ولد قابلية في مؤوتمر قادة الشسرطة واأ’من العرب:

مكافحة الجرائم اإللكترونية
لقطـع الطـريق علـى
الجماعات اإلرهابيـة

صص ٠٦
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حضســـور متميــز ومداخـــÓت نوعيـــة في نـــدوة خمسسينيـــة

:

تشسخيصص دقيق لإÓعÓم العمومي المكتوب في ظل التحديات

مeحëمªد óاGلdسùش°ع©ي«د« :óالششعب» ملتزمة بالخط الوطني

ششروط «المنتوج اإلعÓمي» في نقل الحقائق بعيدا عن اإلثارة

تحت الرعاية السسامية لفخامة رئيسص الجمهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،نظمتأامسص بقصسرالثقافة مفدي زكرياإاحتفا’ت
عميدة الصسحف الجزائرية «الشسعب» بالذكرى الخمسسين من تأاسسيسسها في جّو حميمي حضسره عديد الشسخصسيات السسياسسية و اإ’عÓمية،
وعلى رأاسسها وزير ا’تصسال ،محمد السسعيد ..لم يفوت الحاضسرون المناسسبة للتعبير من خÓل مداخÓتهم في ندوة نقاشص  ،حول اإ’عÓم
العمومي المكتوب وموقع ''جريدة الشسعب''في ظل المشسهد التعددي.
صص ٤-٣-٢

خمسصينية الشصعب

اإلثنين  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

حضصور متميز ومدأخÓت نوعية في ندوة خمسصينية «ألشصعب»:

تشصخيصص دقيق لإÓعÓم العمومي المكتوب في ظل التحديات
نظمت –ت ألرعاية ألسصامية لفخامة رئيسس أ÷مهورية ،ألسصيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،أحتفا’ت عميدة ألصصحف
أ÷زأئرية «ألشصعب» بالذكرى أÿمسص Úمن تأاسصيسصها ‘ جّو حميمي حضصره عديد ألشصخصصيات ألسصياسصية ،وعلى رأأسصها وزير
أ’تصصالﬁ ،مد ألسصعيد ،ووجوه إأعÓمية وثقافية ،ألذين  ⁄يفوتوأ أŸناسصبة Ÿشصاركتها فرحتها ،معÈين من خÓل
مدأخÓتهم ‘ ألفÎة ألصصباحية ،ألتي خصصصصت لتقدﬁ Ëاضصرأت ،حول (ألعنوأن ألرمز) ألذي ينتميإأ ¤أإ’عÓم ألعمومي.

قصصر الثقافة (مفدي زكريا):
حيـــــــــاة ،ك
تصصوير :عباسس تيليوة،
آايت قاسصي
بالرغم من الحميمية التي مّيزت احتفائية
نصسف قرن من الوجود والعطاء لعميدة
الصسحف الجزائرية ،إال أان المداخÓت التي
قدمت خÓلها اتسسمت بالصسراحة ،حيث قدم
كل متدخل رأايه وتحليله لواقع اإلعÓم
العمومي المكتوب ،في ظل التحديات
المفروضسة.
وقد تردد على المنصسة عدة شسخصسيات
منها وزراء سسابقين أامثال محمد عبو ـ وزير
التصسال األسسبق ـ الذي اعتبر أان الصسحافة
العمومية كمرجع ،حيث أاثار من خÓل
مداخلته عدة مسسائل تحتاج ـ حسسبه ـ إالى
نقاشس وتدقيق منها ما يتعلق بالموضسوعية،
والحترافية ،مشسيرا إالى خصسوصسية «المنتوج
اإلعÓمي» الذي يختلف كل الختÓف عن
المنتوجات األخرى ،ألنه سسريع السستهÓك،
وبالتالي يتطلب سسرعة في التوزيع ،غير أان
هذا األخير ،أاصسبح مشسك Óيؤورق اإلعÓم
العمومي.
أاكد محمد عبو ـ وزير التصسال األسسبق ـ
بأان الصسحافة العمومية منها «الشسعب» تقوم
بوظيفة ل يعطى لها الهتمام الكافي ول
تذكر ،وتتمثل في (التوثيق) ،ما يجعلها
تسستحق أان تكون مرجعا ،مؤوكدا على أاهمية
الخدمة العمومية التي تقوم بها ،بالرغم من
ما تكابده من انتقادات من قبل البعضس قائÓ
«ل ينبغي إالقاء اللوم على الصسحافة العمومية،
بل ينبغي معرفة من المسسؤوول عن إانزوائها»،
مضسيفا أان «الصسراحة التي تقال فيها ل يجب
أان تتجاوز الحدود».
ولم يسستسسغ الوزير األسسبق ،في الكلمة
المرتجلة ،التي أالقاها بالمناسسبة ،وضسع

الصسحافة العمومية في قفصس التهام من
قبل ،وقد أالقي عليها كل اللوم في الحالة التي
بلغتها اليوم من ضسعف في النتشسار بسسبب
مشسكل التوزيع ،والتذبذب في جانب التمويل،
في ظل المنافسسة الشسرسسة التي تواجهها من
قبل إاعÓم خاصس ،مبرزا انه ل يمكن المقارنة
بين الصسحافة العمومية والخاصسة ،بل يجدر
الحديث عن الموضسوعية للوصسول إالى
الحترافية المطلوبة ،مشسيدا بالدور الكبير
الذي قامت به في مجال الخدمة العمومية.
وفي نفسس الموضسوع ،تحدث األسستاذ رشسيد
فريح ،عن مفهوم الخدمة العمومية في
وسسائل اإلعÓم ،التي ترتكز ـ حسسبه ـ على ٣
نقاط :التعليم ،التربية والترقية ،وهي قيم
يبدو ـ حسسبه ـ اندثرت ،مبديا تأاسسفه كون
هناك صسحف وقعت في فخ ما يطلبه
الجمهور ،متخلية بذلك عن الوظائف التي
انشسئت من أاجلها.
واعتبر المتحدث أانه بالرغم من ظهور
عوامل جديدة مؤوثرة في الصسحافة كاإلثارة،
إال أان جريدة «الشسعب» ،بقيت محافظة على

القيم الجتماعية ،وهي لسسان حال المواطن،
ولم تنسساق وراء الربح التجاري ،بالرغم من أان
ذلك كلفها تراجعا عن مواقع اكتسسبتها سسابقا
في السساحة اإلعÓمية التي يصسل عدد
العناوين فيها إالى  ١٢٧عنوان.
ومن جهته ،تحدث يوسسف فرحي ـ أاحد
الوجوه التي واكبت تأاسسيسس جريدة «الشسعب»،
عن الظروف الصسعبة والمخاضس العسسير الذي
(ولدت) فيه (أام الجرائد) ،مقدما بعضس
التفاصسيل عن تلك الفترة التي لم تكن أادنى
اإلمكانيات متوفرة إلعداد وطبع جريدة،
معرجا على المحطات التي سسبقت إانشساءها،
ومشسيرا إالى قوة الصسمود أامام المشساكل التي
واجهتها في بدايتها ،وهي تشسق طريقا صسعبا
لم يكن مكل Óبالورود ،لكن اإلرادة القوية
وعزيمة مجموعة من الصسحفيين ـ آانذاك ـ
كانت كافية إلصسدار هذا العنوان ،الذي بقي
صسامدا نصسف قرن من الزمن.

«الصصحافة العمومية ‘ حاجة للدعم من اجل ا’سصتمرارية»

حبيبة غريب

وشسكلت أامسس «الصسحافة العمومية في
المشسهد اإلعÓمي الحالي ومكانة جريدة
«الشسعب» ،عنوان مداخلة قدمتها أامينة دباشس
الرئيسسة المديرة العامة لجريدة «الشسعب»
لإÓعÓن من خÓلها على النطÓق الرسسمي
لمراسسيم احتفال الجريدة الرمز بخمسسينيتها،
التي تنظم تحت الرعاية السسامية لرئيسس
الجمهورية ،السسيد عبد العزيز بوتفليقة ،بقصسر
الثقافة (مفدي زكريا).
والحديث عن اليومية التي «كانت ول تزال
مدرسسة تخّرج ويتخرج منها إاعÓميون لمعون
ومسسؤوولون بارزون في الدولة» والتي «رافقت

جل مراحل الحياة الوطنية» ،حسسب ما أاكدت
عليه المسسؤوولة األولى في جريدة «الشسعب»،
يسستوقف ،كما أاضسافت للتسساؤول على مكانتها
اليوم وسسط الزخم الكبير من العناوين التي تم أ
Ó
السساحة العÓمية الجزائرية.
و في ذات السسياق أاضسافت السسيدة أامينة
دباشس قائلة أانه «يحق لنا بعد خمسسين سسنة من
الصسدور أان نتسساءل هل تملك (أام الجرائد)
المكانة التي تسستحقها في سسنوات األلفين هذه،
والتي أاصسبح التصسال فيها صسناعًة؟
ومن المؤوكد أان هذا هو السسؤوال الذي يطرحه
حتما اليوم كل من يهمه أامر وواقع الصسحافة
العمومية في جزائر اليوم ،وكل من يدير كمثال
جريدة «الشسعب» ،مؤوسسسسات إاعÓمية عمومية
هي في أامسّس الحاجة ـ كما تطرقت إاليه الرئيسسة
المديرة العامة ـ إالى «تسسييٍر محكم ،تنظيم
مدروسس ،تمويل قار ،وخاصسة توزيع جيد».
وإاذا ما اجتمعت هذه المكونات ،التي تترجم
في حد ذاتها اإلرادة السسياسسية القارة بوجود
أاعÓم يخدم الصسالح العام ويؤودي مهنة وواجب
توصسيل الخبر للقارئ بكل مصسداقية ،فنقدر أان
تقول أانه من الممكن الطمئنان على «مصسير
الصسحافة المكتوبة العمومية والتي تشسمل اآلن
سستة عناوين تأاتي في مقدمتها «الشسعب»
و«المجاهد».
ودون محاولة منها لسستباق األحداث

يومية وطنيةإأخبارية
تصصدر عن ألمؤوسصسصة ألعمومية أ’قتصصادية(شصركة ذأتأأسصهم)
رأأسس مالها أ’جتماعي ١٢٦.٠٠٠ ٠٠٠.٠٠ :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألتحرير
ألتحرير(021) 60 / 67 / 83 :
ألفاكسس(021) 60. 67. 93 :

محمد ألسصعيد وزير أ’تصصال:

«الشصعب» جريدة ملتزمة بالخط الوطني
أكد وزير أ’تصصال
ﬁمد ألسصعيد ،أأمسس ،أأن
«ألشصعب» لعبت دورأ
أŸناسصبات
‘
كبÒأ
ألوطنية كجريدة ملتزمة
باÿط ألوطني ودأفعت
عنه منذ تأاسصيسصها
وقت
‘
وصصمدت
ألتعددية ،رغم تعÌها
‘ بعضس أأ’حيان بسصبب ما
أأسصماه «إأهمال» قد يقصصد
به شصيء مع ،Úوقد يكون
ناŒا عن أإ’همال نفسصه.

قصصر الثقافة:
زهراء بن دحمان

أأمينة دباشس ألرئيسصة أŸديرة ألعامة:

’ يعد مرور خمسصين سصنة على صصدور
أأول عدد ليومية «ألشصعب» في ١١
ديسصمبر  ،١٩٦٢فرصصة لÓحتفال بمثل
هذأ ألحدث ألعظيم ،بل هو مناسصبة
جيدة للوقوف على ما أأنجزته (أأم
ألجرأئد) طيلة خمسصة عقود من ألزمن،
وما آألت إأليه أليوم في زمن ألسصرعة
وألتكنولوجيات ألحديثة وفي ظل
ألتفتح ألذي شصهده قطاع ألصصحافة
ألمكتوبة وبروز أأكثر من مائة عنوأن زد
إألى ذلك أإ’عÓم أإ’لكتروني دون
ألحديث على ألسصمعي ألبصصري.

العدد
١٥٩٧٤
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أأ’مانة ألعامة
(021) 60. 69. 55

أإ’دأرة وألمالية
(021) 73. 93. 27

اسستغلت المتدخلة فرصسة تخليد الذكرى
الخمسسين لصسدور الجريدة األم للقول لكل من
يهمه األمر أان «العاطفة وحدها ل تكفي
للنهوضس بمثل هذا العنوان الرمز ،لكن األمر
يتطلب وضسع مخطط شسامل خاصسة وأان اإلرادة
السسياسسية موجودة و أان عوامل ضسرورية أاخرى
متوفرة وعلى رأاسسها الكفاءات اإلعÓمية» ،ـ
مضسيفة في نفسس السسياق ـ أان «شسروط نجاح أاية
وسسيلة إاعÓمية تتمثل في وجود خط افتتاحي
واضسح ،مصسادر خبر موثوقة  ،توزيع جيد
وتمويل ثابت ،إالى جانب كفاءات تتحلى بأاخÓق
مهنية عالية».

ألرئيسصة ألمديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشص
مدير ألتحرير

فنيدسص بن بلة

وقال ﬁمد السسعيد ‘ كلمة أالقاها ‘ ندوة
حول( :اإلعÓم العمومي ومسسار يومية الشسعب)،
نظمت Ãناسسبة إاحياء الذكرى الـ ٥٠لتأاسسيسس
جريدة الشسعب ،بقصسر الثقافة إان قطاع
الصسحافة العمومية اŸكتوبة يعرف مرحلة
جديدة ،يجب أان يكرسس فيها العمل ،الشسفافية،
الصسرامة وا÷دية وتشسجيع الكفاءات لبناء
مؤوسسسسات إاعÓمية قوية ،مشسÒا إا ¤أان
اŸسسؤوول الناجح من يسستطيع إابراز الكفاءات،
لتكون خلفا له ح Úمغادرته منصسب اŸسسؤوولية.
وقال وزير اإلتصسال« ،إان اŸرء عندما يقف
أامام الوضسع ا◊ا‹ يقع ‘ حÒة من أامره ،فقبل
سسنة  ١٩٩٠وصسل سسحب  ٦صسحف يومية عمومية
إا ٦٠٠ ¤أالف نسسخة ،ليÎاجع بعد التعددية
اإلعÓمية إا ١٢٠ ¤أالف نسسخة ،أاي بأاربعة
أاخماسس» هذا دون ا◊ديث عن اŸرŒعات،
واŸبيعات.
وأاردف قائ :Óقطاع الصسحافة العمومية
يواجه عدة مشساكل ،وهو أامام –د حقيقي فإاما
أان يتكيف ويحاول التغي Òمن عمله وأاسسلوبه
طرحه
وطريقة
للمشساكل و–سسسسه
لنشسغالت اŸواطن،
أاو يحكم عليه بالزوال
وهذه
التدريجي،
مشسكلة كبÒة تواجهها
الصسحافة اŸكتوبة
العمومية.
وزير
وحذر
اإلتصسال ،مسسؤوو‹
اإلعÓم
وسسائل
العمومية من اإلتكال على مسساعدات الدولة،
داعيا إاياهم إا ¤التفك ‘ Òإايجاد مصسادر “وين
جديدة ،غ Òتلك التي تقدمها الدولة ،وأاخذ
بع Úاإلعتبار وضسعية السسوق ا◊ر بعد إانضسمام
ا÷زائر إا ¤اŸنظمة العاŸية للتجارة ألن سسوق
اإلشسهار ـ الذي يغذي الصسحافة اŸكتوبة ـ
سسيصسبح ﬁدودا.
وأاقر ﬁمد السسعيد بوجود مشسكل توزيع
الصسحف العمومية ،غ Òأانه أاكد أانه ل يوجد
مشسكل دون حل ،األمر الذي يفرضس ـ كما قال ـ
على اŸؤوسسسسات العمومية التفك ‘ Òوسسيلة
ناجعة توصسل بها ا÷ريدة ا ¤القراء ‘ كل
مكان ،خاصسة وأان اŸطابع متوفرة ‘ كل
مناطق الوطن.
كما أالح على بذل ›هود إاضسا‘ لتكوين
الصسحافي ،Úمذكرا ‘ هذا السسياق باإلجراءات
التي اتخذتها ا◊كومة ،ومنها تنشسيط صسندوق
دعم الصسحافة اŸكتوبة الذي جمدت أامواله ‘
 ٢٠٠٥ألسسباب معروفة لدى البعضس ،وخصسصس
لتكوين صسحفيي القطاع العام واÿاصس على حد
سسواء ،وليسس ألي شسيء آاخر ،كما فرضست ‘
قانون اإلعÓم الصسادر السسنة اŸاضسية
تخصسيصس نسسبة  ٢باŸائة من األرباح للتكوين.
وشسدد ﬁمد السسعيد على ضسرورة مراعاة
ميدان التكوين ،إلخراج الصسحافة العمومية من

واقع بئيسس أاصسبحت سسمته البارزة نسسخ لعناوين
مطابقة لبعضسها البعضس ،وغياب الوازع
األخÓقي ،حيث «‚د مراسسل Úيراسسلون عدة
صسحف بنفسس اŸوضسوع مع تغي ‘ Òالعنوان
فقط ،وصسحافي Úينسسخون مقالت من
األنÎنت ويعيدون نشسرها كما هي» ،هي حقائق
أاكد وزير اإلتصسال على ضسرورة معا÷تها بكل
موضسوعية ،دون اإلعتماد اŸطلق على الدولة،
ألن اإلعÓم العمومي دخل مرحلة جديدة،
يجب أان يفرضس نفسسه بإامكانياته وكفاءاته،
بعيدا عن العادات السسيئة التي «جعلتنا نتسساهل
مع كل شسيء يحتاج إا ¤تغي.»Ò

شصروط ‚اح ألتجربة أإ’عÓمية

فضسل وزير التصسال وهو يشسارك «الشسعب»
اإلحتفالية بخمسسنيتها ،أان يخاطب اŸؤوسسسسات
اإلعÓمية العمومية بلهجة «الصسراحة» واللغة
اŸسسؤوولة من «غ› Òاملة» كما قال ،غÒة منه
على العناوين الصسحفية ،وليسس انتقاصسا من
›هوداتها التي بذلتها طيلة عقود من الزمن، ،
داعيا إاياها ا ¤تقييم اإليجابيات ومعا÷ة
السسلبيات والسس Òبهذه الروح
لكي تصسل.
وأاشسار ﬁمد السسعيد ،إا¤
›موعة من الشسروط قال
يجب أان تتوفر إاذا ما أاردنا
بناء مؤوسسسسة إاعÓمية تكون
جامعة آلراء شسريحة كبÒة
من القراء ،وÎﬁمة ‘
خطها الفتتاحي ،أاولها أان
يكون اŸسسؤوول اإلعÓمي
قدوة لغÒه ،صسارما ‘
التسسي ،Òبحيث ل يÎاجع ول يتهاون عندما
يتعلق األمر Ãصسلحة اŸؤوسسسسة ،يضسمن
العدالة ب Úكل اŸوظف Úوالصسحافي،Ú
والشسرط الثا Êأان تكون ا÷رأاة ‘ اتخاذ
اŸبادرة من قبل الصسحفي ،ول ينتظر ‘
اŸكتب تعليمات لتحرير مقال ،والشسرط
الثالث أان يبني اŸسسؤوول فور تنصسيبه خطة
عمل وكأانه سسيغادر منصسبه اآلن ،حتى يتجنب
الوقوع ‘ فخ اŸسساومات.
و‘ رأاي ﬁمد السسعيد ،اŸسسؤوول الناجح
الذي ل يضسيع وقته ‘ انتقاد من سسبقه ،بل من
يعمل على تقييم ايجابيات اŸرحلة السسابقة
لتعزيزها ،بدل السستمرار ‘ انتقاد اŸسسؤوول
لتÈير فشسل مسسبق من اآلن ،قبل أان يشسدد على
ضسرورة العتماد على الذات و Œنب التكالية
لتقد Ëخدمة إاعÓمية ‡يزة.
من جهة أاخرى ،قدر ﬁمد السسعيد عدد
الصسحفي Úب  ٤٧٠٠صسحفي ،من بينهم ٧٠٠
مراسسل ،و ١٥٠٠صسحفي ‘ القطاع العمومي،
و ١٢٧عنوان إاعÓمي ،ينتظر أان يرتفع ‘
األيام القادمة بعد منح العتماد للطلبات
«التي مازالت تتهاطل على الوزارة» ،والتي
سسيفصسل باإليجاب فيها نظرا لتوفرها على
الشسروط.

 ١٥٠٠صصحفي في القطاع
العمومي و ١٢٧عنوان
إاعÓمي والقائمة مفتوحة
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اتصصلوا ب ـ :السصرعة والجودة
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خمسسينية الشسعب

اإلثنين  ١٠ديسصمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

نقاشس صشريح حول المششهد العÓمي

المسسؤوولية في حمل هموم المواطنين ونقل الوقائع بصسدق وموضسوعية
بمناسشبة احتفائية جريدة «الششعب» بخمسشينيتها تحت الرعاية السشامية لفخامة رئيسس الجمهورية السشيد عبد
العزيز بوتفليقة نظمت ندوة حول «العÓم العمومي ومسشار يومية الششعب» ششارك فيها وزراء واسشاتذة جامعيون
واعÓميون.
أاعقب الندوة نقاشس كان فضشاء لطرح النششغالت الحقيقية للصشحافة العمومية التي حملت على اكتافها مهمة
ومسشؤوولية اعÓم ينقل الواقع بصشدق وب Óمزايدات.

ف/كلواز
تصسوير :عباسش تيليوة
آايت قاسسي
أاول من فتح النقاشض
الصصحفي القد Ëبوسصوسصة
ﬁمود الذي أاكد ان
«الشصعب» و«اÛاهد» منذ
انطÓقتهما الو ¤سصايرا
مرحلة البناء والتشصييد التي
جاءت بعد السصتقÓل
مباشصرة ،ما جعل العنوانÚ
مدرسصة لتكوين الطارات
التي أاصصبحت قامات ‘ عا⁄
الصصحافة بنوعيها اŸسصتقلة
والعامة ،لذلك اعت Èالسصيد بوسصوسصة
جريدة «الشصعب» و«اÛاهد» مرجعية
تاريخية لكل من أاراد معرفة مسصÒة القلم
منذ السصتقÓل.
وطرح ‘ تدخله مشصكلة النقاشض التي
تعانيه ﬂتلف الصصحف ‘ القطاع العام
واÿاصض وهي مشصكلة التوزيع التي
اصصبحت شصبحا يرعب كل ا÷رائد.
وأانهى نقاشصه باقÎاح ،باسصم العائلة
العÓمية الواسصعة ،تخصصيصض يوم وطني
لÓعÓم على غرار القطاعات األخرى
وجعل يوم السصابع من مارسض التاريخ
األنسصب له ألنه يتزامن وتاريخ اسصتشصهاد
 ١٥صصحفيا بالفيتنام كان من بينهم مصصور
من جريدة «الشصعب» هو اŸرحوم
صصحراوي يوم الثامن مارسض سصنة ،١٩٧٤
لينهي تدخله بتاكيد مكانة جريدة
«الشصعب» ‘ السصاحة العÓمية ‘
ا÷زائر.
أاما ثا Êمتدخل ‘ النقاشض فكانت
السصيدة نعمة عباسض اŸديرة العامة ÷ريدة
«اÛاهد» الناطقة باللغة الفرنسصية والتي
يعتÈها الكثÒون األخت التوأام ÷ريدة
«الشصعب» السصيدة نعمة هنأات عمال
ا÷ريدة بكل اخوية بعيدهم اÿمسص Úمن
اŸسصÒة العÓمية والتي وصصفتها بالطويلة
وقالت انها عمر النضصج الذي يعطي
«الشصعب» التميز والقوة ونضصوج التجربة
التي “نحها وزنا ‘ الوسصط العÓمي.
فيما أاكد حبيب راشصدين وهو قلم من
أاقÓم جريدة «الشصعب» ‘ وقت سصابق ان
اŸشصكلة ليسصت ‘ القطاع العام بل هي ‘
واقع األمر مشصكلة تردي التوزيع بالنسصبة
للصصحافة العمومية ،أاما بالنسصبة للصصحافة
اÿاصصة هي العتماد على منبع واحد
كمصصدر للمعلومات ،ولعل تعدد العناوين
خلق مقاربات بينها جعلت التنافسض كبÒا.
وقال ان ا◊ل ‘ ا◊رفية وسصط معايÒ
ومقاييسض يحÎمها فكما ا◊رف واŸهن
األخرى لها قوان Úومقياسض خاصض يجب
احÎامه على الصصحافة ال تربط عملها
بالقوان Úفقط بل لبد من مقاييسض
ومعاي Òيلتزم بها الصصحفي سصواء كان ‘
القطاع العمومي أاو اÿاصض ،وهذا ما

العدد
١٥٩٧٤

تقديرا لجهودهم:

«الشسعب» تكرم مدرائها العامين
كرمت جريدة «الششعب» سشهرة
أامسس ،في احتفائية خميسشنيتها
تحت الرعاية السشامية لرئيسس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،
المدراء العامين السشابقين الذين
تعاقبوا على الجريدة منذ
تأاسشيسشها ،عرفانا على المجهودات
التي بذلوها طيلة توليهم
مسشؤوولية تسشييرأام الجرائد.

زهراء.ب

يسصمح حسصب السصيد راشصدين تقد Ëانتاج
Îﬁم يكون ‘ إاطار تنافسض نزيه.
وقال عبد القادر مشصاط مدير مطبعة
الوسصط انه ينتمي إا ¤جيل تربى وتعلم ‘
القطاع العمومي وبصصفة خاصصة جريدة
«الشصعب» التي منحتهم حب اŸهنة التي
لزمتهم طوال مشصوارهم اŸهني ،وعاد ‘
تدخله إا ¤طرح مشصكلة التوزيع ،فالعناوين
‘ السصاحة العÓمية كثÒة ما يجعل
اıتصض يطرح سصؤوال مهما وهو هل
اسصتطاع القطاع توجيه دراسصة ميدانية
تعكسض واقع ما يحتاجه القارىء؟ ،فجيل
اليوم حسصب السصيد مشصاط ل نعرف عقليته
ا◊قيقية خاصصة وانه مرتبط بتكنولوجيات
جديدة كاألنÎنت والفايسض بوك والتوي.Î
لذلك فما يحتاجه
القارىء ل ‚ده عندنا،
فتنظيم القطاع يتطلب
كخطوة أاو ¤تنظيم
اÛتمع حتى ل نكون
صصحافة
›رد
جماهÒية ،وقال ان
اŸوزع Úغ Òمنظم،Ú
فهم ل Áلكون حتى
سصجÓت Œارية ول اعتمادات ،و‘
اŸقابل يطالبون ا÷رائد Ãبالغ طائلة من
أاجل التوزيع.
بالضصافة إا ¤مشصكلة األماكن
اıصصصصة لبيع العناوين الصصحفية التي ‘
كث Òمن األحيان تكون غ ÒمÓئمة أاو
تضصطر البائع إا ¤عرضض عنوان Úفقط
ويحجب األخرى ألن اŸكان ل يكفي لذلك
على الدولة ايجاد ا◊ل لذلك ألن اŸنافسصة
شصديدة.
أاما أاحمد حمدي عميد كلية كلية
العÓم والتصصال والعلوم السصياسصية من
خÓل اختصصاصصه وبعد البحث الذي قام به
‘ الصصحافة ا÷زائرية منذ  ١٩٦٣إا¤
 ١٩٨٨والذي راجع فيه كل العداد الصصادرة
÷ريدة «الشصعب» فقد توصصل إا ¤نتائج
مهمة أاولها ان «الشصعب» هي أاول يومية ‘
تاريخ الصصحافة ا÷زائرية الناطقة باللغة
العربية.
كذلك «الشصعب» مدرسصة ميدانية ألجيال
من خريجي معهد العÓم ،والكل يعلم ان

يتفق اليوم العام والخاصض على أان الصصحافة
العمومية في الجزائر باقية على نفسض الدرب الذي
انطلقت عليه في بداياتها منذ أاعدادها األولى في ظل
الجزائر المسصتقلة ،وهي ما تزال مواظبة على أاداء
مهامها كوسصائل إاعÓمية إاخبارية بالمقام األول ،تلتزم
بتنوير الرأاي العام وتقديم الخبر دون تحيز وبكل
مصصداقية ،هذا وفقا لمفهوم الخدمة العمومية وفي
إاطار المصصلحة العامة.

حبيبية غريب

هذا ما أاكد عليه أامسض ،للحضصور الباحث وأاسصتاذ
العلوم السصياسصية واإلعÓم فريح رشصيد من خÓل
مداخلة تحت عنوان «وسصائل اإلعÓم والخدمة
العمومية» التي أالقاها في إاطار الندوة الفكرية التي
نظمتها جريدة «الشصعب» تخليدا لمرور  ٥٠سصنة على
إاصصدار أاول عدد لها.
ويأاتي عمل الصصحافة العمومية حسصب األسصتاذ

الدراسصة األكادÁية تختلف عن اŸمارسصة
‘ الواقع.
ولعل أاهم ما قاله هو ان «الشصعب» هي
تسصجيل ليوميات ا÷زائر منذ خمسص Úسصنة
وكل من يبحث ‘ تاريخ ا÷زائر ل بد له ان
يتصصفح جريدة «الشصعب» إا ¤جانب نقطة
مهمة أاخرى أاثارها السصيد أاحمد حمدي
وهي ان األدب ا÷زائري ا◊ديث ‘
السصبعينيات ولد ‘ أاحضصان ا÷ريدة ما
يعكسض الدور اŸهم ‘ األدب والثقافة
و“نى ‘ األخ Òان يسصتعيد هذه اŸكانة
التي افتقدها أاخÒا.
و ⁄يختلف تدخل العÓمي رابح
سصعيدا Êعن سصابقيه حيث أاكد ان الغرب
لن يÎكنا وراءه Ãعجزة بل كان سصر ذلك
التنظيم ألن الصصحفي سصفÒ
أامة بالصصورة والصصوت
وا◊رف لذلك ،فالصصحافة
عندنا  ⁄تسصاير التطورات
التي عرفها اÛتمع من
خÓل الهتمامات اıتلفة
ألفراده فهو يحب الرقصض
والرياضصة ويهتم بدينه بشصكل
متوزن ولكن الصصحافة ⁄
تسصتطع عكسض هذا التوازن و ⁄تنقله إا¤
اÛتمع ع Èاهتمام شصامل لذلك يجب
تضصافر ا÷هود من أاجل بناء ›تمع
متوازن ‘ احتياجاته واهتماماته.
وكما قال شصاء القدر ان يتزامن
انطÓق جريدة «الشصعب» مع تاريخ اندلع
أاحداث  ١١ديسصم ،١٩٦٠ Èلذلك لبد أان
‚عل من «الشصعب» النطÓقة ا◊قيقية
للشصعب.

يوم وطني لÓعÓم في
تاريخ اسستشسهاد ١٥
صسحفيا في الفيتنام

«الششعب» مدرسشة كونت
أاجيال من العÓميÚ
وجاءت تدخÓت العÓمي Úواألسصاتذة
كلها ‘ إاطار تظهر فيه اŸدرسصة التي ربت
وما زالت تربي أاجيال من العÓمي Úعلى
نقل اŸعلومة بشصفافية وصصدق وأامانة ‘ إاطار
احÎام كامل وشصامل للقارىء وأاداء كامل
مسصؤووليتها التاريخية Œاه الوطن واŸصصلحة
العامة للمجتمع لتكون منهم واليهم.

في قصصر الثقافة ،وفي سصهرة حالمة
عطر سصماءها كوكبة من النجوم الذين
صصنعوا مجد «الشصعب» يوما بكلمات
وتعليمات ظلت لدى البعضض شصعلة تنير
مشصوارهم اإلعÓمي مدى الحياة ،كيف
ل ومنهم من تبوأا أاعلى المناصصب في
مؤوسصسصات الدولة ،فتحولوا بذلك إالى
كبار الشصخصصيات ،وجيل جديد حمل
المشصعل لمواصصلة المسصير في طريق
حف بالكثير من المخاطر والصصعوبات،
في عصصر ارتفع فيه صصوت الرصصاصض
على القلم ،ورغم ذلك أاصصر على المضصي
قدما إلبقاء كلمة «الشصعب» مقروءة في
كل مكان وزمان ..حضصر البعضض منهم،
وغيب الموت البعضض اآلخر ،ومع ذلك
ناب عنهم األهل واألحباب لمقاسصمة
«الشصعب» فرحتها ،هم «عبد القادر بن
صصالح»« ،محمد العربي ولد خليفة»،
«بوعبد الله غÓم الله»« ،محمد الميلي»،
«علي مفتاحي»« ،عيسصى مسصعودي»،
«زبير سصيف اإلسصÓم»« ،الهادي بن
يخلف»« ،محمد السصعيدي»« ،محمد
بوعروج»« ،كمال عياشض»« ،محمد بن
زغيبة»« ،محمد عبد الرحماني»« ،عز

الدين بوكردوسض» ،مدراء عامون
سصابقون تعاقبوا على جريدة الشصعب منذ
سصنوات تأاسصيسصها إالى غاية  ،٢٠١١تركوا
بصصماتهم في أام الجرائد ،وفضصلت اليوم
مسصؤوولتها األولى تكريمهم في حفل
خاصض ،بشصهادات عرفان وتقدير،
وهدايا رمزية تبقى ذكرى من المدرسصة
التي تخرج منها إاطارات ومسصيرين هم
اآلن على رأاسض قطاعات وزارية،
ومؤوسصسصات إاعÓمية خاصصة.
وفي تصصريح لها بالمناسصبة ،أاوضصحت
الرئيسصة المديرة العامة لجريدة
«الشصعب» أامينة دباشض ،أان أام الجرائد
فضصلت اإللتفات هذه المرة إالى المدراء
ألنهم أافنوا معظم سصنوات عمرهم ،في
العمل في هذه الجريدة الرمز التي
رافقت الحياة الوطنية منذ السصتقÓل،
وهي مسصاهمة بسصيطة لتأاريخ دور
مؤوسصسصة إاعÓمية ذات الوظيفة النبيلة
والمشصرفة.
كما أان هذه المبادرة ،تعد لفتة
لترسصيخ تقاليد في وسصط تواصصلي
كالذي نشصتغل فيه تثمينا لجهود
مسصؤوولين صصحفيين ألنهم قبل كل شصيء
صصحافيون سصابقون.
جدير بالذكر ،أان الحفل حضصره
باإلضصافة إالى الرئيسصة المديرة العامة
لجريدة «الشصعب» ،عمال وعامÓت
الجريدة ،رؤوسصاء ومدراء التحرير
السصابقون الذي سصاهموا في إاصصدار
المجلة الخاصصة بالخمسصينية ،وكذا
الرؤوسصاء المدراء العامون للمؤوسصسصات
اإلعÓمية العمومية ومسصؤوولون سصامون
في الدولة.

الدكتور محي الدين عميمور وزير العÓم األسشبق

ا’حتفاء بخمسسينية الشسعب احتفاء بالجزائر المسستقلة
وزير
اعتبر
اإلعÓم األسشبق محي
عميمور
الدين
الحتفال بجريدة
احتفال
«الششعب»
بالجزائر المسشتقلة
كونها صشدرت في
مرحلة معينة وقال
في تصشريح لنا ان
تاريخ صشدورها هو
تاريخ يرمز لمحطة
هامة أال وهي اسشترجاع السشتقÓل
باإلضشافةإالى مظاهرات  ١١ديسشمبر
 ،١٩٦٠ويعطي صشورة النطÓقة
الحقيقية اللغة العربية بعد
اسشترجاع السشيادة الوطنية.

سسعاد بوعبوشش

وأاوضصح عميمور ،أامسض ،في تصصريح
لـ«الشصعب» على هامشض احتفالها
بخمسصينية ميÓدها بقصصر الثقافة أان
تاريخ صصدورها يعبر أايضصا عن صصراع
رهيب جدا كان بارزا إابان بناء هذه
الصصحيفة في ظروف بالغة الصصعوبة

الجامعي فريح رششيد

الخدمة العمومية في الوسسائل العمومية غير قابلة للمسساسس
فرحي وفقا لـ «مفهوم الخدمة العامة في وسصائل
اإلعÓم» وهو المفهوم الذي قدم أاول مرة لعالم
الصصحافة في بريطانيا بعد إانشصاء مؤوسصسصة سصنة
.»١٩٢٦
وقدم األسصتاذ فريح الخدمة العامة في وسصائل
اإلعÓم على أانها «نظام خدماتي عمومي يرتكز أاسصاسصا
على كونه ملكية للمجموعة الوطني ،وكونه يعكسض
الثقافة الوطنية بجميع مقوماتها وخاصصة منها اللغة
والقيم الحضصارية ،ويعكسض أايضصا إاجماعا وطنيا على
المسصائل األسصاسصية والجوهرية والتي تعرف أاسصاسصا
بالثوابت الوطنية».
أان «الخدمة العمومية في وسصائل اإلعÓم ل يمكن أان
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تقدم بالشصكل الصصحيح إال اذا مولت الوسصائل نفسصها
بنفسصها بغرضض الحماية من أاي ضصغوط سصياسصية أاو
تجارية ،وأان تشصمل خدماتها جميع أافراد المواطنين
بغضض النظر عن موقفهم الجغرافي أاو الجتماعي
وعلى أان تشصمل إالى جانب اإلعÓم ،وظيفة التربية
والترفيه».
وخÓصصة القول ،فان الخدمة العمومية لوسصائل
اإلعÓم هي خدمة موجهة بالمقام األول للتعبير عن
واقع المواطن حسصبما كانت انتماءاته الجتماعية
والثقافية والسصياسصية ،بكل حياد ومصصداقية.
وإاسصقاطا لمفاهيم الخدمة الوطنية لوسصائل اإلعÓم
على واقع اإلعÓم الجزائري اليوم ،اعتبر المحاضصر أان

تحالف عليها خصصوم اللغة
العربية مع أانصصارها
المزيفين الذين كانوا أاهم
األسصباب التي وقفت وراء
متاعب الجريدة.
وأاكد الوزير األسصبق
لإÓعÓم أان صصمود جريدة
«الشصعب» طوال السصنة رغم
كل الظروف هو انتصصار بحد
ذاته وتكريم و تقدير لكل
عمالها الذين رحلوا أاو الذين
لزالوا والذين سصيلتحقون بها مسصتقب.Ó
من جهة أاخرى أاعرب المتحدث عن
سصعادته كون أان الكثير من مقالته
احتضصنتها الجريدة مشصيرا إالى أان
«الشصعب» غيرت مسصار حياته لحد ما،
مفضص Óتحيتها وكل عمالها ومحمÓ
رسصالة للجيل الجديد الذي نصصحه بالعمل
أاكثر والتضصحية بالكثير من التفاصصيل
وهي أامور معروفة عند الصصحافة
الناطقة بالعربية ل سصيما الحكومية منها
التي تعاني الكثير ،وما على الصصحافيين
إال ممارسصة الصصحافة بلذة إلزالة كل
المتاعب.

اصصدرات القطاع العام قد حافظت على خطها
الفتتاحي وعلى أادائها للخدمة العمومية هذا بفضصل
اللتزام بنقل الخبر دون تزييف للحقائق أاو تهويل لما
يجري في الحياة اليومية للمواطن الجزائري وبعيدا
عن الجري وراء المنطق التجاري».
وبالرغم من أان القانون الجزائري قد خول لها
ممارسصة النشصاط التجاري من خÓل بيع مسصاحات
إاشصهارية للمعلنين فهذا لم يحيدها يقول األسصتاذ فريح
عن المفهوم ذاته هذا بفضصل حرصصها الشصديد على
إاخضصاع نشصاطها التجاري لضصوابط أاخÓقية ومهنية
تفصصل بواسصطتها بين الوظيفة التجارية والخدمة
العمومية».
وفي حين التزمت الصصحافة العمومية بـ «مفهوم
الخدمة العمومية» ،انصصاعت «بعضض عناوين الصصحافة
الخاصصة» من منظور األسصتاذ فريح إالى «منطق ما
يطلبه الجمهور من إاثارة وتهويل وإارضصاء طلبات
الشصركات التجارية التي أاضصحت ممولها الهام وولي

اإلثنين  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

خمسصينية ألشصعب

العدد
١٥٩٧٤

النخبة المثقفة تتقاسشمها الفرحة

نـ ـبرأسس ألصصح ـف ،مدرسصـ ـة خرجـ ـت ألكفـ ـاءأت
ششهدت قاعة قصشر الثقافة صشبيحة امسض توافد اعداد من النخبة المثقفة جاءت لتهنئة /الششعب /بمناسشبة خمسشينيتها حيث
دعا هؤو’ء الى مواصشلة المششوار الصشحفي المحترف للجريدة و التي تعد نبراسض الصشحف في الجزائر ما بعد ا’سشتقÓل فكانت
انطباعاتهم تنصشب في صشياغة واحدة و هو التمني لهذه الجريدة العريقة بالدوام و ا’سشتمرار و المزيد من النجاح.

جمعتها  :هدى حوحو
تصصوير :عباسس تيليوة
آآيت قاسصي
@ ﬁمد الهاششمي عثماÊ

كانت هي أŸقياسس أ’و‹
لÓعÓم ‘ أ÷زأئر

العمل الصسحفي اÎÙف.

@عمار صشا‘:
هنأا ﬁمد الهاشسمي عثما Êجريدة
الحتفال
Ãناسسبة
''الشسعب''
بخمسسينية تأاسسيسسها مؤوكدا من خÓل
تصسريحه انه يهنئ ''الشسعب'' و يهنئ
ايضسا نفسسه خاصسة و انه التحق بعميدة
الصسحافة ا÷زائرية عام  ،١٩٦٥حيث
كانت مدرسسة لتلق Úالفنون الصسحفية
و هذا بعد اŸدرسسة العليا لÓعÓم من
ا÷انب التطبيقي و العملي داعيا ا¤
ضسرورة ﬁافظتها على مكانتها ‘
خضسم اŸنافسسة التي تشسهدها السساحة
العÓمية ‘ الوقت ا◊ا‹ معتÈا ‘
سسياق حديثه ان هناك منافسسة شسريفة
ما ب Úالصسحف و لذلك يجب على
وسسائل العÓم ان تطور نفسسها و
–سس Úمسستواها ‘ اÛال العÓمي
و الذي يعد متسسعا لكل النوايا ا◊سسنة
و العمل العÓمي ا÷اد الذي يفيد
الشسعب.
و اعت Èعثما Êان ''الشسعب'' كانت
هي اŸقياسس الو‹ لÓعÓم ‘
ا◊ياة اŸسستقبلية قائ :Óاطلب من
ا÷يل ا÷ديد ان يعمل الكث Òو
اŸزيد من الزدهار لنها جريدة
تعلمت فيها و تلقنت فيها ابجديات

أبتعدت عن
ألتهريج و
أ’ثارة

اعت Èعمار صسا‘ ان
العمل ‘ ''الشسعب'' يعد
الطريق السسوي لبداية
العمل الصسحفي كما يعد صسا‘ من
اقدم الصسحاف'' ‘ Úالشسعب'' مؤوكدا
انه واصسل العمل فيها ا ¤غاية بداية
التعددية.
ف ''الشسعب'' يقول صسا‘ تختزن ‘
ذاكرته العديد من الذكريات ا÷ميلة و
اŸمتعة و هي تربطني معها عÓقة
ذاتية عاطفية فهي اŸدرسسة التي
تعلمت فيها ابجديات اŸمارسسة
العÓمية و هذا بعد ان تلقيت فيها
تكوينا نظريا ،فالشسعب بقيت وفية
ÿطها الفتتاحي حيث كانت هي
اŸدافع الول على التوجهات الكÈى
و التحديات التي كانت تصسادفها لبناء
دولة ذات سسيادة كانت تبتعد عن
التهريج و الثارة كما كانت معتدلة و

‚د فيها كل انواع الكتابة الصسحفية،
الروبورتاج التحقيق و غÒها من
النواع الصسحفية و التي
كانت Œعلها “ارسس
اعÓما حقيقيا التحقت
بالشسعب ‘ نهاية  ٧٥كنت
من الوائل الذين فازوا ‘
اŸسسابقة التي اعلنتها
الشسعب وبقيت فيها ا¤
بداية التسسعينات حيث
التحقت فيما بعد
ا÷هوي
باŸكتب
لقسسنطينة و من ” ا ¤عنابة و بقيت
وفيا ا'' ¤الشسعب'' اين اسستطعت ان
اكون رصسيدا معرفيا ليزال راسسخا ‘
اعما‹ .

@ احمد حمدي
عميد كلية
العلوم السشياسشية
و ا’عÓمية

مرجع ..ووثيقة
تاريخية

من جهته اكد عميد
كلية العلوم السسياسسية و العÓم

احمد حمدي ان ''جريدة الشسعب''
هي اول جريدة يومية ‘ ا÷زائر
باللغة
اŸسستقلة و الصسادرة
العربية ،تشسكلت من مدرسسة خاصسة
تخرج منها اعمدة الصسحافي‘ Ú
ا÷زائر كما Áكن اعتبارها وثيقة
تاريخية سسجلت حضسورها من
خÓل ترسسيخ مبادئ الدولة
ا÷زائرية اŸسستقلة انذاك وهو ما
يجعلني ادعو ا ¤ضسرورة ارشسفة
وثائقها من خÓل تكوين ارشسيف
باسستطاعة القراء التطلع اليه بكل
سسهولة كما كانت ''الشسعب'' “ثل
تسسجيل حوصسلة يوميات الشسعب
ا÷زائري كما كانت الناطق
الرسسمي للحكومة وتنقل كل ما يهم
الدولة ا÷زائرية من معلومات و
ما Áيزها عن باقي ا÷رائد
الخرى انها ابتعدت عن الثارة و
ظلت امينة لهذا الŒÓاه .

@ فائزة دباشض اسشتاذة
بكلية ا’عÓم سشابقا

خطوأت أخرى أ ¤أ’مام
دعت فائزة دباشس اسستاذة بكلية
الصسحافة و العÓم ،ا ¤ضسرورة
السس Òا ¤المام و البتعاد عن
اŸمارسسات اŸهنية التي Œعل من
الصسحفي اداة لÓسستعمال
و اŸصسلحة اÿاصسة و
–قيق اÿدمة العمومية و
التي ترتقي بالذات العامة
للمجتمع و تنقل الثقافة
بكل
ا÷ماهÒية
موضسوعية و تطوير
الصسحافة العمومية بصسفة
خاصسة لنها اداة لتوعية
باŸعلومات
الشسعب
الهادفة بعيدا عن الثارة و التهويل.
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أأي صصحافة عمومية نريد؟
خمسسون سسنة من الوجود والصسدور يوميا
السساحة اإلعÓمية في الجزائر الحرة
المسستقلة ،هي نصسف قرن من الجتهاد
والعطاء اإلعÓمي ،ورصسد الخبر لتقديمه بكل
جد ومصسداقية ،مهمة يواكب على أادائه
العشسرات من اإلعÓميين واألقÓم الرائدة
والمثقفين في مهمة مسسايرة الزمن واألحداث
في رحاب جريدة «الشسعب».
واليوم والكل يقف لتخليد ذكرى أام الجرائد
في ظل الجزائر الحرة المسستقلة يسستوقفنا
سسؤوال هام ووجيه عن مسستقبل الصسحافة
العمومية في زمن التكنولوجيات الحديثة،
وتعدد اإلصسدارات والعناوين الخاصسة وفي عهد
اإلعÓم اإللكتروني ،ناهيك عن قطاع السسمعي
البصسري بتشسعب قنواته.
فما هو مصسير الصسحافة التي تعد عناوينها
اليوم على رؤووسس األصسابع ،والتي تتصسدرها
جريدتا «الشسعب» و«المجاهد» ،أامام المتغيرات
التي تشسهدها السساحة اإلعÓمية و أامام
المشساكل والعقبات التي تعترضس طريقها
كمشسكل التوزيع على سسبيل المثال؟
والصسحافة الوطنية التي تتعدى صسفة وسسائل
اإلعÓم إالى مرتبة رمز من رموز الدولة
السسائدة هي في حاجة اليوم للوقوف بجانبها
كي تعزز وجودها في زمن طغت فيه الصسبغة
التجارية والشسهارية على الخبر اإلعÓمي
وأاصسبح القارئ فيه سسلعة يتاجر بأافكاره لفائدة
المؤوسسسسات التجارية.
وعكسس هذا التوجه بقيت الصسحافة
العمومية متمسسكة بمفهوم الخدمة العمومية،
التنوير والتوجيه بكل حياد ومسسؤوولية ف Óبد
للدولة أان تشسد بيدها وتسساندها للنهوضس بها
عن طريق وضسع مخطط شسامل يترجم اإلرادة
السسياسسية الموجودة لإÓبقاء على رموز الدولة،
وعن طريق تدعيم الكفاءات اإلعÓمية التي
يعول عليها في الدفاع على مبادئ وقيم
ومصسالح الشسعب الجزائري.
ف Óبد من تحديد ما نريد أان تكون عليه
الصسحافة العمومية الجزائرية اليوم؟ خاصسة
والجزائر تواصسل انفتاحها على العالم والسساحة
اإلعÓمية تضسم كل يوم لرقعتها عناوين جديدة،
تكتفي جلها بالنشساط التجاري ضساربة عرضس
الحائط بقيم وأاخÓق مهنة الصسحافة واإلعÓم
وماسسكة للقارئ الجزائري كرهينة لأÓخبار
المفبركة من أاجل الصسالح الخاصس.

حبيبة غريب

ششهـــــــــادات حيــــــة عـــــــــنأام الجرائـــــــد

تغطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ’حـ ـ ـ ـ ـدأث بعي ـ ـ ـ ـ ـدأ عـ ـ ـ ـ ـن أ’ثـ ـ ـ ـ ـ ـارة وألتضصخيـ ـ ـ ـ ـ ـم
هي ششهادات نقلناها لكم بصشدق وامانة لبعضض الششخصشيات على اختÓف اعمارهم
وتوجهاتهم بمثابة هدية خاصشة جدا هي نابعة من قلوب تششربت من حب الجريدة
«الششعب»  ،صشدق جعلني كصشحفية في هذه الجريدة افتخر بكوني واحدة من طاقمها
الصشحفي الذي تحتفل اجياله المختلفة بعيدها الخمسشين من مسشيرة اعÓمية

انتقاصسا ممن سسبقها ولكن كانت بصسمتها
جمعتها :فتيحة كلوآز
واضسحة وجلية وبارزة منذ توليها
كان السسيد شسربال عبد
منصسبها السسنة الماضسية بفضسل
المجيد مدير سسابق لجريدة
الحرفية والعمل الذي تقوم به.
«المجاهد» اول من شسرفني
والمتصسفح للجريدة يشسعر بالتغير
بتصسريحه حيث اكد ان
الذي تتجه فيه الجريدة الى المام في
«الشسعب» هي رمز للكفاح
عمل متقن و مميز لكل طاقمها فقد تم
من اجل الديمقراطية منذ
اسستحداث اقسسام جديدة في الجريدة،
نشسأاتها الى اليوم.
كما ان نوعية الصسور المختارة واللوان
و قال ان عمره المهني ٤٤
اصسبحت اكثر تطورا وواقعية.
سسنة من العمل الصسحفي ما
والسسيدة المديرة تحمل من المثابرة
يعني له انه كبر ونضسج
والدارة ما يمكنها من تقديم الكثير
كصسحفي مع جريدة
«الشسعب» التي تسسير بخطى ثابتة خاصسة منذ والجديد لجريدة «الشسعب» التي تعرف في
وصسول المديرة العامة السسيدة امينة دباشس ليسس خمسسينيتها انطÓقة ودفعة جديدة لها.

في خدمة ألمصصلحة ألعامة للمجتمع
طيلب
اما
محفوظ فكانت
لجريدة
كلمته
في
«الشسعب»
عيدها الخمسسين
لطاقم
تهنئة
الجريدة ،والذي
عيدها
يعكسس
انها
الخمسسين
رائدة في السساحة
العÓمية وانها
الجرائد
من
الكبرى في العالم العربي.
واكد ان الجريدة تنقل الخبار بصسدق وبÓ
مزايدات او تضسخيم للواقع في نفسس الوقت هي
تحافظ على المناخ الجتماعي للبÓد وتنقل ما
يشسغل اهتمام المواطن الجزائري على عكسس
صسحف اخرى تتغذى على اثارة الفتن و اآلفات

الجتماعية.
لذلك على جريدة «الشسعب» كسسب رهان
الصسحافة العمومية من اجل المصسلحة العامة
للبÓد والعباد.

طلبة يعيشصون ألخمسصينية مع «ألشصعب»
اما الطلبة الحاضسرين في الندوة فقد اكدوا
ان «الشسعب» هي عنوان لجريدة عريقة اثبتت
وجودها وسسط التنافسس الكبير الذي تعرفه
السساحة العÓمية ورغم ان التوجه العام
لهتمام القارىء يبقى سسطحيا ال ان الجريدة
تبقى محافظة على رسسالتها في لفت انتباه جيل
المسستقبل والشسباب نحو القضسايا الوطنية
الكبرى.
كما قالوا ان الجريدة هي مدرسسة لكثير من
اسساتذتهم الجامعيين الذين يفتخرون بتكوينهم
في مدرسسة عريقة هي جريدة «الشسعب»  ،لذلك
تمنوا ان تكون الخمسسين سسنة القادمة مرحلة
جديدة في تاريخ مدرسسة «الشسعب».

اإ’ثنين  ١٠ديسشمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٦محرم ١٤٣٤هـ

شسهادة ألرئيسس بوتفليقة
مفخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة وأعتـ ـ ـ ـ ـ ـزأز

خمسسينية الشسعب

مجلة ألخمسسيني ـة
تـ ـرد أ’عتبار
لرموز «ألشسعب»

العدد
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تمكن العدد الخاصس لجريدة «الششعب» الذي
خصشصشته للششخصشيات التي صشنعت تاريخ الجريدة من
اإماطة اللثام عن الكثير من الحقائق عن تاريخ
الموؤسشسشة ومختلف التحو’ت التي واكبتها وتمكنت
الجريدة من نششر ششهادات وحقائق مثيرة سشتكون
قيمة مضشافة للسشاحة ا’إعÓمية.
ويعتبر تخصشيصس عدد كامل للزمÓء السشابقين
ورفقاء الجريدة واأوفيائها سشنة حميدة في زمن
انتششر فيه التنكر لÓآخر والتركيز على السشلبيات
وا’أمور المسشتهلكة.

تبقى ششهادة رئيسس الجمهورية السشيد عبد
العزيز بوتفليقة في حق جريدة «الششعب»
في اإحدى خطاباته عقب انتخابه رئيسشا
للجزائر في اأفريل  ١٩٩٩مبعث فخر واعتزاز
حيث طلب من الجزائريين في مختلف نواحي
الوطن التوجه لجريدة «الششعب» للتعبير عن
انششغا’ته وطرح مششاكله وما يوؤكد مكانة
عميدة الصشحافة الجزائرية الناطقة
بالعربية هو قبول فخامة رئيسس الجمهورية
الرعاية السشامية ’حتفا’ت الخمسشينية
التي احتضشنها اأمسس قصشر الثقافة مفدي
زكرياء في صشورة تعكسس ا’حترام الكبير
للقاضشي ا’أول في البÓد للجريدة التي تبقى
تقاوم كل اأششكال التضشييق حولها والمكائد
التي تحاك بها.

تشسج ـ ـع ألـ ـ ـروح ألرياضسيـ ـ ـة وألن ـ ـ ـزأه ـ ـة
تبقى جريدة «الششعب»
تحترم كل الفرق الرياضشية
والرياضشات حيث تحاول
نششر كل المعلومات فيما
يخصس الرياضشة الجزائرية
التي وان مازالت تعاني من
الكثير من المششاكل اإ’ اأن
هذا لم يحجب الكثير من
ا’يجابيات على غرار تاأهل
المنتخب لنهائيات كاأسس
العالم  ٢٠١٠ووجوده في
رواق جيد ’إعادة الكرة في
مونديال  ٢٠١٤بالبرازيل
كما كان لتاألق مخلوفي في
اأولمبياد لندن والمحترفين
في مختلف البطو’ت
ا’أوروبية النصشيب ا’أكبر

من ا’هتمام با’إضشافة اإلى
محاو’ت نقل مختلف
ا’آراء وا’نتقادات حول
اللجنة ا’أولمبية الجزائرية

ووزارة الششباب والرياضشة
ومختلف ا’تحاديات من
اأجل الحقيقة وتنوير الراأي
العام.

 ٣٦مرأسس Óوألهدف تغطية  ٤٨و’ية
تمكنت «الششعب» من الوصشول اإلى توظيف عششرات
المراسشلين في سشياق ضشمان تغطية مختلف ربوع الوطن
ويبقى الوصشول اإلى  ٤٨مراسش Óغاية تسشعى «الششعب»
لتحقيقها بعد الغياب الكبير عن عدة و’يات بسشبب
مششكل التوزيع وانتششار «مافيا» حقيقية تروج لبعضس
العناوين وتحكم ا’أخرى.

طـ ـلـب ك ـب Òعلى
جريدة «ألشسعب» ‘
رحÓت ألطائرأت
تعرف جريدة «الششعب» طلبا
كبÒا من زبائن وكا’ت
الطÒان ‘ بÓدنا حيث وقفنا
‘ العديد من الرحÓت كتلك
التي قادتنا اإ ¤ا’أردن مع
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية
وﬂتلف مناطق الوطن مع
الطاسشيلي للطÒان وهو ما
يوؤكد التطور الكب Òللجريدة
من خÓل اإقبال جل الششركات
الوطنية على طلب ا’ششÎاك
‘ صشورة توؤكد اأن هناك الكثÒ
من اÛا’ت التي Áكن اأن
نكسشب فيها قراء جدد.
وتسشعى ا÷ريدة من خÓل
تعزيز قسشم التوزيع واإعادة
هيكله لتحقيق ا’نتششار عÈ
ﬂتلف اأنحاء الوطن واإقناع
السشفارات وكÈى الششركات
با’ششÎاك ‘ ا÷ريدة وهو ما
يسش ‘ Òالطريق الصشحيح .

أأهميـ ـ ـ ـ ـ ـة ألجريـ ـ ـ ـ ـدة مـ ـ ـ ـن كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـثرة
أ’نتقـ ـ ـادأت وأ’حـ ـ ـ ـ ـترأم وأجـ ـ ـ ـ ـب

شسخصسي ـ ـ ـات سسج ـ ـ ـلت حضس ـ ـ ـ ـورها ‘ «ألشسعب»
تحل الذكرى الـ’ ٥٠إنششاء جريدة «الششعب» التي صشمدت وقاومت للبقاء في سشاحة
اإعÓمية ’ ترحم وفي ظل غياب ا’حترافية والمهنية واإتباع التهويل وا’إثارة ورغم كل
ما يجري فقد تمكنت جريدة «الششعب» من جلب الكثير من ا’أسشماء لتنششيط منتديات
ولقاءات سشاهمت بقسشط وافر في التعريف بالقضشايا العادلة وافتكاك ششهادات مثيرة.
ونذكر في هذا السشياق اسشتضشافة ا’أمين ا’أممي السشابق بطرسس بطرسس غالي
والسشياسشي الجزائري بواششنطن حمود صشالحي والخبير الفرنسشي ماكسشيم ديفورك
والناششط الحقوقي ا’يرلندي ا’أصشل جورج غا’وي وعميد ا’أسشرى اللبنانيين سشمير
القنطار.

تعرف جريدة «الششعب» الكثير من ا’نتقادات وهو ما يعكسس
مطالعتها من قبل الكثيرين ومنه فتوجيه ا’نتقادات ولو كانت
’ذعة سشنبقى ناأخذها من الزاوية ا’يجابية لتطوير المضشمون اأكثر
فاأكثر والسشعي لتحقيق اأكبر قدر ممكن من الموضشوعية والنزاهة
بعيدا عن تحييد ا’إعÓم عن الهدف الذي اأنششا من اأجله.
وتبقى جريدة «الششعب» محافظة على خطها ا’فتتاحي المتوازن
والذي يسشعى لتقديم ا’أحسشن مع مراعاة المصشلحة العليا للوطن
دون اأن تتاأثر بما يحدث في عناوين اأخرى التي تضشرب بالمبادئ
عرضس الحائط من اأجل دنانير ا’إششهار والترويج للفسشاد والقيم
الهدامة.

أإلثنين  ١٠ديسضمبر  ٢٠١٢م
ألمؤأفق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

وطني

وزير ألدأخلية في مؤوتمر قادة ألشضرطة وأألمن ألعرب:

مكافحة الجرائم اإللكترونية لقطع الطريق على الجماعات اإلرهابية ضسرورة ملحة
دعا وزير ألدأخلية وألجماعات ألمحلية ألسضيد دحو ولد قابلية ،أأمسض ،إألى ضضرورة أيلء أألهمية
أللزمة ،للجرأئم أللكترونية ألتي عرفت تطورأ مذهل في ألسضنوأت أألخيرة خاصضة بعد مسضاهمتها في
تسضيير ألتصضال وألتوأصضل بين ألجماعات أإلرهابية وأإلجرأمية في ألترويجألفكارها ألهدأمة ،مع بذل
جهود في مكافحة تهريب أألسضلحة وألمتفجرأت وألتجار بها سضيما على مسضتوى ألحدود.

ألعدد
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تصضحيح ألمفاهيم ألخاطئة ألتي نشضرها أإلرهاب باسضم أإلسضلم

اللواء هامل :سسياسسات وقائية وردعية لمواجهة
الجريمة المنظمة العابرة للحدود

أأكد أللوأء عبد ألغني هامل ألمدير ألعام لألمن ألوطني« ،ضضرورة
تصضحيح ألمفاهيم وأألفكار ألخاطئة ألتي تسضببت فيها جماعات
إأرهابية مسضلحة متشضددة باسضم ألدين أإلسضلمي ألحنيف» ألتيأأثرت
سضلبيا على ألجالية في ألمهجر ،حيث باتوأ عرضضة لبعضض
ألمضضايقات ،وألتي تندرج في إأطار ألتحديات أألمنية ألتي توأجه
ألجاليات ألعربية في ألمهجر ،مع تبني سضياسضات وقائية وردعية ضضد
ألجريمة ألمنظمة ألعابرة للحدود ،خلل مختلف ألمؤوتمرأت.

أ’ورأسسي:آأسسيا منـي
تصسوير :فوأز بوطارن
أفتتح ،أأمسس ،دحؤ ولد قابلية،
أأشضغال ألمؤؤتمر ألسضادسس وألثÓثين
لقادة ألشضرطة وأألمن ألعرب،
ألمنعقد بعاصضمة ألجزأئر بفندق
(ألورأسضي) ،تحت ألرعاية ألسضامية
لرئيسس ألجمهؤرية ألسضيد عبد ألعزيز
بؤتفليقة ،بحضضؤر أألمين ألعام
لمجلسس وزرأء ألدأخلية ألعرب
ألدكتؤر بن على كؤمان ،أللؤأء هامل
عبد ألغاني ألمدير ألعام لأÓمن
ألؤطني ،وممثلة ألمنظمة ألدولية
للشضرطة ألجنائية «ألنتربؤل» ومكتب
أألمم ألمتحدة ألمعني بالمخدرأت
وألجريمة.
ويشضارك في فعاليات ألمؤؤتمر قادة
ألشضرطة وأألمن في مختلف ألدول
ألعربية فضض Óعن وفؤد أأمنية على

مسضتؤى رفيع ،إأضضافة إألى ممثلين عن
جامعة نايف ألعربية للعلؤم أألمنية،
ألتحاد ألرياضضي ألعربي للشضرطة.
وأأشضار ممثل ألحكؤمة ألجزأئرية،
في كلمة أألقاها بالمناسضبة ،إألى أأن
ألمؤؤتمر ينعقد في ظل تحؤلت
عميقة يشضهدها ألعالم ألعربي
وتحديات أأمنية كبيرة ،تقتضضى
مؤأجهتها بمضضاعفة ألجهؤد من قبل
أأجهزة ألشضرطة ومؤأكبة كل
ألمسضتجدأت وألتطؤرأت لتؤفير أألمن
وألسضكينة للمؤأطن وأأجؤأء ألسضتقرأر
ألضضرورية لتحقيق برأمج ألتنمية في
ألبلدأن ألعربية.
وفي هذأ ألسضياق أأكد دحؤ ،على
ضضرورة تأامين ألحدود ومرأقبتها من
خÓل ألتعاون وألتنسضيق ألفاعلين بين
ألدول وتبادل ألمعلؤمات وألمعطيات
لمنع تسضلل شضبكات أإلرهاب
وألجريمة ألمنظمة ألعابرة لأÓوطان

وألحد من ألهجرة ألسضرية وتهريب
تمؤيل
ومكافحة
ألمهاجرين،
أإلرهاب وتجفيف منابعه مع ألحرصس
على مؤأصضلة ألعمل ألمشضترك
وتعزيزها أأكثر نظرأ للخطر ألذي
تؤأجهه في ظل أنتشضار هذه ألجرأئم.
ونؤه دحؤ بالتؤصضيات ألمنبثقة عن
جملة ألمؤؤتمرأت ألمنعقدة وألتي
ترمي إألى نشضر ثقافة حقؤق أإلنسضان
لدى ألعاملين في أألجهزة أألمنية،
دأعيا إأياهم في هذأ أإلطار إألى
تكثيف ألدورأت ألتدريبية في هذأ
ألمجال وإأدرأجه ضضمن مناهج كليات
ومعاهد ألشضرطة وأألمن ،مع ألحرصس
على تشضجيع ألمنظمات وألجمعيات
ألؤطنية ذأت ألهتمامات أألمنية ألتي
تنشضط في مجال مكافحة ألمخدرأت
ومختلف أآلفات ألجتماعية وكذأ
ألؤقاية من حؤأدث ألمرور.

وفي هذأ أإلطار أأشضار ،هامل في كلمة
أألقاها في حفل أفتتاح ألمؤؤتمر ألسضادسس
وألثÓثين لقادة ألشضرطة وأألمن ألعرب،
إألى ألدور ألذي يجب أأن يلعبه ألعلماء
وألمفكرون وأإلعÓميؤن ألعرب في نشضر
ألؤعي ،فضض Óعن ضضرورة ألتنسضيق بين
أأجهزة ألعمل ألعربي ألمشضترك في إأطار
ألجامعة ألعربية وكذأ في ألمحافل
ألدولية ومتعددة أألطرأف بخصضؤصس ما
تؤجهه ألجاليات ألعربية في ألمهجر
وأتخاذ مؤقف مؤحد في هذأ ألشضأان.
من جانب أأخر وفي إأطار ألتصضدي
للجريمة ألمنظمة ألعابرة للحدود ،دعا
ممثل ألجزأئر أأعضضاء ألدول ،إألى ضضرورة
تبني سضياسضات وقائية وردعية ضضد هذه
ألظاهرة ألتي تعد من بين ألجرأئم
ألجديدة ألتي فرضضت نفسضها خÓل
ألسضنؤأت أألخيرة ،وألتي تسضتدعي أيÓء
أأهمية كبيرة لها ،وهذأ بالنظر إألى
ألخطؤرة ألكبيرة ألتي تشضكلها سضؤأء على
أألشضخاصس أأو على أمن وأسضتقرأر ألدول
أأو أقتصضادياتها وألى ألتنظيم ألهيكلي
ألمحكم لشضبكاتها ألمنتشضرة عبر كافة
أأنحاء ألعالم وإأمكانياتها ألضضخمة ألتي

أألمين ألعام لمجلسض وزرأء ألدأخلية ألعرب:

اإلنجازات تترجمأاهمية العمل المشسترك
أشضاد ألدكتور محمد بن على
كومان أألمين ألعام لمجلسض وزرأء
ألدأخلية ألعرب ،في كلمته ،بالدور
ألذي تلعبه هذه أللقاءأت في طرح
مختلف ألتحديات ألتي تشضهدها
ألمنطقة ألعربية وسضبل ألتصضدي
لها.
أأفاد ضضيف ألجزأئر ،أأن ألمؤؤتمر
ألذي يتزأمن وألذكرى أألربعين
لنعقاد أأول مؤؤتمر عام ١٩٧٢
بالمارأت ألعربية ألمتحدة وألذكرى
ألثÓثين لنعقاد أأول دورة لمجلسس
وزرأء ألدأخلية ألعرب عام
١٩٨٢بالدأر ألبيضضاء بالمملكة
ألمغربية ،يشضكل فرصضة هامة للتباحث
في ألسضبل ألكفيلة بتعزيز ألتعاون بين
أألجهزة أألمنية ألعربية لضضمان
ألسضتقرأر بالمنطقة ومؤأجهة
ألجريمة بكافة صضؤرها وأأشضكالها.
كما وحيا علي كؤمان ،بكل إأكبار
ألنجازأت ألتي تحققت منذ أنعقاد
ألمؤؤتمر أألول وألذي جعل من ألتعاون
ألعربي مث Óلنجاح ألعمل ألمشضترك،

ألتي تمخضضت عنها جملة من
ألتفاقيات وألمدونات وأأقرت
أسضترأتيجيات وخطط مرحلية،
وسضنت قؤأنين أسضترشضادية ،ووضضعت
هياكل نمؤذجية لؤحدأت وأأجهزة
أأمنية مختلفة ،وأأصضدرت نشضرأت

إأحصضائية متنؤعة وأعدت بحؤث
ودرأسضات متعددة.
بدورها ،ثمنت ممثلة ألمنظمة
ألدولية للشضرطة ألجنائية «ألنتربؤل»،
ألسضيدة «ميرأي بلي سضترأزي»،
ألتطؤر ألذي يلعبه أألمن ألعربي أليؤم

في مكافحة مختلف أأنؤأع ألجرأئم،
حيث كشضفت في إأطار ألشضرأكة بين
أأجهزة أألمن ألعربية و ألنتربؤل عن
١٥مليؤن شضخصس في حالة بحث و٨٠
مليؤن ملف ضضائع.
وأأكدت ميرأي بلي سضترأزي في
كلمة لها بمناسضبة أنعقاد ألمؤؤتمر ألـ٣٦
لقادة ألشضرطة وأألمن ألعرب،
بضضرورة مؤأصضلة ألعمل ومضضاعفة
ألجهؤد وألنهؤضس بجهاز أألمن
ألعربي وجعله يضضاهي ألمؤؤسضسضات
أألمنية ألفاعلة في ألدول ألمتقدمة
من خÓل تبني خطط مدروسضة
وفعالة وجعلها أأكثر جاهزية لمؤأكبة
مختلف ألتحؤلت ألدولية.
وأأشضارت ضضيفة ألجزأئر ،إألى أألهمية
ألتي يؤليها جهاز ألنتربؤل في دعم
مثل هذه ألمؤؤتمرأت ألتي ترمي إألى
تحقيق أألمن وألسضÓم لشضعؤب ألعالم،
وتقؤيتها للتصضدي لكل أأنؤأع وأأشضكال
ألجرأئم ألمنتشضرة في ألعالم.
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تؤظفها في أأنشضطتها أإلجرأمية ،وهؤ ما
يفرضس علينا أليؤم قدرأ كبيرأ من ألتعاون
وألتنسضيق كؤن هذأ ألشضكل من أإلجرأم ،ل
يمكن ألية دولة مؤأجهته بمفردها.
ومن هذأ ألباب ،أأكد ألهامل ،حرصس
ألجزأئر على ألمسضاهمة في تعزيز
ألتعاون أألمني ألعربي ومشضاركتهم في كل
ألمبادرأت ألرأمية إألى ألتطؤير ،مؤؤكدأ
في هذأ ألسضياق «أأن تحقيق أألمن ألعربي
ألمشضترك ألذي ننشضده ،يتطلب أيÓء
أألهمية ألÓزمة ألجهزة ألشضرطة في
دولنا ،من خÓل خطط محكمة» ،وألسضعي
ورأء جعل جهاز أألمن يضضاهي
ألمؤؤسضسضات أألمنية ألفعالة في ألدول
ألمتقدمة بزيادة فعالياته وجاهزيته
لمؤأكبة ألتحؤلت ألدأخلية وألخارجية
وألتعامل معها بكل أحترأفية.
من جهة أأخرى دعا هامل أأعضضاء
ألمؤؤتمر ،إألى فتح أأبؤأب ألنقاشس لبعضس
أآلفات وإأدرأجها في جدول أأعمال
ألمؤؤتمرأت ألقادمة حتى وأن تم ألتطرق
إأليها سضابقا نظرأ ألهميتها ألبالغة في
ألؤقت ألرأهن ،كالتعاون في مكافحة
تمؤيل أإلجرأم ،ألفسضاد ،تبيضس أألمؤأل
ألمدعمة من طرف جماعات إأرهابية
وإأجرأمية .
وأأردف يقؤل« ،فإاذأ كان أإلرهاب ألذي
يشضكل ألنشضغال أألكبر لدى ألدول ألعربية
وشضعؤبها ،قد نال ألقسضط أألوفر من
أهتمامات مجلسس وزرأء ألدأخلية ألعرب
وأأجهزته وأعتمدت بشضأان ألتعاون
لمكافحته ألعديد من أآلليات ،فإانه بات
ضضروريا أليؤم ألهتمام بأانماط أإلجرأم
أألخرى ألمرتبطة به وألتي ل تقل خطؤرة
عنه» ،ما يتطلب حسضبه تطؤير أأسضاليب
ألتعاون لمكافحتها من خÓل ألتركيز على
ألعمل ألؤقائي ،وأتخاذ إأجرأءأت ملمؤسضة
وفعالة بشضأانه ووضضع مختلف ألقرأرأت
ألخاصضة به حيز ألتنفيذ.
وقد أأدرجت أألمانة ألعامة للمجلسس
عدة مؤأضضيع على جدول أأعمال ألمؤؤتمر
حيث تم إأعدأد ألدرأسضات وألبحؤث
ألخاصضة بشضأانها ،نجد من بينها ،طرح
ملف ألتعاون بين أأجهزة أألمن ومنظمات
ألمجتمع ألمدني لضضمان حقؤق أإلنسضان،
ألتدأعيات أألمنية لعام  ٢٠١١وأأثرها في
رسضم ألصضؤرة ألمسضتقبلية لأÓمن ألعربي،
تطؤير دور ألشضرطة ألجؤأرية وألعمل
على تفعيلها حتى تحافظ على صضؤرتها
أليجابية ،كلها مؤأضضيع سضتعرف مناقشضة
من طرف قادة ألشضرطة ألعرب على مدأر
يؤمين.
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وطني

اإلثنين ١٠ديسسمبر  ٢٠١٢م
المؤافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

من الوئام المدنيإالى المصصالحة الوطنية

البرلمان الجزائري يعرضس بنيويورك تجربته في تعزيز السسلم
عرضض الŸÈان ا÷زائري ـ
مؤوخرا ـ بنيويورك ،خÈته ‘
اŸسصاهمة ‘ –قيق السصلم ‘
ا÷زائر ،بعد عدة سصنوات من
مكافحة اإلرهاب ،وكذا
اŸسصعى ا÷زائري ‘ تسصوية
مشصكل األمن الداخلي.
وقد عرضس هذه التجربة
ا÷زائرية ،نائب رئيسس اÛلسس
الشسعبي الؤطني عبد السسÓم
الجتماع
خÓل
بؤشسؤارب
اŸشسÎك األ· اŸتحدة ـ ال–اد
الŸÈا Êالدو‹ اŸنعقد يؤمي ٦
و ٧ديسسمÃ Èقر األ· اŸتحدة
والذي كرسس Ÿؤضسؤع «دور
الŸÈانات ‘ الؤقاية من
النزاعات واŸصسا◊ة وتعزيز
السسلم».
ولإÓشسارة ،فإان هذا اللقاء الذي انعقد
على هامشس الدورة الـ ٦٧للجمعية
العامة لأ ·ÓاŸتحدة بحضسؤر ١٨٠
برŸا Êدو‹ و‡ثل Úسسام Úمن
األ· اŸتحدة نظم ‘ إاطار جهؤد
ال–اد الŸÈا Êالدو‹ لدعم عمل
األ· اŸتحدة لصسالح السسلم واألمن
و–ديد دور الŸÈانات ‘ الؤسساطة
‘ النزاعات ومسسار اŸصسا◊ة.
و‘ مداخلته ،أاوضسح بؤشسؤارب ،أانه
أامام الÓأامن الذي ميز ا÷زائر ‘
بداية التسسعينيات «أادرك الŸÈان
ا÷زائري مبكرا ضسرورة عؤدة السسلم
كمسسار كان يجب أان يشسارك فيه من
خÓل دعم كل مبادرة حكؤمية قد
تفضسي إا ¤ذلك».
‘ هذا اÿصسؤصس ذكر اŸتحدث ،أان
اŸؤؤسسسسة الŸÈانية ا÷زائرية
«صسادقت بأاسسرع ما Áكن على
القانؤن اŸتعلق بالؤئام اŸد Êكما
أانها صسادقت ـ أايضسا ـ على القانؤن
اÿاصس باŸيثاق من أاجل السسلم
واŸصسا◊ة الؤطنية ‘ صسيغة أامر».
من جهة أاخرى ،عمل الŸÈانيؤن
ا÷زائريؤن «بنشساط على تؤضسيح
تفاصسيل قانؤ Êالؤئام واŸصسا◊ة
الؤطنية لدى منتخبيهم بهدف تسسهيل
وشسرح مضسمؤنهما عشسية السستفتاءات

شسلوفي مديرا
عاما للديوان
الوطني للسسياحة
تم ،أامسس ،تنصسيب رشسيد شسلؤفي،
مديرا عاما للديؤان الؤطني
للسسياحة ،خلفا لمحمد أامين حاج
سسعيد ،الذي عين كاتبا للدولة
لدى وزير السسياحة والصسناعة
التقليدية مكلف بالسسياحة ،في
إاطار التعديل الحكؤمي الجزئي
األخير ،بحضسؤر وزير السسياحة
محمد بن مرادي ،وإاطارات
سسامية من القطاع.
ويعد رشسيد شسلؤفي ( ٥٠سسنة)،
من بين إاطارات وزارة السسياحة،
حيث سسبق له أان مارسس مهام
المدير العام للؤكالة الؤطنية
لتنمية السسياحة لمدة  ١٠سسنؤات،
وآاخر منصسب تبؤأاه مفتشس
السسياحة
بؤزارة
مركزي
والصسناعة التقليدية.

زهراء .ب
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بدعوة من الوزير األول:

رئيسس ا◊كومة الليبي ‘ زيارة رسسميةإا ¤ا÷زائر
يشسرع رئيسس ا◊كؤمة الليبي علي زيدان اليؤم ‘ زيارة رسسمية اإ ¤ا÷زائر تدوم
يؤم Úبدعؤة من الؤزير الأول عبد اŸالك سسÓل ،حسسب ما اأفاد به اأمسس الأحد
بيان Ÿصسالح الؤزير الأول.
واأوضسح نفسس اŸصسدر ،اأن رئيسس ا◊كؤمة الليبي ،سسيكؤن مرفؤقا خÓل هذه
الزيارة بؤفد هام.

مدلسسي يسستقبل السسفير الليبي الجديد

اسستقبل وزير الشسؤؤون الخارجية ،مراد السسيد مدلسسي ،أامسس ،األحد بمقر وزارته السسيد
محمد مختار أاحمد مازن ،الذي سسلم له نسسخا من أاوراق اعتماده بصسفته سسفيرا مفؤضسا
فؤق العادلة لليبيا لدى الجمهؤرية الجزائرية الديمقراطية الشسعبية ،حسسب ما أافاد به بيان
لؤزارة الشسؤؤون الخارجية.

محور السصيار شصرق ـ غرب بين بجاية والبويرة

انط ـ ـ ـ ـÓق األشسغ ـ ـ ـ ـال بـ ـداي ـ ـ ـ ـة سسن ـ ـ ـة ٢٠١٣
التي طرحها رئيسس ا÷مهؤرية على
الشسعب قصسد اسستشسارته حؤل هذه
القضسايا» ،حسسب قؤله.
وبخصسؤصس سسعي بعضس األطراف ‘
نسسب مصسدر ما حدث با÷زائر إا¤
نزاع انتخابي ،أاكد بؤشسؤارب أان األمر
يتعلق بـ «مشسكل أاعمق “ثل ‘
اختÓف أاسساسسي حؤل مشسروع
اÛتمع».
وأامام منظمة األ· اŸتحدة
والŸÈاني ÚالعاŸي Úشسرح نائب
رئيسس اÛلسس الشسعبي الؤطني
اŸسسعى ا÷زائري ‘ تسسؤية مشسكلها
األمني الداخلي ،مشسÒا إا ¤أانه إارتكز
على التكفل Ãجمؤعة من القضسايا
التي Ãجرد معا÷تها جميعا تÈز أان
«فقط وضسع شسامل لأÓمن مدعما
بالعمل اŸيدا Êمن شسأانه السسماح
بعؤدة السسلم».
ويتعلق األمر بتقاسسم السسلطة واآلفاق
القتصسادية والرهانات الدسستؤرية
وإاصسÓح العدالة وبرامج اŸصسا◊ة
وا◊قيقة والدفاع عن حقؤق اإلنسسان
وترقية اŸسساواة ب Úا÷نسس ،Úحسسب
قؤله ،وأاكد بؤشسؤارب أان مسسار
اسسÎجاع السسلم ‘ ا÷زائر مر بعدة
مراحل ” خÓلها التكفل باÛالت
السسياسسية والجتماعية والقتصسادية.
وعÓوة عن قضسايا اŸصسا◊ة الؤطنية
واسستعادة األمن ” ،تبني اصسÓحات
مؤؤسسسساتية تتعلق بالعدالة واألسسÓك
وقانؤن
والدسستؤر
النظامية
النتخابات.
وفيما يخصس ترقية اŸسساواة بÚ
ا÷نسس Úقال اŸتدخل ان ا÷هد
اŸبذول ‘ هذا اÛال يرجع «لرادة
سسياسسية تفؤق التطلعات الجتماعية
التي –ملها الغلبية» ،مذكرا بأان «ما
ل يقل عن  ١٤١امراة اي اك Ìمن
الثلث –صسلن على مقاعد ‘
اÛلسس الشسعبي الؤطني خÓل

النتخابات التشسريعية الخÒة وذلك
بفضسل نظام التكافؤؤ».
وعÓوة عن هذه اŸسساعي ،فقد
سسمحت النتخابات التشسريعية التي
سسبقها انفتاح سسياسسي سسمح بÈوز ٤٠
حزبا سسياسسيا ،كما قال بـ«وجؤد
“ثيلية نيابية واسسعة حتى اذا بقيت
التشسكيÓت السسياسسية التقليدية
مسسيطرة جراء صسداها الكب Òلدى
الشسعب».
وأاضساف أان «هذا Á ⁄نع من اسسماع
صسؤت القليات الصسغÒة ‘ برŸان
بلغ مسستؤى غ Òمسسبؤق من الشسعبية».
وعن اÛال األمني مرة أاخرى ،قال
بؤشسؤارب ،أان اŸقاربة الشساملة هي
تلك التي «تشستمل على كل اŸيادين
التي من شسأانها أان تكؤن بؤؤر تؤتر
ومصسادر نزاع أاو على العكسس من ذلك
›الت تعزيز التÓحم الجتماعي
والسسلم اŸد Êوذلك ‘ فضساء متعدد
البعاد للحؤكمة السسياسسية».
ويرى اŸتحدث انه اذا كان من
الضسروري مكافحة اإلرهاب ‘
اŸيدان العسسكري ومؤاجهته على
اŸسستؤى األمني «فيجب ايضسا خلق
الظروف الجتماعية والسسياسسية
التي “نع الرهابي Úمن التجنيد ‘
صسفؤف الشسبيبة» ،مؤضسحا أان «أامام
هذه القضسية تبنت ا÷زائر بصسفة
تلقائية مؤقف أامني شسامل».
وواصسل يقؤل انه «كلما سسجل إاخفاق
الجتماعي
اŸسستؤى
على
والقتصسادي كلما سسهل على
اإلرهابي Úنقل اŸشسكلة ا ¤ا◊قل
اإليديؤلؤجي بإاعطاءه بعدا دينيا
وأاحيانيا ربانيا».
ولÓشسارة ،فقد تكلل هذا اللقاء
بتبني عدة تؤصسيات تضسمنت جزءا
كبÒا من التجربة ا÷زائرية
اŸقدمة خÓل هذه األشسغال.

سسيتم خÓل الثÓثي األول من العام الداخل
 ،٢٠١٣الشسروع في ربط بجاية بالطريق
السسيار شسرق ـ غرب على مسستؤى البؤيرة ،بعد
اسستكمال الجراءات المتعلقة بالمشسروع .هذا
ما أاعلنه األمين العام للؤكالة الؤطنية للطرق
السسريعة خÓل اجتماعه بعدد من إاطارات
الشسركة الكؤرية الجنؤبية المكلفة بإانجاز
المشسروع نهاية األسسبؤع ،ووالي بجاية حمؤ
أاحمد التهامي بحضسؤر السسلطات المحلية
ونؤاب المجلسس الؤلئي وعدد من المتعاملين
جهت لهم الدعؤة .وكان
القتصساديين الذين و ّ
الجتماع قد خصّسصس لعرضس دراسسة شساملة
ومفصسلة للمشسروع حؤل كيفية ربط ميناء
بجاية بالطريق السسيار الذي يمتد على
مسسافة تزيد عن  ١٠٠كلم مع احترام المحيط
األمني للحد من اختراق خطؤط أانابيب الغاز
والنفط ،وكذا دراسسة التضساريسس الجبلية التي
سسينجز عليها هذا المشسروع المسسجل لدى
الؤكالة الؤطنية للطرق السسريعة مع ثÓث
عشسرة محؤرا مبرمجا ،لربط الشسمال

ألجل تجنيب مدينة العلمة ـ الؤاقعة
شسرق ولية سسطيف ـ ما حدث لها في
إاحدى سسنؤات الثمانينات ،عندما أاتى
طؤفان على المدينة من خÓل فيضسان
مياه األمطار متسسببا ـ لأÓسسف ـ في وفاة
 ٤٠شسخصسا منهم األطفال والنسساء ودمر
العديد من المباني الهشسة التي لم
تصسمد أامام الفاجعة وارتفع منسسؤب
المياه عندها إالى أاكثر من متر ونصسف
،عمدت السسلطات المحلية وعلى غرار
العديد من مدن الؤلية مثل عين ولمان
جنؤبا وعين عباسسة شسمال إالى برمجة
مشسروع ضسخم يهدف الى حماية

بجاية :بن النوي

بلدية ايللتن بتيزي وزو تواجه خطرإانجراف التربة
سصجلت بلدية ايللتين ـ التي
تبعد بحوالي  ٧٠كلم جنوب
شصرق مدينة تيزي وزو ـ ليلة
الجمعة والسصبت المنصصرمين،
انجراف حاد للتربة والذي
يهدد حاليا العديد من القرى
التابعة للبلدية ومن بينهم كل
من قريةآايت عيسصى ويحيا
ومركز البلدية وكذا ازرو
نطهور ،وهي نفسض الظاهرة
التي سصجلت في ماي المنصصرم
نتيجة تسصاقط كمية كبيرة من
األمطار والثلوج بالمنطقة
سصببت في انجراف كمية كبيرة
من الوحال بالمنطقة وادت
الى غلق العديد من الطرق
وأاصصبحت العديد من المنازل
مهددة بالنهيار.

تيزي وزو :ضض.ت

ورغم بداية اأشسغال التي باشسرت بها البلدية
اإل انه وبسسبب عدم انتهائها في اأجالها
المحددة ف Óيزال الخطر يحدق بالعديد

 ٨٠مليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار لحمايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الفيضسان ـ ـ ـ ـ ـ ـات
المدينة من خطر الفيضسانات ،وقد
رصسد له غÓف مالي معتبر يقدر بـ٨٠
مليار سسنتيم وشسرع في انجازه منذ
 ١٩٩٧ويؤشسك على النتهاء ،ويتمثل في
العديد من العمليات على غرار القناة
المسستطيلة على مسستؤى الؤادى العابر
للمنطقة الحضسرية ،وكذا بناء حؤاجز
من السسمنت المسسلح وربط التجمعات
السسكنية بقنؤات صسرف مياه رئيسسية
بقطر من  ٩٠الى  ٢٠٠سسم بعدة أاحياء
بالمدينة منها دوار السسؤق وقؤطالي الى
غاية منطقة النشساطات الحرفية وحتى
بازر سسكرة البلدية اللصسيقة بالعلمة

بالجنؤب باإلضسافة إالى ربط المؤان الؤطنية
بالطريق السسيار شسرق ـ غرب وتندرج هذه
المشساريع في سسياق مرافقة مسسار تنمية
النشساطات القتصسادية ودفع ديناميكية
المبادلت التجارية  ،تم اسستعراضسها أامسس
األول ببجاية بتهيئة هذا الشسطر من الطريق
السسريع ،المشسروع الذي سسيمتد انطÓقا من
ميناء بجاية حتى منطقة أاحنيف بؤلية
البؤيرة ،والذي يتضسمن إانجاز ما يناهز سسبعة
تقاطعات ،وثÓث عشسرة جسسرا إالى جانب
ثÓث محطات للخدمات ،حيث سسيسساهم هذا
المحؤر في ربط عدة مدن وتجمعات
الحضسرية الكبرى بعاصسمة الؤلية منها
القصسر وسسيدي عيشس وأاقبؤ وتازمالت ،وعدد
كبير من المناطق الؤاقعة على أاطراف وادي
الصسؤمام ،كما سسيسسمح هذا المحؤر في فك
الخناق والزدحام على الطرق الؤطنية ،١٢
 ٢٤و. ٢٦

وحي الباطؤار ،حيث يتم تحؤيل المياه
المتجمعة الى منطقة السسبخة.
ولحماية المياه بالمدينة من التلؤث،
يجري إانجاز محطة للتطهير
مؤصسؤلة بقنؤات بقطر  ١٢٠سسم،
وهذا بالمدخل الغربي للمدينة
باتجاه مدينة سسطيف ،ومن شسأان
المشساريع المذكؤرة تجنيب المدينة
خطر الفيضسانات التي تتهددها،
خاصسة مع التغيرات المناخية التي
أاصسبحت مع األسسف تجابهنا من حين
ألخر بمفاجآات غير سسارة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

من العائÓت وقاطني المنطقة في شستاء
السسنة الجارية حيث صسرح سسكان المنطقة
في اتصسال هاتفي بـ «الشسعب» ان انجراف
التربة لهذه السسنة يعد اكبر من نؤعه مقارنة
بالسسنة المنصسرمة ،مؤجهين اأصسابع التهام
الى المسسؤؤولين الذين حسسبهم لم يلتزمؤا
باسستكمال الدراسسة التقنية وكذا اإيجاد
الحلؤل السسريعة التي من شساأنها اأن تحد من
ظاهرة النجراف ،حيث كان من المسستؤجب
عليها اخذ بجدية هذا المشسكل الذي اأصسبح
يهدد سسكان المنطقة ومنازلهم مؤؤكدين في
ذات الصسدد ان عدم انتهاء الشسغال قبل
بداية الشستاء الجاري سسبب معاناتهم ،داعين
السسلطات المسسؤؤولة بالنظر في وضسعيتهم
والسسراع في اسستكمال الشسغال قبل ان
يحدث ما لم يحمد عقباه.
والجدير بالذكر ،اأن مشسكل انجراف التربة،
اأصسبح يهدد العديد من المناطق بؤلية تيزي
وزو على غرار ما سسجل في الشستاء المنصسرم
بمدينة اعزازقة والذي سسبب في انهيار
العديد من المنازل وترحيل العائÓت ،وكذا
ظهؤر تشسققات في المركز السسÓمي
بالمنطقة ناهيك عن غلق العديد من
الطرقات وشسؤارع المدينة بسسبب انجراف
كميات كبيرة من الوحال بهذه المناطق
وادخلت البلدية في عزلة تامة ولم تبق
الؤزارات مكتؤفة الأيدي اأمام هذا المشسكل
الكبير ،حيث تنقل كل من وزير السسكن
والأشسغال العمؤمية ،اأين طالب وزير عمار
غؤل بضسرورة الإسسراع في اإجراء دراسسة
جيؤتقني للنظر في كيفية مجابهة مشسكل
النجراف وبناء جدرات وقائية بالمنطقة
خاصسة المهددة منها بالنجراف كما دعا
من جهة اخرى الى ضسرورة التشسجير الذي
يعد الحل النسسب لمكافحة مشسكل انجراف
التربة.
ول يقتصسر مشسكل النجراف على مدينة
اعزازقة فعديد من بلدية بالؤلية مهددة
بخطر النجراف على غرار تقزيرت عين
الحمام ما يسستؤجب دراسسة سسريعة للمناطق
الحمراء المهددة والحذر من طرف
المؤاطنين في تشسيدهم لمنازلهم والحصسؤل
على تصسريحات في البناء بعد اإقامة دراسسة
جيؤتقنية لÓأراضسي .

وطني

أإ’ثنين  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٢م
ألموأفق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

ألعدد
١٥٩٧٤
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بلديات تخرج من ألنسصدأد بعد تشصكيل ألتحالفات

المواطنون ينتظرون تجسسيد الوعود!

أنفرجت ألكثير من أألوضصاع على مسصتوى عديد بلديات ألوطن بعد تشصكيل تحالفات بين مختلف ألتشصكيÓت ألسصياسصية حيث أندثرت كل معايير ألتوجهات وأإليديولوجيات
ولعبت ألحسصابات ألمحلية وألجهوية ألدور أألكبر في حل حالت ألنسصدأد في صصورة تؤوكدأأن ألممارسصة ألديمقرأطية في ألجزأئر مازألت بعيدة عن مسصتوى ألقيم ألسصياسصية
وألوفاء للقيادأت.
ونزلتأأخبار ألفصصل في أنتخاب رؤوسصاء ألمجالسس ألبلدية وألولئية بردأ على ألموأطن ألذي يضصيق ذرعا بالمشصاكل ألمختلفة ألتي تعكر صصفو حياته.

ق/و

 ١٥صصوتا تحسصم ألختيار

تنصصيب ألمجلسس ألشصعبي ألبلدي لبومردأسس

سسمار رئيسسا لبلدية باب الزوار
أأشصرف ،صصباح أأمسس ،ألوألي
ألدأر
لمقاطعة
ألمنتدب
ألبيضصاء على تنصصيب ألمجلسس
ألبلدي لبلدية باب ألزوأر
ألمنبثق عن أنتخابات ٢٩
نوفمبر ألماضصي ،وألذي قفز
عدد أأعضصائه من  ١٥عضصوأ إألى
 ٢٣عضصوأ منهم  ٨نسصاء.

سس /ناصشر

حيث حصسل (أأ’فا’ن) على ٨
مقاعد ،وحزب ألحرية وألعدألة ٦
مقاعد ـ ألقائمة ألحرة  ٣مقاعد ،بينما
حصسل كل من (أأ’رسسيدي) و(أأ’فافاسس)
و(ألعمال) على مقعدين لكل منهم.
وقد طبق ألوألي ألمنتدب ألمادة ٨٠
من ألقانون ألعضسوي ألبلدي ألجديد
(جانفي  )٢٠١٢ألذي ينصس على أنتخاب
ألمجلسس للرئيسس إأذ لم يكن هناك حزب
حصسل على أأغلبية تفوق  ،٪٣٥بعكسس
ألقانون ألبلدي ألقديم ألذي ينصس على
أأن يكون ألرئيسس من حزب أأ’غلبية
حتى وإأن كانت نسسبية ،وقد منحت

ألفرصسة لكل ألتشسكيلت
أأن تقدم مرشسحين لها
لرئاسسة ألمجلسس وألتي
لم يتقدم لها سسوى
قائمة
متصسدري
و(ألحرية
(أأ’فا’ن)
وألعدألة) على ألتوألي
(ألعڤون مولود ،علي
سسمار) وكانت نتيجة
أإ’نتخاب لصسالح علي
سسمار بـ١٥صسوتا ضسد
خصسمه ألعڤون بـ٨
أأصسوأت ،وهي أأصسوأت
كتلته وألتي لم تسستطع إأقناع منتخبي
ألكتل أأ’خرى للنضسمام إأليها بعكسس
علي سسمار ألذي أسستقطب كل ألكتل
عدأ (أأ’فا’ن) قبل وبعد ألتنصسيب
وأ’نضسمام إأليه للعمل سسويا من أأجل
تنمية ألبلدية ،حيث أسستطاع أأن يحصسل
على أأ’غلبية ألمريحة ،حيث رأسسلوأ
ألوألي ألمنتدب على أختيارهم
وموأفقتهم على رئاسسة علي سسمار

نوأب «أألفالن» خرجوأ مصصدومين

الوزير األسسبق عمار مخلوفي رئيسسا للمجلسس
الشسعبي الولئي لباتنة
بانتخابه أأمسس ،رئيسسا للمجلسس
ألشسعبي ألو’ئي لو’ية باتنة ،يعود
ألوزير أأ’سسبق للطاقة وألمناجم «عمار
مخلوفي» ،إألى ألوأجهة ألسسياسسية ،بعد
أأن تمكن ،أأمسس ،من إأفتكاك منصسب
رئيسس ألمجلسس ألشسعبي ألو’ئي لباتنة بـ
 ٢٤صسوتا مقابل  ٢٣صسوتا لصسالح
منافسسه ألنائب ألسسابق عن جبهة
ألتحرير ألوطني «نزأر ألشسريف» ،حيث
ورغم حصسول حزب أأ’رندي على ١٢
مقعدأ في ألمجلسس ألو’ئي بعد
أنتخابات ألـ ٢٩نوفمبر ألماضسي مقابل
 ١٧مقعدأ لألفلن إأ’ أأن ألتحالفات
مكنت أأ’رندي من رئاسسة ألمجلسس
خاصسة بعد أأن أأيد كل من أأعضساء
ألجبهة ألجزأئرية ألفائزين بـ ٧مقاعد
وألقائمة ألحرة أإ’جماع  ٥مقاعد وألتي
صسنعت ألفارق وألمفاجأاة ترشسح «عمار

مخلوفي» ،حيث جرت عملية أنتخاب
رئيسس ألمجلسس في أأجوأء جيدة سسهر
عليها وألي ألو’ية شسخصسيا.
وألجدير بالذكر أأن مرشسح أآ’فلن
كان قد خسسر أأول أأمسس أأول ألموأجهات
أأمام أأ’رندي برفضس أأعضساء ألمجلسس
’نتخابه في أأولى مرأحل عملية
أنتخاب رئيسس ألمجلسس تطبيقا للقانون
ألعضسوي للنتخابات وألذي يقر بتقديم
مرشسح عن ألقائمة ألمتحصسلة على
نسسبة  ٣٥بالمائة وعرضس مرشسحها
للموأفقة أأمام أأ’عضساء أآ’خرين وهو
ألتحدي ألذي فشسل فيه أآ’فلن ليمنى
أليوم بهزيمة أأخرى دفعت نوأب
أآ’فلن في ألبرلمان إألى ألخروج
مصسدومين من مقر ألو’ية باتنة.

باتنة :لموششي حمزة

مرشسح «األفافاسس»آايت العربي سسيد علي رئيسسا للبلدية

للمجلسس ألبلدي كونه
شسخصس حوأري وذو
تجربة في ألتسسيير
ألبلدي في أأحلك
ألظروف ،أأين كان
ألمندوبية
يترأأسس
خلل
ألبلدية
ألتسسعينات.
أأ’سسباب
ومن
أأ’سساسسية أأيضسا ألتي
جعلت أأ’حزأب تنفر
من حزب (أأ’فا’ن)
سسلبية نتائج ألعهدة
ألسسابقة ألتي كان يرأأسسها شسخصس
أأمضسى ألعهدة في أنسسدأد دون تحقيق
مشساريع تذكر وألذي سسحبت منه ألثقة
لمدة أأكثر من سسنة من طرف  ١٣عضسوأ
من أأصسل  ١٥عضسوأ.
وقد حضسر ألتنصسيب ألمسسؤوولون
ألمحليون مدنيون وعسسكريون وممثلو
ألمجتمع ألمدني ألذين أأبدوأ أرتياحا
كبيرأ وتجاوبا مع هذأ ألتنصسيب.

حركة الوطنيين
األحرار تطعن في نتائج
انتخابات بلدية المدية
أأودعت أأ’مانة ألو’ئية للحركة
ألوطنيين أأ’حرأر بالمدية هذه أأ’يام
طعنا لدى ألمحكمة أإ’دأرية من أأجل
طلب مناصسفتها للحصسول على مقاعد
أنتخابية بالمجلسس ألبلدي لعاصسمة
ألو’ية باعتبار أأن هذه ألهيئة ألسسياسسية
تعتقد أأنها قد تحصسلت على ١٣٢١
صسوت حسسب ألمحاضسر ألمتحصسل
عليها من طرف ألسسلطات ألمؤوهلة
قانونا بعكسس ما تم أإ’علن عنه.
وحسسب مهدي مصسري مسسؤوول هذه
ألهيئة فإان أأمانته ألو’ئية تضسع من
خلل هذأ ألطعن كل ثقتها في مؤوسسسسة
ألعدألة أ’جل إأحقاق ألحق وحصسول كل
طرف على مقاعده ألمحصسل عليها
وفق منطق ألصسندوق.

م.أأمين عباسس

حصصل علىأأغلبية أألصصوأت:

مـرابـ ـ ـط فـري ـ ـ ـ ـ ـ ـد رئيسسـ ـ ـ ـا لبل ـ ـ ـ ـ ـ ـدية عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابة
تم أأمسس في حدود ألسساعة ألـ ١٠
صسباحا وفي حضسور كل مسسؤوولي و’ية
عنابة تنصسيب مرأبط فريد عن حزب
جبهة ألتحرير ألوطني رئيسسا لبلدية
عنابة لعهدة جديدة ،ألعملية تمت في
شسفافية ونزأهة عاليتين ،حيث أأشسرف
ألوألي محمد ألغازي على سسير عملية
ألتصسويت ’ختيار رئيسس لبلدية عنابة،
وحصسل مرأبط فريد على أأ’غلبية
ألكبيرة في أأ’صسوأت بـ  ٤١صسوتا قال بـ
نعم من مجمل  ٤٣صسوتا لألعضساء
ألجدد لبلدية عنابة ألمنحدرين عن
حزب جبهة ألتحرير ألوطني ،وصسوت
وأحد فقط بـ ’ ،وتم إألغاء صسوت وعدم
أحتسسابه.

عملية تنصسيب رؤوسساء بلديات و’ية
عنابة ،هي تكملة لمشسوأر محليات ألـ
 ٢٩نوفمبر  ٢٠١٢ألفارط ،حيث حصسلت
بلدية عنابة على ألتوزيع ألتالي في
ألمقاعد حصسل حزب جبهة ألتحرير
ألوطني على أأ’غلبية بـ  ١٧مقعدأ ،يليها
حزب ألعمال بـ  ٠٧مقاعد ثم حزب
ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي بـ ٠٤
مقاعد ،ثم ألحركة ألوطنية ألشسعبية بـ
 ٠٤مقاعد كذلك ،ثم ألتحالف «ألنهضسة
وأإ’صسلح» بـ  ٠٤مقاعد ثم ألجبهة
ألوطنية ألديمقرأطية بـ  ٠٤مقاعد وفي
أأ’خير حركة مجتمع ألسسلم حمسس بـ ٠٣
مقاعد ،ووفق قانون أ’نتخابات
ألجديد ألذي ينصس على أأن رئاسسة

ألمجلسس ألشسعبي ألبلدي تعود للقائمة
ألتي حازت على أأكثر من  ٪٣٥من
أأ’صسوأت ،وبالتالي تكون في بلدية
عنابة حزب جبهة ألتحرير ألوطني هي
ألقائمة ألوحيدة ألتي حققت هذأ
ألشسرط ،ليتم أختيار رئيسس من هذه
ألقائمة بطريقة أ’نتخاب ،وهو أأ’مر
ألذي أأفرز مرأبط فريد رئيسسا جديدأ
لبلدية عنابة باأ’غلبية ألسساحقة.
رئيسس بلدية عنابة ألجديد مرأبط
فريد له درأية وأسسعة بما يدور على
مسستوى بلديات عنابة عامة وبلدية
عنابة خاصسة ،باعتبار أنه كان إأطار
بديوأن وألي ألو’ية ،كما كان مكلف
بالتنسسيق بين ألو’ية وبلديات عنابة.

حسصم مرشصح حزب جبهة ألقوى
أإلشصترأكية «أألفافاسس» آأيت
ألعربي سصيد علي أنتخابات رئيسس
ألبلدي
ألشصعبي
ألمجلسس
لبومردأسس بحصصوله في ألدور
ألثاني على ١٠أأصصوأت منأأصصل ١٩
صصوتا متقدما على مرشصح أألفالن
حمود أيباوني ألذي تحصصل على ٩
أأصصوأت..

بومردأسس..ز /كمال

جرت أأمسس بقاعة أ’جتماعات
للبلدية عملية أنتخاب رئيسس ألمجلسس
ألشسعبي ألبلدي لبومردأسس تحت
إأشسرأف وألي ألو’ية كمال عباسس
ورئيسس ألمجلسس ألشسعبي ألو’ئي
ألجديد أأحمد زيان خوجة حيث
شسهدت ألعملية ألتي جرت في هدوء
تام وشسفافية كبيرة تنافسسا شسديدأ بين
ثلثة مرشسحين هم ألسسادة آأيت ألعربي
سسيد علي عن حزب جبهة ألقوى
أ’شسترأكية ،حمود أيبانوي عن حزب
جبهة ألتحرير ألوطني وأوزردين
مبارك عن حزب ألتجمع ألوطني
ألديمقرأطي ،حيث أأفضست ألجولة
أأ’ولى من أ’نتخابات إألى تقدم مرشسح
أأ’فافاسس بعشسرة مقاعد ثم مرشسح
أأ’فا’ن بخمسسة مقاعد يليهم مرشسح
أأ’رندي بأاربعة مقاعد ونظرأ لعدم
حصسول أأي مرشسح على أأ’غلبية دخل
ألمرشسحان أأ’ول وألثاني إألى ألجولة
ألثانية من أ’نتخابات ألتي حسسمت
ألموقف لصسالح مرشسح أأ’فافاسس آأيت
ألعربي سسيد علي بحصسوله على ١٠
مقاعد بفارق مقعد وأحد عن مرشسح
أأ’فا’ن ألذي تحصسل على  ٩أأصسوأت،
وقد عبر ألمرشسح ألفائز برئاسسة
ألمجلسس ألبلدي ألجديد للعهدة
ألقادمة عن أرتياحه ألكبير لهذأ
أ’ختيار ألذي وصسفه بالهام وألمعبر
عن حجم ألثقة لدى ألموأطن مؤوكدأ
في تصسريح مقتضسب أأن بلدية
بومردأسس تعيشس تأاخرأ كبيرأ في مجال
ألتنمية ألمحلية وركودأ منذ أأكثر من
عشسر سسنوأت بسسبب حالة ألفوضسى
وأ’نسسدأد ألتي عاشسها ألمجلسس
ألسسابق وبالتالي قد حان ألوقت للعمل
وإأعادة تحريك وتيرة ألتنمية لبلدية
عاصسمة ألو’ية ،وبهذأ يكون ألمجلسس
ألشسعبي ألبلدي لبومردأسس قد خطى
خطوة كبيرة نحو أ’سستقرأر خاصسة في
ظل ألنتائج ألمتقاربة ألتي حصسل عليها
ألمرشسحون في أ’نتخابات ألمحلية

حيث لم تعط أ’غلبية أ’ية تشسكيلة
أأ’مر ألذي دفع بالمرشسحين إألى
ألدخول في تحالفات أأدت ألى ظهور
كتلتين أأ’ولى بزعامة أأ’فا’ن ألذي
ضسم أليه ألحركة ألشسعبية بثلثة أأصسوأت
وأأ’رندي بأاربعة أأصسوأت ،في حين
تزعم ألكتلة ألثانية مرشسح حزب
أأ’فافاسس ألذي تحصسل على ثلثة
مقاعد إألى جانب كل من حزب ألكرأمة
وجبهة ألمسستقبل بمقعدين لكل منهما
وباقي ألمرشسحين أ’خرين بمجموع ١١
مقعدأ وبالتالي دخلت ألكتلتين في
صسرأع حامي ألوطيسس على رئاسسة
ألمجلسس ألتي مالت في ألنهاية إألى
أأ’فافاسس وحلفائه..

قائمة أألحرأر لعهدة ثانية
ببلدية دلسس..
أسستطاعت ألقائمة ألحرة لبلدية دلسس
أأن تعود من بعيد وتفتك رئاسسة ألمجلسس
ألبلدي في أنتخابات جرت أأمسس على
مرحلتين أ’ولى تحصسلت فيها ألقائمة
على  ٨مقاعد مقابل  ١١ثم  ١٠مقابل ٩
في ألمرحلة ألثانية بعد صسرأع كبير مع
ألتحالف ألمشسكل من خمسسة أأحزأب
سسياسسية ممثلة بحزب ألعمال ألذي
تحصسل في أ’نتخابات أأ’خيرة على
مقعدين ،أأ’فافاسس وحزب ألحرية
وألعدألة بثلثة مقاعد لكل منهما ،جبهة
ألتحرير ألوطني بمقعدين وألتكتل
أأ’خضسر بمقعد وأحد وبالتالي تعود
قائمة أأ’حرأر لرئاسسة ألمجلسس ألبلدي
وتفوز بعهدة ثانية بعد صسرأع كبير
وتحالفات بين باقي ألمرشسحين حيث
عجزت ألقائمة ألتي تحصسلت على ٨
مقاعد من أأصسل  ١٩مقعدأ في ألبدأية
من ضسم أأي مرشسح أأو مرشسحين لصسفها
وترجيح ألكفة بأاغلبية ألمقاعد برغم
ألكثير من أإ’غرأءأت ألتي تحدث عنها
عدد من ألمرشسحين لكن أ’قترأع ألسسري
ألذي جرى أأمسس بمركز ألبلدية أأعطاها
أأ’فضسلية على حسساب ألتحالف ألذي
تفكك في ألنهاية وسسط خلفات
وأتهامات متبادلة بالخيانة بين أعضسائه
حسسب تصسريح لمرشسح أأ’فلن بعدما
تعهدوأ كتابيا على ألسسير كتلة وأحدة إأ’
أن ألكولسسة وألحسسابات قد قلبت
أأ’وضساع رأأسس على عقب وأبتسسم
ألصسندوق أأخيرأ للقائمة ألحرة..

تأاجيل تنصصيب ألمجلسس ألولئي بالمسصيلة

مناضسلو «األرندي» يغلقون مقر بلديةأاولد منصسور
أأقدم صسباح أأمسس ألعشسرأت من
مناضسلي أأ’رندي ببلدية أأو’د منصسور
بالمسسيلة على غلق مقر ألبلدية
أحتجاجا على تحالف حزب ألفجر
ألجديد وألحركة ألشسعبية ألجزأئرية،
حيث تحصسل حزب أأ’رندي على ٠٦
مقاعد بينما أأفضسى ألتحالف بين
ألحركة ألشسعبية ألجزأئرية وحزب
ألفجر ألجديد على  ٠٧مقاعد وهذأ ما
أأدى إألى مؤويدي أأ’رندي إألى غلق مقر
ذأت ألبلدية ،وفي سسياق آأخر تم صسباح
أأمسس تأاجيل تنصسيب ألمجلسس ألشسعبي

ألو’ئي لو’ية ألمسسيلة على ألرغم من
حضسور ألسسلطات ألمعنية وبعضس
أأ’عيان وهذأ بسسبب أحتجاج ألمنتخبين
على ما أأسسموه تماطل أ’دأرة في
تبليغهم بتوقيت ألتنصسيب ،وحسسب
بعضس ألمحتجين أن تبليغهم بتوقيت
ألتنصسيب لم يتم إأ’ في مسساء ألسسبت
فقط ،وهذأ ما دفعهم با’حتجاج وهذأ
بحكم أن ألبعضس منهم كان مسسافرأ أأو
لديه أرتباطات أأخرى.

ألمسشيلة .عامر ناجح

^ اإ’ثنين ١٠ديسصمبر ٢٠١٢م الموافق لـ  ٢٦محرم ١٤٣٤هـ العدد ١٥٩٧٤

15

““الشصعب““...نصصف قرن من الوجود

كبار اأ’دباء والمثقفين تخرجوا من عميدة الصشحف الجزائرية
تحتضشنأادب الششباب وتفتحأابوابها للمبدعين
الكاتب و الروائي رابح خدوسصي

حاضشنة اأ’دباء ،
المفكريـ ـ ـ ـ ـ ـن
و ا’عÓميين
و جامعة النخبة

المثقفة وا’عÓمية ريمة بوصصوار :

تحتفظ بقيمتها
عند من ’
تسشتهويهم
اإ’ثارة والتضشخيم

كلمة العدد

المثقفون و””الششعب””
Ü `` º«µM
اعترف المثّقفون بمكانة وأاهمية جريدة ““الششعب““
ولو بتوجيه ا’نتقادات وبعضض العتاب ،ولكّنهم
أاجمعوا على أاّن المؤوسشسشة محترمة وهذا هو
اأ’سشاسض في حياة الششعوب والدول والمؤوسشسشات،
فا’حترام يعني أاّن ““الششعب““ تبذل مجهودات من
أاجل تدارك بعضض النقائصض وتهيئة الطريق
للمسشتقبل طالما أاّنها مقبولة من قبل اآ’خر
ويحترمها.
وتعتبر آاراء ومواقف المثقفين ذات أاهمية كبيرة أ’ّن
النخبة يفترضض فيها الموضشوعية والصشراحة ،ولو كان
قول الحقيقة مّرا في بعضض اأ’حيان غير أاّننا نفتخر
بأان تواجهنا ““اأ’نتليجنسشيا““ أ’ّن مÓحظتها نابعة عن
متابعة وتمحيصض ودراية ،وفوق ذلك يهدفون لخير
المؤوسشسشة وتششجيع المجهودات المبذولة طالما أاّن
هناك إانتاج يومي يسشعى لخدمة الصشالح العام
وخدمة الجزائر.
إاّن ما يقلق في جريدة ““الششعب““ هو دفاعها عن
القيم وعدم الركوع أ’صشحاب اإ’ششهار والتطبيل
والتزمير ،والمنافقين المعروفين بسشماهم وما حدث
مؤوخرا في إاحدى الصشحف التي نصشبت نفسشها ناطقة
باسشم الصشحافة الجزائرية من خÓل بيع ششرفها
لنكرة في المجتمع من أاجل غاية تظهر ششريفة لكن
خلفياتها نفاق واسشتهتار بالصشحافة وحرية التعبير،
وتأاكيد على أاّن الغرضض من ممارسشة البعضض
للصشحافة هو جني أاكبر قدر ممكن من اأ’موال.
إاّن اعتراف المثقفين ونقدهم لـ ““الششعب““ في
احتفا’ت الخمسشينية بطريقة علمية يدل على
خصشوبة المؤوسشسشة وقدرتها على المنافسشة ،وهو ما
سشنعتبره ششهادة على حسشن الطريق والبصشيرة
والتاريخ وحده كفيل بإانصشاف المخلصشين
فانتظروا......؟

تبقى ذاكرة و ششاهدة على تاريخ الجزائر الحديث
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(Ö©°ûdG) `d QGƒ°UƒH áªjQ á«eÓY’Gh áØ≤ãªdG

á«Yƒ°Vƒeh á«aGôàMGE,ágGõf
¿ôb ∞°üf ∫ÓN ô«ãμdG âeóbh
É¡d »àdG IójôédG »a ∞«£°S áj’h »Ø≤ãe AGQGB áaô©e ÉfOOQGC ''Ö©°ûdG'' IójôL ¢ù«°SÉCàd ø«°ùªîdG iôcòdG »a
áæjóªH äGRQÉÑdG äÉ«eÓY’
E G ióMGE ≈dGE ™e á°TOQO h QGƒM Éæd ¿Éc ±ôàëªdG πª©dG h AÉ£©dG øe ¿ôb ∞°üf
ágGõædÉH º°ùàJh ¿ôb ∞°üf ∫GƒW ô«ãμdG âeób ''Ö©°ûdG'' ¿GC äócGC »àdG ,QGƒ°UƒH áªjQ á«eÓY’
E G ∞«£°S
.á«Yƒ°VƒªdG h á«aGôàM’G,

πà≤dG ™«°VGƒe IQÉKE’G óFGôL ≈∏Y Ωƒ«dG ¿ƒãëÑj AGôb h ø«Ø≤ãe
ó«ØJ ’ »àdG á«eÓY’EG ÜôëdG ºdÉY »a ∫ƒNódGh...h ábô°ùdGh
Gògh â«à°ûàdG hGC QÉædG π«àa ∫É©°TEG iƒ°S ¿É«M’CG ô«ãc »a ÉÄ«°T
óMƒj …òdG ±OÉ¡dG »≤«≤ëdG ΩÓY’EG øY ó©ÑdG πc Gó«©H A»°ûdG
¢SQÉªJ ∫GõJ Ée ''Ö©°ûdG'' Iójôéa,äÉ©ªàéªdG »æÑjh ±ƒØ°üdG
áæ°S ¿ƒ°ùªNh ,Ió«L á«bGó°üe h ΩÉ¶àfÉH á«eÓY’EG É¡à°SÉ«°S
¿É¡à°ùj ’ OóY OƒLh πX »a õ«ªà∏d É¡«ØμJ AÉ£©dGh OƒLƒdG øe
ΩGC »¡a ¢UÉîdG h ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG »a á«eƒ«dG óFGôédG øe ¬H
»àdG á«Yƒ°VƒªdGh É¡îjQÉJh,™«ªédG øY ÉªZQ áaÉë°üdG Ió«ªYh
. ∂dòH É¡d ¿Gó¡°ûJ ¿ÉæKG É¡«a ∞∏àîj ’
?ójóédG ΩÓY’
E G ¿ƒfÉb »a ∂jGCQ Ée á«eÓYGE ∂àØ°üH
¥OÉ°U …òdG ójóédG ΩÓY’EG ¿ƒfÉb ¿CG ¢UÉîdG »jGCQ Ö°ùM
AÉ°†ØdG §≤a É«FõL QôM »°VÉªdG ôÑª°ùjO »a ¿ÉªdôÑdG ¬«∏Y
»©ª°ùdG ´É£≤H ≥∏©àªdG ¬≤°T »a Éª«°S,ôFGõédG »a »eÓY’EG
61 h 60 √OGƒe »a ¿ƒfÉ≤dG øe ™HGôdG ÜÉÑdG ¢üf ø«M,…ô°üH
á°SQÉªe ≥M ≈∏Y
»©ª°ùdG •É°ûf
πÑb øe …ô°üÑdG
hGC
äÉ°ù°SƒDªdG
»àdG
äÉcô°ûdG
¿ƒfÉ≤∏d ™°†îJ
AGƒ°S …ôFGõédG
hGC á«eƒªY âfÉc
Éª«a øμd , á°UÉN
¿CG ó≤à©f ∂dP GóY
¿ƒfÉ≤dG
Gòg
π°üj ºd ójóédG
iƒà°ùe ≈dEG ó©H
øe »Øë°üdG øμªj
äGAGôL’EG ∂∏J ÖÑ°ùH , øWGƒª∏d áÑ°SÉæe á«eƒªY áeóN ºjó≤J
á°†eÉ¨dG OGƒªdG ¢†©H »a Éª«°S , ¿ƒfÉ≤dG »a áæª°†àªdG á«HÉbôdG
QOÉ°üe ≈dGE ∫ƒ°UƒdG ájôëH á≤∏©àªdG á°UÉNh πjhÉCà∏d á∏HÉ≤dG hGC
πªëJ »àdG äÉeƒ∏©ªdG øY OÉ©àH’ÉH áWhô°ûªdGh äÉeƒ∏©ªdG
á«æWƒdG IOÉ«°ùdGh ádhódG øeGCh »æWƒdG ´ÉaódG ™HÉW
ΩÓYÓ
E d ájôëdG øe É°ûeÉg ≈£YGC ¬fGC øjôJ πg
? …ôFGõédG
¢ùjôμJ ƒëf Iƒ£N ó©j ¬∏ªée »a ¿ƒfÉ≤dG áMGô°U πμH
∫h’C ¬æª°†J ™e á°UÉN ,ôFGõédG »a áaôàëe á«Øë°U á°SQÉªe
á°UÉN ≈dh’CG ,§Ñ°V »à£∏°S AÉ°ûfGE ≈∏Y ¢üæJ OGƒe Iôe
,…ô°üH »©ª°ùdG •É°ûædÉH á≤∏©àe á«fÉãdG h áHƒàμªdG áaÉë°üdÉH
¢ù«°SÉCàd ¢ü«NôàdG h »Øë°üdG •É°ûædG º«¶æJ áª¡ªH πØμàJ
πFÉ°Sh ø«eÉ°†e áÄ«¡dG ÖbGôJ Éªc , IójóL äGƒæb hGC øjhÉæY
áeóN AGOGC ô«Z iôNCG ¢VGôZ’C πª©à°ùJ ’ å«ëH ΩÓY’EG
Éfô¶f »a áª¡e Iƒ£îdG √òg,ájOÉ«Mh á«Yƒ°Vƒe πμH øWGƒªdG
äÉ°ù°SƒDªdG π©éj ƒ¡a ôFGõédG »a ΩÓY’EG ø«eÉ°†e ôjƒ£àd
âfÉc ø«M É≤HÉ°S ¿Éc Ée ¢ùμY , áÑbGôe h ádhƒD°ùe á«eÓY’EG
ô«ãc äÉëØ°U äÓ
C àeG PEG , ójôJ ÉªØ«c h ójôJ Ée ô°ûæJ ∞ë°üdG
…GC πNóàJ ºd ∞°SÓ
C d øμd á«∏«∏°†Jh áWƒ∏¨e QÉÑNÉCH óFGôédG øe
…Qƒ¡édG ∫GƒD°ùdG øμd,á«Ñ∏°ùdG ø«eÉ°†ªdG ∂∏J áÑbGôªd á¡L
¿ƒμà°S ƒg ôFGõédG »a ∫É°üJ’G §Ñ°V äÉÄ«g AÉ°ûfÉEH §ÑJôªdG
¢SQÉªà°S ΩGC ? É¡JGQGôb PÉîJG »a á∏YÉah IôKƒDe äÉÄ«¡dG √òg
á°SQÉªªdG πμ°T »a ¥QÉa …CG çóëJ ¿CG ¿hO §≤a É«∏μ°T É¡∏ªY
.ÓÑ≤à°ùe ôFGõédG »a á«Øë°üdG
? Iô«NGC áª∏c
É¡«∏°SGôe h É¡««Øë°üd h ''Ö©°ûdG'' Iójôéd ≥«aƒàdG πc »JÉ«æªJ
øWƒdG ôÑY

áæ°S ¿ƒ°ùªN
AÉ£©dGh OƒLƒdG øe
õ«ªà∏d É¡«ØμJ
ájOó©àdG πX »a
á«eÓY’G

IójôL øY áØ≤ãe á«eÓYÉEc Éæd ø«dƒ≤J GPÉe :Ö©°ûdG
''Ö©°ûdG''
øe áæ°S 50h ∞jô©àdG øY á«æZ ''Ö©°ûdG'' IójôL :QGƒ°UƒH
Ö©°ûdG ¢†Ñf ó©J É¡fGC Éªc ,∂dP ≈∏Y π«dO ’GE Oƒª°üdGh OƒLƒdG
∫ÓN øe â°†e ø«æ°S QGóe ≈∏Y ¬Jƒ°Uh …ôFGõédG
≥FÉ≤ëdG ójóY âØ°ûc »àdG Iõ«ªªdG É¡JÉ≤«≤ëJ h É¡JÉLÉJQƒHhQ
1962 ôÑª°ùjO 11 Ωƒj Qhó°üdG »a äGCóH,øjô«ãμdG ∫ƒ≤Y äQÉfGC h
ájôFGõL áeƒμM ∫hGC òæe ΩÉ¶àfÉH Qó°üàd Gòg Éæeƒj ájÉZ ≈dGE
IócƒDe,ájôFGõédG ô«gÉªédG âLôN ¿GC ó©H É¡àbÓ£fG ¿ƒμàdh
ájôFGõédG ájQƒ¡ªédG ΩÉ«b »a …ôFGõédG ≥ëdG ≈∏Y
…ôFGõédG Ö©°ûdG Qôb ¿GC Ωƒj,Iô°TÉÑe ôjôëàdG ó©H á«WGô≤ªjódG
º©f º∏¶∏d ’''∫ƒ≤«d ∫Ó≤à°S’G πLGC øe ¬«HGC IôμH øY êhôîdG
π«æd ∫ƒ¨jO ∫Gôæé∏d áë°VGh ádÉ°SôdG √òg âfÉch ,''ájôë∏d
''Ö©°ûdG'' IójôL â°ù°SÉCJ .…ôFGõédG Ö©°ûdG ájôMh ∫Ó≤à°S’G
ôFGõédG »a Qó°üJ á«Hô©dG á¨∏dÉH á≤WÉf IójôL ∫hGC ¿ƒμàd
∫ÓN øe ≥FÉ≤ëdG ójóY ∞°ûc »a âªgÉ°Sh ∑GòfGB á∏≤à°ùªdG
≥«≤ëJ h øWGƒªdG øY øÑ¨dG ™aQ »a äóYÉ°S »àdG É¡©«°VGƒe
h É¡à°SÉ«°S Gô«ãc »æÑé©J h IójôédG AGôb øe ÉfGC h ádGó©dG
É¡àédÉ©e á≤jôW
¿GC Éªc,™«°VGƒª∏d
''Ö©°ûdG'' IójôL
øe ójó©dÉH äôe
»a
πMGôªdG
âfÉμa É¡Jô«°ùe
≈dGE á«HõM IójôL
ºK á«eƒμM IójôL
º¡°SGC äGP IójôL
IójôL ≈dGE Gô«NGC h
ÖMÉ°U
äGP
IóMGƒdG á«μ∏ªdG
É¡à°SÉ«°S øμdh
»MÉààa’EG É¡£Nh
øY
¿GôÑ©j
áeóîdG ádÉ°SQ ∫É°SQGEh ¬JÉeÉªàgGh øWGƒªdG ä’É¨°ûfG
.≈æ©e øe áª∏μdG ¬∏ªëJ Ée πμH á«eƒμëdG
≈∏Y ô«KÉCàdG »a ''Ö©°ûdG'' IójôL áªgÉ°ùe øjôJ ∞Ñc
? ΩÉ©dG …GCôdG
h …ôFGõL ΩÉY …GCQ ≥∏N »a Gô«ãc âªgÉ°S ''Ö©°ûdG'' IójôL
É¡d á°UÉîdG hGC á«eƒª©dG AGƒ°S á«eƒ«dG óFGôédG øe Égô«¨c
AGô≤dG á«∏°†aGC Ωó≤J »gh,É¡JÉëØ°U ƒ©Ñààe h ÉgƒÑëeh ÉghDGôb
áaÉ°VGE,IQÉKGE IójôL ¢ù«dh ô«KÉCJ IójôL É¡fGC Éªc,ºgOóY ≈∏Y
ób ''Ö©°ûdG'' IójôL âfÉc ¿Gh ,∫ƒq¡Jo ’h ¿ƒq¡Jo ’ IójôL É¡fGC ≈dGE
πFGhGC ájÉZ ≈dGE É¡H ™àªàJ âfÉc »àdG ábƒeôªdG áfÉμªdG âYÉ°VGC
∫GõJ ’ É¡fGC ’GE ,ÉeƒªY …ôFGõédG ÇQÉ≤dG iód äÉ«æ«©°ùàdG
IQÉK’EG º¡jƒ¡à°ùJ ’ øjòdG AGô≤dG ∂ÄdhGC óæY É¡àª«≤H ßØàëJ
øªKGC h ôbGC »fGC Éªc,≥FÉ≤ëdGh äÉeƒ∏©ªdG π≤f »a º«î°†àdGh
óLGƒJ πX »a ''Ö©°ûdG'' IójôL É¡H ≈∏ëàJ »àdG á«Yƒ°VƒªdG

É¡àª«≤H ßØàëJ
øjòdG ∂ÄdhGC óæY
IQÉK’EG º¡jƒ¡à°ùJ ’
π≤f »a º«î°†àdGh
≥FÉ≤ëdGh äÉeƒ∏©ªdG
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ájôFGõédG ∞ë°üdG Ió«ªY øe GƒLôîJ ø«Ø≤ãªdGh AÉHO’CG QÉÑc
ø«YóÑª∏d É¡HGƒHGC íàØJh ÜÉÑ°ûdG ÜOGC ø°†àëJ
»a ''»àjÉμM √ògh ó«¡°ûdG ÉfGC'' ¿Gƒæ©H ¿É«àØ∏d
.1982

á«Hô©dG á¨∏dÉH áØ«ë°U ∫hGC OÓ«e øY ø∏YGCo ,1962 ôÑª°ùjO 11 »a
…òdG ,…ôFGõédG Ö©°ûdG º°SÉH É≤WÉf ¿ƒμàd ,''Ö©°ûdG'' ¿GƒæY âëJ
QÉª©à°S’G ø«KGôH øe á«∏jƒL ô¡°T øe áæ°ùdG äGP »a QôëJ
Ió«ªY äÉëØ°U ≈∏Y ¬FGQGB øY ô«Ñ©à∏d ¬àdÉ°V óé«d ,»°ùfôØdG
¥OÉ°U ΩÓYGE ºjó≤J ≈dGE É¡°ù«°SÉCJ òæe â©°S »àdG ,á«æWƒdG óFGôédG
.¬jõfh
ø««eÓY’EG QÉÑc óFGôédG ΩqGC øe êôqîJh ,»Øë°üdGh ÖdÉ£dG
í«£YƒH ióg

...á«°SÉ«°S äÉ«°üî°T
óFGôédG ΩqGC øe âLôîJ

É¡d GCƒÑàJ ¿GC πÑb ,Iô«Ñc á«°SÉ«°S äÉ«°üî°T
ΩGC ≈∏Y ’hGC âLôY ,á£∏°ùdG »a Gó©≤e
¢ù«FQ hGC É¡d ÉeÉY Gôjóe ÉeqÉEa ,óFGôédG
»∏«ªdG óªëe øªa...É«Øë°U hGC ,ÉgôjôëJ
¬q∏dG ΩÓZ ¬∏qdG óÑY ≈dGE ,»MÉàØe »∏Y ≈dGE
óÑYh ,É«dÉM ±Ébh’CGh á«æjódG ¿hƒD°ûdG ôjRh
áaÉ°VGE ,áe’CG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°U øH QOÉ≤dG
,∫É°üJ’G ôjRh ó«©∏H ó«©°ùdGhGC óæëe ≈dGE
¢ù«FQ áØ«∏N ódh »Hô©dG óªëe ô°ûæjh
≈dGE áYƒæàe äÉ°SGQO »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éªdG
≈dGE áaÉ°VGE ,''Ö©°ûdG'' äÉëØ°U ≈∏Y Gòg Éæeƒj
¿GC Éªc ,á«°SÉ«°ùdG áMÉ°ùdG »a Ωƒ«dG É¡àfÉμe É¡d iôNGC AÉª°SGC
πé°ùdG »a É¡ª°SG á∏é°ùe ºdÉ©dG Gòg øY â∏MQ øe É¡æe
.»ÑgòdG

¬d ôÑæe ’ øªd äƒ°U Ö©°ûdG
,''á«bGó°üeh á«Yƒ°Vƒe ,ΩGõàdG'' QÉ©°T ''Ö©°ûdG'' IójôL â∏ªM
øe ºZôdÉHh ,¬d ôÑæe ’ øªd ÉJƒ°U ¿ôb ∞°üf QGóe ≈∏Y âfÉch
øe âæμªJ É¡fGC ’GE äGƒæ°ùdG ôe ≈∏Y É¡à¡LGh »àdG äÉjóëàdG
»eÓY’EG ºNõdG πX »a ,ÉgOƒLh ¢Vôa á∏°UGƒeh ,Oƒª°üdG
.á°UÉîdG áaÉë°üdG Qƒ¡Xh á«eÓY’EG ájOó©àdG ≈∏Y ìÉàØf’Gh
QÉàNG ,ójóL π«L ™e É¡MÉØch É¡Jô«°ùe Ωƒ«dG π°UGƒJ ''Ö©°ûdG{
≥ëà∏«d ,¬d É«eÓYGE Éª°SG ¿ƒqμ«d ájôFGõédG ∞ë°üdG Ió«ªY
É¡à©ª°T ÅØ£J ¿GC ≈dGE π©°ûªdG πªM π°UGƒjh √ƒ≤Ñ°S øe ÖcôH
.áFÉªdG

á«æWƒdG ∞ë°üdG ô¡°TGCh äGƒæ≤dG iôÑc »a Ωƒ«dG ¿hóLGƒàj
.á«Hô©dGh

ø«Ø≤ãªdGh AÉHO’CG QÉÑc ø°†àëJ...''Ö©°ûdG''
áëØ°U'' »a »∏«ªdG ÖæjR ∑QÉ°ûj ¿Éch ,''IGCôª∏d äÉgÉμa{h
,¬∏qdG óÑY OÉ©°S É¡æ«H øe ájƒ°ùædG ΩÓb’CG øe OóY ''IGCôªdG
.áμFÓªdG ∑RÉf á«bGô©dG IôYÉ°ûdGh
»ØfÉL »a ''Ö©°ûdG'' IójôL »a ¢SÉÑY óªëe ÖJÉμdG πªYh
¢ù«FQ ÖFÉf Ö°üæe »a ø«qYo øjGC ,ó«©°ùdG óªëe ó¡Y »a ,1977
øjódG õY ôYÉ°ûdG ¢ù°SGCh ,á«æWƒdG ¿hƒD°ûdÉH ∞∏qμe ,ôjôëàdG
¿ƒμàd äÉ«æ«©°ùàdG ™∏£e »a ''´GóH’EG ≥FGóM'' áëØ°U »Hƒ¡«e
ø«°UÉ≤dGh AGô©°ûdG øe áYóÑªdG áHÉ°ûdG ΩÓbÓ
C d GôÑæe ÉgQhóH
Gôjóe 1986 »a Ö©°ûdG IójôéH ≥ëàdG ¿GC ó©H ,ø««FGhôdGh
≈dGE ôjôëJ ôjóe ºJ ,1990 ájÉZ ≈dGE ∞«£°ùH …ƒ¡édG Öàμª∏d
åjóëdG ™°ùj ’ iôNGC AÉª°SGC ''Ö©°ûdG'' âæ°†àMG Éªc ,1992 ájÉZ
øe øWƒdG êQÉN øe AÉHOGC É¡«a Öàc ∂dP ÖfÉL ≈dGE ,É¡∏c Égôcòd
á«ª«∏©àdG áã©ÑdG ƒ°†Y ¿ÉZhO óªMGC …Qƒ°ùdG ÖJÉμdG º¡æ«H
ájô©°T ¢ü°üb ô°ûf å«M ,1984 ` 1977 ôFGõédG »a ájQƒ°ùdG

…hGô©dƒH ídÉ°U ôYÉ°ûdG

áØ«ë°üdG πμ°Th iƒàëe ≈∏Y ®ƒë∏e ø°ùëJ
áaÉ≤ã∏d ø«àëØ°üH OôØæJ ''Ö©°ûdG{
ô°ûæ∏d äÉMÉ°ùe ø«YóÑªdG íæe ≈æªàfh
¢†©H ¢ü«°üîJ ≈dGE É«YGO, áfGRQh
∫ÉªY’CGh áHÉ°ûdG ΩÓbÓ
C d äÉMÉ°ùªdG
¿Éc Éª∏ãe á°ü≤dGh ô©°ûdG »a á«YGóH’EG
∫ÉØàMG áÑ°SÉæªHh,≥HÉ°ùdG »a ôe’CG ¬«∏Y
É¡°ù«°SÉCàd ø«°ùªîdG iôcòdÉH IójôédG
¬«fÉ¡J πμH Ωó≤àj ¿GC ’GE ÉfôYÉ°T ≈HGC
áØ«ë°ü∏d É«æªàe É¡ªbÉW πμd á«Ñ∏≤dG
≥«aƒàdGh ìÉéædG πc É¡Ø°Uh Éªc á≤jô©dG
.QÉgOR’Gh

¿É¨WƒH øjódG Qƒf: ∞«£°S

''áØ«∏NƒH Ö«ÑM '' êôîªdG

åjóëdG ôFGõédG ïjQÉJ ≈∏Y IógÉ°T h IôcGP ≈≤ÑJ
Ö«ÑM'' QƒàcódG QÉ°TGC ,Ωƒ«dG ájÉZ ≈dG 1962 ôÑª°ùjO 11 »a ÉgOÓ«e òæe ''Ö©°ûdG'' IójôL Qƒ£J ôjÉ°S
≥∏©àJ πMGôe çÓãH äôqe IójôédG ¿qGC ≈dGE á«eGQódG ¿ƒæØ∏d »æWƒdG ó¡©ªdÉH êôîªdG PÉà°S’
C G ''áØ«∏NƒH
»a ájôjôëàdG IQƒãdG ájQGôªà°SG h øWƒdG áÑëªH º©ØªdG »æWƒdG ´hô°ûªdG h á«àØdG ádhódG AÉæH á∏MôªH É¡dhGC
ΩÉ¶ædG AÉæH »a áÑZôdG h ìÉàØf’G á∏Môe É¡à∏J ºK ,»YÉªàL’G h »aÉ≤ãdG h …OÉ°üàb’G h »JÉ°ù°SƒDªdG É¡≤°T
.AGOƒ°ùdG ájô°û©dG ≈dGE äOCG »àdG »WGô≤ªjódG
ºZôdÉH ∞æ©dG øe GCôqÑJ …òdG »æWƒdG ΩÉ©dG …GCôdG ™æ°U »a ádÉ©a áªgÉ°ùe Iójôé∏d »aÉ≤ãdG º°ù≤dG ºgÉ°S
âª°ùJG ó≤a Iô«N’
C Gh áãdÉãdG á∏MôªdG ÉeG ∑Éæg h Éæg øe ¬d â¡Lh »àdG á°Vô¨ªdG äGƒYódG øe
√òg ócqƒDJh ,äÉjƒà°ùªdG πc ≈∏Y ΩÉàdG OÉ°ùØdG âNôqa »àdG ájOÉ°üàb’G h á«°SÉ«°ùdG ájOó©àdGh á«dGô«Ñ«∏dÉH
Qó≤H h âbƒdG ¢ùØf »a IôcGP h GógÉ°T ''Ö©°ûdG'' IójôL ¿ƒc ≈∏Y çÓãdG πMGôª∏d IôjÉ°ùªdG hG á≤aGôªdG
Qó≤H IOóëe ¢ù«jÉ≤ªd ™°†îJ á«eƒªY ÉgQÉÑàYÉH á«fÉãdG h ≈dh’G ø«à∏MôªdG »a á£∏°ùdÉH á£ÑJôe âfÉc Ée
»a ™≤J ¿G ¿hO áØ∏àîe ™«°VGƒªd á«Yƒ°Vƒe h IGCôéH É¡dhÉæàH áãdÉãdG á∏MôªdG »a É¡ØbGƒe á©«ÑW äô«q¨J Ée
.óFGôédG ôÑcGC Ó©a ¢ùaÉæJ âë°VGC h á«æWƒdG äÉ«eƒ«dG ôÑcÉCH áfQÉ≤e ''¢ûjOô≤àdG'' IôgÉX
ø««Øë°U ±ôW øe √OGóYGE π©ØH ΩÉ°ùb’
C G ø°ùMGC ø«H øe øgGôdG âbƒdG »a IójôédÉH »aÉ≤ãdG º°ù≤dG ≈≤Ñjh
»a øªμj IójôédG ΩÉeGC IôãY ôéM ∞≤j ∫Gõj ’ …òdG ¿qG ô«Z á°ù°SƒDªdÉH QGô≤à°S’ÉH ¿ƒª©æj ø«°Sôªàe
íàØàdG iƒà°ùe ¿hO ≈≤Ñj ¬fÉCH AGô≤dG øe ójó©dG ó≤à©j …òdG »eƒª©dG ´É£≤dÉH É¡WÉÑJQG Iôμa ájQGôªà°SG
É¡Øjô©J IOÉY’
E ≈∏ãe á¨«°U øY åëÑdG IójôédG ≈∏Y ø«ªFÉ≤dG øe óHÓa ºqK øe h ôN’
B G …GCôdG h …GCôdG ≈∏Y
á«æWƒdG áaÉë°üdG á£jôN øª°V ™bƒªàdG øe É¡æ«μªàd É¡«∏Y QÉÑZ ’ »àdG É¡à«æ¡e h É¡JOƒL ∞°ûc h AGô≤∏d
. É¡ªbÉW ¬dòÑj …òdG ô«ÑμdG ó¡édG h É«°TÉªJ

Ω.AÓY

¿É¨WƒH øjódG Qƒf : ∞«£°S

Oó©dG

»aÉ≤ãdG Ö©°ûdG
OƒLƒdG øe ¿ôb ∞°üf...''Ö©°ûdG''
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ø«∏YÉØdG óMG ƒgh ,»°VÉªd ´ƒÑ°S’G
√ô°ûæj ¿Éc ÉªH IójôédG »a ≈eGó≤dG
âdGRÉe …òdG »Hô©dG ±ôë∏d áeóN
øe áJÉªà°SÉH ¬æY ™aGóJ ''Ö©°ûdG'' IójôL
É¡H ÖàμJ »àdG Ió«édG á¨∏dG ∫ÓN
. IójôédG
ó¡°ûªdG »a É«dÉM áØ«ë°üdG áfÉμe øYh
ó¡°ûj …òdG »dÉëdG »æWƒdG »eÓY’G
¢†©H øe á°Sô°T á°ùaÉæeh Gô«Ñc ÉeÉMORG
ø«M øe ô¡¶J »àdG á°UÉîdG óFGôédG
ºZQ ¬fG …hGô©dƒH ôYÉ°ûdG QÉ°TGC , ôN’B
¢SÉædG Üƒ∏b »a É¡àfÉμe ¿CG ’GE ∂dP πc
É¡FGôb OóY πb ¿Gh ≈àM áàHÉK âdGR Ée
,óFGôédG º¶©e É¡°û«©J IôgÉX »gh
á«bGó°üªdGh á«Yƒ°VƒªdG ≈dG ∂dP ™LQGh
øY Gó«©H áØ«ë°üdG Éª¡H ™àªàJ ø«à∏dG
á°Vƒe âëÑ°UGC »àdG É¡«a ≠dÉÑªdG IQÉK’EG
ΩÓY’EG πc ∞©°V á£≤f »gh ,ô°ü©dG
»a ≥ª©dÉH Égƒæe ,¬aÉæ°UGC πμH »eƒª©dG
ádhÉæàªdG ™«°VGƒª∏d π«∏ëàdGh áédÉ©ªdG
É¡«∏Y âLQO »àdG äÉØ∏ªdG »a á°UÉN
¢Uƒ°üîHh, »aÉ≤ãdG ∞∏ªdG É¡æeh
Gòg QÉ°TGC Iójôé∏d »dÉëdG iƒà°ùªdG
»a ®ƒë∏ªdG ø°ùëàdG ≈dGE ∞≤ãªdG
iƒàëe ≈∏Y GCôW …òdG Iô«N’CG Qƒ¡°ûdG
ºbÉ£∏d ∂dP õYhGh ,áØ«ë°üdG πμ°Th
¿Gh, IójôédG ¢SGCQ ≈∏Y ójóédG …QGO’EG
IOÉ©à°S’ ójõªdG ∫òH IQhô°V ≈dGE QÉ°TGC
’GE ¬Ñ°ùM ¿ƒμj ød Gògh, áªjó≤dG áfÉμªdG
ä’É¨°ûf’ AÉ¨°U’EGh π°UGƒàªdG πª©dÉH
á«aÉ≤ãdG áëØ°üdG ¿ƒª°†e ∫ƒMh ,AGô≤dG
¢ü«°üîJh iƒàëªdÉH ¬HÉéYGE øY ôÑY
ø«àëØ°üd ¿É«M’CG ¢†©H »a IójôédG
çóëdG Éª¡«a ∫hÉæàJ É«eƒj ø«à∏eÉc
á«Yƒ°VƒªH ¬YGƒfGC πμH »æWƒdG »aÉ≤ãdG

πLQ ™e GóL ¿É©àªe á°TOQódGh åjóëdG
ôYÉ°ûdG πãe Ö«Wh ™°VGƒàeh ∞≤ãe
¬fG,…hGô©dƒH ídÉ°U ±hô©ªdG »ØjÉ£°ùdG
»a »ÑgòdG »Ñ©°ûdG ô°ü©dG AGô©°T óMG
á¶ëd OOôàj ºd, äÉæ«©Ñ°ùdG »a ÉfOÓH
Iô«°ùe »a ¬jGCôH Éæd A’O’EG »a IóMGh
Gòg »a πØàëJ »àdG ''Ö©°ûdG'' IójôL
,É¡°ù«°SÉCàd ø«°ùªîdG iôcòdÉH ô¡°ûdG
»a RQÉH »dÉ°†f çóëd õeôj …òdG
áæ°S »a AÉL âbƒdG ¢ùØf »ah ,ÉæJQƒK
iôcòdÉH áÑWÉb ôFGõédG ∫ÉØàMG
.á«æWƒdG IOÉ«°ùdG ´ÉLôà°S’ ø«°ùªîdG
±hô©ªdG …hGô©dƒH ídÉ°U ôYÉ°ûdG
,äÉæ«©Ñ°ùdG AGô©°T π«L øe ƒg á≤£æªdÉH
AÉ«MGE »a á∏«ªédG √óFÉ°ü≤H ∑QÉ°T
á≤«bôdG ájô©°ûdG äÉ«°ùe’CG øe ójó©dG
¬d, øWƒdG äÉj’h øe ójó©dGh ∞«£°ùH
¬d QÉàNG …ô©°T ¿GƒjO »a É¡©ªL ∫ÉªYGC
,( ègƒàªdG ±ôëdG IôcGP øe) ¿GƒæY
»a ∞«£°ùH ójÉb áμ«∏e ájƒfÉãH PÉà°SGC
∞«£°S Öàμe ôjóeh »Hô©dG ÜO’CG IOÉe
á«eƒª©dG ô°üædG Iójôéd äGƒæ°S òæe
. áæ«£æ°ù≤H IQOÉ°üdG
√QGƒ°ûe ≈dGE Éæ©e åjóëdG »a OÉY óbh
¬àbÓY ≈∏Y ÉLô©e »Øë°üdGh …ô©°ûdG
á°SQóe ÉgôÑà©j »àdG ''Ö©°ûdG'' IójôéH
π«édG É¡æe êôîJ »àdG á«æWƒdG áaÉë°üdG
»a »Hô©dG º∏≤dÉH ø««Øë°ü∏d ∫h’CG
´RÉæe ¿hO ≈dh’CG âfÉc ΩÉjGC ôFGõédG
ájQƒ¡ªédGh ô°üædG »àØ«ë°U ™e É«æWh
áaÉë°üdG Ió«ª©H É¡Ø°Uh ≈∏Y ô°UGC Éªc,
iód É¡àfÉμe ó≤ØJ ºd »àdG ájôFGõédG
ºjó≤dG π«édG á°UÉN ø«Ø≤ãªdG
PÉà°S’G πg’ ¬jRÉ©J Ωób áÑ°SÉæªdÉHh,
¬∏dG áªMQ ≈dG π≤àfG …òdG ìQÉa óªëe

ºdÉ©H ΩÉªàgÓd ,''ô©°ûdG ÜÉMQ »a'' ¿GƒæY âëJ áëØ°U ,ájhÉH
ôYÉ°ûdG ∫ÉªYGC ºgQhóH Gƒ∏Ñ≤à°SG å«M ,ó¨dG AGô©°Th á«aÉ≤dG
∫hGC 1970 »a ''Ö©°ûdG'' ¬d äô°ûfh ,…OGƒL ¿Éª«∏°S ô«ÑμdG
.¬d á∏eÉc Ió«°üb
≈∏Y Öàμj …ƒ°ùf º∏b ∫hGC »°ù«fh QƒgR Iôjó≤dG áÑjO’CG óq©Jh
å«M ,É¡Ñjô©J »a äÉªgÉ°ùªdG øeh ,''Ö©°ûdG'' IójôL äÉëØ°U
äGCóH ,ΩGõàdGh ÖLGhh πªY á«°†b IójôédÉH É¡bÉëàdG äôÑàYG
äGP ä’É≤ªdGh á«YÉªàL’G ™«°VGƒªdG ÖàμJ âfÉch áªgÉ°ùªc
áØ°üH ÖàμJ âëÑ°UGC ,»aÉ≤ãdG ≥ë∏ªdG Å°ûfGC ÉeóæYh ,áÄÑ©àdG
õ«ªàJ âfÉc ''Ö©°ûdG'' ¿qGC ≈dGE Iô«°ûe ,¬JÉëØ°U ≈∏Y áªFGO
.»HO’CGh …ôμØdG iƒà°ùªdG ≈∏Y •É°ûædGh ájƒ«ëdÉH
âæc å«M ,IGCôªdG ≈dGE ''Ö©°ûdG'' ôÑY »∏«ªdG ÖæjR â¡L
q ƒJh
É°UÉN GOƒªY ÖàμJ âfÉc ó≤a ,É¡à«YƒJ ≈dGE ∂dP AGQh øe ±ó¡J
''ø«ª∏©J πg'' É¡æ«H øe ¿ÉcQGC ≈dGE É¡àëØ°U âª°ùbh ,É¡H
IójôédG ¬LƒàH õà©f AGô≤ch
¿ÉcQ’C ÉgOGóYGEh »eƒ≤dGh »æWƒdG
É¡∏ªY ¥É£f ™«°SƒJh É¡H OôØæJ
»ah , áØ∏àîe øjOÉ«e »a »aÉ≤ãdG
™e Iô°VÉëdG ájôμØdG ácô©ªdG
’h âfÉc ,∞MGõdG »aÉ≤ãdG ï°ùªdG
ÖfGƒL á«£¨J ≈dGE ábÉÑ°S ∫GõJ
. áaÉ≤ãdÉH á∏°U äGP áØ∏àîe
»a øªμJ IójôédG √òg á«ªgGC ¿GE
, áaÉc á«aÉ≤ãdG ¿hƒD°ûdG áédÉ©ªd áMƒàØe á«æWh IójôL É¡fƒc
. IójôédG √ò¡d áª°ùdG √òg ≈∏Y É©«ªL ¢Uôëfh
∞bƒàJ ’ , Gôk°VÉM , á«aÉ≤ãdG ÉgOƒ¡L ¿GC É¡«∏Y ßMÓj Éªeh
á«fÉØàeh IAÉ£©eh ácôà°ûe Oƒ¡édG πμa , Oóëe øeR óæY
¬H õà©f ßMÓªdG ó¡édG Gòg ¿GE , AÉ£©dGh ó¡édG øe ójõªd
. ¬©e π°UGƒàfh AGô≤c
óªà©jh , ¬JGòH ºFÉb øa IójôédG √òg »a á«aÉ≤ãdG ¿ÉcQ’CG ¿GE
πª©dÉH ≥∏©àªdG ÖëdGh áaÉ≤ãdGh ¥hòdGh á«æØdG IôÑîdG ≈∏Y
á«aÉ≤ãdG ¿ÉcQ’CG √òg ≈∏Y øjôgÉ°ùdG ¿GC hóÑjh . »Øë°üdG
á©àªeh Ió«Øeh Ió«L á«aÉ≤ãdG IOÉªdG ¿ƒμJ ¿GC ≈∏Y ¿ƒ°Uôëj
»eƒj É¡°†©H IójôédG √ò¡H á«aÉ≤ãdG ¿ÉcQ’CGh , IAhô≤eh
ácQÉ°ûe ≈∏Y , IójôédÉH ø«∏eÉ©dG ≈∏Y óªà©J »YƒÑ°SGC ôN’BGh
É¡MÉéfh É≤HÉ°S â∏b Éªc , IójôédG êQÉN øe AÉHOGCh ÜÉàc
ájôFGõédG á«aÉ≤ãdG ácôëdÉH ábÓ©dG ó«WƒJ ∫ÓN øe ≥≤ëàj
. QGôªà°SÉH á«Hô©dGh
IOÉ©à°S’ ø«°ùªîdG iôcòdÉH πØàëf øëfh ''Ö©°ûdG'' IójôL ¿GE
ºëà∏j »æWh óaGQ É¡fGC ≈∏Y ójóL øe ócƒDJ á«æWƒdG IOÉ«°ùdG
IAhô≤ªdG áª∏μdG ôÑY áÑFÉ°üdG IôμØdGh áØjô°ûdG á«Hô©dG áª∏μdÉH
±ô°T ¿ƒ∏ªëj øjòdG Üô©dGh ø«jôFGõédG πc ™e π°UGƒàJ
. á∏«°UC’G º¡àaÉ≤Kh º¡àdÉ°UGC øY ´ÉaódG
á°SQóe â∏Xh , á«≤«≤M á°SQóe âfÉc IójôédG √òg Gôk«NGC
áª∏μdG √ògh , Éæg øe Ghôe øjòdG AÉHO’CG äGô°û©d ¿’BG ≈àM
á≤«≤ëdG ôcP øμdh , GókMGC ΩóîJ ’ á¨dÉÑªdG ¿’C , á¨dÉÑe â°ù«d
√ò¡H ¢SÉfGC ∑Éæg , á≤«≤Mh , ø«∏eÉ©dG ó¡L ô°TƒDj …òdG ƒg
. Ó«∏b ¿ƒª∏μàjh Gôk«ãc ¿ƒ∏ª©j IójôédG
IójôL IQƒ°U »a â≤≤ëJ »àdG áîeÉ°ûdG á«fÉ°ùf’EG »fÉ©ªdG ¿GE
ô°VÉëdG óéeh »°VÉªdG óéªH á∏°üàªdG á°†gÉædG ''Ö©°ûdG''
»°VÉªdG øe πªëJ »àdG áHÉKƒdG ìhôdG ádÉ°UGC øY ô«Ñ©J »g
¢Vƒ¡ædG ΩÉ°Sh AÉæÑdG ¿ÉeR »a √ô°VÉM øeh Ö©°ûdG ádÉ°UGC
. Ωó≤àdGh

¥hõY øªMôdG óÑY
IRÉÑ«J áj’ƒd ÜÉàμdG OÉëJG ´ôa ¢ù«FQ

πH ,áÑ∏£dGh ø««eÓYÓ
E d §≤a GôÑæe ''Ö©°ûdG'' IójôL øμJ ºd
ôÑY GhóLh øjòdG ø«Ø≤ãªdGh AÉHO’CG QÉÑc É°†jGC âæ°†àMG
,á«HO’CG º¡JÉYGóHGEh º¡dÉªYGC πÑ≤à°ùàd ,º¡àdÉ°V É¡JÉëØ°U
.AGô≤dG ø«H √ô°ûf ≈∏Y â∏ªYh ÜÉÑ°ûdG ÜOÉCH âªqàgGh
ôgÉ£dG ô«ÑμdG πMGôdG »FGhôdG πeÉ©J äÉ«æ«©Ñ°ùdG ™∏£e »Øa
á°ü≤dÉH ºà¡J äÉëØ°U ¬d äóæ°SGCh ,''Ö©°ûdG'' IójôL ™e QÉWh
äÉëØ°üdG √òg Qƒ£ààd ,''á°ü≤dG ÜhQO'' ¿GƒæY πªëJ Iô«°ü≤dG
π°üJ π≤à°ùe ≥ë∏e øY IQÉÑY ƒgh ,''»aÉ≤ãdG Ö©°ûdG'' ≈dGE
±É°ûàc’ á°SQóªdG áHÉãªH ¿Éc ,øjô°û©dGh ™HQ’CG ≈dGE ¬JÉëØ°U
»àdG ∫ÉªY’CG ø«H øeh ,É¡JGQób á«ªæJh á«HO’CG ÖgGƒªdG
äÉHÉàc ` ô°üëdG ’ ∫ÉãªdG π«Ñ°S ≈∏Y ` QÉWh ôgÉ£dG É¡∏Ñ≤à°SG
…òdG ìÓØe óªëe ,ïjQÉàdG »a åMÉÑdGh ¢UÉ≤dGh ô«ÑμdG ÖJÉμdG
.»aÉ≤ãdG ≥ë∏ªdÉH ≈dh’CG ¬J’É≤e ô°ûf
ídÉ°üdG óªëeh QÉªN º°SÉ≤dG ƒHGC ¿Gô«ÑμdG ¿GôYÉ°û∏d äóæ°SGCh

''Ö©°ûdG'' IójôL
Iõ«ªàe á°SQóe
ôμa , Ω’CG IójôédG √òg É¡JGòH áªFÉb á°SQóe ''Ö©°ûdG'' IójôL
, ∫GõJ ’h âfÉc IóYÉbh á©«∏W ''Ö©°ûdG'' IójôL , á°SQÉªeh
IÉ«ëdG »a É©kbGh ∫GõJ ’h âfÉc , IÉ«ëdÉHh ¢SÉædÉH ¢SÉªJ ≈∏Y
ø«Ø≤ãªdG äÉÑZQ á«Ñ∏J ≈dGE π°üàd IógÉL πª©J ∂dòdh , á«eƒ«dG
ô°VÉëdGh »°VÉªdG º°SôJ á«aÉ≤K ∫ÉªYGC »a º¡©e π°UGƒàdG »a
.πÑ≤à°ùªdGh
, á≤fÉ©ªdGh á°ûjÉ©ªdÉH ¬©e ≥≤ëàj ôμah áÑWÉîe á¨d áaÉ≤ãdGh
¬d ¿ƒμj ¿GC ójôj ¬àaôY Éªc , »aÉ≤ãdG ''Ö©°ûdG'' IójôL §Nh
á«æWƒdG áaÉ≤ãdG ≈dGE π°üf ¿GC øμªj ¬dÓN øeh , ø«©e •Gô°U
áWQÉN øY ∫õ©ªH â°ù«d á°SÉ«°ùdG áWQÉîa , Égójôf »àdG
»a Éª¡°†©Ñd ¿Óªμeh ¿É©bƒe Éª¡«∏c ¿GC ∂dP . áaÉ≤ãdG
π°UGƒàj ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdG ¿Éc Éæg øeh , ¿É°ùf’EG ≈dGE ∫ƒ°UƒdG
π«L πc OÓ«e ™e IójôédG √òg ¬dòÑJ …òdG »aÉ≤ãdG Oƒ¡éªdG
äÉ¡ÑédG ≈∏Y ´GóHGEh , áaÉc Ió©°U’CG ≈∏Y ´GóHGE áaÉ≤ãdÉa ,
∑ôëàeh ≥aóàe ™ªàée ácôM øe AõL ∞≤ãªdÉa , áaÉc
¿ƒμj å«M , ábQh ≈∏Y ¬Jô«°ùe GCóÑJ ¬dÓN øeh . ôμØeh
¢ùª°T »a É≤dÉCàeh ÉYkóÑe Ωƒ«dG ¿É°ùfGE ¿ƒμj å«Mh , AÉ£©dG
π°UGƒàf »àdG ≈dh’CG ábÓ©dG »g ≈≤ÑJ ¿GC É¡d OGôj »àdG øWƒdG
. GókHGC IOÉL áaÉ≤K ≈dGE É¡dÓN øe
≥Ñ°ùJ , á«æWƒdG IOÉ«°ùdG IOÉ©à°SG òæe ''Ö©°ûdG'' IójôL äÉª∏c
IÉ«ëdGh ìÉÑ°ü∏d Gôk«ÑYh äÉª∏c É¡eÓbGC ™e ¿ƒμJ ºK , ¢ùª°ûdG
. ájôëdGh ∫ÉªédGh
¿GC πÑb ÉgAGôb ≥Ñ°ùJ PGE , ô«gÉªédG IójôL ''Ö©°ûdG'' IójôL
á«æWƒdG ÉjÉ°†≤dGh »Hô©dG ¿É°ù∏dG º¡ëæªJ ¢ùª°ûdG ÆõÑJ
¿ƒμj ¿GC É¡£îd äOGQGC É¡°ù«°SÉCJ òæeh , á«fÉ°ùf’EGh á«eƒ≤dGh
. É¡dÓN øe ≥∏£æjh øWƒdG Gòg ádÉ°UGC Qòéj ¿GC É«kæWh
»eƒbh »æWh »YƒHh IQGôëH ≥∏£æJ á«aÉ≤ãdG É¡fÉcQGC âfÉc
. »dƒª°T »fÉ°ùfGEh
âëÑ°UGCh , ÉªFGO ôjƒ£àdG π«Ñ°S »a á«aÉ≤ãdG É¡fÉcQGC âfÉc
Ö°ùàμJ , ÜƒàμªdG »aÉë°üdG πª©dG »a áÑ°ùàμe äGôÑN ∑Éæg
á«fÉ°ùf’EGh á«eƒ≤dGh á«æWƒdG É¡àª°S ôÑY Égô«KÉCJ IójôédG √òg
á«Hô©dGh á«∏ëªdG á«aÉ≤ãdG çGóM’CG É¡JÉ©HÉàeh É¡à£°ûfGCh
IójôédG êQÉN øe ÜÉàc ≈∏Y ºFGO πμ°ûH óªà©Jh , á«dhódGh
âbƒdG »ah . É¡HÉàc ≈dGE áaÉ°VGE áHƒàμªdG OGƒªdÉH É¡fhò¨j
. á«FÉæãà°SG Oƒ¡L ≈dGE É¡∏ªY ∫ƒëJ ô°VÉëdG

ΩqGCh ¿ôb ∞°üf ,É¡°ù«°SÉCJ ≈∏Y áæ°S 50 QhôªH ''Ö©°ûdG'' πØàëJ
√ó¡°ûJ …òdG ºNõdG §°Sh ,äÉÑãH É¡JGƒ£N ƒ£îJ óFGôédG
¿GC ó©H Ωƒ«dG É¡àjQGôªà°SG ócƒDàd ,ôFGõédG »a á«eÓY’G áMÉ°ùdG
ßØëj ≈≤Ñ«°S ,á«HOGCh á«°SÉ«°S äÉ«°üî°T ≈dh’CG É¡àæÑd ™°Vh
IOÉ«°ùdG RƒeQ øe õeQ AÉ°ûfGE »a º¡àªgÉ°ùªd ºgAÉª°SGC ïjQÉàdG
óL äÉ«fÉμeÉEH É¡°ù«°SÉCJ »a Gƒ≤∏£fG º¡fqGCh Éª«°S ’ ,á«æWƒdG
.á©°VGƒàe
»a GƒcQÉ°T øªqe á∏«∏≤dG á∏≤dG ¿qGE ’qGE ÜÉ©°üdG øe ºZôdÉHh
≈ª°S’CG É¡aóg IójôL ¢ù«°SÉCàd …óëàdG ™aQ Gƒ∏°UGh ÉgOÓ«e
âfÉc âbh »a äAÉL É¡fqGCh É°Uƒ°üN ,øWGƒªdGh øWƒdG áeóN
¿Éch ,á«æWƒdG IOÉ«°ùdG ´ÉLôà°SG áMôa ôFGõédG ¬«a ¢û«©J
QÉeódG ó©H º¡J’É¨°ûfGh º¡JGƒ°UGC π≤æj øªd áLÉëH ¿ƒjôFGõédG
.»°ùfôØdG QÉª©à°S’G ¬KóMGC …òdG
É¡HGƒHGC íàØJ »àdG á°SQóªdG áHÉãªH âfÉc É¡°ù«°SÉCJ òæeh ''Ö©°ûdG{
»a ÖZôj øe πc ∞ë°üdG Ió«ªY â∏Ñ≤à°SÉa ,É¡HÓW πÑ≤à°ùàd
ôjôëàdG äÉ«æa ÉgOGhQ øeh É¡æe π¡æ«d ÉëLÉf É«eÓYGE ¿ƒμj ¿GC
ø«H π°Uh Iõªg âëÑ°UGC äGƒæ°ùdG Qhôe ™eh ,áHÉàμdG Ö«dÉ°SGCh

»°ShóN íHGQ »FGhôdG h ÖJÉμdG

øjôμØªdG, AÉHO’CG áæ°VÉM
áÑîædG á©eÉL h ø««eÓY’G h
»°ShóN íHGQ Ωô°†îªdG ÖjO’CGh »FGhôdG h ÖJÉμdG ∞°Uh
, ôÑîdG h áaÉ≤ãdG ø«H â©ªL »àdG IQÉæªdÉH ''Ö©°ûdG'' IójôL
É¡æe âHô°ûJ h âLôîJ »àdG ÖîædG ∞∏àîe âæ°†àMG á∏à°ûeh
. ájôFGõédG ∞ë°üdG Ió«ªY ÉgÉjG GôÑà©e ,
âYÉ£à°SG »àdG áØ«ë°üdG É¡fG '' Ö©°ûdG '' `d ¬aGôàYG »a OGRh
h á«HOG h ájôμa äGQÉ«J ™ªL
h É¡dÉμ°TG ±ÓàNG ≈∏Y á«eÓYG
≥HÉ°ùàj ™«ªédG ¿Éc h , É¡fGƒdG
QÉÑNG øe ¬H OƒéJ Ée ≈∏Y ´ÓWÓ
E d
h á«HOG ä’É≤ªH âfƒ∏J ¿ÉcQG h
§°ùHG øe , äÉªgÉ°ùe h ájôμa
≈∏YG ÖMÉ°U ≈dG ÇQÉb
¿Éc , ádhódG Iõ¡LÉCH äÉ«dhƒD°ùªdG
»a Égô¶àæj ô«ÑμdG h ô«¨°üdG
h , É¡æe áî°ùæH ôØ¶∏d ∑É°ûc’G
, áfƒ∏àªdG É¡fÉcQG h É¡JÉëØ°U ôÑY Öàμj øe §≤a ßëdG ó«©°S
h ¬JÉjôcP ™Lôà°ùj ƒgh É¡«a π©ØfG áØWÉY »a ±É°VG h
AÉª°SG ø«H ™ªéJ âfÉc É¡fG , ∫ƒ≤dÉH IójôédG øY ¬JÉYÉÑ£fG
πgG øe h ÜOG h ôμa IòHÉ¡L h ø««ªjOÉcG h ø««°SÉ«°S øe á∏«≤K
ºZQ ΩGôàMG πμH É¡JÉëØ°U ôÑY ¿hôXÉæàj , ¢UÉ°üàN’G
óMGh πc h , ºgQÉμaG øY ´ÉaódG »a º¡æ«H ôgÉ¶dG ±ÓàN’G
, á∏«ªL h áª«∏°S á¨d h ™jóH h ¥GQ Üƒ∏°SÉCH ¬jód ÉªH »dój
É¡æ«H øe h ™«ªé∏d áë°ùa h áMÉ°ùe É¡fÉcQG h É¡JÉëØ°U âfÉch
á∏eÉée ¿hO h É¡fÉH ∞°UƒdG »a ±É°VGCh , ÜÉÑ°ûdG ÜOGC øcQ
h , øjójôª∏d ™Lôe h ø««eÓY’G h ø«Ø≤ãª∏d á©eÉL á°SQóe
ΩÉ©dG »a É¡Ñàc IójôédG äÉëØ°U ôÑY ¬d ∫É≤e ∫hG ôcòà°SG
.'' Éæª¡à∏J OÉμJ √Gƒa’G '' ¿Gƒæ©H âfÉc , ÉeÉY 19 øHG ƒg h 1974
Ωƒªg ádÉ°SQ πªëJ âfÉc É¡fG ∂ë°†j ƒgh ÉgGƒàëe ≈∏Y ≥∏Y
øY É¡«a ≈μM , …ó«∏ÑdG ¢ù∏W’G »dÉYÉH '' áª«∏M Éªj '' ájôb
√ƒe’ É¡àbh ø«dhƒD°ùe GƒfÉc øe ¿G áLQO ≈dG É¡∏gG IÉfÉ©e
Ωƒªg π°UƒJ ¿G âYÉ£à°SG '' Ö©°ûdG '' ¿G ∫ƒ≤j øμd ,É¡àHÉàμd
∂∏àH ´É°Vh’CG øe ô«ãμdG ô««¨J »a ÉÑÑ°S ¿ƒμJ h ájô≤dG πgG
õ«ªJ ’ ÉbOÉ°U GójôH âfÉμa , á«°ùæªdG IôMÉ°ùdG á«∏ÑédG ájô≤dG
π≤f h ΩÉY …GQ áYÉæ°U É¡aó¡a , ∫ƒ¡c hG QÉ¨°U ÜÉàc ø«H
øY åjóëdÉH ¬eÓc ºàN h , õ««ªJ ¿hO ™«ªédG ∫É¨°ûfG
á∏°ù∏°ùe ájGhQ πãe »HOGC πªY øe ôãcG ô°ûf h á«HO’CG ¬JÉªgÉ°ùe
.'' ó«¡°T äGôcòe '' ¿Gƒæ©H

ø«ª°SÉj áæ«d

يوميــات إإسسـÓميـــة

اإلثنين  ١٠ديسسمبر  ٢٠١٢م
الموافق لـ  ٢٦محرم  ١٤٣٤هـ

لو زادك الرسسول
لزدتك
يحكي اإلمام علي ابن أابي طالب
كرم الّله وجهه أانه ذات ليلة كان
نائمًا فرأاى في منامه أان الفجر قد
أاذن فقال ذهبت إالى المسسجد
فوجدت على باب المسسجد امرأاة
تحمل طبقًا من تمر فقالت لي خذ
هذا يا علي وأاعطه لرسسول الّله
صسلى الّله عليه وسسلم كي يوزعه
على الصسحابة فقال أاخذت منها
الطبق فأاعطيته الرسسول فمسسك
تمرة بيده فوضسعها في فمي وجدت
طعماً من أاحب ما أاكلت من تمر
فقلت يا رسسول الّله زدني
فاسستيقظت على صسوت أاذان الفجر
فذهبت إالى المسسجد فوجدت
امرأاة على باب المسسجد تحمل
طبقًا من تمر فقالت خذ هذا يا
علي وأاعطه أامير المؤومنين عمر بن
الخطاب كي يوزعه على الصسحابة
فقال أاخذت منها الطبق وأاعطيته
لعمر بن الخطاب فمسسك تمرة
فوضسعها في فمي فوجدت طعمها
مثل التي أاتاني بها الرسسول في المنام
فقلت زدني يا أامير المؤومنين فقال يا
علي لو زادك رسسول الّله لزدتك.

وقفةإإيمانية

محمد نبي الرحمة
كان رسسول اللّه -صسلى الّله عليه وسسلم -قوى
الشسخصسية زكيًا فطناً ،شسديد اللحظ ،جميل
الخلق ،كريم الصسفات  ،أاثنى عليه ربه سسبحانه
وتعالى و قالَ ﴾ :وِإاsن َ
ك َلَعلى ُخُلق ٍَعِظيم ﴿ ()٤
سسورة القلم .
وكان ل يؤومن بدين قومه و كان يميل إالى
الوحدة بعيدا ً عنهم  ،وكان غالبًا ما يعتزل
أاسسرته من وقت آلخر ليتفكر في خلق
السسماوات واألرضس والجبال والشسجر وكان
دائمًا ما يذهب إالى غار حراء بجبل صسغير ل
يبعد عن مكة كثيرا ً وكان يذهب وحده ويوجه
نظره إالى الكعبة مكان العبادة و يتفكر في
خلق الكون.
وكانت السسيدة خديجة رضسي الّله عنها تعينه
على ذلك وترسسل له الطعام في الغار وكان
ذلك قبل أان يبلغ األربعين عامًا من عمره ،
فتعود من صسغره على العمل والتفكر وحسسن
الخلق وكان أامي ل يعرف القراءة ول الكتابة
و لكن علمه ربه فأاحسسن تأاديبه فأاصسبح اكبر
وأافضسل معلمي البشسرية.

من

طوف الواحة
ق

قال رسسول
:
ة رضسي الّله عنه قال ونوا إامعة،
سسلم :ل تك
ف
عن حذي لّله عليه و
حسسنا ،وإان
ا
ى
أا
الّله صسل
س
س
النا
فسسكم ،إان
تقولون إان أاحسسن وطنوا أان
ن
سساءوا فÓ
ظلموا ظلمنا ،ولك سسنوا وإان أا
ح
سس أان ت
في سسننه.
أاحسسن النا ه الترمذي
ظلموا .روا
ت

حديث نبوي
عن عمر بن الخطاب قال :قال
رسسول الّله :من قال بعد
الوضسوء :أاشسهد أان ل إاله إال الّله
و حده ل شسريك له ،و أاشسهد أان
محمدا ً عبده ورسسوله ُفتحت له
أابواب الجنة الثمانية يدخل من
أايها شساء.رواه مسسلم.

إإعدإد  :عبد إلكريم  .ل

هام جدإ

هذه الصسفحة تحتوي على آايات قرآانية كريمة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء الحفاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

علماء ومفكرون مسسلمون في ِعرإك فقهي :

ضس ـ ـرب الزوج ـ ـة زوجه ـ ـا!!!
طالعتنا الصسحف بفتويين لثنين من
كبار العلماء والمفكرين اإلسسÓميين!!!،
هما الدكتور »عبد المحسسن العبيكان«
أاحد علماء السسعوديين والمفكر
اإلسسÓمي التركي فتح الله كولن ،يجيزان
في فتويهما أان تقوم المرأاة بضسرب زوجها
إان ضسربها ،من باب الدفاع عن
نفسسها!''وإان كانت كل من الفتويين ينتهيان
إالى جواز ضسرب الزوجة زوجها إان
ضسربها ،إال أان هناك فروقًا في تناول كل
منهما للمسسأالة.ففي فتوى العبيكان يظهر
أان المقصسود دفع الضسرر عن الزوجة،
فيقول'' :إاذا بادر الزوج باسستخدام
الضسرب يحق للمرأاة الدفاع عن نفسسها،
واسستخدام نفسس وسسيلة العنف لرد الضسرر
عنها'' ...و''يجوز للمرأاة رد عنف زوجها
بعنف مثله كدفاع عن النفسس؛ فلو ضسربها
ضسربته ،بل ولو حاول قتلها فإانه يجوز لها
قتله دفاعًا عن نفسسها ،إان كانت هي
الوسسيلة الوحيدة إلنقاذ حياتها'' ،كما
تناولت فتوى العبيكان وسسائل دفع الضسرر،
فـ''أاقلها :الكÓم والصسراخ والسستنجاد بعد
الّله بالجيران ،أاو التصسال لطلب النجدة،
أاو بالمعنيين من أاجل أان ينقذوها ،ول
رخصسة لها إاذا غلب على ظنها أانها
سستنجو''''.كما تناول وسسيلة الضسرب
والدفاع عن النفسس ،وأان األولى للمرأاة أان
تسستخدم في الدفاع عن نفسسها أاخف
الوسسائل؛ حتى ل تلحق ضسررا ً أاكبر
بالزوج ،فقال'' :إاذا أامكن ضسرب الزوج
بغير الجارح (السسكين أاو الخنجر) ننظر،
فالسسوط أاخف من العصسا ،ثم السسوط
يختلف على مراتب ،فالضسرب بالسسوط
من الجلد ليسس كالضسرب بأاسسÓك
الكهرباء ،ونحو ذلك''.

مبررات الفتوى
وأاصّسل العبيكان لفتواه بأان القول بالجواز
يندرج تحت ما يعرف بـ(دفع الصسائل)،
فأاي إانسسان إاذا صسال عليه صسائل كسسبع ،أاو
حتى إانسسان فله أان يدافع عن نفسسه ،حتى
لو وصسل األمر لقتل الصسائل إان حاول
قتله '' .بل يذهب إالى أابعد من هذا ،حيث
أاجاز للمرأاة هجر زوجها إاذا مارسس
زوجها ضسدها ما أاسسماه »العنف
الحقوقي'' بأان منعها بعضس حقوقها
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دع ـ ـ ـ ـ ـاء
رب أاعني ول تعن علّي
وانصسرني ول تنصسر علّي وامكر
لي ول تمكر علّي وأاهدني ويسسر
الهدي إالّي وانصسرني علي من
بغي علّي رب اجعلني شسكارا ً
لك ذكارا ً لك رهاباً لك مطواعًا
اإليك مخبتًا أاواهًا منيبًا رب
تقبل توبتي واغسسل حوبتي
وأاجب دعوتي وثبت حجتي
واهد قلبي وسسدد لسساني واسسلل
سسخيمة قلبي .من دعاء
المصسطفي صسلي الّله عليه وسسلم

فتاوى شسرعية

حال المسسلم بعد الحج
الزوجية كالنفقة .وقال'' :يجوز للزوجة
المتناع عن زوجها إاذا كان يسسيء
عشسرتها ويمنع حقوقها  -ومن ذلك
النفقة  -واسستخدام العنف في معاشسرته
الزوجية« ،مسستندا ً في ذلك لحديث النبي
صسلى اللّه عليه وسسلم'' :ل ضسرر ول
ضسرار''''.أاما المفكر اإلسسÓمي فتح الّله
كولن ،فيرى أانه يجوز للمرأاة الدفاع عن
نفسسها ،وإان لم تدافع عن نفسسها ،فهذه
جريمة أاخرى ،وينطلق إالى بعد آاخر ،وهو
اسستعداد المرأاة للدفاع عن نفسسها من
بطشس الرجال ،فيذهب إالى أانه ''على من
يضسربها زوجها أان تتعلم رياضسات الدفاع
عن نفسسها ،كالكاراتيه والجيدو
والتايكوندو ،ولو لطمها زوجها لطمة،
فيحق لها أان تلطمه لطمتين أاو أاكثر،
فهذا دفاع مشسروع عن النفسس!.؟هاتان
الفتوتان لقتا اختÓفًا بين المفتين
والفقهاء المعاصسرين ،فقد قبلها عدد من
الفقهاء واسستندوا إالى أان الضسرب هنا
دفاعًا عن النفسس ،والدفاع عن النفسس
يتسساوى فيه الرجل والمرأاة؛ ألن حسساب
كليهما عند اللّه سسواء ،والرجل والمرأاة
متسساويان في الحقوق والواجبات.

اعتراضض على الفتوى
غير أان القول بالجواز خالفه عدد آاخر
من الفقهاء الذين رأاوا حرمة أان تضسرب
المرأاة زوجها لو اعتدى عليها بالضسرب،
وأان هناك وسسائل أاخرى تدافع بها عن

نفسسها واسستند هذا الفريق الذي يرى
حرمة ضسرب الزوجة زوجها إالى عدد من
األمور ،أاهمها -'' :إان شسريعة اإلسسÓم لم
ُتِبْح للزوج ضسرب زوجته إال ضسربًا معنويًا
للتأاديب ،وإال تحّول األمر إالى عدوان على
الحياة ،وهذا يرفضسه اإلسسÓم -''.إان
اإلسسÓم جاء بمنهج لعÓج الحياة
األسسرية؛ فقد منع القرآان الكريم اللجوء
إالى مثل هذه األسساليب في معالجة
الخÓفات بين الزوجين -''.إان هذه
الفتوى  -بناء على مآالتها» -مدمرة
للبنيان اُألسَسِري في اإلسسÓم ،ومبدلة
المودة والرحمة ،التي جاء بها اإلسسÓم،
بالعنف والضسرب'' - .وإانه باسستقصساء
الحقبة التاريخية منذ عهد اإلسسÓم إالى
يومنا هذا فليسس هناك فتوى تبيح
للزوجة ضسرب زوجها''.وإان كانت هناك
وجهات نظر متباينة ،فإان المدقق يلحظ
اتفاقًا بينها ،وهو أانه ل يجوز للرجل
ابتداًء العتداء على المرأاة ،وأان الضسرب
إانما أابيح في حالت اسستثنائية من باب
التأاديب ل التعذيب ،وأان المرأاة إان خافت
على حياتها فلها أان ترد عن نفسسها''.أاما
ما يذهب إاليه المفكر »فتح الّله كولن« من
تعلمها الكاراتيه والجيدو وأان ترد الصساع
بالصساعين ،فهو أابعد ما يكون عن الفتوى
أاو الرأاي الشسرعي ،وأان مثل فتواه دمار
للبيوت وتخريب لها؛ فالبيوت تبنى على
الحب والمودة ..وليسس صسراع الديوك.

مكانة إألم في إلقرآإن إلكريم
''أاوصسى القرآان الكريم باألم ،وكرر تلك الوصسية
لفضسل األم ومكانتها فقال سسبحانه ( :ووصّسينا
حملته أامه َوْهنًا على وهن،
اإلنسسان بوالديه َ
وفِصساله في عامين أاْن اشسكر لي ولوالديك
إالّي المصسير .وإان جاهداك على أان تشسرك
بي ما ليسس لك به علم فُ Óتطعهما
وصساِحْبهما في الدنيا معروفًا واتبع سسبيل من
أاناب إالي ثم إالّي مرجعكم فأانبئكم بما كنتم
تعملون)  .لقمان'' . ١٥-١٤:فرباط الوالدّية
(األبوة واألمومة) وثيق جدا ً ل يعكر
عليه شسيء حتى لو كان الوالدان
مشسركين  ،والعطف عليهما واجب
مع عدم اإلصسغاء إاليهما إان أامراه
بما يخالف شسريعة الّله '' .وكرّر
هذه الوصسية فقال( :
ووصسينا اإلنسسان بوالديه
إاحسسانًا حملته أامه ُكرهاً
ووضسعته ُكرها وحمُله
وفصساله ثÓثون شسهرا ً
)  .األحقاف١٥:
''.وفضسل األم على
األب له موجباته وهو
والرضساع
الحمل
والرعاية'' .واإلسسÓم
رابطة
قّدسس
فجعلها
األمومة،
ثابتة ل تتعرضس

للتبدلت والتغيرات ،فحرم الزواج من األمهات قال
حرمت عليكم أامهاتكم ) النسساء .٢٣:كما
سسبحانهُ ( :
بّين أان رباط الزوجية ل يمكن أان يتحول إالى رباط
أامومة أابدا ً  ،وشستان بينهما قال سسبحانه( :وما جعل
أازواجكم الÓئي ُتظاهرون منهن أامهاتكم ) .
األحزاب( . ٤ :الذين يظاهرون منكم من نسسائهم ما
ُهsن أامهاتهم .إاْن أامهاتهم إال الÓئي وَلْدنهم ).
المجادلة''.٢:إال أان هذه الرابطة تتأاثر بهول يوم
القيامة فقط ،فيسستقل الولد عن أامه ،واألم عن
ولدها قال سسبحانه( :يوم يفر المرء من أاخيه .وأامه
وأابيه .وصساحبته وبنيه .لكل امرئ منهم يومئذ شسأان
يغنيه)  .عبسس'' .٣٦-٣٤:هذا وإان رباط األمومة يبيح
للولد أان يأاكل من بيت أامه( :ليسس على األعمى حرج
ول على األعرج حرج ول على المريضس حرج ول على
أانفسسكم أان تأاكلوا من بيوتكم أاو بيوت آابائكم أاو بيوت
أامهاتكم )  .النور''. ٦١:بسسبب ما تقدم من حقوق
وواجبات جعل الّله سسبحانه األم مسسؤوولة عن تربية
ولدها ،فهي راعية ومسسؤوولة عن رعيتها ،وأاشسار
سسبحانه إالى هذه المسسؤوولية األخÓقية في قوله ( :ما
كان أابوك امرأا سَسوء وما كانت أامك بغيًا )  .مريم:
 .٢٨وذلك على لسسان قوم مريم عليها السسÓم،
فالملحوظ أان قوم مريم أادركوا هذه المسسؤوولية،
فوجهوا إاليها هذا الخطاب في تقرير المسسؤوولية
األخÓقية للوالدين ،رغم ما في خطابهم من غمٍز
وتعريضس ل تخفى دللته'' .

ما الذي ينبغي لمن وفقه الّله تعالى
إلتمام نسسكه من الحج والعمرة؟ وما
الذي ينبغي له بعد ذلك؟
الذي ينبغي له ولغيره ممن مsن اللّه
عليه بعبادة أان يشسكر الّله سسبحانه
وتعالى على توفيقه لهذه العبادة ،وأان
يسسأال الّله تعالى قبولها ،وأان يعلم أان
توفيق اللّه تعالى إاياه لهذه العبادة نعمة
يسستحق سسبحانه وتعالى الشسكر عليها،
فإاذا شسكر اللّه ،وسسأال الّله القبول ،فإانه
حرwي بأان يقبل ،ألن اإلنسسان إاذا ُوuفـق
للدعاء فهو حرwي باإلجابة ،وإاذا وفق
للعبادة فهو حري بالقبول ،وليحرصس
غاية الحرصس أان يكون بعيدا عن
األعمال السسيئة بعد أان مـَsن اللّه عليه
بمحوها ،فإان النبي صسلى الّله عليه
وسسلم يقول'' :الحج المبرور ليسس له
جزاء إال الجنة  ،.ويقول صسلى الّله
عليه وسسلم'' :الصسلوات الخمسس،
والجمعة إالى الجمعة ،ورمضسان إالى
رمضسان ،كفارة لما بينهن ،ما اجتنبت
الكبائر  ،.ويقول صسلى الّله عليه
وسسلم :العمرة إالى العمرة كفارة لما
بينهما وهذه وظيفة كل إانسسان يمtن
اللّه تعالى عليه بفعل عبادة ،أان يشسكر
اللّه على ذلك وأان يسسأاله القبول.

قبسسـ ـ ـات مـ ـ ـن
حياة الرسسول
رّبى الرسسول صسلى الّله عليه وسسلم
الصسحابة على العلم والعمل ،فلم يكن
يعلمهم العلم دون العمل ،بل يأامرهم
بالعمل ويحثهم عليه ،وأاسساليبه في ذلك
كثيرة متنوعة ،وعن ابن عمر رضسي الّله
عنه قال'' :لقد عشست برهة من دهري،
وإان أاحدنا يؤوتى اإليمان قبل القرآان،
وتنزل السسورة على محمد صسلى الّله
عليه وسسلم فيتعلم حÓلها وحرامها،
وما ينبغي أان يقف عنده منها كما
تعلمون أانتم القرآان .ثم لقد رأايت رجال
يؤوتى أاحدهم القرآان قبل اإليمان ،فيقراأ
ما بين فاتحة الكتاب إالى خاتمته ما
يدري ما آامره ول زاجره ،وما ينبغي أان
يقف عنده منه وينثره نثر الدقل'' رواه
الطبراني في األوسسط ،ورجاله رجال
الصسحيح ،ويقول التابعي أابو عبد
الرحمن السسلمي'' :حدثنا من كان
ُيقرئنا من أاصسحاب النبي صسلى الّله
عليه وسسلم إانهم كانوا يقترئون من
رسسول الّله صسلى الّله عليه وسسلم عشسر
آايات ،ف Óيأاخذون في العشسر األخرى
حتى يعلموا ما في هذه من العلم
والعمل ،قالوا :فعلمنا العلم والعمل''
رواه أاحمد وغيره.
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من الحياة

نصسائ ـح تنسسيـ ـك ألطـ ـÓق

تعاني المرأاة منآاثار الطÓق
أاكثر من الرجل،إا’أان دراسضة
حديثة كشضفتأان العديد من
النسضاء اسضتطعن تجاوز هذه
اأ’زمة بشضكل ناجح جًدا،مما
قلل من شضعورهن بالمعاناة.
تخطيطهاأافضضل
المرأاة تتحلى بالصشبر ،وهي إان وجدت
أان الطÓق هو الحل الوحيد ،فإانها
تخطط له بششكل أادق ،وتدرب نفسشها
على كيفية التعامل مع النتائج ،فيما
أان الرجل ـ وبحكم سشطحية عواطفه ـ
’ يفكر بأان المرأاة سشتطلب الطÓق.
فعندما يفاجأا بزوجته تطلب الطÓق،
فإانه يرتبك عاطفًيا ،ويعتقد أان اأ’مر
’ يتعدى مجرد مزحة ،أاو قرار
ضشعيف اتخذته وسشتتراجع عنه.
وأاضشافت الدراسشة'' :أاغلب الرجال ’
يسشتطيعون تصشديق ذلك ،ويهددون
ويسشتخدمون كل أاسشاليب اإ’هانات؛
إ’خافة المرأاة من نتائج الطÓق ،لكن
كل ذلك هو مجرد ''جعجعة'' بالنسشبة
للمرأاة التي تصشمم عليه بششكل نهائي،
عندها يواجه الرجل الواقع ويتنازل
عن كبريائه بعد فوات اأ’وان.

لتنسضي طÓقك
وضشع خبراء الدراسشة  ١٠نصشائح
للمرأاة؛ لكي تنسشي هموم وأاحزان
الطÓق ،وتضشع آاثاره جانًبا ،وتبدأا
حياة مملوءة باأ’مل ،وهي:
 ١ـ اطردي الطاقة السشلبية
إاذا بقيت المرأاة في نفسض المنزل
الذي كانت تعيشض فيه قبل الطÓق،
فينبغي عليها قبل كل ششيء تغيير
السشرير،
وجميع اأ’فرششة السشابقة؛ أ’ّن ذلك
يسشاعد على طرد الطاقة السشلبية التي
خلفها الزواج.
 ٢ـ ’ تتوقفي عن اسشتخدام الماكياج
هناك نسشاء يهملن أانفسشهن بعد
الطÓق بسشبب الحزن ،وهذا خطأا؛
أ’ّن إاهمال الذات يؤودي إالى التعمق
في الحزن والتسشبب في الششعور
بالدونية.
 ٣ـ فّكري في أاسشباب الطÓق ١٥
دقيقة في اليوم لمدة أاسشبوعين
أاوضشح الخبراء أان الرجل يعتبر
المسشبب الرئيسض للطÓق في أاغلب
الحا’ت ،وتفكير المرأاة بأاسشباب
الطÓق لمدة وجيزة يعزز في داخلها
الششعور بأانها لم تكن السشبب فيه،

وتكرار ذلك يبعد عنها الششعور بتأانيب
الضشمير.
 ٤ـ اقطعي ا’تصشال مع الزوج السشابق
لمدة ششهر
لتبعدي عن نفسشك ذلك الششعور
بالششوق والحنين للماضشي ،فالتوقف
عن ا’تصشال بالزوج السشابق يجب أان
يترافق بتفكير مفاده أان اأ’مور لن
تعود إالى سشابق عهدها ،كما أان ذلك
يسشاعد على اسشتعادة الطاقة التي
سشلبها الطÓق منك.
 ٥ـ أالغيه من تفكيرك
عليك أان تصشّممي على إالغاء الزوج
السشابق من تفكيرك بششكل نهائي،
خاصشة إاذا لم تكن هناك نية للعودة
إاليه.
 ٦ـ حافظي على رششاقتك
تعتبر هذه في غاية اأ’همية؛ أ’ن
هناك نسشاء يكتسشبن الوزن أاو يفقدنه
بسشبب التوتر والحزن ،فإاذا كانت
المرأاة تمارسض تمارين رياضشية،
فينبغي عليها أان تواصشل ذلك ،وإا’
فإان ا’سشتسشÓم لتبعات الطÓق
المحزنة سشتفقدها رششاقتها.
 ٧ـ أابلغي صشديقاتك بخبر طÓقك
إان عدم حديث المرأاة عن طÓقها
يؤودي إالى تراكمات داخلية و قد يصشل

اإلى
ا’كتئاب،
وخير وسشيلة
للتخفيف عن وقع
المصشائب هي التحدث عنها
بششكل مفتوح ،وخاصشة لأÓصشدقاء
المقربين .فالمرأاة بحاجة لنصشائحهم
المهدئة في الفترة التي تلي الطÓق
مباششرة.
 ٨ـ تعّودي على التعامل مع الخسشارة
الطÓق يعتبر خسشارة للرجل والمرأاة،
فإاذا لم تحاولي التمتع بروح معنوية
عالية للتعامل مع الششعور بالخسشارة،
فإانك سشتتأالمين وتعانين كثيًرا.
 ٩ـ كّرسشي وقتك لهواية مفضشلة
إان ممارسشة المرأاة لهواية محببة لديها

27

لم
تكن
ت س شت ط ي ع
ممارسشتها
بسشبب ا’رتباط،
يبعث في نفسشها روح
ا’نتصشار والحرية لعودة ششيء كانت
قد أاجبرت على تركه؛ بسشبب تسشلط
زوجها السشابق.
 ١٠ـ قومي برحلة سشفر طويلة وبعيدة
إاّن سشفر المرأاة إالى مكان بعيد ،ولمدة
’ تقل عن أاسشبوعين ،يسشاعدها على
نسشيان ما سشببه الطÓق ،واسشتعادة
راحة البال التي سشلبت منها؛ بسشبب
الصشراع والمششاحنات المرافقة
للطÓق ،كما بإامكانها ا’قتراب أاكثر
من الطبيعة لتششعر بسشÓم أاكبر.

ممارسسة ألتمارين ألمكثفة لفترة قصسيرة تقوي ألذأكرة
كشضفت دراسضة حديثةإالىأان
ممارسضة التمارين المتوسضطة لفترة
قصضيرة ومكثفة يمكنأان تقوي
الذاكرة ،سضواء بالنسضبة للذين
يتمتعون بصضحة جيدةأاو يعانون من
تراجع معرفي.
ورّكزت دراسشات عديدة على فوائد ممارسشة
التمارين الرياضشية طويلة اأ’جل على إاجمالي
الحالة الصشحية للششخصض والوظائف
المعرفية ،خاصشة مع تقدمه في العمر ،فيما
ركزت هذه الدراسشة على التأاثير الفوري
للممارسشة المكثفة للتمارين لفترة قصشيرة
على الذاكرة.
وقام الباحثون بإاجراء تجربة على مجموعة
من اأ’ششخاصض ممن تتراوح أاعمارهم بين ٥٠
و ٨٥عاماً ممن يعانون بعضض مششاكل في
الذاكرة ،ومن يتمتعون بصشحة جيدة ،حيث
قدمت لهم صشورا ً مبهجة للطبيعة
والحيوانات ،ثم طلبوا من بعضشهم ممارسشة
التمارين على دراجة رياضشية لسشت دقائق.

وبعد سشاعة أاعطي للمششاركين اختبار مفاجئ
’سشتعادة الصشور التي تم عرضشها عليهم في
السشابق ،وأاوضشحت النتائج زيادة مفاجئة في
قدرات التذكر بعد ممارسشة التمارين ،سشواء
عند اأ’ششخاصض اأ’صشحاء أاو من يعانون من
تراجع معرفي متوسشط مقارنة باأ’ششخاصض
الذين لم يمارسشوا هذا التمرين.
وفي هذا الصشدد قال الباحثون أان تحسشن

الذاكرة يرتبط بعمل ممارسشة التمارين على
حث المخ على إافراز مادة كيمائية تلعب دورا ً
قويًا في تقوية الذاكرة ،وأاثبتوا في دراسشة
سشابقة أان زيادة نسشبة هذه المادة في المخ
تحسشن من حدة الذاكرة وحجبها يحدث
عطبًا فيها.
واكتششف الباحثون أايضشا أان مسشتويات محلل
النششا باللعاب ،والذي يمثل عÓمة حيوية على
نششاط مادة
''نوريبيرفرين'' بالمخ تزداد بششكل كبير بين
المششاركين في الرياضشة ،وهذه العÓقة قوية
بششكل كبير خاصشة عند اأ’ششخاصض الذين
يعانون من عطب بالذاكرة.
وتمثل هذه الدراسشة أاهمية بالغة مع تزايد
أاعداد كبار السشن وحاجتهم لوسشائل تحسشن
من مسشتوى الذاكرة غير الوسشائل العÓجية
التقليدية التي قد تنعكسض سشلبا على صشاحبها
بسشبب بآاثارها الجانبية الضشارة أاحيانًا.

أأهم ألوسسائل ألعÓجية للتخّلصص من ضسغوط ألعمل

معظم العاملون في الوظائف يكونوا
في الوقت الحاضضر فريسضة سضهلة
للضضغط العصضبي نتيجةإايقاع الحياة
المحموم ومهام وضضغوط العمل التي ’
تنتهي ،ومنأاجل التخلصص من الضضغط
العصضبي ،ينصضح المختصضون الموظفين
بأاخذ فترات راحة قصضيرة متكررة
على مدار يوم العمل ،موضضحًاأانه
ينبغي على الموظفأان يقوم بشضيء
مختلف تمامًا خÓل فترات الراحة
هذه.
ويششّدد الخبراء على الموظفين بالخروج مث ً
Ó
من مكان العمل وقضشاء فترة الراحة في
الهواء الطلق حيث ُيمكنهم بذلك اسشتعادة
نششاطهم واسشتئناف العمل بمزيد من التركيز.
ومن المهم أان ’ يفكر الموظف في مششاغل
وأاعباء العمل نهائيا بعد انتهاء دوامه كي
يتسشنى له تصشفية ذهنه على نحو سشليم .ولهذا

الغرضض ينبغي أا’ يكون الموظف متاحًا
لمديره بعد انتهاء أاوقات العمل إا’ عند
الضشرورة.
وبد’ً من أان يششغل الموظف نفسشه بمتابعة
مسشار العمل خÓل عطلته وراحته وبعد انتهاء

أاوقات العمل ،ينصشحه الخبراء
باسشتغÓل هذه اأ’وقات في
ا’سشتمتاع بتأادية هواياته
الخاصشة ،مع لفت انتباهه إالى أاّن
ممارسشة الرياضشة على وجه
الخصشوصض تسشاهم في الحد من
الضشغط العصشبي بششكل كبير.
وكوسشيلة أاخرى للوقاية من
الوقوع تحت الضشغط العصشبي
نتيجة العمل ،نششير إالى وجود
ششبكة من العÓقات ا’جتماعية
حول الموظف يمكن أان تسشاعده
في هذا الششأان بششكل كبير ،لذا
نوصشي الموظفين بضشرورة ا’لتقاء
باأ’ششخاصض المهمين بالنسشبة لهم بعد انتهاء
أاوقات العمل ،وقضشاء بعضض اأ’وقات الممتعة
معهم ،ويسشري ذلك أايضشًا على اأ’ششخاصض
المحيطين بهم في مكان العمل.

حلول سسريعة وغير ُمكلفة
لمنزل أأأأنيق ووأسسع
تأاثيث المنزل أاو إاعادة صشياغة محتوياته من جديد،
’ تتطلب الكثير من اأ’موال من أاجل الحصشول على
منزل أانيق ومثالي.
نقدم لك حلوً’ فعالة أ’كثر المششاكل التي تواجهكِ
عند تأاثيث المنزل ،والتي تضشمن في فحواها عدة
أافكارمفيدة .

مشضكلة السضقف المنخفضص
إاذا كان سشقف منزل ِ
ك منخفضشًا وترغبين في خدعة
لمنح المكان ايحاًء بعلو السشقف ،فاحرصشي على
تثبيت سشتارة الغرفة في أاعلى نقطة في الجدار،
وليسض كما يفعل البعضض بتركيب السشتارة على إاطار
النافذة العلوي ،مع مراعاة أان تنسشدل السشتارة
لتغطي النافذة بالكامل حتى آاخر إاطار فيها.

غرفة تفتقر لإÓبداع
من آان آ’خر ربما تششعرين أان غرف منزلكِ أاصشبحت
اعتيادية وغير مميزة إاذا كان اهتمامك منصشبا على
غرفة ا’سشتقبال ،فاحرصشي أان تغيري معالمها من
خÓل تكثيف عدد وسشادات الزينة.
اختاري عددا ً متباينًا في اأ’حجام من الوسشادات،
بحيث تكون مبطنة بقماشض مختلف اأ’لوان
وعصشري في الذوق ،احرصشي على ترتبيها فقط
بششكل منمق على اأ’ريكة.
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(اآلفرو ـ آاسسيوية) لئحة
لأÓمم
العامة
للجمعية
المتحدة ،طالبت فيها بتمكين
الشسعب الجزائري من حقه في
السستقÓل.
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