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قال وزير التعليم العايل والبحث العلمي،عبد 
الباقي بن زيان، اأم�س،  اإن القطاع يفكر 

بو�صع اإ�صرتاتيجية الذكاء اال�صطناعي، لتعزيز 
القدرات اجلزائرية يف جمال التعليم والتكوين 

والتدريب والبحث.

اعترب ال�صحفي بالتلفزيون اجلزائري زين 
العابدين بوع�صة اأن اجلزائر وفقت يف اإدارة اأزمة 

فريو�س كورونا من الناحية االت�صالية، م�صيدا 
مبجهودات وزارة ال�صحة من خالل احلمالت 
التوعوية والتح�صي�صية التي قامت عن طريق 

و�صائل االإعالم وخاليا االت�صال التي و�صعت حتت 
ت�رصف املواطنني. 

اأجلت حمكمة ا�صتئناف جمل�س ق�صاء اجلزائر 
االثنني  وللمرة الثانية على التوايل  فتح ق�صية 
مدير جممع النهار حممد مقدم املدعو اني�س 

رحماين بخ�صو�س ت�رصيب ت�صجيل �صوتي 
للعقيد بجهاز املخابرات املدعو اإ�صماعيل  اىل 

تاريخ الفاحت من فيفري القادم

عقد حممد يون�صي مدير املركز اجلامعي 
مر�صلي عبد اهلل مر�صلي بتيبازة ندوة �صحفية 
اأبرز فيها اخلطوط العري�صة لتوجه املركز 

يف املرحلة القادمة، حيث ا�صتعر�س الدكتور 
يون�صي اأهم  التحديات التي يواجهها املركز 

لرتقيته اإىل جامعة .

حميدات  �صحاولة  بلدية  رئي�س  اأكد 
اأنه مت االنتهاء من ت�صييد  اأم�س،  اأرزقي، 
7 مالعب جوارية، على اأن يعطي الوايل 
قادم  يف  لها  الفعلية  االنطالق  �صارة 
االأيام، م�صيفا اأن م�رصوع جديد يلوح يف 
�صحاولة  بني  رابط  بطريق  يتعلق  االأفق 

وخراي�صية وبئر خادم.

تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية احلية بعنوان "احلزم 2021"
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نفت االأحزاب ال�سيا�سية تلقيها مل�سودة م�سروع 
االنتخابات اجلديد من رئا�سة اجلمهورية، اأو اأي جهة 
ر�سمية اأخرى، الفتة اإىل اأنها اطلعت على بع�ص بنود 

امل�سروع عرب مواقع التوا�سل االجتماعي التي تداولته 
اأم�سية االأحد، راف�سة يف ذات ال�سياق التعليق على 
فحوى هذه الت�سريبات الأنها ال ترقى اإىل اأن تكون 

ر�سمية و�سحيحة.

�سرب اآراء
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تعديل قانون االنتخابات

م�سودة م�سربة تثري اجلدل يف ال�ساحة ال�سيا�سية
 •        اأحزاب تنفي تلقيها القانون عرب القنوات الر�سمية

 •       عبد ال�سالم قرمي�ض: نرف�ض  التعليق الأننا مل نتلقاه من جهة ر�سمية
الر�سمية اجلهة  من  الوثيقة  عن  �سماري: ننتظر  االإفراج  القادر  •       عبد 

الفاي�سبوك من  امل�سروع  بنود  بع�ض  على  �سفيان: اطلعت  •       جياليل 
ا�ستقاللية اآليات  اجلديد ر�سم  قانون االنتخابات  •       حممد بو�سياف: 

 �سلطة تنظيم ومراقبة االنتخابات
نفت االأحزاب ال�سيا�سية تلقيها مل�سودة م�سروع االنتخابات اجلديد من رئا�سة اجلمهورية، 

اأو اأي جهة ر�سمية اأخرى، الفتة اإىل اأنها اطلعت على بع�ض بنود امل�سروع عرب مواقع 
التوا�سل االجتماعي التي تداولته اأم�سية االأحد، راف�سة يف ذات ال�سياق التعليق على 

فحوى هذه الت�سريبات الأنها ال ترقى اإىل اأن تكون ر�سمية و�سحيحة.

اإميان لوا�ض 

وكان من املنتظر اأن تت�سلم الأحزاب ال�سيا�سية 
م�سودة م�رشوع القانون الع�سوي لالنتخابات، 
تبعا لتعليمات رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 
تبون، بتوزيع امل�سودة التي عملت عليها جلنة 
خمتلف  اإىل  لعرابة  اأحمد  برئا�سة  خرباء 
يف  للم�ساركة  الوطنية  ال�ساحة  يف  الفاعلني 

مناق�سته واإثرائه.
النتخابات  قانون  م�رشوع  م�سودة  ت�سمنت 
اجلديد التي ثم تداولها اأول اأم�س على نطاق 
وا�سع عرب مواقع الكرتونية تعديالت جوهرية، 
ال�سلطة امل�ستقلة  اأبرزها �سالحيات  كان من 
بني  مبداأ املنا�سفة  النتخابان  ملراقبة 
الرجال والن�ساء واعتماد القرتاع الن�سبي على 

القائمة املفتوحة.
وح�سب الوثيقة املتداولة فاإن م�سودة م�رشوع 
منعت   اأع�ساء  اجلديد  النتخابات  قانون 
منا�سبهم  با�ستغالل  النتخابات  �سلطة 
مبهامهم،  تتعلق  التي  تلك  غري  لأغرا�س 
خالل  لالنتخابات  الرت�سح  من  منعهم  وكذا 

عهدتهم.
الع�سوي  القانون  م�رشوع  م�سودة  واعتمدت 
القائمة  على  الن�سبي  لالنتخابات القرتاع 
يف  مزج  دون  تف�سيلي  وبت�سويت  املفتوحة، 
البلدية  ال�سعبية  املجال�س  اأع�ساء  انتخاب 

والولئية اأو نواب املجل�س ال�سعبي الوطني.
القوائم  بني  �سغلها  املطلوب  املقاعد  وتوزع 
بالتنا�سب ح�سب عدد الأ�سوات التي حت�سلت 
الباقي  قاعدة  تطبيق  مع  قائمة  كل  عليها 

الأقوى.
املقاعد  توزيع  عند  احل�سبان  يف  توؤخذ  ول 
ن�سبة خم�سة يف  التي مل حت�سل على  القوائم 

املائة على الأقل من الأ�سوات املعرب عنها.
يوؤخذ  الذي  فاإن املعامل النتخابي  باملقابل 
الأ�سوات  عدد  ق�سمة  ناجت  هو  احل�سبان  يف 
انتخابية على عدد  دائرة  كل  املعرب عنها يف 
الدائرة  نف�س  �سمن  �سغلها  الطلوب  املقاعد 
م�سودة  من   170 املادة  وفق  النتخابية 
حت�سلت  التي  القوائم  توزيع  ويتم  امل�رشوع، 
عدد  ح�سب  مر�سحيها  على  قائمة  كل  عليها 

الأ�سوات التي ح�سل عليها كل منهم
الع�سوي  القانون  م�رشوع  م�سودة   ولفتت 
لالإنتخابات اأنه يتعني على كل قائمة متقدمة 
بني  املنا�سفة  مبداأ  تراعي  اأن  لالإنتخابات 
الأقل  على  تخ�س�س  واأن  والن�ساء  الرجال 
 35 عن  اأعمارهم  تقل  التي  الرت�سيحات  ثلث 
بالن�سبة  القائمة،  �سنة حتت طائلة عدم قبول 

لنتخاب اأع�ساء املجل�س ال�سعبي الوطني.
بالن�سبة  ال�رشط  نف�س  على  امل�سودة  ون�ست 
البلدية  ال�سعبية  للمجال�س  املرت�سحة  للقوائم 
يطبق  ل  املنا�سفة  �رشط  اأن  غري  والولئية، 
�سكانها  عدد  ت�ساوي  التي  البلديات  يف  �سوى 

اأو يزيد عن 20 األف ن�سمة.
للمرت�سحني،  النتخابية  احلملة  وبخ�سو�س 
فقد منعت م�سودة القانون اجلديد املر�سحني 
اأو امل�ساركني يف احلملة من ا�ستخدام خطاب 
الكراهية وكل اأ�سكال التمييز، كما مينع خالل 
الأجنبية، ف�سال عن  اللغات  ا�ستعمال  احلملة 
الإعالم  لو�سائل  املر�سح  و�سول  حق  �سمان 
الو�سائل  ا�ستخدام  اأي�سا  ومينع  املعتمدة، 
التابعة لل�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي العمومي 

لأغرا�س احلملة النتخابية.
فقد  النتخابية،  احلمالت  وبخ�سو�س متويل 

ن�س قانون النتخابات اجلديد على اأن متويل 
احلزب،  اأع�ساء  م�ساهمات  من  يكون  احلملة 
للمرت�سح،  ال�سخ�سية  للم�ساهمات  بالإ�سافة 
و  املالية  الهبات  على  باحل�سول  ي�سمح  كما 
العينية للمواطنني ب�سفتهم اأ�سخا�س طبيعيني، 
الدولة  متنحها  التي  امل�ساعدات  عن  ف�سال 
للمرت�سحني ال�سباب، وميكن للدولة اأن تعو�س 
خالل  اإنفاقها   يتم  التي  النفقات  من  جزء 

احلملة.
اأما فيما يخ�س قيمة امل�ساهمات لالأ�سخا�س 
حتديده  ف�سيتم  الرئا�سيات،  خالل  الطبيعية 
خالل  تعديله  ميكن  تنفيذي  مر�سوم  مبوجب 
املالية  الهبات  وبخ�سو�س  �سنوات،  ثالث 
املقدمة من اجلزائريني املقيمني يف اخلارج، 
فاإنها ل تعترب متويال خارجيا، كما اأن الهبات 
اأن  دينار يجب   1000 مبلغها  يتجاوز  التي 
اأو   اأو القتطاع الآيل  حتول عن طريق �سيك، 

البنكي.
لالنتخابات  الع�سوي  القانون  ن�ست م�سودة  و 
�رشط توفر �سهادة اإيداع كفالة مالية ت�سلم من 
الرت�سح  ملف  �سمن  العمومية  اخلزينة  طرف 

ملن�سب رئي�س اجلمهورية
كما تن�ساأ لدى ال�سلطة امل�ستقلة  لالنتخابات 
البنكية  احل�سابات  متويل  ملراقبة  جلنة 
للحمالت النتخابية يعني فيها قا�ساة، واحد 
من املحكمة العليا وواحد من جمل�س الدولة، 
عن  وممثل  املحا�سبة،   جمل�س  من  وقا�ٍس 
حالة  ويف  املالية،  وزارة  عن  واآخر  ال�سلطة، 
للحملة  املمنوحة  الهبات  يف  فائ�س  وجود 
هذا  يحول  احلزب  اأو  للمر�سح  النتخابية 

الفائ�س للخزينة العمومية.
 

عبد ال�سالم قرمي�ض
نرف�ض التعليق يف الوقت احلايل

عبد  الوطني  البناء  حركة  رئي�س  نائب  اأكد 
الوطني  البناء  حركة  اأن  قرمي�س  ال�سالم 
قانون  م�رشوع  وثيقة  الآن  حلد  تتلق   مل 
 ، ر�سمية  جهة  اأي  من  اجلديد  النتخابات 
راف�سا التعليق على ما ت�سمنته بنود امل�رشوع 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي التي تداولتها 

اأم�سية الأحد.
الوطني  البناء  حركة  رئي�س  نائب  رف�س 
به  خ�س  ت�رشيح  يف  قرمي�س  ال�سالم  عبد 
قانون  م�رشوع  على  التعليق  »الو�سط«  جريدة 
التعليق  نرف�س  قائال:«  اجلديد،  النتخابات 
على فحوى هذه الت�رشيبات لأنها ل ترقى اإىل 
مع  نتعامل  نحن  و�سحيحة،  ر�سمية  تكون  اأن 
الرئا�سة، وحلد الأن مل نتلق اأي وثيقة ر�سمية 

من اجلهة املخولة لذلك«.
و�سدد نائب رئي�س حركة حم�س يف ت�رشيحات 
النتخابات  اأن  قانون  »للو�سط«  �سابقة 
الرئي�س  د�ستور  مرجعتيه  املا�سي  كانت 
يحمل  الذي  بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سابق 
العديد العيوب و الفراغات قانونية، اأين  اأ�س�س 

حيت  الولئية  القائمة  كر�س  و  الفا�سد  للمال 
بيع  الف�ساد  من خالل  اأ�سبح م�سدرها املال 

القوائم.
قرمي�س:«  قانون  ال�سالم  عبد  قال   و 
النتخابات  اأعطى لأحزاب املوالة الأف�سلية 
يف الرت�سح، حيث بع�س املواد تعطي الأف�سلية 
قانون  الأحزاب،  لهذه  ر�سوة  مبثابة  هي  و 
فرز  و حم�سلة  الكوطة  نظام  كر�س  الأحزاب 
قاعدة حكم مفربكة،  و اأحزاب  �سيا�سية  تت�سم 
على  ن�سدد  هنا  و  املايل،  الف�ساد  و  بالتزوير 
النتخابات  اجلديد  القانون  يكون  اأن  �رشورة 
تكون  اأن  يجب  و   ، اجلديد  م�سار  يعك�س 
اجلديدة  واحلراك  اجلزائر  هي  مرجعيته 

ال�سعبي و النتخابات ،
يف حني �سدد املتحدث :« على �رشورة التخل�س 
الأف�سلية  اأعطت  التي  ال�سابقة  من املرجعية 
لالأحزاب و التي رف�سها ال�سعب اجلزائري يف 
اإعطاء  الكفاءة  �رشورة  و   ، بو�سوح  ال�ساحة  
النزيهة حماية �سوت املواطن  ، و حذف اأي 
الإدارة  مع  ف�سل   ، للتزوير  تفتح جمال  ثغرة 
تكون  حتى  النتخابية،   العملية  عن  نهائيا 
انتخابات نظيفة تعرب عن الإرادة ال�سعبية،  و 

جمال�س حتظى بالقبول ال�سعبي. »
 
 

عبد القادر �سماري
ننتظر  االإفراج عن الوثيقة من اجلهة 

الر�سمية

رف�س رئي�س جمل�س ال�سورى حلركة حم�س عبد 
التعليق  »للو�سط«  ت�رشيح  يف  �سماري  القادر 
على م�رشوع قانون النتخابات اجلديد، موؤكدا 
اأن احلركة مل تتلق ن�س امل�رشوع من قبل جهة 

ر�سمية.
و لفت رئي�س جمل�س �سورى حم�س عبد القادر 
�سماري يف ت�رشيح خ�س به جريدة »الو�سط« اأن 
حركة حم�س مل تتلقى حلد الآن وثيقة م�رشوع 
اجلمهورية،  رئا�سة  قبل  من  الد�ستوري  التعديل 
قائال :« مل نتلق الوثيقة من اأي جهة ر�سمية، و ل 
اأ�ستطيع التعليق على البنود التي ت�سمنتها  لأنها 

ل ترقى اإىل اأن تكون ر�سمية و�سحيحة
نتنظر  الإفراج   »: �سماري  القادر  عبد  قال  و 
هي  اللجنة  و  الر�سمية  اجلهة  من  الوثيقة  عن 
املكلفة باإعداد قانون النتخابات ، و حني نطلع 
لنا حديث ، خا�سة فيما يتعلق  عليها  ف�سيكون 
املواطن  �سوت  حماية  و  النتخابات  بنزاهة 
ملراقبة  امل�ستقلة  لل�سلطة  اجليد  الأداء  يف  ،و 

النتخابات  ».
يف  �سماري  القادر  عبد  ثمن  اأخرى،  جهة  من 
الأحزاب  اإ�رشاك  خطوة  �سابقة  ت�رشيحات 
قانون  م�رشوع  مناق�سة  يف  ال�سيا�سية 
النتخابات، اأين وجه رئي�س اجلمهورية تعليمات 
بتوزيع  النتخابات  قانون  م�رشوع  اإعداد  للجنة 
ال�سيا�سية  الأحزاب  على  امل�رشوع  م�سودة 

للم�ساركة لإثرائها قبل �سياغتها النهائية.
و قال �سماري :« نتوقع اأن العديد  من املحاور 

لالنتخابات  �سيم�سها  اجلديد  القانون  يف 
التعديل ، و نتمنى اأن  يكون م�رشوع القانون يف 
م�ستوى تطلعات ال�سعب ، بدورها حركة حم�س 
�ستقدم  القرتاحات التي تراها �سامنة لنزاهة 
النتخابات و متكني املواطن من  اأداء حقه �سواء 
النتخابي،  �سوته  حماية  ناحية  من  اأو  بالإدلء 
لذلك  الأوىل  بامل�ساورات والبادرة  و  نطالب 
النتخابات  ورزنامة  قانون  حول  احلوار  جدية 
ت�سكيلة  ومراجعة  الفاعلة  ال�سيا�سية  القوى  مع 
ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لتنظيم النتخابات، و 
مل ل الذهاب اإىل لقاءات مو�سعة حتى ن�سل اإىل 
الإقليمي و  و  الو�سع املحلي  لأن  اإجماع وطني 
الدويل يتطلب  اأن  تكون هناك حا�سنة  �سعبية 
للم�سار ال�سيا�سي القادم ، وطاملا رافعنا للحوار 
اجلاد و التوافقي ، ون�سدد اأن  قانون النتخابات 
هو الذي  �سيوؤكد على املادة 7 و 8 التي جاءت 
هي  الأمة  اأن  توؤكد  التي  هي  و  الد�ستور  يف 
اإل  يكون  ل  هذا  و   ، �سلطة  لأي  الأول  املرجع 
مب�ساورات و حوار مو�سع ، حوار بناء و هادف و 
جاد ،تنتج عنه �سلوكيات و قوانني يتوافق عليها 
ومراجعة  الفاعلة  ال�سيا�سية  القوى  اجلميع مع 
لتنظيم  امل�ستقلة  الوطنية  ال�سلطة  ت�سكيلة 

النتخابات«
 

جياليل �سفيان
اطلعت على بع�ض بنود امل�سروع من 

الفاي�سبوك

اأكد رئي�س حزب اجليل اجلديد جياليل �سفيان 
يف ت�رشيح خ�س به جريدة »الو�سط«  اأن حزبه 
مل يتلق  م�رشوع قانون النتخابات اجلديد من 
اجلهات الر�سمية، لفتا اأنه اأطلع على بع�س بنود 
التي  التوا�سل الجتماعي  امل�رشوع عرب مواقع 

تداولتها اأم�سية الأحد.
 

حممد بو�سياف
ر�سم اآليات ا�ستقاللية �سلطة تنظيم 

ومراقبة االنتخابات
 

اأكد املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف اأن قانون 
ا�ستقاللية  اآليات  ر�سم  اجلديد  النتخابات 
حيث  من  النتخابات  ومراقبة  تنظيم  �سلطة 
بعيدا  التنظيم  و�سلطة  املالية  ال�ستقاللية 
التي  النزاعات  يف  الق�ساء  وحتكيم  الدارة  عن 
م�سريا  املراقبني،  اعتماد  وكذلك  حتدث،  قد 
التي  ال�ساعات  على  رد  النتخابات  قانون  اأن 
اجلامعيني من خو�س  �سيحرم غري  باأنه  روجت 

اأين اعتربها منافية ل�رشط  معركة النتخابات، 
مرتكزات  وهي  واملناف�سة  والتعددية  احلرية 

جناح العملية ال�سيا�سية
يف  بو�سياف  حممد  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
اأن   م�رشوع  ت�رشيح خ�س به جريدة »الو�سط« 
ال�ستجابة  على  حر�س  النتخابات  قانون 
يف  ال�سعب  اإرادة  جت�سيد  يف  احلراك  ملطالب 
 ،2016 الد�ستور  من   8 واملادة   7 املادة  تطبيق 
من خالل العتماد على القوائم املفتوحة والتي 
بعيدا  حرية  بكل  ممثليه  انتقاء  للمواطن  ميكن 

عن فر�س الحزاب لأ�سماء ل يقبلها
و يف ال�سياق ذاته، اأكد حممد بو�سياف اأن ت�سمن 
حدود  يف  ال�سباب  فئتي  على  الرت�سح  قوائم 
نوعية  نقلة  هي  منا�سفة  الن�سوية  والفئة  الثلث 
املجتمع  طبيعة  باعتبار  ال�سيا�سية  العملية  يف 
اجلزائري الذي ت�سكل فيه هاتان الفئتان الن�سب 

معتربة.
واأبرز املتحدث اأن القانون اجلديد لالإنتخابات 
احلا�سل  الداري  التق�سيم  العتبار  بعني  اأخذ 
انتخابية  كدائرة  الولية  تق�سيم  امكانية  واقرتح 
اىل ن�سفني حت�سبا لذلك، كما اخذ بعني العتبار 
الكثافة ال�سكانية على م�ستوى البلديات وامكانية 
فر�سة  لإعطاء  الن�سف  من  اأكرث  اىل  تق�سيمها 

اأكرب للطاقات الجتماعية اجلديدة.
 

خل�سر بن خالف
القائمة املفتوحة حتتاج اإىل م�ستوى 

ثقايف ووقت للفرز

اأو�سح النائب الربملاين عن جبهة العدالة والتنمية 
خل�رش بن خالف اأن حزبه مل يتح�سل على اأي 
النتخابات  قانون  بخ�سو�س  ر�سمية  وثيقة 
اأن اجلبهة  موؤكدا  اجلديد من اجلهات املعنية، 
حني  اقرتاحاتها  وتقدم  الوثيقة  على  �ستعلق 
اجلهات  من  النتخابات  قانون  م�سودة  تتلقى 

الر�سمية.
العدالة  جبهة  عن  الربملاين  النائب  وحتفظ 
والتنمية خل�رش بن خالف يف ت�رشيح »للو�سط« 
قانون  م�رشوع  م�سودة  ت�سمنته  ما  بخ�سو�س 
على  العتماد  حول  املتداولة  النتخابات 
لفتا  الن�سبي،  والقرتاع  املفتوحة  القائمة 
لديها  دول  جربته  القرتاع  من  النمط  هذا  اأن 
الفرز عرب  يتم  كبرية حيث  انتخابية غري  قوائم 

مرحلتني.
القائمة  على  خالف  بن  خل�رش   واأعاب 
املفتوحة، م�سريا اأنها حتتاج اإىل م�ستوى ثقايف 

ووقت للفرز، مما يفتح املجال للتزوير.
يف  واملراأة  الرجل  بني  املنا�سفة  وبخ�سو�س 
طبيعة  خالف:«  بن  خل�رش  قال  الرت�سيحات، 
بني  باملنا�سفة  ت�سمح  ل  اجلزائري  املجتمع 
كانت  حينما  الرت�سيحات،  يف  املراأة  و  الرجل 
كنا  باملئة   30 الرت�سيحات  يف  املراأة  ن�سبة 
الفكرة  اأ�سحاب  اأن  نتمنى   ، كبرية  جند م�ساكل 
تطالب  كما  املرياث  يف  للمنا�سفة  ميهدون  ل 
يف  هو  احلل  اأن  نوؤكد  نخن  اجلهات،  بع�س  به 

القائمة الوطنية للن�ساء و ال�سباب«.
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التقرير ال�سنوي لـ »هيومن رايت�ش ووت�ش«  

املغرب يتبع خطط قمع ممنهجة �سد ال�سحراويني
�سدر التقرير ال�سنوي العاملي للمنظمة لـ 2021 الذي يعك�ش العمل اال�ستق�سائي ملوظفي » هيومن 

رايت�ش ووت�ش » يف 2020، من خالل ال�سراكة الوثيقة مع ن�سطاء حقوق االإن�سان يف 100 دولة مبا فيهم 
ن�سطاء من مملكة املغرب.

�ش.زكرياء

حمالت  توا�صل  اىل  التقرير  خل�ص 
ال�صلطات  قبل  من  املمنهجة  القمع 
ال�صحراويني  الن�صطاء  �صد  املغربية 
التوا�صل  و�صائل  على  املعلقني  و 
وال�صحفيني  الفنانني،  االجتماعي، 
النظام  ينتقدون  الذين  املغاربة، 

امللكي.
ا�صتغالل  املخزن  ا�صتمرار  مع 
املعار�صني  قمع  يف  اجلنائي  القانون 
و  االحتجاز  قواعد  احرتام  عدم  من 
اال�صتجواب، وانتهاك احلريات العامة 

و عرقلة عمل اجلمعيات احلقوقية.

وفقا  املنظمة  تقرير  ك�صف   حيث 
االإن�صان،  حلقوق  املغربية  للجمعية 
ما  جانفي،  يف  حظرت  ال�صلطات  اأن 
واحتجاجات  اجتماعا   13 يقل عن  ال 
التي  العامة  املنا�صبات  من  وغريها 
اأو  املعار�صة  جماعات  اإليها  دعت 
كما  البالد،  اأنحاء  االأحزاب يف جميع 
اعتقالت ن�صطاء و�صحفيني م�صتقلني، 
بتهم  و�صجنهم   ، حماكمتهم  مت  و 
االأخرية،  ال�صنوات  يف  فيها  م�صكوك 
ذات  املحاكمات  هذه  التقرير  اعترب 
ت�صمن  مل  اأنها  اأو  �صيا�صية  دوافع 
جلميع  الواجبة  القانونية  االإجراءات 

االأطراف.
وقد ندد ح�صب التقرير 110  �صحافيا 

تابعة  اإخبارية  مواقع  بقيام  مغربي، 
�صد  معلومات  للمخزن  بن�رش 
والفنانني  والن�صطاء  ال�صحفيني 
ال�صلطات  ينتقدون  الذين  املغاربة 
وال�صجالت  جن�صية،  اأ�رشطة  منها 
من  ولقطات  واملمتلكات،  امل�رشفية 
ومزاعم  خا�صة،  اإلكرتونية  حمادثات 
تهديدات  )اأو  جن�صية  عالقات  حول 
رفقاء  وهويات  عنها(،  بالك�صف 
الذاتية،  ال�صرية  وتفا�صيل  الغرفة، 
اإىل طفولتهم،  يف بع�ص االأحيان تعود 
كاملة مع معلومات عن والدي االأفراد 

امل�صتهدفني.
بني �صبتمرب 2019 ويناير 2020 فقط، 
اعتقلت ال�صلطات وحاكمت ما ال يقل 

طالب  اأو  فنانني،  اأو  ن�صطاء،   10 عن 
بتهم مثل »االإخالل باالحرتام الواجب 
مبوؤ�ص�صات  الت�صهري  و »  للملك« 
عموميني«،  موظفني  و«اإهانة  الدولة« 
الرتابية  »الوحدة  على  »التحري�ص« 
ادعائها  اإىل  اإ�صارة  يف  للمغرب«، 

ال�صيادة على بال�صحراء الغربية.
ال�صحراوية،  الق�صية  بخ�صو�ص  اأما 
رف�ص  ا�صتمرار  املنظمة  ا�صتغربت 
امل�صري  تقرير  ا�صتفتاء  املخزن 
لل�صحراويني الذي اتفق عليه اأطراف 
النار  اإطالق  وقف  �صياق  يف  النزاع 

بو�صاطة االأمم املتحدة يف 1991.
 و ر�صد موظفو املنظمة منع ال�صلطات 
املغربية ب�صكل منهجي التجمعات يف 

حلق  امل�صاندة  الغربية  ال�صحراء 
امل�صري،  تقرير  يف  ال�صحراويني 
املنظمات  بع�ص  عمل  وعرقلت 
احلقوقية املحلية غري احلكومية، مبا 
يف ذلك عن طريق منعها من الت�صجيل 
�رشب  االأحيان  بع�ص  ويف  القانوين، 
الن�صطاء وال�صحفيني اأثناء احتجازهم 

ويف ال�صوارع.
اأجهزة  لقيام  اأمثلة  التقرير  ذكر  و 

االأمن املغربية على انتزاع اعرتافات 
حتت التعذيب من ن�صطاء �صحراويني 

الإدانتهم يف حماكمات �صورية.
ملف  على  ال�صوء  التقرير  �صلط  كما 
حقوق املراأة و الطفل باملغرب، فقد 
لتزويج  خا�ص  اذن  األف   40 منح  مت 
 18 و   15 بني  اأعمارهن  ترتاوح  فتيات 
الق�صائية  يف  الهيئات  قبل  من  عاما 

. 2018

االعالمي واملحلل زين العابدين بوع�سة

اجلزائر وفقت يف اإدارة اأزمة فريو�س كورونا ات�ساليا
اعترب ال�صحفي بالتلفزيون اجلزائري 
اجلزائر  اأن  بوع�صة  العابدين  زين 
وفقت يف اإدارة اأزمة فريو�ص كورونا 
م�صيدا  االت�صالية،  الناحية  من 
ال�صحة من خالل  وزارة  مبجهودات 
والتح�صي�صية  التوعوية  احلمالت 
التي قامت عن طريق و�صائل االإعالم 
حتت  و�صعت  التي  االت�صال  وخاليا 

ت�رشف املواطنني. 
»اأنه  بوع�صة:  العابدين  زين  وقال 
دائرة  تو�صعت  الوباء  ا�صتفحال  بعد 

مب�صداقية  م�صت  التي  االإ�صاعات 
املعلومات، اأين �صدر بيان من وزارة 
و�صائل  كافة  فيه  تدعو  االت�صال 
اختالفها  على  الوطنية  االإعالم 
املعلومات  بن�رش  وااللتزام  التقيد 
وزارة  من  الوباء  بتطور  املتعلقة 
العلمية ملتابعة  اللجنة  ومن  ال�صحة 
وذلك  كورونا،  فريو�ص  ور�صد 
للق�صاء على اال�صاعات واملعلومات 
خمتلف  تداولتها  التي  املغلوطة 
الو�صائل االإعالمية ومواقع التوا�صل 

االجتماعي«.
يف  كورونا  لقاح  تاأخر  وبخو�ص 
يف  مربجما  كان  بعدما  اجلزائر 
الفاحت من جانفي العام اجلاري اأ�صار 
وا�صحة  غري  االأمور  اأن  املتحدث 
حلد االأن مبا اأن اجلهات الو�صية مل 
 500 و�صول  انتظار  يف  بعد،  ت�رشح 
اآالف جرعة لقاح كورونا من ال�صني 

ورو�صيا. 
اقتناء  اأن  املتحدث  ذات  واأ�صاف 
الأنه  ال�صهل  باالأمر  لي�ص  اللقاح 

واإجراءات �صارمة  اإمكانيات  يتطلب 
اللقاح،  اأخذ  الأولويات  وحتديد 
تقوم  املعنية  امل�صالح  فاإن  ولهذا 
اآالف   3 اإعداد  من خالل  بالتح�صري 
طبية  طواقم  وتكوين  للتلقيح  مركز 

على حد قوله.
�صابقة  ت�رشيحات  يف  فورار  بدوره 
�صتجرب  اجلزائر  اأن  قال  قد  كان 
اأثبتت  التي  املمكنة  اللقاحات  كل 

جناعتها.
فاطمة الزهراء حميدا�ش

وزير التعليم العايل

القطاع  بحاجة لتوظيف الذكاء اال�سطناعي
الرقمي  التحول  اأمام  العقبات  •        تذليل 

العايل  التعليم  وزير  قال 
بن  الباقي  العلمي،عبد  والبحث 
زيان، اأم�ص،  اإن القطاع يفكر بو�صع 
اال�صطناعي،  الذكاء  اإ�صرتاتيجية 
لتعزيز القدرات اجلزائرية يف جمال 
التعليم والتكوين والتدريب والبحث.

واأكد بن زيان خالل اإ�رشافه على يوم 
درا�صي حول الذكاء اال�صطناعي، اأن 
هذه االإ�صرتاتيجية القطاعية تهدف 
اإىل  املقبلة،  ال�صنوات  مدى  على 
ا�صتحداث بنية ت�صمح بتعزيز االأداء 
ال�صماح  ق�صد  جماالت،  جميع  يف 
االقت�صادي،  بالتطوير  لبالدنا 

من  اال�صطناعي  الذكاء  باعتبار 
التحول  اأمام  العقبات  تذليل  �صاأنه 
اأن  باملنا�صبة  م�صريا  الرقمي، 
درا�صات  عرب  �صيكون  ت�صميمه 
معمقة، من منطلق اأن القطاع �صيقوم 
واملراحل  التطورات  كل  مبتابعة 
اال�صطناعي،  الذكاء  جمال  يف 
املن�صق،  النهج  اإتباع  �صمان  الأجل 
لبناء قدرات  االإمكانيات  كل  بتوفري 
املادي  الدعم  وتوفري  الباحثني 
اجلديد  الواقع  الأن  لدجمهم،  لهم 
يتطلب زيادة الذكاء الب�رشي بالذكاء 

اال�صطناعي.

للذكاء  املوؤ�ص�صات  م�صايرة 
اال�صطناعي »حتدي مهم«

و�صدد وزير التعليم العايل، يف نف�ص 
ال�صياق، على �رشورة توحيد اجلهود 
للتحكم  اأداة  االإ�صرتاتيجية  جلعل 
اأنه  مو�صحا  املعرفة،  اقت�صاد  يف 
االإ�صهام  اللقاء  هذا  من  ينتظر 
القطاع،  ملتطلبات  اال�صتجابة  يف 
جزائريني  باحثني  جهود  لتثمني 
لالإ�صرتاتيجية  الفعلي  التج�صيد  يف 
اال�صطناعي،  الذكاء  يف  املتمثلة 
ال�صنوات  خالل  تهدف  والتي 
ت�صمح  بنية  ا�صتحداث  اإىل  املقبلة 

املجاالت،  هذه  يف  االأداء  بتعزيز 
بالتطوير  لبالدنا  ال�صماح  ق�صد 
ال�صدد  نف�ص  يف  االقت�صادي،الفتا 
لتنويع  برنامج  ت�صطري  مت  قد  اأنه 
التميز  من  الباحثني  البحث ومتكني 
املادي  الدعم  وتوفري  العلمي 
دجمهم  اأجل  من  ال�صباب،  للباحثني 
يف التنمية واالبتكار، باعتبار الذكاء 
يتحدثها  لغة  اأ�صبح  اال�صطناعي 
يف  ال�رشوع  يجب  وبالتايل  اجلميع، 
حت�صري هذا التحدي وكيفية م�صايرة 

املوؤ�ص�صات لهذا املجال.
 مرمي خمي�سة

جمل�ص  ا�صتئناف  حمكمة  اأجلت   
ق�صاء اجلزائر االثنني  وللمرة الثانية 
على التوايل  فتح ق�صية مدير جممع 
اني�ص  املدعو  مقدم  حممد  النهار 
ت�صجيل  ت�رشيب  بخ�صو�ص  رحماين 
املخابرات  بجهاز  للعقيد  �صوتي 
الفاحت  تاريخ  اإ�صماعيل  اىل  املدعو 

من فيفري القادم
ويتابع  املدعو اأني�ص رحماين 
العقابية  باملوؤ�ص�صة  يتواجد  الذي 
هذه  يف  تيبازة  والية  بالقليعة 
هيئة  اإهانة  منها  تهم  الق�صية  بعدة 
اخلا�صة  باحلياة  وامل�صا�ص  نظامية 

ت�صجيل  ت�رشيب  نتيجة  لالأ�صخا�ص 
بجهاز  هاتفي  للعقيد  �صوتي 
عرب  اإ�صماعيل  املدعو  املخابرات 

قناة النهار
قد  راي�ص  مراد  بئر  حمكمة  وكانت 
ادانت اني�ص رحماين يف جل�صة علنية 
بتاريخ 15 نوفمرب الفارط  بـعقوبة  5 
�صنوات حب�صا نافذا  و100 األف دينار 
ا�صئتناف  غرامة مالية قبل ان يقرر 
احلكم مبجل�ص ق�صاء اجلزائر الذي 
الق�صية  هذه  تاأجيل  قرر  بدروه 

ملرتني متتاليتني
باية ع  

جمل�ش ق�ساء اجلزائر العا�سمة

تاأجيل ق�سية اأني�س رحماين 
و العقيد ا�سماعيل  

»فتحي بوعريف« ممثل العمال املهنيني بقطاع الرتبية باملدية 

 اإ�سناد املهام االإدارية للعمال املهنيني جتاوز للقانون
اأكد »فتحي بوعريف« رئي�ص املكتب 
الوالئي لنقابة العمال املهنيني بقطاع 
هيئته  اأن  للو�صط  باملدية  الرتبية 
مديرية  من  حازمة  قرارات  تنتظر 
مهام  اإ�صناد  بخ�صو�ص عملية  الرتبية 
اإدارية للعمال املهنيني وهو ما يتنافى 
وهذا  الوظيفة،  وطبيعة  القانون  مع 
ت�صمن  لبيان  الو�صاية  ت�صليم  بعد 
امل�صائل  عديد  النقطة  لهذه  اإ�صافة 

املتعلقة بال�صلك. 
من  عدد  ت�رشفات  بوعريف  ا�صتنكر 
املديرين الذين يكلفون بع�ص العمال 
اإعفائهم  مع  اإدارية  مبهام  املهنيني 
مما   ، االأ�صلية  مهامهم  اأداء  من 

ينجم عنه زيادة حجم املهام املوكلة 
التي  املمار�صات  لزمالئهم،وهي 
تخالف كل الن�صو�ص القانونية كما جاء 
 07/308 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  يف 
االأعوان  توظيف  كيفيات  يحدد  الذي 
وواجباتهم  وحقوقهم  املتعاقدين 
والعنا�رش امل�صكلة لرواتبهم والقواعد 
املتعلقة بت�صيريهم يف هذا ال�صاأن ، ما 
توقف  وا�صحة  تعليمة  ح�صبه  يتطلب 
مثل هذه التجاوزات التي توؤثر ب�صكل 
للموؤ�ص�صات  العام  ال�صري  على  �صلبي 
الرتبية  مديرة  بان  مفيدا  الرتبوية، 
هذا  اأحقية  على  اأكدت  قد  كانت 
املطلب من بني املطالب املطروحة 

خالل اللقاء التن�صيقي االخري م�صريا 
اإىل اأنها وعدت بحلول يف هذا ال�صاأن، 
الذي  اال�صتعجايل  البيان  بعد  خا�صة 
اال�صتثنائي  املدر�صي  الدخول  اتبع 
هذا العام الذي اكدت من خالله هذه 
ب�صحة  اال�صتهتار  رف�ص  عن  النقابة 
توفري  و�رشورة   ، الرتبوية  االأ�رشة 
اىل  ا�صافة  للعمل،  الالزمة  ال�رشوط 
فيما  الكبرية  بالتالعبات  التنديد 
اخلا�صة  التحويالت  ملف  يخ�ص 
بالعمال املهنيني مع االإ�رشاع يف �صب 
جميع امل�صتحقات واملخلفات املالية 
لهذه الفئة، ا�صافة اىل اأهمية اإ�رشاك 
معاجلة  يف  االجتماعي  ال�رشيك 

ذات  ت�صمن  كما  املودعة،  الطلبات 
البيان عدم الر�صى عن ما يتم توفريه 
من و�صائل النظافة والتعقيم اخلا�صة 
يف  وانعدامها  ال�صحي  بالربوتوكول 
على  امل�صايقة  املوؤ�ص�صات،  بع�ص 
بع�ص  طرف  من  النقابي  العمل 
رئي�ص  لنا  اكده  ما  وهو  املديرين، 
املكتب الوالئي الذي او�صح يف ختام 
النقابية  هيئته  ان هدف  على  حديثه 
العمال  جانب  اإىل  الوقوف  يبقى 
مهامهم  تاأدية  اأجل  من  املهنيني 
على اأح�صن وجه دعما لقطاع الرتبية 

والتعليم يف البالد. 
ر. بوخدميي 

مدير املركز اجلامعي بتيبازة 

فتح تخ�س�سات يف االإمداد، 
االقت�ساد البحري و اقت�ساد املوانئ

املركز  مدير  يون�صي  حممد  عقد 
مر�صلي  اهلل  عبد  مر�صلي  اجلامعي 
فيها  اأبرز  �صحفية  ندوة  بتيبازة 
اخلطوط العري�صة لتوجه املركز يف 
ا�صتعر�ص  حيث  القادمة،  املرحلة 
اأهم  التحديات  يون�صي  الدكتور 
اإىل  لرتقيته  املركز  يواجهها  التي 
تخ�ص�صات جديدة  فتح  من  جامعة 
،و الرتكيز على جودة التعليم العايل 
،و كذا رفع م�صتوى البحث العلمي، 
ا�صتحداث  �صيتم  اأنه  �رشح  حيث 
لي�صل  احلياة  و  العلوم  بكلية  خمرب 
خمرب  و   7 اإىل  املخابر  عدد 
االأثرية  و  التاريخية  للدرا�صات 
املغمورة،اإن�صاء  االآثار  لدرا�صة 
االقت�صاد  كلية  من  كل  يف  جملتني 
و كلية احلقوق،اإ�صافة اإىل جملة يف 
االأ�صتاذة  ت�صجيع  مع  االآداب،  كلية 
بحوثهم  ن�رش  على  الباحثني  و 
الدولية املحكمة  العلمية  املجالت 
املو�صم  هذا  يف  افتتاح  �صيتم  كما 
و  للغات  املكثف  للتعليم  مركز 
لتوفر  نظرا  نف�صية  معاجلة  مركز 
اأ�صاتذة متخ�ص�صني و جمموعة من 
اخلرباء يف جمال العلوم االإن�صانية و 

االإن�صانية .
اجلامعي  املركز  �صيجري  هذا  و 

جمموعة من االتفاقيات مع خمتلف 
الثقافية،  ال�صياحية،  القطاعات 
النظري  اجلانب  لتواأمة  الفالحية، 
امل�صار  يف  التطبيقي  اجلانب  مع 
ال�صتغالل  و  الطلبة  لدى  الدرا�صي 

مقدرات الوالية  و تثمينها.
اإىل  م�صاريع  عدة  املركز  �صيقدم  و 
تخ�ص�صات  لفتح  الو�صية  الوزارة 
و  االقت�صادية  التحديات  تواكب 
والية  التي  �صتواجهها  االجتماعية 
�صل�صلة  يف  تخ�ص�صات  منها  تيبازة 
و  البحري  االقت�صاد  االإمداد، 
املورد  لتكوين  املوانئ،  اقت�صاد 
ميناء  اىل  �صيوجه  الذي  الب�رشي 

�رش�صال بعد اكتمال امل�رشوع .
بعد،  عن  التعليم  بخ�صو�ص  اأما 
ب�صدد  املركز  اأن  يون�صي  �رشح 
و  البيانات  جلمع  مركز  اإن�صاء 
احلرم  داخل  االآيل  لالإعالم  قاعة 
اجلامعي، �صتمكن الطلبة من الولوج 
اإىل املقررات الدرا�صية عرب اأر�صية 
االجتاه  تعزيز  مع  باملوقع،  رقمية 
نحو احلوكمة االإلكرتونية من خالل 
االإدارية  املعامالت  كل  اإجراء 
ب�صفر  الكرتونيا  االأ�صاتذة  و  للطلبة 

ورقة. 
�ش.زكرياء
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مبنا�سبة  �سنقريحة,  الفريق  واأو�سح 
تكتيكي  مترين  تنفيذ  على  اإ�رشافه 
بالذخرية احلية بعنوان »احلزم 2021«, 
اىل  زيارته  من  الثاين  اليوم  خالل 
باأن  بب�سار,  الثالثة  الع�سكرية  الناحية 
بتاريخها  العظيمة  القوية,  »اجلزائر 

وجغرافيتها, ت�ستحق من جي�سها باأن 
يكون دوما يف م�ستوى هذه الرهانات 
اأن  وت�ستحق  بقوة,  اليوم  املطروحة 
�سيدة  حرة,  الدهر,  اأبد  اإىل  تبقى 

وع�سية على اأعداء الأم�س واليوم«.
وقال خماطبا اأفراد الوحدات املنفذة 
ل�رشف عظيم  فاإنه  :«وعليه,  للتمرين 
للجي�س الوطني ال�سعبي, �سليل جي�س 

اإىل  يرتقي,  اأن  الوطني,  التحرير 
ال�سهداء,  لعهد  احلافظني  م�ساف 
واأن ي�سمو اإىل ما يفر�سه عليه واجبه 
الوطني, ومتليه عليه م�سوؤولية الدفاع 
وتاأمني موجبات وحدته,  الوطن,  عن 
وحفظ خرياته و�سون �سيادته, وحرية 
غري  الظروف  ظل  يف  ل�سيما  قراره, 
منطقتنا  ت�سهدها  التي  امل�ستقرة 

الإقليمية«.
القوية,  :«فاجلزائر  قائال  وتابع 
وجغرافيتها,  بتاريخها  العظيمة 
يليق  م�ستقبل  اإىل  دوما  واملتطلعة 
بهذا التاريخ وجدير بهذه اجلغرافيا, 
ت�ستحق من جي�سها باأن يكون دوما يف 
املطروحة  الرهانات  هذه  م�ستوى 
اأبد  تبقى  اأن  وت�ستحق  بقوة,  اليوم 
على  وع�سية  �سيدة  حرة,  الدهر, 

اأعداء الأم�س واليوم«.
اأفراد  ويف نهاية التمرين هناأ الفريق 
اجلهود  »على  له,  املنفذة  الوحدات 
وتنفيذ  حت�سري  خالل  املبذولة 
بالذخرية  التكتيكي  التمرين  هذا 
احلية, الذي حقق نتائج جد مر�سية 
مبختلف  الرمايات  دقة  ج�سدتها 

الأ�سلحة, م�سريا اإىل اأن هذه اجلهود 
تنمية  اإىل  وتهدف  �رشورية  جد 
املعارف  وتر�سيخ  القتالية,  اخلربة 
العمل  �سلوكيات  وغر�س  والقدرات, 

اجلماعي املن�سجم واملتكامل«.
قائال:«اإنني  ال�ساأن  هذا  يف  واأو�سح 
اجلهود  باأن  الإميان,  اأ�سد  اأوؤمن 
هذه  مثل  تنفيذ  خالل  نبذلها  التي 
تنمية  �سبيل  يف  التكتيكية,  التمارين 
املعارف  وتر�سيخ  القتالية,  اخلربة 
العمل  �سلوكيات  وغر�س  والقدرات, 
واملتكامل,  املن�سجم  اجلماعي 
الوطني  للجي�س  املعركة  قوام  لدى 
اأ�سبحت ظاهرة  ال�سعبي, هي جهود 
على امليدان ووا�سحة النتائج, �سواء 
العملياتي  التمر�س  درجة  جمال  يف 
التي  القتالية,  اجلاهزية  وم�ستوى 
امل�سلحة  قواتنا  حتوزهما  اأ�سحت 
التطبيق  بفعل  مكوناتها,  بكافة 
ملحتوى  وامليداين  والفعال  الوايف 
برامج التح�سري القتايل, اأو يف جمال 
اأ�سحت  حيث  الإرهاب,  مكافحة 
املجال,  هذا  يف  املحققة  النتائج 

خري �ساهد على ذلك«.

الزيارة  جمريات  وبخ�سو�س 
اأن  اىل  البيان  اأ�سار  والتمرين, 
البداية  يف  ا�ستمع  �سنقريحة  الفريق 
م�سطفى  اللواء  قدمه  عر�س  اإىل 
الع�سكرية  الناحية  قائد  �سماعلي 
قدمه  التمرين  حول  وعر�س  الثالثة, 
قائد القطاع العملياتي جنوبي تندوف 
الذي  التكتيكي  التمرين  ويهدف هذا 
ذات  -ي�سيف  احلية,  بالذخرية  نفذ 
اجلاهزية  »اختبار  اإىل  امل�سدر- 
ف�سال  القطاع,  لوحدات  القتالية 
على  والأركانات  القادة  تدريب  عن 
معارفهم  وتطوير  العمليات,  قيادة 
والتنظيم  والتح�سري  التخطيط  يف 
املعركة  جو  يف  وو�سعهم  والتنفيذ 

احلقيقية«.
اأركان  رئي�س  تابع  الرمي,  ومبيدان 
كثب  عن  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
بها  قامت  التي  القتالية  الأعمال 
التي  بتلك  بدء  املقحمة,  الوحدات 
طائرة  وتتقدمه  الطريان  نفذها 
م�ساركة  اىل  و�سول  ا�ستطالع, 
مبختلف  الربية  القوات  وحدات 

اأ�سنافها.

التمرين  هذا  تنفيذ  ات�سم  وقد 
ب«احرتافية عالية يف جميع املراحل 
عايل  وعملياتي  تكتيكي  ومب�ستوى 
الأعمال  جدية  يعك�س  امل�ستوى 
املنفذة �سواء على م�ستوى التخطيط 
يعك�س  كما  امليداين,  التنفيذ  اأو 
جمال  يف  لالإطارات  العالية  الكفاءة 
الأعمال  خمتلف  واإدارة  تركيب 
الأفراد  وقدرة  ومهارة  القتالية, 
خمتلف  ا�ستعمال  يف  التحكم  على 
والتجهيزات  الأ�سلحة  منظومات 
املو�سوعة يف اخلدمة, وهو ما �ساهم 

يف حتقيق الأهداف امل�سطرة«.
تزويد  مت  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الطائرات املقاتلة بالوقود جوا خالل 
عملية  وهي  التمرين,  هذا  تنفيذ 
اأن  علما  باهر  بنجاح  نفذت  دقيقة 
هذا النوع من العمليات يتطلب الكثري 
من املهارة والإتقان يف تنفيذها, ما 
العالية  الحرتافية  القدرات  يعك�س 
الوطني  اجلي�س  مكونات  ملختلف 
ال�سعبي ويف ختام الزيارة  قام الفريق 
�سنقريحة بتفتي�س خمتلف الوحدات 

التي نفذت هذا التمرين.

اأكد رئي�س اأرك�ن اجلي�س الوطني ال�شعبي ,الفريق ال�شعيد �شنقريحة, اأم�س االثنني, ب�أن 
اجلزائر »القوية بت�ريخه� و جغرافيته�« ت�شتحق من جي�شه� ب�أن يكون دوم� »يف م�شتوى 

الره�ن�ت املطروحة«, ,ح�شب م� اأف�د به  بي�ن لوزارة الدف�ع الوطني.

تنفيذ مترين تكتيكي ب�لذخرية احلية بعنوان »احلزم 2021«

�سنقريحة يوؤكد جاهزية اجلي�ش لكل التحديات
.    اختب�ر اجل�هزية القت�لية لوحدات القط�ع العملي�تي بب�ش�ر

.     رمي نفذه الطريان تتقدمه ط�ئرة ا�شتطالع

رئي�س بلدية �شح�ولة "اأحميدات اأرزقي  لـ"الو�شط":

طريق يربط �سحاولة وخراي�سية وبئر خادم يرى النور قريبا
اأرزقي,  حميدات  �سحاولة  بلدية  رئي�س  اأكد 
مالعب   7 ت�سييد  من  النتهاء  مت  اأنه  اأم�س, 
النطالق  �سارة  الوايل  يعطي  اأن  جوارية, على 
اأن م�رشوع  م�سيفا  الأيام,  قادم  لها يف  الفعلية 
بني  رابط  بطريق  يتعلق  الأفق  يف  يلوح  جديد 

�سحاولة وخراي�سية وبئر خادم.
للو�سط يف  اأرزقي يف ت�رشيح  اأحميدات  ك�سف 
بالبلدية   حديثه عن جديد امل�ساريع امل�سطرة 
اأن ميزانية 17 مليار خ�س�ست لقطاع الرتبية يف 
اإطار عملية تهيئة املدار�س مبختلف مراحلها 
بداية بتهيئة الأق�سام والتدفئة املركزية واإعادة 
حديثة  تقنيات  وفق  املدار�س  مراح�س  بناء 
اإىل  اإ�سافة  م�ستواها  على  الإنارة  توفري  وكذا 
تهيئة  والهيكلة اخلارجية وكذا  ال�ساحات  طالء 
اأبواب الأق�سام والنوافذ, وقد مت اإجناز  وتغيري 
يقارب  وما  املنطلقة  امل�ساريع  من   %90 نحو 

بجانب  يتعلق  وفيما  الأخرى,  من   %60 اإىل   40
على  الق�ساء  م�رشوع  هناك  العمومية  الإنارة 
الإنارة التقليدية وحتويلها اإىل م�سابيح الإ�ساءة, 
م�سريا ان امل�رشوع م�س عدة طرق منها دويرة, 
325, ولد باحلاج , وما يقارب 5 اأحوا�س م�سنفة 
�سمن مناطق الظل, اأما امل�رشوع الثاين فيخ�س 
القطار  بابا علي, وي�سم طريق حمطة  منطقة 
الرابط بني بابا علي وبئر توتة, وطريق اإجتنابي 
اأي�سا, وعن  لبابا علي  لبابا علي و1200 م�سكن 
ي�سم  بلحاج  بولد  املتعلق   الثالث  امل�رشوع 
غطت  وبهذا  �سطايفية,  وحي  الطبيب  حو�س 
امل�ساريع 50 % من التعليمة الوزارية التي حتث 
على اقت�ساد الطاقة  وا�ستعمال تقنية م�سابيح 

الإ�ساءة.
واأ�سار ذات املتحدث  اإىل اأن امل�ساريع املربجمة 
التي مل تنجز, من بينها م�رشوع قنوات ال�رشف 

من  املتلقاة  املواطنني  �سكاوي  بعد  ال�سحي 
�سبكة  واجناز  تهيئة  اإعادة  بخ�سو�س  قبلهم 
املائية  املوارد  مديرية  مع  بالتن�سيق  جديدة, 
 5 مبلغ  له  خ�س�س  حيث  راي�س  مراد  بئر  فرع 
ماليري, اإ�سافة اإىل م�رشوع الطريق الرابط بني 
�سحاولة وخراي�سية وبئر خادم الذي كان متوقفا 
خمتلف  من  الإنتهاء  مت  حيث  �سنوات  خلم�س 

الإجراءات القانونية املتعلقة به.
ويف اخلتام �رشح رئي�س البلدية بخ�سو�س عملية 
تقييم امل�ساريع اأنه  مت عقد اجتماع مع الوايل 
الأربعاء الفارط, مت خالله اقرتاح م�ساريع تعبيد 
املنطلق  امل�ساريع  من  النتهاء  بعد  الأحياء 
فيها من بينها, حي ال�سابال يف ولد بلحاج وبن 
مرجة وعلي بن خوجة على اأن يتم النطالق يف 

الثالثي الثاين من ال�سنة اجلارية.
هن�ء ريب�ح 

الت�شغيل, ال�شكن وال�شحة يف غرفة االنع��س

احتجاج مواطنني من الأغواط  
وقفة  الأغواط  مدينة  �سكان  من  عدد  نظم 
التدخل  ب�رشورة  للمطالبة   , عارمة  احتجاجية 
ال�سخ�سي لرئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
الت�سغيل   , ال�سحة  قطاعات  اإخراج  اأجل  من 

وال�سكن من غرفة النعا�س .
رئا�سة  اإىل  موجه  بيان  يف  املعنيون  وقال 
»الو�سط  يومية  حت�سلت  قد  كانت  اجلمهورية 
لل�سارع جاء  ,اأنهم خرجوهم  » على ن�سخة منه 
التهمي�س  و  والبطالة  بتف�سي  الف�ساد  كتنديد 

و,املح�سوبية ,و�سوء الت�سيري 
وم�ساءلة  رحيل  املطالب  اأبرز  بني  ومن   ,
األت  التى  الأو�ساع  الأول عن  امل�سوؤول املحلي 
اإليها الولية ,حما�سبة م�سوؤويل الوكالة الولئية 
عرب  املحلية  الوكالت  مديري  وجميع  لل�سغل 
اإ�سافة لفتح حتقيق حول عمل  تراب الولئية , 
املفت�سية الولئية للعمل, مع التحقيق يف كيفية 
امل�سوؤول  اأنه  لل�سغل, مبا  الولئي  الفرع  ت�سيري 
الأول عن الن�سداد  و الحتقان وا�سمه املقرون 

باخلروق والتجاوزات يف هذا امللف. 
كيفية  يف  التحقيق  على  املحتجون  �سدد  كما 

حتويل اكرث من 320 بطال من خمتلف الوليات 
مع  يتنافى  الذي  الأمر  وهو  الأغواط,  نحو 
عرب  الو�سية  الوزارة  �سطرتها  التي  التعليمات 
فقد  مت�سل  �سياق  ويف  »الو�سيط« ,  برنامج 
�سدد املحتجون  على �رشورة فتح حتقيق حول 
عمل واأداء اللجنة الولئية املكلفة مبلف جهاز 
عملية  ي�سوب  الذي  املهني والغمو�س  الإدماج 
�رشط  يف  النظر  ن�سيان  اإعادة  دون  الإدماج, 
التع�سفي لل�سن واملحدد بـ »35 �سنة«, املفرو�س 
حكرا على  ولية الأغواط و كذا عامل اخلربة 
املحددة باأكرث من 5 �سنوات يف وظائف ب�سيطة 
,ناهيك عدم اإ�سهار عرو�س العمل �سواءا داخل 
الوكالة الولئية اأو جميع فروعها وملحقها لأكرث 
العادل  بالتوزيع  املطالبة  اىل  ا�سافة  �سنة,  من 
اإىل  الولية.   ملحقات  جميع  على  ملنا�سب 
اإن�ساء  مطلب  الولية  �ساكنة  رفع  فقد  ذلك 
مراكز التكوين فى املجال الطاقوي على غرار 
العيد من الوليات, مع اإعادة النظر يف برنامج 

الو�سيط, ملا يحتويه من الكثري من ال�سوائب. 
مطالب  املحتجون  رفع  فقد  ثانية  جهة  من 

اأبرزها  من  لعل  ال�سكن  بقطاع  تتعلق 
مبا  الأرا�سي  قطع  من  الولية  زيادة  ح�سة 
يتوافق مع الطلب الكبري, نف�س ال�سيء بالن�سبة 
لل�سكن  الجتماعى, )حيث من غري املعقول اأن 
احل�س�س  طلبات  ال�سكن  �سعف  عدد  يتخطى 

املعرو�سة للتوزيع .
يف  يغرق  ال�سحة  قطاع  يبقى  ذلك  جانب  اىل 
جملة من امل�ساكل ب�سبب نق�س  اأطباء ال�سحة 
اجهزة  لت�سغيل  تقنيني  توفري  مع  والإنعا�س, 
I.« الأخرى وبالأخ�س الأجهزة  الأ�سعة وجميع 
RN« , كما ت�سمنت الوقفة مطلب �رشورة فتح 
الأخ�سائيني  احلروق,�رشورة  توجيه  م�سلحة 
الراحة  و�سائل  جميع  توفري  مع  املناوبة  اأثناء 
الت�رشيع يف توزيع �سيارات  ال�سحة  لالأطباء, و 
املتواجدة يف ح�سرية الولية, ناهيك عن فتح 
املناوبات الليلية عرب خمتلف بلديات الأغواط 
جهاز  حول  تو�سيحات  بتقدمي  املطالبة  مع   ,
زيارته  خالل  الوزير  جلبه  ال p.C.R والذي 

لالأغواط.
اأحمد ب�حل�ج

انته�ء درا�ش�ت خط �ش�حة ال�شهداء- �شوف�يل 

عودة خدمة امليرتو يف العا�سمة قريبا
�رشح عمارة جواهرة الرئي�س املدير العام ملوؤ�س�سة 
ميرتو اجلزائر عن انتهاء كامل التح�سريات ملبا�رشة 

ا�ستغالل خطوط املوؤ�س�سة و عودة ن�ساطها.
التلفزيون  موؤ�س�سة  لقاء عرب  املتحدث يف  اأكد  حيث 
اأم�س, اأن املوؤ�س�سة تنتظر ال�سوء الأخ�رش من اللجنة 
الإجراءات  كافة  �سبط  من  النتهاء  مت  و  العلمية 

ال�سحية ل�سمان ال�سري احل�سن للخدمة.
وقد مت تقلي�س طاقة ا�ستيعاب القاطرات للم�سافرين 
ت�ستوعب 1200 م�سافر, يف  كانت  بعدما  الن�سف  اىل 

مدة ق�سوى لنتظار الرحالت ل تتجاوز 5د.
اأما بخ�سو�س تو�سعة �سبكة اخلطوط, �رشح املدير 

بومدين  هواري  مطار  احلرا�س-  خطي  اأ�سغال  اأن 
مرورا ببلدية باب الزوار و خط عني النعجة - براقي 
لزالت متوا�سلة, و اأنه مت النتهاء من درا�سة م�رشوع 
خط �ساحة ال�سهداء- �سوفايل مرورا بباب الواد حيث 

�ستنطلق الأ�سغال قريبا.
مع  �رشاكة  اتفاقية  اإبرام  مت  جواهرة اأنه  قال   وقد 
ميرتو  و�سيانة  ا�ستغالل  اأجل  من  اأجنبي   �رشيك 
الإطار  هذا  يف  و�سيتم  عاملية  مبوا�سفات  اجلزائر 
ل�ستالم  اعدادهم  اجل  من  جزائريني  عمال  تكوين 

مهمة متابعة و�سيانة ميرتو اجلزائر م�ستقبال.
�س.زكري�ء

�شركة من�جم حديد ال�شرق ب�لونزة تب�شة

 
توقيف 05 اإطارات يف ق�سايا ف�ساد

القت�سادية  للفرقة  التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
,واملالية باأمن ولية تب�سة نهاية الأ�سبوع املا�سي من 
ومنح  م�سبوهة  �سفقات  باإبرام  تتعلق  ق�سية  معاجلة 
العمومية  ال�سفقات  جمال  يف  مربرة  غري  امتيازات 
ر�سمية  اإدارية  حمررات  يف  املزور  ا�ستعمال  مع 
فيها  ,تورط  والتع�سف  الوظيفة  ا�ستغالل  واإ�ساءة 
�رشكة  من  لكل  تابعون  وموظفون  �سامون  اإطارات 
العايل  املعهد  وكذا  بالونزة  ال�رشق  حديد  مناجم 
مبا�رشة  اىل  تعود  الق�سية  ,حيثيات  بعنابة  للت�سيري 
نيابية  تعليمة  على  بناء  معمق  الفرقة  لتحقيق  ذات 
مت�سمنة  العوينات  حمكمة  لدى  النيابة  عن  �سادرة 
فتح حتقيق يف احتمال وجود تزوير وا�ستعمال املزور 
يف امتحانات التوظيف اخلا�سة ب�رشكة مناجم حديد 
ا�ستدعاء و�سماع  بناء على ذلك  ,ليتم  بالونزة  ال�رشق 
كل من له عالقة بالق�سية مناإطارات �سامون,واإطارات 
وموظفون تابعون لل�رشكة املعنية ,حيث من خالل ذات 

التوظيف  عملية  يف  تالعبات  التحقيق  ك�سف  وجود 
من خالل اق�ساء اأحد امل�ساركني يف ظروف م�سبوهة 
,ونظرا لذات ال�سبهات التي حتوم يف كيفية الغاء هذا 
عملهم  مبنا�سب  الناجحني  التحاق  وعدم  الأخري, 
القانونية  ال�رشوط  كل  ا�ستيفائهم  رغم  ال�ساعة  حلد 
,تو�سلت جهة التحقيق اإىل اأن التفاقية املربمة  بني 
والتي  بعنابة  للت�سيري  العايل  ,واملعهد  ال�رشكة  ذات 
فاقت قيمتها املالية 800 مليون �سنتيم كانت م�سبوهة 
وممنوحة بطريقة غري �رشعية مما ا�ستدعى التحقيق 
مع اإطارات ذات املعهد, وعليه وبعد ا�ستكمال كافة 
جمريات التحقيق مت تقدمي الأطراف البالغ عددهم 
لكل  تابعون  واإطارات  �سامون  )اإطارات  ا�سخا�س   05
لدى  العدالة  اأمام  املذكورين(  واملعهد  ال�رشكة  من 
حمكمة العوينات التي اأ�سدرت يف حقهم امرا يق�سي 

بالإفراج مع تاأجيل النطق باحلكم.
عزيزي ر�شيد

رئي�س جمعيه التج�ر الط�هر بولنوار  لـ"الو�شط"
الإجراءات  اجلديدة لل�سطب من ال�سجل 

التجاري اإيجابية 
اجلزائريني  للتجار  الوطنيه  اجلمعيه  رئي�س  قال 
اأن  للو�سط  ت�رشيح  يف  بولنوار  الطاهر  واحلرفيني 
قرار اإلغاء الوثيقه اخلا�سه بال�رشائب هو قرار جيد 
واإيجابي للتجار خا�سة اأنهم كانوا يعانون من م�ساكل 
خالل �سحب ال�سجل التجاري  كما �رشحت املديريه 
من  ال�سطب  قرار  من  الهدف  اأن  لل�رشائب  العامه 

تبليغ  هو  اجلبائي  ال�سعيد  على  التجاري  ال�سجل 
بال�سطب  املتعلقه  بالتعديالت  اجلبائيه  امل�سالح 
واأ�سافت  املطلوبه   والوثائق  التجاري  ال�سجل  من 
بعد  اإل  يتم  لن  اجلبائي  امللف  غلق  اأن  املديريه 

تقدمي �سهاده ال�سطب من ال�سجل التجاري
و�ش�م نوي
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ببلدية  الزاوية  �ساكنةحي  يتخبط 
عني  االدارية  باملقاطعة  اينغر 
جملة  يف  مترنا�ست  بوالية  �سالح 
التي  الالمتناهية   امل�ساكل  من 
جتاوزها الزمن ب�سبب غياب ارادة 
املحلية  ال�سلطات  من  حقيقية 

للتكفل بان�سغاالتهم . 
 طالبت جمعية حي الزاوية للتنمية 
لوايل  موجهة  مرا�سلة  يف  باإينغر 
والية مترنا�ست كانت قد حت�سلت 
يومية »الو�سط » على ن�سخة منها 
اأجل  العاجل من  التدخل  ب�رضورة 
التكفل بالنقائ�ص امل�سجلة باحلي 
الداخلية  وزارة  لتعليمة  جت�سيدا 

التهيئة  املحلية  واجلماعات 
 26 بتاريخ  املوؤرخة  العمرانية 
باإعادة  تهتم  التي   2020 فيفري 
ابرز  ،ومن  الظل  مناطق  تاأهيل 
هي   املذكورة  الناحية  ان�سغاالت 
ل�سدود  االعتبار  واإعادة  اإن�ساء 
ووقف زحف الرمل باحلي »افراق 
بالقناة  احلي  ربط  اإعادة  مع   ،«
ال�سغط  ذات  باأنابيب  الرئي�سية 
 ، لل�رضب  ال�ساحلة  للمياه  العايل 
الرابط  الطريق  لتعبيد  ا�سافة 
 ، الزاوية  وحي  اإينغر  دائرة  بني 
وكذا تزويد الطريق املوؤدي للحي 
العزلة  فك  و   ، العمومية  باالإنارة 

عن احلي باإن�ساء جممع �سكني بني 
احلي  دائرء اإينغر.  

املطالب  الئحة  ت�سمنت  كما 
فالحية  م�سالك  اإن�ساء  �رضورة 
موؤد  طرق  وفتح  الب�ساتني  داخل 
برنامج  تخ�سي�ص  و  للمقربة، 
ملكافحة البعو�ص على مدار ال�سنه 
مبركز معاجلة املياه امل�ستعملة ،و 
تزويد احلي باآبار اإرتوازية ، اإ�سافة 
القراآنية  املدر�سة  تزويد  اإىل 
الب�ساتني  تزويد  و  بق�سمني، 
ناهيك   ، الفالحية  بالكهرباء 
كموقف  الزاوية  حي  ت�سجيل  عن 
ن�سيان  ، دون  العمومي  للنقل  تابع 

اأو  ال�سباب  دار  فرع  اإن�ساء  مطلب 
داخل  الريا�سات  متعددة  قاعة 
احلي كذا ملعب جواري ذي طابع 
ع�سبي، مع �سيانة واإعادة االعتبار 
و�سع  و  باحلي  اخلم�ص  للفقارات 
رئي�ص  اأن  ومعلوم  للمياه.  م�سالك 
قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
األزم والة اجلمهورية خالل لقائهم 
االأخري باحلكومة بالنزول للميدان 
و اال�ستماع الن�سغاالت املواطنني 
بتطبيق  بها  التكفل  وال�سعي خلف 
مبداأ ح�سب االأولويات واالإمكانات 

املتاحة .
�أحمد باحلاج 

حول  ال�سكوك   الكثريمن  حتوم 
من  لعدد  م�سبوهة  حتركات  
قطاع  على  املح�سوبة  النقابات 
الرتبية بوالية مترنا�ست احلدودية 
التي  واخلروق  التجاوزات  ب�سبب 
ت�سكل  وباتت  عنها  م�سكوتا  ظل  

عائقا حقيقيا للت�سيري االداري.
اجلمعيات  ممثلي  عديد  دعت 
،اجلهات املعنية  الفاعلة  املحلية 
من  العاجل،  التدخل  ب�رضورة 

النقابات  هيكلة  اإعادة  اأجل 
للو�سع  نظرا  مترنا�ست  بوالية 
البالد  به  متر  الذي  الراهن 
املكاتب  هيكلة  يف  يالحظ  ومما 
الوالئية اأن معظمها ال ي�ستند اإىل 
انعدام  عن  ناهيك  قانونية،  اأطر 
العامة، وعدم  حما�رض اجلمعيات 
ومما   . بها  املوؤ�س�سات  متثيل 
ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  يطرح 
اأن معظم املحا�رض يتم حتريرها  

يف البيوت ، ناهيك عن عدم متثيل 
الت�رضيح حتى  اأو  اجلهات االأمنية 
بعقد جمعية عامة ، ومما يحز يف 
النوع  هذا  مثل  اأن  هوؤالء  نفو�ص 
من النقابات غايتهم ال�سغط على 
م�سالح  لق�ساء  الدولة  موؤ�س�سات 
النقابات  اأن هذه   بدليل   ، خا�سة 
تفتقر اىل التمثيل احلقيقي للعمال 
نظرهم  يف  اأ�سبحت  اأنها  كما   ،
ومما  االإداري  الت�سيري  يف  �رضيك 

ال�ساأن  يف  تدخل  من  اأكرث  الحظه 
عن  غابت  النقابات  اإن  النقابي 
فعلها احلقيقي واملتمثل يف توعية 
التوعية  لقاء  ،وعقد  املوظفني 

للحفاظ على موؤ�س�سات الدولة.
من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
اجلهات املعنية لفتح حتقيق فيما 
بنقابات  بامللف  املهتمون  اأ�سماه 

الت�سوي�ص وامل�سالح ال�سخ�سية .
جناة ،ح 

حا�سي  بني  الرابط  الطريق  بات 
هاج�ص  ي�سكل  وورقلة  م�سعود 
ب�سبب  م�ستعمليه  م�ساجع  يق�ص 
النقائ�ص  حلحلة  يف  اإرادة  غياب 
االأحداث  موجة   . به  امل�سجلة 
التي  العارمة  واالحتجاجات 
الوادي  �سكان  يوميات  �سنعت 
مرور  حوادث  خلفته  ما  اإثر  على 
-حا�سي  الوادي  الوطني  الطريق 
يح�سد   مازال  الذي  م�سعود 
ع�رضات ال�سحايا كما �رضح بع�ص 
بهم  دفع  الذي  ال�سكان،االأمر 
للمطالبة ب�رضورة حتقيق املطلب 
القدمي مل�رضوع اإزدواجية الطريق 
االأ�سغال  وزارة  وعدتهم  كما 
العمومية �سابقا باأنها �ستجد حال 
ملعاناة ال�سكان مع حوادث املرور 
القاتلة التي تت�سبب فيها  �ساحنات 
تعرب  التي  واخلفيف  الثقيل  الوزن 
هذا الطريق مبعدل 8 اآالف مركبة 
اجلنوب  واليات  من  قادمة  يوميا 
 ، م�سعود  حا�سي  باجتاه  ال�رضقي 
حتّقق  ذلك  من  �سيء  ال  اأنه  غري 
حجم  اأمام  الواقع  اأر�ص  على 

املزيد من ال�سحايا ب�سكل يومي
اأحداث  انفجرت  وقد 
االحتجاجات بعد حوادث املرور 
مئات ال�سحايا واالأرامل ب�سطيل، 
حوادث  ي�سرتجعون  جعلهم  حيث 
امل�ستدمية  العاهات  و  القدمية 

من الرجال والن�ساء ب�سبب حوادث 
املرور على هذا الطريق.

مع العلم ان هذا الطريق الوطني 
ب�سكرة  بني  الرابط  �سطره  يف 
حوادث  ي�سهد  م�سعود  وحا�سي 
كبرية ومميتة ب�سبب عدم ازدواجية 
الطريق، االأمر الذي اأخرج �سكان 
لالحتجاج  مرات  عدة  املنطقة 
حيث  مزدوجا،  بجعله  مطالبني 
جتري حاليا االأ�سغال لكنها بوترية 
�سكان  �سهادات  ح�سب  بطيئة 
الطريق  عليها  التي مير  املناطق 
ب�سطيل  وخا�سة   ،3 رقم  الوطني 
وجامعة  واملغري  الطيور  واأم 
�سجلت  ،حيث  تقرت  اإىل  و�سوال 
قرابة  املدنية  احلماية  وحدات 
منها  اأ�سبوع  خالل  تدخال    21
 42 وفاة  وكذا   ، املرور  حوادث 
�سخ�سا يف حوادث مرور متفرقة، 
وح�سب بيان لذات امل�سالح، فاإن 
مكاملات  بعد  جاءت  التدخالت 
املواطنني  طرف  من  اال�ستغاثة 
خمتلف  التدخالت  هذه  و�سملت 
املدنية  احلماية  اأن�سطة  جماالت 
انتظار  منها حوادث املرور. ويف 
ال�سلطات املعنية  تدخل جاد من 
يبقى لزاما على م�ستعملي الطريق 
املزري  الو�سع  معاي�سة  املذكور 

الجل غري م�سمى .
رمي نو�ري 

ي�سكو عدد كبري من املتعاقدين 
الت�سغيل  قبل  ما  عقود  اإطار  يف 
�سب  تاأخر  من  ورقلة  بوالية 
نداء  العمال   وجه  كما  رواتبهم، 
ال�سلطات  مطالبني   ، ا�ستغاثة 
اثر   عنهم  الغنب  رفع  العليا 
�رضف  يف  الكبري   التماطل 
يف  اأوقعهم  ما  وهو  رواتبهم 

�سغط و غ�سب كبري.
امل�سكل  من  املت�رضرون  اأكد 
القائم يف ت�رضيح لهم مع يومية 
مرة  كل  يف  و  باأنهم   « »الو�سط 
الربيد،  مراكز  اإىل  يتجهون 
فارغة،  ح�ساباتهم  يجدون 
ال�سيما اأن هذه الفئة من العاملني 
الوعود  رغم  التهمي�ص   تعاين 
 20 من  اأكرث  منذ  تلقوها  التي 
حلول  جمرد  �سلت  التي  �سنة،و 
ترقيعية، يطلقها امل�سوؤولون عرب 
خمتلف  يف  الرنانة  اخلطابات 
قول  ح�سب  على  املنا�سبات 
جديد  دون  من  العمال   بع�ص 

يح�سن و�سعيتهم.

طالب  مت�سل،   �سياق  ويف 
الذين  اأولئك  خا�سة  املوظفون 
يعيلون اأ�رضا بالتعجيل يف �رضف 
رواتبهم، و دعوا امل�سالح املعنية 
اإىل االلتزام بتاريخ حمدد عو�سا 
التي  املتكررة  التاأجيالت  عن 
توؤثر �سلبا على حياتهم اليومية. 

الت�سغيل  مديرية  جهتها  من 
لوالية ورقلة اأكدت عرب �سفحتها 
التوا�سل  مواقع  على  الر�سمية 
الدائم  حر�سها  االجتماعي  
يف  املثايل  الوقت  �سمان  على 
ال�سهرية  املتابعة  اأوراق  معاجلة 
يف  االأجور  ت�سديد  ثم  من  و 
اآجالها املحددة  يف انتظار ردة 
فعل ايجابية يبقى هوؤالء العمال 
رغم  جمهوال  م�سريا  يواجهون 
تكتلهم عرب جمعيات، وحتت لواء 
اأن مطالبهم  اإال  نقابات عمالية، 
وقفاتهم  رغم  تتحقق  مل 
�سواء  مرة،  كل  يف  االحتجاجية 
اأو  الوطني  امل�ستوى  على 

املحلي.

من �أجل �لتكفل بان�شغاالتهم �لتي جتاوزها �لزمن 

حما�شر حترر يف �ملنازل و بع�شها خارج �لقانون 

يف وقت تلعب فيه �ل�شلطات دور �ملتفرج 

عمال �الإدماج �ملهني بورقلة 

جمعية حي الزاوية باينغر يرا�سلون  وايل والية مترنا�ست

مطالب باإعادة هيكلة نقابات الرتبية بتمرنا�ست 

طريق حا�سي م�سعود  الوادي 
يهدد م�ستعمليه 

تاأخر �سب الرواتب 
يفاقم املعاناة 

مع قرب جتديد �لفروع �لنقابية للموؤ�ش�شة بحا�شي م�شعود

عمال �سركة االأ�سغال البرتولية يحتجون
مع قرب جتديد �ملجال�س �لنقابية لل�شركات �لبرتولية بحا�شي م�شعود ، عاود �لعديد من عمال �ل�شركة 

�لوطنية للأ�شغال �لبرتولية �لكربى ، طرح �ن�شغاالت مهنية رفعت يف وقت �شابق للجهات �ملعنية للف�شل ، 
غري �أن هذه �ملطالب �لتي تو�شف بامل�شروعة مت تلبية بع�شها لكن �أغلبها ما تز�ل دون ��شتجابة.

�أحمد باحلاج

املوؤ�س�سة  عمال  من  عدد  وقال 
جريدة  مع  ات�سال  يف  املذكورة 
العامة  املديرية  اأن   ، الو�سط 
يف  مرة  كل  يف  تتماطل  لل�رضكة 
امل�رضوعة  للمطالب  اال�ستجابة 
نقابة  قبل  من  اإليها  املرفوعة 
احتجاجات  كذا   ويف  املوؤ�س�سة 
العمايل  احلراك  اأخرها  �سابقة 
منذ  ال�رضكة  عرفته  الذي  الكبري 

اأكرث من �سنة .
جدول  بتطبيق  هوؤالء  ويطالب 
�سوناطراك  االأم  ب�رضكة  االأجور 
عليها  املتفق  الزيادة  ،وكذا 
والثانية  االأوىل  البرتويل  للمجمع 
15-20 ، اإىل جانب متكني العمال 
من نظام العطل 4/4 املعمول به 
ف�سال  القطاع،  �رضكات  جل  يف 
الذين  العمال  تر�سيم  وجوب  عن 
لديهم 4 �سنوات فما فوق ، واإعادة 
اإدماج واإعفاء العمال الذين لديهم 
بقرارات  واإنذارات  عقوبات 
مدة  زيادة  عن  ف�سال   ، تع�سفية 

 ، فوق  فما  �سنة  العمل  عقود 
واإعادة  الرتقية  حق  اإىل  اإ�سافة 
االإ�سافية  العمل  �ساعات  تقييم 
العامل  واحرتام  لل�ساعة  دج   200
والكف عن املمار�سات التع�سفية 
والبريوقراطية، اإىل جانب مطالب 
اأخرى ي�رض العمال على تلبيتها .

املحتجني  من  عدد  وقال 
اإن حراكهم املطلبي �سيظل 
اإىل غاية ا�ستجابة  متوا�سال 
ملطالبهم  الو�سية  اجلهات 
 ، القانون  اأقرها  التي 
احلياة  قواعد  وعرفت 
م�سعود  بحا�سي  للموؤ�س�سة 

يف االأيام االأخرية اجتماعات 
عن  الغبار  لنف�ص  للتح�سري 
االن�سغاالت العالقة مع قرب 
الفرع  جتديد  انتخابات 
مت  الذي  للموؤ�س�سة  النقابي 
جائحة  ب�سبب  له  التمديد 

كورونا  .
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�سلطانة منوذجا

حتملت   ، الكرامة  و  العزة  مبخيمات 
املراأة الق�سط الكبري من مرارة اللجوء 
،و�ساهمت ب�سكل قوي يف تثبيت تاأ�سي�س 
املوؤ�س�سات وتنظيم احلياة  ،اأما بال�سق 
املحتل  ، فدفعت بنف�سها يف  ال�سفوف 
 ، االحتالل  اأجهزة  ملجابهة  االأوىل 
فقدمت   ، التنكيل  اأ�سكال  كل  قاومت  
ال�سهيدات داخل االأقبية ال�رسية نتيجة  
ظروف االختطاف واالعتقال ، �سربت 
وجتاوزت ال�سعاب واأبدعت يف اأ�ساليب 

املواجهة اليومية ل�سلطات االحتالل.
ال�سحراء  يف  اليوم  نتحدث  فعندما 
االأ�سماء  من  مناذج  عن   ، الغربية 
�سواء  و�سحت  اأعطت  التي  امل�رسقة 
اأو داخل  الع�سكرية  يف �ساحة املعارك 
زنازين االعتقال   اأو مبخيمات ال�سمود  
 ، باجلاليات   اأو  املحتلة  باالأر�س  اأو 
مئات   عن  نتحدث  باالأكيد   فنحن  
يف  و�سحني  نا�سلن  الّلواتي  االأ�سماء 

�سبيل  احلرية واالنعتاق
الن�سوة  هذه  ج�سدتها   ت�سحيات   ،
الغزو  منذ  معا�سا  واقعاً  العظيمات 

املغربي  الع�سكري لوطننا   .
املجبولة  العطاء  �سور  هي  كثرية  
بالدماء،اأخرها  وثبات  �سجاعة  بكل 
اأحميدة  عثمان  �سباح  ال�سهيدة  دماء 
الن�سوية  احلركة  تاريخ  �سجل  ،ويف 
اأبهرت  اأ�سطورية  مواقف  ال�سحراوية 
العامل  اأده�ست   و  واأذهلت  االحتالل  
االأخت  عليه  اأقدمت  ما  غرار  على 
ب�سمودها  ا�ستعانت  التي  اأمينتو حيدار 

منطق  والعامل  االحتالل  على  وفر�ست 
الت�سبث باحلق .

اليوم من جديد وبعد هبة الثالث ع�رس 
ال�سحراوية  املراأة  تت�سدر  نوفمرب  
خالل  من  الغربية،  بال�سحراء  العناوين 
خيا  �سلطانة  االأخت  عليه  تقدم  ما 

مبدينة  بوجدور املحتلة .
تقف  اليوم هذه  املنا�سلة  مع اأ�رستها   
متكربة  عنيدة   القامة،  منت�سبة  وهي 
ومتمردة على التهديد والوعيد،متم�سكة 
والدفاع  كرامتها  عن   الذود  بحق 
االأخت  جتربة  لت�سيف   ، وجودها  عن 

من  الثانية  اجلولة  بداية   مع  �سلطانة 
ال�سهادات  واأنبل  اأروع  التحرير   حرب 
املليئة  ال�سحراوية   للمراة  التاريخية 
بالت�سحية  وال�سمود يف معركة الوجود.

تخطف �سلطانة العناوين وت�سنع اخلرب 
يف  وجودها  عرب  املحتلة   االأر�س  من 
اأجهزة  مع  املبا�رسة  املواجهة  �ساحة 
قبل  من  ماأزرة  وهي   املغربية   القمع 
كل  كا�رسة   ، واملنا�سالت  املنا�سلني 
القيود  وحماوالت الرتهيب،  لتقارعهم  
بتلك  ج�سورة   كلبوؤة  �سجاعة  مقدامة 
وهي  املنا�سلة   هذه  ،لتقف  ال�سالبة 

ال�سحراوي  الوطني  بالعلم  تتزين 
الكربياء  ،موفورة  الراأ�س  ،مرفوعة 
،م�ستمدة  تلك القـوة من عزمية واإميان 
وبحتمية  ق�سيته  بعدالة  �سحراوي  كل 

انت�ساره.
منزل  من   الواردة  ال�سور  اأن  يقينا   
اأهل خيا املحا�رس من جميع اجلهات 
اأمام  وت�سعه  العاملي  ال�سمري  حترج   ،
حتد اأخالقي ، �سور جمعت ما يفي�س 
طبيعة  عن    والرباهني  الدالئل  من 
الغربية   بال�سحراء  املغربي  التواجد 
اإرادة  حتدي   يف  عن  تمُ حمتلة   كقوة 
القوانني  وخرق  الدولية  املجموعة 
املدنيني  حقوق  تكفل   التي  االإن�سانية 

العزل.
لن  االحتالل   اأ�ساليب  اأن  واملح�سوم  
الذي  �سعبنا  ترويع  يف  نفعا  جتدي  
من  اً  خا�سّ طرازاً  للعامل  اليوم   يقدم  
عاتقهن  على  اأخذن  منا�سالت   ن�ساء  
حمل راية  اال�ستقالل الوطني وتقدمي 
كل اأ�سكال  الت�سحيات   حتى علت كل 
اإىل  بكربيائها  اليوم   �سحراوية  مراآة 
ون�سالها  بدمائها  ودونت  املجد  ذروة 

اأجماد املاجدات
االأخت  تكون عزمية   اأن  ولي�س غريبا   
والنهج   املنوال  هدا  على  �سلطانة  
منا�سل  مكافح  اأ�سيل  �سعب  من  ،وهي 
ال يعرف للخذالن �سبيال وال  للتقاع�س  
اإبداعاً  �سنع من �سموده  الذي  طريقا، 
التحرير  نحو  الطريق  ي�سيء  ونوراً 

واال�ستقالل الكامل.

نون الّن�صوة يف الكفاح ال�صحراوي

هي املراأة ال�سحراوية التي 
اأ�سبحت رمزاً وعالمة 

فارقة يف حرب التحرير 
الوطنية و�سكلت منوذجا 

متفردا ن�ساليًا لكافة ن�ساء 
العامل، فمنذ الغزو املغربي 

لوطننا اإرتقى وتطور 
دورها على نحو ملحمي 

وتاريخي،فتقدمت ال�سفوف 
يف كل املراحل ويف جميع 

املعارك التي خا�سها ال�سعب 
ال�سحراوي لنيل حريته 

وا�ستقالله. 

بقلم : حل�سن بول�سان

24 �صاعة

وتعد هذه املحاور الثالثة عنوان الثورة 
وهي  االنتخابي  النظام  بها  اأتى  التي 
رهانا  ال�سلطة  اعتربتها  طاملا  التي 
حموريا للتخل�س مما علق باالنتخابات 
والف�ساد  التزوير  �سبهات  من  ال�سابقة 
م�سداقيتها  يف  الطعن  اإىل  واأدى 
نظر  يف  االأعوام،  مرور  مع  واأف�سى 
الناخبني  عزوف  اإىل  ذاتها،  ال�سلطة 
عن �سناديق االقرتاع. وتعتقد ال�سلطة 
وتقدمي  االنتخابي  النظام  تغيري  اأن 
نزاهة  حول  املمكنة  ال�سمانات  اأكرب 
يعيد  اأن  �ساأنه  من  االنتخابية  العملية 
الوطني  ال�سيا�سي  املوقف  يف  النظر 
ال�سباب  لدى  ال�سيما  االنتخابات  من 
تن�سده  الذي  الهدف  اليوم  �سار  الذي 
امل�ساركة  قوة  ل�سمان  اليوم  ال�سلطة 
اإذ �سار القانون يحث على  االنتخابية 
اإ�رساك ال�سباب االأقل من 35 �سنة يف 
قوائم الرت�سيحات مبقدار الثلث  ويعد 
 50 بن�سبة  الدولة  خزينة  مب�ساركة 
باملائة من تويل احلمالت االنتخابية 
لل�سباب. واإذا ما اأ�سيفت اإليها م�ساركة 
مبا  الن�سوية  »الكوطة«  بف�سل  الن�ساء 
فر�سها  التي  باملائة   30 عن  يقل  ال 
القانون على االأحزاب والقوائم احلرة 
فاإن ال�سلطة تكون قد �سمنت يف نظر 
اأ�سحاب هذا االقرتاح التخل�س نهائيا 
من العزوف االنتخابي من جهة وتثيل 

حمرتم الأهم �رسيحتني يف املجتمع.
وتنطلق هذه املقاربة يف واقع االأمر من 
نظرة �سعبوية للعملية االنتخابية وتعد 

تدخال  املتابعني  من  الكثري  نظر  يف 
الناخبني  اختيارات  يف  مبا�رس  غري 
ذات  كفاءات  تق�سي  اأنها  عن  ف�سال 
ون�ساء  ب�سباب  وتعو�سها  طويلة  خربة 
وال  ال�سيا�سي  بالعمل  لهم  خربة  ال 
اإىل  بالنظر  الدولة  �سوؤون  باأبجديات 
�سحالة العمل ال�سيا�سي والركود الذي 
تعي�سه االأحزاب. ويعد هذا اخليار يف 
نظر هوؤالء نوعا من الهروب اإىل االأمام 
املوؤ�س�سات املنتخبة  ورغبة يف تييع 
ب�سكل  النخب  بروز  دون  واحليلولة 

تلقائي وطبيعي. 
وعلى الطريق ذاتها التي �سلكها نظام 
يف  الن�ساء  بتمثيل  املرتبطة  الكوطة 
�سيا�سة  ت�ستند  املنتخبة  املجال�س 
اإ�رساك ال�سباب يف العملية االنتخابية 
على احل�سور الكثيف والغالب لل�سباب 
ما  وهو  ال�سعبي  احلراك  م�سريات  يف 
اكت�ساب  ا�ستطاع  ال�سباب  اأن  يوحي 
احلزبية  االأطر  خارج  �سيا�سي  وعي 
املوؤ�س�سات  ولوج  على  قادر  واأنه 
على  بال�رسورة  اأن مير  دون  املنتخبة 
االأحزاب التي مل تعد لل�سلطة رغبة يف 
على  داأبت  كما  ك�رسيك  معها  التعامل 
اأو  ب�سكل  �رسيكة  كلها  وتعتربها  ذلك 
تنهال  اأن  قبل  ال�سابقة  لل�سلطة  باآخر 
الوالء  �سكوك  وتقدمي  االنتقاد  عليها 

لل�سلطة اجلديدة.
املراقبني  من  اأي  ي�ستبق  اأن  ميكن  ال 
ويحكم  التقنية  اخلطة  هذه  ماآالت 
املراهنة  البتة  ميكن  ال  كما  بف�سلها 

عليها لوحدها الإغراء ال�سباب والن�ساء 
بامل�ساركة يف العملية االنتخابية ف�سال 

عن اأن جتلب اأكرب عدد من الناخبني.
التعديالت  تعتمد  اآخر  جانب  ومن   
االنتخابات  قانون  على  اجلديدة 
االأموال  على  القبلية  الرقابة  مبداأ 
االنتخابية  احلمالت  يف  ت�رسف  التي 
التمويل  منع  تاأكيد  اإىل  فباالإ�سافة 
اجلالية  م�سدره  يكن  مل  ما  االأجنبي 
اجلزائرية يف اخلارج واإجبار اأ�سحاب 
وتن�سيب  البنكي  التعامل  على  القوائم 
على  اأمناء  احل�سابات  حمافظي 
املالية االنتخابية. وهي التدابري التي 
االنتخابية  التجربة  من  لت�ستفيد  تاأتي 
ال�سابقة التي ظل فيها التمويل املوازي 
�سيد املوقف وجعل املجال�س املنتخبة 
عن  الباحثني  املال  لرجال  منتديات 
لتبحث  جاءت  كما  والنفوذ  احل�سانة 
الإنقاذ  ال�سبل  اأف�سل  لها عن  اأمكن  ما 
الدولة  موؤ�س�سات  ونزاهة  �سدقية 
منها.  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  ال�سيما 
الرئي�س  يحر�س  كان  ما  هذا  ولعل 
رهانا  اتخاذه  على  انتخابه  منذ  تبون 
وهو  االنتخابية  رهاناته  من  اأ�سا�سيا 
مكان  كل  الف�ساد يف  وجه  الوقوف يف 
وهو ما يف�رس اأن اأغلب املواد اجلديدة 
الواردة يف القانون االنتخابي ت�سب يف 
هذا الهدف: حماربة الف�ساد االنتخابي 

ب�سقيه وهما الر�سوة والتزوير.
االنتخابي  الف�ساد  مكافحة  �سبيل  ويف 
باقرتاح  املكلفة  اللجنة  قررت 

االنتخابات  قانون  على  التعديالت 
الن�سبية  القائمة  نظام  اعتماد 
والتي  الوالئية  الدائرة  يف  املفتوحة 
�ستمكن الناخب من املزج بني اختيار 
االأفراد واختيار القوائم اإذ يتعني على 
من  واليته  نواب  عدد  اختيار  الناخب 
االكتفاء  بدل  املرت�سحني  جميع  بني 
النظام  هذا  اأن  غري  القائمة.  باختيار 
الوطنية  ال�سلطة  على  يطرح  قد 
تقنية  عوائق  االنتخابات  لتنظيم 
اأداء االقرتاع  عديدة مرتبطة ب�سعوبة 
والعجزة  الب�سطاء  املواطنني  على 
�سعوبات  ت�سكل  قد  كما  واالأميني 
عنها  ف�سال  الفرز  عمليات  يف  جمة 
الذي  التزوير  عمليات  من  واقية  غري 
عهدتها املواعيد االنتخابية ال�سابقة. 
النظام  هذا  �سيمكن  اآخر  جانب  ومن 
التي  ال�سلوكات  وجه  يف  الوقوف  من 
ترتيبهم  يف  االأحزاب  روؤ�ساء  اعتادها 
وقد  القوائم  يف  للمرت�سحني  امل�سبوه 
بينت االعرتافات االأخرية يف املحاكم 
م�ساركة  طال  الذي  الف�ساد  حجم 

االأحزاب الكربى يف االنتخابات.
ال�سلطة  لدى  اإرادة  من  تبني  ما  ومع 
اإال  االنتخابي  الف�ساد  مكافحة  يف 
ميكن  ال  االنتخابات  �سدقية  اأن 
كما  و�سحاها  ع�سية  بني  ا�سرتجاعها 
اأن يتم مبجرد و�سع ن�سو�س  ال ميكن 
االعتبار  فعودة  جديدة  قانونية 
عودته  عرب  حتما  مير  لالنتخابات 

لل�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي النزيهة.  

قانون بني ف�صاد انتخابي وتف�صخ ال�صيا�صي

نزلت م�سودة م�سروع قانون 
االنتخابات اإىل الراأي العام بنف�س 

امل�سار الذي نزل به م�سروع 
تعديل الد�ستور و�ستبا�سر 

الطبقة ال�سيا�سية بعد اأيام فقط 
درا�سة املقرتحات بعد حتليلها 

يف جوانبها ال�سيا�سية والتقنية 
ال�سيما منها االأحكام املتعلقة 

بتثبيت �سالحيات ال�سلطة 
الوطنية لتنظيم االنتخابات 
واإبعاد االإدارة العمومية عن 

العملية االنتخابية من اأولها اإىل 
اآخرها وتلك املن�سبة على و�سع 

احلواجز اأمام دخول املال الفا�سد 
غري اخلا�سع ملراقبة املوؤ�س�سات 

العمومية يف العملية االنتخابية 
اإىل جانب االأحكام اجلديدة 

املرتبطة بنظام االقرتاع.

مفارقات 

بقلم اح�سن خال�س
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ال�شقيقة  تون�س  اإيل  توجهي  وعند 
بجامع  اأويل,وحتديدا  كمحطة 
الطاهر  العالمة  عرين  الزيتونة 
خلدون  وابن  اهلل  رحمه  عا�شور  بن 
ابن  احلميد  عبد  العالمة  ومرجعنا 
بادي�س. يف احلقيقة كانت النوايا  يف 
امل�شاعدات  عن  البحث  هي  البدء 
التي قدمها الأ�شقاء باململكة العربية 
ال�شعودية لأكون دقيقا هنا ووا�شحا.

 وكما هو معروف فاإن جامع الزيتونة 
نوفمرب  ثورة  لقادة  الأويل  القبلة  كان 
اخلالدة واأولهم الرئي�س الراحل هواري 
ال�شواهد  تذكر  حيث  ـ   ... بومدين 
والآثار ذلكـ     بال�شدفة  وعند عملية 
مبالغ  بتحويل  قائمة  وجدت  البحث 
تلك  اإبان  اجلزائريني  للطلبة  موجهة 
الفرتة وبع�س امل�شاعدات للمهجرين 
من قهر ال�شتعمار... التقيت �شخ�شا 
هو  الزيتونة  اأر�شيف  مبكتبة  يعمل 
ومعيد  فرج  بن  اهلل  عبد  الدكتور 
باجلامعة التون�شية ,دلني بدوره على 
التربعات  بجمع  املكلف  ال�شخ�س 
كان  وعنوانه(  ا�شمه   ( احلقبة  بتلك 
تون�س  العا�شمة  مبعتمدية  ملحقا 
جنب  ماكودة  ا�شمها  مبدينة  ي�شكن 

بلدة �شو�شة ال�شاحلية. ذهبت اإىل بيته  
وقد كان ا�شمه حاج م�شطفي قدا�س 
,وفعال التقيت ابنه الذي اأخربين باأن 
)�شبحانه  اهلل  رحمة  اإيل  انتقل  والده 
وتعاىل( �شنة 1987 وقد اأطلعني علي 
ن�شخا  اأحوز  التي   الوثائق  بع�س 
وجدت  ...فقد  الفرتة  لتلك  منها 
اأطراف  عدة  من  مهمة  م�شاعدات 
منهم من �شلطنة عمان وحتى اأ�شماء 
املنح  لهم  توّجه  كانت  الذين  الطلبة 
ومن باب رد اجلميل ,مت تدوين ا�شم 
الدولة.. منهم قادة للجي�س اجلزائري 
اأحيلوا على  الذين  العالية  الرتب  من 
حتى  يُذكرون  لزالوا  التقاعد..... 
الفرتة  بتلك  ال�شلطنة  اأن  رغم  الآن 
عدم  �شبه  من  ما  نوعا  تعاين  كانت 
الأقطار  باقي  غرار  علي  ال�شتقرار 
العربية لكنهم مل ين�شوا واجبا فر�شه 
اهلل �شبحانه وتعاىل على امل�شلمني يف 
وارحتلوا  حلوا  اأينما  اإخوانهم  ن�رصة 

بحول  اهلل ......
اأ�رصدها  �شوف  الأحداث  هذه 
اأ�شبوعيا عرب عدة مقالت....و لهذا 
وزير  قالها  مقولة  تذكرت  ال�شبب 
اخلارجية ال�شابق يو�شف بن علوي يف 

التاريخ  يكتب  لن   ( وهي  الأيام  اأحد 
عن اأن ال�شلطنة  قد اعتدت على بلد 
ق�شاياهم  ن�رصت  بل   ) �شقيق  عربي 
له  املغفور  بف�شل  هذا  و  العادلة 
ال�شلطان قابو�س بن �شعيد الذي ناأى 
واأبقى على  اأي �رصاع  بال�شلطنة عن 
ولكل  اجتاه  كل  مع  متينا  الود  حبل 
الأ�شقاء ..بحيث اأر�شت اململكة  مبا 
ي�شبه اخلط الأخ�رص الهادئ والودي 
داخل جمل�س التعاون اخلليجي زيادة 
يف  دورها  نن�شي  ول  لن  اأننا   عن 
األغام  عدة  بها  فككت  التي  املنطقة 
وغري  املنفردة  الو�شاطة  وخ�شو�شا 
امل�شبوقة من نوعها واملميزة و�شط 

هذه احلمم من 
اإىل  الكربى  العامل  الت�شعيد بني قويا 
التفاق النووي بني اإيران و5+1 و هي 
كبح  من  جديدة  ملرحة  اأرخت  التي 
اأ�شال  تقع  التي  باملنطقة  الت�شعيد 

علي فوهة بركان....
كل  تعود  اأن  نتمنى  و�رصاحة    
ثمة  ومن  التفاق  هذا  اإىل  الأطراف 
وهذا  واحلكمة  املنطق  لغة  تغليب 
 .. اخلري  �شلطنة  علي  بجديد  لي�س 
نف�س  اأجل  من  جاهدة  ت�شعى  التي 

املراد املاأمول... اأ�شف اأنني ل اأريد 
يقال  لكنه كما  اأحد  اأواأبتغي جماملة 
اأما  اإل.؟ا  لي�س  الإن�شاف  باب  من 
طارق   بن   هيثم  ال�شلطان  قدوم  مع 
نهج  مع  وكالعادة   بدوره  كان  فقد 
ال�شلطنة وخطها العربي والعروبي يف 
دعم كل ق�شايا الأمة العادلة وق�شايا 
وتب�رص...  وروية  بهدوء  املنطقة 
وهي كما عودتنا تبدو وتُعرف �شليعة 
عرب  طويل  باع  لها  بل   , ومتمر�شة 
التي  والر�شينة  الهادئة  الدبلوما�شية 
جعلتها مقبولة لدى كل الأطراف اإزاء  
وامل�شلمني.. للعرب  فيه خري  ما  كل 
ووجدت  اإل  وجهك  وليت  اإن  وما 
ظلت  موجودة..يوم  ال�شلطنة  مل�شة 
اأو كلل يف  تبذل ول تزال, ودون ملل 
اإر�شاء �شيا�شة الإجماع والتوافق عرب 
جل ما يوحد ال�شف العربي  ,وي�شعه 
الهتمامات... اأوىل  بني  من  دوما  
ح�شبي  عمان  �شلطنة  تبدو  هكذا 
وح�شب قناعاتي وفق ما وقفت عليه 
واأعلمه علم اليقني..ول اأحد مبقدوره 

�رصاحة اأن يثبت العك�س ؟ا
نا�شط اإعالمي وباحث يف التاريخ

الدوِل  كوِن  يف  غرابَة  فال  ثم,  ومن 
اجلوانِب  خمتِلِف  يف  املتقدمِة, 
تخ�شي�ِس  يف  تتناف�ُس  واملجالِت, 
 , العلمِيّ للبحِث  مرتفعٍة  ماليٍة  مبالَغ 
الأبحاِث  ومراكِز  املوؤ�ش�شاِت  واإن�شاِء 
خلدمِة هذا املجاِل الذي ل مهرَب من 
عبورِه بُح�ْشباِنِه ِج�رصا للتقدم. وهكذا, 
عهَد  لي�س  الراهَن  العهَد  اإن  نقوُل 
والتكراِر  والجرتاِر  والتقليِد  اخلرافِة 
عهُد  هو  واإمنا  والقيِم,  املعارِف  يف 
,والخرتاِع  والإبداِع  والعقالنيِة  العلِم 
والتجديِد يف العقلياِت واأمناِط التفكرِي, 
انكباَب  اأَنّ  كما  والقيِم.  واملعارِف 
بالتعليِم  املتقدمِة  الدوِل  وانهماَم 
, ف�شال عِن امليزانياِت  والبحِث العلمِيّ
املخ�ش�شِة اإليه, تَدفُع بالباحِث العربِيّ 
اإىل زاويِة املقارنِة, حتى واإْن تاأبَّى ذلَك 
يف قرارِة نف�شه, بنَي و�شِع تلكُم الدوِل 
يف  العلمِيّ  والبحِث  التعليِم  وو�شِع 
مَل  نت�شاءُل:  ال�شياق,  هذا  ومْن  وطِنه. 
العلمِيّ  والبحِث  التعليِم  تتدهوُر مكانُة 
هذِه  نظرةُ  وما  املتخلفة؟  الدوِل  يف 
والباحِث  والأ�شتاِذ,  املعلِم  اإىل  الدوِل 
الأمِر  َمَرُدّ  هل  املعرفة؟  جمالِت  يف 
اإىل غياِب الإرادِة ال�شيا�شيِة التي تَتعمُد 
املعلَم  اأَنّ  اأم   , العلمِيّ البحِث  تغييَب 
هذا  يف  يُ�ْشِهماِن  كليِهَما  والباحَث 

الركوِد والتخلِف؟
ت�شخي�َس  هذه,  مقالتنا  يف  نتغيا,  ل 
يف  العلمِيّ  والبحِث  التعليِم  و�شعيِة 
يَك�شُف  واقٌع  هذا  لأَنّ  العربيِة؛  الدوِل 
ولكننا  تُذكُر,  عْن وجِهِه دومنا �شعوبٍة 
و�شعيِة  عنَد  الوقوِف  اإىل  ن�شعى 
التغيرُي  منُه  يُنتظر  الذي   , الأ�شتاِذ, 
والبتكاِر  الإبداِع  بذرِة  وزْرُع  والتنويُر, 
يف تربٍة )تالميذ( معينة. هذه الو�شعيُة 
والبعيُد,  القريُب  يَعرفها  باَت  التي 
واملتخ�ش�ُس,  واملثقُف  والعامُيّ 
تَدفعنا, جمددا, اإىل الت�شاوؤِل عْن كيَف 
وتُعدُم  حمتواها,  مْن  الأ�شتاذيُة  ُغ  تَُفَرّ
بها؟.  املنوطِة  ووظائفها  اأدوارها  مْن 

على  اأثر  له  ج  ُمتَوّ رقٌم  ف"املدر�س 
دون  املتعلمني  من  متالحقة  اأجيال 
اأن يكون له �شكل اأو معنى")1(, ويُعزى 
ذلك اإىل كونه قطَب الرحى يف العمليِة 
التعليميِة التعلميِة, وبدونه ل ميكُن اأن 
نتحدَث عن اأِيّ اإ�شالٍح جذرٍيّ حقيقٍيّ 
اأَنّ  نرى  وبهذا,  الرتبوية.  ملنظومتنا 
بحيُث  مزدوجًة  اإهانًة  يعاين  املدر�َس 
يف  اختالٍف  مع  ينفذاِنها  طرفاِن  لها 
ِقبَِل  مْن  يُهاُن  جهة,  فمن  بها؛  الوعي 
من  ترفَع  اأن  منها  يُنتظر  التي  الدولِة 
"اأدواره  تَختزُل  اأ�شحْت  اإذ  مكانته؛ 
وثائق  بني  مبتورة  �شطور  ووظائفه يف 
ُمغيبٌة  اإنها  نقْل  مْل  اإْن  الإ�شالح")2(, 
ويجعلنا  للنظر,  وُملفٍت  تاٍمّ  ب�شكٍل 
م�شدوهنَي من هذا التقزمِي ,والت�شغرِي 
تناق�َس  يحددان  واللذيِن  امُلمنهجنْي, 
ال�شاأن  على  والقائمني  امل�شوؤولني 
الرتبوي؛ لأنهم يُ�شكلون مفارقًة غريبًة, 
 , ثَمّ ومن  للمدر�س,  متناق�شًة  و�شورًة 
كرامته,  وندو�س  باملربي  "ن�شفه 
اأو  وبالأب  �شلطته,  ون�شلبه  وبالقائد 
الأم ونحر�س على عقوقه اأو عقوقها, 
كفاءته,  من  ون�شخر  بامل�شلح  ون�شفه 
عقله")3(,  خفة  ون�شكو  وباحلكيم 
اأحمد  الدكتور,  الأ�شتاُذ  و�شَع  هكذا 
املفارقِة,  َمكَمِن  على  اإ�شبَعُه  نظيف, 
وكيف  �شافيا,  كافيا  و�شفا  فها  وو�شَ
التدري�ِس,  مهنَة  مار�َس  الذي  وهو  ل؟ 
خالل  من  بامليدان  واْحتَكّ  يزال,  ول 
يف   , نُح�ُسّ لذلك  الأ�شاتذة,  تكويِن 
كالمِه امُلقتب�ِس اأعاله, ُحرقًة وح�رصًة 
التي  الو�شعية  هذه  على  �شديدتني 
يف  التعليم  ممار�شو  عليها  يُح�شد  ل 
والدكتور,  الأ�شتاذ  اأن  كما  املغرب. 
امل�شتقبلية  الأدوار  من  جمموعًة  قدم 
اأن  ميكننا  خاللها  من  التي  للمدر�س 
اإىل  اجلامد  الو�شع  هذا  من  ننت�شله 
و�شع حيوي يجعل منه مبدعا وموجها 
جمال  يف  وجمددا  ومبتكرا  ومر�شدا, 
عن  نتحدُث  ونحن  ولكننا,  ا�شتغاله. 

الإقرار  مَن  بد  ل  م�شتقبلية,  اأدوار 
دام  وما  حرية,  اإىل  يحتاج  تنزيلَها  اأن 
الأ�شتاُذ م�شريا فيما يقوم به فاإَنّ التغيرَي 
يغدو �رصبا من التقليد. نحن نريد منه 
اأن يكون مبدعا, بيد اأننا نُحدد له نقطَة 
الجتهاِد ونُ�َشِيُّجُه داخلها؛ اإذ نريده اأن 
لنقِل  جديدة  طرق  ابتكاِر  يف  يجتهد 
اأن  املتعلم, مبعنى  اإىل  معرفٍة جامدة 
اأن  ينبغي  ل  وابتكاِرِه  اجتهاِده  حدوَد 
تتجاوَز ما �شطره القائمون على ال�شاأِن 
, وذلك دومنا اعتباٍر  ال�شيا�شِيّ والرتبوِيّ
ملْن �شيتلّقى هذه املعرفَة؟ ووظيفتها؟ 
ذوو  اأم  املتعلُم  منها:  ي�شتفيد  ومْن 

الأدلوجِة ال�شائدة؟. 
مَن  املدر�ِس  وظيفِة  حتريَر  اأن  على 
, فتح املجال  الت�شيي�ِس والتاأدلج, ومن ثَمّ
ال�شخ�شيني,  والبتكار  لالإبداع  وا�شعا 
وكذا النفتاح على املجالت املعرفية 
والثقافية الأخرى, واإعطاوؤه مت�شعا مَن 
احلرية, وتوفري الأدوات ال�رصورية له, 
لهَو  املجتمع,  يف  مبكانته  والعرتاف 
اإىل الرقي باملنظومة الرتبوية  ال�شبيُل 
يف  التنظري  عِن  بعيدا  املغرب,  يف 
اأخرى  دوٍل  جتارِب  وا�شترياِد  الهواِء, 
من  للقفز  �شحريًة  و�شفًة  واعتبارها 

و�شعية اإىل اأخرى.
لدوِر  وتو�شيحا  ثانيٍة,  جهٍة  ومن 
الطرِف الثاين يف ممار�شِة فعِل الإهانِة, 
فاإننا نت�شاءُل عن مكانة املدر�ِس لدى 
كانت  التي  املهيبُة  فاملكانُة  املتعلم؟ 
تعْد موجودًة  ال�شنوات املا�شية مل  يف 
نرى  اأ�شف,  وبكّل  الراهن,  عهدنا  يف 
اأْن  اأن بداأ املتعلُم يجروؤُ على  اأنه منذ 
النقَط/معدلٍت  املدر�ِس  مَن  يطلَب 
وليا  ُو�شُ ُمتعلما  يغدو  اأي  دوَن جمهود, 
ل  بتو�ُشّ النقِط  اإىل متلِّك  ي�شعى  بحيث 
الأ�شاتذة,  بني  والو�شاية  الإحلاف, 
منذ  والغ�س...اإلخ,  والتملق,  والتزلف, 
ال�شورة  هذه  على  املتعلم  اأ�شبح  اأْن 
قّو�س اجلداَر امَلتنَي الذي كان يَف�شله 
يف  منهما  ُكاَلّ  ويجعُل  الأ�شتاذ,  عِن 

والهيبة,  الحرتام  مبعنى  مكانته, 
يجعالِننَا  كان  اللذان  الأخريان  هذان 
نتاأهُب الأ�شتاَذ, ونتغّيا تقليَد �شخ�شيِته 
ُمتعط�شني  ناأتي  ثّم,  ومن  ومهابِته, 
ملعرفِته من جهة, ولقتفاِء �شريته يف 
جهة  من  واملهنيِة  ال�شخ�شيِة  احلياِة 
تَناُزَل  اأَنّ  ذلك,  اإىل  اأ�شف  اأخرى.  
الأ�شتاِذ عن جملٍة من حقوقه التي ما 
الفينة  بني  عليها  جُتهُز  الدولُة  فتئِت 
والأخرى, وتخلّيه عِن القراءِة والبحِث 
املعارِف  ومواكبِة  والبتكاِر,  والإبداِع 
داخل  وتقوُقَعُه  واملتجددِة,  املتطورِة 
ثقافتَها  يُكرُر  املدر�شيِة  املقرراِت 
ويجرتُّها عرَب ال�شنني, كّل هذه النقاِط 
التي اأ�شلفنا ذكَرها, جعلْت مَن الأ�شتاِذ 
والتلميُذ يف  هو  ي�شرتُك  كبريا:  تلميذا 
ويتناق�شاِن  نف�ِشها,  املعلوماِت  تلويِك 
نف�ِشها,  امُل�َشيََّجِة  ال�شيقة  الدائرة  يف 
واحدة  مرتبٍة  يف  يت�شاوياِن  ثّم,  ومن 
اأحدهما  مع اختالٍف يَتمظهُر يف كون 
طاولة,  يف  والثاين  مكتب,  يف  يَجل�ُس 
مْل  اإْن  املواقَع  يتبادل  اأن  يحدُث  وقد 
من  نف�شه  بتحرير  املدر�ُس  ينه�ِس 
والتقليد,  والتكراِر  الجرتاِر  �ِشرية 
تتغري,  ول  تتجدد  ل  معارَف  وتلويِك 
لكليهما  الجتماعّي  للواقِع  ومفاِرقٍة 
يزخُر  والتلميذ( متعاليٍة عما  )الأ�شتاذ 
به مْن متوجات وتطوراٍت على اأ�شعدٍة 

خمتِلفٍة, ويف مياديَن ُمتعّددٍة. 
لالأ�شتاِذ  �شالَح  ل  اإّن  القوِل  ونافُل 
تبددْت,  التي  مكانته  اإىل  العودِة  �شوى 
والقائمِة على القراءِة والبحِث والإبداِع 
والتنويِر  التفكرِي  وعلى  جهٍة,  من 

والتحريِر من جهٍة ثانية. 
- الإحالت والهوام�ُس:

1- اأحمد نظيف: "الأدوار امل�شتقبلية 
جملة  والتغري",  الثبات  بني  للمدر�س, 
ال�شنة  الثالث-  العدد  العربية,  فكر 

الأوىل- دجنرب 2016, �س173.
2- امل�شدُر وال�شفحة نف�شاُهما.

3- امل�شدر و... 

دعم �سلطنة عمان للثورة اجلزائرية ؟ا

حمتواها؟" مْن  الأ�ستاذيِة  اإفراُغ  مَتّ  "كيَف 

ل اأحد ينكر ف�شل الأ�شقاء 
العرب يف دعم ثورتنا 

املباركة يف الفاحت من نوفمرب    
) 1 نوفمرب 1954( يوم قمت 

باإجراء حتقيق على تلك 
اأو هذه امل�شاعدات القّيمة 

املمنوحة.

مل يعد اأحٌد مَن الباحثني 
واملهتمني ب/يف ال�شاأِن 

الرتبوي مياري يف 
كوِن �شرِح احل�شاراِت 
الإن�شانيِة التي اأرادْت 

 ، لنف�شها التقدَم والرقَيّ
والرتبَع على عر�ِس 

ُد على  قيادِة العامِل، ُي�شَيّ
 . التعليِم والبحِث العلمِيّ
فهذا الأخرُي ُيَعُدّ اللبنَة 

الأ�شا�َس والرت�شانَة 
ال�شلبَة اللتنِي تقوُم عليهما 

املجتمعاُت املتقدمُة، 
والتي بو�شاطتها ميتُدّ 
التقدُم لي�شمَل احلياَة 

القت�شاديَة وال�شيا�شيَة 
والجتماعيَة والثقافيَة 

لتلك املجتمعاِت.

بقلم : الأ�شتاذ : نوي حالب

حممد الوردا�شي/كاتب مغربي

ملفات تاريخية
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ال�سودان وتدمري الذات..

 عندما يكون اجلاين حليفا
ال�سودان واملوؤامرة: 

ب�شقني  ال�شودان  املوؤامرة على  كانت  لقد 
دوره  اإلغاء  والثاين:  تق�شيمه،  الأول: 
العرب  عمق  هو  فال�شودان  القومي.. 
اإفريقيا  يف  امل�شلمني  ورابط  الأفريقي 
اأ�شبح مع الزمن ملجاأ لأبناء اجلوار كرميا 
املهاجرين  ياأوي ماليني  اأذى  ول  من  بال 
من اإريرتيا واأثيوبيا وهو ل ي�شكو ماأونتهم 
كان  الذي  العربي  ال�شودان  هذا  لأحد.. 
فتحه تعوي�شا اإلهيا بعد اأن �شقطت الأندل�س 
مير اليوم باأخطر مرحلة يف تاريخه وهي 
الرمتاء يف املخطط ال�شهيوين من خالل 
اأن  ظنوا  قيال  يفقهون  ل  جرنالت  حكم 
اأبيب  تل  عن  مير  الت�شيد  نحو  الطريق 
يتعظون  ل  ال�شهيونية..  الأمن  واأجهزة 
مبا جرى يف م�رص والأردن بعد اتفاقيات 

ال�شالم مع العدو.
اإىل  الع�شكر  دفعه  اأن  لل�شودان  �شبق  لقد 
فل�شطني  جتاه  القومي  دوره  عن  النزواء 
احلاكم  النمريي  جعفر  تورط  عندما 
ال�شودان ممرا  الع�شكري الأ�شبق يف جعل 
لرتحيل ع�رصات األف الفال�شا من القبائل 
الأثيوبية امل�شحوقة اىل الكيان ال�شهيوين 
فل�شطني..  يف  ال�شهيوين  التواجد  معززا 
يديعوت  �شحيفة  ن�رصته  حتقيق  يروي 
ترحيل  عملية  عن  تفا�شيل  اأحرونوت 
م�شل�شل  يف  كحلقة  اإثيوبيا  من  اليهود 
املهاجرين اإىل فل�شطني عام 1985، بف�شل 
وبني  النمريي  بني  ال�شداقة  عالقات 
وي�شري  و«اإ�رصائيل«.  املتحدة  الوليات 
�شنة  قبل  وافق  النمريي  اأن  اإىل  التحقيق، 
»املو�شاد«  طلب  على  به  الإطاحة  من 
والإقامة  »الفال�شا«  اآلف  بال�شماح مبرور 
على  »اإ�رصائيل«  اأقامته  مع�شكر  داخل 
نقلهم  قبل  واإثيوبيا،  ال�شودان  احلدود بني 
عرب  اأبيب«  »تل  اإىل  ومنها  اخلرطوم  اإىل 
مطارات اأوروبية.. ال ان ال�شعب ال�شوداين 
فتحركت  املهانة  هذه  حتمل  ي�شتطع  مل 
دور  وعاد  للمهزلة  حدا  وو�شعت  طالئعه 
الفل�شطينية  الق�شية  مع  متقدما  ال�شودان 
لق�شف  تعر�شت  مواجهة  دولة  اأ�شبح  بل 
وتعر�شت  مرات  ع�رص  من  اأكرث  �شهيوين 
على  ال�شودان  اأجربت  قا�شية  ملوؤامرة 
ببني قرارين  التخلي عن جزء منه خمريا 
اأحالهما مر اأما التنازل عن اجلنوب الرثي 

بالنفط او �شياع ال�شودان جملة.
خالل  من  ال�شخمة  املوؤامرة  فحققت 
باقتطاع  موؤقتا  اأهدافها  الزمن  عقود من 
اجلنوب رغم ان ل جامع لأهل اجلنوب اإل 
العربية ولي�س هناك اأي مربر للتجزئة رغم 
كل ما رافق لعملية بان هناك تقرير م�شري 
ومل ي�شتفت اجلنوبيون يف قرارهم وهاهم 
وال�رصاع  ال�شمال،  يف  يعي�شون  مباليني 
ال�شتنجاد  حال  اإىل  و�شل  بينهم  الدامي 
املوقف  اأما  الأم.  الدولة  اىل  بالعودة 
القومي الذي متيز به ال�شودان ل�شيما يف 
مرحلة الب�شري الرتابي فلقد انتك�س نك�شة 
مع  ال�شيوعيون  حتالف  عندما  فاح�شة 
الع�شكر واأزاحوا الب�شري من احلكم بحجج 
لكنهم  املعي�شية،  الظروف  �شوء  تتمثل يف 
مما  اأ�شوا  هو  ملا  ي�شريون  اأنهم  اكت�شفوا 
املتحدة  الإمارات  باأهداب  فتعلقوا  كان، 
نحو تطبيع و تخادم م�شرتك مع ال�شهاينة 
�شيكون له دور خطري على م�رص واملنطقة 

العربية.

ح�سن الرتابي:   

احل�شور  ال�شودان  عطاءات  اأهم  كان  لقد 
املو�شوعية..  الرتابي  ل�شخ�شية  املتميز 

ودورا  ح�شورا  ال�شودان  منحت  والتي 
ال�شودان  زرت  لقد  الإقليم،  يف  فاعال 
مرات عدة يف ظل حكم الب�شري والرتابي.. 
تباعدهما  واأثناء  توافقهما  اأثناء  زرته 
�شابرا  املعركة  قلب  يف  ال�شودان  فكان 
يواجه  العرب  اأخوانه  تركه  وقد  حمت�شبا 
والق�شف  بل  والأمريكي  الغربي  احل�شار 
الأمريكي.. فكان الرتابي والب�شري ومعهما 
قيادات عديدة �شمانة عروبة ال�شودان يف 

املوقف والجتاه.
عندما تويف الرتابي ل اأدري كيف كان ميكن 
امل�شهد  بدونه؟  ال�شودان  اأتخيل  اأن  يل 
ولي�س فقط يف  عينّي..  اأمام  من  يفّر  كله 
الفكر  �شاحة  يف  بل  ال�شودانية  ال�شاحة 
اإ�شالميني  مفكرين  عن  اأبحث  الإ�شالمي 
اأو  حملية  اأجندات  يف  يتورطوا  مل  �شا�شة 
دولية فاأكاد ل اأجد من حويل اأحدا وهذا 
تكن  مل  بالفاجعة..  الإح�شا�س  يفاقم  ما 
لأول  اإلتقيته  يوم  الرتابي  بح�شن  معرفتي 
الرئا�شي يف  الق�رص  اخلرطوم يف  مرة يف 
مبعوثا   1999 يف  الثورة  عيد  احتفالت 
الرئي�س  قبل  من  فل�شطيني  وفد  �شمن 

املرحوم يا�رص عرفات للتهنئة.
يوم  الدين  فهم  على  ب�شريتي  فتحت  لقد 
قراأت اأول كتاب لل�شيخ الرتابي عن ال�شالة 
اإ�شالم  اإىل  انتقلت  حينها  الدين،  عماد 
وغادرت  وعقلي،  وروحي  قلبي  علّي  ملك 
يف  �شودانيني  باإخوة  لألتقي  فل�شطني 
�شالونيك باليونان جمعتنا جامعتها لدرا�شة 
منوذجا  ال�شودانيون  اأولئك  كان  الطّب.. 
نظرائهم  من  العرب  �شباب  بني  متميزا 
التزاما  الأكرث  هم  كانوا  الإ�شالميني.. 
يومها  ومن  للدين،  وفهما  وُخلقا  ووعيا 
الرتابي وحما�رصاته  ال�شيخ  كتب  اأ�شبحت 
اإخوتي  مع  اأقراأها  البالغ  اهتمامي  حمّل 
واأ�شحابي، نناق�شها وندخل معمعة حروبه 
ال�شقيم  والفهم  والتع�شب  اجلهل  �شد 
تفتح  التي  ال�شجون  وكانت  واملتحجر.. 
اأبوابها من دون حياء ول خجل اأمام العامل 
لأن  م�شاجعنا  تق�ّس  د  املجِدّ املجتِهد 
فلقد  ح�شابا؛  لها  يح�شب  يُعد  مل  ال�شيخ 
اأدوات  كل  ي�شتخدم  اأن  عاتقه  على  اأخذ 
وال�شاكن  الراكد  لتفجري  والعلم  العقل 
روعة  عن  ليك�شف  وت�شورات  مفاهيم  من 
التحدي  جتاوز  يف  الأمة  وقدرة  الإ�شالم 
اأن  اإح�شا�س  انتابني  لطاملا  احل�شاري. 
ولكنني عندما  ال�شودان؟  اأكرب من  الرتابي 
تعريب  حتقيق  يف  املهمة  اجنازاته  اأرى 
ال�شودان بعد اأن كان فيه اأكرث من 20 ل�شان 
اأ�شا�س يف  الأ�شويل  التعليم  ان جعل  وبعد 
لالأفارقة امل�شلمني  اأبوابها  معاهد فتحت 
فهل  لبلدانهم،  امل�شعل  يحملون  يعودون 
ال�شودان؟ ل بل هو  اأكرب من  الرتابي،  كان 
كان من يليق بال�شودان الذي يحتاج عبقرية 
فذة لإخراجه اىل عامل احلياة فهل ال�شودان 
�شاق به فقتله ب�شكل اأو باآخر؟ �شحيح اأن 
ال�شودان يزخر بالطاقات الفكرية والأدبية 
والفنية… لكن مل يكد �شناها يغادر وادي 
باحليوية  امل�شكون  الرتابي  اأما  النيل، 
اإىل  اإ�شعاعاته  و�شلت  فلقد  والوعي 
العاملني يف اآ�شيا واإفريقيا واأوروبا واأمريكا، 
املقِنع  واملحاِور  امُلبِهر  املحا�رص  كان 
واملجتهد الفذ وال�شيا�شي التاأ�شيلي متنّوع 
الثقافات واللغات.. وما كان لأحد من اأبناء 
اأن  اإل  يتابع جهده،  اأو  له  يقراأ  وهو  الأمة 
يعقد معه �شفقة اليد وثمرة الفوؤاد زعيما 
حا�رصة  الأمة  كانت  يُ�شاهى.  ل  وقائدا 
منه  تنزع  ومل  تف�شيالتها،  بكل  عنده 
ال�شنون ول املعتقالت ابت�شامته و�شحكاته 
التي تقهر التحدي وترفع من �شاأن اأفكاره 
�شمال  عن  حّدثك  اإذا  وعزا..  �شلطانا 

اإفريقيا اأح�ش�شت اأن الرجل ل ق�شية له اإل 
هذه البلدان والتحديات املطروحة عليها، 
واإذا حّدثك عن العراق ظننته زعيم العراق 
الغيور، واإذا �رصح لك التحديات التي تواجه 
بالد ال�شام وم�رص اأدركت اأن الرجل يعرف 
اإذا  اأما  بال�شبط عنا�رص اخللل واخلطر.. 
املذهبي  ال�رصاع  موا�شيع  عليه  طرحت 
من  �شاخرة  �شحكاتُه  جاءتك  والطائفي 
اجلهل واجلاهليني؛ فالرجل فوق الطائفية 
يركلها بكال قدميه، يتاأمل اآيات اهلل فتنفتق 
املعاين عن درر واأ�رصار تندلق على ل�شانه 
باإ�شالمه،  موؤمنا  م�شلما  كان  البليغ،.. 
�رصورة  يف  بامل�شوؤولية  اإح�شا�شا  وممتلئا 
القيام بواجب اإقامة الدين يف حياة النا�س.. 
املقِنع  واملحاِور  امُلبِهر  املحا�رَص  كان 
واملجتهد الفذ وال�شيا�شي التاأ�شيلي متنّوع 

الثقافات ومتعدد اللغات.. 
ويف  العقيدة،  ويف  الفقه،  ويف  القراآن،  يف 
القانون  تقّدم الرتابي بيقني املوؤمن وبروح 
الدين  عن  يزيح  العرفاين  امل�شت�رصف 
امل�شعوذين  وخرافات  املفرتين  افرتاءات 
القراآن  ويجلي  املتنطعني  وخزعبالت 
اإىل  كله  الأمر  مرجعا  ال�شايف  منبعه  على 
ها الآيات عن التف�شري  املوىل عز وجل منِزّ
الب�رصي املهزوز ومنزلها على واقع ت�شيئه 

وتهديه..
وكما ترك الرتابي ُكتباً جّمة دارت جميُعها 
الإن�شانية  احلرية  وهو  واحد  حمور  على 
يف  ينزِو  مل  فاإنه  والعقيدة،  ال�شيا�شة  يف 
رجل  كان  بل  والتاأليف،  والتحرير  التفكر 
احلكام،  فواجه  الأو�شع،  مبعناها  حياة 
اجتماعية  قوة  وقّدم  ال�شيا�شات،  و�شادَم 
اإىل الو�شول اإىل احلكم ليرُبز اأعظم اأفكاره 
الإن�شان،  بحرية  اإميانه  من  املنطلقة 
التعددية  حرية  �شاأن  تعظيم  اإىل  فاأ�رصع 
مقاومة  �شوت  كل  مع  والوقوف  احلزبية، 
يف الأمة �شد م�شاريع النهب وال�شتعمار.. 
اإىل  يدعو  الرتابي  ال�شيخ  العالمة  كان 
احلقيقية  اأ�شولها  على  الأمة  بناء  جتديد 
بعيدا  الكرمي  القراآن  من  تنطلق  والتي 
وهنا  التمذهب  امل�شّبقة يف  املواقف  عن 
احلرية  بُعد  بعد  اآخر  بُعٌد  فيه  يتحلى 
هدفا  الأمة  وحدة  كانت  لقد  وقيمتها،..  
من  متخففا  نحوه  الرتابي  يندفع  عظيما 
هي  الوحدة  فكانت  الفرقة..  اأ�شباب  كل 
لغته وخطابه: وحدة الأمة ووحدة �شعوبها 

ووحدة اأداة املقاومة والفعل فيها.
وليات  من  عائدا  كان  حيث  به  لقائنا  يف 
احلكومات  يف  فكرته  لين�رص  جابها  عدة 
الإقليمية  والنتخابات  الالمركزية 
و�شوته  متَعبا  كان  الإقليمية،  والربملانات 
قد بّح، ولكن �شحكاته وابت�شاماته ت�شحب 
لنا  قال  بالقلق..  �شعور  كل  ي  املتلِقّ من 
الب�شري  الرئي�س  م  يكِرّ كان  بينما  يومها 
“اإن  اجلمهوري  الق�رص  يف  اأقيم  حفل  يف 
م بعون اهلل منوذجا متميزا  ال�شودان �شيقِدّ
مل  ال�شيا�شية  والتعّددية  احلّريات  من 
واأح�ش�شت  جبينَه  قّبلت  العامل”..  ي�شهده 
بخوف قاتل: هل ميكن اأن ي�شتمر م�رصوع 
العربي  الربيع  عا�شفة  انطلقت  الرتابي؟  
العراق  يف  وتف�شخها  بلداننا  �شرت  تعّرى 
اأدرك  وتون�س..  وم�رص  وليبيا  و�شورية 
يع�شف  اأن  ميكن  اخلطر  اأن  الرتابي 
بال�شودان فاأطلق �شيحاته ب�رصورة احلوار 
الوطني والتعاون مع النظام رغم ما يظنه 
الرتابي  دعا  بينهما..  جفاء  من  البع�س 
مبا  ال�شودانيني  كل  مع  جامع  حوار  اإىل 
وبرامج  بد�شتور  للخروج  املقاتلني،  فيهم 
بال�شودان احلر وال�شيد يتمتع فيه  للنه�شة 
ودوى  والكرامة،  باحلرية  الأطراف  كل 
وامل�شلمني:  والعرب  لل�شودانيني  ب�شيحته 

“حافظوا على بلدانكم”..  ويف ذلك در�س 
ان  املعار�شة..  الإ�شالمية  للحركات  بليغ 

الوطن اهم من الجتهاد.
ال�شودان يتخبط:

رحيل  بعد  كثريا  الب�شري  حكم  ي�شتمر  مل 
من  بينهما  ظاهرا  كان  ما  فرغم  الرتابي 
تباعد اإل اأن وجود الرتابي كان ميثل حجر 
يف  الإ�شالمي  العروبي  للم�رصوع  ارتكاز 
ال�شودان واحلافظ لالجتاه..  وكان حا�رصا 

للتدخل يف كل منعطف تاريخي.
ا�شتعماري  وبتحريك  عربية،  دول  حتركت 
الإ�شالمية  اجلبهة  مرحلة  لإنهاء  وا�شح، 
الوطني  املوؤمتر  بجناحيها  القومية 
اأنهكها  اأن  بعد  وذلك  ال�شعبي..  واملوؤمتر 
فعل  و  العقابية  والإجراءات  احل�شار 
ال�شوداين  القت�شاد  يف  فعله  احل�شار 

املنهار وعلى م�شتويات املعي�شة جملة.
اخلليجية  العربية  الأمنية  لالأجهزة  كان 
الع�شكرية  القيادات  بع�س  مع  بتوا�شلها 
ال�شودانية ان اأزاحوا الب�شري يف ظل ظروف 
ال�شارع  حترك  ظل  ويف  معقدة  معي�شية 
قوات  قيادة  قبل  من  موؤيدة  مبظاهرات 
وا�شحا  اأ�شبح  وهنا  ال�رصيع..  التدخل 
به  ا�شتقبل  الذي  اخلليجي  الرتحيب  ان 
تل  اإىل  بالنقالبيني  ي�شري  اإمنا  النقالب 

اأبيب.. 
الكيان  تدخل  ملف  القيادة  هذه  اأغلقت 
ال�شودان  وحدة  تدمري  يف  ال�شهيوين 
مراكز  عن  ال�شادرة  الوثائق  اأكدت  فلقد 
�شهيونية الدور الرئي�س للمو�شاد يف تكوين 
جي�س جنوب ال�شودان ودعم الدبلوما�شيني 
ال�شهاينة لنف�شال اجلنوب يف كل املحافل 

الدولية..
اأغلقوا هذا امللف اخلطري وطووا �شفحة 
العتداءات املبا�رصة على العمق ال�شوداين 
بطريقة  و  ال�شهيونية  الطائرات  قبل  من 
مع  التطبيع  اىل  الإمارات  قادتهم  فجة 
ال�شهاينة بعد ان كانت العراب  لدى ترمب 
املعي�شة  ظروف  تتح�شن  مل  وكو�شنار.. 
تت�شاعد  املعي�شية  الحتجاجات  فهاهي 
اأن  التقارير  وتفيد  اخلرطوم  يف  وتتكرر 
يف  منها  اأ�شواأ  الآن  املعي�شية  الأو�شاع 
تتحرك  الفنت  هاهي  و  الب�شري  حكم  ظل 
مع  احلدود  وعلى  دارفور  يف  ال�شودان  يف 
النه�شة  �شد  مو�شوع   تفجر  كما  اأثيوبيا 
اأنف�شهم  ال�شودان  يف  اجلدد  احلكام  ليجد 
التمتع  من  حترمهم  طاحنة  جبهات  على 

برفع ال�شودان من قائمة الإرهاب..
ال�شودان  معنى  اجلدد  القادة  يدرك  مل 
امل�شتهدف  هو  هذا  اأن  و  ودوره  وقيمته 
وخيل  ال�شتعماري،  امل�رصوع  قبل  من 
والعالقات  للتطبيع  جنحوا  اإن  اأنهم  اليهم 
مع ال�شهاينة كما اوحى لهم زخرف القول 
�شياطني العرب فاإنهم �شينجوا من املاأ�شاة، 
واإذا بهم ي�شقطون يف كمائن كل واحد منها 
كاف با�شتنزاف البلد واجلي�س وتدمريه ومل 
مبا  لهم  اأوحى  من  ان  اجلدد  القادة  ينتبه 
ال�شودان  تدمري  بذلك  ق�شد  امنا  ارتكبوه 

كما يدمرون اليمن و�شورية والعراق.
بال�شودان.. تطول  لن  الغرتاب  رحلة  اإن 
النقالبات  على  ال�شودان  عودنا  فلقد 
طويال  يقبل  ل  �شعبه  وان  الع�شكرية، 
الإ�شالمي..  العربي  بالنحراف عن خطه 
�شميم  يف  فل�شطني  اأن  ال�شودان  وعودنا 
بالكيان  ا�شتبدالها  يقبل  ولن  وجدانه 
اأو  الإمارات  لي�س  فال�شودان  ال�شهيوين 
يف  الآن  عديدة  عوامل  جتتمع  البحرين.. 
عملية  اأول  يف  ال�شودان  لي�شهد  ال�شودان 
اإىل  والعودة  امل�شار  ت�شحيح  انتخابات 
على  غالب  واهلل  و�شمريها..  اأمته  انتماء 

اأمره.

من مل ت�سعفه فر�سة زيارة 
ال�سودان يكون قد حرم 

خريا كثريا.. فهناك �سعب 
جبل على الطيبة والكرم 
والكرامة، وهناك اأر�ض 
يجري يف عروقها نيالن 
الأبي�ض والأزرق وتت�سع 

امل�ساحات بوفرها غري 
املتكرر تنعم على الإن�سان 

واحليوان من خريات 
الأر�ض املعطاء حتى 

عاد ال�سودان �سلة العرب 
لو امتدت اإليه اأياديهم 
جتني خرياته، واأ�سبح 

ال�سودان خام�ض دولة على 
م�ستوى العامل يتوفر على 
ثروة حيوانية ي�ساف اإىل 

ذلك الرثوات الباطنية 
من نفط ودهب ومعادن 

�ستى وبالإ�سافة اإىل ذلك 
موقع ا�سرتاتيجي متميز 

فال�سودان هو مندوب 
العرب اإىل اإفريقيا وقد 
قام بدوره كامال ثقافة 

ور�سالة وهو يتزعم القرن 
الإفريقي.

اأقالم

�سالح عو�ض
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 وظل ال�سيخ يف مدر�سة 
) النجاح ( ي�سطلع بواجبه 

التعليمي حتت اأعني 
جوا�سي�س قايد قمار ، 

وو�سل الأمر ب�سفاهة هذا 
َف  القايد النذل اأن َوَظّ

نذل مثله ي�سرتق ال�سمع 
من نافذة حجرة الدر�س 
التي يتواجد بها ال�سيخ 

بني تالمذته !!! وهذا ما 
حّدثني به جنل ال�سيخ 

الأ�ستاذ عبد الكرمي ـ عبد 
احلكيم ـ

بقلم:جمال ن�سراهلل

 الذكرى الأوىل لرحيل العالمة حممد تركي القماري ) 1337 ِهـ ـ 1441 ِهـ ( / ) 1919 ِم ـ 2019 ِم ( 

حتت اأعني جوا�سي�س قايد قمار

�صباح يوم : 17 نوفمرب 2020 ، وكانت معاناة 
االأ�صتاذ املجاهد حممد تركي ال ي�صرب عليها 
ال�صادقة  االبتالءات  ذوي  من  العزم  اأهل  اإال 
ويف  الباأ�س  م�صتوى  يف  �صيخنا  كان  وقد   ،
اأمام  م�صتوى التحدي ويف م�صتوى املواجهة 
�صطوة الطغيان التي ظل يُدير ف�صولها قايد 
قمار بالتن�صيق مع ) احلركى ( وجميع موظفي 
اإدارة االحتالل التي تعمل مل�صاحلها ال�صيقة 
مقابل التعاون املطلق ملوظفيها مع خمتلف 
ت�صهر  التي  واال�صتعالمات  التخابر  اأجهزة 
على اأمن و�صالمة امل�رشوع الكولونيايل ، وال 

تعنيها هموم املواطن يف قليل اأو كثري . 
فقد   ) اخلبنة   ( خلية  يف  ال�صيخ  رفاق  اأما 
 ، ال�رشف  ميدان  يف  و�صقطوا  ال�صهادة  نالوا 
لهم  وكان   ، م�صهود  يوم  يف  جميًعا  واأُعِدُموا 
اأَحًدا  منهم  يَُغاِدْر  َلْ  الذي  اال�صت�صهاد  َحُظّ 
ْدٍق  ، و�صالٌم عليهم يف ال�صاحلنَي يِف َمْقَعِد �صِ
املجاهد  بقي  حني  يف   ، ُمْقتَِدٍر  َمِليٍك  ِعنَْد 
باإميان  يُتاِبُع  حُمت�ِصبًا  �صاِبًرا  تركي  حممد 
م�صارات الثورة املظفرة اإىل اأن حتقق الن�رش 
يَ�ُصوُدهُ  وواقًعا  النا�س  بني  يقيًنا  اأ�صبح  الذي 
االأَْمُن والِب�رْشُ واالأحفال القائمة يف كل مكان 
و�صقطت   ، العدوان  �صلطة  كابو�س  وانزاح   ،
يُ�صهرها يف وجوه  كان  التي  التخويف  هيمنة 
من  معه  ومن  قمار  قايد  والوطنيني  االأحرار 
اخلونة و ) احلركى ( ومن �صاروا على نهجهم 
اأَْو كانوا اأَِربََّة مذهبهم العميل ، وتوارثوا بنني 
االحتالل  و�صنوات  اأيام  مدى  على  ـ  وحفدة 
على  ُمعتَِكفني  وظلُّوا   ، امُلربمج  النفاق  ـ 
اال�صت�صالم لالأجنبي ، وتُراِوُد نفو�صهم اخلائنة 
القابلية لالنبطاح واخل�صوع الأَِيّ حمتل ، بَلَْه 
املتمثلة  اال�صتدمار  حمبة  �صعوذة  ممار�صة 
الترَبُِّك ولو ب�صعرة من ذيل بغل ال�صلطان  يف 
اُلّ  ، وهذا ما انعقد عليه واأكده اإجماعهم ال�صَّ

ُلّ !!!  امُل�صِ

بعد ال�ستقالل

املجاهد  االأ�صتاذ  وا�صل  اال�صتقالل  وبعد 
 ( مدر�صة  يف  الرتبوية  ر�صالته  تركي  حممد 
 1963  /  1962 الدرا�صي  للمو�صم   ) النجاح 
لاللتحاق  باتنة  اإىل  �صافر  ماي  �صهر  ويف   ،
 ، االأوقاف  لوزارة  التابع  االإ�صالمي  باملعهد 
ال�صيخ  املجاهد  العالمة  جانب  اإِىل  وَعِمَل 
اإن�صاء  فكرة  و�صاحب  موؤ�ص�س  ـ  دردور  عمر 

واالأ�صتاذ  ـ  االإ�صالمية  املعاهد 
وبقية   ، البخاري  معلم  املجاهد 
منهم  تتاألف  الذين  االأ�صاتذة 
اإىل  املوجهة  االأزهرية  البعثة 
بباتنة  طويال  يلبث  وَلْ   ، باتنة 
وانتقل �صنة 1964 اإىل بلد القبائل 
التي وجدها غري م�صتقرة ب�صبب 
االأزمة االأمنية الناجتة عن جملة 
من اخلالفات ال�صيا�صية املعقدة 
التي وقعت بني بع�س ال�صخ�صيات 
التاريخية وقيادة االأركان ، فقفل 
َف بها  راجعا اإىل ب�صكرة التي تََوَظّ
يو�صف  ال�صهيد   ( متو�صطة  يف 
الكاردينال  مدر�صة  ـ   ) العمودي 
يف  ى  وق�صَّ  ، ـ  �صابقا  الفيجري 
 ، طويلة  �صنوات  االأخرية  هذه 
من  الكثري  يديه  على  َجْت  وتخَرّ
من  املتتابعة  والدفعات  االأجيال 
وا�صل  الذي  املثقف  ال�صباب 
درا�صاته العليا ، واأ�صبح متواجًدا 
واملوؤ�ص�صات  املرافق  �صتى  يف 
تقوم  التي  االإدارية  وامل�صالح 
ون�صاطات  الت�صيري  �صوؤون  عليها 
اإحالته على  العام . وقبل  النظام 
جتربته  من  ا�صتفادت   ، التقاعد 
 ( كمتو�صطة  اأخرى  موؤ�ص�صات 
ـ  ـ زواكة  ال�صهيد غمري ح�صني ( 

ومتو�صطة ) ال�صهيد خملة اإبراهيم (ـ  الفالحة 
�صابقا ـ . ويف �صنة 1989 اأُحيل على التقاعد 
امُل�صِلنّي يف  اأََمّ  لتقاعده  املوايل  اليوم  ، ويف 
�صالة ال�صبح يف م�صجد النور ِبـ : حارة الوادي 
ع ِبـ : االإمامة واالإفتاء والقيام بكل ما  ، وتطَوّ
له �صلة بالواجبات الدينية ، والتزم مبا قطعه 
على نف�صه ، وقام باأداء مهمته اأح�صن قيام ، 
وبعد وفاة االأ�صتاذ حممد مغزي بخو�س اإمام 
ال�صوؤون  مديرية  جتد  َلْ   ، الكبري  امل�صجد 
االأ�صتاذ  من  واأجدر  اأكفاأ  هو  من  الدينية 
ال  التي  املهمة  بهذه  لتكليفه  تركي  حممد 
يف  الراحل  فقيدنا  وبقي   ، �صواه  ي�صتطيعها 
امل�صجد الكبري ـ اأكرب م�صاجد مدينة ب�صكرة 
فيها  َم  َقَدّ كاملة  �صنوات  ثالث  مدى  على  ـ 
جمال  يف  علمية  جهود  من  مَيْتَِلُك  ما  كل 
للنوازل ، ف�صال  ي  الفتوى واالجتهاد والت�صِدّ
بالو�صطية  يتَّ�ِصُم  الذي  املتوازن  خطابه  عن 
واالعتدال ، وال يجنح ـ دون تََرٍوّ اأو تفكري ـ اإىل 
�صواهما ، وكان نهج ال�صيخ حممد تركي نهًجا 
َحٍدّ �صواء  العامة واخلا�صة على  مقبوال عند 

تقواه  تعك�ُس  قدوة  ال�صيخ  اأخالق  وكانت   ،
اإىل جانب عفافه  وا�صتقامته وتوا�صعه اجلم 
الغزير  ِعلَْمُه  نن�َس  ال  نن�َس  واإِْن   ، وكفافه 
ور�صيده الزاخر باللغة والفقه والتف�صري و�صتى 
الوا�صع على  بَلَْه اطالعه   ، االإ�صالمية  العلوم 
بواقع  لها �صلة  التي  الق�صايا املعا�رشة  اأهم 
ذلك  جانب  اإىل  وهو   ، وامل�صلمني  االإ�صالم 
يُتابع باهتمام بالغ هموم املجتمع االإ�صالمي 
ُز يف خطابه ووعظه على اإيجاد احللول  ، ويُرِكّ
الناجعة ملعاناة ال�صعفاء واملهم�صني ، ويدعو 
اإىل الت�صامن معهم ، وتعميم مفهوم التكافل 
وت�صود   ، املرء  اإ�صالم  ليكتمل  االجتماعي 

الرحمة يف كافة اأو�صاط املجتمع . 

التطوع باإرادته يف م�سجد بلدة )  
الرباني�س (

ـ  الكبري  امل�صجد  يف  ـ  مهمته  اأداء  وبعد 
يف  باإرادته  التطوع  اختار   ، وجه  اأكمل  على 
 ، ب�صكرة  بوالية   ) الرباني�س    ( بلدة  م�صجد 
 ، الديني  وواجبه  العلمية  بر�صالته  ونه�س 

جهوده  خال�س  َم  وقَدّ
وعلى   ، البلدة  هذه  الأبناء 
كاملة  �صنوات  اأربع  مدى 
النافع  دوره  لل�صيخ  كان 
 ، واالإر�صاد  التوجيه  يف 
وا�صتفاد من علمه ووعظه 
وغريهم  امل�صجد  رواد 
وكان   ، البلدة  �صكان  من 
وطرائق  ونهجه  لدرو�صه 
البعيد  ال�صدى  تبليغه 
واالأثر  الباقي  كر  والِذّ

اخلالد . 
اإىل  عاد   2000 �صنة  ويف 
م�صاره  ملوا�صلة  ب�صكرة 
الدعوي وخدمة بيوت اهلل 
َفَحَلّ مب�صجد خالد بن    ،
بيته  من  القريب  ـ  الوليد 
م�صواره  به  اأنهى  الذي  ـ 
اأكرث  فيه  ولبث   ، الر�صايل 
�صنة  ع�رشة  اثنتي  من 
والتكوين  بالدعوة  حافلة 
�صنة  ، ويف  النا�س  وهداية 
املر�س  داهمه   2012
الذي واجهه ب�صرب املوؤمن 
املحت�صب ، وَجلَِد العارف 
الدنيا  مباآالت  اخلبري 
وتقلباتها ، وظل يف معاناة 
اآناء  يتلوه  كان  كما  اهلل  كتاب  يتلو  مر�صه 
 ، وعافيته  �صحته  اأيام  النهار  واأطراف  الليل 
يافًعا  �صاًبا  ا�صتظهره  الذي  القراآن  يزال  وال 
َم �ِصِنِّه ، ويُن�صيه االإح�صا�س  يُوؤَاِن�ُس �َصيْبَتَُه وتََقُدّ
ـ  تركي  ال�صيخ حممد  وكان   ، اأ�صقامه  بوطاأة 
دائما ـ يف �صحته كما يف مر�صه يَُغِلُّب الرجاء 
ٌة  على اخلوف ، ورجاوؤه يف اهلل دون �صواه ِجر�َصّ
لَُة فيه ، وهي منقبة من مناقب خ�صيته  ّ ُمتاأَ�صِ
َا يَْخ�َصى اهلل ِمْن ِعبَاِدِه الُْعلََماءُ  هلل : )) ... اإَِنّ
وهم  العاملني  العلماء  وقار  اأجمل  وما   ،  ))
لوَن  ير�صمون اآخر معال ماهية اليقني ، ويُ�َصِجّ
بالدنيا  نهاية مطافهم  ـ يف  تدويًنا  اأَْو  لفًظا  ـ 
االأنبياء  �صورة  قي  القراآن  به  جاء  ما  حقيقة 
ِللِْكتاأب  ِجِلّ  ال�ِصّ َكَطِيّ  َماَء  ال�َصّ نَْطِوي  يَْوَم   ((  :
َوْعًدا َعلَيْنَا اإِنَّا ُكنَّا  َل َخلٍْق نُِعيُدهُ  َكَما بََداأْنَا اأََوّ
َفاِعِلنَي (( ، اأو قوله تعاىل يف �صورة االأنعام :  
اإِىَل  يُْح�رَشُوا  اأَْن  يََخاُفوَن  الَِّذيَن  ِبِه  َواأَنِْذْر   ((
َرِبِّهْم لَيْ�َس لَُهْم ِمْن ُدوِنِه َويِلٌّ َواَل �َصِفيٌع لََعلَُّهْم 
يَتَُّقوَن (( اأو قوله َجَلّ �صاأنه يف �صورة ال�صورى : 
)) اهلل لَِطيٌف ِبِعبَاِدِه يَْرُزُق َمْن يَ�َصاءُ َوُهَو الَْقِوُيّ 

املجاهد الذي زاوج بني " التحرير " والرتبية "
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عن حقيقة حوادث املرور يف اجلزائر:

تعددت اجلرائم واملوت واحدة
باأن  ونعلم  نعي  ونحن  فحتى 
وكتاب  وقدر  ق�صاء  املوت 
م�صجل.اإال اأن اخلرباء واملحللني 
اأو  معاجلة  يحاولون  عندما 
اأمر يطرحون الكثري من  تف�صري 
التاأويالت والتحاليل. ويق�صدون 
بتعدد اجلرائم هي تلك االأ�صباب 
اأو  النتيجة  التي كانت وراء هذه 
كان  القريب  تلك....فباالأم�س 
ال�صبب  باأن  يقول  منهم  فريق 
اجلزائريني  موت  يف  الرئي�س 
تلك  اإىل  يعود  الطرقات  على 
الطرق املهرتئة  كونها قدمية.اأو 
اأنها حديثة لكنها ُعبدت بطرائق 
�صارت   وعمياء..وقد  مغ�صو�صة 
للدواب؟ا.وجمع  حتى  ت�صلح  ال 
اآخر قال باأنها نتيجة االإفراط يف 
ال�رشعة على الطرق ال�صّيارة...
عن  الكل  اأجمع  موؤخرا  لكنه 
القيادة  لرخ�س  يعود  ذلك  اأن 
احل�صول  مت  والتي  املغ�صو�صة 
باأخرى.بيد  اأو  بطريقة  عليها 
م�صرتكة  االأ�صل جرمية  اأنها يف 
بحق وذات فروع مت�صل�صلة،تبداأ 
مدر�صة  �صاحب  اأي  املعلم  من 

املهند�س  اإىل  و�صوال  ال�صياقة 
الذي مي�صي على يعطي ال�صوء 
االأخ�رش لهذه الوثيقة التي تعني 
فيما تعنيه بعدا...اأي اأنها جواز 
املحقق؟ا  املوت  نحو  �صفر 
االأوىل  بالدرجة  ذلك  ويحدث 
وروح  ال�صمائر  غياب  نتيجة 
هذا  يف  امل�صوؤوليات،فاالإن�صان  
الع�رش ل تعد تهمه املبادئ وال 
هاج�صه  فقط  البعدية  النتائج 
حت�صيل  هو  والوحيد  االأوحد 
املال وباأية طريقة . لذلك جتده 
.    جمردا من  الوفا�س  خاوي 
تدعواإىل  التي  القيم  من  كثري 
ور�صانة  باإخال�س  العمل 
االأ�صا�س  هذا  وعقالنية..وعلى 
الكوارث  حدثت  ذلك  ومبوجب 
يوافقني  االأخرى.وقد  تلو 
الكثري باأن ذلك ميكن اإدراجه يف 
قائمة الف�صاد واأن اأبطاله كذلك 
وجب  الذين  املف�صدين  من 
معاقبتهم...الأن الف�صاد ال يوجد 
مباليني  هو  بل  واحد  وجه  له 
االأوجه.وقد كان حريا باجلهات 
اأن  امل�صالح  بهذه  املت�صلة 

الأجل  وعاجال  اآجال  تتدخل 
باإمكانها  جديدة  اآليات  و�صع 
التاريخي  الغ�س  لهذا  حد  و�صع 
مبثابة  �صار  والذي  واحل�صاري 
االآلة احلادة التي حت�صد ع�رشات 
قلنا  اإذ  اأ�صبوعيا.اأما   االأرواح 
حرج...الأن  وال  فحدث  �صنويا 
تقوم  التي  التحريات  من  كثريا 
وال�رشطة  الدرك  م�صالح  بها 
ك�صفت باأن اأغلب ال�صائقني كانوا 
على  بح�صولهم  العهد  حديثي 
رخ�س ال�صياقة.وهو االأمر الذي 
يف  يتهمون  املالحظني   جعل 
ال�صياقة  مدار�س  االأول  املقام 
ال  هي  اإما  والتي  ولواحقها 
من  ُوجدت  الذي  دورها  توؤدي 
اأجله واإما اأن اخللل يف االإن�صان 
نف�صه ـ وهذا عني اخلطاأ ـ بحيث 
ميكننا اأن ن�صقط هذا االأمر على 
التعليم نف�صه من باب املثال...
قواه  بكامل  يتمتع  فرد  فكل 
التعلم...اإال  على  قادر  ال�صحية 
نتيجة  وا�صتع�صى  هو  اأبى  اإذا 
يت�صع  ال  اجتماعية  ظروف 
املقام لذكرها.... ويُ�صتحال اأن 

تغيب القابلية عن �صخ�س تقدم 
بنف�صه وقدم ملفا من اأجل غاية 
معينة...فقط يظل امل�صكل هو 
الت�رشع والقفز على املراحل...
بعقبات  متر  التعلم  مراحل  الأن 
اإتباعها...واإال  وجب  ودرجات 
مربجمة  فو�صى  هنالك  �صارت 
االإعوجاج  اإال  منها  جنّي  ال 
والفهم اخلاطئ وقدميا قال اأحد 
االأدباء)ال ي�صتقيم الظل والغ�صن 
اأعوج( فالغ�صن هو االأ�صل،مهما 
واالإرهاق  املتاعب  درجة  كانت 
يف  تكون  النتيجة  اأن  ،املهم 
وفوق  اإيجابية  املطاف  اآخر 
من  اأ�صعف  املتو�صط...ولي�صت 
ال�صعف نف�صه؟ا   اإذا نحن اأمام 
وهي  عوي�صة  ح�صارية  م�صكلة 
حرق املراحل والتهافت ال�صلبي 
غري امل�رشوع،والذي اأف�صى اإىل 
تغيب  الوخيمة.يوم  النتائج  هذه 
مفهوم  وي�صبح  التقدير  �صلطة 
لثقافة)كم  خا�صع  االعرتاف 
على جميع  ذلك   وق�س  تدفع(  
من  العديد  .وح�صب  القطاعات 
وهناك  هنا  امُلربمة  الدرا�صات 

فاأقد اأجمع معظم الباحثني باأن 
قطاع الرتبية والتعليم هو االأكرث 
�رشرا ..وها نحن لالأ�صف جنني 
العلقم... مرارة  املر  ح�صاده 
من  كامال  جيال  جنينا  بحيث 
اأ�رشنا  كما  ال�صحايا.وال�صبب 
والتدلي�س.. الغ�س  �صيا�صة 
االأدلة  اآالف  هناك  بحيث 
لنلقي  ذلك.فقط  على  الدالة 
يحدث  عما  �صغرية  باإطاللة 
يكت�صف  حماكمنا...يوم  يف 
الدالة  الق�صايا  فظاعة  املرء 
اأن املجتمع برمته م�صاب  على 
الداخل،نتيجة  من  ومنخور 
غياب العقالنية دائما واأبدا  قي 
واملع�صالت. امل�صائل  مواجهة 
�صوف  دقيق  حتقيق  و�صمن 
نكت�صف اأن املحور الكرونولوجي 
املال)وكيفية  هو  اجلوهري  اأو 
التعامل معه( يف زمن جنعله هو 
ال�صيد واالآمر الناهي .وهذا عني 
وهجرنا  تخلينا  نحن  اخلطاأ،اإذ 
الكثري من القيم واملبادىء التي 

حثنا عنها ديننا احلنيف. 
�صاعر وناقد اأدبي 

تقول احلكمة املاألوفة عند 
عامة النا�س باأن املوت واحدة 
واأن الأ�سباب متعددة،و�سار 

هذا املثل يقال على كل حالة 
تعددت م�سادر بلوغها اأو 

الو�سول اإليها وهي مت�سابكة 
يف الطرق وال�سبل املوؤدية 

اإليها، بينما يف �سق اآخر ميكن 
القول باأنها تعددت اجلرائم 

واملوت واحد؟ا   اإذا تعلق 
الأمر مثال مبو�سوع كحوادث 

املرور يف اجلزائر.
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عي�شة ق.

له  ظهور  �أول  يف  بوالية  ت�ألق  �أين 
�إ�ص�بته  مع ن�ديه عقب �لتع�يف من 
�أ�ص��صي�  دخل  حيث  كورون�،  بوب�ء 
على  يخيب  مل  قوية  مب�ر�ة  وقدم 
عليه  و�صعه�  �لتي  �لثقة  �إثره� 
مدربه، وهو �لذي ك�ن خلف �لهدف 
�لوحيد لفريقه عقب منحه �لتمريرة 

�حل��صمة �لتي وجدت زميله �إي�ص�ك� 
�النطالق  من  و�صعية  �أف�صل  يف 
ليون  مرمى  يف  و�لت�صجيل  ب�لكرة 
�ملو�جهة،  نه�ية  على  دقيقة  قبل 
�لطرف  �أوكيدج�  ج�نبه  �إىل 
�لتدخالت  بعد  ميتز  يف  �الأف�صل 
�ملوفقة له يف وجه مه�جمي ليون، 
للفريق  ثمني  �نت�ص�ر  منحت  و�لتي 
�لثن�ئي  و�ص�رك  �لقو�عد،  خ�رج 

�جلز�ئري مليتز على مد�ر �لت�صعني 
دقيقة من �للق�ء.

�صجل  �الآخر،  �جل�نب  من 
�لعمري  بن  جم�ل  مو�طنيهم� 
يف  تو�جدهم�  �صليم�ين  و�إ�صالم 
�للق�ء،  �نطالق  مع  �الحتي�ط 
�لغ�م�صة  �لو�صعية  تو��صلت  �أين 
�لذي  للخ�رض  �ملحوري  للمد�فع 
بقي حبي�س �لدكة على مد�ر �أطو�ر 

�صليم�ين  �صجل  بينم�  �ملق�بلة، 
بعدم�  ليون  بقمي�س  له  ظهور  �ول 
تع�قد معه �الأ�صبوع �ملن�رضم، وق�م 

�ملدرب رودي غ�ر�صي� ب�إقح�مه يف 
�لدقيقة 77 من �ملب�ر�ة، �أين ك�نت 
�إىل  �لو�صول  �أجل  من  فر�صتني  له 

�أنه ف�صل يف ترجمته�،  �إال  �ل�صب�ك 
من  فريقه  �إنق�ذ  من  يتمّكن  ومل 

�ل�صقوط يف فخ �لهزمية.

�أطاح �لثنائي �لدويل �جلز�ئري �ألك�شندر �أوكيدجا وفريد بوالية بزميليه يف 
�ملنتخب �لوطني �إ�شالم �شليماين وجمال بن �لعمري خالل �ملقابلة �لتي دمعت 

فريقي ميتز و�أوملبيك ليون �شمن �جلولة 20 من �لدوري �لفرن�شي �لتي جرت 
�شهرة �ول �أم�س، حيث متّكن رفقاء حار�س �خل�شر من �لعودة بالز�د كامال من 

معقل �ملت�شدر �ل�شابق لدوري "�لليغ1"، بعد �نت�شار ميتز بهدف وحيد كان كافيا 
لهم من �أجل �لعودة �إىل �لديار بالز�د كامال

�شليماين �شّجل �أول ظهور بقمي�س ليون وو�شعية بن �لعمري تتعّقد

مل يلعب �أي دقيقة من مقابلة �ملان �شيتي وكري�شتال باال�س

غوارديوال يوا�ضل تهمي�ش حمرز

رد االحتادية اجلزائرية للجيدو على مقال" الو�ضط"

ع�د �لالعب �لدويل �جلز�ئري ري��س حمرز 
�إىل دكة �الحتي�ط جمدد� بعدم� ك�ن �ص�رك 
�صيتي  م�ن�ص�صرت  لفريقه  �ل�ص�بق  �للق�ء  يف 
بيب  �ال�صب�ين  �ملدرب  �خت�ر  �أين  �أ�ص��صي�، 
ملق�بلة  خمطط�ته  عن  �بع�ده  غو�رديوال 
على  دقيقة  �أي  يلعب  ومل  ب�ال�س،  كري�صت�ل 
ال  و�صعية  يف  دقيقة،  �لت�صعني  �أطو�ر  مد�ر 
�لذي  �لوطني  �ملنتخب  ق�ئد  عليه�  يح�صد 
�صت  �آخر  يف  �أ�ص��صي�  وحيدة  مب�ر�ة  لعب 
يب�رض  ال  �لذي  �الأمر  وهو  لن�ديه،  مق�بالت 
يوؤثر  �ملن�ف�صة  نق�س  �ن  ب�عتب�ر  ب�خلري 
�صلب� على �أد�ء �لالعب فوق �أر�صية �مليد�ن، 
�صهر  نه�ية  منذ  فع�ليته  عدم  �أن  ج�نب  �إىل 
فريق  �أم�م  �هد�ف  ثالثة  �صجل  �أين  نوفمرب 
وغ�ب  �ل�صبك  �إىل  �لو�صول  يف  ف�صل  برينلي 

عن تقدمي �لتمرير�ت �حل��صمة.
�صيتي  للم�ن  �ص�حق�  فوز�  �ملق�بلة  وعرفت 
برب�عية  �صب�كه  دّك  بعدم�  كري�صت�ل  �أم�م 
توري�س  كل من  ت�صجيله�  تد�ول على  نظيفة 

�صرتلينغ،  �الجنليزي  للدويل  وهدفني  ثن�ئية 
�لثقة  و�صع  �لكت�لوين  �ملدرب  ف�صل  �أين 
كل  يف  "�ل�صبريز"  لت�صكيلة  �لهجومي  ب�خلط 
ر��س حربة، �صرتلينغ  من غ�برييل خي�صو�س 
خريج  وترك  �لرو�قني  يف  �صيلف�  ود�فيد 
�الحتي�ط،  حبي�س  �لفرن�صي  لوه�فر  ن�دي 
يفكر  �ملعني  جتعل  �لتي  �لو�صعية  وهي 
جدي� يف ك�صتقبله �لكروي يف ظل عدم و�صغ 
�المي�ن  وعدم  خدم�ته  يف  �لثقة  غو�رديوال 
�الن�صم�م  عن  �لبحث  وب�لت�يل  ب�إمك�ني�ته، 
�إىل فريق جديد مينحه فر�صة �للعب وتفجري 
�مك�ني�ته �أ�صحى �رضوري� لالعب �ص�حر على 
�مل�صتطيل �الأخ�رض ويعرتف �جلميع بلم�ص�ته 

�لفنية �لتي يقدمه�.
عي�شة ق.

�الأخب�ر  للجيدو  �جلز�ئرية  �الحت�دية  نفت 
�لتي �أوردته� "�لو�صط" يف �ملق�ل �لذي ن�رضته 
عنو�ن  حتت  �ملن�رضم  ج�نفي   12 بت�ريخ 
�لدوحة  م��صرت  يودع�ن  وبلق��صي  "نورين 
يجهلون  �الحت�دية  م�صوؤولو  �الأول،  �لدور  من 
م�ص�رعة  �حتالل  فيه  ج�ء  و�لذي  �لقو�نني"، 
بلق��صي  �أمينة  للجيدو  �لوطني  �ملنتخب 
�لري��صيني  ترتيب  جدول  يف  �الأول  �ملركز 
�الألع�ب  �إىل  ب�لت�أهل  �ملعنيني  �جلز�ئريني 
�لذي  �لرد  ج�ء  �ين  بطوكيو،   2021 �الأوملبية 
�حتالل  ينفي  �أم�س  �الإعالمية  و�صيلتن�  تلقته 
و�لذي  "�لكوطة"،  �ملعنية �صد�رة  �مل�ص�رعة 

ر�صيد  برئ��صة  �الحت�دية  خالله  �أّكدت 
نورين  فتحي  �مل�ص�رع  �أن  لعر��س 
يتو�جد ح�لي� يف �صد�رة �ملت�أهلني 

�لدور�ت  من  تبقى  م�  ��صتكم�ل  قبل 
�إىل  �جليدو  لري��صة  �لت�أهيلية 

�الأوملبي�د �ملقبل، ويعترب �ملت�أهل 
 1876 مبجموع  طوكيو  دورة  �إىل 

نقطة، يليه زميله يف �ملنتخب 
بن  �لرحم�ن  عبد  �لوطني 
يف  بلق��صي  وبعده  عم�دي، 

�أردف م�صوؤولو �الحت�دية  �أين  �لث�لث،  �ملركز 
على  لو�  حت�صّ �مل�ص�رعني  �ن  �لرد  بي�ن  يف 

مبجرد  �آلية  ب�صورة  نقطة   200 جمموع 
"�مل��صرت"  دورة  يف  م�ص�ركتهم 
�الأ�صبوع  جرت  �لتي 
�لع��صمة  يف  �ملن�رضم 
�لدوحة،  �لقطرية 

هو  به و �رّضح  �ن  �صبق  م� 
بيت  د�خل  م�صوؤولني 
�الحت�دية على غر�ر ن�ئب 
�ملدير  �الحت�دية،  رئي�س 
�ملنتخب�ت  ومدير  �لوطني  �لفني 

�لوطنية.
�لق�شم �لريا�شي

اأوكيدجا وبوالية يطيحان بليون يف عقر الديار

خرب�ء ينفون وجود عائق و�إد�رة �أهلي جدة م�شتعدة لدفع تعوي�س مايل

اإدارة ال�ضباب تهدد بعرقلة عودة بن العمري اإىل ال�ضعودية

�لدويل  �لالعب  مالحقة  يف  �مل�ص�كل  تو��صل 
�إد�رة  طرف  من  �لعمري  بن  جم�ل  �جلز�ئري 

رغم  �لذي  �ل�صعودي،  �ل�صب�ب  �ل�ص�بق  ن�ديه 
�لف�رط  �لع�م  �ص�ئفة  معه�  �لعقد  ف�صخ  �أنه 
ب�لرت��صي و�لتحق يف �صفقة �نتق�ل حر بفريقه 
�إد�رة  �أن  �إال  �لفرن�صي،  ليون  �أوملبيك  �جلديد 
�إىل  �نتق�له  �حتم�ل  بعرقلة  تهدده  �ل�صب�ب 
وتعمل  �ل�صعودي،  �لدوري  �للعب مع فريق من 
�ل�صعودي  �لدوري  يف  �للعب  من  حرم�ته  على 
جمدد�، ويف هذ� �ل�صدد ك�صف رئي�س �ل�صب�ب 
�أي  يع�ر�س  �صوف  فريقه  �أن  �لبلط�ن  خ�لد 
فريق  �إىل  �خل�رض  مد�فع  �نتق�ل  �صفقة 
�إد�رته  �أن  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أو�صح  �صعودي، 
وقعت مع �لالعب عقد� ين�س بعدم �نتق�له �إىل 
هذ�  يف  �أ�ص�ف  �أين  م�صتقبالن  �صعودي  فريق 
�ل�صدد �أنه يف ح�ل حدث �تف�ق بني بن �لعمري 

�صفوفه  �إىل  �النتق�ل  �أجل  من  �صعودي  وفريق 
مو�فقة  بنيل  ح�صبه  مط�لب�ن  �لطرفني  ف�إن 

�إد�رته ح�صبه.
وت�أتي هذه �لت�رضيح�ت على خلفية �الت�ص�الت 
رفقة  �حلر��س  حي  �بن  جتمع  �لتي  �ملتقدمة 
�النتق�ل  �أجل  من  �ل�صعودي  جدة  �أهلي  ن�دي 
ذكرت  حيث  �لق�دم،  �ل�صتوي  �ملرك�تو  �إليه 
تق�رير �صعودية بن�ء على ت�رضيح�ت من خرب�ء 
عدم  �لقدم  لكرة  �ل�صعودي  �الحت�د  لو�ئح  يف 
وجود ع�ئق ق�نوين مينع �إمت�م �ل�صفقة يف ح�ل 
�لتو�صل �إىل �تف�ق نه�ئي بني �لطرفني، و�إد�رة 
�الأهلي �صوف تت�ص�من مع �لالعب وتدفع قيمة 
�ل�صب�ب �صكوى  �إد�رة  �لتعوي�س يف ح�ل رفعت 

عي�شة ق.على م�صتوى �لفيف�.

زط�شي يقيل مالك بعد �شل�شلة 3 مقابالت دون فوز

الفرن�ضي برييك مدربا جديدا لبارادو
�علنت �إد�رة ن�دي ب�ر�دو عن تعيني �ملدرب �لفرن�صي لوب�ر برييك على ر�أ�س �لع�ر�صة �لفنية 
للفريق خلف� للمدرب �ملق�ل حكيم م�لك، وذلك على �إثر �صوء �لنت�ئج �لتي حققه� �لفريق خالل 
�جلوالت �الأخرية من �لبطولة �لوطنية، ولهذ� �لغر�س �خت�رت �إد�رة �لرئي�س ح�ص�ن زط�صي منح 
�لفنية  �لع�ر�صة  رفقة  يتو�جد  و�لذي  ع�م�   50 �لعمر  من  �لب�لغ  �لفرن�صي  �لتقني  �إىل  �لفر�صة 
للن�دي �لع��صمي منذ نه�ية �لع�م 2016، حيث يعرف �لتعد�د جيد� ولديه معلوم�ت ك�فية حول 
العبي ب�ر�دو، وهو �الأمر �لذي ي�صهل م�أموريته خالل �ملهمة �لتي �أوكلت له من طرف �إد�رة 

ب�ر�دو، من �أجل �ل�صعي �إىل حت�صني نت�ئج �لت�صكيلة، و�إع�دة �لفريق �إىل �ل�صكة �ل�صحيحة.
عي�شة ق.

بعد حتقيق �ل�شعود
احتاد االأخ�ضرية يح�ضر الإ�ضدار جملة 

خا�ضة بالفريق
�ل�صعود  من  �الأخ�رضية   �حت�د  بعدم� متكن 
�لث�ين   �لوطني  �لق�صم  �إىل  �ملو�صم  هذ� 
�ملمثل  بذ�لك  ليكون   ، �لو�صط  جمموعة 
�مل�صتوى  هذ�  يف  �لبويرة  لوالية  �لوحيد  
�إعالمي  �جن�ز  �إىل  �لن�دي  �إد�رة  ت�صتعد   ،
متمثال   ، �لري��صية  جن�ح�ته�  �إىل   ي�ص�ف 
متمثال   ، ب�لن�دي  خ��صة  ن�رضية  �إ�صد�ر  يف 
�أطلقت   ، ب�لن�دي  خ��صة  ري��صية  جملة  يف 
عليه�  ت�صمية " �الحت�د"  ، وتهتم هذه �ملجلة 
�الأخ�رضية  �حت�د  فريق  عن  �ص�ملة  بتغطية 
لكرة �لقدم  وكذ�  بت�ريخ �لن�دي منذ ن�ص�أته 
�صنة 1929 وخمتلف �لري��ص�ت �الأخرى �لتي 
وي�صعى   ، �لبلدية  �إقليم  م�صتوى  على  تن�صط 
�لق�ئمون عليه� �إىل �إبر�ز  م� قدمته �لري��صة 
�لوطنية  وللري��صة  حتديد�  �لبلدية  لهذه 
ب�صكل ع�م ، كم� ميكن من خالل هذه �ملجلة 
" �الحت�د" لالأن�ص�ر من مت�بعة �أخب�ر فريقهم 
�لتجريبي  �لعدد  �جن�ز  وقدم   ، ب�لتف��صيل 
�الإد�رية   �الإجر�ء�ت  �إمت�م  �نتظ�ر  يف  �الأول 
بطولة  �نطالقة  مع  �ل�صدور  من  لتتمكن   ،
�لق�صم �لوطني �لث�ين يف 12 من �صهر فيفري 
�لق�دم . وي�صهر على �جن�ز �ملجل عدد من 
�صح�فيي �ملدينة ، �لذين يرغبون �مل�ص�همة 

من  �الأن�ص�ر  ومتكني  �إعالمي�  �لفريق  ودعم 
�لذي  بفريقهم  يحيط  م�  كل  على  �لتعرف 
 ، �لث�ين  �لوطني  �لق�صم  يف  مرة  الأول  يلعب 
و�لذي بقي ل�صنو�ت طو�ل يلعب يف �الأق�ص�م 
�لتي  �الأوىل  �الحت�د   جريدة  وتعد   . �لدني� 

ي�صدره� ن�دي كرة قدم يف �جلز�ئر . 

عن  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  �أعلنت 
تو�ريخ �جلوالت �لثالث �ملقبلة من �لر�بطة 
�ملب�ري�ت  ج�نب  �إىل  �الأوىل  �ملحرتفة 
ب�صبب  �لربن�مج  يف  �ملتبقية  �ملت�أخرة 
يف  �جلز�ئرية  لالأندية  �لق�رية  �مل�ص�ركة 
وك�أ�س  �إفريقي�  �أبط�ل  ر�بطة  من�ف�صتي 
هيئة  برجمت  فقد  �لغر�س  ولهذ�  �لك�ف، 
جوالت  ثالث  مدو�ر  �لكرمي  عبد  �لرئي�س 
جتري  �أين  �ملقبل،  �الأ�صبوع  مد�ر  على 
لق�ء�ت �جلولة �لت��صعة من �ملن�ف�صة بت�ريخ 
�للق�ء�ت  تلعب  و�صوف  �ملقبل،  ج�نفي   22

يتقّدمه�  و�حد،  يوم  مد�ر  على  �لع�رضة 
�صب�ب  فريقي  يجمع  �لذي  �ل�رضق  ديربي 
بن  ملعب  على  �صطيف  ووف�ق  ق�صنطينة 
�إىل  �ملعلّقة،  �جل�صور  بع��صمة  �مل�لك  عبد 
ج�نب ذلك تلعب لق�ء�ت �جلولة �لع��رضة من 
�لبطولة يف 26 من هذ� �ل�صهر، فيم� تتو��صل 
�ملن�ف�صة بلعب �جلولة 12 بت�ريخ 30 ج�نفي 
�ملت�أخرة  �للق�ء�ت  بينم� مت برجمة  �لق�دم، 
�أجل  �لد�خل، من  بني ت�ريخي 2 و3 فيفري 

ت�صوية رزن�مة �للق�ء�ت �ملت�أخرة
ع.ق.

�إىل جانب برجمة �للقاء�ت �ملتاأخرة يومي 2 و3 فيفري �ملقبل

الرابطة املحرتفة تعلن عن تواريخ
 3 جوالت القادمة

�أ.د
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حقق �إنرت ميالن فوز�ً غالياً �أمام جوفنتو�س 
�لذي  �إيطاليا  ديربي  يف  رد  دون  بهدفني 
من   18 �ملرحلة  �إطار  �م�س يف  �أول  �أقيم 
�أرتورو  �لت�شيلي  �فتتح  �لإيطايل،  �لدوري 
 12 �لدقيقة  يف  لإنرت  �لت�شجيل  فيد�ل 
�لثاين  �لهدف  باريال  نيكولو  �أ�شاف  ثم 
�إىل  ر�شيده  �إنرت  ورفع   ،52 �لدقيقة  يف 
يف  بالت�شاوي  �لثاين  �ملركز  يف  نقطة   40
فيما  �ملت�شدر،  ميالن  مع  �لنقاط  عدد 
نقطة   33 عند  جوفنتو�س  ر�شيد  جتمد 
تكبد حامل  �ن  بعد  �خلام�س،  �ملركز  يف 
�للقب خ�شارته �لثانية هذ� �ملو�شم وكانت 

�لفوز  هو  وهذ�  فيورنتينا،  �أمام  �لأوىل 
�لأول لإنرت على جوفنتو�س يف �آخر ثماين 

مباريات بينهما منذ عام 2016.
يف �ملقابل، ��شتعّد نابويل باأف�شل طريقة 
�ل�شوبر  �لكاأ�س  يف  غد�  جوفنتو�س  للقاء 
وحقق   ،0-6 فيورنتينا  �شيفه  باكت�شاحه 
نابويل فوزه 11 هذ� �ملو�شم و�شعد موؤقتاً 
�ىل �ملركز �لثالث على ح�شاب روما �لذي 
خ�رس �جلمعة ديربي �لعا�شمة �أمام لزيو، 
وح�شم نابويل �للقاء يف �شوطه �لأول �لذي 
فيورنتينا  حاول  نظيفة،  برباعية  �أنهاه 
وهدد  �لثاين  �ل�شوط  يف  �لأ�رس�ر  حتجيم 

لكن  منا�شبة  من  �أكرث  يف  �أو�شبينا  مرمى 
�لهدف  وتلقى  حالها،  على  بقيت  �لنتيجة 
�خلام�س من ركلة جز�ء �نتزعها �لفرن�شي 
ثم  �إن�شينيي،  ونفذها  باكايوكو  تيمويه 
للبديل  ر�ئع  فردي  مبجهود  �ل�شاد�س 
ماتيو بوليتانو �أنهاه بت�شديدة من م�شارف 

�ملنطقة.
له  فوز  �أول  حتقيق  يف  بارما  ف�شل  بينما 
بعد ثماين مباريات، عندما �شقط يف فخ 
�لثو�ين  يف  �شا�شوولو  �أمام   1-1 �لتعادل 
 30 �إىل  ر�شيده  �شا�شوولو  رفع  �لأخرية، 
نقطة يف �ملركز �لثامن، فيما بقي بارما 

 13 بر�شيد  �لأخري  قبل  ما  �ملركز  يف 
�أتالنتا  مبار�ة  �نتهت  جهتها،  من  نقطة. 
ويحتل  �ل�شلبي،  بالتعادل  جنوى  و�شيفه 

 32 مبجموع  �ل�شاد�س  �ملركز  �أتالنتا 
�ملركز  يف  جنوى  فريق  ياأتي  فيما  نقطة 

16 بر�شيد 15 نقطة. 

اإنرت ميالن يح�ضم ديربي اليويف بثنائية

ليفربول ومان�ض�ضرت يونايتد 
يفرتقان على التعادل

�نتهت مو�جهة �لقمة بني ليفربول و�شيفه مان�ش�شرت يونايتد بالتعادل 
�ل�شلبي يف �جلولة 19 من �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، ويحتل مان�ش�شرت 
يونايتد �شد�رة »�لربميريليغ« بر�شيد 37 نقطة فيما ياأتي ليفربول، 
�شاحب �للقب يف �ملركز �لثالث موؤقتاً 34 نقطة وبفارق نقطة عن 
لي�شرت �شيتي �لو�شيف، وحقق مان�ش�شرت يونايتد �لأهم بك�شبه نقطة 
نتائجه  �لدوري مو��شاًل حتقيق  بها موقعه يف �شد�رة  و�حدة عزز 
�لإيجابية يف �لدوري، يف �ملقابل، و��شل ليفربول �لذي خا�س �ملبار�ة 
200 باإ�رس�ف مدربه �لأملاين يورغن كلوب يف �لدوري، نزيف �لنقاط 
ب�شقوطه يف فخ �لتعادل للمرة �لثالثة يف مبارياته �لأربع �لأخرية �لتي 
مل يذق فيها طعم �لفوز، وكانت �لأف�شلية ن�شبياً لليفربول �لذي كان 
يف �أم�س �حلاجة �إىل �لفوز �لغائب عن �شجالته يف �ملباريات �لثالث 

�لأخرية، لكن دون خطورة كبرية على دفاع مان�ش�شرت يونايتد.
�شيطرته  ليفربول  و��شل  حيث  �لثاين  �ل�شوط  يف  �حلال  تتغري  ومل 
مقابل هجمات مرتدة ملان�ش�شرت يونايتد �لذي كان �لأقرب �إىل ح�شم 
�ملرمى  حار�س  تاألق  لول  �لأخرية  �لدقائق  يف  �شاحله  يف  �لنتيجة 

�لرب�زيلي �ألي�شون بيكر �لذي �أنقذ فريقه من هدفني حمققني.
بدوره، و��شل مان�ش�شرت �شيتي �أد�ءه �لت�شاعدي و�رتقى للمركز �لثاين 
بعد �أن �كت�شح �شيفه كري�شتال بال�س باأربعة �أهد�ف دون رد، وتاألق 
�شتونز حمرز�ً  �لدويل جون  �لإجنليزي  �ل�شماوي  �لفريق  دفاع  قلب 
�لأملاين  تكفل  فيما  و68   26 �لدقيقتني  يف  و�لثالث  �لأول  �لهدفني 
�إلكاي غوندوغان باإحر�ز �لهدف �لثاين يف �لدقيقة 57 �إثر ت�شديدة 
لولبية ر�ئعة، و�ختتم رحيم �شرتلينغ �لرباعية بت�شجيله �لهدف �لر�بع 
�ملدرب  لرجال  �لنت�شار�ت  م�شرية  و��شتمرت   ،.88 �لدقيقة  يف 
�لتو�يل،  على  �خلام�س  �لفوز  حمققني  غو�رديول  بيب  �لإ�شباين 
و�رتقى �شيتي لو�شافة �لرتتيب بر�شيد 35 نقطة بفارق مبار�ة خلف 
جاره مان�ش�شرت يونايتد مت�شدر �لرتتيب بر�شيد 37 نقطة، بينما عاد 
�إىل م�شرية �لنت�شار�ت وحقق فوز�ً  فريق توتنهام هوت�شبري �رسيعاً 
مهماً خارج قو�عده بتغلبه على �شيفيلد يونايتد بثالثة �أهد�ف مقابل 

هدف �لأحد.

بيلباو بطال لل�ضوبر الإ�ضباين على ح�ضاب بر�ضلونة
�لإ�شباين  �ل�شوبر  كاأ�س  بلقب  بيلباو  �أتلتيك  توج 
�أم�س بالفوز  �أول  للمرة �لثالثة يف تاريخه م�شاء 
3-2 على بر�شلونة يف �ملبار�ة �لنهائية للم�شابقة، 
يف  ثنائية  غريزمان  �أنطو�ن  لرب�شلونة  �شجل 
بيلباو  لأتلتيك  �شجل  بينما  و77،   40 �لدقائق 
�أو�شكار دي ماركو�س يف �لدقيقة 42، فياليربيي 
�لدقيقة  يف  ويليامز  و�إينياكي   90 �لدقيقة  يف 
لعبي  من  كثيف  ب�شغط  �ملبار�ة  بد�أت   ،93
من  تُذكر  خطورة  �أي  دون  لكن  بيلباو،  �أتلتيك 
�لفريقني خالل �أول 20 دقيقة،÷ جنح غريزمان 
�لدقيقة  لرب�شلونة يف  �لتقدم  ت�شجيل هدف  يف 
40، حيث ��شتغل ��شطد�م �لكرة مبد�فع بيلباو 
على  و�شدد  �ألبا،  زميله  من  عر�شية  كرة  بعد 
ميني �حلار�س �أوناي �شيمون، وجاء �لرد �رسيعا 
ويليامز  �إينياكي  �أر�شل  حيث  بيلباو،  �أتلتيك  من 
دي  �أو�شكار  �إىل  �لدفاع،  منطقة  عمق  يف  كرة 

ماركو�س �لذي �شدد كرة على �لطائر يف �شباك 
ت�شجيل  غريزمان يف  �أنطو�ن  �شتيغن، جنح  تري 
�لهدف �لثاين لرب�شلونة، بعدما تلقى كرة عر�شية 
�أر�شية من زميله جوردي �ألبا و�شدد يف �ل�شباك، 
�لتعادل لأتلتيك  �لبديل فياليربي هدف  �قتن�س 
ويليامز  �إينياكي  و�شجل   ،90 �لدقيقة  يف  بيلباو 
يف  لفريقه  �لثالث  �لهدف  بيلباو  �أتلتيك  مهاجم 
مونيايني  من  متريرة  تلقى  حيث   ،93 �لدقيقة 
�حلار�س  ي�شار  �أق�شى  �شاروخية  كرة  و�شدد 
�لتعادل  من  قريبا  بر�شلونة  وكان  �شتيغن،  تري 
بخطاأ �شاذج من في�شجا مد�فع بيلباو لكن �لكرة 

خرجت للركنية.
و�أ�شهر حكم �ملبار�ة �لبطاقة �حلمر�ء �ملبا�رسة 
يف وجه ليونيل مي�شي قائد بر�شلونة يف �لدقيقة 
على  بيلباو  �أتلتيك  لعبو  حافظ  بينما   ،121
قبل  �لأخرية،  �لدقائق  يف  �لدفاعي  �شمودهم 

بتتويج  �لنهاية  �شافرة  �ملبار�ة  حكم  يُطلق  �أن 
�لفريق �لبا�شكي باللقب �لغائب منذ عام 2015.

اأوزيل ي�ضل اإ�ضطنبول 
متهيدًا لاللتحاق 

بفرنبات�ضي

بالالعب  �لرتكي  فرنبات�شي  نادي  رّحب 
�إ�شطنبول  �إىل  و�شوله  بعد  �أوزيل  م�شعود 
م�شاء �أول �أم�س قادماً من �أر�شنال �لإجنليزي، 
ون�رس �لنادي �لرتكي عرب ح�شابه يف »تويرت« 
لدى خروجهم  برفقة عائلته  لأوزيل  لقطات 
يف  غوك�شن  �شبيحة  مطار  يف  �لطائرة  من 
يقع  حيث  �إ�شطنبول  من  �لآ�شيوي  �جلانب 
�مللعب و�ملنطقة �لتاريخية �لتي �أن�شئ نادي 
�لألعاب  فرنبات�شي يف حميطها، وكان �شانع 
�ل�شابق للمنتخب �لأملاين �أّكد يف وقت �شابق 
مع فرنباتت�شي  �شيوقع عقد�ً  �أنه  �م�س  لأول 
�شيء  كل  و�شيقدم  للغاية  �شعيد  �إنه  قائاًل 
للفريق« بعد غياب لأ�شهر عدة عن �ملالعب 

خالل تو�جده مع �أر�شنال.   

بايرن ميونيخ يبتعد يف �ضدارة البوند�ضليغا

ميتز يهزم ليون ويحرمه من ال�ضدارة

نف�س بايرن ميونيخ غبار فقد�نه 
�أملانيا  كاأ�س  م�شابقة  بطل  لقب 
�لبوند�شليغا  �شد�رة  يف  و�بتعد 
بفوزه �ل�شعب على �شيفه فر�يبوغ 
2-1 يف ختام �ملرحلة 16، ويدين 
بايرن ميونيخ بفوزه �ىل مهاجمه 
�لدويل �ل�شابق توما�س مولر �لذي 
�شنع �لهدف �لأول لزميله �لدويل 
ليفاندوف�شكي،  روبرت  �لبولندي 
يف  موقعه  ليفاندوف�شكي  وعزز 
بر�شيد  �لهد�فني  لئحة  �شد�رة 
�أمام  �أهد�ف   9 بفارق  هدفا   21

�أقرب مطارديه مهاجم بورو�شيا 
�لرنويجي  �لدويل  دورمتوند 

مولر  و�شجل  هالند،  �إرلينغ 
دقيقة   12 بعد  �لفوز  هدف 
�لتعادل  فر�يبورغ  �إدر�ك  من 
و��شتفاد  بيرت�شن،  نيلز  بو��شطة 
بايرن ميونيخ من تعرث مطارديه 
�ملتعادل  ليبزيغ  �ملبا�رسين 
 ،2-2 فولف�شبورغ  م�شيفه  مع 
�ملتعادل  دورمتوند  وبورو�شيا 
وباير   ،1-1 ماينت�س  �شيفه  مع 
�مام  خ�رس  �لذي  ليفركوزن 
م�شيفه �أونيون برلني، لالبتعاد 4 

نقاط يف �ل�شد�رة.

�ىل  كبرية  خدمة  ميتز  �أ�شدى 
باري�س �شان جريمان وليل عندما 
�ل�شد�رة  ��شتعادة  من  ليون  حرم 
بالفوز عليه 1-0 يف ختام �جلولة 
�شجل  �لفرن�شي،  �لدوري  من   20
�لدويل  مهاجمه  عرب  هدفاً  ليون 
�لكامريوين كارل توكو �يكامبي يف 
�لدقيقة 74، �ألغي بعد �لعودة �إىل 
حكم �لفيديو �مل�شاعد حيث ثبت 

�لوقت  يف  زمالئه.،  �أحد  ت�شلل 
�لذي �شغط فيه ليون ب�شكل كبري 
�لأخري  جنح  ميتز،  مرمى  على 
خطف  يف  مرتدة  هجمة  من 
�رون  �لبلجيكي  �لفوز عرب  هدف 
ليا �ي�شيكا يف �لدقيقة �لأوىل من 
�خل�شارة  وهي  �ل�شائع،  �لوقت 
�ملو�شم  هذ�  لليون  �لثانية 
�أمام  �شقوطه  منذ  و�لأوىل 

 15 يف   2-1 مونبلييه  م�شيفه 
ر�شيد  جتّمد  �ملا�شي،  �شبتمرب 
�ىل  وتر�جع  نقطة   40 عند  ليون 
نقطتني  بفارق  �لثالث  �ملركز 
خلف باري�س �شان جريمان حامل 
�ل�شد�رة  �نتزع  كان  �لذي  �للقب 
وليل   ، �أجنيه  بفوزه على م�شيفه 
�شيفه  على  �لطاولة  قلب  �لذي 

رمي�س وتغلب عليه
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 مدافن الأحياء ت

وا�سل �سلب اأعماٍر مرتاكمة من حياة الأ�سري املوؤبد عمار الزبن  
اأن مي�ضي 24 عامًا متنقاًل بني مدافن  اأن اأحدهم ميكن  مهما بلغت مدارك اخليال يف العقل الب�ضري فاإن تخيل 
الأحياء لأنه مل يقبل الذل وانتف�ض لوطنه، �ضعٌب حتى على عائلته نف�ضها، اأولئك من يتجرعون وحدهم فقط 

مرارة النتظار والرتقب والأمل باأن كل هذا العذاب �ضينقلب على مرتكبيه، وباأن حرية بعيدهم قريبة. 
تقرير: اإعالم الأ�ضرى 

 
ع�رشون عاماً يف �سجون االحتالل مل 
اأكرث  ق�سة  يف  لالحتالل،  كافية  تكن 
يف  اأي�ساً  كافية  تكن  ومل  اأ�سري،  من 
عاماً(   46( الزبن  عمار  االأ�سري  ق�سة 
من مدينة نابل�س، وحدها �سورة جبل 
مل  فيه،  وترعرع  ولد  الذي  جرزمي 
ت�سلب منه رغم ال�سنوات الطويلة التي 
مرت و�رشقت اأعماراً منه ومن اأبنائه 
وحاول جهده اأن ين�سج حولها اأحالمه. 
من طفولته وبكل تاأكيد يتذكر االأ�سري 
الزبن كيف كانت حياته الغ�سة، ويروي 
تفا�سيل حياته  االأ�رشى  اإعالم  مكتب 
واعتقاله و�سنوات �سجنه التي مل بال 
�سك من عد اأيامها، فقد ن�ساأ الزبن يف 
كنف عائلٍة مكونٍة من اأخوين واختني، 
من  القدر  له  يخباأه  ملا  مدرٍك  غري 
فقد   1994 العام  يف  موؤملة.  تفا�سيل 
�سقيقه ب�سار، وهو ال�ساب الذي اأورث 
والت�سحية،  الن�سال  معنى  �سقيقه 
اإىل  يرتقي  اأن  قبل  معتقاًل  كان  فقد 

العال، ون�ساأ االأ�سري الزبن على معاين 
بابنتني،  ورزق  تزوج  منه،  الوطنية 
الن�رش  ب�سائر  تدعى  اأ�سغرهما 
ون�سف  عاماً  العمر  من  تبلغ  وكانت 
بي�سان  تدعى  واالأخرى  اعتقل،  حني 
اأمها  بطن  يف  جنيناً  تزال  ال  وكانت 
اليوم كرب االعتقال  اأ�رشه.  حني جرى 
يف حياة االأ�سري الزبن، وكربت طفلتيه 
ب�سائر وبي�سان، ب�سائر ت�ستعد لفرحة 
فرحة  اجلامعة،  يف  االأخري  عامها 
باأن والدها لن  التخرج، وغ�سة االأمل 
يكون بجوارها يف هكذا يوم، وبي�سان 

تدر�س الهند�سة يف اجلامعة.

طرق ن�ضالية
يحرم  مل  باآخر  اأو  ب�سكٍل  االعتقال 
ب�ستى  الن�سال  من  الزبن  االأ�سري 
الو�سائل، فقد رزق عن طريق النطف 
اأمل  من  بع�ساً  اأن�سياه  بابنني  املهربة 
واأرق ليايل ال�سجون والتفكري الطويلة. 
االأحياء،  مدافن  قهر  ورغم  اليوم 
واأ�سبح  الزبن،  االأ�سري  عائلة  كربت 

لديه طفالت اآخران هما، مهند الذي 
و�سالح  اأعوام،  خم�سة  عمره  اأ�سبح 
كانت  �سنوات.  الثالث  ابن  الدين 
يف  موجودة  احلرية،  �سفراء  فكرة 
العام  منذ  وزوجته  الزبن  عمار  ذهن 
 ،2006 عام  الفكرة  ون�سجت   2002
من   2011 عام  االأ�سري  متكن  اأن  اإىل 
اأن يرزق مبولوٍد عرب النطف املهربة، 
بعد  الزبن  االأ�سري  زوجة  حملت  فقد 
�سفقة وفاء االأحرار التي رف�س العدّو 
االأ�سري  رزق  فيها.  �رشاحه  اأطالق 
وبعد  البداية،  يف  مهند  بابنه  الزبن 
ب�سالح  رزق  ثانية  حماولة  يف  عامني 
يف  االأ�رشى  حماوالت  وبداأت  الدين، 
ليتجاوز  اخلطى،  ذات  على  ال�سري 
عدد �سفراء احلرية اليوم 95 �سفرياً. 
�سنوات  وثالث  كاملة،  عاماً  ع�رشون 
قت ق�رشاً  �سابقة، هي املدة التي �رشرُ
الأن  وا�سطر  الزبن  االأ�سري  عمر  من 
كان  االحتالل،  �سجون  يف  يق�سيها 
كانت  اعتقل،  حني  االأردن  من  عائداً 
تلك هي املرة االأوىل التي ي�سافر فيها 
اإىل اخلارج، ق�سى خم�سة اأياٍم فقط، 

له من حياة  تبقى  ما  ليق�سي  ثم عاد 
وخلف  التحقيق  اأقبية  داخل  القدر 
 1998/1/11 بتاريخ  ال�سجن.  ق�سبان 
�سدر  حتى  الزبن،  االأ�سري  اعتقل 
مدة  بال�سجن  يق�سي  حكٌم  بحقه 
اأخرى،  عاماً  وع�رشين  موؤبداً   26
والتنفيذ  التخطيط  بتهمة  وذلك 
الق�سام،  كتائب  با�سم  عمليات  لعدة 
م�ستوطنا،  لقتل20  منها  اثنتان  اأدت 
واأ�سابة املئات، وحني تبني لالحتالل 
بتجنيد  الزبن  االأ�سري  ا�سرتاك  الحقاً 
اأ�سريين، مت اإ�سافة عامني اآخرين اإىل 
مع  الزبن  عمار  االأ�سري  عمل  حكمه. 
املهند�س  بال�سهيد  الدائرة املحيطة 
وقد   ،1994 عام  وذلك  عيا�س  يحيى 
اعتقل يف بداية ن�ساله اعتقاالً اإدارياً 
دام �ستة اأ�سهر، توالت بعدها مراحل 
االعتقال  مرحلة  و�سل  حتى  ن�ساله، 

احلايل.

الأديب الزبن
وتطورت ال�سنوات الن�سالية لالأ�سري 

نال  حتى  االعتقال،  داخل  الزبن 
اأظهرت �سنوات  لقب االأديب، فقد 
االأ�رش لدى االأ�سري عمار الزبن قوًة 
كان يجهلها. متكن االأ�سري الزبن من 
حتدي نف�سه واإ�سدار رواية بعنوان 
�سدرت  الربتقال،  يزهر  عندما 
يف  للثقافة  فل�سطني  موؤ�س�سة  عن 
خلف  من  رواية  اأ�سدر  ثم  �سوريا، 
ال�سادرة  مرة  الزرُّ اخلطوط، فرواية 
االإعالمي  املكتب  عن  حديثاً 
االأ�سري  يزال  وما  الق�سام،  لكتائب 
االأدبي  عمله  يف  م�ستمراً  الزبن 
وب�سدد اإ�سدار اأعمال اأدبية اأخرى 
تعر�س   ،2004 عام  ا�ستثنائية. 

حني  كبري  حلزٍن  الزبن  االأ�سري 
ا�ست�سهدت والدته يف اإ�رشاب العام 
رفاق  من  عدد  رحل  وحني   ،2004
االأكرب  احلزن  وكان  �سهداء،  عمره 
حني حترر رفاق االأ�رش واحداً تلد 
الزنازين.  رهني  هو  وبقي  واالآخر 
بالن�سبة  االأ�رش  من  اخلروج 
لالأ�رشى اأمثال عمار الزبن ي�ساوي 
متاماً اخلروج من القرب، ف�سجونهم 
ورغم  اأحياء،  مدافن  اإال  هي  ما 
من  طويت  التي  الطويلة  ال�سنوات 
االحتالل،  �سجون  داخل  اأعمارهم 
اإال اأن اأملهم باحلرية يبدو كبرياً يف 

نظرهم وقريباً جداً.

قراءة يف رواية »الطريق اإىل �سارع يافا«  
بقلم : ناجي الظاظا

ي�ستطلع  اأقراأ كما كل قارئ  بداأت 
�ست�سده  هل  االأوىل  ال�سفحات 
وكما  فيرتك  ت�سده  اأم  فيكمل 
اجليدة  الرواية  اأن  جميعا  ندرك 
حيث  تاأخذك  التي  الرواية  هي 
اجلبل  فت�سعد  والزمان  املكان 
اأقراأ  الكاتب…بداأت  ي�سفه  الذي 
ال�سفحات  ي�ستطلع  قارئ  كل  كما 
اأم  فيكمل  �ست�سده  هل  االأوىل، 
ندرك  وكما  فيرتك؟!  ت�سده 
هي  اجليدة  الرواية  اأن  جميعاً 
الرواية التي تاأخذك حيث املكان 
الذي  اجلبل  فت�سعد  والزمان، 
برطوبة  وت�سعر  الكاتب،  ي�سفه 
املغارة التي ت�سهد احلوار، تراقب 
اأحد  وكاأنك  والعربات  امل�ساعر 
ابنها  ت�ستقبل  التي  العائلة  اأفراد 
رواية  ال�سجن.  غيابة  من  املحرر 
جنحت  يافا”  �سارع  اإىل  “الطريق 
نابل�س  �سوارع  اإىل  تنقلني  اأن  يف 
وبالقرب  القد�س  اأ�سوار  وبجوار 
من حواجز املحتلني. رواية تتميز 
باأنها تدمج بني االأحداث احلقيقية 
وحوارها  النف�س  واأحاديث 
ظروفاً  يعي�سون  ل�سباب  الداخلي، 
ا�ستثنائية،  باأنها  تو�سف  ما  اأقل 
و�سديق!  من عدو  فهم مطاردون 
من  دواخلهم خوفاً  من  ومراقبون 
ت�سحيحه،  ميكن  ال  الذي  اخلطاأ 
يراهم  قد  الذي  حميطهم  ومن 
تهديداً  اأو  احلرية  يف  اأماًل  بع�سه 
لقد  امل�رشوقة.  لطماأنينتهم 
يف  الزبن”  “عمار  الكاتب  اأح�سن 
اإثراء القارئ مبعرفة مل تكن تتوفر 
اأدب  بني  جتمع  اأدبية،  رواية  بغري 
ال�سجون الذي يعك�سه كونه اأ�سرياً 
يق�سي حكماً بـ 26 موؤبداً وخم�سة 
اأدب  وبني  اأخرى،  عاماً  وع�رشين 
املقاومة الذي يج�سد زمناً غيبت 
وروايته.  نقله  االأمنية  الدواعي 

احلركي  اال�سم  معرفة  ولعل 
�سهرة  االأكرث  “املهند�س”  لـ 
الفل�سطيني  الثوري  التاريخ  يف 
“يحيى عيا�س”؛ “اأبو العبد” لقب 
املهند�س بني جمموعات املقاومة 
ب�سناعة  له  تدين  التي  ال�رشية 
منحت  التي  الكيميائية  الرتكيبة 
حياة  وامل�سلمني  العرب  ماليني 
الثورة وفرحة الن�رش على عدوهم 
هو  العبد”  “اأم  وكانت  ال�سهيوين. 
حملتها  التي  الرتكيبة  تلك  ا�سم 
بني  واأحزمتهم  ال�سهداء  حقائب 
وقراها  الغربية  ال�سفة  �سوارع 
اإىل �سارع يافا حيث نهاية  و�سوالً 
الرواية التي يرى الكاتب اأنها جزء 
روايتها  من  ينتهي  مل  ق�سة  من 

بعد.
كرثة  البداية  يف  يرهقك  قد 
لكنك  وال�سخ�سيات  االأ�سماء 
�ستتعرف  االندماج  من  قليل  مع 
الذين  اأولئك  اأبطالها،  على  اأكرث 

�سمن  بهم  التعريف  الكاتب  اأجاد 
تفا�سيل متعددة ومواقف متباينة، 
على منط الدراما املوؤثرة. وعلى 
الرواية  قراأت  فلقد  الدراما،  ذكر 
حتتاج  درامية  حلقات  اأراها  واأنا 
اإىل خمرج ماهر وممثلني بارعني، 
تخلو  ال  فنية  لوحات  حتمل  فهي 
من املفاجاأة الدرامية، واحلبكات 
احلوارية.  واملوؤثرات  الق�س�سية، 
مو�سوعياً  نقاًل  متثل  رواية  اإنها 
اإن�سانياً  وعر�ساً  املطارد  حلياة 
حلالته النف�سية و�سعوبات متعددة 
خمابرات  من  مزدوجة  ملطاردة 
يلفت  ومما  وال�سلطة!  االحتالل 
اأحد  هو  عمار  اأن  رغم  االنتباه 
مل  ذلك  اأن  اإاّل  الرواية  �سخ�سيات 
مينعه من عر�س واقعية االأحداث 
مل�سهد  فيعر�س  �سلبيتها،  رغم 
العملية  عن  اال�ست�سهادي  اعتذار 
الفرن�سية  التلة  يف  التنفيذ  قبل 
الب�رشية  النف�س  طبيعة  يعك�س 

ي�ساحبها  وما  ال�سفر  حلظة  عند 
من حديث نف�س وو�سو�سة خنا�س، 
ال�سغط”  “طنجرة  عملية  وف�سل 
ب�ساطة  رغم  يو�سف  قرب  عند 
تعك�س  التي  وعفويتها  فكرتها 
�سح  اأن  كما  احلاملة.  البدايات 
بني  الفرق  ومفاجاآت  املعلومات 
قوة العدو وجراأة املقاومة، جتلت 
البرية  عملية  ف�سل  عر�س  يف 
“الزجاج  بوجود  جهلهم  ب�سبب 
امل�سفح” على نوافذ البا�س الذي 
اجلي�س  يف  اأمنية  قيادات  يحمل 
الكاتب  يبالغ  مل  االإ�رشائيلي. 
الرواية  حاجة  رغم  االأحدث  يف 
التي  الدرامية،  لل�سدمة  عادة 
العمليات  يف  جربها  ميكن  رمبا 
وال  املخرج  ميلكها  التي  الفنية 
الرواية  تخل  مل  املوؤلف.  ميلكها 
رمبا  التي  والعاطفة،  احلب  من 
اأو  الكاتب  خ�سو�سيات  منها  حتد 
اأيدولوجيا املقاومة، غري اأن خيال 
الكاتب قد منح طيف احلب وحوار 
درامية خمتلطة  م�ساحات  الع�سق 
ابنها  تودع  وهي  االأم  م�ساعر  بني 
اأو ت�ستقبله حمرراً، وحرقة  اأ�سرياً 
ال�سوق  يكويها  التي  الزوجة  دموع 
كلما الحت حلظة الفراق احلتمية! 
لو كان يل اأن اأختار عنواناً للرواية 
تعدياًل ولي�س حتويراً لكان الن�سف 
“�سارع  يكفي،  العنوان  من  الثاين 
وطن  معامل  يحمل  تركيب  يافا” 
الثورة،  من  رمزاً  وير�سم  م�سلوب 
اليافوي.  ليمونها  ع�سق  ي�ستدعي 
معلم  العنوان  رمزية  اأن  �سك  وال 
فالغمو�س  اجلذب،  معامل  من 
اأقوى  هو  الو�سوح  مع  املتناق�س 
وتعيد  الثورة  توثق  رواية  موؤثر يف 
ر�سم ملحمة من مالحم املقاومة 
الفل�سطينية. وطاملا بقيت عرو�س 
الغا�سب  املحتل  اأ�سرية  البحر 
من  يخلو  ال  اإليها  الطريق  فاإن 

الثائرين.

الأ�ضري القائد عمار الزبن 

الك�سف عن الرواية اجلديدة 
»الطريق اإىل �سارع يافا«

تقرير: اإعالم الأ�ضرى

العام  من  الثالثاء  اليوم  م�ساء 
 2020/11/3 املوافق  املا�سي 
لرواية  اإلكرتوين  اإ�سهار  اأنطلق  
االأ�سري عمار الزبن �سكان مدينة 
اإىل  »الطريق  ا�سم  حتت  نابل�س 
�سارع يافا«، وذلك عرب من�سات 
مكتب اإعالم االأ�رشى. وتتحدث 
تاريخ  من  حقبة  عن  الرواية 
العمل املقاوم يف ال�سفة املحتلة 
والتي خا�ستها اخللية الق�سامية 
االأ�رشى،  اأجل  من  �سهداء   «
بدمائهم  ال�سهداء  حرر  وكيف 
 « يا�سني  »اأحمد  فل�سطني  �سيخ 
من االأ�رش . وتروي كذلك ق�سة 
امل�ستوطن ال�سهيوين الذي اأ�ساء 
عليه  اهلل  �سلى  حممد  للنبي 
ردت  وكيف  اخلليل،  يف  و�سلم 
بعمليتني  االإ�ساءة  على  اخللية 
بطوليتني يف حي »حمني يهودا« 
اأبرز  ومن  املحتلة.  بالقد�س 
العناوين التي وردت يف الرواية: 
وت�سعمائة  وت�سعني  �ستة  �سيف 
اخللفية  اخلطوط  واألف، 
يف  حوار  احلنبلي،  وم�سجد 
املقاومة،  بيت   .. هنا  املغارة، 
الدم  اجلميل،  والعنق  امل�سد�س 
والعودة  الفقار  ذو  الدم،  يرُحيي 
من  يوماً  اأربعني  قبل  للمغارة، 
واأنوف  االأردن  �سيفرة  العملية، 
»حمني  �سوق  العامل،  خمابرات 
يا�سني«،  دير   « وجراح  يهودا« 
واال�ستطالع،  القاتلة  الر�سا�سة 
و�سارع  املظلومني  مع�سوقة 
املفخخة،  والعربة  احل�سبة 

يعزفه  الن�سف  وحلن  يهودا  بن 
الفنان. ويعترب االأ�سري عمار عبد 
موؤلفي  اأبرز  الزبن من  الرحمان 
االأ�رش،  داخل  من  الروايات 
املوؤلفات  من  العديد  له  و 
يزهر  »عندما  اأهمها  والروايات 
جائزة  على  احلائزة  الربتقال« 
»خلف  ورواية  العربية،  الثقافة 
والعديد   ،« و«الزمرة  اخلطوط« 
من الق�س�س الق�سرية واملقاالت 
وميتاز  وال�سيا�سية،  االأدبية 
طرح  يف  مميز  باأ�سلوب  الكاتب 
الروايات والق�س�س عن بطوالت 
اأما  الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء 
تخليد  هي  كتاباته  وراء  الدافع 
التي  والعز  البطولة  �سرية 
خا�سها �سباب جماهد من اأبناء 

ال�سعب الفل�سطيني.
مدينة  مواليد  من  واالأ�سري 
نابل�س عام 1975 وهو متزوج وله 
وبي�سان  الن�رش،  ب�سائر  اأبناء   4
و�سالح  مهند  احلرية  و�سفريا 
اعتقل  االأ�سري  وكان  الدين. 
اإىل  اإ�سافة   1998/1/11 بتاريخ 
�سابقني،  اعتقالني  �سنوات يف   3
�سهيونية  حمكمة  واأ�سدرت 
بحقه حكماً بال�سجن املوؤبد 27 
مرة و25 عاماً بتهمة امل�سوؤولية 
يهودا  تنفيذ عمليتي منحي  عن 
نفذتهما  اللتان  يهودا  وبن 
كتائب الق�سام يف مدينة القد�س 
وكانت   ،1997 عام  املحتلة 
ا�ست�سهدت والدته يف عام 2004 
عن  اإ�رشاب  يف  م�ساركتها  بعد 
يف  االأ�رشى  مع  ت�سامناً  الطعام 

�سجون االحتالل.
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تعطي منطقة �ل�ساحل �لإفريقي، �أو ما يطلق 
عليه قو�س �لأزمة، �لتنظيمات �لإرهابية 

�جلهادية فر�سة كربى لإقامة دولتهم �لإ�سالمية 
�ملزعومة بعد �لهز�ئم �لكربى �لتي حلقت بهم يف 

�سوريا و�لعر�ق.

دميغر�فية �لتطرف:

مقاربات بديلة ملواجهة عودة »داع�ش« بال�ساحل الإفريقي

د. حمدي عبد�لرحمان 
 

التي  احلدودية  املناطق  متثل  اإذ   
ي�سعب التحكم بها، وقوات الأمن �سيئة 
العرقية  والتوترات  والتجهيز،  التدريب 
جناح  اأمام  حقيقية  عوائق  والدينية؛ 
والأممية  الوطنية  الأمنية  املقاربات 
العنيفة.  اجلهادية  العمليات  لإحباط 
التنظيمات  تلجاأ  قد  املقابل،  ويف 
حرام،  وبوكو  داع�ش،  )مثل:  الإرهابية 

من  بينها  فيما  التن�سيق  اإىل  والقاعدة( 
الأمر  وهو  جديدة،  اأرا�ٍش  ك�سب  اأجل 
على  كارثية  تداعيات  معه  يحمل  الذي 
احلركات  �سيما  ول  العاملي،  الإرهاب 
ا�ستمرار  اأن  �سحيح  العنيفة.  اجلهادية 
وال�سيا�سية  الجتماعية  النق�سامات 
ال�ساحل  دول  يف  والدينية  والعرقية 
اجلهود  جناح  فر�ش  يعوق  وال�سحراء 
الإرهاب؛  ملحاربة  والدولية  الوطنية 
اأخرى  ت�ساوؤلت  توجد  ذلك-  -مع  لكن 

الأخرى.  واملقاربات  البدائل  حول 
ويحاول هذا املقال طرح بع�ش الق�سايا 

التي تعك�ش طبيعة احل�سابات املرتبكة 
الإرهابية  الظاهرة  مع  التعامل  ملناهج 

مقاربات  طرح  واأهمية  ال�ساحل،  يف 
بديلة.

موؤ�سرات عودة داع�ش:  املقاربة البديلة: 

مع�سلة الوجود الفرن�سي:   

الأ�سكال  يف  الزيادة  اأّدت  لقد 
يف  العنيفة  لل�رصاعات  املختلفة 
العديد  طرح  اإىل  ال�ساحل  منطقة 
اإ�سكاليات  حول  الت�ساوؤلت  من 
مت  الإن�ساين.  والأمن  ال�سالم 
�رصح  على  عام  ب�سكل  الرتكيز 
النزاعات  وراء  الكامنة  الأ�سباب 
اأجل  من  وال�رصاع  امل�سلحة 
والإرهاب  املوارد  على  ال�سيطرة 
اأنحاء املنطقة.  العنيف يف جميع 
يدور  التحليل  حمور  كان  وبالطبع 
الهيكلية  العوامل  من  عدد  حول 
مبا  والقت�سادية  الجتماعية 
القت�سادية،  الفر�ش  ذلك  يف 
والتهمي�ش  الفقر  م�ستوى  وارتفاع 

ال�سيا�سي.
اأطر عمل  ونتيجة لذلك، مت و�سع 
تهدف  خمتلفة  وثنائية  اإقليمية 
الأمنية  التحديات  مواجهة  اإىل 
لدعم  احلدود  عرب  والتهديدات 
ومع  الإن�ساين.  الأمن  منظومة 
ذلك، فاإن الفتقار اإىل حلول فعالة 
با�ستخدام  الآن  مت حتقيقها حتى 
من  العديد  جعل  الآليات  هذه 
والأكادمييني  ال�سيا�سات  �سانعي 
اله�سا�سة  و�سعية  اأن  اإىل  ي�سريون 
منطقة  يف  ال�ستقرار  وعدم 
مناطق  من  وغريها  ال�ساحل 
نهًجا  تتطلب  ال�سحراء  جنوب 
هذا  يف  برز  وقد  �سموًل.  اأكرث 
الأ�سا�سية  العوامل  اأهمية  ال�سياق 
الأخرى مثل الدميوغرافيا. بعبارة 
عوامل  كانت  اإذا  حتديًدا،  اأكرث 
بطالة  معدلت  وارتفاع  احلوكمة، 
والفقر،  املوارد  وندرة  ال�سباب، 
الجتاهات  هذه  يف  �ساهمت  قد 
لل�رصاعات؛  املواتية  غري 
العنا�رص  اأخذ  ال�رصوري  فمن 

ا. الدميوغرافية يف العتبار اأي�سً
البديلة،  الروؤى  هذه  ولتحقيق 
اإفريقيا  وو�سط  غرب  مكتب  بداأ 
املتحدة  الأمم  ل�سندوق  التابع 
مو�سوع  حول  بدرا�سة  لل�سكان 
يف  والأمن  وال�سالم  الدميوغرافيا 
ال�سياق الإفريقي. وقد ركزت هذه 
الدرا�سة ب�سكل خا�ش على العالقة 
بني اخل�سائ�ش الدميوغرافية، مثل 
وال�رصاع  لل�سباب  العمري  الهيكل 
عالقة  وجود  تبني  لقد  العنيف. 
�سبابية  كتلة  وجود  بني  وا�سحة 
�سخمة اأو ما ي�سمى »ت�سخم الفئة 
العمرية لل�سباب« وبني خطر العنف 
معدلت  حتديد  مت  ال�سيا�سي. 

والتهمي�ش  املرتفعة  البطالة 
اأنها  على  والقت�سادي  ال�سيا�سي 
التي  الهيكلية  الأ�سباب  بع�ش 
جتعل البلدان تواجه هذه الأ�سكال 
الدميوغرافية،  التحديات  من 
وت�سبح اأكرث عر�سة للنزاع امل�سلح 
النتائج  هذه  اأدت  وقد  والإرهاب. 
هل  التايل:  ال�ستف�سار  عودة  اإىل 
ال�سباب  فئة  ت�سخم  ظاهرة  توؤكد 
املتزايدة  الأمنية  التحديات  على 

يف منطقة ال�ساحل؟.
تُعترب منطقة ال�ساحل اأكرب منطقة 
لوجود  نظًرا  العامل  يف  فتية 
كما  فيها.  الكبرية  ال�سباب  ن�سبة 
املناطق  اإحدى  ا  اأي�سً تعد  اأنها 
دول  من  كبرًيا  عدًدا  ت�سم  التي 
امل�ستقرة.  وغري  املتخلفة  العامل 
»جيل  فاإن  الدار�سني  لأحد  وطبًقا 
ترتاوح  الذين  ال�سباب،  من  اليوم 
)يبلغ  عاًما  و29   15 بني  اأعمارهم 
حوايل  يعي�ش  مليار(   1.8 نحو 
النامية،  البلدان  يف  منهم   %90
�ساب  مليون   140 حوايل  ويعي�ش 
يف 36 دولة م�سنفة من قبل بنوك 
التنمية متعددة الأطراف على اأنها 
بال�رصاعات«.  ومتاأثرة  ه�سة  دول 
معظم  توجد  الأحوال،  اأي  وعلى 
واملتاأثرة  اله�سة  الدول  هذه 

بال�رصاعات يف اإفريقيا.
وختاًما فاإن عقم املقاربات الدولية 
ملحاربة الإرهاب، وتركيزها على 
منطقة  يف  الع�سكرية  احللول 
ال�ساحل، قد اأف�سح املجال وا�سًعا 

الإرهابية  للجماعات  الروح  لعودة 
وثمة  واأخواتها.  حرام  بوكو  مثل 
الر�سمية  الروايات  يف  تناق�سات 
التطرف  عمليات  حول  ال�سائدة 
الروايات  تزال  ول  والإرهاب، 
اجلهادية الكربى تك�سب املزيد من 
الأن�سار يف ظل واقع حياتي بائ�ش 
اإن  الإفريقي.  ال�سباب  منه  يعاين 
منطقة  يف  املتطرفة  اجلماعات 
اأجزاء  ال�ساحل، كما هو احلال يف 
اأخرى من اإفريقيا والعامل، ت�ستغل 
ووجود  التاريخية  املظامل  وجود 
ال�سكان  بني  كبرية  مهم�سة  فئات 
ذات  لرواياتها  الرتويج  اإىل  وتعمد 
حتمل  والتي  الديني،  الإ�سناد 
الدنيوي  باخلال�ش  وعوًدا  معها 
اأن  املرّجح  ومن  والأخروي. 
التدخالت  اإىل  احلاجة  ت�ستمر 
للتخفيف  والع�سكرية  الأمنية 
املبا�رصة  التهديدات  حدة  من 
املجموعات  هذه  ت�سكلها  التي 
الإرهابية. ومع ذلك، فقد اأظهرت 
ال�سعبة  الإرهاب  مكافحة  درو�ش 
ا�ستنتاًجا  املا�سيني  العقدين  يف 
الع�سكرية  احللول  اأن  مفاده 
وجود  ظل  يف  �سيما  ل  املكثفة، 
ال�رصعية  اإىل  تفتقر  حاكمة  نظم 
م�سار  اإىل  بالأمور  تدفع  ال�سعبية، 
النهج  ي�سبح  وعليه  �سوًءا.  اأكرث 
ذلك  هو  وا�ستدامة  فاعلية  الأكرث 
الذي يعرتف باأهمية عوامل احلكم 
ال�سباب  فئات  وا�ستيعاب  الر�سيد، 

ب�سورة اأكرث حتديًدا. 

على الرغم من تبعات جائحة )كوفيد-
اجلماعات  اأن  وا�سًحا  بات  فقد   )19
اأن�سطتها  من  و�سعت  قد  الإرهابية 
حول  �سيما  ول  العنيفة،  وعملياتها 

وداخل اإقليم بحرية ت�ساد. 
ثمة اآليات متباينة من التعاون والتناف�ش 
بني تنظيم »داع�ش« و«القاعدة« و«بوكو 
على  احل�سول  �سياق  يف  وذلك  حرام« 
من  مزيد  وك�سب  الدولية  ال�سمعة 
املعقدة  العالقات  اأن  كما  الأرا�سي. 
القبلية  اجلماعات  بني  واملت�سابكة 
والعرقية املتمركزة يف منطقة ال�ساحل 
النق�سامات  من  مزيد  اإىل  تُف�سي  قد 
اكت�سافها  ي�سعب  التي  والنزاعات 
الأمم  مثل:  التحالف،  قوات  قبل  من 
وفرقة  الأوروبي،  والحتاد  املتحدة، 
والوليات  وفرن�سا  امل�سرتكة،  ال�ساحل 

املتحدة الأمريكية. 
وعلى الرغم من تزايد عمليات مكافحة 
الإرهاب يف منطقة ال�ساحل، فقد اأثبت 
قادًرا  يزال  ل  اأنه  اجلهادي  التطرف 
واحلفاظ على وجوده،  املواجهة  على 
بالن�سبة  كارثية  نتائج  اإىل  اأدى  مما 
عدد  ارتفاع  مثل  الإن�ساين،  لالأمن 
بوركينافا�سو  يف   %590 بن�سبة  الوفيات 
ورمبا  املا�سي.  العام  خالل  وحدها 
الإرهابية  اجلماعات  هذه  قدرة  تُعزى 
توفري  على  قدرتها  اإىل  احلركة  على 
يف  والندماج  اجتماعية،  حوا�سن 
م�سبًقا،  املوجودة  التهريب  �سبكات 
يف  النائية  املناطق  على  وال�سيطرة 
�سيطرة  تنعدم  حيث  ال�ساحل،  اإقليم 
عن  عاجزة  تقف  اأو  الوطنية  الدولة 

مواجهة اأي تهديدات جدية.
اختطفت  املا�سي،  العام  نهاية  يف 
»اأبو  حرام  بوكو  لزعيم  تابعة  فرقة 
مدر�سة  من  تلميًذا   344 �سيكاو«  بكر 
ما  على  حماولة  يف  نيجريية  ثانوية 

للح�سول على فدية. ومتثل هذه  يبدو 
ل�سرتاتيجية  حرفًيا  جت�سيًدا  الغارة 
بنف�ش  قامت  اإنها  حيث  حرام،  بوكو 
الفعل يف عام 2014، عندما اختطفت 
املجموعة 276 تلميذة من ثانوية بلدة 
مالحظة  مُيكن  ذلك  ومع  �سيبوك. 
اجلماعة  هذه  تكتيكات  يف  مهم  تغري 
الإرهابية. يف ال�سابق كانت املجموعة 
منطقة  على  اأ�سا�سي  ب�سكل  تقت�رص 
حو�ش بحرية ت�ساد، ومقرها يف ولية 
بورنو، التي ت�سمل تقاطع �سمال �رصق 
والكامريون.  وت�ساد  والنيجر  نيجرييا 
يف  التالميذ  اختطاف  حادثة  اأن  بيد 
دي�سمرب 2020 وقعت يف كات�سينا �سمال 
البالد على بعد نحو 500 ميل من معقل 

اجلماعة يف بورنو.
لهذه امليلي�سيات  الثقة املتزايدة  اأدت 
املتطرفة اإىل انت�سار نفوذها يف جميع 
معدلت  ارتفاع  مع  املنطقة  اأنحاء 
بالإ�سافة  اإذ  العنيفة.  العمليات 
دي�سمرب  يف  الختطاف  عملية  اإىل 
بينهم  مدنيني   110 ذبح  مت  املا�سي 
76 قروًيّا يف مزارع الأرز �سمال �رصق 
نيجرييا. وت�سكل بوكو حرام، اإىل جانب 
مظلة  اإفريقيا،  غرب  ولية  يف  داع�ش 
ت�سمل  املنطقة،  يف  كربى  جهادية 
وت�ساد  والكامريون  نيجرييا  من  كاًلّ 
اجلماعة  زعيم  تعهد  وقد  والنيجر. 
يف  لداع�ش  بالولء  �سيكاو«  بكر  »اأبو 
بني  الختالفات  لكن   ،2015 مار�ش 
حرام  لبوكو  الأ�سا�سية  املجموعات 
وداع�ش اأدت اإىل انق�سام اجلماعة اإىل 
 .2016 اأغ�سط�ش  رئي�سيني يف  ف�سيلني 
الآلف  هناك  يزال  ل  حال  اأية  وعلى 
من املقاتلني الذين يحر�سون ويقاتلون 

من اأجل اإقامة دولتهم املزعومة.

قيام  ا  اأي�سً املا�سي  العام  �سهد  كما 

اأعنف هجوم جهادي  ب�سن  بوكو حرام 
 92 مقتل  اإىل  اأدى  الإطالق  على 
املجموعة  دبرت  كما  ت�سادًيا.  جندًيا 
هجمات عنيفة على خميم لالجئني يف 
الكامريون، وقتلت 50 جندًيا نيجريًيا يف 
كمني، وذبحوا 30 من �سائقي ال�سيارات، 
واختطفوا املزيد من الن�ساء والأطفال، 
ويف  ال�رصيع.  مايدوجوري  طريق  على 
داع�ش  جماعة  قتلت  نف�سه،  الوقت 
الإفريقية عمال الإغاثة الفرن�سيني يف 
ل  ما  وذبحوا  النيجر،  عا�سمة  نيامي 
يقل عن 35 جندًيا من النيجر يف كمني 
ع�سكري اآخر، وذلك على �سبيل املثال 

ل احل�رص. 
اجلماعة  حرام  بوكو  ظلت  لقد 
التي  الوحيدة  الرئي�سية  الإرهابية 
الإرهابي،  الن�ساط  ارتفاًعا يف  �سجلت 
حتى مع تراجع داع�ش وطالبان وحركة 
موؤ�رص  وي�سنف  املجاهدين.  ال�سباب 
نيجرييا   2020 لعام  العاملي  الإرهاب 
الأكرث  الدول  بني  الثالثة  املرتبة  يف 
�سوريا  على  متقدمة  اليوم،  ت�رصًرا 
نف�سه  العام  و�سهد  وباك�ستان.  واليمن 
ت�ساعف عمليات قتل بوكو حرام ثالث 
ت�ساعدت  حيث  الكامريون،  يف  مرات 
البالد.  يف  النف�سالية  النزعات  حدة 
زيادة  ومايل  بوركينافا�سو  �سهدت  كما 
يف الهجمات الإرهابية مبقدار خم�سة 
اأ�سعاف منذ عام 2016، حيث �سجلت 
القتلى  عدد  يف  هائلة  زيادة  الأوىل 
ال�سنوات  خالل  �سعًفا   22 مبقدار 

الأربع املا�سية.
نحو  حرام  بوكو  اندفاع  جانب  واإىل 
يف  داع�ش  فروع  وتو�سع  الغرب، 
الروح  عودة  عمليات  جاءت  املنطقة، 
التوحيد  حركة  مثل  القاعدة  لفلول 
وجمموعة  اإفريقيا،  غرب  يف  واجلهاد 

ن�رصة الإ�سالم وامل�سلمني.

ثماين  بعد  نف�سها  فرن�سا  وجدت  لقد 
ال�ساحل،  منطقة  يف  تورطها  من  �سنوات 
ماأزق  برخان، يف  ثم  �رصفال  عمليات  مع 
اجلماعات  �سد  حربها  يف  التعقيد  بالغ 
اجلي�ش  ا�سطر   ،2014 ففي  الإرهابية. 
الفرن�سي اإىل تو�سيع نطاق عملياته لت�سمل 
وموريتانيا.  وبوركينافا�سو  والنيجر  ت�ساد 
كان التفوي�ش الر�سمي يف منطقة ال�ساحل 
فقط.  الإرهابية  اجلماعات  حماربة  هو 
فرن�سا  قامت  العملية،  الناحية  من  لكن 
يف  ال�سيا�سيني  احللفاء  مب�ساعدة  ا  اأي�سً
الدفع  مت  املثال،  �سبيل  على  املنطقة. 
يف  ت�ساد  �سمال  اإىل  الفرن�سية  بالقوات 
الذين  املتمردين  تقدم  لوقف   2019 عام 
مل يكونوا جهاديني باأي حال من الأحوال. 
ومن خالل م�ساعداتها الع�سكرية واملالية، 

�ساعدت فرن�سا يف �سمان بقاء احلكومات 
وهو  ال�سعبية،  ال�رصعية  اإىل  تفتقر  التي 
جتاه  ال�سعبي  ال�سخط  زيادة  اإىل  اأدى  ما 
الوجود الفرن�سي، وزيادة جاذبية اخلطاب 
عملية  قوات  قتال  اأثناء  املقابل.  يف 
ال�سباط  انتهز  مايل،  �سمال  يف  برخان 
لنقالب  للتح�سري  الفر�سة  املاليون 
كيتا«  بوبكر  »اإبراهيم  بالرئي�ش  لالإطاحة 

يف باماكو يف عام 2020.
وهكذا، فاإن احلرب �سد الإرهاب قد بررت 
لي�ش فقط اإفالت املوؤ�س�سة الع�سكرية من 
النتهاكات اجل�سيمة  ا  اأي�سً ولكن  العقاب، 
حلقوق الإن�سان التي اأ�سفت -كما ذكرنا- 
�سد  اجلهاديني  »مقاومة«  على  ال�رصعية 
يف  تعمل  التي  الحتالل  قوات  اأ�سموه  ما 
خدمة »الإمربيالية الغربية« و«قوى ال�رص« 

يف العامل. لقد اعتربت ال�سلطات احلاكمة 
الع�سكري  الوجود  ال�ساحل  دول  يف 
وا�ستمرارها،  لبقائها  �سامًنا  الفرن�سي 
عن  الأعم-  الغالب  -يف  يثنيها  ما  وهو 
لتطوير  الالزمة  الإ�سالحات  اإجراء 
موؤ�س�سات الدولة بحيث ت�سبح اأكرث كفاءة 
يف مواجهة اجلماعات الإرهابية، ول �سيما 
يف املناطق الريفية والنائية. لقد اأ�سحت 
بالفعل يف عمليات حماربة  فرن�سا عالقة 
الإرهاب التي تعك�ش جميع التناق�سات يف 
املقاربات الر�سمية حول الطبيعة العاملية 
ال�ساحل.  منطقة  يف  الإرهابي  للتهديد 
والأخطر من ذلك، اأّن فرن�سا تُفكر حالًيّا 
التنظيمات  بع�ش  مع  حوار  اإجراء  يف 
فيه  ت�ستبعد  الذي ل  الوقت  الإرهابية يف 

اإمكانية تخفي�ش قواتها يف ال�ساحل. 
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�صي�صدر قريبا عن دار النابغة يف الإ�صكندرية مب�صر

مدير دار الثقافة لولية بجاية، خوخي خملوف، يف حوار لـ »الو�صط«:

هاجر مدقن تغو�ص يف " مقاربات يف احلجاج والتداولية واخلطاب"

اإمكانيات احلالية متوا�ضعة لكن مع هذا باإمكاننا فعل الكثري
مرات خم�س  من  لأكرث  واحلرق  للتخريب  تعر�صت  الثقافة  ·       دار 

منخرط  300 بلغ قرابة  الثقافة موؤخرا  يف دار  املنخرطني  عدد         ·
املوجود الأدبي  املقهى  يكمل  مقهى بيداغوجي  نح�صر لفتح         ·

يفرقنا اأكرث مما  يجمعنا  ما  للجزائريني  اأقول  »�ص�صناق«  امللك  ·       بخ�صو�س 
ال�صحي للربوتوكول  ال�صارم  التطبيق  ال�صوء الأخ�صر ب�صرط  الوزارة منحتنا         ·

�صي�صدر قريبا عن دار النابغة يف الإ�صكندرية مب�صر كتاب جديد للدكتورة هاجر مدقن مديرة خمرب 
الل�صانيات الن�صية وحتليل اخلطاب بجامعة قا�صدي مرباح ورقلة » مقاربات يف احلجاج والتداولية 

واخلطاب »، كما اأن هذا املوؤلف هو  بحث علمي جاد لكبار العلماء والباحثني يف العامل العربي.

ك�صف مدير دار الثقافة لولية بجاية، خوخي خملوف، يف حوار جمعه بيومية »الو�صط«،اأنه 
ركز منذ تعيينه على فتح ور�صات ثقافية وفنية جديدة موجهة لل�صباب خالل جائحة كورونا، 
بهدف التكفل النف�صي بهذه الفئة التي عانت ويالت احلجر وكذا تر�صيخ وتربية الذوق الفني 

لالأجيال القادمة، م�صريا يف ذات ال�صياق، اأن لديه حتدي اأكرب يطمح لتحقيقه هو تغيري 
الذهنيات بالن�صبة للمواطنني وامل�صريين على حد �صواء، من خالل تعويد املواطنني على �صراء 

التذاكر حل�صور خمتلف التظاهرات الثقافية املربجمة والتوافد بانتظام ودون انقطاع، مع 
امل�صاركة الإيجابية يف اإثراء املحتوى عن طريق تقدمي انتقادات بناءة، للرفع من امل�صتوى 

الأن�صطة املقدمة على م�صتوانا، ليح�س اأي زائر جزائري كاأنه يف بيته.

حكيم مالك

اآليات ت�صكل اخلطاب احلجاجي بني 
نظريتي البيان والربهان

الدكتورة  ح�سب   ، الكتاب  هذا   ي�سم  
مو�سوعات  درا�سات يف    ، مدقن   هاجر 
بني  احلجاجي  اخلطاب  ت�سكل   اآليات 
نظرية البيان ونظرية الربهان ، من خالل 
والربهان  البيان  مفهومي  بني  املقارنة 
عند كل من اجلاحظ ويربملان ،مرورا اإىل 
وهي  احلجاجية،  امل�سطلحات  مو�سوع 
ح�سيلة ر�سدها يف املقاربات احلجاجية 

 ، املجال  هذا  يف  املختلفة  والتوظيفات 
الفل�سفي  احلجاجي  اخلطاب  فمو�سوع 
يوؤ�سل  نظري  مدخل  اإىل  ينق�سم  الذي 
وعالقتها  احلجاجية  املفاهيم  لبع�ض 
يعني  تطبيقي  منوذج   ، خا�سة  بالفل�سفة 
باخل�سائ�ض املناظراتية  لهذا اخلطاب ، 
ثم مو�سوع التمثيل تفنية حجاجية ، الذي 
ير�سد  الدور التو�سيلي للمثل يف اخلطاب 
احلجاجي التداويل ، وم�ستوياته، وبنياته .

املقاربة التداولية

مو�سوع  ،اأن  املوؤلفة  اأو�سحت  ولقد   

ملعرفية  تتبعا  جاء   ، التداولية  املقاربة 
عر�ض  طريق  عن  واملنهج  امل�سطلح 
 ، املعريف  التداويل  املنهج  م�ستويات 
واال�ستنتاجي  كالرتميزي  املقاربة  ونوعي 

.
املقابالت امل�صطلحية بني الفل�صفة 

والبالغة 

املقابالت  ملو�سوع  بالن�سبة  اأما 
الفل�سفية  اخللفية  بني  امل�سطلحية 
هذه  فك�سفت  البالغي  والتوظيف 
على  يحتوي  اأنه  اجلزائرية،  االأكادميية 
والذرة  االأليغوريا  مل�سطلحات  عر�ض 

حيث  من  تت�سابه  تكاد  ب�سورة  واملونادا، 
الن�ض  �سناعة  يف  به  تقوم  الذي  دورها 
تقاطع  يف  نف�سه،  الوقت  يف  قراءته  ويف 
تارة  املاهية  وتقاطع يف  تارة،  االأدوار  يف 
اأخرى، وما تعك�سه من اأ�سل فل�سفي وجتل 

بالغي.
تقابلية القيم

 ور�سدت مديرة خمرب الل�سانيات الن�سية 
مرباح  قا�سدي  بجامعة  اخلطاب  وحتليل 
يف  القيم  تقابلية  مو�سوع  يف  ورقلة، 
االآداب  يف  الق�سائية  املقامات  حواريات 
ال�سلطانية ، » كليلة ودمنة« البن املقفع ، 

و« تداعي احليوانات على االإن�سان« الإخوان 
عن  الك�سف  يتم   ، منوذجان   – ال�سفا 
التناظر يف  تقابل  بنوعيها،  القيم  تقابلية  
» ر�سالة تداعي احليوانات على االإن�سان« 
باب   « يف  التعريفات  بناء  يف  والتقابل   ،

الفح�ض عن اأمر دمنة« ، وجتليها املعريف 
اأو  الق�سائية  املقامات  يف  العرفاين   –
على  املوؤ�س�سة  املحاكامات  خطابات 
الراأي   ، والدفاع  االتهام   ، والنفي  االدعاء 

ونقي�سه، احلجة واحلجة التي تدح�سها.

حاورته: مرمي خمي�صة

.     بداية، من هو خوخي خملوف ؟

والية  الثقافة يف  دار  مدير  هو  خوخي خملوف 
معهد  خريج  وهو  �سنتني،  قرابة  منذ  بجاية 
غري  من  اآخر  جمال  يعرف  وال  اجلميلة  الفنون 
منذ  فيه  وعمله  در�سه  الذي  الثقايف،  املجال 

ريعان �سبابه.
كانت  الذي  و�صع  على  حدثنا       .
على  تن�صيبكم  عند  الثقافة  دار  عليه 

راأ�صها، وما الإ�صافة التي قدمتموها؟

حت�سد  ال  و�سع  يف  كانت  الثقافة  دار  حقيقة 
مبنى  اأن  يعرفوا  اأن  اجلميع  على  ويجب  عليه، 
»طاو�ض عمرو�ض« يف الفرتة ما بني 2001 و2019 
تعر�ض للتخريب واحلرق الأكرث من خم�ض مرات، 
وعند تن�سيبي قمت بداية برتميم واإعادة هيكلة 
املبنى على قدر امل�ستطاع من الداخل واخلارج، 
متا�سيا مع االإمكانيات التي كانت متوفرة اآنذاك، 
اأ�سكرها  التي  املعنية  ال�سلطات  مع  بالتن�سيق 
لنا  وفرتها  التي  االإمكانيات  كل  على  باملنا�سبة 
كي ت�ستطيع دار الثقافة فتح اأبوابها من جديد، 
منط  من  تغيري  تعيني  منذ  حاولت  و�رصاحة 
الت�سيري االإداري لدار الثقافة والرتكيز على خلق 
اأخرى  ولفئات  لل�سباب،  موجهة  جديدة  ور�سا 
مربوط  لي�ض  والثقافة  العلم  اال�ستقاء  باعتبار 
بعمر معني، لكن علينا مع هذا تربية الذوق الفني 
حتدي  لدي  و�رصاحة  القادمة،  االأجيال  لدى 
اأكرب اأطمح لتحقيقه هو تغيري الذهنيات بالن�سبة 
للمواطنني وامل�سريين على حد �سواء، مع تعويد 
بانتظام  التذاكر والتوافد  املواطنني على �رصاء 
من  االإيجابية  وامل�ساركة  الثقافة،  دار  على 
خالل تقدمي انتقادات بناءة، للرفع من امل�ستوى 

االأن�سطة امل�سطرة على م�ستوانا.

الن�صاطات  ح�صيلة  ماهي       .
الثقافية املنجزة خالل جائحة كورونا؟ 
كوفيد19-  فريو�س  اأثر  درجة  ولأي 

على برناجمكم امل�صطر؟

تف�سي  جراء  املرتتبة  االآثار  عن  احلديث  قبل 
الثقافة  دار  عن  احلديث  اأف�سل  كورونا،  فريو�ض 
�سنتني، حيث  ن�سبت فيها منذ قرابة  التي  لبجاية 
دار  مبنى  برتميم  قمت  تعييني  منذ  انطالقة 
مرات  واحلرق  للتخريب  تعر�ض  الذي  الثقافة 
كثرية، كما ركزت منذ جميئي على اإثراء الور�سات 
الثقافية املوجودة، من خالل و�سع برامج منوعة 
مت�ض كافة �رصائح املجتمع، خ�سو�سا يف املواعيد 
الدينية والثقافية الكربى التي ت�سهد اإقبال كبري من 
قبل املواطنني، وحقيقة دار الثقافة لوالية بجاية 
قد ت�رصرت كثريا بفعل جائحة كورونا، مثلها مثل 
العامل ككل، نتيجة  الوطن وحتى  الثقافة عرب  دور 
بها،  الثقافية  الن�ساطات  جميع  وتوقف  غلقها 
مع  متا�سيا  امل�سطرة  املواعيد  معظم  اإلغاء  مع 
مفرو�سة،  كانت  التي  ال�سحي  احلجر  اإجراءات 
وخلق  الو�سع  مع  التاأقلم  حاولنا  هذا  مع  لكننا 
ور�سات فنية وثقافية جديدة يف حدود اال�ستيعاب 
امل�سموح بها، يف ظل االحرتام ال�سارم للربوتوكول 
ا�ستقطاب  حاولت  وباملنا�سبة  املقرر،  ال�سحي 
املتواجدة  ال�ستة  اجلامعية  االقامات  يف  الطلبة 
موجهة  ثقافية  برامج  و�سعنا  حيث  الوالية،  يف 
الثقافية  اجلمعيات  مع  بالتعاون  لهم،  خ�سي�سا 
خلق  ا�ستطعنا  هلل  واحلمد  املجال،  يف  النا�سطة 
ور�سات جديدة وهي ور�سة ال�سينما وور�سة الرق�ض 
والر�سم والت�سوير وغريها، وحقيقة هذه الور�سات 
احلجر  ظروف  لكن  الطلبة  من  كبري  اإقبال  القت 
اأثر  النقل  و�سائل  وتوقف  والغلق املتكرر  ال�سحي 
نوعا ما على ال�سري احل�سن لها، لكن مع هذا رفعنا 

التحدي ونحاول تقدمي االأف�سل يف كل مرة.

الإجمايل  العدد  يبلغ  كم       .
»طاو�س  الثقافة  دار  يف  للمنخرطني 

عمرو�س«؟

موؤخرا  الثقافة  دار  يف  املنخرطني  عدد  بلغ 
قرابة 300 منخرط على العموم، مع االإ�سارة اأن 
الزوار  توافد عدد كبري من  ي�سهد يوميا  املبنى 
الثقافة  دار  باعتبار  املنخرطني،  غري  االآخرين 
موجودة يف و�سط املدينة، �سواء لزيارة املكتبة 
املعار�ض  االأروقة  للتجول يف  اأو  لال�ستف�سار  اأو 
تف�سيل  لذكر  الفر�سة  واأنتهز  املوجودة،  الفنية 
احلراك  م�سريات  اأن  الكثريون  يعلمه  ال  مهم 
طاو�ض   « ثقافة  دار  من  تنطلق  كانت  ال�سعبي 
عمرو�ض«، وهذا اإن دل على �سيء اإمنا يدل على 

ارتباط �سكان املنطقة روحيا بهذا املبنى.

و  بالكتاب  عالقتكم  هي  كيف       .
املوؤلفني ودور الن�صر؟

عالقة  تربطها  الثقافة  دار  احلال  بطبيعة 
خ�سو�سا  والكتب،  الن�رص  ودور  باملوؤلفني  قوية 
موؤلف  فكل  املنطقة،  م�ستوى  على  املوجودين 
عن  يتحدث  ثقايف  منتوج  اأي  تنتج  ن�رص  دار  اأو 
ملتقيات  عقد  ال  وملا  باقتنائه  نقوم  املنطقة 
ت�سطرينا  مبنا�سبة  قررت  وقد  حوله،  اأدبية 
عقد  حماولة  اجلاري،  للعام  الثقايف  لربنامج 
ملتقيات اأدبية ن�سف �سهرية ب�سفة دورية، على 
ال�سحي،  الو�سع  تطورات  به  ت�سمح  ما  ح�سب 
بكتبهم،  للتعريف  لل�سباب  الفر�سة  ملنح  وهذا 
اأنها متوا�سعة  وحقيقة االإمكانيات احلالية رغم 
الكثري بها يف حال توفرت  باإمكاننا فعل  اأن  اإىل 
ال�سدد  هذا  ويف  ذلك،  لتحقيق  �سادقة  اإرادة 
بيداغوجي يكمل  لفتح مقهى  نح�رص باملنا�سبة 
من  اأخر  كورونا  لكن  املوجود  االأدبي  املقهى 
فيه  لكننا ما�سون  قليال،  جت�سيد هذا امل�رصوع 

خمتلف  يف  الفاعلني  املوظفني  عدد  من  للرفع 
االأن�سطة الثقافية امل�سطرة بدار الثقافة، ل�سخ 
والديناميكية  احليوية  وبعث  فيها  جديدة  دماء 

املغيبة عنها من جديد.

وزارة  مع  توا�صل  يف  اأنتم  هل       .
لرتخي�س  املحلية  وال�صلطات  الثقافة 

لالأجندة الثقافية اخلا�صة بكم؟

�رصاحة الوزارة منحتنا ال�سوء االأخ�رص للن�ساط، 
ب�رصط التطبيق ال�سارم للربوتوكول ال�سحي، مع 
توفري االإمكانيات ال�رصورية لتحقيق ذلك، ونحن 
على توا�سل دائم مع ال�سلطات، ويجب االإ�سارة 
االأن�سطة  اأ�سعب  من  الثقافية  التظاهرات  اأن 
الكبري  التوافد  ب�سبب  فيها  التحكم  ميكن  التي 
عدة  نظمنا  يناير  مبنا�سبة  فمثال  للمواطنني، 
التي  التجاوزات  بع�ض  ر�سدنا  لكننا  ن�ساطات 
العدد  لالأ�سف  لكن  عليها،  ال�سيطرة  من  متكننا 
اإدارة  ميكنه  ال  الثقافة  دار  موظفي  من  القليل 
والتن�سيق  للتعاون  دفعنا  مما  االأمور،  هذه  كل 
على  النا�سطة  الثقافية  اجلمعيات  خمتلف  مع 

م�ستوى الوالية.
الو�صائط  با�صتغالل  قمتم  هل       .
الجتماعي  التوا�صل  ومواقع  الرقمية 
الثقافية  الأن�صطة  ا�صتمرارية  ل�صمان 

»عن بعد« خالل جائحة كورونا؟

مع  التاأقلم  االإمكان  قدر  على  حاولنا  طبعا 
كورونا،  جائحة  فر�سته  الذي  ال�سحي  الو�سع 
من خالل �سمان التوا�سل عن بعد مع املنت�سبني 
واملهتمني بدار الثقافة، لهذا قمنا بفتح �سفحة 
نتعامل  لكننا  الفاي�سبوك،  عرب  با�سمها  ر�سمية 
حدين،  ذو  �سالح  اأنها  يعلم  فالكل  معها،  بحذر 
اإثرائها  يف  ونفكر  بحذر،  معها  نتعامل  وبالتايل 
وعدد  فعالة  اللحظة  لغاية  لكننا  بالتدريج،  اأكرث 

اأمل  على  متابع،  اآالف   8 يقارب  لها  املتابعني 
تقدمي املزيد م�ستقبال.

.     وبخ�صو�س اجلدل الكبري الذي  
الأمازيغي  امللك  متثال  تن�صيب  �صاحب 
مبنا�صبة  وزو  تيزي  قلب  يف  »�ص�صناق« 

يناير؟ ما تعليقكم على هذا احلدث؟

على  �سلبا  اأثر  احلدث  مع  التعاطي   لالأ�سف 
اأمازيغي  ملك  و�س�سناق  العريقة،  يناير  منا�سبة 
موجود يف تاريخنا، وعلى املخت�سني يف التاريخ 
االأمور  ت�سويب  اإفريقيا  �سمال  يف  االأمازيغي 
التاريخية  احلقائق  هذه  حول  اأكرث  والتو�سيح 
مهما  لكن  اجلزائريني،  من  الكثري  يجهلها  التي 
يكون احلال يجب اأخذ هذا احلدث من اجلانب 
االإيجابي، عدم اإثارة اجلدل الذي يوؤدي للتفرقة، 
اأ�سولنا  اختلفت  مهما  جزائريني  كلنا  فنحن 
ثورة  يفرقنا،  مما  اأكرث  يجمعنا  ما  ولهجاتنا 
نوفمرب  من  الفاحت  يف  اندلعت  التي  التحريرية 
التي تعترب من اأعرق الثورات يف العامل، جنحت 
بوحدة ال�سعب اجلزائري على كلمة واحدة وهي 

وعقدنا العزم اأن حتيا اجلزائر.

.     هل من اإ�صافة اأو كلمة اأخرية ؟

اأن  »الو�سط«  جريدة  منرب  من  جمددا   اأكرر 
من  يوميا  للجميع،  مفتوحة  الثقافة  دار  اأبواب 
لتقدمي مقرتحات  اإىل 6 م�ساءا،  الثامنة �سباحا 
بناءة واأفكار مبتكرة وم�ساريع هادفة، كما اأوؤكد 
كل  واأدعم  ر�سمية  بدون  اأتعامل  اأين  باملنا�سبة 
لدينا  املتوفرة  االإمكانيات  بكل  مبدع  اأو  فنان 
اأن تكون خالقة  لتج�سيد فكرته وحلمه، ب�رصط 
اأن هناك فنانني  وهادفة، الأننا لالأ�سف الحظنا 
يعتقدون اأن اأبوابنا مفتوحة فقط يف املنا�سبات 
للح�سول على »ختم الرتخي�ض« ال غري، وهذا ما 

نعمل جاهدين على تغيريه .
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اإح�صائيات وباء كورونا يف اجلزائر16 
بكورونا جديدة  �إ�صابة   259

�رتفاع �جمايل �ال�صابات �إىل : 104092

ت�صجيل04 وفيات جديدة بكورونا رحمهم �هلل
�رتفاع �جمايل �لوفيات �إىل : 2840

حاالت �ل�صفاء �جلديدة : 193
�رتفاع �جماىل �ل�صفاء �إىل : 70747

�ندثار �ل�صحافة �لورقية؟

.      �ل�صحافة �لورقية جمربة على تكييف �ملحتوى
ك�صف ��صتطالع للر�أي حول �ملقروئية عند �جلز�ئري وتباينها بني �لن�صخة �لورقية للجر�ئد وبني �ملن�صات �الإلكرتونية �ملختلفة ليتبني �أن ن�صبة   48.375 باملائة  يف�صلون �ملنابر 

�الإلكرتونية  وقد �كتفى  21.75 باملائة باحلفاظ على عالقتهم مع �لن�صخ �لورقية  يف حني عينة �أخرى تقدر ب 29.8 باملائة �أبدت موقفا غري مبال �أو غري مهتم.

.     21.75  %  يتم�صكون بالن�صخة �لورقية .    29.875 %   �الأ�صخا�ص غري مهتمني.     48.375 %  يف�صلون �ملنابر �الإلكرتونية

الإعالم الرقمي وال�صحافة املكتوبة..بديل اأم مناف�س؟
ق�صم �صرب �الآر�ء بيومية "�لو�صط"

طرح الق�سم املعني بـ "�سرب الآراء" 
يقراأ  ماذا  حول  يتمحور  مو�سوعا 
ال�سحيفة  اجلزائري،  املواطن 
الورقية  ال�سحيفة  اأو  الإلكرتونية 

اأمين  . �رصح »حممد  مهتم  اأم غري 
الإعالمي  بال�ساأن  حمادي«  مهتم 
اأن »امل�سكلة التي يعاين منها �سكان 
للجرائد  بالن�سبة  مثال  اجلنوب 

اإىل  ت�سطرهم  والتي  الورقية 
اقتنائها  بدل  اإلكرتونيا  ت�سفحها 
ي�سطر  حيث  وجدت«،  اإن  »هذا 
بقراءة  يهتمون  ممن  ال�سكان  بع�ض 

اجلرائد بطلبها من اأحد امل�سافرين 
احلافالت  �سائقي  اأو  مثال  لورقلة 
وت�سله اجلريدة بعد عدة اأيام تكون 
اأخبارها قد ماتت. ول نعجب لن�سبة 

يف  للجرائد  املنخف�سة  املقروئية 
الذكر،  �سالف  لل�سبب  املناطق  تلك 
توزيع  �رصكات  ول  مطابع  ل  حيث 
ت�ساعد يف توزيعها ب�سكل اأ�رصع«.     

و�سيلة  تظهر  مرة  كل  يف 
الت�ساوؤلت  تبداأ  جديدة  اإعالم 
حول  تطرح  والإ�سكاليات 
تقبل  مدى  وحول  فحواها 
اجلمهور لها من جهة، وتطرح 
م�ساألة  اأعمق  وب�سكل  اأي�سا 
الو�سائل  اندثار  اأو  اإلغاء 
عقود  ثمانية  فقبل  التقليدية، 
طرحت اإ�سكالية »هل �سيق�سي 
جمهور  على  التلفزيون 
مع  بعدها  وطرحت  الإذاعة؟« 
مع  اأي�سا  وطرحت  الإنرتنت 
الو�سائط اجلديدة والأكيد اأننا 
الو�سائل  هذه  تعاي�ض  لحظنا 
كل  احتفاظ  مع  بع�سها  مع 
ناحية  من  بخ�سائ�سها  و�سيلة 
يحمل  جلمهور  ا�ستقطابها 
اأما احلديث عن  �سمات معينه 
ومدى  الإلكرتونية  ال�سحافة 
الورقية  لل�سحافة  تعوي�سها 
مدة  منذ  ظهر  مو�سوع  فهو 
الإ�سكالية  تتجدد  مرة  كل  ويف 
مقلقا  اأ�سبح  الأمر  اليوم  لكن 
لكل مالك ل�سحيفة ورقية ولعل 
تراجع  هو  لقلقه  م�سدر  اأهم 
وكبري،  وا�سح  ب�سكل  املبيعات 

من  ا�ستدعى  الذي  الأمر 
ال�سحف  تلك  على  القائمني 
�سبل  عن  والبحث  التفكري 
الواقع  مع  التعاي�ض  لهم  تكفل 
اأملته  واملحتوم  اجلديد 
التطورات التكنولوجية للو�سيلة 
وتفاعل املتلقي مع كل ما هو 
م�ساألة  اأن  اأعتقد  تكنولوجي، 
بداأ  الورقية  ال�سحافة  انتهاء 
والدليل  يوٍم  بعد  يوما  يت�سح 
الورقية  ال�سحف  هو توجه كل 
للجانب الإلكرتوين لأنه الطريق 
اأي  ودميومه  لبقاء  الأن�سجة 
وحيثما  كانت  مهما  �سحيفة 

وجدت لأنه الطريق الأن�سب.

الورقية  ال�سحافة  م�ستقبل  يتوقف 
على  قدرتها  مدى  على  اجلزائرية 
ال�سديدة  املناف�سة  هذه  مع  التكيف 
من ال�سحافة الإلكرتونية. املعروف اأن 
ظهور و�سائل اإعالمية جديدة اأو اأمناط 
جديدة يف البث، دوما توؤدي اإىل �سحب 
وكذلك  القدمية،  الو�سيلة  من  ميزات 
الورقية  لل�سحافة  بالن�سبة  احلال 
احلديث  عند  الإلكرتوين.  الوافد  مع 
مدى  اإىل  ن�سري  فنحن  التكيف،  عن 
نوعي  معرو�ض  اإعطاء  على  القدرة 
مع  مناف�سة  يف  فيه  تدخل  ل  مركز 
اإىل  ي�سار  وهنا  الإلكرتونية.  ال�سحافة 
لل�سحافة  ميكن  اثنني  اجتاهني  وجود 
عليهما.  تركز  اأن  اجلزائرية  الورقية 
ما  اأو  »الثقيلة«  املادة  تقدمي  اأولهما 
وتلك  ال�ستق�سائية  بال�سحافة  ي�سمى 
الإلكرتونية  ال�سحافة  لأن  التحليلية، 
�ست�ستاأثر ل حمالة بال�سحافة الإخبارية، 

بالنظر اإىل امليزات التي متلكها.
على  الرتكيز  يف  هو  الثاين  الجتاه 
تركز  الغالب  ففي  اجلوارية،  ال�سحافة 
الإلكرتونية على املواد ذات  ال�سحافة 
لل�سحافة  ميكن  لهذا  العام،  الهتمام 
اجلواري،  البعد  على  تركز  اأن  الورقية 
لن  نوعية،  مادة  خالله  من  وتقدم 

الإلكرتونية  ال�سحافة  فيه  تناف�سها 
ب�سدة.

ال�سحافة  اأن  الأخري،  يف  ي�سار 
بنظريتها  مقارنة  اجلزائر  يف  الورقية 
مقبول  وقت  هام�ض  متلك  العاملية 
القائمة  الفو�سى  اإىل  بالنظر  للتكيف، 
اجلزائرية  الإلكرتونية  ال�سحافة  يف 
ي�سمن  نحو  على  بعد  توطن  مل  التي 
من  �سواء  والثبات،  ال�ستمرارية  لها 
التي  املعرو�سات  واأ�سكال  نوع  حيث 
نظام  تخلف  حيث  من  اأو  تقرتحها 
والذي  اجلزائر  يف  الإلكرتوين  الدفع 

اأخر تقدمها.
 حمجوبة عبديل

�لدكتور �صعد �صيحاين:

تعاي�س و�صائل الإعالم
�لدكتور �أحمد فالق:

على ال�صحافة الورقية تقدمي  املادة الثقيلة 

ة
رتوني

ك
الإل

ة �
حيف

�ص
�ل

ة
ة �لورقي

حيف
�ص

�ل

م
ري مهت

غ

21.75 % 29.875 % 48.375%

وحدة �جلز�ئرية للمياه بامل�صيلة 

مبا�صرة عدة ا�صالحات واإعادة
 هيكلة للمراكز 

لتح�سني  منها  �سعيا 
العمومية  اخلدمة 
با�رصت موؤخرا م�سالح 
وحدة اجلزائرية للمياه 
بولية امل�سيلة ،�سل�سلة 
التي  ال�سالحات  من 
هيكلة  اإعادة  م�ست 
املراكز  من  عدد 
على  املتواجدة 
الولية،  تراب  م�ستوى 
لتح�سني  خطوة  يف 
العمومية  اخلدمة 
من  الإدارة  وتقريب 
والق�ساء  املواطنني 
امل�ساكل  جميع  على 
مطروحة  ظلت  التي 
ا�ستجابة من  تلقى  ومل 
املتعاقبني  امل�سوؤولني 

هذا  ت�سيري  على 
املرفق احليوي بالولية 
لتعليمات  ،وتنفيذا 
يف  ممثلة  الو�ساية 
املائية  املوارد  وزارة 
جاءت  الولية،  ووايل 
ال�سالحات  هذه 
التي  الهيكلة  واإعادة 

�ست�ساهم يف رفع الغنب 
حيث  املواطنني  عن 
اجلزائرية  عمال  با�رص 
للمياه عملية ا�سالح كل 
والت�رصبات  العطاب 
اإقليم  م�ستوى  على 

الخت�سا�ض..
عبد�لبا�صط ب

بكل من عني متو�صنت 
ووهر�ن

توقيف ثالثة 
منظمني للجهرة 

غري ال�صرعية
خالل يومي 16 و17 جانفي 2021، 

متكنت وحدات الدرك الوطني بكل من 
عني متو�سنت ووهران، من توقيف ثالثة 
)03( منظمني للهجرة ال�رصية عرب البحر، 

بالإ�سافة اإىل ثمانية )08( اأ�سخا�ض 
اآخرين مر�سحني للهجر ال�رصية. وبتاريخ 
17 جانفي 2021، اأوقفت وحدات الدرك 
الوطني بخن�سلة اأربعة )04( رعايا اأفارقة 

من جن�سيات خمتلفة، بالإ�سافة اإىل 
جزائري �سّهل مهمة اإقامتهم يف اجلزائر 

بطريقة غري �رصعية، مع حجز و�سيلة 
نقل امل�ستعملة يف هذا الغر�ض.

لعالج كوفيد-19

�ملعهد �لوطني �جلز�ئري للملكية �ل�صناعية

جدل وا�صع حول »العقار املعجزة« 

اتفاقيات مع ثالثة موؤ�ص�صات جامعية

يثري دواء »اإيفريمكتني« امل�ساد للطفيليات 
الوليات املتحدة، ودول  وا�سعا يف  جدل 
باعتباره  الأطباء  اأحد  و�سفه  بعد  اأخرى، 
اأحد  واأثار  كوفيد-19.  لوباء  عالجا 
الأطباء يف الوليات املتحدة جدل وا�سعا 
خالل  بـ«املعجزة«  »اإيفريمكتني«  وو�سف 

جل�سة ا�ستماع يف الكونغر�ض.
معتمد  غري  يزال  ل  الذي  الدواء،  وبات 
كورونا،  اأعرا�ض  لعالج  ر�سمي  ب�سكل 

ال�سحة  منظمة  تقييم  انتظار  يف  اليوم 
العاملية ال�سهر املقبل، وقال اخت�سا�سي 
املركزة  العناية  وخبري  الرئوية  الأمرا�ض 
لعالج  »املعجزة«  الدواء  اإن  كوري  بيار 
توفر  بانتظار  املر�سى  يدعم  كورونا 
اأنه  اأكدت  درا�سات  اأن  اإىل  م�سريا  لقاح، 
واأنه  كورونا،  اأعرا�ض  تخفيف  على  يعمل 
فريو�ض  تف�سي  متنع  خ�سائ�ض  يت�سمن 
هو  »اإيفريمكتني«  اأن  اإىل  ي�سار  كورونا. 

ومينع  للطفيليات،  م�ساد  دواء  اأ�سال 
اخلام�سة  �سن  دون  لالأطفال  ا�ستخدامه 
كيلوغراما،   15 عن  وزنهم  يقل  الذين  اأو 
والأفراد  واملر�سعات،  احلوامل  والن�ساء 
الكلى،  اأو  الكبد  باأمرا�ض  امل�سابني 
واحلكة  احلرارة  اجلانبية  اآثاره  ومن 
عن  يوؤخذ  عندما  خ�سو�سا  واحل�سا�سية، 
طريق الفم، بالإ�سافة اإىل احمرار العينني 

وجفاف اجللد. 

اأبرمت يوم الأحد بق�سنطينة ثالث اتفاقيات 
من  كل  بني  العلمية  والتبادلت  لل�رصاكة 
املعهد الوطني اجلزائري للملكية ال�سناعية 
والإخوة  مهري  احلميد  عبد  وجامعتي 
اجلامعي  املركز  اإىل  بالإ�سافة  منتوري 
ت�سمح  اأن  ال�رصاكة  هذه  �ساأن  ومن  مليلة.  
والبتكار  للتكنولوجيا  دعم  مركز  باإقامة 
الثالث  اجلامعية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على 

بهدف ترقية القدرات الإبداعية ذات ال�سلة 
باملجالت القت�سادية وحتديدا ال�سناعية، 
للمعهد  العام  املدير  اأو�سحه  ما  ح�سب 
عبد  ال�سناعية،  للملكية  اجلزائري  الوطني 
احلفيظ بلمهدي على هام�ض حفل التوقيع 
كلية  احت�سنته  الذي  التفاقيات  هذه  على 
والت�سال  لالإعالم  احلديثة  التكنولوجيات 
 )2 )ق�سنطينة  مهري  احلميد  عبد  بجامعة 

اإىل غاية جت�سيد  املرافقة  اإىل  ،وبالإ�سافة 
اجلامعات  طلبة  �سي�ستفيد  مبتكرة،  اأفكار 
بدورات  التفاقيات  هذه  مبوجب  الثالث 
للملكية  الوطني اجلزائري  تكوينية باملعهد 
ال�سناعية، حيث �سيمكن لهم الولوج ب�سهولة 
قواعد  طريق  عن  التقنية  املعلومة  اإىل 
اأو�سحه  ما  لهذا املعهد، ح�سب  املعطيات 

نف�ض امل�سوؤول. 



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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