصيطة نقل التكنولوجيا وحتقيق الندماج الوطني

واأكد الوزير يف �صياق مت�صل، اأن الوزارة يف ات�صال 
مع موريتانيا لإعادة بعث �رصاكة يف ال�صيد البحري 
الرثوة  تنويع  بهدف  والتكوين،  املائيات  وتربية 

ال�صمكية للمواطن والعمل على حت�صني الأ�صعار.
�سناعة اأول قف�ش جزائري لالأ�سماك خالل 

هذه االأ�سابيع

اأولوية  اإن  القطاع،  الأول عن  امل�صوؤول  اأف�صح  كما 
القطاع حاليا هي العمل مبجايل بناء ال�صفن وال�صيد 
يف اأعايل البحار، م�صريا اإىل اأن هذا الربنامج �صادق 
عليه جمل�ض احلكومة لأنه حموري ومهم و�صي�صهم 
كما  البحري،  ال�صيد  يف  القت�صاد  منط  تغيري  يف 
لتطوير  احلكومة  قبل  من  املطروح  املخطط  اأن 
امل�صكلة،  هذه  حل  اإىل  يهدف  ال�صفن،  �صناعة 
البحار،  اأعايل  يف  ال�صيد  بدائل  نحو  الذهاب  عرب 
مو�صحا باملقابل اأنه قد مت فتح عدة ور�صات منذ 
لت�صخي�ض  املعنيني  كافة  مع  املا�صي  جوان  �صهر 
النقائ�ض والبحث عن احللول، لبناء ال�صفن ال�صغرية 
وال�صيانة وتوفري قطع الغيار، وكذا ال�صفن الكبرية 
جديد  ميدان  البحار،باعتباره  باأعايل  تبحر  التي 

بقدرات موجودة ببع�ض ال�رصكات فقط.

فروخي  قال  املائيات،  تربية  �صعبة  بخ�صو�ض  اأما 
لتمويل  بقدرة  وتاأتي  معتربة،  منو  ن�صبة  لديها  اأن 
وبالتايل  اجلائحة  ظروف  رغم  اجلزائرية  ال�صوق 
ميكن تطويرها ب�صهولة، معلنا باملنا�صبة اأنه �صيتم 
هذه  لالأ�صماك خالل  قف�ض جزائري  اأول  �صناعة 

الأ�صابيع.
اأ�صعار ال�صمك وال�رصدين ملتهبة لهذه الأ�صباب...

ال�صمك  اأ�صعار  التهاب  باأ�صباب  تعلق  وفيما 
وال�رصدين على وجه اخل�صو�ض، الذي و�صل 1000 
دينار للكيلوغرام الواحد، اأرجع وزير ال�صيد البحري 
اإىل  البحري  الإنتاج  نق�ض  ال�صيدية  واملنتجات 
بيئية تخ�ض احلفاظ  عوامل طبيعية، وكذا عوامل 
عرب  الإنتاج  حجم  بو�صول  ال�صمكية،  الرثوة  على 
ال�رصيط ال�صاحلي اإىل حده، م�صريا اإن احلل هو يف 
اإيجاد بدائل لل�صيد ال�صاحلي، بالذهاب نحو ال�صيد 
يف اأعايل البحار، وتوفري اأ�صناف اأخرى من ال�صمك، 
يف  النق�ض  ل�صد  املتجول  الأزرق  ال�صمك  مثل 
ال�صوق، م�صددا باملنا�صبة اأن م�صكل الأ�صعار خالل 
ولي�ض  دول  عدة  تعي�صها  ال�صنة،  من  املرحلة  هذه 
اجلزائر فقط، والذي اأ�صحى ح�صبه مطروحا حتى 
يف مو�صم ال�صيد بني ماي ونوفمرب، وهو ما يتطلب 
ت�صيريا �صفافا لهذا املجال، مما ي�صتدعي �رصورة 
اأعايل  اإىل  كالتوجه  ال�صيد  يف  اأخرى  بدائل  توفري 
اإنتاجها  التي ي�صل  تربية املائيات  البحار وتكثيف 
بلوغ 40  اإىل  اآلف طن، وهذا بهدف  اإىل 10  حاليا 

األف طن يف 2024 ل�صد بع�ض العجز باملجال.
مرمي خمي�سة

وزير ال�سيد البحري واملوارد ال�سيدية، �سيد اأحمد فروخي

80 طلبا لال�ستثمار يف �سناعة ال�سفن 
طن  األف   40 اإىل  املائيات  اإنتاج تربية  رفع  •       هدفنا 
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اإبراهيم  الربيد  وزير  ك�شف 
توقيع  عن  املدية  من  بومزار 
موؤ�ش�شة  بني  �رشاكة  م�رشوع 
املوؤ�ش�شات  و  اجلزائر«  »بريد 
قطاع  مرافقة  يف  النا�شئة 
تعميم  وترية  لت�رشيع  الربيد 

اجلزائر  يف  االلكرتوين  الدفع 
اإعتماد  اإىل  بهدف  امل�رشوع 
النا�شئة  املوؤ�ش�شات  اأ�شحاب 
معتمدين  نقديني  كوكالء 
ال�رشوط  على  توفرهم  بعد 
ال�رشوط  دفرت  �شمن  املحددة 

تكليفهم  يتّم  بذلك،  اخلا�ص 
مبرافقة االأعوان االقت�شاديون 
موؤ�ش�شة  مع  التعاقد  م�شار  يف 
غاية  اإىل  اجلزائر«  »بريد 
حت�شلهم على خمتلف و�شائط 
كنهائيات  االإلكرتوين،  الدفع 

متكينهم  و  االإلكرتوين  الدفع 
الدفع  خدمة  ا�شتخدام  من 
 QR( عرب رمز االإجابة ال�رشيع
تن�شيب  عن  ف�شال   ،)Code

التجهيزات و�شيانتها.
نبيل كعا�ش

ق.و

وجاء يف فيديو ن�رشته اجلزائرية 
على  الر�شمي  موقعها  يف  للمياه 
ل�شنة  ح�شيلتها  حول  في�شبوك، 
ا�شتمرارية  اإطار  يف  انه   ،2020
املاء  لتوفري  العمومية  اخلدمة 
ظروف  رغم  للمواطنني  ال�رشوب 
اأكرث  اجلائحة ، جندت املوؤ�ش�شة 
جميع  على  عامل  األف   34 من 
االأ�شعدة لتوفري اأح�شن اخلدمات 

لفائدة املواطنني.
لهدر  حد  لو�شع  منها  و�شعيا 
املوؤ�ش�شة  قامت  املائي،  املورد 
خالل 2020 باإ�شالح اأكرث من 220 
يعادل  ما  اي  مائي  ت�رشب  األف 
فيما  اليوم  يف  مائي  ت�رشب   603
ربط   4000 من  اأكرث  على  ق�شت 

ع�شوائي.
كما عرفت �شنة 2020 االنتهاء من 
يف  ال�شبكة  تاأهيل  اعادة  ا�شغال 
م�شافة  عرب  ذلك  و  مدن  خم�شة 
اأكرث  و�شع  عن  ناهيك  كلم   264
من  للتقليل  عداد  الف   206 من 

الفوترة اجلزافية.
املن�شات  �شيانة  جمال  يف  اأما 
اجلاهزية  ل�شمان  املائية 
اجلزائرية  قامت  فقد  الق�شوى، 
اأكرث  باإجناز   2020 خالل  للمياه 
من 4100 نقب و اأزيد من 260 بئر 
و ما يزيد عن 2000 حمطة �شخ 
ملعاجلة  حمطة   100 من  اأكرث  و 

املياه.
كما اأجنزت خالل ذات الفرتة اأكرث 
طاقة  ذا  مائيا  خزانا   8100 من 
تقدر ب 8ر7 مليون مرت  اجمالية 
مكعب و 20 حمطة لنزع املعادن 
و 13 حمطة احادية الكتلة لتحلية 

مياه البحر.

  م�شاريع جديدة حيز 
اخلدمة

املنجزة  امل�شاريع  بني هذه  ومن 
�شنة 2020- ح�شب ذات امل�شدر- 
من  بكل  واقعة  بلدية   11 متوين 
و�شطيف  بوعريريج  برج  واليات 
و  ال�رشوب  باملاء  امل�شيلة  و 
األف   126 من  اكرث  لفائدة  ذلك 
تل�شديت  �شد  من  انطالقا  ن�شمة 

املتواجد بوالية البويرة.
كما قامت اجلزائرية للمياه خالل 
دوائر  بتموين خم�شة  الفرتة  ذات 
لفائدة  ذلك  و  البواقي  اأم  بوالية 
اأكرث من 577 الف ن�شمة انطالقا 
بعني  املتواجد  اأوركي�ص  �شد  من 
الفكرون بوالية اأم البواقي ويوجد 
اجناز  كذلك  امل�شاريع  بني  من 
لل�رشب  ال�شاحلة  املياه  حتويل 
الأكرث من مليون و 100 الف ن�شمة 
املعاجلة  حمطة  من  انطالقا 
ل�شد مهوان و كذا تدعيم التموين 
ثالثة  لفائدة  ال�رشوب  باملاء 
اأكرث  ل�شالح  باتنة  بوالية  بلديات 
من 208 الف ن�شمة وذلك انطالقا 

من �شد كدية املدور.
اأما يف جمال تعزيز مراقبة نوعية 

احلفاظ  اأجل  من  املياه  جودة  و 
على ال�شحة العمومية، فاأو�شحت 
باقتناء  قامت  اأنها  املوؤ�ش�شة 
املخابر  لتجهيز  جديدة  معدات 
اأ�شافت يف ذات  و  الوحدات  عرب 
 2020 �شنة  قامت  انها  ال�شياق 
اأكرث من 7ر2 مليون عينة  باإجراء 
للكلور و اأزيد من 230 الف حتليل 
 260 عن  يفوق  وما  بكرتيولوجي 

الف حتليل فيزيوكميائي.
 2020 عرفت  اأخرى،  جهة  من 
لت�شهيل  االلكرتوين  الدفع  تعزيز 
تنقل  جتنب  و  الدفع  عملية 
الزبائن للوكاالت التجارية التابعة 
تف�شي  فرتة  خالل  للموؤ�ش�شة 
الفرتة  هذه  خالل  مت  كما  الوباء 
للموؤ�ش�شة  الداخلية  ال�شبكة  ربط 
باالنرتنت لت�شهيل تدوير املعلومة 
و حت�شني الو�شول اإليها يف كل من 
و  )�شطيف  النموذجية  الوحدات 
البويرة و �شيدي بلعبا�ص(، ح�شب 
اأن  اأو�شحت   التي  الوثيقة  نف�ص 
هذه العملية �شتعمم تدريجيا على 
امل�شتوى الوطني ولفتت املوؤ�ش�شة 
اىل انه مت يف ذات الفرتة اطالق 
م�رشوع مركز ت�شغيل ال�شبكة و هو 
و  املعدات  احلل االجنع ملراقبة 

اخلدمات املتواجدة على م�شتوى 
املديرية العامة.

اأقدمت  اخلدمة  ولتح�شني 
للمياه �شنة 2020 على  اجلزائرية 
ابرام 441 اتفاقية مع املوؤ�ش�شات 
النا�شئة من اجل و�شع العدادات و 
اإ�شالح الت�رشبات و ذلك مبقت�شى 
وزارتي  بني  املربمة  االتفاقية 
املوارد املائية و الوزارة املنتدبة 

املكلفة باملوؤ�ش�شات امل�شغرة.
ب�شفة  املوؤ�ش�شة  عملت  كما 
املجتمع  ممثلي  مع  ت�شاركية 
على  االأحياء  روؤ�شاء  و  املدين 
بغر�ص  ذلك  و  الوطني  امل�شتوى 
املواطن  لفائدة  اخلدمة  حت�شني 
و االعالم  االت�شال  اأما يف جمال 
اطالق   2020 �شنة  عرفت  فقد 
وا�شعة  حملة  اأولها  حمالت  عدة 
تف�شي- من  الوقاية  اجل  من 

فريو�ص كوفيد 19 و امل�شاركة مع 
حمالت  يف  العمومية  ال�شلطات 
الوطني  امل�شتوى  على  التعقيم 
وقامت املوؤ�ش�شة يف هذا االإطار 
وقائي  �شحي  بروتوكويل  بو�شع 
مع  وحداتها  جميع  م�شتوى  على 
توزيع اأكرث من 63000 قناعا واقيا 

و اأكرث من 72000 قفازا.
للمياه  اجلزائرية  اأطلقت  كما 
وا�شعة  وطنية  حملة   2020 �شنة 
املتنقلة  االأمرا�ص  من  للوقاية 
اإطالق  عن  ناهيك  املياه  عرب 
لتح�شيل  وا�شعة  جوارية  حمالت 
الديون وامل�شتحقات العالقة لدى 
الزبائن على مدار ال�شنة وبغر�ص 
اقت�شاد  على  املواطنني  ت�شجيع 
املورد املائي ، اطلقت املوؤ�ش�شة 
يف ذات الفرتة حملة وطنية وا�شعة 
القت�شاد املاء مب�شاركة الفاعلني 
فكرية  و  ريا�شية  �شخ�شيات  و 
�شمن  الدين  رجال  و  ثقافية  و 

مقاربة ت�شاركية.

اأنتجت اجلزائرية للمياه �شنة 2020 اأكرث من 7ر2 مليار مرت مكعب من املاء ال�شروب 
لتزويد ال�شاكنة على امل�شتوى الوطني اأي ما يعادل 3ر7 مليون مرت مكعب يوميا، ح�شب 

ح�شيلة اأعلنت عليها املوؤ�ش�شة اأم�ش الأحد.

جلنة وزارية للتحقيق يف جتاوزات الوايل 
ال�شابق وحا�شيته

اجلمعيات الفاعلة بب�سار تطالب 
ال�سلطات العليا بالتدخل

وزارة الطاقة 

بوابة اإلكرتونية لت�ساريح
 املواد احل�سا�سة

بوالية  الفاعلة  اجلمعيات   نا�شد 
للبالد من  العليا  ال�شلطات  ب�شار 
بغية  العاجل  التدخل  اأجل 
على  العقاروالق�شاء  نهب  وقف 
باملدينة  اخل�رشاء  امل�شاحات 
التي  العقارية  الفو�شى  ،ووقف 
تعي�شها املنطقة ، واملوروثة عن 

الوايل ال�شابق .
التي  املرا�شلة  واأ�شارت  هذا 
اأنه  منها  الو�شط ن�شخة  تلقت 
م�شاحات  عدة  على  االعتداء  مت 
خ�رشاء م�شتغلني  جتميد الوكالة 
الت�شيري  و  للتنظيم  العقارية 
العقاريني احل�شاريني على خلفية 
ملفات ف�شائح �شوء الت�شيري التي 
بب�شار منذ  العدالة  اأمام  طرحت 
جعل  الذي  االأمر  وكذا   ، �شنوات 
بلكاتب  حممد  احلايل  الوايل 
ت�شيريها  بفتح حتقيق يف  يطالب 
بعدما حولت قطاع العقار بب�شار 
بتفجري  يهدد  م�شكل كبري  اإىل 
عدة  ت�شجيل  ،حيث  الو�شع 
عارية  م�شاحات  على  اعتداءات 
خالل  من  ال�شلطات  خ�ش�شتها 
تدوينها على خمططات التهيئة و 
التح�شن احل�رشي لتكون م�شاحات 

عمومية  ،ومرافق  خ�رشاء 
التي  لالأطفال  ت�شلية  وم�شاحات 
تعترب متنف�ص الوحيد ل�شكانها يف 
جتزئات  و  الفر�شان  حي  من  كل 
املنطقة  و  و3   2 و   1 تغلني  واد 
 770 حي  و  ل�شكادرو  و  الزرقاء 
الزالت  التي  االأحياء  هذه  م�شكن 
عن  عاجزة  املعنية  ال�شلطات 
رخ�ص  اإلغاء  قرارات  تطبيق 
اإحدى  التق�شيم،  وكذا  و  البناء 
البدر والتي رغم  التجزئات بحي 
الهدم لكن  لقرارات  البلدية  اإلغاء 

دون جدوى .
جلنة  حلت  اآخر  جانب  من 
وزارة  من  وزارية موفدة 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
يف  للتحقيق  ب�شار  بوالية 
نهب  عن  الناجمة  ملفات الف�شاد 
والت�شيريالفو�شوي الذي  العقار 
الوايل  عهد  يف  الوالية  �شهدته 
الوقوف  مت  املقال حيث 
تخ�ص  كبرية  جتاوزات  على 
امل�شاريع  وتاأخر  ت�شيريالعقار 
قد  جتاوزات  التنموية ووجود 

جتر عدة م�شوؤولني اىل العدالة.
حممد بن ترار

اأعلنت وزارة الطاقة اأم�ص االأحد 
عن اإطالق بوابة اإلكرتونية متكن 
املتعاملني االقت�شاديني املعنيني 
بطلب رخ�ص و ت�شاريح عمليات 
املواد  ت�شدير  اأو  ا�شترياد 

احل�شا�شة.
ن�رشته  الذي  البيان  يف  وجاء 
الر�شمي  ح�شابها  على  الوزارة 
االجتماعي  التوا�شل  موقع  عرب 
على  احل�شول  اأن  فاي�شبوك 
عمليات  ت�شاريح  و  رخ�ص 
املواد  ت�شدير  اأو  ا�شترياد 
املتعاملني  طرف  من  احل�شا�شة 
�شارت  املعنيني  االقت�شاديني 

الرابط  عرب  ح�رشيا  متر 
املوجود على املوقع االإلكرتوين 
https://( الطاقة  لوزارة 
tassareeh.energy.gov.

.)dz
و كان وزير الطاقة، عبد املجيد 
اطالق  على  اأ�رشف  قد  عطار، 
اجلديدة  االإلكرتونية  البوابة 
املخ�ش�شة لت�شاريح و تراخي�ص 
املواد  ت�شدير  و  ا�شترياد 
ال�شيد  تفقد  حيث  احل�شا�شة 
الوزير غرفة العمليات و مديرية 
التي  الطاقوية  االأمالك  حماية 

ت�رشف على هذه امل�شلحة.

وزير الربيد يعلن من املدية 

�سراكة بني »بريد اجلزائر« و املوؤ�س�سات النا�سئة

اجلزائرية للمياه

توفري اأزيد من 7ر2 مليار مرت مكعب يف 2020

الطالبية  املنظمة  رئي�ص  اأكد 
�رشيبلي  فاحت  احلرة  اجلزائرية 
اأن  اأم�ص  الو�شط  لل  ت�رشيح  يف 
يعاين  بعد   عن  التعليم  اأ�شلوب 
بينها  من  تقنية  عوائق  من  حاليا 
خمت�شة  الكرتونية  من�شات  غياب 
و�شعف تدفق االنرتنت يف العديد 

من املناطق حمل اإقامة الطلبة.
و اأ�شار املتحدث اأن وزارة التعليم 
بالنقائ�ص  دراية  على  العايل 
امل�شار اإليها يف حني تفيد التقارير 
التعليم  نظام  ن  قال  و  بعد  جناح 

احل�شوري وكذا نظام الدفعات.
يجب  اأنه  �رشبيلي  فاحت  و�شح  و 
التي  الطلبة  خ�شو�شية  مراعاة 
النمط  بهذا  االلتحاق  ت�شتطيع  ال 
االأنرتنت  بتدفق  تتعلق   الأ�شباب 
،و  للحوا�شيب  امتالكهم  عدم  اأو 
تكوين  �رشورة  مع  االإمكانيات 
اأن معظم  اإ�شارة منه  االأ�شاتذة يف 
امل�شجلة  امل�شاكل  و  النقائ�ص 
و  الطلبة  تعود  عدم  اإىل  راجعة 

االأ�شاتذة على هذا النمط.
عبدالدائم �شهيلة ن�شرين

رئي�ش املنظمة الطالبية اجلزائرية احلرة 
فاحت �شريبلي الو�شط:

هناك نقائ�ص تقنية تهدد
 التعليم عن بعد

رئي�ش بلدية خراي�شية  بن دادة حممد جلريدة "الو�شط":

انطالق تعبيد الطرقات والإنارة الأ�سبوع القادم
ك�شف رئي�ص بلدية خراي�شية، بن 
دادة حممد عبد الروؤوف، اأم�ص، 
يف مكاملة هاتفية له مع جريدة 
امل�شاريع  جديد  عن  الو�شط، 
تهيئة  برنامج  اإطار  يف  القائمة 
واملتعلقة مب�شاألة  الظل  مناطق 
حيث  واالإنارة،  الطرقات  تعبيد 
�شينطلق  امل�رشوع   اأن  اأكد 

القادم  االأ�شبوع  من  اإبتداءا 
هي  الوالية  م�شالح  اأن  م�شريا 

من تكفلت بتمويله.
امل�شاريع  عن  حديثه  ويف 
االأول  ال�شطر  يف  املنجزة 
الدولة  خ�ش�شته  مايل  بغالف 
اأكد  ماليري،   10 بنحو  واملقدر 
فيما    %100 بن�شبة  جناحها 

زغاوة  )حي  اأحياء   10 ب  يتعلق 
احلرية،  حي  بوخرف،  ب�شيدي 
حي  �شعوة،  بن  الدراو�شة  حي 
حمامة،  حي  رقم03،  الريفي 
باأجزائه  بوعالم  �رش�شايل  حي 
و�شح  فيما   ،) املنف�شلة  الثالثة 
�شيتم  نقائ�ص  من  �ُشجل  ما  اأن 

العمل عليها يف ال�شطر الثاين.

بخ�شو�ص  حديثه  ختم  واأخريا 
الفارطة   ال�شنة  نهاية  تقرير 
النقائ�ص  املنجز من قبلهم عن 
امل�شجلة م�شريا اأنه متت مرا�شلة 
م�شالح الوالية بخ�شو�ص االأحياء 
املعنية، يف اإنتظار اأن يتم اأخذها 

بعني االإعتبار.
هناء ريباح
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ك�صف م�صدر مطلع اأن املطلب 
الع�رشات  قبل  من  املرفوع 
اأجروا  الذين  املرتب�صني  من 
باملوؤ�ص�صة  تكوينية  فرتة 
الآبار  يف  للأ�صغال  الوطنية 
م�رشوع   ، م�صعود  بحا�صي 
الوقت  يف  جت�صيده  اأن  غري 
للو�صعية  نظرا  �صعب  احلايل 
متر  التي  ال�صعبة  القت�صادية 

بها ال�رشكة .
يف  احلا�صل  التناق�ض  ورغم 
ال�رشكة  م�صوؤويل  ت�رشيحات 

امل�صدر  اأن  اإل   ، املذكورة 
اأن ق�صية املرتب�صني  اأكد  ذاته 
�صتعرف انفراجا عقب حت�صن 
اأجربتها  التي  ال�رشكة  اأو�صاع 
عن  القت�صادية  الأزمة 
 ، حفاراتها  من  عدد  توقيف 
طماأنة  مت  اأنه  م�صدرنا  واأفاد 
املعنيني واعرتفت لهم الإدارة 
اأنه  اإل   ، التوظيف  يف  بحقهم 
مت التاأكيد لهم على اأن اإم�صاء 
عقود عملهم �صيتاأجل اإىل وقت 
الأو�صاع  حت�صن  عقب  لحق 

القت�صادية لل�رشكة .
املتاحة  املعطيات  وبح�صب 
املذكورة  املوؤ�ص�صة  فاإن 
اأ�صبحت جمربة يف ظل الأزمة 
تاأجيل  على   ، بها  متر  التي 
التعامل  اأو  التوظيف  عمليات 
معها على الأقل بنوع من احلذر 
توظيف  ما ظهر جليا يف  وهو 
80 بطال جرى تق�صيمهم على 
اأربعة اأفواج ، حيث مت توظيف 
الإجمايل  العدد  من  فوجني 
الفوجني  توظيف  يتم  اأن  على 

املتبقيني يف موعد لحق .
املرتب�صني  ق�صية  اأن  ومعلوم 
عرفت تطورات مت�صارعة قبل 
جلوء هوؤلء اإىل خيار الت�صعيد 
، حيث دخل هوؤلء يف اعت�صام 
ال�رشكة  مقر  اأمام  مفتوح 
ون�صبوا ما ي�صبه اخليمة تنديدا 
برف�ض ال�رشكة توظيفهم بعدما 
اأجروا الفحو�صات املهنية التي 

ت�صبق عملية التوظيف .
�أحمد باحلاج 

ببلدية  دبدابة  قاطنو حي  ي�صكو 
التابعة  احلجرية  بدائرة  العالية 
التاأخرغري  من  ورقلة   لولية 
املربريف دعمهم بفرع بلدي مما 
عناء  لتحمل  غالبيتهم  ي�صطر 
التنقل مل�صافة 03 كلم ل�صتخراج 

وثائقهم الدارية .
ببلدية  دبدابة  قاطنو حي  نا�صد 
العالية بدائرة احلجرية  الواقعة 
كلم   100 حوايل  بعد  على 
وزارة    ، ورقلة  ولية  مقر  عن 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
التدخل  ب�رشورة  القليم  وتهيئة 
العاجل لدى اجلهات الو�صية  من 
اإدارية اأي فرع  اأجل فتح ملحقة 
بلدي على م�صتوى حييهم ، حيث 
القائم   اأكد املت�رشرون امل�صكل 
وم�صاء  �صباحا  يتنقلون  اأنهم 
ل�صتخراج  العالية  بلدية  ملقر 

م�صافة  على   الإدارية  وثائقهم 
نفو�ض  يف  يحز  ،ومما  كلم   3
املوا�صلت  انعدام  هو   هوؤلء 
خا�صة  معاناتهم  فاقمت  التي 
كبار ال�صن والعجزة واحلي الذي 
يقطنه اأزيد من  1500 ن�صمة وهو 
الأمر الذي يتنافى مع توجيهات 
ملختلف  احلكومة  وتعليمات 
الدوائر الوزارية الرامية لتقريب 
الإدارة من املواطنني خا�صة ما 
تعلق بالقاطنني باملناطق النائية 

والبعيدة .
ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
للتكفل  العمومية  ال�صلطات 
يبقى  امل�صتمرة  باملع�صلة 
لزاما على �صاكنة احلي املذكور 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة 

غري م�صمى .
�أحمد باحلاج

بولية  الرتبية  قطاع  ي�صهد  
امل�صتوى  على  هاما  اأدرار حتول 
الأ�رشة  اأظهرت  حيث  املحلي 
الرتبوية مثال يف الوعي اجلماعي 
الأحد  يوم  الرتبية  ق�صايا  جتاه 
والوقفة  ال�رشاب  يف  املا�صي 
ال�صك  قطعت  التي  الحتجاجية 
العمالية  القواعد  باأن  باليقني 
الأو�صاع  جتاوز  على  عازمة 
الرجتالية التي ت�صري بها مديرية 
بحجم  تليق  ل  والتي  الرتبية 
اجنر  وما  الرتبية  قطاع  واأهمية 

عنها جتاوزات امل�رشفني عليه
الرتبية  نقابات  لتجمع  بيان  وقال 
يومية  حت�صلت  قد  كانت  باأدرار 
»الو�صط«على ن�صخة منه اأنه بعد 
للم�صوؤولني  التجمع  مرا�صلت 
اجل  من  الولئي  امل�صتوى  على 
التي  الأزمة  حللحلة  التدخل 
ذلك  رافق  وما  القطاع  يعرفها 
و�صائل  يف  الرتبية  مدير  من 
واملكتوبة  امل�صموعة  الإعلم 
ومرا�صلة نقابات لتجمع للجلو�ض 
واأ�رشاره  احلوار  طاولة  على 
ب�صحن  املعهودة  ممار�صته  على 
جل�صات  وعقد  معنية  جهات 
لعلقة  منظمات  ومع  معها 
واإم�صائها  العمايل  بالتمثيل  لها 
اأ�صدق  لهو  تفاو�ض  على حم�رش 
اللم�صوؤولة  ملمار�صات  اإخراجا 

الرتبوي  ال�صاأن  مع  التعاطي  يف 
الت�صوية  �صيا�صة  على  واإعتماده 

والوعيد لكل خمتلف.
ال�رشكاء  كان  الذي  الوقت  ويف 
فيه  ينتظرون   الجتماعيون  
لتطويق  املعنية  اجلهات  حترك 
الو�صع واإيجاد خمارج له وتدارك 
املقبولة  غري  املمار�صات 
ال�صابقة  البيانات  يف  واملرفوعة 
مديرية  م�صالح  تنتهجها  التي 

الرتبية.
وبعدما عقدت نقابات املنظوية 
حتت جتمع جمال�صها ورفعت كل 
نقابة منها تقريرا يت�صمن القرار 
الو�صع  مواجهة  يف  املنا�صب 
الراهن ف�صل عن التقييم الدقيق 
الحتجاجية  والوقفة  للإ�رشاب 
خل�ض   2021/01/10 ليوم 
الجتماع اإىل عدد من النتائج لعل 
جاء  ما  جميع  تفنيد  اأبرزها  من 
على ل�صان مدير الرتبية يف لقائه 
،وحتمله  املحلية  الإذاعة  مع 

م�صوؤولية ت�رشيحاته املغلوطة.
الإ�رشاب  ن�صبة  بخ�صو�ض  اأما 
بالطور  باملائة   74 بلغت  فقد 
بالطور  بلغت  الثانوي،فيما 
 55 الإ�رشاب  ن�صبة  املتو�صط  
باملائة   53 ن�صبته  ما  باملائة،و 

بالطور البتدائي.
�أحمد باحلاج 

ق�شية �ملرتب�شني �ملحتجني �أمام �شركة �لأ�شغال يف �لآبار :

حي دبد�بة ببلدية �لعالية بورقلة

جتمع نقابات �لرتبية باأدر�ر

التوظيف مرهون بتح�سن الو�سع القت�سادي للموؤ�س�سة 

قطع م�سافة 03 كلم 
ل�ستخراج الوثائق الدارية

انتقاد طريقة ت�سييري
مدير الرتبية 

م�شالح �ل�شرطة �لق�شائية بورقلة 

معاجلة 100 ق�سية خالل دي�سمرب 2020
يف �إطار جهود قو�ت �ل�شرطة باأمن ولية ورقلة �لر�مية �إىل �حلفاظ على �أمن و�شالمة 

�ملو�طنني ،وممتلكاتهم ،و�لت�شدي لكافة �أ�شكال �لإجر�م، فقد عاجلت  م�شالح �ل�شرطة 
�لق�شائية خالل �شهر دي�شمرب ل�شنة 2020 ما يزيد عن 100 ق�شية تتعلق باجلنايات و�جلنح 

�أحمد باحلاج 

الإعلم  خللية  بيان  اأفاد 
العامة  والعلقات  والت�صال 
مبديرية اأمن ولية ورقلة كانت 
»الو�صط«  يومية  حت�صلت  قد 
م�صالح  اأن  منه  ن�صخة  على 
�صهر  الق�صائية خلل  ال�رشطة 
دي�صمرب 2020 ، قد متكنت من 
ال�صيء  �صد  15 ق�صية  معاجلة 
توقيف  عن  اأ�صفرت  العمومي 
�صخ�صا،منها    85 وتقدمي 
بجرمية  تتعلق  ق�صيتان 
تورط  اأ�رشار  جماعة  تكوين 
اأمام  قدموا  فيها 05 اأ�صخا�ض 
�صدر  اأين  الق�صائية  اجلهات 
فيما  اإيداع  اأمر  �صد �صخ�صني 
من  03 اأ�صخا�ض  ا�صتفاد 
اإفراج موؤقت ،08 ق�صايا تتعلق 
تورط  حمظور  �صلح  بحمل 
اأمام  فيها 08 اأ�صخا�ض  قدموا 
�صدر  اأين  الق�صائية  اجلهات 
اإيداع  اأمر  واحد   �صد �صخ�ض 
، فيما ا�صتفاد البقية من اأحكام 

ق�صائية خمتلفة.
عاجلت  فقد   ذلك  اإىل 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
26 ق�صية  الفرتة  نف�ض  خلل 
�صد  واجلنح  باجلنايات  تتعلق 
الأموال واملمتلكات ، حيث مت 
تقدمي 29 �صخ�صا،  و  توقيف 
بال�رشقة  تتعلق  ق�صية  منها 13 
18 �صخ�صا �صدر  فيها  تورط 
اأمر  اأ�صخا�ض   05 �صد  
�صخا�ض  اأ  04 يداع وا�صتفاد  اإ
وو�صع  املوؤقت،  الإفراج  من 
الرقابة  حتت  اأ�صخا�ض   04

ا�صتفاد  فيما   ، الق�صائية 
ال�صتدعاء  من  البقية 
ق�صايا  تتعلق  املبا�رش،03 
تورط  والحتيال  بالن�صب 
اأمام  قدما  فيها 04 اأ�صخا�ض 
ا�صتفاد  اأين  الق�صائية  اجلهات 
اإيداع  اأمر  من  واحد  �صخ�ض 
من  ا�صتفاد 03 اأ�صخا�ض  فيما 

ا�صتدعاء مبا�رش.
وفيما يتعلق باجلنايات واجلنح 
عاجلت  الفراد  فقد  �صد 
الق�صائية  ال�رشطة  م�صالح 
�صهر  خلل  ورقلة  ولية  باأمن 
48 ق�صية  املن�رشم  دي�صمرب 
فيها 70 �صخ�صا،  تورط 
تتعلق  منها  31 ق�صية 
تورط  العمد  واجلرح  بال�رشب 
اأمام  قدموا  فيها 47 �صخ�صا 
�صدر  اأين   ، الق�صائية  اجلهات 

اإيداع  اأمر  �صخ�صا  �صد 18 
من  ا�صتفاد 17 �صخ�صا  فيما 
�صخ�ض  و   ، مبا�رش  ا�صتدعاء 
تدابري  حتت  و�صع  واحد 
ا�صتفاد  الق�صائية فيما  الرقابة 
 03 ، موؤقت  اإفراج  من  البقية 
تورط  بالتهديد  تتعلق  ق�صايا 
اأمام  قدم  فيها 03 اأ�صخا�ض 
،ا�صتفاد  الق�صائية  اجلهات 
ا�صتدعاء  من  �صخ�ض واحد 
�صخ�صان  ا�صتفاد  فيما  مبا�رش 
موؤقت، ا�صافة  اإفراج  من 
لق�صيتني  تتعلق بانتهاك حرمة 
فيها   �صخ�صان  تورط  منزل 
اجلهات  اأمام  قدما 
اأمر  من  ا�صتفادا  الق�صائية 
اإيداع،و  ق�صيتني تتعلق بال�صب 
فيها �صخ�ض  تورط  وال�صتم 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  قدم 

ا�صتدعاء  من  ا�صتفاد  اأين 
تتعلق  03  ق�صايا  مبا�رش،و 
تورط  باحلياء  املخل  بالفعل 
اأمام  قدموا  03 اأ�صخا�ض  فيها 
اجلهات الق�صائية  اأين �صدر يف 
اإيداع  اأمر  واحد  حق  �صخ�ض 
من  ا�صتفاد  �صخ�صني  فيما 
واحدة  موؤقت، و  ق�صية  اإفراج 
العمدي  القتل  مبحاولة  تتعلق 
تورط فيها  �صخ�ض واحد قدم 
اأين  الق�صائية  اجلهات  اأمام 

�صدر يف حقه اأمر اإيداع.
  من جهة ثانية عاجلت م�صالح 
�صهر  الق�صائية خلل  ال�رشطة 
املن�رشمة  ال�صنة  من  دي�صمرب 
فيها 21  تورط  16  ق�صية   ،
اجلهات  اأمام  قدموا  �صخ�صا، 
حقهم  يف  �صدر  الق�صائية 

اأحكام ق�صائية.

 يومية وطنية �صاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�صمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 24  �صارع �صيلفان فورا�صييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

ال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لل�صهار 

با�صتور اجلزائر 
ت�صرتك يومية "الو�صط" ب�صكل قانوين
 يف خدمات وكالة الأنا�صول الرتكية

ال�سحب  
  SIA رشكة الطباعة باجلزائر الو�صط�

املقر الرئي�صي: املنطقة ال�صناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر
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ر�سالة وطنية وتربوية

املجاهد  كان  النائية   ) اخلبنة   ( قرية  ويف 
والرتبوي  الديني  واجبه  ي  يُوؤِدّ تركي  حممد 
يوؤُُمّ  الذي  الوحيد  الإمام  فهو   ، والوطني 
بالدرو�س  ويعظهم  �صلواتهم  يف  النا�س 
العقل  ُد اجلهل ومت�صح من  تُبِدّ التي  الدينية 
تلك  ومن �صميم   ، والأ�صاطري  اآثار اخلرافة 
الأ�صتاذ املربي حممد تركي  الدرو�س يجد 
جمال ف�صيًحا لأداء ر�صائله يف جمال التوعية 
ال�صيا�صية التي يتطلبها عمله الن�صايل الذي 
وطنها  بق�صية  الأمة  تذكري  اإىل  يرمي 
 ، امل�صتباحة  وحقوقه  امل�صلوبة  و�صيادته 
ويَْعرُف ال�صيخ تركي بطرائقه العلمية وُح�صِن 
قلوب  اإىل  ُل  يَ�صِ كيف  ال�صادق  وكالمه  تَاأَِتيِه 
مُه  يُقِدّ ما  كل  مع  تتجاوب  التي  م�صتمعيه 
من نُ�صٍح واإر�صاد وتوجيه ، واإىل جانب هذا 

فقيدنا  كان   ، وال�صيا�صي  الديني  بني  املزج 
ينه�س  ـ  والر�صوان  الرحمة  �صاآبيب  عليه  ـ 
 (  : ِبـ  الفالح  مدر�صة  يف  الرتبوية  مبهامه 
النتماء  بادي�صية  مدر�صة  وهي   ،  ) اخلبنة 

النجاح  مدر�صة  بعد  الجتاه  اإ�صالحية 
ِبـ : ) قمار ( ، وهي بالإ�صافة اإىل ذلك 
التعليم  مدار�س  من  الوحيدة  املدر�صة 
النائية  اجلهة  تلك  يف  احلر  العربي 
من  تركي  لل�صيخ حممد  فيها  ولي�س    ،
وهو  مديرها  فهو   ، ُمعني  اأَْو  ُم�صاِعٍد 
�صواه  لتالمذتها  لي�س  الذي  ُمعِلّمها 
واحدة  حجرة  املدر�صة  هذه  ويف   ،
اأفواج  عدة  فيها  الدرا�صة  على  تتداول 
من كل امل�صتويات ، وكل هذا العناء تقع 
الأ�صتاذ  فقيدنا  عاتق  على  م�صوؤوليته 

املجاهد حممد تركي ، بَلَْه التوفيق بني دوره 
ال�صيا�صي وواجبه الرتبوي وما يفر�صان عليه 

من التزام وان�صباط وحزم . 

الرباط يف اخلبنة

مع  مرابًطا  فقيدنا  ظل  الثورة  اندلع  وبعد 
اأخبار  يُتابعون   ،  ) ) اخلبنة  اأهل  �صحبه من 
وانت�صاراتها  لنجاحاتها  ويبتهجون  الثورة 
املظفرة ، وينتظرون التعليمات من قيادتها 
، وي�صهرون على ما تبقى لديهم من اأ�صلحة 
وذخرية لنقلها وحتويلها اإىل اجلهات املعنية 
وو�صعها حتت ت�رصف الثوار ، وبحذٍر �صديد 
خلية  ن�صاط  ـ  الثورة  اندلع  بعد  ـ  توا�صل 
متريره  وحماولة  ال�صالح  تخزين  يف  اخلبنة 
بانتظام كلما اأتيحت لهم الفر�صة ، وا�صتمرت 
اإىل  املخاطر  بكل  املحفوفة  املهمة  هذه 
من  ال�صنة  هذه  ويف   ،  1957  /  1956 �صنة 
تتجه  ال�صتدمار  �صكوك  بداأت  الثورة  عمر 
كانت  التي  املجاهدة   ) اخلبنة   ( قرية  نحو 
العمل  لحت�صان  ـ  اجلهة  يف  ـ  ال�صبَّاقني  من 
الثوري قبل الثورة ، والتح�صري لهذه الأخرية 
الفرن�صي  التخابر  دور  وبداأ   ، اندلعها  قبل 

وراحت   ، القرية  اأهل  على  اأ�صواءه  يُ�صِلُّط 
الطرائق  بو�صاطة  النف�صي  القمع  اأ�صاليب 
تخويف  من  ي�صحبها  وما  ال�صافرة  الأمنية 
وترويع وتهديد باملتابعات والت�صفيات بتهمة 
اإيواء الثوار ودعمهم وت�صليحهم تتداعى على 
يف  الرعب  وتزرع   ) اخلبنة   ( اأهل  مواطني 
، وكان يف مقدمة املتهمني �صيخ  اأو�صاطهم 
املدر�صة حممد تركي و�صفوة من منا�صلي 
) اخلبنة ( ورجالتها واأعيانها و�صبابها ، وما 
كان من م�صالح ال�صتعالمات الفرن�صية �صوى 
الإ�رصاع يف ت�صويق تتابع يوميات ما يجري يف 
) اخلبنة ( على نطاق و�صيع بو�صاطة مكربات 
املخابرات  جهاز  ه�صترييا  َنّ  وَكاأَ  ، ال�صوت 
اهتبلتها فر�صة للت�صهري والتنديد ب�صلة اأهل 
بثورتهم واحت�صانها ودعمها بكل ما  القرية 
ميتلكون . ورَكّزت اأ�صابع التهام على فقيدنا 
حممد تركي ومن معه من الثائرين من �صكان 
) اخلبنة ( ، وَتَّ بحثه وا�صتجوابه من طرف 
م�صالح الأمن الع�صكري يف ) الرقيبة ( ، وبقي 
تهديداتهم  الرغم من  ثابًتا يف مواقفه على 
، وباءت  انتقام  بالت�صفية والنتقام منه �رَصَّ 
وذهبت   ، بالف�صل  لإدانته  حماولتهم  كل 
ال�صيخ  ا�صتُْدِعَي  ثم   ، �صدى  جميع جهودهم 
اإىل م�صالح ال�صتعالمات الع�صكرية بالوادي 

، وظل بطلنا حممد تركي على موقفه 
، وكانت اأقواله متطابقة مع ما اأدىل به 
مل�صالح الأمن الع�صكري يف ) الرقيبة 
( ، ورغم ذلك ظلت ُم�صايقات ال�صيخ 
 ( ب�صبب �صلته بجماعة  تباًعا  تتواىل 
التنظيم  يف  اخلطري  ودوره   ) اخلبنة 
الثوري جلبهة التحرير الوطني ، وكل 
توؤكد  الفرن�صية  الأمنية  املعطيات 
�صعيه  عن  ف�صال   ، لثورته  انتماءه 
الدائب لدعمها ون�رصتها ، ومن ثمة 
جاءت التعليمات للرتكيز على ن�صاطه 
الرقابة  وت�صليط   ، بدقة  �صلوكه  وُمتابعة 
على �صلته بالآخرين ، وكان كل ذلك ـ اأي�صا 
الأمنية  ال�صلطات  وقررت   ، جدوى  بدون  ـ 
الفرن�صية اإبعاده من ) اخلبنة ( ، وقد تزامن 
 /  1956 ل�صنة  الدرا�صي  املو�صم  مع  اإبعاده 
الفالح   ( مدر�صة  فيه  توقفت  الذي   1957
غري  اأجل  اإىل  اأبوابها  واأغلقت  باخلبنة   )
م�صمى ب�صبب حل جمعية العلماء امل�صلمني 
 ،  1956 اأفريل  �صهر  يف  لنف�صها  اجلزائريني 
وان�صمام طلبتها واإطاراتها للثورة التحريرية 
املظفرة كاأفراد ل كجمعية ، وفق ما تتطلبه 
تنظيمات الثورة وتعليماتها ، ويف تلك الأثناء 
حممد  املجاهد  الأ�صتاذ  قفل  املاأ�صاوية 
تركي راجعا اإىل بلدته قمار ، بعد اأن ا�صتيقن 
راحت  التي   ) احلمراء  اليد   ( تهديدات  من 
تخطط لغتياله ، يقول الأ�صتاذ �صالح فالح 
ـ يف معر�س حديثه  اأعيان اخلبنة  ـ وهو من 
ولكن ع�صابات   ...  ((  : اخلبنة  عن مدر�صة 
اختطفت  اأن  لبثت  ما  احلمراء  الأيدي 
امل�رصوع وهددت ال�صيخ فغادر القرية ، وت 
غلق املدر�صة حتى بداية ال�صتقالل ، حيث 
ا�صتاأنفت ن�صاطها حتت و�صاية وزارة الرتبية 

الوطنية ... (( . اأ . هـ . 

املجاهد الذي زاوج بني " التحرير " والرتبية "

وا�ستمر ال�سيخ تركي يف 
اأداء ر�سالته الوطنية 

والرتبوية حتت غطاء 
التعليم لأبناء قرية ) 
اخلبنة ( ، وُيعترب هذا 
العمل جهاد ون�سال يف 

�سورة تربية وتعليم ، وهو 
يف نهاية املطاف جمٌع بني 
ِ يخدم الق�سية  احُل�سَنَينينْ
الوطنية على م�ستويني 
ب�سكل متواٍز قلما يكون 
حمَلّ توافٍق اأَونْ تالٍق اإل 
يف النادر من املُ�سادفات 

العجيبة غري املُخطط لها . 

بقلم اأحمد بن ال�سائح 

جزء3

هذا  ا�صت�صهاد  ذكرى  عند  اليوم  نقف 
وهو  ال�رصف  ميدان  يف  البطل  القائد 
يف ال�صابع والع�رصين من العمر اإذ اختتم 
بتلك ال�صهادة ما يقرب من 10 �صنوات من 
الن�صال الذي بداأه وهو يف ال�صابعة ع�رص 
من العمر يف م�صتلة الوطنية حزب ال�صعب 
الدميقراطية  احلريات  انت�صار  حركة 
املح�س  العمل  تيار  يف  مبكرا  وانخرط 
عام  للحزب  امل�صلح  اجلناح  �صكل  الذي 
1947 املتمثل يف املنظمة اخلا�صة، بعد 
الذي  ال�صيا�صي  الن�صال  من  فقط  عام 
عا�س  واأنه  خا�صة  �صالته،  فيه  يجد  مل 
بعدم جدوى  يقينا  زادته  جتربة حمبطة 
ال�صتعماري  القانون  دائرة  يف  الن�صال 
الغرب اجلزائري  عندما مثل احلزب يف 
اجلزائري  املجل�س  انتخاب  مبنا�صبة 
اأن  قبل  العتقال  اإىل  الأمر  به  وانتهى 
يفر من ال�صجن باأعجوبة ويلتحق مبدينة 
حركة  موؤمتر  يف  وي�صارك  اجلزائر 
انت�صار احلريات الدميقراطية الذي نتج 

عنه اإن�صاء املنظمة اخلا�صة.
اجته  ال�صيا�صي  العمل  جتربة  ف�صل  منذ 
امل�صلح  للعمل  اجلدي  التح�صري  �صوب 
بن  م�صطفى  رفقة  حثيثا  �صعيا  و�صعى 
خلية  لإن�صاء  اجلزائر  مبدينة  بولعيد 
�صنع القنابل والبحث عن اأنواع الأ�صلحة 
بعد  اجلزائر  يف  احللفاء  تركها  التي 
احلرب العاملية الثانية. لقد اأهله تكوينه 
اخلطابة  يدع  لأن  روي�صو  بثانوية  التقني 
ويف�صح  جانبا  ال�صيا�صية  واحلما�صة 

لذا  امليداين  والعمل  للتخطيط  املجال 
اخلا�صة  املنظمة  اكت�صاف  منذ  ظل 
قلق  م�صدر  فيها  الفاعلني  عن  والبحث 
ما  وهو  ال�صتعمارية  لالإدارة  وانزعاج 
املنظمة  منا�صلي  كباقي  يعي�س  جعله 
عنه  تبحث  ال�رصية وظلت  يف  اخلا�صة 
وهو  مكان  كل  يف  الفرن�صية  ال�رصطة 
الذي هجر وترك ما كان يوفره له و�صعه 
احلياة  مربرات  من  املي�صور  العائلي 
الرغيدة البعيدة عن املطاردة وهو الذي 
ميلك والده حماما وخمبزة قل اأن ميلكها 
اأحد يف ذلك الوقت فبدل اأن ي�صتثمر فيها 
ليعي�س على منوال البورجوازية ال�صغرية 
للمنا�صلني  ملجاأ  يتخذها  كان  النا�صئة 
التح�صري  اأجل  من  لالجتماعات  وف�صاء 
عن  ديدو�س  يختلف  ول  امل�صلح  للعمل 
م�صطفى بن بولعيد يف ت�صخري ممتلكاته 

يف خدمة الق�صية الوطنية.
العمل  عامل  ديدو�س  دخول  يكن  مل 
اأجل  من  احلديدية  ال�صكك  جمال  يف 
ال�صرتزاق بقدر ما كان يبحث عن فر�س 
العمال يف طريق مطلب  لتنظيم �صفوف 
العمل امليداين لالإعداد للثورة ومن هذا 
املنظور اأي�صا ولج ديدو�س عامل الريا�صة 
فريق  ال�رصيف  دبيح  رفقة  اأن�صاأ  عندما 
فوج  اإىل  ان�صما  وقبله  الريا�صي  ال�رصيع 

الأمل للك�صافة اجلزائرية. 
لالنق�صام  النت�صار  حركة  اجتاه  اأن  غري 
وتراجع الن�صال ل�صالح الأنانيات احلزبية 
ف�صل  املركزيني  وتيار  م�صايل  تيار  بني 

باري�س  اإىل  وال�صفر  الن�صحاب  ديدو�س 
عمل  بو�صياف  حممد  رفقة  لينظم 
فيدرالية فرن�صا حلركة انت�صار احلريات 
الدميقراطية وكان ح�صوره بفرن�صا فر�صة 
للتقاء اأفراد من احلركة الوطنية كان لهم 
دور هام يف ا�صتمرار حركية الثورة وعلى 
راأ�صهم عمريو�س ايت حمودة الذي التقاه 
نا�صطا  باري�س  يف  بو�صياف  وحممد  هو 
امل�صلمني  العلماء  جمعية  روافد  �صمن 
قبل اأن يعودا اإىل اجلزائر يف مار�س من 
عام 1954 ويبداآ �صوطا اآخر �صمن اللجنة 
وجبهة  ثم جي�س  والعمل  للوحدة  الثورية 

التحرير الوطني. 
كان ديدو�س الذي �صماه املوؤرخ الفرن�صي 
للثورة  ال�صالح  القدي�س  كوريري  اإيف 
اأن  نف�صه  قرارة  يف  ي�صعر  اجلزائرية 
التاريخ  لتغيري جمرى  حانت  قد  ال�صاعة 
لذا كانت �صنة 1954 قد مرت �رصيعا على 
ديدو�س بفعل العمل املكثف الذي �رصع 
فيه مع رفيقه حممد بو�صياف اإذ جنحت 
لقاء  واأثمرت  وامل�صاعي  الت�صالت 
ظروف  جميع  ديدو�س  له  وفر  الذي   22
اإىل  وبالنظر  راأ�صه  م�صقط  قرب  النجاح 
�صمن  اختري  لعبه  الذي  املحوري  الدور 
بالتح�صري  كلفوا  الذين  ال�صتة  القادة 
�صنا  القادة  اأ�صغر  بل كان  للثورة  النهائي 
العمل  اختار  الذي  وهو  الإطالق  على 
املناطق  اإحدى  يف  والن�صاط  امليداين 
الع�صكرية اخلم�س لقيادة جي�س التحرير 

الوطني. 

لديدو�س  اأ�صندت  التي  املهمة  تكن  مل 
قيادة  به  اأنيطت  فقد  بدايتها  يف  ي�صرية 
منطقة  ت�صم  كانت  التي  الثالثة  الولية 
والون�رصي�س،  املتيجة  ومنطقة  القبائل 
مهمة كان يفرت�س اأن يع�صده فيها كرمي 
بلقا�صم الذي ان�صم قبل اأ�صهر قليلة فقط 
اإىل ركب التح�صري للثورة. غري اأن اجتماع 
اأخرى  بقرارات  خرج   1954 اأكتوبر   23
املنطقة  اإىل  ديدو�س  يتوجه  اأن  تق�صي 
ويتوىل  الق�صنطيني  ال�صمال  وهي  الثانية 
اأن  على  الرابعة  املنطقة  قيادة  بيطاط 
الثالثة.  باملنطقة  بلقا�صم  كرمي  ي�صتقل 
كان هذا الختيار مبثابة مراوغة لالإدارة 
اأن  ال�رصوري  من  كان  فقد  ال�صتعمارية 
كانا  لأنهما  ديدو�س  مع  بيطاط  يتبادل 
الأمنية  ال�صلطات  قبل  من  بحث  حمل 

الفرن�صية يف منطقتيهما الأ�صليتني.
لقد اأكرمت الثورة التحريرية ديدو�س باأن 
كان اأول قادتها الذين �صقطوا يف امليدان 
بعد 79 يوما من انطالقها بعد اأن كان من 
اأن  له  يكتب  اإذ مل  بيانها  بني من حرروا 
يعي�س ال�رصاعات ال�صيا�صية التي تطورت 
بني القادة مع تطور الثورة. كانت عملية 
العثور على جثة ال�صهيد ديدو�س مثرية اإذ 
مل تكت�صف ال�رصطة ال�صتعمارية اإل بعد 
اأيام اأنها ق�صت على اأحد الروؤو�س الكربى 
للمتمردين لأنها مل يكن لها علم بن�صاطه 

يف املنطقة. 
اإنه مراد ديدو�س رحمه اهلل ورحم جميع 

ال�صهداء. 

دفاعا عن ذاكرة قدي�س الثورة

يف خ�سم احلديث عن الذاكرة 
الثورية اجلزائرية الذي 

اأعطته دفعا ر�سميا نقا�سات 
وبحوث اللجنة اجلزائرية 

الفرن�سية امل�سرتكة املكلفة 
بتق�سي حقيقة احلقبة 

ال�ستعمارية يف اجلزائر، ل 
ميكن اأن نغفل عن الو�سية 
التي تركها لنا القائد مراد 
ديدو�ش قبل اأن ي�ست�سهد 

مبكرا يف معركة واد بوكركر 
يف مثل هذا اليوم الثامن ع�سر 
من يناير من عام 1955 بدوار 

�سوادق كاندي �سمندو )زيغوت 
يو�سف حاليا(، فقد اأو�سانا 

بالدفاع عن ذاكرة ال�سهداء 
ومل يقل احلفاظ عليها كاأنه 

كان ي�ست�سعر اأن الذاكرة 
التاريخية ميكن اأن تتعر�ش 

للهجوم متاما كما ميكن اأن 
تتعر�ش للتلف والن�سيان مع 

مرور الزمن.

بقلم اح�سن خال�ش

مفارقات

اأقالم
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خالل العام اجلاري

هل �ستكون �سنة 2021 �سنة الوباء كذلك؟ 
اأم اأنه �سيخفت تاأثريه ويرتاجع فتكه؟

بالتداول  بداأت  التي  اللقاحات  هل 
اأكلها  �ستاأتي  واال�ستخدام  والت�سويق 
حول  الكبرية  التفاوؤل  موجة  مع  ونفعها 
اأنها جمرد حل طبي موؤقت  اأم  جدواها؟ 

قد يعطل الوباء وال يق�سي عليه؟
هل �سي�ستمر احلجر ال�سحي والذي عاد 
بقوة خا�سة يف بع�ض الدول االأوروبية؟ اأم 
�سي�سهد العامل تخفيفا كبريا له خا�سة مع 

بداية حمالت التلقيح؟
ما حقيقة ما يتم تداوله من و�سول موجة 
و�رشا�سة  فتكا  اأكرث  هي  الوباء  من  ثالثة 
والتي بداأت يف اململكة املتحدة وتنتقل 

تدريجيا اإىل باقي دول العامل؟
الدول؟  بني  احلدود  اإغالق  �سي�ستمر  هل 
هل �ستتوا�سل االأزمة االقت�سادية واملالية 
التي ع�سفت بالكثري من الدول لدرجة اأنها 
غريت وجوها �سيا�سية وغريت املواقع يف 

الكثري من الدول؟
كل  واأ�سبح  م�رشوعة  تعترب  كلها  اأ�سئلة 
من  واإ�رشار  وبقوة  يطرحها  فينا  فرد 
دون وجود اإجابات كافية و�سافية يف ظل 
الب�رشية  تعي�سه  الذي  والرتقب  الغمو�ض 

جمعاء.
لكن احلدث االأبرز يف تطورات الوباء منذ 
ظهوره ال�سنة املا�سية هو اللقاح الذي مت 
الو�سول اإليه بعد اأ�سهر طويلة من البحوث 
�سارعت  لقاح  واملتوا�سلة،  املعمقة 
العديد من الدول لالإعالن عنه والت�سويق 
هذه  ح�رش  وميكن  يطلبه،  ملن  وبيعه  له 

اللقاحات ح�سب الدول اإىل االآتي:

)فايزر  االأمريكي  االأملاين  اللقاح 
وبايونتيك( والذي اأعلن عنه يف وقت مبكر 
له  الدعاية  االأخرى ومتت  اللقاحات  قبل 
ب�سكل كبري جدا، وهو حتت الطلب ب�سكل 
وفاعليته  جلدواه  نظرا  جدا  كبري  اأي�سا 

كمما يقول عنه الذين اخرتعوه.
رئي�ض  عنه  اأعلن  الذي  الربيطاين  اللقاح 
الوزراء والذي اأطلق عليه ا�سم )اأك�سفورد 
بالفعال  و�سف  والذي  زينيتا(  اإك�سرتا 
با�ستخدامه  الربيطانيون  وبداأ  واحليوي 

ب�سكل كبري جدا.
)�سبوتنيك(  وامل�سمى  الرو�سي  اللقاح 
العديد  اإقباال كبريا من قبل  والذي �سهد 
كبرية  مناف�سة  يف  وهو  العامل  دول  من 
اللقاحات  باقي  وبني  بينه  و�رش�سة 

االأخرى.
التي  فال�سني  )�سينوفاك(  ال�سيني  اللقاح 
تعود  باأ�رشه  للعامل  الوباء  م�سدرة  كانت 
يف  للعامل  جمددا  لقاحه  كذلك  وت�سدر 

حماولة منها للحد من هذا الوباء.
اإذا اأردنا اأن نحلل خارطة هذه اللقاحات 
من  فيها  جاءت  التي  وال�سياقات  االأربعة 
بدايته  منذ  كورونا  وباء  تداعيات  خالل 
اإىل االآن فيمكن االإ�سارة اإىل املالحظات 

املهمة التالية:
با�ستخدام  بداأت  الدول  من  الكثري 
كبري  ت�سارع  يف  اللقاحات  هذه  وجتريب 
خا�سة  للوباء  الثالثة  املوجة  من  خوفا 
واأننا يف ف�سل ال�ستاء وهو املو�سم املثايل 

الذي تتزايد اأعداد االإ�سابات بالوباء.
واملتزايدة  املت�سارعة  احلملة  مقابل  يف 
يقابلها  اللقاح،  ا�ستخدام  اإىل  تدعو  التي 

جناعة  من  وا�سعة  ت�سكيك  حملة  كذلك 
نتائجه  من  وخوف  اللقاحات،  هذه 
التوا�سل  مواقع  عرب  الكثريون  عرب  وقد 
االجتماعي رف�سهم للتلقيح كونهم مقبلون 
تداعياته  من  هلع  مع  املجهول  على 

املحتملة واآثاره اجلانبية.
حتى  اللقاحات  هذه  جناعة  تظهر  مل 
التي  الدول  يف  وبخا�سة  اللحظة  هذه 
كدول  مبكرا  التلقيح  عمليات  بداأت 
فيها  تنخف�ض  مل  التي  االأوروبي  االحتاد 
زادت  بل  الوفيات  وال  االإ�سابات  اأعداد 
بلدان  بل وعادت  مثل اململكة املتحدة، 
فر�ض  يف  جمددا  الت�سدد  اإىل  اأخرى 
على  املنزيل  للحجر  �سارمة  اإجراءات 
بع�ض االأن�سطة واالأماكن مثل فرن�سا، مما 
عزز خماوف الذين كانوا متوج�سني خيفة 

اأ�سال من اللقاح.
الوباء من  ما قلناه �سابقا حول تداعيات 
العاملي  امل�رشح  على  حروبا  خلف  اأنه 
االقت�سادية  كاحلرب  الكربى  القوى  بني 
تتبع  يف  اال�ستخباراتية  واحلرب  واملالية 
حروب  اىل  اإ�سافة  الوباء،  هذا  اأ�سل 
اجلديد،  العاملي  القرار  على  الزعامة 
الوقت ذاته كانت تدور حروب علمية  يف 
حول  الكربى  القوى  بني  كبري  وتناف�ض 
ويف  له  لقاح  الكت�ساف  وال�سباق  ال�سبق 
االأخري فاإن الدول العظمة املتناف�سة هي 
نف�سها من و�سل اإىل اللقاح قبل االآخرين: 
كمحور اأمريكا وبريطانيا، وكذلك اأملانيا 
اأوروبي، ين�ساف اليهم املارد  كاأقوى بلد 
افتكاك  حتاوالن  اللتان  ورو�سيا  ال�سيني 

زعامة العامل بكل الو�سائل والطرق.

انعك�ست  واخلفية  املعلنة  احلروب  هذه 
الدول  �سملت  اأخرى  حماور  على  كذلك 
االحتاد  كدول  اللقاح  تكت�سف  مل  التي 
االأمريكي  اللقاح  تبنت  التي  االأوروبي 
املنتجة  الكمية  ن�سف  وطلبت  االأملاين 
لدول االحتاد، يف حني وجدنا تركيا مثال 
حرمت  حني  يف  ال�سيني،  اللقاح  تنبت 
واأمريكا،  اأوروبا  م�سدره  لقاح  كل  اإيران 
حتكمت  اللقاحات  اقتناء  عملية  فحتى 
والتناف�ض  واالأيديولوجيات  التكتالت  بها 
اأي  انتظار  الدول طبعا يف  واحلروب بني 
اللقاحات �سوف يثبت فعاليته يف الق�ساء 
على وباء كورونا اأو على االأقل احلد منه.

مهما كانت التباينات بني اللقاءات االأربعة 
انتجتها  التي  الدول  فاإن  الذكر  ال�سالفة 
�ستدر  وت�سويقها  بيعها  ح�رشية  ومتلك 
خيالية  ومداخيل  طائلة  اأمواال  عليها 
�سوف تنه�ض باقت�ساداتها الأن كل الدول 
م�ستعدة لل�رشاء وهذا الذي �سيخلق واقعا 
ل�سالح  كورونا  بعد  ما  وماليا  اقت�ساديا 

هذه الدول وما �ستك�سبه من بيع اللقاح.
اأنه  يف االأخري ن�سجل بكل اأ�سف وح�رشة 
اأو  اإيجابية  اللقاحات  هذه  كانت  ومهما 
�ستبقى  الثالث  العامل  دول  اأن  اإال  �سلبية 
الدول  القت�سادات  املربحة  ال�سوق 
الكربى، دول ما تزال غارقة يف م�ساكلها 
الداخلية وحروبها التافهة وغري املنتهية 
من  تتناف�ض  العظمى  القوى  اأن  حني  يف 
على  جديد  واقع  لفر�ض  �سعوبها  اأجل 

امل�رشح العاملي.

كورونا وحرب اللقاحات.. الرتقب

بداأت �سنة 2021 وال يزال 
املو�سوع الرئي�سي فيها كما 
ال�سنة املنق�سية 2020 هو 
وباء كورونا الذي يت�سدر 

امل�سهد ال�سيا�سي واالإعالمي 
على امل�ستوى العاملي بعدما 
تفاءلت الب�سرية باإمكانية 

تراجعه اأو احلد منه اأو 
الق�ساء عليه مطلع ال�سنة 

اجلارية، لكن هذه التوقعات 
واالأحالم واالأماين كلها 

تاأجلت الأجل غري م�سمى.
لقد جتددت ذات الت�ساوؤالت 
التي كانت �سابقا حول هذا 
الوباء يف الكثري من الدول 

واملجتمعات ملخ�سها:

بقلم: د. بن عجمية
 بوعبد اهلل

كاتب �سحفي

ات�سال االأزمة

فعالية عرب كافة امل�ستويات ملواجهة الوباء 
خطرية  بطريقة  اأيام  منذ  ي�ستفحل  الذي 
للغاية يف عدد معترب من الواليات وما ميكن 
اأن ن�سري اإليه يف هذه امل�ساهمة ال�سحفية 
املقرتحات  من  عدد  اأ�سا�سا  يت�سمن 
الهامة التي تخ�ض »ا�سرتاجتيات االت�سال 
ملواجهة »الكورونا » من �سلطة القرار اإىل 
باملواجهة  املعنية  املحلية  املوؤ�س�سات 

والتعبئة وتنفيذ التدابري .
خطاب ات�سايل ر�سمي اأكرث 

ا�ستقطابا

وما  الواليات  الوباء يف  ارتفاع حاالت  مع 
اللجنة  تعر�سها  التي  االأرقام  عنه  توؤ�رش 
،ومقلق  م�ستقر  غري  و�سع  من  العلمية 
م�سار  فاإن  الوبائية  الو�سعية  بخ�سو�ض 
الرئا�سة  م�ستوى  على  الر�سمي  االت�سال 
يجب ان يطرح خطابا اآخر يف هذا الو�سع 
ات�سايل  خمطط  اعتماد  فيتم  بالذات 
»القيادة  قلق  اإبراز  على  يعتمد  خا�ض 
عرب  ،وحتذيرها  الو�سع  من   « ال�سيا�سية 
ت�رشيحات رئي�ض اجلمهورية االأكرث تاأثريا 
الوبائية  الو�سعية   « حول   « املو�سوع  يف 
م�سار  انتهاج  ال�سياق  نف�ض  يف  ويتم   «
تركز عرب  اعالمية  بث حمتويات  لتكثيف 
اإدارة  ت�ستهدف  التي  الوزراء  ن�ساطات 
 « واحلذر  »القلق  على  ال�سحية  االأزمة 
التي  الر�سمية  اخلرجات  هذه  يف  تنتهج 
يجب اأن يتوارى فيها كل ما هو برتوكويل 
لغة التحذير ب�رشامة يف ر�سائل امل�سوؤول 
على  ات�سال  خمطط  يف  هذا  كل  ويعتمد 
بدقة متناهية  االأن�سطة  فيه  تنفذ  مراحل 
،وذالك  للتوقيت  ا�سرتاتيجي  ،وبانتقاء 
لدى  الفعل  بردود  امل�سائل  هذه  الرتباط 

امل�ستهدفة  الفئات  من  ،وغريه  املتابع 
يف  اجلماعي  االلتزام  عدم  واأن  خا�سة 
الوقائية  بالتدابري  احلاالت  من  كثري 
يحتاج ملقاربة ات�سالية ترتكز على حركة 
رادعة للدولة واأجهزتها املنفذة للقرارات 
الن�ساط املكيف  اأن تكثيف  والتدابري كما 
من  فر�سه  مبا  الوبائي  الو�سع  ملواجهة 
م�ستجدات خطرية موؤخرا باإبراز لغة قلق 
الي�ستهدف يف  ردع  يتبعه  وتنبيه  ،وحتذير 
احلقيقة ن�رش ثقافة »الرتهيب االإعالمي » 
واإمنا هو توجه يرتبط اأ�سا�سا باإ�سرتاجتية 
االأعباء  فيه  تتفاقم  و�سع  الإدارة  ات�سال 
حركة  فيه  تكون  اأن  ويجب  ،واملخاطر 
االأكرث ح�سورا يف خميال  القرار  موؤ�س�سة 
جديد  ملحتوى  ناقلة  مقنعة  املواطن 
اإزاء  اأكرث  بامل�سوؤولية  املواطنني  ي�سعر 

االزمة ال�سحية وتبعاتها اخلطرية .

قادة راأي خارج االإدارة
ما يجب اأن تت�سمنه ا�سرتاجتيات االت�سال 
الإدارة االأو�ساع احلالية املتفاقمة يف الكثري 
من الواليات هو حتريك » والة اجلمهورية 
» وموؤ�س�سات الدولة على امل�ستوى املحلي 
الراأي  موؤثر يف  ايقاع  قيا�ض  على  القادرة 
املجتمع  من  وا�سعة  فئات  ويف  املحلي 
اإىل   « »الواليات  مركز  �سكان  من  املحلي 
 « »الوالية  واأعيان   « والبلديات  »الدوائر 
تعبوي  م�سار  اإطار  يف  معهم  والتوا�سل 
ات�سايل جواري فعال وموؤثر ت�سارك فيها 
اأي�سا »االذاعات اجلهوية » التي اأ�رشت يف 
م�ساهمة �سحفية �سابقة اإىل موقعها الهام 
يف نقل ر�سائل التحذير ،والقلق ،واخلطر 
اأن ي�سعر بكثافة  اإىل املواطن الذي يجب 
اإال  يتناول  ال  الذي   « الر�سمي  »االإيقاع 

االهتمام  دون   « اخلطري  الوبائي  »الو�سع 
االت�سال  اإن  بل  حملية  اأخرى  بن�ساطات 
املكثف الذي يوجه للمواطن عرب اإ�رشاك 
الراأي  يف  املوؤثرين  الفاعلني  خمتلف 
 ، »جمعيات  فهناك  للغاية  هام  املحلي 
�سخ�سيات حملية بارزة »  ميكن اال�ستثمار 
اأي  يحيد  ات�سايل  خمطط  �سمن  فيها 
املواطن  مبايل  وي�سعر  غري  اخر  توجه 
املبا�رشة  ،وم�سوؤوليته  والقلق  باخلطر 
لتجاوز  الوقائية  بالتدابري  االلتزام  �سمن 
لالإدارة  وميكن  اخلطرية  ال�سحية  االأزمة 
املحلي  الت�سيري  مازالت منطوية يف  التي 
 « املوؤثرين  »القادة  هوؤالء  ت�ستقطب  ان 
واإيقاعهم وح�سورهم يف الف�ساء العمومي 

املحلي بارز 

انتقاء و�سائل االإعالم الفعالة
يرتكز  الذي  اجلديد  االت�سال  توجه  والأن 
على خطاب ات�سايل » يحذر ويحيل للقلق 
الر�سمي دون اأن ي�سوره »عجزا عن التاأطري 
» يحتاج هذا اخلطاب االت�سايل املركزي 
الذي يتدرج نحو املحلي عرب قنوات يجب 
النا�ض  من  وقربا  فعالية  اأكرث  تكون  اأن 
لو�سائل اإعالمية فعالة فاإن ما نقرتحه يف 
هذا االإطار هو اعتماد »التلفزيون العمومي 
 « اخلا�سة  التلفزيونية  »القنوات  ،وحتى   «
حلملة اإعالمية وطنية غري حمددة »املدة 
وموؤثرة  هامة  وعناوين  �سعارات  حتمل   «
اإزاء   « املواطن  »م�سوؤولية  ت�ستدعي 
»التحذير  ر�سائل  وتكثيف  الوبائي  الو�سع 
والتح�سي�ض » ،وعرب امل�ساحات االعالمية 
تركز  اإعالمية  ح�س�ض  تنظم  املوجودة 
على هذا املحتوى االإعالمي الذي ي�سعر 
خطاب  من  اكرث  بامل�سوؤولية  املجتمع 

»التو�سيف » الذي يطرحه »اخلبري » اإزاء 
قراءة  اإىل  ت�سعى  التي  ،والتحاليل  االأرقام 
دون  �سيق  وحميط  ظرفية  يف  االأو�ساع 
التوجه نحو ح�ض املواطنني وم�سوؤوليتهم 
اأن  يقت�سي  الذي  الواجب  حتمل  يف 
 « ملواجهة  الدولة  بتدابري  النا�ض  يلتزم 
القنوات  يف  يبث  ملا  واملتابع  الكورونا« 
يتحرك  مل  االعالمي  املحتوى  اأن  يرى 
كثريا نحو »التحذير ونقل القلق للمواطن 
دون ترهيبه » ،وهذا يف حد ذاته خطاب 
ات�سايل ت�سارك يف ت�سكيل م�سمونه و�سائل 
االعالم االأكرث قربا وتاأثريا على اجلماهري 
التي  االجتماعي  التوا�سل  منابر  اأن  كما 
اأكرث  االإعالم  و�سائل  فيها  تكون  اأن  يجب 
اخلطاب  �سمن  لظهورها  ،وتكييفا  بروزا 
اإليه  امل�سار  اجلديد  االعالمي  االت�سايل 
االأكرث  االت�سالية  الو�سائل  اأهم  من  تبقى 
فعالية لتمرير اخلطاب االت�سايل الر�سمي 
 « الهدف منه رفع  ان  نوؤكد  الذي  اجلديد 
من�سوب القلق لدى اجلهات الر�سمية العليا 
» التي ينتظر »راأيها اأو موقفها اأو تقديرها 
الوزارات  ثم   « »الرئا�سة  وهي   « للو�سع 
نف�ض  يالم�ض  ات�سايل  خطاب  اإىل  لن�سل 
»ولغتهم  الوالة   « حركة  جت�سمه  التوجه 
اليه  ن�سري  وما  املحلي  الن�ساط  بيئة  يف 
بها  نتقدم  التي  املقرتحات  من  عدد  ان 
املخت�سة  لل�سلطات  امل�ساهمة  هذه  يف 
تخ�ض »االت�سال وا�سرتاجتياته »الفعالة » 
خارج  حتتاج  التي  ال�سحية  االأزمة  الإدارة 
والتقني  الفني  والت�سيري  الطبي  العالج 
على  ر�سمية  ات�سالية  الإ�سرتاجتية  للو�سع 
امل�ستوى الوطني مكيفة مع كل م�ستجد .

ا�ضرتاجتيات واأداءات الو�ضع الوبائي 

يبدو اأن طرائق االت�سال 
املنتهجة على م�ستويات 
ر�سمية حلد االآن والتي 

ت�ستهدف اإعالم الراأي العام 
الوطني باآخر م�ستجدات 

»الو�سعية الوبائية » التي 
فر�سها انت�سار فريو�س 

»الكورونا » يف حاجة الإعادة 
النظر وقد حمل بيان رئا�سة 

اجلمهورية الذي ت�سمن 
حمتواه ما خل�ست اليه 

توجيهات رئي�س اجلمهورية 
» عبد املجيد تبون » ب�سرورة 

تبني روؤية ات�سال مغايرة 
متاما غري عر�س االأرقام 

ملواجهة التداعيات اخلطرية 
االأخرية للو�سع الوبائي 

بالعديد من الواليات حملت 
هذه التوجيهات تاأكيدا هاما 

على �سرورة االنتقال اإىل 
تدابري اأكرث جناعة 

بقلم د.حممد مرواين /اأ�ستاذ 
جامعي يف االت�سال واالإعالم
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م�ؤقتا  كيانا  الذاتي  احلكم  كانت  اأن  وبعد 
خاللها  تناق�ش  خم�ش  ب�سن�ات  حمددا 
امللفات الأ�سا�سية فلقد اأ�سبح واقعا دائما، 
يتحرك  بها  م�سم�ح  يق�م مبهمات حمدودة 
ال�سيا�سي  وجماله  دائرته  يف  الفل�سطيني�ن 

والأمني.
التفريغ  خلطر  يتعر�ش  ال�طني  امل�رشوع 
اأن  بعد  مفه�مه  جتديد  اىل  يحتاج  وه� 
اأولئك  ل�سيما  كثريين  على  الأم�ر  اختلطت 
اأولئك  املكبل،  الراهن  حالة  من  املتنفعني 
الذين يتمرغ�ن يف مكت�سبات باطلة، واأولئك 
ال�سيا�سي  البعد  بفهم  لهم  عالقة  ل  الذين 

والتاريخي للق�سية الفل�سطينية.

خلل منهجي:

الثانية  الدورة  انتخابات  على  �سنة   15 وبعد 
انتهت  والتي  امل�ؤقت  الت�رشيعي  للمجل�ش 
نتائجه اىل �سق لل�ساحة الفل�سطينية والكيان 
على  ال�يالت  وجر  الفل�سطيني  ال�سيا�سي 
املت�سارع�ن  يع�د  الكارثة  بعد  ال�سعب.. 
ما  النتخابات!!.  اإجراء  على  التفاهم  اإىل 
يتفاهما  امل  برناجميهما؟  على  الذي ح�سل 
الدوحة  يلتقيا يف  اأومل  ويتفقا مرات عديدة 
وم��سك�  والقاهرة  ومكة  وا�سطمب�ل 
وت��سط بينهما الأفارقة والآ�سي�ي�ن والعرب 
والعجم؟ امل ي�سدر عنهما اتفاقيات باأ�سماء 
يف  تغري  الذي  فما  مبهرة؟  وعناوين  عديدة 
�ستك�ن  فعال  هل  بع�سهما؟  جتاه  م�اقفهما 
النتخابات نهاية املطاف ام انها واحدة من 
قرب  عن  اأعلنت  طاملا  التي  اجل�لت  تلك 
النتخابات وحدوث امل�ساحلة بني احلزبني 
املتحكمني بال�سفة والقطاع ويت�زعان حتت 
�سيطرتهما خم�سة ماليني فل�سطيني؟ ما هي 
هي  وما  النتخابات  اىل  ال��س�ل  �سمانات 
�ستك�ن  وهل  ح�س�لها؟  اجل  من  ال�رشوري 
ال�رشاع  اإىل  اأم  لل�حدة  و�سفة  النتخابات 

الأكرث عنفا بني احلزبني املت�سارعني؟ 
ال�سعبة  املرحلة  لتجاوز  ما�سة  احلاجة  ان 
واملعقدة، وان احلاجة ما�سة للتقدم بجديد 
والتيه  الإحباط  دوامة  من  ال�سعب  يخرج 
�سحيح  هذا  الداخلي،  بالت�سارع  والن�سغال 
متاما، ولكن من يق�ل اأن ه�ؤلء املت�ساحلني 
او املت�سارعني ميتلكان من اللياقة والإدراك 
كيفية  عن  النا�سئ  التعقيد  لتجاوز  يكفي  ما 
وامل�سالح  وال�ظائف  املنا�سب  تقا�سم 
احلزبية وال�سخ�سية؟ من يق�ل اإن الختالف 
بينهما �سيا�سي فامل�ساألة كلها ح�ل ال�رشاكة 
يف  له  وج�د  فال  ال�سيا�سي  واأما  ون�سبتها 
الأمني  التن�سيق  اإعادة  اإن  حتى  احل�ار!! 
من  حما�ش  م�قف  على  ي�ؤثر  مل  الكامل 
ي�ستطيع  من  النتخابات!!  عن  احلديث 
اأخرى  الكرة مرة  لن يعيدوا  ان ه�ؤلء  الق�ل 
اأجرينا  قد  �سنك�ن  وحينها  اأ�س�اأ  باحرتاب 
ال�سكني على حلم فل�سطني..؟ ولكن الأهم من 
هذا اخلروج من املتاهة ال�سيا�سية والدوران 
الحتالل  هام�ش  على  مفرغة  حلقات  يف 
اأي�سا  الأهم  ومن  ال�ستعماري..  وامل�رشوع 
املتحرر  الفل�سطيني  والقرار  امل�قف 
واإرجاع  وا�سرتاطاتها  اأو�سل�  تداعيات  من 
واحل�ساري..  ال�سيا�سي  اإطارها  اإىل  الق�سية 
هل  خمت�رش:  وا�سح  �س�ؤال  على  والإجابة 
كياننا ال�سيا�سي نقي�ش لالحتالل ام متعاي�ش 
معه متداخل مبهماته؟ هل م�رشوعنا ال�طني 
تدوير  اأم  و�سيادتها  فل�سطني  حترير  يهدف 
امل�سم�ح  ظل  يف  ت�رشيعي  وجمل�ش  �سلطة 
منظمة  م�قع  ه�  واأين  اأعدائنا  قبل  من  به 

التحرير وم�ؤ�س�ساتها من كل هذا؟

فتح وحما�س:

اأدوات  تعديد  اإىل  م�سطرين  اأنف�سنا  جند 
التحليل والتف�سري لعالقة حركة فتح وحركة 
ال�سيا�سة  تعد  فلم  الفل�سطينيتني..  حما�ش 
فلعل  الختالف  لتف�سري  كافية  والأيدول�جيا 

التاريخ وعلم النف�ش الجتماعي ي�سهمان يف 
امل�ستبد  اخلالف  اأ�رشار  بع�ش  عن  الك�سف 

بني الف�سيلني.
ويكفي ا�ستح�سار بع�ش امل�اقف وال�قائع قبل 
اأن نذهب اإىل التحليل النف�سي الجتماعي.. 
من  مبجم�عة  فتح  حركة  انطلقت  فلقد 
مع  اختلف�ا  غزة  قطاع  يف  الإخ�ان  �سباب 
جماعتهم فرف�ستهم اجلماعة بعد اأن قّدم�ا 
لها ورقة عمل يف منت�سف اخلم�سينات ت�ؤكد 
وتط�رت  امل�سلحة..  املقاومة  خيار  على 
الجتاه  هذا  يف  و�سيا�سيا  فكريا  فتح  حركة 
التي وجدت  ال�طنية  الفكرة  لديها  ون�سجت 
رواجا لها يف تلك الفرتة ل�سيما بعد انت�سار 
الث�رة اجلزائرية، هذا يف حني تعمقت حركة 
اأفكارها  يف  الفل�سطينية  امل�سلمني  الإخ�ان 
يف  ل�سيما  اخلا�سة  واأول�ياتها  اخلا�سة 
الإخ�ان  حلركة  امل�رشي  النظام  قمع  ظل 
و�سيئا  لها..  تبعا  والفل�سطينية  امل�رشية 
والفكري بني  ال�سيا�سي  الفراق  اأ�سبح  ف�سيئا 

احلركتني كبريا.
حم�رين؛  على  معاركها  فتح  حركة  خا�ست 
ال�سهي�ين  الكيان  حماربة  الأول:  املح�ر 
ودوريات  ع�سكرية  عمليات  خالل  من 
ق�ات  مع  لال�ستباك  احلدود  جتتاز  قتالية 
م�اجهة  الثاين  واملح�ر  ال�سهي�ين..  العدو 
النظام العربي وم�سادمته لنتزاع العرتاف 
ووحيد..  �رشعيا  ممثال  التحرير  مبنظمة 
على  معركتها  يف  فتح  حركة  ا�ستمرت 
معارك  خالل  من  وا�ستطاعت  اجلبهتني 
اأنها  ال�سيا�سية  اأن تثبت يف اخلريطة  عديدة 
هي من يتكلم با�سم ال�سعب الفل�سطيني واأنه 
اإىل  و�س�ل  باحلديث..  ل�س�اها  ي�سمح  ل 
الكيان  مع  و�س�اها  وطابا  اأو�سل�  اتفاقيات 
فاأ�سبحت  ال�سلطة  اإقامة  ثم  ومن  ال�سهي�ين 
اأ�سا�سيتني  اأداتني  وال�سلطة  التحرير  منظمة 

بيد حركة فتح.
يف  الإخ�ان  حركة  عانت  اأخرى،  جهة  من 
بني  فل�سطني  جغرافيا  ت�زع  من  فل�سطني 
تنظيم  اإىل  الإخ�ان  فيها  يتبع  غربية  �سفة 
حيث  غزة  قطاع  واإىل  الأردن  يف  الإخ�ان 
يتمدد  مل  خا�ش  بتنظيم  الإخ�ان  ي�ستقل 
غزة  قطاع  خارج  اأو  فل�سطني  خارج  اإىل 
يرجع  فيه  ينتظم�ن  عنا�رش  خالل  من  اإل 
حركة  كانت  واإن  غزة..  قطاع  اإىل  اأ�سلهم 
لالإخ�ان  ت�حيدا  حققت  بعد  فيما  حما�ش 
فل�سطني  خارج  يف  وحتى  وغزة  ال�سفة  يف 
الفل�سطينيني  امل�سلمني  لالإخ�ان  كما ح�سل 
يف لبنان مل يجد الإخ�ان امل�سلم�ن يف قطاع 
التحرير  منظمة  مل�رشوع  الراف�س�ن  غزة 
الفل�سطينية واملعار�س�ن مل�رشوع حركة فتح 
اإل اأن يتجه�ا نح� العمل الرتب�ي والتنظيمي 
ن�ساطهم  ومتدد  اخلريي،  اجلمع�ي  والعمل 
يف قطاع غزة للت�سدي للعلمانيني والق�ميني 
كبريا  جناحا  ذلك  يف  وجنح�ا  وال�سي�عيني 
وا�ستمر مناوؤهم اإىل اأن مت تاأ�سي�ش اجلامعة 
الإخ�ان  اعتربها  والتي  بغزة  الإ�سالمية 
التي  ال�سرتاتيجية  قاعدتهم  امل�سلم�ن 
فيها  امل�ساركة  اأو  بها  التفريط  عدم  ينبغي 
احلاد  التنازع  بدا  وهنا  اآخر  ف�سيل  اأي  مع 
ال�رشعي  املمثل  نف�سها  تعترب  التي  فتح  بني 
التي جتد  والقائد يف كل �سيء وبني حما�ش 
نف�سها قد اأجنزت هذه الإجنازات من خالل 
م�رشوع  مع  بالت�ساد  ودءوب  م�ستمر  عمل 

حركة فتح.
من هنا بداأ ال�رشاع تناق�سيا وحادا بني فتح 
بعد  فيما  ت�سمى  الذي  الإ�سالمي  واملجمع 
مب�جب  فتح  عادت  اأن  وبعد  “حما�ش”.. 
وال�سفة  غزة  قطاع  اإىل  اأو�سل�  اتفاقيات 
الغربية يف م�رشوع لإقامة ال�سلطة ا�سطدمت 
اإف�سال  بالعائدين من خالل حماولة  حما�ش 
قلب  يف  عمليات  ب�سل�سلة  اأو�سل�  م�رشوع 
الكيان ال�سهي�ين الأمر الذي فر�ش م�اجهة 
التي  حما�ش  و  الأمنية  الأجهزة  بني  حادة 

تعر�ش ك�ادرها لالعتقال يف ال�سفة الغربية 
وقطاع غزة ا�ستمر من �سنة 1995 اإىل 1999.

 2000 �سبتمرب  يف  الثانية  النتفا�سة  اندلعت 
القتايل  العمل  تكاتف  مرة  لأول  �سهدت  و 
ال�سهي�ين  الكيان  �سد  وفتح  حما�ش  بني 
اأ�سباب  ولعدة  النتخابات  بعدها  فجاءت 
النتخابات  يف  كا�سحا  ف�زا  حما�ش  حققت 

الت�رشيعية يف 2006.
وم�ؤ�س�ساتها  فتح  حركة  على  �سهال  يكن  مل 
التنظيمية والأمنية الت�سليم بنتائج النتخابات 
وحادة  خطرية  احتكاكات  ال�ساحة  و�سهدت 
الأطراف  من  كثري  وتدّخل  الطرفني  بني 
ذروتها  بلغت  م�ساحلة  لإحداث  الإقليمية 
الكعبة  مكة ح�ل  الطرفان يف  التقى  عندما 
واق�سم�ا اأن ل يقرتب�ا من الدم الفل�سطيني.. 
ارتبك�ا اكرب جمزرة داخلية  ايام قليلة  وبعد 

يف قطاع غزة.
قرار  ومن  ق�سم  من  اأكرب  امل�ساألة  اإن 
وتفاهمات ومرا�سيم؛ اإن امل�سالة لها عالقة 
بتك�ين نف�سي حلركة فتح وتك�ين اجتماعي 
اإيدي�ل�جي حلركة حما�ش.. اإذ لن تقبل حركة 
فتح ول �سبل من اأ�سبالها ان يك�ن �س�اها يف 
�س�اها  تقبل  ول  الفل�سطيني  ال�سعب  قيادة 
ما  وهذا  الفل�سطيني..  بال�ساأن  يت�رشف  ان 
فهي  وال�اقع  بالق�ة  نقي�سه  حما�ش  ت�سكل 
الفل�سطينية  ال�ساحة  يف  كبرية  ق�ة  اأ�سبحت 
نفاذية  الأكرث  الفعلية  الق�ة  متتلك  لعلها  بل 
حركة  مع  التعاي�ش  تقبل  اأن  ميكن  ل  وهي 
فتح مقا�سمة اأو حتت قيادتها باأي �سكل من 

الأ�سكال.

األغام الواقع:

هنا نطرح الأ�سئلة والت�ساوؤلت التي تبداأ على 
ال�سعيد الذاتي بعدم اعرتاف كل طرف منهما 
ب�سيطرة الطرف الآخر، فال حما�ش تت�رشف 
و«الرئي�ش  ال�سلطة  رئي�ش  اأنه  عبا�ش  نح� 
للت�رشيعي  �سمح  اأب�مازن  ول  الفل�سطيني« 
بعد  اأن ميار�سا مهماتهما  املنتخب  ورئي�سه 

اإطالق �رشاحهما من ال�سجن!! 
من خط�ته  الرئي�ش  يريد  ماذا  ن�ساأل:  وهنا 
تكرار  بال�رشورة  لي�ش  النتخابات؟  نح� 
اأ�سئلة يطرحها كثري من املتابعني ح�ل هدف 
اأب�مازن من النتخابات يف هذه املرحلة؟ ثم 
قان�نية  مرجعية  حتقق  عملية  �سمانات  اأي 
والقب�ل  نتائجها  و�س�ن  النتخابات  لإجراء 
ثم  الطرفني؟  تغري على منطق  الذي  ما  بها 
من ي�رشف على النتخابات ويحميها يف غزة 
من  ر�سمي  اعرتاف  هناك  هل  ال�سفة  ويف 
الأمنية  واأجهزتها  غزة  �رشطة  بان  ال�سلطة 
�رشعي  جزء  واإنها  باملهمة  بالقيام  خم�لة 
وهل  الفل�سطينية..  الأمنية  امل�ؤ�س�سة  من 
الأمنية  الأجهزة  قيادة  الفائزة  اجلهة  ت�ستلم 

والع�سكرية يف ال�سفة والقطاع؟
ثم ما ه� امل�قف من ق�ة حما�ش الع�سكرية 
يف حال فازت فتح بالنتخابات هل ت�ستطيع 
اأن تفرد �سيطرتها عليها وت�جهها؟ اأم �ستظل 
خارج قان�ن ال�سلطة؟ وهل �ستتحمل ال�سلطة 
ق�ة  ن�ساط  م�سئ�لية  فتح  قادتها  ل�  فيما 
عالقاتها  جتاه  غزة  يف  الع�سكرية  حما�ش 
الدولية؟ ثم هل فتح جاهزة لتقا�سم ال�ظائف 
وقيادة  ووكالء  ومدراء  �سفراء  من  ال�سامية 
املتنفع�ن  يحتمل  هل  حما�ش؟  مع  اأجهزة 
ظل  يف  م�ساحلهم  انهيار  احلالية  مب�اقعهم 

م�ساحلة �ستقلع كثريين منهم؟
التن�سيق الأمني والعالقات املفت�حة مع  ثم 
الأجهزة الأمنية هل �ستظل حكرا جلهة معينة 
اأم اأن حما�ش �ستدخل على امل��س�ع اأو اأنها 
�ست�قفه وتت�سدى له؟ وهل تقبل ال�سلطة اأن 

ينازعها اأحد يف هذا امللف؟
ثم على ال�سعيد امل��س�عي تربز لنا مع�سالت 
ت�سخمت واأ�سبحت اأخطر من ذي قبل.. تبداأ 
النتخابات يف  القد�ش فلقد كانت  مب��س�ع 
 1994 انتخابات  لإنطالق  �رشطا  القد�ش 

بنف�ش  2005 فهل لزالت حتظى  وانتخابات 
حما�ش  لعل  ال�سلطة،  قيادة  لدى  الهتمام 
ل تكرتث بهذا ال�رشط كما �رشحت �سابقا، 
وامل�رشوع  لل�سلطة  يبقى  ان  ميكن  فماذا 
عن  تنازل  ه�  ان  له  املروج  الفل�سطيني 

النتخابات يف القد�ش.
اإغفال  ميكن  ل  امل��س�عي  ال�سعيد  وعلى 
باخلط  حما�ش  اإقناع  يف  وتركيا  قطر  دور 
بقب�لها  اأعلنت عنه  اأن  الذي �سبق  ال�سيا�سي 
بال  ولكن   1967 حدود  على  فل�سطينية  دولة 
بنف�ش  امل�قف  هذا  اعتبار  ميكن  ل  �سك 
العمق الذي يطرحه اأب�مازن حيث اأن م�قف 
حما�ش ي�سطدم بالق�ة امل�سلحة فيها والتي 
يبدو اأن ل لأحد �سيطرة عليها.. فيما يتحرك 
من  متخففا  ال�سيا�سية  حركته  نح�  اأب�مازن 
ومن  الفل�سطيني  ال�طني  التحرير  جي�ش 

عقيدة الكفاح امل�سلح نهائيا.
وعلى ال�سعيد امل��س�عي اأي�سا اإىل اأي حد 
وج�د  والعامل  الإقليم  دول  تقبل  ان  ميكن 
حما�ش بق�ة يف حك�مة ت�سيطر على ال�سلطة 
الفل�سطينية؟ ونحن نذكر ان ل دولة عربية اأو 
بنتائج النتخابات  اإ�سالمية قبلت العرتاف 
من  م�سئ�ل  اأي  ا�ستقبال  يتم  ومل   2005 يف 

حك�مة حما�ش اإل يف طهران ودم�سق.
وعلى ال�سعيد امل��س�عي ماذا ميكن ان تك�ن 
م�اجهة احل�سار وال�ستيطان والتطبيع؟ من 
وال�سع�دية  والإمارات  م�رش  �سيقنع  الذي 
بالتعامل اإيجابا مع حك�مة ترتاأ�سها حما�ش؟ 
وعلى  ق�ي؟  ح�س�ر  فيها  حلما�ش  يك�ن  او 
ال�سعيد امل��س�عي كذلك كيف ميكن �سبط 
عالقة كل حزب مع الدول واجلهات ال�سيا�سية 
يف ظل تناق�سهما مع كثري من امل�اقع؟ هل 
تك�ن  ام  املقاومة  حم�ر  من  حما�ش  تخرج 
مثل حزب اهلل يف لبنان؟ وهل حتتمل ال�سلطة 

الفل�سطينية ما حتتمله الدولة اللبنانية؟

ا�صتخال�صات:

الفل�سطينية  القيادات  معه  تتعاي�ش  ما  ان   
ملنظمة  اأو�سل�  اأعطاه  مما  بكثري  اأقل  الي�م 
التحرير الفل�سطينية، فبعد النتفا�سة الثانية 
املدن  احتالل  ال�سهي�نية  الق�ات  اأعادت 
فر�ست ح�سارا  و  اأو�سل�  بن�د  كل  وجتاوزت 
تاما على ال�سلطة وعلى قطاع غزة وانطلقت 
احلقيقة  ويف حلظة  ال�ستيطان..  نح�  بق�ة 
خالل  اأو�سل�  اأعطاه  ما  كل  اأن  اكت�سفنا 
دفعة  ال�سهي�ين  الكيان  �سحبه  �سن�ات  اأربع 

واحدة.
خط�ات  املت�سارعان  الف�سيالن  ي�سري  قد 
�سيقعان  ولكنهما  النتخابات  طريق  على 
حتت  تنفجر  وقد  ببعيد  لي�ست  حفرة  يف 
فتك�ين  امل�ؤقتة..  الألغام  اإحدى  اأقدامهما 
ملا  تخ�سع  لن  الع�سكرية  وقدرتها  حما�ش 
يعتقده فالن اأو عالن، ثم رغبة قيادة ال�سلطة 
بامتالك ورقة ق�ة للتفاو�ش لن تتحقق لأنه 
من غري املمكن التفاهم �سيا�سيا مع حما�ش 
رغم اإنه ل اختالف �سيا�سي معها فهي متزج 
العقد  تكمن  وهنا   والإداري  ال�سيا�سي  بني 

املت�الية واملت�ازية..
انها عملية تدوير لالزمة ولن ي�سال اىل فك 
حتديات  �ستت�لد  خط�ة  كل  وبعد  ال�ستباك 
ولن  ال�سيطان..  ي�سكن  التف�سيالت حيث  يف 
اإن احلديث عن  تفعل الدول الأربع �سيئا بل 
�سماناتها يك�سف �س�ء الظن بني الطرفني!! 
بالتاأكيد ان املرحلة معقدة و�سعبة وقا�سية 
�سياق  خارج  يف  يتحركان  الف�سيلني  وان 
ال�رشاع �سد العدو.. ولكن ال�سعب الفل�سطيني 
وطالئعه ال�اعية ومنها املنا�سل�ن ال�رشفاء 
يف كل الف�سائل �سيجد يف هذا الظالم قب�ش 
لإعادة  فرج  ثقب  احل�سار  هذا  ويف  هداية 
املفيدة:  اجلملة  لنعيد  لطبيعتها  الق�سية 
�سعب يكافح ل�سرتداد وطنه فل�سطني.. واهلل 

غالب على اأمره.

كيف؟

النتخابات الفل�ضطينية و�ضفة م�ضطربة باحتمالت متناق�ضة

جاء املجل�س الت�صريعي 
كيانا موؤقتا مرافقا 

للمرحلة االنتقالية 
مبوجب اتفاق اأو�صلو.. 
ولكنه حتول اإىل كيان 

دائم حتت و�صاية 
اتفاقية اأو�صلو، انه 

جمل�س ت�صريعي للحكم 
الذاتي«ال�صلطة« فيما 

االأر�س كلها ترزح حتت 
االحتالل الذي يوا�صل 

اال�صتيطان والتهويد 
وال�صيطرة على كل 
مرافق احلياة.. اإال 

اأنه حتول واقعيا اإىل 
اأهم موؤ�ص�صة ت�صريعية 

متجاوزا موؤ�ص�صات 
م.ت.ف

بقلم:�صالح عو�س
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�إىل معلومات  للو�صول  �لبحُث  ي�صعفن  مل 
يف  �صهرته  رغم  تاريخه  عن  و�فية 
�أحالني  وقد  �حلديث،  �ملعجمي  �لتاأليف 
�إىل  علجية  بن  حل�صن  �لباحث  �لأ�صتاذ 
يف  �لع�رشين  �لقرن  �أعالم  مو�صوعة   «
ملوؤلفها  و�لإ�صالمي«   �لعربي  �لعاملني 
فوؤ�د �صالح �ل�ّصيد، فعرثت فيها على نبذة 
�أّنه  ُخال�صتها  بالغر�ض،  تفي  ل  تعريفية 
�صنة  ولد  و�لتعليم،  و�لّن�صاأة  �لأ�صل  لبناين 
يف  دكتور�ه  �صهادة  على  حائٌز  1923م، 
1956م،  �صنة  لندن  جامعة  من  �ل�صحافة 
ثّم  �لعر�ق،  دولة  �ل�صحافة يف  يف  ��صتغل 
حمرًر� لل�صوؤون �لعربية يف جملة »وطني« 
 « جملة  لتحرير  رئي�ًصا  ثّم  بالقاهرة، 
مل�صلحة  رئي�ًصا  ثّم  �لتون�صية،  �للّغات« 
بعد  �جلز�ئر  يف  و�لّن�رش  �ل�صحافة 
�لقرن  �أ�ّص�ض مطلع ثمانينات  ��صتقاللها. 
ة  �خلا�صّ موؤ�ّص�صته  ببريوت  �ملا�صي 
�لثقافية  نويه�ض  موؤ�ص�صة  بـ«  �مل�صماة 

للتاأليف و�لرتجمة و�لن�رش«. 
ترك عدة موؤلفات نذكر منها: �أبو �لعالء 
ومعجم  �لفيل�صوف،  �ل�صاعر  �ملعري 
لبنان، ومعجم  �أعالم  �ملف�رشين، ومعجم 
�أعالم فل�صطني، ومعجم �لق�صاة، ومعجم 
�أعالم �لت�صوف، ومعجم �لأعالم �لقر�آنية، 
�لعربي:  �لرت�ث  حتقيق  جمال  يف  وله 
�أ�صحاب  تر�جم  يف  �لأحمد  »�ملنهج 
�لإمام �أحمد«، ملجري �لّدين عبد �لرحمن 
�لعليمي، حتقيق حممد حمي �لّدين عبد 
�حلميد، مر�جعة عادل نويه�ض، وحتقيق 
بن  بكر  لأبي  �ل�صافعية«،  »طبقات  كتاب 
وحتقيق  �لغر�ين،  �ملرو�ين  �هلل  هد�ية 

كتاب » �لّدين و�لدولة » للطربي.

اجلزائري: بالرتاث  • اهتمامه 
 بد�أ �هتمام �لأ�صتاذ عادل نويه�ض بالرت�ث 
�جلز�ئري بعد �لتحاقه بوظيفته يف �لقطر 
�جلز�ئري �صنة 1962م، فهو من �لكفاء�ت 
�لعلمية �لعربية �لتي ��صتعانت �لدولة بها 
�صهده  �لذي  �لفر�غ  ل�صّد  �ل�صتقالل  بعد 
م�صلحة  فرت�أ�ض  و�لتعليم،  �لإد�رة  قطاع 
�لكم  �نتباهه  ولفت  و�لن�رش،  �ل�صحافة 
و�ملخطوطات  �ملوؤلفات  من  �لهائل 
وحركة  ة،  �خلا�صّ �ملكتبات  يف  �لقابعة 
�مل�صارقة  يجهلها  �لتي  �لو��صعة  �لتاأليف 
للبحث  �أُفًقا  ذلك  له  ففتح  �جلز�ئر،  عن 
�لعلمي يف �لرت�ث �لعربي، ليُحول �ن�صغاله 
من �لعمل �ل�صحفي �إىل �لتنقيب يف تاريخ 
�لرجال وحتقيق �ملخطوطات، حتى �صار 
لبنان  من �ملخت�صني يف ذلك، قال مفتي 
يف  »..وهو  �صاأنه:  يف  خالد  ح�صن  �ل�صيخ 
هذ� �لع�رش �أحد �لبارزين من �لعاملني يف 
�لعلماء  وتر�جم  �لعربية،  �لرت�جم  ميد�ن 
وفال�صفة  و�أدباء  وحمدثني  موؤرخني  من 

ومتكلمني..«. 
�ملكتبة  �إثر�ء  يف  »نويه�ض«  �صاهم 
�جلز�ئرية، و�هتم بالتعريف برجال �لعلم 
�لكتب،  بع�ض  ذلك  يف  فاألّف  و�لثقافة، 
من  عظيم  �لإبر�هيمي   « بينها:  من 
فيها  دّون  جز�ئرية«  و«�أور�ق  �جلز�ئر«، 
مذكر�ته �ل�ّصخ�صية، كتبها �أثناء �إقامته يف 
�جلز�ئر ما بني �صنة 1967/1962، تت�صمن 
وتاريخية،  و�أدبية  �صيا�صية  معلومات 
معظم  ز�ر  �لرت�ث  عن  بحثه  مرحلة  ويف 
�لعا�صمة،  ة يف �جلز�ئر  �ملكتبات �خلا�صّ
وغريها،  وتلم�صان  وبجاية  وق�صنطينة 
فمّكنه  بارزة،  ثقافية  ب�صخ�صيات  و�ّت�صل 
هاّمة  خمطوطات  �إىل  �لو�صول  من  ذلك 
تاآليفه، مثل ثبت �لّندرومي،  ِ�عتَمدها يف 
�لقادر �مل�رشيف،  لعبد  �لثمينة  و�ليو�قيت 
ورحلة �لعبدري، و�أهم ما خدم به �لثقافة 

�جلز�ئرية حتقيقه لكتابني هامني وهما: 

1/ عنو�ن �لدر�ية فيمن عرف من �لعلماء 
�أحمد  تاأليف  ببجاية:  �ل�صابعة  �ملائة  يف 
بن �أحمد بن عبد �هلل �لغربيني )ت704هـ(، 
م�صدٌر ل ي�صتغنى عنه يف �لتعريف بعلماء 
بجاية ومن نزل فيها من �لأعيان، ترجم 
و�أربعني من  �لغربيني فيه لأكرث من مائة 
و�أكرثهم  �لهجري،  �ل�صابع  �لقرن  رجال 
و�حلف�صي،  �ملوحدي  �لعهدين  عا�رش 
و�أّول من �أظهر �لكتاب وحّققه هو �لدكتور 
ول  1910م،  �صنة  �صنب  �أبي  بن  حممد 
نويه�ض  عادل  �لأ�صتاذ  به  قام  ما  يعّد 
حتقيقا باملفهوم �ملعروف عند �أهل هذه 
�لّن�صخة  كتابة  �إعادة  هو  و�إّنا  نعة،  �ل�صّ
�ملطبوعة، و�لتهمي�ض لها، و�لتدليل عليها 
و�لتعريف  و�لرت�جم،  �لتاريخ  كتب  من 
�لتاريخية  و�لأحد�ث  �لرجال  ببع�ض 
�إىل  �إ�صافة  �لغربيني،  كالم  ت�صمنها  �لتي 
�ملوؤلف،  فيها  وقع  لأوهام  ت�صحيحات 
فو�ئد،  من  تخلو  ل  تاريخية  وتعليقات 
من بينها مّلا ترجم �لغربيني لل�صيخ حمي 
يف  »نويه�ض«  �أ�صاف  عربي،  بن  �لّدين 
�آخرها فهر�صة ملوؤلفات �بن عربي، نقال 
 689 �صنة  �إىل  تاريخها  يرجع  ن�صخة  عن 
�أ�صلية  ن�صخة  من  منقولة  وهي  هجرية، 
�أي قبل وفاته  ؛  �ل�صيخ �صنة 632هـ  كتبها 
ن�صخته  �لفهر�صت  وهذ�  �صنو�ت،  ب�صت 
�لآ�صفية،  �ملكتبة  يف  موجودة  �خلّطية 
»نويه�ض«  �لأ�صتاذ  جعل  �آباد.   بحيدر 
لدر��صته مقدمة �صافية �أبرز فيها �أهمية 
وقيمته  و�أ�صلوبه  موؤلفه،  وحياة  �لكتاب 
�أبي  �بن  �أغفله  �جلانب  وهذ�  �لتاريخية، 
�صنب يف مقدمته �ملخت�رشة جًد�، ومتنى 
�ملثقفني   رغبات  يُر�صي  قّدمه  ما  �أّن 
و�أّنه  �لتاريخ،  يف  و�لّد�ر�صني  و�لباحثني 
بعمله هذ� يكون �أ�صدى للمكتبة �جلز�ئرية 
يف  �لعاملون  ُذكر  كلّما  باخلري  تذكر  يًد� 

�صبيل �إحياء تر�ثنا.

�أحمد  �لعبا�ض  لأبي  �لوفيات:  كتاب   /2
بن ح�صن بن �خلطيب �ل�صهري بابن قنفذ 
حتقيقه  ن�رش  810هـ(،  )ت  �لق�صنطيني 
يف  تكُمن  �لكتاب  و�أهمية  1971م،  �صنة 
معرفة  يف  �لأ�صا�صية  �ملر�جع  من  كونه 
تاريخ وفيات �ل�صحابة و�أعالم �ملحدثني 
�لعلماء،  وم�صاهري  و�ملوؤلفني  و�لفقهاء 
كتابه  يف  عنه  نقل  �لتنبكتي  بابا  فاأحمد 
�لتلم�صاين يف  و�بن مرمي  �لبتهاج«،  »نيل 

»�لب�صتان« ، و�لزركلي يف »�لأعالم«.
 طبع �لكتاب �أّول مرة مبدينة كلكته �صنة 
هد�يت  مولي حممد  باإ�رش�ف  1911م،  
هذه  �أّن  »نويه�ض«  ولحظ  ح�صني، 
فيه  ذكر  �لذي  �لف�صل  ينق�صها  �لّن�صخة 
�إىل  تفتقر  �أّنها  كما  ت�صانيفه،  قنفذ  �بن 
�أغالط تو�ريخ  حتقيق �لأ�صماء وت�صحيح 
�لوفيات، ويف �صنة 1939م قام �مل�صت�رشق 
�لكتاب،  ن�رش  باإعادة  بريي�ض«  »هرني 
�لإ�صبيلي  فرح  �بن  ق�صيدة  �إليه  و�أ�صاف 
علم  م�صطلح  يف  �صحيح«  غر�مي   «
من  خالية  �أي�صا  �لطبعة  وهذه  �حلديث، 
»نويه�ض«  �أّما  و�لتعليقات،  �لت�صحيحات 
ن�صختني  على  حتقيقه  يف  فاعتمد 
مدينة  من  عليها  ح�صل  �لأوىل  خّطينت، 
�أحد  بخّط  وهي  1963م،  �صنة  تلم�صان 
�صعيد  بن  قا�صم  بن  »�إبر�هيم  �أعالمها 
ن�صخها  وتاريخ  �لعقباين«،  حممد  بن 
�لقرن  وهي  متقدمة،  مرحلة  �إىل  يرجع 
ح�صل  �لثانية  و�لّن�صخة  �لهجري،  �لتا�صع 
عليها من مدينة ق�صنطينة، ومل ي�رش �إىل 

م�صدرها، وقال باأّنها غري موؤرخة.

و�صع »عادل نويه�ض« در��صة عن �ملوؤلّف 
وكتابه، رجع فيها �إىل ما دونه عنه �لأ�صتاذ 
»هي�صربي�ض  جملة   يف  �صنب  بن  حممد 
لبن  فرتجم   ،) 1928م  �صنة   8 �ملجلد   (
و�صيوخه،  وعلمه  ن�صبه  مو�صحا  قنفذ 
�بن  و�صعها  �لتي  �لفهر�صة  فيها  ونقل 
�إليها  و�أ�صاف  موؤلفاته،  لأ�صماء  قنفذ 
ثالثة كتب له �ألّفها قبل وفاته ومل يذكرها 
» طبقات علماء  كتابه  بينها  ثبته، من  يف 
عنه  حتدث  �أن  �صبق  �لذي  ق�صنطينة« 
وقال  »�صريبونو«،  �لفرن�صي  �مل�صت�رشق 
باأّنه �أثناء حتقيقه جلزء �لفار�صية �كت�صف 
خمطوطا ثمينا غري مطبوع يفيد ملعرفة 
ق�صنطينة.  علماء  طبقات  �أي  �لطبقات، 
من  ن�صخة  على  »نويه�ض«  يد  وقعت 
�إحدى  �لّنادر، عرث عليها يف  �لكتاب  هذ� 
يحدد  ومل  �لعا�صمة،  باجلز�ئر  �خلز�ئن 
�جلهة �لتي ��صتلم منها هاته �ملخطوطة، 
غري  حتقيقها،  على  يعمل  باأّنه  وذكر 
ما  ولعلّه  �أثر،  له  يظهر  هذ� مل  عمله  �أّن 
ز�ل قابعا يف مكتبته، ليبقى هذ� �ملعجم 
�لآن- يف  –�إىل  بعلماء ق�صنطينة  �خلا�ض 

حكم �ملفقود.

اجلزائر: اأعالم  • معجم 
من  �جلز�ئر  �أعالم  معجم   « �أّن  ل�صك 
�حلا�رش«،«  �لع�رش  حتى  �لإ�صالم  �صدر 
�أح�صن  من  نويه�ض«  »عادل  للدكتور 
�ألّفت يف هذ� �لفّن بعد  �ملعاجم �لتي يف 
بطريقة  تقدميه  حيث  من  �ل�صتقالل، 
�لكثري  لرت�جم  و�صموله  منهجية،  علمية 
من �لفقهاء و�لأدباء و�ل�صعر�ء و�ملوؤّرخني 
�أنحاء �لقطر. تخّمرت فكرة  من خمتلف 
عندما  1962م،  �صنة  من  بد�ية  تاأليفه 
�نتدب للعمل يف �جلز�ئر، فكان ين�رش من 
�لعلم  م�صاهر  عن  �أحاديث  �لإذ�عة  د�ر 
هذه  حتولت  ثّم  �جلز�ئري،  �لتاريخ  يف 
جامع  كتاب  و�صع  فكرة  �إىل  �لأحاديث 
يتناول كل �لأعالم �لذين دّونت �أ�صماوؤهم 
يف كتب �لتاريخ و�ل�صري و�لرت�جم و�لأدب 
و�لفقه وغريها، بد�ية من �صدر �لإ�صالم 
�ملن�رشم،  �لقرن  من  �ل�صتينيات  حتى 
�لعلمية،  حياته  فاحتة  هو  �ملعجم  وهذ� 

�صدرت طبعته �لأوىل �صنة 1971م.
 رّتب �أ�صماء �أعالمه على حروف �ملعجم، 
ورجا �أن يُتبعه بطبعة ثانية ي�صتدرك فيها 
ما فاته، غري �أّنه �ن�صغل عنه مّدة مبعاجمه 
�لثالثة) معجم �ملف�رشين، ومعجم �أعالم 
ليظهر  فل�صطني(،  �أعالم  ومعجم  لبنان، 
1980م  �صنة  �لثانية  طبعته  يف  �ملعجم 
فيها  يلتزم  مل  �صابقتها،  من  �أف�صل  وهي 
و�إّنا  �لأعالم  لأ�صماء  �لأبجدي  �لرتتيب 
فاته  ما  و��صتدرك  �ملتد�ولة،  ل�صهرتهم 
يف  وكاتََب  �صخ�صيات،  �أو  معلومات  من 
و�ملحققني،  �لباحثني  من  زمالءه  ذلك 
فلم يجد من ميد له �لعون با�صتثناء �ثنني، 
و�لأ�صتاذ  نا�رش  حممد  �لدكتور  وهما 
مب�صادر  و��صتعان  �حل�صني،  �لهادي 
كثرية، ومبر�جع جز�ئرية حديثة، كتاريخ 
�لعام، ونه�صة �جلز�ئر �حلديثة،  �جلز�ئر 
وموؤلفات  �جلز�ئر،  يف  �لإ�صالح  و�أعالم 
�أحمد توفيق �ملدين و�لدكتور �أبو �لقا�صم 

�صعد �هلل وغريها. 
نويه�ض«  »عادل  �لُكّتاب  بع�ض  �تهم 
�خللف  تعريف   « كتاب  على  بال�ّصطو 
�حلفناوي،  �لقا�صم  لأبي  �ل�صلف«  برجال 
و�ملتتبع مل�صامني م�صادره يجد يف هذ� 
�لّدعاء حتامال على جهده �لذي ل ينكره 
�إّل جاحد، وقد ظهرت يف �لآونة �لأخرية 
طبعتان ملعجمه، �لأوىل عن د�ر �لأبحاث 
�لثقافة،  وز�رة  من  بدعم  2013م،  �صنة 

ول  2020م،  �صنة  �لوعي  د�ر  عن  و�لثانية 
جديد يف �لطبعتني غري �لّنقل، وكم َوددُت 
�أهل �لخت�صا�ض  لو عر�ض �ملعجم على 
فات  ما  و��صتدر�ك  ماّدته،  ملر�جعة 
 « باأّنه  يقّر  »نويه�ض«  فالأ�صتاذ  موؤلفه، 
غابت عنه �أ�صماء �أعالم كرث «؛ لأّن جهد 
�لبحث و�ل�صتقر�ء يحتاج �إىل �أمد طويل، 
» وهذ� �مليد�ن يق�رش عن �قتحامه جهد 

فرد مهما كانت معارفه �لتاريخية «.
�جلز�ئر  �أعالم  معجم  على  و�ملّطلع   
�صيقف على مو�طن خلل تعرتيه، كاإغفاله 
�صبيل  وعلى  �لكتب،  �أو  �لأعالم  لبع�ض 
يو�صف  بن  �أحمد  ترجمة  �أ�صقط  �ملثال 
�لتيفا�صي، وزيان بن فايد �لزو�وي، �صاحب 
�ملعروف  �لنحو  علم  �مل�صهور يف  �لنظم 
�إىل  ي�رش  ومل  وغريهما،  �لزو�وي،  بنظم 
كتاب » لباب �ملح�صول يف علم �لأ�صول«، 
ومل  �مل�صيلي،  ر�صيق  بن  �حل�صني  لل�صيخ 
يذكر كتاب« �جلو�هر �ملنثورة يف حتقيق 
معاين ر�صالة �ل�صتعار�ت«  لل�صيخ �حل�صني 
بن حممد �ل�صعيد �لورتالين �أثناء ترجمته 
له، و�أخطاأ يف ت�صمية بع�ض �لكتب، ككتاب 
با�صم  فذكره  للمغيلي،  �ملغني«  �لإكليل   «
لل�صيخ حممد بن  »�لكيل �ملغني«، ون�صب 
حممد بن �أحمد �مللقب بابن مرمي تعليقا 
وتف�صري  �صبطها  يف  خليل،  ر�صالة  على 
�أّنه تعليق على  �ألفاظها، و�ل�صحيح  بع�ض 
ترجمته  ويف  �لقريو�ين،  زيد  �أبي  ر�صالة 
�لثعالبي  �جلعفري  حممد  بن  لعي�صى 
»م�صارق  وهما  كتابني،   �إليه  �أ�صاف 
�ل�ّصنة  من  �لَْورع  ف�صل  بيان  يِف  �لأنو�ر 
�لأكيا�ض  »حتفة  كتاب  و  �لأخيار«  َوَكاَلم 
ذلك  يف  تبع  بالنَّا�ض«،  ن  �لَظّ ح�صن  يف 
�لبغد�دي موؤلف كتاب »«هدية �لعارفني«، 
فالبغد�دي عند عر�صه ملوؤلفات �لثعالبي 
ويبدو  �ملذكورين،  �لكتابني  �إىل  �أ�صار 
�لتي  �لطويلة  ترجمته  على  يطلع  مل  �أّنه 
�أفردها له »حممد �أمني �ملحبي« يف كتابه 
�حلادي  �لقرن  �أعيان  يف  �لأثر  »خال�صة 
ع�رش«، �أو �أّن �لأمر غّم عليه فلم يتبني له 
كالمه فوقع يف هذ� �خللط، لأّن �ملحبي 
»�لثعالبي«  �صيوخ  عن  حديثه  معر�ض  يف 
�أ�صار �إىل �صيخه »علي �مل�رشي« �لعارف 
باهلل �صاحب �لت�صانيف �لكثرية، وذكر منها 
)حتفة �لأكيا�ض يف ح�صن �لظن بالنا�ض(، 
و)م�صارق �لأنو�ر يف بيان ف�صل �لورع من 
�ل�صنة وكالم �لأخبار(، وهذ� �خلطاأ نف�صه 
�مل�رشية  �لكتب  د�ر  مكتبة  َقيُم  فيه  وقع 
�لعارفني«،  »هدية  كتاب  على  معتمد� 
�لورقة  على  �لأزرق  باحلرب  �صجل  عندما 
حتفة   « لكتاب  خطية  ن�صخة  من  �لأوىل 
»..كتاب  �لتالية:  �ملالحظة   « �لأكيا�ض 
بالنا�ض،  �لظن  ح�صن  يف  �لأكيا�ض  حتفة 
هو لأبي مكتوم جار �هلل عي�صى بن حممد 
�ملغربي  عامر  بن  �أحمد  بن  حممد  بن 
�جلعفري �لثعالبي �لها�صمي نزيل �ملدينة 
وطن  من  �أ�صله  م�صند،  حمدث  مكة،  ثّم 
�لثعالبة من �أعمال �جلز�ئر، ��صتقر مبكة 

وتويف �صنة 1080هـ «.

عادل نويه�ض )1923 / 1996م( ومعجمه اأعالم اجلزائر

ال ي�ستغني الباحث يف 
الرتاث اجلزائري عن 

التاأليف املو�سوم مبعجم 
اأعالم اجلزائر، ملوؤلفه 

ال�سحفي عادل نويه�ض، 
فت�سفح ما احتوته ورقاته 

ال�سفراء العتيقة من اأ�سماء 
ل�سخ�سيات ثقافية �ساهمت 

يف االأدب والفل�سفة والتاريخ 
والعلوم الدينية، يطبع 

يف الّنف�ض اإعجابا باجلهد 
املبذول من قبل هذا الباحث 
الذي �سطر �سفحات نا�سحة 

من تاريخنا املجيد.

بقلم حممد ب�سكر

من تاريخنا الثقايف



الدين  زين  اجلزائري  الدويل  الثنائي  عاد 
ملعب  من  بالفوز  عريبي  وكرمي  فرحات 
"فيلودروم" على ح�ضاب امل�ضيف اأوملبيك 
جرى  الذي  اللقاء  انتهى  بعدما  مار�ضيليا 
حل�ضاب  لهدف  بثنائية  اأم�س  اأول  اأم�ضية 
اجلولة 20 من الدوري الفرن�ضي، وعرفت 
اأين قدم  املواجهة تاألق ملهاجم اخل�رض، 
فرحات مباراة يف امل�ضتوى وكانت له عدة 
اخلط  على  ال�ضغط  اجل  من  حماوالت 
ورغم  الفرن�ضي،  اجلنوب  لفريق  اخللفي 
انه مل يكن حا�ضما يف املباراة عرب متريرة 
على  قدمه  الذي  االأداء  اأن  اإال  هدف  اأو 
�ضهد  خا�ضها  التي  دقيقة  الت�ضعني  مدار 
اأن  اعرتفوا  الذين  املتتبعني  من  الثناء 
فرحات وجد معامله يف الدوري الفرن�ضي 
ويقّدم ما عليه يف املباريات، خا�ضة واأنه 
الذي �ضجله  الثاين  الهدف  له دور يف  كان 
اإثر  على   58 الدقيقة  يف  اإيال�ضون  زميله 
الذي  اأالكو�س  الالعب  اإىل  توزيعة  منحه 

متريرة  ومنح  املفتاحية  التوزيعة  ا�ضتغل 
حا�ضمة اإىل �ضاحب ثنائية املقابلة.

اجلزائري  الدويل  �ضجل  ذلك،  جانب  اإىل 
اللقاء  يف  دخلوه  عريبي  كرمي  االآخر 
نيم  نادي  مدرب  اأقحمه  بعدما  احتياطيا 
وكان  املقابلة،  من  االأخرية  الدقيقة  يف 

حينها الزوار متقدمني يف النتيجة.
عي�شة ق. 
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عي�شة ق

من  رخ�ضة  منحها  طالبت  حيث 
لها  ي�ضمح  الذي  التعداد  تدعيم  اجل 
مبوا�ضلة غمار املناف�ضة القارية بقوة، 
للعبة  االإفريقي  االحتاد  �ضماح  عقب 
اأدوار  اإىل  املتاأهلة  االندية  بت�ضجيل 
جدد  العبني  م�ضابقاته  من  متقّدمة 

يف القائمة ي�ضل عددهم �ضبعة العبني 
اأق�ضى تقدير.

اأع�ضاء  اجتماع  يف  الفاف  وو�ضعت 
نهاية  جرى  الذي  الفدرايل  مكتبها 
الفيديو  بتقنية  م  املن�رض  االأ�ضبوع 
ت�ضجيل  ب�ضاأن  الفرق  تقّيد  �رضوطا 
الثاين  الن�ضف  خالل  اجلدد  العبيها 
من ال�ضهر اجلارين والتي تتعلّق ب�ضورة 

اأكرب باإكمال جمموع االإجازات 28 العبا 
الذين  ناديا  الع�رضين  من  الفريق  يف 
ين�ضطون يف دوري الرابطة االأوىل، اإىل 
على  يقت�رض  التعاقد  فاإن  ذلك  جانب 
الالعبني الذين ين�ضطون يف الدوريات 
ب�رضط  االأجانب  والالعبني  االأجنبية 
عدم ت�ضجيل اأكرث من العبني اثنني يف 
بت�ضجيل  ال�ضماح  ويتم  الفريق،  قائمة 

الالعبني الذين ميلكون م�ضاكل اإدارية 
بداية  يف  االإجازة  منحهم  عرقلت 
الالعب  غرار  على  احلايل  املو�ضم 

حمزة بانوح، قا�ضم مهدي وبو�ضعيد.

ن�رضته  الذي  بيانها  يف  الفاف  ومنعت 
الر�ضمي  اأم�س عرب املوقع االلكرتوين 
حيث  االأندية،  بني  ما  التحويل  عملية 
قررت فتح املركاتو ال�ضتوي بعد نهاية 

الكروي  املو�ضم  من  الذهاب  مرحلة 
خالله  ي�ضمح  �ضوف  والذي  اجلاري 
بالتعاقد مع ثالثة العبني على اأق�ضى 

تقدير.

اأعلنت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم عن فتح مرحلة انتقالية ا�شتثنائية للأندية 
النا�شطة يف الرابطة املحرتفة االأوىل، والتي ت�شمح لهم بت�شجيل العبني جدد يف 

�شفوفها، وي�شمح لها ببلوغ تعداد ي�شم جمموع 28 العبا على اأق�شى تقدير، اأين جتري 
هذه الت�شجيلت خلل الفرتة املمتّدة من تاريخ 25 جانفي اإىل 31 منه، والتي جاءت 

بناء على طلب االأندية خا�شة املعنية بامل�شاركة يف املناف�شة القارية ويتعلق االأمر بكل 
من فريقي مولودية اجلزائر و�شباب بلوزداد اللذين يناف�شان يف م�شابقة دوري اأبطال 

اإفريقيا، �شبيبة القبائل ووفاق �شطيف اللذان يلعبان كاأ�س الكاف

يقت�شر على التعاقد مع العبني جزائريني بطالني وثنائي اأجنبي

بلقا�شمي يربهن جمددا وكودري هداف الت�شكيلة

احتاد العا�ضمة يوا�ضل ال�ضتفاقة ويقرتب من البوديوم

بن رحمة اأ�ضا�ضي ويفوز رفقة وا�ضت هام

العا�ضمة  احتاد  نادي  يوا�ضل 
وحتقيق  الرتتيب  جدول  يف  الزحف 
بداية  بعد  جاءت  التي  اال�ضتفاقة 
كاأ�س  بخ�ضارة  بداأت  �ضعبة  مو�ضم 
بلوزداد  �ضباب  اجلار  ل�ضالح  ال�ضوبر 
مباريات  بداية  مع  تتوا�ضل  اأن  قبل 
النادي  و�ضّجل  الوطنية،  البطولة 
التوايل  على  الثالث  الفوز  العا�ضمي 
بثالثية  غليزان  �رضيع  ال�ضيف  اأمام 
عن  املقابلة  خالله  اأبانت  لهدف، 
عودة قوية للفريق وذلك منذ التعاقد 

مع املدرب الفرن�ضي تيريي فروجي 
االحتاد  بيت  اإىل  جمددا  عاد  الذي 
الذي يعرفه جيدا وهو الذي توج معه 
باآخر األقابه عند اإحراز لقب البطولة 
2018/2017، ومتكن  مو�ضم  الوطنية 
من ترك ب�ضمته واإعادة الت�ضكيلة اإىل 
هذا  �ضمح  التي  ال�ضحيحة،  ال�ضكة 
اخلطر  منطقة  عن  باالبتعاد  الفوز 
اأين  الرتتيب،  و�ضط  نحو  والزحف 
نقاط فقط  بعد ثالث  اأ�ضحت على 

عن البوديوم.

اجلديد  امل�ضتقدم  متّكن 
بلقا�ضمي  اإ�ضماعيل 
اأحد  اأنه  الربهنة  من 
يف  الالعبني  اأبرز 
اأبناء  ت�ضكيلة  �ضفوف 
هذا  "�ضو�ضطارة" 

املو�ضم وهو الذي �ضاهم 
اأهداف من 13   7 توقيع  يف 

االأمامي  اخلط  �ضجلها  هدفا 
�ضّجل  اأين  ال�ضوبر،  لقاء  باحت�ضاب 
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حا�ضمة،  متريرات 
�ضفقة  جعلته 
بداية  يف  رابحة 
بينما  املو�ضم، 
وا�ضل القائد حمزة 
هوايته  كودري 
بالت�ضجيل  لة  املف�ضّ
رابع  توقيع  خالل  من 
جعله  والذي  اأهدافع 
هداف التعداد هذا املو�ضم.
عي�شة ق.

وا�ضل الالعب الدويل اجلزائري �ضعيد بن رحمة 
تقدمي اأداء يف امل�ضتوى رفقة ناديه وا�ضت هام 
اأم�س  اأول  �ضهرة  خا�ضها  التي  املقابلة  خالل 
من   19 اجلولة  �ضمن  جرت  التي  برينلي  اأمام 
اأين فاز ناديه على  الدوري االجنليزي املمتاز، 
مرور  عقب  توقيعه  جاء  رد  دون  بهدف  ملعبه 
ان  ورغم  اللقاء،  انطالق  على  فقط  دقائق   9
مهاجم اخل�رض مل يكن حا�ضما يف اللقاء اإال اأنه 
وا�ضل  بعدما  يخيب  ومل  طيبة،  م�ضتويات  قدم 

اختياره  جدد  الذي  موي�س  املدرب  ثقة  ك�ضب 
 68 ولعب  للفريق  االأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة  �ضمن 
دقيقة قبل اأن يغادر اأر�ضية امليدان تاركا مكانه 
الثناء من املتتبعني  اأحد زمالئه، وقد لقي  اإىل 
لدوري "الربميلرليغ" واحل�ضاب الر�ضمي للفريق، 
اإياها موقع  نال تنقيطا بعالمة 7.1 منحه  اأين 
"هو�ضكورد" املخت�س يف اأرقام واإح�ضاءات كرة 

القدم العاملية.
عي�شة ق.

ت�شّبب يف ركلة جزاء للمناف�س �شتوتغارت

بن �ضبعيني يفّوت الفوز على بوري�ضيا 
مون�ضغالدباخ

رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب  فّوت 
بن �ضبعيني فر�ضة ثمينة من اأجل العودة 
رفقة ناديه بوري�ضيا مون�ضغالدباخ بالزاد 
خالل  �ضتوتغارت  ملعب  من  كامال 
�ضهرة  الفريقني  جمعت  التي  املقابلة 
اأول ام�س حل�ضاب اجلولة 16 من الدوري 
الناديني  خالل  افرتق  والتي  االأملاين 
وت�ضّبب  �ضبكة،  كل  يف  هدفني  بالتعادل 
الظهري االأي�رض للنخبة الوطنية يف تعديل 
ا�ضحاب االأر�س للنتيجة، وتفويت رفقائه 
االأدوار  لعب  �ضباق  يف  ثمينتني  نقطتني 
بالبوند�ضليغا، حيث  االأوىل هذا املو�ضم 
يتحّمل م�ضوؤولية ركلة اجلزاء التي حت�ضل 
عليها العب �ضتوتغارت يف الوقت ال�ضائع 
بوري�ضيا  العبو  خالله  كان  وقت  يف  والتعديل  ال�ضباك  غلى  حتويلها  يف  وجنخ  اللقاء  من 

مون�ضغالدباخ يتوجهون نحو اإنهاء اللقاء بالفوز هدفني لهدف.
و�ضجلت املباراة م�ضاركة ابن مدينة ق�ضنطينة يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية بعدما تعافى موؤخرا 
اإىل  ال�ضهر  هذا  عاد  حيث  املا�ضية،  الفرتة  خالل  منه  يعاين  كان  الذي  كورونا  وباء  من 
دقيقة  الت�ضعني  ولعب  لفريقه،  الفني  الطاقم  ح�ضابات  �ضمن  مكانته  وا�ضتعاد  املناف�ضة 

كاملة.

الفاف ترّخ�ص لالأندية املحرتفة مركاتو ا�ضتثنائي
•     منع عملية حتويل اللعبني بني الفرق  

عريبي �شجل دخوله يف الوقت ال�شائع من اللقاء

فرحات يقود نيم اإىل الإطاحة 
باوملبيك مار�ضيليا

اأ�شبال بورت يف مهمة م�شتحيلة اليوم اأمام الربتغال

اإي�ضلندا تعّري واقع الكرة ال�ضغرية اجلزائرية
ف�ضل املنتخب الوطني لكرة اليد رجال 
يف الوقوف بوجه مناف�ضه االإي�ضلندي 
التي جمعتهما �ضهرة  خالل املقابلة 
اأول اأم�س حل�ضاب اجلولة الثانية من 
العامل  كاأ�س  مل�ضابقة  االأول  الدور 
حيث  م�رض،  يف  فعالياتها  اجلارية 
كل  بعيدا  اجلزائري  ال�ضباعي  ظهر 
واأبان  العاملي،  امل�ضتوى  عن  البعد 
عدم قدرته على مناف�ضة املنتخبات 
كل  بعيدا  ظهر  الذي  وهو  القوية، 
من  مناف�ضني  مقارعة  عن  البعد 
عدم  جليا  ظهر  اأين  العايل،  احلجم 
االأوىل  املباراة  منذ  جاهزية العبينا 
املنتخب  واجهوا  عندما  باملونديال 
ب�ضق  عليه  فازوا  الذي  املغربي 
الطاولة  عليه  قلب  بعدما  االأنف�س، 
وحولوا تاأخرهم يف اآخر اأنفا�س اللقاء 
وحيدة،  نقطة  بفارق  انت�ضار  اإىل 
لتكرر نف�س املعاناة، لكن هذه املرة 
اللعب  على  تعود  اأقوى  مناف�س  اأمام 
�ضقط  حيث  العالية،  امل�ضتويات  يف 

بنتيجة  بورت  اآالن  املدرب  اأ�ضبال 
ال�ضوط  كان  بعدما   39-24 عري�ضة 

االأول انتهى 22-10.
�ضعف  نقاط  املواجهة  واأظهرت 
وا�ضحة على م�ضتوى حرا�ضة املرمى 
يتحملون  الذين  الدفاع،  وخط 
راأ�ضهم  على  النتيجة  م�ضوؤولية 
الذي  ميني  بن  اهلل  عبد  احلار�س 

غ�ضبان  خليفة  زميله  رفقة  ف�ضل 
لفائدة  جزاء  ركلة  الأي  الت�ضدي  يف 
اإىل  باالإ�ضافة  املناف�س،  العبي 
االأخطاء الفادحة التي وقع فيها خط 
الدفاع والتي كلّفت املنتخب الوطني 
يف  التباين  واأهر  اهداف  عدة  تلقي 
امل�ضتوى بني الت�ضكيلتني على اأر�ضية 

امليدان.

ال�شباعي اجلزائري يختتم 
الدور االأول مبواجهة مت�شّدر 

املجموعة

عبدي  اأيوب  الالعب  رفقاء  ويختتم 
االأول  الدور  مباريات  اليوم  م�ضاء 
�ضمن  الربتغايل  املنتخب  مبواجهة 
دور  من  واالأخرية  الثالثة  اجلولة 
ال�ضباعي  �ضيكون  اأين  املجموعات، 
اجلزائري اأمام مهمة �ضعبة من اأجل 
اخلروج بنتيجة ايجابية اأمام مناف�س 
اأظهر اأف�ضل بني املنتخبات املنتمية 
حيث  ال�ضاد�ضة،  املجموعة  اإىل 
�ضيكون املدرب بورت اأمام مامورية 
البحث عن احللول لت�ضحيح االأخطاء 
التي وقع فيها اأ�ضباله باللقاء ال�ضابق 
اإىل  �ضعيا  التحدي  رفع  على  والعمل 
وجه  وتقدمي  اأف�ضل  بنتيجة  اخلروج 
اللتان  االأوليني  اخلرجتني  له  ي�ضفع 
لهذا  العبني  جاهزية  عدم  اأظهرتا 

عي�شة ق.املوعد العاملي.

عي�شة ق.
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الثاين  املركز  اإىل  �سيتي  لي�سرت  فريق  ارتقى 
الإجنليزي  الدوري  فرق  ترتيب  لئحة  على 
املمتاز عقب فوزه على �سيفه �ساوثهامبتون 
املرحلة  اإطار  اأم�س يف  اأول  نظيفني  بهدفني 
افتتح  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من   19
جيم�س مادي�سون الت�سجيل للي�سرت يف الدقيقة 
الهدف  بارني�س  هاريف  ي�سيف  اأن  قبل   37
ورفع  اللقاء،  من  الأخرية  الدقيقة  يف  الثاين 
الو�سافة  وانتزع  نقطة   35 اإىل  ر�سيده  لي�سرت 
من ليفربول الذي ميكنه اأن يعود اإىل ال�سدارة 
اإذا حقق الفوز على املت�سدر حالياً مان�س�سرت 
لي�سرت  تراجع  وقتها  �سيعني  ما  وهو  يونايتد 
ر�سيد  جتمد  جانبه  من  الثالث،  املركز  اإىل 
�ساوثهامبتون عند 29 نقطة يف املركز الثامن، 
اينغز  داين  هدافه  �ساوثهامبتون  عن  وغاب 

ب�سبب ا�سابته بفريو�س كورونا امل�ستجد.
يف املقابل، �سّجل ما�سون ماونت هدفاً مباغتاً 

اأعاد به ت�سيل�سي اإىل �سكة النت�سارات بالتغلب 
اأقيمت املباراة  على م�ست�سيفه فولهام 0-1، 
على ملعب كرافني كوتاج معقل فولهام واأحرز 
ماونت هدفه يف الدقيقة 78 فقاد فريقه اإىل 
حتقيق انت�ساره الثامن مقابل خم�سة تعادلت 
والنت�سار  ال�سابع،  وخم�س هزائم يف املركز 
هو الأول لت�سيل�سي بعد خ�سارتني من اأر�سنال 
فيال،  اأ�ستون  مع  وتعادل  �سيتي  ومان�س�سرت 
فيما  نقطة   29 ر�سيده  بذلك  ت�سيل�سي  ورفع 
جتمد ر�سيد فولهام املهدد بالهبوط عند 12 
نقطة يف املركز 18، وخا�س مدرب ت�سل�سي 
املباراة  لمبارد  فرانك  ال�سابق  واأ�سطورته 
اداء  لرتاجع  نظراً  كبرية  �سغوطات  و�سط 
من  الرغم  على  الخرية  الآونة  يف  الفريق 
املو�سم  مطلع  عدة  بالعبني  �سفوفه  تعزيز 
واأن  �سيما  ل  يورو  مليون   20 نحو  مقابل 
مبارياته  اأربع من  للهزمية يف  تعر�س  الفريق 

ال�ست الأخرية، وابقى لمبارد الثنائي الأملاين 
املهاجم تيمو فرينر الذي �سام عن التهديف 
الألعاب كاي  له، و�سانع  اآخر 10 مباريات  يف 
الحتياط،  الالعبني  مقاعد  على  هافرت�س 
يف حني �سارك املهاجم املخ�رضم الفرن�سي 

اأوليفييه جريو اأ�سا�سياً.
مع  الأول  فوزه  األرداي�س  �سام  املدرب  حقق 
تاأخره  قلب  بعدما  األبيون،  بروميت�س  و�ست 
م�سيفه  على  فوز  اإىل   2-1 الثاين  ال�سوط  يف 
وولفرهامبتون واندررز، وكان الرداي�س البالغ 
اأي فوز يف خم�س  اأخفق يف حتقيق  66 عاماً 
املقال  للكرواتي  بدياًل  تعيينه  منذ  مباريات 
الفائز  و�سجل  بيليت�س،  �سالفن  من�سبه  من 
برييرا  ماتيو�س  الربازيلي  عرب  جزاء  ركلتي 
واأ�ساف النيجريي �سيمي اأجايي الثالث، فيما 
ال�ساب  الربتغايل  املهاجم  للخا�رض  �سّجل 
ورغم  بويل،  ويلي  والإيفواري  �سيلفا  فابيو 

ملتذيل  و�سيفاً  بروميت�س  و�ست  بقي  فوزه، 
عن  نقطة  وبفارق  يونايتد،  �سيفيلد  الرتتيب 

فولهام 18.
بهدف  برينلي  �سيفه  على  هام  و�ست  وتغلب 
�سجله قلب هجومه ميكايل اأنتونيو اثر متريرة 
يف  فورنالز  بابلو  الرجنتيني  من  عر�سية 

منذ  لنتونيو  الول  هو  والهدف   ،9 الدقيقة 
اكتوبر املا�سي علماً بانه غاب حوايل ال�سهر 
عن املالعب بداعي الإ�سابة، رفع و�ست هام 
ر�سيده اإىل 29 نقطة بعد اأن حقق فوزه الثامن 
مقابل 5 تعادلت وخم�س هزائم، فيما جتمد 

ر�سيد برينلي عند 16 نقطة.

لي�ضرت يهزم �ضاوثهامبتون ويخطف الو�ضافة

لمبارد: ماونت مثال واعد 
لتطور الالعب ال�ضاب

هو  ماونت  ما�سون  اأن  ت�سيل�سي  مدرب  لمبارد  فرانك  يعتقد 
الو�سط  ال�ساب بعدما �سجل لعب  مثال واعد لتطور الالعب 
هدف الفوز على  فولهام يف الدوري الإجنليزي املمتاز، ودخل 
عدة  �سمن  لمبارد  املدرب  ت�سكيلة  عاماً   22 البالغ  الالعب 
لعبني �سبان يف املو�سم املا�سي و�ساعد على احتالل املركز 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  يف  مرة   18 من   17 ماونت  وظهر  الرابع، 
فولهام  اأمام   78 الدقيقة  يف  ماونت  وهدف  اجلاري،  للمو�سم 
كاأ�س  يف  موركامب  �سباك  هز  بعدما  مباراتني  يف  الثاين  هو 
الحتاد الإجنليزي، ليمنح ت�سيل�سي فوزه الثاين يف �سبع مباريات 

بالدوري ويخفف ال�سغط على لمبارد.  
لت�سيل�سي يف موؤمتر �سحفي:  التاريخي  الهداف  وقال لمبارد 
»اأعتقد اأن م�ستواه ب�سكل عام كان رائعاً، اإنه مميز العام املا�سي 
عن  احلديث  عند  اأعنيه  ملا  وا�سح  مثال  اإنه  احلايل،  والعام 
ال�سباب، لقد بلغ عامه 22 الأ�سبوع املا�سي، جئت اإىل ت�سيل�سي 
وعمري 22 عاماً ومل اأكن اأقدم اأداء مذهاًل يف عامي الأول اأو 
تلك الفرتة وكنت اأحت�س�س م�سريتي لكن ما�سون خا�س بالفعل 
اإىل  الكثري من املباريات«، وتابع لمبارد حديثه  »عند النظر 
خط الهجوم �سنجد اأي�ساً كري�ستيان بولي�سيت�س يف نف�س عمره 
تقريباً وكايف هافرت�س نف�س العمر وكالوم هود�سون-اأودوي يف 

عمر اأ�سغر وكذلك تامي اأبراهام وتيمو فرينر وكلهم �سغار«.

ليبزيغ يفرط بفر�ضة اعتالء �ضدارة البوند�ضليغا
�سدارة  اعتالء  فر�سة  ليبزيغ  فّرط 
على  الثاين  لالأ�سبوع  الأملاين  الدوري 
م�سيفه  مع  بتعادله  موؤقت  ب�سكل  التوايل 
التي   16 املرحلة  �سمن   2-2 فولف�سبورغ 
امام  دورمتوند  بورو�سيا  �سقوط  �سهدت 
التعادل  بفخ  الرتتيب  متذيل  ماينت�س 
لو�سع  كافية  املباراة  نقاط  وكانت   ،1-1
لكنه  البطولة  لئحة  راأ�س  على  ليبزيغ 
اإىل  ر�سيده  لريفع  واحدة  بنقطة  اكتفى 
نقطة  بفارق  الثاين  املركز  يف  نقطة   32

بايرن  اللقب  وحامل  املت�سدر  عن  واحدة 
فرايبورغ،  اأم�س  ا�ست�ساف  الذي  ميونيخ 
لعتالء  اأوىل  فر�سة  فوت  ليبزيغ  وكان 
ال�سدارة يف املرحلة ال�سابقة عندما �سقط 
على ار�سه امام دورمتوند 1-3، وكان باير 
ليفركوزن الثالث واأحد املر�سحني ملناف�سة 
املو�سم،  اللقب هذا  البافاري على  الفريق 
يف   1-0 برلني  اأونيون  اأمام  اأي�ساً  �سقط 
افتتاح املرحلة، ما فتح املجال امام بايرن 
ميونيخ لالبتعاد بفارق 4 نقاط عن ليبزيغ 

يف حال فوزه على �سيفه فرايبورغ.
الذين  ال�سيوف  مع  �رضيعة  البداية  اأتت 
الرابعة  الدقيقة  يف  ال�سبق  هدف  اأحرزوا 
واأدرك  موكييليه،  نوردي  الفرن�سي  عرب 
فوت  الهولندي  عرب  التعادل  فولف�سبورغ 
منطقة  من  راأ�سية  ب�رضبة  فيغهور�ست 
ريناتو  ال�سوي�رضي  واأ�ساف  اجلزاء، 
الأر�س  ل�ساحب  الثاين  الهدف  �ستيفان 
و�سجل  املنطقة،  خارج  من  ت�سديدة  من 
التعادل،  هدف  اأوربان  فيلمو�س  املجري 

يف  نقطة   26 اإىل  ر�سيده  فولف�سبورغ  رفع 
املركز ال�ساد�س.

حجر  احلظ  وقف  الثانية،  املباراة  ويف 
مباراته  يف  دورمتوند  بورو�سيا  امام  عرثة 
التعادل بهدف  لي�سقط يف فخ  مع ماينت�س 
ملثله، رفع دورمتوند ر�سيده اإىل 28 نقطة 
الأول  التعادل  اخلام�س.وهو  املركز  يف 
عن  تخلى  وبه  هزائم  ثالث  بعد  ملاينت�س 
رفع  بعدما  ل�سالكه  موؤقتا  الأخري  املركز 

ر�سيده اإىل �سبع نقاط. 

تخفي�ض اأجرة اأغويرو 
�ضرط بقائه مع ال�ضيتي

م�سوؤويل  اإَنّ  بريطانية  تقارير �سحفية  قالت 
اأجل  من  �رضًطا  و�سعوا  �سيتي  مان�س�سرت 
املوافقة على توقيع عقد جديد مع الدويل 
الأرجنتيني �سريجيو اأغويرو مهاجم الفريق، 
املدرب  فريق  مع  اأغويرو  عقد  وينتهي 
ي�سل  ومل  املقبل،  ال�سيف  غوارديول  بيب 
الآن،  حتى  التجديد  ب�ساأن  لتفاق  الطرفان 
اأَنّ  الربيطانية  �سن«  »ذا  �سحيفة  واأ�سارت 
ال�سيتي  مع  عقده  متديد  يف  يرغب  اأغويرو 
املفاو�سات  تبداأ  مل  لكن  �سهًرا،   12 ملدة 
اأغويرو  اأَنّ  ولفتت  الآن،  حتى  الطرفني  بني 
بالإ�سافة  ال�سيتي  مالكي  باحرتام  يحظى 
للمدرب بيب غوارديول، واجلميع يوافق على 
عام  ملدة  الأرجنتيني،  املهاجم  ا�ستمرار 

اآخر على الأقل.
راتب  على  يح�سل  اأغويرو  اأَنّ  واأو�سحت 
اإ�سرتليني،  جنيه  األف   260 يبلغ  اأ�سبوعي 
لكن الالعب يحتاج خلف�س هذه الأموال اإىل 
مان�س�سرت  مع  ال�ستمرار  اأراد  اإذا  الن�سف، 
�سيتي، وقالت ال�سحيفة الربيطانية، اإنَّه رغم 
الأندية  لأحد  جماًنا  اأغويرو  رحيل  اإمكانية 
يخ�سى  ل  ال�سيتي  لكن  اأوروبا،  يف  الكربى 
ذلك ولن يوافق على ا�ستمرار الالعب اإل اإذا 
وافق على خف�س راتبه. يُذكر اأن العديد من 
بالنتقال  اأغويرو  ربطت  ال�سحفية  التقارير 

اإىل بر�سلونة وباري�س �سان جريمان.

البي ا�ض جي يتجاوز عقبة اأجنيه
جريمان  �سان  باري�س  حقق 
اأمام  اأر�سه  خارج  الفوز 
 20 اجلولة  يف   0-1 اأجنيه 
�سّجل  الفرن�سي،  الدوري  من 
الالعب ليفن كورزاوا هدف 
الدقيقة  يف  الوحيد  املباراة 
الباري�سي  الفريق  70، ويحتل 
موؤقتاً   »1 »الليغ  �سدارة 
وبفارق  نقطة   42 بر�سيد 
نقطتني عن ليون الذي واجه 
فريق  وخا�س  ميتز،  اأم�س 
املباراة  الفرن�سية  العا�سمة 
اجلديد  مدربه  غياب  يف 
ماوري�سيو  الأرجنتيني 
بوكيتينو بعد اإ�سابته بفريو�س 
كورونا امل�ستجد، وكاد اأجنيه 
بهدف  ال�سيف  يفاجئ  اأن 

بيرييك  �سدد  عندما  مبكر 
من  بي�رضاه  كرة  كابيل 
اأبعدها  املنطقة  م�سارف 
الكو�ستاريكي  احلار�س 
العار�سة،  فوق  نافا�س  كيلور 
اإىل  بالن�سبة  الأمور  حت�ّسنت 

ال�سوط  يف  جريمان  �سان 
اأجنيه  الثاين وت�سدى حار�س 
من  ي�سارية  ت�سديدة  اإىل 
نيمار ، ثم اأ�ساع كيليان مبابي 
انفرد  اأن  بعد  �سهلة  فر�سة 
بعد  الفرج  وجاء  باحلار�س، 

الظهري  من  عر�سية  متريرة 
األي�ساندرو  الإيطايل  الأمين 
املنطقة،  داخل  فلورنزي 
تهياأت اأمام كورزاوا فاأطلقها 
داخل  بي�رضاه  الأخري 

ال�سباك.
بدوره، اأنهى مر�سيليا اأ�سبوعاً 
�سيئاً ب�سقوطه املفاجئ اأمام 
املركز  �ساحب  نيم  �سيفه 
الأخري 1-2، جاءت اخل�سارة 
�سقوطه  من  اأيام  ثالثة  بعد 
جريمان  �سان  باري�س  اأمام 
م�سابقة  يف  ذاتها  بالنتيجة 
كان  كما  ال�سوبر،   كاأ�س 
الفريق �سقط يف فخ التعادل 
ال�سلبي مع ديجون املتوا�سع 

يف اجلولة املا�سية. 

اإ�ضبيلية يتاأهل اإىل ثمن نهائي كاأ�ض امللك
تاأهله  بطاقة  اإ�سبيلية  نادي  اقتن�س 
بفوزه  اإ�سبانيا  ملك  كاأ�س  نهائي  لثمن 
ب�سق الأنف�س بهدف نظيف يف عقر دار 
الثانية  الدرجة  اإىل  املنتمي  ليغاني�س 
اإ�سافيني،  بعد متديد املباراة ل�سوطني 
ع�رض  ال�ساد�س  الدور  مواجهات  �سمن 
يف  بوتاركي  ملعب  وعلى  بالبطولة، 
مدريد، ليم ينجح الفريق الأندل�سي يف 
فك �سفرة �سباك اأ�سحاب الأر�س على 
مدار �سوطي املباراة الأ�سليني، ليحتكم 
ويح�سمان  اإ�سافيني  ل�سوطني  الفريقان 
 96 الدقيقة  يف  حتقق  ما  وهو  الأمور، 

بتوقيع النجم الأرجنتيني 
لوكا�س اأوكامبو�س.

اأول  مباريات  �سهدت  كما 
العيار  من  مفاجاأة  اأم�س 
اأملرييا  بطلها  كان  الثقيل 

الذي  الثانية،  الدرجة  فريق 
اأطاح بديبورتيفو األفي�س من 

�سباكة  اأمطر  اأن  بعد  البطولة 
اأن  يذكر  نظيفة،  اأهداف  بخم�سة 

الأعمال  لرجل  حاليا  اأملرييا مملوك 
العامة  الهيئة  اإدارة  ورئي�س  ال�سعودي 
ال�سيخ،  اآل  تركي  اململكة  يف  للرتفيه 

الدرجة  فرق  ووا�سلت 
بتاأهل  مفاجاآتها  الثانية 
ح�ساب  على  جريونا 
رد،  دون  بهدفني  قاد�س 
ليفانتي  اأفلت  جانبه  من 
الكاأ�س  مفاجاآت  من 
بركالت  الع�سيب  بتاأهله 
ح�ساب  على   4-2 الرتجيح 
بعد  الثانية،  الدرجة  فوينالبرادا 
ال�سليني  �سوطيها  املباراة يف  نهاية 
كل  يف  هدف  بالتعادل  والإ�سافيني 

�سبكة.
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مركز فل�سطني

23 ا�ضريًا خا�ضوا اإ�ضرابات فردية �ضد العتقال الإداري خالل العام 2020
ان االحتالل يف  قال مركز فل�سطني لدرا�سات االأ�سرى ان ت�ساعد �سيا�سة االعتقال االإداري التع�سفية وامَعّ
اإ�سدار قرارات التجديد بحق االأ�سرى الفل�سطينيني دفع الع�سرات منهم اىل خو�ض ا�سطرابات مفتوحة عن 
الطعام لوقف ا�ستنزاف اأعمارهم دون تهمه خلف الق�سبان . واأكد الباحث ريا�ض االأ�سقر مدير املركز ان 
االإداري، خالل  الطعام لفرتات خمتلفة احتجاجًا على اعتقالهم  اإ�سرابات فردية عن  ا�سرياً  خا�سوا   )23(
اأطولها االأ�سري »ماهر االأخر�ض« من جنني  اأ�سبوعني اىل 4 �سهور، خا�ض  العام 2020 تراوحت مدتها ما بني 

والذي و�سل اإ�سرابه ملدة  104 اأياًم متتالية . 

ق.ف

و�أ�شار �لأ�شقر �ىل �أنه رغم خطورة 
�شحة  على  �لطعام  عن  �لإ�رض�ب 
ي�شطرون  �أنهم  �ل  �لأ�رضى،  وحياة 
حباً  لي�س  �لإ�رض�بات  خو�س  �ىل 
دفاعاً  �منا  �ملعاناة  �أو  �جلوع  يف 
ل�شيا�شة  رف�شا  و  �أنف�شهم  عن 
تفر�شها  �لذي  �لإد�ري  �لعتقال 
ملجرد  �لحتالل  خمابر�ت 
دون  �أعمارهم  وت�شتنزف  �ل�شتباه، 
فهو  �شقف حمدد،  ودون  تهمة،  �أي 
غاية  ولي�س  هدف  لتحقيق  و�شيلة 
عدد  �أن  �لأ�شقر  وبني  ذ�تها.  بحد 
خو�س  �ىل  ��شطرو�  �لأ�رضى  من 
بعد  �لطعام  عن  �ملفتوح  �لإ�رض�ب 
�لإد�ري  �لعتقال  �ىل  حتويلهم 
�لفعلية  حمكومياتهم  �نتهاء  عقب 

�شلوك  وهو  �لحتالل،  �شجون  يف 
��شتخد�مه  على  �لحتالل  د�أب 
منذ �شنو�ت �شد �لأ�رضى بحجة �ن 
على  خطر  ي�شكل  �رض�حهم  �إطالق 
�ملخابر�ت  �دعاء  ح�شب  �لحتالل 
�لأ�رضى  �أبرز  �لأ�شقر عن  وك�شف   .
عن  �إ�رض�بات  خا�شو�  �لذين 
يوماً  �لع�رضين  جتاوزت  �لطعام 
عبد  »ماهر  �لأ�شري  مقدمتهم  وفى 
�للطيف �لأخر�س« 49 عاماً، و�لذى 
ملدة  �لطعام  عن  ��رض�ب  خا�س 
�عتقاله  على  �حتجاجاً  �أياًم   104
نهاية  و�نت�رض يف  �لتع�شفي  �لإد�ري 
�ل�شغوطات  كل  رغم  �ملطاف 
وحماولت  بحقه  مور�شت  �لتي 
��رض�به،  على  �للتفاف  �لحتالل 
حد  �ىل  �ل�شحية  حالته  وو�شول 
م�شت�شفى  يف  �لق�شوى  �خلطورة 

كابالن بالد�خل �ملحتل . وقد علق 
�رض�حه  باإطالق  وعد  بعد  �إ�رض�به 
بعد �ن �نتهاء مدة �عتقاله �لإد�ري 
له  �لتجديد  دون  �شهور،   4 �لبالغة 
حترر  حيث  بالفعل  جرى  ما  وهو 
�نت�رض يف  �ن  بعد  �لأخر�س  �لأ�شري 
معركة �لكر�مة . فيما خا�س �لأ�شري 
بيت  من  �شعيبات«  �لرحمن  »عبد 
يوماً    33 ��شتمر  �إ�رض�ب  �شاحور، 
م�شت�شفى  �شجن  يف  يعلقه  �ن  قبل 
بتحديد  يق�شي  باتفاق  �لرملة 
وخا�س  �لإد�ري،  �عتقاله  �شقف 
عاماً(   24( �شحادة«  »عدي  �لأ�شري 
 )30( ملدة  ��رض�ب  حلم  بيت  من 
يق�شي  باتفاق  �إ�رض�به  وعلق  يوماً، 
�لإد�ري،  �عتقاله  �شقف  بتحديد 
�إبر�هيم  »فادي  �لأ�شري  كذلك  و 
�خلليل،  من  عاماً(،   40( غنيمات« 

 )29( بعد  ��شتمر   �إ�رض�ب  خا�س 
بعد نكث بوعده و�شحب قر�ر   يوماً 
باتفاق  �إ�رض�به  وعلق  �جلوهري، 
�عتقاله  �شقف  بتحديد  يق�شي 
»�شامي  �لأ�شري  بينما  �لإد�ري. 
من   ، عاما(   48( جنازرة«  حممد 
�إ�رض�ب عن  مدينة �خلليل،  خا�س 
�لطعام ملدة 23 يوماً ، وعلق �إ�رض�به 
بعد �لتو�شل لتفاق يق�شي بتحديد 
و�لأ�شري«  �لإد�ري،  �عتقاله  �شقف 
�هلل،  ر�م  من  وهد�ن«  وحيد  حممد 
 23 ملدة   ��رض�ب  خا�س  �عتقل 
�حلقوقي  �لنا�شط  و�ل�أ�شري  يوماً، 
�شد �ل�شتيطان حممد �لزغري )33 
عاًما( خا�س ��رض�ب ملدة 20 يوًما 
�شقف  بتحديد  يق�شي  قر�ٍر  بعد 
قر�ر  و�إ�شد�ر   ، �لإد�ري  �عتقاله 
له  �لتجديد  بعدم  يق�شى  جوهري 

»جربيل  �لأ�شري  بينما  �أخرى.  ملرة 
عاماً(،   34( �لزبيدي«   حممد 
يف  ��رض�به  بد�أ  جنني،  خميم  يف 
دي�شمرب من �لعام �ملا�شي ، و�أوقفه 
يف يناير خالل �لعام �جلاري ، بعد 
بعدم  يق�شى  باتفاق   ، يوماً   26
و�عترب  �خرى.    مرة  له  �لتجديد 
�لأ�شقر �ل�رض�ب عن �لطعام �شكل 
�لتي  �ل�شلمي  �لن�شال  �أ�شكال  من 
للتعبري  �ل�رضى  خاللها  من  يلجاأ 

�لحتالل  ل�شيا�شة  رف�شهم  عن 
وجتديد  بحقهم،  �لتع�شفية 
ولفرت�ت  تهمه  دون  �عتقالهم 
�لقانون  �رَضّعه  حق  وهو  مفتوحه، 
وفر�س  �لر�أي،  عن  للتعبري  �لدويل 
هذ�  �حرت�م  �حلاجزة  �لدولة  على 
�حلق وعدم �مل�شا�س به بل يتوجب 
عليها �لنظر باهتمام للمطالب �لتي 
ينادي بها �لأ�شري �مل�رضب و�لعمل 

علي تلبيتها .

250 حالة اعتقال منذ بداية العام احلايل
�لأ�رضى  لدر��شات  فل�شطني  مركز  �أكد 
�جلديد  �لعام  خالل  �شَعّد  �لحتالل  باأن 
بحق  ينفذها  �لتي  �لعتقالت  �شيا�شة 
�أ�شبحت  و�لتي  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �أبناء 
�لفل�شطيني،  لل�شعب  مالزما  يومياً  حدثا 
�عتقال  حالة   )250( �ملركز  ر�شد  حيث 
منذ بد�ية �لعام �جلاري . وو�شف �لباحث 
»ريا�س �لأ�شقر« مدير �ملركز �لعام 2021 
�لذي  �لعام  من  حالً  �أف�شل  يكون  لن  باأنه 
�لعتقال  عمليات  ت�شاعدت  حيث  �شبقه، 
ب�شكل كبري خالل �ول ��شبوعني، ��شافة �ىل 
�رتفاع �أعد�د �لأ�رضى �مل�شابني  بفريو�س 
 %90 بن�شبة  فقط  ��شبوعني  خالل  كورونا 
مقارنة بع�رضة �شهور كاملة من �لعام 2020، 
مما ينذر بخطر �شديد على حياة �لأ�رضى. 
�أ�شحت  �لعتقالت  بان  �لأ�شقر  و�أو�شح 
من  و�أد�ة  �لفل�شطيني،  لل�شعب  ��شتنز�فاً  
�لحتالل  �إليها  يلجاأ  �لتي  �لقمع  �أدو�ت 
حيث  مقاومته،  على  و�لتاأثري  ملحاربته، 
�لفل�شطيني،  �ملجتمع  �رض�ئح  كل  تطال 
�لحتالل  وينفذ  �ل  �شاعة  متر  ل  بحيث 
�أو  �ملو�طنني  لأحد  �عتقال  خاللها عملية 

�أكرث .
�أن �لعتقالت طالت  �لأ�شقر« �ىل  و�أ�شار« 
ع�رض  �لثامنة  دون  ما  قا�رض�ً  طفاًل   )30(
»يو�شف  �لطفل  �أ�شغرهم   �أعمارهم  من 
عالء �حلد�د«، 11 عاماً، من �لبلدة �لقدمية 
»عمار  �لطفلني  وكذلك  �ملحتلة،  بالقد�س 
بيت  بلدة  من  عاماً،   15 ثو�بتة«،  حممود 
عبيد«،  حممد  و«�شياء  حلم،  ببيت  فجار 
فيما   . بالقد�س  �لعي�شاوية،  من  عاماً،   15
�جلريح  �لفتى  �لحتالل  قو�ت  �عتقلت 
»حمي �لدين غيث« )18 عاما( على حاجز 
بعد  �خلليل،  مدينة  �لع�شكري جنوب  �لـ60 

�أثناء  بجر�ح  و�أ�شابته  عليه  �لنار  �إطالق 
تو�جده قرب �حلرم �لإبر�هيمي.  و�أ�شاف 
�ملحامي  �عتقل   �لحتالل  �أن  �لأ�شقر 
وجنله  عاماً،   59 �حل�شيني  عا�شور  �شهيل 
منزلهما  �قتحام  بعد  »فهد«،  �ملحامي 
كذلك  باخلليل،   جوهر  جبل  منطقة  يف 
عرمة،  �لعزيز  عبد  �شعيد  �ل�شيخ  �عتقلت 
مدينة  يف  منزله  مد�همة  بعد  عاماً،   52
مو�قع  على  �شورته  �نت�شار  عقب  �هلل.  ر�م 
�لتو��شل �لجتماعي وهو مي�شك مبقالع و 
يلقي �حلجارة على جنود �لحتالل دفاًعا 
�لحتالل  ي�شعى  �لتي  قريته  �أر��شي  عن 
�ملركز  ر�شد  كذلك  وم�شادرتها.  ل�شلبها 
منذ  غزة  قطاع  من  و�حدة  �عتقال  حالة 
ل�شاب خالل حماولته  �جلاري  �لعام  بد�ية 
�لد�خل  �إىل  غزة  قطاع  �شمال  من  �لت�شلل 
�حتجازه  بعد  �رض�حه  �أطلق  وقد  �ملحتل، 
�لأ�شقر  وبني   . معه  و�لتحقيق  ل�شاعات 
هو  �جلديد  �لعام  �لأبرز خالل  �حلدث  �أن 
ب�شكل  �لأ�رضى  �نت�شار فريو�س كورونا بني 
كبري، و�رتفاع �أعد�د �لأ�رضى �مل�شابني من 
 236 �ىل  �ملا�شي،  �لعام  نهاية  �أ�شري   140
نتيجة  لالرتفاع  مر�شح  �لعدد  وهذ�  ��شري، 
�ملخالطني،  �لأ�رضى  من  �لع�رض�ت  وجود 
نتائج  تظهر  ومل  منهم  عينات  �شحب  ومت 
�لحتالل  �ن  �ىل  ��شافة  بعد،  فح�شهم 
لالأ�رضى  �حلقيقة  �لأعد�د  يف  يتالعب 
�مل�شابني لأنه �مل�شدر �لوحيد للمعلومات 
�لذين  �لأ�رضى  و�إعد�د  �أو�شاع  حول 
ي�شابون لعزلهم يف �أق�شام خا�شة . فيما ل 
تخيم  و�لقلق  و�لتوتر  �لحتقان  حالة  تز�ل 
�لكبري  �لرتفاع  بعد  �ل�شجون  كافة  على 
من  �ملر�س  وتنقل  �مل�شابني  �أعد�د  يف 
�شجن �ىل �خر، وخا�شة بعد تدهور �شحة 

�لأ�شري »با�شل خملوف« من طولكرم نتيجة 
�إ�شابته بكورونا ودخوله يف مرحلة �خلطر 
م�شت�شفى  يف  �ملكثفة  �لعناية  �ىل  ونقله 
يف  مياطل  �لحتالل  ز�ل  ول  �شوروكا، 
�للقاح  �لأ�رضى  �إعطاء  على  �ملو�فقة 
�ل�شقر  وبني   . كورونا  لفريو�س  �مل�شاد 
تر�جعت  �ملا�شيني  �ل�شبوعني  خالل  �نه 
�إىل  وو�شلت  �لأ�رضى   من  �لعديد  �شحة 
بحياتهم  �ل�شتهتار  نتيجة  �خلطورة  حد 
و��شتمر�ر �شيا�شة �لإهمال �لطبي بحقهم، 
ومنهم �لأ�شري »ح�شني م�شاملة« )37 عاًما( 
من بيت حلم، و�لذي تبني �إ�شابته ب�رضطان 
�لحتالل  مماطلة  نتيجة  )�للوكيميا(  �لدم 
يف متابعة حالته حيث كان يعانى منذ عدة 
وهو معتقل  �لبطن،  �شديدة يف  �آلم  �شهور 
�إطالق  منذ عام 2002، ويرف�س �لحتالل 
�رض�حه رغم �أنه تبقى له عدة �شهور فقط 
20 عاًما. كذلك مت  �لبالغة  من حمكوميته 
من  عمرو«  »جمال  �لأ�شري  ��شابة  تاأكيد 
و�لكلى،  �لكبد  باأور�م �رضطانية يف  �خلليل 
�أخرى  �ماكن  �ىل  يزحف  �ل�رضطان  وبدء 
 . للغاية  �شعبة  �ل�شحية  وحالته  ج�شده  يف 
كما و��شل �ل�رضى عمليات �لقمع و�لتنكيل 
بالأ�رضى عرب مهاجمه �لأق�شام بالوحد�ت 
�إتالف  و   ، بال�شالح  �ملدججة  �خلا�شة 
منها  �لعديد  وم�شادرة  �خلا�شة  �أغر��شهم 
، �أخطرها كان يف �شجن عوفر حيث �أ�شيب 
ر�س  نتيجة  بالختناق  �لأ�رضى  من  عدد 
�لغاز عليهم خالل �قتحامات لأق�شام )16، 
�إ�شافة �ىل �شحب كافة �لأجهزة   ،)21 ،22
�أق�شام �لأ�رضى �لأمر �لذي  �لكهربائية من 
وجبات  باإرجاع  �لحتجاج  �ىل  دفعهم 

�لطعام.

حتذير من خطورة الو�ضع ال�ضحي لالأ�ضري 
امل�ضاب بال�ضرطان ح�ضني م�ضاملة

و�ملحررين  �لأ�رضى  �شوؤون  هيئة  حذرت   
�ل�شحي  �لو�شع  تفاقم  من خطورة  �لفل�شطينية، 
لالأ�شري �مل�شاب بال�رضطان ح�شني م�شاملة )37 
عاما( من مدينة بيت حلم، و�ملتو�جد يف م�شت�شفى 
»�شوروكا« �لإ�رض�ئيلي، حمملة �شلطات �لحتالل 
م�شوؤولية �شيا�شة �لإهمال �لطبي �ملتعمدة د�خل 
�شجونها. وقال �مل�شت�شار �لإعالمي للهيئة ح�شن 
�لر�شمية،   �لفل�شطينية  �لأنباء  لوكالة  ربه  عبد 
 ،2002 �لعام  منذ  و�ملعتقل  م�شاملة  �لأ�شري  �إن 
يعاين  كان  عاما،   20 ملدة  بال�شجن  وحمكوم 
قبل عدة �أ�شهر من �آلم و�أوجاع يف �لبطن، ولكن 
�إد�رة �ل�شجون مل تكرتث له، ومل تعطه �أي �عتبار 
�أدى  �لذي  �لأمر  له،  طبية  فحو�شات  لإجر�ء 
لتفاقم حالته �ل�شحية وتدهورها. و�أ�شار �ىل �أنه 
وبعد منا�شد�ت و�شغوطات من �لأ�رضى، مت نقله 
مل�شت�شفى »�شوروكا« لإجر�ء �لفحو�شات �لطبية، 
ب�رضطان  �إ�شابته  �أ�شابيع  ثالثة  نحو  قبل  ليتبني 
كيماوي.  عالج  جل�شة  �عطائه  وجرى  �لدم، 

بطلب  تقدمت  �لهيئة  �أن  �ىل  ربه  عبد  ولفت 
�ملبكر«  �لإفر�ج  »جلنة  لـ  �لقانونية  د�ئرتها  عرب 
عنه،  �لإفر�ج  ب�رضورة  �ل�شجون،  لإد�رة  �لتابعة 
نتيجة �شعوبة حالته �ل�شحية، م�شري� �إىل �أنه مت 
�ل�شماح لعائلته من �أجل زيارته د�خل �مل�شت�شفى 
و�إد�رة  �لحتالل  وحّمل  �ملقبلة.  �لأيام  خالل 
�لأ�شري  �شحة  عن  �لكاملة  �مل�شوؤولية  �ل�شجون 
م�شاملة، خا�شة و�أن 4 �شهد�ء قد �رتقو� خالل 
�لعام �ملا�شي، نتيجة �لإهمال و�ل�شتهتار �لطبي 
بحقهم، مطالبا �ملوؤ�ش�شات �حلقوقية و�لإن�شانية 
م�شاملة.  �لأ�شري  عن  لالإفر�ج  �لعاجل  بالتدخل 
�ل�شجون  د�خل  �ملر�شى  �لأ�رضى  �أن عدد  يذكر 
م�شابة  مر�شية  حالة   12 منهم  مري�س،   700
�ملا�شي  �لعام  خالل  �رتقى  وقد  بال�رضطان، 
�لطبي  �لإهمال  �شيا�شة  نتيجة  �شهد�ء  �أربعة 
و�شعدي  �لربغوثي،  �لدين  نور  وهم:  بحقهم، 

�لغر�بلي، ود�وود �خلطيب، وكمال �أبو وعر.

نادي االأ�سري:

اإ�ضابات جديدة بني �ضفوف الأ�ضرى بفريو�س »كورونا« 
�أعد�د �لإ�شابات بفريو�س »كورونا« بني  ت�شتمر 
بالرتفاع،  »رميون«  �شجن  يف  �لأ�رضى  �شفوف 
لت�شل  جديدة،  �إ�شابات  ثالث  �ُشجلت  حيث 
�لوباء بني  جمموع �لإ�شابات منذ بد�ية �نت�شار 
�شفوف �لأ�رضى �إىل قر�بة )250(، كانت �أعالها 
�لثاين/ ت�رضين  �شهر  يف  »جلبوع«  �شجن  يف 
نوفمرب 2020. و�أو�شح نادي �لأ�شري، �أن �أو�شاعاً 
ماأ�شاوية وقا�شية يو�جهها �مل�شابون يف ق�شم )8( 

�لذي خ�ش�شته  �لق�شم  يف �شجن »رميون«، وهو 
حيث  �مل�شابني،  �لأ�رضى  لعزل  �ل�شجون  �إد�رة 
�لرعاية  �أدنى  تقدمي  دون  بعزلهم،  تكتفي 
�لق�شم مل  �أن  �إىل  �إ�شافة  لهم،  �لالزمة  �ل�شحية 
�مل�شابني،  �لأ�رضى  من  �ملزيد  ي�شتوعب  يعد 
�ل�شديد، خا�شة  �لكتظاظ  �شبب حالة من  مما 
بعد نقل �مل�شابني من �شجني »�لنقب« و«رميون« 

�إليه، على مد�ر �لأيام �ملا�شية
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لقد ك�ن ع�م 2020 ح�فالاً ب�لأحداث الكربى التي ك�نت له� اآث�ر بعيدة املدى على ال�سالم والأمن الع�مليني، مثل: ج�ئحة كورون�، والت�أثري املتزايد 
لتغري املن�خ، واأزمة انتخ�ب�ت الرئ��سة الأمريكية، واحلرب الأذربيج�نية-الأرمينية يف ن�جورونو ك�راب�خ، وال�سراع الدامي يف اإقليم تيجراي 

ب�إثيوبي�. فج�ئحة كورون� ت�سببت -على �سبيل املث�ل- يف حدوث اأزمة اقت�س�دية ع�ملية مل ي�سبق له� مثيل منذ احلرب الع�ملية الث�نية، اإذ زادت 
معدلت الفقر بدخول 150 مليون �سخ�ص حتت خط الفقر املدقع. مع وجود احتم�لت بحدوث ا�سطراب�ت اجتم�عية واأعم�ل عنف خالل فرتات 

التقلب القت�س�دي، ل �سيم� يف ال�سودان ولبن�ن وفنزويال، نتيجة لزي�دة اأعداد الع�طلني عن العمل، وانهي�ر الدخل احلقيقي، وزي�دة العتم�د على 
الدولة يف ظل هذه الأوق�ت احلرجة.

ت�أزم ممتد:

ال�شراعات الع�شرة الأكرث تاأثريا على الأمن العاملي  2021

الرئي�س  مايل،  روبرت  يرى  الإطار،  هذا  يف 
الدولية،  الأزمات  ملجموعة  التنفيذي  واملدير 
من  جمموعة  ا�ستمرار  �سي�سهد   2021 عام  اأن 
ال�سلم  على  توؤثر  قد  التي  الدولية  الأزمات 
والأمن الدويل، وذلك يف مقالته املعنونة »ع�رشة 
 »2021 عام  يف  م�ساهدتها  ميكن  �رشاعات 
واملن�سورة يف موقع جملة »ال�سيا�سة اخلارجية« 
يف 29 دي�سمرب 2020. وقد ح�رش هذه الأزمات 

يف ع�رش اأزمات دولية، هي:

الأزمة يف اأفغ�ن�ست�ن: 

حمادثات  يف  ال�سئيل  التقدم  من  الرغم  فعلى 
ت�سوء  قد  اأفغان�ستان  يف  الأمور  اأن  اإل  ال�سالم، 
ب�سورة كبرية يف عام 2021. فبعد ما يقرب من 
الأمريكية  احلكومة  وّقعت  القتال،  من  عقدين 
فرباير  يف  طالبان  حركة  متمردي  مع  اتفاًقا 
2020، تعهدت وا�سنطن مبقت�ساه �سحب قواتها 
مبنع  طالبان  تعهد  مقابل  يف  اأفغان�ستان  من 
والدخول يف حمادثات  الإرهابيني،  مع  التعامل 
احلكومة  اتخذت  ولكن  الأفغانية.  احلكومة  مع 
تعمدت  عندما  اخللف  اإىل  خطوة  الأفغانية 
اأ�سهر،   6 ملدة  الأ�رشى  تبادل  عمليات  تاأخري 
القوات  من   1000 �رشاح  اإطالق  اأن  راأت  ملا 
احلكومية وامل�سوؤولني الذين احتجزتهم طالبان 
طالبان،  من  مقاتل   5000 �رشاح  اإطالق  مقابل 

اأمر غري متوازن. 

بت�سعيد  اخلطوة  تلك  على  املتمردون  رد  وقد 
الهجمات والقيام بعمليات الغتيال. كما تخلّت 
طالبان عن اأي �سبط للنف�س يف الأ�سهر الأخرية 
التفجريات النتحارية  التي �سهدت ت�سعيًدا يف 
والهجوم على املدن. وهذا الو�سع املاأزوم يُعَزى 
احلكومة  بني  الثقة  انتفاء  اإىل  احلال  بطبيعة 
وطالبان، فكبار امل�سوؤولني يف احلكومة ل يثقون 
يف طالبان، ويرون اأن املفاو�سات قد توؤدي اإىل 
يعتقد  حني  يف  احلكومية،  منا�سبهم  فقدان 
املعادلة  يف  الأقوى  الطرف  اأنهم  طالبان  قادة 
بدء  العتقاد  هذا  من  عزز  وقد  ال�سيا�سية، 
فرتامب  اأفغان�ستان.  من  الأمريكي  الن�سحاب 
اأدى  مما  الأمريكية  القوات  من  الآلف  �سحب 
كان  الن�سحاب  لأن  احلكومة،  انزعاج  اإىل 
ال�سالم  اتفاق  يف  �سمنية-  -وب�سورة  م�رشوًطا 
باإحراز تقدم ملمو�س يف حمادثات ال�سالم، وهو 

ما مل يحدث. 
على  يقع  اأ�سبح  اأفغان�ستان  م�سري  فاإن  لذلك، 
يف  ا�ستعدادهما  ومدى  وطالبان  كابول  عاتق 
عملية  لت�رشيع  تنازلت  لتقدمي  الأول  املقام 
–كذلك-  يعتمد  اأ�سبح  كما  ال�سيا�سية.  الت�سوية 
تربط  قد  التي  بايدن،  اإدارة  موقف  على 
يف  حقيقي  تقدم  باإحراز  الأمريكي  الن�سحاب 

موقف  يكون  قد  واحلقيقة  ال�سالم.  حمادثات 
اإدارة بايدن من ان�سحاب القوات الأمريكية من 
اأفغان�ستان �سالًحا ذا حدين، اإذ قد يوؤدي تعجيل 
الن�سحاب اإىل زعزعة ال�ستقرار ورمبا يقود اإىل 
اندلع حرب اأهلية مو�سعة ومتعددة الأطراف. 

الأزمة يف اإثيوبي� 

القوات  بداأت  عندما  الأزمة  هذه  اندلعت 
الفيدرالية الإثيوبية هجوًما مو�سًعا يف 4 نوفمرب 
يف اإقليم تيجراي بعد هجوم دموي �سنته القوات 
ال�ستيالء  عن  اأ�سفر  املنطقة  يف  التيجرانية 
خلّفت  وقد  فيدرالية.  ع�سكرية  وحدات  على 
ميكيلي  على  اجلي�س  �سيطرة  بعد  احلرب  هذه 
ظل  يف  ال�سحايا  من  العديد  الإقليم،  عا�سمة 
اإىل نزوح  اأدت  التعتيم الإعالمي. كما  حالة من 
حوايل  وفرار  داخلًيا،  �سخ�س  مليون  من  اأكرث 
ال�رشاع  وهذا  ال�سودان.  اإىل  �سخ�س  األف   50
اأو�سع  من �رشاع  جزًءا  يُعترب  الإقليم  الدائر يف 
الإثيوبي  الإثني  الفيدرايل  النظام  موؤيدي  بني 
اأنه  يعتقدون  الذين  النظام  هذا  ومعار�سي 
النق�سام  من  ويعزز  العرقية،  الهوية  من  ير�سخ 

املجتمعي. 
اأ�سحى  قد  اإثيوبيا  يف  الو�سع  اأن  الوا�سح  ومن 
القوات  �سيطرت  اأن  بعد  خا�سًة  تعقيًدا،  اأكرث 
الأخرى،  واملدن  ميكيلي  على  الفيدرالية 
جبهة  قادة  مع  حمادثات  اأي  اإجراء  ورف�ست 
ذلك،  من  وبدًل  لتيجراي.  ال�سعبية  التحرير 
قامت ال�سلطة املركزية بتعيني حكومة اإقليمية 
اعتقال  اأوامر  اأ�سدرت  كما  الإقليم،  يف  موؤقتة 
تيغراي،  و�سباط جي�س  م�سوؤويل  من   167 بحق 

وهذا بالطبع �سيعزز من امل�ساعر النف�سالية .
الأزمة يف منطقة ال�س�حل الإفريقي

ال�ساحل  منطقة  يف  م�ستمرة  الأزمة  تفاقمت 
وتو�سع  العرقي  العنف  تزايد  مع  الإفريقي 
 2020 عام  كان  فقد  نفوذهم.  يف  الإرهابيني 
اندلعت  التي  الأزمة  تاريخ  الأكرث دموية يف  هو 
يف عام 2012، عندما اجتاح املت�سددون �سمال 
الهجمات  تو�سعت  التاريخ  ذلك  فمنذ  مايل. 
الإرهابية، وزادت عمليات التجنيد بني �سفوف 
فيه  تتمكن  مل  الذي  الوقت  يف  املتمردين، 
املناطق  ا�ستعادة  من  احلكومية  ال�سلطات 
جراء  من  امل�سلحون  فقدها  التي  الريفية 
عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها فرن�سا 

يف تلك املناطق. 
قوات  ارتكاب  الأو�ساع،  خطورة  من  زاد  ومما 
اإىل  النتهاكات،  من  عدًدا  احلكومية  الأمن 
التي  العرقية  امللي�سيات  م�ساهمة  جانب 
ملحاربة  وبوركينافا�سو  مايل  �سلطات  ح�سدتها 

اجلهاديني، يف تغذية العنف الطائفي

الأزمة يف اليمن

املدنيني  معاناة  تفاقم  اإىل  )كوفيد-19(  اأدى 
واجلوع  بالفقر  حما�رشة  حياة  يعي�سون  الذين 
حافة  على  البالد  اأ�سحت  حتى  والأمرا�س، 
جماعة حمتملة. وقد كانت اأمام اليمنيني فر�س 
ولكن  احلرب،  هذه  لإنهاء  عام  قبل  �سانحة 
املتحاربني بددوها. فبدًل من الدخول يف م�سار 
املفاو�سات الذي ترعاه الأمم املتحدة، ت�ساعد 
القتال، خا�سة يف ماأرب، وا�سطدمت جهود �سنع 
ال�سالم التي تبذلها الأمم املتحدة باملزيد من 
عن  خرجت  قد  الأمور  واأن  �سيما  ل  العراقيل، 
�سيطرة احلكومة واحلوثيني، حيث اأ�سبح هناك 
اآخرون لديهم م�سالح خمتلفة، وهو ما  فاعلون 
يوجب على الأمم املتحدة �رشورة تو�سيع اإطار 
عملها لي�سمل هوؤلء، خا�سة املجل�س النتقايل 

اجلنوبي، اإىل جانب اأفراد القبائل يف ال�سمال.
الأزمة يف فنزويال:

حالة  يف  والبالد  عامني  من  يقرب  ما  منذ 
التي  ال�سديدة  ال�سغط  حملة  ب�سبب  لها،  يُرثى 
على  تنطوي  والتي  املتحدة  الوليات  تقودها 
اإىل  وال�سعي  كاراكا�س،  على  عقوبات  فر�س 
فا�سلة  حماولة  وراء  والوقوف  دولًيا،  عزلها 
الأو�ساع  مادورو. ويف ظل هذه  لالنقالب على 
نتيجة  احلكومة  عجز  يف  تتمثل  التي  ال�سيئة، 
اأزمة  وترية  ت�ساعد  مع  الأمريكية،  للعقوبات 
للفنزويليني  املعي�سية  الظروف  و�سلت  كورونا؛ 
النهيار  حالة  ظل  يف  خا�سة  احل�سي�س،  اإىل 
زادت  والتي  البالد،  تعي�سها  التي  القت�سادي 
اأكرث من 5  اإىل فرار  من فقر املواطنني، واأدت 

ماليني مواطن اإىل كولومبيا. 
هذه  من  للخروج  الوحيد  الأمل  اأ�سحى  ولقد 
الأزمة معلًقا على موقف اإدارة بايدن اجلديدة، 
والتي قد تعمل على تغيري امل�سار والتخلي عن 

فكرة اإ�سقاط مادورو.
الأزمة يف ال�سوم�ل

و�سط  الأفق  يف  ال�سومال  يف  النتخابات  تلوح 
خالفات مريرة بني الرئي�س حممد عبداهلل حممد 
ا�ستمرار  ظل  يف  �سيما  وخ�سومه،  )فارماجو( 
والتي تدخل عامها  ال�سباب  احلرب �سد حركة 
النتخابات  قبل  العام  فاملزاج  اخلام�س ع�رش. 
بني  العالقات  توتر  ظل  يف  م�سحوًنا  اأ�سبح 
مقدي�سو وبع�س مناطق ال�سومال، مثل بونتالند 
وجوبالند، اللتني لطاملا كان قادتهما مناف�سني 
ويرجع  انتخابه.  اإعادة  من  ويخ�سيان  للرئي�س 
توزيع  اإىل اخلالفات حول  رئي�سية  ب�سورة  ذلك 

ال�سلطة واملوارد بني املركز والأطراف. 
ال�سيا�سي،  النغما�س يف هذا اخلالف  ويف ظل 
ت�سيطر  اأ�سبحت  اإذ  ال�سباب،  حركة  قوة  تزداد 
على اأجزاء وا�سعة من جنوب وو�سط ال�سومال، 
وهذا  بانتظام.  العا�سمة  مبهاجمة  تقوم  كما 
ميكن  ل  ال�سباب  حركة  متثله  الذي  التحدي 
يف  البدء  خالل  من  واإمنا  بالقوة،  مواجهته 
ت�سوية  عملية  يف  للدخول  جادة  حمادثات 
وا�سح على  موؤ�رش  اأي  يوجد  ل  ولكن  �سيا�سية، 

اإمكانية حتقق ذلك يف الوقت احلايل. 
واأمام هذه ال�سعوبات قد يتاأزم الو�سع الأمني، 
امل�سوؤولية  ت�سليم  نحو  ال�سعي  ظل  يف  �سيما  ل 
الأمنية الأ�سا�سية للقوات ال�سومالية بنهاية عام 
2021، على الرغم من اأن هذه القوات ما زالت 
مكافحة  جهود  لقيادة  م�ستعدة  ،وغري  �سعيفة 
ترامب  اإدارة  عزم  ظل  يف  وخا�سة  التمرد، 
اجلي�س  وتدريب  الأمريكية  القوات  �سحب  على 

ال�سومايل وتوجيهه مللء حالة الفراغ الأمني. 

نتائج  على  الآن  متوقًفا  الأمر  اأ�سبح  وقد 
النتخابات الرئا�سية املزمع عقدها يف فرباير 

القادم. 

الأزمة يف ليبي�

اأمًرا  ليبيا  يف  دائم  �سالم  اإىل  التو�سل  اأ�سبح 
الوطني  اجلي�س  توقيع  من  الرغم  فعلى  �ساًقا. 
الوطني  الوفاق  وحكومة  حفرت،  بقيادة  الليبي 
لوقف  اتفاًقا  تركيا،  من  وبدعم  ال�رشاج  بقيادة 
اإىل  اأدى  2020، مما  اأكتوبر   23 النار يف  اإطالق 
اإنهاء املعركة التي اندلعت يف طرابل�س واأماكن 
اأخرى منذ اأبريل 2019، والتزام الطرفني ب�سحب 
القوات من اخلطوط الأمامية، وطرد املقاتلني 
الع�سكرية  التدريبات  جميع  ووقف  الأجانب، 
الأجنبية؛ اإل اأن املتابع يرى اأن كال الطرفني قد 

تراجع عن الوفاء بوعوده. 
كما  الأمامية،  اخلطوط  يف  القوات  تزال  فال 
الأجنبية  الع�سكرية  ال�سحن  طائرات  توا�سل 
اإىل  ي�سري  مما  اجلوية  القواعد  يف  الهبوط 
الطرفني.  لكال  الأجنبي  الدعم  ا�ستمرار 
الأمم  تقودها  التي  اجلهود  تعرقلت  وباملثل، 
نتيجة  ليبيا  توحيد  اإعادة  اأجل  من  املتحدة 
الطريق،  خارطة  حول  الأطراف  بني  للخالف 
وحول الإطار القانوين الذي �سيحكم النتخابات 
املزمع عقدها بنهاية عام 2021، وحول معايري 

تقا�سم ال�سلطة. 
الأزمة الإيرانية-الأمريكية

اإىل تعزيز  اأدى مقتل �سليماين يف جانفي 2020 
اإدارة  �سعت  كما  الأمريكية-الإيرانية.  التوترات 
ترامب جاهدة اإىل ال�سغط على النظام الإيراين 
باخلروج من التفاق النووي، وفر�س املزيد من 
العقوبات القا�سية على طهران اأماًل يف التنازل 
عن برناجمها النووي وتخفيف نفوذها الإقليمي؛ 
يف  طهران  ا�ستمرار  من  مينع  مل  ذلك  اأن  اإل 
م�سبوق  غري  وب�سكل  النووي  برناجمها  تطوير 
امل�سرتكة.  ال�ساملة  العمل  بخطة  التقيد  ودون 
فطهران اأ�سبحت متتلك �سواريخ بالي�ستية اأكرث 

من اأي وقت م�سى. 
وقد زاد من التوتر بني اجلانبني -كذلك- مقتل 
العامل النووي الإيراين حم�سن فخري زاده، مما 
برناجمها  بتو�سيع  التهديد  اإىل  طهران  دفع 
النووي. ول تزال خماطر املواجهة قبل مغادرة 
ظل  يف  خا�سة  قائمة،  الأبي�س  للبيت  ترامب 
لإيران  املوالية  ال�سيعية  امللي�سيات  ا�ستهداف 
وجود  من  الرغم  وعلى  العراق.  يف  لالأمريكيني 
بايدن  اإدارة  اأعلنت  حيث  الأزمة،  حلل  بوادر 
مرة  النووي  التفاق  اإىل  للعودة  �سعيها  عن 
ا�ستعدادها  عن  اإيران  اإعالن  مقابل  اأخرى، يف 
الوقت  اأن  اإل  التفاق؛  بذلك  املتبادل  لاللتزام 
اإجراء  لأنه من املقرر  الطرفني،  ي�سعف  قد ل 
جوان  �سهر  يف  اإيران  يف  رئا�سية  انتخابات 
اأكرث  اأن يفوز فيها مر�سح  القادم، ومن املتوقع 
الإقليمي  التوتر  حالة  من  �سيزيد  مما  ت�سدًدا، 
وال�ستقطاب يف املنطقة، وينذر بن�سوب �رشاع 

اإقليمي.

العالق�ت الرو�سية-الرتكية

حالة  يف  لي�ستا  وتركيا  رو�سيا  اأن  املعلوم  من 
التعاون.  عالقاتهما  على  تغلب  حيث  حرب، 
من  الكثري  -يف  الدولتان  تدعم  ذلك،  ومع 
الأحيان- اأطراًفا متناحرة، كما يف حالة �سوريا 
كما  النفوذ  على  الدولتان  تتناف�س  كما  وليبيا. 
يف حالة القوقاز. وعلى الرغم من اأن اأردوغان 
وبوتني قد اأظهرا قدًرا من املرونة يف التعامل 
حادثة  مثل  اخلطرية،  الأزمات  بع�س  مع 
اإل  2015؛  عام  رو�سية  طائرة  تركيا  اإ�سقاط 
اأن اأي خالف قد يوؤدي اإىل تفاقم ال�رشاع بني 
الدولتني. واإحدى املناطق املر�سحة لذلك هي 
�سوريا. فرتكيا تعترب من اأبرز اخل�سوم لالأ�سد 
ومن اأقوى الداعمني للمتمردين، يف حني تُعترب 
رو�سيا حليًفا قوًيا لالأ�سد، فقد تدخلت يف عام 
ال�سورية، وجنحت يف حتويل  الأزمة  2015 يف 
عالقة  تتاأزم  قد  كما  ل�ساحله.  احلرب  م�سار 
الدولتني نتيجة للو�سع يف ليبيا، اإذ تدعم تركيا 
الوطني، يف حني تدعم رو�سيا  الوفاق  حكومة 

اجلي�س الوطني بقيادة حفرت. 

اأزمة تغري املن�خ

اإجراءات عاجلة  اتخاذ  اإنه بدون  القول  ميكن 
باملناخ  املتعلق  ال�رشاع  خطر  يرتفع  �سوف 
اأدى  املثال،  �سبيل  على  املقبلة.  ال�سنوات  يف 
القتال  تكثيف  اإىل  نيجرييا  �سمال  اجلفاف يف 
املوارد،  نق�س  ب�سبب  واملزارعني  الرعاة  بني 
2019 مقتل �سعف  عام  ذلك يف  نتج عن  وقد 
بوكو  �رشاع  يف  قتلوا  الذين  الأ�سخا�س  عدد 

حرام. 
ويف البلدان اله�سة يف جميع اأنحاء العامل، يعاين 
ماليني الأ�سخا�س من موجات حرارة قيا�سية 
وارتفاع م�ستويات �سطح البحر، وقد يقود ذلك 
م�سكالت  تفاقم  ب�سبب  ال�ستقرار  عدم  اإىل 
ونق�س  املياه،  وندرة  الغذائي  الأمن  انعدام 
املوارد. فبع�س الدرا�سات ت�سري اإىل اأن ارتفاع 
درجة احلرارة مبقدار ن�سف درجة مئوية قد 
يرتبط بزيادة خطر ن�سوب �رشاع مميت بن�سبة 

10 اإىل %20.
كما يعتقد علماء الأمم املتحدة اأن النبعاثات 
حرارة  درجة  ارتفاع  اإىل  اأدت  قد  احلرارية 
املتوقع  ومن  واحدة،  درجة  مبقدار  الأر�س 
درجة  ن�سف  الرتفاع مبقدار  هذا  ي�ستمر  اأن 

اإ�سافية بحلول عام 2030. 
امل�سدر:
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مكتب م�ستغامن ي�سيد مب�سرية الفقيه وعطائه

جمعية العلماء امل�شلمني تكرم ال�شيخ " حممد بوكرو�شة"
كرم املكتب الوالئي جلمعية العلماء امل�سلمني مب�ستغامن العامل الفقيه ال�سيخ » حممد بوكرو�سة » ويف زيارة علمية تنقل وفد من قيادات اجلمعية واأع�سائها الفاعلني اىل 
منزل العامل الفقيه الكائن ببلدية » �سيدي خل�سر » اأين اأثنت عائلة ال�سيخ الذي اأمل به مر�ض منذ �سنوات على املبادرة اجلمعوية ،واعتربتها على حد تعبري ابن ال�سيخ 

الفقيه االأمام االأ�ستاذ » مراد بوكرو�سة » ر�سالة وفاء وتقدير الأحد قامات م�ستغامن العلمية ،والدينية ،والذي اأعطى حياته للتدري�ض وتاأطري بيوت اهلل وتكوين الع�سرات 
من االأئمة وحفظة كتاب اهلل اإذ اأفنى العامل الفقيه » حممد بوكرو�سة » حياته يف �سبيل العلم وتدري�ض علوم ال�سريعة وهو االطار ال�سامي يف قطاع الفالحة الذي مل 
ينقطع يوما عن التعليم وتدري�ض الطلبة ،واالأئمة ،ويعترب ب�سهادة االأئمة من خمتلف واليات الوطن اأحد اأعمدة الفقه وال�سريعة واأبرز علماء منطقة الظهرة الذين 

اأفنووا حياتهم يف تدري�ض القراآن الكرمي ،وعلوم ال�سريعة واملنطق والنحو والبالغة 

حممد مرواين

تكرمي مل�سار وعطاء ...

هذا وحمل التكرمي يف اأبعاده الرمزية 
الفقيه  للعالمة  وتقدير  وفاء  ر�سالة 
مار�س  الذي    « بوكرو�سة  حممد   «
الوالية  مب�ساجد  والتاطري  التدري�س 
اأئمة  فيها  كون  طويلة  ل�سنوات 
فكانت  م�سافرين  وطلبة  واأ�ساتذة 
 « مب�سجد  درو�س  الفقيه   للعالمة 
اأبي بكر ال�سديق » ببلدية �سيدي علي 
العالمة  ال�سيخ  به  يدر�س  كان  الذي 
كما  اهلل   رحمه   « البارودي  �سي   «
درو�س  بوكرو�سة  لل�سيخ حممد  كانت 
خل�رض  �سيدي  �رضيح  مب�سجد  اأي�سا 
من  الع�رضات  كون  اأين  خلوف  بن 
واأ�رضف  م�ساجد  اأئمة  منهم  الطلبة 
 « بوكرو�سة  حممد   « ال�سيخ  الفقيه 
طلبة  من  الع�رضات  تدري�س  على 
اأوالد   < مبنطقة  اهلل  كتاب  ،وحفظة 
ببلدية بن عبد املالك رم�سان  قدور 

الوالئي  املكتب  اأع�ساء  اأثنى  وقد   «
جلمعية العلماء امل�سلمني عرب الزيارة 
الفقيه  ملنزل  قادتهم  التي  العلمية 
الفقيه  ال�سيخ  م�سرية  على  ال�سيخ 
ر�سائل  االن  حلد  يخط  مازال  الذي 
اإداريا  تقاعده  ومنذ  للزائرين  علمية 
ا�ستغل بر�سالة التعليم ،وتدري�س علوم 

ال�رضيعة للطلبة وحفظة كتاب اهلل

االإمام اخلطيب »مراد بوكرو�سة 
» االهتمام اجلمعوي بالعلماء 

ر�سالة راقية

االأ�ستاذ  اخلطيب  االإمام  واأ�سار  هذا 
العامل  الفقيه  ابن   « بوكرو�سة  » مراد 
االهتمام  ان   « بوكرو�سة  ال�سيخ   «
وال�سخ�سيات  بالعلماء  اجلمعوي 
للم�سار  الكثري  اأعطت  التي  البارزة 
وتاأطريا  تطوعا  والعلمي  الديني 
يعترب ر�سالة نبيلة وراقية يجب تلقني 
من  اليوم  جليل  االأ�سيلة  معانيها 
منوها  اجلمعوي  للعمل  املمار�سني 

اجلمعوية  باملبادرة  ال�سياق  ذات  يف 
ج�سدها  التي  التكرميية  والر�سالة 
جلمعية  الوالئي  املكتب  ن�ساط 
العلماء امل�سلمني مب�ستغامن الذي زار 
منزل العامل الفقيه » حممد بوكرو�سة 
كل  املبادرين  الزائرين  بادل  الذي   «
،وخط  واالمتنان  التقدير  م�ساعر 
لقيادات  ،وتقدير  �سكر  ر�سالة  بيده 
املنرب اجلمعوي ،واأع�سائه املبادرين 
م�سرية  اأن  اخلطيب  االإمام  ،وقال 
 « بوكرو�سة   « ال�سيخ  الفقيه  العامل 
ت�ستحق التوثيق والعديد من الزيارات 
مل�سرية  حتفظ  املتتالية  اجلمعوية 
القامة العلمية االأثر الطيب يف النف�س 
عطاء  من  اال�ستفادة  اآفاق  وجتدد 
العامل الفقيه الذي مل يبخل يوما على 
عامل  �سيخ  فهو  بالعلم  وطلبته  حمبيه 
للمرجعية  يحتكم  الدعوة  يف  جمدد 
بني  ال�سلح  اأعمال  من  العديد  وقاد 
ال�سيخ  فك�سب  ،والعرو�س  العائالت 
قلوب  الفقيه  العامل  بوكرو�سة  حممد 
�سيدي خل�رض  و�سكان منطقة  النا�س 

كل  بيته  يزورون  الذين  خلوف  بن 
وا�ستح�سارم�سريته  للتربك  اأ�سبوع 
العظيمة يف خدمة بيوت اهلل وتدري�س 

علوم ال�رضيعة االإ�سالمية .

زيارات جمعوية متتالية

العلمية  الزيارات  وتتوا�سل  هذا 
اجلمعوية ملنزل العامل الفقيه »ال�سيخ 
اكده  تقليد  يف   « بوكرو�سة  حممد 
الذين  االئمة  من  عدد  بخ�سو�س 
اجلزائرية  الو�سط   « معهم  توا�سلت 
،وعرفان مل�سرية  تقدير  ر�سالة  اأنه   «
الرجل الفقيه وامل�سلح الذي قاد لواء 
التدري�س وتعليم طلبة وحفظة كتاب اهلل 
علوم ال�رضيعة والفقه ،وال�سرية النبوية 
فكان اثره ثريا يف العمل والن�ساط ال 
امل�ساجد  بني  يجول  ميل  ،وال  يكل 
وي�سول خبريا يف تدري�س العلوم وفقه 
�سيدي   « لكتاب  حافظ  املعامالت 
طويلة  ل�سنوات  له  ومدر�سا   « خليل 
املبادرين  الفاعلني  العديد من  فريى 

يف العمل اجلمعوي مب�ستغامن خا�سة 
املهتمني باحلقل الديني واأثر العلماء 
من   « بوكرو�سة  حممد   « العالمة  ان 
املتميزة  العلمية  ال�سخ�سيات  اهم 
،والفقه  للتدري�س  الكثري  اأعطت  التي 

لقب  فا�ستحق  امل�ساجد  ،وتاأطري 
�سبيل  يف  املرابط   « »الظهرة  فقيه 
العلم والعطاء و�ساحب ر�سالة التطوع 
االئمة  ،وتكوين  امل�ساجد  خدمة  يف 

وحفظة كتاب اهلل.

الكاتبة دنيا زاد م�سعود، تفتح قلبها لـ "الو�سط "

اأ�شعى لإي�شال �شوت الأقليات امل�شت�شعفة للعامل
اختارت  الكاتبة اجلزائرية املبدعة »دنيا زاد م�سعود« املعروفة مبنا�سرتها للق�سايا االإن�سانية املهم�سة  يف العامل واإخراجها اإىل النور عرب 

موؤلفاتها الهادفة التي متيل لل�سق االإن�ساين  حيث اأنها تطرقت لـ » الروهينجيا واالأكراد  واالأحواز واالإيغور ، وركزت على معاناة هوؤالء  مع 
التمييز العن�سري و تعر�سهم للظلم واالإجحاف يف حقهم  من قبل امل�ستبدين الذين اأرادوا اإ�سكات �سوتهم والق�ساء عليهم نهائيا من دون اأي 
رحمة اأو �سفقة وهذا يعد جرمية �سنعاء يف حق االإن�سانية جمعاء ،اأرادت  من خاللها �سفرية م�سلمي بورما باجلزائر ، مترير هذه الر�سالة 
املفتوحة اإىل ال�سمائر احلية التي مازالت توؤمن باحلرية والعي�ض يف �سالم ، ولهذا  �سنرتك القراء االأعزاء  يتعرفون على هذه ال�سخ�سية  

املثقفة والفريدة من نوعها يف هذا احلوار  اخلا�ض بجريدة »الو�سط« . 
تقدمي  تودين  كيف  بداية،     .

نف�سك للقارئ؟ 

واإعالمية  جزائرية،  : كاتبة  دنيا زاد م�سعود 
من  اأنحدر    ،1992 �سبتمرب   10 مواليد  من 
قرية  يف  ترعرعت  و  كربت  تلم�سان،  والية  
الوالية    لنف�س  الغزوات  لدائرة  تابعة  �سغرية 
درا�ستي  اأكملت  و  نف�سي هناك  كونت  ، حيث 
بكالوريا  وفل�سفة  اآداب  تخ�س�س  الثانوية  يف 
يف  ودر�ست  باجلامعة  والتحقت   ،2011 �سنة 
وحت�سلت  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلية 
ال�سيا�سية  العلوم  اللي�سان�س يف   �سهادة   على 
ما�سرت   /2014 دولية  عالقات  تخ�س�س   ،
وتعاون  دبلوما�سية  تخ�س�س  �سيا�سية   علوم 
يف  تدريبية  دورات  يف  ،�ساركت   2016 دويل 
التقدمي التلفزيوين، كانت يل جتربة يف االإذاعة 

االإلكرتونية ، حيث قدمت واأعدت ثالثة برامج 
املهم�سون«،  »متنف�س«،«   : خمتلفة  اإذاعية 
»اإ�رضاقة  برنامج  و�سجلت  واالإميان«،  »العامل 
حياة« مع �رضكة ريال تامي لالإنتاج. كما كتبت 
والعربية،  اجلزائرية  ال�سحف  من  العديد  يف 
يف  ع�سوة   ،واأنا  جزائرية  بقناة  التحقت  ثم 
نا�سطة  و  احلقوقية  املنظمات  من  جمموعة 
من  ثقافية  و  خريية  جمعيات  يف  جمعوية 
 ، املثقف  اجلزائري  ال�سباب  جمعية  بينها 
النوايا  »�سفراء  نادي  تراأ�ست  قد  اأنني  كما 
احل�سنة« مديرة امل�ساريع والربامج باأكادميية 
املجتمع املدين، رئي�سة نادي كتاب امل�ستقبل 
بدار  واالت�سال  االإعالم  بنادي  مدربة  و 
التميز  و  االإبداع  بدرع  توجت  ال�سباب.و  
»�رضم«  قناة  من  بورما   م�سلمي  لدفاعي عن 
الف�سائية امل�رضية  وحا�سلة على لقب �سفرية 

م�سلمي بورما باجلزائر من املركز االإعالمي 
من  العديد  ن�سطت  بال�سعودية،  الروهينجي 
والدينية  الوطنية  والتظاهرات  امللتقيات 
اإن�سانية  :«ق�سايا  الدويل  امللتقى  اأهمها 
يف  اجلزائرية  الدبلوما�سية  »دور  مهم�سة«، 
وقدمت حما�رضات  االإقليمية«   االأزمات  حل 
واجلامعات  الثقافية  باملراكز  تطوعية 
يف  امل�سلمني  اإبادة  ق�سية«  حول  والثانويات 
بورما« ، يف ر�سيدي 7  كتب ن�رض منها 4 حلد 
كتاب  وهو  جنمة«   التقاط  :«حاول  ال�ساعة 
عن  �سدر  الب�رضية  التنمية  اإىل  جمال  ينتمي 
دار االأوطان ، باالإ�سافة لكتاب :ماذا  يحدث 
مل�سلمي »بورما«؟   يف 2015 - 2016/ و�سدر 
يل يف 2020 كتاب اأخر مو�سوم بـ »املهم�سون... 
ولدي   .« العامل  يف  امل�ست�سعفة  االأقليات 
موؤلفات اأخرى حبي�سة االأدراج اأهمها: »الجئ 

يف وطني«، ورواية »اآالم اإلكرتونية« /  »�ساهدة 
على الدمار العربي« /  »احكي يا جزائر«.

.   ملن تقراأ، دنيا زاد يا ترى؟

ال يوجد كاتب حمدد، اأحب القراءة له اأنا اأقراأ 
يف جميع املجاالت وملختلف الكتاب.

ماذا   « كتابك  يف  عاجلت  ماذا      .
يحدث« مل�سلمي بورما«؟

 ن�رضت يف هذا الكتاب ق�سية اإبادة امل�سلمني 
تبنيتها  وقد  ق�سيتي  اأعتربها  والتي  بورما  يف 
يف  �سوتهم  الأكون  املنا�سبات  من  العديد  يف 

العامل العربي. 

.    ما الغاية من وراء طرحك لق�سية 
»االأقليات امل�ست�سعفة يف العامل »؟ 

للعامل...اأعتقد  �سوتهم  اإي�سال  هو  الهدف 
الكفاية  فيه  العامل عانت مبا  االأقليات يف  اأن 
وه�سمت حقوقها لعقود دون اأن يتحرك العامل 
مقبوال يف  هذا  يكون  قد  ون�رضتهم  لنجدتهم 
لكن  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  غياب  ظل 
االآن اأ�سبح هنالك انفتاح على العامل كل �سيء 
اأ�سبح وا�سح ومك�سوف وعليه فلماذا علينا اأن 
ب�سكل  اإبادتهم  ون�ساهم يف  ن�سكت عن حقهم 
ولهذا  ومدانون؟،  مذنبون  اأي�سا  نحن  اآخر  اأو 
الروهينجيا،  لـ:  موؤلفاتي  يف  التطرق  قررت 

االأكراد، االأحواز، االإيغور.

»حاول  كتابك  عن  حدثينا     .
التقاط جنمة«؟ 

للك�سل،  دعما  ال  دعما  يكون  اأن  االأمل  على 
التقاط  ميكننا  والعمل،  االأمل  بني  وقفنا  واإن 

النجوم ال جنمة واحدة.

مع  اأوقاتك  جل  تق�سني  كيف      .
احلجر ال�سحي؟

البداية التزمت باحلجر ال�سحي  ب�رضاحة يف 
لكن  �سهرين،  من  الأزيد  البيت  من  اأخرج  ومل 
بعدها وجب عليا العودة للعمل لكن طبعا مع 
وحماولة  واالحرتازية  الوقائية  االإجراءات 

جتنب االختالط باالآخرين.

اأعمالك  ترجمة  تنوين  اأال       .
م�ستقبال؟ 

اأكيد طبعا اأفكر بذلك فقط مع ان�سغايل الدائم 
مل اأجد الوقت الكايف لالهتمام بهذا االأمر.

.   هل حت�سرين لكتاب جديد؟

كتب  اأربعة  وبقيت  كتب  ثالثة  ن�رضت  حاليا 
لتدقيق  وحتتاج  من�سورة  غري  االأدراج  حبي�سة 
على  �ساأعمل  لذلك  التعديل،  وبع�س  لغوي 
كتاب  كتابة  يف  التفكري  قبل  وتعديلها  ترتيبها 

جديد.
 حاورها: حكيم مالك 
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ال�شبـكـة الـِمـزابية ، 
َتاَراْجْت ُتوْمَزاْبْت

امل�ؤرخني  اأكرث  اأن  مع 
كقطب   ، الـِمزابية  وال�صخ�صيات 
اطفّي�ش  حممد  ال�صيخ  الأئمة 
بّي��ش  وال�ّصيخ   ، اهلل-  -رحمه 
عمر -رحمه اهلل- ، وال�ّصيخ حـّم� 
 ، اهلل-  -رحمه  الّن�ري  عي�صى 
والدكت�ر مـحمد نا�رص ، وغريهم 
، يرون هذا الراأي ، اإل اأن البحث 
خطاأ  يثبت  التاريخ  يف  الدقيق 
ذلك ، ول�صنا هنا ب�صدد الإقالل 
من �صاأن علمائنا ، فهم اجتهدوا 
و لـم ي�صيب�ا ، كما اأن لهم اأدلتهم 

يف ذلك ، كما �صنبّيـن 
و احلقيقة اأن جميع ال�صخ�صيات 
اعتمدت   ، املعا�رصة  الـِمزابية 
القطب  ال�صيخ  على  اأق�الـها  يف 
ال�صهـيـر  املخط�ط  م�ؤلفه  يف   ،
تاريخ  يف  ال�صافية  الّر�صالة   :
مبكتبة  امل�ج�د   ، ْمـزاب  وادي 
القطب باآت ايزجن ، لذا �صنعمد 
 ، اهلل  رحمه  القطب  اأق�ال  اإىل 
فنحللها وندر�صها ، ثـم ناأتي اإىل 
الق�ل  يف  اعتُمدت  التي  الأدلة 

بخطاأ هذا الق�ل  
ال�صيخ  ق�ل  �صحة  عدم  اأدلة  من 

اطفّي�ش رحمه اهلل:
اطفّي�ش رحمه  ال�صيخ  اإن  اأوال : 
يذكر  كما   ( الر�صالة  كتب   ، اهلل 
التاريخ ( بناء على طلب ال�صلطات 
الفرن�صية اآنذاك ، فلم يجتهد كل 
 ، والتق�صي  البحث  يف  الجتهاد 
بع�ش  اأف�اه  على  اإل  يعتمد  ومل 

ال�صي�خ وامل�صنني .
ال�صيخ  اخت�صا�ش  اإن   : ثانيا 
واإمنا   ، التاريخ  لي�ش يف  اطفّي�ش 
و  العقيدة  يف  اخت�صا�صه  كان 
فلم   ، الإبا�صي  الإ�صالمي  الفقه 

يفرغ لهذه الر�صالة جل وقته .
التي  ال�صعبة  الظروف  اإن   : ثالثا 
ذلك  يف  البالد  تعي�صها  كانت 
ال�قت ، مل تعط ال�صيخ رحمه اهلل 
للبحث  الكافية  الراحة  و  ال�قت 
على  وكان   ، الدقيق  التق�صي  و 
عاتق ال�صيخ القطب مهام اأخرى 
ر�صالة يف  كتابة  من  اأجل  و  اأكرب 

التاريخ .
رابعا : اأنه يف الفرتة التي عا�صها 
كان   ، اهلل  رحمه  القطب  ال�صيخ 

اهلل  ر�ص�ل  عائلة  اإىل  الإنت�صاب 
�رصفا  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
يف  م�ؤرخ  كل  كان  و   ، عظيما 
ذاك ال�قت يحاول اأن يجد ن�صبا 
فاعتمد   ، الر�ص�ل  بعائلة  لق�مه 
ليثبت  الق�ل  هذا  القطب  ال�صيخ 
بالد  من  قادم�ن  ْمـزاب  بني  اأن 
العرب حتى يجد لهم �صلة بعائلة 
ر�ص�ل اهلل ، و جند هذا جليا يف 
جنده  حيث   ، ال�صافية  الر�صالة 
ين�صب اأهل كل مدينة مزابية اإىل 
عليه  اهلل  �صلى  اهلل  ر�ص�ل  عائلة 
ابن  اإىل  ي�صل  حتى  و�صلم،  واآله 

احل�صني بن فاطمة .
اطفي�ش  ال�صيخ  اأن   : خام�صا 
علمه  �صعة  مع   ، اهلل  رحمه 
، عبد من عباد  اطالعه و تق�اه 
، فيخطئ و ي�صيب  ، يجتهد  اهلل 
ق�له  ناأخذ  اأن  علينا  لي�ش  لذا   ،
ال�صحيح  ه�  اأنه  على  اهلل  رحمه 

الذي ل يخطئ .
اهلل  رحمه  ال�صيخ  اأن   : �صاد�صا 
م�ؤرخي  اأكابر  على  يعتمد  مل 
خلدون  كابن  الإ�صالمي  املغرب 
مثال ، بل مل يعتمد اأي دليل بائن 

يف اأق�اله .
اأ�صباب  ا�صتعر�صنا  اأن  بعد 
اهلل  رحمه  القطب  ال�صيخ  خطـاإ 
مزاب  بني  بر�صتمية  الق�ل  يف 
التي  الأدلة  الآن  ن�صتعر�ش   ،
اعتمدها مـخالف� هذا الق�ل ، و 
الرحمن  ال�صيخ عبد   : الذين هم 
( رحمه  البكري   ( بكلي  بن عمر 
امعمر  يحيى  علي  وال�صيخ   ، اهلل 
ابراهيم  وال�ّصيخ   ، اهلل  رحمه 
الدكت�ر  و   – اهلل  –رحمه  مطياز 
�صعيد  احلاج  بكري  بن  ي��صف 
وال�حيد  ال�صهري  الكتاب  م�ؤلف 
تاريخ   : الـمزابييـن  تاريخ  يف 
اأجل  من  ن�صالهم  و   ، ْمزاب  بني 
احلق يف التباين ، و الأ�صتاذ بكري 
كتاب:  م�ؤلف  اأع��صت  �صعيد  بن 
ميزاب يتكلم ، تاريخيا ، عقائديا 
من  غريهم  و   ، اجتماعيا   ،
والـمفكرين  والأ�صاتذة  الدكاترة 
جنمل  الذين   ، الـمزابييـن 
و  ابن خلدون  اأق�ال   : اأدلتهم يف 
الـمنطق   ، الـم�صاهيـر  الـم�ؤرخني 
الآثار   ، التاريخية  الـمعطيات  و 
و   ، بـْمزاب  الأمازيغية  التاريخية 
الثاين  الّراأي  ن�صتعر�ش قبل ذلك 

و الذي نعتربه الأ�صّح 
يعترب خمالف� ر�صتمية بني مزاب 
وادي  يف  �صكن�ا  مزاب  بني  اأن 
احلجري  الع�رص  منذ  ْمزاب 
الأول و هم من قبيلة بني ُم�صعب 
، اأو ُم�صاب التي تتفرع من قبيلة 
به  وا�صتقروا   ، الأمازيغية  زناتة 
الق�ص�ر  كل  اأن�ص�ؤوا  الذين  وهم 
اأما   ، الي�م  حتى  املزابية 
الر�صتمي�ن فهم ل يعدون جمرد 
املجتمع  َقِبلهم  قالئل  نازحني 

املزابي و�صمهم اإليه 

خلدون  ابن  اأقوال   : اأوال 
والـموؤرخني الـم�شاهري :

م�ؤرخ  ه�  و  خلدون  ابن  جند  اإذ 
يق�ل  الأول  الإ�صالمي  املغرب 
و  املبتداأ  ودي�ان  العرب  كتابه  يف 
اخلرب :” وق�ص�ر م�صاب �صكانها 
ال�اد  عبد  بني  من  العهد  لهذا 
بني  و  وُم�صاب  ت�جني  بني  و 
من  اإليهم  ان�صاف  فيمن  زردال 
�صع�ب زناتة ، و اإن كانت �صهرتها 

خمت�صة بـُم�صاب”
  فابن خلدون من اأول الذين يجب 
اأن نعتمد عليهم يف التق�صي عن 
فه�   ، الإ�صالمي  املغرب  تاريخ 
 ، م�ؤرخ املغرب الأول بال منازع 

وهاه� ي�صاند هذا الراأي .
و نالحظ اأن العالمة ابن خلدون 
ْمزاب  �صكان  اأن  يذكر  اهلل  رحمه 
الأوائل هم لي�ص�ا من بني م�صعب 
اختلطت  بل   ، فقط   ) ُم�صاب   (
اأخرى  اأمازيغية  عائالت  معهم 
نف�ش  من  اأو  عم�متهم  اأبناء  من 
القبيلة : زناتة ) بن� عبد ال�اد ، 
لكن   ،  ) زردال  بن�   ، ت�جني  بن� 
ان�صهار  و  م�صعب  بني  �صيادة 
يف  الأخرى  الأمازيغية  العائالت 
انت�صابهم  اإىل  اأدت  م�صعب  بني 
ف�صم�ا   ، اإليهم  ال�ادي  وانت�صاب 
و�صميت   ، م�صعب  ببني  كلهم 
املنطقة ببادية بني م�صعب ، اأو 

وادي م�صاب .

واملعطيات  املنطق   : ثانيا 
التاريخية :

فالـمنطق ي�ؤكد اأن اأ�صل املزابيني 
الر�صتمي يتنافى متاما مع طبيعة 
و  ثقافتهم  و  ولغتهم  ْمزاب  بني 
بن�  كان  فل�   ، الأمازيغي  تراثهم 
لكان�ا  ر�صتمية  اأ�ص�ل  ذو  ْمزاب 
اأو   ، عربية  ثقافة  و  لغة  ذو  اإما 
فار�صية ، اأما الق�ل باأن املزابيني 
اللغة  اكت�صب�ا   ) )الر�صتميني 
اإىل وادي  املزابية بعد هجرتهم 
القائلني  لأن   ، فمردود  ْمزاب 
املهاجرين  اأن  يق�ل�ن  بذلك 
 ، الأغلبية  هم  كان�ا  الر�صتميني 
فمنذ متى تتاأثر الأغلبية بالأقلية 

؟
املهاجرين  باأن  الق�ل  اأما 
الر�صتميني كان�ا اأمازيغا فمردود 

املهاجرين  اأغلبية  لأن   ، كذلك 
الأ�رصة  من  هم  الر�صتميني 
 ) والعربية  )الفار�صية  احلاكمة 
عائالت  ب�ج�د  الإقرار  مع   ،

اأمازيغية بينهم .
و اإذا تاأملنا املعطيات التاريخية 
، ل�جدناها تتننافى كذلك متاما 
 ، ْمزاب  بني  بر�صتمية  الق�ل  مع 
فلن�صتعر�ش معا هذه املعطيات 

هي  و  املزابيـة  الق�ص�ر  اأول 
 ، اأََولَْ�اْل   ، ـيْت  نَتْلَْز�صِ اأََغْرْم   :
 ، جْتنينْْت  قرب  تقع  و  واأُوِخـرية 
بُ�نُ�ْر  اآت  ُم�ْرِكي قرب  و  نَ�ْش  حَلْ
، ِتيـِري�ِصنْي ، تاْلْت و بُ�ْكيَاْو قرب 
اْي قرب  َواَدّ اأََغْرْم ْن  ِاْزَجـْن ،  اآْت 
اآْت اْملي�ْصْت ، ) وهي قرى مندثرة 

حاليا ( 
اآْت  ن  واغرم  ـِنينْْت  جَتْ ن  اأغرم 
والق�ص�ر  تََغْرَدايْْت  و  ب�ن�ْر 
الق�ص�ر  من  الأخرية  الثالثة 
املزابية ال�صبعة حالًيا ، كل هذه 
الق�ص�ر )املدن( بنيت قبل تاريخ 

هجرة الر�صتميني اإىل ْمزاب 
املدن  اإن�صاء  تاريخ  اأن  رغم    
الت�صع الأوىل املذك�رة مل يت�صح 
جيدا ، اإل اأن امل�ؤرخني متفق�ن 
اأن�صئت من قبيل الفتح  اأّنها  على 
الإ�صالمي ) ح�ايل 70 هـ – 689 
م ( اإىل غاية تاأ�صي�ش تغردايت ) 
اأحدث  و هي   ( م(  هـ،1085   477

املدن املذك�رة( 
فاإذا علمنا اأن ال�صيخ اأبي عبد اهلل 
حممد بن بكر الفر�صطائي رحمه 
له  رحلة  اأول  يف  و�صل  قد   ، اهلل 
اإىل  �صكانه  لدع�ة  ْمزاب  اإىل 
جْتنينْْت  اإىل  الإبا�صي  املذهب 
عام : 422 هـ ، واأن دع�ته �صكان 
ْمزاب لعتناق املذهب الإبا�صي 
العلم  ، مع  وقتا ط�يال  ا�صتمرت 
املعتزلة  املزابيني  بع�ش  اأن 
اإىل  النازحني  الر�صتميني  قاتل�ا 
ْمزاب مما ي�ؤخر هجرتهم اأكرث ، 

الر�صتميني مل  بقايا  نزوح  اأن  اأي 
يكن قبل 470هـ ، 

اأن  نق�ل  اأ�صا�ش  اأي  على 
املهاجرين الر�صتميني هم الذين 

اأ�ص�ص�ا املدن املزابية ؟
و اإذا كان كذلك ، فمن اأ�ص�ش اأََغْرْم 
ـيْت و اأََولَْ�اْل و اأُوِخـرية و  ن تْلَْز�صِ
و  وِتـِري�ِصنْي  ُم�ْرِكي  و  نَ�ْش  حَلْ
اْي  َواَدّ اأْن  واأََغْرْم  بُ�ْكيَاْو  و  تاْلْت 

ثم اإغرمان:
وتََغْرَدايْْت  ب�ن�ْر  واآْت  ـِنينْْت  جَتْ  
اأخرى  قرى  نتجاهل  اأن  دون  ؟ 
اأ�ص�صت قبل هجرة  غري م�صه�رة 
 ، اْرْت  َزّ مَتَ  : مثل  الر�صتميني 

واأْڨنُ�نَاْي .
بقايا  م�صاعدة  ننفي  ل  اإننا 
الر�صتميني لبني ْمزاْب يف بنائهم 
ملدنهم الأخرى مثل اآت اْمِلي�ْصْت 
و اآت ِاْزَجْن ، واآت ِايربَڤـاْن ) التي 
 ( تيْڤراْر  و   ) بّريان  اإىل  ُحّرفت 
، لكن   ) القرارة  اإىل  التي حّرفت 
بناءهم  تعني  م�صاعدتهم هذه ل 
جمرد  كان�ا  اأنهم  كما   ، لها 
يبن�ن  وكان�ا   ، قليلة  عائالت 
وهند�صة  �صيطرة  و  اإمرة  حتت 
اأن  اأي   ، وتعليماتهم  ْمزاب  بني 
الإن�صاء  و  التاأ�صي�ش  يف  مرتبتهم 
امل�صاعد  البّناء  مبرتبة  كانت 

حاليا .

الّتاريخية  االآثار  ثالًثا: 
االأمازيغية مْبزاْب :

و هي من اأهم اأدلة اأمازيغية ْمزاْب 
الدكت�ر  األقى  اإذ   ، ْمزاْب  بني  و 
 )Pierre Roffo( روف�  بِْيـيـْر 
يف الدورة احلادية ع�رصة مل�ؤتـمر 
بفرن�صا  املنعقد  التاريخ  ماقبل 
عام 1934 م ، حما�رصة بني فيها 
ح�صيلة بح�ثه امليدانية يف بالد 
ال�صبكة ) و التي يعترب واد ْمزاب 
فيها  ذكر   ،  ) منها  الأهم  اجلزء 
حمطة  ع�رصة  اإحدى  بالتف�صيل 

 ، الأول  احلجري  الع�رص  من 
اأدوات  و�صف فيها ما جمعه من 
 : عددها  بلغ  التي  الع�رص  ذلك 
ذلك  اإىل  بالإ�صافة   ، اأداة   2959
بالر�ص�م  غنية  املنطقة  فاإن 
الإن�صان  اأن  تثبت  ال�صخ�ر  على 
املزابي كان م�ج�دا يف منطقة 
ْمزاب منذ الع�رص احلجري واإىل 

الي�م 
نق�صت   ، العديدة  ال�صخ�ر  هذه 
و  اأمازيغية  ورم�ز  عليها حروف 

اأعداد ، ور�ص�م للحي�انات .
هم  الر�صتميني  باأن  نق�ل  فكيف 
وكيف  ؟  ْمزاب  عّمروا  من  اأول 
وكيف  ؟  ْمزاب  بعروبة  نق�ل 
من  ال�صحراء  اأعراب  باأن  نق�ل 
الذين  هم  والعطاط�صة  ال�صعانبة 

عمروا ْمزاب قبلنا ؟
القطب  ال�صيخ  به  ا�صتدل  ما  اأما 
رحمه اهلل من اأن لفظ ) ميزاب ( 
اأ�صله ميزاب الكعبة والق�صة التي 
حدثت لالإمام الإبا�صي اأب� بالل 
كان  حينما  حدير  بن  مردا�ش 
يدع� حتت الكعبة ف�صقطت عليه 
، فهذا  اإلخ   ، قطرة من امليزاب 

مردود من عدة ج�انب 
اّدعى  اأطفي�ش  ال�صيخ  اأن  اأول: 
اأن ا�صم ميزابي لفظ تاأهل له كل 
اإبا�صي حتى من عمان وهذا غري 

وارد و غري منطقّي !
لأحد  حدثت  الق�صة   : ثانيا 
اأئمة الإبا�صية ، فما دخل تاريخ 
بني  و  ْمزاب  بتاريخ  الإبا�صية 

ْمزاب ؟؟
فّندها  بالل  اأبي  ق�صة  اأن  ثالثا 
جمع من علماء الإبا�صية نف�صهم 
، و هي ق�صة قد يك�ن م�صتحيال 
حدوثها ، لأنها غري منطقية ، و 
رمبا ا�صتقاها ال�صيخ اطفي�ش من 

الروايات العامية .
احلقيقي  الإ�صم  اأن   : رابعا   -
ه�  لل�صعب  و  لل�ادي  و  للمنطقة 
: ْمـَزاْب و لي�ش : ميزاب ، و هنا 
ننبه كل الإخ�ة القارئني اأن يق�ل�ا 
: ْمزاب ، ولي�ش ميزاب ، اإل عند 
اإ�صافة ال التعريف فنق�ل بك�رصة 

فقط ولي�ش بياء : الـِمزابي  

املراجع  

٭٭املرجع الرئي�صي : تاريخ بني 
: الأ�صتاذ ي��صف بن بكري  ْمزاب 

٭٭احلاج �صعيد ، اآت ازجن .
الثاين  ، اجلزء  البكري  ٭٭فتاوى 

.
تاريخ  يف  امليزابيني  ٭٭دور 

اجلزائر ، حم� عي�صى الن�ري .
٭٭ميزاب يتكلم ، بكري بن �صعيد 

اأع��صت .
قطب   ، ال�صافية  ٭٭الر�صالة 

الأئمة ال�صيخ اطفي�ش .
العمل  و  بي��ش  ٭٭ال�صيخ 
ال�صيا�صي ، الدكت�ر حممد نا�رص 

هوام�ش تاروؤيخية

ت�ساوؤلت و اأجوية عن  تاريخ اآت ْمـَزاب 
يعتقد الكثيـر من املوؤرخني حتى من بني ْمـزاب ، جهاًل اأو جتاهاًل اأو الأ�شباب اأخرى  اإن اأ�شل بني ْمـزاب هو بقايا الر�شتميـني الذين هاجروا من 

تيهرت ) بعد �شقوط الدولة الر�شتمية على يد الفاطميني ( اإىل وارجالن ثم اإىل واد ريغ واإي�شدراتن ) �شدراتة ( ثم اإىل وادي ْمـزاب و هناك بنوا 
مدنهم احلالية وا�شتقروا اإىل اليوم 

ثقايف



بناء اجلزائر اجلديدة مير عرب احلا�ضنة الدينية 
اأكد  عي�شى بلخ�شر م�شت�شار رئي�س اجلمهورية 

املكلف باجلمعيات الدينية اأن بناء اجلزائر 
اجلديدة التي يعول عليها رئي�س اجلمهورية 

عبد املجيد تبون الميكن اأن تعرف التطور 
واالزدهار ،والتنمية ،والرخاء االقت�شادي مبعزل 

عن احلا�شنة االأ�شا�شية التي ورثناها عن اآبائنا 
واأجدادنا وهي الزوايا واملدار�س القراآنية مبرافقة 

اجلمعيات الدينية مع �شرورة ال�شماع اإىل رجال 
املحراب والزوايا واملدار�س القراآنية.

اأحمد باحلاج 

خالل  بلخ�رض  عي�سى  �أ�ساف  و 
لقائه  بفعاليات �ملجتمع �ملدين 
�لثقايف  باملركز  �لزو�يا  و�سيوخ 
�أن  يجب  �أنه  بورقلة،  �ال�سالمي 
�لدينية  �جلمعيات  مهمة  تكون 
يف �لهمة و�الهتمام الأن �لقائمني 
�سو�ء  و�لزو�يا  �جلمعيات  على 

طرقا   �أو  قر�آنية  مد�ر�س  كانت 
جتمع  تربوية  حلقات  �أو  دينية 
�لقائمون  يت�سف  ،و�أن  �ل�سمل 
معترب�  عالية  بهمم  عليها 
�حلماية  رجال  هم  �نهم  �ياهم 
�حلقيقيني الأنهم ينهلون من كتاب 
�هلل عز وجل و�سنة �لر�سول �سلى 
طر�ئق  ،و  علما  و�سلم  عليه  �هلل 
�لدين  ،ورجال  �لعلماء  �أ�سالفنا 

�جليل  به  يزود  �أن  ميكن  حلما 
�لتي  �لعو��سف  �جلديد ملو�جهة 
�لتحديات  ،وكذ�  �جلز�ئر  تو�جه 
�لتي باتت حتدق بالوطن �لعزيز.

�أنه  �لرئي�س  م�ست�سار  وك�سف 
�أن  �جلديدة  باجلز�ئر  �الأو�ن  �ن 

ت�سطرها  بر�مج  هناك  يكون 
�ملد�ر�س �لقر�ئية و�أن ال تخت�رض 
�لقر�آن  حتفيظ  على  مهامها 
و�سع  �إىل  دلك  يتعدى  بل  فقط 
بر�مج متنوعة ت�ستقى من �لرتبية 

ودرو�س لالأخالق و�لعلم .

م�شت�شار رئي�س اجلمهورية  عي�شى بلخ�شر من ورقلة 
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�جلز�ئر تاأخرت كثرية يف حتويل �لقارة كورونا يف اجلزائر
�ل�سمر�ء لعمق ��سرت�تيجي و مت ت�سييع 
�لكثري من �لفر�س �ملتاحة ب�سغط من 
فرن�سا و عمالئها ،ومل ن�ستطع حلد �الآن 
من و�سع �لقطار على �سكته �ل�سحيحة 
لتحقيق  �المكانيات  توفر  ،رغم 
��ستغله  �ملق�سود  �لق�سور  ذلك،هذ� 
من  �سخمة  �سبكة  زرع  �لذي  �ملغرب 
�ملوؤ�س�سات �ملالية و بع�سها يوؤثر حتى 
بع�س  يف  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  �سناعة  يف 
فاملوؤ�س�سات  �حلال  بطبيعة  و  �لبلد�ن 
يف  هي  نفوذ  من  ت�سنعه  ما  و  �ملالية 
�الأ�سل غطاء لعمل ��ستخبار�تي كبري .

جديدة  �أطر�ف  دخول  هو  �الأبرز  لكن 
وهي  للجز�ئر  كبري�  �سد�عا  �ست�سيف 
�الإمار�ت �لتي ��ستطاعت ب�سكل غريب 
�ملمر�ت  عرب  تو�جدها  تب�سط  �أن 
�لبحرية ويف دول �لقرن �الفريقي ويف 
توفر  و  �ملحتلة  �ل�سحر�وية  �الأر��سي 
�أكرث من دليل يوؤكد قيام �إمارة �أبوظبي 
تهديد  يف  �ملنطقة  يف  قذرة  باأدو�ر 

مبا�رض للجز�ئر و �أمنها �لقومي .

مع احلدث 

اجلزائر واملغرب..
 و القارة ال�ضمراء

وداد احلاج

للتكفل مبناطق الظل
خرجات ميدانية بقرى دائرة �ضيدي خل�ضر

االأمن احل�شري بحي دريو�س
توقيف م�ضتبه فيه يف �ضرقة مبلغ 

مايل من حمل جتاري  منذ تن�سيبه رئي�س لد�ئرة �سيدي 
عن  �الأول  �مل�سوؤول  برمج  خل�رض 
�لعديد   « �لد�ئرة«�الأزهر  معيوف 
لدو�وير  �مليد�نية  �خلرجات  من 
للو�سعية  متابعة  �لد�ئرة  وقرى 
�لتنموية مبناطق �لظل و�ال�ستماع 
حيث  �ملو�طنني  الن�سغاالت 
�سكان  من  عدد  �سكان  ي�ستكي 
من  خل�رض  �سيدي  ومد��رض  قرى 
مت  قد  ،و  �لطرقات  حال  تدهور 
تخ�سي�س غالف مايل قدره »2.5 
عدد  تهيئة  الإعادة  دينار  مليار   «
من �لطرقات �لر�بطة بني دو�ويري 
و�لبلدية مركز منها تهيئة �لطريق 

�الأح�سن  �أوالد   « دو�ر  بني  �لر�بط 
» ودو�ر »كر�دى« و�لطريق �لوالئي 
رقم »10« و�لطريق �لبلدي �لر�بط 
�أوالد تلم�ساين » ودو�ر   « بني دو�ر 
بني  �لرباط  و�لطريق   « قر�ينية   «
دو�ر » �لعر�يبية » و�لطريق �لوطني 
رقم »11 » هذ� وتتو��سل خرجات 
رئي�س �لد�ئرة مبعية رئي�س �لبلدية 
ومنتخبني للقرى و�ملناطق �لريفية 
تبعا لتوجيهات �ل�سلطات �لعمومية 
وتو�سيات رئي�س �جلمهورية« عبد 
بالتكفل  �لقا�سية   « تبون  �ملجيد 

مبناطق �لظل .
 �شورية بن �شالح  

�أحد  بها  تقدم  �سكوى  �إثر  على 
�الأمن  م�سالح  لدى  �ملو�طنني 
دريو�س(  )حي  �ل�سابع  �حل�رضي 
حمله  تعر�س  مفادها  بالبليدة 
مو�د  ببيع  �خلا�س  �لتجاري 
مبلغ  طالت  �لتي  لل�رضقة  �لبناء 
�لذي  دج  �ألف   100 قدره  مايل 
مكتب  خز�نة  د�خل  ي�سعه  كان 
فيه  �مل�ستبه  قام  كما  �ملحل 
كانت  2000دج  مبلغ  ب�رضقة 
بدرج �ملكتب، حيث مت مبا�رضة 

�الأبحاث ،و�لتحريات �لتي مكنت 
فيه  �مل�ستبه  هوية  حتديد  من 
موقف  من  بالقرب  وتوقيفه 
�لبليدة  مدينة  بو�سط  �حلافالت 
�الأمن  م�سالح  مع  بالتن�سيق 
ينب  �لتحقيق  �لثالث  �حل�رضي 
ب�رضف  قام  منه  �مل�ستكى  �ن 
مالب�س  �رض�ء  يف  كامال  �ملبلغ 
�إجناز  ليتم  �أخرى  ،و�أغر��س 
ملف ق�سائي �سده وتقدميه �أمام 

�لعد�لة 

بكورونا جديدة  اإ�شابة   222
ارتفاع اجمايل اال�شابات اإىل : 103833

ت�شجيل05 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2836

حاالت ال�شفاء اجلديدة : 181
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اإىل : 70554

دار الثقافة بالبويرة

عر�ض  مونولوغ الفنان 
»اأمني اإيدر«

بعر�س  بالبويرة  �مل�رضح  ع�ساق  �أم�س  ��ستمتع 
مونولوغ بقاعة د�ر �لثقافة »علي زعموم« بعنو�ن 
»يف �لزمان« من تقدمي �ملمثل �مل�رضحي »�أمني 
�إيدر« �لذي تناول طيلة �ساعة من �لزمن مو�سوع 
تن�سئة �لطفل ما بني �ملا�سي و�حلا�رض بطريقة 
حيث   ، بحر�رة  �حل�سور  معها  جتاوب  كوميدية 
ركز على �الأمر��س و�لنف�سية و�ال�سطر�بات �لتي 
��سطر�ب  غر�ر  على  �ليوم  �طفال  ر�ح �سحيتها 
�لتوحد وغريها من �الآفات �الجتماعية رغم توفر 
عك�س  �لتكنولوجيا  وو�سائل  �ملادية  �الإمكانيات 
�الأ�رضة  كنف  يف  تربت  �لتي  �ل�سابقة  �الأجيال 
�لذي  و�لعوز  �لبوؤ�س  رغم  �سليمة  تربية  �لكبرية 
 . �ل�سنو�ت  تلك  خالل  �جلز�ئري  �ملجتمع  ميز 
و�جلدير باالإ�سارة يعترب �أمني �إيدر رئي�س �لفرقة 
�مل�رضحية »�بت�سامة �ل�سعب« �ملتاألقة بعرو�سها 

�ملتميزة �لتي لقيت رو�جا لدى �جلمهور .
اأح�شن مرزوق

اأمن والية الوادي

حجز اأوراق نقدية مزورة
�ملالية  و  �القت�سادية  �لفرقة  عنا�رض  متكن 
بامل�سلحة �لوالئية لل�رضطة �لق�سائية باأمن والية 
�أور�ق نقدية مزورة ذ�ت �سعر  �لو�دي من حجز 
جاءت  �لعملية  �لوطني   �الإقليم  د�خل  قانوين 
�سخ�س يف  بعزم  تفيد  معلومات  ��ستغالل  عقب 
�لعقد �لثالث من �لعمر ينحدر من �إحدى بلديات 
نقدية مزورة  الأور�ق  بيع  �إبر�م �سفقة  �ملجاورة 
و  �لبحث  عملية  تكثيف  ليتم  �لوالية،  بعا�سمة 
فيه على  بتوقيف �مل�ستبه  كللت  �لتي  و  �لتحري 
بعد   ، �ملدينة  �أحياء  باأحد  �سياحية  �سيارة  منت 
�لعثور على  �لدقيق الأجز�ء �ملركبة مت  �لتفتي�س 
بعد  نقدية مزورة من فئة 100 دوالر  109 ورقة 
�لق�سية  يف  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  كافة  ��ستيفاء 
�لق�سائية  �جلهات  �أمام  �ملوقوف  تقدمي  �سيتم 

�ملخت�سة �إقليميا.

فرن�شا 

 اإجراءات جديدة على 
اجلزائريني الوافدين 

�الأحد  باجلز�ئر  �لفرن�سية  �ل�سفارة   �أعلنت 
عن �إجر�ء�ت  جديدة للدخول تر�بها ومن مت 
بهدف  وذلك  �الأوربي  لالحتاد  �سنغن  ف�ساء 
�ليها يف مقدمتهم   �لو�فدين  �أعد�د  تقلي�س  
�جلز�ئريني  حتت ذريعة �الإجر�ء�ت �لوقائية 
ي�رضب  �لتي  كورونا  فريو�س  وباء  ملو�جهة 

�لعامل منذ قر�بة عام .
لها  بيان  يف  مرة  الأول  فرن�سا  �سفارة  وقالت 
�أن �حلركة �لدولية من و�ىل �لرت�ب �لفرن�سي  
مذكرة  �حلايل  �لوقت  يف  بها  من�سوح  غري 
الإجر�ء�ت  يخ�سع   اليز�ل  �لفرن�سي  �لرت�ب 
�سارمة ملو�جهة �لفريو�س �لقاتل وذكر بيان 
�ل�سفارة �أن �مل�سافرين �لو�فدين من �جلز�ئر  
بيولوجي  �سهادة فح�س  تقدمي  عليهم  يتعني 
عند �لركوب، يكون تاريخ �جر�ءه �أقل من 72 
جانب  �ىل  �لرحلة  �قالع  موعد  قبل  �ساعة 
�ظهار ت�رضيح �رضيف ل�رضكة �لطري�ن �ملعنية 
قبل �الإقالع يقر بعدم  ظهور �أعر��س �الإ�سابة 
عدم  وكذ�  �مل�سافر  عند  كورونا  بفريو�س 
�أ�سبوعني  خالل  بالوباء  بامل�سابني  �حتكاكه 
قبل موعد �لرحلة، و كذ� �الإلتز�م بفرتة حجر 
�سحي طوعي لدى �لو�سول مدتها �سبعة �أيام 
و�إجر�ء  بفرن�سا  �الإقامة  عنو�ن  تقدمي  مع 

فح�س بيولوجي ثاين.
باية ع  

اأمن دائرة االأربعاء

توقيف م�ضتبه فيه 
وا�ضرتجاع دراجة نارية 
�ل�رضطة  فرقة  لعنا�رض  دوريات  �إثر  على 
�نتباههم  �لق�سائية الأمن د�ئرة �الأبعاء، لفت 
�سخ�س م�سبوه على منت در�جة نارية وم�ستبه 
يف تورطه يف ق�سايا �رضقة �ي�سا، ليتم توقيفه 
�سيم  نوع  من  �لنارية  �لدر�جة  �ن  تبني  �ين 
�لعا�سمة، و  حمل �رضقة من مدينة �جلز�ئر 
عليه مت �جناز ملف ق�سائي �سد �مل�ستبه فيه 

وتقدميه �أمام �لعد�لة.

حي الفالح »بريوعرب« باجللفة

ال�ضكان يف وقفة احتجاجية 
نظم �لع�رض�ت من �سكان حي �لفالح 
�ملعروف » بريوعرب« �سباح �أم�س 
وقفة �إحتجاجية تنديد� بالمباالت 
ردد  حيث  �لو�سية،  �جلهات  من 
�لتي  و  �لوقفة  �مل�ساركون يف هذه 
�ملتعددة  �لعيادة  �أمام مقر  نظمت 
من  �لعديد  باحلي  �خلدمات 
من  جملة  ت�سمنت  �لتي  �ل�سعار�ت 
�الجتماعي  �لطابع  ذ�ت  �ملطالب 

مبا ي�سمن حت�سني �الإطار �ملعي�سي 
طرحه  �لتي  م�ساكل  ومن  لل�سكان، 
بجانب  �ملار  �لو�د  هي  �ل�سكان 
�أ�سبح  �لذي  مالح(و  )و�د  �حلي 
�لكريهة  �لرو�ئح  النبعاث  م�سدر 
هذ�  ،و  �لع�سو�ئية  �لنفايات  و�سب 
مل يتم تنظيفه كما وعدتهم �الإد�رة 
�ملكان  كذ�  و  قبل،  من  �لو�سية 
لبائع  ليال  �لقلق  يثري  مكانا  �أ�سبح 

�ملخدر�ت و �حلبوب �ملهلو�سة من 
�الأحياء �ملدينة باالإ�سافة �إىل عدم 
��ستفادة �أغلب �ل�سباب من �مللعب 
�جلو�ري باحلي ،و م�سكل �لنظافة 
�أغلب �حلي اليوجد به حاوية  فاإن 
�لتي  �مل�ساكل  من  ،و  �لنفايات 
�الأطباء  غياب  هو  غ�سبهم  �أثارت 
�لعيادة  عن  �الأول  �مل�سوؤول  ،و 
كذ�  ،و  باحلي  �خلدمات  �ملتعددة 

عدم وجود �لربتوكول �ل�سحي .
يف  �ملحتجني  من  عدد  �أ�سار  و 
جريدة   « لـ  تقرير  و  ت�رضيحات 
�ملنظمة  طرف  من  �لو�سط« 
�لوطنية لرتقية �ملجتمع �ملدين �أن 
هذه �لوقفة �سلمية جاءت من �أجل 
تدعيم �إن�سغاالت �ل�سكان �ملرفوعة 

�ىل �جلهاتامل�سوؤولة.
اجللفة : حممد �شبع

و�شف امل�شلمني باأنهم«تو�شعيون وحماربون«

م�ضلمو اليونان يدينون »اإهانة« رئي�ض الأ�ضاقفة لدينهم
�ليونان،  يف  �إ�سالمية  منظمات  �أد�نت 
�لبالد  يف  �الأ�ساقفة  رئي�س  ��ستهد�ف 
و�مل�سلمني  لالإ�سالم  �أيرونيمو�س، 
لالأقلية  �ال�ست�سارية  �لهيئة  ووجهت 
�لغربية، عرب  تر�قيا  يف  �مل�سلمة 
�لتو��سل  و�سائل  على  ح�سابها 
الأيرونيمو�س،  �إد�نة  �الجتماعي، 
�سد  بها  تلفظ  �لتي  �لعبار�ت  ب�سبب 
�لهيئة  ودعت  و�مل�سلمني  �الإ�سالم 
��ستبد�ل  �إىل  �الأ�ساقفة،  رئي�س 
�للهجة �ملعادية لالإ�سالم بلغة �ل�سالم 

و�لوحدة.
وقالت: »يف هذه �لظروف �ل�سعبة �لتي 

منر بها، ناأمل ��ستبد�ل �للغة �ملعادية 
و�لوحدة«ودعت  �ل�سالم  بلغة  لالإ�سالم 
�الأئمة  مد�ر�س  خريجي  جمعية 
�لغربية،  تر�قيا  يف  و�خلطابة 
�عتذ�ر  تقدمي  �إىل  �الأ�ساقفة  رئي�س 
�ألفاظه  للم�سلمني و�الإن�سانية وو�سفت 

باملن�سب  تليق  ال  »عدو�نية«  باأنها 
حتى  ت�سدر  وال  ي�سغله،  �لذي  �لديني 
�سابق،  وقت  ويف  عادي  �إن�سان  من 
لقناة  حديثه  قال �أيرونيمو�س، يف 
»�أوبن تي يف«  حول حرب �ال�ستقالل 
ديناً«  لي�س  �الإ�سالم  »�إن  �ليونانية: 
و«�مل�سلمون يقفون د�ئما مع �حلرب«. 
لي�س  و�أتباعه...  و�أ�ساف: »�الإ�سالم، 
دينا، بل حزب �سيا�سي، طموح �سيا�سي 
هذه  تو�سعيون.  و�أنا�س  حرب،  و�أنا�س 
حممد  وتعليم  �الإ�سالم.  خ�سو�سية 

تدعو لهذ�«، بح�سب زعمه.
االأنا�شول

�الآن وقد �قرتب عدد �الإ�سابات 
يف  �جلديد  كورونا  بفريو�س 
 95 من  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 

عدد  وجتاوز  �إ�سابة،  مليون 
جر�ء  من  �لوفيات 
حاجز  �لفريو�س 
يبدو  وفاة،  �ملليوين 

�لعامل  �جتاح  �لوباء  كاأن 
كله.

�إذ� قلنا �إن  �حلقيقة قد تبدو غريبة 
هناك قلة من دول �لعامل مل ي�سلها 
خالية  وظلت  �الإطالق،  على  �لوباء 
من �لفريو�س بعد مرور �أكرث من عام 
على بدء تف�سي �لفريو�س بعد ظهور 
�أول �إ�سابة يف مدينة ووهان �ل�سينية 
من  �أكرث  قبل  �أي   ،2019 دي�سمرب  يف 

عام.
يف  دولة   11 هناك  وبالفعل 
فريو�س  ي�سلها  مل  �لعامل 
لوباء  �مل�سبب  كورونا 
بح�سب  كوفيد-19، 
�سحيفة  ذكرت  ما 
بو�ست«  »نيويورك 
ال  ورمبا  �الأمريكية 
�إذ�  غريبا  �الأمر  يكون 
با�ستثناء  �لدول،  هذه  كل  �أن  علمنا 
و�حدة، عبارة عن جزر يف �ملحيط 
�خلارجية  �ملرور  وحركة  �لهادئ، 
منها و�إليها كانت �سبه متوقفة بعد �أن 
�أغلقت �أبو�بها يف وقت مبكر، �الأمر 
�لذي منع جميع �لزو�ر �لدوليني من 

دخول �سو�طئهم.

بعد عام من التف�شي

11 دولة فقط جنت من كورونا



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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