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م�سابقات ال ّتوظيف �ستنعك�س
�إيجابا على االقت�صاد

ث ّمن اخلبري و املحلّل االقت�صادي فار�س
م�سدور يف ت�رصيح جلريدة «الو�سط» تنظيم
امل�سابقات التّوظيفية التي �أعلنت عنها خمتلف
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بغية تطعيم القطاع العمومي " �ص3
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بيان اجتماع جمل�س الوزراء

�أ�س�ستها� :شفيقة العرباوي �سنة1999
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مناق�شة م�شروع قانون الوقاية من االجتار بالب�شر
ّ
املعظم
·         تدار�س التح�ضريات ل�شهر رم�ضان

امل�سابقة العاملية "تاك 4غود"

�شركة نا�شئة جزائرية
حت�صل على املركز الثاين

متكنت �رشكة نا�شئة جزائرية ،تقدم حلوال
للتعامل مع امل�شاكل التي تواجهها املزارع
با�ستخدام طائرات بدون طيار و الذكاء
اال�صطناعي ،من احل�صول على املركز الثاين يف
النهائي العاملي مل�سابقة هواوي «التكنولوجيا
من �أجل ال�صالح العام» �أو «تاك  4قود» الذي
نظمته هواوي اخلمي�س املا�ضي ،ح�سب ما �أفاد
به ،يوم الأحد ،بيان لل�رشكة� .ص3

بطلب من هيئة الدفاع عن املتهمني

ت�أجيل الف�صل يف ق�ضية
وايل برج بوعريريج ال�سابق

�أجلت الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء
العا�صمة نهار �أم�س الف�صل يف ا�ستئناف
ق�ضية وايل برج بوعريريج ال�سابق املوقوف
م�رشي عز الدين بالإ�ضافة �إىل نائب �سابق
بالربملان املدعو وابنه �إىل جانب مدير
وكالة عقارية و�إطارات حملية �سابقة
وموثقني اىل تاريخ  22جانفي اجلاري وذلك
بطلب من هيئة الدفاع� .ص3

بور�صة اجلزائر

و�ضع نظام ت�سعري
رقمي قريبا

�أعلن املدير العام لبور�صة اجلزائر ،يزيد بن
موهوب �أم�س الأحد �أن البور�صة تعتزم و�ضع
نظام ت�سعري رقمي قريبا ي�سمح ب�إجراء �صفقات
عرب الأنرتنيت ،و يف مداخلة له على �أمواج القناة
الثالثة للإذاعة الوطنية� ,رصح ال�سيد بن موهوب
�أن بور�صة اجلزائر "ت�شهد مرحلة حتول رقمي"،
م�شريا �إىل وجود "نظام ت�سعري رقمي بالكامل
قيد الإجناز ق�صد ال�سماح ب�إجراء �صفقات عن
طريق من�صة الأنرتنيت"� .ص16

الغاز اجلزائري يتدفق �إىل �أ�سواق جديدة يف 2023
�ص 3

تفكري يف �إ�ضافة �أنبوب ثالث للأنبوبني احلاليني

جمل�س ق�ضاء اجلزائر

ا
الفتت

احلرب القذرة!

ا

يف �إح�صائية رهيبة للديوان الوطني
ملكافحة املخدرات ل�سنة  2022ك�شفت
مديرة الوقاية للديوان عن حجز 60
طنا من القنب الهندي كما حددت
الوجهة التي رمتنا بتلك ال�سموم ممثلة
يف املخزن املغربي وذلك يف حرب
قذرة مدولة ،والنتيجة هنا و�أمام
كابو�س تلك الكمية الهائلة ،ترى �أي
م�سمى ململكة مل يعد لديها من عمل
�إال ا�ستهداف اجلزائر ب�شتى و�سائل
القذارة وعلى ر�أ�سها "ح�شي�ش" اململكة
وب�ضاعة خمزنها التي �أهلكت ال�شعب
املغربي ويريد نف�س املخزن تعميم
"املح�ش�شة" على اجلزائر.
خطورة الأرقام التي ك�شفها الديوان
ال تكمن فقط يف �إح�صائية  60طن
خمدرات حمجوزة يف  2022ولكنها
يف ن�سبة التعاطي واال�ستهالك التي
طالت ال�شباب اجلزائري حيث حددتها
املتحدثة با�سم ديوان مكافحة
املخدرات لعام  2022بارتفاع و�صلت
ن�سبته ل  200باملئة ،والأمر هنا يتعلق
با�ستهالك الهريوين وهو الأمر الذي
يعني �أن ناقو�س اخلطر يجب �أن يدق
مرة و�ألف مرة يف اليوم وكل ذلك لأن
امل�ستهدف جيل قادم يراد له �أن يكون
م�سلوب الإرادة.
خمطط ت�سميم ال�شباب اجلزائري من
طرف مملكة احل�شي�ش لي�س جديدا
وهو �أجندة قدمية لكن ماهو جديد
فيه �أن خمزن املغرب دخل يف مرحلة
ال�رسعة الق�صوى و�أ�صبح لعبه مك�شوفا،
وهنا ال مفر من �أن تتحرك لي�ست فقط
الأجهزة الأمنية ،التي تقوم بجهود
جبارة للت�صدي للهجمات "املخربية"
القذرة ،ولكن حتى املنظومة الدينية
والأ�رسية واملدر�سية عليهم كل
امل�س�ؤولية للت�صدي حلرب مغربية
�أ�صبحت حقيقية وعنوانها "�إغراق
البلد باحل�شي�ش وكل ال�سموم العابرة
للقارات"..فحذار �إنهم ي�ستهدفون عمق
اجلزائر ور�أ�س مالها  .التحرير

�إدانة خليدة تومي ب� 4سنوات حب�سا

�أدان جمل�س ق�ضاء اجلزائر� ،أم�س الأحد ،وزيرة الثقافة ال�سابقة ,خليدة
تومي ,بعقوبة � 4سنوات حب�سا ,منها عامان ون�صف العام حب�سا نافذا,
ملتابعتها بتهم ذات �صلة بالف�ساد ،و�أدانت ذات اجلهة الق�ضائية يف هذه
الق�ضية رئي�س املحافظة املكلفة باملهرجانات ,عبد احلميد بن بليدية,
بعقوبة عامني حب�سا نافذا .للإ�شارة ،فقد التم�س النائب العام ملجل�س
ق�ضاء اجلزائر خالل جل�سة حماكمة هذه الق�ضية عقوبة � 5سنوات حب�سا
نافذا يف حق خليدة تومي وعبد احلميد بن بليدية ,اللذين متت متابعتهما
بتهم �إ�ساءة ا�ستغالل الوظيفة ,منح امتيازات غري م�ستحقة وتبديد �أموال
عمومية� ,سيما �أثناء تنظيم التظاهرات الثقافية املنظمة يف الفرتة التي
�ص16
كانت فيها خليدة تومي على ر�أ�س قطاع الثقافة.
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ك�شفت التح�ضريات الأولية للم�ؤمتر الثامن

بيان اجتماع جمل�س الوزراء

مناق�شة م�شروع قانون الوقاية من االجتار بالب�شر
ّ
املعظم
·       تدار�س التح�ضريات ل�شهر رم�ضان

انعقد �أم�س الأحد اجتماع ملجل�س الوزراء برئا�سة ال�سيد عبد املجيد تبون رئي�س اجلمهورية القائد
الأعلى للقوات امل�سلحة وزير الدفاع الوطني .فيما يلي الن�ص الكامل لبيان املجل�س:
م�.س
«تر�أ�س ال�سيد عبد املجيد تبون
رئي�س اجلمهورية القائد الأعلى
للقوات امل�سلحة وزير الدفاع
الوطني� ،أم�س الأحد ،اجتماعا
ملجل�س الوزراء ،خُ �ص�ص ملناق�شة
م�رشوع قانون ،يتعلق بالوقاية من
االجتار بالب�رش ومكافحته ،وعرو�ض
وزارية م�شرتكة تناولت �آلية متوين
ال�سوق الوطنية مبادة اليوريا ـ 46
باملائة ،التح�ضريات ل�شهر رم�ضان
ّ
املعظم ،ل�سنة  ،2023وحتلية مياه
البحر.
وبعد افتتاح ال�سيد الرئي�س،اجلل�سة،
وعر�ض جدول الأعمال ،ومنحه
الكلمة لل�سيد الوزير الأول ،لتقدمي
ح�صيلة ن�شاط احلكومة للأ�سبوعني
الأخريين� ،أ�سدى رئي�س اجلمهورية
الأوامر والتعليمات والتوجيهات
الآتية:
 1ب�ش�أن م�شروع القانوناملتعلق بالوقاية من االجتار
بالب�شر ومكافحته:
ـ ث ّمن ال�سيد الرئي�س م�ضمون
القانون ،بعد امل�صادقة عليه ،من
قبل جمل�س الوزراء ،معتربا �إياه قيمة
م�ضافة وتعزيزا للن�صو�ص القانونية،
يف جمال حماية حقوق الإن�سان.
   -2ب�ش�أن العرو�ض الوزارية
امل�شرتكة
�أ�     -آلية متوين ال�سوق الوطنية
مبادة اليوريا ـ  46باملائة:
ـ �أكد ال�سيد الرئي�س على �أهمية
تطوير �إنتاج هذه املادة حمليا،
مِ َ
لا لها من �أثر �إيجابي ،يف حت�سني

مردودية الإنتاج الفالحي ،و�أي�ضا،
الرتفاع �سعرها يف ال�سوق الدولية.
ب        -حتلية مياه البحر
�أكد ال�سيد الرئي�س �أن املجهودات
املبذولة يف م�سارات التعليم العايل
والتكوين املهني ،تبعث على التفا�ؤل،
مما يعيد التوازن للديناميكية،
وال�رسعة الطبيعيتني بالن�سبة للتنمية
يف بالدنا.
ـ موا�صلة التكوين وتطوير نوعيته،
من خالل �رشاكات مع معاهد
وجامعات ،ذات �سمعة دولية ،لتبادل
اخلربات يف هذا املجال.
ـ �رضورة مواكبة قطاع ال�صناعة،
للتقدم ا ُ
ملح َرز يف هذا املجال،
متخ�ص�صة،
بخلق بيئة �صناعية
ّ
تعمل على تطوير هذا التخ�ص�ص
وا�ستغالله ،ليكون مق ّوما �إ�ضافيا يف
عجلة االقت�صاد الوطني.
ـ ا�ستنفار م�صالح الداخلية واملوارد
املائية والفالحة وال�صناعة والبيئة،
على �أو�سع نطاق لإن�شاء خمطط
�سن �سيا�سة
ا�ستعجايل ،يهدف �إىل ّ
جديدة ،القت�صاد املياه وطنيا،
واحلفاظ على الرثوة املائية

اجلوفية.
ـ �إعادة حتريك وبعث ّ
كل امل�شاريع
املتوقفة ،ملحطات ت�صفية املياه
امل�ستعملة ،عرب الواليات ،و�إدخالها
قيد اال�ستغالل ،ال�ستخدامها
يف الري الفالحي ،عو�ض املياه
اجلوفية.
ـ �إن�شاء خمطط لتعميم حمطات
حتلية مياه البحر ،عرب كامل
ال�رشيط ال�ساحلي ،جتنبا لتداعيات
الأو�ضاع املناخية ال�صعبة ،التي مير
بها العامل.
ـ املراقبة ال�صارمة ،لرتاخي�ص
ا�ستغالل املياه اجلوفية ،ل�سقي
امل�ساحات املزروعة ،مع ت�سليط
�أق�صى العقوبات� ،ضد �أعمال حفر
الآبار ،غري املرخ�صة.
ـ تفعيل دور �رشطة املياه ،التي
تخت�ص يف مراقبة جماالت ا�ستعمال
املياه يف كل املجاالت وحماربة
التبذير ،ملراقبة ا�ستغالل املياه،
عرب الوطن.
ـ ا�ستحداث م�ؤ�س�سات نا�شئة ،يف
�إطار منظور اقت�صاد املياه والأمن
املائي ،متخ�ص�صة يف تقنيات
ا�ستغالل املياه امل�ستعملة.

ـ �إجناز درا�سات علمية ،عاجال،
لتحديد دقيق لو�ضعية معدل مياهنا
اجلوفية.
ج   -التح�ضريات ل�شهر رم�ضان
ّ
املعظم ،ل�سنة  2023توجيه احلكومة
ب�رضورة توفري ،كل الظروف
املالئمة ،خالل هذا ال�شهر الكرمي.
ـ موا�صلة حماربة امل�ضاربة،
واال�ستمرار ،يف هذا الن�سق
طوال ال�سنة ،وك�شف امل�ضاربني
وخمططاتهم ،للر�أي العام.
ـ ت�شجيع الفالحني على البيع
املبا�رش للمواطنني ،وتخ�صي�ص
مواقع و�أماكن ،ظرفية ،لن�شاطهم،
خالل ال�شهر الف�ضيل.
         3توجيهات عامة �أكد ال�سيد الرئي�س �أن الهدف من�إن�شاء الثانوية النموذجية للفنون
هو �سدّ للفراغ الثقايف والفني،
لدى اجليل النا�شئ ،لتقوية �أ�س�سنا
الثقافية والفنية من �أجل مواجهة
التحديات ،التي تنطلق من مرجعياتنا
الثقافية ،على غرار الفن ال�سينمائي،
وامل�رسحي واملو�سيقي.
ـ ا�ستقدام �أ�ساتذة متخ�ص�صني،
وخرباء يتولون التكوين يف خمتلف
الفنون� ،إىل غاية نيل البكالوريا
الفنية� ،إر�سا ًء لثقافة التكوين ،يف
املجال الفني كمكانة اجتماعية.
ـ �شدّ د ال�سيد الرئي�س �أن دور ال�سينما
ُمهم وحمدّ د يف �صناعة فكر الفرد
اجلزائري واملجتمع ككل ،ولي�س
للت�سلية فقط.
وقبل اختتام اجتماع جمل�س الوزراء،
متت امل�صادقة على مرا�سيم
تعيينات و�إنهاء مهام ،يف منا�صب
عليا يف الدولة».

م�ؤمترا حركتي حم�س وبالبناء

بن قرينة ومقري على خطى ال�شيخ جاب اهلل
·       خيارات التجديد والت�شبيب تت�ضاءل

تنتظر كل من حركتي جمتمع ال�سلم
والبناء الوطني موعد لتغيري القيادة
احلالية من خالل امل�ؤمترين املزمع
عقدهما يف ال�سدا�سي الأول لل�سنة
احلالية ،كما تطرح فكرة بقاء هذه
القيادات على ر�أ�س هذين الت�شكيلني
ال�سيا�سيني ،رغم �أن القانون الأ�سا�سي
حلركة حم�س ين�ص �أن رئي�س احلركة
ينتخب لعهدة مدتها � 5سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة.
بن قرينة..الأر�ضية ممهدة
من املرتقب �أن تعقد حركة البناء
الوطني م�ؤمترها الثاين يومي 5
و 6ماي  2023املقبل ،والذي من
املنتظر �أن يكون فر�صة لتغيري
الأ�شخا�ص واللوائح والقوانني،
وحمطة كربى لإطالق املبادرات،
و�إ�ضافة لبناء اجلزائر اجلديدة
وامل�ضامني التي ت�ؤطر امل�ستقبل.
وح�سب ت�رسيبات للو�سط من حزب
حركة البناء الوطني ف�إن هناك
�إجماعا على بقاء عبد القادر بن
قريبة لعهدة �أخرى خا�صة �أن النظام
الداخلي للحزب يخول له احلق يف

عهدتني متتاليتني ،و�أن م�س�ألة تغيري
القيادة احلالية لي�ست مطروحة
حاليا ،النعدام التدافع للح�صول على
هذا املن�صب حفاظا على ا�ستقرار
احلزب ،و�أن التناف�س يقت�رص على
الهياكل فقط.
من جهته رئي�س حركة البناء الوطني
يف خرجة �إعالمية له ملح لعدم
تر�شحه لعهدة �أخرى ،م�شريا �أنه ال
ميكن �أن يقدم �أكرث مما قدمه منذ
تويل قيادة احلركة  ،قائال »:قدمت 5
�سنوات على ر�أ�س احلركة وال ميكن
�أن �أقدم �أكرث و�أمنيتي �أن �أ�سرتيح
وهناك من هم �أكف�أ مني خطابة
لتويل قيادة احلركة».
و يعول حزب حركة البناء الوطني على
امل�ؤمتر الثاين للحزب ليكون حمطة
كربى للقراءة ال�صحيحة لواقعنا،
و حمطة �إطالق ملبادرات التحول
والتجديد من كل القوى الوطنية
منفردة وجمتمعة مبا يعود باخلري
والإ�صالح على هذا الوطن املقاوم،
و �أن يكون �إ�ضافة �إيجابية للإ�سهام
يف بناء اجلزائر اجلديدة ،و �أن يكون
�إ�ضافة �إيجابية يف امل�ضامني التي
ت�ؤطر امل�ستقبل العامر بالتحديات

واملت�سارع يف التحوالت واملزدحم
باملخاطر.
و�أ�ضاف ذات ال�صدد »:نريده م�ؤمتر
م�ضامني و�أفكار ولي�س م�ؤمتر لوائح
وانتخاب مندوبني فقط ،لأن امل�ؤمتر
هو حمطة تربوية و�سيا�سية لتعميق
الر�ؤى وتطوير الأفكار وتقييم امل�سار
داخل احلركة بكل الأبعاد التي
تخدم ا�سرتاتيجيتنا بالن�سبة لل�شعب
وبالن�سبة للدولة ،وبالن�سبة للحالة
الن�ضالية وبالن�سبة للحالة ال�سيا�سية
التي ما زال �أمامها م�شوار طويل
من �أجل �أن ترت�سخ يف اجلزائر هذه
الق ّيم التي ت�صنع احلا�رض دون التنكر
للإجنازات وامل�سارات التاريخية
ودون الغفلة عن التحوالت املتوقعة
وا�ست�رشافات امل�ستقبل».
� . .أ�سماء مر�شحة خلالفة
مقري يف حم�س
ت�ستعد حركة حم�س النعقاد
م�ؤمترها الثامن املزمع انعقاده
�شهر ماي  ،2023النتخاب رئي�س
جديد للحركة ،خلفا لرئي�سها احلايل
عبد الرزاق مقري ،الذي تر�أ�سها

لعهدتني متتاليتني ،وللإ�شارة ف�إن
القانون الأ�سا�سي للحزب يحدد
فرتة الرئا�سة بعهدتني غري قابلتني
للتجديد.
كما يطرح �سيناريو بقاء عبد الرزاق
مقري بقوة على ر�أ�س احلركة لعهدة
�أخرى ،حيث ي�ستند �أن�صار هذا
الطرح ب�أنه مل ي�ستكمل برناجمه
االنتخابي الذي جاء به خالل
امل�ؤمتر ال�سابق.
وح�سب ما يتم تداوله هناك عدد من
الأ�سماء مر�شحة خلالفة عبد الرزاق
مقري� ،أبرزها ع�ضو املكتب الوطني
احلايل عبد العايل ح�ساين ،رئي�س
جمل�س ال�شورى احلايل والوزير
ال�سابق عبد القادر �سماري ،كما
طرحت عودة عبد املجيد منا�رصة
العديد من الت�سا�ؤالت حول �إمكانية
عودته لرئا�سة احلركة.
و من املنتظر �أن ينهي امل�ؤمتر
الثامن للحركة عهد الزعامات يف
حم�س ،حيث تنتهي عهدة الرئي�س
احلايل للحركة عبد الرزاق مقري
يف مار�س املقبل ،وال ميكن للمعني
متديدها �أو جتديدها.
�إميان لوا�س

امتحان ع�سري �أمام حركة جمتمع ال�سلم
ك�شفت م�صادر مقربة من حركة جمتمع
ال�سلم �أن التح�ضريات الأولية للم�ؤمتر
الثامن للحركة قد انتهت وتقرر انعقاد
امل�ؤمتريف ربيع العام املقبل والذي
�سينتخب خالله قيادة للحزب وفقا
للقانون الداخلي للحركة  ،و�أ�شارت
م�صادر �أن ال�رصاع على القيادة اليزال
قائما بني اجلناحني ،كما من املنتظر
�أن يتم درا�سة مراجعة ال�سيا�سة العامة
للحركة  ،مع طرح احتمال عودتها اىل
اجلناح امل�ساند وتراجعها عن املعار�ضة
بعدما تقل�صت �أ�سبابها ح�سب م�صادر
الو�سط ،خا�صة بعد اللقاء االخري بني
رئي�س احلركة الدكتور عبد الرزاق مقري
ورئي�س اجلمهورية الذي �أكد من خاللها
مقري يف ت�رصيح �صحفي عن تقارب
الر�ؤى  ،وبهذه اخلطوة يحاول مقري اىل
تخفيف ال�رصاع خالل امل�ؤمتر الثامن
لتفادي االن�شقاق والعودة اىل الت�شتت
وال�سعي اىل مل ال�شمل .
هذا وان �صحت الت�رصيحات فان مقري
الذي تر�أ�س احلركة لعهدتني منذ �سنة
 2013نتيجة ملا �أفرزه امل�ؤمتر بعد فوزه
على عبد الرحمان �سعيدي ومت التجديد
له يف م�ؤمتر  2018بعد فوزه على نعمان
لعور يكون قد جل�أ �إىل �أ�صعب اخليارات
من �أجل ا�ضعاف جناح املواالة الداعي
اىل امل�شاركة يف احلكومة املح�سوب على
الرئي�س ال�سابق ابوجرة �سلطاين الذي
ي�شكل �أكرب معار�ض ل�سيا�سة مقري التي

يعتربها بالفا�شلة والتي �أبعدت احلزب
عن التواجد القوي بال�ساحة ال�سيا�سية
وفقدان منا�صب هامة والتي تكون
قد طالبت بدرا�سة نتائج التوجه الذي
اتخذته احلركة منذ �أكرث من � 08سنوات
والبحث عن �سبل جديدة لدخول مرحلة
�سيا�سية جديدة خا�صة اال�ستحقاقات
املزمع عقدها �سنة  2025على غرار
الرئا�سيات واملحليات واالنتخابات
الت�رشيعية  ،بالإ�ضافة �إىل درا�سة موقف
احلركة من �أهم الأحداث ال�سيا�سية ويف
مقدمتها ا�ستكمال خمطط امل�صاحلة
،الأمر الذي جعل جناح الرئي�س احلايل
للحزب عبد الرزاق مقري ي�ستدرك
الدر�س وي�سبق خ�صومه اىل حماولة تغيري
منطية خطاب احلركة ،خا�صة و�أن هذا
اجلناح ي�سعى �إىل تعديل اللوائح والتجديد
ملقري كرئي�س للحركة كون القانون
الأ�سا�سي للحزب ين�ص على عهدتني غري
قابلتني للتجديد ،حيث ي�سعى هذا اجلناح
على تغيري القانون الأ�سا�س للحزب من
خالل االعتماد على جملة من املعطيات
على غرار جائحة كرونا  ،وعدم �إمتام
برنامج احلزب عرب تعديل اللوائح يف
امل�ؤمتر املقبل وفتح العهدات لإ�سقاط
مانع الرت�شح الذي يت�صادم مع م�ضمون
املادة  36من القانون الأ�سا�سي للحزب
والتي تن�ص على �أن رئي�س احلركة يُنتخب
لعهدة مدتها � 5سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة فقط .

م بن ترار                      

الإطار النقابي ال�سابق م�سعود عمراوي لـ» الو�سط»

ال ميكن لأي نقابة بلوغ  30باملائة
كن�سبة متثيل
·     التنظيمات النقابية مطالبة بتقدمي الإح�صاء النقابي �سنويا
ك�شف الإطار النقابي ال�سابق م�سعود
عمراوي يف ت�رصيح خ�ص به جريدة»
الو�سط» �أن التنظيمات النقابية يف
خمتلف القطاعات مطالبة بتقدمي
الإح�صاء النقابي مع نهاية كل �سنة
مدنية ،ممثال يف العنا�رص التي ت�سمح
بتقدير متثيليتها النقابية �إىل الهيئات
امل�ستخدمة وكذا �إىل ال�سلطة الإدارية
املخت�صة ،املن�صو�ص عليها يف املادة
 10من القانون رقم  14-90امل�ؤرخ يف 02
جوان  ،1990املتعلق بكيفيات ممار�سة
احلق النقابي ،املعدل و املتمم.
و�أو�ضح ذات املتحدث�،أن وزارة العمل
والت�شغيل وال�ضمان االجتماعي تدعو
نقابات العمال الأجراء و�أرباب العمل
�إىل موافاة م�صاحلها املخت�صة يف
�أجل ال يتعدى  31مار�س  2023بجميع
املعلومات املت�ضمنة العنا�رص التي
ت�سمح بتقدير متثيليته بناء على
املن�شور رقم /02وع ت �ض �إ21/
املعدل واملتمم للمن�شور ، 97/009
مربزا عمراوي �أنه من الطبيعي �أن
تذ ّكر وزارة العمل النقابات يف كل

�سنة  ،وتلزم املنظمات النقابية مبلء
اجلدول اخلا�ص املت�ضمن التعليمة
ال�سالفة الذكر ،م�ؤكدا �أنه لأول مرة
حتدث وتخ�ص�ص من�صة رقمية وتطلب
من النقابات التقرب �إىل مديرياتها
الفرعية ،وقد تت�ضمن وثائق �أخرى
جديدة على حد قول عمراوي.
   كما �أكد � ،أن الأهم هو حتديد متثيلية
النقابات التي لها ن�سبة التمثيل 20
باملائة من منت�سبي القطاع ،ومن
ال يح�صل على هذه الن�سبة ال يعد
متثيليا وال حق له يف التفاو�ض ،ويف
ظل ارتفاع عدد النقابات املعتمدة يف
قطاع الرتبية التي بلغ  34نقابة كانت
كل النقابات تتوقع مراجعة القوانني
ال�سارية لتخفي�ض ن�سبة التمثيل مقارنة
بعدد النقابات املتواجدة غري �أن
م�رشوع القانون اجلديد امل�صادق عليه
من طرف احلكومة والذي حول للربملان
للمناق�شة وامل�صادقة رفع ن�سبة التمثيل
�إىل  30باملائة  ،وهو ما ي�ستحيل حتقيقه
على �أي تنظيم نقابي .
حكيم مالك

اخلبري الرتبوي احميدة نعا�س ،لـ «الو�سط»

حت�سني الو�ضع االجتماعي للأ�ستاذ
يحقق ا�ستقرار القطاع
• �ضرورة التعاطي مع امل�ستجدات املتعلقة بالعملية
التعليمية
• القانون اخلا�ص مبوظفي الرتبية ت�ضمن العديد
من املزايا

�أكد اخلبري الرتبوي احميدة نعا�س
يف ت�رصيح خ�ص به يومية «الو�سط»
املتحدث �أن احلديث عن ا�ستقرار
قطاع الرتبية يحيلنا �إىل التفكري يف ثالثة
حماور يطرقها اال�ستقرار ،واملتمثلة يف
حت�سني الو�ضعية االجتماعية للأ�ستاذ،
و اال�ستقرار البيداغوجي ،والر�ضا
االجتماعي والرتبوي.
ويف ذات ال�سياق �أو�ضح ذات املتحدث
�أن احلديث عن النظام التعوي�ضي و
القانون الأ�سا�سي لقطاع الرتبية وجب
االعتناء ب�أهلها النعكا�س ذلك على

الأداءت و خمرجات املدر�سة وقد
�أ�شار وزير الرتبية �إىل عديد من النقاط
وثيقة ال�صلة بالأمر فعلى �سبيل املثال
فالقانون اخلا�ص مبوظفي الرتبية
ت�ضمن العديد من املزايا متعلقة
بتح�سني الو�ضعية االجتماعية للأ�ستاذ
و ما يرتتب عنه من زيادات يف النظام
التعوي�ضي عالوة على الزيادات التي
�أقرها رئي�س اجلمهورية والذي بدوره
�أكد يف العديد من املرات على �أهمية
و مكانة الأ�ستاذ .
حكيم مالك
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الإثنني  09جانفي  2023املــوافـق لـ  17 :جمـادى الثاين  1443هجـري
الغاز اجلزائري يتدفق �إىل �أ�سواق جديدة يف 2023

تفكري يف �إ�ضافة �أنبوب ثالث ،للأنبوبني احلاليني
·�          إ�سرتاتيجية لرت�شيد ا�ستهالك الغاز داخل ًيا يف اجلزائر

�أكد اخلبري االقت�صادي الدكتور مراد كوا�شي� ،أن العام اجلاري � 2023سي�شهد زيادات
كبرية يف �إنتاج الغاز اجلزائري ،بنوعيه الطبيعي وامل�سال ،الف ًتا �إىل �أن الرئي�س عبد
املجيد تبون طالب �شركة �سوناطراك = قبل �أيام بزيادة حجم الإنتاج ،لرتتفع �إيرادات
البالد �إىل  100مليار دوالر خالل هذا العام من املحروقات.
م�.س
�أو�ضح كوا�شي ،يف ت�رصيحات نقلتها من�صة
الطاقة املتخ�ص�صة� ،أن هناك ً �-
أي�ضا-
تفكري يف �إ�ضافة �أنبوب ثالث ،للأنبوبني
احلاليني لت�صدير الغاز الطبيعي ،حيث
�أن الأنبوب الأول ي�صل من اجلزائر �إىل
�إ�سبانيا مبا�رشة ،والثاين �إىل �إيطاليا مرو ًرا
بتون�س ،واخلط الثالث �سيكون �إىل �إيطاليا
مبا�رشة ،ل�ضخ كميات �إ�ضافية �إليها.
و�أ�ضاف« :يف عام  ،2022حققت البالد
اكت�شافات كبرية م�ؤكدة من الغاز الطبيعي،
وزاد االحتياطي اخلا�ص بها ،وبالتايل
هناك �إمكانية الآن لزيادة حجم �إمدادات
الغاز اجلزائري ،ال �سيما مع رغبة احلكومة
يف ا�ستغالل فر�صة ارتفاع �أ�سعار الطاقة
على امل�ستوى العاملي».
ولفت اخلبري كوا�شي� ،إىل �أن اجلزائر
راجعت خالل العام املا�ضي عقود الغاز
مع �رشكائها الأوروبيني ،ورفعت �أ�سعاره
بعد �أن كانت منخف�ضة ،وذلك من خالل
حتيني الأ�سعار لتتما�شى مع الزيادات
احلالية.
و�أ�شار كوا�شي �إىل �أن هناك �إ�سرتاتيجية
لرت�شيد ا�ستهالك الغاز داخل ًيا يف
اجلزائر ،ال �سيما �أن نحو  %50من �إنتاج
الغاز يتم ا�ستهالكه حمل ًيا ،وتعتمد هذه
الإ�سرتاتيجية � ً
أي�ضا على التوجه �إىل
م�صادر الطاقة املتجددة لتوفري كميات
الغاز امل�ستهلكة.

وعن توجيه الغاز اجلزائري �إىل �أوروبا ،قال
اخلبري االقت�صادي مراد كوا�شي �إن ال�سوق
الأوروبية حتظى ب�أولوية يف هذا اجلانب،
وهذا بحكم قرب امل�سافة بني اجلزائر
وقارة �أوروبا ،بالإ�ضافة �إىل وجود خطي
�أنابيب نقل الغاز �إىل �إ�سبانيا و�إيطاليا.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وفق كوا�شي ،اقتنت
اجلزائر بواخر لنقل الغاز امل�سال �إىل
�أوروبا ،ما ي�شري �إىل �أن �أغلب كميات الغاز
اجلزائري �ستتجه �إىل القارة العجوز بهدف
تعوي�ض جزء من الغاز الرو�سي الذي يغيب
عن امل�شهد الأوروبي.
رهانات كبرية
يوا�صل الغاز اجلزائري طريقه لفتح
�أ�سواق جديدة ،ال �سيما يف دول �أوروبا،
التي تواجه يف الوقت احلايل �أزمة طاقة،
بعد تراجع �إمدادات الغاز الرو�سي ،مع
ت�صاعد التوترات ب�سبب ا�ستمرار احلرب
يف �أوكرانيا.
ويف هذا الإطار ،تعمل احلكومة اجلزائرية
على زيادة �صادرات البالد من الغاز
بنوعيه ،الطبيعي وامل�سال� ،إىل �أ�سواق
جديدة ،خا�صة �إىل دول �أوروبا� ،سواء التي
تعقد معها اتفاقيات� ،أو �أ�سواق �أخرى مل
تط�أها من قبل ،وفق معلومات ّ
اطلعت
عليها من�صة الطاقة املتخ�ص�صة.
وت�أتي م�ساعي وزارة الطاقة واملناجم
لت�صدير الغاز �إىل الأ�سواق اخلارجية خالل
العام اجلاري ( ،)2023وفق توجيهات

امل�سابقة العاملية «تاك 4غود»

�شركة نا�شئة جزائرية حت�صل على املركز الثاين
متكنت �رشكة نا�شئة جزائرية ،تقدم حلوال
للتعامل مع امل�شاكل التي تواجهها املزارع
با�ستخدام طائرات بدون طيار و الذكاء
اال�صطناعي ،من احل�صول على املركز
الثاين يف النهائي العاملي مل�سابقة هواوي
«التكنولوجيا من �أجل ال�صالح العام» �أو
«تاك  4قود» الذي نظمته هواوي اخلمي�س
املا�ضي ،ح�سب ما �أفاد به ،يوم الأحد،
بيان لل�رشكة.
و �أو�ضح امل�صدر ذاته� ,أن «الفريق
اجلزائري (فارم اي) ,الذي قدم حال
للتعامل مع امل�شاكل التي تواجهها املزارع
با�ستخدام طائرات بدون طيار والذكاء
اال�صطناعي ,ح�صل على املركز الثاين
على م�ستوى العامل ,حيث متيز من بني 11
�رشكة نا�شئة يف العامل ,وهذا بعد العر�ض
�أمام �أع�ضاء جلنة التحكيم الدولية».
و �أ�ضاف �أن «الفريق اجلزائري فاز ب�شيك
قدره � 15ألف دوالر� ,إىل جانب جائزة
�أف�ضل اختيار للجمهور بح�صوله على
�أكرث من � 10آالف �صوت».و لفت البيان
�إىل �أنه «من املتوقع �أن يتناف�س فريق
(فارم اي) �شهر فرباير القادم مع فريقني
للفوز برعاية قدرها  100000دوالر ,حيث
يهدف امل�رشوع �إىل ت�سليط ال�ضوء على
ع�رص التمكني الزراعي من خالل الذكاء
اال�صطناعي باعتبارها خطوة نحو جت�سيد
مزرعة خالية من الأمرا�ض».
و يعد «فارم اي» نظاما مبكرا للك�شف عن
ال�صد�أ با�ستخدام منوذج ذكاء ا�صطناعي

لر�صد حقول القمح بطائرات بدون طيار,
لتفادي م�شكلة اخل�سارة الكبرية حلقول
القمح ب�سبب ال�صد�أ».للإ�شارة ,ف�إن م�سابقة
«التكنولوجيا من �أجل ال�صالح العام» هي
م�رشوع جديد مت �إطالقه �سنة  2021كجزء
من برنامج التدريب الرائد على املهارات
الرقمية «بذور امل�ستقبل» من هواوي.
و يطلب يف هذه امل�سابقة من الطلبة
-ح�سب ذات البيان --حتديد م�شكلةاجتماعية والتو�صل �إىل حل تقني يعتمد
على مهارات تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت التي يكت�سبونها خالل
الربنامج ,و مت ت�صميم هذه امل�سابقة �أي�ضا
لتنمية القيادة والعمل اجلماعي من خالل
التدريب اجلماعي واملناف�سة.
كما مت �إطالق برنامج «بذور امل�ستقبل»
�سنة  ,2008لتطوير املواهب املحلية
املاهرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت و�سد فجوات االت�صال بني
البلدان والثقافات ,حيث يدر�س ال�شباب
من جميع �أنحاء العامل يف هذا الربنامج
تقنيات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
املتقدمة ويكت�سبون اخلربة واملهارات
العملية.
و عرف الربنامج يف  2021م�شاركة �أكرث من
� 3500شاب من �أكرث من  117دولة ,وبذلك
و�صل العدد الإجمايل للم�شاركني على مدار
الـ� 13سنة املا�ضية �إىل  120.000طالب
ميثلون  136دولة ومنطقة ,بينما ا�ستفاد
 120طالبا من اجلزائر يف ن�سخته الثامنة.

الرئي�س عبداملجيد تبون ،ب�رضورة تعظيم
�إيرادات البالد من ت�صدير الطاقة ،ح�سب
املعلومات التي ّ
اطلعت عليها من�صة
الطاقة املتخ�ص�صة.
ومن املقرر �أن تر ّكز وزارة الطاقة
واملناجم على �صادرات الغاز �إىل �أ�سواق
�أوروبا ب�شكل �أكرب ،وذلك لال�ستفادة من
الأ�سعار املرتفعة ،خا�صة بعد �رسيان
العقوبات الأوروبية على رو�سيا ،التي
ت�صدر النفط
�أعلنت -بر ّد فعل� -أنها لن
ّ
والغاز للدول املو ّقعة على �سقف الأ�سعار.
الغاز اجلزائري �إىل �أوروبا
يعد الغاز اجلزائري �صاحب �أهمية كبرية
ّ
بالن�سبة للأ�سواق الأوروبية ،بالإ�ضافة �إىل
�أنه يحظى مبوثوقية فيما يتعلق بت�أمني
�إمدادات الطاقة للقارة العجوز ،مع
ت�صاعد �أزمة الطاقة العاملية التي خلّفتها
احلرب الرو�سية الأوكرانية.
ومع قرار �أوروبا التوجه بعيدًا عن م�صادر
توجه دول االحتاد
الطاقة الرو�سية ،يزيد ّ
�إىل اجلزائر ،ب�صفتها م�صد ًرا مه ًما
لإمدادات الغاز� ،إذ �أعلنت �سلوفينيا ،يف
�شهر دي�سمرب/كانون الثاين املا�ضي ،2022
مقرتحا لتطوير خط �أنابيب يتجه للمجر.
ً
ومن املقرر ،وفق �إعالن رئي�س وزراء
�سلوفينيا روبرت غولوب� ،أن ينقل خط
الأنابيب الغاز اجلزائري من بالده �إىل
املجر ،مبا ي�سهم يف التخلي عن �إمدادات

الغاز من رو�سيا ،وفق ما ن�رشت �صحيفة
فينان�شال تاميز االقت�صادية الربيطانية.
وكانت مفو�ضة الطاقة الأوروبية كادري
�سيم�سون قد �أعلنت خالل االجتماع
ال�سنوي الرابع للحوار ال�سيا�سي رفيع
امل�ستوى حول الطاقة بني اجلزائر
واالحتاد الأوروبي ،يوم � 10أكتوبر/ت�رشين
الأول املا�ضي � ،2022أن ت�أمني �إمدادات
الغاز من اجلزائر لأوروبا �أمر يحظى
ب�أولوية لدى اجلميع.
ي�شار �إىل �أن اجلزائر كانت قد و ّقعت
اتفا ًقا مع االحتاد الأوروبي عام ،2013
يهدف لتطوير وتعزيز عالقات الطاقة
بني الطرفني ،مبا يراعي توازن امل�صالح
بينهما� ،إذ يندرج الغاز �ضمن هذه امل�صالح
امل�شرتكة ،وفق املعلومات التي ّ
اطلعت
عليها من�صة الطاقة املتخ�ص�صة.
�أ�سهم الغاز اجلزائري ،خالل الربع
الثالث من العام املا�ضي  ،2022يف ملء
املخزونات الإيطالية من الغاز حت�سبًا
لل�شتاء� ،إذ اعتمدت �إيطاليا على الواردات
القادمة من اجلزائر يف اال�ستعداد لأزمة
الطاقة التي خلّفها غياب الغاز الرو�سي.
وكانت �رشكة «�سنام» الإيطالية قد �أعلنت،
يف �شهر نوفمرب املا�ضي� ،أن الغاز اجلزائري
قد �أ�سهم مبلء من�ش�آت تخزين الغاز يف
�إيطاليا بن�سبة  ،%95وذلك مع اقرتاب
ف�صل ال�شتاء القار�س ،وفق معلومات

ّ
اطلعت عليها من�صة الطاقة املتخ�ص�صة.
وكانت �إيطاليا تعتمد ب�شكل كبري على
واردات الغاز من رو�سيا � ،اّإل �أنها مع بدء
العقوبات الأوروبية �ضد مو�سكو ،وامتناع
الأخرية عن بيع النفط والغاز للدول التي
وافقت على �سقف �أ�سعار الطاقة ،وجدت
نف�سها يف حاجة �إىل بديل �رسيع وموثوق،
وهو ما وفّرته لها اجلزائر.
ّ
ي�شار �إىل �أن اجلزائر و�إيطاليا وقعتا خالل
العام املا�ضي  2022عد ًدا من ال�صفقات
لزيادة الواردات من خالل خط �أنابيب نقل
الغاز «تران�سميد» ،الذي يربط البلدين
من خالل البحر املتو�سط� ،إذ ت�سعى
الدولتان لت�شغيله بكامل طاقته ،للو�صول
�إىل  9مليارات مرت مكعب �إ�ضافية من الغاز
�سنو ًيا يف .2024-2023
ّ
يحل الغاز
ت�سعى وزارة الطاقة �إىل �أن
ّ
حمل الإمدادات الرو�سية خالل
اجلزائري
عام  2023يف �أوروبا ،ال �سيما بعد �أن قررت
مو�سكو عدم بيع منتجات الطاقة من نفط
وغاز �إىل الدول املوافقة على تطبيق
�سقف الأ�سعار.
وكان احلظر الأوروبي على واردات الطاقة
الرو�سية املنقولة بح ًرا قد دخل حيز
التنفيذ يف  5دي�سمرب املا�ضي ،2022
يف توقيت ط ّبقت فيه جمموعة الدول
ال�صناعية الـ� 7سقف �أ�سعار للنفط الرو�سي،
عند  60دوال ًرا للربميل.

اخلبري الإقت�صادي فار�س م�سدور ي� ّؤكد لـ «الو�سط» :

م�سابقات ال ّتوظيف �ستنعك�س �إيجابا على االقت�صاد
ث ّمن اخلبري و املحلّل االقت�صادي فار�س
م�سدور يف ت�رصيح جلريدة «الو�سط» تنظيم
امل�سابقات التّوظيفية التي �أعلنت عنها
خمتلف القطاعات الوزار ّية حيث �أ ّكد �أن
م�سابقات التّوظيف يف الوقت احلايل هي
حتمي و �أ�ضاف  »:م�سابقات التّوظيف
�أمر
ّ
خا�صة يف الوقت ال ّراهن لأ ّنها
�رضور ّية
ّ
ترمي �إىل ت�صنيف الكفاءات ح�سب الأولو ّية
و انتقاء الأح�سن بينها بغية تطعيم القطاع
العمومي  ،و ي�أتي برنامج توظيف ال ّنا�س يف
خا�صة و �أنّ املرحلة
�إطار احل ّد من البطالة ّ
ال�صعوبة و �آن الأوان
ال�سابقة كانت يف غاية ّ
ّ
�أن يفتح املجال الوا�سع للتوظيف وكذلك
تر�سيم الع ّمال املتعاقدين امل�ؤ ّقتني و هذا

�أمر �رضوري لتمكني ه�ؤالء ّ
ال�شباب من
اال�ستقرار "
هذا و �أ ّكد فار�س م�سدور �أنّ م�سابقات
التّوظيف �ست�ؤ ّثر ب�شكل �إيجابي على االقت�صاد
الوطني و �ستعود باملنفعة على املجتمع
ب�صفة عا ّمة قائال  »:م�سابقات التّوظيف
�ستعطي ثمارها و �ست�ؤ ّثر ب�شكل �إيجابي و
ف ّعال على االقت�صاد الوطني من خالل ق ّوة
العمل الني يتمتّع بها ه�ؤالء ّ
ال�شباب و بالتّايل
ف�إنّ هذه امل�سابقات التّوظيف ّية �ستعود بال ّنفع
على ّ
الطاقة االنتاج ّية ملختلف امل� ّؤ�س�سات
اخلدم ّية و الإنتاج ّية كما �أ ّنها �ست�ساعد على
حت�سني ّ
الظروف املعي�ش ّية له�ؤالء ال ّنا�س
بال ّدرجة الأوىل و رفع امل�ستوى املعي�شي

لديهم و بذلك �سيعود هذا ال ّت�أثري بالإيجاب
على املنظومة االجتماع ّية ب�شكل عام و هذا
ي�أتي نتيجة االقت�صاد الكلّي و لي�س اجلزئي"
�أمني بن �صايف

بطلب من هيئة الدفاع عن املتهمني

ت�أجيل الف�صل يف ق�ضية وايل برج بوعريريج ال�سابق  
�أجلت الغرفة اجلزائية مبجل�س ق�ضاء
العا�صمة نهار �أم�س الف�صل يف ا�ستئناف
ق�ضية وايل برج بوعريريج ال�سابق
املوقوف م�رشي عز الدين بالإ�ضافة �إىل
نائب �سابق بالربملان املدعو وابنه �إىل
جانب مدير وكالة عقارية و�إطارات حملية
�سابقة وموثقني اىل تاريخ  22جانفي
اجلاري وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

هذا وجاءت برجمة الق�ضية بعد ا�ستئناف
كل من املتهمني والنيابة للأحكام التي
�أ�صدرتها حمكمة �سيدي �أحممد والتي
تراوحت بني � 12سنة و � 5سنوات حب�سا
نافذا مع م�صادرة جميع املحجوزات،
بعدما وجهت لهم تهم ت�ضمنها قانون
مكافحة الف�ساد والوقاية منه تتعلق
بالتزوير يف حمررات ر�سمية وجنحة �إ�ساءة

ا�ستغالل الوظيفة على نحو يخرق القوانني
والتنظيمات وجنحة الت�سرت على الإثراء
الغري امل�رشوع وجنحة االمتناع �ألعمدي
عن حترير الإخطار بال�شبهة وجنحة
تبيي�ض الأموال يف �إطار جماعة �إجرامية
منظمة يف ق�ضية حديقة الت�سلية بوالية
برج بوعريريج  
م بن ترار  
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الإثنني  09جانفي  2023املــوافـق لـ  17 :جمـادى الثاين  1443هجـري
اجلمعية اجلزائرية ملحو الأمية "اقر�أ" و " " Ooredoo

افتتاح مركز حمو الأمية وتكوين و�إدماج املر�أة يف ب�شار
ت�ستهل  Ooredooواجلمعية اجلزائرية ملحو الأمية « اقر�أ « �سنة  2023حتت �شعار
العلم واملواطنة .ففي �إطار جت�سيد �شراكتهما اال�سرتاتيجية ،افتتح كل من Ooredoo
وجمعية « اقر�أ « يوم الأحد  08جانفي  ،2023املركز اجلديد ملحو الأمية وتكوين
و�إدماج املر�أة (عفيف) مبدينة ب�شار.
م�٫س
تزامنا مع �إحياء اليوم العربي ملحو الأمية و
تعليم الكبار امل�صادف لـ  08جانفي من كل
�سنة ،مت التد�شني الر�سمي للمركز من قبل
وايل والية ب�شار ال�سيد حممد ال�سعيد بن
قامو ،بح�ضور ال�سيد ح�سني خلّيد ،رئي�س
جمعية «اقر�أ» وال�سيد رم�ضان جزايري،
مدير ال�ش�ؤون امل�ؤ�س�ساتية لدىOoredoo
.
جمهز با ُ
مل�ستلزمات البيداغوجية والتعليمية
ال�رضورية ،من �أثاث مكتبي و�أجهزة للإعالم
الآيل ،وماكينات خياطة والن�سج ،يهدف
مركز «عفيف» بب�شار �إىل منح املهارات
واخلربة املهنية لفتيات ون�ساء املنطقة من
�أجل �ضمان م�شاركة ف ّعالة داخل املجتمع،
وامل�ساهمة بذلك يف اجلهود الرامية �إىل

التنمية االجتماعية واالقت�صادية على
ال�صعيد املحلي.
وبهذه املنا�سبة� ،رصح املدير العام لـ
 Ooredooاجلزائر ،ال�سيد ب�سام يو�سف
�آل �إبراهيم »:ت�ستهل � Ooredooسنة
 2023حتت �شعار املواطنة وامل�س�ؤولية
املجتمعية بدعم هذا امل�رشوع االجتماعي
والبيداغوجي يف عا�صمة ال�ساورة ب�شار.
ي�سعدنا �أن نرى ا�سرتاتيجيتنا للم�س�ؤولية
املجتمعية للم�ؤ�س�سة تتبلور يف مركز عفيف
الذي يلبي احتياجات فتيات ون�ساء املنطقة
فيما يخ�ص التعلم وحمو الأمية والتمكني.
�أحيي اجلهود امل�ستمرة واملتوا�صلة
لإطارات ومتطوعي جمعية اقر�أ ،على
العمل النبيل الذي يقومون به يومياً
ملكافحة الأمية يف جميع �أنحاء اجلزائر».
من جهته قال ال�سيد ح�سني خلّيد ،رئي�س

جمعية « اقر�أ»« :نحن جد �سعداء بتو�سيع
�شبكتنا ملراكز عفيف يف اجلنوب الكبري
بتد�شني هذه املن�ش�أة اجلديدة مبدينة
ب�شار .بف�ضل برامج حمو الأمية والتعلّم
ا ُ
ملقدمة نطمح بتوفري الدعم وال�سند
ال�رضوريان من خالل املعرفة والتحكم،
ل�ضمان �إدماج اجتماعي ومهني �أف�ضل
لن�ساء املنطقة� .أود �أن �أ�شكر �سلطات والية
ب�شار على دعمها الثمني ال�سيما ال�سيد
الوايل ،و�رشيكنا الدائم  Ooredooعلى
الوفاء بالتزاماته املجتمعية بامل�ساهمة يف
جت�سيد م�رشوع عفيف ال�ساد�س».
وعلى هام�ش  االحتفال باليوم العربي
ملكافحة الأمية وتعليم الكبار ،مت تكرمي
م�ؤ�س�سة  Ooredooمن طرف جمعية
«اقر�أ» نظري التزامها املواطن يف مكافحة
الأمية .كما ُوزعت �شهادات وجوائز

بلدية امل�سيلة

خرجات ميدانية لتفقد امل�شاريع ولتدارك النقائ�ص
يوا�صل رئي�س دائرة امل�سيلة ،رفقة رئي�س
املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية امل�سيلة
،خرجاتهم امليدانية والتفقدية على
م�ستوى خمتلف الأ�شغال التنموية بدائرة
امل�سيلة  ،يف �إطار الوقوف عن كثب على
�أ�شغال �إجناز بع�ض امل�شاريع التنموية.
�أ ّكد امل�س�ؤول الأول عن دائرة امل�سيلة،
على تكاتف اجلميع ،كل من موقعه
وح�سب اخت�صا�صه لالنتهاء من امل�شاريع
يف الآجال املحدودة  ،حيث دعا التّخاذ
جميع الإجراءات الالزمة ،خالل قيامه
بخرجات ميدانية للوقوف على �آخر
الأ�شغال خ�صو�صا م�شاريع قطاع الرتبية
امل�سجلة بها،
،وا�ستدراك النقائ�ص 
ّ
والتك ّفل اجل ّيد بظروف التمدر�س ،وذلك
ب�إعطاء الأهمية البالغة مللفات الإطعام
والنقل والتدفئة املدر�سية ،وهي نقاط

قال لن يقبل �أي تق�صري بخ�صو�صها ،حيث
تندرج هذه اخلرجات امليدانية يف �إطار
متابعة �إجناز امل�شاريع التنموية وكذا
�إ�سداء التعليمات مل�ؤ�س�سات الأ�شغال
ب�رضورة احرتام �آجال ت�سليم هذه امل�شاريع
وفقا للمعايري املحددة خا�صة و�أنها تعد
مك�سبا هاما للمنطقة ويعكف رئي�س دائرة
امل�سيلة ورئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي
على موا�صلة زياراتهم امليدانية للم�شاريع
عن كثب للوقوف على مدى وترية الإجناز
وجاهزيتها ،حيث تندرج هذه اخلرجات
امليدانية يف �إطار متابعة �إجناز امل�شاريع
التنموية وكذا �إ�سداء التعليمات مل�ؤ�س�سات
الأ�شغال ب�رضورة احرتام �آجال ت�سليم هذه
امل�شاريع وفقا للمعايري املحددة خا�صة
و�أنها تعد مك�سبا هاما للدائرة .
عبدالبا�سط بديار

ت�شجيعية ملتمدر�سات يف �أق�سام حمو
الأمية بهذه الوالية الواقعة يف اجلنوب
الغربي للبالد .يعد مركز حمو الأمية
وتكوين و�إدماج املر�أة «عفيف» لوالية ب�شار
ال�ساد�س من نوعه على امل�ستوى الوطني.
ي�ضاف للمراكز التي افتتحت �سابقا وهي
مركز اﻠخروب (ق�سنطينة) �سنة  ،2009و
تيما�سني (ورڤلة) �سنة  ،2013و مركز �أوالد
يحيى خدرو�ش (جيجل) �سنة  ،2015ومركز

تيزي وزو �سنة  2016و مركز عني ب�سام
(البويرة) الذي ّ
د�شن �سنة .2018
للإ�شارة ،يندرج افتتاح مركز حمو الأمية
وتكوين و�إدماج املر�أة يف ب�شار يف �سياق
تنفيذ اتفاقية ال�رشاكة املوقعة من قبل
 Ooredooوجمعية «اقر�أ» ،والتي تت�ضمن
تهيئة وجتهيز مراكز حمو الأمية ودعم
اجلمعية يف م�شاريعها التي تُعني مكافحة
الأمية.

لتثمني الريا�ضة الن�سوية

نادي «ميمي فيتن�س» ب�شلول ينظم تظاهرة يناير
برمج النادي الريا�ضي «ميمي فيتن�س»
ببلدية ب�شلول �رشق والية البويرة بالتن�سيق
مع املركب الريا�ضي بب�شلول تظاهرة
احتفالية تزامنا مع حلول ر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية اجلديدة «يناير  ،»2973وذلك
بح�ضور ال�سلطات املحلية و�ضيوف
ال�رشف ،حيث يت�ضمن الربنامج امل�سطر
ن�شاطات ثقافية وفنية ثرية ومتنوعة ح�سب
ت�رصيح رئي�سة النادي «ن�سيمة بوقرو» لنا
التي ك�شفت عن تكرميات خا�صة بفئة

الن�ساء املنخرطات يف النادي يف لفتة
وت�شجيعية وحتفيزية لهن واتخاذهن قدوة
للعن�رص  الن�سوي للإقبال على ممار�سة
الريا�ضة ،و�إىل جانب هذا �سيتم تن�شيط
حما�رضات حول تاريخ يناير وكذا الفوائد
ال�صحية للريا�ضة و�أهمية التغذية ال�سليمة،
مع تخ�صي�ص  معار�ض  للحرف التقليدية
و�إبداعات املر�أة منها معر�ض  م�ؤ�س�سة
«�صابيونا» ل�صاحبتها احلرفية «زان لهنة»
التي ذاع �صيتها وطنيا من خالل منتجاتها

الطبيعية ،كما �ستنظم م�سابقات يف الطبخ
واللبا�س القبائلي التقليدي �إ�ضافة �إىل حفل
فني ن�سوي ين�شطه الفنان ال�صاعد «هاين
بوقرو» ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن نادي «ميمي
فيتن�س» حقق يف ظرف قيا�سي قفزة نوعية
يف الريا�ضة الن�سوية باملنطقة ويهدف
�ضمن م�شاريعه امل�ستقبلية �إىل فتح مدار�س
تكوينية يف خمتلف االخت�صا�صات الريا�ضية
جلميع الفئات.

�أح�سن مرزوق

ق�سنطينة

� 7سنوات حب�سا نافذا و غرامة مالية ل�شخ�صني تورطا يف امل�ضاربة

�أ�صدرت حمكمة ق�سنطينة حكما يق�ضي
ب�إدانة �شخ�صني ب � 7سنوات �سجنا نافذا
و غرامة مالية نافذة قدرها  2مليون دج
لتورطهما يف امل�ضاربة غري امل�رشوعة
�أمن والية االغواط
يف مواد غذائية �أ�سا�سية ذات اال�ستهالك
الوا�سع  ,ح�سبما جاء يف بيان لنيابة
اجلمهورية لدى ذات املحكمة.
وجاء يف البيان �أنه «عمال ب�أحكام املادة
متكنت م�صالح ال�رشطة الق�ضائية املخت�صة �إقليميا.
ب�أمن والية الأغواط خالل �شهر ن�شاطات و جهود م�صالح �أمن الوالية  11فقرة  03من قانون الإجراءات
دي�سمرب من ال�سنة املا�ضية  ،2022ملكافحة اجلرمية احل�رضية مبختلف اجلزائية  ,يعلم وكيل اجلمهورية لدى
مبوجب �أوامر و �أحكام ق�ضائية� ،أ�شكالها عرب قطاع االخت�صا�ص  حمكمة ق�سنطينة الر�أي العام �أنه يف �إطار
من بني الأ�شخا�ص  املطلوبني ( )15متوا�صلة ،من �أجل حماية الأ�شخا�ص  موا�صلة حماربة ظاهرة امل�ضاربة غري
�شخ�ص  حمل بحث مبوجب �أوامر و املمتلكات ،تعزيز ال�شعور بالأمن و امل�رشوعة يف املواد الغذائية الأ�سا�سية
ذات اال�ستهالك الوا�سع متت متابعة 4
بالقب�ض  مت تقدميهم �أمام النيابة ال�سكينة لدى املواطنني.

القب�ض على � 15شخ�صا مطلوبا للعدالة

�أ�شخا�ص  عن طريق �إجراءات املثول ال�صالحية» و هي الأفعال املن�صو�ص  و
الفوري».وبعد املحاكمة �صدر حكم املعاقب عليها بن�ص املواد  12 ,1و 13
ق�ضى ب�إدانة �شخ�صني ب � 7سنوات حب�سا من القانون رقم  15-21املتعلق مبكافحة
نافدا و  2مليون دج غرامة مالية نافذة امل�ضاربة غري امل�رشوعة و  222من
و براءة املتهمني االثنني الآخرين مما قانون العقوبات  ,املادة  31مكرر من
ن�سب �إليهما مع م�صادرة املحجوزات  ,قانون ممار�سة الأن�شطة التجارية و ذلك
وفق ذات البيان .وف�صلت ذات الوثيقة �أن عن طريق �إجراءات املثول الفوري.
متابعة املتهمني كانت بتهم «امل�ضاربة وذكر البيان �أن قانون مكافحة امل�ضاربة
غري امل�رشوعة بتخزين و �إخفاء غري امل�رشوعة رقم  15-21ال�صادر يف
�سلع و ب�ضائع (حليب) يهدف �إحداث  2021-12-28ين�ص على تطبيق عقوبات
ندرة بال�سوق و ا�ضطراب التموين» و �صارمة على املتورطني يف هذه اجلرائم
«امل�شاركة يف امل�ضاربة غري امل�رشوعة» ت�صل �إىل � 30سنة �سجنا و ال�سجن امل�ؤبد
و «ا�ستعمال املزور يف حمررات �إدارية» و �إذا ارتكبت اجلرمية يف �إطار جماعة
«ممار�سة ن�شاط جتاري مب�ستخرج منتهي منظمة.

بوعينان بالبليدة

مكتتبي منطقة "بوعنقود" "عدل "2يحتجون
نظم �صبيحة �أم�س الع�رشات من املكتتبون
امل�ستفيدون من برنامج �سكنات «عدل
 »2من احل�صة  4 ،3و ،5و املوجهون
ملوقع  1800/1700م�سكن بـ»بوعنقود»،
مدينة «بوعينان» والية البليدة ،وقفة
احتجاجية �أمام وزارة ال�سكن والعمران
واملدينة ،رافعني �شعارات «نريد ال�سكن

يف ظروف كرمية»« ،تعبنا من االنتظار»،
«نطالب بحق ال�سكن يف �أقرب وقت»،
«نحن نطالب بحقوقنا».
قال املحتجون جلريدة الو�سط �أنهم
يطالبون «بتو�ضيحات وحلول بطريقة
�سلمية وح�ضارية لتفادي امل�شاكل مع
العدالة»،

و�أكدوا �أنه مل يتم ت�سليم مفتاح ال�سكن
ملا يقارب  800مكتتب وهذا بعد طول
فرتة االنتظار مدتها � 28شهر ،منذ
ت�سديدهم ملبلغ ال�شطر الثالث ،ورغم
جاهزية املوقع بن�سبة  97باملئة ،كما
�أندد املكتتبون تعر�ضهم للبريوقراطية و
عراقيل �إدارية

ووعود كاذبة ،كما عربوا عن معاناتهم
حيث يعي�ش معظمهم ب�سكنات �إيجارية.
طالب املحتجون ب�إيجاد حلول جذرية
للم�شاكل التقنية للموقع التي تهدد
�سكناتهم بالهجرة وال�رسقة ،و حتديد
موعد ت�سليم مفاتيح �سكناتهم يف «�أ�رسع
وقت» ،و مبا�رشة �أ�شغال �شبكة الطرق

و قنوات ال�رصف ال�صحي ،كما �شددوا
على �رضورة توفري االنارة العمومية و
الأمن ال�سيما و �أن م�سكن «بوعنقود»
يقع مبنطقة معزولة ،و كذا توفري النقل
و املرافق اجلوارية� ،أو تغيري املوقع �إذا
ا�ستوجب الو�ضع.

حممود ليندة
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�أخبار اجلنوب

الإثنني  09جانفي  2023املــوافـق لـ  17 :جمـادى الثاين  1443هجـري
ا�ستجابة لتطلعات اجلبهة االجتماعية

تقرت

والة اجلنوب يطالبون بت�سليم امل�شاريع يف �آجالها

�سكان قرية قوق يطالبون بتو�سيع
املرفق ال�صحي

�شرع م�ؤخرا غالبية والة اجلمهورية باجلنوب  ،يف برجمة �سل�سلة من الزيارة امليدانية ملختلف
امل�شاريع الرتبوية وال�سكنية للوقوف على ما مدى تقدم وترية الأ�شغال .
�أحمد باحلاج
كثف والة ورقلة،الوادي ،ب�سكرة
 ،غرداية وباقي والة اجلنوب
واجلنوب الكبري خرجاتهم
امليدانية  ،من �أجل الوقوف
على وترية الأ�شغال باحلظائر
ال�سكنية و املرافق الرتبوية
بالأطوار الثالثة ،املعنية بالدخول
حيز اال�ستغالل خالل الدخول
املدر�سي القادم ،2024-2023
حيث حت�صي الواليات املذكورة
ما يزيد عن  12470وحدة �سكنية
من خمتلف ال�صيغ �،إ�ضافة لـ 18
هيكل تربوي و مطاعم مدر�سية و
�أق�سام تو�سيعية .
من جهة ثانية فقد �شدد والة ورقلة
،غرداية والوادي،على �رضورة
�إجناز الربامج التابعة لقطاع
الرتبية وفقا للمعايري التقنية
والقانونية املعمول بها مع احرتام
�أجال الت�سليم املحددة يف دفاتر
ال�رشوط ،خا�صة اذا علمنا �أن
امل�شاريع املذكورة تعول عليها

كثريا لتجاوز امل�شاكل التقليدية
التي كان لها الأثر ال�سلبي يف تذيل
الواليات الثالث املذكورة للرتتيب
الوطني يف نتائج امتحانات �شهادة
التعليم املتو�سط والبكالوريا خالل
دورة  2022الفارطة  ،وعلى �سبيل
املثال ال احل�رص فقد تعهد رئي�س
اجلهاز التنفيذي بورقلة م�صطفى
�أغامري باتخاذ الإجراءات القانونية

املعمول بها يف حق امل�ؤ�س�سات
املقاوالتية التي ي�سجل بها ت�أخر
يف وترية الأ�شغال وهو الأمر الذي
من �ش�أنها �أن يت�سبب يف ت�أخر
ت�سليم مثل هكذا نوع من املرافق
الرتبوية الهامة .
وعلى �صعيد �أخر �أجمع متابعون
لل�ش�أن املحلي �،أن تفعيل �أدوات
الرقابة واملتابعة وتكثيف

اخلرجات امليدانية ملختلف
الور�شات اخلا�صة باحلظائر
ال�سكنية ل�صيغ املتعددة �سيكون
كفيل بتدارك الت�أخر غري املربر
يف وترية �أ�شغال الإجناز خا�صة
ما تعلق بنمط ال�سكن االجتماعي
الإيجاري العمومي الذي يعرف
الطلب عليه تزايد ملحوظ ،رغم
م�ساعي ال�سلطات املحلية عرب
ما يزيد عن  45بلدية بواليات
اجلنوب يف ت�رسيع الإجراءات يف
توزيع قطع الأرا�ضي ال�صاحلة
للبناء احل�رضي املدعمة وغري
املدعمة للتخفيف عدد الطلبات
.
وتندرج حتركات الوالة املكثفة يف
�إطار التطبيق ال�صارم لتعليمات
احلكومة الرامية للنزول للميدان
واملتابعة الدورية للم�شاريع
التنموية خا�صة ما تعلق بتلك التي
لها �صلة بيوميات ال�سكان وتعترب
من بني �أبرز العوامل الأ�سا�سية
املعي�شي
الإطار
لتح�سني
للمواطن   .

بالتن�سيق مع الهيئات الفاعلة بوالية توقرت

حملة حت�سي�س حول منتوجات حتمل رموزا و�ألوانا
مت�س بالعقيدة الدينية
�شاركت �أم�س م�صالح �أمن والية
توقرت يف احلملة التح�سي�سية
حول املنتجات التي حتمل رموز
و�ألوان مت�س بالعقيدة الدينية
وذلك بالتن�سيق مع مديرية التجارة
وترقية ال�صادرات والهيئات
الفاعلة من ممثلي فرقة الدرك
الوطني ،فرقة الأبحاث للمجموعة
الإقليمية للدرك الوطني ،منظمة
حماية امل�ستهلك ،مديرية
التكوين املهني ،مديرية الرتبية،
�إحتاد التجار بتوقرت.
و�أ�رشف على تن�شيط هذه
احلمالت �إطارات امن الوالية،
قاموا من خاللها ب�إي�صال ر�سائل

هادفة لفائدة املواطنني ،وذلك
على م�ستوى ال�ساحات العمومية
واملجمعات التجارية ب�إقليم
االخت�صا�ص� ،أين مت ن�رش الوعي
بني املواطنني م�ست خمتلف
�رشائح املجتمع من متعاملني
�إقت�صاديني ،ن�ساء� ،شباب و
�أطفال ،مع تقدمي �رشوحات
كافية للتعريف بالألوان والرموز
التي من �ش�أنها امل�سا�س بالعقيدة
الدينية والقيم الأخالقية ،وكذا
خطورة ت�سويق وا�ستعمال هاته
املنتوجات ،الطريقة ال�سليمة
القتناء ال�سلع.
كما تطرق ممثلي م�صالح

الأمن  اىل اجلانب القانوين
والت�رشيع اجلزائري يف هذا
ال�ش�أن وكيفية الت�صدي لها،
التبليغ عن �أي �شعارات خمالفة
لتعاليم الدين الإ�سالمي والآداب
العامة يف املنتوجات ،وعدم
الولوج �إىل �صفحات التوا�صل
االجتماعي املا�سة بالعقيدة
وهذا بهدف غر�س ثقافة الوعي
حول املخاطر والعواقب ال�سيئة
التي تنجر عن تداول املنتجات
امل�سوقة التي حتمل ذات الألوان
والرموز ،و�رضورة مقاطعتها� ،أين
مت تقدمي �صور ومناذج تو�ضيحية
تندرج �ضمن ذات ال�سياق ،وتبقى

قرية الركو�سة باالغواط

احلملة متوا�صلة لفائدة تالميذ
امل�ؤ�س�سات الرتبوية ومراكز
التكوين املهني واملراكز الثقافية
ب�إقليم الإخت�صا�ص.
وتندرج هذه املبادرة يف
�إطار �إطالق احلملة الوطنية
التح�سي�سية حول املنتجات
التي حتمل رموز و�ألوان مت�س
بالعقيدة الدينية والقيم الأخالقية
والثقافية للمجتمع اجلزائري،
حتت �شعار»�إحم عائلتك حذار من
املنتجات التي حتمل �ألوان ورموز
منافية للعقيدة وقيمنا االخالقية
«
�أحمد باحلاج

واليات اجلنوب ال�شرقي

عائق نق�ص غرف التربيد يثري قالقل الفالحني

يعاين مئات الفالحني بواليات
ورقلة وب�سكرة والوادي،وبالتحديد
مبناطق عني البي�ضاء و انقو�سة
و�سيدي خويلد و فوغالة و طولقة
و لغرو�س و الدو�سن بالإ�ضافة
للمغري وجامعة و�سيدي خليل
 ،من هاج�س افتقارهم لغرف
التربيد بهدف حفظ حما�صيلهم

املو�سمية ذات النوعية اجلديدة .
مما يدفع بغالبيتهم لبيعها
للمتعاملني اخلوا�ص ب�أثمان زهيدة
حيث يقوم ه�ؤالء بدورهم بتغليفها
يف م�صانعهم اخلا�صة متهيدا
لت�صديرها نحو دول القارة العجوز
وبلدان اجلوار مبا فيها العربية
واالفريقية ومن ثم بيعها ب�أثمان

يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 24شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

باهظة تفوق تكلفتها احلقيقية.
وينا�شدوا الفالحون امل�صالح
الفالحية بالواليات ال�سالفة الذكر
من �أجل التدخل لتذليل ال�صعوبات
لتمكني طالبي قر�ض التحدي
والرفيق من �أجل �إن�شاء م�ستثمرات
فالحية وتربية احليوانات من
احل�صول على م�ساعدات الدولة

املدير م�س�ؤول الن�رش

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

لتمكينهم من اقتناء غرف التربيد
بهدف املحافظة على منتوجاتهم
ذو اجلودة العاملية ،خا�صة �إذا
علمنا �أن حكومة الوزير الأول
قد قررت يف وقت �سابق التوجه
لقطاع الفالحة واال�ستثمار فيه
كبديل عن قطاع املحروقات
�أحمد باحلاج

رئي�س التحرير
وداد احلاج

هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.dz

يطالب مواطنو قرية قوق
بتقرت من اجلهات املعنية
ب�رضورة تو�سعة املرفق ال�صحي
الوحيد املتواجد يف القرية �أو
بناء عيادة طبية جديدة تتوفر
على كل املقايي�س الالزمة .
و ينتظر �سكان القرية التفاتة يف
هذا اجلانب من طرف اجلهات
املعنية فيما يخ�ص �إعادة تو�سيع
وترميم املرفق ال�صحي القدمي
والوحيد بالقرية ،والتي مل يعد
يلبي حاجة املواطنني باملنطقة
لتخفيف من املعاناة اليومية
للمر�ضى والن�ساء احلوامل وال
زال املواطنون بالقرية يعانون
من نق�ص كبري يف اخلدمات
الطبية املقدمة ،وكذلك عدم
وجود طبيب مناوب على م�ستوى
وحدة العالج مما يزيد من معاناة
�سكان املنطقة خا�صة و�أن
بع�ض مناطق اجلهة ا�ستفادوا
من �إجناز عيادات متعددة
اخلدمات كاملة  ،بالإ�ضافة �إىل
�أن طول امل�سافة بني قرية قــوق
وم�ست�شفى متا�سني وكذلك تقرت
و مع عدم وجود �سيارة الإ�سعاف
ي�صعب نقل احلاالت امل�ستعجلة

و احلوامل خا�صة يف الفرتة
الليلية ،ما ي�ؤدي �إىل تعر�ض
املر�ضى مل�ضاعفات �صحية ،
ب�سبب العزلة و التهمي�ش   .يذكر
�أن الوحدة الطبية يف القرية
تعاين نق�صا ملحوظا يف الو�سائل
والتجهيزات الطبية ،لهذا يتحتم
على املر�ضى التنقل على
م�سافات طويلة لأقرب منطقة
وهو ما ي�شكل معاناة كبرية لهم
ويف هذا ال�صدد يطالبون من
اجلهات املعنية التعجيل يف
تو�سعة الوحدة الطبية او بناء
عيادة طبية تتالءم مع العدد
ال�سكاين وتوفري �سيارة �إ�سعاف
تغطي املنطقة للخروج من
النفق املظلم.
و رغم املجهودات املبذولة
للنهو�ض بواقع القطاع ال�صحي
بالوالية الفتية توقرت �،إال �أن
هذا الأخري �سجلت به نقائ�ص
باجلملة تتنافى مع تو�صيات
الوزارة الو�صية الرامية ملعاجلة
الرتاكمات التي جتاوزها الزمن
بهدف تقريب ال�صحة من
املواطن .
�أحمد باحلاج

الكهرباء الريفية والنقل
املدر�سي مطلب قاطني
�إ�شتكت العائالت مبنطقة
الركو�سة بالقرب من بلدية
�سيدي خملوف بالأغواط من
نق�ص �شبكة الكهرباء الريفية
التي متر �أعمدتها بالقرب من
�سكناتهم املبعرثة على �إمتداد
عدة كيلومرتات.
و �أكد ذات ال�سكان ب�أنه حان
الوقت لل�سلطات العمومية ،من
�أجل التدخل وحل املع�ضلة
القائمة وذلك من تزويدهم
بالكهرباء الريفية  التي ت�سمح
لهم ب�سقي ب�ساتينهم التي يقتاتون
منها ،غري �أن حلمهم ال يزال
بعيد املنال ح�سب ت�رصيحات
ال�سكان  ،الذين بدورهم نددوا
من جهة �أخرى ب�شح الإعانات
الريفية و الربامج املخ�ص�صة
لتثبيت �سكان الريف بجوار
�أرا�ضيهم املهددة بـ « البوران
« ب�سبب الكهرباء وتكاليفها
الباه�ضة .
ويف �إنتظار تدخل جاد من
اجلهات املحلية للتكفل بجملة
امل�شاكل املذكورة يبقى الزما

�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

على �سكان الركو�سة معاي�شة
الو�ضعية املزرية والتخبط بني
�سندان التهمي�ش والإق�صاء و
مطرقة ال�صمت املطبق من
طرف ال�سلطات املعنية .
اىل جانب ذلك ي�شكو �سكان
القرية املذكورة ،من التذبذب
احلا�صل يف توفري و�سائل
النقل املدر�سي الذي �ساهم
ب�شكل كبري يف تراجع التح�صيل
العلمي خا�صة ما تعلق بتالميذ
الطورين املتو�سط والثانوي،
ليبقى مطلب دعمهم بهياكل
تربوية جديدة �رضورة حتمية
للنهو�ض بواقع املنظومة
الرتبوية التي ال تزال بعيدة عن
م�ستوى التطلعات .
ويتطلع �ساكنة القرى واملناطق
النائية املعزولة ببلديات والية
الأغواط الدراجهم �ضمن
اخلرجات امليدانية لوايل
الوالية ف�ضيل �ضويفي للوقوف
على �أمهات امل�شاكل التي
جعلتهم يعي�شون حياة بدائية .
�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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وقفات �ضرورية

امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مركز الأمن القومي

بقلم د .حممد مرواين� /أ�ستاذ
جامعي وكاتب �صحفي
�إن اجلي�ش الوطني ال�شعبي
يعترب املرتكز الأ�سا�س
للأمن القومي اال�سرتاتيجي
فامل�ؤ�س�سة التي ت�ضطلع
مب�س�ؤولياتها الوطنية
ومتار�س دورها الد�ستوري
يجب �أن تكون �صمام الأمان
للبالد ولن ن�سمح مهما كانت
الظروف با�ستهداف قيم
ومبادئ ومكا�سب اجلي�ش
الوطني ال�شعبي �سل�سل جي�ش
التحرير

فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية حققت على مدار
�سنوات مكا�سب يف غاية الأهمية فعلى
امل�ستوى اال�سرتاتيجي حتيل العديد
من التقارير الإعالمية اجلي�ش الوطني
ال�شعبي �إىل م�صاف جيو�ش العامل الأكرث
جاهزية للقتال والتدخل ويبدو �أنها هذا
التن�صيف وغريه من الأداءات النوعية
يزعج املرتب�صني ،و�أعداء الداخل
،واخلارج والباحثني عن اال�صطياد يف
املياه العكرة غري �أن الوعي ال�شعبي �إن
�صح التو�صيف بثقل و�أهمية امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف بنيان الدولة اجلزائرية
تر�سخ كثريا خالل الفرتات الأخرية
وعالقة ال�شعب بقواته امل�سلحة عالقة
قوية وطيدة ا�سرتاتيجية عميقة وال
ميكن لأي مرتب�ص وعدو مهما كانت
�صفته وموقعه �أن ي�ستهدف هذه العالقة
الوطنية القوية التي متتد للأعماق
فال�شعب اجلزائري يدرك متاما �أن
جي�شه هو �أمنه وهو البعد اال�سرتاتيجي
للدولة وال ميكن على الإطالق �أن تنجح
�أي خمططات للت�شوي�ش على هذه
امل�ؤ�س�سة القوية التي ت�ضمن اليوم �أمن
البالد وا�ستقرار الوطن.
�إن التفاف ال�شعب حول قواته امل�سلحة
خيار وطني �أ�صيل وراق فاجلي�ش الوطني
ال�شعبي جنوده و�ضباطه من �أبناء هذا

ال�شعب والعالقة القوية باالنتماء للقوات
امل�سلحة هي عالقة عميقة را�سخة يف
وجدان ال�شعب اجلزائري ولن تتغري
وانطالقا من هذا ف�إن من �أهم قيم
الوحدة الوطنية العميقة الأ�صيلة دعم
ال�شعب والتفافه حول اجلي�ش الوطني
ال�شعبي وهذا واجب وطني يجب �أن
يكون خيارا ا�سرتاتيجيا وقد �إبان �أداء
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �إدارة �أعقد
و�أ�صعب �أزمة واجهت البالد واحلفاظ
على الطابع ال�سلمي للحراك ال�شعبي
وحمايته يف ت�أكيد هذا البعد الوطني
العميق للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ويف دعم
خيارات ال�شعب الذي �أكد �أن «اجلي�ش
وال�شعب خاوة» و�أكد �أي�ضا على عمق
هذه العالقة القوية الأ�صيلة منذ بداية
احلراك ال�شعبي الراقي �إىل غاية اليوم
�أين توا�صل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية دورها
الوطني الأ�صيل والهام يف هذه املرحلة
الدقيقة باحرتافية نوعية قل نظريها
وبدور وطني تاريخي �سيبقى را�سخا يف
وجدان الذاكرة الوطنية التي �ستحفظ
للجي�ش الوطني ال�شعبي جي�ش ال�شعب
مواقفه اخلالدة يف دعم اخليارات
ال�شعبية ويف احلفاظ على �سيادة الدولة
و�أمنها اال�سرتاتيجي.

خمططات الت�شوي�ش �أطرافها
معروفة

امل�ؤ�س�سة جزء من مناعة
الداخل

والوا�ضح �أن العديد من املخططات
العدوانية التي تريد اخلري للجزائر،
وال ل�شعبها وت�ستهدف م�ؤ�س�سات
الدولة اال�سرتاتيجية معروفة فهي
تريد �أن تبقى اجلزائر �شعبا وقيادة
يف ظرف االحتقان واالختالف وتريد
ن�رش �أطروحات التفرقة والت�شكيك يف
م�صداقية وقدرات م�ؤ�س�سات الدولة
الد�ستورية والعديد من احلوادث التي
وقعت م�ؤخرا هدفها ا�ستهداف الدولة
اجلزائرية ك�شفت النوايا اخلبيثة
للمرتب�صني والأعداء الذي يزعجهم
ا�ستقرار اجلزائر وجناح منوذج راق
للن�ضال ال�شعبي من �أجل التغيري لكن وهلل
احلمد القيادة ال�سيا�سية تدرك متاما
هذا املخطط اخلبيث وتواجه بر�ؤية
عميقة وبرد �صارم ي�ؤكد قوة الدولة
اجلزائري اليوم �أكرث من �أي وقت م�ضى
وحتيل هذه املخططات �إىل الأمر
الواقع و�إىل م�شهد للعالقات الدولية
والإقليمية تطرح فيه اجلزائر الآن
ت�صورا مغايرا متاما يف املنطقة وعلى
من ي�شعر باالنزعاج وخ�سارة م�صاحله
احليوية التكيف مع الو�ضع اجلديد.

�إن ما يعزز الثقة ال�شعبية يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ويف نبل عطائها ودورها الوطني
الراقي هو مدى جاهزية قواتنا امل�سلحة
وقدرتها على �صد �أي خمطط عدواين
خبيث يريد النيل من اجلزائر والت�شوي�ش
على م�سارات جديدة لالنطالق والبناء
وقد �أبانت خمتلف التجارب النموذجية
لقواتنا امل�سلحة وجاهزية خمتلف الفروع
والقوات يف مواجهة �أي حتديات �أمنية
يف املنطقة عن ثقة عالية لل�شعب يف
قواته امل�سلحة ويف قدرتها على �ضمان
اال�ستقرار الآمن يف الداخل واخلارج ويف
ردع من ت�سول له نف�سه ا�ستهداف البالد
ونحن ندعم هذا الأداء النوعي ون�ؤكد �أن
�سليل جي�ش التحرير الوطني لن يكون �إال
جي�شا يحفظ �أمن البالد وي�صون العهد
ويقوي العزائم لبناء الدولة اجلديدة التي
�ضحى من �أجلها ال�شهداء ولن ي�ستطيع
املرتب�صون واحلاقدون الذين يف قلوبهم
مر�ض النيل من الوطن القوي مب�ؤ�س�ساته
ورجاله واحلري�ص على التوافق واالن�سجام
والوحدة الوطنية يف ظرف ح�سا�س وحمطة
تاريخية فا�صلة نبني على �أ�سا�سها جزائر
قوية مزدهرة �آمنة منت�رصة.

ما وراء العملية الرو�سية

�إعادة تر�سيم احلدود و�ضد النزعة النازية الأوكرانية

الكاتب� :إبراهيم ابرا�ش
�إن كان هدف رو�سيا االحتادية
من حربها مع �أوكرانيا والغرب
�إعادة تر�سيم حدودها مع
�أوكرانيا ومنع هذا الأخرية
من �أن تكون قاعدة حللف
الأطل�سي فهذا هدف م�شروع
وميكن حتقيقه حتى و�إن كان
بثمن باهظ� ،أما �إن كان هدفها
تغيري النظام العاملي بقوتها
الع�سكرية فهذا �أمر م�ستحيل
وعري واقعي وال عقالين لأن
النظام العاملي لي�س جمرد
موازين قوى ع�سكرية.

رو�سيا تقول �إنها دخلت احلرب دفاعاً
عن الرو�س القاطنني يف �أوكرانيا
ولإعادة تر�سيم احلدود و�ضد النزعة
النازية الأوكرانية و�أن �أوكرانيا حتولت
لقاعدة للغرب واحللف الأطل�سي الذي
ي�سعى لتدمري رو�سيا وا�ستنزافها ،وهو
قول ال يخلو من وجاهة� ،أما �أوكرانيا
فتتحدث عن غزو �أرا�ضيها ومواجهة
النزعة التو�سعية لرو�سيا� ،أما الغرب
في�ساند �أوكرانيا كما يقول يف مواجهة
عدوان رو�سي يتعار�ض مع �سيادة الدول
والقانون الدويل وال�رشعية الدولية ،وهو
�أي�ضا قول فيه بع�ض الوجاهة.
ولكن ،وبالن�سبة لطريف املعادلة
ف�إنهم ال يف�صحون عن كامل دوافعهم
و�أهدافهم من احلرب .فرو�سيا لي�ست
االحتاد ال�سوفيتي بل دولة ر�أ�سمالية
لها م�صاحلها وت�سعى لتو�سيع مناطق
نفوذها وجتد �أن النظام العاملي الذي
تهيمن عليه �أمريكا والغرب يتعار�ض مع
م�صاحلها و�أهدافها القومية وال ي�سمح
لها بالتمدد عامليا� ،أما �أهداف الغرب
من الدعم املهول لأوكرانيا فهو �أبعد ما
يكون عن جمرد ن�رصة دولة تدافع عن
�سيادتها ،ولو كان الأمر يتعلق بانتهاك
�سيادة الدول فوا�شنطن �أكرث الدول
انتهاكا ل�سيادة الدول ،فمن تدخلها
وحروبها يف دول �أمريكا اجلنوبية �إىل
احتاللها لأفغان�ستان والعراق ،كما �أن
�إ�رسائيل انتهكت �سيادة ثالثة دول عربية
يف حرب  1967وما زالت حتتل فل�سطني
و�أرا�ضي �سورية وهناك قرارات دولية
تطالبها باالن�سحاب من هذه الأرا�ضي
-قراري جمل�س الأمن  242و  - 383هذا

بالإ�ضافة للغزو الإ�رسائيلي للبنان عام
. 1982
تدخل الغرب يرجع لرغبة الغرب
وخ�صو�صاً وا�شنطن �إ�ضعاف رو�سيا
وال�صني كقوتني �صاعدين تهددان
النظام العاملي ،ب�أبعاده االقت�صادية
واملالية والتكنولوجية والثقافية وهو
النظام الذي هند�سته �أمريكا والغرب
طوال عقود وجاءت العوملة لتعزيز هذه
الهيمنة ،فالغرب وعلى ر�أ�سه وا�شنطن
يرى �أنه لي�س من حق دولة من خارج
املنظومة الغربية التقليدية مل ت�شارك
يف هند�سة النظام العاملي واحل�ضارة
احلالية التي تُن�سب للغرب حيث غالبية
االخرتاعات واالكت�شافات العلمية ترجع
له� ،أن ت�أتي هذه الدولة و حتاول تغيري
النظام العاملي وزعزعة مرتكزاته
وهزمية الغرب �أو م�شاركته الهيمنة على
العامل.
توجد بع�ض الوجاهة يف هذا الأمر،
فما ت�سمى بح�ضارة القرن الع�رشين
بكل مكوناتها ومرتكزاتها العلمية
وال�صناعية والتكنولوجية واالقت�صادية
واملالية هي من �صناعة الغرب و مراكمة
الجنازاته التي بد�أت منذ ع�رص االنوار
يف القرن الثامن ع�رش ،وم�ساهمة بقية
املجتمعات والدول الأخرى حمدودة
وخ�صو�صا م�ساهمة �شعوب رو�سيا
واالحتاد ال�سوفيتي �سابقا وال�صني ،وهذا
ما يف�رس جزئيا ما يبدو وك�أن رو�سيا يف
مواجهة كل دول الغرب.
بالإ�ضافة اىل الع�سكر الغربي ف�إن
كثريا من دول العامل ت�شعر ب�أن وجودها
وا�ستقرارها مرتبط با�ستقرار النظام

العاملي الراهن حتى و�إن كان يفتقر
للعدالة وتهيمن عليه وا�شنطن ،فهذه
ال�شعوب والدول غري معنية بالدخول يف
حرب عاملية غري م�ضمونة النتائج ،كما
�أنها غري مت�أكدة �أنه يف حالة �إزاحة �أمريكا
كقطب مهيمن على العامل �سيكون حالها
وحال العامل �أف�ضل لو انت�رصت رو�سيا
و�أ�صبحت القطب املهيمن عامليا.
وهناك �سبب �آخر يقف وراء املوقف
املت�شدد لوا�شنطن جتاه رو�سيا ،فمن
املعروف �أن الواليات املتحدة دولة
مهاجرين وهي ت�ضم خليطا من كل
اجلن�سيات وما يجمع ه�ؤالء لي�س
االنتماء القومي بل امل�صلحة املادية
حيث توفر الدولة ل�ساكنيها حياة رغيدة
ال تتوفر لهم يف دولهم الأ�صلية وبالتايل
ف�إن تراجع االقت�صاد الأمريكي �سي�ؤدي
لتفكك املجتمع حيث يزول ال�سبب
لالنتماء �إليه وهو االقت�صاد واحلياة
املرفهة ،وعلى هذا الأ�سا�س فوا�شنطن
م�ستعدة خلو�ض حروب عاملية ولي�س
حرباً واحدة وال مانع عندها بتدمري
�أوكرانيا وا�ضعاف �أوروبا وكل حلفائها
حتى حتافظ على مكانتها الدولية
وا�ستقرارها االقت�صادي.
�إذا كانت �إمربيالية الواليات املتحدة
الأمريكية �رشطا الزدهارها وا�ستقرارها
االقت�صادي ب�سبب خ�صو�صية ن�ش�أتها
وتركيبتها االجتماعية ودورها يف هيكلة
النظام العاملي ،فالأمر خمتلف بالن�سبة
لرو�سيا التي ت�شعر �أن دورها يف الت�أثري
يف النظام العاملي حمدود وخ�صو�صا
بعد انهيار النظام االحتاد ال�سوفيتي،
بالرغم من دورها يف احلرب العاملية

الثانية وم�شاركتها الفاعلة يف م�ؤمتر
يالطا  1945الذي �أ�س�س لرنتيبات
الأمن اجلماعي العاملي ملرحلة ما
بعد احلرب .وبالن�سبة لعالقة ال�سيا�سية
اخلارجية بالرتكيبة ال�سكانية فرو�سيا
تغلق �أبوابها تاريخيا �أمام الهجرة
ومواطنوها منتمني لوطنهم قومياً مهما
تدهور الو�ضع االقت�صادي ،ولكن قوة
االنتماء القومي قد ال ي�ستمر طويال �إن
زادت احلالة االقت�صادية تدهورا
ما ت�سمى حرب �أوكرانيا تخفى الكثري
وهي حرب مرتبطة باالقت�صاد والنزوع
نحو الهيمنة بدرجة �أوىل ،ولأنها كذلك
فقد ت�صل لك�رس العظم وقد تنزلق
حلرب نووية تكتيكية حمدودة ،و�إن
كنا ككثريين من �شعوب الأر�ض نتفهم
التخوفات واملطالب الرو�سية ون�أمل
�إ�ضعاف الهيمنة الأمريكية على العامل
واحلد من غرورها وعربدتها� ،إال �أنه ال
يبدو �أن النظام العاملي �سيتغري بالقوة
الع�سكرية الرو�سية فقط ،ومراهنة بوتني
على تغيريه ع�سكريا مراهنة حمفوفة
باملخاطر و�أق�صى ما �سيحققه بوتني
هو احلفاظ على الأرا�ضي الأوكرانية
التي �ضمها لرو�سيا (مناطق لوغان�سك
ودونيت�سك وزاباروجيا وخري�سون).
عامالن ميكنهما ا�ضعاف قدرة
الواليات املتحدة الأمريكية يف
الهيمنة على النظام العاملي يف جانبه
اجليوا�سرتاتيجي وهما :
 -1دخول ال�صني ع�سكريا واقت�صاديا �إىل
جانب رو�سيا يف مواجهة الغرب.
 -2تفكك وحدة املوقف الأوروبي
وحتالف �أوروبا مع الواليات املتحدة
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حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم   

الدكتور يحي ناعو�س
�إن حياة العظماء حتوي كثريا
من الدرو�س والعرب التي
ن�سرت�شد بها يف حياتنا ،و
قد تكون حمطة عظيمة يف
منعطف حيوات الكثري من
النا�س.

ولكن حياة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
كلها درو�س وعرب ينبغي من رغب الفوز
يف احلياة الدنيا والآخرة �أن يتخذها
منهاج حياة لأن الفالح كل الفالح يف
اقتفاء �أثره ،وتر�سم خطواته �صلى اهلل
عليه و�سلم .بل �إن الإن�سان الذي تنكب
�سرية الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم
�ضاع وهلك .ومن هنا �سنحاول �أن نّ
نبي
يف هذه الأ�سطر بع�ض الدرو�س التي
ت�ساعدنا يف تطوير حياتنا حتى نفوز
فوزا عظيما كلما مت�سكنا بها فهما
و�سلوكا يف حياتنا كلها.
النبي الكرمي
ن َقلت لنا كتب ال�سري �أن
َّ
�صلى اهلل عليه و�سلم تز ّيَن بزينة
الأخالق الكرمية خمبرَ ًا ومظ َه ًرا؛ فهو
يف ال�صدق والأمانة ال�صادق الأمني .بل
جنده يف �سائر الأخالق ي�صفه �أ�صحابُه
ر�ضي اهلل عنهم ب�أنه �صلى اهلل عليه
و�سلم�" :أجود النا�س ك ًّفا ،و�أ�رشحهم
�صد ًرا ،و�أ�صدق النا�س لهج ًة ،و�ألينهم
عريك ًة ،و�أكرمهم عِ �رش ًةَ ،من ر�آه بديه ًة
هابه ،و َمن خالطه معرف ًة �أحبه ،يقول
ناعِ تُه :مل �أ َر قبله وال بعده مِ ثله".
َ
و�صف �أم امل�ؤمنني عائ�شة
فما �أد َّق
ر�ضي اهلل عنها لأخالق النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم!
كما كانت ر�ؤية النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم لطبيعة الإ�سالم ر�ؤي ًة مبنية على
مكارم الأخالق ،وهذا ما فهِمه العرب
منذ بداية دعوته �صلى اهلل عليه و�سلم
�إىل الإ�سالم ،فعندما ع َر�ض النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم نف�سه -مثلاً -
على وفد بني �شيبان بن ثعلبة -وكان
يف القوم مفروق بن عمرو ،واملثنى بن
حارثة ،وهانئ بن قبي�صة ،والنعمان بن

جلزء 03

ا

�رشيك -فتال عليهم ر�سو ُل اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم قول اهلل تعاىلُ ﴿ :ق ْل
تَ َعالَ ْوا �أَتْ ُل َما َح َّر َم َر ّبُ ُك ْم َعلَيْ ُك ْم �أَ اَّل
تُ�شرْ ِ ُكوا ِب ِه َ�شيْ ًئا َوبِال ْ َوا ِل َديْنِ �إ ِْح َ�سا ًنا َو اَل
تَ ْقتُلُوا �أَ ْو اَل َد ُك ْم مِ ْن �إِ ْملاَ قٍ نَ ْح ُن نَ ْر ُز ُق ُك ْم
َو�إِ ّيَا ُه ْم َو اَل تَ ْق َربُوا ال ْ َف َواحِ َ
�ش َما َظ َه َر
ْ�س الَّتِي
مِ نْ َها َو َما بَ َط َن َو اَل تَ ْقتُلُوا ال ّنَف َ
َح َّر َم هَّ
�صا ُك ْم ِب ِه
الل ُ �إ اَِّل بِالحْ َ ِّق َذ ِل ُك ْم َو َّ
لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُو َن ﴾ [الأنعام،]151 :
فقال مفروق :ما هذا مِ ن كالم �أهل
الأر�ض ،ولو كان مِ ن كالمهم لعرفناه،
فتال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
قوله �سبحانه وتعاىل� ﴿ :إِ َّن هَّ
الل َ يَ�أْ ُم ُر
ال ِْح َ�سانِ َو�إِيتَا ِء ذِي ال ْ ُق ْربَى
بِال ْ َعدْلِ َو ْ إ
َويَنْ َهى َعنِ ال ْ َف ْح َ�شا ِء َوالمْ ُنْ َك ِر َوالْبَغ ِْي
يَع ُ
ِظ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُرو َن ﴾ [النحل:
دعوت واهللِ يا
 ،]90فقال مفروق:
َ
مكارم الأخالق ،وحما�سن
قر�شي �إىل
ُّ
ِ
َ
ّ
الأفعال ،ولقد �أفك قو ٌم كذبوك
وظاهروا عليك ".
ولقد ظ َهر تعظيمه �صلى اهلل عليه
و�سلم للأخالق يف كثري من كلماته
و�أحاديثه ،فها هو ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم يقول معل ًما لأ�صحابه:
((�إن مِ ن �أكمل امل�ؤمنني �إميا ًنا �أح�سنَهم
ُخل ًقا ،و�ألطفهم ب�أهله)).
ومل ت ُك ْن هذه الأخالق مق�صور ًة
على قوم دون �آخرين� ،أو طائفة دون
طائفة ،بل ظهرت وا�ضح ًة جلية يف
ري املخالطة
كل تعامالته؛ فقد كان كث َ
لأ�صحابه ،مل يعتزل عنهم �أبدًا ،كان
يجال�س الفقراء ،ويرحم امل�ساكني،
وت�سري به الأ َم ُة يف �شوارع املدينة �أينما
�شاءت ،وكان يعود املر�ضى ،وي�شهد
اجلنائز ،ويزور �أ�صحابه يف بيوتهم،

ويزورونه يف بيته ،وهو يف كل ذلك
دائ ُم االبت�سامة ،منب�سط الأ�سارير،
مته ِلّل الوجه ،وكان رحي ًما ب�أ َّمته متام
الرحمة ،ما ُخ ِرّي بني �أمرين �إال اختار
�أي�رسهما ،ما مل يكن �إث ًما ،ف�إن كان
ري
�إث ًما كان �أبع َد النا�س عنه ،وكان كث َ
العفو ،حتى ع َّمن ظلمه وبالغ يف ُظلمه.
كما كانت �أخال ُق النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم عظيم ًة يف بيته ،ويف تعامله مع
غري امل�سلمني يف جمتمعه ،بل متيز
� ًأي�ضا �صلى اهلل عليه و�سلم مبعاملة
�أعدائه و ُمبْغ�ضيه بكل رِفق و�أناة،
بح�سن ُخلقه �أبو �سفيان
وقد �شهد ُ
قبل �أن يُ�سلم وهو زعيم امل�رشكني،
فقال عند �إ�سالمه" :واهلل �إنك لكرمي،
ولقد حاربتُك فنعم حماربي كنت ،ثم
�ساملتُك فنعم امل�سامل �أنت ،فجزاك
ريا" .قال ال�شاعر الأملاين جوته:
اهلل خ ً
َ
"بحثت يف التاريخ عن َمث ٍل �أعلى لهذا
ُ
الإن�سان ،فوجدته يف النبي العربي
�صلى اهلل عليه و�سلم"؛ فعن �أبي �أمامة
قال�" :أتى ر�سو َل اهلل �صلى اهلل عليه
�شاب ،فقال :يا ر�سول اهلل،
و�سلم غال ٌم ّ ٌ
ائ َذ ْن يل يف الزنا ،ف�صاح به النا�س،
وقالوا :مه! فقال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلمَ (( :ذ ُروه ،ادنُ)) ،فدنا حتى جل�س
َي ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
بني يد ْ
و�سلم فقال�(( :أحتبه لأمك؟)) ،قال:
ال ،قال(( :فكذلك النا�س ال يحبونه
لأمهاتهم� ،أحتبه البنتك؟)) ،قال:
ال ،قال(( :وكذلك النا�س ال يحبونه
لبناتهم� ،أحتبه لأختك؟)) ،قال :ال،
قال(( :فكذلك النا�س ال يحبونه
لأخواتهم� ،أحتبه لعمتك؟)) ،قال:
ال ،قال(( :فكذلك النا�س ال يحبونه

لعماتهم� ،أحتبه خلالتك؟)) ،قال:
ال ،قال(( :وكذلك النا�س ال يحبونه
خلاالتهم؛ فاك َرهْ لهم ما تكره لنف�سك،
و�أحِ َّب لهم ما حتب لنف�سك)) ،فقال:
يا ر�سول اهلل ،اد ُع اهلل �أن يطهر قلبي،
فو�ضع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يده
على �صدره ،فقال(( :اللهم اغفر ذنبه،
وح�صن َف ْر َجه)) ،قال :فلم
وط ِّهر قلبه،
ِّ
يكن بعد ذلك يلتفت �إىل �شيءٍ" وهنا
تتجلى عظم ُة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف حل امل�شكالت التي تواجه
الأفراد برباعة ورو ّيَة منقطعة النظري؛
�سوي الفطر ِة
فال يخفى على �أي �إن�سان ِّ
ُقبْ ُح الزنا وب�شاعته وفظاعته يف تدمري
الفرد والأ�رسة واملجتمع م ًعا ،فكانت
ال�سيا�سة النبوية مبني ًة على الإقناع
بح ْكم اهلل تعاىل
�أكرث منها باملواجهة ُ
يف هذا الأمر ،فك�أن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم بهذا ي�ضع �أمامنا الطرائقَ
الناجحة يف معاجلة الق�ضايا وامل�شاكل
الفردية .ويف ق�ص ِة عمر بن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه دلي ٌل �آخر على تلك
ال�سيا�سة النبوية يف التعامل مع الأفراد
دون ت�أنيب �أو جتريح �أو �إذالل عندما
قال عمر ر�ضي اهلل عنه للنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم" :يا ر�سو َل اهلل ،لأنت �أحب
�إ َّ
يل مِ ن كل �شيء �إال من نف�سي" ،فقال
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال والذي
أحب �إليك من
نف�سي بيده حتى �أكو َن � َّ
نف�سك)) ،فقال له عمر  -ر�ضي اهلل
أحب �إ َّ
يل
عنه (( :-ف�إنه الآن واهلل لأنت � ّ ُ
مِ ن نف�سي)) ،فقال النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم(( :الآن يا عمر)).
اللهم �صل و�سلم على معلم الب�رشية
�سبل النهو�ض احل�ضاري.

النخب البائ�سة

درو�س مونديال قطر 2022
د .بن عجاميية بوعبد اهلل
حتدثنا يف املقال ال�سابق عن
النخب يف منطقتنا العربية
والإ�سالمية التي جتندت
بطريقة �صدمت الكثريين يف
التهجم على قطر والقطريني
يف تنظيمها للن�سخة الأخرية
من ك�أ�س العامل بذات املنهجية
وامل�ضمون والأ�شكال التي
طبعت احلملة الغربية �ضد
مونديال قطر ،مما جعلنا
نطرح عديد الت�سا�ؤالت حول
طبيعة هذه النخب ومن �أين
ت�ستمد كل هذه القوة وهذا
التمكني؟

جتدر الإ�شارة قبل التحليل �أكرث �أن الأتباع
�أو الأدوات للقوى الغربية �أو الدول الكربى
لي�ست بالأمر اجلديد فكم من دول طالت
مدد ا�ستعمارها وا�ستباحة �أرا�ضيها لي�س
ب�سبب امل�ستعمر فقط وخرابه املمنهج
واملنظم ولكن ب�سبب �أهل املنطقة
�أو البلد الذين تعاملوا بعمالة وا�ضحة
وانبطاح كلي لهذا امل�ستعمر والذي ي�سمى
باخليانة �أو العمالة حتى ولو تعددت
�أ�شكالها و�أنواعها.
�أدركت القوى املهيمنة على العامل ب�أن
ال�سالح �أو القوة ال�صلبة مل تعد ذات جدوى
كبرية يف تعزيز وجودها و�ضمان م�صاحلا
ومتديد هيمنتها ،ولكن خلقت و�سائل
�أخرى و�أ�سلحة �أعتقد جازما �أنها �أكرث
فتكا و�أعمق ت�أثريا وهي ما ي�صطلح عليه
بالقوى الناعمة والتي من �أبرزها �أ�ضافة
�إىل و�سائل االعالم واملجتمع املدين جند
النخب مبختلف تخ�ص�صاتها وانتماءاتها
وم�ستوياتها ،وقد جنحت جناحا ملحوظا
يف جتنيد ه�ؤالء لأنهم بب�ساطة وو�ضوح:
          -هم �أهل البلد واملنطقة ويعرفون

من �أين ت�ؤكل الكتف كما يقول املثل.
          ت�أثريهم �أعمق و�أكرث احتمالية منالغرب نف�سه �إذا تدخل بطريقة مبا�رشة.
          لديهم من العالقات الأفقيةوالعمودية ما ميكن م�شاريعهم من النجاح.
          عالقاتهم مع الأنظمة احلاكمةودوائر �صنع القرار املختلفة متينة ومنتجة
يف الآن ذاته          - .ت�شكيل لوبيات قوية
ومت�شابكة انطلقت من اجلامعات ومراكز
البحوث و�صوال �إىل �أهم املواقع البحثية
والت�أثريية يف البلدان العربية والإ�سالمية.
لكن ال�س�ؤال الأهم يف اعتقادي هو:
ملاذا يتزايد تو�سع جمال ت�أثري فنخب
امل�ستغربة واملنف�صلة عن قيم املجتمع
وتقاليده ،والتي �أ�صبحت ناطقا ر�سميا
وممثال عن كل ما هو غربي وكل ما هو
�ضد قيم املنطقة العربية والإ�سالمية؟
الإجابة باخت�صار ميكن تلخي�صها يف
النقاط املهمة التالية:
          الفراغ الرهيب التي ت�شهدهال�ساحة الفكرية واالبداعية يف خمتلف
املجاالت يف منطقتنا العربية والإ�سالمية،

مما خلق حالة من الت�صحر واجلفاف
الإبداعي منقطعة النظري ما مكن النخب
امل�ستلبة من �أن ت�سد باقتدار وكفاءة هذا
الفراغ والتي �أ�صبحت ت�ستقطب �رشائح
اجتماعية وا�سعة وخا�صة ال�شباب منهم،
مبنطق �أن الطبيعة ال تقبل الفراغ.
          تتحمل الأنظمة ال�سيا�سية احلاكمةم�س�ؤولية التمكني لهذه النخب �إما متكينا
بالتن�سيق والتكليف والتمويل والدعم� ،أو
ب�سبب جتفيف ينابيع القوى املجتمعية
احلية التي تخدم قيم املجتمع املحلية
والتي �أ�صبحت حمل حماربة ومقاومة �إما
بتحري�ض من الأنظمة �أو �شيطنة من قبل
النخب امل�ستلبة التي يريد الغرب التمكني
لها �ضد كل ما هو قيم حملية.
          االنفتاح التكنولوجي الكبريوخا�صة مواقع التوا�صل االجتماعي التي
خلقت نخبا جديدة ال ت�شبه متاما النخب
الكال�سيكية وال باحلد الأدنى ملعايريها
وم�ستوياتها والذي �أ�صبح ي�صطلح عليه
بظاهرة امل�ؤثرين اجلدد والذي �أ�صبح لهم
جمهور وا�سع جدا وفو�ضوا منطقهم على

الأقل على امل�ستوى االفرتا�ضي الذي
�أ�صبح ي�ستقطب غالبية �سكان املعمورة،
مما �أثر �سلبا على النخب التقليدية
التي �أ�صبحت تائهة يف ظل هذا املد
التكنولوجي القوي واجلارف.
          من اجلهات التي تتحمل م�س�ؤوليةكبرية يف هذا الواقع البائ�س واملرتدي حلال
النخب هو النخب التقليدية التي ا�ستقالت
يف �أغلبها �سواء كانت نخب �أكادميية �أو
�أحزاب �سيا�سية �أو تنظيمات املجتمع
الإعالمي �أو الإعالميني وال�صحفيني...
�إلخ� ،أكيد لي�ست ا�ستقالتهم وان�سحابهم
من م�شهد الت�أثري مت�ساوية فهناك ما هو
باالختيار وهناك ما هو بالإكراه وهناك
ما هو باالحتواء و�رشاء الذمم والأفكار
واملواقف ،ومامل ت�ستعيد �أدوارها ف�إن
ذلك �سيكون على ح�ساب النخب اجلاهزة
يف املخابر الأجنبية �أو حل�ساب تيار
التفاهة الذي تن�رشه وت�ساعده وت�ؤهله
التكنولوجيات اجلديدة وبخا�صة مواقع
التوا�صل االجتماعي بتمثالتها ومتظهراته
وحواملها املختلفة.
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حمرقة فرن�سية بامتياز

ذكرى حرق �سوق مدينة تب�سة

الأ�ستاذ فوزي م�صمودي
(باحث يف التاريخ)
يف ّ
عز ثورة نوفمرب 1954
املجيدة ،وما تالها من
انت�صارات باهرة على جيو�ش
االحتالل ،ويف الرابع من
�شهر مار�س  1956وما �أعقبها
من �أيّام عا�ش �سكان تب�سة
الأبرياء �أوقاتا مهولة و�أيام ًا
ع�صيبة وليال حالكة بال�سواد،
يطبعها الرعب واخلوف،
جراء قيام االحتالل الفرن�سي
ّ
بحرق �سوق مدينة تب�سة،
بجميع حم ّ
الته التجارية
وحمتوياته ف�أ�ضحت قاعً ا
�صف�صف ًا ،حيث بقيت �أل�سنة
ال ّلهب و�أعمدة ّ
الدخان �أياما،
كما احرتقت �أجزاء املنازل
القريبة منه..

ومل يكتف العدو بذلك بل عمد �إىل حرق وقتل جمموعة من
خرية �شبان تب�سة ،بالإ�ضافة �إىل عمليات التنكيل والرتويع
والرتهيب التي ا�ستهدفت املواطنني العزل.
وقد �أ ّرخت لهذه اجلرمية �أ�سبوعية (الب�صائر) التي كانت
ت�صدر يف تلك الفرتة وهذا قبل توقيفها بحوايل �شهر ،حيث
كتبت يف عددها  358بتاريخ  16مار�س  ..« :1956كانت مدينة
مما ميتلكه
تب�سة م�رسحا للحرائق التي �أتت على ق�سم كبري ّ
امل�سلمون من مقاهي وحمال جتارية ،فباتت هذه اجلهة �أكواما
من رماد وكدى من حجارة ،وقد فارقها �أ�صحابها هائمني على
وجوههم يف الفيايف �أو ملتجئني �إىل بع�ض املدن ،هذا عدا
الذين ا�ستعملت فيهم الأ�سلحة النّارية فرتكتهم يف ال�شوارع
�رصعى ما بني قتيل وجريح.»..
وقد قارن �صاحب املقال يف ذات العدد من (الب�صائر) بني
املجاهدين الذين حملوا ال�سالح ملقاومة الغزاة ،وبني
الفرن�سيني املعتدين « :فمن هو العن�رصي الأعمى يا ترى؟
مي�س �أول
اجلزائري الذي حمل ال�سالح وجل�أ �إىل اجلبل ،ومل
ّ
الأمر �أحدا من ال�سكان الأوربيني غري اجلنود احلاملني لل�سالح
مثله؟ �أم احلكومة املتمدّ نة التي يقتل جندها عقب كل ا�شتباك
من وجده يف طريقه من املدنيني امل�سلمني الذين ال يحملون
�سالحا وال ميلكون دفاعا؟»

بطل العملية املجاهد �سماعلي يروي كيفية تنفيذها:
        
ال�سجل
إىل
�
ت�ضاف
التي
ـ
هيبة
ر
ال
املجزرة
هذه
ُكبت
ارت
ّ
ّ
الفرن�سي احلافل باملجازر �ضد الإن�سانية ـ على �إثر قيام
املرحوم املجاهد �سماعلي بوزيان املدعو (بوزيد) بتنفيذ
عملية فدائية بطولية ا�ستهدفت جمموعة من �أفراد العدو (من
ال�رشطة واللفيف الأجنبي) الذين عاثوا يف تب�سة ويف �أهلها
ف�سادا ،وارتكبوا �أفظع اجلرائم ،من خالل قتل ثلة من خرية
�أبنائها والتنكيل بالكثري من مواطنيها ،ح�سب �صديقه املجاهد
ال�رشيف �ضوايفية الأمني الوالئي ملنظمة املجاهدين بتب�سة.
وقد تكفّل هذا املجاهد ّ
الفذ بهذه العملية لتكون له �شهادة
فعلية ليثبت �شجاعته و�إقدامه و�إميانه العميق بعدالة ق�ضية
وطنه ،وج�رس عبور لاللتحاق ب�صفوف جي�ش التحرير الوطني،
وقد تطلّب منه التح�ضري للقيام باملهمة على �أكمل وجه مدة
للرت�صد والتح ّري ومراقبة الأعداء امل�ستهدفني
( 20يوما)
ّ
بد ّقة.
ولنرتك ملنفّذ هذه العملية يروي لنا كيفية تنفيذها يف ذلك
اليوم امل�شهود ،ا�ستنادا �إىل وثائق ُ�سلّمت �إلينا من قبل رئي�س
جمعية  04مار�س  1956للبحوث التاريخية والدّ را�سات لوالية
تب�سة املجاهد علي بوقرة ،ومن �ضمنها �شهادة املجاهد
�سماعلي بوزيان اخلا�صة بعمل ّيته البطولية ،وفيها �أكد �أن يف:
«يوم الأحد  04مار�س  1956على ال�ساعة الثانية �أو الثالثة تقريبا
كنت جال�سا مبقهى الطاهر عي�ساوي ،و�إذا ب�ستّة �أ�شخا�ص
ُ
من اللّفيف الأجنبي مي ّرون �أمامي متّجهني �إىل حانوت �أحد
املواطنني وهو بن الطيب عبد اهلل ،مكثوا برهة ثم اجتهوا
�صوب قنطرة واد الزعرور ،وقد كانوا غري م�سلحني ،عندها
وعزمت على متابعتهم بن ّية قتلهم �إن
و�ضعت فنجان القهوة
ُ
ُ
ا�ستطعت �إىل ذلك �سبيال ،و�إن مل يكن فاملوت يف �سبيل الوطن
فكنت مت�سلّحا مب�سد�س ،ومرتديا
جهاد يف �سبيل اهلل� ،أ ّما �أنا
ُ
ق�شابية بي�ضاء ّ
ّ
ملطخة.
ال�ستّة،
هممت
وبعد �أن
ُ
بال�سري وراءهم رجع الأ�شخا�ص ّ
ّ
كنت به ،وعند رجوعهم
فرتاجعت بدوري �إىل املكان الذي ُ
ُ
وقفوا يتحاورون فيما بينهم ،و�إ َذا بدورية �أخرى ت�ض ّم �ستّة
ع�ساكر قدمت من الثكنة املجاورة ل�سوق املدينة ب�إيعاز
ع�سكري و�صلوا حتى اجلماعة الأوىل� ،ش ّبكوا ال�سالح وان�ض ّموا
�إليها مدة ،ثم رجعت الدورية مبعية خم�سة �أ�شخا�ص من اللفيف
الأجنبي ..وبقي ال�شخ�ص ـ الذي قتلتُه فيما بعد ـ وحيدا متّجها
�إىل و�سط املدينة ،وكان يحمل قفازات حمراء وي�ضع على
عينيه نظارات.
ّبعت ذلك ال�شخ�ص حتى و�صل �إىل و�سط املدينة ،ثم �أرديتُه
ات ُ
و�صلت �إىل حانوت �أحد املواطنني يدعى (بويا)
إن
�
وما
قتيال.
ُ
قرب الباب الكبري الذي يف�ضي �إىل املدينة حتى وجدت
�رشطيني م�سلحني و�ستّة ع�ساكر يقفون بهذا الباب لتفتي�ش
املارين ،عندها هي� ُأت نف�سي لتنفيذ املهمة خ�شية �أن ينتبه
ال�رشطيان �إىل �أمري.
مل يبق بيني وبني ال�رشطة �إال بع�ض الأمتار� ،أ ّما امل�سافة التي
تف�صلني عن الفرن�سي فكانت ال تتعدّ ى املرت الواحد ،وقد
دت ذلك لأن امل�سد�س الذي كان بحوزتي ال يحقّق غر�ضه
تع ّم ُ
أخرجت امل�سد�س
�إال �إذا كانت امل�سافة قريبة من الهدف� ،
ُ
أطلقت الر�صا�ص� ،سقط �أر�ضا ورفع ر�أ�سه ،فاقـرتبت منه
و�
ُ
�شككت ببقائه حيا لكنه �سقط مرة ثانية .يف هذه
لأ ّنني
ُ
اللحظات اختلط احلابل بالنابل ،و�أخذ النا�س يرك�ضون يف
جميع االجتاهات.
و�صلت �إىل مقهى (�أوالد َد ّراج)
يف �أثناء ذلك الفزع والرعب،
ُ
ّ
مكتظة باملواطنني ،ف�أمرتُهم باخلروج ،لأن العاقبة
فوجدتُها
خرجت من املقهى عرب طريق
�ستكون �سيئة ال حمالة .ثم
ُ

القفّافة ،عندها �سمعت �صوت ر�صا�ص العدو الذي بد�أ بالقتل
و�صلت �إىل نهاية ّ
الطريق �أين
دون متييز ودون �شفقة �أو رحمة.
ُ
مت له م�سد�سي ثم اجتهت
التقيت ب�أحد امل�س�ؤولني الذي �سلّ ُ
ُ
�إىل حي الزاوية»..
انتقام العدو ..وكوكبة من ال�شهداء:

   
�أ�صيب االحتالل بتب�سه به�سترييا �شديدة �أفقدته �صوابه ب�سبب
ف�صب جام غ�ضبه
جناح هذه العملية النّوعية واختفاء �صاحبها،
ّ
على �سوق املدينة م�صدر رزق الكثري من �أبنائها ،وليمنع
التموين عن ال�سكان ،يف حرب اقت�صادية �ضد ال�شعب ،فقام
بحرق حم ّ
الت ال�سوق عن �آخرها ،وقد امتدت �أل�سنة اللهب
�إىل منازل الأحياء القريبة منه ،انتقاما من املواطنني العزل
�أ�صحاب هذه الدّ كاكني ،الذين كان يرى فيهم دعما لوج�ستيا
للمجاهدين وللثورة.
وبالإ�ضافة �إىل اخل�سائر املادية فقد �أ�سفرت عملية حرق
ال�سوق عن ا�ست�شهاد ثمانية من �أبناء تب�سة ،وهم ال�شهداء( :بن
خدمي لزهاري� ،شعبور �أحمد ،ز ّواي حممد بن الط ّيب ،بوزنادة
حمفوظ ،لزريل الهادي ،عواي�شية الطاهر ،حممد را�شدي،
م�ضوي عبد الكرمي) وقد مت تثبيت �أ�سمائهم يف اجلدارية
املخّ لدة للمجزرة.
�إال �أنّ هذا االنتقام الفرن�سي مل يزد �أبناء تب�سة وجماهديها
الأحرار �إال �إ�رصارا وعزمية على املقاومة والتحدّ ي ،وموا�صلة
ال ّر�سالة لتحقيق الهدف الأ�سمى وهو ا�سرتجاع ال�سيادة الوطنية
وطرد الغزاة ،حيث َعقِب هذا التاريخ مبا�رشة التحق العديد
من �شباب تب�سة ب�صفوف جي�ش التحرير وباملنظمة املدنية
جلبهة التحرير الوطني ،كما �شهدت جبالها ووهادها وتاللها
�سل�سلة من املعارك واال�شتباكات والكمائن �ضد جي�ش العدو،
والعمليات النوعية التي ا�ستهدفت م�صاحله احليوية ،ث�أ ًرا
لل�شهداء و للمواطنني العزل.
�صدى حمرقة تب�سة يف ال�شعر اجلزائري:
وقد خلّد عديد ال�شعراء اجلزائريني هذه املحرقة يف ق�صائد
ومقطوعات �شعرية ف�صيحة و�شعبية ،وتغنّى بها �أبناء ال�شعب
وبناته ،ور ّددتها احلناجر يف املحافل واملنتديات وحتى يف
الأعرا�س ّ
ال�شعبية ،ومن ذلك ما جادت به قريحة ابن ميزاب
ال�شاعر املجاهد �صالح خريف (  1932ـ  ) 1998وكان حينذاك
بتون�س ،فبكاها �شعرا و�أ ّرخ لها بق�صيدة مفعمة بالوطنية ،حواها
ديوانه (�أطل�س املعجزات) �أبرز خالل �أبياتها احلقد الدفني
الذي يكنّه الفرن�سي لل�شعب اجلزائري بر ّمته ،وقد جتلّى هذا
احلقد يف حرق �سوق مدينة تب�سة على من فيه ،حيث كتب وقلبه
يعت�رص حزنا من هول الفاجعة:
رفعوك يف ليل الكفاح من ـ ــارا�          إذ غادروك �أيا تب�سة نــارا
يف كل قلب ناب�ض قد �أ�رضمــو       ها ي�ستفز �أوارها الأحــرار
ما انهدّ ركن فيك� ،إال والع ــرو    بة قد ت�صدّ ع قلبها و�أنهـارا
عربات �شيخ ت�أكل النريان �أمـوا      ال ق�ضى يف جمعها �أعمارا
زفرات قوم �أبعدوا عن �أر�ضهم ظلما فهاموا يف القفار حيا َرى
تلك امل�آ�سي قد كفانا وقعهـ ـ ـ ــا     ليثري بني �ضلوعنا �إع�صارا
�إع�صار حقد يف اجلوانح كامـن�    إن ثار ّ
دك ال�رش والأ�شــرار
�صربا ( تب�سة ) �إن �شقيت بن ـ ــار�   أوغاد بك�أ�س االنتقام �سكا َرى
�سيزيح عنهم ظلمة الإ�سكار فجــر     للجزائر يبهر الأنظار
ال حتزين للوكر �إن ع�صفت جبا   برة به ،وال�رسب ريع فطـارا
فغدًا ت�ؤوب الطري والآمال حتـدو�      ســربها فتــجدّ د الأوكار

�أما املجاهد ال�شاعر حممد ّ
ال�شبوكي (  1916ـ  ) 2005ابن
والية تب�سة ،و�صاحب الن�شيد اخلالد (بالدي يا �أر�ض اجلدود)
فقد �ألهب حما�س املجاهدين واملواطنني املدنيني على
ال�سواء بق�صيدة خالدة� ،أطلق عليها عنوان (تب�سة ال�صامدة)
وكان �آنذاك مز ّج به يف معتقل اجلرف بنواحي امل�سيلة ،و ّثق لنا
هذه املجزرة اجلبانة التي حملت توقيع عتاة اجلي�ش الغازي،
و�ص ّور لنا لهيبها وا�ستعارها ،مع ِّر�ضا باجلي�ش الفرن�سي الذي
رش هزمية يف معركة ديان بيان فو بالفيتنام يف مار�س ـ
انهزم � ّ
ِّ
وملمزًا بهذا اجلي�ش الذي �أطلق عليه ال�شاعر وكل
ماي ،1954
جمد تب�سة و�أبطالها الذين
ال�شعب �آنذاك ا�سم ( َقمِ ري) ،كما ّ
لقّنوا العدو درو�سا يف ّ
ال�شجاعة والإقدام ب�ساحات الوغى،
ومب�شرّا �أبناء اجلزائر بالنّ�رص املبني وبالفجر اجلديد ،فكتب
بدمه هذه الق�صيدة التي منها:
لفّها الليل واللهيب امل�س ّعـ ـ ــر       ودخّ ان يعلو املنازل �أحم ـ ــر
ودَهَ ى تب�سة املجيدة هـ ـ ـ ــول       ر ّوع الآمنني ليال وح ّيـ ـ ـ ــر
�أحرقوا �سوقها وعاثوا ف�س ـ ــادا   يف حماها ومار�سوا كل منكــر
�أي جي�ش قد �أ�شعل النار فيه ــا    وم�شى يف �أحيائها يتبخت ــر
يقتل الأبرياء �أ ّنى ر�آه ـ ـ ـ ــم    مثل (نريون) يف العت ّو وقي�رص
ذاك جي�ش قد فر من حرب ( فيتنا   م) �أتانا هنا لكي يتعنت ــر
رشدتها (بيان ف ـ ــو)   فانتحت نحونا لكي تت�سيط ــر
وفلول قد � ّ
�أترى تب�سة اجلريحة خ ـ ـ ـ ــارت  وا�ستكانت �إىل الدمار املد ّبــر؟
�أم تراها جتلّدت وحت ـ ـ ـ ـ ـ ــدّ ت        كل عات وكل وغد تن ّم ـ ـ ــر
وت�صدّ ت للغا�شمني تُريهـ ـ ـ ـ ــم�     أ ّنها يف اجلهاد ال تت�أخ ـ ـ ــر؟
هكذا تب�سة املجيدة باتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت   تتحدّ ى الذي طغى وجت ّب ـ ـ ــر
مل تفل النريان من عزمها الأقـ ـ ـ ــ    وى فقد �ص ّممت لكي
تتحـ ـ ــرر
فهي ح�صن ممنع و�ستبقـ ـ ـ ـ ــى    قلعة للأحرار يف �سفح (
�أزم ــر)
تهجمات فرن�سـ ـ ـ ـ ــا�      إنها �أق�سمت ب�أن �سوف تث ـ ـ ـ ـ�أر
ال تبايل ّ
ّ
وم�ض القلوب منّا
تب�سة املجد �ساءنا خرب احلـ ـ ـ ــر      ق
وكـ ـ ـ ـ ــدّ ر
�ضمدي اجلرح واب�رشي �إن فجر النّـ�رص قد الح نُوره
وتفج ـ ـ ـ ـ ـ ــر
يا دماء زكية �سفحته ـ ـ ــا      قوة الظلم �أنت م�سك وعنبـ ـ ـ ـ ــر
� ِ
أنت للن�رص يا دماء �ضمان ــات ورمز �إىل امل�صري املق ـ ـ ـ ـ ّرر
�إيه يا (تب�سة) املحامد تِيهـ ـ ـ ـ ــي    بك جي�ش التحرير يزهى
ويفخ ـ ــر
واعلمي يا ( َقمري) �أ ّنا نه�ضن ـ ـ ــا   وعزمنا ب�أ ّننا �ســوف نث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ�أر
فا�سعدي �إن ال ّرحيل قريـ ـ ـ ـ ـ ــب وم�صري البالد حقا تقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر
جدارية تخ ّلد املجزرة:
ويف �سبيل احلفاظ على الذاكرة الوطنية ونقلها ب�أمانة �إىل
الأجيال ،و�إبراز الوجه الب�شع لالحتالل ،وتوثيقا لهذه املجزرة
�ضد الإن�سانية التي ارتكبها الفرن�سي ببالدنا ويف مدينة عريقة
وجماهدة ،فقد عمدت ال�سلطات املحلية �إىل �إقامة جدارية
رخامية ،بو�سط مدينة تب�سة ومبحاذاة ال�سوق الذي �شهد ذات
يوم هذه املحرقة ،ت�ضم نبذة عن احلادثة و�أ�سماء �شهدائها
الثمانية وق�صيدة ال�شاعر �صالح خريف ..كما اعتادت ذات
ال�سلطات على �إحياء ذكراها ب�صفة منتظمة ،بح�ضور الأ�رسة
الثورية وجمع من املثقفني والإعالميني وعموم املواطنني.
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متليلي ال�شعانبة

ا

الإن�شاد تنوع تراثي ثقايف و ديني

الأ�ستاذ احلاج نورالدين
�أحمد بامون .

مينح التنوع الثقايف
واالجتماعي املوجود يف
متليلي ال�شعانبة من فر�ص
الرتويج لفن الإن�شاد ب�صفة
عامة بربوع الوالية واملناطق
املجاورة لها.
�أجمعت كتب التاريخ والرتاث
الديني والثقايف .ت�ؤكد
ب�أن بداية الإن�شاد كانت مع
بداية الآذان حيث كان ع�صر
الر�سول �صلى عليه و�سلم مع
امل�ؤذن �سيدنا بالل ر�ضي اهلل
عنه يجود فيها كل يوم خم�س
مرات ،ويرتلها ترتيال ح�سنا
ب�صوت جميل جذاب.

�إخت�ص فن الإن�شاد على مدار �سنوات
يف مدح خري الربية �سيدنا حممد �صلى
اهلل عليه و�سلم ويف املرحلة الثانية �إنتقل
هذا الفن اجلديد اىل الأعرا�س الذي لقي
ترحيب ,والقى �إ�ستح�سان امل�ستمعني،
بني مرحلة نهاية ال�ستينات وبداية
ال�سبعينات ،الفرتة التي ظهرت فيها حركة
قوية للإن�شاد.

 ال �إله �إال اهلل لفظا غاية �ألف �صلى و�سالم
على املدين.
وتنق�سم املجموعة �إىل ق�سمني ق�سم من
املن�شدين وق�سم من املرددين
تاريخ ت�أ�سي�س ون�ش�أة فرق الإن�شاد
مبتليلي ال�شعانبة:
وحلت فرتة ال�سبعينات بالتحديد �سنة
 1976تاريخ ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني
لل�شبيبة اجلزائرية يف عهد الرئي�س
الراحل هواري بومدين رحمه اهلل.

يرتبط الإن�شاد الديني يف �أذهان الكثريين
بالغناء والأنا�شيد املرتبطة مبدح النبي
�سيدنا حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،لكن
الكثري يجهل تاريخ و�صوله وظهوره يف
متليلي ال�شبعانة.

يجهل حلد كتابة املو�ضوع احلايل تاريخ
معرفة �أول مرة عرفت فيه مدينة متليلي
ال�شعانبة فن الإن�شاد الديني حتديدا ،وهو
الإن�شاد امل�صاحب للطقو�س والعبادات
و�إقامة ال�شعائر وال�صلوات داخل املعابد
عرب جمموعة من الرتانيم ت�ستند لن�صو�ص
دينية.

فن الإن�شاد مبتليلي ال�شعانبة :

فمن خالل بحثنا الب�سيط هذا �سنلقي
تلقي ال�ضوء يف درا�سة متوا�ضعة عن تاريخ
الإن�شاد الديني على جذوره التي تعود �إىل
عهد ال�سلف ال�صالح من الأباء والأجداد
منذ ع�صور خلت .ير�صد مو�ضوعنا (فن
الإن�شاد الديني عامة والأمداح والأذكار
خ�صو�صا) لأجل التعرف بتاريخ هذا اللون
من الغناء ال�شعبي الديني كموروث ديني
ثقايف.
بالرجوع �إىل تاريخ تواجد فن الإن�شاد يف
متليلي ال�شعانبي ,تعذر علينا احلديث عن
تاريخه بالتحديد و بعودة الذاكرة للوراء
بع�ض ال�شيء ونحن �شباب تذكرت ما كانت
تزخر به املدينة �صبيحة كل يوم �إثنني
وجمعة بدار �سيدي موالي عبدالقادر
ب�صحن وادي متليلي ال�شعانبة ,تلك
املجموعة ال�صوتية التي تتغنى بالأذكار
واملدائح وهي تتمايل على تلك الرتانيم
والأهازيج واملو�شحات واملقامات كل
و�صيغته كما ي�سمونها ويحبذون املناداة
بها منهم على �سبيل الذكر ال احل�رص
الأخوة العم احلاج علي واحلاج ال�شيخ
بن الذيب -احلاج �أحمد نعيوة -احلاج
ثامر لعور –العربي زاقي -قا�سمي احلاج
حممد القليل -احلاج قادة بن �سانية
بامون -بن عمران احلاج نعيمي -وبع�ض
الأحيان يحل ال�شيخ �سي البغدادي ح�سيني
ومن معه والزاوي �سي معمري رحمهم اهلل
ون�س�أل اهلل �أن يغفر لنا من غابت عنا
�أ�سما�ؤهم ون�سيناهم .وكان نوع املديح
الذي كانت ت�ؤديه بع�ض املجموعات من
القادرية ،ال�شيخية وغريهم نوع تراثي
غني عن التعريف .وكانت �أ�شهر هاته
الأنا�شيد والتي تعرف بالق�صائد هي:
 ال �إله اهلل حممد ر�سول اهلل حممد حبيب
اهلل حممد �سيدنا ر�سول اهلل  .

بداية ظهور االن�شاد ر�سميا
واالعرتاف به:
نكتفي بظهور فرقتني ر�سمتني ملا
�سبق ذكره �آنفا :بداية ظهور الإن�شاد
ر�سميا تعود اىل �سنوات ال�سبعينيات
القرن املا�ضي بال�ضبط �سنة 1976
�سنة ت�أ�سي�س الإحتاد الوطني لل�شبيبة
اجلزائرية (  ) UNJAوهي ال�سنة التي
فتحت املراكز والنوادي �أبوابها على
م�رصاعيها لإ�ستقطاب ال�شباب و جمعية
قاعاتها ومقراتها والرتحيب به بو�ضع
كل الإمكانيات الب�رشية واملادية حتت يف
ت�رصفه ويف خدمته �إىل ذاع �صيته وتعميم
الفكرة و�إلتحق �شباب متليلي ال�شعانبة
باملركز واملدر�سة املقربة منه .ومن بني
هاته الفرق فرقة عدالة لإن�شاد والأمداح
الدينية باحلديقة وفرقة الن�سيم للكلمة
الهادفة والفن امللتزم بدار ال�شباب دهان
�إبراهيم مبتليلي ال�شعانبة.
فرقة عدالة /

الرحمان الدين -اجلياليل حممد .رحم
اهلل من مات وحفظ الأحياء
�أهداف الفرقة:
تهدف فرقة عدالة �إىل �إحياء الأعرا�س
املنا�سبات الدينية.وا�صلت فرقة عدالة ن�شاطها �إىل غاية
�سنة  1988وبكرب الأع�ضاء �سنا وزواجهم
وتكوين �أ�رس و�إن�شغالهم بحياتهم العائلية
واملهنية توقفت عن الن�شاط.
من بني الق�صائد التي كانت فرقة
عدالة ترددها وحتيي بها حافالتها
هي:
 يا احلجاج ايل جيتوا اغرابا  -اهلل اهلل اناابغيت حقي -يا عامل انا اب�سماك
وكانت م�شكلتهم ح�سن �إختيار الق�صائد
و انتقاها كانوا يجتمعون حول راديو
كا�سيت وي�ستمعون فيها لق�صائد ال�شيخ
كوري من ورقلة ومن خالل �سماعهم تنقل
هاته الق�صائد منها:

ت�أ�س�ست فرقة عدالة �سنة  1976بحي
احلديقة العريق مبتليلي

ادا.قوة الدفلة دوقها ويل �شاف دي
املتله ماخال�ش.

وتكونت من �أع�ضاء الفرقة التالية
�أ�سما�ؤهم:

كانت ت�سمع وتكتب هاته الق�صائد وحتفظ
عن ظهر قلب وغالبا ما كان الطبيب حاج
عمر عمر املدعو ميخة يرددها يف
طريقه ويف مقر عمله ويف جمال�سه.

 طرباقو عبد القادر -بن رم�ضان حامدحاج عمر احمد -زحي الفالح -زحيحممد  -لغويطر احميدو�ش-  حاج عمر
عمر -حاج عمر امبارك (عمار) -بوزيد
اعمر -لقرع عالل -بنب عبد الرحمان
احممد  -بودراع م�صطفى -بنب عبد

فرقة الن�سيم:
ت�أ�س�ست فرقة الن�سيم من طرف �شهر
جانفي  1978بدار ال�شباب دهان �إبراهيم
يف ظل قوانني الإحتاد الوطني لل�شبيبة
اجلزائرية وم�ضامينها ومن بينها الفن
الفن اجلميل املميز مبا يعرف يومها
بفن الكلمة الهادفة والفن امللتزم وهو ما
�سعت �إليه الفرقة.
�أع�ضاء الفرقة على �سبيل املثال ال
احل�صر:
بامون نورالدين رئي�س ومن�شط – الأ�ستاذ
عجابي نورالدين – الفقيد بن بيتور عبد
الرحيم -خلذاري عبد املالك -بلحاج
عي�سى �سعيد – والنا�شط البارز القائد
الك�شفي املحنك الذي �إنتقل من فرقة
الفوج الك�شفي �إىل الفرقة املو�سيقية
الأ�ستاذ ح�سيني حممد بن �سي قادة

املدعو بريقادي �صاحبة �أن�شودة التوعية
و التحفيز على ال�صالة لعنوان ( نو�ض
ت�صلي يا غافل املاء و القبلة باطل )
واملدرب الريا�ضي حاليا لفن الكاراتي.
كان ماي�سرتو الفرقة الأ�ستاذ عجابي
نورالدين وحمركها من اجمل املو�شحات
و املقامات قم ترى دارهم اللوز ,
ال�سنينية و لبري  ,ملا بد�أ يتجلى وغريهم
ان مل تخوين الذاكرة,
�أهداف الفرقة ولوائحها:
االلتزام بالكلمة اجلميلة والفن اجلميل –
ح�سن االختيار وانتقاء �أح�سن الكلمات-
�إ�ستقطاب ال�شباب وحمايته من الآفات
الإجتماعية التحفيز والت�شجيع على
الدرا�سة الخ....
م�شاركة الفرقة :
كانت للفرقة م�شاركات عديدة حملية
ووالئية منها مهرجان ال�شباب بالأغواط
�سنة .1979
وبحلول �سنوات الثمانينات بد�أ الإن�شاد
يعرف تنوع جماعي وفردي ومن بني
النماذج الفردية نذكر على �سبيل املثال
ال احل�رص الأ�ستاذ بو�شليقة احلاج ب�شري
الذي �أبدع وت�ألق بفن الإن�شاد والأمداح
رفقة مرافقيه عاليا وذاع �صيته عرب
عديد املناطق داخل وخارج الوالية
وكثري ما ن�شط حفالت و�أم�سيات مبتليلي
ال�شعانبة .وال�شيخ ملقدم �سي احل�سني من
دائرة حا�سي لفحل ايل اكت�سح هو الأخر
ال�ساحة نهاية الثمانينات والت�سعينيات
وذات �صيته بكل من غرداية – ورقلة-
االغواط -اجللفة وغريهم وكان ين�شط
وعدته ال�سنوية التي باتت تعرف �سهرات
فن الإن�شاد والأمداح والأذكار �سهرات
يبيح مداحها طوال اهلل يف ذكره اهلل
ومناجاته والتعبد �إليه والتقرب منه
بقلوب �صافية.
والت�سعينات وتعدد احلركة الثقافية وفتح
املجال على م�رصاعيه ت�أ�س�ست فرق
عديدة نذكر منها على �سبيل املثال
الثمانية فرق النا�شطة على ال�ساحة و
نعتذر من الرتتيب عن مل �أوفق وهي فرقة
املنار – فرقة ن�سائم الروح � -صوت
الفجر � -صوت احلق -الأماجد �-أنوار
احلبيب -الإ�رشاق و الر�شاد  ,دون �أن
نحت�سب فرق احل�رضة منهم فرقي �سي
عبد القادر ب�سالمتو(قرباتي عبدالقادر
وجمموعته برفقة �سي �أحمد حفظهم
اهلل.
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�أقالم
البادي�سية ...النوفمربية والوطن.

الوعي الذاتي النابع من جتربتنا احلياتية
بلخريي حممد النا�صر
الوعي �أو التوعية هو �أن
ندرك ما يدور حولنا من �أمور
وما ي�صلنا من معلومات ،و�أن
نحللها ونو�سع املجال يف ذلك,
لن�ستبني حقيقتها ومراميها,
ونت�ساءل بذكاء وجنيب
�أنف�سنا بحكمة ومبنطق
ب�صرية الإن�سان امل�ؤمن,
هل هي �ضارة �أم نافعة؟..
ومن يقف وراءها؟ وما هي
فائدتها؟ هل هي تخدم الأمة
والوطن؟� ..أم هي موجهة
للفتنة وحرق الوطن؟...

و�أح�سن �أنواع الوعي ,الوعي
الذاتي النابع من جتربتنا يف
احلياة والواقع املعا�ش و ثقافتنا
و�أفكارنا النا�ضجة البناءة ك�أفراد
�إيجابيني ,كما �إن الوعي املتح�صل
عليه من الغري يعترب مهما ,ويعك�س
م�س�ؤولية الفرد جتاه املجتمع
وت�صديه للأيديولوجيات املوجهة
امل�سمومة ل�رضب �صالبة اللحمة
الوطنية .كل هذا يف ظل ما
يح�صل اليوم يف العامل من وقائع
و�أحداث ذات عالقة بالتموقع
الإ�سرتاتيجي واالقت�صادي و
احلرب الباردة التي بد�أت �أقطابها
حتمر بفعل الرتا�شق بالبيانات
والتهديدات با�ستعمال الأ�سلحة
ذات الدمار ال�شامل ,وحروب
املياه التي بد�أت طبولها تدق
وتو�سع الكيان ال�صهيوين ,وغريه
من الأحداث املتعلقة بالتطرف
وحروب الوكالة وعودة الن�شاط
الإرهابي وحماولته زعزعة الأمن
يف املنطقة.
ال انحناء وال ركوع
اجلزائر عظيمة و�رشيفة لأنها
وبكل ب�ساطة بقيت �شاخمة
مل تنحني ومل تركع رغم قهر
امل�ستعمر و�سيا�ساته اخلبيثة
املدعومة بكل الو�سائل الع�سكرية
واملادية واملعنوية طيلة 132
�سنة متوا�صلة من التخطيط
والرتويع والقتل والتعذيب واحلرق
والتنكيل ,وتقدمي امل�ساعدات
االجتماعية باليد اليمنى والقتل
بالي�رسى ,كل هذا لتدجينها
وا�ستمالة �أهلها ببع�ض امل�ساحيق
العاطفية وتفريغ �شعبها من
وطنيتهم والق�ضاء على هويته
الإ�سالمية وجعله امتداد فرن�سيا
خال�صا ,ولكنها مل ت�ستطع ,وطن
�سقي بدماء ال�شهداء� ,سيبقى
طاهرا ولن يجعل اهلل لفرن�سا
وغريها عليه �سبيال ,و�سيبقى
م�صانا حمافظا على وحدته
الوطنية وحرمة ترابه �إيل �أن يرث
اهلل الأر�ض ومن عليها.
مبادئ ثورة �أول نوفمرب
�إن مبادئ ثورة �أول نوفمرب
التحريرية العظيمة  1954التي
�آمن بها �أحرار العامل و جعلوها
قدوة لهم ومفهوم تبياين ومقدمة
حما�سية وافتتاحية خطابة لكل
عمل حترري بطويل يريدون
القيام به ,ومنهج العالمة ال�شيخ
عبد احلميد ابن بادي�س ال�سوي
القوي ,م�ؤ�س�س جمعية العلماء
امل�سلمني اجلزائريني� ,أ�صبحت

من كالم احلكيم اخلبري" يف عام
.1982
كما طبعته مرة �أخرى وزارة
ال�ش�ؤون الدينية باجلزائر حتت
عنوان جمال�س التذكري من حديث
الب�شري النذير عام .1983
كذلك من كتب عبداحلميد بن
بادي�س كتاب "العقائد الإ�سالمية
من الآيات القر�آنية والأحاديث
النبوية" الذي طبعه تلميذه حممد
ال�صالح رم�ضان يف عام ،1963
ثم على يد ال�شيخ حممد احل�سن
ف�ضالء يف  .1984كما طبع كل من
توفيق �شاهني وحممد ال�صالح
رم�ضان كتاب رجال ال�سلف
ون�سا�ؤه يف عام  ،1966ثم كتاب
مبادئ الأ�صول الذي حققه ون�رشه
الدكتور عمار طالبي يف عام .1988
يف خ�ضم كل هذه التجاذبات
وفو�ضى الإيديولوجيات وحمى
�سما�رسة ال�سيا�سة واملتحايلني
واملر�ضى بوهم ت�صدر الواجهة
و الظهور الإعالمي و بع�ض
الأحزاب ال�سيا�سية التي تريد
�أن تنتع�ش على ح�ساب قيم
املجتمع اجلزائري ,وقع خلط
كبري بني البادي�سية والنوفمربية
وحماوالت ح�شوهما يف ر�ؤية
جديدة ب�أبعاد غربية لإ�شعال
ال�ساحة مب�صادمات عقيمة فيها
الكثري من اللغط الذي ال يتعدى
معنى غَ َّ
ط و�سيبقى كذلك يف
حدود النوم وال يتعداه �إيل اليقظة,
وفيهم من ي�ستعمله لزرع الكراهية
لتك�سري تيارات �أخرى مناف�سة,
كل هذا العبث قد علمه ال�شباب
وعلم �أهدافه امللتوية ,ومن
�أراد ممار�سة ال�سيا�سة فليجعل
منها هدفا �ساميا خلدمة البالد
والعباد ,وليجتهد يف �إيجاد �صيغ
حديثة لتذليل الأزمات وتك�سري
العقبات وبرامج لتقوية االقت�صاد
وتعزيز مكانة وطنه داخليا و
خارجيا ,والبحث عن حلول لنبذ
الكراهية وجمع ال�شمل وتوحيد
ال�صف وزرع املحبة يف القلوب,
فكلها جتارة مع اهلل.

اليوم للأ�سف �أ�ساليب للح�شد
والتعبئة من بع�ض التيارات
ملواجهة بع�ض الإيديولوجيات �أو
الأفكار وتخوين البع�ض وا�ستمالة
جهة على ح�ساب �أقلية� ,أو
ل�شيء م�صلحي تخفيه النفو�س,
كما �أ�ستغلها بع�ض املت�سلقني
اجلاحمني الطامعني لتليني
عاطفة العامة و للو�صول ملراكز
النفوذ لي�س حبا يف الوطن و�إمنا
ال�ستغاللها يف الأمور الدنيوية
التي تعترب �إهانة كبرية لل�شهداء
واملجتمع
والوطنية احلقة
اجلزائري وقيمه وملنهج عظيم
و حركة �إ�صالحية دينية كبرية
كان لها الف�ضل الكبري يف تك�سري
�شوكة فرن�سا ون�رش العلم و
املحافظة على الهوية الإ�سالمية
وتنبيه ال�شعب اجلزائري ملكائد
امل�ستعمر والإ�سهام الروحي
يف الثورة التحريرية وجعلها
�شعلة متوهجة ال تنطفئ� .إن ابن
بادي�س هو �أحد رجال الإ�صالح يف
اجلزائر �إبان االحتالل الفرن�سي
وجماهدا �سيا�سيا ,و�آثاره كانت
عملية طبقت مبا�رشة يف امليدان,
فقد ربى �أجياال كانوا �أ�سودا يف
املعركة التحريرية" ,قر�أ العلم
للعلم ال للوظيفة" كما كان يردد
دائما ,عمل على حماربة اجلهل
والأم ّية وحماربة البدع واخلرافات
و �إن�شاء الكتاتيب واملدار�س ،كما
قام ب�إ�صدار اجلرائد واملجالت
التي عمل االحتالل الفرن�سي
على منعها ,حيث كانت ذات طابع
�سيا�سي وديني تربوي ،لأنه كان
بد �أن جتمع بني
يرى � ّأن النه�ضة ال ّ
العلم وال�سيا�سة ,علما �أن فرن�سا
الإ�ستدمارية منذ بداية احتاللها
للجزائر عملت على الق�ضاء على
منابع الثقافة الإ�سالمية ,من
�أعماله :
�أ�صدر جريدة "املنتقد" عام
 1926وتوىل رئا�ستها بنف�سه،
لكن �رسعان ما عطلها االحتالل
الفرن�سي ,ثم �أ�صدر جريدة
"ال�شهاب" وا�ستمرت يف ال�صدور
حتى عام  1939كما ا�شرتك
يف حترير ال�صحف التي كانت ثورة عظيمة كاملة متكاملة
ت�صدرها جمعية العلماء امل�سلمني
"ال�سنة" �أما بخ�صو�ص النوفمربية فهي ثورة
مثل
اجلزائريني،
عظيمة كاملة متكاملة �سيا�سيا
و"ال�رصاط" و"الب�صائر"
وع�سكريا حققت اال�ستقالل
للبلد ورفعت �أ�سم اجلزائر عاليا
م�ؤلفات ابن بادي�س
يف املحافل الدولية و َع َّرفَت
قام تالمذته بجمع م�ؤلفاته يف بق�ضيته العادلة يف العامل ,فكان
�سيا�سيونا منارة حقيقية وذكاء
�أعمال من�شورة �أهمها:
تف�سري ابن بادي�س طبعه �أحمد متوهجا وحنكة ت�سندها ف�صاحة
بو�شمال يف عام  ،1948ثم طبعته وحجة �إقناع ,ابهروا العدو قبل
وزارة ال�ش�ؤون الدينية باجلزائر ال�صديق ,و�ستبقى م�رشوعا
حتت عنوان "جمال�س التذكري م�ستقبليا ال يتقادم مهما طال

الزمن ,ي�سعى لتحقيق �أهدافه
ال�سامية للحفاظ على ما حققته
من انت�صارات وترقيتها ومواكبة
احلداثة وا�ستكمال الثورة يف
وحت�سي�س
البناء والت�شييد
املجتمع للتوا�صل ودعوة ال�شباب
للإ�سهام وال�سري على هذا
املنوال و�إكمال هدف �إعادة قيم
الدولة اجلزائرية االجتماعية
يف �إطار املبادئ الإ�سالمية
والوحدة العربية و�شمال �إفريقيا
ون�رصة الق�ضايا العادلة يف العامل
ون�رصة الق�ضية الفل�سطينية وعدم
التخلي عنها ,و�أن ت�ساير الركب
املنا�سب لقيمها وتكمل م�سرية
البناء والت�شييد والعمل على بعث
االقت�صاد الوطني و�أن ترتفع عن
بيع الكالم و�سيا�سة الدمياغوجيا
وا�ستقطاب اجلماهري بالزيف
والأماين الفقاعية فهي مل تعد
جتدي نفعا ,وزيادة على ذلك
تبقى مرجعية تاريخية حتيي
فينا الوطنية ون�ستلهم منها العرب
والدرو�س ون�ست�رشف بها مالمح
الغد الذي �سيكون جميال �إن�شاء
اهلل ,و�أن نحلم بوطن ي�شمل خريه
اجلميع� ,إنها املنا�سبة الوطنية
التي نحتفل بها كل عام لنتذكر بكل
فخر واعتزاز �أجمادنا و�أبطالنا
و�شهدائنا الذين قدموا النف�س
والنفي�س ال�ستقالل اجلزائر ,التي
�أ�صبحت لها مكانة بني الأمم.
ن�شر الكراهية واال�ستقطاب
�أو
�سيا�سة ن�رش الكراهية
ا�ستقطاب جهة على ح�ساب
�أخرى حتت �أي م�سمى والإعمال
يف ن�رش القالقل لال�ستفادة من
خطوة �سيا�سية جرمية يف حق
الوطن والأمة اجلزائرية ,فمن
حق الوطن �أن ي�ستقر لينمو ومن
حق الأمة �أن تهن�أ ومن �أراد
ال�سيا�سة فعليه بالن�ضال ال�سلمي
يف الإطار القانوين� ,إن لل�سيا�سة
حرمة ومكانة و�أخالقا  ,فهي
املمار�سة النبيلة لك�سب الثقة
التي تعترب من �أ�سا�سياتها وبدونها
ت�صبح ال �شيء � ,إن تعدتها ت�صبح
فو�ضى  ,ويبقى احلوار يف �سماء
كل هذه التكتالت الو�سيلة الأجنع,
بوا�سطته يتم الإجماع على خمرج
�آمن لكل الأزمات ,حفاظا على
هذا الوطن الذي لي�س لنا غريه,
واجلزائر اجلديدة واحلمد هلل
مع بداية هذه ال�سنة ,انتقلت من
معركة الوعي �إىل �صالبة الإرادة
والإ�رصار والعزمية على حتقيق
�أهداف و�إ�ضافة لبنات �أخرى يف
هذا امل�سار املطل على حتديات
عاملية تواجه �أمتنا.
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قبل ال�شان

التعادل ال�سلبي يح�سم
مقابلة اجلزائر وغانا

�سقط املنتخب اجلزائري املحلي ،يف فخ التعادل ال�سلبي
�أمام �ضيفه الغاين ،يف املباراة الودية التي جمعتهما ال�سبت،
على ملعب " نيل�سون مانديال" بالعا�صمة �ضمن ا�ستعدادات
املنتخبني لبطولة �أفريقيا لالعبني املحلني.
وتنطلق بطولة "ال�شان" اجلمعة املقبل يف اجلزائر وت�ستمر
حتى الرابع من فرباير املقبل.
وف�شل "اخل�رض" بقيادة املدير الفني جميد بوقرة ،يف
حتقيق الفوز للمرة الرابعة على التوايل ،بعد اخل�سارة �أمام
الكويت ( ،)1-0ثم التعادل �أمام موريتانيا دون �أهداف،
وال�سنغال (.)2-2
وي�ستهل املنتخب اجلزائري الذي �سيلعب يف املجموعة
الأوىل ،م�شواره يف البطولة مبواجهة ليبيا يف املباراة
االفتتاحية ،فيما يلتقي منتخب غانا مع مدغ�شقر ،الأحد
املقبل ،يف ختام اجلولة الأوىل من مباريات املجموعة
الثالثة.

الن�صر ال�سعودي

�أول م�شاركة لرونالدو مع الفريق
ك�شف م�س�ؤول يف نادي الن�رص ال�سعودي
لكرة القدم عن موعد �أول م�شاركات
النجم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو مع
بعد جناح ناديه اجلديد يف ت�سجيله يف
قائمته.
وجنح نادي الن�رص امللقب بـ"العاملي"
يف �ضم رونالدو ،الذي مت تقدميه
للجمهور الثالثاء� ،إىل قائمته ،بعدما
ف�سخ بالرتا�ضي عقد مهاجمه الكامريوين
فين�سينت �أبوبكر املرتبط باالنتقال
ملان�ش�سرت يونايتد الإجنليزي.
ويحق للن�رص ت�سجيل ثمانية العبني
�أجانب فقط يف قائمته ،وهو احلد
الأق�صى الذي ت�سمح به اللوائح املنظمة
للدوري ال�سعودي.
وبات �أف�ضل العب يف العامل خم�س مرات
متاحا خلو�ض لقاء الن�رص على ملعبه �أمام
االتفاق يف  22جانفي ،بعد �أن ينهي عقوبة
الإيقاف ملباراتني وهي عقوبة مفرو�ضة
عليه على خلفيه حتطيمه لهاتف نقال
انتزعه من بني يدي طفل من م�شجعي
�إيفرتون بعد املباراة التي خ�رسها
ناديه ال�سابق مان�ش�سرت يونايتد يف �أبريل
الفائت.
وقال امل�س�ؤول الذي ّ
ف�ضل عدم ذكر
ا�سمه �إنّ "الن�رص �أنهى عقد فين�سينت
�أبوبكر بالرتا�ضي وتلقى كامل م�ستحقاته
املالية" ،م�شريا �إىل ت�سجيل رونالدو قبل
لقاء الن�رص �أمام الطائي اجلمعة.
و�أ�ضاف "لذا فهو ق�ضى الآن مباراة
واحدة من العقوبة و�سيق�ضي الثانية �أمام
ال�شباب" يف  14جانفي.
ومل ي�ؤكد امل�صدر التقارير التي تناولت
�أن �أبوبكر ( 30عاما) يف طريقه للتوقيع

دانيلو مينح "ال�سيدة العجوز" فوزها الثامن

عزز يوفنتو�س �سل�سلة انت�صاراته بدوري
الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم �إىل
ثماين مباريات بعد �أن �ضمن هدف دانيلو
املت�أخر الفوز �-1صفر لأ�صحاب الأر�ض
على ح�ساب �أودينيزي.
وح�سم يوفنتو�س ،الذي مل ت�ستقبل �شباكه
�أي هدف يف تلك امل�سرية من االنت�صارات،
النقاط الثالث يف الدقيقة  86عندما هي�أ
فيديريكو كييزا كرة عالية ب�صدره داخل
منطقة اجلزاء و�أر�سل عر�ضية �إىل دانيلو
غري املراقب لي�سجل يف ال�شباك املفتوحة.
وتوخى الفريقان احلذر يف ال�شوط الأول
الذي انتهى بدون �أهداف.
ودفع الفوز بيوفنتو�س لتجاوز ميالن ،الذي
يواجه روما الأحد ،ليحتل املركز الثاين
يف جدول الرتتيب بر�صيد  37نقطة من 17
مباراة .ويرتاجع يوفنتو�س بفارق �أربع نقاط
خلف نابويل املت�صدر قبل لقاء الأخري مع
امل�ضيف �سامبدوريا.

قال ما�سيميليانو �أليجري مدرب يوفنتو�س
ملن�صة دازن بينما ي�ستعد فريقه الآن لزيارة
نابويل يوم اجلمعة املقبل "نحن يف فرتة
جيدة على �صعيد م�ستوى الالعبني ،لكن
يجب علينا االرتقاء بالأداء.
وقبل املباراة ،وقف اجلميع دقيقة �صمت
على روح العبي يوفنتو�س ال�سابقني جيانلوكا
فيايل و�إرن�ستو كا�ستانو.
وتويف فيايل اجلمعة عن عمر يناهز  58عاما
بعد �رصاع طويل مع مر�ض ال�رسطان ،بينما
تويف كا�ستانو يوم اخلمي�س عن عمر يناهز
 83عاما.
و�سنحت لواال�س العب �أودينيزي الفر�صة
الأوىل يف املباراة بعد  18دقيقة عندما لعب
الكرة بر�أ�سه باجتاه القائم الأمين ليوفنتو�س
اثر متريرة عر�ضية لكن احلار�س فويت�شيخ
�شتين�سني �أنقذها.
وبعدها بدقيقة واحدة ،ت�صدى ماركو
�سيلف�سرتي حار�س �أودينيزي ملحاولة
خطرية عندما متكن من ابعاد �رضبة ر�أ�س
من دانييلي روجاين داخل منطقة اجلزاء
،وكان مهاجم يوفنتو�س مويزي كني خاليا
من الرقابة خارج منطقة اجلزاء يف الدقيقة
 27عندما تلقى متريرة من �أنخيل دي ماريا
لكنه �سدد الكرة بعيدا.
واقرتب ادريان رابيو من و�ضع يوفنتو�س
يف املقدمة عندما �أر�سل الكرة �إىل داخل
منطقة اجلزاء بعد  61دقيقة ،لكن مل ينجح
�أحد يف الو�صول �إىل متريرته العر�ضية
بالقرب من اخلط اجلانبي.
وح�سم كييزا الأمر يف حلظة ت�ألق عندما هي�أ
الكرة لدانيلو الذي �سدد بقوة يف ال�شباك
ليح�سم النقاط الثالث ليوفنتو�س.

مع مان�ش�سرت يونايتد ،واكتفى بالإ�شارة
�إىل �أن املهاجم الكامريوين بات "العبا
حرا وبو�سعه التفاو�ض مع �أي ناد".وان�ضم
رونالدو ( 37عاماً) �إىل الن�رص يف �صفقة
مقدرة ب�أكرث من  200مليون يورو� ،سلّطت
ّ
الأنظار ب�شدة على الدوري ال�سعودي.
وي�أتي التعاقد الأهم يف اخلليج ،فيما
تنظم اململكة العربية ال�سعودية فعاليات
ريا�ضية عاملية مثل فورموال واحد ورايل
دكار كما تدر�س ال�سعودية التقدم مبلف

م�شرتك مع م�رص واليونان ال�ست�ضافة
ك�أ�س العامل  ،2030على ما �أفاد
م�س�ؤولون.
و�ست�ست�ضيف ال�سعودية دورة الألعاب
الآ�سيوية ال�شتوية عام  2029يف مدينة
نيوم امل�ستقبلية العمالقة ،ثم بعدها
بخم�س �سنوات ت�ست�ضيف العا�صمة
الريا�ض يف  2034دورة الألعاب الآ�سيوية.
كما ترت�شح ال�ست�ضافة ك�أ�س �آ�سيا لكرة
القدم للرجال وال�سيدات.

عائق وحيد يقف يف طريقه

زيدان على طاولة
منتخب جديد..

ظهر زين الدين زيدان� ،أ�سطورة ريال مدريد،
�ضمن قائمة اهتمامات منتخب جديد لتويل
�أموره الفنية خالل الفرتة املقبلة.
ووفقا ل�صحيفة "ليكيب" الفرن�سية ،ف�إن
زيدان ارتبط بقيادة منتخبي الربازيل
والربتغال خالل الفرتة املا�ضية ،كما �أنه
م�ؤخرا بات �أحد املر�شحني لتدريب الواليات
املتحدة الأمريكية.
و�أ�شارت ال�صحيفة الفرن�سية� ،إىل �أن حاجز
اللغة قد يعطل تويل زيدان لتدريب الواليات
املتحدةو�سبق �أن زعمت عدة تقارير ،ب�أن
زيدان رف�ض عرو�ضا من الدوري الإجنليزي
املمتاز لنف�س ال�سبب.
وقالت "ليكيب"� ،إن الواليات املتحدة
�شاركت مبنتخب �شاب يف ك�أ�س العامل "قطر
 ،"2022ولديها طموح بتقدمي م�ستوى �أف�ضل
يف ن�سخة  ،2026لذا يريدون �أن يكون زيدان
على ر�أ�س امل�رشوع اجلديد.
يذكر �أن منتخب الواليات املتحدة كان قد
ودع الن�سخة الأخرية للمونديال من دور
ال ،16بعد هزميته ( )1-3على يد هولندا.
وكان �أبناء العم �سام ،قد حققوا الفوز يف دور
املجموعات على �إيران ( ،)0-1بعد تعادلني
مع ويلز ( )1-1و�إجنلرتا بدون �أهداف.

ليفربول يخو�ض الإعادة بعد تعادله مع ولفرهامبتون
تعادل ليفربول حامل اللقب 2-2
مع �ضيفه ولفرهامبتون واندرارز
يف ك�أ�س االحتاد الإجنليزي لكرة
القدم و�سيخو�ض مباراة الإعادة
بعد مباراة مثرية بالدور الثالث
�سجل فيها ال�ضيوف هدفا
مت�أخرا �ألغاه احلكم بداعي
الت�سلل.
ووجد ليفربول نف�سه مت�أخرا
بهدف بعد  26دقيقة عقب خط�أ
فادح من احلار�س �ألي�سون الذي
حاول مترير الكرة لكنه �أر�سلها
مبا�رشة �إىل جونزالو جيدي�س
الذي �سددها يف ال�شباك
اخلاليةلكن �صاحب الأر�ض
�أدرك التعادل قبل اال�سرتاحة
بعد متريرة عر�ضية رائعة

من ترينت �ألك�سندر�-أرنولد
ا�ستقبلها داروين نونيز مبا�رشة

يف املرمى لتتجاوز احلار�س
ماتيا �شاركيت�ش.

ومنح خط�أ دفاعي التقدم
لليفربول ،حيث �سجل حممد
�صالح الهدف الثاين لأ�صحاب
الأر�ض عقب متريرة من توتي
مدافع ولفرهامبتون ذهبت �إىل
املهاجم امل�رصي مبا�رشة.
ومل يرتاجع ولفرهامبتون عقب
ت�أخره وح�صل على املكاف�أة
عندما �سدد الكوري اجلنوبي
هواجن هي-ت�شان الكرة بني
�ساقي �ألي�سون بعد حماولة من
زميله البديل ماتيو�س كونيا.
و�أعتقد الفريق الزائر �أنه �أق�صى
ليفربول من البطولة ،حيث �سدد
توتي الكرة يف املرمى واحتفل
بخلع قمي�صه لكن احلكم �ألغى
الهدف بداعي الت�سلل.

قرار �صارم ملنع ظهور "رونالدو جديد" يف يونايتد
قررت �إدارة مان�ش�سرت يونايتد و�ضع نظام
�صارم ملنع تعكري الأجواء يف غرفة مالب�س
ال�شياطني احلمر خالل الفرتة املقبلة.
ووفقا ل�صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية ،ف�إن
ريت�شارد �أرنولد الرئي�س التنفيذي ليونايتد
اتفق مع مدير كرة القدم جون مورتو واملدرب
�إريك تني هاج على و�ضع حد �أق�صى للرواتب
يف النادي "لتجنب الغرية بني الالعبني".
و�أطلقت ال�صحيفة على القرار "قاعدة
رونالدو" ،لأنه يهدف ملنع ظهور العب
جديد يح�صل على راتب �أعلى كثريا من باقي
الزمالء.

وكان راتب رونالدو ي�صل �إىل � 500ألف جنيه
ا�سرتليني �أ�سبوعيا مع ال�شياطني احلمر يف
املو�سم املا�ضي ،قبل �أن يفك الطرفان
التعاقد بالرتا�ضي يف �أواخر نوفمرب املا�ضي.
و�أ�شارت ديلي ميل �إىل �أن �إدارة يونايتد
اقرتحت حتديد �سقف للرواتب يبلغ � 200ألف
جنيه ا�سرتليني يف الأ�سبوع.
و�سيكون احلار�س ديفيد دي خيا �أول من يت�أثر
بهذا القرار� ،إذ يبلغ راتبه � 375ألف جنيه
ا�سرتليني �أ�سبوعيا ،لذلك ح�صل على عر�ض
للتجديد �أقل كثريا مما يتقا�ضاه حاليا.
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كرمي يون�س واحلرية امل�ستحقة من �أربعة عقود
خرج الأ�سري الفل�سطيني كرمي يون�س فجر اليوم اخلمي�س املوافق اخلام�س من يناير  2023من �سجون
االحتالل بعد �أن �أم�ضى �أربعة عقود �أق�صد �أربعني �سنة ،ماذا تعني �أربعني �سنة بالأرقام تعني....
بقلم :د .حممد
عبد اجلواد البطة
� 480شهرا ،حتمل يف داخلها
� ٣٣٦٠أ�سبوع� ،أي مبعنى �أكرث
دقة وو�ضوحا معاناة جترعها
يون�س خالل  14608يوما ،دقت
فيها ماليني ال�ساعات وتعاقبت
فيها تلرييونات الثواين ،،،ف�أ�صبح
�صاحب الرقم القيا�سي الذي
مل ت�سجله مو�سوعة غين�س،،
ولكن �سجلته ذاكرة الن�ضال
الفل�سطيني ،وذاكرة الأحرار يف

كل العامل ،ويف �أب�سط القول �أنه
دخل ال�سجن فتى ن�شد احلرية
لوطنه �أوال ،،فتبدل �سواد �شعره
مب�شيب ال�شيوخ و مل تتبدل �إرادته
وعزميته� ،أمام كل حلظة باغتته
فيها معاناة متعددة الأ�صناف يف
�سجنه الذي مل ينفك عنه حلظة
من نهار �أو �سنة من ليل،مر عليه
خاللها �أيام متنى الكثري من
الأ�شياء اب�سطها� :أن يرى كل
�صباح وجه �أمه التي انتظرته كلما
ا�ستن�شقت �أمال و وزفرته واقعا
موملا ،خالل �أنفا�سها الطويلة

املنحوته على وجهها القمري،
لتعرب عن حكاية �أم ملأ ال�شوق
ف�ؤادها بتفا�صيل غيبها املنون
قبل االرتواء ك�صرب ال�صائمني قبيل
نطق الأذان ،مل يقر�أها يون�س
كل يوم لكنه نحت معها ال�شطر
الثاين من نف�س احلكاية على قلبه
امل�شع ب�أمل االنت�صار وك�رس قيد
االحتالل نا�شدا حريته ثانياً و�إن
طال انتظارها ،خارجا �إىل دنيا
افتقدها منذ ازمان عدها و�أمه
باالنفا�س ولي�ست بال�سنني ،مل تبق
كما كانت يف �سريتها الأوىل ،فغاب

�شبان يحرقون نقطة مراقبة �صهيونية جنوب نابل�س
�أحرق �شبان فل�سطينيون ،ال�سبت ،نقطة ع�سكرية
�صهيونية يف بلدة حوارة ،جنوبي مدينة نابل�س،
�شمال ال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أ�رضم ال�شبان النريان بنقطة مراقبة جلي�ش 
االحتالل يف بلدة حوارة ،و�أظهر مقطع فيديو،
تناقله ن�شطاء فل�سطينيون عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي ،النريان وهي م�شتعلة يف النقطة
الع�سكرية ال�صهيونية.
وخالل الـ � 24ساعة املا�ضية ،نفذ مقاومون
 27عمال مقاوما ،منها  9عمليات �إطالق نار،
وتفجري عبوة نا�سفة ،وعملية ت�ص ٍّد للم�ستوطنني،
يف حني اندلعت مواجهات يف  16نقطة.
و�أطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة
الطور ومع�سكر حوارة وم�ستوطنة هار براخا
و�رصة وم�ستوطنة بركة وعورتا واملربعة يف
نابل�س ،يف حني اندلعت مواجهات يف قريوت
وبيت دجن وبيتا و�أو�رصين.

�أما يف قلقيلية ،فقد اندلعت مواجهات يف كفر
قدوم وحي النقار واملدخل اجلنوبي وم�ستوطنة
كدوميم ،ويف خميم عقبة جرب يف �أريحا ،وخميم
العروب وباب الزاوية يف اخلليل.

 15عمال مقاوما يف ال�ضفة خالل الـ� 24ساعة الأخرية

نفذ مقاومون فل�سطينيون  15عمال مقاوما،
خالل الـ � 24ساعة الأخرية ، ،منها  6عمليات
�إطالق نار ،و�إلقاء زجاجتني حارقتني ،و�إحراق
نقطة ع�سكرية ،وعملية ت�ص ٍّد للم�ستوطنني،
يف حني اندلعت مواجهات مع االحتالل يف 5
نقاط.
واندلعت مواجهات مع االحتالل يف بلدة
�سلوان مبدينة القد�س ،ويف املغري برام اهلل،
و�أطلق مقاومون النار جتاه حاجز اجللمة،
وحاجز دوتان وم�ستوطنة جانيم.
ويف نابل�س ،ا�ستهدف املقاومون حاجز
بيت فوريك بالر�صا�ص ،يف حني �أحرقوا
بالزجاجات احلارقة نقطة ع�سكرية يف
حوارة.
واندلعت مواجهات يف خميم العروب وم�سافر
يطا ،يف مدينة اخلليل ،وت�صدى ال�شبان الثائر
العتداءات امل�ستوطنني.
وعلى �صعيد العمليات النوعية� ،شهدت ال�ضفة
الغربية املحتلة خالل الـ� 24ساعة املا�ضية،

ا�شتباكات و�إطالق نار على قوات االحتالل
يف � 4أماكن خمتلفة ،حاجز اجللمة ،وحاجز
دوتان ،وم�ستوطنة جانيم ،يف جنني ،وحاجز
بيت فوريك يف نابل�س ،و�أحرق ال�شبان نقطة
ع�سكرية يف حوارة بنابل�س ،و�ألقى �آخرون
زجاجات حارقة على الربج الع�سكري يف
خميم العروب باخلليل.
ور�صد مركز معلومات فل�سطني «معطى»،
ً
ملحوظا ونوع ًّيا يف �أ�شكال املقاومة
ت�صاعدا
ً
ال�شعبية وامل�سلحة يف ال�ضفة والقد�س
املحتلتني ،خالل عام  2022املن�رصم.
و�أو�ضح املركز يف تقريره ال�سنوي � ّأن 31
�صهيونياً �أغلبهم من اجلنود قتلوا ،و�أ�صيب
�أكرث من � 525آخرين ،خالل عام  ،2022جراء
تنفيذ �أكرث من  12188عمال مقاو ًما ،منها 848
عملية �إطالق نار ،و 37عملية طعن �أو حماولة
طعن ،و18عملية ده�س �أو حماولة ده�س،
�إ�ضافة لعملية تفجري مزدوجة واحدة وقعت
يف القد�س املحتلة.

عنها من الأحبة الكثري ،و�شاخ فيها
جميع من �أحب ،فكيف ال  وهي
ذات الأيام القا�سية التي �شهدت
على ت�آكل حديد القيد وتبدله
عدة مرات ،ويون�س و�أخوة القيد
وال�سجن ي�شهدون لبع�ضهم على
�آالمهم العميقة وال�صامتة ،خانقة
الآه يف جوف ال�صدر خافية العربة
يف املقل ،وبهذا تخلد ذاكرة
الن�ضال الفل�سطيني �إ�سم كرمي
يون�س يف �سفر الأبطال ال�صامدين
ب�أنه عميد الأ�رسى وامرباطور
ال�صرب.

كرمي يون�س ...كما مل تعرفوه!!!

تعني �آخر �سبت� ،آخر حلقة و�آخر يجامل الف�صائل �أو القيادة فلم
بقلم الأ�سري� :أ�سامة الأ�شقر
�أكلة مقلوبة و�آخر �أكلة جمدرة يبقى �أي جمال للمجامالت ،حتى
التقيت بكرمي قبل �شهر و�أكرث وقد �س�ألته عن اال�ستقبال فقال� »:س�ألته �أن ال  ي�شكر �أحد فاجلميع
تعمدت يف هذا اللقاء �أن �أ�س�أله �أنا �أبلغتهم بدي�ش  ي�صري �إ�شي ق�رص معه ومع الأ�رسى حتى هذه
يف كل يوم فقط �س�ؤال �أو �س�ؤالني باال�ستقبال و�أنا م�ش  معني ب�أكرث فقد رف�ضها كرمي وقال �أنه ال 
فهو يف �أيامه الأخرية قبل احلرية من �سيارة �أو �سيارتني حد �أق�صى ي�ستطيع �إال �أن ي�شكر من يقيم له
وال �أريد ان �أثقل عليه .و�أ�ستطيع لال�ستقبال� ،إنت بتعرف الو�ضع احتفال �أو يقدم له درع �أو يقول
الآن قبل يومني من الإفراج عنه ال�سيا�سي واحلكومة اجلديدة بحقه كلمة خري ،فهو يرى �أن
�أن �أخل�ص انطباعاتي عن �شخ�صية ب�إ�رسائيل وبدنا�ش  يح�صل �أي من واجبه كواجهة للأ�رسى �أن
تلخ�ص  احلكاية الفل�سطينية بكل م�شاكل تعطل او ت�أخر الإفراج» .ميثلهم ب�أف�ضل �شكل .اليوم الإثنني
تفا�صيلها .كرمي يون�س الإن�سان حتدث معي كرمي كطفل بكامل اتفقنا انا وبا�سم خندقجي على
قبل املنا�ضل والقائد املتوازن كما �أناقته وبرائته حتدث عن �أفواج زيارة كرمي زيارة الوداع جل�سنا
هو املفكر واملحلل ال�سيا�سي كما الزائرين لبيته و�أنه حمرج جدا وحتدثنا مطوال  حول �أو�ضاعنا
هو الطفل اخلجول ،كرمي يون�س من هذا االلتفاف الكبري حتى �أنه ال�سيا�سية و�إجراءات حكومة
الذي �سيعانق �أر�ض  عارة بعد يخجل من التحدث معهم فهو كما االحتالل و�أهمية ان يكون لدينا
�أربعني عاما على فراقها بد�أ ينظر يقول »:م�ش �شاطر كثري بالعالقات ا�سرتاتيجيات خمتلفة ف�إ�رسائيل ال 
للحياة ب�ألوانها الزاهية بعد �أن غاب االجتماعية» وال  يعلم بعد كيف تقيم �أي اعتبار لأي قرارات �أممية
�سيبد�أ من جديد بعد �أربعني �سنة � ،أو دولية وهذا ال  يعنيها ب�شيء .
عنه بريقها طوال هذه ال�سنوات.
كان �س�ؤايل الأول لكرمي كيف هي حتى الإعالم فهو يرى ب�أن الإعالم وقبل �أن ننهي حوارنا قال كرمي
م�شاعرك؟ توقف ونظر �إيل ثم ي�سلط ال�ضوء ب�شكل كبري عليه حتى بع�ض  كالمات زلزلت كياين ر�أ�سا
�شهق �شهقة حتدث عن ما فيها من قبل الإفراج عنه .ا�ستفزين توا�ضعه على عقب ،قال كرمي يون�س� »:أنا
جروح فقال »:بتعرف م�ش  عارف فقلت له �أنهم ت�أخروا كثريا �أربعون �أعلم ب�أن رائحة ال�سجن �سرتافقني
هو �أنا مل يبقى لدي م�شاعر �أم �أن عاما ق�ضيتها لكي يعي�ش  �شعبنا طوال حياتي حتى لو خلعت جلدي
الأمر تداخل علي فعال �أنا م�ش  بحرية  .كرمي يون�س ...الرجل ف�أنا لن �أ�ستطيع ذلك فكل �شيء يف
عارف �شو م�شاعري وب�رصاحة العنيد الذي ا�ستدعاه �ضابط يفوح منه ال�سجن ،ال�سجن ي�سكن
بعدين ما فكرت ب�شيء حمدد ال�شاباك قبل �أيام ليخيفه فرد يف كل جوارحي و�سريافقني حتى
ب�شعر �إن العاطفة عندي جتمدت عليه بكربياء الفل�سطيني ال�شامخ �أيامي الأخرية ،كذلك �أنا لن �أجامل
بعد �أربعني �سنة» .تدخلت ب�س�ؤال قائال له� »:أنت ودولتك الفا�شيني �أحد يف مو�ضوع الأ�رسى»..هذا هو
�آخر وكيف متر الأيام عليك هل �أنتم دولة �إرهاب وعن�رصية و�أنت الكرمي الذي حاولت دولة الكيان
هي ثقيلة؟ فقال »:بدك ال�رصاحة ال  متن علي بالإفراج بعد �أربعني قتل روحه فخرج بروح تفوح منها
بعدين �شايف الأمر عادي يعني ما عاما حكومتك اجلديدة فيها ثالث رائحة الكرامة خرج منها بوطنية
بفكر كثري يف الأمر» .تركت كرمي �شخ�صيات �إرهابية �أدينوا بقتل جامعة تتعدى حدود الوطن ليحمل
لأيام و�أنا �أراقبه يخرج �صباحا فل�سطينيني ومل مي�ضوا بال�سجن هم �أهله يف ال�شتات خرج منها
ل�ساعة الريا�ضة ويتم�شى بال�ساحة �أكرث من ثالثة �أعوام وهم الآن معتذرا لإخوانه على حترره على
يف �ساعة الظهرية وكذلك له �ساعة من �أكرث ال�شخ�صيات امل�ؤثرة يف الرغم من �أنهم و�أنا منهم مل نكن قد
خلقنا عند اعتقاله وهو يعتذر منا
م�سائية كل يوم و�أنا �أتابعه عن بعد .ائتالفكم احلكومي.
يوم ال�سبت الأخري جل�ست بالقرب بعد �أيام حتدثنا عن الأحوال الآن ،نحن وفل�سطني نعتذر منك
منه و�س�ألته �إن كان بخري ف�ضحك ال�سيا�سية و�أو�ضاعنا الداخلية �أيها الكرمي على هذا الكرم بالعمر
وهز بر�أ�سه فقلت له �أنت الآن فطلبت من كرمي �أن يعرب عن ما والت�ضحيات والأخالق وا ُ
ملثل التي
بالآواخر ،والآواخر يف لغة ال�سجن يجول بخاطر كل �أ�سري و�أن ال  �ستبقى تدر�س �سنوات طويلة.
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من �أزمة الغالء �إىل انهيار نظام ال�صحة..

 3ملفات ت�ضع حكومة فرن�سا يف م�أزق
تواجه احلكومة الفرن�سية ،مع دخول  ،2023ملفات اجتماعية
�ساخنة عليها التعامل معها ،على ر�أ�سها ارتفاع ن�سب الت�ضخم
وانهيار النظام ال�صحي .باملقابل تعمل احلكومة على مترير
�إ�صالح �صندوق التقاعد ،الذي تعار�ضه النقابات العمالية
وتتوعد باحتجاجات وا�سعة لإيقافه.
م�.س
بداية �سنة احتجاجية زاخمة تتوعد احلكومة
الفرن�سية� ،سمتها البارزة االحتجاجات
العمالية �ضد ظروف العمل القا�سية،
ومطالبتها بالزيادات يف الأجور ملكافحة
تبعات االرتفاع ال�صاروخي مل�ستويات
الت�ضخم الذي تعرفه البالد ،وي�رضب يف
مقتل القدرة ال�رشائية ل�شعبها.
وين�ضاف هذا �إىل االنهيار الوا�سع الذي
يعرفه قطاع ال�صحة الفرن�سي ،والذي يثري
بدوره �سخط ال�شعب وعاملي القطاع.
باملقابل ي�رص الرئي�س ماكرون على مترير
�إ�صالحه ل�صندوق التقاعد ،على الرغم من
رف�ض النقابات �إياه وتوعدها بتعطيله عرب
موجة �إ�رضابات واحتجاجات قوية .ويرى
مراقبون ب�أن هذه امللفات الثالثة كفيلة
لت�ضع حكومة فرن�سا يف م�أزق ،يتوجب
عليها مواجهته.
ت�ضخم وركود وبطالة..
كباقي الدول الأوروبية ،يف ظل التبعات
االقت�صادية للحرب يف �أوكرانيا� ،شهدت
فرن�سا ارتفاعاً �صاروخياً مل�ستويات
الت�ضخم خالل الأرباع الثالثة الأخرية من
عام  ،2022لتبلغ عتبة  %5.9خالل �شهر
دي�سمرب/كانون الأول املن�رصم .فيما يرجح

مراقبون �أن يتابع هذا الت�ضخم ارتفاعه يف
عام .2023
وم�س هذا الت�ضخم بالأ�سا�س �أ�سعار
املواد الغذائية ،وح�سب تقديرات ،من
�شهر يناير/كانون الثاين � ،2022شهدت
�أ�سعار زيوت الطبخ يف فرن�سا زيادة بـ،%60
و�أ�سعار الدقيق بـ ،%21.8واخل�رض والفواكه
بـ ،%17.7كما ارتفعت �أ�سعار اللحوم البي�ضاء
بـ.%15.8
وين�ضاف �إىل هذا الركود الذي يهدد اقت�صاد
البالد ،ح�سب ما �أفاد البنك املركزي
الفرن�سي ،يُتوقع �أن تتباط�أ الزيادة يف الناجت
املحلي الإجمايل بحدة ،من  %2.6عام
� 2022إىل  %0.3عام  ،2023وفقاً لل�سيناريو
"الأكرث احتماالً" للتوقعات االقت�صادية
العامة لل�سنوات الثالث املقبلة .و�سيتبع
هذا االنخفا�ض ارتداد �إىل  %1.2عام
� ،2024أقل من الـ %1.8املتو َّقعة �سابقاً.
هذا الركود االقت�صادي الذي �سينعك�س
اجتماعياً ،وفق امل�صدر ذاته ،بارتفاع
ملعدالت البطالة التي قد ت�صل �إىل .%8
ومتثل هذه الأو�ضاع االقت�صادية املرتدية
التحدي الأبرز حلكومة ماكرون ،والتي
ت�ضعها يف مواجهة خماطر اندالع موجات
احتجاج وا�سعة ،بد�أ العمال يف �إعالن �أول
�إ�رضاباتها.
م�شروع �إ�صالح �صندوق التقاعد

يف خطاب متنياته بحلول العام اجلديد،
�شدد الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون،
على �أن �" 2023ستكون �سنة تطبيق �إ�صالح
نظام التقاعد" .و�أ�ضاف ماكرون يف كلمته:
"نحتاج �إىل العمل لفرتة �أطول" ،يف �إ�شارة
�إىل بند الإ�صالح القا�ضي بتمديد �سن
اخلروج على املعا�ش ،و�أ َّكد �أن الإ�صالح
�سينفذ بنهاية ال�صيف.
ويف هذا ال�صدد ،يرتقب �أن تقدم رئي�سة
الوزراء �إليزابيث بورن ،امل�سودة الأوىل
مل�رشوع الإ�صالح خالل االجتماع الوزاري
يوم  10جانفي اجلاري .قبل �أن تدخل �إىل
املداولة يف الربملان بحلول تاريخ 23
فرباير القادم.
و�أثار هذا الإ�صالح موجة غ�ضب عمايل،
عندما جرى تقدميه خالل الوالية الأوىل
للرئي�س ماكرون� ،أواخر  .2019وت�ستمر

النقابات العمالية يف رف�ضها �إياه� ،إذ ترى
فيه �إجهازاً على حقوقها ،خ�صو�صاً يف ما
يتعلق ببند متديد �سن التقاعد.
ويف بيان �أخري لها ،دعت نقابة "االحتاد
العام لل�شغل" الفرن�سية لبدء التحرك
لإبطال امل�رشوع ،متوعدة احلكومة مبوجة
احتجاجات و�إ�رضابات قد تطال كل
قطاعات العمل.
قطاع ال�صحة الفرن�سي يف احل�ضي�ض
ويُ�ضاف �إىل هذين امللفني ال�ساخنني،
ملف �آخر ال يقل �سخونة عن �سابقيه ،وهو
انهيار نظام ال�صحة يف فرن�سا .ومع دخول
مو�سم ال�شتاء ،حيث ترتفع حاالت العدوى
بالأمرا�ض التنف�سية ،مبا فيها كوفيد-
 ،19تعي�ش امل�ست�شفيات الفرن�سية حالة
من الفو�ضى ،نظراً �إىل نق�ص العاملني

والإمكانات العالجية.
وح�سب �شهادات العاملني يف القطاع،
فال�صحة يف فرن�سا ت�شهد "�أزمة حادة
وعامة" .وفقاً لت�رصيحات رئي�س احتاد
م�ست�شفيات فرن�سا� ،أرنو روبينيت ،ف�إن
الأزمة "لي�ست فقط �أزمة م�ست�شفيات،
بل انهيار لنظام ال�صحة ب�أكمله" .وي�ضيف
امل�س�ؤول الفرن�سي �أن "الأمر ال يتعلق
فقط بنق�ص العاملني يف القطاع ،بل حتى
بامل�شايف الغارقة يف الديون مع �ضعف
اال�ستثمار فيها".
وبالتزامن مع هذا� ،أعلن �أطباء القطاع
اخلا�ص عن متديد �إ�رضابهم لأ�سبوع
�إ�ضايف ،احتجاجاً على ظروف عملهم ال�سيئة
ومطالبة برفع الأجور .و�أعلنت جمموعة
"�أطباء من �أجل الغد" الفرن�سية ،يف بيان
يوم االثنني ،عن تنظيم م�سرية احتجاجية
يف باري�س يوم  10جانفي اجلاري.

عداد م�سبق الدفع وتق�شف

كيف يعاين �سكان بريطانيا من تداعيات �أزمة الطاقة؟
ي�شكو الربيطانيون من �أزمة الطاقة
يف اململكة املتحدة وخ�صو�صاً
بعد و�ضع عداد كهرباء م�سبق
الدفع .وترتفع �أ�سعار املحروقات
بفعل احلرب يف �أوكرانيا ،ما يرفع
ن�سب الت�ضخم يف اململكة املتحدة
لتالم�س  ،%11وهو ما يت�سبب يف
�أزمة معي�شية كبرية.
يف �أحد �أحياء �شمال لندن ،يغمر
برد قار�س املنازل املتال�صقة
وال�سيارات املك�سوة بالثلوج ،وداخل
غرفة معي�شة ال�سيدة الإجنليزية
�سامانتا بيار-جوزيف ،ت�ضفي
مروحة �صغرية قلي ً
ال من الدفء
ّ
ال�سخان ُمطف�أ يف �سائر �أنحاء
فيما
املنزل.
وب�سبب مبلغ  1800جنيه (2170
دوالراً) املرتاكم عليها ،باتت غري
قادرة على ا�ستهالك الكهرباء �أو
الغاز �إال بعد �سداد فواتريها التي
ت�شهد ارتفاعاً ع ّما كانت �سابقاً.
وتقول "قبل ب�ضعة �أ�سابيعُ ،عدت
�إىل املنزل بعد اخلروج للتب�ضع،
ونظرت �إىل عداد الكهرباء اخلا�ص
مبنزيل ثم الحظت جهازاً جديداً
متّ�ص ً
ال به عليه عبارة "ينبغي �إعادة
ال�شحن فوراً"� ،إذ كان يرتتب عليها

دفع ثالثة جنيهات متبقية قبل قطع
الكهرباء.
وبات �أكرث من �أربعة ماليني منزل
جُم ّهز بعدادات م�سبقة الدفع.
ومل تعد العدادات التي كان
امل�شرتكون فيها يدفعون لقاء ما
ي�ستهلكون ُمعتمدة ،بل بات يُ�ستعان
بعدادات قابلة لإعادة ال�شحن عرب
الإنرتنت �أو بنماذج قدمية تُ َف َّعل
ببطاقات ميكن �رشا�ؤها من مكاتب
الربيد �أو من متاجر �صغرية.
ويف ظل االرتفاع الذي ت�شهده �أ�سعار
املحروقات هذا ال�شتاء ،كان ه�ؤالء
الزبائن هم "الأكرث �رضراً" لأنهم
ت�أثروا بالأ�سعار املرتفعة "منذ
يتوجه مئات الآالف
البداية".وقد
ّ
من امل�ستهلكني الإ�ضافيني الذين
يعانون �صعوبات يف دفع فواتريهم،
�إىل هذا النوع من العدادات خالل
عدة
ال�شتاء ،على ما ت�شري جمعيات ّ
تدافع عن امل�ستهلكني.
قطع �شخ�صي للكهرباء
وبدوره قال بيرت �سميث ،امل�س�ؤول
يف جمعية " "NEAملكافحة الفقر
املرتبط بالطاقة� ،إنه مع �أنّ مو ّردي

الطاقة نادراً ما يقطعون التيار
الكهربائي عن املنازل التي مل تدفع
فواتريها ،ف�إنّ اخلطر الفعلي يتمثل
يف التح ّول نحو عدادات الدفع
امل�سبق وبالتايل "قطع الأ�شخا�ص
الكهرباء عن بيوتهم ب�أنف�سهم :فلم
تعد الأ�رس متلك الو�سائل لإعادة
�شحن عداداتها وبالتايل تتوقف
عن ا�ستهالك الكهرباء" ،ح�سب
�سميث.
ويف منزلها الذي تعي�ش فيه مع ابنتها
البالغة ع�رشين عاماً� ،أ�صبحت بيار-
جوزيف مت�أ ّنية بكل جنيه ت�ستهلكه

على الكهرباء �أو الغاز .وبعيداً عن
الثالجة ،باتت �أجهزتها املنزلية
" ُمطف�أة معظم الوقت".
�أما �شجرة عيد امليالد يف �إحدى
زوايا املنزل فمزينة ب�أ�ضواء تبقى
ُمطف�أة .ومل تعد بيار-جوزيف
ت�ش ّغل نظام التدفئة �سوى يف غرفة
واحدة ،فيما حت�ضرّ الطعام �ضمن
كميات تكفي ليومني حتى تو ّفر
ا�ستخدام الغاز للطهو.
ورغم اجلهود التي تبذلها ،ت�ضطر
بيار-جوزيف �إىل �إعادة �شحن
العداد "كل �أ�سبوع مببلغ ال يقل عن

 60جنيهاً" ،ح�سب قولها.
تعترب هيئة "�أوفجيم" الربيطانية
املعنية ب�ش�ؤون الطاقة� ،أنّ الو�ضع
"غري مقبول بتاتاً" مع ف�صل �شتاء
"حا ّد جداً" كهذا .وذ ّكرت الهيئة
�أخرياً مو ّردي الطاقة ب�رضورة
مراعاتهم و�ضع امل�ستهلكني قبل
حتويلهم �إىل العدادات م�سبقة
الدفع.
وذكرت الهيئة يف بيان �أر�سلته �إىل
وكالة ال�صحافة الفرن�سية �أنّ "بع�ض
الزبائن الفقراء ُحرموا يف بع�ض
احلاالت الق�صوى الكهرباء لأيام
وحتى لأ�سابيع".
ودعا بع�ض النواب املعار�ضني
احلكومة �إىل تعليق العمل بهذه
العدادات.
"الأموال ُت�ستهلك"
وتندد بيار -جوزيف بو�ضع
ّ
ت�صفه بـ"غري العادل مطلقاً".
ويف النهاية ا�ست�سلمت للواقع
ودفعت م�ستحقاتها لكنها ت�أمل
يف احل�صول على تعوي�ض .وتقول
�إنّ "الأ�شخا�ص ذوي الدخل الأدنى
هم الذين يدفعون �أكرث يف النهاية".

و�أ�ضافت "ن�شعر بالقلق بعد �إعادة
�شحن العداد ،لأننا نرى �أنّ الأموال
تُ�ستهلك �شيئاً ف�شيئاً".وترتفع
�أ�سعار املحروقات بفعل احلرب
يف �أوكرانيا ،ما يرفع ن�سب الت�ضخم
يف اململكة املتحدة لتالم�س ،%11
وهو ما يت�سبب ب�أزمة معي�شية
كبرية.
ولي�ست بيار-جوزيف الوحيدة التي
تحُ رم الطاقة� ،إذ تفتقد �أكرث من
ثالثة ماليني �أ�رسة و�سائل التدفئة
وتعجز نحو � 710آالف �أ�رسة بينها
عن حت ّمل تكاليف املالب�س التي
تعطي �شعوراً بالدفء �أو حتى
تكاليف الأطعمة ،على ما تظهر
درا�سة �أجرتها م�ؤ�س�سة جوزيف
رونرتي.
ووفرت احلكومة م�ساعدات
للربيطانيني يف جمال الطاقة،
�إال �أنّ املليونني الذين يعتمدون
عدادات م�سبقة الدفع ،عليهم
التقدم للح�صول على ما متنحه
ّ
احلكومة من م�ساعدات.
ويقول �سميث �إنّ "نحو  %40منهم مل
يُقدِ موا على هذه اخلطوة ليح�صلوا
على م�ساعدات من �ش�أنها �أن تو ّفر
الدفء لهم" .
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جلزء 01

من ت�أليف من�صف املرزوقي

املراجعات والبدائل� :أي �أ�س�س لفكر �سيا�سي ّ
جمدد؟

�صدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب املن�صف املرزوقي املراجعات والبدائل� :أي
ّ
جمدد؟ ،وهو من تقدمي في�صل القا�سم .يت�ألف الكتاب من � 312صفحة .وي�شتمل على
�أ�س�س لفكر �سيا�سي
ببليوغرافيا وفهر�س عام.
وكاالت
يحاول الكتاب الإجابة عن �أ�سئلة من قبيل :ما الذي
مما �سبقه من قرون،
يتم ّيز به القرن احلادي والع�رشون ّ
ومنها القرن الع�رشون نف�سه؟ وب�أيّ حقائق نتم�سك؟
وهل ما زال ملفهوم «احلقيقة» معنى ،حيث �إنّ �أكرب
ما نواجه على ال�صعيد الفردي من التحديات اليوم هو
ت�سونامي املعطيات وت�سارع تغيرّ ها؟ وعلى ال�صعيد
اجلماعي� ،إ�ضافة �إىل جميع الأزمات االقت�صادية
وال�سيا�سية وال�صحية املتالحقة التي عرفتها الب�رشية
على م ّر الع�صور ،ف�إن �أكرب حت ٍّد اليوم هو تفاقم الأخطار
البيئية والوبائية �إىل درجة �أ�صبحت تهدد وجود اجلن�س
الب�رشي .فكيف نفهم عاملنا؟ وكيف نتعامل معه ،مع
العلم �أنّ الأيديولوجيات اخلم�س الكربى التي تتحكم يف
�أفكارنا و�أعمالنا ،تبدو �أن الواقع جتاوزها ،و�أ�صبحت
خارج املو�ضوع متا ًما؟

التقييم
يرى املرزوقي �أن كل الأيديولوجيات هي جتارب فكرية
اجتماعية �سيا�سية معي�شة ،لذا هي ت�ستدعي �إعادة
النظر يف املفاهيم الكربى التي بنت عليها ر�ؤيتها
للواقع ،وخا�صة ر�ؤيتها للإن�سان الذي يركن وراء كل
ال�صعوبات وكل الإخفاقات.
لذا وجد املرزوقي �أن الوطنية /القومية ،قد افرت�ضت
�أنه ،للوقاية مما تختزنه املجموعات الب�رشية الأخرى
ر�ص �صفوف ال�شعب
من عنف وعدوانية ،ال خيار غري ّ
املهدد على الدوام واالحتماء بدولة م�سلحة م�ستعدة

للحرب .هكذا ميكن احلفاظ على ال�سالم والتمتع
بالأمان .وقد �أثبتت التجارب التاريخية �أن هذا املنطق،
و�إن كان وراء فرتات ال�سالم املتقطعة ،كان وال يزال
�سبب كل فظاعات احلروب والدولة الوطنية لفر�ض
وجودها يف حاجة �إىل احلرب حاجتها �إىل ال�سالم.
وبخ�صو�ص الليربالية ر َّكز كتاب املراجعات والبدائل
على �أن احلرية قيمة القيم ،و�أن انت�صارها �سي�ؤدي
�إىل حترر الإن�سان من القيود التي ك ّبل بها نف�سه .و�أن
تفجر �أح�سن ما يف هذا
التجارب التاريخية �أثبتت �أنها ّ
تفجر �أ�سو�أ ما
الإن�سان من طاقات اخللق والإبداع مثلما ّ
فيه من غرائز اجل�شع والتجبرّ واال�ستغالل .كما ات�ضح
�أنها اليوم يف �شكلها االقت�صادي امل�سمى ر�أ�سمالية �أكرب
خطر يهدّد الطبيعة ومن ثم �أكرب خطر يهدد الإن�سان
نف�سه.
وقد افرت�ضت الدميقراطية بح�سب املرزوقي �أن القيم
والقواعد التي �سنّتها لت�سيري ال�شعوب كفيلة ب�إيجاد
�أح�سن �أنظمة حكم قادرة على حتقيق ما ي�صبو �إليه
الإن�سان من �سالم وحرية وم�ساواة وعدل .و�أثبتت
التجارب التاريخية توا�ضع النتائج لأن الدميقراطية
جتاهلت �أو �أ�ساءت تقدير ما يف الطبع الب�رشي من
رش وغباء وته ّور ،ف�أنتجت املم ّول املف�سد وال�سيا�سي
� ّ
الفا�سد والإعالمي املرتزق والناخب اجلاهل �أو
امل�ضلَّل ،مما يجعلها حتت التهديد املبا�رش لهذا
الرباعي من داخلها يف الوقت الذي حتارب فيه التهديد
اخلارجي املتمثل يف اال�ستبداد وال�شعبوية.
�أما التقدمية ،فبنا ًء على ر�ؤية للتاريخ كقاطرة حتمل
الإن�سانية من الأ�سو�أ �إىل الأقل �سو ًءا ثم من احل�سن
�إىل الأح�سن ،ف�إن تقدّم الإن�سانية يف كل املجاالت �أمر

حتمي ،وذلك بف�ضل حت ّرر ال�سيا�سة من الدين وحت ّرر
العلم من الأ�ساطري ،والتطور املطرد للتكنولوجيا.
و�أثبتت التجارب التاريخية حدود قدرة ال�سيا�سة
على تغيري الب�رش �إىل الأف�ضل ،وهو ما ج ّربه الدين
قبلها وف�شل ،كما �أثبتت هذه التجارب �أن التقدم لي�س
بال�رضورة تطو ًرا ،و�أن امل�سار نحو الأف�ضل ميكن �أن
يتوقف و�أن يرتاجع �إىل �أو�ضاع بالغة ال�سوء.
و�أمام ا�ستع�صاء �إ�صالح الب�رش على كل �سلطة دنيوية،
افرت�ضت الأيديولوجيا الدينية �أنه ال منا�ص من
ا�ستدعاء مقدّ�س متخ ّيل ،ع ّل اخلوف من غ�ضبه
والطمع يف ر�ضاه يق ّوم ما بهم من اعوجاج مزمن.
�أثبتت التجارب التاريخية حدود احليلة ،و�أنه ال ينفع يف
ع�صا� ،سواء �أكانت من �صنع
تطويع الإن�سان ال جزرة وال ً
ين�صبون
الأر�ض �أم من �صنع ال�سماء ،خا�صة و�أن من ّ
�أنف�سهم ناطقني با�سم املقد�س واملكلفني بو�ضع الب�رش
على الطريق امل�ستقيم لي�سوا ال �أ�سو�أ وال �أح�سن من كل
�أ�صناف ال�سيا�سيني العاديني.

التحديات
يت�سا َءل املراجعات والبدائل ،ما الذي نربح يف مقابل
تو�سيع �شعورنا باالنتماء وامل�س�ؤولية �إىل الب�رشية
جمعاء؟ �أهدتنا احلياة عا ً
ملا ب�أ�رسه عند الوالدة،
منهجا فكر ًيا و�أخالق ًيا
وتهدينا العاملية عندما نتبناها
ً
كل ما �أنتجته عبقرية الب�رش على م ّر الع�صور.
و�إنه خال ًفا ملا ت� ّسوقه الأيديولوجيات الوطنية
والأ�صولية الدينية ،الهوية العاملية لي�ست تَخلّي
ال�شعوب عن ثقافاتها و�أديانها �أو خلق «هري�سة» منها،

تظاهرة ايراثن بتيزي وزو

م�سرحية « املحارة» جلمعية الري�شة تفتك املرتبة الأوىل

توج عر�ض «املحارة» جلمعية «الري�شة
« لوالية غليزان بجائزة «�إراثن الذهبية»
ك�أف�ضل عر�ض لعرائ�س القاراقوز بتظاهرة
«الأيام الثانية لعرائ�س القاراقوز» التي
نظمتها اجلمعية الثقافية �إراثن بتيزي
وزو .العر�ض من اخراج الفنان القدير ف�ؤاد
بن دوبابة وكتب ن�صه الفنان كمال قرا�ص
و�سينوغرافيا لبعطو�ش نورالدين حيث
�شاركت اجلمعية بهذا العر�ض ال�شيق الذي
ا�ستطاع عن جدارة وا�ستحقاق نيل املرتبة

الأوىل وباعرتاف حلنة التحكيم التي قررت
تتويجه ك�أف�ضل عر�ض م�شارك.
وقال خمرج هذا العر�ض امل�رسحي
املوجه للأطفال الفنان «ف�ؤاد بن ذوبابة»؛
جلريدة الو�سط �أن هذا التتويج جاء ليثمن
العمل اجليد الذي قامت به امل�رسحية من
ممثلني وكاتب الن�ص والفنيني ككل وهو
مبثابة حتفيز لهم للعمل والإجتهاد �أكرث
م�ستقبال من �أجل �إنتاج �أعمال م�رسحية
�أخرى موجهة للنا�شئة تهدف اىل تربيتهم

وجلب اهتمامهم للم�رسح واحلفاظ على
م�رسح العرائ�س.
لإ�شارة ف�إنه �شارك �شلة من املمثلني
ال�شباب املتوجني رفقة جمعية الري�شة
الثقافية على جائزة �إيراثن الذهبية الكربى
التي �أقيمت يف والية تيزي وزو�أيام �إيراثن
الوطنية مل�رسح العرائ�س على غرار (عدة
عبد اهلل ،بن ثابت حممد ،بوقلمونة �أمني،
بلقا�ضي �صدام ح�سني).
� أمني بن لزرق

�إ�شهار

تهنئة عيد ميالد

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

مبنا�سبة حلول عيد ميالد مدللة العائلة
ال�صغرية " �أ�سماء "
و�إطفائها �شمعة من �شموع عمرها اجلميل
نتمناها �أن ال ت�أفل �أبدا
ويف هذه املنا�سبة املميزة تتقدم �إليها
" عائلتها الكرمية " ب�أحر التهاين  ،متمنية
لها عيد ميالد �سعيد مليئا بال�صحة والهناء
و�أن يحفظها اهلل لنا و�أن ينري دربها.
�ألف الف قبلة مع كل قبلة �ألف �ألف
مربوك
دمت �شمعة تنري �سعادة عائلة فراقة .

حكم باحلجر

الو�سط2023/01/09:

جمل�س ق�ضاء اجللفة
حمكمة اجللفة
ق�سم� :ش�ؤون الأ�سرة

رقم اجلدول 22/04179 :رقم الفهر�س 22/05181 :تاريخ احلكم:
22/12/28
ولهذه الأ�سباب:
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�ضايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا
ح�ضوريا .يف ال�شكل :قبول الدعوى �شكال .يف املو�ضوع :افراغ الأمر ال�صادر
عن ق�سم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ  2022/11/30ومنه اعتماد اخلربة املنجزة
من طرف اخلبري الطبي �سعيداين عامر املودعة لدى �أمانة �ضبط املحكمة
بتاريخ  2022/12/12حتت رقم  348وبالنتيجة احلكم باحلجر على املدعى
عليه حبي�ش رابح الأمني املولود بتاريخ 2003/05/16 :مب�سعد ابن احلاج
و�شعيب عائ�شة وتعيني املدعي حبي�ش احلاج مقدما عليه لرعاية �ش�ؤونه
املدنية والقانونية .على �أن يلتزم با�ستئذان املحكمة يف حالة قيامه ب�إحدى
الت�رصفات املذكورة �أعاله .مع الأمر بن�رش هذا احلكم للإعالم على لوحة
اعالنات املحكمة وعلى م�ستوى مقر بلدية �إقامة املحجور عليه ويف �إحدى
اجلرائد اليومية الوطنية متى �صار نهائيا طبقا لن�ص املادة  106من قانون
الأ�رسة والت�أ�شري بذلك على هام�ش عقد ميالد املرجع �ضده يف �سجالت
احلالة املدنية للبلدية املخت�صة ب�سعي من النيابة .بذا �صدر احلكم و�أف�صح
به جهارا باجلل�سة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذكور �أعاله ول�صحته �أم�ضيت
الن�سخة الأ�صلية من طرف الرئي�سة و�أمني ال�ضبط.

الو�سط2023/01/09:

الو�سط2023/01/09:

�إمنا ا�ستمالك كل �شعوب الأر�ض لرتاثٍ مادي جماعي
حي واحد.
من ُ�صنع جن�س ّ
ويقول املرزوقي ما معنى ت�سابق كل ال�شعوب لتَ�ضع
منظمة دولية ا�سمها منظمة الأمم املتحدة للرتبية
والعلم والثقافة «اليون�سكو»� ،أه ّم �إجنازاتها املادية
واملعنوية على قائمة تراث الب�رشية؟ �أال يعني هذا
�أن اخل�صو�صية لي�ست نقي�ض العاملية و�إمنا هدفها
الأ�سمى؟ ويرى �أنه يكفي �أن نتجاوز طابق الهو ّية
العربية و�أن يرتقي بالعقل والقلب �إىل الهوية الإن�سانية،
حتى يتعامل مع كل ما �أنتجته ال�شعوب غري العربية،
و�سب
ال بحذر �أو حتى ب�شعار املثَل العا ّمي «�أكل الغلة
ّ
امللة» ،و�إمنا بالثقة واالمتنان نف�سيهما الل َذين يتعامل
بهما مع ثقافته الأوىل.
ويذكر املرزوقي �أنه عندما يتعلق الأمر با�ستمالك
�أفكا ٍر وقيَ ٍم لل�شعوب الأخرى ،تَرى الوطنيني والقوميني
واملت�شددين دين ًيا ميانعون ويتحذلقون ويتدللون
ِ
املهدّد
ويقيمون املظاهرات �ض ّد «الغزو الثقايف»
لنقائهم العرقي والفكري والديني .وعندما يتعلق الأمر
با�ستمالك كل �إن�سان �أح�سن ما جادت به اخل�صو�صيات
ٌ
م�ضحك �أ َّن البطون
وقيم وفنونٍ ،كم
الثقافية من �أفكا ٍر ٍ
إقناعا بالعاملية من القلوب والعقول
�أ�سهل � ً
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الو�سط2023/01/09:
وزارة العدل
الديوان العمومي للمح�ضر الق�ضائي
مكتب الأ�ستاذ  /ن�صر الدين تيغزة
حم�ضر ق�ضائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
العنوان  :طريق فوكة الطابق الأر�ضي
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة
الهاتف 024.36.63.69/0673.83.51.03 :

ANEP N°: 2316000578

الو�سط2023/01/09:

ANEP N°: 2316000466

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�إعالن عن بيع عقار باملزاد العلني بعد �إنقا�ص الع�شر
نحن الأ�ستاذ  /ن�رص الدين تيغزة حم�رض ق�ضائي مبحكمة القليعة  ،دائرة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعنوان املذكور �أعاله و املوقع �أ�سفله .
مبوجب عقد رهن ر�سمي اتفاقي على عقار املحرر من طرف الأ�ستاذة  /يو�سفي خمتار نوثق باخت�صا�ص حمكمة القليعة  ،بتاريخ  15و  ، 2018/02/19لرقم الفهر�س  2018/108و املمهور بال�صيغة
التنفيذية امل�سلمة من طرف الأ�ستاذ /يو�سفي خمتار
لفائدة  :بنك خليج اجلزائر (� )AGBرشكة ذات ا�سهم ممثال يف �شخ�ص ممثله القانوين
العنوان  :حو�ش قاو�ش طريق ال�رشاقة  ،دايل �إبراهيم اجلزائر
املتخذة موطنه املختار لدى مكتب الأ�ستاذ /ن�رص الدين تيغزة حم�رض ق�ضائي بالقليعة
بوا�سطة القائمة يف حقه الأ�ستاذ  /يون�سي �سعيد  ،حمامي
�ضد ال�سيد  :بو�شارب عبد اهلل بن حممد ب�صفته كفيل عيني لل�رشكة ذات امل�س�ؤولية املحدودة امل�سماة «�أ�ش �أر دي زاد �إ�سترياد و ت�صدير «
ال�ساكن بحي  96م�سكن مدخل  06رقم  08املقرية ح�سني داي اجلزائر
بناء على قائمة �رشوط البيع املودعة لدى حمكمة القليعة بتاريخ  2020/09/28حتت رقم. 20/0024
بناءا على �أمر بتحديد تاريخ جل�سة البيع باملزاد العلني ال�صادر عن حمكمة القليعة بتاريخ  2020/11/08حتت رقم 20/01359
نعلن �أنه �سيعر�ض للبيع باملزاد العلني جلل�سة يوم االثنني2023/01/16على ال�ساعة احلادية ع�رش (� 11:00سا ) �صباحا بقاعة الأحداث مبقر حمكمة القليعة .
للعقار الكائن الكائن ب�إقليم بلدية القليعة والية تيبازة و هو عبارة عن قطعة ار�ض ذات طبيعة جافة تقع باملنطقة الريفية لبلدية القليعة والية تيبازة تبلغ م�ساحتها �ستة ع�رش �أر و ع�رشة �سنتيار
(16اَر و �10سا) ت�شكل جمموعة ملكية رقم  85ق�سم  05من خمطط م�سح الأرا�ضي العام لبلدية القليعة
حدد الثمن الأ�سا�سي للعقار بعد �إنقا�ص الع�رش  50.715.000.00دج خم�سون مليون و �سبعة مائة و خم�سة ع�رش الف دينار جزائري .
و �إ�ضافة لل�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع ف�إن الرا�سي عليه املزاد ملزم بدفع حال �إنعقاد اجلل�سة خم�س ( )5/1الثمن و امل�صاريف و الر�سوم امل�ستحقة من املبلغ الرا�سي عليه املزاد  ،و
يدفع املبلغ الباقي يف �أجل �أق�صاه ثمانية (� ) 08أيام املوالية لر�سو املزاد ب�أمانة �ضبط املحكمة
ي�سحب دفرت ال�رشوط مبكتب املح�رض الق�ضائي �أو امانة �ضبط حمكمة القليعة و للمزيد من املعلومات االت�صال مبكتب املح�رض .

الو�سط2023/01/09:

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركـة املدنيـة املهنيـة للمح�ضريـن الق�ضائيـني
لدى حمكمة ال�شراقة اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
للأ�ستاذين حمدي با�شا �أحمد – حممدي مراد
املقر الرئي�سي  :رقم  29حي  60م�سكنا ،عي�سات �إيدير
ال�شراقـة – واليـة اجلزائـر
هاتف فاك�س 023 36 33 46 :

حم�ضر تبليغ ر�سمي مل�ضمون عقدي تبليغ �سند تنفيذي وتكليف بالوفاء
عن طريق الن�شر طبقا للمادة  412من ق �إ م �إ
نحن املح�رض الق�ضائي املعتمد لدى حمكمة ال�رشاقة جمل�س ق�ضاء تيبازة،
ع�ضو ال�رشكة املدنية املهنية للأ�ستاذين /حمدي با�شا �أحمد – حممدي
مراد ،الكائن مقرها برقم  29حي  60م�سكنا ،عي�سات �إيدير ،ال�رشاقة ،املوقع
�أدن ـ ـ ـ ـ ـ ــاه.
ومبوجب ال�صيغة التنفيذية للحكم امل�شمول بالنفاذ املعجل ال�صادر عن
حمكمة خمي�س مليانة «ق�سـم �شـ�ؤون الأ�سـرة» بتاريـخ  ،2018/11/25اجلــدول
رقــم  ،18/1884الفهــر�س رق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم .18/2685
وبناء على حم�رض ا�ستحالة التبليغ املنجز عن طريق ديواننا بتاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخ
.2020/09/14
وتنفيـذا للأمـر ال�صـادر عـن رئيـ�س حمكمـة ال�رشاقـة بتاريـخ 2023/01/04
حتــت رق ــم ،23/45
املت�ضمن الإذن بن�رش م�ضمون حم�رضي التبليغ الر�سمي للتكليف بالوفاء
وال�سند التنفيذي بجريـدة يومية وطنية ،على نفقــة الطالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب.
ومبقت�ض ــى املواد  612 ،412و 613م ــن قانـ ــون الإج ــراءات املدنيـ ــة
والإداري ــة.
نكل ـ ــف عــن طريــق الن�ش ـ ــر
ال�سي ــد  :بـن عبـد املالـك ح�سـني بـن �إدريـ�س.

الو�سط2023/01/09:

ال�ساكن حاليا  :حي �سمروين العمارة  63الطابق الرابع ،الباب رقم � ،17أوالد
فايت ،واليـة اجلزائـ ـ ـ ــر.
ب�أدائــه بــني يدينــا لفائــدة :
لفائ ــدة  :ال�سيدة /تون�سـي فاطمـة الزهـراء ابنـة ابرهـيم.
ال�ساك ــنة  :ح ــي ال�س ــالم ،بلديـ ــة خمي ـ ــ�س مليان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.
املختارة موطنا لها يف دائرة اخت�صا�ص حمكمة التنفيذ ،مبقر ال�رشكة املدنية
املهنية للمح�رضين الق�ضائيني القائمة بالتنفيذ ال�سالف ذكـره.
 مقابـل قيمـة الديـن وملحقاتـه املقـدرة فـي جمموعهـا مببلـ ـ ــغ 908.540.00دج
(ت�سعمائـة وثمانيـة �آالف وخم�سمائـة و�أربعـني دينـارا جزائريـا)
ونبهنــاه (ها) ب�أن له (ها) �أجل خم�سـة ع�شـر ( )15يومـا للوفـاء الإرادي
ي�سـري مـن يـوم الن�شــر ،و�إال ت ــم التنف ــيذ �ض ــده (ها) جـ ــربا بكافـ ــة الطـ ــرق
القانونيـ ـ ـ ـ ــة.
حتت جميع التحفظ ـ ـ ـ ــات
و�إثباتـا لذلـك حررنـا هـذا املح�ضـر ،لتن�شـر ن�سخـة منـه ب�صحيفـة يوميــة وطنيــة
طبقــا للقانـون.
املح�ضـــــر الق�ضائــــــــي

الو�سط2023/01/09:

ANEP N°: 2316000568
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�إح�صائيات وباء
كورونا يف اجلزائر
 00حالة جديدة بكورونا
 00وفاة
 04حالة متاثلت لل�شفاء
 00مري�ض متواجد يف العناية
املركزة
مع�سكر

املجاهد خل�ضاري حاج
م�صطفى يف ذمة اهلل

انتقل �إىل رحمة اهلل املجاهد خل�ضاري حاج
م�صطفى ليلة �أم�س ال�سبت مبدينة تيغنيف
(مع�سكر) عن عمر ناهز � 94سنة �إثر وعكة
�صحية ،ح�سبما علم �أم�س الأحد لدى مديرية
املجاهدين وذوي احلقوق .وقد التحق الفقيد
الذي ولد �سنة  1929مبنطقة "واد العبد"
ببلدية وادي الأبطال (مع�سكر) ,ب�صفوف
جي�ش التحرير الوطني �سنة  1956وذلك على
م�ستوى املنطقة الرابعة بالوالية اخلام�سة
التاريخية ،وفق ما �أبرزه ذات امل�صدر.

بور�صة اجلزائر

و�ضع نظام ت�سعري رقمي قريبا
�أعلن املدير العام لبور�صة اجلزائر ،يزيد
بن موهوب �أم�س الأحد �أن البور�صة تعتزم
و�ضع نظام ت�سعري رقمي قريبا ي�سمح ب�إجراء
�صفقات عرب الأنرتنيت ،و يف مداخلة له على
�أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية� ,رصح
ال�سيد بن موهوب �أن بور�صة اجلزائر "ت�شهد
مرحلة حتول رقمي" ،م�شريا �إىل وجود "نظام
ت�سعري رقمي بالكامل قيد االجناز ق�صد
ال�سماح ب�إجراء �صفقات عن طريق من�صة
الأنرتنيت".يف نف�س ال�ش�أن� ,أو�ضح املدير
العام لبور�صة اجلزائر �أن املن�صات املوجودة
عرب العامل لي�ست ملكا للبور�صة بل ملكا
للو�سطاء.

اجلمعة

www.elwassat.dz

حادث املرور ببيطام

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بريكة ي�أمر بفتح حتقيق معمق
�أمر وكيل اجلمهورية لدى حمكمة بريكة بوالية باتنة
بفتح حتقيق معمق للك�شف عن �أ�سباب حادث املرور الذي
�أودى بحياة � 8أ�شخا�ص من عائلة واحدة م�ساء اجلمعة
ببلدية بيطام ،ح�سب ما ورد يف بيان لنيابة اجلمهورية.
  م�.س
و جاء يف البيان'' :عمال ب�أحكام
املادة  11فقرة  3من قانون
الإجراءات اجلزائية يعلم وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة بريكة
الر�أي العام �أنه بتاريخ  6يناير
 2023على ال�ساعة ال�سابعة و
 10دقائق ليال وقع حادث مرور
ج�سماين خطري على الطريق
الوطني رقم  78الرابط بني
واليتي باتنة وب�سكرة و بال�ضبط
مبنطقة (قرن ال�شنبوطي) ببلدية
بيطام''.
و �أ�ضاف بيان وكيل اجلمهورية
'' :قمنا بذات التاريخ باالنتقال
ملعاينة احلادث رفقة م�صالح

ال�ضبطية الق�ضائية ،حيث قمنا
بتكليفها بفتح حتريات �أولية
عن احلادث الذي كان ب�سبب
ا�صطدام �سيارة �سياحية كانت
قادمة من والية ب�سكرة نحو
بلدية بيطام بجرار طريقي قادم
يف االجتاه املعاك�س لها مما
�أدى �إىل وفاة � 8أ�شخا�ص من
عائلة واحدة وهم �سائق ال�سيارة
ومرافقيه ال�سبعة''.
كما �أمرت نيابة اجلمهورية لدى
حمكمة بريكة بناء على ما �سبق
م�صالح الدرك الوطني املخت�ص
�إقليميا مبوا�صلة التحقيق املعمق
حول ظروف ومالب�سات احلادث
وتوقيف �سائق اجلراريف الطريق
وهي تتابع ب�أهمية بالغة جمريات

بطولة �إفريقيا للمحليني

منتخب الكونغو يف مهمة
افتكاك النجمة الثالثة

يعول منتخب جمهورية
الدميقراطية،
الكونغو
�صاحب اللقبني القاريني،
على افتكاك النجمة الثالثة
خالل م�شاركته ال�ساد�سة يف
نهائيات البطولة الإفريقية
لالعبني املحليني لكرة
القدم "�شان "2022-التي
�ستنطلق يوم اجلمعة
املقبل باجلزائر وت�ستمر
�إىل غاية الرابع من �شهر
فرباير املقبل .املنتخب
الكونغويل ،الذي بلغ
الطبعة ال�سابعة من
"ال�شان" على ح�ساب

فرن�سا

الت�شاد ( ,)0-5 ,1-2يعترب
من بني املنتخبات التي
ينتظر منها الكثري� ,سيما
جماهريه يف البالد التي
تعلق عليه الآمال ,كيف ال
وهو املتوج بلقبي ن�سخة
 2009و  .2016و بقيادة
املدرب نغوما كوندي
�أوتي�س ,الذي خلف يف
�أبريل الفارط فلورون
ايبانغي ,تتواجد "الفهود"
يف املجموعة الثانية,
التي ت�ضم منتخبات قوية:
كوت ديفوار� ,أوغندا
وال�سينغال.

نادي الن�صر ال�سعودي

التحقيق و�سيتم تقدمي املت�سبب
يف احلادث فور انتهاء التحقيق
واتخاذ الإجراءات القانونية
ال�صارمة ملعاجلة هذه الق�ضية،
ت�ضيف ذات الوثيقة.
و ذكر ذات البيان ب�أن القانون رقم
 14/01املتعلق بتنظيم حركة
املرور عرب الطرق و�سالمتها
و�أمنها امل�ؤرخ يف � 19أوت 2001

املعدل واملتمم ين�ص على
تطبيق عقوبات �صارمة على
املت�سببني يف حوادث املرور
ت�صل �إىل عقوبة � 10سنوات حب�سا
و مليون دج غرامة �إذا ارتكبت
حوادث املرور بوا�سطة مركبة
تابعة لأ�صناف الوزن الثقيل �أو
النقل اجلماعي �أو نقل املواد
اخلطرية.

ر�أ�س ال�سنة الأمازيغية

برنامج ثري عرب امل�ؤ�س�سات الثقافية بالعا�صمة
�أعدت العديد من امل�ؤ�س�سات الثقافية
التابعة لوزارة الثقافة والفنون ووالية
اجلزائر برناجما ثريا من الن�شاطات
لإبراز البعد الثقايف والتاريخي
واالجتماعي لالحتفال بر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية  ,2973والذي ي�صادف 12
جانفي من كل عام.
وي�شمل الربنامج الذي مت �إعداده لهذه
املنا�سبة عرو�ض �أفالم وم�رسحيات
وتنظيم معار�ض حرفية وال�صناعات
تقليدية وكذا ندوات حول الثقافة
واللغة الأمازيغية وخمتلف الطقو�س
االحتفالية.
ويف هذا الإطار� ،ستنظم الوكالة
اجلزائرية للإ�شعاع الثقايف ما بني 12
�إىل  27جانفي اجلاري بدار عبد اللطيف

معر�ض للفنان الت�شكيلي �أغيال�س
ا�سياخم كما برمج ديوان ريا�ض الفتح
باملنا�سبة جل�سة فنية مع الفنانة ح�سنة
هني رفقة "فرقة اخلاالت" من مدينة
تيزي وزو �إىل جانب م�شاركة احلكواتية
�سهام كنو�ش ف�ضال على عر�ض فيلم
امازيغي "لوحات فولكلورية من الرتاث
املحلي" للمنتج احمد قنيف.

حظر بيع البارا�سيتامول عرب الإنرتنت �سوري اجلن�سية مرتجما �إدانة خليدة تومي ب� 4سنوات حب�سا
خا�صا لرونالدو

�أفادت �صحيفة Journal
 officielالفرن�سية ،ب�أن
احلكومة الفرن�سية حظرت
بيع البارا�سيتامول عرب
الإنرتنت ،حتى الـ  31من
جانفي ،ب�سبب م�شاكل توريد
الأدوية.
وتعاين فرن�سا من م�شاكل يف
توريد الأدوية التي حتتوي
على البارا�سيتامول ،منذ
�أكرث من � 6أ�شهر ،مبا يف ذلك
�أدوية الأطفال ،وقد ف�شلت
وزارة ال�صحة الفرن�سية ،يف
و�ضع �إجراءات احلد من هذه
امل�شكلة حتى اللحظة.

وذكرت �صحيفة Financial
 ،Timesيف وقت �سابق ،نقال
عن منظمة ال�صحة العاملية،
�أن ال�صيادلة يف الواليات
املتحدة ،و�أوروبا� ،أبلغوا عن
نق�ص حاد يف م�سكنات الأمل
ال�شائعة مثل :البارا�سيتامول،
نتيجة ارتفاع الطلب على
امل�سكنات ،ب�سبب انت�شار
الإنفلونزا ،و�أمرا�ض اجلهاز
التنف�سي ،وفريو�س "كوفيد –
 "19خالل ال�شتاء ،كما يوجد
نق�ص عاملي يف امل�ضادات
احليوية ،وحتديدا البن�سلني،
والأموك�سي�سيلني.

�أ�صبح ال�سوري حممود حنّان مرتجما خا�صا
لالعب نادي الن�رص ال�سعودي ،الربتغايل
كري�ستيانو رونالدووظهر حنّان برفقة رونالدو
�أثناء عقده للم�ؤمتر ال�صحفي الذي �سبق
تقدميه ر�سميا كالعب يف الن�رص ،و�ساهم يف
�إي�صال ر�سالة النجم الربتغايل �إىل م�س�ؤويل
النادي والالعبني .ويف ت�رصيحات �إعالمية،
قال حممود حنان �إنه فخور جدا برتجمة
كلمات رونالدو يف قاعة النادي والتعرف على
�أكرب جنم يف العامل .وينحدر حممود حنّان،
البالغ من العمر  50عاما ،من قرية راجو يف
عفرين ،الواقعة يف ال�شمال ال�سوري ،وميتلك
خربة طويلة يف جمال الريا�ضة ،وله عالقة
قوية بكرة القدم ال�سعودية ،يتحدث حنّان 8
لغات ،هي ال�رصبية والكرواتية والإجنليزية
والبو�سنية والإ�سبانية والرو�سية والعربية� ،إىل
جانب لغته الأم الكردية .وان�ضم �إىل نادي
الن�رص عام  ،1999وعمل مع املنتخب ال�سعودي
يف ت�صفيات ك�أ�س العامل  ،2002ثم عاد �إىل
الن�رص حتى عام  ،2007قبل �أن ينتقل للعمل يف
نادي االحتاد يف جدة ،ويعود جمددا �إىل الن�رص
ب�سبب عالقته الكبرية مع هذا النادي.

تكت�سب كتابات بع�ض الإعالميني
�أهمية خا�صة من كونها ت�شمل
ع�صارة جتربة زمنية كبرية
وتتماهي مع تفا�صيل الأحداث
فتغدو بعد ذلك �إىل مورد هام يف
�إعادة قراءة امل�شهد ال�سيا�سي من
زوايا خمتلفة مع وجود طبيعي
لتقديرات خمتلفة للحدث.
تكاد رفوف املكتبات اجلزائرية
تخلو من مدونات االعالميني
اجلزائريني �سواء يف جمال
املذكرات �أو يف الت�أريخ للتحوالت
امل�شهدية التي مر بها املجتمع
اجلزائري،باعتبار ال�صحفيني
الأكرث قربا من �أوجاع النا�س
الب�سطاء و الأجر�أ على فتح
قنوات توا�صل مع �أهل ال�سيا�سة و
�صناعها .
كتب
عبد
القادر
حري�شان عن
ال
أزمة
ا
ل
أمنية
التي ع�صفت
باجلزائر
خالل الت�سعينيات ووثق
لتجربته يف حماورة خمتلف
الفاعلني حينها ومل ين�س جتربته
داخل احلزب العتيد وهاهو
يوا�صل مهمته النبيلة يف الكتابة
عن احلراك ال�شعبي من خالل
كتاب جديد �صدر عن من�شورات
ال�سائحي.
جتربة حري�شان لي�س منفردة
لكنها عميقة مبا يكفي
لتوظف كوثيقة لر�صد
�سلوكيات اجلزائريني مبختلف
مواقعها،وخلفياتهم الفكرية.

خلفت  52جريحا و حالتي وفاة

جمل�س ق�ضاء اجلزائر

�أدان جمل�س ق�ضاء اجلزائر� ،أم�س
الأحد ،وزيرة الثقافة ال�سابقة ,خليدة
تومي ,بعقوبة � 4سنوات حب�سا ,منها
عامان ون�صف العام حب�سا نافذا,
ملتابعتها بتهم ذات �صلة بالف�ساد
،و�أدانت ذات اجلهة الق�ضائية يف
هذه الق�ضية رئي�س املحافظة
املكلفة باملهرجانات ,عبد احلميد
بن بليدية ,بعقوبة عامني حب�سا
نافذا .للإ�شارة ،فقد التم�س النائب

وداد احلاج

العام ملجل�س ق�ضاء اجلزائر خالل
جل�سة حماكمة هذه الق�ضية عقوبة
� 5سنوات حب�سا نافذا يف حق خليدة
تومي وعبد احلميد بن بليدية ,اللذين
متت متابعتهما بتهم �إ�ساءة ا�ستغالل
الوظيفة ,منح امتيازات غري م�ستحقة
وتبديد �أموال عمومية� ,سيما �أثناء
تنظيم التظاهرات الثقافية املنظمة
يف الفرتة التي كانت فيها خليدة تومي
على ر�أ�س قطاع الثقافة.

�شرطة العا�صمة خالل دي�سمرب الفارط

حجز �أكرث من ( )02كلغ من القنب الهندي
يف ق�ضايا خمتلفة عاجلتها �أمن والية اجلزائر ممثلة يف خمتلف م�صالح ال�رشطة الق�ضائية
يف جمال مكافحة اجلرمية ب�شتى �أنواعها ال�سيما املتعلقة بق�ضايا الرتويج غري امل�رشوع
باملخدرات ،امل�ؤثرات العقلية وكذا املخدرات ال�صلبة ،متكنت ذات امل�صالح خالل �شهر
دي�سمرب املن�رصم من حجز( )02كلغ و()137غ من القنب الهندي )28297( ،قر�صا م�ؤثرا
عقليا ،بالإ�ضافة �إىل حجز ( )53.72غ من الكوكايني )2.51( ،غ من الهريوين ()5.41
غ من الأفيون و ( )257قارورة حملول خمدر،كما ت�ضع املديرية العامة للأمن الوطني
�أرقامها الهاتفية اخلط الأخ�رض 1548وخط النجدة  ، 17تطبيقة " الو �رشطة " حتت
ت�رصف املواطنني للتبليغ.

�إح�صاء  43حادث مرور
خالل �أ�سبوع بالبويرة
�أح�صت م�صالح احلماية املدنية لوالية البويرة
خالل الأ�سبوع الفارط من تاريخ الفاحت جانفي
�إىل غاية �أم�س  08جانفي اجلاري  43حادثا
مروريا توزعت عرب �شبكة الطرق ب�إقليم الوالية
منها  10حوادث على م�ستوى الطريق ال�سيار
�رشق غرب ،و  23حادثا على م�ستوى الطرق
الوطنية ،و  7حوادث على م�ستوى الطرق
الوالئية� ،إ�ضافة �إىل  12حادثا على م�ستوى
الطرق البلدية و غري امل�صنفة ،حيث خلفت
هذه احلوادث  52جريحا و حالتي وفاة ،هذا
وتوا�صل ذات امل�صالح بالتن�سيق مع ال�رشكاء
كالأمن والدرك الوطني حمالتها التح�سي�سية
للوقاية من هذه الظاهرة التي ال تزال حت�صد
يوميا مزيدا من الأرواح.

�أح�سن مرزوق

امل�سيلة

� إنقاذ � 5أفراد
من االختناق بالغاز
تدخلت وحدات احلماية املدنية لوالية
امل�سيلة �صباح اليوم على م�ستوى حي القطب
احل�رضي بعا�صمة الوالية لإ�سعاف عائلة
ب�أكملها تعر�ضت حلالة ت�سمم بغاز �أحادي
�أك�سيد الكربون.
و�أفاد بيان للمديرية الوالئية للحماية املدنية
بامل�سيلة �أنه مت ت�سجيل �إ�صابة � 5أفراد من
عائلة واحدة الأب ،الأم وثالث �أوالد يعانون
من حالة دوار ،حيث مت �إ�سعافهم ونقلهم نحو
م�ست�شفى الزهراوي بامل�سيلة.

ع بديار

