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الرئي�س تبون وزير خارجية فرن�سا

بحث الأزمة الليبية و ملف االنقالب يف مايل
ا�ستقبل الرئي�س عبد املجيد تبون ،م�ساء اخلمي�س ،وزير اخلارجية الفرن�سي جان �إيف لودريان ،يف لقاء بحث خالله
الطرفان الأزمة الليبية والو�ضع يف ال�ساحل الإفريقي وخا�صة الأو�ضاع يف دولة مايل.
ع.غ /الأنا�ضول .بت�صرف

�إفريقيا واملتو�سط

وح�سب بيان للرئا�سة اجلزائرية،
«مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض �سبل
تعزيز عالقات التعاون الثنائي بني
البلدين و�ضبط �أجندة خمتلف �آليات
التعاون الثنائي وعلى ر�أ�سها اللجنة
احلكومية رفيعة امل�ستوى املنتظر
�أن تلتئم قبل نهاية ال�سنة اجلارية».
و�أو�ضح« :كما كان اللقاء فر�صة
ملوا�صلة الت�شاور وتبادل وجهات
النظر بني البلدين حول خمتلف
الق�ضايا الإقليمية والدولية ذات
االهتمام امل�شرتك وخا�صة الأزمة
الليبية والو�ضع يف منطقة ال�ساحل».
ووفق بيان للخارجية الفرن�سية ن�رش
على موقعها ،ف�إن زيارة لودريان
�إىل اجلزائر تدوم ليومي اخلمي�س
واجلمعة ،و�سيتم خاللها بحث
الق�ضايا الإقليمية ،وال �سيما الو�ضع
يف ليبيا ويف منطقة ال�ساحل.
و�أو�ضح�« :سيذ ّكر الوزير بحر�صنا
على �أن تكون جميع دول املنطقة،
وال �سيما اجلزائر� ،أطرافا م�شارِكة
يف اجلهود الدولية املبذولة لإنهاء
الأزمة يف ليبيا ،و�أن ت�ساهم يف الزخم
الإيجابي الذي ا�ستُهل يف مدينة
مونرتو حتت رعاية الأمم املتحدة».
وتابع« :و�سي�ؤكد الوزير �أي�ضاً رغبتنا
يف مواكبة العملية االنتقالية يف مايل،
ومت�سكنا بتنفيذ اتفاق اجلزائر» .

�أكد وزير اخلارجية الفرن�سي جون
�إيف لودريان �أن اجلزائر �رشيك
فرن�سا املحوري يف حل عديد
الق�ضايا والأزمات الدولية الراهنة
معربا عن دعم بالده لقوة توازن
اجلزائر يف الت�سوية ال�سيا�سية
للنزاعات يف �إطار متعدد الأطراف
ماجعلها كما قال �صوت م�سموع
يح�سب له يف افريقيا والبحر الأبي�ض
املتو�سط
وقال رئي�س دبلوما�سية فرن�سا يف
ت�رصيح لل�صحافة �أنه تطرق خالل
مباحثاته مع رئي�س اجلمهورية عبد
املجيد تبون �إىل الق�ضايا الإقليمية،
م�ؤكدا على �أن اجلزائر �رشيك
حموري لفرن�سا يف هذه الرهانات،
وهي قوة توازن تف�ضل الت�سوية
ال�سيا�سية لنزاعات يف �إطار متعدد
الأطراف.
وقال وزير اخلارجية الفرن�سي عقب
لقائه برئي�س اجلمهورية عبد املجيد
تبون� ،أن اجلزائر لها �صوت يح�سب
له يف �إفريقيا ويف البحر الأبي�ض
املتو�سط ،ويف الق�ضية الليبية ،قال
�إن فرن�سا تتوافق مع اجلزائر لأنه
ال جمال حلل ع�سكري وندعم احلوار
ال�سيا�سي بني الأطراف الليبية حتت
مظلة الأمم املتحدة رغم �أن بالده
كانت يف وقت �سابق ت�ؤيد احلل
الع�سكري وك�شف لودريان� ،أن دور
دول اجلوار ال�سيما اجلزائر �رضوري
لأنها املعنية الأوىل باملخاطر
الناجمة عن هذه الأزمة ال�سيما وان

لودريان ي�ؤكد :
اجلزائر �صوت م�سموع يف

اجلزائر تربطها بليبيا حدود برية
على م�سافة � 9أالف كيلومرت�  أما فيما
يخ�ص الو�ضع يف مايل ،قال � أن بالده
لها مواقف مماثلة ملواقف اجلزائر
و قد رحبت بالعملية االنتقالية التي
من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل انتخابات
مفتوحة وحرة و�شفافة و�إىل ا�ستعادة
النظام الد�ستوري كما �أبدى حر�ص
بالده على �رضورة تطبيق اتفاق
�سالم اجلزائر حلل �أزمة مايل .
وبهذه املنا�سبة �أو�ضح الوزير
الفرن�سي �أن دور اجلزائر يف حل
الأزمات الراهنة ي�ؤكد �أن للجزائر
�صوت مهم وم�سموع يف �إفريقيا
وحو�ض البحر الأبي�ض املتو�سط
وك�شف �أنه تطرق �إىل اقرتاحات
الرئي�س ماكرون لق�ضية االنف�صاليني
على الأرا�ضي الفرن�سية وهناك رف�ض
للخلط بني الإ�سالم والتطرف ،كما
تطرق الطرفان �إىل جائحة كورونا
وهو حتدي �صحي واقت�صادي
للبلدين يف ظل احلركة الكثيفة بني
البلدين عن طريق الرب والبحر كما
ك�شف باملنا�سبة �أن ق�ضية الطلبة
اجلزائريني مت معاجلتها من قبل
قن�صليات فرن�سا لتمكني الآالف
منهم من االلتحاق باجلامعات
الفرن�سية واعترب �أن هذه الأزمة
ال�صحية يجب �أن حتث البلدين على
العمل بروح الت�ضامن
ويف ال�شق االقت�صادي ك�شف الوزير
لورديان �أن امل�ؤ�س�سات الفرن�سية
املتواجدة يف اجلزائر عديدة
وت�ساهم يف ديناميكية االقت�صاد
و�إن�شاء منا�صب ال�شغل م�شيدا

بالإ�صالحات التي بادر بها الرئي�س
تبون ق�صد تنويع االقت�صاد اجلزائري
وتخفيف الإجراءات ومرافقة
امل�ؤ�س�سات املبتكرة معربا عن
رغبة بالده يف �أن جتد امل�ؤ�س�سات
الفرن�سية مكانتها كاملة يف �إطار
هذه الإ�صالحات و�أن ت�ستمر يف
امل�ساهمة يف ازدهار اجلزائر

فرن�سا حتاول اال�ستدراك
�إعترب املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف الزيارات الر�سمية الفرن�سية
الأخرية املتكررة غري بريئة ،الفتا
ب�أن فرن�سا حتاول اال�ستدراك
والبحث عن عودة العالقات
اجلزائرية الفرن�سية �إىل م�ستويات
�سابقة ،خا�صة بعد �إح�سا�سها لأن
الأمور تتفلت منها و�أن دورها يعرف
تراجعا رهيبا على �أكرث من جبهة

بو�صفها قائد للمحور الالتيني على
حد قوله.
ولفت املحلل ال�سيا�سي حممد
بو�ضياف يف ت�رصيح خ�ص به
جريدة «الو�سط» ب�أن « زيارات
وزير اخلارجية الفرن�سي املتكررة
م�ؤ�رش على اال�ضطراب وعدم
و�ضوح الر�ؤية الفرن�سية يف
التعامل مع نظريتها اجلزائر التي
تتقدم بخطوات على م�ستوى
امللف الليبي الذي بات يهدد
ال�سلم والأمن يف املنطقة ب�سبب
التدخالت الأجنبية املتناق�ضة ،و
ا�ستعادة اجلزائر لزمام الأمور على
امل�ستوى الع�سكري والتحالفات
القائمة يف هذا املجال وعلى
امل�ستوى االقت�صادي كذلك من
خالل اخليارات التي تنتهجها
اجلزائر».

�إميان لوا�س /باية ع

عا�صمة �أوالد نايل

مافيا العقار و الف�ساد وخملفات العهد ال�سابق
ي�أمل �سكان والية اجللفة ب�أن حتمل
زيارة الوزير الأول ،عبد العزيز
جراد ،ت�سجيل م�شاريع تنموية
باملنطقة وان ت�ساهم يف حتريك
العديد من االن�شغاالت على غرار
اال�ستثمار الفالحي وال�صناعي
وال�سياحي يف ظل ما تتوفر
عليه الوالية من مقومات متميزة
مل تعرف طريقها لال�ستغالل
ب�سبب �سنوات العجاف من ت�سيري
احلكومات املتعاقبة وكذا �سوء
الت�سيري الذي �أدى �إىل ان�سداد
تام يف �أفق التنمية .حيث من
املرتقب �أن يرافع ممثلو الوالية
ومواطنيها لأجل ا�ستئناف �أ�شغال

اجناز م�صنع اال�سمنت ببلدية
عني الإبل ،املتوقفة �أ�شغاله
منذ �سنوات عديدة �إ�ضافة �إىل
مطالب اجناز ميناء جاف ببلدية
عني و�سارة وكذا ان�شغال ال�سكاين
بت�سجيل م�رشوع اجناز مطار
الثلثي ببلدية اجللفة ،فيما التزال
مطالب �إدراج البلديات اجلنوبية
للوالية ل�صندوق اجلنوب وهي
مطالب عرفت هذه ال�سنة خروج
عدة م�سريات �شعبية ببلديات
دائرتي م�سعد وفي�ض البطمة.
�أما بخ�صو�ص مبلف اال�ستثمار ،
تعرف الوالية ركودا تاما يف ن�سبة
جت�سيدها بالرغم من الت�سهيالت

التي قدمتها الدولة لأ�صحاب
امل�شاريع ال�صناعية وال�سياحية.
ويف هذا ال�صدد� ،ستكون
مطالب ال�سكان للوزير الأول
ب�ش�أنها ب�رضورة تطهري ملف
اال�ستثمار عرب متابعته ميدانيا
وحل عوائقه �أو ف�سخ عقود
اال�ستثمار دون ت�أجيل ملن ثبت
متاطلهم يف جت�سيد م�شاريعهم
اال�ستثمارية .فيما تبقى زيارة
الوزير جراد �إىل والية اجللفة
والوقوف على خمتلف امل�شاريع
املنتظر انطالقها على غرار
م�رشوع اجناز م�ست�شفى مكافحة
ال�رسطان املقرر انطالقه هذا

الأ�سبوع مبنطقة بحرارة ببلدية
اجللفة .هذا و�سيكون الوزير
الأول موعد لال�ستماع الن�شغاالت
املواطنني الأمل الأخري لهم يف
حتريك عجلة التنمية بالوالية
� ،إ�ضافة �إىل تد�شني خمتلف
امل�شاريع التي طال انتظارها
على غرار امل�ست�شفيات يف كل
من دار ال�شيوخ و البريين التي
انتظرها ال�سكان منذ �سنوات
طويلة لتح�سني القطاع ال�صحي،
�إ�ضافة �إىل ملف ال�سكن وتدعيم
الوالية مب�شاريع وح�ص�ص �سكنية
جديدة لتمكني املواطنني من
حقوقهم يف ال�سكن بالإ�ضافة

�إىل العديد من امل�شاريع العالقة.
هذا ويعترب ملف البناءات اله�شة
من امللفات الأخرى التي حتتاج
�إىل متابعة من طرف وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية مبا ي�ضمن
توزيع ال�سكنات على م�ستحقيها
الفعليني يف وقتها دون ت�أجيل
بعيدا عن احل�سابات ال�سيا�سية
والعرو�شية التي �رضبت اطنابها
باملنطقة.
ذات االمر ينطبق على و�ضعية
التجزئات االجتماعية التي
مل تعرف طريقها للتوزيع
رغم انتهاء ا�شغال التهيئة بها

مبختلف بلديات الوالية ال�سيما
ب�ضمان منح م�ستحقيها الدعم
املايل املقدر ب 700الف دينار
جزائري .من جهة �أخرى ،عرب
العديد من �سكان الوالية عن
ا�ستغرابهم لكيفيات حت�ضري
زيارة الوزير االول من خالل
ور�شات النظافة والتزيني التي
تعرفها فقط نقاط زيارة الوزير
االول ا�ستثناءا يف وقت تعاين
اغلب مناطق الوالية من اهمال
وا�سع وك�أن تزيني املحيط موجه
بالأ�سا�س للم�س�ؤولني ولي�س
للمواطنني الب�سطاء.

اجللفة  :حممد �سبع

يزورها الوزير الأول مرفوقا بوفد وزاري

اجللفة ..الوالية التي �أفقرها �سوء الت�سيري

يقوم الوزير الأول عبد العزيز جراد بحر
اليوم ال�سبت بزيارة عمل وتفقد �إىل والية
اجللفة لالطالع على �سري عدد من امل�شاريع
التنموية يف خمتلف القطاعات وتد�شني �أخرى
يف مقدمتها م�ست�شفى مكافحة مر�ض
ال�رسطان الذي وافق عليه اجتماع جمل�س
الوزراء م�ؤخرا تنفيذا لاللتزام الذي
قطعه رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون
ل�سكان هذه الوالية خالل حملته االنتخابية
لرئا�سيات  12دي�سمرب الفارط�  إىل جانب

م�شاريع �أخرى يف قطاعات التجارة
ال�صناعة والأ�شغال العمومية واالطالع
على واقع التنمية مبناطق ظل هذه الوالية
 .ويف �إطار تفقد �سري ور�شات التنمية
التي �أقرتها الدولة ملناطق اله�ضاب العليا
واجلنوب يقوم الوزير الأول عبد العزيز
جراد بزيارة عمل وتفقد الأوىل من نوعها
لعا�صمة �أوالد نايل اجللفة  منذ توليه رئا�سة
اجلهاز التنفيذي الأول للعهدة الرئا�سية
للرئي�س عبد املجيد تبون  ,ومبنا�سبة

هذه الزيارة ي�ضع الوزير الأول رفقة وفد
وزاري ي�ضمن وزراء الداخلية واجلماعات
املحلية ال�صحة وال�سكان ,ال�سكن والفالحة
وغريها من القطاعات ذات �صلة باحلياة
اليومية للمواطن  ,حجر �أ�سا�س �إن�شاء
م�رشوع م�ست�شفى مكافحة مر�ض ال�رسطان
باجللفة الذي وافق عليه الرئي�س عبد
املجيد تبون خالل جمل�س الوزراء املنعقد
يف �أوت الفارط تنفيذا للوعد الذي قطعه
ل�سكان هذه الوالية خالل حملته االنتخابية

لرئا�سيات دي�سمرب الفارط ويف نف�س القطاع
يقوم الوفد الوزاري بزيارة مل�ست�شفى 60
�رسير ببلدية البريين .مناطق الظل هي
الأخرى �ستحظى بن�صيب وافر من �أجندة
خرجة جراد لوالية اجللفة حيث �سيتفقد
باملنا�سبة م�شاريع التنمية بهذه املناطق
يف بلديات بايزيد�  ،أوالد فاطنة  ،قندوزة ،
عني الرو�س على بعد  65كم من بلدية اجللفة
كما �سيد�شن �أي�ضا �سوق اجلملة اجلهوي
للخ�رض و الفواكه ببلدية عني و�سارة وكذا

م�صنع للورق امل�سرتجع بهذه البلدية ويف
قطاع الأ�شغال العمومية �سيد�شن مدر�سة
احلرف للأ�شغال العمومية ببلدية اجللفة .
و�سينهي الوزير الأول زيارته الأوىل لوالية
اجللفة بقاء مع فعاليات املجتمع املدين
بجامعة عا�شور بن زيان حيث ي�ستمع اىل
ان�شغاالتهم ال�سيما متعلق باالحتياجات
التنموية لهذه الوالية التي تعد من اكرب
واليات الوطن من حيث امل�ساحة وتعداد
ال�سكان .

بعجي يجدد دعمه للد�ستور و ي�شدد:

التيار الوطني �أكرب وعاء انتخابي
ثمن الأمني العام حلزب جبهة التحرير
الوطني ،بعجي �أبو الف�ضل التعديالت
التي ت�ضمنها الد�ستور اجلديد ،معتربا
�أن حتديد العهدات الرئا�سية �سينهي

احلكم الفردي من خالل تنازل الرئي�س
عن �صالحيته للحكومة جدد الأمني العام
حلزب جبهة التحرير الوطني ،بعجي �أبو
الف�ضل دعمه م�رشوع الد�ستور الذي

و�صفه بـ “التوافقي”� ،سيما و�أنه �ضمن
ولأول مرة التوازن والف�صل بني ال�سلطات
وهنا �سرنى ممار�سة �سيا�سية على �أ�س�س
دميقراطية على حد قوله  .ورد بعجي

�أبو الف�ضل على االنتقادات التي طالت
حزبه ،نافيا �أن يكون احلزب معول هدم
وهو الذي قاد البالد بعد اال�ستقالل وبنى
م�ؤ�س�سات الدولة ،معتربا الهجمات التي

يتعر�ض لها احلزب تق�صد يف الأ�سا�س
�رضب التيار الوطني باعتباره �أكرب وعاء
انتخابي وتيار جامع.
�إميان لوا�س

بن قرينة يرافع
ل�صالح التعديل
الد�ستوري

قرار احلركة
بالت�صويت بنعم
�أزعج الكثريين
جدد رئي�س حركة البناء الوطني عبد
القادر بن قرينة دعم ت�شكيلته للد�ستور
اجلديد ،حيث رافع ل�صالح التعديالت
التي ت�ضمنها م�رشوع التعديل الد�ستوري،
الفتا ب�أن حركته قرار حركته بالت�صويت
بـ «نعم» على م�رشوع تعديل الد�ستور جاء
مبنيا على قواعد �سليمة وعلى مذكرة مت
ن�رشها للر�أي العام .ندد رئي�س حركة
البناء الوطني عبد القادر بن قرينة
مبا �سماه باحلملة ال�رش�سة التي طالته
حزبه بعد قرار الت�صويت بنعم على
م�رشوع التعديل الد�ستوري ،معتربا
ب�أن كلمة نعم ال�صادرة عن حركة البناء
الوطني �أزعجت العديد من الت�شكيالت
لأن قراراها مزلزل ولها متثيل �شعبي
حقيقي .وو�صف رئي�س حركة البناء
�أن قرار حركته بالت�صويت بنعم على
م�رشوع تعديل الد�ستور بـ املزلزل ،الفتا
ب�أن «قرار حركة البناء الوطني فعال
هو يزعج لأن �أ�صواتها مبنية ب�صدق
وم�صارحة ،من اجل قناعات حمددة
للدفاع عن املبادئ النوفمربية البادي�سية
التي �ضح من �أجلها مليون ون�صف مليون
من ال�شهداء ،لذلك يعرفون �أنها كتلة
�صلبة وثابتة ومتما�سكة ولها كامل الثقة
يف حركة البناء الوطني» ،م�ضيفا  »:لأنها
ما كانت يوم من لأيام �إال من اجل خدمة
ال�شعب والوطن وكل ما ناد منادي الوطن
لن تت�أخر احلركة ولن تقاي�ض على �أمر
وا�ستقرارا الوطن وخدمة ال�شعب ودعم
م�ؤ�س�سات الدولة اجلزائرية حتى تبقى
م�ستقرة».

�إميان لوا�س

ال�ست�ضافة
الف�صائل

نفي فل�سطيني
لوجود عر�ض
جزائري
ر�سمي
نفت ال�سفارة الفل�سطينية �أول
�أم�س اخلمي�س� ،صحة ما نُ�سب
�إىل ال�سفري «�أمني مقبول» ب�أن
ال�سلطات اجلزائرية �أبلغته ر�سميا
برغبتها يف ا�ست�ضافة اجتماع
للف�صائل الفل�سطينية.
وقالت ال�سفارة ،يف بيان� ،إن
بع�ض و�سائل الإعالم ن�رشت
على ل�سان ال�سفري الفل�سطيني
(�أمني مقبول) «ت�رصيحات حول
ترحيب اجلزائر با�ست�ضافة
اجتماع الف�صائل الفل�سطينية على
�أر�ضها ب�صيغة �أنه (الرتحيب) �أُبلغ
لل�سفري �شخ�صيا ور�سميا»ون�سب
موقعا «اورا�س» و»�شهاب بر�س»
اجلزائريني (خا�صان) ،الأربعاء،
�إىل «مقبول» القول �إن وزير
الإعالم ،املتحدث با�سم احلكومة
 ،عمار بلحيمر� ،أبلغه ر�سميا
برغبة بالده يف ا�ست�ضافة امل�ؤمتر
القادم للف�صائل و�أو�ضحت ال�سفارة
�أن ال�سفري مل ي�رصح ب�أن «بلحمري»
�أبلغه بهذه الرغبة ،و�إمنا نقل
كالما قاله الوزير اجلزائري يف
مقابلة مع قناة تلفزيونية عربية،
يف � 24سبتمرباملا�ضي و�أ�ضافت
�أن ال�سفري الفل�سطيني «ثمن»،
خالل مقابلته مع و�سائل �إعالم
حملية ،املوقف اجلزائري الذي
�أعرب عنه «بلحيمر».

الأنا�ضول/بت�صرف
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 140جريدة �إلكرتونية طلبت االعتماد لدى وزارة االت�صال

�أكد �أن ترقيتها �ست�ستمر �إىل غاية حمو الفوارق

قرو�ض لإن�شاء اجلرائد ومنح حمالت و�ضمان الإ�شهار

م�ست�شار الرئي�س يزور 15منطقة
ظل بتيزي وزو

 .مرافقة امل�ؤ�س�سات و مطابقة منتجاتها مع املعايري الدولية

يف لقاء ت�شاوري ثان له مع عينة من م�ؤ�س�سات اجلرائد الإلكرتونية املن�ش�أة يف �إطار الوكالة الوطنية
لدعم وت�شغيل ال�شباب �أكد ن�سيم �ضيافات الوزير املنتدب على منح الدعم املادي لهذه امل�ؤ�س�سات .
ع.غ
ويتم ,ح�سب �ضيافات« ,العمل
على تنظيم هذه اجلرائد التي
تن�شط حاليا دون اعتماد لت�صبح
م�ؤ�س�سات ر�سمية ,يف �إطار القوانني
التي يحددها قطاع االت�صال»وتابع
»:واجبنا اال�ستماع لهذه امل�ؤ�س�سات
ومنحها الدعم الكايف لتطوير هذه
اجلرائد الإلكرتونية وحتى ال نعطي
املجال للأطراف التي تعمل يف
اخلفاء على ا�ستغالل احلاجة
املادية لهذه اجلرائد من خالل
منح القرو�ض عرب الوكالة الوطنية
للت�شغيل لإن�شاء اجلرائد ,ومنح
حمالت ,و�ضمان الإ�شهار «.
وح�سب ال�سيد �ضيافات ف�إن وزارة
االت�صال ,ومن خالل الن�صو�ص التي
قدمها وزير االت�صال ال�سيد عمار
بلحيمر ,خالل اجتماع احلكومة
و متت امل�صادقة عليها الأربعاء
املا�ضي� ,ست�سمح ب»ا�ستفادة هذه
اجلرائد االلكرتونية من �إ�شهار
الوكالة الوطنية لال�شهار» ,م�ؤكدا
�أن «كل الإمكانات �ستعطي لهذه
اجلرائد لتكون ال�صوت احلقيقي
للمواطن اجلزائري».
وح�سب الوزير املنتدب ,ف�إن
النظرة اجلديدة للقطاع ت�ؤكد
وجوب معاملة اجلرائد الإلكرتونية
على �أنها م�ؤ�س�سات م�صغرة حتتاج
�إىل التمويل واملقر و�ضمان دميومة
الن�شاط من خالل توفري اال�شهار.
وميكن لهذه اجلرائد �أن ت�ستفيد
من املناطق امل�صغرة التي �سيتم
�إن�شا�ؤها الحت�ضان ن�شاطات
امل�ؤ�س�سات امل�صغرة ,ح�سب ال�سيد
�ضيافات ,الذي ذكر ب�أن  140جريدة
�إلكرتونية ,و التي تعد م�ؤ�س�سات
م�صغرة ,قد �أودعت طلبات للح�صول
على االعتماد لدى وزارة االت�صال
�أكد الوزير املنتدب لدى الوزير
الأول� ,أول �أم�س اخلمي�س باجلزائر

العا�صمة ,عزم قطاعه بالتعاون مع
القطاعات الأخرى على مرافقة
امل�ؤ�س�سات املنتجة و م�ساعدتها
على مطابقة منتجاتها مع املعايري
الوطنية و الدولية مبا يجعلها
قابلة للت�سويق حمليا ويف الأ�سواق
اخلارجية.
وقال �ضيافات خالل لقاء ت�شاوري
له مع عينة من امل�ؤ�س�سات امل�صغرة
املنتجة �أن هذه املرافقة �ستوفر
للم�ؤ�س�سات امل�ستفيدة من القرو�ض
والتي مولت نف�سها متويال ذاتيا كما
�ستوفر مل�ساعدة امل�ؤ�س�سات التي
مل تنطلق بعد يف الإنتاج مل�ساعدتها
يف التمويل وعلى مطابقة منتوجها
وتوجيهها للت�صدير.
وتابع �ضيافات قائال �»:سيتم
مرافقة هذه امل�ؤ�س�سات حتى
تكون امل�ؤ�س�سة امل�صغرة نواة لبناء
االقت�صاد الوطني من خالل متابعة
املنتوج على امل�ستوى املحلي �أو
يف توجيهه للت�صدير والتعريف به
يف الأ�سواق الدولية».
وتطرق نف�س امل�س�ؤول ملا
يعرف بربنامج «ال�سفري» الذي
مت �إعداده بالت�شاور مع جمموعة
من امل�صدرين لفائدة امل�ؤ�س�سات
اجلزائرية ,والذي يهدف للق�ضاء
على البريوقراطية التي تتعر�ض
لها امل�ؤ�س�سات امل�صغرة واملنتجة
خالل مرحلة البيع  ,والتي تدفعها
لت�سويق منتجها بطريقة غري قانونية
و�أكد الوزير �أن لقاء اليوم ي�ستهدف
ان�شاء �سل�سلة قيم ت�سمح بتوا�صل
امل�ؤ�س�سات امل�صغرة اجلزائرية
املنتجة مع بع�ضها كما متكنها من
الرتويج ملنتجها ,وتغطية متطلبات
ال�سوق يف العديد من املواد.
وتعمل الوزارة املنتدبة على
�إن�شاء جلان وفرق عمل يف كل
االخت�صا�صات ما ي�سمح لكل
م�ؤ�س�سة بالتوا�صل مع بقية
امل�ؤ�س�سات امل�شابهة �أو املتكاملة

من حيث نوعية الن�شاط ,مما ي�سمح
ببحث الأطر التنظيمية والقانونية
واال�شكاليات بغر�ض معاجلتها كما
�سيتم �إن�شاء جلان جتمع امل�ؤ�س�سات
امل�صغرة مع امل�ؤ�س�سات الكربى
وتعزيز التعامل االقت�صادي فيما
بينها مما يعطي فر�صا للم�ؤ�س�سات
امل�صغرة لتطوير .
ن�شاطاتها.وتطرق الوزير �إىل
حت�ضري قطاعه لربنامج خا�ص
لإن�شاء «مناطق �صناعية م�صغرة»
ت�ضمن .
ت�أطريا قانونيا ومقرات وم�ساحات
ت�ستفيد منها امل�ؤ�س�سات امل�صغرة
لإطالق ن�شاطها ,كما تكون نقطة
لتجمع هذه امل�ؤ�س�سات مما ي�سهل
ات�صالها ببع�ضها.
كما تطرق �إىل �إمكانية ا�ستحداث
ترميزات جديدة للن�شاطات التي
ال يتوفر ترميزها على م�ستوى
م�ؤ�س�سة ال�سجل التجاري ,م�شريا
�إىل �أن قطاع التجارة �أبدى تعاونا
معتربا يف هذا املجال و �أكد الوزير
املنتدب على �رضورة مطابقة

املنتوج واعتماده من طرف هيئة
االعتماد الوطنية مع توفري املعايري
الدولية املطلوبة ليكون جاهزا
للت�صدير ,مع �إمكانية و�ضع ميزانية
مالية ملطابقة منتجات هذه
امل�ؤ�س�سات كما دعا ال�شباب �إىل
القيام بدرا�سة وافية لل�سوق املحلية
واخلارجية على مدى ال� 10سنوات
املقبلة للتعرف على احتياجاتها
قبل ال�رشوع يف �أي ن�شاط .
و�شدد باملنا�سبة على وجوب متكني
امل�ؤ�س�سات امل�صنعة لقطع الغيار
ال�صناعية والتي ت�ستعملها م�ؤ�س�سات
�أخرى تابعة الون�ساج من ت�سديد
م�ستحقاتها بن�سبة  100باملائة
ل�ضمان ا�ستمرارية ن�شاطها.
وح�سب �ضيافات ف�إن» الوكالة
الوطنية لدعم وترقية املقاوالتية
التي يرتقب �إطالقها يف  20نوفمرب
املقبل والتي �ستعو�ض الوكالة
الوطنية لدعم وت�شغيل ال�شباب
(اون�ساج) �ستكون مفتوحة لكل
ال�شباب امل�ستثمر �سواء كان لديه
ن�شاط �سابق �أم ال».

�سلطة �ضبط ال�سمعي الب�صري

تو�صيات ل�ضمان تغطية �إعالمية م�ستقلة و متوازنة

�أ�صدرت �سلطة �ضبط ال�سمعي
الب�رصي� ,أول �أم�س اخلمي�س,
جمموعة من التو�صيات واملبادئ
املنظمة للتغطية الإعالمية للحملة
اال�ستفتائية التي ت�رسي على و�سائل
الإعالم ال�سمعية الب�رصية ,من �أجل
�ضمان تغطية م�ستقلة ,متوازنة,
وموثقة لعملية اال�ستفتاء على تعديل
الد�ستور.
و �أو�ضحت �سلطة �ضبط ال�سمعي
الب�رصي يف بيان لها انه «ورغم ما
�سجلته بعد كل ذلك ,من حت�سن
ملحوظ يف تناول املو�ضوع� ,إال �أن
هناك بع�ض املالحظات التي حتمت
على ال�سلطة ا�ست�صدار تو�صيات من
�أجل معاجلة �أف�ضل « .
ومن �ضمن التو�صيات �أ�شار البيان
�إىل «�رضورة و�ضع خطة تغطية
�إعالمية مب�شاركة جميع املعنيني
بهذا املوعد ,مع حتديد امل�س�ؤوليات
ل�ضمان تنفيذ اخلطة وجناحها,
�رضورة �إ�سقاط مواد الد�ستور
املعدلة على الواقع وتب�سيطها من
خالل روبورتاجات ومو�ضوعات
مبتكرة تالم�س يوميات املواطن مع
�رضورة االلتزام باملعايري الأ�سا�سية

للمهنة من حيث الدقة واملو�ضوعية
والتوازن والإن�صاف ,وتفادي الوقوع
يف الأحكام امل�سبقة».
كما �أكدت ال�سلطة على «مراعاة
الكفاءات واملهنية يف اختيار
املن�شطني للح�ص�ص والربامج
املتعلقة باالنتخابات كما يتعني
على املكلفني بتن�شيط احل�ص�ص
املختلفة ال�سمعية الب�رصية االطالع
اجليد على حمتوى وثيقة الد�ستور
املطروح لال�ستفتاء وكذا �ضمان
التوازن اجلهوي واملحلي يف التغطية
ومراعاة الرتكيبة ال�سو�سيولوجية
للمجتمع اجلزائري ,لإحقاق نقا�ش
وطني مو�سع ,يكر�س مبد�أ احلق
يف الإعالم ,يف ظل احرتام القيم
االجتماعية واالمتناع عن اخلو�ض يف
الثوابت الوطنية والهوية ,مما قد يغذي
خطاب الكراهية والتفرقة واالمتناع
عن ا�ستعمال عبارات تت�ضمن متييزا
�أو حتري�ضا على العنف �أو االزدراء
لأي �سبب كان ,عرقيا �أو جن�سيا �أو
لغويا �أو جينيا كما �أ�شار �أن م�ؤ�س�سة
اجلي�ش الوطني �سليل جي�ش التحرير,
تعد رمزا للوحدة الوطنية ,والتي ال
ميكن الزج بها يف مزايدات �سيا�سوية,

خالل كل النقا�شات خا�صة يف مثل
هذه املواعيد .و�شدد امل�صدر على
« موا�صلة التح�سي�س بالوقاية من وباء
كورونا ,والرتويج للربوتوكول ال�صحي
الذي اعتمدته ال�سلطة الوطنية
ملراقبة االنتخابات ,بكل الطرق
والو�سائل الإعالمية ال�سمعية الب�رصية
املمكنة ف�ضال على مراعاة فئة ذوي
االحتياجات اخلا�صة ,ب�إ�رشاكهم يف
خمتلف الربامج واحل�ص�ص املتعلقة
باال�ستفتاء مع توفري و�سائل و�أدوات
الإي�ضاح �إىل جانب بذل جهود �إ�ضافية
لإ�رشاك اجلالية اجلزائرية يف اخلارج
يف العملية االنتخابية مع مراعاة
الأو�ضاع التي فر�ضتها الظروف
ال�صحية اال�ستثنائية العاملية.
و�أ�ضافت ذات الهيئة « :مينع ن�رش
نتائج �سرب الآراء التي لها �صلة مبا�رشة
�أو غري مبا�رشة لال�ستفتاء ,من قبل
جهات جمهولة و �إيالء الأهمية
لربوفايل من�شطي احل�ص�ص والربامج
املتعلقة باال�ستفتاء ,وكذا العناية
يف اختيار هندامهم لإ�ضفاء طابع
اجلدية على هذا املوعد ,واالبتعاد
عن ال�سطحية والتمييع �إ�ضافة �إىل
وجوب تقدمي ال�ضيوف وتعريفهم

ح�سب �صفاتهم احلقيقية والفعلية
وعدم توزيع ال�صفات والألقاب (خبري
 خمت�ص  -من غري وجه حق).و�أكد البيان على «�رضورة �إعالم
الفريق ال�صحفي والتقني بهذه
التو�صيات خالل االجتماعات
ون�رشها عرب كافة الأق�سام ,ووجوب
االلتزام بها».
كما ذكرت �سلطة �ضبط ال�سمعي
الب�رصي انه حر�صا منها على «�ضمان
تغطية م�ستقلة متوازنة وموثقة لعملية
اال�ستفتاء الد�ستوري مبرافقة و�سائل
الإعالم ال�سمعية الب�رصية ,فقد قامت
بعقد لقاءات تن�سيقية مع ال�سلطة
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات وكذا
تنظيم يوم بيداغوجي ن�شطته جلنة
اخلرباء املكلفة بتعديل الد�ستور,
حول كيفية املعاجلة الإعالمية
لهذا املوعد ,بح�ضور م�س�ؤويل هذه
القنوات بالإ�ضافة �إىل
ر�ؤ�ساء حتريرها و�صحفييها املكلفني
بتن�شيط احل�ص�ص والربامج ذات
ال�صلة باال�ستفتاء «مربزا �أنه �سبق
ل�سلطة �ضبط ال�سمعي الب�رصي �أن
�أ�صدرت تو�صيات يف هذا ال�ش�أن يف
بداية �إ�صدار م�رشوع وثيقة الد�ستور.

�أكد م�ست�شار رئي�س اجلمهورية
املكلف مبناطق الظل �إبراهيم
مراد �أول �أم�س اخلمي�س بتيزي
وزو �أن ترقية مناطق الظل
يف جميع �أنحاء البالد تعترب
«ديناميكية دائمة» �ست�ستمر
�إىل غاية «حمو الفوارق» يف
جمال التنمية املحلية.
ويف ت�رصيح لل�صحافة على
هام�ش زيارة دامت يومني
للوالية �رشع فيها �أم�س الأربعاء
زار خاللها عدة مناطق
م�صنفة على �أنها مناطق ظل،
�شدد مراد على �أن �سيا�سة
التكفل بهذه املناطق التي
و�ضعها رئي�س اجلمهورية عبد
املجيد تبون تقوم على «حركة
وديناميكية دائمتني».
و�أكد �أنه �سيتم �إجناز جميع
العمليات امل�سجلة ل�صالح هذه
املناطق و�ستختفي الفوارق
(بني املناطق والقرى التابعة
للبلدية نف�سها).
ودعا امل�ست�شار �سكان تيزي
وزو والواليات الأخرى �إىل
الوثوق يف امل�س�ؤولني املحليني
ويف �سيا�سة رئي�س اجلمهورية
هذه التي تعد «براغماتية و
ذكية» كما �أنها �ستنجح من دون
�شك لأنه �سيتم �ضمان متابعة
يومية ،م�ضيفا �أن « تواجدنا
اليوم يف هذه الوالية يعترب
يف حد ذاته �ضمانا و يعك�س
الأهمية التي يوليها رئي�س
اجلمهورية لهذه ال�ساكنة».
و بخ�صو�ص �س�ؤال حول الدور
الذي ميكن �أن تلعبه جلان
القرى و الأحياء يف ديناميكية
تنمية مناطق الظل هذه كون
منظمات املجتمع املدين
بتيزي وزو ت�ساهم ب�شكل فعال
يف تنمية مناطقها من خالل
التمويل الذاتي الجناز م�شاريع
�صغرية ذات املنفعة العمومية,

�أ�شاد مراد بهذه اخلطوة التي
ت�ستحق الت�شجيع ,م�ضيفا
بالقول «هناك جمهودات
تبذلها الدولة لكنها تبقى دون
م�ستوى تطلعات املواطنني».
و قال املتحدث �أن «�سيا�سة
التكفل مبناطق الظل هذه
تهدف �إىل م�ساعدة جلان
القرى التي ت�ستحق الت�شجيع
و نتمنى �أن يتم تعميم هذه
املبادرات عرب كل الرتاب
الوطني».
وبعد �أن تطرق �إىل احلاجيات
املعرب عنها على م�ستوى
مناطق الظل لـ  15والية التي
زارها (مبا فيها تيزي وزو),
�أ�شار مراد �إىل �أن الأمر يتعلق
�أ�سا�سا بفتح م�سالك وتهيئة
�شبكات التطهري وحت�سني
التزويد باملياه ال�رشوب
والتغطية ال�صحية و توفري
�رشوط التمدر�س .و�أ�ضاف
�أن« :هناك عمليات مت قبولها
لال�ستجابة لتطلعات ال�سكان
التي �سيتم �أخذها بعني االعتبار
وتنفيذها»ويف اليوم الثاين من
زيارته لوالية تيزي وزو ,توجه
م�ست�شار رئي�س اجلمهورية
�إىل عدة قرى ومناطق مدرجة
كمناطق ظل تابعة لبلديات
مقلع و �إفرحونن و�آيت يحيى
و�أقرو و�إرجن ,حيث ا�ستمع
�إىل ان�شغاالت املواطنني
الذين «حيوا هذا امل�سعى
املتمثل يف التوجه �إىل امليدان
للقاء ال�سكان واحل�صول على
املعلومات احلقيقية ب�ش�أن
التنمية املحلية».
كما تفقد ذات امل�س�ؤول اجناز
بع�ض م�شاريع فتح امل�سالك
والربط بالكهرباء وحت�سني
التزويد باملاء ال�رشوب حيث
طم�أن �سكان القرى بخ�صو�ص
التكفل بان�شغاالتهم.

وزيرالتجارة يك�شف من البي�ض :

"تبديد املاليري الجناز � 625سوق التزال
مغلقة دون الق�ضاء على التجارة الفو�ضوية "
فجر وزير التجارة كمال رزيق
التجارة  نهار  ام�س
وزير
العيار
ف�ضيحة   من
الثقيل  تخ�ص تبديد مئات
املاليري الجناز � 625سوق
جوارية خالل الع�رشية
املا�ضية للق�ضاء على اال�سواق
الفو�ضوية  لكنها  التزال مغلقة
اىل اليوم دون الق�ضاء على
التجارة الفو�ضوية باملدن.  
هذا وقال رزيق خالل الزيارة
التي قادته نهار �أم�س اجلمعة
اىل والية البي�ض ان الق�ضية
التزيد عن تبيديد اموال
عمومية قدرت باملاليري  يف
�أجناز� 625  سوق التزال
مغلقة وبع�ضها عبارة عن
اطالل  م�ؤكدا �أن وزارته
قررت الكف عن هكذا
م�شاريع م�ستقبال  ،م�شريا
ان دور الوزارة يقت�رص على
مرافقة التجارولي�س اقامة
املن�ش�أت  التي بقيت هيكال
بدون روح  ،وخالل لقائه مع
ممثلي التجار بالبي�ض قال
وزير  التجارة �أن م�صاحله

ت�سعى لرفع التجميد عن
�أربع خمابر حتاليل مراقبة
اجلودة  التي التزال ا�شغالها
متوقفة ويتعلق الأمر بكل من
البي�ض بومردا�س تيبازة وعني
الدفلى ،وذلك لتخفيف ال�ضغط
على املخابر اجلهوية   ودعم
التجاري  النوعي
الن�شاط
 ،وحماية امل�ستهلك من
املنتجات املقلدة

حممد بن ترار
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اجلمعة -16ال�سبت � 17أكتوبر  2020املوافـق لـ � 29صفر 1442ه
بدائرتي ولها�صة وبني �صاف  

وايل عني متو�شنت يقرر غلق املحالت وال�ساحات
 .على خلفية  حتولها �إىل ب�ؤرة  النت�شار فريو�س كوفيد 19

�أ�صد وايل والية عني متو�شنت نهار�أول �أم�س اخلمي�س بتعليق الن�شاطات التجارية  وغلق جميع  املحالت بدائرتي
ولها�صة وبني �صاف ملدة  07ايام  بداية من اخلمي�س�15  أكتوبر .
حممد بن ترار
وذلك من ال�ساد�سة م�ساءا �إىل غاية
ال�ساد�سة �صباحا قابلة للتجديد
وذلك  حتت طائلة التهديد
خمالف لهذا
بالعقوبة  لكل
القرار وذلك بعد حتول اجلهة
الغربية  للوالية التي ت�ضم بلديات
بني �صاف�،سيدي ال�صايف ،الأمري
وريا�ش
القادر�،سيدي
عبد
وولها�صة� إىل ب�ؤرة النت�شار كوفيد
 19وذلك على خلفية  التقرير الذي
�أعدته اللجنة الوالئية للأمن التي

اجتمعت يوم  ، 2020/10/14كما
ت�ضمن القرارالذي حمل رقم 1169
�أمرا بغلق كل امل�ساحات  التجارية
وينطلق
والريا�ضية، هذا
العمل  بهذا العمال بداية من يوم
اخلمي�س .2020/10/15
تقرير
�أ�شار
وقد
هذا
اللجنة  الوالئية ان املنطقة
الغربية لوالية عني متو�شنت
حتولت �إىل ب�ؤرة� إىل انت�شار كوفيد
 19ومت ت�سجيل عدة �إ�صابات
خالل الأ�سبوع املا�ضي خالل
اال�سبوع املن�رصم

اال�ستماع �إىل خم�سني �شخ�صا يف ق�ضية انفجار الغاز بالبي�ض
•�       إيداع � 08أ�شخا�ص احلب�س امل�ؤقت
�أمر وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة البي�ض بو�ضع 08
�أ�شخا�ص رهن احلب�س
امل�ؤقت و� 04آخرين حتت
نظام الرقابة الق�ضائية
من �أ�صل � 50شخ�صا مت
اال�ستماع �إليه يف ق�ضية
االنفجار الذي هز مدينة
البي�ض زوال يوم ال�سبت
املا�ضي  13:45وخلف
مقتل� 05أ�شخا�ص و�إ�صابة
� 18آخرين بجروح وحروق
منهم حالة خطرية.
هذا وبعد توجيه االتهام

بدون رخ�صة والتزوير
يف وثائق �إدارية ا�ستعمال
ا ملز و ر با لإ �ضا فة � إ ىل
عدم الت�رصيح بالعمال
لدى م�صالح ال�ضمان
االجتماعي للعمال الإجراء
،كما مت �إيداع رئي�س مكتب
الدرا�سات املكلف مبتابعة
تنفيذ الأ�شغال ،بالإ�ضافة
�إىل موظف من م�ؤ�س�سة
الكهرباء والغاز بعدما
وجهت لهم تهم الت�سبب
يف القتل اخلط�أ واجلروح
اخلط�أ واحلريق امل�ؤدي

�إىل �إتالف �أمالك مملوكة
للغري  ،يف حني� أودع وكيل
اجلمهورية ع�ضو منتخب
باملجل�س ال�شعبي لبلدية
البي�ض بعدما وجهت له
تهمة حماولة عرقلة �سري
التحريات .
من جانب �آخر مت �إيداع
� 04أ�شخا�ص حتت نظام
الرقابة الق�ضائية منهم
موظف تابع مل�ؤ�س�سة
ات�صاالت اجلزائر و�آخر
تابع مل�ؤ�س�سة الكهرباء
والغاز وثالث من م�ؤ�س�سة

اجلزائرية للمياه بعدما
وجهت لهم تهم منح وثائق
ل�شخ�ص الحق له فيها
بالإ�ضافة �إىل موظف من
بلدية البي�ض مكلف
مبتابعة الأ�شغال والذي
وجهت له تهمة الت�سبب
يف القتل اخلط�أ واجلروح
اخلط�أ واحلريق امل�ؤدي
�إىل �إتالف �أمالك مملوكة
للغري يف حني مت حتديد
جل�سة املحاكمة ليوم
الأربعاء املقبل .
حممد بن ترار

وزير الأ�شغال العمومية ي�ؤكد من امل�سيلة

الأولوية يف الإجناز لل�شركات اجلزائرية
قام وزير الأ�شغال العمومية بزيارة
عمل و تفقد �إىل والية امل�سيلة،
لالطالع على قطاعه الذي يعرف
�إجناز عدة م�شاريع خا�صة ما
يتعلق مبعاينة م�رشوع ازدواجية
الطريق الوطني رقم �60/60أ
بني امل�سيلة وحمام ال�ضلعة
على م�سافة  38كلم ،مبا يف ذلك
الطريق التجنبي ملدينة حمام
ال�ضلعة على م�سافة 10كلم،لفك
االختناق عن االزدحام املروري
الذي تعرفه املنطقة ،ثم التوجه
�إىل بلدية برهوم لإعطاء �إ�شارة
انطالق م�رشوع تدعيم الطريق
الوطني رقم ( 40ن ك � 343إىل ن

ك  )300+363على م�سافة 20.3
كلم،حيث �أبدي الوزير �شيعلي،
ارتياحا لوترية �إجناز م�شاريع
الطرقات بوالية امل�سيلة،من جهه،
ومن جهة ثانية نوه باخلربة التي
اكت�سبتها امل�ؤ�س�سات اجلزائرية
العمومية واخلا�صة املخت�صة
يف الأ�شغال العمومية،م�ؤكدا ب�أن
قطاعه الوزاري يعطي الأولوية
يف �إجناز امل�شاريع للم�ؤ�س�سات
اجلزائرية،وان وزارته تهدف �إىل
مرافقة امل�ؤ�س�سات وحت�ضريها
التناف�سية التي �ست�سمح لها
بالعمل يف اخلارج ،م�ضيفا ب�أنه
بالنظر الكفاءات التي تتوفر عليها

ت�ضرر ما يقارب  50م�سكنا
جراء انفجار الغاز
ت�رضر ما يقارب  50م�سكنا جراء
حادث ت�رسب وانفجار الغاز الذي
وقع ال�سبت املا�ضي مبدينة البي�ض,
ح�سبما علم لدى اللجنة املكلفة
بتقييم اخل�سائر الناجمة عن هذا
احلادث .و�أو�ضح ذات امل�صدر �أنه
مت �إح�صاء ثالثة منازل ما بني منهارة
كليا و�آيلة لل�سقوط جراء هذا احلادث
الذي خلف مقتل خم�سة �أ�شخا�ص
و�إ�صابة � 18آخرين بجروح متفاوتة
اخلطورة ،ف�ضال عن ت�رضر جزئي
ل  46م�سكنا �آخر و�أ�شار امل�صدر

اىل �أن عملية �إح�صاء وتقييم الأ�رضار
الناجمة عن احلادث ت�رشف عليها
جلنة والئية مت تن�صيبها عقب احلادث
وت�ضم كل من م�صالح الوالية والبلدية
والدائرة والبناء والتعمري وامل�صالح
التقنية واملوارد املائية واجلزائرية
للمياه وم�ؤ�س�سة �سونلغاز والربيد
واملو�صالت ف�ضال عن م�صالح الأمن
الوطني واحلماية املدنية و�سيتم
التكفل بجميع املت�رضرين جراء
هذا احلادث الأليم كما �أبرزته اللجنة
املذكورة.

وزارة التعليم العلي

جل�سة املحاكمة نهاية الأ�سبوع املقبل

ل� 12شخ�ص تبث �ضلوعهم
يف �أ�سباب احلادث مت
�إيداع كل من املقاول
املكلف بالأ�شغال و�سائق
اجلرافة وم�سري الأ�شغال
وموظفني من مديرية
املوارد املائية مكلفني
مبتابعة الأ�شغال.
ووجهت للمتهمني الت�سبب
يف القتل اخلط�أ واجلرح
بالإ�ضافة
،
اخلط�أ
�إىل الت�سبب يف حريق �أدى
�إىل �إتالف �أموال الغري،
زيادة على قيام الإ�شغال

البي�ض

امل�ؤ�س�سات الوطنية ال يعقل �أن تظل
غائبة على ال�صعيد اخلارجي،وعلى
ر�أ�سها ال�سوق االفريقية لإجناز
م�شاريع يف القطاع،معتربا �إن
م�رشوع ازدواجية الطريق الوطني
رقم  60الذي �أعيد بعثه م�ؤخرا
بعد توقف دام عدة �أ�شهر ب�سبب
جائحة كورونا هاما كونه يربط
الوالية بالطريق ال�سيار �رشق/
غرب كما ميكن ربط عدة واليات
بوالية امل�سيلة ،هذا وقد ر�صد
لهذا امل�رشوع غالف مايل قدره
مليارين و 600مليون دج ،حيث بلغ
معدل تقدم �أ�شغاله �أزيد من 30
باملائة،وا�رشف الوزير خالل هذه

الزيارة على و�ضع حيز اخلدمة
عددا من م�شاريع الطرقات
الوالئية والبلدية وكذا الريفية التي
مت فتحها �أو �صيانتها وتهيئتها
،كالطريق الوطني رقم 45الرابط
بني بئر ال�سويد وبلدية ال�شالل على
م�سافة  9كلم،وكذا م�رشوع تو�سعة
مدرج مطار عني الدي�س،و الإ�رشاف
على �سري اخلط التجريبي الرابط
بني «امل�سيلة-بوغزول انطالقا من
حمطة ال�سكة احلديدية ببلدية عني
احلجل،داعيا املقاولني �إىل التقيد
ب�آجال الإجناز لت�سليم امل�شاريع يف
�آجالها املحددة.
عبدالبا�سط بديار

توظيف �  797أ�ستاذ
جامعي من �صنف «�أ»

�أعلنت وزارة التعليم العلي عن فتح
�آفاق توظيف� 797أ�ستاذ جامعي
من �صنف «�أ» (ا�ست�شفائي جامعي)
جديد حلاملي �شهادة الدكتوراه من
لفائدة  املديرية
بينهم منا�صب
العامة للأمن الوطني على
�أ�سا�س االختبارات  برتبة ا�ستاذ
وذلك
م�ساعد  ا�ست�شفائي
خالل �شهري نوفمرب ودي�سمرب
املقبل  وذلك عن طريق الت�سجيل
يف الأر�ضية الرقمية  ،وذلك وفقا
لقرار �أم�ضاه وزير التعليم العايل
والبحث العلمي عبد الباقي بن
زيان  .من جانب وقع الوزير
على قرار فتح الدورة ال 44للجنة

الوطنية اجلامعية  لرتقية الأ�ساتذة
املحا�رضين �صنف «�أ» �إىل �أ�ساتذة
للتعليم الأ�سا�سي على �أ�سا�س
ال�شهادات والأعمال املنجزة ،
رتبة� أ�ساندة ا�ست�شفائيني
وكذا
جامعيني  ،العملية  جاءت ل�ضمان
النهو�ض مب�ستوى التكوين اجلامعي
اجلزائري،و�ضمان
وال�صحي
توفري  م�ستوى عايل من التكوين
ودعم القطاع باملوارد الب�رشية ذات
املردودية العالية  يف �إطار التكوين
والرتقية التي تعمل على تطبيقها
وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي.
حممد بن ترار

�أمن دائرة م�شدالة �شرق
عا�صمة والية البويرة

توقيف ع�صابة تزوير الأوراق
النقدية تقودها فتاة

فيما مت تربئته من تهمة التحري�ض على التجمهر

احلكم بغرامة � 50ألف دج يف حق ف�ضيل بومالة
ق�ضت �أ�صدرت حمكمة اجلنح
بالدار البي�ضاء يوم اخلمي�س
حكما يق�ضي بتغرمي النا�شط
ال�سيا�سي ال�صحفي ف�ضيل بومالة
بغرامة مالية نافذة قدرها � 50ألف
دج عن تهمة امل�سا�س بالوحدة
الوطنية فيما بر�أته ذات الهيئة
الق�ضائية من تهمة التحري�ض على
التجمهر ،هذا وكانت النيابة قد
التم�ست يف حقه بعامني حب�سا نافذا
وغرامة مالية قدرها � 50ألف دج عن
نف�س التهمتني ،خالل مثوله �أمام  
حمكمة اجلنح وفقا لإجراءات
اال�ستدعاء املبا�رش ،وكان ف�ضيل

بومالة مت�سك خالل حماكمته
الأ�سبوع املا�ضي بنفي و�إنكار ما
ن�سب �إليه من الوقائع املن�سوبة
�إليه  ،خالل زيارته ملنطقة دل�س
�شهر مار�س الفارط خالل جمعة
احلراك ال�شعبي ،وال يوجد �أي دليل
�إدانة �ضده بخ�صو�ص امل�سا�س �أو
الأ�رضار بالوحدة الوطنية ،ملتم�سا
املتهم من املحكمة تربئة ذمته من
روابط التهم املن�سوبة �إليه وكانت
هيئة الدفاع قد رافعت مطوال يف
حقه �إىل غاية �ساعة مت�أخرة ،حيث
تقدمت بدفوعات �شكلية �أبرزها
الدفع بعدم الد�ستورية للمتابعة،

ليقرر القا�ضي �إدراج الق�ضية
للمداولة بعد �أ�سبوع لتنطلق يف

الأخري بغرامة نافذة ب� 50ألف دج
حممد بن ترار

متكنت بحر الأ�سبوع الفارط م�صالح
الأمن الوطني لأمن دائرة م�شدالة
�رشق عا�صمة والية البويرة من
توقيف �شخ�صني من بينهما فتاة
يف ق�ضية تزوير الأوراق النقدية
وترويجها وحجز �سالح ناري خالل
عملية تفتي�ش و�أ�شار بيان مل�صالح
�أمن والية البويرة نحوز ن�سخة منه
�إىل ورود معلومات عن ن�شاط م�شبوه
لفتاة و�رشيكها ،مت و�ضع خطة
حمكمة �أين مت توقيف فتاة تبلغ من
العمر� 26سنة وتفتي�ش مركبتها �أين
مت العثور على مبلغ مايل 222000دج
من فئة  2000دينار مزورة �إ�ضافة

�إىل رخ�صة ال�سياقة املزورة .وبعد
متديد العملية  ،مت تفتي�ش منزل
املعنية �أين عرث على �سالح ناري من
الدرجة ال�ساد�سة بندقية �صيد غري
مرخ�صة وال حتمل رقم ت�سل�سلي
�رصحت �أنها ملك لزميلها � ،أين مت
توقيفه وفتح حتقيق .
وبعد ا�ستكمال الإجراءات وجهت
لهما ثالث تهم تتعلق بالتزوير
وا�ستعمال املزور و حيازة �سالح
ناري و التزوير يف حمررات �إدارية
حيث مت عر�ضهم على وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة البويرة.

�أح�سن مرزوق
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جمازر � 17أكتوبر  1961بباري�س

فرن�سا كانت ت�سعى �إىل �إ�ضعاف الثورة اجلزائرية
�أكد قدماء جماهدي فيدرالية فرن�سا جلبهة التحريرالوطني باجلزائر�أن القمع الذي مار�سته ال�شرطة خالل املظاهرات امل�أ�ساوية
التي جرت يوم � 17أكتوبر  1961بباري�س قد �أظهر وجه فرن�سا التي كانت ت�سعى �إىل «الق�ضاء» على هذه الفيدرالية.
ع٫غ
ويف مداخلة له خالل اليوم الذي خ�ص�ص
لإحياء هذه الأحداث من تنظيم مديرية
املجاهدين لوالية اجلزائر بالتن�سيق
مع الك�شافة الإ�سالمية ,اعترب عمار
لوني�س ,م�س�ؤول �سابق بذات الفيدرالية,
�إن هذه الأحداث متثل «يوما تاريخيا
و �صورة حقيقية لنوعية التنظيم الذي
كانت تتمتع به هذه الفيدرالية».
كما ك�شف يقول �أن القمع الذي تبع
مظاهرة �سلمية نظمتها هذه الفيدرالية
احتجاجا على حظر التجوال الذي
فر�ضه موري�س بابون �ضد املهاجرين,
كان الهدف منه «الق�ضاء على هذه
الفيدرالية خلنق الثورة» .وح�سب
قوله ,فان هذه الأحداث كان لها ت�أثريا
«كبريا» على الر�أي العام الفرن�سي
والدويل بخ�صو�ص القدرات التنظيمية
للفيدرالية ,م�ؤكدا �أن هذه الأحداث
�أرغمت العدو على اجللو�س حول طاولة
املفاو�ضات مع الذين ينا�ضلون من �أجل
ا�ستقالل البلد �أي مع جبهة التحرير
الوطني  .من جهة �أخرى قال لوني�س
�أنه على ال�شباب االفتخار باجليل الذي
�أدى �إىل اال�ستقالل لأنهم وقفوا وقفة
رجل واحد لالنت�صار على رابع قوة

ع�سكرية عاملية يف تلك احلقبة من
جانبه� ,رصح الع�ضو ال�سابق يف نف�س
الفيدرالية و املحكوم عليه بالإعدام
 ,ولد حمو ابراهيم �أن هذه الأحداث
متثل يوما تاريخيا �سمح للحكومة
امل�ؤقتة للجمهورية اجلزائرية ب�إجراء
مفاو�ضات يف موقف قوة.
و�أ�ضاف �إن امل�ستعمر الفرن�سي كان
ي�سعى لتفكيك فيدرالية فرن�سا لأنه
�إ�ضافة �إىل كونها كانت متول الثورة
فقد كانت تن�شط على الرتاب الفرن�سي

كما ا�سرت�سل يقول �أن «جبهة التحرير
الوطني �أكدت �أنه ميكن �أن ت�رضب �أينما
�أرادت».
و ح�سب جامعيني و باحثني و م�ؤرخني
فان اجلرائم التي ارتكبتها ال�رشطة
الفرن�سية �ضد متظاهرين جزائريني
عزل يوم � 17أكتوبر  1961بباري�س تبقى
�إىل يومنا هذا �إحدى �أكرب املجازر �ضد
مدنيني يف �أوروبا يف القرن ال .20و
جرت هذه املظاهرات اثر نداء وجهته
الفيدرالية من �أجل جتند �سلمي بعد

ت�سجيل عدة حاالت عنف لل�رشطة و
عمليات قتل �ضد اجلالية اجلزائرية و
يف ليلة هذا اليوم كانت �شوارع باري�س
تعج بجثث جزائريني �أبرياء تعر�ض
�أغلبيتهم �إىل الرمي و هم �أحياء يف
املياه الباردة لنهر ال�سني فيما قتل
�آخرون رميا بالر�صا�ص �أو �شنقا على
�أ�شجار غابة فان�سان �إثر �أوامر �صدرت
عن موري�س بابون الذي كان �شخ�صيا
يطبق تعليمات �أملتها عليها ال�سلطات
العليا لفرن�سا �آنذاك.

املجاهد حممد غفري

مظاهرات � 17أكتوبر � 1961آخر حمطات الثورة
اعترب املجاهد حممد غفري ع�ضو
فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرن�سا
�إبان الثورة التحريرية,املعروف
ب»موح الكلي�شي» ,بالبليدة مظاهرات
� 17أكتوبر  1691التي �شارك فيها
�آالف اجلزائريني بقلب العا�صمة
الفرن�سية باري�س «�آخر حمطات
الثورة التحريرية التي كللت بانتزاع
ال�شعب اجلزائري ال�ستقالله».
وو�صف ع�ضو فيدرالية جبهة التحرير
الوطني بفرن�سا �إبان الثورة التحريرية
لدى تن�شيطه لندوة تاريخية على
م�ستوى مقر الوحدة اجلمهورية
للأمن  11مبنا�سبة الذكرى ال59
لالحتفال بيوم الهجرة� ,أن مظاهرات
� 17أكتوبر  1961التي «عرت الوجه

الإجرامي لفرن�سا التي ال طاملا
تغنت باحرتام حقوق الإن�سان ,كانت
�آخر حمطات الثورة التحريرية التي
مكنت من ا�سرتجاع اجلزائر ل�سيادتها
بف�ضل التفاف واحت�ضان كامل فئات
ال�شعب داخل وخارج الوطن لهذه
الثورة»وبح�سب ذات املتحدث
فان هذه املظاهرات كانت «�آخر
مواجهات ال�شعب اجلزائري �ضد
امل�ستعمر الفرن�سي لنيل ا�ستقالل
وطنه» والتي �أ�سفرت عن ا�ست�شهاد
املئات من اجلزائريني الذين مت
التنكيل بهم ورميهم بنهر «ال�سني» وهي
«املمار�سات الإجرامية التي �أثارت
ا�ستياء حتى الفرن�سيني �أنف�سهم مبا
فيهم حتى �أفراد ال�رشطة الفرن�سية».

و�أ�ضاف املجاهد غفري الذي يعد
من �أبرز منظمي مظاهرات 17
�أكتوبر � 1961أن هذه الأخرية حظيت
ب�صدى دويل �أجرب فرن�سا بعدها على
الر�ضوخ وقبول التفاو�ض ر�سميا مع
احلكومة اجلزائرية امل�ؤقتة .وبنربة
حزن وافتخار �رسد املجاهد غفري
الأحداث امل�أ�ساوية التي �شهدتها ليلة
� 17أكتوبر من عام  1961والتي و�صفها
ب»الدامية» وهي املظاهرات التي
�شهدت م�شاركة جميع �أفراد اجلالية
اجلزائرية �آنذاك بفرن�سا من رجال
و�شيوخ ون�ساء وحتى �أطفال خرجوا
لي�ؤكدوا للم�ستعمر الفرن�سي مت�سكهم
مبطلبهم ال�رشعي لنيل حرية وطنهم
الأم .كما تطرق ذات املتحدث يف

مداخلته �إىل الدور الكبري الذي لعبته
اجلالية اجلزائرية بفرن�سا خالل
الثورة التحريرية لإجبار احلكومة
الفرن�سية على االعرتاف با�ستقالل
اجلزائر .وا�ستدل املتحدث ب�إ�رضاب
� 8أيام ( 28يناير �إىل  4فرباير )1957و
الذي �شارك فيه نحو  200.000عامل
جزائري منهم من كانوا يتقلدون
منا�صب هامة يف امل�ؤ�س�سات
الفرن�سية وهو الإ�رضاب الذي �أثر
على االقت�صاد الفرن�سي على غرار
م�صنع رونو الذي كان ي�شغل نحو 800
جزائري هذا �إىل جانب تنظيمهم
لعمليات تخريبية م�ست امل�ؤ�س�سات
الع�سكرية واالقت�صادية للدولة.
ع.غ

الربملاين ال�سابق ،حممد حديبي لـ»الو�سط»:

�ضرورة �إنهاء االرتهان بفرن�سا
قال النا�شط ال�سيا�سي والربملاين
ال�سابق ،حممد حديبي� ،أم�س ،خالل
حديثه مع «الو�سط» �أن �أي موقف
تبديه اجلزائر من جترمي اال�ستعمار،
يبقى بال معنى ،يف حال مل يتحرر
القرار ال�سيا�سي يف البالد من
ال�ضغوط اخلارجية الفرن�سية ،م�شريا
�أن الأ�صوات املت�صاعدة مع كل
ذكرى تاريخية ،تبقى جمرد �شعارات
منا�سباتية لال�ستهالك واملجاملة
ودغدغة امل�شاعر لي�س �إال.

وك�شف حديبي ،يف ت�رصيح لـ»الو�سط»،
مبنا�سبة ذكرى مظاهرات � 17أكتوبر
� ،1961أنه يف زمن حكم الع�صابة
كانت هناك مبادرات كثرية لتجرمي
اال�ستعمار ،لكن للأ�سف مت وئدها
ب�سبب ارتباط نظام احلكم و اللوبيات
الداخلية مع الطرف الفرن�سي ،ما
جعل القرار ال�سيا�سي مكبل �آنذاك،
وال ي�ستطيع اتخاذ موقف اجتاه تعميق
اال�ستقاللية ال�سيادية ،فيما يخ�ص
تنفيذه كم�رشوع ال�ستعادة �أر�شيف

الثورة التحريرية املباركة ،معتربا �أن
هذه امل�س�ألة �آنذاك كانت حلما بعيد
املنال .على �صعيد مت�صل� ،أف�صح
متحدثنا� ،أن اجلزائر تعي�ش اليوم
مرحلة جديدة ،قد �أقدمت خاللها
على خطوات غري م�سبوقة لتحقيق
هذا امل�سعى ،لكنها تبقى غري كافية
يف انتظار املزيد ،م�ؤكدا �أنه يف حال
مل يتحرر القرار ال�سيا�سي من القب�ضة
الفرن�سية ،ال ميكننا الذهاب بعيدا يف
ملف الذاكرة ،لأن امل�ستعمر ال يزال

يعامل الدول امل�ستقلة منه ،ومن
بينها اجلزائر لدول تخ�ضع لالنتداب
الفرن�سي ،مو�ضحا �أنه �إن مل نحرر
�سيادتنا ال ميكننا اتخاذ �أي موقف
فا�صل يف املو�ضوع ،لتبقى مظاهرات
� 17أكتوبر �إىل جانب غريها من
الأحداث التاريخية ،جمرد مربرات
لإقامة منا�سبات �شكلية للبكاء على
الأطالل �أمام ال�شعب ،مل ولن تغري من
الأمر �شيء.

مرمي خمي�سة

�صاحبة املرتبة الأوىل يف البكالوريا بوالية غليزان تك�شف للو�سط :

تفوقي ثمرة عمل �سنوات طويلة و�أحلم مبمار�سة مهنة الطب م�ستقبال
مل تثن جائحة كورونا التلميذة «
بلعاليا حف�صة « �إبنة مدينة غليزان،
من الرتبع على عر�ش املتفوقني
يف �شهادة البكالوريا بالوالية ،حيث
حت�صلت على معدل  18.69يف �شعبة
العلوم التجريبية ،وحققت حلما لطاملا
راودها وراود والديها .
وقالت حف�صة جلريدة الو�سط التي
تنقلت �إليها ببيتها العائلي ب�أنها �أ�سعد
خملوقة على وجه الأر�ض عقب متكنها
من التفوق يف البكالوريا ومبعدل ممتاز

جعلها ترتبع على عر�ش الناجحني
بالوالية ومنحها مكانا �ضمن نوابغ
اجلزائر .حف�صة �أكدت ب�أن هذا النجاح
مل يات بال�صدفة و�إمنا جاء ليثمن
م�شوارا حافال من التفوق والتميز طيلة
موا�سم درا�سية ما�ضية ،وقالت « كنب
دوما متفوقة يف درا�ستي و�أحت�صل على
عالمات ممتازة يف م�شواري الدرا�سي
وكنت احر�ص دوما على التفوق «..
وت�ضيف « �أنا �أ�ؤمن يف قدراتي ومل �أ�شك
يوما فيها ومع هذا �أراجع درو�سي و�أبذل

جمهودات �إ�ضافية حتى �أبقى دائما يف
نف�س الن�سق من التفوق «  .وبخ�صو�ص
جناحها يف البكالوريا بتقدير ممتاز مل
تتفاج�أ كثريا حف�صة بلعاليا رغم �أنها
مل تعر الأمر اهتماما كثريا وكل ما
كان يهمها هو النجاح ومبعدل ميكنها
من اختيار ما تريد درا�سته يف اجلامعة
لكونها حتلم �أن تكون طبيبة متخ�ص�صة
يف اجلراحة ،لكنها �شعرت مب�س�ؤولية
كبرية حني قر�أت �إ�سمها وهي ترتبع
عر�ش الفائزين يف الوالية وحمدت

اهلل كثريا لأن ذلك مل ي�أت من فراغ بل
تتويجا ملجهوداتها الكبرية التي بذلتها
يف �سبيل حتقيق النجاح .
وال�شيئ املميز يف حق�صى ابنة غليزان
�أنها خلوقة ومداومة على قراءة القر�آن
الذي تعتربه متنف�سها الوحيد الذي
يريحها من تعب وهموم الدرا�سة
ويجعلها ت�شعر بالأمان والثقة �أكرث
وم�صدر �إلهامها بال�شجاعة والت�سلح
بالإرادة الكبرية .

�أمني بن لزرق

�صاحب املرتبة الأوىل وطنيا
يف البكالوريا يف حوارل " الو�سط "

"  الإرادة والتوكل على اهلل �سر جناحي"
حاوره � :أمني بن لزرق
�صنع التلميذ «عبد ال�صمد �صديقي»
ابن مدينة احلنايا بتلم�سان احلدث يف
اجلزائرعقب تربعه على عر�ش املتفوقني
يف �شهادة البكالوريا دورة  2020مبعدل
 ، 19.20حمققا ما يكان ي�صبوا �إليه
بف�ضل الإرادة والعزمية رغم �إجراء هذا
االمتحان يف ظروف جد ا�ستثنائية ب�سبب
جائحة كورونا وتوقف الدرا�سة ملدة
فاقت �سبعة �أ�شهر« .جريدة الو�سط»
ات�صلت باملتفوق « عبدال�صمد �صديقي «
و�أجرت معه حوارا حتدث فيه عن بع�ض
التفا�صيل التي مكنته من النجاح ورافقته
خالل حت�ضرياته الجتياز �شهادة البكالوريا
يف فرتة احلجر ال�صحي والو�صفة
ال�سحرية التي مكنته من نيل اعلى معدل
جناح وطتيا وما ي�أمل حتقيقه م�ستقبال
وكل طموحاته ال�شخ�صية .

بداية �ألف مربوك لتفوقك يف
البكالوريا وبتقدير ممتاز؟
�شكرا لكم جزيال واحلمد على هذا
االجناز الذي كان حلما وحتقق اليوم .

كيف تلقيت خرب جناحك
وتفوقك الباهر يف �شهادة
البكالوريا ؟
تلقينا خرب هذا النجاح من قبل وزير
الرتبية الوطنية الذي �أنب�أنا يوم الأربعاء
املا�ضي �صباحا ب�أين حت�صلت على املرتبة
الأوىل وطنيا مبعدل  ،19.20مل �أمتالك
�شعوري ملا ات�صل بنا وزير الرتبية فكان
مزيجا من االرتباك والتوتر وال�سعادة ..
لأن املت�صل هو �أول م�س�ؤول يف القطاع
� ..أما الفرحة فطبعا لأين توجت باملرتبة
الأوىل وطنيا.

هل لك �أن تطلعنا على الو�صفة
التي مكنتك من التفوق وطنيا؟
�صدقني ال توجد �أي و�صفة �سحرية بل
الإرادة واملثابرة وحب النجاح والتوكل
على اهلل هو ال�رس الكبري لأي تلميذ يريد
�أن ينجح ،وال اخف عليكم �إن �أطلعتكم عن
ما �آمنت به خالل التح�ضري للبكالوريا:
�أوال  :هذا ف�ضل ومنة من اهلل �سبحانه
وتعاىل .
ثانيا  :التوكل على اهلل تعاىل �أول خطوة
« وعلى اهلل فليتوكل امل�ؤمنون» ثالثا :ال
يوجد من ميلك ع�صا يقلب بها الرتاب
متى �شاء ذهبا  ..وثمار الأعمال لي�ست
دانية القطوف  ...ومن �أراد �أن يخرج من
جنان الثانوية و�سالله ملأى بالثمار فما
عليه �إال باالجتهاد واملثابرة وجماهدة
هوى النف�س التي تزين دوما الراحة وتنفر
من الدار�سة .

التوا�صل االجتماعي ومل �أتوقف �أبدا
عن املراجعة بل كانت يل فر�صة �سانحة
ال�ستغاللها وتكثيف املراجعة لأنني كنت
�أعلم ب�أن الفرتة �ستطول جدا وال ميكن لنا
العودة للدرا�سة فقررت بذل املزيد من
اجلهود حتى �أكون جاهزا للبكالوريا .

هل اعتمدت على الدرو�س
اخل�صو�صية ؟
بطبيعة احلال اعتمدت على الدرو�س
اخل�صو�صية يف املواد الأ�سا�سية ،ومن غري
املعقول �أن نكتفي مبا نتلقاه من درو�س
يف الثانوية لأن ذلك غري كاف ،فمن يريد
التفوق والت�ألق وحتقيق نتائج جيدة عليه
بتكثيف الرو�س واملراجعة ولن يت�سن
له ذلك �إال بالدرو�س اخل�صو�صية التي
اعتربوها و�سيلة من و�سائل املراجعة
اجليدة وفهم الدرو�س والتمكن يف �أي
مادة �أ�سا�سية .

ذكرت املواد الأ�سا�سية وماذا عن
بع�ض املواد الأخرى �أمل تهتم
بدرا�ستها ؟
على التلميذ �أن يعطي كل مادة حقها من
االهتمام ...وال يهمل �أي مادة على ح�ساب
الأخرى لئال ي�ضيع نقاطا �سدى .

بعد جناحك هذا ماذا تريد �أن
تدر�س يف اجلامعة ؟
يف التعليم العايل �إن �شاء اهلل �س�أوا�صل
يف التخ�ص�ص التقني يف مدار�س عليا
�إن �شاء اهلل� ،أحاول �أن �أكون مهند�سا يف
تخ�ص�صي .

وماذا لو ا�ستفدت من منحة
الدرا�سة يف اخلارج ؟
�إذا كانت هناك منح للدرا�سة يف اخلارج
تقدم من طرف احلكومة فهذا �شيء
طيب ،و�إن مل �أ�ستفد منها فهذا �أمر عادي
جدا بالن�سبة يل ما يهمني �أنني �أوا�صل
درا�ستي العليا وال يهمني عري ذلك هنا
�أو باخلارج .

كلمة �أخرية ؟
ن�س�أل اهلل �أن يوفق اجلميع ملا فيه اخلري
للإ�سالم وامل�سلمني ووطننا.

�أمل ت�ؤثر عليك فرتة التوقف
ب�سبب احلجر ال�صحي ؟
بالن�سبة ملرحلة التوقف عن الدرا�سة
بعد انت�شار وباء الكورونا كانت م�ؤثرة
جدا على التح�ضري للبكالوريا على جميع
التالميذ و�أنا واحد منهم  ..لكن تعهدناها
باملراجعة يف املنزل وعرب مواقع

مبعدل 18,58

حمدي حمزة بطل البكالوريا بالبويرة
حققت والية البويرة ن�سبة جناح يف
�شهادة البكالوريا دورة  2020قدرت ب
 %54,63بزيادة  %5مقارنة باملو�سم
الفارط  ،حيث حت�صل  9تالميذ على
معدل يفوق  18يتقدمهم �صاحب
�أعلى معدل والئيا «حمدي حمزة» من
ثانوية �آث من�صور مبعدل � 18,58شعبة
تقني ريا�ضي هند�سة كهربائية  ،فيما
ت�صدرت ثانوية نا�رص باي باجلباحية
النتائج بن�سبة  %86,24تليها ثانوية

�سي خل�رض بالأخ�رضية بن�سبة
 %82,21وثالثا ثانوية عبد احلميد
بن بادي�س مب�شدالة بن�سبة  ، %80هذا
وقد عمت الأفراح والأعرا�س بيوت
الناجحني فور �صدور النتائج على
وقع الزغاريد واملفرقعات كما غ�صت
مواقع التوا�صل االجتماعي بر�سائل
التهاين من طرف الأحباب والأ�صدقاء
للتالميذ الناجحني وعائالتهم .

�أح�سن مرزوق

�أخبار اجلنوب
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فاعلون يثمنون املكا�سب املحققة ويطالبون بتوحيد اجلهود

نتائج م�شرفة لقطاع الرتبية بتمرنا�ست يف بكالوريا 2020

قلم جريء

ثورة بلما�ضي معان
تدر�س

 .الوالية احلدودية حت�صد معدل  18.5يف �سابقة تاريخية
يف �سابقة تاريخية حققت والية مترنا�ست احلدودية يف ا�ستحقاق
البكالوريا  ،نتائج مبهرة وم�شرفة �أين حت�صلت على اعلى معدل
يتمثل  18.5لطالب بثانوية ال�شيخ �أمود وهو اجناز غري م�سبوق
وحتقق بعد �سنتني من تويل �سكتو بو�صبيعات �ش�ؤون ت�سيري قطاع
الرتبية يف منطقة حدودية .
�أحمد باحلاج
ومتكن زهاء  31طالب وطالبة من
احل�صول على معدل م�رشف جدا يف
امتحان �شهادة البكالوريا لدورة 2020
 ،بعدما حت�صلوا على معدل 15.14
فما فوق ّ  ،وهي نتيجة تعد االوىل
من نوعها تظفر بها الوالية بف�ضل
احلر�ص ال�شديد وتفاين العمل من
طرف مديرة الرتبية بوالية مترنا�ست
التي مهدت لهذا االجناز بوا�سطة
ا�سرتاتيجية عمل ارتكزت على تذليل
ال�صعاب ومعاجلة معظم االن�شغاالت
للأ�رسة الرتبوية املطروحة يف القطاع
 .وح�سب متابعون لل�ش�أن الرتبوي
بالوالية املذكورة ف�إن مديرة الرتبية
منذ توليها زمام ت�سيري القطاع ،
عمدت اىل احتواء النقائ�ص واال�ستماع
الدائم الن�شغاالت اال�رسة الرتبوية
ال�سيما التوا�صل الدائم واملبا�رش مع
جمعيات اولياء التالميذ والفاعلني يف

امل�شهد الرتبوي من خالل اال�صغاء
اىل ان�شغاالتهم وال�سعي خلف التكفل
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب االولويات
واالمكانات املتاحة .وا�ضاف نف�س
املتحدثني ان الظروف الالئقة التي
وفرتها امل�س�ؤولة االوىل على قطاع
الرتبية بوالية مترنا�ست مكنت من
حتقيق القفزة املنتظرة ومالم�سة
التطلعات املن�شودة لال�رسة الرتبوية
على اختالف فئتها ،دون اغفال
عامل مهم �سعيها لعدم اق�صاء اي
طرف حم�سوب على القطاع مع ابقاء
ابواب مكتبها مفتوحة لال�ستماع اىل
الق�ضايا التي ترفعها اال�رسة الرتبوية
مبا فيها ملف ال�سكنات الوظيفية
ف�ضال عن معاجلة القوائم االحتياطية
لال�ساتذة واحلر�ص ال�شديد النقائ�ص
امل�سجلة عرب امل�ؤ�س�سات الرتبوية
يف االطوار التعليمية الثالثة  .وي�أتي
قطاع الرتبية بوالية مترنا�ست يف
وقت طالبت خمتلف االو�ساط

�سليم ،م

املهتمة بال�ش�أن بالدعم املطلق
والالم�رشوط للمديرة وحمايتها
من امل�شو�شني الذين حاولوا
يائ�سني حتويل القطاع اىل �ساحة
لت�صفية احل�سابات ال�شخ�صية
 ،م�ؤكدين �أن موا�صلة ح�صد
النتائج االيجابية وامل�رشفة يف

اال�ستحقاقات الرتبوية مير عرب
توحيد اجلهود واالنخراط يف
امل�ساعي احلثيثة للدولة للنهو�ض
بواقع وافاق قطاع الرتبية يف
والية حدودية ت�ضم مقاطعتني
اداريتني ويتعلق االمر هنا بكل من
عني قزام وعني �صالح .

لك�شف امل�ستور بعني �صالح

وايل مترنا�ست مطلوب بق�صر املرابطني

يعاين �سكان ق�رص املرابطني بعني
�صالح التابعة لوالية مترنا�ست  ،من
عديد م�شاكل عديدة دفعت بالكثري
�إىل مغادرة البلدية نحو البلديات
املجاورة للبحث عن ك�سب الرزق ،
بعد �أن �سئموا من الوعود املقطوعة
لهم من طرف ال�سلطات املحلية .
قال مهتمون مبلف اليد العاملة
باملقاطعة االدارية عني �صالح �أن
�شباب ق�رص املرابطني يعانون من
بطالة متزايدة �أمام الإق�صاء التام
لكل م�شاريع ال�شباب �سوى التوزيع
ملنا�صب ت�شغيل ال�شباب وقلة عقود
الإدماج املهني.
وح�سب حديثهم ،ف�إن ق�رصهم
املعزول عن عامل ال�شغل ما عدا
االعتماد على بع�ض الوظائف
الب�سيطة والتي ال تليق كم�صدر رزق،
�أما املرافق الثقافية والهياكل التابعة
لها فحدث وال حرج ،حيث تخلو من
دار ال�شباب ومراكز للرتفيه الذي
يعترب من ال�رضوريات يف حياتهم
فحالة العزلة والتهمي�ش التي ت�سود
ت�سبب قلقا وملال يف نفو�سهم جعلهم
ينا�شدون ال�سلطات بالنظر يف حالتهم

و مطالبة ب�إيجاد حلول عاجلة لهم
 .وي�رصح لنا بع�ض �شباب منطقة
ق�رص املرابطني خا�صة اجلامعيون
منهم �أنهم يعي�شون معاناة يومية،
نتيجة �أزمة البطالة اخلانقة التي ال

مفر منها ب�سبب نق�ص امل�شــاريع
التـنموية يف بع�ض الأحياء منذ عدة
�سـنوات وعدم توفـرها علــى م�صانـع،
�شـركات ،م�ؤ�س�سات اقـت�صاديـة.
وما زاد الطينة بلة ح�سب ه�ؤالء

ال�شباب هو نق�ص املرافق ال�شبابية
والريا�ضية والرتفيهية التي �أرقت
نفو�س ال�شباب و�أثقلت كاهلهم� ،إذ �أن
هذا النق�ص �أ�ضحى ي�ؤثر عليهم �سلبيا
حيث ينعك�س على يومياتهم ،خا�صة
مع معاناتهم من �شبح البطالة من
جهة وخمافة دخولهم يف ظلمة عامل
املخدرات واالنحرافات التي ت�ؤدي
�إىل ما ال يحمد عقباه والذي تت�ضح
معامله يف �أروقة العدالة والذي نهايته
ت�ؤول �إىل االنتحار �أو املوت البطيء
من جهة ثانية.
كما ي�شكو ق�رص املرابطني من
االنعدام يف قاعات االنرتنت� ،أما عن
املرافق الثقافية والهياكل التابعة لها
فحدث وال حرج ،حيث تخلو من دار
لل�شباب ومراكز للرتفيه التي تعترب من
ال�رضوريات يف حياتهم.
فحالة العزلة والظالم احلالك الذي
يخيم عليهم م�سببا قلقا وملال يف
نفو�سهم جعلهم ينا�شدون ال�سلطات
املحلية ببذل جمهودات م�ضاعفة من
�أجل تلبية حاجاتهم و�إخراجهم من
هذه الدوامة.
�أحمد باحلاج

�ضبط بحوزتهم  21.75غ من الكيف

الإطاحة ب�أربعة �أ�شخا�ص بتمرنا�ست

يف �إطار حماربة اجلرمية ب�شتى
�أنواعها ال �سيما تلك املتعلقة
بالإجتار غري امل�رشوع باملخدرات
و امل�ؤثرات العقلية  ،متكنت م�صالح
الأمن احل�رضي الثالث من توقيف
�أربعة �أ�شخا�ص ترتاوح �أعمارهم (-22
� 26سنة) عن ق�ضية حيازة املخدرات
من نوع بانغو بطريقة غري �رشعية
لغر�ض البيع  .حيثيات الق�ضية تعود

�إىل دوريات لعنا�رص االمن احل�رضي
الثالث على م�ستوى حي �أدريان
اين لفت انتباههم مركبة بها ثالثة
�أ�شخا�ص و �شخ�ص رابع يقف بالقرب
من ال�سيارة لدى اقرتاب عنا�رص
ال�رشطة منهم و�إخ�ضاعهم لعملية
التلم�س اجل�سدي عرث بحوزة امل�شتبه
فيه االول على كمية من املخدرات
من نوع بانقو قدر وزنها بـ 21.75

غرام و مبلغ مايل قدر بـ  27500دج و
اداة حادة (�شفرة كيتور) � ،أما امل�شتبه
فيه الثاين فقد �ضبط بحوزته على
كي�س به كمية من املخدرات نوع بانغو
بالإ�ضافة �إىل �أداة التدخني(�سب�سي )
ليتم توقيفهم و حتويلهم للمقر و فتح
حتقيق يف الق�ضية  .بعد ا�ستكمال
الإجراءات القانونية مت تقدمي
امل�شتبه فيهم االربعة �أمام اجلهات

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج
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�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

الق�ضائية املخت�صة والتي �أ�صدرت
يف حق امل�شتبه فيه الرئي�سي خم�سة
�سنوات حب�سا نافذا و غرامة مالية
قدره  200.000دج � ،أما امل�شتبه فيه
الثاين و الثالث فقد �صدر يف حقهما
�ستة ا�شهر غري نافذة و غرامة مالية
قدرها  20.000دج فيما ا�ستفاد
امل�شتبه فيه الرابع من الرباءة .
�شيخ مدقن

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

ما عجزت عن حتقيقه ال�سيا�سة
و ال�سا�سة حققته كرة القدم
جمعت ووحدت يف حني �أن
ال�سيا�سة فرقت ،رغم �أن كرة
القدم املحلية ال متت ب�صلة
ملعاين الريا�ضة ال�سامية� ،أن من
بني حمركات و توعية ال�شعب
كانت �صيحات و �أهازيج و
�أغاين امل�شجعني يف لقاءات و
مباريات كانوا يبعثون بر�سائل
م�شفرة و كانوا ي�ستعملون �أ�ساليب النقد للنظام احلاكم
انذاك يف حني عجز ال�سيا�سيون عن اي�صال الكلمة او حتى
الذود عن الوطن يف نهب مال ال�شعب.
ثورة احلراك املبارك جاءت بعد توعية كبرية جدا
�ألزمت ال�شعب ان يخرج عن بكرة ابيه ليدافع عن وطن
اغت�صبه ا�شباه الرجال ممن يدعون حب الوطن و هم
اهل لذلك .بعدها جاءت ثورة �أخرى مل ن�شهد لها
�سابقة يف تاريخ كرة القدم اجلزائرية كان ا�سا�س جناحها
االن�ضباط التام و املهنية االحرتافية و التفاين يف العمل
وو�ضع برامج و �أ�س�س لتحقيق االهداف بعيدا عن حب
الذات كانت ال�صرامة عنوان لنجاح كتيبة همها الوحيد
�إعالء راية ال�شهداء ،نعم انه جناح وفقط يف جمال واحد
هو كرة القدم هل لنا ان نتبع املنهاج و ننجح يف حياتنا
اليومية و نرتقي بوطننا �إىل م�صاف الكبار ،منلك من
الطاقات الب�شرية و الو�سائل ماال متلك دول عظمى هم
اهتموا بالعلم و العلم يبنى بالأخالق و املتخلق يف عادته
من�ضبط و االن�ضباط ا�سا�س النجاح ،هي ثورات منها من
حقق الهدف ومنها من ال يزال يعارك لتحقيقها و لأن
ت�أخر النجاح من بني ا�سبابه الكربى هو التهاون و التفرق و
الت�شتت ،نحن �أبناء وطن واحد ودم واحد فلماذا ال نكون
حتت راية واحدة و هدف واحد هو الوطن� ،سنبكي فرحا
كما �سنبكي حزنا على وطن مل نحافظ عليه كالرجال.
دمت وطني �شاخما.

�ضبط بحوزتهم  21.75غ من الكيف

الإطاحة ب�أربعة �أ�شخا�ص بتمرنا�ست
جددت جمعيات حملية فاعلة
بواليات اجلنوب الكبري مطلبها
يف ترقية اطارات يف منا�صب عليا
يف الدولة بهدف حتقيق العدالة
االجتماعية بني ابناء ال�شعب
الواحد جت�سيدا لتوجه الدولة نحو
اجلمهورية اجلديدة.
نا�شد �ساكنة اجلنوب مبا فيهم
الن�شطاء احلقوقيون و اجلمعويون
بواليات اجلنوب الكبري يف ت�رصيح
لهم مع يومية «الو�سط « رئي�س
اجلمهورية عبد املجيد تبون
ب�رضورة التدخل العاجل من �أجل
اعادة االعتبار لإطارات اجلنوب
وتعيينها يف منا�صب عليا بالدولة
�،سواء تعلق االمر ب�إ�سناد لها ت�سري
ال�رشكات الوطنية العاملة يف
ال�صناعة النفطية بكل من واليات
ورقل ًة ،الأغواط � ،أدرار وكذا الوالية
املنتدبة عني �صالح خا�صة اذا علمنا
ان هناك كفاءات حملية لها القدرة
على الت�سيري ب�رشكات خدمات
االبار اال�شغال يف االبار و امل�ؤ�س�سة
الوطنية للتنقيب و جيو فيزياء ،و
امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال الكربى
وجممع توات غاز وكذا �رشكة عني
�صالح غاز
من جهة ثانية فقد طالب �ساكني
املناطق احلدودية ،على غرار برج

�إمييل االدارة

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر
ت�شرتك يومية "الو�سط" ب�شكل قانوين
يف خدمات وكالة الأنا�ضول الرتكية

باجي خمتار  ،تيمياوين  ،عني قزام
 ،تينزواتني والدبداب املتاخمة
لدول مايل ،النيجر وموريتانيا و ليبيا
ب�رضورة ترقية اطاراتها بال�سلك
الدبلوما�سي �سفراء وقنا�صلة
ومكلفني بالأعمال وذالك بالنظر
لعالقة امل�صاهرة الوطيدة مع قبائل
تلك الدول للتخفيف ال�ضغط الكبري
على وزارة ال�ش�ؤون اخلارجية التي
تقطع م�شوارا طويال يف البحث عن
حلول جذرية للأزمات وال�رصاعات
امل�سلحة بتلك الدول
ومعلوم ان رئي�س اجلمهورية
عبد املجيد تبون قد وعد خالل
حملته االنتخابية بتحقيق العدالة
االجتماعية وامل�ساواة بني ابناء
ال�شعب الواحد بهدف الق�ضاء على
انتهاج �سيا�سة املفا�ضلة يف توزيع
املنا�صب العليا بني اطارات ال�شمال
ال�رشق الغرب وما ي�صطلح على
ت�سميتها بواليات باقي الوطن .وعلى
�صعيد �آخر فقط ذهب العارفون
بخبايا ال�سيا�سة اجلزائرية ،اىل
�أبعد من ذالك م�ؤكدين ب�أن التعديل
احلكومي القادم يجب �أن ي�أخذ بعني
االعتبار �أحقية اجلنوب يف احل�صول
على حقائب وزارية هامة على غرار
وزارة العمل الطاقة الفالحة.

�أحمد باحلاج

ال�سحب

�رشكة الطباعة باجلزائر الو�سط SIA
املقر الرئي�سي :املنطقة ال�صناعية
العالية -باب الزوار -اجلزائر

عدد الن�سخ املطبوعة2000 :

التوزيع� :رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد �إىل
ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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�أقالم
العلة و�أدوات العالج

الدين واملوقف من الآخر

بقلم اح�سن خال�ص
يف الوقت الذي تبحث فيه
اجلزائر عن د�ستورها الأمثل
وت�ضع ال�سلطة مراجعة
جديدة هذه الأيام �أمام اختيار
ال�شعب وهي يف طريق البحث
عن حتقيق توازنات �سيا�سية
و�أخرى ثقافية واجتماعية
وحتاول تفكيك �ألغام مد�سو�سة
قبل �أن تنفجر كقنابل موقوتة
يف ال�ساعة التي �أريد لها �أن
تنفجر فيها ،ال�سيما تلك التي
تتعلق بالهوية واالنتماء
الديني واحل�ضاري وعالقتنا
بالآخر املختلف �سواء ذلك
الذي يعي�ش بيننا �أو ذلك الذي
يعي�ش يف ال�ضفة املقابلة �أو
املجاورة.

يف هذا الوقت ذاته نعي�ش مع العامل
الذي يجاورنا وي�شرتك معنا يف املوروث
احل�ضاري الثقايف والديني ا�ضطرابات
وقالقل وفنت ناجمة يف كثري منها عن
انعدام القدرة على �ضمان الإجابات
النهائية التي يطمئن �إليها اجلميع عن
�أ�سئلة ال تزال جاثمة بثقلها منذ قرون
كثرية وال تزال ترمي بثقلها وجترت
اجلداالت التي طغت فكانت نقمة على
ال�شعوب �إن مل تكن وقودا لفنت وحروب
مبجرد �أن تتعار�ض امل�صالح بني
الأطراف وتتزاحم هذه الأخرية على
املواقع.
ومن بني الأ�سئلة الكربى التي ظلت عالقة
و�شديدة الإحلاح على النخب يف العامل
الإ�سالمي� ،سواء الدينية منها �أو العلمانية،
م�س�ألة الدين واملوقف من الآخر .وهو
ال�س�ؤال الذي �أعاده �إىل �سطح النقا�ش
خمرب الدين واملجتمع التابع لق�سم
علم االجتماع بجامعة اجلزائر وير�أ�سه
الباحث (املنا�ضل) الزبري عرو�س الذي
بادر بفتح نقا�ش و�إدارته بتقنية التحاور
عن بعد مبعية مكتب اجلزائر مل�ؤ�س�سة
كونراد �إديناور الأملانية الذي تر�أ�سه
ال�سيدة نورة بلجودي
ح�رضنا هذه الندوة االفرتا�ضية التي
دعي �إليها باحثون ودار�سون مهتمون
بهذا ال�س�ؤال ال�ضخم ،من اجلزائر وتون�س
واملغرب ولبنان والعراق وفل�سطني
وم�رص والكويت حيث تخللتها تدخالت

مت�شعبة حاول كل منها عبثا الإم�ساك
باملو�ضوع من جناح من �أجنحته العديدة
بالنظر �إىل ت�شعبه و�ضخامته مقابل
خم�س �ساعات من الوقت مل تكن كافية
�إال لدغدغة جوانب هي جزء من جوانب
�أخرى �أو�سع ،لكن ح�سب مثل هذه
الندوات �أنها فتحت ف�ضاءات للنقا�ش يف
م�سائل جوهرية مل يجد العامل الإ�سالمي
�إىل حلها �سبيال .ولأن املتدخلني حاولوا
الإحاطة ب�إ�شكاالت عديدة متداخلة
�أحيانا ومتنافرة �أحيانا �أخرى� ،سنجتهد
يف حماولة للملمة �شتات الندوة وفق ما
ا�ستطاع �أن يح�صده انتباهنا من ر�ؤو�س
�أقالم.
لقد ت�شعبت نظرة املتدخلني �إىل
املفاهيم املطروحة منها املفهومان
الرئي�سيان وهما الدين والآخر �إذ كان
من ال�سهولة �أن يلتب�س الأمر على املتابع
حول املق�صود بالدين ،هل هو العقيدة
الدينية وما تفرع عنها من �شعائر و�رشائع
وما يحمله موروثها من ت�أويل وتف�سري
وروايات وفقه وهنا ميكن احلديث عن
اجلماعة امل�ؤمنة مقابل اجلماعات غري
امل�ؤمنة �أم هو االنتماء الثقايف واحل�ضاري
الواقع يف حيز جغرايف ي�سمى دار الإ�سالم
مقابل دار احلرب ح�سب تق�سيمات
القرون الو�سطى .ومل يت�ضح جليا من
هو الآخر ،هل هو الذي يقع يف ال�ضفة
الأخرى من الدائرة احل�ضارية الإ�سالمية
�أم ذلك الذي يعي�ش يف �أح�ضان العامل

الإ�سالمي لكنه يختلف عن بع�ض �أجزائه
و�أطرافه يف طريقة التفكري ويف ت�صوره
للإله والعامل ولنمط تنظيم املجتمع
دينيا و�سيا�سيا .ثم �أن اخليط الأبي�ض
مل يتبني من اخليط الأ�سود يف ما يتعلق
باملفهومني ال�سابقني للدين والغري.
ومع ذلك حاول املتدخلون �أن يقدم كل
منهم املفاهيم من وجهة نظره اخلا�صة
املتعلقة مبيدان بحثه �أو بتجربته
اخلا�صة وجتربة بلده مثل ما كان الأمر
بالن�سبة ملحمد �أكديد من املغرب الذي
تدخل حول مو�ضوع الدين وامل�س�ألة
الطائفية وجهة نظر مغربية �أو �صالح
اجلور�شي من تون�س الذي تناول مو�ضوع
الدين وحقوق الإن�سان والعالقة بالآخر
املختلف ليلتحق بنطرة الزبري عرو�س
من اجلزائر يف مو�ضوع الدين وع�رص
حقوق الإن�سان.
غري �أن تدخل الباحث االجتماعي جياليل
امل�ستاري �أثار االنتباه لكونه ح�صيلة
بحث �سو�سيولوجي ميداين حاول حتري
املو�ضوعية يف الطرح ما �أمكن له من
منطلق �أنه ينتمي �إىل ميدان البحث و�إىل
جماعة هي طرف من طريف ال�رصاع.
ويتعلق الأمر مبو�ضوع الآخر ومطلب
االعرتاف :احلالة الإبا�ضية .وانطلق من
معاينة �أن املجتمع يف منطقة غرداية
يعاين مما �أ�سماه الآخرية امل�أزومة وعرج
على ال�صعوبات التي ي�شكلها ثقل املوروث
الرمزي يف حماولة نخب جديدة ال�سيما

عند اجلماعة امليزابية اخلروج من
اجلماعة �إىل املجتمع وذكر يف ذلك مثاال
عن املنا�ضل خري الدين فخار.
وذكر امل�ستاري �أن ال�رصاع يف غرداية
الذي ينطلق من خلفيات طائفية
ومذهبية و�أخرى �إثنية ي�ستدعي يف كل
مرة عراكا حول الرموز ي�صل �إىل حد
النزاع حول ت�أويل ا�سم املنطقة من
تغردايت عند الإبا�ضيني الأمازيغ �إىل
غار داية عند الع�شائر العربية املالكية
ومتتد �أي�ضا �إىل ال�رشعية التاريخية من
خالل �إبراز م�شاركة كل طرف يف م�سار
احلركة الوطنية وتويل الطرف الآخر يوم
الزحف.
وقد �شكلت الأمثلة التي قدمها الباحث
فكرة منوذجية عن �أن �أزمة الدين
واملوقف من الآخر ال تتعلق فقط
بالنظرة �إىل من هم خارج الدائرة
الإ�سالمية بل متتد �إىل ال�رصاع داخل
الدائرة الواحدة� .إذ �أن العامل الإ�سالمي
ال يزال بعيدا عن طرح �إ�شكالية املوقف
من الآخر املختلف يف الديانة والعقيدة
�إذ عليه �أن يبد�أ بحل �إ�شكالية العالقة
مع املختلف يف الطائفة واملذهب ويف
طريقة التفكري وت�صور العامل .فاالعرتاف
بالآخر كما خل�ص �إليه مدير الندوة الزبري
عرو�س ينطلق من التن�شئة االجتماعية
وتعلم قبول الآخر قبل �أن ننطلق يف رحلة
التعاي�ش مع الآخر املوجود يف ال�ضفة
الأخرى.

حمطات تاريخية ناطقة

تركيا للأتراك ..ف�أين العرب
بقلم:د .بن عجمية بوعبد اهلل
�أذكر جيدا عندما ا�ستيقظ
العامل ب�أ�سره على خرب �إف�شال
حماولة االنقالب على الرئي�س
الرتكي رجب طيب �أردوغان
وحكومته املنتخبة دميقراطيا
يف م�شهد ق�سم العامل �إىل
تيارين:

 تيار متنى �سقوط التجربة الدميقراطيةيف تركيا ،والتي تقودها دول و�أطراف
خارجية بالإ�ضافة �إىل �أنظمة عربية
تتقدمها كل من :م�رص و�سوريا
والإمارات.
 تيار عري�ض وقف �ضد االنقالب ومتنىاخلري واال�ستقرار لرتكيا التي باتت متثل
لهذا التيار الأمل الوحيد يف التغيري بعد
ف�شل و�إف�شال عديد التجارب التي �أ�صابت
الكثريين بالإحباط والي�أ�س.
لكن كال التياران يجمعان على امل�سلمات
التالية ،والتي �أ�صبحت جلية عند الأتراك
قيادة و�شعبا وهي على النحو التايل:
 ال خوف من اال�ستبداد والديكتاتوريةوالف�ساد يف ظل مناخ دميقراطي
تختار فيه ال�شعوب ممثليها بكل حرية
ودميقراطية ،يحتكم من خالله اجلميع
�إىل قواعد اللعبة التي يعترب فيها ال�شعب
وال�شعب فقط ال�سيد الوحيد.
 �أ�صبح وا�ضحا وجليا ومن خاللالتجربة الرتكية �أن ال�شعوب �أ�صبحت
تلتف حول امل�شاريع واالجنازات،
ولي�س ال�شعارات التي ال تتجاوز حناجر
مردديها ،فكيف يزكي ال�شعب الرتكي
انقالبا على حزب رفع �سمعة بلده عاليا
واقت�صاده �إىل م�صاف الكبار ،فالعربة
يف النهاية بالأرقام واملخرجات التي ال
ميكن لأي مغر�ض �أن ينكرها ف�ضال عن
املوايل وال�صديق.
 قوة �أي نظام �سيا�سي من قوة طبقتهال�سيا�سية وجمتمعه املدين ،حتى ولو
اختلفت الر�ؤى والربامج واخللفيات
ال�سيا�سية والإيديولوجية ،فاالنقالب
يف تركيا �أدانه اجلميع ووقفت �ضده

غالبية الأطياف ال�سيا�سية واملجتمعية،
فالنظام ال�سيا�سي يف الدول املحرتمة
لي�س احلزب احلاكم وح�سب و�إمنا كل
امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية،
ففي املح�صلة هناك عقد �سيا�سي
و�أخالقي ي�ضبط اجلميع وهو مبثابة
البو�صلة التي يحتكم �إليها اجلميع كذلك
يف الظروف اال�ستثنائية ف�ضال عن
الظروف الطبيعية.
 رغم �أن ال�شعب الرتكي خرج يف كلامليادين حلماية دميقراطيته وحكامه
املنتخبني� ،إال �أنه مل يكن العامل الوحيد
واحلا�سم الذي �أف�شل االنقالب ،فهذا
الأخري ف�شل �أي�ضا ب�سبب وعي الأتراك،
وين�سحب الأمر كذلك على باقي
امل�ؤ�س�سات الذين رف�ضوا للوهلة الأوىل
هذا االعتداء ال�سافر لأنها بب�ساطة
موالية للدولة و�أركانها ولي�س بال�رضورة
ل�شخ�ص “�أردوغان” وحزبه.
كما �أذكر جيدا ويذكر الكثريون كيف
احتفى النا�س بتحويل متحف �أيا �صوفيا
�إىل م�سجد والذي كان من دون �شك حدثا
مهما لكنه �أثار الكثري من اجلدل والنقا�ش
�أخل�صه يف العناوين التالية:
 ملاذا �أ�صبح العرب يحتفون ويفاخرونمبنجزات تركيا يف حني ي�صمتون ملا
يتعلق الأمر مبنجزات بلدانهم� ،أال يعترب
هذا نق�صا يف الوطنية وتراجعا يف حب
الأوطان و�رضورة الوقوف يف �صفها
خا�صة ملا يتعلق الأمر بالق�ضايا الوطنية
املهمة؟
 ملاذا �أ�صبح التهليل والتطبيل لرتكياكونها �سترتبع على عر�ش اخلالفة
جمددا ،يف حني �أن الأتراك �أنف�سهم مل

يتحدثوا عن ذلك ومل ي�رصحوا بذلك
فالذي يهمهم هو بلدهم وتطوره وتقدمه
اقت�صاديا وماليا وجتاريا وع�سكريا
وعلميا ،فلماذا نحن �أتراك �أكرث من
الأتراك �أنف�سهم؟
 ملاذا ال�شعور بالدونية جتاه بلد مثلتركيا على �أنه ال�سيد ونحن الأتباع،
القوي ونحن ال�ضعفاء ،املحامي ونحن
ال�ضحايا ،الغني ونحن الفقراء ،املخل�ص
ونحن املحا�رصون ،احلر ونحن العبيد؟
�أعتقد �أنه �إ�شكال كبري حتى على
امل�ستوى النف�سي ف�ضال عن االنهيار
القيمي ال�سيا�سي وال�سيادي كذلك
بالن�سبة ل�شعوبنا وبلداننا؟
 ملاذا نقف دوما يف خانة االنتظار،ننتظر قوة �أخرى تطورنا ،وح�ضارة �أقوى
تخل�صنا و�رسعان ما وجدناها يف تركيا؟

�أ�سئلة للعرب:
مهما تعاطفنا كعرب مع تركيا و�شعبها،
لكن يبق ال�س�ؤال الذي يهمنا :ما هي
الدرو�س امل�ستفادة كعرب من خالل
هذه التجارب والأحداث املاثلة �أمامنا؟
وعليه:
 هل �سنبقى معجبني بتجارب الآخرينن�صفق لهم ونهلل الجنازاتهم بينما تعي�ش
دولنا العربية الف�شل بكل �أ�شكاله و�رضوبه
املختلفة (�سيا�سيا .ثقافيا .اقت�صاديا.
علميا .اجتماعيا)؟
 �إىل متى نتباهى باقت�صاديات الآخرينواكتفاءاتهم الذاتية والقومية يف الزراعة
وال�صناعة وال�سياحة والتكنولوجيا ،بينما
ننعم كبلدان عربية بخريات كبرية يف الرب

والبحر تقابلها ن�سب ومعدالت مرعبة يف
الفقر والعوز واحلاجة والتخلف والفو�ضى
يف كل القطاعات؟
على العرب (�سيا�سيني و�أكادمييني ونخبة
وحتى جيو�ش وا�ستخبارات �أن يعوا
الدر�س جيدا ،وذلك من خالل التجارب
التي �أمامنا.
 يجب �أن ن�صنع جتربة حملية ناجحةلها خ�صو�صيات وموا�صفات حملية كذلك
تتنا�سب وتاريخنا وواقعنا وثقافتنا،
يجب التوقف عن ذهنية وثقافة ا�سترياد
امل�شاريع من اخلارج ،نعم ن�ستفيد
منها لكن ال ننبطح لها ونلغي ما لدينا
من كفاءات وفر�ص و�إطارات وخريات
ومقدرات من �ش�أنها �أن جتعل منا بلدان
�سيدة ومتطورة.
ووجب �أن ندرك جميعا كعرب �أنه ال �سبيل
حلماية الأوطان والنهو�ض باملجتمعات
�إال بتفعيل الثنائيات التالية:
الدميقراطية حل ولي�ست تهديدا.
ال�شعوب �إلهام ولي�ست خطرا.
اجليو�ش دروع للأوطان.
الإعالم رديف للتنمية ولي�س خ�صما.
االختالفات تنوع ولي�ست �رضرا.
قبول الآخر ثقافة ولي�س ت�صنع.
التغيري �إجناز ولي�س �شعارات.
املواطنة احت�ضان ولي�ست �إق�صاء.
الدين دعامة ولي�س ا�ستغالل.
اجلغرافيا ر�صيد ولي�ست جهوية.
التاريخ ملهم ولي�س حمطة للمكوث.
ما مل ندرك كعرب (�شعوبا وحكاما) هذه
الثنائيات املهمة والبدء يف تفعيلها على
الأر�ض �سنبقى يف ذيل الأمم ويف م�ؤخرة
احل�ضارات.
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جزء 01

�صفحة دامية من تاريخنا املجيد
�ألوان التقتيل والغدر واالنتقام

بقلم� :أحمد بن ال�سائح
جمزرة ال�سابع ع�شر من
�أكتوبر  1961واحدة من
العديد من جرائم احلرب
التي ال تعد وال حت�صى
؛ وكانت هذه الإبادة
اجلماعية وغريها من
الإبادات الأخرى جرائم
مربجمة يف �أجندة امل�شروع
الكولونيايل الذي و�ضع
يده على الأر�ض فاغت�صبها
 ،بو�ساطة القوة والعنف
امل�سلح منذ بداية االحتالل .
وا�ستخدم لتحقيق تلك
املهمة القذرة خمتلف
الو�سائل غري امل�شروعة
للتو�سع والهيمنة  .وكان
ال�شعب اجلزائري على مدى
فرتة الإحتالل البغي�ض
هو ال�ضحية وحمل املعاناة
التي طال ليلها ؛ وظلت
�سيا�سة اال�ستيطان قائمة
على احلقد والكراهية
تغذيها العن�صرية املتطرفة
 ،وتدفع بها روح التع�صب
�إىل خيار واحد يت�سم
بالق�سوة واال�ستبداد
�ضد الذين �أُ ْخ ِر ُجوا من
و�صودرت منهم
ديارهم ُ ،
ومتلكاتهم ،
�أر�ضهم مُ
وطالهم التنكيل واملطاردة
واملداهمات والنفي والأعمال
ال�شاقة َ ،ب ْل َه الت�صفيات
اجل�سدية التي ا�ستهدفت
ال�ساكنة يف خمتلف ربوع
الوطن  Kوراحت اجلرمية
اال�ستدمارية حت�صد بدون
متييز ر�ؤو�س الكبار وال�صغار
ب�شكل همجي لمَ ْ
َ
ترق �إىل
�ضراوته وتع�سفاته �أب�شع
الدكتاتوريات الطاغية التي
�سجلها تاريخ القمع يف �أمم
العاملني .

ومل يكن تاريخ ال�سابع ع�رش من
�أكتوبر  1961وما تاله وما �سبقه من
جور وعدوان �إال َع ِّينَ ٌة من الهمجية
والغطر�سة والتطاوالت التي �أَ ِل َف َها
ال�شعب من �صنوف القتل والعدوان
؛ و�ألوان التقتيل والغدر واالنتقام ،
بَل ْ َه املالحقات امل�ستمرة التي لي�س
لها من مربر �سوى حب الغزاة ل�سفك
الدماء الذي حتول عندهم �إىل فطرة
ت�سكنهم وحتركهم من الداخل  ،و�أن
احلياة ال ت�ستقيم ح�سب فهومهم
املري�ضة �إال با�ستئ�صال الآخر و�إلغائه
 ،بل �إبادته وحمو �آثاره حتى ال ينه�ض
بعدها �أبدًا  ،ذلك هو منظور امل�رشوع
الكولونيايل يف غزوه اجلائر  ،وتلك
هي عقيدته القائمة على االغت�صاب
الذي يلتهم كل �شيئ  .والويل والثبور
ِلل ْ ُم ْعتَدَى عليه �إن َح َّر َك �ساك ًنا �أَ ْو �أبدى
أر�ض �أَ ْو
مقاومة �أَ ْو �أراد �أن يت�شبث ب� ٍ
عر�ض !!!
ٍ
وقد عرف ال�شعب اجلزائري �أثناء
حمنته وابتالئه الكثري من املذابح
 ،وتعر�ض لأنواع القمع املختلفة
و�صابَ َر ؛ ولمَ ْ يذعن للقوة
و�صبرَ َ َ
َ ،
والبط�ش ونَا َك َر مظامل العدوان
باملقاومة واالنتفا�ضات  ،وكانت
الغطر�سة اال�ستدمارية له باملر�صاد
 ،ونالت منه بو�ساطة الإبادات ال�شاملة
واملنظمة ؛ وهي �إبادات م�رسفة يف
التنكييل والت�صفية  ،بالإ�ضافة �إىل
التهجري والت�رشيد وتطبيق �سيا�سة
الأر�ض املحروقة  ،وكلها طرائق
اعتمدت على التطهري العرقي الذي
ال يبقي وال يذر  .وعلى الرغم من
الفوارق ال�شا�سعة ـ يف التنظيم والقوة
والعتاد احلربي املتطور ـ بني اجلانبني
� ،إال �أن ال�شعب اجلزائري لمَ ْ ي�ست�سلم
ولمَ ْ يي�أ�س من ا�سرتجاع �سيادته
وا�سرتداد حقه املغت�صب ؛ وظلت
روح الدفاع تُ�سا ِكنُ ُه وتحُ ِّرك ُه وتُ َق ِّوي من
عزميته للت�صدي لكل االحتماالت وما
فيها من ب�أ�س وحتديات ال ينه�ض بها
�إال من جعل من واقعه امل�ؤمل وم�صريه
املحفوف بكل املخاطر ثم ًنا حلياة
�أمته  ،وفداء ً مل�ستقبل وطنه وقيام
دولته .
ت�صاعد وترية املجازر
وعلى مدى �سنوات ثورة نوفمرب
املباركة  ،ت�صاعدت وترية املجازر ،
و�أ�صبح الق�صف بالطائرات وا�ستخدام
قنابل النابامل ب�شكل ع�شوائي  ،وما
ينجر عن تلك الأعمال الوح�شية من
ت�شوهات وعلل مزمنة ؛ بالإ�ضافة
�إىل خمتلف الغازات ال�سامة  ،وما
ت�سببه من اختناق قاتل  ،وقنابل
�إن�شطارية حارقة � ،إن لمَ ْ تقتل فهي
�أب�شع من القتل  ،لأنها ُم َو ِّرثَ ٌة لطائفة
من ال�رسطانات والأدواء املعقدة
التي لي�س لها من دواء  .وقد �شهدت
�سماء اجلزائر وربوعها املختلفة
�أثناء الثورة الكثري من تلك املجازر
الرهيبة  ،واملذابح الوح�شية بو�ساطة
القنبلة والق�صف الأعمى الذي يُبِي ُد
ويحرق وين�رش الدمار واخلراب  .ومن
�شواهد الق�صف والتقتيل ما ح�صل

يف (( معركة اجلرف )) ال�شهرية ـ 22
�إىل � 29سبتمرب  1955ـ ويف غريها من
�أنحاء الأورا�س �أثناء ح�صاره ومت�شيط
مناطقه يف الأ�شهر الأوىل من عمر
الثورة  .ومن الإبادات الفظيعة ما
عرفته الوالية الثالثة وجبال اكفادو من
مت�شيط وق�صف  ،وح�صار الأماكن التي
ازدهرت فيها مظاهر القتل اجلماعي
 ،لإخافة اجلزائريني من موا�صلة
ثورتهم  ،وثنيهم عن م�ساعدتها ودعمها
باملال والفداء  .ومن �أفظع املجازر
التي ارتكبها اجلي�ش الفرن�سي مبعية
الكولون  ،ما �سقط من �ضحايا يف ((
ملعب �سكيكدة )) عقب هجومات 20
�أوت  ، 1955وال تدانيها يف الب�شاعة
والإ�رساف يف القتل �إال جمازر الثامن
ماي  1945يف �سطيف وقاملة وخراطة
 ،وبقية القرى وامل�شاتي واملدا�رش
املجاورة  .ومن �أ�شهر الإبادات التي

ب�سخاء لتمويل احلرب يف اجلزائر
بدون ا�ستثناء .
حتى �أو�شكت اخلزينة الفرن�سية على
الإفال�س  ،وكاد م�آلها �أن ي�ستند على
�آلة التقتيل مل تتوقف
ركائز الإنهيار .
ومل تتوقف �آلة التقتيل �إال بطرد العدو جاء ال�سابع ع�رش من �أكتوبر 1961
الغا�شم  ،ودحره بو�ساطة املواجهة بعد �أن فقدت فرن�سا الكثري من
والتحدي واملجابهات ال�رش�سة �أوراقها اخلا�رسة يف مواجهة الثورة
امل�سلحة التي تولت قيادتها ثورة اجلزائرية الزاحفة بانت�صاراتها
التحرير املظفرة  .وكان لرجاالت الع�سكرية املظفرة يف ميادين الوغى
نوفمرب الأ�شاو�س الدور احلا�سم يف و�ساحات ال�رشف ؛ بعد �أن ق ّررت
تلقني جيو�ش اخلنازير اللغة التي جلنة التن�سيق والتنفيذ نقل احلرب �إىل
يفهمونها ؛ وهي لغة املقاومة والكفاح الرتاب الفرن�سي  ،بل �إىل داخل �أحياء
امل�سلح  ،وعدم اال�ست�سالم والت�سليم باري�س و�شوارعها  ،لتذيق الفرن�سيني
بالأمر الواقع الذي تَ َع َّو َد امل�ستدمر طعم احلرب التي توىل �إدارتها
فر�ضه بو�سائل مكره  ،وطرائقه التي التنظيم املحكم لن�شطاء فيدرالية
اكت�سبها باخلربة والتجريب  ،و�سل�سلة جبهة التحرير ؛ هذه الأخرية التي
احلروب الظاملة التي تك�رست جميعها جنحت يف جعل رتابة احلياة الفرن�سية
على �صخرة الت�صميم والإرادة وثبات ت�ستيقظ على واقع جديد زرع الرعب
الثورة التحريرية ؛ وما عقده َرا َدةُ والفزع يف �شوارع باري�س وغريها من
الأحياء وال�ضواحي واملدن الأخرى ،
وبذلك ا�ستطاعت الثورة اجلزائرية �أن
تتحدى اال�ستدمار يف عقر داره بهذا
النوع من املجابهة واملفاداة  ،وت ْقلِب
يف ملح الب�رص �سكينة �أمنه َ
وط َم�أْنِينَ ِت ِه
�إىل �ساحة حرب وتفجريات لمَ ْ يعتدها
الفرن�سيون من قبل .
ثورة َع َّم ْت الرتاب الفرن�سي

الثورة من عزم على تخلي�ص اجلزائر
وحتريرها وفك �أ�سارها من قيد جتاوز
القرن والربع .

وقعت يف املنت�صف الأول من القرن
التا�سع ع�رش �إبادة قبيلة ب�أكملها  ،وهي
قبيلة �أوالد رياح بتاريخ  17جوان 1845
 ،حيث ُحو�صرِ َ ْت هذه القبيلة التي
وقائع " جمزرة باري�س "
جتاوز عدد �أفرادها الألف يف ( غار
الفرا�شي�ش ) ـ مبعية �أنعامها وخيلها
و�س َّد ْت مداخل ونعود �إىل وقائع (( جمزرة باري�س ))
وبغالها وحمريها ـ ُ
وخمارج هذا الأخري باحلطب واملوانع يف ال�سابع ع�رش من �أكتوبر  1961التي
التي ال ترتك مهر ًبا وال جند ًة ؛ ثم �أمر تعترب من امل�آ�سي الأخرية التي ارتكبها
جمرم احلرب و�شيطان البط�ش �إبلي�س االحتالل وهو يف حالة احت�ضار وي�أ�س
�أَ ْو ( بيلي�سييه ) ب�إ�رضام النار داخل من احتفاظه بالفردو�س الزائل ـ ((
الغار  ،لتواجه قبيلة العوفية م�صريها اجلزائر الفرن�سية )) ـ بعد �أن تبخرت
املحتوم  ،وتق�ضي نحبها باالختناق �أحالمه وتال�شت معها م�شاريعه
واالحرتاق يف م�شهد تراجيدي لمَ ْ اال�ستيطانية التي كان يخطط لها
يعرف تاريخ التنكيل والإبادة مثله ويبني عليها �آماال عِ َر ً
ا�ضا ؛ وخا�صة
على الإطالق  .وجمزرة (( الأحد بعد �أن تدفق جنوب اجلزائر بالبرتول
الأ�سود )) بب�سكرة يف  26جويلية  1956واملواد الأولية  ،وارت�أى الغا�صب
 ،التي ا�ستهدف فيها املجرمون �سوق املجرم �أن اجلزائر ال ميكن �أن تعود
ب�سكرة ـ �ساحة احلرية حاليا ـ وغريه �إىل اجلزائريني بعد اكت�شاف هذا
من الأماكن العامة ؛ و�أطلقوا العنان احلجم الهائل من الرثوات الكامنة يف
لنريان �أ�سلحتهم الر�شا�شة يف وا�ضحة باطن الأر�ض من غا ٍز ورِكا ٍز .
النهار  ،واختلطت جثث ال�شهداء وعلى الرغم من م�سار الثورة التحريرية
بجثث املوا�شي والدواب التي كانت التي راهنت على التحرير ال�شامل ،
خم�ص�صة حلمل �أغرا�ض النا�س �إال �أن العدو �أ�صبحت له ا�سرتاتيجية
وب�ضائعهم  ،وجمزرة (( بقامل )) التي �أخرى ت�سابق الزمن �سيا�سيا  ،وعينه
كانت واحدة من �أعنف املجازر التي على ثروات ال�صحراء و�أهميتها
و�صفت  :باملحرقة �أو  (( :حمرقة  ،وب�سبب هذا ال ِّركاز ا�ضطربت
ريفي ـ  )) Holocauste Rivetح�سابات ال�سيا�سة الفرن�سية وتَ َف َّر َق ْت
وريفي هي  ( :مفتاح ) ـ حاليا ـ وكانت بها ال�سبل  ،فمن  (( :الربع �ساعة
ت�سمى با�سم �أحد اجلرناالت املجرمني الأخري )) و�أ�ضحوكة  (( :الق�ضاء على
 ،وقد جرت وقائع تلك املحرقة ليلة الثورة اجلزائرية )) �إىل  (( :خطي �شال
� 10إىل  11من �شهر ماي  1956؛ وكانت وموري�س )) �إىل  (( :م�رشوع ق�سنطينة
ليلة عيد فطر انقلبت �إىل م�أ�ساة دامية )) �إىل مهزلة � (( :سلم ال�شجعان ))
 ،و�سقط فيها �أكرث من  :مائة وخم�سني �إىل �رساب  (( :اجلز�أئر الفرن�سية ))
من �شباب وكهول اجلزائريني  ،وال تكاد ؛ �إىل املزيد من �شحن الألوف امل�ؤلفة
جهة من وطننا الو�سيع ت�سلم من ذلك من اللفيف الأجنبي والإ�ستعانة
البالء الذي َع َّم َ
وط َّم  ،وطال اجلميع بقوات احللف الأطل�سي � ،إىل االنفاق

وكان يوم � 25أوت  1958مبثابة ثورة
�شاملة َع َّم ْت ربوع الرتاب الفرن�سي
الذي كان هدفا لعمليات دقيقة ات�سمت
بالتنظيم املحكم والتخطيط الناجح ،
والتنفيذ بالغ الدقة الذي �أتى على
م�ؤ�س�سات هامة وحمطات ا�سرتاتيجية
يف �أماكن خمتلفة للغاز والبرتول
والكهرباء  ،وتخريبات خلطوط �سكة
احلديد  ،ودوي انفجارات هَ َّز م�صانع
َ
ون�سف �رشكات  ،واندالع حرائق
يف العديد من الغابات ؛ ومهاجمة
ثكنات للجي�ش  ،وا�ستهداف عنا�رص
لل�رشطة خارج وداخل مقراتهم يف
باري�س ومدن ال�ضواحي والكثري
من املواقع التي طالتها مداهمات
الفدائيني اجلزائريني املن�ضوين حتت
لواء فيدرالية جبهة التحرير الوطني ،
وتوا�صلت تلك العمليات اجلريئة على
مدى �أيام ب�شكل �صارم �إىل ا�ستكمال
�آخر الأهداف املربجمة يف الأجندة
التي �سطرتها القيادة العليا للثورة ـ
جلنة التن�سيق والتنفيذ ـ  .ونتيجة لتلك
املنا�شط الفدائية اعتقلت ال�رشطة
ما يفوق عن  3000 :جزائري �سيقوا
�إىل حمت�شد ( بوجون ) و�أكرث من 2000
معتقل �آخر �أُ ْر�سِ لُوا �إىل ( فيل ديف
)  .وبقيت فيدرالية جبهة التحرير
الوطني ترت�صد اخلونة والعمالء وغالة
اال�ستدمار لت�صفيتهم ؛ وا�ستطاعت �أن
ت�صل �إىل  ( :جاك �سو�ستال ) وحاولت
اغتياله �إال �أنه جنا من املوت  ،و�أ�صيب
بجروح  ،وكانت ليلة � 24إىل � 25أوت
 1958واحدة من الليايل التي �سوف لَ ْن
تن�ساها الذاكرة الفرن�سية ب�سبب الثورة
اجلزائرية التي واجهت فرن�سا يف عقر
دارها  ،ونازلتها على �أر�ضها وعلى
مر�أى من �شعبها ومواطنيها  ،وكبدتها
خ�سائر فادحة يف �صميم اقت�صادها
 ،وجعلتها تَتَلَ َّوى �أَلمَ ً ا من جراء هذا
اللون من امل�صائب التي َحلَّ ْت بها
وباغتتها من حيث ال حتت�سب .
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تاريخ املجزرة

�أحداث � 17أكتوبر  1961يف باري�س

بقلم :الدكتور� :سفيان لو�صيف

تعود خلفيات م�أ�ساة
املهاجرين اجلزائريني يف
� 17أكتوبر  1961بفرن�سا
�إىل �أوائل �أكتوبر من نف�س
ال�سنة ،حني توعد قائد
�شرطة باري�س موري�س
بابون �أثناء ت�شييع جنازة
�أحد �أفراد ال�شرطة قائال
< ب�أنه �سيكون هناك ع�شر
جثث من اجلزائريني
مقابل كل جثة لنا <،
وت�سارعت الأحداث بعد
�صدور قرار �آخر باعتقال
ع�شرات اجلزائريني
املهاجرين يف باري�س ،وقد
كان عدد املتظاهرين من
�أن�صار جبهة التحرير
الوطني حوايل � 30ألفا
من ال�شيوخ والأطفال
والن�ساء والرجال مقابل 7
�آالف عن�صر من ال�شرطة
مدججني بال�سالح.

لت�صل الأحداث �إىل ذروتها ب�إطالق ال�رشطة
الر�صا�ص احلي على املتظاهرين املحتجني،
ب�إعالن قائد �رشطة باري�س موري�س بابون
حظر التجول من ال�ساعة الثامنة والن�صف ليال
�إىل ال�ساعة اخلام�سة والن�صف �صباحا ،على كل
اجلزائريني يف فرن�سا واملقدر عددهم حينها
بحوايل � 350ألف جزائري بعد �سل�سلة تفجريات
قامت بها جبهة التحرير الوطني �ضد ال�رشطة
ورموز الدولة الفرن�سية ،وعمالء اال�ستعمار من
اخلونة .حاولنا تقفي �آثار اجلرمية من خالل
�شهادات من عاي�شوا احلدث ،ومنهم جرادة
خل�رض الذي �رسد حيثيات امل�أ�ساة فقال>
�أنزلني �رشطيان من �سيارة �سيرتوان التي توقفت
عند ج�رس �سان مي�شال ودفعاين �أمامها  ...حاول
�أحدهما �أن ي�رضب ر�أ�سي ببندقيته و لكنني
تفاديت ال�رضبة لأتلقاها على كتفي الأمين ...
وقعت �أر�ضا �أت�أمل ب�سبب قوة ال�رضبة  ...و يف
تلك اللحظة رفعني �أحد ال�رشطيني من اليدين و
الآخر من الرجلني ثم رمياين يف النهر مع باقي
املتظاهرين  ...حاولت ال�سباحة رغم الأمل و
برودة املاء و بذلت جهدا عظيما يف ال�سباحة
�إىل �أن و�صلت �إىل املرف�أ � ...صعدت فوق �أحد
القوارب و متددت من �أجل �أن ا�سرتجع �أنفا�سي
رغم الربد ال�شديد و ثيابي املبللة  ...حل�سن
حظي كنت �أجيد ال�سباحة و �إال لكنت الآن يف
عداد املوتى> .هي حلظات من ال�صمت املطبق
و الإن�صات الذي يفر�ض نف�سه عندما ن�ستمع �إىل
هذه ال�شهادة احلية عن فظاعة املجزرة التي
ارتكبها �أب�شع ا�ستعمار عرفه العامل  ...هذا
جزء ب�سيط من ال�شهادة التاريخية التي �أدىل بها
جرادة خل�رض حول �أحداث � 17أكتوبر .1961
كما ت�سرت�سل ذاكرة �سعيد تر�شون يف رواية
�أحداث ج�رس �سان مي�شال يف باري�س ،حيث
جنا من املوت املحقق ،ويقول �سعيد �إنه كاد
يلقى حتفه برميه من �أعلى ج�رس �سان مي�شال
يف مياه نهر ال�سني ،لكنه جنا ب�أعجوبة خالفا
لرفاق له ق�ضوا يف ذلك اليوم احلزين ،وتعود �إىل
�أذهاننا ذكرى ا�ست�شهاد التلميذة فطيمة بدار
التي �ألقت بها ال�رشطة الفرن�سية بنهر ال�سني
كغريها من املهاجرين اجلزائريني الذين لقوا
نف�س امل�صري.
وما حدث هو �أن فطيمة بدار خرجت من
املنزل ومل تعد ،مما دفع بوالدها للبحث عنها
يف امل�ست�شفيات ومراكز ال�رشطة ،ويف � 31أكتوبر
مت العثور على جثة فطيمة غارقة يف �أعماق قناة
نهر ال�سني ،ويف � 17أكتوبر  2006نقلت جثمان
ال�شهيدة �إىل �أر�ض الوطن �أين دفنت مب�سقط
ر�أ�سها.
ورغم مرارة و فظاعة ما حدث مل ترتك
ال�سجالت الر�سمية الفرن�سية ما يدين النظام

اال�ستعماري ،حيث �أ�شار امل�ؤرخ الفرن�سي جان
لوك �أينودي �إىل �أنه ر�سميا ال ت�شري �سجالت
م�صلحة الطب ال�رشعي �إىل �أي قتيل خالل يوم
� 17أكتوبر  ،1961واعترب و�صف جمازر � 17أكتوبر
 1961بباري�س باجلرمية �ضد الإن�سانية يعد
مالئما .و�أ�ضاف م�ؤلف كتاب < م�شاهد حرب
اجلزائر يف فرن�سا < �أن اجلثث التي نقلت �إىل
م�صلحة حفظ اجلثث قد �ألقيت يف نهر ال�سني
من نوافذ البناية التي ت�ضم هذه امل�صلحة،
مذكرا ب�أن عملية �إلقاء اجلثث يف النهر ،كانت قد
ا�ستعملت على نطاق وا�سع عام  1958خالل حظر
جتول كان قد فر�ض بباري�س يف حق اجلزائريني
الذين مت �إيقافهم و تعذيبهم .كما �أ�صدر الكاتب
الفرن�سي بنجامني �ستورا كتابه اجلديد> لغز
ديغول ..خيار اجلزائر < ،الذي �أراد به �أن يلقي
مزيدا من ال�ضوء على ما وقع يف � 17أكتوبر 1961
حينما خرج املهاجرون اجلزائريون بفرن�سا يف
تظاهرات �سلمية حتتج على قرار حظر التجول
املفرو�ض عليهم �أثناء املفاو�ضات بني جبهة
التحرير الوطني واحلكومة الفرن�سية �آنذاك،
وكي ي�سكت الفرن�سيون �أ�صوات املتظاهرين
مل يجدوا �أي�رس من �أن يلقوا بالع�رشات منهم
�أحياء يف جوف نهر ال�سني يف باري�س .ومل ينكر
بل اعرتف بنجامني �ستورا ب�أن الأحداث خلفت
�صدمة لل�ضمري الفرن�سي ،خا�صة �أنها ذكرتهم
كما يقول مبرارة ما حدث يف احلرب العاملية
الثانية لليهود على يد النازية ،ف�ضال على �أن
الأحداث الدرامية التي وقعت يف قلب العا�صمة
الفرن�سية كانت �رضبة لكل مبادئ الثورة الفرن�سية
التي نادت باحلرية والعدل وامل�ساواة ،ويف ر�أيه
ف�إن �أحداث �أكتوبر كانت �أحد �أهم الأ�سباب
التي دفعت الرئي�س الفرن�سي �شارل ديغول �إىل
االقتناع ب�رضورة ا�ستقالل اجلزائر.
وال يعرف عدد املتظاهرين الذين �ألقى بهم
الفرن�سيون يف النهر �أحياء ليموتوا غرقا ،غري
�أن امل�ؤلف �ستورا يقول �إنهم بالع�رشات ،وذلك
بخالف ع�رشات القتلى الذين �سقطوا نتيجة
�إطالق الر�صا�ص على املتظاهرين ،بالإ�ضافة
�إىل من قتلوا يف مع�سكرات االعتقال ،تقول
بع�ض امل�صادر التاريخية �إن عدد اجلثث التي مت
�إخراجها من ال�سني بلغ  ،110ف�ضال عن ع�رشات
اجلثث الأخرى التي مل يعرث عليها.
و�أ�شار �أحمد عراد منا�ضل �سابق بفدرالية
فرن�سا جلبهة التحرير الوطني� ،إىل �أن املظاهرة
ال�سلمية خلفت يوم � 17أكتوبر و يف الأيام التالية
لها مئات القتلى ومئات املفقودين و�أكرث من
 1000جريح ،يف حني �أوقفت ال�رشطة الفرن�سية
 14094جزائري ،ومن جهته قال علي هارون
ع�ضو �سابق يف نف�س الهيئة �إنه كان هناك 200
قتيل على الأقل من بني املتظاهرين ،م�شريا �إىل

�صعوبة احل�صول على رقم دقيق لعدد �ضحايا
هذه املظاهرات لأنه كما قال كان العديد من
اجلزائريني يف عداد املفقودين.
و�إىل الآن بقيت �أحداث �أكتوبر  1961ملفا
�أ�سا�سيا يف مطالب احلكومة اجلزائرية لباري�س
باالعتذار عن اجلرائم التي ارتكبها اال�ستعمار
الفرن�سي �ضد اجلزائريني داخل وخارج اجلزائر،
غري �أن احلكومات الفرن�سية املتعاقبة ال تزال
ترف�ض االعتذار ملا ميكن �أن يرتتب عنه من
تعوي�ضات ومطالب �سيا�سية �أخرى.
ويبدو �أن ال�سلطات الفرن�سية حاولت االعتذار
بطريقتها؛ حيث قام برترون دناولوي رئي�س
بلدية باري�س ،بو�ضع لوحة تذكارية قرب ج�رس
�سان مي�شال يف قلب باري�س ت�شري �إىل موت
اجلزائريني غرقا يف ال�سني ،وهي اللوحة التي
�أ�صبحت يف ال�سنوات الأخرية مزارا للجزائريني
من مقيمني وزائرين لفرن�سا ،من �أجل و�ضع باقة
ورد ترحما على ال�شهداء .
يف �سنة  2011التي تزامنت مع الذكرى 50
للأحداث تظاهر مئات الأ�شخا�ص بباري�س
مطالبني ال�سلطات الفرن�سية باالعرتاف
باجلرائم التي ارتكبت يف حق اجلزائريني خالل
مظاهراتهم ال�سلمية بالعا�صمة الفرن�سية يف
�أكتوبر  ،1961ورفع املتظاهرون الفتات تدعو
لن�رش كل الوثائق الر�سمية الفرن�سية املتعلقة
بتلك الأحداث ،معتربين �أن االعرتاف باحلقيقة
و�إظهارها �سي�ساعد على ما و�صفوه بطي �صفحة
املا�ضي اال�ستعماري بني فرن�سا واجلزائر.
وقد انطلقت امل�سرية من �أمام قاعة �سينما
ريك�س بالدائرة الثانية يف باري�س ،وجابت �شوارع
يف املدينة قبل و�صولها ج�رس �سان مي�شال الذي
�ألقت ال�رشطة من فوقه عددا من �أن�صار جبهة
التحرير يف نهر ال�سني ،مما ت�سبب يف موتهم
غرقا �آنذاك ،وت�صدر املظاهرة زعماء من
الي�سار الفرن�سي وقياديون نقابيون ونا�شطون
بارزون يف املنظمات احلقوقية املحلية.
وقالت النائبة الربملانية �إيفا جويل �إنه <مل يعد
من املقبول �أن ت�ستمر احلكومة يف الإ�رصار
على �إنكار ما حدث يف � 17أكتوبر ،>1961
و�أ�شارت �إىل �أن <  172جثة مت انت�شالها من
نهر ال�سني بعد ذلك اليوم الدامي> ،م�ضيفة �أن
على الدولة الفرن�سية �أن تعرتف مب�س�ؤوليتها عن
اجلرمية ،و�أن تعمد �إىل ن�رش كل الوثائق املتعلقة
بها ،معتربة �أن ذلك هو ال�سبيل الوحيد لتجاوز
الأحقاد واملرارات التي خلفتها تلك الفرتة
البغي�ضة.
ومن جانبه اعترب زعيم حزب جبهة الي�سار
جان لوك ميالن�شون �أن ما حدث يف � 17أكتوبر
 1961كان تعبريا عن عنف الدولة �ضد حقوق
الب�رش ،م�ؤكدا �أن العمال اجلزائريني الذين كانوا

يتظاهرون طلبا للحرية ،كانوا �أقرب �إىل مثل
فرن�سا وقيمها التي خانتها ال�رشطة القمعية.
و�شدد القيادي الي�ساري على �رضورة ا�ستخال�ص
العرب من تلك الأحداث حتى ال تتكرر يف
امل�ستقبل ،و�أ�ضاف قائال <حينما ن�شاهد هذه
الأيام من حني لآخر �أعمال عنف ترتكب على
�أ�سا�س عن�رصي ،نعرف مدى �أهمية ا�ستح�ضار
هذه الأحداث الأليمة بالن�سبة مل�ستقبل العي�ش
امل�شرتك يف فرن�سا < .
�أما الع�ضو اال�شرتاكي يف جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي ديفد �آ�سولني ف�أكد �أن على فرن�سا
�أن تتجاوز البالغ الر�سمي الذي ح�رص �آنذاك
ح�صيلة القمع يف ثالثة قتلى وعدد من اجلرحى،
م�شددا على �رضورة الإن�صات للباحثني
وامل�ؤرخني الذين يجمعون على �أن ما حدث كان
مذبحة حقيقية �سقط فيها ع�رشات اجلزائريني
على �أقل تقدير ،واعترب �أن االعرتاف باجلرمية
�سي�ساهم يف ت�ضميد جراح املا�ضي اال�ستعماري
لدى الفرن�سيني من �أ�صل جزائري ،كما �سي�ساعد
على فتح �صفحة جديدة يف العالقات بني فرن�سا
واجلزائر.
و�أيد نف�س الطرح مهدي لعالوي الذي ر�أى
�أن �إقرار �سلطات باري�س مبا ارتكبته يف حق
اجلزائريني �سيكون لفتة تنم عن احرتام فرن�سا
لكل اجلزائريني هنا وعلى ال�ضفة اجلنوبية من
البحر املتو�سط ،و�أ�ضاف النا�شط احلقوقي �أن
م�س�ؤولية الدولة الفرن�سية عن املذبحة ال ميكن
�إنكارها ،م�شريا �إىل �أن قائد �رشطة باري�س
موري�س بابون الذي �أمر بقتل املتظاهرين
ح�صل على �ضوء �أخ�رض من وزير الداخلية
روجيه فراي ،ورمبا من رئي�س الوزراء مي�شال
دوبري ورئي�س اجلمهورية �آنذاك اجلرنال �شارل
ديغول.
ومن اجلانب اجلزائري كان امل�ؤرخ حممد
قور�صو �أكد يف وقت �سابق �أن موري�س بابون قام
ع�شية اندالع مظاهرات � 17أكتوبر  1961بزيارة
كل حمافظات ال�رشطة بالعا�صمة الفرن�سية من
�أجل حتري�ض عنا�رصها على ت�صفية اجلزائريني
بعد �أن �أباح قتلهم ،وقال حممد قور�صو �أنه مت
خالل تلك املجزرة الفرن�سية يف حق املهاجرين
اجلزائريني� ،إلقاء العديد من اجلزائريني من
ج�رس �سان مي�شال �إىل نهر ال�سني وهم �أحياء.
و�أكد قور�صو �أن عدد ال�ضحايا يتجاوز املائة
خالفا للح�صيلة الر�سمية التي حتدثت عن
وجود قتيلني �ضمن �صفوف املتظاهرين �إثر
تبادل لطلقات النار ،واعترب قور�صو �أن موري�س
بابون من �أكرب جمرمي احلرب الذين عرفتهم
اجلزائر �إبان الثورة التحريرية ،وكان �أول من
�أمر بفتح املحت�شدات التي كان ميار�س فيها
التعذيب على اجلزائريني مبختلف �أ�شكاله.

حمطة تاريخية مف�صلية

ال ميكن ن�سيان الـ�17أكتوبر

بقلم :جمال ن�صراهلل
�إن الـ 17من �أكتوبر ال
يعدو فقط هي من بني
�أهم املحطات الذهبية
لهذا البلد الأمني  ،قل
�إمنا هو وقفة تاريخية
ُتعد �أحد املفا�صل التي
ال ميكن املرور عليها
مرور الكرام فقبل
هذا كانت هنالك عدة
حمطات مرت وهي
عزيزة علينا جميعا
ورغم ذلك نلتم�س
ذاكم القفز املت�سارع
عليها.

وك�أنها مل تكن حلقة و�صل يف طول وعر�ض
تاريخ هذا الوطن الذي من امل�ؤكد �أنه مل
يعد �آمنا بتاريخه امل�ست�رشي يف العقول؟ا..
بل �صارت عناوين و�أخبار مكافحة الف�ساد
واملف�سدين وخملفات الإجرام تعتلي �أبرز
الأحداث وعناوين رئي�سية خلطابنا اليومي .
وتقام لأجلها احللقات التلفزيونية ..وتت�صدر
�أمهات ال�صحف ومواقل لتوا�صل ,بل �صارت
ال�شغل ال�شاغل ملعظم املتتبعني وت�سيطر
�سيطرة تامة على امل�شهد العام .فذكرى
يوم الهجرة من عام  1961والتي بف�ضلها
�شهد على العامل على حقيقة �شعبنا النا�صعة
هي من �ساهمت يف ال�ضغط على القوى
اال�ستعمارية وع ّرت فرن�سا الغا�شمة بل �أعطت
ورقة رابحة للتوجه نحو تاريخ اال�ستقالل
والتتويج به ...بل �ساهمت ب�شكل مذهل
يف تدويل الق�ضية اجلزائرية يف املحافل
الدولية .فال ميكن �أبدا �أن يتم التغا�ضي عنها
�أو اعتبارها جمرد رمز جامد م�سجل على
�صفحات الكتب لي�س �إال؟ا �أو هي جمرد
�أرقام نتباهى بها دون �أن نقيم هذا الن�شاط
�أو تلك الوقفة اجلماعية لأجلها ولأجل
�إحياء م�آثرها وعِ ربها امل�ستخل�صة ..وذاك
ال يعني جتنيد جميع الطاقات والقدرات
ق�صد التوقف ليوم كامل ن�ستعيد فيها �أجماد
ال�سلف ....بل نريدها وقفة قلبية وعقلية

وقلمية كتابية معا .وخوفنا كل اخلوف �أن
ي�أتي اليوم الذي ن�شهد تلك الربودة ا ُ
ملقرفة
تتكرر مع �أهم املحطات كالفاحت من نوفمرب
وعيد الإ�ستقالل �أو �أحداث الـ08ماي وغريها
وهي املحطات الأم والأعمدة الركيزة
...كما �رصنا ن�شهد ذلك �إلأى �سنوات �إىل
الوراء .وبالتايل هنا ال ي�سعنا �إال نلوم �أنف�سنا
عن هذا التقاع�س الزمني يف حق تاريخنا
املجيد الذي بُني بعرق ودماء الأجداد..
فلو حاولنا مقارنة �أحوالنا ببلدان و�أوطان
�أخرى لتبينّ لنا ب�أننا ننحر ما�ضينا ب�أيدينا
والعياذ باهلل...فقط يظل ال�س�ؤال امل�ؤرق ما
هي الأ�سباب بعد �أن التم�سنا ها ته النتائج
املخزية؟ا لدى �رشائح كربى من املجتمع.
خا�صة الفئات ال�شبانية والطلبة (.وحدهم
فقط بع�ض الكتاب امل�شايخ ممن ت�رسي
النوفمربية يف دمائهم) �أمل يكن هذا التقدم
التكنولوجي ال�شنيع يف عامل االت�صاالت
واملت�سارع ي�صب يف �صاحلنا ولو من باب
املنطق ؟ا�..أمل نت�سطع التكيف واالن�سجام
معه ومع املتغريات الدولية ؟ا �أم �أن الواقع
االجتماعي بثقله جثم على ذواكرنا ومل تعد
هناك م�ساحات للتفكري يف كذا م�سائل,
خا�صة تلك املتعلقة بلحظات نتوقف فيها
لأجل الت�أمل فيمن كان وكانوا �سببا يف حتررنا
وتخلي�صنا من �أكرب قوى غا�شمة وانتهازية..

لأنه كما يقال ال حا�رض دون ما�ضي وال
م�ستقبل دونهما معا.اجلزائر اليوم هذا البلد
العجيب والغريب خ�رس فيما م�ضى الكثري
من هيبته ووزنه الدبلوما�سي يف املحافل
الكربى ب�سبب الرت�سبات والآثار التي تركتها
امل�آ�سي و�سنوات اجلمر (قد يكون هذا �أحد
الأ�سباب اجلوهرية) لكنه �شق واحد فقط من
املعادلة...ال ميكنه ب�أية حال من الأحوال �أن
نظل �أمامه نرثي �أحوالنا ونتباكى عنه وننتحب
..بل الأمر متعلق بالذاكرة اجلماعية والوعي
ال�سيا�سي .فالميكن ب�أي حال من الأحوال �أن
حتلق بعيدا دون �أن تكون لديك قاعدة متينة
و�صحيحة ...وقاعدتنا يف اجلزائر دوما هي
املبادىء وا ُ
ملثل بل �إرث الر�سالة املجيدة
التي تركها �أجدادنا الأبرار .لذلك ميكن
لنا �أن نقتنع اقتناعا تاما ب�أننا ر�سمنا �أمام
�أعينا خارطة اجلزائر اجلديدة و�أر�ضيته هي
د�ستورا قاعدته العظمى هي مبادىء وقيم
الفاحت من نوفمرب وبيانه املدجج باملثل العليا
للإن�سانية ...فقط وجب االعتقاد ب�أن ثقافة
الت�شمري على ال�سواعد وال�شد على الهمم
هي املحك احلي والناب�ض دوما  ...قال
ذات يوم �أمري ال�شعراء( وما ا�ستع�صى على
قوم منال �إذ بدا لهم الإقدام ركابا ـ وما نيل
املطالب بالتمني ولكن ت�ؤخذ الدنيا غِ البا)
نعم هكذا يجب �أن تتوفر لدينا احلما�سة

املطلقة يف كثري من امل�سائل احل�سا�سة
خا�صة تلك املتعلقة مب�ستقبلنا كفاعلني
�أ�سا�سيني يف هذا العامل .وكعنا�رص حية
وفعالة تف�رس حا�رضها مبا�ضيها وت�ست�رشف
غدها بكل الو�سائل املتاحة ...ال نريد �أن
نعطي الرداءة امل�ست�رشية �أكرث من حقها..
فهناك عنف و�ضياع �شبه تامني للحقوق.
وبروز كثري لأحجام الظلم والتظلم .لكن
كل هذا ال يعني �أن عقارب ال�ساعة تتوقف
عند هذا احلد..و�إمنا ثمار اجلهود �ست�رشق
يوم تتحد الطاقات وهي مكللة بكل �أنواع
اخلري وال�صدق وامل�صداقية وكذلك مكللة
باملتاعب االيجابية� .إن عدو الأم�س واليوم
ممثال يف اال�ستعمار القدمي وب�شهادة اجلميع
ال يريد خريا لهذا الوطن ولهذا كله �أ�سبابه
املعروفة..وعالماته البارزة...والأكيد �أن
اجلميع ما فتئ �أن ي�سمع كذا من خطاب
من لدن م�س�ؤول فرن�سي معا�رص ي�ست�صغرنا
فيه ولو بطرائق غري مبا�رشة.ال ل�شيء �سوى
�أن ذهنية الكولون والإقطاع لن تربح العقل
الفرن�سي �أبد الدهر...نعم ال يريد لنا �شربا
من اال�ستقرار الزمني...وهذا بعد �أن خذلته
�إرادة اهلل ال�سمحة و�آالم �أباءنا الذين جترعوا
وح�شيته وهمجيته..ويف الأخري انت�رص احلق
والإحقاق,

�شاعر وناقد �أدبي
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بلما�ضي �أعاد

عر�ض هدف التعادل على �أ�شباله بعد لقاء املك�سيك
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ّ
تلقت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم �أربعة عرو�ض من منتخبات عاملية من �أجل برجمة مباريات ودية امام املنتخب الوطني خالل املواعيد الكروية املقبلة ،حيث ك�شف م�س�ؤول خلية
الإعالم على م�ستوى الهيئة الكروية �صالح باي عبود �أن الفاف تلقت عرو�ضا من منتخبات كبرية تطلب التباري وديا �أمام ا�شبال الناخب الوطني جمال بلما�ضي ،ويتعلق الأمر ب�أربعة
منتخبات عاملية وتتمثل يف كل من هولندا ،بلجيكا ،كرواتيا واملنتخب الأمريكي
عي�شة ق.
وهو الأمر الذي ي�ؤكد جمددا
ارتفاع �أ�سهم اخل�رض على م�ستوى
الكرة امل�ستديرة العاملية ،وذلك
منذ قدوم بلما�ضي على ر�أ�س
املنتخب الوطني �شهر �أوت ،2018
حيث قام بعمل كبري وجنح يف �إعادة
الروح القتالية وحت�سني طريقة لعب
العنا�رص الوطنية ،جعلها قادرة
على حماكاة امل�ستوى لعاملي
والوقوف الند للند �أمام العبي
عامليني والفوز يف املباريات
من خالل �سل�سلة  20مباراة على

التوايل دون هزمية �آخرها تعادل
ثمني �أمام منتخب املك�سيك.
وال ي�ستبعد �أن يواجه رفقاء الالعب
عي�سى ماندي منتخبا عامليا
�شهر جوان من العام املقبل،
�إذا علمنا �أن املنتخب الوطني
�سيكون مرتبطا �شهر مار�س
القادم بخو�ض �آخر مواجهتني من
ت�صفيات العر�س الكروي املقبل يف
الكامريون عندما يالقي كل من
زامبيا وبوت�سوانا على التوايل ،وقد
يكون املنتخب البلجيكي مر�شحا
للتباري �أمامه وديا يف ظل اتفاق
االحتاديتني على ت�أجيل اللقاء �إىل

العام اجلديد.
تطرق �صالح باي عبود �إىل بع�ض
كوالي�س ما بعد نهاية مباراة اخل�رض
واملك�سيك� ،أين �أكد يف ت�رصيحات
�إذاعية �أم�س �أن الناخب الوطني
بقي  20دقيقة يف غرف تغيري
املالب�س للملعب عقب نهاية اللقاء
وهو يقوم ب�إعادة طريقة تلقي
�أ�شباله لهدف التعادل من املناف�س
قبل اقل من خم�س دقائق على
نهاية املواجهة ،و�أو�ضح اه عاتب
كوادر اخل�رض و�أو�ضح لهم ان ذلك
الهدف كان ميكن ان ال ي�سجل
عليهم ويفوزون باللقاء.

الالعب ت� ّأكد من النتائج � 48ساعة بعد اختتام ترب�ص اخل�ضر

التقى مالل ردا على
حماوالت زرع الفتنة
بني الفريقني

فريو�س كورونا ي�صيب ديلور جمددا
تلقى الالعب الدويل اجلزائري �أنديه ديلور
�صدمة قوية بعدما ت�أكد �إ�صابته جمددا
بوباء كورونا الذي �رضب بقوة تعداد
ناديه مونبلييه الفرن�سي ،حيث ك�شفت
�إذاعة مونتي كارلو الفرن�سية ان نادي
مونبلييه عرف عددا كبريا من احلاالت
االيجابية التي �شهدتها نتائج حتاليل وباء
كوفيد 19والتي �أبرزتن �إ�صابة جمموع 12
فردا من الفريق بالوباء يف �رضبة �صعبة
للنادي النا�شط يف دوري الدرجة الأوىل
الفرن�سية وهو املعني بلعب مواجهة قوية

غدا خارج الديار عندما يتنقل �إىل مالقاة
نادي موناكو ،ولهذا الغر�ض �ضمت قائمة
الالعبني املعنيني بالإ�صابة ا�سم مهاجم
املنتخب الوطني الذي �سبق له التعر�ض
�إىل الفريو�س مع بداية املو�سم الكروي
احلايل وغاب عن املناف�سة ب�سبب االلتزام
باحلجر ال�صحي ،قبل �أن ي�شفى منه ويعود
�إىل جو املناف�سة ،لكن املعني عاد وتلقى
مفاج�أة غري �سارة ،ح�سب امل�صدر الذي
ك�شف عن �أ�سماء العنا�رص التي �أ�صيبت
بالوباء ويتعلق الأمر بثمانية العبني من

الفريق اختتم �أول �أم�س ترب�ص م�ستغامن

بينهم ديلور ،غلى جانب ثالثة اع�ضاء من
الطاقم الفني يتقدمهم املدرب مي�شال
زكريان �إىل جانب كل من امل�ساعد
ومدرب احلرا�س و�أحد املرافقني يف
النادي ،وبالتايل ت�أكد غياب ديلور عن
�سفرية ناديه غلى الإمارة الفرن�سية� ،أينت
�سيكون ملزما ب�إجراءات احلجر ال�صحي
والغياب عن مقابلة �أخرى من "الليغ"1
على الأقل.
وجاء الت�أكد من �إ�صابة ديلور بكورونا،
ليدخل ال�شك يف النفو�س وهو الذي عاد

قبل � 48ساعة فقط من ترب�ص املنتخب
الوطني الذي جرى بني النم�سا وهولندا
و�شهد خو�ض املقابلتني الوديتني امام
نيجرييا ا�سا�سيا وبديال �أمام املك�سيك،
ورغم �أن نتائج حتاليل بعثة اخل�رض
كانت �سلبية والتي جرت قبل موعد
اللقاءين� ،إال �أن الأمر يدخل ال�شكوك يف
نفو�س اجلميع من �أع�ضاء الوفد يف ظل
التخوفات التي تطالهم يف ظل االنت�شار
الرهيب للفريو�س خا�صة على م�ستوى
دول القارة الأوروبية.

تعداد �أبناء "العقيبة" يوا�صل التدريبات يف انتظار ا�ستكمال التعداد

�إدارة العميد تنت�صر على روين والوثيقة �شباب بلوزداد ي�ستقبل قاريا على ملعب  5جويلية
ح�سمت جلنة االن�ضباط التابعة
للرابطة املحرتفة لكرة القدم عن
�أحقية �إدارة نادي مولودية اجلزائر
حول النزاع الذي يجمعها بالالعب
الكامريوين روين وانكواي ،ويف هذا
ال�صدد ك�شف رئي�س جلنة االن�ضباط
كمال م�صباح �أنه مت اكت�شاف تزوير
للوثيقة التي قدمها الالعب يف
امللف التي تثبت �أنه العبا دوليا
قبل توقيع العقد مع �إدارة لنادي
العا�صمي ،ويف هذا ال�صدد تلقّت
�إدارة الرئي�س عبد النا�رص �أملا�س
مرا�سلة من طرف االحتادية
الكامريونية لكرة القدم ت�ؤكد من
خاللها �أن الالعب املعني لي�س
دوليا ومل ي�سبق له اال�ستدعاء �إىل
�إحدى الفئات ال�شبانية �أو املنتخب
الكامريوين الأول ،وينتظر �أن تعلن
جلنة االن�ضباط عن القرارات حول
الق�ضية التي قامت بدرا�ستها من
�أجل ت�سوية اخلالف الواقع بني

�إ�شهار

الطرفني� ،إذا علمنا عدم قانونية
�إم�ضاء روين مع ت�شكيلة املولودية،
ب�سبب فر�ض قوانني الفاف �إلزامية
�أن يكون الالعب الأجنبي يف البطولة
الوطنية دوليا ،و�سبق له اللعب مع
منتخب بالده .من جهة �أخرى� ،أنهى
�أ�شبال املدرب نبيل نغيز الرتب�ص
التح�ضريي الذي اجروه يف مدينة
م�ستغامن ،وعادوا غلى العا�صمة
اول �أم�س برا عرب حافلة الفريق،
بعدما قاموا بعمل كبري على خمتلف
اجلهات ا�ستعدادا النطالقة قوية
مع بداية املو�سم الكروي اجلديد،
�إىل جانب ذلك ،يكون الالعب بالل
بن �ساحة وقع �أم�س على العقد مع
املولودية بعدما ت�أجلت العملية التي
كانت مربجمة �أول �أم�س ،وبالتايل
تر�سيم التحاقه ب�صفوف ت�شكيلة
"العميد" مو�سما واحدا على �شكل
�إعارة من الرتجي التون�سي.
عي�شة ق.

ي�ستقبل نادي �شباب بلوزداد مبارياته يف مناف�سة
دوري ابطال �إفريقيا يف ن�سختها املقبلة على ملعب
 5جويلية الأوملبي ،حيث وافقت �إدارة املركب
الريا�ضي حممد بو�ضياف على املرا�سلة التي وجهتها
�إدارة النادي العا�صمي �إىل م�س�ؤوليه من �أجل منحها
املوافقة على الطلب بخو�ض مقابالتها يف املناف�سة
القارية على امللعب ،وهو ما مل يرف�ضه امل�س�ؤولني،
�أين منحوا ال�ضوء الأخ�رض لإدارةا لرئي�س �رشف الدين
عمارة من اجل ا�ستقبال مناف�سيهم باملناف�سة القارية
على �أر�ضيته ،والتي مت �إعادة �صيانتها ،و�إحداث
الرتميم على خمتلف مرافق امللعب حتى يكون جاهزا
لال�ستقبال عليه عند انطالق املو�سم الكروي اجلديد،
وهو لذي �سوف يلعب عليه املنتخب الوطني لقائه
املقبل �أمام زميبابوي املقرر يف  12نوفمرب الداخل
حل�ساب الت�صفيات امل�ؤهلة �إىل ك�أ�س �إفريقيا يف
الكامريون.
يف �سياق منف�صل ،يوا�صل العبو ت�شكيلة �أبناء "العقيبة"
التدريبات والتح�ضري حت�سبا النطالق املو�سم
اجلديد� ،أين يتواجد الالعبون الذين ال يعانون من
فريو�س كورونا يف مرحلة التح�ضري يف انتظار عودة
زمالئهم الذين ت�أكدت �إ�صابتهم ويتواجدون حاليا
يف احلجر ال�صحي على م�ستوى فندق بزرالدة رفقة

املدرب الفرن�سي فرانك دوما ،حيث تتدرب بع�ض
العنا�رص على غرار احلار�س غايا مرباح� ،سمري عيبود
–الذي كان �أ�صيب به ومتاثل �إىل ال�شفاء -وبو�سليو
حتت قيادة املدرب امل�ساعد �سليمان رحو ومدرب
احلرا�س خالد ديكيما�ش ،من اجل ا�ستغالل الوقت
والعمل على حت�سني لياقتهم البدنية ،وينتظر �أن يلتحق
بقية الالعبون واملدرب الفرن�سي بالبقية من موا�صلة
اال�ستعداد للمو�سم اجلديد وا�ستكمال الربنامج
التح�ضريي ،خا�صة غذا علمنا �أن التعداد ا�ضطر �إىل
وقف ترب�ص م�ستغامن بعدما �رضب فيور�س كورونا
�أفراد النادي بقوة.

عي�شة ق.

بن عي�سى
ي�ستدعى جمددا
لالمتثال �أمام
جلنة االن�ضباط
غاب رئي�س فريق احتاد ب�سكرة
فار�س بن عي�سى عن اجلل�سة التي
كان مربجا �أن ميتثل خاللها �أول
ام�س �أمام �أع�ضاء جلنة االن�ضباط
التابعة للرابطة املحرتفة لكرة
القدم ،بعد مرا�سلة االحتادية
اجلزائرية لكرة القدم التي
طالبت مروره على اللجنة عقب
الت�رصيحات النارية التي �أطلقها
الفرتة املا�ضية وفتح خاللها النار
على الهيئة الكروية الأوىل يف البالد
ورئي�سها خري الدين زط�شي ب�سبب
ا�ستبعاد ت�شكيلة �أبناء "الزيبان" من
امل�شاركة يف مناف�سة ك�أ�س الكاف
واختيار نادي �شبيبة القبائل� ،أين
�أر�سل �شهادة طبية تربر �أ�سباب
غيابه ،و�أقدمت الرابطة املحرتفة
للعبة على توجيه ا�ستدعاء ثاين �إىل
بن عي�سى من �أجل االمتثال جمددا
�أمام جلنة االن�ضباط بتاريخ 25
�أكتوبر املقبل من �أجل تربير
االتهامات التي �أطلقها يف حق
م�س�ؤويل الكرة اجلزائرية والتي
و�صفتها الفاف باخلطرية.
�إىل جانب ذلك ،عقد �أول �أم�س
بن عي�سى جل�سة ودية رفقة نظريه
رئي�س �شبيبة القبائل �رشيف مالل
والتي كانت فر�صة من تلطيف
الأجواء بني الفريقني عقب
الت�رصيحات التي �أطلقها بن عي�سى
حول �أحقية فريقه يف امل�شاركة
القارية عو�ض النادي القبائلي،
وكانت ال�صفحة الر�سمية لنادي
احتاد ب�سكرة على "فاي�سبوك"
قد ك�شفت �أن الرجلني �أرادا من
خالل هذه اخلطوة الرد على
بع�ض الأطراف التي عملت على
زرع الفتنة بني الفريقني من خالل
حتريف موقف م�س�ؤويل احتاد
ب�سكرة ،وبالتايل غلق الطريق
وتكميم الأفواه التي ت�سعى �إىل زرع
الفتنة يف بالدنا عرب ا�ستغالل هذه
الق�ضية ،وخرج الطرفان باتفاق
يق�ضي بربجمة مباراة ودية بني
الفريقني بتاريخ � 21أكتوبر املقبل
على ملعب احلماية املدنية بالدار
البي�ضاء.

عي�شة ق.
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ريا�ضة

كورونا يثري الرعب
قبل مباريات الكالت�شيو
ت�شعر فرق الدوري الإيطايل بالقلق ب�ش�أن
نتائج االختبارات الروتينية لفريو�س
كورونا امل�ستجد يف ظل ت�صاعد احلاالت
الإيجابية على م�ستوى البالد ،مما ي�شري
�إىل عودة ظهور الوباء يف �إيطاليا جمد ًدا،
ومت ت�سجيل  32حالة �إ�صابة بالفريو�س بني
العبي الدوري الإيطايل بحلول �أول �أم�س
مع وجود  11فريقا يف عزل من �إجمايل
 20فريقا م�شاركني يف البطولة ،فيما �أبلغت
ال�سلطات ال�صحية يف البالد عن �أكرث من 7
�آالف حالة �إيجابية جديدة و 43حالة وفاة،
وخالل الأ�سبوع الذي �شهد بع�ض املباريات

الدولية قبل �إقامة ديربي الغ�ضب بني ميالن
و�إنرت املقرر اليوم كان االختبار الإيجابي
لكري�ستيانو رونالدو خالل تواجده مبع�سكر
منتخب بالده �رضبة جلوفنتو�س ،الذي
دخل يف عزل بعد االختبار الإيجابي لالعب
الو�سط الأمريكي و�ستون مكيني ،وعاد
رونالدو الأربعاء املا�ضي �إىل مقر �إقامته
مبدينة تورينو على منت طائرة �إ�سعاف
خا�صة ،حيث ي�أمل يف �أن يكون جاهزا قريبا
من خالل �إعادة اختبار �سلبي ،فيما يحل
جوفنتو�س �ضيفا على كروتوين اليوم �ضمن
املرحلة الرابعة للدوري.

يف الوقت نف�سه ،مع وجود  6العبني يف
احلجر ال�صحي ف�إن �إنرت هو ثاين �أكرث الفرق
املت�رضرة بعد جنوى ،الذي يعاين من 10
حاالت �إ�صابة بني العبيه ،وهو ما ميثل
ثلث �إجمايل احلاالت امل�صابة بني العبي
البطولة ،ويعاين فريق املدرب �أنطونيو
كونتي من غياب املدافعني ميالن �سكرينيار
و�ألي�ساندرو با�ستوين و�أ�شلي يوجن الذين
يتواجدون يف عزل مع ثنائي الو�سط روبرتو
جاليارديني وناينجوالن وحار�س املرمى
البديل يونوت رادو ،فيما يفتقد الفريق
خدمات �ستيفانو �سين�سي بداعي الإيقاف.

عبور �سهل لبايرن ميونيخ يف ك�أ�س �أملانيا ميندي يحل مع�ضلة
زيدان قبل الكال�سيكو

مل يجد بايرن ميونيخ حامل
اللقب �أي �صعوبة يف اجتياز
ديورن من الدرجة اخلام�سة
بفوزه عليه  0-3بف�ضل هدفني
من وافده اجلديد الكامريوين
اريك ماك�سيم ت�شوبو-موتينغ
يف طريقه �إىل الدور الثاين من
ك�أ�س �أملانيا ،وكانت املباراة
مقررة يف مطلع �سبتمرب
املا�ضي لكنها ت�أجلت لأن
الفريق البافاري ُمنح �إجازة
�إ�ضافية بعد تتويجه بدوري
�أبطال �أوروبا يف � 23أوت على
ح�ساب باري�س �سان جريمان
الفرن�سي  0-1يف املباراة
النهائية ،وا�ستعان مدرب
بايرن هانزي فليك بالعبيه
اخلم�سة اجلدد الذين تعاقد
معهم يف الأيام الأخرية قبل
�إقفال باب االنتقاالت ال�صيفية
ت�شوبو-موتينغ ،الفرن�سي بونا
�سار ،الإ�سباين مارك روكا،
الإجنليزي جمال مو�سياال
والربازيلي دوغال�س كو�ستا
العائد اىل �صفوفه على
�سبيل الإعارة من جوفنتو�س
االيطايل ،كما ا�ستعان ببع�ض

العبي ال�صف الأول من غري
الدوليني و�أبرزهم توما�س
مولر والإ�سباين خايف مارتينيز
وجريوم بواتنغ ،كما �شارك
�أ�سا�سيا وللمرة الأوىل منذ
ان�ضمامه من �شالكه احلار�س
اليك�س نوبل .مل مت�ض  23ثانية
حتى ت�صدى نوبل لت�سديدة
قوية لهداف ديورن مارك
برا�سنيت�ش ،لكن بايرن ميونيخ
جنح يف افتتاح الت�سجيل
بوا�سطة ت�شوبو-موتينغ بعد
كرة م�شرتكة بني كو�ستا و�سار
ليتابعها الكامريوين داخل
ال�شباك م�سجال باكورة �أهدافه
مع فريقه اجلديد ،ثم احت�سب
احلكم ركلة جزاء �إثر �إعاقة
ت�شوبو-موتينغ داخل املنطقة

فانربى لها مولر بنجاح م�سجال
هدفه  33يف م�سابقة الك�أ�س
املحلية ،وبقيت الأف�ضلية
للفريق البافاري يف ال�شوط
الثاين على الرغم من ا�ستبدال
مولر ومارتينيز ،و�أنقذ �أحد
مدافعي ديورن فريقه من
هدف �أكيد عندما حلق بالكرة
التي �سددها ت�شوبو-موتينغ
من فوق احلار�س و�شتتها على
خط املرمى ،لكن الكامريوين
عاد و�سجل هدفه ال�شخ�صي
الثاين والثالث لفريقه بت�سديدة
من م�شارف املنطقة ،وكان
بايرن ميونيخ توج باللقب
املو�سم الفائت بفوزه على
باير ليفركوزن  ،2-4وقبله
على اليبزيغ بثالثية نظيف

هو�سا بالأهداف
مي�سي� :أ�صبحت �أقل ً
قال الأرجنتيني ليونيل مي�سي
جنم بر�شلونة �إنه مل يعد
يويل �أهمية كربى لت�سجيل
الأهداف ،و�أو�ضح مي�سي
خالل ت�رصيحات �أبرزتها
�صحيفة «ماركا» الإ�سبانية:
«لقد تغريت �أولوياتي ،اليوم
هو�سا ب�ش�أن �إحراز
�أنا �أقل
ً
الأهداف ،و�أحاول ب�شكل
�أكرب م�ساعدة الفريق على
امل�ستوى اجلماعي» ،وحول

معاناة ال�شعب الأرجنتيني
حاليا يف ظل �أزمة كورونا،
قال قائد منتخب التانغو:
«عدم امل�ساواة هي واحدة
من امل�شاكل الكبرية ،التي
يعاين منها املجتمع يف
الأرجنتني» ،وتابع« :لذا من
ال�رضوري م�ساعدة �أ�شد
احتياجا ،كي يح�صلوا
النا�س
ً
على املياه والكهرباء
والغذاء ،ال �سيما خالل �أزمة

فريو�س كورونا» ،و�أ�ضاف:
«�إنه لفخر كبري �أن نرى
الأ�شخا�ص الذين ي�ساعدون
غريهم بالطعام والوجبات
اخلفيفة يف الأرجنتني ،حتى
يف الأوقات املعقدة التي
نعي�شها» ،و�أمت« :يجب �أن
تكون الك�ؤو�س التي �سرتفع
هذا العام ،موجهة لكل
الأ�شخا�ص الذين ي�ساندون
غريهم يف هذه الظروف».

يواجه زين الدين زيدان املدير
الفني لريال مدريد� ،أزمة على
م�ستوى الظهري الأمين ب�سبب
�إ�صابة داين كارفاخال و�ألفارو
�أودريوزوال ،ووف ًقا ل�صحيفة
«ماركا» ف�إن كل امل�ؤ�رشات
ت�ؤكد �أن نات�شو الذي �شغل مركز
الظهري الأمين ب�شكل ا�ستثنائي
�أمام ليفانتي� ،سي�شارك جمد ًدا
�أمام قاد�ش اليوم ،و�أ�شارت
�إىل �أن ديدييه دي�شامب مدرب
منتخب فرن�سا قدم حلاً �آخر
لزيدان ،بعد �أن دفع بفريالند
ميندي كظهري �أمين خالل
التوقف الدويل الأخري ،وجنح
ميندي يف �أداء هذا الدور
ب�شكل رائع مع فرن�سا ،كما
�أنه �صنع هد ًفا لزميله �أنطوان
غريزمان ،وقالت ال�صحيفة
�إن زيدان �سبق �أن راهن على
ميندي � ً
أي�ضا كظهري �أمين
ملرة وحيدة يف املو�سم
املا�ضي �ضد �آيبار ،و�أ�ضافت
�أن مار�سيلو �سيبد�أ �أمام قاد�ش
كظهري �أي�رس ،بينما �سيح�صل
ميندي على راحة ليمنح زيدان
حل م�شكلة الظهري الأمين
يف انطالق دور املجموعات
بدوري �أبطال �أوروبا ثم موقعة
الكال�سيكو �أمام بر�شلونة.

توخيل متخوف من الإ�صابات

املهاجم الأرجنتيني ماورو �إيكاردي يغيب عن
موقعة باري�س �سان جريمان �أمام مان�ش�سرت
يونايتد وال�شكوك حتوم حول م�شاركة
ماركينيو�س وماركو فرياتي يف املباراة ،حيث
يغيب املهاجم الأرجنتيني ماورو �إيكاردي عن
�صفوف فريقه يف اجلولة الأوىل من م�سابقة
دوري �أبطال �أوروبا لكرة القدم املقررة
الثالثاء املقبل بداعي اال�صابة ،يف حني حتوم
ال�شكوك حول م�شاركة املدافع الربازيلي
ماركينيو�س والعب الو�سط االيطايل ماركو
فرياتي ،وقال مدرب فريق العا�صمة الفرن�سية

الأملاين توما�س توخيل يف م�ؤمتر �صحايف
ع�شية خو�ض فريقه مباراة �ضد نيم يف الدوري
املحلي« :نعاين من �سوء احلظ مع الالعبني
لأن فرياتي ودراك�سلر وماركينيو�س م�صابون،
لن ي�شاركوا يف املباراة �ضد نيم ويحوم ال�شك
حول م�شاركتهم �ضد مان�ش�سرت» ،وا�ضاف
«ا�صيب ماورو ايكاردي الأربعاء املا�ضي يف
�أربطة الركبة اليمنى وعلى الرغم من عدم
خطورة اال�صابة ف�إنه مل يخ�ض �أي ح�صة
تدريبية و�سيغيب عن نيم وعن مان�ش�سرت
يونايتد».

بوغبا يريد االن�ضمام �إىل بر�شلونة

�أ�شارت تقارير �إعالمية �صادرة �أول �أم�س
�إىل �أن الدويل الفرن�سي بول بوغبا العب
مان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي يريد االن�ضمام
�إىل بر�شلونة الإ�سباين يف �صفقة انتقال
حر ،وك�شفت �صحيفة «ذا �صن» الإجنليزية
�أن متو�سط ميدان يونايتد البالغ من العمر

 27عاماً ينوي مغادرة «ال�شياطني احلمر»
مع تبقي من عقده عام واحد مع الفريق
الإجنليزي ،من جهة ثانية قالت «موندو
ديبورتيفو» الإ�سبانية �إن بر�شلونة يريد
ا�ستغالل رغبة الفرن�سي من �أجل �ضمه يف
ال�صيف املقبل.

املدعي العام الإيطايل يحقق يف خمالفة رونالدو
ُ
�أكد تقرير �صحفي ام�س �أن املدعي
العام الفيدرايل يف �إيطاليا فتح حتقي ًقا يف
خمالفة الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم
نادي جوفنتو�س للربوتوكول ال�صحي يف
البالد ،وكان رونالدو �أول من غادر احلجر

ال�صحي جلوفنتو�س ،عقب ظهور �إ�صابتني
بفريو�س كورونا يف النادي ،من �أجل ال�سفر
للربتغال قبل التوقف الدويل ،وذكرت
تقارير �أن رونالدو رفع �صوته �أمام مديري
النادي وزمالئه ،قبل مغادرة ملعب �أليانز

�ستاديوم والعودة �إىل منزله عقب �إجراء
م�سحتني فقط ،بينما كان يجب عليه �إجراء
اختبار كورونا للمرة الثالثة ،ووف ًقا ل�صحيفة
«الغازيتا ديللو �سبورت» ،ف�إن املدعي العام
يجري حتقي ًقا حول مغادرة الالعبني للحجر

ال�صحي اخلا�ص بجوفنتو�س عقب �إ�صابة
موظفني بكورونا .و�أ�شارت �أن الالعبني
يواجهون خطر الوقوع حتت طائلة انتهاك
املادة  650من القانون اجلنائي ،والذي
يعاقب �أي �شخ�ص ال ميتثل لأحكام تتعلق

بالعدالة �أو ال�سالمة العامة �أو النظام العام
�أو النظافة بدفع غرامة ،و�أو�ضحت �أن
جوفنتو�س غري متورط يف هذا الأمر ،و�إذا
ثبت �أن هناك انتهاكات للربوتوكول ال�صحي
ف�إن امل�س�ؤولية �ستوجه �إىل الالعبني فقط.
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الفدائي ماهر الأخر�س �أيقونة فل�سطينية �صلبة الإرادة

�إما ال�شهادة �أو احلرية منت�صرا

امل�ضرب عن الطعام منذ  83يوما

حتذير من خطورة احلالة
ال�صحية للأ�سري ماهر الأخر�س

ق�ضية الأ�سرى ق�ضية وطنية ،والأ�سرى القابعني خلف الق�ضبان هم مبثابة منارة الثورة واحلق وجذوة
الن�ضال امللتهب ،وهنا ن�سلط ال�ضوء على �شخ�صية اعتبارية يف ملحمة الأ�سرى وبطوالتهم امل�ستمرة يف
حتدي الظلم بكافة �أ�شكاله داخل �سجون االحتالل الغا�شم.
بقلم :بقلم د .في�صل عبد
الأ�رسى ،يُ�شار �إىل �أن هناك همجية
الر�ؤوف عيد فيا�ض
�رش�سة وبربرية متوح�شة متار�س �ضد

اليوم نحن �أمام قمة وهامة عالية من
هامات الأ�رسى الأ�سري البطل /ماهر
الأخر�س والذي �أعلن �إ�رضابه عن
الطعام يف �سجون االحتالل الإ�رسائيلي
منذ ثمانون يوماً احتجاجاً على �سيا�سة
االعتقال الإداري ،حيث اعتقلت قوات
االحتالل الأ�سري الأخر�س يف يوليو
املا�ضي ،ونقلته �إىل عدة �سجون كان
�آخرها �سجن «عيادة الرملة» ،قبل �أن
يتم نقله يف بداية �سبتمرب املن�رصم
�إىل م�ست�شفى «كابالن» ،حيث يعاين
من عدة �أمرا�ض يف ظل تف�شي مر�ض
كورونا بني الأ�رسى ،فما زال م�سل�سل
الإجرام ال�صهيوين م�ستمرا ،حيث
توا�صل قوات االحتالل تنفيذ عمليات
االعتقال يوميا بحق املواطنني
الفل�سطينيني ،وحتويل الع�رشات منهم
�إىل االعتقال الإداري كحال �أ�سرينا
«ماهر الأخر�س» وغريه الكثري من

�أ�رسانا امليامني حتت م�سمى االعتقال
الإداري -دون وجه حقٍ يذكر -لكن
�أ�سرينا البطل يخو�ض معركة ال�صمود
والتحدي رافعاً �شعاراً وا�ضحاً �ضد
«�سحقاً لكم ولطعامكم
االحتاللُ :
و�رشابكم فحريتي �أغلى ما �أملك� ،إما
ال�شهادة �أو احلرية منت�رصا»،جنمنا
املنا�ضل «ماهر الأخر�س» �أ�سري �سابق
ق�ضى يف �سجون االحتالل ما جمموعه
�أربعة �أعوام بني �أحكام واعتقال �إداري،
وهو متزوج وله �ستة �أبناء ،حيث �أعلنت
زوجته ا�رضابها عن الطعام ت�ضامنا
معه ،الفدائي «ماهر الأخر�س» مفجر
ثورة الكرامة البطولية خلف الق�ضبان
و�ضد �سيا�سة «االعتقال الإداري»نتعلم
منك ال�صرب بعزمية الأبطال ،خ�ضت وما
زلت معرك ًة بطولية «الأمعاء اخلاوية»
وكنت قدوة املنا�ضلني والأحرار
برغم ق�سوة ال�سجن وال�سجان ،فمن
جوعك �سيدي تخجل الكلمات �أمامك،
نقف �إجالالً و�إكباراً �أمامك و�أمام كل
الأبطال القابعني يف �سجون االحتالل
الغا�شم من دفعوا فاتورة الوطن من
َ
و�سطروا �صفحات
حريتهم الغالية،
املجد والفخار لوحدهم ودون منازع
يف تاريخ الوطن امل�سلوب .معركتنا
معرك ًة ن�ضالي ًة تاريخي ًة م�رشفة ،وقد
تنتهي ق�ضية الأ�رسى
حان الوقت لأن
َ
بكافة حيثياتها و�أن يتم الإفراج عن
كافة �أ�رسانا و�أ�سرياتنا الأبطال.

ومن منطلق امل�س�ؤولية
الوطنية وال�شعبية نقول:
�أوالً :التحية كل التحية لكافة �أ�رسانا
الأبطال و�أ�سرياتنا املاجدات وعلى
ر�أ�سهم البطل/ماهر الأخر�س فار�س
معركة الأمعاء اخلاوية على �صمودهم
يف وجه ال�سجان املحتل الغا�شم.
ثانياً :ق�ضية الأ�رسى ق�ضية مركزية
ولن تنتهي �إال بالإفراج عن كافة �أ�رسانا
و�أ�سرياتنا الأبطال.

الدكتور فهد �أبو احلاج

ثالثاً :نطالب فخامة ال�سيد الرئي�س /
�أبو مازن والقيادة الفل�سطينية بالتحرك
ال�رسيع دولياً لل�ضغط على دولة
االحتالل للإفراج عن كافة الأ�رسى
امليامني التزاماً بقوانني ال�رشعية
الدولية.
رابعاً :ال َوحدة الوطنية و�إجراء
االنتخابات ب�إجماع وطني �شامل هما
ابتي الت�صدي ملمار�سات االحتالل
ب َو ْ
الغا�شم بحق �شعبنا و�أهلنا ووطننا
يف داخل الوطن وخارجه ويف كافة
ال�سجون الإ�رسائيلية للوقوف �سداً
منيعاً �أمام عنجهية االحتالل .و�أخرياً

الأو�ضاع داخل املعتقالت الإ�سرائيلية على و�شك االنفجار
�أفاد الدكتور فهد �أبو احلاج مدير
عام مركز �أبو جهاد ل�ش�ؤون احلركة
الأ�سرية يف جامعة القد�س �أن الأو�ضاع
داخل معتقالت االحتالل الإ�رسائيلي
على و�شك االنفجار وذلك بالنظر �إىل
تفاقم جرائم االحتالل م�ؤخرا داخل
املعتقالت والتي طالت العديد من
الق�ضايا احل�سا�سة والتي لها عالقة
بحياة الأ�رسى ،وهو ما يوحي بتعمد
�سلطات االحتالل تفجري الو�ضع داخل
املعتقالت لغايات خطرية و�أجندات
�إجرامية  .ولفت الدكتور �أبو احلاج �إىل
اجلرمية التي �أقدمت عليها وحدات
القمع ال�صهيوين يف معتقل «�إي�شل»
واقتحام وحدة «مت�سادا» لق�سم 10
داخل املعتقل ب�شكل همجي و�أرعن
وب�أ�سلوب الع�صابات الإجرامية ،علما

�أن كل املعتقلني هناك مر�ضى وكبار
ال�سن ،وقد مت ا�ستخدام البنادق �أثناء
االقتحام ،وقاموا باالعتداء على
الأ�رسى وتكبيلهم وطرحهم �أر�ضا
بطريقة مهينة ،و�أن كل هذا الأمر

غري م�سبوق ويعترب ك�رس لكل اخلطوط
احلمر  .كما ا�ستنكر الدكتور �أبو احلاج
الإجراءات القمعية وحتويل عدد
من �أ�رسى معتقل «عوفر» لل�سجن
االنفرادي وذلك بعد ت�ضامن �أكرث من

ثالثني �أ�سريا داخل املعتقل املذكور
و�رشوعهم ب�إعالن �إ�رضاب �إ�سنادي
مع الأ�سري ماهر الأخر�س الذي
ي�ستمر بالإ�رضاب منذ �أكرث من 82
يوما متوا�صلة رف�ضا العتقاله الإداري
و�سط ظروف �صحية خطرية يعاين
منها الأ�سري الأخر�س  .ودعا الدكتور
�أبو احلاج حكومة االحتالل للنظر
لدرو�س التاريخ لتعرف �أن الأ�رسى لن
يركعوا ولن ت�ستطيع حكومة االحتالل
وكل �أجهزتها الإجرامية من النيل
منهم ،وقد �أعلن الأ�رسى التحدي
حلكومة االحتالل �إن هي مل ترتاجع
عن كل �إجراءاتها داخل املعتقالت،
كما ودعا ال�شعوب العربية والعامل احلر
لأو�سع م�شاركة جماهريية ت�ضمنا مع
الأ�رسى.

مركز الدفاع عن احلريات واحلقوق املدنية

ماهر الأخر�س يرف�ض �إ�ضفاء ال�شرعية على االعتقال الإداري
قال مركز الدفاع عن احلريات
واحلقوق املدنية «حريات» �إن
الأ�سري ماهر الأخر�س « وقف
بالأم�س �شاخماً عند رف�ضه
�إ�ضفاء ال�رشعية ولو للحظة واحدة
على االعتقال الإداري التع�سفي
الذي متار�سه �سلطات االحتالل
الإ�رسائيلي ب�شكل خمالف للقانون
الدويل الإن�ساين وخا�صة املادة
 78من اتفاقية جنيف الرابعة،
وت�ستخدمه ك�أ�سلوب فظ للعقاب

ٍ
وك�سيف ُم�سلَط على
اجلماعي،
رقاب املواطنني الفل�سطينيني من
خمتلف الفئات العمرية وال�رشائح
االجتماعية« .و�أ�ضاف «حريات « يف
بيان �صحفي ،يوم الثالثاء « ،ت�صدى
(ماهر) الأخر�س لكل حماوالت
االلتفاف اخلبيثة لك�رس �إ�رضابه
�سواء بقرار جتميد اعتقاله الإداري
الذي �أ�صدرته حمكمة العدل
الإ�رسائيلية رداً على االلتما�س
الذي قدم له بتاريخ ،2020/09/23

�أو بتو�صية املحكمة العليا للنيابة
الإ�رسائيلية بالأم�س ب�إطالق �رساحه
يف ال�ساد�س والع�رشين من ال�شهر
القادم ،وع ّرى بوعيه و�صالبة �إرادته
حماوالت الق�ضاء الإ�رسائيلي خداعه
وااللتفاف على �إ�رضابه عندما ادعى
�أن الأخر�س مل يعد معتق ً
ال و�أن
وجوده بامل�ست�شفى من �أجل العالج
والتعايف ».وتوجه «حريات» بالتحية
�إىل ماهر الأخر�س على �صموده
دفاعاً عن حقه امل�رشوع باحلرية

و�ضد �سيا�سة االعتقال الإداري
التع�سفية ،وتد�شينه طريقاً جديداً
يف تعرية هذه ال�سيا�سة والت�صدي
لها باجتاه �إنهائها ،عندما جتاوز يف
معركته البا�سلة هدف التثبيت وعدم
التجديد� ،إىل رف�ضه له من حيث
املبد�أ .وهي خطوة جريئة متقدمة
ونوعية نحو جمابهة هذه ال�سيا�سة
التي ينبغي الإم�ساك بها والبناء
عليها يف خو�ض املعركة القانونية
على امل�ستوى الدويل.ح�سب البيان.

حذرت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
وهيئة �ش�ؤون الأ�رسى واملحررين
ونادي الأ�سري ،من خطورة احلالة
ال�صحية للأ�سري ماهر الأخر�س،
امل�رضب عن الطعام منذ �أكرث من
 83يوما ،احتجاجا على اعتقاله
الإداري .و�أو�ضحت وزيرة ال�صحة
مي الكيلة يف م�ؤمتر �صحفي ،عقد
مبدينة رام اهلل ،يوم اخلمي�س املوافق
� ، 2020/10/15أن الأع�ضاء احليوية
للأ�سري الأخر�س مهددة بالتوقف
الأمر الذي ي�شكل خطرا على حياته.
و�أو�ضافت� ،أن الإ�رضاب الطويل عن
الطعام يف مثل حالة الأ�سري ماهر
الأخر�س يرتك �أثرا كبريا على كافة
�أع�ضاء اجل�سم الداخلية ،ون�أمل �أن
ال ت�صل �إىل وقوف عمل الأع�ضاء من
الناحية احليوية ،حيث �أن عدم و�صول
التغذية واالك�سجني الكافيني للأع�ضاء
كالرئتني والكلى والقلب الأمعاء قد
ي�ؤدي �إىل ف�شلها .و�أعربت الكيلة عن
�أملها يف �أن ال ي�صل الأ�سري ماهر
الأخر�س �إىل هذه املرحلة� ،إال �أن
�إ�رضابه عن الطعام الكرث من  82يوماً
بات يهدد حياته ب�شكل حقيقي ،الأمر
الذي يحتم تدخل املجتمع الدويل
وامل�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية
وال�صحية ،لإلزام �سلطات االحتالل
ب�إطالق �رساحه .و�أو�ضحت وزيرة
ال�صحة� ،أن هناك العديد من الأ�رسى
والأ�سريات يف �سجون االحتالل،
يعانون من �سيا�سة الإهمال الطبي،
وهم بحاجة لرعاية طبية وتوفري
الأدوية ،كما �أن عددا �آخر بحاجة
للدخول للم�شايف لتلقي العالج
خ�صو�صاً مر�ضى ال�رسطان .ونا�شدت
دول العامل وبرملاناتها ،وجمل�س حقوق
الإن�سان ،ومنظمات الأمم املتحدة،
ومنظمة ال�صحة العاملية ،واملنظمات
العاملية الإن�سانية ،ب�رسعة التدخل
لإنقاذ حياة الأ�رسى املر�ضى،
والعمل الفوري على �إطالق �رساحهم
يف ظل جائحة «كورونا» ،وانت�شار
الفريو�س داخل ال�سجون ،ال�سيما �أن
االحتالل ال يوفر امل�ستلزمات الطبية
كالكمامات واملعقمات� ،إ�ضافة �إىل
جتميع عدد كبري من الأ�رسى داخل
الغرف والزنازين ما ي�سمح بانت�شار
الفريو�س ب�سهولة .و�أكدت الكيلة� ،أن
الوزارة قدمت طلباً ملنظمات حقوق
الإن�سان ،لل�سماح لأطباء فل�سطينيني
�أو عرب �أو دوليني بالتوجه �إىل ال�سجون
من �أجل معاجلة املر�ضى ،م�شرية
�إىل �أن الوزارة �أعدت قوائم ب�أ�سماء
الأطباء ومن خمتلف التخ�ص�صات،
وهم على ا�ستعداد للتوجه �إىل �سجون
االحتالل ،لت�شخي�ص وعالج الأ�رسى.
بدوره ،قال رئي�س هيئة �ش�ؤون الأ�رسى
واملحررين قدري �أبو بكر� ،إن الأ�سري
ماهر الأخر�س �أعلن �أم�س توقفه عن
تناول امللح خالل �إ�رضابه عن الطعام
املتوا�صل منذ  82يوماً ،وقد يعلن
�أي�ضا الإ�رضاب عن املاء قريباً �إذا
مل ت�ستجب �سلطات االحتالل ملطلبه
باحلرية .و�أو�ضح �أبو بكر� ،أن الأخر�س

ترتاجع حالته ال�صحية ب�شكل كبري،
حيث بات الأداء الوظيفي لأع�ضاء
ج�سده يرتاجع كل �ساعة ،وطالب �إدارة
م�ست�شفى «كابالن» الإ�رسائيلي حيث
يرقد ،باالمتناع عن تغذيته ق�رسياً �إذا
ما فقد الوعي لفرتة طويلة.
و�أ�ضاف� ،أن رقعة الت�ضامن مع الأ�سري
ماهر الأخر�س �آخذة يف االت�ساع،
ال�سيما يف ال�سجون واملعتقالت،
حيث �أعلن � 50أ�سريا الإ�رضاب عن
الطعام هذا اليوم ،لين�ضموا �إىل نحو
� 40آخرين جل�أوا لذات اخلطوة،
م�شريا �إىل �أن ال�سجون ت�شهد حالة
غليان ،وقد يعلن ع�رشات الأ�رسى
عن الدخول يف الإ�رضاب خالل الأيام
القادمة.
و�شدد �أبو بكر ،على �أن الأ�رسى
يخو�ضون معركة ن�ضالية دعما
للأ�سري ماهر الأخر�س ،ولتحقيق
جملة من املطالب ،يف مقدمتها وقف
عزل الأ�رسى عمر خرواط ،ووائل
اجلاغوب حامت القوا�سمة و�إعادتهم
للأق�سام� ،إ�ضافة لوقف كافة �أ�شكال
التنكيل واالقتحامات الليلية والتفتي�ش
العاري .و�أكد وجود تن�سيق م�شرتك
بني كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية،
وطالب ب�رضورة زيارة املعتقلني
املر�ضى� ،إال �أن �سلطات االحتالل
ما زالت ترف�ض ذلك .ونوه �أبو بكر،
�إىل �أن الأمم املتحدة �أ�صدرت �أم�س
الأول تقريراً يت�ضمن  17بندا ،تطالب
جميعها �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي
بالتقيد باملواثيق والأعراف الدولية
واالتفاقيات املوقعة ،ومن بينها بند
يتعلق يف ال�سجون وكيفية جمابهة
جائحة «كورونا» ،ويف ذلك �إدانة
وتعاملهم مع الأ�رسى خا�صة املر�ضى
منهم� .أما رئي�س نادي الأ�سري قدروة
فار�س ،ف�أكد �أن م�س�ؤولية دعم
الأ�سري ماهر الأخر�س ،الذي ينا�ضل
نيابة عن ال�شعب يف مواجهة قانون
االعتقال الإداري ،ميثل جزءاً من
حالة الن�ضال التي يعي�شها �شعبنا
الفل�سطيني .و�أ�شار �إىل �أن مرورا كرث
من  82يوما على �أ�رضابه عن الطعام،
يعني الو�صول �إىل مرحلة احل�سم ،ف�إما
االنت�صار �أو ال�شهادة .ووجه فار�س
نداء للأمني العام للأمم املتحدة،
وممثلي االحتاد الأوروبي ،وجمل�س
حقوق الإن�سان ،وجلنة حقوق الإن�سان
يف الربمان الأوروبي ،لإ�صدار بيانات
�أو مواقف ،تطالب �إ�رسائيل بالإفراج
الفوري عن الأ�سري ماهر الأخر�س.
و�أ�ضاف رئي�س نادي الأ�سري� ،أن
الأيام الأخرية برهنت على �أن حمكمة
االحتالل العليا ،متثل �أداة قمعية
تعمل بقرارات من خمابرات وجي�ش
االحتالل ،م�شرياً �إىل �أن اكتفاء تلك
املحكمة ب�إ�صدار تو�صية بالإفراج
عن الأ�سري ماهر الأخر�س ،متثل
مهزلة وف�ضيحة للق�ضاء الإ�رسائيلي،
فبدال من �أن تبت يف الق�ضية منحت
«ال�شاباك» و�إدارة ال�سجون فر�صة
لك�سب الوقت وللمناورة �أمال يف ك�رس
�إ�رضابه �أو الو�صول �إىل حل ير�ضيهم.
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زار اجلزائر ك�أول حمطة يف زياراته اخلارجية

بعد �سنة �أوىل حكم ..ماذا قدم «�سيد قرطاج»؟
قبل عام ،وحتديدا يف � 14أكتوبر  ،2019مت انتخاب قي�س �سعيد ( 62عاما) رئي�سا لتون�س ،يف مفاج�أة اعتربها متابعون «زلزاال
�سيا�سيا» �ضرب املنظومة احلزبية ال�سائدة يف البالد ترك الأ�ستاذ اجلامعي ،املتخ�ص�ص يف القانون الد�ستوري ،مدارج اجلامعة
واملجال الأكادميي ،ليجل�س على كر�سي ق�صر قرطاج ،مقتحما عامل ال�سيا�سة ،من دون �إرث �سيا�سي وال انتماء حزبي .

ليبيا

بني خيار االنتخابات �أو مرحلة
انتقالية خام�سة؟
ـ الرئي�س تبون يدعو للإ�سراع
باالنتخابات وجتنب احللول اجلزئية

الأنا�ضول/بت�صرف
وقدم �سعيد ،خالل حملته
االنتخابية ل�سنة  ،2019وعودا
لناخبيه ،لعل �أبرزها احلفاظ على
دولة قائمة على العدل وامل�ساواة
وال�سيادة الوطنية فما هي ح�صيلة
�أداء «�سيد قرطاج»� ،ضمن فرتة
رئا�سية بد�أها يف � 23أكتوبر
املا�ضي ،ومتتد خم�سة �أعوام؟

تون�س وامل�ؤامرة..
منذ الأ�شهر الأوىل لرئا�سته ،بدا
�سعيد يف موقع املتوعد ،ولعل خري
دليل على ذلك هي زيارته ملدينة
�سيدي بوزيد ،مهد الثورة التون�سية،
لإحياء الذكرى التا�سعة للثورة التي
�أطاحت ،عام  ،2011بنظام الرئي�س
�آنذاك ،زين العابدين بن علي
(.)2011 :1987
فخالل هذه الزيارة ،دي�سبمر
املا�ضي� ،أطلق �سعيد عبارة
�شهرية ،وهي �أن «�إرادة ال�شعب
ومطالبه �ستتحقق ،رغم مناورات
املناورين وامل�ؤامرات التي حتاك
يف الظالم»وقبل �أ�شهر ،ا�شتدت
لهجة الوعيد والتهديد ،فلم تخل
خطابات �سعيد ،يف منا�سبات عدة،
من ت�أكيد على �أنه «�سيواجه كل من
يت�آمر على تون�س»وهي خطابات
يرى مراقبون �أن كلماتها امل�شفرة
متثل مفاتيح ملعجم امل�ؤامرة
على تون�س ،فلم يك�شف �سعيد
عن املق�صود ،وهو ما جعله حمل
انتقادات كبرية داخل الأو�ساط
املحلية.

الأحزاب
وامل�شي�شي ..فتور
وغمو�ض
عالقة �سعيد بالأحزاب ال�سيا�سية
كانت م�ستقرة طيلة الأ�شهر الأوىل
حلكمه� ،إال �أنها �شهدت فتورا يف
الفرتة الأخرية ،حتى ذهب البع�ض
�إىل القول ب�أنه «مترد على النظام
ال�سيا�سي القائم»ولعل الدليل
على ذلك هو ما رافق ت�شكيل
حكومة ه�شام امل�شي�شي الراهنة
من جتاذبات� ،إذ ترك �سعيد كل
مقرتحات الأحزاب ال�سيا�سية
جانبا ،ليعني بقرار انفرادي وزير
الداخلية ال�سابق (امل�شي�شي) على
ر�أ�س احلكومة اجلديدة ،خلفا
لإليا�س الفخفاخ ،الذّ ي طالته
�شبهات ف�ساد.
واعترب متابعون �أن �سعيد �سعى
بذلك �إىل �إق�صاء الأحزاب
ال�سيا�سية من هذه العمل ّية ،ما خلق
ت�صدعا يف عالقته معها ،قبل �أن
يعود وي�ستنجد ويلتقي بها ،من
دون ح�ضور امل�شي�شي ت�رصفات
�سعيد «غري املفهومة» � أظهرت
خالفا طفا على ال�سطح بينه
وبني امل�شي�شي ،ازداد تفاقما
مع تلميح الأخري �إىل �إجراء
تعيينات مل�ست�شارين منتمني
للنظام ال�سابق («بن علي») ،وهو
ما قوبل برف�ض �شديد من �سعيد
�آنذاك ،قال �سعيد ،وفق بيان
للرئا�سة� ،إن «هناك حماكم ت�صدر
�أحكامها با�سم ال�شعب ،و�إذا كان
�صاحب ال�سیادة (ال�شعب) �أدان
منظومة كاملة (نظام «بن علي»)
مب�ؤ�س�ساتها و�أ�شخا�صها وثار

علیها و�سقط ال�شهداء واجلرحی
من �أجل �إزاحتهم ،فال جمال
لأن یعودوا الیوم»وبرزت مالمح
هذا اخلالف �أكرث بعد �أن قرر
امل�شي�شي �سحب وليد الزيدي من
الت�شكيلة احلكومية كوزير للثقافة،
بينما ا�ستقبله �سعيد يف ق�رص
قرطاج ،معربا عن دعمه لتوليه
حقيبة الثقافة.

فل�سطني والتطبيع..
رف�ض و�صمت
منذ الأيام الأوىل حلملته
االنتخابية� ،أعلن �سعيد دعمه
املطلق للق�ضية الفل�سطينية ،و�أنه
لن يتوانى عن م�ساندة ال�شعب
الفل�سطيني يف خمتلف املحافل،
و�سيعمل يف اخلارج من �أجل
الق�ضايا العادلة و�أحاديثه املتكررة
عن فل�سطني و�صل �صداها �إىل دول
�أخرى يف منطقة ال�رشق الأو�سط،
ولقيت �إ�شادة من الفل�سطينيني،
الذين عربوا عن �إعجابهم مبوقفه
من ق�ضيتهم.
واعترب �سعيد �أن «التطبيع مع
العدو ال�صهيوين خيانة عظمى»،
و�أن «العرب فكرهم مهزوم»،
و»ما يحدث يف فل�سطني هو
مظلمة القرن .احلق الفل�سطيني
ال ي�سقط بالتقادم .من له عالقة
مع الكيان ال�صهيوين هو خائن»هذه
الت�رصيحات تزامنت مع �إعالن
دونالد
الأمريكي،
الرئي�س
ترامب ،يف جانفي املا�ضي ،ما
تُعرف �إعالميا و�شعبيا بـ»�صفقة
القرن»وهي خطة �أمريكية لت�سوية
�سيا�سية جمحفة بحق الفل�سطينيني
ومنحازة للكيان ال�صهيوين ،حيث
توا�صل الأخرية مبوجبها ال�سيطرة
على معظم �أرا�ضي ال�ضفة الغربية
املحتلة ،وتظل مدينة القد�س
الفل�سطينية املحتلة عا�صمة
لدولة االحتالل موقف �سعيد
ظل ثابتا� ،إىل �أن وقعت الإمارات
والبحرين ،يف وا�شنطن منت�صف
�سبتمرب املا�ضي ،اتفاقيتني لتطبيع
عالقتهما مع �إ�رسائيل ،امل�ستمرة
أرا�ض عربية ت�رصيح
يف احتالل � ٍ
�سعيد بخ�صو�ص هذا التطور لقي

انتقادا� ،إذ قال حينها« :ال نتدخل
يف اختيارات بع�ض الدول وال
نتعر�ض لها ،ونحن نحرتم �إرادة
الدول ،فهي حرة يف اختياراتها
و�أمام �شعوبها ،ولكن لنا �أي�ضا
مواقفنا التي نعرب عنها بكل حرية،
بعيدا عن �إ�صدار بيانات للتنديد
بهذا املوقف �أو ذاك».

ليبيا� ..شرعية
ود�ستور
كانت الأو�ضاع يف اجلارة ليبيا،
�أولوية للدبلوما�سية التون�سية طيلة
ال�سنوات املا�ضية وتعترب تون�س �أن
�أمنها من �أمن ليبيا ،وقامت بعدة
مبادرات جلمع الفرقاء الليبيني
�إىل طاولة احلوار ،بحثا عن حل
�سيا�سي .فمنذ �سنوات ،يعاين البلد
الغني بالنفط من �رصاع م�سلح،
فبدعم من دول عربية وغربية،
تنازع اجلرنال  ،خليفة حفرت،
احلكومة املعرتف بها دوليا على
ال�رشعية وال�سلطة �سعيد قال يف
منا�سبات عدة �إن «احلل يف ليبيا
يجب �أن ينبع من الأطراف الليبية»،
معربا عن «رف�ضه �أي تدخل يف
هذا البلد من �أي طرف كان»و�أكد
�أن موقف تون�س هو �إيجاد ت�سوية
�سيا�سية �شاملة لهذه الأزمة حتفظ
وحدة ليبيا و�سيادتها ،يف �إطار حوار
ليبي ليبي جامع ،حتت مظلة الأمم
املتحدة .ولكن مواقف �سعيد من
امللف الليبي بد�أت حتمل ت�أويالت
وتف�رس بعدة طرق ،خا�صة حني
بادر بجمع �أكرث من  35من زعماء
القبائل الليبية بق�رص قرطاج ،يف
دي�سمرب املا�ضي.
ودعا �سعيد ه�ؤالء الزعماء �إىل
و�ضع د�ستور �شبيه بالد�ستور
الأفغاين ،يكون مبثابة «حمطة
انتقالية» يقررها الليبيون ،من
دون تدخل جهة خارجية و�رصح
ب�أن «ال�سلطة القائمة يف ليبيا تقوم
على ال�رشعية الدولية» ،لكن «هذه
ال�رشعية ال ميكن �أن ت�ستمر ،لأنها
�رشعية م�ؤقتة ،ويجب �أن حتل
حملها �رشعية جديدة تنبع من
�إرادة ال�شعب الليبي»هذا الت�رصيح
كان خالل م�ؤمتر �صحفي م�شرتك

مع نظريه الفرن�سي� ،إميانويل
ماكرون ،خالل زيارته لفرن�سا ،يف
جوان املا�ضي ،و�أثار جدال �سيا�سيا
كبريا يف تون�س وليبيا.

مبادرة �أممية
مرارا ،دعا �سعيد �إىل �أن يكون
لتون�س ح�ضورا دوليا مميزا ،و�أكد
يف منا�سبات على �أن �أهمية �أن
ت�صبح بالده قوة مبادرة يف الأمم
املتحدة وجمل�س الأمن الدويل
و�أطلق �سعيد ،يف �أفريل املا�ضي،
مبادرة تق�ضي بالوقف الفوري
لإطالق النار والنزاعات يف العامل
و�شدد يف مباردته على �رضورة
ت�ضافر اجلهود ملواجهة التحديات
التي تفر�ضها جائحة «كورونا» ،بكل
املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
والإن�سانية

زيارات خارجية

زيارات �سعيد اخلارجية مل تكن
غزيرة ،جراء ما فر�ضته جائحة
«كورونا» ،على مدار �شهور ،من
�إغالق للحدود وتعليق لرحالت
الطريان زار �سعيد اجلزائر ك�أول
حمطة يف زياراته اخلارجية،
يف م�ؤ�رش على قوة العالقة بني
اجلارتني ،ووفا ًء بالتزام تعهد به
عند �أدائه اليمني الد�ستورية ،يف
� 23أكتوبر  2019كما زار فرن�سا،
يف جوان املا�ضي ،و�أعلن ماكرون
خالل هذه الزيارة عن قر�ض
فرن�سي بقيمة  350مليون يورو،
�ضمن التزام باري�س بتقدمي معونة
لتون�س تبلغ  1.7مليار يورو حتى
عام  2021هذه الزيارة تناولت
�أي�ضا امللف الليبي ومطالبة
الطرفني املتنازعني بوقف فوري
لإطالق النار وااللتزام بقرارات
الأمم املتحدة والبدء يف �إعادة
�إعمار ليبيا وا�ستقبل �سعيد ،يف
دي�سمرب املا�ضي ،نظريه الرتكي،
رجب طيب �أردوغان ،وبحثا �سبل
الإ�رساع بالعمل على وقف �إطالق
النار يف ليبيا يف �أقرب وقت
ممكن و�شدد �أردوغان ،خالل
الزيارة ،على �أن لتون�س دور هام يف
ا�ستتباب الأمن يف ليبيا. .

يف الوقت الذي كان يُنظر �إىل الو�ضع يف
ليبيا على �أنه متوجه �إىل مرحلة انتقالية
خام�سة ال تقل عن عام ون�صف ،فاج�أ
الرئي�س اجلزائري عبد املجيد تبون
اجلميع بالت�أكيد على �أنه ال حل للأزمة
الليبية �إال عرب انتخابات تفرز م�ؤ�س�سات
جديدة .واعترب احلوارات التي جتري يف
�أكرث من بلد ب�أنها ال تقدم �سوى «حلول
جزئية» بعد ت�سع �سنوات من انهيار
م�ؤ�س�سات الدولة ،و�ش ّبه ليبيا باجل�سد
الذي ا�ست�رشى فيه ال�رسطان ب�شكل كامل
وال يقدم له �سوى املهدئات و ّ
ملح تبون،
�إىل �أن نداء اجلزائر للرجوع �إىل ال�رشعية
ال�شعبية ،بد�أ يحظى بدعم دول كربى (مل
ي�سمها) ،م�شددا على �رضورة الإ�رساع يف
�إجراء انتخابات ب�أ�رسع وقت .
بد�أت تتعاىل يف الفرتة الأخرية �أ�صوات
داخلية ودولية تدعو �إىل التوجه �إىل
انتخابات برملانية ورئا�سية يف ليبيا ،بدل
دخول مرحلة انتقالية خام�سة ملدة 18
�شهرا قد يتم متديدها على غرار املراحل
الثالثة املا�ضية ،ب�شكل قد يطيل الأزمة
دون �أن يحلها حيث �سبق لرئي�س املجل�س
الرئا�سي فائز ال�رساج� ،أن طالب ب�إجراء
انتخابات رئا�سية وبرملانية يف مار�س/
�آذار  ،2021لكنه يف خطابه الأخري الذي
�أعلن فيه عزمه ت�سليم ال�سلطة التنفيذية
يف �أجل �أق�صاه نهاية �أكتوبر/ت�رشين الأول
اجلاري ،بدا وك�أنه ق ِبل م�ضطرا مقرتح
رئي�س «نواب طربق» عقيلة �صالح ،باختيار
جمل�س رئا�سي جديد من ثالثة �أع�ضاء
بدل ت�سعة ،ورئي�س حكومة منف�صل عن
الرئا�سي ،يقود البالد �إىل مرحلة انتقالية
رابعة .والذهاب �إىل االنتخابات كان �أي�ضا
مطلب خالد امل�رشي ،رئي�س املجل�س
الأعلى للدولة (ا�ست�شاري نيابي) ،لكنه
رص �أوال على اال�ستفتاء على الد�ستور،
�أ� ّ
حتى ال يقوم الرئي�س املقبل بخياطته
على مقا�سه �إال �أن نداء امل�رشي ،مل
يلق كبري ا�ستجابة من الطرف الآخر يف
�رشق البالد ،لذلك انخرط يف مفاو�ضات
مع «نواب طربق» على عدة م�سارات قد
تف�ضي �إىل اختيار جمل�س رئا�سي جديد،
مطلع نوفمرب املقبل ،ما يعني الدخول يف
مرحلة انتقالية رابعة.
ومنذ �سقوط نظام معمر القذايف يف
� 20أكتوبر  ،2011دخلت البالد يف ثالث
مراحل انتقالية.
وا�شنطن تدعم و�ضع خارطة
طريق لالنتخابات
و�إىل جانب اجلزائر ،تدعم الواليات
املتحدة الأمريكية خارطة طريق تفظي
�إىل انتخابات تنهي املراحل االنتخابية
وهو ما عرب عنه ال�سفري الأمريكي ريت�شارد
نورالند ،خالل اجتماعه مع املمثلة
اخلا�صة للأمني العام للأمم املتحدة يف
ليبيا بالإنابة� ،ستيفاين وليامزبعد دعوته
لـ»و�ضع اللم�سات الأخرية على خارطة
طريق لالنتخابات الوطنية».
ويف حوار مع �صحيفة «الأخبار» امل�رصية،
ن�رشته يف � 7أكتوبر� ،أ�شار ال�سفري
الأمريكي �إىل ا�ستئناف منتدى احلوار
ال�سيا�سي الليبي ،الذي «ي�سعى �إىل ر�سم
م�سار �سيا�سي لالنتخابات الوطنية»�إذ
من املنتظر �أن يجتمع وفدا املجل�س

الأعلى للدولة و»نواب طربق» و»نواب
طرابل�س» ،يف تون�س برعاية �أممية ،مطلع
نوفمرب/ت�رشين الثاين املقبل ،لو�ضع
ر�ؤية حلل �شامل للأزمة فوجهة النظر
الأمريكية ،تنطلق من �رضورة و�ضع ت�صور
وا�ضح يف�ضي �إىل االنتخابات ،لكنها ال
تعرت�ض على مرحلة انتقالية جديدة
�إذا كانت �ستف�ضي �إىل انتخابات ،دون
احلديث عن جدول زمني حمدد.
اتفاق ليبي على �إنهاء املرحلة
االنتقالية
وب�شكل مفاجئ اتفق وفدان من املجل�س
الأعلى للدولة و»نواب طربق» ،يف ختام
اجتماعهما بالقاهرة ،الثالثاء« ،على
�رضورة �إنهاء املرحلة االنتقالية والبدء
يف ترتيبات املرحلة الدائمة»ورغم �أن
الطرفان مل يتفقا بعد ب�ش�أن ال�صيغة
التي �ستعر�ض فيها م�سودة الد�ستور على
اال�ستفتاء ال�شعبي� ،إال �أن االتفاق على
�إنهاء املرحلة االنتقالية ي�شكل منعرجا
جديدا يف ملف حل الأزمة الليبية �إذ �أن
عدة �أطراف �شعبية اتهمت جمل�س الدولة
ونواب طربق بال�سعي لإطالة �أمد املرحلة
االنتقالية للبقاء يف منا�صبهم �أكرب وقت
ممكن ،وهو ما نفاه الطرفان ،لكن َم ّثل
ذلك �ضغطا عليهما لإنهاء املراحل
االنتقالية ،والتوجه نحو االنتخابات حيث
غرد ع�ضو املجل�س الأعلى للدولة عبد
الرحمان ال�شاطر ،قائال «البعثة الأممية
يف ليبيا ..تعمل على مرحلة انتقالية
جديدة حتتاج ل�سنتني �أو �أكرث لتح�سني
اخلدمات و�إجراء انتخابات ..املنطقي
الإبقاء على الرئا�سي احلايل � 6أ�شهر
لإجراء االنتخابات بدال من رئا�سي جديد
يدخلنا يف �رصاعات جديدة».
«الد�ستور» �أكرب مع�ضلة قانونية
لكن �أكرب عقبة �أمام عر�ض م�سودة
الد�ستور لال�ستفتاء ال�شعبي ومتهيد
لالنتخابات رئا�سية وبرملانية و�إنهاء
املراحل االنتقالية ،التناق�ضات بني
مواد م�سودته ،التي �أعدتها جلنة ال�ستني
املنتخبة ،وبني القانون االنتخابي الذي
�أقره جمل�س نواب طربق ،ب�شكل حتفظ
عليه املجل�س الأعلى للدولة.
ويف حالة مت االتفاق ب�ش�أن الإ�شكاالت
القانونية حول م�سودة الد�ستور ،حينها
ميكن احلديث عن ر�سم خارطة طريق
تبد�أ باال�ستفتاء ثم االنتخابات الربملانية
والرئا�سية وقبل ذلك ال بد من حل
الإ�شكال الأمني والع�سكري الذي متثله
عنا�رص حفرت واملرتزقة الأجانب ،عرب
حمادثات جلنة  5+5الع�سكرية املقرر
عقدها يف � 19أكتوبر بجنيف �إذ مازال
حفرت يعرت�ض على احلوار الذي يقوده
عقيلة وامل�رشي كما �أن املبعوثة الأممية
بالإنابة ا�شرتطت مل�شاركة حفرت وال�رساج
يف احلوار ،تخليهما عن «املطالبة بتويل
منا�صب حكومية عليا»و�إن كان ال�رساج
�أبدى ا�ستعداده للتخلي عن ال�سلطة
التنفيذية وعدم امل�شاركة حتى يف
احلوار ،ف�إن حفرت ال يبدو �أنه يتقا�سم معه
نف�س الت�صور.

الأنا�ضول/بت�صرف
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الربوفي�سور رابح لوني�سي لـ " الو�سط "

على اجلزائر �أن تتبنى اللغة الإجنليزية بدال من الفرن�سية

انت�صر الربوفي�سور رابح لوني�سي للغة الإجنليزية باعتبارها اللغة ا
لعاملية الأوىل م�ؤكدا يف ت�صريحه ليومية «الو�سط «�أنه من املفرو�ض �أن تتجه اجلزائر
اليوم نحو االعتماد على الإجنليزية بدال من الفرن�سية ابتداء من
املرحلة االبتدائية لت�صبح اللغة الثالثة بعد اللغتني الوطنيتني الر�سميتني ( العربية
والأمازيغية) ،رغم �أن اجلزائريني يعرفون جيدا الفرن�سية التي
متثل �أقل من  4باملائة فقط  ،وعليه فبالإمكان �أن جنعل اللغة الفرن�سية و�سيلة �أو مدخل
لالنتقال �إىل تعلم اللغة الإجنليزية وهذا ما يجعلها �سهلة  ،مقدما يف ذلك
مثاال عن البلدان التي تقدمت وتطورت بعد اعتمادها على تعليم االجنليزية كماليزيا
و�سنغافورة ،ولهذا فالبد �أن نكون براغماتيني لكون تاريخنا منذ القدمي
يعتمد على لغة احل�ضارة ودائما يتبناها حتى الأمازيغ يف املا�ضي البعيد تبنوا الالتينية
لأنها كانت لغة احل�ضارة �آنذاك يف البحر الأبي�ض املتو�سط ،ثم تبنوا
فيما بعد العربية يف فرتة احل�ضارة الإ�سالمية وهذا ،راجع ملوقفهم الرباغماتي املرتبط
�أ�سا�سا باملنفعة  ،كما �أنه البد من ترك احلرية الكاملة للجامعة اجل
زائرية يف تدري�س بع�ض العلوم ويف اختيار اللغة املنا�سبة لبع�ض التخ�ص�صات اجلامعية.
حكيم مالك

فتح مدر�سة دولية
بريطانية يف اجلزائر
ويف ذات ال�سياق ،فلقد ت�ضمن العدد
 58من اجلريدة الر�سمية ،ال�صادر يف
الفاحت من �أكتوبر اجلاري ،مر�سوم
رئا�سي رقم  262 -20امل�ؤرخ يف 15
�سبتمرب  2020الت�صديق على مذكرة
التفاهم بني حكومة اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ممثلة يف كاتب الدولة املكلف
باجلالية الوطنية والكفاءات يف
اخلارج ،ر�شيد بالدهان وحكومة
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�إيرلندا ال�شمالية ممثلة يف وزير
الدولة املكلف بال�رشق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،جيم�س كليفريل،
ب�ش�أن فتح مدر�سة دولية بريطانية
يف اجلزائر ،املوقعة باجلزائر يف 9
مار�س الفارط.

املدر�سة مفتوحة
للطالب اجلزائريني

والربيطانيني
و�سمحت من هذه االتفاقية الدولية
ب�إن�شاء املدر�سة الدولية الربيطانية
يف اجلزائر والتي تعمل وفقا
للقوانني والأنظمة املعمول بها يف
اجلزائر ،وتتمثل لغة التعليم يف اللغة
الإجنليزية ،و تعطي هذه املدر�سة
الأولوية لأبناء موظفي ال�سلك
الدبلوما�سي الربيطاين من �أجل
االلتحاق بها ،كما �أن هذه املدر�سة
مفتوحة للطالب اجلزائريني ،وكذا
لأبناء رعايا الدول الأخرى املقيمني
ب�صفة م�ؤقتة �أو دائمة يف اجلزائر
والذين ترتاوح �أعمارهم بني �أربع
�سنوات و� 18سنة ،كما �أنها توفر
تعليما للطور االبتدائي والثانوي (
 )iiوحترتم وحتافظ على املعايري
املعمول بها يف النظام املتعلق
باملدار�س الربيطانية يف اخلارج
( )BSOوتتم �إقامتها يف اخلارج
من طرف وزارة التعليم ()DFE
للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى
و�إيرلندا ال�شمالية .

تعزيز �أوا�صر ال�صداقة
القائمة بني كال البلدين

وي�شمل الربنامج الدرا�سي تعليم
اللغة العربية وتاريخ وجغرافيا
للطلبة
بالن�سبة
اجلزائر،
اجلزائريني ،مع احرتام الثقافة
اجلزائرية ،ويخ�ضع م�ضمون هذه
املواد للتن�سيق بني املدر�سة
ووزارة الرتبية الوطنية اجلزائرية
ويتعني على م�ؤ�س�سة «يوكيه ناريك»
االعرتاف بال�شهادات التي متنحها
املدر�سة الربيطانية باعتبارها
مماثلة لل�شهادات الربيطانية من
امل�ستوى «�أ» ولل�شهادة العامة
للتعليم الثانوي ( ،)GCSEويتم
دعم الطالب اجلزائريني خالل
حت�ضريهم ل�شهادتي التعليم
املتو�سط والبكالوريا اجلزائرية،
وبالتايل فال�شهادات التي متنحها
املدر�سة الربيطانية معرتف بها يف
اجلزائر وهذا يدخل يف �إطار تعزيز
�أوا�رص ال�صداقة القائمة بني كال
البلدين بتعليم لغة وثقافة اجلزائر
واململكة املتحدة لربيطانيا
العظمى ،واعتبارا لأحكام االتفاق
املتعلق بالتعاون الثقايف ،املربم
بني الطرفني باجلزائر يف  27ماي
�سنة .1981

توافق الو�ضع القانوين
للمدر�سة مع الت�شريع
اجلزائري
وتخول لوزارة الرتبية الوطنية
اجلزائرية قانونا ب�إيفاد مفت�شني
يف �إطار مهمات تفتي�ش على
م�ستوى املدر�سة ،من �أجل �ضمان
ا�ستيفاء ال�رشوط اجلزائرية
وحتقيق امل�ستويات املطلوبة،
ويتوافق الو�ضع القانوين للمدر�سة
مع الت�رشيع اجلزائري ويخ�ضع
�سري عمل املدر�سة لأحكام هذه
املذكرة ،ويحدد النظام الداخلي
للمدر�سة وتنظيمها و�سريها
و�أ�ساليب عملها ،خالل اجتماع
�سفارة اململكة املتحدة باجلزائر
�سنويا مع جمل�س �إدارة املدر�سة،
وي�سمح لهذه املدر�سة ب�إبرام
عقود يف جمال تقدمي اخلدمات
مع منظمات بريطانية يف اململكة
املتحدة .وتقوم هذه اخلدمات
بالعملة الأجنبية ويجوز للمدر�سة،
بعد احل�صول على �إذن ،تلقي
�أموال واردة من م�ؤ�س�سات جزائرية

و�أجنبية ومن م�صادر �أخرى عند
االقت�ضاء.

�إن�شاء املدر�سة يف �إطار
اال�ستثمار
كما يجوز تعديل هذه املذكرة يف
�أي وقت باتفاق متبادل ،كتابيا،
وعرب القناة الدبلوما�سية ،وي�رسي
مفعول �أي تعديل وفقا لنف�س
الأحكام املن�صو�ص عليها لدخول
هذه املذكرة حيز
التنفيذ ،ويجوز
للمد ر �سة
ا �ستخد ا م
�أو حيازة
ممتلكا ت
عقا ر ية
بناء
�أو
و حتد يث

هذه املمتلكات لأغرا�ض تعليمية
متعلقة ب�أن�شطتها ،وي�سمح لها
�أي�ضا باال�سترياد واحل�صول على
�أي ممتلكات و�أجهزة ومعدات
بيداغوجية وعلمية و�سمعية
ب�رصية وحا�سوبية �رضورية ل�سري
عملها ،كما يتم �إن�شاء املدر�سة يف
�إطار اال�ستثمار .ويف حالة وقوع
العقار املوجه لإيواء املدر�سة
�ضمن الأمالك اخلا�صة بالدولة،
ف�سيخ�ضع لأحكام الأمر 04-08
امل�ؤرخ يف �أول �سبتمرب  2008الذي
يحدد �رشوط وكيفيات
منح االمتياز على
الأرا�ضي التابعة
للأ مال ك
اخلا�صة للدولة
و ا ملو جهة
لإجناز م�شاريع
ا�ستثمارية.

الكاتبة اجلزائرية «هدى بوهراوة» ح�صريا ل»الو�سط»

تتويجي بكتارا حتد لإثبات قوة ن�صو�صي
ائر والوطن العربي مع الكاتبة اجلزائرية
نفردت يومية «الو�سط» ب�أول حوار يف اجلز
ا
للرواية العربية بالدوحة والتي تنظمها
دى بوهراوة» املتوجة م�ؤخرا بجائزة كتارا
«ه
العام عن بعد ب�سبب جائحة كورونا حيث
امل�ؤ�س�سة العامة للحي الثقايف و�أقيمت هذا
�سنويا
النور» يف فئة رواية الفتيان  ،وباملنا�سبة
كت ابنة اجلزائر التتويج عن روايتها «نحو
افت
احلدث الثقايف املميز يف م�شوارها الأدبي
لنا خالل هذه الدرد�شة �شعورها حول هذا
تك�شف
يف امل�شهد الثقايف والأدبي حمليا وعربيا .
وعن م�شاريعها امل�ستقبلية ور�أيها
حاورها�:أح�سن مرزوق
بداية من هي الكاتبة «هدى
بوهراوة»؟
هدى بوهراوة �أ�ستاذة لغة �إجنليزية
بالطور املتو�سط ،روائية وكاتبة
م�رسحية مهتمة ب�أدب الطفل
واليافعني.
_كلمة حول تتويجك
بجائزة كتارا للرواية
العربية؟
بعد �صدور روايتي البولي�سية
الأوىل عام  2016بعنوان «لغز
الويل ال�صالح»�شعرت كما لو �أين
�أجنبت طفال خديجا مل يكتمل
منوه بعد ،واكت�شفت �أنني مل �أبلغ

بعد مرحلة الن�ضج اللغوي التي
متنحني حق الن�رش و�أنني بحاجة
ل�صقل موهبتي الأدبية �أكرث؛
فاقت�رصت منذ ذلك احلني على
الكتابة يف خمتلف املجاالت مع
امل�شاركة ب�أعمايل يف امل�سابقات
الأدبية بكل �أنواعها كنوع من
التحدي لإثبات قوة ن�صو�صي �أمام
الن�صو�ص املناف�سة ،ومل �أقت�رص
على امل�سابقات العربية بل
تعديتها �إىل الدولية ،خا�صة تلك
الناطقة باللغة الإجنليزية بحكم
�إجادتي لهذه اللغة.
_ماذا عن العمل املتوج؟
الرواية الفائزة بجائزة كتارا هي
رواية «نحو النور» عمل موجه
لليافعني كان قد ت�أهل للقائمة

الق�صرية جلائزة �شومان الأردنية
العام املا�ضي وقدر له الفوز
بكتارا �ضمن فئة روايات الفتيان
غري املن�شورة.
حدثينا عن جتربتك يف
الكتابة امل�سرحية ؟
امل�رسح بالن�سبة يل �أ�سهل �أنواع
الأدب كتابة كونه يعتمد على
الر�سالة الوا�ضحة واحلوار
املبا�رش ،وهو �أمر يروقني �أكرث
من الإ�سهاب يف ال�رسد والو�صف،
وهذه م�س�ألة ذوق ال �أكرث.
ح�سب ر�أيك ما واقع الكتابة
الأدبية يف اجلزائر والوطن
العربي؟

�أنا �أ�ؤمن ب�أن القراءة للجميع
والكتابة للنخبة .الكتابة يف الوطن
العربي عامة واجلزائر خ�صو�صا
�صارت ظاهرة ملفتة فعال ،ورغم
�أن البع�ض يراها ظاهرة �أدبية
�صحية �إال �أنني ال �أعتربها كذلك،
ن�سبة املقروئية املنخف�ضة مقارنة
بعدد الكتاب الذي ال يتوقف عن
االرتفاع يكاد يو�صلنا �إىل �أن يكون
لكل قارئ كاتب!
ال ب�أ�س بذلك لو كان الن�ص
قويا م�ستحقا لكن الواقع
ينبئ بالعك�س مما يجعلني
�أطرح ت�سا�ؤال جادا :من
يكتب ملن؟
امل�س�ألة تكمن يف �أن تقدم
الن�صو�ص اجلديدة �إ�ضافة نوعية

للأدب .الكاتب الناجح يحدد
الهدف �أو الر�سالة املوجهة من
خالل ن�صه والفئة التي يكتب لها
حتى ال ي�ضيع و�سط هذا الزخم
الهائل ممن ي�صبون اهتمامهم
على الكم ال الكيف.
هل من م�شاريع م�ستقبلية يف
الأفق؟
�أخطط حاليا لطبع ون�رش عمل

م�رسحي تربوي للنا�شئة ما بني
�سن الثامنة وحتى الرابعة ع�رش
وقد ي�صدر بعد �شهر من الآن �إن
�شاء اهلل.
كلمة الأخرية ؟
�شكرا الهتمامكم بكل ما له �صلة
بالأدب والكتاب ،دمتم مت�ألقني
مميزين يف عملكم هذا ،وال�سالم
عليكم.
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ثقافة

الروائية الواعدة منى تومية ،لـ "الو�سط "

حرب القوارير  ...ر�سالة �صادقة لكل �أنثى
تنت�صر الروائية الواعدة منى تومية لق�ضية املر�أة اجلزائرية والعربية التي تعاين يف �صمت داخل جمتمعها  ،وهذا الأمر الذي قاد
هذه املبدعة ال�شابة �إىل طرح هذا املو�ضوع بالذات و الذي ينتمي للأدب الن�سوي من خالل روايتها الأوىل ال�صادرة يف ال�سدا�سي
الثاين ل�سنة  2020عن دار خيال للن�شر والرتجمة � ،أين قدمت �صورا حية تربز حجم معاناة الن�ساء داخل جمتمعاتهن والتي
وظفتها بطريقة احرتافية وبارعة جدا ،وبهذه اللفتة ا�ستطاعت هذه املدونة رد االعتبار للجن�س اللطيف الذي مازال ي�صارع
للأ�سف ال�شديد �إىل حد ال�ساعة من �أجل نيل حقوقه امل�شروعة  ،ولهذا ركزنا يف هذا اللقاء ال�شيق على موا�ضيع خمتلفة مت�س
الأدب ب�صفة خا�صة وال�ش�أن الثقايف ب�صفة عامة ،كما �أننا �سلطنا ال�ضوء على البع�ض من الظواهر االجتماعية يف اجلزائر و التي
انت�شرت ب�سرعة يف الآونة الأخرية كانت�شار النار يف اله�شيم والتي �أ�صبحت حديث ال�ساعة واملتمثلة يف  « :اختطاف الأطفال ،
والعنف املمار�س �ضد الن�ساء « ،بالإ�ضافة لطرحنا م�سائل �أخرى �سنرتكها مفاج�أة �سارة للقارئ الويف.
حاورها :حكيم مالك
لن�ستهل حديثنا من
البدايات ،من هي منى تومية
؟
منى تومية من مواليد � 12أفريل 1997
ب�سطيف طالبة جامعية �سنة ثالثة كلية
احلقوق جامعة بومردا�س ،مدونة
ونا�شطة ثقافية وكاتبة عرب العديد
من ال�صحف واملجالت داخل الوطن
وخارجه (اجلزائر ،ليبيا ،م�رص،
العراق� ،إقليم كرد�ستان بالعراق ) .كما
�أن «حرب القوارير» هي �أول عمل
روائي �صدر يل يف �سنة  2020عن دار
خيال للن�رش والرتجمة ،بالإ�ضافة �إىل
ميلي لكتابة ال�سيناريو ب�شكل عام .

ماهي �أبرز املوا�ضيع التي
عاجلتها من خالل «حرب
القوارير»؟
ت�صنف الرواية من الأدب االجتماعي
عاجلت فيه العديد من الإ�شكاالت
والت�سا�ؤالت ب�صوت �أنثوي حيث
�سيعاي�ش القارئ العديد من النماذج
الب�رشية الن�سائية حيث تطرح الرواية
يف كل ق�سم منها �إ�شكاال جديدا وطرح
لق�ضية خمتلفة من زاوية خمتلفة:
كم�شكلة �رصاع الهوية والن�سب،
مناذج خمتلفة للعالقات التي تقع
حتت �سقف الزواج ،وم�شكلة املر�أة
مع الوقت ووقوعها يف فخ العنو�سة
وغريها من املوا�ضيع ويف النهاية
تبقى رواية حرب القوارير ر�سالة
اعتذار وباقة ورد مهداة لكل الن�ساء.

ما الغر�ض من اختيار
مو�ضوع «املر�أة» بالذات؟
ميكنني القول �أن روايتي الأوىل
جاءت مبثابة ر�سالة اعتذار للمر�أة
بحيث تكون الرواية ك�إهداء جلميع
ن�ساء الأر�ض .ركزت يف روايتي على
مو�ضوع املر�أة لأنني �أردت معاجلة
موا�ضيع عدة متعلقة بهذا الكيان
اله�ش لذلك و�أثناء قراءتك للرواية
�ستالحظ العديد من النماذج الن�سائية
التي ت�سعى لإثبات فكر ما ،وجود ما

و�سط جمتمع يجربها عن التخلي.

هل عاجلت روايتك
الأوىل ق�ضايا مت�س املجتمع
اجلزائري بالدرجة الأوىل؟
بطبيعة احلال ال�شخ�ص ابن بيئته
يت�أثر بها وي�أثر فيها وكيف ال �أكتب عن
ق�ضايا مت�س املجتمع الذي ن�ش�أت فيه
يقال �أن الرواية الأوىل حتمل الكثري
من الكاتب ،ومبا �أن الرواية اجتماعية
بالدرجة الأوىل ،فلقد �سلطت ال�ضوء
يف طرحي يف بع�ض املوا�ضيع من
عني املجتمع ال�سلبية والإيجابية
ومدى ت�أثريه على الفرد ومدى ت�أثر
الفرد بقوانني جمتمعه.

هل لنا �أن نحظى باقتبا�س
منها؟
يف زمن لي�س املهم فيه �أن حتب �أنت
بل يكفي فيه رغبة العجائز هنا ،هي
من حتب ،وهي من ترى مدى �صالحية
الفتاة يف احلب ،وتعزل من ت�شاء عنه،
للحب مفهوم واحد هنا هو �أن حتب
م�صاحلك فوق الب�رش.

هل حتدثت عن املوا�ضيع
التي حتاكي الواقع؟
�أكيد ،يقال عن الكاتب �أنه املر�آة
العاك�سة للواقع الذي يعي�شه ،وبالتايل
كان م�ؤلفي الأول يعك�س �إىل حد ما
الواقع املعا�ش يف الوقت الراهن
واملوا�ضيع التي ت�شغل الفكر احلايل.

كيف كان تعاملك مع دار
خيال للن�شر والرتجمة؟
كان من دواعي �رسوري التعامل
مع دار خيال للن�رش والرتجمة كانت
جتربة مميزة كان التعامل �سل�سا ،كما
مل يتخطى الكتاب املدة املعقولة
لن�رشه وطبعه ،كل ال�شكر موجه
للكاتب والنا�رش القائم على الدار
رفيق طيبي ،على جمهوداته وم�ساعيه
يف �إثراء اجلانب الثقايف.

ملن �أهديت «حرب القوارير»؟

�إىل كل الن�ساء اللآتي �آذتهن احلياة
لطيبتهن و�أهدتهن جرعة من الأمل
عو�ض باقة من الورود � ...أنا �آ�سفة
بحجم هذا العامل لأجلكن.

ما هو املقيا�س احلقيقي
للكاتب؟
املقيا�س احلقيقي للكاتب هو
لي�س بعدد الكتب امللطخة باحلرب
املر�صو�صة عنده بل بفكره املتقد
علما على كل كاتب �أن ي�س�أل نف�سه
هذا ال�س�ؤال الذي يغنيه عن البحث يف
كل مرة عن عنوان ملغامرة جديدة �أال
وهو «ماذا �س�أ�ضيف للأدب بكتاباتي؟
ملا �أكتب؟» تلك الإ�ضافة هي املقيا�س
الفعلي للكاتب والتي بدورها ميكن �أن
تقيم الكاتب وقلمه الإبداعي.

ملن تقر�أ منى يا ترى؟
يف حقيقة الأمر �أنا ال �أح�رص نف�سي
يف جمال حمدد �أي �أنني متنوعة
القراءات يف خمتلف �أنواع الأدب
وبذلك كانت لدي نظرة �شاملة لبع�ض
الأقالم الأدبية من خمتلف البلدان
والثقافات على ر�أ�سهم جربان خليل
جربان الذي يعود له الف�ضل يف
تعلقي بالقراءة .والعمالق طه ح�سني،
م�صطفى �صادق الرافعي� ،أنطون
ت�شيخوف وم�رسحياته اخلالدة� ،ألبري
كامو ،الكاتب الرتكي �أورهان باموق،
غابرييل غار�سيا ماركيز ،العراب
�أحمد خالد توفيق ،وا�سيني الأعرج
 ...وغريهم كرث.

هل تنوين خو�ض جتربة
الن�شر مع دار عربية عريقة؟
ميكن اعتبار �أن دور الن�رش تخ�ضع
ملعادلة البور�صة املالية ،لذا تتبنى
�أعمال و�أ�سماء المعة مبا ي�شكل عائق
�أمام الكتابات ال�شبابية والأقالم
اجلديدة بالرغم من �أن بع�ضها يتميز
بالقوة والتحكم يف الهيكل الأدبي
املنجز وحاليا �أركز على امل�ضمون
والفكرة التي �أقدمها يف كتاباتي �أكرث
من الن�رش يف حد ذاته ولكن هذا ال

تهنئ يومية الو�سط املبارزة
يف املنتخب الوطني «رويبط
ي�سرى» يف اجتيازها ل�شهادة
البكالوريا و توفقها بنجاح .و
�إثر هذه املنا�سبة ال�سعيدة،
تتقدم كل العائلة الكرمية
والأ�سرة الريا�ضية ب�أزكى
التهاين و التربيكات مع
�أ�صدق التماين بالتوفيق و
ال�سداد يف م�سارها الدرا�سي
و الريا�ضي ،دمتي مت�ألقة.
ح.ك

مينع �أن �أتوجه للن�رش عربيا

ما ال�سر وراء اختيار
«النوفيال « �أو الرواية
الق�صرية حتديدا؟
«�أدب النوفيال» �أو «رواية اجليب»
لي�ست اختيار ح�رصي لنوع واحد �أتبعه
بل كانت نتيجة لتال�ؤمها مع املو�ضوع
الذي �أعاجله يف الرواية وخ�صو�صيات
الق�صة التي كنت �أعاجلها من �رسد
وت�سارع يف الأحداث وغريها ...

ماهي ر�سالتك؟ وماذا عن
طموحاتك ككاتبة؟
يف احلقيقة �إن مفهومي حول الكتابة
يختلف قليال كوين �ألزم نف�سي ب�أن
�أكتب من �أجل �أن �أقدم معلومة وقيمة
خلقية و�إن�سانية يف طابع روائي جميل
يالم�س �أحا�سي�س قارئ منى تومية،
وطموحاتي ككاتبة تتعلق بتقدمي
الأف�ضل دائما وال�سعي وراء احرتاف
هذا النوع الأدبي اجلميل.

هل حققت اللقاءات الأدبية
االفرتا�ضية عرب الأنرتنيت
�أهدافها ؟
ال طاملا نعت هذا الع�رص بع�رص
ال�رسعة واالنفجار التكنولوجي،
والذي بدورنا بتنا مرغمني على
م�سايرته ومواكبته باعتباره حقيقة
فعلية ،لذا ميكننا القول �أن من بني
اجلوانب املحمودة لهذه اجلائحة
هي تعلمنا اليوم كيفية بناء حوار
ومد �أوا�صل التوا�صل بني الأ�شخا�ص
عرب الأنرتنيت كمحاولة ال�ستكمال
الأعمال العالقة ،وهذا ما ن�شهده
خ�صو�صا يف هذه الفرتة التي �شهدت
عدة لقاءات فكرية بناءة تدعو
لال�ستمرارية املعرفية.

هل من تعليق على الدخول
الأدبي يف اجلزائر اجلديد
والذي جاء هذا العام يف
ظروف جد ا�ستثنائية ب�سبب

«جائحة
كورونا»؟
ت�سمية
ميكننا
الدخول الأدبي يف
اجلزائر لهذه ال�سنة
باال�ستثنائي واملميز
وذلك نظرا للأو�ضاع
الراهنة التي ي�شهدها العامل
عامة واجلزائر ب�صفة خا�صة،
�إال �أننا ميكننا اعتباره ا�ستمرارية
للعمل الأدبي والثقايف الغري منقطع
�سعيا لدعم الثقافة عامة واملثقف
على وجه اخل�صو�ص.

هل �ستكتبني م�ستقبال عن
ظاهرة «اختطاف الأطفال» ؟
�أنا �أ�أ�سف للحال التي �أل �إليها النظام
املجتمعي والعالقات االجتماعية
يف الآونة الأخرية ،وذلك من خالل
انت�شار مثل هذه الظواهر االجرامية
التي مت�س �أطفالنا اليوم .بالطبع كما
�سبق و�أن قلت ف�إن للكاتب بو�صلة
تدله على مكامن �شعوره واملوا�ضيع
التي يتناولها الكاتب تخ�ضع ملدى
ت�أثره بها ومدى اجلانب الإيجابي
وال�سلبي الذي تعك�سه عليه.

ما هو الأثر الإيجابي لدور
الن�شر اجلزائرية النا�شئة
التي فر�ضت نف�سها يف ظرف
وجيز؟
ميكننا اال�شادة بالعديد من الأ�سماء
التي تخو�ض حاليا جمال الن�رش
بالرغم من �أنها دور نا�شئة وذلك
من خالل اجلدة يف العمل وتعاملها
مع �أ�سماء رائجة يف الو�سط الأدبي،
بالإ�ضافة �إىل �سعيها لتغليب اجلودة
الأدبية على الأرباح املالية التي
جتنيها من قبولها لكل الأعمال،
بحيث �أثبتت جدارتها ومتكنت من
فر�ض هيمنتها يف ال�ساحة الثقافية،
�إال �أن هذا ال مينع من وجود دور ن�رش
نا�شئة �أخرى تعاين الكثري من امل�شاكل
واال�ضطرابات التي منعتها من فر�ض
وجودها حاليا.

تهنئ يومية الو�سط املبارزة
يف املنتخب الوطني "بلكحلة
�أفنان جواهر" يف اجتيازها
ل�شهادة البكالوريا و توفقها
بنجاح يف اخت�صا�ص لغات
�أجنبية .و �إثر هذه املنا�سبة
ال�سعيدة ،تتقدم كل العائلة
الكرمية و الريا�ضية ب�أزكى
التهاين و التربيكات مع
�أ�صدق التماين بالتوفيق و
ال�سداد يف م�سارها الدرا�سي
و الريا�ضي ،دمتي مت�ألقة.
ح.ك

�أال
تطمحني
بالتتويج بجائزة �أدبية
عاملية؟
�أ�سعى من خالل حملي للقلم
لإي�صال فكر �سليم ووا�ضح ،و�أن
�أو�صل الن�صيحة ملن يحتاجها �أن
يكون للقلم وزنه وبالتايل هديف الأول
هو ن�رش املقروئية ،كما �أن اجلوائز
الأدبية هي عبارة عن �شهادة معنوية
وتكرمي لطريق حافل للكاتب بالعديد
من امل�ؤلفات القيمة ،لذلك �أوال علينا
بالعمل اجلاد للح�صول على جائزة
عاملية �أو تتويج معريف.

هل �أنت ب�صدد التح�ضري
مل�ؤلفات جديدة؟
ميكنني القول �أن» حرب القوارير»
كانت البداية للولوج �إىل عامل الكتابة
والت�أليف ،حاليا �أنا �أعمل على عملني
من �صنف الرواية �إحداهما رواية
اجتماعية حتمل العديد من القيم
الأخالقية� ،أما العمل الثاين فيختلف
عن العمل الأول يف كونه ي�صنف �إىل
الأدب البولي�سي �أو �أدب الإجرام.

ملن توجهني كلمتك
الأخرية؟
يف البداية �أ�شكر جريدة» الو�سط «على
هذا االهتمام بالكتاب والكتاب عامة
من خالل �صفحتها الثقافية املميزة
التي تتزين بعناوين و�إ�صدارات �أقالم
�شبابية واعدة يف �سبيل �إثراء اجلانب
الثقايف وامل�ساهمة فيه.

تهنئة جناح
ا�سمي �أنا ال�سيدة لعربي عبا�س
ب
�أتقدم �إىل حبيبتي املجتهدة
ميينة
يزا عجو « ابنة كمال و �سمرية
«ل
لي ب�أحر التهاين و�أطيب الأماين
علي
مبنا�سبة جناحها بكل جدارة
�ستحقاق يف �شهادة البكالوريا
وا
مبعدل  14,76راجية من املوىل
يوفقها يف م�شوارها الدرا�سي
�أن
يد التفوق والنجاحات �إن �شاء
مبز
هلل ،كما �أ�شكر باملنا�سبة والديك
ا
الكرميني على ح�سن الرتبية
أخالق احلميدة التي زرعوها
وال
� .ألف مربوك عزيزتي ليزا .
فيك
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نتائج امتحان �شهادة البكالوريا

ت�ألق مدار�س
�أ�شبال الأمة

اجلمعة -16ال�سبت � 17أكتوبر  2020املوافـق لـ � 29صفر 1442ه

�إح�صائيات وباء كورونا
يف اجلزائر

جامعة وهران

يوم درا�سي حول «ايرا�سمو�س» املمولة من قبل االحتاد الأوروبي  

� 221 .إ�صابة جديدة بكورونا
 .ارتفاع �إجمايل �إ�صابات
كورونا �إىل 53998
 .ت�سجيل  05وفيات جديدة
بكورونا رحمهم اهلل
 .ارتفاع �إجمايل وفيات
كورونا �إىل 1841
 .حاالت ال�شفاء اجلديدة127 :
جامعة ق�سنطينة3

ما�سرت دويل يف ت�سيري
التغريات البيئية
�سيتم �إدراج تخ�ص�ص ما�سرت دويل جديد
يف جمال ت�سيري التغريات البيئية يف بلدان
البحر املتو�سط بجامعة �صالح بوبنيدر
(ق�سنطينة
 )3و ذلك بر�سم املو�سم اجلامعي -2020
 ,2021ح�سب ما �أعلن عنه رئي�س هذه
امل�ؤ�س�سة التعليمية العليا.

العدد  /5370 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1

www.elwassat.com

ّ
نظمت جامعة وهران� 1أحمد بن بلة اليوم � 15أكتوبر  2020بقاعة تالحيت خملوف يوما درا�سيا احتفاال بيوم
منحة ايرا�سمو�س املمولة من قبل االحتاد الأوروبي و�شهد هذا اليوم ح�ضور ال�سيد مدير جامعة وهران 1الأ�ستاذ
الدكتور �أحمد حمو ،والأ�ستاذ الدكتور ماحي حبيب  مدير مركز الدرا�سات الف�ضائية بارزيو وم�شاركة العديد من
الباحثني من جامعة وهران 1ومن مركز الدرا�سات الف�ضائية ب�أرزيو.
جمال التعليم العايل والبحث
حممد بن ترار
العلمي  ،وامل�ساهمة يف حتقيق
كما و�صلت اجلامعة  العديد من الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�شباب
الفيديوهات اخلا�صة بالباحثني خا�صة يف جمال التوظيف
الذين كانت فر�صة �أخذ منحة واالندماج االجتماعي.
ايرا�سمو�س ،من داخل الوطن هذا وقد�  ألقيت  بهذه املنا�سبة
واخلارج ،ف�أدلوا ب�شهاداتهم حول مداخالت من طرف الباحثني
املنحة ،ومدى ا�ستفادتهم منها ،حول اهتماماتهم البحثية،
علما � ّأن تنقل الباحثني يف �إطار مثل :ترجمة اخلرائط ،وغريها
برنامج ايرا�سمو�س املمول من من املداخالت ،التي دفعت
طرف االحتاد الأوروبي يهدف ال�سيد مدير جامعة وهران 1يف م�شاريع البحث املتعلقة احلديثة يف التحكم يف الزراعة
�إىل تعزيز التعاون بني الباحثني ومدير مركز الدرا�سات مبجال الإعالم الآيل ،والف�ضاء ،عن بعد  ،كما كان هذا اليوم
بني �ضفتي البحر الأبي�ض الف�ضائية للحديث معا على والزراعة ،والبيئة وغريها ،فر�صة للباحثني ال�شباب لعر�ض
املتو�سط ،والتبادل العلمي بني هام�ش هذا اليوم الدرا�سي علما �أن هناك م�شاريع بحث جتاربهم ،واالحتكاك فيما
الدول الأوربية و�شمال �إفريقيا ،عن التعاون والتن�سيق بني تهم مركز الدرا�سات الف�ضائية ،بينهم ،ق�صد التعاون يف املجال
وتعزيز التنمية امل�ستدامة ،اجلامعة واملركز ،وتبادل مثل :م�رشوع الزراعة الذكية ،العلمي ،واال�ستفادة من بع�ضهم
للبلدان ال�رشيكة يف هذا اخلربات واملعارف ،خا�صة و�إدخال التكنولوجيا ،والتقنيات البع�ض.

بلدية فروحة

وايل مع�سكري�أمر بغلق
منجمني للكل�س  

�أ�صدر وايل  والية  مع�سكر عبد اخلالق
�صيودة قرارا بتوقيف ن�شاط م�ؤ�س�ستني
خمت�صتني يف ا�ستغالل مناجم الكل�س
ببلدية فروحة ،ب�سبب خمالفة التنظيمات
بال�رشوط البيئية.التي ت�ؤثر �سلبا على الب�رش
واحليوانات والطبيعة.
هذا و�أ�شار بيان الوالية� ،أن امل�ؤ�س�سة الأوىل
مل تقم ب�صيانة التجهيزات اخلا�صة بالر�ش
الدوري للمن�ش�آت الذي ي�ضمن التقليل
من الغبار املنبعث حول املنجم والذي
ميتد �إىل اجلوارما �أثر �سلبا على ال�سكان
والأرا�ضي الفالحية من حقول والأ�شجار
املثمرة  كما �أنها مل تقم برفع النفايات
اخلطرة من حميط املنجم مثل العجالت
املطاطية والزيوت امل�ستعملة والتي ت�ؤثر
�سلبا على الطبيعة  ،يف حني مت توقيف
ن�شاط امل�ؤ�س�سة الثانية ،ب�سبب عدم رفع
املنتج املخزن وعدم رفع النفايات الهامدة
الناجمة عن عمليات اال�ستغالل ما اثر
�سلبا على البيئة  ،هذا ومن املمكن �إحالة
�أ�صحاب املنجمني على العدالة .

ب.م

فرن�سا

النيابة تتهم �ساركوزي بـ "ت�شكيل ع�صابة �إجرامية"

وجهت النيابة املالية الفرن�سية
�أم�س اجلمعة ،تهمة "ت�شكيل
ع�صابة �إجرامية" �إىل الرئي�س
الفرن�سي الأ�سبق نيكوال �ساركوزي
وذكرت النيابة املالية الوطنية
يف بيان� ،أن التهمة وجهت �إىل
�ساركوزي يف �إطار التحقيق ب�شبهة
ح�صوله على متويل غري قانوين
من ليبيا حلملته يف االنتخابات
الرئا�سية عام  2007ويف مار�س
 ،2018وجه الق�ضاء الفرن�سي،
اتهامات �أولية ل�ساركوزي ،بالف�ساد،
وتلقيه � اً
أموال من زعيم ليبيا الراحل
معمر القذايف ،ب�صورة غري قانونية

لتمويل حملته باالنتخابات التي فاز
بها عام � 2007إال �أن �ساركوزي نفى
ب�شكل متكرر ارتكابه خمالفات.
وقبل مقتله قال القذايف يف مقابلة
�صحفية عن �ساركوزي "عندما
كان �ساركوزي وزيرا للداخلية
(� )2007أتى �إيل وطلب نقودا ،و�أنا
بدوري �أعطيته ،وبف�ضلي فاز يف
االنتخابات" ويف  ،2016قال رجل
الأعمال الفرن�سي اللبناين الأ�صل،
زيد تقي الدين� ،إنه �أح�رض 5
ماليني يورو من ليبيا �إىل �ساركوزي
�أواخر .2006

الأنا�ضول

كورونا عامل ًيا

�أكرث من مليون و� 100ألف وفاة
جتاوز عدد الوفيات الناجمة
عن الإ�صابة بفريو�س كورونا
حول
امل�ستجد(كوفيد،)19-
العامل� ،أكرث من مليون و100
�ألف حالة جاء ذلك بح�سب �آخر
معطيات �صدرت م�ساء اخلمي�س،
عن موقع «»worldometer
املتخ�ص�ص يف ر�صد �إح�صاءات
الفريو�س ووفق امل�صدر فقد بلغت
وفيات كورونا عامل ًيا مليو ًنا و100
�ألف و 847حالة ،فيما مت ت�سجيل
 39مليون و� 78ألفًا و� 278إ�صابة،
وتعايف  29مليو ًنا و� 284ألفًا و830

�شخ�صا وجاءت الواليات املتحدة
ً
الأمريكية يف �صدارة الرتتيب
العاملي من حيث الوفيات بـ222
�ألفًا و 626حالة ،تلتها الربازيل
بـ� 151ألفًا و ،971والهند بـ� 112ألفًا
و ،144واملك�سيك بـ� 84ألفًا و،898
وبريطانيا بـ� 43ألفًا و .293وبعد
ذلك جاءت �إيطاليا بـ� 36ألفًا و372
حالة ،ثم �إ�سبانيا بـ� 33ألفًا و،553
وبريو بـ� 33ألفًا و ،512وفرن�سا بـ33
�ألفًا و ،125و�إيران بـ� 29ألفًا و605
وفيات.

الأنا�ضول

�أحد م�ؤ�س�سي احتاد العمال اجلزائريني

املجاهد حنا�شي معيوف يف ذمة اهلل
تويف املجاهد حنا�شي معيوف ,املدعو «عبداهلل»
احد م�ؤ�س�سي االحتاد العام للعمال اجلزائريني
بباري�س عن عمر ناهز � 95سنة بعد �رصاع طويل
مع املر�ض ,ح�سبما علم لدى �أقربائه ولد الفقيد
�سنة  1925بنقاو�س (باتنة) حيث عمل مبيناء
اجلزائر و كان معروفا بالتزامه يف الكفاح النقابي
و الوطني و مت �سجنه لأربع �سنوات و تعذيبه ملدة
�ستة �أ�شهر خالل حرب التحرير الوطني ,حيث
تقا�سم نف�س الزنزانة مع ال�شهيد عي�سات ايدير و
�سيوارى الفقيد الرثى يوم غد اجلمعة بعد �صالة
الظهر مبقربة �سيدي يحيى باجلزائر العا�صمة.

تون�س

املوت يغ ّيب فنا َنني م�سرح َّيني

الفنانان �سليم قلبي وعبد
املطلب الزعزاع نعتهما وزارة
ال�ش�ؤون الثقافية قائلة �إنهما
"خلفا �إرثا م�رسحيا كبريا" رحل
الفنانان امل�رسحيان التون�سيان
�سليم قلبي وعبد املطلب
الزعزاع ،عن ال�ساحة الفنية
بعد �رصاع طويل مع املر�ض
ونعت وزارة ال�ش�ؤون الثقافية
التون�سية ،يف بيانني منف�صلني،
اجلمعة ،الفنانني الراحلني (يف
عقدهما ال�سابع) ،وقالت �إنهما
"تركا م�سرية حافلة وخلفا �إرثا
م�رسحيا كبريا".
و�سليم قلبي الذي وافته املنية
اخلمي�س� ،أحد �أهم املمثلني
امل�رسحيني الهواة يف مدينة
قربة التابعة لوالية نابل (�رشق)

ويف تون�س.
وح�صل على العديد من
اجلوائز يف الأدوار التي
ج�سدها يف م�رسحيات منها
"الوح�ش" ،و"�أحدب املدينة"،
و"العر�س اجلنائزي" ،و"نوار
الدفلة" ،و"فطرية بالقاز".
وكان للراحل م�شاركات
يف �أعمال تلفزيونية� .أما
"الزعزاع" فهو من م�ؤ�س�سي
فرقة امل�رسح التجريبي يف
بنزرت (�شمال) عام  1963التي
تكونت من جمموعة مهمة من
املمثلني على غرار عزيزة
بو لبيار و�سليم حمفوظ ،كما
�شارك يف عدد من الأعمال
امل�رسحية والتلفزيونية.
تون�س/مروى ال�ساحلي/الأنا�ضول

بني اجلزائر و مر�سيليا

فتح خط بحري ل�شحن العتاد املدولب
�أعلنت ال�رشكة الوطنية للنقل
البحري للم�سافرين يف بيان
لها عن فتح �شهر نوفمرب
املقبل خطا بحريا منتظما
يربط بني مينائي اجلزائر
العا�صمة ومر�سيليا ل�شحن
العتاد املدولب (مقطورات
و�سيارات) وجاء يف البيان
«تعلم ال�رشكة الوطنية للنقل
البحري للم�سافرين املتعاملني
واخلوا�ص املهتمني بالنقل
البحري للعتاد املدولب �أنها
�ستطلق خطا بحريا انطالقا
من ميناء اجلزائر العا�صمة نحو
ميناء مار�سيليا بحيث �ستكون
�أول رحلة يوم  02نوفمرب القادم

من ميناء اجلزائر يف حني
�ستكون العودة يوم  03من نف�س
ال�شهر».
وعليه دعت ذات ال�رشكة
املتعاملني واخلوا�ص �إىل
التقرب من م�صالح «�أجلريي
�أماكنهم
حلجز
فرييز»
وال�رشوع يف الإجراءات
اخلا�صة بهذه العملية للتذكري،
كانت ال�رشكة الوطنية للنقل
البحري للم�سافرين قد �أعلنت
نهاية �شهر �سبتمرب الفارط عن
�رشوعها القريب يف �ضمان
�شحن العتاد املدولب عرب
خطني يربطان تواليا اجلزائر
بفرن�سا وا�سبانيا.

عقب الإعالن عن نتائج امتحان �شهادة
البكالوريا لدورة �سبتمرب � ،2020سجلت دفعات
مدار�س �أ�شبال الأمة لكل من البليدة ووهران
و�سطيف ،هذه ال�سنة نتائج ممتازة ،حيث
حت�صل � 680شبال على هذه ال�شهادة بن�سبة
جناح � ،%84,98أين حت�صل (� )09أ�شبال على
�شهادة البكالوريا بدرجة «ممتاز» و()197
�شبال بدرجة «جيد جدا» ،و(� )234شبال بدرجة
«جيد» ،و(� )160شبال بدرجة «قريب من
اجليد» ،فيما حت�صل بقية الأ�شبال على درجة
«مقبول» .جتدر الإ�شارة �أن �أ�شبال الأمة يف
�شعبة ريا�ضيات قد حققوا ن�سبة جناح %100
يف هذه الدورة.

البي�ض

حجز 1كلغ من الكيف
املعالج
متكن م�صالح ال�رشطة بوالية البي�ض من
حجز 1كلغ من الكيف املعالج وتوقيف
�شخ�صني على �صلة بالق�ضية ح�سبما
�أ�ستفيد اليوم اخلمي�س لدى خلية الإعالم
والعالقات العامة للأمن الوالئي.

قا�ضي التحقيق مبحكمة الرويبة

نداء للبحث عن �ضحايا
املتهم عن�صل زوهري
وجه ,قا�ضي التحقيق بالغرفة اخلام�سة
لدى حمكمة الرويبة ,نداء �إىل كل
�شخ�ص وقع �ضحية ن�صب �أو تعامل مع
املتهم عن�صل زوهري ,املدعو كرمي
ب�صفته �شاهدا �أو �ضحية للتقرب منه
من �أجل تقييد �شكواه ,وذلك ح�سب
ما اورده بيان للمديرية العامة للأمن
الوطني و او�ضح البيان انه بعد االطالع
على» الق�ضية املتابع فيها املتهم
,عن�صل زوهري ,املدعو كرمي ,عن
ق�ضية التدخل بغري �صفة يف وظائف
مدنية وع�سكرية ,و ا�ستعمال لقب
مت�صل مبهنة ,حددت ال�سلطة �رشوط
منحها ,الن�صب».

م�ستغامن

 555مليون دج
كميزانية �أولية
�صادق �أع�ضاء املجل�س ال�شعبي الوالئي
مل�ستغامن خالل اجلل�سة اخلتامية
للدورة العادية الثالثة لل�سنة اجلارية
على م�رشوع امليزانية الأولية بر�سم
ال�سنة املالية  2021والتي تقدر ب 555
مليون دج ،مت توجيه  81يف املائة من
�إيراداتها لق�سم الت�سيري وهو ما ميثل
 453مليون دج وقد حافظت امليزانية
على االلتزامات املعتادة يف جمال
النفقات بالرغم من ال�ضائقة املالية
التي متر بها املالية املحلية وت�أثريات
جائحة كورونا (كوفيد.)19-

االحتاد الأوروبي

حكوماتنا غري م�ستعدة
ملوجة ثانية من كورونا
حذر االحتاد الأوروبي من �أن حكومات
دوله غري م�ستعدة ملواجهة موجة ثانية
من جائحة فريو�س كوروناجاء ذلك خالل
ت�رصيحات �أدىل بها مارغاريتي�س �سكينا�س
نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية ،ونقلتها
�صحيفة «الغارديان» الربيطانية .وقال:
«بينما يعود تطور جائحة (كورونا) �إىل
م�ستويات مار�س املا�ضي ،ف�إن حالة
ا�ستعدادنا (الآن) لي�ست كذلك» .ودعا
�سكينا�س دول االحتاد الأوروبي لتبني
ا�سرتاتيجية م�شرتكة جتاه ملرحلة
اجلديدة من اجلائحة كما �أو�صى نائب
رئي�س املفو�ضية احلكومات الأوروبية
باتخاذ �إجراءات م�شرتكة لطرح لقاح
فريو�س كورونا يف حال توافره.

بروك�سل /الأنا�ضول

