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ك�ضفت موقع عربي بو�ضت اأم�س اأن  اجلزائر رف�ضت 
يف �ضهر فرباير م�ضاعدات قدمتها لها الإمارات ب�ضكل 
خا�س لتجاوز الظرف الراهن وك�ضفت امل�ضادر ذاتها 
اأن امل�ضاعدات التي عر�ضتها الإمارات على اجلزائر 

تتمثل يف �ضحنات من لقاح كورونا امل�ضتجد.

�ضلطت ال�ضحافة الفرن�ضية والعاملية املوالية لها 
ال�ضادرة اأم�س الأربعاء ال�ضوء على قرار الرئي�س 
الفرن�ضي اإميانويل ماكرون الذي قرر رفع ال�رسية 

عن الر�ضيف الذي يزيد عن 50 �ضنة موؤكدة ان هذا 
القرار �ضيجيب عن الكثري من الأ�ضئلة ال�ضائكة حول 

ملف التفجريات النووية باجلنوب اجلزائري.

با�رست م�ضالح الأمن بالتعاون مع م�ضالح التجارة 
بالوليات الغربية  حتقيقات اأمنية يف اأزمة مفتعلة 
يف املواد الغذائية   خا�ضة الزيت وال�ضكر وال�ضميد 

بالعديد من الوليات الغربية  ، مع اقرتاب �ضهر 
رم�ضان املعظم .

رف�ضت نهار اأم�س غرفة التهام لدى جمل�س ق�ضاء 
اجلزائر الفراج عن كل من الوزير الأول ال�ضابق 

اأحمد اأويحيى  ووزير ال�ضناعة ال�ضابق يو�ضف يو�ضفي 
يف  الق�ضية املتعلقة  برجل العمال خربو�س �ضاحب 
�رسكة »اأقرو اأندو�ضرتي« املتخ�ض�ضة يف ال�ضناعات 
الزراعية و هند�ضة املياة و امل�ضاريع الهيدروليكية .

لولية  املدنية  احلماية  م�ضالح  عرثت 
البحث  اإطارعمليات  يف  اأم�س،  �ضلف، 
ال�ضحايا  عن  للبحث  املتوا�ضلة 
الواقع  مكنا�ضة  وادي  جرفهم  الذين 
الطريق  على  �ضلي  وواد  ال�رسفة  بني 
ال�ضيار �رسق غرب، على اجلثة العا�رسة 
واد  في�ضان  �ضحية  للفتاة  والأخرية 

مكنا�ضة بال�ضلف.
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حذرت من اأي تدبري يعيد زمن الكوطة

حركة حم�س تهاجم تكتل نداء الوطن
العواقب معروفة  �سابقة  باأجواء  تذكرنا  جديدة  ومبادرات  قوى          •

فتحت حركة جمتمع ال�سلم بقيادة رئي�سها عبد الرزاق مقري النار تكتل نداء الوطن، معتربا حماوالت ت�سكيل 
قوى ومبادرات جديدة بت�سجيع من اأطراف تتكلم با�سم الدولة، مركزيا وحمليا،هو ممار�سة مك�سوفة تذكرنا 

باأجواء �سابقة معروفة العواقب.
 اإميان لوا�س

ال�سلم  من  جمتمع  حركة  نددت 
من  املمار�سات  لها  بيان  خالل 
ال�سيا�سي  الت�سخري  يف  املتكررة 
املجتمع  منظمات  لبع�ض 
املدين، خ�سو�سا على مقربة من 
حماولة  خالل  من  االنتخابات، 
قوى  ت�سكيل  حماوالت  ت�سكيل 
من  بت�سجيع  جديدة  ومبادرات 
اأطراف تتكلم با�سم الدولة مركزيا 
اأنها  ممار�سة  معتربا  وحمليا، 
�سابقة  باأجواء  تذكرنا  مك�سوفة 
�ستفرز  حيث  العواقب  معروفة 
الزبونية  اأخرى فقاعات من  مرة 
وال�سلوكيات الطفيلية واالنتهازية 
نظرياتها  البلد  ينفع  مل  التي 
وامل�رضة  �سابق،  وقت  يف 
واملنفرة  ال�سيا�سية،  بالعملية 
على  واخلطرية  االنتخابات،  من 
حا�رض وم�ستقبل البالد على حد 

و�سفها
اأي  من  حم�ض  حزب  وحذر 
يعيد  اأن  ميكن  تدبري  اأو  تفكري 
النتائج  وت�سخيم  الكوطة  زمن 

ل�سالح اجلهات املتزلفة لل�سلطة، 
االأخرية  هذه  ت�سنعها  التي  اأو 
عواقبها  اأن  معتربا  بنف�سها، 
خطرية على البلد، وعلى احلكام 

ذاتهم واأعوانهم قبل غريهم.
ورافعت حركة حم�ض ل�رضورة اأن 
يُنهي قانون االنتخابات كل مكامن 
واأن  الناخبني،  باأ�سوات  التالعب 
يكون مق�سده االأعلى حل م�سكلة 
البلد والدولة ولي�ض م�سكلة النظام 
واأن  النفوذ،  ومراكز  واالأ�سخا�ض 
موؤ�س�سات  يف  ال�سيا�سية  االإرادة 
هي  الدولة  م�ستويات  وخمتلف 
لالنتخابات  االأ�سا�سي  ال�سامن 

احلرة والنزيهة.
اأن  حم�ض  حركة  واعتربت 
متعددة  اأزمة  اجلزائرية  االأزمة 
االأبعاد لها جذور عميقة عّقدتها 
االأخطاء املتتالية، ولها تداعيات 
خطرية على م�ستقبل اجلزائريني 
واجلزائريات، الفتا اأنه ال خمرج 
بالتقدير  اإال  االأزمات  هذه  من 
تكرار  وعدم  الأ�سبابها  احلقيقي 
االأخطاء التي عمقتها، وعلى راأ�ض 
�سناعة  حماوالت  االأخطاء  هذه 

واالجتماعي  ال�سيا�سي  امل�سهد 
فوقيا ب�سيا�سة االأمر الواقع.

و اأ�سارت الت�سكيلة ال�سيا�سية التي 
اأنه  مقري  الرزاق  عبد  يقودها 
من  خ�سائ�ض املجتمع املدين اأن 
يكون متعاونا مع حميطه الر�سمي 
وغري الر�سمي ولكن �سمن وظيفته 
ولي�ض  الت�ساركية  املجتمعية 
التمثيلية،  ال�سيا�سية  الوظيفة 
اإال �سمن  الدولة  ي�ستفيد من  وال 
التاأ�سي�ض  حلرية  منا�سبة  قوانني 
واملبادرة، و�سمن دعم يكون على 
�سفافة  براجمية  عقود  اأ�سا�ض 
ل�سالح  الفاعلية  ح�سب  متنح 

املجتمع ولي�ض الأغرا�ض �سيا�سية 
تف�سده وتف�سد املجتمع.

اأخرى،اأكدت حم�ض  جهة  من 
ال�سلم  جمتمع  :«حركة  اأن 
للمراأة  التمكني  رفعت  حتدي 
وهياكلها  ن�ساأتها،  منذ  وال�سباب 
عامرة بالعن�رض الن�سوي والعن�رض 
اجلزائر  اأن  ترى  وهي  ال�سبابي، 
التي  هي  جميعا  نن�سدها  التي 
ال  االأجيال  تكامل  ي�سنعها 
يف  املبالغة  واأن  االأجيال،  �رضاع 
والنوعية  العمرية  املحا�س�سة 
م�رضة باحلياة ال�سيا�سية وفاعلية 
تتنا�سب  وال  املنتخبة،  املجال�ض 

مع القواعد الد�ستورية.«
و دعت حركة حم�ض اإىل  اإن�ساف 
يُ�سمن  بهم  والعناية  ال�سباب 
منا�سب  وتوفري  التنمية  بتحقيق 
التعليم  م�ستوى  ورفع  ال�سغل 
الذاتي  التطوير  فر�ض  وخلق 
ظروفهم  وحت�سني  لل�سباب 
والفكرية  والعلمية  املعي�سية 
العقالين  وبتاأهيلهم  والنف�سية، 
يف  وامل�ساهمة  والريادة  للقيادة 

الت�سييد والتطوير.
الن�ساء  باأن  امل�سدر  ذات  اأكد  و 
الرجال  واأن  الرجال  �سقائق 
خدمة  يف  متكاملون  والن�ساء 
فرديا  العام،  وال�سالح  القيم 
�سناعة  واأن  وجمتمعيا،  واأ�رضيا 
م�رض  توجه  بينهم  اخل�سومة 
باالإن�سانية كلها، واأن االإ�سالم هو 
املحرر الفعلي للمراأة، واأن املراأة 
اأو�ساعها وبلوغ  باإمكانها حت�سني 
اأعلى م�ستويات الرقي باالعتماد 
االإ�سالمية  والقيم  املبادئ  على 
القيم  من  معها  يتوافق  وما 
الب�رضية  والتطورات  االإن�سانية 

الع�رضية.

روؤية من الواقع

)الـ ( ماكرون 
والرتكة امل�سمومة

احلفناوي بن عامر الغول

  املتفق عليه اأن االأر�سيف يعزز ركائز 
الهوية الأية اأمة باعتباره م�سدر 

اأ�سا�سي للباحثني يف الكتابة والتاأريخ 
.واأر�سيف اجلزائر مازال مبعرثا بني 

خمتلف املراكز واخلزائن واملكتبات 
العاملية وهناك حتى اأر�سيف مدخر 

لدى بع�س االأ�سخا�س والعائالت 
واملكتبات اخلا�سة والزوايا مل ي�ستفد 

منه بعد كما مل يحقق .ويعترب 
االأر�سيف املت�سمن ل�سور وم�ستندات 
و اأوراق باختالف تواريخها واإ�سكالها 

واملقرر االإفراج عنه من اجلانب 
الفرن�سي مادة مهمة طاملا انتظرنا 

احل�سول عليها ، لكن كل ذلك يتطلب 
منا احليطة واحلذر يف التعامل مع 

كل وثيقة اأو معلومة خا�سة اإذا 
كان م�سدرها م�ستعمر االأم�س. واإذا 

كان من املهم اال�ستعانة باالأر�سيف 
ملعرفة حقبة مهمة من تاريخنا كانت 

مغيبة وبعيدة عن متناول الباحثني 
والدار�سني باعتباره مادة م�سلوبة 

ا�ستوىل عليها امل�ستعمر، فانه يجب 
الرتيث يف تقدمي اأي وثيقة مهما كان 
حجمها و�سرورة اال�ستعانة باخلرباء 

ومبخابر البحث التي لها ارتباط 
باملو�سوع ، اإذ هناك �سك بعدما تبني 
النية اخلبيثة من اجلانب الفرن�سي 

يف فتح ملف الذاكرة ويف هذا الظرف 
يف ظل حرب املعلومات والت�سكيك، 
وما اإعالن الرئي�س ماكرون ال�سماح 

للجزائريني باالطالع على االأر�سيف 
اخلا�س بحقبة مهمة من تاريخ احلركة 

الوطنية والثورة التحريرية املباركة 
وفرتة ما بعد اال�ستقالل اإال دليل على 

التوجه الفرن�سي يف التعامل مع امللف 
بروؤية معدة م�سبقا،الأّن االأر�سيف 

يت�سمن وثائق متعلقة بتاريخ اأ�سخا�س 
وعائالت واأ�سماء من تلك احلقبة ال 

نعرف عنهم اإال القليل وتعاملنا مع 
تاريخهم من خالل املرويات ال�سفهية 

ورمبا جزء قليل منه مكتوب اأو عبارة 
عن معلومات ال نعرف م�سادرها 

وتتطلب غربلتها بوا�سطة خمت�سني 
ي�سرتط فيهم اخلربة والدقة واالأمانة 

العلمية واحلياد.
واليوم فرن�سا التي اأرادت فتح 

ملف الذاكرة بطريقتها اخلا�سة 
وح�سب نزوة م�سوؤوليها ،ال تريد 

اعطاءنا اأر�سيفنا املنهوب كامال 
رغم اأن اجلزء الكبري منه مكتوب 

بطريقتها خدمة مل�ساحلها، ونراها 
تبعث بر�سائل  مفخخة جلهات ما ، 

الن التنازل عن جزء منه ويف حقبة 
معينة نراه فخا ن�سبته للجزائريني 
من اجل زرع الفتنة وتو�سيع دائرة 

التخوين والقذف يف رموزنا ومقد�ساتنا 
الن هناك من يريد اإقران التاريخ 

بال�سيا�سة من اجل خلط الكثري من 
االأوراق. وعلى احلكومة اجلزائرية 

اإال تقع يف �سباك الفرن�سيني اإذ مبجرد 
ما ت�ستلم اجلزء املتاح من االأر�سيف 

تعني خمت�سني قادرين التعامل مع 
الوثائق يعملون يف اإطار مركز خمت�س 

ل�سيانة الوثائق واإعادة نقلها وان 
يكون الت�سرف فيها يف اإطار قانون 

ينظم ذلك خا�سة بالن�سبة لالأر�سيف 
التاريخي والع�سكري والوثائق ال�سرية 

التي يكون التعامل معها بتحفظ الأنها 
�ستفرج على الكثري من املفاجئات .

تقارير اإعالمية تك�سف

اجلزائر ترف�س هبات مادية و �سحية من الإمارات
بو�ست  عربي  موقع  ك�سفت 
يف  رف�ست  اجلزائر  اأن   اأم�ض 
قدمتها  م�ساعدات  �سهر فرباير 
خا�ض  ب�سكل  االإمارات  لها 
وك�سفت  الراهن  الظرف  لتجاوز 
امل�ساعدات  اأن  ذاتها  امل�سادر 

على  االإمارات  عر�ستها  التي 
من  �سحنات  يف  تتمثل  اجلزائر 
لقاح كورونا امل�ستجد، و ح�سب 
نف�ض امل�سدرفاإن دولة االإمارات 
عر�ست على اجلزائر م�ساعدات 
ذاتها  امل�سادر  ،واأ�سافت  مادية 

جملة  رف�ست  اجلزائر  اأن 
من  م�ساعدة  اأي  وتف�سياًل 
على  منها  اإ�سارة  يف  االإمارات، 
خالف  طي  يف  رغبتها  عدم 
جديدة  �سفحة  وفتح  املا�سي، 

بني البلدين.
عددها  يف  »اجلي�ض«  جملة  ك�سفت 
رئي�ض  اأن  مار�ض،  ل�سهر  االأخري 
قد  تبون،  املجيد  عبد  اجلمهورية، 
اتخذ بني يوم ال�سهيد و�سهر ال�سهداء، 
والقرارات  االإجراءات  من  حزمة 
كال  �سبت  التي  ال�سجاعة،  التاريخية 
مثل  واملواطن،  الوطن  م�سلحة  يف 
لتنظيم  الوطني  ال�سعبي  حل املجل�ض 
واالإقدام  نزيهة،  ت�رضيعية  انتخابات 
مردود  لتح�سني  حكومي  تعديل  على 
مبناطق  واالهتمام  التنفيذي،  اجلهاز 
الظل لرفع الغنب عن �سكانها، من خالل 
ترقية ع�رض مقاطعات اإدارية باجلنوب 
وهو  ال�سالحيات،  كاملة  واليات  اىل 
عجلة  دفع  يف  �سي�سهم  الذي  االإجراء 

التنمية باملناطق اجلنوبية.
يف  الع�سكرية،  املجلة  واأوردت 
قد  اجلمهورية،  رئي�ض  اأن  افتتاحيتها 
وجهها  التي  الر�سالة  يف  عهده  جدد 
لتاأ�سي�ض  املزدوجة  الذكرى  مبنا�سبة 
اجلزائريني  للعمال  العام  االحتاد 
ببناء   « بقوله  املحروقات،  وتاأميم 
وال  ف�ساد  بال  قوية  جديدة  جزائر 
اإىل  اجلزائريني  مع  متطلعا  كراهية، 
باإرادة  قادرة  منيعة،  �سيدة  جزائر 
وال�رضفاء  املخل�سني  املواطنني 
ال�سعوبات هذه املرحلة  على تخطي 
متابعا:  االأمة،  حياة  يف  احل�سا�سة 
الوطنية  االإدارة  هذه  و�ستنت�رض   «
ين�سده،  ما  االأبي  لل�سعب  ويتحقق 
يف  امل�ستحقة  مكانتها  اجلزائر  تتبواأ 
ف�ساء االأمم ال�ساعدة، وهي اإجراءات 
االإفك  حمرتيف  كالعادة  تعجب  مل 
يف  اال�ستثمار  حتاول  التي  والت�سليل، 

احلراك والوباء.

�سياق  يف  االفتتاحية،  ذات  وتناولت 
ال�سعيد  الفريق  اأكده  ما  مغاير، 
اجلي�ض  االأركان  رئي�ض  �سنقريحة، 
اإ�رضافه  خالل  ال�سعبي  الوطني 
اجليل  »حروب  ملتقى  فعاليات  على 
اجلديد« معتربا اأنه من ال�رضوري جعل 
امل�سالح العليا للوطن اأهم الغايات، ما 
ي�ستلزم ح�سبه تعزيز جدار ال�سد �سد 
حتاول  التي  املغر�سة  احلمالت  كل 
و�سيادتها  الوطنية  وحدتنا  ا�ستهداف 
وا�ستقرارنا، موؤكدا اأنه عندما ت�سدق 
يقف  عائق  فال   ، والنوايا  االإرادات 
لنعيد  اجلديدة،  اجلزائر  م�سرية  اأمام 
كي  ال�سحيحة،  �سكتها  اىل  بالدنا 
وال  وقوة  بثبات  طريقها  �سق  توا�سل 
تلتفت اىل دكاكني الغ�ض و�سباع الفتنة 
م�ستتة  بجزائر  املتوهمني  احلاملني 
�سعيفة، يف تاأكيد منه اأن جي�سنا على 
اأهبة اال�ستعداد للدفاع والت�سحية عن 
كلفه  مهما  للوطن  العليا  امل�سلحة 

الثمن.
مرمي خمي�سة

جملة »اجلي�س« يف عددها االأخري

اإجراءات الرئي�س مل تعجب حمرتيف 
الإفك والت�سليل

.   تعزيز احلماية �سد احلمالت املغر�سة

رفع ال�سرية عن االأر�سيف يف فرن�سا

لغز التفجريات النووية باجلزائر واغتيال بن بركة
الفرن�سية  ال�سحافة  �سلطت 
ال�سادرة  لها  املوالية  والعاملية 
قرار  على  ال�سوء  االأربعاء  اأم�ض 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
ال�رضية  رفع  قرر  الذي  ماكرون 
عن  يزيد  الذي  االر�سيف  عن 
القرار  هذا  ان  موؤكدة  �سنة   50
االأ�سئلة  من  الكثري  عن  �سيجيب 
التفجريات  ملف  حول  ال�سائكة 
اجلزائري  باجلنوب  النووية 
املغربي  املعار�ض  اغتيال  ولغز 
بني  بالتن�سيق  بركة  بن  املهدي 
خمابرات فرن�سا الرباط و الكيان 

ال�سهيوين .
على  الفرن�سي  االعالم  ركز 
قرار  على  توجهاته  اختالف 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�ض 
ال�رضية  برفع  والقا�سي  ماكرون 
الذي  الفرن�سي  االأر�سيف  عن 
اعتربت  حيث  �سنة   50 عن  يزيد 
خا�سة  الفرن�سية  العناوين  جل 
هذا  اأن  الي�ساري  التوجه  ذات 
بعد  اأ�سبوع  ياأتي  الذي  القرار 
الفرن�سي  الرئي�ض  اعرتاف 
اإميانويل ماكرون بجرمية تعذيب 
واغتيال حمامي الثورة التحريرية 
املباركة علي بومنجل يف مار�ض 
ال�سحف  هذه  واعتربت   1957

والكروا  لوموند  غرار  على 
االلكرتونية  املواقع  من  والعديد 
الفرن�سي  الرئي�ض  قرار  ان 
املوؤرخني  �سهية  مايفتح  بقدر 
والباحثني  لالإطالع على احلقائق 
املجال  فتح  مت  ومن  التاريخية 

لدرا�ستها بكل مو�سوعية .
اأن  ال�سحافة  هذه  اعرتفت  كما 
رفع  قرار  من  االكرب  امل�ستفيد 
الفرن�سي  االأر�سيف  عن  ال�رضية 
هما  �سنة   50 عن  يزيد  الذي 
اجلزائر التي �ستتمكن بف�سله من 
اال�ستعمارية  اجلرائم  األغاز  فك 
ملف  مقدمتها  ويف  الفرن�سية 
الفرن�سية  النووية  التجارب 
باجلنوب اجلزائري والذي ب�سببه 
يدفعون  اجلنوب  �سكان  اليزال 
اليوم من خالل  اأ�رضاره اىل  ثمن 
ال�رضطان  بداء  ا�سابات  ت�سجيل 
االجناب  و�سعف  يومي  ب�سكل 
االمر  خلقية  وت�سوهات  والعقم 
االر�سيف  هذا  من  يجعل  الذي 
بالنفايات  للتكفل  جدا  مهما 
التي  القراءات  ح�سب  الفرن�سية 
لوموند  �سفحات  على  وردت 

والكروا
ال�سحافة  ال  عديد  اعرتبت  كما 
الفرن�سية على غرار موقع فران�ض 

الرئا�سية  االمرية  مقريب  ان 
عن  ال�رضية  برفع  اخلا�سة 
منها  ي�ستفيد  الفرن�سي  االأر�سيف 
من خالل  املغربي  ال�سعب  اي�سا 
اغتيال  ملف  مالب�سات  ك�سف 
بن  املهدي  املغربي  املعار�ض 
باري�ض  يف  اختطافه  جرى  بركة 
تورط  اإىل  االتهام  اأ�سابع  وت�سري 
كل من فرن�سا واملو�ساد واملغرب 
العملية  يف  املتحدة  والواليات 
وترف�ض فرن�سا حتى االآن الك�سف 
عن خبايا هذا امللف الذي �سيربز 
اال�ستعمارية  للنزعة  فرن�سا  دعم 
م�ساحلها  �سمان  مقابل  للمغرب 
من  واال�سالمي  العربي  بالعامل 

خالل املغرب  
جريدة  تنبات  ال�سياق  نف�ض  ويف 
ال�رضية  رفع  اأن  العربي  القد�ض 
الفرن�سي قد يدفع  االأر�سيف  عن 
الفرن�سية  اجلزائرية  بالعالقات 
بعد  وانه جاء  التطور خا�سة  اىل 
علي  ال�سهيد  باغتيال  االعرتاف 
فرن�سا  وعود  وو�سط  بومنجل 
مبوا�سلة  م�ستويات  اعلى  على 
دفع هذا امللف اىل االمام ونحو 
من  �سنة   60 قرابة  بعد  االنفراج 

ا�ستقالل اجلزائر.
باية ع  
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رئي�س منظمة حماية امل�صتهلك م�صطفى زبدي :

نتخوف من ارتفاع كبري للأ�سعار يف رم�سان
الأ�صعار ال�صوق لرفع  خلو  ا�صتغالل  •       بارونات الحتكار 

توقع رئي�س املنظمة الوطنية حلماية امل�صتهلك واإر�صاده م�صطفى زبدي اأن تكون الأ�صعار �صهر رم�صان 
نارا على اجلزائريني يف ظل غياب اأي توجه ل�صبط الأ�صعار، متهما من و�صفهم ببارونات الحتكار 

بانتهاك القانون، من خالل ا�صتغالل خلو ال�صوق من بع�س املنتجات من اأجل اتخاذ قرارات اأفقية لرفع 
الأ�صعار وخنق املواطن.

اإميان لوا�س

وقال رئي�س املنظمة الوطنية حلماية 
امل�صتهلك واإر�صاده م�صطفى زبدي 
اأن البارونات اتخذوا قرارا انفراديا 
اأفقيا من اأجل رفع الأ�صعار، متهما 
من و�صفهم ببارونات الحتكار، من 
بقوت  بالتالعب  متعاملني  و  جتار 

اجلزائريني، من
يف حني اعرتف م�صطفى زبدي اأن 

من  العديد  �صملت  التي  الزيادات 
عدة  اىل  اأ�صا�صا  يعود  املنتجات، 
عوامل اأبرزها انهيار قيمة الدينار، 
وارتفاع اأ�صعار ال�صحن، م�صددا على 
�رضورة حت�صني الإنتاج الوطني من 

اأجل �صبط الأ�صعار.
ل�رضورة  زبدي  م�صطفى  ورافع 
وتفعيل  الرقابة  اآليات  تعزيز 
جمل�س للق�صاء على املناف�صة غري 
العر�س  قانون  اأن  لفتا   ، ال�رضيفة 

والطلب هو الذي يتحكم يف ال�صوق 
و ي�صمن ا�صتقراره .

ل�رضورة  زبدي  م�صطفى  دعا  و 
الدعم  يف  �صيا�صة  النظر  اإعادة 
اأنها  تخدم  اعترب  التي  احلالية 
القت�صاد  ح�صاب  على  اأطرافا 
الوطني والطبقة الفقرية، موؤكدا اأن 
اأغلب املنتجات املدعمة ل تذهب 

للمواطن العادي.
عرفته  الذي  الرتفاع   بخ�صو�س 

اأ�صعار  مادة الزيت، اتهم م�صطفى 
ربدي �صمنيا بارونات زيوت املائدة 
بالإخالل بالقوانني، من خالل رفع 
تقنني  من  الرغم،  على  الأ�صعار، 
هذه املادة، م�صريا اىل اأن الزيادات 
اأخرى  منتجات  م�صت  ال�صعار  يف 
على غرار زيت دوار ال�صم�س الذي 

فاق 1000 دينار.
الوطنية  املنظمة  رئي�س   اأكد 
زبدي  امل�صتهلك م�صطفى  حلماية 

اخلطوط  املنظمة   ل�رضكة  اأن 
اجلوية اجلزائرية طماأنت  بتعوي�س 
الذين  قاموا  املواطنني  جميع 
يتم  ومل  ال�رضكة  تذاكر عرب  بحجز 
كورونا،  جائحة  ب�صبب  ا�صتغاللها 
داعيا اجلهات الو�صية و على  راأ�صها 
اتخاذ  اإىل  ال�صياحة  و  النقل  وزارتا 
رد  اأجل  من  ا�صتعجالية  تدابري 
و  اجلزائري  للم�صتهلك  العتبار 
الأجنبية   الطريان  �رضكات  اإجبار 

غري  التذاكر  تلك  تعوي�س  على 
امل�صتغلة .

واأو�صح م�صطفى زبدي اأن الإ�صكال 
لدى  يكمن  امل�صافرين  تعوي�س  يف 
�رضكات الطريان الأجنبية التي قام 
بطريقة  تذاكر  بحجز  امل�صافرون 
�صياحية،  وكالت  عرب  اأو  مبا�رضة 
هوؤلء  تلقي  اإمكانية  اإن  قائال 
عالقة  تبقى  تعوي�صات  املواطنني 

ومبهمة.

م�صالح الأمن و م�صالح التجارة بالوليات الغربية  

التحقيق يف ندرة ال�سكر والزيت وال�سميد  
با�رضت م�صالح الأمن بالتعاون مع م�صالح 
الغربية  حتقيقات  بالوليات  التجارة 
املواد  يف  مفتعلة  اأزمة  يف  اأمنية 
الغذائية   خا�صة الزيت وال�صكر وال�صميد 
بالعديد من الوليات الغربية  ، مع اقرتاب 
امل�صاربة  بغية   ، املعظم  رم�صان  �صهر 
ا�صتحداث  ،  اأو  اأ�صعارها  ورفع  فيها 
ل�صتعمالها يف  و�صكر جديدة  زيت  اأزمة 

حتريك ال�صارع .
باختفاء  املوطنون  تفاجاأ  وقد   هذا 
املحالت  من  وال�صميد  والزيت  ال�صكر 
خا�صة  الغربية  بالوليات  التجارية 

تلم�صان ، �صيدي بلعبا�س ، عني متو�صنت 
ومع�صكر ، مع الرفع من اأ�صعارها ، وقد 
وال�صمن  الزبدة  م�س امل�صكل حتى مادة 
هذه  على  التهافت  جعل  الذي  الأمر   ،
املواد وتخزينها من املواطن ، تزداد  ما 
العديد  اإىل   ، تو�صع  الأزمة  من  �صاعف 
واأ�صارت  هذا   ، املجاورة  الوليات  من 
التجارة  مديرية  من  مقربة  اأطراف 
اأ�صحاب  الق�صية  اإبطالها  بوهران  اأن 
اإىل  تخزين  الذين  ي�صارعون  احللويات 
كميات هامة من الزيت وال�صكر وال�صميد 
ل�صتعمالها يف �صناعة الزلبية  وال�صامية 

خلق  الذي  رم�صان  المر  �صهر  خالل 
ال�صاعات  بع�س  �صاحبتها  التي  الندرة 
لهفة املواطنني على هذه  التي زادة من 
حدة  من  �صاعف  ما  وتخزينها  املواد 
ترويجه  يتم  ما  اإىل   بالإ�صافة  امل�صكل 
خلق  اىل  ت�صعى  اأطراف  وجود  يف   ،
م�صاكلها  والزيت  واإعادة  لل�صكر  اأزمة 
وهي  �صيا�صيا  ال�صارع  ل�صتغاللها  اىل 
فيها  التي  حقيقت  امل�صتبعدة  الفر�صية 
بع�س  رواج  بعد  خا�صة   ، المن  م�صالح 
لهذا  ت�صري  الفاي�صبوك  على  املن�صورات 

امل�صكل .

رئي�س املجل�س الوطني القت�صادي والجتماعي، 
ر�صا تري:

قوانني حركة روؤو�س الأموال
 تعيق ال�ستثمار

ك�صف رئي�س املجل�س الوطني القت�صادي 
اأن  اأم�س،  تري،  ر�صا  والجتماعي، 
والب�رضية  القدرات املالية  اجلزائر متلك 
لال�صتثمار يف اإفريقيا، لكن العائق الوحيد 
املتبقي هو يف الن�صو�س القانونية التي ل 
روؤو�س  باإخراج  احلالت  بع�س  يف  ت�صمح 
الأموال، اأو متويل العمليات ب�صكل م�صبق.
واأورد ر�صا تري لدى ا�صت�صافته على اأمواج 
قواعد  هناك  اأن  الثانية،  الإذاعية  القناة 
بالقت�صاد  اأ�رضت  اجلزائر  يف  قانونية 
طالب  قد  اأنه  باملنا�صبة  م�صريا  الوطني، 
كافة  مراجعة  باإعادة  �صابقة  مرات  يف 
خا�صة   ،1990 منذ  القانونية  الن�صو�س 

ب�رضية  اإمكانيات  متلك  بالدنا ح�صبه  اأن 
و لوجي�صتيكية لت�صويق منتجاتها يف الدول 

الإفريقية.
واأف�صح ذات املتحدث، يف �صياق مت�صل، 
اإمكانية  درا�صة  اأجل  من  جار  العمل  اأن 
العابر لل�صحراء يف جزئه  حتويل الطريق 
بامتياز،  اقت�صادي  رواق  اإىل  اجلزائري 
ت�صدير  يف  امل�صاهمة  اإىل  بالإ�صافة 
الإفريقية،  للبلدان  اجلزائرية  املنتجات 
التكاليف  تقلي�س  على  العمل  مع 
اإن�صاء  وكذا  النقل،  خا�صة  اللوجي�صتيكية 
�صبكة بنوك جزائرية لت�صهيل املعامالت، 
والتن�صيق القائم مع وزارة التجارة لتحديد 

املنتجات القابلة للت�صدير.
رفقة  �صيقوم  اأنه  امل�صدر،  نف�س  واأو�صح 
الوطني  املجل�س  من  خمت�صني  اأع�صاء 
وطنية  بدورات  والجتماعي  القت�صادي 
الطالع  ق�صد  الوليات، وذلك  كل  عرب 
املوجودة  الإنتاج  وحدات  اأنواع  كل  على 
يف امليدان وال�صتماع اإىل م�صاكل وحدات 
عراقيل  تعرف  التي  املعطلة،  الإنتاج 

بريوقراطية.
مرمي خمي�صة

اأكد رئي�س املجل�س ال�صالمي الأعلى، بوعبد اهلل 
الطبعة  بتيبازة مبنا�صبة  الربعاء  اأم�س  اهلل،  غالم 
الإ�صالمية،  لل�صريفة  الدويل  للملتقى  الثالثة 
قوية  اإ�صالمية  مالية  �صناعة  توطني  على �رضورة 
للملتقى  �رضفية  افتتاحية  كلمة  ويف  باجلزائر 
رئي�س املجل�س  الإ�صالمية، ذكر  لل�صريفة  الدويل 
الأعلى، باخلطوات »اجلبارة« التي بذلت من اأجل 
اإعطاء دفعة قوية لل�صريفة الإ�صالمية على اعتبار 
يف  امل�صاهمة  �صاأنه  من  واعد  م�صتقبل  »لها  اأن 

توطني �صناعة مالية ا�صالمية قوية باجلزائر«.
و�رضعي  ت�رضيعي  اإطار  »نحو  حمور  وي�صكل 
الثالثة  الطبعة  مو�صوع  اجلزائر«،  يف  لل�صكوك 
انطلقت  الذي  الإ�صالمية  للمالية  الدويل  للملتقى 
لتيبازة  اجلامعي  باملركز  الأربعاء  اأم�س  فعالياته 
بنكية  موؤ�ص�صات  عن  وممثلني  خرباء  مب�صاركة 
وعلماء دين وباملنا�صبة ك�صف بوعبد اهلل غالم اهلل، 
اأخرى »قريبا«  عن تبني موؤ�ص�صات بنكية عمومية 
على  الإ�صالمية  لل�رضيعة  تخ�صع  مالية  معامالت 
م�رضفية  موؤ�ص�صات  �صابقا  به  قامت  ما  غرار 

بافتتاح �صبابيك لل�صريفة ال�صالمية.
»حري�س«  الأعلى  ال�صالمي  املجل�س  اأن  واأبرز 
على مرافقة ال�صلطات العليا للوطن واملوؤ�ص�صات 
لأحكام  وفقا  مالية  �صناعة  لتبني  امل�رضفية 
الذي  التنفيذي  املر�صوم  اأهمية  مثمنا  ال�رضيعة، 
واملتعلق  اجلارية،  ال�صنة  من  فرباير  �صهر  �صدر 
التكافلي وغريها من املرا�صيم  التاأمني  مبمار�صة 
وفقا  املالية  واملمار�صات  القواعد  حتدد  التي 
هذه  امل�صوؤول  ذات  و�صف  و  ال�صالمية  لل�رضيعة 
»لقيت  اأنها  اعتبار  على  ب«املهمة«  اخلطوات 
اأن  مربزا  واخلرباء،  املواطنني  لدى  ا�صتح�صانا« 
الهيئة ال�رضعية لالإفتاء التابعة للمجل�س ال�صالمي 
لت�صويب  املقرتحات  عديد  قدمت  الأعلى 

ومراجعة بع�س الن�صو�س القانونية، 
مكونات  كل  توطني  بغية  التجاري  القانون  منها 
ال�رضعية  لالأحكام  وفقا  املالية  ال�صناعة 
ال�صكوك  ل�صتثمار  الدعوة  غرار  على  ال�صالمية 
ال�صندات  من  عو�صا  �رضعي  كبديل  ال�صيادية 
املالية التي ل ت�صتقطب امل�صتثمرين واملتعاملني، 
ما �صاهم -- ح�صبه -- يف »جمود ن�صاط بور�صة 
وم�صوؤويل  املال  جمال  يف  اخلرباء  اجلزائر«ودعا 
املوؤ�ص�صات املالية اإىل »�رضورة العمل على تكييف 
اإ�صالمية«  مالية  منتوحات  واقرتاح  منظوماتهم 
بهدف اإ�صتقطاب الأموال التي توجد حاليا خارج 
م�صار املوؤ�ص�صات البنكية ومن ثمة ت�صخ يف �رضيان 

القت�صاد الوطني، كما قال.

ملار،  ر�صوان  املوؤمتر،  مدير  اأكد  جهته،  من 
جهود  »لدعم  تاأتي  الثالثة  الطبعة  هذه  اأن 
وبناء  ال�صالمية  املالية  ال�صناعة  لرتقية  الدولة 
الدائر  النقا�س  اأن  قوي«واأ�صاف  وطني  اقت�صاد 
اجلامعيني  وكذا  الفاعلني  جميع  مب�صاركة  حاليا 
والكادمييني لتج�صيد على اأر�س الواقِع من خالل 
البنوك  يف  الإ�صالمية  النوافذ  وت�صغيل  ت�صيري 
ما  غرار  على  القانوين  الطار  وت�صجيع  التجارية 
حول  التنفيذي  املر�صوم  بخ�صو�س  موؤخرا  �صدر 

التاأمني التكافلي.
مر�صلي  اجلامعي   املركز  »اإن  قائال:  وا�صرت�صل 
يطمح  ن�صاأته  حداثة  من  بالرغم  بتيبازَة  اهلل  عبد 
ليكوَن جامعة رائدة يف تقدمِي حلول تطبيقية نوعية 
تخ�ص�س  ا�صتحداث  اإىل  م�صريا  املجال،  هذا  يف 
والبنوك  املالية  يف  ب«ما�صرت  يتعلق  موؤخرا 
والبنوك  املالية  يف  و«الدكتوراه  الإ�صالمية« 
بذلك  تيبازة(  اجلامعي  )املركز  وهو  الإ�صالمية« 

ثالث مركز عرب الوطن يدر�س هذا التخ�ص�س.
للمالية  الدويل  تيبازة  موؤمتر  ينظم  لالإ�صارة، 
خمرب  طرف  من  الثالثة  طبعته  يف  الإ�صالمية 
والتنمية  الإ�صالمية  املالية  يف  الدرا�صات 
والتجارية  القت�صادية  العلوِم  )معهد  امل�صتدامة 
وعلوِم الت�صيرِي باملركِز اجلامعي لتيبازة( بالتعاون 
والأكادميية  الأعلى  الإ�صالمي  املجل�س  مع 
العاملية للبحوث ال�رضعية يف املالية ال�صالمية - 
للبحوث  ال�صالمي  ISRA ماليزيا، وكذا املعهد 

 IRTI - والتدريب
ال�صعودية والنادي القت�صادي اجلزائري.

ويتناول امللتقى عدة حماور، اأبرزها، »ال�صكوك 
وعملية التوريق يف املنظور املايل الإ�صالمي« 
اإىل  ال�صكوك وخ�صائ�صها«،  و«فوائد ومميزات 
جانب حماور »الفروق بني ال�صكوك وال�صندات« 
و«اجلوانب  ال�صكوك«  يف  القانونية  و«اجلوانب 
ال�صكوك  و«اأنواع  ال�صكوك«  يف   ال�رضعية 

وطريقة هيكلتها«.
كما يتناول امللتقى الذي ينظم على مدار يومني 
لل�صكوك«  ال�رضعية  »العقود  حماور  كاملني 
ودورها  و«ال�صكوك  ال�صيادية«  و«ال�صكوك 
ودورها  و«ال�صكوك  القت�صادية«  التنمية  يف 
الت�رضيعية  و«الأطر  الدولة«  ميزانية  دعم  يف 
ال�صكوك«  لإ�صدار  اجلزائر  يف  والقانونية 
و«دور احلوكمة ال�رضعية والهيئات ال�رضعية يف 
وموا�صيع  واإ�صدارها«  ال�صكوك  هيكلة  اعتماد 

اأخرى ذات ال�صلة.

الهيئة ال�صرعية لالإفتاء التابعة للمجل�س الإ�صالمي الأعلى

توطني مكونات ال�سناعة املالية وفقا 
لأحكام ال�سريعة الإ�سلمية

.    الطبعة الثالثة للملتقى الدويل لل�صريفة الإ�صالمية بتيبازة

رئي�س الغرفة الوطنية لل�صناعة والتجارة، عبد القادر قوري

امل�ستثمرون يعانون تبعات تاأخر قانون ال�ستثمار
الوطنية  الغرفة  رئي�س  اتهم 
عبد  والتجارة،  لل�صناعة 
ر�صمية  هيئات  قوري  القادر 
التاأخر  تت�صبب يف  اأنها  قائال 
ال�صتثمار،  قانون  اإ�صدار  يف 
�صن  �رضورة  على  م�صددا 
وطويلة  مدرو�صة  قوانني 
�صمانات  ملنح  املدى 

ت�رضيحات  يف  للم�صتثمرين 
اأم�س  الوطنية،  لالإذاعة 
يف  التاأخر  اأن  اأكد  الأربعاء، 
اإعداد قانون ال�صتثمار لأكرث 
عزوف  يف  ت�صبب  �صنتني  من 
ال�صتثمار  عن  امل�صتثمرين 
التي  الغمو�س  حالة  واأبقى 
القوانني  اأ�صال  فيها  ت�صببت 

تتغري  والتي  الوا�صحة  غري 
املالية  قانون  بني  اأحيانا 
التكميلي  املالية  وقانون 
واأو�صح قوري ، اأن �صنة 2019 
�صيا�صية  ظروف  يف  مرت 
وتفاءلنا  اجلميع،  يعرفها 
النتخابات  بعد  خريا 
الرئا�صية، لكن فوجئنا لحقا 

ولة  تطالب  ال�صناعة  بوزارة 
توزيع  بتجميد  اجلمهورية 
العقار ال�صناعي حتى �صدور 
بعد  لكن  ال�صتثمار،  قانون 
مرور اأكرث من �صنتني كاملتني 
بالتايل  و  القانون  ي�صدر  مل 

توقف ال�صتثمار .

حممد بن ترار

ق.اإ/وكالت
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اأعلنت وزارة العدل اأم�س عن مراجعة 
املت�ضمن  الع�ضوي  القانون  اأحكام 
والقانون  للق�ضاء  الأ�ضا�ضي  القانون 
املجل�س  بت�ضكيل  املتعلق  الع�ضوي 

الأعلى للق�ضاء وعمله و�ضالحياته.
اأنه  العدل  بوزارة  خا�س  بيان  اأ�ضار  و 
بهدف  ال�ضت�ضارات  يف  ال�رشوع  مت 
الع�ضوي  القانون  اأحكام  مراجعة 

للق�ضاء  الأ�ضا�ضي  القانون  املت�ضمن 
بت�ضكيل  املتعلق  الع�ضوي  والقانون 
وعمله  للق�ضاء  الأعلى  املجل�س 

و�ضالحياته.
مار�س   9 بتاريخ  موؤرخة  املرا�ضلة 
الق�ضائية  اجلهات  اإىل  موجهة    2021
والهيئات  والإدارية  والعادية  العليا 
النقابة  وكذا  العدالة  لقطاع  التابعة 

تقدمي  تطلب  للق�ضاة،  الوطنية 
القانونني  موائمة  اإطار  يف  اقرتاحات 
اأحكام  بزيادة  املذكورين  الع�ضويني 

التعديل الد�ضتوري الأخري.
ت�ضكيل  مت   اأنه  املرا�ضلة  واأو�ضحت 
املركزية  الإدارة  م�ضتوى  على  جلنة 
املقدمة  املقرتحات  بدرا�ضة  تتكفل 
املنا�ضبة  التعديالت  �ضياغة  بهدف 

اأن  على �ضوء هذه املقرتحات، معلنة 
التعديل الد�ضتوري الأخري اأتى باأحكام 
جديدة تتعلق بتعزيز ا�ضتقاللية الق�ضاء 
املجل�س  ت�ضكيلة  د�ضرتة  خالل  من 
�ضالحياته  ،وتو�ضيع  للق�ضاء  الأعلى 
اأثناء  للقا�ضي  ،وتكري�س نظام حمائي 

م�ضاره املهني مبا يدعم ا�ضتقالليته.
برتال �شيماء

م.�س

احلملة  هذه  اإن  �ضاو�ضي:  وقال 
انطلقت اأم�س الثالثاء باإر�ضال ر�ضائل 
متعامل  م�ضرتكي  اإىل  ق�ضرية  ن�ضية 
موبيلي�س  العمومي  النقال  الهاتف 
املتعاملني   لت�ضمل  »قريباً«  و�ضتعمم 
واأوريدو  جازي  وهما  الآخرين 
من�ضة  ان  ذاته  امل�ضدر  ،واأو�ضح 
خلية  مع  بالتعاون  ت�ضتغل  »خدمات« 
و  الوزارة،  داخل  والتوجيه  ال�ضتماع 
التي مت اإن�ضاوؤها يف اأكتوبر املا�ضي، 
هذه  اإىل  الولوج  من  م�ضتفيدة  و هي 
املن�ضة ل�ضتغالل معلوماتها و�ضمان 
مب�ضاغل  املتعلقة  الطلبات  متابعة 
بالتموين  يتعلق  فيما  املواطنني 
باملاء ال�رشوب، وكافة امل�ضاكل التي 
يطرحها العاملون يف القطاع ل �ضيما 
الن�ضية  الر�ضالة  هذه  يف  الندماج 
م�ضتخدمي  الوزارة  تدعو  الق�ضرية، 
خمتلف خدمات املياه من املواطنني 
 ، القطاع  يف  العاملة  املوؤ�ض�ضات  اأو 
Khadamat.mre. من�ضة  لزيارة 

الفعال  »التكفل  اأجل  من    gov.dz
بان�ضغالتكم«. 

الفرعي  املدير  اأكد  جانبه،  ومن 
املكلف بالأنظمة املعلوماتية بوزارة 
ان   املوارد املائية، يو�ضف احلوازي 
من�ضة »خدمات« التي مت اطالقها يف 

دي�ضمرب املا�ضي تعترب بوابة اإلكرتونية 
تهدف اإىل »حت�ضني اخلدمة العمومية 
للمواطنني وت�ضهيل اإجراءات الق�ضاء 

على البريوقراطية«. 
و ت�ضمح هذه املن�ضة باإن�ضاء ح�ضاب 
طلبات  جميع  ملراقبة  �ضخ�ضي 
بالتموين  املتعلقة  وال�ضكاوى  الربط 
وكذلك  ال�ضحي،  وال�رشف  باملياه 
تتعلق  بينما  الآبار،  حفر  تراخي�س 
للمهنيني  املخ�ض�ضة  امل�ضاحات 
الإنرتنت-  -عرب  امللفات  باإيداع 
املياه  ا�ضتغالل  بامتيازات  اخلا�ضة 
اعتمادات  و  الينابيع  ومياه  املعدنية 

التاأهيل  و�ضهادات  الدرا�ضة  مكاتب 
اكد  ح�ضبما  والت�ضنيفات،  املهنية 

ذات امل�ضوؤول بالتف�ضيل.
امكانية  »خدمات«  من�ضة  تتيح  كما 
الو�ضول اإىل املن�ضات الخرى للدفع 
و  املياه  �رشكة  لفواتري  الإلكرتوين 
�رشكة  و  »�ضيال«  للجزائر  التطهري 
�رشكة  و  لوهران   التطهري  و  املياه 
املياه و التطهري لق�ضنطينة و �رشكة 
ا اإمكانية  اجلزائرية للمياه، ولكن اأي�ضً
لإبالغه  الوزير  اإىل  مبا�رشة  الكتابة 
»ف�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  �ضكوى،  باأي 
الذين  القطاع  ملوظفي  خم�ض�س 

وطلبات  م�ضاكلهم  عر�س  باإمكانهم 
اأخرى، ح�ضبما اأ�ضاف احلوازي.

ال�ضكاوي  و  الطلبات  هذه  ال  وحتحُ
واخلدمات  الإدارات  اإىل  مبا�رشة 
لها  التي  ولية  ال58  عرب  املعنية 
اإىل  املبا�رش  الدخول  اإمكانية 
»يف  بها  التكفل  يتم  حتى  املن�ضة، 
اأ�رشع وقت ممكن«، ح�ضبما اأكد اإطار 
متابعة  ميكن  اأنه  مو�ضًحا  الوزارة، 
املن�ضة،  على  الطلبات  معاجلة 
ا�ضتخدامها  املمكن  من  اأنه  حتى 
لتلقي الوثائق من الهياكل املختلفة 

للقطاع. 

اأطلقت وزارة املوارد املائية حملة اإعالمية حول من�شة »خدمات« التي تتكفل بطلبات و�شكاوي اخلوا�س 
واملهنيني يف قطاع املياه، ح�شبما اأعلنه  املكلف باالت�شال يف الوزارة م�شطفى �شاو�شي.

مكتتبو برنامج »عدل 2

ا�ستحداث تطبيقات الكرتونية 
ملعاجلة  الطعون

يف ق�شية جديدة تخ�س عرقلة �شري العدالة

جنلي طحكوت وعمهما اأمام وكيل اجلمهورية 

اأمر وزير ال�ضكن و العمران و املدينة، 
الأربعاء  اأم�س  بلعريبي،  طارق 
طعون  مبعاجلة  الوزارية  م�ضاحله 
للوكالة   «   2 »عدل  برنامج  مكتتبي 
وتطويره  ال�ضكن  لتح�ضني  الوطنية 
تطبيقات  باإن�ضاء  وذلك  الكرتونيا، 

رقمية خم�ض�ضة لهذا الغر�س. 
التعليمة خالل  بهذه  الوزير  ا�ضدى  و 
اإطارات قطاع  ا�رشافه على اجتماع  
دفع  ملف  درا�ضة  خالله  مت  ال�ضكن 
ال�ضطر الول للمكتتبني الذين قدموا 
وكالة  م�ضتوى  على  �ضابقا  ملفاتهم 
ح�ضبما  طعن،  حمل  كانت  و  »عدل« 
او�ضح بيان للوزارة و يف هذا ال�ضدد 
تعلقت  تعليمات  بلعريبي  قدم   ،
ب�رشورة الت�رشيع يف درا�ضة و مراقبة 
حاليا  املوجودة  امللفات  هذه  جميع 

على م�ضتوى البطاقية الوطنية لوزارة 
ال�ضكن.

كما مت خالل اللقاء اي�ضا التطرق اىل 
ملف رقمنة املوؤ�ض�ضة الوطنية للرتقية 
العقارية الذي يهدف اىل »ازالة جميع 
اإمكانية  اإتاحة  و  للمكتتبني  العراقيل 
التجارية  املعامالت  جميع  اجراء 
عن بعد بوا�ضطة تطبيقات الكرتونية 
تو�ضع حيز اخلدمة خ�ضي�ضا«، ي�ضيف 
نف�س امل�ضدر يذكر ان وزير ال�ضكن و 
العمران واملدينة كان قد امر الأحد 
اإلكرتونية  تطبيقات  باإن�ضاء  املن�رشم 
ت�ضهل معاجلة الطعون واحل�ضول على 
يف  املكتبيني  ل�ضالح  ال�ضكنات  عقود 
الربامج ال�ضكنية، خالل ا�رشافه على 

لقاء �ضم م�ضوؤولني من القطاع.
م.�س

�ضيدي  حمكمة  با�رشت م�ضالح 
حمكمة باجلزائر العا�ضمة حتقيقات 
ملفات  اآل  يف  جديدة 
خالل  من  طحكوت املت�ضعبة 
عرقلة  تخ�س  جديدة  ق�ضية  ظهور 
من  �ضريها  العدالة  وتهديد  عمل 
املحبو�س  الإعمال  قبل  جنلي رجل 
الدين بالل  حمي  طحكوت 

وعلي  و�ضقيقه .
من  كل  فيها  مثل  التي  الق�ضية 
ال�ضقيقني  بالل وعلي وعمهما حميد 
اأمام وكيل اجلمهورية مبحكمة اجلنح 
بعرقلة  يتعلق  مبلف  احممد  ب�ضيدي 
»�ضيما  يف ق�ضية  العدالة  حتقيقات 

موتورز« ملالكها حمي الدي طحكوت 
بتهم خطرية تهما تتعلق بعرقلة �ضري 
،تبا�رش  جديدة  وقائع  وهي  العدالة، 
فيها اجلهات الق�ضائية التحقيق فيها، 
على  وكيل  امللف  اإحالة  مت  حيث 
اللتما�ضات  لتقدمي  اجلمهورية 
على  امللف  احالة  القانونية  قبل 
يبا�رش  التحقيق  الذي  قا�ضي 
امللف  اخلطري  هذا  يف  التحقيق 
معطيات  اأية  تت�رشب  ملك  الذي 
التي  الطريقة  اأو  الكيفية  عن 
يف  وعمهما  طحكوت  جنلي  اتبعها 

عرقلة  حتقيقات العدالة .
 حممد بن ترار

وزارة العدل

مراجعة القانون الأ�سا�سي للق�ساء 

وزارة املوارد املائية

من�سة الكرتونية للتكفل بان�سغالت اخلوا�س و املهنيني

للنقل  الوطنية  ال�رشكة  اأعلنت  
الأربعاء  اليوم  احلديدية،  بال�ضكك 
رحالت  اإ�ضافة  عن  لها،  بيان  يف 
خطوط  م�ضتوى  على  جديدة 

�ضواحي اجلزائر العا�ضمة.
و اأو�ضحت ال�رشكة يف البيان الذي 
مواقع  على  �ضفحتها  عرب  ن�رشته 
برنامج  اأن  »في�ضبوك«  التوا�ضل 
بعني  ياأخذ  اجلديدة  الرحالت 
اجلزئي  احلجر  توقيت  العتبار 
ال�ضدد،   هذا  يف  مت  و   . املنزيل 
القطارات  متديد وقت حركة �ضري 

اىل جانب برجمة انطالق اآخر 

ال�ضاعة  على  امل�ضائية  الرحالت 
امل�ضدر  ح�ضب  م�ضاءا،  ال�ضابعة 
دعت  ال�ضياق،  ذات  يف  و  ذاته 
على  الطالع  اىل  زبائنها  ال�رشكة 
القطارات   ل�ضري  الكامل  الربنامج  
كل  بني  الرابطة  للخطوط  بالن�ضبة 
اجلزائر-  و  اجلزائر-الثنية  من 
و  اجلزائر-زرالدة  و  العفرون 
اجلزائر  بني  الرابط  اخلط  اخريا 
العا�ضمة و تيزي وزو - واد عي�ضي 
اللكرتونية  املواقع  عرب  ذلك  و 

املتعلقة بكل خط.

�شكك حديدية 

رحالت جديدة على خطوط �سواحي 
اجلزائر العا�سمة

ملف تبديد اأموال عمومية  من قبل خربو�س واإخوتة

رف�س الإفراج عن اأويحيى و ويو�سفي 
التهام  غرفة  اأم�س  نهار  رف�ضت 
اجلزائر الفراج  ق�ضاء  جمل�س  لدى 
ال�ضابق  الأول  الوزير  من  كل  عن 
ال�ضناعة  اأويحيى  ووزير  اأحمد 
يف  الق�ضية  يو�ضفي  يو�ضف  ال�ضابق 
العمال  املتعلقة  برجل 
»اأڨرو  �رشكة  �ضاحب  خربو�س 
يف  اأندو�ضرتي« املتخ�ض�ضة 
ال�ضناعات الزراعية و هند�ضة املياة 
الهيدروليكية وهب  امل�ضاريع  و 
ولة  و21   03 جرت  التي  الق�ضية 
ال�ضناعة  وزارة  من  بكل  اإطار 
بالبنوك  اأخرى  واإطارات  والفالحة، 

والإدارات املحلية بتهم بتبديد اأموال 
عمومية و اإ�ضاءة ا�ضتغالل الوظيفة و 
خمالفة الت�رشيع و التنظيم اخلا�ضني 
بال�رشف، وحركة روؤو�س الأموال من 

واإىل اخلارج.
قا�ضي  قرار  التهام  غرفة  اأيدت 
احممد  �ضيدي  مبحكمة  التحقيق 
عن  الفراج  برف�س  والقا�ضي 
تقرير  رف�س  ويو�ضفي مع  اأويحيى 
بها  تقدمت  التي  امل�ضادة  اخلربة 
هيئة دفاعهم ، واإحالة احالة الق�ضية 
التحقيق  قا�ضي  على  ثانية  مرة 
�ضيدي  مبحكمة  الغرفة  نف�س  لدى 

الجراءات  ل�ضتكمال  احممد 
قبل  الق�ضية  يف  اخلا�ضة  بالتحقيق 
اإحالتها على ق�ضم اجلدولة لربجمهتا 
حاولت  وقد  هذا  للمحاكمة ،  قريب 
خالل  اأويحيى ويو�ضفي  دفاع  هيئة 
الإتهام  لفت  غرفة  مرافعتهم اأمام 
وجه  انتفاء  طلبها  اإىل  املحكمة 
الدعوى بخ�ضو�س موكليها و الفراج 
حيث يتابع  امللف  ثقل  رغم   ، عنهم 
الذي  الق�ضية  يف  الرئي�ضي  املتهم 
خربو�س  بتلم�ضان  يف  مملكة  اأ�ض�س 
ق�ضية ف�ضاد تتعلق باإ�ضتفاذة خربو�س 
قانونية   غري  �ضفقات  من  اإخوته  و 

ال3000  جتاوزت  بنكية  وقرو�س 
اإىل ا�ضتفادته  مليار بالإ�ضافة 
قانونية  غري  ا�ضرتاد  عمليات  من 
دون  الفالحية  اجلرارات  للعديد من 
وزارة  من  مقررات  على  احل�ضول 
ال�ضناعة اأو ترخي�س من اأي جهة لعدة 
�ضنوات كما اإ�ضتفاذ اإخوته من قرو�س 
بنكية تقدر مباليري الدينارات، واآلف 
الهكتارات واملوؤ�ض�ضات العمومية  مت 
بالدينار  ل�ضاحلهم  عليها  التنازل 
تنظر  امللفات  التي  وهي   ، الرمزي 

فيها املحكمة قريبا .
حممد بن ترار

النائب العام ملجل�س ق�شاء اجلزائر

 التما�س ت�سديد العقوبات يف حق جلول جودي
التم�س النائب العام لدى جمل�س ق�ضاء 
حق  يف  العقوبات  ت�ضديد  اجلزائر 
العمال  حزب  با�ضم  الر�ضمي  الناطق 
ال�ضعبي  باملجل�س  ال�ضابق  ونائبه 
الوطني عن تهم القذف املتابع بها �ضد 
وزير الثقافة ال�ضابقة نادية لعبيدي يف 
الق�ضية  انتظار �ضدور احلكم يف هذه 

الأ�ضبوع القادم .

وخالل ال�ضتماع لأطراف هذه الق�ضية 
ت�رشيحاته  اأن  جودي  جلول  اأو�ضح 
الناطقة  ليربتي  بجريدة  ن�رشت  التي 
لي�ضت   2019 ما�س  بتاريخ  بالفرن�ضية 
قياديا  لكونه   بل  �ضخ�ضية  ت�رشيحات 

بحزب العمال  .
اأنها  للثقافة  ال�ضابقة  الوزيرة  اأو�ضحت 
تعر�ضت ملا و�ضفته بحملة �رش�ضة من 

هذا  �ضدور  تاريخ  العمال  حزب  قبل 
الدعوى  مبوجبه  حركت  التي  املقال 
العمومية يف 10 اأكتوبر 2019 كما عربت 
لعبيدي عن مت�ضكها برد العتبار ون�رش 

منطوق احلكم يف جريدتني وطنيتني .
الق�ضية  هذه  برجمة  مت  لالإ�ضارة 
اجلزائر  ق�ضاء  جمل�س  �ضينطق  التي 
خلفية  على  القادم  الأ�ضبوع  باأحكامها 

احلكم �ضهر  جودي  جلول  ا�ضتئناف 
غري  حب�ضا  اأ�ضهر  الفارط  ب3  اأكتوبر 
األف   50 قدرها  مالية  وغرامة  نافذ 
القذف،اإثراتهامات  تهمة  عن  دينار، 
لعبيدي  الوزيرة  ل�ضحيته  وجهها 
بني  امل�ضالح  ت�ضارب  بخ�ضو�س 

من�ضبها واأعمالها احلرة
باية ع 

وزارة العمل 

اإعفاء املواطن واملوؤ�س�سات من بع�س 
الوثائق الإدارية

والت�ضغيل  العمل  وزارة  ك�ضفت 
لها،  بيان  يف  الجتماعي،  وال�ضمان 
اأم�س، اأنه قد مت اإلغاء بع�س الوثائق 
الإدارية، مع اإعادة النظر يف تركيبة 
امللفات التي تطلب من املواطنني.

»الو�ضط«  الوزارة، حتوز  بيان  واأفاد 
ن�ضخة منه، اأنه يف اإطار ال�ضرتاتيجية 
القطاع  وع�رشنة  لرقمنة  امل�ضطرة 
وتخفيف  البريوقراطية،  ملحاربة 
العبء عن املواطنني، قد تقرر اعفاء 
تقدمي  من  واملوؤ�ض�ضات  املواطن 
حتت  الهيئات  تتوىل  التي  الوثائق 
اإ�ضافة  بنف�ضها،  اإجنازها  الو�ضاية 

اىل �ضهادة امليالد، �ضهادة اجلن�ضية، 
و�ضحيفة ال�ضوابق العدلية.

العمل  قطاع  اأن  البيان،  ذات  واأ�ضار 
الجتماعي  وال�ضمان  والت�ضغيل 
الدوري  بالتحيني  يقوم  �ضوف 
ميكن  التي  للوثائق  وامل�ضتمر 
وا�ضتبدالها  عنها،  ال�ضتغناء 
وذلك  رقمية،  وبرامج  بتطبيقات 
اأ�رشع  تكفل  لتحقيق  منها  �ضعيا 
املواطنني،  بان�ضغالت  واأجنع 
وباأقل  نوعية  ذات  خدمات  وتوفري 

التكاليف املمكنة.
مرمي خمي�شة
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املركزية  لل�سلطات  رفعت 
االلتما�سات  عديد  بالبالد  العليا 
اأجل اال�ستجابة  واملقرتحات من 
عامال  اإطارا   24 ترقية  ملطلب 
الكبرييف  اجلنوب  بواليات 
و  حكومية  بالبالد  عليا  منا�سب 
املعتمد  الدبلوما�سي  ال�سلك  يف 
االفريقي  وال�ساحل  اجلوار  بدول 
اجلنوب  واليات  اأعيان  قال   .
وممثلو  احلدودية  واملناطق 
املن�سوية  املحلية  اجلمعيات 
املجتمع  ممثليات  لواء  حتت 
املدين ،واحلركة اجلمعوية اأنه مت 
بالبالد  العليا  ال�سلطات  مرا�سلة 
اجلمهورية  رئا�سة  راأ�سها  وعلى 
الداخلية  ووزارة  االأوىل  والوزارة 
والفالحة  املحلية  واجلماعات 
والرتبية  الريفية  والتنمية 

الوطنية من اأجل التدخل العاجل 
يكتنف  الذي  الغمو�ض  لك�سف 
االإطارات  ترقية  مطلب  م�سري 
بواليات  العاملة  ،والكفاءات 
مترنا�ست  غرار  على  اجلنوب 
 ، �سالح  ،عني  ،اإيليزي  ورقلة 
،غرداية  املغري   ، ،تقرت  املنيعة 
مركزية  منا�سب  يف  واأدرار 
العامني  واالأمناء  الوالة  و�سلك 
بال�سلك  وكذا  والدوائر  بالواليات 

الدبلوما�سي .
من�سق  جدد  فقد  ثانية  جهة  من 
واملجتمع  اجلمعوية  احلركة 
واجلالية  باجلنوب  املدين 
اجلزائرية بدول ال�ساحل االفريقي 
ت�رصيح  تقار،يف  القادر  عبد 
نداءه املبا�رص  به  �سحفي خ�سنا 
املجيد  عبد  اجلمهورية   لرئي�ض 

ال�سخ�سي  التدخل  ب�رصورة  تبون 
ترقية  حق  حلماية  والعاجل 
�سورة  يف  باجلنوب  االإطارات 
الربفي�سور  ورقلة  جامعة  مدير 
وزيري   ، الطاهر حليالت  حممد 
ال�سياحة ال�سابقني حممد حميدوا 
وح�سان مرموري ، اإ�سافة ملدير 
اجلافة  والبقول  احلبوب  تعاونية 
الذي  زغادة  �سفيان  بورقلة 
ناهيك  الت�سيري  يف  كفاءة  اأثبت 
التي  الرتاكمات  حلحلة  عن 
خالل  من  �سابقيه  عن  ورثها 
يف  والفعالة  القوية  امل�ساهمة 
وفتح  املزروعة  امل�ساحة  زيادة 
ال�سعري  مادة  لتوزيع  نقاط  عديد 
الظل  مبناطق  املدعم  العلفي 
واحلدودية ، نف�ض ال�سيء بالن�سبة 
�سكتو  بتمرنا�ست  الرتبية  ملديرة 

بو�سبيعات التي �سنعت اال�ستثناء 
باجلنوب  الرتبية  مدراء  بني 
النهائية  االمتحان  نتائج  بتح�سني 
الثالثة  الدرا�سية  باالأطوار 
العادل  التوزيع  ذلك  اىل  ي�ساف 
الوظيفية  لل�سكنات  وال�سفاف 
الرتبية  بقطاع  العاملني  لفائدة 
 . احلدودية  مترنا�ست  بوالية 
كمما اأ�ساف حمدثنا ان ال�سلطات 
العليا بالبالد اإذا ما اأرادت جت�سيد 
اجلديدة  اجلمهورية  م�سامني 
لتحقيق العدالة   االجتماعية فاإن 
ذلك مير عن طريق منح الفر�سة 
يف  اجلنوب  ،وكفاءات  الإطارات 
بالدولة  �سامية  منا�سب  تقلد 
واإنهاء زمن املح�سوبية واملحاباة 
واالحتكار جلهة على ح�ساب جهة 

اأخرى  .

املتخ�س�سة  االأمن  قوات  متكنت 
غري  الهجرة  مكافحة  يف 
اجلنوب  ال�رصعية بواليات 
،واعتقال  توقيف  من  احلدودية 
07 رعايا اأفارقة يحملون جن�سيات 
خمتلفة لدول مايل والنيجر وت�ساد 
للم�سالح  اقتيادهم  ليتم  وال�سينغال 

املعنية وبعد ا�ستكمال التحقيقات 
ق�سائية  ملفات  واإجناز  معهم 
�سدهم مت مبوجبها تقدميهم اأمام 
اإقليم  ح�سب  كل  اجلمهورية  وكالء 
اجلميع  اإدانة  مت  اأين  اخت�سا�سه 
�سنة �سجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي 
دينار  األف  بـ48  منهم  واحد  كل 

اإجراءات  ا�ستكمال  قبل  جزائري 
احلدودية  املعابر  نحو  ترحيلهم 
نحو  حتويلهم  قبل  بها  امل�رصح 
االإقامة  بتهمة  االأ�سلية  بلدانهم 
غري ال�رصعية بالرتاب الوطني وفق  
واأ�سافت   . م�سادرنا  اأوردته  ما 
االأمن  م�سالح  اأن  مطلعة  م�سادر 

الثالثي  خالل  متكنت  املخت�سة 
االأول من ال�سنة اجلارية من توقيف 
واعتقال 102 رعية اإفريقيا يحملون 
االإقامة  بتهمة  خمتلفة  جن�سيات 
الوطني  بالرتاب  ال�رصعية  غري 

ح�سب املعطيات املتوفرة .
 جناة ،ح  

واأع�ساء  روؤ�ساء  طالب 
بدائرة  املحلية  اجلمعيات 
الربمة والية ورقلة من و�سيط 
بالتدخل  بالوالية  اجلمهورية 
بالبالد  القرار  �سناع  لدى 
التق�سيم  يف  النظر  الإعادة 
مت  الذي  االأخري  االداري 
الربمة  دائرة  �سم  مبوجبه 
للوالية اجلديدة تقرت عو�ض 
بقائها �سمن بلديات ورقلة اأو 

ترقيتها لوالية منتدبة 
موجهة  مرا�سلة   وقالت 
قد  كانت  اجلمهورية  لو�سيط 
حت�سلت يومية »الو�سط » على  
كمواطنني  اأنهم  منها  ن�سخة 
املدين  املجتمع  وكفعاليات 
مل  التق�سيم  هذا  اأن  يرون 
ين�سف املنطقة و اأن مربرات 

النواب اأ�سحاب التعديل  مل 
منطقي  معيار  الأي  ت�ستند 
جمعيات  ابدت  ،حيث 
ا�ستغرابها   بالربمة  املجتمع 
عن  فعو�سا  االأمر  هذا  من 
املواطن  من  االإدارة  تقريب 
هذه  عن  العزلة  وفك 
تون�ض  مع  البلدية احلدودية 
يتم احلاقها بتقرت التي تبعد 

اإىل  اإ�سافة  كلم   566 مب�سافة 
عدم وجود اأي روابط ال اإدارية 
اأو  وال ح�ساريا  ق�سائية  وال 

اجتماعيا مع تقرت. 
اأن  املرا�سلة  نف�ض  اأ�سافت  و 
ال�رصيط  هي  الربمة   بلدية  
 174( تون�ض  مع  احلدودي 
كلم ،وهي اأي�سا حقول حا�سي 
وحو�ض  الباقل  وغرد  بركني 
اأي�سا الرثوة  وهي  امل�سنة 
االإبل(  احليوانية خا�سة تربية 
اأن  اإال  ال�سا�سعة  امل�ساحة  و 
اإىل  لرتقى  لها  ي�سفع  مل  ذلك 
املنتدبة  الواليات  م�ساف 
رغم اأنه مت  ترقيتها اإىل دائرة 

�سنة 1991. 
اإىل جانب ذلك قالت مرا�سلة 
اإميانا  اأنه  املدين  املجتمع 
اجلزائر  مب�رصوع  منها 
اأمل يف  اجلديدة فاإنهم كلهم  
اأن يتم درا�سة و�سعية املنطقة 
اإ�سهام  من  جزء  تنال  واأن 
املناطق  تنمية   يف  الدولة 
احلدودية املعزولة وان يلم�ض 
القرارات  املواطن فعليا هذه 

على اأر�ض الواقع.
�أحمد باحلاج 

يتخبط قاطنو قرية اأم الرانب 
يف  خويلد  �سيدي  ببلدية 
التقليدية  امل�ساكل  من  جملة 
ب�سبب  الزمن  جتاوزها  التي 
مع  معاناتهم  ا�ستمرار 
التقليدية  احلفر  ا�ستعمال 
نتيجة انعدام قنوات ال�رصف 

ال�سحي .
قاطني  من  العديد  نا�سد 
ببلدية  الرانب  اأم  قرية 
،وايل  بورقلة  خويلد  �سيدي 
الوالية ب�رصورة برجمة زيارة 
حجم  على  للوقوف  ميدانية 
املعاناة التي يكابدونها ب�سبب 
التقليدية  للحفر  ا�ستعمالهم 
انعدام  خلفية  على  وذلك 
قنوات ال�رصف ال�سحي حيث 
اأن هذه الو�سعية املزرية من 
مع  تزامنا  تتفاقم  ان  �ساأنها 
بدء العد التنازيل حللول ف�سل 
تعرف  الذي  احلار  ال�سيف 
ارتفاع  احلرارة  دراجات  فيه 
قيا�سي وما ينجر عن ذلك من 
ال�ساكنة  على  �سحية  اأ�رصار 
البعو�ض  انت�سار  عن  الناجتة 
يف  يحز  ،ومما  والل�سامنيا 

املت�رصرين  ال�ساكنة  نفو�ض 
اأن  القائم  امل�سكل  من 
لرئي�ض  املتكررة  نداءاتهم 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
�سيدي خويلد مل جتد  ببلدية 

اآذانا �ساغية .
اجلمهورية  رئي�ض  اأن  ومعلوم 
والوزير  تبون  املجيد  عبد 
االأول عبد العزيز جراد ووزير 
الداخلية واجلماعات املحلية 
العمرانية قد وجهوا  والتهيئة 
لوالة  �سارمة  تعليمات 
بالنزول لال�ستماع  اجلمهورية 
الن�سغاالت املواطنني وال�سعي 
خلف التكفل بها بتطبيق مبداأ 
واالإمكانات  االأولويات  ح�سب 

املتاحة .
قطاع  فاإن  بالذكر  جدير 
من  يعترب  ورقلة  بوالية  الري 
تغرق يف  التي  القطاعات  بني 
التقليدية  امل�ساكل  من  جملة 
ب�سبب  الزمن  جتاوزها  التي 
غياب اإرادة حقيقية حللحلتها 
رغم التهام امل�ساريع االمنائية 
دون  �سخمة  الأموال  الهادفة 

حتقيق النتائج املرجوة .

مطلب ترقية 24 �إطار� بواليات �جلنوب 

بتهمة �الإقامة غري �ل�شرعية بالرت�ب �لوطني

�جلمعيات �ملحلية بد�ئرة �لربمة 

بلدية �شيدي خويلد  م�شتغلة �رتفاع �أ�شعارها  �لكبري 

03 اإطارات مقرتحة لتويل منا�صب مركزية 

توقيف واعتقال 07 رعايا اأفارقة باجلنوب
منا�صدة لو�صيط اجلمهورية 

بوالية ورقلة 

وايل ورقلة مطلوب 
بقرية اأم الرانب 

ع�صابات دولية ل�صرقة ال�صيارات ت�صتهدف اجلزائر 
حتاول ع�شابات دولية ��شتغالل �الرتفاع �لكبري الأ�شعار �ل�شيار�ت يف �إدخال �شيار�ت م�شروقة وتزوير 

وثائقها �لقاعدية ثم بيعها يف �جلز�ئر ، و تو��شل م�شالح �الأمن عرب عدة واليات  يف �جلنوب �لتحري حول 
�شبكة تعمل على تزوير �لبطاقات �لرمادية �خلا�شة ب�شيار�ت �لدفع �لرباعي بعد �شبط  حماولة تهريب 

عدة �شيار�ت م�شروقة �إىل �جلز�ئر من ليبيا.

 �أحمد باحلاج 

وقال م�سدر مقرب من التحقيق 
واالأختام   الوثائق  هده  بع�ض  اأن 
بيع   يف  املزورة امل�ستعملة 
و�ساحنات  �سيارات  وتداول 
من  مهربة  واأخرى  م�رصوقة 
بطريقة  تزويرها  مت  اخلارج 
جد متطورة واحرتافية ، و�سمل 
اأمني  م�سدر  ح�سب  التحقيق 
حاليا 8 اأ�سخا�ض  4 رعايا اأجانب 
م�سدر  ،وقال  جزائري واحد  و 
بع�ض  التحقيق،اإن  من  مقرب 
حتى  ال�ساحنات  ال�سيارات و 
تزوير  ك�سف  بعد  �سبهة   حمل 
اخلا�سة  القاعدية  ملفاتها  يف 
اإطار  ،ويف  الرمادية  بالبطاقة 
م�سالح  التحقيقات،وتتحفظ 
االأمن  يف �ساأن تقدمي معلومات 
حاليا،  اجلاري  التحقيق  حول 
مازالت يف  التحريات  اأن  ب�سبب 

الوطني  الدرك  بدايتها، وكان 
يف مترنا�ست قد �سبط �سيدات 
املوت  و�سك  على  وفتيات 
مهربو  اأهملهم  اأن  بعد  عط�سا 
احلراقة جنوب مدينة مترنا�ست 

     .
و اأوقف االأمن يف مترنا�ست قبل 
اأ�سبوع �سخ�سا �سبط لديه �سيارة  
نوع تويوتا  �سبهة من  حمل 
هيليك�ض رباعية الدفع مت ال�سطو 
عليهما مبنطقة �سحراوية تبعد 
بـ  مترنا�ست  والية  عا�سمة  عن 
280  كلم ويالحق االأمن �سخ�سا 
اآخرب�سبهة تزوير بطاقات رمادية 
�سيارات م�رصوقة  وتهريب 
لتهريبها  وطنية  �رصكات  من 
هناك،و  وبيعها  موريتانيا  اإىل 
اأ�سخا�ض  قيام  يف  االأمن  يحقق 
بتهريب  باملوقوفني  �سلة  على 
عرباحلدود  م�رصوقة  �سيارات 
والنيجر،  اجلزائر  بني 

ويحقق االأمن بواليتي مترنا�ست 
واإيليزي يف �سبكة تزوير بطاقات 
رمادية تخ�ض �سيارات و�ساحنات 
م�رصوقة، وت�ستبه م�سالح االأمن 

على امل�ستوى املركزي يف تورط  
�سبكة التزوير هذه  يف ن�ساطات 
ذات �سلة  ب�رصقة �سيارات  وفق 

املعطيات االأولية املتوفرة .

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 24  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع االأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ض  الهاتف:   
021737128 

اال�صهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 
ت�سرتك يومية "الو�سط" ب�سكل قانوين
 يف خدمات وكالة االأنا�سول الرتكية

ال�صحب  
  SIA رصكة الطباعة باجلزائر الو�سط�

املقر الرئي�سي: املنطقة ال�سناعية 
العالية- باب الزوار- اجلزائر

 
عدد الن�صخ املطبوعة: 2000
 التوزيع: �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة
كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة الترد اإىل 

ا�سحابها �سواء ن�رصت  ام  مل تن�رص

acm_comunication@yahoo.fr
اإمييل  االدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رص

 �صفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

اأخبار اجلنوب

�شالح بعمور 



اخلمي�س 11  مار�س 2021  املوافـق  ل28 رجب 1442 ه 6

الق�ضية  فجعت  التي  الأخبار  اآخر 
املغرب  دولة  اإعالن  علنا  الفل�ضطينية 
العربي التي تراأ�س قيادتها جلنة القد�س 
مغادرة  قبل  )اإ�رسائيل(  دولة  مع  التطبيع 

ترامب البيت الأبي�س.
عن  حتدثت  العربي  الإعالم  و�ضائل 
بدايات قدمية لهذه العالقة املعلنة، حيث 
ن�رست �ضورة ليهود باراك وهو يف ق�رس 
ملك  ح�ضور  ويف  الراحل،  املغرب  ملك 
املغرب احلايل حممد، وهو يف اخلام�ضة 
ع�رسة من العمر، ومن املعلوم لنا ولغرينا 
اأن يف ق�رس امللك يهود مغاربة يف مواقع 
اليهودية  املغاربية  اجلالية  واأن  خمتلفة، 
للمغرب،  وتعود  )اإ�رسائيل(  دولة  تزور 
ولكن العالقات الر�ضمية كانت تقبع حتت 

الطاولة امللكية، اإىل اأن جاء زمن الإعالن 
الذي مت قبل يومني.

وتتحدث و�ضائل الإعالم العربية اأن غابي 
دبلوما�ضيا  ع�رسين  اأم�س  كرم  اأ�ضكنازي 
عملوا يف الإمارات والبحرين منذ ع�رسين 
عاما، واأ�ضهموا اإ�ضهامات جيدة يف تطبيع 
العالقة والو�ضول لتفاق اأبراهام. الرقابة 
احلكومية �ضمحت بالإعالن عن التكرمي، 
املكرمني  اأ�ضماء  بن�رس  ت�ضمح  ولكنها مل 

لأ�ضباب اأمنية.
نرفع  كنا  ال�ضابقة  اخلم�ضة  العقود  يف 
العربية،  القيادات  وتلكم  الدول  هذه  مع 
�ضعار الأمة الواحدة، والثورة الواحدة من 
املحيط الهادر اإىل اخلليج الثائر، واليوم 
ثائر  ثمة  يكن  مل  اأنه  للفل�ضطينيني  يتبني 

�ضاحل  يف  ول  اخلليج  يف  ل  هادر،  ول 
املحيط، واأن اجلميع كان ياأكل بالق�ضية 
فل�ضطني  يف  نحن  وكنا  الفل�ضطينية، 
اأن  ونح�ضب  والأحالم،  الإعالم  نعي�س 
وي�ضتعيدون  فل�ضطني،  �ضيحررون  العرب 

القد�س، ويعيدون الالجئني!
قبل  املغرب  يف  كان  التطبيع  قطار 
والبحرين  الإمارات  ويف  قرون،  اأربعة 
متجها  الآن  ي�ضري  وهو  قرنني،  قبل 
غربا،  نيجرييا  واإىل  �رسقا،  لإندوني�ضيا 
نزول  ال�رسعة قبل  تركبه على وجه  وقد 
ورمبا  عمان،  الأبي�س  البيت  من  ترامب 
قطر، بح�ضب ت�رسيبات عربية، ول اأظنه 
الأبي�س  للبيت  بايدن  بدخول  �ضيتوقف 
دول  القطار  تركب  اأن  اأ�ضتبعد  ل  واأنا 

وامل�ضاألة  كبرية،  واإ�ضالمية  اأخرى عربية 
م�ضاألة وقت ل اأكرث ما الذي حّل بالق�ضية 
الفل�ضطينية؟! نعم، تعر�ضت الق�ضية لأكرب 

واأطول خيانة عربية.
الق�ضية عا�ضت قرونا طويلة تكرر عزمات 
قادة العرب على حترير فل�ضطني واإعادة 
الظاهر،  يف  احلقوق  وحفظ  الالجئني 
طول  وعلى  القيادات  هذه  كانت  وبينما 
توا�ضل  على  املا�ضية  الطويلة  الفرتة 
حميم وتفاهم يقبل النمو والتقدم مع قادة 
)اإ�رسائيل( ب�ضكل غري معلن، اإىل اأن جاء 
التطبيع  قطار  حركة  عن  الإعالن  زمن 
ملاذا  عربية.  حمطة  لكل  و�ضوله  وزمن 
كافرون؟!  به  هم  مبا  وع�ضمونا  خدعونا 

من املحيط اإىل اخلليج تطبيع وهدم!

لكن الإ�ضكالية اأَنّ الإن�ضان يَنبهر بالوردة ،  
ويُرِكّز يف َقْطفها ، ويَن�ضى الأ�ضواَك التي 
حُتيط بها ، وهذه العملية اخلطرية تُ�ضِبه 
كيز يف احَلَدث ،  ، والرَتّ بالتاريخ  النبهاَر 
وِن�ضيان الدوافع اخَلِفيَّة التي تقف خلف 
تَوجيهه  على  وتعمل   ، احَلَدث  �ضناعة 
الأهواء  على  اعتماًدا   ، ُمغِر�س  ب�ضكل 
اأنَّه  وكما   . ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح  الذاتية 
ل تُوجد فائدة ِمن عطر الوردة وَجَمالها 
ًة وقاتلًة ، كذلك ل تُوجد  ، اإذا كانت �َضاَمّ
فائدة ِمن ُرومان�ضية التاريخ وَروعته ، اإذا 
كان قائًما على ح�ضارة القتل ، وا�ضتغالل 

القوِيّ لل�ضعيف .
     عندما يُدِرك الإن�ضاُن َدْوَره املركزي 
فاعاًل  باعتباره   ، التاريخية  الأن�ضاق  يف 
الِعلَّة  طبيعة  �ضيُدِرك  بها،  وُمنفعاًل  لها، 
ةُ  وامَلعلول يف التاريخ واللغة ، فالِعلَُّة هي ُقَوّ
الإن�ضاِن الفاعلُة يف تراكيب التاريخ وبُنى 
اللغة ، وامُلوؤِثّرةُ يف الظواهر الجتماعية 
َمعًنى  وامُلعا�ضة   ، ًة  وَماَدّ ُروًحا  امُلتوازنة 

الجتماعي  الأثر  هو  وامَلعلوُل   . وَمبًنى 
ة الإن�ضان الفاعلة  امُلرتِتّب على الِعلَّة ) ُقَوّ
( ، والناجت عنها . وهذا الرتابُط امل�ضريي 
بب الإن�ضاين والنتيجة الجتماعية  بني ال�َضّ
، يعني اأَنّ الإن�ضان هو قائد حركة التاريخ 
اإيجاد عالقة �رسعية بني  ، والقادر على 
منطقي  توازن  واإحداث   ، واللغة  التاريخ 
بينهما ، ِمن اأجل تَوظيف التاريخ خلدمة 
الأبعاد اللغوية الرمزية احلاملة مل�رسوع 
احل�ضارة الرحيمة، وتوظيِف اللغة خلدمة 
احلاملة  الوجودية  التاريخية  املفاهيم 
الإيجابية  الجتماعية  الظواهر  ل�رسعية 

.
قوط خارج التاريخ  ل عمليُة ال�ُضّ      تُ�ضِكّ
اأكرب خطر على مركزية الإن�ضان يف نظام 
هذه  لأن   ، احل�ضارة  ومنظومة  املجتمع 
العملية تعني اأَنّ الإن�ضان دخل يف النتحار 
لبة يقف  التدريجي لعدم وجود اأر�ضية �ضُ
فيها  ك  يتحَرّ اإبداعية  وم�ضاحة   ، عليها 
البطيء  امَلوت  يف  دخل  واملجتمع   ،

احلا�رس  لأحالم  �رسعية  وجود  لعدم 
وم�رسوعية لآمال امُل�ضتقبل ، واحل�ضارة 
وجود  لعدم  العنيف  الياأ�س  يف  دخلت 
رة ِمن اخَلوف والَوْهم  ة وُمتحِرّ ثقافة ُحَرّ
، وابتكارات تكنولوجية �ضديقة لالإن�ضان 
والبيئة واملناخ . وفقدان هذه امل�ضارات 
واحل�ضارة  واملجتمع  الإن�ضان   ( الثالثة 
البع�س  يَدفع   ، وح  والُرّ َغف  وال�َضّ لالأمل   )
 ، للتَّعبري  العنيفة  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اإىل 
الأحالم  وخ�ضارة  التام  بالعجز  ل�ُضعوره 
واإذا   . النََّفق  نهاية  يف  وء  ال�ضَّ وغياب 
 ، يقة  ال�ضَّ الزاوية  يف  الإن�ضاُن  ُح�رس 
 ، َم�ضدود  طريق  اإىل  و�ضل  اأنَّه  واأيقَن 
َف�َضْوَف   ، يَخ�رسه  ما  ُهناك  يَُعْد  مَل  واأنَّه 
يَرمي اإن�ضانيته وراء َظْهره ، ويتحَوّل اإىل 
د اأخيه الإن�ضان ، ويُحِوّل  وح�س كا�رس �ضِ
اإىل  راقية  اإن�ضانية  منظومة  ِمن  التاريَخ 
قائمة   ، بة  ُمرَكّ نَْف�ِضيَّة  ُعَقد  َمنظومة 
لم  بالُظّ عور  وال�ُضّ دام،  وال�ضِّ اع  ال�رِسّ على 
وا�ضتغالل   ، واجلالد  ال�ضحية  وثنائية   ،

مِلَن  مَيِلك  َمن  وابتزاز   ، لل�ضعيف  القوِيّ 
بالثاأر  والأخذ  النتقام  وُحب   ، مَيِلك  ل 
جاهًدا  الإن�ضاُن  �ضيعمل   ، وِعندئذ   .
اكمية ،  لتحطيم امُلنَجزات احل�ضارية الرَتّ
لقناعته بعدم ُوجود مكان له يف احل�ضارة 
 ، العاملية  ال�ضيا�ضية  اللعبة  خارج  واأنَّه   ،
ج على الالعبني مب�ضاره  د ُمتفِرّ واأنَّه ُمَرّ
وم�ضريه . وهذه امل�ضكلُة اخلطرية تَدعو 
 ، نَْف�ضه  ِمن  الإن�ضان  حماية  �رسورة  اإىل 
وحماية   ، الإن�ضان  ِمن  املجتمع  وحماية 
 . مًعا  واملجتمع  الإن�ضان  ِمن  احل�ضارة 
ق اإل بَجْعِل  وهذه احلمايُة ال�ضاملُة ل تتحَقّ
الإن�ضان ُم�َضاِرًكا يف بناء نَْف�ضه ، وتَطويِر 
 ، العاملية  وح�ضارته  املحلي  ُمتمعه 
وَجْعِل اجلوهر الإن�ضاين َمو�ضوًعا للتاريخ 
اإبداعًيّا  ُحلًْما  التاريُخ  يُ�ضبح  وبذلك   ،
ونافذة   ، اأمل  وبارقة   ، با�ضتمرار  ُمعا�ًضا 
على امُل�ضتقبل امُل�رسق ، ولَي�س لَعنًة على 
وتَدمرًيا   ، لوجوده  وتَهديًدا   ، الإن�ضان 

لأحالمه .

من املحيط اإىل اخلليج.. تطبيع وهدم!

حماية الإن�سان من ال�سقوط خارج التاريخ

قطار التطبيع بني قادة العرب 
وقادة دولة االحتالل ال�صهيوين 

مل يبداأ يف عهد نتنياهو وعهد 
ترامب، القطار بداأ قبل ذلك 

بقرون طويلة.

 التفاعُل الرمزي بني االإن�صان 
والتاريخ َيعك�س اأهميَة 

التوا�صل بني الذات واالإطار 
احلا�صن لها ، ومبا اأن الذات ال 
َتن�صاأ يف الفراغ ، وال َتنمو يف 

العدم ، فمن الطبيعي اأن تبحث 
الذات عن بيئة ُمنا�صبة لالإبداع 

بة اخِل�صبة  ، َتكون كالُترّ
�صبة للوردة . بالِنرّ

بيع املبداأ

اأفكار و م�صارات

د. يو�صف رزقة

اإبراهيم اأبو عواد /
 كاتب من االأردن

اأقالم

عاًما   33 مدار  على  خا�ضوا  اأولئك  كل 
والق�ضاء  حما�س  وجود  اإنهاء  مهمة 
عليها، دون اأن يدركوا اأنها ن�ضاأت لتكون 
رواية فل�ضطينية ملحمية عليهم قراءتها 

حتى النهاية.
وزارة  مقر  مبنى  الأ�ضماء  هذه  غادرت 
اخليبة،  اأذيال  جتّر  "الكرياه"  احلرب 
للق�ضاء  ومقرتحاتها  خططها  متاأبطة 
من  واحدة  اأ�ضبحت  التي  احلركة،  على 

اأ�ضعب املحاكمات لـ "اإ�رسائيل".
اأهم  ثاين  "اإ�رسائيل"  يف  احلرب  وزير 
اإنفاق حوايل  من�ضب يف احلكومة، ويتم 
ربع ميزانية الدولة على "وزارة احلرب"، 
وهي  الكيان،  يف  وكالة  اأغنى  لت�ضبح 
موازين  تغيري  يف  ت�ضهم  مل  معطيات 
اإ�ضعافها،  اأو  حما�س  مع  املعركة 
الحتالل  عدوانية  من  زادت  ما  بقدر 
وعن�رسيته �ضد �ضعبنا، بالنظر اإىل كون 

حما�س واحدة من اأخطر التحديات التي 
تهدد الأمن الإ�رسائيلي.

احلركة  تراجع  ذلك  عن  ينتج  مل  كما 
الدفاع  يف  الإن�ضانية  م�ضوؤوليتها  عن 
عن �ضعبنا، بل تعاملت مع هذا الت�ضخم 
الع�ضكري وفق قاعدة "كلما ات�ضع حجم 

العدو زادت نقاط �ضعفه".
كبرية  ا�ضتنزاف  حالة  احلركة  �ضكلت 
للموؤ�ض�ضة الأمنية والع�ضكرية الإ�رسائيلية 
م�ضتوى  وعلى  العملياتي  امل�ضتوى  على 
هو  العام  وال�ضبب  اأنف�ضهم،  اجلرنالت 
�ضيا�ضة احلكومة الإ�رسائيلية يف التعاطي 
ا�ضتقالت  من  كان  فما  غزة،  ملف  مع 
تنفيذ  دون  ومغادرتهم  احلرب  وزراء 
اأ�ضافت  اأنها  �ضوى  وعودهم،  مفرقعات 

ر�ضيًدا بالغ الأهمية اإىل احلركة.
لقد ت�ضببت حما�س يف رفع ثمن حقيبة 
"الدفاع" يف "اإ�رسائيل"، حتى اأ�ضبح يقال 

نتنياهو  يد  يف  م�ضيدة  اإىل  اإنها حتّولت 
الأقل  بتعيني  يبايل  يعد  ومل  خل�ضومه، 
اأفيغدور  كاأمثال  املن�ضب  لهذا  خربة 
التحليالت  اأغلب  انتهت  الذي  ليربمان، 
ال�ضيا�ضية اإىل اأنه مل يُعنَيّ وزيرا للحرب 
الأمنية، بل حلّل  اأجل حّل امل�ضاكل  من 

الأزمة ال�ضيا�ضية لنتنياهو.
وتطّور الأمر حتى �ضار يُفهم اأن نتنياهو 
ل يزال يوا�ضل لعبة الكرا�ضي املو�ضيقية 
مع اجلرنالت؛ من اأجل ت�ضعيب مهمتهم 
 ،1987 عام  ومنذ  حكومته.  حتّدي  يف 
"اإ�رسائيل"  يف  والدوران  العزف  يتكرر 
 15 خرج  حتى  الدفاع"  "كر�ضّي  على 
حما�س  ظلّت  بينما  اللعبة،  من  وزيًرا 

حت�ضمها.
وبرغم ذلك، فاإن كل عام يزيد يف عمر 
حما�س تزيد معه التحديات وال�ضعوبات، 
اأمًرا �ضلبًيّا بال�رسورة، بقدر  وهذا لي�س 

احلركة يف  اندماج  مدى  على  يوؤ�رس  ما 
وهو  وت�ضابكاته،  الفل�ضطيني  الواقع 
تقود  حلركة  الطبيعي  الو�ضع  براأيي 

امل�رسوع الوطني.
هو  الـ33  عمر  يف  الأبرز  الفارق  لكن 
امل�ضلّح  للجناح  القوة  وظائف  اكتمال 
درجة  اإىل  الق�ضام"  "كتائب  للحركة 
اإىل  العدو  مع  الردع  حتقيق  جتاوزت 
تثبيته، حتى اأعطى �ضداه يف كل ال�رسق 
والكاتب  الأكادميي  فا�ضطر  الأو�ضط، 
الإ�رسائيلي "حاييم م�ضغاف" للقول "اإن 

الق�ّضام �ضّعب علينا هزمية حما�س".
ل تتقّدم حما�س يف العمر فقط، بل يف 
رفعت  لذلك  وامل�ضتوى،  والتاأثري  الفعل 
والثالثني  الثالثة  انطالقتها  يف  باقتدار 
لأنها  الأحرار"؛  عهدة  "فل�ضطني  �ضعار 
تعرف اأن اأقوى عهد هو الذي يقال باأقل 

الكلمات.

مغامرات )15( وزيًرا مع حما�س
الرقم 15 ي�صري اإىل عدد 
وزراء احلرب ال�صهاينة 
وا على حركة  الذين مررّ

حما�س منذ تاأ�صي�صها يف عام 
كانوا  تقريًبا  ون�صفهم   ،1987

روؤ�صاء وزراء يف اخلدمة. 
وخم�صة من اأولئك )مو�صيه 
ديان، اإ�صحاق رابني، اإيهود 

باراك، �صاوؤول موفاز، مو�صيه 
يعلون( كانوا اأي�صًا روؤ�صاء 
اأركان �صابقني يف اجلي�س.

بقلم : اأحمد الكومي 

الكلمة للمقاومة
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ظل احلراك 

الت�رشيعية املجه�ضة  كانت االنتخابات 
ال  التي  التجربة  مبثابة   1992 عام 
ينبغي اأن تتكرر وكان البد على ال�ضلطة 
اإىل  تعود  ال  اأن  الت�ضعينيات  بداية  يف 
�ضنوات   5 بعد  اإال  االنتخابي  امل�ضار 
يف  املوؤ�ض�ضاتي  الفراغ  من  كاملة 
امل�ضار  ينطلق  الت�رشيعي. ومل  املجال 
اأن هياأت له  اإال بعد  االنتخابي اجلديد 
ال�ضلطة جميع ال�رشوط التي جتعل منه 
تفتح  مع  القائم  للنظام  ح�رشيا  �ضندا 
عرب  املجتمع  على  م�ضبوط  جزئي 
اأحزاب �ضيا�ضية ال يتجاوز متثيلها احلد 
االأدنى امل�ضمون. ومن هنا جاء د�ضتور 
1996 ليبني جدارا �ضلبا يف وجه تكرار 

التجربة االأوىل.
مدى  حول  اليوم  الت�ضاوؤل  وي�ضود 
على  املنتظرة  االنتخابات  اختالف 
االأبواب عن �ضابقاتها. واإن كان امل�ضلم 
يف  كلية  تت�ضابه  ال  االنتخابات  اأن  به 
جوهريا  احتفظت  واإن  حتى  بينها  ما 
يطراأ  ال  ومبخرجات  ثابتة  بنمطية 
عليها تغري كبري، اإذ ظلت تنتج منذ عام 
اختالفات  على  ذاتها  اخلارطة   2002
االأحزاب  بني  التمثيل  ن�ضب  ب�ضيطة يف 
امل�ضاركة  على  اعتادت  التي  التقليدية 
مواعيد  اأربعة  مدار  على  بحيث  فيها، 
من  الن�ضبية  االأغلبية  تفلت  مل  متتالية 
الذي  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
قبل  الدميقراطية  الوطني  التجمع  يليه 
�ضعيفة  متثيليات  وراءهما  ت�ضطف  اأن 
تكن متثل  اإذ مل  لل�ضلطة  اأغلبها موالية 
تتجاوز  ن�ضبة  جمتمعة  كلها  املعار�ضة 

واأمام  باملائة من جمموع املقاعد   20
ال�ضلطة  حلزبي  املطلقة  االأغلبية 
نكاد  ال  االأمة  جمل�س  يف  الرئي�ضيني 
نعرث على متثيل تعددي فعال يف جميع 

الفرتات الت�رشيعية ال�ضابقة.
الت�رشيعية  االنتخابات  مييز  ما  ولعل 
ظل  يف  االأوىل  �ضتكون  اأنها  املقبلة 
املتابعون  وينتظر  ال�ضعبي،  احلراك 
الف�ضول  من  بكثري  االنتخابات  هذه 
ملعرفة ما اإذا كان للحراك تاأثري ذو بال 
االنتخابي  اال�ضتحقاق  خمرجات  على 
املوعد  اقرتاب  ومع  لكن  املرة.  هذه 
موؤ�رشات حول  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  تربز 

ما ميكن ان تفرزه هذه االنتخابات.
اأوىل هذه املوؤ�رشات تنطلق من خارطة 
واإىل  االنتخابات،  هذه  يف  امل�ضاركني 
خالل  جديدة  معطيات  تربز  اأن  غاية 
ما  اأن  يبدو  القادمة  القليلة  االأ�ضهر 
�ضيتغيب  الدميقراطي  بالقطب  ي�ضمى 
عن املوعد با�ضتثناء حزب جبهة القوى 
اال�ضرتاكية الذي اأبقى على ال�ضو�ضبان�س 
ب�ضاأن ذلك ولو اأنه ال يبدو اأن املعطيات 
التي توفرها ال�ضاحة ال�ضيا�ضية �ضت�ضجع 
اأمام  بامل�ضاركة  املغامرة  على  احلزب 
االنتخابي  جماله  القبائل،  منطقة 
عن  بعد  ترتاجع  مل  التي  احليوي، 
لالنتخابات  ال�ضاملة  املقاطعة  منطق 
الرئا�ضي  اال�ضتحقاق  مع  حدث  كما 
الد�ضتورية  التعديالت  على  واال�ضتفتاء 
تزال  ال  اليوم  غاية  واإىل  االأخرية. 
متم�ضكة  الدميقراطي  القطب  اأطراف 
املنطلقة  الن�ضطة  املقاطعة  بخيار 

الرئي�س  ب�رشعية  االعرتاف  بعدم 
االن�ضياق  عدم  من  ذلك  يلي  وما  تبون 
واالنتخابية.  ال�ضيا�ضية  اأجنداته  اأمام 
القوى  جبهة  حزب  ان�ضحاب  عدا  فما 
وتلبيته  القطب  هذا  من  اال�ضرتاكية 
لدعوة تبون اإىل احلوار ال اأحد من هذه 
االأطراف خرج عن اأدبيات هذا القطب 
مبا فيها حزب العمال الذي اعتاد على 
امل�ضاركة االنتخابية بعيدا عن �ضيا�ضة 
املراقبون  ويطرح  ال�ضاغر.  الكر�ضي 
الت�ضاوؤل حول ما اإذا كانت �رشورة تعزيز 
بهذه  �ضتدفع  النظام  داخل  التوازنات 
االأحزاب لتغري راأيها وتعلن امل�ضاركة يف 
اآخر حلظة اأم اأن دورها هو الوقوف اإىل 
جانب احلراك ال�ضعبي واال�ضتثمار فيه 
االإ�ضالمي  التيار  عليه  ي�ضتحوذ  ال  لكي 
الراديكايل وال�ضغط باملوازاة يف اجتاه 
انتخابات رئا�ضية م�ضبقة تعيد النظر يف 

امل�ضار االنتخابي باأكمله.
الدميقراطي  القطب  موقف  كان  واإذا 
التيار  فاإن  االن�ضجام  اإىل  مييل 
حتقيق  عن  بعيدا  يبدو  االإ�ضالمي 
امل�ضاركة  حول  ومتكاملة  من�ضقة  روؤية 
ويبدو  اجلديد.  االنتخابي  املوعد  يف 
الوعاء  يتنازعان  قطبان  هناك  اأن 
حزب  ميثله  الذي  اأحدهما  االإ�ضالمي 
حركة البناء الوطني واالإ�ضالح الوطني 
اللذين يرميان اإىل امل�ضاركة يف ال�ضلطة 
جديد  تكتل  يف  امل�ضاركة  خالل  من 
واآخر  رئا�ضية  اأغلبية  لي�ضكل  ي�ضعى 
الذي  ال�ضلم  ميثله حزب حركة جمتمع 
كان  اإن  ال�ضلطة  مع  الت�ضارك  اإىل  ينزع 

يف حال جتاوزه عتبة يف التمثيل توؤهله 
ائتالف  يف  معتربا  �رشيكا  يكون  الأن 
التكتل  هذا  كان  واإن  حتى  حكومي 
ثالث  تيار  يربز  وبينهما  الرئي�س.  حول 
مل تظهر اإىل اليوم توجهاته واآثر تغليب 
جبهة  حزب  وميثله  ال�ضمت  حكمة 

العدالة والتنمية.
الوطني  التيار  ي�ضمى  ما  اأن  غري 
املحافظ يبدو اأكرث تنافرا من التيارين 
يعرف  كان  ما  جانب  فاإىل  ال�ضابقني، 
من  العودة  تريد  التي  املواالة  باأحزاب 
ال�ضعبي  احلراك  دفعها  اأن  بعد  بعيد 
هناك  ال�ضيا�ضي  الك�ضوف  من  نوع  اإىل 
لنف�ضه  يجد  اأن  يريد  منه  من�ضق  تيار 
بعد  ما  عهد  �ضمن  الظل  حتت  مكانا 
التيار  هذا  �ضمن  جند  وقد  بوتفليقة، 
طالئع احلريات والفجر اجلديد وجبهة 
من  خرجت  اأحزاب  وهي  امل�ضتقبل 
اإطاراتها  تهمي�س  بعد  املواالة  اأحزاب 
روؤية جديدة ال تفرط  اأن تقرتح  وتريد 
اأ�ض�س النظام القائم لكنها تنزع اإىل  يف 

ما ميكن اأن ن�ضميه التجديد الوطني.
املائدة  تقدمه  الذي  الرثاء  ومع 
االأحزاب  توفرها  التي  ال�ضيا�ضية 
اأن  بدا  فقد  تبون  للرئي�س  التقليدية 
من  نابع  بديل  اقرتاح  اإىل  االجتاه 
مع  جمراه  اأخذ  قد  اجلمعوية  احلركة 
عنوان  حتت  اجلمعوي  التكتل  ت�ضكيل 
يعر�س  اأن  يريد  الذي  الوطني  نداء 
على الرئي�س تبون نوعا من احلماية من 
اأن تف�ضي االنتخابات الت�رشيعية  خطر 

عن اأغلبية وحكومة ال يتحكم فيهما. 

امل�شهد ال�شيا�شي قبل موعد الت�شريعيات

بالرغم من اأن الهيئة الناخبة 
مل تدع بعد النتخابات 

ت�شريعية بعد االإعالن عن 
حل املجل�س ال�شعبي الوطني 
اإال اأن الطبعة ال�شاد�شة لهذه 

االنتخابات ال تبدو عليها 
مالمح التجديد واالختالف 

عن الطبعات ال�شابقة من حيث 
اخلارطة ال�شيا�شية املرتقب اأن 
تخرج منها من منطلق اأن نف�س 
املقدمات توؤدي دائما اإىل نف�س 

النتائج.

بقلم اح�شن خال�س

الق�شية الفل�شطينية

وبالتزامن مع هذه املوجة اجلديدة من 
التطبيع العربي مع دولة االحتالل، تعاين 
وخا�ضة  املحتلة  الفل�ضطينية  املناطق 
مت�ضاعدة،  اعتداءاٍت  القد�س  مدينة 
تهويٍد  وموجة  ممنهجاً،  وح�ضاراً 

متعاظمة.
املرور  االأحوال  من  بحاٍل  ميكننا  فال 
اعتداءاٍت  من  القد�س  ت�ضهده  ما  على 
تهويد  ي�ضكل  اإذ  تهويدّية،  وم�ضاريع 
خمططات  ذروة  املحتلة  املدينة 
فر�س  حماوالته  وتت�ضاعد  االحتالل، 
عرب  االأق�ضى،  امل�ضجد  يف  جديد  واقٍع 
وا�ضتمرار  اإدارته،  يف  امل�ضتمر  التدخل 
املرابطني  على  واالعتداء  اقتحاماته، 
وامل�ضلني، وتتزامن هذه املحاوالت مع 
ت�ضاعد امل�ضاريع اال�ضتيطانية. وت�ضعى 
حكومة االحتالل اإىل ا�ضتغالل اأيام ترامب 
�ضهدت  اإذ  االأبي�س،  البيت  يف  االأخرية 
اإقرار   2020 عام  من  االأخرية  االأ�ضهر 
يف  اال�ضتيطانية،  امل�ضاريع  من  العديد 
اال�ضتيطانية،  والعطاءات  التحتية  البنية 
اإ�ضافًة اإىل ا�ضتمرار اأذرع االحتالل بهدم 
منازل الفل�ضطينيني ومن�ضاآتهم، واإحداث 
املدينة  يف  مبا�رش  دميوغرايّف  تغيري 

املحتلة.

اإمتام املرحلة االأخرية
 من »�شفقة القرن«

هذه،  املت�ضاعدة  التهويد  موجة  وتاأتي 

مع حماوالت اإدارة ترامب اإمتام املرحلة 
االأخرية من »�ضفقة القرن«، عرب اإطالق 
اأكرب عدٍد ممكن من  موجة تطبيعّية مع 
العربية، وما نزال يف و�ضط هذه  الدول 
اإمكانية  اإىل  ترامب  اأملَح  اإذ  املوجة؛ 
اأخرى،  اإ�ضالمية  اأو  دوٍل عربية  ان�ضمام 
انت�ضاراته  اآخر  لت�ضجيل  حماولة  يف 
الق�ضية  اإنهاء  عنوان  حتت  ال�ضيا�ضية 
الفل�ضطينية، عرب اإدخال �ضعوب املنطقة 

يف دائرة العالقة مع االحتالل.
التي  للظروف  املتعمقة  القراءة  واإّن 
من  اجلديدة  املوجة  بهذه  اأحاطت 
يف  القادمة  والنعكا�ضاتها  التطبيع، 
تُظهر  والعربي،  الفل�ضطيني  املجالني 
عدداً من املخاطر التي بداأت اإرها�ضاتها 
بالتجلي يف فل�ضطني ومناطقها املحتلة، 
مع  العربي  التعامل  اأن�ضاق  يف  اأو 
االحتالل، وموقع االأخري جيو�ضيا�ضياً يف 
اأبرز  نذكر  ياأتي  وفيما  العربي.  حميطه 

�ضبعة خماطر، وهي:

اإىل  الر�شمي  التطبيع  من   1-
ال�شعبّي: 

اأبرز  الظاهرة  هذه  تكون  اأن  ميكن 
التطبيع،  من  اجلديدة  املوجة  ظواهر 
وخا�ضة  املطبعة  الدول  حاولت  اإذ 
ب�ضتار  جرميتها  اإخفاء  االإمارات،  دولة 
هذا  مع  تتعامل  فلم  ال�ضعبّي،  القبول 
فقط،  �ضيا�ضّي  اتفاق  اأنه  على  التطبيع 

الدول  من  �ضابقاتها  معه  تعاملت  كما 
باأنه مطلب  الرتويج  بل حاولت  العربية، 
اأنه  وروجت  مقبولة،  وحالة  �ضعبّي، 
واقع  و«�ضالم«  »�ضعبني«  بني  تعاي�س 
اخلري  املنطقة  على  �ضيجر  بلدين،  بني 
والربكة، يف جتاوز وا�ضح ملا يجري يف 
من  الفل�ضطينيون  يعانيه  وما  فل�ضطني، 
وال�ضفة  القد�س  اعتداءات م�ضتمرة من 
ومتظهر  املحتلة.  واالأرا�ضي  وغزة 
حول  الم�ضورة  واملقاطع  بال�ضور  ذلك 
الزيارات املتبادلة، وو�ضول اآالف ال�ضياح 

»االإ�رشائيليني« اإىل دبي واأبو ظبي.

العتداءات  العربي  التقبل   2-
االحتالل على الفل�شطينيني: 

دولة  اإىل  االحتالل  حتول  اإثر  فعلى 
ن�ضق  يتحول  اأن  بد  فال  »�ضديقة«، 
التعامل العربي مع اعتداءاتها ووجودها 
تربيرات  واإيجاد  املنطقة،  يف  الدخيل 
تهويدّية  هجمة  من  به  تقوم  ملا 
الفل�ضطيني،  الوجود  جممل  ت�ضتهدف 
عدة  منذ  اإرها�ضاته  بداأت  ما  وهو 
غزة  يف  املقاومة  و�ضف  عرب  اأعوام، 
بالق�ضية  االهتمام  وتراجع  باالإرهاب، 
الدراما  يف  الرتويج  مع  الفل�ضطينية، 
العرب  واأن  الفل�ضطينيني«،  »جحود  عن 
الفل�ضطينيني  ولكن  الكثري  قدموا 
اال�ضتهداف  هذا  �ضيئاً.  يقدموا  مل 
التوا�ضل  وو�ضائل  االإعالم  املكثف عرب 

االجتماعي، بداأ باإحداث اخرتاقاٍت يف 
زال  ما  نعم  العربية؛  ال�ضعوب  وجدان 
التاأثري  على  قادٌر  ولكنه  االأثر،  حمدود 
مع تكثيف هذه احلمالت وزيادة زخمها 

واملنابر املتاحة لها.

اإىل  االأول  العدو  من  االحتالل   3-
ال�شديق االأف�شل: 

عملت املوجة اجلديدة من التطبيع على 
املا�ضية  ال�ضنوات  يف  جرى  ما  تر�ضيخ 
القومي  االأمن  اأولويات  يف  تغيري  من 
التقليدي  التعريف  يعد  فلم  العربي، 
تعد  مل  بل  �ضارياً،  والعدو  لل�ضديق 
اأولويات  �ضلم  يف  الفل�ضطينية  الق�ضية 
جّل الدول املطبعة. فالتغيريات الكربى 
به  قام  وما  املنطقة  �ضهدتها  التي 
اأبرز  اإىل  االحتالل  دولة  حّول  ترامب، 
وحّول  املطبعة،  االأنظمة  اأ�ضدقاء 
منا�رشة  على  يعمل  ومن  املقاومني 
الق�ضية الفل�ضطينية ودعم وجود ال�ضعب 
الفل�ضطيني؛ اإىل عدٍو ي�ضتحق املالحقة 
ح�ضار  فت�ضاعد  واملواجهة،  والت�ضنيع 
حقيقي  ح�ضار  وداعميها،  املقاومة 
م�ّس م�ضادر التمويل واعتقال املنتمني 
اإليها، وت�ضهيل اغتيال �ضخ�ضيات ت�ضهم 
وما  ودعمه،  املقاوم  اجلهد  تطوير  يف 
الفل�ضطينيني  من  الع�رشات  اعتقاالت 
التحول  لهذا  �ضورة  اإال  ال�ضعودية  يف 

الدراماتيكي.

�شبعة خماطر ملوجة التطبيع اجلديدة 

ُتعاين الق�شية الفل�شطينية 
تراجعًا غري م�شبوق يف 

م�شتويات التفاعل الر�شمي 
العربي، وي�شكل التطبيع 

حالّيًا اآخر حلقات هذا 
الرتاجع، اإذ تت�شابق دوٌل 
عربية لتطبيع عالقاتها 

مع دولة االحتالل، بع�شها 
يف مقابل مكا�شب �شيا�شّية، 

واأخرى من دون اأي مكا�شب، 
اأو مربرات ت�شوقها اأمام 
�شعوبها والراأي العام. 

علي اإبراهيم 
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فل�سطني املحتلة

اأحداث و م�سارات

ها بخطوة اأم الفحم اإذ ت�سبق عدَوّ

اليمني املتطرف العدو التاريخي للجزائر 

عقلية  الزمت  هذه  التخريب  �سيا�سات 
فل�سطني  االأول  احتالله  منذ  املحتل 
للفل�سطينيني  اأراد  فقد   ،1948 عام 
من  تهجريهم  يف  يفلح  مل  الذين 
�ساكنة  اأقلية  يظلوا  اأن  اأرا�سيهم 
الهوية،  ومم�سوخة  االإرادة  م�سلوبة 
يف  بالفل�سطينيني  �سالتهم  يقطع  واأن 
الهم  رابط  وخ�سو�ساً  ال�ساحات،  بقية 
امل�سرتك والق�سية الواحدة، واأن يعطل 
اندماجهم يف م�رشوع التحرر مبختلف 
اأ�سكاله. غري اأن الوعي الفل�سطيني ظل 
�ساهمت  وقد  التدجني،  على  ع�سياً 
يف  الفل�سطيني  الداخل  نخب  من  كثري 
احلفاظ على مالمح الهوية من الذوبان 
حني  يف  ال�سهيوين،  امل�رشوع  يف 
قادتها  التي  املبادرات  �ساهمت عديد 
الداخل  يف  الفل�سطينية  احلركات 
يف  االإ�سالمية(  احلركة  راأ�سها  )وعلى 
الت�سهني  �سد  املجتمع  مناعة  متتني 
خ�سائ�ص  يف  والذوبان  والتهويد 
املجتمع االحتاليل واالإحاليل، الطارئ 
عام  هبة  منذ  واإن�سانها،  االأر�ص  على 
�سد  االأ�سباط  باب  هبة  ثم   2015
كانت   ،2017 عام  االإلكرتونية  البوابات 
هناك م�ساركات وا�سحة يف جمرياتهما 
والداخل  القد�ص  لفل�سطينيي 

فل�سطينيي  بع�ص  وحمل  الفل�سطيني، 
�سد  عمليات  ونفذوا  ال�سالح  الداخل 
ن�ساأت  ال�سهيد  عملية  مثل  االحتالل، 
 ،2016 عام  مطلع  اأبيب  تل  يف  ملحم 
من  الثالثة  اجلبارين  ال�سهداء  وعملية 
عام  منت�سف  القد�ص،  يف  الفحم  اأم 
2017، وغريهما من عمليات متفرقة اأو 
م�ساركة يف املواجهات �سد االحتالل.

خطورة  اإىل  االحتالل  تنبه  وهنا 
داخل  من  النا�سئة  املقاومة  حتّول 
ما  مع  ظاهرة،  اإىل  االأخ�رش  اخلط 
يف  جذري  تطور  من  ذلك  �سيعنيه 
للتداخل  نتيجة  معه،  ال�رشاع  اأمناط 
الفل�سطيني  املجتمعني  بني  اجلغرايف 
واالإ�رشائيلي داخل اخلط االأخ�رش، ثم 
بداأت تظهر مالمح جرمية منظمة يف 
وت�ساعدت  الفل�سطيني،  الداخل  مدن 
حوادث  فيها  �سارت  درجة  اإىل  احلالة 
االإعالم،  و�سائل  يف  يومياً  خرباً  القتل 
واإن كانت املجتمعات املحافظة ميكن 
اأن تبقي مناعتها متما�سكة �سد عوامل 
والبغاء،  كاملخدرات  االأخرى  االإف�ساد 
من  يخلّفه  وما  بالقتل  اإدماءها  اأن  اإال 
الداخلية  والفنت  والتفكك  الثاأر  نوازع 
اأ�سا�سياً  عاماًل  يعّد  واالنق�سامات 
الإ�سغالها بجراحها وحملها على الغو�ص 

اأكرث  تتعقد  التي  اليومية  يف م�سكالتها 
النتيجة  تكون  ثم  الوقت،  مرور  مع 
حتييد جمتمع كامل عن ق�ساياه الكربى 
االحتالل،  ب�سيا�سات  االكرتاث  وعن 
ملقاومتها،  الدافعية  تنعدم  حني 
باأمرا�سه  اأ�سري �سعفه  فيظل املجتمع 
الداخلية وتفككه وتنازعه وما يفرزه كل 
هذا من اآثار �سلبية يف الوعي اجلمعي.

اأدرك فل�سطينيو الداخل دور االحتالل 
وت�سهيل  املنظمة  اجلرمية  اإ�ساعة  يف 
يف  واملخدرات  ال�سالح  مافيات  عمل 
اأو�ساطهم، فلم يكتفوا بت�سخي�ص احلالة 
مبحاولة  وال  اآثارها،  على  والتباكي 
اإنهائها عرب الدعوات الوعظية املحذرة 
من خطورتها وكارثية تداعياتها، فهذه 
لتفكيك  تكفي  ال  فاإنها  اأهميتها،  على 
ظاهرة اجلرمية بعد �سيوعها، اإمنا راأوا 
اأنه ال بد اأن يتقدموا على هذه ال�سيا�سات 
بخطوة، فاأطلقوا حراكاً جماهريياً �سد 
اأم الفحم  االحتالل، وخا�سة يف مدينة 
بداأ حراكها املوحد املنظم �سد  التي 
االحتالل و�سيا�ساته منذ نحو �سهرين، 

وما يزال م�ستمرا.
�سبط  الإعادة  فعله  ميكن  ما  خري  اإن 
م�سريه  بو�سلة  وت�سحيح  �سعب  وعي 
وتنظيفه من اأمرا�سه اأن تُوّجه طاقاته 

يُ�ساغ  واأن  نبيلة،  معركة  يف  وت�ستثمر 
حلراكه هدف جامع عظيم، واأن يُتاح له 
اأن يكت�سف يف ذاته مكامن قّوته وقدرته 
طريق  واإ�ساءة  واقعه،  تغيري  على 
كان �سعبا،  واإن  بغاياته،  ي�سله  خمتلف 
لكنه يظّل �سامناً لتما�سكه وال�ستخراج 
اأف�سل ما فيه، فيغدو فيه رائداً ال تابعاً، 
وفاعاًل ال مفعوالً به، ومغرّياً ال متغرياً 
واالإلهاء  التخريب  معاول  وطاأة  حتت 

والتحييد التي ينتهجها عدوه.
ليوم كهذا اأعدت اأم الفحم نف�سها، وهي 
املتجذرة  الفل�سطينية  املدن  منارة 
�ساحبة  وهي  وفعال،  ووعياً  وطنيًة 
اإرادة  ك�رش  يف  املتقدمة  املبادرات 
والذود  املقد�سات،  و�سون  املحتل، 
رموزها  عرب  االأق�سى،  امل�سجد  عن 
بجذوره  امللت�سق  االأ�سيل  وجمهورها 
وهويته، وهي جديرة باأن تكون موقدة 
الداخل،  فل�سطينيي  انتفا�سة  �سعلة 
والتقّدم  ومّدها،  واإدامتها  وجتذيرها 
�سياغة  على  القادر  الفعل  ميدان  يف 
حالة ن�سالية تناوئ �سيا�سات االحتالل 
تعزز  املقابل  ويف  اأهدافها،  وجته�ص 
يف اأو�ساط املجتمع الفل�سطيني معاين 
االنتفا�ص  وحتمية  والثورة،  الوعي 

واملواجهة.

بات وا�سحا اأمام اجلزائريني اليوم.
اأن فرن�سا الر�سمية تخبئ الكثري من 
والد�سائ�ص  فيها  املتورطة  الوقائع 
اأذن  التي حتمل ما ال عني راأت وال 
املحجب  االأر�سيف  واأن  �سمعت.. 
والتوبيخات  بالعرثات  مليء  عنه 
يف  املارقة  الدولة  هذه  ت�سع  التي 
ماآزق ال ت�ستطيع اأن متحوها بحركة 
مو�سوع  .واأن  قلم  جرة  اأو  ل�سان 
هو  اجلزائريني  اأمام  االعرتاف 
و�سمة عار يف تاريخها ال�سيا�سي...
يف  املتطرف  اليمني  اأن  عن  زيادة 
الذي  الدولة اال�ستعمارية..هو  هذه 
حقب  طوال  الزائف  جمدها  يقود 
اأو�سلها  قد  ها  و�سنوات؟ا...وفعال 

اإىل حمطات ال حُت�سد عليها.؟ا
..�سبت  ماكرون  اعرتاف  بعد 
اعرتا�سات  عدة  وتهاطلت 
اخلطوة. بهذه  منددة  وت�رشيحات 
معتربة اإياها بنك�سة ال ميكن ال�سكوت 
عليها)خا�سة من مارين لوبان( وهو 
اعتربته  حدث.بحيث  ما  فعال 
ال�سلطة يف  �سيوقع  �ساقوليا  هبوطا 
تنعك�ص  �سوف  خطرية  تداعيات 
على اجلبهة الداخلية؟...وهي ت�سري 
املهاجرين  وفئات  املغرتبني  اإىل 
وما �سوف حتمله هذه االأجيال من 
نف�سيا  باملحبطة  تراها  ت�سورات 
وتفاوتات اجتماعية واإذكاء االأفكار 
العن�رشية والطبقية...ـ ول�سنا ندري 

حلد اللحظة كيف ؟ا ـ 
للخا�ص  اأبان  االعرتا�ص  هذا 
احلقيقية  فرن�سا  هي  من  والعام  

التي تتحكم يف مفا�سل اجلمهورية 
اأجندات  ووفق  تزعم  كما  وتوجهها 
كانت  التي  م�سبقا...وهي  مدرو�سة 
يف  الف�سل  �ساحبة  م�سى  فيما 
وخريات  لرثوات  الناهبة  تو�سعاتها 
القوة  با�ستعمال  وذلك  الغري 
والبط�ص والتجهيل،حتى تتمكن من 
الكلي  والتدجني  التامة  ال�سيطرة 
هي  واجلغرافيا....ومن  لالأفراد 
كذلك فرن�سا الواجهة التي ما فتئت 
تتغنى ب�سعرات رنانة تتعلق بحقوق 
وامل�ساواة.... والعدالة  االإن�سان 
وها هي االأحداث املتتالية تك�سفها 
وتف�سحها .باحثة لنف�سها عن �سرتة 
كما  احليا�ص  عن  به  تذود  ردع  اأو 
اأن  ما �ستقبل عليه  يقال...واالأكيد 
ممار�ستها  هو  م�ستقبال  فرن�سا 
�سوى  للعامل  تظهر  لن  للتنقية...اأي 
ما ميكن و�سفه باالأخطاء التاريخية 
واملعزولة لع�سكريني كانوا يطبقون 

االأوامر 
امل�سني  العمل  هذا  اإال.واأن  لي�ص 
يتفق  ال  مما  اأوغريها  الزالت  اأو 
واملواثيق  االإن�سانية  ال�رشائع  مع 
الدولية ما هو يف االأ�سل اإال هفوات 
نوع من  اأي  ..قد حتدث يف  ب�رشية 

احلروب.
ت�سليم  عملية  تكون  اأن  وي�ستحيل 
االأر�سيف اأمينة مئة باملئة و�رشيحة 
يف كل عملية ك�سف وت�رشيح..لذلك 
فقد اأجمع كثري من املخت�سني باأن 
وتتالعب  تتماطل  الر�سمية  فرن�سا 
باالأزمنة..بل االأكرث من ذلك تتحكم 

فيها وتريد اأن جتعلها مثل املرحة 
الورقية يف يدها ...تقّطر وتلّوح بها   
متى ت�ساء ويف الزمن الذي ت�ساء...؟ا 
مب�سداقية  مي�ص  تخدي�ص  اأي  الأن 
االأطر  على  خروجا  يعترب  قوميتها 
املر�سومة �سلفا و القانونية بالن�سبة 
وحلفاءها  وم�ساعيها  رموزها  اإىل 
اأبدا  ير�سي  وال   . واليوم  باالأم�ص 
تلك االأطراف التاريخية التي الزالت 
تعترب اأن اجلزائريون انت�رشوا عليها 
واأركعوها ب�سبب ت�سبثهم باالإ�سالم...

هنا  احل�سا�سة  امل�ساألة  هنا  لت�سري 
�رشاع  ،م�ساألة   . ال�سياق  هذا  ويف 
ميكن  تاريخية  وتر�سبات  معتقدات 
.وهو ما  اأية حلظة  اأن حتيا يف  لها 
عينها  احلقيقة  هي  تخ�ساه.لكنها 
التي ال تريد اأن ترى وجهها ال�رشف 
فوقها.مثل املراأة القبيحة وال�ساحة 

فوق املراآة؟ا
�ساري  ويظل  هذا  كل  يحدث 
االأو�ساع  حاد..الأن  بذكاء  املفعول 
لفرن�سا  واالجتماعية  االقت�سادية 
تريد  ال  فهي  بخري.لذلك  لي�ست 
ت�سمينا  كاجلزائر  دولة  تخ�رش  اأن 
االآيل  القت�سادها  العادية  لل�سريوة 
تريد  جهة  ..ومن  االنهيار  نحو 
�ساأنها  من  م�سائل  يف  تنخرط  اأال 
والتيارات  اجلبهات  تغ�سب  اأن 
ال�سيا�سية ..التي تظل حري�سة على 
االأمن القومي وامل�ستقبل ال�سيا�سي 
هذا  كل  يف  والدليل  لها.  التاريخي 
ال�سفري)فرن�سوا  اإليه  ذهب  ما 
ق�سنطينة. من  موؤخرا  غوييت( 

داخل منتدى جمعه بالوايل ورئي�ص 
ندوة  �سمن  �رشح  حيث  البلدية 
باأن الفرن�سيني ياأملون  يف  �سحفية 
طريق  على  اجلزائريني  مع  العمل 
الذاكرة.يف  يخ�ص  فيما  الت�سالح 
لتجاوز  املبذولة  املجهودات  اإطار 
هادئة  عالقات  العداوات.وبناء 
التعاون  ودفع  وايجابية  وديناميكية 
باأن   ختم  وودية.ثم  بناءة  بروح 
من  وتفتح  اإ�سغاء  يف  تبقى  فرن�سا 
الثنائية.... العالقات  تعزيز  اأجل 

اإنها الدبلوما�سية املرنة التي جتعل 
منها يف نقطة توازن حقيقي )هكذا 
الرئي�ص  احلايل  فيزيائيا( واإال فاإن 
�سيجد نف�سه يف حرج.وُمذكيا لتلك 
بدقة  وتراقبه  ترتقبه  التي  القوى 
يريد  طرفا  فيه  وترى   ، متناهية 
ال�سائع؟ا  املجد  من  قرون  اإف�ساد 
وعلى راأ�سها اليمني كما اأ�رشنا الذي 
يريدها جمهورية معززة مكرمة يف 
بتحايل  لالأ�سف  االأزمنة.ولكن  كل 
اخلا�ص  يعلمه  وتزييف  تاريخي 
والعام...فعلى من ال�سحك؟ا اإذ كان 
اندثارا  وال�سعر  �سيبا  يزداد  الراأ�ص 
من ل�سان عجوز تريد اأن ت�سبح �سابة 
الع�سور  جميع  يف  وعذراء  يافعة  
العر�سان  كل  واأن  واحلقب...حتى 
...وقد  نواياهم  ح�سن  على  بدوا 
اأحدهم. ماكرون  امانويل  يكون 

ولي�ص  الطاعة  عليه  وجبت  والذي 
التمرد.واخلروج عن ال�سكة.

عاجاًل اأو اآجاًل كان ال 
بّد ل�سيا�سات االحتالل 

تخريب واقع فل�سطينيي 
الداخل )الفل�سطينيون 

الذين يعي�سون يف املناطق 
التي احتلت عام 1948( 

كان ال بّد اأن تنفجر هذه 
ال�سيا�سات يف وجهه، واأن 
حتني يقظة الفل�سطيني 

الكربى هناك وانتفا�سته 
احلتمية يف وجه املحتل.

بعد اعرتاف الرئي�س 
الفرن�سي احلايل ماكرون 
بحقيقة اغتيال املحامي 
علي منجلي وا�ستقباله 
لعدة اأفراد من عائلته 
.وقبلها تورط القوات 

اخلا�سة يف ملف موري�س 
اأودان من طرف قوات 

اجلي�س الفرن�سية21جوان 
....1957

اأقالم

ملى خاطر

بقلم:جمال ن�سراهلل
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قراءة يف مذكرات حممد حربي"حياة حتدي و�صمود " 
للطلبة  العام  االحتاد  تاأ�سي�س  م�ساألة  اأثارت 
حربى  حممد  لدى   اجلزائريني  امل�سلمني 
معار�سة مت�سلبة جتاهه وذلك نظرا لتوجهاته  
االإيديولوجية املتمرك�سة التي ترف�س رف�سا 
ال�سوؤون  يف  الدين  ق�سية  ا�ستعمال   قاطعا  
املوؤ�س�سني   مع  اختالفه   وعن   ، ال�سيا�سية 

االأوائل ل UGEMA يقول حربي :
   »مع اإن�ساء احتاد الطلبة اجلزائريني بباري�س 
�سنة 1953 الذي  فر�س  كفكرة لتاأ�سي�س نقابة 
االأوروبية  االأطياف  كل  على  مفتوحة  وطنية 
امل�ساندة للجن�سية اجلزائرية غري اأن مواقف 
عبد ال�سالم بلعيد  كانت راف�سة لذلك جملة 
وتف�سيال خ�سية من  اأن تكون تلك النقابة  يف 
�رشوطه  ارتبطت  حيث   ، ال�سيوعيني  �سالح 
اىل  جند  وقد  لالأمة  ثقايف  االإثنو  باملفهوم 
االإبراهيمي  طالب  اأحمد  من  كل  جانبه 
والعيا�سي ياكر ل�سد الطريق امام تاأثري الطلبة 
ال�سيوعيني ال�سيء الذي جعلني  اختلف معه 
باعتبار  اأن ا�ستخدام الدين كاأداة يعمل �سد 
كل الذين يعتنقون املارك�سية ابتداء مني انا 
�سبب  اأن   حربي  حممد  ويرجع   « �سخ�سيا 
العام  االحتاد  اأن�سار   بني  التحالف  ف�سل  
من  »UGEA«املكون   اجلزائريني  للطلبة 
والثانية  �سيوعية  اإحداها  جمموعات  ثالثة 
الثقافية  للتعددية  املوؤيدين  الطلبة  من 
والثالثة من الوطنني التقدميني املعادين لغلق 
احلدود الثقافية واإدخال الرمزية الدينية يف 
عوامل  ثالثة  اإىل  نتيجة  اجلن�سية   مفهوم 
الليربالية  ميوعة  وهي  �ساحلهم  يف  تكن  مل 
اجلزائرية وخ�سوع جمموعة اللغة اجلزائرية 
وعداوة  الفرن�سي  ال�سيوعي  احلزب  لع�سوية 
لالحتاد   والكاثوليكيني  اال�سرتاكيني  الطلبة 
و�سول  ومع    « لهم  الفرن�سي  للطلبة  الوطني 
حاول   1955 �سهر جوان   عبا�س يف  فرحات 
اأن�سار التوجه املارك�سي تو�سطه لتحييد ياكر 
موقفه  وتغري  حزبه  يف  املنخرط  العيا�سي 
وبعد  ال�سالم،  عبد  بلعيد  جلماعة  املوؤيد 
الطرفني  ملرافعة   عبا�س  فرحات  ا�ستماع 
ما  يف  اأمورهم  لرتتيب  دعاهم  املتخا�سمني 
بفوز  اخل�سومات  تلك  انتهت  وقد   بينهم  
بتاأ�سي�س  وكللت   بلعيد  ال�سالم  عبد  اأن�سار 
امل�سلمني   اجلزائريني  للطلبة  العام  االحتاد 
وملا  لذلك  ونتيجة   1955 جويلية  �سهر  يف 
الثورة  لت�ساعد  اأدت  التي  الظروف  تق�سيه 
1955اأرغم  20اأوت  هجومات  بعد  التحريرية 
الذي  للطلبة اجلزائريني  العام  االحتاد  طلبة 
بالتن�سيق  امل�ساورات  من  العديد  اأجرى 
تقدمي  عدم  تقرير  خالف  �سالح  رئي�سه  مع 
املنا�رشين   وحترير  االأ�سا�سية  القوانني 
الوطني  التحرير  بجبهة  االلتحاق   وتف�سيل 
ال�سبكات  �سفوف  يف  واالنخراط  مبا�رشة 

الداعمة واملتعاطفة معها .

اإ�سراب الطلبة اجلزائريني 19ماي 
: 1956م 

العام  اجلزائري لالحتاد  الفرع  بعد �رشوع    
باالإعالن  امل�سلمني  اجلزائريني  للطلبة 
الدرو�س  ومقاطعة  املفتوح  االإ�رشاب   عن 
للطلبة  نداءات  موجهني  واالمتحانات 
الوطني  التحرير  جي�س  ب�سفوف  بااللتحاق 
واإحداث القطيعة مع ال�سلطات اال�ستعمارية 
الفرن�سية انطالقا مع يوم 19ماي 1956 وقد 
عرب حممد حربي عن رف�سه لالإ�رشاب وذلك 
هذه  اعترب   اإذ  الت�سورات  من  جلملة  وفقا 
لتجاهلها  نتيجة  املغامرة  مبثابة  املبادرة  
للطبقات  االجتماعية  للو�سعية  التام 
ظروف  بحكم  ت�ستطيع  ال  التي  احل�رشية 
عملها ومقاومتها ، اال�ستمرار طويال يف ذلك 
، وبخ�سو�س ذلك يقول  » ات�سلت بعبد ال�سالم 
بلعيد بح�سور ر�سا مالك وعبد العزيز ميلود 
للجزائر  ذهابه  قبل  يعلن  اأن  عليه  واقرتحت 
للطلبة  العام  اإ�رشابا حمدودا لفروع االحتاد 
مع  ت�سامنا  بفرن�سا  امل�سلمني  اجلزائريني 
بلعيد قراري بعني  ياأخذ   فلم  طلبة اجلزائر 
املبادرين  �سيحمل  انه  مقرتحا  االعتبار 
باالإ�رشاب يف اجلزائر بالرتاجع عن قرارهم 
ف�سل  اإثر   فرن�سا  اإىل  عودته  عند  ؛ولكنه 

ل  عامة  ا�ستدعاين حل�سور  جمعية  مهمته  
قرار   اتخاذ  بهدف  باري�س  »UGEMA«يف 
املفتوح  االإ�رشاب  يف   للدخول  للموافقة 
الذي بادر به الفرع اجلزائري ،وبعد النقا�س 
و تبادل االآراء  متت امل�سادقة اجلماعية على 
االإ�رشاب املفتوح ؛  وتعبريا عن موقفه يقول 
حربي »لقد  ات�سمت هذه املبادرة باالإ�رشاب 
مبناق�ستها للم�سلحة الوطنية  و نتيحة لذلك 
عن  بالدفاع  ا�ست�سالمي  �سخ�سيا  اقتديت 
ت�سدر  عقوبة  اي  ومعار�سة  امل�رشبني  غري 
يف حقهم وكنت الح يف الغالب على الطيب بو 
حلروف فيما بعد على طرح ق�سية ا�ستئناف 
تبنت  التي  الفيدرالية   اللجنة  على  الدرا�سة 
للمو�سوع   �سحافتها  يف  وتطرقت  اأرائي 
بحذر �سديد  وذلك يف  ربيع �سنة 1957 حيث 
لنتائج   غري  قدمت مالحظاتها ا�ست�رشافا  
االإيجابية و غري املتوقعة  يف حالة ا�ستمرار 
و�سعية  على  ال�سيئة   وانعكا�ساته  االإ�رشاب 

الطلبة اجلزائريني بفرن�سا . 

فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
بفرن�سا:

حان  قد  فرن�سا  يف   1955 بداية  يف  يكن  مل 
التي  الع�سابات  حرب  حول  للتجمع  الوقت 
يكن  مل  اإذ  الوطني  التحرير  جبهة  تقودها 
وال  ال�سبكات  على  بعد  يتوفرون  منا�رشوها 
ت�سمح  التي  التحالفات  وال  التنظيم  درجة 
اجلزائرية  الوطنية  احلركة  على  بالتغلب  لها 
با�ستثناء وجود �سخ�سني موؤهلني  هما احمد 
حم�سا�س وعبد الرحمن غرا�س لقيادة جبهة 
حممد  ان  غري  فرن�سا  يف  الوطني  التحرير 
؛وقد  لذلك   طربو�س  مراد  اختار  بو�سياف 
كان على املنا�سلني  االأوائل عموما  التو�سيح 
واالإجابة على الت�ساوؤالت املتعلقة وراء العمل 
التي  املتعاطفني  �سبكة  واأن  خا�سة  امل�سلح 
�سعيفة  الوطني  التحرير  جبهة  عليها  تتوفر 
بع�س  يف  منح�رشة  كانت   اإذ  قواعدها  يف 
كاثوليكيني   ومثقفني  والكتاب  ال�سحفيني 
انت�سار  حركة  ان�سقاق  منذ  ومنق�سمة 
لللحركة  املنا�رشين  بني  الدميقراطية 
التحرير  جلبهة  واملنا�رشين  املي�سالية 
جلبهة  حربي  حممد  انتماء  وعن  الوطني 

التحرير الوطني بفرن�سا  يقول :
الوطني  التحرير  جلبهة  انتمائي  اأن  الواقع 
مر بعدة مراحل من 1955اىل 1956 با�ستثناء 
فرتة النقاهة بامل�سحة ؛كان ن�ساطي ال�رشي 
االإطارات  بع�س   م�ساعدات  على  يقت�رش 
الدائمة املتمثلة يف عمار قيطاري وبوعزيز   

زروق وم�سعود غدروج ومو�سى بو�سياف » 
وقد  العملية  امل�ساكل  بع�س  ت�سوية  على 
متنوعة  حما�رشات  الفرتة  تلك  يف  قدمت 
حول الق�سية اجلزائرية اإىل جانب البحث عن 
املالجئ ون�رش خاليا جبهة التحرير الوطني 
يف  ات�سال  نقاط  واإن�ساء  فرن�سا  �سمال  يف 
بلجيكا وبداية من   �سهر اأوت 1956  التحقت 
ال�سحافة  جلنة  اإطار   يف  للعمل  بالفيدرالية 
البجاوي  حممد  و�سول  واأثناء   واالإعالم 
»ويف  خا�سة  كلفت مبهام  الفيدرالية  لقيادة  
الفرتة  يف  الفيدرالية  و�سعية  عن  حديثه 

املمتدة بني 1954_1956يقول حربي :
» ينبغي االعرتاف باأن فيدرالية جبهة التحرير 
الوطني  بفرن�سا مل تعرف كيف ت�ستفيد من 
كانت  التي  واملواهب  ال�سيا�سية  القدرات 
الرجال  اختيار  كان  وقد  لديها  متوفرة 
انطالقا من اجلزائر مل ياأخذ بعني االعتبار 
ال املحيط ال�سيا�سي وال املتطلبات اجلديدة 
وقد كان الت�سيري امليداين للفيدرالية يتم يف 
والذي  وحدها  الظروف  متليه  تام  ارجتال 
وكل  ال�رشاع  من  ظروف  يف  تن�ساأ  جعلها 
ب�سبب  جمهوال  ظل  الفرتة  هذه  يف  اأجنز  ما 

احتكار القيادة للمعلومات واالأخبار » 
وبعد وقوع االأمانة الثالثة االعتقال يف اواخر 
�سهر فيفري 1957  مت اإعادة الهيكلة ال�سيا�سية 
لفيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرن�سا التي 
ب�سفة  باحلروف  الطيب  قياد  حتت  كانت 
والتنفيذ  التن�سيق  اأ�سندت جلنة  موؤقتة حيث 

قيادة ت�سكيلتها الرابعة لعمر بوداود :

االأخري من حممد  و�سوله  طلب هذا  وبعد 
االأع�ساء  للقاء  اأمن  اإيجاد  �رشورة  حربي 
االجتماع  جرى  وقد  الفيدرالية  اللجنة  يف 
كل  ترقية  فيه  وقت ق�سري حيث متت  بعد  
مكلفا  اللجنة  لع�سوية  غدروج  م�سعود  من 
باملنظمة  مكلفا  بوعزيز  وال�سعيد  باالإمداد 
اخلا�سة وجهاز اال�ستعالمات وحممد حربي 
وموجني  واالإعالم   ال�سحافة  عن  م�سوؤوال 
وقد  املوازية   واملنظمات  املالية  عن 
مداخلة  بوداود  عمر  االجتماع  اأثناء  قدم 
اأ�سندتها  التي  االأهداف  ت�سمنت  �سفوية 
فرن�سا  لفيدرالية  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة 
اجلزائريني  املهاجرين   حماية  يف  متثلت 
من تاأثري احلركة الوطنية املي�سالية ،وتعميم 
متويل  يف  للجزائريني  املالية  امل�ساهمة 
الرتاب  امل�سلح فوق  الكفاح  وتنظيم  الثورة  
الفرن�سي  العام  الراأي  وحت�سي�س  الفرن�سي  
بواقع الثورة اجلزائرية كما عملت بعد ذلك 
املتواجدين  للمنا�سلني  من�سور  باإر�سال 
�سد  عمل  باأي  امتناعهم  يت�سمن  ببلجيكا 
الفرن�سي  الرتاب  خارج  الوطنية  احلركة 
كما مت اإر�سال نداء اأخر للعمال اجلزائريني 
ال�سيادة  باحرتام  اأمرهم  يت�سمن  ببلجيكا 
و�سعيتها  خلط  وعدم  وقوانينها  البلحيكية 
الفيدرالية  اأو�ستهم  كما   ، فرن�سا  بو�سعية 
العمالية  الطبقة  ك�سب  �رشورة  على 
وملنظماتها  اإليها  واال�ستناد  البلجيكية  
حقوقهم  عن  للدفاع  والنقابية  ال�سيا�سية 
،اإىل جانب االبتعاد عن العنف و االغتياالت 
التي  االآراء  �رشاع  يف  للف�سل   واملعارك 
حديثه  ويف   ، �سفوفهم  انق�سام  اىل  توؤدي 
عن موقف فيدرالية جبهة التحرير الوطني 
احلكومة  تاأ�سي�س  م�ساألة  من  بفرن�سا.. 
حربي  يقول  اجلزائرية  للجمهورية  املوؤقتة 
التن�سيق  جلنة  طلبت  جوان1958  نهاية  »يف 
موؤقتة  حكومة  ت�سكيل  يف  راأينا  والتنفيذ 
اللجنة  اإيل   اأ�سندت  وقد  موافقتنا  فاأبدينا 
ال�سيغة  حول  تقرير  كتابة  مهمة  الفيدرالية 

التي نتبناها فا�ستعر�ست ثالث �سيغ:

حتويل جلنة التن�سيق والتنفيذ 
اىل حكومة

حكومة مكونة من اأع�ساء من جلنة التن�سيق  
والتنفيذ ومن تقنيني ويف هذا املنظور ينبغي 
اللجنة عن ح�سورهم يف  اأع�ساء  يتخلى  اأن 

القيادة ال�سيا�سية العليا 

حكومة مكونة ح�سرا من تقنيني 

الثانية  ال�سيغة  الفيدرالية  اللجنة  تبنت 
مبوافقة  بوداود  عمر  ح�سب  وحظيت 
الداخلية  دائرة   م�سوؤول  طوبال  بن  خل�رش 
القرار  هذا  لكن  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  يف 
مل يوؤخذ به يف القمة حيث مت اإدماج اأع�ساء 
يف  وزراء  لي�سبحوا  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة 
اجلزائرية  للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة 
واأعلن   1958 19�سبتمرب  يف  تاأ�س�ست  التي 
عن ت�سكيلتها يف العا�سمة امل�رشية القاهرة  
وي�سيف حربي انه لو ان القيادة العليا الثورة 
�سهدت  ملا  الثانية  ال�سيغة  على  اأجمعت 
احلكومة املوؤقتة للجمهورية اجلزائرية تلك 
االأزمات وخالفاتها مع هيئة االأركان العامة 

ا�سرتاتيجية مواجهة م�ساريع 
ديغول 1958_1959 من منظور 

حممد حربي:

�رشورة  الداخلية  اجلبهة  ت�سحيح  اأ�سبح 
ففي  املفاو�سات  اآفاق  تفتح  امام  ملحة 
بلقا�سم  لكرمي  حربي  حممد  قدمه  تقرير 
م�رشوع  حول  امل�سلحة  القوات  وزير 
بع�س  فيه  و�سع    1958 03اأكتوبر  ق�سنطينة 
الواجب   االأليات  ت�سمنت   املالحظات 
حيث   الديغولية  اخلطط  ملواجهة  اإتباعها 
الع�سكري يف حالة  خل�سها يف و�سع اجلهاز 
خالل  من  املدى  طويلة  حرب  م�ساندة 

جدية  بكل  اخللفية  املواقع  معركة  حت�سري 
الفرن�سي  العام  الراأي  بها  يق�سد  والتي 
واجلزائري على ال�سواء فحيثما اجته الراأي 
العام يكون االنت�سار  اإىل جانب ا�سافة و�سع  
اأفق ثورية اجتماعية اىل اأهداف اال�ستقالل 
ال�سعب  باأن  ال�سومام  موؤمتر  �رشح  فقد 
بناء  اإعادة  اأي  بثورة  القيام  يريد  اجلزائري 
لفئات  املالئمة  االأ�س�س  على  املجتمع 
الوقت  نف�س  ويف  اأكرث   امل�سطهدة  ال�سعب 
ال�رشوع يف  ينبغي  نوا�سل فيه احلرب  الذي 
واإعالنها  اإجراء  واتخاذ  اقت�سادية  حتوالت 
فورا  للتج�سيد  قابلة  غري  كانت  وان  وحتى 
بال�سعب   باالت�سال  باملحافظة  لنا  �ست�سمح 
اجلرنال  فدهاء  للكفاح  اأخر  معنى  واإعطاء 
التحوالت  �رشورة  على  تاأكيده  يف  ديغول 
ينبغي  مبادرة  فرن�سي  اإطار  يف  االجتماعية 
النتائج  وا�ستخال�س  التفكري  اىل  تدفعنا  اأن 
حددها  التي  لال�سرتاتيجية  عن  اما   ، فورا 
ملواجهة  منا�سبة  يراها   كان  والتي  حربي 
 1959 16�سبتمرب  امل�سري يف  تقرير  م�رشوع 
الديغويل  التفتح  من  انتظر  »كنت  فيقول  
حول  الواليات  قادة  مع  املباحثات  تعجيل 
فورية  مفاو�سات  من  اأكرث  احلركة  ت�سحيح 
كان ينبغي االنطالق  من هنا حتى واإن كانت 
املفاو�سات يف طور التح�سري ويف 5 دي�سمرب 
1959 خالل اجتماع املجل�س الوطني للثورة 
و�سعت امام كرمي بلقا�سم ت�سميما بالقواعد 
كنت  فرن�سا  مع  حمتملة  لت�سوية  امللمو�سة 
ر�سا  مع  وا�سعة   مناق�سات  بعد  قد حررته 
مالك  وحممد ال�سديق  بن يحيى ومربوك 
باحل�سني وعمر اأو�سديق وبع�س ال�سحفيني 
يقومون بالتغطية االإعالمية للثورة التحريرية 
خال�سة   ت�سمنت  وقد  تون�س   من  انطالقا 

التقرير ما يلي:
اإليه  ت�سبو   اأن  ينبغي  الذي  الهدف  ان 
االأقل اعرتاف  احلكومة املوؤقتة يجب على 
اجلزائرية  بالدولة  الفرن�سية  احلكومة 
الق�سايا  معاجلة  و�ستتم  �سيا�سيا   امل�ستقلة 
واجلي�س  االأوروبية  باالأقلية  املتعلقة 
يف  ال�سحراء  يف  واال�ستثمارات  الفرن�سي  
وي�سيف  ال�سيا�سي   اال�ستقالل  هذا  اإطار 
فهو  متعددة  احلل  هذا  مزيا  ان  حربي 
الوحيد القابل للحياة عمليا ذلك الأنه ال يغلق 
الطريق امام  االرتقاء اىل نظام وطني اأ�سيل 
حر يف اختياراته اما على ال�سعيد الداخلي 
ديناميكية  خلق  من  وميكننا  اخلارجي  او 
مبا�رشة  توؤدي  اأن  ميكن  املفاو�سات  يف 
للمفاو�سني  اعتبارا  ال�سيا�سي  لال�ستقالل 
املناورة  والإمكانيات  املوؤقتة  احلكومة  يف 
التي متنحها الو�سعية الدولية ،كما يفرت�س 
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  ان  احلل  هذا 
لها  ت�سمح  �سلبة  قواعد  لها  اجلزائرية 
ولهذا  املفاو�سات  من  اأكرث  باال�ستفادة  
»حتويل  وا�سحة  االأ�سا�سية  ال�رشوط  فاإن 
جبهة التحرير الوطني كحركة  ثورية واإقامة 
احلكومية  الهياكل  بني  جديدة  عالقات 
خارجية  �سيا�سية  ؛�سياغة  التحرير  وجبهة 
وع�سكرية حقيقية وحتديد التوجه ال�سيا�سي 
جبهة  داخل  للتجان�س  ال�رشوري  العام 
التحرير الوطني كما هو �رشوري لالرتباط 
»كان  حديثه  يف  حربي  ،وي�سرت�سل  بال�سعب 
الرابحة  الرئي�سية  الورقة  الداخلي  ل�سعفنا 
انه كان يبدو يل  يف يد اجلرنال ديغول غري 
اأن  �سيء ميكن  ال  ان  هو  الهام  املك�سب  ان 
يجري دون االتفاق مع احلكومة املوؤقتة واأن 
اي انتخابات دون موافقتها ال تعطي لفرن�سا 
حممد  احاول  ؛كم  م�سداقية  ذا  مفاو�سا 
حربي اإقناع كرمي بلقا�سم باأن اي طريق يفتح 
طويال  وقتا  �سي�ستغرق  تفاو�سي  حل  اأمام 
مغايرة   بكيفية  انف�سنا  تنظيم  وجب  لذلك 
لتح�سري ملفات املفاو�سات حت�سريا جديا 
،وبعد  متوقعة  غري  مفاجاأة  الأي  وتفاديا 
اأحمد فرن�سي�س يف االأمر مليا ن�سب  تفكري 
جلنة عمل مكونة من جزائريني كان قد �سبق 
م�سطفاي  التون�سية  االإدارة  يف  العمل  لهم 
�سيك�سيو  وكلود  باحل�سني  ومربوك  ال�سغري 
ويو�سف  املومن  عبد  علي  واملحاميني 

من�سور .  

نوا�سل يف هذ 
املقال التاريخي 

ت�سليط ال�سوء على 
مذكرات حممد 
حربي املو�سومة 

بحياة حتد  و�سمود 
حيث نعالج يف هذا 
العدد جمموعة من 

الأحداث التاريخية 
املهمة يف تاريخ 

الثورة اجلزائرية 
  تاأ�سي�س الحتاد 

العام للطلبة 
امل�سلمني اجلزائريني  

جويلية 1955 م 

بقلم الأ�ستاذ : عادل فرحاين.

اجلزء الرابع :



رامي  اجلزائري  الدويل  الالعب  يتوّجه 
بن �سبعيني اإىل الغياب عن املواجهة التي 
يخو�سها فريقه اأمام اأوغ�سبورغ املربجمة 
حيث  الأملاين،  الدوري  حل�ساب  غدا 
مونغالدباخ  بوري�سيا  ناديه  اإدارة  اأعلنت 
جتعله  ع�سلية  اإ�سابة  اإىل  تعر�سه  عن 
املقبلة  التدريبات  ن  الغياب  غلى  ي�سطر 
للت�سكيلة، وح�سب تقارير اإعالمية اأملانية 
فاإن الظهري الأي�رض للخ�رض لن يكون معنيا 
دوري  حل�ساب  الغد  بلقاء  كبرية  بن�سبة 
الفني  الطاقم  يعول  حيث  "البوند�سليغا" 
لفريقه اإىل اإراحته يف هذا اللقاء ا�ستعداد 

لتح�سريه حت�سبا ملقابلة مان�س�سرت �سيتي 
املقبل  الأ�سبوع  املقررة  الجنليزي 

حل�ساب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

يالقي  زط�سي  فاإن  ال�سدد،  هذا  ويف 
معروف  ثنائي  من  �رض�سة  مناف�سة 
هذه  مثل  يف  واحلنكة  باخلربة 
على  ريدة  اأبو  يعول  اأين  املواعيد، 
الحتفاظ مبن�سبه يف ع�سوية املكتب 
التنفيذي للهيئة التي يراأ�سها الفرانكو 
على  واحل�سول  اأنفانتينو  �سوي�رضي 
عهدة جديدة، بينما ي�سعى لقجع بقوة 

املمثلني  املقعدين  اأحد  �سمان  اإىل 
كروية  هيئة  اأعلى  يف  ال�سمراء  للقارة 
النفوذ  ا�ستغالل  خالل  من  العامل،  يف 
اجلمعية  اأع�ساء  لإقناع  ميلكه  الذي 
اجلمعية  اأ�سغال  وتنظيم  للكاف  العام 
العامة ببالده حتى يح�سل على غايته، 
غينيا  من  ندونغ  غو�سنافو  جانب  اإىل 

ال�ستوائية.
احتمال  وجود  احلديث حول  ويف ظل 
لن�سحاب زط�سي من معرتك اجلمعية 

النتخابية اإل اأن عدة معطيات جتعله 
يف  تكون  لن  انتخابات  يف  ي�سارك 
ال�سالف  للمعطيات  بالنظر  �ساحله 
ذكرها، وتراجع ا�سم اجلزائر يف الهيئة 
الأخرية  الفرتة  منذ  القارية  الكروية 
ممد  للفاف  ال�سابق  الرئي�س  لعهدة 
يجعل  التفاوؤل  بع�س  ان  رغم  روراوة، 
ممثل اجلزائر يتم�سك بحظوظه كاملة 

من اجل �سنع املفاجاأة.
املحكمة  قبول  من  زط�سي  وا�ستفاد 

تقدم  الذي  للطعن  الدولية  الريا�سية 
تر�سحه  ملف  الفيفا  رف�س  حول  به 
اأين قامت  التنفيذي،  لع�سوية املكتب 
الفيفا  قرار  برف�س  الدولية  التا�س 
ور�ّسمت �رضعية ملف الرت�سح اخلا�س 
النتخابات  يف  امل�ساركة  اأجل  من  به 

املنعقدة بتاريخ 12 مار�س القادم.
اإىل جانب ذلك، يدخل اجلنوب اإفريقي 
النتخابية  اجلمعية  معرتك  موت�سيبي 
ال�سمراء  للقارة  الكروية  للهيئة 

وحيدا، بعدما مت التفاق على �سحب 
ال�سنغايل  الآخرين  الثالثة  املر�سحني 
جاك  اليفواري  �سنغور،  اأوغ�ستني 
يحي  ولد  اأحمد  واملوريتاين  اأنوما 

ملفات تر�سحهم وترك املن�سة �ساغرة 
للمر�سح اجلنوب اإفريقي من اجل الفوز 
مبن�سب رئا�سة الكاف خلفا للملغا�سي 

اأحمد اأحمد املنتهية عهدته.

يواجه رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي مرحلة احل�شم خالل م�شاركته يف 
اأ�شغال اجلمعية العامة لالحتاد االإفريقي لكرة القدم املقررة غدا بالعا�شمة املغربية الرباط، حيث غادر 

امل�شوؤول االأول على الهيئة الكروية يف بالدنا اأم�س اإىل املغرب مرفوقا باالأمني العام للفاف حممد �شاعد 
وع�شو املكتب الفدرايل عمار بهلول باعتباره مر�شحا للتناف�س على اأحد املقعدين املوؤهلني لع�شوية املكتب 

التنفيذي لالحتاد الدويل للعبة، والتي يناف�شه عليها كل من املغربي فوزي لقجع وامل�شري هاين اأبو ردة 

التحق باملغرب حت�شبا المتحان اجلمعية االنتخابية للمكتب التنفيذي للفيفا 

اجلولة 17 للرابطة املحرتفة االأوىل

ديربي عا�ضمي يحب�س الأنفا�س وال�ضاورة اأمام فر�ضة اعتالء ال�ضدارة

االإدارة تنهي اأزمة ملعب بولوغني واالإعالم الغاين يك�شف تعاقدها رفقة اإبوكو

زغدود: الو�ضعية احلالية لالحتاد تتطّلب العمل يدا واحدة

الذي  العا�سمي  الديربي  يت�سّدر 
مولودية  اجلارين  الفريقني  يجمع 
قّمة  بلوزداد  و�سباب  اجلزائر 
مقابالت اجلولة 17 من دوري الدرجة 
يجري  اأين  غدا،  املربجمة  الأوىل 
على  للفريقني  م�سابهة  ظروف  يف 
كل  رغبة  ظل  يف  املحلي،  امل�ستوى 
ت�سكيلة ا�ستعادة نغمة النت�سارات يف 
البطولة الوطنية، والتي تغيب خلم�س 
لت�سكيلة  التوايل  على  مقابالت 
للنادي  متتالية  وثالث  العميد، 
فريق  كل  ي�سعى  اأين  البلوزدادي، 

غل  �سعيا  كامال  بالزاد  الظفر  اإىل 
وال�سعود  ال�سحيحة  لل�سكة  العودة 
تراجعوا  الذي  الرتتيب  جدول  يف 
املقابالت  تراكم  بعد  و�سطه  اإىل 
القارية  م�ساركتهما  ب�سبب  املتاأخرة 

هذا املو�سم
�سبيبة  نادي  �سيجد  املقابل،  يف 
ثمينة  فر�سة  اأمام  نف�سه  ال�ساورة 
الرتتيب  �سدارة  اعتالء  اأجل  من 
وفاق  الرائد  مقابلة  تاأجيل  ظل  يف 
وذلك  القبائل،  و�سبيبة  �سطيف 
عندما ي�ستقبل مبيدانه ال�سيف وداد 

تلم�سان يف مباراة مثرية بني ت�سكيلتني 
اأين  اأحوالهما،  اأح�سن  يف  تتواجدان 
ت�سعى "ن�سور ال�سحراء" اإىل ت�سجيل 
التوايل،  على  اخلام�س  النت�سار 
اإىل  "الزيانيني"  اأبناء  يبحث  بينما 
اليجابية،  النتائج  �سل�سلة  موا�سلة 
يبحث  املدية  اوملبي  جهته،  من 
اجلريح  ال�سيف  اأمام  بفوز  التدارك 
احتاد بلعبا�س، وال�سعود اإىل و�سافة 
جدول الرتتيب عقب ثالث مقابالت 
يعول  بينما  فوز،  دون  التوايل  على 
�سباب ق�سنطينة على ا�ست�سافة لقاء 

لإحراز  ميدانه  على  غليزان  �رضيع 
ثالث نقاط ثمينة.

عي�شة ق.
برنامج املباريات

 / اجلزائر  15:00 مولودية 
�شباب بلوزداد

 / �شباب ق�شنطينة   15:00
�شريع غليزان

/ احتاد  املدية  اأوملبي   15:00
بلعبا�س

/ وداد  ال�شاورة  �شبيبة   15:00
تلم�شان

عرّب املدرب منري زغدود عن ارتياحه 
الإ�رضاف  اأجل  من  جمددا  للعودة 
ال�سابق  لفريقه  الفنية  العار�سة  على 
رفقة  تعاقد  بعدما  العا�سمة،  احتاد 
اإدارة النادي العا�سمي خالل الأ�سبوع 
اجلاري خلفا للمدرب الفرن�سي تيريي 
املن�سب  من  اأقيل  الذي  فروجيه 
ال�سلبية،  النتائج  توايل  خلفية  على 
للموقع  ت�رضيحات  يف  زغدود  وقال 
مع  املفاو�سات  ان  لالحتاد  الر�سمي 
اأجل  من  ب�رضعة  �سارت  امل�سوؤولني 
عودته اإىل تدريب الت�سكيلة، واعرتف 
اأن فريق احتاد العا�سمة مير بظروف 
اأنه  اإل  الأخرية،  الفرتة  خالل  �سعبة 

معهم  واتفق  الالعبني  اإىل  حتدث 
النادي  اخراج  اأجل  من  �سويا  للعمل 
من النفق املظلم، واإعادته اإىل ال�سكة 
يدرك  اأنه  و�سدد  جمددا،  ال�سحيحة 
اأن املهمة لن تكون �سهلة لكنها لي�ست 

م�ستحيلة ح�سبه.
اإدارة  و�سعت  منف�سل،  �سياق  يف 
لزمة  حدا  جلول  عا�سور  الرئي�س 
التي  ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
اأين  ال�سطح،  اإىل  اأم�س  اأول  طفت 
ت�سوية  اإىل  تو�سلت  اأنها  ك�سفت 
رفقة  اتفاقية  توقيع  خالل  من  الأمر 
م�سوؤويل بلدية بولوغني والتي حظيت 
الواد،  لباب  املنتدب  الوايل  مبوافقة 

اأين �ستكون �سارية املفعول اإىل تاريخ 
31 دي�سمرب القادم، وبالتايل �سيوا�سل 
"�سو�سطارة"  اأبناء  ت�سكيلة  لعبو 

ال�ستقبال على ميدانهم.
اإىل جانب ذلك، ك�سفت تقارير اإعالمية 
غانية اأن لعب اأ�سانتي كوتوكو كوامي 
العا�سمة  احتاد  رفقة  وقع  قد  ابوكو 
املدير  تو�سل  بعدما  وذلك  ر�سميا 
مع  اتفاق  اإىل  يحي  عنرت  الريا�سي 
حتويل  قيمة  مقابل  ناديه  م�سوؤويل 
 10 يقارب  ما  اأورو  األف   600 قدرها 
 15 قيمته  راتب  وبنال  �سنتيم  مليار 
األف اأورو ما يقارب 240 مليون �سنتيم 
املنتظر  ومن  امل�سدر،  نف�س  ح�سب 

اأن يلتحق هداف الدوري الغاين البالغ 
اجلاري  مار�س  �سهر  نهاية  عاما   21
بعد انتهاء م�ساركته مع منتخب بالده 

يف ت�سفيات كاأ�س اإفريقيا القادمة.
عي�شة ق.

دافع عن وادو وك�شف التحاقه برتب�س اخل�شر 
نهاية هذا ال�شهر

زط�ضي: حظوظي قائمة واجلزائر 
ت�ضتحق مكانة يف الكاف

عرّب خري الدين زط�سي عن التفاوؤل بخ�سو�س حظوظه يف احل�سول على اأحد املقعدين 
املوؤهلني اإىل ع�سوية املكتب التنفيذي لالحتاد الدويل لكرة القدم، اأين اأ�سار انه حظوظه 
تبقى قائمة رغم تاأثرها بتوقف حملته النتخابية ب�سبب رف�س ملف تر�سحه على م�ستوى 
على  التناف�س  �سباق  اإىل  وتعيده  قدمه  الذي  الطعن  الدولية  التا�س  تقبل  ان  قبل  الفيفا 
وم�سمونا  �سكال  طعنه  على  التا�س  موافقة  ان  واأ�سار  للفيفا،  التنفيذي  املكتب  ع�سوية 
لي�س ردا على اأي �سخ�س، بل اعادة العتبار اإىل �سحة ملف تر�سحه، ورغبة منه ان يكون 

للجزائر كلمة واعتبارا على م�ستوى الكاف من جديد.
ودافع الرجل الأول على راأ�س الهيئة الكروية ببالدنا خالل ت�رضيحات اإعالمية اأدىل بها 
اأم�س يف مطار هواري بومدين الدويل قبل �سفره نحو املغرب عن املغربي عبد ال�سالم 
وادو عقب احلملة ال�رض�سة التي تعّر�س لها من طرف املدربني املغاربة ولعبني �سابقني 
رفقة ت�سكيلة "اأ�سود الأطل�س" على خلفية م�ساندته لزط�سي يف انتخابات املكتب التنفيذي 
للفيفا، واأ�سار اأن وادو معروف باخالقه العالية، وامنّت للخطوة التي قام بها نحوه، واعتربه 
حمرتفا ويعرف خبايا الكرة امل�ستديرة جيدا، م�ستطردا اأنه �سيكون حا�رضا رفقة الطاقم 

الفني للخ�رض نهاية �سهر مار�س اجلاري حت�سبا للرتب�س التح�سريي.

ك باملفاجاأة  زط�ضي يواجه حظوظا منعدمة ويتم�ضّ
•       ان�شحابه من معرتك االنتخابات غري م�شتبعد  

الطاقم الفني يح�شره للعودة اأمام املان �شيتي

بن �ضبعيني يعاين ع�ضليا ويغيب اأمام اوغ�ضبورغ

مولودية اجلزائر / �شباب بلوزداد

العميد واأبناء العقيبة يف داربي ب�ضت نقاط
جويلية   5 ملعب  غدا  يحت�سن 
الأوملبي ديربي عا�سمي قوي يجمع 
و�سباب  اجلزائر  مولودية  اجلارين 
ب�ست  يلعب  �سوف  والذي  بلوزداد، 
الزاد  اإىل  الفريقني  حلاجة  نقاط، 
ال�سكة  ا�سرتجاع  عن  بحثا  كامال 
ال�سحيحة يف البطولة الوطنية التي 
�سهدت تاأجيل عّدة لقاءات للناديني 
لرتباطهما هذا املو�سم بامل�ساركة 
القارية، ولهذا الغر�س يدخل اأ�سبال 
املدرب عبد القادر عمراين اأر�سية 
عقب  مرتفعة  مبعنويات  امليدان 
النت�سار الثمني الذي عادت به من 
ال�سنغال على ح�ساب نادي تونغيت 
�سمن دوري ابطال اإفريقيا، والذي 

ي�ساعد الالعبني يف الرتكيز على 
بفوز  للخروج  ال�سياربي  مقابلة 
العا�سمي  الفريق  ا�سحى  ثمني 
اإىل  �رضعا  للعودة  اإليه  بحاجة 
على  جمددا  النت�سارات  �سكة 
والتي  املحلية،  املناف�سة  م�ستوى 
تغيب عن "العميد" خم�س مقابالت 
اإىل  العودة  عن  بحثا  التوايل،  على 
البطولة  يف  الأوىل  الأدوار  لعب 
الوطنية، و�سيغيب عن كتيبة عمراين 
الثنائي عيد الرحمان ح�سود ب�سبب 
الذي  ربيعي  الآلية، وميلود  العقوبة 
الفخذ  م�ستوى  على  اإ�سابة  يعاين 
اللقاء  خو�س  من  اإعفاءه  و�سيتم 

حتى يكون م�ستعدا للقاء تونغيت.

العقيبة  اأبناء  يدخل  املقابل،  يف 
اللقاء �سعيا لتجاوز املرحلة ال�سعبة 
التي ميرون بها حمليا وقاريا، حيث 
على  انت�سار  اي  حتقيق  يف  ف�سلوا 
مدار ثالثة لقاءات متتالية بالبطولة 
اأي  يف  يفوزوا  مل  بينما  الوطنية، 

جمموعات  بدور  لقاء 
اأبطال  رابطة 
اإفريقيا، وهو ما جعل 
حول  حتوم  ال�سكوك 
لقب  حامل  ا�ستعداد 
املو�سم  الوطنية  البطولة 
لقبه  عن  للدفاع  املن�رضم 
وت�سجيل م�ساركة م�رضفة يف 
يتواجد  اأين  القارية،  امل�سابقة 
املدرب فرانك دوما اأمام و�سعية ل 
يح�سد عليها من اجل اإرجاع الفريق 
وا�ستغالل  ال�سحيحة،  ال�سكة  اإىل 
النتائج  لبعث  املولودية  مواجهة 

اليجابية من جديد.
عي�شة ق.

الطاقم الطبي للميالن ي�شاعف اجلهود حتى يكون جاهزا

بن نا�ضر مر�ضح للعودة اإىل امليادين اأمام نابويل
ا�سماعيل  اجلزائري  الدويل  الالعب  يعمل 
اإىل امليادين  بن نا�رض على ت�سجيل العودة 
يخو�سها  التي  القادمة  املقابلة  من  ابتداء 
ناديه ميالن اأ�سي اأمام نابويل املقررة الأحد 
حيث  اليطايل،  الدويل  حل�ساب  املقبل 
الوطنية  الت�سكيلة  ميدان  متو�سط  ي�ساعف 
اجلهود حتى ي�سرتجع عافيته بالكامل ليكون 
حا�رضا يف قائمة مدرب ناديه بيويل املعنية 
مبواجهة نادي اجلنوب الإيطايل وهو الذي 
املناف�سة  عن  اأبعدته  كانت  اإ�سابة  يعاين 
ال�سدد ك�سفت  الفارطة، ويف هذا  الأ�سابيع 

�سحيفة "لغازيتا ديللو �سبورت" اليطالية 
"الرو�سونريي"  لت�سكيلة  الفني  الطاقم  اأن 
يعمل جاهدا حتى يح�رض بن نا�رض ملقابلة 
يف  اأنه  ا�ستطرد  ذاته  املوقع  لكن  نابويل، 
حال مل يتمكن من العودة يف مقابلة الأحد 
للقاء  حت�سبا  جاهزا  يكون  �سوف  املقبل، 
الجنليزي  يونايتد  مان�س�سرت  اأمام  العودة 
اأن  باعتبار  املقبل،  الأ�سبوع  نهاية  املقرر 
ويغيب  اليوم  تلعب  �سوف  الذهاب  مقابلة 
الجنليزي  لأر�سنال  ال�سابق  الالعب  عنها 

عي�شة ق.ر�سميا.
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�أر�ض  من  مثري�ً  ت�أهاًل  �لربتغ�يل  بورتو  �نتزع 
�لنه�ئي  ربع  �لدور  وبلغ  �لإيط�يل  جوفنتو�ض 
رغم خ�س�رته 3-2 بعد �لتمديد يف تورينو �أول 
�أم�ض يف �إي�ب ثمن نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب�، 
�نتهى م�سو�ر جوفنتو�ض �لإيط�يل عند �لدور 
�أوروب�  �أبط�ل  دوري  مل�س�بقة  �لنه�ئي  ثمن 
�إي�ب�  فوزه  رغم  وذلك  تو�لي�،  �لث�ين  للمو�سم 
على �سيفه بورتو �لربتغ�يل 3-2 بعد �لتمديد، 
لع�مي  �مل�س�بقة  بطل  �لربتغ�يل  �لفريق  وك�ن 
 1-2 �أر�سه  على  ذه�ب�  ف�ز  و2004،   1987
بف�سل  �لنه�ئي  ربع  �إىل  ت�أهله  بط�قة  فح�سم 
�لهدفني �للذين �سجلهم� �سريجيو �أوليفري� يف 

عقد  م�  و115،  جز�ء  ركلة  من   19 �لدقيقتني 
من  �مل�س�بقة  وّدع  �لذي  جوفنتو�ض  مهمة 
ذه�ب�  بخ�س�رته  �مل��سي  �ملو�سم  ذ�ته  �لدور 
�أن  �لفرن�سي 0-1 قبل  ليون  �أم�م  خ�رج ملعبه 
ن�سيب  من  �لبط�قة  لتكون   ،1-2 �إي�ب�  يفوز 

من�ف�سه لت�سجيله هدف� خ�رج ملعبه.
�إىل  رون�لدو  كري�ستي�نو  �لربتغ�يل  �لنجم  وع�د 
خط  يف  ليلعب  �لأ�س��سية  جوفنتو�ض  ت�سكيلة 
�ملقدمة �إىل ج�نب �لإ�سب�ين �ألف�رو مور�ت� بعد 
�أن ك�ن �حتي�طي� يف مب�ر�ة لزيو روم� �لأخرية 
�مل��سي،  �ل�سبت   1-3 �ملحلي  �لدوري  يف 
يحوم  �ل�سك  ك�ن  وبعدم�  �ملق�بلة  �جلهة  ويف 

حول م�س�ركتهم� ب�سبب �لإ�س�بة، تو�جد قلب 
�لدف�ع و�لق�ئد بيبي ولعب �لو�سط �ملك�سيكي 

خي�سو�ض كورون� يف ت�سكيلة بورتو �لأ�س��سية.
بهدف  متخلف�  �لأول  �ل�سوط  �أنهى  وبعدم� 
�أوليفري�، ع�د جوفنتو�ض �إىل �أجو�ء �ملو�جهة 
هدفني  �سجل  �لذي  كييز�  فيديريكو  بف�سل 
�إ�س�فيني  �سوطني  وفر�ض  �لث�ين،  �ل�سوط  يف 
�لإير�ين  بعد طرد  لفريقه  �أف�سلية عددية  مع 
�أوليفري�  لكن   ،54 �لدقيقة  يف  ط�رمي  مهدي 
ب�إدر�كه  �لأر�ض  وّجه �رضبة ق��سية لأ�سح�ب 
�لتع�دل يف �لدقيقة 115 ليكون �لهدف �لث�لث 
ر�بيو من  �أدري�ن  �لفرن�سي  �إيط�لي� عرب  لبطل 

دون ف�ئدة، و�سي�سطر جوفنتو�ض �إىل �لنتظ�ر 
ب�للقب  �لفوز  حم�ولة  �أجل  من  �آخر  ملو�سم 
و�لأخري  �لث�ين  تتويجه  منذ  يلهث خلفه  �لذي 

مب�ري�ت  خم�ض  خ�رض  ب�أنه  علم�   ،1996 ع�م 
و2015  و2003  و1998   1997 �أعو�م  نه�ئية 

و2017.

دوري �أبطال �أوروبا

بورتو ُيزيح جوفنتو�س ويبلغ ربع النهائي 

 دورمتوند يبلغ ربع النهائي
 بعد معركة مع اإ�ضبيلية

رغم  �أوروب�  �أبط�ل  دوري  نه�ئي  ربع  �لأمل�ين  دورمتوند  بورو�سي�  بلغ 
تع�دله مع �سيفه �إ�سبيلية �لإ�سب�ين يف �إي�ب ثمن نه�ئي �مل�س�بقة 2-2 
جنمه  لدورمتوند  و�سّجل   ،2-3 ذه�ب�ً  �لفوز  من  م�ستفيد�ً  �أم�ض،  �أول 
�لرنويجي �إيرلينغ ه�لند ثن�ئية �لأول يف �لدقيقة 35، و�لث�ين من ركلة 
يو�سف  �ملغربي  �لنجم  عليه�  وقع  �لأندل�سي  �لفريق  ثن�ئية  �أم�  جز�ء، 
�لن�سريي ب�لدقيقة 69 من ركلة جز�ء و�لدقيقة 90+5، ويت�سدر ه�لند 
�أهد�ف  �لكوؤو�ض بر�سيد 10  �أجمد  �لن�سخة �حل�لية من  ترتيب هد�يف 
فريقه يف  ثالثية  من  �سجل هدفني  ه�لند  »�لعمالق«  وك�ن  �لآن،  �إىل 
�لندل�سي يف  �لن�دي  على  دورمتوند  بفوز  �نتهت  �لتي  �لذه�ب  مب�ر�ة 
عقر د�ره 3-2، وت�أهل �لن�دي �لأمل�ين للدور ربع �لنه�ئي للمرة �لأوىل 
�لإجنليزي  وت�سيل�سي  �ل�س�بق  مدربه  بقي�دة   2017-2016 مو�سم  منذ 

�حل�يل توم��ض توخيل. 
مب�ر�ة  عن  �لغ�ئب  �أوك�مبو�ض  لوك��ض  �لرجنتيني  �مله�جم  و��ستع�د 
�لذه�ب ب�سبب �ل�س�بة مركزه يف هجوم �إ�سبيلية، �إىل ج�نب �لن�سريي 
ل �ملدرب خولن لوبيتيغي �لالعب �أو�سك�ر رودريغي�ض  و�سو�سو، فيم� ف�سّ
على �لكرو�تي �إيف�ن ر�كيتيت�ض يف �لو�سط و�لأرجنتيني م�ركو�ض �أكوني� 
�لن�دي  للدف�ع، وبخالف  �لأي�رض  �لرو�ق  ��سكوديرو على  على �سريجيو 
�لأندل�سي، �فتقد دورمتوند للعديد من �أ�س��سيه ب�سبب �ل�س�بة �أبرزهم 
�جلن�ح �لجنليزي ج�يدون �س�ن�سو �لذي حّل بدل منه �لبلجيكي ثورغ�ن 
ه�ز�ر، و�لربتغ�يل ر�ف�يل غرييرو و�لمريكي جيوف�ين ر�ين� و�لبلجيكي 

�أك�سل فيت�سل.
لت�سجيل  ب�كر�ً  �إ�سبيلية  �سغط  ب�رك«،  �إيدون�  »�سيغن�ل  ملعب  على 
هدف �ل�سبق، ومل تكد متر 3 دق�ئق على �س�فرة �لبد�ية حتى ��ستف�د 
�أمت�ر  �إمري ج�ن مع �لكرة على بُعد  �أوك�مبو�ض من تع�مل خ�طئ من 
من منطقة �جلز�ء، ليح�سل على �لكرة ويتجه نحو �ملرمى وي�سدد بقوة 
بقدمه �ليمنى �سده� �حل�ر�ض �ل�سوي�رضي م�رتن هيتز، وبخالف �سري 
جمري�ت �ملب�ر�ة، �فتتح ه�لند �لت�سجيل لدورمتوند بعد خ�س�رة �لكرة 
من قبل �إ�سبيلية يف منطقتهم، ثم عمل فردي من �لق�ئد م�ركو روي�ض 
على �جلهة �لي�رضى للمنطقة، ف�خرتق ومرر كرة خلفية �إىل �لرنويجي 

حوله� ب�سهولة د�خل �ل�سب�ك.

املقبل للمو�ضم  ممتد  اليويف  يف  م�ضروعي  بريلو: 
ق�ل �أندري� بريلو مدرب ن�دي جوفنتو�ض 
�إن م�رضوعه مع ن�ديه ل يز�ل يف بد�يته 
�خلروج  رغم  م�سريته  يف  و�سي�ستمر 
بدوري  �لنه�ئي  ثمن  �لدور  �ملبكر من 
�أف�سلية  ق�عدة  ب�سبب  �أوروب�  �أبط�ل 
10 لعبني  �أم�م  �لأر�ض  خ�رج  �لهدف 
بعد   2-3 جوفنتو�ض  وف�ز  بورتو،  من 
�إ�س�يف، لكنه خرج من �مل�س�بقة  وقت 
خروجه  �سهد  �لذي  �لدور  نف�ض  من 
�ملو�سم �مل��سي عقب �لتع�دل 4-4 يف 
رغم  ذلك  وحدث  �ملب�ر�تني،  جمموع 
�للعب �أم�م 10 لعبني من بورتو لفرتة 
ط�رمي  مهدي  تعّر�ض  حيث  طويلة، 
للطرد يف �لدقيقة 54، وي�أتي �لإخف�ق 
بنف�ض  �لثم�نية،  دور  �إىل  �لو�سول  يف 

طريقة �ملو�سم �مل��سي، عندم� خرج 
�لأر�ض  خ�رج  �لهدف  ق�عدة  ب�سبب 
�ملدرب  و�أقيل  ليون،  �أوملبيك  �أم�م 
م�وري�سيو �س�ري يف نه�ية �ملو�سم رغم 
للمو�سم  �لإيط�يل  �لدوري  لقب  �إحر�ز 

�لت��سع على �لتو�يل. 
�لو��سحة،  �ملحلية  �ل�سيطرة  ورغم 
�لأوروبي  �للقب  جوفنتو�ض  �أحرز 
لغرميه  مر�ت  �سبع  مق�بل  مرتني 
ب�سدة  �لن�دي  ويحت�ج  ميالن،  �ملحلي 
ي�رض  بريلو  لكن  �لأوروبي  �ملجد  �إىل 
هن�ك،  م�سريته  بد�ية  يف  يز�ل  ل  �أنه 
�سبورت  �سك�ي  ل�سبكة  بريلو  وق�ل 
�إيط�لي� »ل �أعرف �إذ� ك�ن �س�ري �أقيل 
ب�سبب �خلروج من دوري �أبط�ل �أوروب�، 

�أن� مدرب جوفنتو�ض يف �لوقت �حل�يل 
وي�رضي  �أكرب  م�رضوع  على  و�س�أعمل 
�ملو�سم«،  هذ�  بعد  م�  على  ذلك 
جمرد  هو  �ملو�سم  »هذ�  و�أ�س�ف: 
لعبني  منلك  �مل�رضوع،  لهذ�  بد�ية 
�إىل  �سب�ن يتطور م�ستو�هم من مب�ر�ة 
برغبة  �ل�سب�ن  �لالعبون  �أدى  �أخرى، 
�أي  نقول  �أن  ميكن  ول  للذ�ت  وب�إنك�ر 

�سيء لهم ولقد فعلو� كل �سيء«.
و�سترتك هذه �لهزمية جوفنتو�ض يق�تل 
فقط على لقب �لدوري �لإيط�يل لكنه 
يو�جه مهمة �سعبة حيث يت�أخر بع�رض 
�إنرت ميالن �ملت�سدر، وق�ل  نق�ط عن 
لأ�س�بيع  ب�لعمل  �سعيد�  »ل�ست  بريلو: 
كنت  �أوروبية،  مب�ري�ت  دون  عديدة 

دوري  يف  و�ل�ستمر�ر  �لت�أهل  �أف�سل 
هذ�  نن�سى  »حتى  و�أ�س�ف  �لأبط�ل«، 
لكن  �أي�م،  عدة  �إىل  �سنحت�ج  �خلروج 
قدم�  �مل�سي  علين�  يجب  ذلك  بعد 
�لرتتيب،  جدول  يف  �لتقدم  وحم�ولة 

نحن ل نز�ل يف م�ر�ض«.

كلوب ي�ضتبعد خالفة 
لوف يف تدريب اأملانيا

�لأمل�ين  �حل�يل  ليفربول  مدرب  ��ستبعد 
يو�كيم  خالفة  من  نف�سه  كلوب  يورغن 
قر�ر  بعد  �أمل�ني�  منتخب  تدريب  لوف يف 
�لأخري �لرحيل بنه�ية ك�أ�ض �أوروب� �ملقررة 
�ل�سيف �ملقبل، ج�ء كالم كلوب يف موؤمتر 
فريقه  مو�جهة  ع�سية  �أم�ض  �ول  �سح�يف 
نه�ئي  ثمن  �إي�ب  �سمن  �لأمل�ين  لاليبزيغ 
دوري �أبط�ل �أوروب�، وق�ل يف هذ� �ل�سدد 
لدى �سوؤ�له عن �إمك�نية تويل من�سب مدرب 
كمدرب  مت�ح�  ل�ست  »كال،  �مل�ن�س�فت: 
�أو  حمتمل للمنتخب �لأمل�ين هذ� �ل�سيف 
»�أن� مرتبط بعقد  بعد �ل�سيف«، و�أ�س�ف: 
مع ليفربول ميتد لثالث �سنو�ت، �ملع�دلة 
حت�ول  عقد  على  توقع  عندم�  ب�سيطة، 
م�ينت�ض  به مع  م� قمت  �أن حترتمه، هذ� 
وبورو�سي� دورمتوند«، و�أ�س�ف: »ق�م لوف 

بعمل مده�ض على مدى �سنو�ت عدة.  

بونو وخالف  اجلزاء  ركلة  عن  يتحدث  هاالند 

خطة اأرجنتينية تثري خماوف مبابي

بلغت �لدر�م� ذروته� يف مب�ر�ة بورو�سي� دورمتوند و�إ�سبيلية 
يف �إي�ب ثمن نه�ئي دوري �أبط�ل �أوروب� ب�لأخ�ض �ملعركة 
رد  ثن�ئية  ه�لند  �سجل  حيث  بونو،  وي��سني  ه�لند  بني 
لكن   2-2 ب�لتع�دل  �للق�ء  لينتهي  ب�أخرى  �لن�سريي  عليه 
�لفريق �لأمل�ين ��ستف�د من فوزه ذه�ب�ً 3-2 يف �إ�سب�ني�، 
مب�ر�ة  »ك�نت  �لإي�ب:  مب�ر�ة  عن  ه�لند  �لهد�ف  وق�ل 
�لت�يل«،  للدور  �لت�أهل  ولكن من �جليد  �أن� مرهق  �سعبة، 

م�سيف�: »كن� ندرك �أنهم �أقوي�ء جد�ً ولكن عندم� �سجلن� 
هدف�ً �حت�جو� لثالثة و�لتقدم 1-0 يف �ل�سوط �لأول ك�ن 
جيد�ً ب�لن�سبة لن�«، وحتدث عن ركلة �جلز�ء �لتي �أهدره� 
ق�ئاًل: »�أهدرت ركلتي �لأوىل، ولو بقي �حل�ر�ض عند خط 
ع�سبي�ً  كنت  يغ�ض،  �أن  قرر  لكنه  �سجلت،  لكنت  �ملرمى 
�جليد  من  �أنه  �أعرف  كنت  ولكن  �لركلة  تنفيذ  لإع�دة 

ت�سجيل �لهدف �لث�ين«.

�أم�ض  فرن�سي  �سحفي  تقرير  ك�سف 
عن خم�وف كيلي�ن مب�بي جنم ب�ري�ض 
مع  عقده  جتديد  من  جريم�ن،  �س�ن 
ن�دي �لع��سمة �لفرن�سية، وينتهي عقد 
مب�بي مع �س�ن جريم�ن بنه�ية �ملو�سم 
�لفرن�سي  �لن�دي  ويرغب  �ملقبل، 
�ملريك�تو  قبل  �مللف  هذ�  غلق  يف 
�ل�سيفي، لتحديد م� �إذ� ك�ن �سيطرح 
نه�ية  حتى  �سيبقيه  �أو  للبيع  �لالعب 
 »le10sport« موقع  وبح�سب  عقده، 
تتعلق  مب�بي  خم�وف  ف�إن  �لفرن�سي، 
�لأرجنتيني  �لثن�ئي  و�سول  ب�إمك�نية 
يف  مي�سي  وليونيل  �أغويرو  �سريجيو 
�ل�سيف. وتنتهي عقود �أغويرو ومي�سي 
بنه�ية  وبر�سلونة  �سيتي  م�ن�س�سرت  مع 
��سمهم�  و�رتبط  �جل�ري،  �ملو�سم 
جي،  ��ض  �لبي  �إىل  ب�لنتق�ل  ب�لفعل 
�لهيمنة  خطة  �أن  �لتقرير  و�أو�سح 
�لأرجنتينية �ملحتملة، �لتي تتمثل يف 
�لثن�ئي مي�سي و�أغويرو بج�نب  وجود 

ليون�ردو  م�ري�،  دي  �أنخيل  مو�طنيهم 
�إيك�ردي، ب�لإ�س�فة  ب�ريدي�ض وم�ورو 
من  بوكيتينو  م�وري�سيو  �ملدرب  �إىل 
�س�أنه� �أن حُتكم �سيطرتهم مت�م� على 
غرفة تغيري �ملالب�ض، وهو م� يخ�س�ه 

مدريد  ري�ل  ويعترب  وممثلوه،  مب�بي 
مب�بي يف  ب�سم  �هتم�م�  �لأندية  �أكرث 
�ل�سيف �ملقبل، لذلك ي�أمل �ملرينغي 
�س�ن  مع  عقده  �لالعب  يجدد  �أل 

جريم�ن.
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والدة الأ�سري ماهر يون�س

هل ت�سعر ن�ساء العامل بوجع حرماين من ابني منذ 38 عامًا؟
لن تغادر احلاجة وداد يون�س منزلها يف بلدة عارة، لت�سارك ن�ساء العامل اإحياء يوم املراأة العاملي، حيث اختارت اأن تكر�س هذا اليوم حلبيب 
اأ�سري يف العامل، ماهر عبد اللطيف يون�س، فمنذ 38 عامًا وهي ت�ستقبل كل املنا�سبات و�سط  قلبها ورفيق دربها، جنلها الذي يعترب ثاين اأقدم 
م�ساعر متتزج فيها الآلم والأحزان بالأمل والفخر والعتزاز. ويف كل الأحوال، فاإن والدة الأ�سري يون�س ُتعّد منوذجًا للمراأة الفل�سطينية 
ال�سامدة يف مواجهة حمطات العذاب التي تلقي بظاللها على كل حلظات حياتها، وتقول: »مل تعد ال�سعارات الرنانة واخلطابات املنمقة جتدي 

بينما نعي�س يف دوامة املعاناة نف�سها، فالحتالل ل يعتقل ماهر وحده، فاأنا اأ�سرية معه منذ زجه خلف الق�سبان«.
تقرير: علي �سمودي- القد�س – جنني 

امل�شهد،  يتكرر  عام  كل  »يف  وت�شيف: 
وحقوقها  املراأة  عن  يتحدث  اجلميع 
على  ولكن  عنها،  الظلم  ورفع  واإن�شافها 
متوت  الفل�شطينية  الأم  الواقع  اأر�ض 
كل  بحقها  الحتالل  وميار�ض  وتتعذب 
فهل  واحلرمان،  والعقاب  القمع  اأ�شكال 
؟«.وتكمل:  ا�شتنكار  اأو  �شجب  يجدي 
الظلم  من  الن�شان  حقوق  منظمات  »اأين 
من  املئات  ومعي  بحقي  امل�شتمر 
الأمهات ال�شابرات ممن يتجرعن كل يوم 
يغت�شب  والحتالل  العذاب،  �شور  اأق�شى 

زهرة �شباب اأزواجهن اأو اأبنائهن«.

يف يوم املراأة..

ل تهتم اأم ماهر كثرياً بزنازمة التاريخ اإل 
اعتقال  رحلة  يوم مي�شي يف  كل  لإح�شاء 
الأُخرى،  تلو  »منا�شبة  وتقول:  ماهر، 
والوجع  اآخر،  ون�شتقبل  مي�شي  وعام 
وبعد  ينزف،  يزال  ل  واجلرح  م�شتمر 
تزال  ول  املراأة  يوم  ياأتي  ال�شرب  كل هذا 
وظلمه،  الحتالل  قهر  ثمن  تدفع  املراأة 
ككل  ونعي�ض حياتنا  ياأتي اخلال�ض  فمتى 

المهات بالعامل؟«.
حمطة  العاملي  املراأة  »يوم  وت�شيف: 
والأمل  العذاب  رحلة  م�شل�شل  يف  اأُخرى 

مثلي  يحتمل  فمن  ب�رش،  يحتمله  ل  الذي 
 38 مدار  على  اإبني  من  احلرمان  وجع 
كاملة«.وتكمل: »اأقرانه ومن هم يف  عاماً 
لديهم  واأ�شبح  تزوجوا  منه  واأ�شغر  عمره 
اأحفاد، بينما ال�شجون ت�شادر حياة ماهر 
ن�شاء  ت�شعر  فهل  �شبابه،  زهرة  وتغت�شب 
العامل بوجعي؟، وهل ميكن لأحد ال�شعور 

مبا اأعي�شه من ظلم وعذاب؟«.

اأريده حراً ..

الثمانينية  الوالدة  حياة  تفا�شيل  تختلف 
يحتفلن  اللواتي  الن�شاء  عن  ماهر  اأم 
»اإعتقال  وتقول:  العاملي،  املراأة  بيوم 
منا�شباتنا  كل  �شبغ  منه،  وحرماين  ماهر 
الأعياد،  بطعم  اأ�شعر  اأعد  فلم  باحلزن، 
الوجع،  نوبات  ت�شتد  منا�شبة،  تاأتي  وكلما 
باملعاناة«. علينا  حكم  الحتالل  لن 

طوال  عاي�شت  اأ�شري،  »كوالدة  وت�شيف: 
وحزنت  تاأملت  واملرارة.  العذاب  حياتي 
منذ  ج�شدي  المرا�ض  اإجتاحت  حتى 
كل  ويف  املراأة،  يوم  ويف  ابني،  اإعتقال 
الق�شبان،  خلف  القابع  ماهر  افتقد  يوم، 
واأمتنى اأن تكون حريته قريبة، وياأتي عيد 

الم القادم وهو حر وباأح�شاين«.

من الذاكرة ..

واأهم  اآذار  من  الثامن  احلديث عن  وعند 

حميا  على  البت�شامة  ارت�شمت  ذكريات، 
اأم ماهر، وقالت: »رغم احلرقة واملرارة، 
اليوم  تذكرت  كلما  و�شعادة  بفرحة  اأ�شعر 
الذي اأب�رش فيه ماهر النور عندما اأجنبته 
الرابع  اأنه  من  وبالرغم   ،1956  /1  /6 يف 
فرحنا  اأنفار،   7 من  املكونة  عائلتنا  يف 
خرياً«. بولدته  وا�شتب�رشنا  واحتفلنا 
�شورته  ماهر،  اخلري  »وجه  وت�شيف: 
ي�شربين  من  وحدها  وذكرياته  و�شريته 
املراأة  يوم  ويف  اأوجاعي،  ا�شتدت  كلما 
جمتهداً  طالباً  كان  عندما  اأمامي  اأراه   ،
�شاحب  كان  عارة،  مدار�ض  يف  ومثابراً 
طموح وقلب كبري وحنون وخمل�ض وحمب 

لوطنه و�شعبه«.
منا�شلة،  بعائلة  وترعرع  »تربى  وتكمل: 
يف  الوائل  املنا�شلني  من  كان  فوالده 
 6 وام�شى  لالعتقال  وتعر�ض  الداخل، 
وتعلم  ماهر  فتاأثر  ال�شجون،  يف  �شنوات 
فنون ودرو�ض احلب والنتماء للوطن، ومل 
حرية  اأجل  من  الواجب  تاأدية  يف  يرتدد 
ووالدة،  »كامراأة  ووطنه«.وتتابع:  �شعبه 
راية  الذي حمل  كبدي  بفلذة  دوماً  اأفخر 
اإنتزعه من  الذي  فل�شطني وقاوم املحتل 
بيننا يف 18-1-1983، حيث دهموا منزلنا 
ومل ي�شمحوا لنا بوداعه. نكلوا به اأمامنا، 
وحتى اللحظة ل تفارقني تلك ال�شور التي 
ويك�رش  تتغري،  اأراها  اعي�ض حتى  اأن  اآمل 

ماهر القيد ويعود منت�رشاً«.

بني ال�سجون..

بني  عمرها  �شنوات  وداد  احلاجة  ق�شت 
اإ�شافًة  والأمل،  بال�شرب  تت�شلح  ال�شجون، 
يُ�شثتنى  كان  عندما  وحزنها  غ�شبها  اإىل 
من ال�شفقات والإفراجات التي �شببت لها 
ودقات  واملفا�شل  ال�شغط  الأمرا�ض من 
القلب ال�رشيعة، لكن اللحظة الأكرث معاناة 
فاجعة  هي  املراأة  يوم  يف  تتذكرها  التي 
قلبي  »احتمل  وتقول:  دربها،  رفيق  رحيل 
ووالده  واأُمم، �شربت  جبال  ما ل حتتمله 
والنك�شات تتتاىل، و�شنوات عمره تتال�شى 
كل  يف  ال�شتثناء  وهو  الق�شبان  خلف 
»قلب  تبادل«.وت�شيف:  وعملية  �شفقة 
فهل  دقيقة،  ابنها  غياب  يحتمل  ل  الأُم 
والقهر  والظلم  الق�شوة  العامل  ن�شاء  تفهم 
مل  ابني  من  بحرمان  يالزمني  الذي 
يتوقف طوال ثالثة عقود«.وتكمل: »مهما 
واملهرجانات  والبيانات  اخلطابات  كانت 
غا�شبة و�شاخطة، فانها لن تعرب عن حلظة 
من نب�ض وجعي عندما رحل رفيق دربي، 
والد ماهر، قبل 14 عاماً، حيث مل ي�شمح 
الحتالل ملاهر بوداعه وروؤية والده للمرة 
الأب  يرتدد  مل  نف�ض  اآخر  حتى  الخرية. 
الأخرية  و�شيته  وكانت  ا�شمه،  ذكر  عن 
عدم ترك ماهر خلف تلك الق�شبان، فمن 

يحقق تلك الو�شية؟«.

الأُمنية الوحيدة..

تختلف اأُمنيات احلاجة وداد يف يوم املراأة 
»بعدما  وتقول:  العامل،  ن�شاء  باقي  عن 
�شور  بكل  حمماًل  العمر  قطار  م�شى 
ل  اأن  الوحيد  حلمي  والنك�شات،  املعاناة 
اأُغادر هذه الدنيا التي ظلمتني كثرياً قبل 

اأن اأرى ماهر حراً طليقاً«.
وكل  واأحفادي  وبناتي  »اأبنائي  وت�شيف: 
الدنيا ل تعو�شني حلظة عن طلعته البهية 
احلر  العامل  من  ونتمنى  احلنونة،  وقبلته 
القيد  ونك�رش  اأحالمنا  لنحرر  م�شاندتنا 
اأحق  منا  فمن  ونفرح،  اأبنائنا  ونعانق 

بالعدالة والفرح؟«.

ر�سالة من القلب..

�شابرة و�شامدة ت�شتقبل الوالدة اأم ماهر 
الثامن من اآذار، تعرب عن اعتزازها بدورها 
الذي هو امتداد لن�شال وت�شحيات املراأة، 
وتقول: »اإذا كانت هناك عدالة يف العامل، 
يجب اأن تخ�ش�ض هذه املنا�شبة للت�شامن 
التي  الفل�شطينية  املراأة  وتكرمي  ودعم 

الن�شال  من  طويل  وتاريخ  ودور  باع  لها 
والعطاء«.وت�شيف:  والت�شحية  والبطولة 
»املراأة هي ال�شهيدة واجلريحة والأ�شرية، 
للوطن  قدمت  التي  للعطاء  رمز  هي  كما 
وجرحى  �شهداء  وبناتها  وزوجها  ابنها 
من  »بالرغم  واأ�رشى«.وتكمل:  ومنا�شلني 
على  وتاأثريها  الحتالل  ممار�شات  كل 
حياة املراأة الفل�شطينية، لكنها مل تتوقف 
عن تاأدية دورها وواجبها، وقدمت مناذج 
رائعة يف ال�شرب والنتماء والعطاء، خا�شة 
املحكومني  الأ�رشى  وزوجات  اأُمهات 
لالأ�شف  ذلك،  رغم  وعلى  عالية،  اأحكاماً 
والعامل  املجتمع  يف  املراأة  حتظى  ل 
»ياأتي  ت�شتحق«.وتتابع:  التي  باملكانة 
الفل�شطينية  واملراأة  اآذار،  من  الثامن 
باإرادتها  لكن  ومقهورة،  واأ�شرية  معذبة 
وت�شحياتها ت�شلحت بال�شمود واملعنويات 
هذا  على  تنت�رش  جعلتها  التي  العالية 
املعاناة  فمن  الأقوى،  ولتكون  القهر 
ن�شنع الطاقات ونقهر ما حولنا بنجاحنا 
على  ننت�رش  �شيجعلنا  الذي  و�شمودنا 

الحتالل و�شجونه«.

منار واأ�سامة حٌبّ فوق الأ�سر واجلغرافيا والزمن
بقلم : �سامي كليب

كورونا.  �شجن  يف  عاديا  يكون  اأن  اليوُم  كاد 
قهوة �شباحية، قراءة ال�شحف، ات�شالت مع 
بع�ض الأ�شدقاء وبينهم من ي�شتعد للزواج يف 
اآخر الربيع ويبحث عن �شالة اأعرا�ض فاخرة 
من  قدر  اأكرب  لدعوة  وو�شيلة  ثمني  وف�شتان 
ال�شيوف. �شحكُت يف �رّشي، ثم كتبُت بع�شا 
لبناننا.   واأهوال  ال�شيا�شة  اأحوال  يجول  مما 
كاد يومي اأن يكون عاديا، لكنه مل يكن.. ثمة 
اأمور ب�شيطة قد حتدث يف يوم عادي، جتعله 
مكانه،  من  يقفز  املرء  فيكاد  ا�شتثنائيا، 
معنى  النهار  لهذا  �شار  كيف  نف�شه،  وي�شاأل 
اآخر ورونق الروح والن�شال الإن�شاين العميق، 
مبجرد قراءة �شطور قليلة و�شلت عرب اإحدى 
و�شائل التوا�شل الجتماعي. رّن جر�ُض اإنذار 
من  القيام  يف  قليال  ترّددت  فاي�شبوك... 
تفا�شيل  عليها  اأقراأ  كنُت   التي  الكنبة  على 
اأيام  منذ  الرومي.  اإبن  الكبري  ال�شويف  حياة 
�شم�ض  مع  بق�شته  اأكرث  اأغو�ض  اأن  اأحاول 
التربيزي، حني مل يكن للعلم والروح والتعّمق 
من  يكن  ومل  حدودا،  احلياة  هذه  ا�رشار  يف 
اىل  فار�ض  بالد  من  رجل  انتقال  يعيق  �شيء 
طلبا  تركيا  يف  وال�شتقرار  و�شوريا  العراق 
الدنيا وكنوز ما خلفها،  كنه  للعلم وبحثا عن 
�شنوفه  بكل  الع�شق  ال  احلياة  عن  ي�شغله  ل 
الر�شائل  مئات  ت�شلني  اأيام  منذ  الروحانية. 
بعد مروري يف برنامج » 40 �شوؤال«. �شاعدين 
�رشاع  ملّت  النا�ض  اأن  من  اليقني  على  ذلك 
مل  اآخر.  �شيئا  وتريد  ال�شا�شات  على  الدّيكة 
تي  اأم  �شا�شة  عرب  واأنا  عازار  جي�شكيا  نفعل 
احلياة  عن  ق�ش�شا  اأخربنا  اأننا  �شوى  يف، 
والرحالت واحلب والأهل وال�شيا�شة من باب 
اأكرب  وا�شعا  انت�شارا  احللقة  لقت  اأ�رشارها. 
مما توّقعنا .وقوبلت بالرتحيب وكلمات احلب 
فوجئت  اأ�شتحق.  مما  اأكرث  غمرتني  التي 

جداً. وحاولت الرد على اأكرب قدر ممكن من 
اأ�شياء  ثمة  ي�شريا.  لي�ض  الأمر  لكن  الر�شائل، 
الدنيا يكمن �شحُرها يف �رّشها، قد  يف هذه 
يكون ال�رّش ب�شعة اأ�شطر ل اأكرث. وال�رُشّ الذي 
لأ اأعرف �رّشه، جعلني اأهُبّ فجاأة  من هناءة 
ال�شتلقاء والقراءة، �شوب الكومبيوتر.قرّرت 
غريها.  دون  الر�شالة  هذه  م�شمون  معرفة 
اأعرف.  ل  غريها؟  دون  الر�شالة  هذه  ملاذا 
منار  اإ�شمها  فل�شطينية  �شيدة  من  كانت 
حالوي اأ�شقر... هل �شمعتُم �شابقا بق�شتها؟ 
على الأرجح ل، فنحن يف زمن الغربة العربية 
تُهمة،  العروبة  فيه  �شارت  زمن  التامة. 
ذكريات  جمرد  وال�رشى  عبئا،  وفل�شطني 
بعد  يوما  والن�شيان  الزمن  يطويها  من�شية 
احلروب  على  البوؤ�ض  ن�شال  تك�رّشت  اآخر. 
اأوهام  ن�شال   على  اجلوع  على  الفقر  على 
حجبها  يف  و�شاهم  الروؤيا،  فُحجبت  الربيع، 
والغرباء  داح�ض  حروب  من  انتقل  اإعالم 
والفنت  والإرهاب  داع�ض  اىل  اجلاهلية، 
على  املحاور  و�رشاع  والقبلية  املذهبية 
ق�شة  نعرف  اأن  بعُد  هَمّ  فما  العرب.  اأر�ض 
فيلم يف  اأعظم  ي�شتحقان  فل�شطينيني  �شابني 
هوليود لو اأن املوؤ�ش�شات ال�شينمائية العاملية 
لي�شت  لكنها  لناهبيها.  ل  لفل�شطني  ُمن�شفة 

من�شفة.

اليكم اأول ق�سة منار وحبيبها- 
زوجها

اأ�شامة الأ�شقر كان يف ربيعه الثامن ع�رش حني 
قرر قتال حمتّل اأر�شه. لوحق عامني كاملني. 
و  موؤبد  مّرات   8 عليه  وُحكم  وُعّذب،  اعتُقل 
كل  �شيم�شي  باخت�شار  هو  يعني   . عاما   50
حياته خلف الق�شبان، اإن مل حتدث معجزة، 
واملعجزات يف ع�رشنا ل حت�شل عند العرب. 
اأ�شامة  اجلميل  ال�شاب  كان   ،2019 العام  يف 

فيها  18 عاما. تخطى  ال�شجن  قد ق�شى يف 
لنف�شه  يجرتح  اأن  حاول  لكنه  القبور،  عذاب 
له  �ُشمح  للتعلم،  �شعى  للحياة.  اآخر  معنى 
من  �شغوط  و�شط  وذلك  له،  �ُشمح  ثم  وُمنع، 
�شغوط  بف�شل  طبعا  ولي�ض  دولية  منظمات 
تبادل  على  �شوى  عّودونا  ما  الذين  العرب 
يثقف  اأ�شامة  راح  بع�شهم.  بني  ال�شغوط 
واأدباء  نف�شه، يكتب مقالت، يرا�شل مثقفني 
وبقدر  ال�شجن  به  ي�شمح  ما  بقدر  ومفكرين 
ما ت�شتطيع موؤ�ش�شة ال�شليب الأحمر الدويل 
ا�شدر  ثم  ر�شائل.  نقل  العريقة  الإن�شانية 
اجلزء الأول من كتابه » لل�شجن مذاق اآخر« . 
وهل اأف�شل منه يُخربنا عن ذاك املذاق؟ كان 
قبلت  حني  عاما،   18 ال�شجن  يف  اأم�شى  قد 
ال�شور.  ال يف  تراه  اأن  الزواج منه دون  منار 
بال�شجن  ُزّج  الذين  قريبها  خالل  من  عرفته 
معه، ثم  عرفته اأكرث عرب اأثري الإذاعة حيث 
كانت تتوىل قراءة ر�شائل الأهل واملعتقلني. 
ُعقد   2020 نوفمرب  الثاين/  ت�رشين   16 ويف 
اآخر«.  مذاق  لل�شجن   « كتاب  و�شدر  القران 
اأهلها واأهله، وكان هو جمّرد  كانت منار بني 
يف  فاجل�شد  الحتفال،  قاعة  يف  �شورة 
ال�شجن والروح معها. كان للزواج الإ�شتثنائي 
وال�شرب  والكرامة  احلرية  مذاق  اآخر،  مذاق 
مل  الدنيا.  حاجات  عن  والتعايل  والت�شحية 
اأ�شامة  �شرتى  متى  تعرف  ولن  منار  تعرف 
تاأبه  مل  عادية.  زوجية  حياة  �شيعي�شان  وهل 
الن�شايل  الروحي  هدُفها  كان  �شبابها.  بربيع 
الأخرى.  التفا�شيل  كل  من  اأ�شمى  الإن�شاين 
اأهل منار واأ�شامة.  مل يكن الأمر �شهال على 
وللقاء  الأ�شوار،  تتخطى  ا�رشارا  للحّب  لكن 
مت  خالقها.  الأ  يعرفها  ل  ا�رشار  الأرواح 
و�شارت  بعد،  عن  الزواج  وح�شل  القبول، 
وحريته  اخلارج،  على  اأ�شامة  عيني  منار 
القلب،  ونب�ض  الق�شبان،  خلف  تعّز  التي 
والأنبل يف احلياة  الأ�شمى  و�شار هو هدفها 

الذي  كتابه  تُ�شدر  اأن  يف  وجنحت  العابرة، 
يف  اأوىل  كخطوة   ، الهاتف  عرب  عليها  اأماله 
م�شرية الألف ميل �شوب الأمل. تخّيل عزيزي 
القاريء لو اأن هذه الق�شة ح�شلت بني �شابني 
العامل حتما.  بها  غري فل�شطينيني؟ كان �شج 
اأهم  واأخرجت  الروايات،  حولها  ُكتبت  كانت 
قررا  فل�شطينيني،  �شابني  بني  لكنها  الأفالم. 
املبني  اخلا�ض  ال�شحري  عاملهما  اخرتاع 
حديد،  من  وعزمية  الروحني،  تخاطب  على 
اأن ي�شداأ كل  وّهاجا بعد  واأمل �شيبقى لمعاً 

حديد وق�شبان املعتقالت.

ر�سالة منار

عرب  القليلة  �شطورها  يف  منار  يل  قالت 
واملحبة:  بالأمل  واملفعمة  الفاي�شبوك 
اأ�شامة  الأ�شري  زوجة  الأ�شقر  منار  اأنا   ...«
الأ�شقر واملحكوم بال�شجن املوؤبد يف �شجون 
الحتالل الإ�رشائيلي، اأ�شامة �شاهد املقابلة 
وير�شل   MTV على  حل�رشتك  التلفزيونية 
لك ر�شالة من خلف اأ�شوار ال�شجن لو تكّرمت 
وانا  اأتكرم  كيف  بقبولها؟  بقبولها«.اأتكّرم 
تفا�شيلها  منذ  وق�شتكما  اأ�شامة  ق�شة  اتابع 
ما  اأمام  علّي  جدا  كثريا  هذا  األي�ض  الأوىل. 
عن  حتدث  اأين  غري  اأنا  فعلُت  ماذا  تفعالن، 
ق�ش�ض حياة عادية؟ رمبا فقط اأدخلُت بع�ض 
فرح على قلب اإن�شان يحلُم كل يوم باأن يعي�ض 
وب�شيء  ال�شتثنائية  حبيبته  مع  ب�شيطة  حياة 
افعل  كنُت  الكرامة.  من  وكثري  الدفء  من 
مونت  وراديو  اجلزيرة  قناة  عرب  دائما  هذا 
نحكي  حمّررين.  اأو  اأ�رشى  كارلو..ن�شت�شيف 
ق�شاياهم اأو نروي ق�ش�شهم، وتعّرفت وقتها 
�شار  زمٌن  ياأتي  اأن  قبل  منهم،  العديد  على 
والذكرى  للتاريخ  قاتال  فيه  الب�رش  تخوين 
من قبل » جيو�ض الكرتونية« عدمية الذاكرة 

والفهم.

ر�سالة اأ�سامة :
بعد تبادل ر�شائل ن�شية ب�شيطة بني منار وبيني، و�شلتني ر�شالة ال�شري 
اأ�شامة، وهي ما �شتالحظون مكتوبة بحرب املرارة والأمل، وبحرب احلب 

وال�شرب، ولكنها حتما مكتوبة بيقني احلرية. هذا ن�شها الكامل:

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

هذا  �شجني  داخل  من  كليب  �شامي  الرائع  احلبيب  والأخ  الكبري  الدكتور 
والتاألق  التقدم  بال�شحة وال�شعادة ودوام  ال�شادقة  الأمنيات  لَك كل  اأطري 
والنجاح. اأخي العزيز طالت �شنوات اعتقالنا وامتدت اأيام الظلم والقهر 
اأ�شد  من  كنُت  فقد  اأي�شا،  واملواقع  تتبدل  الأحوال  هي  وها  واحلرمان 
املتابعني ال�شغوفني لكل ما تقدم و »لزيارة خا�شة«) على �شا�شة اجلزيرة(. 
يف ذاكرتي الكثري من امل�شاحة التي ما زالت حا�رشة وبرغم طول وبعد 
املواقف  من  بالكثري  لَك  اأحتفظ  زلت  ما  ال�شنوات  وتقادم  امل�شافات 
واملداخالت. اأ�شعدتني جدا روؤيتك جمددا على �شا�شة ال Mtv فوجدت 
اأنه من املنا�شب حماولة الإبراق لَك للتعبري عن بع�ض ما يجول بخاطري 
 ، التقدير والحرتام وال�شعادة بَك ولك وما حتمل ومتثل  وهو مزيج من 
فاأنَت ت�شتحق بجدارة اأن تكون قدوة ومثال حقيقيا لكل من ي�شلك دروب 
النجاح مع اللتزام باملبادئ التي قد تكون م�شدر تعب يف اأحيان كثرية. 
با�شم  يعرف  �شجن  يف   8 رقم  زنزانة  داخل  من  لَك  اأكتب  احلبيب  اأخي 
�شجن اجللبوع وهو املكان الذي يتو�شط �شهل مرج ابن عامر الفل�شطيني 
املحتل هذا املكان الذي له الكثري من املعاين يف نف�شي فحتى واإن كان 
ميثل ماديا ال�شجن والظلم و�شورة الآخر املعتدي واملغت�شب حلقي وحق 
�شعبي يف احلرية وال�شتقالل اإل اأنه بالقدر ذاته ميثل يل طاقة ل تن�شب 
ول تنتهي يف حب الوطن والتم�شك به،وهو الغذاء اليومي لروحي مبا ميثله 
من تاريخ جميد وم�شاحة وا�شعة خ�شبة اأ�شبه بالفكرة النقية النا�شعة التي 
حتمل معاين �شامية، اإن فل�شطني بالن�شبة لنا لي�شت اأر�شا وح�شب بل هي 
اإن�شاين فهي ذاك الإ�شعاع  مزيج من طعم الٔمومة واحلنني لكل ما هو 
الزمن  هذا  يف  ال�شمائر  �شموع  انطفاأت  كلما  وهجا  املتجدد  الروحي 
الذي حتولت فيه كل املعاين الرا�شخة حلالة �شائلة غري متما�شكة اإل من 
وتقلباتها  الدهور  عرب  جلدها  تبدل  ومل  تتبدل  مل  التي  الأ�شوات  بع�ض 
اأخا و�شديقا عربت له عما  اأت�رشف جدا بَك  اأخي احلبيب  وانحناءاتها. 
قد  اأكون  اأن  واأرجو  ال�شنني  له عرب  ذاكرتي  وما حملته  جال يف خاطري 
وفقت يف التعبري عن ذلك واأ�شكرك جدا عن هذا الظهور الذي اأمتعنا كما 
واأ�شكرك على تف�شلك با�شتقبال ر�شالتي هذه، على اأمل اأن يتجدد اللقاء 
الأ�شري  اأخوك  وتقديري  واحرتامي  حمبتي  خال�ض  مع  اأف�شل.  بظروف 

الفل�شطيني يف �شجون الحتالل الإ�رشائيلي اأ�شامة ال�شقر.
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كانت ت�سريحات �سفاح البو�سنة اجلرنال راتكو مالديت�ش عام 1995، التي قال فيها »نهدي هذه 
املدينة اإىل ال�سعب ال�سربي قبيل العيد الوطني الكبري«، نذيرا من مذبحة مدينة �سربرنيت�سا التي 

كانت قد اأعلنتها الأمم املتحدة منطقة اآمنة مالديت�ش كان قد قال يف 11 جويلية من ذلك العام: 
»لقد حانت اللحظة اأخريا لالنتقام من الأتراك )امل�سلمني( يف هذه املنطقة«.

»�سجالت الإبادة« 

.         ال�سجالت ن�سرها مركز »ا�ستذكار جمزرة �سربرنيت�سا« 

ك�سف خطط مذابح ال�سرب �سد م�سلمي البو�سنة 

�سراييفو / اأدي�ش 
كارادزا / الأنا�سول

ال�رصبي  اجلرنال  كلمات  تكن  ومل 
اأ�سفرت  التي  بعدها  واملذبحة 
بو�سني،  اآالف   8 من  اأكرث  مقتل  عن 
جلرمية  تنفيذ  �سوى  احلقيقة  يف 
جل�سات  يف  لها  التخطيط  مت 
البو�سنة  �رصب  جمهورية  برملان 
جمزرة  »ا�ستذكار  مركز  ن�رص  وقد 
جل�سات  �سجالت  �رصبرنيت�سا« 
البو�سنة،  �رصب  جمهورية  برملان 
»�سجالت  بعنوان:  م�رصوع  اإطار  يف 
تلك  ك�سفت  اجلماعية«وقد  االإبادة 
و�سعها  التي  اخلطة  عن  ال�سجالت 
البو�سنة  �رصب  جمهورية  م�سوؤولو 
الفرتة،  تلك  خالل  الربملان  ونواب 
داخل  �رصبية  دولة  تاأ�سي�س  بهدف 
الطرق  وعن  والهر�سك،  البو�سنة 
اإتاحة  ومتت  اتباعها  اعتزموا  التي 
للجامعات  مرة  اأول  ال�سجالت  هذه 
املدين  املجتمع  ومنظمات 
واالأفراد  وال�سحفيني  والباحثني 
املهتمني باملو�سوع لالطالع عليها، 
اأدلة  فقط  ت�ستخدم  كانت  اأن  بعد 
جرائم  حماكمات  اأثناء  املحكمة  يف 
احلرب ومن املنتظر اأن ي�ساهم ن�رص 
ال�سجالت يف البحث اأكرث عن جرائم 
ويف  وقعت،  التي  واملجزرة  احلرب 

غري  التفا�سيل  من  العديد  ك�سف 
املعروفة عن اأكرث احلروب دموية يف 
اأوروبا عقب احلرب العاملية الثانية.

 البو�سنة والهر�سك دولة 
ال�سرب منذ القدم

اأحد خطاباته مبجل�س جمهورية  يف 
�رصب البو�سنة بتاريخ 8 جانفي 1993، 
قال فوجو كوبري�سانني اأحد موؤ�س�سي 
اجلمهورية، اإن »امل�سلمني البو�سنيني 
يف  احلق  لديهم  ولي�س  ب�رصا،  لي�سوا 
امل�سلمون  »هل  احلياة«وت�ساءل: 
)البو�سنيون( �سعب حقاً؟ هذا ال�سعب 
تيتو  جوزيف  قبل  من  ا�ستحداثه  مت 
والهر�سك  البو�سنة  اإن   .1974 عام 
منذ قدمي االأزل دولة ال�رصب«وتابع: 
هنا  ظلوا  االأتراك  اأن  »�سحيح 
مع  طردناهم  ولكننا  عام   500 ملدة 
النم�ساويني واالأملان. اإال اأن البو�سنة 
بل  ال�رصب  دولة  بعد  ت�سبح  مل 
البو�سنة  امل�سلمني...  دولة  اأ�سبحت 
خطابات  ال�رصب«وتك�سف  دولة 
بجمهورية  النواب  من  العديد 
عن  الفرتة،  تلك  يف  البو�سنة  �رصب 
لل�سيا�سيني  التدمريية  املخططات 
والع�سكريني ال�رصب ويف 21 دي�سمرب 
1991، اتخذ املجل�س الوطني ل�رصب 
بتاأ�سي�س  قرارا  والهر�سك  البو�سنة 

داخل  فيدراليا  كيانا  اجلمهورية 
يوغو�سالفيا، كما اعرتف بجمهورية 
هذا  �سوء  وعلى  ال�رصبية  كرايينا 
�رصب  جمهورية  اإعالن  مت  القرار، 
 1992 يناير   9 والهر�سك يف  البو�سنة 
الوطني  الن�سيد  مناق�سة  جل�سة  ويف 
لدولة ال�رصب يف فرباير 1992، قال 
»نحن  ماك�سيموفيت�س:  فوجي�سالف 
اأرا�س  على  �رصبية  دولة  نن�سئ 
لدينا  يكون  اأن  حقنا  من  �رصبية. 
اخلا�س   و�سعارنا  وعلمنا  ن�سيدنا 

بدولتنا«.

 �سناأخذ اأرا�سينا بالقوة

موم�سيلو  ال�رصبي  املجل�س  رئي�س 
ذلك  بعد  اأدين  الذي  كرايي�سنيك 
ب�سبب جرائمه يف حق غري ال�رصب، 
»اأمامنا  اجلل�سات:  اإحدى  يف  قال 
ال�سيا�سي  الكفاح  اإما  طريقان فقط، 
ونيل اأق�سى ما ميكننا احل�سول عليه، 
منذ  عليه  اعتدنا  مبا  نقوم  اأن  واإما 
بالقوة«ويف  اأرا�سينا  اأخذ  اأي  قرون. 
واأثناء   ،1992 ماي   12 بتاريخ  جل�سة 
اال�سرتاتيجية  االأهداف  مناق�سة 
اعرت�س  والهر�سك،  البو�سنة  ل�رصب 
خطة  على  مالديت�س  اجلرنال 
ما  وا�سفاً  وكراديت�س،  كرايي�سنيك 
يريدون القيام به باأنه اإبادة جماعية 

لن ي�ستطيعوا تربيرها اأمام العامل، اإال 
لتنفيذ  ذلك  بعد  بو�سعه  ما  بذل  اأنه 

تلك اخلطة.

 تعليق كاراديت�ش على جمزرة 
�سربرنيت�سا

وقوع  عقب   ،1995 اأوت  جل�سة  ويف 
مذبحة �رصبرنيت�سا، قال كاراديت�س: 
�رصبرنيت�سا  دخول  على  اأقدمنا  »لو 
هناك  موريون  الفرن�سي  واجلرنال 
لكني  ويحرقوننا.  �سيق�سفوننا  كانوا 
وقعت  ثم  املنا�سب  الوقت  انتظرت 
�رصبرنيت�سا  على  ال�سيطرة  قرار 
وغورازدي«واأكد  زيبا  وتيو�ساك 
كاراديت�س اأنه كان وراء كل القرارات، 
ت�سجيلها  مت  اخلطوات  جميع  واأن 
اأعطى  واأنه  العليا،  القيادة  لدى 
نحو  بالتقدم  وكتابيا  �سفويا  االأمر 
اآخر  خطاب  ويف  وزيبا  �رصبرنيت�سا 
يف اأكتوبر 1995، اأكد كاراديت�س دوره 

القيادي يف مذبحة �رصبرنيت�سا.

 احلكم على كاراديت�ش 
ومالديت�ش بال�سجن املوؤبد

اجلنائية  املحكمة  اأ�سدرت 
يف  احلرب  بجرائم  اخلا�سة  الدولية 
مدينة  مقرها  ال�سابقة،  يوغ�سالفيا 

بال�سجن  حكما  الهولندية،  الهاي 
ومالديت�س  كاراديت�س  على  املوؤبد 
بتهمة ارتكاب اإبادة جماعية، وجرائم 
11 عاما  بال�سجن  كما حكمت  حرب 
�رصب  جمهورية  رئي�س  نائب  على 
البو�سنة بيليانا بالف�سيت�س، و30 عاما 
رادو�سالف  ال�رصبي  ال�سيا�سي  على 
برديانني، بتهمة ارتكاب جرائم حرب 

وجرائم يف حق االإن�سانية.

 حرب البو�سنة

 ،1992 مار�س   1 ـ  فرباير   29 يف 
ا�ستفتاء  والهر�سك  البو�سنة  اأجرت 
�سعبياً اأعلنت بعده ا�ستقاللها وعقب 
وحدات  قامت  مبا�رصة  اال�ستفتاء 
كانت  التي  اليوغ�ساليف  اجلي�س 
حتت �سيطرة ال�رصب مع امللي�سيات 
يف  عرقية  اإبادة  بارتكاب  ال�رصبية 
ا�ستمرت  البو�سنيني  امل�سلمني   حق 
�سنوات  ثالث  من  اأكرث  احلرب 

ال�رصب  وارتكب  ال�سنة،  ون�سف 
خاللها مذابح جماعية �سخمة �سد 
ونفي  تعذيب  اإىل  اإ�سافة  املدنيني، 
قامت   ،1995 يوليو  ويف  االآالف 
اجلرنال  بقيادة  ال�رصبية  الوحدات 
مدنيا  و372  اآالف   8 بقتل  مالديت�س 
�رصبرنيت�سا  مدينة  يف  االأقل  على 
واملناطق املجاورة لها، خالل ب�سعة 
اأيام وب�سبب حمالت التطهري العرقي 
يف مدن بريدور، وفوت�سا، وزفورنيك، 
وفي�سغراد، مل يتبَق اأي بو�سني م�سلم 
مت  كما  املناطق.  تلك  يف  تقريباً 

ح�سار �رصاييفو 44 �سهرا.
وانتهت احلرب يف 21 نوفمرب 1995، 
اأن  بعد  دايتون،  اتفاقية  توقيع  بعد 
األف   300 من  اأكرث  اإبادة  يف  ت�سببت 
املتحدة،  االأمم  باعرتاف  �سخ�س 
اإ�سافة اإىل اغت�ساب اآالف امل�سلمات 
وتهجري  والهر�سك،  البو�سنة  يف 
املدنيني  اآالف  وجمع  املاليني، 

وتعذيبهم يف مع�سكرات االعتقال.
�سرق املتو�سط

خطوات م�سرية عقالنية وموازين جديدة حمتملة 
        الأنا�سول

مزايدة  فرباير  يف  م�رص،  طرحت 
للتنقيب عن النفط والغاز يف منطقة 
االأخذ  مع  املتو�سط،  البحر  �رصق 
امل�رصوعة  احلدود  االعتبار  بعني 

للجرف القاري الرتكي.
مهمة  نتائج  لها  �ستكون  خطوة  وهي 
ل�رصق  ال�سيا�سية  اجلغرافيا  اإطار  يف 
جهة  من  وخا�سة  عامة،  املتو�سط 
�رصق  منطقة  وت�سهد  وم�رص  تركيا 
ب�سكل  توؤثر  باتت  تطورات  املتو�سط 
االأعمال  جدول  تغيري  يف  وا�سح 
هذا  ويف  املنطقة  يف  وال�سيا�سة 
الدول  اإحدى  م�رص  طرحت  ال�سياق، 
ال�ساطئية يف �رصق املتو�سط موؤخًرا، 
والغاز  النفط  عن  للتنقيب  مزايدة 
با�سم  املعروفة  املنطقة  �رصقي 
جنوب  اأخرى،  وبعبارة   ،»28 »ماردين 
االأمم  تركيا  اأبلغت  التي  املنطقة 
ت�سكل  باأنها   ،2019 عام  املتحدة 
القاري  للجرف  اجلنوبية  احلدود 
تركيا  اعتربت  املقابل،  ويف  الرتكي. 
عقالنية  امل�رصية  اخلطوة  هذه  اأن 
حلدود  القاهرة  احرتام  عن  وتعرب 
وفاحًتا  الرتكي.  القاري  اجلرف 
القاهرة،  مع  اتفاق حمتم  اأمام  الباب 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال 
البلدين  »ب�سفتنا  اأوغلو:  ت�ساوو�س 
�رصق  �سواحل  اأطول  ميلكان  اللذين 
البحر املتو�سط، ميكننا التفاو�س مع 
م�رص يف امل�ستقبل ب�ساأن م�ساألة تعيني 

مع  اتفاقية  وتوقيع  البحرية،  احلدود 
التطور  ال�ساأن«هذا  بهذا  القاهرة 
اكت�سب  املتو�سط  �رصق  يف  االأخري 
االأعمال  جدول  يف  م�ستمًرا  زخًما 
للطاقة  مهمة  موارد  اكت�ساف  بعد 
اأهميتها  تتزايد  التي  املنطقة،  يف 
لذلك  وميكن  ب�رصعة  اجليو�سيا�سية 
على  مهمة  نتائج  يفرز  اأن  التطور 
�سعيد  وعلى  عام،  ب�سكل  املنطقة 
خا�سة  امل�رصية  الرتكية  العالقات 
هذا  اإن  القول  املبالغة  من  ولي�س 
االأطروحات  دقة  الإثبات  مهم  التطور 
املتو�سط،  �رصق  منطقة  يف  الرتكية 
من  اأي  تطبيق  ا�ستحالة  وتاأكيد 
االأجندات يف املنطقة من دون تفهم 
ومبعنى  الرتكية  واحلقوق  امل�سالح 
اآخر، عندما يتم التدقيق يف املنطقة 
التي حددتها القاهرة الإعالن مزايدة 
اأن  نرى  والغاز،  النفط  عن  التنقيب 
هذا القرار ياأخذ بعني االعتبار م�سالح 
تركيا، التي متتلك اأطول خط �ساحلي 
يف �رصق املتو�سط. كما متتلك تركيا 
عن  منبثقة  م�رصوعة  �سيا�سة  اأر�سية 
اأبرز  لتكون  تخولها  الدويل  القانون 
الالعبني يف املنطقة، رغم احلمالت 
وحماوالت  الواقعية  غري  ال�سيا�سية 
تنتهك  تو�سعية  �سيا�سة  تنفيذ  اليونان 
غاز  منتدى  وتنظيم  الدويل،  القانون 
اإىل  �سعى  الذي  املتو�سط،  �رصق 
بعيًدا  املنطقة،  يف  امل�سالح  تقا�سم 

عن اأنقرة.

 م�سالح م�سر وتركيا

اعتبار  ميكن  �سبق،  ما  اإىل  باالإ�سافة 
من  وغريها  امل�رصية  اخلطوة  هذه 
فر�سة  مبثابة  االإيجابية  اخلطوات 
مهمة نحو تطبيع العالقات الرتكية مع 
دول اأخرى يف املنطقة وعندما ن�سع 
املتو�سط  �رصق  يف  تركيا  اأولويات 
اإن عقد  القول  االعتبار، ميكننا  بعني 
بني  البحرية  احلدود  لتعيني  اتفاقية 
ب�سكل  ي�ساهم  اأن  وم�رص ميكن  تركيا 
باملنطقة.  التوترات  تقليل  يف  فعال 
ت�رصفات  من  يحد  اأن  ميكن  كما 
اجلنوبية،  القرب�سية  واالإدارة  اليونان 
ب�سكل  الدويل  القانون  تنتهك  التي 
االأ�سا�س  و�سع  اإىل  باالإ�سافة  �سافر، 
التفاقية مماثلة مع الكيان ال�سهيوين، 
على  ح�سا�ًسا  موقًعا  متتلك  التي 

اخلارطة اجليو�سيا�سية للمنطقة.
هذا الو�سع �سينعك�س ب�سورة اإيجابية 
ا على خلق ظروف مواتية تخدم  اأي�سً
�سيكون  حيث  وم�رص،  تركيا  م�سالح 
باالإمكان توقيع اتفاقيات بني البلدين 
م�سادر  لنقل  ال�سهيوين  الكيان  و 
الطاقة احلالية والتي �سيتم اكت�سافها 
تركيا،  اأوروبا، عرب  اإىل  امل�ستقبل  يف 
واأكرثها  الطرق  اأق�رص  تعترب  التي 
ناحية  من  الو�سع  اإىل  بالنظر  اأماًنا  
هذا  مثل  اإن  القول  ميكننا  م�رص، 
النهج �سيخلق جًوا من الثقة بني تركيا 
وم�رص، وفر�سة لتطبيع العالقات بني 
البلدين اللذين ميتلكان اأطول �ساحلني 

يف �رصق املتو�سط.
اأن  اليونانية  ال�سحافة  راأت  فيما 
عن�رًصا  تعترب  ال  امل�رصية  اخلطوة 
حا�سًما يف اإ�سالح العالقات امل�رصية 

واعية  خطوة  اأنها  اإال  الرتكية، 
وعقالنية، ال�سيما واأنها تركت االأبواب 
مع  م�ستقبلية  ملفاو�سات  مفتوحة 
احتماالت  وجود  مع  الرتكي،  اجلانب 
واإمكانية لتطبيع العالقات بني البلدين 
اإن اخلطوة امل�رصية املتعلقة مبزايدة 
التنقيب عن النفط والغاز مع مراعاة 
تظهر  الرتكي،  القاري  اجلرف  حدود 
بالتفاو�س  القاهرة  لدى  رغبة  وجود 
احلدود  لتعيني  اتفاق  على  اأنقرة  مع 

البحرية.
االإقليمية  امل�سالح  يخدم  ما  وهو 
اأجواء  خلق  يف  وي�ساهم  امل�رصية، 
الثقة بني البلدين وحتقيق م�ساحلهما، 
فح�سب،  املتو�سط  �رصق  فقط  لي�س 
من  العديد  اأمام  الطريق  يفتح  حيث 
بالفائدة  تعود  التي  التعاون  اتفاقيات 

على البلدين.
اأي  اأن  هو  ذلك  من  االأهم  ولكن 
والقاهرة  اأنقرة  بني  حمتملة  اتفاقية 
اأن ت�سمح مل�رص با�ستعادة  من �ساأنها 
اتفاقية  يف  خ�رصتها  التي  املناطق 
واالإدارة  اليونان  مع  احلدود  تر�سيم 
اتفاقية  وعقد  اجلنوبية،  القرب�سية 
مع  البحرية  احلدود  لرت�سيم  حقيقية 
الدويل  القانون  نابعة من  تكون  تركيا 

وت�ستند اإىل اأ�س�س �رصعية وواقعية.

 خيبة اأمل يونانية

ر�سم  اليونان  حماولة  م�رص  عار�ست 
جزيرة  من  اعتباًرا  البحرية  حدودها 

مي�س )على بعد كيلومرتين فقط من 
دفع  ما  تركيا(،  جنوبي  قا�س  ق�ساء 
االأوىل  اأملها  بخيبة  ال�سعور  اإىل  اأثينا 
روجت  التي  اأطروحتها  والرتاجع عن 
جلرف  اجلزر  »امتالك  حول  لها 

قاري«.
واليوم، وبالنظر اإىل ال�سحافة اليونانية، 
من  حالة  تعي�س  اأثينا  اإن  القول  ميكننا 
قرار  االأمل جراء  وخيبة  االرتياح  عدم 
عن  للتنقيب  مزايدة  طرح  القاهرة 
اجلرف  مناطق  تراعي  والغاز  النفط 
االإ�سارة  الرتكي وهنا ال بد من  القاري 
الليبية  الرتكية  االتفاقية  اأن  اإىل  ا  اأي�سً
ب�ساأن   2019 نوفمرب   27 يف  املوقعة 
تر�سيم احلدود البحرية، وجهت �رصبة 
ال�سيا�سية  اليونان  ملزاعم  خطرية 
وحدودها  نفوذها  مد  وحماولتها 
البحرية اإىل جزيرة قرب�س. واليوم، فاإن 
املوقف امل�رصي جتاه جزيرة »مي�س« 
وقرار القاهرة املتعلق مبزايدة التنقيب 
اليونان  يدفعان  والغاز،  النفط  عن 
يف  ال�سيطرة  من  املزيد  فقدان  نحو 
ميكننا  النتائج  اإىل  ،وبالنظر  املنطقة 
تركيا  بني  حمتملة  اتفاقية  اإن  القول 
من  البحرية  احلدود  لتعيني  وم�رص 
اأهمية دور دول املنطقة  اإظهار  �ساأنها 
يف ر�سم اآفاق م�ستقبلها، ف�ساًل عن اأن 
ت�ساهم يف  قد  القبيل  اتفاقية من هذا 
وتفتح  البلدين  بني  الثقة  مناخ  زيادة 
التعاون.  اأمام املزيد من فر�س  الباب 
/جامعة  �ساغ�سن  اإيلخان  الدكتور   -

»بولو اأبانت عزت باي�سال« الرتكية
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رحلة البحث عن احلقيقة  

قراءة يف رواية �صاعة حرب �صاعة حب لفي�صل الأحمر
وجود الذات، ما الذي تفعله مب�صريها؟ وهل فعال تتحكم يف هذا امل�صري؟ ما جدوى ما تقوم به اإن 
كان �صد احلقيقة؟ هل تكفي ال�صهرة يف املهنة كي ت�صعر الذات بوجودها )اأنا م�صهور اأنا موجود(؟ 

هل النجاح يف املهنة حتقيق للوجود، ولو كان على ح�صاب احلقيقة؟ وتطول �صل�صلة الأ�صئلة 
الوجودية التي ت�صببت يف قلق حاد عا�صه الراوي، ويعي�صه ب�صبب مهنة �صدم بواقعها الفعلي 

وحقيقتها يف امليدان.
ال�صريف حبيلة

جامعة الإخوة منتوري، ق�صنطينة1
   

ت�سببت  الذي  الذات  قلق  يتجاوز 
لي�سمل  احلقيقة  م�سكلة  فيه 
مو�سوعه  ي�سبح  الذي  الزمن، 
على  يقوى  اأحد  >>ال  االأ�سا�س: 
يرتاح  التي  املقبلة  اأيامه  جتاوز 
اأيامه  ت�سابه  �سوف  كونها  اإىل 

يف  الوحيد  ال�سابقة...االأمل 
امل�ستقبل هو ا�ستعادة املا�سي 
حينما  م�ساملا  يبدو  الذي 
اأمره...املا�سي  وينتهي  مي�سي 
قبل  متاما  غام�سا  يكون  الذي 
جحيم  اإىل  يتحول  ثم  جميئه 
وال�سغط  والواجبات  القلق  من 
امللل  الفراغ...من  اأو  واالآالم 
االأماين...جحيم  من  وال�سجر 
غري  جدا...جحيم  جدا  حا�رض 
ويتحول  مير  لالختزال...ثم  قابل 
نتح�رض  جميل  ما�س...ما�س  اإىل 
اإليه... نحن  ملاذا  نعلم  وال  عليه 
بهيا..<<)�س9- جميال  به  نحلم 
الذات/ وعي  من  10(.بالرغم 

الراوي بالزمن اإال اأنها ال ت�ستطيع 
حتديد عالقتها به، وعي يعرب عنه 
يقوى(،  اأحد  )ال  عبارة  يف  النفي 
نفي نابع عن يقني، وعبارة )االأمل 
الوحيد...هو...(، وعبارة )املا�سي 
)جحيم  وعبارة  يكون...(،  الذي 
ويتحول... جدا...مير  حا�رض 

ما�س جميل...(، مبنية على يقني، 
الداللة،  حيث  من  توكيد  باأ�سلوب 
من  خربيا  اأغلبه  يف  كان  واإن 
وعي  منظور بالغي.ورغم �سدور 
عميقة  روؤية  عن  بالزمن  الراوي 
القلق  اأن  اإال  اللغة،  عنها  تك�سف 
الوعي  ويحول  اليقني،  هذا  يربك 
امللفوظات  يف  نلم�سه  اأمل  اإىل 
اأيامه  جتاوز  على  يقوى  اأحد  )ال 
املقبلة التي يرتاح اإىل كونها �سوف 
هنا  النفي  ال�سابقة(،  اأيامه  ت�سابه 
يقني  اأحد(،  )ال  اجلميع  ي�ستغرق 
يعمق الياأ�س من قدرة النا�س على 
القادم  وال  احلا�رض،  الزمن  تغيري 
)امل�ستقبل(، وهو ما يجعل الذات 
مت�ساريا  كونه  الزمن،  جتاه  قلقة 
وم�ستقبله،  كحا�رضه  ما�سيه 
كان  ولو  جتاوزه،  ي�ستحيل  بحيث 
وحده  الراوي  ذات  يخ�س  االأمر 
التوتر  حدة  وفتت  االأمر،  لهان 

اجلميع،  ي�سمل  اأنه  اأما  والقلق، 
املجتمع  لوجود  تهديد  فذلك 
ربط  ميكن  م�ستقبل  فال  كامال، 
االأمل به، ويبقى )االأمل الوحيد يف 
املا�سي(،  ا�ستعادة  هو  امل�ستقبل 
بالزمن،  الراوي  وعي  توؤكد  عبارة 
وهو ما يزيد يف اأمله، يدفع عنف 
احلا�رض املعي�س، النا�س لي�س اإىل 
احللم  بل  اأف�سل،  م�ستقبل  بناء 

الراوي  با�ستعادة املا�سي، ي�رضح 
اأن االأحداث جعلت وترية  �سمنيا: 
اخللف،  اإىل  بالنا�س  ت�سري  الزمن 
ما�س  لكنه  املا�سي،  عن  بحثا 
القلق  من  جحيم  اإىل  )يتحول 
اأو  واالآالم  وال�سغط  والواجبات 
من  وال�سجر  امللل  الفراغ...من 
حا�رض  )جحيم  االأماين(...ي�سنعه 
جدا جدا... غري قابل لالختزال(، 
نتح�رض  )جميل  املا�سي  ليبقى 
اإليه... نحن  ملاذا  نعلم  وال  عليه 
اأن  ودون  بهيا(،  جميال  به  نحلم 
يبوح الراوي نقراأ يف لغته ال�سوؤال: 
نحلم  العي�س  علينا  كتب  هل 
باملا�سي، بدل امل�ستقبل؟ ال جتد 
الذي  االنحدار  لهذا  �سببا  الذات 
الوراء،  اإىل  الزمن  م�سار  يحكم 
ويجر معه الذات التي تعاين القلق 
به،  التحكم  عن  تعجز  زمن  من 
يدفعها  املا�سي،  اأ�سرية  وت�سقط 
اإليه احلا�رض ق�رضا، ويحجب عنها 
قلقا  الراوي  امل�ستقبل.ويعاين 
مهنته، �سحفي يف  نابعا عن  اآخر 
يخ�س  وال  العمومي،  التلفزيون 
يخ�س  بل  املهنة،  �سعوبة  االأمر 
النا�س،  وعي  يف  التلفزيون  �سورة 
�سلبية  �سورة  لديهم  ت�سكلت  اإذ 
ي�ستغلون  عمن  ثم  ومن  عنه، 
جازمني  يعتقدون  اأنهم  ذلك  فيه، 
هذه  اأن  التجربة،  علمتهم  كما 
املوؤ�س�سة مهمتها تزييف احلقيقة، 
يعي�سونه،  الذي  الواقع  وتزييف 

ما  عك�س  ينقلون  ال�سحفيني  واأن 
يحدث، وهنا وجد الراوي مرا�سل 
مع  مواجهة  يف  نف�سه  التلفزيون 
�سنعها  املواجهة  هذه  مهنته، 
رف�س النا�س له >>املهمة اأع�رض 
مما كنت اأعتقد. النا�س م�سكونون 
يعرفوين...ورثوا  اأن  دون  بكرهي 
اأمثله  ما  كل  جتاه  غام�سا  كرها 
مثلما ورثت اأنا متثيل هذا اجلانب 
مواجهة  و�سوح.<<)�س27(،  دون 
ي�سعر  جعلته  مبوقفهم  له  النا�س 
عبارة  عليه  تدلل  له،  بكرههم 
اإدراكه  مع  بكرهي(،  )م�سكونون 
اأ�سباب ذلك، فهو ممثل لتلفزيون 
ميثل  تلفزيون  احلقائق،  ي�سوه 
تعا�سة  يف  املت�سببة  ال�سلطة 
اجلهاز  هذا  ورف�س  النا�س، 
هذه  نقل  �سحفيني،  خالل  من 
الواقع،  يف  هي  كما  التعا�سة 
�سعبة،  مهمته  جعل  الذي  االأمر 
نا�س  بني  تقريره،  �سينجز  فكيف 
يطالبون بنقل احلقيقة، وم�سوؤولني 
يطلبون حقيقة ي�سنعونها هم. وهنا 
جتاه  قلقا  الذات/الراوي  تعي�س 
نف�سه،  الراوي  يربئ  وال  مهنتها.  
القرويني  تعامل  من  يدرك  بل 

اأنه هو  للتلفزيون،  معه ممثال 
نف�سه  التلفزيون  الكامريا، هو 
الذين  هوؤالء  النا�س،  عيون  يف 
وعاينها  معاناتهم،  على  وقف 
واأنا  بالكره  >>�سعرت  بنف�سه، 
اإنهم  اأعاين ما �سجلناه اليوم... 
على  يوافقون  –حينما  يتكلمون 
�سوب  وينظرون  اأ�سال-  الكالم 
ال�سا�سة  هي  والكامريا  الكامريا 
اأنا  هي  املتفرج..  هي  وال�سا�سة 
االآن... اأنا  امل�سور..هي  وحممد 
هذه  يف  فقط..م�ساكني  اأنا  هي 
كله  النائية...اخلراء  املناطق 
عليهم يدفعون ثمن جرمية ال يعلم 
ارتكبها...<<)�س27- من  اأحد 

يحدث،  ما  عك�س  تنقل  اأن    .)28
ومن ثم تقف على ال�سفة املقابلة 
املهنة،  ول�رضف  لقناعاتك، 
اأداة  مع  متاما  متماهيا  يجعلك 
الت�سويه )اأنا االآن...هي اأنا فقط( 
بل ت�سبح اأنت و�سيلة الت�سويه اأنت 
تنقل،  ما  تختار  التي  الكامريا 
)تداخل  الرتكيب  فعل  ومتار�س 
االآلة/الكامريا(،  مع  الراوي  ذات 
القرويني(.  مع  الراوي  )تعاطف 
هو يدرك حقيقة املاأ�ساة، يراها، 
التلفزيون  يف  عمله  لكن  ي�سمعها، 
الت�سويه،  وظيفتها  اآلة  اإىل  حوله 
قلقا  يعي�س  احلقيقة،  ت�سويه 
جتاه  بامل�سوؤولية  ووعيا  وف�ساما، 
الذات/االإن�سان،  هي  احلقيقة، 
االآخر،  ولو�سع  لو�سعها  املدرك 
والذات ال�سحفي، االآلة التي تعمل 
يعي�س �رضاعا  له،  تربمج  ما  وفق 
)االإن�سان/ وت�سيئه،  اإن�سانيته  بني 

على  ترغمني  >>مهنتي  ال�سيء(، 
اأدخل  ال  اأن  االمنحاء...يجب 
التقنية... اللغة  هذه  تنظيم  يف 

بوجهي  اأعرب  نف�سي  اأجد  اأحيانا 
بال�سفقة  �سعوري  عن  تلقائيا 
اأمر  وهو  امل�ساكني  هوؤالء  جتاه 
املبالغة...  اإىل  بع�سهم  يدفع  قد 
الفاعلية  يف  النق�س  ي�سمى  وهذا 
واالإخالل ب�رضوط العمل<<)61(. 
تلك  لي�ست  العمل،  �رضوط  لكن 
يراها  واالآن  نظريا،  تعلمها  التي 
حلم،  جمرد  يوتوبيا،  ميدانيا 
و�سعت  التي  ال�سلطة  اغتالته 
املهنة،  لهذه  اخلا�سة  �رضوطها 
الروؤية  يف  نزاع  ال�سحافة،  مهنة 
اأن يكون  واملوقف، ومن الطبيعي 
الراوي  لكن  الروؤية،  وليد  املوقف 
الروؤية  اأنتج هوة بني  يعي�س خلال، 
ال�سحافة  مهنة  عن  �سكلها  التي 
ور�سالتها يف نقل احلقيقة والك�سف 
املحكوم  املوقف  وبني  عنها، 

ب�رضوط تلفزيون ال�سلطة.
مو�سوع  اإىل  تقود  ق�سية  وهي 
االأنظمة  يف  ال�سحافة،  حرية 
توظف  التي  اال�ستبدادية، 
حكمها،  لرت�سيخ  االإعالم  و�سائل 
ا�ستمراريته،  على  واملحافظة 
اأحادي  مفهوم  تقدمي  ثم  ومن 
كما  اإال  تكون  ال  التي  للحقيقة، 

هي  كما  ولي�س  ويقولون،  يرون 
م�سكلة  على  نقف  هنا  الواقع،  يف 
للواقع  االآخر  روؤية  وهي  اأخرى، 
اأوال  اال�ستبداد،  رحمة  حتت 
اأكرث  يعاين  وهو  جهة  من  الراوي 
اإىل  باالنتماء  ي�سعر  الأنه  نف�سيا، 
منهم  جاء  فقد  النا�س،  هوؤالء 
هذا  ابن  هو  ال�سحافة،  مهنة  اإىل 
هذا  ابن  هو  جهة  ومن  ال�سعب، 
النظام، الذي اتخذه و�سيلة لرتويج 
االأحادية، ومن  روؤيته  حقيقة وفق 
الذين  القريون  هناك  جهة 
�رضاع  يعي�سون  ال  لكنهم  يعانون، 
احلقيقة،  يعرفون  كونهم  الراوي، 
التي  احلقيقة  �سورة  ويعرفون 
و�سائله،  عرب  اال�ستبداد  �سكلها 
هم  ل�سماعها،  م�سطرين  ولي�سوا 

يعي�سونها، هم �سحيتها.

ثالثا- �صوؤال الهوية، هوية 
الذات/الراوي:

تقرير،  الإجناز  الراوي  ياأتي   
عن  للبحث  رحلة  نف�سه يف  فيجد 
قلق  من  عا�سه  ما  يقوده  الذات، 
الذات،  وان�سطار  احلقيقة،  جتاه 
لكنه  اأنا(،  )من  ال�سوؤال:  طرح  اإىل 

النا�س،  خالل  من  ي�ساأله  �سوؤال، 
مو�سوعيا،  معادال  يتخذهم 
اأعينهم  >>اأ�سمع  ي�ساأل:  كي 
جميعا...واأ�سمع  وجوارحهم 

�سمتهم اأي�سا:
من تكون؟...
من اأنت؟...

كيف تنظر اإىل نف�سك؟
ما اأنت؟...

تتايل  احرتام  على  ...جمرب 
االأ�سئلة...على احلر�س على ال�سري 
للت�سجيل<<)�س61(،  احل�سن 
ال�سوؤال،  �سعوبة  ذلك  يف  نلم�س 
فهي  الذات،  تعانيها  �سعوبة 
هذا  مثل  ت�ساأل  اأن  ت�ستطيع  ال 
الأنها  الوعي،  م�ستوى  يف  ال�سوؤال 
يفتحها، عرب  التي  املتاهة  تدرك 
�سوؤال معاك�س )هل فعال ال تعرف 
الذات ذاتها؟ هل الراوي يجهل من 
لذلك  هو؟(،  من  يعرف  ال  يكون؟ 
على  جمرب  )واأنا  ال�سمت  يف�سل 
لكنه  اأع�سابي(،  وبرودة  �سمتي 
االأجوبة  تف�سحه  �سكلي،  �سمت 
من  الذات  تريد  التي  املتتالية، 
خاللها حتديد هويتها، >>اإنني 
اأدري  اأكن  حقيقية...مل  ح�رضة 
واإال  امل�سري  هذا  اإىل  اآيل  اأنني 
لكنت اخرتت عمال اآخر اأقرب اإىل 
الواقع...اأقل ماال واأقل �سهرة واأقل 

�رضا!!!...<<)�س62(، 
)ح�رضة(  الو�سف  ياأتي 
االإن�سانية  �سفة  ليلغي 
�سفات  فمن  الراوي،  عن 
ي�سعر  اأن  االإن�سان 
باالآخرين، ويعي�س اآالمهم، 
مثل  يف  ب�سدق  وينقلها 
عن  يعجز  وعندما  مهنته، 
وال�سكوت  احلقيقة،  نقل 
امل�ساركة  بل  ت�سويهها،  عن 

يف فعل الت�سويه، ال يكفي ال�سعور 
وحده، الأن مثل هذا العمل ي�سبح 
عن  وبالتايل  الواقع،  عن  منف�سال 
كذبة  ال�سعور  وي�سبح  النا�س، 
تعي�سها الذات، وتتحول اأداة لل�رض؛ 
هذا  وبتدمريها  احلقيقة،  تدمر 
تدمر االإن�سان، االإن�سان الذي هي 

عليه، فتتحول اإىل ح�رضة.
نف�سه،  اجتاه  ال�سعور  ذلك  يحرره 
هذه  لي�ساأل  ال�سجاعة  وميتلك 
اأكون؟  >>من  مبا�رضة:  املرة 
نف�سي؟  اإىل  اأنظر  كيف  اأنا؟  من 
ينظر  هنا  اأنا؟<<)�س62(.  ما 
يف  النا�س،  عيون  يف  نف�سه  اإىل 

نف�سه  اإىل  ينظر  ثم  اأول،  م�ستوى 
هذا  اأن  >>اأعلم  ذاته،  مراآة  يف 
دخيلتك  تبت�سم يف  يجعلك  الكالم 
اجلاهل  بالريفي  اإياي  وا�سفا 
االأحمق املهو�س باحلرب العاملية 
منك  اأذكى  اأنني  اإال  الثالثة... 
علموك... ممن  ثقافة  واأو�سع 
االأعمى<<)�س69(،  هو  واأنت 
االأعمى(  هو  )اأنت  عبارة  تاأتي 
الراوي  اأن  فكرة  م�ستح�رضة 
املرا�سل ال�سحفي وظيفته تب�سري 
حقيقتهم،  باحلقيقة،  النا�س 
ت�ستح�رضها  يحدث،  ما  وحقيقة 
لتفندها، متهمة املرا�سل/الراوي 
هذه  ميثله،  ما  وكل  بالعماء، 
الو�سيلة متار�س العماء، فال تب�رض 
واقع النا�س، وكان عليها اأن تعرف 
بهذا الواقع كما هو، ومبا اأن الراوي 
ميثلها فكان هو من يتلقى موقف 
النا�س من املوؤ�س�سة، وهو موقف 
من النظام عامة، يف املقابل يعي 
الريفي موقف ال�سلطة منه، والتي 
الناطق  التلفزيون  يف  يراها  دوما 
با�سمها، موقف ا�ستعالئي )الريفي 
اجلاهل االأحمق املهو�س باحلرب 
اأعمق  روؤية  هي  الثالثة(،  العاملية 
اللغة  على �سطحها  مما تظهرها 
يحفر يف اأ�سباب العنف يف البالد، 
يف  �سبب  اأهم  الريفي  يف  ويرى 

وجهله،  حماقته  تدفعه  اندالعه، 
دون ح�ساب للعواقب، والأن ال�سلطة 
عمياء فهي ترى بعني واحدة، اأو ال 
ترى، حقيقة ما يجري، اأو ترى كما 
التلفزيون،  بكامريا  الراوي  اأخرب 
لكنها تتعمد التعمية على احلقيقة، 
باالأ�سباب  االعرتاف  تريد  وال 
ال  كما  العنف،  الندالع  احلقيقية 
الريفي  هذا  معاناة  ترى  اأن  تريد 
هذا  اأعايل  يف  القرية  �سكان  وكل 
واملرتوكة  هنا  املن�سية  اجلبل، 
الراوي  يكون  هنا  والعنف،  للجوع 
الواجهة التي تتلقى موقف النا�س، 

هو اخلط االأول لل�سلطة.

اجلزء2

...جحيم حا�صر جدا 
جدا...جحيم غري 
قابل لالختزال...

ثم مير ويتحول اإىل 
ما�ض...

هي اأنا وحممد 
امل�صور..هي اأنا 
الآن...هي اأنا 

فقط..م�صاكني 
يف هذه املناطق 

النائية...

...مل اأكن اأدري اأنني 
اآيل اإىل هذا امل�صري واإل 

لكنت اخرتت عمال اآخر 
اأقرب اإىل الواقع...اأقل 
مال واأقل �صهرة واأقل 

�صرا!!!..
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للكاتبني �أحمد عظيمي وم�صطفى �صايج

عر�س كتاب "ق�صية ال�صحراء الغربية احل�صيلة والآفاق"
متت �أم�س مناق�صة تطور�ت ق�صية �ل�صحر�ء �لغربية  يف  منتدى �حلو�ر �لثقايف من خالل �لإ�صد�ر �جلديد :ق�صية �ل�صحر�ء �لغربية 

�حل�صيلة و�لآفاق من �ل�صتعمار  �لإ�صباين �إىل �ل�صتعمار �ل�صتيطاين �ملغربي، للكاتبني �لدكتور �أحمد عظيمي و�لدكتور م�صطفى �صايج 
بح�صور وم�صاركة �للو�ء �ملتقاعد  ومدير �ملعهد �لوطني للدر��صات �ل�صرت�تيجية  �ل�صاملة عبد �لعزيز جماهد و�ل�صفري �ل�صابق �صالح بو�صة 

و�صفري �جلمهورية �لعربية �ل�صحر�وية باجلز�ئر عبد �لقادر طالب عمر.
حكيم مالك 

ق�صية �لكر�كر�ت و�لعودة �إىل 
حالة �حلرب

�أن ق�صة  �أحمد عظيمي،  �لدكتور  و�أكد  
نقا�صات  �إثر  على  جاء  �أنه  �لكتاب  هذ� 
�ملتقاعد  �للو�ء  خاللها  جمعنا  طويلة 
عبد �لعزيز جماهد مع نخبة من �لأ�صاتذة 
طرفه  من  �ملبادرة  وكانت  و�ل�صحفيني 
وطنية  ق�صايا  لنناق�ش  نلتقي  كنا  حيث 
�لغربية  �ل�صحر�ء  ق�صية  ولأن  ودولية 
تتبناها  �لتي  �لكبرية  �لق�صايا  من  هي 
�إىل  بالإ�صافة  و�صعبا  حكومة  �جلز�ئر 
�لق�صية �لفل�صطينية، ومن خالل �لنقا�ش 
حول  جديد  كتاب  تاأليف   فكرة  جاءت 
�ل�صحر�ء �لغربية �أين بد�أنا من �لبد�يات 
�لحتالل  من  �لق�صية  لهذه  �لأوىل 
�لتي  �لأحد�ث  بكل  مرور�  �لإ�صباين 
عرفتها �لق�صية �إىل �لآن �أي قبل 6 �أ�صهر 
و�لتي قررنا �أن نتوقف لكن جاءت ق�صية 
�لكر�كر�ت وبالتايل �نتظرنا بع�ش �لوقت 
�لكركر�ت،  بعد  يحدث  ماذ�  لن�صيف 
كا�صفا �أن �لكتاب يحتوي على 6 ف�صول 

حيث جند  �لف�صل �لأول �لبعد �لتاريخي 
لق�صية �ل�صحر�ء �لغربية، و�لف�صل �لثاين 
�ل�صتيطاين  »�ل�صتعمار  عنو�ن  حمل 
�ل�صتيطاين  �ل�صتعمار  منوذج  �ملغربي 
�لثالث  و�لف�صل  فل�صطني،  يف  �ل�صهيوين 
�لدويل من ت�صفية  فيه موقف �ملجتمع 
�ل�صتعمار و�لف�صل �لر�بع يتناول �لو�صع 
لل�صحر�ويني  و�لجتماعي  �لقت�صادي 
�ملحتلة  �لأر��صي  د�خل  �أر�صهم  يف 
ق�صية  عن  حتدثنا  �خلام�ش  و�لف�صل 
�إىل حالة �حلرب يف  �لكر�كر�ت و�لعودة 
هذه �ملنطقة يف �صمال �إفريقيا و�لف�صل 
تطرق  و�لذي  �ملهم  وهو  �ل�صاد�ش 
حتى    2020 �مل�صتقبل  ل�صيناريوهات 

.2025

�ل�صيناريوهات �ملحتملة للق�صية 
�ل�صحر�وية يف 5 �صنو�ت �ملقبلة 

�أن   ، �صايج  م�صطفى  �لدكتور  و�أو�صح 
من  �آخر  ��صت�رش�ف  هو  �لكتاب  هذ� 
�ل�صحر�ء  لو�صعية   2025 �إىل   2020
بتقنية  يعرف  ما  طبقنا  �أين   ، �لغربية  
�ل�صيناريوهات  ويف  3 م�صاهد قد تكون 

متكاملة  لكنها يف بع�ش �لأحيان ميكن 
�أن تكون م�صاهد  ميكن �أن نر�ها معزولة 
�لأول  فال�صيناريو  �لأخرى  عن  �لو�حدة 
هو �ل�صيناريو �لجتاهي  مبعنى �أن يف  5 

�صيناريو   هناك  �صيكون  �لقادمة  �صنو�ت 
�أنه �نطالقا   �أي  »�صيا�صة �لأمر �لو�قع«  
من �لتاريخ خ�صو�صا من 1975  �إىل غاية 
مماطلة  �لفرتة  هذه  عرفت  �أين    2020

وحماولة �ل�صيطرة  و�لهيمنة مع حماولة 
�أدو�تها   �لتو�طوؤ عرب  �ملغربية   �ململكة 
و�لو�صائل �لتي ت�صتند �إليها هذه �لأخرية   
للوحدة  توظيفها   ��صتمر�رية   مع 
�لإطار  يف  معروف  هو  وكما  �لرت�بية  
�أن �ململكة �ملغربية  �لع�صكري و�لأمني 
�لأر��صي  من  باملائة   80 تقريبا  حتتل  
�ل�صحر�وية  بجد�ر�ت عازلة  وتاريخيا 
كما جاء يف م�صمون  �لكتاب هي تقريبا  
يف  �ملوجودة  �لعازلة   �جلد�ر�ت  نف�ش 
وبني  �ل�صهيوين   �لكيان  بني  فل�صطني  
�أن  يربز  مما  �ملغربي   �مللكي  �لنظام 
�لعدو�نية   �ل�صلوكات  يف   تو�فقا  هناك 
�ل�صيناريو  يحتوي  كما   ، �ل�صتيطانية 
�لكركر�ت    لق�صية  ت�صور  على  �لثوري 
و�أن  مفتوحة   حرب  �إىل  �صتتو�صع  �لتي 
يكون هناك خيار�ت ع�صكرية مطروحة   
�لد�خل،  يف  �نتفا�صات  هناك  لكن 
�لإ�صالحي    �ل�صيناريو  �إىل  بالإ�صافة 
يف  موجودة  م�صاهد  نعطي   �أن  مبعنى 
�لعالقات �لدولية ثم نحاول �أن  نطبقها 
�لغربية  ويف هذ�  �ل�صحر�ء  على ق�صية 
�ل�رشقية  تيمور  �صيناريو   طبقنا  �لإطار 

با�صتعمال نف�ش �لأدو�ت.

بعد �أكرث من عام من �جلمود �لأدبي

افتتاح �صالون اجلزائر للكتاب اليوم
تفتتح �لطبعة �لأوىل ل�صالون �جلز�ئر للكتاب �أبو�بها 
�لبحري  بال�صنوبر  �ملعار�ش  بق�رش  �ليوم  ر�صميا  
باجلز�ئر �لعا�صمة مب�صاركة 216 د�ر ن�رش حيث تاأتي 
هذه �لتظاهرة �لوطنية �جلديدة بعد �أزيد من عام من 

�جلمود �لثقايف نتيجة جائحة كورونا.
خالل  �لزو�ر  �صيكون  حياة«  »�لكتاب  �صعار  وحتت 
مع  �لتجديد  مع  موعد  على  �لأدبي  �حلدث  هذ� 
عامل �لكتاب من خالل �إ�صد�ر�ت �أدبية جديدة وهذ� 
مب�صاركة �لعديد من �لنا�رشين �لتقليديني كـ »ق�صبة« 
»�جلز�ئر  غر�ر  على  �صابة  ن�رش  دور  وكذ�  و«�إيناك« 
من  جديدة  بقو�ئم  �صتح�رش  �لتي  و«�صمة«  تقر�أ« 
يف  تعك�ش  �لتي  �لعناوين  من  �لعديد  ت�صم  موؤلفاتها 
معظمها جتارب جديدة يف �لكتابة �لأدبية وخ�صو�صا 

�لرو�ية مع جل�صات توقيع لكتابها.
�صيحت�صنها  �لتي  �لتظاهرة  هذه  �أي�صا  و�صتتميز 
ثقايف  بربنامج  �ملعار�ش  لق�رش  �ملركزي  �جلناح 
كاتبا ممن  للكتب حلو�يل 30  توقيع  ومهني وجل�صات 
ن�رشو� موؤلفاتهم على ح�صابهم �خلا�ش و�صط غياب 

لالأ�صماء �لأدبية �ملكر�صة �إعالميا.
ويقول م�صطفى قالب ذبيح، رئي�ش �ملنظمة �لوطنية 
هذ�  »فل�صفة«  �أن  �ملنظمة،  �جلهة  �لكتب،  لنا�رشي 
)من  لوجوه جديدة  �لفر�صة  »�إعطاء  تعتمد  �ل�صالون 
�ل�صباب( و�أ�صماء جديدة و�أفكار جديدة بهدف �إثر�ء 

�لربنامج �لثقايف و�ملهني«.
ندو�ت  بني  فعالية   24« برجمة  �ل�صالون  و�صيعرف 
بعدة مو��صيع  منها  �ملهنية  �صتتعلق  وور�صات« حيث 
كو�قع �لن�رش يف �جلز�ئر يف �خلم�ش �صنو�ت �ملا�صية 
و�لتوزيع و�لرتجمة وكذ� �لكتاب يف �لو�صط �ملدر�صي 
�لقر�صنة  حماربة  �إىل  بالإ�صافة  �لإلكرتوين  و�لكتاب 

وحماية حقوق �ملوؤلف و�صناعة �لقارئ.
على  �جلمهور  ف�صيكون  �لثقايف  �جلانب  يف  و�أما 
�لعالمة �جلز�ئري حممد  ندوة حول  موعد مهم مع 

بن �أبي �صنب )1869- 1929(، �ملو�صوعي �لذي ترك 
و�لثقافة  و�لرتبية  و�لتاريخ  و�لفكر  �لأدب  يف  ب�صمته 
�لبالد  تاريخ  يف  دكتور  �أول  يعترب  �جلز�ئر،حيث  يف 
و�أول باحث جز�ئري �هتم باللغات و�لرتجمة كما يعد 

موؤ�ص�ش �لأدب �ملقارن يف �جلز�ئر.
�ل�رشيط  �إىل  �لثقافية  �لندو�ت  �أي�صا  و�صتتطرق 
وكذ�  و�ل�صباب  �ليافعني  و�أدب  �جلز�ئر  يف  �ملر�صوم 
�لإبد�عات �ملوجهة لذوي �لحتياجات �خلا�صة، و�أما 

يف �لتاريخ ف�صتخ�ص�ش لعيد �لن�رش 19 مار�ش.
بروتوكول  �تباع  للكتاب  �جلز�ئر  �صالون  �صيعرف 
�إطار  كورونا يف  فريو�ش  من  للوقاية  »�صارم«  �صحي 
تعليمات وز�رة �ل�صحة حيث مت حتديد �صن �لدخول بـ 
16 �صنة فما فوق و�أعد�د �حل�صور يف �لقاعات مبعدل 

�صخ�ش و�حد يف كل ثالثة �أمتار.
و�صيتم �أي�صا توفري �ملطهر بجميع هياكل �ل�صتقبال 
وكذ� �لتذكري دوريا بالإجر�ء�ت �لوقائية عرب �لإذ�عة 
�لأقنعة  �رتد�ء  كاإلز�مية  �ملركزي  للجناح  �لد�خلية 

�لو�قية وجتنب �لحتكاك وغريها.
�ملنظمون  برمج  �أي�صا  �لربوتوكول  هذ�  �إطار  ويف 
وقاعتني  بالإهد�ء  �لبيع  جل�صات  �أجل  من  قاعتني 
مع  و�ملهني  �لثقايف  �لربنامج  يخ�ش  فيما  �أخريتني 
�أجنحة  �لفعاليات على م�صتوى  �أي نوع من هذه  منع 
�إلكرتوين  تطبيق  �أي�صا  هناك  و�صيكون  �لنا�رشين. 
�صيوفر ولوجا �إىل كامل دور �لن�رش �مل�صاركة وموؤلفاتها 
مع �إمكانية طلبها �إلكرتونيا للذين لن ي�صعفهم �حلظ 

يف زيارة �ل�صالون، وفقا للمنظمني.
و�صيفتتح �ل�صالون �أبو�به يوميا من �لـ 10 �صباحا و�إىل 
لبعث  �لتظاهرة  هذه  تنظيم  م�صاء.وياأتي   7 �لـ  غاية 
من  عام  من  �أزيد  بعد  �لثقايف  �ملجال  يف  �حلركية 
�لكتاب  قطاع  م�ش  �لذي  �لتام  �صبه  و�ل�صلل  �جلمود 

ب�صبب جائحة كورونا،يقول م�صطفى قالب ذبيح.
وكالت 

من تاأليف مي�صيل برونو

اأورا�صيا: قارة، اإمرباطورية،  اأيديولوجيا اأو م�صروع
�لعربي  �ملركز  يف  »ترجمان«  �صل�صلة  عن  �صدر 
قارة،  �أور��صيا:  كتاب  �ل�صيا�صات  ودر��صة  لالأبحاث 
�إمرب�طورية، �أيديولوجيا �أو م�رشوع، ترجمه للعربية 
مي�صيل  تاأليف  من  �لكتاب  فهذ�  �صعيدوين  معاوية 
ا متعدد  برونو بالفرن�صية. يقدم هذ� �لكتاب عر�صً
�أور��صيا �ملمتدة من �ل�رشق �لأق�صى  �لأبعاد لقارة 
�إىل �أوروبا �لغربية، حيث يرتكز حو�ىل 75 يف �ملئة 
جمموع  من  �ملئة  يف  و60  �ملعمورة،  �صكان  من 
�لطاقة  مو�رد  من  �ملئة  يف  و75  �لقومي،  ناجتها 
�لقارية  �لكتلة  هذه  برونو  مي�صيل  ويتناول  فيها. 
وحا�رشها، وي�صت�رشف م�صتقبلها يف مقاربة جتمع 

بني جمالت معرفية خمتلفة من �جلغر�فيا �لتاريخية 
�لجتماعية  �لأنرثوبولوجيا  �إىل  و�ل�صيا�صية، 
يف  و�ل�صرت�تيجية،  �لدولية  و�لعالقات  و�لتاريخ 
متثل  هل  جوهري:  �صوؤ�ل  عن  لالإجابة  حماولة 
فقط،  ��صمًيا  جغر�فًيا  كياًنا  �لأور��صيوية  �لقارة 
و�قت�صادية  و�صيا�صية  تاريخية  حقيقة  �إنها  �أم 
�لقرن  يف  �لعامل  م�صري  فيها  يتحدد  و��صرت�تيجية 
ا �إىل �مل�صاريع  �حلادي و�لع�رشين، بالنظر خ�صو�صً
رو�صيا  من  لكل  �لطموحة  و�ل�صيا�صية  �لقت�صادية 
)م�رشوع �لوحدة �لقت�صادية �لأور��صيوية( و�ل�صني 

وكالت)طريق �حلرير �جلديد(؟

�لو�صط:2021/03/11

اإ�صهار



ديون �شركات التاأمني بلغت 60 مليار دينار
 ك�سف رئي�س احتاد �سركات التاأمني بالنيابة، ح�سن خليفاتي، اأم�س، اأن ديون قطاع التاأمينات جتاه الزبائن

 بلغت 60 مليار دينار خا�سة بعد الأزمة التي مرت بها اجلزائر جراء جائحة كورونا، مما اأدى اإىل تراجع
.اأداء القطاع بحوايل 5 % يف ال�سنة املا�سية

مرمي خمي�سة

واأو�ضح خليفاتي لدى ا�ضت�ضافته 
اأن  نيوز"،  "ال�رشوق  قناة  يف 
بلغت  املح�ضلة  غري  الإتاوات 
باملنا�ضبة  م�ضريا  دج،  مليار   59
ميثل  ال�ضيارات  على  التاأمني  اأن 
القطاع،  اأعمال  رقم  من   %  50
يف  التاأمينات  القطاع  لفتا اأن 
جائحة  كثريامن  ت�رشر  اجلزائر 
كورونا، واأنه ل ميكن اإنكار وجود 
يف  الإ�رشاع  اإىل  داعيا  م�ضاكل، 
هذا  لإ�ضالح  اإجراءات  و�ضع 
الأخري. كما اأ�ضاف رئي�س احتاد 
�رشكات التاأمني بالنيابة اأن هناك 
حوايل 6.5 ماليني �ضيارة موؤمنة 

يف اجلزائر، يف حني اأن القطاع ل 
ي�ضتفيد من التاأمني عليها موؤكدا 

ال�ضيارات  تعوي�ضات  قيمة  اأن 
بلغت 50 مليار دينار �ضنويا.

وجهها  التي  الأوامر  وبخ�ضو�س 
عبد  بن  اأمين  املالية،  وزير 
املن�رشم،  الثالثاء  الرحمان، 
ب�رشورة  التاأمني  ل�رشكات 
ملفات  ت�ضوية  اآجال  تقلي�س 
بالأخطار  اخلا�ضة  التعوي�س 
املتعلقة  تلك  ل�ضيما  الب�ضيطة، 
يوما   21 اإىل  ال�ضيارات  بتاأمني 
التبليغ  تاريخ  منذ  اأق�ضى  كحد 
عن احلادث،وهذا بعدما ا�ضتكى 
زبائن �رشكات التاأمني من التاأخر 
تعوي�ضاتهم  على  احل�ضول  يف 
ذات  اأكد  املنا�ضب،  الوقت  يف 
�ضتعمل  م�ضاحله  اأن  املتحدث 
ب�ضفة  الو�ضع  تدارك  على 

فورية.

رئي�س احتاد �سركات التاأمني بالنيابة، ح�سن خليفاتي: اإح�شائيات وباء 
طيلة �ضنوات ظل املغرب م�رشحا مفتوحا ترتع كورونا يف اجلزائر

اأمنيا و اقت�ضاديا و  فيه املخابرات ال�ضهيونية 
للتج�ض�س على اجلزائرو حماولة تعفني الأو�ضاع 
فيها وزرع الفنت ،ولنا يف فتنة غرداية العربة ملن 

اأراد اأن يعترب.
يف ماي2019 حّذر املر�ضد املغربي ملناه�ضة 
بيان  يف  موؤكدا  ال�ضهيوين  العدو  مع  التطبيع 
جهاز  اأن  اأحمد  من  ويحمان  رئي�ضه  ل�ضان 
ال�ضتخبارات ال�ضهيوين »املو�ضاد« ي�رشف على 
عرب  لي�س  املغاربية،  املنطقة  لتفتيت  خطة 
العرقي  الإمناء  عرب  واإمنا  والزيارات  التطبيع 

والإ�رشاف على تدريب جماعات م�ضلحة.
وذكر مدير املر�ضد املغربي ملناه�ضة التطبيع 
مع  حديث  يف  ويحمان  اأحمد  املغرب  يف 
كانت  تلقاها  التي  »التهديدات  اأن  »عربي21«، 
املغربي  للج�ضم  �ضهيوين  اخرتاق  من  جزءا 
عرب الرتكيز على اإحياء النزعات العرقية ، بعد 
العربي  املكونني  بني  الفتنة  خمطط  ف�ضل  اأن 

والأمازيغي.
الدبلوما�ضية  العالقات  بعودة  املخزن  قرار 
ال�ضهيوين،ميكن فهمه على م�ضارات  العدو  مع 
عدة،الأمر ل ي�ضكل حدثا ا�ضتثنائيا ،هو فقط 
اأمريكي  قرار  على  للح�ضول  �ضكلي  اإجراء 
املحتلة،اململكة  الغربية  ال�ضحراء  بخ�ضو�س 
العلوية مل تتخل يوما عن عالقاتها مع ال�ضهاينة 

لعتبارات دقيقة لي�س املجال للتف�ضيل فيها.

مع احلدث 

حماولة تعفني

وداد احلاج

بني 3 و9 مار�س اجلاري

توقيف اإرهابيني وحجز 3 قنابل 
تقليدية ال�شنع

عني متو�سنت 

 ا�شتفادة اأكرث من 740 فالحا 
من القر�ض الرفيق 

من 28 فرباير اإىل 6 مار�س 

اإرهاب الطريق يح�شد اأرواح 31 �شخ�شا

وهران

 ا�شتئناف العمل يف مراكز الردم  التقني  

اأوقفت وحدات  اجلي�س يف الفرتة 
املمتدة بني 3 و9 مار�س اجلاري، 
للجماعات  دعم  عن�رشي 
الإرهابية بكل من جيجل وبجاية 
اأنه  الدفاع  لوزارة  بيان  اأفاد  و 

خمباأين  وتدمري  ك�ضف  مت 
قنابل  و3  الإرهابية،  للجماعات 
تقليدية ال�ضنع بكل من تيزي وزو 

وامل�ضيلة و�ضكيكدة.
مرمي خمي�سة

عني  بولية  فالحا   742 ا�ضتفاد 
طريق  عن  التمويل  من  متو�ضنت 
املو�ضم  خالل  الرفيق  القر�س 
اأفاد  ح�ضبما  اجلاري،  الفالحي 
للم�ضالح  الولئي  املدير  به 
وبلغت  بولنوار  غايل  الفالحية، 
للقرو�س  الإجمالية  القيمة 
اإطار �ضيغة قر�س  املمنوحة يف 
املو�ضم  هذا  خالل  الرفيق 

دج،  مليون  8ر377  الفالحي 
جتاوز  بولنواروقد  اأبرزه  مثلما 
ن�ضبة  املقبولة  امللفات  عدد 
الطلبات  اإجمايل  من  باملائة   90
مودعا  ملفا   823 ب  املقدرة 
القر�س  هذا  من  لالإ�ضتفادة 
خالل املو�ضم الفالحي اجلاري، 
للم�ضالح  الولئي  املدير  ح�ضب 

الفالحية.

 1349 واأ�ضيب  �ضخ�ضا   31 تويف 
حادث   1176 وقوع  اإثر  اآخرون 
يف  الوطني  امل�ضتوى  على  مرور 
مار�س   6 اإىل  فرباير   28 من  الفرتة 
اأم�س  به،  اأفادت  اجلاري، ح�ضب ما 
املدنية  احلماية  م�ضالح  الأربعاء، 

اأثقل  اأن  امل�ضدر  ذات  ،واأ�ضاف 
بوفاة  وهران  بولية  �ضجلت  ح�ضيلة 
مت  اآخرين   48 جرح  و  اأ�ضخا�س   5
املراكز  اإىل  وحتويلهم  اإ�ضعافهم 
 67 وقوع  اإثـر  على  ال�ضت�ضفائية 

حادث مرور.

التقني  الردم  مراكز  عمال  ا�ضتاأنف 
بعد  عملهم  وهران  لولية  الثالثة 
يف  ت�ضبب  اأيام  ع�رشة  دام  اإ�رشاب 
النفايات  ت�ضيري  يف  كبرية  تذبذبات 
لدى  الأربعاء  اأم�س  علم  ح�ضبما 
مديرة ال�رشكة العمومية لهذه املراكز 
العمال  ان  �ضالل  دليلة  واأو�ضحت 
تفطنوا اإىل ح�ضا�ضية الو�ضعية حيث ل 
يعقل ال�ضتمرار يف اإ�رشاب باإمكانه اأن 

ي�رش باملواطن واملحيط، مما جعلهم 
يعودون للعمل ابتداء من اأم�س الثالثاء 
مطالبهم  حول  احلوار  فتح  اإعادة  مع 
وكان  العمل  ظروف  تخ�س  التي 
اأغلقوا  اإ�رشاب  يف  دخلوا  قد  العمال 
قبل  التقني  الردم  مراكز  اأبواب  فيه 
لتعليمات  تنفيذا  فتحها  اإعادة  يتم  اأن 
ال�ضلطات الولئية حتى يت�ضنى  تفريغ 

النفايات التي يتم جمعها.

بكورونا جديدة  اإ�سابة   138
ارتفاع اجمايل ال�سابات اإىل : 114681

ت�سجيل04 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 3026

حالت ال�سفاء اجلديدة : 109
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اإىل : 79428

دول بلجيكا واإيطاليا واندوني�سيا

الرئي�ض تبون يت�شلم اأوراق 
اعتماد عدد من ال�شفراء 

ت�ضلم رئي�س اجلمهورية، عبد املجيد تبون، اأم�س الأربعاء، 
اأوراق اعتماد ال�ضفراء اجلدد لدول كل من بلجيكا، اإيطاليا 
اجلمهورية  لرئا�ضة  بيان  به  اأفاد  ما  واإندوني�ضيا، ح�ضب 
وقد جرت مرا�ضم تقدمي اأوراق العتماد --ي�ضيف ذات 
امل�ضدر-- مبقر رئا�ضة اجلمهورية بح�ضور كل من مدير 
الديوان برئا�ضة اجلمهورية نور الدين بغداد دايج ووزير 

ال�ضوؤون اخلارجية ال�ضيد �ضربي بوقدوم.

احلماية املدنية لولية �سلف

العثور على ال�شحية 
الأخرية لفي�شان واد مكنا�شة

يف  اأم�س،  �ضلف،  لولية  املدنية  احلماية  م�ضالح  عرثت 
اإطارعمليات البحث املتوا�ضلة للبحث عن ال�ضحايا الذين 
جرفهم وادي مكنا�ضة الواقع بني ال�رشفة وواد �ضلي على 
الطريق ال�ضيار �رشق غرب، على اجلثة العا�رشة والأخرية 

م.خللفتاة �ضحية في�ضان واد مكنا�ضة بال�ضلف.

احلالة الثانية يف 48 �ساعة

انتحار فتاة يف ظروف 
غام�شة بالبويرة

لبلدية  التابعة  اأومزياب  اإغزر  قرية  اأم�س  اهتزت 
البويرة على وقع حادثة  اأحنيف �رشق عا�ضمة ولية 
وح�ضب  �ضنة،   16 تبلغ  فتاة  �ضحيتها  راحت  انتحار 
بيان مل�ضالح احلماية املدنية تلقت "الو�ضط" ن�ضخة 
منه لقد عرث على ال�ضحية جثة هامدة معلقة بخيط 
يف �ضجرة بعيدة عن منزلها بحوايل 3 كلم و مت انزالها 
عنا�رش  من طرف  ونقلت  عائلتها،  اأفراد  من طرف 
احلماية املدنية اإىل م�ضلحة حفظ اجلثث مب�ضت�ضفى 
جهتها  ومن  الت�رشيح  عملية  على  لعر�ضها  م�ضدالة 
الأليمة  احلادثة  يف  حتقيقا  الأمنية  اجلهات  فتحت 
التي تعترب احلالة الثانية يف ظرف 48 �ضاعة بعد التي 
�ضجلت يف حيزر لفتاة تبلغ من العمر هي الأخرى 16 
�ضنة ما ي�ضتدعي دق ناقو�س اخلطر من تفاقم هذه 

الظاهرة .

تدابري الوقاية من انت�سار كورونا

اإح�شاء 251 خمالفة جتارية بالعا�شمة  
اجلزائر،  ولية  اأمن  م�ضالح  �ضجلت 
اإىل   23 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
خمالفة   251 املا�ضي،  فرباير   28
انت�ضار  من  الوقائية  للتدابري  جتارية 

ح�ضب  )كوفيد-19(،  كورونا  فريو�س 
بيان اأ�ضدرته املديرية العامة لالأمن 
واأو�ضح  الأربعاء  اأم�س  الوطني، 
الولئية  امل�ضلحة  اأن  امل�ضدر 

اإطار  ويف  والتنظيم  العامة  لل�رشطة 
لالأن�ضطة  الدورية  املراقبة  عملية 
 251 ت�ضجيل  من  متكنت  التجارية، 
حمال   2157 مراقبة  بعد  خمالفة 

مراقبة  عملية   1973 واإجراء  جتاريا 
اتخذت اإثرها تدابري اإدارية متثلت يف 
غلق  اإجراءات  و3  اإعذار   248 تقدمي 

فوري ملحالت جتارية.

يف درا�سة جلامعة تك�سا�س الأمريكية

لقاح فايزر رمبا يحّيد ال�شاللة "الربازيلية"
للفريو�س  بيونتاك  امل�ضاد  اأن لقاح فيزر  زعمت درا�ضة جديدة، 

ال�ضاللة  من حتييد  يتمكن  قد  امل�ضتجد،  التاجي 
ظروف  بح�ضب  للفريو�س  "الربازيلية" 

املخترب.
 New England جملة  وت�ضري 
اأن  اإىل   ،Journal of Medicine
مبتكري  قبل  من  اأجريت  الدرا�ضة، 

جامعة  من  علماء  مع  بالتعاون  اللقاح 
دم  من  عينات  اأخذت  حيث  تك�ضا�س، 

امل�ضاركني يف املرحلة النهائية من الختبارات 
وات�ضح  اللقاح.  من  جرعتني  تلقوا  اأن  �ضبق  ال�رشيرية، 

حتييد  على  قادرة  دمهم،  يف  م�ضادة  اأج�ضام  ظهور  للباحثني 
ال�ضاللت اجلديدة، وت�ضري الدرا�ضة، اإىل اأن "مقارنة هذه النتائج 

الذي  الفريو�س  عزل  )لقاح   2020/USA-WA1 لقاح  بنتائج 
"الربيطانية"  ال�ضاللة  لتحييد   )2020 عام  جانفي  يف  ا�ضتخدم 
متقاربة.  النتائج    "  1.P"و"الربازيلية  1.1.7.B
"جنوب  �ضاللة  ا�ضتخدامه يف حتييد  نتائج  ولكن 
منخف�ضة  كانت   ،  1.351.B اإفريقيا" 
و   Pfizer �رشكتا  وكانت  ال�ضيء  بع�س 
BioNTech لالأدوية، قد اأعلنتا يف وقت 
�ضابق، عن انطالق عمليات اختبار فعالية 
من  الثالثة  اجلرعة  اإعطاء  خطورة  وعدم 
لقاحها امل�ضاد للفريو�س التاجي امل�ضتجد، 
التي تزامنت مع ت�رشيحات بيل غيت�س، موؤ�ض�س 
ثالثة من  اإىل جرعة  ب�ضاأن �رشورة احلاجة  �رشكة مايكرو�ضوفت، 

اللقاح ب�ضبب ال�ضاللت اجلديدة.

لنا�رشي  الوطنية  املنظمة  اأعلنت 
الكتاب  �ضالون  افتتاح  عن  الكتب 
 ،2021 اجلزائر   - حياة(  )الكتاب 
بق�رش  مار�س   20 اإىل   11 من  املقام 
 - البحري  بال�ضنوبر  املعار�س 

الرعاية  حتت  العا�ضمة،  اجلزائر 
والفنون.  الثقافة  وزارة  لـ  ال�ضامية 
�ضالون  لـ  الر�ضمي  الفتتاح  و�ضيكون 
على  اخلمي�س  اليوم  �ضبيحة   الكتاب 

ال�ضاعة 11:00.

حملة  الوطني  الدرك  قيادة  نظمت 
حوادث  من  للوقاية  وطنية  حت�ضي�ضية 
الطريق  م�ضتعملي  لفائدة  املرور 
الربيعية  العطلة املدر�ضية  تزامنا مع 
"حافظ  �ضعار  حتت   ،2021 ل�ضنة 
بعطلتك"،  وا�ضتمتع  عائلتك  على  
مار�س   09 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 2021 مار�س   15 غاية  اإىل   2021

املجموعة  �ضطرت  الغر�س،  لهذا 
باجلزائر  الوطني  للدرك  الإقليمية 
خمططا اأمنيا للتحكم يف تدفق حركة 
املرور التي تعرف زيادة ملحوظة عرب 
الطرق الرئي�ضية والثانوية نظرا لكرثة 
تعزيز  خالل  من  العائلية،  التنقالت 
واملكان  الزمان  امليداين يف  التواجد 

املنا�ضبني.

املنظمة الوطنية لنا�سري الكتب

افتتاح ال�شالون الوطني  للكتاب

قيادة الدرك الوطني

حملة حت�شي�شية للوقاية من حوادث املرور 

خن�سلة
فرقة بحث وزارية مبوقع 

اأثري بعني الطويلة 
اأم�س  دودة  بن  مليكة  والفنون  الثقافة  وزيرة  اأعلنت 
القليلة  اإيفادها خالل الأيام  الأربعاء من خن�ضلة عن 
الأثري  املوقع  اإىل  وزارية  بحث  فرقة  املقبلة 
املكت�ضف حديثا بقرية متري�ضو ببلدية عني الطويلة 

بذات الولية.

تون�س
 "عبري مو�شي" تقتحم مقر 

احتاد علماء امل�شلمني 
امل�ضلمني،  لعلماء  العاملي  الحتاد  يف  ع�ضو  ندد 
احلزب  رئي�ضة  جانب  من  تون�س  يف  مقره  باقتحام 
معتربا  واأن�ضارها،  مو�ضي  عبري  احلر"  "الد�ضتوري 
التون�ضية"واأ�ضاف  للدولة  بالن�ضبة  "ف�ضيحة  الأمر 
لطفي العمدوين، ع�ضو جمل�س اإدارة الحتاد بتون�س، 
اليوم  اقتحموا  واأن�ضارها  "مو�ضي  اأن   ، ت�رشيح  يف 
م�ضتفزة  �ضعارات  رافعني  الحتاد،  مقر  الثالثاء 
متهمة  بالداخل،  املوجودين  والن�ضطاء  لالأع�ضاء 

اإياهم بالإرهاب".

جمل�س الأمة اليوم

ع�شرة اأ�شئلة لأربعة وزراء 
يعقد جمل�س الأمة اليوم، جل�ضة علنية عامة تخ�ض�س 
لطرح ع�رشة اأ�ضئلة �ضفوية على اأربعة تخ�س قطاعات 
العايل  التعليم  وزارة  هي  املعنية  القطاعات  متعددة 
املالية ال�ضحة و ال�ضكن و اإ�ضالح امل�ضت�ضفيات العمل 

وكذا الت�ضغيل و ال�ضمان الجتماعي 
برتال �سيماء

قاملة
حجز 50 قطعة نقدية اأثرية 
قاملة من  ولية  باأمن  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
الأحجام  خمتلف  من  اأثرية  نقدية  قطعة   50 حجز 
اإىل فرتات زمنية خمتلفة وتوقيف �ضخ�س كان  تعود 
ما  بطريقة غري �رشعية ح�ضب  للبيع  ب�ضدد عر�ضها 
والعالقات  الت�ضال  خلية  من  الأربعاء  اأم�س  علمته 

العامة بذات ال�ضلك النظامي.

www.elwassat.comاخلمي�ض 11  مار�ض 2021  املوافـق  ل28 رجب 1442 ه العدد :5490/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

 16

�أح�سن مرزوق 



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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