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يرى نور �لدين بكي�س، وهو �أكادميي وباحث 
جز�ئري يف علم �الجتماع �ل�سيا�سي، �أن »�حلر�ك 
مل يح�سم معركته بعد«، لوجود حالة توج�س مما 
قامت به �ل�سلطة حتى �الآن من تغيري�ت، معترب� 

�أن �لتغيري يف بالده رمبا »يتطلب م�سافة طويلة قد 
توزع على �أجيال كاملة«.

�نتخب �أع�ساء جمل�س �الأمة �جلز�ئري باالأغلبية 
�ملطلقة،�أم�س �الأربعاء، �سالح قوجيل رئي�سا 

للمجل�س، لي�سبح ثاين �أهم �سخ�سية يف �لدولة بعد 
رئي�س �جلمهورية جاء ذلك خالل جل�سة عامة 
خ�س�ست لتثبيت قوجيل )90 عاما( �لذي ي�سغل 

�ملن�سب بالنيابة منذ �أفريل 2019.

ك�سفت �لنقابة �لوطنية للم�رشفني و�مل�ساعدين 
�لرتبويني، �أم�س، يف بيان لها، بعد لقائها بالوز�رة، 
�أن مك�سب �لرخ�سة �ال�ستثنائية »مك�سب ملغم«، 

ي�ستوجب عقد جل�سة طارئة للمجل�س �لوطني للنقابة، 
للبت يف قر�ر مو��سلة �الإ�رش�ب و�لوقفة �الحتجاجية 

�أمام مقر وز�رة �لرتبية بالروي�سو �أو تعليقهما.

نظمت �لغرفة �لوطنية للفالحة و �جلمعية �لوطنية 
للمنتجات �الأ�سلية، �م�س فعاليات �ل�سالون 

�لوطني للجنب �لتقليدي يف طبعته �لثانية، �ملقرر 
من24�إىل 27فرب�ير �جلاري، مبقر �لغرفة �لوطنية 

للفالحة بق�رش �ملعار�س.

يف مبادرة و�لتفاتة طيبة من قبل �ل�سلطات 
مديرة  نظمت  وزو،  تيزي  لوالية  �ملحلية 
ُم�سغر�  حفال  بالوالية  �لثقافة  مديرية 
يحياتن  �لقبائلي  �لعمالق  للفنان  ورمزيا 
�ل�سن  وبلوغه  ميالده  عيد  مبنا�سبة  �آكلي 
�إىل  �لثقافة  مديرة  تنقلت  حيث  عاما،   88
�ملنفي«  »يا  ر�ئعة  �ساحب  �إقامة  مقر 
�أجل تهنئة  و«�آثامورثيو ثامورثي ذور�« من 

�ساحب �حلنجرة �لذهبية .
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اأكد الفريق رئي�ص اأركان اجلي�ص الوطني ال�شعبي، ال�شعيد �شنقريحة، اأم�ص، 
اإّن حروب اجليل اجلديد، اأو كما ي�شميها البع�ص باحلروب الهجينة، هي حروب 

لها اأ�شلوبها اخلا�ص، فهي ت�شتهدف املجتمعات، وتقوم على الدعاية والدعاية 
امل�شادة، من خالل تبني اإ�شرتاتيجية التاأثري على الإدراك اجلماعي، بغر�ص التالعب 

بالراأي العام ملواطني الدولة امل�شتهدفة، وتوجيه �شلوكياتهم ومنط تفكريهم، دون 
اأن تعلن عن نف�شها، ودون اأن يكون لها عنوان وا�شح اأو تاأثري مك�شوف، غايتها اإجهاد 

النظام القائم، وتفكيك الدولة من الداخل، باإتباع خطوات طويلة الأمد، و با�شتعمال 
اأدوات وو�شائل خمتلفة، معلوماتية، اقت�شادية، اجتماعية وع�شكرية.
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الأ�ستاذ اإ�سماعيل دب�ش �سيف فروم جريدة »الو�سط«:

وجود فرن�سا يف ال�ساحل ل عالقة له مبحاربة الإرهاب
الإقليمية الأزمات  من  موقفها  ب�سبب  •      اجلزائر م�ستهدفة 
خ�سائره   عن  يعلن  ل  و  اإعالميا  تعتيما  •       املغرب ميار�ش 

جدا خطرية  ا�سرتاتيجية غربية  جت�سد  •       الإمارات 
مت جت�سيدها  من مطالب احلراك  كبري  •       جزء 

�سدد املخت�ش يف العالقات الدولية اإ�سماعيل دب�ش اأن اجلزائر م�ستهدفة يف اأمنها لأن 
لها اإرادة ا�ستقاللية لالأزمات الإقليمية، من خالل رف�سها التدخل الع�سكري يف مايل 

و لبيا و تقدميها للحلول ال�سيا�سية، معتربا باأنها مبواقفها حترج الدول التي لديها 
ا�سرتاتيجيات اأخرى.

اإميان لوا�ش

�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  �أكد 
جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله  �أم�ص خالل  دب�ص 
»�لو�سط« �أن �جلز�ئر مو�قفها ثابتة �جتاه �لق�سايا 
�لإقليمية، م�سري� �أن هذ� ما �أكده �للقاء �لأخري لوزير 
و�أطر�ف  �ملالية  �ملركزية  �حلكومة  مع  �خلارجية 
�ل�سيا�سي  للحل  تر�فع  �جلز�ئر  �أن  م�سدد�  �أخرى، 
وترف�ص �لتو�جد �لع�سكري و ل حتى حتت �ل�رشعية 
�لدولية، �لذي هو مطلب جماهريي مايل و لكن ل 

يخدم فرن�سا و ليخدم �لدول �لأجنبية �ملوجودة.
و�سدد �إ�سماعيل دب�ص �أن �جلز�ئر ملتزمة بتج�سيد 
لتعزيز  ير�فع  �لذي  و�مل�ساحلة  �ل�سلم  ميثاق 
هناك،  �ملوجودة  �لبلدية  �ملحلية  �ملجال�ص 
ودعمها للقيام بالتنمية يف �سمال �ملايل يف �لعديد 
من �جلو�نب خا�سة فيما تعلق باملنظومة �ل�سحية 
�حلكومة  يف  متثيل  لها  يكون  حتى  و�لقت�سادية، 
يف  للدخول  وتدربيها  �مللي�سيات  �ملركزية،حل 
�ملنطقة  دول  كل  يخدم  وهذ�  �ملايل،  �جلي�ص 
�ملايل  مع  حدودنا  لأن  �لأوىل  بالدرجة  و�جلز�ئر 
�ستكون  �ملنطقة  توتر يف  �أي  بالتايل  و  كلم،   1376

له تد�عيات على �جلز�ئر.
 

هو  و  للتطبيع  �سحية  •       املغرب 
اخلا�سر الأكرب

 
�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  قال  و 
دب�ص �أن �ملغرب دخل يف لعبة خطرية يف �ملنطقة، 
وهو يريد �أن يزعزع منطقة �ل�ساحل حتى تتنا�سى 

�لأمم ق�سية �ل�سحر�ء �لغربية .
و�عترب �إ�سماعيل دب�ص �أن �ملغرب �سحية �لتطبيع 
مع �لكيان �لإ�رش�ئيلي و م�سري� �أنه �خلا�رش �لأكرب 
لأن �أمريكا لديها م�سالح �أخرى، �سوف ترت�جع عن 
ذلك و هذ� ما �أكده ت�رشيح �مل�سوؤول �لأمريكي باأن 
�حلل يف �ل�سحر�ء �لغربية يجب �أن يخ�سع لل�رشعية 

�ل�سعبية.
�أوروبية رف�ست ت�رشيح  �أ�ساف �ملتحدث:« دول  و 
تقرير   ، �لدولية  �ل�رشعية  و قالت نحن مع  تر�مب 
من  لعدد  �ل�سرت�تيجية  �مل�سالح  يخدم  �مل�سري 

�لدول �لأوروبية، حتى �أمريكا يف حد ذ�تها »

مو�قف  �جلز�ئر  �أن  :«  دب�ص  �إ�سماعيل  �أكد  و 
�سد �لتطبيع �جلز�ئر ثابتة   و هي لي�ست مت�سددة 
 ، �لأطر�ف  بع�ص  قبل  من  له  �لرتويج  يتم  كما 
يف  �لعرب  بها  �تفقت  مبا  هي  ملتزمة  �إمنا  و 
�إ�رش�ئيل  مع  �لتعامل  كيفية  حول  �لقمم  �ل�سابقة 
�لإ�رش�ئيل  �لكيان  عودة  �لأول  �ل�رشط  ب�رشطني 
باأن  �لقد�ص  عا�سمة  �لعرت�ف  و   67 حدود  �ىل 
�لتزمت  رف�ست  �لتطبيع  و  فل�سطني،  �جلز�ئر 
�لتي  �ملغرب  بدولة  مقارنة  �لدولية  بال�رشعية 
ر�هنت على �لتطبيع لتتنا�سي �لق�سية �ل�سحر�وية و 

رف�ص �لعودة �إىل قر�ر�ت �ل�رشعية �لدولية ».
 

عالقة  ل  ال�ساحل  يف  فرن�سا  •       وجود 
له مبحاربة الإرهاب

و �أكد �ملخت�ص يف �لعالقات �لدولية �إ�سماعيل دب�ص 
له  عالقة  ل  �ل�ساحل  منطقة  يف  فرن�سا  وجود  �أن 
مبحاربة �لإرهاب ، و �أن �لإرهاب و �سيلة ��ستفز�زية 
�جلز�ئر  ،  �لدليل  ر�أ�سها  على  و  ككل  للمنطقة 
فربن�سا  دفعتها  �لتي  �لفدية  و  �لرهائن  �سفقة 

لت�سجيع و متويل �لإرهاب يف �ملنطقة .
�لإرهابية  �ملجموعات  �أن  دب�ص  �إ�سماعيل   وقال 
منطقة  يف  �لفرن�سي  �لتو�جد  من  �سنو�ت  بعد 
�ل�ساحل �نتع�ص وجودها �أكرث، فرن�سا حتاول �لبحث 
عن مربر لوجودها، مربرها هو حماربة �لإرهاب«.

 
غري  �لدولية  �لإر�دة  �أن  دب�ص  �إ�سماعيل  �إعترب  و 
،  م�سري�  �ملايل  لأزمة  �ل�سيا�سي  للحل  موجودة 
للم�سانع  غنى  هي  عملية  �حلروب  و  �لأزمات  �أن 

�لع�سكرية �ملوجودة يف �أوروبا .
 

ا�سرتاتيجية  جت�سد  •       الإمارات 
غربية خطرية جد�

�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  �إعترب 
غربية  ��سرت�تيجية  جت�سد  �لإمار�ت  �أن  دب�ص 
�لبوؤر  خطرية جد�، و هطا ما يف�رشه تو�جدها يف 

�لتي تعي�سه �أزمات و توتر�ت.
�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  قال  و 
دب�ص :« �لإمار�ت جت�سد ��سرت�تيجية غربية خطرية 

جد� ، دول �خلليج موجهة و �سياأتي دورها .
 

الحتاد  اإ�سالح  اإعادة  •       �سرورة 
الإفريقي ليلزم الدول املنت�سبة على 
اللتزام بالقرارات املتخذة م�ستوى 

القمم
�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  �أعاب 
خمتلف  يف  �لإفريقي  �لحتاد  دور  على  دب�ص 
�إعادة  �رشورة  على  م�سدد�  �لإفريقية،  �لق�سايا 
�إ�سالح �لحتاد �لإفريقي ليلزم �لدول �ملنت�سبة على 

�للتز�م بالقر�ر�ت �ملتخذة على م�ستوى �لقمم.
�سدد �ملخت�ص يف �لعالقات �لدولية �إ�سماعيل دب�ص 
على �رشورة ��ستخد�م �حل�سار �لقت�سادي، م�سري� 
�لأفارقة  عند  ي�ستخدم  �لقت�سادي  ل  �ملتغري  �أن 
�لق�سية  �سو�ء  �لإفريقية  �لق�سايا  �لتعامل  يف 

�ل�سحر�وية �أو ق�سايا �أخرى.
د�خل  �ن�سجام  ل يوجد   »: دب�ص  �إ�سماعيل  �أ�سار  و 
�لحتاد �لإفريقي �لحتاد �لفريقي،  لي�ص جاد�  و 
ل يتعامل ل�سالح لإر�دة �لإفريقية  ، كان باإمكانه �أن 
يوظف �حل�سار �لقت�سادي و �ملقاطعة  مع فرن�سا 

.«
 

ل  امل�ساومات  وفق  ت�سري  •       اأمريكا 
يجب اأن نتوقع الكثري من بايدن ...

 
 

�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  �أكد 
وفق  ت�سري  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  �أن  دب�ص 
�مل�ساومات و �ل�سغوطات، لفتا �أن  �أمريكا ل تتفق 

مع �جلز�ئر يف �لعديد من �لق�سايا �لإقليمية.
�أن �جلز�ئر ترف�ص قو�عد  �إ�سماعيل دب�ص  و �سدد 
�أن  تريد  �أمريكا  و  �جلز�ئرية،  �لدولة  يف  �أجنبية 
�جلز�ئر  و  قو�عد  �جلز�ئري  �جلنوب  لها يف  تكون 
عدم  �خل�سوع  �رشورة  على  موؤكد�  ذلك،  ترف�ص 

للم�ساومات �لأمريكية
و قال �ملتحدث :« �لدولة �لأمريكية تريد �أن  متار�ص 
�سغوط على �جلز�ئر ،ل يجب �أن نتوقع �لكثري من 
�لرئي�ص �لأمريكي بايدن، �مل�ساومات  معروفة يف 

م�سمون �ل�سيا�سة �لأمريكية  

 

احلراك  مطالب  من  كبري  •       جزء 
ال�سعبي ثم جت�سيده كان اأخرها حل 

الربملان
�إ�سماعيل  �لدولية  �لعالقات  يف  �ملخت�ص  ثمن 
رئي�ص  �إتخذها  �لتي  �لأخرية  �لإجر�ء�ت  دب�ص 
�أنها تدخل  ، معترب�  تبون  �جلمهورية عيد �ملجيد 
يف �إطار �إجر�ء�ت �لتهدئة و �للتز�مات �لتي تعهد 
خالل  تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص  بها 

حملته  �لنتخابية .
�ل�سعبي  :« مطالب �حلر�ك  دب�ص  �إ�سماعيل  قال  و 
و�لنفوذ �خلا�ص  و  للف�ساد  لو�سع  حد  تر�فع  كانت 
�لتي مت و�سعها  لي�ص  رف�ص �ملوؤ�س�سات �ملنتخبة 
مطالب  من  كبري  جزء   ، �ل�سعبية  �لإر�دة  على 
حل  �سيء  �أخر  و  جت�سيده  ثم  �ل�سعبي  �حلر�ك 
�ملجل�ص �ل�سعبي �لوطني �لذي ي�سكل نو�ة مطالب 
تلبية  و  تهدئة  عن  �جتاه  يعرب  كله  �حلر�ك  هذ� 

�ملطالب �لأ�سا�سية للحر�ك �ل�سعبي«
با�رشه  �لذي  بالتغيري  دب�ص  �إ�سماعيل  �أ�ساد  و 
مر�فعا   ، تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�ص 
�لتجاوز�ت  من  خالل  و  �لف�ساد  ل�رشورة حماربة 
لي�ص  �لتغيري باملمار�سات �مليد�نية و  �لتوجه نحو 

�ل�سعار�ت  لبناء موؤ�س�سات تعك�ص �لتوجه �لوطني
�جلديد  �لإنتخابي  �لنمط  دب�ص  �إ�سماعيل  وثمن 
�لذي ن�ست عليه م�سودة م�رشوع قانون �لنتخابات، 
معترب� �أنه �سي�سع حد� لإ�سكالية �ملال �لفا�سد يف 
يف  �لنتخابية،  �لقو�ئم  �رش�ء  و  بيع  و  �لنتخابات 
�لن�ساء  �ملنا�سفة بني  حني حتفظ بخ�سو�ص مبد�أ 
و �لرجال يف �لرت�سيحات، م�سري� �أن �لق�سية ق�سية 

كفاء�ت
�جلي�ص  �جلز�ئري   »: قائال  دور  �جلي�ص،  ثمن  و 
�أ�رشف على �حلر�ك �ل�سعبي ، عمل على  منع �أي 
�خرت�ف ملطالب �حلر�ك �ل�سعبي ، جي�سنا  يختلف 
جيو�ص �لعامل ككل لأنه جي�ص �سعبي و لي�ص جي�ص 

 ، جهوي  متثيل  قائمة  ذ�ت  �أو  قبيلة  نخبة  �أو 
هناك  تو�فق بني �جلي�ص �جلز�ئري و �ل�سعب ».

 
خ�سائره   عن  يعلن  ل  •       املغرب 

 
�أكد �ملخت�ص يف �لعالقات �لدولية  �إ�سماعيل دب�ص 
و  �ل�ستفتاء  للذهاب  ير�فع  �ل�سحر�وي  �ل�سعب  �أن 
يو�فق  و  م�سريه،  يقرر  �ل�سحر�وي  �ل�سعب  ترك 
�ل�سحر�ء  على  �ملغرب  �سيادة  �ختيار�ت  طرح 
لكن  �لذ�تي  �ل�ستقالل  �أو  �ل�ستقالل  �لغربية، 

ب�رشط �أن  يطرح ذلك  على �ل�ستفتاء.
ترف�ص  �أن  �ملغرب  دب�ص  �سدد  �إ�سماعيل  و 
�ل�ستفتاء لأنها تدري جيد� �أن �ل�سعب �ل�سحر�وي 
�لبوليز�ريو  �أن  جبهة  لفتا   ، لال�ستقالل  �سي�سوت 
�إجر�ء  يعرقل  �أن  �ملغرب  ،و  �ل�ستفتاء  يخيفها  ل 
�ل�ستفتاء  نتيجة  �ن  جيد�  يدري  لأنه  �ل�ستفتاء 

�ستكون ل�سالح �ل�ستقالل .
بني  :«  �حلرب  �أن  دب�ص  �إ�سماعيل  و �إعترب 
هي  معنويا  �ملغربي  �لنظام  و  جبهة  �لبولي�ساريو 
،  فهي  ع�سكريا  و  تقنيا  �لبوليز�ريو  جبهة  ل�سالح 
�ملغارية  �جلنود   ، قوية  باإر�دة  حقها  على  تد�فع 
�لتي  �ل�رشكات  �أن  مرتفعة،  كما  معنوياتهم  لي�ست 
خوفا  من  �بتعدت  حمتلة  �لأر��سي  يف  ت�ستثمر 
�قت�سادها  و  �ملغرب  �أثرعلى  ما  هذ�  و   ، �حلرب 
�لنتفا�سة �رتفعت ، و �أثبت �أن  �دعاء  �أن �ل�سحر�ء 

�لغربية معرتفة ب�سيادة �ملغرب غري �سحيح ....«
�ل�سباط  من  �لع�رش�ت   »: �ملتحدث  �أ�ساف  و 
�ملغاربة ثم �أ�رشهم، �ملغرب يتجاوز �خل�سائر و ل 
يعلن عليها ، لكن �أتوقع يف �لأ�سابيع �ملقبلة بعدما 
�ملغرب  ي�ستطيع  ل  بالأدلة  �لبوليز�يو،  جبهة  تعلن 
خطورة  ي�سكل  �ملغربي  �خل�سائر،�لنظام  �إخفاء 
على �ل�سحر�ء �لغربية ، جي�ص منظم و ��سرت�تيجية 

حمكمة«.

»املينور�سو« حادت عن مهمتها

  الإرادة الدولية غري موجودة لتج�سيد حل �سيا�سي 
ك�سف �أ�ستاذ �لعلوم �ل�سيا�سية يف جامعة 
�أم�ص،  دب�ص،  �إ�سماعيل  �جلز�ئر3، 
و�سيلة  �أ�سبحت  »�ملينور�سو«  بعثة  �أن 
يف  �لنز�ع  حلل  و�سيلة  ولي�ست  تهدئة 
ذ�ت  يف  م�سري�  �ل�سحر�وية،  �لأر��سي 
�ل�سياق،  �أنه ل يعتقد �أن �ل�سنة �حلالية 
�ست�سهد �إجر�ء �ل�ستفتاء �ملقرر لتمكني 
تقرير  من حقه يف  �ل�سحر�وي  �ل�سعب 
جمل�ص  دول  �أن  منطلق  من  م�سريه، 
�لأمن مل تتفق بعد على موقف موحد يف 
هذ� �خل�سو�ص، باعتبار �أن توفر �لإر�دة 
من  �ستمكن  �لدول،  هذه  بني  �ل�سيا�سية 
�إجر�ئه يف فرتة �ستة �أ�سهر على �أق�سى 
تقدير �إن �أر�دت، لكن �حلا�سل لالأ�سف 

ل يخدم هذ� �مل�سعى �إطالقا.  
لدى  دب�ص  �إ�سماعيل  �لدكتور  وتوقع 
�لأ�سبوعي  �ملنتدى  على  �سيفا  حلوله 
تعيني  يتم  »�لو�سط« ،�أن  جلريدة 
بعد  �لغربية،  لل�سحر�ء  �أممي  مبعوث 
هناك  �أن  مو�سحا  �ملينور�سو،  �إعالن 
�لق�سية  حلل  مقرتحة  و�سعيات  ثالث 
�ل�ستقالل  �أما  وهي  �ل�سحر�وية، 

�لتبعية،  �لذ�تي، �أو  �ل�ستقالل  و  �لكلي 
�سي�سوت  �ل�سعب  �ن  باملنا�سبة  موؤكد� 
على �ل�ستقالل �لكلي بدون �سك، لهذ� 
لتج�سيد  موجودة  غري  �لدولية  �لإر�دة 
�أن  �عتبار  على  �سلمي،  �سيا�سي  حل 
�لأزمات و�حلروب هي لإنعا�ص �قت�ساد 
قائال:«  �لأجنبية  �لع�سكرية  �مل�سانع 
بل  لل�سلم  يروج  ل  �ل�سالح  �سانع  �أن 

للحرب«.

توظيف املتغري القت�سادي 
كو�سيلة �سغط 

�إعالن  �أن  ذ�ته،  �ملتحدث  �أكد  حيث 
تر�مب �لذي تعول �ملغرب عليه كثري�، 
لن يلغي باأي �سكل من �لأ�سكال �لوجود 
و�حلقيقة  �لغربية  لل�سحر�ء  �لطبيعي 
�لتاريخية ل�سعب �ساقية �حلمر�ء وو�دي 
�لذهب، فلي�ص مبجرد �أن يقرر �نفر�ديا 
نافذ�  ي�سبح  �إقليم  على  دولة  �سيادة 
�أ�سدرته،  �لتي  �لدولة  قوة  كانت  مهما 
�سد  وقفت  �أمريكا  �أن  م�ست�سهد� 
وطبعا  �لقرم  جلزيرة  رو�سيا  ��سرتجاع 

معرتفة  �ل�سني  �سد  ووقفت  ف�سلت، 
بتايو�ن وف�سلت �أي�سا، يف تاأكيد منه �أنه 
مهما قدم �ملغرب من مربر�ت فالعامل 
كله يوؤكد �أن �إعالن تر�مب هو مقاي�سة 
�لتطبيع  يف  لالإ�رش�ع  �ملغربي،  للنظام 

�ملعلن مع �لكيان �لإ�رش�ئيلي ل غري.

�ملتابع  �ل�سيا�سي،  �ملحلل  و�أف�سح 
��ستمر�ر  �أن  �ل�سحر�وي،  للملف 
جبهة  طرف  من  �لع�سكري  �لت�سعيد 
�لدول  ت�سامن  وت�ساعف  �لبولي�ساريو 
�لقار�ت،  للق�سية يف خمتلف  �مل�ساندة 
�لدبلوما�سية  �لو�سائل  و��ستعمال 

�لدول  على  لل�سغط  �لقت�سادية  و 
�ملتحالفة مع �ملغرب، وخا�سة فرن�سا 
للدخول عمليا  �لنظام �ملغربي  �ستدفع 
�أبى،  �أم  يف جت�سيد �ل�ستفتاء �ساء هذ� 
فرن�سا  �أن  �ملثال  �سبيل  على  مو�سحا 
مع  و�جتماعية  �قت�سادية  عالقات  لها 
ولكن  دولر،  4 ماليري  بحو�يل  �ملغرب 
دولر  مليار   200 حو�يل  باملقابل  لها 
وبالتايل  �لإفريقية،  �لدول  بقية  مع 
�ملحتمل  من  �لأو�ساع  جمريات  تغري 
�ملغرب  بني  لالختيار  فرن�سا  يدفع  �أن 
مت  حال  يف  �لإفريقية،  �لدول  وباقي 
�لقت�سادي  �ملتغري  هذ�  توظيف 

كو�سيلة �سغط.

اجلزائر تدفع ثمن مبادئها

�مل�سدر،  نف�ص  �أ�سار  مغاير،  �سياق  يف 
حماذ�تها  منطلق  ومن  �جلز�ئر  �أن 
لطريف �ل�رش�ع، �لنظام �ملغربي وجبهة 
ت�سعيد  �أو  توتر  �أي  فاإن  �لبولي�ساريو، 
ينعك�ص على �لأمن �لإقليمي �جلز�ئري، 
ي�سدم  عندما  �أكرث  �لتوتر  يزد�د  حيث 

�لغربية  �مل�ساريع  �جلز�ئر  موقف 
�ل�سهيونية يف �ملنطقة، ب�سبب �ملوقف 
�جلز�ئر �ملبدئي و�لثابت �ملتطابق مع 
�لقر�ر�ت �لأممية و�ملنظمات �لإقليمية 
�لدولية  �ل�رشعية  بتطبيق  �ملطالبة 
لت�سفية �ل�ستعمار يف �ل�سحر�ء �لغربية 
�ل�ستفز�ز�ت  �أن  م�سيفا  وفل�سطني، 
�لأخرية �ملمار�سة �سدنا، جاءت ب�سبب 
مز�يد�ت  نتاج  ولي�ص  �لتطبيع  رف�ص 
متفق  ماهو  �إل  تطبق  مل  بالدنا  لأن 
�لدول  باعتبار  و�إقليميا،  دوليا  عليه 
هي  تبون  �لرئي�ص  بتعبري  هرولت  �لتي 
يف  �لتفاق،  هذ�  على  �نحرفت  �لتي 
تاأكيد منه �أن �جلز�ئر بالتما�سك �لقوي 
جلبهتها �لد�خلية �سعبا وجي�سا و�لتكامل 
مع قوى دولية كربى، مثل رو�سيا و�ل�سني 
�ستتفوق على كل حماولت �لخرت�قات 
ح�سبه  تبقى  حيث  �لتهديد�ت،  �أو 
يف  �لعادلة  �لق�سايا  لكل  طبيعي  �سند 
�لغربية  �ل�سحر�ء  �لعامل، ويف مقدمتها 

وفل�سطني.
مرمي خمي�سة  
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د.ب/وكاالت

اإ�رشافه  خالل  �شنقريحة  الفريق  واأورد 
الوطني  امللتقى  اأ�شغال  افتتاح  على 
التحديات  اجلديد:  اجليل  »حروب  حول 
اليقظة  اإطار  املواجهة«، يف  واأ�شاليب 
الإ�شرتاتيجية ومتابعة م�شتجدات ال�شاحة 
با�شتيعاب  يتعلق  فيما  ل�شيما  الدولية، 
اجلديدة،  احلروب  واأبعاد  اأهداف 
اأهم  من  اإّن  يومني،  مدرا  على  املنظمة 
هو  امللتقى،  لهذا  امل�شطرة  الأهداف 
اإبراز الدور املتنامي، لت�شافر جهود كافة 
وجمتمع  الدولة  موؤ�ش�شات  من  الفاعلني، 
مقومات  تعزيز  يف  ومواطنني،  مدين 
الت�شدي  على  والقدرة  الوطني،  الدفاع 
اأبعادها،  التي تعدّدت وتو�شعت  للمخاطر 
الدولة  يف  الن�شاط  جمالت  كافة  لت�شمل 

واملجتمع.
التداعيات  اإّن  ذاته،  املتحدث  اأ�شار  كما 
بالدنا،  وا�شتقرار  اأمن  على  املحتملة 
جراء تدهور الأو�شاع الأمنية يف حميطنا 
املحاولت  اإىل  بالإ�شافة  الإقليمي، 
الن�شجام  ل�رشب  واملتكررة،  اخلبيثة 
الجتماعي، والتي تفر�ض علينا اليوم، اأكرث 
من اأي وقت م�شى، تعزيز اأوا�رش وحدتنا 

جبهتنا  ور�ض  تالُحمنا،  ومتتني  الوطنية، 
الداخلية، ك�رشورة ق�شوى ملواجهة كافة 
اأخرى،  جهة  ومن  جهة،  من  التهديدات 
الّرهانات  خمتلف  ك�شب  على  العمل 
التي  والقت�شادية،  والجتماعية  التنموية 
با�رشتها الدولة، بقيادة رئي�ض اجلمهورية، 
وزير  امل�شلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

الدفاع الوطني، من اأجل حتقيق الرفاهية 
والزدهار، وحت�شني ظروف العي�ض الكرمي 
ملواطنات ومواطني �شعبنا الأبي، مذكرا 
واجب  الوطني،  الدفاع  باأّن  باملنا�شبة 
مقد�ض وم�شوؤولية جماعية، يجب حتملها 
خالل  من  وموؤ�ش�شات،  وجماعات  اأفراداً 
جعل امل�شالح العليا للوطن اأهم الغايات، 

والوعي  الن�شج  �شمح  لقد  بقوله:«نعم، 
ال�شيا�شي الذي يت�شم به ال�شعب اجلزائري، 
اخلبيثة  املخططات  هذه  مثل  مبواجهة 
واإف�شالها يف املا�شي القريب، اإل اأّن ذلك 
َل ينبغي يفيِ اأَي حاٍل من الأَحوال اأَن ي�شّكل 
َغايًة يفيِ حد َذاته، بل يتعني اأن يظل و�شيلة 
يعتمد عليها يف التعزيز املتوا�شل لليقظة 
يدور  مبا  والإدراك  الوطني،  واحل�ض 
َُواَجَهة  ويُخطط �شّد بلدنا، وال�شتعداد مليِ

كافة الحتمالت وال�شيناريوهات.
هذا  فعاليات  ولالإ�شارة، فقد توا�شلت 
قيمة  حما�رشات  باإلقاء  العلمي  احلدث 
وخمت�شني،  جامعيني  اأ�شاتذة  قبل  من 
رئي�شية  حماور  ثالثة  حول  متحورت 
حلروب  اإب�شتيمولوجية  درا�شة  وهي: 
يف  الناعمة  القوة  اجلديد،  اجليل 
واحلرب  الإعالم  اجلديد:  اجليل  حروب 
واأخريا،  املعلومات،  وحرب  النف�شية 
اجليل  حروب  مواجهة  ا�شرتاتيجيات 
اجلزائرية،  الدولة  وخ�شو�شيات  اجلديد 
وذلك بهدف ت�شليط ال�شوء على خمتلف 
التي  احلروب،  هذه  واأ�شاليب  جوانب 
اجلديدة،  الألفية  مطلع  منذ  �شارت 
ت�شكل تهديدا حقيقيا على اأمن وا�شتقرار 

العديد من دول العامل.

الفريق ال�شعيد �شنقريحة

حروب اجليل اجلديد غايتها وتفكيك الدولة
   

.     �شرورة تعزيز مقومات الدفاع الوطني

اأكد الفريق رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�شعبي، ال�شعيد �شنقريحة، اأم�س، اإّن حروب اجليل اجلديد، اأو كما ي�شميها 
البع�س باحلروب الهجينة، هي حروب لها اأ�شلوبها اخلا�س، فهي ت�شتهدف املجتمعات، وتقوم على الدعاية والدعاية 
امل�شادة، من خالل تبني اإ�شرتاتيجية التاأثري على االإدراك اجلماعي، بغر�س التالعب بالراأي العام ملواطني الدولة 
امل�شتهدفة، وتوجيه �شلوكياتهم ومنط تفكريهم، دون اأن تعلن عن نف�شها، ودون اأن يكون لها عنوان وا�شح اأو تاأثري 
مك�شوف، غايتها اإجهاد النظام القائم، وتفكيك الدولة من الداخل، باإتباع خطوات طويلة االأمد، و با�شتعمال اأدوات 

وو�شائل خمتلفة، معلوماتية، اقت�شادية، اجتماعية وع�شكرية. كما �شاهمت اإفرازات العوملة يف تو�شيع اأ�شكال 
واأ�شاليب جت�شيدها، بهدف ت�شليل وتغليط خمتلف فئات املجتمع، وتزوير احلقائق وال�شغط على احلكومات.

روؤية من الواقع

اأين البديل 
الطاقـوي ..؟ !

احلفناوي بن عامر الغول

خم�شون �شنة مرت على القرار التاريخي 
الذي اتخذته الدولة اجلزائرية للحفاظ 
على ا�شتقاللها الطاقوي وعلى �شيادتها يف 

ا�شرتجاع ثرواتها ، قرار ياأتي يف ظروف 
اإقليمية ودولية حرجة و�شراع عاملي ،حيث 
مت على اإثره التخل�س من التبعية لل�شركات 
االأجنبية التي كانت ت�شتحوذ على ثروتنا، 

فكان تاأميم املحروقات واإ�شدار قانونها 
االأ�شا�شي اخلطوة العمالقة التي اتخذت 

للتخل�س من ربق اال�شتعمار ، وتزامن هذا 
احلدث املهم كذلك مع االإعالن عن تاأ�شي�س 

االحتاد العام للعمال اجلزائريني باإعادة 
االعتبار لهم وحفظ كرامتهم ،والتخل�س 

من الذل والعبودية، واأن كان احلدثان 
يعتربان انت�شارا الإرادة ال�شعب يف التخل�س 

من التبعية ،فانه لالأ�شف اأن جناح ثورتنا 
االقت�شادية مل تتحقق الأننا مل نعتمد 

�شيا�شة البحث عن الطاقات املتجددة اللهم 
اإال املحاوالت االأخرية التي كادت اأن تع�شف 

با�شتقرار البالد حينما مت اإدراج ملف 
ا�شتخراج الغاز ال�شخري دون درا�شة عواقب 

ذلك على االإن�شان والبيئة ووحدة الوطن.
خم�شون �شنة ونحن نراهن على البرتول 

والغاز كم�شدر اأ�شا�شي ،ووحيد للمداخيل 
وجللب العملة ال�شعبة ،دون التفكري يف بديل 

اقت�شادي يعو�س هذه الرثوة الزائلة والتي 
تتالعب بها الظروف واالأزمات وال�شيا�شات 

�شعودا بالرباميل وخف�شا القت�شاد دولة 
كاملة دون اأن ي�شتقر لها قرار اأو ت�شع 

منوذجا طاقويا يتطلب منا التوقف عن 
اال�شتهالك االإ�شايف للغاز الطبيعي خا�شة 
دون اأن نرتك �شيئا لالأجيال القادمة ، وملا 
ال تكون االنطالقة جادة ونحن قد حبانا 

اهلل برثوات نظيفة مل نفكر اإىل غاية اليوم 
يف كيفية ا�شتغاللها ، طاقات خ�شراء بديلة 

ومتجددة ميكن اأن تدر اأ�شعاف مداخيل 
املحروقات تتوزع بني مناطق �شا�شعة قد حتل 

اأزمتنا ونتجنب املراهنة على �شلوك الريع 
وتقلبات ال�شوق الدولية،وتوفري اكتفاء ذاتي 

حملي نحل به اأزماتنا االقت�شادية واملالية 
واالجتماعية وعقدة البطالة حيث نوفر 

ع�شرات االآالف من منا�شب ال�شغل ونحافظ 
على ا�شتقرار�شاكنة االأرياف والقرى وفك 

العزلة عن املناطق املهم�شة واإعادة بعث 
م�شاريع لتنمية مناطق الظل، ولي�س ذلك 

م�شتحيال وال بعيدا عن الكفاءة اجلزائرية 
للم�شاهمة يف اإجناح عملية االنتقال الطاقوي 
، باعتماد مناذج منها خا�شة املحطات الهوائية 

التي تعتمد على طاقة الرياح ، ثم الطاقة 
ال�شم�شية والتي عملت ومازالت االأيادي 

اخلفية على عرقلة ا�شتغاللهما وتقف حائال 
اأمام العرو�س املقدمة من طرف دوال اأثبتت 

جناح العملية وكانت لها جتارب يف امليدان 
من خالل �شراكة مع جرياننا يف اإطار التنمية 

امل�شتدامة ، دون اإغفال جماالت اأخرى قد 
توفر البديل وحتمي اأمننا الطاقوي والغذائي 

، وبهذا ميكننا احلفاظ على رمزية وداللة 
الـ 24 فيفري كذكرى غالية على ال�شعب 

حينما كان هناك جتاوب بني القمة والقاعدة 
و تالحم بني ال�شعب  وقيادته وتفاعله مع 
كل خطوة نخطوها للحفاظ على �شيادتنا 

وا�شتقاللنا واخلروج من ذل الو�شايا والتبعية 
و�شيا�شة الريع واقت�شاد البازار.

االأكادميي نورالدين بكي�س

حتقيق اأهداف احلراك قد يتطلب جهد اأجيال كاملة
.     �شرورة البحث عن  م�شارات طبيعية بعيدا عن التطرف

االأنا�شول/بت�شرف

وهو  بكي�ض،  الدين  نور  يرى 
اأكادميي وباحث جزائري يف علم 
»احلراك  اأن  ال�شيا�شي،  الجتماع 
لوجود  بعد«،  معركته  يح�شم  مل 
به  قامت  مما  توج�ض  حالة 
تغيريات،  من  الآن  حتى  ال�شلطة 
رمبا  بالده  يف  التغيري  اأن  معتربا 
توزع  قد  طويلة  م�شافة  »يتطلب 

على اأجيال كاملة«.
وكالة  مع  مقابلة  يف  ذلك  جاء 
بكي�ض،  مع  الرتكية   الأنا�شول 
اأين  »من  كتابه  �شدور  مبنا�شبة 
يقدم  والذي  التغيري؟«،  نبداأ 
اآليات واإ�شكالية  عربه قراءة حول 
اأحداث  فر�شته  الذي  التغيري، 
الأخرية  ال�شنوات  يف  مت�شارعة 
احلراك  اأبرزها  باجلزائر، 

ال�شعبي.
وب�شاأن عنوان كتابه »من اأين نبداأ 
»لي�ض  اإّنه  بكي�ض  يقول  التغيري؟«، 
اإعالمي،  هو  ما  بقدر  اأكادمييا 
للنقا�ض احلا�شل  يجذب املتلقي 
يف اجلزائر حول اأدوات التغيري«.

وي�شيف اأن »الإ�شكالية املطروحة 
اإعادة  من  بد  ل  كان  اليوم،  بقوة 
مو�شوعي  ب�شكل  �شياغتها 
النقا�ض  لنقل  اأكادميي  ون�شبي 
والأحكام  امل�شبقة  الأفكار  من 

التاأ�شي�ض  حماولة  اإىل  القيمية 
عن  يُجيب  مو�شوعي  لنقا�ض 
رغبة  »لدينا  الإ�شكالية«ويتابع: 
ل�شنا  لكن  التغيري،  يف  جاحمة 
الطبيعية  امل�شارات  متاأكدين من 

واملنا�شبة للتغيري يف اجلزائر«.

احلراك  »�رشوط  وي�شتطرد: 
على  الر�شا  لعدم  متوفرة، 
القت�شادي  الت�شيري  خمرجات 
والتنظيم املجتمعي، التي تعقدت 
الختيارات  وبفعل  كورونا  بفعل 
املوؤ�ش�شة  قدرة  وعدم  اخلاطئة 
النتخابات  بعد  ملا  ال�شيا�شية، 
مما  جزء  حتقيق  على  الرئا�شية، 

يتوق اإليه اجلزائريون«.
يف  الرئا�شة  اإىل  تبون  وو�شل 
فوزه  عقب   ،2019 دي�شمرب   19
باإ�شالحات  وتعهد  بالنتخابات، 
تعديل  فيها  اعترب  جذرية 
الأ�شا�ض  حجر  مبثابة  الد�شتور 
الد�شتور،  تعديل  م�رشوع  وحاز 
الذي ُطرح لال�شتفتاء يف 1 نوفمرب 
من  باملائة   67 موافقة  املا�شي، 
عزوف  بن�شبة  لكن  امل�شوتني، 
امل�شاركة  بلغت  حيث  قيا�شية، 

نحو 24 باملئة.
املوؤ�ش�شة  اإن  بكي�ض،  ويقول 
توفري  ت�شتطع  مل  ال�شيا�شية 
»احلرية ال�شيا�شية وفتح امل�شاركة 

فقد  يحدث  مل  هذا  للجميع، 
النتقائية  من  نوعا  نعي�ض  بقينا 
العتماد  منح  ويف  الختيار  يف 
لالأحزاب ال�شيا�شية واجلمعيات.. 
اإلخ«ويعترب اأن »هناك حالة توج�ض 
وحتفظ كبري وترقب من ردة فعل 
وا�شع  اقتناع جزء  لعدم  املجتمع 
من اجلزائريني مبا حتقق اليوم«.

ويرى اأن »هذا طبيعي وكاأّن هناك 
ح�شمها  يتم  مل  للحراك  معركة 
اإىل الآن، ومل يتم اإجناز الأهداف 
تنتقل  مل  لأنها  الكايف،  بال�شكل 
معركة  اإىل  ال�شارع  معركة  من 
جزء  احلراك  املوؤ�ش�شات«و«اأنتج 
اإىل  العودة  ميكنه  ول  جمتمعيا، 
الوراء، لأنه جزء من جزائر ما بعد 
النتفا�شة، التي يبحث فيها جزء 
اأدوار  عن  با�شتماتة  ال�شعب  من 
جديدة، ولن يرتاجعوا عن ذلك«، 
بح�شب بكي�ض وي�شف هذا الأمر 
اأنتج  احلراك  لكون  بـ«ال�شحي، 
النخراط  فقط  عليها  بقي  فئة 
جتد  عندما  ال�شيا�شي  الفعل  يف 
وف�شاء  املوؤ�ش�شاتي  النفتاح 
النخب احلاكمة ل ت�شوبه �شائبة، 
مرحلة  اإىل  الدخول  وبالتايل 

التدافع من داخل الدولة«.
مرور  بعد  للحراك،  تقييمه  وعن 
يعترب  انطالقه،  على  عامني 
بكي�ض اأنه »قيمة م�شافة، ا�شتطاع 

تقدمي  من  اأكرث  الإ�شكالية  طرح 
الإجابة«.

تعي�ض  كانت  »اجلزائر  اأن  ويرى 
با�شتقالة  متيز  �شيا�شيا،  ركودا 
واملجتمعي  ال�شيا�شي  ال�شارع 
من ال�شيا�شة، وحجم الف�شاد كان 

متزايدا«.
اأجرب  »احلراك  اأن  ويتابع 
باأنه  العرتاف  على  النظام 
الع�شابة  مبنطق   يُ�شري  كان 
املال  و�رشقة  احلريات  وانتهاك 
�شعف  نقاط  العام«وبخ�شو�ض 
يف  بكي�ض  يح�رشها  احلراك، 
التي  ال�شيا�شية  التن�شئة  »ه�شا�شة 
وجود  وعدم  بالتغيري،  ت�شمح 
معاجلة  باإمكانه  كاٍف  ن�شج 
امل�شكل وتقدمي احللول« ويردف 
يف  يعي�ض  يكن  مل  »اجلزائري  اأن 
تكن  ومل  طبيعي،  �شيا�شي  ف�شاء 
�شيا�شية  لتن�شئة  ممار�شة  هناك 
�شادت  بل  وحقيقية،  منظمة 
الفو�شى يف كل القطاعات، ومنها 

الف�شاء ال�شيا�شي«.
اأ�شبح  »املجتمع  اأن  ويزيد 
وحتول  ال�شيا�شي،  الفعل  يُجرم 
�شبهة،  اإىل  ال�شيا�شي  العمل 
حماولة  م�شاألة  يف  اختُزل  لأنه 
لالنتفاع  ال�شلطة  من  القرتاب 
»�رشائح  ال�شخ�شي«وي�شتكمل: 
وا�شعة ترى اأن احلراك مل يحقق 

تاريخي  منظور  وهذا  �شيئا، 
ل  الذي  احلراك  لكن  طبيعي، 
ل  راديكايل  تغيري  نتائج  يحقق 
ي�شمى ثورة، واإمنا حماولة تغيري، 

ويُدرج �شمن الثورات الفا�شلة«.
ويف قراءته مل�شتقبل البالد، يقول 
بكي�ض اإن »الواقع اجلزائري دائما 
ال�شلطة  على  �رشاع  نتيجة  كان 
داخل  وامل�شالح  النفوذ  وتوزيع 
»اأي  اأن  املجالت«وي�شيف  كل 
الثورات  توزيع  اإعادة  يعني  تغيري 
مقاومة  يقت�شي  وهذا  والنفوذ، 
بحد اأدنى من الفئات امل�شتفيدة، 
ال�شلطة  هرم  باأعلى  كانت  �شواء 
امل�شتويات«ويتابع:  اأدين  يف  اأو 
طبيعية  مقاومة  هناك  تكون  »اأن 
عندما  املقاومة  وت�شتد  جدا، 
توزيع  لطريقة  خلخلة  حتدث 
»يكون  اأن  بكي�ض  ال�شلطة«ويتوقع 
اأجل  من  جمتمعي  تقدم  هناك 
التغيري، مع بقاء مقاومة، لدرجة 
احلراك  م�رشوع  اأن  ت�شعرك 
اأن  كلية«ويرى  انهارا  والتغيري 
عملية  لأن  ظريف،  �شعور  »هذا 
الذي  الواقع  من  جزء  التغيري 
وحتقيق  املجتمعات،  تعي�شه 
احلكم  بنف�ض  يتم  ل  الأهداف 
الأفراد،  يت�شوره  الذي  الزمني 
قد  طويلة  م�شافة  يتطلب  فقد 

توزع على اأجيال كاملة«.
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انتخب اأع�ضاء جمل�س الأمة اجلزائري 
الأربعاء،  املطلقة،اأم�س  بالأغلبية 
�ضالح قوجيل رئي�ضا للمجل�س، لي�ضبح 
ثاين اأهم �ضخ�ضية يف الدولة بعد رئي�س 
جل�ضة  خالل  ذلك  جاء  اجلمهورية 
 90( قوجيل  لتثبيت  خ�ض�ضت  عامة 
بالنيابة  املن�ضب  ي�ضغل  الذي  عاما( 
�ضلفه  تويل  تاريخ   ،2019 اأفريل  منذ 
الدولة  رئا�ضة  �ضالح  بن  القادر  عبد 
بوتفليقة  العزيز  لعبد  خلفا  موؤقتا، 
انتفا�ضة  �ضغط  حتت  ا�ضتقال  الذي 
ت�ضيطر  الذي  الأمة  وجمل�س  �ضعبية 
املعار�ضة،  غياب  يف  املوالة  عليه 
هو الغرفة الثانية للربملان اجلزائري، 

وي�ضم 144 ع�ضوا.
 96( املجل�س  اأع�ضاء  ثلثا  وينتخب 
غري  القرتاع  طريق  عن  ع�ضوا( 
كل  عن  مبقعدين  وال�رسي  املبا�رس 
اأع�ضاء  بني  من  ولية(   48( ولية 
املجال�س املحلية، فيما يعني الرئي�س 
وبح�ضب  ع�ضوا(   48( الآخر  الثلث 
مرا�ضل  تابعها  التي  اجلل�ضة  جمريات 
الأنا�ضول، ر�ضحت كتلة الثلث الرئا�ضي 
رئي�ضا  قوجيل  تثبيت  ع�ضوا(   48(
زكته  الذي  اخليار  وهو  للمجل�س، 

الوطني«  التحرير  »جبهة  حزب  كتلتا 
احلاكم يف عهد بوتفليقة )62 ع�ضوا(، 
 27( الدميقراطي«  الوطني  و«التجمع 

ع�ضوا/ من اأحزاب املوالة(.
لكن ع�ضوين من كتلة »جبهة التحرير 
قي�ضاري  حممود  هما  الوطني« 
تر�ضحهما  اأعلنا  م�ضطفى،  وجغدايل 
ال�ضباق  اأن ين�ضحبا من  للمن�ضب، قبل 
الن�ضحاب،  وبعد  قوجيل  دعم  ويعلنا 
قرر رئي�س اجلل�ضة باهي عبد احلميد 
تر�ضح  عر�س  �ضنا(،  الأع�ضاء  )اأكرب 
بدل  الأيدي  برفع  للت�ضويت  قوجيل 
ووفق  الأع�ضاء  قبل  من  النتخاب 
رئي�س اجلل�ضة، ح�رس عملية النتخاب 
توكيال،   12 جانب  اإىل  ع�ضوا   115
قوجيل،  ل�ضالح   126 منهم  �ضوت 
مقابل امتناع ع�ضو واحد )مل تك�ضف 
هويته( وتاأ�ض�س جمل�س الأمة، مبوجب 
اأن  كما   ،1996 عام  د�ضتوري  تعديل 
لكن  حمدودة،  الت�رسيعية  �ضالحياته 
الدولة،  يف  الثاين  الرجل  يعد  رئي�ضه 
اجلمهورية  رئي�س  يعو�س  من  وهو 
اأو  كال�ضتقالة  له  مانع  وقوع  حال  يف 

العجز اأو الوفاة وفق الد�ضتور.
وكان منتظرا اأن يعود بن �ضالح ملن�ضبه 

بعد ت�ضليم رئا�ضة الدولة لعبد املجيد 
دي�ضمرب   12 يف  انتخب  الذي  تبون، 
رغبته   2020 مطلع  اأعلن  لكنه   ،2019
ال�ضيا�ضية،  احلياة  من  الن�ضحاب  يف 
اجلمهورية  لرئا�ضة  وجهها  ر�ضالة  يف 
انتخابه:  بعد  كلمة  يف  قوجيل  وقال 
»كانت رغبتي اأن تكون هناك مناف�ضة 
اأن  الدميقراطية«واأو�ضح  لتكري�س 
يف  »هامة  م�ضتقبال  املجل�س  مهمة 
الذي  الإ�ضالحي  امل�ضار  مرافقة 
املولود  تبون«وقوجيل  الرئي�س  اأطلقه 
هو  )�رسق(،  باتنة  بولية   1931 عام 
الثورة  خالل  املحاربني  قدماء  اأحد 
التحريرية اجلزائرية )1954/ 1962(، 
التحرير  »جبهة  قيادي يف حزب  وهو 

الوطني«.
 1979 بني  النقل  وزير  من�ضب  و�ضغل 
يف  ع�ضوا   2013 عام  وعني  و1986، 
الرئي�س  كوتة  �ضمن  الأمة  جمل�س 
لولية من 6 �ضنوات، ثم مت جتديدها 
اأفريل  يف  ليتوىل   ،2019 جانفي  يف 
املجل�س  رئا�ضة  نف�ضها  ال�ضنة  من 

بالنيابة.
حل  تبون  اأعلن   ، فرباير   18 ويف 
)الغرفة  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س 

انتخابات  وتنظيم  للربملان(،  الأوىل 
يف  اأ�ضابيع  غ�ضون  يف  مبكرة  نيابية 
ال�ضارع  لتهدئة  قرارات  حزمة  اإطار 
التي  الأمة  جمل�س  القرار  ي�ضمل  ومل 
البالد  لتجنيب  حله،  الد�ضتور  مينع 
احلل  تزامن  حال  يف  د�ضتوريا  فراغا 
اجلمهورية،  رئي�س  من�ضب  �ضغور  مع 
الذي يخلفه رئي�س هذا املجل�س اآليا، 

وفق خرباء قانون.
الهدف  اإن  معار�ضة  اأو�ضاط  وتقول 
عام  الأمة  جمل�س  لإن�ضاء  الرئي�س 
يرف�ضه  قانون  اأي  تعطيل  هو   ،1996
النظام احلاكم ت�ضدره الغرفة النيابية 
الوطني(  ال�ضعبي  )املجل�س  الأوىل 
حال �ضيطرت عليها اأحزاب معار�ضة.

مرمي خمي�سة  

على  اإ�رسافه  خالل  جراد،  اأورد 
املحروقات  تاأميم  ذكرى  اإحياء 
العمال  احتاد  تاأ�ضي�س  وذكرى 
اأن  اإىل  الأغواط،  من  اجلزائريني 
العدالة �ضتوا�ضل متابعة امل�ضوؤولني 
و�رسب  الف�ضاد  يف  ت�ضببوا  الذين 

القت�ضاد الوطني اأينما وجدوا.
ح�ضب نف�س امل�ضدراأ�ضدر الق�ضاء 
اجلزائري اأمرا دوليا بالقب�س على 
النفط  ب�رسكة  �ضابق  م�ضوؤول 
على  »�ضوناطراك«،  احلكومية 
�رساء  يف  ف�ضاد  ب�ضبهات  عالقة 

م�ضفاة ب�ضقلية الإيطالية. 
لرئي�س  ت�رسيحات  وفق  ذلك  جاء 
خالل  جراد،  العزيز  عبد  الوزراء 
الرمل  حا�ضي  مبدينة  له  ن�ضاط 
بث  العا�ضمة،  جنوبي  الغازية 
عرب  الوزراء  رئا�ضة  �ضفحة  على 
اأن الق�ضاء  في�ضبوك واأو�ضح جراد 
دوليا  اأمرا  اأ�ضدر  البالد،  يف 
الرئي�س  املت�ضبب  على  بالقب�س 

اأوغو�ضتا  م�ضفاة  �رساء  ملف  يف 
حاليا  يقيم  اإذ  الإيطالية،  ب�ضقلية 

خارج اجلزائر.
اأعلنت   ،2018 دي�ضمرب  ويف 
على  ال�ضتحواذ  »�ضوناطراك« 
امل�ضفاة النفطية »اأوغو�ضتا«، التي 
لـ«اإك�ضون  حينه  يف  مملوكة  كانت 

 700 بكلفة  الأمريكية،  موبيل« 
اأي  جراد  ي�ضم  ومل  دولر  مليون 
م�ضوؤول، لكن ال�ضفقة جرى اإمتامها 
التنفيذي  الرئي�س  اإ�رساف  خالل 
ولد  املوؤمن  عبد  لـ«�ضوناطراك« 
قدور، على مقاليد ال�رسكة وغادر 
 ،2019 عام  اجلزائر  قدور  ولد 

عقب اإقالته من رئا�ضة ال�رسكة يف 
اأفريل  من العام ذاته وتبلغ الطاقة 
التكريرية مل�ضفاة »اأوغو�ضتا« 200 
األف برميل نفط يوميا )10 ماليني 
طن �ضنويا(، و�ضملت م�ضنع التكرير 
يف  الواقعة  النفطية(  )امل�ضفاة 
اأوغو�ضتا )�ضقلية(، وثالث نهائيات 
من  بكل  تقع  )م�ضتودعات(  نفطية 

بالريمو ونابويل واأوغو�ضتا.
فتحت   ،2020 جويلية  ومطلع 
حمكمة جزائرية حتقيقا يف �ضفقة 
ا�ضتحواذ �رسكة »�ضوناطراك« على 
�ضبهات  ب�ضبب  اأوغو�ضتا،  م�ضفاة 
الت�ضويق  مدير  �ضجن  ومت  ف�ضاد 
اأحمد  »�ضوناطراك«  يف  الأ�ضبق 
ذاته  التحقيق  ذمة  على  مازيغي، 
رئي�س  ك�ضف  اآخر،  �ضعيد  وعلى 
مل  بالده  اأن  اجلزائري  الوزراء 
ت�ضتورد »قطرة« وقود منذ جويلية 
احلكومية  »الإدارات   ..2020
لها  التابعة  املركبات  �ضتحول 
امل�ضال،  النفط  غاز  بوقود  لل�ضري 

وتوفري البنزين والديزل.

ك�سف الوزير االأول، عبد العزيز جراد، اأم�س، عن قيام القطب الق�سائي االقت�سادي 
واملايل، بفتح حتقيق يف ق�سية م�سفاة »اأوغ�ستا«، معلنا يف ذات ال�سياق، عن اإ�سدار قا�سي 

التحقيق اأمرا بالقب�س الدويل �سد املت�سبب الرئي�سي يف احلادثة.

ميثلون 17 والية مب�ساركة 35 منتجا حمليا

افتتاح ال�سالون الوطني
 للجنب التقليدي 

نقابة »االأ�سن�سيو«

 الرخ�سة اال�ستثنائية » مك�سب ملغم« 

و  للفالحة  الوطنية  الغرفة  نظمت 
اجلمعية الوطنية للمنتجات الأ�ضلية، 
الوطني  ال�ضالون  فعاليات  ام�س 
الثانية،  طبعته  يف  التقليدي  للجنب 
املقرر من24اإىل 27فرباير اجلاري، 
مبقر الغرفة الوطنية للفالحة بق�رس 

املعار�س.
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  ك�ضف 
للمنتوجات املحلية، �ضيد علي حللو، 
اأم�س، اأنه قد تقرر بعث جمموعة من 
الأجبان  ب�ضناعة  املهتمني  ال�ضباب 
للتكوين يف اخلارج، باعتبار اجلزائر 
لديها كل المكانيات من اأجل العمل 
و حتقيق الكتفاء الداخلي، يف اطار 
اأنه  بقوله  ال�ضترياد،  تقلي�س فاتورة 
الراهن  الوقت  يف  التوجه  ميكننا  ل 
يف  تطلعات  لدينا  ولكن  لت�ضدير، 
و  غني  بلد  اجلزائر  لن  امل�ضتقبل 
لديه كل المكانيات من اأجل حتقيق 
الكتفاء الوطني، ثم التوجه تدريجيا 
بالبلدان  بداية  الت�ضدير  عملية  اىل 
لدينا  لأنه  الفريقية،  و  املجاورة 

منتجات حملية بجودة عاملية.
جعفري  �ضمرية  الدكتورة   دعت  و 
امل�ضالح  مبديرية  بيطرية  الطبيبة 
الفالحية لولية تيبازة، ،  اإىل �رسورة 
تربية  تقنيات  وتطوير  ع�رسنة 
يف  املعز  تربية  لأن  واملعز،  الأبقار 
بالطريقة  متار�س  زالت  ل  اجلزائر 
يواكب  مل  حيث  الب�ضيطة  التقليدية 
املربون بعد الطرق احلديثة بطريقة 

احرتافية.

جعفري  �ضمرية  الدكتورة  واأفادت 
ل�ضالح  تكوينية  ور�ضة  خالل 
ال�ضالون  هام�س  على  املربيني، 
الوطني للجنب التقليدي الذي نظمته 
بالتعاون  للفالحة  الوطنية  الغرفة 
للمنتوجات  الوطنية  اجلمعية  مع 
لن  النظافة  اجلانب  على  الأ�ضيلة، 
املعز  ت�ضيب  التي  امللطية  احلمة 
وتنتقل لالإن�ضان بالطريقة املبا�رسة 
مع  مبا�رس  ات�ضال  يكون  عندما 
الطريقة  واأ  املري�ضة  حيوانات 
غري  حليب  ك�رسب  مبا�رسة  الغري 
الرئي�ضي  امل�ضبب  جعله  ما  مب�ضرت، 
يوؤثر  مما  املاعز،  عند  لالإجها�س 
بفعل  الوطني،  القت�ضاد  على 
فقدان هذه الرثوة احليوانية، مركزة 
املتوازنة  التغدية  على  باملنا�ضبة 
للحيوانات التي ت�ضاهم و ب�ضكل كبري 

على نوعية و جودة املنتوج.
التي  التظاهرة  هذه  ترمي  لالإ�ضارة، 
عرفت م�ضاركة 35 عار�س ميثلون 17 
ولية اىل تثمني و ت�ضجيع املنتوجات 
املحلية و تبادل املعارف و اخلربات 
التقليدية،  الجبان  انتاج  جمال  يف 
حللو   « ال�ضيد  ا�رساف  حتت  نظمت 
الوطنية  اجلمعية  رئي�س  علي«  �ضيد 
مع  بالتعاون  الأ�ضيلة  للمنتوجات 
اأجل  من  للفالحة،  الوطنية  الغرفة 
تنظيم كل ال�ضعب و مرافقة التكوين 

و التاأهيل و الرت�ضيم للفالحني.
كاميليا بن دري�ضي 

للم�رسفني  الوطنية  النقابة  ك�ضفت 
اأم�س،  الرتبويني،  وامل�ضاعدين 
بالوزارة،  لقائها  بعد  لها،  بيان  يف 
ال�ضتثنائية  الرخ�ضة  مك�ضب  اأن 
عقد  ي�ضتوجب  ملغم«،  »مك�ضب 
الوطني  للمجل�س  طارئة  جل�ضة 
موا�ضلة  قرار  يف  للبت  للنقابة، 
الحتجاجية  والوقفة  الإ�رساب 
بالروي�ضو  الرتبية  وزارة  مقر  اأمام 

اأو تعليقهما.
بيانها،  يف  »الأ�ضن�ضيو«  بيان  واأفاد 
قد  للنقابة  الوطني  املكتب  اأن 
املن�رسم،  الثالثاء  اجتماعا  عقد 
الوطنية  الرتبية  وزارة  ثلي  مممٌ مع 
للوزارة  العام  املفت�س  تراأّ�ضه 
ملديرية  العام  املدير  وبح�ضور 
حيث  الب�رسية،  املوارد  ت�ضيري 
�ضاعات،  الأربع  قرابة  اللقاء  دام 
مع  مطول  نقا�س  خاللها  مت 
يف  الواردة  مطالبها  حول  الوزارة 
ة  خا�ضّ بالإ�رساب،  الإ�ضعار  بيان 
الإ�ضرتاتيجية  بامللفات  تعلّق  ما 
للزوال  الآيلني  ملف  وهي  الأربعة 
مللفهم  النهائية  الت�ضوية  واإلزامية 
القاعدية  الّرتبة  من  بتمكينهم 
ا�ضت�ضدار  وملف  الرتبية،  م�رسف 
ل�ضالح �ضلكي  ال�ضتثنائية  الّرخ�س 
الرتبويني  وامل�رسفني  امل�ضاعدين 
مبا  الأعلى  الرتب  اإىل  للرتقية 
اإىل  الرتبية،  م�ضت�ضار  رتبة  فيها 
الرئا�ضي  املر�ضوم  جانب تطبيق 
باإ�ضدار  التعجيل  و   266-14
اخلا�س،  الأ�ضا�ضي  القانون 
بالإ�ضافة اإىل ملف املدجمني وفق 
اأحكام املر�ضوم التنفيذي 249-02 

يف الوليات ال�ّضّتة.
البيان  يف  النقابة  واأو�ضحت 
ذاته، اأنه بعد احلوار والنقا�س حول 
على  وقفت  املرفوعة،  املطالب 

حقيقة وجود رمٌخ�ضة ا�ضتثنائية من 
املديرية العامة للوظيفة العمومية 
ل�ضالح  الإداري،  والإ�ضالح 
للرتبية  الرئي�ضيني  امل�رسفني 
متّكن 1200 م�رسف رئي�ضي للرتبية 
م�ضابقة  يف  امل�ضاركة  اأحقية  من 
للرتبية،  م�ضت�ضار  رتبة  اإىل  الرتقية 
اأو  املهني  الإمتحان  طريق  عن 
التاأهيل،  قوائم  على  الت�ضجيل 
يف  الأقدمية  بني  باجلمع  وذلك 
رتبة م�رسف الرتبية والأقدمية يف 
اأما  للرتبية،  رئي�ضي  م�رسف  رتبة 
املهنية  املطروحة،  امللفات  بقية 
تتلق  مل  والجتماعية  التنظيمية  و 
ووا�ضحة  �رسيحة  اإجابات  النقابة 
اجّلدية  الوزارة  من  تلتم�س  ومل 
اأهّميتها،  على  معها  التعاطي  يف 
ترقى  كانت  الّردود  بع�س  اأّن  بل 
احلقوق  لبع�س  التّنكر  حّد  اإىل 
تكتنفه  كانت  الآخر،  والبع�س 
و  الت�ضويف  و�ضيا�ضية  ال�ضبابية 
بدواعي  ال�ضتجابة  يف  التماطل 
دقيقة  غري  اأّنها  موؤكدة  تنظيمية، 
مع  وتتناق�س  �ضحيحة  وغري 
الوعود املّقدمة يف لقاءات �ضابقة، 
بتعليق  طالبتها  الوزارة  اأن  لفتة 
مع  تزامن  واأّنه  خا�ضة  الإ�رساب، 
الأول  الف�ضل  اختبارات  انطالق 
من  وانطالقا  الدرا�ضي،  للمو�ضم 
وطبقا  للنقابة  الأ�ضا�ضي  القانون 

للوائح التنظيمية.
العام  الأمني  وبناء على هذا، وجه 
الوطني  للمجل�س  دعوة  الوطني 
مبدية  طارئة  جل�ضة  يف  لالنعقاد 
للبت  اخلمي�س  اليوم  �ضطيف، 
الأول  اليوم  مقاطعة  قرار  يف 
الختبارات  وموا�ضلة  من  والثاين 

الإ�رساب والوقفة اأو تعليقهـمـا.
مرمي خمي�سة

حممود قي�ساري وجغدايل م�سطفى، اأعلنا تر�سحهما 

انتخاب �سالح قوجيل رئي�سا ملجل�س االأمة 

فتح حتقيق يف ق�سية م�سفاة »اأوغ�ستا«

اأمر دويل بالقب�س على م�سوؤول �سابق يف »�سوناطراك«

اأجرتها  التي  الختبارات  �ضمحت 
اليام  يف  اجلزائر  ات�ضالت 
�رسعة  م�ضاعفة  من  املا�ضية 
ميغابايت   4 اىل  النرتنت  تدفق 
م�ضرتك،  2مليون  يقارب  ما  لدى 
الربعاء  اأم�س  اأكدته  ما  ح�ضب 

ال�رسكة يف بيان لها.
وجاء يف البيان اأن �رسكة ات�ضالت 
اجلزائر« �رسعت يف عملية حتويل 
م�ضتمرة،  تزال  ل  والتي  اختبارية 
مليون   2 من  يقرب  ملا  �ضت�ضمح 

ميغابايت   2 بعر�س  م�ضرتك 
�رسعة  مب�ضاعفة   )Mbps(
 »)Mbps( التدفق اإىل 4 ميغابايت

واأن الختبارات التي اأجريت يف
الأيام القليلة املا�ضية، على كامل 
الرتاب الوطني، �ضمحت لت�ضالت 
معترب  حت�ضن  بت�ضجيل  اجلزائر 
عند معظم امل�ضرتكني املعنيني«.

امل�ضدر  ي�ضيف  التح�ضن،  هذا 
التي  امل�ضاريع  »ثمرة  هو  ذاته، 
متت مبا�رستها يف جمال ع�رسنة 

طبقات �ضبكة الت�ضالت الوطنية، 
من امل�ضدر اإىل امل�ضرتك، ل�ضيما 
من خالل اإجناز املوؤ�ض�ضة ملنافذ 
الألياف  على  تعتمد  جديدة 
و  ترقية  مع  باملوازاة   ، الب�رسية 
ع�رسنه ال�ضبكة النحا�ضية القائمة، 
اأعلى«،  تدفق  �رسعات  ل�ضمان 
القدرات  ا�ضتغالل  اإىل  اإ�ضافة 
الربط  نظام  بها  ي�ضمح  التي 
 ORVAL / البحرية  بالكابالت 
من  اأي�ضا  مكن  الذي   ،ALVAL

الإنرتنت  خدمة  ا�ضتقرار  �ضمان 
البحري  الكابل  �ضيانة  اأثناء 
SeaMeWe4خالل �ضهر جانفي 

املا�ضي.
اجلزائر  ات�ضالت  �رسكة  وجددت 
موا�ضلة  على  باملنا�ضبة  تاأكيدها 
لإعادة  وا�ضتثماراتها  جهودها 
تاأهيل ال�ضبكة وحتديثها وتطويرها، 
من اأجل �ضمان ا�ضتمرارية و جودة 
زبائنها،  جلميع  املقدمة  اخلدمة 

ي�ضيف البيان.

ات�ساالت اجلزائر

م�ساعفة تدفق االنرتنت ملا يقارب مليوين م�سرتك



اخلمي�س 25  فيفري 2021  املوافـق  ل13 رجب 1442 ه 5

اثنان  عليه  يختلف  ال  مما 
خلدمات  الوطنية  باملوؤ�س�سة 
اأن جتديد   ، االآباربحا�سي م�سعود 
الثقة يف م�سعود حماين كاأمني عام 
لنقابة املوؤ�س�سة يعترب ا�سافة قيمة 

للعمال ولواقع واآفاق املوؤ�س�سة .
لقي قرار جتديد الثقة يف �سخ�ص 
م�سعود حماين كاأمني عام ملوؤ�س�سة 
م�سعود  بحا�سي  االآبار  خدمات 
املجمع  و�ساية  حتت  النا�سطة 
�سوناطراك  العمالق  النفطي 

عمال  طرف  من  كبري  ترحيب 
ي�سفونه  الذين  الور�سات  خمتلف 
جنح  الذي  املثايل  بالرجل 
و�سبط  الرتاكمات  معاجلة  يف 
االختالالت، كما اأعلنت التن�سيقية 
اجلهوية لفعاليات املجتمع املدين 
والالم�رشوط  املطلق  دعمها  عن 
بحمايته  مطالبة  م�سعود  حلماين 
ي�سعون  الذين  امل�سو�سني  من 
املوؤ�س�سة   لتحويل  عبثا  جاهدين 
والنقابة �ساحة لت�سفية احل�سابات 

اليائ�سة  املحاوالت  خالل  من 
املقعد  من  االحداث  لركب 

اخللفي  .
املن�سق  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلهوي للمجتمع املدين باجلنوب 
�سحفي  ت�رشيح  يف  ال�رشقي   
يف  الثقة  جتديد   ، به  خ�سنا 
اأحد  يعترب  الذي  حماين  م�سعود 
القادرةعلى  املحلية  االطارات 
املدى  على  اال�سافة  تقدمي 
املوؤ�س�سات  لواقع  املتو�سط 

يقول  ال  كيف  باجلزائر  النفطية 
واأن جتديد الثقة يف حماين يعترب 
مل�سامني  فعلي  جت�سيد  مبثابة 

د�ستور اجلمهورية اجلديدة .
ومعلوم اأن تزكية االأمني وباالإجماع 
كانت بح�سور كل الهيئات العمودية 
تامة  �سفافية  يف  ومتت  واالأفقية 
االأمني  به  ي�رشح  كان  ما  وهذا 
للعمال  العام  لالحتاد  العام 

اجلزائريني .
جناة،ح

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
فرقة  متكنت  اأنواعها،  ب�ستى 
بامل�سلحة  املخدرات  مكافحة 
باأمن  الق�سائية  لل�رشطة  الوالئية 
توقيف  من  مترنا�ست  والية 
يف  لتورطهم  ثالثة  اأ�سخا�ص 
بطريقة  املخدرات  حيازة  ق�سية 
غري م�رشوعة لغر�ص البيع، وحجز 
كمية من املخدرات من نوع بانغو 

قدر وزنها بـ 382 غ.
اأفاد بيان خللية االعالم واالت�سال 
والية  اأمن  مبديرية  والعالقات 
مترنا�ست كانت قد حت�سلت يومية 
ن�سخة  حيثيات  »الو�سط«على 
معلومات  اىل  تعود  الق�سية 
على  يحوز  �سخ�ص  مفادها وجود 
كمية من املخدرات على م�ستوى 
وبالتن�سيق  البيع،  م�سكنه لغر�ص 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  مع 
ا�ست�سدار  مت  مترنا�ست  حمكمة 
ال�سالف  للم�سكن  بالتفتي�ص  اذن 

ايجابية،  نتائجه  كانت  اأين  الذكر 
�سبط  عن  العملية  اأ�سفرت  حيث 
كمية من املخدرات من نوع بانغو 
قدر وزنها بـ 382 غرام خمباأة داخل 
امل�سكن، ليتم توقيف امل�ستبه فيه 
اىل  املحجوزات  رفقة  وحتويله 
الق�سية،  يف  حتقيق  وفتح  املقر 
من  املفتوح  للتحقيق  موا�سلة 
طرف عنا�رش ال�رشطة وبالتن�سيق 
الدائم مع ال�سيد وكيل اجلمهورية 
لدى حمكمة مترنا�ست مت توقيف 
�سخ�سني اآخرين م�ستبه فيهما مع 
ي�ستعملها  كان  نارية  دراجة  حجز 
وبيع  لنقل  كو�سيلة  فيهم  امل�ستبه 

هذه ال�سموم. 
بعد اإ�ستكمال االإجراءات القانونية 
يف الق�سية مت تقدمي امل�ستبه فيهم 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 

التي اأ�سدر يف حقهم اأمر اإيداع.
�أحمد باحلاج 

املدين  املجتمع  ممثل  فتح 
عيوة  بن  علي  ال�رشقي  باجلنوب 
يف  االأ�سغال  �رشكة  على  ،النار 
تبعات  م�سوؤولية  وحملها  االآبار 
تنجر  قد  التي  الوخيمة  العواقب 
على التفاف ال�رشكة على مطالب 

املرتب�سني .
املدين  املجتمع  ممثل  قال 
عيوة  بن  علي  ال�رشقي  باجلنوب 
يحمل  ،اأنه  به  خ�سنا  ت�رشيح  يف 
امل�سوؤولية الكاملة لرئي�ص املدير 
الب�رشية  املوارد  ومدير  العام 
يف  لالأ�سغال  الوطنية  للموؤ�س�سة 
م�سعود  االآبارentp  حا�سي 
املحتجني  املرتب�سني  ق�سية 
اأربعة  من  الكرث  املوؤ�س�سة  اأمام 
ا�سهر كما ندد بالتوظيف املبا�رش 
وهو  والنفوذ  املعارف  الأ�سحاب 
ما يعترب خرق لقوانني اجلمهورية 
ملنح  الرامية  احلكومة  تعليمة  و 
ابناء  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
مبداأ  تطبيق  �رشط  املنطقة 

واالإمكانات  االولويات  ح�سب 
املتاحة .

اجلريدة  اأن  بالذكر  جدير 
يف  املوؤرخ   15 العدد  الر�سمية 
و   66 املادتني   2018 جانفي   13
توفري  يلزم  امل�ستخدم  بان   67
بعد  مرتب�ص  لكل  عمل  منا�سب 
امل�سبق  اللجوء  دون  املدة  نهاية 
تقوم  وبعدها  الت�سغيل  الأجهزة 
بالتبليغ  بذلك  املعنية  املوؤ�س�سة 
عن  الت�سغيل  اأجهزة  بالتوظيف 

طريق املرا�سالت الر�سمية.
ومعلوم اأن عديد املهتمني ب�سوق 
ال�سغل بوالية ورقلة قد اأعلنوا عن 
والالم�رشوط  املطلق   دعمهم 
مطالبني  املرتب�سني  لهوؤالء 
العليا  ال�سلطات  من  جاد  بتدخل 
القائم  بامل�سكل  للتكفل  بالبالد 
اجلبهة  احتقان  احتواء  بهدف 

االجتماعية املحلية .
جناة ، ح و�شط مطالب بحمايته من �مل�شو�شني و�إنقاذ �لنقابة 

�شرطة مترن��شت 

�شرطة مترن��شت

ممثل �ملجتمع �ملدين باجلنوب �ل�شرقي علي بن عيوة :

نقابة خدمات الآبار بحا�سي م�سعود 
.     تعلق �أماال كبرية على م�شعود حماين

الإطاحة  بخم�سة اأ�سخا�س حمل اأبحاث من اجلهات الق�سائية   

توقف ثالثة اأ�سخا�س عن 
ق�سية حيازة املخدرات 

عواقب املرتب�سني املحتجني 
تتحملها �سركة اأوناتيبي 

ب�شبب �لتجاوز�ت و�خلروقات �مل�شكوت عنها

 حتقيقات اأمنية حول العقار الفالحي  يف 10 بلديات جنوبية
فتحت م�شالح �الأمن ح�شب م�شدرعليم حتقيقات يف ملف تزوير عقود ملكية فالحية يف �أكرث 

من 10 بلديات بواليتني باجلنوب ، و�أ�شار م�شدرنا �إىل �أن �لرئا�شة و�لوز�رة �الأوىل طلبتا  
تقارير حول تالعب مبقرر�ت  فالحية يف  10  بلديات  باجلنوب ،بناء على تقرير لطالبي 

�ال�شتثمار �لفالحي وجه �إىل �لرئي�س تبون  .

�أحمد باحلاج
 

الوزير االأول ح�سب  طلب   وقد 
م�سالح  من  تقارير  م�سدرعليم  
بقرارات  حول التالعب  االأمن  
فالحية  اأرا�سي  ا�ستفادة من 
جهة  اإىل  التقارير  ،وقد حولت 
حول  التحري  اأجل  اأمنية من 
للقانون  قرارات ا�ستفادة خمالفة  
االأمن  م�سالح  فتحت  وقد   ،
مقررات  يف  تالعب  حول  حتقيق 
عقود اأرا�سي فالحية بـ بلديات يف 
وك�سف   ، ورقلة  و  واليتي  غرداية 
باأن  بالتحقيق  �سلة  م�سدر على 
م�سالح االأمن حتقق يف اال�ستيالء 
للدولة   مملوكة  اأرا�سي  على 
 100 الـ  تتعدى  اإجمالية  مب�ساحة 

األف هكتار يف بلدية زلفانة.
و ك�سف م�سدر اأمني باأن حمققني 
جمع  يف  �رشعوا  خمت�سني 
قرارات غري  تخ�ص   وثائق 
اأر�سي  لعقود  و  تزوير  قانونية  
وا�ستغالل اإمكانات الدولة لت�سييج 
خوا�ص  قبل  من  منهوبة  اأرا�سي 
بالواليتني،  عدة  بلديات  يف 

االآجال  خارج  متت  وقرارات 
القانون  تطبيق  القانونية،وعدم 
امللكية  على  باحليازة  اخلا�ص 
طرف  العقارية الفالحية من 
ال�سلطات املحلية يف عدة حاالت 
اال�ستيالء على م�ساحات  فيها  مت 
العمومية   االأرا�سي  من  �سا�سعة  
حممية  مناطق  �سمن  بع�سها 
املعلومات  ،وت�سري  قانونا 

يف  ا�ستباه  وجود  اإىل  املتاحة 
على  للح�سول  تزوير   حالتي 
م�سعود   حا�سي  بلدية  اأرا�سي يف 
م�سالح  حتقق  متليلي  ويف   ،
و  توثيقية  اإ�سدار عقود  يف  االأمن 
نزاع  الأرا�سي حمل  دفاترعقارية 
بلدية  ،التزوير يف عقود �سهرة يف 
حا�سي الفحل  بوالية غرداية .              
التحقيق  التحقيقات   وت�سمل 

ملكية  تزويرعقود  ق�سية  يف  
بلدية   اأرا�سي  فالحية  يف 
حا�سي القارة ،و قال م�سدر عليم  
اال�ستماع  �ست�سمل  اإن التحقيقات 
االأجهزة  االأطراف،وفتحت  كل 
غري  قرارات  يف  االأمنية  حتقيقا 
جلان  مل  وحما�رش  قانونية  
جتتمع  اأبدا تتعلق  باملوافقة على 
وثائق تخ�ص  طلبات   واختفاء 
ق�سايا  تالعب بالعقار الفالحي من 
وك�سف  الر�سمية،  االإدارات  اإحدى 
جاء  التحقيق  م�سدر  اأمني   باأن 
بناء على �سكوى تقدم  بها مواطن  
وتالف  ملفات  تزوير  اإىل  اأ�سارت 
التحقيق  اأثناء  وتالعب  �سجالت 
التحقيق  وي�سمل     ، الق�سية  يف 
احلايل اال�ستماع ملنتخبني حاليني 
البلدية،  يف  وموظفني  و�سابقني 
بتغيري  االإدعاء  �سحة  من  والتاأكد 
تزوير  ق�سية  يف  التحقيق  م�سار 
الدرك  م�سالح  وكانت  �سابقة،  
الوطني قد حققت قبل �سنوات يف 
ملفات تزوير عقود  وتابع  بالعقار 

الفالحي  ومنح اأرا�سي.
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اأخبار اجلنوب

على  اجلرائم  حماربة  اإطار  يف 
م�ستوى االقليم احل�رشي، متكنت 
من  بتمرنا�ست  ال�رشطة   قوات 
ترتاوح  اأ�سخا�ص  خم�سة  توقيف 
اأعمارهم بني )21 و49 �سنة ( حمل  
�سادرة  خمتلفة  ق�سائية  اأبحاث  

عن اجلهات الق�سائية املخت�سة.
الدوريات  اإىل  تعود  الوقائع 
على  ال�رشطة  لعنا�رش  املكثفة 

االأماكن  من  العديد  م�ستوى 
مترنا�ست،  مبدينة  امل�سبوهة 
من  العديد  اإخ�ساع  وعند 
للمراقبة  امل�سبوهني  اال�سخا�ص 
االدارية واالمنية مت �سبط خم�سة 
اأ�سخا�ص م�ستبه فيهم كانوا حمل 
اأبحاث واأوامر ق�سائية عن جرائم 
وق�سايا تراوحت ما بني املتاجرة 
باال�سافة  وال�رشقة،  باملخدرات 

وكذا   ا�رشار  جمعية  تكوين  اىل 
ال�رشب واجلرح العمدي باالأ�سلحة 
والن�سب... التهريب  البي�ساء، 
فيهم  امل�ستبه  حتويل  الخ، ليتم 
االجراءات  وا�ستكمال  املقر  اىل 

القانونية واالدارية �سدهم.
بعد ا�ستكمال االإجراءات الق�سائية 
امل�ستبه  تقدمي  مت  واالإدارية 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  فيهم 

املخت�سة.
ومعلوم اأن العملية االأمنية النوعية 
ال�سارم  التطبيق  اطار  يف  تندرج 
لالأمن  العامة  املديرية  ملخطط 
الوطني الهادف لتج�سيد خمطط 
بوؤر  لتطويق  امليدان  احتالل 
االجرام ب�ستى اأنواعها و اأ�سكالها 

.
�أحمد باحلاج 
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تقع على الأحزاب يف هذه املرحلة 
اإيجاد  وهي  ج�سيمة  م�س�ؤولية  اإذن 
قن�ات ات�سال بني �سارع يف انتفا�سة 
مطلبية جاحمة متثل ف�سيف�ساء من 
تلقائي  بع�سها  و�سعارات  مطالب 
والبع�ض الآخر امتداد لتاأثريات من 
وبني  وداخليا  خارجيا  الراأي  رواد 
�سيا�سية عر�ستها  اأجندة  مقت�سيات 
النتخابات  متثل  عليها  ال�سلطة 
فيها  ما  اأهم  املقبلة  الت�رشيعية 
الكثري  يعتربه  انتخابي  ا�ستحقاق 
اأن  منطلق  من  هاما  الأحزاب  من 
اخلارطة  معامل  يحدد  اأن  �ساأنه  من 
بني  من  وتك�ن  املقبلة  ال�سيا�سية 
تك�ن  جديدة  حك�مة  خمرجاته 
ال�سعبي  املجل�ض  لرتكيبة  متثيلية 
اأكرث  بعد  مرة  لأول  املقبل  ال�طني 
احلك�مات  كانت  �سنة  ع�رشين  من 
الرئي�ض  وه�ى  روؤية  ت�ساير  طيلتها 

ب�تفليقة.
اأن  ال�سيا�سية  الأحزاب  وتطمح 
تك�ن النتخابات الت�رشيعية املقبلة 
فر�سة لرد العتبار للعمل ال�سيا�سي 
التي  ال�سيا�سية  وللنقا�سات  التعددي 
القرن  من  الت�سعينيات  فرتة  ميزت 
يحل  اأن  �ساأنه  من  نقا�ض  املا�سي. 

هيمنة  فر�ستها  التي  الرتابة  حمل 
حزب جبهة التحرير ال�طني والتجمع 
ال�طني الدميقراطي على امل�ؤ�س�سة 
الت�رشيعية و�سيطرة امل�الة العمياء 
ما  �سمن  الدولة  رئي�ض  لت�جهات 

ي�سمى بالتحالف الرئا�سي.
النتخابي  ال�سباق  اإطالق  ويعترب 
الربملاين فر�سة للكثري من الت�سكيالت 
ال�سيا�سية ذات املرجعية الإ�سالمية 
ال�سلطة  حزبي  خارج  وال�طنية 
لها  للطم�ح لأخذ مكانة  التقليديني 
هذا  اجلديد  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف 
تتعاطى  جعلها  الذي  ه�  الطم�ح 
بكثري من ال�سال�سة مع دع�ة الرئي�ض 
املرحلة  ح�ل  الت�ساور  اإىل  تب�ن 
التياران  هذان  ويطمح  املقبلة. 
ائتالف  ت�سكيل  اإىل  اآخر  جانب  من 
حك�مي جديد يك�ن انعكا�سا لنتائج 
انتظار  يف  الت�رشيعية  النتخابات 
نهاية  قبل  حملية  انتخابات  اإجراء 
حتدث  اأن  �ساأنها  من   2021 �سنة 
ث�رة عارمة يف تركيبة جمل�ض الأمة 
الن�سفي  التجديد  �سمن  احلالية 
يف  م�عده  �سيك�ن  الذي  للمجل�ض 

دي�سمرب.
يف  الطم�حة  الأحزاب  اأن  غري 

النتخابي  امل�عد  يف  امل�ساركة 
جتد نف�سها يف و�سع ي�سطرها لت�سع 
واآخر يف  ال�سعبي  رجال يف احلراك 
امل�ؤ�س�سات املرتقبة وبع�سها الآخر 
ي�سعى لأن ي�سكل ج�رشا بني احلراك 
اجلديدة  ال�سيا�سية  وامل�ؤ�س�سات 
اإىل  احلراك  حت�يل  اإىل  دعت  وقد 
امل�ؤ�س�سات وحثت نا�سطني وفاعلني 
يف امليدان على النخراط ال�ا�سع يف 
النتخابات الت�رشيعية ل�سمان تاأثري 

احلراك على القرار ال�سيا�سي.

تبني  اإىل  الت�جه  هذا  ومبقابل 
بع�ض  ت�ستثمر  الثالث  الطريق 
الأحزاب ال�سيا�سية يف ال�سارع ب�سكل 
ي�حي باأنها ت�سعى لي�ض للتاأثري عليه 
يف  عليه  لال�ستح�اذ  بل  فح�سب 
القادم  لال�ستحقاق  مقاطعة  حركية 
حدثت  التي  املقاطعة  �ساكلة  على 
اأدى  الذي  الد�ست�ري  ال�ستفتاء  مع 
تتعد  مل  �سعيفة  م�ساركة  ن�سبة  اإىل 

23 باملائة.
ولعل من نافلة الق�ل اأن نت�ساءل عن 
مدى التاأثري الذي ميكن اأن متار�سه 
�سعارات احلراك ال�سعبي على �سري 
العملية النتخابية وهل �سي�ؤثر على 

غري  اأو  مبا�رش  ب�سكل  ال�ستحقاق 
مرتبطا  ذلك  يك�ن  قد  مبا�رش. 
ال�سعبي  احلراك  م�سريات  بتط�ر 
العري�سة  الفئات  م�ساركة  وت��سع 
اأن الأحزاب  من ال�سعب فيه. ويبدو 
يف  للم�ساركة  املدع�ة  ال�سيا�سية 
النتخابات الت�رشيعية ل تزال بعيدا 
يعل� على  بل�رة خطاب و�س�ت  عن 
التي  وال�سعارات  الأهازيج  �س�ت 
بداأ يفر�سها ال�سارع يف جمتمع ظل 
م�سار  يف  �سعيفا  النخب  تاأثري  فيه 
العام  الراأي  واأن  ل�سيما  الأحداث 
وبني  بينها  ج�هرية  فروقا  يرى  ل 
على  قدرتها  يف  ال�سلطة  اأحزاب 
ومدى  ال�سعبية  املطالب  ا�ستيعاب 

ح�سانتها من املال الفا�سد.
وتبقى ال�ساحة ال�سيا�سية مر�سحة يف 
الأ�سابيع املقبلة ملزيد من التجاذب 
بني اخلطاب الذي ينتجه ال�سارع عرب 
وذلك  الجتماعي  الت�ا�سل  م�اقع 
يف  والأحزاب  ال�سلطة  تنتجه  الذي 
من  باإمكانه  اأحد  ل  م�اقع  حرب 

املنت�رش وفيها ومن املنهزم.

اخلطاب بني ال�شلطة وال�شارع والأحزاب

ما من �شك يف اأن املتابع 
اليوم للم�شار الذي اأخذته 

الأحداث منذ البوادر الأوىل 
لعودة امل�شريات ال�شعبية اإىل 
ال�شوارع اجلزائرية يالحظ 

اأن ما توفر من معطيات 
يوحي اأن اجلزائريني قد 

ي�شطرون يف الأ�شابيع املقبلة 
لالختيار بني ت�شعيد العمل 

الحتجاجي وتطوره نحو 
تعابري جديدة غري ماألوفة 

من قبل ب�شبب تطورها 
مل�شايرة مقت�شيات املرحلة 

وبني جناح النخب ال�شيا�شية 
التقليدية يف فر�ض الطريق 

الثالثة بني حدية ال�شارع 
وحدية ال�شلطة.

بقلم اح�شن خال�ض

الت�قعات  كل  تخطى  الإمارات  ففعل 
مع  للتقارب  حكامها  ا�ستعداد  ظل  يف 
فلم  ال��سائل،  بكل  ال�سهي�ين  الحتالل 
يف  عقبات  اأي  »اإ�رشائيل«  اأمام  يعد 
اأب�ظبي، فاخلط�ط اجل�ية  العالقة مع 
الإمارات  ومطارات  متاحة،  اأ�سبحت 
غريت الل�حات لتعتمد ل�حات التعريف 
العربية،  للغة  م�ست�سيفة  والرتحيب 
يف  ظاهرة  بدت  »ا�رشائيل«  واأعالم 
ر�سمية  وفعاليات  ومقرات  مراكز  عدة 
وغريها اإىل جانب علم الإمارات، وكان 
وفد  م�ساركة  مبنا�سبة   2019 عام  منها 
اخلا�ض  الأوملبياد  يف  �سهي�ين  ريا�سي 
وقد  اأخرى،  ومنا�سبات  العاقة،  بذوي 
العدو بنيامني نتنياه�  عد رئي�ض وزراء 
العلم  برفع  م�سيدا  للفخر  مبعثا  ذلك 
وعزف الن�سيد ال�طني الإ�رشائيلي على 

اأر�ض الإمارات.
بدوؤوا  والعالم  الفن  اأ�سحاب  اأن  كما 
وتبادل  التعارف  مغامرات  خ��ض  يف 
الثقافات وال�ست�سافات املتبادلة، وبثت 
العربية،  لل�سا�سات  عالنية  احلفالت 
اعتيادي،  اأمر  ه�  يحدث  ما  وكاأن 
الإماراتي  يحت�سن  فالإ�رشائيلي 
على  الكح�لية  امل�رشوبات  ويحت�سي 
نخب الن�رش الإماراتي العتيد يف معركة 
ال�سعبني،  اآمال  حققت  التي  التطبيع 
حيث جتاوزت اأغنية »اأهال بيك«، حاجز 
منذ  »ي�تي�ب«  على  م�ساهدة  امللي�ن 
نفذت  والتي  �سبتمرب  �سهر  يف  طرحها 
اجلا�سم،  وليد  الإماراتي  املطرب  بني 

واملطرب الإ�رشائيلي اإلكان� مارتزيان�، 
يتبادلن  وهما  الثنان  فيها  ويظهر 
العربية  باللغات  الغنائية  املقاطع  اأداء 

والعربية والجنليزية.
الإ�رشائيلية  واملراق�ض  البارات  ويف 
العربية  »العقالت«  اأ�سحاب  يت�سلل  بداأ 
الإمارات  رجالت  من  املحرومة، 
وخ�س��سا الأثرياء واأ�سحاب ال�سخ�سيات 
الرفيعة لال�ستجمام والهروب من �سغ�ط 
العمل، بعيدا عن هم ال�سيا�سة و�س��ساء 
الماكن  هذه  اأ�سبحت  حتى  العالم، 
لق�ساء  ه�ؤلء  اإليه  يهرب  الذي  ال�حل 
الق�سايا  بيع  مقابل  الرخي�سة  نزواتهم 
ال�طنية، وتعترب )جتارة اله�ى( م�سدرا 
»اإ�رشائيل«،  يف  الق�مي  للدخل  مهما 
فهي وبح�سب خمت�سني تدر 3 مليارات 
دولر على خزينة البنك املركزي لدولة 
الحتالل، فهنيئا لهم بال�افدين اجلدد.

الإماراتي�ن  التجار  بع�ض  طار  حني  يف 
ال�رشاكة  عن  باحثني  ابيب  تل  اإىل 
وجدوا  وقد  نظرائهم،  مع  وال�ستثمار 
ميدانا جديدا للعمل، واأ�س�اقا متعط�سة 
وتاأمل�ا  للنجاح،  افاقا  للتجارة، ومل�س�ا 
يف ح�سد الربح ال�فري يف �ساحة جديدة 
ال�رشائيليني،  التجار  كبار  جانب  اإىل 
دولة  املنافذ اجلمركية يف  بداأت  حيث 
املنتجات  بدخ�ل  ال�سماح  المارات 
الإ�رشائيلية اأو اأي ب�سائع واردة من دولة 
املنتجات  ت�سدير  وكذلك  الحتالل، 
ال�طنية الإماراتية اأو اأي ب�سائع م�سدرة 

من الإمارات اإىل املنافذ الإ�رشائيلية.

بل  التعاون  واأوجه  متعددة  فاملجالت 
ظبي  اأب�  بني  ومتتد  تتعاظم  التحالف 
التعاون  واأخطرها  ال�سهي�ين،  والكيان 
الأمني والذي يجري بعيدا عن �س��ساء 
الإعالم فـ«اإ�رشائيل« تعتزم بناء )قاعدة 
الإمارات  يف  متقدمة  ا�رشائيلية( 
ت�ستهدف  وا�ستخبارية،  اأمنية  لأغرا�ض 
املقاومة  ن�ساط  تعقب  رئي�سة  بدرجة 
الن�سطة  ومراقبة  الفل�سطينية، 
اهلل، وغريه من  وكذلك حزب  اليرانية، 

احلركات املقاومة يف املنطقة.
مرتعا  ال�ساحة  هذه  �ست�سبح  فقريبا 
لالنطالق نح� هجمات ينفذها امل��ساد 
لت�سفية ن�سطاء ومطل�بني ب�سكل �سامت 
من خلف ظه�ر الإماراتي�ن، فعلى الرغم 
من حجم التعاون الإماراتي الإ�رشائيلي 
العرب  يف  تثق  ل  »اإ�رشائيل«  اأن  اإل 
م�ست�ى  يف  ليبق�ا  بدونية  وتعاملهم 
الإماراتيني  لل�سباط  فيمكن  اخلدم، 
وتقدمي  املراقبة  يف  ي�ساهم�ا  اأن 
امل��س�عات  خمتلف  يف  املعل�مات 
حرا�سة  ككالب  يبق�ا  اأن  على  الأمنية، 

مل�ساريع ال�سهاينة.
امل�قف  �سيدة  هي  »اإ�رشائيل«  لكن 
دون  وينفذ  بل  القرارات  يتخذ  ومن 
يعلم،  من  اخر  فهم  الماراتيني  علم 
خالل  من  يجري  ما  فهم  وميكنهم 
فقد  اخلدم  له�ؤلء  فهنيئا  العالم 
وان�سلخ�ا عن عروبتهم،  وطنهم،  باع�ا 
�سكة  يف  اجلدد(  )العبيد  لي�سبح�ا 
وحتى  املتعاظم،  ال�سهي�ين  امل�رشوع 

يف اأح�سن الأح�ال قد تبلغ الإمارات باأن 
املهمة متت بالتزامن مع ظه�ر ذلك يف 
وتعتز  التعاون  بن�س�ة  لت�سعر  العالم، 
جنح  فقد  املزيف،  القليمي  بدورها 
ال�سهاينة يف )ال�سحك على ذق�نها( كما 
اأو  م�ستعملة  كاأداة  قدميا،  العرب  قالت 
م�ستغفلة يف املنطقة. وم�ساألة التحالف 
لل�سخرية  مدعاة  الإماراتي  الإ�رشائيلي 
الذين  اأنف�سهم،  ال�رشائيليني  من 
بالأ�سا�ض  العرب  مع  بف�قية  يتعامل�ن 
وميكن  معهم،  التحالف  يت�س�رون  ول 
العربي«  »العبط  �سياق  يف  ذلك  اعتبار 
م�ست�ساريهم  ودرو�سة  احلكام  و�سفه 
يت�قع  فهل  والع�سكريني،  ال�سيا�سيني 
اأن  ميكن  )اإ�رشائيل(  اأن  البلهاء  ه�ؤلء 
حربا  تدخل  اأن  اأو  اأجلهم  من  تقاتل 

بالإنابة لتثبيت اأركانهم؟!
للحظة يف  تغامر  لن  فهي  ذلك  اأظن  ل 
نظام  اأي  عن  دفاعا  م�اجهة  اأي  فتح 
ل�  وحتى  و�سق�طه،  بلغ  مهما  عربي 
�ستمانع  فاإنها  لذروته  التطبيع  و�سل 
اأي �سفقة �سالح ميكن اأن ترفع قدرات 
الإمارات اأو غريها من البلدان املطبعة، 
مع حر�سها الدائم على بقاء هذه الدول 
اإيران  واإرباك �س�اء من  يف حالة خ�ف 
على  التاأثري  يف  لتجد مربرها  اأو غريه، 
هذه الأنظمة التي ل يغم�ض لأ�سحابها 
جفن خ�سية التهديد اخلارجي اأو التغيري 

والنتفا�ض الداخلي.

ة امل�شروع ال�شهيوين املتعاظم  يف �شَكّ

�شراء اأحد اأفراد الأ�شرة 
احلاكمة يف اأبو ظبي نحو 
نادي  اأ�شهم  من  باملئة   50

»بيتار القد�ض« ال�شهيوين 
املعروف بعن�شرية م�شجعيه 
ومعاداتهم للعرب وامل�شلمني 

فعل لي�ض م�شتغربا، فلم 
تنفذ اأبو ظبي كل ما لديها 

من برامج حتى الآن، وهذه 
خطوة قد تكون متهيدية ملا 

هو اأ�شواأ، الذي رمبا لن يطول 
كثريا، فهي الدولة الوحيدة 

التي كانت الأكرث جراأة يف 
التحول نحو التطبيع ب�شكل 

مت�شارع وغري م�شبوق، فاملال 
العربي اأ�شبح خدمة مل�شروع 
التطبيع حتت ذرائع متعددة 
على الرغم من حاجة كثري 

من البلدان العربية لهذا املال 
يف مواجهة الفقر واملجاعة.

»العبيد اجلدد«

اأحمد اأبو زهري 
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قبائل،  جمتمع  �أ�صله  يف  �ل�صحر�وي  �ملجتمع 
�لأمازيغ  من  متفرعة  جمموعات  من  مكون 
من  )�ملنحدرين  و�لعرب  )�ل�صنهاجيني(، 
وهم  �إفريقيا،  و�صمال  �لعربية  �جلزيرة 
حماربون(، و�لزو�يا )�لفقهاء وحفظة �لقر�آن(. 
 y Velázquez  11-2014:10  ،Gargallo((
�أن  �إل   .19-2014:18  ،Elizarrarrás
�ملجموعات  تلك  بني  و�لن�صجام  �لتعاي�ش 
كان  حيث  فقط،  �للغة  لوحدة  نتيجة  يكن  مل 
يتحدثون  �لجتماعية  �ملجموعات  تلك  �أفر�د 
بني  للتوليف  نتاج  هي  �لتي  �حل�صانية،  باللغة 
بل  �لأمازيغية،  و�للغة  �لف�صحى  �لعربية  �للغة 
�ل�صيا�صي  �لتنظيم  �أي�صا خل�صو�صية  نتاجا  كان 
“�ملجتمع  جعل  ما  وهو  و�لجتماعي، 
�ملغرب  ل�صيادة  �أبد�  يخ�صع  مل  �ل�صحر�وي 
تربطه مع كال  كانت  بل  ل�صيادة موريتانيا،  ول 
فقط  وثقافية  �قت�صادية  رو�بط  �لإقليمني 
�ل�صلب  �لجتماعي  �لتنظيم  مكن  لقد   )…(
�أن  من  �ل�صحر�ويني  �لغربية  �ل�صحر�ء  يف 
�لأطر�ف”.  كل  عن  وم�صتقلني  موحدين  يبقو� 

62 :2014 ،Gonzáles Tule(. (
كان  و�لذي  �ملنطقة،  �لإ�صباين يف  �لتو�جد  �إن 
قبل �ل�صتعمار مرتبطا باأمور جتارية لها عالقة 
بال�صيد بالنظر لقرب �لإقليم من جزر �لكناري، 
�أدى لظهور �لأبعاد �لثالثة �لعربية-�لإ�صبانية-
من  �أ�صا�صيا  مكونا  �أ�صبحت  �لتي  �لإفريقية 
و�لذي  �ل�صحر�وي،  �ل�صعب  هوية  مكونات 
ت�صكل �للغة �لإ�صبانية لغته �لثانية، وهو ما جعل 
�حل�صانية تتوفر على خمزون كبري من �لكلمات 

ذ�ت �لأ�صل �لإ�صباين.
�ل�صعب  تاريخ  يف  خمت�رص  ب�صكل  �صنجول 
�ل�صحر�وي، باحلديث عن �ل�صتعمار �لإ�صباين، 
�صنة  من  �نطالقا  �ملغربي  �لحتالل  وعن 
�ملوريتاين-  �لحتالل  عن  –وباقت�صاب   1975
من  �لأكرب  �لق�صم  على  فر�ش  و�لذي  لالإقليم، 
حيث  �جلز�ئر  ل�صحر�ء  �لنزوح  �ل�صحر�ويني 

��صتقرو� �إىل يومنا هذ� يف خميمات لالجئني.
يتعلق �لأمر مبقاربة �صريورة ت�صفية �ل�صتعمار 
�لغربية  �ل�صحر�ء  �إقليم  مبوجبه  �أ�صبح  �لذي 
�آخر م�صتعمرة يف �إفريقيا )لأن �ل�صحر�ء �لغربية 
ت�صنف �صمن لئحة �لأقاليم �ل�صبعة ع�رص غري 
�مل�صتقلة �لتي تتطلب ت�صفية �ل�صتعمار منها، 
تلك �لالئحة �ملتبناة من طرف �لأمم �ملتحدة 
�لتي ل تعرتف بال�صيادة �ملغربية على �لإقليم(. 
�ملرتتبة  �لآثار  على  �أ�صا�صا  �هتمامنا  و�صرنكز 
عن �جلد�ر �ملغربي �لذي ي�صكل �أحد مظاهر 
�ل�صتعمار يف جتلياته �لجتماعية، و�ل�صيا�صية، 
تو�صحه  ما  وهو  و�لقت�صادية.  و�ملجالية، 
ميذينا  روثيو  �لإ�صبانية  �لأكادميية  �لباحثة 
�لتي   Rocío Medina Martín مارتني 
�لالجئني  خميمات  �إىل  �لذهاب  “�إن  تقول:  
معاينة  من  ميكن  �ل�صحر�ويني  و�لالجئات 
�ليومي  �ملعي�ش  ويف  �لأج�صاد  يف  هيمنة  بنية 
�ل�صبب  ن�صيان  ن�صتطيع  ل  �لإن�صانية:  للكائنات 
�لذي  �لد�فع  ول   ،1975 �صنة  �لنزوح  ور�ء  من 
و�ل�صبية  �لن�صاء  من  قنبلة جمموعات  �إىل  �أدى 
و�ل�صبيان بقنابل �لنابامل، ول نن�صي عالقة ذلك 
با�صتغالل �ملو�رد �لطبيعية لل�صحر�ء �لغربية. 
�إذن، و�نطالقا من ز�وية �لنظر تلك، ندرك �أن 
�لأ�صل يف ق�صية �ل�صحر�ء �لغربية هو ��صتغالل 
وله  �لبتة،  ن�صيانه  ل ميكننا  �أمر  وهو  �ملو�رد، 
لل�صحر�ويني.  �ليومية  باحلياة  عميقة  عالقة 
�صنة  �أربعون  هي  �للجوء  من  �صنة  �لأربعني  �إن 
هيمنة  نظام  طرف  من  �ملمار�ش  �لقمع  من 
ر�أ�صماليا  نظاما  بل  فح�صب،  ر�أ�صماليا  لي�ش 
 Medina( �ملحتلة”  �ملناطق  ثور�ت  ي�صتغل 

Martín، 2014: لقاء مع �لكاتبة(.
وي�صتمر �لإقليم يف هذه �لأثناء منتظر� تنظيم 
�ل�صحر�وي.  �ل�صعب  م�صري  لتقرير  ��صتفتاء 
حالة  تعرقله  �ل�صتفتاء  ذلك  تفعيل  �أن  �إل 
�لنز�ع  طريف  بني  لي�ش  �مل�صالح،  ت�صابك  من 
�أي�صا  بل  �لبولي�صاريو]1[(  وجبهة  )�ملغرب 
بني منظمات دولية وقوى مثل فرن�صا )�لد�عم 
جمل�ش  يف  �لد�ئم  و�لع�صو  للمغرب  �لرئي�صي 
�ملديرة  )�ل�صلطة  و��صبانيا  �لدويل(،  �لأمن 
لالإقليم بحكم �لقانون(، وب�صفة عامة، كل �لدول 
�لتي يف م�صتطاعها �مل�صاهمة يف حل �مل�صكل. 
�أو  مق�صود  ب�صكل  ت�صاهم  �لأطر�ف  تلك  كل 

حتت  �لقائم،  �لو�صع  تكري�ش  يف  مق�صود  غري 
 Realpolitik �ل�صيا�صية  �لو�قعية  �صعار 
باعتبارها �أحد �ملفاهيم �لأ�صا�صية �لتي ترتكز 
�حلد�ثة  ع�رص  يف  �لدولية  �لعالقات  عليها 

�ل�صتعماروية.

ا�صتعمار ال�صحراء الغربية

قوة  باعتباره   �لإ�صباين  �لوجود  كان  لقد 
برلني  ملوؤمتر  نتيجة  لإفريقيا  م�صتعمرة 
)1884-1885(. وقد �صكل ذلك �لتو�جد بالن�صبة 
�ل�صعوب  لباقي  –وكذلك  �ل�صحر�وي  لل�صعب 
�لأنا  مع  �لعالقة  بد�ية  عام-  ب�صكل  �لإفريقية 
حتدث  �لذي   el ego conquiro �لغازي 
 .Enrique Dussel دو�صيل  �إنريكي  عنه 
حتى  متدد  قد  كان  �لذي  �لغازي”  “�لأنا  هذ� 
ب�صكل خمتلف  –و�إن  تو�جد  �لأمريكية،  �لقارة 
يف  �جلنوبية-  �أمريكا  يف  �حلال  عليه  هو  عما 
�ل�صحر�ء �لغربية غار�صا ت�صنيفاته �لجتماعية 
يف  نف�صه  و��صعا  “غرييته”،  وميكانيزمات 
باملحيط  لالرتباط  منه  منطلقا  �ملركز، 
لتنظيم  جديد  منطق  خالل  من  �جلديد 
قربا  �لأكرث  �لكيانات  “من  �لكيانات  وت�صنيف 
و�لأقل  بعد�  �لأكرث  تلك  وحتى  معنى  و�لأكرث 
وت�صري   ،)55  :2011  ،Dussel  ( معنى” 
�لكيانات �لأخرية لتلك �ملوجودة يف �مل�صتعمرة 

�لإفريقية �جلديدة؛ �أي �ل�صحر�ء �لغربية.
لئحة  يف  �ل�صحر�وي  �لإقليم  �إدر�ج  مت  لقد 
�حلادي  للف�صل  وفقا  �مل�صتقلة،  غري  �لأقاليم 
ع�رص من ميثاق �لأمم �ملتحدة. وقد كان ذلك 
بني  توتر�ت  )�صملت  �ل�صتعمار  من  عقود  بعد 
للمغرب(،  �ملحتلة  �لدولة  وفرن�صا،  ��صبانيا 
وعلى �إثر �لتطور �لذي ح�صل �آنذ�ك يف �ل�صياق 
�لدويل، نتيجة لنظام �لثنائية �لقطبية، وموؤمتر 
�ل�رصوع يف عملية  وكذلك  �صنة 1955،  باندونغ 
ت�صفية �ل�صتعمار من �إفريقيا. منذ تلك �للحظة 
)�صعب  �ل�صحر�وي  �ل�صعب  بحق  �لعرت�ف  مت 
مليون  تعد�ده  يتجاوز  ل  عموما،  �لعدد  قليل 
وفقا  و�ل�صتقالل،  �مل�صري  تقرير  �صخ�ش( يف 
لقر�ر �جلمعية �لعامة رقم XV( 1514( �ل�صادر 
 ،)1514/A/RES(  1960 دجنرب   14 بتاريخ 
و�لذي ي�صمل �لإعالن �لقا�صي مبنح �ل�صتقالل 

للدول و�ل�صعوب �مل�صتعمرة.
�لقوى  �لأمم �ملتحدة �صنة 1965 على  فر�صت 
�مل�صتعمر�ت.  مبغادرة  �للتز�م  �ل�صتعمارية 
�إل �أن �لبع�ش تاأخر ما �أمكن يف �للتز�م بذلك، 
غنية  مبناطق  �لأمر  تعلق  عندما  خ�صو�صا 
بالرثو�ت �لطبيعية مثل �ل�صحر�ء �لغربية �لغنية 

بالفو�صفاط و�لرثوة �ل�صمكية.
 1970 �صنة  �لإ�صبانية  �حلكومة  �رصعت  وقد 
�مل�صري،  لتقرير  ��صتفتاء  لتنظيم  �لتح�صري  يف 
�أنه  �إل  �ل�صحر�وية.  لل�صاكنة  �إح�صاء  و�إجر�ء 
قليلة قبل  –�أياما  �صنو�ت من ذلك  بعد خم�ش 
 20 يف  فر�نكو  فر�نثي�صكو  �لديكتاتور  موت 
نونرب 1975- مت �لتوقيع على �تفاقيات مدريد 
�إد�رة  �إ�صبانيا  مبوجبها  �صلمت  و�لتي  �لثالثية، 
�ملغرب  للجارتني  �لغربية  �ل�صحر�ء  �إقليم 
وموريتانيا. �إل �أن تلك �لتفاقيات �عتربت غري 
�رصعية من وجهة نظر �لقانون �لدويل )لأنه ل 
ميكن لقوة ُم�ْصتَْعِمَرة �أن تفوت �إقليما م�صتَْعَمَر�ً 
من طرفها لدول �أخرى(، وحتى من وجهة نظر 
مدريد  �تفاقيات  لأن  نف�صه،  �لإ�صباين  �لقانون 
�لر�صمية  �إ�صبانيا  جريدة  يف  تن�رص  مل  �لثالثية 

.)2005 ،Ruiz Miguel(
قدمت  �لثالثية،  مدريد  �تفاقيات  قبل  �صنة 
�ململكة �ملغربية طلبا ملحكمة �لعدل �لدولية 
على  �ل�صيادة  حول  ��صت�صاري  ر�أي  لإ�صد�ر 
�صدرت  ��صت�صارة  وهي  �لغربية.  �ل�صحر�ء 
�ملحكمة  فيها  �أكدت   ،1975 �أكتوبر   16 بتاريخ 
تبعية  رو�بط  بع�ش  هناك  كانت  و�إن  حتى  �أنه 
و�ل�صلطان  �ل�صحر�وية  �لقبائل  بع�ش  بني 
�ملغربي �أثناء ��صتعمار �إ�صبانيا لالإقليم، �إل �أنه 
مل تكن هناك عالقات �صيادة بني �ل�صحر�ويني 
�أحقية  يفر�ش  ما  وهو  وموريتانيا،  و�ملغرب 
يف  باحلق  �لتمتع  يف  �لغربية  �ل�صحر�ء  �صكان 
تقرير �مل�صري �لو�رد يف قر�ر�ت �لأمم �ملتحدة 

.)1975 ،CIJ(

وبعد �أيام على �صدور ذلك �حلكم، بد�أ �حل�صن 
“�مل�صرية  ب  تاريخيا  عرفت  حملة  �لثاين 
�صخ�ش   350.000 نقل  مت  حيث  �خل�رص�ء”، 
نحو �لإقليم �ل�صحر�وي لحتالله. وقد تر�فقت 
“�مل�صرية �خل�رص�ء” مع غار�ت جوية للطري�ن 
�ملغربي  �صد �ملدنيني �ل�صحر�ويني با�صتعمال 
ما  وهو  �لنابامل،  وقنابل  �لأبي�ش  �لف�صفور 
�لق�رصي  �لنزوح  �ل�صحر�ويني  على  فر�ش 
تلقت  �لأثناء  ويف  �جلز�ئرية.  �ل�صحر�ء  نحو 
�أمر�  هناك  �ملر�بطة  �لإ�صبانية  �لأمن  قو�ت 

باملغادرة:
 .1975 �صنة  �أكتوبر  نهاية  يف  �لتوتر  تنامى 
تقوم مبهام  �لتي  �لإقليمية،  �ل�رصطة  �ن�صحبت 
�ل�رصطة  مهام  غر�ر  على  �لعام  �لنظام  حفظ 
 )…( مو�قعها  من  �ملدين،  و�حلر�ش  �لوطنية 
و�نت�رصت �ل�صائعات، وكان �خلوف من �أن ينتهي 
�إىل �ملغرب خوفا مربر�  �لإقليم  بت�صليم  �لأمر 

.)43 :2010 ،Sobero(
هكذ� �إذن، ومن بني �لآر�ء �لعديدة �لتي ظهرت 
هذ�  �ْعترُِبَ  فقد  �خل�رص�ء،  �مل�صرية  حول 
“�رصبة �صيا�صية كربى”  �حلدث �لأخري مبثابة 
لالأمم  يكون  �أن  قبل  �لأور�ق  “�أخلطت  لأنها 
��صتخال�صات  لتقييم  �لالزم  �لوقت  �ملتحدة 
حمكمة �لعدل �لدولية. كما �أنها �صكلت �صغطا 
 .)29  :2014  ،Hodges( �إ�صبانيا”  على  قويا 
�مللكي  �لنظام  باأن  ر�أى  �آخر  ر�أي  وهناك 
عليه  فر�صت  �صعف،  و�صعية  كان يف  �ملغربي 
�حتالل �ل�صحر�ء �لغربية و�لدخول يف مو�جهة 

م�صلحة.

�رصعية  ل�صتعادة  عامال  �حلرب  كانت  “لقد 
مفقودة من خالل �لعمل على خطاب �لوطنية 
م�رصوعية  �صعف  على  رد�  وذلك  و�ملغربة، 
و�لتي جتلت يف  �لفرتة،  تلك  �لثاين يف  �حل�صن 
�لفقد�ن  عك�صتا  و�للتني  �نقالبيتني،  حماولتني 
�ملتنامي مل�رصوعية نظام �حل�صن �لثاين )…(” 

)�أبي �لب�صري، 2015: لقاء مع �ملوؤلفة(.
ينعتون  فاإنهم  لل�صحر�ويني  بالن�صبة  �أما 
�ل�صود�ء”  “�مل�صرية  ب  �خل�رص�ء”  “�مل�صرية 
ب�صب �ملعاناة �لتي �صببتها لهم. وقد كان �صامل 
يف  �لبولي�صاريو  جلبهة  �ل�صابق  �ملمثل  ب�صري، 
تلك  على  عيان  �صاهد  �لأرجنتني،  جمهورية 

�لأحد�ث، و�لتي يرويها بال�صكل �لتايل:
هناك �آلف �ل�صحايا �ل�صحر�ويني جر�ء �لغزو 
�لغار�ت  بفعل  �لغربية،  لل�صحر�ء  �ملغربي 
�لأبي�ش،  و�لف�صفور  �لنابامل  بقنابل  �جلوية 
�لختفاء  وحالت  �لتعذيب،  �أ�صكال  وكل 
�لع�صو�ئية.  �جلماعية  و�لإعد�مات  �لق�رصي، 
مت رمي �لعديد من �ملدنيني �ل�صحر�ويني من 
�أحياء  دفنهم  مت  �أو  �ملغربي  �جلي�ش  حو�مات 
جبهة  مع  �لتعاطف  يف  بهم  �ل�صتباه  ملجرد 
�لبولي�صاريو، ح�صب ت�رصيح لولد �لر�صيد، وزير 
)�ملجل�ش  �لكوركا�ش  ورئي�ش  �صابق  مغربي 
�ل�صحر�ء(.  ل�صوؤون  �ل�صت�صاري  �مللكي 
�ل�صجناء  عائالت  )جمعية  �أفابر�دي�صا  وح�صب 
عائالت  كل  فاإن  �ل�صحر�ويني(  و�ملفقودين 
مفقود  �أو  ميت،  قريب  لها  �ملحتلة  �ملناطق 
�أو تعر�ش للتعذيب. )ب�صري، �صامل، 2011: لقاء 
�لآلف من  نزح  �لإطار،  �ملوؤلفة(. يف هذ�  مع 
فرب�ير   27 ويف  �جلز�ئر.  نحو  �ل�صحر�ويني 
تاأ�صي�ش  عن  �لبولي�صاريو  جبهة  �أعلنت   1976
�جلمهورية �لعربية �ل�صحر�وية �لدميوقر�طية. 
بعد ذلك بثالث �صنو�ت وقعت موريتانيا �تفاق 
�صالم مع مقاتلي �جلمهورية �ل�صحر�وية، ومنذ 
�لوحيدة  �لدولة  �أ�صبح �ملغرب هو  ذلك �حلني 
�لتي توؤكد �أنها متلك �ل�صيادة على �لإقليم، مبا 

يف ذلك �جلزء �لذي �ن�صحبت منه موريتانيا.
و��صلت �لقو�ت �ملغربية و�ل�صحر�وية �ملو�جهة 
توقيع  مت  عندما   ،1991 �صنة  حتى  �مل�صلحة، 
�تفاق وقف �إطالق �لنار و�صكلت �لأمم �ملتحدة 
بعثة �ملينور�صو )بعثة �لأمم �ملتحدة لال�صتفتاء 
بتثبيت  �صتتكفل  و�لتي  �لغربية(،  بال�صحر�ء 

�ل�صلم و�لدعوة ل�صتفتاء تقرير �مل�صري.
لتنظيم  �ملتكررة  �ملحاولت  من  �لرغم  وعلى 
�لفا�صلة  �ملحاولة  كانت  وقد   – �ل�صتفتاء 
�أنه  �إل   -2000 يوليوز   31 بتاريخ  �لأخرية 
�حلل  �أن  يعترب  ز�ل  ل  �ملغرب  لأن  يتم،  مل 
حكما  يتجاوز  �أن  ميكن  ل  لل�رص�ع  �لوحيد 

ويعي�ش  �ملغربية.  �ل�صيادة  حتت  لالإقليم  ذ�تيا 
حاليا حو�ىل 165.000 �صحر�وي يف خميمات 
)جنوب  تندوف  يف  �ل�صحر�ويني  �لالجئني 
غرب �جلز�ئر(، يتلقون �مل�صاعد�ت �لإن�صانية 
يف  حقهم  ممار�صة  من  متكينهم  وينتظرون 
�لدويل  �ملجتمع  يوؤيده  �لذي  �مل�صري،  تقرير 
من خالل ع�رص�ت �لقر�ر�ت و�لت�رصيحات من 

خمتلف هيئاته وممثليه.

اجلدار: املجال، وال�صلطة، 
واال�صتعمار

يف  جد�ر  بناء  يف   1980 �صنة  �ملغرب  �رصع 
�ل�صحر�ء  �إقليم  من  جزء  لعزل  �ل�صحر�ء، 
�لتحرير  جي�ش  مقاتلي  تقدم  وملنع  �لغربية، 
�أوج  يف  ذلك  كان  وقد  �ل�صحر�وي،  �ل�صعبي 
�جلد�ر  �رتفاع  يبلغ  �مل�صلحة.  �ملو�جهة 
مرت�   2،5 حو�ىل  �أق�صام(  عدة  على  )�ملوزع 
وبطول قدره 2.720 كيلومرت�. ينت�صب �جلد�ر 
ومدعم  و�لأ�صو�ر،  �حلجارة  من  حيطان  على 
ب�صتة �و �صبعة ماليني لغم م�صاد لالأفر�د، �إىل 
جانب تق�صيمه لل�صعب �ل�صحر�وي �إىل ق�صمني؛ 
يدعي  �لذي  �لإقليم  من  �جلزء  يف  بقي  ق�صم 
�ملغرب �ل�صيادة عليه، �أما �لق�صم �لآخر فيعي�ش 
�لرت�ب �جلز�ئري.  �لالجئني على  يف خميمات 
“�جلد�ر يف �لو�قع هو عبارة عن �صتة حيطان 
�لإن�صان  )…( ت�صميه منظمات حقوق  دفاعية 
ب “جد�ر �لعار” وتندد تلك �ملنظمات بوجود 
 BBC( طوله”  على  لالأفر�د  م�صادة  �ألغام 

.)2009 ،Mundo
�إن تاأثري�ت �جلد�ر �ملغربي تتجاوز بكثري جمال 
ميكن  جهة،  فمن  �لدويل.  �لإن�صاين  �لقانون 
و�لقانونية  �ل�صيا�صية  �نعكا�صاته  عن  �حلديث 
لأن  �أي�صا(  �لعام  �لدويل  �لقانون  �إطار  )يف 
�ملناطق  �ملحتلة عن  �ملناطق  “يعزل  �جلد�ر 
“يقوم  �أنه  كما  �أجمع”،  �لعامل  وعن  �ملحررة 
بوظيفة تكري�ش �حتالل �لإقليم باعتباره و�قعا 
ل رجعة فيه وفر�ش حقيقة عدم وجود مناطق 
و�لدولة  �لبولي�صاريو  جبهة  تديرها  حمررة 
�ل�صحر�وية”. وميكن �أن ي�صاف �إىل ذلك تاأثري 
باملنطقة،  �لقت�صادي  �لو�صع  على  �جلد�ر 
�ل�صحر�ويني  بطالة  يعزز  �ملكاين  �لف�صل  لأن 
�ملحتل  �جلزء  يف  �لطبيعية  �لرثو�ت  و�رصقة 
من �لإقليم، هذ�، ناهيك عن تاأثريه على �لأمن 
�لثقايف،  �لألغام، وتدمري �ملوروث  بفعل وجود 
�لبيئي  �ملجال  وتدمري  �لنف�صية  و�جلروح 
“ب�صبب جرف �صطح �لأر�ش، و�لذي يت�صاعف 
يف ظل هبوب �لرياح وركود �ملياه” )حملة �إز�لة 

�صد �جلد�ر، 2014(.
و�جلرحى  )�لقتلى،  �ل�صحايا  بخ�صو�ش  �أما 
 Landmine و�مل�صابني(، فقد ذكرت منظمة
 and Cluster Munition Monitor
�أن 2.500 من �لأ�صخا�ش من خمتلف   )2014(
�لأعمار كانو� �صحايا لالألغام و�لقنابل �لعنقودية 
منذ 1975. وقد كانت لكاتبة هذ� �ملقال فر�صة 
�إجر�ء مقابلة منذ �صنو�ت مع خبري �صحر�وي 

يف �ملو�صوع و�لذي �رصحه بال�صكل �لتايل:
 “يعترب �جلد�ر هو �ملنطقة �لتي حتتوي على 
�أكرب عدد من �لألغام يف �لعامل. ولعل ما مييز 
�ل�صحر�وي  �ل�صعب  و�جهها  �لتي  �حلرب  هذه 
�ملنطقة  تركتها يف  �لتي  �مل�صيبة  لالأ�صف هو 
)…( مل نعرف �لألغام قبل �جلد�ر ول �لقنابل 
�ملغربي  �لغزو  مع  جاء  �صيء  كل  �لعنقودية؛ 
�صنة 1975. )…( �إن �جلد�ر هو حار�ش عملية 
�لتي  �ملظلة  �إنه  �لطبيعية؛  �لرثو�ت  ��صتغالل 
يت�صرت خلفها �لحتالل ملمار�صة �نتهاكه حلقوق 
�لتز�م  عدم  على  �صاهد  �أي�صا  �إنه  �لإن�صان؛ 
�لتي تد�فع عنها”  �لدولية باملبادئ  �ملنظومة 

)ناه ب�صري، قي�صي، 2013: لقاء مع �ملوؤلفة(.
لتمف�صل   ف�صاء  باعتباره  )مفهوما  �ملجال  �إن 
و�ل�صلطة  و�جلغر�يف(   ، و�لجتماعي  تاريخي، 
هما مظهر�ن رئي�صان تاأ�ص�ش ويتاأ�ص�ش عليهما 
�ل�صتعمار و�لأيديولوجيا �لكولونيالية. �إن ف�صل 
ل  �لقوة،  ومر�قبتها من خالل  وتعيينها  �أقاليم 
�إىل جتزيئي  �إىل ف�صل فيزيقي بل  يوؤدي فقط 
�قت�صاده  و�أحا�صي�صه،  لل�صعب  �لعي�ش  لأمناط 

ومعارفه.

دور ال�ستعمار والأيديولوجيا الكولونيالية 

يقع اإقليم ال�صحراء 
الغربية يف �صمال غرب 

اإفريقيا، مبحاذاة املحيط 
االأطل�صي. يحده املغرب 

من ال�صمال، ويحده القطر 
املوريتاين من اجلنوب 

وال�صرق، ويحده اجلزء 
ال�صمايل ال�صرقي من 

القطر اجلزائري. تبلغ 
م�صاحة االإقليم حواىل 

كيلومرت مربع،   266.000
ويتوفر على موارد 

طبيعية مهمة للغاية مثل 
الرثوة ال�صمكية )متتد 

�صواحل االإقليم على 
م�صاحة 1.110 كيلومرت( 

والفو�صفاط.

ــ تاأليف: لوث مارينا ماتيو /
ترجمة: عدنان ولد من�صور
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�أفكار للنقا�ش

ل ُتبنى احل�صارات اإل بال�صدق والإميان؟ا

عن الدولة والأمن ال�صرتاتيجي

نيوتن  مع  ينطبق  رمبا  كذلك  الأمر 
مبا�رشة  اجلاذبية  يكت�شف  مل  فهو 
بعد  حادثة �شقوط التفاحة من على 
�شنوات  من  لأزيد  مكث  بل  ال�شجرة 
اإىل  و�شل  حتى  ويت�شاءل  يحلل  وهو 
هذه النظرية التي هزت العامل باأ�رشه 
واأ�شحت حقيقة معلومة  وتتبناها كل 
كان  نف�شه   الفيزيائية..الأمر  العلوم 
�شينا  كابن  مع علماء عرب وم�شلمني 
الهيثم. وابن  والبريوين  نفي�س  وابن 

اأغلقوا  بل  واجتهدوا  ثابروا  فقد 
على اأنف�شهم.حتى يت�شنى لهم تقدمي 
ومل  جتاربهم...  جمالت  يف  اجلديد 
..والعربة  الأويّل  ف�شلهم  من  يياأ�شوا 
من هذا التقدمي هو اأننا اأردنا القول 
باحثا  اأو  كان  طالبا  اإن�شان   اأي  باأن 
ميلك ويحوز على هدف �شام ونبيل يف 
األ  باخل�شو�س  العلمي  خا�شة  حياته 
النتائج  حت�شيل  يف  ويت�رشع  ي�شت�شلم 
ويحاول  ي�شرب  اأن  عليه  وجب  .بل 
ذهنه  من  الأخرى.وينزع  تلو   الكّرة 
جند  حيث  نهائيا..  ف�شل  م�شطلح 
اإن  ما  ال�شباب  من  كبريا  عددا  اليوم 
الأوىل  الوهلة  يف  هدفه  يتحقق  مل 
كبريوحاد..لأن  باكتئاب  واأ�شيب  اإل 
ال�شعوب  لدى  م�شينة  عاهة  الياأ�س 

وكل القيم الإن�شانية وهي التي ت�شجع 
خا�شة  والعزمية  الإرادة  تفعيل  على 
و�شادقا  �رشيفا  الهدف  كان  اإذا 
ال�شاعر  قول  هنا  .ويح�رشنا  �شافيا 
تاأتي  العزم  اأهل  قدر  )على   املتنبي 
تاأتي  الِكرام  اأهل  العزائم .وعلى قدر 
اأن املتنبي مل يتلفظ  املكارم( واأكيد 
من  العديد  عا�س  اأن  بعد  اإل  بهذا 
اخلارجية  والنتكا�شات.�شواء  املحن 
النف�شية  واملق�شود  الداخلية  اأو 
ر�شمها  التي  فالأهداف  الروحية... 
الإن�شان لنف�شه يجب اأن تكون خطوة 
مراحل)رحلة  على  ومتر  بخطوة 
الألف ميل تبداأ بخطوة( ويجب تقّبل 
الت�رشع  واأن  م�شاعبها.  درجات  كل 
النتائج  اإل  يجلب  ل  واأبدا   دائما 
على  هذا  واملخزية..وق�س  ال�شلبية 
..اأما  اليومية.  احلياة  مناحي  جميع 
الذي يعي�س بال هدف  ما ؟ا    فهذا 
الفرد جمرب  اأن  ..زيادة عن  اآخر  اأمر 
اأن  ربه..اأي  مر�شاة  يبتغي  اأن  على 
بالإميان. حياته  يف  عمل  كل  يُرِفق 

قوانني  من  اخلروج  على  يتجراأ  واأل 
من  ُعّد  واإل  الدنيا  احلياة  ومواثيق 
اجلاهلني ؟ا وقد �شاهدنا مع كذا من 
اأ�شحابها  اأن  كيف  ظاهرة  اأو  حادثة 

الإميان. فكرة  اأذهانهم  من  نزعوا 
اأ�شد  وُهلكوا  كارثية  نهايتهم  فكانت 
عن  ماذا  �شائل  يت�شاءل  هالكا..وقد 
الذين  والعباقرة   املخرتعني  فئة  
م�شيحية  اأو  يهودية  بجن�شيات  كانوا 
ولكنهم  كذلك  كانوا  اأنهم  .واحلقيقة 
هذا  يف  اإله  بوجه  يوؤمنوا  كانوا 
م�شلمني... لي�شوا  هم  الكون..فقط 

لنجاح  �رشطا  لي�س  هنا  الديانة  ونوع 
الفرد اأو ف�شله بل هناك اأمما جنحت 
اآثارهم  واأفرادا كذلك جنحوا وتركوا 

اخلالدة للب�رشية .ل 
ل�شيء �شوى اأنهم كانوا يت�رشعون ليل 
اخلا�شة. وبطريقتهم  ربهم  اإىل  نهار 

وقد قال يف هذا ال�شاأن العالمة حممد 
الكافرة  الأمة  ين�رش  اهلل  عبده)اإن 
العادلة على الأمة امل�شلمة الظاملة( 
وروؤ�شاء  اأ�شخا�شا  �شاهدنا  فلطاملا 
واأحزاب  وجمعيات  وهيئات  دول 
تّدعي ن�شبها وانتماءها للدين احلنيف 
حمطاتها. جميع  يف  ظاملة  لكنها 
هنا  داعي  ول  ُمذلة  نهايتها  وكانت 
خمت�رش  اأن  اأمثلة..املهم  لإعطاء 
وا�شت�رشاف  بال�شدق  اأنه  هو  القول 
منها  العادلة  خا�شة  النبيلة  القيم  كل 
به  وت�شل  الفرد  لدى  الأمور  ت�شتقيم 

املزيف  ولي�س  احلقيقي  النجاح  اإىل 
لأنه بُني فوق اأر�شية مزيفة ؟ا

لي�شت  الإ�شافة  اأي  الإنتاج  اأن  اأ�شف 
اأنها  اآخر...اأي  دون  بلد  على  حكرا 
نهائيا..بحكم  باجلغرافيا  تعرتف  ل 
من  وم�شتويات  درجات  العقول  اأن 
وجب  وال�شتقراء..فقط  الفهم 
مادته  باأن  يقتنع  اأن  �شاحبه  على 
ما  حقا...وفيها  جديدة  الإبداعية 
الأخري  جمعاء..ويف  الإن�شانية  يخدم 
التاريخ هو من ين�شفها بال �شك..غري 
التهافت  هو  والن�شاز  فقط  املحبوب 
الأعمى..اإن  التقليد  وكذلك  والتزوير 
الغري.. جهود  و�رشقة  تبني  نقل  مل 

حادثة  من  اأكرث  لنا  حتفظ  والوقائع 
كرثت حالت  املجال..حيث  هذا  يف 
الذين  الأوروبيني  من  ال�رشقة....بدء 
ا�شتطاعوا عرب رحالتهم اأن يكت�شفوا 
.فراحوا  اأ�شحابها  واجنازات  عوامل 
لبلدانهم. ينقلونها  املبا�رش  على 

خا�شة  ماركة  عليها  ي�شعون  ثم 
حتى  لفرتات  فنجحوا  وم�شجلة؟ا 
الأحداث  ...لكن  لقرون  نقول  ل 
وعرّتهم...ورغم  ك�شفتهم  التاريخية 
نتاجا  اعتربوها  بل  يعرتفوا  مل  ذلك 

ب�رشيا وملكا للجميع. 

’  لقد �شاهم اجلي�س الوطني ال�شعبي 
اختياراته  يف  ال�شعب  حق  دعم  يف 
عهد  لتاأ�شي�س  احلرة  وقناعاته 
على  احلامي  فكان  للدولة  جديد 
اجلي�س  لأركان  الأ�شبق  القائد  راأ�شه 
الوطني ال�شعبي الفريق » اأحمد قايد 
للحراك  عليه   اهلل  رحمة   « �شالح 
وملطالبه  الراقي  ال�شلمي  ال�شعبي 
املوؤ�ش�شة  دور  عزز  وقد  امل�رشوعة 
الطابع  على  احلفاظ  يف  الع�شكرية 
الراقي  الن�شال  للتعاطي مع  ال�شلمي 
الدولة  بناء  ين�شد  الذي  لل�شعب 
متوازن  م�شار  تاأ�شي�س  يف  اجلديدة 
وانتخاب  النتخابية  للعملية  مهد 
يف  والنطالق  للجمهورية  رئي�س 

م�شارات جديدة للدولة اجلزائرية .

�مل�ؤ�س�سة �لع�سكرية مركز �لأمن 
�لق�مي

يعترب  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  اإن 
القومي  لالأمن  الأ�شا�س  املرتكز 
ال�شرتاتيجي فاملوؤ�ش�شة التي ت�شطلع 
مب�شوؤولياتها الوطنية ومتار�س دورها 
�شمام  تكون  اأن  يجب  الد�شتوري 
للبالد ولن ن�شمح مهما كانت  الأمان 
ومبادئ  قيم  با�شتهداف  الظروف 
ال�شعبي  الوطني  اجلي�س  ومكا�شب 
فاملوؤ�ش�شة  التحرير  جي�س  �شل�شل 
الع�شكرية حققت على مدار �شنوات 
فعلى  الأهمية  غاية  يف  مكا�شب 
امل�شتوى ال�شرتاتيجي حتيل العديد 
اجلي�س  الإعالمية  التقارير  من 
جيو�س  م�شاف  اإىل  ال�شعبي  الوطني 
العامل الأكرث جاهزية للقتال والتدخل 
التن�شيف وغريه من  اأنها هذا  ويبدو 
املرتب�شني  يزعج  النوعية  الأداءات 

والباحثني  واخلارج  الداخل  واأعداء 
العكرة غري  عن ال�شطياد يف املياه 
اإن �شح التو�شيف  اأن الوعي ال�شعبي 
الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  واأهمية  بثقل 
تر�شخ  اجلزائرية  الدولة  بنيان  يف 
كثريا خالل الفرتات الأخرية وعالقة 
عالقة  امل�شلحة  بقواته  ال�شعب 
ول  عميقة  ا�شرتاتيجية  وطيدة  قوية 
ميكن لأي مرتب�س وعدو مهما كانت 
هذه  ي�شتهدف  اأن  وموقعه  �شفته 
متتد  التي  القوية  الوطنية  العالقة 
يدرك  اجلزائري  فال�شعب  لالأعماق 
البعد  وهو  اأمنه  هو  اأن جي�شه  متاما 
على  ميكن  ول  للدولة  ال�شرتاتيجي 
خمططات  اأي  تنجح  اأن  الطالق 
املوؤ�ش�شة  هذه  على  للت�شوي�س 
البالد  امن  اليوم  ت�شمن  التي  القوية 

وا�شتقرار الوطن.
قواته  حول  ال�شعب  التفاف  اإن 
وراق   اأ�شيل  وطني  خيار  امل�شلحة 
جنوه  ال�شعبي  الوطني  فاجلي�س 
ال�شعب  هذا  ابناء  من  و�شباطه 
للقوات  بالنتماء  القوية  والعالقة 
را�شخة  امل�شلحة هي عالقة عميقة 
ولن  اجلزائري  ال�شعب  وجدان  يف 
تتغري وانطالقا من هذا فان من اأهم 
قيم الوحدة الوطنية العميقة ال�شيلة 
اجلي�س  حول  والتفافه  ال�شعب  دعم 
وطني  واجب  وهذا  ال�شعبي  الوطني 
يجب اأن يكون خيارا ا�شرتاجتيا وقد 
يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأداء  اأبان 
واجهت  اأزمة  واأ�شعب  اأعقد  اإدارة 
البالد واحلفاظ على الطابع ال�شلمي 
تاأكيد  يف  وحمايته  ال�شعبي  للحراك 
للموؤ�ش�شة  العميق  الوطني  البعد  هذا 
ال�شعب  خيارات  دعم  ويف  الع�شكرية 
الذي اأكد اأن »اجلي�س وال�شعب خاوة 

» واأكد اأي�شا على عمق هذه العالقة 
احلراك  بداية  منذ  الأ�شيلة  القوية 
اأين  اليوم  غاية  اإىل  الراقي  ال�شعبي 
دورها  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  توا�شل 
هذه  يف  والهام  الأ�شيل  الوطني 
نوعية  باحرتافية  الدقيقة  املرحلة 
تاريخي  وطني  وبدور  نظريها  قل 
الذاكرة  وجدان  يف  را�شخا  �شيبقى 
للجي�س  �شتحفظ  التي  الوطنية 
ال�شعب  جي�س  ال�شعبي  الوطني 
اخليارات  دعم  يف  اخلالدة  مواقفه 
�شيادة  على  احلفاظ  ويف  ال�شعبية 

الدولة واأمنها ال�شرتاتيجي.

خمططات �لت�س�ي�ش �أطر�فها 
معروفة

والوا�شح اأن العديد من املخططات 
العدوانية التي ل تريد اخلري للجزائر 
موؤ�ش�شات  وت�شتهدف  ل�شعبها  ،ول 
فهي  معروفة  ال�شرتاتيجية  الدولة 
وقيادة  �شعبا  اجلزائر  تبقى  اأن  تريد 
والختالف  الحتقان  ظرف  يف 
التفرقة  اأطروحات  ن�رش  وتريد 
وقدرات  م�شداقية  يف  والت�شكيك 
موؤ�ش�شات الدولة الد�شتورية والعديد 
موؤخرا  وقعت  التي  احلوادث  من 
اجلزائرية  الدولة  ا�شتهداف  هدفها 
للمرتب�شني  اخلبيثة  النوايا  ك�شفت 
ا�شتقرار  يزعجهم  الذين  والأعداء 
للن�شال  راق   منوذج  وجناح  اجلزائر 
وهلل  لكن  التغيري  اأجل  من  ال�شعبي 
احلمد القيادة ال�شيا�شية تدرك متاما 
هذا املخطط اخلبيث وتواجه بروؤية 
عميقة وبرد �شارم  يوؤكد قوة الدولة 
وقت  اأي  من  اأكرث  اليوم  اجلزائري 
اإىل  املخططات  هذه  وحتيل  م�شى 

للعالقات  م�شهد  واإىل  الواقع  الأمر 
الدولية والإقليمية تطرح فيه اجلزائر 
الآن ت�شورا مغايرا متاما يف املنطقة 
وخ�شارة  بالنزعاج  ي�شعر  من  وعلى 
الو�شع  التكيف مع  م�شاحله احليوية 

اجلديد .

�مل�ؤ�س�سة جزء من مناعة 
�لد�خل

اإن ما يعزز الثقة ال�شعبية يف املوؤ�ش�شة 
ودورها  عطائها  نبل  ويف  الع�شكرية 
جاهزية  مدى  هو  الراقي  الوطني 
�شد  على  وقدرتها  امل�شلحة  قواتنا 
اأي خمطط عدواين خبيث يريد النيل 
من اجلزائر والت�شوي�س على م�شارات 
اأبانت  وقد  والبناء  لالنطالق  جديدة 
لقواتنا  النموذجية  التجارب  خمتلف 
الفروع  خمتلف  وجاهزية  امل�شلحة 
والقوات يف مواجهة اأي حتديات اأمنية 
يف املنطقة عن ثقة عالية لل�شعب يف 
قواته امل�شلحة ويف قدرتها على �شمان 
ال�شتقرار والأمن يف الداخل واخلارج 
ويف ردع من ت�شول له نف�شه ا�شتهداف 
البالد ونحن ندعم هذا الأداء النوعي 
ونوؤكد اأن �شليل جي�س التحرير الوطني 
البالد  اأمن  اإل جي�شا يحفظ  لن يكون 
لبناء  العزائم  ويقوي  العهد  وي�شون 
الدولة اجلديدة التي �شحى من اأجلها 
املرتب�شون  ي�شتطيع  ولن  ال�شهداء 
مر�س  قلوبهم  يف  الذين  واحلاقدون 
مبوؤ�ش�شاته  القوي  الوطن  من  النيل 
التوافق  على  واحلري�س  ورجاله 
والن�شجام والوحدة الوطنية يف ظرف 
ح�شا�س وحمطة تاريخية فا�شلة نبني 
مزدهرة  قوية  جزائر  اأ�شا�شها  على 

اآمنة منت�رشة .

هناك معل�مة مهمة يفقهها 
�لكثري ممن ظل�� ي�ستغل�ن 

على بر�ءة �لخرت�ع 
و�لبتكار و�لإنتاج..

وهي �أن �إدي�س�ن �لعامل 
�لأمريكي �ل�سهري �ساحب 

�لـ1093 �خرت�عا  . مل 
يخرتع �مل�سباح �لكهربائي 

�إل بعد �ألِف  جتربة قام 
بها,�أي �أنه كل  ما �سبق 
��ستغل عليه مل يكلل 

بالنجاح وكان يف تعد�د 
�ملحاولت �لتي ر�فقها �سجن 

وتعب كبري�ن .

�إن �للتفاف ح�ل �جلي�ش 
�ل�طني �ل�سعبي يف هذ� 

�لظرف �لدقيق و�حل�سا�ش 
و�جب وطني وم�س�ؤولية 
تاريخية تقع على عاتق 
�جلميع �أحز�با ومنظمات 

وف��عل لها دورها و�إيقاعها 
يف �ل�ساحة �ل�طنية ودون 

جماملة

اأقالم

بقلم: جمال ن�سر�هلل

بقلم د.حممد مرو�ين
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انتقال ال�سيخ العربي التب�سي 
للدرا�سة يف جامع الزيتونة 

انتقال  اإىل  الأول  اجلزء  يف  اأ�رشنا  كما 
ال�سيخ العربي التب�سي اإىل القطر التون�سي 
لأجل طلب العلم يف زوايا نفطة باجلريد 
التون�سي، اأين ق�سى ثالث �سنوات وب�سعة 
اإىل  بعدها  ليعود  نفطة  بزاوية  �سهور 
�سنة  �سيف  خالل  قنتي�س  ال�سطح  دوار 
1912م، بعد اأن انتزع تو�سية من �سيوخه 
باجلامعة  لاللتحاق  تزكيه  الزاوية  يف 
فيه  راأوا  ملا  نظرا  بتون�س،  الزيتونية 
والذكاء  والنباهة  الفطنة  خمايل  من 
وال�ستقامة وحب العلم والإرادة يف طلبه، 
نف�سه  ليجد  بالفعل  له  ح�سل  ما  وهو 
التطرق  وقبل  الزيتونة،  جامع  يف  طالبا 
اجلامع  هذا  يف  ق�ساها  التي  الفرتة  اإىل 
غاية  اإىل   1913 �سنة  من  امتدت  والتي 
�سنة 1919م لبد من التعريف به، وببع�س 

اأ�سهر اجلزائريني الذين در�سوا فيه. 

ملحمة تاريخية عن جامع 
الزيتونة 

اأقدم  بني  من  الزيتونة  جامع  يعترب 
اجلوامع التي بنيت يف املغرب الإ�سالمي، 
اأول ماكان يقوم به الفاحتون  اأن  باعتبار 
اأثناء عملية الفتح هو بناء م�سجد ليكون 
اأ�سا�سا للحكم والدين، ويعتقد اأن عبد اهلل 
بن احلبحاب هو الذي  خط هذا اجلامع 
يذكر  مثلما  اإفريقيا  على  واليا  كان  ملا 
يف  خلدون  بن  الرحمان  عبد  العالمة 
املبتداأ واخلرب  وديوان  العرب  كتاب  كتابه 
-املجلد اخلام�س-، وهذا ما يذهب اإليه 
التاريخ  يف  الكامل  كتابه  يف  الأثري  اإبن 
هذا  يف  يقول  اخلام�س-حيث  –املجلد 
احلبحاب  بن  اهلل  عبد  "دخل  ال�سدد: 
بينما هناك  735 هجري"،  �سنة  اإفريقية 
من  بني  قد  كان  امل�سجد  اأن  يرى  من 
اأي يف عهد ح�سان بن النعمان على  قبل 
بها  يقوم  التي  الأوىل  ال�سنة  اأن  اعتبار 
تنظم  الذي  امل�سجد  بناء  هي  الفاحتون 
والجتماعية  ال�سيا�سية  النا�س  حياة  فيه 
قلب  يف  الزيتونة  جامع  ويقع  والدينية. 
مدينة تون�س القدمية، وقد ظلت الزيتونة 
ثقافية  دينية  موؤ�س�سة  الع�سور  مر  على 
ومن  تون�س  بتاريخ  ترتبط  هيبتها  لها 
هذا اجلامع تخرج جموع من العلماء كاآل 
الزيتونة  نيفر واآل عا�سور واآل بريم ومن 
اأي�سا تخرج خمت�سون يف الإفتاء، الفقه، 

التف�سري، ال�سري، الأ�سول، والآداب. 

اأ�سباب اختيار الطلبة 
اجلزائريني الدار�سة يف جامع 

الزيتونة 

للطلبة  وجهة  التون�سي  القطر  كان 
اجلزائريني الذين يريدون طلب العلم بعد 
�سببه  وما  للجزائر  الفرن�سي  الحتالل 
من تدهور للو�سع التعليمي والثقايف بها، 
املعرفة،  اأبواب  اأمامهم  �سدت  اأن  وبعد 
اجلزائريني  الطلبة  من  عدد  تخرج  وقد 
واملعاهد  الزيتونة  وجامع  الزوايا  من 
من  جمموعة  حتكمت  وقد  له.  التابعة 
اجلزائريني  الطلبة  اختيار  يف  الأ�سباب 
يلي:  فيما  ح�رشها  ميكن  الوجهة  لهذه 
لطلبة  مق�سدا  التون�سية  البالد  كانت 
ال�رشق  يف  القاطنني  اجلزائريني  العلم 
احلوا�رش:  من  واملنحدرين  اجلزائري 
ب�سكرة،  ق�سنطينة،  �سوف،  واد  تب�سة، 
بجاية  وحتى  عنابة،  اأهرا�س،  �سوق 
من  لقربها  هذا  ويعود  ميزاب  وبالد 
اأخذتها  التي  ولل�سهرة  املناطق،  هاته 
الثقل  انتقل  حيث  احلف�سي  العهد  منذ 
املدار�س  اإن�ساء  بعد  تون�س  اإىل  العلمي 
الأخرى  املدار�س  وتكاثر  واجلوامع، 

بها. اإ�سافة اإىل اأن املجال اجلغرايف كان 
الثالثة  املغاربية  الأقطار  بني  مفتوحا 
التنقل  يف  �سعوبات  الطلبة  يجد  فلم 
كانت  واأنها  خ�سو�سا  البلدان،  هاته  بني 
فرن�سية  ا�ستعمارية  ل�سيطرة  تخ�سع 
حركية  يف  �ساهم  ما  وهذا  م�سرتكة، 
طالب العلم والتجار الذين كانوا يتنقلون 
التعليم  �سيت  وذاع  القوافل.  يف  اإليها 
الطلبة  اأو�ساط  يف  التون�سي  القطر  يف 
اجلزائريني الذين تفوق كثري منهم هناك 
جمالت  يف  �سابقة  زمنية  فرتات  خالل 
احلديث،  علم  ال�سعر،  الفل�سفة،  الفقه، 
يف  خ�سو�سا  والفقه،  املنطق  الق�ساء، 
والرابع ع�رش  الثالث ع�رش  القرنني  فرتة 
ميالدي ومن بني اأهم الطلبة اجلزائريني 
يف  ومدر�سني  اأ�ساتذة  اأ�سبحوا  الذين 
بن  "اإبراهيم  نذكر:  التون�سية  اجلوامع 
الغ�ساين  املنعم  عبد  التن�سي،  يخلف 
القادر  عبد  بن  الوهاب  عبد  الفقيه، 
عبد  الأو�سويل،  الرحمان  عبد  البجائي، 
قريون،  بن  وحممد  ال�ساطبي،  الرحمان 
بالزيتونة  الإمامة  توىل  بع�سهم  اأن  حتى 
الغربيني  القا�سم  اأبو  اأمثال  طويلة  لفرتة 

وحممد بن بلقا�سم الأن�ساري". 

اأ�سهر الطلبة اجلزائريني 
الذين زاولوا درا�ستهم يف جامع 

الزيتونة 

زاولوا  الذين  اجلزائريني  الطلبة  بني  من 
درا�ستهم بجامع الزيتونة واأ�سبح لهم دور 
مهنة،  بن  �سالح  نذكر:  اجلزائر  كبري يف 
حممد املكي بن عزوز، حممد التوهامي 
عبد  �سماية  بن  عا�سور،  احلنفي  �سطة، 
احلليم، ح�سني بوحلبال، عبد احلميد بن 
بادي�س، مبارك امليلي، مامي اإ�سماعيل، 
الزاهري حممد ال�سعيد، العربي التب�سي، 
رم�سان  اليق�سان،  اأبو  اإبراهيم،  اأطفي�س 

حمود، مفدي زكرياء، هواري بومدين. 

التحاق ال�سيخ العربي التب�سي 
بجامع الزيتونة

التحق العربي بجامع الزيتونة بتو�سية من 
�سيوخه النفطيني اجلريديني الرحمانيني 
طلبته  اإىل  وان�سم  1913م  �سنة  اأواخر 
بعد  1915م  �سنة  الأهلية  �سهادة  فنال 
نال  ثم  والتح�سيل،  الدرا�سة  من  �سنتني 
وا�ستمر  1917م،  �سنة  التح�سيل  �سهادة 
التطويع  �سهادة  بعدها  لينال  درا�سته  يف 
التي تركها �سنة 1919م ب�سبب هجرته اإىل 
م�رش، ولينالها عام 1927م بعد عودته من 
وليحمل  الأزهر  بجامعة  ودرا�سته  م�رش 
اخلا�سة  الأزهر  )عاملية  العامليتني 
الأزهر  وعاملية  1925م،  �سنة  بالغرباء 

الكربى �سنة 1927م(. 
الزيتونة  جامع  من  ال�سيخ  ينال  وهكذا 
�سنة  الأهلية  الثالث:  العلمية  �سهاداته 
1915م، التح�سيل 1917م، والتطويع �سنة 
انتخب  قد  العربي  ال�سيخ  وكان  1927م. 
الدرا�سة  قبل زمالئه اجلزائريني يف  من 
من�سب  لهم  لي�سغل  الزيتونة  جامع  يف 
الطلبة اجلزائريني  العام جلمعية  الكاتب 
1914-1919م،  �سنوات  خالل  الزيتونيني 
ال�سيخ  معهم  در�س  الذين  زمالئه  ومن 
مبارك امليلي، وحممد ال�سعيد الزاهري 
الفرتة  تلك  يف  تاأثر  وقد  ال�سنو�سي، 
واللغوي  والثقايف  الفكري  بالن�ساط 
بتون�س،  وال�سيا�سي  والإعالمي  والأدبي 
للزعيم  الأوائل  املنا�رشين  من  واأ�سبح 
احلافل  رواد  ومن  الثعالبي،  العزيز  عبد 
والفكرية  والأدبية  والعلمية  ال�سيا�سية 
ول �سيما الندوات التي تقيمها املدر�سة 

اخللدونية واملدر�سة ال�سادقية. 

بع�ض امل�سايخ الذين در�سوا 

ال�سيخ العربي التب�سي 

در�س  الزيتونة  جامع  يف  تواجده  خالل 
على  الزيتونة  جامع  يف  العربي  ال�سيخ 
�سامل  ال�سيخ  اأمثال:  �سيوخه  اأكبار  يد 
وحممد  اخلوجة  بن  وعثمان  بوحاجب، 
وال�سادق  النجار  وبلح�سن  يو�سف  بن 
بن  بن  وحممد  النيفر  والب�سري  النيفر 
�سعبان والطيب ا�سيالة ومعاوية التميمي 
بن  وعمر  عا�سور  بن  الطاهر  وحممد 
املدين  التون�سي  املحر�سي  حمدان 
وعبد  وحممد  ال�سابي  الطاهر  وحممد 
العزيز جعيط وعثمان بن املكي التوزري 
بن  وحمودة  القريواين  النخلي  وحممد 
تاج، وغريهم وهم الذين اأجازوه يف دفرته 

العلمي ووقعوا له بالإجازة. 

اأهم املوؤلفات العلمية التي 
در�ض عليها يف جامع الزيتونة 

ال�سيخ  در�سها  التي  املوؤلفات  بني  من 
العربي التب�سي خالل الفرتة التي ق�ساها 
الكتب  نذكر  الزيتونة  جامع  يف  طالبا 
منظومة  �رشح  اجلمع،  "�رشح  التالية: 
اجلوهرة،  �رشح  الرحبية،  �رشح  العوام، 
�رشح  املنطق،  علم  يف  املرونق  ال�سلم 
اخلال�سة، �رشح احللل، �رشح نهج الربدة، 
�رشح  املرام،  بلوغ  �رشح  ال�سافية،  �رشح 
الدرة، �رشح الفطر، �رشح املكودي على 
تف�سري  الكفاية،  �رشح  املوطاأ،  الألفية، 
البي�ساوي، �رشح �سيدي خليل، املقا�سد، 
�رشح جمع اجلوامع، املقولت اخلم�س، 
م�سند  خالد،  �سيدي  �رشح  احلما�سة، 
�سحيح  على  الباري  فتح  م�سلم،  المام 
البخاري، قطف الثمر الداين"، بالإ�سافة 
والتوحيد  املنطق  لعلوم  درا�سته  اإىل 
وال�سرية  والأ�سول  والفقه  والقراءات 
والإن�ساء  والأدب  واللغة  واحلديث 

واحل�ساب والتاريخ واجلغرافيا. 

انتقاله اإىل جامع الأزهر 
ال�سريف يف الأرا�سي امل�سرية 

يف اأواخر �سنة 1919م انتقل ال�سيخ العربي 
التب�سي من القطر التون�سي اإىل الأرا�سي 
امل�رشية، وكان يف تلك الفرتة مقبال على 
العالية  التطويع  �سهادة  امتحان  احتياز 
خامتة  كانت  والتي  الزيتونة،  بجامع 
�سافر  وقد  هناك،  الدرا�سي  مل�سواره 
متجهة  فرن�سية  باخرة جتارية  على منت 
اإحدى  يف  اختفى  اإن  بعد  م�رش،  اإىل 
ميناء  اإىل  و�سولها  مق�سوراتها، ومبجرد 
الإ�سكندرية نزل متخفيا، ومل يكن يحمل 
من النقود �سيئا، ليلتحق باجلامع الأزهر 
كانوا  الذين  املغاربة  الطلبة  برواق 
يعي�سون من بر واأموال اأوقاف امل�سلمني 
وقد  مب�رش،  اخلريين  ومن  اجلزائريني 
عنه  وامل�سوؤول  الرواق  �سيخ  من  لقى 
واملغاربة  اجلزائريني  اإخوانه  �سائر  من 
الرتحاب الكبري، مما �ساعده على الإقبال 
بانتظام يف �سلك الدرا�سة، التي فاق فيها 
الطلبة  من  وامل�سارقة  املغاربة  اأقرانه 

امل�سلمني. 

الأ�سباب التي دفعت العربي 
التب�سي اإىل النتقال �سوب 

م�سر 

دفعت  التي  الأ�سباب  من  جمموعة  توافرت 
القطر  من  لل�سفر  التب�سي  العربي  ال�سيخ 
لأجل  امل�رشية  الأرا�سي  اإىل  التون�سي 
ال�رشيف  الأزهر  جامع  يف  درا�سته  مزاولة 
فيما  الأ�سباب  هذه  اأهم  عن  التعريج  وميكن 
تون�س  عا�ستها  التي  القمعية  الأو�ساع  ياأتي: 
العاملية  احلرب  فرتة  خالل  واجلزائر 
تعر�س  التي  امل�سايقات  خ�سو�سا  الأوىل، 

ال�سيخ  احلديثة  التون�سية  النه�سة  زعيم  لها 
اإلهام  كان م�سدر  الذي  الثعالبي  العزيز  عبد 
1919م  �سنة  تكن  مل  التب�سي،  العربي  لل�سيخ 
العربي  ال�سيخ  حياة  يف  بالأفراح  مليئة  �سنة 
والدته  ال�سنة  هذه  يف  توفيت  حيث  التب�سي 
اأمنة فرحات، حيث كان وخالل فرتة تواجده 
يف تون�س يعود لدوار ال�سطح لأجل اأن يطمئن 
على اأحوالها وظروفها وظروف الأ�رشة ككل، 
واأي�سا كان ال�سيخ العربي التب�سي حمبا للعلم 
فزادت رغبته يف طلب املزيد منه يف جامع 
مواتية  فر�سة  وجد  وقد  ال�رشيف،  الأزهر 
لل�سفر مل�رش فلم يتوان يف ا�ستغاللها لتحقيق 
ما  بعد  خ�سو�سا  اإليها،  ي�سعى  التي  اأهدافه 
�سمعه عن تفوق وتقدم م�رش وعلمائها وعن 

حركية النه�سة فيها. 

ات�سال ال�سيخ العربي التب�سي 
بال�سيد حممد ر�سيد ر�سا 

ا�ستغل ال�سيخ العربي التب�سي الفرتة التي 
لأجل  امل�رشية  الأرا�سي  يف  بها  تواجد 
ر�سا  ر�سيد  حممد  بال�سيد  يت�سل  اأن 
الذي اأ�س�س جريدة املنار يف �سهر مار�س 
اإىل  تُعنى  اأن  على  حر�س  والذي  1898م 
لالأمة،  والجتماعي  الديني  الإ�سالح 
الإ�سالم  على  الواردة  ال�سبهات  واإبطال 
اخلرافات،  من  اإليه  يعزى  ما  وتفنيد 
وظل  الرجلني  بني  العالقة  توطدت  وقد 
املنار  جريدة  ير�سل  ر�سا  ر�سيد  حممد 
عودته  بعد  التب�سي  العربي  ال�سيخ  اإىل 
وقد  توقفها.  حني  اإىل  اجلزائر  اإىل 
والعلماء  والأدباء  بالكتاب  اأي�سا  اأت�سل 
وكما  وال�سيا�سيني،  وامل�سلحني  والفقهاء 
اأنه كان يح�رش جل�سات الأربعاء لالأديب 
واملازين،  العقاد  وم�سامرات  ح�سني  طه 
ل�سوقي  �سمع  كما  الزيات،  واأحمد ح�سن 
وحافظ اإبراهيم، وعلي اجلازم وغريهم، 
�سعد  امل�رشي  الزعيم  حتركات  وتتبع 

زغلول با�سا. 

اأهم م�سايخ جامع الأزهر 
الذين در�سوا ال�سيخ العربي 

التب�سي 

جامع  يف  التب�سي  العربي  ال�سيخ  در�س 
امل�سايخ  من  العديد  يد  على  الأزهر 
الدجوي،  يو�سف  ال�سيخ  اأهمهم: 
وم�سطفى  النجار،  الوهاب  عبد  ال�سيخ 
املراغي، وحممد �ساكر، وعبد الرحمان 
وايل  وح�سني  خملوف  وح�سنني  قراعة 
وبجامع  وغريهم،  املر�سفي،  و�سيد 
ال�رشعية ومتون  العلوم  الأزهر در�س كل 
و�رشوحها،  والبالغة  العربية،  اللغة 
الفقه واأمهاته، وعلم التف�سري ومدار�سه، 
واملنطق  وتعديله،  وجرحه  واحلديث 

وعلم الكالم والتوحيد والتاريخ. 

ن�ساطه يف الأرا�سي امل�سرية 

كتب ال�سيخ العربي التب�سي جمموعة من 
املقالت خالل فرتة تواجده يف الأرا�سي 
عن  للحديث  جهوده  فيها  ركز  امل�رشية 
اجلزائر،  تع�سيها  كانت  التي  الأو�ساع 
�سحف  يف  املقالت  هذه  ون�رشت 
ويف  امل�رشية،  واملوؤيد  واللواء  املقطم 
الأزهر  جامع  من  تخرج  1925م  �سنة 
اخلا�سة  العاملية  �سهادته  يحمل  وهو 
حت�سل  بل  بها  يكتف   ومل  بالغرباء، 
اأي�سا على ال�سهادة العاملية الكربى �سنة 
1927م متبحرا يف العلوم العربية والدينية 
دخلها  التي  باجلزائر  ليلتحق  والواقعية، 
�سبتمرب  �سهر  اأواخر  خالل  تون�س  من 
حياة  يف  اأخرى  م�سرية  لتبداأ  1927م، 
بن�ساط  متيزت  التب�سي  العربي  ال�سيخ 

اإ�سالحي وتربوي وتعليمي مكثف. 
.... يتبع. 

 العربي التب�صي عالمة وم�صلح ثائر

نوا�سل يف هذا العدد 
من جريدة الو�سط 

ك�سف اللثام عن 
حياة ال�سهيد العالمة 

العربي التب�سي، 
من خالل الوقوف 
على اأهم املحطات 
يف حياته، وتبيان 

مواقفه من الق�سايا 
التي كانت مطروحة 
وكيفة معاجلته لها، 

ودوره يف تفعيل 
احلركة الإ�سالحية 

يف اجلزائر، ودوره 
الرتبوي والتعليمي 

اإ�سافة اإىل مواقفه من 
ال�ستعمار الفرن�سي. 

بقلم: طارق عزيز فرحاين

اجلزء الثاين



زين  املدافع  عالقة  و�صلت 
�صباب  اإدارة  مع  يحيى،  بن  الدين 
بعد  م�صدود  طريق  اإىل  ق�صنطينة، 
اإىل  بتحويله  تهمي�صه،  ا�صتمرار 
عبد  املدرب  رحيل  رغم  الرديف، 
املدرب  وكان  عمراين.  القادر 
اإبعاد  قرر  قد  عمراين،  امل�صتقيل 
بن يحيى عن الفريق الأول، وحتويله 
ب�صبب  الرديف،  رفقة  للتدرب 
امل�صاعد،  املدرب  مع  خالفه 

اأن  كووورة  وعلم  بوطاجني  حممد 
النادي  مب�صوؤويل  التقى  يحيى،  بن 
وطالب  الق�صنطيني،  الريا�صي 
ت�رسيحه،  وثائق  على  باحل�صول 
قبل فتح نافذة التحويالت ال�صتوية 
حد  و�صع  على  يحيى  بن  وي�رس 
لعالقته مع النادي الق�صنطيني، يف 
اأندية  من  عرو�ض  عدة  تلقيه  ظل 
تن�صط بالرابطة الأوىل، على غرار 
ن�رس ح�صني داي، واأوملبي املدية.
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م٫�س

يف   102 رقم  املباراة  �صتكون 
)مرتبة  املولودية  بني  التاريخ 
ال�صبيبة  و  نقطة(   19  - تا�صعة 
التناف�ض.  �صديدة  ن(   21  -  6(
تتلذذ  زالت  ل  التي  فال�صبيبة 
املجموعات  ملرحلة  بتاأهلها 
�صتكون  الكونفدرالية،  لكاأ�ض 
عنيدا  مناف�صا  �صك  بال 
مبيدانه  يفز  مل  "للعميد"الذي 
مو�صم  منذ  "الكناري"  اأمام 
مبلعب   0-2(  2018-2017
ببولوغني(  حمادي"  "عمر 
الأخريين،  املو�صمني  خالل 
حققت ال�صبيبة فوزين عري�صني 
بالعا�صمة بنتيجة 5-0 يف 2018 

و 3-0 يف 2019. 
التي  اجلزائر،  مولودية  اأما 
اأم�ض  �صهرة  بالتعادل  اكتفت 
التون�صي  الرتجي  اأمام  الثالثاء 
فهي  الأبطال،  رابطة  يف 
جتديد  و  بالتدارك  مطالبة 
علما  النت�صارات،  مع  العهد 
اىل  يعود  لها  فوز  اآخر  اأن  و 
ميدان  على  الفارط  يناير   16
�صت  اأي   ،)0-1( �صطيف  وفاق 
كل  يف  انت�صار  بدون  مباريات 
ي�صتقبل  من جهته،  املناف�صات 

وفاق �صطيف )1 - 27 ن(، الذي 
القبائل  تاأهل على غرار �صبيبة 
لكاأ�ض  املجموعات  ملرحلة 
ال�صلف  جمعية  الكونفدرالية، 
تكبدت  التي  ن(   16  -  12(
مبيدانها  املا�صي  ال�صبوع 
هزمية نكراء )0-6( اأمام �صبيبة 
الوفاق  و�صيكون  ال�صاورة. 
مر�صحا بن�صبة كبرية للفوز فيما 
على  احلفاظ  "ال�صلفاوة"  ياأمل 

ماء الوجه.
و ي�صعى اأوملبي املدية )1 - 27 
ن( التدارك مبيدانه اأمام �صباب 
بعد  ن(   13  -  15( ق�صنطينة 
الدار  مبلعب  �صقوطه  من  اأيام 
بارادو  نادي  يد  على  البي�صاء 
)2-1( الذي و�صع حدا ل�صل�صلة 
لأبناء  انهزام  بدون  لقاءات   10
"ال�صنافر"،  "التيطري"اأما 
القواعد  داخل  تعرثوا  الذين 
 ،)3-1( وهران  مولودية  اأمام 
اإ�رساف  حتت  يعملون  ف�صوف 
حمدي  ميلود  اجلديد  مدربهم 
املنا�صبة  احللول  اإيجاد  على 
و  اأكرث  الو�صعية  تتعقد  اأن  قبل 
 -  3( ال�صاورة  ل�صبيبة  �صتكون 
تاألقت هجوميا يف  التي  ن(   26
نظيفة،  اأهداف  ب�صتة  ال�صلف 
فر�صة �صانحة لت�صجيل انت�صار 

ا�صت�صافتها لحتاد  لدى  جديد 
داربي  ب�صكرة )15 - 13 ن( يف 
وهلة  لأول  يبدو  الذي  اجلنوب 

غري متكافئ.
و باإمكان ابناء ال�صاورة احتالل 
�صدارة الرتتيب يف حال فوزهم 
و تعرث مزدوج لرائدي الرتتيب.

دائما،  الرتتيب  اأعلى  يف  و 
�صتعمل مولودية وهران )4 - 24 
ن(، على ت�صجيل ثالث فوز على 
ا�صت�صافتها  مبنا�صبة  التوايل 
لنادي بارادو )7 - 20 ن( الذي 
مل ينهزم خالل اجلولت الأربع 
"احلمراوة"،  يرغب  و  الأخرية 
الذين يحتلون املركز الأول يف 
النقاط  بعدد  اخلا�ض  الرتتيب 
القواعد  داخل  عليها  املح�صل 
مبجموع 16 نقطة من اأ�صل 18، 
الطليعة من  كوكبة  رفقة  البقاء 

خالل التغلب على بارادو. 
و يطمح نادي جمعية عني مليلة 
الآخر  الكت�صاف  ن(،   23  -  5(
 2021-2020 الكروي  للمو�صم 
خم�ض  منذ  ينهزم  مل  والذي 
املحافظة  متتالية،  جولت 
لقائه  يف  ال�صل�صلة  هذه  على 
مبيدانه اأمام وداد تلم�صان )13 
مليلة،  �صتكون عني  و  ن(   14  -
تدريبها عبد  ي�رسف على  التي 

للفوز  مر�صحة  يعي�ض،  القادر 
يف  الح�صائيات  اأن  حيث 
 14 على   بح�صولها  �صاحلها 
نقطة من اأ�صل 21 ممكنة داخل 
ت�صجيل  اىل  وال�صعي  الديار،  

انت�صارها ال�صابع يف املو�صم.
�صيعمل  الرتتيب،  و�صط  يف  و 
ن(   18  -  10( اجلزائر  احتاد 
على و�صع حد لنتائجه ال�صلبية 
 -  18( مقرة  جنم  اأمام  ذلك  و 

10ن(.
"�صو�صطارة"،  اأبناء  كان  فاإذا 
على  هزميتني  �صجلوا  الذين 
كامل  بح�صد  ملزمني  التوايل، 
فاإن  اأن�صارهم،  لطماأنة  النقاط 
النجم �صي�صتعمل كل ما لديه يف 
جعبته لتفادي الهزمية خا�صة و 
اأن مردوده خارج القواعد يبقى 
متوا�صعا )نقطتان من اأ�صل 18 
�صيخو�ض  جهته،  ممكنة(من 
ن(   17  -  11( غليزان  �رسيع 
داي  ح�صني  ن�رس  اأمام  مباراته 
)13 - 14 ن( باجلزائر العا�صمة 
بنية ت�صجيل فوزه الثالث تواليا 
اأ�صحاب  مهمة  تعقيد  اأي�صا  و 
الأ�صفر"اأما  و  "الأحمر  اللونني 
�صعوبات  جتد  التي  الن�رسية، 
كبرية يف حتقيق النطالقة رغم 
دزيري  بالل  الفريق  ابن  قدوم 

ف�صتعمل  الفنية،  للعار�صة 
جاهدة على ك�صب نقاط اللقاء 
يف  يتيمة  لنقطة  ح�صدها  بعد 
مباريات.اأخريا،  ثالث  اآخر 
الرتتيب،  يتواجه فريقا موؤخرة 
و  11ن(   -  17( بلعبا�ض  احتاد 
يف  8ن(   -19( �صكيكدة  �صبيبة 

نقاط"  ب"�صت  م�صريي  لقاء 
منطقة  عن  البتعاد  اأجل  من 
اأهلي  تاأجلت مباراة  الهبوط. و 
برج بوعريريج - �صباب بلوزداد 
اإىل موعد لحق ب�صبب م�صاركة 
ال�صباب يف مرحلة املجموعات 

لرابطة اأبطال اإفريقيا. 

�شي�شكل "الكال�شيكو" املرتقب بني مولودية اجلزائر و �شبيبة القبائل, قمة اجلولة اخلام�شة ع�شرة لبطولة 
الرابطة الأوىل لكرة القدم املقررة يومي اجلمعة و ال�شبت, والتي �شتتميز اأي�شا بال�شراع عن بعد بني الرائدين, 

وفاق �شطيف و اأوملبي املدية, اللذين �شي�شت�شيفان على التوايل �شباب ق�شنطينة و اأوملبي ال�شلف.

الرابطة الأوىل اجلولة ال15

املباراة رقم  102  بني مولودية اجلزائرو �ضبيبة القبائل

ب�شباب ق�شنطينة

اأزمة ب�ضبب الالعب بنيحي زين الدين
الرابطة الثانية لكرة القدم 

ثالث مواجهات �ضاخنة يف برنامج اجلولة الثالثة 
بطولة  من  الثالثة  اجلولة  تقرتح 
القدم  لكرة  الثانية  الرابطة 
ال�صبت  و  اجلمعة  يومي  املقررة 
الواعدة   املقابالت  من  العديد 
احلرا�ض/ احتاد  غرار،  على 
البليدة/ احتاد  بجاية،  �صبيبة 
اأندية  بني  مواجهات  القبة   رائد 
كانت يف وقت قريب تن�صط �صمن 
النخبة ، كما �صت�صرتعي مباريات 
يف  الهتمام  من  الكثري  اأخرى 
من  الغرب  و  ال�رسق  جمموعتي 
مولودية  ال�صاوية-  احتاد  اأهمها، 
ق�صنطينة و جمعية وهران- احتاد 
املقابالت  �صتحظى  و  الرم�صي. 
الكرة  ع�صاق  باهتمام  املذكورة 
كونها  و  الرهان  لأهمية  نظر 
و  جمموعاتها  عمالقة  جتمع 
احتاد  لقاء  الأوىل  بالدرجة 
اللذين  بجاية،  �صبيبة  و  احلرا�ض 
يتقا�صمان ريادة ترتيب جمموعة 
كما  نقاط   4 مبجموع  الو�صط 
رائد  و  البليدة  احتاد  مباراة  اأن 

حيث  ت�صويق،  من  تخلو  ل  القبة 
يرغب  الورود  مدينة  ممثل  اأن 
الكارثية  بدايته  بعد  التدارك  يف 
الذي  الوقت  يف  )هزميتان( 
يتقا�صم رائد القبة املرتبة الأوىل 
و  بجاية  �صبيبة  و  احلرا�ض  رفقة 
ال�صاعد اجلديد جنم بن عكنون. 
جهته  من  �صيعمل  الأخري،  هذا 
امل�صتحيل للعودة بنتيجة ايجابية  
ملواجهة  امل�صيلة  اإىل  تنقله  من 

نقاطه  عن  يبحث  يزال  ل  فريق 
اجلولتني  بعد خ�صارته يف  الأوىل 
النتائج  حتقيق  فحتمية  الأوليني 
املباريات  �صتجعل  الإيجابية 
تت�صم بالتناف�ض ال�صديد و خا�صة 
"احتاد  ال�رسق  جمموعة  يف 
ق�صنطينة"  مولودية   - ال�صاوية 
اخلروب-  "جمعية  جانب  اإىل 
باتنة-  "�صباب  و  تاجنانت"  دفاع 
الغرب  يف  اأما  العلمة".  مولودية 

وهران- "جمعية  مباراة  ف�صت�صد 
احتاد الرم�صي" اهتمام املتتبعني 
فريقني  بني  حملية  املباراة  كون 
بداية  يف  الأوىل  الأدوار  يلعبان 

املو�ض اجلديد
اإىل  بالإ�صافة  فاإنه  لالإ�صارة،   
امل�صيلة،  وفاق  و  البليدة  احتاد 
الأخرى  العلمة هي  فاإن مولودية 
خالل  نقطة  اأي  حت�صد  مل  التي 

اجلولتني الفتتاحيتني للمو�صم،

.       �شراع عن بعد بني الرائدين, وفاق �شطيف و اأوملبي املدية

 �ضبيبة القبائل يعلن 
مدة غياب بن �ضعرية

اأعلن �صبيبة القبائل، اأم�ض الأربعاء، اأن جنم خط الو�صط حممد بن 
�صعرية �صيغيب ملدة اأ�صبوع واحد بداعي الإ�صابة واأو�صح النادي عرب 
�صفحته على "في�صبوك" اأن الفحو�ض الطبية ك�صفت اأن الالعب يعاين 
من التهاب يف الع�صلة ال�صامة، وهو ما دفع اجلهاز الفني ملنحه راحة 

ملدة اأ�صبوع قبل العودة للتدريبات و�صيغيب بن �صعرية بذلك عن مواجهة 
مولودية اجلزائر يوم ال�صبت املقبل يف قمة مباريات املرحلة الــ15 من 
الدوري وكان بن �صعرية ا�صطر للخروج ب�صبب الإ�صابة يف الدقيقة 29 

من املباراة التي تغلب فيها �صبيبة القبائل على �صيفه امللعب املايل 1 / 
�صفر يوم الأحد املا�صي يف اإياب دور الـ32 من كاأ�ض الكونفدرالية.
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اأفاد تقرير �سحفي اإ�سباين، اأم�س الأربعاء، 
لنف�سه  مهلة  منح  مدريد،  ريال  جنم  باأن 
م�ستقبله. ب�ساأن  النهائي  قراره  لتخاذ 

عاًما(   30( فا�سكيز  لوكا�س  عقد  وينتهي 
اجلاري،  املو�سم  بنهاية  مدريد  ريال  مع 
مثله مثل �سريجيو رامو�س، اإل اأن اهتمام 
املريجني بتجديد عقده ل يت�ساوي ُمطلًقا 

مع الهتمام بتجديد عقد قائد الفريق. 
الإ�سبانية،  كوبي"  "كادينا  لإذاعة  ووفًقا 

من  املقدم  العر�س  رف�س  فا�سكيز  فاإن 
ريال مدريد لتجديد عقده، ومل يتم البت 
ريال  وعر�س  اأخرى  مرة  املو�سوع  يف 
مدريد على فا�سكيز، جتديد عقده ملدة 3 
موا�سم، بنف�س الراتب الذي يح�سل عليه 
حالًيا، والبالغ 3.5 مليون يورو، وهو ما مل 
ال�ستخدامات  متعدد  الالعب  قبول  يلق 
�سيتخذ  فا�سكيز  اأن  الإذاعة،  واأ�سافت 
مار�س  يف  التالية  وجهته  ب�ساأن  قراره 

املقبل.
اهتمام  هناك  اأن  اإىل  الإذاعة،  واأ�سارت 
اإيفرتون ب�سم فا�سكيز، خا�سة  من جانب 
جيًدا،  يعرفه  اأن�سيلوتي  كارلو  مدربه  واأن 
ويعلم  مدريد،  لريال  مدرًبا  كان  اأن  منذ 
التوفيز  مع  الفارق  اإحداث  باإمكانه  اأنه 
ا،  واإىل جانب اإيفرتون، فهناك ميالن اأي�سً
والذي يطمح لتكرار جناحه يف �سفقة ثيو 

هرنانديز.

جنم ريال مدريد يحدد مهلة حل�ضم م�ضتقبله

�أوبالك

 ل�ضنا يف اأزمة.. واملو�ضم
 ال يزال طويال

عقب  مدريد،  اأتلتيكو  مرمى  حار�س  اأوبالك،  يان  ال�سلوفيني  قال 
ثمن  ذهاب  الإجنليزي، يف  ت�سيل�سي  يد  على   ،)1-0( فريقه  هزمية 
خمتلفة  حلظة  بل  اأزمة  "لي�س  حدث  ما  اإن  الأبطال،  دوري  نهائي 

بع�س ال�سيء" عما �سهده وزمالوؤه حتى الآن يف هذا املو�سم.
اللقاء:  )موفي�ستار+( عقب  ل�سبكة  بها  اأدىل  واأ�ساف يف ت�رصيحات 
حتى  �سهدناه  عما  خمتلفة  حلظة  اإنها  باأزمة،  منر  اأننا  اأعتقد  "ل 
الآن يف املو�سم، لكن الأمر طبيعي، الأهداف ل تاأتي. الأمر معقد، 
لكن الفريق يظهر يف مثل هذه الأوقات واأثق يف اأن لدينا جمموعة 
قوية"واأكد احلار�س ال�سلوفيني ثقته يف قدرة الروخيبالنكو�س على 
"اخلروج من ذلك"، يف اإ�سارة اإىل النتائج "غري اجليدة" التي يحققها 
الفريق يف الوقت احلايل، بعد ال�سقوط اليوم وقبله اخل�سارة ال�سبت 

اأمام ليفانتي )2-0(.
وا�ستكمل حار�س مرمى اأتلتيكو مدريد �ساحب الـ28 عاما: "املو�سم 
اأول ول جوان،  ل يزال طويال. ومل نكن مثاليني يف دي�سمرب/كانون 
ول�سنا �سيئني الآن"ورف�س اأوبالك و�سف املباراة بـ"ال�سدمة"، حيث 
اأو�سح "ل، هذه هي كرة القدم، اإما اأن تفوز اأو تخ�رص اأو تتعادل. اإنها 
هناك  تزال  ل  باأنه  مذكرا  اأخرى"،  مواجهة  هناك  تزال  ل  مباراة، 
"مباريات مهمة يف الليجا" قبل لقاء الإياب، واأنه "يجب التح�سن من 

اأجل التعوي�س يف الت�سامبيونزليج" خالل مواجهة الإياب.

رقم كارثي الأتلتيكو مدريد اأمام ت�ضيل�ضي
الر�سمية  الإح�ساءيات  ك�سفت 
ال�سادرة على اليويفا ملباراة اأتلتيكو 
ثمن  بذهاب  وت�سيل�سي  مدريد 
والتي  اأوروبا  اأبطال  دوري  نهائي 
انتهت ل�سالح "البلوز" بهدف نظيف 
بوخار�ست،  يف  جريو  لأوليفييه 
للروخيبالنكو�س  كارثي  رقم  عن 
الأرجنتيني  املدرب  فريق  اأن  وتبني 
بطريقة  لعب  الذي  �سيميوين  دييجو 

على  كرة  اأي  ي�سدد  مل  متحفظة، 
مرمى ال�سيوف.

املرمى،  على  حماولت   6 فمن 
الـ3  على  ت�سديدة  اأي  تذهب  مل 
خارج   3 ذهبت  حيث  خ�سبات، 
العار�سة والقائمني، اإ�سافة للت�سدي 
املقابل  يف  الأخرى  الـ3  للمحاولت 
بـ11  للبلوز،  وا�سحا  التفوق  كان 
حماولة، منها 5 على املرمى، بينها 

�رصبة  من  جلريو  الرائع  الهدف 
ال�ستحواذ  ومال  مزدوجة  مق�سية 
 %41 مقابل   %59 بواقع  لت�سيل�سي 
متريرة  بـ289  قام  الذي  لأتلتيكو، 

مكتملة مقابل 589 لت�سيل�سي.
بوخار�ست  يف  املباراة  واأقيمت 
املفرو�سة  للقيود  نظرا  برومانيا 
ملواجهة  ال�سفر،  على  اإ�سبانيا  يف 

ال�ساللة اجلديدة لفريو�س كورونا.

ميالن يقرتب 
من ح�ضم ملف 

كالهانوغلو

اأكد تقرير �سحفي اإيطايل، اأم�س الأربعاء، 
يجتمعون  �سوف  ميالن  م�سوؤويل  اأن 
كالهانوغلو خالل  هاكان  الالعب  بوكيل 
النجم  عقد  املقبلةوينتهي  ال�ساعات 
املو�سم  ختام  يف  ميالن  مع  الرتكي 
الرو�سونريي  م�سوؤولو  وي�سابق  اجلاري، 
التجديد  ملف  غلق  اأجل  من  الزمن 
الأخرى  العرو�س  من  خوفا  لالعب، 
فاإن  اإيطاليا"،  "فوتبول  موقع  وبح�سب 
واملدير  مالديني  باولو  التقني  املدير 
�سوف  ما�سارا  فريدريك  الريا�سي 
يعقدان جل�سة مع وكيل الالعب جوردون 
�ستيبيك اأم�س الأربعاء واأ�ساف التقرير، 
البالغ  عر�سه  على  �سيحافظ  ميالن  اأن 
حني  يف  املو�سم،  يف  يورو  ماليني   4
 5.5 على  باحل�سول  الالعب  يتم�سك 
مليون يورو، قد تقل اإىل 5 ماليني فقط 
العقد  يف  املكافاآت  بع�س  اإدراج  مع 
�سيف  يف  مليالن  كالهانوجلو  وان�سم 
2017، قادما من باير ليفركوزن، مقابل 

23 مليون يورو.

جمال مو�سياال

 موهبة �ضقلها بايرن ميونخ لكتابة التاريخ

غوتا ي�ضارك يف تدريبات ليفربول اجلماعية

و�سط  لعب  مو�سيال،  جمال  و�سع 
�سفحات  يف  ا�سمه  ميونخ،  بايرن 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بطولة  تاريخ 
يف  الثالثاء،  اأم�س  م�ساركته،  خالل 
فوز فريقه على لت�سيو )4-1( �سمن 

مناف�سات ذهاب دور الـ16.
املباراة  بداأ  عاًما  الـ17  �ساحب   
الثنائي  غياب  ا  معو�سً اأ�سا�سًيا، 
جنابري،  و�سريجي  مولر  توما�س 
بت�سجيله  فليك  هانز  مدربه  ليكافئ 
ت�سديدة  من  الثاين  فريقه  هدف 
مو�سيال  واأ�سبح  زاحفة  اأر�سية 
اإجنليزي  لعب  اأ�سغر  الهدف  بهذا 
على  الأبطال  دوري  يف  ال�سباك  يهز 
ال�سابق  الرقم  التاريخ، حمطًما  مدار 
ت�سامربلني  اأوك�سليد  األيك�س  ملواطنه 

مع اآر�سنال.
 

�إذن فمن هو مو�سياال؟

مدينة  مواليد  من  ال�ساب  الفتى 
 26 يوم  وذلك  الأملانية،  �ستوجتارت 
عامه  �سيكمل  اأنه  اأي   ،2003 فرباير 
مو�سيال  ُولد  القادم   اجلمعة  الـ18 
لأب نيجريي واأم اأملانية، حيث عا�س 
يف بالد والدته حتى �سن ال�سابعة قبل 
عا�س  اإجنلرتا  �سوب  معها  ال�سفر 
داخل  ل�سنوات  اأ�رصته  رفقة  مو�سيال 
اإجنلرتا، مما اأتاح له فر�سة الن�سمام 
 ،2011 عام  ت�سيل�سي  اأكادميية  اإىل 

لي�ستمر هناك طيلة 8 �سنوات.
كان  حينما  اأي   ،2019 جويلية  ويف   
اإىل  مو�سيال  عاد  عاًما،   16 عمره 
بايرن  اإىل  الن�سمام  وقرر  اأملانيا 
الفريق  مع  ظهوره  لي�سجل  ميونخ، 

الأول يف جوان 2020.
اأمام   واأ�سبح مو�سيال بظهوره الأول 
مع  ي�سارك  لعب  اأ�سغر  فرايبورج، 
البوند�سليغا  يف  البافاري  الفريق 
عاًما   17 بعمر  وذلك  الإطالق،  على 

الإجنليزي  الفتى  �سجل  يوًما  و115 
اأول اأهدافه خالل فوز بايرن الكا�سح 
املو�سم  بداية  )8-0( يف  �سالكه  على 
يهز  لعب  اأ�سغر  لي�سبح  احلايل، 
ال�سباك يف تاريخ النادي، وذلك بعمر 
17 عاًما و205 اأيام وبعدما �سجل اأول 
اأ�سبح  بالأم�س،  الأوروبية  اأهدافه 
مو�سيال اأ�سغر لعب يهز ال�سباك يف 
ومنذ  اأملاين  فريق  بقمي�س  البطولة 
البافاري،  الفريق  مع  له  ظهور  اأول 
مباراة   26 ال�ساب  الالعب  خا�س 
 4 خاللها  �سجل  البطولت،  بكافة 

اأهداف.
 

ملن �سيلعب دولًيا؟

اجلن�سيتني  ميلك  مو�سيال  والد 
والدته  بينما  والإجنليزية،  النيجريية 
اأي  متثيل  له  يحق  فاإنه  لذا  اأملانية، 

من البلدين )اأملانيا اأو اإجنلرتا(.

اأخباًرا �سعيدة جلماهريه،  ليفربول  اأعلن 
الربتغايل  اجلناح  ب�ساأن  الأربعاء،  اأم�س 
احل�ساب  ون�رص  غوتا  دييغو  ال�ساب 
�سوًرا  "تويرت"  عرب  لليفربول  الر�سمي 
اجلماعية،  الفريق  تدريبات  من  جلوتا 
بعد تعافيه من اإ�سابة الركبة التي تعر�س 
الدمناركي  ميدتيالند  مباراة  يف  لها 
دي�سمرب   9 يوم  اأوروبا  اأبطال  بدوري 

املا�سي وكان جوتا يتدرب منفرًدا طوال 
الأيام املا�سية، قبل اأن ين�سم للتدريبات 
الالعب  وبدا  اليوم  مرة  لأول  اجلماعية 
�سيفيلد  ملواجهة  جاهًزا  الربتغايل 
الدوري  يف  املقبل،  الأحد  يونايتد، 
هذا  كثريا  ليفربول  وعانى  الإجنليزي 
املو�سم من لعنة الإ�سابات التي حرمته 

من بع�س جنومه.
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داوود اخلطيب 

 العري�س ال�شهيد الذي زفوه يف نع�س على االكتاف 
الأ�شري داوود طلعت اخلطيب هو ال�شهيد الرابع الذي يرتقى يف العام 2020 جراء الإهمال الطبي املتعمد يف 
�شجون الحتالل ، وذلك بعد اأن اأم�شى »18 عاما« خلف الق�شبان وارتقى قبل ثالثة اأ�شهر من حترره وذلك يف 

الثاين من �شبتمرب املا�شي، ولكنه ي�شيع يف العام 2021 .
تقرير: جنيب فراج- القد�س

 ورغم ��شت�شهاده قبل خم�شة �أ�شهر ، 
�إال �أن ت�شييع جثمانه جرى ظهر �أم�س 
�إىل  �الحتالل  قو�ت  �شلمته  �أن  بعد 
�جلانب �لفل�شطيني بعد �حتجاز موؤمل 
و�شيعته  �أ�شهر.  خم�شة  نحو  ��شتمر 
يف  �ملو�طنني  من  غفرية  جماهري 
لعدة  للغاية  غا�شبة  وم�شاهد  مر��شم 
د�خل  ��شت�شهد  �أنه  بينها  من  �أ�شباب 
�الأ�رس قبل �أن يتحرر بثالثة �أ�شهر بعد 
بتهمة  عاما  ع�رس  ثمانية  �أم�شى  �أن 
�الأق�شى  �شهد�ء  كتائب  يف  ن�شاله 
»فتح«  حلركة  �لع�شكري  �جلناح 
�شيا�شة  من  عاناه  ما  جر�ء  وكذلك 
يتلظى  �لتي  �ملتعمد  �لطبي  �الإهمال 
 ، �ملر�شى  �الأ�رسى  مئات  بنري�نها 
و�أحالم  �أحالمه  كل  �أن  �إىل  �إ�شافة 
�أحر  على  تنتظره  كانت  �لتي  عائلته 
من �جلمر ذهبت �أدر�ج �لرياح ، علما 
�الأ�رس  د�خل  وهو  توفيا  و�لديه  �أن 
تقدم  هذ�  كل  وفوق  �شقيقه،  وكذلك 
قو�ت �الحتالل على �حتجاز جثمانه 
�أنها  �إال  ل�شبب  ال  �ملدة  هذه  طيلة 
معاناة  م�شاعفة  عن  تبحث  د�ئما 
�شقيقته هديل  وتقول   ، �لفل�شطينيني 

بعد  عنه  �الإفر�ج  فرحة  ننتظر  :«كنا 
ثالثة �أ�شهر على �أحر من �جلمر حتى 
وفاة  بعد  لنا  �حلقيقي  �ل�شند  يكون 
و�لدّي و�شقيقي، لكن �الإهمال �لطبي 
بحقه من قبل �شلطات �الحتالل �أدى 
خالل  �أنه  موؤكدة  ��شت�شهاده«،  �إىل 
�ندلعت  �لتي  �حلجارة  �نتفا�شة 
�ل�شهيد  �أ�شيب   ،1987 عام  �أحد�ثها 
�أدى  ما  قدمه  �الحتالل يف  بر�شا�س 

�إىل برت �إ�شبعني منها.

حت�شريات �شبقها القدر

وهي  �لبكاء  عن  هديل  تتوقف  ومل 
�جتمعت  فرتة  منذ  �أنه  كيف  تروي 
�لعائلة للنقا�س حول �لتجهيز�ت �لتي 
�شتقوم بها ال�شتقباله، م�شيفة »�أجلنا 
زفاف �أختنا �ل�شغرى رو�ن �لذي كان 
ما  �إىل   ، �ملا�شي  �شبتمرب  يف  مقرر� 
بعد تاريخ �الإفر�ج عنه حتى ي�شاركنا 
كان  د�وود  �أفر�حنا«.وت�شيف:«�أخي 
بعده  ورغم  �شغره  منذ  جد�  حنونا 
بحالنا،  ي�شعر  كان  �أنه  �إال  ق�رس�  عنا 
خا�شة بعد وفاة و�لدّي و�شقيقي، يف 
كل مرة كان يو�شيني بان نهتم بحالنا 
حتى �الإفر�ج عنه، و�شيكون لنا مبثابة 

�الأخ و�الأب و�الأم ويعو�شنا عن �شنو�ت 
�لفر�ق«.

تغري امل�شهد

كانت  �لتي  رو�ن  �لعرو�س  �شقيقته 
بح�شور  عري�شها  �إىل  زفافها  تنتظر 
على  يديها  ت�شع  د�وود،  �شقيقها 
�أن  من  وتقول:«بدل  وتبكي  ر�أ�شها 
�أقوم  �أنا  لعري�شي،  �أخي  يا  تزفني 
بزفافك �شهيد�«، ثم �أخذت بال�رس�خ 

و�لبكاء.
عند �عتقال �شقيقها د�وود كانت رو�ن 
�أعو�م،  �شبعة  يتعدى عمرها  ال  طفلة 
خلف  تو�جده  رغم  �أنه  �إىل  وت�شري 
ي�شعرنا  كان  د�ئما  �أنه  �إال  �لق�شبان 
بنا  ومهتم  علينا  ويقلق  معنا  باأنه 
وكاأنه بيننا، يوجهنا وين�شحنا، وميدنا 
�شجعني  من  وهو  و�لعزمية،  بالقوة 
على مو��شلة �لدر��شة و�إنهاء تعليمي 

�جلامعي، على نفقته �خلا�شة.

اأجمل حلظات احلياة

�شقيقه �الأ�شغر موؤيد »21 عاما« كان 
�لوحيد من �أفر�د عائلته �لذي �جتمع 
مع د�وود د�خل �شجون �الحتالل عقب 
:«طلبت  ويقول   .2018 عام  �عتقاله 
نقلي  �الحتالل  �شجون  �إد�رة  من 
د�وود  فيه  يتو�جد  �لذي  �ل�شجن  �إىل 
فرف�شت ذلك، لكنهم قامو� بنقله من 
يف  �عتقايل  مكان  �إىل  رميون  �شجن 
عوفر، فكانت �أجمل حلظات حياتي، 
عامني  �لعمر  من  �أبلغ  كنت  حيث 
عندما �عتقله �الحتالل، ويروي موؤيد 
�للحظات �الأوىل للقائه ب�شقيقه د�وود 
عليه،  تعرفت  دخوله  :«حلظة  بالقول 
بكاء  و�شط  باالأح�شان  بع�شنا  �أخذنا 
�أنني يف ح�شن  �شعرت  وقتها  �شديد، 
�العتقال،  يف  و�أنا  فقدتها  �لتي  �أمي 

مكثت معه �شهرين حينها كانت �أموره 
�ل�شحية ممتازة، ود�ئم �حلديث حول 

ما يخطط له عقب �الإفر�ج عنه.«

اأ�شري حممول على الكتاف

جمعية  رئي�س  �لزغلول  حممد  �أما 
بيت  �ملحررين يف حمافظة  �الأ�رسى 
حلم فقد قال »ها نحن ن�شتقبل �أ�شري� 
�آخر حمموال على �الكتاف �إنه �الأ�شري 
بعد  �خلطيب  طلعت  د�وود  �لعقيد 
وهذه  ��شت�شهاده  من  ��شهر  خم�شة 
 . وقلقا  �إيالما  �الأكرث  �ملحطة  هي 
حقوق  موؤ�ش�شات  يف  �لعاملني  نحن 
و�أبناء �شعبنا  �ال�رسى وبقية فعالياتنا 
�أحياء  �الأ�رسى  ��شتقبال  نريد   ،
يتمكنو�  كي  جيدة  وب�شحة  معافني 
من ��شتمر�رهم باحلياة خارج ق�شبان 
 . عائالتهم  �أح�شان  ويف  �ل�شجن 
�أ�رس�نا يف  فاإىل متى �شنبقى ن�شتقبل 
�لتو�بيت، �إنها �رسخة ن�شعها يف ر�شم 

كل �ملوؤ�ش�شات و�لعامل �أجمع.«

الأ�شري ح�شني م�شاملة

د�وود  �ل�شهيد  نودع  :ونحن  وقال 
�شوب  ترنو  عيوننا  فاإن  �خلطيب 
�ل�شبع  بئر  مبدينة  �شوركا  م�شت�شفى 
حممد  ح�شني  �الأ�شري  يرقد  حيث 
م�شاملة منذ عدة �أ�شهر وهو يعاين من 
حرجة  وب�شحة  �لدم  �رسطان  مر�س 
عاما   20 ملدة  بال�شجن  حمكوم  وهو 
�أم�شى منها نحو 18 عاما ومل يتبق  له 
�شوى عامني �أو �أقل ومع ذلك ماطلت 
�الأمنية  و�أجهزتها  �الحتالل  قو�ت 
لالإفر�ج  متعددة  بطلبات  و�لق�شائية 
�ملبكر عنه �إىل �أن خ�شعت لذلك ولكن 
بقر�ر م�رسوط �ن يبقى يف م�شت�شفى 
�الحتالل و�لهدف معروف �أنه يف حالة 
�شيعيدونه  طفيف  ب�شكل  ولو  حت�شنه 

�الإفر�ج  قر�ر  ولكن  �ل�شجن  �إىل  فور� 
جاء بعد �أن تيقنت هذه �لقو�ت �أنه يف 

و�شع �شحي حرج.

املا�شي العام  يف  �شهداء   4

�حلركة  فاإن  حقوقية  تقارير  ح�شب 
خالل  قّدمت  �الأ�شرية  �لفل�شطينّية 
�لعام �ملن�رسم 2020 �أربعة �شهد�ء من 
�أبنائها يف �شجون �الحتالل ، وجميعهم 
�رتقو� نتيجة �شيا�شة �الإهمال �لطبي 
بحقهم فيما يبلغ عدد �شهد�ء �حلركة 
 »226«  ،  1967 عام  منذ  �الأ�شرية 
نتيجة  �رتقو�   »71« بينهم  �شهيد�ً، 
�شيا�شة �الإهمال �لطبي بحقهم، بينما 
و«75«  �لتعذيب،  نتيجة   »73« �رتقى 
�العتقال  بعد  �لعمد  �لقتل  نتيجة 
��شت�شهدو�  �أ�رسى  و«7«  مبا�رسة، 
نتيجة �إ�شابتهم بالر�شا�س وهم د�خل 
�لذين  �الأربعة  �ل�شهد�ء  �أما  �ل�شجون. 
 : فهم  �ملن�رسم  �لعام  يف  ��شت�شهدو� 
من  عاماً«،   23« �لربغوثي  ر�شاد  نور 
و�لذي  �هلل،  ر�م  ق�شاء  عابود  قرية 
��شت�شهد يف �شهر ني�شان د�خل �شجن 
�ل�شحر�وي بعد تعّر�شه حلالة  �لنقب 
نقله  �الإد�رة يف  وتاأّخر  �إغماء  �شديد 
�شاعة،  ن�شف  من  الأكرث  و�إنعا�شه، 
و�شدر   ،2017 �شباط  �عتقل يف  وكان 
 8 �لفعلي ملدة  بال�شجن  بحقه حكم  
حمتجز�ً  جثمانه  يز�ل  وال  �شنو�ت، 
خليل  �شعدى  و�الأ�شري  �للحظة،  حتى 
حي  �شّكان  من  عاماً«   75« �لغر�بلي 

�ل�شجاعية بقطاع غزة، و�لذي �رتقى 
�شهيد�ً يف متوز �ملا�شي، بعد �عتقال 
متو��شلة، حيث كان  ��شتمر 26 عاماً 
حيث  �ملوؤبد،  بال�شجن  حكماً  يق�شى 
للعزل  وتعّر�س   ،1994 عام  �عتقل 
عاماً   12 على  يزيد  ملا  �النفر�دي 
متو��شلة �الأمر �لذي �أدى �إىل �إ�شابته 
منها  �ملزمنة  �الأمر��س  من  بالعديد 
تر�جعت  وقد  �لدم،  و�شغط  �ل�شكري 
و�أ�شيب  �الأخرية  �الآونة  يف  �شحته 
�لربو�شتاتا  يف  �رسطانية  باأور�م 
�الحتالل  ورف�س  �لبولية،  و�مل�شالك 
�أن دخل يف حالة  �إىل  �إطالق �رس�حه 
موت �رسيري و��شت�شهد يف م�شت�شفى 
كابالن . �ما �ل�شهيد �الأخري فهو كمال 
�شكان  من  عاماً«  وعر«46  �أبو  جنيب 
بلدة قباطية جنوب جنني و�رتقى بعد 
»17 عاماً ون�شف �لعام« من �العتقال 
�ملوؤّبد  بال�ّشجن  حكماً  يق�شي  وكان 
�ملكّرر 6 مر�ت، و�أ�شيب خالل فرتة 
و�الأوتار  �حللق  ب�رسطان  �عتقاله 
�ل�شوتية باالإ�شافة �إىل تك�رّس �شفائح 
م�شل�شل  �أّن  �لتقارير  و�أكدت  �لدم. 
�لقتل بحق �الأ�رسى ال يز�ل م�شتمر�ً، 
الرتقاء  مفتوحاً  يز�ل  ال  �لباب  و�أن 
مزيد من �ل�شهد�ء ، فهناك �لع�رس�ت 
من �الأ�رسى يعانون من ظروف �شحية 
�شعبة للغاية، نتيجة �إ�شابتهم باأمر��س 
و�جللطات  �لكلوي  و�لف�شل  �ل�رسطان 
وال  �خلطرية،  �الأمر��س  من  وغريها 
�أو رعاية  يقّدم لهم �أي عالج منا�شب 

طبية.

بيت حلم تودع ابنها ال�شهيد داود اخلطيب
تقرير:اأ�شامة العي�شة  احلياة اجلديدة

من  عاما   18 بعد  �حلميمة،  �أماكنه  �إىل  �خلطيب،  د�ود  �ل�شهيد  عاد 
و�ل�شعبة،  �لطويلة  �ل�شجون  ليايل  يف  طويال  حلم  كما  ولي�س  �لغياب، 
�أ�شهر.  خم�شة  �الحتالل  ثالجات  يف  جثمانه  �حتجز  �شهيد�  و�إمنا 
بعد  ليلته،  �خلطيب  �أم�شى  حيث  �حلكومي،  جاال  بيت  م�شت�شفى  يف 
�أ�شقاوؤه  �جلثمان  حول  حتلق  �الحتالل،  �شلطات  من  جثمانه  ت�شلم 
�نطلقت  ثم  �الأخرية،  رحلته  ير�فقوه يف  �أن  �أر�دو�  و�آخرون  ومعارفه، 
جنازة ع�شكرية له، تقدمها رفاق �ل�شهيد من كتائب �شهد�ء �الأق�شى، 
مرت مبيد�ن �ل�شينما، و�شارع �ملدب�شة، حتى منزله يف منطقة �ل�شوق 
�إىل �ملنزل، يف  �ل�شهيد �مللثمون  بيت حلم، و�شعد رفاق  �لقدمية يف 
�نتظار و�شوله، ليكون على موعد �آخر من ود�ع �ل�شقيقات و�أهل حارته 
�إنهاء  �أ�شهر قليلة من  �لذين �نتظرو� �الإفر�ج عن ولكنه ��شت�شهد قبل 
جثمانه.  عن  �الإفر�ج  �نتظار  يف  �أخرى  �شقاء  رحلة  لتبد�أ  حمكوميته، 
متالكت �إحدى �ل�شقيقات نف�شها و�أطلقت زغرودة �أمام جثمان �ل�شهيد، 
�لعيار�ت  يطلقون  �ل�شهيد  رفاق  �أخذ  بينما  بالدموع،  �ختنقت  ولكنها 
�لنارية حتية له. و�أطلقت �أخريات �لزغاريد �حلزينة. بد� ود�ع �شقيقات 
خارج  تنتظر  غفرية  جماهري  كانت  بينما  موؤثر�،  له  �ل�شهيد  و�أ�شقاء 
�ملنزل، وما �إن �أطل جثمان �ل�شهيد، حتى ��شتمرت �جلنازة �إىل �شاحة 

�ملهد، الإقامة �ل�شالة عليه يف م�شجد عمر بن �خلطاب. �ل�شهيد هو 
�بن �شاحة �ملهد، �لتي �شهدت ن�شاالته �ملبكرة �شد جنود �الحتالل 
يف �النتفا�شة �الأوىل، بينما عرفت و�لدته بن�شاطها يف تخلي�س �الأوالد 
من قب�شات جنود �الحتالل. رفيق لل�شهيد ز�مله عامني يف �ملعتقل، 
قال �إنه كان لل�شهيد ت�شور يف كيفية ��شتقباله عندما يتحرر، يف �شاحة 
�ملهد، وكان يف�شل �أن يبد�أ �ال�شتقبال من جهة �ل�شاحة �لغربية، ولكن 
يف  �ل�شهيد  �شجي  �أمنيته.  ليحقق  متهله  مل  �لطبي،  �الإهمال  �شيا�شة 
�شاحة �ملهد، لتكون �ملكان �الأخري �لذي يحط فيه قبل �ل�شالة عليه 
وقبل مو�ر�ته �لرت�ب. وقال متحدث با�شم حركة فتح يف بيت حلم، �إنهم 
يف �حلركة عملو� بو�شية �ل�شهيد، باأن ي�شتقبلوه يف �شاحة �ملهد عندما 
يتحرر، وهو ما يفعلونه �الآن وهو �شهيد. وقال حممد �مل�رسي �أمني 
�رس حركة فتح يف �إقليم بيت حلم: »ها قد عاد د�ود �خلطيب �إىل بيت 
حلم، �أر�س �ل�شهد�ء، و�ملنا�شلني من كتائب �شهد�ء �الأق�شى، وكتائب 
ونودعه،  حلم،  بيت  ليودع  و�ل�شقاقي،  و�لق�شام،  م�شطفى،  علي  �أبو 
»يعود د�ود  و�أ�شاف:  �لتحرير«.  ��شتمر�ر �مل�شرية حتى  موؤكدين على 
�ليوم وت�شتقبله بيت حلم بفتيانها و�شبابها وكهولها، ولنقول له لك �لوعد 
و�لعهد، وعلى دربك ودرب �ل�شهد�ء �شائرون«.وتلى بالغا من �حلركة 
�الأ�شرية ملنا�شبة ت�شييع �ل�شهيد، توؤكد على ��شتمر�ر �مل�شرية، م�شرية 
هيئة  م�شوؤول  عطو�ن  �أبو  منقذ  �ل�شهيد  و�بن  �لتحرير.  حتى  �لن�شال 

�لطبي  �الإهمال  ب�شيا�شة  مندد�  بيت حلم،  و�ملحررين يف  �الأ�رسى 
قر�ر  باأنها  موؤكد�،  �الأ�رسى  بحق  �الحتالل  �شلطات  �لتي متار�شها 
�شيا�شي وت�رسيعي من �أعلى م�شتوى يف دولة �الحتالل، لالنتقام من 
�أني�س  و�أولهم  �ملحتجزة  �الأ�رسى  جثامني  باأعد�د  مذكر�  �الأ�رسى، 
عاما،  �أربعني  من  �أكرث  قبل  نفحة  �شجن  يف  ��شت�شهد  �لذي  دولة، 
�لزغاري  عبد  و�تهم  �الحتالل حتتجز جثمانه.  �شلطات  ز�لت  وما 
�ملنظم  �الإرهاب  مبمار�شة  �الحتالل،  �شلطات  �الأ�شري،  نادي  من 
بحق �الأ�رسى، موؤكد� على �ال�شتمر�ر يف �لن�شال حتى نيل �حلرية 
وحتقيق �أماين �شعبنا. وتليت ر�شالة من �الأ�شري ريا�س �لعمور ورفاقه 
�ل�شهيد  و�ملعاناة  �ل�شالح  رفيق  �لعمور  فيها  �أبن  �شجن جلبوع،  يف 
د�ود. نقل جثمان �ل�شهيد �إىل م�شجد عمر بن �خلطاب، حيث �شلي 
�ل�شهيد ح�شني عبيات، حيث  �إىل مقربة  �نطلقت �جلنازة  ثم  عليه، 
وري �لرثى. و�أبنه خالل �لدفن، �ل�شيخ عبد �ملجيد عمارنة مفتي 
�الأ�رسى  �ن  �إىل  م�شري�  �ل�شهد�ء،  مناقب  عن  متحدثا  حلم،  بيت 
ر�شالة  �شماع  �جلميع  على  �أنه  موؤكد�  �مل�شوؤولني،  ي�شت�رسخون 
�الأق�شى،  �نتفا�شة  د�ود يف  �ل�شهيد  �عتقل  يعانون.  �لذين  �الأ�رسى 
حمكوميته  �نتهاء  قبل  و��شت�شهد  عاما،   18 بال�شجن  عليه  وحكم 
خم�شة  مدة  جثمانه  �الحتالل  �شلطات  و�حتجزت  �أ�شهر،  بثالثة 

�أ�شهر حتى �أفرجت عنها يوم �أم�س �الأول.
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�صت بع�ض القواعد واملناطق التي توجد بها قوات اأو م�صالح اأمريكية يف العراق  تعَرّ
لهجمات �صاروخية جمدداً، كان اأولها يف مطار اأربيل الدويل باإقليم كرد�صتان العراق يف 

16 فرباير اجلاري، حيث اأ�صفر الهجوم عن مقتل متعاقد مدين كان يعمل مع الواليات 
املتحدة واإ�صابة ثمانية اآخرين، على خلفية و�صول 14 �صاروخًا اإىل منطقة املطار بح�صب 
بيان لقيادة التحالف الدويل يف العراق. وكان اآخرها يف املنطقة اخل�صراء بعد ذلك ب�صتة 

اأيام حيث مل ي�صفر الهجوم عن وقوع خ�صائر.

اأزمـة مـتجددة:

انعكا�صات عديدة للهجمات ال�صاروخية يف العراق

مركز امل�صتقبل للأبحاث 
والدرا�صات املتقدمة

 
الهجمات  املراقبني هذه  اأغلب  ويقارن 
الفرتة  يف  نفذت  اأن  �سبق  التي  بتلك 
وقع  الذي  الهجوم  املا�سية، على غرار 
يف مطار اأربيل اأي�ساً يف 30 �سبتمر 2020، 
خا�سة واأن التقديرات الر�سمية العراقية 
اإىل  تن�سبها  الدويل  التحالف  وتقديرات 
احل�سد  �سفوف  يف  م�سلحة  جمموعات 
»�رسايا  جمموعة  غرار  على  ال�سعبي 
املتحدة  الواليات  واأبدت  الدم«.  اأولياء 
الذي  الت�سعيد  هذا  من  ا�ستيائها 
االإدارة  عهد  يف  نوعه  من  االأول  يعد 
التحقيقات  يف  ت�سارك  التي  اجلديدة 
با�سم  املتحدث  وقال  الهجمات،  حول 
براي�س يف 22  نيد  االأمريكية  اخلارجية 
االأمر  يتعلق  »عندما  اجلاري:  فرباير 
حم�سوبة  بطريقة  نرد  ف�سوف  بردنا، 
وبا�ستخدام  الزمني  جدولنا  اإطار  يف 
واملكان  الوقت  يف  االأدوات  من  مزيج 

املنا�سبني«.
 

دالالت خمتلفة:

ت�ستهدف  التي  الهجمات  تعدد  رغم 
قوات التحالف الدويل يف العراق ب�سكل 
با�ستخدام  يتم  اأغلبها  اأن  اإال  م�ستمر، 
عنها  ي�سفر  وال  متفجرة،  عبوات 
خ�سائر كبرية، وغالباً ما تتم ن�سبتها اإىل 
الذي  »داع�س«  لتنظيم  موالية  عنا�رس 
ا�ستعادة  ويحاول  التحالف  ي�ستهدف 
ن�ساطه جمدداً. لكن ت�ساعد ا�ستهداف 
اأمريكية  ودبلوما�سية  ع�سكرية  مواقع 
بعد  ملحوظ  ب�سكل  تنامى  بال�سواريخ 
عملية اغتيال قائد »فيلق القد�س« التابع 
للحر�س الثوري االإيراين قا�سم �سليماين 
ونائب اأمني عام ملي�سيا احل�سد ال�سعبي 
 ،2020 يناير   3 يف  املهند�س  اأبومهدي 
اإال اأن وتريتها تراجعت من جديد خالل 
تغري  مع  بالتوازي  االأخريين  ال�سهرين 
ال�سياق  هذا  ويطرح  االأمريكية.  االإدارة 
عدة دالالت وموؤ�رسات منها على �سبيل 

املثال:
التطور  يتمثل  نوعية:  هجمات   -1
اأنها  يف  اأربيل  عملية  يف  االأ�سا�سي 

ا�ستهدفت القاعدة بكثافة اأعلى بوا�سطة 
م�ستوى  على  اأطلقت  التي  ال�سواريخ 
منخف�س، لتفادي املنظومات الدفاعية 
 Patriot Pac( املطار  يف  االأمريكية 
منظومات  وهى   )CARM  -3-
ما  نحو  على  املدى،  وبعيدة  متو�سطة 
ملجموعة  املن�سوب  البيان  اإليه  اأ�سار 
اأن  تفيد  كر�سالة  الدم«  اأولياء  »�رسايا 
ن القاعدة  �سِّ املنظومات الدفاعية لن تحُ
اأن  ويعتقد  اال�ستهداف.  من  االأمريكية 
اختيار موقع مطار اأربيل لتنفيذ العملية 
االإجراءات  من  مزيد  فر�س  نتيجة  كان 
االأمنية حول العديد من املواقع االأخرى 
اأ�سبحت  التي  االأ�سد  عني  قاعدة  مثل 
اأن تعر�ست لهجمات  بعد  اأ�سد ت�سيناً 
رداً  يناير 2020  اإيرانية يف 8  �ساروخية 

على اغتيال �سليماين.
2- التوقيت: يحمل التوقيت داللة اأخرى 
يف �سياق تعزيز اأدوات ال�سغط االإيرانية 
اىل  تتجه  التي  املتحدة  الواليات  على 
تكتيك  وهو  اإيران،  مع  التفاو�س  اإعادة 
االأخرية  اإليه  تلجاأ  ما  غالباً  تقليدي 
وال�سغط  التاأثري  قوتها يف  الإثبات مدى 
خالل  من  املتحدة  الواليات  على 
�سواء  االإقليم،  يف  وجودها  ا�ستهداف 
كذلك  اأخرى.  دول  يف  اأو  العراق،  يف 
املوقف  عن  النظر  بغ�س  طهران،  فاإن 
باإنهاء  النووي، تتم�سك  اخلا�س بامللف 
الوجود االأمريكي يف العراق وفى غريها 
ي�سكل  باعتباره  االأخرى  ال�ساحات  من 
امل�سالح  على  بالتبعية  �سغط  عامل 
على  التاأكيد  تاول  وبالتايل  االإيرانية. 
اأنها هى االأخرى ميكنها اأن ت�سع �رسوطاً 
اإ�سافية قبيل ا�ستئناف املباحثات على 
املتحدة  الواليات  تبديه  الذي  النحو 
التي تتم�سك ب�سم الربنامج ال�ساروخي 
املفاو�سات  اإىل  االإقليمي  والدور 
ملف  لكل  ت�سع  ثم  ومن  املحتملة، 

ا�ستحقاقاته اخلا�سة، وهو ما ال يحظى 
ت�رس على  التي  اإيران  بقبول من جانب 
ح�رس اأية تفاهمات حمتملة يف االتفاق 

النووي.
اأغلب  ارتبطت  التمويه:  تكتيك   -3
العراق  التي �سهدتها  العمليات املماثلة 
وهمية  باأ�سماء  املا�سي  العام  يف 
نحو  اىل  و�سلت  جمهولة  لتنظيمات 
العراقية،  التقديرات  وفق  ف�سائل   9
ما تقوم بب�سع عمليات حمدودة  وغالباً 
تت م�سمى »املقاومة« ثم تختفي من 
امل�سهد، ومن هنا ميكن القول اإن »�رسايا 
اأولياء الدم«، التي ن�سب اإليها على مدار 
»�ستار«  عام ثالث هجمات، هى جمرد 
يكون  رمبا  اآخرين،  لوكالء  »واجهة«  اأو 
بناًء  احلق«  اأهل  »ع�سائب  تنظيم  منهم 
جتاه  املت�سدد  الع�سائب  موقف  على 
احلكومة  وموقف  املتحدة،  الواليات 
العراقية برئا�سة م�سطفى الكاظمي من 

اإيران.
موقف م�صاد:

 
تعليقاً  االأمريكية  الفعل  ردود  اأظهرت 
اال�ستياء  حالة  االأخرية  الهجمات  على 
نوعها  من  االأوىل  العمليات  تلك  من 
مل  واإن  احلالية،  االإدارة  عهد  يف 
وقوف  على  بياناتها  يف  االأخرية  توؤكد 
�ست�سفر  ما  منتظرة  خلفها،  اإيران 
فيها  تتعاون  التي  التحقيقات  عنه 

وحكومة  االتادية  احلكومة  مع 
الذي  الرئي�سي  املتغري  لكن  االإقليم. 
االأمريكي  اخلارجية  وزير  اإليه  اأ�سار 
اإطار  يف  حديثه  يف  بلنكني  اأنتوين 
 – االأمريكية  الرباعية  جمموعة  حوار 
واأملانيا(  وفرن�سا  )بريطانيا  االأوروبية 
مثل  اأن  هو  اجلاري،  فرباير   18 يف 
بقاء  على �رسورة  توؤكد  العمليات  هذه 
يف  »داع�س«  �سد  الدويل  التحالف 
العراق، االأمر الذي يطرح بدوره داللة 
مهمة بالن�سبة لدور التحالف يف العراق، 
الواليات  من  قيادته  تولت  والذي 
مع  للتعامل  الناتو،  حلف  اإىل  املتحدة 
على  احلرب  بخالف  اأخرى  تهديدات 
تنظيم »داع�س« الذي يعيد بناء �سبكاته 
العملية  عك�سته  ما  وهو  العراق،  يف 
بغداد يف 21  التي نفذها يف  االإرهابية 
يناير الفائت. كذلك ف�رست ت�رسيحات 
اأمريكياً  تراجعاً  هناك  اأن  على  بلنكني 
عن خطة االن�سحاب من العراق التي مت 
اال�سرتاتيجي  اإطار احلوار  اإقرارها يف 
مراقبون  يقول  بينما  امل�سرتك، 
�سيكون  اجلديدة  االإدارة  اأن  اأمريكيون 
اإطار  يف  خمتلف  موقف  تقدير  لديها 
العمليات  من  وغريها  العمليات  هذه 
تركات  �سد  ت�سن  التي  االأخرى 
اأن  يبدو  ثم  ومن  العراق،  يف  التحالف 
مع  املرونة  لعدم  اأمريكياً  اجتاهاً  ثمة 

ايران يف العراق من هذه الزاوية.
اإ�صهار

الو�صط:2021/02/25الو�صط:2021/02/25الو�صط:2021/02/25

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

والية : ورقلة
بلدية : مقر الوالية
الرقم :02/ /2021

و�صل ت�صجيل الت�صريح
 التاأ�صي�صي للجمعية

مبقت�سى   القانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق 
 : اليوم  هذا  ،مت    باجلمعيات  املتعلق   2012 يناير   12 ل 
10 فيفري 2021 ت�سليم و�سل الت�رسيح بتاأ�سي�س اجلمعية 
احلياة  و  ال�سيد  جمعية   : اجلمعية  ت�سمية   :   امل�سماة 

الربية 
الكائن مقرها : حي املخادمة ورقلة  

رئي�س اجلمعية املنتخب خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سية 
مدقن �ساكر ربو 

تاريخ و مكان امليالد : 1980/01/04 باأفلو 
العنوان : حي املخادمة : ورقلة 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

والية : االأغواط
دائرة ااأفلو
بلدية اأفلو

رقم :36/20

و�صل اإيداع ملف جتديد 
جمعية بلدية 

مبقت�سى  القانون رقم 06/12 يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 
يناير 2012 املتعلق باجلمعيات  ، مت هذا اليوم : 2020/12/15 

اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �سبغة بلدية  
االأج�سام  لكمال  اأفلو  اأبطال  �سعلة  نادي   : اجلمعية  ت�سمية 

-اأفلو-
املقر االجتماعي : احلي االإداري – و�سط املدينة -اأفلو

املودع : بلخادم وحيد
الوظيفة يف اجلمعية : رئي�س النادي 

مالحظة : يجب القيام ب�سكليات اال�سهار تطبيقا لن�س املادة 18 
من القانون املذكور اأعاله 
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الن�شيد اخلالد...

يف ذكرى وفاة ال�شاعر عمر الربناوي
يف 24 فيفري 2009 غادرنا و اإىل الأبد، وخمدت نربات �شوت املثقف الوطني الأ�شيل ،و الأديب الواعي 

بق�شايا اأمته ،و كاتب الأغاين امللتزمة  اال�شاعر عمر الربناوي الذي تغنى بهموم الوطن وتطلعات 
املواطنني ، و خلد اأحالمهم  يف نب�ض كلماته الرقيقة و ق�شائده القوية ،و منها رائعته ) من اأجلك ع�شنا يا 
وطني ( التي اأ�شبح اأبناء اجلزائر يرددونها بكل فخر  يف املدار�ض ،و عباراتها اجلميلة  تنطق بها الأل�شن 

يف املنا�شبات الوطنية ،حتى اعتربها بع�ض الدار�شني اأنها مبثابة الن�شيد الوطني الثاين للجزائر امل�شتقلة 
، فخلدت ا�شمه ،و هو الذي عرف التهمي�ض يف �شنواته الأخرية ب�شبب مواقفه الفكرية و ال�شيا�شية 

الثابتة .و رحل يف �شمت كل من ظلمه يف حياته ، و كان �شببا يف ذرف دمعته الغالية ،و ح�شرة الأمل 
الدفني تبوح بها مالحمه  ، و لكن ا�شم �شاعرنا عمر الربناوي بقي حيا و خالدا يف الذاكرة و الأفئدة 

،لأنه اأخل�ض لهذا الوطن بالكلمة التي كان يرجتلها يف املواقف املوؤثرة، و مبا تركه من اإبداعات متنوعة 
تعانق الوجدان العربي ،و تعرب عن الق�شايا امل�شريية للمجتمع و الأمة . 

بقلم : الأخ�شر رحموين

وتقديرا ملكانته الأدبية املتميزة 
مبا�رشة  وفاته  بعد  تكرميه  مت 
البحث  ا�سمه على مركز  باإطالق 
العلمي و التقني للمناطق اجلافة 

بجامعة حممد خيذر بب�سكرة .

حمطات من حياته :

    ولد ال�ساعر عمر الربناوي بن 
بحي   1935 اأفريل   18 يف  اأحمد 

�سطر ملوك بب�سكرة .
بعد ثالثة اأ�سهر من ولدته ،انتقل 
زهرية  جدته  و  الرمي  والدته  مع 

، و عا�ش �سباه  اإىل مدينة بريكة 
يف ظروف �سعبة .

يد  على  الكرمي  االقراآن  حفظ 
التحق  ثم   ، القادر  عبد  ال�سيخ 
ال�سيخ  البتدائية  باملدر�سة 
�سن  بلغ  اأن  ،اإىل  يحياوي  عي�سى 
الرابعة ع�رشة من عمره ،فعاد مع 
والدته اإىل ب�سكرة ليلتحق مبدر�سة 
جلمعية  التابعة  التعليم  و  الرتبية 

العلماء امل�سلمني اجلزائريني .
مبعهد  التحق   1952 �سنة  يف 

بادي�ش  بن  احلميد  عبد  ال�سيخ 
تعليمه  ق�سنطينة ملزاولة  مبدينة 
،و من اأ�ساتذته به امل�سايخ : عبد 
املجيد  عبد  و  �سيبان  الرحمان 
نعيم  و  امليلي  حممد  و  حري�ش 

النعيمي .
النهائي  المتحان  اجتياز  بعد   
�سنة 1955 بتون�ش حيث كان يعترب 
معهد ال�سيخ ابن بادي�ش فرعا من 
و  املعمور  الزيتونة  جامع  فروع 
جناحه، التحق به ملوا�سلة تعليمه 
العايل .و ق�سى يف الدرا�سة  مدة 
ح�سوله  غاية  اإىل  �سنوات،  ثالث 
من  .و  التح�سيل  �سهادة  على 
اأ�ساتذته به  : ال�ساذيل القليبي و 
و  الكعاك  وعثمان  زمريل  ح�سن 

عبد العزيز العقربي .
خالل تواجده بتون�ش كان ع�سوا 
جلبهة  الن�سالية  اخلاليا  يف 
بالدعاية  مكلفا  الوطني  التحرير 

و و التح�سي�ش و الإعالم .
بعثة  �سمن  اأر�سل   1959 �سنة  يف 
جبهة التحرير الوطني اإىل العراق 
ببغداد  الرتبية   بكلية  للدرا�سة 
اأ�ساتذة  تخريج  يف  املخت�سة 
التعليم الثانوي، و بعد اأربع �سنوات  
حت�سل على �سهادة اللي�سان�ش . و 

و  جواد  م�سطفى   : اأ�ساتذته  من 
عبد  و  الدين  حمي  الرزاق  عبد 
و  علي   جواد  و  اجلواري  ال�ستار 
عبد العزيز الدوري و�سليم النعيمي 

و ال�ساعرة نازك املالئكة .

بالإ�شافة اإىل مزاولته 
لدرا�شته النظامية 

،فقد كان يتابع 
درا�شات اأخرى من 

اأهمها :

الإخراج  و  التمثيل  درا�سة   *
مبدر�سة التمثيل العربي بتون�ش .

مبعهد  املو�سيقى  درا�سة   *
الر�سيدية بتون�ش .

الآداب  بكلية  ال�سحافة  درا�سة   *
ببغداد .

بعد رجوعه اإىل اأر�ش الوطن �سنة 
الوطنية  بالإذاعة  التحق   1963
التي  الربامج  من  و   ، عام  ملدة 
كان يقدمها : لقاء مع فنان – دنيا 
حلظة من   – التاريخ  من   – الفن 

ف�سلك .
الرتبوي  امليدان  يف  انخرط  ثم   
بعدة  العربية  اللغة  ملادة  كاأ�ستاذ 
.ثم  العا�سمة  باجلزائر  ثانويات 
الرتبوي  الوطني  باملعهد  التحق 

كاأ�ستاذ باحث  .
عمل  بتون�ش  تواجده  خالل 
  1957 �سنة  التون�سية  بالإذاعة 
.و  عامني  ملدة  مذيع  و  كممثل 
يقدمها  كان  التي  الربامج  من 
هم�سات-   – اأدبية  قراءات   :
�سوؤال   – املتقاطعة  الكلمات 
تقدمي  اإىل  ،اإ�سافة   - جواب  و 

الن�رشات الإخبارية 
املنا�شب التي تقلدها  

منها :

* رئي�ش حترير جملة ) األوان ( من 
كان  و   1981 �سنة  اإىل   1972 �سنة 
بلقا�سم  حممد  ال�ساعر  مديرها 

خمار .
يف  الثقافية  بال�سوؤون  مكلف   *
�سنة  اجلزائريني  الكتاب  احتاد 

. 1976
امل�سيلة  بولية  الثقافة  مدير   *

من �سنة 1982 اإىل �سنة 1983 .
* مدير الثقافة بولية ب�سكرة من 

�سنة 1984 اإىل �سنة 1987 .
وزير  ال�سيد  بديوان  ملحق   *

الثقافة ملدة عامني .
ر�سا   اأحمد  الثقافة  دار  مدير   *
حوحو بب�سكرة من �سنة 1991 اإىل 

�سنة 1994 .
* م�سوؤول العالقات العامة باحتاد 
الكتاب اجلزائريني من �سنة 1997 

اإىل �سنة 1998 .
الوطني  املجل�ش  يف  عني   *
النتقايل �سنة 1994 ممثال لحتاد 
الكتاب اجلزائريني ،اإىل غاية �سنة 

2001 �سنة تقاعده  .
عبد  ال�سيخ  موؤ�س�سة  رئي�ش   *

احلميد بن بادي�ش .
اأعماله املطبوعة :

رواية   / ال�سجن  و  الوزارة  بني   *
احتاد  من�سورات  عن  �سدرت 

الكتاب اجلزائريني .

ديوان   / وطني  يا  اأجلك  من   *
وزارة  من�سورات  عن  �سدر  �سعر 

املجاهدين .
* حوارات يف الثقافة و ال�سيا�سة 
يوؤرخ ملرحلة  مع جح�ش / كتاب 
خالل  اجلزائر  يف  ال�رشاع 

الت�سعينات باأ�سلوب �ساخر  .
* الولدة الثانية / رواية .

الأوبرات الغنائية :
و هي بالف�سحى و الدارجة منها 

:
* امل�سرية الكربى / تلحني الفنان 

املغربي عبد الوهاب الدوكايل .
* ميني الرجال/ من تلحني الفنان  

�رشيف قرطبي 
* اأنا اجلزائر / من تلحني الفنان 

تي�سري عقلة 
اأمنا العظيمة / من  * ماذا تريد 

تلحني الفنان �رشيف قرطبي 

* احلب الكبري من تلحني الأ�ستاذ 
نوبلي فا�سل

تلحني  من   / الذاكرة  عودة   *
الأ�ستاذ معطي ب�سري

الأ�ستاذ  تلحني  * املواطن / من 
معطي ب�سري 

غنائية  م�رشحية   / حب  رحلة   *
بوليفة  الأ�ستاذ حممد  تلحني  من 
. * ملحمة اجلزائر / بال�سرتاك 
مع ال�سعراء : حممد بلقا�سم خمار 
عزالدين  و  جوادي  �سليمان  و 

ميهوبي .
اأداء  من  مونولوج   / فنان  اأنا   *
اإخراج  و  خيذر  احميدة  املمثل 

نوالدين عمرون .

من اأبرز امل�شل�شالت :
* م�سل�سل العر�ش / يف 06 حلقة 

/ من اإخراج حممد حويذق 
* املحاجيات / 15 حلقة / من 
حاب   *  . �رشية  بن  علي  اإخراج 
يف  �ساع  م�سل�سل   / مري  يويل 

دواليب وزارة الثقافة .
* جمال�ش الأن�ش / 15 حلقة /

 / وحدو  مو�ش  حممد  �سي   *
حلقتني /

 / حلقات   07  / النايلية  ولد   *
اإخراج م�سطفى بديع

و  للزواج  العاملية  ال�رشكة   *
الطالق .

وفاته :

املر�ش  مع  طويلة  معاناة  بعد 
ال�سوتية  حباله  على  اأتى  الذي 
الربناوي  عمر  ال�ساعر  تويف 
باجلزائر  النعجة  مب�ست�سفى عني 
 2009 فيفري   24 يوم  العا�سمة 
حلالته  املفاجئ  التدهور  بعد 
ال�سحية و كان يتاأهب لل�سفر اإىل 

فرن�سا للعالج .
يوم  م�ساء  جنازته  �سيعت  قد  و 
الأربعاء 25 فيفري 2009 مبقربة 
البخاري مبدينة ب�سكرة .و ح�رش 
من  غفري  جمع  الدفن  مرا�سيم 
اأ�سدقائه من عامل الثقافة و الأدب 
و الفن و الإعالم .و األقى ال�ساعر 
التاأبينية  الكلمة  حمدي  رابح 
عمر  ال�ساعر  رحيل  اعترب  .حيث 
للثقافة  كربى  خ�سارة  الربناوي 
الوطنية، و اأن اأنا�سيده التي متالأ 
و  الوفاء  بنور  قلوبنا  و  �سماءنا 
احللم ب�سباحيات تعد بالكثري لن 
الذاكرة  من  متحى  لن  .و  متوت 

اجلماعية لالأمة . 



دخول 7 حمطات جديدة حيز اخلدمة خالل 2020 
دخلت �صبع )7( حمطات جديدة لتكنولوجيات اجليل الرابع حيز اخلدمة خالل ال�صنة املن�صرمة 2020 
عرب عدة مناطق ظل تابعة لولية تب�صة, ح�صب ما ك�صف عنه اأم�س الأربعاء املدير العملياتي ملوؤ�ص�صة 

ات�صالت اجلزائر بالولية.   

ق.و

و �أو�ضح لقمان عالب,  يف ت�رصيح 
و  �خلدمات  ع�رصنة  بهدف  باأنه 
كامل  عرب  �ضاملة  تغطية  �ضمان 
ب�ضبكة  تب�ضة �حلدودية  �إقليم والية 
حيز  و�ضع  مت  �لثابت,  �الإنرتنت 
�جلديدة  �ملحطات  هذه  �خلدمة 
عدة  عرب  �ملوزعة  �لر�بع  للجيل 
مناطق ظل وتتوزع هذه �ملحطات 
عرب مناطق فزقية �لرتيم و �حلميمة 
ثليجان  ببلدية  �ل�ضد  وفم  �لبي�ضاء 
وقيرب ببلدية �ملزرعة وعني تروبية 

ببئر مقدم و �مل�ضلولة ببلدية 
�لعاتر,  ببئر  بتيتة  كذ�  و  �لعوينات 
�مل�ضوؤول,  ذ�ت  به  �أفاد  ما  ح�ضب 

مكنت  �ملحطات  هذه  باأن  مردفا 
من ربط ما ال يقل عن 3250 منزال 
�الإنرتنت  ب�ضبكة  �ملناطق  بهذه 

�ل�ضيد  �أ�ضاف  �ل�ضياق,  ذ�ت  ويف 
حاليا  تعمل  م�ضاحله  باأن  عالب 
على جتهيز حمطات �أخرى جديدة 

�خلدمة  و�ضعها حيز  ق�ضد  مماثلة 
»يف �أقرب �الآجال« لتعميم �لتغطية 
بال�ضبكة �لعنكبوتية عرب 12 منطقة 
و  تب�ضة  بلديات  عرب  موزعة  ظل 
�لكويف و  بوحلاف �لدير و قريقر 
�لعوينات  و  ثليجان  و  �ملريج  و 
�ملدير  ك�ضف  كما  �لزرقاء  وعني 
�ت�ضاالت  ملوؤ�ض�ضة  �لعملياتي 
�لفرتة  ذ�ت  خالل  مت  �أنه  �جلز�ئر 
)�ضنة 2020( مد مئات �لكيلومرت�ت 
عدة  عرب  �لب�رصية  �الألياف  من 
�ملخطط  �إطار  يف  ذلك  و  بلديات 
�ل�ضنوي �مل�ضطر من قبل �ملوؤ�ض�ضة 
تقدمي خدمات  ��ضتمر�رية  ل�ضمان 
�لثابت  �لهاتف  ب�ضبكتي  »نوعية« 

و�الإنرتنت. 

املدير العملياتي لت�صالت اجلزائر بتب�صة اإح�صائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

نحن نو�جه عدو� باأوجه كثرية يحاول 
,للت�ضلل  له  تتاح  ثغرة  �أي  ��ضتغالل 
��ضتعر��ضية  بعملية  �لقيام  و  منها 
ال�ضتقطاب �ل�ضدى �العالمي وزرع 
�ال�ضطر�ب  حالة  تثبيت  �خلوف,و 

و�لال��ضتقر�ر.
 12 من  �أكرث  متلك  لوحدها  �أمريكا 
�أدور�  توؤدي  معلن عنها  قاعدة غري 
تك�ضفه  ما  �أ�ضهرها  ,لكن  خمتلفة 
يف  �ملوجودة   تلك  هي  �لتقارير 
و�غادوغو  فا�ضو   بوركينا  عا�ضمة 
�نطالق  كنقطة  ت�ضتخدم  و�لتي   ,
و  مايل  �ضمايل  �ضماء  يف  للتحليق 
من�ضاآت  تثبيت  على  جار  �لعمل 
�أثيوبيا  من  كل  يف  �أخرى  ع�ضكرية 
مع  و مبو�ز�ة  �ضي�ضل.  وجزر  وكينيا 
�ملخابر�تي  �لتناف�س  عن  �حلديث 
�ل�ضاحل  منطقتي  حول  �ملحموم 
ال  �الفريقي   �لغرب  و  �الفريقي 
�الأ�ضفر  �لتنني  دور  نغفل   �أن  يجب 
بناء  على  كبري  بجهد  يعمل  �لذي 
�لقارة  عرب  تو�جده  مرتكز�ت 
�لبحرية  �ملمر�ت  وعرب  �ل�ضمر�ء 
وهي �لتي  تعد �ليوم ثالث م�ضتورد 
ذلك  يف  و�لف�ضل  �لعامل  يف  للنفط 
حيث  �الإفريقية,  للقارة  يعود 
ت�ضتهلك 30% من نفطها, وذلك عد� 
عن �حتكار �لب�ضائع �ل�ضينية لل�ضوق 

�الإفريقية مقارنة باأمريكا .

مع احلدث 

التناف�س املخابراتي

وداد احلاج

امل�صيلة 
جت�صيد 71 م�صروعا تنمويا 

مديرية الثقافة بتيزي وزو

 احتفال  بعيد ميالد الفنان
390  اآكلي  يحياتن  بقيمة  مايل  غالف  �ضخر 

 71 متويل  �أجل  من  دج  مليون 
م�رصوعا تنمويا يف قطاع �لطاقة 
بوالية �مل�ضيلة بر�ضم �ضنة 2021, 
�الأربعاء  �أم�س  علم  ما  ح�ضب 
و  للطاقة  �ملحلية  �ملديرية  من 
�ضيتم  باأنه  �مل�ضدر  ذ�ت  �أو�ضح 
وجه  على  �ملبلغ  هذ�  تخ�ضي�س 
�خل�ضو�س مل�ضاريع �لتموين بغاز 
�لربوبان و غاز �ملدينة و �الإنارة 
�لعمومية و تو�ضيع �ضبكة �لكهرباء, 
حو�يل  �إطالق  مت  باأنه  م�ضيفا 
لتح�ضني  ثالثني م�رصوعا موجها 

ظروف معي�ضة �ملو�طنني ال�ضيما 
يف مناطق �لظل و �أردف باأنه من 
هو  �ملحلية  �ل�ضلطات  �أولويات 
ل�ضعات  من  �ملو�طنني  حماية 
�حل�رصة  هذه  لكون  �لعقارب 
و  �ملظلمة  �ملناطق  يف  تتكاثر 
يف  و  �مل�ضيئة  �ملناطق  تتفادى 
�ضنة 2020 مت و�ضع حيز �خلدمة 
تنمويا  ما جمموعه 34 م�رصوعا 
�مل�ضيلة  بوالية  �لطاقة  يف قطاع 
ماليا   غالفا  لتج�ضيدهم  �ضخر 
ح�ضب  دج  مليون   192 بقيمة 

�ملديرية �ملحلية للطاقة. 

قبل  من  طيبة  والتفاتة  مبادرة  يف 
تيزي  لوالية  املحلية  ال�سلطات 
وزو، نظمت مديرة مديرية الثقافة 
ورمزيا  ُم�سغرا  حفال  بالوالية 
يحياتن  القبائلي  العمالق  للفنان 
وبلوغه  ميالده  عيد  مبنا�سبة  اآكلي 
ال�سن 88 عاما، حيث تنقلت مديرة 
�ساحب  اإقامة  مقر  اإىل  الثقافة 
و«اآثامورثيو  املنفي«  »يا  رائعة 
تهنئة  اأجل  من  ذورا«  ثامورثي 

الذهبية  احلنجرة  �ساحب 
الرمزية،  االحتفالية  وم�ساركته 
االأعمال  من  املزيد  له  متمنية 
التي  واالجتماعية  الوطنية  الفنية 
�ستبقى خالدة لدى كل اجلزائريني. 
مدينة  ابن  اأن  بالذكر،  واجلدير 
اآكلي«  »دا  ببوغني  امليزان  ذراع 
�سكر املديرة على اخلطورة الطيبة 

و�سط اجلو العائلي احلميمي.
بالل �أو�صيف

بكورونا جديدة  اإ�صابة   182
ارتفاع اجمايل ال�صابات اإىل : 112461

ت�صجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 2970

حالت ال�صفاء اجلديدة : 155
ارتفاع اجماىل ال�صفاء اإىل : 77537

وباء كورونا بالبويرة

ال�صروع يف التلقيح 
باجلرعة الثانية 

�رصعت �أم�س �مل�ضالح �ل�ضحية بالبويرة يف عملية تلقيح 
لكورونا  �مل�ضاد  �للقاح  من  �لثانية  باجلرعة  �ملو�طنني 
م�ضت  �أين مت  مرباح  قا�ضدي  عيادة  م�ضتوى  على  وذلك 
�الأيام  يف  لت�ضتمر  �ضخ�ضا   30 �الأول  يومها  يف  �لعملية 
ك�ضف  �ل�ضياق  ويف   , �مل�ضطر  �لربنامج  ح�ضب  �ملقبلة 
على  جانبية  �أعر��س  �أي  تظهر  مل  �أنه  طبية  م�ضادر 
�الأ�ضخا�س �مللقحني باجلرعة �الأوىل, و�جلدير باالإ�ضارة 
تكميلية  ح�ضة  �لفارط  �الأ�ضبوع  �مل�ضالح  ذ�ت  ��ضتلمت 
نوع  من  جرعة   545 ب  قدرت  لكورونا  �مل�ضاد  للقاح 
�لذين  �الأ�ضخا�س  تلقيح  تخ�س  و�لتي  �لرو�ضي  �ضبوتنيك 
موؤ�ض�ضة   19 عرب  و�ضتوزع  �ضابقا  �الأوىل  �جلرعة  تلقو� 
��ضتقد�م  للوالية, كما �ضيتم  �لكربى  بالدو�ئر  ��ضت�ضفائية 
��ضرت�  نوع  من  �لظل  مبناطق  �خلا�س  �للقاح  جرعات 
زينيكا خالل �الأيام �لقادمة بعد �إح�ضاء �أزيد من 4 �آالف 
عرب  متو��ضلة  تبقى  �لتي  �لعملية  لهذه  م�ضجل  �ضخ�س 

�ملوؤ�ض�ضات �ل�ضحية.
اأح�صن مرزوق

جمل�س ق�صاء اجلزائر 

تاأجيل ا�صتئناف حماكمة 
جلول جودي 

��ضتئناف  �الأربعاء,  �أم�س  �جلز�ئر,  ق�ضاء  جمل�س  �أجل 
حماكمة �لنائب �لربملاين �ل�ضابق و�لقيادي بحزب �لعمال 
حق  يف  و�لت�ضهري  �لقذف  بتهمة  �ملتابع  جودي  جلول 
مار�س   10 يوم  �إىل  لعبيدي  نادية  �ل�ضابقة  �لثقافة  وزيرة 
هذه  �أ�ضغال  عن  �ملحامني  غياب  ب�ضبب  وذلك  �لقادم, 
�جلل�ضة يذكر �أن �ملحكمة �البتد�ئية باحلر��س كانت قد 
�أد�نت جلول جودي يف هذه �لق�ضية �ضهر �أكتوبر �لفارط 

بعقوبة ثالثة �أ�ضهر �ضجنا موقوفة �لتنفيذ.

التغا�صي عنها خطر

خم�صة اأعرا�س �صائعة لل�صرطان   
�الإ�ضابة  ت�ضخي�س  عادة  ي�ضعب 
بع�س  الأن  مبكر�,  بال�رصطان 
�أي  ت�ضبب  ال  �ل�ضائعة  �الأعر��س 
�ضابه  وما  عام  �ضعف  �أو  م�ضكلة 
�لنا�س  عنها  يتغا�ضى  ولذلك  ذلك. 
�الأطباء  �أن  �إىل   ,Express وت�ضري 
�أجرته  ��ضتطالع  يف  �ضاركو�  �لذين 
�ملجلة, ك�ضفو� خم�ضة �أعر��س غري 

بها  يهتم  ال  �الأور�م,  لنمو  متوقعة 
�لغالبية �لعظمى من �لنا�س ومن بني 
هذه �الأعر��س �خلم�ضة: �ضعوبة بلع 
�إىل �رصطان  ت�ضري  �لتي قد  �لطعام, 
ي�ضري  �لذي  �جلفون,  وتديل  �ملريء 
يف  وبحة  �لرئتني,  يف  ورم  منو  �إىل 

�ل�ضوت, وتعني �رصطان �حلنجرة.
��ضت�ضارة  ب�رصورة  �الأطباء,  وين�ضح 

عدم  حال  يف  �الأخ�ضائي  �لطبيب 
قد  هذ�  الأن  �لبطن,  �نتفاخ  زو�ل 
كما  �ملبي�س.  �رصطان  �إىل  ي�ضري 
�لبول: فاللون  لون  �إىل  �النتباه  يجب 
�لبني �لغامق, قد ي�ضري �إىل �رصطان 
�ملائل  �لبول  لون  �أما  �لبنكريا�س, 
�رصطان  �ضببه  يكون  قد  للحمرة, 

�لكلى, �أو �ملثانة �أو �لربو�ضتات.

�ل�ضهري  �لرو�ضي  �لطبيب  �أن  ويذكر 
�أن  �ضبق  ميا�ضنيكوف,  �ألك�ضندر 
دموية,  جلطات  تكّون  �أن  �أعلن 
بال�رصطان.  �الإ�ضابة  �إىل  ي�ضري  قد 
جلطة  حدوث  حال  يف  ن�ضح  لذلك 
�ضامل  فح�س  �إىل  �خل�ضوع  دموية, 
�الإ�ضابة  و��ضتبعاد  �ضببها  لتحديد 

بال�رصطان.

درا�صة لعلماء رو�س

كورونا قد ي�صبب مر�س باركن�صون 

خالل ال24 �صاعة الأخرية 

 اإرهاب الطريق يودي بحياة �صخ�س 

�أظهرت �لتجارب �لتي �أُجريت على �لقرود 
�أن �الإ�ضابات بفريو�س كورونا رمبا توؤدي يف 
بع�س �حلاالت, �إىل �لتهاب حاد يف �لدماغ 
بروتينية  ت�ضابكات  تكوين  �أي�ضا  وت�ضبب 

مرتبطة مبر�س باركن�ضون و�خلرف. 
�أن  �لعلمية  �لدر��ضات  �أظهرت  وقد 
فح�ضب  �لرئتني  ي�ضيب  ال   »19  – »كوفيد 
�الإن�ضان  ج�ضم  يف  �أخرى  و�أن�ضجة  بل 

و�جلهاز  لالأنف  �ملخاطي  �لغ�ضاء  مثل 
قد  و�لقلب.  �لدموية  و�الأوعية  �له�ضمي 
يف�رص هذ� �الأمر �ضبب فقد�ن �لعديد من 
�ملر�ضى حلا�ضة �ل�ضم , وم�ضاكل يف �جلهاز 
وميكن  �لدموية  �لدورة  وخلل  �له�ضمي 
كذلك   »19  – »كوفيد  مر�س  ي�ضبب  �أن 
مبا  �لدماغ,  عمل  يف  خطرية  ��ضطر�بات 
يف ذلك �لهذيان, �لذي يتجلى يف �الرتباك 

وهذيان �حلمى, و�ضعف موؤقت يف �لذ�كرة 
و�لقدر�ت �لعقلية و�قرتح فريق من علماء 
من  فيليبينز,  �إجنريد  برئا�ضة  �الأع�ضاب 
يف  للقرود  �حليوية  �لطبية  �لبحوث  مركز 
ذلك,  مع  در��ضتهم  يف  بهولند�  ري�ضفيك 
فاإن �لعلماء مل يتمكنو� بعد من معرفة �آلية 
خاليا  على  �لفريو�س  يوؤثرعربها  دقيقة 

�لدماغ.

لقي �ضخ�س حتفه  و�أ�ضيب 110 �آخرين خالل 
�ل24 �ضاعة �ملا�ضية, �إثر وقوع عدة حو�دث 
ح�ضب  �لبالد,  مناطق  خمتلف  عرب  مرور 
للحماية  �لعامة  �ملديرية  �أوردتها  ح�ضيلة 
�مل�ضدر  و�أو�ضح  �الأربعاء.  �أم�س  �ملدنية 
خالل  قامت  �ملدنية  �حلماية  م�ضالح  �أن 

ل  �الأولية  �الإ�ضعافات  بتقدمي  �لفرتة  نف�س 
لغاز  ��ضتن�ضاقهم  بعد  �أ�ضخا�س خمتنقني   06
�أجهزة  من  �ملنبعث  �لكربون  �أك�ضيد  �أحادي 
�ملنازل  د�خل  �ملياه  وم�ضخنات  �لتدفئة 
�لتكفل  مت  حيث  و�ملدية  بومرد��س  بواليتي 
�إىل  حتويلهم  مت  �ملكان  عني  يف  بال�ضحايا 

عنا�رص  تدخلت  كما  �ملحلية  �مل�ضت�ضفيات 
�نفجار  �إثر  جيجل  لوالية  �ملدنية  �حلماية 
للتكفل  بالطاهري,  ببناية  �لبوتان  غاز  قارورة 
هذ�  �إثر  �أ�ضيبو�  �لذين  �ل14  باالأ�ضخا�س 
�النفجار و�لذين مت حتويلهم �إىل �مل�ضت�ضفى 

�ملحلي.

�لريفية  �لتجمعات  �ضت�ضهد 
لبلدية لرجام )والية تي�ضم�ضيلت( 
يف  �نقطاعا  �خلمي�س  �ليوم 
جر�ء  �ل�رصوب  باملاء  �لتموين 
وفقا  مربجمة,  تقنية  �أ�ضغال 
�الأربعاء  �أم�س  به  �أفادت  ملا 
�لوحدة �لوالئية للجز�ئرية للمياه 
و�ضيم�س هذ� �النقطاع عدد� من 
�لدو�وير �ملجاورة لبلدية لرجام 
و«�لدو�دوة«,  »�لدكان«  منها 
��ضتناد� �إىل ذ�ت �مل�ضدر, �لذي 
مربجمة  �أ�ضغال  �إىل  ذلك  �أرجع 
�لتزود  جتريب  لعملية  غد  يوم 
م�ضتوى  على  �ل�رصوب  باملاء 

�ضيدي  ببلدية  »�جلوزة«  دو�ر 
�ىل  �لوحدة  ذ�ت  و�أ�ضارت  عابد 
�أن عملية �لتموين باملاء �ل�رصوب 
»منتظمة  ب�ضفة  �ضت�ضتاأنف 
بعد  مبا�رصة  غد  م�ضاء  وعادية« 

�النتهاء من �الأ�ضغال.

تي�صم�صيلت 

 انقطاع التموين باملاء 
اليوم اخلمي�س   

وهران

تفكيك �صبكة خمت�صة يف
 التهريب الدويل للمخدرات 
متكنت م�ضالح �الأمن �لوالئي لوهر�ن من تفكيك �ضبكة 
�إجر�مية منظمة خمت�ضة يف �لتهريب �لدويل للمخدر�ت 
�أ�ضخا�س  �ضبعة  من  متكونة  �لهندي(  �لقنب  )ر�نتيج 
علم  ح�ضبما  �ملعالج,  �لكيف  من  كلغ  8ر108  وحجز 
�لعملية  ومتت  �الأمني  �ل�ضلك  ذ�ت  من  �الأربعاء  �أم�س 
�لبحث  فرقة  طرف  من  ب«�لنوعية«  و�ضفت  �لتي 
و�لتدخل للم�ضلحة �لوالئية لل�رصطة �لق�ضائية ��ضتغالال 
تقوم  �إجر�مية خطرية  �ضبكة  وجود  مفادها  ملعلومات 
مر�قبتها  ليتم  �ل�ضموم  لهذه  �لدويل  و�لرتويج  بتهريب 
وتر�ضد حتركاتها وفق خلية �الت�ضال و�لعالقات �لعامة 

لالأمن �لوالئي.

وزارة العمل

  نفي اإدخال تعديالت
 على بطاقة ال�صفاء 

يف  �الجتماعي,  و�ل�ضمان  و�لت�ضغيل  �لعمل  وز�رة  تنفي 
بيان لها �أم�س �الأربعاء, �إدخال �أي تعديالت على نظام 
�لدو�ء  مبنح  �ل�ضيدليات  مبوجبها  تلزم  �ل�ضفاء  بطاقة 
»بع�س  �أن  �لبيان  و�أو�ضح  �لبطاقة  حلاملي  جمانيا 
�الجتماعي  �لتو��ضل  و�ضفحات  �اللكرتونية  �ملو�قع 
�ل�ضحة,  من  لها  �أ�ضا�س  وال  مغلوطة  �أخبار�  تد�ولت 
�ىل  �ل�ضفاء  لبطاقة  �ل�ضامل  �لتعوي�س  رفع  مفادها 
100% لفائدة �ضت )06(قطاعات وز�رية«, حيث »تفند« 
�لوز�رة كافة �ملعلومات �لو�ردة يف �ملقاالت �ل�ضحفية 
نظام  على  تعديالت  �أي  �إدخال  تنفي  كما  �ملتد�ولة. 
�لدو�ء  �ل�ضيدليات مبنح  تلزم مبوجبها  �ل�ضفاء  بطاقة 
دعت  �خل�ضو�س,  هذ�  ويف  �لبطاقة  حلاملي  جمانيا 
�لوز�رة كافة و�ضائل �العالم �لوطنية �إىل«��ضتقاء �الأخبار 
و�ملعلومات �ملتعلقة بالقطاع من م�ضدرها عرب �ملوقع 
للوز�رة,  �الجتماعي  �لتو��ضل  ومن�ضات  �اللكرتوين 
للتحري عن م�ضدر �ملعلومة و�لتحقق و�لتاأكد منها قبل 

ن�رصها و�لتد�ول ب�ضاأنها, تفاديا لتغليط �لر�أي �لعام«.
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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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