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رئي�س اجلمهورية ت�سكيلها، �ستكون حكومة موؤقتة 
لب�سعة اأ�سهر و بعدها �سيتم الذهاب النتخابات 
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اإنهم  اأميار   يقول  و�سعية  ديون قدمية 
من  اأنها  ب�سبب  م�سوؤولني عنها  غري 

خملفات عهدات �سابقة .
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اأكد املخت�ص يف القانون الد�ستوري خ�سري حمزة  يف حوار خ�ص به »الو�سط« اأن  حل املجل�ص ال�سعبي الوطني د�ستوريا من 
�سالحيات رئي�ص اجلمهورية بن�ص املادة 151 من الد�ستور، الفتا اأن تربير الرئي�ص حل املجل�ص ال�سعبي الوطني باال�ستجابة 

ملطالب احلراك فاإنه يفعل ما ما ورد يف ديباحة الد�ستور من اعتبار حراك 22 فرباير 2019 حدثا وطنيا ومرجعية 
د�ستورية، معتربا اأن التعديل احلكومي الذي اأعلن عليه رئي�ص اجلمهورية عبد املجيد تبون جاء بعد عملية تقييم اإدارية 

و �سعبية لن�ساطات القطاعات الوزارية املكونة للحكومة



الأحد 21  فيفري 2021  املوافـق  ل9 رجب 1442 ه 24 �ساعة2
املخت�ص يف القانون الد�ستوري خ�سري حمزة »للو�سط«:

الرئي�س �سي�سدر  قانون النتخابات باأمر رئا�سي 
نهاية فيفري قبل  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء  •         مر�سوم 

الأحزاب والقوائم  احلرة من  عن ف�سيف�ساء  عبارة  القادم  •        املجل�ص 

اأكد املخت�ص يف القانون الد�ستوري خ�سري حمزة  يف حوار خ�ص به »الو�سط« اأن  حل املجل�ص ال�سعبي الوطني د�ستوريا من �سالحيات رئي�ص اجلمهورية بن�ص املادة 151 
من الد�ستور، لفتا اأن تربير الرئي�ص حل املجل�ص ال�سعبي الوطني بال�ستجابة ملطالب احلراك فاإنه يفعل ما ما ورد يف ديباحة الد�ستور من اعتبار حراك 22 فرباير 

�سعبية  و  اإدارية  تقييم  عملية  بعد  جاء  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�ص  عليه  اأعلن  الذي  احلكومي  التعديل  اأن  معتربا  د�ستورية،  ومرجعية  وطنيا  حدثا   2019
لن�ساطات القطاعات الوزارية املكونة للحكومة، وبخ�سو�ص كيفية النتخابات الت�سريعية املقبلة، قال املتحدث :« يتوىل رئي�ص اجلمهورية اإ�سدار قانون النتخابات 

باأمر رئا�سي ،و ي�سدر مر�سوم ا�ستدعاء الهيئة الناخبة لالنتخابات الت�سريعية و �سيكون ذلك يف تقديري قبل نهاية �سهر فيريي 2021 لتجرى النتخابات يف الع�سر 
الأواخر من �سهر ماي،وقبل ذلك يعني رئي�ص اجلمهورية جمل�ص ال�سلطة الوطنية لالنتخابات الذي ينتخب بدوره رئي�سا لل�سلطة يتوىل رئي�ص اجلمهورية تعيينه طبقا 

للد�ستور، وتعمل ال�سلطة على تنظيم النتخابات بداية من الإعالن على مراجعة ا�ستثنائية للقوائم النتخابية و حتدد رزنامة اإيداع ملفات الرت�سح و تتوىل اإعالن 
قائمة املقبولني للرت�سح لنتخابات املجل�ص ال�سعبي البلدي و تنظم احلملة النتخابية و تراقب متويلها و تعلن موؤقتا على النتائج

 حاورته: اإميان لوا�ص

للقرارات  قراءتكم  ما   ، .  بداية 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اتخذها  التي 

املجيد تبون ؟

اجلمهورية  رئي�س  خطاب  يف  جاء  ما  اأهم 
اإعادة  عن  الإعالن  هو  تبون  املجيد  عبد 
ال�رشعية  اأ�سا�س  على  الدولة  موؤ�س�سات  بناء 
جت�سيدا  ال�سعبية  ال�رشعية  اأو  النتخابية 
اأن  الطبيعي  من  كان  لذلك  احلراك  ملطالب 
حركة  يف  ممثلة  التقليدية  املعار�سة  ترحب 
هذا  لي�س  و  الإعالن،  بهذا  ال�سلم  جمتمع 
فقط، بل ان هذا الإعالن ت�سمن ال�رشوع يف 
ت�سكيل املوؤ�س�سات الد�ستورية اجلديدة و يف 
�ستنهي  التي  الد�ستورية  املحكمة  مقدمتها 
دون  �ست�ساهم  و  الد�ستوري  املجل�س  مرحلة 
مبا  الدولة  موؤ�س�سات  ن�ساط  �سبط  يف  �سك 
يف ذلك موؤ�س�سة رئا�سة اجلمهورية، و اإ�سافة 
املوؤ�س�سات  تن�سيب  على  الإعالن  مت  لذلك 
الأعلى  كاملجل�س  ال�ست�سارية  الد�ستورية 
لل�سباب و املر�سد الوطني للمجتمع املدين و 
هما هيئتان مت احداثهما يف الد�ستور اجلديد 
لت�ساهم يف تاأطري ال�سباب و املجتمع املدين 
و الدفع بهما ايل امل�ساهمة يف بناء اجلزائر 
اأن  الأخري  الرئي�س يف خطابه  اأراد  اجلديدة، 
عندما  موؤ�س�ساتها  و  الدولة  قوة  على  يوؤكد 
اخلطاب  من  الأول  �ساعة  الربع  يف  حتدث 

لعبته  الذي  الجتماعي  الدور  على  باإ�سهاب 
كثريا  ركز  و  كورونا  جائحة  خالل  الدولة 
ذلك  من  الهدف  و  الجتماعي  دورها  على 
لل�سعب  تطمني  ر�سالة  بعث  هو  تقديري  يف 
اجلزائري على اأن الدولة قوية و �ستبقى كذلك 
رغم الظروف، و قد كان هذا اخلطاب مهما 
تبثها  التي  التخويف  خطابات  تنامي  ظل  يف 
كذبا  تزَعم  التي  و  اخلارج  يف  البواق  بع�س 
ال�سقوط، من جهة  اإىل  البالد يف طريقها  ان 
اأخرى التاأكيد على ثبات مواقف اجلزائر من 
ما  خا�سة  ثابت  الإقليمية  و  الدولية  الق�سايا 
تعلق بال�سحراء الغربية و الق�سية الفل�سطينية 
و الزمة يف ليبيا و الو�سع يف ال�ساحل الفريقي 
دليل على قوة الدولة و ثباتها و هي ر�سالة امل 

لل�سعب اجلزائري
 

.   رئي�ص اجلمهورية اأعلن على حل 
قراءتكم  ما  الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص 

القانونية لهذا القرار ؟

من  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  حل  د�ستوريا 
املادة  بن�س  اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات 
التعديل  اأي�سا  د�ستوريا  و  الد�ستور  من   151
اجلمهورية  رئي�س  �سالحيات  من  احلكومي 
بن�س املادة 91 من الد�ستور ،غري اأن املهم يف 
ا�ستجابة ملطالب  جاءت  اأنها  القرارات  هذه 
احلراك ال�سعبي املجيد و عليه فاإن الرئي�س 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  حل  يربر  عندما  و 

ما  يفعل  فاإنه  احلراك  ملطالب  بال�ستجابة 
الد�ستور من اعتبار حراك  ماورد يف ديباحة 
مرجعية  و  وطنيا  حدثا   2019 فرباير   22

د�ستورية.
 

اتخذها  التي  القرارات  بني  من     .
تغيري  اإجراء  هي  اجلمهورية  رئي�ص 
ما  القادمة،  ال�ساعات  يف  حكومي 

تعليقكم على ذلك ؟
رئي�س  عليه  اأعلن  الذي  احلكومي  التعديل 
اجلمهورية عبد املجيد تبون  جاء بعد عملية 
القطاعات  لن�ساطات  �سعبية  و  اإدارية  تقييم 
املوؤكد  فمن   ، للحكومة  املكونة  الوزارية 
قيمت  قد  اجلمهورية  رئا�سة  م�سالح  اأن 
ن�ساط كل قطاع وزاري على حدى من حيث 
بعد  و   ، الرئي�س  برنامج  و  لأهداف  حتقيقه 
عملية التقييم قرر ال�سيد الرئي�س البقاء على 
بع�س الوزراء و تغيري البع�س الأخر و هذا ما 
ي�سمى يف علم الإدارة احلديث بتقييم الأداء، 
القطاعات  خمتلف  خ�سعت  لذلك  واإ�سافة 
الوزارية ايل تقييم �سعبي عرب خمتلف �سبكات 
رئي�س  اعتمد  قد  و  ن  الجتماعي  التوا�سل 
يف  �رشح  عندما  التقييم  اجلمهورية  هذا 
اأن ما ي�سجل من انتقادات لن�ساطات  خطابه 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائط  عرب  احلكومة 

�سحيح.
 

احلكومة  �سكل  تتوقعون  كيف     .

القادمة ؟
 الد�ستور وا�سح يف هذا املجال، اإذا اأفرزت 
للمعار�سة  اأغلبية  الت�رشيعية  النتخابات 
�سيعني رئي�س اجلمهورية  رئي�س حكومة من 
املعار�سة و يكلفه بت�سكيل حكومة جديدة و 
هذا اأمر م�ستبعد يف تقديري لأن املعار�سة 
يف بالدنا مازالت غري قادرة على احل�سد و 
اإىل نيل الغلبية و هذا  توؤهلها  التي  التعبئة 
راجع اإىل حالة الت�سحر التي عرفتها الطبقة 
لذلك  املا�سيني،  العقدين  خالل  ال�سيا�سية 
اتوقع اأن ل يح�سل اأي حزب يف النتخابات 
املجل�س  �سيكون  و  الغلبية  على  املقبلة 
و  الأحزاب  من  ف�سيف�ساء  عن  عبارة  القادم 
القوائم احلرة و هو ما يعطي احلرية الرئي�س 

البقاء  على هذه احلكومة بعد النتخابات.
 

تتوقعون  كيف  نظركم  يف     .
الوطني  ال�سعبي  املجل�ص  ت�سكيلة 
التي  التعديالت  ظل  يف  م�ستقبال 

اأدرجها قانون النتخابات اجلديد؟
 

من  ف�سيف�ساء  �سيكون  الت�سكيلة  حيث  من 
لن  و  احلرة  القوائم  و  ال�سيا�سية  الأحزاب 
على  لوحدها  �سيا�سية  ت�سكيلة  اأي  تتح�سل 
الأغلبية الربملانية، و �سيرتاجع متثيل املراأة 
ب�سبب التخلي عن نظام الكوطة و باملقابل 
ملا  نظرا  نوعي  بتمثيل  ال�سباب  �سيحظى 
الأداء  حيث  من  النتخابات،  قانون  به  جاء 

ب�سبب  فعالية  اكرث  املجل�س  ن�ساط  �سيكون 
مكانة  عززت  التي  الد�ستورية  الإ�سالحات 
النظام  على  �سيطراأ  ملا  نظرا  و  الربملان 
اجلديد  الوطني  ال�سعبي  للمجل�س  الداخلي 
قادرا  و جتعله  النائب  اإ�سالحات حترر  من 
الربملانية على  الرقابة  اليات  على ممار�سة 

اأعمال احلكومة.
 

الت�سريعيات  �ستجرى  كيف 
املقبلة ؟

قانون  اإ�سدار  اجلمهورية  رئي�س  يتوىل 
مر�سوم  ي�سدر  و  رئا�سي  باأمر  النتخابات 
لالنتخابات  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 
قبل  تقديري  يف  ذلك  �سيكون  و  الت�رشيعية 
نهاية �سهر فيريي 2021 لتجرى النتخابات 
قبل  ماي،  و  �سهر  من  الأواخر  الع�رش  يف 
ذلك يعني رئي�س اجلمهورية  جمل�س ال�سلطة 
بدوره  ينتخب  الذي  لالنتخابات  الوطنية 
رئي�سا لل�سلطة يتوىل رئي�س اجلمهورية تعيينه 
طبقا للد�ستور، و تعمل ال�سلطة على تنظيم 
النتخابات بداية من الإعالن على مراجعة 
ا�ستثنائية للقوائم النتخابية و حتدد رزنامة 
قائمة  اإعالن  تتوىل  و  الرت�سح  ملفات  اإيداع 
املجل�س  لالنتخابات  للرت�سح  املقبولني 
ال�سعبي البلدي و تنظم احلملة النتخابية و 

تراقب متويلها و تعلن موؤقتا على النتائج.

رئي�ص حزب جبهة امل�ستقبل، عبد العزيز بلعيد

هذه هي خطة الرئي�س تبون حاليا
عبد  امل�ستقبل،  جبهة  حزب  رئي�س  ك�سف 
اأن احلكومة اجلديدة،  اأم�س،  العزيز بلعيد، 
ت�سكيلها،  اجلمهورية  رئي�س  يعتزم  الذي 
�ستكون حكومة موؤقتة لب�سعة اأ�سهر و بعدها 
معلنا  حقيقية،  لنتخابات  الذهاب  �سيتم 
مع  للعمل  م�ستعد  اأنه  اخل�سو�س،  هذا  يف 

الرئي�س لبناء اجلزائر اجلديدة.
اأورد بلعيد خالل ندوة �سحفية عقدها مبقر 
املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  اإّن  حزبه، 
تبون لديه نية قوية يف التغيري، عاقدا اأماله 
على ال�سعب اجلزائري و احلراك املبارك، 
الأ�ساليب  و  احلقرة  اأن  باملنا�سبة  م�سيفا 
يتطلب  والتغيري  موجودة  تزال  ل  القدمية 
وقتا، وعليه يجب حماربة الر�سوة واجلهوية، 
اخلارج  يف  الكفاءات  مع  العمل  ثم  ومن 
للو�سول اإىل ال�ستقرار ال�سيا�سي، كا�سفا اأن 

هذه هي خطة الرئي�س حاليا.
مل  ال�سعب  اأغلبية  اأن  ذاته،  املتحدث  واأكد 
اإل  التزوير،  من  خوفه  ب�سبب  ينتخب  يكن 
نحو  امل�سي  اجلميع  على  وجب  اليوم  اأنه 
اإي�سال  على  ال�سهر  مع  النتخاب  �سناديق 
�سوته، م�سيفا باملنا�سبة اأنه يجب البتعاد 
و  املوؤ�س�سات  مت�س  التي  اخلطابات  عن 
الأفراد، ويبقى علينا اليوم ح�سبه اأن نتوحد 
وندخل يف حوار و الذهاب نحو  م�ساحلة مع 

اجلميع، لأن اجلزائر حتتاج اىل ا�ستقرار.
حول  اجلمهورية  رئي�س  قرار  وبخ�سو�س 
معتقلي  من  عدد  عن  الرئا�سي  العفو 
نية  على  دليل  اإنه  بلعيد  قال  احلراك، 
يتعلق  فيما  اأما  امل�ساحلة،  يف  الرئي�س 
ت�سحيح  بداية  اعتربه  الربملان  حّل  بقرار 
�سعبية  واإرادة  توافق  حلكومة  التح�سري  و 
اإ�سارة  يف  اجلديدة،  اجلزائر  بناء  اأجل  من 
ال�سبيل  هو  اجلزائري  ال�سعب  وعي  اإن  منه 
الوحيد خلروج اجلزائر من الو�سع الذي هي 

فيه اليوم.

وزير الت�سال ال�سابق عبد العزيز رحابي يوؤكد

هناك اأمل يف انفتاح �سيا�سي اأو�سع
الأ�سبق،  الت�سال  ووزير  الدبلوما�سي  اأكد 
معتقلي  عن  الإفراج  اأن  رحابي،  العزيز  عبد 
طرف  من  رئا�سي  بعفو  ال�سعبي  احلراك 
كانت  منتظرة  تهدئة  تبون  بادرة  الرئي�س 
اأن  اىل  م�سرية  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من 
انفتاح  هذه اخلطوة منحت المل  يف حتقق 

�سيا�سي اأو�سع.
�سفحته  على  له  تغريدة  يف  رحابي  ودعا 
اأن  ال�سلطات  توتيرت  مبوقع  ال�سخ�سية 
العمومية اإىل اغتنام الفر�سة لو�سع ال�رشوط 

اأخرى احلرمان  القانونية حتى ل يتكرر مرة 
الراأي  او  الراأي  اإبداء  ب�سبب  احلرية  من 
اأن  الدولة  يتوجب على  اأنه  املخالف  موؤكدا 
و  احلرية  يف  املواطن  حق  احرتام  ت�سمن 
يبقى  الظروف  كل  يف  اأنه  الكرامة واأ�ساف 
املتبادل  والحرتام  والت�ساور  احلوار  وحده 
هو احلل وال�سبيل الوحيد  لرت�سيخ  الثقة يف 
و�سمان ال�ستقرار وتعزيز ظهور جزائر اأكرث 

عدلً وقوًة.
لالإ�سارة فقد مت اأم�س الأول   الفراج عن 33 

بعقوبات  نهائيا  عليهم  املحكوم  من  �سخ�سا 
با�ستعمال  مرتبطة  لأفعال  النافذ  احلب�س 
ال�سبكات الجتماعية اأو مرتكبة اثناء التجمهر 
نهائيا  عليهم  املحكوم  بني غري  من  واآخرين 
واملتورطني يف اأفعال م�سابهة، وهذا يف اإطار 
اجلمهورية،  رئي�س  اأقرها  التي  العفو  تدابري 
ال�سيد عبد املجيد تبون و�سمل العفو النا�سط 
ال�سيا�سي ر�سيد نكاز وال�سحفي خالد درارين 

والعديد من النا�سطني.
باية ع 

مرمي خمي�سة

اخلبريان الد�ستوريان �سويلح و�سيهوب يوؤكدان

الت�سريعيات بعد 3 اأ�سهر
بوجمعة  الد�ستوري،  القانون  يف  اخلبري  اأكد 
لالنتخابات  الع�سوي  القانون  اأن  �سويلح 
�سي�سدر يف �سكل اأمر رئا�سي بعد قرار رئي�س 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س  بحل  اجلمهورية 
م�سبقة،  ت�رشيعية  انتخابات  وتنظيم  احلايل 
�سيهوب  م�سعود  الد�ستوري  اخلبري  اأكد  فيما 
النتخابات  اجراء  يحدد  احلايل  الد�ستور  اأن 
الت�رشيعية يف اأجل اأق�ساه ثالثة اأ�سهر من حل 

الربملان اأي اأنها �ستجرى ماي القادم

اأنه  �سويلح  بوجمعة  الد�ستوري  اخلبري  وقال 
بعد قرار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 
بحل الربملان ال�سابق املنبثق عن النتخابات 
قانون  �سي�سدر   2017 ملاي  الت�رشيعية 
رئا�سية  اأمرية  �سكل  يف  اجلديد  النتخابات 
ومن مت تنظيم انتخابات ت�رشيعية م�سبقة من 
اجل ا�ستحداث برملان متثيلي قادر على تلبية 
ان�سغالت وطموحات ال�سعب اجلزائري بكامل 

فئاته .

الد�ستوري  اخلبري  اأكد  ال�سياق  نف�س  ويف 
والأ�ستاذ اجلامعي م�سعود �سيهوب، اإىل اأحكام 
الد�ستور اجلديد الذي �سادق عليه ال�سعب يف 
نوفمرب الفارط  حدد  اآجال اأق�ساها 3 اأ�سهر 
اأنه  مو�سحا  الت�رشيعية،  النتخابات  لإجراء 
املهلة،  تلك  يف  العملية  �سري  تعذر  حال  يف 
وبعدها  الد�ستورية،  املحكمة  اإخطار  يتم 
اأ�سهر اأخرى كحد  يجوز متديد الآجال اإىل 3 

باية ع اأق�سى.



حاورته: اإميان لوا�س 

.    بداية، كيف ا�ستقبلتم قرار 
رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون 

بحل املجل�س ال�سعبي الوطني؟
 

�سنة  منذ  الربملان  بذهاب  طالبنا  نحن 
2017 عندما فربكت  ال�سلطة االنتخابات 
مترر  كي  الربملان  يف  نوابها  واختارت 
 و  بذلك  نددنا   ، والقوانني  امل�ساريع 
الوقت  ذلك  اآنذاك،منذ  قلناه  ما  تاأكد 
ونحن نطالب بذهاب الربملان ، الرئي�س 
من  عدد  مطلب  و  ملطلبنا  ا�ستجاب 
االأحزاب ال�سيا�سية  التي طالبت بذهاب 
لطموحات  يرتقي  ال  الذي  الربملان 
العربة  اأخذ  من  البد   ، ال�سعبي  احلراك 
�سفحة  طي  ،و  املا�سي  درو�س  من 
يختار  تكون  انتخابات  تنظيم  و  التزوير 
فيها ال�سعب  ممثليه و منتخبيه  على كل 
ال�سعبي  املجل�س  قرارحل   ، م�ستويات 
الوطني  هو اعرتاف باأنه  فاقد لل�رشعية 
حل  نتمنى  التزوير،  طريق  عن  جاء  و 

اأ�سبحت  التي   منتخبة  املجال�س 
انتخابات  ،وتنظيم  للف�ساد  اأوكار 
حملية،  و يف راأينا ذهاب الربملان 
عن   يكون  اأن   االأح�سن  من  كان 
و  امل�سبقة  االنتخابات  طريق 
لي�س احلل ،الأن احلل يوحي للراأي 
الدويل اأن هناك اأزمة ، عندما يتم 
�سالحيات  هناك  الربملان  حل 
ميكن  ال  للربملان  د�ستورية 
املجل�س  اإال  اأحد  بها  يقوم  اأن 
ال�سعبي الوطني، الرئي�س له احلق 

، و لكن كذلك  باأمر رئا�سي  الت�رشيع  يف 
من اإيجابيات عدم حل املجل�س ال�سعبي 
امل�سبقة  االنتخابات  تنظيم  ،و  الوطني 
يكون  ال  كي  املوؤ�س�سات  دميومة  هو 
فراغ يف موؤ�س�سات الدولة الأننا ال ندري 
املخاطر التي حتاك �سد البلد،�سف اإىل 
ذلك الربملان فاقد ال�رشعية �سربنا عيه 
منذ االنفتاح ال�سيا�سي ، ميكن اأن ن�سرب 
على برملان فاقد لل�رشعية ملدة 3 اأ�سهر 
اإذا  اأخرى  اأ�سهر  اإىل 3  اأن متدد  و ميكن 
على   للحفاظ   ، انتخابات  تنظيم  تعذر 
نحن  الدولة،  موؤ�س�سات  ا�ستمرارية 
الذهاب  راأينا مع ذهاب الربملان و لكن 
و  م�سبقة  انتخابات  عن  االإعالن  يكون 
 ، احلل  لي�س  و  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 
معينة  خلفيات  على  بني   احلل  مو�سوع 
للحراك  ال�سيا�سي  بالواقع  مرتبطة 
هذه  يف   البلد  يخدم  ال  لكن   ،  ال�سعبي 

املرحلة.
 

.    موقفكم من حم�سلة حكومة 
جراد ؟

احلكومة  هذه  اأن  نقول  مازلنا  و  كنا 
اجلزائر  تاريخ  يف  حكومة  اأ�سواأ  هي 
قد  و  اجلزائري  لل�سعب  �سيئا  تقدم  مل 
للنواب،  الكتابية  االأ�سئلة  حتى  هزمتها 

مل  �سوؤال   1000 من  اأكرث  ر�سيدها  يف 
 ، عليها  جراد  حكومة  اأع�ساء  يجيب 
هذه احلكومة ف�سلت يف ت�سيري املرحلة 
غرار  على  الوزراء  بع�س  عدا  ما 
قطاع  املالية و الداخلية و اخلارجية و 

 يقومون  الذي  ال�سكن  و  العايل  التعليم 
اأخفقوا  الوزراء  عموم  اأما   ، بدورهم 
 ، امل�سطرة  الوزارية   الربامج  تنفيذ  يف 
ماعدا   وزرائها  جممل  بذهاب  نطالب 
كفاءتهم  اأن  اأثبتوا  الذين  الوزراء  بع�س 
مالية  اأزمة  يعي�س  البلد   ، ذكرتهم  قد  و 
تقلي�س  �سيا�سية،يجب  و  واقت�سادية 
 20   اإىل  املقبلة  احلكومة  ت�سكيلة 
املايل،  االإ�سكال  حل  مهمتها  و   ، وزيرا 
واالقت�سادي  الذي يعي�سه البالد،وتنظيم 
مهمتها  هذه  و  الت�رشيعية  االنتخابات 
ت�سكل  االنتخابات  تنظيم  بعد   ، الثانية 
عموما  من خرباء  تكون  جديدة  حكومة 

ال�سيا�سية  و  املالية  و  االقت�ساد  يف 
البالد،  تعي�سها  التي  االأزمة  لتجاوز 
نحن مع ذهاب احلكومة و ا�ستبدالها 

، هذه احلكومة  مل تقدم  اأي �سيء
 

.     هل تلقت جبهة العدالة 
رئا�سة  قبل  من  دعوة  والتنمية 
اللقاءات  اإطار  يف  اجلمهورية، 
مع  الرئي�س  بها  يقوم  التي 

الأحزاب ال�سيا�سية؟

العدالة  جبهة  تتلقى  مل  ال�ساعة  حلد 
اجلمهورية  رئا�سة  قبل  من  اأي  والتنمية 
الرئي�س  وامل�ساورات  اللقاءات  اإطار  يف 

مع  اجلمهورية  رئي�س  بها  يقوم  التي 
الو�سع  بخ�سو�س  ال�سيا�سية  الطبقة 

ال�سيا�سي يف اجلزائر.

ال�سعبي  املجل�س  حل  مع         .
اإىل  والذهاب  الوطني 
م�سبقة،  ت�سريعية  انتخابات 
والتنمية  العدالة  جبهة  هل 

معنية بهذه ال�ستحقاقات؟

العدالة  جبهة  م�ساركة  قرار 
والتنمية يف االنتخابات الت�رشيعية 
عن  �سابق  عدمها    من  املقبلة 
احلزب  موؤ�س�سات  تقرره  اأوانه، 
احلزب  اإطار  يف  قانونا  املخولة 
ال�سورى  جمل�س  موؤ�س�سة  وهي 
الوقت  يف  �سيجتمع  الوطني، 
املنا�سب عندما تتوفر املعطيات ويتخذ 
القرار املنا�سب بخ�سو�س امل�ساركة من 

عدمها.
 

قرار  على  تعليقكم  ما         .
معتقلي  عل  بالإفراج  الرئي�س 

احلراك ال�سعبي ؟

باالإفراج  الرئي�س  نثمن قرار  نحن 
ال�سعبي ونتمنى  احلراك  معتقلي  عل 
و  امل�سجونني  وي�سمل  اأن يتو�سع 
مل  الذين  و  الت�سعينات  منذ  املعتقلني 
ذلك  ،ويدخل   اليوم  غاية  اإىل  يحاكموا 

يف اإطار التهدئة التي البد اأن تتخذ من 
قبل الرئي�س لتنظيم انتخابات م�ستقبال 
واالأجواء  نزاهتها  �رشوط  توفري  مع 
مثل  اأخرى  لذلك،واإجراءات  املنا�سبة 

اأحزاب  واإعتماد  ال�سيا�سي  املجال  فتح 
قدمت ملفات كاملة و مل تتح�سل على 
يف  االإعالمي  املجال  فتح  و  االعتماد 

وجه املعار�سة.
 

دعوات  من  موقفكم  ما         .
امل�ساحلة مع رجال الف�ساد ؟

الف�ساد  رجال  مع  امل�ساحلة  دعوات 
ال  امل�ساحلة   ، ذلك  �سد  نحن  باطلة، 
نهب  يف  ت�سبب  التي  الف�ساد  مع  تكون 
املال العام، من ارتكب جرائم الف�ساد يف 
فئة  من   خا�سة  اجلزائري  ال�سعب  حق 
الت�سالح  ميكن  ال   ،  حرميها  و  حاميها 
تف�سل  من  هي  العدالة  بل   ،  معهم 
امللفات   ، ف�سلت  قد  و   ق�سيتهم  يف 
در�ست على م�ستوى العدالة ، نتمنى اأن 

توا�سل العدالة يف م�سوارها . 
قانون  م�سروع  م�سودة           .
من  العديد  ت�سمنت  النتخابات 
موقفكم  ما  املدرجة،  التعديالت 

من هذه التعديالت ؟
م�سودة  على  كثرية  حتفظات  لنا  كانت 
ن�سخته  يف  االنتخابات  قانون  م�رشوع 
التمهيدية ، و رفعنا اقرتاحاتنا اإىل جلنة 
لعرابة يف اإطار امل�ساورات مع االأحزاب 
الإثراء م�سودة م�رشوع قانون االنتخابات، 
ت�سكيلتها،  متوازنة يف  لعرابة غري  حلنة 
 املدرج  االقرتاع  النمط  على  حتفظنا 
عملية  �سيعقد  والذي   ، امل�سودة  يف 
الفرز، مما يفتح باب التزوير،هذا النمط 
قوائم  لديها  دول  جربته  االقرتاع  من 
الفرزعرب  يتم  كبرية حيث  انتخابية غري 
مرحلتني، القائمة املفتوحة، م�سريا اأنها 
للفرز،  ووقت  ثقايف  م�ستوى  اإىل  حتتاج 
فيما  اأما  للتزوير،  املجال  يفتح  مما 
يتعلق باملنا�سفة بني الن�ساء والرجال يف 
الرت�سيحات  فطبيعة املجتمع اجلزائري 
ال ت�سمح باملنا�سفة بني الرجل و املراأة 
ن�سبة  كانت  حينما  الرت�سيحات،  يف 
كنا  باملائة   30 الرت�سيحات  يف  املراأة 
اأ�سحاب  اأن  نتمنى   ، جند م�ساكل كبرية 
الفكرة ال ميهدون للمنا�سفة يف املرياث 
نخن  اجلهات،  بع�س  به  تطالب  كما 
الوطنية  القائمة  يف  هو  احلل  اأن  نوؤكد 
للن�ساء وال�سباب،نحن يف جمتمع رجايل 
الربملان القادم �سيحرم املراأة 
تعلق  فيما  اأما   ، التمثيل  من 
متويل احلملة بالن�سبة لل�سباب  
يف   يكون      املتحزب    غري 
و   ، متييز  هذا  م�ستقلة  قوائم 
ال�سباب   عزوف  على  ي�سجع 
عن ال�سيا�سية  ويفرغ االأحزاب 
من ال�سباب ، واأين  هي قاعدة 
تكافوؤ الفر�س ، االأمر االإيجابي 
الذي ن�ست عليه م�سودة قانون 
راأ�س  عن  االبتعاد   هو  االنتخابات 
روؤ�ساء  هم  املرت�سحني  ،كل  القائمة 
االإ�سكالية  حد  �سي�سع  وهذا  القوائم 

املال الفا�سد
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النائب الربملاين خل�سر بن خالف يف حوار  لـ"لو�سط":

العام" املال  ناهبي  مع  م�ساحلة  "ل 
انتخابات حملية املنتخبة والإعالن عن  املجال�س  •       نتمنى حل 

باطلة الف�ساد  امل�ساحلة مع رجال  •       دعوات 

اعترب النائب الربملاين عن جبهة العدالة و التنمية خل�سر بن خالف يف حوار خ�س به »الو�سط«  اأن 
قرار رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون  بحل  املجل�س ال�سعبي الوطني جاء ا�ستجابة ملطلب 

اجلبهة  منذ �سنة 2017، لفتا اأن خطوة الرئي�س تاأكيد اأن املجل�س ال�سعبي الوطني جاء عن طريق 
التزوير و هو فاقد لل�سرعية ، داعيا اإىل  حل املجال�س املنتخبة و تنظيم انتخابات  حملية م�سبقة  .

روؤية من الواقع

من اجل اإحياء
 التكتل املغاربي

احلفناوي بن عامر الغول

ي�سكل احتاد املغرب العربي اأحد اأهم 
التكتالت الإقليمية يف املنطقة العربية 
والإفريقية ، نظرا ملوقعه ال�سرتاتيجي 

كبوابة للقارة الإفريقية اأو كنقطة ات�سال 
مهمة مع ال�سفة اجلنوبية للبحر املتو�سط 

،وتنام دول الحتاد على ثروات هائلة 
طبيعية وب�سرية من �ساأنها الرتقاء باملنطقة 

اإىل م�ساف الدول املتطورة، خا�سة واأن 
�سبه ال�ستقرار الذي تعرفه املنطقة خا�سة 

بعد التفاق بني الأطراف الليبية وعودة 
الدميقراطية اإىل تون�س ونهاية عهد 

النقالبات الع�سكرية يف موريتانيا وانتخاب 
رئي�س جديد للجزائر ، كلها عوامل قد 

ت�ساهم مرة اأخرى يف حلحلة م�ساكل الوحدة 
التي اأعلن عنها منذ موؤمتر اجلزائر �سنة 

،اإذ ل  اليوم  اإىل غاية  ، وظلت عالقة   1988
يعقل اأن �سعوب املغرب العربي التي اأعلنت 

عن فكرة الحتاد يف موؤمتر طنجة �سنة 
امل�سرتك وامل�ستقبل  بامل�سري  1958وتنباأت 

الزاهر ل�سعوب املنطقة ، ل يعقل اأنها مازالت 
تنتظر بريق الأمل للنهو�س باملنطقة 

التي جتمع بني دولها عالقات مميزة يف 
ظل الأخوة ،والحرتام املتبادل ،وامل�سري 

امل�سرتك مع وحدة اللغة ،والنتماء والهوية 
والدين واملذهب ،رغم املبادرات التي متت 

منذ  اجتماع قادة الحتاد باجلزائر �سنة 
ال�سهري والتي  بيان زرالدة  واإ�سدار   1988

ت�سكلت عنها جلنة تقنية عملت على 
الإعداد لتفاق مراك�س �سنة 1989 و اأعلن 

عن تاأ�سي�س احتاد املغرب العربي .
وهاهي الذكرى الـ32 لتاأ�سي�س احتاد املغرب 

العربي متر منذ اأيام دون اأن نقف عندها 
اأو نحييها ون�ستذكر املا�سي لننتقل اإىل 

امل�ستقبل كتكتل قائم ، والذي لالأ�سف انه 
يبدو بعيد املنال لغياب اأي مبادرات لتعزيز 
الوحدة �سيا�سيا واقت�ساديا وثقافيا وامنيا 
واجتماعيا، بل اأن التبادل التجاري مابني 
تلك الدول يكاد يكون منعدما اللهم اإل 

تنقل الأ�سخا�س يف ظروف �سعبة خا�سة 
حركة امل�سافرين حيث تبقى تون�س الوجهة 
املف�سلة للجزائريني لق�ساء العطل خا�سة 
يف ف�سل ال�سيف اأو للتداوي يف العيادات 

اخلا�سة ، يف حني اأن اإجمايل التبادل 
التجاري بني دول املغرب العربي ل يتعدى 

ماليني الدولرات. مع انه يف موؤمتر مراك�س 
التاأ�سي�سي  كان قد اأعلن عن جملة من البنود 
والنقاط التي مازالت اإىل غاية اليوم حربا 
على ورق رغم انه ت�سمن يف بنوده حتقيق 
الرفاهية وفتح احلدود اأمام حركة تنقل 
الأفراد وال�سلع وروؤو�س الأموال ،وهو ما 

مل يتم جت�سيده اللهم اإل ما تعرفه احلدود  
بني اجلارتني اجلزائر وتون�س من ن�ساط 

مو�سمي . وكذلك اأدرج ملف التن�سيق الأمني 
والع�سكري والدفاع امل�سرتك عن �سيادة 

اأع�سائه واإقامة تعاون دبلوما�سي بالإ�سافة 
اإىل نهج �سيا�سة م�سرتكة يف خمتلف امليادين، 

وحتقيق التنمية ال�سناعية والزراعية 
والتجارية والجتماعية للدول الأع�ساء 

و اإن�ساء م�سروعات م�سرتكة. واإقامة 
تعاون يرمي اإىل تنمية التعليم على كافة 

م�ستوياته واإىل احلفاظ على القيم الروحية 
واخللقية وامل�ستمدة من تعاليم الإ�سالم 

ال�سمحة، واإن�ساء موؤ�س�سات جامعية وثقافية 
وموؤ�س�سات متخ�س�سة يف البحث تكون 

م�سرتكة بني الدول الأع�ساء.

قرار م�ساركة جبهة العدالة والتنمية 
يف النتخابات الت�سريعية املقبلة   من 
عدمها �سابق عن اأوانه، تقرره موؤ�س�سات 

احلزب املخولة قانونا يف اإطار احلزب وهي 
موؤ�س�سة جمل�س ال�سورى الوطني، �سيجتمع 
يف الوقت املنا�سب عندما تتوفر املعطيات 
ويتخذ القرار املنا�سب بخ�سو�س امل�ساركة 

من عدمها.

دعوات امل�ساحلة مع رجال الف�ساد 
باطلة، نحن �سد ذلك ، امل�ساحلة ل 
تكون مع الف�ساد التي ت�سبب يف نهب 

املال العام، من ارتكب جرائم الف�ساد يف 
حق ال�سعب اجلزائري  خا�سة من فئة 
حاميها و حرميها  ، ل ميكن الت�سالح 
معهم  ، بل العدالة هي من تف�سل 

يف  ق�سيتهم و قد ف�سلت ، امللفات در�ست 
على م�ستوى العدالة ، نتمنى اأن توا�سل 

العدالة يف م�سوارها . 
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مرمي خمي�سة

لقاء  لعريبي، خالل  طارق  واعرتف 
العام  املدير  الرئي�س  مع  تقييمي 
الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  لل�رشكة 
والغاز، عن وجود 62 األف �سكن فيها 
والغاز  الكهرباء  ربط  يف  اإ�سكاالت 
جعل  الذي  االأمر  املا�سية،  ال�سنة 
توفري  عدم  من  يعانون  املواطنني 
من  الرغم  على  اخلدمات  هذه 
هناك  اأن  م�سيفا  ال�سكنات،  ت�سليم 
برناجما لتوزيع 94 األف وحدة �سكنية 
�ستكون مربوطة بالغاز والكهرباء يف 
االآجال املحددة ل�سنة 2021، متابعا 
عملية  �ستتم  اأنه  على  باملقابل 
ت�سليم �سهادة التخ�سي�س للمكتتبني 

يف اأواخر �سهر مار�س املقبل.
�سياق  امل�سوؤول، يف  ذات  اأكد  حيث 

جديد  برنامج  و�سع  عن  مغاير، 
اخلا�سة  الكهرباء  فواتري  لت�سديد 

ب�سكنات عدل اإلكرتونيا، مو�سحا اأن 
اخلطوة �ستكون بال�رشاكة مع وكالة 

القر�س ال�سعبي اجلزائري.

لن تكون هناك عراقيل 

املدير  الرئي�س  قال  جهته،  من 
لتوزيع  اجلزائرية  لل�رشكة  العام 
اأنه  لعجال،  مراد  والغاز،  الكهرباء 
تزويد  يف  عراقيل  هناك  يكون  لن 
والغاز،  بالكهرباء  »عدل«  �سكنات 
على اعتبار اأن قرابة 92 األف وحدة 
�سكنية، �ستزود خالل ال�سنة اجلارية 
نف�س  يف  موؤكدا  والغاز،  بالكهرباء 
�ستج�سد  العملية  هذه  اأن  ال�سدد، 
يف  امل�سطرة،  االآجال  يف  ميدانيا 
كانت   2020 �سنة  اأن  منه  اإ�سارة 
خاللها  مت  حيث  ممتازة،  ح�سيلتها 
وحدة  األف   62 من  اأكرث  توزيع 

�سكنية.

ك�سف املدير العام لوكالة حت�سني ال�سكن وتطويره »عدل«، اأم�س، كمال بلعريبي، اإن 92 
األف �سكن تقريبا �سيتم تزويدها بالكهرباء والغاز قبل ت�سليمها �سنة 2021، م�سريا يف 

ال�سياق ذاته، اأن م�ساحله �ست�سهر على اأن تكون هذه ال�سكنات جاهزة يف اآجالها احرتاما 
للرزنامة ال�سكنية املدرجة عرب املديريات الوالئية واجلهوية.

خالل 48 �ساعة االأخرية

اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 12 �سخ�سا

تعاون م�سرتك

مكاملة هاتفية بني الرئي�سني
 تبون و ماكرون

واأ�سيب  حتفهم  �سخ�سا   12 لقي 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   420
حوادث  عدة  يف  اخلطورة 
مرور،عرب عدة واليات من الوطن 
االأخرية  �ساعة   48 خالل  وذلك 
ال�سبت  اأم�س  اأوردته  ما  ح�سب 
املدنية  احلماية  ح�سيلة مل�سالح 
ومن جانب اآخر ذكر امل�سدر ذاته 
اأنه مت ت�سجيل وفاة ر�سيعة تبلغ من 
العمر 9 اأ�سهر واإ�سابة 7 ا�سخا�س 
اإنفجار  ،اإثر  باتنة  ببلدية  بجروح 
بالطابق  مب�سكن  املدينة  غاز 
االول، حيث مت نقل امل�سابني اىل 

امل�ست�سفى املحلي .
احلماية  عنا�رش  قامت  كما 
االإ�سعافات  بتقدمي  املدنية 
خمتنقني  �سخ�سا  لـ27  االأولية 
على اإثر ا�ستن�ساقهم لغاز اأحادي 
من  املنبعث  الكربون،  اأك�سيد 
اأجهزة التدفئة و م�سخنات املياه 
داخل املنازل عرب واليات كل من 
اجلزائر، املدية، �سيدي بلعبا�س، 
البي�س  البواقي،  اأم  اجللفة، 
ب�سحايا  التكفل  مت  وتلم�سان، 
اإىل  حتويلهم  ثم  املكان  عني  يف 

امل�ست�سفيات املحلية.
وبخ�سو�س احلرائق فقد تدخلت 
الإخماد  املدنية  احلماية  م�سالح 
6 حرائق خ�رشية و خمتلفة بكل 
من واليات ، خن�سلة، تي�سم�سيلت، 
وم�سيلة،  وزو   تيزي  مترنا�ست، 
هذه  على  ال�سيطرة  متت  حيث 

احلرائق و منع انت�سارها.
و فيما يتعلق بالن�ساطات املتعلقة 
فريو�س  انت�سار  من  بالوقاية 

كورونا 
كوفيد-19 قامت وحدات احلماية 
عرب  الفرتة  نف�س  خالل  املدنية 
كافة الرتاب الوطني بـ 97 عملية 
 62( والية   16 عرب  حت�سي�سية 
حتثهم  املواطنني  لفائدة  بلدية( 
وتذكرهم ب�رشورة احرتام قواعد 
التباعد  وكذا  ال�سحي  احلجر 

االجتماعي.
عنا�رش  قامت  ال�سياق  هذا  ويف 
عملية   85 بـ  املدنية  احلماية 
بلدية(،   49( والية   14 تعقيم عرب 
عمومية  وهياكل  من�ساآت  عرب 
ال�سكنية  املجمعات  وخا�سة 

وال�سوارع.

عبد  اجلمهورية  رئي�س  تلقى 
مكاملة  اليوم،  تبون،  املجيد 
اجلمهورية  رئي�س  من  هاتفية 
ماكرون،  اإميانويل  الفرن�سية 
ا�ستعر�سا من خاللها اآفاق تطوير 

العالقات الثنائية.
هذا  خالل  الرئي�سان  واتفق 
موا�سلة  على  الهاتفي  االت�سال 
وترية  لدفع  بينهما  التن�سيق 
عديد  يف  البلدين  بني  التعاون 

وجهات  وتقريب  املجاالت، 
النظر حول بع�س امللفات.

املدير العام لوكالة »عدل«، كمال بلعريبي:

92 األف �سكن �سيتم تزويدها بالكهرباء والغاز 
.       ت�سديد فواتري الكهرباء اإلكرتونيا

فتح  اإعادة  القريب   يف  �سيتم  
اجلودة  ملراقبة  املخابراملتنقلة 
واليات  بثالث  حدودية  معابر  عرب 
لدى  علم  ما  البالد، ح�سب  بجنوب 

م�سوؤويل مديرية التجارة بورقلة.
تلك  هيكلة  اإعادة  حاليا  ويجري 
مراقبة  ت�سمن  التي  املخابر 
الواردة  وال�سلع  املنتجات  جودة 
املعابر  م�ستوى  على  اخلارج  من 
)الوادي(  العربي  الطالب  احلدودية 
قزام  وعني  )اإيليزي(  والدبداب 
)مترنا�ست(، ح�سب ما اأو�سح مدير 
على  عمروين،  عيا�سي  التجارة، 
هام�س ملتقى وطني حول املنظومة 
التنظيمية املوؤطرة للجودة وحماية 
طريق  عن  عقد  الذي  امل�ستهلك 

تقنية التحا�رش عن بعد.

ال�سلع  جودة  مراقبة  وت�سمل 
املواد  لال�ستهالك  املوجهة 
التجميل  ومواد  باأنواعها  الغذائية 
والنظافة اجل�سمية وكذا املنتجات 
اإخ�ساعها  يتم  حيث  ال�سناعية، 
يف  حتقق  التي  التحليلية  للمراقبة 
القانونية  للمعايري  مطابقتها  مدى 
عمروين   �رشح  كما  التنظيمية،  اأو 
ويتمثل الهدف االأ�سا�سي من اإعادة 
املتنقلة  التقنية  املخابر  تلك  بعث 
املعابر  عرب  اجلودة  ملراقبة 
حماية  يف  الثالثة،  احلدودية 
امل�ستهلك ومراقبة جودة املنتجات 
حتمي  التي  الدولية  املعايري  وفق 
و�سمان  االأوىل  بالدرجة  امل�ستهلك 
ذات  ي�سيف  واآمنة،  نظيفة  ب�سائع  

امل�سوؤول .

املعابر احلدودية باجلنوب

اإعادة فتح املخابر املتنقلة
 ملراقبة اجلودة 

الدكتور �سليمان نا�سر:

تقلي�ض فرتة معاجلة القرو�ض البنكية اإيجابية لكن غري كافية

املر�سد الوطني للمجتمع املدين 

الفوج املكلف باإعداد الن�ض التنظيمي يبا�سر عمله 

وزير ال�سوؤون الدينية يو�سف بلمهدي

احلراك اأثبت مت�سك اجلزائريني بتاريخهم

الدكتور  اقت�سادي،  خبري  اعترب 
اأم�س، اأن تعليمة  نا�رش،  �سليمان 
البنوك  مديري  اإىل  املالية  وزير 
يف  االإ�رشاع  ب�رشورة  العمومية، 
معاجلة ملفات القرو�س ويجب اأن 
يوما،   30 درا�ستها  مدة  تتجاوز  ال 
معاجلة  جمال  يف  اإيجابية  خطوة 
العمومية  البنوك  يف  البريوقراطية 

والتي ورثتها من العهد اال�سرتاكي.
نا�رش،  �سليمان  الدكتور  واأورد 
التعليمة  هذه  املفرو�س  من  اأنه 
البنك  حمافظ  من  ت�سدر  اأن 
البنوك  واأن  خا�سة  املركزي، 
تلك  تدر�س  بالدنا  يف  االأجنبية 
مو�سحا  اأق�رش،  مدة  يف  امللفات 
اأنه مع هذا اخلطوة غري كافية، يف 

وهو  مهم،  اآخر  م�سكل  وجود  ظل 
االإم�ساء  يف  البنوك  مديري  تردد 
من  خوفاً  امللفات،  تلك  على 
وال�سجون،  الق�سائية  املتابعات 
يف  �سابقني  م�سوؤولني  طالت  والتي 

البنوك العمومية.
ذاته، اأن  املتحدث  اقرتح  وهنا 
ر�سائل  ببعث  ال�سلطات  تقوم 

بعدم  البنوك  مل�سوؤويل  اطمئنان 
يف  وهذا  االأخطاء،  بع�س  جترمي 
اإطار حتمل امل�سوؤولية وحترير روح 
املبادرة، مع توفري عدالة م�ستقلة 
تقدر ح�سن النية يف هذا املجال، 
ال�رشقة واالحتيال  نوايا  بعيداً عن 

واالإ�رشار بالبنك.
مرمي خمي�سة

باإعداد  املكلف  العمل  فوج  با�رش 
بت�سكيلة  اخلا�س  التنظيمي  الن�س 
للمجتمع  الوطني  املر�سد  ومهام 
ح�سب  ال�سبت،  اأم�س  اأ�سغاله  املدين 

ما اأفاد به بيان لوزارة العدل.
اأن« فوج العمل  واأو�سح ذات امل�سدر 
باإعداد  املكلف  القطاعات  متعدد 
بت�سكيلة  املتعلق  التنظيمي  الن�س 
للمجتمع  الوطني  املر�سد  ومهام 

ال�سبت  اأم�س  اأ�سغاله  با�رش  املدين 
ي�سلم  اأن  على  العدل  وزارة  مبقر 
نتائج اأعماله يف االآجال املحددة من 
طرف رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد 

تبون«.
يف  اجلمهورية،  رئي�س  جدد  وقد 
اخلمي�س،  اأم�س  اأول  لالأمة  خطاب 
»فعالة«  مكانة  باإعطاء  التزامه 
باالأدوار  يقوم  حتى  املدين  للمجتمع 

»لقد  بالقول  م�سيفا  به،  املنوطة 
ما  كل  اجلديد  الد�ستور  يف  اأدرجنا 
املبارك  ال�سعبي  احلراك  به  طالب 
واعطاء  وجماعية  فردية  حريات  من 
يكون  حتى  املدين  للمجتمع  الكلمة 

فعاال«. 
و ا�ستطرد قائال : »�سنوا�سل يف هذا 
املجتمع  �سوت  يعلو  حتى  االجتاه 
الدولة«،  من  جزء  ي�سبح  و  املدين 

»يف  كان  املدين  املجتمع  باأن  مذكرا 
ويطلب  مهم�سا  ال�سابقة  ال�سنوات 
اأن  بالذكر  جدير  فقط«  التبعية  منه 
املدين  للمجتمع  الوطني  املر�سد 
رئي�س  لدى  ا�ست�سارية  »هيئة  يعد 
املادة  مبقت�سى  اأن�سئت  اجلمهورية 
االأخري،  الد�ستوري  التعديل  من   213
وتو�سيات  اأراء  تقدمي  اأ�سا�سا  يتوىل 
متعلقة بان�سغاالت املجتمع املدين«.

الدينية  ال�سوؤون  وزير  اأكد 
اأم�س  بلمهدي،  يو�سف  واالأوقاف 
ال�سبت باجلزائر، اأن خروج ال�سعب 
 2019 فرباير   22 يف  اجلزائري 
ب�سعارات  �سلمية  مظاهرات  يف 
ومن  املجيدة  الثورة  من  م�ستمدة 
بيان اأول نوفمرب، اأثبت للجميع اأن 
بتاريخهم  »متم�سكون  اجلزائريني 
عنه«ففي  ينحرفوا  ومل  وببلدهم 
كلمة له بدار القراآن ع�سية الذكرى 
قال  ال�سعبي،  للحراك  الثانية 
رفعها  التي  ال�سعارات  اأن  الوزير 

يف  خرجوا  الذين  املواطنون 
اأبهرت  راقية  �سلمية  مظاهرات 
اجلميع، كانت »نوفمربية م�ستمدة 
من اأبطالنا ورموزنا ومن بيان اأول 
نوفمرب 1954« وهذا دليل على اأن 
ال�سعب »متم�سك بتاريخه وببلده«.
الذين  باأن  امل�سوؤول  ذات  واأ�ساف 
خرجوا يف ذلك اليوم و«بعيدا عن 
يركب  يبتز،  اأن  اأراد  �سخ�س  كل 
اأجنبية«،  اأجندات  ويخدم  املوجة 
اجلزائر  عن  اأبدا  »ينحرفوا  مل 
جمهورية  تكون  اأن  اأرادوها  التي 

دميقراطية مببادئ وقيم اإ�سالمية 
اأن  معتربا  اأ�سالفنا«  بها  حلم  كما 
الن  التخليد  »ي�ستحق  اليوم  هذا 
الكثري كان يراهن وقتها على نهاية 
ذلك  على  راهنوا  مثلما  اجلزائر 
خالل الع�رشية ال�سوداء التي مرت 

بها بالدنا«.
ال�سوؤون  وزير  دعا  وباملنا�سبة، 
التم�سك  اإىل  ال�سباب  الدينية 
اأمانة  على  باحلفاظ  باجلزائر 
بحياتهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء 
احلرية  كنف  يف  هم  يعي�سوا  لكي 

واال�ستقالل مثمنا يف ذات ال�سدد 
دور امل�ساجد واملدار�س القراآنية 
اجلزائر«  هوية  على  »احلفاظ  يف 
وم�ساهمتها  القدمية  العهود  منذ 
يف »تعبئة اجلزائريني وجتنيديهم« 
هذا  الفرن�سي  العدو  ملقاومة 
تزال  ال  قال-  كما  الذي-  الدور 
مرافقة  عرب  اهلل  بيوت  به  تقوم 
الظروف  كل  يف  العليا  ال�سلطات 
والتح�سي�س  التوعية  كان  واأخرها 
من  الب�رشية  النف�س  تاأمني  حول 

جائحة كورونا.
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املر�ضى  من  عدد  ي�ضتكي 
اجلوارية  العيادة  على  املرتددين 
البور  مبنطقة  الباري  عبد  بواري 
كلم   30 حوايل  تبعد  التي  النائية 
عن مقر الوالية ورقلة، من مع�ضلة 
العيادة  ذات  على  ال�ضباب  تردد 
الدخول  دون  خارجا  والبقاء 
اإحراج  يف  ت�ضبب  مما  للعالج، 
تدخل  ب�رضورة  فطالبوا  الن�ضاء   

اجلهات املعنية ق�ضد توفري االأمن 
لو�ضع حد لهوؤالء الذين ي�ضطفون 
الطبي  املرفق  اأمام  ب�ضياراتهم 
من  جمموعة  نا�ضدت  نف�ضه. 
العيادة  على  يرتددن  الن�ضاءالالئي 
الباري  عبد  بواري  اجلوارية 
الواحات  بعا�ضمة  البور  مبنطقة 
بالتدخل  ال�ضحة  م�ضالح  ورقلة، 
العاجل لتوفري االأمن بذات املرفق 

لل�ضباب  حد  و�ضع  بغية  الطبي 
الذين يركنون �ضياراتهم اأمام هذا 
خا�ضة  املر�ضى  الإزعاج  االأخري 
فئة الفتيات، وهو االأمر الذي اأثار 
ال�ضديدين  وامتعا�ضهم  ا�ضتياءهم 
بو�ضع  املعنية  اجلهات  مطالبني 
. وعلى �ضعيد   الو�ضعية  لهذه  حد 
اجلهة  ذات  �ضكان  طالب  مت�ضل 
من ال�ضلطات املعنية وعلى راأ�ضها 

ب�ضيارة  بالوالية  ال�ضحة  مديرية 
لنقل  نف�ضها  بالعيادة  اإ�ضعاف 
املدينة  م�ضت�ضفى  اإىل  مر�ضاهم 
انت�ضار  تزايد  مع  خا�ضة  للعالج، 
غرار  على  ال�ضامة  احل�رضات 
العديد  ح�ضدت  التي  العقارب 
اأو�ضاط  يف  خا�ضة  االأرواح  من 

االأطفال.    
جناة ،ح 

اأنواعها  ب�ضتى  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
والية  باأمن  تاظروك  دائرة  اأمن  متكن 
ال�ضلع  من  كمية  حجز  من  مترنا�ضت 
عددها  املقدر  و   ) التجارية  )اأحذية 

بـ 562 زوج حذاء حتمل ا�ضم اجلاللة اهلل .
اإىل دوريات لعنا�رض  الق�ضية تعود  حيثيات 
ال�رضطة على م�ضتوى ال�ضوق اليومي ببلدية 
روتينية  مراقبة  عملية  وبعد   ، تاظروك 
املرخ�ضة  الطاوالت  الأحد اأ�ضحاب 
اأين  االأحذية  و  االألب�ضة  بيع  يف  املخت�ضة 
ا�ضم  عليها  اأحذية  وجود  انتباههم  لفت 

اجلاللة اهلل و املقدر عددها بـ 135 زوجا 
اإىل  ليتم حجزها و حتويلها   ، من االأحذية 
حتقيق  فتح  و  ال�ضلع  �ضاحب  رفقة  املقر 
ال�ضيد  مع  الدائم  بالتن�ضيق   ، الق�ضية  يف 
املعني  منزل  تفتي�ش  مت  اجلمهورية  وكيل 
االأحذية  من  اأخرى  كمية  �ضبط  مت  اأين 
احلاملة للفظ اجلاللة اهلل و املقدر عددها 
و  حجزها  ليتم  االأحذية  من  زوجا   427
التحقيق  موا�ضلة  و  املقر  اإىل  حتويلها 
باأمن  ال�رضطة  عنا�رض  طرف  من  املفتوح 
االإجراءات  ا�ضتكمال  بعد  تاظروك.  دائرة 

القانونية مت اإجناز ملف ق�ضائي بخ�ضو�ش 
و  الدائم  بالتن�ضيق  الذكر  �ضالفة  الق�ضية  
امل�ضتمر مع اجلهات الق�ضائية املخت�ضة .

�أحمد باحلاج 

مركزية من  حتقيق  جلنة   تبا�رض 
ت�ضيري  طريقة  يف  التدقيق  وزارة  العمل 
ملف الت�ضغيل يف اجلنوب، وبحث االإ�ضكاالت 
ب�ضكل خا�ش  االأبرز  يعاين منها امللف  التي 
والت�ضغيل  العمل  وزير  قرر  و   ، ورقلة  بوالية 
تفتي�ش  جلنة  وال�ضمان االجتماعي ت�ضكيل 
مراقبة   يف  عملها   تبا�رض  اأن  على  مركزية 
بعد  الت�ضغيل   بقانون  �رضكات النفط  التزام 
ب�ضكل  �ضتتنقل  املركزية   اللجنة  اأ�ضابيع 
النفطية   مواقع ال�رضكات  اإىل  مبا�رض 
هوية  يف  التدقيق  اأجل  اجلنوب من  يف 
التزام   من  اأجل التاأكد  ومن  امل�ضتخدمني  
القانون   بتطبيق  املحلية   الت�ضغيل  مكاتب 

واللوائح التنظيمية �ضارية  املفعول.
العمل  وزير  اأن  عليم   م�ضدر   ك�ضف 
تقارير  على  بناء  والت�ضغيل قرر 
حتقيق  فتح  واأدرار  ورقلة  والة  
على  لي�ش  حول  االإ�ضكاالت املفرو�ضة  
فقط  الت�ضغيل  مكاتب  امل�ضجلني يف 
الت�ضغيل املحلية  مكاتب  على  بل واأي�ضا 
اأمر  الوزير  اأن  عليم   م�ضدر  ،وقال 
بها  تقوم  املراقبة التي  بتكثيف عمليات 

  ، جهة  من  املحلية   العمل  مفت�ضيات 
املطلوبني  العمال  قوائم  اأكرث يف  وبالتدقيق 
وكاالت  اإىل  ت�ضل  التي  العمل  عرو�ش  اأو 
الت�ضغيل ومقارنتها بالعدد االإجمايل للعمال، 
مركزية  تفتي�ش  جلنة  ت�ضكيل  قرر  كما 
التزام  مبراقبة  فقط  مهمتها   تتعلق   ال 
اأي�ضا  بل  القانون،  بتطبيق  الت�ضغيل   وكاالت 
املوجودة  ال�رضكات  التزام   مدى  تراقب 
جمال  القانون يف  بتطبيق  اجلنوب  يف 
الت�ضغيل، وكان ممثلو بطالني يف اجلنوب قد 
يف  امل�ضكلة  باأن  �ضابقة   تقارير  يف  ك�ضفوا 
القانون  بتطبيق  تتعلق  فقط   ال  اأ�ضا�ضها 
غياب  الت�ضغيل، بل يف  وكاالت  م�ضتوى  على 
وعدد   اال�ضتثمارات  حجم  حول  املعلومة 
حقول وقواعد  يف  العمال املوجودين 
اجلنوب  واليات   املنت�رضة يف  النفط والغاز 
قبل  وقد علقت جمعيات البطالني و 
الو�ضع  على  �ضابقة   �ضكاوى  �ضنوات يف 
الواليات يتنقلون اإىل  بع�ش  قائلة اأنه يف 
البعيدة  النفط  مواقع �رضكات 
ال�رضكات  هذه  �ضيارات  بوا�ضطة 

ب�ضبب عدم توفر الو�ضائل .  

االأحياء   جمعيات  من  جمموعة  عربت 
بعا�ضمة  ال�ضكنية  التجمعات  من  بعدد 
النائية  االأحياء  خا�ضة  ورقلة،  الواحات 
جراء  ال�ضديد  �ضخطها  عن  منها 
وهو  التنموية،  امل�ضاريع  من  اإق�ضائهم 
من  منوذج  اإىل  حياتهم  حول   الذي 
معامله  ر�ضم  الذي  التهمي�ش  و  املعاناة 
مناحي  من  امل�ضجلة يف عدد  النقائ�ش 

احلياة ال�رضورية.
االأحياء  جمعيات  من  الفيفا  نا�ضدت 
ب�رضورة  املعنية  اجلهات  بورقلة، 
حداحلزمة  وو�ضعت  العاجل  التدخل 
ال�ضكان  فيها  يتخبط  التي  املعاناة 
وجدت  التي  النائية  املناطق  خا�ضة  
االإمنائية  امل�ضاريع  من  مق�ضية  نف�ضها 
غاز  ب�ضبكة  الربط  غرار  على  الهامة 
املواطنون  هوؤالء  وجد  حيث  املدينة، 
م�ضافات  التنقل  اإىل  م�ضطرين  اأنف�ضهم 
قارورة  جللب  املجاورة  لالأحياء  طويلة 
على  الطهي  اإىل  واللجوء  البوتان  غاز 
احلطب يف حال عدم حت�ضلهم على ذات 
مفقودة،  تكون  ما  غالبا  التي  القارورة 

ال�رضف  قنوات  انعدام  اإىل  باالإ�ضافة 
ال�ضكنية، ما دفعهم  بتجمعاتهم  ال�ضحي 
اإىل اال�ضتعانة بالطرق التقليدية لت�رضيف 
املياه امل�ضتعملة، مما ت�ضبب يف انت�ضار 
تكاثر  اإىل  اأدت  التي  الكريهة  الروائح 
العقارب  غرار  على  ال�ضامة  احل�رضات 
التي باتت تهدد حياتهم خ�ضو�ضا فلذات 
اأكبادهم، وما زاد الطني بلة انعدام �ضبكة 
االأحياء،  ذات  ب�ضوارع  العمومية  االإنارة 
دائرة  يف  ال�ضكان  هوؤالء  اأدخل  ما  وهو 
احلرمان واملعاناة وفر�ش عليهم العي�ش 

يف كنف التهمي�ش .    
وهو واقع  مر جعل اجلمعيات املذكورة 
حا�ضدة  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  تلوح 
من  النت�ضالهم  التدخل  عدم  حال  يف 
منذ  عليهم  املفرو�ضة  املعاناة  �ضبح 
�ضنوات، رغم جهود احلكومة التي تبذلها 
لتح�ضني ظروف العي�ش الكرمي لل�ضكان، 
النعدام  ورق  على  حربا  تظل  اأنها  غري 
املراقبة والتدخل ملعرفة وجهة االأموال 

املر�ضدة لكل م�رضوع تنموي.   
جناة،ح 

نتيجة �لت�شرفات  غري�لالئقة من طرف �شباب �جلهة

�أمن د�ئرة تاظروك بتامرن��شت 

للوقوف على �لتجاوز�ت 

جر�ء عدم معرفة وجهة �لأغلفة مالية 

الأمن و�سيارة اإ�سعاف مطلب �سكان منطقة البور النائية بورقلة

 حتجز اأحذية عليها ا�سم اجلاللة اهلل 

 جلنة  تفتي�ش مركزية يف وليات اجلنوب  

جمعيات اأحياء ورقلة تلوح 
بتنظيم وقفة احتجاجية حا�سدة

ب�شبب �شعوبات ت�شديد ديون موؤ�ش�شات �إجناز وممونني 

 اأميار مطلوبني  للعدالة يف ولية غرداية        

بات عدد من �أميار ولية غرد�ية مطلوبني يف �ملحاكم لي�س ب�شبب ق�شايا ف�شاد بل ب�شبب �شعوبات 
يف ت�شديد ديون بع�شها قدمي يعود تاريخها �إىل �شنو�ت ما�شية، وم�شكالت يف ت�شوية و�شعية  

ديون قدمية يقول �أميار  �إنهم غري م�شوؤولني عنها ب�شبب �أنها من خملفات عهد�ت �شابقة .
�أحمد باحلاج 

املتوفرة  امل�ضادر  وت�ضري 
�ضكاوى موؤ�ض�ضات  على  بناء 
يقل  اإىل اأن ماال  اإجناز وممونني  
خا�ضة على  موؤ�ض�ضات  عن  6 
االقل حركت يف عام 2020دعاوى 
بلديتني يف  ق�ضائية �ضد 
والية غرداية ب�ضبب رف�ش ت�ضديد  
م�ضتحقات تقدر قيمتها باملليارات 
�ضكاوى املوؤ�ض�ضات  واأ�ضارت   ،
�ضحية  وقعت  اإىل اأنها  املتعاقدة 
املجال�ش  وتعاقب  ت�ضيري،  �ضوء 
البلدية، وعمليات »ت�ضفية ح�ضاب 
بلديات الأ�ضباب  روؤ�ضاء  بها  قام 
ذلك  جانب  اإىل     . انتخابية 
لدى  البلديات   ديون  يبقى ملف 
مدار  على  عالقا،  �رضكات خا�ضة 
،وهذا  غرداية  يف  طويلة  �ضنوات 
رغم قرارات وزارة الداخلية ، ووالة 
م�ضح ديون  املتعاقبني  غرداية 
بع�ش   يتعلق يف  البلديات،وال�ضبب 
بتطبيق  تتعلق  مب�ضاكل   االأحيان 
�ضفقات  اإبرام  القانون،اأثناء 
االأموال  توفر  بعدم  ،واأحيانا 
اتهم ممونون  البلديات،وقد  لدى 
عرب  عدة  بلديات  مع  ومتعاقدون 

االأميار  بع�ش  اإن  غرداية  والية 
اجلدد رف�ضوا ت�ضديد م�ضتحقاتهم 

الأ�ضباب �ضخ�ضية انتخابية .
هذا  من  بلديات   5  تعاين 
يف  �ضكوى  ح�ضب  امل�ضكل 
بلدية  رئي�ش  وقال   ، املو�ضوع 
والية غرداية رف�ش  من جنوب 
امل�ضكلة  باأن  ك�ضف هويته 

بنق�ش  تتعلق  االأغلب  على 
توفر  بعدم  اأو  املالية  املارد 
الوثائق  على  امل�ضتكني  ملفات 

ال�رضورية .   
تعاين بلديات عدة بوالية غرداية 
الديون ب�ضبب  يف  من تراكم 
مالية، وتعتمد 3  �ضعوبات 
بلديات ب�ضفة مبا�رضة وكلية يف 

مداخيلها على اإعانات �ضندوق 
الت�ضامن بني البلديات.

ممونون  يعاين  ثانية  جهة  من 
متعاقدون و مقاولون من تاأخر 
ت�ضديد  م�ضتحقات  لهم  لدى6 
بلديات بغرداية ، على مدى عدة 
اأ�ضهر ويف بع�ش احلاالت فاقت 
فرتة االنتظار �ضنة كاملة.             

 يومية وطنية �ضاملة
ت�ضدر عن �رضكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�ضمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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مفارقات

  اأوال - الن�ساط الدبلوما�سي 
اجلزائري  بدايات االحتالل 

الفرن�سي :
اأ- جهود حمدان بن عثمان خوجة 

الدبلوما�سية:

من  خوجة  حمدان  بن  عثمان  يعترب 
جمهود  بذلت   التي  البارزة   ال�صخ�صيات 
دبلوما�صي خالل ال�صنوات الأوىل لالحتالل 
يف  ورد  ما  وح�صب    ، للجزائر  الفرن�صي 
جزائر اجلزائريني  كتاب حمفوظ  قدا�ش" 
، فاإنه بعد نزول اللجنة الإفريقية باجلزائر 
�صنة 1833  للتحقيق يف اأو�صاعها ال�صيا�صية 
اأكدت  والتي  والجتماعية    والقت�صادية 
اجلزائر  اإحلاق  ب�رضورة  تقريرها  يف 
بن  عثمان  من  جعلت    فرن�صية  كمقاطعة 
حمدان خوجة وابراهيم بن م�صطفى با�صا 
على  اعرتا�صهما  تثبت  عري�صة  يقدمان  
احلرب  وزير  اإىل  تقدميها   مت   اإذ  ذلك  
25جويلية  بتاريخ  �صولت   الدوق  الفرن�صي 
القت�صادية  بالأو�صاع  فيها   1834نددا 
اإليها  اآلت  التي  والجتماعية  وال�صيا�صية 
اجلزائر منذ دخول الحتالل الفرن�صي كما  
اجلرنالت  اقرتفها  التي  بالتجاوزات  نددا 

الفرن�صيون يف حق اجلزائريني 
يف  �صعداهلل   القا�صم  ابو  املوؤرخ  وي�صيف   
كتابه  حما�رضات يف تاريخ اجلزائر احلديث 
اأحمد  من   كال  باأن   الحتالل"  "بدايات 
ال�صكة وحمدان  اأمني  بن  بو�رضبة وحمدان 
العا�صمة  اإىل  انتقلوا  قد  خوجة  عثمان  بن 
اللجنة  جل�صات  حل�صور  باري�ش  الفرن�صية 
وعربوا  هناك   املقيمة  الثانية  الفريقية 
الوجود  حول  وا�صحة  اآراء  عن  اأمامها 
العالقات  وحول  اجلزائر  يف  الفرن�صي 
حيث  والفرن�صيني   مواطنيهم  بني  اجلديدة 
قدم من خاللها عثمان بن حمدان  خوجة 
ت�صمنت  اللجنة  لهذه  خا�صة  مذكرة 
اقرتاحات وا�صحة عن م�صتقبل اجلزائر كما 

املراآة  بعنوان  هاما  كتابا  الأخري  هذا  األف 
الحتالل  بعد  اجلزائر  اأو�صاع  فيه  تناول 
العام  الراأي  لدى  عارمة  �صجة  به  اأحدث 
من  بنفيه  الأخري  يف  له  ت�صبب  بفرن�صا 
انتقادات  من  احتواه   ملا  نظرا  اجلزائر 

لالإدارة ال�صتعمارية باجلزائر  

ب- دبلوما�سية اأحمد باي   :  

مل تخل  مقاومة اأحمد باي هي الأخرى من 
طابع الدبلوما�صية وبناء على كتابات  املوؤرخ 
�صيوخ  اأعيان  توجه  فقد   قدا�ش  حمفوظ 
موجه  بطلب  باي  اأحمد  مبعية  ق�صنطينة 
1834من  �صنة  وذلك  الربيطاين  للربملان 
اأجل املبادرة بالدفاع عن حقوق اجلزائريني 
الإن�صانية ، ويف  ر�صالة اأخرى قدمها اأحمد 
ناميك  اإىل  وجهها   العايل  الباب  اإىل  باي  
با�صا موؤرخة يف 06جوان1837ت�صمنت طلب 
امل�صاعدة با�صم الدين و النتماء الإ�صالمي 
كما وجه ر�صالة اأخرى اإىل وزير البحرية �صنة 
بالإهمال  والإ�صارة  العتاب  1840ت�صمنت 
والتق�صري من الباب العايل باعتباره  امللجاأ 
اأهل الدين الذين  اأجل منا�رضة  الوحيد من 
ويذهب   ، ال�صتعمار  وح�صية  اإىل  تعر�صوا 
احلاج  اأن   �صعداهلل  القا�صم  ابو  املوؤرخ 
ال�صغوطات  من  العديد  واجه  باي  اأحمد 
مرا�صالت  �صكل  يف  جاءت  الدبلوما�صية  
فيها  يفاو�صه  كلوزيل  اجلرنال  بها   بعث 
اللتزام  مع  ق�صنطينة  على  بايا  باإبقائه 
قوبلت   الر�صائل  هذه  لكن  ال�رضيبة  بدفع 
مرا�صالت  هناك  كانت  ،كما  بالرف�ش  كلها 
اأخرى بعث بها اأحمد باي  مع وفد  بقيادة 
الوزير الأول روؤوف با�صا  اإىل  ال�صيد بلهوان 
حيث األح هذا الأخري يف هذه الر�صائل  على 
طلب امل�صاعدة املادية ملواجهة الحتالل 

الفرن�صي.
 ج –  دبلوما�صية الأمري عبد القادر بن حمي 

الدين: 

الباحث  من   كل  كتابات  اأكدته   ما  ح�صب 
الدكتور  و  ت�رض�صل  �صال  هرني  الإجنليزي 
عمار بوحو�ش فقد كان  لالأمري عبد القادر 
دولته  تنظيم  ح�صن  وبحكم  )1808-1883م( 
بعقد  ارتبطت  دبلوما�صية   وم�صاع    جهود 
باإخ�صاع  متيزت  واملرا�صالت  املعاهدات 
كان  توقيعها  على  فرن�صا  جرنالت  اأعتى  
اأهمها معاهدة دي م�صيل  املوؤرخة يف 26 
فيفري  1834 التي  مبوجبها  ر�صخ  اجلرنال 
�صالح  يف  كانت  التي  و  لبنودها  م�صيل  دي 
التالية  ال�صنوات  ،ويف  القادر  عبد  الأمري 
التافنة �صنة  خا�ش  الأمري  وجي�صه معركة 
على  راهن  فقد  فيها  انت�صاره  وبعد   1836
عقد معاهدة التافنة يوم 30 ماي 1837 ،مع 
وت�صليح  ذخرية  لقلة  نتيجة  بيجو  اجلرنال 
على  التافنة  معاهدة  ا�صتقرت  ،وقد  جي�صه 
والتي  البنود  ببع�ش  متبوعة  الهدنة  اختيار 
اأجل  من  الفرن�صية  اجليو�ش  ا�صتغلتها 
ال�رضق  باي يف  اأحمد  الق�صاء على مقاومة 
اأخرى   بر�صالة  الأمري  بعث  كما  اجلزائري 
اإىل وزير القوات احلربية  "برنار' �صنة 1839 
ونق�صهم   الفرن�صيني  خروقات  فيه  ي�صتنكر 
ملا جاء يف وثيقة معاهدة التافنة �صنة 1837 
اما الر�صالة الثانية  املوؤرخة �صنة 1840فقد 
بعث بها  الأمري عبد القادر اىل عبد املجيد 
وظروف  اأو�صاع  فيها  له  ي�رضح  الثاين 
اجلزائريني القا�صية معاتبا اإياه على تراخيه 

يف جندتهم وتقدمي يد امل�صاعدة لهم. 

 ثانيا - اجلهود الدبلوما�سية 
الجتاهات احلركة الوطنية 

1954-1919م
 اأ - حركة االأمري خالد : 

ا�صتنادا ملا جاء يف كتابات  املوؤرخ  ابراهيم 
الدبلوما�صي   امل�صار  بديات  فاإن  ميا�صي  
)1875-1936(ارتبط   احل�صني  خالد  لالأمري 
للرئي�ش  مطالب  لعري�صة  تقدميه  مع 

الأمريكي ول�صون اأثناء انعقاد موؤمتر ال�صلح 
بتطبيق  طالب  اين   1919 �صنة  بفر�صاي 
مبادئ ول�صون 14 التي من بينها حق ال�صعوب 
يو�صف  املوؤرخ  وي�صيف  تقرير م�صريها  يف 
منا�رضية يف كتابه الجتاه الثوري يف احلركة 
الوطنية اجلزائرية اأن الأمري خالد احل�صني 
"الإ�صكندر  الفرن�صي  الرئي�ش  ا�صتغل جميئ 
ميلرياند " اإىل اجلزائر فاألقى خطابا اأمامه 
وحرياتهم  اجلزائريني  بحقوق  اإياه  مطالبا 
املدنية وذلك بتاريخ 20 افريل 1922 وبحلول 
�صنة 1924 ومبنا�صبة فوز الي�صار الفرن�صي يف 
النتخابات الرئا�صية فقد  بعث الأمري خالد 
"اإدوار هرييو"  الرئي�ش اجلديد  اإىل  بر�صالة 
،و  ال�صيا�صي  بني  ما  م�صمونها   يف  تنوعت 
،كما  والديني  ،والقت�صادي  الجتماعي 
ا�صتقبله  حيث  لفرن�صا  خالد  المري  توجه 
احلزب ال�صيوعي حيث مت  ال�صماح له باإلقاء 
وقد  افريقيا  �صمال  اأبناء  على  حما�رضة 
جيا�صة  عاطفية  وقوة  باملو�صوعية  متيزت 
الذي  وال�صتعداد   الوطني  ال�صعور  للم�صه  
اأبرزه املهاجرون يف فرن�صا للعمل والت�صامن 
العمال  ت�صمل  هيئة  تاأ�صي�ش  على  ف�صجعهم 
بن�رض  جهوده  فكللت  وتوحدهم   املغاربة 
الإفريقي  ال�صمال  اإن�صاء جمعية جنم  فكرة 
الظروف  اأن  دورون  غري  لبو�ش  يف منطقة 
وا�صل  وقد  ن�صاطه  مبوا�صلة  له  ت�صمح  مل 
مبيالد  كلل  الذي  ن�صاطهم  النجم  �صيوخ 
جنم �صمال اإفريقيا وقد ن�صب الأمري خالد 
رئي�صا �رضفيا  لهذه اجلمعية  ونظرا للت�صيق 
الأمري فرن�صا  الفرن�صي  غادر  ال�صتعماري 
حملة  عليه  �صنت  اأن  بعد   1924 خريف  يف 
جائرة ا�صرتك فيها اليمني والي�صار الفرن�صي 
رحلته  يكمل  ومل  الإ�صكندرية  اإىل  فو�صل 
الدوائر  طرف  من  منعه  ب�صبب  دم�صق  اإىل 
نفوذها  مناطق  يقتحم  ل  كي  الفرن�صية 
وقامت بتلفيق التهم له وبذلك اختفى الأمري 
يف  وفاته  غاية  اإىل  ال�صيا�صي  امل�رضح  من 

10جانفي 1836بدم�صق .

بعد  ال�صتغناء عن خدماتهم  انتظار  يف 
عودته من م�صفاه الأملاين  ومن هو من 
ال�صاحة  �صارت  حتى  الناجية  الفرقة 
ل�صرب  م�رضحا  عام  ب�صكل  الإعالمية 
فريقا  اأن  حتى  احلكومة  لأداء  تقييمي 
للتمييز  اأن ل جمال  من املتدخلني راأى 
احلكومة  هذه  يف  وال�صمني  الغث  بني 
لندرك  كبري  عناء  اإىل  نحتاج  ل  التي 
الأهداف  بلوغ  يف  لي�ش  الذريع  ف�صلها 
اأب�صط  حل  يف  بل  فقط  املر�صومة 
ح�صور  تراجع  اإذ  املواطنني  م�صكالت 
خالل  عليه  كان  عما  القطاعات  بع�ش 
املجتمع  عقد  بعدما  ال�صابق  العهد 
اجلديدة  احلكومة  اأن  يف  المل  بع�ش 
املنبثقة عن رئا�صيات 12 دي�صمرب 1019 
�صتبذل كامل جهودها لتج�صيد »اجلزائر 

اجلديدة« التي وعد بها الرئي�ش. 
راأى  الت�صاوؤمية  النظرة  هذه  ومقابل 
يكن  مل  احلكومة  اأداء  اأن  اآخر  فريق 
الآخر  الفريق  بها  ي�صفه  التي  بالكارثية 
مل  �صحية  اأزمة  واجهت  واأنها  ل�صيما 
يف  بالبلد  حلت  وقد  لها  مهياأة  تكن 
بامللفات  بعد  مت�صك  مل  الذي  الوقت 
التكفل  تاأخر  املوروثة وهي ثقيلة بفعل 
بالآلف من م�صكالت املواطنني واعترب 
كانت  مهما  حكومة  اأي  اأن  الفريق  هذا 
بع�ش  ينتابها  اأن  لبد  وخربتها  كفاءتها 
الأزمة والو�صع  اإىل حجم  بالنظر  التعرث 
على جميع  البلد  يعي�صه  الذي  النتقايل 
عن  املدافع  الفريق  ويذهب  الأ�صعدة، 

بدورها  الإ�صادة  حد  اإىل  جراد  حكومة 
الكوفيد  جائحة  مكافحة  يف  اجلبار 
�صحايا  ح�صيلة  اأن  ذلك  على  ودليله 
الوباء يف اجلزائر مل تكن باحلجم الذي 
يدل على الف�صل باملقارنة مع دول كربى 
ذات اإمكانيات �صخمة تكبدت خ�صائر يف 
الأرواح اأكرب بع�رضات املرات من خ�صائر 
ثالث  فريق  الفريقني  وبني  اجلزائر.  
يرى اأنه ل ميكن اأن ن�صع جميع اأع�صاء 
الراأي  وهو  واحدة  �صلة  يف  احلكومة 
عندما  نف�صه  تبون  الرئي�ش  يوؤيده  الذي 
يف  واأكد  وعليها  فيها  احلكومة  اإن  قال 
خطابه لالأمة اأنه اختار تعديال حكوميا 
ي�صتهدف قطاعات �صعر املواطنون اأنها 
من  تتمكن  ومل  املطلوب  دورها  توؤد  مل 
ال�صتجابة لن�صغالت املواطنني. ومنذ 
اأن اأعلن تبون عن هذا املوقف �صارعت 
اأقالم لتنتقي الوزراء املغادرين حتى اأن 
بع�صهم اأطلق العنان خلياله ليقرتح على 
تبون حكومة جديدة ويراهن على تعيني 
اإىل  اآخرون  ذهب  كما  جديد،  اأول  وزير 
اأنه يجب النتهاء من حكومة ب36 ع�صوا 
واقرتحوا تقلي�صها اإىل 21 وزيرا بتوحيد 
القطاعات يف وزارات قطبية  جملة من 
الأر�صيف  من  �صخ�صيات  عليها  ت�رضف 

لال�صتفادة من خربتها. 
معربا  كان  واإن  النقا�ش  هذا  اأن  غري 
الوطني  بال�صاأن  العام  الراأي  اهتمام  عن 
قد  اأنه  اإل  اخللل  ملواطن  وحت�ص�صه 
النقا�ش احلقيقي الذي يقع  يغطي على 

يف جانب اآخر وهو الدور ذاته املطلوب 
لهم  املتاحة  والهوام�ش  الوزراء  من 
الت�صاوؤل  يحق  وقد  مل�صاتهم.  لإظهار 
ذاك  اأو  الوزير  هذا  ف�صل  كان  اإذا  عما 
ف�صل  عن  تعبري  هو  اأم  ذاتيا  به  منوطا 
املنظومة باأكملها. ماذا ميكن اأن يفعله 
وزير يف حكومة منعدمة الروؤية مفتقرة 
اأن  اأي دور ميكن  ل�صرتاتيجية حمكمة. 
يوؤديه يف قطاعه بولية من الوليات اأمام 
اأجندات  وينفذ  يرى  ما  غري  يرى  وايل 
اأن  الوزير  ع�صى  ما  لأجنداته.  خمالفة 
يقدم وهو فاقد ال�صيء، ل خربة له بل مل 
ي�صبق له يف حياته اأن اأدارة جمرد ور�صة 
ول  الت�صيري  اأبجديات  ول ميلك  �صغرية 
اأ�صتاذ  من  نطلب  كيف  الت�صال.  األفباء 
جامعي مل يغادر يوما مدرجات الكلية اأن 
العوي�صة  للم�صكالت  يقدم حلول عملية 

وهو ل ميلك بيده �صلطة القرار. 
مل تتطور النظرة اإىل الوزير جتاه الرقي 
ال�صبعينات  يف  عليه  كان  عما  باملقارنة 
بل  املا�صي  القرن  من  الثمانينات 
حتى  احل�صي�ش  يف  لنجدها  تدحرجت 
اأن الوزير اليوم اأ�صحى موظفا اإداريا ل 
ميلك حق الت�صور ول جمال لالقرتاح ول 
قوة القرار التنفيذي الكامل. لقد عرفت 
مبجرد  ال�صلل  ي�صبه  ما  جراد  حكومة 
اجتماعات  وتوقف  تبون  الرئي�ش  غياب 
فيها  ياأخذ  قلما  التي  الوزراء  جمل�ش 
الوزراء الكلمة ملناق�صة تقارير زمالئهم 
ف�صال عن قرارات الرئي�ش. لقد تراجع 

�صوت الوزير وقيمته ال�صيا�صية عما كانت 
جديد  بن  وال�صاذيل  بومدين  اأيام  عليه 
ا�صتبداد  من  به  تو�صف  مما  بالرغم 

ومركزية يف اتخاذ القرار. 
اإطارات  طموح  اليوم  الوزارة  تعد  مل 
بل  البلد  ت�صعى خلدمة  كفاءة  ذات  عليا 
مت�صلقني  طفيليني  طموح  اإىل  انحدرت 
اأح�صن  وانتهازيني ل يظفرون عادة ويف 
كثريا  تراجع  لقب  بتقلد  اإل  الأحوال 
لقد  الجتماعية.  املقامات  �صلم  يف 
الوزراء  من  املئات  اجلزائر  ا�صتهلكت 
فهل  املطلوب  الإقالع  تعرف  اأن  دون 
ونخب  اإطارات  اإل  اجلزائر  متلك  ل 
فا�صلة اأم اأن الف�صل يكمن يف املنظومة 
اإنهاء  عن  الوزير  فيها  ي�صمع  التي  ذاتها 
بقية  مثل  الر�صمي  التلفزيون  يف  مهامه 
يدرك  يكن  مل  ذلك  وقبل  املواطنني 
اأو ذاك  ملاذا اختري لإدارة هذا القطاع 
من  ميلك  ل  بل  به  يفعل  ما  يدري  ول 
لن  �صيئا.   ال�صيا�صي  الت�صال  اأبجديات 
ن�صل اإىل حكومة قوية دون روؤية م�صرتكة 
اأن  اأن ننطلق من  وا�صحة ودقيقة ودون 
تناط  عبثية  عملية  لي�ش  اجلزائر  بناء 
واإدارة  ال�صيا�صة  ممار�صة  يف  مبرتب�صني 
اأنها عملية  اأن ندرك  العام ودون  ال�صاأن 
الطاقات  اأح�صن  لها  جتند  تاريخية 
امل�صوؤولية  بها  تناط  الوطنية  والقدرات 
موؤ�ص�صات  اأعني  حتت  وتعمل  الكاملة 
للمجتمع.  منتخبة ممثلة متثيال حقيقيا 

دون ذلك فهو اجرتار الف�صل.

اإ�ساءات حول تاريخ الدبلوما�سية اجلزائرية   

اأي حكومة لأي جزائر؟

منذ بدايات االحتالل 
الفرن�سي للجزائر 
�سنة 1830كر�ست 

الدبلوما�سية خلدمة 
الق�سية اجلزائرية 

وذلك ملا تقت�سيه من دور 
على ال�ساحة الدولية 
مب�ساهمتها  يف حماية 
امل�سالح والتخفيف من 
حدة احلروب والعمل 

من اجل ا�ستعادة ال�سيادة 
الوطنية امل�سلوبة 

من طرف اال�ستعمار 
الفرن�سي. 

منذ اإعالن الرئي�س تبون 
عن موقفه املتحفظ من 

اأداء حكومة عبد العزيز 
جراد انطلقت على مواقع 

التوا�سل االجتماعي 
وبع�س و�سائل االإعالم 

التخمينات ب�ساأن الوزراء 
الذين �سملتهم نقمة 

الرئي�س.

بقلم: فرحاين عادل و:  
جالب ح�سني  

بقلم اح�سن خال�س 
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مطارحات فكرية

طوق  مبثابة  يعترب  الطبيب  اأن  مبا 
اإليه،  يلجاأ  مري�ض  لكل  النجاة 
اأن يبذل العناية الكاملة  فيجب عليه 
الفنية  مهاراته  اأق�صى  م�صتخدما 
مقابل  املري�ض  لرعاية  معارفه  و 
اأتعاب يتقا�صاها من طرف املري�ض، 
اإال  الطبيب  م�صوؤولية  ت�صقط  وال 
باختيار املري�ض لطبيب اآخر، وعلى 
اإىل  املري�ض  ير�صد  اأن  الطبيب 
اأن  ي�صتطع  مل  اإذا  خربة  يفوقه  من 
بالذكر  اجلدير   . املر�ض  ي�صخ�ض 
اأن الطب مهنة اأخالقية و نبيلة و هو 
من اأ�صمى و اأرقى الر�صاالت واأكرثها 
تطورا و الذي يفرت�ض مبا�رشته من 
طرف طبيب يق�ض وواع و متب�رش و 
الطبية، كما يكون من  بالقواعد  ملم 
القيام  اأجل  من  نف�صه  جند  �صخ�ض 
حياة  باإنقاذ  يت�صل  اإن�صاين  بعمل 
املري�ض و حتقيق �صالمته اجل�صدية 
بق�صد ال�صفاء، وهذا ما اأدى يف وقتنا 
الراهن اإىل تغيري النظرة اإىل احلقوق 
و الواجبات بالن�صبة لالأفراد، و بالتايل 
امل�صوؤولية  معايري  تغيري  وجوب  اإىل 
على  االأطباء  فاإن  لذا  اجلنائية. 
يرتكبون  قد  تخ�ص�صاتهم  اختالف 
ممار�صتهم  اأثناء  جزائية  اأخطاًء 
عن  امل�صوؤولية  تكون  فقد   لعملهم، 
اأو غري عمدي، و�صرنكز  فعل عمدي 
اخلطاأ(   ( العمدي  غري  الفعل  على 
االإهمال،  ب�صبب  والقتل  كاجلرح 
عدم  االحتياط،  عدم  الرعونة، 

االأنظمة  مراعاة  عدم  اأو  االنتباه 
والقوانني، اأما اجلرائم العمدية فهي 
التقارير  يف  والتزوير  كاالإجها�ض 
والقتل الرحيم ...الخ تتطلب ممار�صة 
االأعمال الطبية واجلراحية امل�صا�ض 
كان  وملا  االإن�صان،  ج�صم  ب�صالمة 
فاإن  امل�صا�ض   هذا  يجرم  امل�رشع 
ذلك،  تتطابق مع  الطبية ال  االأعمال 
اإذا  الطبيب  يعاقب  ال  هذا  رغم 
ا�صطر وهو يزاول مهنته اإىل التعر�ض 
الأج�صام املر�صي باالإيذاء، فال يقبل 
من اجلاين اأن يدفع باأنه ارتكب الفعل 
ال�صند  ولكن  امل�صاب،  لطلب  تلبية 
الطبية  االأعمال  اإباحة  هو  ذلك  يف 
ج�صم  على  الطبيب  يبا�رشها  التي 
املري�ض ح�صب املادة 39 من قانون 
العقوبات اجلزائري، فهي لي�صت من 
املري�ض  ج�صم  على   االعتداء  قبيل 
الق�صائي  االجتهاد  اعتربها  كما 
يفر�ض  ال�رشورة.  بحالة  مربرة 
القانون التزامات على ال�صخ�ض حتى 
االلتزامات  ومن هذه  بغريه،  ي�رش  ال 
بح�صن  ولو  ت�رشفاته  يف  يحتاط  اأن 
اأو  االإن�صان  بج�صم  امل�صا�ض  من  نية 
اأن يت�رشف كما  له  روحه، فال يجوز 
اإهمال ثم يدفع عند  اأو  �صاء برعونة 
ذلك،  يق�صد  مل  باأنه  ال�رشر  وقوع 
هذه  فيه  تقع  التي  املجاالت  واأكرث 
االأخطاء هي جمال الطب وخمالفات 

املرور.
 قد يقع اخلطاأ الطبي يف الت�صخي�ض 

اأو تنفيذه، حيث  اأو يف و�صف العالج 
املر�صوم  من   )13( املادة  ن�صت 
املت�صمن    276-92 رقم  التنفيذي 
مدونة اأخالقية الطب على اأن«الطبيب 
اأو جراح االأ�صنان م�صوؤول عن كل عمل 
مهني يقوم به«، كما تن�ض املادة )17( 
»يجب  اأنه  على  املر�صوم  نف�ض  من 
اأن  االأ�صنان  جراح  اأو  الطبيب  على 
ميتنع عن تعري�ض املري�ض خلطر ال 
مربر له خالل فحو�صه«. يتمثل خطاأ 
قانوين  بالتزام  االإخالل  يف  الطبيب 
ببذل عناية اليقظة والتب�رش واحلذر 
حتقيق  ولي�ض  بالغري  ي�رش  ال  حتى 
ونتج  ذلك  عن  انحرف  فاإذا  نتيجة، 
جزائيا،  م�صاءلته  وجب  �رشر  عنه 
معيار  هو  الطبيب  خطاأ  معيار  اإن 
اأ�صا�ض  على  الفعل  يقي�ض  مو�صوعي 
اإىل  حالة  من  يختلف  معني  �صلوك 
العادي،  ال�صخ�ض  �صلوك  وهو  اأخرى 
اأي اأن القا�صي يقي�ض �صلوكه ب�صلوك 
ونف�ض  الظروف  نف�ض  يف  الطبيب 
للخطاأ  اأنواع  عدة  وهناك  التاأهيل، 
1-اخلطاأ  اأهمها:  من  نذكر  الطبي 
مرحلة  الت�صخي�ض   : الت�صخي�ض  يف 
واأهم  اأدق  وهي  لعالج  مراحل  ت�صبق 
يحاول  ففيها  االأخرى،  املراحل  من 
املر�ض  ماهية  معرفة  الطبيب 
على  وبناء  وتطوره  خطورته  ودرجة 
ويتم  به،  القيام  يجب  ما  يقرر  ذلك 
�صاأنها  من  اإجراءات  على  بناء  ذلك 
وت�صوير  كالتحاليل  اخلطاأ  اإبعاد 

االأ�صعة واال�صتعانة باالأطباء االآخرين 
ذوي االخت�صا�ض، فاإذا ثبت اأنه ت�رشع 
املري�ض  وفح�ض  املر�ض  و�صف  يف 
م�صوؤوال  كان  �صطحية  ب�صورة 
عواقب  من  ذلك  بعد  يحدث  عما 
امل�صوؤولية  من  يعفى  وال  وخيمة، 
متداخلة  االأعرا�ض  كانت  اإذا  اإال 
بعد   : العالج  يف  2-اخلطاأ  ومعقدة. 
الفح�ض تاأتي مرحلة العالج وكيفيته، 
فالطبيب يف هذه املرحلة غري جمرب 
على حتقيق النتيجة لكنه ملزم ببذل 
يحر�ض  الذي  اليقظ  الطبيب  عناية 
عنه  فيبعد  املري�ض،  م�صلحة  على 
ما ي�رشه قدر االإمكان وفقا لالأ�صول 
العلم  اإليه  تو�صل  وما  الثابتة  العلمية 
فيختار ما يراه منا�صبا ، فاإذا و�صف 
اأخطاأ  اأو  للمري�ض  منا�صب  دواء غري 
ذلك  عن  وترتبت  اجلرعة  تقدير  يف 
اأ�رشار كان م�صوؤوال عنها، وله اأن يوازن 
بني اأخطار العالج واأخطار املر�ض.

التجارب  بق�صد  العالج  عليه  ومينع 
العلمية فال جتوز له املغامرة بج�صم 
املري�ض ، كما اأن ر�صا املري�ض غري 
مربر باإجرائها باعتبار اأن ذلك مي�ض 
بالنظام العام، حيث منعت املادة)18( 
من مدونة اأخالقيات الطب ا�صتعمال 
بعد  اإال  للمري�ض  اجلديد  العالج 
حتت  مالئمة  بيولوجية  درا�صة 
ذلك  على  ن�صت  كما  �صارمة  رقابة 
 2 مكرر  مكرر-265  املواد)193 

ومكرر 3( من قانون ال�صحة.

ُكتلًة  لَي�صت  االجتماعية  االأن�صاُق 
لتجميع  فل�صفًيّا  ِوعاًء  اأو   ، جامدًة 
هي  واإمنا  التاريخية،  االأحداث 
بُوؤرة  يف  وُمكثَّفة  ُمتكاثرة  َحيََوات 
 . الُعمق  �صديدة  مركزية  اإن�صانية 
اأردنا  اإذا   ، املاء  َكِبئر  البُوؤرة  وهذه 
نُلقَي  اأن  ينبغي   ، ُعمقها  معرفَة 
حجًرا فيها ، وننتظر ارتطامه باملاء 
، والوقُت الذي ي�صتغرقه احَلَجُر يف 
ُعْمَق  يُظِهر   ، القاع  اإىل  الو�صول 
الِبئر . ومركزيُة احَلَجر يف ِبئر املاء 
االجتماعي  املعنى  مركزية  تُ�صِبه   ،

يف البوؤرة االإن�صانية . 
يُوؤَِدّي اإىل       الت�صابك يف االأن�صاق 
الَوْعي  وُمهمُة   ، املعنى  التَّعقيد يف 
االإن�صاين اأن يُكِثّف املعنى اجتماعًيّا 
له  ويُحِوّ  ، ي  التَّ�َصِظّ ِمن  ومَينعه   ،
وُمتما�صك  تفاعلي  رمزي  كيان  اإىل 
يف  ويُ�صاركون   ، النا�ُض  يَحت�صنه   ،
 ، اأبعاده  وتاأويل   ، َماِهيَِّته  تف�صري 
واإذا   . الواقع  اأر�ض  على  وتطبيقه 
اإىل  الُغمو�ض  من  املعنى  انتقَل 
اإىل  الُكتب  �ُصطور  وِمن   ، الُو�صوح 
الُهالمية  وِمن   ، النا�ض  دور  �صُ

االأن�صاُق  اتَّ�صحت   ، الواقعية  اإىل 
وزاَل   ، النا�ض  ب�ُصلوك  م  تتحَكّ التي 
التعقيد يف معنى حياتهم ، وبالتايل 
للَخال�ض  طريًقا  االأن�صاق  تُ�صبح 
رحلًة  املعنى  ويُ�صبح   ، االجتماعي 

اإىل قلب احلقيقة .
     بنَي االأن�صاق االجتماعية وامَلعنى 
االجتماعي ، يُولَد جمتمع جديد ال 
على  ج  يتفَرّ وال   ، احِلياد  على  يَِقف 
االأحداث ، واإمنا يَخو�ض يف مفاهيم 
اإنتاج املعرفة ، ويُ�صارك يف �صناعة 
 . مب�صارها  م  والتحُكّ  ، االأحداث 
تغيري  يعني  ال  اجلديد  واملجتمُع 
 ، ال�صعارات  تبديل  اأو  االأ�صخا�ض 
تغيري  يعني  ال  اجلديد  واالإن�صاُن 
اإَنّ   . ْعر  ال�َصّ اأو ت�رشيحة   ، املالب�ض 
بالتَّجديد  اإال  ق  » اجلديد » ال يتحَقّ
ُم�صاءلة  ورة  بال�رَشّ يَ�صتلزم  وهذا   ،
االأفكار الذهنية ، واختبار القرارات 
االأحداث  وحتليل   ، الواقعية 
الفرُد  اعتاَد  واإذا   . االجتماعية 
املواقف  اأمام  االأ�صئلة  طرح  على 
حدث  متى   ( املختلفة  احلياتية 
 ، ؟  حدث  كيف   ، ؟  املوقف  هذا 

ملاذا حدث ؟ ( ، وبحَث عن اإجابات 
ومكانًيّا  زمنًيّا  ُمت�صل�صلة  منطقية 
مَع  نَْف�َصه  �صيجد  فاإنَّه   ، وفكرًيّا 
ُدون  حقيقًيّا  َفيل�صوًفا  الوقت  ُمرور 
َل اإىل  اأن يدر�ض الفل�صفَة . واإذا َو�صَ
مة �صار �صهاًل  هذه املرحلة امُلتقِدّ
 ، االحتماالت  ة  كاَفّ درا�صة  عليه 
وفح�ض امُل�صلَّمات ، واأخذ الدرو�ض 
والِعرَب ِمن التاريخ ، واال�صتفادة من 
�صيطرت  وُكلَّما   . االآخرين  جتارب 
امُلتحِرّك  الفرد  عقل  على  االأ�صئلُة 
اأفقًيّا  االجتماعي  الِفعل  اأن�صاق  يف 
وعمودًيّا ، �صاَر �صديًدا على نَْف�ِصه ، 
دة  ُمت�صاهاًل َمَع النا�ض . و�صبُب ال�ِصّ
على النَّْف�ض ، الأَنّ الفرد يَعلَم اأخطاءه 
ْعفه ، ويجب اأال  وخطاياه ونقاط �صَ
َعن  �صا  الِرّ الأن   ، نَْف�صه  عن  يَر�صى 
النَّْف�ض يَدفعها اإىل اخُلمول والُغرور 
دائم  �َصْعي  هي  احلقيقيُة  واحلياةُ   ،
يف  االإن�صاين  والِفكُر   ، الكمال  نحو 
ف  ريورة ُم�صتمرة ال تهداأ وال تتوَقّ �صَ
عود  �صُ اأثناء  يَكون  ال  والتََّوُقّف   .
الو�صول  ِعند  يَكون  بَل   ، اجلبل 
 ، ت  ُموؤَقّ ف  التََّوُقّ وهذا   . ة  الِقَمّ اإىل 

تبداأ  ثَُمّ   ، امُلحارب  ا�صرتاحَة  يُ�صِبه 
 ، جديدة  ِقَمم  َعن  البحث  رحلُة 
وهذا يعني اأن احلياة جتارب دائمة 
واأحالم   ، ُمتوا�صلة  وُمغامرات   ،
ا  اأَمّ  . االحتماالت  ُكل  مفتوحة على 
فيعود   ، النا�ض  مَع  الت�صاهل  �صبب 
الُقدرات  يف  خُمتلفني  َكْونهم  اإىل 
لُظروف  ويَخ�صعون   ، واالإمكانيات 
دة ، فينبغي  غوط ُمتعِدّ خُمتلفة ، و�صُ
ُم�صاعدتهم ، واالأخذ باأيديهم اإىل بَر 
نَْف�ِصه  على  يتكرَبّ  والعاقُل   . االأمان 
برغباتها  م  ويتحَكّ  ، يَقهرها  َكي 
امل�صدود  الطريق  ِمن  ويُعيدها   ،
ويف   . مفتوح  طريق  عن  بحًثا   ،
 ، لالآخرين  يتوا�صع  الوقت  نَْف�ض 
اإىل  ويُر�صدهم   ، ِثَقتَهم  يَك�صب  َكي 
الطريق املفتوح ، ويَفتح لهم نوافذ 
وعلى   . ُم�رشق  َغد  بوجود  االأمل 
الَفرد اأن يَزرع االأفكاَر االإبداعية يف 
عن  ي�صاأل  وال   ، املعرفة  ُكل حقول 
موعد احل�صاد ، وال ُهِويَّة احلا�صد 
هو  الزارُع  يَكون  اأن  �رشًطا  ولَي�ض   .
يكون  اأن  �رشًطا  ولَي�ض   ، احلا�صَد 

وا�صُع النظرية اأف�صَل َمن يُطِبّقها .

امل�سوؤولية اجلن�ئية عن اخلط�أ املهني للطبيب

لقد اأنقذ الطب احلديث 
الب�شر من الأمرا�ض 

والأوبئة التي ح�شدت 
اأرواح املاليني يف املا�شي، 
لكن العمل الطبي ل يخلو 
من الأخطاء التي يت�شبب 

فيها الطبيب، هذه الأخطاء 
مل يكن ليحا�شب عليها يف 

املا�شي، غري اأن ازدياد وعي 
النا�ض باأن  بع�شها لي�ض قدرا 
حمتوما بل هو نتيجة عدم  
تب�شر اأو اإهمال اأو رعونة، 

وكان باإمكان الطبيب تفاديها 
لو اأنه احتاط واأوىل عناية 

الرجل العادي من حيث 
التكوين والنتباه.

     الغايُة ِمن حتليل 
الأن�شاق الجتماعية 

هي تف�شري م�شادر 
املعرفة ، التي تكت�شف 
تاريَخ الَوْعي الإن�شاين 
يله اإىل عالقات  ، وحُتِ

وجودية منطقية قائمة 
اأ�شي�ض  على منظومة الَتّ

وليد ، تاأ�شي�ض  والَتّ
قواعد املنهج الجتماعي 
، وتوليد اأن�شاق اإبداعية 

ُتوازن بني ال�شكل 
وامل�شمون .

بقلم الدكتورة:لوين فريدة /
جامعة البويرة
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عن اأهمية خطبة اجلمعة:

اجلندرية الأ�شرية ... فاقد ال�شيء ل يعطيه 

البالغة الغائبة عند اأئمتنا ؟

قد  علمي  خط�أ  فرعون  مولود  يقول 
ااأم� اخلط�أ الثق�يف  يقتل �صخ�ص� واحد 
ي�صتطيع قتل جيل ب�لك�مل ي� له من ع�ر 
ب�لعن�رصية  يعرف  م�  اليوم  نعي�ش  اأن 
اأق�صد  م�ذا  تفهم  اأن  اأتريد  الدموية 
تكون  اأن  العب�رة  ب�رصيح  اأق�صد  ؟؟؟ 
اأ�رصية خ�طئة  لرتبية  فداء  كب�ش  البنت 
زمن  يف  الذكورية  تعبد  ه�صة  ق�عدة  و 
ف�أخوك  �صوتك  ترفعي  ال  احلري�ت 
اأنت  �صيغ�صب  ف�أخوك  تخرجي  ال  ن�ئم 
م�صريفة  ب�صوية  خوك  ع�وين  خدامة 
خوك  اي�صوفك  لوك�ن  اللب��ش  م�هذا 
و  م�صكني  خلوك  ه�ذاك  خلي  يقتلك 

انت كويل امل�كلة ت�ع الب�رح 

اأخوك اأخوك اأخوك اأخوك 

اأين حمل البنت من االإعراب من كل هذا 
م�صكينة  ال�صت�ت  هذا  بني  من  اأن�  اأين 
فالنة ج�بت طفلة اليوم ي� �ص�دة ي� كرام 
خلق  الذي  العيب  هو  م�  اأفهم  اأن  اريد 
كلمة  مرارا  و  تكرارا  الأ�صمع  االأنثى  يف 
اأي  الرج�ل  يف  م��صي  الن�ص�  يف  العيب 
عذر تلفقونه عندم� حترمون بنتكم من 
الف�ميلي�  بن�ت  اأن  بحجة  ري��صة حتبه� 
تلفقونه  عذر  اأي  الري��صة  مت�ر�ش  ال 
القوانني  ب�صن  تقومون  ت�صعون  عندم� 

غري الق�بلة للردع و التي تن�ش على م� 
يلي 

مبوجب قانون االحرتام و العفة و 
الطهارة و الت�سلط 

تتعر�ش  ان  البنت  من  ب�ت�  منع�  مينع 
ح�صل  و  حدث  اإن  و  خ�رج�  للتحر�ش 
من  �ص�هم  من  و هي  ال�صبب  فهي  ذلك 
قريب اأو من بعيد يف ذلك ث�ني� كل �صيء 
نه�ر  ملبداأ  يخ�صع  االأبوي  املنزل  يف 
اليوم  لي�صل  حي�تك  عي�صي  تتزوجي 
اجلملة  لت�صمع  الفت�ة  فيه  تتزوج  الذي 
البنت  ب�ب�ك  دار  يف  م�كي�ش  ال�صهرية 
و  احلزن  و  ال�رصاخ  يف  احلق  له�  لي�ش 
فهي  متعبة  اأو  مري�صة  ك�نت  اإن  الكدر 
االبت�ص�م  و  النفخ  و  الطبخ  على  جمربة 
احلق  له�  لي�ش  البنت  الوجوه  جميع  يف 
اجل  من  ال�صرب  عليه�  بل  الطالق  يف 
اوالده� حتى و ان ك�ن الثمن ان تعي�ش 
مت�صلط  رجل  رحمة  حتت  حي�ته�  كل 
يفهم  اأحد  ال  يخنقه�  و  يحرتمه�  ال 
تطراأ  التي  املرفولوجية  التغريات 
عليه� و على ج�صمه� و على هرمون�ته� 
ق�مت  التي  التحرر  �رصخ�ت  كل  رمب� 
من  الع�مل  اأنح�ء  جميع  يف  الن�ص�ء  به� 
ب�ءت  الكبح  و  الت�صلط  التحرر من  اأجل 

ب�لف�صل فكل كلمة ال تقوله� املراأة بداأ 
تعترب  ال�ص�رع  اىل  و�صوال  منزله�  من 
نعم  الطبيعة  �صد  و  تربية  قلة  و  مترد 
الذي  الد�صتور  حتريف  اأبدا  يجب  فال 
ين�ش على اأنن� االأدرى مب�صلتحك مل�ذا 
اأع�صق  اأن�  و  الطب  اأو  الكيمي�ء  اأدر�ش 
املو�صيقى و الفن و التمثيل مل�ذا اأحرم 
اأحبه حتت م� ي�صمى حن�  من كل �صيء 
بكري اأعي�ش احلي�ة مرة واحدة فقط اأن� 
اأ�صع  اأي  اأعرف  الوعي  لدرجة  ن��صجة 
املزيد  اأريد  ال  اأحجبه�   اأي  و  اأن�ملي 
من ال�صغط ف�لكرة تفلت من اليد التي 
تنتظروا  فال  نرج�صية  و  بقوة  مت�صكه� 
ك�أنثى  اأت�رصف  اأن  القريب  الغد  من يف 

فف�قد ال�صيء ال يعطيه .

من املنظور االجتماعي

االجتم�عية  االأخ�ص�ئية  مبح�ورة  قمت 
اأحمن��ش ي��صمينة لتن�ول هذا املو�صوع 
هذا  يف  و  االجتم�عي  املنظور  من 
املراأة يف  دور  يتطلب   : تقول  املو�صوع 
�صمو  و  ب�لنف�ش  ثقة  احلديث  املجتمع 
اىل  ب�الإ�ص�فة  االأفك�ر  و  الطموح  يف 
الك�منة  الرغبة  و  املواظبة   و  املب�درة 
يف العمل و االإجن�ز و االإبداع ف�ملراأة هي 
االأم و الق�ئدة الق�درة على تربية �صب�ب 

املجتمع تربية طيبة و هي االأكرث ت�أثريا 
فيهم و ا�صه�م� يف جن�ح�تهم لذلك يعد 
دور املراأة من اأكرث االأدوار يف املجتمع 
ت�أثريا اأين اأثبت املراأة يف الوقت احل��رص 
تطور  مع  تتكيف  اأن  ت�صتطيع  اأنه� 
و  االقت�ص�دية  و  االجتم�عية  الظروف 
،و  العنف  ،و حتدت  ال�صي��صية املحيطة 
حمالت القمع و ال�رصب ،و احلقرة على 
اأن  ال�صديد  االأ�صف  من  و  الزمن   مدار 
لكلمة  مرادفة  جمتمعن�  يف  عنف  كلمة 
الرتبية فحني ت�ص�أل اأحدهم مل�ذا ت�رصب 
اأحدهم  يجيب بكل وق�حة هكذا تربيت 
ب�أنه  يتحجج  و  تربيرات  يعطي  ك�أنه  و 
و  الظروف  بنف�ش  كرب  قد  امل��صي  يف 
ب�أن الذكر هو الط�غي ب�صفة متوارثة و 
بدل  اأخر  �صوت  يعلوا  اأن  اأبدا  يجب  ال 
اأي  اأن  و  املج�ل�ش  كل  يف  الذكر  �صوت 
حترر للمراأة يعترب �صعف�  نعم ال تتعجبوا 
التي ميكن  الطريقة  بهذه  يفكر  ف�لكثري 
 2021 يف  فم�زلن�  ب�لتع�صفية  ت�صميته� 
و  الرجل  بني  ب�لت�ص�وي  يوؤمن  ال  الكثري 
املراأة و ال يوؤيدون فكرة اليد يف اليد لبن�ء 
جمتمع متقدم خ�ل  من العقد الذكورية 
ح�ص�ب  على  للظهور  دائم�  ت�صعى  التي 
 . الكوزينة  يف  بال�صتكط  ق�ل  املراأة 
املراأة يدا بيد مع اأخيه� الرجل من اأجل 

بن�ء املجتمع ال هدمه

اأن  املقدمة  هذه  من  ومرادن� 
ظلت  لط�مل�  ظ�هرة  هن�ك 
داخل  وج�رية  املفعول  �ص�رية 
م�ص�جدن�،وهي اأنك تالحظ اأغلب 
ب�للغة  درو�صهم  يقدمون  االأئمة 
)وهذا  القحة  الف�صحى  العربية 
كذلك  ت�صبح  م�  قدر  عيب�(  لي�ش 
بل  املواطن  هذا  ب�أن  تلتم�ش  يوم 
رحم  من  اإال  املواطنني  اأغلب  قل 
ربك ال يفهمون مع�ين وفحوى هذه 
الدرو�ش ال ل�صيء �صوى اأن اللغة يف 
حد ذاته� هي لغة حمكمة ومن نت�ج 
اللغويني النح�ة؟ا نظري م� فيه� من 
�صجع وبديع وجم�ز وطب�ق وتورية 
جتدهم  من  هم  جدا  قليل  .فعدد 
على اأقل تقدير قد فهموا وف�رصوا 
الأنهم  الدر�ش  وذاك  اخلطبة  هذه 
اأ�ص�تذة ومدراء موؤ�ص�ص�ت ومدار�ش 
االأمر   هو  كيف  وج�مع�ت..لكن  
ت�صكل  والتي  االأخرى  ال�رصائح  مع 
الق�صم االأكرب ..وم� عليك عزيزي 
املواطن اإال اأن ت�ص�أل فالن اأو اآخرا 
يف النه�ية ) هل فهمت �صيئ�( اأكيد 
يجيبك  اال�صتحي�ء  ب�ب  من  واأنه 
القليل... الي�رص  فهم  قد  ب�أنه 
ُم�صبع�  الدر�ش  ك�ن  اإذا  خ��صة 
ب�أمثلة ت�ريخية ووق�ئع من حروب 
وغزوات و�صخ�صي�ت ال ي�صمع به� 
هذا املواطن وال حتى يف املن�م؟ا 
ل�صعراء  �صعرية  اأبي�ت  وكذلك  ـ 

املعلق�ت اأو �صعراء احلكمة؟ا
االأمية  واأرق�م  حجم  نلوم  ال  نحن 
موجود  واقع  اجلزائر...الأنه�  يف 

على االأر�ش . قدر م� نلوم �ص�حب 
النقطة  يراع هذه  الأنه مل  اخلطبة 
وهو  حتى  اأنه  احل�ص��صة...بحيث 
جيدا  اللغة  يف  ويتحكم  ف�صيح 
�صي�غة  واالألف�ظ  املع�ين  وي�صوغ 
عظمى ..لكنه مل ي�صع يف ح�صب�نه 
اأن اجلهد الذي بذله  قد بلغ مراده 
واأنه  ب�جلزئي�ت  تقدر  فئة  نحو 
مل  واأنه  االأغلبية  اإقن�ع  عن  عجز 
 . وجه  اأكمل  على  ر�ص�لته  يو�صل 
فهو  بليغ�  هن�  ي�صبح  لن  وب�لت�يل 
يكتفي فقط ب�أنه ف�صيح الأنه لي�ش 
واإمن�  يق�ل  بليغ�..كم�  ف�صيح  كل 
ف�صيح. هو  ب�ل�رصورة  بليغ  كل 

ثالث  هن�ك  اجلميع  وافقني  واإذا 
املو�صوع  هذا  يف  وطرق  من�حي 
..هن�ك االأوىل اأي الف�صحى العتيقة 
وكم� ي�صفه� الرواة هي لغة الكتب 
وهن�ك  ؟ا  قري�ش  لغة  اأو  ال�صفراء 
بني  مزيج  وهي  حدة  منه�  االأقل 
اللهج�ت والف�صحى واأخريا هن�ك 
التي  ال�صعبية)الدارجة(  اللغة 
لنجحوا  االأئمة  كل  ا�صتعمله�  لو 
جليال؟ا  اإفه�م�  الن��ش  اإفه�م  يف  
اجلميع  مع  الهدف   واأ�ص�بوا 
االأمث�ل  م�رصب  يف  ج�ء  .وقدمي� 
ف�حلب  قوم  يف  نزلت  العربي)اإذا 
بلغتهم  خ�طبهم  اأي  اإن�ئهم(  يف 
اأو  تتغنج  اأن  حت�ول  اأو  تتبجح  وال 
..كذلك  يفهمونه�  ال  بلغة  تتف�خر 
ق�ل الب�حث االنرثبولوجي ال�صهري 
معظم  ط�ف  رح�لة  وهو  كو�صتو 
من�طق الع�مل) ق�ل علمتني احلي�ة 

اأن  احل�د  وبذك�ئي  اأ�صتطيع  اأنني 
به(  اأحل  جمتمع  اأي  مع  اأت�أقلم 
االآخر  يفهمك  اأن  البالغة هي  اإذا 
وهي مهمتك الكربى والعظمى من 
اأن تكرب يف عيونهم ..خ��صة  اأجل 
اإذا ك�ن كالمك ترافقه عدة اأمثلة 

وحجج دامغة ...
اأم� اإذا كنت تتبجح لغوي� وتتقوعر 
ع�صالتك  ا�صتعرا�ش  اأجل  من 
...ف�إنك تظل يف برج ع�ل بعيد كل 
واأنت  م�صتمعيك..حتى  عن  البعد 
لالأ�صف   احلقيقة..لكنك  تقول 
تخ�طبهم  من  ب�أن  الوعي  ينق�صك 
االألف�ظ  تلك  .لي�صت  اللغة  بتلك  
والعب�رات يف متن�ولهم..وم� عليك 
اأن  بدال  اأر�صهم  اإىل  تنزل  اأن  اإال 
؟ا  اإليك  ي�صعدوا  اأن  منهم  تطلب 

وهذا هو الهدف املن�صود.
ومن هذا املنطلق،يكون اخلط�ب 
اأ�صله ومل  امل�صجدي قد ح�د عن 
االأ�صل  ومبتغ�ه..الأن  هدفه  يبلغ 
جتمع  )والتي  كله�  اجلل�صة  يف 
املخ�طب مع امل�صتمع( اأن يحدث 
واالت�ص�ل  التوا�صل  من  نوع  فيه� 
ال  خط�ن  �صمن  ف�مل�ص�ألة  واإال 
اأن يحدث ذلك  يلتقي�ن .وال ميكن 
اإال اإذا تن�زل املتمكن لغري املتمكن.

ولي�ش العك�ش .الأن يف ذلك نوع من 
االإعج�ز واال�صتح�لة؟ا

اأثن�ء  خطب  عدة  ح�رصت  لقد 
هذه  .والحظت  اجلمعة  �صالة 
مع�ينة  �صبه  املالحظة..واأجريت 
ف�كت�صفت  االأغلبية  فهم  مل�صتوى 

الكوارث تلوى االأخرى .وك�ن اأغلبه� 
الن��ش.خ��صة  ع�مة  اأن  يف  ي�صب 
امل�ص�جد  .يدخلون  ال�صن  كب�ر 
ب�أج�ص�دهم.ويخرجون به� كم� هي 
مبزيد  عقولهم  تتغذى  اأن  ...دون 
والتوعية... واالإر�ص�د  الن�صح  من 
لذلك فم� يقوله االإم�م جميل جدا 
جهد  الظ�هر...لكنه  ن�حية  من 
ال  .بل  به  املنوط  دوره  يوؤدي  ال 
اأو  اخلم�صة  قرابة  نحو  اإال  يتوجه 
الع�رصة ب�ملئة  من احل�صور.وهذا 
له �رصاحة...يف ظل  يوؤ�صف  �صيء 
انت�ص�ر الكثري من الظواهر ال�صلبية 
يف جمتمعن� ،ن�هيك عن اأن اجلميع 
ثق�فة  يتعلم  مل  اللحظة  حلد 
هذه  عن  ي�ص�ألون  ال  ال�صوؤال....ـ 
يتقبلون  بل  ـ  الت�صمية  العب�ر وهذه 
وب�لت�يل  هو؟ا  كم�  الو�صع  هذا 
ذات  على  وبقيت  االأمور  تعفنت 
يف  االأمل  بوادر  تتي�رص  ومل  احل�ل 
زرع وغر�ش قّيم الوعي االجتم�عي 
الديني  الوعي  من  ينطلق  الذي 
معقله  هو  ال�رصوري.وامل�صجد 
يتم  التي  واحل��صنة  الوع�ء  بل  ؟ا 
طريق  عن  �صيء  كل  فيه�  تطبيق 
الطرائق  ب�أي�رص  واالإفه�م  التوعية 
واملن�هج.ويف �صتى من�حي احلي�ة 
الع�مة .وهن� نحن ال نعمم الظ�هرة 
.بل هن�ك عدد من االأئمة ،ي�صعون 
اأعينهم.وتراهم  هذا الع�مل ن�صب 
فعال قد متكنوا من حمبة القلوب.

وربح الثقة وامل�صداقية.
�ص�عر و�صحفي جزائري 

خ�سية االإمالق : هذا 
هو امل�سطلح الذي كان 

ي�ستعمل يف املا�سي لتربير 
جرمية واأد البنات نعم 

عذر اأقبح من ذنب اليوم 
اأ�سبح للواأد تف�سري اآخر 

بحلة جديدة فعو�ض غم 
البنات بالرتاب اليوم تغم 

بالعادات و االأعراف و 
اجلندرية االأ�سرية ال�سامة 
و الت�سلط االأبوي و االأخوي 

و االأخطاء الثقافية 
املتوارثة 

العلماء والباحثني 
الذين اجتهدوا وعّرفوا 
لنا البالغة،اأو�سلوا لنا 

خال�سة هامة وهي 
اأنها تعني اإي�سال املعنى 

باأي�سر الطرق،ويف 
بع�ض املرات ٌيقال ب�ستى 
الطرق )املهم اأن الغاية 

الق�سوى اأن ين�سرف 
ويخرج امل�ستمع 

مطمئنا ُم�سبعا بالفهم 
واالإ�سافة( ،

اأقالم

بقلم االأخ�سائية النف�سانية 
العيادية ملعيد هابط 

بقلم :جمال ن�سراهلل
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والياب�س ف�شّق طريقه  الأخ�رض  ، يدو�س على 
بنجاح نحو اخلام�س من جويلية �شنة 1962 يوم 

العّزة، الكرامة وال�شتقالل.
اً خلف جمد املواقف  ال�شهيد اجلزائري و�شيرْ
البطولّية الذي ل يزول �شّطر ملحمة تاريخّية 
عن جدارة وا�شتحقاق على اأر�س طّيبة، طاهرة 
وزكّية ارتوت بدمائه، هبط ك�ّشالل جارف من 
اأعلى قمم الون�رضي�س والأورا�س يُدّمر احلجر 
وال�ّشجر، يدو�س على الأخ�رض والياب�س ف�شّق 
�شنة  اخلام�س من جويلية  نحو  بنجاح  طريقه 

1962 يوم العّزة و الكرامة وال�شتقالل.

ة ال تزال ُتروى ال�ّصهيد.. ق�صّ

ه  خ�شّ ملا  والتبجيل  بالتكرمي  ال�شهيد  ح�شي 
ملا  له  وعرفانا  حميدة،  مكانة  من  اهلل  به 
الذي  فهو   ج�شام  ت�شحيات  من  يداه  قّدمت 
لبّى و�شّحى بالروح واجل�شد دفاعا عن الوطن 
الرجال  زمرة  من  فكان  وال�رضف   واحلرية 
بّدلوا  الذين �شدقوا ما عاهدوا اهلل عليه وما 
كيوم  فيفري   18 تاريخ  �س  ُخ�شِّ وقد  تبديال، 
اإىل  املنا�شبة  هذه  وتهدف  لل�شهيد  وطني 
ال�شباب  وتذكي  الأجيال  بني  الروابط  اإر�شاء 
بت�شحيات الأ�شالف من اأجل ا�شتخال�س العرب  

والقتداء بخّطهم ال�رضيف.

ماذا تعرف عن اليوم الوطني لل�ّصهيد؟

يوما  �شنة  كل  من  فيفري  من   18 يوم  اتُّخذ 
قدمه  مبا  عرفانا  ال�شهيد  بذكرى  لالحتفال 
هذا  وميثل  ج�شيمة  ت�شحيات  من  ال�شهداء 
التي  ال�شتعمار  مرحلة  ملعرفة  وقفة  اليوم 
ومعاناة  بوؤ�س  يف  اجلزائري  ال�شعب  عا�شها 
وحتتفل  الأمم  �شّجل  ميثل  التاريخ  لأن  وهذا 
 1991 فيفري   18 منذ  اليوم  بهذا  اجلزائر 
مببادرة من تن�شيقّية اأبناء ال�شهداء تكرميا ملا 

الذكرى  مغزى  نن�شى  ل  حتى  ال�شهداء  قّدمه 
وا�شت�شهاد مليون ون�شف املليون من ال�شهداء 
مقاومة  اأّمة  فاجلزائر  اجلزائر.   لتحرير 
لالحتالل منذ فجر التاريخ خا�شة ال�شتعمار 
قدمت  حيث  ال�رض�س  ال�شتيطاين  الفرن�شي 
اجلزائر قوافل من ال�شهداء عرب م�شية التحرر 
منذ  ال�شعبية  املقاومات  رجال  قادها  التي 
النتفا�شات  بكل  مرورا   1830 �شنة  الحتالل 
عبد  الأمي  قادها  التي  امللحمية  والثورات 
وغيهم  بوعمامة  وال�شيخ  واملقراين  القادر 
الّت�شحيات  وكانت  الربرة،  اجلزائر  اأبناء  من 
الفاحت  يف  املباركة  الثورة  تفجي  مع  ج�شاما 
من نوفمرب 1954حيث التف ال�شعب مع جي�س 
التحرير الوطني فكانت تلك املقاومة والثورة 
حمطات للت�شحية بالنف�س من اأجل اأن تعي�س 
اجلزائر حرة م�شتقلّة، وبف�شل كّل هذا وذاك 
من  اخلام�س  يف  ا�شتقاللها  اجلزائر  �شّجلت 

جويلية �شنة 1962.

ماذا تعرف عن ال�ّصهيد؟

اأو  ُقِتل  من  هو  معروف  هو  كما  ال�شهيد 
ا�شت�شِهد يف �شبيل اهلل بِنّية اجلهاد لتكون كلمة 
اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا هي ال�شفلى، 
ولأ�شباب ت�شميته عوامل عديدة فاهلل عّز وجّل 
واإخال�شه  نيته  بح�شن  له  ي�شهدون  ومالئكته 
باجلنة،  له  اهلل  وي�شهد  اخلامتة،  وبح�شن 

وم�شهود له كذلك بالأمان من النار. 
ولل�شهيد خ�شائ�س ومميزات متيزه عن غيه 

من �شائر الب�رض:
1- اأّنه حّي يُرزق يف اجلنة ... م�شداقا لقوله 
 ِ �َشَبَّ الَِّذيَن ُقِتلُوا يِف �َشِبيِل اهلَلّ عّز وجّل: َوَل حَترْ
َزُقوَن.. �شورة اآل  يَاءٌ ِعنَد َرِبِّهمرْ يُررْ َواًتا بَلرْ اأَحرْ اأَمرْ

عمران: 169.
كّل  ورائي  قذفُت  املغامرة  على  اأقدمُت  اإذا 
له  كنت  حتّد  اأمام  عت  ُو�شِ واإذا  املخاوف، 

ابن  الوطن  �شهيد  فاأنا  اإذن  واأهال،  مر�شادا 
العزمية  ح�شان  امتطيت  فار�س  اجلزائر. 
الغ�شب  اإ�شطبل  من  اأخرجته  بعدما  والإرادة، 
كان  غا�شم  م�شتعمر  �شّد  لأثور  خب  وال�شّ
لأر�شي مغت�شبا، ول جمال لل�شوؤال هنا اأي�شا، 
لوطني  حّبي  اجلزائر.  ابن  الوطن  �شهيد  فاأنا 
�شّد  اأقف  جعلني  بجزائريتي  وافتخاري 
و�شالحي  كاجلبل،  �شهما  الفرن�شي  املحتل 
اأودى  ور�ّشا�س  بندقية  وم�شّد�س،  �شيف 
امل�شتعمر طريحا م�شتغيثا كيف ل واأنا �شهيد 

الوطن ابن اجلزائر.
�شيء مهما  كل  الوطنية عن  تنت�رض  فعندما 
كانت قيمته، وعندما يو�شع كّل �شيء جانبا 
كان  مهما  والوطن  للحق  النت�شار  اأجل  من 
البطولية  املواقف  وتكون  باه�شا،  الّثمن 
اأيادم�شتعمرة  تُدّن�شها  اأن  من  بكثي  اأكرب 
عن  فعال  هنا  فاحلديث  الهام�س،  على 
ي�شطفيه   -2 اجلزائر.  ابن  الوطن  �شهيد 
اهلل ويتخذه عن �شائر الب�رض، فاهلل عّز وجّل 
َويَتَِّخَذ ِمنُكمرْ  اآَمنُوا  الَِّذيَن   ُ لََم اهلَلّ َوِليَعرْ يقول:  
اآل  �شورة  نَي  امِلِ الَظّ يُِحُبّ  َل   ُ َواهلَلّ �ُشَهَداَء 
عمران: 140. 3- ير�شى اهلل عنه وير�شى عن 
اهلل. 4- تُِظلّه املالئكة، قال ر�شول اهلل �شلى 
اهلل عليه و�شلّم جلابر عن اأحد ال�شهداء: ما 
ياأتي   -5 يُرفع.  حتى  تُِظلّه  املالئكة  تزال 
م�شك  ريح  وريحه  دم  لون  لونه  القيامة  يوم 
�شبيل  اأحد يف  يكلم  بيده ل  نف�شي  والذي   "
اإل جاء يوم القيامة لونه لون دم وريحه  اهلل 

ريح م�شك ".
اهلل  يقول   .. لهم  وي�شحك  اهلل  يُِحبُّهم   -6
تعاىل: اإن اهلل يُحّب الذين يقاتلون يف �شبيله 
ف:  �شفا كاأنهم بنيان مر�شو�س .. �شورةال�شّ
04. ولل�ّشهيد كذلك عند اهلل عّز وجل خ�شال 
اأول قطرة دم ليى مقعده من  له من  يغفر 
اجلّنة، ويُحلّى حلة الإميان، ويُزَوّج من احلور 
ليُو�شع  القرب،  عذاب  من  يُجار  كما  العني، 

على راأ�شه تاج الوقار. 

على قدر اأهل العزم تاأتي العزائم

َرِحُم اجلزائر َولٌَّد لالأبطال دوما؛ م�شطفى 
بن بولعيد، ديدو�س مراد، حممد العربي بن 
عميو�س  العقيد  يو�شف،  زيغود  مهيدى، 
بوعلي....  بن  ح�شيبة  البطلة  حمودة،  اآيت 
ممن  ون�شاء  رجالً  ال�شهداء  من  والكثي 
يف  اأ�شماءهم  ذهب  من  بحروف  نحتوا 
ما  اأّدوا  قد  اجلزائري،  الّتاريخ  �شّجالت 
انتزاع  يف  ال�شعب،  حلم  وحّققوا  عليهم، 
احلرية، وا�شرتجاع ال�شيادة الوطنية، واإعادة 
الإح�شا�س باحلياة، بعد اأن ُغِيّبت عنه اأمًدا 
طويال، فما ع�شانا اأن نفعل، ونحن اليوم يف 
اأرواحهـم  ونح�شب  بيننا  وكاأّنهم  رحابهم، 
ـر اأجواءنـا يف هـذه اللحـظـات التاريخية  تُعِطّ
والوفاء  العهد  تلزمنا جتديد  والتي  املميزة 
لهم، واأن نكون يف م�شتوى تلك الت�شحيات، 
ونكران  اجلهد،  من  املزيد  وبذل  بالعمل 
الذات، واأن تكون ذكراهم مالزمة لنا يف كل 
ما نقوم به من عمل، وبذلك نكون قد برهنا 

على اأّننا خي خلف خلي �شلف.
حلم  بواقعّية  لم�س  بعدما  ال�ّشهيد  غادر 
احلرّية، رحل من كان يعترب الأر�س والوطن 
اأغلى من نف�شه واأهله، اأِفل البطل يف هدوء، 
لتُذرف مع كّل منا�شبة وطنّية دموع الّرجال 
والّن�شاء وال�ّشيب وال�ّشباب يا جزائر، ول�شان 
احلال اليوم يقول انطلقوا من جديد ولتكن 
الب�شائر  بيننا  فتعّم  حديد  من  �رضباتكم 
ويرفع ال�ّشهيد �شيفه من جديد بعدما �رضخ 
بالأم�س القريب كبار امل�شتعمرين يف العامل 
اجلبال  قمم  فوق  وافتخار  ب�شموخ  واقفا 
في�رضخ ون�رضخ جميعا بعّزة، وكرامة و�شوت 
واحد .. “عذرا فرن�شا .. لزلنا اأحياء عند 

اهلل نُرزق..! ”   

ُعذرًا فرن�سا .. ل زلنا اأحياًء عند اهلل ُنرزق..! 

اً  ال�صهيد اجلزائري و�صيرْ
خلف جمد املواقف البطولّية 

الذي ال يزول �صّطر ملحمة 
تاريخّية عن جدارة 

وا�صتحقاق على اأر�ض طّيبة، 
طاهرة وزكّية ارتوت 

بدمائه، هبط ك�ّصالل جارف 
من اأعلى قمم الون�صري�ض 

واالأورا�ض ُيدّمر احلجر 
وال�ّصجر

بقلم: اأ. اإ�صماعيل مغزي
)اأ�صتاذ الّتعليم االبتدائي(

اليوم الوطني لل�ّصهيد امل�صادف للّثامن ع�صر من فيفري

االنتخاباُت الفل�صطينيُة 

فيه  ومينحون  الأمان،  حالة  يف  ويبقونها   
الع�شكريني  ويعطون  الر�شمية،  الإجازات 
ويعود  الزيارة،  واأذونات  اخلروج  موافقات 
واأ�رضهم،  بيوتهم  اإىل  جنودهم  من  الكثي 
وتخف حالة الطوارئ يف اجلي�س، وترتاجع 
درجة اجلاهزية وال�شتعداد يف الكيان. يف 
الإ�رضائيليون  يتخفف  النتخابات  مو�شم 
مب�شاريعهم،  وين�شغلون  حذرهم،  من 
ويلتفتون اإىل براجمهم، وينفذون خططهم، 
الداخلية  امل�شتويات  على  وين�شطون 
وي�شتقبلون  بالداً  فيزورون  واخلارجية، 
وي�شاركون  دوليني،  وم�شوؤولني  اأجانب  قادًة 
يف فعالياٍت وينظمون اإىل برامج ومعار�س، 
عنهم،  الفل�شطينيني  ان�شغال  وي�شتغلون 
ويبنون  اأرا�شيهم،  من  املزيد  في�شادرون 
ويو�شعون  فوقها،  جديدًة  م�شتوطناٍت 
عمليات  اإىل  ويلتفتون  منها،  القدمي 
املعلومات  وجمع  واملداهمة،  العتقال 
الدعائية  الأن�شطة  ور�شد  واملراقبة، 

ومتابعة الربامج النتخابية.
ع�شكريٍة  مبناوراٍت  يقومون  وخاللها 
وينقلون  عاليٍة،  قتاليٍة  وتدريباٍت  خمتلفٍة، 
غي  منه،  ووحداٍت  جي�شهم  من  قطاعاٍت 
خائفني من مفاجئاٍت ت�شدمهم، اأو عملياٍت 
توجعهم، اأو مقاومٍة تلتف عليهم وت�رضبهم 
خلف خطوط النار، اأو تباغتهم من حيث ل 
الذي  واليقظة  احلذر  حال  وهو  يتوقعون، 
العادية  الظروف  يف  دائماً  عليه  يكونون 
النتخابات، وهو حاٍل مريٌح  ت�شبه  التي ل 
لهم مل يكن مثله اأو ما ي�شبهه يف ظل وباء 
انت�شار  رغم  خالله،  بقوا  حيث  كورونا، 
وجلني،  حذرين  املر�س  وا�شتفحال  الوباء 
وجي�شهم  قرارهم حا�رٌض  يقظني،  منتبهني 

وخططهم  ما�شية،  وبراجمهم  م�شتعٌد، 
فاعلة، واأيديهم على الزناد جاهزة.

تخفت  الفل�شطينية  النتخابات  مو�شم  يف 
عمليات  وترتاجع  البنادق،  اأ�شوات 
التعبئة  اأعمال  وتتوقف  املقاومة، 
وين�شغل  والتدريب،  والإعداد  والتحري�س 
الوطنية،  بانتخاباتهم  عنها  الفل�شطينيون 
ومقاومته،  العدو  م�شاك�شة  عن  ويلتفتون 
وا�شتباكهم  البع�س  بع�شهم  م�شاك�شة  اإىل 
حمالتهم  خالل  ويتبادلون  النتخابي، 
يريد  كٌل  والأباطيل،  التهامات  النتخابية 
ويظهر  غيه،  ويطم�س  نف�شه  يربز  اأن 
ويطهر  مناف�شيه،  ويك�شف عيوب  حما�شنه 
الأمر  وهو  غيه،  �شوره  وي�شوه  �شفه 
وي�شعدهم،  لالإ�رضائيليني  يروق  الذي 
اأبلغ من اأن يجرح  ويخدمهم وينفعهم، فال 
بع�شهم،  ويذموا  اأنف�شهم،  الفل�شطينيون 
النتخابات  مو�شم  بينهم.  فيما  وي�شتبكوا 
جلمع  الإ�رضائيلي  للعدو  كبية  فر�شة 
املعلومات ومعرفة ال�شخ�شيات، واكت�شاف 
والطالع  البيانات،  وحتليل  الأ�رضار 
الأحزاب،  وخفايا  التنظيمات  خبايا  على 
البيانات،  وحتديث  الأوزان  وحتديد 
النتماءات،  من  والتاأكد  الولءات  ومعرفة 
والتوجيه،  للتدخل  ال�شانحة  فر�شته  وهي 
والتخريب والت�شويه، والخرتاق والتج�ش�س، 
ورمبا امل�شاهمة يف ت�شكيل القوائم وت�شمية 
الربامج، فالقوى الفل�شطينية تتناف�س على 
ولي�س  املوؤيدين،  و�شمان  الأ�شوات  ك�شب 
التدخل  من  الإ�رضائيلي  العدو  على  اأ�شهل 
خمتلف  عرب  احلرجة،  املرحلة  هذه  يف 
والعربية،  الفل�شطينية  واآلياته،  اأدواته 
وم�شتغاًل  وعمالئه،  نفوذه  من  م�شتفيداً 

النتخابات  من  له  اأن  اإذ  واأمواله،  قدراته 
للفل�شطينيني منها غايٌة  غاية وهدف، كما 
وهدٌف. فرتة النتخابات الفل�شطينية طويلة 
وغي ق�شية، فهي متتد من منت�شف �شهر 
اأ�شدر  الذي  املا�شي،  ثاين  يناير/كانون 
عبا�س  حممود  الفل�شطيني  الرئي�س  فيه 
لالنتخابات  املنظمة  الثالثة،  مرا�شيمه 
الوطني،  واملجل�س  والرئا�شية  الت�رضيعية 
ولن تنتهي يوم احلادي والثالثني من �شهر 
املرحلة  �شتمتد  بل  القادم،  اأغ�شط�س/اآب 
اإىل اأ�شهر طويلة اأخرى قادمة، ين�شغل فيها 
الفل�شطينيون يف ت�شكيل حكومتهم، وتفعيل 
يف  والربملانية  الت�رضيعية  موؤ�ش�شاتهم 
لالإ�رضائيليني  يتيح  مبا  الوطني،  املجل�س 
وتنفيذ  م�شاريعهم  لتمرير  اأكرب  فر�شًة 
اأن  اإىل  اطمئنانهم  ظل  يف  خمططاتهم، 
والعمليات  جامدة،  الفل�شطينية  املقاومة 
الع�شكرية معطلة، ولعلهم ي�شتفيدون كثياً 
املختلفة،  الفل�شطينية  القوى  تخوف  من 
من  ع�شكريٍة  عملياٍت  باأي  القيام  من 
يف  الت�شبب  اأو  النتخابات،  تعطيل  �شاأنها 
العذر  اأو  ال�شبب  وهو  اإلغائها،  اأو  تاأجيلها 
والأ�شلحة  �شامتة  البنادق  يبقى  الذي 
امُلرة  احلقيقة  هذه  راب�شة.  ثكناتها  يف 
نعي�شه  الذي  البائ�س  والواقع  نراها،  التي 
التي  الفل�شطينية،  النتخابات  ب�شبب 
تعرقل املقاومة فعاًل وتعطلها، وتف�شدها 
اأولوية،  جتعلها  ول  وتوؤخرها  بها،  وت�رض 
لالنتخابات  الراف�شني  وجاهة  على  توؤكد 
الداعني  راأي  و�شواب  الحتالل،  ظل  يف 
اإذ  النتخابات،  على  املقاومة  اأولوية  اإىل 
الأمم،  وتاريخ  ال�شعوب  �شي  يف  يوجد  ل 
�شعٌب اأجرى انتخاباٍت بينما بالده حمتلة، 

وحقوقه مغت�شبة، و�شيادته منتهكة، واأبناوؤه 
الذي  الوقت  يف  واملعتقالت،  ال�شجون  يف 
وال�شديق،  العدو  حل�شار  فيه  يتعر�س 
وتخلي  الرعاة،  و�شغوط  الكبار  وعقوبات 
والوا  الذين  الأ�شقاء،  وابتعاد  الإخوان 
العدو وعادوهم، واعرتفوا به وتنكروا لهم، 

وطبعوا معه وقاطعوهم.
الفل�شطينية  املقاومة  قوى  باإمكان  كان 
وقطاع  والقد�س  الغربية  ال�شفة  يف  كلها، 
غزة، اأن حتافظ على جهوزيتها، واأن تبقى 
على يقظتها، فال جتمد براجمها، ول تعطل 
خططها، ول تتوقف عن التدريب والتاأهيل، 
والتجهيز والإعداد، والغارة واملناورة، ول 
باله، ول تخفف  تريح عدوها، ول تطمئن 
توا�شل  بل  وموؤ�ش�شاته،  الأعباء عن جي�شه 
امليدان،  ويف  الأر�س  على  املقاوم  عملها 
ويف  اجلبهات،  وعلى  الأنفاق  وداخل 
املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية، وعلى جبهات 
النت و�شاحات ال�شايرب، فال ي�شتفيد العدو 
من هذه املرحلة، ول ينتفع جي�شه منها، بل 
ويتعب جي�شه  ويتبدد جهده،  ذهنه  يت�شتت 
وتتعطل  براجمه  وتتوقف  جنده،  ويقلق 
خططه. ل�شت �شد النتخابات الفل�شطينية 
ظل  يف  جدواها  بعدم  اأوؤمن  كنت  واإن 
الحتالل، بل مع عقدها بنزاهٍة واإجرائها 
اأن  اأخ�شى  ولكنني  وطنيٍة،  قاعدٍة  على 
نن�شغل بها عن الواجب، واأن نتلهى ب�رضابها 
عن الواقع، واأن نفرح بالبدلة وربطة العنق 
ونتوقف  القتال،  وزي  احلرب  بزة  ونن�شى 
عن قرقعة ال�شالح ونكتفي بعايل ال�رضاخ، 
ونخ�رض  اأ�شواتنا،  وتبح  �شالحنا  فيف�شد 
يفرح  ويومئٍذ  م�شتقبلنا،  ونفقد  اأر�شنا 

العدو ونحزن، ويبتهج ونخزى. 

�سمُت البنادِق وبحُة احلناجِر

لي�ض اأف�صل من مو�صم 
االنتخابات الفل�صطينية 

يتمناه االإ�صرائيليون 
دائمًا ويفرحون به، فهو 

بالن�صبة لهم مو�صم الراحة 
واال�صتجمام، والهدوء 

واال�صتقرار، والطماأنينة 
وراحة البال، فيه ي�صعون 

اأ�صلحتهم، وينظفون بنادقهم، 
ويتفقدون اآلياتهم، ويجرون 

�صيانًة لها، ويخرجون 
ذخائرها.

بقلم د. م�صطفى يو�صف اللداوي



اجلزائري  الدويل  الالعب  متّكن 
ريالة  فريقه  قيادة  من  ماندي  عي�سى 
على  �سعب  فوز  حتقيق  اإىل  بيتي�س 
ح�ساب ال�سيف خيتايف حل�ساب اللقاء 
للدوري   24 اجلولة  من  االفتتاحي 
بهدف  اللقاء  انتهى  اأين  اال�سباين، 
دقائق  �سبع  قبل  توقيعه  جاء  رد  دون 
الالعب  بف�سل  املواجهة  نهاية  على 
االحتفاظ  يف  جتح  الذي  اإكل�سيا�س 
االعتقاد  اأن  وقت  الثالث يف  بالنقاط 
كان �سائدا بتوجه املباراة نحو التعادل 
ال�سلبي، ويوا�سل النادي االأندل�سي يف 
واالقرتاب  الرتتيب  بجدول  االرتقاء 
من املراكز املوؤهلة اإىل دوري اأبطال 
يحتل  اأين  احلايل،  املو�سم  اإفريقيا 
املركز ال�ساد�س وعلى بعد ت�سع نقاط 

عن اجلار اإ�سبيلية رابع الرتتيب.
للخ�رض  املحوري  املدافع  و�سارك 
اأ�سا�سيا اأين لعب الت�سعني دقيقة كاملة 

جمددا  يوؤكد  جعله  كبريا  اأداء  وقدم 
االأندل�سي،  ناديه  ت�سكيلة  يف  اأهميته 
ح�سابات  يف  اأ�سا�سية  كركيزة  وقيمته 
التاألق  ماندي  ووا�سل  الفني،  الطاقم 
خطف  بعدما  بيتي�س  ريال  رفقة 
التي  الدفاعية  بال�سالبة  النظار 
اأبانها يف اخلط اخللفي، ومنحه موقع 
"هو�سكورد" لالإح�سائيات واأرقام كرة 

القدم تنقيطا بعالمة 7.4. 
عي�شة ق.   
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ويف هذا ال�سدد، تدّرب الوفاق بجدية 
اأين  املنق�سي،  االأ�سبوع  مدار  على 
اأجل  من  تامة  الفر�سة  اأمامه  كانت 
القارية،  املناف�سة  ملقابلة  التح�سري 
املباراة  على  الرتكيز  اإىل  منه  �سعيا 
الزائر  اأمام  جديد  بانت�سار  واخلروج 
به  عادوا  الذي  الفوز  وتاأكيد  الغاين 
مهمة  يف  اأ�سبوع،  قبل  معقله  من 
الالعب  زمالء  اأمام  �سهلة  تكون  لن 
بالتعامل  املطالبني  قندو�سي  اأحمد 
�سوف  الذي  املناف�س  اأمام  بحذر 

يلعب دون عقدة وهو الذي لن يخ�رض 
�سيئا خا�سة بعد هزميته على ملعبه، 
وبالتايل �ستكون ت�سكيلة الوفاق ملزمة 
والتعامل معها  بحذر،  املقابلة  باأخذ 
املناف�س  ال�ست�سغار  تفاديا  بجدية 
اإذا  خا�سة  ب�سهولة،  اطوارها  واأخذ 
علمنا اأن العبي ا�سانتي �سوف يعملون 
اأجل  الوفاق مبلعبه، من  على مباغتة 
يف  للعودة  حظوظهم  جميع  لعب 
مفاجاأة  حتقيق  اإىل  وال�سعي  النتيجة 
غياب  يتوا�سل  و�سوف  متوّقعة،  غري 
املدافع �سيد اأحمد بكاك�سي الذي مل 
منها،  يعاين  التي  االإ�سابة  من  يتعاف 

اأكرم  القائد  م�ساركة  تتاأكد  مل  بينما 
التدريبات  اإىل  عودته  رغم  جحنيط 
بعد  البدنية،  جاهزيته  ح�سب  وذلك 

ال�سفاء من االإ�سابة.

الوايل يدعم الإدارة مبلياري 
�شنتيم وتاأهيل لوموتي 

بالطريق ال�شحيح

نادي  اإدارة  تنف�ست  ذلك،  جانب  اإىل 
لت  حت�سّ بعدما  ال�سعداء،  ال�سطايفي 
قيمتها  الوالية  من  اإعانة  على  اأم�س 
الوايل  تنقل  بعدما  �سنتيم،  ملياري 

كان  اأ�سني  امللعب  اإىل  اأم�س  �سباح 
تدريبية  ح�سة  اآخر  الالعبون  يجري 
يحمل  الذي  ال�سك  وقدم  اللقاء  قبل 
على  امل�سوؤولني  اإىل  االإعانة  قيمة 
الديون  اأزمة  الحتواء  حت�سبا  النادي، 
النادي والتي حرمته  التي يعاين منها 
لوموتي  الغاين  العبه  تاأهيل  من 
املريكاتو  خالل  ا�ستقدامه  مت  الذي 
االأموال  �ستكون  حيث  اال�ستثنائي، 
اأموال  من  جزء  ت�سوية  اإىل  موجهة 
ف�سلت  الذين  الدائنني  الالعبني 
ت�سوية املنازعات ل�ساحلهم يف  جلنة 

الق�سية.

فهد  العام  املدير  ك�سف  باملقابل، 
حلفاية اأنه �سوف يجري عقد اجتماع 
اإلزام  اأجل  االإدارة من  اأع�ساء مدل�س 
م�ساهمة  منح  على  االأع�ساء  جميع 
اأجل  من  ع�سو  لكل  �سنتيم  مليار 

اأزمة  من  للخروج  الوفاق  م�ساعدة 
الديون وامل�ستحقات املالية لالعبني 
ذلك  يحدث  مل  حال  ويف  احلاليني، 
�سوف يتم ا�ستبدال االأع�ساء الذين ال 

يلتزمون بذلك باآخرين.

ي�شرب نادي وفاق �شطيف موعدا مع �شيفه اأ�شانتي كوتوكو الغاين حت�شبا ملباراة اإياب الدور ال�شاد�س 
ع�شر مكرر ملناف�س كاأ�س الكاف التي يحت�شنها ملعب الثامن ماي 1945، ويدخل لعبو ت�شكيلة 

"الن�شر الأ�شود" اللقاء بقدم يف دور املجموعات بعدما متّكنوا من العودة من العا�شمة اأكرا بفوز ثمني 
بهدفني لواحد، وهو الأمر الذي يجعلهم يلعبون باأريحية ويف اأف�شل حت�شري نف�شي حت�شبا لبلوغ 

دور جمموعات املناف�شة القارية

اإياب الدور ال�شاد�س ع�شر مكرر لكاأ�س الكاف

الكوكي مدرب وفاق �شطيف

لقاء اأ�ضانتي كوتوكو مفّخخ وعلينا احلذر لتفادي املفاجاأة

احتاد العا�شمة يعود اإىل النفق املظلم

فروجيه يف عني الإع�ضار 
ويتلّقى انتقادات لذعة

نبيل  �سطيف  وفاق  مدرب  حّذر 
الكوكي من الوقوف يف فخ اأ�سانتي 
التي  املقابلة  خالل  كوتوكو 
اليوم  اأم�سية  الفريقان  يخو�سها 
جمموعات  قبل  ما  الدور  حل�ساب 
كاأ�س الكاف، اأين اأو�سح اأن العبيه 

وم�سريية  �سعبة  مباراة  يخو�سون 
املجموعات  دور  اإىل  للتاأهل 
ال�سغط  حتت  لتواجده  بالنظر 
ح�ساب  على  للتاأهل  وتر�سيحه 
الذي  الفوز  عقب  الغاين  املناف�س 
يف  �سدد  اأين  اأكرا،  من  به  عادوا 

اأم�س  اأول  عقدها  �سحافية  ندوة 
احلذر  بتوخي  ملزمني  اأ�سباله  اأن 
من  اأكرب  اهمية  املقابلة  ومنح 
الذهاب تفاديا ملفاجاآت غري �سارة 
املدرب  وا�ستطرد  املناف�س،  من 
جاهزون  العبيه  اأن  التون�سي 

لكن  مهمتهم  ت�سهيل  بعد  للمباراة، 
بل  ح�سبه،  التاأهل  يعني  ال  ذلك 
ت�ساهل  دون  اللعب  العبيه  األزم 
والعمل على الفوز مبلعبهم والتاأهل 
دور  اإىل  وا�ستحقاق  جدارة  عن 

املجموعات.

ال�سقوط  يف  العا�سمة  احتاد  نادي  يوا�سل 
احلر من خالل ت�سجيل الهزمية الثانية على 
اأمام جمعية  القواعد  التوايل عقب خ�سارة 
اأمام  املرة  هذه  الدور  جاء  مليلة  عني 
النادي  ف�سل  اأين  ب�سكرة،  احتاد  امل�سيف 
االنت�سارات  �سل�سلة  موا�سلة  يف  العا�سمي 
قبل  خم�سة  عند  توقفت  التي  املتتالية 
جمددا  املظلم  النفق  اإىل  الفريق  يعود  اأن 
والذي عانى منه االأمرين يف بداية املو�سم 
الكروي احلايل، هذا االأمر الذي جعل الثقة 
تنعدم بني االأن�سار والنادي يف ظل وقوفهم 
يف  الت�سكيلة  ت�سجله  الذي  ال�سعف  على 

مواجهة اأندية ت�سقط اأمامها ب�سذاجة.

تيريي  املدرب  اإىل  االتهامات  وحتّولت 
فروجيه الذي توّجهت نحوه �سهام االنتقاد 
التعرثات  م�سوؤولية  حتميله  خلفية  على 
�سوى  يحقق  مل  والفريق  موؤخرا  امل�سجلة 
مباريات  ثالث  اآخر  يف  واحدة  نقطة 
ي�رض  حيث  بلعبا�س،  احتاد  اأمام  بالتعادل 
التقني الفرن�سي على اللعب بخطة دفاعية 
وعدم املجازفة يف الهجوم حتى يف تواجد 
على  يالم  كما  عدديا،  منقو�س  املناف�س 
جناعة  وعدم  التغيريات  اإجراء  يف  التاأخري 
اخلطة التكتيكية التي يلعب بها، خا�سة اإذا 
علمنا اأنه اأقحم ثنائي الو�سط اأ�سامة �سيتة 
كان  الفريق  اأن  وقت  يف  خليفة  بن  وكرمي 

يجد  مل  الذي  االأمر  وهو  بب�سكرة،  منهزما 
نفعا، يف وقت اأن ت�سكيلة اأبناء "�سو�سطارة" 
كانت بحاجة اإىل تدعيم يف اخلط االأمامي، 
يف ظل عدم النجاعة للثنائي حميو�س وبن 
الفريق وال  اأ�سبحا ثقال على  اللذان  �ساعة 
يقّدمان دورهما رغم اأنهما يلعبان اأ�سا�سيني 
من  التمكن  دون  االأخرية  اللقاءات  يف 

الو�سول اإىل ال�سباك والت�سجيل.
عي�شة ق.

 وفد الرتجي التون�شي يلتحق اليوم باأر�س
 الوطن عرب طائرة خا�شة

 بوردمي يندمج يف التدريبات
 اجلماعية ويريح عمراين

للفريق  الطبي  الطاقم  من  االأخ�رض  ال�سوء  بوردمي  الرحمان  عبد  الالعب  تلّقى 
من اجل االندماج يف التدريبات اجلماعية ب�سورة عادية، وذلك عقب تدربه على 
انفراد عقب تعّر�سه يف وقت �سابق اإىل اإ�سابة اأبعدته طويال عن املناف�سة، حيث 
تواجد يف احل�سة التدريبية مل�ساء البارحة، وميّني الطاقم الفني بقيادة املدرب 
�سمن  يكون  حتى  الت�سكيلة  األعاب  �سانع  بجاهزية  النف�س  عمراين  القادر  عبد 
 5 ملعب  على  غد  بعد  املقررة  التون�سي  الرتجي  مواجهة  بلعب  املعني  التعداد 
الثانية من جور املجموعات، ورغم ان الالعب لن يكون  جويلية حل�ساب اجلولة 
قائمة  اإىل  ا�ستدعائه  يتم  اأن  ي�ستبعد  ال  اأنه  اأ�سا�سيا، غال  البدء  اأجل  من  جاهزا 
اللقاء، اأين �سيكون خيارا اإ�سافيا للطاقم الفني خا�سة بعد ف�سخ العقد مع الالعب 

عبد املوؤمن جابو الذي يلعب يف نف�س من�سبه يف �سناعة اللعب.
ار�س  اإىل  اليوم  التون�سي  الرتجي  نادي  املولودية  مناف�س  يلتحق  اآخر،  �سياق  يف 
اإدارة  اأعلنت  اأين  املواجهة،  اإىل  اال�ستعداد  اأجل  من  خا�سة،  طائرة  عرب  الوطن 
لها جميع  التي خ�سع  الطبية  التحاليل  نتائج  "ال�سويقة" �سلبية  باب  اأبناء  ت�سكيلة 
اأع�ساء الوفد وهو االأمر الذي طماأن املدرب معني ال�سعباين الذي �سوف يتنقل اإىل 
اأر�س الوطن بتعداد مكتمل، ولن يغيب عن حامل لقب الن�سخة ما قبل املا�سية 
من امل�سابقة القارية �سوى املدافع رائد الفادع الذي يعاين من اإ�سابة يغيب على 

اإثرها ثالثة اأ�سابيع عن املناف�سة.
عي�شة ق.

الن�ضر الأ�ضود اأمام باب مفتوح لبلوغ دور املجموعات

ماندي يقود ريال بيتي�س 
اإىل فوز �ضعب بالليغا

تنتظر موافقة ال�شلطات ال�شوداين ورد الكاف

اإدارة �ضباب بلوزداد تقرتح ال�ضودان ل�ضتقبال �ضن داونز
بلوزداد  �سباب  نادي  اإدارة  اأعلنت 
االحتاد  اإىل  اقرتاحا  وّجهت  اأنها 
حتويل  ب�سان  القدم  االإفريقي 
اجلنوب  داونز  �سن  اأمام  مباراتها 
اأجل  من  ال�سودان  اإىل  اإفريقي 
خو�سها يف تاريخ 27 اأو 28 فيفري 
من  الثانية  اجلولة  حل�ساب  القادم 
اإفريقيا،  اأبطال  دوري  جمموعات 
اأم�س  البلوزدادي  النادي  وك�سف 
الر�سمي  من�سور على ح�سابه  عرب 
االجتماعي  التوا�سل  مبوقع 
الهيئة  رد  تنتظر  اأنها  "فاي�سبوك" 
باملوازاة  االإفريقية  الكروية 
ال�سودانية  ال�سلطات  موقف  مع 
اأرا�سيها،  على  اللقاء  با�ستقبال 
نف�سها  ال�سباب  اإدارة  وجدت  اأين 

الكاف  األزمتها  بعدما  ورطة  يف 
ملعب  اإيجاد  اال�رضاع يف  ب�رضورة 

لال�ستقبال عليه مباراة �سن داونز، 
بالدنا  �سلطات  رف�س  اإثر  على 

ب�سبب  اأرا�سينا  على  ا�ست�سافته 
بالد  يف  اإفريقيا  لوباء  االنت�سار 
يجعل  ما  وهو  بافانا"،  "البافانا 
ممثل اجلزائر يف املناف�سة القارية 
ملزما باللعب يف بلد حمايد وحتت 
على  باخل�سارة  التهديد  طائل 
الب�ساط بهدفني دون رد وفق بنود 
اتفاقية الربوتكول ال�سحي لالحتاد 

االإفريقي. 
وانتهت منت�سف اأم�س املهلة التي 
الرئي�س  اإدارة  اإىل  الكاف  منحتها 
اأجل  من  عمارة  الدين  �رضف 
اللقاء  يحت�سن  الذي  البلد  حتديد 
عليه  ت�سفر  �سوف  ما  انتظار  يف 

ال�ساعات املقبلة.
عي�شة ق.

وفاق �شطيف / اأ�شانتي كوتوكو اليوم ابتداء من 18:00

ع.ق.
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�أهمية  ترون  كيف     .
وهر�ن  حترير  ملتقى 
�لتاريخي  �ل�صعيد  على 

و�لعلمي ؟

اللقاء ال�صحفي  يف بداية هذا 
فيه  اأجدد  الذي  املتميز 
وطنية  جريدة  مع  التوا�صل 
حمرتمة اأتابع اإيقاعها النوعي 
ونن�رش فيها عددا من الأفكار 
بال�صكر  اأتقدم  وكاتب  كباحث 
على  وللقائمني  لكم  اجلزيل 
امل�صاحة  هذه  على  اجلريدة 
العالمية الهامة التي تتيح لنا 
تناول مو�صوع الطبعة اجلديدة 
الذي  وهران  حترير  ملتقى 
مر  على  موؤ�ص�صيه  من  كنت 
�صنوات مبعية اأ�صاتذة وباحثني 
ل  املدينة  نخب  من  ورجال 
جميعا  لذكرهم  املجال  ي�صع 
اهلل  لكن من رحل منهم رحمه 
واجلهد  العمل  يف  هو  ومن 
املوعد  ي�رشبون  لالأداء  وفيا 
بعون اهلل يف اأواخر هذا ال�صهر 
طبعة  على  لاللتقاء  الطيب 
الدويل  امللتقى  من  جديدة 
 « بكرا�صك   « �صينعقد  الذي 
يف  للبحث  الوطني  باملركز 
الجتماعية  الأنرثوبولوجيا 
تفاعل  بعد  بوهران  والثقافية 
هام ملديره الدكتور » م�صتاري 
اجلياليل » مع الطرح اجلديد 
للملتقى الذي نظم يف طبعات 
هامة ح�رشها وزراء وباحثون 
اهلل  اأبوعبد   « الدكتور  منهم 
ال�صوؤون  وزير   « اهلل  غالم 
ورئي�س  الأ�صبق  الدينية 
الأعلى  ال�صالمي  املجل�س 
�صوؤالكم  على  واإجابة  حاليا 
الهام فاإن اأهمية امللتقى هذه 
جوانب  عدة  يف  تكمن  ال�صنة 
اأ�صا�صية منها تنظيمه يف اإطار 
املتوا�صل  الوطني  اجلهد 

لتاأ�صيل تاريخ وهران اجلهادي 
النخب  خمتلف  دور  واإبراز 
العلمية واجلهادية التي حررت 
من  عقود  مر  على  وهران 
ياأتي  كما  ال�صباين  الحتالل 
م�صاركة  اإطار  يف  امللتقى 
اخلارج  من  لباحثني  نوعية 
واأ�صاتذة من الداخل من الوزن 
 « الربوفي�صور  منهم  الثقيل 
من  وغريه   « بوزيد  بومدين 
ال�صالعني  الباحثني  الأ�صاتذة 
التدابري  ورغم  املو�صوع  يف 
الوباء  فر�صها  التي  املكيفة 
اإجناح  على  عازمون  اأننا  اإىل 
�صرتافقنا  التي  الطبعة  هذه 
فيها »الو�صط » م�صكورة اأي�صا 
على الدعم الذي نراه اإعالميا 
جلهد متوا�صع لنخبنا يف هذا 

املجال .

حماور  �أهم  هي  ما     .
هذه  طبعته  يف  �مللتقى 

�ل�صنة ؟

 هناك حماور هامة واأ�صا�صية 
منها مو�صمة ب« وهران مدينة 
وهران   « واملعرفة  التعاي�س 
والثاين  الأول  التحرير  وتاريخ 

العلماء  دور  ثم 
يف  والطلبة 
وهران  حترير 
ودعوين يف هذا 
احلوار ال�صحفي 
الهام اأن اأعر�س 
ر  خت�صا با
لية  �صكا ا
واأهم  امللتقى 
التي  حمتوياته 
تناولها  �صيتم 
تاأ�ّص�صت  فقد 
جزائرية  مدن 
بن�صوء  �صيا�صياً 

اأنقا�س  على  اأو  جديدة  دول 
ارتبط  ما  منها  �صابقة  دول 
العلمية  باملعرفة  تاأ�صي�صها 

ورمزية ح�صور بع�س املت�صوفة 
لح بني القبائل  ،والفقهاء يف ال�صّ
والع�صائر ،وتوحيدها ملجابهة 
واإحالل  اخلارجي  اخلطر 
هنا  ومن  والّطماأنينة  الأمان 
تعلّقت الّذاكرة ال�صعبية ببع�س 
ال�صخ�صيات العلمية ،والروحّية 
للمدينة  حرا�صتهم  كانت  التي 
تلك  بني  ومن  تاريخياً  واقعاً 
متّيزت  التي  التاريخية  املدن 

ن�رشت  التي  العلمية  بنخبها 
قيم الت�صامح والتعاي�س وهران 

املهاجرين  ا�صتقبلت  التي 
مرافئها  وكانت  الأندل�صيني 
ف�صاء اقت�صادياً ودينياً وثقافياً 
وا�صتطاعت املدينة اأن تعي�س 
فرتات ا�صتقرار ازدهرت فيها 
كانت  كما  العلمية  احلركة 
كانت  و   ، للعلماء  مق�صداً 
بن  الهواري  ال�صيخ  مدر�صتا 
اعمر واإبراهيم التازي منارتني 
اخلري  وفعل  وال�صالح  للعلم 

قبل الحتالل ال�صباين ثم كان 
التجديد لهذا الإ�صعاع العلمي 

مع فاحت وهران وحمررها من 
بن  حممد  ال�صباين  الحتالل 
اإذ   1792 �صنة  الكبري  عثمان 
تاأ�ص�صت مدار�س كان �صيوخها 
وهران  رباطات  قادة  من 
العلمية  النخب  �صكلتها  التي 
الدينية  العلوم  دار�صي  من 
»املدر�صة  فكانت  والأدبية 
م�صجد  وحلقات  املحمدية« 
كليات  بطيوة  ومدار�س  الباي 
وقد  حقيقية  علمية 
املعرفة  تاريخ  ارتبط 
بخا�صيتني  بوهران 
الت�صامح  اأ�صا�صيتني« 
اإىل  والدعوة  والتعاي�س 
اخلريي   والعمل  املحّبة 
وال�صمة الثانية الرتباط 
والوطن  باملدينة 
ثغراً  وهران  واعتبار 
ولذلك  جهادياً  ورباطاً 
العلمية  النخب  �صاركت 
يف  �صواء  املقاومة  يف 
  )1708( الأول  التحرير 
الثاين  التحرير  اأو 
ح�رشه  الذي   )1792(
�صيوخ وطلبة علم من مدار�س 
وتلم�صان   ، ،مع�صكر  مازونة 

من  ،وغريها  ولها�صة  و   ،
التي  العلمية  احلوا�رش 
العهد  يف  معروفة  كانت 
لهذه  وتبعا  العثماين 
وهي  التاريخية  اخللفية 
اإ�صكالية امللتقى  موثقة يف 
احياء  ظل  يف  اأهمية  تاأتي 
الذكرى والبحث يف خمتلف 

م�صاراتها تاريخيا .

خمرجات  هي  ما     .
طرحها  �ملنتظر  �مللتقى 
للم�ؤ�ص�صات و�ل�صلطات ؟

اأهم ما نت�صتغل عليه حاليا 
للملتقى هو  ونحن نح�رش 
علمي  مب�رشوع  التقدم 
،و�صلطات  للموؤ�ص�صات 
وللوزارات  وهران  ولية 
العتبار  لإعادة  الو�صية 
لذكرى  التاريخي  للمعلم 
وللمعامل  حترير،وهران 
توثيق  التي  اأي�صا  التاريخية 
هذا امل�صار التاريخي ال�صيل 
فرقة  اإطار  يف  نعم  اننا  كما 
اأماكن  م�رشوع  فرقة  تنظيم 
خالل  اجلزائر  يف  الذاكرة 
ثقافة  وفرقة  العثماين  العهد 
الدرا�صات  مبخترب  ،وات�صال 
والإعالمية  الت�صالية 
بناء  على  م�صتغامن  جلامعة 
�رشاكة نوعية يف جمال توثيق 
تاريخ املدينة وهران ،ونف�س 
الغبار عن العديد من املعامل 
للمدينة  والتاريخية  الأثرية 
وحتتاج  من�صية  مازالت  التي 
للم�صوؤولني  حقيقية  لوقفة 
�صواء  حد  على  والباحثني 
العمل  هذا  اأن  اأرى  واأنا 
يكون  اأن  قبل  وطني  واجب 
عمال علميا اأو مهنيا تقوم به 
موؤ�ص�صات  اأو  نخبوية  فواعل 
ر�صمية فالتاريخ ثروة حقيقية 

لالأمم ملن يزنه بعمق.

 ر�ؤية جديدة لإعادة العتبار 
لتاريخ �هران الن�ضايل �العلمي

 من�صق �مللتقى �لعلمي »حترير وهر�ن« �لربوفي�ص�ر �لعربي ب�عمامة لـ                        : 

يف ح��ر �صحفي خ�ص به » �ل��صط �جلز�ئرية  ك�صف �لربوفي�ص�ر "�لعربي ب�عمامة " من�صق �مللتقى �لدويل ح�ل » حترير وهر�ن » 
عن برنامج �ملدخالت �لعلمية و�لن�صاطات �مليد�نية �لتي �صتقام  �حتفاء بالذكرى �لتي ت�ثق مل�صار تاريخي هام يخ�ص تاريخ مدينة 

وهر�ن ودور جي�ص �لطلبة يف حترير �ملدينة و�لن�صال �لريادي ل�صخ�صيات تاريخية فذة يف م��جهة �الحتالل �ال�صباين ل�هر�ن 
على مر عق�د وبروؤية قال �نها عميقة �أ�صار �أ�صتاذ �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�ملهتم بتاريخ وهر�ن �إىل �جلهد �ل�طني �لفعال 

�لذي تق�ده نخب �أكادميية و�إعالمية و�صبانية يف ت�ثيق تاريخ �ملدينة و�إبر�ز �صفحات م�صرقة من تاريخ وهر�ن �جلهادي م�ؤكد� �أن 
هذ� �لطرح ��صرت�تيجي يف مقاربة �لعمل �لتي تنتهج �لي�م عرب �أد�ء ت�صاركي �نخرطت فيه م�ؤ�ص�صات �كادميية منها » �ملركز �ل�طني 

للبحث يف �الأنرثب�ل�جيا �الجتماعية و�لثقافية » كر��صك »

حاوره حممد مرو�ين

.      �مللتقى �صت�صارك فيه �صخ�صيات علمية هامة
.      كتابات تاريخية جديدة �صمن طبعة هذه �ل�صنة
.      جهد �لباحثني نابع من وطنية وح�ص بامل�ص�ؤولية
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الأ�صري املري�ض ح�صني م�صاملة... ال�صوت وال�صورة!
م�شت�شفى  يف  القابع  م�شاملة،  ح�شني  بال�شرطان  املري�ض  الأ�شري  �شور  الإعالم  و�شائل  ن�شرت  الحتالل  �شجون  داخل  عاماً   18 بعد 
�شوروكا ، بعد اأن مت اإخالء �شبيله نتيجة جهود حثيثة بذلت لإنقاذ حياته حيث و�شل اإىل و�شع �شحي خطري جداً، وبعد ان اأدركت 
حكومة الحتالل واأطباوؤها اأن الأ�شري م�شاملة قد مات روحيًا، وما ينب�ض يف ج�شده حتت تاأثري الأجهزة والآلت والأدوية لن يطول 

كثرياً، ف�شوف يعود اإىل ال�شجن الذي ي�شبه القرب ولن ي�شعر باحلرية.

بقلم: عي�شى قراقع

املوت  بني  املعلق  الإفراج  اإنه 
الذي  املاكر  الت�ضليل  وهو  واملوت، 
لكنها  اإن�ضاين  بوجه  يبدو  اأن  يحاول 
انتزعوا  الذين  اجلالدين  اإن�ضانية 
اإن�ضانية الآخرين واأعمارهم باأ�ضاليب 
ح�ضني  الأ�ضري  �ضورة  متوارية. 
ال�ضورة  ال�ضوت،  �ضبقت  م�ضاملة 
متاماً،  خر�ضاء  كالم،  بال  �ضامتة 
برابي�ش  الطبية،  الجهزة  على  مثبتة 
بال  ذابلة  ال�ضورة  والرقبة،  النف  يف 
املر�ش  طحنه  عظمي  هيكل  هواء، 
اجل�ضد  القا�ضية،  ال�ضجن  و�ضنوات 
�ضار  اجل�ضد  اخلبيث،  املر�ش  ذوبه 
و�ضيا�ضة  اجلدران  عامل  يف  القرب  هو 

الإهمال الطبي املتعمدة.
الأ�ضري ح�ضني م�ضاملة لزال يف �رسير 
من  احلرا�ش  ان�ضحاب  رغم  الغياب 
ذاكرته  امل�ضت�ضفى،  يف  غرفته  اأمام 
تخاطب  هلو�ضاته  ومقيدة،  م�ضجونة 
يف  حتلق  روحه  الأ�رسى،  ه  اأ�ضدقاء 

اأقفا�ضهم  يف  املح�ضورين  ف�ضاء 
احلديدية حتت ال�ضياج.

على  ت�ضري  ل  التي  احلرية  هذه  ما 
جنائزية  دائرة  الأمام؟  اإىل  اأقدامها 
والظلمة،  الرب�ش  اإىل  عودة  مغلقة، 
احلرية تاأخذ منه احلياة كلها وتعطيه 

الن�ضيان.
يف  لزيارته  واأ�ضدقاوؤه  اأهله  هرع 
مل  عليه،  يتعرفوا  مل  امل�ضت�ضفى، 
الأ�ضري ح�ضني ينظر  تكتمل فرحتهم، 
بعيون مفتوحة حمراء،  اإىل من حوله 
روايته  ظلت  متاأخراً،  و�ضل  اجلميع 
ي�ضتطيع  اأ�ضالع قلبه، ل  مدفونة بني 
الذين  الأ�رسى  حكاية  ي�رسد  ان  الآن 
احلكاية  هو  ج�ضده  ببطء،  ميوتون 
الكربى  اجلرمية  هو  ج�ضده  كلها، 
من  اللف  بحق  ترتكب  الذي 
اين  ت�ضاألن  امليتتان  عيناه  الأ�رسى، 

تقع احلياة؟
م�ضاملة  ح�ضني  الأ�ضري  �ضور  و�ضلت 
من  خرجت  الدويل،  املجتمع  اإىل 
فلكها  ودار  �ضووؤها  وانت�رس  التابوت 

على الهيئات واملوؤ�ض�ضات احلقوقية، 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  و�ضلت 
جرائم  عن  اتهام  لئحة  ال�ضورة 
ترتكب  الن�ضانية  �ضد  وجرائم  حرب 
و�ضل  الق�ضبان،  خلف  الأ�رسى  بحق 
وب�ضام  اخلطيب  داوود  ال�ضهداء: 
ال�ضايح وفار�ش بارود وكمال ابو وعر 
و�ضعيد الغرابلي وفادي الدربي ونعيم 
وقا�ضم  حمدية  ابو  ومي�رسة  �ضوامرة 
وقائمة  حمدونه،  ويا�رس  عكر  ابو 

ال�ضحايا طويلة وطويلة.
يتمكن  لن  م�ضاملة  ح�ضني  الأ�ضري 
املجل�ش  انتخابات  يف  امل�ضاركة  من 
�ضوته  ي�ضل  لن  القادمة،  الت�رسيعي 
ولي�ش  حر  هو  القرتاع،  �ضندوق  اإىل 
املقد�ش  حقه  قتلوا  ج�ضد  هو  حراً، 
اأج�ضاد  كلها:  احلالة  هو  باملواطنة، 
باب  على  ولكن  وتتناف�ش  تتزاحم 
حق  بال  ميتة  ن�ضف  اج�ضاد  القيامة، 
�ضيا�ضية  حقوق  وبال  امل�ضري  تقرير 

وقومية.
هي  م�ضاملة  ح�ضني  الأ�ضري  �ضورة 

التي  امل�ضقوفة  احلرية  �ضورتنا: 
العي�ش  احلرية،  يخ�ضى  املرء  جتعل 
الدويل  النقد  �ضندوق  اأنابيب  يف 
الق�رسية،  والتغذية  املانحة  والدول 
عن  القرا�ضنة  يفرج  حتى  النتظار 
وجثثه  الفل�ضطيني  ال�ضعب  اأموال 
املحتجزة، الن�ضال حتى ا�ضتديوهات 

النجوم وتفحيط املقاومة.
ابنها  عيني  يف  ح�ضني  اأم  ترى  ماذا 
واآلف  وا�ضعاً  بيا�ضا  احلائرتني؟ ترى 
معتمة  زنازين  ترى  املقيدة،  الأرواح 
يحمل  �ضعباً  ترى  بعيدة،  و�ضم�ضاً 
يتحدى  �ضامداً  كتفيه  على  �ضلبانه 
الفناء والإبادة. الأ�رسى الفل�ضطينيون 
والبرتهايد  العوملة  زمن  يف  حتولوا 
وما  �ضور،  جمرد  اىل  الإ�رسائيلي 
عظمي،  اإطار  يف  �ضوٌر  ال�ضور،  اأكرث 
الإطار،  يتهتك  �ضنة  وراء  و�ضنة 
وت�ضيخ  تدبلج ومتحى  ال�ضورة،  تبهت 
ال�ضورة  الزمن،  مالحمها يف جتاعيد 
للفكر  حاملة  ال�ضورة  �رسخة، 

واحلقيقة.

الأ�ضري  �ضور  اإىل  النا�ش  كل  نظر 
ي�ضدق  مل  م�ضاملة،  ح�ضني  املري�ش 
اأحد اأن هذه ال�ضورة لإن�ضان من حلم 
العني  وذكريات،  ونار  وهواء  وعظم 
الواقع  لغة  هي  ال�ضورة  تخطئ،  ل 
املرير، العني نافذة الروح يف اإطاللها 
ال�ضورة  روح  يطلق  من  العامل،  على 
يكتفي  ل  املرئي؟  اإىل  الالمرئي  من 

بالفرجة والتاأمل الرمزي.
التي  م�ضاملة  ح�ضني  الأ�ضري  �ضور 
انت�رست ودخلت كل بيت هي انعكا�ش 
الأخرى  اخللفية  يف  تقع  كثرية  ل�ضور 
يتعر�ضون  واأ�ضريات  اأ�رسى  املظللة، 
من  كل  واحلرمان،  والقمع  للموت 
كرامته  يدافع عن  و  باملقاومة  يفكر 

م�ضريه  �ضيكون  احلياة  يف  وحقه 
فل�ضفة  هي  امل�ضلولة.  ال�ضورة  كهذه 
نقلنا  اإىل  ت�ضعى  التي  امل�ضتعمرين 
ن�ضبه  ل  اأن  �ضورة،  اإىل  �ضورة  من 
يف  و�ضهرنا  هند�ضتنا  اإعادة  اأنف�ضنا، 
ل  املوت  الحتالل،  منظومة  فرن 
ياأخذ ج�ضد الإن�ضان فقط واإمنا ياأخذ 

املكان الذي عا�ش فيه.
تنطق  م�ضاملة  ح�ضني  الأ�ضري  �ضورة 

مبا قاله ال�ضاعر العربي اأدوني�ش:
بطيئة  احلياة  متقطعاً،  يجيء  املوت 
ل تكاد اأن تتحرك، ول نكاد اأن نح�ش 
فيها  اذا حدقنا  اإل  البطيئة  بحركتها 
طوياًل حيث تقيم يف منزلها الأف�ضل 

والأبهى: ج�ضد الإن�ضان.

الأ�صرية اآية اخلطيب �صحية انتقام خمابراتي 
تقرير- م�شطفى 

�شربي- القد�ض

 34( اخلطيب  اآية  الأ�ضرية  تُعد 
عاماً( من قرية عرعرة يف اأرا�ضي 
خمابرات  لنتقام  منوذجاً  الـ48، 
ب�ضبب  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
ن�ضاطها الإن�ضاين امل�رسوع ح�ضب 
قانون الحتالل. يف ال�ضابع ع�رس 
كانت   ،  2020 عام  فرباير  من 
اآية اخلطيب على  الأ�ضرية ال�ضابة 
موعد مع العتقال الطويل، حيث 
مت نقلها اإىل مركز حتقيق اجللمة، 
�ضجن  اإىل  نقلها  مت  ثم  ومن 

الدامون.

التهمة تقدمي 
م�شاعدات

زوجها علي عقل يقول:« مت اعتقال 
زوجتي يف �ضباط عام 2020، وهي 
وعبدالرحمن،  حممد  لطفلني  اأم 
تقدمي  الوحيدة  تهمتها  وكانت 
لذوي  اجتماعية  م�ضاعدات 
واملر�ضى  اخلا�ضة  الحتياجات 
موثقة  ن�ضاطاتها  وكل  والفقراء، 
مديري  اأن  حتى  القانون،  و�ضمن 
اأ�ضادوا  اإ�رسائيلية  م�ضاف  
امل�ضاعدات  تقدمي  يف  بدورها 
اإطالع  على  هم  وكانوا  للمر�ضى، 
واظهروا  امل�ضاعدات،  بهذه 
ا�ضتعدادهم لل�ضهادة اأمام حمكمة 
�ضحية  فزوجتي  الحتالل، 
مت  الذين  كون  خمابراتي،  انتقام 
فل�ضطينيني  مر�ضى  م�ضاعداتهم 
انقطع  اأن  بعد  وغزة  ال�ضفة  من 
بهم ال�ضبيل، ال ان الحتالل يرى 

هذا الن�ضاط الجتماعي الإن�ضاين 
خمالٌف للقانون«.

جائحة  ظل  »يف  عقل:  وي�ضيف 
حتويلها  الحتالل  رف�ش  كورونا 
نيابة  واأ�رست  املنزيل،  للحب�ش 
مبا�رس  وبتوجيه  الحتالل 
كل  رف�ش  املخابرات  من 
تقبع يف �ضجن  القرتاحات، وهي 
حماكمتها  تاأجيل  ويتم  الدامون، 
بجل�ضات  ي�ضمى  ما  خالل  من 
من  بداأت  التي  ال�ضهود،  �ضماع 
�ضهر متوز املا�ضي، وانقلبت هذه 
الأ�ضرية  زوجتي  ل�ضالح  اجلل�ضات 
�ضهادات  يف  وا�ضح  تناق�ش  بعد 
�رسطة  �ضباط  من  ال�ضهود 

وحمققني وغريهم«.

�شمت جتاه اخلطيب

اخلطيب  كمال  ال�ضيخ  قال  بدوره 
جلنة  يف  احلريات  جلنة  رئي�ش 
الداخل:  يف  العربية  املتابعة 
تزال  ل  خطيب  واآية  كامل  »عاٌم 
اأهلها زوجها وطفليها،  بعيدة عن 
وبعيدة عن ع�رسات الأيتام وذوي 
هي  كانت  اخلا�ضة،  الحتياجات 
يتكفلون  اخلري  لأهل  وا�ضطتهم 
خطيب  واآية  كامل  عاٌم  عالجهم، 
ومعتقالت  زنازين  يف  قابعة 
يتم  ومل  الإ�رسائيلية،  املوؤ�ض�ضة 
املوجهة  الظاملة  التهم  يف  البّت 
الإن�ضان  حقوق  وجمعيات  اإليها، 
مل  الن�ضوية  واجلمعيات  �ضامتة، 
انت�ضاًرا  يتيًما  بياًنا  حتى  ت�ضدر 

لآية ».
الحتالل يتعمد 
تغييب اخلطيب

هنادي  املقد�ضية  املرابطة   
احللواين التي اعتقلت عدة مرات 
جل�ضات  عدة  يف  »�ضاركت  تقول: 
اخلطيب  اآية  الأ�ضرية  حماكمة 
خارج املحكمة يف حيفا، ت�ضامناً 
مع اأ�ضرية جعلت من حياتها ج�رساً 
والحتالل  الآخرين،  مل�ضاعدة 
بيننا  اآية  اأمثال  بوجود  يرغب  ل 
عمل  كل  يحارب  فالحتالل 
الحتالل  لأن  واجتماعي،  اإن�ضاين 
اأنواع  كل  وعدو  الف�ضيلة  عدو 
الجتماعية«.وت�ضيف:  امل�ضاعدة 
»يف القد�ش الحتالل يحارب من 
ويتم  الأق�ضى  امل�ضجد  يف  ي�ضلي 
وال�ضتدعاء،  والإبعاد  العتقال 
ت�ضاعد  فتاة  يعتقل  اأن  فال غرابة 
م�ضايف  يف  واملحتاجني  الفقراء 
عامها  تدخل  وهي  الحتالل، 
تنتظر  موقوفة  الأ�رس  يف  الثاين 

حماكمة ظاملة«.

تغول املخابرات

بدوره قال املحامي خالد زبارقة: 
تهمة  على  اآية اخلطيب  »حماكمة 
جهاز  تغول  اإىل  ت�ضري  اإن�ضانية 
يف  املواطنني  بحق  املخابرات 
الداخل وا�ضتغالل قوانني حماربة 
ملالحقة  والتحري�ش  الإرهاب 
�ضالح  رائد  فال�ضيخ  وغريها،  اآية 
اإىل �ضد  زج يف ال�ضجن، كونه دعا 
الرحال للم�ضجد الأق�ضى والرباط 
فيه واآية اخلطيب زجت يف ال�ضجن 
القانونية  امل�ضاعدات  تقدم  لأنها 
والكثريين  واملر�ضى،  للمحتاجني 
جاءوا  لأنهم  ويبعدون  يعتقلون 

للم�ضجد الأق�ضى لل�ضالة فيه«.

من يذيب الثلج عن اأج�شادهم الطاهرة

لهيب الثالجات واأج�صاد الأ�صرى ال�صهداء..   
ونحن  اللحظات  هذه  يف 
اإىل  الثلج  بقدوم  نحتفل 
جميعها  اأدعوكم  فل�ضطني 
نتذكر  ان  واأ�ضدقائي  اأحبتي 
املحتجزين  ال�ضهداء  ال�رسى 
اأب�ضع  لدى  املوتى  ثالجات  يف 
احتالل عرفه التاريخ ... هناك 
الثالجات  لهيب  يف  ممددين 
واآبائهم  اأمهاتهم  وقلوب 
الثلج   من  اأكرث  تكون  واأبنائهم 
موتاً  عليهم  ميار�ش  ،�ضهداء 

اآخر لأنهم مل ميوتوا حتى الن
املجرم   الحتالل  هذا  يعتقد 
ان احتجاز اجل�ضد �ضوف يدفن 
والرمز  الرادة  ويدمر  البطولة 
تقاريرهم  ح�ضب  وامل�ضرية 
الع�ضكرية والأمنية فاإن ال�ضهداء 
على  الأقدر  هم  الفل�ضطينيني 
اأ�ضماوؤهم  القيامة،  بيوم  التنبوؤ 
اأ�ضماوؤهم  الزلزل،  تبعات  لها 
وحائط  قلب  كل  على  تلمع 
اأ�ضمِاوؤهم  و�ضحابة،  ون�ضيد 
�ضارع  كل  يف  كالأ�ضجار  واقفة 
اأ�ضماوؤهم  ومظاهرة،  وحديقة 
متتالية  و�ضلوات  كثرية  حجارة 
باب  من  اقرتبت  لو  واأغنية. 
الثالجة امللتهبة ل�ضمعت �ضوت 
اأن  لأدركت  حينها  ال�ضهداء، 
اجلرمية  مزدوجة،  اجلرمية 
ممنهجة  اجلرمية  م�ضتمرة، 
املوتى  ثالجات  يف  ومتعمدة 
ترى  ال�ضهداء  يحتجز  حيث 
كالم  وت�ضمع  الدماء  لهيب 
�ضاخة  الثالجات  اجلثث، 
لي�ضت  اجلثث  باردة،  ولي�ضت 
ال�رسايني  نائمة،  ول  جممدة 

القلوب  تتدفق،  الدماء  تنب�ش، 
ت�ضتعل، العيون مفتوحة �ضافية 
اجلثث:  اإحدى  تقول  ترانا، 
جهدي،  احلياة،اأبذل  اأ�ضتطيع 
بالنب�ش  القلب  لأقنع  اأحترك 
الروح  لأقنع  اأتنف�ش  عندي، 
من  و�ضع  ويف  بعدي،  بالعي�ش 
يجدد  اأن  عني  ويبحث  يذكرين 
عمري. *يف لهيب الثالجة قالت 
اجلثة:* اأطلقوا الر�ضا�ش على 
كنت  �ضفر،  م�ضافة  من  راأ�ضي 
مل  الأر�ش  على  ملقى  جريحاً 
يدعون  كما  خطراً  اأ�ضكل  اأكن 
اقرتب  اجلنود،  حياة  على 
على  النار  واأطلق  اأحدهم 
وغرقت  راأ�ضي  فجر  راأ�ضي، 
التي  وعظمي  وحلمي  دمي  يف 
راأيتهم  الر�ضيف،  على  تناثرت 
يرق�ضون  مبوتي  يحتفلون 
اجلندي  اعطوا  ويبتهجون، 
بطل  اإنه  و�ضاماً،  قتلني  الذي 
بارد  بدم  اأعدموين  قومي، 
راأيتهم،  لين  عيني  اأطفاأوا 
بعد  اأ�ضود  كي�ش  يف  حملوين 
موتي،  من  وتاأكدوا  فت�ضوين  اأن 
كانوا مرتعبني ومتوج�ضني اأنهم 
*يف  كقنبلة.  قدري  يحملون 
اجلثة:*  قالت  الثالجة  لهيب 
غرفة  يف  ال�ضجن،  يف  قتلوين 
بامل�ضكوبية، �رسبوين  التحقيق 
كان  وعزلوين،  و�ضبحوين 
حقيقية،  وحو�ضاً  املحققون 
عالج،  اأي  اعطائي  رف�ضوا 
او  املحامي  زيارة  رف�ضوا 
قرار  هناك  الأحمر،  ال�ضليب 
لفظت  اأعرتف،  مل  اإن  بقتلي 

منت�ضف  بعد  الأخرية  اأنفا�ضي 
الليل يف تلك الزنزانة ال�ضيقة، 
جدارها،  على  ا�ضمي  كتبت 
وقبل اأن اأ�ضكت ال�ضكتة الأخرية 
القادمة تطل من  راأيت حريتي 
من  و�رسباً  �ضغري  �ضباك  كوة 
علي  ي�ضلي  الأبي�ش  احلمام 
الثالجة  لهيب  يف  بعيد.  من 
�ضهيد  اأ�ضغر  اأنا  اجلثة:  قالت 
 16 عمري  �ضغري  ولد  اأنا  هنا 
عاماً �ضكان القد�ش، كنت العب 
�ضاحتي،  و�ضوارعها  القد�ش 
حجارة  هي  يدي  يف  احلجارة 
ت�ضديت  ال�ضماوية،  القد�ش 
واملرابطات  املرابطني  مع 
للم�ضتوطنني الغالة واملتطرفني 
الذين اقتحموا م�ضجد الق�ضى 
ال�رسطة  القت  املبارك، 
كنت  علي،  القب�ش  ال�رسائيلية 
ا�ضريا مقيد بني اأيديهم، اقرتب 
واأطلق  امل�ضتوطنني  احد 
راأيت  قلبي،  اخرتقت  ر�ضا�ضة 
اأمامي  ويقفز  ينتف�ش  قلبي 
على الأر�ش، اأعدموين ميدانياً 
�رسطة  وت�ضجيع  غطاء  حتت 
بقتلي  يكتفوا  مل  الحتالل، 
بنعالهم  ب�رسبي  �رسعوا  بل 
دمي  وبواريدهم،  واأدييهم 
راأيت  حمطم،  وج�ضدي  ينزف 
الأخرية  اللحظات  يف  اأمي 
راأيت  وتنادي،  عني  تبحث 
املدر�ضة  �ضف  يف  اأ�ضدقائي 
و�ضالة  تقرع  اأجرا�ضاً  و�ضمعت 

تعلو  فوق ال�ضحاب.
قالت  الثالجة  لهيب  يف 
 29 ق�ضيت  اأ�ضري  اأنا  اجلثة:* 

مري�ضا  كنت  بال�ضجون،  عاماً 
تنه�ش ج�ضدي الأورام اخلبيثة، 
�ضجون  م�ضلحة  تقدم  مل 
العالج يل على مدار  الحتالل 
�ضنوات اعتقايل، كربت الأورام 
كنت  ج�ضمي،  يف  وانت�رست 
رويداً،  رويداً  يوم  كل  اأموت 
ع�ضقالن،  �ضجن  يف  �ضقطت 
زمالئي  �ضوى  اأحد  يودعني  مل 
الأ�رسى، اأخرجوين اإىل الثالجة 
كان  اأمي،  ح�ضن  اإىل  ولي�ش 
ثوب  يرتدي  الذي  الطبيب 
الإهمال  قتلني  يبت�ضم،  اجلالد 
باب  اأحكموا  املتعمد،  الطبي 
اأهرب،  ل  حتى  علي  الثالجة 
اأنا  يدي،  يف  ال�ضال�ضل  لزالت 
اأنا  املوت،  من  خائفا  ل�ضت 
الآخرين  زمالئي  على  خائف 
خا�ضة  املر�ضى  الأ�رسى 
م�ضت�ضفى  يف  املتواجدين 
ي�ضارعون  ال�رسائيلي  الرملة 
املوت كل حلظة، يحتاجون اإىل 
النجدة، يحتاجون اإىل جنمة من 

حرية ولي�ش جنمة من تراب.
قالت  الثالجة  لهيب  *يف 
كبري  ابو  معهد  يف   *: اجلثة 
يجري  حيث  ال�رسائيلي 
حويل  اجتمع  اجلثث  ت�رسيح 
بال�ضكاكني  م�ضلحون  رجال 
�رسقوا  واحلقن،  وال�ضواطري 
اأع�ضاء من ج�ضمي، اأخذوا مني 
القرنية واجللد والقلب والكلية، 
اأفرغوا ج�ضدي وذهبوا، �رست 
القر�ضنة  مار�ضوا  لقد  خفيفاً 
على ج�ضمي، عذبوين األف مرة، 

مزقوين يف الدنيا والآخرة.
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مبنا�شبة اإحياء اليوم الوطني لل�شهيد

امل�شرح الوطني يحتفي بالفنانني ال�شهداء يف اجلزائر
 احت�شنت اأم�س قاعة »م�شطفى كاتب » يف امل�شرح الوطني اجلزائري ندوة علمية  حتت عنوان«الفنانون ال�شهداء .. 

جدلية احلرب والدم« دورة ال�شهيدين اأحمد ر�شا حوحو وحممد بودية ، احتفاال باليوم الوطني لل�شهيد امل�شادف لـ 18 
فيفري من كل عام، والتي عرفت   م�شاركة جمموعة من الباحثني واالأ�شاتذة الذين توقفوا عند مو�شوع االإبداع الفني 

اجلزائري وثورة اأول نوفمرب 1954 .

  حكيم مالك 

ا�شتعرا�س ال�شري الذاتية لهوؤالء 
املبدعني واالأدباء

ولقد بحثت هذه الندوة الأكادميية يف 
اجلزائر  يف  ال�شهداء  الفنانني  ظاهرة 
ال�شري  ا�شتعرا�ض  اأين مت  من خاللها 
والأدباء  املبدعني  له�ؤلء  الذاتية 
امل�رسحية  الفنية  اإ�شهاماتهم  وحتليل 
وال�شعرية وال�رسدية، اإذ ل يخفى على 
الفني  لالإبداع  والدار�شني  الباحثني 
ظاهرة  ح�ش�ر  احلديث،  اجلزائري 
بالث�رة  واللتزام  والن�شال  املقاومة 
�شد ال�شتعمار، فه� فن ن�شايل يكافح 
مثلما  والقلم،  بالإبداع  ال�شتعمار 

يكافحه بالبندقية والر�شا�شة.

الناقد امل�شرحي اأح�شن ثليالين 
ير�شد«االإبداع الفني وخيارات 

التحرر«

اأح�شن  الدكت�ر  الكاتب  واأكد     
ثليالين  يف مداخلته  التي خ�ش�شها 
التحرر«    وخيارات  الفني  »الإبداع  لـ 
اأين قدم مقاربة يف اإ�شهامات الفرقة 
يف  ال�طني  التحرير  جلبهة  الفنية 
م�شريته  فخالل  التحريرية  الث�رة 
الن�شالية حتت ظالل احلركة ال�طنية 
واإىل  املا�شي  القرن  ع�رسينات  منذ 
 1954 ن�فمرب  اأول  ث�رة  اندلع  غاية 
 05 يف  ال�شتقالل  حتقيق  حتى 
الفني  الإبداع  ظل   ،1962 ج�يلية 
بخيارات  وملتزما  وفيا  اجلزائري 
من  التحرر  يف  اجلزائري  املجتمع 
الغا�شم،  الفرن�شي  ال�شتعمار  ربقة 
بل اإن امللفت لالأنظار ه� اأن الفنان 
مب�شاندة  فقط  يكتف  مل  اجلزائري 
باإبداعاته  عليها  والتحري�ض  الث�رة 
والتحم  فيها  انخرط  بل  الثائرة، 
معها و�شار جنديا يكافح ال�شتعمار 
لتتحقق  ب�ش�اء،  �ش�اء  وكلماته  بقلمه 
احلرب  »جدلية  واإنتاجه  �شخ�شيته  يف 
والدم«، وه� ما اأفرز ظاهرة الفنانني 
ال�شهداء الذين جت�شدت فيهم م�شاألة 
التحريرية،  بالث�رة  املطلق  اللتزام 
اإذ اآمن�ا بتحرير ال�طن وانخرط�ا يف 
الفرن�شي  ال�شتعمار  الث�رة، فقاوم�ا 
ا�شت�شهدوا  حتى  ودمهم  بحربهم 
الفنان  اأمثال:  ال�رسف،  ميدان  يف 
ح�ح�،  ر�شا  اأحمد  امل�رسحي 
ال�شاعر  فرع�ن،  م�ل�د  الروائي 
وال�شعراء:  معا�شي،  علي  املغني 
العم�دي،  الأمني  ب��شامة،  الربيع 
العق�ن  الكرمي  عبد  بنا�شي،  احلبيب 
وغريهم  التب�شي...  العربي  والكاتب 
والأدباء  والكتاب  الفنانني  من 

املبدعني اجلزائريني، �شهداء احلرية 
وال�شتقالل.

امل�شرح �شاهم يف اإحياء 
ال�شخ�شية اجلزائرية

اأن  ثليالين   امل�رسحي  الناقد  واأ�شار 
ال�شخ�شية  اإحياء  يف  �شاهم  امل�رسح 
املثقفني  اأن  اإىل  ،م�شريا  اجلزائرية  
ج�شام  ت�شحيات  قدم�ا  اجلزائريني 
الفرن�شي باغتيال  حيث قام الحتالل 
فالثقافة   وعليه  و�شهيد،  فنان   12
الث�رة  اإبان  الأمامية  اجلبهة  كانت يف 
اجلزائرية  الثقافة  اأن  كما  التحريرية 
ال�شعب  اأن  ،م�ؤكدا  ملتزمة  ثقافة  هي 
العامل  �شع�ب  اأكرث  يعد  اجلزائري  

ا�شطهادا وب�ؤ�شا. 

اإ�شهامات الفن اجلزائري يف 
الثورة التحريرية

الندوة  هذه  اأن  ثليالين  واأو�شح   
ح�ل  ت�شاوؤلت  طرحت  الأكادميية  
اإبداع ال�شهادة و�شرية الفنان ال�شهيد؟ 
يف  اجلزائري  الفن  اإ�شهامات  وح�ل 
�شرية  اإبراز  ،مع  التحريرية؟  الث�رة 
واملبدعني  الفنانني  وكفاح  حياة 
خالل  ا�شت�شهدوا  الذين   ، ال�شهداء 
مت   1954،ولهذا  ن�فمرب  اأول  ث�رة 
الت�قف بالبحث والدرا�شة امل��ش�عية 
لإ�شهامات الفن�ن يف الث�رة التحريرية، 
الإبداعات  ظاهرة  حتليل  اإىل  اإ�شافة 

الن�شالية يف الثقافة اجلزائرية.

جميلة م�شطفى الزقاي  تبني 
عالقة عز الدين جموبي 

مبعادلة احلرب والدم«

جميلة  والدكت�رة  الأ�شتاذة  و�شاركت 
امل�رسحي  بالفنان  الزقاي،  م�شطفى 
ومعادلة  عزالدين جم�بي  اجلزائري  
ت�رسيحها  يف  م�ؤكدة  والدم«،  احلرب 
هذا  اختارت   اأنها   « »ال��شط  لي�مية 
الرجل لأنها ترى اأنه  مل ينل حظه نقدا 
زمالئي مل  اأن  من  الرغم  على  وكتابة 
يق�رسوا يف ذلك م�شرية اأنها اعتمدت 
�شنيقي  اأحمد  من  كل  مراجع  على 
كانت  لكنها   ، لدرع  و�رسيف  وكايل   ،
اإ�شارات عابرة ، وعليه نريد لعزالدين 
يف  لنتعمق  كتاب  يف  يفرد  اأن  جم�بي 
اأعماله امل�رسحية : حافلة ت�شري، عامل 
البع��ض، احل�ينتة  وغريه من الأعمال 
التي �شارك فيها ممثال اأو التي �شارك 
لنقد  حاملة  فكلها  خمرجا  فيها 
اجتماعي �شيا�شي ه� املت�شبب الأول 
املفكر  قبل  من  الدم  �رسيبة  دفع  يف 

فاملعادلة  وبالتايل  اجلزائري  والفنان 
معادلتني احلرب والدم ومعادلة التفكري 
والتكفري الذي يتعر�ض له الفنان ويدفع 
�رسيبة حربه دما فرحمة اهلل على هذا 
واملجد  اجلزائر  �شهداء  وكل  ال�شهيد 

واخلل�د ل�شهدائنا الأبرار.   

مقاالت ر�شا حوحو كانت مبثابة  
م�شامري تدق يف ظهر امل�شتعمر

كما اعتربت الزقاي ، اأن هذه املداخلة 
هي ا�شتجابة  لالإ�شكالية التي طرحها 
اأح�شن  الدكت�ر  الأ�شتاذ  واقرتحها 
ن�شكره  الذي  ال�طني  للم�رسح  ثليالين 
املهمة،  الندوة  لهذه  تاأطريه  على 
م��شحة  اأنها حاولت اأن جتد معادلة 
اإليها يف  املهرجان  كنت قد تطرقت 
بالقاهرة  التجريبي  للم�رسح  الدويل 
�شحية  اجلزائريني  الفنانني  اأن  ك�ن 
التكفري و)التفكري والتكفري يف امل�رسح 
اجلزائري ( وراأيت اأن احلرب والدم هي 
تقابل هاته املعادلة التفكري والتكفري 
ما  وهذا  بعد   فيما  لتكفر  فكر  يعني 
اجلزائريني   واملثقفني  لالأدباء  حدث 
الفرتة  منذ  واإمنا  فقط  الي�م  لي�ض 
ر�شا  اأحمد  كان  اإذ  الك�ل�نيالية 
ح�ح� �شهيد الكلمة حيث اأن مقالته 
ظهر  يف  تدق  م�شامري  مبثابة  كانت 
األق�ا عليه  اأن  اإل  امل�شتعمر الفرن�شي 

القب�ض وعذب وغري ذلك  لكن اأعماله  
ك�ميديا  لكنها  الك�ميديا  اآلية  تخري 
 « ق�شته  يف  �ش�اء  وهادفة  حتري�شية 
حمار احلكيم » اأو ن�ض »الزواج«  الذي 

كان مقرئا حقيقية .   

ليلى بن عائ�شة تر�شد م�شار 
الفنان ال�شهيد علي معا�شي

 وو�شفت الدكت�رة والناقدة امل�رسحية  
باملهمة  الندوة  هذه  عائ�شة  بن  ليلى 
ال�طني  بالي�م  حتتفي  لك�نها  للغاية  
الذين  ال�شهداء  وبالفنانني  لل�شهيد 
�شح�ا بفنهم من اأجل اجلزائر م�شيدة 
ثليالين  اأح�شن  بالأ�شتاذ  ذلك  يف 
املبادرة  بهذه  ال�طني  وامل�رسح 
و�شلطت  ق�لها    حد  على  القيمة 
ال�ش�ء   ذات املتحدثة يف مداخلتها  
اجلزائرية  الث�رة  وجه  »الن�شال  على 
اإيقاع  يف  قراءة  قدمت  اأين  اخلفي  
الفنان  م�شار  عرب  والتمرد  الث�رة 
ال�شهيد علي معا�شي الذي ق�شى نحبه 
وه� يدافع عن ال�طن فه� �شاب اأعدم 
نظري  الفرن�شي   ال�شتعمار  قبل  من 
يغني  اأن  ا�شتطاع  ال�شاب  فهذا  فنه 
�شنة   18 يتجاوز  مل  وعمره  للجزائر 
ح�شب  مداخلتها  خالل  من  وحاولت 
اأن   « »ال��شط  لي�مية  به  �رسحت  ما 
ب�جهني   والث�رة   التمرد  عن  تتحدث 

اأي ث�رة على م�شت�ى الإيقاع يف اأحلانه 
وغنائه، مبعنى  اأنه اأحدث ث�رة مبزج 
وكذلك  والع�رسية  ال�هرانية  الأغنية 
م�شرية  امل�رسقية،  ال�رسقية   الأغنية 
يقلب  اأن  ا�شتطاع  معا�شي   اأن  اإىل 
وهاته  الأحلان  راأ�شا على عقب هذه 
الأوزان ،وقال الكثري من املهتمني اأن 
باإحداث  لقام  حيا   كان   ل�  معا�شي 
الغناء  م�شت�ى  على  متميزة  ث�رة 
اجلزائري بهاته الت�ليفة على م�شت�ى 
الأحلان والإيقاع ،  ولقد اأحدث ث�رة 
اأخرى   عن طريق ال�عي الكبري الذي 
متيز به ال�شهيد  علي معا�شي  الذي 
اأو    « اماه�  »يانا�ض  باأغنية:  عرف 
اأنغام اجلزائر » و الذي يربز فيها حب 
يف  وظهر  اأكرث  تعمق  الذي  اجلزائر 
نقطة حت�ل  كانت  التي  الأغنية  هذه 
يف  م�شاره الفني واأعطت له بعدا اآخر 
اجلزائرية  اجلماهريية  القاعدة  لدى 
والث�رية يف نف�ض ال�قت  لتبقى هذه 
تغنى  والتي  اخلالدة  الرائعة   الأغنية 
اجلزائر  اأركان  من  ركن  بكل  فيها 
وباإيقاعات خمتلفة تتنا�شب مع طب�ع 
ا�شت�شهد  معا�شي  اأن  ورغم  اجلزائر 
لكنه خالد باأغانيه  با�شمه الذي تركه 

عاليا يف �شماء اجلزائر .  

م�سرح ال�شهادة يف جتربة 
امل�شرحي ال�شهيد اأحمد ر�شا 

حوحو

وقدم الدكت�ر الأ�شتاذ اإدري�ض قرق�ة 
مداخلة  بلعبا�ض،  �شيدي  جامعة  من 
يف  ال�شهادة  »م�رسح  عن�ان  حتت 
جتربة امل�رسحي ال�شهيد اأحمد ر�شا 
م�رسح  نقراأ  عندما  قائال   « ح�ح� 
عامل  اإىل  ن�شافر  فاإننا  ح�ح�   ر�شا 
جميل  فه� ال�شيا�شي يف ث�ب الأديب 
ال�اعظ �شاحب  م�رسحيات » النائب 
املحرتم«، بائعة ال�رد، عنب�شة، بائعة 

ال�رود.

حممد �شاري  يربز االلتزام 
الوطني يف �شرديات االأديب 

ال�شهيد مولود فرعون

حممد  واملرتجم  الكاتب  وقدم   
ال�طني  اللتزام  مداخلة«  �شاري 
م�ل�د  ال�شهيد  الأديب  �رسديات  يف 
الدكت�ر  الأ�شتاذ  وت�قف  فرع�ن. 
عبد الكرمي بن عي�شى، عند  »لزومية 
�ش�رة  خالل  من  والأر�ض  العهد 
ال�شهيد يف امل�رسح اجلزائري » فيما 
اكتفى ال�شحفي والكاتب عبد الكرمي 
»�ش�رة  عن   ملحة  باإعطاء  تازاروت 
�شهداء اأول ن�فمرب 1954 يف ال�شينما 

اجلزائرية. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية بجاية 

مديرية البيئة

اإن وايل والية بجاية

- مبقت�ضى القان�ن رقم 84-09 امل�ؤرخ يف 04 فيفري 1984 املتعلق بالتنظيم الإقليمي للبالد  املعدل و املتمم 
-مبقت�ضى القان�ن رقم 90-29 امل�ؤرخ يف 21 دي�ضمرب 1990 املتعلق بقان�ن التهيئة و التعمري املعدل و املتمم

- مبقت�ضى القان�ن رقم 90-30 امل�ؤرخ يف 21 دي�ضمرب 1990 املتعلق بالأمالك ال�طنية املعدل و املتمم
- مبقت�ضى القان�ن رقم 03-10 امل�ؤرخ يف 19 ج�يلية 2003 املتعلق بحماية البيئة يف اإطار التنمية امل�ضتدامة 

- مبقت�ضى القان�ن رقم 05-12 امل�ؤرخ يف 04 اأوت 2005 املتعلق باملياه املعدل و املتمم 
- مبقت�ضى القان�ن رقم 11-10 امل�ؤرخ يف 22 ج�ان 2011 املتعلق بالبلدية

- مبقت�ضى القان�ن رقم 12-07 امل�ؤرخ يف 21 فيفري 2012 املتعلق بال�لية 
-مبقت�ضى القان�ن رقم 18-11 امل�ؤرخ يف 02 ج�يلية 2018 املتعلق بال�ضحة 

- بناء على املر�ض�م الرئا�ضي امل�ؤرخ يف 27 �ضبتمرب 2018 املت�ضمنة تعيني ال�ضيد اأحمد معبد واليا ل�لية بجاية 
مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 94-215 امل�ؤرخ يف 27 ج�يلية 1994 املحدد لق�اعد تنظيم اأجهزة الإدارة العامة يف ال�لية و هياكلها

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 95-265 امل�ؤرخ يف 06 �ضبتمرب 1995 الذي يحدد �ضالحيات مديرية التقنني و ال�ض�ؤون العامة و الإدارة املحلية و 
ق�اعد تنظيمها و عملها 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 06-198 امل�ؤرخ يف 31 ماي  2006 املحدد للتنظيم املطبق على املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة املعدل و املتمم 
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 07-144 امل�ؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة .

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 07-145 امل�ؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد  تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة و م�جز التاأثري 
على البيئة املعدل و املتمم 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 19-226 امل�ؤرخ 13 اأوت 2019 الذي يحدد مهام مديريات البيئة يف ال�ليات و تنظيمها  
– بناء على القرار ال�لئي رقم 0925-18 امل�ؤرخ يف 01 اأفريل 2018 املت�ضمن جتديد جلنة مراقبة امل�ؤ�ض�ضات امل�ضنفة على م�ضت�ى ال�لية 

- بناء على القرار ال�لئي رقم 0343-20 امل�ؤرخ يف 08 مار�ص 2020 املت�ضمن تعيني الأ�ضخا�ص امل�ؤهلني للقيام مبهام املحافظني املحققني يف جمال 
التحقيقات ح�ل املالئمة و عدم املالئمة ل�ضنة 2020 

-بناء على القرار ال�لئي رقم 0040-21 امل�ؤرخ يف 10 جانفي 2021 املت�ضمن فتح حتقيق عم�مي ملدى التاأثري على البيئة للم�رشوع .
- بناء على امل�افقة املبدئية رقم 1377680-20 امل�ؤرخة يف 08 ج�يلية 2020 على م�جز التاأثري على البيئة املنجزة من طرف مكتب الدرا�ضات التقنية 

. INSPECT يف البيئة
- بناء على املرا�ضلة رقم 125-21 امل�ؤرخة يف 19 جانفي 2021 ال�ضادرة من طرف رئي�ضة جمل�ص ال�ضعبي لبلدية تازمالت 

- بناء على القان�ن الأ�ضا�ضي لل�رشكة التعديلي رقم 1177-15 امل�ؤرخ يف 19 اأكت�بر 2015 املحرر لدى مكتب الت�ثيق لالأ�ضتاذة جرم�يل ميينة باأقب� 
-بناء على عقد اليجار امل�ؤرخ يف 28 اأكت�بر 2018  املحرر لدى مكتب الت�ثيق لالأ�ضتاذ وعراب عا�ض�ر  ال�اقع باأقب� 

- بناء على الدفرت العقاري رقم 01 امل�ؤرخ يف 03 اأوت 2011 املحرر لدى املحافظة العقارية باأقب� 
- نظرا لعدم اإمكانية اإجناز التحقيق العم�مي يف الأجال املحددة ب�ضبب ورود خطاأ يف اأ�ضماء املحافظني املحققني املعنيني مب�جب القرار امل�ضار 

اإليه اأعاله .
باقرتاح من ال�سيد مدير البيئة للوالية

يقرر

املادة الأوىل : تعدل اأحكام املادتني الأوىل و الثانية من القرار ال�لئي رقم 0040-21 امل�ؤرخ يف 10 جانفي 2021 امل�ضار اليه اأعاله كمايلي : 
     املادة الأوىل : يفتح حتقيق عم�مي ملدى التاأثري عل البيئة مل�رشوع وحدة ل�ضناعة الأغلفة )البال�ضتيكية و اأوراق الأل�منيا( لفائدة امل�ؤ�ض�ضة ذات 
ال�ضخ�ص ال�حيد ذات امل�ض�ؤولية املحدودة »ب �ص بك » EURL BS PACK  ال�اقعة باملكان امل�ضمى مزرزور بلدية تازمالت .و ذلك ابتداء من : 

2021/02/14 اىل غاية 2021/03/18 
 

       املادة 02 : يعني ال�ضيد ة : برجاح حمزة ، مهند�ص دولة يف ال�ضغال العم�مية ، كمحافظ حمقق للقيام بت�ضجيل كل املالحظات الكتابية اأو ال�ضف�ية 
التي ميكن اأن يبديها امل�اطن�ن اأو امل�ضالح املعنية بخ�ض��ص امل�رشوع يف �ضجل مرقم و م�ؤ�رش عليه يفتح لهذا الغر�ص ، و يف حالة تعذره ي�ضتخلفه 

ال�ضيد اأيت �ضعيد حلل� ، تقني بتار يف الأ�ضغال الكربى 
-الباقي بدون تغيري -

املادة 02 : يكلف كل من ال�ضيدة و ال�ضادة : الأمني العام لل�لية ، مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ، مدير البيئة ، رئي�ص دائرة تازمالت ، رئي�ص املجل�ص 
ال�ضعبي لبلدية تازمالت  و املحافظ املحقق ، كل فيما يخ�ضه بتنفيذ القرار الذي �ضيدرج �ضمن ن�رشة القرارات الإدارية لل�لية .

الوالئي  القرار  اأحكام  تعديل  2021يت�سمن  جانفي   31 يف  موؤرخ   0145 رقم  قرار 
رقم 21-0040 املوؤرخ يف 10 جانفي 2021

ل�سناعة  وحدة  مل�سروع  البيئة  عل  التاأثري  ملدى  عمومي  حتقيق  فتح  املت�سمن 
الوحيد  ال�سخ�ص  ذات  املوؤ�س�سة  لفائدة  االألومنيا(  اأوراق  و  )البال�ستيكية  االأغلفة 
EURL BS PACK  الواقعة باملكان امل�سمى   « ذات امل�سوؤولية املحدودة »ب �ص بك 

مزرزور بلدية تازمالت .
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
ال�سراقة - والية اجلزائر

 حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم  اعتبار ي ح�سوريهاتف فاك�ص : 46 33 36 023
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة  412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/حمدي با�ضا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن 
مقرها  برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات  اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : البنك اخلارجي اجلزائري �رشكة ذات الأ�ضهم – املمثلة من طرف رئي�ص مديره العــــــــــام.
العنـــ�ان : 122 �ضارع حممد بل�زداد، اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�ضية احلال، وكيلته الأ�ضتاذة/ ب�ضار باية املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليــــــــــــا.  
وتنفيذا لالأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�ص  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2021/02/16، رقم الفهر�ص 21/990، املت�ضمـن الإذن بن�رش م�ضم�ن عقد تبليغ ر�ضمي 

بجريدة ي�مية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب
ومبقت�ضـى املـ�اد 405 اإىل 416 مـن قانـ�ن الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

                                       بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
اإلــــى : ال�ضيد/ �ضبلـــي ت�فيـــــق.

العنـ�ان : حي مي�ضال وادي الطرفة، الع�ض�ر رقم 100، درارية -  اجلزائـــــــــــــــــــر.
ن�ضخـة مـن احلكــم العتبــاري ح�ضــ�ري حمكمــة ال�رشاقــة الق�ضـم التجـاري البحـري، بتاريـخ 2020/09/28، رقـــم اجلـــدول 20/849، رقــــم الفهــــــر�ص 20/5051،

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ضتئنـاف حمـدد  ب�ضهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �ضخ�ضيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �ضهريـن )02( اإذا تـم فـي م�طنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�ص املــــادة 336 مــــن  قانــــ�ن الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

                               حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانــ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
ال�سراقة - والية اجلزائر

حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم ابتدائي ح�سوري اعتباريهاتف فاك�ص : 46 33 36 023
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة  412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/حمدي با�ضا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن 
مقرها  برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات  اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : البنك اخلارجي اجلزائري �رشكة ذات الأ�ضهم – املمثلة من طرف رئي�ص مديره العـــــــــــام.
العنـــ�ان : 122 �ضارع حممد بل�زداد، اجلزائــــــــــــــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�ضية احلال، وكيلته الأ�ضتاذة/ ب�ضار باية املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليــــــــــــا.  
وتنفيذا لالأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�ص  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2021/02/16، رقم الفهر�ص 21/989، املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضم�ن عقد تبليغ ر�ضمي 

بجريدة ي�مية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   
ومبقت�ضـى املـ�اد 405 اإىل 416 مـن قانـ�ن الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

                                       بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
اإلــــى : ال�ضيد/ فريطـ�ص اأحمــد ال�ضامـــن.

العنــ�ان  : القرية الفالحية رقم 25 املحل رقم 02، زرالدة، اجلزائــــــــــــــــــــــر.
الفهـــــر�ص  رقـــم   ،20/847 اجلـدول  رقــم   ،2020/07/21 بتاريـخ  البحـري،  التجـاري  الق�ضـم  ال�رشاقــة  حمكمــة  اعتبــاري  ح�ضــ�ري  البتدائــي  احلكــم  مـن  ن�ضخـة 

،20/4032
- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ضتئنـاف حمـدد  ب�ضهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �ضخ�ضيــا،

  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �ضهريـن )02( اإذا تـم فـي م�طنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�ص املــــادة 336 مــــن  قانــــ�ن الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.
                               حتــت جمــيع التحفظـــات

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانــ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

 رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
ال�سراقة - والية اجلزائر

 حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم اعتباري ح�سوري يف اأول درجةهاتف فاك�ص : 46 33 36 023
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة  412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/حمدي با�ضا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن مقرها  
برقم 29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات  اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــاه.

لفائـــدة : البنك اخلارجي اجلزائري �رشكة ذات الأ�ضهم – املمثلة من طرف رئي�ص مديره العــــــــــام.
العنـــ�ان : 122 �ضارع حممد بل�زداد، اجلزائـــــــــــــــــــــــــــــر.

القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�ضية احلال، وكيلته الأ�ضتاذة/ ب�ضار باية املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليــــــــــــا.  
وتنفيذا لالأمر على عري�ضة ال�ضادر عن رئي�ص  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2021/02/16، رقم الفهر�ص 21/988، املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضم�ن عقد تبليغ ر�ضمي بجريدة ي�مية 

وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب  
ومبقت�ضـى املـ�اد 405 اإىل 416 مـن قانـ�ن الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.

                                       بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  
اإلــــى : ال�ضيد/ قــروز نــ�ر الديــن.

العنـ�ان : حي اليا�ضمني املحل رقم 18 الدرارية  -  اجلزائـــــــــــــــــــــــــر.
الفهـــــر�ص  رقـــم   ،20/808 اجلـدول  رقــم   ،2020/06/14 بتاريـخ  البحـري،  التجـاري  الق�ضـم  ال�رشاقــة  درجـة حمكمـة  اأول  اعتبـاري ح�ضـ�ري يف  البتدائـي  احلكـم  مـن  ن�ضخـة 

،20/3099
- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ضتئنـاف حمـدد  ب�ضهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �ضخ�ضيــا،

  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �ضهريـن )02( اإذا تـم فـي م�طنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�ص املــــادة 336 مــــن  قانــــ�ن الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.
                               حتــت جمــيع التحفظـــات

واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانــ�ن.
املح�ســـــر الق�سائــــــي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – واليـة اجلزائـر

هاتف فاك�ص : 46 33 36 023 

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.

ومب�جــب ال�ضيغــة التنفيذيــة للقـرار ال�ضـادر عـن جملـ�ص ق�ضـاء تيبـازة »الغرفـة اجلزائيـة« بتاريــخ 2019/04/15، رقــم امللـــف 19/2216، رقــــم الفهــــــر�ص 19/4286.
وتنفيـذا لالأمـر ال�ضـادر عـن رئيـ�ص  حمكمـة ال�رشاقـة بتاريـخ 2021/01/16، حتـت رقــم 21/993،

املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضم�ن حم�رشي التبليغ الر�ضمي للتكليف بال�فاء وال�ضند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ضـــى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

                                       نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�ضيـــد : �ضاملــــي العيـــــــــد.

ال�ضاكــن : رقـم 66 حـي �ضيـدي ح�ضـان، ال�رشاقـة - اجلزائـــــــــــــــــــر.
باأدائه بني يدينا لفائدة العار�ص بالت�ضامن مع ال�ضادة/ ج�اح �ضمري، زروق مراد، خاللفة جعفر :

لفائــــدة : ال�ضيد/ ب�رابعـة ن�ضـر الديـــن.
العنـــ�ان  : حــي الب�ضاتـــني، ب�قــــــرة – البليــــــــــــــــــــدة.

املختار م�طنا له يف  دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري،  مبقر ال�رشكة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكــره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلـــــــــــــغ 10.743.720.00 دج

)ع�رشة ماليني و�ضبعمائة وثالثة واأربعني األفا و�ضبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( ي�مـا لل�فـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـ�م الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.

               حتت جميع التحفظـــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – واليـة اجلزائـر

هاتف فاك�ص : 46 33 36 023 

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء 
عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ 

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.

ومب�جـب ال�ضيغـة التنفيذيـة للحكـم ال�ضـادر عـن حمكمـة اجلنايـات مبجلـ�ص ق�ضـاء تيبـازة بتاريـــخ 2015/10/28، رقـــم اجلـــدول 15/13، رقــــم الفهــــــــــر�ص 15/179.
وتنفيـذا لالأمـر ال�ضـادر عـن رئيـ�ص  حمكمـة ال�رشاقـة بتاريـخ 2021/01/16، حتـت رقــم 21/991،

املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضم�ن حم�رشي التبليغ الر�ضمي للتكليف بال�فاء وال�ضند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ضـــى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

                                       نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�ضيـــد : كربــــة بــــــــالل.

ال�ضاكــن : حي ب�جمعة خليل، وادي الرمان، العا�ض�ر – اجلزائــــــــــــــــــــــر.
باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العار�ضـني :

لفائــــــدة  : ال�ضيدين/ طنطا�ضـت جعفـر – ح�ضيـان حكيمـة زوجـة طنطا�ضـت.
ال�ضاكنني على الت�ايل : التعاونية العقارية الن�ر رقم اأ 32 واد الرمان، العا�ض�ر – اجلزائــــــــــــــر.

                          34 �ضارع ب�جمعة خليل تعاونية الن�ر، وادي الرمان – العا�ضــــــــــــــ�ر.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلـــــــــــــغ 6.212.720.00 دج

)�ضتة ماليني ومائتني واثنتي ع�رش األفا و�ضبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( ي�مـا لل�فـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـ�م الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.

                حتت جميع التحفظـــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ال�سركـة املدنيـة املهنيـة للمح�سريـن الق�سائيـني

لدى اخت�سا�ص حمكمة ال�سراقة، جمل�ص ق�ساء تيبازة
لالأ�ستاذين حمدي با�سا اأحمد –  حممدي مراد

املقر الرئي�سي : رقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير
 ال�سراقـة – واليـة اجلزائـر

 حم�سر تبليغ ر�سمي مل�سمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء هاتف فاك�ص : 46 33 36 023 
 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة 412 من  ق اإ م اإ

نحن املح�رش الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�ص ق�ضاء تيبازة، ع�ض� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ضتاذين/ حمدي با�ضا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 
29 حي 60 م�ضكنا، عي�ضات اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.

ومب�جــب ال�ضيغــة التنفيذيــة للقـرار ال�ضـادر عـن جملـ�ص ق�ضـاء تيبـازة »الغرفـة اجلزائيـة« بتاريــخ 2019/04/15، رقــم امللـــف 19/2216، رقــــم الفهــــــر�ص 19/4286.
وتنفيـذا لالأمـر ال�ضـادر عـن رئيـ�ص  حمكمـة ال�رشاقـة بتاريـخ 2021/01/16، حتـت رقــم 21/992،

املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضم�ن حم�رشي التبليغ الر�ضمي للتكليف بال�فاء وال�ضند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ضـــى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

                                     نكلــــف عــن طريـــق الن�ضــــر  
ال�ضيـــد : خاللفــــة جعفــــــــر.

ال�ضاكــن : رقـم 17 مزرعـة نزالـي ال�رشيـف، ال�رشاقـة - اجلزائـــــــــــــــــــر.
باأدائه بني يدينا لفائدة العار�ص بالت�ضامن مع ال�ضادة/ ج�اح �ضمري، زروق مراد، �ضاملي العيد :

لفائــــدة : ال�ضيد/ ب�رابعـة ن�ضـر الديـــن.
العنـــ�ان  : حــي الب�ضاتـــني، ب�قــــــرة – البليــــــــــــــــــــدة.

املختار م�طنا له يف  دائرة اخت�ضا�ص حمكمة التنفيذ لهذا  امللف ل غري،  مبقر ال�رشكة املدنية  املهنية القائمة بالتنفيذ ال�ضالف ذكــره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلـــــــــــــغ 10.743.720.00 دج

)ع�رشة ماليني و�ضبعمائة وثالثة واأربعني األفا و�ضبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�ضـة ع�ضـر )15( ي�مـا لل�فـاء الإرادي ي�ضـري مـن يـ�م الن�ضــر، واإل تـــم التنفـــيذ �ضـــده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.

                حتت جميع التحفظـــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�ضـر لتن�ضـر ن�ضخـة منـه ب�ضحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.

املح�ســـــر الق�سائــــــي

 املح�ســـــر الق�سائــــــي

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

 املح�ســـــر الق�سائــــــــي
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ربط 46 بلدية من اأ�صل 47 بالألياف الب�صرية
عكفت موؤ�ص�صة »�ت�صاالت �جلز�ئر« بامل�صيلة على حت�صني خدماتها و�إر�صاء زبائنها من خالل تطوير وع�صرنة 

�أجهزتها و�صبكتها يف �إطار �ملخطط �لوطني �ال�صتثماري لتطوير �صبكة �الت�صاالت �ل�صلكية و�لال�صلكية �لذي و�صعته 
�ملديرية �لعامة،ويف هذ� �الإطار و��صلت �ملديرية �لعملية بامل�صيلة يف جت�صيد هذه �لعملية يف �مليد�ن خالل �صنة 

يف  متمثلة  حديثة  ب�صبكة  �الأخرية بفروعها  هذه  وكذ� ربط   ، �لوالية  بلديات  �أحياء  خمتلف  2020 وذلك بربط 
�الألياف �لب�صرية ق�صد ت�صهيل    و ت�صريع معامالت �ملو�طنني و��صتخر�ج �لوثائق �الإد�رية  ، و�لتي �أجنز منها خالل 

�صنة 2020 )  476.80 كلم ( لي�صل طول �ل�صبكة �الإجمالية �ملنجزة �إىل )2551،3( كلم موزعة عرب )46( بلدية من 
�أ�صل )47( بلدية بالوالية يف �نتظار  �النتهاء من ربط �أخر بلدية ) بلدية �أوالد ما�صي( على م�صافة ) 10( كلم قريبا 

ريثما تنتهي �الأ�صغال بها.
ع ب

 وبهدف فك العزلة و تغطية مناطق 
ومدا�رش  قرى  خمتلف  على  الظل 
 )06  ( فعليا  اخلدمة  دخلت  الوالية 
 ( من  كل  يف  الرابع  للجيل  حمطات 
�سليم , الديامل , مقيطع , الدريعات 
لي�سبح  ال�سمل(  واأم   , الهامل   ,
للمحطات  )52(  االإجمايل  العدد 
ت�ساف  اخلدمة  يف  حمطة  هي 
اأ�سغال  طور  يف  حمطة   )32  ( لها 
الهند�سة لرتكيب الهوائيات اخلا�سة 
�سارفت  حمطات   )10 منها)  بها 
االأ�سغال بها على االنتهاء و�ستدخل 

اخلدمة  تباعا قريبا.
وع�رشنتها  ال�سبكة  تهيئة  اإطار  ويف 
بفتح ور�سة  العملية  قامت املديرية 
 )11( اجناز  يف  متثلت  كربى  عمل 
وتطوير  ع�رشنة  م�ست  م�رشوع 
عرب  اأحياء  لعدة  الهاتفية  ال�سبكة 
زوج   )3584( ب�سعة  الوالية  ربوع 
م�ساريع   )4( اجناز  اإىل  باالإ�سافة 
الهاتفية  ال�سبكة  لتو�سعة  خا�ص 

)اأوالد  بلديات  اأحياء  ملختلف 
من�سور و تارمونت(.

 6 2020  اجناز  �سنة  �سهدت  كما 
م�ساريع  يف كل من اأوالد دراج , برهوم 
بتكنولوجيا  بو�سعادة   , امل�سيلة   ,
 IDOOM فيرب  )ايدوم  حديثة 
اإجمالية  ا�ستيعاب  Fibre((  ب�سعة 
 1550 توزيع  مت  منفذ   8192 تقدر 
اإىل  باالإ�سافة  االآن  منها حتى  منفذ 
بها  اال�سغال  �ستنطلق  م�رشوع   )11(

هاته االأيام ,  وهي تكنولوجيا تعتمد 
البيت  حتى  الب�رشية  االألياف  على 
مما ي�سمح للمواطنني من اال�ستفادة 
التي  و االنرتنت  من خدمة  الهاتف 
تتمتع بثبات كبري باالإ�سافة لقابليتها 
ي�سل  والذي  جدا  العايل  للتدفق 
اإىل 100 ميغا , كل هذا �سمح الأكرث 
من  اال�ستفادة  من  عائلة   3000 من 
مبختلف  االنرتنت  و  الهاتف  خدمة 
 4G , IDOOM FIBRE( سيغه�

خال   )  LTE  , IDOOM Fixe
هذه ال�سنة.

وب�سط  تهيئة  من  االنتهاء  مت  كما 
)66( موقع موزعني عرب  ال�سبكة يف 
انتظار  يف  الوالية  بلديات  خمتلف 
ا�ستالم االأجهزة املتعددة اخلدمات 
من نوع ام�سان )MSAN ( لدخولها 

حيز اخلدمة.
االإدارة وحت�سني  اإطار ع�رشنة   ويف 
من  جو  وتوفري  للزبائن  اخلدمات 
لزبائنها  اجليد  واال�ستقبال  الراحة 
الت�ساالت  العملية  املديرية  قامت 
نقطة  بامل�سيلة  باإجناز  اجلزائر 
ال�سلعة  جتارية  بحمام  تواجد 
دخلت اخلدمة فعليا و  اإعادة تهيئة 
نقطتي تواجد يف كل من )جمدل و 

�سيدي عامر( هي يف طور االجناز.
يف  االنطالق  هذا  كل  اإىل  ي�ساف 
اإىل  ي�ساف  جديد  �رشح  ت�سييد 
عا�سمة الوالية من اجل اجناز وكالة 
جتارية جديدة )احل�سنة ( وكذا مقر 
الت�ساالت  العملية  للمديرية  جديد 

اجلزائر بامل�سيلة .

�ت�صاالت �جلز�ئر بامل�صيلة اإح�صائيات وباء 
احلا�سنة كورونا يف اجلزائر التحتية  البنية  حت�سني 

يلعب  اأن  االأنرتنت ميكنه  و  لالت�ساالت 
االرهاب  مكافحة  يف  فاعال  دورا 
,و  االرهابية  باالأعمال  التنبوؤ  ,و 
عن  �سادر  تقرير  يورد  اأين  التخريبية  
واالأبحاث  للدرا�سات  امل�ستقبل  مركز 
اأن  اأكتوبر2019  بداية  يف  املتقدمة 
 " اأن  يقينا  اأثبتت  احلديثة  الدرا�سات 
دور  لها   " اال�سطناعي  الذكاء  تقنيات 
بالغ االأثر يف ر�سد اأي خطوات تخريبية 
يـاتى هذا طبعا  البيانات وال  عربحتليل 
و  تقنيا  الالئقة  البيئة  التوفر على  دون 

ب�رشيا.
بحثية  ورقة  له  ت�سدت  ما  وهذا 
هاو�ص"  "ت�ساتام  معهد  عن  �سادرة 
الذكاء  "تنبوؤ  بعنوان:   ,2019 اأوت  يف 
االإرهاب"  ومكافحة  اال�سطناعي 
)رائد  ماكيندريك"  "كاثيلني  للكاتبة 

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

مع االأفراد املعر�سني للتطرف.

مع �حلدث 

�لتنبوؤ باالأعمال 
�الإرهابية

ود�د �حلاج

مهرجان »موبايل فيلم في�صتفل �آفريكا«

م�صطفى بن غرنوط ميثل اجلزائر
�ملدية 

 م�صروع تزويد جتزئة 15 دي�صمرب 
بالكهرباء يرى النور الق�سري  الفيلم  حاليا  يناف�ص 

اجلزائري  للمخرج  جني�ص«  »ما 
الطبعة  يف  غرنوط  بن  م�سطفى 
االأوىل للمهرجان الفرن�سي »موبايل 
تقام  التي  اآفريكا«  في�ستفل  فيلم 
فعالياتها  وت�ستمر  االأنرتنت  على 
وفقا  املقبل,  مار�ص   17 غاية  اإىل 

للموقع االإلكرتوين للمهرجان وتدور 
اأحداث هذا العمل الروائي -ومدته 
مو�سوع  حول  ثواين-  و10  دقيقة 
»احلرقة« )الهجرة ال�رشية(, وميكن 
الر�سمية  املن�سة  على  م�ساهدته 
مواقع  على  و�سفحاته  للمهرجان 

التوا�سل االجتماعي.

دي�سمرب    15 جتزئة  �سكان  تنف�ص 
ال�رشيف  خليل  ملتو�سطة  املحاذية 
املكلفة  املقاولة  �رشوع  بعد  ال�سعداء 
تركيب  يف  �سونلغاز  م�سالح  طرف  من 
العدادات الكهربائية, وهذا بعد معاناة 
انعدام  ب�سبب  ل�سنوات  دامت  طويلة 
جعل  ما  باملنازل  احليوية  املادة  هذه 

الربط  رهينة  عائلة   170 يقارب  ما 
الع�سوائي بالكهرباء,هذا وقامت مقاولة 
بتحويل  املا�سية  االيام  خالل  اخرى 
ال�سغط  متو�سط  الكهربائي  اخلط 
كهربائي  اإجناز حمول  مع  باحلي  املار 
انتهت اال�سغال به وهو جاهز من اجل 

عملية التوزيع. 

بكورونا جديدة  �إ�صابة   164
�رتفاع �جمايل �ال�صابات �إىل : 111764

ت�صجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم �هلل

�رتفاع �جمايل �لوفيات �إىل : 2958

حاالت �ل�صفاء �جلديدة : 143
�رتفاع �جماىل �ل�صفاء �إىل : 76940

بحي �ملحافري  �الأغو�ط 
15 جريحا يف انفجار 

للغاز مبنزل 

اإثنان يف  بينهم  اأ�سيب 17 �سخ�سا بجروح من 
حالة خطرية يف انفجار للغاز وقع اأم�ص ال�سبت 
مبنزل داخل عمارة يقع بحي املحافري مبدينة 
احلماية  م�سالح  اأفادت  ح�سبما   , االأغواط  

املدنية.
للغاز داخل  لت�رشب  ويعود �سبب هذا احلادث 
كهربائية  �رشارة  حدوث  مع   , الغرف  اإحدى 
املكلف  اأو�سح  مثلما   , االإنفجار  اإىل  اأدت 
اأول  املالزم  املدنية  احلماية  لدى  باالإعالم 
اأ�رشارا  احلادث  هذا  وخلف  نقمو�ص  وليد 
و  جماورة  �سكنات  يف  و  العمارة  يف  مادية 
مركونة  كانت  �سيارات  على  حطام  �سقوط 

حتت العمارة , وفق ذات املتحدث.
و مت التكفل بامل�سابني على م�ستوى املوؤ�س�سة 
العمومية االإ�ست�سفائية 240 �رشير , كما اأو�سح 
من  جهتهم م�سوؤولو مديرية ال�سحة وال�سكان 
وتنقل  االأغواط  لوالية  امل�ست�سفيات  واإ�سالح 
موقع  اإىل  برادعي  القادر  عبد  الوالية  وايل 

احلادث , حيث اأ�سدر تعليمات 
اإىل  للمت�رشرين  موؤقتة  �سكنات  بتخ�سي�ص 
اإجالء  ,و�سيتم  كليا  العمارة  تهيئة  اإعادة  حني 
)اإمراأة  خطرية  بجروح  امل�سابني  ال�سخ�سني 
م�ست�سفيات  اأحد  اإىل  مروحية  عرب  رجل(  و 

اجلزائر العا�سمة .

خالل يوم در��صي بجامعة �لبويرة

  باحثون يناق�صون متطلبات الدرا�صة امليدانية يف ظل اجلائحة
وتقنيات  علوم  معهد  اأم�ص  نظم 
الن�ساطات البدنية و الريا�سية بالقطب 
اجلامعي مبدينة البويرة يوما درا�سيا 
الدرا�سة  »متطلبات  مو�سوع  حول 
كورونا«  جائحة  ظل  يف  امليدانية 
والباحثون  االأ�ساتذة  تناول  حيث   ,
هذه  ظل  يف  والتعامل  العمل  كيفية 
اجلائحة يف املجال الريا�سي اذ تعد 

املجال  هذا  يف  التطبيقة  الدرا�سات 
هي االأ�سا�ص الذي تبنى عليه العملية 
البحثية وحتى ي�سل الباحث اىل تاأكيد 
الدرا�سة  النتائج البد عليه من اجناز 
التطبيقية التي �سعبت يف ظل انت�سار 
ال�سوء على  جائحة كورونا, م�سلطني 
اعطاء  خالل  من  اال�سكالية  هذه 
املجال  هذا  يف  وفعالة  عملية  حلول 

جانب  على  املتدخلني  كل  �سدد  اأين 
الوقاية واحلر�ص ال�سديد على االلتزام 
ويف  الالزمة,  ال�سحية  باالجراءات 
ح�سب  الفعالية  هذه  خل�ست  ال�سياق 
الربوفي�سور  املعهد  مدير  ت�رشيح 
اإىل  »الو�سط«  ليومية  فاحت«  »مزاري 
الهامة  واحللول  التو�سيات  من  جملة 
على  والباحثني  الطلبة  ت�ساعد  التي 

يف  امليداين  الو�سط  يف  العمل  كيفية 
اأكد حمدثنا  ظل جائحة كورونا, كما 
تدخل  الدرا�سية  االيام  هذه  ان  على 
تخلق  املعهد حيث  اهتمامات  �سمن 
حركة ديناميكية تفاعلية بني اال�ساتذة 
و الطلبة و جو تفاعلي ايجابي خا�سة 
بعد هذا االنقطاع الذي �سببته جائحة 

كورونا.

تركيا

�صاب �صوري »يهدي كبده« 
لوالدته يف عيد ميالدها

دجلني  ال�سورية  الالجئة  ا�ستعادت 
عملية  اإجراء  بعد  �سحتها,  املحمود, 
جامعة  م�ست�سفى  يف  لها  كبد  زراعة 
تركيا,  غربي  اإزمري  بوالية  »اإيجه« 
بذلك  لت�سبح  الـ48,  ميالدها  عيد  يف 

فرحتها فرحتني.
اأُ�سيبت  اثنني,  البنني  اأم  وهي  دجلني 
عامني,  نحو  قبل  الكبدي  بالف�سل 
عندما كانت يف مدينة حلب, ما دفعها 

للجوء اإىل تركيا بهدف العالج وخ�سعت  
للمعاينة يف م�ست�سفى اإيجه, حيث اقرتح 
عليها االأطباء اإجراء عملية زراعة كبد 
يف اأقرب وقت, ووجدوا توافق اأن�سجتها 
مع اأن�سجة ابنها اأحمد )26 عاما(, اأجرى 
االأطباء العملية للمري�سة ال�سورية يف 2 
والذي ي�سادف عيد ميالدها   , فرباير 
الـ48, ومل يكتفوا بذلك بل نظموا اأي�سا 
حفل عيد ميالد لها عقب العملية ويف 

دجلني  اأعربت  االأنا�سول,  من  حديث 
حفل  يف  وتفاجئها  تاأثرها  بالغ  عن 
عيد ميالدها, الفتة اإىل اأنها ُولدت من 

جديد يف ذلك اليوم.
بدوره, قال اأحمد املحمود, لالأنا�سول, 
والدته  تعي�سها  كانت  التي  االأوجاع  اإن 

ي�سعرون  العائلة  اأفراد  كل  جعلت 
يف  اأبدا  يرتدد  مل  اأنه  موؤكدا  باحلزن, 
اأجلها  من  كبده  من  باأن�سجة  التربع 
بكافة  للتربع  ا�ستعداده  اأعرب عن  كما 
اإن  تفكري  اأدنى  دون  لوالدته  اأع�سائه 

ا�سطر االأمر.

اإيبوال  اأعلنت غينيا ر�سميا تف�سي وباء 
بعد وفاة 3 اأ�سخا�ص يف االأقل واإ�سابة 
4 اآخرين بالدولة الواقعة غربي اأفريقيا 
وو�سعت �سرياليون وليبرييا املجاورتان 
مواطنيهما يف حالة تاأهب ق�سوى فيما 
اأفريقيا,  الواقعة غربي  الدول  �سهدت 
ف�سال عن غينيا, اأ�سواأ تف�سي لالإيبوال 
 ,2016 اإىل   2014 عام  من  العامل  يف 
�سهدت  التي  غينيا  بداأ يف  كان  والذي 

وفاة اأكرث من 11300 �سخ�ص ب�سببه.
وتوجه رئي�ص �سرياليون جوليو�ص مادا 
بيو مل�ساورات مع الرئي�ص الغيني األفا 

يف  اجلديد  اإيبوال  تف�سي  وبداأ  كوندي 
نزيريكوري جنوبي غينيا, حيث اكت�سف 
م�سوؤولو ال�سحة حاالت ا�ستباه باإيبوال 
اأعرا�ص  عليهم  ظهرت  مر�سى  بني 

منها االإ�سهال والقيء والنزيف.
ممر�ص  دفن  يف  امل�سابون  و�سارك 
اأول فرباير يف غواكي, وفقا لوزير  يف 
ال�سحة الغيني رميي الماه الذي اأ�ساف 
اأن التحقيق االأويل ك�سف عن وجود 7 
حاالت اإ�سابة, كلها الأ�سخا�ص اأكرب من 
25 عاما, وتوفى منهم امراأتان ورجل.

غينيا

تتاأهب جماورة  ودول  " اإيبول" يتف�صى 

�ملدية 
و�صع حيز اخلدمة لعدة 

هياكل �صحية جديدة
مت بوالية املدية و�سع حيز اخلدمة لعدة هياكل 
التغطية  تو�سيع  هدفها  جديدة  جوارية  �سحية 
التكفل  و�سمان  املعزولة  املناطق  اإىل  ال�سحية 
ال�سبت لدى  اأم�ص  ل�سكانها, وفق ما علم  الطبي 
املدير املحلي لل�سحة و ال�سكان ويتعلق االأمر, 
ح�سب �سغوري, بفتح �ستة قاعات عالجية جوارية 
على م�ستوى مناطق �سهبية و �رشق والية املدية, 
ت�ستجيب  جوارية  طبية  خدمة  �سمان  ب«هدف 

الحتياجات �سكان املناطق املعزولة« .

�الأنا�صول
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�أح�صن مرزوق

ر. بوخدميي 

ول
�ص

الأنا
ر �

وي
�ص

ت



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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