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�أكد �لباحث يف �ص�ؤون �لتاريخ منت�صف �أوبرتون �أن 
��صتقالل �جلز�ئر مل تاأتي به بن�د �تفاقية �يفيان 

�مل�قعة بني وفد جبهة �لتحرير �ل�طني و�حلك�مة 
�لفرن�صية يف 18 مار�س 1962 بل بف�صل ت�صحيات 
�جلز�ئريني مربز� �أن هذه �التفاقية �لتي قادت �إىل 

تنظيم ��صتفتاء تقرير م�صري �جلز�ئر.

نظم �ملر�صد �ل�طني للد�ر�صات و �لبح�ث 
�الجتماعية و �القت�صادية  "�أونار�س" �لتابع 
للتن�صقية �ل�طنية حلماية �ملجتمع  مبنا�صبة 

�لذكرى 59 لعيد  �لن�رص �مل�صدف ل 19 مار�س 
، ي�ما در��صيا م��ص�ما ب "�ل�صباب و �لذ�كرة يف 

�جلز�ئر"،  مب�صاركة عدد من �لباحثني و �مل�ؤرخني 
�لذين ر�فع��  ل�رصورة حماية �لذ�كرة �ل�طنية.

يجتمع �ملجل�س �الأعلى للق�صاء يف دورته �لعادية 
�الأوىل ل�صنة 2021، �لي�م �خلمي�س برئا�صة وزير �لعدل، 

حافظ �الأختام، زغماتي بلقا�صم. و�أفاد بيان ل�ز�رة 
�لعدل، �أنه �صينظر خالل هذه �لدورة يف �مل�صائل 

�ملتعلقة بت�صيري �مل�صار �ملهني للق�صاة، ومنها على 
�خل�ص��س جد�ول �لرتقية و�لرت�صيم وم�رصوع �حلركة 

�ل�صن�ية باالإ�صافة �إىل نقاط مهمة �أخرى.

منذ �صدور �الأمر �ملت�صمن قان�ن تق�صيم �لدو�ئر 
�النتخابية �جلديد �نطلق �جلدل ح�ل متثيلية 

�ملجل�س �ل�صعبي �ل�طني �لقادم ل�صكان �جلز�ئر 
من حيث �لعدد �إذ ��صتغرب متابع�ن لتط�ر �لتمثيل 

�لنيابي لل�صعب �جلز�ئري تخفي�س عدد �لن��ب 
بالغرفة �ل�صفلى للربملان.

ت�فيت يف باري�س �أم�س �الأربعاء، �لفنانة 
�جلز�ئرية رمي غز�يل عن عمر ناهز 39 
عاما، بعد معاناتها مع مر�س �ل�رصطان 
�صقيقة  غز�يل،  �صلمى  �لفنانة  وقالت 
عرب  ن�رصته  فيدي�  مقطع  يف  �لر�حلة، 
دقائق  "في�صب�ك":"قبل  على  �صفحتها 
�هلل  �جلز�ئر،  غز�لة  فارقتنا  فقط، 

يرحمك برحمته يا حبيبتي رمي".
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قال وزير االت�صال، الناطق 
با�صم احلكومة، عمار بلحيمر، 

اأم�ص، اأن احلراك احلايل مل 
يعد يحظى باإجماع داخلي، 

من منطلق اأن احلراك االأ�صيل 
الذي خرج فيه ال�صعب برمته 

حقق معظم مطالبه ال�صيا�صية، 
نا�صحا يف ذات ال�صياق، من يريد 
اليوم جتديد جتربة الت�صعينات، 
بقوله اأق�صد بكالمي بقايا القوى 
الرجعية الظالمية االنتقامية، 
االإطالع على ن�ص املادة 46 من 

االأمر 01-06 املوؤّرخ يف 27 فيفري 
ميثاق  تنفيذ  واملت�صّمن   ،  2006

ال�صلم وامل�صاحلة الوطنية.
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�لباحث يف �لتاريخ منت�صر �أوبرتون

ا�شتقالل اجلزائر جاء بالت�شحيات ولي�س باتفاقيات ايفيان
�لوفد �جلز�ئري �ملفاو�ض رف�ض جتارب نووية �أخرى باجلنوب

�أكد �لباحث يف �صوؤون �لتاريخ منت�صف �أوبرتون �أن ��صتقالل �جلز�ئر مل تاأتي به بنود �تفاقية �يفيان 
�ملوقعة بني وفد جبهة �لتحرير �لوطني و�حلكومة �لفرن�صية يف 18 مار�ض 1962 بل بف�صل ت�صحيات 

�جلز�ئريني مربز� �أن هذه �التفاقية �لتي قادت �إىل تنظيم ��صتفتاء تقرير م�صري �جلز�ئر تعترب �أف�صل 
�تفاقية مقارنة مع �تفاقيات مماثلة وقعتها دول ��صتعمارية مع بلد�ن �فريقية كما �أكد �أن �لوفد 

�جلز�ئري �ملفاو�ض رف�ض ب�صدة �إجر�ء فرن�صا لتجارب نووية �أخرى باجلنوب �جلز�ئري

باية ع 

ت�رصيح  يف  �أوبرتون  منت�صف  قال 
�العتقاد  �خلطاأ  من  �أن  لـ"�لو�صط" 
�ن �تفاقية �إيفيان �لتي وقعت بلوز�ن 
بني  �صاق  تفاو�ض  بعد  �ل�صوي�رصية 
�لتحرير  جلبهة  �ملوؤقتة  �حلكومة 
�ال�صتعمارية  و�حلكومة  �لوطني 
لفرن�صا هي �لتي �أقرت ��صتقالل يف 
جويلية 1962 لكن ت�صحيات �ل�صعب 
ثورته  حول  �لتف  �لذي  �جلز�ئري 
�لتحريرية مبا�رصة بعد �نطالق �أول 
ر�صا�صة يف نوفمرب 1954 وت�صحيات 
مليون ،ون�صف مليون �صهيد  غري �أن 
هذه �التفاقيات �أقرت وقف �طالق 
�لوطني  �لتحرير  جي�ض  بني  �لنار 
�لفرن�صي  �ال�صتعماري  و�جلي�ض 
�مل�صري  تقرير  ��صتفتاء  وتنظيم 
�جلز�ئري  �ل�صعب  فيه  قال  �لذي 
عن  باال�صتقالل  �لفا�صلة  كلمته 
فرن�صا وعنا�رص هويته �لتي حاولت 
فر�صها على �جلز�ئريني بالقوة طيلة 
132 �صنة من �ال�صتعمار �ال�صتيطاين 

و�لوح�صي .
�لوفد  �أن  �ملوؤرخ  نف�ض  �أبرز  كما 
�لوطني  �لتحرير  جلبهة  �ملفاو�ض 
�ل�صعب  بوحدة  �لتم�صك  يف  جنح 

ورف�ض  �أر��صيه  و�صيادة  �جلز�ئري 
�إجر�ء جتارب نووية �أخرى بالرت�ب 
�ملتحدث  نف�ض  ك�صف  �جلز�ئري، 
�أن  ن�ض �تفاقية �إيفيان �لذي اليز�ل 
ميلكون  ال  �ملوؤرخون  و  �لباحثون 
�لوثيقة �ل�رصية �لتي حتتوي على 93 
�صفحة �أكد �أن �تفاقية �إيفيان �لثانية 

باتفاقيات  مقارنة  �تفاقية  �أح�صن 
مماثلة وقعت مع بلد�ن �فريقية من 

طرف �لقوى �ال�صتعمارية
�أوبرتون  �أ�صاد  �ملنا�صبة  وبهذه 
�لذ�كرة  ملف  حول  �لنقا�ض  بعودة 
بعد  وفرن�صا  �جلز�ئر  بني  �لعالق 
بنجامني  �لفرن�صي  للموؤرخ  تقدمي 

لرئي�ض  �مللف  حول  لتقرير  �صتور� 
منتقد�  ماكرون  �إميانويل  بالده 
ب�صدة معاجلة فرن�صا �لر�صمية لهذ� 
لت�صوية  �صيا�صية  بطريقة  �مللف 
�لردود  عك�ض  �لد�خلية  م�صاكلها 
لبع�ض  و�ملو�صوعية  �الإيجابية 

�ملوؤرخني .

حركة �الإ�صالح حتذر

هناك مقاربات وم�شارات
 �شيا�شية "بالغة اخلطرية" 

�أعرب رئي�ض حركة �الإ�صالح �لوطني 
فياليل غويني، �أم�ض �الأربعاء باجلز�ئر 
تفرز  �أن  يف  �أمله  عن  �لعا�صمة، 
ت�رصيعيات 12 جو�ن  �ملقبل جمل�صا 
�صعبية  قاعدة  �إىل  "ي�صتند  منتخبا 
�صلبة"، مما "�صيقوي �جلبهة �لد�خلية 

�صد ما يحاك �صد �جلز�ئر".
وخالل �فتتاحه �أ�صغال �جتماع جمل�ض 
�الإ�صالح  حلركة  �جلهوي  �لتن�صيق 
تطرق  �لو�صط،  ملنطقة  �لوطني 
�لت�رصيعية  �النتخابات  �إىل  غويني 
و�لتي  �ملقبل  جو�ن   12 يوم  �ملقررة 
�إىل  كحزب  "نتطلع  بخ�صو�صها:  قال 
�صعبيا  جمل�صا  تفرز  �نتخابية  عملية 
على  يحوز  �لتمثيل  و��صع  وطنيا 
قاعدة  �إىل  وي�صتند  قوية  م�صد�قية 
�جلبهة  �صيقوي  مما  �صلبة،  �صعبية 
�لد�خلية �صد �ملوؤ�مر�ت �لتي حتاك 

�صد �جلز�ئر".
غويني  �صجل  �ل�صدد،  هذ�  ويف 
�ل�صيا�صية  لت�صكيلته  �لكبري"  "�الرتياح 
جتاه "حر�ض رئي�ض �جلمهورية، عبد 
�ملجيد تبون، على جت�صيد �لتز�ماته، 
�لتي  تلك  �صو�ء  �الآخر"،  تلو  �لو�حد 
تعهد بها لل�صعب �جلز�ئري عموما �أو 
تلك �لتي خ�ض بها �لطبقة �ل�صيا�صية.

�ملجال�ض  جتديد  عملية  تاأتي 
�حلركة   رئي�ض  ح�صب  �ملنتخبة  
لتوؤكد هذ� �لتوجه، خا�صة مع �رصوط 
�صمن  ��صتحد�ثها  مت  �لتي  �لرت�صح 
و�لتي  �جلديد،  �النتخابات  قانون 
�لفر�ض  تكافوؤ  "�صمان  �صاأنها  من 
غويني  دعا  �جلميع"وباملقابل،  �أمام 
تبني  �إىل  �لوطنية  �ل�صيا�صية  �لطبقة 
وير�ض  �جلز�ئريني  "يجمع  خطاب 
�ل�صف �لوطني ويرفع من درجة �لوعي 

�لفنت"،  �إثارة  عن  بعيد�  �جلماعي 
باملقاربات  �ل�صياق  هذ�  يف  ليندد 
"�خلطرية"  �ل�صيا�صية  و�مل�صار�ت 
�الأطر�ف  بع�ض  تطرحها  �لتي 
�لد�صتورية"،  �ل�رصعية  �إطار  "خارج 
على  �لوخيمة  "عو�قبها  من  حمذر� 
��صتقر�ر �لدولة و�ملجتمع" كما �أبدى 
هذه  وترية  "ت�صارع  من  ��صتهجانه 
�لدعو�ت �مل�صبوهة بعد حتديد تاريخ 
�النتخابات �لت�رصيعية، مثلما هو عليه 
�حلال مع �قرت�ب كل ��صتحقاق وطني 
�الأ�صو�ت  هذه  �أن  معترب�  م�صريي"، 
"ال متثل �ل�صيادة �ل�صعبية �لتي تتكر�ض 

فقط من خالل �ل�صندوق".
هذه  من  �لهدف  �أن  غويني  ويرى 
عن  �ل�صعب  "�إلهاء  هو  �ملحاوالت 
�لتي  �حلقيقية  �لتغيري  ور�صات 

�نطلقت فعليا".
غويني  �أبدى  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
�الأجنبية  �الت�صاالت  من  ��صتغر�به 
و�لتي  �ل�صيا�صية  �الأحز�ب  بع�ض  مع 
وتريتها  "فاقت  قال--  --مثلما 
�لعادية"و�عترب رئي�ض حركة �ال�صالح 
�ل�صيا�صية  �الأحز�ب  بع�ض  "قيام  �أن 
دبلوما�صي  خط  ر�صم  مبحاولة 
للجز�ئر،  �لثابتة  للتوجهات  خمالف 
�أخرى،  مرفو�ض متاما"من جهة  �أمر 
توقف غويني عند �لو�صع �القت�صادي 
"تبني  �إىل  �حلكومة  د�عيا  للبالد، 
و�لتد�بري  �الإجر�ء�ت  من  �ملزيد 
�لقدرة �ملعي�صية  �إىل حت�صني  �لر�مية 
�الختالالت  وت�صحيح  للمو�طن 
�لعالقة  ذ�ت  �ملجاالت  يف  �مل�صجلة 
�ل�صحة  ر�أ�صها  وعلى  به،  �ملبا�رصة 

و�لتعليم و�لتوظيف".

باحثون وموؤرخون يوؤكدون يف ندوة خمت�صة

�شرورة الت�شدي مل�شاعي ت�شويه الذاكرة الوطنية
.    �صورية مولوجي : �لربط بني �لذ�كرة و �ل�صباب لي�ض وليد �ل�صاعة

و  للد�ر�صات  �لوطني  �ملر�صد  نظم 
�القت�صادية   و  �الجتماعية  �لبحوث 
�لوطنية  للتن�صقية  �لتابع  "�أونار�ض" 
�لذكرى  مبنا�صبة  �ملجتمع   حلماية 
 19 ل  �مل�صدف  �لن�رص  لعيد    59
ب  مو�صوما  در��صيا  ، يوما  مار�ض 
�جلز�ئر"،   يف  �لذ�كرة  و  "�ل�صباب 
و  �لباحثني  من  مب�صاركة عدد 
ل�رصورة  ر�فعو�   �لذين  �ملوؤرخني 
م�صددين  �لوطنية،  �لذ�كرة  حماية 
�أن حمايتها �أكرث من �رصورة حيوية 
�لت�صوهية  �حلمالت  ظل  يف  خا�صة 
�مل�صيئة �لتي حتاول �رصب �لذ�كرة 

�جلز�ئرية.
�ل�صوء من  باحثون وموؤرخون  �صلط 
متثالت  على  مد�خالتهم  خالل 
�ل�صباب �جلز�ئري ملو�صوع �لذ�كرة 
يف �لفرتة �لر�هنة، و كذ� ��صتح�صار 
من  �لهامة  �لفئة  هذه  توظيف  و 
�لوطنية  �لذ�كرة  لرموز  �ملجتمع 
�جلماعية،  و  �لفردية  باأبعادها 
�ل�صخ�صية  مقاربتهم  خالل  من 
�صياق  من  �نطالقا  للمو�صوع، 
من  �أي�صا  لكن  و  �ملعي�صي،  و�قعهم 
منطلق م�صاريعهم �لفكرية �ل�صيا�صية 

�لتاريخية و �لثقافية.

�صورية مولوجي
م�صاألة �لربط بني �لذ�كرة و 
�ل�صباب لي�صت وليدة �ل�صاعة

�لوطني  �ملر�صد  �أكدت رئي�صة 
�ل�صو�صيو  �الأبحاث  ،و  للدر��صات 

�أن  مولوجي  �صورية  �قت�صادية 
�ملوروث  ذلك  �لوطنية هي  �لذ�كرة 
تغلب  متثالت  يغذي  �لذي  �لذهني 
�لتمجيد،  و  �لقد�صية  �صيغة  عليها 
�لذ�كرة  بني  �لربط  م�صاألة  �أن  الفتا 
�ل�صاعة  وليدة  لي�صت  �ل�صباب  ،و 
�أوجدته  ر�هن  وليدة  هي  �إمنا  و 
�لدينامكية  �لتحوالت  ،و  �لتغيري�ت 
على  طر�أت  و�لتي  �الإجتماعية  ،و 
�جلز�ئر منذ �الإ�صتقالل و�صوال �إىل 

�جلز�ئر �ليوم .
�لوطني  �ملر�صد  رئي�صة  ولفتت 
�ل�صو�صيو  �الأبحاث  و  للدر��صات 
خالل  مولوجي  �صورية  �قت�صادية 
�ملر�صد  �إحياء  مينا�صبة  لها  كلمة 
�مل�صادف  �لن�رص  لعيد   59 للذكرى 
ل 19 مار�ض، �أن �لذ�كرة �أكرث وقعل 
على  تاأثريها  درجات  مع  بالقيا�ض 
�إىل  حتيل  �أنها  ذلك  �لنا�ض،  عامة 
�إ�صتح�صاره  و  �ملا�صي  متثل  �آليات 
�لتمثالت  هذه  ت�صكل  م�صار�ت  و 
�لثقافية  و  �الجتماعية  �لناحية  من 
على  و  �ملجتمع  على  تاأثري�تها  و 
عن  يرتتب  ما  و  �جلز�ئري  �ل�صباب 

ذلك من تغيري �جتماعي.
و �أكدت �ملتحدثة على �أهمية �لذ�كرة 
تاريخ  ��صتق�صاء  للبحث،  كمو�صوع 
�إىل  ��صتح�صاره  و  �جلز�ئر  ما�صي 
بناء �صخ�صية �الأفر�د و �جلماعات و 
�ملرجعية �حل�رصية  �أطرها  حتديد 
�لهدف  �أن  �لفكرية، م�صددة  و  منها 
بني  �ملوجودة  �لعالقة  مقاربة  هو 

و   ، �ملو�طنة  و  �لذ�كرة  و  �لتاريخ 
�ل�صابة  �جلز�ئرية  �ل�صخ�صية  ت�صكل 
�ليوم �نطالقا من �عتبار�ت �لثقافة 

�لتاريخية و �لذ�كرة �لوطنية.
�صددت �صورية مولوجي �أن �ل�صباب 
يعد عن�رص� فعاال يف حدوث �لتغيري 
هذ�  طابع  كان  مهما  فيه  �أ�صا�صا  و 
�أن  معتربة  �أهد�فه،  �أو  �لتغيري 
يف  �ل�صبانية  �مل�صاألة  حول  �لنقا�ض 
�جلز�ئر اليعد نقا�صا جدريا و �إمنا 
�ملمتدة  �لفرتة  يف  بجذوره  ي�رصب 
ال�صتقالل  �الأوىل  �ل�صنو�ت  من 
�أنها  الفتة  �ليوم،  غاية  �إىل  �لبالد 
و  �صيا�صية  تغيري�ت  عرفت  فرتة 
�جتماعية كبرية كان لها وقعها على 
و  عامة  ب�صفة  �جلز�ئري  �ملجتمع 

�ل�صباب ب�صكل خا�ض .
"�الإ�صكالية  �ملتحدثة:  قالت 
حول  �لعلمي  �للقاء  لهذ�  �لرئي�صية 
�جلز�ئري  �ل�صباب  متثالت  ماهية 
�ليوم للذ�كرة و �لتغيري يف �جلز�ئر ، 
ومدى ��صتح�صاره �أو ال لهذه �لذ�كرة 
�ملمار�صة  جماالت  يف  باالأخ�ض 
كما  �حلا�رص  فاأهمية   ، �ل�صيا�صية 
كونه  يف  تكمن  ال  نور�،  بيار  يقول 
حيث  من  �إمنا  و  للما�صي  ورثيا 
كونه ��صتخد�ما له ، فهو تر�بط بني 
هذ�  عمق  يف  ،و  �لر�هن  و  �لتاريخ 
هي  خطابات  دوما  توجد  �ملزيج 
يف �لوقت ذ�ته �ليه من �آليات �لتغيري 

�الإجتماعي".
ملن  "�إنه  مولوجي:  �صورية  قالت  و 

�لرمزية �أن ي�صطلع �ملر�صد يف �أوىل 
مفاهيم  و  مبقاربات  �لعلمية  بادرته 
�لتفكري  ثقلها يف جمال  و  وزنها  لها 
و �لبحث على �أكرث من �صعيد، و هي 
يف �لوقت ذ�ته مو�صوعات تدعو �إىل 
و  �ملتجدد  �ال�صتفهام  و  �ال�صتقر�ء 
�الأزمنة  و  �ل�صياقات  بتعدد  �ملتعدد 
�لتي تطرح فيها للنقا�ض و �لتحليل".

جياليل م�صتاري
�لت�صريحات �لفرن�صية  ال 

ت�صل �إىل �الإعتذ�ر

�لوطني  باملركز  �لباحث  جهته  من 
جياليل  وهر�ن  كر��صك  للبحث 
�لت�رصيحات  �أن  م�صتاري �إعترب 
،وال  فقط  تنديد�ت  هي  �لفرن�صية 
�العرت�ف  �العتذ�ر �أو  �إىل  ت�صل 

باجلر�ئم �لفرن�صية يف �جلز�ئر .
�أكد �لباحث باملركز �لوطني للبحث" 
م�صتاري  جياليل  وهر�ن"  كر��صك 
بخ�صو�ض  �لفرن�صية  �لتنديد�ت  �أن 
يكفي،  ال  �جلز�ئر  يف  جر�ئمها 
�أبدى  �لفرن�صي  �لطرف  �أن   م�صري� 
�ملا�صي،  �صفحة  لطي  ��صتعد�ده 
مو�صحا:"  �ل�صفح،   ترف�ض  لكن 
�ل�صفح لي�ض جمرد تنديد و �عتذ�ر، 
�ل�صفح  للذ�كرة  �صيا�صة  هي  �إمنا  و 
يف  �حلق  لل�صحية  تعطي  �أن  هو 
دوؤوب الإ�صاءة  �ل�صفح عمل  �لكالم، 
�لكلمة  �إعطاء  و  �ملا�صي  هذ�  

لل�صحية" 

و �أ�صاف �ملتحدث:" �صيا�صة �لذ�كرة 
�لوطنية حتتاج �إىل ثالث  نقاط تتمثل 
�لتاريخ،  و  �لذ�كرة  بني  �لتمييز  يف 
فالذ�كرة م�صاألة �أنرثوبولوجية تتعلق 
�لثانية  �مل�صاألة  ما�صينا،  و  بثقافتنا 
يف �صيا�صة �لذ�كرة هي �أن نفرق بني 
م�صطلحني هما �لوطنية �لتي تتعلق 
�لتي  �ملو�طنة  و  لالإقليم  باالنتماء 
هي لي�ض �صيا�صة بل مرتبطة بذ�كرة 
تاريخي  م�صار  �ملو�طنة  �ملجتمع، 
هي  �لوطنية  و  بالذ�كرة،  مرتبط 

�النتماء لالإقليم".

 حليمة موالي 
مو�قع �لتو��صل �الإجتماعي 

�صالح ذو حدين 

�لتاريخ حليمة  يف  �لباحثة  �أكدت 
موالي على دور �ملدر�صة و �الإعالم 
�لذ�كرة  ت�صور  و  خطاب  �إنتاج  يف 
عند �ل�صباب �ليوم، م�صرية �أن مو�قع 
�لتو��صل �الإجتماعي لي�صت �مل�صدر 
�الآمن للمعلومة �لتاريخية و ملفهوم 
و  �خلطر  من  حمذرة  �لذ�كرة، 
�ل�رص�ع  �لذي ميكن �أن ت�صكله هذه 

�ملو�قع يف �ملجتمع �جلز�ئري .

و قالت �ملتحدثة:" نحن �أمام ق�صية 
�حلذر  �الإعالم  على  البد  و  قومية 
خلق  من  البد  معها،  �لتعاطي  يف 
�لعلمية  �ملوؤ�ص�صات  د�خل  نقا�ض 
�لرهان  و  وطنية،  ق�صايا  �أمام  الأننا 
�ليوم �حلفاظ على �لوحدة �لوطنية، 
�لتو��صل  مو�قع  يف  �خلطاب 
بالبحث  لع  عالقة  ال  �الجتماعي 
�أخالقيات   تبني  من   البد  �لعلمي، 
�ملعلومات  تقدمي  و  �لتلقني 
�لتاريخية �ل�صحيحة حماية للذ�كرة 

دون �أدجلتها".

مولود قرين
حماية �لذ�كرة من حمالت 

�لت�صويه

على  قرين  مولود  �لباحت  �صدد 
�ل�صخ�صية  بناء  يف  �لتاريخ  �أهمية 
�جلز�ئري  �ل�صباب  لدى  �لوطنية 
الفتا  �ال�صتعمارية،  �حلقبة  خالل 
�أن �الإد�رة  �ال�صتعمارية يف �جلز�ئر 
عملت جاهدة من �أجل غزو �لعقول 
و طم�ض �ل�صخ�صية �لوطنية، وكانت 
مبثابة قنابل تهدد �لوحدة �لوطنية و 

�ل�صخ�صية �جلز�ئرية .
�إميان لو��ض 



با�سم  الناطق  االت�سال،  وزير  قال 
اأم�س،  بلحيمر،  عمار  احلكومة، 
يحظى  يعد  مل  احلايل  احلراك  اأن 
اأن  منطلق  من  داخلي،  باإجماع 
فيه  خرج  الذي  االأ�سيل  احلراك 
برمته حقق معظم مطالبه  ال�سعب 
ال�سيا�سية، نا�سحا يف ذات ال�سياق، 
جتربة  جتديد  اليوم  يريد  من 
بكالمي  اأق�سد  بقوله  الت�سعينات، 
الظالمية  الرجعية  القوى  بقايا 
ن�س  على  االإطالع  االنتقامية، 
املادة 46 من االأمر 06-01 املوؤّرخ 
واملت�سّمن   ،  2006 فيفري   27 يف 
وامل�ساحلة  ال�سلم  ميثاق  تنفيذ 

الوطنية.
به  خ�س  حوار  يف  بلحيمر  واأورد 
املادة  اأن  نيوز"،  "ديزاد  موقع 
تن�س  الذكر  �سالف  االأمر  من   46
من  باحلب�س  "يعاقب  يلي:  ما  على 
وبغرامة  �سنوات  خم�س  ثالث  اإىل 
من 250.000 دج اإىل 500.000 دج، 
ت�رصيحاته  خالل  ي�ستعمل  من  كّل 
جراح  اآخر،  عمل  اأي  اأو  كتاباته  اأو 
بها  يعتد  اأو  الوطنية  املاأ�ساة 

اجلمهورية  مبوؤ�س�سات  للم�سا�س 
ال�سعبية،  الدميقراطية  اجلزائرية 
لالإ�رصار  اأو  الدولة،  الإ�سعاف  اأو 
خدموها  الذين  اأعوانها  بكرامة 
اجلزائر  �سمعة  لت�سويه  اأو  ب�رصف، 
تبا�رص  حيث  املحافل الدولية،  يف 
اجلزائية  املتابعات  العامة  النيابة 
ت�ساعف  العود،  حالة  يف  تلقائيا، 
يف  عليها  املن�سو�س  العقوبة 

املاّدة".
وو�سف الوزير ما بات ي�سطلح عليه 
الثانية  الن�سخة   " با�سم  اإعالميا 
للحراك" باأنه "التحراك اجلديد"، 
على اعتبار اأنه "مل يعد خافيا اأن 
احلراك  عن  خمتلف  الو�سع 
ال�سعب  فيه  خرج  الذي  االأ�سيل 
حمققا  و  بالتغيري  مطالبا  برمته 
ال�سيا�سية"،  مطالبه  معظم  بذلك 
التظاهر  حق  اأن  منه  تاأكيد  يف 
 49 املادة  ح�سب  قانونا  مكفول 
القانون  اإطار  يف  الد�ستور  من 
ممار�سته،  �رصوط  يحّدد  الذي 
هذه  ترافق  االأمنية  وال�سلطات 
التظاهرات و امل�سريات، اإال اأنه مل 

يعد خافيا اأن الو�سع خمتلف حاليا 
متابعا:  �سابقا،  عليه  كان  ما  على 
"ال يختلف اثنان اليوم اأن الدعوات 
التي حتدثتم عنها هي دعوات كلها 
تاأتي من اخلارج واأطراف معلومة 
ومعروفة بعالقاتها امل�سبوهة مع 
دول واأطراف معادية للجزائر، ما 
يوؤكد باأن بقايا احلركات االإرهابية 
وحدة  تهدد  التي  االنف�سالية  و 
الوطن وا�ستقراره، اأ�سبحت تعتمد 
خلفيات  لها  مغر�سة  �سعارات 

خبيثة".

الناطق  اأف�سح  مغاير،  �سياق  يف 
ومن  اأنه  احلكومة،  با�سم  الر�سمي 
"التحراك  هذا  ال�سيا�سية،  الناحية 
باإجماع  يحظى  يعد  مل  اجلديد" 
املواقف  هو  دليل  وخري  داخلي 
االأحزاب  عديد  عنها  عربت  التي 
والتي  ال�سيا�سية،  وال�سخ�سيات 
الذي  احلوار  م�سعى  يف  انخرطت 
معربة  اجلمهورية،  رئي�س  به  بادر 
يف  للم�ساركة  ا�ستعدادها  عن 

اال�ستحقاقات املقبلة.
 مرمي خمي�سة
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الفريق ال�سعيد �سنقريحة

جزائر ال�شهداء ال تقبل االبتزاز ولن تغري مواقفها
.   اإف�سال م�سروع زرع جرثومة الإرهاب

اأكد رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي, الفريق ال�سعيد �سنقريحة, اأم�س الأربعاء, اأن مواقف ال�سعب اجلزائري, 
العزم على  "عاقد  ال�سعب,  اأن هذا  الثورة التحريرية, مربزا  العقيدة الوطنية, ور�سختها  "ثابتة" لأنها م�ستلهمة من 

األ يحيد عن هذه املواقف مهما كلفه الأمر من ت�سحيات", ح�سب ما اأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

م.�س/ وكالت

وقال الفريق �سنقريحة يف كلمة له 
اأ�سغال  افتتاح  على  اإ�رصافه  خالل 
"الذاكرة  بعنوان  وطنية  ندوة 
"جزائر  باأن:  الوطنية"  والوحدة 
واأن  االبتزاز،  تقبل  ال  ال�سهداء 
كاجلبال  ثابتة  املبدئية  مواقفها 
من  م�ستلهمة  الأنها  تتزحزح،  ال 
ومن  الثورية،  الوطنية  عقيدتها 
وحدتها الوطنية ال�سلبة، التي ختم 

عليها بدماء املاليني من 
باأرواحهم  �سحوا  الذين  ال�سهداء، 
البا�سلة،  ال�سعبية  املقاومات  اإبان 
املجيدة،  نوفمرب  ثورة  وخالل 
البطويل،  كفاحنا  اأثناء  وكذا 
زرع  م�رصوع  اإف�سال  يف  جنح  الذي 
بالدنا  اأر�س  يف  االإرهاب  جرثومة 

الطاهرة".

اجلي�س لن يحيد عن مواقفه

تابعها  التي  كلمته،  يف  قائال  وتابع 
اجلي�س  وم�ستخدمو  اإطارات 
تقنية  عرب  ال�سعبي،  الوطني 
ال�سعب  باأن  بعد،  عن  التحا�رص 
اأال  على  العزم  "عاقد  اجلزائري 
مهما  املواقف،  هذه  عن  يحيد 
م�سريا  ت�سحيات"،  من  االأمر  كلفه 
اإىل اأن "هذا الر�سيد القيمي الرثي 
اأمان  �سمام  �سك،  اأدنى  دون  ميثل 
م�سريتنا  ومنارة  الوطنية،  وحدتنا 

املظفرة".
واأ�سار البيان اإىل اأن الندوة ح�رصها 
والرتبية  االت�سال  من  كل  وزراء 
والبحث  العايل  والتعليم  الوطنية 
واالأمني  والفنون  والثقافة  العلمي 
وذوي  املجاهدين  لوزارة  العام 
العام  االأمني  عن  عالوة  احلقوق، 

بالنيابة  الوطني  الدفاع  لوزارة 
الناحية  وقائد  القوات  وقادة 
الدوائر  وروؤ�ساء  االأوىل  الع�سكرية 

واملديرين. 

امل�سالح املركزية بوزارة 
الدفاع الوطني وباأركان 
اجلي�س الوطني ال�سعبي.

الفريق  تقدم  الندوة  م�ستهل  ويف 
عبارات  "اأ�سمى  ب  �سنقريحة 
الوزراء،  لل�سادة  وال�سكر"  الرتحيب 
يف  للم�ساركة  الدعوة  تلبية  على 
بال�سيوف  رحب  كما  الندوة،  هذه 
الكرام، خا�سا ب"التحية جماهدينا 
اليوم،  معنا  احلا�رصين  االأ�ساو�س، 
اأبطال  كافة  اإىل  خاللهم  ومن 
ربوع  كامل  عرب  االأغر،  نوفمرب 

الوطن".
باأن  اخل�سو�س  هذا  يف  وذكر 
الذاكرة  "طعموا  االأجماد  هوؤالء 
يف  وو�سعوا  القيم،  باأنبل  الوطنية 
درو�سا  اجلديدة،  االأجيال  متناول 
كفيلة  اأ�سيلة،  ومرجعيات  وعربا 
ب�سون االأمانة، وحتقيق رقي االأمة 

وازدهارها".
احلارة"  ب"التهاين  توجه  كما 
و�سهر  الن�رص  عيد  مبنا�سبة 
م�ستخدمي  جميع  اإىل  ال�سهداء، 
�سليل  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
جي�س التحرير الوطني، واإىل ال�سعب 
اجلزائري برمته، مت�رصعا اإىل اهلل 
برحمته  يتغمد  اأن  القدير  العلي 
املقاومات  �سهداء  الوا�سعة، 
ال�سعبية، و�سهداء ثورتنا التحريرية 
املجيدة، و�سهداء الواجب الوطني، 
واملجاهدين املتوفني، واأن يحفظ 
بال�سحة  وميدهم  منهم  االأحياء 

والهناء.

اجلي�س  اأركان  رئي�س  وخاطب 
متابعي الندوة قائال :" لقد ارتاأينا 
عنوان:  حتت  الندوة،  هذه  تنظيم 
+الذاكرة والوحدة الوطنية+، بهدف 
التطرق اإىل املوروث الوطني، مما 
ال�سابقة،  االأجيال  عبقرية  اأنتجته 
اأقرته  وما  املجاالت،  �ستى  يف 
على  تعاقبت  التي  املجتمعات 
�سنن  من  اجلغرايف،  الف�ساء  هذا 

واأعراف، واالنعكا�سات 
على  املوروث  لهذا  االإيجابية 
و�سعبا،  اأر�سا  الوطنية،  الوحدة 
عرب  له  تعر�ست  مما  بالرغم 
يف  جذوره  ال�ساربة  م�سارها، 
حر�س  التاريخ"كما  اأعماق 
"التذكري  على  �سنقريحة  الفريق 
رئي�س  مبادرات  واالإ�سادة مبختلف 
للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية، 
الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 
اأجل  من  الوطنية،  الذاكرة  الإحياء 
اجلزائري،  املواطن  �سخ�سية  بناء 
والفعال  احل�سارية،  بقيمه  الواعي 

يف جمتمعه".

تر�سيم يوم 8 ماي من كل �سنة 
يوما وطنيا للذاكرة

يفوتني  :"ال  ال�ساأن  هذا  يف  وقال 
واالإ�سادة  التذكري  املنا�سبة،  بهذه 
القائد  اجلمهورية،  رئي�س  مببادرة 
وزير  امل�سلحة،  للقوات  االأعلى 
الدفاع الوطني، املتمثلة يف اإطالق 
بالتاريخ  تعنى  التي  الذاكرة،  قناة 
م�رصوع  يف  اأوىل  كخطوة  الوطني 
عن  ف�سال  الوطنية،  الذاكرة  اإحياء 
تر�سيم يوم 8 ماي من كل �سنة يوما 
للذاكرة، وكذا ا�ستعادة عدد  وطنيا 
معترب من رفات �سهداء املقاومات 
ال�سعبية، يف انتظار ا�سرتداد اجلزء 

املتبقي من الذاكرة الوطنية".
هذه  "كل  باأن  قائال  وا�ستطرد 
باإحياء  لكفيلة  النبيلة،  امل�ساعي 
بعث  خالل  من  الوطنية،  الذاكرة 
وتر�سيخ  الوطني،  بالتاريخ  الوعي 
يح�سن  مبا  احل�ساري،  االنتماء 
تاأثريات  من  اجلزائري  الفرد 
خمتلف  عرب  تقدم  التي  البدائل، 

اجلزائر  اأقدام  وير�سخ  الو�سائل، 
باأبعاده  الطبيعي،  حميطها  يف 
والثقافية  واجلغرافية  التاريخية 
االأ�سيلة"كما اأكد الفريق �سنقريحة 
"كل هذه االأبعاد متثل الثوابت  باأن 
الوطنية، التي كر�ستها ثورة نوفمرب 
فقط،  اإطارها  والتي يف  املجيدة، 
وا�ستقرارنا،  الوطني  اأمننا  يحفظ 
م�سريتنا  اأهداف  بلوغ  من  ونتمكن 
دولة  بناء  يف  املتمثلة  الواعدة، 
قوية، حا�رصة يف حمافل املجتمع 

الدويل".
باأن  اخل�سو�س  هذا  يف  واأ�ساف 
باإحياء  املتعلق  امل�رصوع  "هذا 
م�رصوع  هو  وتوظيفها،  الذاكرة 
كل  جهود  ت�سافر  يتطلب  وطني 
قطاعات الدولة، من تربية، وثقافة، 
وتعليم عال، واإعالم، و�سوؤون دينية، 
توؤديه  ما  مع  االأدوار  تتكامل  حيث 
االأوىل  اخللية  باعتبارها  االأ�رصة، 
بناء  ن�سمن  وبذلك  املجتمع،  يف 
بقيمه  الواعي  املواطن  �سخ�سية 

احل�سارية والفعال يف جمتمعه".
فعاليات  اأن  اإىل  البيان  وخل�س 
جمموعة  مبتابعة  توا�سلت  الندوة 
ترمي  التي  املداخالت  من 
"التح�سي�س  اإىل  جمملها  يف 
قد  التي  اخلطرية  بالتداعيات 
الوطنية  الذاكرة  اإهمال  عن  تنجم 
عن  احلفاظ  عن  والتخلي 
اخل�سو�سيات التي مكنت االأمة من 
من  احلقب،  عرب  والتطور  الت�سكل 
باملرجعيات  االهتمام  بعث  خالل 
الوطنية،  الذاكرة  تختزنها  التي 
احلفاظ  يف  الذاكرة  اأهمية  واإبراز 
وان�سجام  الوطنية  الوحدة  على 
"ت�سليط  على  عالوة  املجتمع"، 
التي  القيم  منظومة  على  ال�سوء 

ر�سختها ثورة نوفمرب املجيدة".

روؤية من الواقع

يف البحث عن رموزنا 
الثقافية

احلفناوي بن عامر الغول

دعيت منذ اأيام حل�سور لقاء ا�سرف عليه 
الأ�ستاذ كرمي يون�س بجامعة امل�سيلة 
,واأقيمت فعالياته باملكتبة اجلامعية 

,وعندما دخلنا ال�سرح �ساألت بع�س 
الطلبة عن مقر املكتبة فلم يدلوين 
عليه لأنهم - وللآ�سف- ل يعرفون 

مكان تواجدها,فقلت ملرافقي رمبا ن�ساأل 
الفتيات ف�ساألت طالبة فقالت يل ) واهلل 
ماين عارفة( فا�ستغربت ومع ا�ستفزازي 

لها وتكرار �سوؤايل اأخربتني باأنها تدر�س 
يف ق�سم الثالثة علم الجتماع فزادت 

حريتي وح�سرتي وخيبة اأملي يف جامعة 
طلبتها ل يعرفون اأهم مرفق وبدلوا 

الكتاب بالنت ,وانت�سرت عقلية ) كوبي 
كويل( و�سقط اأهم �سيء يف حياتهم وهو 

املطالعة ؟ واخليبة لي�ست يف اجلامعة 
بل تعداها اإىل مرافق اأخرى ل تعرف 

الإقبال مثل املكتبات املتواجدة يف كل 
بلدية من اجلمهورية ومكتبات املراكز 

الثقافية الإ�سلمية واملكتبات الرئي�سية 
للمطالعة العمومية بالوليات وملحقها 

ببع�س البلديات ومكتبات دور الثقافة 
ومكتبات النوادي ودور ال�سباب واملكتبات 

املدر�سة املكد�سة بها اآلف الكتب وهلم 
جر اإذ لو اأح�سيناها وعددناها لوجدناها 

بالآلف ,واأتذكر اأنني يف �سنة 2015 زرت 
مكتبة بجامعة  تت�سع لأكرث من مائتي 

األف طالب ,ومل يزر مكتبتها التي حتتوي 
على اآلف العناوين يف املو�سم اجلامعي 
اأكرث من مئة وخم�سني طالبا ؟ فكيف 
نريد اأن نلحق بركب التطور وندخل 

عامل الع�سرنة ونرتقي ونطور معلوماتنا 
وثقافتنا اإذا كانت املكتبات مهجورة ؟ 

وكيف ن�سنع رموزنا الثقافية والفكرية 
والعلمية اإذا مل يكن لنا قدوة يف حياتنا 

من القامات التي اأثرت ال�ساحة بكتبها 
واأبحاثها ومواقفها املوؤثرة؟ يف الوقت 
الذي نرى فيه �سبابنا م�سدودين اإىل 

عوامل اأخرى ولهم يف الغناء قدوة ويف 
كرة القدم قدوة ويف الفرق الريا�سية 

قدوة ويف املاكياج وعامل املو�سة 
وعار�سات الأزياء قدوة,ويعرفون ال�ساب 

عبدو وريفكا واإلي�سا وتوم كروز وويل 
�سميث وكيندال جيرن ومارادونا وزيدان 

وبيلي والبار�سا والريال ويتحدثون 
عنهم يف الوقت الذي يفتقدون اإىل اأدنى 
معلومة بل ويجهلون فيه الإمام البخاري 

والعقاد والأمري عبد القادر وعمريو�س 
ومالك بن نبي و ابوالقا�سم �سعد اهلل , 
بل ومنهم من يتنكر ملا�سيه وي�ستهزئ 
برموزنا , وما راأيناه يف اإحدى القنوات 
منذ اأيام يدمى له القلب حينما �ساألت 
�سحفية تقدم اإحدى احل�س�س طالب 
جامعي عن فرائ�س الو�سوء ليفاجئها 

بجوابه ) اأنا اخت�سا�س �سبور( .
هكذا هو حالنا بعدما �سنعنا من خيبتنا 
النكت عن املعلم والإمام ,واأهملنا العلم 

وانتق�سنا من �ساأن العلماء , واأ�سبحت 
اجلامعة جمرد م�سروع تابع ملديرية 

ورقم يف معادلة البناءات واملرافق 
التي مت تعميمها دون درا�سة لت�سبح 

يف كل قرية جامعة, وعو�س اأن جنعل 
منها �سرح ح�ساري حتولت اإىل ملحقة 

للتكوين متنح �سهادات ل ترقى مل�ستواها 
كفاعل وموؤثر يف املجتمع وٌتخرج مع 

نهاية كل مو�سم اآلف البطالني ي�سافوا 
اإىل عامل ) احليطي�ست( و منهم من 

يختار اأن يكون م�سروع حّراق, يف الوقت 
الذي ننادي فيه بالت�سبيب ونطالب 

مبنح الطلبة اجلامعيني فر�سة للإدارة 
والت�سيري ونحن مل نغر�س فيهم ل 

العلم ول الوطنية ول حتى الأخلق 
واحلديث قيا�س.

وزير الت�سال عمار بلحيمر

هناك من يحلم با�شتن�شاخ جتربة الت�شعينيات
.     ما يتم حاليا هو"حتراك جديد"

اليوم برئا�سة وزير 
العدل زغماتي

انعقاد املجل�س 
االأعلى للق�شاء 

يجتمع املجل�س االأعلى للق�ساء يف 
 ،2021 ل�سنة  االأوىل  العادية  دورته 
اليوم اخلمي�س برئا�سة وزير العدل، 

حافظ االأختام، زغماتي بلقا�سم.
واأفاد بيان لوزارة العدل، اأنه �سينظر 
امل�سائل  يف  الدورة  هذه  خالل 
املهني  امل�سار  بت�سيري  املتعلقة 
اخل�سو�س  على  ومنها  للق�ساة، 
جداول الرتقية والرت�سيم وم�رصوع 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سنوية  احلركة 

نقاط مهمة اأخرى.
 مرمي خمي�سة
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لها  بيان  يف  التجارة  وزارة  اأعلنت 
للبوابة  الثانية  املرحلة  اإطالق  عن 
عن  املوؤ�س�سات  لإن�ساء  الإلكرتونية 
التي  ال�رشكات   تخ�ص  التي  و  بعد 
حتمل �سفة �سخ�ص معنوي بعد اأن مت 
تلك  اإطالق  اجلاري  ال�سهر  بداية  يف 

املتعلقة بالأ�سخا�ص الطبيعيني. 
التي  العملية  هذه  البيان,اأن  اأو�سح 
جرت حتت اإ�رشاف وزير التجارة كمال 
لل�سجل  الوطني  املركز  مبقر  رزيق  
الر�سمي  »بالإطالق  التجاري,تتعلق 
اللكرتونية  للبوابة  الثاين  للجزء 
الذي  اخلط  عرب  املوؤ�س�سات  لإن�ساء 
�سفة  ذات  التجارية  ال�رشكات  يخ�ص 
�سيتمكن  حيث  املعنويني  الأ�سخا�ص 

القيام  من  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 
بعمليات القيد يف ال�سجل التجاري عرب 

هذا اخلط«.
الإجراء  هذا  اأن  ذاته  امل�سدر  اأ�ساف 
القطاعية  لالإ�سرتاتيجية  تنفيذا  ياأتي 
التجارية  املعامالت  برقمنة  املتعلقة 

وتب�سيط الجراءات الإدارية
يف  اأطلقت  قد  التجارة  وزارة  كانت  و 
بداية ال�سهر اجلاري البوابة اللكرتونية 
بعد,  عن  املوؤ�س�سات  باإن�ساء  اخلا�سة 
بالت�سجيل  للمتعاملني  ت�سمح  والتي 
مب�سطة  بطريقة  التجاري  ال�سجل  يف 
الأوىل  مرحلتها   يف  حثت  التي  ,و 
�سيتمكن  و  الطبيعيني  الأ�سخا�ص 
واأ�سحاب  القت�ساديون  املتعاملون 

من  البوابة  هذه  بف�سل  املوؤ�س�سات 
والإيداع  الت�سجيل  بعمليات  القيام 
احل�سول  اإىل  اإ�سافة  النرتنت  عرب 
والإح�سائية  اجلبائية  التعريفات  على 
بالتاأمينات  اخلا�ص  الرتقيم  وكذا 

الجتماعية.
ت�سجيع  م�ساعي  اإطار  يف  اأنه  يذكر 
اإقرار  مت   اللكرتوين  الدفع  عملية 
تخفي�ص التعريفات اخلا�سة بالت�سجيل 
باملائة   20 بن�سبة  التجاري  ال�سجل  يف 
احل�سابات  باإيداع  يقوم  من  كل  لفائدة 
جانب  اىل  بعد,  عن  الجتماعية 
اإمكانية احل�سول على ال�سجل التجاري 

يف مدة ق�سرية.
و كان رزيق قد �رشح يف وقت �سابق اأن 

املوؤ�س�سات  لإن�ساء  الإلكرتونية  البوابة 
عن بعد �ست�سمح بربح الوقت و التكاليف 
ل�سيما  الدارية  الجراءات  وتب�سيط 
لإن�ساء  املطلوبة  بالوثائق  يتعلق  فيما 
ال�رشكات التجارية بحيث يطلب فقط 
التعريف  لبطاقة  ال�سل  طبق  ن�سخة 
تاأ�سي�ص  يف  للراغبني  بالن�سبة  الوطنية 
ملكية  وعقد  متنقلة  جتارية  �رشكة 
ملحل اأو عقد ايجار بالن�سبة للراغبني 
قارة  جتارية  موؤ�س�سة  تاأ�سي�ص  يف 
م�رشوع  اإعداد  عن  اأعلن  قد  كان  كما 
ال�سنة  نهاية  قبل  تنفيذي  مر�سوم 
تعريفي  »رقم  توفري  اأجل  من  اجلارية 
املتعامل على  به  يعمل  وطني موحد« 

م�ستوى جميع امل�سالح.

�سارة يوبي

اجلزائر  بجامعة  القانون  اأ�ستاذ  اعترب 
اأن حتديد  »الو�سط«  لـ  بودهان  مو�سى 
عدد مقاعد املجل�ص ال�سعبي الوطني 
مقعدا   462 من  بدل   , مقاعد   407 بـ 
بتخفي�ص  اأي  ال�سابق,  يف  املحّددة 
للمادتني  طبقا  جاء  مقعدا   55 قدره 
الع�سوي  القانون  من   196 و   124
املتعلق   2012 �سنة  ال�سادر   01/12
يحدد  والذي  النتخابات  بنظام 
الدائرة النتخابية باملجل�ص ال�سعبي 
الإقليمية  احلدود  ح�سب  الوطني 
رقم  للقانون  طبقا  ذلك  و  للولية 
و  املعدل   1984 �سنة  ال�سادر   01/84
الإقليمي  بالتنظيم  املتعلق  املتمم 
املادة  بان  بودهان  واأ�ساف  للبالد 
توزيع  تت�سمن  الأمر  لهذا  الثانية 
بح�سب  انتخابية  دائرة  لكل  املقاعد 
عدد  باأن  مو�سحا  �سكانها  عدد 
حتدد  انتخابية  دائرة  كل  يف  املقاعد 
على اأ�سا�ص تخ�سي�ص مقعد واحد لكل 

عو�ص    ن�سمة  120األف  تت�سمن  ح�سة 
يخ�س�ص  اأن  على  ن�سمة  األف   180
متبقية  ح�سة  لكل  اإ�سايف  مقعد 
ت�سمل   600 األف ن�سمة ن�سمة عو�ص 
400  األف ن�سمة يف حني ل ميكن اأن 
يقل عدد املقاعد عن ثالثة بالن�سبة 

�سكانها عن  يقل عدد  التي  للوليات 
اجلالية  وبخ�سو�ص  ن�سمة  األف   200
الأمر  فقد حدد  اخلارج  الوطنية يف 
الدائرة  لهذه  املمثلة  املقاعد  عدد 
النتخابية بـ8 مقاعد ,واأ�سار بودهان 
اإىل �رشورة رفع عدد اأع�ساء جمل�ص 

بدل   164 اىل  النتخابات  يف  المة 
الع�رشة  الوليات  باعتبار   144
 06 املادة  اأن  مو�سحا  امل�ستحدثة 
النتخابية  الدائرة  على  تن�ص  التي 
جمل�ص  اأع�ساء  لنتخابات  بالن�سبة 
الأمة حتدد كذلك باحلدود الإقليمية 
للولية حيث متثل كل ولية بع�سوين 
الع�رشين  اإ�سافة  �رشورة  يعني  مما 
بالوليات  اخلا�سة  اجلديدة  مقعد 
اأع�ساء      عدد  لرتفع  امل�ستحدثة 

جمل�ص المة اىل 164 ع�سوا
اأ�سدرا  اجلمهورية  رئي�ص  اأن  يذكر 
يتعلق   02/21 الرقم  يحمل  اأمرا 
وتوجيه  النتخابية  الدوائر  بتحديد 
يف  ولية  لكل  املخ�س�سة  املقاعد 
 01/12 المر  ويتمم  يعدل  الربملان 
ال�سادر �سنة 2012 والذي مت اإ�سداره 
يف اجلريدة الر�سمية رقم 08 بتاريخ 
13 فرباير 2012 والذي ي�سب تعديله 
اأ�سا�سا على عدد املقاعد املخ�س�سة 

مبجل�ص ال�سعبي الوطني.

منذ �سدور االأمر املت�سمن قانون تق�سيم الدوائر االنتخابية اجلديد انطلق اجلدل حول متثيلية املجل�س ال�سعبي 
الوطني القادم ل�سكان اجلزائر من حيث العدد اإذ ا�ستغرب متابعون لتطور التمثيل النيابي لل�سعب اجلزائري تخفي�س 
عدد النواب بالغرفة ال�سفلى للربملان اإذ يف الوقت الذي كان ينتظر اأن يرتفع ب�سبب االرتفاع املح�سو�س لعدد ال�سكان 
منذ اإقرار عدد النواب يف القانون ال�سابق للدوائر االنتخابية وهو 462 نائبا تفاجاأ الراأي العام بتخفي�س العدد ب55 
نائبا، واأو�سحوا اأن القانون ال�سابق كان عند �سياغته ينطلق من قاعدة متثيل تقوم على اأن كل نائب ميثل 80 األف 

ن�سمة وكان يفرت�س لو مت االإبقاء على العدد ال�سابق واأن يرتفع التمثيل اإىل نائب واحد لكل 93 األف ن�سمة لكن ومع 
تخفي�س عدد النواب اإىل 407 �سار التمثيل يقوم على اأن لكل 105 األف ن�سمة نائبا واحدا.

رئي�س جمعية التجار احلاج الطاهر بولنوار

ال خوف من ندرة املواد اال�شتهالكية يف رم�شان

وكالة الطاقة يف تقريرها ال�سهري

تعايف الطلب العاملي على النفط يف 2023

طماأن رئي�ص اجلمعية الوطنية للتجار و 
احلرفيني, احلاج الطاهر بولنوار, اأم�ص 
املواطنني  العا�سمة,  باجلزائر  الأربعاء 
ال�ستهالكية  املواد  وفرة  بخ�سو�ص 
باأ�سعار تناف�سية مبا فيها املواد وا�سعة 
عالوة  رم�سان  �سهر  خالل  ال�ستهالك 
جميع  يف  جتارية  معار�ص  تنظيم  على 
بلديات الوطن  باأ�سعار منخف�سة بن�سبة 
50 باملائة مقارنة بالأ�سعار العتيادية.

�سحفية  ندوة  خالل  بولنوار,  ثمن  و 
خالل  التجارية  املعار�ص  حول 
الغذائية  باملواد  التموين  و  رم�سان 
يف  التحكم  و  الوا�سع  ال�ستهالك  ذات 
قبل  من  املتخذة  الجراءات  الأ�سعار, 

وزارة التجارة مبنا�سبة ال�سهر الكرمي.
معار�ص  فتح  الإطار  هذا  �سيتم, يف  و  
جتارية عرب ربوع الوطن يف 1541 بلدية 
يتمكن من خاللها منتجو خمتلف ال�سلع 
من مواد غذائية وخ�رش وفواكه وحلوم 
و اأثاث و اأوان منزلية و األب�سة و اأحذية 
و ادوات كهرومنزلية من بيعها مبا�رشة 
ح�سب  منخف�سة,  باأ�سعار  للمواطنني 

نف�ص امل�سدر.
ندرة  تكون  لن  اأنه  اأكد  اأن  بعد  و 
من  مادة  اأية  يف  رم�سان  خالل 
املواد  فيها  مبا  ال�ستهالكية  املواد 
و  حليب  و  )زيت  ال�ستهالك  وا�سعة 
املنتجني  اأن  اأو�سح  ...اإلخ(,  �سكر 
اأ�سعار  تخفي�ص  مقابل  �سي�ستفيدون, 
يف  للبيع  م�ساحات  من  املنتجات, 
اأ�ساد  جمانية«و  »ب�سفة  املعار�ص  هذه 
امل�سوؤول يف �سياق مت�سل بالدور البارز 
�سهر  يف  التجارة  وزارة  �ستلعبه  الذي 
املنتجني  مرافقة  خالل  من  رم�سان 
لتمكينهم من نقل ب�سائعهم عرب وليات 

اجلنوبية  الوليات  نحو  ل�سيما  الوطن 
تلقت  اجلمعية  بان  م�سيفا  و احلدودية 
لرفع  التجارة  وزارة  قبل  من  وعودا 
ان�سغال للتجار اإىل الوزارة الأوىل يتعلق 
لغاية  ال�سحي  احلجر  مدة  بتمديد 
ت�سويق  من  ليتمكنوا  الليل  منت�سف 

منتوجاتهم يف اأح�سن الظروف.  
املعلومات  انه ح�سب  بولنوار  اأ�ساف  و 
خالل  من  اجلمعية  اإليها  تو�سلت  التي 
اللحوم  و  الفواكه  و  اخل�رش  دواوين 
و  الفالحة  لوزارة  التابعة  احلليب  و 
كذا ممثلي  و  اجلملة  اأ�سواق  من  كذلك 
�سهر  خالل  توفري  »�سيتم  الفالحني 
من  طن  الف   100 تفوق  كمية  رم�سان 
 700 كذا  و  البي�ساء  و  احلمراء  اللحوم 
بعد  الفواكه«و  و  اخل�رش  من  طن  الف 
بالوطن  الأ�سواق  عدد  رفع  اإىل  دعا  ان 
حاليا  اجلزائر  )ت�سم  �سوق   2500 اإىل 
2000 �سوق جتاري(, اكد ان رفع عددها 
�سيق�سي على ظاهرة الأ�سواق املوازية 
و ي�ساعد على ا�ستقرار الأ�سعار و ثمن 
موافقة  مت�سل  �سياق  بولنوار يف  ال�سيد 
تخ�ص  م�ساريع  اإجناز  على  ال�سلطات 
للمواد  باجلملة  للبيع  اأ�سواق   5 اإن�ساء 
بومردا�ص  وليات  من  بكل  الغذائية 
ب�سار هذه  و   تيارت  و  ورقلة  و  باتنة  و 
املائدة,  زيت  ملادة  بالن�سبة  و  ال�سنة 
ل�سمان  الأجنع  الو�سيلة  اأن  بولنوار  قال 
ت�سجيع  هي  اأ�سعارها  ارتفاع  عدم 
املادة  هذه  باإنتاج  للقيام  امل�ستثمرين 
ل  �ستوؤدي  املناف�سة  من  جو  خللق 
داعيا يف  الأ�سعار  انخفا�ص  اإىل  حمالة 
ذات ال�سياق ال�سلطات اإىل تغيري �سيا�سة 
الدعم املعمم و التوجه نحو دعم القدرة 

ال�رشائية للمواطن.

اأم�ص  الدولية  الطاقة  وكالة  قالت 
الأربعاء, اإن الطلب العاملي على النفط 
قبل  ما  م�ستويات  اإىل  ي�سل  لن  اخلام 
جائحة »كورونا« حتى عام 2023, حلني 
القت�سادية  التداعيات  من  التعايف 
التي خلفتها جائحة كورونا وانخفا�ص 

اأ�سعار النفط.
وتوقعت الوكالة التي تتخذ من باري�ص 
اأن  ال�سهري,  تقريرها  يف  لها,  مقرا 
�سريتفع  النفط  على  العاملي  الطلب 
يوميا  برميل  ماليني   5.5 مبقدار 
مليون   96.5 اإىل  احلايل  العام  خالل 
برميل يوميا وذكرت اأن الطلب العاملي 
برميل  ماليني   8.7 مبقدار  انكم�ص 
 91 اإىل  املا�سي,  العام  خالل  يوميا 
 2019 مع  مقارنة  يوميا  برميل  مليون 
اخلام  على  العاملي  الطلب  و�سيوا�سل 

الرتفاع يف العام املقبل, م�سجال 99.4 
مليون برميل يوميا, ولكنه �سيظل دون 
مليون   99.7 البالغة   2019 م�ستويات 
واأظهر  الوكالة  بح�سب  يوميا,  برميل 
التقرير اأن الطلب العاملي على النفط 
�سي�سل اإىل 101.2 مليون برميل يوميا 
�سوب  الرتفاع  و�سيوا�سل   ,2023 يف 
م�ستويات 104.1 ماليني برميل يوميا 
التعايف  يدعم  اأن  وتوقع  يف عام 2026 
منو  اللقاحات,  ون�رش  القت�سادي 
الثاين  الن�سف  يف  النفط  على  الطلب 
اأرقام  تقدمي  دون  احلايل,  العام  من 
من  الطلب  فجوة  تنخف�ص  اأن  ورجح 
الربع  يف  يوميا  برميل  ماليني   4.8
برميل  مليون   1.4 اإىل   ,2021 الأول 

بالربع الأخري من نف�ص العام. 

وزارة التجارة

املرحلة الثانية للبوابة االلكرتونية الإن�شاء املوؤ�ش�شات 

تقلي�س عدد النواب و رفع عدد اأع�ساء جمل�س االأمة

قانون الدوائر االنتخابية يثري اجلدل

واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزير  اتفق 
امل�ست�سفيات, عبد الرحمان بن بوزيد, 
لالأطباء  الوطنية  النقابة  ممثلي  مع 
ت�سكيل  العمومية على  لل�سحة  العامني 
بان�سغالت  للتكفل  م�سرتكة  جلنة 
الآجال«,  اأقرب  »يف  وذلك  النقابة 
بيان  الأربعاء  اأم�ص  به  اأفاد  ما  ح�سب 

للوزارة.
اإطار  يف  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 

ال�رشكاء  مع  احلوار  وترقية  »تعزيز 
الثالثاء  اأم�ص  ا�ستقبل  الجتماعيني«, 
وزير ال�سحة وفدا عن النقابة الوطنية 
العمومية  لل�سحة  العامني  لالأطباء 
�سالح  احلميد  عبد  ال�سيد  برئا�سة 
لعور مبقر الوزارة, وبعد النقا�ص اتفق 
م�سرتكة  جلنة  »ت�سكيل  على  الطرفان 
يف  النقابة  بان�سغالت  الفعلي  للتكفل 

اأقرب الآجال«.

وزارة ال�سحة

ت�شكيل جلنة م�شرتكة للتكفل 
بان�شغاالت االأطباء العامني  

ببلدية  النا�سطة  اجلمعيات   نا�سدت 
الع�سة  لبلدية باب  التابعة  الثالثة  �سوق 
تلم�سان  ولية  غرب  �سمال  اأق�سى 
وزير  راأ�سها  ,وعلى  العليا  ال�سلطات 
اأجل  من  العاجل  بالتدخل  ال�سياحة 
فك  احل�سارم�رشوع املدينة ال�سياحية 
اأطلقته  الذي  باملنطقة  املربجمة 
  2019 �سنة  باملنطقة  ال�سياحة  وزارة 
باملنطقة  املدينة  خمطط  املت�سمن 
والذي علق ال�سكان  اآمال لتكون اأحدى 
اهم املناطق ال�سياحية  ال�ساطئية على 
غرار منطقة حمامات اليا�سمني بتون�ص 
ل�سمان   خا�ص  خمطط   �سمن   وذلك 
وفقا   الوطني  بالقت�ساد  النهو�ص 
ملخطط القت�ساد النا�سئ الذي يعتمد 
وال�سناعة  وال�سياحة  الفالحة  على 
كبرية  اآفاقا  يفتح  ما  وهو  واخلدمات 
وحت�سني  العمل  يف  املنطقة  ل�سباب 
احلياة املعي�سية لأكرث من2360 من�سب 
املنطقة  على  العزلة  وتفك  دائم  �سغل 

ودعمها ماديا,والذي اأ�سبحوا يرون ان 
املدينة  عن  ليختلف  ا�سبح  م�سريه 
التي برجمتها ب�ساطئ بييدر   ال�سياحية 
اليوم  اإىل  تتج�سد  مل  والتي   2007 �سنة 
بعد اهتالك اأر�سها ومبالغ مالية كبرية 

بالعملة ال�سعبة للدرا�سة  .
هذه املدينة التي تدخل �سمن خمطط 
التو�سع  ملنطقة  ال�سياحية  التهيئة 
الثالثاء  �سوق  ببلدية  حل�سن  �سيدي 
باب  دائرة  لإقليم  التابعة  ال�ساحلية 
الع�سة بتلم�سان والتي ك�سف خمططها 
�ستمكن  كانت  مرافق  عدة  ت�سم 
م�ساف  اإىل  الرتقاء  من  املنطقة 
والبحرية  الطبيعية  ال�سياحة  املواقع 
لتميزها بعدة خ�سائ�ص بحرية وجبلية 
متتد اىل غاية جبل »زندل«  الذي يطل 
على املنطقة ويزيدها بهاء ورونقا,هذا 
هذه  ت�ستمل  ان  املنتظر  من  وكان 
بتعداد  راقيا  فندقا   19 على   املدينة 
راقية  مبطاعم  مدعما  7056�رشيرا 

العاملي  الطراز  وم�سابح وخدمات من 
خلق  من  �سيمكنها  كان  الذي  الأمر 
من  واملئات  دائما  �سغل  من�سب   2360
,خا�سة  واملو�سمية  التابعة  املنا�سب 
للتو�سع  خ�س�ست  املنطقة  هذه  وان 
ال�سياحي والتي  حتتل موقعا �سياحيا 
هاما حيث  و يحّدها من ال�سمال البحر 
الأبي�ص املتو�سط وواد عريف �رشقا و 
جرف جبل الربطة غربا اأما من اجلهة 
اجلنوبية يربط املنطقة الطريق األولئي 
رقم 108 الذي ل يبعد عن ال�ساحل �سوى 
الذي  ال�ساحلي  الطريق  وزاد  مرت   500
العزلة عن  يوجد قيد الأ�سغال من فك 
املنطقة وم�ساعفة اأهمية هذه املدينة 
ال�سغط  �ستخفف  كانت  التي  ال�سياحية 
على �ساطئ مر�سى بن مهيدي وهو ما 

مل يتم  اإىل اليوم .
هذا ورغم اقامة درا�سة تهيئة املنطقة 
اىل3 مراحل منها و�سعية البناء و ال�سق 
البيئي والذي مت التطرق اإليه �سنة 2015 

ال�سياحية  الن�ساطات  درا�سة  عقبتها  و 
و  الرتفيهية  و  التجارية  املرافق  و 
عليها  الوقوف  مت  التي  الريا�سية 
املرحلة  اأما   2018 �سنة  فيفري  �سهر 
الأخرية م�ست الطرق املوؤدية للمنطقة 
باملاء  بالتزود  اخلا�سة  ال�سبكات  و 
ال�سحي,والكهرباء  والتطهري  ال�رشوب 
الت�سال  بتكنولوجيات  والربط  والغاز 
التي متت امل�سادقة عليها �سهرماي من 
نف�ص ال�سنة املن�رشمة و�ست�سبح وجهة 
دولية,  وحتى  وطنية  و  حملية  �سياحية 
ال�سياحية  القرية  على  �ستنوب  والتي 
�سنة   بيدر  كانت مربجمة مبنطقة  التي 
بارونات  قبل  من  اجها�سها  ومت   2007
قائمة  لتزال  درا�ستها  اأن  العقاررغم 
ومن �ساأنها اأن ت�ساهم يف تفعيل الن�ساط 
ال�سياحي باملوقع  الغربي للولية الذي 
�سنويا  لل�سواح  م�ستقطب  اكرب  يعترب 
,وهو ما مل يتم النطالقة فيه اإىل اليوم
حممد بن ترار

منطقة �سوق الثالثة بتلم�سان

اإطالق اأ�شغال 19 فندقا توفر 2360 من�شب �شغل

منتدى اجلالية برتكيا :

ننا�شد لربجمة رحالت اإجالء قبل رم�شان
برتكيا,  اجلزائرية  اجلالية  منتدى  نا�سد 
املجيد  عبد  اجلمهورية,  رئي�ص  اأم�ص, 
حت�سبا  اإجالء  رحالت  لربجمة  تبون, 
ل�سهر رم�سان, مطالبا اإياه بفتح احلدود 
ب�سكل تدريجي مع مراعاة اتخاذ التدابري 
الوقائية املعمول بها دوليا لق�ساء ال�سهر 

الف�سيل رفقة اأهلهم وذويهم.
وعرب املنتدى يف بيان له, عن تاأ�سفه من 

ال�ستغالل الب�سع لبع�ص �رشكات الطريان 
الأجنبية لظروف اجلزائريني يف اخلارج, 
داعيا  كبري,  ب�سكل  التذاكر  �سعر  ورفع 
اإعطاء تعليمة  ال�سياق, ل�رشورة  يف ذات 
لقبول  اجلزائرية  اجلوية  للخطوط 
التذاكر ال�سابقة التي مل ت�ستعمل ب�سبب 

ظروف كورونا.
مرمي خمي�سة
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بواليات  الطويلة  الطرقات  تعج 
النقاط  بعديد  الكبري  البالد  جنوب 
ما�سة  بحاجة  باتت  التي  ال�سوداء 
الو�سعية  هذه  اأن  حيث  للرتميم 
يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  املزرية 
املرور  حوادث  معدالت  ارتفاع 

املميتة . 
ا�ستكى م�ستعملو الطرقات الطويلة 
وتقرت  ورقلة  واليات  بني  الرابطة 
والوادي وب�سكرة ويف اجلهة املقابلة 

الرابطة بني  ورقلة  و اإيليزي ،  وكذا 
و رقلة ، غرداية ، اأدرار ومترنا�ست 
من االنت�سار الرهيب للنقاط ال�سوداء 
كانت  لطاملا  التي  االأخرية  هاته   ،
معدالت  ارتفاع  يف  مبا�رشا  �سببا 
حيث   ،  ، املميتة  املرور  حوادث 
لها  ر�سدت  املذكورة  الطرقات  اأن 
اأغلفة مالية �سخمة  الإجنازها وفق 
املعايري القانونية والتقنية املعمول 
املقاوالتية  املوؤ�س�سات  لكن  بها، 

تفاوت  ا�ستغلت  باالإجناز،  املكلفة 
بو�سع  قامت  و  الرقابية  االأدوات 
الرديئة  النوعية  التزفيت ذات  مادة 
،ح�سبما اأفادت به م�سادر موثوقة، 
بتاأكيدها  ذلك  بررت  بدورها  التي 
�رشبت  املخت�سة  امل�سالح  اأن 
تقريرا اإداريا مف�سال حول بت�سجيل 
بالطرقات  �سوداء  نقطة   62800
واإعادة  ترميم  لعمليات  بحاجة 

االعتبار لها .

طالب  فقد  ثانية  جهة  من 
القائم  امل�سكل  من  املت�رشرون 
العزيز جراد  االأول عبد  الوزير  من 
لدى  ال�سخ�سي  التدخل  ب�رشورة 
العمومية  واالأ�سغال  النقل  وزير 
عالية  حتقيق  جلنة  اإيفاد  اأجل  من 
الو�سعية  حقيقة  لتق�سي  امل�ستوى 
�سارت  التي  للطرقات  للكارثية 
بامل�سالك  �سبيهة  حماورها  معظم 

الريفية .

بوزبري  بقرية  العالج  قاعة  تفتقر 
بدائرة حا�سي الرمل التابعة لوالية 
االأغواط ، الأدنى اخلدمات الطبية 
،عن  احلديث  دون  ال�رشورية 
بعالج  يتكفل  عام  طبيب  انعدام 

احلاالت املر�سية احلرجة.
بوزبري،  قرية  �سكان  ممثلو  طالب 
ببلدية حا�سي الرمل باالأغواط ،من 

وايل الوالية بالتدخل لدى م�سالح 
مديرية ال�سحة وال�سكان واإ�سالح 
البحث  بهدف   ، امل�ست�سفيات 
على  للق�ساء  جذرية  حلول  عن 
العالج  بقاعة  امل�سجلة  النقائ�ص 
الفادح  النق�ص  جراء   ، بالقرية 
للت�سمم  امل�ساد  امل�سل  لقاح  يف 
�سد  االأطفال  لقاح  و  العقربي 

ح�سب  الطني  زاد  ،ومما  ال�سلل 
ال�سحي  فاإن املرفق   ، حمدثينا 
داع  عام  يفتقر لطبيب  املذكور 
احلاالت  من  العديد  اأرغم  ،مما 
التنقل  عناء  لتحمل  املر�سية 
�سبل  عن  للبحث  ال�سفر  وم�سقة 
العالج باملوؤ�س�سات اال�ست�سفائية  
والوالية  الدائرة  بعا�سمة 

م�ساريف  كلفهم  الذي  ،االأمر 
العائالت  جلاأت  فيما   ، باه�سة 
اإىل  الفقراء  طبقة  من  املنحدرة 
الرجوع  دون  باالأع�ساب  التداوي 
اأن  �ساأنه  من  طبية  الإ�ست�سارات 

ي�سبب لهم م�ساعفات �سحية .
جناة ،ح 

النفايات  التخل�ص من  �سكل عامل 
املرتاكمة ببع�ص اأحياء مدينة افلو 
النظافة  ورغم حمالت  باالأغواط  
النا�سطني  بع�ص  بها  يقوم  التي 
التوا�سل  �سبكة  عرب  ال�سباب  من 
التي  املطالب  اأهم  االجتماعي 
اإىل  املنطقة  �ساكنة  يتطلع  يبقى 
الو�سية  اجلهات  قبل  من  حتققها 
اأعوان  باءت  حماوالت  بعدما 
الو�سع  بالف�سل يف احتواء  النظافة 
البيئي ال�سيما يف ظل غياب الدور 
ووعي  االأحياء  ملمثلي  الفعال 
الت�سبع  جانب  من  املواطنني 

بثقافة املحافظة على املحيط .
ف�سال عن عدم تقيد م�سوؤويل ثاين 
عا�سمة  بعد  �سكاين  جتمع 
جهة اأخرى باملقايي�ص  الوالية من 
الوقائية الواجب اإتباعها يف اإقتناء 
النفايات، والتي  جتميع  حاويات 
مهرتئة  اأجزاء  عن  عبارة  هي 
املائية  ال�سهاريج  ومت�سدعة من 
البحبوحة  من  الرغم  وعلى  ،حيث 
ميزانية  بها  تتمتع  املالية التي 
االأخرية  هذه  اأن  اإال  البلدية، 
التكفل  يف  متاما  عجزها  اأثبتت 
مدار  على  الوقائي  اجلانب  بهذا 
بعا�سمة  �سواء   الفارطة  ال�سنوات 
ام  كحي  اأخرى  اأحياء  اأو  البلدية 
دليل على  ال�سكالة، وخري  و  قرين  
بع�ص  ل�سان  على  جاء  ذلك كما 
»الو�سط   يف حديثهم  املواطنني 

الكالب  اإ�ستفحال  » ظاهرة 
خالل  ا�سبحت  التي  املت�رشدة 
خطورة  ت�سكل  االأخرية  املدة 
املواطنني  حياة  على  حقيقية 
عن  التخلف  بع�سهم  ا�سطر  مما 
ابنائهم  منع  و  ال�سبح  �سالة  اداء 
الكتاتيب و  التوجه اإىل  من  حتى 
املاعز  قطعان  من  ذلك  اإىل  ما 
الو�سط  اكت�سحت  والبهائم التي 
هذه  مثل  و اتخذت  احل�رشي 
ت�سمئز منها االأنظار  التي  االأماكن 
املجهود  من  بالرغم  لها  وكرا 
النظافة  اأعوان  قبل  من  املبذول 
جمع  بدورهم من  �سئموا  الذين 
تعد  مل  التي  املرتامية  االأو�ساخ 
ت�ستوعبها احلاويات ال�سغرية وقلة 
تربط  التي  واجلرارات  ال�ساحنات 

ف�سالتها املكد�سة باالأ�سالك .
ويرى ال�سكان اأنه بات من ال�رشوري 
واالأكيد على املنتخبني فيما تبقى 
االإنتخابية  العهدة  عمر  من  لهم 
وعودهم  حتقيق  اأجل  من  ال�سعي 
يف اإعادة االعتبار لنظافة املحيط 
احل�رشي عن طريق تدعيم حظرية 
البلدية بالعتاد الكايف الذي ي�سمح 
املظاهر  مثل هذه  بالق�ساء على  
مبا�رشة  عالقة  لها  التي  ال�سلبية 
با�ستفحال االأمرا�ص املتنقلة عرب 
ن�ساط  تفعيل  غرار  على  احليوان 

ور�سات اجلزائر البي�ساء .
جناة ،ح 

وامل�ستثمرون  الفالحون  طالب 
بواليات اجلنوب من وزير الداخلية 
لدى   العاجل  التدخل  ب�رشورة 
من  املعنية  االخت�سا�ص  دوائر 
من  الوقاية  خمطط  تفعيل  اجل 
اقرتاب حلول  تزامنا مع  احلرائق 
ف�سل ال�سيف احلار حلماية الرثوة 

الغابية من التلف . 
ناقو�ص  الب�ساتني  حرائق  دقت 
يف  اجلنوب  بواليات  اخلطر 
يبعث  ما   ، االأخرية  ال�سنوات 
بالقلق جراء هالك ثروة هائلة من 
النخيل و االأ�سجار املثمرة ، ياأتي 
الدولة  اأولت  الذي  الوقت  ذلك يف 
بقطاع  بالغة  اأهمية  عاتقها  على 
 ، الو�سية  الوزارة  عرب  الفالحة 
وذلك ق�سد حتقيق االكتفاء الذاتي 
العمل  مع  املحلية  املنتجات  من 
للواليات  الفائ�ص  ت�سدير  على 
و  االأ�سواق  الإنعا�ص  املجاورة 
ذلك  مع  موازاة  التناف�ص،  خلق 
املطالبة  اال�سوات  تعالت  فقد 
خمطط  تفعيل  يف  باالإ�رشاع 

الوقاية من احلرائق  .
اإح�سائيات  و  موؤ�رشات  يف  و   
 ، ورقلة  واليات  اأن  تبني  �سابقة 
عني   ، املنيعة  غرداية،  تقرت، 
منتجات  واأدرار   وتيميمون  �سالح 
مبختلف  امل�ستوى  يف  فالحية 
و  الفواكه  و  اخل�رش  من  اأنواعها 
ذلك  اأن  التمور،غري  ب�سفة خا�سة 
بعد  بالرتاجع  مهددا  اليوم  بات 
يف  احلرائق  من  الع�رشات  ن�سوب 

الب�ساتني .
فالحو  قال  �سلة،  ذي  �سياق  ويف 
البلديات املذكورة ،اأن منتوجاتهم 
رزق  م�سدر  تعد  التي  الفالحية 
اأ�سبحت  فالح،  140األف  من  اأزيد 
التي  احلرائق  ب�سبب  خطر  يف 
الهكتارات  اآالف  تهدد  باتت 
مع  الزراعية،  امل�ساحات  من 
تت�سدر   ، املناطق  تلك  اأن  العلم 
حيث  من  الكبري  اجلنوب  واليات 
مبختلف  الذاتي  االكتفاء  حتقيق 
�سجلت  التي  الفالحية  املنتجات 

فائ�سا كبريا.

بعد اإح�ساء 62800 نقطة �سوداء بحاجة لعملية ترميم 

 قرية بوزبري ببلدية حا�سي الرمل 

يف  قت تلعب فيه ال�سلطات املحلية  دور املتفرج 

تزامنا مع اقرتاب حلول ف�سل ال�سيف احلار 

الطرقات الطويلة باجلنوب....لغز حمري  

تردي اخلدمات ال�شحية

هاج�س الأو�شاخ والنفايات 
ال�شلبة باأفلو 

مطالب بتفعيل خمطط الوقاية 
من احلرائق حلماية ثروة النخيل  

لتطويق بوؤر االحتقان عرب 08 واليات جنوبية 

مطالب بالإفراج على 10 اآلف �شكن باجلنوب
تعي�ش 08 واليات جنوبية على وقع �سفيح �ساخن ب�سبب حجم الفو�سى التي يتخبط فيها 

قطاع ال�سكن مبختلف ال�سيغ والتجاوزات واخلروق امل�سجلة يف �سوق ال�سغل .

اأحمد باحلاج 

املحلي  لل�ساأن  متابعون  يرى 
،ب�سكرة  تقرت   ، ورقلة  بواليات 
�سالح  عني   ، ،غرداية  االأغواط   ،
تفكيك  اأدرار،اأن  والية  وكذا  وب�سار 
ب�سبب  املحلي  االحتقان  طال�سم 
اإىل  والهروب  الت�سويف  انتهاج 
اإرادة  توفر  طريق  عن  مير  االأمام 
القرار  �سناع  طرف  من  حقيقية 
من  انطالقا  املعنية  بالواليات 
ح�س�ص  عن  االفراج  يف  االإ�رشاع 
اإيجاري  اجتماعي  �سكن  اآالف   10
االإجناز  طور  يف  موجودة  عمومي 
والتجزئات  عدل  منطي  ،وكذا 
عن  ناهيك   ، االجتماعية  العقارية 
ملع�سلة  جذرية  حلول  عن  البحث 
اأزمة البطالة حيث �سددت �سكاوي  
الزامية  على  احتجاجية  وعرائ�ص 
من�سب  اآالف   08 من  اكرث  توفري 
الوطنية  بال�رشكات  مبا�رش  عمل 
العاملة يف ال�سناعة النفطية ب�سكل 
وتعليمات  تو�سيات  مع  يتما�سى 
اأولوية  ملنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
 ، اجلامعات  خريجو  مبافيهم 
العليا  ،املدار�ص  الكربى  املعاهد 
املهني  التكوين  مراكز  ومرتب�سي 

والتمهني �رشط تطبيق مبداأ ح�سب 
االولويات واالإمكانات املتاحة .

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومما 
الواليات  بهاته  العمومية  ال�سلطات 
يف  اخلط  طول  على   عجزت 
للم�سكلتني  جذرية  حلول  اإيجاد 
لوالة  حادا  �سداعا  �سكلتا  التني  
اأنف�سهم  وجدوا  الذين  اجلمهورية 
اأمام ماأزق حقيقي يف ظل التعليمات 
عن  الناجتة  للحكومة  ال�سارمة 
اجلمهورية  رئي�ص  توجيهات 
عن  االفراج  يف  باالإ�رشاع  القا�سية 

من  للم�ستفيدين  اال�سمية  القوائم 
االيجارية  االجتماعية  ال�سكنات 
عن  اللثام  اإماطة  وكدا  العمومية 
للتجزئات  املفهومة  غري  الو�سعية 
العقارية املدعمة وغري املدعمة .

من جهة ثانية فقد هدد  الع�رشات 
الت�سعيد  مبوا�سلة  البطالني  من 
على  احتجاجا  خطابهم  لهجة  من 
التوظيف  طرق  بتف�سي  اأ�سموه  ما 
تلك  خارج  من  لعمال  املبا�رش 
االآليات  على  املرور  دون  الواليات 
تاأجيج  �ساهم يف  ما  وهو  القانونية 

االحتقان املحلي . 
منتخبون  اآخر،قال  �سعيد  وعلى 
معنا،اأن  حديثهم  يف   ، �سابقون 
النب�ص يف ملف النهب امل�ستمر يف 
االأوعية العقارية التابع للدولة، بات 
تنفيذية  جمال�ص  ت�سكيل  يقت�سي 
م�سغرة  ي�رشف عليها والة، ل�سمان 
علمنا  اإذا  خا�سة  النتائج،  جناعة 
غالبية  اأن  ال�سعب،  ممثلو  ي�سيف 
الذين ا�ستولوا على عقارات الدولة، 
قاموا بت�سييد بنايات فخمة  ومراكز 

جتارية بدون رخ�سة بناء .

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

�ص ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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�شرعية املقاومة والعمليات اال�شت�شهادية
وترمي »اإ�رسائيل« من ا�ستخدام الإرهاب وارتكاب 
فل�سطني  وتهويد  العرب  ترحيل  اجلماعية  الإبادة 
القد�س  يف  والإ�سالمية  العربية  واملقد�سات 
ال�ستعمار  واإجناح  ونابل�س،  حلم  وبيت  واخلليل 
ال�ستيطاين اليهودي، وت�ستخدمه لتحقيق مكا�سب 
واقت�سادية  و�سيا�سية  ودميوغرافية  جغرافية 

ونف�سية.
العربية  الدول  اإىل  موجه  الإ�رسائيلي  والإرهاب 
اإلغاء وتعديل  الفل�سطينية لإجبارهم على  والقيادة 
املخططات  مع  يتفق  مبا  ومواقفهم  قراراتهم 

وامل�سالح الإ�رسائيلية.
املخاطر  اأحد  الإ�رسائيلي  الإرهاب  ويج�ّسد 
العربي  القومي  الأمن  تهدد  التي  الأ�سا�سية 
»اإ�رسائيل«  وتتابع  العربية.  القوة  وي�سعف 
ال�سعبني  جتاه  املنظم  الر�سمي  الإرهاب  ارتكاب 
الفل�سطيني واللبناين بدعم وتاأييد كاملني من يهود 

العامل والوليات املتحدة الأمريكية.
اإن »اإ�رسائيل« اأول دولة يف العامل ا�ستعملت الطرود 
يف  املفخخة  وال�سيارات  وال�ساحنات  املتفجرة 
ويافا  حيفا  يف  العربية  والفنادق  اخل�سار  اأ�سواق 

والقد�س وبريوت.
يف  موين  اللورد  الربيطاين  الوزير  اليهود  اغتال 
الكونت  الدويل  والو�سيط  متفجر،  بطرد  القاهرة 
برنادوت يف القد�س بتاريخ 17 اأيلول 1948، وكانت 
طائرة  تختطف  العامل  يف  دولة  اأول  »اإ�رسائيل« 
مدنية �سورية يف عام 1954 وقامت بتفجري املراكز 
عام  وال�سكندرية  القاهرة  يف  الأمريكية  الثقافية 
1955 والتي عرفت بف�سيحة »لفون« وزير احلرب 

الإ�رسائيلي.
ال�سهيد  امل�رسي  اجلي�س  يف  املقدم  واغتالت 
بغزة،   1956 متوز   13 يف  حافظ  م�سطفى  البطل 
العا�سمة  يف  امل�رسي  الع�سكري  امللحق  وكذلك 
بطردين  م�سطفى  �سالح  ال�سهيد  عمان  الأردنية 

متفجرين يف 14 متوز 1956.
بطردين  م�رسيني  ذرة  علماء  خم�سة  واغتالت 
القاهرة،  يف   1963 الثاين  ت�رسين  يف  متفجرين 
و�ستة من العلماء الأملان يف م�رس يف عامي 1962 
و 1963. واأغارت على الهامة ومي�سلون يف �سورية 
اأبي زعبل  يف عام 1969، وارتكبت جمزرة م�سانع 

واأطفال مدر�سة بحر البقر يف م�رس عام 1970.
�سيناء  فوق  ليبية  مدنية  ركاب  طائرة  واأ�سقطت 
عام 1971 وقتلت جميع ركابها وطاقمها وعددهم 
بوا�سطة  كنفاين  غ�سان  الأديب  واغتالت   ،)106(

�سيارة ملغومة يف 8 متوز 1972. 
ودمرت مفاعل متوز النووي ومقر منظمة التحرير 
يف تون�س عام 1985، واغتالت ال�سهيد خليل الوزير 
 ،1988 ني�سان  يف  التون�سية  العا�سمة  يف  منزله  يف 

وال�سهيد فتحي ال�سقاقي يف مالطة عام 1995.
اليهودي  ال�ستيطاين  وال�ستعمار  الحتالل  اإن 
على  »اإ�رسائيل«  متار�سه  الذي  والهولوكو�ست 
اإنه  بل  الإرهاب،  ذروة  هو  الفل�سطيني  ال�سعب 
الب�رسية  الدولة يف تاريخ  اإرهاب  اأب�سع �سور  ميثل 
الدولة  اإرهاب  ويهدف  واحلديث.  منه  القدمي 
الإ�رسائيلية بتجاوز الأ�ساليب واملمار�سات املتفق 
عليها يف التعامل الدويل ويف املبادئ التي كّر�سها 
القانون الدويل املعا�رس ويف ميثاق الأمم املتحدة 
واملعاهدة  الإن�سان  حلقوق  العاملي  والإعالن 
الدولية لتحرمي الإبادة ويف بقية العهود واملواثيق 
اليهود  اأ�سد  الإ�رسائيلي  ال�سعب  وينتخب  الدولية. 
وبيغن  �سارون  اأمثال  من  للعرب  عداء  واأكرثهم 
مبمار�ستهم  اإ�رسائيل  قادة  ويفتخر  بل  و�سامري، 
لالإرهاب جتاه العرب وب�سكل علني ووقح، حيث رد 
الإرهابي اإ�سحق �سامري خالل انعقاد موؤمتر مدريد 
عام 1991 على عر�س مل�سق يحمل �سورته وزعته 
�سورته:  حتت  وكتب  الربيطاين  النتداب  حكومة 
مطلوب حياً اأو ميتاً وقال: »�سموين اإرهابياً، �سموين 

وطنياً، لول الإرهاب ملا قامت اإ�رسائيل«.
اإن ممار�سة »اإ�رسائيل« لالإرهاب والإبادة والعن�رسية 
وال�ستعمار ال�ستيطاين ك�سيا�سة ر�سمية يعترب من 
الب�رسي  املجتمع  عرفها  التي  الظواهر  اأخطر 

واأكربها وح�سية وهمجية يف الع�رس احلديث.
وي�سجع التخاذل العربي وال�سمت الأوروبي، ودفاع 
»اإ�رسائيل«  ممار�سة  عن  بو�س  الأمريكي  الرئي�س 
النف�س،  عن  دفاعاً  واعتباره  والإبادة  لالإرهاب 
ا�ستمرار احلروب العدوانية والحتالل وال�ستعمار 
وا�ستقرار  اأمن  يعر�س  مما  اليهودي،  ال�ستيطاين 
اخلطر  اإىل  املنطقة  �سعوب  ومنجزات  وحياة 

الدائم.
العامل  يف  الوحيدة  الدولة  هي  »اإ�رسائيل«  اإن 
الأر�س  واغت�سبت  الإرهاب  على  قامت  التي 
ال�ستيطاين  ال�ستعمار  واملياه، وحققت  واحلقوق 
على  تاأ�سي�سها  منذ  وتقوم  العربية،  فل�سطني  يف 
الع�سكرية  قوتها  وا�ستخدام  وحتديث  تطوير 
وامتالك اأ�سلحة الدمار ال�سامل النووية والكيماوية 
الع�سكرية  تفوقها  على  واملحافظة  والبيولوجية 

على جميع الدول العربية.

وال�سهيونية  اليهودية  لطبيعة  مالزم  فالإرهاب 
والكيان ال�سهيوين، ومالزم لتاريخ دولة »اإ�رسائيل« 
ر�سمية  ك�سيا�سة  ومتار�سه  الأ�سا�سية،  و�سفتها 
فكراً  الإرهاب  دولة  هي  فاإ�رسائيل  فعلية، 
وممار�سة، ودولة الإرهاب وال�ستعمار ال�ستيطاين 

الوحيدة املتبقية يف العامل.
والأمم  الأوروبي  الحتاد  دول  ت�سكت  متى  فاإىل 

املتحدة على اإرهاب دولة اإ�رسائيل؟
املقاومة اخليار ال�سرتاتيجي ملواجهة الحتالل

يهدد الو�سع القائم حالياً يف ال�سفة والقطاع ب�سبب 
الن�سحاب  »اإ�رسائيل«  ورف�س  فل�سطني  اغت�ساب 
واللبنانية  وال�سورية  الفل�سطينية  الأرا�سي  من 
اجلماعية  لالإبادة  ممار�ستها  وب�سبب  املحتلة، 
دائمة،  ر�سمية  ك�سيا�سة  ال�ستيطاين  وال�ستعمار 

ال�سالم والأمن وال�ستقرار الزدهار يف املنطقة.
اخلطري  الو�سع  م�سوؤولية  »اإ�رسائيل«  وتتحمل 
والأطماع  واخلرافات  باملزاعم  مت�سكها  ب�سبب 
املزيد  اإح�سار  على  وعزمها  والتلمودية  التوراتية 
من املهاجرين اليهود، لرتحيل املزيد من العرب، 
من  املزيد  و�رسقة  الأرا�سي،  من  املزيد  وتهويد 

املياه والرثوات العربية.
ال�رسعية  قرارات  تطبيق  الحتالل  دولة  وترف�س 
الإن�سان  حلقوق  العاملي  والإعالن  الدولية 
واتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وحق الالجئني 

الفل�سطينيني يف العودة اإىل ديارهم.
ومتار�س الإبادة والغتيالت وتدمري املنازل على 
العربية،  واملقد�سات  الأرا�سي  وتهويد  �ساكنيها، 
املحروقة  والأر�س  النتقام  �سيا�سة  متار�س  كما 
زاعمة  وخارجها  املحتلة  العربية  الأرا�سي  داخل 

اأنها رد على عمليات مقاومة الحتالل.
وقد اأثبتت الوقائع والأحداث اأن الغارات النتقامية 
اجلي�س  بها  يقوم  التي  الوح�سية  والأعمال 
ومل  املقاومة،  رجال  على  تق�س  مل  الإ�رسائيلي 
تقلل من عملياتهم البطولية اأو حتد من ن�ساطاتهم، 
العمليات  مرحلة  و�سلت  اأن  اإىل  تطورت  بل 
يف  وال�سابات  ال�سباب  ينفذها  التي  ال�ست�سهادية 
مواجهة الحتالل والجتياح الإ�رسائيلي للمخيمات 
الوقائع  اأثبتت  كما  الفل�سطينية،  واملدن  والقرى 
العدوانية  »اإ�رسائيل«  حرب  اأن  اليومية  والأحداث 
عدمية  اجلماعية  وجمازرها  النتقامية  واأعمالها 
ال�سعب  ا�ست�سالم  اإىل  توؤدي  ولن  ومل  اجلدوى، 
املقاومة  ت�ساعد  اإىل  �ستوؤدي  بل  الفل�سطيني، 

والنتفا�سة والعمليات ال�ست�سهادية.
ف�سلت »اإ�رسائيل« يف الق�ساء على مقاومة ال�سعب 
املجازر  من  الرغم  على  البطل  الفل�سطيني 
القدمية  والبلدة  جنني  يف  ارتكبتها  التي  الوح�سية 
يف نابل�س ويف بقية املخيمات الفل�سطينية، لذلك 
الرموز  بع�س  واإىل  املتحدة  الوليات  اإىل  جلاأت 
الق�ساء على  والعربية مل�ساعدتها يف  الفل�سطينية 
العام  يف  العدوانية  حزيران  حرب  قبل  املقاومة. 
بتدمري قرية  الإ�رسائيلي  بقليل قام اجلي�س   1967
القرى  �سكان  م�ساعدة  متنع  كي  وغريها  ال�سموع 
الأمامية يف ال�سفة الغربية من تقدمي امل�ساعدات 
لرجال املقاومة، ولكن تدمري القرى اأدى اإىل تالحم 
�سكانها مع رجال املقاومة واإىل اندلع مظاهرات 
الوطن  اأر�س  عن  للدفاع  بال�سالح  تطالب  �ساخبة 

ول�سرتجاع ما اغت�سب من الأر�س العربية.
وازدادت املقاومة الفل�سطينية بعد حرب حزيران 
قوات  فقامت  اجلديد،  الحتالل  لدحر  العدوانية 
الكرامة  بلدة  الأردن ومهاجمة  العدو باجتياز نهر 
ولكن  الفدائيني،  قواعد  على  للق�ساء  الأردنية 
رجال املقاومة الفل�سطينية وقوات اجلي�س الأردين 
اأنزلوا باملعتدين الإ�رسائيليني خ�سائر فادحة، مما 
زاد من الدعم والتاأييد للمقاومة الفل�سطينية ب�سكل 
منقطع النظري، وزاد من مكانتها العربية والدولية، 
على  العربية  احلكومات  بع�س  نتائجها  وحملت 
تغيري موقفها من املقاومة وزيادة الدعم والتاأييد 
حرب  بعد  الفل�سطينية  املقاومة  رف�ست  لها. 
لإ�رسائيل  بال�ست�سالم  التفكري  جمرد  حزيران 
وخلقت  كبرية  مكا�سب  وحققت  املنت�رسة، 
الفو�سى والقلق واخلوف يف اأو�ساط العدو الغا�سب 
واملحتل، وكان منو منظمات املقاومة الفل�سطينية 
وت�ساعد عملياتها الع�سكرية ومكانتها الدولية من 
اأبرز النتائج الهامة بعد احلرب العدوانية. واأثبتت 
العدوان  اأن  بها  قامت  التي  الهائلة  العمليات 
توؤدي  اإىل املقاومة، واملقاومة  يوؤديان  والحتالل 
والنتقام  للعنف  املحتلة  القوات  ممار�سة  اإىل 
و�سولً  املقاومة  ت�سعيد  اإىل  يوؤدي  بدوره  والذي 
الن�رس  حتقيق  حتى  ال�ست�سهادية  العمليات  اإىل 

واقتالع الحتالل.
غا�سب  كل  نهاية  وهذه  التاريخ،  منطق  هو  هذا 
وال�ستعمار  الحتالل  فا�ستمرار  وحمتل،  ومعتد 
املتحدة  الأمم  ميثاق  مع  يتعار�س  ال�ستيطاين 
ت�سعيد  اإىل  ويوؤدي  الدويل،  القانون  ومبادئ 
املحتلة،  الأرا�سي  حترير  يتم  اأن  اإىل  املقاومة 
وم�رسوع  طبيعي  فعل  رد  جمرد  هي  فاملقاومة 

وح�سي  عدوان  على  وح�ساري  واإن�ساين  وقانوين 
ال�سيا�سي  الن�سال  جمموع  وهي  حدث،  وهمجي 

والع�سكري �سد الحتالل الأجنبي البغي�س.
اإل  هي  ما  احلالية  الفل�سطينية  املقاومة  اإن 
وغري  امل�سلحة  واملقاومة  لالنتفا�سات  ا�ستمرار 
منذ  الفل�سطيني،  ال�سعب  بداأها  التي  امل�سلحة 
وهي  وطنه،  اأر�س  الحتالل  قوات  دخلت  اأن 
الذي  امل�سلح  الفل�سطيني  ال�سعب  لكفاح  ا�ستمرار 
بلغ اأ�سده يف ثورة ال�سيخ اجلليل عز الدين الق�سام، 
لكفاح  ا�ستمرار  حالياً  الفل�سطينية  فاملقاومة 
بداأت  التي  الغالية  وت�سحياته  الفل�سطيني  ال�سعب 
من  فل�سطني  حترير  يتم  اأن  اإىل  بلفور  وعد  منذ 

الوجود ال�سهيوين ال�ستعماري.
اإىل  الوح�سية  النازية  اأملانيا  جرائم  اأدت  لقد 
ال�سهيوين  الكيان  وقادة  ال�سهيونية  احلركة  اإفادة 
»اإ�رسائيل«  طورتها  جديدة،  باأ�ساليب  واأغنتها 
وت�سويقها  بتطويرها  التفنن  يف  م�ستمرة  وهي 
الآن  و�سلت  اأن  اإىل  والت�سليل  واخلداع  بالكذب 
حداً يفوق جرائم اأملانيا النازية كالإبادة اجلماعية 
والأحياء  واملخيمات  القرى  وتدمري  والغتيالت 
والعتقال  والنهب  ال�سلب  واأعمال  العربية، 
ال�سناعية  املن�ساآت  وق�سف  والتهجري  والتعذيب 
وامل�ست�سفيات  واملدار�س  والكنائ�س  وامل�ساجد 
ينزفون حتى  الإ�سعاف، وترك اجلرحى  و�سيارات 
املوت، وبذلك تكون »اإ�رسائيل« قد قطعت �سوطاً 
اأملانيا  وح�سية  جتاوز  والوح�سية  الإرهاب  يف 
القرن  بداية  اجلرائم حتدث يف  هذه  لأن  النازية، 
احلادي والع�رسين، ويف ظل وجود كثري من العهود 
هذه  مثل  ارتكاب  حترم  التي  الدولية  واملواثيق 
يف  النازي  احلكم  اإبان  موجودة  تكن  ومل  اجلرائم 
وح�سية  اأكرث  اإ�رسائيل  قادة  فاإن  وبالتايل  اأملانيا، 

وهمجية من قادة اأملانيا النازية.
تتمكن  مل  الوح�سية  اجلرائم  هذه  رغم  ولكن 
»اإ�رسائيل« من واأد النتفا�سة وقتل الروح الن�سالية، 
روح املقاومة امل�سلحة والروح ال�ست�سهادية لدى 
ال�سعب الفل�سطيني والتي ل مثيل لها على الإطالق 

يف التاريخ الن�سايل لل�سعوب.
اتخذت الأمم املتحدة مئات القرارات التي توؤكد 
وعلى  الفل�سطينيني،  لالجئني  العودة  حق  على 
الن�سحاب الإ�رسائيلي من جميع الأرا�سي العربية 
العربية،  القد�س  تهويد  اإجراءات  واإلغاء  املحتلة، 
اإ�رسائيل  ولكن  اليهودية،  امل�ستعمرات  وتفكيك 
الدولية،  ال�رسعية  قرارات  تنفيذ  وترف�س  رف�ست 
املتحدة  الأمم  تتخذ  اأن  املفرو�س  من  وكان 
اإجراءات ع�سكرية واقت�سادية و�سيا�سية لإجبارها 
على تنفيذ القرارات، ولكنها مل تتخذ �سيئاً من هذا 
القبيل لوقوعها ووقوع الأمني العام لالأمم املتحدة 

كويف اأنان حتت النفوذ الأمريكي.
املتحدة،  الأمم  من  بقرار  اإ�رسائيل  قامت  لقد 
وا�ستغلت هذا القرار ل�ساحلها وتنكرت ملا ورد فيه 
من حقوق للدولة الفل�سطينية وال�سعب الفل�سطيني، 
ول تزال تتنكر للقرارين 181 و194 وبقية قرارات 
الفل�سطيني  لل�سعب  اأن  ورغم  الدولية،  ال�رسعية 
»اإ�رسائيل«  اأن  اإل  م�سريه،  تقرير  يف  احلق  كامل 
املتحدة  الأمم  ولقرارات  احلق  لهذا  تنكرت  قد 
والدبلوما�سية  ال�سيا�سية  الو�سائل  معها  تنفع  ومل 
والتو�سعية  والإرهابية  العدوانية  �سيا�ستها  لتغيري 
اأمام  يبق  مل  لذلك  وال�ستيطانية،  والعن�رسية 
امل�سلحة  املقاومة  خيار  اإل  الفل�سطيني  ال�سعب 
ونيل  الحتالل  لدحر  ال�ست�سهادية  والعمليات 
من  ال�سعوب  مينعون  الذين  اإن  الوطنية.  حقوقه 
يف  حقها  وممار�سة  وال�سيادة  وال�ستقالل  احلرية 
دهاقنة  هم  ال�سعوب،  اأعداء  هم  امل�سري،  تقرير 
ال�سعوب  ال�ستعمار وال�سهيونية والعن�رسية، ولكن 
والعن�رسيني  امل�ستعمرين  من  اأبداً  تنتظر  مل 
للمقاومة  منهم  م�سبقاً  اإذناً  تاأخذ  كي  وال�سهاينة 
الأوروبية  املقاومة  حملت  ولذلك  امل�سلحة، 
اأي�ساً  ولهذا  الأملاين،  الحتالل  وجه  يف  ال�سالح 
حمل ال�سعب اجلزائري وال�سعب الفيتنامي ال�سالح 
من اأجل طرد الغزاة وحترير اأوطانهم، فالحتالل 

هو ذروة الإرهاب.
واإخال�سه  بحبه  يتم�سك  الفل�سطيني  ال�سعب  اإن 
وعر�سه  واأر�سه  ودياره  ومقد�ساته  لوطنه  وتفانيه 
وكرامته، كاأي �سعب من �سعوب الأر�س قاطبة، واإن 
ن�ساله ن�سال عادل �سد املحتل واملعتدي والغازي 
و�سد املجرم ال�سهيوين وكفاح من اأجل الو�سول اإىل 
حقوقه الوطنية، ويتعر�س اإىل اأب�سع اأ�سكال الإبادة 
وم�سادرة  والحتالل  وال�سطهاد  والغتيالت 
الأر�س واحلقوق، لذلك يوؤمن باملقاومة امل�سلحة 
ملواجهة الحتالل والإرهاب والعن�رسية، ويخطئ 
على  الهولوكو�ست  اأن  باعتقادهم  »اإ�رسائيل«  قادة 
بل  وال�ست�سالم،  الر�سوخ  على  �سيجربه  ال�سعب 
العك�س هو ال�سحيح اإذ زادته الوح�سية الإ�رسائيلية 
ا�سرتجاع  على  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث  ت�سميماً 
الثمن  كلف  مهما  والنفي�س  الغايل  بتقدمي  حقوقه 

وطال الزمن.

�سعفاء  العرب  اأن  الإ�رسائيليون  اعتقد  لقد 
ونهاية  العربي  ال�سعب  خ�سوع  مرحلة  ويعي�سون 
الأمة العربية و�سيطرة »�سعب اهلل املختار« عليهم 
طمعاً  فازدادوا  العظمى«،  »اإ�رسائيل  واإقامة 
اأطماعهم  بع�س  وخرجت  وعن�رسية.  وا�ستهتاراً 
من ال�رس اإىل العلن، فاأعلنوا عن رغبتهم يف ال�سيادة 
على امل�سجد الأق�سى مقدمة لهدمه وبناء هيكل 

�سليمان املزعوم على اأنقا�سه.
جاءت النتفا�سة بعد ت�سع �سنوات من املفاو�سات 
يهود  وبرعاية  املتكافئة  وغري  واملذلة  العقيمة 
فر�ستها  اتفاقيات  عدة  توقيع  وبعد  اأمريكا، 
وتن�سلت  املنحاز  الأمريكي  والراعي  »اإ�رسائيل« 

من معظمها بحجة اأن املواعيد غري مقد�سة.
الأمريكية  ال�سغوط  ظل  يف  النتفا�سة  اندلعت 
والإ�رسائيلية املذلة وتنازلت القيادة الفل�سطينية 
اأو�سلو  الإذعان يف  باتفاقيات  والتزامها  امل�ستمرة 

وعدم التزام »اإ�رسائيل« بها.
املقاومة  عن  ال�سلطة  تخلي  على  وانفجرت 
ال�سعب  قناعة  بالإرهاب وعدم  ونعتها  ومواجهتها 
والرعاية  املفاو�سات  بجدوى  الفل�سطيني 

الأمريكية اليهودية لها.
والقهر واملمار�سات  ال�سطهاد  وعرّبت عن حالة 
الوح�سية التي يتعر�س لها ال�سعب الفل�سطيني وعن 
الرتاجع  وعن  اأو�سلو  لتفاقيات  الكربى  اخلديعة 
ال�ساحتني الإقليمية  ال�سيا�سي لق�سية فل�سطني يف 

والدولية.
وكانت حرب ت�رسين التحريرية وانت�سار املقاومة 
اأنهت  قد  الأوىل  الفل�سطينية  والنتفا�سة  اللبنانية 
اأ�سطورة اجلي�س الإ�رسائيلي الذي ل يقهر وق�ست 

على اخلوف من عامل الردع الإ�رسائيلي.
ال�سارعني  من  ا�ستمراريتها  النتفا�سة  وت�ستمد 
ال�سهداء  اآلف  مواكب  ومن  والعربي،  الفل�سطيني 
واملعتقلني  اجلرحى  من  الآلف  ومئات  الأبرار 
والتي جتعل من حماولة اإجها�سها اأمراً م�ستحياًل، 
اإجها�سها يف نظر املواطن العربي  فاحلديث عن 
التي  الأوىل  النتفا�سة  بعد  ين�س  مل  لأنه  خيانة، 
يف  »اإ�رسائيل«  وف�سلت  �سنوات  �سبع  ا�ستمرت 
يف  الفل�سطينية  القيادة  فاأجه�ستها  اإخمادها، 

دهاليز اأو�سلو املظلمة والظاملة.
الي�سار  توحيد  عليها  الإ�رسائيلي  الفعل  رد  كان 
وجرائم  اجلي�س  لدعم  ال�سالم  وحركة  واليمني 
ال�سعب الإ�رسائيلي  التي يرتكبها، وحترك  احلرب 
�سربا  �سفاح  �سارون  �سعبية  وازدادت  اليمني  نحو 

و�ساتيال.
ت�سامن فل�سطينيو الأرا�سي املحتلة عام 1948 مع 
تعبرياً  ال�سلمية  املظاهرات  ونظموا  النتفا�سة، 
عن رف�سهم واإدانتهم ل�ستخدام اإ�رسائيل طائرات 
قتل  يف  وال�سواريخ  والدبابات  والأبات�سي   16 ف 

املدنيني وتدمري منازلهم لإخماد النتفا�سة.
الوح�سية  مبنتهى  املظاهرات  اإ�رسائيل  وقمعت 
املحتلة   1948 اأرا�سي  من  فل�سطينياً   )13( وقتلت 
ووقف جميع اليهود واجلي�س وال�رسطة واحلكومة 
واإرهاب  عن�رسية  بجالء  اأظهر  مما  العرب،  �سد 

وهمجية ال�سعب الإ�رسائيلي.
ومل يعرت�س اأحد من اليهود من حركة ال�سالم اأو من 
»اإ�رسائيل« وهمجيتها  الي�سار على وح�سية  اأدعياء 
على  فيها  ال�سيا�سية  القوى  جميع  موقف  وتوّحد 
واإخ�ساعهم  واإذللهم  الفل�سطينيني  قمع  �رسورة 
وتهويد  وممتلكاتهم  وُمنجزاتهم  حياتهم  وتدمري 

وطنهم.
اإن املقاومة اأ�سبحت حتمية ا�سرتاتيجية بعد ف�سل 
احللول ال�سيا�سية التي اأملتها »اإ�رسائيل« والوليات 

املتحدة الأمريكية.
وال�سيا�سية  الأمنية  والت�سالت  املحادثات  اإن 
العلنية وال�رسية التي اأجرتها بع�س قيادات ال�سلطة 
مبثابة  تعترب  الإ�رسائيلي  العدو  مع  الفل�سطينية 
التفاف على ن�سالت ال�سعب الفل�سطيني وتفريط 
عمليات  واإن  اأبنائه،  وت�سحيات  �سهدائه  بدماء 
املقاومة هي الو�سيلة الأ�سا�سية لقتالع ال�ستعمار 
ال�ستيطاين اليهودي، وكن�س الحتالل الإ�رسائيلي. 
نبذ يا�رس عرفات يف بيانه بجنيف عام 1988 الكفاح 
امل�سلح ونعته بالإرهاب، ووّثقت اإ�رسائيل ذلك يف 
 1993/9/13 بتاريخ  اأو�سلو  يف  الإذعان  اتفاق 
وتوابعه، واأدى موقف القيادة الفل�سطينية اإىل بروز 
حول  الأخرى  والف�سائل  فتح  حركة  بني  التباين 

و�سائل الن�سال الفل�سطيني.
ومعار�سيه  اأو�سلو  اأن�سار  بني  اخلالف  واأ�سبح 
وعلى  امل�سلح  الكفاح  من  املوقف  حول  يتمحور 
�سيما  ل  العربية،  فل�سطني  من   %80 عن  التنازل 
واأن اتفاق اأو�سلو يلزم ال�سلطة واأن�سارها مبالحقة 
بامل�سلح،  بالكفاح  واملوؤمنني  لالتفاق  املعار�سني 
الفل�سطينية  الف�سائل  داخل  اخلالف  يقت�رس  ومل 
حول الكفاح امل�سلح فقط واإمنا تعداها اإىل اأهداف 
ال�سيا�سي  النظام  وطبيعة  الفل�سطيني،  الن�سال 
الفل�سطيني وعالقاته وحتالفاته الإقليمية والدولية 

واآفاق الت�سوية النهائية مع »اإ�رسائيل«.

بقلم: د. غازي ح�صني

فتاريخ »اإ�صرائيل« على مدى 
اأكرث من ن�صف قرن لي�س 
�صوى �صل�صلة متوا�صلة من 
املجازر واملذابح واحلروب 
العدوانية واالعتداءات 

الربية واجلوية والبحرية 
املتوا�صلة والتي تظهر يوميًا 
بجالء طبيعتها االإرهابية، 

فاملجزرة تلو املجزرة، واحلرب 
تلو احلرب، واالغتيال 

تلو االغتيال، والرتحيل 
واال�صتيطان ي�صريان 

با�صتمرار على قدم و�صاق 
مما يوؤكد طبيعة ال�صهيونية 
والكيان ال�صهيوين االإرهابية 

العن�صرية واال�صتعمارية.
فتاريخ االإرهاب يف املنطقة 
العربية يتزامن ويتالزم مع 
تاريخ احلركة ال�صهيونية 

والهجرة اليهودية وتاأ�صي�س 
املنظمات اليهودية االإرهابية 

امل�صلحة وقيام ما ي�صمى 
»اإ�صرائيل« ووراثة اجلي�س 

االإ�صرائيلي الأ�صاليب وبرامج 
وجتارب املنظمات اليهودية 

االإرهابية.
وتدعم الواليات املتحدة 

التي تكيل مبكيالني، االإرهاب 
الر�صمي الذي متار�صه 

اإ�صرائيل، وتتجاهل داخل 
االأمم املتحدة وخارجها اأن 

»اإ�صرائيل« هي م�صدر االإرهاب 
و�صبب العنف واحلروب 

واخلراب والدمار والتخلف يف 
املنطقة.

اأقالم
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اإنها تربز ق�صة احل�صارة التي تتواىل ف�صولها 
يجعل  مما  البالد  على  احلكم  تعاقب  مع 
له  م�صلما،  اأمرا  الوطني  االنتماء  قيمة  من 
تَ�َصكل  التي  وامتداداته  التاريخية  جذوره 

نظاما هدفه حمايتها و�صمان ا�صتقرارها.
القيم  من  قيمة  الوطنية  الوحدة  وتعترب 
�صعبا  اجلميع  يعمل  التي  اخلالدة  الوطنية 
واحلفاظ  تقويتها  على  وقيادة  وحكومة 
ومعيار  الوطن  مكت�صبات  من  فهي  عليها، 

التميز واالعتبار.
و ال �صك اأن املعنى الفطري للوحدة املتمثل 
يف احتياج االأفراد اإىل االجتماع يف جماعة 
اأ�ص�س االإ�صالم عليه بناءه  هو املعنى الذي 
ببع�س  بع�صهم  النا�س  عالقات  تدبري  يف 
كقول اهلل عز وجل )وال تكونوا من امل�رشكني 
من الذين فرقوا دينهم وكانوا �صيعا كل حزب 
مبا لديهم فرحون( وقوله تعاىل )واعت�صموا 

بحبل اهلل جميعا وال تفرقوا(.
وعدم  والتما�صك  الوحدة  معنى  ولتحقيق 
اجتماع  االإ�صالم  بنى  والتحزب  التفرق 
النا�س على مراعاة احلاجة اإىل اإمام ي�صو�س 
ولذلك   ، اإليه  االأمر  تفوي�س  بعد  اجلماعة 
ا�صتعمل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم معنى 

من   ” القائل  مفارقة اجلماعة يف احلديث 
مات  ثم  اجلماعة  وفارق  الطاعة  عن  خرج 
مات ميتة جاهلية”  فم�صاكنة النا�س بع�صهم 
لبع�س يف اإطار اجلماعة ين�صاأ عنها مدلول 
ترتتب  للوطن  انتماء  هي  مبا  املواطنة 
�صبل امل�صاركة  تذلل  وواجبات  عليه حقوق 
املعينة  القيم  مراعاة  ب�رشط  املجتمعية 
على  بناء  املواطنة  يجعل  التنمية مبا  على 
االنتماء  اأوالها  عنا�رش  على  قائمة  ذلك 

الوطني الذي اأ�صا�صه حمبة الوطن.
فالوحدة الوطنية واالنتماء الوطني كالهما 
فقط  يعد  ال  الذي  الوطن  لبناء  �رشورة 
جمرد خريطة ترابية فح�صب، ولكنه – فوق 
ذلك- انتماء ح�صاري وتراكم تاريخي ونظام 
ومن�صجمة،  متكاملة  ومنظومة  �صيا�صي 
واحلفاظ عليه وتنميته – بهذا املعنى- هو 
و  له  وتنمية  الوجود احل�صاري  حفاظ على 
ثانيا قيم ناظمة للمواطنني، وهي قيم ت�صهم 
يف تنمية الوطن، اأ�صا�صها االإخال�س املنايف 
لالنتهازية. وال�صدق املنايف للغ�س واخلداع 

والتعا�صد املنايف للتفرق والت�رشذم.
قاعدة �صلبة  كانت  هذه املفاهيم جمتمعة 
عندنا  الوطنية  الوحدة  مفهوم  عليها  قام 

اخلطاب  م�صامني  و  اأدبيات  يف  خا�صة 
ال�صيا�صي جلبهة البولي�صاريو اإذ اأ�ص�س ال�صهيد 
قوامها  وحدة  لبناء  ال�صيد  م�صطفى  الوايل 
التوجه الفكري و ال�صيا�صي و االلتفاف حول 
احلمراء  ال�صاقية  لتحرير  ال�صعبية  اجلبهة 
ووادي الذهب كمكون �صامن لتحقيق اآمال 
و تطلعات جميع ال�صحراويني يف كنف دولة 
تت�صع للجميع قائمة على العدل و امل�صاواة 

على كافة االأ�صعدة.
و لتحقيق ذلك فقد ركز فكر ال�صهيد الوايل 
الذي �صمنه يف خطابه الذي األقاه يف اجتماع 
عني بنتيلي اأكتوبر 1975 على وحدة الفكر و 
تكاثف جهود االأداة ال�صيا�صية املنبثقة عنه 
على  قامت  التي  غري  �صكة  على  و�صعها  و 

اأ�صا�س القبيلة.
و قد اأدرك �صعبنا املكافح اأنه ال بديل عن 
الوحدة الوطنية التي تعترب من اأهم الثوابت 
كثري  على  باالأولوية  حتظى  التي  الوطنية 
االأخرى،   الوطنية  والغايات  االأهداف  من 
و جتلى ذلك يف ركيزتني اأ�صا�صيتني: اأوالها 
الذي  ال�صيكولوجي  او  املعنوي  اجلانب 
ومتا�صكهم  ووحدتهم  باملواطنني  يرتبط 
ت�صكل  التي  الروابط  بتعظيم  يتعلق  ما  اأي 

عنا�رشه،  بني  اللحمة  وقوام  االنتماء  ن�صيج 
الروابط دائما االنتماء وحب  واأ�صا�س هذه 

الوطن والرغبة يف العي�س امل�صرتك.
الذي  القانوين  املادي  اجلانب  ثانيها  و 
الدولة  داخل  بالوحدة  باالأ�صا�س  يرتبط 
قانونية  نظم  وقيام  مواطنيها  وتكامل 
على  احلفاظ  تكفل  وموؤ�ص�صاتية  ود�صتورية 
وترابط  ال�صعب  ومتا�صك  الوطن  وحدة 

مقوماته.
يف  الوطنية  الوحدة  اأهمية  تاأتي  هنا  من 
ا�صتقرار الدولة ومنائها. واأي م�صا�س بها من 
�صاأنه اأن يقو�س ال�صلم االجتماعي وبالتايل 
تراجع عملية التنمية ال�صيا�صية برمتها. واذا 
كانت هناك اختالفات بني جماعات تنتمي 
توفري  يتطلب  االأمر  فاإن  الوطن  نف�س  اإىل 
�صبل التعاي�س يف اطار من الت�صامح واحلرية 
امل�صوؤولة بني اجلميع من خالل نبذ العنف 
والتطرف والتخلي عن اأ�صاليب الكراهية مع 
وما  الوطنية  والهوية  اخل�صو�صية  احرتام 

ميثله ذلك من اأولوية يف وحدة الدولة.
فيا اأبناء بلدي احتدوا، فباحتادكم �صتف�صل 
كل املوؤامرات و تتحطم كل القيود و �صتتحق 

كل االآمال و الطموحات، فاأحتدوا.

الوحدة تف�شل املوؤامرات و حتطم القيود      

تعترب الوحدة الوطنية ركيزة 
من ركائز مقومات الوطن 
واأ�ضا�ضا من اأ�ض�س تطوره 

وتقدمه وهو نتيجة تالحم 
ال�ضعب مع قيادته، كما اأنها 
الأ�ضا�س يف ا�ضتقرار الدولة 
ومنائها، يقوم عليها البناء 

الوطني ال�ضليم وت�ضكل هدف 
التنمية ال�ضيا�ضية وغايتها 

الأوىل. وهي متثل بحق اأهم 
الثوابت الوطنية واأكرثها 

اإحلاحا وحيوية.

 بقلم: الغوث �ضعيد اخلريف

الق�ضية ال�ضحراوية

الق�ضية الف�ضطينية

فريق ن�شائي للتطبيع مع الن�شطاء العرب

الأمم املتحدة وم�شرح العرائ�س ! 

يخ�صن حوارات عرب �صبكات التوا�صل 
يف  العرب  الن�صطاء  مع  االجتماعي 
والعامل  خ�صو�صا،  العربية  اجلزيرة 
عر�س  خالل  من  عموما،  العربي 
فيديو  ومقاطع  �صهية،  الأطباق  �صور 
اجلن�صيات،  متعددة  رحالت  من 
كلثوم  اأم  الأغاين  مقلدة  واإ�صدارات 
درو�س  وبع�س  االأطر�س،  وفريد 

الرق�س ال�رشقي.
اليهوديات بعملية  الن�صاء  تقوم هوؤالء 
عقول  لغزو  موجهة  دماغ  غ�صيل 
تقدمي  خالل  من  العرب،  ال�صبان 
وجبات الطعام ودرو�س ال�صعر، واآخر 
اأخبار الفن واملو�صة، واإن�صاء حوار مع 
الن�صطاء العرب على �صبكات التوا�صل 

االجتماعي، ال�صيما الفي�صبوك وتويرت 
ال  م�صعى  يف  ويوتيوب،  واإن�صتغرام 
تخطئه العني لتغيري ال�صورة النمطية 
لـ«اإ�رشائيل« يف اأذهان العرب عموما، 

ولو ب�صكل تدريجي.
الفريق  هذا  متابعي  عدد  ي�صل 
�صبكات  على  »االإ�رشائيلي«  الن�صائي 
وتن�رش  االآالف،  ع�رشات  التوا�صل 
اأم  الأغاين  فيديو  مقاطع  ح�صاباتهن 
كلثوم وفريد االأطر�س وفايزة اأحمد، 
املقاطع،  لهذه  اإعجابات  يعطون 
ر�صائل  وير�صلون  عليها،  ويعلقون 
خا�صة اإليهن على ال�صندوق اخلا�س.

اتفاقيات  اأن  الفريق  هذا  يك�صف 
متابعيهن  رغبة  من  زادت  التطبيع 

حتى  العربية،  اللغة  تعلم  يف  العرب 
اأن الكثري من ن�صطاء دول اخلليج تبداأ 
اأ�صماوؤهم باأحرف عربية، وال تتدخل 
الدول  �صوؤون  يف  احل�صابات  هذه 
العربية الداخلية، وال تن�رش حمتويات 
على  يركزن  بل  ح�صا�صة،  �صيا�صية 
بزعم  واملو�صيقى،  واالأدب  الثقافة 
ج�صوًرا  تن�صئ  املحتويات  هذه  اأن 
باالإجازات  تهانيهن  للتوا�صل، ير�صلن 
ودعوة  العربية،  للدول  الر�صمية 

متابعيهن العرب لزيارة »اإ�رشائيل«.
لهذه  االإ�رشائيلي  امل�صوغ  يظهر 
من  انطالقا  التطبيعية  احل�صابات 
اجلي�س  يخو�س  الذي  الوقت  يف  اأنه 
املقاومة  �صد  قتاال  االإ�رشائيلي 

الفل�صطينية، تندلع حرب اأخرى على 
اجلبهة االإعالمية، بظهور املتحدثني 
با�صمه، ويدافعون عن رواية االحتالل 
على �صبكات التوا�صل، مع اأن اجلناح 
االإ�رشائيلية  بوزارة اخلارجية  العربي 

ي�صم ع�رشة عاملني فقط.
يف االأ�صابيع االأخرية، وبعد االتفاقات 
االإ�رشائيلي  الفريق  ي�صعر  التطبيعية، 
لي�صت  اأن�صطته،  يف  كبري  بزخم 
بالطبع،  اإيجابية  الفعل  ردود  كل 
بكراهيتهم  يت�صبثون  متابعون  هناك 
لـ«اإ�رشائيل«، لكن امل�صعى االإ�رشائيلي 
على  يعتمدون  وهم  النف�س،  طويل 
بوجود  معتقدين  تدريجية،  �صيا�صة 
العام  الراأي  توجهات  يف  اختالفات 

رقمية،  من�صة  كل  على  بناء  العربي، 
الراأي  بقادة  تويرت  يزخر  حني  ففي 
اأما  الكبار،  واملوؤثرين  وال�صحفيني 
يف  في�صمان  واإن�صتغرام  في�صبوك  يف 

الغالب مواطنني عرباً عادين.
اإ�رشائيلية  اأن هناك قناعة  اخلال�صة 
مفادها اأن التطبيع ال�صيا�صي اجلاري 
مع ال�صودان والبحرين واالإمارات، ومن 
اأ�صباب  �صمن  بعدها جاء  �صياأتي  قد 
اأخرى مهمة، نتيجة للعمل االإ�رشائيلي 
على القنوات الرقمية العربية، بعد اأن 
اال�صم املرادف احلقيقي لـ«اإ�رشائيل« 

هو »االحتالل«.

مل يخرج عن نطاق امل�صالح التي ت�صتغلها فرن�صا 
جمل�س  يف  الغربية  ال�صحراء  بق�صية  للمتاجرة 
االأمن الدويل ، دفاعا عن اأطروحة زائفة يتبناها 
 ، االإقليم  لهذا  �رشعي  الال  املغربي  االإحتالل 
جمرد  املتحدة  االأمم  منظمة  اأ�صبحت  وهكذا 
خمتلف  حلبك  ليليا  وملهى   ، للنخا�صة  �صوق 
اإرادة  �صد  اخلبيثة  وال�صيناريوهات  املناورات 

ال�صعوب وتطلعاتها نحو االأف�صل .
لقد اأ�صبحت االأمم املتحدة ت�صكل اأر�صية خ�صبة 
ال�صيا�صي  والف�صاد  الظلم  مظاهر  كل  لتف�صي 
املغرب  ا�صتغله  ما  وهو   ، العامل  يف  واالأخالقي 
 ، م�صعورة  ودبلوما�صية  اإعالمية  حملة  �صمن 
 ، الغربية  لل�صحراء  احتالله  �رشعنة  اإىل  تهدف 
من خالل ا�صتثماره يف عامل الوقت واإطالة اأمد 
النزاع القائم بينه وبني جبهة البولي�صاريو ، املمثل 
ال�رشعي والوحيد لل�صعب ال�صحراوي ، وت�صخريه 
الراأي  ملغالطة  وجهوده  اإمكانياته  كل  ذلك  فوق 
هذا   ، الواقع  حقيقة  عن  وت�صليله  الدويل  العام 
مراكز  داخل  للتغلغل  احلثيث  �صعييه  عن  ف�صال 

عن  وناهيك   ، احلقائق  قلب  وحماولة  القرار 
التي   ، واملواقف  الذمم  �رشاء  �صيا�صة  اإنتهاجه 
ال�صحر  مبثابة  وكانت  الدول  بع�س  على  اإنطلت 
زيف  تك�صف  بعدما   ، ال�صاحر  على  اإنقلب  الذي 
ووفائه  م�صداقيته  وعدم  املغرب  اإدعاءات 
بوعوده ، التي قطعها لبع�س الدول الفقرية التي 
بدل  واال�صرتزاق  الت�صول  على  �صيا�صاته  تبني 

املبادئ واحرتام مثل وقيم العدالة وال�رشعية .
اإن هذه امل�صاعي الظاملة ، التي ميار�صها النظام 
 ، مكان  كل  ويف  وم�صاء  �صباحا  املغربي  امللكي 
ال�صحراوية  الق�صية  و�رشعية  عدالة  من  للنيل 
يتمادى  املغرب  جلعل  وحدها  كافية  تكن  مل   ،
ال�صعب  واإ�رشار  عزمية  مدى  على  رهانه  يف 
ال�صحراوي على تقرير امل�صري واال�صتقالل ، لوال 
تخاذل بع�س ال�صحراويني وعمالة بع�صهم االآخر 
جبهة  تبديه  ظلت  الذي  املفرط  النية  وح�صن   ،
االأمم  اأوهام  مع  التعاطي  خالل  من  البولي�صاريو 
املتحدة وجمل�س االأمن الدويل ، وعدم اإ�رشارها 
�صاأنه  من   ، موقف حا�صم  اتخاذ  على  وحلفاوؤها 

الوطنية  الق�صية  ملف  يف  نوعية  نقلة  اإحداث 
عقود  ثالثة  يقارب  ما  منذ  مكانه  راوح  الذي   ،
من حالة الال حرب والال �صلم ، وكان ال�صبب يف 
ذلك كله هو ح�صن اال�صغاء واملتابعة مل�صاهد من 
�رشاب ، متثلها دمى وعرائ�س تتحكم يف حركتها 
اأن تبايل مبا يطال �صواها  الدول العظمى ، دون 
من ظلم �صافر ، ومن ماآ�س ونكبات جراء مفاهيم 
خمادعة وم�صطلحات مقلوبة ، حتولت على اإثرها 
اإىل  االن�صان امل�رشوعة  ب�صيانة حقوق  املطالبة 
بالء  اإىل  والدميقراطية  احلرية  وقيم   ، كبري  اإثم 
مهول ، ع�صف بالكثري من الدول وباإرادة �صعوبها 
اإىل الهاوية ، ولنا يف �صحايا ما �صمي حينها ب ” 

الربيع العربي ” خري مثال على ذلك .
اأملنا كبري يف اأن يعرف العامل انفتاحا على العدالة 
العجز  حالة  تنايف  واقعية  م�صاهد  نرى  واأن   ،
املتحدة  االأمم  منظمة  يف  ال�صائدة  واخلذالن 
منذ زمن بعيد ، والتي تقف وراءها رغبات الدول 
النافذة ، التي باتت تتحكم يف كل �صاردة وواردة يف 
هذه املنظمة الدولية ، وخيبت اآمال املظلومني 

 ، الفا�صلة  م�صاعيها  يف  امل�صطهدين  وتطلعات 
فر�س  اأجل  من  تذكر  نتيجة  اأية  حتقق  مل  التي 

العدالة وا�صتتباب االأمن وال�صالم يف العامل .
وال�صالم  للعدل  املحبة  ال�صعوب  اإميان  وكون 
كبري وكبري جدا يف اإرادة احلياة احلرة الكرمية ، 
ظهرت ال�صني كمناف�س اقت�صادي بالدرجة االأوىل 
التحالف  وتعاظم   ، االأمريكية  املتحدة  للواليات 
 ، ال�صمالية  بكل من رو�صيا وكوريا  الذي يجمعها 
ال  واجلزائر  كاإيران  معتربة  دول  فلكه  وت�صري يف 
واقعي من  اأمل ومعطى  ب�صي�س  تبلور   ، احل�رش 
ال�صيا�صة  يف  التوازن  من  نوعا  يفر�س  اأن  �صاأنه 
الدولية ، واأن يجعل العدالة تاأخذ جمراها يوما ما 
، على االأقل بعدم تغليب لغة امل�صالح كلية ، على 
امل�صتباحة   ، الدولية  ال�رشعية  ومواثيق  قرارات 
العديد من ق�صايا الظلم والطغيان املنت�رشة  يف 
زال  ما  الذي   ، العامل  هذا  اأرجاء  من  الكثري  يف 
من  القوي  فيه  و�صبع   ، الغاب  قانون  اإىل  يحتكم 
حلم ال�صعيف مب�صوقات ال اأ�صا�س لها ، ولطاملا 
فندها الواقع وك�صف النوايا ال�صيئة  الأ�صحابها .

بقلم : حممد ح�ضنة الطالب

بقلم : د. عدنان اأبو عامر

يف الوقت الذي تت�ضارع 
فيه عملية التطبيع 

العربية »الإ�ضرائيلية« 
على امل�ضتويات ال�ضيا�ضي 
والقت�ضادي والع�ضكري، 
ك�ضفت وزارة اخلارجية 

»الإ�ضرائيلية« عن 
م�ضروع تطبيعي جديد 

يقوده فريق ن�ضائي 
»اإ�ضرائيلي«،ينطقن باللغة 

العربية.

لقد برهنت كل تقارير 
الأمني العام لالأمم املتحدة 
اأنطونيو غوتري�س ، على اأن 
منظمته ل حول لها ول قوة 

يف فر�س قوانني العدالة 
وقرارات ومواثيق ال�ضرعية 

الدولية ، ولذلك جاء 
تقريره الأخري ك�ضابقيه. 
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يف ذكرى عيد الن�صر :

انت�شار احلق على الباطل / 19 مار�س 1962 وثيقة  الوالية ال�شاد�شة التاريخية 
اليوم  هذا  املوؤرخني  بع�ض  يعترب  و 
احلقيقي  اال�ستقالل  يوم  مبثابة  التاريخي 
االنت�سار  فرحة  فيه  للجزائر، حيث عمت 
اعرتاف  ،بعد  املناطق  و  االأرا�سي  كل 
ممثال  الوطني  التحرير  بجبهة  فرن�سا 
على  ر�سخت  اجلزائري،و  لل�سعب  وحيدا  
مع  املفاو�سات  طاولة  على  للجلو�ض 
اأع�سائها ، بعدما كانت ت�سفهم  باخلارجني 
عن القانون و قطاع طرق ، و اإم�ساء وثيقة 
على  الق�ساء  و   ،- اإيفيان  اتفاقيات   -
امل�ساريع التي كانت تخطط لها فرن�سا يف 
ال�رس و العلن، و اأطماع املعمرين و غالتهم 
قطعة  اجلزائر  )اإن  ديغول  الرئي�ض  كفكرة 
املجيدة  املنا�سبة  بهذه  (.و  فرن�سا  من 
التحريرية  الثورة  اأر�سيف  على  حفاظا  ،و 
املجيدة، اأن�رس وثيقة تاريخية حتت عنوان 
مار�ض   19 الباطل  على  احلق  انت�سار   (
وزعته  بيان  عن  عبارة  هي  ،و   )  1962
على  التاريخية  ال�ساد�سة  الوالية  قيادة 
املجاهدين و امل�سبلني بعد اخلطاب الذي 
للجمهورية  املوؤقتة  احلكومة  رئي�ض  األقاه 
اجلزائرية بن يو�سف بن خدة ،و وجهه اإىل 
ال�سعب اجلزائري عامة ،و اىل جنود جي�ض 
فيه  ياأمرهم   ، خا�سة  الوطني  التحرير 
بوقف العمليات الع�سكرية يف كامل الرتاب 
الوطني مع االإعالن عن انتهاء احلرب مع 

العدو الفرن�سي و ا�ستقالل اجلزائر

املرحلة االنتقالية

التي  االنتقالية  املرحلة  يف  الدخول  بعد 
 03 غاية  اإىل   1962 مار�ض   19 يوم  اأعقبت 

اال�ستفتاء  تاريخ   1962 جويلية 
اإن  يبدو  .و  امل�سري  تقرير  على 
حمتوى هذا البيان املر�سل جاء 
املوجهة  التوجيهات  غرار  على 
االأخرى  التاريخية  الواليات  يف 
النواحي  و  املناطق  قادة  اإىل 
خطط  من  احلذر  اىل  تدعوهم 
احرتام  و  الفرن�سي،  اال�ستعمار 
و   ، النار  اإطالق  وقف  قرارات 
جتنب اال�ستباك مع العدو ،حتى 
العملية  الإف�سال  ذريعة  يكون  ال 
مكنني  قد  .و  االتفاقية  بنود  و 
من هذه الوثيقة املوؤرخة يف 19 
اأربع  مار�ض 1962،و هي تقع يف 
�سفحات قيا�ض 29*21، و مكتوبة 

بن  التواتي  املربي  االأ�ستاذ  الراقنة  باالآلة 
كما  ت�سلمها  قد  و  مبارك،  بن  الها�سمي 
اأخربين من طرف امل�سوؤول ال�سيا�سي ل) ق 
70 ( العريف االأول ال�سعيد جعالل يف تلك 
الطلبة  منها  ي�ستفيد  اأن  اأمل  على  الفرتة. 

من الباحثني يف تاريخنا الوطني.

 ن�ص الوثيقة

التحرير  البيان:اجلمهورية اجلزائرية جبهة   
التحرير  6.جي�ض  اجلزائريوالية  الوطني 
احلرب.انت�سار  اجلزائري اأركان  الوطني 
19-3-1962))وعد   - الباطل   على  احلق 
ال�ساحلات  وعملوا  منكم  اآمنوا  الذين  اهلل 
لي�ستخلفنهم يف االأر�ض كما ا�ستخلف الذين 
من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارت�سى 
...االآية  اأمنا  وليبدلنهم من بعد خوفهم  لهم 
– �سدق اهلل العظيم.((اأيها ال�سعب اجلزائري 
العظيم اليوم ،و اليوم فقط يدبر ليل الظالم و 
االآالم، و ت�رسق �سم�ض الكرامة و احلرية على 
 ، .اليوم  املقد�سة  احلبيبة  العربية  جزائرك 
ف�سل  اأول  على  ال�ستار  ي�سدل  فقط  اليوم  و 
اأن  بعد  االأبدية،  اجلبارة  ثورتك  رواية  من 
قمت فيه بدورك خري قيام، و علمت الدر�ض 

احلق، و كيف تكون غ�سبتك و قوة طاقتك ،و 
عزمك ،و مدى قدرتك على حتقيق ما تريد ، 
و عرفت الدنيا قاطبة - �سديقا و عدوا - ما 
الن�سال  و  الكفاح  يكون  و كيف  هي اجلزائر 
اال�ستقالل  و  احلرية  ثمن  يدفع  كيف  ،و 
اأربعة  �سهور  ،و  �سبعة  �سنوات  تنتهي  .اليوم 
اإثنتا ع�رسة  ،و �ساعات  اأيام ثمانية ع�رس  ،و 
،و  امل�سلح  الكفاح  و  التحريرية  احلرب  من 
بالء  اأح�سن  فيها  ،اأبليت  البطولية  املقاومة 
،و �رسبت من اأمثلة البطولة و الفداء اأروعها 
و  اأفخرها  املاآثر  من  �سجلت  ،و  اأبقاها  و 

اللهب  و  بالدم  خلدت  و  اأبهاها، 
ملحمة من اأكرث املالحم  جمدا 
و حقه  بنف�سه  اآمن  �سعبا  بجهاد 
احلياة  يف  امل�رسوع  املقد�ض 
احلرة الكرمية امل�ستقلة . اليوم و 
اليوم فقط ، اأجربت عدوك على 
اأن يوقع مرغما وثيقة خال�سك، 
و يب�سم �ساغرا �سهادة االعرتاف 
املبني،  الفوز  و  بالن�رس  لك 
قادتك  مع  مكرها  مي�سي  و 
االأبطال يوم 18 مار�ض 1962 يف 
ت�سمن  هامة  اتفاقية   ) اإيفيان   (
ت�ستقل  اأن  لك مطلق احلرية يف 
و ت�سبح حرا طليقا كرميا،و بهذه 
وقف  على  االتفاق  مت  االتفاقية 

جي�سك  املتحاربني  اجلي�سني  بني  القتال 
.اأيها  املحتل  اال�ستعمار  جي�ض  و  املظفر 
اأن  اأجدرك  املنت�رس ما  اجلزائري  ال�سعب 
الذي  العظيم  الن�رس  بهذا  حتتفل  و  تهناأ 
اأن  اأجدرك  ما  ،و  بجهادك  لنف�سك  حققته 
ترفع راأ�سك، و تفخر و تعتز و تباهي االأمم 

و  كان   ، مبني  فوز  من  لنف�سك  �سجلته  مبا 
جلهادك  احلتمية  النتيجة  يكون  اأن  بد  ال 
به  يتوج  الذي  االإكليل  و   ، ال�ساق  البطويل 
املجيد  كفاحك  ا�ستحقاق  و  جدارة  عن 
املرير ،و ت�سحياتك التي كم هي ج�سيمة و 
حترزه  الذي  الن�رس  هذا  .اإن  غالية  هي  كم 

ياأتك  مل  ،و  منحا  لك  مينح  مل   ، اليوم 
هبة اأو تربعا اأو تكرما ، و اإمنا اأخذته 
اأخذا ، و افتككته افتكاكا بقوة االإرادة 
و  الطويل،  بالكفاح امل�سلح  و  املوؤمنة، 
بالت�سحية بكل عزيز عندك .و اإن هذا 
اليوم التاريخي اخلالد الذي حتياه اليوم 
اإح�سا�ساتك،  و  عواطفك  و  مب�ساعرك 
مل يكن لياأتي لو مل تدفع اأكرب و اأ�رسف 
ما ميكن اأن يقدمه �سعب ثمنا حلريته  
على  �سحيت  اأنك  .اأذكر  ا�ستقالله  و 
من  مبليون  الكرامة  و  احلرية  مذبح 
وخرية  اأبنائك،  نخبة  و  �سبابك،  زهرة 
اأبطالك ،و حتملت ب�سرب و اإباء �رسوبا 
و املحن  الباليا  و  االآالم  و �سنوفا من 

،و  الرا�سيات  اجلبال  عليها  لتقوى  تكن  ،مل 
قاومت ب�سمود و �سهامة و ا�ستب�سال عدوا  
الو�سائل  و  العدد  و  العدة  يف  يفوقك  كان 
م�ساعفة  اأ�سعافا  االإمكانيات  و  واالأ�ساليب 

ملقاومة  املعد  االأطل�سي  احللف  ،يعززه 
الرو�ض، و ي�سد من اأزره و ي�سجعه على كبت 
ال�سعب  .اأيها  اإبادتك  و  حمقك  ،و  �سوتك 
اجلزائري الثائر .اإن جي�ض التحرير الوطني، 
جي�سك البا�سل املظفر، املكون من اأبنائك  
�سبيل  يف  مهجهم  ا�سرتخ�سوا  الذين  الربرة 
للذود  اأرواحهم  و قدموا  و كرامتك،  حياتك 
عن حقك و حريتك،  و �سيادتك، و ت�سابقوا 
اأفواجا و كتائب و فيالق اىل املوت ليهبوا لك 
اأنف�سهم  من  يجعلوا  اأن  على  اآلوا  و   ، احلياة 
رائدك و طليعتك يف كفاحك البطويل الرائع، 

به  و يحتفل معك  الن�رس،  ليهنئك على هذا 
جي�ض  .اإن  بهجتك  و  اأفراحك  ي�ساركك  و 
التحرير الوطني الذي كان و �سيظل اىل االأبد 
�سالحك  ،و  الفعالة  التحريرية  اأداتك  هو 
القوي- و هو يحتفل معك بهذا االنت�سار و 
االآالم امل�سرتكة  و  يجني معك ثمرة اجلهاد 
قلبك  مع  قلوبه  لتتجه   -
،و م�ساعره مع م�ساعرك، 
لنحي معا كل تلك الكتائب 
�سهدائنا  من  املرتا�سة 
االأخيار  ،واأبطالنا   االأبرار 
اأرواحهم  بذلوا  الذين 
فداء  و  قربانا  ودماءهم 
ا�ستقالله  و  الوطن  حلرية 
و  اإجالل  بكل  ننحني  ،و 
و  لذكراهم،  تاأثر  و  اإكرام 
االعتزاز  كامل  عن  نعرب 
الذين  جلرحانا  التقدير  و 
،و  الزكية  دماوؤهم  �سالت 
الطاهرة  اأج�سامهم  �سلت 
جمد  �سبيل  يف  رخي�سة 
الوطن.  و نعرب عن كامل ت�سامننا و عطفنا 
و  امل�ساجني  من  االآالف  لع�رسات  �سكرنا  و 
طويال  تعر�سوا  و  �سمدوا  الذين  املعتقلني 
الأنواع التعذيب و التنكيل و اال�سطهاد قياما 
القومي  لل�سمري  اإر�ساء  و  الوطني  بالواجب 
لعلى  املجيد.اإننا   اجلزائري  ال�سعب  .اأيها 

االإدراك  ،و  املكتمل  الوعي  من  باأنك  يقني 
التجارب  من  الق�سوى  اال�ستفادة  ،و  التام 
التي  االنت�سارات اجلزئية -  ،بحيث مل تكن 
اإحداها -   تعد اتفاقية وقف اإطالق القتال 

لت�سدك و تلهيك عن هدفك الرئي�سي الذي 
الكاملة،و  احلرية  ،و  التام  اال�ستقالل  هو 
كامل  عن  االحتالل  جلي�ض  ال�سامل  اجلالء 
و  �سيء  القتال  وقف  .اإن  الوطن  اأر�ض 
هذا  تدرك  اأن  يجب  اآخر  �سيء  اال�ستقالل 
ال  امل�سلح  الكفاح  توقف  .اإن  جيدا  تعيه  و 
الثورة  توقف  االأحوال   من  حال  باأي  يعني 
لل�رسوع  �سفحاتها  اإحدى  يعني طي  اإمنا  ،و 
و  اإ�سعاعا  اأكرث  اأخرى  �سفحة  ت�سجيل  يف 
اإال  لي�ض  احلرب  توقف  .اإن  بيا�سا  اأن�سع 
و   - الإرادتك  املجال  لرتك  البنادق  اإ�سكات 
عن  تعرب  اأن  حتررت-   قد 
.و  قوة  و  بحرية  وجودها 
بها  اأحرزت  التي  االأ�سلحة 
باالإ�سافة  ،هي  انت�سارك 
الوعي  امل�سلح  الكفاح  اىل 
املتينة  ،وحدتك  اليقظة   ،
الوثيق  اجلماعي  تعلقك  و 
،و  ال�سعبية  بقيادتك 
اإذا  و   ، الوطنية  حكومتك 
عن  نتوقف  اأن  تقرر  ما 
الكفاح امل�سلح فاإن ذلك ال 
يعني اأن نفرط يف اأ�سلحتنا 
من  مكنتنا  التي  االأخرى 
ما  اإذا  و   . الفوز  حتقيق 
الوطنية  حكومتنا  اأمرتنا 
بل�سان رئي�سنا العظيم ) ابن خدة ( باأن نتخلى 
اأن نكون يف  اأمرتنا  عن املحاربة ،فاإنها قد 
حالة طوارئ ،اأي اأن ن�ساعف من اال�ستعداد 
و احليطة و اليقظة خلو�ض املعركة املقبلة 
بروح اجلندي، و ا�ستعداده للعمل و الت�سحية 
بحقنا  لنا  يعرتف   مل   الذي  عدونا  .اإن 
مبح�ض اإرادته لن نثق مطلقا يف اأنه �سيلقي 
�سالحه ،ما دام جي�سه املحتل ي�سيطر على 
املتعفنة  اإدارته  اإطارات  دامت  ما  و  وطننا، 
ينكث  اأن  ي�سريه  لن  اإنه   ، بالدنا  يف  تتحكم 
اأدنى  راأى  اإذا  عقبيه  على  ينك�ض  ،و  عهده 
غرور  اأو  نق�ض  اأي  ،و  �سفوفنا  يف  انحالل 
عن  حقا  كف  ما  اإذا  .و  منا  بالظواهر 
حماربتنا باحلديد و النار،  فاإنه لن يكف عن 
حمارتنا باأ�سلحته التخريبية الهدامة االأخرى 
من د�سائ�ض و مناورات و ت�سليل، و حماوالت 
لبث التفرقة يف �سفوفنا، غري اأن  كل هذا لن 
يجديه فتيال، و �سنحطم كل حماوالته على 
راأ�سه البايل املهلهل اإذا ما مت�سكنا باليقظة 
اأي وقت م�سى  اأكرث من  ت�سبثنا  ،و  و احلذر 
الوطنية  حكومتنا  وراء  من  املتينة  بوحدتنا 
ال�سعب  .اأيها  املظفر  التحرير  جي�ض  و 
اجلزائري اخلالد .اإن القتال قد توقف، و اإن 
زعماءك اخلم�سة قد حرروا ،و هذا انت�سار 
اإخفاءه  لك رغم كل من قد يحاولون  عظيم 
االآن يف  تعي�ض  اإنك  ،و  �ساأنه  من  الت�سغري  و 
بني  االنتقالية  الفرتة  اإن  االنتقالية،  الفرتة 
اال�ستفتاء  و  القتال  اإيقاف 
فر�سة  لك  تكون  اأن  يجب 
يقظة  و  حتفز  و   ا�ستعداد 
و عمل، و ترقب و انتظار لكل 
ما ي�سدر اإليك من حكومتك 
البا�سل  جي�سك  و  الوطنية 
العظيم  ال�سعب  اأيها  .فاأهنا 
لل�ساعة  ا�ستعد  و  بالن�رس، 
الفا�سلة و اللحظة احلا�سمة 
وحريتك،  ا�ستقاللك  ،�ساعة 
.اإذا  لقريب  لناظره  واإن غدا 
 ** احلياة  اأراد  يوما  ال�سعب 
القدر و  ي�ستجيب  اأن  بد  فال 
و   ** ينجلي  اأن  لليل  بد  ال 
ال�سعب  اأيها  .ع�ست  ينك�رس  اأن  للقيد  بد  ال 
جي�سك  عا�ض   - م�سلما  عربيا  اجلزائري 
الوطنية  حكومتك  -عا�ست  املظفر  البا�سل 

الر�سيدة - و لتع�ض اجلزائر حرة م�ستقلة .

يحتفل ال�صعب اجلزائري 
بالذكرى 59 لعيد 

الن�صر املوافق ليوم 19 
مار�ص1962، يوم االإعالن 

عن اإيقاف القتال بني جنود 
جي�ص التحرير الوطني 

البوا�صل وع�صاكر االحتالل 
الفرن�صي البغي�ص ،و الذي  
جاء تتويجا  لثورة عظيمة  
دامت اأكرث من �صبع �صنوات 
و ن�صف، و ت�صحيات ج�صام 
قدمتها قوافل ال�صهداء  يف 

�صبيل ا�صتعادة ال�صيادة 
الوطنية كاملة على 

جمموع الرتاب اجلزائري ، 
ورفع رايات احلرية خفاقة 

يف ربوع الوطن  .

اأقالم

تقدمي : االأ�صتاذ االأخ�صر رحموين 



تقدير حالة

مازالت  التي  الغرب  عقدة  ونظري  لكن 
تالزمه  حلد ال�ساعة  وهي عقدة املركزية 
اإليه  يُن�ِسب  اأن  دوما  يريد  فهو  املتعنتة. 
يف  الريادات  بل  واالنطالقات  التاأ�سي�س 
�ستى املجاالت...حتى ولو كلفه ذلك اإبادة 

اأ�سحابها االأ�سليني ماديا ومعنويا ؟ا
وهذا فعال ما نلحظه ون�سهده من �سناعة 
لالأبراج العالية حتى ولو على جماجم الغري 
....حيث يراد بهذا الرتويج لب�ساعته. عن 
اأنها هي االأن�سب لل�سعوب واملجتمعات يف 
الزمنية....وما  والفوا�سل  احلقب  جميع 
الذي  الياباين  فوكوياما  فران�سي�س  حكاية 
اإال عينة حية يوم رّوج  زعم بنهاية التاريخ 
قمة  اأنه  عن  الليربايل  االأمريكي  للنموذج 
ي�ساهيه  اأو  يناف�سه  اآخر  �سيء  وال  التطور 
التنوير  ثورات  اإيجابية  ننكر  ال  ...نحن 
بفرن�سا وبريطانيا وحتى اأمريكا مع بداية 
املثقفني  من  �سلة  ثارت  الـ18يوم  القرن 
ورجال  الكنائ�س  وا�ستبداد  حكم  �سد 
�سناعية  لثورة  بذلك  ومهدت   .. الدين 
االأ�سعدة..  جميع  على  باأكلها  اأتت  �ساملة 
مبفهومها  احلداثة  تزكية  لنف�سها  لتعطي 
العالقات  بني  جذري  تغيري  اأي  اجلوهري 
لالأفراد...مع  احلاكمة  املوؤ�س�سات  بني 
ال�سعوب  حال  عن  تاأ�سفات  عدة  ت�سجيل 
الزالت  يومها  كانت  الأنها  العربية  والدول 
تتخبط بني براثني اال�ستعمار واال�ستيطان 
الغا�سم..ومل ت�ست�سغ اأو ت�سمع �ساعتها عن 
نهو�سها  اإعادة  بعد  اإال  حداثة  م�سطلح 
الهيمنة  من  تخل�سها  بعد  قل  ويقظتها.اأو 

فقد  ال�سديد   لالأ�سف  .لكن  اال�ستعمارية 
كان من ذاب وانخرط يف ا�ست�رشاف هذا 
)اأي احلداثة( هو جمموعة من  امل�سطلح 
االأقالم النخبوية التي فهمته باآليات مغايرة  
يف  الغرب  تقليد  اأرادت  اأنها  اأ�سا�س  عل 
اإ�سالح  يف  والبدء  الكني�سة  �سد  ثوراته 
�سامل..والق�سد هو جمموعة من املثقفني  
والدكاترة والباحثني الذين اأرادوا حمو كل 
�سيء معنوي من الواقع العربي ..فكان اأول 
والدين  املكتوب  الرتاث  هو  هاجموه  من 
باخل�سو�س على اأ�سا�س اأنه عقبة يف طريق 

التطور والتحديث؟ا نا�سني 
اأن الغرب االأوروبي مل يرث على  ومتنا�سني 
ملجتمعاته  واملعنوي  الفكري  الرتاث 
املوؤ�س�سات  �سد  ثار  بل  واأقاليمه 
متثل  كانت  من  خا�سة  ؟ا  اآنذاك  القائمة 
حاكمة  برجوازية  اأ�رش  من  الدكتاتوريات 
حتيا  كانت  كولونيالية   بل  واإقطاعية 
وتتعطل  الكني�سة.  رجال  مع  وتتحالف 
واالإبداعية..الغرب  الفردية  احلريات 
املوؤ�س�سات  لهذه  التحتية  البنى  كل  اأبدل 
رهيبا... ثمنا  تلك...دافعا  اأو  احلاكمة 
كانت حركة  األف مرة  نقولها  لالأ�سف  لكن 
التي حتمل معها  مفاهيم  العربية  التنوير 
احلداثة لي�ست فقط خجولة حمت�سمة بل 
حتاول معاجلة اجلراح بالدهون كما يقال 
ولي�س الق�ساء على مقوماته ومغذياته من 
مع  فوقي  يكن  مل  االإ�سالح  اأن  اأي  جذور 
كل املوؤ�س�سات.. بل كان �سبه فلكلوري اإن 
...حيث  اأو منطلقا من حتت  التعبري  �سح 

راحت تكرث من كتاباتها وخطاباتها التي مل 
تلق اال�ستجابة ال�سافية الوافية من طرف 
كانت  وكاأنها  للمجتمع  العري�سة  ال�رشائح 
اأبراج  من  وتخاطبه  ال�رشب  خارج  تغرد 
اأي  الفوقية  املوؤ�س�سات  عالية...بينما 
ال�سيا�سية  كانت تنعم براحة تامة وما�سية 
يف تثبيت اأقدامها واأطروحاتها ...فلم ت�رش 
حركات التنوير اأكرث من عرجاء بل...م�ست 
اأن  غاية  اإىل  االأمام  نحو  بجثتها  مندفعة 
ا�سطدمت مبا هو اأقوى منها نفوذا وعتادا 
واحلكومات  ال�سيا�سات  واقع  وهو  وتاأثريا 
الغرب  يعمل حتت طائلة  اأغلبها  كان  التي 
ل�سمان بقاءه وتوريثه لل�سلط  واحلكومات 
�سعوبها  لواأد  جاهدة  تعمل  جهة  ومن  ؟ا  
ُفهم  اإما  التنوير  الداخل .من هنا كان  من 
فهما خاطئا اأو اأنه انطلق انطالقة خاطئة 
وظل  الوجع  عليه  ا�ستد  اأن  غاية  ..اإىل 
يتحرك يف قربه..مناديا الأي مار اأن ينقذه 
واالإبقاء على  للوجود فقط  ق�سد اخلروج 
االأخرى.  املحاولة.تلوى  واإعادة  حياته؟ا 
يف  تباعا......بينما  امل�ساريع  كل  وتذوب 
تتعاىل  نخبة   �سبه  �سعدت  اأخرى  منابر 
بعد  ما  عن  تتحدث  وهناك  هنا  اأ�سواتها 
نف�سها  هي  احلداثة  اأن  نا�سية  احلداثة 
ف�سلت يف اإر�ساء قواعدها اأو حتقيق �سيء 
يذكر على �سعيد التقدم �سواء التكنولوجي 
والثقايف  ال�سيا�سي  وحتى  االقت�سادي  اأو 
...ماعدا  واالأفراد  املجتمعات  به  لتتنعم 
تعني  والتي  ازدهرت  التي  الرتكيب  ثقافة 
واملناهج  اخلارجية   القوالب  ا�سرتاد 

و�سبطها على الواقع العربي حتى ت�ستطيع 
مواكبة الع�رش وحفظ ماء الوجه على اأقل 
تقدير ؟ا اإذا ملاذا ال تنتج هذه املجتمعات 
تقاليدها  ومقا�س  مقا�سها  على  حداثة 
الغرب  من  حرفيا  نقلها  اإىل  اللجوء  دون 
االإتيان  ظاهرة  عنوة..اإن  هنا  واإقحامها 
ظاهرة  هي  اخلارج  من  وقوالب  مبناهج  
مر�سية وتبنّي عن نق�س يف الذات حتى ال 
باأن  يوحي  مفرط  وتقاع�س  اإتكالية  نقول 
فيما  اإال  يفكر  ال  وجامد  �سعيف  �ساحبه 
الفر�سة  يتحني  االآخر.ثم  وي�سدره  ينتجه 
اإياه  مقتطفا  الغري  جهد  على  ينق�س  كي 
اإل�ساقة  بل  فقط  جتريبه  لي�س  ثمة  من  و 
اأراه  ما  وهذا  عرجاء  وطرق  باخلطاأ  ولو 
تعي�س  اأمة وجمتمعات  �سخ�سيا قد جعلنا 
تناق�سات وانف�سامات داخلية لن نتخل�س 
منها ومن مرارتها اإىل يوم الدين ؟ا ب�سبب 
اأن النخب التي حملت هّم التحديث تعالت 
االأر�س..بل  على  الواقع  على  وترفعت 
االأ�سل  يف  متبوعا..لكنه  تابعا  تراه  كانت 
اأن  ...اأي  الفر�س  ومربط  اجلوهر  هو 
الوعي وجت�سيده على  التنوير هو حت�سيل 
دفتي  بني  البكاء  ذهب...ولي�س  من  طبق 
املقارنات  وامليكروفونات.واإجراء  الكتب 
الغرب.والت�سفي  وبني  بيننا  املليونية 
اخلرافة. وطغيان  التخلف  اأحجام  يف 
بعيدا عن العقالنية والتنقيب عن موا�سع 
منها  اخلروج  و�سفات  العاهات.وت�سجيل 
وخطط  خرائط  وجتاوزها..بتقدمي 

مربجمة وحمكمة؟ا

الفهم اخلاطئ للتنوير عند النخب العربية
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من �ملوؤكد �أن م�صطلح تنوير 
جاء على �أنقا�ض �لظالمية...  
وفخر �لأمة �لعربية �أنه �نطلى 

عليها هذ� �حلر�ك منذ بدء 
�لر�صالة �ملحمدية وما جاء يف 
�لقر�آن �لكرمي من �آيات بينات 
تدعو وحتث على �إتيان �لعلم 

و�لتدبر يف �لكون و�خللق 
وكذلك نبذ �لتع�صب وكل �أنو�ع 
�جلاهلية �ملقيتة. وهذ� ح�صبنا 
هو جوهر �لتنوير �لذي عرّجت 

نفحاته يف ديارنا قبل14قرنا.

بقلم : جمال ن�صر�هلل

من تاريخنا �حلديث

�ن�صمام فانون �ىل معاقل 
جبهة �لتحرير �لوطني : 

و�سع  على  تعرفت   الفرتة  هذه  خالل 
وحالتهم  اجلزائريني  ومعاناة  البالد 
ادرك  حيث  املتدهورة  النف�سية 
لهذا  مبا�رش  �سبب  هي  احلرب  ان 
امرا�سا  ولد  اال�ستعمار   وان  التدهور 
نا�سئة  و�سدمات  نف�سية  وا�سطرابات 
وباملقابل  املتطرفة  االو�ساع  تلك  عن 
االن�سانية  بني  الكبري  التناق�س  راأى 
الواقع  وبني  فرن�سا  تدعيها  كانت  التي 
كانت  تلك   ، اجلزائر  يف  املوجود 
اخللفية التي خربها فانون خالل اقامته  
يف اجلزائر ووجوده يف امل�ست�سفى وبعد 
ان اقتنع بعدالة الق�سية اجلزائرية قرر 
وما  داخل اجلبهة  ب�سكل �رشي  الن�سال 

لبث اال ان اعلن ان�سمامه اليها .

�لدعم �ل�صري 

�ساهم  نا�سطا  ع�سوا  فانون  ا�سبح 
ذلك  الوطني   التحرير  جبهة  دعم  يف  
فقد  ال�رشية  ن�ساطاته   خالل  من 
اليه  اجلبهة رعاية املجاهدين  عهدت 
م�ست�سفى  يف  اجلرحى  اجلزائريني 
البليدة وجعل منه  ملجاأ اآمنا لهم  حتى 
'' بع�س الفالقة  و�سف هذا امل�ست�سفى 
'' ، كما وا�سل ن�ساطه عن طريق الفرع 
اجلزائرية  ال�سداقات  جلمعية  املحلي 
مل�ساندة املحتجزين ، ا�سافة اىل تكفله  
للعمل  بتدريب املمر�سات اجلزائريات 
دورا  لعب  كما    ، التحرير  جبهة  �سمن 
الذين  املجاهدين  معاجلة   يف  هاما 

تعر�سوا لل�سدمات النف�سية جراء القمع 
ال�سلطات  طرف  من  عليهم  املمار�س 
بع�س  خ�س�س   كما     ، اال�ستعمارية 
اجلزائريني  الفدائيني  لتعليم  الوقت 
كيفية ال�سيطرة  على انف�سهم عند اللقاء 
القنابل وكيف تكون مواقفهم اجل�سدية 
و  القب�س  عليهم  يلقى  ملا  والنف�سانية 

يتعر�سون لتعذيب .
ال�سلطات  لدى  امره  انك�سف  وملا 
�سديدة  ر�سالة  وجه    ، اال�ستعمارية 
اللهجة اىل احلاكم العام روبرت الكو�ست 
اجلزائريني  ا�رشاب  وراء  انه  له  موؤكدا 
تياري  منطلق  من  نابع  انه  اياه  وا�سفا 
طالبا   ، قناعة  وعن  جماعي  فكري 
ملهنته  حد  وو�سع  ا�ستقالته  تقبل  اياه 
باجلزائر ليغادر اجلزائر يف 10دي�سمرب 
جن�سيته  عن  تخليه  بعد   1956م 
جبهة  فدرالية  تعهدت  وقد   ، الفرن�سية 
اىل  باإر�ساله  بفرن�سا  الوطني  التحرير 
اجلزائر  اختار  انه  اعلن  ان  بعد  تون�س 
احلركة  �سد  معركة  يف  والدخول  وطنا 
االمر  لي�سبح  و  الفرن�سية  اال�ستبدادية 
حترير  يف  بامل�ساركة   يتعلق  لديه 
ال�سعب اجلزائري وال�سعوب امل�ستعمرة 

يف القارة االفريقية على حد ال�سواء .

�لن�صاط �لعلني :

ا�ستغل   تون�س  اىل  فانون  انتقل  ملا 
مبدينة منوبة كطبيب  لالأمرا�س العقلية 
النف�سي   الطب  يف  متخ�س�سا  باعتباره 
يتعر�س  التي  العقلية   واال�سطرابات 
التعذيب  لها اجلزائريون جراء عمليات 
ا�ستغل ك�سحفي  يف  القا�سية ومع هذا 

فرتة   بعد  ليلتحق    ، التحرير  �سحيفة 
ككاتب  '' بجريدة املقاومة اجلزائرية '' 
ثم انتقل اىل املغرب بعد ان قررت جلنة 
التن�سيق والتنفيذ الغاء طباعتها وتوحيد 
 '' املجاهد   '' �سحيفة   مع  �سفحاتها 
وملا اعيد طباعتها  يف  تون�س  ا�سبحت 

حال ل�سان ال�سعب اجلزائري .
ممار�سة  بني  وقته  يق�سم  فانون  كان    
وكطبيب يف جي�س  بامل�ست�سفى   مهنته 
احلكومة  له   اأوكلت  كما   ، التحرير 
اجلزائر  متثيل  اجلزائرية  املوؤقتة 
بتعيينه على راأ�س وفدها حل�سور موؤمتر 
م  بتاريخ 15-22افريل 1958  بغانا  اكرا 
اين مت عر�س الق�سية اجلزائرية خالل 
من  كبريا  تاأييدا  ولقيت   املوؤمتر  هذا 
جميع الوفود امل�ساركة فيه حيث اعلن 
�سعارا  نيكروما   كوامي  الغاين  الرئي�س 
افريقيا   "   : قائال  االفريقية  للقارة 
عينته  جلهوده  ونتيجة   " لالأفريقيني  
احلكومة  املوؤقتة  ممثال دائما لها  يف 
غانا فكان له دور هاما يف ك�سب تعاطف 
وتاأييد بع�س  الزعماء االفارقة  للق�سية 
اجلزائرية  كما لعب دورا فعاال يف تهيئة 
باجلبهة  يعرف  ما  الأن�ساء  الظروف 
اجلنوبية على احلدود املالية النيجريية 
بعقد  احلثيث  ن�ساطه  فانون   وا�سل   ،
العديد من املوؤمترات االفريقية  منها 
املوؤمتر االفريقي اال�سيوي يف عا�سمة 
12اىل15افريل  من  كوناكري  غينيا 
موؤمتر  يف  اي�سا  و�سارك   ، 1960م   
يف  ابابا  باأدي�س  الثاين  افريقيا  �سعوب 
منهما   الهدف  كان  م   1960 24جوان 
وخمططاتها  الفرن�سية  الدعاية  دح�س 
بالدول  عالقاتها  تعزيز  اىل  الرامية 

وبعد   ، حديثا   امل�ستقلة  االفريقية 
للجزائر يف غانا الحظ  ك�سفري  تعيينه  
امكانية  وجود  هناك   اقامته  خالل 
تدعيم الثورة عن طريق حدود اجلنوب 
اجلهة  على  املفرو�س  لتطويق  نظرا   ،
الغربية وال�رشقية اجلزائرية باالأ�سالك 
بامل�سوؤولني  فانون   ات�سل     ، ال�سائكة 
مف�سال  تقريرا  وقدم  اجلزائريني  
 '' ي�سمى  مبا  ت�سكيل  اجل  من  وايجابيا 
اجلبهة اجلنوبية " و التي تاأ�س�ست �سنة 
الإدخال  لوج�ستيكية  كقاعدة  1960م 
وقد   ، االفريقية   البلدان  من  ال�سالح 
من  العديد  ت�سامن   و  م�ساركة  لقيت 
الدول  خا�سة مايل والنيجر و�سوال اىل 
غانا . وهو يزاول ن�ساطه على احلدود  
ال�سيارة  تعر�ست  املغربية   اجلزائرية 
م�ساد  لغم  النفجار  ي�ستقلها  كان  التي 
للدبابات �سنة 1959م اأ�سيب على اثرها 
بك�سور على م�ستوى فقرات الظهر مما 
ا�ستوجب  نقله اىل روما للعالج  وهناك  
من  اغتيال  حماولة  اىل  مرتني  تعر�س 
طرف  املنظمة االرهابية '' اليد احلمراء 
وا�سل  ال�سفاء  اىل  متاثل  ان  وبعد   ،  ''
ن�ساطه الثوري وبعد قيامه  بزيارة  اىل  
الكونغو �سعر باملر�س يدب يف او�ساله  
اجربه على العودة  اىل تون�س اين اجريت 
له فحو�سات طبية  ك�سفت عن ا�سابته 
مبر�س �رشطان الدم '' اللوكيميا ''  حيث 
تكفلت جبهة التحرير الوطني  باإر�ساله 
اىل الواليات املتحدة االمريكية  لتلقي 
املر�س  ي�سارع  بقي  وهكذا   ، العالج 
اال ان وافته املنية بوا�سنطن وعمره ال 
يتجاوز 36�سنة ، ورغبتا منه مت دفنه يف 

اجلزائر .     

فران�س فانون الفيل�شوف املنا�شل 

نال فانون �ملو�فقة بعد ما 
قدم طلبا لالإد�رة �لفرن�صية 

للح�صول على من�صب يف 
م�صت�صفى بلد �فريقي ، 

�لتحق مب�صت�صفى �لبليدة ''  
لالأمر��ض �لنف�صية و�لعقلية 
'' �لذي توىل مهمة �ل�صر�ف 

عليه  يف �لفرتة �ملمتدة 
من �صهر نوفمرب من �صنة  

م.  1957 �صنة  1954�ىل 

  بقلم �لأ�صتاذ : جالب ح�صني 

اجلزء الثاني
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عي�شة ق.

�إىل نقطة  و�أ�صبحت �ملولودية بحاجة 
و�حدة يف لقائها �ملقبل �مام �لزمالك 
�لتاأهل  �أجل  من  جويلية   5 ملعب  على 
�إىل  �لتون�صي  �لرتجي  مر�فقة  ر�صميا 
ربع نهائي �مل�صابقة �لقارية، ومل تكن 
فريوي  �صامي  �لالعب  رفقاء  مهمة 
مناف�صا  و�جهو�  �أنهم  رغم  �صهلة 
قبل  ميد�نه  على  به  �أطاحو�  كانو� 
�أين دخل  �أ�صبوع و�جهوه على ملعبهم، 
ز�ئدة  بثقة  �مللعب  �أر�صية  �لالعبون 
كادت تكلّفهم �لتعرث لوال �لهدف �لذي 
يف  علجية  بن  مهدي  �ملهاجم  �صّجله 
�الأول، و�صالبة �خلط �خللفي  �ل�صوط 

كان  �لذي  حد�د  معاذ  �لالعب  بقيادة 
باخلط  زمالئه  رفقة  �ملر�صاد  يف 

�خللفي.
ت�صكيلة  حقته  �لذي  �لفوز  ورغم 
تبقى  �للعب  طريقة  �أن  �إال  "�لعميد" 
يتفقون  �لذين  �الأن�صار  غ�صب  تثري 
�ل�صق  يف  جد�  بعيد�  يبقى  �لتعد�د  �أن 
�لهجومي و�صناعة �للعب باالإ�صافة �إىل 
م�صتويات  يوؤدي  �لذي  �مليد�ن  و�صط 
�صعيفة تتطلب �إعادة �لنظر، باعتبار �ن 
نقطة قوة �ملولودية هذ� �ملو�صم خط 
من  �ملزيد  �إىل  حتتاج  بينما  دفاعها، 

�لعمل على م�صتوى �خلط �الأمامي.

عمراين: لعبنا بالنار ومل 

نتاأهل بعد اإىل الدور املقبل

�جلز�ئر  مولودية  مدرب  �عرتف 
لعب  فريقه  �أن  عمر�ين  �لقادر  عبد 
خا�صها  �لتي  �ملقابلة  خالل  بالنار 
وكاد  �ل�صنغايل،  تونغيت  �صيفه  �أمام 
و�أخذ  �ال�صتفاقة  لوال  �لفخ  يف  يقع 
و�و�صح  بجدية،  �ملقابلة  معطيات 
�لفنية  �لعار�صة  على  �الأول  �مل�صوؤول 
بت�رسع  لعبو�  �أنهم  �لعا�صمي  للنادي 
كانت  �صهلة  كر�ت  ي�صيعون  جعلهم 
يف �ملتناول من �أجل ت�صجيل �أهد�ف 
جنوة  تن�صيطه  خالل  و�أو�صح  كثرية، 
�صهرة  �ملقابلة  نهاية  عقب  �صحافية 
�ملبار�ة  يعطو�  مل  �أنهم  �أم�س  �أول 

حقها وكادو� يدفعون �لثمن غاليا، يف 
عليهم  �لت�صجيل  �ملناف�س  قدرة  ظل 
هجمة  خالل  من  �لنتيجة  وتعديل 
مرتدة كانت جتعلهم يفقدون نقطتني 
يف �صباق �لتاأهل، لكنه قال �أن �لتعد�د 
قدم مبار�ة يف �مل�صتوى جتعله مرتاح 
بطريقة  �لنظر  على  قدرتهم  من 
�ملو�صم  من  �ملقبل  للم�صو�ر  �ف�صل 
�حلايل، ورف�س عمر�ين �جلزم بتاأهل 
فريقه �إىل ربع �لنهائي رغم �أنه بحاجة 
�إىل �لتعادل يف �للقاء �لقادم، �أين قال 
�ملقابلتني  خو�س  �صيو��صلون  �أنهم 
كان  بعدما  �جلدية،  بنف�س  �ملقبلتني 
م�صو�رهم يف �لتاأهل قبل �نطالق دور 
�لرتجي  بخربة  �صعبا  �ملجموعات 

�لتون�صي و�لزمالك �مل�رسي.

اأ�شحى فريق مولودية اجلزائر على بعد خطوة واحدة من التاأهل اإىل الدور ربع النهائي ملناف�شة دوري اأبطال 
اإفريقيا بعد الفوز ال�شعب الذي حققه �شهرة اول اأم�س داخل الديار اأمام ال�شيف تونغيث ال�شنغايل حل�شاب اجلولة 

الرابعة من دور املجموعات، حيث كرر النادي العا�شمي الفوز على مناف�شه بعد النت�شار عليه الأ�شبوع املن�شرم 
يف العا�شمة داكار بنف�س النتيجة، ليحقق النت�شار الثاين على التوايل يف هذا الدور بعد تعادلني اأمام الرتجي 

التون�شي والزمالك امل�شري.

اأداء الت�شكيلة اأمام تونغيث ال�شنغايل واجه انتقادات رغم الفوز

البنيني كوكبو يلتحق برتب�س منتخب بالده ويزيد متاعب الت�شكيلة

دوما: قّدمنا �شوطا ثانيا يف امل�شتوى و�شّيعنا الفوز

ديلور يف الت�شكيلة املثالية للجولة 29 من الليغ1 

عرّب مدرب نادي �صباب بلوزد�د فر�نك 
دوما عن �أ�صفه من �لتعادل �لذي عادو� 
به من �لتنقل �لذي قادهم �إىل �ل�صود�ن 
ملالقاة �لهالل حل�صاب �جلولة �لر�بعة 
�أبطال  ر�بطة  جمموعات  دور  من 
�لفرن�صي  �ملدرب  قال  حيث  �إفريقيا، 
�ن  �للقاء  نهاية  بعد  ت�رسيحات  يف 
وقت  يف  موؤ�صفا  تعادال  �صجلو�  العبيه 
كانو� �أمام فر�صة ثمينة من �أجل �لعودة 
بعدما  كامال،  بالز�د  درمان  �أم  من 
�لفريق  �أمام  �ملتناول  يف  فوز�  �صّيعو� 
قدمو�  �أنهم  دوما  و�أ�صاف  �مل�صيف، 
�ل�صوط  يف  و�صيطرو�  طيبة  م�صتويات 
�لثاين لكن دون نتيجة بعدما ف�صلو� يف 

�ملناف�س وعجزو�  �إىل مرمى  �لو�صول 
�أن  �ملتحدث  و�أو�صح  �لت�صجيل،  عن 
يف  �لعالية  �حلر�رة  من  تاأثرو�  �أ�صباله 
لكنهم  �ملقابلة،  من  �الأول  �ل�صوط 
متكنو� من �الندماج و�لتعود عليها وهو 
و��صتطرد  �لثاين،  �ل�صوط  يف  ظهر  ما 
�جلز�ئر  مولودية  مبار�ة  �صيناريو  �ن 
خلقو�  بعدما  �ل�صود�ن  يف  معهم  تكرر 
يف  ف�صلو�  لكنهم  تهديفية  فر�س  عدة 

جت�صيدها �إىل �أهد�ف.
من جهة �أخرى، عاد �أم�س وفد �لنادي 
قادما  �لوطن  �ر�س  �إىل  �لبلوزد�دي 
بعد  خا�صة  طائرة  عرب  �ل�صود�ن  من 
خو�س مقابلته �مام نادي �لهالل، وهي 

�لرحلة �لتي غاب عنها �لالعب �لبنيني 
�إد�رة  منحته  �لذي  كوكبو  مار�صالن 
من  �الأخ�رس  �ل�صوء  �لعا�صمي  �لنادي 
�لتوجه نحو بالده و�مل�صاركة يف  �أجل 

تلقى  بعدما  �لبنيني  �ملنتخب  ترب�س 
�ال�صتدعاء، وهو ما يجعل �أحد �أف�صل 
يغيب  "�لعقيبة"  �أبناء  ت�صكيلة  العبي 
ب�صكرة  �حتاد  �أمام  �لقادم  �للقاء  عن 
�لتي يجري �الأحد �ملقبل �صمن �جلولة 
19 من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، غلى 
جانب �للقاء�ت �ملتاأخرة �لتي برجمتها 
خالل  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
فرتة �ملركاتو، وهو ما يوّرط �ملدرب 
�لتي  �لكثرية  �لغيابات  ظل  يف  دوما 
�أمري  �لثنائي  يتقدمها  كتيبته  تعرفها 
يعانيان  �للذ�ن  �صاملي  �صعيود وح�صني 

من �إ�صابة.
عي�شة ق.

�لدويل  �لالعب  تو�جد 
يف  ديلور  �أنديه  �جلز�ئري 
للجولة  �ملثالية  �لت�صكيلة 
�لفرن�صي  �لدوري  من   29
�الأ�صبوع  نهاية  جرت  �لتي 
ن�رست  حيث  �ملنق�صي، 
�لر�بطة �لفرن�صية لكرة �لقدم 
يف  �لر�صمية  �صفحتها  على 

�الجتماعي  �لتو��صل  موقع 
"تويرت" �أ�صماء �لالعبني �لذين 
�لت�صكيلة  �ختيارهم �صمن  مت 
�صهدت  و�لتي  �ملثالية 
�ملنتخب  مهاجم  تو�جد 
�لتاألق  يو��صل  �لذي  �لوطني 
مونبلييه  ناديه  �صفوف  يف 
�إىل  قوية  عودة  �صّجل  بعدما 

�ملناف�صة بعد �لغياب على �إثر 
معاناته من �الإ�صابة على �إثر 
�للقاء  خالل  هدفا  ت�صجيله 
بالتعادل  به فريقه  �لذي عاد 
ورفع  نيم،  �مام  �لديربي  من 
هذ�  �لتهديفية  ح�صيلته 

�ملو�صم �إىل 10 �أهد�ف.
ع.ق.

غزال يتاأهل اإىل نهائي كاأ�س تركيا
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تاأهل 
ر�صيد غز�ل �إىل نهائي كاأ�س تركيا 
رفقة ناديه ب�صكتا�س بعد �النت�صار 
نادي  �أمام  �م�س  �أول  حققه  �لذي 
�لنهائي  ن�صف  يف  با�صك�صهار 
�الإ�صايف،  �لوقت  بعد   2-3 بنتيجة 
�أن لعب خريج نادي �أوملبيك ليون 
يغادر  �أن  قبل  �أ�صا�صيا  �لفرن�صي 
�أر�صية �مللعب يف �لدقيقة 11 من 
�ل�صوط �الأول �الإ�صايف تاركا زمالئه 
متعادلني يف �لنتيجة بهدفني يف كل 
على  غز�ل  زمالء  وتعّرف  �صبكة، 
من  �لنهائي  �ملبار�ة  يف  مناف�صهم 
مبار�ة  جرت  بعدما  �أم�س  �لكا�س 
ن�صف �لنهائي �لتي جمعت فريقي 
ومل  �صبور،  و�أالنيا  �صبور  �أنطاليا 
�لقدم  لكرة  �لرتكي  �الحتاد  يحدد 
�لكاأ�س،  نهائي  �إجر�ء  تاريخ  بعد 
على  غز�ل  رفقاء  �صيكون  �أين 

موعد مع �للعب على �لثنائية هذ� �ملو�صم، باعتبار �أنهم يناف�صون �أي�صا على لقب �لدوري 
�لرتكي �ملمتاز، �أين يت�صدرون جدول �لرتتيب ويالقون مناف�صة قوية من غاالتا�رس�ي �لذي ي�صم 

يف �صفوفه مو�طنه �صفيان فيغويل وال يبتعد عنهم �صوى بنقطتني.
عي�شة ق.

فتح احلوار اأمام جميع روؤ�شاء الحتاديات الكروية

موت�شيبي: الكان �شوف ت�شتمر كل 
عامني وجاهز لكل االقرتاحات

لالحتاد  �جلديد  �لرئي�س  �كد 
�جلنوب  �لقدم  لكرة  �الإفريقي 
�أن  موت�صيبي  باتري�س  �إفريقي 
لالأمم  �إفريقيا  كاأ�س  مناف�صة 
�صيغتها  على  تبقى  �صوف 
�حلالية من خالل برجمتها كل 
يف  ��صتطرد  �أنه  رغم  عامني، 
�لوقت ذ�ته �أنه �صيكون متفتحا 
حول  �القرت�حات  كافة  على 
ي�صتمع  و�صوف  هذ� �خل�صو�س 
�إليها يف �نتظار ما �صوف ت�صفر 
عليه �مل�صتجد�ت خالل �لفرتة 
�ملقبلة، وجاء ت�رسيح موت�صيبي 
على خلفية �لدعوة �لتي قّدمها 

�إىل  "�لكان"  بتغيري برجمة  �صابق  كانت تطالب يف وقت  �لتي  و�لدعو�ت  �ل�صخ�صيات  عدد من 
كل �أربعة �أعو�م ولي�س �صنتني مثلما هو عليه �الأمر حاليا، و�نتهاج �صيا�صة �الحتادين �الأوروبي 
�أول  يف  �إفريقيا  جنوب  بلده  بها يف  �أدىل  ت�رسيحات  �ملتحدث خالل  و�أ�صار  للعبة.  و�الآ�صيوي 
خرجة �إعالمية له منذ تعيينه على ر�أ�س �لهيئة �لكروية للقاءة �ل�صمر�ء �أن �لوقت قد حان من 
�أجل تتويج منتخب �إفريقي بلقب كاأ�س �لعامل، ودعا �إىل حتقيق ذلك يف �أقرب موعد كروي، من 
خالل جتاوز �أي ت�صاوؤم و�ل�صعي نحو جت�صيد هذ� �لطموح، وك�صف موت�صيبي �نه �صوف يجتمع 
رفقة روؤ�صاء جميع �الحتاد�ت �لكروية �ملن�صوية حتت لو�ء �لكاف من �أجل �لت�صاور و�لتن�صيق 
معهم وتفدي تكر�ر �صيناريو �صلفه �مللغا�صي �أحمد �أحمد، و�ختتم �أنه �صوف يعمل على مد�ر 

عهدته على ر�أ�س �لكاف من �أجل حتقيق �لتقدم وحت�صني �أف�صل �لنتائج.
عي�شة ق.

مولودية اجلزائر على بعد نقطة من ربع النهائي

املان �شيتي يتعرف غدا على مناف�شه يف ربع النهائي

حمرز ممررا حا�شما ويق�شي بن �شبعيني بدوري اأبطال اأوروبا
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  ح�صم 
�إىل  �لتاأهل  تاأ�صرية  حمرز  ريا�س 
ر�بطة  مناف�صة  من  �لنهائي  ربع  �لدور 
مو�طنه  ح�صاب  على  �وروبا  �أبطال 
بن  ر�مي  �لوطني  �ملنتخب  يف  وزميله 
من�ص�صرت  نادي  جدد  بعدما  �صبعيني، 
بوري�صيا  �أمام  �لفوز  �الجنليزي  �صيتي 
مون�صغالدباخ �الأملاين بثنائية نظيفة يف 
�للقاء �لذي جرى على ملعبه "�الحتاد" 
من  �لنهائي  ثمن  �لدور  �إياب  حل�صاب 
�لنتيجة  نف�س  وهي  �لقارية،  �مل�صابقة 
لعب  عندما  �لذهاب  يف  حققها  �لتي 
بعا�صمة  حمايد  ملعب  على  �لفريقان 
�الإجر�ء�ت  �صبب  بود�بي�صت  �ملجرب 
حت�صبا  �ملانيا  فر�صتها  �لتي  �لوقائية 
�الأي�رس  �لظهري  ووجد  كورونا،  لوباء 
�إيقاف قائده  للخ�رس �صعوبة كبرية يف 
و�أن  خا�صة  �لوطنية،  �لت�صكيلة  يف 
�أنه  باعتبار  كبرية،  مبار�ة  قدم  حمرز 
�الأ�صا�صية  �لت�صكيلة  �إىل  عودته  �صجل 
بعدما غاب عن لقاء �جلولة �ملن�رسمة 

للدوري �الجنليزي، حيث �ختري �أف�صل 
�صاهم  كان  �لذي  وهو  �للقاء  يف  العب 
منح  خالل  من  �أم�س  �أول  �نت�صار  يف 
دي  كيفني  زميله  �إىل  حا�صمة  متريرة 
قبل  �لت�صجيل  باب  �فتتح  �لذي  بروين 

�لثاين،  �لهدف  غوندوغان  ي�صيف  �أن 
حيث �صال وجال على �ر�صية �مليد�ن، 
�طو�ر  جميع  لعب  �لذي  حمرز  ورفع 
 5 �إىل  �ملو�صم  هذ�  ح�صيلته  �للقاء 
مترير�ت حا�صمة و10 �أهد�ف يف جميع 

ورفقاءه  حمرز  ويتعّرف  �ملناف�صات. 
�لنهائي  ربع  يف  مناف�صهم  على  غد� 
بعدما �صمنت �صتة �أندية تاأهلها ويتعلق 
�الأمر �إىل جانب ت�صكيلة "�ل�صبريز" كل 
من بورتو �لربتغايل، ليفربول �الجنليزي، 
بوري�صيا دورمتوند �الأملاين، باري�س �صان 
جرمان �لفرن�صي وريال مدريد �ال�صباين 
باآخر  �لقائمة  ��صتكمال  �نتظار  يف 
ناديني، �أين جرت �أم�س �آخر مو�جهتني 
بني بايرن ميونيخ والزيو روما، ت�صيل�صي 
�بن  وّدع  �ملقابل،  يف  مدريد.  و�أتلتيكو 
�لقارية  �ملناف�صة  ق�صنطينة  مدينة 
�لنادي  �أمام  مغامرته  �نتهت  بعدما 
عليه  ما  قّدم  �لذي  وهو  �الجنليزي 
�مل�صتطيل  على  �الأف�صل  �لالعب  وكان 
�أين �صجل  �الأملاين،  �الأخ�رس يف فريقه 
عودته �إىل �ملناف�صة بعد �لغياب ب�صبب 
�أ�صا�صيا قبل  �إ�صابة، ودخل  �إىل  تعر�صه 
�أن يرتك مكانه قبل دقيقتني على نهاية 

�ملقابلة.
عي�شة ق.
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الروائي اجلزائري بومدين بلكبري، ح�سريا لـ "الو�سط"

ْلَياْن« تكرمي لأعتق واأ�شهر اأحياء عنابة »َزْنَقة الَطّ
ْلَياْن«  خو�ض جتربة يف جمال اأدب  اختار الروائي اجلزائري بومدين بلكبري يف روايته اجلديدة »َزْنَقة الَطّ

احلارة  اأين قام بتكرمي اأعتق واأ�سهر اأحياء  مدينة عنابة،ولهذا تقربت يومية »الو�سط« من هذا الكاتب 
املبدع  وكان معه هذا احلوار ال�سيق خالل  توقيع كتابه  ال�سادر حديثا عن من�سورات �سفاف اللبنانية 

ومن�سورات الختالف اجلزائرية  حيث �سارك مبولوده احلديث الولدة  رفقة  قرائه الأعزاء الذين جاوؤوا 
من كل حدب و�سوب ليلتقوا بكاتبهم املف�سل  ب�سالون اجلزائر الوطني  للكتاب ل�سنة 2021.

حاوره : حكيم مالك 

متثل  ماذا   ، بداية       
�سالون  يف  امل�ساركة  لك 
اجلزائر الوطني للكتاب بق�سر 

املعار�ض ؟

اجلزائر  �صالون  يف  امل�صاركة  متثل 
للكتاب بالن�صبة يل، فر�صة ثمينة للقاء 
القراء واقتناء الكتب، وتبادل الأفكار 
واأن  خ�صو�صا  الكتاب،  الأ�صدقاء  مع 

كثريا  عانى  الورقي  الكتاب 
يف فرتة كوفيد 19، لذلك هذا 
املتنف�س  مبثابة  املعر�س  
واملوؤلفني  والقراء  للنا�رشين 
اأنه  على حد �صواء، ف�صال على 
دخول  مبثابة  القول(  جاز  )اإن 
اأ�صا�صي  لكنه  متاأخر   اأدبي 
الظروف  ظل  يف  و�رشوري 
التي  امل�صبوقة  وغري  احل�صا�صة 

نعي�صها اليوم.

املنظمة   طبقت       
الكتب  لنا�سري  الوطنية 

للوقاية  �سارمة   اإجراءات 
من جائحة كورونا، مار اأيك يف 

هذه التدابري؟

العامل كله مير مبرحلة غري م�صبوقة، 
حياتهم  فقدوا  الب�رش  من  ماليني 
اأعتقد  اللعني،  الفريو�س  ب�صبب 
باخلطر  ال�صتهانة  عدم  املهم  من 
نحن  اجلهات،  كل  من  بنا  املحدق 
املهم  لذلك من  يرحم،  ل  اأمام عدو 
والتهاون  الت�صاهل  اأو  ال�صتهانة  عدم 

يف اللتزام بالتدابري ال�صحية.

      ما هي دللة عنوان 
»َزْنَقة  اجلديدة  روايتك 

ْلَياْن«؟  الَطّ

ن�صبة  الطليان«  »زنقة  رواية  عنوان 
مدينة  بو�صط  الأحياء  واأ�صهر  لأعتق 

الطليان  زنقة  بال�صبط  و  عنابة 
 place d'armes  باملدينة القدمية
وال�صورة  جوزفني  ب�صارع  واملعروفة 
هذا  مدخل  هي  الكتاب  غالف  على 
الطليان«  »زنقة  عندها  عنابة  احلي. 
كما  �صكيكدة عندهم حومة الطليان..  
بكازابالنكا  الطليان«  »درب  وكذا 
اجلاليات  اأن  العلم  مع  باملغرب... 
الفرن�صي  ال�صتعمار  اأثناء  الأوروبية 
وخا�صة  املدن  العديد  ا�صتوطنت 
الإ�صبان  و  الإيطاليني  ال�صاحلية منها 

غريهم  و  املالطيني  و  البلجيكيني  و 
اإىل  الطليان(  )زنقة  رواية  تنتمي  و   ،
اأو  الزنقة  اأو  احلومة  اأو  احلارة  اأدب 
له  الكتابة  اإذ هذا ال�صنف من  احلي، 
لونه اخلا�س، امل�صطبغ عادة باأ�رشار 

احلارة و تفا�صيل يومياتها.

     ما هو ال�سيء املختلف 
وروايتيك  ْلَياْن«  الَطّ »َزْنَقة  يف 
و«  بغال«  »زوج   : ال�سابقتني 

خرافة الرجل القوي«؟
 

الطليان(  )زنقة  رواية  يقراأ  من 
الفروق اجلوهرية  �صيلحظ دون �صك 
فعنابة  ال�صابقة،  اأعمايل  وبني  بينها 
ومعمار  وتاريخ  وثقافة  كمدينة 
وجمتمع حا�رشة يف رواياتي ال�صابقة 
لكن مع مدن اأخرى كربوك�صل وباري�س 

يف  وق�صنطينة...،  وتلم�صان  وتطوان 
حني روايتي الأخرية انت�رشت جلمال 
ومنحت  تناق�صاتها  وعريت  عنابة 
املهم�صني  �صوت  لإ�صماع  فر�صة 
اأجزاء  كامل  مدار  على  باملدينة 
واأعتق  اأ�صهر  ففي  الرواية،  وف�صول 
بعنابة حاولت  العتيقة  حي  باملدينة 
من خالل رواية »زنقة الطليان« تعرية 
النفو�س،   يف  القابعة  التناق�صات 
ال�صخ�صيات  دواخل  الرواية  و�صفت 
وم�صاعرها، وحالت اخلوف والذعر 
التي  الهواج�س  من 
يقراأ  ومن  تنتابها، 
�صريى  الرواية 
والبيوت  ال�صوارع 
والطرقات  والأمكنة 
ب�رشي  منحى  وفق 
هناك  خا�س. 
كثرية  اأخرى  فروق 
اأعمايل  وبني  بينها 
اأف�صد  لن  ال�صابقة 
متعة  القارئ  على 
بعد  اكت�صافها 
الرواية،   قراءة 
»زنقة  فرواية 
الطليان« هي جتربة خمتلفة لكنها يف 
ذات الوقت مبثابة ا�صتمرار مل�صاري 

ال�رشدي.

كتابك  ن�سرت       
الختالف   من�سورات   يف 
مع  بال�سرتاك  اجلزائرية 
من�سورات �سفاف اللبنانية، هل 
منتوجك  اإي�سال  منها  الغاية 
الأدبي اإىل ال�سفة الأخرى من 

العامل العربي؟

اهتمامي  كروائي  اأنا  مهم،  �صوؤال 
بالأ�صا�س من�صب على امل�صهد الثقايف 
يف اجلزائر والقارئ اجلزائري، طبعا 
دائرة  بتو�صيع  اآخر  اهتمام  وجود  مع 
على  العربية  املنطقة  اإىل  النت�صار 
املناطق  من  وغريها  ات�صاعها 
بالعامل. �صبق وعر�صت علي دور ن�رش 
لكن  اأعمايل،  طبع  حمرتمة  عربية 
اخرتت من�صورات �صفاف ببريوت لأن 
لديها �رشاكة مع من�صورات الختالف 
فر�صة  مينحني  ما  وهو  اجلزائرية 
التواجد حمليا ثم عربيا. رواية )زوج 
بغال( حتظى منذ فرتة بالرتجمة اإىل 
يف  قريبا  �صتن�رش  كما  الهندية،  اللغة 

جوبا بدولة جنوب ال�صودان.

بومدين  يقراأ  ملن       
بلكبري؟

مرة  النا�س،  لكل  اأقراأ  اأنا  �صدقني 
هاجمني كاتب نا�صئ يف �صالون �صابق 
للكتاب باجلزائر على اأ�صا�س اأنني ل 
اأقتني الأعمال اجلزائرية، علما اأنني 
اأكرث  اقتنيت  فقط  ال�صالون  ذلك  يف 
من ع�رشين كتاب ملوؤلفني جزائريني.
 فاأنا بكل حمبة اأقراأ الأدب اجلزائري 
والعربي  الأجنبي  الأدب  اأقراأ  كما 
هو  يهمني  ما  حتيز،  اأو  عقدة  بدون 
اقراأ  لها،  مثيل  ل  التي  القراءة  متعة 
وكارل  وكافكا  وزفايغ  لبوكف�صكي 

كما  كرو�س...  واأفون�صو  ت�صابك 
واأمني  بوجدرة  و  وطار  للطاهر  اأقراأ 
معلوف وبن جلون وزفزاف واإبراهيم 
�صعدي و مرزاق بقطا�س، ولغريهم... 
فيهم  الأ�صدقاء  مثل  عندي  الكتب 
اجليد وال�صيئ، وعلي اأن اكت�صف ذلك 

بنف�صي.

عن   حدثنا       
امللتقى  يف  الأخرية  م�ساركتك 
وفعاليات  لنوادي  الوطني 
وزارة  نظمته  الذي  القراءة 

الثقافة؟

كانت مبثابة جتربة مهمة يف م�صاري، 
�صباب  اأكرث من طموحات  اقرتبت  اإذ 
نوادي القراءة واكت�صفت ح�صهم العايل 
قدما  امل�صي  يف  ال�صادقة  ورغبتهم 
نحو تغيري الو�صع الثقايف ال�صائد من 
يف  جادة  مل�صاريع  اإعدادهم  خالل 
مبا�رشة  وعر�صها  واملطالعة  القراءة 
على جلنة التقييم ومناق�صتها، ف�صال 
قدمها  من�صات  من  ا�صتفادتهم  عن 

كتاب من اأجيال خمتلفة.

للواقع  تقييمك  ما        
الثقايف يف مدينة بونة؟

تتوفر  اإذ  مهم،  ثقايف  قطب  عنابة 
واإمكانات  وطاقات  موارد  على 
غري  لالأ�صف  لكنها  هائلة،  ثقافية 
اجلوهري  الإ�صكال  بعنابة  م�صتغلة. 
القطاع  يف  املا�صية  ال�صنوات  طيلة 
الثقايف يكمن يف عدم تعيني ال�صخ�س 
املنا�صب يف املكان املنا�صب!! حيث 
حرمت املدينة من توظيف اإمكاناتها 
اأداء  �صعف  ب�صبب  الهائلة  الثقافية 

يف  امل�صوؤولني 
الثقافة  قطاع 
يف  وبقائهم 
منا�صبهم لعقود، 
الثقافة  وح�رش 
الفلكلور  يف 
ت  حلفال ا و
ل  الذي  والتهريج 
ورائه  من  طائل 
ا�صتفادة  غري 
وعائالتهم  هوؤلء 
الثقايف.  الريع  من 
تتغري  اأن  اأمتنى 

تلك القاعدة وترجع مدينة عنابة اإىل 
الفعل  ورياديتها يف  الثقافية  مكانتها 

الثقايف والفني.

واقع  يف  راأيك  ما       
النقد اليوم؟

اأن امل�صهد الثقايف اجلزائري  اأعتقد 
ويف  عديدة،  مراجعات  اإىل  بحاجة 
النقد  اأن  القول  ميكن  ال�صدد  هذا 
اأكرث من غريه اإىل  يف اجلزائر يحتاج 
�صاملة  ومراجعات  النقد(  )نقد  نقد 
جدا  متاأخر  واأنه  خ�صو�صا  وعميقة، 
عن مواكبة الطفرة ال�رشدية )مبا لها 
ال�صنوات  يف  حدثت  التي  عليها(  وما 
وجود  مع  طبعا  املا�صية،  القليلة 
ا�صتثناءات حتاول وجتتهد يف متابعة 
احلركة الإبداعية قدر الإمكان )لكنها 

جدا  هام  النقد  كافية(.  غري  جهود 
يف دفع عجلة الإبداع و الثقافة، لكن 
اأ�صوار  داخل  ينح�رش  ما  غالبا  النقد 
دوغمائية  عقول  �صجني  اجلامعة 
يكون  اأن  على  يعدو  ل  منه  جتعل 
على �صكل ممار�صات طينية �صتاتيكية 
الن�صو�س  اإخ�صاع  حتاول  جامدة 
ال�رشدية عنوة  لنماذج وقوالب جاهزة 
وم�صهد  مغايرة  ثقافة  من  وقادمة 
ثقايف اآخر خمتلف متاما. عالوة على 
اأنه حبي�س درا�صة مو�صوعات مكررة 

ومهتلكة وتفتقد لأية جاذبية.

تتمثل  فيم       
م�ساريعك امل�ستقبلية؟

امل�صتقبلية،  م�صاريعي  بخ�صو�س 
كيف  حول  م�صتفي�صة  درا�صة  اأهمها 
يف  والفنون  الثقافة  قطاع  ندمج 
وكيف  باجلزائر  القت�صادي  الفعل 
جنعل الثقافة اأ�صهم يف الناجت الوطني 
و  مالية  موارد  توفري  يف  و  اخلام 
زيادة  القت�صاد اجلزائري ويف  تنويع 

حتقيق  يف  وامل�صاهمة  النمو  معدل 
اإبداعي  عمل  على  عالوة  التنمية؟ 
اآخر ا�صتعلت على جزء مهم منه قبل 
�صنوات واأجلته )تركته جانبا(، واأفكر 
يف الرجوع اإليه واإعادة ال�صتغال عليه 
متى �صمحت الظروف. بالإ�صافة اإىل 
ا�صتغايل على م�صاريع بحثية اأكادميية 
تدخل يف جمال تخ�ص�صي يف الت�صيري 

واإدارة الأعمال.

     كلمة للقراء والكتاب 
يف كل مكان؟

ل  موؤلفات   اأقدم  اأن  دوما  اأحاول 
ت�صتغفل القراء اأو تتالعب بعواطفهم 
اأبذل  كما  الظرفية،  وم�صاعرهم 
عن  البتعاد  يف  جهدي  ق�صارى 
يف  واملتكررة  املهتلكة  الثيمات 
ال�رشد والبحث على حد �صواء، اأجتهد 

قدر الإمكان يف خلق قيمة م�صافة يف 
موؤلفاتي اجلديدة، اأحرتم ذكاء القراء 
و ذائقتهم، فالقارئ قادر على التمييز 
الرديء.  والكتاب  اجليد  الكتاب  بني 
اأنا�س  لقاء  فر�صة  منحني  والكتاب 
خمتلفة،  وثقافات  ومدن  اأمكنة  من 
ل  لقراء  املوجه  اخلطاب  حقا  فهو 

نعرفهم.

الروائي اجلزائري بومدين 
بلكبري يف �سطور ...

بومدين بلكبري؛ اأ�صتاذ جامعي وباحث 
على  ل  متح�صّ اجلزائر.  من  وروائي 
الأعمال  اإدارة  يف  الدكتوراه  �صهادة 
ع�صو   .2013 عام  والإ�صرتاتيجية 
املورد  ملوؤ�ص�صة  العمومية  اجلمعية 
الثقايف ببريوت. له العديد من الكتب 
»الثقافة  اأهمها:  من  املن�صورة، 
الأعمال  منظمات  يف  التنظيمية 
النهو�س«  واأ�صئلة  العرب   »،2013«
املعرفة  اقت�صاد  »ع�رش   ،2016
»2012، »اإدارة التغيري والأداء املتميز 
 »،2009 العربية«  املنظمات  يف 
تقدم  اإ�صكالية  يف  معا�رشة  ق�صايا 
»الن�س   ،2015 العربي«  املجتمع 
من�صورات  ال�صمت«  قبل  الأخري 
كما   ...2014 الأردن  ف�صاءات 
�صفاف  من�صورات  عن  له  �صدرت 
اجلزائر:   - والختالف  لبنان    -
الرجل  »خرافة  بعنوان  رواية 
بغال«  »زوج  ورواية   ،2016 القوي« 
الطليان«  »زنقة  رواية  ثم   ،2018
مهمة  جمموعة  ن�رش   .2021 عام 
مدن  حول  ال�صتطالعات  من 
يف  وجزائرية  وعاملية  عربية 
وجملة  الكويتية  العربي  جملة 
جمموعة  ن�رش  كما  ثقافية«.  »روؤى 
العلمية  والأبحاث  الدرا�صات  من 
العلمية  والدوريات  املجالت  يف 
م�صاركته   اإىل  بالإ�صافة  املحكمة. 
يف العديد من امللتقيات واملوؤمترات 
)اجلزائر،  والدولية  املحلية  العلمية 
الإمارات  العراق،  ماليزيا،  الأردن، 
�صارك  تون�س...(.  املتحدة،  العربية 
الربامج  من  العديد  حتكيم  يف 
وعربًيّا؛  حملّيا  الثقافية  وامل�صاريع 
كربنامج وجهات/بريوت 2017 لدعم 
والفنانني،  املبدعني  وتنقل  �صفر 
لدعم  ال�صتثنائي  املكّون  وبرنامج 
يف  والتقنيني  واملثقفني  الفنانني 
جائحة  من  املت�رشرين  الفنون 
جلنة   ،2020 بريوت   /19 كوفيد- 
تقييم م�صاريع دعم القراءة واملطالعة 
)�صمن ملتقى فعاليات القراءة( وزارة 

الثقافة والفنون 2021.

 " بخ�سو�ض م�ساريعي امل�ستقبلية، 
اأهمها درا�سة م�ستفي�سة حول كيف 

ندمج قطاع الثقافة والفنون يف 
الفعل القت�سادي باجلزائر وكيف 

جنعل الثقافة اأ�سهم يف الناجت الوطني 
اخلام و يف توفري موارد مالية و تنويع 
القت�ساد اجلزائري ويف زيادة معدل 
النمو وامل�ساهمة يف حتقيق التنمية "

الطليان«  رواية »زنقة  " عنوان 
ن�سبة لأعتق واأ�سهر الأحياء 

بو�سط مدينة عنابة و بال�سبط 
زنقة الطليان باملدينة القدمية  

ب�سارع  واملعروفة   place d'armes
جوزفني وال�سورة على غالف 
الكتاب هي مدخل هذا احلي "
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يف الذكرى 16 لختطاف �شيخ الأ�شرى اللواء فوؤاد ال�شوبكي

ل �شفاعة حيال اأي تق�شري اأو فتور يف دعم واإ�شناد الأ�شرى
كتب د . ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية ال�شهداء والأ�شرى واجلرحى بالهيئة القيادية العليا 
حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة الأ�شرى للقوى الوطنية والإ�شالمية ومن�شق 
فوؤاد  اللواء  القائد  الفل�شطينيني  الأ�شرى  �شيخ  عن  غزة  غرب  اإقليم  يف  فتح  بحركة  الأ�شرى  جلنة 

ال�شوبكي اأبو حازم املعتقل يف �شجون الحتالل الإ�شرائيلي.
�سعدات  اأحمد  القائد  مع  اختطافه  منذ 
لتحرير  ال�سعبية  للجبهة  العام  الأمني 
املنا�سلني  من  وكوكبة  فل�سطني 
 14 يف  اأريحا  �سجن  من  الفل�سطينيني 
اآذار 2006 على مراأى وم�سمع احلرا�سات 
 16 ال�سنوية  الذكرى  يف  وقال   . الدولية 
قوات  يد  على  الأ�رسى  �سيخ  لختطاف 
فوؤاد  اللواء  باأن  الإ�رسائيلي  الحتالل 
ال�سوبكي يعاين من اأمرا�ض خطرية اأ�سابته 
يف ال�سجون ال�رسائيلية البغي�سة بفقدان 
املناعة والتعر�ض جلرمية الإهمال الطبي 
اخلطرية  العتقالية  وللظروف  املتعمد 
حياته  على  �سديدين  وخوف  قلق  وهناك 
خا�سة يف ظل تف�سي وباء كورونا العاملي 
واملعتقلني  الأ�رسى  مئات  اأ�ساب  الذي 
الأ�رسى  �سيخ  وكان  الفل�سطينيني 

الفل�سطينيني الذي يق�سي حكما بال�سجن 
17 عاما فقد �رسيكة ورفيقة دربه احلاجة 
 ( ال�سوبكي   ) ) احللبي  اأحمد  دلل طاهر 
اأم حازم ( يف 10 / 1 / 2010 التي فارقت 
احلياة يف اإحدى م�سايف اململكة الأردنية 
مل  ع�سال  مر�ض  اإثر  بعمان  الها�سمية 
ميهلها طويال . وذكر د . ن�ساأت الوحيدي 
الناطق با�سم مفو�سية ال�سهداء والأ�رسى 
حلركة  العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
فتح يف قطاع غزة اأن اللواء فوؤاد حجازي 
ال�سوبكي من مواليد غزة يف 12 اآذار 1942 
ومن �سكان حي الدرج يف �رسق مدينة غزة 
م�سوؤول  مهمة  طويلة  ل�سنوات  توىل  وقد 
الفل�سطيني  التحرير  جلي�ض  املالية 
وعميد الإدارة املالية يف ال�سلطة الوطنية 
الفل�سطينية منذ العام 1994 وقد رف�ست 

ما ت�سمى مبحكمة بئر ال�سبع املركزية يف 
دولة الحتالل الإ�رسائيلي يف يوم الأربعاء 
التي  وهي   2019  /  11  /  20 املوافق 
تدعي الدميقراطية والدفاع عن احلريات 
هيئة  به  تقدمت  طلبا  الن�سان  وحقوق 
النظر  باإعادة  الأ�رسى واملحررين  �سوؤون 
الأ�رسى  �سيخ  �رساح  واطالق  الق�سية  يف 
فوؤاد حجازي ال�سوبكي ) اأبو حازم ( وذلك 
اإبداء  وعدم  الق�سية  خطورة  حجة  حتت 
الأ�سري للندم بالرغم من مرور عامني يف 
الثلث  ت�سمى جلنة  ما  انعقاد  على  حينها 
انعقدت  التي  املحكومية  ثلثي  وق�ساء 
 .  2016 مايو   25 املوافق  الأربعاء  يف 
فوؤاد  اللواء  الأ�رسى  �سيخ  اأن  واأ�ساف 
الطويل  الإرث  �ساحب  كان  ال�سوبكي 
والجتماعي  الأهلي  ال�سلم  مبادرة  يف 

مفاهيم  وتكري�ض  تعزيز  يف  �ساهم  وقد 
توليه  خالل  الفل�سطيني  الوطني  احلوار 
للعديد من املنا�سب يف ال�سلطة الوطنية 
م�سلحة  اإدارة  اأن  واأفاد   . الفل�سطينية 
الأ�سري  بنقل  قامت  الإ�رسائيلية  ال�سجون 
ال�سحي  اإىل احلجر  ال�سوبكي  فوؤاد  اللواء 
يف يوم الأربعاء املوافق 20 / 1 / 2021 
باأحد  البو�سطة  �سيارة  يف  الحتكاك  بعد 
ال�سجانني الإ�رسائيليني امل�ساب بفريو�ض 
لإجراء  للم�ست�سفى  نقله  اأثناء  كورونا 
عملية جراحية يف عينه ما يبعث اخلوف 
اأبو حازم  والقلق على حياة �سيخ الأ�رسى 
 . د  وخاطب    . الأ�رسى  وكافة  ال�سوبكي 
مفو�سية  با�سم  الناطق  الوحيدي  ن�ساأت 
بالهيئة  واجلرحى  والأ�رسى  ال�سهداء 
فتح يف قطاع غزة  العليا حلركة  القيادية 

يف  ال�سوبكي  فوؤاد  اللواء  الأ�رسى  �سيخ 
الذكرى 16 لعتقاله يف �سجون الحتالل 
 : الإ�رسائيلي يف ر�سالة ق�سرية جاء فيها 
من   .. الأمل  تفقد  ول  رويدك  حازم  اأبا 
الذين  اجلميع  على  عتابا  تبدي  اأن  حقك 
كانوا بالأم�ض يلت�سقون بك كالظل واآثروا 
واخوانك  واأنت  والرتقب  ال�سمت  اليوم 
كل  منا  ت�ستحقون  ل  الأ�رسى  ورفاقك 
تق�سري  اأي  يف  �سفاعة  ول  الفتور  هذا 
كل  مع  واملقد�سة  العادلة  ق�سيتكم  حيال 
يف  واأنتم  لكم  امل�ساند  للحراك  الحرتام 
كما  ذلك  والعزاء يف  الأحرار  اأيها  قيدكم 
مالك  الدم�سقي  ال�سحفي  الكاتب  قال 

جميل  ف�سرب  احلياة  جدلية  باأنها  يو�سف 
ال�سحة  منظمة  ودعا   . امل�ستعان  وباهلل 
الدولية  املنظمات  وكافة  العاملية 
والتزاماتهم  بواجباتهم  للقيام  والإن�سانية 
من  الفل�سطينيني  الأ�رسى  اإنقاذ  يف 
وتوفري  الإ�رسائيلي  اجلالد  اأنياب  بني 
احلماية والرعاية الطبية الالزمة لالأ�رسى 
احلديدية  البو�سطة  عربة  من  وحمايتهم 
العدوانية  واجلرائم  ال�سيا�سات  كل  ومن 
دولة  اتخاذ  ظل  يف  خا�سة  الإ�رسائيلية 
كورونا  لوباء  الإ�رسائيلية  الحتالل 
حقول  اإىل  وحتويلهم  لالأ�رسى  قمع  اأداة 

للتجارب .

يحيى �شكاف .. الأ�شري الغائب احلا�شر دوما
 بقلم:عبد النا�ص

ر عوين فروانة

يُعتقد  لأ�سري  ا�سم  �سكاف:  يحيى 
اأنه ل يزال حياً يف �سجون الحتالل 
ال�رسية وداخل جدران ذاك ال�سجن 
»غوانتانامو  عليه  يُطلق  الذي 
»اإ�رسائيل«  ولكن  الإ�رسائيلي«، 
اأو حتى معرفة  تنفي احتجازها له 
م�سريه، كما تنكر احتجازها ملئات 
والعرب  الفل�سطينيني  املفقودين 
عائالتهم  قدمت  واأن  �سبق  الذين 
وكاأن  اختفائهم  اإىل  ت�سري  ب�سكاوي 
الأر�ض ان�سقت وابتلعتهم. ان كافة 
ال�سواهد والدللت توؤكد اأن اإخفاء 
واملواطنني  املعتقلني  واختفاء 
الُعزل هي من �سمات دولة الحتالل 
رف�سها  على  تُ�رس  تزال  ل  التي 
اأو  املو�سدة  �سجونها  اأبواب  بفتح 
ممثلي  اأمام  املح�سنة  مقابرها 
والإن�سانية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
�سكاف  حممد  يحيى  والإعالمية. 
»اأبو جالل«، منا�سل لبناين اجلن�سية 
ووجهه  املقاومة،  منبع  يف  ن�ساأ 
والع�سق،  النتماء  فل�سطيني  نحو 
القبلتني  اأوىل  للقد�ض  ترنو  وعيونه 
مواليد  من  وهو  احلرمني.  وثالث 

بحنني  بلدة  يف   1959/12/15
منذ  ترنو  وعيونه  لبنان،  �سمال 
نعومة اأظفاره اإىل اجلنوب املقاوم 
ويحمل  املحتلة،  فل�سطني  واإىل 
الوقت  مع  اأ�سحى  حلماً  بداخله 
�سفوف  اإىل  بالن�سمام  حقيقة 
واأمته  ل�سعبه  والنتقام  املقاومة 
الدموية  واعتداءاته  الحتالل  من 
اأر�سه  على  امل�ستمرة  وتعدياته 
و�سمائه وبحره. انخرط يف �سفوف 
املقاوم  العمل  و�ساركها  املقاومة 
ع�رس  احلادي  ويف  الحتالل،  �سد 
التحق   1978 عام  اآذار/مار�ض  من 
اإخوانه يف حركة  من  مع جمموعة 
التحرير الوطني الفل�سطيني »فتح« 
لتنفيذ عملية فدائية نوعية ومميزة، 
عدوان،  كمال  ال�سهيد  ا�سم  حملت 
من  وانطلق  والدته  ودع  بعدما 
اإىل اجلنوب املقاوم حيث  ال�سمال 
والتي  كان جتمع املجموعة هناك 
جن�سيات  من  فدائيني  ت�سم  كانت 
النطالق  ونقطة  خمتلفة،  عربية 
الأ�رسى.  وحترير  فل�سطني  �سوب 
من  جمموعة  نفذتها  رائعة  عملية 
دلل  ال�سهيدة/  قادتها  املنا�سلني 
املغربي، بعدما جنحت املجموعة 
من اخرتاق  املوؤلفة من 13 فدائياً 

زوارق مطاطية  على ظهر  احلدود 
البحر  مياه  يف  ل�ساعات  اأبحرت 
الو�سول  حلني  املتو�سط   الأبي�ض 
املحتلة.  فل�سطني  �ساطئ  اإىل 
وبعد رحلة متعبة ومرهقة ا�ست�سهد 
خاللها اثنان من الفدائيني غرقاً يف 
املجموعة  جنحت  البحر،  عر�ض 
اإىل  الو�سول  يف  يحيى  بينها  ومن 
ال�ساطئ فكمنوا هناك اإىل اأن مرت 
فاأوقفوها  )با�ض(  ركاب  حافلة 
عليها  وا�ستولوا  اإليها  و�سعدوا 
واأعلنوا عن �سيطرتهم لها واحتجاز 
من فيها كرهائن ملبادلتهم باأ�رسى. 
املجموعة  اأوقفت  الطريق  ويف 
هي  عليها  وا�ستولوا  ثانية  حافلة 
الركاب  جميع  واحتجزوا  الأخرى 
يف حافلة واحدة وقادوها باجتاه تل 
اأبيب. ويف اإحدى املناطق املحتلة 
املمتد  الطريق  وعلى   1948 عام 
وبالتحديد  اأبيب  وتل  حيفا  بني 
اأبيب  تل  تقع يف حدود  منطقة  يف 
عليها  ويُطلق  البحر  �ساطئ  على 
هاجمت  »هرت�سيليا«  الإ�رسائيليون 
ودارت  احلافلة  الحتالل  قوات 
املجموعة  وبني  بينها  ا�ستباكات 
خ�سائر  اإحلاق  اىل  اأدت  الفدائية 

فادحة باحلافلة.

امل�شيح اجلديد

يف الذكرى اخلام�شة ع�شر لختطاف الأمني العام اأحمد �شعدات

اأ�شرى فل�شطني: 

كتبت الأ�شرية املحررة - 
دعاء اجليو�شي 

ل اأعلم من اأي عقل ولد ال�سليب..
ول اأجزم اإن ُوِلد لغاية هند�سية...

اأو اأنه جاء بعد نفث �سيطان اآبق...
يف  له  تكن  جاء...ومل  اأنه  امُلهم 
البدء تف�سريات غنو�سية.. اأين كان 

ال�سليب الأول....
ر  ُحِوّ اأم  وهل ُقد من فرع با�سق... 

من تابوت هالك...
يُ�سبح  اأن  جاء....وقبل  اأنه  املهم 

�سارة.... تتدىل فوق ال�سدور....

كان  القبور....  فوق  ترتفع  اأو 
�سيفاً...يف يد اأبناء الذئبة...

َد على القد�ض وتَرك فيها نُدبة ُجِرّ
الأديان...عواماً  اأتباع  يختلف 
منهم  والقائلة  وكهان   �سيوخ   ،
الأول...  امل�سلوب  هوية  حول 
و�ساحبيه.... ولكنهم يُجمعوا وهذا 
يُك  مل  منا  رجاًل  اأن  يحدث   قلّما 
ال�سليب  ول ملوث... حمل  مدن�ساً 
مدينة  حول  و�سار  كتفيه...  على 
اليد  ثقبوا  اجللجلة...  حتى  اهلل 
وتاج  عجيباً  زياً  وال�ساق...األب�سوه 

اأ�سواك... واألقوه على ال�سليب...
بع�ض الالحقني اأَلّهوه...وعبدوه...

كل  احلادثة....  اأنكر  وبع�سهم 
و�سليبه...  بالرجل  اإن�سغلت  الدنيا 
ثم  �سوياًل  َمت  �سَ جالده....  اإل 

�رَسق امل�سلوب وزمنه واأحداثه 
على  و�سياً  وبات  روما  يف  �َسَجنَُه 
زال  ل  يومها  ومن  مرياثه.... 
عليه  �سلبوا  هنا...  قابعاً  ال�سليب 
جمجوم وفرحان وتغريد بنت �سيدة 
الأحزان... اآخر امل�سلوبني كان...

اإلها  لي�ض  ف�سيحاً....  فل�سطينياً 
ول م�سيحاً.... ب�رسته �سمراء...

باإ�سم  دوما  تلحق  مدينة  يف  ُوِلد 
امل�سلوب  وللرجل  اجلاللة.... 
جملة اأ�سماء اأحمد �سعدات....واأبو 
الثاأر.... ُمنجز  العربي   .... غ�سان 

مارك�سياً  اأعرفه  العدالة  وب�سري 
ولكنه يُحب امل�سيح.... يوؤكد بُنوِتنا 
ي�سرب  الريح....  ُم�َسِخر  ل�سليمان 
ويظل  يُ�سجن  كيو�سف  كاأيوب.... 
الفل�سطيني  للقلوب...  �ساحراً 
القحط  زمن  يف  ولد  هذا.... 
عينيه  من  اأنبت  واجلفاف.... 
ن�رساً ونهراً وفجراً وظل على حاله 
اأيام  يف  �سفاف....  ولكنه  عا�سفاً 
البنادق....  اأن غربت  الردة....بعد 
رق�ست  بيالط�ض...  را�سيل  اأغوت 

له عارية....
الرَبُد...ووكر  حيث  اإقتادته 
ثمل  حلظة  يف  وهناك  الزانية... 
اإىل  قادوه  اأحمدنا....  �سلب  قرر 
اهلل...  باإ�سم  ملحقة  مدينة  رحاب 

وعلى اأخ�سابها علقوه....
ي�سي  ما  ما�سيه  يف  يجدوا  مل 
بزندقة... ومل ي�سدفوا يف حا�رسه 

هرطقة.... ولكنهم �سلبوه..
خارج  جاء  اأنه  خطيئته  اإن  قالوا 

جَتلب  ثاراته  واإن  الزمن  �سياق 
ن.... �سلبوا الرجل... متاعب وحِمَ
وعند العط�ض راودوه بخل...وورقة 

م�سبوهة....
قالوا يف الظالم ل اأحد يراك هال 
تُريد مال  قبلت باحلل.... ولك ما 

وجاه وما ل يخطر بعقل....
يب�سق  مل  ال�سليب....  رجل  تنهد 
يا  قال  عجيب...  واقعاً  يلعن  ومل 
اأبي كنعان...يا عناة. يا اأدوني�ض....
...اأمثلي  والأولياء  الأنبياء  كل  يا 
ي�سيع....  الدم  اأعندي  يبيع.... 
وال�سجون...اأُهِدُر  ال�سجون  اأبعد 
لل�سليب  اأعادوه  الرفيع...  ال�رسف 
على حافة مدينة القمر.... �سنوات 
ثم اأ�سلموه للروم ومن يومها ل زال 
على �سليبه.. يُ�رسق على الأر�ض يف 

موا�سم املطر....وعند اخلطر...
وي�رسخ  الروم...  وجه  يف  يب�سق 
يف  �سيفاً  �سنظل  و�سليبي....  اأنا 
ذات  العروق....  يف  معولً  احللوق 

يوم �ساأثاأر ل�سعبي وم�سلوبيه....
بزهرة  اجللجلة  حتى  و�ساأم�سي 
غراء.....بعدالة  براية  حمراء... 

هي و�سية ال�سماء...

د. ربحي حّلوم

وحدكم... البوا�سل:ل�ستم  اأ�رسانا 
كلنا معكم

�سجون  يف  البوا�سل  اأ�رسانا 
الحتالل :

واخلن�ساوات  الرجال  الرجال  اأيها 
الأبيات…

باأعماركم… فديتمونا  من  يا 
انتظاركم  يف  اأيوب  �سرب  وطاولتم 

ليوم احلرية والن�رس :
تفيَُكم  اأن  الكلمات  على  ي�سعب 
ل�سعبكم  �سنعتم  ما  اأمام  حّقكْم 
واأمتكم من جمد ، وقهرمت �سجانكم 
احلديدية  قيودكم  و�سال�سَل   ،

الحتالِل  عن�رسية  وحتديتم   ،
اليهود  من  جلدته  لبني  واإخالَءه 
 ، املتف�سي  الوباء  من  لهم  حماية 
،فلي�ض  قيدكم  يف  عليكم  واإبقاَءهُ 
م�ساعر  يلجم  �سبيل  من  هناك 
الأ�سري  يوم  يف  لبطولتكم  التقدير 
اأبلَغ من اخلروِج عن الن�ض املاألوف 
وا�ستبداِلها   ، املعهودة  والكلمات 

بهذه الرتنيمة ال�سعرية:

وحدي  يا  فل�سطني  اأ�رسى 
ووْحَدُكمو

اأوجاعنا   على   �ست�سحو   متى 
الأَُمُ

ويا   اأهلي  يا  فل�سطني  اأ�رسى 

�سندي
دوُرُكُم من �سرب اأيوب ما �ساقت �سُ

مل  ت�ستكينوا  مُلحتٍلّ   يكابدكْم
ول انثنت  لَُكمو  يف باأ�سكم  ِهَمُم
اأ�رسى فل�سطني �سرباً يا َم�ساِعلَنا
نَُم ف�سوف يُْحَطُم  يوماً  ذلك ال�سَّ

هم  الأوائُل  فينا  كلُّنا  معهْم
هم  الليوُث  وِظُلّ  الأنبياِء   ُهُم

»مرواُن«  فيهم  واآلٌفّ موؤلََّفٌة
»اأ�سامٌة«  و  »�َسعاداٌت« وَربُْعُهُم

مل تُقِعِد الَعْزَم  فيهم اأُيّ جائحٍة
وما  نبا  لَُهمو   �سيٌف  ول َقلَُم

اأ�رسى فل�سطني �سرباً يا عمالقًة
نَُم ف�سوف يُْحَطُم يوماً ذلك ال�سَّ

ل يَْقَهُر  الأ�رْسَ  اإل  كُلّ  ذي اأَنَف ٍ
يغفو على ال�سرِب حْولً ثَمّ يَنَْفِطُم
والأَ�رْسُ ُرّواُدهُ الآ�ساُد اإن َعَزموا
على ال�سهادة  ُحّفاظ ٌ ِلَعْهِدِهم ُ

اأخياُرنا فيه نفديهم باأعيُننا
ُ كما  افتدونا  واأهلينا  بُعمِرِهم 

نا على اأَمَل ٍ رِبّ يا �سرب اأيوب �سَ
فالغا�سبون طغوا وا�ستفحل الأَمَلُ

اأَخلَوا �سبيَل ِجراٍء من �ُساللَِتِهْم
وا�ْستَبَْقوا الأُ�ْسَد مّنا يف قيودهُم
والالهثون اإىل التن�سيق يف �سمٍم
عن نزف جرحكمو  تُباٍ لبوؤ�سهم ُ

اأ�رسى فل�سطني �سرباً يا بني وطني
فلن يخيَب لكْم َعْهد ٌ  ول َق�َسم ُ

كُل الأىُل معكْم واهللُ نا�رِسُُكْم
حتى يَُرْفرَف يف علياِئنا العلَم ُ

وتُبَْعثون �ُسمو�ساً يف مراِبِعها
ُربى فل�سطني يا الأقماُر والنُجم ُ

وي�سدُح الطرُي يف اأفيائنا طرباً
بالن�رس يوماً ويزهو اللحن والنغم ُ

 : البوا�سَل  واأخياَرنا  اأحبَّتَنا 
...كرمي…  مروان…�سعادات 
ر�سدي…ابراهيم…جبارين…

وكل الخيار
البا�سالت:  الأ�سريات  وخن�ساواِتنا 
 … اآمنة…وعبري…وابت�سام 
ولينا…ودعاء  والتميمي… 
و�سناء… وكل الأمهات والأخوات: 

وحَدكن……..ول�ستم  ل�سنّت 
وحدكم  تكونوا  ولن  ل  وحدكم… 
�سعبكم  معكم……وكل  فكلنا   …
القاب�سة  املقاومة  و�سواعد 

حتى  معكم  ال�سمود  جمر  على 
احلرية  ومتنحكم  الن�رس  تنتزع 
الحتالل  وكن�ض  وال�ستقالل 

وحترير كل فل�سطني التاريخ .
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اأ�شهمت احلروب العاملية التي �شهدها العامل خالل القرن الع�شرين عن تد�شني العديد من املجاالت البحثية التي 
اهتمت بدرا�شات احلرب وال�شالم. اإال اأنه مع انتهاء احلرب الباردة، تركز االهتمام على احلروب االأهلية وعمليات 
اإعادة بناء ال�شالم واالأمن االإن�شاين، وذلك يف ظل الرتكيز على االإجابة عن ت�شاوؤل بالغ االأهمية حول ما اإذا كانت 
ُندرة املوارد الطبيعية املتجددة �شتت�شبب يف زيادة خماطر انطالق ال�شراعات. وقد جتدد النقا�ش مرة اأخرى يف 
الن�شف االأول من القرن احلايل، مع تخ�شي�ش جمل�ش االأمن اإحدى جل�شاته للنقا�ش ب�شاأن تغري املناخ واالأمن، اإىل 

جانب منح جائزة نوبل لل�شالم للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ يف عام 2007. 

فجوات التطبيق:

»ال�شالم البيئي«.. روؤية متطورة ملواجهة �شراعات املوارد

جمموعة موؤلفني
عر�ش: �شارة عبد العزيز – باحثة 

يف العلوم ال�شيا�شية 

�أن �ملجال �لبيئي �أ�ضحى ميثل  و�نطالًقا من 
�إنه  بل  �لدولية،  �ل�ضيا�ضة  يف  �أ�ضا�ضية  ق�ضية 
�أ�ضبح م�ضدًر� الجتذ�ب �ل�رص�ع �لدويل؛ فاإن 
�لزخم  �كت�ضب �ملزيد من  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء 
خالل �ل�ضنو�ت �الأخرية باعتباره جمال �رصيع 
خالله  من  تتقاطع  و�ملمار�ضة،  للبحث  �لنمو 
بالبيئة  تتعلق  �أ�ضا�ضية  معرفية  حقول  عدة 
و�ل�رص�ع و�ل�ضالم و�الأمن. وبناًء عليه، يتناول 
�ملقال �حلايل ��ضتعر��ص �لفر�ص �لبيئية لبناء 
طرح  خالل  من  بد�يًة  و��ضتد�مته،  �ل�ضالم 
�لبيئي،  �ل�ضالم  ملفهوم  �ملختلفة  �لتعريفات 
�لفكرية  و�خللفية  �لنظرية  و�الفرت��ضات 
مناق�ضة  �إىل  باالإ�ضافة  هذ�  �ملفهوم،  لطرح 
�أبحاث  من  �الأولني  للجيلني  �الأ�ضا�ضية  �لنتائج 
حتديد  حماولة  و�أخرًي�،  �لبيئي.  �ل�ضالم  بناء 
يف  معاجلتها  يجب  �لتي  �ملعرفية  �لفجو�ت 

�جليل �لتايل من �الأبحاث.

التعريفات واالفرتا�شات:

بحثي  كمجال  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  ظهر 
�لقرن  بد�ية  يف  بذ�ته  وم�ضتقل  متخ�ض�ص 
كرد  جزئًيا  ذلك  ويرجع  و�لع�رصين،  �حلادي 
�الأمن  الأدبيات  �ل�ضيق  �لرتكيز  على  فعل 
�لبيئي على �لعالقة بني ندرة �ملو�رد �لطبيعية 

و�ل�رص�عات، وذلك خالل فرتة �لت�ضعينيات.
جمال  تُ�ضكل  �لتي  �لتخ�ض�ضات  لتنوع  ونتيجة 
�لفاعلة  �جلهات  وتنوع  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء 
تعددت  فقد  �لبحثي؛  �ملجال  بهذ�  �ملعنية 
ظهر  كما  لتف�ضريه،  �مل�ضتخدمة  �لتعريفات 
�ل�ضالم  �ضنع  مثل:  خمتلفة  ت�ضميات  حتت 
ودبلوما�ضية  �لبيئية،  و�لدبلوما�ضية  �لبيئي، 
�لعلوم، وبيئة �ل�ضالم. وحقيقة �الأمر فاإن تعدد 
�لت�ضميات قد ز�د من تعقيد مفهوم بناء  تلك 

�ل�ضالم �لبيئي.
ومن بني �لتعريفات �ملطروحة للمفهوم، ميكن 
�ل�ضالم  بناء  باأن  �لتعريف  ذلك  على  �العتماد 
و�ملد�خل  �القرت�بات  كافة  ي�ضمل  �لبيئي 
�إد�رة  دمج  خاللها  من  يتم  �لتي  �ملختلفة 
�ل�رص�عات،  منع  يدعم  مبا  �لبيئية،  �لق�ضايا 
منها.  و�لتعايف  وحلها  حدتها،  من  و�لتخفيف 
ويُعد هذ� �لتعريف هو �الأكرث �ضمواًل، حيث �إنه 
يغطي كال �ل�ضاحتني �لدولية و�ملحلية، وكذلك 
�ضو�ء  �ل�رص�عات،  من  �ملختلفة  �لدرجات 
�أن  �أو ن�ضطة. وقد �أو�ضح �ملقال  كانت كامنة 
على  م�ضمونه  يف  ي�ضتمل  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء 

ثالثة �أبعاد:

االأمن:  2-

من  يعنيه  مبا  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  �إن  حيث   
�الإد�رة �ل�ضاملة و�مل�ضتد�مة للمو�رد �لطبيعية 
ميكن �أن ي�ضهم يف جتنب �لنز�عات حول هذه 
يقدم  فهو  ثم  بها، ومن  يرتبط  ما  �أو  �ملو�رد 
عن�رص �الأمن و�حلماية، يف ظل �أن �ال�ضتغالل 
باملجتمعات  �الهتمام  من  �لقليل  مع  �لبيئي 
عام،  ب�ضكل  �لب�رصي  �الأمن  يقو�ص  �ملحيطة 
ومقاومة  �حتجاجات  �إىل  يوؤدي  �أن  وميكن 

عنيفة.
2- �ضبل �لعي�ص و�القت�ضاد:

�ملعي�ضي  �الأمن  �نعد�م  �لعلماء  حدد  فقد   
رئي�ضية  كموؤ�رص�ت  �القت�ضادي  �الأد�ء  و�ضعف 
ثم،  �ل�ضالم. ومن  بناء  وف�ضل  �لعنيف  لل�رص�ع 
تُعد �الإد�رة �لفعالة و�مل�ضتد�مة للق�ضايا �لبيئية 

�أمًر� بالغ �الأهمية لتحقيق �الأمن �ملائي و�الأمن 
�لغذ�ئي، ومن ثم تقلي�ص �مل�ضاحات �ملتاحة 
لن�ضاأة �ل�رص�عات. فالرتكيز على �حلوكمة �أمر 
حيوي ال�ضتعادة بناء �ل�ضالم يف حال مت تدمري 
�لعنيف.  �ل�رص�ع  �أثناء  �لبيئية  �لتحتية  �لبنية 
ويُعد �حلد من خماطر �لكو�رث �أمًر� حا�ضًما 

ا، لتحقيق �الأمن �ملعي�ضي. �أي�ضً

والعالقات االجتماعية ال�شيا�شة   3-

حيث �إن �لتحديات �لبيئية �مل�ضرتكة بني �لدول 
قد تعد مد�خل مهمة للتعاون �لدويل حتى لو 
تلك  على  �مل�ضيطر  هو  �لعد�ئي  �لنمط  كان 
�لعالقات �أو �أنها تت�ضم بعدم �لثقة. فالتحديات 
تتجاوز  الأنها  للتعاون  ا  فر�ضً توفر  �لبيئية 
ح�ضا�ضية  �أقل  تكون  وقد  �ل�ضيا�ضية،  �حلدود 
�الأخرى  �ملو�ضوعات  من  �لتناول  حيث  من 
�آخر،  جانب  على  �ل�ضيا�ضية.  �لطبيعة  ذ�ت 

تد�ضني  على  �لبيئي  �لتعاون  يحفز  �أن  ميكن 
�لتكامل  من  �ملزيد  �إىل  تُف�ضي  موؤ�ض�ضات 
�ملوؤ�ض�ضات  هذه  باأن  علًما  �لنز�عات.  وحل 
�ملتكيفة و�ملرنة �ضتعد �رصورية لبناء �لقدرة 
على �ل�ضمود، و�ال�ضتجابة للتحديات �لعاملية 
�الإيجابي  �لتعاون  �أن  كما  �ملناخ.  تغري  مثل 
يف  مفيًد�  �ضيعد  �لبيئية  �لتحديات  ب�ضاأن 
�الجتماعية  �لفئات  بني  و�لتفاهم  �لثقة  بناء 
�إىل هذه  ي�ضار  ما  وغالبًا  �ل�ضيا�ضيني.  و�لقادة 

�لديناميكية با�ضم �ضنع �ل�ضالم �لبيئي.

م�شتقبل بناء ال�شالم البيئي

حتى  مر�حل  بعدة  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  مر 
�لدر��ضات،  من  �لثالث  �جليل  �إىل  �لو�ضول 
�ملو�ضوعات  من  �لعديد  �ضمل  و�لذي 
�لعقدين  خالل  ظهرت  �لتي  و�ملناق�ضات 
�جليل  لهذ�  مركزية  تعد  و�لتي  �ملا�ضيني، 
كانت  و�إن  و�لبحوث  �لدر��ضات  من  �لثالث 
حتتاج  �لتي  �لق�ضور  �أوجه  من  �لعديد  تو�جه 

�إىل معاجلة، ومن �أهمها:

١-  النهج/االقرتابات الت�شاعدية 
 :)Bottom-up Approaches(

بناء  جمال  يف  �ملتخ�ض�ضة  �الأبحاث  ركزت 
من  �لقيادة  على  كبرية  لفرتة  �لبيئي  �ل�ضالم 
�ملنظمات  قبل  من  وذلك  �أ�ضفل،  �إىل  �أعلى 
�مل�ضتوى  رفيعة  �لدولة  وموؤ�ض�ضات  �لدولية 
و�ملنظمات غري �حلكومية. ومن �أبرز �الأمثلة 
 )Tearfund>s( منظمة  جهود  ذلك  على 
�ملياه  حول  �ل�رص�عات  حلل  �حلكومية  غري 

من خالل �الهتمام بالبعد �الأمني، وحماوالت 
 )UNEP( للبيئة  �ملتحدة  �الأمم  برنامج 
بعد  ما  جمتمعات  يف  �لبيئي  �لو�ضع  لتح�ضني 
�لنخب  مبادر�ت  جانب  �إىل  هذ�  �ل�رص�عات، 
�لدوليني  �لد�عمني  مع  بالتعاون  �لدول  د�خل 
الإر�ضاء �ل�ضالم. �إال �أنه وبالرغم مما �ضبق فقد 
�الأحيان-  من  كثري  -يف  �أنه  �الأبحاث  ك�ضفت 
�ملو�رد  �إد�رة  يف  �ملحلية  �ملجتمعات  تنجح 
�ل�رص�عات  حدة  من  و�لتخفيف  �لطبيعية 
�لبيئية �أو �إد�رتها على نحو �أف�ضل من �لتوجه 
�ملركزي للقياد�ت و�لنخب. فقد عملت �لنهج 
متكني  على  متز�يد  نحو  على  �لت�ضاعدي 
تفتقر  �لتي  و�ل�ضعيفة  �ملهم�ضة  �ملجتمعات 
�إىل مقاعد على طاوالت �ضنع �لقر�ر، وتعاين 
�لتدمري  عن  �لناجم  �لبطيء«  »�لعنف  من 
معي�ضتها  ل�ضبل  �الأحيان  من  كثري  �ملتعمد يف 
و�أنظمتها �لبيئية. ونتيجة لذلك �أوىل �لباحثون 
�هتماًما متز�يًد� مبمار�ضات بناء �ل�ضالم �لبيئي 

على �مل�ضتوى �ملحلي من �لقاعدة �إىل �لقمة، 
ال �ضيما فيما يتعلق بالق�ضايا �لتي تهم �الأمن 

�لب�رصي �الأ�ضا�ضي و��ضتد�مة �ضبل �لعي�ص.

النوع االجتماعي:   2-

�ملو�ضوعات  �أحد  هو  �الجتماعي  �لنوع  يُعد 
�أبحاث  يف  كاٍف  باهتمام  حتَظ  مل  �لتي 
وّثق  �أن  �إىل  �لبيئي،  �ل�ضالم  بناء  وممار�ضات 
عدد كبري من �الأدبيات تاأثري �لنوع �الجتماعي 
بني  �لعالقة  على  �أنثى  �أم  ذكًر�  كان  �ضو�ء 
�لعالقات  و�لبيئة، مبا يف ذلك بع�ص  �الإن�ضان 
�ملرتبطة بظروف ما بعد �ل�رص�عات �لبيئية. 
وقد �رتبط بتلك �لعالقة جمموعة و��ضعة من 
على  �ل�ضوء  ت�ضليط  ت�ضمل  �لتي  �ملو�ضوعات 
بالو�ضول  يتعلق  فيما  �ملر�أة  �ضعف  نقاط 
ذلك  يف  و�لتحكم  �الأ�ضا�ضي  �لرزق  مورد  �إىل 
ظهرت  �لبيئة  �إن  حيث  �إد�رته،  �أو  �ملورد 
قدرة  حتديد  يف  �لتاأثري  �ضديد  كعامل  د�ئًما 
جانب  على  �لدور.  بذلك  �لقيام  على  �ملر�أة 
�آخر، مت تكري�ص �ملزيد من �الهتمام بالن�ضاء 
ذلك  ولي�ص فقط ك�ضحايا، مبا يف  كعامالت، 
دورهن يف عمليات بناء �ل�ضالم. وعلى �لرغم 
من �خلطو�ت �لتي مت بذلها يف ذلك �ل�ضياق، 
�لتحديات  من  �لعديد  هناك  ز�لت  ما  �أنه  �إال 
�ل�ضامل  �لدمج  �أمام  عرثة  حجَر  تقف  �لتي 
�لبحوث  يف  حتليلية  كفئة  �الجتماعي  للنوع 
�لتحديات  ت�ضمل  كذلك  و�ل�رص�عات.  �لبيئية 
�ملجال  هذ�  يف  �لبحث  تو�جه  �لتي  �لكبرية 
ق�ضرية  �الآثار  بني  �خللط  من  �ملخاوف 
�ملو�ءمة  و�إحد�ث  �لد�ئم،  و�لتغيري  �ملدى 
بني �الإ�ضالح �لقانوين و�لتغيري �ملنفذ بالفعل، 

وكذلك �لرتكيز �ملفرط على �لطابع �لر�ضمي 
�ملهم�ص للنوع �الجتماعي يف كثري من �لدول. 
�الأمم  برنامج  بد�أ  �ملوؤ�ض�ضي،  �مل�ضتوى  على 
فاعلة  جهات  مع  بالتعاون  للبيئة،  �ملتحدة 
عمله  يف  جن�ضاين  منظور  �إدر�ج  يف  �أخرى، 
وخا�ضة يف �ملو�ضوعات �لتي تت�ضمن �لتقاطع 
من  يت�ضح  ما  وهو  �ل�ضالم،  وبناء  �لبيئة  بني 
ب�ضاأن  لقر�ر  له  �لتابعة  �لبيئة  جمعية  �عتماد 

هذ� �ملو�ضوع.

٣- الربجمة احل�شا�شة لل�شراعات 
-Conflict- Sensitive Progra (

:)ming

�لكايف  �الهتمام  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  يويليِ   
لل�رص�عات يف عمليات �لربجمة �لفعالة للبيئة 
بعني  �ل�رص�عات  �أخذ  �أي  �لطبيعية؛  و�ملو�رد 
�العتبار، وهو ما يُعد من �لعو�مل �ملهمة يف 
يف  �لف�ضل  �إن  حيث  ذ�تها.  �ل�رص�عات  جتنب 
�ال�ضتعد�د �مل�ضبق لل�رص�عات ميكن �أن يوؤدي 
�إىل حدوث �ل�رص�عات �أو جتديد حدوثها عن 

غري ق�ضد. 

٤-  ا�شتخدام البيانات ال�شخمة 
والتكنولوجيا الرائدة:

 يف �لعقد �الأول من �لقرن �حلادي و�لع�رصين، 
�حلالية  باالأدو�ر  �الأكادميي  �الهتمام  ظهر 
و�لتقنيات  �ل�ضخمة  للبيانات  و�ملحتملة 
�جلغر�فية،  �ملعلومات  نظم  )مثل:  �حلدودية 
وذلك  �لكتل(  و�ضال�ضل  �ال�ضطناعي،  و�لذكاء 
يف جمال بناء �ل�ضالم �لبيئي. حيث مت �لرتكيز 
�إنذ�ر  �أنظمة  �إمكانية تطوير  ب�ضكل كبري على 
مبكر �أكرث قوة بحيث ي�ضبح �الندماج �ل�رصيع 
ي�ضهل عملية  �أ�ضهل يف حتقيقه، مبا  للبيانات 
عدم  من  للحد  موثوقية  �أكرث  مناذج  تطوير 
�ل�ضدد،  هذ�  ويف  �لبيئي.  �ملجال  يف  �ليقني 
مت �لرتكيز على ��ضتخد�م �لتقنيات �ملحمولة 
و��ضع  نطاق  على  �لذكية  �لهو�تف  مثل 
بدًء�  �الأهد�ف،  من  و��ضعة  جمموعة  لتحقيق 
�الأ�ضخا�ص  لظروف  �لدقيق  �لتو�ضيف  من 
�ملعر�ضني للخطر �إىل مر�قبة عمليات �لنزوح 
وغريها.  �لع�ضو�ئية  و�مل�ضتوطنات  �لق�رصي 
�ل�ضخمة  �لبيانات  ��ضتخد�م  فاإن  ذلك،  ومع 
من  �لعديد  يو�جه  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  يف 

�لتحديات  بينها  �لتي قد يكون من  �لتحديات 
�الإد�رية و�لتقنية.

٥- عمليات الر�شد والتقييم: 

)M&E( على فهم  و�لتقييم  �لر�ضد  يُ�ضاعد   
ال  ومتى  �أهد�فها،  �لتدخالت  حتقق  متى 
�أدو�ت  تطوير  �إن  حيث  وملاذ�.  ذلك  حتقق 
تعقيًد�  �أكرث  و�ضائل  �ضيوفر  و�لتقييم  �لر�ضد 
�مل�ضاءلة  �أهد�ف  لتحقيق  و�نت�ضاًر�  و�ت�ضاًقا 
�مل�ضتفادة  �لدرو�ص  وتقدمي  و�لتعلم، 
حد  على  و�ملمولني  و�ملنفذين  للم�ضتفيدين 
�أن هناك عدة موؤلفات حول  �ضو�ء. ويف حني 
�لبيئة؛  وحماية  �ل�ضالم  لبناء  و�لتقييم  �لر�ضد 
فاإن �الأدبيات �ملتعلقة بالر�ضد و�لتقييم لبناء 
تُظهر  قد  حمدودة.  تز�ل  ال  �لبيئي  �ل�ضالم 
ولكنها  و��ضعة،  �رتباطات  �لكمية  �لدر��ضات 
�ضيا�ضية  تدخالت  تقييم  على  قادرة  غري 
لبناء  و�لتقييم  �لر�ضد  عملية  تتعقد  حمددة. 
�ل�ضالم �لبيئي ب�ضبب خم�ضة حتديات رئي�ضية: 
1- طول �لفرتة �لزمنية �لتي يجب �أن تنق�ضي 
�لتدخل  عمليات  تاأثري�ت  ت�ضبح  �أن  قبل 
و��ضحة. 2- تعدد �جلهات �لفاعلة، مما يعقد 
�ل�ضياق   -3 و�إ�ضنادها.  �لبيانات  جمع  عملية 
�الأحيان  من  كثري  �الآمن يف  وغري  �لديناميكي 
يت�ضم باخلالف  و�لذي  �لعمليات،  بتلك  للقيام 

�ل�ضيا�ضي و�لعنف.
و�ل�ضيطرة.  �لتدخل  �أدو�ت  نق�ص  حاالت   -4
بني  �جلمع  من  تن�ضاأ  �لتي  �مل�ضاعفات   -5
�مل�ضتخدمة،  و�ملقايي�ص  �الأهد�ف  خمتلف 

على �لتو�يل، للتدخالت �لبيئية وبناء �ل�ضالم.

ختاًما

�ل�ضالم  بناء  �لتقدم يف جمال  �إن  �لقول  ميكن 
�لنظرية  �لفجو�ت  معاجلة  �إىل  يحتاج  �لبيئي 
من  �لثالث  �جليل  لتعزيز  �لهامة  و�لتطبيقية 
�ضياق  ظل  ويف  �لبيئي.  �ل�ضالم  بناء  �أبحاث 
و�الأعد�د  �ل�رصيع  �لبيئي  �لتغري  من  عاملي 
و�ال�ضتثنائية  �لعنيفة  �ل�رص�عات  من  �لكبرية 
تكت�ضب  �الأبحاث  هذه  مثل  فاإن  �لعامل؛  حول 
�أن  �جلميع  على  يخفى  ال  وقد  كبرية.  �أهمية 
جائحة )كوفيد-19( قد �أثرت ب�ضكل كبري على 
بر�مج بناء �ل�ضالم �لبيئي يف جميع �حلكومات 
�ل�رص�ع  ن�ضاأ  و�ملنظمات و�ملجتمعات. حيث 
و�الإجر�ء�ت  �لبيئي  �ل�ضالم  بناء  مبادر�ت  بني 
حيث  �ل�ضحية،  و�لتد�بري  بالنظافة  �خلا�ضة 
و�ل�رصف  للمياه  �لتحتية  �لبنى  تدمري  �أدى 
�ل�ضحي على مدى �لعقود �ملا�ضية �إىل تعقيد 
يف  )كوفيد-19(  جلائحة  �لت�ضدي  حماوالت 

�لدول �لتي مزقتها �حلروب مثل �ليمن.

امل�شدر: 

 Tobias Ide،  Carl Bruch،  Alexander
 Carius،  Ken Conca،  Geoffrey D
 Dabelko، Richard Matthew،  Erika
 Weinthal، »The past and future)s(
 of environmental peacebuilding«،
 .no  ،)97(  .International Affairs، Vol

.16–1 .PP ،)2021 January( ،)1(
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الو�سط:2021/03/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

والية املدية 
دائرة �ساللة العذاورة

بلدية:تافراوت
و�سل اإ�سهار لتاأ�سي�س جمعية

 ال�سيد و حماية البيئة
يف:  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  لأحكام  طبقا   
الطابع  ذات  باجلمعيات  املتعلق   2012/01/12
الثانية لقد مت  الفقرة  ، ل �سيما املادة 12  الجتماعي 

تاأ�سي�س 
اجلمعية امل�سماة : جمعية ال�سيد و حماية البيئة -بلدية 

تافراوت
الكائن مقرها : جممع ال�سباب -بلدية تافراوت 

بتاريخ:   2021/23/08/01 رقم:  حتت  املعتمدة 
2020/03/16

الرئي�س : غيدي احلاج 
امل�ل�د بتاريخ : 1970/12/11 ب�ساللة العذاورة 

الو�سط:2021/03/18الو�سط:2021/03/18

الو�سط:2021/03/18 الو�سط:2021/03/18

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 - 10 01 98 0555
اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

 بنـاء علـى رخ�سـة الت�سـرف فـي اأمـ�ال قا�سـر، ال�سـادرة عـن رئيـ�س ق�سـم �سـ�ؤون الأ�سـرة مبحكمـة احلـــال بتاريـــخ 2021/01/31، رقــــم الرتتيـــــــــــــــــــب 21/549.  
وتبعـا لقائمـة �سـروط البيـع  امل�ؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2021/03/02، حتــت رقــــــــــم 21/08. 
لفائـــدة : ال�سيد/ اإجـراوي نبيـل )ب�سفتـه ال��سـي عـن ابنــه القا�ســر اإجــراوي اأحمــــــد(.

ال�ساكــن  : �ســارع حممـــد بيهـــي رقـــم 272، ب�ل�غـــني - اجلزائـــــــــــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رشاقـة،

الآتي  للعقار  �سباحا،  )13.30�سا(  دقيقة   وثالثني  ال�احدة  ال�ساعة  على   2021/03/30 ي�م  ال�رشاقة،  02 مبقر حمكمة  اجلل�سات  بقاعة  العلني  باملزاد  عقاري  بيع  جل�سة  انعقاد  عـن 
تعيينـــــــــــــــــــــــــه :

* حمل �سكني كائن ببلدية ال�رشاقة ولية اجلزائر، باملكان امل�سمى »جنان ع�ساب�« جمم�عة  ملكية رقم 399 ق�سم 03، ت�سكل القطعة رقم )1( من خمطط الق�سمة وه� يتمثل فــي :
 اأول- �سقة �سكنية من ن�ع F4 كائنة بالطابق الرابع لعمارة ذات ملكية  م�سرتكة حتمل رقم C من اجلهة اليمنى للطريق، وهي تت�سكل من: * اأربع )04( غرف – مطبخ – به� - حمام 
- مرحا�س، مب�ساحة نفعية تقدر بـ 106.36م2، وكذا �رشفتني ذات م�ساحة 06.40م2، متثل 10.000/69 من ال�سنف الأول و1000/32 من ال�سنف الثانـي و1000/41 مـن ال�سنـف الثالـث 

لالأجـزاء امل�سرتكـة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 269.
 * درج + بهـــ� الدخــــ�ل مب�ساحــــــة قدرهــــــــــــــــــا 17.40م2.

        ثانيا- م�قف بالطابق التحت اأر�سي الثاين لعمارة ذات ملكية م�سرتكة حتمل الرمز D، ذو م�ساحـة تقـدر بـ 13م2، متثـل 10.000/04 من ال�سنف الأول و1000/03 من ال�سنف الثاين 
و1000/03 من ال�سنف الثالث لالأجزاء امل�سرتكة رقم 288.

          ثالثا- غرفة مهمالت كائنة بالطابق التحت اأر�سي الثاين درج 01 لعمارة ذات ملكية م�سرتكة، تقدر م�ساحتها بـ06.25م2، متثل ن�سبة 10.000/01 من ال�سنف الأول ون�سبـة 1000/01 
مـن ال�سنـف الثانـي و1000/01 من ال�سنف الثالـث لالأجـزاء امل�سرتكـة للقطعـة رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــم 291.

 ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 30.000.000.00دج )ثالثني ملي�ن دينار جزائري(، م�ساف له حق�ق الت�سجيل وال�سهر وم�ساريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�سبيـة للمح�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــر.
وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�رشاقة، اأو من دي�ان ال�رشكة القائمة 

بالتنفيذ الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعـــــــــــــاله.
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ست�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�سعر الفتتاحي وامل�ساريف والر�س�م امل�ستحقة حال، 

ب�ا�سطة  �سـك م�رشفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.
املح�ســـــر الق�سائـــــــي

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023
 حم�سر تبليغ ر�سمي حلكم اعتباري ح�سوري يف اأول درجة

 عن طريق الن�سر طبقا  للمادة  412 من  ق اإ م اإ 
نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�س� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/حمدي با�سا اأحمد –  حممدي  مراد، الكائن 

مقرها  برقم 29 حي 60 م�سكنا، عي�سات  اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــاه.
لفائـــدة : ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة »اجلماتيك« – ممثلة يف �سخ�س م�سريها القان�ين �سماعيلي �سليـــم.

العنــ�ان  : حي علي �سادق الطريق ال�طني رقم 145 رقم 01 احلميز، برج الكيفان- اجلزائـــــــــــر.
القائم يف حقها واحلا�رش عنها يف ق�سية احلال، وكيلها الأ�ستاذ/ علي معاي�سي املحامي لدى املجلــــــــــــ�س.

وتنفيذا لالأمر على عري�سة ال�سادر عن رئي�س  حمكمة ال�رشاقـة بتاريخ 2021/03/15، رقم الفهر�س 21/1587، املت�سمن الإذن بن�رش م�سم�ن عقد تبليغ ر�سمي 
بجريدة ي�مية وطنية، وذلـك على نفقة الطالــــــــــــــــب   

ومبقت�سـى املـ�اد  405 اإىل 416 مـن قانـ�ن الإجـراءات املدنيـة والإداريــــــــــــــــة.
بلغنـــا عـــن طريـــق الن�ســــر  

اإلــى : ال�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة اليك�ل� – ممثلة يف �سخ�س م�سريها القان�نـــــــــــي.
العنــ�ان  : حي املعلمني 294 م�سكن، عمارة اأ رقم 29، عني البنيان – اجلزائــــــــــــــــر.

ن�سخـة مـن احلكـم العتبـاري ح�سـ�ري يف اأول درجـة ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقــة الق�سـم التجـاري البحـري، بتاريـخ 2020/12/27، رقـم اجلـدول 20/5025، رقـم 
الفهــر�س 20/7710.

- واأعلمنـاه بـاأن اأجـل الطعـن بال�ستئنـاف حمـدد  ب�سهـر واحـد )01( اإذا تـم التبلـيغ لــه �سخ�سيــا،
  وميـدد هـذا الأجـل اإلـى �سهريـن )02( اإذا تـم فـي م�طنـه احلقيقــي اأو املختــار طبقــا لنــــ�س املــــادة 336 مــــن  قانــــ�ن الإجــــراءات املدنيــــة والإداريــــة.

حتــت جمــيع التحفظـــات
واإثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانــ�ن.

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 

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

نحن املح�رش الق�سائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ساء تيبازة، ع�س� ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، الكائن مقرها برقم 29 حي 60 
م�سكنا، عي�سات اإيدير، ال�رشاقة، امل�قع اأدنـــــــــــــاه.

ومب�جــب ال�سيغــة التنفيذيــة للحكـم ال�سـادر عـن حمكمـة ال�رشاقـة »الق�ســم الجتماعــي« بتاريـــخ 2020/10/25، رقـــم اجلـــدول 20/1823، رقــــم الفهــــــــر�س 20/5790.
وتنفيـذا لالأمـر ال�سـادر عـن رئيـ�س  حمكمـة ال�رشاقـة بتاريـخ 2021/03/15، حتـت رقـم 21/1588،

املت�سمن الإذن بن�رش م�سم�ن حم�رشي التبليغ الر�سمي للتكليف بال�فاء وال�سند التنفيذي بجريـدة ي�مية وطنية وذلك على نفقة الطالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.
ومبقت�ســـى امل�اد 412، 612 و613 مـــن قانــــ�ن الإجـــراءات املدنيــــة والإداريـــة.

نكلــــف عــن طريـــق الن�ســــر  
ال�رشكة ذات  امل�س�ؤولية  املحـدودة »اأ« مينارينـي  فارمـا �س�تيكـا انرتنا�سي�نـال SARL A MENARINI FARMACEUTICA INTERNAZIONALE– ممثلــــة فـــــي �سخـــــ�س 

م�سريهــــــــــــــــــا.
الكائن مقرها : ل�تي�سم� 500 م�سكن، منطقة 25، زرالدة - اجلزائــــــــــــــــــــــر.

باأدائـه بـني يدينـا لفائـدة العـــار�س :
ال�سيـــد : عمـــران حممـــــــــد.

العنــ�ان  : 05 �سارع الرمان، الأبيار – اجلزائــــــــــــــــــــــــــــــر.
القائم يف حقه واحلا�رش عنه يف ق�سية احلال، وكيله الأ�ستاذ/ راحم ب�جمعة املحامي لدى املجلـــــــــــــ�س.

املختار م�طنا له يف دائرة اخت�سا�س حمكمة التنفيذ لهذا امللف ل غري، مبقر ال�رشكة املدنية املهنية القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـــــره.
-  مقابل قيمة الدين وملحقاته املقدرة يف جمم�عها مببلـــــــــــــغ 2.641.720.00 دج

)ملي�نني و�ستمائة وواحد واأربعني األفا و�سبعمائة وع�رشين دينارا جزائريا(
ونبهنــاه )ها( باأن له )ها( اأجل خم�سـة ع�سـر )15( ي�مـا لل�فـاء الإرادي ي�سـري مـن يـ�م الن�ســر، واإل تـــم التنفـــيذ �ســـده )ها( جــــربا بكافــــة الطــــرق القان�نيــــــــــة.

حتت جميع التحفظـــــــــات
واإثباتـا لذلـك، حررنـا هـذا املح�سـر لتن�سـر ن�سخـة منـه ب�سحيفـة ي�ميــة وطنيــة طبقــا للقانـ�ن.

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

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

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

هاتف فاك�س : 46 33 36 023 - 10 01 98 0555
اإعالن عن بيع عقاري باملزاد العلني - املادتان 749،  750 من  ق اإ م اإ

بناء على عقـد الرهـن الر�سمـي التفاقـي بكفالـة عينيـة، املحـرر علـى يـد الأ�ستـاذ/ حممـد كنـاي امل�ثــق 
ببئـر خـادم بتاريـخ 2014/04/06، الفهــر�س رقــــــــــــــــــــم 14/188.  

وبناء علـى قائمـة �سـروط البيـع  امل�ؤ�سـر عليهـا بتاريـخ 2020/11/09، حتــت رقــــــم 20/24.
لفائـــدة : بنك الربكة اجلزائري »�رشكة ذات اأ�سهم« – ممثلة يف �سخ�س مديرها العـــــــــــــام.

الكائن مقـره : حي ب�ثلجة ه�يدف، فيال رقم 01، بن  عكن�ن، وليــة اجلزائـــــــــــــــر.
اجلاعل م�طنه املختار باخت�سا�س حمكمة التنفيذ بال�كالة التجارية بال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــر.

الكائن مقرها : �سارع عبان رم�سان ال�رشاقة، ولية اجلزائـــــــــــــــــــــــــــر.
�سـد : ال�سيد/ هـ�اري ب�سـري بـن حممـد

ب�سفته الكفيل العيني للم�ؤ�س�سة ذات ال�سخ�س ال�حيد وذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة »تيرتاد لالإ�سترياد والت�سدير«.
ال�ساكـــن : 19 �ســـارع ل�نيــــ� ن�نتــــري، 92000، فرن�ســـــــــــــــا.

تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�ستاذين/ حمدي با�سا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�سائيني لدى اخت�سا�س حمكمة ال�رشاقة،
عـن انعقاد جل�سة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�سات 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، ي�م 2021/03/24 على ال�ساعة ال�احدة متاما )13.30�سا(، للعقار الآتي تعيينــــــــــــــــــــــــــــه :

قطعـة اأر�س خم�س�سة للبنـاء كائنـة ببلديـة زرالـدة وليـة اجلزائـر، ذات م�ساحــة )162م2( مقتطعــة مـن اأر�س م�ساحتها )05هـ و50اآر(، حتمل رقـم 106، م�سيد عليها هيكـل بنايـة وهـي حمـدودة كمـا يلـــي :  
- �سمال : طريق والقطعة رقم 92.          - جن�با : زائد ترابــي.
- �رشقا : القطعة رقــم 105.            - غربا : القطعة رقم 107.

وال�اقع اأن العقار حمل البيع يرتبع على م�ساحة 745م2، التي تف�ق امل�ساحة املذك�رة يف عقد امللكية املحددة بـ 575م2، اأي باأكرث من 20/1 امل�سم�ح به، وهي ت�سم بناية �سكنية ذات طابق اأر�سي واآخر 
عل�ي ح�سب تقرير اخلبري الق�سائي الأ�ستاذ/ عبد املالك براهمـــــــــــــــــــــــــــــــة.

 ب�سعر افتتاحي مقدر مببلغ 17.998.200.00دج )�سبعة ع�رش ملي�نا وت�سعمائة وثمانية وت�سعني األفا ومائتي دينار جزائري(، م�ساف له حق�ق الت�سجيل وال�سهر وم�ساريف التنفيذ واحلقـ�ق التنا�سبيـة 
للمح�ســـــــــــــر.

اأو من دي�ان ال�رشكة القائمة بالتنفيذ  وعليه فباإمكان  اجلمه�ر الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�سحب ن�سخة منها من كتابة �سبط حمكمة ال�رشاقة، 
الكائنة بالعن�ان املذك�ر اأعــــــــــاله.

�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�ست�جب على كل راغب يف املزايدة اأن يقدم خم�س 5/1 ال�سعر الفتتاحي وامل�ساريف والر�س�م امل�ستحقة حال، ب�ا�سطة  �سـك 
م�رشفـي حل�سـاب اأمانـة �سبـط املحكمـــة.

املح�ســــر الق�سائـــــي

املح�ســـــر الق�سائــــــي

املح�ســـــر الق�سائــــــــي

الو�سط:2021/03/18

تهنئة عيد ميالد

مبنا�سبة حل�ل عيد ميالد مدللة العائلة 
ال�سغرية " و�سام "

واإطفائها �سمعة من �سم�ع عمرها اجلميل 
نتمناها اأن ل تاأفل اأبدا

اإليها  تتقدم  املميزة  املنا�سبة  هذه  ويف 
باأحر   " كرمية   " روحها  وت�اأم  اختها 
�سعيد  ميالد  عيد  لها  متمنية   ، التهاين 
مليئا بال�سحة والهناء واأن يحفظها اهلل لنا 

واأن ينري دربها.
األف  األف  قبلة  كل  مع  قبلة  الف  األف 

مربوك
دمت �سمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .

  INVESTPLUS
 التصوير الفوتوغرايف 
 التصوير الصحفي 

الكاميرا  والتركيب  السمعي البصري
 تقنيات  التحرير الصحفي  بالعربية والفرنسية
التحرير للواب  والوسائل االلكترونية

تقنيات التصحيح الصحفي  باللغتني العربية والفرنسية 
السكريتارية الرقمية
 األرشيف والتوثيق
 اإلعالم اآللي و احملاسبة
اإلدارة و املوارد البشرية
املكلفون  بالزبان وكالء جتاريون 
االنفوغرافيا  واملصممون 
   مصممو املواقع 
اللغات األجنبية 

 

 فرص العمل  هي اليوم  صعبة
 لكن إميانكم بالتكوين املتواصل 
يجعلكم مؤهلني  القتحام
عالم الشغل بكل قوة 
 ذلك أن  أرباب العمل 
 اليوم يشترطون

 الكفاءة قبل كل شيء
  والكفاءة

ال تتوفر لديكم إال  باملمارسة

مدرسة التكوين انفستبلوس معتمدة  حتت رقم1650اجلزائر

إمكانيات  تكنولوجية حديثة
 عتاد  آلي  مؤهل  للمهن املعاصرة

أجهزة آبل حتت تصرفكم طيلة مدة التكوين
أساتدة  جامعيون يشرفون على تأهيلكم  

انفست بلوس  هي الوحيدة التي تضمن لكم  
التطبيق واملمارسة  أثناء التكوين 

أن نضاعف من فرص عملكم وأن  جنعل شهاداتكم حتديا لكل املستخدمني

 

 

تخصصاتنارهاناتنا

عنوان واحد  أمامكم  هو انفست البلوس
بشارع 92سيلفيان فوراستي املرادية
التسجيالت مفتوحة  كل أيام السنة 

ساعات  الدراسة لن  تزعج برامجكم اليومية
invest@investplusalger صفحتنا على الفيسبوك
هواتفنا  021696483/0661412576/0661413900

اإ�شهار



رحيل رمي غزايل بعد معاناة مع ال�سرطان
توفيت يف باري�ض اأم�ض الأربعاء، الفنانة اجلزائرية رمي غزايل عن عمر ناهز 39 عاما، بعد معاناتها مع مر�ض 
ال�سرطان وقالت الفنانة �سلمى غزايل، �سقيقة الراحلة، يف مقطع فيديو ن�سرته عرب �سفحتها على "في�سبوك":

وكالت

 "قبل دقائق فقط، فارقتنا غزالة 
اجلزائر، اهلل يرحمك برحمته يا 
�سلمى:  رمي"واأ�سافت  حبيبتي 
اهلل  األهم  بالرحمة،  لها  "ادعوا 
واأعطاهما  ال�سرب  واأمي  اأبي 
نا�رص،  بن  نبيل  القوة"وكتب 
ح�سابه  عرب  غزايل،  رمي  زوج 
اهلل  "رحمك  "في�سبوك":  على 
اهلل  �ساء  اإن  العزيزة،  زوجتي 
الراحلة  اجلنة"وكانت  اأهل  من 
عن   ،2019 نوفمرب  يف  اأعلنت، 
على  ال�رصطان  اإ�سابتها مبر�ض 
خ�سعت  حيث  الراأ�ض؛  م�ستوى 

ونعت  بفرن�سا  جراحية  لعملية 
وزيرة الثقافة ، مليكة بن دودة، 

احلزن  "ببالغ  قائلة:  الراحلة 
الفنانة  وفاة  نباأ  تلقيت  والتاأثر، 

اجلزائرية رمي غزايل بعد �رصاع 
مع املر�ض"، واأ�سافت بن دودة 
غزايل،  رمي  وولدت   " بيان:  يف 
وبداأت   ،1982 جوان   29 يف 
من  لبنان  يف  الفنية  م�سريتها 
"�ستار  والغناء  املواهب  برنامج 
رمي  وقدمت   )2005( اأكادميي" 
�سياد  "يا  بينها  من  اأغان  عّدة 
و"راجع  و"غرامو"،  الغزالين"، 
عني"ويف  عيونك  و"وين  ليا"، 
من  جملة  قّدمت  التلفزيون، 
ال�سل�سلة  اأبرزها  االأعمال 
  ،"B73" الكوميدية  الدرامية 
اخلفية  الكامريا  وبرنامج 

"الواعرة".

خ�سعت لعملية جراحية بفرن�سا وقاومت ال�سرطان اإح�سائيات وباء 
كورونا يف اجلزائر

تاأمني  هي  كلها  املنطقة  يف  ال�رصاع  حمددات 
املمرات احليوية وفتح اأ�سواق جديدة،و االقرتاب 
من منافذ الطاقة و تاأمينها و تر�سح املوؤ�رصات 
ال�رصاع  حلبة  اإىل  املنطقة  تتحول  اأن  املتوفرة 

االقوى عامليا خالل ال�سنوات القادمة.
اجلزائر تاأخرت كثرية يف حتويل القارة ال�سمراء 
لعمق ا�سرتاتيجي و مت ت�سييع الكثري من الفر�ض 
،ومل  عمالئها  و  فرن�سا  من  ب�سغط  املتاحة 
�سكته  على  القطار  و�سع  من  االآن  ن�ستطع حلد 
لتحقيق  االمكانيات  توفر  ،رغم  ال�سحيحة 
املغرب  ا�ستغله  املق�سود  الق�سور  ذلك،هذا 
الذي زرع �سبكة �سخمة من املوؤ�س�سات املالية 
و بع�سها يوؤثر حتى يف �سناعة القرار ال�سيا�سي 
فاملوؤ�س�سات  احلال  بطبيعة  و  البلدان  بع�ض  يف 
املالية و ما ت�سنعه من نفوذ هي يف االأ�سل غطاء 

لعمل ا�ستخباراتي كبري .
لكن االأبرز هو دخول اأطراف جديدة �ست�سيف 
التي  االإمارات  وهي  للجزائر  كبريا  �سداعا 
تواجدها  تب�سط  اأن  غريب  ب�سكل  ا�ستطاعت 
القرن  دول  ويف  البحرية  املمرات  عرب 
املحتلة  ال�سحراوية  االأرا�سي  ويف  االفريقي 
و توفر اأكرث من دليل يوؤكد قيام اإمارة اأبوظبي 
مبا�رص  تهديد  يف  املنطقة  يف  قذرة  باأدوار 

للجزائر و اأمنها القومي .

مع احلدث 

منافذ الطاقة

وداد احلاج

ق�سية رجل الأعمال لعالوي

رف�ض ا�ستئناف �سالل  ورحيال 
تلم�سان

قطع ع�سرات الهكتارات بغابات هنني 
 رف�ض ق�ساة غرفة  االتهام مبجل�ض 
�سبيحة  العا�سمة  اجلزائر  ق�ساء 
من  كل  ا�ستئناف  االأربعاء  اأم�ض 
�سالل  املالك  عبد  االأول  الوزير 
م�سطفى  �سابقا  ديوانه  ومدير 
االأعمال  رجل  ق�سية  يف  رحيال 
الذي  الطلب  رف�ست  كما  لعالوي، 
اإقامة  دفاعهما يف  به هيئة  تقدمت 
خربة م�سادة يف امللف املتابع فيه 

املتواجد  االأ�سبق  بجاية  وايل  اأي�سا 
واملتعلق  الق�سائية  الرقابة  حتت 
مبنح امتيازات غري م�ستحقة لرجل 
تتعلق  التي  و  لعالوي  االعمال 
بوالية  بال�ض"  بفندق"يوقاريثن 
بجاية ،و�سادقت غرفة االتهام على 
التحقيق يف هذا امللف  امر قا�سي 

وبالتايل احالته على املحاكمة  .
حممد بن ترار

اأقدمت �سبكات نهب العقارعلى قطع 
الع�سارات  االأ�سجارونهب  مئات 
اأوالد  بقرية  الهكتارات الغابية  من 
اأمام  تلم�سان  بوالية  هنني  يو�سف 

اأعني امل�سوؤولني 
�سبق  الذي  الوقت  يف  هذا  يحدث 
اأوفدت  اأن  الوالئية  لل�سلطات 
املنطقة  اإىل  حتقيق  عدة  جلان 

وحتويلها  غاباتها  وحرق  مت    التي 
بتواطوؤ  للبناء  �ساحلة  اإىل اأرا�ض 
،ورغم  البلدية  ال�سلطات  بع�ض  من 
واأن وجلت العدالة  الق�سية �سبق  اأن 
تتوقف  مل  مرات  لكن املافيا  عدة 
عن النهب الذي ق�سى على االأخ�رص 

والياب�ض باملنطقة  .
حممد بن ترار

بكورونا جديدة  اإ�سابة   148
ارتفاع اجمايل ال�سابات اإىل : 115688

ت�سجيل03 وفيات جديدة بكورونا 
رحمهم اهلل

ارتفاع اجمايل الوفيات اإىل : 3048

حالت ال�سفاء اجلديدة : 116
ارتفاع اجماىل ال�سفاء اإىل : 80219

رئا�سة اجلمهورية

بومدين بن عتو م�ست�سارا 
اأمنيا للرئي�ض تبون 

للقوات  االأعلى  القائد  اجلمهورية  رئي�ض  عني 
املجيد  عبد  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة 
م�ست�سارا  عتو،  بن  بومدين  اجلرنال  اأم�ض،  تبون، 
اإن رئي�ض  لرئا�سة اجلمهورية،  بيان  واأفاد  له،  اأمنيا 
م�ست�سارا  عتو   بن  بومدين  عني  قد  اجلمهورية، 
لدى رئا�سة اجلمهورية مكلفا ب�سوؤون الدفاع واالأمن 
من�سب  �سغل  عتو  بن  اجلرنال  اأن  االإ�سارة،  وجتدر 
املراقب العام للجي�ض قبل اأن تنهى مهامه يف اأوت 

.2018
مرمي خمي�سة

البويرة
اختتام مهرجان 

الربيع الثقايف
الثقايف  الربيع  مهرجان  فعاليات  اأم�ض  اختتمت 
البويرة  بوالية  ب�سام  عني  مدينة  احت�سنته  الذي 
على مدار 4 اأيام كاملة واملنظم من طرف جمعية 
اأحباب امل�رصح للفنون الدرامية وباإ�رصاف مديرية 
الثقافة و رعاية وايل الوالية ب�سعار "بالثقافة نلتقي 
التحكيم  جلنة  اختارت  حيث   ، نرتقي"  وباجلزائر 
ثالثة  �سيحاوة"  "بلقا�سم  االأ�ستاذ  تراأ�سها  التي 
للمخرج   "414" فيلم  يف  واملتمثلة  فنية  اأعمال 
"ا�سماعيل بوي�ض"من والية غليزان يليه يف املرتبة 
الثانية املخرج "جمال با�سا" من والية تيزي وزو عن 
فيلمه املو�سوم "اإينا�ض" فيما حاز ابن والية البويرة 
املخرج "من�سف زوايد" عن فيلمه "�سميدنا" على 
هذه  �سهدت  باالإ�سارة  .واجلدير  الثالثة  الرتبة 
الفعالية م�ساركة عدة خمرجني وفنانني �سباب من 
12 والية و�سط ح�سور معترب للجمهور العا�سق لفن 

ال�سينما .
اأح�سن مرزوق

�سمن من�سورات دار الن�سر "فرانتز-فانون"

حمبط" وروائي  �سعيد  مثقف  معمري:  "مولود 

بكل من املدية وجيجل

تدمري اأربعة خمابئ للجماعات الإرهابية   

جامعيني  ا�ساتذة  ثالثة  يت�ساءل 
الفرن�سية  باللغة  االأدب  يف  خمت�سني 
يف املوؤلف اجلماعي "مولود معمري: 
عن  حمبط"  وروائي  �سعيد  مثقف 
مكانة املثقف يف املجتمع اجلزائري 
�ساحب  وموؤلفات  اأعمال  خالل  من 
اأ�رصف  قد  و  املن�سية".  "الربوة 
االآداب  يف  دكتور  يف�سح،  حممد 

اعداد  على  وهران  بجامعة  واأ�ستاذ 
الذي  �سفحة   144 من  املوؤلف  هذا 
�سدر موؤخرا عن دار الن�رص "فرانتز-

معزوزي،  جمعة  وتقرتح  فانون" 
هذه  يف  كندا  يف  باحثة  و  اأ�ستاذة 
"االأفيون  رواية  يف  قراءة  الدرا�سة 
 1965 �سنة  �سدرت  التي  الع�سا"  و 
مبثابة  اعتربته  الذي  العمل  وهو 

يتمحور  حيث  للتحرر"  "امتحان 
ومكاين  زمني  كف�ساء  القرية  حول 
الكاتب  وترك  للرواية.   )كرونوتوب( 
معمري  والل�ساين  واالأنرثوبولوجي 
مكر�سا  كبريا  اإرثا   )1989  -1917(
واللغة  الثقافة  وترقية  تاأهيل  الإعادة 
عدة  موؤلف  اأي�سا  وهو  االأمازيغية 
"الربوة  اأ�سهرها  روائية  اأعمال 

 " العادل  " غفوة  املن�سية" )1952( و 
" االأفيون والع�سا" )1965(  )1955( و 
اإىل  باالإ�سافة   ،  )1982( العبور"   " و 
حول  وعمل  ق�س�سية  جمموعات 
اأجرى  كما  االأدبي.  والنقد  الرتجمة 
واأدار  االأبحاث  من  العديد  معمري 
االأنرثوبولوجية  البحوث  مركز  اأي�سا 

وما قبل التاريخ واالإثنوغرافيا.

الوطني  للجي�ض  مفارز   دمرت 
للجماعات  خمابئ  اأربعة  ال�سعبي، 
قنبلة  حتوي  مبيلة  االإرهابية 
الذخرية  من  وكمية  ال�سنع  تقليدية 

يف  تدخل  ومعدات  كيماوية  ومواد 
اإىل  باالإ�سافة  املتفجرات  �سناعة 
اإىل تدمري  باالإ�سافة  غذائية،  مواد 
من  بكل  ال�سنع  تقليدية  ثالث قنابل 

م�سد�ض  حجز  مع  وجيجل،  املدية 
ر�سا�ض من نوع كال�سنيكوف وخمزين 

ذخرية باإن اأمينا�ض.
هذه  اأن  الدفاع  لوزارة  بيان  واأفاد 

املمتدة  الفرتة  خالل  كانت  النتائج 
من 10 اإىل 16 مار�ض اجلاري

م.خ

�ساللة جديدة  "م�سللة" للفح�ض التقليدي
حتذيرا  الفرن�سية  ال�سلطات  اأطلقت 
فريو�ض  من  جديدة  �ساللة  ب�ساأن 
منطقة  يف  ظهرت  امل�ستجد  كورونا 
بروتاين �سمال غربي البالد، فيما قد 
يكون اكت�سافها عرب فح�ض "البي �سي 

اآر" اأكرث �سعوبة من بقية ال�سالالت.
اإنه  الفرن�سية  ال�سحة  وزارة  وقالت 
اإال   ، اكت�سافها  �سعوبة  رغم  على 
النوع  لهذا  االأولية  "التحليالت  اأن 
اخلطورة  زيادة  اإىل  ت�سري  ال  اجلديد 
اأو زيادة قابلية االنتقال"وكان املثري 
االأ�سخا�ض  من  عددا  اأن  االأمر  يف 

املنطقة  هذه  يف 
يعانون  كانوا 

اأعرا�ض  من 
 ، نا و ر كو
نتائج  لكن 
�ض  لفحو ا

�سلبية  كانت 
�سعت  و و كلها

ال�سحة  منظمة 
ال�ساللة  هذه  العاملية 

ذلك  التحقيق،"  قيد  "�ساللة  فئة  يف 
مل  التقليدية  كورونا  اختبارات  اأنه 

هذه  وت�سم  ر�سدها  من  تتمكن 
من  كبريا  عددا  الفئة 
حتدث  التي  ال�سالالت 
نتيجة طفرات طبيعية، 
منها  قليلة  قلة  وت�سكل 
عامة،  �سحية  م�ساكل 
فئة  عن  هذه  وتختلف 
للقلق"،  املثرية  "ال�ساللة 
الربازيل  �سالالت  ت�سمل  التي 
اإفريقيا وجتري  وبريطانيا وجنوب 
ال�سلطات الفرن�سية حتقيقا معهما يف 

منطقة بروتاين. 

الوطنية  باملوؤ�س�سة  االطار  ك�سف 
بوكتاب،  الطيب  اجلزائر،  لربيد 
اأم�ض، اأن م�ساحلهم قد ق�ست على 
كانت  التي  الطوابري  من  باملائة   95
الوطن،  عرب  الربيد  مراكز  ت�سهدها 
موؤكدا يف ذات ال�سياق، اأنه لن تكون 
هناك م�ساكل يف ال�سيولة خالل �سهر 

رم�سان املقبل.
ا�ست�سافته  خالل  بوكتاب  واأورد 
اأن  نيوز"،  "ال�رصوق  قناة  بالطو  يف 
املواطن لن يعرف م�ساكل يف �سحب 
م�سيفا  رم�سان،  �سهر  النقود خالل 

عرفت   2020 �سنة  اأن  باملنا�سبة 
 22 مبعدل  دينار  مليار   400 �سحب 
مليار دينار �سهريا عرب 4 اآالف مكتب 
بريدي يف حني، اأ�سار ذات امل�سوؤول، 
ماليني   9 وزعت  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل 
بطاقة ذهبية على زبائنها، و�سجلت 
يف  الكرتوين  دفع  عملية  ماليني   4
2020، مبا يعادل 4 ماليري دينار، يف 
اإ�سارة منه، اأّن اجلزائر حتتل املرتبة 
اأفارقة يف  80 عامليا و11 عربيا و4 

جمال التجارة االلكرتونية.
م.خ

بريد اجلزائر

ل م�ساكل يف ال�سيولة 
خالل رم�سان 

مبجل�ض الأمة اليوم

ثمانية اأ�سئلة لأربعة وزراء
يعقد جمل�ض االأمة اليوم، جل�سة علنية عامة تخ�س�ض 
يف  اأع�ساء  اأربعة  على  �سفوية  اأ�سئلة  ثمانية  لطرح 
البيان فاإن القطاعات  به  احلكومة. و ح�سب ما جاء 
و  الدينية  ال�سوؤون  من  كل  هي  اجلل�سة  بهذه  املعنية 
التنمية  و  الفالحة  و  الريا�سة  و  ال�سباب  و  االأوقاف 

الريفية و كذا االأ�سغال العمومية و النقل.
ب.�ض

وزارة العمل 

دعوة النقابات لإيداع 
عنا�سر متثيلها

االجتماعي،  وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة  دعت 
اأم�ض، يف بيان لها، املنظمات النقابية للعمال االأجراء 
واأرباب العمل امل�سجلة لدى م�سالح الوزارة، باإلزامية 
عرب  متثيليتها  بتقدير  ت�سمح  التي  العنا�رص  اإيداع 
االلكرتوين  املوقع  على  املتوفرة  الرقمية  املن�سة 
للوزارة حيث اأفاد بيان للوزارة، حتوز "الو�سط" ن�سخة 
منه، اأن اإيداع العنا�رص التمثيلية يكون يف اأجل اأق�ساه 

31 مار�ض،
م.خ

تزامنا مع اقرتاب �سهر رم�سان

اكتظاظ يف مراكز الربيد 
والبنوك بامل�سيلة

ت�سهد والية امل�سيلة، اكتظاظا كبريا على م�ستوى 
مراكز الربيد والبنوك عرب خمتلف بلديات الوالية، 
ب�سبب اأزمة ال�سيولة التي جاءت قبل ا�سبوعني من 
القبا�سة  بريد  مراكز  عرفت  رم�سان، اأين  �سهر 
االداري،  احلي  وبنوك  ا�سبليا،  كو�ض،  الرئي�سية، 
اأين  الر�سمي،  الدوام  انطالق  حتي قبل  اكتظاظا 
خمتلف  من  املواطنني  من  الع�رصات  ا�سطف 
غياب  م�سكل  ان  ،غري  رواتبهم  ل�سحب  الفئات، 
الطوابري  عودة  و  خانقة  اأزمة  يف  ت�سبب  ال�سيولة 

جمددا لتت�سكل اأمام مراكز الربيد .
عبدالبا�سط بديار

�سواحل اجلهة الغربية

اإنقاذ 99 حراقا منهم 18 مغربيا 
جنح عنا�رص خفر ال�سواحل من اإحباط عدة حماوالت 
الغربية  خالل  بال�سواحل  ال�رصعية  غري  للهجرة 
اال�سبوع املا�سي واإنقاذ 99 حراقا من موت موؤكد على 
راأ�سهم 18 رعية من جن�سية مغربية ح�سبما علم من 

القيادة اجلهوية لعنا�رص خفر ال�سواحل بالغرب .
حممد بن ترار
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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