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التن�سيقية الوطنية ل�سحايا التفجريات النووية الفرن�سية يف »منتدى الو�سط«:

ننتظر موقف رئي�س اجلمهورية 
وعدنا برفع تقرير  �سيخي  املجيد  •       عبد 

ك�سفت التن�سيقية الوطنية ل�سحايا التفجريات النووية الفرن�سية يف ال�سحراء اجلزائرية، 
خالل ا�ست�سافتها يف املنتدى الأ�سبوعي جلريدة »الو�سط«، اأنها قد قابلت م�ست�سار رئي�س 
جمهورية املكلف مبلف الذاكرة، عبد املجيد �سيخي، �سخ�سيا و�سلمت له ملفا كامال لـ 870 
�سحية من �سحايا التفجريات النووية الفرن�سية يف اجلزائر بعد عام 1967، حيث وعدها 
الأخري برفعه لرئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، فور عودته لأر�س الوطن من رحلة 

عالجه يف اأملانيا، يف انتظار ما �ستحمله الأيام املقبلة من م�ستجدات يف هذا اخل�سو�س.
مرمي خمي�سة

حممد حممودي املن�سق الوطني 
للتن�سيقية

فرن�سا مل تغلق ملف التفجريات 
النووية يف اجلزائر

من جهته، اأف�سح املن�سق الوطني لتن�سيقية 
يف  الفرن�سية  النووية  التفجريات  �سحايا 
اأن  حممودي،  حممد  اجلزائرية،  ال�سحراء 
قنبلة  اأول  لتفجري   1960 فيفري   13 ذكرى 
األيمة  ذكرى  هي  رقان،  يف  فرن�سية  نووية 
والزال  املنطقة  �سكان  عاناه  �سعب  ويوم 
الذي  امل�سموم  النووي  االإرث  بفعل  يعانيه 
باملنا�سبة  م�سريا  امل�ستعمر الغا�سم،  تركه 
اأنه �سخ�سيا �سحية هذه التفجريات النووية 
 30 قرابة  بعد  اجلزائرية،  ال�سحراء  يف 
جمند  كان  ملا  التفجريات  هاته  من  �سنة 
تعر�ض  اأين  الوطني،  اجلي�ض  �سفوف  يف 
الإ�سعاعات نووية من خملفات هاته التجارب 
من  املزيد  حت�سد  اليوم،  اإىل  الزالت  التي 

اأرواح ال�سحايا االأبرياء.  
يف  ا�ست�سافته  خالل  حممودي  وذكر 
املنتدى االأ�سبوعي جلريدة »الو�سط«، كيف 
لفرن�سا اأن تكمل جتاربها النووية يف اجلزائر 
اأننا كنا دولة م�ستقلة،  اإىل عام 1967، رغم 
اأنه ال  ايفيان،  باتفاقية  تعلق  فيما  مت�سائال 
التي تبقى نقطة  اأحد يعلم خبايا االتفاقية 
قد  اأنه  خا�سة  هذا،  يومنا  اإىل  ا�ستفهام 
 1967 �سنة  بعد  نووي  11 تفجري  مت تنفيذ 

دون وجه حق.
كما تطرق ذات املتحدث، يف �سياق مت�سل، 
وحاالتهم  ال�سحايا  ل�سور  ن�رشهم  عند  اأنه 
متقاعدين  فرن�سيني  �سباط  قام  املعقدة، 

ملعاينة  احل�سور  منهم  وطلبوا  مبرا�سلتهم، 
اأنهم  مو�سحا  �سخ�سيا،  احلاالت  هذه 
ملا  اله�ستريي  البكاء  لدرجة  تاأثروا  قد 
حيث  و�سحاياها،  املنطقة  وعاينوا  جاءوا 
ح�سلت،  التي  الكارثة  حجم  حقيقة  عرفوا 
ال�سحايا  معاينة  طالبوا  قد  اأنهم  م�سيفا 
اأن  نعلم  الأننا  قاطعا،  رف�سا  رف�سنا  لكننا 
مفتوح،  مازال  النووية  التفجريات  امللف 
وفرن�سا الزال بها خرباء وخمت�سني يتابعون 
خالل  من  النووية،  التفجريات  م�ستجدات 
ظهرت  التي  اخلبيثة  االأمرا�ض  ا�ستق�ساء 
�سكان  على  �سنة  ثالثني  من  اأكرث  بعد 

املنطقة، خا�سة ال�رشطانات باأنواعها.
واأكد امل�سدر ذاته، اأنه منذ قرابة 14 �سنة 
تتمكن  مل  التي  الفئة  هذه  اأجل  من  ينا�سل 
ال�سلطات  باملنا�سبة  داعيا  اأخذ حقها،  من 
املعنية الإدراج ملف هذه التفجريات النووية 
توعية  اأجل  من  املدر�سي  املقرر  �سمن 
االأجيال القادمة بحجم الدمار الذي اأحدثه 

امل�ستعمر يف بالدنا.
وزير  املتحدث،  نف�ض  طالب  حني  يف 
مثلما  مبلفهم،  بالتكفل  املجاهدين 
عن  املوروثة  االألغام  �سحايا  مبلف  تتكفل 
معلم  تن�سب  االأقل  على  اأو  اال�ستعمار، 
يف  اأو  املنطقة  يف  ذكراهم  يخلد  تاريخي 
وهران التي كانت تعد مبثابة معرب حدودي 
لطاقم امل�رشف على هذه التجارب النووية 
ق�سية  اأن  منه  اإ�سارة  يف  اآنذاك،  الفرن�سية 
ق�سية  هي  النووية  التفجريات  �سحايا 
ال�سعب  كل  اهتمام  تنال  اأن  ويجب  ال�سعب، 

اجلزائري.
 

حممد رفيق حمامي التن�سيقية
اأودعنا �سكوى ر�سمية لدى حمكمة 

رقان

حممود  حممد  التن�سيقية،  حمامي  اأكد 
اجلزائرية  للجمعية  العام  واالأمني  رفيق، 
لدى  �سكوى  اإيداع  مت  قد  اأنه  للقانونيني، 
ملف  بخ�سو�ض  برقان،  املعنية  ال�سلطات 
الفرن�سية  النووية  التفجريات  �سحايا 
هذه  اأن  م�سريا  اجلزائرية،  ال�سحراء  يف 
جاءت  املرفوعة،  الق�سائية  الدعوى 
يف  املوؤ�س�ض  اجلزائري  للقانون  للخ�سوع 
دولية،  اأي دعوى  رفع  قبل  العقوبات  قانون 
بهذا اخل�سو�ض، م�سريا يف ذات ال�سياق، اأن 
وهذا  ا�سهر،   3 منذ  درا�سة  حمل  ال�سكوى 
اأمر مب�رش باعتبارها ال زالت ت�سكل تهديد 
بعدما  خ�سو�سا  الفرن�سي،  اجلانب  على 
اتفقنا مع بع�ض ال�سباط الفرن�سيني للقدوم 
منطلق  من  للمحاكمة،  واخل�سوع  للجزائر 
اأننا نتقا�سم نف�ض ال�رشر، فهوؤالء مل يحظوا 
من خماطر  »فرن�سا«  دولتهم  بحماية  اأي�سا 
مبنا�سبة  النووية، موؤكدا  االإ�سعاعات  هاته 
يجب  اأنه  »الو�سط«  فوروم  يف  ا�ست�سافته 
ال�ستثمار  �سيا�سية  اإرادة  هناك  تكون  اأن 
التي  النواحي  ال�سكوى وتوظيفها من جميع 

تخدم م�سلحة البالد والعباد.
اأن  مغاير،  �سياق  يف  رفيق  حممد  وقال 
اأول  الإيداع  املبادرة  روح  اأخذ  من  هدفهم 
جاء  اخل�سو�ض،  هذا  يف  ر�سمية،  �سكوى 
الرئي�ض  وعود  باإحياء  بهدف املطالبة 
برقان،  م�ست�سفى  ببناء  لل�سحايا  الفرن�سي 
ليومنا  تطبق  مل  التي  الوعود  من  وغريها 

هذا منذ زيارة �ساركوزي للجزائر.
على  اجلزائرية  ال�سلطات  برد  تعلق  وفيما 
مبلف  املكلف  �ستورا  بنجامني  تقرير 
الذاكرة، عقب ذات املتحدث، اأنه الأول مرة 

جاء الرد اخلارجية اجلزائرية مطابق لراأي 
�ستورا،  بنجامني  تقرير  بخ�سو�ض  ال�سعب، 
ال  فرن�سي  فرن�سي  رد  باأنه  اعتربته  والذي 
�سيء  ينتظر  ال  اأن  باملقابل  موؤكدا  يعنينا، 
املجتمع  حترك  من  بل  ال�سلطة،  من  كبري 
الوحيد  املدين تفاعله مع امللف، باعتباره 
القادر على تغيري دفة االأمور فاالأمر ح�سبه، 
يحتاج  باعتباره  املجاهدين  وزارة  يتجاوز 
مرتبطة  احلقيقة  يف  هي  �سيا�سية  الإرادة 

بالتزامات دولية ودبلوما�سية.
حمامي التن�سيقية يو�سف بوجطو
هناك فرن�سيون مت�سامنون معنا 

التن�سيقية  حمامي  قال  اآخر،  جانب  من 
الفرن�سية  التفجريات  ل�سحايا  الوطنية 
بوجطو،  يو�سف  اجلزائرية،  ال�سحراء  يف 
والع�سو يف اجلمعية اجلزائرية للقانونيني، اأن 
املبداأ القانوين االأول الغري قابل للتغيري، هو 
اأن جرمية �سد االإن�سانية ال ت�سقط بالتقادم، 
يف  االإن�ساين  البعد  اأن  باملنا�سبة  مو�سحا 
امللف، دفعهم الأخذ روح املبادرة، يف تاأكيد 
هوؤالء  ل�سالح  املرفوعة  ال�سكوى  اأن  منه 
اإجراء قانوين بحث ال عالقة  ال�سحايا هي 

له باأي ح�سابات �سيا�سية اأو غريها.
التفجريات  اأن  بوجطو،  يو�سف  وذكر 
اأ�رشار  لها  الكبري،  جنوبنا  يف  الفرن�سية 
قمنا  لهذا  لالأجيال،  عابرة  وبيئية  جينية 
ال�رشر،  جرب  اإطار  يف  ال�سكوى،  برفع 
بهدف ت�سجيل هذه اجلرائم واإلزام اجلانب 
اإن�ساء  ثم  ومن  بجرائمه  باعرتاف  اجلاين 
بحالتهم،  والتكفل  لل�سحايا  م�ست�سفيات 
مع تنظيف املنطقة من املخلفات النووية، 
التن�سيقية  اأن  ال�سدد،  نف�ض  يف  م�سددا 
التفجريات  هذه  �سحايا  بتعوي�ض  تطالب 

واملعنوي،  املادي  التعوي�ض  اأي  ب�سقيه، 
رغم  رمزيا  املادي  ال�رشر  خالل جرب  من 
ال�رشر  وتقدير  بثمن،  يقدر  ال  حقيقة  اأنه 
اأنه  منطلق  من  االأجيال،  مر  على  املعنوي 
فال  حقه  امللف  هذا  لياأخذ  االأوان  حان 
امللف،  هذا  بدون  الذاكرة  مع  م�ساحلة 
خا�سة والكل يعلم اأن ال�سيا�سة الدولية اخذ 
وعطاء وم�ساومات، لن ي�سيع حق ورائه من 

يطالب به.
اجلزائرية  اجلمعية  تطرق ع�سو  وهنا 
الدنيا  اأقامت  فرن�سا  اأن  كيف  للقانونيني، 
تيبحريين  رهبان  مقتل  عند  تقعدها  ومل 
متعاقبة  اأجيال  قتلت  حني  يف  الفرن�سيني، 
اأن  دون  م�ستقبلهم  وحطمت  بالدنا  يف 
تعرتف حتى بتجاربها ال�سنعاء على الب�رش، 
لتجاربها  كفئران  بهم  ا�ستعانت  الذين 
مع  اأنه  ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا  اخلبيثة، 
هذا يوجد هناك فرن�سيني يريدون الت�سالح 
معنا بعدما راأوا من ب�ساعة ما ارتكب، على 
اأبناء  اأن فرن�سا زيفت ما�سيها حتى  اعتبار 
جلدتها، الفتا اأن هناك جمعيات وحقوقيني 
اإي�سال  على  العمل  و  بامل�ساعدة  وعدونا، 
ربطنا  مع  الفرن�سية،   لل�سلطات  �سوتنا 
�ستورا  بنجامني  الذاكرة  بامللف  باملكلف 

�سخ�سيا.
مداخلته  اآخر  يف  بوجطو  يو�سف  دعا  كما 
والن�سطاء  االإعالم  »الو�سط«  فوروم  يف 
املدين  املجتمع  واأطياف  واحلقوقيني 
للم�ساعدة هوؤالء ال�سحايا، الإي�سال �سوتهم 
مع  خا�سة  بهم،  لتكفل  املعنية  لل�سلطات 
الفئة  هذه  �ساحب  الذي  االإعالمي  التعتيم 
املمنهج عن  التجميد  رفع  وكذا  املهم�سة، 
الفرن�سية  النووية  التفجريات  �سحايا  ملف 

يف ال�سحراء اجلزائرية.

املحامي، يو�سف بوجطو، لـ"الو�سط"

ل م�ساحلة تاريخية مع فرن�سا دون جرب ال�سرر
بوجطو  يو�سف  ك�سف  املحامي  
»الو�سط«  ليومية  ت�رشيح  يف 
ل�سحايا  الوطنية  التن�سيقية  اأن 
الفرن�سية  النووية  التفجريات 
التي  اجلزائرية  ال�سحراء  يف 
تعترب  حممودي  يراأ�سها  حممد 
الق�سية  لهذه  االإن�ساين  اأن  البعد 
نتنقل  املبادرة   هذه  ن�ساند  جعلنا 
�سخ�سيا اإىل عني املكان ،اأين  قمنا 
حمكمة  م�ستوى  على  �سكوى  برفع 
رقان ،على اأ�سا�ض اإقليمية القوانني 
اعتداء  هناك  الأن   راجع  وهذا 
ب�رشية   على حرية وحياة جمموعة 
رقان  منطقة  يف  اجلزائريني  من 
لهذه  االأويل  فاالأ�سا�ض  ،وبالتايل  
هو  الدويل  البعد   ذات  الق�سية   
جرائم  على  التقادم  �سريان  عدم 
التي  اجلماعي  والتقتيل  االإبادة 
قامت بها فرن�سا ، م�سريا اأنه مهما 
كانت تربيرات اجلانب الفرن�سي اإال 
اأن هذه اجلرائم ال مي�سها التقادم .

نطالب باإن�ساء خمابر تقنية 
لتطهري منطقة رقان

 
االأ�ستاذ  ال�سياق  اأو�سح  ذات  ويف 
ندين  ال  اإننا  ،  قائال  بوجطو 
ال�سكوى  هذه  لكون  اأ�سخا�سا 
لها  عالقة  بحتة  وال  قانونية 
ال�سيا�سة  فهدفها  اأو  بالتيارات 
ال�رشر  الوحيد  احل�سول على جرب 
املت�رشرين  اجلزائريني  لل�سحايا 
قامت  التي  النووية  من التفجريات 
بها فرن�سا يف ال�سحراء اجلزائرية ، 
كما اأن  التعوي�ض  ينف�سل اإىل �سقني 
�رشر  من  حلق  ما  ال�رشر   جرب 
فاخلزينة   من  ك�سب،   فات  وما 
العامة  وال�سحة  ت�رشرت  العمومية 
ت�رشرت اأي�سا الأنها تتكفل مبر�سى 
كل  اأن  اإىل  ال�رشطان  باالإ�سافة 
عليه  و   ، م�سوهة  تولد  االأجنة  يوم 
خمابر  باإن�ساء  يجرب  ال�رشر  فهذا 
رقان  منطقة  لتطهري  تقنية  علمية 
ت�سكل  الأنها  النووية  النفايات  من 

املارين  االأ�سخا�ض  على  خطرا  
اأي  مالم�سة  اأن  هناك  ذلك  من 
�سيء  ينجر عنها اأ�رشار �سحية ، مع 
مطالبته ب�رشورة  بناء  م�ست�سفيات 
بال�سحايا  للتكفل  املنطقة  يف 
وجود  حمدثنا  عن  يخف   ومل    ،
اأ�رشار بيئية كثرية يف هذه املنطقة 

حتديدا.  
 

فرن�سا قامت بالإ�سرار 
بالأر�س وال�سعب واملياه 

اجلوفية 
 

وقال ذات املتحدث، اإنه ال م�ساحلة 
ال�رشر، فهل  جرب  دون  فرن�سا  مع 
باإمكان الفرن�سيني حتمل امل�سوؤولية 
اأمام التاريخ؟  فاال�ستعمار الفرن�سي 
والعمران  للبيئة  اأ�رشار  يف  ت�سبب 
عنه  اأ�سفرت  مما  الب�رشي  والن�سيج 
يف  اجلينية  للرتكيبة  وخيمة  نتائج 
ميكن  ال  املنطقة،  بحيث  هذه 
املرتتبة  والنتائج  احلاالت  ح�رش 

النفايات  لبقاء  راجع  وهذا  عنها 
النووية يف ال�سحراء اجلزائرية ويف 
حقيقة االأمر هي مرتبطة  بعدة اأطر 
كاتفاقيات اإيفيان التي جنهل بنودها 
بدقة  اإىل حد ال�ساعة ، ورمبا لديها 
النووية  التفجريات  بق�سية  ارتباط 
الرغم  على  اجلزائر  يف  الفرن�سية 
من اأن اجلزائر يف �سنة 1967 كانت 

كيان دولة م�ستقلة معرتف بها دوليا 
اجلزائرية   احلكومة  اأن  موؤكدا   ،
املوؤقتة قد اأن�ساأت �سنة 1957 وهذا 
يعني اأن االعتداء على اإقليم و�سعب 
اجلزائر كدولة  كان اعتداًء �سارخا 
وحقيقة الفرن�سيون ي�سمونها جتارب 
تفجريات  تعتربها  واجلزائر  نووية 
ديكور  جمرد  العلمي  هدفها  نووية 

ال اأكرث وال اأقل ، لكن الهدف اخلفي  
منها هو االإ�رشار باالأر�ض وال�سعب 
اجلوفية  واملياه  النباتات  وحتى 

اجلزائرية .
 

�سنعتمد على جمعيات املجتمع 
املدين الفرن�سية املحايدة

 
عن  بوجطو،  يو�سف  اأف�سح    كما 
املقيمة  اجلزائرية  املحامية  نية 
بالعا�سمة الفرن�سية باري�ض )�سمرية 
اجلمعية  مب�ساعدة   ) بولعربي 
للقانونني  ،فلقد وعدتنا  اجلزائرية 
جمعيات  اإىل  ق�سيتنا  باإي�سال 
الفرن�سية  املدين  املجتمع 
خمتلف  عن  تدافع  املحايدة  التي 
الق�سايا العادلة والنزيهة والتي ت�سعى 
للمجتمع  وعلى  احلقيقة  الإظهار 
كورقة  �سن�ستعملها   االأ�سا�ض  هذا 
التعوي�سات  على  للح�سول  �سغط 

للمت�رشرين يف منطقة رقان .
حكيم مالك 
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باية ع 

�أبهر  �لذي  �ل�شعبي  �حلر�ك  بدخول 
هذ�  يكون  �لثاين  عامه  ب�شلمتيه  �لعامل 
يوم  �لوحيدة  غاياته  كانت  �لذي  �لأخري 
�لعهدة  م�شار  �إيقاف   2019 نوفمرب   22
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  للرئي�س  �خلام�شة 
�أخيه  بقيادة  حميطه  يريدها  كان  �لتي 
من  وفريق  �ل�شعيد  �خلا�س  وم�شت�شاره 
�ل�شخ�شية  خلدمة  م�شاحلهم  �لوزر�ء 
�ل�شعب  م�شالح  ح�شاب  على  �ل�شيقة 
فايل  �كرث  و  �أهد�فه  حقق  قد  و�لأمة 
متكن  �خلام�شة  �لعهدة  �حباط  جانب 
باإن�شاء هيئة  �حلر�ك من حتقيق مطلبه 
وطنية م�شتقلة ملر�قبة �لنتخابات �لتي 
يف  رئا�شية  �نتخابات  �ول  على  �أ�رشفت 
��شتفتاء  قم  �مل�شتقلة  �جلز�ئر  تاريخ 
تعديل �لد�شتور �لذي ف�شح حزب �لإد�رة 
على  �لنتخابات  نتائج  يزور  كان  �لذي 
�حلر�ك  �إجناز�ت  ومن   , �حلاكم  مقا�س 
جناحه يف ك�شب رهان و�شع �جلز�ئر على 
بتنظيم  �ل�شحيحة  �لدميقر�طية  �ل�شكة 
�ل�شعب  فيها  ف�شل  رئا�شية  �نتخابات 
كلمته ل�شالح �ملرت�شح �حلر عبد �ملجيد 
تبون �لذي وعد بدوره �شاعات بعد �عالن 
فوزه مبد يده للحر�ك ومع كل �خليريين 
جديدة  جز�ئر  لبناء  �لبالد  �أبناء  من 
حتدث قطيعة جذرية مع �ملا�شي �لبليد 
وبالتايل �شد �لأبو�ب �مام دعاة �ملر�حل 

للتدخل  �لتي تفتح باب و��شعا  �لنتقالية 
�لأجنبي ونظام �لكوطة �لبعيد عن رغبة 

�ل�شعب بناء نظام �حلكم .
�حلر�ك  �لتي  �إجناز�ت  �عظم  من  ولعل 
حققها مبر�فقة �جلي�س �لوطني �ل�شعبي 
وف�شل يف حتقيقها �شابقا جهازي �لعد�لة 
�لف�شاد  مكافحته  هو  �لأمن  وم�شالح 
فتحت  بف�شله  حيث  �لفا�شدة  و�لزمرة 
�لعد�لة كربى ملفات �لف�شاد �لتي كانت يف 
�مل�شتحلة حيث  �لطابوهات  من  �ل�شابق 
» كما �شماته  �لعد�لة  » منجل  ي�شتني  مل 
حيث  �حلكومات  روؤ�شاء  بنف�شه  �حلر�ك 

�أكرث  �ل�شابقني يف  �لولن  �لوزير�ن  توبع 
جانب ع�رش�ت  �ىل  ف�شاد  ق�شية   11 من 
ملف  مرة  لأول  فتح  كما  و�لولة  �لوزر�ء 
�لتمويل �خلفي للحمة �لنتخابية للرئي�س 

�ملخلوع عبد �لعزيز بوتفليقة .
ويرى �لكثري من �ملتتبعني �ن من �أعظم 
هو  �لعفوي  �ل�شعبي  �حلر�ك  �إجناز�ت 
تعزيزه للحمة �لوطنية باأبعادها �لروحية 
�ل�شعار�ت  و�لتي جت�شدت يف  و�لإقليمية 
ترفع  كانت  �لتي  و�لنوفمربية  �لثورية 
�لثالثاء  و�أيام  �جلمعات  كافة  مد�ر  على 
بالن�شبة حلر�ك �لطلبة و�ل�شباب كما �أبان 

بالوحدة  مت�شكه  عن  �ل�شعبي  �حلر�ك 
�ل�شوؤون  يف  �لتدخل  ورف�س  �لوطنية 
�لد�خلية للبالد بالرد �حلا�شم و�ملنا�شب 
على دعو�ت �لتدخل �لأجنبي �لتي كانت 
ت�شدر خا�شة من قبل فرن�شا �لتي خ�رشت 
كافة مو�قعها وم�شاحلها باجلز�ئر بزو�ل 
كان  �لتي  �ل�شابق  �لرئي�س  حكم  نظام 
ي�شمن لها �متياز�ت عديدة دون �ن تعود 

بالنفع �لعام على �ملو�طن �لب�شيط .
ومن �خر �إجناز�ت �حلر�ك �ل�شعبي �لتي 
رئي�س  �إقر�ر  �لأخرية  �لأيام  جت�شدت يف 
عفو�  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية 
وقدرهم  �حلر�ك  حمكومي  عن  رئا�شيا 
�لأوىل  �لدفعة  و�شملت  �شخ�شا  ب60 
منهم 33 يف �نتظار دفعة �أخرى مع قادم 
�حلر�ك  به  يطالب  ماكان  وهو  �لأيام 
حل  �ىل  بالإ�شافة  �لأخرية  جمعاته  يف 
يفتقد  �لذي  �لوطني  �ل�شعبي  �ملجل�س 
لل�رشعية �ل�شعبية ب�شبب �خلروقات �لتي 
 2017 ماي  ت�رشيعيات  تنظيم  يف  �شادت 
ممثلة  �ل�شلطة  �أحز�ب  قبل  من  خا�شة 
وجبهة  �لدميقر�طي  �لوطني  �لتجمع  يف 
وينتظر   , وحلفائهم  �لوطني  �لتحرير 
�لقادمة  �لقليلة  �لأيام  يف  يتج�شد  �ن 
�ل�شعبي  �حلر�ك  مطالب  من  �ملزيد 
منا�شب  لتويل  لل�شباب  �ملجال  كف�شح 
يف  ذلك  و�شيكون  و�لربملان  �مل�شوؤولية 
حمطات �شيا�شية قادمة �أولها �لنتخابات 

�لت�رشيعية ثم �ملحلية .

احلراك يف ذكراه ال�سنوية الثانية

ف�سل م�ساعي الخرتاق و انت�سار خيار ال�سلمية
.     موقف اجلي�ش اأنقذ البالد من فتنة كربى

ال يختلف اإثنان اأن احلراك ال�سعبي الذي انطلق قطاره يوم 22 فيفري 2019 لوقف العهدة اخلام�سة 
للرئي�ش عبد العزيز بوتفليقة املدفوعة من طرف حميطه قد حقق مطالبه واأكرث ولعل اأبرزها 
تنظيم انتخابات رئا�سية وتاأ�سي�ش جلنة م�ستقلة ملراقبة االنتخابات ثم حل الربملان موؤخرا ومن 
املنتظر اأن يحقق احلراك مطالب اأخرى تتج�سد يف حمطات �سيا�سية قادمة اأهمها االنتخابات 

الت�سريعية امل�سبقة ومن اكرب اإجنازات احلراك هو اإف�ساله ملحاولة �سربه وا�ستغالله من طرف جهات 
داخلية وخارجية ل�سرب الوحدة الوطنية والرتابية ومتهيد عودة الع�سابات التي حتركها م�سالح 

اأجنبية يف مقدمتها فرن�سا .

روؤية من الواقع

نعم ، حراك وطني 
مبارك واأ�سيل

احلفناوي بن عامر الغول

نحيي اليوم الثاين والع�سرون من �سهر ال�سهداء 
الذكرى الثانية للحراك الوطني املبارك 

واالأ�سيل،الذي خرج فيه ال�سعب ليعرب عن 
�سخطه مما اآلت اإليه االأو�ساع بعدما ات�سعت دائرة 

الف�ساد وا�ست�سرى الظلم وبداأت اأركان الدولة 
وموؤ�س�ساتها تتهاوى ب�سبب �سرذمة ف�سلت م�سلحتها 
اخلا�سة على امل�سلحة العليا  للجزائر ، وكادت اأن 
تزعزع ا�ستقرار ومتا�سك الوطن ووحدته لوال 

فطنة ال�سعب الذي خرج مطالبا بالتغيري وو�سع 
حد لع�سابة حتكم با�سم اجلهة واملواالة على 

ح�ساب الوطن ، فكانت اللحظة احلا�سمة يف �ساعة 
مباركة حيث بداأت م�سريات جتتاح مناطق الوطن 
يف �سور �سلمية وح�سارية راقية اأبهرت العامل عرب 

فيها املتظاهرون بكل حرية عن راأيهم وحملوا 
�سعارات التغيري ، وتالحم فيها ال�سعب من جي�سه 
الذي رافق احلراكيني دون اأن ت�سقط نقطة دمي 

واحدة كما وعد بذلك .
وبعيدا عن االأيادي والتدخل االأجنبي وعن 

م�سطلحات الفو�سى والربيع العربي ،كان ال�سعب 
متفطنا لكل املوؤامرات التي حتاك باجلزائر ، فلم 
ين�ساق وراء الفو�سى وال التحري�ش و التخريب 
، اإذ عرب بكل الو�سائل ال�سلمية والدميقراطية 
عن قدرته يف التغيري ال�سلمي وفر�ش روؤيته 

على نظام ا�ستبد وطغى وجثم على اأنفا�سه طيلة 
ع�سريتني اعتمد فيهما على �سيا�سة االأر�ش 

املحروقة فاأفرغ اخلزينة واأهلك الزرع والن�سل 
واحلرث واالقت�ساد ، بل وجتازوه ملحاولة 

تفكيك الوحدة الوطنية و�سرب ال�سعب يف 
هويته وانتمائه واللعب على اأوتار اجلهوية 

.فكان الرد  من ال�سارع ومن احلراكيني الذين 
عرفوا كيف يواجهون كل هذا بفطنة وذكاء ، 

وخرج ال�سعب بكل مكوناته واأطيافه عرب �سوارع 
اجلمهورية معربا عن حقيقة الفرد اجلزائري 
الطيب امل�سامل  يف �سور مل ن�سهدها من قبل ، 
خا�سة واّن هناك من راهن على الدخول يف 
دوامة العنف لكن هيهات اأن يكون لهم ذلك 

الأنهم ال يعرفون حقيقة ال�سعب الذي اأرادها 
�سلمية اأبهرت العامل اجمع واأعطت االأمثلة لدول 
تدعي الدميقراطية قابلت متظاهريها بالعنف 

والهراوات وعلى راأ�سهم فرن�سا وكيفية تعاملها مع 
اأ�سحاب ال�سرتات ال�سفراء .

ب�سلميته حقق احلراك بع�ش مطالبه ومت توثيقه 
يف ديباجة ومواد الد�ستور اجلديد لي�سبح مرجعا 

وعيدا ت�ستذكره االأجيال وتفتخر مبا قمنا به 
، بعيدا عن املزايدات وركوب املوجة وحماولة 

التبني واإفراغه من حمتواه ،ليبقى ذكرى جميلة 
وملحمة �سنعت جمد اجلزائر ومازالت حتى 

تتحقق جميع املطالب .ونتحول  باجلزائر اإىل 
م�ساف الدول املتطورة ونرتقي بالعمل ال�سيا�سي 

والدميقراطية الت�ساركية لي�ساهم كل يف 
موقعه يف بناء اجلزائر اجلديد التي بداأت بع�ش 

مالحمها تربز من خالل اإقامة موؤ�س�سات قوية 
وتكثيف الرقابة ال�سعبية واإ�سناد امل�سوؤولية 

للكفاءات وترقية االإطارات النزيهة، و اأن يتحمل 
كل م�سوؤوليته يف االإدارة والت�سيري ، والكف 

عن ا�ستعمال املال الفا�سد واإقامة م�ساريع ذات 
جناعة تكون بالدرجة االأوىل يف �سالح املواطنني 
واالرتقاء بهم والعمل على تنظيمهم واالأخذ بيد 
املجتمع املدين ليكون فعاال و�سريكا ، وفتح املجال 

ال�سيا�سي واالإعالمي  واإطالق �سراح املعتقلني 
ال�سيا�سيني ورفع املظامل ، والكف عن التخوين 

والتخويف و�سيا�سة �سراء ال�سلم االجتماعي وان 
ي�سمر كل منا على �سواعده ون�سع اليد يف اليد 
لبناء جزائر الغد التي ر�سم مالحمها بيان اأول 

نوفمرب .

�لو�شطية,  منتدى  رئي�س  �شجل 
�رتياحه  �أم�س,  �شلطاين,  جرة  �أبو 
لرئي�س  �لأخرية  للقر�ر�ت 
تبون,  �ملجيد  عبد  �جلمهورية, 
وقوف  �ل�شياق,  ذ�ت  يف  مثمنا 
حق  ومع  فل�شطني  مع  �جلز�ئر 

�ل�شعوب يف تقرير م�شريها.
يومية  حتوز  للمنتدى,  بيان  و�أفاد 
»�لو�شط« ن�شخة منه, �أنه خالل عقد 
للمنتدى  �ملو�شع  �لوطني  �ملكتب 
لقاءه �لأ�شبوعي, �ل�شبت �ملن�رشم, 
�لوطني  �لعام  �لو�شع  وتد�ر�س 
ما  خ�شو�شا  و�لدويل,  و�لإقليمي 
تعلق مب�شمون �خلطاب �لذي �ألقاه 
�لتي  و�لقر�ر�ت  �جلمهورية,  رئي�س 
ظرف  يف  بتج�شيدها  �ل�شعب  وعد 
�ملنظومتني  هيكلة  لإعادة  وجيز 
�لتكفل  و  و�لتنفيذية,  �لت�رشيعية 
�لجتماعية,  باجلبهة  �لأح�شن 
وبذوي �لدخل �ملحدود, و�لهتمام 
�رتياحه  عن  كا�شفا  بال�شباب, 
يف  جاءت  �لتي  �لتهدئة  لإجر�ء�ت 
وقتها, ولقت قبول و��شعا �شيا�شيا 
وجمتمعيا وجمعويا, مثمنا يف ذ�ت 
بها  بادر  �لتي  �لقر�ر�ت  �لوقت 

�لرئي�س تبون.
ذ�ته,  �لبيان  �ملنتدى يف  بارك  كما 
�لقا�شي  �لرئا�شي  �لعفو  قر�ر 

�حلر�ك  م�شاجني  بع�س  باإطالق 
مرتقبا  نهائيا,  عليهم  �ملحكوم 
�لتخفيف  �شي�شملهم  من  �إجر�ء�ت 
ملطالب  ت�شتجيب  لظروف 
�لحتفال  ع�شية  �ل�شلمي  �حلر�ك 
و�لتالحم  لالأخوة  �لوطني  باليوم 
�أجل  من  وجي�شه  �ل�شعب  بني 
�أن  باملقابل  متمنيا  �لدميقر�طية, 
�لوطني  »�ملر�شد  �إن�شاء  قر�ري 
»�ملجل�س  وكذ�  �ملدين«  للمجتمع 
على  �شيتاأ�ش�س  لل�شباب«  �لأعلى 
�أد�ء  من  متكن  �شحيحة,  قو�عد 
�جلز�ئر  مل�رشوع  �خلادمة  �ملهام 
فيهما  يجد  �أن  يف  �أمال  �جلديدة, 
لتحقيق  متاحة  م�شاحة  �ل�شباب 

تطلعاتهم �مل�رشوعة.
بيانه,  يف  �ملنتدى  عرب  حني,  يف 
�جلز�ئرعلى  بثبات  �فتخاره  عن 
�لعادلة,  �لق�شايا  جتاه  مو�قفها 
�لفل�شطينية  �لق�شية  ول�شيما 
�لهرولة  موجة  �أمام  و�شمودها 
�لغا�شب,  �ملحتل  مع  للتطبيع 
�أ�شقائنا يف  م�شتب�رش� خري� مب�شار 
ليبيا من �أجل وحدة وطنية جامعة, 
وكذ� مبا حدث من تطور يف �جلو�ر 
�لو�شع  ت�شوية  وم�شار  مايل  بدولة 

�لعام.
مرمي خمي�سة

اأ�سرف عليه رئي�ش اجلمهورية 

اجتماع املجل�س الأعلى للأمن
رئي�س  �لأحد,  �أم�س  تر�أ�س 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  تبون,, 
�لدفاع  وزير  �مل�شلحة, 
دوريا  �جتماعا  �لوطني, 
لالأمن  �لأعلى  للمجل�س 
�لعام  �لو�شع  لتقييم  �س  ُخ�شّ
للبالد على �مل�شتويات �لأمنية 

و�ل�شيا�شية و�لقت�شادية.
و �أفاد بيان لرئا�شة �جلمهورية 
تعليماته  �أ�شدى  �لرئي�س  �أن 
جمال  يف  كّل  للم�شوؤولني, 
��شتمع  �أن  بعد  �خت�شا�شه, 
�ملجل�س  �أع�شاء  ملد�خالت 
�مل�شائل  حول  لالأمن  �لأعلى 
�لأعمال  جدول  يف  �ملدرجة 

رئي�س  �أن  �لبيان  ذ�ت  و�أ�شاف 
�جلمهورية,قد حّيا �ملجهود�ت 
�حلفاظ  �أجل  من  �ملبذولة 
بالبالد,  �لعام  �ل�شتقر�ر  على 
خا�شة تلك �ملتعلقة مبجابهة 
 ,19  – كوفيد  كورونا  فريو�س 
لعملية  �ملوفقة  و�لنطالقة 

�لتلقيح �شد هذه �جلائحة

ممثل  املجتمع املدين باجلنوب ال�سرقي علي بن عيوة :

البلد متر بظروف �سعبة تقت�سي توحيد اجلهود 
�ملدين  �ملجتمع  ممثل   قال 
رئي�س  خطاب  حمله  ما  �ن 
لالأمة  وجهه  �لذي  �جلمهورية 
�ملجل�س  بحل  تعلق  ما  خا�شة 
�إجر�ء  و  �لوطني  �ل�شعبي  
�لوز�ر�ت  م�س  حكومي  تعديل 
تطلعات  عن  بعيدة  كانت  �لتي 

�ل�شعب .
�ملدين  �ملجتمع  ممثل  ثمن 
بن  علي  �ل�رشقي  باجلنوب 
رئي�س  ما جاء يف خطاب  عيوة 
�جلمهورية عبد �ملجيد تبون , 
�لربملان  بحل  تعلق  ما  خا�شة 
ت�رشيعية  لنتخابات  و�لتوجه 
�ل�شباب  دعوة  مع   , م�شبقة 

�ل�شيا�شية  �حلياة  يف  للم�شاركة 
, �إ�شافة لإجر�ء تعديل حكومي 
حتقق  مل  �لتي  �لوز�ر�ت  م�س 
�لنتائج �ملرجوة �ين مت �لرتكيز 
�لقت�شادية  �لقطاعات  على 
تلقى  كما   , �لأوىل  بالدرجة 
قر�ر  رحب   ب�شدر  عيوة  بن 
�لدفاع  وزير  �جلمهورية  رئي�س 
للقو�ت  �لوطني و�لقائد �لعلى 
بالم�شاء  �لقا�شي  �مل�شلحة 
عن  للعفو  رئا�شي  مر�شوم  على 
�لعام  �لر�أي  ومعتقلي  �شجناء 
حيث مت �لفر�ج عن 33 �شجني 
ع�شية �لحتفال بالذكرى �لثانية 
رئي�س  و�شفه  �لذي  للحر�ك 

و�ملبارك  بالأ�شيل  �جلمهورية 
.

علي  وجه  فقد  ثانية  جهة   من 
ملختلف  مبا�رش  ند�ء  عيوة  بن 
�جلز�ئري  �ملجتمع  �رش�ئح 
ومنظمات  �أحز�ب  من 
توحيد  �أجل  جماهريية  من 
�جلهود ور�س �ل�شفوف لتفويت 
باأمن  �ملرتب�شني  على  �لفر�شة 
ووحدة و�شالمة �لرت�ب �لوطني 
, كما ثمن جمهود�ت �ملوؤ�ش�شة 
�لع�شكرية يف �لدفاع عن حرمة 
�لرت�ب �لوطني  وحماية �ل�شعب 

من �أي مكروه .
�سالح  ،ب 

اأبو جرة �سلطاين

اإجراءات التهدئة جاءت يف وقتها
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ب�أن  تداوله  مت  م�  ف�إن  البي�ن  وح�سب 
اإر�س�ل  ب�سدد  ال�سعبي  الوطني  »اجلي�ش 
قوات للم�س�ركة يف عملي�ت ع�سكرية خ�رج 
اأجنبية  قوات  مظلة  حتت  الوطنية  احلدود 
يف اإط�ر جمموعة دول ال�س�حل اخلم�ش، هو 

اأمر غري وارد وغري مقبول«.
قطعية  وب�سفة  »تُكذب  الوزارة  اأن  واأو�سح 
النواي�  ذات  املغلوطة  الت�أويالت  هذه  كل 
اإث�رة  مروجوه�  يتوهم  التي  اخلبيثة، 
البالد«وح�سب  ا�ستقرار  وزعزعة  الفو�سى 
يف  يخ�سع  ولن  »مل  اجلي�ش  البي�ن، ف�إن 
ن�س�ط�ته وحترك�ته اإال ل�سلطة ال�سيد رئي�ش 
اجلمهورية، الق�ئد االأعلى للقوات امل�سلحة، 
وزير الدف�ع الوطني ووفق مه�مه الد�ستورية 
عن  دف�ع�  اجلمهورية،  وقوانني  الوا�سحة 
وج�ء  البالد  واأمن  ووحدة  الوطنية  ال�سي�دة 
اجلدل عقب قمة عقده� الرئي�ش الفرن�سي 

مع  فرباير  و16   15 يومي  م�كرون  اإمي�نويل 
ق�دة دول ال�س�حل االإفريقي اخلم�ش: بوركين� 
يف  والنيجر  وموريت�ني�  وم�يل  وت�س�د  ف��سو 
القمة  ون�ق�ست  جن�مين�  الت�س�دية  الع��سمة 

التهديدات  مواجهة  يف  الع�سكري  التع�ون 
االإره�بية يف املنطقة.

هذه  بني  الوحيدة   الدولة  اجلزائر  وتعد 
التي  ال�س�حل  منطقة  يف  الواقعة  البلدان 

الذي  التح�لف  هذا  يف  االنخراط  رف�ست 
،وتن�سق اجلزائر  اأن�س�أته فرن�س� ع�م 2017  
والنيجر   وموريت�ني�  م�يل  جيو�ش  مع 
املنظمة  واجلرمية  االإره�ب  ملك�فحة 
العملي�تية  االأرك�ن  اإط�ر جلنة  ب�ملنطقة يف 
 2010 ع�م  ت�أ�سي�سه�  مت  التي  امل�سرتكة 
اأجرته اجلزائر يف  ورخ�ش تعديل د�ستوري 
بتوجه وحدات  مرة  الأول  امل��سي  نوفمرب 

من اجلي�ش اإىل اخل�رج وفق �رشوط.
وج�ء يف امل�دة 31 من امل�رشوع اأنه »ميكن 
اأهداف  و  مب�دئ  احرتام  اإط�ر  يف  للجزائر 
وج�معة  االفريقي  االحت�د  املتحدة،  االأمم 
اأن ت�س�رك يف حفظ ال�سلم،  الدول العربية، 
اأع�س�ء  بعد م�س�دقة الربمل�ن ب�أغلبية ثلثي 
بي�ن  الربمل�ن«ووفق  غرفتي  من  غرفة  كل 
اجلي�ش  »م�س�ركة  ف�إن  اليوم  الدف�ع  وزارة 
الوطني ال�سعبي خ�رج حدود البالد تقرره� 
د�ستور  عليه  ين�ش  م�  وفق  ال�سعب  اإرادة 

اجلمهورية«.

قالت وزارة الدفاع اأم�س، االأحد، اإن املعلومات املتداولة حول نيتها اإر�سال قوات للعمل حتت مظلة حتالف دويل 
مبنطقة ال�ساحل االإفريقي »مغلوطة«، وهذا القرار غري وارد جاء ذلك يف بيان للوزارة بعد تداول معلومات 

عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي خالل االأيام االأخرية، مفادها وجود اتفاق بني فرن�سا واجلزائر حول اإر�سال 
االأخرية جنودا اإىل ال�ساحل االإفريقي يف اإطار قوة ع�سكرية تقودها باري�س.

ق�سية »جي بي فارما« 

جمل�س ق�ساء اجلزائر يوؤيد 
الأحكام البتدائية  

جمل�س االأمة

جل�سة علنية لرت�سيم �سالح قوجيل رئي�سا للمجل�س

الع��سمة  اجلزائر  ق�س�ء  جمل�ش  اأيد 
االبتدائية  االأحك�م  االأحد  اأم�ش 
ق�سية  املت�بعني يف  حق  ال�س�درة يف 

جي بي ف�رم� والتمويل 
اأفريل  لرئ��سي�ت  للحملة  اخلفي 
2019 امللغ�ة و املت�بع فيه� الوزيران 
اأويحيى  اأحمد  ال�س�بق�ن  االأوالن 
ال�س�بق  والوزير  �سالل  امل�لك  وعبد 
املحكمة  وك�نت  زعالن  الغني  عبد 
اأ�سدرت  اأحممد  ب�سيدي  االبتدائية 
بخم�ش  اأحك�م�  الف�رط  نوفمرب  يف 
اأويحيى  ن�فذا يف حق  �سجن�  �سنوات 
ال�س�بق  الوزير  ا�ستف�د  بينم�  و�سالل 
ومدير  العمومية  واالأ�سغ�ل  للنقل 
الغني  عبد  ال�س�بق  الرئي�ش  حملة 

زعالن من الرباءة.
هذه  يف  �سالل  و  اأويحيى  وتوبع 
غري  امتي�زات  منح  بتهم  الق�سية 
منه�  وفروعه  كوندور  ملجمع  مربرة 
ت�سهيالت الإجن�ز م�سنع لالأدوية »جي 
بي ف�رم�« ومنحه ت�سهيالت اعتربت 
ا�ستغالل  اإىل  اإ�س�فة  ق�نونية  غري 
متع�مل  مع  �سفق�ت  اإبرام  النفوذ يف 

اله�تف النق�ل العمومي »موبيلي�ش«.
بتهمة  حم�دي  بن  االإخوة  توبع  كم� 
امل�س�همة يف متويل احلملة االنتخ�بية 
للرئي�ش ال�س�بق عبد العزيز بوتفليقة 
بنكي مت فتحه خ�سي�س�  عرب ح�س�ب 
لتلقي م�س�هم�ت م�لية من جه�ت ال 

عالقة له� ب�حلملة االنتخ�بية.

يعقد جمل�ش االأمة، االأربع�ء الق�دم، جل�سة 
اأجل  من  لالنتخ�ب  تخ�س�ش  ع�مة  علنية 
ملجل�ش  رئي�س�  قوجيل،  �س�لح  تر�سيم 
يوم  املجل�ش  اأ�سدره  بي�ن  ح�سب  االأمة، 

االأحد.
اجتم�ع  خالل  »تقرر  اأنه  البي�ن  واأو�سح 

لروؤ�س�ء  مو�سع  املجل�ش،  ملكتب 
املجموع�ت الربمل�نية واملراقب الربمل�ين 
وبن�ء على الرغب�ت املعرب عنه� من طرف 
ب�ملجل�ش  الربمل�نية املمثلة  املجموع�ت 
الثلث  و  الوطني  التحرير  جبهة  )حزب 
الدميقراطي(  الوطني  والتجمع  الرئ��سي 

 24 االأربع�ء  يوم  ع�مة  علنية  جل�سة  عقد 
من  لالنتخ�ب  تخ�س�ش   ،  2021 فرباير 
اأجل تر�سيم  �س�لح قوجيل، رئي�س� ملجل�ش 
االجتم�ع  اأن  اإىل  االإ�س�رة  ومتت  االأمة«. 
خ�س�ش اأي�س� ل«تدار�ش دور جمل�ش االأمة 
يف هذه املرحلة الدقيقة من ت�ريخ بالدن�، 

ير�سي  التي  اجلديدة  اجلمهورية  عهد  يف 
رئي�ش  تبون،  املجيد  عبد  ال�سيد  مع�مله� 
تك�مل  تفعيل  �س�أنه  من  مب�  اجلمهورية، 
يتواءم مع  للدولة ومب�  املوؤ�س�س�تي  العمل 
احلف�ظ  يف  اجلمهورية  رئي�ش  توجيه�ت 

على اال�ستقرار املوؤ�س�س�تي«.

النائب الربيطاين )عن تيار املحافظني( 
األك�سندر �ستافورد

مناخ ال�ستثمار يف اجلزائر يب�سر 
بنتائج واعدة

اأياما بعد قمة عقدها الرئي�س الفرن�سي مع قادة دول ال�ساحل اخلم�س

اجلزائر تنفي الن�سمام لتحالف ع�سكري بال�ساحل 
.     وزارة الدفاع حتذر من نوايا خبيثة يتوهم مروجوها اإثارة الفو�سى 

ع�جلت يوم اأم�ش االأحد، حمكمة 
ق�سية  بوهران،  فالو�سن  اجلنح 
 7 عرب  ين�سطون  �سيدلي�    13
متورطني  الوطن،  بغرب  والي�ت 
يف اإن�س�ء خمرب حت�ليل خمت�ش يف 
�سن�عة االأدوية واملوؤثرات العقلية 
والتم�ست الني�بة  مت�بعتهم بعقوبة 
 5 اإىل  ن�فذا  حب�س�  �سنوات   10
ين�سطون   ك�نوا  اآخرين  متهمني 
اأم(  األ  )اأ�ش  مي�سوم  االإخوة  بحي 
النطق  يتم  ان  على  �رشي،  ب�سكل 
فيفري   28 يوم  جل�سة  ب�حلكم يف 

اجل�ري.
تتعلق  تهم�  للمتهمني  ووجهت 
بتكوين جمعية اأ�رشار، احلي�زة غري 
ال�رشعية ملواد م�سنعة ب�سكل غري 
لغر�ش  العقلية  واملوؤثرات  ق�نوين 
املت�جرة، �سوء ا�ستغالل الوظيفة 
�سهر  اإىل  الق�سية  حيثي�ت  وتعود 
ان  بعد   ،2020 �سنة  من  جوان 
ا�ستغلت عن��رش م�سلحة التحقيق 
للن�حية الع�سكرية الث�نية بوهران، 
معلوم�ت دقيقة بن�س�ط املتهمني 

بت�سنيع املوؤثرات العقلية بطريقة 
م�ستودع  مداهمة  متت   م�سبوهة 
مي�سوم،  االإخوة  حي  يف  �رشي 
يف  املتهمني  توقيف  مت  حيث 
كبرية  كمية  بت�سنيع  تلب�ش  ح�ل 
من املوؤثرات العقلية من خمتلف 
)بريغ�ب�لني(  غرار   على  االأنواع، 
مكمالت  اإىل  ب�الإ�س�فة  لريك�،  و 
احلقيقية  الت�سنيع  ملع�يري  تفتقد 
ومتج�وزين للحد املقرر يف توزيع 
للم�س�بني  املوجهة   االأدوية  هذه 
ب�الأمرا�ش املزمنة تت�سكل  يف 15 

األف قر�ش.
وك�سفت التحقيق�ت التي ب��رشته� 
ذات امل�س�لح ، اأن الور�سة ال�رشية 
العقلية  املوؤثرات  هذه  لت�سنيع 
ب�إنت�جه�  يديره� �سي�دلة يقومون 
و�سط�ء  مع  ب�لتن�سيق  وتوزيعه� 
والي�ت  يف  عقلية  موؤثرات  وجت�ر 
وهران، �سيدي بلعب��ش، م�ستغ�من، 
وعني  ال�سلف  غليزان،  مع�سكر، 

متو�سنت.
اأمني بن لزرق 

مع توزيعها عرب 7 واليات غربية!

13 �سيدليا متورطا يف ت�سنيع 
موؤثرات عقلية يف خمرب �سري 

اخلبري يف القانون الد�ستوري، الدكتور حمزة خ�سري لـ "الو�سط":

من املحتمل وجود مر�سح ملناف�سة قوجيل
الد�ستوري،  الق�نون  يف  اخلبري  ك�سف 
االأنب�ء  بخ�سو�ش  اأم�ش،  خ�رشي،  حمزة 
قوجيل  �س�لح  انتخ�ب  عن  املتداولة 
االأ�سبوع،  االأمة بحر هذا  رئي�س� ملجل�ش 
اأن هذا االإجراء �رشوري جدا، خ��سة مع 
حل رئي�ش اجلمهورية، عبد املجيد تبون، 
ي�ستلزم  م�  الوطني،  ال�سعبي  للمجل�ش 
دون  ح�ال  االأمة  ملجل�ش  رئي�ش  انتخ�ب 
�س�لح  ال�سين�تور  اأن  اعتب�ر  على  ت�أخري، 
قوجيل ك�ن يرتاأ�ش هذه الهيئة الد�ستورية 
فقط  ب�لني�بة  للحل  الق�بلة  غري  الدائمة 
ح�لة  يف  للوقوع  تف�دي�  وهذا  مدة،  منذ 
وقوع  ح�ل  يف  الدولة  موؤ�س�س�ت  �سغور 
اجلمهورية  لرئي�ش  اهلل  �سمح  ال  ط�رئ 

خالل هذه املدة.
يف  خ�رشي  حمزة  الدكتور  اأكد  حيث 
تعلق  فيم�  »الو�سط«،  به  خ�ش  ت�رشيح 
لرئ��سة  اأخرى  اأ�سم�ء  تر�سح  ب�إمك�نية 
جدا  وارد  احتم�ل  اأنه  االأمة،  جمل�ش 

جمل�ش  اأع�س�ء  من  ع�سو  اأي  يرت�سح  اأن 
كر�سي  على  قوجيل  ملن�ف�سة  االأمة، 
رئ��سة الغرفة العلي� للربمل�ن، بعد اجتم�ع 
مكتب املجل�ش بحر هذا االأ�سبوع لتنظيم 
الف��سلة  الكلمة  لتكون  االنتخ�ب،  عملية 
الت�سويت  نت�ئج  ح�سب  على  لل�سندوق، 
املر�سح  وهو  الف�ئز  ا�سم  عن  تعلن  التي 

احل��سل على اأكرب عدٍد من االأ�سوات.
ويف �سي�ق ذي �سلة، اأو�سح ع�سو اللجنة 
العلمية ملجلة العلوم ال�سي��سية و الق�نون، 
الدميقراطي  املركز  عن  ت�سدر  التي 
العلوم  كلية  وعميد  برلني،  يف  العربي 
الق�نونية بج�معة امل�سيلة، االأ�سب�ب التي 
دفعت امل�رشع اجلزائري الإن�س�ء جمل�ش 
االأمة، حيث مت ح�سبه اإن�س�ء جمل�ش االأمة 
يف د�ستور ع�م 1996 لهدف جوهري وهو 
احليلولة دون الوقوع يف ح�لة ال�سغور التي 
اأخرى،  مرة   1991 �سنة  البالد  عرفته� 
بن  ال�س�ذيل  الرئي�ش  ا�ستق�لة  عند  وهذا 

ب�سغور  ا�ستق�لته  اقرتنت  حيث  جديد، 
اأدى لوقوع  املجل�ش ال�سعبي الوطني، م� 
على  خطري،  د�ستوري  فراغ  يف  اجلزائر 
اأن د�ستور 1989 قد ن�ش يف ح�ل  اعتب�ر 
ا�ستق�لة رئي�ش اجلمهورية اأو وف�ته يخلفه 
وتنظم  الوطني  ال�سعبي  املجل�ش  رئي�ش 
لكن  يوم�،   45 خالل  م�سبقة  انتخ�ب�ت 
اآنذاك  حدث  الذي  اال�ستثن�ئي  الو�سع 
من�سب  �سغور  اقرتان  هو   1991 ع�م 
رئ��سة اجلمهورية، ب�سغور من�سب رئ��سة 
اأدى لوقوع  املجل�ش ال�سعبي الوطني، م� 
والذي  خطري،  د�ستوري  فراغ  يف  البالد 
دفع ال�ست�س�رة املجل�ش الد�ستوري، الذي 
املجل�ش  ب�إن�س�ء  ال�سغور  هذا  اقرتح حل 
االأعلى للدولة الذي ق�ده بو�سي�ف رحمه 
اهلل، وب�لت�يل تف�دي� ل�سين�ريوه�ت مم�ثلة 
نظ�م  اإن�س�ء  بقرار   1996 د�ستور  ج�ء 
يف  ممثل  ك�ن  بعدم�  بغرفتني  الربمل�ن 
ال�سعبي  املجل�ش  وهي  واحدة،  غرفة 

اأ�سبح له غرفة ث�نية دائمة  اأين  الوطني، 
غري ق�بلة للحل هي جمل�ش االأمة.

االأمة  مكتب جمل�ش  اأن  االإ�س�رة،  وجتدر 
جل�سة  لتحديد  اأم�ش  اجتم�ع�  عقد 
الذي  لالأمة،  جمل�ش  رئي�ش  انتخ�ب 
اأفريل  منذ  ب�لني�بة  �س�لح قوجيل  ي�سغله 
يحدد  اأن  املحتمل  من  حيث   ،2019
اخلمي�ش  اأو  االأربع�ء  يوم  اجلل�سة  ت�ريخ 
اجتم�ع  جل�س�ت  برجمة  ظل  يف  املقبل، 
يوم الثالث�ء، حيث اأن هن�ك اأنب�ء متداولة 
عن وجود �سبه اإجم�ع بني اأع�س�ء الغرفة 
قوجيل  تزكية  على  العلي�،  الت�رشيعية 
لغ�ية  للمن�سب  الوحيد  املر�سح  ب�عتب�ره 
كتلتي  بدعم  يحظى  حيث  اللحظة، 
الثلث  اإىل  ب�الإ�س�فة  واالأرندي  االآفالن 
الرئ��سي، يف ح�ل طبع� مل ترت�سح اأ�سم�ء 
اأخرى لرئ��سة جمل�ش االأمة خالل االأي�م 

املقبلة.
مرمي خمي�سة

غرفة اتهام جمل�س ق�ساء اجلزائر 
رف�س الإفراج عن لغديري و اإحالة 

ملفه على اجلنايات
جمل�ش  لدى  االته�م  غرفة  رف�ست 
االأحد  اأم�ش  الع��سمة  اجلزائر  ق�س�ء 
املتق�عد  اللواء  عن  االفراج  رف�ش 
على  ملفه  اإح�لة  مع  لغديري  علي 
يف  املجل�ش  اجلن�ي�ت  لذات  حمكمة 
املتق�عد  اللواء  الق�دمةويت�بع  الدورة 
لالنتخ�ب�ت  واملرت�سح  لغديري  علي 
الرئ��سية امللغ�ة ب�سبب احلراك ال�سعبي 
الذي انطلق يف 22 فيفري 2019 بتهمة 
امل�س�ركة يف ا�سع�ف معنوي�ت اجلي�ش 

الوطني وذلك بعدم� مت يف وقت �س�بق 
اعف�ءه من تهم منح معلوم�ت اقت�س�دية 

جله�ت اأجنبية.
قد  ك�نت  العلي�  املحكمة  ف�ن  الإ�س�رة 
نق�ست و ابطلت قرار ال�س�در عن غرفة 
تنظر  ب�أن  قراره�  يف  امرت  و  االته�م 
بت�سكيلة  الغديري  ملف  اخرى يف  هيئة 
جديدة قبل ان ت�سدر اليوم غرفة اته�م 
القرار بعد  جمل�ش ق�س�ء اجلزائر هذا 

ثالثة ت�أجيالت.

حمكمة تيبازة

تاأجيل حماكمة كمال �سيخي املتهم يف ق�سية ف�ساد 
قررت حمكمة تيب�زة اأم�ش االأحد ت�أجيل 
النظر يف حم�كمة كم�ل �سيخي املدعو 
ليوم  ف�س�د،  ق�سية  يف  املتهم  »البو�سي« 

14 م�ر�ش الق�دم.
وج�ء الت�أجيل الث�لث على التوايل بدءا من 
اأول جل�سة حم�كمة ك�نت مربجمة بت�ريخ 
اإ�رشاب  ب�سبب  امل��سي،  ج�نفي   17
املح�مني  نق�بة  تخو�سه  الذي  الدف�ع 
بن�حية البليدة منذ يوم اخلمي�ش امل��سي 
و  املح�مني  اأحد  مت�بعة  خلفية  على 

اإيداعه ال�سجن املوؤقت.
لال�س�رة، قرر جمل�ش منظمة املح�مني 
للبليدة الت�بع لالحت�د الوطني ملنظم�ت 

االأربع�ء  ليلة  اجتم�ع  خالل  املح�مني 
الق�س�ئي على  العمل  امل��سي، مق�طعة 
الأربع  الق�س�ئية  اجله�ت  جميع  م�ستوى 
جم�ل�ش  اأي  للمنظمة  الت�بعة  والي�ت 
عني  و  تيب�زة  و  البليدة  من  كل  ق�س�ء 
جميع  اإىل  ب�الإ�س�فة  ال�سلف  و  الدفلى 
الع�سكرية  املحكمة  و  االإدارية  املح�كم 

ابتداء من يوم اخلمي�ش.
ويت�بع كم�ل �سيخي، رفقة ثالثة متهمني 
الذي  اإثنني(  موظفني  و  )موثق  اآخرين 
اأ�سدر بحقة ق��سي التحقيق لدى حمكمة 
اكتوبر   15 بت�ريخ  ب�الإيداع  اأمرا  تيب�زة، 
2020، بجنح »منح مزية غري م�ستحقة« 

و«تخف�سي�ت يف ال�رشائب و الر�سوم دون 
»اأخذ  و  وظيفة«  »ا�ستغالل  و  ترخي�ش« 

فوائد ب�سفة غري ق�نونية«.
ولدى تقدمي االأطراف اأم�م ني�بة حمكمة 
اأحيل  و   ،2020 اأكتوبر   15 بت�ريخ  تيب�زة 
هذا  اأمر  التحقيق،  ق��سي  على  امللف 
و  املوؤقت  احلب�ش  رهن  بو�سعه  االأخري 
الرق�بة  لنظ�م  املتهمني  بقية  اإخ�س�ع 

الق�س�ئية.
وتعود وق�ئع الق�سية اىل �سنة 2016، مل� 
عقد  ب�إبرام  �سيخي  كم�ل  املتهم  ق�م 
حتويل ملكية عق�رية واقعة بعني البني�ن 
اإىل �رشكة  له(  )ملك  الع��سمة  ب�حلزائر 

للرتقية«  »ليك�ش  ذات م�سوؤولية حمدودة 
لدى  فيه�(  م�سري  و  �رشيك  �سفة  )له 
وا�ستف�د  تيب�زة،  مبدينة  معتمد  موثق 
يدفع  مل  و  ال�رشائب،  يف  تخفي�ش  من 
�سوى ن�سبة تقدر بواحد ب�ملئة بدال من 

5 ب�ملئة.
خم�لفة  االمتي�زات  تلك  وتعترب 
اىل  اأدت  و  به�،  املعمول  للتنظيم�ت 
و   2018 �سنة  ق�س�ئي  حتقيق  فتح 
لق�نون  وفق�  املت�بعة  اإجراءات  مب��رشة 
عن  التحقيق�ت  اأ�سفرت  حيث  الف�س�د 
خ�س�رة تقدر ب15 مليون دين�ر للخزينة 

العمومية.

باية ع 

تي�ر  )عن  الربيط�ين  الن�ئب  اأكد 
�ست�فورد،  األك�سندر  املح�فظني( 
بلد  اإىل  التحول  اأن »اجلزائر ب�سدد 
ب�لن�سبة  كبرية  فر�ش  على  يتوفر 
ف�عال  جعله�  مم�  املتحدة،  للملكة 
ويف  االأو�سط  ال�رشق  يف  اأ�س��سي� 
�سم�ل اإفريقي�«، مو�سح� اأن اجلزائر 
الق�رة  نحو  بوابة  تكون  ان  ميكن 

االإفريقية ب�أكمله�.
مق�ل  يف  الربيط�ين  الن�ئب  و�رشح 
اإين  ه�و�ش«:«  »ذو  جملة  ن�رشته 
حيوي  اإقليم  اجلزائر  اأن  متيقن 
الوقت  يف  املتحدة  للمملكة  جديد 
الذي غ�درن� االحت�د االأوربي ون�سعى 
متينة  جديدة  �رشاك�ت  بن�ء  اإىل 

وم�ست�رشفة يف الع�مل ب�أ�رشه«.
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البرتولية   ال�رشكات   قررت 
اأدرار  والية  باإقليم  النا�شطة 
�شغل  550من�شب  ا�شتحداث 
العمل  عن  العاطلني  لفائدة 
اجلامعات  خريجي  فيهم  مبا 
واملدار�س  الكربى  املعاهد   ،
امل�شتوى  عدميي  وكذا  العليا 
غليان  اإمت�شا�س  بغية  وذلك 
البطالني املحتقنني و االإلتزام 
الرامية  احلكومة  بتعليمات 
التوظيف  يف  االأولوية  ملنح 

للعاطلني من اأبناء املنطقة .
لـ  حملية   م�شادر  افادت 
ال�رشكات  ان   « »الو�شط 
الوطنية و االأجنبية العاملة يف 
باملديرية  النفطية  ال�شناعة 
�شوناطراك  ملجمع  العامة 

خالل  قررت  قد   ، باأدرار 
ال�شنة  من  الثاين  ال�شدا�شي 
الفرتة  يف  وبال�شبط  اجلارية 
ال�شائفة   دخول  ت�شبق  التي  
550من�شب  اإ�شتحداث    ،
دائم  و  موؤقت  بني  ما  �شغل 
العمل  عن  العاطلني  لفائدة 
اأقبلي  اأولف،  ببلديات  رقان ، 
، تيرنكوك و اأوقروت  الإحتواء 
و  االإجتماعية  اجلبهة  غليان 
املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
واملتم�شكة   ال�شغل  ب�شوق 
مبوا�شلة الت�شعيد من موقفها 
اإىل غاية ت�شجيل حلول جذرية 
يعاين  التي  امل�شاكل  جلملة 
من  لعل  الت�شغيل  قطاع  منها 
اأهمها التجاوزات و اخلروقات 

التي �شاحبت عملية ت�رشيف 
من  ال�شابقة  العمل  عرو�س 
على  الوالئية  الوكالة  طرف 
للت�شغيل  املحلية  الوكاالت 
مظاهر  تف�شي  عن  ناهيك   ،
خارج  من  لبطالني  التوظيف 
النفطية  باحلقول  الوالية  
الوكاالت  على  املرور  دون 
ما  وهو   ، للت�شغيل  املحلية 
يتنافى مع توجيهات احلكومة 
اأولوية  منح  على  �شددت  التي 
بطايل  لفائدة  التوظيف  
الوالية احلدودية ، من جهتها 
املحلية   اجلمعيات  تعلق 
التنموي  بال�شاأن  املهتمة 
كبرية  اماال  الت�شغيل  وملف 
الأدرار  اجلديد  الوايل  على 

الرقابة  ت�شديد  اأجل  من 
حد  وو�شع  ال�شغل  �شوق  على 
املح�شوبية  مظاهر  لتف�شي 
النفطية  بال�رشكات  واملحاباة 
فقد  مت�شل  مو�شوع  .  ويف 
لل�شاأن   املتتبعون  اأجمع 
الت�شغيل  ملف  اأن  املحلي   
التي  التحديات  بني  من  يعترب 
على  اجلديد  الوافد  تنتظر 
بوالية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�س 
اأدرار وذلك تزامنا مع حتويل 
جتاوزته  الذي  الت�شغيل  مدير 
على  عجزه  ب�شبب  االأحداث 
وحما�رشة  الو�شع  يف  التحكم 
بلغة  البطالني  احتقان 

ال�رشاحة .
جناة ،ح 

التغطية  توفر  عدم    اأدى 
مناطق  يف  ال�شحية 
ظاهرة  تفاقم  اجلنوب اإىل 
العالج يف اخلارج وحتديدا يف 
اأن ت�شاهم  من  تون�س،وبدل 
اخلارج  يف  العالج  ظاهرة  
مة  ز الأ ا من  لتخفيف  ا يف 
ال�شحية يف اجلنوب اجلزائري 
حتديدا اأدت اإىل ظهور م�شكلة 
�شحايا   يف  تتمثل  جديدة 
اخلارج  يف  الطبية  االخطاء 
حمدد   رقم  يوجد  .  ال 
لعدد �شحايا االأخطاء الطبية 
يف  عددهم  اخلارج اإال اأن   يف 
والية ورقلة  لوحدها يزيد عن 
15  حالة ،  وهذا ح�شب   حممد 
جلمعية  ا ع�شو تي  خليفا
اجلزائرية ل�شحايا االأخطاء 
اجلمعية يف  ومن�شق  الطبية 
املعني اإىل اأن  ورقلة،واأ�شار 
وحتديدا  اجلنوب  واليات   كل 
من  ال�رشقي تعاين  اجلنوب 
الظاهرة،وقال  بوخني  هذه 
مدينة  من  جمال 
يف  املنيعة«تعر�شت خلطا 
رمبا   اأو  احلالة   ت�شخي�س 
عيادة  يف  احتيال   عملية 
تون�س«واأ�شاف »مل  خا�شة يف 
تكن حالة زوجتي حتتاج  لعملية  
تقرير  ح�شب  وهذا  جراحية 
العا�شمة   طبيب خمت�س يف 
التون�شية  راجعناه بعد اأن وقع 
ما وقع  »، واأ�شار املعني اإىل اأن 
تعاين  كانت  زوجته التي 
الرحم  يف  مر�شية  حالة  من 
يف  طبيب  اعتربه  ملا  خ�شعت 
عملية  تون�شية«  خا�شة  عيادة 
اإزالة ورم حميد من الرحم ،لكن 
اإىل  هذه العملية حتولت 
لالأ�رشة ب�شبب  ماأ�شاة بالن�شبة 
االأم التي  تدهورحالة 
ميكن  كان  حالتها  اأن  تبني 
يا  �شحا ، ية و د الأ با جها عال
عيادات  يف  طبية  اأخطاء 
يف  تون�شية   خا�شة 
ن  الآ ا ن  لو و يحا ب  جلنو ا
جمع املال لعالج نتائج اأخطاء 
م�شت�شفيات  يف  خطرية  طبية 
واأ�شارت اجلمعية  اخلارج،  يف 
ل�شحايا االأخطاء  الدولية 
حول  لها  تقرير  يف  الطبية 
جلزائريني   الطبية  االأخطاء 
اإىل  يف تون�س  للعالج  تنقلوا 
وجود ما ال يقل عن 30  حالة 
يف والية  طبي  خطاأ  �شحية 

ورقلة لوحدها.
حممد   وح�شب 
اأخطاء  خليفاتي فاإن �شحايا 
واليات اجلنوب  من  طبية 
لتدخل  ،يحتاجون  ال�رشقي 

وزارة  ر�شمية من  جهة  من 
ر�شمية  جهة  من  اأو  ال�شحة 
عدم  ب�شبب  الإن�شافهم  ثانية 
قانوين  اطار  اأي   وجود 
هوؤالء  يحميهم ويختلف   
االأخطاء  �شحايا  بقية  عن 
الطبية يف كونهم دفعوا مقابل 
بالعملة  الطبية  االأخطاء 
عيادات خا�شة يف  ال�شعبة يف 
ح�شب  ال�شبب  تون�س، ويعود 
والية  يف  حمليني  نا�شطني 
خدمات  تدهور  اإىل  ورقلة 
هياكل ال�شحة العمومية بوالية 
 ، عموما  اجلنوب  يف  و  ورقلة 
الدولية  اجلمعية  تقرير  وقال 
اأكرث  اأن  االأول  للوزير  املرفوع 
الطبية  االأخطاء  ن�شف  من 
يف  عنها  االإبالغ   مت  التي 
تون�س  يف  ورقلة كانت  والية 
اإجراء  عمليات   وكانت ب�شبب 
جراحية  غري �رشورية  ترتبت  
على  خطرية  م�شاعفات  عنها 
باتوا  الذين  املر�شى  �شحة  
لعمليات جراحية  بحاجة  االآن 
ويعود    « ال�رشر  معقدة  جلرب 
حاالت  من  الكبري  �شبب العدد 
امل�شجلة   الطبية  االأخطاء 
اإىل  الوادي  و  ورقلة  بواليتي  
يف  الثقة  فقدان املر�شى 
الدولةاأو  م�شت�شفيات  خدمات 
عدم توفر اخلدمات ال�رشورية  
يف هذه امل�شت�شفيات ،وي�شيف 
كو�شي ع�شو  عالل  ال�شيد  
اجلمعية الدولية ،ومن�شقها يف 
اجلنوب اجلزائري  بلغ انعدام 
الثقة لدى مواطنني بوالية ورق
لة يف اخلدمات ال�شحية العمو

يقل  ال  ما  تخ�شي�س  حد  مية 
اإ�شعاف ميلكها  �شيارة   20 عن 
والية  م�شتوى  على  خوا�س 
ب�شفة   املر�شى  لنقل  ورقلة 
م�شتعجلة اإىل عيادات جراحية 
تون�س  بدولة  مدن  يف  خا�شة  
امل�شكلة  وتكمن  املجاورة، 
م�شت�شفى  من  ح�شب طبيب 
بعا�شمة  بو�شياف  حممد 
والية ورقلة طلب عدم الك�شف 
املري�س  اأن  يف  هويته   عن 
احلكم  يف  يت�رشع   اجلزائري  
يف  االأطباء   ت�شخي�س  على 
اخلارج حلالته ال�شحية، فبينما 
الت�شخي�س عدة  تكرار  يعيد 
اأن  يقرر  اجلزائر  يف  مرات 
هو  اأجنبي  ت�شخي�س طبيب 
احلقيقة، ودفعت  عنوان 
منتخبني  �شعية  لو ا
اخلطر  حمليني لدق ناقو�س 
مراجعة و�شعية   اأجل  من 

القطاعات ال�شحية بالوالية .
�أحمد باحلاج

لإمت�صا�ص غليان �لبطالني و �لإلتز�م بتوجيهات �حلكومة

ب�صبب عدم توفر �لتغطية �ل�صحية بالد�خل

ال�شرك�ت البرتولية  ت�شتحدث 550 من�شب �شغل ب�أدرار خالل 2021  

 عي�دات تون�شية حتت�ل 
على مر�شى جزائريني

رغم �إجر�ء�ت وز�رة �لفالحة

 ملف اأعالف املوا�شي يثري توتر فالحي اجلنوب 
بالرغم  من �لتد�بري و�لإجر�ء�ت �ملقررة من قبل وز�رة �لفالحة لدعم مربي �ملو��صي، فاإن 
جمموعة من حمتكري �ل�صعري و�لأعالف ما ز�لت ت�صارب  يف �لأعالف �ل�صعري،وت�صري 
�صهاد�ت ملربي مو��صي �إىل �أن �صعر قنطار �ل�صعري �ملدعم يف بع�ص مناطق  �جلنوب بلغ 

4000  دينار ، ب�صبب زيادة �لطلب على �ل�صعري ب�صكل خا�ص يف �جلنوب و��صتحو�ذ  عدد من 
جتار �لأعالف �لكبار على �صوق �لأعالف  يف �أغلب مناطق  �جلنوب.

�أحمد باحلاج

جعل  الو�شع  هذا 
االأبقار  تربية املوا�شي وحتى 
عملية  يف8 واليات باجلنوب  
اقت�شاديا للمربني الذين  مرهقة 

عن ن�شبة  للتخلي  ا�شطر اأغلبهم 
الكلفة  قطعانهم ب�شبب  كبرية من 

الرهيبة لالأعالف .
واأ�شحاب  موا�شي  مربو  جدد  و 
اجلنوب املطالبة  من  اإبل  قطعان 
االأعالف  �شوق  على  بالرقابة 
ب�شكل  االأعالف   ،وخمازن 
التي  اجلنوب  واليات  يف  خا�س 
ال�شعري  على  الطلب  فيها  يزيد 
،وقال  الربيع  ف�شل  يف  والنخالة 
ال�شعرياملدعم  اأن  املعنيون 
قبل الدولة يختفي فور  من 
للبيع يف  ويعر�س  و�شوله 
ا�شواق املوا�شي وامل�شتودعات 
 45 بني  ترتاوح  ال�رشية باأ�شعار 
باأ�شعار  دينار واأحيانا  و50  
اجلهات  تتمكن  اأن  اأغلى دون 
ال�شيطرة على الو�شع  الرقابية  من 
توا�شل حالة   ظل  يف 
مراعي  اأغلب  اجلفاف يف 
توا�شل  عالف  �شعاراالأ اأ اجلنوب،
م�شتويات  اإىل  منذ مدة االرتفاع 
غرداية  بواليتي  جديدة  قيا�شية 
قنطار  �شعر  مترنا�شت،وبلغ  و 
غرداية   يف   دينار   4500 ال�شعري  
ديناريف  اإىل 5000   قفز  بينما 

املوا�شي  مترنا�شت واتهم مربوا 
فرع الديوان الوطني  بغرداية  
مبمار�شة   للحبوب باالأغواط 
التمييز �شدهم،حيث قل�شت كميات 
منذ  الوالية  اإىل  التي ت�شل  ال�شعري 
اأمام  الباب  اأكرث من �شنتني ما فتح 
امل�شاربني،وجدد املعنيون مطالبة  
للحبوب  بفتح خمازن  االإدارة 
وعود  تكررت  ان   بعد  بالوالية 
دون  ال�شاأن   هذا  يف  امل�شئولني 

جت�شيدها . 
املوا�شي   واأ�شار مربو 
وتتعلق   معقدة   اإىل اأن امل�شكلة  

بغياب   فقط  لي�س  اال�شا�س   يف 
توفر  بعدم  الرقابة بل اأي�شا 
للدولة   تابعة   ر�شمية   م�شتودعات 
على  املربون  منها  يح�شل 
عمة  ملد ا ر  �شعا الأ با ف  عال الأ ا
جهتهم  من   . الدولة  قبل  من 
من  ومربو االأبقار  املوالون 
ا  لبو طا  ، ملنيعة ا و ية  ا د غر
ت�شيري  طريقة  يف  بالتحقيق  
الو�شية ل�شوق  اجلهات 
كامل ب�شبب   ب�شكل  احلبوب 
بني االأرقام  الت�شارب الكبري 
بكمية  ملتعلقة  ا �شمية  لر ا

اإىل  ت�شل  االأعالف التي 
وكميات االأعالف  واليات اجلنوب، 
باالإ�شافة اإىل  ال�شوق  املتوفرة يف 
،واتهم  ال�شوق  النخالة من  اختفاء مادة 
املعنيون مطاحن غرداية وبريان والديوان 
للحبوب باحتكار مادتي  الوطني 
النخالة  تقنني بيع  النخالة ال�شعري،بعد 
االأبقار،وقال  وال�شعريللموالني ومربي 
امل�شاربني  من  عددا  املعنيون اإن 
ال�شعري  مادتي  يحتكرون بيع  
والنخالة،وطالب امل�شتكون مديرية التجارة 
للتحقيق يف  بالتدخل  غرداية  بوالية 

املو�شوع. 
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قراءة يف مذكرات الرائد عمار جرمان »احلقيقة« 
من  العدد  هذا  يف  نوا�صل 
اللثام  ك�صف  الو�صط  جريدة 
تطرق  التي  الأحداث  اأهم  على 
عمار جرمان يف  املجاهد  اإليها 
مذكراته ال�صخ�صية، والتي حاول 
معاي�صاته  اأهم  نقل  خالل  من 
التي  الحداث  واأهم  وذكرياته 
قبل  ال�رشيعة  منطقة  بها  مرت 
اندلع الثورة التحريرية، باعتبار 
وترعرع  ن�صـاأ  التي  املنطقة  اأنها 

فيها خالل تلك احلقبة. 

انخراط عمار جرمان يف العمل 
الن�ضايل 

عمار  املجاهد  عرج   
انخراطه  بدايات  عن  جرمان 
عن  وحتدث  الن�صايل،  العمل  يف 
اأبناء  يتلقاها  كان  التي  املعاملة 
ال�صعب اجلزائري من طرف جنود 
الفرن�صي،  ال�صتعماري  اجلي�ش 
والذين كانوا ق�صاة ومتغطر�صني، 
وتظهر هذه املعاملة ب�صورة جلية 
التي  الريا�صية  املباريات  اأثناء 
جزائرية،  فرق  بني  جترى  كانت 
خالل  فرن�صية  ع�صكرية  وفرق 
الفرتة ما بني 1954-1955م، هذه 
نف�ش  يف  �صعورا  ولدت  املعاملة 
رف�صها،  الذي  جرمان  عمار 
م�صاعر  ذاته  الوقت  يف  وبلورت 
اأن  بعد  الوطن،  وحب  الوطنية 
اجلي�ش  بجنود  مبا�رشة  احتك 
الذين  الفرن�صي  ال�صتعماري 
كانوا يتوافدون على مطعم فتحه 
�صقيقه واإبن خالته وكان مق�صدا 
وحتول  اجلهة،  ل�صكان  اأي�صا 
نقطة  اإىل  ذلك  بعد  املطعم 
ولن�رش  املنا�صلني  يق�صدها  لقاء 
املواطنني  بني  الوطني  الوعي 

وجمع ال�صرتاكات. 
قيادة  قامت  ذلك  اأثناء  ويف 
الفرن�صي  ال�صتعماري  اجلي�ش 
باعتماد جمموعة من الإجراءات 
الثورة  الع�صكرية لأجل حما�رشة 
النت�صار  من  ومنعها  التحريرية 
قامت  حيث  تب�صة،  منطقة  يف 
ومتركز  امل�صاة  من  فيلق  بجلب 
زرقيني  حممد  وكان  بال�رشيعة، 
بقمع  املكلف  الفيلق  لهذا  قائدا 

الثورة. 
ا�ضتغالل املقابالت الريا�ضية 

خلدمة الثورة اجلزائرية 

اجلزائرية  الثورة  تفجري  بعد 
املوجودة  املعطيات  تغريت 
عمار  فكر  ولذلك  امليدان،  يف 
جرمان يف و�صيلة ت�صمح له بدعم 
الثورة وجماهدي جي�ش التحرير 
ا�صتغل  الغر�ش  ولهذا  الوطني، 
كانت  التي  الريا�صية  املقابالت 
تقام يف املنطقة لأجل اأن يتعرف 
يف  العاملني  اجلنود  على  اأكرث 
الفرن�صي،  ال�صتعماري  اجلي�ش 
وعلى  منهم  اجلزائريني  خا�صة 
الذي  �صايغي  العربي  راأ�صهم 
وحممد  وهران،  من  ينحدر 
كان  الذي  ال�صلف  من  ُحّري 
هذه  املالكمة،  ريا�صة  ميار�ش 
الثورة  املقابالت وظفها خلدمة 
املبا�رش  فاحتكاكه  اجلزائرية، 
له  �صمح  الفرن�صني  اجلنود  مع 

على  اكت�صف  عالقات  باإقامة 
املوجودة  ال�صعف  نقاط  اإثرها 
خا�صة  اجلنود،  بع�ش  عند 
مادة  تناول  على  منهم  املدمنني 
كان  حيث  املخدرة،  »الكيف« 
املادة  بهذه  بتزويدهم  يقوم 
الذخرية  بع�ش  على  ويقا�صيهم 
واملعلومات  والقنابل  احلربية 
كمقابل لهذه املادة التي يتناولها 

اجلنود. 
وحتى يتمكن من احل�صول 
تنقل  الكيف  مادة  على 
اأهرا�ش  �صوق  اإىل مدينة 
�صاحنة  يف  1955م،  �صنة 
يقودها   45  TP نوع  من 
العيد طالب، حتى و�صلوا 
التي  املدينة  �صاحة  اإىل 
»بال�صة  ت�صمى  كانت 
قاموا  اأين  ال�رشدوك«، 
من  قناطري  عدة  ب�رشاء 
عمار  وا�صرتى  ال�صميد، 
من  علب  عدة  جرمان 
بتجزئتها  ورتبها  الكيف، 
اأ�صغر،  اأخرى  علب  اإىل 
واإخفائها  بتعبئتها  وقام 
ال�صميد  اأكيا�ش  داخل 
رجعوا  ثم  تامة،  بعناية 
ال�رشيعة،  اإىل  ذلك  بعد 
يف  مرورهم  واأثناء 

اعرت�صهم  القعقاع  فج  مرتفع 
اجلي�ش  اأقامه  ع�صكري  حاجز 
ال�صتعماري الفرن�صي، حيث قام 
ال�صلعة  بتفتي�ش  احلاجز  جنود 
لكنهم  ال�صاحنة،  يف  املحملة 
الكيف،  مادة  على  يعرثوا  مل 
لل�صاحنة باملرور حيث  و�صمحوا 
اإىل  وعادت  احلاجز  جتاوزت 
ال�رشيعة، حيث قام عمار جرمان 
الذين  للجنود  الب�صاعة  بت�صليم 
وقنابل  حية  ذخرية  له  �صلموا 

يدوية كمقابل لها.
من النجاحات التي حققها جي�ش 
هذه  خالل  الوطني  التحرير 
الفرتة، النجاح يف تهريب العديد 
الذين  اجلزائريني  اجلنود  من 
كانوا يف �صفوف وحدات اجلي�ش 
وكان من  الفرن�صي،  ال�صتعماري 
الذي  الع�صكري،  حممد  بينهم 
التحاقه  بعد  ح�صناء  بالء  اأبلى 
الوطني  التحرير  جي�ش  ب�صفوف 

املنت�رش مبنطقة تب�صة. 
جمال  يف  جرمان  عمار  ون�صط 
بالذخرية  املجاهدين  تزويد 
كمية  بت�صليم  قام  حيث  احلية، 
علي  بن  الطاهر  اإىل  منها  كبرية 
املنحدر من ع�صرية اأولد جالل 
اإىل  وكذلك  مقدم،  ببئر  واملقيم 
ع�صرية  من  عيدة  ولد  براهيم 
والقاطن  الزرامة  البهلول  اأولد 
ال�رشيعة،  غرب  املرجة  بدوار 
بينهم  من  رفاقه  ببع�ش  ودفع 
لأجل  �صغري  والهادي  ذيب  حّمة 
والأدوية  والذخرية  اللبا�ش  نقل 

اإىل املجاهدين. 

االنتقال اإىل ب�ضكرة 

قدم  1954م  �صنة  اأواخر  يف 
والدة  واأخرب  عيدة  ولد  اإبراهيم 
ال�صلطات  باأن  جرمان  عمار 
األقت  الفرن�صية  ال�صتعمارية 

القب�ش على اأحدهم، وغادر بعد 
جرمان  عمار  عودة  وبعد  ذلك، 
باخلرب  والدته  اأخربته  البيت  اإىل 
بع�ش  و�صاورته  بالقلق،  ف�صعر 
ال�صكوك خوفا من اأن يُديل »ولد 
التنظيم،  عن  مبعلومات  عيدة« 
وهو حتت التعذيب وال�صتنطاق، 
فافتعل اأمر مر�ش والدته، وتقدم 
بطلب  ال�صتعمارية  الإدارة  اإىل 

رخ�صة للتنقل لأجل عالج والدته 
م�صنية  جهود  وبعد  ب�صكرة،  يف 
الرخ�صة  على  حت�صل  و�صمانات 
قام  لل�رشيعة  مغادرته  وقبل 
باإخفاء بع�ش الأ�صلحة والذخرية 
قرب مدر�صة احلياة ثم انتقل اإىل 
1955م،  جانفي  �صهر  يف  ب�صكرة 
وا�صتغل  اأخيه،  ببيت  اأقام  اأين 
ل�صاحبه  كنادل يف مقهى اجلنني 
كغا�صل  ا�صتغل  ثم  ال�صادق،  لوام 
مقهى  ي�صمى  مقهى  للكوؤو�ش يف 

ال�صحراء يديره فرن�صيون. 
عمار  تعر�ش  ب�صكرة  مدينة  ويف 
طرف  من  لالعتقال  جرمان 
الفرن�صي،  ال�صتعماري  اجلي�ش 
بعد مداهمة وقعت على ال�صاعة 
املنزل  �صملت  �صباحا  الثانية 
الذي يبيت فيه والواقع يف زقاق 
»م�صطفى بن رم�صان، حيث نقل 
بها  وبقي  قانة«،  بن  »جنينة  اإىل 
م�صاء  الثالثة  ال�صاعة  غاية  اإىل 
ال�صم�ش  لأ�صعة  معر�ش  وهو 
وال�صتنطاق، ليطلق �رشاحه بعد 

ذلك. 

العودة اإىل ال�ضريعة 

اأر�صل  بب�صكرة  اإقامته  خالل 
حممد التون�صي اإىل عمار جرمان 
ر�صالة م�صفرة، واأخربه من خاللها 
ال�رشيعة  اإىل  العودة  عليه  باأن 
ملوا�صلة الن�صاط بها، وتنفيذا ملا 
ورد يف الر�صالة عاد عمار جرمان 
ال�رشيعة مبا�رشة، حيث قّرر  اإىل 
والذخرية  الأ�صلحة  ا�صتخراج 
التي اأخفاها �صابقا قرب مدر�صة 
با�صتحداث  تفاجئ  لكنه  احلياة، 
الفرن�صية  ال�صلطات ال�صتعمارية 
م�صكن  بجوار  مراقبة  لنقطة 
ال�صيخ احممد ال�صبوكي مبدر�صة 
احلياة وهي مقابلة للمكان الذي 

على  فعمل  الأ�صلحة،  فيه  خزن 
انبياه  لفت  دون  ا�صتخراجها 
املكلفني  الفرن�صيني  اجلنود 
باملراقبة واحلرا�صة، حيث افتعل 
املزبلة  اإىل  ودخل  اأ�صباب  عدة 
دون  العتاد  ا�صتخراج  من  ومتكن 

اأن ينتبه له احلّرا�ش. 
االلتحاق ب�ضفوف جي�ش 

التحرير الوطني 

يف  جناحه  بعد   
الأ�صلحة  ا�صتخراج 
اللتحاق  قّرر  والذخرية 
التحرير  جي�ش  ب�صفوف 
ببع�ش  فات�صل  الوطني، 
منهم  وطلب  اأ�صدقائه 
م�صاعدته يف حتقيق رغبته، 
اأعذارا  له  قدموا  لكنهم 
يف  ي�صاعدوه  ومل  خمتلفة 
يت�صل  اأن  قّرر  ذلك  ذلك، 
بقريبه نا�رشي العيد، الذي 
ترّدد،  دون  لطلبه  ا�صتجاب 
تو�صيحات  منه  وطلب 

واإر�صادات. 
دراجتني  فامتطيا   
قبيلة  م�صارب  اإىل  وتوجها 
عبلة،  بدوار  �صعيدان  اأولد 
�صديقهم  منزل  قا�صدين 
�صلطاين،  الزين  ال�صيد 
وهناك جتندا على يدي املجاهد 
عبد املجيد بلغيث، وان�صما اإىل 
الوطني  التحرير  جي�ش  �صفوف 

مبنطقة تب�صة. 
القائد الزين عباد ي�ضرف 

على العمل الثوري بناحية 
ال�ضريعة 

املجاهد  يتحدث   
جرمان عمار عن الن�صاط الثوري 
املنا�صلون،  رفاقه  به  قام  الذي 
ات�صالت  على  كانوا  حيث 
الذين  املجاهدين،  مع  م�صتمرة 
والأبقار  املوا�صي  يجلبون  كانوا 
التابعة  »الفريمات«  من  لهم 
لل�صيد  ي�صلمونها  ثم  للكولون، 
ي�صعها  الذي  �صلطان  الزين 
بداخل مركزه ثم تتوىل جمموعة 
وهم:  جزارين  ثالثة  من  مكونة 
بولعرا�ش،  بن  ب�صري  جرمان 
نا�رشي عمار بن الطيب، جرمان 
بولعرا�ش،  بن  امزيان  حممد 
عملية بيع هذه املوا�صي والأبقار 
العملية  هذه  الفرن�صيني،  للجنود 
التحرير  جي�ش  بتمويل  �صمح 

الوطني.
عمل  ينح�رش  ومل   
بيع  يف  اخللية  هذه  اأفراد 
مكلفني  كانوا  بل  املوا�صي فقط 
ون�رش  والتوعية  بالتجنيد 
جي�ش  عن  ال�صادرة  املنا�صري 
واإي�صال  وجمع  الوطني  التحرير 
التحركات  حول  املعلومات 
الفرن�صية، وكان القائد الزين بن 
عمل  على  م�رشفا  عباد  اإبراهيم 
بناحية  تن�صط  التي  اخللية  هذه 

ال�رشيعة. 

فدائيو ال�ضريعة ينجحون يف 
ت�ضفية اأحد م�ضاعدي ال�ضفاح 

كونور 

حماولة  اإطار  يف   
اإليها  ت�صعى  كانت  التي  التهدئة 
الفرن�صية  ال�صلطات ال�صتعمارية 
الثورة  تفجري  بعد  باملنطقة 
باإن�صاء  قامت  لذلك  التحريرية، 
الأهلية  ال�صوؤون  مراكز  من  عدد 
�صباطا  وكلفت  املتخ�ص�صة، 
مع  التعامل  جمال  يف  متمر�صني 
عليهم  ال�صيطرة  بهدف  ال�صكان 
الثورة  عن  ف�صلهم  وحماولة 
وكان  الوطني،  التحرير  وجي�ش 
هوؤلء  اأحد  كونور  »النقيب« 
ال�صابط الذين كلفوا بتنفيذ هذه 
املهام، وُعني يف املركز الإداري 
 SAS.( بال�رشيعة  املتخ�ص�ش 
الأو�صاط  يف  وُعرف   )Chéria
وقد  وق�صوته  بغطر�صته  ال�صعبية 
املجازر  يف  طويلة  يد  له  كانت 
املنطقة  ب�صكان  حلقت  التي 
مت  حيث  التحريرية،  الثورة  اإبان 
بجانب  جماعية  مقربة  اكت�صاف 
ي�رشف  كان  الذي  املركز  مقر 

عليه هذا ال�صفاح �صنة 2001م. 
التي  ال�صيا�صة  واأمام   
ال�صتعمارية  ال�صلطات  اتبعتها 
تكونت  باملنطقة،  الفرن�صية 
مكلفة  كانت  للفدائيني  خاليا 
مع  املتعاونني  با�صتهداف 
عمليات  وتنفيذ  ال�صتعمار، 
الأو�صاط  اأ�صداء يف  تثري  فدائية 
الثورة  قوة  على  للتاأكيد  ال�صعبية 
يعامل  الذي  واحلزم  اجلزائرية، 
وراف�صي  واملثبطني  اخلونة  به 
الثورة، حيث حتول ا�صطبل تعود 
�صميدة،  يدعى  لرجل  ملكيته 
املتقاعدين  اجلنود  اأحد  وهو 
من �صفوف اجلي�ش ال�صتعماري 
لتن�صيق  مكان  اإىل  الفرن�صي، 
بال�رشيعة،  الفدائية  العمليات 
من  تر�صل  التي  املوا�صي  وذبح 

املركز الزين �صلطاين.
جهوده  �صميدة  �صخر  حيث 
وعمل  اجلزائرية،  الثورة  خلدمة 
على تزويده الفدائيني بال�صكاكني 
التي يحتاجونها لتنفيذ عملياتهم 
الفدائية، ويف �صنة 1956م تر�صد 
الفدائيني  هوؤلء  بني  من  واحد 
حتركات اأحد املخازنية املغاربة 
للنقيب  كم�صاعد  يعمل  والذي 
كونور، وبعد اأن تاأكد من تواجده 
»بو�صعيد  ميتلكها  خمبزة  يف 
بتيوان القبايلي«، فحمل الفدائي 
�صميدة،  ا�صطبل  من  خنجرا 
املخبزة  اإىل  مبا�رشة  وتوجه 
قاتلة  �رشبة  بتوجيه  قام  اأين 
للمخازين املغربي، حيث اأم�صكه 
م�رشعا  وفّر  وذبحه،  �صعره  من 
باجتاه ال�صطبل، ورمى باخلنجر 
حتى  املكان  وغادر  �صميدة  اإىل 
�ُصئل  وعندما  ال�صكوك،  يثري  ل 
املخبزة  �صاحب  بتيوان  �صعيد 
ال�صلطات  اأبلغ  الفاعل،  عن 
هول  اأن  الفرن�صية  ال�صتعمارية 
امل�صهد الذي حدث اأمامه منعه 
معرفة  اأو  الفاعل  مالحظة  من 

�صخ�صيته. 

بقلم فرحاين طارق عزيز 

تعد املذكرات ال�ضخ�ضية من 
بني اأهم م�ضادر كتابة تاريخ 

الثورة التحريرية، ملا حتتويه 
من معلومات مفيدة للباحثني 
ت�ضاعدهم على فهم تطورات 
االأحداث التي �ضهدتها الثورة 
ومعرفة تفا�ضيل عن طبيعة 
العمل الع�ضكري اأو ال�ضيا�ضي 
الذي قام به جي�ش وجبهة 
التحرير الوطني ملواجهة 

ال�ضلطات اال�ضتعمارية 
الفرن�ضية، يف هذا العدد 

من جريدة الو�ضط �ضنحاول 
اإماطة اللثام عن بع�ش املحاور 
التي ت�ضمنتها مذكرات عمار 

جرمان والتي عنونها بت�ضمية 
»احلقيقة« مذكرات عن ثورة 

التحرير الوطني وما بعد 
اال�ضتقالل، هذه املذكرات 
�ضدرت يف �ضنة 2007م عن 

من�ضورات دار الهدى للطباعة 
والن�ضر والتوزيع بعني مليلة، 

والتي حملت ت�ضديرا كتبه 
حممد ال�ضالح وني�ضي الذي 

حتدث فيه عن املذكرات 
وعالقته ب�ضاحبها. 
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بالبلد  والذهاب  اخلام�سة  العهدة  تعطيل 
عن  اختفى  مري�ض  رئي�ض  مع  جمددا 
م�سهد اإدارة البالد منذ 2012 كاآخر ظهور 
ردد  التي  �سطيف  بوالية  خطابه  يف  له 
"طاب  االختفاء  قبل  ال�سهرية  فيها جملته 
جناين"، عهدة كانت �ستكون مثل �سابقاتها 
والع�سوائية  والفو�سى  الت�سيري  يف  �سيئة 
على  والرتاجع  والزبائنية  واملح�سوبية 
االحتقان  حالة  والدليل  امل�ستويات،  كل 
عهدات  مع  ترتاكم  كانت  التي  ال�سعبي 
العهدتني  وحتديدا  املتتالية  بوتفليقة 
الثالثة والرابعة واللتان فر�ستا فر�سا على 
الذي  العهدات  اجلزائريني من خالل فتح 
اال�ستمرار  ونظامه  املعزول  للرئي�ض  اأتاح 
يف احلكم، ولوال احلراك املبارك الأ�سبحنا 
اخلام�سة  العهدة  بوؤ�ض  حتت  نعي�ض  اليوم 
اإليها  متجها  ال�سابق  النظام  كان  التي 

باإ�رصار.
الرابعة  العهدة  متديد  خمطط  اإف�سال 
والذي كان "املخطط ب “للع�سابة كتحايل 
حماولة  اأجل  من  اجلزائري  ال�سعب  على 
ذلك  اإىل  �سف  وثورانه،  غ�سبه  امت�سا�ض 
داخل  اأجنحة  وحتى  ال�سيا�سية  الطبقة 
ال�سلطة التي اأعلنت رف�سها لهذا املخطط 
ومربراته  �سكله  كان  مهما  التمديد  وهو 
�سمانا ال�ستمرار نظام الع�سابة التي بداأت 
تخرج  الغا�سبني  واأمواج  املحتجني  جموع 
تباعا كل جمعة لرف�سها لهذا احلل املقيت 
على  واخلطر  ال�سوء  يف  يختلف  ال  والذي 

م�رصوع العهدة اخلام�سة.
حماربة الف�ساد واملف�سدين �سمن احلقبة 
البوتفليقية امل�سوؤومة التي اأتت على اأخ�رص 
الذين  الفا�سدين  من  طبقة  وياب�سه،  البلد 
الأغرا�سهم  وبددوها  ال�سعب  اأموال  نهبوا 

وذاك  ال�سواء  على  وال�سيا�سية  ال�سخ�سية 
النظام  رموز  فاأغلب  فعال،  حتقق  ما 
باأحكام  ال�سجن  يف  اليوم  هم  البوتفليقي 
ق�سائية ثقيلة نظري ما اقرتفوا يف حق هذا 
ال�سعب العظيم وثرواته التي ال حت�سى وال 
اأويحي وعبد  اأحمد  اأبرز هوؤالء  تعد، ومن 
اآخرون  ووزراء  غول  وعمار  �سالل  املالك 
كعلي  النظام  اأعمال  رجال  اإليهم  ين�ساف 
الذين  كونيناف  وعائلة  وطحكوت  حداد 
عائلة  دعم  خالل  من  ثرواتهم  ت�سخمت 

بوتفليقة ومن يدور حولها.

ال�سوؤال املطروح اليوم ونحن نحتفل 
احلراك:  لهذا  الثانية  بالذكرى 
رفعها  التي  املطالب  كل  حتققت  هل 

اجلزائريون؟
ال ميكن اأن نقول اأن كل املطالب حتققت 
الأن اأي م�سار �سعبي اأو ثوري اأو احتجاجي 
مهما كانت قوته اأو نوعيته ال ميكن اأبدا اأن 
اندلع  التي  واأهدافه  مراميه  جميع  يحقق 
من اأجلها يف ظرف �سنة اأو �سنتني والدليل 
االإ�سالحية  احلركات  كل  اأن  ذلك  على 
التاريخ  عرب  حدثت  التي  واالحتجاجية 
اأجندة  فر�ض  يف  مديدة  اأزمنة  اأخذت 
لن  وعليه  والعميق  اجلوهري  االإ�سالح 
يكون اجلزائريون ا�ستثناء من هذه احلركة 
وال�سعوب  االأمم  كل  يف  املثبتة  التاريخية 

واحل�سارات املتعاقبة.
بع�ض  �سابه  اجلزائري  احلراك  اأن  غري 
االخرتاقات واأف�سل من داخله كذلك وهذا 
جعلت  التي  االأ�سباب  اأحد  اعتقادي  يف 
من  نذكر  حتقق،  مل  مطالبه  من  الكثري 

بينها ما يلي:
يف  عجل  موحدة  قيادة  بال  حراك 

ا�سمحالله وخفوت حدته ودرجة عنفوانه، 
ينبغي  وال  كبري  �سعبي  حراك  اأنه  بحجة 
عليها  نختلف  قد  قيادة  يف  نح�رصه  اأن 
وم�ساريعها،  و�سخو�سها  اأهدافها  وعلى 
�سلبي  ا�ستثناء جزائري  ويف احلقيقة هذا 
ال�سعبية  الثورات  فنجاح  ال�سديد  لالأ�سف 
را�سدة  بقيادة  باالأ�سا�ض  مرتبط  ال�سلبية 
وموجهة حتمل مطالبهم على حممل اجلد 
وامل�سوؤولية للتفاو�ض مع النظام ال�سيا�سي 
خروج  على  االأمر  يقت�رص  اأن  ينبغي  وال 
دوري وع�سوائي لل�سارع كل جمعة والعودة 
اإىل البيت من دون خمرجات او ثمار لهذا 
االأبرز  ال�سبب  اعتقادي  اخلروج، وهذا يف 
واال�سمحالل  التقزم  اإىل  احلراك  جلنوح 

الحقا.
ا�ستقالة  بعد  احلراك  مطالب  تطرف 
اجلماهري  من  ب�سغط  ال�سابق  الرئي�ض 
الهائجة والغا�سبة والتواقة للتغيري و�سقط 
احلراك يف اأيدي تيارات متطرفة مبطالب 
م�ستحيلة التحقيق عمليا وواقعيا ما جعل 
ترتاجع  ال�سعبية  الفعاليات  من  العديد 
وتعود اإىل البيوت الأنه مل يعد حراكا ميثل 
اجلميع �سواء ما تعلق بالتوجهات الفكرية 
اأو االأيدولوجية وحتى املطالب التي كانت 
كل  اجماع  حمل  تعد  مل  والتي  مرفوعة 
اجلمعات  يف  خرجوا  الذين  اجلزائريني 

االأوىل من احلراك.
�سقوط احلراك يف فخ ال�رصاعات العرقية 
الرايات"  "فتنة  منعرج  خا�سة  والهوياتية 
الرتكيز  وبدل  وا�سعا  اجلدل  فتحت  التي 
انزلق  اجلامعة  ال�سعبية  املطالب  على 
وحتى  واللغة  الهوية  ق�سايا  اىل  احلراك 
اإيديولوجي  تيار  �سيطرة  ب�سبب  الدين 
ي�سفها  التي  ومطالبه  احلراك  قيادة  على 

كثريون بانها حرفت عن م�سارها ال�سحيح 
كان  الذي  االأول  للحراك  اأ�س�ض  الذي 
باأغلب  ال�سعب اجلزائري  كل  اإجماع  حمل 

انتماءاته واأطيافه.
للحراك  احلراك  رموز  بع�ض  خذالن 
ب�سبب الدخول يف اأجندات اأخرى والدليل 
الوهم  يبيعون  كانوا  ممن  بع�ض  راأينا  اأننا 
مبعاداة ال�سلطة وجدناهم يف مواقع اأخرى 
احلراك  ا�ستغلوا  باأنهم  �سعبيا  فهم  ما 

الأغرا�ض �سخ�سية �سيقة.
يف  اال�ستمرار  يف  اجلزائريني  نف�ض  ق�رص 
م�سارات �سعبية وثورية ملدة طويلة بحكم 
على  مرت  التي  الطويلة  ال�سبات  فرتات 
ال�سعب اجلزائري، ما جعلهم يوقفون روح 
املوا�سلة ب�رصعة واال�ستمرار يف حراكهم 
من  جمموعة  ظهور  مبجرد  ال�سعبي 
التي  واالخرتاقات  وال�سعوبات  التحديات 

طالت احلراك ال�سعبي.

�سيتجدد  هل  املهم:  الآخر  ال�سوؤال 
احلراك ونحن يف ذكراه الثانية؟

اأن احلراك  اأعتقد ذلك بحكم  �سخ�سيا ال 
الذي كان قبل جائحة كورونا وحتى بع�ض 
الفرتة  يف  وهناك  هنا  من  املحاوالت 
لدى  اإجماع  تعد حمل  القليلة املا�سية مل 
ذو  واحد  تيار  هناك  ومازال  اجلزائريني 
احلراك  هذا  يوؤطر  معروفة  اأيدولوجية 
ويدعو له، وبالتايل فاإن فقدان جماهريية 
اجلزائري  انخراط  هنا  واأق�سد  احلراك 
تاريخ  من  �سيجعل  املوؤدلج  ولي�ض  العادي 
ولي�ض  احتفالية  فيفري اجلاري جمرد   22

انطالقة متجددة للحراك.

احلركة  هذه  ماآالت  توقع  ي�سعب  قد 
عامني  منذ  انطلقت  التي  التاريخية 
اأنها  اإال  البعيد  املدى  على  كاملني 
�سيا�سية  اجتماعية  منطية  بني  فا�سلة 
�سنة ومنطية   30 يقرب من  عمرت ملا 
وتتطور  تدريجية  ب�سفة  تبنى  اأخرى 

لتاأخذ �سكلها النهائي.
وجد  ال�سعبي  احلراك  انطالق  ع�سية 
مل  نظام  اأمام  اأنف�سهم  اجلزائريون 
الداخلية  اأزماته  با�ستهالك  يكتف 
اإنتاجها لنف�سه بل انتقل  لوحده واإعادة 
بها و�سار يوزعها على املجتمع واأ�سبح 
القومي  لالأمن  تهديد  عامل  بذلك 
لقد  االجتماعي.  الن�سيج  ولتما�سك 
�ساهد اجلزائريون ع�سية اندالع احلراك 
االنهيار  و�سك  على  وهي  جزائرهم 
اأبان االأفراد الذين كانوا  اأن  كدولة بعد 
املوؤ�س�ساتية  ال�سلطة  واجهة  ميثلون 
�سيا�سي  وابتذال  ميوعة  عن  واحلزبية 
اجلزائر  له  ت�سهد  مل  ف�سيع  واأخالقي 
مثيال من قبل. كان اجلزائريون ي�سيبهم 
وهم  يوم  بعد  يوما  والده�سة  الذهول 
ي�ساهدون على قنوات التلفزيون العامة 
واخلا�سة ويرون يف ال�سوارع وال�ساحات 
�سورا لعبادة الفرد وكاأنها انتقلت اإليهم 
العبودية  عهود  من  الزمن  عرب  فجاأة 
الف�سائح  كانت  احلديث،  الع�رص  اإىل 
الدوليني  املتابعني  اأمام  باجلملة  تتابع 

الغائب  بوتفليقة  الرئي�ض  يرون  وهم 
"كادر"  اإال يف �سكل  الواقع ال يظهر  يف 
ثم  اجلدران  به  وتتزين  االأيدي  حتمله 
�سغرية  كل  يتابع  رئي�سهم  اإن  لهم  يقال 
ما  مثل  باقتدار  البلد  وي�سري  وكبرية 
الف�سائح عند  تتوقف  قبل. مل  كان من 
املوؤ�س�سة  اإىل  انتقلت  فقد  احلد  هذا 
غلق  معركة  �سهدت  التي  الت�رصيعية 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ض  مبنى  باب 
من  املجل�ض  رئي�ض  ملنع  ب"الكادنة" 
الدخول اإىل مكتبه، ومل تكن هذه الواقعة 
اإال جزء من الو�سع البائ�ض الذي كانت 
متثل  ظلت  ت�رصيعية  موؤ�س�سة  تعي�سه 
رمزا للتزوير االنتخابي والف�ساد املايل 
والت�سيب ال�سيا�سي ووالء انتهازي لقوى 
خفية ت�سري البلد من وراء ال�ستار با�سم 

رئي�ض دولة مقعد. 
فري�سة  احلال  تلك  على  اجلزائر  كانت 
تلك  ترى يف  كانت  اأجنبية  البتزاز قوى 
الأ�س�ض  الفاقدة  املتهلهلة  ال�سلطة 
القانونية  والقاعدة  ال�سيا�سة  ال�رصعية 
املنا�سب  ال�رصيك  ال�سلبة  والد�ستورية 
بحثا  وتركيعه  ابتزازه  ي�سهل  الذي 
غياب  عن  للتغطية  خارجي  �سند  عن 
احلياة  كانت  احلقيقي.  ال�سعبي  الدعم 
والبهتان  الزيف  على  قائمة  ال�سيا�سية 
اأ�سكاله ومعانيه وهي مترغ �رصف  بكل 
اجلزائر واجلزائريني يف الرتاب وتعر�ض 

الوزراء لالإهانة يف مطارات فرن�سا مثل 
قرين.  حميد  االت�سال  لوزير  حدث  ما 
�رصدها  يطول  التي  االأمثلة  هي  كثرية 
للو�سع البائ�ض الذي دمر �سورة النظام 
القائم واأو�سك اأن يجر معه بلدا باأكمله 

اإىل الهاوية.
للحراك  االأوىل  االنطالقة  جاءت 
لتنف�ض غبار الذل والهوان بعد اأفا�ست 
ال�سابق  الرئي�ض  اإعالن  قطرة  الكاأ�ض 
االنتخابي  املعرتك  دخول  نيته  عن 
خرجت  اخلام�سة،  للمرة  الرئا�سي 
مل  �سعبية  هبة  يف  اجلزائريني  جموع 
اإال  البلد مثيال ومل ي�ساهيها  ي�سهد لها 
تعبريا  ال�سارع  اإىل  اجلزائريني  خروج 
لقد  اال�ستقالل.  باإعالن  الفرحة  عن 
ال�سارع  اإىل  خروجا  اجلزائريون  اأراده 
املاألوف وقد ك�رص جدار  وخروجا عن 
�سلمية  واخلوف وظهر مبظهر  ال�سمت 
�رصيالية فاقت يف �سلميتها وح�ساريتها 
التظاهرات  تقدمها  التي  املظاهر 
تظاهرات  اأن  حتى  الغربية  البلدان  يف 
ما  تظاهرات  مع  تزامنت  احلراك 
فرن�سا  يف  ال�سفراء  ال�سرتات  ي�سمى 
�سلميتها  درجة  يف  بينها  الفرق  وبينت 
التي حطمت ما كانت تخوف به ال�سلطة 
والتجمعات  امل�سريات  انزالق  من 

ال�سعبية اإىل العنف.
اإال  ال�سعبي  احلراك  يحتاج  يكن  مل 

اأ�سابيع قليلة لطي �سفحة االأمر الواقع 
فر�سه  الد�ستورية  القوى  اأرادت  الذي 
على ال�سعب وقد انتهى االأمر ببوتفليقة 
تنطل  مل  مناورات  بعد  االن�سحاب  اإىل 
على اجلماهري التي مل تغادر ال�ساحات 
وقد ان�سمت اإىل مطالبها قيادة اجلي�ض 
والقوى االأمنية التي �سهرت على حماية 
اإىل  انزالق  اأي  ومنع  املتظاهرين 

العنف. 
مل يكن احلراك منذ بدايته ملكا الأحد 
كما  ال�سلطة  من  اأطرافا  جتاوز  فقد 
وحتى  واملنظمات  االأحزاب  جتاوز 
واحلقوقيني  ال�سيا�سيني  الن�سطاء 
نوعها  من  فريدة  حلظة  اأمام  كنا  فقد 
رف�ض  عنوانها  �ساملة  اأفقية  حلركة 
االأمر الواقع وخمرجات نظام �ساخ ومل 
االأخالقية  االنحرافات  اإال  ينتج  يعد 
م�سري  على  خطرا  وبات  وال�سيا�سية 
احلراك  ولد  لقد  واملجتمع.  الدولة 
على الفطرة قبل اأن ت�ستثمر فيه القوى 
ال�سيا�سية من �سلطة ومعار�سة يف �سبيل 
االأجندات  وفق  و�سيا�سيا  فكريا  قولبته 
الذكرى  نحيي  ونحن  واليوم  املختلفة. 
م�ساعا  ملكا  احلراك  �سار  الثانية 
�سيا�سية  اأطرافا  جعلت  �ساغرة  وملكية 
مثل قيادة حزب جبهة التحرير الوطني 

حتتفل بهذه الذكرى.

احلراك املبارك يف ذكراه الثانية

حلظة احلراك الفا�صلة بني حلظتني

بحلول 22 من ال�سهر اجلاري 
تكون قد مرت �سنتني 

كاملتني على اندلع احلراك 
ال�سعبي ال�سلمي املبارك 

الذي انطلقت �سرارته يوم 
ربوع  عرب   2019 22 فيفري 

الوطن العزيز لي�ستمر 
اإىل ع�سرات اجلمعات 
املتتالية ويف �سفوفه 

ماليني اجلزائريني من 
خمتلف الأعمار وال�سرائح 

الجتماعية مبطالب موحدة 
تلخ�ست اأنداك فيما يلي:

ل يخلو احلديث عن احلراك 
ال�سعبي لدى اجلزائريني 

وهم يحيون الذكرى الثانية 
لندلعه من الرغبة يف القيام 

بوقفة تقييمية ملنجزاته 
واإخفاقاته. غري اأن املتابعني 

لتطور ال�ساأن ال�سيا�سي 
اجلزائري ل يختلفون يف اأن 
احلراك مك�سب من املكا�سب 

التاريخية لل�سعب اجلزائري يف 
م�ساره احلداثي، اإذ ميكن لنا 

بي�سر اأن منيز بني ما قبل فرباير 
وكاأنه  بعده  ما  وبني   2019
تاريخ مف�سلي بني عهدين 

خمتلفني متاما مثلما كان اأول 
نوفمرب فا�سال بني م�سارين 

للحركة الوطنية، م�سار الن�سال 
وم�سار الكفاح وكما كان اأكتوبر 

بني مرحلتي  فا�سال   1988
الأحادية والتعددية ومرحلتي 

ال�سرتاكية واقت�ساد ال�سوق. 

د. بن عجمية بوعبد اهلل
كاتب �سحفي

بقلم اح�سن خال�ص

مواقف و عرب 
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�أفكار للنقا�ش

       نعم حلرية الإبداع ...لكن هناك خطوط حمراء
بدورهم  املعمورة  �شتى  يف  املبدعون 
املتنوعة.فلو  التعبري  و�شائل  ميلكون 
ما.فهو  موقف  عن  عرّبوا  واأن  حدث 
بعد خروجه  حم�شوب عليهم ومبا�رشة 
لهم  ملكا  ي�شبح  لن  له  والرتويج  للن�رش 
اأو  مينع  اأن  ل�شاحبه  حق  وال  للغري  بل 
كان....لهذا  اأيا  اآراء  على  يعرت�ض 
املبدعني  من  الكثري  �شاهدنا  لطاملا 
لوحة  يف  املمثلة  اإبداعاتهم  ين�رشون 
رواية  اأو  كاريكاتوري  ر�شم  اأو  ت�شكيلية 
وم�رشحية  وفيلم  اأغنية  اأو  ق�شة   اأو 
يحاولون فيها امل�شا�ض باإحدى الثوابت 
اأن  ذلك  بعد  من  ويريدون  ونقدها. 
ب�شاعتهم  ا�شتثناء  ودون  اجلميع  يتقبل 
مكفولة  التعبري  حرية  اأن  اأ�شا�ض  على 

للجميع.
هذه  مب�شادرة  يقومون  الذين  واأن 
هم  االنت�شار   عن  و�شدها  االأعمال 
و�شل  اأن  وتع�شبا.اإىل   جهال  االأكرث 
وال�شينمائيني  الكتاب  ببع�ض  االأمر 
وت�شخي�شها. االإلهية  بالذات  امل�شا�ض 

هذا بعد اأن ج�شدوا �شخ�شيات االأنبياء 
احلقائق  بع�ض  وحّرفوا  وال�شحابة 
التاريخية.بل ركزوا على �شلبياتها دون 
بطوالتها  من  التقليل  لهدف  حما�شنها 

عمليات  تقم  اإن  واجنازاتها.وما 
اإال  احلرمات  عن  والذود  االحتجاج 
واأعلن هوؤالء باأن املجتمعات العربية ال 
تزال فيها حرية التعبري والفكر واالإبداع 
م�شادرة  ممنوعة وجمه�شة وال بد من 

حرية التعبري وتفعيل االآراء احلرة؟ا
هذا  ينحو  اأغلبهم  اأن  املوؤكد  واالأكيد 
النحو ال ل�شيء �شوى ملزيد من ال�شهرة 
للنا�ض  اأخرجوا  لو  والذيوع...الأنهم 
مع  يتعار�ض  ال  خال�شا  اإن�شانيا  اإبداعا 
فهذا  الثوابت  وحتى  واملبادئ  القيم 
االأخري بالن�شبة اإليهم ال يعني �شيئا الأنه ال 
يثري اجلدل ولي�ض بقيمة م�شافة .واأنهم 
ال يختلفون عن �شابقيهم ممن تتطرقوا 
عن  يبحثون  فهم  امل�شائل,لذلك  لذات 
املده�ض واملفزع ويك�رشون املحظور 
باأي �شكل من االأ�شكال حتى ولو رمزيا؟ا 
خا�شة هذا الثالوث املقد�ض)اجلن�ض  ـ 

الدين ـ ال�شيا�شة (.
واأكيد باأنهم ال ير�شون هذا الأنف�شهم اأو 
لعائالتهم.لكنك ت�شعر وهم يخو�شون يف 
باأنهم عدوانيني وظلمة. امل�شائل  هذه 

وكل ذلك با�شم تعرية احلقيقة والتقّول 
بكل �شيء حتى يف اأقد�ض النا�ض.فلقد 
فيما م�شى حول  الدوائر  بع�ض  تقبلت 

ما قيل مثال عن ال�شخ�شيات التاريخية 
والدينية وال�شيا�شية 

وال�شحابة والتابعني  واخللفاء واالأمراء 
ومعر�شون  ب�رش  اأنهم  بحكم  والوزراء 
اأن  ومكان.ولكن  زمان  كل  يف  للخطاأ 
يف  التخدي�ض  اإىل  بهم  اجلراأة  ت�شل 
باإرادة  مع�شومون  هم  الذين  االأنبياء  
اخلطاأ؟ا  عني  هو  فهذا  اإلهية  واأوامر 
بحيث كما اأ�رشنا هناك من جتراأ حتى 

على ذات االإلهية وحاول اأن 
ي�شْي االإله.اأي يجعل منه �شيئا جم�شما 
قال  �شاكلة  با�شمه...على  ويتحدث 
التاأمل  راية  حتت  كله  ....وهذا  وقلنا 
دون  للخيال  العنان  واإطالق  والتدبر 
حمراء..واأكيد  خطوط  اأو  حدود  و�شع 
اإن تعلق هذا بوطننا العربي فذلك يريح 
املرتب�شة  الغربية  الدوائر  من  الكثري 
االأمر  هو  كيف  االأمة..لكن  بتاريخ 
تاريخي  زعيم  عن  واحدا  حتدث  لو 
يعتربونها  الزالوا  واقعة  اأو  عندهم 
ونق�شد  اإن�شانيا...  ورمزا  مقد�شة 
معها  حتمل  اأنها  .غري  الغرب  بالد  يف 
من  وكثريا  االآخر  اإق�شاء  اأفكار  كذلك 
البط�ض و�شفك الدماء.واإزدراء االأديان.

اأكرث من خمزي  االأمر �شيكون  اأن  اأكيد 

بحجة اأنهم ال ولن ير�شون  على اأنف�شم 
�شد  العك�ض   يفعلون  بل  تاريخهم  اأو 
تاريخ  غريهم  ويتلذذون ذلك؟ا الأنه يف 
بتاريخنا  مغرورين  الزلنا  اأننا  نظرهم 

وقد لزم الرتكيع واالإذالل.
واأخريا نقول وجب على ع�شاق احلكمة 
احلريات  قوانني  يحرتموا  اأن  والعقل 
وو�شعها عند حدود معلومة.الأن الكون 
قوانني  وفق  ي�شري  يكن  مل  لو  نف�شه 
طيلة  ا�شتمر  ملا  وم�شبوطة  دقيقة 
هذه الباليني من ال�شنني...اأما الذي ال 
يريد العي�ض حتت طائلة اأطر تنظيمية 
اآخر.. اأن يعي�ض يف كوكب  فاالأجدر به 
حتى ال يجد معار�شة الآراءه التي مت�ض 
بتاريخ وثقافة االآخرين,الأنه  هنا يعي�ض 
اأو  خ�شبية  قامات  مع  ولي�ض  ب�رش  مع 
وال  حت�ض  وال  ت�شعر  ال  ب�رشية  متاثيل 

تفكر؟ا
اأق�شى  نحو  معها  نحن  التعبري  حرية 
�شوابط..ولن  هنالك  ...لكن  حدود 
توؤخذ كل االأمور بعبثية مطلقة...حتى 
اآخر  كائن  عن  عبارة  االإن�شان  ي�شبح 
اأو  اأي وازع  ,وحتت �شلطة غرائزه دون 

قّيم.
�شاعر و�شحفي جزائري

كل جمتمع يف �لعامل ميلك 
خ�سو�سيات وطقو�ش �سو�ء 

�جتماعية �أو دينية �أو 
ثقافية...حتى تلك �لقبائل 
�لبد�ئية �لر�كنة يف �أ�سقاع 

�لقار�ت و�ملحيطات حتوز 
على مميز�ت.بالن�سبة �إليها 

هي �أحد �أ�سباب تو�جدها 
وتو��سلها �حلياتي...وعلى 
هذ� �الأ�سا�ش فهي ال تر�سى 
�ش مقد�ساتها هذه �أو  �أن تمُ

خد�ش ببنت �سفة.بعيد� عن  تمُ
تثبيتها كتابيا �أو فنيا؟�

اأقالم

 بقلم:جمال ن�سر�هلل

1830 - 1954 م

ب - �الجتاه �ال�ستقاليل :

فهذا االجتاه كان له العديد من االأن�شطة 
على ال�شاحة الدولية  منذ البداية فكانت 
م�شاركة رئي�شه م�شايل احلاج يف موؤمتر 
بروك�شل �شنة 1927اأول خطوة دبلوما�شية 
اجلزائرية  الق�شية  خاللها  من  عر�ض 
املطالب  من  جمموعة  فيها  مقدما 
ا�شتقالل  اإىل  تدعو   جمملها  يف  كانت 
الفرن�شي على  للت�شييق  ,ونظرا  اجلزائر 
عليه  فر�ض  الذي  احلزب  هذا  ن�شاط 
وتعر�شت  املرات  من  للعديد  احلل 
ال�شجن  اأو  للنفي  اإما  ومن�شالوه  قياداته 
اجتاه  الراديكالية  مواقفه  لت�شلب  نتيجة 
ال�شيا�شة اال�شتعمارية يف اجلزائر  اإال اأنه 
الدبلوما�شية  ن�شاطاته  وا�شل  ذلك  رغم 
حيث عقد  حزب ال�شعب اجلزائري �شنة 
وفا�ض  واجلزائر  تون�ض  بني  1938رابطة 
احلاج  م�شايل  �رشاح  باإطالق  للمطالبة 
موؤكدا  بورقيبة  وحلبيب  الفا�شي  وعالل 
االإفريقي  ال�شمال  وحدة  على  بذلك 
اال�شتقاليل  االجتاه  مكانة  تعززت  .وقد 
بعد  خا�شة  الدولية  ال�شاحة  على 
للحريات  االنت�شار  تاأ�شي�ض حزب حركة 
الدميقراطية �شنة 1946اإذ بادرت قيادته 
من  كل  مع  االت�شاالت  من  العديد  بعقد 
واملغرب  بتون�ض  ال�شيا�شية  االأحزاب 
بهدف توحيد الن�شال والكفاح ال�شيا�شي 
امل�شرتك لتحرير �شمال اإفريقيا و ي�شري 
انعقاد   اأنه  غداة  املوؤرخ  حممد حربي 
دي�شمرب  يف  املركزية  اللجنة  اجتماع 
جديدة  �شيا�شة  القيادة  1948وجهت 
اجلديد  الد�شتور  مع  لقاء  عن  للبحث 
على  املراك�شي  واال�شتقالل  التون�شي 
حول  واال�شتق�شاء  الع�شكري  �شعيده 
اجلامعة  لدى  باالأ�شلحة  التزود  امكانات 
يف  خدة  بن  يو�شف  بن  ويذهب  العربية 
احلزب  اأن  اإىل  نوفمرب  اأول  جذور  كتابه 
اأ  و   1949 مار�ض  بتاريخ  مذكرة  اأ�شدر  
وذلك  املتحدة  االأمم  هيئة  اإىل  ر�شلها 

يعتربه  مبا  للتنديد  ا�شتباقية  خطوة 
الواقع م�شتنكرا فيها �شم  االأمر  �شيا�شة 
اجلزائر اإىل احللف االأطل�شي   واأعتربها 
حماولة وقحة مت�ض بال�شخ�شية الوطنية 
نوابه  عرب  عري�شة  اإر�شال  و   اجلزائرية 
فيها  يندد  اال�شتعمارية  ال�شلطات  اإىل 
باأن  ر�شميا  فيها  معلنا  العمل  بهذا 
حلف  باأي  يعرتف  ال  اجلزائري  ال�شعب 
عازم  واأنه  اإبرامه  يف  ي�شارك  مل  دويل 
م�شلح  نزاع  اأي  يف  امل�شاركة  عدم  على 
تدا�ض فيه م�شاحله وحقوقه امله�شومة   
احتجاجا  عرب  رفع   احلزب  اأن  م�شيفا 
لن�رشة    1948 �شنة  تاأ�ش�شت  التي  جلنته  
م�رشوع  اأي  �شد  فيه   منددا  فل�شطني 
طرف  من  فل�شطني  تق�شيم  اإىل  يهدف 
�شنة  جلنة  اأ�ش�ض  كما  ال�شهيوين  الكيان 
1948لن�رشة فل�شطني العربية موؤكدا فيها 
مع  اجلزائري  ال�شعب  تالحم  مدى  على 
اإخوانه الفل�شطينيني  كما اأن احلزب  رفع 
اإىل   1950 20�شبتمرب  يف  اأخرى  مذكرة 
بو�شعية  فيها  ندد  املتحدة  االأمم  هيئة 
خا�شة,   واجلزائر  عامة  اإفريقيا  �شمال 
وح�شب  كتابات  املحامي  عبد الرحمان 
فاإن   بوعزيز   يحي   واملوؤرخ  كيوان  
اال�شتقاليل  لالجتاه  اخلارجية  ال�شيا�شة 
متثلت  مهمة  مبادئ  على   ارتكزت  قد 
ال�شوفيتية  الكتلتني  تبني احلياد جتاه  يف 
الدول  تعاطف  واإثارة  واالأمريكية 
الق�شية  ل�شالح  لالإمربيالية  املناه�شة 
�شمال  وحدة  على   والتاأكيد  اجلزائرية 

اإفريقيا .

 ج- �الجتاه �لليرب�يل : 

مثل هذا االجتاه حزب فرحات عبا�ض الذي 
والت�شادم  املواجهة  يعمل على جتنب  كان 
مع اال�شتعمار الفرن�شي  ويبحث عن ت�شوية 
وبهذا  قانونية  بطريقة  اجلزائرية  للم�شاألة 
ي�شري  الباحث  جمال ندل يف كتابه "اإ�شكالية 
جهود   اأن  اجلزائرية"  الثورة  وتو�شع  تطور 

التعريف  يف  الدميقراطي   االحتاد  حزب 
وال  باالحت�شام   اجلزائرية  متيز  بالق�شية 
يكاد يلم�ض له اأي اأثر يف ذلك ب�شبب روؤيته 
اإال  اجلزائرية  للق�شية  حلل   ال�شيا�شية  
بارتباطها بالنطاق الفرن�شي . اإال اأنه ميكن 
اأن نلتم�ض بع�ض املواقف  الدبلوما�شية له 
كات�شاله  مبمثل الرئي�ض االأمريكي روزفلت 
فرحات  ال�شيد  له  قدم  اأين  مرييف  ال�شيد 
اجلزائرية   احلالة  عن  تو�شيفا  عبا�ض  
عبا�ض  فرحات  �شارك  ذلك  على  وعالوة 
ل�شعوب  لالإمربيالية  املناه�ض  املوؤمتر  يف 
اإفريقيا الذي احت�شنته العا�شمة الربيطانية 
اأن  بلندن �شنة 1948,ويذهب يحي بوعزيز 
االحتاد الدميقراطي وجه مذكرة  اإىل هيئة 
�شنة  باري�ض  يف  املجتمعة  املتحدة  االأمم 
تعاون  مببادئ  تعلقه  فيها   لها  1948يوؤكد 
ال�شعوب ال�شغرية والكبرية من اأجل حتقيق 
عامل �شعيد راجيا  منها حتقيق املبادئ التي 
جاء بها ميثاق االطل�شي �شنة  1941 وميثاق 
�شان فرن�شي�شكو  �شنة 1945  اللذان ين�شان  
وي�شيف   اال�شتعماري  النظام  اإزالة  على 
ا�شتغل  ان عبا�ض  املوؤرخ  حمفوظ قدا�ض 
1949ليوجه  �شنة  موؤمتره  انعقاد  فر�شة 
حلفظ  املتحدة  االأمم  هيئة  اإىل  نداء 
بااللتزامات  اإياه   مذكرا  وال�شلم  احلرية 
من  العمل  عاتقها يف  على  امللقاة  الدولية 

اأجل ت�شفية اال�شتعمار .

 د- �الجتاه  �الإ�سالحي :

العلماء  جمعية  يف  التيار  هذا  متثل  وقد   
�شنة  تاأ�ش�شت  التي  اجلزائريني  امل�شلمني 
جهودا   االأخرى   هي  بذلت  وقد    1931
اجلزائرية  بالق�شية  التعريف  يف  م�شنية 
و �رشح واقعها يف �شل االحتالل الفرن�شي 
بغر�ض متكني اأبناء امل�رشق العربي �شعوبا 
على  الوقوف  من  و�شعبية  ر�شمية  وهياأت 
احلقيقة كماهي  وذلك من اأجل تقدميهم 
,وهذا ما  لها   للعون وامل�شاعدة املمكنة 
الورتالين   الف�شيل  ال�شيخ  م�شاعي  اأكدته 

واأ�ش�ض   1938 �شنة  بالقاهرة  ا�شتقر  الذي 
ا�شتغلها  التي  اجلمعيات  من  العديد  بها 
واجلزائر   واملغرب  تون�ض  عن   للدفاع 
اإلقاء  اإىل   اإ�شافة  حتررها  بوجوب 
يف  والكتابة   واملحا�رشات  اخلطابات 
اجلامعة  اىل  املذكرات  واإر�شال  ال�شحف 
,وح�شب  املتحدة   االأمم  وهيئة  العربية 
يف  االإبراهيمي  طالب  احمد  له  اأ�شار  ما 
االإبراهيمي   الب�شري  االإمام  اآثار  كتابه 
االأحداث  مع  تفاعلت  قد   اجلمعية  فاإن 
اغتيال  ق�شية  املثال  �شبيل  على  الدولية 
النقابي التون�شي فرحات ح�شاد من خالل 
للهيئة  العام  االأمني  اإىل  برقيات  اإر�شال 
اجلرمية   بتلك  فيها  يندد  املتحدة  االأمم 
رئي�ض  اإىل  احتجاج   برقيات  واإر�شال 
نفي   فيها   ت�شتنكر   الفرن�شية  اجلمهورية 
امللك املغربي حممد اخلام�ض , وي�شيف 
اأحمد طالب  يف مذكراته  "اأحالم وحمن 
الق�شايا  مع  تفاعلت   قد  اجلمعية  باأن   "
الفل�شطينيني  كماأ�شاة  املعا�رشة  العربية 
ال�شهيوين  اال�شطهاد  بوح�شية  ونددت 
الب�شائر  حالها   ول�شان  جريدتها  عرب 
الزبريي  العربي  حممد  املوؤرخ  ,وي�شيف 
اغتنم   االإبراهيمي  الب�شري  ال�شيخ  اأن  
  1951 دي�شمرب  �شهر  يف  م�شاركته  فر�شة  
االت�شال  يف  الوطنية  الت�شكيالت  قادة  مع 
وحت�شي�ض الوفود العربية واالإ�شالمية التي 
حت�رش اأعمال هيئة االأمم املتحدة  بق�شية 
لتواجده   كان   وقد  اجلزائري  ال�شعب 
مب�رش منذ  �شنة  1952 دورا يف التعريف 
بالعديد  للقائه  نتيجة  اجلزائرية  بالق�شية 
اأهمية  مثمنا  املرموقة   ال�شخ�شيات  من 
وجهود  دور االأ�شقاء العرب يف دعم وتبني 
الق�شية اجلزائرية. و يف االأخري ومما �شبق 
اجلزائرية  الدبلوما�شية  اأن  ن�شتنتج  ذكره 
1954م  �شنة  اىل  1830م  �شنة  من  املمتدة 
مهدت  التي  االأر�شية  مبثابة  كانت  
يف  الوطني  التحرير  جبهة  عمل  ,و�شهلت 
ال�شاحة  على  اجلزائرية  الق�شية  تدويل 

الدولية منذ 1954اىل 1962م.

اإ�ساءات حول تاريخ الدبلوما�سية اجلزائرية   

وبخ�سو�ش هذ� �الجتاه 
فقد مثله جنم �سمال 

�إفريقيا �سنة 1926 
ليمتد �إىل حزب �ل�سعب 

�جلز�ئري �سنة 1937 
فحزب حركة �النت�سار 
للحريات �لدميقر�طية 

�سنة 1946

بقلم: فرحاين عادل و:  
جالب ح�سني  
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مطارحات فكرية

الفني  الطبي  بالعمل  الطبيب  يخت�ص  حيث 
منطوقة  فهي  والتمري�ص  املعاجلة  اأعمال  اأما 
باملمر�سني الذين ي�ساعدونه لكنهم يعملون حتت 
�سخ�سية  مبادرة  باأية  يقومون  ال  فهم  اإ�رشافه، 
فاإذا ما خالفها �سقطت  بتعليماته،   يتقيدون  بل 
م�سوؤوليته، لكن تنفيذ تعليماته املبنية على خطاأ 
املالزم  الطبيب  اأن  كما  عنها.  م�سوؤوال  يجعله 
الطبي  العمل  ممار�سة  بحرية  يتمتع  ال  )املقيم( 
الذي  امل�سوؤول  الطبيب  اإ�رشاف  حتت  واإمنا 
م�سوؤوال  جتعله  وخمالفتها  التعليمات  يعطيه 
قانون  من   222 و   222 )م  ت�رشفاته  عن  وحده 
امل�ست�سفى   : امل�ست�سفى  2-م�سوؤولية  ال�سحة(. 
وفقا  اجلزائرية  للم�ساءلة  قابل  معنوي  ك�سخ�ص 
اأي عندما  يكن عموميا  ما مل  للت�رشيع اجلزائي 
يكون امل�ست�سفى خا�ص، فالطبيب ميار�ص عمله 
يف معاجلة املري�ص اأو تدخله اجلراحي وهو غري 
اأخطائه  يتحمل م�سوؤولية  وبالتايل  الأحد،  خا�سع 
هيئة  لدى  كموظف  مهنته  مار�ص  اإن  و  اجلزائية 
اإ�سدار  �سلطة  لها  لي�ص  اأنه  اإال  ا�ست�سفائية، 

االأوامر والتعليمات اأو التدخل اجلراحي.
وهناك من يخالف هذا الراأي ويحمل امل�ست�سفى 
وعلى  الت�سخي�ص  و  العالج  يف  اخلطاأ  كامل  عن 
املدنية  بامل�سوؤولية  يتعلق  هذا  فاإن  حال  اأي 
تقوم  فال  اجلنائية  امل�سوؤولية  اأما  )تعوي�سات(، 
من  اإهمال  هناك  كان  اإذا  اإال  امل�ست�سفى  جتاه 
ب�سبب عدم  العدوى  انتقال  حالة  كما يف  طرفه، 
ف�سل املر�سى عن بع�سهم ح�سب نوعية مر�سهم، 
االأجهزة  وتوقف  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأو 
بقاعة االإنعا�ص دون اأن يكون هناك بديل لذلك، 

اأي اأن اخلطاأ ناجت عن �سوء الت�سيري ذاته.
القيام  الطبيب عند  يتعني على  املري�ص:  *ر�سا 
املري�ص  حياة  على  خطورة  ي�سكل  باإجراء 
اأو  املري�ص  من  ذلك  على  املوافقة  يطلب  اأن 
قادر  غري  كان  اإذا  عليه  امل�سوؤولني  االأ�سخا�ص 
تعني  العالج  رف�ص  فاإذا  مبوافقته،  االإدالء  على 

عليه اأن يقدم ت�رشيحا كتابيا يف هذا ال�ساأن.
امل�ست�سفى  اإىل  مري�ص  اإدخال  لكم  ذلك  ومثال 
الزائدة  باأعرا�ص  م�سحوبا  حاد  مبغ�ص  م�سابا 

كليته  وجد  بطنه  الطبيب  فتح  وعندما  الدودية، 
فقام  الطبيعي  مو�سعها  غري  ويف  وتالفة  ملتهبة 
ومل  املري�ص،  حياة  عل  حر�سا  با�ستئ�سالها 
طبيب  اتهم  لكنه  موافقته  الأخذ  املجال  يكف 
بعد �سفائه ب�رشقة كليته، اإذا ادعى املري�ص اأنه 
الطبيب  وعلى  اجلراحي  التدخل  على  يوافق  مل 

اإثبات العك�ص.
االأخالقيات  مدونة  من   51 املادة  اأ�سارت  وقد 
الطبية اأنه يجوز اإخفاء مر�ص خطري عن املري�ص 
والأ�سباب  نف�سيته(،  على  ذلك  يوؤثر  ال  )حتى 
م�رشوعة يقدرها الطبيب بكل �سدق و اإخال�ص 
امل�سوؤولية  اأركان  بذلك.  االأ�رشة  اإخبار  ويجب 
اجلزائية الأخطاء الطبيب: العتبار اخلطاأ الطبي 
فعال جمرما ال بد من توافر االأركان الثالثة وهي 
املعنوي  والركن  املادي  والركن  ال�رشعي  الركن 
معا: اأوال/ الركن ال�رشعي: يف ظل غياب ن�سو�ص 
قانونية خا�سة تنظم امل�سوؤولية اجلزائية للطبيب 
عن اأخطائه املهنية، فاإننا نرجع للقواعد العامة 
املوجودة يف قانون العقوبات وهي املواد)288-

289-442 من قانون العقوبات( وذلك كما يلي:
اأو ت�سبب يف ذلك  املادة 288:«كل من قتل خطاأ 
اأو  انتباهه  عدم  اأو  احتياطه  عدم  اأو  برعونته 
اإهماله اأو عدم مراعاته االأنظمة يعاقب باحلب�ص 
من �ستة)06( اأ�سهر اإىل ثالث)03( �سنوات وبغرامة 

من 20.000اإىل 100.000 دينار«.
عدم  اأو  الرعونة  عن  نتج  :«اإذا   289 املادة 
االحتياط اإ�سابة اأو جرح اأو مر�ص اأدى اإىل العجز 
اأ�سهر)03(فيعاقب  ثالثة  العمل جتاوز  عن  الكلى 
�سنتني)02( �سهرين)02(اإىل  من  باحلب�ص  اجلاين 

اأو  دينار   100.000 اإىل   20.000 من  وبغرامة 
باإحدى هاتني العقوبتني. املادة 2/442 )معدلة( 
االأقل  باحلب�ص من ع�رشة)10(اأيام على  :«يعاقب 
 8.000 من  وبغرامة  االأكرث  �سهرين)02(على  اإىل 

دج اإىل 16.000 دج:
اأو  اإحداث جروح  ق�سد يف  بغري  ت�سبب  من  -كل 
عن  كلى  عجز  عليه  يرتتب  ال  مر�ص  اأو  اإ�سابة 
ذلك  وكان  ثالثة)03(اأ�سهر  تتجاوز  ملدة  العمل 
انتباه  اأو عدم  اأو عدم احتياط  نا�سئا عن رعونة 

اأو اإهمال اأو عدم مراعاة النظم«
امل�رشع  اأن  لنا  يتبني  الن�سو�ص  هذه  خالل  من 
اجلزائري جرم بع�ص االأفعال امل�رشة بال�سالمة 
لدى  تكن  مل  ولو  بروحه  اأو  لالإن�سان  اجل�سدية 
عدم  ب�سبب  لكن  النتيجة،  اإحداث  نية  الفاعل 
يكن  مل  ما  حدث  وانتباهه  احتياطه  اأو  تب�رشه 
متوقعا، واأن هذه القاعدة و اإن كانت عامة فاإنها 
تطبق اأي�سا على االأطباء يف ممار�ستهم ملهنتهم.

ثانيا/ الركن املادي: يتكون من ثالثة عنا�رش:
�سلبي  اأو  اإيجابي  �سلوك  يف  ويتمثل  اأ-اخلطاأ: 
تاأدية واجب قانوين مثل عدم  امتناع عن  )�سلبي 
املري�ص(  وفاة  ب�سبب  لنزيف  الطبيب  اإيقاف 
وعدم  اإهماله  باإثبات  الطبيب  خطاأ  اإثبات  ويتم 
توفر  وي�سرتط  الطب،  الأ�سول  جهله  اأو  يقظته 
ذكرها.  ال�سالف  اجلنائي  اخلطاأ  �سور  اإحدى 
و  حمققا  يكون  اأن  فيه  ي�سرتط  ب-ال�رشر: 
ال�سببية  ج-الرابطة  احتمايل.  وغري  مبا�رشا 
حلق  الذي  ال�رشر  اأن  ال�رشر:اأي  و  اخلطاأ  بني 
وي�ستطيع  الطبيب،  خطاأ  عن  جنم  باملري�ص 
العالقة  بنفي  اجلنائية  امل�سوؤولية  دفع  الطبيب 
تعليمات  كاإهمال  املري�ص  خطاأ  باإثبات  ال�سببية 
اإثبات  اأو  الغري  قبل  من  اخلطاأ  وقوع  اأو  الطبيب 
فاإن  ولالإ�سارة  اأجنبي.  ب�سبب  ال�رشر  ح�سول 
و  العقوبة  تخفيف  يف  ي�ساهم  امل�رشور  خطاأ 
املهمل،  الطبيب  املفرو�سة يف حق  التعوي�سات 
ويعود تقدير ذلك ملحكمة املو�سوع التي ت�ستعني 
العالقة  توافر  عدم  حالة  ويف  طبية،  بخربة 
الطبيب.  م�سوؤولية  عدم  ذلك  عن  ينجم  ال�سببية 
االأهلية  توافر  يتطلب  املعنوي:  الركن  ثانيا/ 
اجلزائية واالإرادة حلظة ارتكاب الفعل االإجرامي 
من قبل الطبيب، وهنا منيز بني الق�سد واخلطاأ، 
ففي الق�سد تتجه االإرادة بارتكاب الفعل وحتقيق 
املكونة  االأ�سا�سية  بالعنا�رش  العلم  مع  النتيجة 
بالعنا�رش  فيكون عاملا  اأما يف اخلطاأ  للجرمية، 
االأ�سا�سية املكونة للجرمية، لكنه ال يريد حتقيق 
النتيجة الأنه مل يتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب 

حدوث النتيجة.
اأنه يف ظل  االأخري هو  اإليه يف  االإ�سارة  ما جتدر 

املتعلقة  العقوبات  تنظم  خا�سة  ن�سو�ص  غياب 
يف  النق�ص  وب�سبب  املهنية،  الطبيب  باأخطاء 
يف  العامة  للقواعد  اإىل  نرجع  فاإننا  الت�رشيع 
و   288 للمواد  وفقا  اجلزائري  العقوبات  قانون 
اجلزائري  العقوبات  قانون  من  و2/442   289
�سبق.  فيما  بالتف�سيل  اإليها  التطرق  �سبق  والتي 
-لذلك يجب تعديل الن�سو�ص القانونية املتعلقة 
بالعقوبات املرتتبة عن االأخطاء املهنية للطبيب، 
الأنه بالرجوع اإىل هذه الن�سو�ص نالحظ اأنه رغم 
�سنوات  ثالث  واأق�ساها  احلب�ص  عقوبة  فر�سها 
اأق�ساها 20.000 دج، فاإن هذه  مع غرامة مالية 
خطاأ  يحدثه  ما  مع  متكافئة  غري  تبقى  العقوبة 
كثري  يف  ت�سل  قد  وخيمة  اأ�رشار  من  الطبيب 
كرثة  مع  خ�سو�سا  الوفاة،  حد  اإىل  االأحيان  من 
واالأخطاء  العالج  �سوء  ب�سبب  املر�سى  �سكاوى 
على  يجب  -كما  هوؤالء.   طرف  من  املرتكبة 
امل�رشع اجلزائري تدارك الو�سع وم�سايرة باقي 
الت�رشيعات عن طريق الن�ص على عقوبات خا�سة 
كذلك  خا�سة  الطبيب،  خطاأ  طبيعة  مع  تتنا�سب 
بعد اأن اأقر امل�رشع اجلزائري حماية خا�سة لكل 
من يتعر�ص للطاقم الطبي عن طريق الن�ص على 
كوفيد19،  بذلك يف ظل جائحة  عقوبات خا�سة 
ع�رشين  اإىل  احلب�ص   حد  العقوبات  هذه  وت�سل 
 149 دج)املادة  اىل2.000.000  والغرامة  �سنة 
مكرر1 من قانون العقوبات(. وقد ن�ص امل�رشع 
الق�سم  يف  العقوبات  هذه  على  اجلزائري 
حتت  العقوبات  قانون  من  مكرر  االأول 
املوؤ�س�سات  على  والتعدي  االإهانة  عنوان: 
ال�سحية وم�ستخدميها، وذلك يف املواد من 
149 اإىل غاية املادة 149 مكرر 14 من قانون 
العقوبات اجلزائري يف االأمر 20-01 املوؤرخ 
 30 ل  املوافق   1441 عام  احلجة  ذي   9 يف 
يوليو �سنة 2020 الذي يتمم االأمر رقم 66-
156 املوؤرخ يف 18 �سفر عام 1336 املوافق 
قانون  واملت�سمن   1966 �سنة  يونيو   8 ل 
للجمهورية  الر�سمية  اجلريدة  العقوبات، 
يوليو   30 يف  ال�سادر   44 العدد  اجلزائرية، 

2020، ال�سنة ال�سابعة واخلم�سون.

النيابة  اأو  املري�ص  على  االإثبات  عبء  ويقع   
ذلك  عك�ص  يثبت  اأن  الطبيب  اأن  وعلى  العامة 
�سلوك  مراعيا  للقا�سي  اخلطاأ  تقدير  ويبقى 
نف�ص  يف  االأطباء  من  باأمثاله  ومقارنته  الطبيب 
امل�ستوى ويف نف�ص الظروف، وقد يلجاأ اإىل خربة 

حمايدة تو�سح وجود اأو عدم وجود اخلطاأ.
الفني  الطبي  بالعمل  الطبيب  يخت�ص  حيث 
منطوقة  فهي  والتمري�ص  املعاجلة  اأعمال  اأما 
باملمر�سني الذين ي�ساعدونه لكنهم يعملون حتت 
�سخ�سية  مبادرة  باأية  يقومون  ال  فهم  اإ�رشافه، 
فاإذا ما خالفها �سقطت  بتعليماته،   يتقيدون  بل 
م�سوؤوليته، لكن تنفيذ تعليماته املبنية على خطاأ 

يجعله م�سوؤوال عنها.
كما اأن الطبيب املالزم )املقيم( ال يتمتع بحرية 
ممار�سة العمل الطبي واإمنا حتت اإ�رشاف الطبيب 
وخمالفتها  التعليمات  يعطيه  الذي  امل�سوؤول 
جتعله م�سوؤوال وحده عن ت�رشفاته )م 222 و 222 

من قانون ال�سحة(.
ك�سخ�ص  امل�ست�سفى   : امل�ست�سفى  2-م�سوؤولية 
للت�رشيع  وفقا  اجلزائرية  للم�ساءلة  قابل  معنوي 
يكون  عندما  اأي  عموميا  يكن  مل  ما  اجلزائي 
يف  عمله  ميار�ص  فالطبيب  خا�ص،  امل�ست�سفى 
غري  وهو  اجلراحي  تدخله  اأو  املري�ص  معاجلة 
اأخطائه  يتحمل م�سوؤولية  وبالتايل  الأحد،  خا�سع 
هيئة  لدى  كموظف  مهنته  مار�ص  اإن  و  اجلزائية 
اإ�سدار  �سلطة  لها  لي�ص  اأنه  اإال  ا�ست�سفائية، 

االأوامر والتعليمات اأو التدخل اجلراحي.
وهناك من يخالف هذا الراأي ويحمل امل�ست�سفى 
وعلى  الت�سخي�ص  و  العالج  يف  اخلطاأ  كامل  عن 
املدنية  بامل�سوؤولية  يتعلق  هذا  فاإن  حال  اأي 

تقوم  فال  اجلنائية  امل�سوؤولية  اأما  )تعوي�سات(، 
من  اإهمال  هناك  كان  اإذا  اإال  امل�ست�سفى  جتاه 
ب�سبب عدم  العدوى  انتقال  حالة  كما يف  طرفه، 
ف�سل املر�سى عن بع�سهم ح�سب نوعية مر�سهم، 
االأجهزة  وتوقف  الكهربائي  التيار  انقطاع  اأو 
بقاعة االإنعا�ص دون اأن يكون هناك بديل لذلك، 

اأي اأن اخلطاأ ناجت عن �سوء الت�سيري ذاته.
القيام  الطبيب عند  يتعني على  املري�ص:  *ر�سا 
املري�ص  حياة  على  خطورة  ي�سكل  باإجراء 
اأو  املري�ص  من  ذلك  على  املوافقة  يطلب  اأن 
قادر  غري  كان  اإذا  عليه  امل�سوؤولني  االأ�سخا�ص 
تعني  العالج  رف�ص  فاإذا  مبوافقته،  االإدالء  على 

عليه اأن يقدم ت�رشيحا كتابيا يف هذا ال�ساأن.
امل�ست�سفى  اإىل  مري�ص  اإدخال  لكم  ذلك  ومثال 
الزائدة  باأعرا�ص  م�سحوبا  حاد  مبغ�ص  م�سابا 
كليته  وجد  بطنه  الطبيب  فتح  وعندما  الدودية، 
فقام  الطبيعي  مو�سعها  غري  ويف  وتالفة  ملتهبة 
ومل  املري�ص،  حياة  عل  حر�سا  با�ستئ�سالها 
طبيب  اتهم  لكنه  موافقته  الأخذ  املجال  يكف 
بعد �سفائه ب�رشقة كليته، اإذا ادعى املري�ص اأنه 
الطبيب  وعلى  اجلراحي  التدخل  على  يوافق  مل 
اإثبات العك�ص. وقد اأ�سارت املادة 51 من مدونة 
االأخالقيات الطبية اأنه يجوز اإخفاء مر�ص خطري 
نف�سيته(،  على  ذلك  يوؤثر  ال  )حتى  املري�ص  عن 
والأ�سباب م�رشوعة يقدرها الطبيب بكل �سدق و 

اإخال�ص ويجب اإخبار االأ�رشة بذلك.
الطبيب:  الأخطاء  اجلزائية  امل�سوؤولية  اأركان 
من  بد  ال  جمرما  فعال  الطبي  اخلطاأ  العتبار 
ال�رشعي  الركن  وهي  الثالثة  االأركان  توافر 

والركن املادي والركن املعنوي معا:

ن�سو�ص  غياب  ظل  يف  ال�رشعي:  الركن  اأوال/ 
قانونية خا�سة تنظم امل�سوؤولية اجلزائية للطبيب 
عن اأخطائه املهنية، فاإننا نرجع للقواعد العامة 
املوجودة يف قانون العقوبات وهي املواد)288-

289-442 من قانون العقوبات( وذلك كما يلي:
اأو ت�سبب يف ذلك  املادة 288:"كل من قتل خطاأ 
اأو  انتباهه  عدم  اأو  احتياطه  عدم  اأو  برعونته 
اإهماله اأو عدم مراعاته االأنظمة يعاقب باحلب�ص 
من �ستة)06( اأ�سهر اإىل ثالث)03( �سنوات وبغرامة 

من 20.000اإىل 100.000 دينار".
عدم  اأو  الرعونة  عن  نتج  :"اإذا   289 املادة 
االحتياط اإ�سابة اأو جرح اأو مر�ص اأدى اإىل العجز 
اأ�سهر)03(فيعاقب  ثالثة  العمل جتاوز  عن  الكلى 
�سنتني)02( �سهرين)02(اإىل  من  احلب�ص  اجلاين 

اأو  دينار   100.000 اإىل   20.000 من  وبغرامة 
باإحدى هاتني العقوبتني. املادة 2/442 )معدلة( 
االأقل  على  ع�رش)10(اأيام  من  باحلب�ص  :"يعاقب 
 8.000 من  وبغرامة  االأكرث  �سهرين)02(على  اإىل 

دج اإىل 16.000 دج:
اأو  اإحداث جروح  ق�سد يف  بغري  ت�سبب  من  -كل 
عن  كلى  عجز  عليه  يرتتب  ال  مر�ص  اأو  اإ�سابة 
ذلك  وكان  ثالثة)03(اأ�سهر  تتجاوز  ملدة  العمل 
انتباه  اأو عدم  اأو عدم احتياط  نا�سئا عن رعونة 

اأو اإهمال اأو عدم مراعاة النظم"
امل�رشع  اأن  لنا  يتبني  الن�سو�ص  هذه  خالل  من 
اجلزائري جرم بع�ص االأفعال امل�رشة بال�سالمة 
لدى  تكن  مل  ولو  بروحه  اأو  لالإن�سان  اجل�سدية 
عدم  ب�سبب  لكن  النتيجة،  اإحداث  نية  الفاعل 
يكن  مل  ما  حدث  وانتباهه  احتياطه  اأو  تب�رشه 
متوقعا، واأن هذه القاعدة و اإن كانت عامة فاإنها 

تطبق اأي�سا على االأطباء يف ممار�ستهم ملهنتهم. 
ثانيا/ الركن املادي: يتكون من ثالث عنا�رش:

�سلبي  اأو  اإيجابي  �سلوك  يف  ويتمثل  اأ-اخلطاأ: 
تاأدية واجب قانوين مثل عدم  امتناع عن  )�سلبي 
اإيقاف الطبيب لنزيف ب�سبب وفاة املري�ص( ويتم 
اإثبات خطاأ الطبيب باإثبات اإهماله وعدم يقظته 
اأو جهله الأ�سول الطب، وي�سرتط توفر اأحد �سور 

اخلطاأ اجلنائي ال�سالف ذكرها.
و  حمققا  يكون  اأن  فيه  ي�سرتط  ب-ال�رشر: 
ال�سببية  ج-الرابطة  احتمايل.  وغري  مبا�رشا 
حلق  الذي  ال�رشر  اأن  ال�رشر:اأي  و  اخلطاأ  بني 
وي�ستطيع  الطبيب،  خطاأ  عن  جنم  باملري�ص 
العالقة  بنفي  اجلنائية  امل�سوؤولية  دفع  الطبيب 
تعليمات  كاإهمال  املري�ص  خطاأ  باإثبات  ال�سببية 
اإثبات  اأو  الغري  قبل  من  اخلطاأ  وقوع  اأو  الطبيب 
ح�سول ال�رشر ب�سبب اأجنبي. ولالإ�سارة فاإن خطاأ 
امل�رشور ي�ساهم يف تخفيف العقوبة و التعوي�سات 
املفرو�سة يف حق الطبيب املهمل، ويعود تقدير 
ذلك ملحكمة املو�سوع التي ت�ستعني بخربة طبية، 
ينجم عن  ال�سببية  العالقة  توافر  ويف حالة عدم 

ذلك عدم م�سوؤولية الطبيب.
االأهلية  توافر  يتطلب  املعنوي:  الركن  ثانيا/ 
اجلزائية واالإرادة حلظة ارتكاب الفعل االإجرامي 
من قبل الطبيب، وهنا منيز بني الق�سد واخلطاأ، 
ففي الق�سد تتجه االإرادة بارتكاب الفعل وحتقيق 
املكونة  االأ�سا�سية  بالعنا�رش  العلم  مع  النتيجة 
بالعنا�رش  فيكون عاملا  اأما يف اخلطاأ  للجرمية، 
االأ�سا�سية املكونة للجرمية، لكنه ال يريد حتقيق 
النتيجة الأنه مل يتخذ االحتياطات الالزمة لتجنب 

حدوث النتيجة.   

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

 ويقع عبء الإثبات على 
املري�ض اأو النيابة العامة 

وعلى اأن الطبيب اأن يثبت 
عك�ض ذلك ويبقى تقدير 

اخلطاأ للقا�ضي مراعيا 
�ضلوك الطبيب ومقارنته 

باأمثاله من الأطباء يف نف�ض 
امل�ضتوى ويف نف�ض الظروف، 
وقد يلجاأ اإىل خربة حمايدة 
تو�ضح وجود اأو عدم وجود 

اخلطاأ.

     الغايُة ِمن حتليل 
الأن�ضاق الجتماعية 

هي تف�ضري م�ضادر 
املعرفة ، التي تكت�ضف 
تاريَخ الَوْعي الإن�ضاين 
يله اإىل عالقات  ، وحُتِ

وجودية منطقية قائمة 
اأ�ضي�ض  على منظومة الَتّ

وليد ، تاأ�ضي�ض  والَتّ
قواعد املنهج الجتماعي 
، وتوليد اأن�ضاق اإبداعية 

ُتوازن بني ال�ضكل 
وامل�ضمون .

بقلم الدكتورة:لوين فريدة /
جامعة البويرة

بقلم اإبراهيم اأبو عواد / كاتب 
من الأردن

ج 2

ج 2

الأن�س�ق واملعنى واملجتمع اجلديد
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عي�شة ق.

الفوز  �سوى  يفكرون  ال  الذي 
بنقاطه، اإذا علمنا اأنهم ي�ستقبلون 
على ميدانهم، ونقاط لقاء الرتجي 
النادي  مل�سوار  حت�سبا  مهمة 
القارية،  امل�سابقة  يف  العا�سمي 
التاأهل  اإىل  االإدارة  ت�سعى  اأين 
امل�سابقة  من  النهائي  ربع  للدور 

القارية.
خالل  الفني  الطاقم  ورّكز 

اأم�س  الأول  التدريبية  احل�سة 
البدين  اجلانب  على  والبارحة 
البدين  املح�رض  اإ�رضاف  حتت 
بوجنان  كمال  للتعداد  اجلديد 
يف  نق�س  على  وقف  الذي 
الالعب  لرفقاء  البدنية  اللياقة 
معاذ حداد، وي�سعى اإىل ت�سحيح 
منها،  يعانون  التي  النقائ�س 
حتى يتمكنون من جماراة الريتم 
العايل املنتظر يف مواجهة لغد، 
وتدّربت ت�سكيلة "العميد" اأم�س 

على امليدان الرئي�سي مللعب 5 
مبعامل  االأخذ  اأجل  من  جويلية 
يعرفونها  الذين  وهم  االأر�سية 
عليها  ي�ستقبلوا  اأين  جيدا، 
الكروي  املو�سم  انطالق  منذ 
اجلاري، وتبقى النقطة االيجابية 
املناف�سة  يف  اجلزائر  ملمثل 
مكتمل  بتعداد  التواجد  القارية 
الالعبني،  جميع  وجاهزية 
عبد  الثنائي  اندماج  بعد  وذلك 
بن  ومهدي  بوردمي  الرحمان 

رفقة  التدريبات  يف  علجية 
زمالئهما وتبقى م�ساركتهما يف 
عمراين.  بيد  عدمه  من  اللقاء 
م�ساء  التحق  اآخر،  جانب  من 
الرتجي  نادي  وفد  اأم�س 
التون�سي اإىل ار�س الوطن قادما 

ملعب  اإىل  خا�سة  طائرة  عرب 
هواري بومدين الدويل، اأين �سّم 
بينهم  تواجد  العبا   22 تعداد 
اإليا�س �ستي،  ارباعي اجلزائري 
عبد القادر بدران، عبد الروؤوف 
بن غيث وعبد الرحمان مزيان، 

باب  ت�سكيلة  �ستعرف  بينما 
رائد  الثنائي  غياب  "�سويقة" 
الفادع ب�سبب االإ�سابة واحلار�س 
يف  لتواجده  �رضيفة  بن  معز 
ا�سابته  ب�سبب  ال�سحي  احلجر 

بوباء كورونا.

يوا�شل العبو فريق مولودية اجلزائر التح�شري للقمة العربية التي تنتظرهم اأمام الرتجي التون�شي 
�شهرة الغد على ملعب 5 جويلية، وذلك حل�شاب اجلولة الثانية من دور جمموعات رابطة اأبطال 

اإفريقيا، حيث مينح الطاقم الفني بقيادة املدرب عبد القادر عمراين اأهمية ق�شوى ملختلف التفا�شيل 
التي ت�شبق انطالق املواجهة، باعتبار اأنه يدرك اأهمية نقاط املواجهة بعد النتيجة االيجابية التي 

عادوا من تنقل اجلولة االفتتاحية اإىل م�شر على ح�شاب الزمالك، ويف هذا ال�شدد فاإن عمراين ي�شع 
اللم�شات االأخرية لالعبيه من اأجل اأن يكونوا يف اأح�شن جاهزية وا�شتعداد للموعد الكروي 

بوجنان يقوم بعمل كبري لتح�شني اللياقة البدنية لالعبني

ابناء العقيبة ينتظرون رد االحتاد االإفريقي للعبة

تنزانيا توافق على ا�ضتقبال لقاء �ضباب بلوزداد و�ضن داونز

ر لبدء مفاو�ضات �ضراء عقد غزال اإدارة ب�ضكتا�س حت�ضّ

اإدارة نادي �سباب بلوزداد  اأعلنت 
االحتاد  من  مرا�سلة  تلّقت  انها 
تفيد  القدم  لكرة  التنزاين 
مبوافقته على ا�ست�سافة مقابلته 
اإفريقي  داونز اجلنوب  اأمام �سن 
مباراة  حل�ساب  تندرج  التي 
اجلولة الثانية من دور جمموعات 
وذلك  اإفريقيا،  اأبطال  دوري 
قّدمته  الذي  الطلب  اإثر  على 
للعبة  اجلزائرية  االحتادية  عرب 

لل�سماح  التنزانية  نظريتها  اإىل 
اأرا�سيها  اإىل  اللقاء  بنقل  لها 
يف  ال�سلطات  رف�س  خلفية  على 
للنادي  الرتخي�س  منح  بالدنا 
دخول  اأجل  من  اإفريقي  اجلنوب 
التف�سي  ب�سبب  الوطني  الرتاب 
وباء  من  الثانية  لل�ساللة  ال�رضيع 
النادي  الذي و�سع  االأمر  كورونا، 
عن  البحث  ماأزق  يف  البلوزدادي 
باأرا�سيه،  اللعب  على  بوافق  بلد 

االإفريقي  االحتاد  قّرر  بعدما 
بلد  اإىل  املواجهة  نقل  للعبة 
حمايد واألزم ال�سباب باإيجاد دولة 
املواجهة،  احت�سان  على  توافق 
اللقاء،  وتاريخ  امللعب  وحتديد 
ويف هذا ال�سدد ك�سف بيان اإدارة 
اأن  عمارة  الدين  �رضف  الرئي�س 
تاريخ  يف  يجري  �سوف  اللقاء 
دار  بالعا�سمة  القادم  فيفري   28

ال�سالم.

بلوزداد  �سباب  م�سوؤولو  وينتظر 
رد الكاف من اأجل الف�سل ب�سفة 
وحتديد  املقابلة،  يف  نهائية 
اأ�سالت  التي  وهي  موعدها، 
الكثري من احلرب على مدار االأيام 
االأخرية، يف ظل رف�س ال�سلطات 
اأع�ساء  بدخول  ال�سماح  ببالدنا 
وفد �سن داونز اإىل الرتاب الوطني 

بتو�سية من اللجنة العلمية.
عي�شة ق.

باب  الرتكي نحو فتح  ب�سيكتا�س  نادي  اإدارة  تتوّجه 
االجنليزي  �سيتي  لي�سرت  نظريتها  مع  املفاو�سات 
اجلزائري  الدويل  الالعب  عقد  �رضاء  اأجل  من 
ر�سيد غزال وحتويله نهائيا اإىل النادي الرتكي، اأين 
رفقة  الفرن�سي  ليون  اأوملبيك  نادي  خريج  ين�سط 
ب�سيكتا�س على �سبيل االإعارة من نادي لي�سرت الذي 
ميلك العقد وذلك منذ �سائفة العام الفارط، وقالت 
تقارير اإعالمية تركية اأن م�سوؤويل ب�سيكتا�س اقتنعوا 

انطالق  منذ  ما قدمه  باإمكانيات غزال على مدار 
بالدوري  جتاربه  اأول  يف  اجلاري  الكروي  املو�سم 
متريرات   10 الالعب  ميلك  حيث  املمتاز،  الرتكي 
اأحد  جعله  ما  وهو  �سجله،  يف  وهدف  حا�سمة 
العنا�رض التي يعتمد عليها الطاقم الفني لبي�سكتا�س 
وركيزة اأ�سا�سية ال ي�ستغنى عنها، وهو الذي يتواجد 
لها  تعر�س  خفيفة  اإ�سابة  ب�سبب  نقاهة  مرحلة  يف 

االأ�سبوع املا�سي خالل مباراة خا�سها مع فريقه.

ال  "الفوك�س"  اإدارة  فاإن  امل�سادر،  نف�س  وح�سب 
ب�سيكتا�س،  اإدارة  اإىل  بيع عقد غزال  تعار�س فكرة 
بالتخلي  يقنعها  حمرتما  ماليا  عر�سا  تنتظر  لكنها 
اأين ت�سرتط قيمة مالية  عن خدماته ب�سفة نهائية، 
اأبانه  الذي  لتاألق  بعدا  خا�سة  اأورو،  مليون   5 تفوق 
اال�ستفادة  اإىل  وت�سعى  الرتكي،  الدوري  يف  الالعب 

من اأكرب عر�س مايل ل�سفقة انتقال غزال.
عي�شة ق.

 اأ�شبال ال�شات يف ترب�ص ب�شيدي مو�شى 
وقرعة الكان هذا االأربعاء

اأ�ضبال اخل�ضر يواجهون كوت 
ديفوار وديا مار�س القادم

نظريه  اأمام  وديتني  مباراتني  عاما   17 من  اأقل  لفئة  الوطني  املنتخب  يلعب 
كوت ديفوار حل�ساب التح�سري للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم التي 
حتت�سنها املغرب خالل الفرتة املمتدة ما بني 13 اإىل 31 مار�س القادم، ويف 
الوطني حممد ال�سات  املدرب  اأ�سبال  اأن  الكروية  الهيئة  اأعلنت  ال�سدد  هذا 
�سوف يجرون اللقاءين الوديني باأر�س الوطن، وحتت�سنهما العا�سمة يومي 3 و7 
مار�س، اإال اأنها اأو�سحت اأنها تنتظر املوافقة من طرف ال�سلطات العليا ووزارة 
ال�سباب والريا�سة ب�ساأن املوافقة على لعب املوعد الودي، يف ظل انت�سار وباء 
كورونا امل�ستجد والذي و�سعت على اإثره الوزارة الو�سية بالتن�سيق رفقة اللجنة 
العلمية بروتوكول �سحي م�سّدد من اأجل العمل على حماية الالعبني وخمتلف 

االأندية واملنتخبات من فريو�س كوفيد19 الذي ينت�رض عرب دول العامل.
وي�سعى الطاقم الفني الوطني بقيادة ال�سات اإىل الوقوف على جاهزية اأ�سباله 
القارية،  املناف�سة  غمار  دخول  اإىل  ا�ستعدادهم  حول  النب�س  جل�س  حت�سبا 
متاأهل  االإيفواري  املنتخب  اأن  باعتبار  قويا،  مناف�سا  يواجهون  واأنهم  خا�سة 
بدوره اإىل دورة الكان املقبلة لفئة اقل من 17 عاما، اأين تعول هيئة الرئي�س 
خري الدين زط�سي على ت�رضيف اأ�سبال اخل�رض لالألوان الوطنية وتقدمي دورة 

م�رّضفة.
ويف اإطار التح�سريات، دخلت اأول اأم�س العنا�رض الوطنية يف ترب�س حت�سريي 
مبركز حت�سري املنتخبات الوطنية يف �سيدي مو�سى، يتوا�سل اإىل 26 فيفري 
البطولة  يف  ين�سطون  العبا   23 �سّمت  قائمة  ال�سات  ا�ستدعى  اأين  القادم، 
الوطنية من اجل التح�سري اجلدي للمناف�سة الكروية القارية، وانتقاء اأح�سنهم 

حت�سبا لها.
العر�س  يف  مناف�سيه  على  التعرف  الوطني  املنتخب  ينتظر  ذلك،  جانب  اإىل 
املقبل  االأربعاء  اإفريقيا  كاأ�س  قرعة  عملية  جتري  عندما  القاري،  الكروي 
مبوريتانيا التي حتت�سن كاأ�س اإفريقيا الأقل من 20 �سنة، اأين يتناف�س 12 منتخبا 

من القارة ال�سمراء، وتواجدت اجلزائر يف امل�ستوى الثالث.
عي�شة ق.

عمراين يجري اللم�ضات الأخرية حت�ضبا للرتجي

بوقلقال يتفاو�ص مع اأحد فروع �شوناطراك

حّجار يحّمل بن جهان م�ضوؤولة هزمية اأوملبي املدية
وّجه مدرب نادي اأوملبي املدية 
االتهام  اأ�سابع  حجار  �رضيف 
اأدار  الذي  بن جهان  اإىل احلكم 
مواجهة ا�سباله اأمام نادي بارادو 
حل�ساب اجلولة 14 من الرابطة 
اإياه  حممال  االأوىل،  املحرتفة 
تعر�س  التي  الهزمية  م�سوؤولية 
لها االأوملبي خارج القواعد على 
ملعب الدار البي�ساء، اأين اأو�سح 
الأ�سحاب  جزاء  ركلة  اأعلن  انه 
والتي  �سحيحة  غري  االأر�س 
جاء منها هدف الفوز الأ�سحاب 
من  تدخل  انه  ورغم  ال�سيافة، 
اإال  احلكم  اإىل  احلديث  اأجل 
البطاقة  وجهه  يف  اأ�سهر  اأنه 
اخربه  باأنه  ذلك  وبرر  احلمراء، 
اأن الركلة غري �رضعية وال توجد 

بارادو،  لالعب  جزاء  �رضبة 
وذلك مب�ساهدة املتابعني الذين 

�ساهدوا املقابلة عرب التلفاز.
على  االأول  امل�سوؤول  وتاأ�ّسف 
"اأبناء  لت�سكيلة  الفنية  العار�سة 
فر�سة  ت�سييع  على  التيطري" 
جدول  ب�سدارة  االنفراد 

�سقطوا  واأنهم  ة  خا�سّ الرتتيب، 
�سل�سلة  عقب  الهزمية  فخ  يف 
ع�رض مباريات على التوايل دون 
خ�سارة، حيث اأ�سار اأنهم قدموا 
امل�ستوى،  يف  لعب  طريقة 
خا�سة واأنهم تقدموا يف النتيجة 
ومتكنوا من افتتاح باب الت�سجيل 

يف اللقاء قبل اأن يتمكن اأ�سحاب 
االأر�س من تعديل النتيجة، وهو 
وتلقوا  الرتكيز  اأ�سباله  اأفقد  ما 
و�سدد  الثاين،  الهدف  بعدها 
العبيه  دفع  على  �سيعمل  اأنه 
والتح�سري  اخل�سارة  جتاوز  اإىل 
التي  القادمة  للمقابالت 

تنتظرهم.
يتفاو�س  منف�سل،  مو�سوع  ويف 
حمفوظ  املدية  اأوملبي  رئي�س 
الفروع  اأحد  رفقة  بوقلقال 
النفطية  لل�رضكة  التابعة 
التو�سل  اأجل  من  �سوناطراك، 
اتفاق  اإىل  معها  اتفاق  اإىل 
اال�ستثمار  �سيغة  بح�سم  يق�سي 
مفاجاأة  يعترب  الذي  النادي  يف 
على  بقوة  ويناف�س  املو�سم 
الوطنية، حيث مل  البطولة  الطرفان لقب  يف�سل 

�شريفة والفادع بن  دون  البارحة  اأم�شية  التحق  التون�شي  النادي  •    وفد 
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وم�ضت�ضيفه  جاره  جراح  من  اإيفرتون  زاد 
ليفربول وهزمه 2-0 يف ديربي »املري�ضي�ضايد« 
الإجنليزي  الدوري  من   25 املرحلة  �ضمن 
الربازيلي  الأول  الهدف  على  ووقع  املمتاز، 
الثاين  واأ�ضاف   ،3 الدقيقة  يف  ريت�ضارلي�ضون 
ركلة  من  �ضيغورد�ضون  غيلفي  الآي�ضلندي 
الإيطايل  جزاء، و�ضار ر�ضيد فريق املدرب 
ال�ضابع  املركز  نقطة يف   40 اأن�ضيلوتي  كارلو 
ال�ضاد�س،  ليفربول  مع  بالنقاط  وت�ضاوى 
املدرب  لفريق  الرابعة  اخل�ضارة  وهذه 
الأملاين يورغن كلوب على التوايل يف الدوري 
روبريتو  الربازيلي  وخا�س  الإجنليزي، 
الريدز مباراته رقم 200 يف  فريمينو مهاجم 
اإيفرتون  وحقق  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري 

اأول فوز له على ملعب اأنفيلد اخلا�س بجاره 
ليفربول منذ اأكرث من 21 عاماًّ.

دخل اإيفرتون املباراة على وقع خ�ضارته على 
 3-1 املت�ضدر  �ضيتي  مان�ض�ضرت  اأمام  ملعبه 
اأ�ضحاب  مباغتة  موؤجلة وجنح يف  مباراة  يف 
املدافع  ف�ضل  عندما  مبكر  بهدف  الأر�س 
ليفربول  �ضفوف  اإىل  موؤخراً  الوافد  الرتكي 
الكرات  اإحدى  ت�ضتيت  يف  كاباك  اوزان 
دوكوريه  الالي  عبد  الفرن�ضي  اإىل  فو�ضلت 
خام�س  الكولومبي  الألعاب  �ضانع  اإىل  ومنه 
باجتاه  اأمامية  بينية  مررها  الذي  رورديغيز 
انفرد  الذي  ري�ضارلي�ضون  الربازيلي  املهاجم 
مبواطنه وزميله يف املنتخب الوطني األي�ضون 
دقائق   3 مرور  بعد  ميينه  عن  و�ضدد  بيكر 

فقط مفتتحاً الت�ضجيل.
لكن  الثاين �ضاغطاً،  ال�ضوط  ليفربول  ا�ضتهل 
دفاع اإيفرتون جنح يف اإحباط جميع حماولت 
ليفربول اإىل اأن احت�ضب احلكم ركلة جزاء من 
هجمة مرتدة �رسيعة واإعاقة املهاجم البديل 
دومنيك كالفرت لوين داخل املنطقة فانربى 
لها الآي�ضلندي غيلفي �ضيغورد�ضون على ميني 
احلار�س الي�ضون مانحاً فوزاً تاريخياً لفريقه، 
�ضيفه  فولهام  تخطى  اأخرى  مباراة  ويف 
اأدميول  �ضجله  بهدف وحيد  يونايتد  �ضيفيلد 

لوكمان.
ا�ضتثمار  عن  ت�ضيل�ضي  عجز  جهته،  من 
م�ضيفه  �ضد  املطلقة  امليدانية  اأف�ضليته 
تواليا  ال�ضاد�س  فوزه  لتحقيق  �ضاوثهامبتون 

توما�س  اجلديد  الأملاين  مدربه  بقيادة 
توخيل، واكتفى بالتعادل 1-، .ورفع ت�ضيل�ضي 
ر�ضيده اإىل 43 نقطة يف املركز الرابع الأخري 

املوؤهل اإىل دوري الأبطال، فيما بات ر�ضيد 
متتالية  القادم من �ضت هزائم  �ضاوثهامبتون 

يف الدوري 30 نقطة يف املركز 13.

اإيفرتون يعّقد و�ضعية ليفربول

 املناف�ضة على اللقب ت�ضتد
 بني الريال واأتلتيكو

عاد ريال مدريد اإىل الواجهة بعدما جنح يف جتاوز ظروفه ال�ضعبة اأمام 
وانت�رس  املت�ضدر،  مدريد  اأتلتيكو  مع  الفارق  مقل�ضاً  الوليد  بلد  ريال 
ريال مدريد ب�ضعوبة بالغة على م�ضيفه ريال بلد الوليد بهدف دون رد 
يف املرحلة 24 من الدوري الإ�ضباين، وعانى ريال مدريد من غيابات 
والفرن�ضي كرمي بن زمية  الرابحة مثل �ضريجيو رامو�س  اأوراقه  بع�س 
هدف  كا�ضيمريو  الربازيلي  و�ضّجل  وغريهم،  فالفريدي  والأوروغوياين 
اللقاء الوحيد يف الدقيقة 65 لينقذ ريال مدريد من مطب التعرث اأمام 
لقب  الأول يف جتنب حامل  الف�ضل  ويعود  بالهبوط.  املهدد  امل�ضيف 
البلجيكي تيبو كورتوا الذي قدم واحدة من  اإىل  الدوري للهزمية  بطل 
للت�ضجيل  فر�س حمققة  لثالث  مت�ضدياً  املو�ضم  مبارياته هذا  اأف�ضل 
اإىل  ر�ضيده  مدريد  ريال  ورفع  الأر�س،  لأ�ضحاب  �ضنحت  الأقل  على 
اإىل ثالث نقاط  اأتلتيكو مدريد املت�ضدر  الفارق مع  52 نقطة مقلّ�ضاً 
اأحلق  عندما  اللقب  على  املناف�ضة  ليفانتي  اأ�ضعل  املقابل،  فقط. يف 
اخل�ضارة الثانية هذا املو�ضم مب�ضيفه اأتلتيكو مدريد املت�ضدر بالفوز 
عليه 2-0 على ملعب »واندا ميرتوبوليتانو« يف مدريد، ويدين ليفانتي 
دي  والبديل خورخي  مورالي�س  قائده  الفوز  م�ضجلي هديف  اإىل  بفوزه 
من  للعديد  ت�ضدى  الذي  كارينا�س  دانيال  مرماه  وحار�س  فروتو�س، 
الهجمات املدريدية، وبات اأتلتيكو مدريد الذي كان يغرد خارج ال�رسب 
منذ فرتة طويلة، مهدداً جداً بخ�ضارة ال�ضدارة يف املرحلتني املقبلتني 
كونه مدعو اإىل مواجهة م�ضيفه فياريال ال�ضابع ومن بعده �ضيفه ريال 
مدريد، قبل مواجهة �ضيفه اأتلتيك بلباو يف مباراة موؤجلة من املرحلة 
�ضلتا  �ضيفه  على  فالن�ضيا  انت�رس  بينما  املقبل،  مار�س  العا�رس  18 يف 
فيغو بثنائية جاءت يف وقت متاأخر دونها كل من مانو فاييخو والفرن�ضي 

غامريو.

�ضانت اإتيان ومر�ضيليا ي�ضقطان 
يف فخ التعادل

�ضانت  مباراة  انتهت 
اأول  رين�س  و�ضيفه  اإتيان 
يف   1-1 بالتعادل  اأم�س 
الدوري  من   26 اجلولة 
املايل  وافتتح  الفرن�ضي، 
الت�ضجيل  توريه  البالل 
 72 الدقيقة  يف  لل�ضيوف 
اآبي  ت�ضارلز  اأدرك  ثم 
الأر�س  لأ�ضحاب  التعادل 
الدقيقة 89، وحقق كل  يف 

من �ضانت اإتيان ورين�س 7 انت�ضارات و9 تعادلت و10 هزائم. وبالنتيجة 
مطلع  الت�ضجيل  نانت  افتتح  مر�ضيليا،  �ضيفه  مع  نانت  تعادل  ذاتها، 
�ضتيف  للحار�س  فادح  خطاأ  اإثر  بال�س  لودوفيك  عرب  الثاين  ال�ضوط 
مانداندا، ورّد مر�ضيليا بعد 19 دقيقة بوا�ضطة دمييرتي باييت، وكان 
الأول  بعد  الدوري  التوايل يف  الثاين على  بفوزه  النف�س  مر�ضيليا ميني 

الذي حققه على �ضيفه ني�س 3-2 الأربعاء املن�رسم.

�ضول�ضكاير يدر�س ال�ضتغناء عن دي خيا
�ضول�ضكاير  جونار  اأويل  الرنويجي  اتخذ 
قراًرا  يونايتد،  ملان�ض�ضرت  الفني  املدير 
املرمى  حرا�ضة  مركز  ب�ضاأن  حا�ضًما 
ل�ضحيفة  ووفًقا  املقبل،  املو�ضم  يف 
�ضول�ضكاير  فاإن  الربيطانية،  �ضن«  »ذا 
قرر الحتفاظ بحار�س واحد فقط من 
دافيد دي خيا ودين هندر�ضون املو�ضم 
الربيطانية  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  املقبل، 
اأن �ضول�ضكاير اأبلغ هندر�ضون بهذا الأمر 

واأو�ضحت  موؤخًرا،  معه  الجتماع  خالل 
�ضول�ضكاير  يختاره  الذي  احلار�س  اأن 
معاًرا  اآخر  فريق  اإىل  �ضينتقل  للرحيل، 
اأو خالل بيع نهائي، وذكرت اأن مان�ض�ضرت 
يبحث بالفعل عن حار�س ثاٍن مميز يكون 
املباريات  من  قليل  عدد  بلعب  �ضعيًدا 
اإن  على مدار املو�ضم، وقالت »ذا �ضن« 
له  احلار�ضني  اأحد  عن  ال�ضتغناء  قرار 
اأ�ضباب فنية، بالإ�ضافة اإىل عن�رس مايل 

ا، لأن النادي يدفع اأمواًل كثرية لدي  اأي�ضً
خيا وهندر�ضون، بالإ�ضافة اإىل �ضريجيو 
رومريو الذي ل يزال يح�ضل على راتب 
مان�ض�ضرت  اأن  ال�ضحيفة  وك�ضفت  كبري، 
ب�ضاأن  النهائي  القرار  �ضيتخذ  يونايتد 
لذا  ال�ضيف،  يف  الراحل  احلار�س  هوية 
الآن  وهندر�ضون  خيا  دي  من  كل  يلعب 
ال�ضياطني  يف  مقعدهما  على  للحفاظ 

احلمر.

كورتوا: يجب اأن 
نوا�ضل ال�ضغط 

على اأتلتيكو

قال البلجيكي تيبو كوتروا حار�س مرمى 
ريال مدريد اإن لقب الليغا لن يح�ضم قبل 
وذلك  البطولة،  ختام  مع  املقبل  ماي 
عقب الفوز على بلد الوليد يف اجلولة 24 
الإ�ضباين وهزمية املت�ضدر  الدوري  من 
اأمام  اجلولة  نف�س  يف  مدريد  اأتلتيكو 
ليفانتي بهدفني دون رد، و�رسح كورتوا 
»موفي�ضتار«  ملحطة  ت�رسيحات  يف 
اأول  م�ضاء  اأقيمت  التي  املباراة  عقب 
دون  بهدف  الريال  بفوز  وانتهت  اأم�س 
اأن مباراة اليوم كانت مهمة  رد: »نعرف 
اأنه  نعرف  كنا  الأتلتي،  على  لل�ضغط 
�ضهرين  قبل  قريبا،  و�ضنواجهه  خ�رس 
قلت  م�ضتحيال  يبدو  الأمر  كان  عندما 
نح�ضد  واأن  بواجبنا  نقوم  اأن  علينا  اإنه 
قبل  يح�ضم  لن  الليغا  لقب  لأن  النقاط 
ال�ضغط  نوا�ضل  اأن  »علينا  وتابع  ماي«، 

لن انت�ضار اليوم كان مهما للغاية«.

فرانكفورت يطيح بالبايرن يف قمة البوند�ضليغا

كا�ضيمريو ينفرد برقم مميز

ال�ضدا�ضية،  بطل  ميونيخ  بايرن  مني 
وكانت  املو�ضم  هذا  الثالثة  بخ�ضارته 
فرانكفورت  اينرتاخت  م�ضيفه  اأمام 
من   22 املرحلة  قمة  لقاء  يف   2-1
فرانكفورت،  وعزز  الأملاين،  الدوري 
مطلع  منذ  يخ�رس  مل  الذي  الوحيد 
العام احلايل، ر�ضيده يف املركز الرابع 
مع 42 نقطة متخلفا بفارق الأهداف 
مفاجاأة  الثالث  فولف�ضبورغ  عن 
فتجمد  بايرن  اأما  احلايل،  املو�ضم 
 44 مقابل  نقطة   49 عند  ر�ضيده 
لو�ضيفه ليبزيغ الذي ي�ضتطيع تقلي�س 
الفارق اإىل نقطتني فقط يف حال فوزه 
يف  برلني  هرتا  على  ملعبه  خارج 
اينرتاخت  يخ�رس  ومل  املرحلة،  ختام 
فرانكفورت منذ �ضقوطه اأمام م�ضيفه 
و�رسيكه يف املركز الثالث فولف�ضبورغ 
يف  املا�ضي  دي�ضمرب   11 يف   2-1
�ضل�ضلة من 11 مباراة ح�ضد فيها 29 

فرانكفورت خل�ضارته  ثاأر  كما  نقطة، 
على  نظيفة  بخما�ضية  ذهاباً  الثقيلة 

ملعب اليانز ارينا.
مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  و�ضقط 
 2-1 ماينت�س  اأمام  مفاجئ  ب�ضكل 
�ضعيه  يف  ثمينة  نقاط  بثالث  ليفرط 
الأوروبي،  املراكز  اأحد  احتالل  نحو 

بدوره فاز �ضتوتغارت على كولن 0-1، 
بذات  فرايبورغ  على  برلني  ويونيون 
دورمتوند  بورو�ضيا  واأتخم  النتيجة، 
اجلريح  �ضالكه  اللدود  جاره  �ضباكه 
ثنائية  بينها  نظيفة  اأهداف  باأربعة 
اإرلينغ  الرنوبجي  الدويل  لهدافه 

هالند يف دربي مدينة الرور.

و�ضط  خط  لعب  كا�ضيمريو  الربازيلي  قاد 
خالل   0-1 بنتيجة  للفوز  فريقه  مدريد  ريال 
مواجهة بلد الوليد، م�ضاء اأول اأم�س، يف اإطار 
مناف�ضات اجلولة 24 من الدوري ال�ضباين، يف 
معقل الأخري »نيوفو جو�ضي زورييال«، و�ضجل 
الدقيقة  الوحيد يف  كا�ضيمريو هدف املباراة 
65، وبح�ضب �ضبكة »اأوبتا« لالإح�ضائيات، فاإن 
راأ�ضية  كرات  من  اأهداف   4 �ضجل  كا�ضيمريو 
اأي لعب  اأكرث من  الليغا،  مع ريال مدريد يف 
الكربى يف  اخلم�س  الدوريات  يف  و�ضط  خط 

اأوروبا.
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االحتالل مدد اعتقاله 20 مرة

والدة الأ�ضري ن�ضال عوين: مل اأعد قادرة على فراقه
بني املحاكم وال�شجون، تق�شي املواطنة �شو�شن زكارنة )اأم علي( اأيامها، و�شط م�شاعر احلزن لغياب ابنها اجلريح 

االأ�شري ن�شال يو�شف عوين، الذي ال يزال موقوفًا ويعاين من اآثار اإ�شابته بر�شا�ص االحتالل يف يده الي�شرى.
تقرير:علي �شمودي - القد�ص

فيها  �أ�شعر  ودقيقة  ثانية  »كل  وتقول: 
وروحي  قلبي  حبيب  على  كبري  بحزن 
على  قادرة  �أعد  مل  �لذي  �لدنيا  هذه  يف 
فر�قه، كل يوم �أبكي و�توجع كلما �شاهدت 
�أ�شتاق  مبنزلنا  �شيء  فكل  فارغاً،  �رسيره 

�ليه«.
منذ  �عتقاله  ��شتمر�ر  »يوؤملني  وت�شيف: 
بحياته  يتحكم  �الحتالل  بينما  عامني، 
فاإىل  كبري،  ظلم  له  نتعر�ض  ما  وم�شريه، 
�بنائنا  يحرمنا  �الحتالل  �شيبقى  متى 
�شجونه  يف  �شبابهم  زهرة  ت�شيع  �لذين 
�أن يهدمها ويعيد  �لتي ن�شاأل �هلل  �لظاملة 

�أبطالنا �أحر�ر�ً ومنت�رسين؟«.
يف مدينة جنني، �أب�رس �الأ�شري ن�شال �لنور 
�ملكونة  عائلته  بكر  وكان  عاماً،   26 قبل 
من 7 �أنفار. وتقول �لو�لدة �أم ن�شال: »ن�شاأ 
ن�شال وتربى على �الأخالق �لعالية و�لوفاء 

وحمبوب  بو�لديه  بار  وهو  و�ملحبة، 
من  به  متيز  ملا  عرفه  من  وكل  لعائلته 
�لنا�ض  مل�شاعدة  وحب  وعطاء  تعاون 

وعمل �خلري«.
وت�شيف: »تعلم مبد�ر�ض جنني حتى �نهى 
�لثانوية �لعامة، لكنه �أ�شيب بعيار ناري يف 
مبو�جهات  م�شاركته  خالل  �لي�رسى  يده 
�لعالج  ورغم  �الحتالل،  قو�ت  مع 
فقد  حياته،  ��شابته  دمرت  و�ملتابعة، 
و�زد�دت  يده،  يف  عجز  ��شابته  عن  جنم 
�أ�شاليب �لتحقيق �لتي  حالته �شوء� ب�شبب 

مور�شت بحقه«.
كلما  ن�شال،  �أم  �لو�لدة  دموع  تنهمر 
�أح�شانها  من  �بنها  �نتز�ع  حلظة  تذكرت 
»��شتيقظنا  وتقول:   ،2018  -6-20 فجر 
د�خل  �الحتالل  جنود  لنجد  نومنا  من 
دون  �لرئي�شي  �لباب  دمرو�  بعدما  منزلنا 
لقد  طفال،  �أو  ن�شاء  وجود  ير�عو�  �أن 
�قتحمو� منزلنا دون ��شتئذ�ن، و�حتجزونا 

يف �حدى �لغرف حتى �نتهت عملية تدمري 
ونحن  و�الثاث،  �الجهزة  كافة  وتخريب 
دون  �أمامنا  يجري  ملا  �شدمة  بحالة 

معرفة �الأ�شباب«.
فقد  بذلك،  �جلنود  يكتف  »مل  وت�شيف: 
�عتدو� بال�رسب علي وعلى �بني حممود، 
وكذلك على ن�شال �لذي �نتزعوه من بيننا 
و�مله  عجزه  مر�عاة  دون  �ل�رسب  و�شط 

يف يده �مل�شابة«.
لنعي�ض  �بني  �أخبار  »�نقطعت  وتكمل: 
كان  حيث  م�شريه  على  و�لقلق  �لرعب 
زنازين  يف  و�لعزل  للتعذيب  يتعر�ض 
بعودة  فوجئنا  بفرتة  ذلك  وبعد  �جللمة، 
برفقتهم  وكان  منزلنا،  القتحام  �جلنود 
و�شباط  �لتحقيق  طاقم  مع  �بني 

�ملخابر�ت دون معرفة �ال�شباب«.
�أعاد �الحتالل �الأ�شري ن�شال القبية حتقيق 
�جللمة ليق�شي فيها 95 يوماً، عانى فيها 
�لكثري، ثم نقلوه �ىل �شجن جمدو �لذي ما 

يز�ل حمتجز�ً فيه حتى �ليوم.
يف  ن�شاهده  »�أ�شبحنا  و�لدته:  وتقول 
قاعة �ملحكمة �لع�شكرية يف �شامل و�شط 
ممار�شات �ل�شجانني �لتع�شفية وحرمانهم 
لنا من م�شافحته �أو �حلديث معه، ويف كل 

جل�شة ميددون توقيفه بذر�ئع مفربكة«.
وت�شيف: »منذ �نت�شار فريو�ض كورونا، مل 
ب�شكل  �جلل�شات  بح�شور  لنا  ي�شمح  يعد 
�ل�شا�شة،  عرب  ن�شاهده  و�أ�شبحنا  د�ئم، 
رغم  �ليوم  حتى  موقوفاً  �بني  ز�ل  وما 
ون�شلي   ، مرة   20 �ملحكمة  على  عر�شه 
لرب �لعاملني �أن يتحرر من كو�بي�ض هذ� 

�العتقال �لتع�شفي و�لظامل«.
ومنذ �عتقال ن�شال، عاقب �الحتالل و�لده 
باملنع �المني ومل ي�شمح له بزيارته، بينما 
و�ظبت �لو�لدة على زيارة �بنها و�لتو��شل 

معه حتى حلت جائحة كورونا.
وتقول و�لدته:«رغم م�شاعر �حلزن و�المل 
ل�شمود  و�عتز�ز  بفخر  ن�شعر  �مل�شتمرة، 

من  �ل�شجن  ينل  مل  �لذي  �بني  و�شالبة 
عزميته، ويف كل زيارة ي�شحننا باملعنويات، 
وكفاح  ت�شحية  �ىل  يحتاج  �لوطن  فهذ� 
��شت�شهد ومنهم من  لتحريره، فهناك من 
تعر�ض لالعاقة ب�شبب �ال�شابات من قبل 
معتقل  �بننا  �أن  �هلل  ونحمد   ، �الحتالل 
رغم  قريباً  عنه  و�شيفرج  و�شجاع  و�شلب 

�الحتالل«.
وت�شيف: »يف كل منا�شبة تالزمنا �الحز�ن 

و�لدموع على غياب �حبتنا، و�زددنا معاناة 
وحزنا منذ منع �لزيار�ت بذريعة فريو�ض 
تلغى   ، زيارة  موعد  فكلما حتدد  كورونا، 
رغم �ن �الحتالل يهمل �الأ�رسى وال يوفر 

لهم متطلبات �حلماية و�لوقاية«.
�جلمر  من  �أحر  على  »ننتظر  وتكمل: 
�ملوعد �لقادم ملحكمته يف 15-3، ون�شلي 
�الحتالل  من  ونرتاح  �الأخرية  لتكون 

و�شجونه ويعود �بني �إىل �أح�شاين«.

الحتالل يحتجز 7 جثامني لأ�ضرى ق�ضوا �ضهداء يف ال�ضجون 
مفو�شية  با�شم  �لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت   . د  كتب 
�لعليا  �لقيادية  بالهيئة  �ل�شهد�ء و�الأ�رسى و�جلرحى 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة 

�الأ�رسى للقوى �لوطنية و�الإ�شالمية 
دولة �الحتالل هي �خلا�رسة د�ئما معنويا و�أخالقيا 
ومن  �لفل�شطينيني  �ل�شهد�ء  جلثامني  �حتجازها  يف 
�لعن�رسية  �ل�شجون  يف  نحبهم  ق�شو�  �أ�رسى  بينهم 
 73 بحياة  �أودى  �لذي  �لتعذيب  بفعل  �الإ�رس�ئيلية 
�لذي  �ملتعمد  �لطبي  و�الإهمال  فل�شطينيا  �أ�شري� 
�الحتالل  دولة  �أن  و�أفاد   . �أ�شري�   71 بحياة  �أودى 
الأ�رسى  جثامني   7 حتتجز  تز�ل  ال  �الإ�رس�ئيلي 
�الإ�رس�ئيلية  �ل�شجون  يف  نحبهم  ق�شو�  فل�شطينيني 
 /  19 �ملو�فق  �جلمعة  �ليوم  م�شاء  �الإفر�ج يف  بعد 
�ل�شهيد د�وود طلعت  2 / 2021 عن جثمان �الأ�شري 
د�وود �خلطيب �لذي ق�شى نحبه يف غياهب �شجن 
 2020  /  9  /  2 �الأربعاء  م�شاء  �الإ�رس�ئيلي  عوفر 
قلبية  بنوبة  �إ�شابته  �إثر  �لع�شاء  ل�شالة  �أد�ءه  �أثناء 
يف  حلم  بيت  مدينة  ومو�ليد  �شكان  من  وهو  حادة 
14 / 11 / 1976 وبلدته �الأ�شلية بلدة عني كارم يف 
�أن  �لفل�شطينية �ملحتلة عام 1948 معترب�  �ملناطق 
باختطاف  �الإ�رس�ئيلية  �لعن�رسية  �ل�شيا�شات  هذه 
يف  تندرج  �لفل�شطينيني  �ل�شهد�ء  جثامني  و�حتجاز 
�إطار جر�ئم �حلرب و�لتنكر لكل �ل�رس�ئع �ل�شماوية 
�ل�شهد�ء  و�الإن�شانية وحلق ذوي  �لدولية  و�التفاقات 
و�ل�شعب �لفل�شطيني يف ت�شييع �ل�شهد�ء �إىل مثو�هم 
�الأخري ودفنهم ح�شب �ل�رسيعة �الإ�شالمية مبا يليق 
�أجل  من  �جل�شام  وت�شحياتهم  �لوطنية  مبكانتهم 
�حلرية و�حلفاظ على �لهوية �لوطنية �لفل�شطينية . 
مفو�شية  با�شم  �لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت   . د  و�أ�شار 
�لقيادية  بالهيئة  و�جلرحى  و�الأ�رسى  �ل�شهد�ء 
فتح  غزة وممثل حركة  قطاع  فتح يف  �لعليا حلركة 
�إىل  و�الإ�شالمية  �لوطنية  للقوى  �الأ�رسى  جلنة  يف 
�لذي كان تقدم به  �ل�شهد�ء  قانون �حتجاز جثامني 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  دولة  �لد�خلي يف  �الأمن  وزير 
جلعاد �أرد�ن و�شادقت عليه ما ت�شمى بالهيئة �لعامة 
 2018  /  3  /  7 �الأربعاء  يف  �الإ�رس�ئيلي  للكني�شت 
باحتجاز  يق�شي  و�لذي  و�لثالثة  �لثانية  بالقر�ءتني 
جثامني �ل�شهد�ء وفر�ض �رسوط  ومعايري عن�رسية 
عدد  وحتديد  جناز�تهم  ت�شييع  على  �إن�شانية  غري 
�أو  �أ�شخا�ض  م�شاركة  ومنع  وهويتهم  �مل�شاركني 
�جلنازة  م�شار  وحتديد  �جلنازة  يف  معني  �شخ�ض 
وموعدها ومينح ذ�ك �لقانون �ل�رسطة �الإ�رس�ئيلية 
مالية  كفالة  وفر�ض  �لدفن  مكان  حتديد  يف  �حلق 
�الإ�رس�ئيلي  �لكني�شت  وكان  �جلنازة  منظمي  على 
قد �أقر �لقانون �لعن�رسي الحتجاز جثامني �ل�شهد�ء 
�لفل�شطينيني بالقر�ءة �لتمهيدية يف 24 / 1 / 2018 
�أن  و�أ�شاف   .  2018  /  2  /  27 �الأوىل يف  وبالقر�ءة 
فرخت  قد  �الإ�رس�ئيلية  �لعليا  باملحكمة  ت�شمى  ما 

قانونا عن�رسيا   2019  /  9  /  9 �ملو�فق  �الثنني  يف 
يف  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  ��شتمر�ر  باإجازة  يق�شي 
كورقة  �لفل�شطينيني  �ل�شهد�ء  جثامني  �حتجاز 
�لتنظيمات  مع  مفاو�شات  �أية  يف  و�شغط  م�شاومة 
طلعت  د�وود  �ل�شهيد  �الأ�شري  �أن  مبينا  �لفل�شطينية 
يف  �شهيد�  نحبه  ق�شى  قد  كان  �خلطيب  د�وود 
 /  2 �الأربعاء يف  م�شاء  �الإ�رس�ئيلي يف  عوفر  �شجن 
9 / 2020 وهو ي�شلي �لع�شاء �إثر �إ�شابته بنوبة قلبية 
حادة وهو من �شكان ومو�ليد مو�ليد حمافظة بيت 
حلم يف 14 / 11 / 1976 وبلدته �الأ�شلية بلدة عني 
 1948 عام  �ملحتلة  �لفل�شطينية  �ملناطق  يف  كارم 
من  �عتقلته  قد  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  وكانت 
�لكائن قرب كني�شة �ملهد و�ل�شوق �لقدمية يف  بيته 
وينتمي   2002  /   4  /  2 بتاريخ  بيت حلم  حمافظة 
حلركة فتح وقد عمل �شابطا يف �ملخابر�ت �لعامة 
عاما   18 بال�شجن  حكما  يق�شي  وكان  �لفل�شطينية 
حمكوميته  من  تبقى  قد  يكن  ومل  ��شت�شهد  حيث 
�لناطق  �لوحيدي  ن�شاأت   . د  وذكر   . �شهور   3 �شوى 
با�شم مفو�شية �ل�شهد�ء و�الأ�رسى و�جلرحى بالهيئة 
�لقيادية �لعليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة 
فتح يف جلنة �الأ�رسى للقوى �لوطنية و�الإ�شالمية �أن 
�الأ�شري �ل�شهيد د�وود �خلطيب كان قد فقد و�لديه 
رحمهما �هلل و�أ�شكنهما ف�شيح جناته �أثناء �عتقاله يف 
�ل�شجون �الإ�رس�ئيلية حيث فقد و�لده �حلاج طلعت 
و�لدته  وفقد   2014 نوفمرب   14 يف  �خلطيب  د�وود 
�أم   ( يو�شف �حلمزة  �لفا�شلة فريال حممد  �حلاجة 
د�وود ( يف 18 / 1 / 2018 �إثر معاناتها من مر�ض 
و�أجرت  قلبية  جلطات  بعدة  �أ�شيبت  وكانت  �لقلب 
عملية قلب مفتوح كما كان �الأ�شري �ل�شهيد قد فقد 
�شقيقه �أ�رسف يف يناير 2020 بعد معاناة مع مر�ض 
– فادي  �أ�شقاء و�شقيقات ) حممد  �ل�رسطان وله 9 
– بهاء وعالء – عبد �هلل – موؤيد – هديل – عبري – 
رو�ن ( وقد ح�شل �ل�شهيد د�وود على �شهادة �لثانوية 

�لعامة وهو يف �ل�شجن . و�أفاد د . �لوحيدي �أن دولة 
ل�شهد�ء  جثمانا   66 حتتجز  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل 
�أول  �لقد�ض يف  هبة  منذ  نحبهم  ق�شو�  فل�شطينيني 
نحبهم  ق�شو�  �شهيد�   12 بينهم  من   2015 �أكتوبر 
خالل فعاليات م�شري�ت �لعودة �لتي �نطلقت يف 30 
�آذ�ر 2018 + 5 جثامني تعود ل�شهد�ء �لنفق يف �رسق 
خان يون�ض �لذين �رتقو� يف ق�شف جوي بتاريخ 30 
�لعن�رسية  �ل�شيا�شات  هذه  �أن  معترب�   2017 �أكتوبر 
�الإ�رس�ئيلية يف �ختطاف و�حتجاز جثامني �ل�شهد�ء 
�لفل�شطينيني تندرج يف �إطار جر�ئم �حلرب و�لتنكر 
�ل�رس�ئع  ولكل  و�الإن�شانية  �لدولية  �التفاقات  لكل 
لالحتالل  �لقبيح  �لوجه  عن  وتك�شف  �ل�شماوية 
�الإ�رس�ئيلي �لذي ي�رسق �حلياة باأنيابه وي�رسق �لفرح 
�ل�شهد�ء جلثامني  ذوي  با�شرتد�د  بالدموع  �ملمزوج 
�الإ�شالمية ودفنهم  �ل�رسيعة  �أبنائهم وت�شييعهم وفق 
�حلملة  �أن  وقال   . �أ�شمائهم  حتمل  �أ�رسحة  يف 
عن  و�لك�شف  �ل�شهد�ء  جثامني  ال�شرتد�د  �لوطنية 
�لتي  �الأ�شماء  من   225 وثقت  قد  �ملفقودين  م�شري 
�الحتالل  دولة  حتتجز  فل�شطينيني  ل�شهد�ء  تعود 
�الإ�رس�ئيلي جثامينهم �لطاهرة من بينها 7 جثامني 
�الإ�رس�ئيلية  �ل�شجون  يف  نحبهم  ق�شو�  الأ�رسى 
و�أقدمهم �الأ�شري �ل�شهيد �أني�ض دولة وهم على �لنحو 
– �رسمي )  �لتايل : 1 -  �أني�ض حممود حممد دولة 
قلقيلية وبلدته �الأ�شلية قلقيلية وهو من مو�ليد 28 
/ 8 / 1944 – �أعزب - وكان يبلغ من �لعمر 36 عاما 
( دخل �إىل فل�شطني عرب �حلدود �الأردنية يف دورية 
فد�ئية و�أ�شيب يف ��شتباك م�شلح مع قو�ت �الحتالل 
�الإ�رس�ئيلي عند مقر �حلاكم �لع�شكري �ال�رس�ئيلي 
بو�شط مدينة نابل�ض حيث مت �عتقاله مبا�رسة وهو 
بال�شجن  ليق�شي حكما  جريح يف 30 / 11 / 1968 
يف  دولة  �أني�ض  �الأ�شري  ��شت�شهد  وقد  موؤبد�ت   4
�الإ�رس�ب �ملفتوح عن �لطعام ب�شجن ع�شقالن �لذي 
��شتمر 30 يوما يف 31 / 8 / 1980 حيث مار�شت �إد�رة 

وجرمية  �شيا�شة  �شده  حينها  يف  �ل�شجون  م�شلحة 
�الإهمال �لطبي وال تز�ل دولة �الحتالل �الإ�رس�ئيلي 
منذ  ق�شاءه  بعد  �لتاريخ  ذ�ك  منذ  جثمانه  حتتجز 
وتدعي  �ال�رس�ئيلية  �ل�شجون  يف  عاما   12 �عتقاله 

فقد�ن �جلثمان حتت حجج كاذبة .
جبل  مو�ليد   ( عوي�شات  �شامل  مو�شى  عزيز   -  2
�ملكرب بالقد�ض يف 4 / 9 / 1965 ( حمتجز جثمانه 
يف  هاروفيه  �آ�شاف  م�شت�شفى  يف  ��شت�شهاده  منذ 
وكان   2018  /  5  /  20 �ملو�فق  �الأحد  يوم  م�شاء 
 /  8 تاريخ  منذ  �الإ�رس�ئيلية  �ل�شجون  يف  معتقال 
 30 ملدة  بال�شجن  حكما  يق�شي  كان   –  2014  /  3
�الحتالل  دولة  مار�شت  �عتقاله  مدة  وخالل  عاما 
�الإ�رس�ئيلي بحقه �لتعذيب �جل�شدي و�لنف�شي حيث 
كان قد �أ�شيب بنزيف حاد وجلطة قلبية يف 2 / 5 / 
�لهمجي عليه يف  2018 نتيجة �العتد�ء �ال�رس�ئيلي 
�شجن �إي�شل ودخل يف غيبوبة حادة ما ��شتدعى نقله 
�آ�شاف  يف حينها �إىل م�شت�شفى �لرملة ثم م�شت�شفى 
�إعادته  ثم  ها�شومري  تل  م�شت�شفى  �إىل  ثم  هاروفيه 
�إد�رة  رف�ض  بعد  هاروفيه  �آ�شاف  م�شت�شفى  �إىل 
م�شت�شفى تل ها�شومري بقاءه فيها مبعنى �أنهم جعلو� 

من �الأ�شري حقال للتجارب .
3 - فار�ض حممد �أحمد بارود ) خميم �ل�شاطيء - 
�أعزب – 51 عاما ( حمتجز جثمانه منذ ��شت�شهاده 
يف تاريخ 5 / 2 / 2019 وكان �عتقل على يد قو�ت 
�الحتالل �الإ�رس�ئيلي يف 23 / 3 / 1991 وكان يق�شي 
�أ�شيب يف 18  كان  بال�شجن مدى �حلياة وقد  حكما 
/ 11 / 2018 بنزيف د�خلي �أدى ال�شتئ�شال �رسيان 

يغذي �لكبد وجزء� من �لكبد .
�لتي كانت تبلغ  �أن و�لدة �الأ�شري فار�ض بارود  يذكر 
من �لعمر عتيا فارقت �حلياة يف ظهر يوم �خلمي�ض 
قو�نينكم  حرمتها  وقد   2017  /  5  /  18 �ملو�فق 
�إطار  يف   2000 �لعام  منذ  زيارته  من  �لعن�رسية 

ت�شديد �خلناق على �الأ�رسى وذويهم .
4 - ن�شار ماجد عمر طقاطقة ) من �شكان بلدة بيت 
فجار يف ق�شاء حمافظة بيت حلم – 31 عاما ( كان 
لزفافه وقد �عتقل على يد قو�ت �الحتالل  ي�شتعد 
�الإ�رس�ئيلي يف 19 / 6 / 2019 بعد مد�همة منزله 
ملدة  �جللمة  توقيف  مركز  يف  للتحقيق  ونقله 
�الإنفر�دي  �لعزل  �إىل  نقله  مت  ذلك  وبعد  �أ�شبوعني 
�ل�شحي  و�شعه  ليتدهور  �لرملة  نيت�شان  �شجن  يف 
�لطبي  �الإهمال  و�شيا�شة  وقد مور�ض بحقه جرمية 
�الإ�رس�ئيلي ما �أدى ال�شت�شهاده يف �شباح يوم �لثالثاء 
�ملو�فق 16 / 7 / 2019 بعد �عتقاله ب�شهر و�حد ومل 
يكن يعاين من �أمر��ض قبل �عتقاله . حمتجز جثمانه 
منذ ��شت�شهاده يف �شجن نيت�شان �لرملة يف �شباح يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 16 / 7 / 2019 . 5 - ب�شام حممد 
م�شت�شفى  يف  �شهيد�  نحبه  وق�شى  �ل�شايح  �أمني 
�لطبي  �الإهمال  مق�شلة  حتت  هاروفيه  �آ�شاف 

�ملو�فق  �الأحد  يوم  م�شاء  يف  �ملتعمد  �الإ�رس�ئيلي 
بعيادة  ت�شمى  ما  يف  معتقال  وكان   2019  /  9  /  8
�شجن �لرملة �الإ�رس�ئيلي منذ تاريخ 8 / 10 / 2015 
حيث كان يعاين من �رسطانني يف �لدم و�لعظم وقد 
�أدت �لعالجات �لكيماوية �لتي جرت له دون متابعة 
�ملاء  ظهور  �إىل  خمت�شني  �أطباء  يد  على  حقيقية 
�لرئتني  على  �ملاء  من  كبرية  وزيادة  �الأ�شري  رئة  يف 
�لقلب  و�شعف يف عمل ع�شالت  �لكبد  وت�شخم يف 
%    وهو من مو�ليد حمافظة   15 ن�شبة  �إىل  و�شلت 

نابل�ض يف 31 / 8 / 1973 .
6 - �الأ�شري �شعدي خليل حممود �لغر�بلي من مو�ليد 
�الأ�شلية غزة وكان  غزة يف 12 / 6 / 1946 وبلدته 
�الإ�رس�ئيلي يف 4 /  �عتقل على يد قو�ت �الحتالل 
نحبه  وق�شى  �أبناء   10 وله  متزوج  وهو   1994  /  10
يوم  يف  �الإ�رس�ئيلي  كابالن  م�شت�شفى  يف  �شهيد� 
لالإهمال  نتيجة   2020  /  7  /  8 �ملو�فق  �الأربعاء 
�لطبي �الإ�رس�ئيلي �ملتعمد حيث كان �الأ�شري يعاين 
�حلو�ض  وك�رس  �لربو�شتاتا  �رسطان  مر�ض  من 

ومر�ض �ل�شكري و�ل�شغط  .
�شكان  من  وعر  �أبو  �أمني  جنيب  كمال  �الأ�شري   -  7 
 – قباطية  �الأ�شلية  وبلدته  جنني  بق�شاء  قباطية 
�أعزب - من مو�ليد �لكويت يف 25 / 7 / 1974 وقد 
 15 يف  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  يد  على  �عتقل 
يناير 2003 وكان يق�شي حكما بال�شجن 6 موؤبد�ت + 
�أبرز قادة كتائب �شهد�ء �الأق�شى  50 عاما وهو من 

�لتابعة حلركة فتح .
كان �الأ�شري كمال �أبو وعر معتقل يف عزل م�شت�شفى 
بوباء  �إ�شابته  عن  �الإعالن  بعد  هاروفيه  �آ�شاف 
�أعر��ض  وكانت   2020  /  7  /  12 �الأحد  يف  كورونا 
ظهرت  قد  �حلنجرة  يف  �ل�رسطان  مبر�ض  �إ�شابته 
�الحتالل  دولة  �أن  حني  يف   2019 �لعام  �أو�خر  يف 
�لفل�شطينيني و�ملحامني  �الأطباء  �الإ�رس�ئيلي منعت 
�أبو  �الأ�شري  وعانى  خمتلفة  حجج  حتت  زيارته  من 
وعر من �أمر��ض �لدي�شك وتقرحات �ملعدة و�رتفاع 
يف ن�شبة �حلديد بالدم وقد فارق �حلياة �شهيد� يف 
م�شاء �الثنني �ملو�فق 10 نوفمرب 2020 يف ما ت�شمى 
بعيادة �شجن �لرملة . يذكر �أن عائلة �الأ�شري �ل�شهيد 
�بنها يف م�شاء  ��شرتدت جثمان  د�وود �خلطيب قد 
�ليوم �جلمعة �ملو�فق 19 / 2 / 2021 عند حاجز 
�لهالل  بح�شور  حلم  بيت  حمافظة  عند  مزموريا 
�لوطنية  �ل�شلطة  عن  وممثلني  �لفل�شطيني  �الأحمر 
بيت  م�شت�شفى  �إىل  �جلثمان  نقل  ليتم  �لفل�شطينية 
جاال �حلكومي ال�شتكمال �الإجر�ء�ت �لالزمة و�شيتم 
ت�شييع �جلثمان �لطاهر يف جنازة ع�شكرية �إىل منزل 
غد�  عليه  �ل�شالة  بعد  �الأخري  مثو�ه  �إىل  ثم  �لعائلة 
�ملهد  ب�شاحة  �خلطاب  بن  م�شجد عمر  �ل�شبت يف 
و�شيكون بيت �لعز�ء يف قاعة مركز �ل�شالم يف �شاحة 

�ملهد . 
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يحظى الهيدروجني الأخ�ضر )اأو املتجدد( باهتمام عاملي متزايد يف الفرتة الأخرية، 
باعتبار اأنه وقود نظيف وميكن اأن ي�ضاند اجلهود العاملية املبذولة حالًيا لتخفيف 

النبعاثات الكربونية العاملية، والتعامل مع ق�ضية التغري املناخي.

رهان التكلفة:

هل ي�ضاهم الهيدروجني الأخ�ضر يف حتول الطاقة عامليًا؟

اإبراهيم الغيطاين /مركز امل�ضتقبل 
للدرا�ضات و الأبحاث املتقدمة

امل�شاريع  من  عدد  تنفيذ  وجرى 
م�ؤخًرا  الهيدروجني  لإنتاج  التجريبية 
والتي  العامل،  من  خمتلفة  اأنحاء  يف 
للت��شع  ن�اة  تك�ن  اأن  املحتمل  من 

التجاري يف ا�شتخدامه يف العديد من 
التطبيقات يف جمالت ال�شناعة والنقل 
حت�ل  ويقت�شي  وغريها.  والإ�شكان 
رئي�شي  لعن�رص  الأخ�رص  الهيدروجني 
م�شتقبًل  العاملي  الطاقة  مزيج  يف 
�شدارتها  يف  ياأتي  متطلبات،  عدة 
جه�د  دعم  يف  احلك�مات  ا�شتمرار 

ُكلفة  العلمي والتط�ير خلف�ض  البحث 
من  حزم  وتقدمي  الهيدروجني،  اإنتاج 
مل�شاريع  والتنظيمية  املالية  احل�افز 
اإنتاج الهيدروجني النا�شئة، لكي ي�شبح 
الل�ج�شتية  الناحية  من  جاذبية  اأكرث 
للم�شتخدمني  بالن�شبة  والت�شعري 

النهائيني.

ملحة �ضريعة:

اآفاق م�ضتقبلية:

التحول اإىل الهيدروجني النظيف:
كيميائًيا  ناقًل  الهيدروجني  يُعد 
والتخزين،  للنقل  قابًل  للطاقة 
طريق  عن  اإنتاجه  وميكن 
اإما  هما:  رئي�شيتني  و�شيلتني 
مل�شادر  تبخري  عملية  اإجراء 
الفحم  مثل  الأحف�ري  ال�ق�د 
خلل  من  اأو  الطبيعي،  والغاز 
للماء  الكهربائي  التحليل  عملية 
 ،Electrolysisبــــ املعروفة 
وعلى نح� ي�شمح باحل�ش�ل على 
جزيئات الهيدروجني بعد ف�شلها 
عن الأك�شجني، وهي اأكرث الطرق 
الآن.   حتى  ال�شتخدام  �شائعة 
الهيدروجني  خلط  وبالإمكان 
بعنا�رص كيميائية منف�شلة ليمكننا 
اأخرى،  منتجات  على  احل�ش�ل 
ال�شناعي،  امليثان  غرار  على 
ال�شائل  وال�ق�د  والأم�نيا، 
وغريها،  وامليثان�ل،  ال�شناعي، 
فيما ي�شار اإليه بــ«ال�ق�د املعتمد 
والذي ميكن  الهيدروجني«،  على 
ا�شتخدامه لحًقا كمادة و�شيطة 
ال�شناعات،  من  العديد  يف 
والبرتوكيماويات  التكرير  مثل 
وهناك  وغريها.  والأ�شمدة 
ثلثة اأن�اع رئي�شية للهيدروجني، 

الكرب�ن  من  خل�ه  ملدى  طبًقا 
الهيدروجني   )1( الآتي:  وهي 
الأخ�رص: ويتم اإنتاجه عن طريق 
با�شتخدام  الكهربائي،  التحليل 
مثل  املتجددة،  الطاقة  م�شادر 
الرياح.  ال�شم�شية وطاقة  الطاقة 
وينتج  الأزرق:  الهيدروجني   )2(
غاز  ت�شكيل  اإعادة  طريق  عن 
خلام  الرئي�شي  املك�ن  امليثان، 
مع  بالتبخري  الطبيعي،  الغاز 
املعاجلة.  اأثناء  الكرب�ن  اإزالة 
يتم  الرمادي:  الهيدروجني   )3(
ت�شكيل  اإعادة  طريق  عن  اإنتاجه 
اإزالة  دون  بالبخار،  امليثان  غاز 
ي�شتح�ذ  وحالًيا،  الكرب�ن. 

امُلنتج  الرمادي،  الهيدروجني 
الأحف�ري،  ال�ق�د  م�شادر  من 
الإمدادات  من   %95 ح�شة  على 
للهيدروجني،  الإجمالية  العاملية 
بينما الن�شبة املتبقية عن طريق 
يلبيان  وهما  الكهربائي،  التحليل 
ال�شتهلك  من   %4 نح�  مًعا 
ال�كالة  وفق  للطاقة  النهائي 
 ،2019 للطاقة. ويف عام  الدولية 
اإجمايل الطلب العاملي على  بلغ 
ملي�ن   120 نح�  الهيدروجني 
للهيدروجني   %60( مرتي  طن 
القائم على  لل�ق�د  و%40  النقي، 
اقت�شادية  وبقيمة  الهيدروجني(، 
ُقدرت بنح� 135.5 مليار دولر.

تدور النقا�شات العاملية بال�قت الراهن على 
الطم�ح  ت�اجه  تزال  ل  حتديات  هناك  اأن 
الأخ�رص  الهيدروجني  متثيل  لزيادة  العاملي 
يف مزيج الطاقة العاملي يف امل�شتقبل، ولعل 
املرتفعة  اإنتاجه  تكاليف  يف  يتمثل  اأبرزها 
اأ�شعار  على  املطاف  بنهاية  تعتمد  التي 
الطاقة  م�شادر  طريق  عن  الكهرباء  ت�ليد 
ال�شتثمارية  التكلفة  على  املتجددة، علوًة 
اأعلى مرتني  للمحلل الكهربائي، وهي حالًيا 
مما  الرمادي،  ال�ق�د  تكلفة  من  ثلثا  اأو 
للم�شتخدمني  جاذبية  اأكرث  الأخري  يجعل 

حتى الآن.
تكلفة  فاإن  للطاقة،  الدولية  لل�كالة  وطبًقا 
اإنتاج كيل�جرام واحد حالًيا من الهيدروجني 
وات  كيل�   33.3 ح�ايل  يعادل  )ما  الأخ�رص 
 5 اإىل  ي�رو   3.50 بني  ترتاوح  ال�شاعة(  يف 
وات  كيل�  ي�رو/   0.10 بني  ما  اأي  ي�رو، 
�شاعة و0.15/ كيل�وات �شاعة، بينما تكلفة 
 1.5 م�شت�ى  عند  الرمادي  الهيدروجني 
)اأو 0.045 ي�رو/  ال�احد  للكيل� جرام  ي�رو 

كيل�وات يف ال�شاعة(.
اأن  املت�قع  من  كان  اإذا  لل�شابق،  واإ�شافة 

يلبي الهيدروجني النظيف ما ن�شبته 22% من 
الحتياجات العاملية للطاقة بحل�ل عام 2050 
 BofA »طبًقا لـ«بنك اأوف اأمريكا �شيكي�رتيز
Securities، فهذا �شيتطلب بل �شك ت�ليد 
املتجددة  الكهرباء  ت�ليد  من  هائلة  كميات 
من  يكفي  ما  اإنتاج  و�شيتطلب  الإ�شافية. 
الهيدروجني الأخ�رص لتلبية ربع الحتياجات 
العاملية من الطاقة، كهرباء اأكرث مما ي�لده 
جمتمعة،  امل�شادر  جميع  من  حالًيا  العامل 
تريلي�ن   11 قدرها  ا�شتثمارات  وجمم�ع 
للإنتاج  التحتية  البنية  جمالت  يف  دولر 
والتخزين والنقل وغريها طبًقا لـ«بل�مربج اإن 

.)BloombergNEF( »اإي اإف
الق�ل  ميكن  ال�شابقة،  املعطيات  �ش�ء  ويف 
القت�شادية  اجلدوى  تعزيز  على  الرهان  اإن 
عاملًيا،  الأخ�رص  الهيدروجني  ل�شتخدام 
البتكار  منظ�مة  م�شاندة  على  يت�قف 
العاملية الداعمة خلف�ض التكلفة ال�شتثمارية 
والت�شغيلية لإنتاج ذلك ال�ق�د النظيف، وعلى 
بالن�شبة  جاذبية  اأكرث  م�شتقبًل  يجعله  نح� 
للم�شتخدمني النهائيني يف خمتلف الأن�شطة 

القت�شادية.             

ت�شاعد  عقدين  من  اأكرث  منذ 
بالتح�ل  العاملي  الهتمام 
الطاقة  ا�شتخدام م�شادر  نح� 
الطاقة  ذلك  يف  مبا  النظيفة 
جانب  اإىل  والرياح  ال�شم�شية 
من  وذلك  الأخرى،  امل�شادر 
اأجل معاجلة م�شكلة النبعاثات 
الكرب�نية العاملية التي تفر�ض 
ذات  عديدة  مناخية  تغريات 
و�شلبية  اقت�شادية  تبعات 
العامل  يحافظ  ولكي  ج�شيمة. 
على الزيادة يف مت��شط درجة 
اأقل من  العاملية عند  احلرارة 
م�شت�يات  ف�ق  مئ�ية  درجة   2
ما قبل الث�رة ال�شناعية، ينبغي 
ثاين  انبعاثات  �شايف  خف�ض 
 %45 بنح�  الكرب�ن  اأك�شيد 
بحل�ل عام 2030 من م�شت�يات 
اإىل  ت�شل  اأن  على   ،2010 عام 

�شفر بحل�ل عام 2050. 
ا�شتخدام  نح�  التح�ل  ويعترب 
اأو  الأخ�رص  الهيدروجني 
احلل�ل  �شمن  املتجدد 
م�ؤخًرا  ُطرحت  التي  الرئي�شية 
من جهة العديد من احلك�مات 
م�شاندة  اأجل  من  العاملية 
اجله�د العاملية الرامية خلف�ض 
النبعاثات الكرب�نية. وباإمكانه 
اأن يلعب دوًرا حي�ًيا يف تعزيز 
النتقال نح� ا�شتخدام الطاقة 
النظيفة نظًرا ملا يتمتع به من 
واإمكانية  الطبيعة،  يف  ال�فرة 
مل�شافات  ونقله  تخزينه 
ط�يلة، وذلك دون اإطلق ثاين 

اأك�شيد الكرب�ن.
ويف هذا الإطار، اكت�شبت برامج 
الأخ�رص  الهيدروجني  اإنتاج 
بجانب  اأوروبا  يف  ق�ًيا  زخًما 
والإمارات  واليابان  ال�شني 
العامل،  من  اأخرى  اأنحاء  ويف 
للت��شع يف  الدول  وتتطلع هذه 
متن�عة  بقطاعات  ا�شتخدامه 
والنقل  ال�شناعة  ذلك  يف  مبا 
للتحرك  وكاآلية  والإ�شكان. 
املف��شية  اأ�شدرت  اجلماعي، 
اأبرز  من  وهي  الأوروبية، 
للطاقة  العامليني  الداعمني 
 ،2020 ي�لي�  يف  النظيفة، 

ا�شتخدام  لت��شيع  ا�شرتاتيجية 
عرب  الأخ�رص  الهيدروجني 
مثل  املل�ثة  القطاعات 

البرتوكيماويات وال�شلب.
ال�شرتاتيجية  ومب�جب 
تد�شني  �شيتم  الأوروبية، 
كهربائية  حمللت  من�شاآت 
للهيدروجني بقدرة 6 جيجاوات 
ملي�ن  اإىل  ي�شل  ما  لإنتاج 
الأخ�رص  الهيدروجني  من  طن 
-2020( الأوىل  املرحلة  يف 

زيادة  يتم  اأن  على   ،)2024
باملرحلة  الإنتاجية  الطاقة 
الثانية )2025-2030( مبا قدره 
ي�شل  ما  لإنتاج  جيجاوات   40
من  طن  مليني  ع�رصة  اإىل 
و�ش�ف  الأخ�رص،  الهيدروجني 
الأوروبي  الحتاد  يخ�ش�ض 
مليارا   180 بني  ترتاوح  اأم�اًل 
اأجل  من  ي�رو  مليار  و470 
ا�شتخدام  يف  الت��شع  حتفيز 
حتى  الأخ�رص  الهيدروجني 

 .2050
وعلى جانب م�اٍز، حُت�رص كثري 
الكربى،  الطاقة  �رصكات  من 
على غرار »ريب�ش�ل« الإ�شبانية 
الأملانية  اإنرجي«  »و�شيمنز 
لتعديل  الربيطانية،  بي«  و«بي 
نح�  والتح�ل  اأعمالها،  من�ذج 
النظيفة  الطاقة  ا�شتثمارات 
»الهيدروجني  ذلك  يف  مبا 
تعمل  بينما  الأخ�رص«. 
�رصكات  من  العديد  بدورها 
الكربى  العاملية  ال�شيارات 
تعمل  مركبات  تط�ير  على 
بخليا الهيدروجني قادرة على 
الكهربائية،  املركبات  مناف�شة 
على حمركات  املعتمدة  وتلك 

الحرتاق الداخلي.
نح�  بالعامل  ي�جد  وحالًيا، 
تعمل  �شيارة  األف   11.200
وهذه  الهيدروجينية،  بالطاقة 
يف  للزيادة  مر�شحة  الأعداد 
تقرير  ووفق  املقبلة.  العق�د 
فمن  »�شل«،  ل�رصكة  �شابق 
 113 نح�  تعمل  اأن  املرجح 
ملي�ن مركبة بخليا ال�ق�د يف 
�شيما  ول  بالعامل،  اأماكن  عدة 
املتحدة  وال�ليات  اليابان  يف 
بحل�ل  واأوروبا  الأمريكية 
الزيادة  هذه  وتتطلب   .2050
حتتية  بنية  تط�ير  �شك  بل 
الهيدروجني،  ملحطات  ق�ية 
كفاءة  تعزيز  عن  ف�شًل 
وخف�ض  البطاريات  ت�شغيل 
جتذب  لكي  م�شتقبًل،  ُكلفتها 

امل�شتخدمني. 
وبالإ�شافة لل�شابق، جُتري عدد 
من ال�رصكات ال�شناعية الدولية 
يف  للت��شع  الأولية  التجارب 
يف  الهيدروجني  ا�شتخدام 
وال�شلب  احلديد  اإنتاج  عملية 
من  خط�ة  وهي  والتكرير، 
خف�ض  يف  تُ�شاهم  اأن  �شاأنها 
الناجمة  الكرب�نية  النبعاثات 
تتح�ل  كما  اأن�شطتها.  عن 
اإدارة  بع�ض من �رصكات  حالًيا 
تزويد  نح�  العامل  املرافق يف 
القطاع املنزيل بالكهرباء عرب 
الهيدروحني.  خليا  وحدات 
 225 يقارب  ما  هناك  وحالًيا، 
تزود  هيدروجني  وحدة  األف 
اأنحاء  يف  بالكهرباء  املنازل 
خمتلفة ح�ل العامل حتى نهاية 
غالبيتها  ويت�اجد   ،2018 عام 

العظمى يف اليابان. 
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يف دورتها التا�شعة ع�شرة باإيطاليا

الروائية اجلزائرية اأمل بو�ضارب ع�ضو جلنة حتكيم جائزة دولية 
ت�شارك الروائية واملرتجمة اجلزائرية اأمل بو�شارب يف جلنة حتكيم جائزة » برمييو الغو جريوندو« الدولية يف اإيطاليا 

 ب�شفتها كاتبة وناقدة اأدبية، كما ورد يف املوقع الر�شمي للجائزة لت�شبح بذلك مرجعا حقيقيا بني الثقافة
 االإيطالية والعربية يف ال�شنوات االأخرية.

  حكيم مالك 

م�شاركة اأ�شماء اأكادميية واأدبية 
ونقدية بارزة يف ال�شاحة 

الثقافية االإيطالية 

اجلائزة  هذه  حتكيم  جلنة  وت�ضم 
بارزة  ونقدية  واأدبية  اأكادميية  اأ�ضماء 
على  الإيطالية  الثقافية  ال�ضاحة  يف 
النا�رش  األفيريي،  كارلو  الروائي  غرار 
دافيد نيريي، الناقدة روبريتا غراندي، 
فاليزيو  باولو  والأكادميي  ال�ضاعر 
ت�ضم  التي  اللجنة  ويرتاأ�س  وغريهم. 
وامل�رشحي  ال�ضاعر  ا�ضما،  ع�رش  اثني 
الإيطايل فرانت�ضي�ضكو ت�ضيلنت�ضا. وتاأتي 
اإقليم لومبارديا،  امل�ضابقة حتت رعاية 
على  الإيطالية  الن�رش  دور  من  وعدد 
غرار مريافيلي، ولفيال، وهذا وفق ما 
اأعلنه موقع هذه اجلائزة الدولية الذي 
الرت�ضيحات  ا�ضتقبال  بدء  عن  ك�ضف 

لدورتها التا�ضعة ع�رشة.

يجب االعتماد على معايري 
فنية يف انتقاء االأعمال العربية 

املرتجمة 

واأكدت اأمل بو�ضارب يف ت�رشيح خا�س 
اأهمية  »على  »الو�ضط  ليومية  وح�رشي 
على  الإ�ضاءة  يف  الأدبية  اجلوائز 
الإ�ضدارات الأدبية املميزة، واكت�ضاف 
توقعاتها  وعن  جديدة.  اأدبية  اأ�ضماء 
حلجم امل�ضاركة العربية يف هذه الدورة 
قالت الكاتبة اجلزائرية اأن »عدد الكتب 
املرتجمة اإىل الإيطالية عن اللغة العربية 
يف ت�ضاعد م�ضتمر يف ال�ضنوات الأخرية 
لعتبار  يدفعنا  حد  اإىل  ي�ضل  ل  ولكنه 
الكتاب العربي جزءا جوهريا يف ال�ضوق 
اأن  ننكر  اأن  اأنه ل ميكن  اإل  الإيطالية، 
ثمة حركية يف الن�رش قد تنعك�س ب�ضكل 
اأن  اإىل  ما على اجلوائز«. ولكنها نبهت 
يعني  ل  العربية  عن  الرتجمات  تزايد 
بال�رشورة اأن كلها ترجمات نوعية ترقى 
للمناف�ضة مع الن�ضو�س املكتوبة باللغة 
الإيطالية. واأ�ضافت: »لهذا ال�ضبب فاإن 

جريوندو«  »لغو  كجائزة  جوائز  وجود 
الكّتاب  جلميع  مفتوحة  اأنها  حيث  من 
املن�ضورين بالإيطالية بغ�س النظر عن 
جن�ضياتهم، من �ضاأنه اأن ينبه النا�رشين 
عموما  الأجنبية  بالآداب  املهتمني 
انتقاء  فنية يف  اعتماد معايري  ل�رشورة 
العربي  الأدب  عن  املرتجمة  الأعمال 
يف  الإيطايل  املنتج  تناف�س  اأن  ميكنها 
للخيارات  يركنوا  واأل  الأدبية،  اجلوائز 

التجارية«. 

هناك ما يوؤهل العمل املرتجم 
للمناف�شة مع اإ�شدارات اأدبية 

حقيقية

العملية  هذه  يف  املرتجم  دور  وعن 
اأن  بو�ضارب،  املرتجمة،  اأ�ضافت 
بطبيعة  هنا  تقع  الكربى  »امل�ضوؤولية 
مبدعا  بو�ضفه  املرتجم  على  احلال 
يف فعل الرتجمة بذاته، حيث �ضيجري 
باعتبارها  لي�س  الرتجمة  لغة  تقييم 
انفعاليا،  وباردة  جامدة  و�ضيطة  لغة 
على  قادرة  ومرنه  حيوية  كلغة  واإمنا 
الن�س. هذا من  ابداعي يف  نَف�س  �ضخ 
خيار  �ضيفر�س  اأخرى  جهة  ومن  جهة، 
اأن  فاإما  تلقائي،  ب�ضكل  نف�ضه  الرتجمة 
اأ�ضا�ضه  من  فنيا  الرتجمة  خيار  يكون 
مع  للمناف�ضة  املرتجم  العمل  يوؤهل 
اإ�ضدارات اأدبية حقيقية، اأم يكون اخليار 
الرتجمة  اإيديولوجيا جتاريا، تكون فيه 
اأقرب ل�ضهادات ت�ضلح ملرافقة �رشيط 

الأخبار، ولي�س لتقدميها كعمل فني«. 

اختيار االأعمال املتّوجة �شتكون 
وفق معايري مو�شوعية 

الفوز  يف  العربي  الأدب  حظوظ  وعن 
بني  تتوزع  التي  اجلائزة  فروع  باأحد 
ال�ضعر،  الق�ضرية،  الق�ضة  الرواية، 
امل�رشح، قالت حمدثتنا الكاتبة والناقدة 
الأدبية املقيمة يف » تورينو« الإيطالية، 

اللجنة  �ضتعتمدها  التي  »املعايري  باأن 
�ضتكون  املتّوجة  الأعمال  اختيار  يف 
العمل،  تتعلق بجودة  معايري مو�ضوعية 
ولي�ضت جن�ضية الكاتب هي ما �ضيحدد 

حظوظه«. 

الكاتبة واملرتجمة والناقدة اأمل 
بو�شارب يف �شطور...

اأهم  من  تعد  بو�ضارب  اأمل  اأن  يُذكر 
يف  املقيمة  العربية  الأدبية  الوجوه 
العربية  باللغتني  تكتب  فهي  اإيطاليا 
والإيطالية، وقد �ضبق لها امل�ضاركة يف 
لل�ضعر  الوطني  املهرجان  جلنة حتكيم 
 2012 دورته  يف  اجلزائر  يف  ال�ضعبي 
واإىل  اجلزائرية.  الثقافة  وزارة  برعاية 
جانب كونها من اأهم الأ�ضوات الروائية 
يف اجلزائر، تعد هذه املبدعة من اأهم 
يف  الإيطايل  الأدب  على  امل�ضتغلني 
ترجم  من  اأول  وكانت  العربي،  العامل 
لنيكولو  ماجوين«  »موؤامرة  العربية  اإىل 
على  كامال  العمل  ونُ�رش  ماكيافيليي، 
جملة اأقالم الأدبية ال�ضادرة عن احتاد 
بعدما  حينها  يف  اجلزائريني  الكتاب 
اإىل  املجلة  هذه  حترير  رئي�ضة  كانت 
على  اأ�رشفت  اأنها  كما   ،2014 غاية 
الكتاب  احتاد  يف  الثقايف  الن�ضاط 
  .2013 عام  بالعا�ضمة  اجلزائريني 
واملرتجمة  الكاتبة  هذه  ح�ضلت  ولقد 
اجلزائرية، على جائزة »مزغنة لالإبداع 
م�رشحية  عن   2013 عام  الأدبي« 
عام  لها  واأُنتج  اخل�رشاء«،  »الر�ضالة 
»على  بعنوان  م�رشحي  عمل   2012
هام�س البطولة« بالإ�ضافة اإىل مدونتها 
التبيني  جملة«  مع  بداأتها  التي  النقدية 
اجلزائرية« حتت اإدارة الروائي الراحل 
الطاهر وطار اآنذاك، وترجمات �ضعرية 
ال�ضعراء  لأهم  وق�ض�ضية  م�رشحية 
مع  بالتعاون  الإيطاليني  والق�ضا�ضني 
اللندنية.  اجلديد«  »العربي  يومية 
بجامعة  الرتجمة  ق�ضم  من  تخرجت 

يف  ماج�ضتري  على  ح�ضلت  اجلزائر، 
حيث   ،2008 عام  التحريرية  الرتجمة 
تخ�ض�ضت يف النظريات ما بعد البنيوية 
اأعمال غاياتري  يف الرتجمة من خالل 
يف  عملت   ، �ضبيفاك  �ضاكرافورتي 
يف  اإيطاليا،  اإىل  انتقالها  قبل  اجلزائر 
حيث  والإعالمي،  الأكادميي  ال�ضلك 
اللغة  ق�ضم  يف  اأ�ضتاذة  من�ضب  �ضغلت 
لالأ�ضاتذة  العليا  باملدر�ضة  الإجنليزية 
ببوزريعة، وهناك  ان�ضانية  اآداب وعلوم 
الأمريكيني  والأدب  احل�ضارة  در�ضت 
والل�ضانيات التطبيقية .�ضدر لبو�ضارب، 
عن  ق�ض�ضية  جمموعة   2014 عام 
من�ضورات ال�ضهاب »عليها ثالثة ع�رش«، 
�ضكرات   «  2015 عام  الدار  نف�س  وعن 
�ضدورها  لدى  اعتربت  التي   « جنمة 
البولي�ضي  الأدب  يف  مف�ضلية  رواية 
اجلزائري، و« ثابت الظلمة » عام 2018 
والتي و�ضلت فور �ضدورها اإىل القائمة 
م�ضاكرة«.  »ميينة  جائزة  من  الق�ضرية 
الوطنية  املوؤ�ض�ضة  من�ضورات  وعن 

لالت�ضال والن�رش والإ�ضهار »لناب ».

كل  »من  لليافعني  رواية  لها  �ضدر   .
قلبي«.  كما اأنها �ضاركت يف العديد من 
والعامل  اجلزائر  يف  الأدبية  امللتقيات 
العربي، وتعد كتاباتها عالمة فارقة يف 
الأدب اجلزائري والعربي حيث تخو�س 
يف اأمناط �رشدية غري م�ضتهلكة. �ضدر 
لها عام 2018 يف اإيطاليا ترجمة لعملها 
الفائز باملهرجان الدويل لالأدب وكتاب 
ال�ضباب عام 2008، »الرائحة«. اأ�رشفت 
يف تورينو على ور�ضات متعددة الثقافات 
يف الرتجمة والكتابة البداعية املوجهة 
باللغة  ترجمات  ون�رشت  للفتيان، 
الإيطاليني  الكتاب  من  للعديد  العربية 
وكالة  اعتربتها  والق�ضة،  ال�ضعر  يف 
الأ�ضوات  اأهم  من  اجلزائرية  الأنباء 
�ضنفتها  ولقد  اجلزائر،  يف  الروائية 
كواحدة  الإماراتية  »ال�رشوق«  جملة 
اأكرث الروائيني تاأثريا يف جيلها. يف  من 
عام 2020 عقدت جامعة تيبازة ملتقى 
والذي  ال�رشدي  متنها  لدرا�ضة  وطنيا 
اجلامعة  النقدية يف  الأ�ضماء  اأهم  �ضم 

اجلزائرية.

العربي  املكتب  دار  عن  حديثا   �ضدر 
حتت  جديد  جماعي  كتاب  مب�رش،  للمعارف 
اآ�ضيا  قارة  يف  النزاعات  جيوبليتيك   « عنوان 
التداعيات  ـ  الديناميات    - ...اخل�ضو�ضيات 
القادر  عبد  اجلزائري  الدكتور  حترير  من   «
العمل  هذا  م�رشوع  فكرة  �ضاحب  دندن، 
من  ثلة  م�ضاركة   عرف  الذي  املو�ضوعي 
مو�ضى   ، دمدوم  ر�ضا   : والدكاترة  الأ�ضاتذة 
عادل  بو�ضبوعة،   م�ضطفى  قا�ضري،  بن 
اإبراهيم  عبا�ضي، عبلة مزوزي ، رابح زغوين، 
بوملكاحل، اإبراهيم بن دايخة ، ن�ضيمة حالب 
اآمنة   ، قوادرة  ح�ضني   ، حمزم  املالك  عبد   ،
عبد   ، دماغ  مرمي   ، دركي�س  جنيم  ميعوات، 
الأمني   ، رقرق  بن  �ضعيد  مرابط،  ال�ضالم 

كرواز، ح�ضني لعري�س ، ي�رشى اأو�رشيف.

اأهم  غطت موا�شيعها  20 درا�شة 
نزاعات القارة االآ�شيوية

درا�ضة   20 القيم على  الكتاب  ويحتوي هذا    

غطت موا�ضيعها اأهم نزاعات القارة الآ�ضيوية 
اجتهد  اأق�ضى �رشقها حتى غربها، حيث  من 
من  ر�ضينة،  علمية  مادة  لتقدمي  العمل  فريق 
حقل  يف  والطلبة  للباحثني  توفر  اأن  �ضاأنها 
العلوم ال�ضيا�ضية ومو�ضع البحث يف النزاعات، 
مرجع مهم ميكن ال�ضتفادة منه، كما اأن �ضاأن 
كتاب » جيوبليتيك النزاعات يف قارة اآ�ضيا« اأن 
اإ�ضافة نوعية حقيقية ملكتبة اجلامعة  ي�ضكل 

اجلزائرية.

قراءة حتليلية يف خريطة النزاعات 
االآ�شيوية

اأ�ضا�ضية  حماور   4 على  املوؤلف  هذا  ويركز 
واملتمثلة يف مداخل حتليل النزاعات الآ�ضيوية 
وجند فيها »اجتاهات حتليل النزاعات الدولية 
الدكتور  �ضجل  ولقد  دمدوم،  ر�ضا  »للدكتور 
النزاعات   « بـ  م�ضاركته  بوملكاحل  اإبراهيم 
 « ونظرية  مفاهيمية  مقاربة    ... الإقليمية 
يف حني قدم الدكتور عبد القادر دندن »قراءة 

حتليلية يف خريطة النزاعات الآ�ضيوية.. قارة 
الثاين  املحور  وي�ضلط   ،« �ضاخن  �ضفيح  على 
اآ�ضيا  وجنوب  �رشق  نزاعات  على  ال�ضوء 
الرو�ضية  العالقات  الكوريل .عقدة  وفيه جزر 
دريك�س،�ضبه  جنيم  لالأ�ضتاذ    - اليابانية 
وخماوف  التوحيد  وعود   .. الكورية  اجلزيرة 
الت�ضعيد للدكتور رابح زغوين، وحتدث الدكتور 
م�ضطفى بو�ضبوعة عن تايوان.. عبء التاريخ 
واجليبوليتيك و�ضارك الأ�ضتاذ ح�ضني لعري�س 
وت�ضويات  النف�ضال  نزعة  بني  مينداناو.   « بـ 
لبخر  كرواز  الأمني  الأ�ضتاذ  وتطرق  البقاء 
ال�ضني ال�رشقي.. اختلفت الت�ضميات وامل�ضكلة 
اآمنة  الأ�ضتاذة  �ضاركن  جهتها  ومن  واحدة، 
دوامة  اجلنوبي..  ال�ضني  بحر  حول  ميعوات 

الدعاءات املت�ضاربة.

نزاعات و�شط جنوب اآ�شيا يف دائرة 
ال�شوء

 ور�ضد املحور الثالث »نزاعات و�ضط جنوب 

اآ�ضيا » واملت�ضمن لـ » اللعبة الكربى اجلديدة 
رهانات  واحدة  اأر�س  الو�ضطى..  اآ�ضيا  يف 
وبحر  مرابط  ال�ضالم  عبد  لالأ�ضتاذ  متعددة 
م�ضدرا  الرثوات  ت�ضبح  عندما  قزوين.. 
وك�ضمري..  دماغ  مرمي  لالأ�ضتاذة  للتوترات 
اإبراهيم  للدكتور  ال�ضفرية،  املعادلة  وقائع 
عبا�ضي:  عادل  الدكتور  تناول  كما  دايخة،  بن 
وحلم  ال�ضينية  ال�ضيطرة  بني   .. �ضيجاينغ 
ح�ضني  الدكتور  و�ضجل  ال�رشقية،  ترك�ضتان 
قوادرة ح�ضوره بـ » التبت.. قنبلة الهيماليا 
بن  مو�ضى  الدكتور  اختار  بينما  املوقوتة«، 
قا�ضري اأن يطل عرب نافذة » �رشيالنكا.. من 
»، وجند  التعايف  اإىل جهود  املاآ�ضي  �ضنوات 
الدولية  املاأ�ضاة  تقاطع  ميامنار..  اأي�ضا 

لالأ�ضتاذة ي�رشى اأو�رشيف.

فل�شطني من خارطة الطريق اإىل 
�شفقة القرن

لهذا  والأخري  الرابع  املحور  يف  وجند    

الكتاب اجلديد » نزاعات غرب اآ�ضيا » والذي 
عرف م�ضاركة الأ�ضتاذة �ضعيدة بن رقرق بـ » 
لعنة امل�ضطلح ونقمة اجلغرافيا »  �ضوريا.. 
مو�ضوع  حمزم  املالك  عبد  الدكتور  وعالج 
واحل�ضابات  القبلية،  الطائفية،  اليمن..   «
الإقليمية »، ويتواجد يف هذا املحور »امللف 
وبوادر  ال�ضطراب  نذر  الإيراين..  النووي 
الت�ضوية وال�ضتقرار » للدكتورة عبلة مزوزي 
وختامها م�ضك مع مو�ضوع« فل�ضطني.. من 
خارطة الطريق اإىل �ضفقة القرن« للدكتورة 

ن�ضيمة حالب.
باحث  هو  دندن،  القادر  عبد  اأن  العلم  مع   
العلوم  يف  دكتوراه  على  حا�ضل  جزائري 
من  دولية  عالقات  تخ�ض�س   - ال�ضيا�ضية 
جامعة باتنة، يعمل اأ�ضتاًذا حما�رًشا يف ق�ضم 
جامعة  احلقوق-  كلية   - ال�ضيا�ضية  العلوم 
موؤلفاته:«  بني  ومن  عنابة.  خمتار-  باجي 
يف  ال�ضاعدة  للقوى  الإقليمية  الأدوار 

العالقات الدولية: درا�ضة حالة ال�ضني«.
حكيم مالك 

من حترير الباحث اجلزائري عبد القادر دندن

�ضدور العمل املو�ضوعي »جيوبوليتيك النزاعات يف قارة اآ�ضيا«
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمل�س ق�ساء اجللفة
حمكمة اجللفة

ق�سم: �سوؤون الأ�سرة
حكم باحلجر

رقم اجلدول: 20/04031 رقم الفهر�س: 21/00655 تاريخ احلكم: 
21/02/15

علنيا  الأ�رسة  �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
ابتدائيا ح�ش�ريا يف ال�شكل: قب�ل اعادة ال�شري يف الدع�ى �شكال. 
بتاريخ:  احلال  حمكمة  عن  ال�شادر  للحكم  اإفراغا  امل��ش�ع:  يف 
2020/11/16 حتت رقم الفهر�س: 20/3387. اعتماد تقرير خربة 
اأمانة �شبط املحكمة  لدى  امل�دع  الطبي حني�شي حممد  اخلبري 
وبالنتيجة   .20/282 الفهر�س:  رقم  حتت   2020/12/01 بتاريخ: 
امل�ل�د  اأحمد  ت�ن�شي  بن  �شده  املرجع  على  باحلجر  احلكم 
وبلعبا�س  جدو  بن  ابن  البطمة  بفي�س   1966/11/09 بتاريخ: 
خديجة. وتعيني املرجع اأخاه بن الت�ن�شي م�شطفى مقدما عليه 
لت�يل ت�شيري �ش�ؤونه ومتثيله اأمام جميع الهيئات والأ�شخا�س وذلك 
والتاأ�شري  احلكم  هذا  بن�رس  الأمر  مع  التقدمي.  �شق�ط  غاية  اإىل 
به على هام�س عقد ميالد املرجع �شده وذلك ب�شعي من النيابة 
الي�م وال�شهر  واأف�شح به جهارا يف  العامة. بذا �شدر هذا احلكم 
طرفنا  من  احلكم  هذا  اأ�شل  واأم�شي  اأعاله،  املذك�رين  وال�شنة 

نحن الرئي�س واأمني ال�شبط.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

 ولية املدية
 دائرة ال�سواقي

 بلدية ال�سواقي 

اإعالن
تبعا لقرار ال�ايل رقم 63 بتاريخ 2021/01/20 املت�شمن 
اأو  املالئمة  ح�ل  علني  حتقيق  بفتح  ال�لئي  القرار 
عدم املالئمة لإن�شاء من�شاأة م�شنفة من الدرجة الثالثة 
 15000 ب�شعة  البي��س  الدجاج  لرتبية  م�شت�دعات  ثالث 
ال�ش�اقي  ببلدية  �شامل  اأولد  بفرقة  بالكرافلية  دجاجة 
لفائدة ال�شيد ب�بكر عبدالغاين ينهي ال�شيد رئي�س بلدية 
ال�ش�اقي اإىل علم كافة امل�اطنني باأنه �شي�رسع يف عملية  
حتقيق خا�شة بامل��ش�ع امل�شار اإليه اأعاله ملدة 15 ي�ما 
طبعي  �شخ�س  كل  2021/02/14فعلى  تاريخ  من  اإبتدءا 
الإطار  ذات  اأو مالحظات يف  اإعرتا�س  لديه  معن�ي  اأو 
لرئي�س  العامة  بالأمانة  مقّره  الكائن  باملحقق  الإت�شال 
وت�شجيلها يف  ال�ش�اقي  لبلدية  البلدي  ال�شعبي  املجل�س 

ال�شجل املخ�ش�س لذلك

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم : 09/ 2021

و�سل اإ�سعار بتجديد املكتب 
يف   06/12 رقم  القان�ن  من    18 املادة  لأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 يناير   12 ل  امل�افق   1433 �شفر   18
التعديالت امل�ؤرخة يف  باجلمعيات  ،و ردا على مذكرة 
: 2020/12/17 حتت رقم 2020/2862 املتعلقة بتغيري 
طابع  ذات  املحلية  للجمعية  التنفيذي  املكتب  ت�شكيلة 
اأمل  لله�اة  الريا�شي  النادي   : ريا�شي امل�شماة جمعية  

الريا�شي ورقلة 
امل�شجلة حتت رقم : 55 تاريخ : 1997/09/22 

الكائن مقرها بـ : حي 750 م�شكن خمادمة ، ورقلة 
ي�رسفني اأن اأحيطكم علما مب�افقتنا على جتديد مكتب 

اجلمعية التي يرتا�شها ال�شيد : جمال الدين زعط�ط 
مالحظة : يجب القيام باإجراءات ال�شهار وفقا لأحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القان�ن ال�شالف الذكر 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

ولية : اجللفة 
مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 

م�سلحة التنظيم العام 
مكتب النتخابات و اجلمعيات

الرقم : 12/م ت �س ع/م ت ع/م ج اأ/2021

و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية 

طبقا لأحكام املادة 8 من  القان�ن رقم 06/12 يف 
18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق 
 : امل�شماة  اجلمعية  جتديد  مت   ، باجلمعيات  

الرابطة ال�لئية للريا�شة املدر�شية باجللفة 
طابعها : ريا�شي

جمال ن�شاطها : ولئي 
برئا�شة ال�شيد)ة( : نايل ب�لرباح 

امل�ل�د)ة( بتاريخ : 1961/02/20 باجللفة 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلديال�شاكن )ة( : حي 100دار 242 رقم 08 باجللفة 

ال�ساعر ال�سوري نزار قباين:

عودة لأوجاع الوطن والأمة
من يطلع على ال�سعر ال�سوري احلديث واملعا�سر �سيكت�سف الكثري من الأ�سماء التي 

تختلف فيما بنيها يف الجتاه ال�سعري، كما تختلف يف الأ�ساليب واملو�سوعات، ف�سيجد 
القارئ جتارب اأدوني�س، حممد املاغوط، على اجلندي، حممد عمران، علي كنعان، فايز 
خ�سور.... وتعترب جتربة نزار قباين من اأبرز التجارب ال�سعرية، فما هي مالحمها ؟و ما 
خ�سائ�س الكتابة عنده؟وما هي املو�سوعات التي كتب فيها؟...هذه وقفة عن دللت 

الوطن والأمة العربية يف �سعره.

د-وليد بوعديلة
    

اأ-ال�ستبداد العربي:
ف�شح  و  العربية  الأنظمة  عن  ال�شاعر  كتب   
ممار�شاتها وطريقة حتكمها يف رقاب ال�شع�ب 
فكانت  والبط�س،  الرتهيب  و�شائل  كل  عرب   ،
ال�شاعر  وقدم  كبرية،  ال�شتبداد  م�شاحات 
وتطالب  والتغيري  التح�ل  عن  تبحث  ن�ش��شا 

ال�شع�ب بالنه��س رف�شا لل�اقع.
يق�ل نزار:

حني ت�سري خوذة كالرب يف ال�سماء
ت�سنع بالعباد ما ت�ساء

يختنق الأطفال يف اأرحامهم
وجته�س الن�ساء

وت�سقط ال�سم�س على م�ساحتنا م�سنقة 
�سوداء

الع�شكرية  للنظم  اخل�ذة  لفظة  يرمز 
الت�شلط  و  ال�شتبداد  تعتمد  وهي  النقالبية، 
غياب  ثمة  ومن  ال�شيا�شية،  املمار�شة  اإدارة  يف 
الدمي�قراطية والتعددية ال�شيا�شية و العالمية 
الرب  لفظة  الع�ري:«  ح�شني  يق�ل  الفكرية،  و 
مكتنزة ق�ة وعنفا لجتماع خا�شية التكرير يف 
جانب  اإىل  الباء  حرب  يف  وال�شدة  الراء  حرف 
ال�ش�تية  الناحية  من  هذا  والتفخيم،  الت�شعيف 
املعن�ية  الأبعاد  على  التفتنا  فاإذا  البحث، 
القدرة  ثم  ومن  احل�شنى،  الأ�شماء  طالعتنا 
الكاملة«)كتاب  وال�شيطرة  املطلقة  الإلهية 

الرف�س يف �شعر نزار قباين(.
يق�ل ال�شاعر:

»حني ت�سري ن�سمة الهواء /  تاأتي 
مبر�سوم من ال�سلطان/  وحبة القمح التي 

ناأكلها /
وقطرة املاء التي ن�رسبها تاأتي مبر�ش�م من 

ال�شلطان«...
مالمح  لدرا�شة  النقدية  الدرا�شات  �شعت  وقد 
يركز  اأنه  ووجدت  امل�شتبد  الطاغية  �شخ�شية 
بها  بالإعجاب  العنيفة،  الرنج�شية  الذات  على 
ال�شع�ر  ح�ش�ر  وجدت  كما  غريها،  واإنكار 
املا�شي  ونفي  احلا�رس  يف  للعي�س  الفردي 
العقل  على  العاطفة  غلبة  معا،مع  وامل�شتقبل 

والنفعال على املنطق و غلبة ال�ج�د النف�شي 
على امل��ش�عي...

وهي �سمات حت�سر يف الإن�سان العربي 
بعامة ولي�س احلاكم فقط، يقول نزار 

قباين:
»اأنظر كامل�سدوه يف خريطة العروبة /  

يف كل �سرب اأعلنت خالفة /
وحاكم باأمره / وخيمة من�سوبة«.

ويدخل ال�شاعر يف م�شاهد من املعاين ال�شاخرة 
�شاخرا  معجما  وي�شتعمل  العرب،  احلكام  من 
من كل املالمح الجتماعية العربية يف ال�رسق 
والغرب، ويحيل على خ�ش��شيات اخلليج العربي 
، عندما يتحدث عن املمالك التي تعتمد النفط 
وتتحكم يف ال�شع�ب ول متنح التعددية ال�شيا�شية 

و الفكرية.

ب- عن الذل والعار..عندنا:
اإن ال�شل�ك الجتماعي يف ظل ال�شتبداد يك�ن 
خ�شائ�شه  ومن  انهزاميا،  جامدا/  �شلبيا/ 
ارتبطت  �شمات  لالآخر،وهي  واخل�ش�ع  التهرب 
الأمر  ه�  كما  واجلماعات،  الأفراد  بع�س  عند 
مع الن�شان العربي ل�شن�ات عديدة عرب اخلارطة 
ال�شيا�شية العربية، و«عا�س ال�شاعر لبالده تهزه 
البط�لة،  وغنى  م�شائبها،  وتبكيه  اأفراحها 
ع�رسا  يلخ�س  وال�شعف،اإنه  التخاذل  وهاجم 
بكامله، عا�شته اأمتنا عرب اإ�رساقاته وانهياراته، 
مترد على التقاليد واختط طريقا فيه احلب ه� 
العن�ان وكان مدر�شة ت�شتع�شي على التقليد لأنه 
�شاكن يف ق�شائده.« ) عبد اهلل �شاهر،ال�طن يف 

�شعر نزار قباين،جملة امل�قف الأدبي(
ونقراأ يف ق�شيدة »ا�شتج�اب« لنزار قباين اأ�شل�با 
املحك�م،  و  احلاكم  بني  العالقة  يربز  ق�ش�شيا 
من خالل ا�شتنطاق م�اطن اتهم بقتل اإمام وجاء 
فعل القتل يف نهاية الق�شيدة بعد مقاطع �شعرية 
ت�شف هذا الإن�شان العربي وخ�ش�عه ال�شيا�شي 
فيها  ا�شتعمل  لدرجة  والفكري،  والجتماعي 
�شاعرنا ال�شخرية من الدين :« اأُعيد كالببغاء كل 

ما يق�ل ح�رسة الإمام«، اإىل اأن ي�شل للنهاية:

»طعنته با�سمي اأنا/  وا�سم املاليني من 
الأغنام«.

ويقول يف �سياق اآخر ،من ديوان »ل«:
وعلمونا..كالقرود الرق�س /  والعزف 

على املزمار/
ودربونا   ككالب ال�سيد /كيف ننحني /

للقادم امل�سكون بالده�سة والأ�سرار«.
وبعد هزمية 1967 اأمام الكيان ال�شهي�ين ج�شد 
ذات  ال�شعرية  ال�قفات  من  الكثري  نزار  �شعر 
التعبري النف�شي الفكري عن ال�شخ�شية العربية، 

و �شار يف طريقني:
�شطحية  و  الق�شرية  الذاكرة  من  1-ال�شخرية 
احلياة  م�ا�شلة  ثم  الهزمية  اأمام  النفعال 
،فكريا...  اجتماعيا  )اعالميا،  عادية  ب�ش�رة 
(،وكاأن املجتمع العربي مل ي�شهد هزمية مدوية 

مذلة؟؟
ال�شاعر  لأن  امل�شيعة،  الذات  من  2-التح�رس 

جزء من ال�اقع املهزوم.
نقراأ هذا  �شبق  ما  لكل  ال�شعرية  الدللت  ومن 

النم�ذج:

جرائد ال�سباح ما تغريت
الأحرف الكبرية احلمراء ما تغريت

ال�سور العارية النكراء ما تغريت
...

حرب حزيران انتهت
لكننا باقون يف حمطة الإذاعة

...
�سوت فريوز من الفردو�س ياأتي

نحن راجعون

ج- الدعوة للثورة و التحول:
فكر  لكل  الراف�س  م�قف  ال�شاعر  وقف      
الأفكار  فتحدى  ذليل،  �ش�ت  ولكل  هروبي 
للفكر  النتماء  ورف�س  النتهازية  الرجعية 
التقدمي النخب�ي البعيد عن اجلماهري واآلمها 
بن  باأقالة خالد  وجراحاتها. وق�شيدته مر�ش�م 
من  ال�شخرية  وكلمات  اله�ان  �شعر  يكتب  وليد 
يف  البط�لة  رم�ز  لكل  العتذار  واألفاظ  العرب 
التاريخ)طارق بن زياد، خالد...( و رم�ز ال�رسف 
الزيت�ن..(،فكانت  ال�شالح،   ، )الك�فية،  العربي 
املردد  ال�شعر  رف�س  �ش�ت  تعلن  ن�ش��شه 
لأ�ش�ات املا�شي والدافع عن احلكام والذي ل 

يقف مع ال�شع�ب، يق�ل

ما هو ال�سعر اإْن غدا بهلوانا  يت�سلى 
برق�سه اخللفاء؟

ما هو ال�سعر حني ي�سبح فاأرا  ِك�سرة 
اخلبز هُمه والغذاء؟

    ويق�ل كذلك:
ق�سائدنا بال لون/  بال طعم ،بال �سوت/

اإذا مل يفهم الب�سطاء  معانيها / فاأوىل اأن 
نذّريها /  ونخلد نحن لل�سمت«.

التمرد  ن�س  ويكتب  للما�شي  ال�شاعر  يلتفت  و 
عليه، كما نقراأ يف ق�شيدة »ال��شية« من دي�ان » 
ل«، حيث حتمل لفظة ال�شندوق دللت الرتاث 
ح�شار  اأبجديات  كل  ومعه  القا�رس،  املع�ق 

امل�اطن العربي، يق�ل:

اأفتح �سندوق اأبي/  اأمزق الو�سية/ اأبيع 
يف املزاد ما ورثته /

 جمموعة امل�سابيح العاجية/ طربو�سه 
الرتكي واجلوارب ال�سوفية/«.

النم�ذج:«  على  العروي  ح�شني  الناقد  ويعلق 
انقياد  معنى  ال�شياق  هذا  يف  تتخذ  وال��شية 
الأم�ات  اإرادة  تنفيذ  ثم  ،ومن  لل�شلف  اخللق 
و  ال�شاعر  نزار  يرف�شه  ما   وه�  الأحياء«،  يف 
عرب  �شارخا،  متمردا  �شعرا  وكتبه   الن�شان، 
دللة �شيغة »اأ�شحب �شيفي غا�شبا« يف مقاطع 
يق�له يف  ما  ه�  وما  الن�س،  من  اأخرى  �شعرية 
ق�شيدة »قراءة اأخرية على اأ�رسحة املجاذيب«، 

نقراأ

حاولت اأن اأنقذكم /من احلجابات على 
�سدوركم/

من القراءات التي تتلى على قبوركم/ 
 من حلقات الذكر/ من قراءة الكف/  

ورق�س الزار«

كما كتب ال�شعر كلمات الرف�س والث�رة، مبعاين 
البحث عن جيل الغ�شب وتغيري اللحظة التاريخية 
الذليلة، وحت�يلها ل�قائع العزة وال�شم�خ، فتح�ل 
ب�شعره نح� الث�رة ال�شيا�شية والتغري الجتماعي 
على  كتب  الغا�شب،  ال�شهي�ين  املحتل  وحتدي 

�شبيل املثال:

»تقدموا/ تقدموا /فق�سة ال�سالم 
م�سرحية /والعدل م�سرحية /

اإىل فل�سطني طريق واحد/ مير من فوهة 
بندقية«.
  و يقول: 

وطني / يا اأيها ال�سدر املغطى باجلراح/ 
وطني..

من اأنت اإن مل تنفجر  
 حتت اإ�سرائيل �سندوق �سالح«

وتغنى كثريا �شاعرنا بالن�شال الفل�شطيني وكتب 
باحللم  والأمل  باحلزن  ال�شخرية  ميزج  �شعرا 
ق�شيدته  ج�شدته  ما  وه�  بال�جع،  وال�رساخ 
املقاومة  �شعر  ويتميز  »املهرول�ن«،  امل�شه�رة 
للرتاث،  :الع�دة  ومنها  خا�شة،  مبالمح  عنده 
�شعرية  الظامل،  العدو  �ش�رة  ال�شهيد،  رمزية 

املراأة ،�شعرية الأر�س، الطف�لة و املقاومة...
ولعل اأهم ن�س يخت�رس حت�ل جتربة الكتابة عند 

نزار ه� ق�له:

» يا وطني احلزين/ حولتني بلحظة/
من �ساعر يكتب �سعر احلب واحلنني / 

ل�ساعر يكتب بال�سكني«.
بلقي�س  ق�شيدة  يتجاهل  اأن  للقارئ  ميكن  ول 
امل�شه�رة التي تت�شمن الكثري من املعاين ح�ل 
الرف�س وال�شخرية، بعد مقتل زوجته يف تفجري 
جملة  ن�رستها  وقد  ببريوت،  العراقية  ال�شفارة 
فرباير  عدد259،  يف  ال�شاعر،  بخط  امل�شتقبل 
نزار  ل�ش�رة  واجهتها  1982، وخ�ش�شت املجلة 
وزوجته وعن�ان الق�شيدة، من دون اأي �ش�ر اأو 
عناوين اأخرى، لأهمية الن�س واحلدث وال�شاعر. 
اهلل  عبد  الكاتب  الباحث  نقف جلانب  ل  ونحن 
�ش�ابه  فقد  قد  ال�شاعر  اعترب  الذي  �شاهر  
وباأنه قد قال ما ل يج�ز،بل نرى  الق�شيدة  يف 
فيها  وك�شف  احلقيقة  قالت  بلقي�س  ق�شيدة 
امل�اقف  و�شخافة  العربي  التاريخ  زيف  نزار 
تلك  العربية،  ال�شيا�شية-الفكرية-املذهبية 
تلك  اأول�ياتها،  تعرف  ول  داخليا  تت�شارع  التي 
التي تدو�س �شع�بها بط�شا وظلما و ت�شمت اأمام 

اإ�رسائيل.

ثقايف

اإ�شهار



افتتاح الأيام الإعالمية ملدر�صة �صباط ال�صف للعتاد 
افتتحت فعاليات الأيام الإعالمية ملدر�شة �شباط ال�شف للعتاد »ال�شهيد بن دراوة عبد القادر« 

لوهران اأم�س الأحد مبركز الإعالم الإقليمي للناحية الع�شكرية الثانية لوهران.

ق.و/وكالت

واأ�رشف رئي�س اأركان الناحية الع�سكرية 
با�سم  ن�سري  بوحمة  العميد  الثانية 
الثانية  الع�سكرية  الناحية  قائد  اللواء 
حيث  التظاهرة  هذه  انطالق  على 
الأيام  اأن  باملنا�سبة  كلمته  يف  اأبرز 
ال�سف  �سباط  ملدر�سة  الإعالمية 
للعتاد �ست�سمح بالطالع عن كثب على 
خمتلف الن�ساطات والتخ�س�سات التي 
مبختلف  واملرتب�سون  الطلبة  يتلقاها 
فئاتهم وعلى ما حتتويه املدر�سة من 
التي  البيداغوجية  واملعدات  الو�سائل 
املنا�سبة  الظروف  خلق  يف  ت�ساهم 
العلم  من  املزيد  لنيل  والتميز  للتفوق 

واملعرفة.
التي  الإعالمية  الأيام  هذه  اأن  و�رشح 
اجلاري  فرباير   25 اإىل  �ستتوا�سل 
خمتلف  ح�سور  خالل  من  »�ستكون 
على  نافدة  الإعالم  و�سائل  ممثلي 
خاللها  من  يطلع  امل�سلحة  قواتنا 
النوعية  القفزة  على  املدين  املجتمع 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  حققها  التي 

ب�سفة  العتاد  و�سالح  عامة  ب�سفة 
اأن  اىل  بوحمة  العميد  خا�سة«واأ�سار 
اجلوارية  الإعالمية  املنا�سبة  هذه 
التقاليد  من  را�سخا  تقليدا  »اأ�سحت 
كر�ستها  التي  احلميدة  الع�سكرية 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  العليا  القيادة 
م�سعاها  اإطار  يف  معاملها  واأر�ست 
مبداأ  جت�سيد  اإىل  الرامي  الرئي�سي 
من  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تقريب 

ومتتني  ال�سباب  فئة  ل�سيما  املواطن 
خدمة  والأمة  اجلي�س  بني  الروابط 
للمواطن ودفاعا عن ال�سيادة الوطنية« 

.
واأ�ساف رئي�س اأركان الناحية الع�سكرية 
الإعالمية  الأيام  »هذه  اأن  الثانية 
التي  للعتاد  ال�سف  �سباط  ملدر�سة 
تتزامن مع احتفال بالدنا بذكرى يوم 
ال�سهيد الأغر تعد لقاء مع التاريخ يهز 

يلهمنا  و  والأحا�سي�س  امل�ساعر  فينا 
اأمام  واإجالل  خ�سوع  وقفة  الوقوف 
اأرواح عظماء التاريخ ، �سهداء اجلزائر 
باأج�سادهم  �سحوا  الذين  اخلالدين 
واأرواحهم من اأجل اأن ننعم نحن اليوم 

بنعمة ال�ستقالل«.
التي  التظاهرة  هذه  مبنا�سبة  مت  كما 
جاري  م�سعود  وهران  وايل  ح�رشها 
الو�سائل  خمتلف  يربز  معر�س  اإقامة 
البيداغوجية واملعدات امل�ستعملة يف 
املرتب�سني  لتكوين  الدورات  خمتلف 
بهذه  لإلتحاق  و�رشوط  والطلبة 
املدر�سة ف�سال عن عر�س فيديو حول 
تاريخ ون�ساطات هذه املدر�سة و كذا 
مدر�سة  اأن  يذكر  حما�رشات  تن�سيط 
�سباط ال�سف للعتاد كانت تعرف غداة 
لالإمدادات  التدريب  مبركز  تاأ�سي�سها 
للتكوين  مركز  اإىل   1980 �سنة  وحولت 
اإىل  حتويلها  ليتم  لالإمدادات  التقني 
 23 يف  للعتاد  ال�سف  �سباط  مدر�سة 
ا�سم  حتمل  واأ�سبحت   .1983 مار�س 
 18 يف  القادر  عبد  دراوة  بن  ال�سهيد 

فرباير 2015.

مركز الإعالم الإقليمي للناحية الع�شكرية الثانية لوهران اإح�صائيات وباء 
الحتالل املغربي ل يرى يف البوليزاريو كورونا يف اجلزائر

مبا�رشة  التفاو�س  يريد  و  اأ�سباح  �سوى 
ت�سوره  ح�سب  باعتبارها  اجلزائر  مع 
و  للتاريخ  تزوير  وهو  النزاع  يف  طرفا 

بهتان به مغالطات كثرية
هذا  تتبنى  التي  املغربية  احلكومة 
الطرح املختل هي نف�سها التي جل�ست 
اإىل طاولة احلوار مع املمثلني ال�رشعيني 
جولة  من  اأكرث  يف  ال�سحراوي  لل�سعب 
نف�سها  وهي  اأممية  برعايية  مفاو�سات 
مع  ر�سميا  اتفاقا  وقت  التي  احلكومة 
املعروف  و  ال�سحراوي  التحرير  جي�س 

باتفاق اإطالق النار التاريخي.
م�سمون الت�رشيح لي�س �ساذا عن اأدبيات 
ياأتي  ،لكنه  املغربية  الدبلوما�سية 
ر�سمية  ت�رشيحات  بعد  فقط  �ساعات 
بني  النظر  وجهات  تطابق  توؤكد  رو�سية 
�سيق  الذي  الأمر  مو�سكو  و  اجلزائر 
ت�سطر  وجعلها  الرباط  على  اخلناق 
باأن  املغر�س  للطرح  الت�سويق  حتاول 
لأرا�سي  احتاللها  لي�س  امل�سكل  اأ�سل 
اأن اجلزائر هي الطرف  �سعب �سقيق و 

الذي يحرك الأحداث و ي�ستفيد منها.

مع احلدث 

تزوير التاريخ

وداد احلاج

بكورونا جديدة  اإ�شابة   153
ارتفاع اجمايل ال�شابات اإىل : 11917

ت�شجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2961

حالت ال�شفاء اجلديدة : 136
ارتفاع اجماىل ال�شفاء اإىل : 77076

تنفيذا مل�شمون اخلطاب الأخري

رئي�س اجلمهورية  يوقع 
مر�صوم حل املجل�س 

ال�صعبي الوطني

تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية،  رئي�س  وقع 
الدفاع  وزير  امل�سلحة  للقوات  العلى  القائد 
بحل  املتعلق  الرئا�سي  املر�سوم  الوطني 

املجل�س ال�سعبي الوطني.
رئي�س اجلمهورية كان  اأن  الإ�سارة اىل  وجتدر 
قد اأعلن، يف خطاب لالأمة اخلمي�س املا�سي، 
احلايل  الوطني  ال�سعبي  املجل�س  حل  عن 

وتنظيم انتخابات ت�رشيعية م�سبقة

ا�شتهر ب�شرخة »اأين 
اأنتم يا عرب؟«،

وفاة »مرابط الأق�صى«
 بدر الرفاعي عن 97 عاما

الرفاعي  الرجبي  بدر  الفل�سطيني  امل�سن  تويفيّ 
وال�سالة  الرباط  على  مبواظبته  واملعروف 
ناهز  عمر  عن  املبارك،  الأق�سى  بامل�سجد 
اجلوز«  »واد  حي  �سكان  من  والرفاعي  عاما   97
بالقد�س، وا�ستهر ب�رشخة نقلتها كامريات الإعالم 
اأغلقت  عندما  عرب؟«،  يا  اأنتم  »اأين  فيها  قال 
يف  الأق�سى  امل�سجد  بوابات  الحتالل  �سلطات 

جويلية 2017.

الفرقة الإقليمية للدرك 
الوطني بج�شر ق�شنطينة

اإ�صدار نداء للجمهورحول 
ن�صاب ي�صمى يزيد ن�صيم

بالن�سب  متابع  ن�سيم  يزيد  امل�سمى  اأن  حيث 
من  تبني  اأ�رشار.حيث  جمعية  ،وتكوين  والحتيال 
خالل التحقيق وجود عدة اأ�سخا�س وقعوا �سحية 
الوقائع  اأجل  ومن  لذلك  تبعا  ن�سيم  يزيد  املتهم 
املتابع فيها، تعني اللجوء اإىل اإ�سدار نداء للجمهور 
وقع �سحية  �سخ�س  كل  لذا على  �سورته  ن�رش  مع 
اأفعاله املجرمة اأو تعامل معه اأن يتقرب اإىل مقر 
الوطني بج�رش ق�سنطينة  الفرقة الإقليمية للدرك 

ق�سد تقييد �سكواه.

املكتبة الرئي�شية 
للمطالعة بق�شنطينة

ملتقى ثقايف عن 
ح�صور ق�صنطينة يف الأدب 

العمومية  للمطالعة  الرئي�سية  املكتبة  حتت�سن 
الأدبي  امللتقى  بق�سنطينة  نطور  م�سطفى 
الق�سائد،يومي  يف  املعلقة  بق�سنطينة  املو�سوم 
اإلقاء حما�رشات  الربنامج  22و23فيفري،ويت�سمن 
عن ح�سور املدينة يف ال�سعر اجلزائري،مع اأم�سيات 

�سعرية وبيع بالتوقيع ملختلف ال�سدارات.
واأ�ساتذة  اأدباء  من  نخبة  امللتقى  على  وي�رشف 
ومثقفي املدينة،و�سيقدم الدكتور حمادي مداخلة 
لل�سيخ  ق�سيدة  خالل  من  ق�سنطينة  طقو�س  عن 
املولود بن موهوب،ويبحث الدكتور حممد كعوان 
يف مو�سوع ق�سنطينة يف ال�سعر اجلزائري،ويدر�س 
الدكتور نذير طيار ق�سنطينة وحفريات يف الن�سق 
فتقراأ  خ�سة  لبنى  الأ�ستاذة  الفرن�سي،اأما  املعريف 
ليلى  لل�ساعرة  احلب  ن�سيد  ق�سيدة  يف  ق�سنطينة 

لعوير.
يو�سف  وغلي�سي  الدكاترة  امللتقى  يف  و�سي�سهم 
الق�سائد،عبد  يف  املعلقة  ق�سنطينة  يف  بالبحث 
حداد،وليد  مالك  بلغة  بق�سنطينة  يخلف  ال�سالم 
الدين  نور  �سعر  يف  ق�سنطينة  بتجلي  بوعديلة 

دروي�س،ومرمي بغيبغ بق�سنطينة املراأة والوطن.
كما ي�رشف ال�ساعر نور الدين دروي�س على جل�سة 
ف�ساء  الرئي�سية  املكتبة  ال�سعرية،لتكون  القراءات 
املختلفة،لتجدد  ال�سعرية  والأ�سوات  للدرا�سات 

الن�ساط الثقايف باملدينة.
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»الر�شائل املك�شوفة«

اأزمة وات�صاب تعود للواجهة من جديد
وات�ساب  �رشكة  اأزمة  تعود  جديد  من 
اخلمي�س  اأعلنت  بعدما  الواجهة  اإىل 
�سيا�سة  يف  قدما  امل�سي  املا�سي، 
قد  مبوجبه  الذي  اخل�سو�سية،  حتديث 
امل�ستخدمني  بيانات  وات�ساب  تتبادل 
لها،  التابعة  وال�رشكات  في�سبوك  مع 
الأمر الذي اأثار موجة انتقادات عاملية 
الرتا�سل  تطبيق  لهجرة  املاليني  دفعت 
يقول  ال�سدد  هذا  ويف  ال�سهري  الفوري 
والإعالم  الت�سالت  تكنولوجيا  خبري 
اأكرب  لديها  »في�سبوك  اإن  �سالح  اأمين 
»في�سبوك  العامل  يف  للتوا�سل  تطبيقات 

وجمموع  ووات�ساب  ما�سنجر 
يقارب  م�ستخدميهما 

العامل  �سكان  ن�سف 
اأ�سبحت  تقريبا 

ر�سائلهم مك�سوفة«.
خبري  واأو�سح 
الت�سالت  تكنولوجيا 

»اإذا  اأنه  والإعالم 
في�سبوك  حق  من  كان 

فيما متلكه  ت�ساء  كما  الت�رشف 
امل�ستخدمني  حق  فمن  بيانات،  من 
لغريه مثل  والذهاب  التطبيق  هجر هذا 

�سيغنال«،  اأو  مثال  تليغرام 
حتديث  اأن  اإىل  م�سريا 
اخل�سو�سية  �سيا�سة 
للجدل  »مثري  املزمع 
هو  لكنه  وات�ساب  يف 
في�سبوك  يف  نف�سه 
ف  �سا اأ و » �سنجر ما
في�سبوك  »�رشكة  اأن 
كل  اإن  القول  حتاول 
�ستكون  �سيا�ساتها 
واحدة يف العامل وهو حترك قانوين اأكرث 

منه تكنولوجي«.

فتحي  الليبي  الداخلية  وزير  جنا 
حماولة  من  الأحد،  اأم�س  با�ساغا 
اغتيال اإثر هجوم م�سلح ا�ستهدف 
غربي  »جنزور«  منطقة  يف  موكبه 
اأمني  م�سدر  واأفاد  طرابل�س 
ملرا�سل  طرابل�س،  �رشطة  يف 
با�ساغا  »موكب  اأن  الأنا�سول 
عودته  اأثناء  النار  لإطالق  تعر�س 
من مقر املعلومات والتوثيق التابع 
اإقامته  مكان  اإىل  بجنزور  للوزارة 
املنطقة  يف  �سيتي  بلم  بقرية 
ف�سل  الذي  امل�سدر  ذاتها«واأكد 
خمول  غري  كونه  ا�سمه  ذكر  عدم 

»جناة  الإعالم  لو�سائل  باحلديث 
تعر�سه  وعدم  الهجوم  من  الوزير 
لأي اإ�سابات«واأو�سح اأن امل�سلحني 
مل  اأنه  اإل  �سيارة،  منت  على  كانوا 
اأن  اإىل  واأ�سار  عددهم  يو�سح 
للموكب  التابعني  احلماية  »اأفراد 
من  لأكرث  النريان  مع   تعاملوا 
اأن  اإىل  امل�سدر  �ساعة«ولفت  ربع 
»اأفراد احلماية متكنوا من الق�ساء 
والقب�س  املهاجمني،  اأحد  على 

على اثنني اآخرين«.

ليبيا
جناة وزير الداخلية من حماولة اغتيال 

الأنا�شول

�شعيد عموري / الأنا�شول

وليد ب

        ومبقت�سى هذا املر�سوم، عنييّ رئي�س اجلمهورية، ال�سيدات وال�سادة الآتية 
اأ�سماوؤهم:

-         ال�سيد عبد العزيز جراد:  وزيرا اأول
-         ال�سيد �سربي بوقدوم  :  وزيرا لل�سوؤون اخلارجية

-         ال�سيد كمال بلجود     :  وزيرا للداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة 
العمرانية

-         ال�سيد بلقا�سم زغماتي :  وزيرا للعدل، حافظا لالأختام
-         ال�سيد اأمين بن عبد الرحمان:  وزيرا للمالية

-         ال�سيد حممد عرقاب   :  وزيرا للطاقة واملناجم
-         ال�سيد �سم�س الدين �سيتور:  وزيرا لالإنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة

-         ال�سيد الطيب زيتوين  :  وزيرا للمجاهدين وذوي احلقوق
-         ال�سيد يو�سف بلمهدي :  وزيرا لل�سوؤون الدينية والأوقاف

-         ال�سيد حممد اأوجاوت  :  وزيرا للرتبية الوطنية
-         ال�سيد عبد الباقي بن زيان :  وزيرا للتعليم العايل والبحث العلمي

-         ال�سيدة هيام بن فريحة :  وزيرة للتكوين والتعليم املهنيني
-         ال�سيدة  مليكة بن دودة:  وزيرة للثقافة والفنون

-         ال�سيد �سيد علي خالدي:  وزيرا لل�سباب والريا�سة
-         ال�سيد ح�سني �رشحبيل :  وزيرا للرقمنة والإح�سائيات

-         ال�سيد اإبراهيم بومزار :  وزيرا للربيد واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية
-         ال�سيدة كوثر كريكو    :  وزيرة للت�سامن الوطني والأ�رشة وق�سايا املراأة

-         ال�سيد حممد با�سا      :  وزيرا لل�سناعة
-         ال�سيد عبد احلميد حمداين:  وزيرا للفالحة والتنمية الريفية

-         ال�سيد طارق بلعريبي  :  وزيرا لل�سكن والعمران واملدينة
-         ال�سيد كمال رزيق     :  وزيرا للتجارة

-         ال�سيد عمار بلحيمر   :  وزيرا لالإت�سال، ناطقا ر�سميا للحكومة

-         ال�سيد كمال نا�رشي   :  وزيرا لالأ�سغال العمومية والنقل
-         ال�سيد م�سطفى كمال ميهوبي:  وزيرا للموارد املائية

-         ال�سيد حممد علي بوغازي:  وزيرا لل�سياحة وال�سناعة التقليدية والعمل 
العائلي

واإ�سالح  وال�سكان  لل�سحة  وزيرا    : بوزيد  بن  الرحمان  عبد  ال�سيد           -
امل�ست�سفيات

-         ال�سيد الها�سمي جعبوب:  وزيرا للعمل والت�سغيل وال�سمان الجتماعي
-         ال�سيدة ب�سمة اأزوار   :  وزيرة للعالقات مع الربملان

-         ال�سيدة دليلة بوجمعة  :  وزيرة للبيئة
-         ال�سيد �سيد اأحمد فروخي:  وزيرا لل�سيد البحري واملنتجات ال�سيدية

لل�سناعة  وزيرا   : باحمد   بن  جمال  لطفي   الرحمان  عبد  ال�سيد           -
ال�سيدلنية

-         ال�سيد ن�سيم ديافات    :   وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا باملوؤ�س�سات 
ال�سغرية

-         ال�سيد يا�سني املهدي وليد:  وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول، مكلفا باقت�ساد 
املعرفة

        واملوؤ�س�سات النا�سئة
-         ال�سيد اإ�سماعيل م�سباح:  كاتبا للدولة لدى وزير ال�سحة وال�سكان واإ�سالح

امل�ست�سفيات، مكلفا باإ�سالح امل�ست�سفيات
-         ال�سيدة  �سليمة �سواكري:  كاتبة للدولة لدى وزير ال�سباب والريا�سة مكلفة

بريا�سة النخبة
-         ال�سيد يحيى بوخاري :  اأمينا عاما للحكومة.

ر ال�سيد رئي�س اجلمهورية تقلي�س عدد الدوائر  ومبوجب هذا التعديل احلكومي، قريّ
الوزارية والرتكيز على الفعالية يف امليدان باإقحام كفاءات جديدة.

جتديد الثقة يف عبدالعزيز جراد
تنحية وزراء ال�صناعة و املوارد املائية و ال�صياحة و ال�صكن

    وّقع ال�شيد عبد املجيد تبون، رئي�س اجلمهورية، القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، وزير الدفاع الوطني، اأم�س 
الأحد 09 رجب 1442 املوافق لـ 21 فيفري 2021، مر�شوما رئا�شيا رقم 78 يت�شمن تعديال يف احلكومة.



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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