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ميهؤبي يلتقي قافلة الؤفاء
ي-ل-ت-ق-ي وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة عزالدين ميهؤبي،
ال -ي-ؤم ،أاعضس-اء ق-اف-ل-ة ال-ؤف-اء اŸك-ؤن-ة م-ن
أافراد ا÷الية ا÷زائرية اŸقيمة بالبلدان
لوروب-ي-ة ،وذلك ب-قصس-ر ال-ث-ق-اف-ة مفدي
ا أ
زكريا ابتداء من السساعة  ١٧:30مسساء.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

وزير اÛاهدين ‘ أام البؤاقي

العدد

ي -ق -ؤم وزي -ر اÛاه -دي-ن ال-ط-يب زي-ت-ؤ،Ê
يؤمي  0٢و 03مارسس ا÷اري بزيارة تفقد
إا ¤ولية أام البؤاقي ،يشسرف خÓلها على
الحتفال بالذكرى  ٥9لسستشسهاد البطل
ﬁمد العربي بن مهيدي.

02

١6969

سسعدا ÊيÎأاسس اجتماعا ألمناء اÙافظات

اللقاء ا÷ماعي 36
باŸتحف الؤطني للمجاهد

ي -ع -ق-د ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-ؤط-ن-ي،
لم -ن -اء اÙاف -ظ -ات
ال- -ي -ؤم ،اج -ت -م -اع -ا أ
ب -رئ -اسس -ة ع -م -ار سس-ع-دا ،Êوذلك Ãق-ر
ا◊زب اب - -ت- -داء م- -ن السس- -اع- -ة ١3:30
زوال.

ي -ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-ؤط-ن-ي
ل -ل -م -ج -اه -د Ãق -ره ،غ-دا،
ال -ل -ق -اء ا÷م -اع -ي  36مع
›م- -ؤع- -ة م- -ن اÛاه -دات
واÛاه - -دي - -ن ل- -تسس- -ج- -ي- -ل
الشس - -ه - -ادات ا◊ي - -ة ح- -ؤل
ي - - -نشس - - -ط اÿب Òالق- - -تصس- - -ادي
م - - -ؤضس - - -ؤع« :اضس - - -ط- - -رار
ال - - -دو‹ الÈوف- - -يسس- - -ؤر ع- - -ب- - -د
لشسجار
لعشساب وأاوراق ا أ
اÛاهدين إا ¤أاكل ا أ
ال -رح -م -ان م -ب -ت -ؤل ،ن-دوة ح-ؤل
وشس-رب اŸي-اه اŸت-عّ-ف-ن-ة إاب-ان ال-ث-ؤرة» ،وذلك
«ت -أاث Òان -خ-ف-اضس أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط
على السساعة الثانية بعد الزوال.
ت -ن -ظ -م ج -ب -ه -ة ال -ق -ؤى الشسÎاك-ي-ة ،ال-ي-ؤم،
ة
ي
ؤ
ق
ا
ط
ل
ا
ت
ل
ؤ
ح
ت
ل
ا
و
وآاف - -اق الق - -تصس - -اد ا÷زائ - -ري
وق -ف -ة ت-رح-م ع-ل-ى ق ÈاÛاه-د ع-يسس-ات إادي-ر،
لوراسسي.
والقتصسادية  ،»٢0٢0 / ٢0١6غدا ،بفندق ا أ
مؤؤسسسس ال–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úوذلك

اÿب Òمبتؤل يحاضسر
باألوراسسي

وقفة ترحم لأÓفافاسس على
ق ÈاÛاهد عيسسات إادير

ا◊صسة األسسبؤعية مؤعد مع التاريخ
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،بالتعاون مع
لنسس-ان-ي-ة والج-تماعية بجامعة
ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-ؤم ا إ
تيزي وزو ،العدد ◊ 99صسة «مؤعد مع التاريخ»
لسس-ب-ؤع-ي-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ،ح-يث ي-ت-ناول هذا العدد
ا أ
م -ؤضس -ؤع «ال -ت -اري -خ ...ال -ذاك -رة ...وال -ؤسس-ائ-ط
ال -ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ة» ،وذلك ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسس-ع-ة
صسباحا Ãقر ا÷امعة.

يؤم –سسيسسي حؤل
القانؤن اّÛرم للعنف ضسد اŸرأاة

ÃقÈة سس -ي-دي اﬁم-د ب-ب-ل-ؤزداد اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 ١0:30صسباحا.

تنظم اللجنة الؤطنية السستشسارية ◊قؤق ا إ
لنسسان،
اليؤم ،لقاء دراسسيا –سسيسسيا حؤل القانؤن اŸعدل
اŸتمم لقانؤن العقؤبات واŸتعلق بالعنف ضسد اŸرأاة،
وذلك بقصسر الثقافة مفدي زكريا ابتداء من السساعة
 09:00صسباحا.

إاحياء ذكرى رحيل اإلعÓميÚ
ا÷زائري Úبفيتنام

اŸؤؤسسسسة
الؤطنية للنقل بالسسكك
ا◊ديدية تكرم عامÓتها

افتتاح الدورة الربيعية للŸÈان بغرفتيه
يفتتح الŸÈان بغرفتيه دورته الربيعية العادية لسسنة  ،٢0١6اليؤم،
لحكام اŸادة  ١١8من الدسستؤر وكذا اŸادة  ٥من القانؤن
وذلك طبقا أ
لمة وعملهما،
العضسؤي الذي يحدد تنظيم اÛلسس الشسعبي و›لسس ا أ
وكذا العÓقات الؤظيفية بينهما وب Úا◊كؤمة.
سس -ت -ب -دأا م -راسس-م ج-لسس-ة الف-ت-ت-اح Ãق-ر اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-ؤط-ن-ي ع-ل-ى
لمة
السساعة العاشسرة صسباحا ،بينما سستبدأا جلسسة الفتتاح Ãقر ›لسس ا أ
على السساعة ا◊ادية عشسرة صسباحا.

تنصسيب اللجنة الؤلئية القطاعية ببؤزريعة

Ãن-اسس-ب-ة ال-ع-ي-د ال-عاŸي
ل -ل -م-رأاة ،ت-ك-رم اŸؤؤسسسس-ة
تنظم يؤم  ٧مارسس ا÷اري ندوة حؤل الذكرى  4٢ال-ؤط-ن-ي-ة للنقل بالسسكك
لعÓ-م-ي Úا÷زائ-ري Úب-ف-ي-ت-ن-ام وذلك ا◊دي -دي -ة «اسس -ن -ت -ي-اف»
ل -رح-ي-ل ا إ
ي- - -ؤم  8م -ارسس ،ال -نسس-اء
لذاعة الؤطنية.
Ãقر نادي عيسسى مسسعؤدي با إ
العامÓت بالقطاع وكذا
لل- -ي- -م وق- -ع ي- -ؤم  8م- -ارسس  ١9٧4جراء
ا◊ادث ا أ
اŸسس - -اف - -رات ع - -ل- -ى مÏ
سسقؤط الطائرة التي كانت تقلّهم ‘ مهمة تغطية
القطار ،من خÓل تقد Ëورود.
زي -ارة ال -رئ -يسس ال -راح-ل ه-ؤاري ب-ؤم-دي-ن إا ¤دول-ة
الهدف من اŸبادرة التشسجيع على اسستعمال
لعÓمي اıضسرم الزميل
فيتنام .وينشسط الندوة ا إ
وسس -ي -ل-ة ال-ن-ق-ل ه-ذه ال-ت-ي ت-ع-د ا أ
لكÌ
ﬁم -ؤد ب -ؤسس -ؤسس -ة ،ح-يث يسس-ل-ط الضس-ؤء ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
أام -ان -ا م -ق -ارن -ة ب -ؤسس -ائ -ل ال -ن -ق -ل
جؤانب تلك اŸأاسساة.
ا أ
لخرى.
ت -ن -ظ -م ÷ن -ة الشس -ؤؤون الج -ت-م-اع-ي-ة ،ال-ث-ق-اف-ة والشس-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة وال-ؤق-ف ،الشس-ب-اب
لداريت Úالرويبة والدار
والرياضسة ،اليؤم ،خرجات تفقدية لبعضس اŸسساجد باŸقاطعت Úا إ
البيضساء ،وذلك على السساعة التاسسعة صسباحا من مقر اÛلسس.

يشسرف كر Ëبالنؤر ،رئيسس اÛلسس الشسعبي الؤلئي للعاصسمة ،اليؤم ،على
لداري-ة
ت -نصس -يب ال -ل -ج -ن -ة ال -ؤلئ -ي -ة ال -ق -ط -اع-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-ؤى اŸق-اط-ع-ة ا إ
ببؤزريعة Ãقر اŸقاطعة ،وذلك على السساعة التاسسعة صسباحا ،حيث تضسم
لم-ن ال-ؤط-ن-ي‡ ،ث-ل-ي وسس-ائ-ل
ال -ل -ج -ن -ة ‡ث -ل -ي اÛلسس الشس -ع-ب-ي ال-ؤلئ-ي ،ا أ
لعÓم ،البلديات ،القطاعات ،ا÷معيات الفاعلة ،جمعيات أاولياء التÓميذ
ا إ
لسسرة للطفؤلة بجامعة بؤزريعة.
وخ Èا أ

خرجات ÷نة الشسؤؤون الجتماعية للمجلسس الشسعبي الؤطني

الصسالؤن الدو‹ للزيتؤن وزيته بتلمسسان

تنظم وكالة «افاكتيف» ،بالتنسسيق مع وكالة «ايفنتسس» ودعم
لو¤
م-دي-ري-ة اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ل-ؤلي-ة ت-ل-مسس-ان ،ال-ط-ب-ع-ة ا أ
ل -لصس -ال -ؤن ال-دو‹ ل-ل-زي-ت-ؤن وزيت ال-زي-ت-ؤن «سس-ي-ؤل-ي-ف-ا ،»٢0١6
وذلك م- -ن  ٧إا ١0 ¤م -ارسس ا÷اريÃ ،رك-ز ال-ف-ن-ؤن واŸع-ارضس
بؤلية تلمسسان ،على السساعة العاشسرة صسباحاÃ ،شساركة أاربعÚ
ع -ارضس -ا Áث -ل -ؤن أاك Ìم -ن م-ئ-ات ال-عÓ-م-ات ،وط-ن-ي Úودول-ي،Ú
الناشسطة ‘ ميدان الفÓحة والصسناعة الغذائية.
يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢6 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢١)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

أايام مفتؤحة على تطؤير النسسيج ‘ ا÷زائر
تنظم مؤؤسسسسة «ايدا كنسسيلت» أاياما حؤل صسناعة النسسيج ‘ ا÷زائر ،تندرج ‘ إاطار بعث هذا القطاع ،يحضسره
‡ثلؤن من القطاع Úالعمؤمي واÿاصس ،و‡ثلؤن عن قطاع التكؤين والتعليم اŸهني Úوهيئات لتطؤير
السستثمار»آاندي» و»أاونسساج» لسستحداث مناصسب عمل ،بالإضسافة إا ¤الؤكالة الؤطنية للتشسغيل ،وذلك من ١4
ليام ،بقاعة ابن
إا ٢4 ¤مارسس ا÷اري .علما أان الندوة الصسحفية سستنظم يؤم  ٧مارسس بخصسؤصس هذه ا أ
زيدونÃ ،ركب «أاوريف» بالعاصسمة.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـؤا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده

إإفتتاحية

رئيسس إ÷مهورية يهنّئ نظÒه إلبوسسني

تعزيزا للتعاون السشÎاتيجي

إلوزير إألنغو‹ للعÓقات إÿارجية ‘ زيارة عمل إ ¤إ÷زإئر
ي- -ق- -وم وزي -ر ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة
÷م -ه-وري-ة أان-غ-و’ ج-ورج ري-ب-ي-ل-و ب-ي-ن-ت-و
ششيكوتي ،بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ‘
إاط -ار ع Ó-ق-ات الصش-داق-ة وال-ت-ع-اون بÚ
البلدين ،بحسشب ما أافاد به بيان لوزارة
الششؤوون اÿارجية.
وأاوضش - -ح ذات اŸصش - -در ،أان السش- -ي- -د
شش- -ي- -ك- -وت- -ي شش- -رع زي- -ارت- -ه ب -إاق -ام -ة ‘
قسش-ن-ط-ي-ن-ة «ع-اصش-م-ة ال-ث-ق-افة العربية»،
حيث زار اŸواقع الثقافية والتاريخية
لسشÒت- -ا وأاه- -م اŸرك- -ب- -ات الصش- -ن -اع -ي -ة

للمدينة.
وأاضشاف البيان ،أان الوزير اأ’نغو‹
منتظر با÷زائر ابتداء من اليوم ،حيث
«سشيقوم مع ﬁادثيه ا÷زائري Úبتقييم
وضش-ع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة اأ’نغولية
ب -ه -دف ت -ع -زي -زه -ا وت -نشش -ي -ط ال -ت -ع-اون
ا’سشÎات - -ي - -ج - -ي ال - -ث - -ن- -ائ- -ي ‘ ك- -اف- -ة
ال -ق -ط-اع-ات ال-واع-دة ‘ ›ال ال-ت-ط-ور
بالنسشبة للبلدين».
و»سش -يسش -م -ح ه -ذا ال -ل -ق -اء ل-ل-ط-رفÚ
ب -ت -ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر ح-ول اŸسش-ائ-ل

16969

موإقف مبدئية

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئة اإ ¤رئيسس
ال - -رئ - -اسش - -ة ا÷م - -اع- -ي- -ة ل- -ل- -ب- -وسش- -ن- -ة
وال -ه-رسشك السش-ي-د دراغ-ان ك-وف-ي-تشس،
Ãناسشبة العيد الوطني لبÓده ،جدد
ل-ه ف-ي-ه-ا ح-رصش-ه ع-ل-ى ال-ع-م-ل معه من
اأج -ل ت -ط -وي -ر ع Ó-ق-ات الصش-داق-ة بÚ
ال -ب -ل -دي -ن ل Ó-رت -ق -اء ب-ه-ا اإ ¤مسش-ت-وى
طموحات الششعب.Ú
جاء ‘ برقية الرئيسس بوتفليقة« :يسشر،Ê
وبÓدكم –تفل بعيدها الوطني ،اأن اأتقدم
اإليكم باسشم ا÷زائر ششعبا وحكومة واأصشالة
عن نفسشي ،باأحر التها Êمقرونة بتمنياتي
لكم بالصشحة والسشعادة ،وبالرقي وا’زدهار
للششعب البوسشني الصشديق».
واأضش -اف رئ -يسس ال -دول -ة« ،ه -ذا ،واأغ-ت-ن-م
هذه السشانحة السشعيدة ’أجدد لكم حرصشي
ع -ل -ى ال-ع-م-ل م-ع-ك-م ع-ل-ى ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات
الصشداقة والتعاون ب Úبلدينا بغية ا’رتقاء
ب- -ه- -ا اإ ¤مسش- -ت- -وى ت- -ط- -ل- -ع- -ات شش- -ع- -ب- -ي- -ن -ا
الصشديق.»Ú

اŸرتبطة باأ’حداث اإ’قليمية والدولية
ال-راه-ن-ة’ ،سش-ي-م-ا اأ’زم-ات ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
والشش -رق اأ’وسش -ط وت-ط-ور سش-وق ال-ن-ف-ط
الدولية وكذا مسشأالة الصشحراء الغربية».
وأاك - -د ال - -ب - -ي - -ان ،أان دور ال - -ب - -ل - -دان
اإ’ف -ري -ق -ي -ة ‘ إاط -ار ع -ه -دات -ه-ا ضش-م-ن
›لسس اأ’م -ن« ،سش -يشش-ك-ل أايضش-ا م-وضش-ع
دراسش- - -ة م - -ع ّ- -م - -ق - -ة Ãن - -اسش - -ب - -ة ه - -ذه
اÙادثات».
ل-ل-ت-ذك ،Òتشش-غ-ل أان-غ-و’ م-قعد عضشو
غ Òدائم Ãجلسس اأ’من للفÎة - 2015

العدد

03

.2016
تسشتجيب زيارة رئيسس الدبلوماسشية
اأ’نغولية للجزائر لدعوة من وزير الدولة
وزير الششؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة.

أابدت ا÷زائر دوما دعما لقضشايا التحرر مسشاندة لها وفق ما تضشمنته مبادئ
لبدية.
سشياسشتها اŸتخذة من ثورة نوفم Èمرجعيتها ا أ
لطوار إا ¤درجة
ظّلت البÓد وفية لهذا اŸبدأا الثابت ‘ ﬂتلف اŸراحل وا أ
لمسس القريب فقط ،
لفريقي بأانها قلعة الثوار .با أ
قال عنها أاحد قادة التحرر ا أ
ع Èعن هذا اŸوقف وزير اÿارجية الÈتغا‹ خÓل زيارته إا ¤بÓدنا قائÓ
إان الÈتغالي Úلن ينسشوا أابد احتضشان ا÷زائر للقوى الثورية التي أانهت حكم
سشالزار الديكتاتوري وعجلت باسشتقÓل الكث Òمن اŸسشتعمرات «اللوزوفونية»
منها أانغول  ،اŸوزمبيق وغينيا السشتوائية..
على هذا الدرب تسش Òا÷زائر ‘ دعمها الÓمششروط للقضشية الفلسشطينية
ال -ع -ادل -ة ،مشش -ددة ع -ل-ى الÓ-ءات ال-ت-ي ات-خ-ذت ‘ ال-ق-م-ة ال-ع-رب-ي-ة ب-بÒوت وم-ا
لرضس مقابل السشÓم».
تضشمنته من توصشيات حول «ا أ
على هذا اŸنوال تسش Òالدبلوماسشية ا÷زائرية ‘ اŸرافعة من أاجل التسشوية
السشياسشية بالصشحراء الغربية تضشمن حق تقرير مصش Òالششعب الصشحراوي مثلما
ل‡ية وقرارات ÷نة تصشفية السشتعمار.
تضشمنه اللوائح ا أ
إانه موقف أاكده رئيسس ا÷مهورية السشيد عبد العزيز بوتفليقة ‘ رسشالته إا¤
نظÒه الصشحراوي ‘ الذكرى الـ  40لتأاسشيسس ا÷مهورية ،مضشيفا أان ا÷زائر
 ·ÓاŸتحدة
لم Úالعام ل أ
سشتبذل ما ‘ وسشعها من أاجل تقد Ëالدعم ŸقÎح ا أ
الرامي إا ¤إاعادة –ريك اŸفاوضشات اŸباششرة ب ÚاŸغرب وجبهة البوليسشاريو من
أاج-ل ال-ت-وصش-ل إا ¤تسش-وي-ة ع-ادل-ة ودائ-م-ةل-ل-قضش-ي-ة الصش-ح-راوي-ة تضشمن للششعب
الصشحراوي حقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
أاك -د ه -ذا ال -ط -رح وزي -ر اÿارج -ي -ة رم-ط-ان ل-ع-م-ارة م-ن م-ن› Èلسس ح-ق-وق
ل‡ي ب -ج -ن-ي-ف ق-ائ Ó-إان ا÷زائ-ر سش-ت-واصش-ل دع-م-ه-ا م-ن أاج-ل تسش-وي-ة
النسش -ان ا أ
سشياسشية عادلة ودائمة للنزاع بالصشحراء الغربية».
وهو موقف ذكر به الوزير خÓل ﬁادثاته مع ﬂتلف وزراء خارجية الدول
الذين زاروا بÓدنا ،آاخرهم وزير اÿارجية الروسشي سشÒغاي لفروف .
خ -اضشت ا÷زائ -ر م -ع -ارك دب -ل -وم -اسش-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف اŸن-اب-ر م-راف-ع-ة م-ن أاج-ل
ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-تصش-ف-ي-ة السش-ت-ع-م-ار ب-الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي ب-ال-رغم من التواطؤو
اŸكششوف مع اÙتل ،ل توجد دولة ‘ العا ⁄تعÎف بسشيادة اŸغرب على هذا
ل· اŸتحدة منذ سشنوات .ول
لقليم اŸدرج ضشمن ﬂطط تصشفية السشتعمار با أ
ا إ
زال يراوح مكانه رغم عششرات اللوائح والقوان.Ú
ل· اŸتحدة كبÒة ‘ التحرك من أاجل التعجيل
من هنا تبدو مسشؤوولية ا أ
Óرادة
ب-اسش-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر اŸصش Òوالضش-غ-ط ع-ل-ى الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي لÓ-نصش-ي-اع ل إ
ال -دول -ي -ة وشش -رع -ي-ت-ه-ا وه-و ال-ذي وق-ع ع-ل-ى ات-ف-اق وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ‘ ب-داي-ة
التسشعينيات وتعهد باللتزام بتطبيق بنوده حول إاجراء اسشتفتاء تقرير اŸصش.Ò
فهل يكون بان كيمون ‘ مسشتوى اŸسشؤوولية اŸلقاة على عاتقه ‘ –ريك اŸلف
الصشحراوي باŒاه التسشوية اŸؤومنة لتصشفية السشتعمار مثلما تنادي به اÛموعة
لفريقي الذي يطالب بتحديد موعد اسشتفتاء تقرير
الدولية منهم ال–اد ا إ
اŸصش Òبآاخر مسشتعمرة إافريقية؟

Ö©°ûdG

لنسشان
ششارك ‘ الدورة Û ٣١لسس حقوق ا إ

لحمر
لعمامرة يتحادث بجنيف مع رئيسس إللجنة إلدولية للصسليب إ أ
–ادث وزي - -ر ال - -دول - -ة وزي - -ر الشش - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
وال-ت-ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،أامسس ،ب-جنيف ،مع
لح-م-ر بي Îمورير.
رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-دول-ي-ة ل-لصش-ل-يب ا أ
وج- -رت اÙادث- -ات Ãق- -ر ال- -ل- -ج -ن -ة ال -دول -ي -ة ل -لصش -ل -يب
لحمر.
ا أ
و–ادث وزير الدولة مع رئيسس ا÷معية العامة Ÿنظمة اأ’·
اŸتحدة موجينسس ليكتوفت بقصشر اأ’· بجنيف.
وجرى اللقاءان على هامشس ا’جتماع رفيع اŸسشتوى للدورة
العادية Û 31لسس حقوق اإ’نسشان اأ’‡ي.

حل سسياسسي ‘ ليبيا يحÎم
وحدتها إلÎإبية
أاك -د وزي -ر ال -دول -ة وزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أامسس ،بجنيف ،أان ا÷زائر تششدد على «الطابع
ا’سشتعجا‹ والضشروري» ◊ل سشياسشي ‘ ليبيا ‘ إاطار «ا’حÎام
الصشارم» للوحدة الÎابية لهذا البلد.
ولدى مداخلته خÓل ا’جتماع رفيع اŸسشتوى للدورة العادية
Û 31لسس حقوق اإ’نسشان اأ’‡ي ،أاوضشح لعمامرة أان «ا÷زائر
سش-ت-واصش-ل ت-ق-د Ëدع-م-ه-ا ال-ك-ام-ل ل-تسش-وي-ة اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة –ت
إاشش -راف اأ’· اŸت -ح -دة وتشش -دد ‘ ال -وقت ذات -ه ع -ل -ى ال -ط -اب-ع
ا’سشتعجا‹ والضشروري ◊ل سشياسشي من أاجل تسشوية اŸششاكل
متعددة اأ’بعاد التي يواجهها هذا البلد الششقيق من خÓل حكومة
وفاق وطني بدعم من اÛموعة الدولية».
وأاكد لعمامرة أان تسشوية اأ’زمة الليبية ،ينبغي أان تتم «‘ إاطار
احÎام ال -وح -دة الÎاب -ي -ة ل-ل-ي-ب-ي-ا وسش-ي-ادة شش-ع-ب-ه-ا» ،مضش-ي-ف-ا أان-ه
«ب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ج -زائ -ر ي -جب احÎام خ -ي -ارات وح-ق-وق الشش-ع-وب
وحمايتها ‘ كل اأ’ماكن و‘ كل الظروف».
وب- -خصش- -وصس اأ’زم- -ة ‘ م- -ا‹ أاضش- -اف ال- -وزي- -ر ،أان ا÷زائ -ر
Óم-ن ال-دو‹،
وب -اع -ت -ب -اره -ا «ق-ط-ب-ا لÓ-سش-ت-ق-رار» و»م-ن-اصش-را» ل -أ
سشتواصشل ،بصشفتها رئيسشا للجنة متابعة ا’تفاق اŸنبثق عن مسشار
ا÷زائر ،تقد Ëمسشاهمتها الكاملة إ’رسشاء السشلم واŸصشا◊ة
Ãا‹».
وبشش -أان ال -قضش -ي -ة ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي-ة أاشش-ار رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة
ا÷زائرية إا ¤أان الششعب الفلسشطيني ضشحية لسشياسشة ا’سشتعمار
والقمع« ،ينتظر ومنذ سشنوات طويلة اسشÎجاع حقوقه الوطنية
اŸششروعة».
وأاردف يقول ،إانه «مافتئ يقاوم ‡ارسشات اÙتل الذي غيّر
بصش- -ف- -ة ‡ن- -ه- -ج- -ة اŸع- -ط -ي -ات ا÷غ -راف -ي -ة وال -دÁوغ -راف -ي -ة
Óراضشي اÙتلة» ،موضشحا «أان هذه السشياسشة التي
وا’جتماعية ل أ
Óسشف ،مرة أاخرى إا¤
ندد بها ›لسشنا ‘ عدة مناسشبات أادت ،ول أ
اسشتقالة اŸقرر اÿاصس السشيد ماكار Ëويبي صشومو بسشبب غياب
التعاون من قبل اÙتل».

إ÷زإئر سستوإصسل دعمها لتسسوية عادلة
ونهائية لنزإع إلصسحرإء إلغربية
أاك -د وزي -ر ال -دول -ة وزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أامسس ،بجنيف ،أان ا÷زائر سشتواصشل تقدË
دعمها من أاجل تسشوية «عادلة ونهائية» للنزاع بالصشحراء الغربية
من خÓل تنظيم اسشتفتاء تقرير مصش« Òحر ونزيه».
وأاوضشح لعمامرة خÓل ا’جتماع رفيع اŸسشتوى للدورة العادية
Û 31لسس حقوق اإ’نسشان اأ’‡ي ،قائ« :Óإان ا÷زائر  ⁄ولن
 ·ÓاŸتحدة
تدخر أاي جهد لتقد Ëدعمها لعمل اأ’م Úالعام ل أ
ومبعوثه الششخصشي السشف Òروسس ،من أاجل تسشوية عادلة ونهائية
لهذا النزاع من خÓل تنظيم اسشتفتاء تقرير مصش Òحر وفق
الششرعية الدولية».
وأاششار الوزير إا ¤أان «اإنكار هذه ا◊قوق و‘ العديد من
اأ’وج -ه ه -و مشش -اب -ه Ÿا ي -ع -ان -ي-ه شش-عب الصش-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة آاخ-ر
مسشتعمرة إافريقية اÙروم من ‡ارسشة حقه ‘ تقرير اŸصشÒ
منذ .»1975
وحذر ‘ هذا السشياق ،من «أان اÙاو’ت الرامية إا ¤إافششال
إارادة اÛموعة الدولية ’ يجب أان تلهينا عن الهدف ا◊تمي
اŸتمثل ‘ التوصشل إا ¤حل وفق الششرعية الدولية» ،مششÒا إا ¤أان
«البعثة التي أارسشلها اŸفوضس السشامي ◊قوق اإ’نسشان ،السشنة
اŸاضشية ،إا ¤الÎاب الصشحراوي ،تعد مؤوششرا إايجابيا».

وكان رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة قد اأكد ،أان
ا÷زائر سشتبذل «كل ما ‘ وسشعها» من أاجل تقد Ëالدعم ŸقÎح
 ·ÓاŸت - -ح - -دة ال - -رام - -ي إا ¤إاع - -ادة –ريك
اأ’م Úال- - -ع- - -ام ل  - -أ
اŸفاوضشات اŸباششرة ب ÚاŸغرب وجبهة البوليسشاريو من أاجل
التوصشل إا ¤تسشوية «عادلة ودائمة» للقضشية الصشحراوية تضشمن
للششعب الصشحراوي حقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
 ·ÓاŸتحدة يومي  6و7
ومن اŸقرر أان يجري اأ’م Úالعام ل أ
م -ارسس زي -ارة إا ¤اŸن -ط -ق -ة’ ،سش -ي -م -ا إاﬂ ¤ي -م -ات ال Ó-ج-ئÚ
الصشحراوي .Úوقد سشبقت هذه الزيارة تلك التي أاجراها مبعوثه
الششخصشي إا ¤الصشحراء الغربية.
ل -ل -ت -ذك ” ،Òإاع Ó-ن الصش -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة آاخ-ر مسش-ت-ع-م-رة ‘
إافريقيا ،احتلها اŸغرب منذ  ،1975إاقليما غ Òمسشتقل سشنة
 1964من طرف اأ’· اŸتحدة.

إلدسستور إŸعدل جاء للمحافظة على
إلسسلم وإحÎإم حقوق إإلنسسان
أاك -د وزي -ر ال -دول -ة وزي-ر الشش-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أامسس ،بجنيف ،أان الدسشتور اŸعدل ‘  7فÈاير
 2016ج -اء لصش -ال -ح اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى السش -ل -م وت -رق-ي-ة ال-ع-دال-ة
ا’جتماعية واحÎام اŸبادئ العاŸية ◊قوق اإ’نسشان.
وأاوضشح لعمامرة ‘ مداخلته ،خÓل ا’جتماع رفيع اŸسشتوى

للدورة العادية Û 31لسس حقوق اإ’نسشان اأ’‡ي ،أان «الدسشتور
اŸع -دل ج -اء ب -أاج -وب-ة( )...م-ن خÓ-ل خ-ي-ارات واضش-ح-ة لصش-ال-ح
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى السش-ل-م وت-رق-ي-ة ال-ع-دال-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ق-ي-م
الدÁقراطية واحÎام اŸبادئ العاŸية ◊قوق اإ’نسشان وتقليصس
ال -ف-ق-ر وال-ف-وارق وك-ذا ال-ت-أاسش-يسس ’ق-تصش-اد ت-ن-افسش-ي م-ع احÎام
متطلبات البيئة».
وذك-ر رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ب-أان ال-ت-ع-ديل الدسشتوري
«يتوج مسشارا طوي Óمن اإ’صشÓحات التي باششرها رئيسس ا÷مهورية
السشيد عبد العزيز بوتفليقة والتي سشمحت بتعزيز دولة القانون
وت- -ع- -م- -ي- -ق ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ال- -تشش- -ارك -ي -ة وك -ذا ت -دع -ي -م ا◊ري -ات
الدÁقراطية» ،مضشيفا أان ذلك يتجلى «من خÓل التقدم اŸسشجل ‘
ميادين حسشاسشة كاإ’عÓم وا÷معيات ومششاركة اŸرأاة ‘ الهيئات
اŸنتخبة والنظام ا’نتخابي وتسشي Òا÷ماعات اÙلية».
وأاششار لعمامرة إا ¤أان «النظام التششريعي بتكريسشه ◊قوق
اإ’نسشان وا◊ريات الدÁقراطية قد ” إاثراؤوه باŸصشادقة على
القانون -اإ’طار حول الطفولة وقانون يجرم العنف ضشد النسشاء
والتعديÓت ا÷وهرية لقانون اإ’جراءات ا÷زائية الذي يعد
م-ق-ي-اسش-ا ’حÎام ا◊ري-ات ال-ف-ردي-ة ،خصش-وصش-ا ب-ت-دع-ي-م ح-ق-وق
اŸتقاضشي إاضشافة إا ¤رفع التجر Ëعن فعل التسشي.»Ò
وأاوضشح وزير الدولة أان القانون اأ’سشاسشي اŸعدل جاء «ليعزز
م -ك -اسشب ه -ذه اإ’صش Ó-ح -ات ‘ إاط -ار مسش -ع-ى ي-رم-ي إا ¤إارسش-اء
ح -وك -م-ة وط-ن-ي-ة دÁق-راط-ي-ة وشش-ام-ل-ة ب-ال-ت-ن-اغ-م م-ع ال-ت-ط-ورات
والتحو’ت اŸتعددة التي يششهدها اÛتمع ا÷زائري».
وأاك-د ل-ع-م-ام-رة ،أان «ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-ت-ي أادخ-لت ع-ل-ى ال-دسشتور
باتسشاعها ومداها العملي ‘ آانٍ واحد ترمي إاŒ ¤سشيد العزم
على التكفل بتطلعات ا÷زائريات وا÷زائري Úوإا ¤بناء ›تمع
مسش -ا ⁄ك-ن-ت-ي-ج-ة لسش-ي-اسش-ة السش-ل-م واŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ إاط-ار
احÎام ا◊ريات وقوان Úا÷مهورية».

مورير :تطور ‘ إلتعاون ب Úإ÷زإئر
وإللجنة إلدولية للصسليب إألحمر
أاكد رئيسس اللجنة الدولية للصشليب اأ’حمر بي Îمورير ،أامسس،
بجنيف ،أان التعاون ب Úا÷زائر واللجنة ششهد «تطورا كبÒا» وأان
الطرف« ÚيعمÓن سشويا بششكل جيد».
وقال رئيسس اللجنة الدولية للصشليب اأ’حمر ‘ تصشريح للصشحافة،
عقب لقاء مع وزير الدولة وزير الششؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة« ،أاود التعب Òعن مدى سشعادتنا للتعاون ب Úا÷زائر
واللجنة الدولية للصشليب اأ’حمر الذي ششهد ‘ اآ’ونة اأ’خÒة تطورا
كبÒا’ ،سشيما مع الزيارت Úاللت Úقمت بهما للجزائر».
وأاعرب بي Îمورير عن سشعادته للقاء الوزير ا÷زائري الذي -
كما قال « -نعمل معه بششكل جيد» حول القانون الدو‹ اإ’نسشاÊ
وجوانب أاخرى عديدة.
وأاضش -اف ،أان ال -ل -ق -اء سش-م-ح ل-ل-ط-رف Úبـ «ت-ب-ادل وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر،
’سشيما حول النزاعات القائمة ‘ اŸنطقة وحول سشوريا وأاثر اأ’زمة
على ا’سشتقرار اإ’قليمي».
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أاداء احÎا‘ ‘ ﬂتلف اŸواقع واŸسسؤووليات

أاك Ìمن أالفي عون لتعزيز ا◊ماية اŸدنية
كفاءأت بششرية مؤوهلة Ÿوأجهة ألتحديات وألكوأرث
’عوأن أ◊ماية أŸدنية ،ألدفعة 46
’ول عبد أŸالك سشÓل ،أمسس ،على مرأسشيم حفل تخرج ألدفعة ألـ 44أ
أششرف ألوزير أ أ
لرتبة مÓزم ،ألدفعة  15لرتبة مÓزم أول ،ألدفعة  15لرتبة طبيب مÓزم أول ،بحضشور عدد من أعضشاء أ◊كومة وكذأ
إأطارأت وششخصشيات ،عسشكرية ،دبلوماسشية ومدنية ،أŸناسشبة تزأمنت وأ’حتفال باليوم ألعاŸي للحماية أŸدنية أŸصشادف
’عÓم» ،وذلك
للفا— مارسس من كل سشنة ،وألذي جاء هذه ألسشنة –ت ششعار»أ◊ماية أŸدنية وألتكنولوجيات أ◊ديثة ‘ أ إ
على مسشتوى ألوحدة ألوطنية للتدريب وألتدخل بالدأر ألبيضشاء.

آسسيـا منـي
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
مراسصيم حفل التخرج بدأات باسصتعراضس
ال -دف -ع-ات اŸت-خ-رج-ة بسص-اح-ة ال-ع-ل-م ،ت-ب-ع-ه-ا
خروج الطلبة اŸتفوق Úإا ¤وسصط السصاحة
حيث قام الوزير األول ،بتفتيشصها رفقة وزير
ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ن-ور ال-دي-ن
بدوي ،واŸدير العام للحماية اŸدنية العقيد
مصص - -ط - -ف - -ي ال - -ه - -بÒي ،ت Ó- -ه- -ا أاداء قسص- -م
اإلخÓصس ،حيث تعهدت بالسصهر على خدمة
الوطن وتخليد تقاليد ثورتنا اÛيدة ،ليفسصح
اÛال ب -ع -ده -ا ل -ت -ك-ر Ëال-ط-ل-ب-ة اŸت-ف-وقÚ
ب-ت-ق-ل-ي-ده-م ال-رتب وت-وزي-ع الشص-ه-ادات عليهم،
ل-ت-ح-ظ-ى ب-ع-ده-ا ال-دف-ع-ات اŸت-خ-رجة بقبول
الوزير األول بتسصميتها على األديبة الراحلة
آاسصيا جبار.
و‘ كلمة أالقاها باŸناسصبة مدير اŸدرسصة
الوطنية للحماية اŸدنية العقيد الزيغد عبد
ا◊م -ي-د ،ع-قب ت-ف-ت-يشس ال-دف-ع-ات م-ن ط-رف
ال -وزي -ر األول ،أاك -د أان ال -دف -ع-ات اŸت-خ-رج-ة
تلقت تكوينا متخصصصصا ‘ الوقاية والتدخل
لفÎة تراوحت ماب 9 Úو 24شصهرا ،شصملت جل
ال-ت-خصصصص-ات وال-ت-دري-ب-ات ال-ت-ي تؤوهلهم ألداء
م -ه -ام-ه-م ب-ك-ل احÎاف-ي-ة سص-ي-م-ا وأان ب-رن-ام-ج
التكوين يشصهد –ديثا مسصتمرا ليواكب أاخر
اŸسص -ت -ج -دات وال -ت -ط -ورات ،م -ا ول -د حسص -ب -ه
كفاءات بشصرية على اسصتعداد تام تأاقلم على
أاصصعب التحديات والكوارث التي قد تواجهها
البÓد خاصصة ‘ ظل التغÒات اŸناخية التي
يشصهدها العا ⁄اليوم.
وأاب -رز ال -زي -غ -د األه -م -ي -ة ال -ت -ي ي-ك-تسص-ي-ه-ا
ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-أاه-ي-ل ال-ذي ب-ات ب-ت-م-اشص-ي م-ع
ال -ت -ط -ورات الصص -ن-اع-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ت-ي
تعرفها البÓد وهو ما يسصتدعي حسصبه التحكم
‘ ال -ت -ق -ن -ي -ات ا◊دي -ث-ة ،ال-ت-ي شص-ك-لت شص-ع-ار
الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي «ا◊م-اي-ة اŸدن-ية
والتكنولوجيات ا◊ديثة ‘ اإلعÓم» Ÿا لها
من دور ﬁوري وفعال ‘ ›ابهة الكوارث
الطبيعية Ãختلفها.
و‘ هذا اŸقام ،حث ذات اŸسصؤوول كافة
اŸتخرج Úعلى اŸضصي ‘ العطاء واŸثابرة
‘ ال- -ع- -م- -ل وال -ت -ح -ل -ي ب -ال -ي -ق -ظ -ة ال -دائ -م -ة
واŸسص -ت-م-رة ‘ سص-ب-ي-ل –ق-ي-ق ام-ن اÛت-م-ع
واسص-ت-ق-راره اŸسص-ت-دام ،م-ن-ح-ن-ي-ا ب-ك-ل خشص-وع

وإاج Ó-ل أام -ام األرواح ال -زك -ي-ة ل-ؤول-ئك ال-ذي-ن
دفعوا حياتهم ثمنا لسصÓمة الوطن واŸواطن
و‡تلكاته.
وعرف حفل التخرج جملة من اŸناورات
أاظهرت من خÓلها الدور البارز الذي يلعبه
القطاع ‘ ›ال حفظ وحماية اŸواطنÚ
و‡ت - -ل - -ك - -ات - -ه - -م م - -ن خ Ó- -ل ج - -م - -ل- -ة م- -ن
السصتعراضصات اŸتمحورة حول طرق تدخل
ال- -ف- -رق اıت- -ل- -ف -ة ل -لسص -لك خ Ó-ل ﬂت -ل -ف

ا◊وادث على غرار حوادث اŸرور حرائق
الغابات وغÒها من الكوارث التي قد تهدد
أامن الوطن ،مسصتعرضص Úأاهم الوسصائل اŸادية
التي تÎجم بدورها اهتمام الدولة بعصصرنة
هذا القطاع الهام.
جـ ـ ـدي- - -ر ب- - -ال - -ذك - -ر أان ال - -دف - -ع ـ ـات
اŸت- -خ ـ ـرج- -ة شص- -م- -لت م ـ ـÎبصص Úم -ن دول
م ـ ـا‹ ،ال -ن -ي -ج -ر ك -وت دي -ف -وار ،الصص -ح -راء
الغربية ودولة فلسصط.Ú

الوزير األول يسستقبل اŸدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

’ول
أسش -ت -ق -ب -ل أل -وزي -ر أ أ
ع - -ب - -د أŸالك سشÓ- -ل ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصش-م-ة أŸدي-ر
أل- -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة أل -دول -ي -ة
ل- -ل- -ط- -اق -ة أل -ذري -ة ي -وك -ي -ا
أمانو ،حسشبما أفاد به بيان
’ول.
Ÿصشالح ألوزير أ أ
أاوضصح البيان أان اŸسصؤوولÚ
ت - -ن - -اول خ Ó- -ل ه - -ذا ال - -ل- -ق- -اء
«اŸسصائل ذات الصصلة Ãكافحة
ان -تشص -ار ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ال -ن -ووي -ة وت -ع-م-ي-م
السصتعمال السصلمي لهذا اŸورد ‘ إاطار
سصياسصات التنمية اŸسصتدامة».
وأاضصاف ذات اŸصصدر أانه «‘ هذا اإلطار
“ت دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Ÿراف-ق-ة ج-ه-ود ت-ن-م-ي-ة السص-ت-عمال السصلمي
للطاقة النووية خاصصة ‘ ›ال الصصحة من

أك- -د وزي- -ر أل- -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل-ي-ة ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،ع-ل-ى هامشس
حفل ألتخرج ،أن سشلك أ◊ماية أŸدنية
ق -د ق -ط-ع أشش-وأط-ا ك-بÒة ن-ت-ي-ج-ة ت-ب-ن-ي
أسشÎأت-ي-ج-ي-ة عصش-ري-ة ت-رم-ي ل-ت-ح-قيق
’م -ن وألسش Ó-م -ة ع -ن ط -ري -ق
وت- -وف Òأ أ
أل -ت -غ -ط -ي -ة أل -ع -م -ل -ي -ة ıت -ل -ف أرج -اء
ألوطن.

آسسيا .م
وهو ما تعكسصه ،الحÎافية واŸهنية التي
تطبع رجال ا◊ماية اŸدنية ،وهذا بعد أان
وضصعت ا◊كومة صصوب أاعينها الرفع اŸسصتمر
Ÿسصتوى األداء اŸهني وجعل هدفهم األسصمى
يتمثل ‘ تطوير القدرات وتوجيههم ÿدمة
اÛتمع وحمايته مع التحلي بالصص Èوروح

ﬁادثات إايجابية مع وزير اÿارجية األŸاÊ
وصشف وزير ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية نور ألدين بدوي ،أول أمسس ،با÷زأئر
’يجابية» Ãا أنها
’Ÿا ،Êتوماسس دي مايزيار« ،با إ
ألعاصشمة ﬁادثاته مع نظÒه أ أ
’رهاب
تهدف إأ ¤تطوير ألعÓقات ألثنائية ‘ ﬂتلف أÛا’ت ’ سشيما مكافحة أ إ
وتبادل أŸعلومات.

خÓل التكوين».
وأاك - -د اŸصص- -در ذات- -ه أان اŸدي- -ر ال- -ع- -ام
للوكالة الدولية للطاقة الذرية نوه باŸوقف
الدائم للجزائر Œاه مبادئها الثابتة ،معربا
عن اسصتعداد منظمته لتقاسصم خÈتها وفتح
الطريق أامام كافة أاشصكل التعاون اŸثمر.
وجرى السصتقبال بحضصور وزير الطاقة
صصالح خÈي.

لهبÒي 60 :أالف عون يسسهرون على حماية األشسخاصص
أوضش -ح أŸدي -ر أل -ع -ام ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة أل-ع-ق-ي-د
مصشطفي ألهبÒي ،أن سشلك أ◊ماية أŸدنية قد تعزز
بـ 2998عون جديد من ﬂتلف ألرتب ليصشل بذلك
’ج-م-ا‹ لسش-لك أ◊م-اي-ة م-ا ي-فوق  60ألف
أل-ت-ع-دأد أ إ
’شش -خ -اصس
ع- -ون ع- -م- -ل- -ي يسش- -ه- -رون ع- -ل- -ى ح -م -اي -ة أ أ
وأŸمتلكات عﬂ Èتلف ألقطر ألوطني.
وأاشصار الهبÒي على هامشس حفل تخرج الدفعات سصعي
مصصا◊ه للوصصول إا ¤تعداد مادي وبشصري يتأاقلم وﬂتلف
التحديات والكوارث التي قد تواجه البÓد والعباد مراهنا
الوصصل بالتعداد البشصري إا 70 ¤آالف عون خÓل .2018
و‘ هذا الشصأان كشصف مدير اŸوارد البشصرية ﬁفوظ بن
سص- -ا ⁄لـ»الشص- -عب» ،أان اŸدي- -ري- -ة ق- -د ت- -ق -دمت م -ؤوخ -را م -ن
السصلطات بتخصصيصس ماب 3 Úإا 4 ¤آالف منصصب ما‹ جديد
لسص-ن-ة  2016وه -ذا م -ن أاج-ل ف-ت-ح مسص-اب-ق-ة ل-ت-وظ-ي-ف أاع-وان
ا◊ماية.

آ.م

‘ تصصريح للصصحافة عقب ﬁادثاته مع
وزير داخلية أاŸانيا ال–ادية قال السصيد
بدوي «أانه لقاء إايجابي يرمي إا ¤تطوير
ال -ع Ó-ق -ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف اÛالت
لم-ن-ي ال-ذي
وال -ق -ط -اع -ات م -ن-ه-ا ا÷انب ا أ
لرهاب العاŸية».
يخصس ظاهرة ا إ
و‘ هذا السصياق اعت Èبدوي أان اإلرهاب يبقى
Óوطان» داعيا إا« ¤تضصافر جهود
«ظاهرة عابرة ل أ
اÛموعة الدولية Ÿكافحة هذه اآلفة».
وأاضصاف بدوي قائ« Óلقد اتفقنا على
تعزيز التعاون ‘ ›ال تبادل اŸعلومات
لمن مع العمل
وتعزيز التكوين ‘ ›ال ا أ
ع -ل -ى رف -ع ع Ó-ق -ات-ن-ا أاك Ìف-أاك› ‘ Ìال
لمن ‘ بلدينا».
ا◊فاظ على السصلم وا أ
وأاوضص- -ح ب- -دوي أان -ه ت -ط -رق م -ع ال -وزي -ر
لŸا Êإا ¤ن - -ق - -اط أاخ - -رى ل- -ه- -ا عÓ- -ق- -ة
اأ
بالهجرة غ Òالقانونية مÈزا ضصرورة تبادل
اŸعلومات.
و‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق أاشص -ار ال -وزي -ر إا ¤أان
ا÷زائر تواجه أايضصا ظاهرة الهجرة غÒ
ال-ق-ان-ون-ي-ة وأان-ه-ا (ا÷زائ-ر) ت-ع-رف «سص-ياقا
خاصصا» “يزه حدود “تد على طول يفوق
 800كلم يتع Úمراقبتها و تأامينها.
وأاسصتطرد يقول إان «ا÷زائر تتعرضس
لمني السصائد ‘
لضصغط بالنظر للوضصع ا أ
لمن
البلدان اÛاورة ‡ا يؤوثر سصلبا على ا أ
والسصلم ‘ اŸنطقة».
وأاوضص - -ح ال - -وزي- -ر م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى أان
لŸا Êت- -ع- -ل- -قت
ﬁادث - -ات - -ه م - -ع ن- -ظÒه ا أ
بجوانب أاخرى غ Òأامنية مؤوكدا أان ا÷زائر
وأاŸان- -ي- -ا ت- -أامÓ- -ن ‘ «ت -رق -ي -ة» ع Ó-ق -ات

ل‡ي
لم Úالعام ا أ
ا÷زائر ل “انع من –ديد عهدة واحدة ل أ

أكدت أ÷زأئر أمسس ألثÓثاء بنيويورك أنها ’
“انع أإمكانية –ديد عهدة وأحدة لÓأم Úألعام
Ÿن -ظ -م -ة أ’أ· أŸت -ح -دة دأع-ي-ة أإ ¤ت-ق-د Ëع-دة
مÎشش -ح Úل -ل-ت-ع-ي ÚأŸق-ب-ل لÓ-أم Úأل-ع-ام أ’أ‡ي
ألذي سشيتم ‘ .2016
وع Èعن هذا اŸوقف ‡ثل ا÷زائر لدى الأ·
اŸت- -ح- -دة صصÈي ب -وق -ادوم خ Ó-ل ج -لسص -ة غ Òرسص -م -ي -ة
للجمعية العامة الأ‡ية ﬂصصصصة اإ ¤انتقاء الأم Úالعام
Ÿنظمة الأ· اŸتحدة.
وق- -دمت ا÷زائ- -ر ه- -ذا اŸقÎح بصص- -ف -ت -ه -ا م -نسص -ق -ة

التضصحية واŸهنية ‘ عملهم الذي يكتسصي
«أاب-ع-ادا إانسص-ان-ي-ة وأاخÓ-ق-ي-ة» ،ب-ح-كم ارتباطه
بسصÓمة األشصخاصس و‡تلكاتهم ،حيث أاصصبح
لزاما ـ يضصيف بدوي قائ Óـ صصون الوطن من
خÓل جهاز عصصري ومتطور ،مÈزا أاهمية
ت-ع-زي-ز ال-ق-ط-اع ب-ك-ل ال-وسص-ائ-ل ا◊دي-ث-ة ال-تي
تسصاعد ‘ التدخل السصريع.
وأاشصاد بدوي بالطفرة النوعية التي حققها
رج -ل ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة ،ع-ل-ى مسص-ت-وى األداء
الحÎا‘ ‘ ﬂتلف اŸواقع واŸسصؤووليات
التي تضصطلع بها اŸديرية العامة وهذا بفضصل
عملهم ‘ سصبيل خدمة اŸواطن وا◊فاظ
على أامنه و‡تلكاته ،مشصيدا بنوعية التكوين
الذي بات يتميز به أافراد ا◊ماية اŸدنية ‘
مواكبة ﬂتلف التحديات من كوارث ،مÈزا
حرصس مسصؤووليها على تطوير ا÷هاز وجعله
‘ مصصاف الدولة اŸتقدمة.

›موعة العمل لبلدان عدم النحياز اŸكلفة بتنشصيط
اأشصغال ا÷معية العامة.
واأكد ‡ثل ا÷زائر الدائم باسصم ›موعة بلدان عدم
الن- -ح- -ي- -از ع- -ل- -ى اأه- -م- -ي- -ة اقÎاح ›لسس الأم- -ن ل -ع -دة
مÎشصح ÚخÓل التعي ÚاŸقبل لÓأم Úالعام الأ‡ي
داعيا رئيسس ا÷معية العامة اإ ¤مباشصرة مشصاورات مع
‡ث- -ل- -ي ال- -ب- -ل -دان الأعضص -اء ب -غ -ي -ة –دي -د اÎŸشص -حÚ
اÙتمل Úالقادرين على شصغل هذا اŸنصصب.
كما دعا بوقادوم باسصم حركة عدم النحياز اإ ¤فتح
نقاشس بناء حول مسصاألة عهدات الأم Úالعام الأ‡ي

مشصÒا اإ ¤ضصرورة قيام ا÷معية العامة Ãراجعة مدتها
م -ع اإم -ك -ان-ي-ة اع-ت-م-اد ع-ه-دة واح-دة ‘ ت-ع-ي ÚاÎŸشص-ح
اŸقبل ‘ .2016
واأشصار بوقادوم ‘ هذا الصصدد اإ ¤اأن ›لسس الأمن
Œاوز دور ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ‘ اخ -ت -ي -ار الأم Úال -ع -ام
وتعيينه ،معتÈا اأن هذا الوضصع ناجم عن تفسص Òقرار
ا÷معية العامة رقم  11اŸوؤرخ ‘  1946للمادة  97من
م -ي -ث -اق الأ· اŸت -ح -دة ،ال-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى اأن «ا÷م-ع-ي-ة
العامة تع Úالأم Úالعام بناء على توصصية ›لسس الأمن»
‘ ح Úينصس قرار ا÷معية العامة  11على اأنه «من

ت- -ع- -اون- -ه -م -ا إا› ¤الت أاخ -رى ل سص -ي -م -ا
لدارة.
عصصرنة ا إ
و ‘ هذا الشصأان تطرق السصيد بدوي إا¤
تبادل الوفود ب Úالبلدين ‘ ›ال التكوين
لŸانية ‘
بهدف السصتفادة من التجربة ا أ
لدارة.
›ال عصصرنة ا إ
وأاوضصح من جهة أاخرى أانه اتفق مع نظÒه
األŸا Êعلى وضصع آاليات مع خÈاء البلدين
Ãا يسصمح بدراسصة وتنفيذ كل النقاط التي ”
التطرق إاليها Ãناسصبة هذا اللقاء.
وأاكد من جهته السصيد دي مايزيار تنه
ت- - -ط- - -رق م- - -ع السص- - -ي - -د ب - -دوي إا« ¤ع - -دد
اŸب -ادرات» اŸت -ع -ل -ق -ة خ -اصص -ة ب -ال -ت -ع-اون
لم -ن-ي وم-ك-اف-ح-ة الره-اب وال-ه-ج-رة غÒ
اأ
القانونية.
لŸا Êإا ¤إاعادة الرعايا
وتطرق الوزير ا أ
ا÷زائري Úالذي ن دخلوا أاŸانيا بطريقة
غ Òقانونية و الذين ليسس لديهم أاي «أافق ‘
لقامة».
ا◊صصول على رخصصة ا إ
لجال اŸتعلقة بعودتهم,
وأاوضصح أان «ا آ
لمن
سصيتم التطرق إاليها من طرف مصصالح ا أ
للبلدين».
لŸا Êأايضص - -ا أان ه - -ذه
وأاك - -د ال - -وزي - -ر ا أ
الجراءات ل تخصس ا÷زائري ÚاŸقيمÚ
ب-أاŸان-ي-ا م-ن-ذ عشص-ري-ات ب-ط-ري-ق-ة ق-ان-ون-ي-ة
لŸاÊ
ولكنها “سس الذين دخلوا الÎاب ا أ
بطريقة غ Òقانونية.
وأابرز دي مايزيار من جهة أاخرى التعاون
لدارة،
ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ›ال عصص- -رن -ة ا إ
مشصÒا إا ¤أان أاŸانيا سصÎافق ا÷زائر ‘
مسصارها.

اŸفضصل Ûلسس الأمن اأن يقدم مرشصحا واحدا فقط»،
مشصÒا اإ ¤اأن التاريخ واŸمارسصة اأظهرا وجود اإجراءات
اأخرى ›ددة».
وبالرغم من تعديل واإ“ام هذه الÓئحة باأحكام اأخرى
اأضصفت مزيدا من الشصفافية والدÁقراطية على مسصار تعيÚ
الأم Úالعام فلم يتم ◊د الآن تطبيق هذه الأحكام.
وقال اإن «حركة عدم النحياز تسصجل باأسصف عدم
ت -ط -ب -ي -ق م -ع -ظ -م ه -ذه الأح-ك-ام وت-وؤك-د اأه-م-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق
القرارات السصالف ذكرها ‘ مسصار اختيار الأم Úالعام
وتعيينه».
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’خر للسسياحة
اعتÈها الوجه ا آ

غول من اŸسضيلة :ضضرورة تسضويق منتوجات الصضناعة التقليدية بالفنادق
أاكد وزير التهيئة العمرانية والسسياحة والصسناعة التقليدية عمر غول ،صسباح أامسس ،خÓل زيارته التفقدية
لقطاعه باŸسسيلة ،أانه من الضسروري جدا إانشساء فضساءات ومرافق جديدة وفق نظرة تعتمد على خلق فضساءات
Œارية مشسÎكة تتكامل فيها عدة قطاعات ،تتمشسى مع مناطق التوسسع السسياحي الثÓث.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ألح غول خÓل معاينته مشضروع إأعادة
ت-ه-ي-ئ-ة ف-ن-دق أل-ق-ل-ع-ة ،ع-ل-ى ضض-رورة ف-ت-ح
فضض -اءأت خ -اصض -ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات
ألصض -ن -اع -ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ال-ف-ن-ادق وع-دم
أل-ب-ق-اء ‘ أل-ن-ظ-رة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وأسض-ت-غÓل
أألوق- -اف ‘ ،إأط- -ار مشض- -اري -ع سض -ي -اح -ي -ة
تتمشضى وألبعد ألديني.
وأكد غول على ضضرورة إأيÓء أهمية
ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ،خ-اصض-ة لسض-تقبال ألعائÓت

أ÷زأئرية ذأت ألدخل ألضضعيف ،ألن هذه
ألفئة ،بحسضبه ،ل Áكن أن تسضتغل فنادق
من خمسضة ‚وم ،لذأ وجب ألتفك‘ Ò
إأ‚از فنادق من درجات أقل ،خاصضة وأن
أول -وي -ة أل -وزأرة ت -رت -ك -ز ع -ل -ى ألسض -ي -اح-ة
ألدأخلية.
بخصضوصس إأعادة تأاهيل فندق ألقلعة،
دع -ا أل -وزي -ر أل-ق-ائ-م Úع-ل-ي-ه إأ ¤أخ-ت-ي-ار
›م -وع -ة شض -رك-ات م-ن أŸق-اول Úأل-ذي-ن
ت-ت-وأف-ر ف-ي-ه-م أÈÿة ألÓ-زم-ة لسض-تكمال
إأ‚از ألفندق وبأاقل تكلفة ،وألعمل وفق
تهيئة شضق بشضق قصضد أ◊فاظ على توفÒ

خدمات للزبائن دون غلقه .ونفسس أألمر
ح Úوقف على أشضغال إأ‚از فندق وأ‹،
ألذي أمر بشضأانه Œسضيد هيكله وفق رمز
من رموز ألثقافة أإلسضÓمية وتخصضيصس
جناح لبيع منتجات ألصضناعة ألتقليدية،
م - -ؤوك - -دأ ‘ ح- -دي- -ث- -ه أن دأر ألصض- -ن- -اع- -ة
ألتقليدية ليسضت جناحا إأدأريا فقط وأنه
يجب أن تكون فضضاء Œاريا.
وبخصضوصس معلم ألقلعة ،فقد أشضار إأ¤
أن-ه ي-ع-ت Èم-ع-ل-م-ا سض-ي-اح-ي-ا وجب ت-زوي-ده
ب-أاج-ن-ح-ة ل-لصض-ن-اع-ات أل-ت-قليدية وأ◊رف
كاسضتثمار خاصس.

’طار للتجارة وا’سستثمار
اتفاق  -ا إ

ﬁادثات ب Úا÷زائر وواشضنطن يوم  ١١مارسس
سس-ت-ع-ق-د ا÷زائ-ر وال-و’ي-ات اŸت-حدة
ي- - -وم  11م- -ارسس ا÷اري ،ب -واشس -ن -ط -ن،
ال- -دورة ال- -راب- -ع -ة م -ن اÙادث -ات ح -ول
’ط-ار ل-ل-ت-ج-ارة وا’سس-تثمار
ا’ت-ف-اق  -ا إ
«ت -ي -ف -ا» وه-و اج-ت-م-اع سس-ي-ت-م-ح-ور ح-ول
ترقية ا’سستثمار والشسراكة ،بحسسب ما
ع - -ل - -م - -ت - -ه وأاج ل - -دى سس- -ف- -ارة ا÷زائ- -ر
بواشسنطن.
“ثل أ÷زأئر خÓل هذأ أللقاء ،من قبل
ع - -دة مسض - -ؤوول Úت - -اب - -ع Úل - -وزأرأت ألشض- -ؤوون
أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -اون أل- -دو‹ وألصض- -ن- -اع- -ة
وأŸناجم وألتجارة ‘ ،ح Úسضتمثل ألوليات
أŸتحدة من قبل مسضؤوول Úمن مكتب أŸمثل
أألم -ري -ك -ي ل -ل -ت -ج -ارة أÿارج -ي-ة وه-و أل-ف-رع
أل -ت -ن-ف-ي-ذي ل-ل-ح-ك-وم-ة أل-ف-درأل-ي-ة أألم-ري-ك-ي-ة
أŸكلفة بالسضياسضة ألتجارية على أŸسضتويÚ
ألثنائي ومتعدد أألطرأف.
وأوضضح سضف Òأ÷زأئر بالوليات أŸتحدة
›يد بوقرة ،أن هذه أÙادثات حول ألتفاق
 أإلطار للتجارة وألسضتثمار ألذي وقع سضنة ،2001سض-تسض-م-ح ل-ل-ج-زأئ-ر ب-ت-ق-ي-ي-م أŸب-ادلت
أل -ت -ج -اري -ة أل -ث -ن -ائ -ي -ة أل -ت -ي ت-رأج-عت بسض-بب
أنخفاضس ألوأردأت أألمريكية من حيث ألغاز
وألنفط أ÷زأئري.Ú
‘ سضياق ألكتفاء ألذأتي للوليات أŸتحدة
من حيث ألطاقة ،لسضيما ألغاز« ،علينا تشضجيع
أŸب- - -ادلت ‘ ق- - -ط- - -اع- - -ات أخ- - -رى خ- - -ارج
أÙروقات من خÓل أŸسضاعدة على ترويج
أŸن -ت -ج -ات أ÷زأئ -ري-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى ألسض-وق
أألمريكية» ،يضضيف أŸتحدث.
‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،أع- -ت Èأن- -ه ي- -جب ع -ل -ى
أ÷زأئ- -ر ألسض- -ت- -ف- -ادة م- -ن ك- -اف- -ة أألج- -ه- -زة
أألم -ري -ك -ي -ة أل -ت -ي تشض -ج -ع دخ-ول أŸن-ت-ج-ات
أÿارجية إأ ¤ألوليات أŸتحدة ،على غرأر
ألنظام ألتفضضيلي أŸعّمم ألذي Áنح أألفضضلية
ل-ل-ب-ل-دأن أل-ن-ام-ي-ة ،م-ن خÓ-ل م-عاملة تعريفية
ت -فضض -ي -ل -ي -ة لÎوي -ج م -ن -ت -وج -ات -ه -ا ‘ ألسض -وق
أألمريكية.
وأوضضح ألسضف ،Òأنه من أŸقرر خÓل هذه
ألدورة ،طلب Œديد جهاز هذأ ألنظام ألذي
أسضتفادت منه أ÷زأئر سضنة  2004وألذي ⁄
يسضتعمل ◊د أآلن ،ما يسضتدعي Œديد هذأ
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أ÷ه-از لصض-ال-ح أ÷زأئ-ر م-وأف-ق-ة أل-ك-ون-غ-رسس
أألمريكي ليصضبح فعليا.
وخÓ-ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء ،سض-ي-ت-م ك-ذلك أل-ت-أاك-يد
على مسضأالة أنضضمام أ÷زأئر Ÿنظمة ألتجارة
ألعاŸية ألتي Œري ‘ هذأ أإلطار مفاوضضات
مع ألوليات أŸتحدة حول أتفاق ثنائي.
وسضجل بوقرة ‘ هذأ ألشضأان ،أن ألطرف
أألمريكي مرتاح لردود أ÷زأئر على أألسضئلة
أألمريكية أŸتعلقة بحماية أŸلكية ألثقافية.
وأضضاف ،أن «ألوليات أŸتحدة تقدر جهود
أ◊ك -وم-ة م-ن أج-ل ت-ع-زي-ز أ◊م-اي-ة أل-ف-ك-ري-ة
وعّبرت عن أسضتعدأدها للتعاون مع أ÷زأئر
‘ هذأ أÛال».
من أŸنتظر أن Œدد ألوليات أŸتحدة
خÓ- -ل ل -ق -اء  11م-ارسس ،أل-ت-زأم-ه-ا Ãرأف-ق-ة
أ÷زأئ -ر ‘ مسض -اره -ا ل Ó-نضض -م-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
ألعاŸية للتجارة.

و“ت أإلشضارة إأ ¤أن إأبرأم أتفاقات ثنائية
م -ع أل -ق -وى ألق -تصض -ادي -ة أل -كÈى ك -ال-ولي-ات
أŸت - -ح - -دة وأل–اد أألوروب - -ي ،سض - -تسض - -اع- -د
أ÷زأئر على ألنضضمام إأ ¤صضرح أŸفاوضضات
ألتجارية متعددة أألطرأف.
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،سضÒد –سض Úم- -ن- -اخ
أألع -م -ال ‘ أ÷زأئ -ر ضض -م-ن أب-رز أŸوأضض-ي-ع
أل -ت -ي سض -ي -ت -م م -ن -اقشض-ت-ه-ا خÓ-ل ه-ذه أل-دورة
ألرأبعة.
وب -خصض -وصس أل-ق-اع-دة  51/49م -ن أŸائ-ة
أŸسض Òل Ó-سض -ت -ث -م -ار أألج -ن -ب -ي ‘ أ÷زأئ -ر،
أوضضح سضف Òأ÷زأئر أن «أألمريكي Úفهموأ
أليوم بأان هذه ألقاعدة  ⁄تعد تشضكل ألعائق
ألذي كانوأ يخشضونه ،ألن أإلجرأءأت أŸوجودة
موأزأة مع ذلك حول ألعقار وألطاقة وألرسضوم
وإأم- - -ك- - -ان - -ات أل - -ت - -م - -وي - -ل أÙل - -ي - -ة Œلب
ألسضتثمارأت أŸباشضرة أألجنبية».

اع- -ت Èوزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس -ك -ان
وإاصس Ó-ح اŸسس -تشس -ف -ي -ات ع-ب-د اŸالك
بوضسياف ،أامسس ،بتونسس العاصسمة،
مشساركة ا÷زائر ‘ الطبعة الرابعة
ل-لصس-ال-ون ال-دو‹ ل-لصس-ح-ة ب-ت-ونسس،
الذي سسينظم من  2إا 5 ¤من الشسهر
ا÷اري ،ف- - -رصس - -ة «ل - -ل - -ت - -ع - -ري - -ف»
بالصسناعة الصسيد’نية ا÷زائرية،
’دوي- - - - -ة أاو
سس- - - - -واء م- - - - -ن ح- - - - -يث ا أ
التجهيزات الطبية.
وأوضضح ألوزير ‘ تصضريح لـ «وأج» ،أن
«أ÷زأئر تطمح إأ ¤أن تتحول أإ ¤قطب
‘ صضناعة أألدوية على أŸسضتوى ألقاري
‘ أقرب وقت ‡كن» ،وذلك Ÿا تتوفر
ع -ل -ي -ه م -ن «إأم -ك -ان -ات بشض -ري -ة وم -ادي-ة»
تسضاعد على Œسضيد هذأ ألطموح ،مÈزأ
‘ نفسس ألوقت سضعيه إأ« ¤تعزيز ألشضرأكة
م -ع ت -ونسس وأل -ع -م -ل ع -ل -ى –ق-ي-ق ف-ك-رة
ألتكامل ب Úألبلدين ‘ ›ال ألصضحة».
‘ هذأ ألسضياق ،أكد بوضضياف سضعيه
للبحث من أجل إأيجاد أآلليات ألتي من
شضأانها تسضهيل تسضويق نقل ما يتم إأنتاجه
‘ أ÷زأئر إأ ¤باقي ألدول أآلخرى Ãا
فيها تونسس وذلك من خÓل ألتأاكيد على
«مبدإأ أŸعاملة باŸثل» ،مشضÒأ إأ ¤أن
ه -ذأ أŸع -رضس سض -ي -م -ك -ن أŸسض -ت -ث-م-ري-ن
أ÷زأئ-ري Úم-ن أل-ت-ع-رف ع-ل-ى ن-ظ-رأئ-ه-م
أل- -ت- -ونسض- -ي Úو‘ ذأت أل -وقت أل -ت -ع -ري -ف
بالصضناعة ألصضيدلنية أ÷زأئرية.
وأعت Èألوزير أŸعرضس ألذي يشضارك
ف -ي -ه م -ا ي -زي-د ع-ن  40ع-ارضض-ا« ،فرصضة
سضانحة سضتمكن أŸنتج Úأ÷زأئري Úمن
أسضتغÓل هذأ ألفضضاء للÎويج Ÿنتوجاتهم
وأل - -ت - -ع - -ري - -ف ب - -ه - -ا ‘ أوسض - -اط ب- -اق- -ي
ألعارضض.»Ú
وب - -ع - -د أن أشض - -ار ب- -وضض- -ي- -اف إأ ¤أن- -ه

سض -ي -ت -ح -ادث م-ع ن-ظÒه أل-ت-ونسض-ي سض-ع-ي-د
ألعايدي ،عن ألتجربة أ÷زأئرية ‘ ›ال
أإلصضÓحات ألتي ” إأدخالها على قطاع
ألصضحة وألتجارب ألتي “تلكها ،أوضضح أن
ه - - -ذه أإلصض Ó- - -ح- - -ات م- - -ن أŸؤوشض- - -رأت
«أل -ن -اج -ح -ة» ،ب -ح-يث أن ك-ل م-ا ن-ق-وم ب-ه
«مقبول من طرف مهنيي قطاع ألصضحة»،
على حد قوله.
وأضضاف ‘ هذأ أŸنحى قائ« ،Óوهذأ
ما يدفعنا أإ ¤ألتفاؤول لتغي‰ Òط تسضيÒ
قطاع ألصضحة ‘ ألبÓد وألذي ينعكسس
ب -الضض -رورة ب -اإلي -ج -اب ع -ل -ى أŸن -ظ-وم-ة
ألصضحية ،سضوأء من حيث أألدأء أو بالتكفل
أألحسضن باŸوأطن Úوألتعريف بالكفاءأت
أ÷زأئرية».
ومن أŸنتظر أن يقوم بوضضياف خÓل
ت-وأج-ده ب-ت-ونسس ،ب-زي-ارة أŸرك-ز أل-وط-ني
للنهوضس بزرع أألعضضاء وكذأ مركز زرع
ألنخاع ألعظمي وتدشض Úألصضالون ألدو‹
ل -لصض -ح-ة م-ع ن-ظÒه أل-ت-ونسض-ي وذلك ق-ب-ل
أفتتاحه «يوم أ÷زأئر» بهذأ ألصضالون.

’خطار
تشسمل ا’نتخابات ،ا÷معيات وا إ

 ٧مشضاريع قوان ÚخÓل الدورة الŸÈانية الربيعية
أاك- -د وزي- -ر ال- -عÓ- -ق- -ات م -ع الŸÈان
ال- - -ط- - -اه- - -ر خ - -اوة ،أامسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
العاصسمة ،أانه سسيتم عرضس سسبعة ()7
مشساريع قوان Úعضسوية على الŸÈان
خÓ- -ل دورت- -ه ال- -رب- -ي -ع -ي -ة م -ن أاج -ل
تكييفها مع أاحكام الدسستور اŸعدل.
‘ تدخله على أموأج أإلذأعة ألوطنية،
أوضض -ح أل -وزي -ر أن سض -ب -ع -ة مشض -اري-ع ق-وأنÚ
سض -ت-ع-رضس ع-ل-ى مسض-ت-وى أÛلسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطني خÓل دورة ألربيع للŸÈان ،قصضد
ت -ك -ي-ي-ف-ه-ا م-ع أألح-ك-ام أ÷دي-دة ل-ل-دسض-ت-ور
أŸعدل.
يتعلق أألمر من جهة أخرى ،بالقانون
أŸتعلق بتنظيم غرفتي ألŸÈان وسضÒهما
وع Ó- -ق - -ات - -ه- -م- -ا م- -ع أ◊ك- -وم- -ة وق- -ان- -ون
ألن-ت-خ-اب-ات وأل-ق-ان-ون أÿاصس ب-ا÷معيات
وأل- -ق- -ان- -ون أŸت- -ع- -ل- -ق ب- -إاخ -ط -ار أÛلسس
ألدسضتوري.
‘ هذأ ألسضياق ،أعلن ألوزير عن تنصضيب

موقف ا÷زائر من القضضية الفلسضطينية ثابت
ج- -دد ب- -رŸان- -ي- -ون ج- -زائ -ري -ون ،اأول
اأمسس ،بÈوكسسل التاأكيد على «موقف
ا÷زائ -ر اŸب -دئ -ي وال -ث -ابت» وال -ت-زام-ه-ا
ال - -ك- -ل- -ي Œاه الشس- -عب ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي
وح- -ق- -وق- -ه الشس- -رع -ي -ة ‘ اإق -ام -ة دول -ة
مسستقلة عاصسمتها القدسس.
و أكد عضضو ›لسس ألأمةﬁ ،مد مدأÊ
ح -وأد م -ويسض -ة ،خ Ó-ل مشض-ارك-ت-ه ‘ أج-ت-م-اع
أل-ل-ج-ن-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة وألأم-ن وح-ق-وق ألإنسض-ان
ألتابعة للجمعية ألŸÈانية ل–Óاد من أجل
أŸت - -وسض - -ط ،أن أ÷زأئ - -ر «ت - -دع- -م أل- -ط- -لب
أل -ف -لسض -ط -ي-ن-ي ألشض-رع-ي ‘ ألعÎأف ب-دول-ة
فلسضطينية عاصضمتها ألقدسس».
و‘ ه- -ذأ ألسض -ي -اق دع -ا أل–اد م -ن أج -ل
أŸتوسضط أإ ¤ألإسضرأع ‘ أإنشضاء ‘ ،أإطار
أŸف -وضض -ي -ة› ،م-وع-ة ع-م-ل ح-ول ف-لسض-طÚ
قصض - -د ت - -ق - -د Ëك- -ل مسض- -ان- -دت- -ه- -ا Ÿط- -الب
ألفلسضطيني Úألشضرعية ‘ أإقامة دولة وفقا
للوأئح منظمة ألأ· أŸتحدة.
و أشض - -ار عضض- -و ›لسس ألأم- -ة أإ ¤ضض- -رورة
ألعمل من أجل «ألسضلم و ألسضتقرأر ‘ ألشضرق
ألأوسضط» ،منددأ باÿلط أŸتكررب Úألكفاح

16969
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برŸانيون جزائريون يؤوكدون من بروكسسل:
من أجل ألسضتقÓل و ألإرهاب.
وق -ال م -تسض -ائ Ó-ب-اŒاه ن-وأب أل-ب-ل-دأن
ألأخ - - -رى ألأعضض - - -اء ‘ أل–اد م - - -ن أج - - -ل
أŸتوسضط أŸشضارك ‘ Úهذأ أللقاء «أإذأ ”
أعتبار عمل شضعب يطالب باسضتقÓله كعمل
أإرهابي فكيف يوصضف أÙتل».
و ‘ ت ص ض -ر ي -ح ل -ل ص ض -ح -ا ف -ة ج -د د ت أ ل س ض -ي -د ة
ح -ف -ي -ظ -ة ب -ن شض -ه-ي-دة ،وه-ي أيضض-ا عضض-و ‘
›لسس ألأم- -ة ،أل- -ت -اأك -ي -د ع -ل -ى ح -ق ألشض -عب
ألفلسضطيني ‘ ألعيشس ‘ أمن ‘ دولة مÓئمة
ل -ل -ع -يشس ع -اصض -م -ت -ه -ا أل -ق -دسس ،م -ع -رب-ة ع-ن
«أنشضغالها ألعميق» أمام تدهور ألوضضع ألأمني
‘ ألشضرق ألأوسضط.
و أعربت بن شضهيدة عن أرتياحها «للدعم
أل- -وأضض- -ح ج- -دأ و أ◊اسض- -م» أل- -ذي ي- -ق- -دم- -ه
ألŸÈا Êأل - -ل - -وكسض - -مÈوغ - -ي دأف - -ي- -د وأغÔ
وألأرد Êحازم كاشضو للقضضية ألفلسضطينية.
و أشض-ار أل-ن-ائب أل-ل-وكسض-ب-ورغ-ي أإ ¤أه-م-ي-ة
أإي -ج -اد ح -ل ل -دول -ي -ت Úب Úأل -ف -لسض-ط-ي-ن-ي Úو
ألإسض -رأئ -ي -ل -ي Úم -ن -ددأ Ãوأصض -ل-ة ألسض-ي-اسض-ة
ألإسض-رأئ-ي-ل-ي-ة ألسض-ت-ع-م-اري-ة أل-ت-ي تسض-ب-بت ‘
«أ‚رأف ألأرأضضي ألفلسضطينية».

ألعدد
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ودعا ألأرد Êحازم كاشضو من جهته أإ¤
أإي-ج-اد ح-ل ل-ل-ن-زأع ألإسضرأئيلي-ألفلسضطيني,
دأعيا كل ألبلدأن ألأعضضاء ‘ أل–اد من
أج- - -ل أŸت- - -وسض - -ط أإ ¤أت - -خ - -اذ ألإج - -رأءأت
ألضض -روري -ة لضض -م -ان ألإن -ع-اشس و ‚اح مسض-ار
ألسضلم.
و أثناء ألتطرق أإ ¤ألوضضع ‘ سضوريا تطرق
برŸانيو ألدول ألأعضضاء ‘ أل–اد من أجل
أŸت -وسض -ط ب -الإج-م-اع أإ ¤ضض-رورة وضض-ع ح-د
للعنف و ألعمل من أجل حل سضياسضي قصضد
جلب ألسضلم وألسضتقرأر ‘ أŸنطقة.
وق-دم أŸشض-ارك-ون ‘ أج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة
ألسضياسضية و ألأمن وحقوق ألإنسضان ألتابعة
ل- -ل- -ج- -م- -ع- -ي -ة ألŸÈان -ي -ة ل –Ó-اد م -ن أج -ل
أŸتوسضط ,تقييما ل–Óاد مÈزأ أ‚ازأت
ه- -ذه أÛم- -وع -ة م -ن -ذ أإنشض -ائ -ه -ا ل سض -ي -م -ا
أŸشضاريع ألجتماعية و ألقتصضادية أŸنجزة
‘ ب- -عضس أل- -دول ألأعضض- -اء ب -فضض -ل دع -م -ه -ا
أŸا‹.
وم -ن -ذ سض -ن-ة  2016ق - -ام أعضض- -اء أل–اد
باŸصضادقة على توصضية وأحدة تخصس «أآفاق
أإصضÓح أل–اد من أجل أŸتوسضط».

÷نة ﬂتلطة (برŸان ووزأرة ألعÓقات مع
ألŸÈان) ،ب -ع -د إأصض -دأر أل -دسض -ت-ور أŸع-دل
قصض -د –ضض Òأل -ق -ان -ون أل -عضض-وي أŸن-ظ-م
لسض Òغ- -رف -ت -ي ألŸÈان وع Ó-ق -ت -ه -م -ا م -ع
أ◊كومة.
ودأئما ‘ إأطار ألتمشضي ،مع ألدسضتور،
أوضض- -ح أل- -وزي- -ر أن -ه سض -ي -ت -م ت -نصض -يب ÷ان
ﬂت -ل-ط-ة ق-ري-ب-ا ،م-ن أج-ل إأع-دأد مشض-اري-ع
قوأن Úمتعلقة بالنظام ألدأخلي للŸÈان
وباŸادة  51من ألدسضتور ألتي –دد تو‹
مزدوجي أ÷نسضية أŸناصضب ألعليا.
وأضضاف ألوزير ،أن هناك مشضاريع قوأنÚ
أخرى ‘ جدول أعمال هذه ألدورة ،مشضÒأ
خ -اصض -ة إأ ¤ت -لك أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸؤوسضسض -ات
ألصضغÒة وأŸتوسضطة وعلم ألقياسضة وأ◊الة
أŸدن - -ي - -ة وق - -وأن Úأ÷م - -ارك وألصض - -ح - -ة
وأإلشضهار وسض Èأآلرأء.
ويضض- - -اف إأ ¤ه- - -ذه أل- - -نصض- - -وصس ،ت - -لك
أŸت -ب -ق -ي -ة م -ن أل -دورة ألسض -اب-ق-ة ل-لŸÈان،
مذكرأ بأان أألمر يتعلق بالقوأن ÚأŸرتبطة
Ãك -اف -ح -ة أل -ت -ه -ريب وأل -ق -ان -ون أ÷ن -ائ -ي
وألقانون أŸتعلق بÎقية ألسضتثمار وتطوير
أŸؤوسضسض -ة وأل -ق -ان -ون أŸت -ع-ل-ق ب-اسض-ت-ع-م-ال
ألبصضمة ألورأثية ،وأيضضا Ãشضروع ألقانون
أŸت-ع-ل-ق ب-ت-وح-ي-د أŸق-اي-يسس وك-ذأ ألقانون
أŸت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ظ-ي-م م-ه-ن-ة ﬁاف-ظ أل-ب-ي-ع ‘
أŸزأد.
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’منية وا’سسÎاتيجية
الدكتور إالياسس بوكراع اıتصس ‘ الشسؤوون ا أ

انعكاسسات خطÒة للتدخل العسسكري ‘ ليبيا
تهديدات “سس  ١٥مليون م Îمربع يقطنها أازيد من  ٥٠٠مليون نسسمة
صسراعات معقدة تغذيها القوى اÿارجية حفاظا على مصسا◊ها

حذر اŸدير العام للمعهد الوطني للدراسسات ا’سسÎاتيجية الشساملة ،إالياسس بوكراع ،من تداعيات ““الصسراعات اŸعقدة““ ‘ ليبيا على اŸنطقة وعلى
ا÷زائر بشسكل أاخصس ،وفق مقاربات جيوسسياسسية ،مبنية على مصسالح دول الغرب اŸتصسارعة على الÌوات التي تزخر بها الدول العربية ودول من
إافريقيا ،لتمويل اقتصسادياتها ‘ ظل انهيار النظام الرأاسسما‹.

حياة كبياشش
تصسوير :عباسش تيليوة

ت- -غÒت ط- -ب- -ي -ع -ة الصص -راع -ات ‘ دول
ا÷نوب منها العربية ،بحسصب التطورات
ا÷يوسصياسصية ،التي فرضصتها العوŸة ،كما
أاوضص -ح إال -ي -اسص ب -وك -راع أامسص ‘ م-ن-ت-دى
جريدة ““الشصعب““ ،من خÓل مداخلته ‘
الندوة حول التطورات اÙتملة ‘ ليبيا،
حيث أاصصبحت ـ كما قال ـ كل ›تمعات
ا÷ن -وب ع -رب -ي -ة ك-انت أام إاف-ري-ق-ي-ة“ ،ر
ب -وضص -ع -ي -ات صص -ع -ب -ة ت-ب-حث م-ن خÓ-ل-ه-ا
م -ع -ا÷ة اŸشص -اك -ل ال -داخ -ل -ي -ة ،وك -ي-ف-ي-ة
–سص ÚاŸسصتوى اŸعيشصي ألفرادها التي
تعد ‘ الغالب أاحد عوامل الضصطرابات
والصصراعات ‘ الداخل ،و‘ نفسص الوقت
ت -واج -ه –دي -ات ‘ ك -ي-ف-ي-ة ال-ت-ك-ي-ف م-ع
العوŸة من خÓل إاعادة النظر ‘ دور
الدولة ،وفق تصصور جديد للغرب الذي
يسصعى إلعادة تشصكيل مسصتعمرات جديدة،
لتكون له خزان موارد ،تضصمن له “ويل
اق -تصص -اده ودÁوم -ة ه -ي -م -ن-ت-ه ع-ل-ى ه-ذه

ال -دول‡ ،ا ي -خ -ل -ق صص-راع-ا ج-دي-دا غÒ
مسصبوق ومركب يصصعب حله.
ق -ال ال -دك -ت -ور أان ه-ذه الصص-راع-ات ‘
األصصل داخلية ،وهو ما Áيز ‘ األصصل
الصصراعات ‘ الدول العربية ،لكنها ما
ت -ف -ت -أا أان ت -ت -ح -ول ب -ف -ع -ل ع -وام-ل أاخ-رى
م-ت-داخ-ل-ة ،ل-ت-ؤوث-ر ع-ل-ى ال-وضص-ع اإلق-ل-يمي
لتمتد إا ¤اŸسصتوى الدو‹ ،بعدما تتدخل
دول الغرب حسصب األهمية اإلسصÎاتيجية
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ،ك -م-ا ت-ث Òشص-ه-ي-ت-ه-ا اŸوارد
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة ال -ت -ي ت-زخ-ر ب-ه-ا م-ا ي-ج-ع-ل
الصص -راع -ات ““م -رك -ب -ة م-ع-ق-دة ““ ،وه-و م-ا
حدث ‘ ليبيا ،و“يز الوضصع ‘ سصوريا
والعراق ،والتي –ولت إا ¤أازمات ذات
ت -داع-ي-ات دول-ي-ة ،ت-ف-ت-ح ل-لسص-ي-اسص-ات أاف-ق
وضصع سصيناريوهات ووضصع احتمالت حول
األزم-ات ،ال-ت-ي ي-ط-ول أام-ده-ا زم-ن-ي-ا ،م-ا
ي-ت-ط-لب ب-حث ك-ي-ف-ي-ة إاي-ج-اد ا◊ل-ول لها،
Ãسص -اع -دة ال -ت -ح -ال -ي -ل وال -ق -راءات ال-ت-ي
يقدمها اÈÿاء ،مؤوكدا ‘ هذا الصصدد،
أان ك- -ل الصص- -راع- -ات ل- -ن ت- -ك -ون Ãف -ه -وم
تقليدي.

ا’سستقرار الوطني خط أاحمر

أاوضسح الدكتور إالياسس بوكراع،
اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م -ع -ه -د ال -وط -ن-ي
ل- - -ل - -دراسس - -ات ا’سسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة
الشس - -ام - -ل- -ة ،أان سس- -ي- -اسس- -ة –ال- -ف
ا÷زائر مع دول أاخرى سسواء من
اŸنطقة أاو خارجها ◊ل أامر وارد،
مشسÒا إا ¤أان ا÷زائر ’ Áكنها
لزمة الليبية Ãعزل
إايجاد حل ل أ
ع -ن ب -ق -ي -ة ال -دول ،داع-ي-ا ‘ ه-ذا
’ط -ار دول اŸن -ط -ق -ة إا ¤إاي -ج -اد
ا إ
’ضس - -ع - -اف نشس - -اط
ح - -ل مشسÎك إ
ا◊رك-ات اŸسس-ل-ح-ة ،ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل من
ف- -رضس- -ي- -ة ال- -ت- -دخ- -ل ال -عسس -ك -ري
’جنبي ،الذي سسيدخل اŸنطقة ـ
ا أ
حسسبه ـ ‘ مسستنقع من الفوضسى.

سسارة بوسسنة
بخصصوصص انعكاسصات الفوضصى على
ا÷زائ -ر ،وم -ا Áك -ن أان ت -ق -دم-ه ه-ذه
األخÒة لحتواء التوترات ‘ ليبيا ،أاكد
الدكتور بوكراع خÓل تدخله Ãنتدى
جريدة ““الشصعب““ ““أان ا÷زائر Ãفردها
ل Áك- -ن- -ه- -ا أان ت -ق -دم شص -ي -ئ -ا لصص -ال -ح
ال -ل -ي -ب-ي ،Úألن األوضص-اع م-ع-ق-دة ج-دا،
واŸسصاعدة على ا◊ّل ‘ ،هذا النوع
من الصصراعات ا÷ديدة ،ل Áكن أان
تكون إال ‘ إاطار جهوي إافريقي أاو
إاق -ل -ي -م -ي ع -ل-ى مسص-ت-وى دول السص-اح-ل
مث.““Ó
وأاضصاف أان ا÷زائر اÙاصصرة من
ك -ل ا÷ه -ات م -ل-زم-ة ب-ت-أام Úح-دوده-ا

وحماية مناطقها ا◊دودية والداخلية،
وال- -ع- -م- -ل إلي -ج -اد ا◊ل -ول م -ن خ Ó-ل
اŸب -ادرة ب -اإلج -راءات ال -دب -ل -وم-اسص-ي-ة
وال-عسص-ك-ري-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-لى السصتقرار
والوحدة الوطنية وهذا أاقصصى ما Áكن
أان تفعله وتقدمه ‘ الوقت الراهن.
وأاوضص- -ح اŸت- -ح- -دث أان أاي ت- -دخ -ل
أاج -ن -ب-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا سص-ي-زي-د األوضص-اع ‘
كامل اŸنطقة اŸغاربية تأازما ،ويعد
أاحد اıاطر األسصاسصية باعتباره يزيد
‘ هشصاشصتها ،وأان أاي تدخل أاجنبي
سصيكون دائما ضصدهاÃ ،عنى أان الغرب
القوي كان يتدخل ‘ شصؤوون هذه الدول
الضص -ع -ي-ف-ة لÓ-سص-ت-ح-واذ ع-ل-ى ث-روات-ه-ا
واسصتعباد شصعوبها ،وهو ما يعني أانه
كلما كان التدخل األجنبي ،كلما كان
ذلك ‘ صصالح ا◊ركات اŸسصلحة التي
تÈر وجودها وشصرعيتها من خÓل هذا
التدخل.
وشصدد اŸدير العام للمعهد الوطني
للدراسصات السصÎاتيجية الشصاملة ،أان
منطقة اŸغرب العربي يراد تقسصيمها
ن-ظ-را ل-ن-م-و ال-رأاسص-م-ال الصص-ن-اعي ،أاما
اآلن ،فÒاد إاع- -ادة “زي- -ق- -ه- -ا ضص- -م- -ن
ع-وŸة ال-رأاسص-م-ال ال-غ-رب-ي ال-ذي ه-م-ه
الوحيد السصتيÓء على الÌوات التي
ت -زخ -ر ب -ه -ا اŸن -ط-ق-ة ،وأان أاي ت-دخ-ل
أاجنبي من شصأانه أان يدعم ا◊ركات
اŸسصلحة ويحوله إا ¤حركة ““مقاومة
وط -ن -ي -ة““ ،وي-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج ع-كسص-ي-ة Ÿا
تسصعى إاليه هذه الدول.

‘ ذات السصياق ،أاكد بوكراع أان الغرب
فهم بأان الدولة األمة ‘ العا ⁄العربي
هي ““الهيكل الفعال““ ‘ مقاومة هيمنتهم
وأاط -م -اع -ه -م ك -م-ا يشص-ك-ل أايضص-ا ““ع-نصص-را
للتنمية الوطنية““ لذلك فإانهم يرون بأان
هذه الدولة األمة يجب أان تهدم بأاي شصكل
من األشصكال وضصرورة إاعادة هيكلة العا⁄
ال -ع -رب -ي واإلسص Ó-م -ي وف-ق تصص-ور ي-خ-دم
مصصا◊ها اآلنية واŸسصتقبلية.

«ما حدث ‘ غرداية ليسس صسراعا
كÓسسيكيا””

وأاكد ‘ هذا السصياق ،أان ما عرفته
مدينة غرداية من أاحداث دامية““ ،ليسص
مشصك Óوطنيا““ أاي أانه ليسص نتاج مشصاكل
داخ- -ل- -ي- -ة ““و ل Áك- -ن اع -ت -ب -اره صص -راع -ا
كÓ-سص-ي-ك-ي-ا ،أاو وط-ن-ي-ا““ لف-ت-ا أان-ه ع-ن-دم-ا
ن- -ح -ل -ل اŸسص -أال -ة‚ ،ده Áت -د إا ¤خ -ارج
ا◊دود وقد سصاهمت فيه الدول الغربية
اŸتصصارعة على اŸصصالح.
تتميز هذه الصصراعات بتعددية قطبية،
وف-ق إاسصÎات-ي-ج-ي-ة عسص-ك-ري-ة واق-تصص-ادي-ة
وسص -ي -اسص -ي -ة ،ت -ه -دف إا ¤إاع -ادة تشص -ك -ي -ل
األوضص -اع حسصب مصص -ال -ح ج -دي -دة ضص-م-ن
ع -وŸة رأاسص -م -ال-ي-ة ،م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى مصص-ال-ح
ورهانات ،وهو ما تعرفه ليبيا ودول أاخرى
تعيشص األزمة بجميع أابعادها.

«اŸغرب يريد لعب دور اأ’ردن..
للحفاظ على مصسا◊ه””

وحدد اŸتحدث ‘ معرضص حديثه 5
أانواع من الصصراعات ،أاولها الصصراع الذي
ت-ع-رف-ه م-ن-ط-ق-ة اŸغ-رب ال-عربي وعمقها
اŸمتد إا ¤منطقة السصاحل ،حيث يؤوثر

األول ع- -ل- -ى ال- -ث- -ا Êوال -ع -كسص صص -ح -ي -ح،
والصص - -راع اŸركب ب Úمصص - -ر والسص - -ودان
ول -ي -ب -ي -ا وام -ت -داده ‘ ال-ق-رن اإلف-ري-ق-ي،
والصص -راع اŸع -ق -د ا÷ي -وسصÎات -ي-ج-ي بÚ
سصوريا ولبنان واألردن ،والذي تدخل ‘
›ال- -ه ف- -لسص- -ط ،Úب -اإلضص -اف -ة إا ¤أازم -ة
ال- -ي- -م -ن وت -داع -ي -ات -ه ع -ل -ى دول اÿل -ي -ج
وام- - - -ت- - - -داده إا ¤الصص - - -وم - - -ال ،واÛال
ا÷يوسصÎاتيجي ب Úإايران والعراق.
وأامام هذا الوضصع اŸعقد ‘ الدول
العربية ،يحتاج إا ¤حل يصصدر من دولتÚ
ع -رب -ي -ت Úت -ق -وم إاح -داه -م-ا ب-دور ت-رك-ي-ا
والثانية بدور إايران ،إلحداث توازن ‘
Óبقاء على اŸصصالح
ظل صصراع دو‹ ل إ
ا◊ي -وي -ة ل -ل -دول ال -ع -رب -ي-ة ،مشص Òإا ¤أان
اŸغرب يريد لعب دور األردن ،الذي يريد
اإلبقاء على الوضصع القائم ،واسصتغÓلها
ل -لسص -ع -ي ب -رسص -م خ -ارط -ة ح -ل الصص -ح-راء
الغربية Ãا يتماشصى ومصصا◊ه.
وبالنسصبة لليبيا فإانها متواجدة Ãركز
صصراع Úمركب Úمعقدين ،يتمثل األول ‘
اÛال اŸغاربي بامتداده ‘ الصصحراء
والسص -اح -ل ،والصص -راع اŸصص-ري السص-وداÊ
ببعده اŸمتد ‘ منطقة القرن اإلفريقي،
مؤوكدا أان –ليل الوضصع ‘ ليبيا يتطلب
ب- - -الضص- - -رورة ،ال- - -رج- - -وع ÷م - -ي - -ع ه - -ذه
اŸعطيات ‘ ،إاطارها الشصامل ،مشصÒا
إا ¤أان ا◊رب ع- -ل -ى ل -ي -ب -ي -ا سص -ي -ك -ون ل -ه
Óوطان 15 ،مليون مÎ
انعكاسص عابر ل أ
م -رب -ع وأازي -د م -ن  500م-ل-ي-ون نسص-م-ة ‘
إافريقيا لوحدهاÃ ،عنى أان هذا ﬂطط
من الدول الغربية إلعادة رسصم خريطة
مسصتعمرات جديدة.

العدد
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ليبيا ‘ مفÎق الطرق
واıرج ‘ ا◊وار السسياسسي

سسعيد بن عياد
يث Òالوضصع القائم ‘ ليبيا الشصقيقة الهتمام والنشصغال
‘ ال-وسص-ط اإلق-ل-ي-م-ي وال-دو‹ ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿدى ال-ت-ط-ورات
اÿطÒة التي يعكسصها اŸشصهد ‘ ،ظل عدم توصصل الفرقاء
ال -ل -ي -ب -ي Úب -ك-اف-ة ت-وج-ه-ات-ه-م إا ¤ا◊سص-م ‘ إاق-ام-ة ن-ظ-ام
سصياسصي يجسصد تطلعات الشصعب الليبي ،ليتفرغ إا ¤بناء
مسصار التنمية ‘ كنف األمن والسصلم ،وإانهاء حالة أاشصبه
باŸغامرة التي لها كلفة ترهن مصص Òبلد بأاكمله.
بعد خمسص سصنوات من دخول ليبيا ““مرحلة ما بعد نظام
القذا‘““ ،تقف اليوم ‘ مفÎق الطرق ‘ انتظار أان تخرج
من نفق طال أامده ،فحسصم مسصأالة الŒاه الذي يعيد هذا
البلد الغني بÌواته الطبيعية واŸتميز بتاريخه ‘ مقاومة
الغزو األجنبي ،التي يرمز إاليها البطل عمر اıتار إا¤
وضصعه الطبيعي كبلد Áكنه أان يسصاهم ‘ تعزيز السصتقرار،
من خÓل إارسصاء مؤوسصسصاته التي تتكفل بإا‚از األهداف
ال-وط-ن-ي-ة ضص-م-ن ال-ت-وج-ه-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ن حيث النتماء
والهوية.
ضصمن هذا النشصغال الذي تفرضصه قيم حسصن ا÷وار
وروح النتماء اŸشصÎك والرصصيد التاريخي للتعاون بÚ
الشصعب ⁄ ،Úتدخر ا÷زائر جهدا ‘ الدفع Ãسصار التسصوية
السص-ي-اسص-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا م-ن خÓ-ل م-راف-ق-ة ال-ف-رق-اء وت-قريب
وجهات النظر وتقد ËاŸسصاعدة لضصبط ورقة طريق تقود
إا ¤النفراج وفقا للخيار الليبي ا◊ر ،ومن ثمة حماية
البلد من خطر الÓأامن وتغلغل قوى إارهابية –مل تهديدا
Ÿصصالح الشصعب الليبي وكل اŸنطقة اŸغاربية والسصاحل
والصصحراء وحتى أاوروبا.
و–رصص ا÷زائر على أان يحقق الشصعب الليبي ما يصصبو
إاليه ،انطÓقا من كل تلك القيم النبيلة التي Œد أاثرها ‘
التاريخ اŸشصÎك ومصصالح الدولة الوطنية للبدين ،القائمة
على روح التعاون وحسصن ا÷وار وجعل التنمية اŒاها دوليا
ضصمن مبادئ وقيم اÛموعة الدولية وضصرورات التكتÓت
اإلق -ل -ي -م -ي -ة ،ع -ل-ى غ-رار ا–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي وال–اد
اإلفريقي وميثاق ا÷امعة العربية.
و‘ هذا اإلطار –رصص ا÷زائر من منطلق القناعة
الراسصخة ،على أان تتجه تطورات األمور إا ¤النفراج Ãا
يفوت الفرصصة أامام قوى وأاطراف ذات نفوذ ،وتسصعى من
أاج-ل مصص-ا◊ه-ا الضص-ي-ق-ة ،ب-إام-ك-ان-ه-ا أان تسص-اه-م ‘ ت-ن-م-ية
اÿي -ار السص -ي -اسص -ي ال -ذي ي-ح-م-ل ا◊ل ال-ع-ادل والشص-ف-اف،
وي-ح-م-ي اŸصص-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-دول-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ‘ م-واج-هة
التهديدات الداخلية ،التي تقود تفاعÓتها إا ¤حرب أاهلية
يتمخضص عنها ضصياع الÌوات التي ينتظر أان –قق أاحÓم
وتطلعات شصعبها ‘ التطور والنماء والرفاهية ،خاصصة وأان
ليبيا “لك ثروات تؤوهلها لسصتدراك مؤوشصرات النمو ،لكن
Œعلها باŸقابل ﬁط أاطماع قوى السصتعمار ا÷ديد
وتسصيل لعاب شصركات متعددة ا÷نسصيات ،ل تقبل سصيطرة
الدولة الوطنية على ثرواتها.
ومن الطبيعي أان يشصكل األمن والسصتقرار ‘ كافة ربوع
اŸن -ط -ق -ة وال -ع -ا ⁄ق -اسص -م -ا مشصÎك -ا ،ي -ق-تضص-ي م-ن ك-اف-ة
األطراف اŸسصاهمة ‘ توف Òالشصروط الÓزمة لتكريسصه،
من خÓل اعتماد اŸقاربة السصياسصية التي تسصتقطب كافة
األطراف التي لديها قناعة راسصخة بأان ل ›ال لتهديد
األمن الذي توليه ا÷زائر العناية اŸطلوبة لفائدة كل
اŸنطقة ،بحيث ل ›ال للÎدد ‘ حماية ا◊دود الوطنية
‘ مواجهة أاي خطر أاو اعتداء ﬁتمل ،التزاما مع مبادئها
الراسصخة اŸسصتمدة من رحم الثورة التحريرية اÛيدة،
ال-ت-ي ح-م-لت م-ع-ه-ا ب-درج-ة مشص-ه-ود ل-ه-ا بشص-ائ-ر اسص-ت-قÓ-ل
العديد من الشصعوب ‘ اŸنطقة وإافريقيا ،التي توليها
ا÷زائر اهتماما كبÒا من حيث الدفع Ãسصارات مند›ة
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام-ة ،وه-ي أاه-داف ذات ط-اب-ع إانسص-اÊ
تسصتدعي إاحاطتها Ãا يلزم من أامن ومناخ من السصتقرار
التام.

تقوية ا÷بهة الداخلية Ÿواجهة اأ’زمات اÿارجية
’زم -ات ““ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي““،
إان اŸت -ت -ب -ع أ
ي -ق-ت-ن-ع ب-أان أاسس-ب-اب م-ا يسس-م-ى بـ«ال-ث-ورات
ال-ع-رب-ي-ة““ ك-انت ع-ب-ارة عن سسيناريوهات
م - -فÈك - -ة وم - -ط - -ب - -وخ - -ة ‘ أاكﬂ Èاب- -ر
’ج-ن-ب-ي-ة ،ل-ل-وصس-ول إا¤
ا’سس -ت -خ-ب-ارات ا أ
واقع جديد للمنطقة ا◊يوية اŸعروفة
’وسسط وشسمال إافريقيا.
بالشسرق ا أ

حكيم بوغرارة
وبدا للعيان اسصتثمار الغرب وإاسصرائيل ‘ ملف
األقليات الثنية ،وقلب موازين الدول واسصتهداف
ا÷بهات الداخلية من خÓل إاثارة النعرات وحشصد
Óق-ل-ي-ات ،ح-ت-ى تضص-خ-م إاعÓ-ميا
ال-دع-م ال-دو‹ ل -أ
ويصصبح تقسصيم الدول مÈرا.
ف -السص -ي -ن -اري -وه -ات ت -ث-بت ب-أان قضص-ي-ة ومسص-أال-ة
تقسصيم العراق غ Òمسصتبعدة ‘ ،ظل اسصتعداد
األكراد لÓنفصصال ،غ Òأان التطورات ‘ اŸلف
السصوري والÎويج إلمكانية تقسصيم سصوريا لدولة
Óك-راد وأاخ-رى ل-ل-ع-رب السص-ن-ة،
ع -ل -وي -ة وأاخ -رى ل  -أ

سص -ي-ج-ع-ل مشص-اك-ل ه-ذه ال-دول ت-ت-واصص-ل إا ¤غ-اي-ة
السصتقرار على حل يرضصي األمريكان والروسص
وﬂتلف القوى التي تسص ‘ Òفلكهم ومن دون
إاسصرائيل.
والذي يعرف الواقع الليبي يتيقن أان مشصاكل
ل-ي-ب-ي-ا وت-ع-ط-ي-ل ا◊ل-ول السص-ي-اسص-ي-ة ،يعود للÎكيبة
الثنية للمجتمع الليبي الذي ينقسصم لقبائل ورفلة
وترهونة ،ناهيك عن وجود األمازيع ‘ منطقة
““الزوارة““ شصرق ليبيا والتوارق ‘ ا÷نوب ،ويظهر
أان الكث Òمن الدول الغربية قد درسصت تركيبة
اÛتمع الليبي ،وهي تراهن على النحياز لقبائل
ضصد أاخرى وﬁاولة خلق قÓقل ب Úالقبائل مع
إاق -ح -ام م -ا يسص -م -ى ““داعشص““ اإلره -اب-ي ،ل-ت-م-ه-ي-د
الطريق للتدخل اÿارجي ،فلم نسصمع بأاية دولة
ي -دخ -ل -ه -ا ت -ن -ظ-ي-م «داعشص» دون أان ي-ك-ون ه-ن-اك
ت -دخ  Ó-خ -ارج -ي -ا ب -ع -د سص -ن -وات م -ن ال -ت -ط -اح-ن
ال -داخ -ل -ي ،ف -اÿارج ي -ت -دخ-ل ‘ ن-ه-اي-ة األزم-ات
ل-ي-ف-رضص ح-ل-ول-ه ويسص-ت-ف-ي-د م-ن اŸصصالح ومناطق
النفوذ.
وسص-ي-ك-ون ال-ت-دخ-ل ال-عسص-ك-ري ‘ ل-ي-ب-ي-ا وشص-يكا

ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ع-دي-د م-ن الع-ت-ب-ارات ،وه-ي م-واصصلة
عملية الفوضصى اÓÿقة التي انطلقت ‘ 2010
وتسص- -ت- -ه- -دف ك- -ل دول الشص- -رق األوسص -ط وشص -م -ال
إافريقيا.
ول-ك-ن ت-ب-ق-ى ت-ق-وي-ة ا÷ب-ه-ات ال-داخ-ل-ي-ة مثلما
تعمل عليه ا÷زائر من أاجل غلق كل اŸنافذ التي
تؤودي إاŒ ¤نيد ما يسصمى اÓÿيا النائمة داخليا،
ف -ب -ق -در م -ا ك -ان «ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي» ع-ام Ó-إلث-ارة
مشص -ك -ل األق -ل-ي-ات أادخ-ل ال-غ-رب الشص-ي-ع-ة ك-ف-اع-ل
أاسصاسصي من خÓل جر إايران للتدخل ‘ عديد
الدول العربية وتضصخيمها إاعÓميا مع –ريضص
السصنة على الثورة ضصد الشصيعة ،وهكذا ” خوضص
حرب بالوكالة مع رفع مسصتوى البغضص والضصغينة
حتى تكون هناك حروبا برية تسصتنزف ما تبقى
من قدرات الدول ،وهو ما يحدث باليمن ومصصر
ولبنان وليبيا.
وت -ب -ق -ى ا÷زائ -ر ب-فضص-ل سص-ي-اسص-ت-ه-ا ا◊ك-ي-م-ة
واسصتشصرافها ،تخرج سصاŸة من ﬂتلف األزمات،
وسصيعود إاليها ا÷ميع ‘ النهاية لفضص النزاعات
مثلما حدث ‘ ما‹.
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–و’ت عميقة ‘ العÓقات الدولية:

«النزاعات» أاصضبحت «منظومة بالغة التعقيد»

يرى الدكتور إالياسس بوكراع اŸدير العام للمعهد الوطني للدراسسات
ا’سسÎاتيجية الشساملة خÓل اسستضسافته Ãنتدى «الشسعب» أان مفهوم النزاعات
الدولية تغ ÒتغÒا جذريا باŒاه مايعرف بـ «التعقيد» أاي «الصسراعات اŸركبة»
التي  ⁄تعد ﬁصسورة ‘ فضساء مع Úأاو نطاق ﬁدد بل امتدت تداعياتها إا¤
البلدان اŸسستقرة التي تأاثرت مباشسرة Ãا يحدث على حدودها.

جمال أوكيلي
ويعؤد هذا التؤجه ا◊ا‹ إا ¤مايسسمى بـ
«عؤŸة» أاو «تدويل» هذا التفكك للبلدان التي
كانت –رصس دائما على عدم دخؤلها هذا
اŸعÎك ..ورغما عنها وجدت نفسسها تؤاجه
إافرازات لتحركات داخلية  ⁄تكن عفؤية أابدا
ب -ق -در م -ا ت -ع -رضست Ÿن -اورات خ-ارج-ي-ة أاراد
أاصس -ح -اب -ه -ا أان ي -ح -دث -ؤا ت -لك ال -ق -ط-ي-ع-ة م-ع
اأ’نظمة القائمة.
و‘ هذا السسياق أاقر الدكتؤر بؤكراع بأان
سسقف التعقيد الذي أاشسار إاليه ليسس من السسهل
التحكم ’ ..لشسيء سسؤى أ’ن تبعات طبيعة
مايحدث يشسبه “اما عملية «التفريخ» أاي أان
اأ’زمة تؤلد اأ’زمة بشسكل ’Áكن السسيطرة
عليه نظرا لغياب اŸعا ‘ ⁄تسسي Òمايقع
بالشسكل الÓئق والطريقة اŸناسسبة.
وه- -ذه ال- -ت- -ح- -ؤ’ت ال -داخ -ل -ي -ة ه -ي ن -ت -اج
ل -ل -ت -أاثÒات اÿارج -ي -ة وه-ذا ب-اسس-م شس-ع-ارات
ح -ام -ل -ة ل -ل -د’’ت السس-ي-اسس-ي-ة أاك Ìم-ن شس-يء
آاخر ،،تراهن على قيم لطاŸا ” تداولها تارة
باسسم اأ’قليات وتارة أاخرى على أاسساسس حقؤق
اإ’نسسان وحاليا تضساف إا ¤كل هذه التسسميات
عناصسر تعتمد على شسروحات إاقليمية تريد
اإ’طاحة بالدولة اŸركزية و‘ مقابل ذلك
دخؤل «مرحلة الفؤضسى» مايتبعها من «فراغ
مؤؤسسسساتي» كما هؤ الشسأان بالنسسبة أ’مثلة حية
مؤجؤدة ‘ العا ⁄العربي خاصسة.

وعلى ضسؤء هذا التفسس ÒاŸبدئي ◊الة
ال -ع Ó-ق -ات ال -دول-ي-ة ‘ ال-ظ-رف ال-راه-ن ف-إان
«الصس-ف-ة» ال-ت-ي ت-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا ه-ي أان-ظمة من
النزاعات اŸتداخلة التي وصسلت إا ¤مسستؤى
تسستدعي اإ’سستعانة باآ’خر ‘ حلها بسسبب
تشسابك خيؤطها وعدم بروز اللؤن اأ’بيضس من
اأ’سسؤد عند التدقيق ‘ اŒاهاتها.
وهذا ‘ حد ذاته شسكل من أاشسكال التعجيز
الذي يريد الغرب فرضسه على الدول اŸركزية
وهذا بإابعادها عن أاي حل يصسدر من الداخل
وهذا مايÓحظ ‘ سسؤريا وليبيا ونقاط أاخرى
م- -ن ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي ال -ت -ي م -ات -زال ع -رضس -ة
◊سسابات اسسÎاتيجية دقيقة يراد منها إاعادة
صسياغة أاداء العÓقات الدولية.
و’بد من ا’عÎاف هنا بأاننا ‘ خضسم
ه -ذه ا◊رك -ي -ة أاي ال -ت -غ -ي Òا◊اصس-ل ‘ ه-ذه
ال -ع Ó-ق -ات وم -اه-ؤ م-ط-ل-ؤب اإ’ن-ت-ب-اه وا◊ذر
ÿلفيات هذا التحؤل اÿط Òالذي قد يؤؤدي
Óسسف ،غ Òأان
إا ¤الÓتؤازن وال Óإاسستقرار ل أ
م -ايسس -ج -ل ه -ؤ ال -ع -ؤدة ال -ق -ؤي -ة ل -روسس -ي-ا إا¤
اÙف -ل ال -دو‹ واŸشس -ه -د السس -ي -اسس-ي قصس-د
صسناعة التؤازن وا’سستقرار وعدم ترك اŸبادرة
لنفسس «الفاعل »Úو«اأ’بطال» ‘ وضسع سسيناريؤهات
Óجهاز على
والتصسؤرات من أاجل “رير أاهدافهم ل إ
ماتبقى من الصسمؤد والتصسدي.
ون- -ع- -ت -ق -د ب -أان ا÷زائ -ري Úي -درك -ؤن “ام
اإ’دراك هذه الصسدمة ا◊اصسلة ‘ العÓقات
الدولية وبفضسل تلك الرؤوية اŸتسسمة با◊كمة

والتعقل والهدوء ‘ تسسي Òالقضسايا الدولية
وإابداء اŸؤقف منها سسمح ذلك بالذهاب إا¤
اÿي-ارات السس-ي-اسس-ي-ة ال-ف-ع-ال-ة ال-ت-ي ب-إام-كانها
اإ’Ÿام ال- -ك- -ام -ل ب -اŸل -ف وم -ن -ح -ه ال -ؤج -ه -ة
اŸفضس -ل -ة أا’ وه -ي «ا◊ل السس -ي -اسس -ي» ال -ذي
يبقى الؤحيد الذي يعيد اأ’وضساع إا ¤حالتها
الطبيعية كبناء اŸؤؤسسسسات وإاعادة الشسرعية
عن طريق ا’نتخابات هذا هؤ رهان اŸرحلة
القادمة.
’طار فإان النظرة الشساملة
وضسمن هذا ا إ
‘ معا÷ة النزاعات يجب أان –تكم إا¤
’· اŸتحدة وهذا ماتؤؤكد عليه ا÷زائر
اأ
دائما رافضسة السسقؤط ‘ مطبات يضسعها
البعضس عبارة عن نزاعات إاقليمية اندلعت
’بعاد
على خلفية دينية لذلك أاخذت تلك ا أ
’· اŸت-ح-دة
اŸع -ق -دة ،،وك -ل -م -ا ح -اولت ا أ
ا’قÎاب منها إا’ وتعؤد بخفي حن Úكؤن
اŸشس -ك -ل ي -ن -ظ -ر إال -ي -ه م -ن زاوي -ة ﬂال -ف-ة
’سس-اسس-ي-ة أا’ وه-ي م-ن-ط-ل-ق-ات-ه
ل -ق -اع -دت-ه ا أ
السسياسسية.
وإابعاد هذا اÿيار وعدم العمل به سسيؤؤزم
الصسراعات أاك Ìفأاك Ìولن يكؤن أاي حل ‘
’فق وهذا مانقف عليه اليؤم عند القيام
اأ
بإاطÓلة على مسسرح العا ⁄العربي ويطالب
العديد من الكبار «با◊ل السسياسسي» كما
اقÎحته ا÷زائر ‘ كل مرة ومهما يكن
مضس -م -ؤن -ه ف -إان -ه Áن -ع ال -ذه -اب إا« ¤ا◊ل
العسسكري».

التكتل اŸغاربي ضضرورة ملحة
ت- -ع- -رف م- -ن- -ط- -ق- -ة اŸغ- -رب ال- -ع- -رب -ي
ت- -ه- -دي- -دات إاره- -اب- -ي -ة ق -د ت -أات -ي ع -ل -ى
م -ق -درات -ه -ا وإام -ك -ان -ات -ه -ا إاذا  ⁄ت -واج-ه
ب-اسسÎات-ي-ج-ي-ة ج-م-اعية موحدة حسسب
م- -ا ذهب إال- -ي- -ه أامسس ال- -دك- -ت -ور إال -ي -اسس
ب -وك -راع اŸدي -ر ال -ع -ام Ÿع-ه-د ال-دراسس-ات
ا’سسÎاتيجية الشساملة سسواء ما يجري
بدول السساحل وخصسوصسا ما‹ وبا÷ارة
ل-ي-ب-ي-ا وه-ذا ال-ت-ك-تل والوحدة اŸغاربية
ليسس سسه Óما  ⁄تتنازل دوله قلي Óكي
يكون هناك تكامل فيما بينها.

سس /ناصصر
وعلى الرغم من أان وحدة اŸغرب العربي
طرحت ‘ مؤؤ“ر طنجة سسنة  1958إا’ أانها ⁄
تتحقق إا ¤غاية اليؤم ،أ’سسباب عديدة لكن
ال -ي -ؤم وم -ع ال -ت -ط -ؤرات ال-دول-ي-ة واإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
فاÿطر القادم أاك Èمن هذه الدول منفردة
وعلى قادة اŸغرب العربي وأانظمته أان يعملؤا
وي -ن -ظ-روا ل-ل-ؤح-دة Ãن-ظ-ؤر ال-رب-ح واÿسس-ارة
على اأ’قل إان كنا خاسسرين فيجب أان نعمل
ع -ل -ى أان ت -ك -ؤن خسس -ارت -ن -ا ‘ ح -ده-ا اأ’دن-ى
ولذلك فؤحدة اŸغرب العربي Œعل هضسمها
ليسس سسه Óأ’ن ‘ ا’–اد قؤة ’ سسيما وأان
ال-ؤح-دة وا’ن-دم-اج اŸغ-ارب-ي ع-ل-ى اŸسس-ت-ؤى

الشسعبي قائم.
لكن السسؤؤال الذي يطرح نفسسه كيف يتحقق
ال -ت -ك-ت-ل وال-ؤح-دة اŸغ-ارب-ي-ة ‘ ال-ؤقت ال-ذي
تعمل فيه القؤى الغربية الكÈى على سسايكسس
بيكؤ جديدة لتقسسيم اŸقسسم وŒزئة اÛزء
ونشسر ما يسسمى الفؤضسى اÓÿقة؟ أا ⁄يقسسم
السسؤدان إا ¤دولت Ú؟ أا ⁄تعمل أامريكا على
دعم اأ’كراد وﬁاولة تقسسيم العراق إا ¤ثÓث
دول أاكراد وشسيعة وسسنة ؟ وهاهؤ الغرب اليؤم
ي -ع -م -ل ع -ل -ى ﬁاول -ة ت-قسس-ي-م سس-ؤري-ا ول-ي-ب-ي-ا
وال -قضس-اء ع-ل-ى ال-دول-ة ال-ؤط-ن-ي-ة وم-ع اأ’سس-ف
Ãشساركة قؤى عربية.
أا ⁄ينشسأا –الف أامني عربي لضسرب بعضس
العرب ؟ وإا◊اق الضسرر بها لؤ كان هدفه
–ري -ر ف -لسس -ط Úل -ه -ل -لت ل -ه الشس -ع -ؤب ق -ب -ل
Óسسف بعضس العرب سساهمؤا
اأ’نظمة ولكن ل أ
بطريقة أاو بأاخرى ‘ ضسرب اسستقرار بعضس
الدول العربية.
ث -م م -اذا ف -ع-لت ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ك-ت-ك-ت-ل
ع -رب -ي ف -ي -م-ا يسس-م-ى ظ-ل-م-ا وع-دوان-ا ال-رب-ي-ع
العربي ؟ أا ⁄يسساهم بعضسها ‘ دعم الدول
ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي تسس-ع-ى ل-ؤضس-ع خ-ارط-ة ج-دي-دة
للشسرق اأ’وسسط وللعا ⁄العربي فماذا ننتظر
بعد هذا ؟ أاعتقد أان اÓÿصس ‡ا نحن فيه
كعرب هؤ تغي Òاأ’نظمة بالرجؤع للشسعؤب

التي Áكنها أان تختار من يخدم مصسا◊ها
ال-ق-ؤم-ي-ة أ’ن ع-ه-د ال-دول-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ي-بدو أانه
انتهى وحل ﬁله عهد التكتÓت اŸرتبطة
باŸصسالح.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إان اأ’وضساع التي تعيشسها اŸنطقة العربية منذ أاحداث ““الربيع العربي““ أاو كما سسؤقته
وسسائل اإ’عÓم الغربية و العربية تب Úأانه  ⁄يكن ‘ حقيقة اأ’مر إا’ مسسارا ﬁكما لتفكيك
الدولة الؤطنية العربية وتقؤيضس أاسسسسها للسسماح بتنامي شسروخات اإ’ثنية ،الدينية والثقافية
داخل كل اÛتمعات العربية بعد أان اسستطاعت الدولة الؤطنية لعقؤد أان تكؤن البؤتقة التي
اسستؤعبت كل تلك ا’ختÓفات ‘ صسيغة دولة يكؤن فيها الؤ’ء للؤطن وحده وليسس للعشسÒة
أاو اإ’ثنية  ...الخ و هذا طيلة القرن العشسرين وبداية القرن . 21
كما اضسطلعت هذه الدولة رغم ما شسابها من نقائصس وأاخطاء بحماية الÌوات الؤطنية
والسسماح للشسعؤب العربية من ا’سستفادة من ريعها من خÓل عمليات التأاميم التي عرفتها
الكث Òمن الدول العربية و من بينها ا÷زائر وهي عمليات كان الهدف من ورائها إاحداث
قطيعة ب Úا’قتصساد ا’سستعماري وا’قتصسادات الؤطنية الناشسئة بتحريرها من قبضسة
واحتكار الشسركات الرأاسسمالية الكÈى التي حافظت على قبضستها ﬁكمة على شسؤؤون اŸال
واأ’عمال داخل تلك الدول حتى بعد حصسؤلها على اسستقÓلها السسياسسي بانسسحاب اإ’دارات
وا÷يؤشس ا’سستعمارية.
’ يختلف اثنان على أان التطؤر و الرفاه الذي تنعم به الدول ا’سستعمارية التقليدية هؤ
ثمرة قرون من نهب واسستغÓل اÒÿات واŸقدرات اŸادية والبشسرية Ÿسستعمراتها السسابقة
‘ قارات إافريقيا ،آاسسيا وأامريكا الÓتينية وفق سسياسسة اقتسسام مناطق النفؤذ والهيمنة وهؤ
اŸنطق الذي سسجل عؤدته بقؤة إا ¤أابجديات القؤى ا’سستعمارية التقليدية وأاصسبح ﬁددا
لسسلؤكها اÿارجي ،سسيما ‘ ظل اأ’زمة التي يعيشسها النظام الرأاسسما‹ العاŸي الذي  ⁄يعد
من اŸمكن إانقاذه إا’ من خÓل معاودة غزو واسستعمار تلك الدول وا’سستعمار يدرك أان
ذلك لن يكؤن ‡كنا إا’ بضسرب الدولة الؤطنية العربية التي جاءت تتؤيجا لنضسال حركات
–ررية وطنية شسكلت النؤاة اأ’و ¤لهذه الدولة.
إان الؤضسع الذي آالت إاليه اأ’مؤر ‘ ليبيا منذ العدوان الفرنسسي اأ’طلسسي على هذا البلد
سسنة  2011بحجة حماية اŸدني Úمن بطشس العقيد القذا‘ وكتائبه  ⁄يكن الهدف من
ورائه إا’ إاغراق هذا البلد ‘ أاتؤن الفؤضسى كمرحلة أاو ¤ثم تؤسسيع الهؤة ب Úالشسعب الليبي
من خÓل اللعب على الؤرقة ا’نÌوبؤلؤجية اŸبنية أاسساسسا على منطق القبيلة ليكؤن بديÓ
عن مفهؤم اŸؤاطنة ‘ ›اله اأ’وسسع ‘ إاطار دولة يكؤن اŸعيار الؤحيد فيها هؤ اŸؤاطنة
دون اعتبارات أاخرى.
واŸشسهد الليبي يثبت بكل أاسسف أان منطق القبيلة ،ا÷هة و اإ’ثنية عرف انتعاشسا كبÒا و
اıاوف اليؤم هي تقسسيم ليبيا إا ¤دويÓت وفق هذه ا’عتبارات التي تعمل الدول الغربية
ا’سستعمارية على تغذيتها ليسسهل ا’نقضساضس ›ددا على هذه الشسعؤب اŸفككة واŸنهكة
والفاقدة للبؤصسلة وا’Œاه واŸشساهد البائسسة لÓجئ Úالسسؤري ،Úالعراقي Úوالليبي Úإانه
يراد لنا أان نكؤن ›رد حشسؤد بشسرية ’ عنؤان لها و’ هؤية تقتات على فتات اŸسساعدات
(اإ’نسسانية) التي قد نتقاتل كا◊يؤانات من أاجل ا◊صسؤل على شسيء منها حتى نبقى على
قيد ا◊ياة.

أم Úبلعمري

’خطار
’من الداخلي وتوعية الشسعب با أ
تعزيز ا أ

–رك إاقليمي للتسضوية السضياسضية اعتمادا على اŸقاربة ا÷زائرية
دع -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي
ل -ل -دراسس -ات ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة الشس -ام -ل -ة
’من
إالياسس بوكراع ،لفتح نقاشس حول ا أ
القومي الداخلي وتوعية الشسعب حول
اÿط -ر ال -ذي ي-هّ-دد ح-دودن-ا الشس-رق-ي-ة
وال - -غ- -رب- -ي- -ة ،خ- -اصس- -ة ‘ ظ- -ل ت- -ن- -ام- -ي
الشس -ب -ك -ات ا÷ه -ادي -ة وشس -ب-ك-ات اŸاف-ي-ا،
م- -ؤوك- -دا ‘ ن- -دوة ن- -ق -اشس ن -ظ -م -ه -ا أامسس
م - -ن- -ت- -دى ج- -ري- -دة””الشس- -عب”” ب- -ع- -ن- -وان
””ل -ي -ب -ي -ا...أاي ت -ط-ورات ﬁت-م-ل-ة؟”” ،أان
ا÷زائ- -ر ’ Áك- -ن -ه -ا تسس -وي -ة ال -قضس -ي -ة
ال -ل-ي-ب-ي-ة ل-وح-ده-ا‡ ،ا ي-ت-ط-لب –ال-ف-ا
إاقليميا أاو عاŸيا ب Úالدول ،كون ا◊ل
ا’ن- -ف- -رادي ب- -ات غ› Òدي -ا ‘ ال -وقت
ال - -راه- -ن ،مشسÒا إا ¤أان روسس- -ي- -ا ع- -ادت
ب- -ق- -وة ب- -ع- -دم- -ا ك- -انت غ- -ائ- -ب -ة “ام -ا ‘
اŸنطقة.

سصهام بوعموشصة
أاوضس - -ح ب - -ؤك - -راع ‘ ،رده ع - -ل - -ى أاسس- -ئ- -ل- -ة
اŸتدخل Úأان ا◊ل للنزاعات ‘ ليبيا شسامل
وسس- -ي- -اسس- -ي ‘ ن- -فسس ال -ؤقت ،وإاذا ك -ان ه -ذا
اأ’خ Òغ‡ Òك- -ن ي- -ب -ق -ى ا◊ل ال -عسس -ك -ري،
وحسسبه أان ا÷انب ا’سستخباراتي يلعب دوره
‘ ا◊روب ،كما أاشسار إا ¤أان روسسيا ملتزمة
ب -اŸل -ف السس -ؤري ،واآ’ن ع-ادت ب-ق-ؤة ب-ع-دم-ا
ك -انت غ -ائ -ب -ة “ام -ا ‘ اŸن -ط -ق-ة ال-ت-ي ه-ي
م -ن -ط -ق -ة ن -ف -ؤذ ق-دÁة ل–Ó-اد السس-ؤف-ي-ات-ي

خ -اصس -ة سس -ؤري-ا وال-ع-راق وغÒه-ا م-ن ال-دول،
ح -يث أاصس -ب -حت ال -ي -ؤم ال -ف-اع-ل ال-رئ-يسس-ي ‘
اŸنطقة ،وهذا ‘ رده عن سسؤؤال للصسحفي
آايت عمارة من قناة اŸيادين.
وأاضس -اف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل-م-ع-ه-د ال-ؤط-ن-ي
للدراسسات ا’سسÎاتيجية الشساملة ،أان اŸفهؤم
Óم-ن وال-ق-ؤة Ãا يسس-م-ى ا◊دود
ال-ت-ق-ل-ي-دي ل -أ
والدفاع الؤطني بال وŒاوزه الزمن وهؤ ’
يصسلح ،قائ «:Óاليؤم نحن أامام تناقضس بÚ
اأ’م- -ن ال- -داخ -ل -ي وال -ع -ؤŸة““ ،مÈزا ضس -رورة
التعاون ب Úالدول ‘ حل النزاعات الدولية
اŸع -ق -دة ،ق -ائ Á ’ «:Ó-ك -ن أ’ي -ة ق -ؤة ودول-ة
وطنية أان تقؤم لؤحدها بحل مشسكل إاقليمي ’
يؤجد أامن وطني ودفاع وطني نحن ›Èون
للذهاب نحؤ منطق الدفاع واأ’من اإ’قليمي““.
وق- -ال اÙاضس- -ر أان اŸشس- -ك- -ل ي- -ب- -ق -ى ‘
التؤفيق ب ÚاŸصسلحة القؤمية الؤطنية ،حيث
أان ا◊ل م- -ؤج- -ؤد ‘ ا÷زائ- -ر ك- -ؤن -ن -ا ‰لك
سس -اب-ق-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة اإ’ره-اب ،ح-يث أاب-رمت
ا÷زائ-ر ات-ف-اق-ي-ات أام-ن-ي-ة م-ع ب-ل-دان ب-أاوروبا
والؤ’يات اŸتحدة اأ’مريكية ،مشسÒا إا ¤أان
ا÷زائر وحدها ’ Áكنها حل اأ’زمة الليبية،
مهما كان مؤقفها ونفسس اأ’مر بالنسسبة لدول
أاخ -رى ،م -ث -ل -م -ا ي -ج -ري ‘ الشس-أان السس-ي-اسس-ي
الداخلي ،حيث ’ Áكن أ’ي حزب سسياسسي
تسسؤية اإ’شسكاليات اŸطروحة على السساحة
الؤطنية ،وأان ا◊لؤل ا’نفرداية انتهى أامرها.
وشسّدد بؤكراع ،على ضسرورة الدخؤل ‘
–الف والتكتل سسؤاء جهؤيا أاو عاŸيا لتسسؤية
الصس -راع-ات ال-دول-ي-ة ،خ-اصس-ة اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
اŸعقدة أ’ن الرهانات واŸصسالح هي نفسسها،
وهؤ ا◊ل اأ’مثل ‘ منطقة اŸغرب العربي،
قائ «:Óاإ’شسكالية ا’أسساسسية للبلد هؤ اندماج
ا÷زائر ‘ التؤجه العاŸي أ’نه خيار ’ مفر
م -ن -ه....ف Á Ó-ك-ن-ن-ا ال-ع-يشس ل-ؤح-دن-ا ب-ح-ك-م
طبيعة النزاعات التي تغÒت““.
و‘ رده عن سسؤؤال حؤل مدى تأاث ÒاŸسسأالة
اأ’م -ازي -غ -ي -ة ع -ل-ى ا’أم-ن ال-ق-ؤم-ي ال-داخ-ل-ي،
أاوضسح اÙاضسر أان اŸشسكل ‘ ا÷زائر ليسس
‘ اللغة أاو الدين بل اŸشسكلة اŸطروحة
تكمن ‘ إارسساء الدÁقراطية ،و -حسسبه -
فالقؤى العظمى تسستعمل التعارضس ‘ الهؤية
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ت-دم Òال-دول ،داع-ي-ا ل-ف-ت-ح ن-ق-اشس
حؤل اأ’من القؤمي الداخلي وتؤعية الشسعب
ح -ؤل اÿط -ر ال -ذي ي-ه-دد ح-دودن-ا الشس-رق-ي-ة
وال -غ -رب -ي-ة ،خ-اصس-ة ‘ ظ-ل ت-ن-ام-ي الشس-ب-ك-ات
ا÷ه- -ادي -ة وشس -ب -ك -ات اŸاف -ي -ا ،ك -ؤن ال -دف -اع
الؤطني يهم كل فئات اÛتمع .مشسÒا إا ¤أان
اŸغرب “كن من تفكيك  125شسبكة جهادية.
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من مراسسلينا

ا’ربعاء  02مارسس  2016م
الموافق لـ 22جمادى ا’ولى  1437هـ

اأ’ولياء متخّوفون من خطر خط السشكك ا◊ديدية على أابنائهم

دخول مركز بيداغوجي جديد اÿدمة
وفتح قسشم مدمج بششرششال قريًبا

يواجه تÓميذ سصكان ا◊ي السصكني ا÷ديد ،رشصيد كوريفة ،با◊راشش مشصاكل عديدة نتيجة نقصش الهياكل الÎبوية با◊ي الذي
اسصتقبل أازيد من  4000عائلة مرحلة ‘ إاطار عمليات إاعادة إاسصكان قاطني البيوت القصصديرية والهشصة ،حيث اصصطدم هؤو’ء بغياب مثل هذه
اŸرافق ،مؤوكدين أان أابناءهم يواجهون خطر اŸرور ع Èخط السصكة ا◊ديدية للقطار للحاق Ãدارسصهم.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
«الشص -عب» زارت ح- - -ي  4300مسش-ك-ن بكوريفة
ب- - -ا◊راشس و’ح- - -ظت ع- - -دم وج - -ود اŸؤوسشسش - -ات
الÎبوية بهذه اŸنطقة التي اسشتقبلت عدداً معتÈاً
م -ن السش-ك-ان ،إاث-ر ع-م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ال-واسش-ع-ة ال-ت-ي
اسشتفادت منها أا’ف العائÓت العاصشمية ،حيث
ع Èلنا أاغلبية من التقينا بهم من السشكان عن
تخوفهم من تد Êنتائج الدراسشة بالنسشبة أ’بنائهم،
نتيجة الضشغط الكب ‘ Òاأ’قسشام الدراسشية التي
وزع ع -ل -ي -ه -ا ال -ت Ó-م -ي -ذ ‘ ك -ل م -ن م -دارسس ح-ي
بومعطي وا◊راشس والبلديات ا’خرى اÛاورة.

أاب -ن -ائ-ه مسش-اف-ة ت-ف-وق الـ  2ك-ي-ل-وم Îل-لوصشول إا¤
اŸتوسشطة والثانوية بحي بومعطي واضشطرارهم
اŒ ¤اوز سشكة القطار ،مششÒا بأان هذا اأ’مر
أاصشبح يدخل الرعب ‘ قلوب اأ’ولياء ،ناهيك عن
مضشاعفة الضشغط على اŸدارسس اŸوجودة ،وهو
ما تسشبب ‘ حالة من ا’كتظاظ ،وهو ما يفرضس
ط-رح أاه-م-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل ه-ذه ا’نشش-غ-ا’ت ق-بل
الششروع ‘ عمليات ترحيل ضشخمة من حجم تلك
التي “ت ‘ العاصشمة خÓل الششهور الفارطة،
خاصشة وأان ذات اŸناطق كانت تعا Êمن عجز ‘
اŸؤوسشسش- -ات الÎب- -وي- -ة ق- -ب- -ل وصش- -ول ال- -ع- -ائ Ó-ت
اŸرحلة ،حيث أان اتخاذ قرار بنقل العائÓت إا¤
سش- -ك- -ن -ات ج -دي -دة ك -ان يششÎط إارف -اق -ه ب -إاع Ó-م
ا÷ه- -ات اŸع- -ن- -ي- -ة ،أاو اأ’خ- -ذ ب -عÚ
ا’عتبار إا‚از اŸرافق العمومية
والهياكل التعليمية.
م- -ت- -اعب اŸت -م -درسش Úب -ح -ي
كوريفة  ⁄تنته عند هذا ا◊د،
أ’ن ط- -ل- -ب- -ة ال- -ث- -ان- -وي -ة ب -دوره -م
واج -ه -ت-ه-م مشش-اك-ل ‘ ال-ت-م-درسس
واي-ج-اد م-ق-ع-د ب-ي-داغ-وج-ي ل-ه-م،
خاصشة أان العديد من اŸؤوسشسشات
الÎبوية  ⁄تسشتطع توف Òظروف
ال-ت-م-درسس اŸري-ح-ة ل-ط-ل-ب-ت-ه-ا اأ’صشلي ،Úوازدادت
اأ’مور تعقيداً مع اسشتقبالها آ’’ف الطلبة ا÷دد،
وطالب السشكان من السشلطات اÙلية باسشتغÓل
اŸسش- -اح- -ات الشش- -اغ- -رة اŸوج- -ودة ب -ا◊ي إ’‚از
مؤوسشسشات تربوية تقضشي على اأ’زمة.

اŸدارسس
اÛاورة ’–تمل
ضشغط التÓميذ ا÷دد

سصكيكدة

تدعيم الدخول اŸدرسشي بهياكل جديدة
جامعية وعلى أانغام نششيد ا÷زائر « قسشما».

تÓميذ قرى بلدية «قنواع»
يطالبون بالنقل اŸدرسصي

من اŸنتظر أان يتدعم قطاع
الÎبية ،خÓل اŸوسصم الدراسصي القادم
 ،2017/2016بعدة هياكل هامة من
شصأانها أان تخفف من حدة الضصغط الذي
تشصهده بعضش البلديات وتسصاهم بذلك
‘ رفع اŸردود الدراسصي

سسكيكدة :خالد العيفة

ومن ب Úهذه الهياكل 4 ،ثانويات تÎاوح نسشبة
تقدم اأ’ششغال بها ب 45 Úو 55باŸائة ،وهي تلك
اŸوجودة ببني زيد وزردازة وفلفلة وعزابة وتقدر
ط -اق -ة ا’سش-ت-ي-ع-اب ب-ه-ا م-ا ب 800 Úوأال-ف ت-لميذ
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤م -ت -وسش -ط -تÃ Úدي -ن -ة سش-ك-ي-ك-دة،
إاح -داه -م -ا ‘ م -ن -ط -ق -ة ال -زف -زاف ،واأ’خ -رى ‘
م-ن-ط-ق-ة مسش-ون-ة ،وسش-ت-ت-دع-م م-توسشطتان بكل من
القل و“الوسس بأانصشاف داخليات ،كما سشتسشتلم 5
›معات مدرسشية بكل من عزابة ورمضشان جمال
و“الوسس وفلفة و  12قسشم توسشيع بتمالوسس.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ق-اع-ات ال-ري-اضش-ة فسش-يسش-ت-ل-م
القطاع ثÓث قاعات جديدة موزعة على ثانوية
«حسش Úب -ول -وذا »Êو»ل-وصش-ي-ف رشش-ي-د» بسش-ك-ي-ك-دة
وثانوية «مالكي عز الدين» بعزابة  ،باإ’ضشافة إا¤
وحدتي كششف ومتابعة بكل من متوسشطة «بلياسشÚ
عيسشى» وثانوية «قاسشيسس عبد الرحمان» بعزابة.

ا◊روشش تتدعم Ãكتبة حضصرية

ت -دع -مت ب -ل -دي -ة ا◊روشس ،ج -ن -وب سش -ك-ي-ك-دة
Ãكتبة حضشريةŒ ،مع ب Úاأ’صشالة واŸعاصشرة
من اŸقرر تدششينها ،قبل نهاية ششهر أافريل القادم
واŸكتبة تعد مكسشبا بإامكانه إاعطاء دفعا كبÒا
ل -ل -ث -ق -اف -ة ع -ل -ى اŸسش-ت-وى اÙل-ي Ãا ي-ت-م-اشش-ى
والسشياسشة الثقافية التي أاقرتها الوزارة اŸعنية،
فيما يخصس مثل هذه الهياكل وفق ما يتضشمنه
اıط -ط ال -ت -وج -ي -ه-ي ا÷دي-د ال-ذي ي-ج-ع-ل م-ن
اŸكتبات ملتقى للتعرف و تبادل اآ’راء و اأ’فكار
واللقاءات اأ’دبية اŸتنوعة وللتكوين.
واŸك -ت -ب -ة ان -ط-ل-قت أاشش-غ-ال إا‚ازه-ا ‘ سش-ن-ة
 ،2013سشيتم Œهيزها بأاحدث اŸعدات زيادة إا¤

أاه -م اŸراج -ع م -ن ال-ك-تب م-ن ﬂت-ل-ف ال-ع-ن-اوي-ن
والتخصشصشات بعد أان انتهت مؤوخرا عملية ا’‚از
التي كلفت اÿزانة العمومية أاك Ìمن  09مليار
سش -ن -ت -ي -م دراسش -ة وإا‚ازا وŒه -ي -زا ،ت -تسش -ع أ’ل -ف
منخرط وتتكون من  03طوابق ،فالطابق السشفلي
قد خ ّصشصس لقاعة اÙاضشرات ،كما خ ّصشصشت
ق-اع-ة أاخ-رى ل-ل-م-ن-خ-رط Úم-ن ذوي ا’ح-ت-ي-اجات
اÿاصشة ،فيما خ ّصشصس الطابق اأ’ول الذي يتضشمن
Óطفال تتسشع ◊وا‹
قاعة مطالعة ﬂصشصشة ل أ
 300م -ن -خ -رط ‘ ح Úخصشصس ال -ط -اب -ق ال -ث-اÊ
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ف-ئة الكبار ،بينما خصشصس
Óدارة و لقاعة ا’نÎنيت كما تضشم
الطابق الثالث ل إ
اŸكتبة قاعة كÈى للمعارضس.

مديرية اÿدمات ا÷امعية
تصصنع ا◊دث

‘ إاط -ار ب -عث نشش -اط -ات ال -ن -وادي ال -ث -ق -اف -ي-ة
والعلمية باإ’قامة ا÷امعية ا◊دائق  ، 03سشطرت
مصشلحة النششاطات الثقافية والرياضشية والعلمية
نشش- -اط- -ات “ي -زت Ãع -رضس Ÿت -ح -ف اÛاه -د،
إاضش -اف -ة إا ¤ت -وزي -ع اأ’نشش -ط-ة واŸسش-اب-ق-ات ع-ل-ى
Óقامة من ﬁاضشرات
طالبات النوادي التابعة ل إ
وأامسشيات ششعرية ولقاءات ،فمن ليلة الششاعرات
التي أابهرت الطالبات إا ¤جلسشة تاريخية نششطها
نادي السشمعي البصشري باسشتضشافة كل من مدير
اÛاه -دي -ن وم -دي -ر اŸت-ح-ف ،ن-زو’ إا ¤ج-لسش-ة
ل-ف-ائ-دة ال-ط-ال-ب-ات اŸت-خ-رج-ات م-ع م-دي-ر وك-ال-ة
ال -تشش -غ -ي -ل وم -دي -ر ال -تشش -غ-ي-ل ل-ل-و’ي-ة ح-ول أاف-اق
ال- -تشش- -غ -ي -ل ‘ ا÷زائ -ر :اآ’ل -ي -ات ،اإ’سشÎاŒي -ة،
وحسشب كلمتي مدير اإ’قامة ورئيسس اŸصشلحة
فإان مثل هذه اŸبادرات التي تخلق من وسشط
الطالبات تعت Èترجمة لتطور ملحوظ لورششات
ال-ن-وادي اŸنصش-ب-ة ب-اإ’ق-ام-ة ،ف-م-زي-دا م-ن ال-ع-مل
ا÷اد والتأالق واإ’بداع.
Óقامة وقفة وطنية خالصشة تسشتحق
كما كانت ل إ
ال-تشش-ج-ي-ع واŸم-ث-ل-ة ‘ ح-م-ل-ة« :ل-ك-ل ط-ال-ب-ة ع-لم
وطني» ‘ وقفة ‘ سشاحة اإ’قامة ‘ نششيد قسشما،
ف -م -ا أاح -ل -ى ه -ذه اŸب -ادرات ال-وط-ن-ي-ة ‘ سش-اح-ة
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التكفل باŸعاق Úذهنيا بتيبازة

ا◊ي ا÷ديد «رشصيد كوريفة» با◊راشش

وق -ال السش -ك-ان ب-أان-ه-م ع-ن-دم-ا
رح- -ل -وا ا ¤اŸن -ط -ق -ة ف -وج -ئ -وا
بانعدام اŸرافق الÎبوية وأاكدوا
ب -أان -ه -م اضش -ط-روا لÎك أاب-ن-ائ-ه-م
يتمدرسشون ‘ مدارسشهم القدÁة
خ-وف-ا م-ن-ه-م م-ن ت-د Êن-ت-ائ-ج-هم
اŸدرسشية ،باŸقابل قامت بعضس
ال- -ع -ائ Ó-ت ب -تسش -ج -ي -ل أاط -ف -ال -ه -ا
باŸدراسس القريبة من ا◊ي اŸوزعة بكل من حي
ب -وم -ع -ط -ي وا◊راشس مششÒي -ن ب -أان اÿط-ر ي-ه-دد
أاطفالهم كونهم يقطعون خط سشكة القطار.
و‘ هذا الششأان ،ع Èلنا كر ËاّŸرحل من حي
وادي أاوششايح ا ¤حي كوريفة عن انششغاله لقطع

العدد

ط - - -الب أاول- - -ي- - -اء ال- - -تÓ- - -م- - -ي- - -ذ ب- - -ق- - -ري- - -ة
«أاكارون»»،الغرنط»»،ازردز»»،السشدسس»،
والعديد من اŸششاتي واŸداششر التابعة لبلدية
قنواع السشلطات اÙلية والو’ئية العمل من
أاجل إانهاء معاناة أابنائهم اŸتمدرسش Úبالطور
ا’ب-ت-دائ-ي ،ال-ذي-ن ي-ت-ن-ق-ل-ون ي-وم-ي-ا مشش-ي-ا ع-لى
مسش -اف -ة ت-ف-وق الـ  3ك-ل-م ل-ل-وصش-ول إا ¤م-درسشة
«بلقصش »Òبقرية «تابلوط» اÛاورة.
’ول -ي -اء ب-ت-وف Òوسش-ي-ل-ة ل-ل-ن-ق-ل
ك -م -ا ط -الب ا أ
’ن -ه -اء م -ت -اعب ال -ت -ن-ق-ل اŸره-ق-ة،
اŸدرسش -ي إ
’سشيما وأانهم يضشطرون لقطع اŸسشالك الغابية
وسش -ط ﬂاط -ر م -ت -ع-ددة ،ويصش-ب-ح ال-وضش-ع أاكÌ
خ- -ط -ورة خ Ó-ل فصش -ل الشش -ت -اء‡ ،ا ي -ؤودي إا¤
ان- -ق- -ط- -اع ال- -ت Ó-م -ي -ذ ع -ن ال -دراسش -ة وت -راج -ع
مردودهم الدراسشي ،حتى أان البعضس يضشطر ا¤
التوقف عن الدراسشة خاصشة البنات منهم.

اسص - -ت - -ف - -اد ذوو ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات
اÿاصص -ة م -ن ف-ئ-ة اŸع-اق Úذه-ن-ي-ا
م- -ؤوخ- -را م -ن م -رك -ز ب -ي -داغ -وج -ي
ج- - -دي- - -د ّ” وضص - -ع - -ه ‘ اÿدم - -ة
ب-ع-اصص-م-ة ال-و’ي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار ف-تح
قسص - -م م - -دم - -ج ج - -دي- -د Ãدرسص- -ة
ابتدائية بشصرشصال قريبا ‘ بادرة
ت -ه-دف ا ¤ت-رق-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه
الفئة وفقا للتوصصيات الواردة من
الوزارة الوصصية.

تيبازة :عÓء  -م.

بحسشب ما أاششار إاليه اŸدير الو’ئي
للنششاط ا’جتماعي ،مهني عاششور ،لـ
«الشش -عب» ف -إاّن اŸرك -ز ال -ب -ي -داغ -وج-ي
ا÷دي- -د ال- -ذي ّ” وضش- -ع -ه ‘ اÿدم -ة
م -ؤوخ -را اسش -ت -ق -ب -ل ‘ م-رح-ل-ة أاو30 ¤
طف Óمعاقا ‘ انتظار اسشتكمال دراسشة
ملفات  20طف Óآاخر من لدن اÛلسس
ال- -ط- -ب- -ي ال- -ب- -ي -داغ -وج -ي ،وّ” ت -وزي -ع
الوافدين ا÷دد ا ¤هذا اŸركز على 4
أاقسش - -ام ،م - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا قسش - -م خ- -اصس
ب -اŸصش -ابÃ Úرضس ال -ت ّ-وح -د ويضش ّ-م 6
أاطفال ا ¤حّد السشاعة ،كما يحوي ذات

اŸركز الذي يسشع لـ  120طف Óعلى
عّ- -دة ورشش -ات و ق -اع -ات ل -ل -دراسش -ة ‘
انتظار اسشتكمال أاششغال ملعب رياضشي
قريبا ،ومن اŸرتقب أان يتكفل Ãتابعة
اŸعاق Úذهنيا الذين تÎاوح أاعمارهم
ما ب 3 Úو  18سشنة قبل إارسشالهم ا¤
م -رك -ز ال -دواودة ال-ذي أاوك-لت ل-ه م-ه-ام
متابعة ذات الفئة ‡ن تÎاوح أاعمارهم
ما ب 19 Úو  26سشنة.
ع-ل-ى صش-ع-ي-د آاخ-ر ،ت-ع-ت-زم مصش-الح
النششاط ا’جتماعي بتيبازة فتح قسشم
م -دم -ج ث -اٍن Ãدي -ن -ة شش -رشش -ال ،خ Ó-ل
اأ’سشبوع ا÷اري ،وهو القسشم اÿامسس
م- -ن ن- -وع- -ه ع Èت -راب ال -و’ي -ة ،ع -قب
اعتماد  4أاقسشام أاخرى بكل من مراد و
تيبازة و القليعة و ششرششال مؤوخرا و
Óطفال اŸتكفل
يصشل العدد ا’جما‹ ل أ
بهم ‘ هذا ا’طار ا 51 ¤طف Óضشمن
 5أاقسشام مد›ة باŸدارسس ا’بتدائية
التابعة لوزارة الÎبية الوطنية ،ويؤوطر
ه -ؤو’ء م ّ-رب -ون ﬂتصش -ون ،أاوك -لت ل-ه-م
م- -ه- -ام إادم- -اج ه- -ؤو’ء ضش- -م -ن ال -وسش -ط
اŸدرسشي العادي.

الصصندوق ا÷هوي للتعاضصد الفÓحي بحجوط

الششروع ‘ انتخاب اŸندوب Úعلى مسشتوى الدوائر

ششرع الصشندوق ا÷هوي للتعاضشد الفÓحي بحجوط ،بو’ية تيبازة ،أامسس‘ ،
عملية Œديد هياكله ،انطÓقا من دائرة الداموسس غربا على أان تتواصشل العملية
على امتداد  7دوائر ادارية ينششط بها الصشندوق خÓل اأ’يام القليلة القادمة ،فيما
يرتقب بأان يششرع الصشندوق ا÷هوي بالقليعة ‘ ذات العملية ،يوم اÿميسس القادم.
بحسشب رئيسس ›لسس ا’دارة اŸنتهية عهدته ،علي زواوي ،فإاّن عدد اŸندوبÚ
على مسشتوى كل دائرة له عÓقة وطيدة بعدد اŸنخرط Úبالصشندوق والذي بلغ
مؤوخرا حدود الـ  1450منخرطا أاقدموا على اقتناء  2300سشهم ،ويرتقب بأان يتم
انتخاب أاعضشاء ا÷معية العامة الـ  140قريبا لتمكينهم من اختيار  5أاعضشاء ،منهم
Áثلون ›لسس ا’دارة للصشندوق قبل  15أافريل القادم ،وهو اÛلسس الذي يرتقب
بأان ينتخب رئيسشه ‘ اليوم ذاته ،على أان يجتمع رؤوسشاء الصشناديق الـ 67على
اŸسشتوى الوطني ،يوم  30أافريل القادم ’نتخاب الرئيسس الوطني Ûلسس ادارة
صشناديق التعاضشد الفÓحي.

عماراتهم كانت مهّددة بالسصقوط

ترحيل  ٨٠عائلة إا ¤ا◊ي ا÷ديد «ا÷زيرة» ببلعباسس

إاسص-تفادت  80ع-ائ-ل-ة تقطن بحي
 200مسص -ك-ن بشص-ارع «أاح-م-د زب-ان-ة»
بسصيدي بلعباسش من عملية ترحيل
ن -ح -و سص -ك -ن -ات -ه -ا ا÷دي -دة ال-ك-ائ-ن-ة
با◊ي ا÷ديد ا÷زيرة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

عملية الÎحيل م ّسشت سشكان العمارات
اآ’يلة للسشقوط والذين طالبوا ‘ أاك Ìمن
م-ن-اسش-ب-ة بÎح-ي-ل-ه-م ب-ع-د ت-دهور أاوضشاعهم
اŸعيششية داخل هذه الششقق التي أاضشحت
تهدد حياتهم بسشبب قدمها واهÎائها‡ ،ا
دفع بالسشلطات اÙلية إا ¤إاجراء دراسشات
تقنية ،حيث كششفت تقارير اÈÿة عن عدم
صشÓحيتها ‡ا اضشطر إا ¤اإ’سشراع ‘ ترحيل
ه -ذه ال -ع-ائÓ-ت إا ¤سش-ك-ن-ات ’ئ-ق-ة ،ولضش-م-ان
إا‚اح ال- -ع -م -ل -ي -ة وال -ت -ك -ف -ل ا÷ي -د ” ت -وفÒ
إامكانيات بششرية معتÈة “ثلت ‘  182عون و
إاط -ارات ت -اب -ع -ة ıت -ل -ف اŸصش -ال-ح اأ’م-ن-ي-ة
وا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة ودي-وان الÎق-ي-ة وال-تسش-يÒ
العقاري والبلدية ،وششاحنات لنقل العائÓت
وتضش -اف ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة إا ¤سش -اب -ق -ات-ه-ا م-ن
ال -ع -م -ل-ي-ات ال-ت-ي شش-رعت ف-ي-ه-ا دائ-رة سش-ي-دي
بلعباسس كÎحيل  230عائلة تقطن بالسشكنات
القصشديرية الكائنة باÛمع السشكني «اإ’خوة
ع- -دن- -ان» ب- -ح- -ي «الصش- -خ -رة» إا ¤سش -ك -ن -ات -ه -ا

اإ’جتماعية ا÷ديدة بطريق «زروالة» نهاية
السشنة اŸنصشرمة ،وهي العملية التي تدخل ‘
إاطار القضشاء على السشكن القصشديري والهشس
و–سش Úالظروف اŸعيششية للمواطن ،وكذا
ت-رح-يل  33ع-ائ-ل-ة م-ن سش-ك-ن-ات-ه-ا الهششة بحي
ال-ق-راب-ة و 15ع-ائ-ل-ة أاخ-رى ت-ق-ط-ن بسش-ك-ن-ات
Óنسشجة
فوضشوية بعديد اŸزارع اÙاذية ل أ
ا◊ضشرية.

تزويد  ٩٢٦عائلة بالغاز الطبيعي
ببلدية «سشيدي يعقوب»

إاسشتفادت حوا‹  926عائلة تقطن ببلدية
«سشيدي يعقوب» ،الواقعة بنحو  20كلم غرب

سش- -ي- -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،م -ن
م -ادة ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي،
ح- -يث أاع -ط -يت اإ’شش -ارة
Óن-طÓ-ق ‘ إاسش-ت-غÓ-ل
ل -إ
هذا اŸورد ا◊يوي من
ق-ب-ل السش-ل-طات اÙلية،
وق - -د ب - -ل - -غت ت - -ك - -ل- -ف- -ة
اŸشش - -روع أازي- -د م- -ن 97
م- -ل- -ي -ون دي -ن -ار بشش -ب -ك -ة
ت -وصش -ي -ل ي -ف -وق ط -ول -ه -ا
 10,6ك- -ل -م ،اŸشش -روع
ي- -ن- -درج ضش -م -ن الشش -ط -ر
ال - - -ث - - -ا Êل - - -لÈن - - -ام - - -ج
اÿماسشي والذي يهدف إا ¤تزويد سشكان هذه
اŸن -اط -ق Ãادة ال -غ -از ال -ط-ب-ي-ع-ي ع-ل-ى غ-رار
 2800عائلة تقطن بن باديسس بالغاز الطبيعي،
تهدف ‘ ›ملها إا ¤رفع الغ Íعن سشكان
ال-ب-ل-دي-ات وإان-ه-اء مشش-اك-ل-ه-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ن-درة
وصشعوبات جلب قارورات غاز البوتان ،خاصشة
م- -ع ح -ل -ول فصش -ل الشش -ت -اء ،وحسشب اŸسش -وؤول
اأ’ول عن الو’ية ،فإان نسشبة التغطية الو’ئية
ب -ال -غ -از ال -ط-ب-ي-ع-ي ب-ل-غت اŸائ-ة ب-اŸائ-ة ب-ع-د
إايصشال الغاز لبلديات الو’ية البالغ عددها 52
على أان يتم خÓل السشنة ا÷ارية تزويد قاطني
اŸناطق النائية كالقرى واÛمعات السشكنية
الثانوية بهذا اŸورد ا◊يوي.

 ٤٠سسنة على تأاسسيسس ا÷مهورية

الصسحراويون يأاملون ‘ أان تعجل زيارة
بان كيمون بتقرير اŸصسÒ

الدبلومـ ـاسسي
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ا أ

رداف طارق أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة أام البواقي لـ «الشسعب»:

التدخـ ـ ـل العسسكري ‘ ليبيـ ـ ـا يسـسـ ـيؤوعدميق
إا ا ¤تŸعمشيساقكالŸاشساأ’كمنلياةأ’مونايةإ’وناسإ’سنانسسيانةية

لمن من أاك– Èدياته
ا◊كامة ،التنمية وا أ

حان الوقت ليتحّول اإ’–اد ا’فريقي من مراقب إا’ ¤عب فاعل
كلمة العدد

’ ،لسسوريا ثانية
فضسيلة دفوسس
’ يختلف اثنان ‘ كون منطقتنا تعيشش –ّديا أامنيا صصعبا يسصعى
’جواء وتأازÁها لتÈير فتح جبهة
البعضش ’سصتغÓله قصصد تعف Úا أ
’ره-اب ال-ت-ي عشص-ن-ا أاط-واره-ا
ج -دي -دة Ÿا يسص ّ-م -ى ب -ا◊رب ع -ل-ى ا إ
’مسش ‘ أافغانسصتان ،ونعيشش فصصول مآاسصيها
وتداعياتها اŸرعبة با أ
اليوم ‘ سصوريا والعراق.
” تغي Òمواقع الدمويÚ
أامن منطقتنا أاصصبح على اّ Ù
ك بعد أان ّ
وأاعيد رسصم خريطة انتشصارهم بغية تنفيذ اŸهّمة القذرة التالية ‘

^ اŸق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاربة
السسلميـة مدخـل
ا’سستقرار اآ’من
وا’نفراج الدائم
^ دول ا÷ ـ ـ ـوار
مطالبة Ãرافقة
اأ’طراف الليبية
‘ مسسـار السسـÓم

ما ذا بعد وقف إاطÓق النار بسسوريا

’قليم بكامله.
ليبيا وال ّسصاحل ومن خÓلهما زعزعة أامن واسصتقرار ا إ
” اسصتقدامهم من بÓد الشصام والرافدين
قوافل كبÒة من اإ’رهابيّ Ú
«لتغرسش» كاأ’عشصاب ال ّسصامة وكاأ’لغام اŸهّيأاة لÓنفجار ‘ أارضش شصيخ
الشصهداء عمر اıتار ،وهذا حتى يشصّن زبانية ا◊روب وŒار السصÓح،
Óسصف الشصديد
حلقتهم اŸوالية من ا◊رب على اإ’رهاب التي نراها ل أ
’ تسصتهدف غ Òالعرب واŸسصلم ،Úوهي بعد  15عاما من إاعÓنها
مازالت تدور ‘ حلقة مفرغة ،ف Óاإ’رهاب انحسصر و’ تنظيماته
اندثرت.
ك ،حتى أاّن البعضش بدأا
ص
ش
ك
ل
ذ
‘
ا
م
Ò
ط
خ
ر
ا
و
÷
ا
‘
الوضصع
ّ
’فق ،والتخّوف يبدو مشصروعا
يتحدث عن نذر حرب –وم ‘ ا أ
خ--اّصص--ة وأاّن صص--وت الّسصÓ--م ال--ذي ت--رف--ع-ه ال-دول اÙي-ط-ة و‘
مقّدمتها ا÷زائر ،يكاد ’ يسصمع أامام صصخب طبول التصصعيد
التي يقرعها هذا الطرف وذاك ،والتي سصاهمت ‘ التشصويشش
على جهود التسصوية وأاجهضصت كل ﬁاو’ت تنفيذ اتفاق تشصكيل
حكومة الوفاق الوطني الليبية.
بالتأاكيد اŸنحى اÿط Òالذي تنهجه اأ’زمة الليبية يلقي بظÓله

ا’نتقال السسياسسي لن يكون غدا

الداكنة على اŸنطقة ،وا’نفجار الذي يحدثه أايّ تدّخل عسصكري
ﬁتمل هناك سصيلقي بشصظاياه إا ¤ا÷وار ،ما يحّتم على هذا اأ’خ Òأان
’ يضصع نفسصه ‘ موضصع اŸغلوب على أامره الّراضصخ لسصياسصة اأ’مر
الواقع ،بل عليه أان يسصعى بكل قّوة لسصّد اŸنافذ أامام إاشصعال حرب ‘
اŸنطقة وذلك من خÓل تفعيل اÿيار السصياسصي ،فا÷وار ‘ النهاية
ي مواجهة عسصكرية “اما كما
هو من سصيعا Êمن التداعيات اÿطÒة أ’ ّ
ت -ع -ان-ي-ه-ا دول ج-وار سص-وري-ا وك-م-ا ع-ان-ت-ه-ا م-ن ق-ب-ل ال-ب-ل-دان اÙي-ط-ة
بأافغانسصتان وخاصصة باكسصتان..
ورغم اŸؤوشّصرات اÿطÒة ،فإاّننا نتمّنى أان يقتدي اأ’شصقاء ‘ ليبيا
بأاطراف اأ’زمة ‘ دولة ما‹ ،التي آاثرت اŸصصلحة الوطنية وا◊فاظ
على الوحدة وجنحت إا ¤ال ّسصÓم Ãرافقة ا÷زائر ،وسصوف لن يجد
الليبيون وسصيطا حريصصا على مصصلحتهم وأامنهم مثل ا÷زائر التي
جل لها التاريخ وسصاطات عديدة ‚حت ‘ حلحلة العديد من
يسص ّ
اأ’زمات سصواء ‘ اإ’قليم كما حدث ‘ ما‹ أاو ‘ اÙيط العربي
كوسصاطتها ب Úإايران والعراق ودورها البارز ‘ –قيق اتفاق الطائف
وغÒها من ا’سصهامات السصلمية الفعالة.
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رداف طارق أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة أام البواقي لـ «الششعب»:

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

التدخل العسصكري ‘ ليبيأ سصيعمق اŸشصأكل اأ’منية واإ’نسصأنية

الششعب

لزمة ولن يحلّها وسشيمنح التنظيمات
حذر السشّيد رداف طارق أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة أام البواقي من أايّ تصشعيد عسشكري ‘ ليبيا ،وقال إاّنه سشيعّمق ا أ
لرهابية متنفسشا أاكŸ Ìمارسشة إاجرامها الدموي ‘ اŸنطقة.
ا إ
وأابرز السشتاذ رداف أان معادلة النفراج ‘ ليبيا مرهونة بقدرة أابنائها على اسشتعادة زمام اŸبادرة ،وذلك لن يتحقق إال بالتخلّصص من سشيطرة القوى اÿارجية
اŸتورطة ‘ إاطالة أامد الصشراع .التفاصشيل ‘ هذا ا◊وار مع جريدة «الششعب».
أاجرت ا◊وار  :آامال مرابطي

«الششعب» :ما هي قراءتكم للوضشع الليبي،
خ -اصش -ة ‘ ظ ّ-ل ح-ديث ال-ب-عضص ع-ن ت-دخ-ل
لرهاب؟
عسشكري ﬁتمل باسشم مكافحة ا إ
السش -ت-اذ رداف ط-ارق Áك -ن ال -ق -ول إان-ه م-ن-ذ ان-ط-لق
األحداث ‘ ليبيا سصنة  ،٢٠١١اتسصعت دائرة اللاسصتقرار
لتشصمل اŸنطقة ،إاضصافة إا ¤السصاحل اإلفريقي اŸعروف
أاصصل بهشصاشصة وضصعه األمني .زادت حّدة انتشصار األسصلحة
Ãختلف أاشصكالها ،التحدي األسصاسصي الذي يواجه اŸنطقة
بشصكل عام ،هو عدم قدرة الكث Òمن الدول على مراقبة
–رك -ات ا÷م -اع -ات اإلره-اب-ي-ة ،وشص-ب-ك-ات ت-ه-ريب ال-بشص-ر
وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،خ -اصص -ة م -ع اتسص -اع رق -ع -ة اŸن-اط-ق
الرمادية ،والتي ل –تفظ فيها الدول بأاك Ìمن سصيطرة
اسصمية وشصكلية .لهذا ُيمكنني القول إان تعثّر إاعادة البناء
اŸؤوسصسصاتي ‘ مناطق النزاع أاو عدم السصتقرار (خاصصة
ليبيا) ،من شصأانه أان ُيطيل أامد اŸعضصلت األمنية التي تعاÊ
منها اŸنطقة ،بل ُيمكنه تعميق اŸشصاكل األمنية ويزيد من
رقعة انتشصارها جغرافيا ،خاصصة مع ﬁاولت التنظيمات
اإلرهابية توسصيع رقعة نشصاطها.
دول ا÷وار ت-ت-مّسش-ك ب-ال-تسش-وي-ة السش-لمية
وت - -ع - -ارضص اÿي - -ار ال - -عسش - -ك - -ري ج - -م - -ل - -ة
لن ت-داع-ي-اته سشتكون وخيمة،
وت-فصش-ي ،Ó-أ
فما رأايكم؟
^^ أاع -ت -ق -د أان ال -ت-دخ-ل ال-عسص-ك-ري ضص-د «ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة
اإلسصلمية» اإلرهابي ‘ ليبيا ،هو من قبيل األمر الواقع
ول- -يسس اÿي- -ار اÙت- -م -ل .ف -ع -ل -ى سص -ب -ي -ل اŸث -ال –دثت
الصصحافة الفرنسصية عن وجود فرقة نخبة (قوات خاصصة)
تابعة للجيشس الفرنسصي عاملة ميدانيا ‘ ليبيا ‘ ،إاطار
عمليات Ùاربة تنظيم «داعشس» الدموي ،وقبل أايام قامت
مقاتلت أامريكية بقصصف أاهداف تابعة للتنظيم ‘ منطقة
صصÈاتة .وعليه ،فإان العمل العسصكري موجود فعلً ،لهذا
يجب التسصاؤول هل ُيمكن أان ُيتخذ القرار بتدخل عسصكري
بري ‘ ليبيا؟ ،وهو ما أاراه غ‡ Òكن ،فقد أاثبتت التجارب
فشص -ل م -ث -ل ه -ذه السصÎات -ي -ج -ي -ة ‘ م -واج-ه-ة ا÷م-اع-ات
اإلرهابية واŸسصلحة ،كما يجب ‘ نفسس
ال- -وقت أاخ- -ذ م- -واق -ف دول ا÷وار ‘
العتبار ،حيث ترفضس ا÷زائر
وت- - - -ونسس م- - - -ث - - -ل ه - - -ذه
اÿطوة ،التي من
شص - -أان- -ه- -ا أان
تزيد

من اŸتاعب األمنية
ال -ق -ادم-ة م-ن ل-ي-ب-ي-ا،
خ- -اصص -ة وأان ت -دخ -ل
أاوروب -ي  /أام -ري -ك -ي
سص -ي -م -ن -ح م -ت -ن -فسص ً-ا
إاضص-اف-ي-ا ل-ل-تنظيمات
اإلره- - - - -اب - - - -ي - - - -ة ‘
اŸنطقة.
وح - - - -ت - - - -ى ال - - - -دول
اŸرشص -ح -ة ل-ل-ت-دخ-ل
(أاو حتى حلف شصمال
األطلسصي) ،ل ُتظهر
ح - -م - -اسصً- -ا شص- -دي- -دا
للعملية الّÈية ،نظراً
Ÿا ُي -م -ك -ن أان ي -ن-ت-ج

^ اŸقـ ـ ـ ـ ـأربة السصلميـة
مدخ ـ ـ ـ ـل ا’سصتقـ ـ ـ ـ ـرار
اآ’من وا’نفـ ـراج الدائم
^ دول ا÷وار مطـ ـ ـ ـألبة
Ãرافقة اأ’طراف الليبية
‘ مسصـ ـ ـ ـأر السص ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم

عنه على الصصعيد اإلقليمي ،وخشصية انعكاسصاته عليها ،لهذا
من اŸرجح أان يبقى التدخل ضصد تنظيم الدولة وغÒها من
التنظيمات اإلرهابية منحصصراً ‘ الضصربات ا÷وية ،أاو
أاسصلوب العمليات ا÷راحية التي تنفذها وحدات خاصصة،
رغم بقاء هامشس جد ضصيق  ‘ -تصصوري  -لتدخل أاوسصع
من حيث النطاق ،مع إاصصراري على اسصتبعاد هذا اÿيار.
‘ تصش -ورك -م أال Áك-ن ل-ل-ي-ب-ي Úأان
ي -غ ّ-ي -روا اŸع -ادل-ة ويسش-دوا
ال- - -ب - -اب أام - -ام

اŸلوح Úبخيار القوة؟
^^ ل نقاشس ‘ كون دول ا÷وار معارضصة ◊ل النزاع ‘
ل -ي -ب -ي -ا ب -ال-ل-ج-وء ب-ط-ري-ق-ة أاو ب-أاخ-رى إا ¤اسص-ت-خ-دام ال-ق-وة
العسصكرية ،وحتى الدول بعضس الغربية ل تتفق مع دول
ا÷وار ‘ هذا الطرح ،على األقل من ناحية اÿطاب
السص -ي -اسص -ي ،ل -ك -ن ‘ اŸق -اب-ل إا ¤أاي م-دى ُي-م-ك-ن اع-ت-ب-ار
ال-تسص-وي-ة السص-ل-م-ي-ة أاو السص-ي-اسص-ي-ة خ-ي-اراً ف-ع-ل-ي-ا ،سصواًء أامام
أاط- -راف ال -ن -زاع ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،أام دول ا÷وار ،أاو اÛم -وع -ة
الدولية ،فدول ا÷وار اŸتمسصكة بهذا البديل “ ⁄ارسس ما
يكفي من ﬁاولت اإلقناع حتى تدفع األشصقاء على القبول
بالتسصوية السصلمية ،أاو حتى تنفيذ اللتزامات اÎŸتبة عن
التفاقيات اÈŸمة سصابقاً ،فمثل Ãجرد اتفاق األطراف
الليبية على تشصكيل حكومة الوفاق الوطني برزت اÿلفات
م- -ن ج- -دي- -د ع- -ل -ى ت -فسص Òالت -ف -اق بشص -ك -ل ل ي -دع ›ال
للخلف .وبالتا‹ فإان معارضصة أاي عمل عسصكري ﬁتمل،
واإلصصرار على تسصوية سصلمية للنزاع ،يفÎضس ‡ارسصة ما
يكفي من جهود لفرضس هذه التسصوية ،سصواءً على أاطراف
النزاع مباشصرة ،أاو على األطراف غ ÒاŸباشصرة والتي تدعم
أاحد األطراف ضصد اآلخر.
م هذه التطّورات هل من انفراج ‘
‘ خضش ّ
لفق؟
ا أ
^^ مشصكلة أاطراف الصصراع ‘ ليبيا هو الطابع الصصفري
للنزاع ،حيث  ⁄تتمّكن من إايجاد حد أادنى من األرضصية
اŸشصÎكة ألية تسصوية ،وهو ما يزيد ‘ أامد وحّدة النزاع من
جهة ،وغياب فرصس التسصوية السصلمية  /السصياسصية من جهة
ثانية ،بهذا أاتصصور أان الصصراع  ⁄يعد منذ سصقوط النظام
السصابق ‘ يد الليبي Úأانفسصهم ،لهذا ل أاتصصور إامكانية سصد
الباب أامام اÿيار العسصكري إال من خلل النجاح ‘ إايجاد
ا◊د األدنى من التفاق ،حول الثوابت التي ُيفÎضس أان
تتأاسّصسس عليها الدولة الليبية «ا÷ديدة» ،ومن دون هذا
التفاق ل أاتصصّور أاي تأاث Òلليبي ‘ Úهذا اÛال.
كلمة أاخÒة؟
^^ل أاريد أان أاكون جزًءا من اÿطاب التشصاؤومي ،وأاكرر
موقفي ،أان انفراج األوضصاع ‘ ليبيا مرهون بقدرة الليبيÚ
على اسصتعادة زمام اŸبادرة ،وهذا لن يتحقق إال باÿروج
من سصيطرة القوى اÿارجية اŸتورطة ‘
إاطالة أامد الصصراع.

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

 40سشنة
على تأاسشيسص
ا÷مهورية

لي- -ام
اح- -ت- -ف- -ل الشش- -عب الصش- -ح- -راوي ه- -ذه ا أ
لعÓ-ن دول-ت-ه ا÷م-هورية
ب -ال-ذك-رى الـ  40إ
ال-ع-رب-ي-ة ال-دÁق-راط-ية ( 27أاف -ري-ل )1976
وهي الفÎة التي قضشاها ‘ الكفاح والنضشال
من أاجل إا“ام سشيادته على كل أاراضشيه Ãا
فيها التي مازالت ﬁتلة من قبل السشلطات
اŸغ-رب-ي-ة ب-اسش-ت-ع-م-ال أاسش-ال-يب ق-م-عية ،ضشاربا
لع-راف ال-دول-ي-ة ع-رضص
ب -ذلك ال -ق-وان Úوا أ
ا◊ائ - -ط وك - -ان اŸف - -روضص أان ت- -ك- -ون سش- -ن- -دا
ل -لشش -عب الصش -ح -راوي ل ع -ل -ي -ه« ،وظ-ل-م ذوي
القربى أاششد مضشاضشة»...
سص /ناصشر
يعد صصمود الشصعب الصصحراوي ‘ كفاحه ونضصاله
لدع- -اءات
وصصÈه ط - -ي - -ل - -ة ه - -ذه اŸدة إاب - -ط- -ال ل - -إ
لكاذيب اŸغربية ،بأان الصصحراء مغربية وإاثبات
ول أ
للعا ⁄بأان الصصحراء الغربية للصصحراوي Úو ⁄تكن
م -غ -رب -ي -ة ول -ن ت -ك-ون م-ه-م-ا ط-الت أاسص-ال-يب ال-ق-م-ع
واسصتغلل اÒÿات ،أا ⁄يقل اŸلك ا◊سصن الثاÊ
عشصية اتفاقية مدريد اŸشصؤوومة «إان الرافضصÚ
األنضص -م -ام إا ¤اŸغ -رب م -اه -م إال أاف-راد سص-ت-ن-ت-ه-ي
مشصكلتهم قريبا» وقد سصار على دربه و‹ عهده
ﬁمد السصادسس ،ولكن التاريخ أابطل تلك األكاذيب
وأاثبت للعا ⁄أان إارادة أاصصحاب األرضس ل تقهر مهما
طالت مدة الحتلل والسصتغلل ما دامت هناك
شص -ع-وب ت-ن-اضص-ل وأاخ-رى تسص-ان-د وت-ت-ع-اط-ف ن-اصص-رة
◊قوق اإلنسصان ‘ ا◊ياة والسصتقلل رغم خيانة

ﬁ

طات

الصصحراويون يأأملون ‘ أان تعجّل زيأرة
بأن كيمون بتقرير اŸصصÒ
البعضس.

ا’حتكأم للمجتمع الدو‹

ل ي -ري -د الشص -عب الصص -ح -راوي إاّل أان ي -ك -ون ك-ب-ق-ي-ة
شص -ع -وب اŸع -م -ورة ح -را مسص -ت-ق-ل ‘ أارضص-ه ،وذلك
بالحتكام للمجتمع الدو‹ بكل مصصداقية بتنظيم
اسصتفتاء تقرير اŸصص Òرافضص Úلتنصصيب اŸغرب
نفسصه وصصّيا عليهم –ت إاملءات غربية لتكوين
إامÈاطورية تسصتغل ثروات الصصحراوي Úوهذا أامر
غ Òمقبول  ،وعلى اÛتمع الدو‹ أان يعمل على
إانهاء الحتلل ألنه ل يوجد أاي ارتباط ب ÚاŸغرب
ك -ق -وة اح -ت -لل وب Úالصص -ح -راوي Úك -أاصص-ح-اب ح-ق

تاري

خية

ظ -لت الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة م -ع -ظ -م
ت- -اري- -خ- -ه- -ا خ- -ارج سش -ي -ط -رة أاي دول -ة ،إا ¤أان
لسشبا ،Êالذي
خضشعت ما ب 1976 - 1884 ÚلÓسشتعمار ا إ
وقبل خروجه منها «باع حقوق الحتÓل» للمغرب.
ل· اŸت-ح-دة ج-ه-ودا
وخÓ- - -ل الـ  40سش -ن -ة اŸاضش -ي -ة ،ب -ذلت ا أ
حثيثة ◊ل القضشية الصشحراوية ،لكنها فششلت ‘ إاعادة ا◊قّ
لصشحابه بعد أان نسشف الحتÓل و اŸتواطئ Úمعه
اŸغتصشب أ
ل مبادرات التسشوية.
ك ّ
وهذه أابرز ﬁطات القضشية الصشحراوية العادلة:
  ،1963أادرجت األ· اŸتحدة الصصحراء الغربية ‘ قائمة األقاليماŸعنية بتصصفية السصتعمار.
  ،1966ناقشصت األ· اŸتحدة ‘ دورتها الـ ٢٢قضصية الصصحراءالغربية ،وقد قدمت كل من إاسصبانيا واŸغرب وموريتانيا عريضصة تدعي
فيها أان الصصحراء جزء منها ،واتخدت ا÷معية العامة األ‡ية قرارها
رقم  ٢٢٢٩القاضصي بتنظيم اسصتفتاء لتقرير مصص ÒاŸنطقة.
ـ  17جوان  ،1970انتفاضصة ‘ مدينة العيون ضصد السصتعمار اإلسصباÊ
عرفت بـ»انتفاضصة الزملة» ،وقد انتهت Ãقتل وجرح واعتقال العديد
من الصصحراوي.Ú
  10ماي  ،1973تأاسصيسس «ا÷بهة الشصعبية لتحرير السصاقية ا◊مراءووادي الذهب» (بوليسصاريو) ،و‘  ٢٠جويلية من نفسس العام نفذت
ا÷بهة أاول عملية عسصكرية لها ضصد اإلسصبان بقيادة رئيسصها الراحل
الو‹ مصصطفى السصيد ،وسصميت العملية «اÿنكة».
ـ  ،1974نظمت إاسصبانيا إاحصصاء لسصكان إاقليم الصصحراء أاصصبح فيما بعد
ل· اŸتحدة وأاطراف النزاع ‘ مسصاعي
مرجعية أاسصاسصية بالنسصبة ل أ
حل القضصية الصصحراوية.
  20أاوت من العام نفسشه ،أاعلنت إاسصبانيا عزمها إاجراء اسصتفتاءلتقرير مصص Òالصصحراء خلل األشصهر السصتة األو ¤من العام التا‹ ،وهو
ما جعل اŸغرب يقدم دعوى إاﬁ ¤كمة العدل الدولية بشصأان قضصية
الصصحراء الغربية ‘  ١٧سصبتم.È
ل· اŸتحدة من ﬁكمة
  ١٣ديسصم ،١٩٧٤ Èطلبت ا÷معية العامة ل أالعدل الدولية إاعطاء رأايها القانو ‘ Êاألراضصي الصصحراوية.
  16أاكتوبر  ،1975أاصصدرت ﬁكمة العدل الدولية قرارها الذي ن ّصسعلى وجود علقات تاريخية ب Úالصصحراء الغربية من جهة واŸغرب
وموريتانيا من جهة ثانية.
لكن القرار قال أايضصا إانه ل توجد أاي «روابط للسصيادة الÎابية بÚ
أاراضصي الصصحراء الغربية من جهة ،و‡لكة اŸغرب أاو ›موع الÎاب
اŸوريتا Êمن جهة أاخرى».
  6نوفم ،1975 Èنظم اŸغرب «اŸسصÒة اÿضصراء» التي رسصختاحتلل الصصحراء بتوجيه من اŸلك ا◊سصن الثا Êومشصاركة  ٣5٠أالف
مغربي.
  14نوفم ،1975 Èوقعت إاسصبانيا واŸغرب وموريتانيا اتفاقا ‘ال -ع -اصص -م -ة اإلسص -ب-ان-ي-ة م-دري-د ،قضصت ب-خ-روج إاسص-ب-ان-ي-ا م-ن الصص-ح-راء
وتقسصيمها ب Úالدولت Úاألخري( Úالسصاقية ا◊مراء للمغرب ووادي
الذهب Ÿوريتانيا).
  12جانفي  ،1976إاسصبانيا تسصحب آاخر جندي لها من الصصحراءالغربية ،و‘  ٢٦فيفري **** ،١٩٧أابلغت األ· اŸتحدة أانها أالغت
وجودها العسصكري واإلداري ‘ الصصحراء الغربية وتنازلت نهائيا عن
مسصؤوولياتها فيها.
  27فيفري  ،1976أاعلنت جبهة البوليسصاريو تأاسصيسس «ا÷مهوريةالعربية الصصحراوية الشصعبية الدÁقراطية» على ا÷زء الذي تسصيطر
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األربعاء  ٠٢مارسس  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٢جمادى األو ١٤٣٧ ¤هـ  /العدد ١٦٩٦٩

م -هضص -وم م -ن ط -رف اإلح -ت -لل ،وه-و الشص-يء ال-ذي
ترفضصه القوان Úواألعراف الدولية باعتباره خرقا
صصريحا لها ومنها مبدأا حقوق اإلنسصان باللئحة
األ‡ية  ١٩٦5واتفاقية  ١٦أاكتوبر واتفاقية جنيف
 ،١٩٤٩ك -م -ا أان م -ن -ع ال-ط-ل-ب-ة الصص-ح-راوي Úال-ت-ن-ق-ل
ل -ل -ت -ع -ري-ف ب-قضص-ي-ت-ه-م ال-ع-ادل-ة خ-رق Ÿب-دأا ح-ق-وق
اإلنسصان ‘ التنقل.

مصصداقية اأ’· اŸتحدة ‘ فرضض
الشصرعية الدولية

اإن ف- -رضس الشص- -رع- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة ‘ تصص -ف -ي -ة

عليه من اإلقليم ،معتÈة أان اŸغرب قوة احتلل ودعت إا ¤إاعطاء
شصعبها «حق تقرير اŸصص »Òطبقا Ÿبادئ األ· اŸتحدة ‘ «تصصفية
السصتعمار ،كما شصكلت ‘ مارسس أاول حكومة صصحراوية.
  14أافريل ،وقعت موريتانيا واŸغرب اتفاقية بشصأان تقسصيم الصصحراءفيما بينهما ،لتندلع معارك ب Úالدولت Úمن جهة وبوليسصاريو من جهة
أاخرى.
  9جوان ،من العام نفسصه شصنّت جبهة البوليسصاريو هجوما علىالعاصصمة اŸوريتانية نواكشصوط قتل على إاثره رئيسصها الو‹ مصصطفى
السصيد الذي قاد بنفسصه الهجوم؛ فانتخبت ا÷بهة ÿلفته ﬁمد عبد
العزيز يوم  5أاوت.
ـ  5أاوت  ،1979انسصحبت موريتانيا من الصصحراء الغربية.
ـ ما ب Úمارسس وأاوت  ،١٩8٠أانشصأا اŸغرب جدارا أامنيا ‘ الصصحراء على
طول  ١٢٠٠كلم.
ـ  12ن-وفم ،1982 Èدعت م-ن-ظ-م-ة ال-وح-دة األف-ري-ق-ي-ة «ا÷م-هورية
الصصحراوية» ◊ضصور اجتماعاتها بعد قبول عضصويتها فيها.
 27ف -ي-ف-ري  ،1984اعÎفت م- -وري- -ت- -ان -ي -ا رسص -م -ي -ا بـ»ا÷م -ه -وري -ة
الصصحراوية.
ـ  12نوفم ،1984 Èانسصحب اŸغرب من اŸنظمة األفريقية احتجاجا
على منحها العضصوية لـ»ا÷مهورية الصصحراوية» ،وأاعلن رغبته ‘ أان
تتو ¤منظمة األ· اŸتحدة اإلشصراف على جهود حل قضصية الصصحراء.
أافريل  ،1986بدأات اŸفاوضصات غ ÒاŸباشصرة ب ÚاŸغرب وجبهةال -ب -ول -يسص -اري-و –ت إاشص-راف ال-رئ-يسس السص-ن-غ-ا‹ آان-ذاك ع-ب-دو ضص-ي-وف
ل· اŸتحدة خافي ÒبÒيز ديكويار.
واألم Úالعام ل أ
ـ أاوت  ،1988واف- -ق اŸغ- -رب وج- -ب- -ه- -ة
ال-ب-ول-يسص-اري-و ع-ل-ى خ-طة السصلم
األ‡ية
والتي
تنصس

السص-ت-ع-م-ار م-ن الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ب-اع-ت-ب-اره
جرÁة ضصد الإنسصانية يضصع مصصداقية الأ·
اŸتحدة ‘ اŸيزان وعلى اÙك ،حيث اأنه
وم-ن-ذ  ١٤ديسص- - -م ،١٩٦٠ Èك- -ان ع- -ل -ى الأ·
اŸت -ح -دة اأن تضص -ع ح -دا ل -لسص -ت -ع -م-ار و“ن-ح
السص -ت -ق-لل ل-لشص-ع-وب ال-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه ،ح-يث
شص-ك-لت ÷ن-ة تصص-ف-ي-ة السص-ت-ع-م-ار ‘ الأق-ال-يم
اÙتلة والتي تنعقد مرت ‘ Úالسصنة ابتداء
من سصنة  ١٩٦٢وفقا للعلن. ١٤ /١5
وقد نصصت اŸادة  ٧٣من ميثاق األ· اŸتحدة على
التسصريع ‘ منح السصتقلل للشصعوب اŸسصتعمرة،
وك -ل -فت ÷ن -ة «اŸي-ن-ورسص-و» Ãه-م-ة –دي-د ق-ائ-م-ة

السص -ك -ان واإلشص-راف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م اسص-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
اŸصص Òولكن ›لسس األمن ‘ كل مرة Áدد مدة
مهمة اŸينورسصو دون أان –قق الهدف الذي أانشصئت
من أاجله.
كما اأن اŸادة الأو ¤من ميثاق الأ· اŸتحدة
اÿاصص-ة ب-ا◊ق-وق الق-تصص-ادي-ة والج-ت-م-اعية
وال -ث -ق -اف-ي-ة ت-نّصس ‘ ف-ق-رت-ه-ا الأو ¤ع-ل-ى اأن
ج -م -ي -ع الشص -ع -وب “لك ح -ق ت-ق-ري-ر مصصÒه-ا
و“لك Ãق- -تضص- -ى ه- -ذا ا◊ق ح- -ري- -ة ت -ق -ري -ر
م- -رك -زه -ا السص -ي -اسص -ي وح -ري -ة ت -اأم‰ Úائ -ه -ا
صس
القتصصادي والجتماعي والثقا‘ ،كما تن ّ
الفقرة الثانية من ذات اŸادة على اأنه يجوز
÷م -ي-ع الشص-ع-وب –ق-ي-ق-ا ل-غ-اي-ات-ه-ا ال-تصص-رف
ا◊ر بÌوات- -ه- -ا وم- -وارده- -ا ال- -ط -ب -ي -ع -ي -ة دون
الإخلل باأي التزامات منبثقة عن مقتضصيات
التعاون القتصصادي الدو‹ القائم على مبداأ
ال -ف-ائ-دة اŸت-ب-ادل-ة وع-ن ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ،ول
يجوز بتاتا حرمان اأي شصعب من اأسصباب عيشصه
اÿاصصة ،وتنصس الفقرة الثالثة على اأن تقوم
الدول الأطراف ‘ هذا العهد Ãا فيها الدول
التي تقع على عاتقها مسصوؤولية اإدارة الأقاليم
غ ÒاŸت- -م- -ت -ع -ة ب -ا◊ك -م ال -ذات -ي والأق -ال -ي -م
اŸشصمولة بالوصصاية بتعزيز –قيق حق تقرير
اŸصص Òوب- -احÎام ه- -ذا ا◊ق وف -ق -ا لأح -ك -ام
ميثاق الأ· اŸتحدة،
وه-ن-اك صص-ي-غ ب-ن-ود م-دون-ة ب-خصص-وصس ت-ق-رير
مصص Òالشص -ع -وب اŸسص -ت-ع-م-رة «ل ي-ح-ق ت-اأخÒ
اسص- - -ت - -ق - -لل شص - -عب –ت ذري - -ع - -ة ال - -ت - -اأخ - -ر
القتصصادي اأو الجتماعي اأو الفني  ..ل يحق
اŸسص- -اسس ب -السص -لم -ة الÎاب -ي -ة اأو ال -ت -ف -ويضس
ا÷زئي  ..ل يحق اسصتعمال القوة العسصكرية
وغÒها من الأسصاليب ،غ Òاأن اŸغرب ضصرب
ب- -ك- -ل ه -ذه ال -ق -وان Úع -رضس ا◊ائ -ط ﬁاول
طمسس ا◊قائق واإطالة اأمد الأزمة مسصتغل
ثروات شصعب جار مدعيا سصيادته عليه وعلى
ثرواته.

على وقف إلطلق النار وتنظيم اسصتفتاء لتقرير اŸصص ‘ Òالصصحراء
باإلنضصمام للمغرب أاو السصتقلل عنه.
ـ  29أافريل  ،1991أاقر ›لسس األمن تشصكيل بعثة أا‡ية لتنظيم
السصتفتاء ‘ الصصحراء الغربية التي تعرف اختصصارا بـ»اŸينورسصو».
  6سشبتم ،1991 Èوّقع اŸغرب والبوليسصاريو اتفاقا لوقف إاطلقالنار دخل حيز التنفيذ ‘ نفسس اليوم.
 جوان ـ جويلية  ،1997انطلقت جولت مفاوضصات مباشصرة بÚطر‘ النزاع –ت رعاية اŸبعوث األ‡ي بيكر.
ـ  26مارسص ، 2006أاعلن ملك اŸغرب  -خلل زيارة قام بها إا¤
الصصحراء  -أان بلده تقÎح منح اŸنطقة حكما ذاتيا ‘ إاطار السصيادة
اŸغربية ،وهو ما رفضصته البوليسصاريو.
ل· اŸت- -ح- -دة ب- -ان ك- -ي م- -ون
ـ ج -ان -ف -ي  ،٢٠٠٩ع Úاألم Úال- -ع- -ام ل - -أ
الدبلوماسصي األمÒكي كريسصتوفر روسس مبعوثا خاصصا له إا ¤الصصحراء
الغربية خلفا للهولندي فالسصوم.
 ماي  ، 2012أاعلن اŸغرب فقدانه الثقة ‘ اŸبعوث األ‡ي إا¤الصصحراء كريسصتوفر روسس ،أاما جبهة البوليسصاريو فقد أادانت اŸوقف
اŸغربي.
 أافريل  ،2015رفضس اŸغرب مطالبة ال–اد األفريقي بتوسصيعمهام بعثة «اŸينورسصو» لتشصمل مراقبة حقوق اإلنسصان ‘ الصصحراء
الغربية ،معلنا «رفضصه القاطع» ألي دور أاو تدخل من ال–اد األفريقي
‘ ه -ذا اŸل -ف ،وم -ت -ه -م-ا إاي-اه
بالنحياز.
د.ف

الكيل ÃكيألÚ

إان اŸت-ت-ب-ع ل-ل-نصص-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة اŸت-ع-لقة بحقوق
اإلنسص-ان ال-واردة ‘ اŸن-ظ-م-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-دول-ي-ة
يجزم بأانها نصصوصس ‡تازة تضصمن ا◊ق ‘ العيشس
الرغيد ‘ ظل الأمن والسصلم الدولي Úلكل شصعوب
العا ،⁄لكن تطبيقها على أارضس الواقع غ Òمريح
بالنسصبة للكث Òمن شصعوب العا ⁄الثالث حيث ‚د
اإلنسص -ان األوروب-ي وال-غ-رب-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ح-ق-وق-ه ك-ل-ه-ا
ويعيشس البذخ بينما ‚د اإلنسصان ‘ العا ⁄الثالث
ي -ع -يشس ‘ ظ ّ-ل ان -ت -ه-اك ا◊ق-وق م-ن ف-ق-ر وم-رضس
وجهل واسصتغلل فاألزمات اإلنسصانية اليوم موجودة
ضصمن الشصعوب اŸقهورة وأاك Èدليل على ذلك ما
يجري بها من حروب واضصطهاد ‘ إافريقيا وأامريكا
لسصف
اللتنية وآاسصيا والدول العربية خصصوصصا ،ول أ
اÛت - -م - -ع ال - -دو‹ ي- -ن- -ظ- -ر إا ¤ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان
بازدواجية ‘ اŸعاي.Ò

اÿيأر الصصحراوي سصلمي وهو خيأر أا‡ي
خيار الشصعب الصصحراوي ‘ تنظيم اسصتفتاء شصعبي
من أاجل نيل اسصتقلله خيار سصلمي “اشصيا وتطبيقا
م -ع اإلرادة األ‡ي -ة ال -ت -ي ت -ع -ه -دت ب -ح -ل ال-قضص-ي-ة
الصصحراوية سصياسصيا ودبلوماسصيا ،وذلك منذ توقيف
ال -ق-ت-ال سص-ن-ة  ،١٩٩١رغ- -م ظ- -ه -ور ب -عضس األصص -وات
اŸنادية بضصرورة الكفاح اŸسصلح تطبيقا Ÿبدأا ما
أاخذ بالقوة ل يسصÎد إاّل بالقوة.
ينتظر الصصحراويون أان يقف «بان كي مون» خلل
زيارته القادمة إا ¤اŸنطقة األسصبوع القادم وأان
يقف على جدار العار والنتهاكات اŸمارسصة ضصد
الصصحراوي ‘ Úبلدهم اÙتل وأان يرفع ذلك ‘
تقريره اÿامسس الذي يقدم Ûلسس األمن شصهر
أافريل القادم لفضصح اŸمارسصات غ Òالقانونية وغÒ
األخلقية للقوات اŸغربية Œاه الشصعب الصصحراوي
وتطبيق القرارات الدولية والسصراع بتنظيم اسصتفتاء
شص-ع-ب-ي ل-ت-ق-ري-ر مصص Òالصص-ح-راوي Úل-ل-ح-ف-اظ على
مصصداقية األ· اŸتحدة.

بطأقة تعريف

اŸوقع
تقع الصصحراء الغربية شصمال غرب أافريقيا ،تبلغ مسصاحتها أاكÌمن  ٢٦٦أالف
كيلوم Îمربع ،يحتل اŸغرب نحو  %8٠منها.
السشكان
ي -ب-ل-غ ع-دد سص-ك-ان الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة  -ال-ذي-ن ه-م خ-ل-ي-ط م-ن ال-ق-ب-ائ-ل ال-ع-رب-ي-ة
واألمازيغية  -نحو  ٤٠٠األف (حسصب إاحصصاءات سصنة  ،)٢٠٠٤يتوزعون على مدن
الصصحراء الغربية الرئيسصية.
الÌوات الطبيعية
لسصف الشصديد للنهب
تزخر الصصحراء الغربية Ãوارد طبيعية كثÒة تتعّرضس ل أ
والسصتغلل البشصع من طرف الحتلل واŸتآامرين معه ،وتشصمل الÌوة ا◊يوانية
والصصيد البحري اإذ يبلغ طول السصواحل الصصحراوية على اÙيط األطلسصي ٦٠٠
ك -ل -م ،إاضص -اف -ة إا ¤اŸع -ادن م -ث -ل ال -ف -وسص-ف-ات ال-ذي ت-ق-ول إاحصص-اءات إان اإلق-ل-ي-م
الصصحراوي Áتلك نسصبة  %٢8.5من ﬂزونه العاŸي.
منجم بوكراع للفوسشفات
” اكتشصاف اأك Èمنجم للفوسصفات ‘ العاÃ ⁄نطقة بوكراع
‘ سصنة ّ ،١٩٤٧
الواقعة على مسصافة تصصل اإ ١٠٠ ¤كلم إا ¤ا÷نوب الشصرقي من مدينة العيون.
وعلى الرغم من أان اŸصصادر اŸغربية تقدر احتياطي هذا اŸنجم الكنز بحوا‹
ملياري طن فقط ،فإان مصصادر اأخرى تقّدر الحتياطي ‘  ١٠مليارات طن و“تد
مناجمه على مسصاحة تقدر بـ 8٠٠كلم مربع ،وتÎاوح نسصبة نقاوته ب ٧٢ Úو.%٧5
وباإلضصافة إا ¤الفوسصفات ،يزخر باطن الصصحراء الغربية بالعديد من اŸعادن
كا◊ديد والنحاسس واŸنغنيز والرخام واŸلح ،وتشص Òالعديد من اŸصصادر ا¤
وجود ﬂزون هام من النفط والغاز ويجري الحتلل اŸغربي عمليات تنقيب
عليها بالتعاون مع شصركات عاŸية ‘ مقدمتها «توتال» الفرنسصية.
امكانيات سشياحية
“تلك الصصحراء الغربية إامكانيات سصياحية متنوعة وكبÒة ،تدعمها مناظر خلبة
وسصواحل ‡تدة على طول مئات الكيلومÎات ما يعّزز السصتجمام البحري.
يضصاف إا ¤ذلك توفر الظروف اŸلئمة لسصياحة اŸغامرة والسصتكشصاف ،ومن
اŸناطق السصياحية اŸشصهورة ‘ الصصحراء :واحة Ÿسصيد ،وبحÒة نايلة ،وخليج
خنيفيسس ،وشصللت اأم بدعة ،ووادي تافودا.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

ما ذا بعد وقف إاطÓق النار بسسوريا

ا’نتقال السسياسسي لن يكون غدا

ي-تسس-اءل اŸت-ت-ب-ع-ون ل-لشس-أان السس-وري ع-ن
اÿل -ف -ي -ات ال -ك -ام -ن-ة وراء ال-تصس-ري-ح-ات
اÙب -ط-ة ح-ي-ال ق-رار وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار
الصس -ادر ع -ن اج -ت -م -اع م -ي -ون -ي -خ ،وال-ذي
رسّس -م -ه ك -ل م -ن وزي -ر خ -ارج -ي -ة روسس -ي -ا
’مريكي كÒي
السسيد ’فروف ونظÒه ا أ
على أان يكون يوم  ٢٧فيفري إانتهاء ما
’عمال العدائية ويدخل ا÷ميع
سسمي با أ
‘ مرحلة جديدة.
جمال أاوكيلي

يتصشاعد منحى هذا القلق من خÓل ما نسشمعه يؤميا
على لسشان اŸعني ÚاŸباششرين بالنزاع الذين يبدون
تخؤفاتهم من انهيار هذه الهدنة من الفينة إا ¤أاخرى
وعندما ششرع ‘ ا◊ديث عن هذا ا÷انب كششف وزير
اÿارج -ي -ة اأ’م -ري -ك -ي أان ه -ن -اك ﬂط-ط-ا اح-ت-ي-اط-ي-ا
Ÿؤاجهة أاي نسشف لÓتفاق اÿاصس سشمي بحرف «ب»
ي -ح -ل ﬁل اأ’ول وم -ب -اشش -رة أاع -اد ن -فسس ال -ك Ó-م وزي-ر
اÿارجية السشعؤدي الذي تناول مسشأالة اıرج البديل
‘ حالة أاي انز’قات مرتقبة أاو انحرافات متؤقعة.
‘ ح Úيرفضس الروسس اÿؤضس ‘ هذا اŸؤضشؤع ..أاما
دي م -يسش -ت -ؤرا ف -ق -د ح ّ-م -ل ك-ل م-ن ال-ؤ’ي-ات اŸت-ح-دة
وروسشيا مسشؤؤولية حماية هذه التفاهمات ‘ عدم العؤدة
إا ¤ا’قتتال.
وما يقال هنا وهناك ليسس دعؤة صشريحة ’نتهاك
الهدنة ،وتششجيع البعضس على ضشربها وإا‰ا نعتقد بأانه
احتجاج غ Òعلني على إابعاد جبهة النصشرة من ا’تفاق
ومؤاصشلة اسشتهدافها من قبل سشÓح ا÷ؤ الروسشي ..هذا
ما يحّز ‘ نفسس الكث Òالذين –ّفظؤا ‘ اإ’عراب عن
انزعاجهم من هذا ا’نتقاء.
وهذا يعني أان ا◊رب  ⁄تنته أابدا كؤن اإ’تفاق ترك
جبهة مفتؤحة Ùاربة «داعشس» و»النصشرة» و‘ هذه
ا◊الة فإان الذين صشاغؤا مضشمؤن الؤثيقة  ⁄يعلنؤا أان
النزاع تؤّقف .ليسس هكذا وإا‰ا الذي ن ّصس عليه هؤ
«إاسشكات صشؤت الذخائر» ’ أاك Ìو’ أاقل هذا ما يف ّسشر
رسشائل البعضس الذين يراهنؤن على إافششال ا’تفاق.
لكن ،ما هي طبيعة الصشيغة اŸسشتخلفة التي ما تزال ‘
طي الكتمان حتى اآ’ن ،وهذا بعد سشاعات من دخؤل
وقف إاطÓق النار حيز التنفيذ.
م -ن الصش -ع -ؤب -ة ب-إام-ك-ان ال-كÓ-م ع-ن «اÿط-ة ب» ت-ك-ؤن

أاح -ادي -ة ا÷انب أام -ري -ك -ي -ة أاو سش -ع -ؤدي-ة دون اسش-تشش-ارة
روسشيا ..أ’ن أاي خطأا حربي سشيكلّف اŸنطقة مزيدا من
اŸتاعب على كافة اأ’صشعدة وقد يفضشي ذلك إا ¤ما
ي -ع -رف ب -ا’نسش -داد ال-ت-ام أ’ف-ق ا◊ل ال-ذي ي-ب-حث ع-ن-ه
هؤؤ’ء.
واإ’ششكال ‘ الؤقت الراهن هؤ ماذا بعد وقف إاطÓق
النار؟
هل يتبع ذلك بإاجراءات سشياسشية ‘ سشؤريا ليسس هناك
أاي التزام روسشي ‘ هذا اإ’طار ،أ’ن الرئيسس السشؤري
أاعلن صشراحة بتنظيم ا’نتخابات التششريعية ‘ أاقرب
وقت .و’بد من التأاكيد هنا بأان ا’نتقال السشياسشي ‘
سشؤريا لن يكؤن على ضشؤء اŸؤؤششرات ا◊الية ،حتى
آاجال  1٨ششهرا إ’نهاء العملية ،سشقط و ⁄يعد له أاي
حضشؤر على اŸششهد الراهن ،وهذا ما هّز كل القؤى
اإ’قليمية التي تريد الششروع ‘ هذا العمل ولن يعطي
الروسس الفرصشة أ’ي كان حتى يتحصشلؤا على مكاسشب
اسشتعصشت عليهم با◊ديد والنار ..أاو يسشلمؤنهم سشؤريا
على طبق من ذهب هذا لن ينالؤنه أابدا.
إان أاراد اأ’مريكيؤن «ا’نتقال السشياسشي» والدخؤل ‘
فÎة اإ’صشÓحات بسشؤريا كتنظيم اإ’نتخابات على أاكÌ
من مسشتؤى عليهم بالتحاور مع روسشيا حؤل اŸرحلة

القادمة .وعليه ،فإان الرهان يعد معقدا جدا والفائز
فيه هي روسشيا كؤنها صشاحبة اŸبادرة ‘ هذا اŸلف،
‘ ح Úأان الؤ’يات اŸتحدة تتفّرج على ما يجري وكأان
اأ’مر ’ يعنيها بتاتا بعد أان سشحبت منها إارادة التدخل
اŸب-اشش-ر ،وت-ع-م-ل ع-ل-ى ن-ط-اق اŸسش-اع-دات ال-عسش-ك-ري-ة
وهذا ‘ الؤقت الذي يخسشر اŸؤال Úلها اأ’رضس منهم
«ا÷يشس ا◊ر» ..واسشÎاتيجيا ’ Áكن للنظام السشؤري
اإ’لتزام بؤقف إاطÓق النار وهذا لعدة اعتبارات أاهمها:
* اŸبادرة اŸيدانية يحؤز عليه الروسس والسشؤريؤن
اأ’ول جؤا والثا Êبرا ،وهذه اŸكاسشب ’ يتنازل عليها
الطرفان اŸعنيان أابدا من باب ا◊سشابات الداخلية
واإ’قليمية.
* اÙؤر الروسشي ـ اإ’يرا Êوالسشؤري ـ حزب الله ’
يقبل بأاي حلؤل أاخرى ما عدا ا◊فاظ على ما –صشلؤا
عليه ‘ اŸيدان من اسشÎجاع لبعضس من اأ’جزاء من
اأ’راضش- -ي ال- -ت- -ي ك- -انت –ت سش- -ي- -ط- -رة اÛم- -ؤع- -ات
اŸسشحلة.
* ‘ مثل هذه ا◊ا’ت ،فإان هذا اÙؤر خرج من فكي
ال -ك -م -اشش -ة وت -خ -لصس م-ن ضش-ائ-ق-ة ا◊صش-ار ،واÿسش-ائ-ر
اŸادية والبششرية ،وغÒها من التأاثÒات الناجمة عن
ه -ذه ا◊رب ،واإ’ك -راه -ات اŸت -ؤل -دة ع -ن ه -ذا ال -ن-زاع

الدمؤي.
* أاي حؤار مسشتقبلي يبنى على معطيات جديدة والتي
أاف -رزت -ه -ا ه -ذه ا◊رب ..ف -م -ن اآ’ن فصش-اع-دا سش-ت-ت-غÒ
معادلة هذا الصشراع باŒاه العؤدة إا ¤فرضس ششروط لها
صشلة وثيقة Ãجريات اأ’حداث على أاسشاسس مغاير Ÿا
هؤ عليه اآ’ن.
وي -درك ال -روسس ج ّ-ي-دا ب-أان ط-ال-ب-ي وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار
أارادوا أان يضش- -ع- -ؤا ح- -دا Ÿزي- -د م- -ن إاضش -ع -اف ق -درات
اŸسشلح ..Úو‘ هذا الششأان قال الرئيسس اأ’سشد مؤؤخرا
بأان الهدنة ’ تعني «إاسشÎاحة ﬁارب» أاي أان اŸسشلحÚ
سشيعيدون انتاششرهم وجمع قؤاهم من أاجل إاجهاز آاخر.
هذا الؤضشع أاو ا◊الة ’ يرضشى بها الروسس أاي عدم
اسشتكمال اŸهمة التي خّؤلؤها إا ¤أانفسشهم ÓÃحقة
داعشس والنصشرة ..غ Òأان ا◊رب ’ تعني دائما الدقة.
ق -د ت -ت -دخ -ل ال -ب -عضس م-ن اأ’ط-راف قصش-د إافسش-اد ه-ذه
الهدنة ،هذا ما يخششاه الكث.Ò
وهكذا فتح نقاشس آاخر حؤل من انتهك الهدنة؟ ليعؤد
ا÷ميع إا ¤نقطة الصشفر وكأان ششيئا  ⁄ينجز حتى اآ’ن،
ففي أاقل من  2٤سشاعة تغّير اÿطاب من ارتياح بؤقف
إاطÓق النار إا ¤اتهامات با’نتهاك أ’ن تداعيات ما بعد
اإ’تفاق  ⁄تتحّقق منها ا’نتقال السشياسشي.

’من من أاك– Èدياته
ا◊كامة ،التنمية وا أ

حان الوقت ليتحّول اإل–اد الفريقي من مراقب إا ¤لعب فاعل

’فريقي ،تسستوجب العمل على حلها مع
هناك العديد من التحديات التي تواجه ا’–اد ا إ
’عضساء ‘ ،مقّدمتها دعم ا◊كم الراشسد ،وترسسيخ مؤوسسسسات الدولة داخل القارة حتى
الدول ا أ
’ف-ري-ق-ي-ة وال-دفاع عن حقوق
ت-ع-م-ل ع-ل-ى –سس Úح-ي-اة اŸواط-ن ،Úوت-ق-وي-ة ﬁك-م-ة ال-ع-دل ا إ
’نسسان
ا إ
دعم ا◊كم الرششيد :هناك العديد من الدول ‘ إا ¤اÙكمة ا÷نائية الدولية ‘ ’هاي.
القارة ا’فريقية بحاجة ماسشة إا ¤إاصشÓح مؤؤسشسشي تسشهيل التكامل ا’قتصشادي :حاليًا العديد من الدول
لضشمان حكم القانؤن و–سش Úحماية حقؤق اإ’نسشان اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-دي-ه-ا اق-تصش-ادات صش-غÒة نسش-ب-ية وليسشت
و–ق -ي -ق ال -ن -م -ؤ ا’ق -تصش -ادي الشش -ام -ل ،وم-ن اŸه-م فاعلة وبالتا‹ ليسشت قادرة على ا’نخراط ‘ عملية
اإ’ششارة إا ¤أانه حتى الدول التي تبدو آامنة ’ يزال اإ’نتاج التي Áكن أان تسشتغل وتسشتفيد من ا’قتصشاد
بعضشها يعا Êمن أانظمة حكم يعؤقها الفسشاد و’ التكنؤلؤجي على نطاق واسشع ،والتكامل Áكن زيادته
رقابة عليها.
بصشؤرة كبÒة ب Úتلك ا’قتصشادات لتحسش Úقدراتها
ومن اأ’هداف طؤيلة اأ’مد ل–Óاد اإ’فريقي يجب على اإ’نتاج واŸنافسشة عاًŸيا.
أان تكؤن حششد الدعم ع Èالقارة ل إ
ÓصشÓح اŸؤؤسشسشي و‘ ال -ؤاق -ع ،إان ال -ت-ك-ام-ل ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى اإ’ق-ل-ي-م-ي
لفعل التا‹:
وخ -اصش -ة إاذا دع -م -ه ا’–اد اإ’ف -ري -ق-ي ع-ل-ى سش-ب-ي-ل
 1ـ إانتاج دسشاتÁ ’ Òكن التÓعب بها من طرف اŸثال Áكن أان يسشاعد الدول الصشغÒة بصشؤرة فاعلة
النخب السشياسشية لتحقيق مآارب سشلطؤية خاصشة.
لبناء وا◊فاظ على بنية –تية مثل الطرق وا÷سشؤر
 2ـ عملية حكم تتسشم بالفصشل ب Úالسشلطات وقدرة وا÷ام -ع -ات وم-راك-ز ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي واŸشش-روع-ات
ع -ل-ى اŸسش-اءل-ة واÙاسش-ب-ة ،وع-ل-ى اأ’ق-ل اسش-ت-ق ’Ó-اأ’خرى التي تتطلب اسشتثمارات مبدئية كبÒة.
قضشائيا يجب أان يكؤن ﬁميا وجهازا تششريعيا يعطى –ؤيل ا’–اد من مراقب إا’ ¤عب فاعل :أاثناء
قدرا كافيا من ا’سشتقÓلية لكي يكؤن فاع Óللرقابة السش-ن-ؤات ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضش-ي-ة ضش-ربت ال-ق-ارة ع-م-ل-يات
على ا◊كؤمات وعلى الرؤوسشاء ..
إارهابية كبÒة ،ولكن ا’–اد اإ’فريقي ظّل مراقًبا
’مر Ãكافحة
إانشش -اء م -ؤؤسشسش -ات ل -ت-حسش Úح-ي-اة اŸؤاط-ن ال-ع-ادي :بصش-ؤرة أاسش-اسش-ي-ة ،وع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق ا أ
’فريقي أان يجعل
’رهاب ،يجب على ا’–اد ا إ
ال -ه -دف ح -م-اي-ت-ه م-ن أاّي-ة ان-ت-ه-اك-ات ،ب-اإ’ضش-اف-ة إا ¤ا إ
من –سش Úأاوضشاع ضشحايا تلك العمليات الدمؤية
إاششراكه بصشؤرة كاملة ‘ ا◊كم.
ت-ق-ؤي-ة ﬁك-م-ة ال-ع-دل اإ’ف-ري-ق-ي-ة وح-ق-ؤق اإ’نسشان :هؤ ششغله الششاغل ،إاذ يجب أان يعمل مع الدول
’قليمية مثل منظمة غرب
فاÙكمة بحاجة إا ¤سشلطة لتكؤن بحق أاداة قانؤنية الؤطنية واŸنظمات ا إ
’يكؤاسس ،ولكن ’ يجب أان يسشمح لتلك
فعالة ◊ماية حقؤق اإ’نسشان ‘ كل دول القارةÃ ،ا إافريقيا وا إ
‘ ذلك التعامل مع ا÷رائم التي يتم إاحالتها حالًيا اÛم -ؤع -ات اÙل-ي-ة أان ت-ع-رق-ل ع-م-ل-ه وت-دخ-ل-ه

’رواح أاو Áنع كؤارث عن
عندما يهدف إا ¤إانقاذ ا أ
طريق إانششاء برامج قؤية وفاعلة ،لذلك يجب أان
’فريقي بجد وعزÁة وقؤة لتطؤير
يعمل ا’–اد ا إ
’رهاب Áكن أان يتعامل
إاطار عام فاعل Ÿكافحة ا إ
’عضشاء على
’رهاب ويسشاعد الدول ا أ
بكفاءة مع ا إ
’سش -ب -اب ال -ت -ي Áك -ن أان
اسش- -ت -ه -داف وﬂاط -ب -ة ا أ
’ليات ا◊الية
’رهاب .ولكن ا آ
تسشاعد ‘ تقؤية ا إ
ليسشت ذات جدوى.
مؤاجهة الفقر وعدم اŸسشاواة :يعت Èالفقر اŸدقع
وعدم اŸسشاواة ‘ الؤصشؤل إا ¤الفرصس التحديات
اأ’سشاسشية لكل دول ا’–د اإ’فريقي ،ففي تقريره

«أاجندة  »2063وعد ا’–اد ا’إفريقي Ãؤاجهة تلك
ال -قضش -اي -ا و–سش Úم -ا أاسش -م -اه «ال -ن -م -ؤ ا’ق -تصش-ادي
الششامل والتنمية اŸسشتدامة» ،تلك القضشايا بالطبع
م-ت-داخ-ل-ة وم-رت-ب-ط-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-ؤصش-ي-ات ال-ت-ي
–دثنا عنها سشابًقا ،فعلى سشبيل اŸثال بدون سشÓم
لن تسشتطيع اأي دولة إافريقية أان تتعامل مع أانؤاع
ال-نشش-اط-ات ا’سش-ت-ث-م-اري-ة ال-ت-ي Áك-نها –سش Úالنمؤ
الشش-ام-ل وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ،وب-ال-تا‹ فمن اŸهم
ل–Óاد اإ’فريقي أان يروج ◊كم القانؤن ،وبالتا‹
يخلق البيئة اŸسشاعدة لظهؤر ›تمعات اسشتثمارية
تؤفر للمؤاطن– Úقيق ذاتهم.

ثقافة

األربعاء  0٢مارسض  ٢016م
الموافق لـ  ٢٢جمادى األولى 1437هـ

عنوان مداخلة للباحث خÒا Êنور الدين بدار الثقافة لتيزي وزو

«إأحتفال أهليل قورأرة”” من منظور مولود معمري””

لسس -ت-اذ خÒا Êن-ور ال-دي-ن
ت -ن -اول ا أ
خÓ-ل ال-ي-وم ال-دراسس-ي ال-ذي احتضسنته
دار الثقافة لتيزي وزو تكرÁا لصساحب
الربوة اŸنسسية الراحل مولود معمري،
لنÌوب-ول-وج-ي-ة
ج -ان -ب-ا م-ن ال-دراسس-ة ا أ
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا ال -ب-احث ح-ول ت-ظ-اه-رة
لب- -راز
““أاه - -ل - -ي - -ل ق - -ورارة““ ‘ ﬁاول- -ة إ
أاه -م -ي -ة ه -ذا الح -ت -ف -ال الج -ت -م-اع-ي
والثقا‘ للمنطقة واسستمراره مع تعاقب
لجيال رغم تأاث Òالظروف السسوسسيو
ا أ
ثقافية التي عرفها اÛتمع ا÷زائري
ع Èمراحل تطوره..

تيزي وزو..ز /كمال
ح -اول ال -ب -احث ن -ور ال -دي -ن خÒا ÊخÓ-ل
اللقاء معا÷ة احتفالية اهليل قورارة التي
تطّرق إاليها مولود معمري بأابعاد ﬂتلفة مع
الÎك- - -ي - -ز أاك Ìع - -ل - -ى ا÷وانب السس - -وسس - -ي - -و
انÌوبولوجة والتاريخية لهذه الظاهرة وكذا
ب -عضض األدوار ال -ت -ي ي-ن-ط-وي ع-ل-ي-ه-ا اح-ت-ف-ال
اهليل قورارة ،وهنا أاشسار الباحث بالقول ““إان
انشسغالنا األسساسسي ‘ هذه الدراسسة هو رصسد
م -ن ا÷وانب اŸرت -ب -ط-ة ب-اه-ل-ي-ل أاي ا÷انب
السسوسسيو انÌوبولوجي دون الغوصض ‘ باقي
ا÷وانب األخرى اللسسانية واŸوسسيقية التي
تدخل ‘ تركيبة هذه ا◊الة الجتماعية ،كما
أان م -وضس -وع اŸداخ -ل -ة ه -و دراسس -ة م-ي-دان-ي-ة
نشس -رت Ãج-ل-ة ““ل-ي-ب-ي-ك-ا““ سس-ن-ة  ،1973ب-ع-نوان
““قورارة ،عناصسر لدراسسة انÌوبولوجية““ قام
بها الباحث مولود معمري بالتعاون مع فريق
ب -حث م -ت-ع-دد الخ-تصس-اصس-ات ،م-ع الع-ت-م-اد
أايضس -ا ع -ل -ى ال-ب-حث النÌوب-ول-وج-ي ل-ل-ب-احث
حول ““اهليل قورارة““ الذي نشسر سسنة ..1984
وع -ن األب-ع-اد السس-وسس-ي-و ث-ق-اف-ي-ة لح-ت-ف-ال
اهليل يقول الباحث نور الدين خÒا““ Êإان
اه -ل -ي -ل ي -ع-ت Èشس-ك Ó-م-ن أاشس-ك-ال اŸؤوث-ورات
الشس-ف-اه-ي-ة اÙل-ي-ة ال-ت-ي ي-زخ-ر ب-ها ا÷نوب
ا÷زائري عموما ،ومنطقة قورارة على وجه
التحديد ،حيث يتضسمن احتفال أاهليل على
م Ïشسعري غنائي ،وكان مولود معمري قد
قام بدراسسة و –ليل هذا الحتفال ،وعرفه
أان -ه ““م -ظ -ه -ر م -وسس-ي-ق-ي وأادب-ي ‘ آان واح-د،
ومشس -ه -د مسس -رح -ي دن -ي-وي و‘ ن-فسض ال-وقت
احتفال ديني تقريبا““.
وأاضس -اف اÙاضس -ر ““أان ط -ب -ي -ع -ة اح -ت-ف-ال
اه -ل -ي -ل ل -دى سس -ك-ان ق-ورارة ي-ح-م-ل ج-ان-ب،Ú
جانب دنيوي وجانب ديني وهو ما ينتج عنه
ازدواج -ي -ة ‘ اŸن-ظ-وم-ة ال-ق-ي-م-ي-ة ال-دن-ي-وي-ة
والدينية اŸرتبطة أاسساسسا بالحتفال ،..و‘
هذه النقطة بالذات أاشسار اŸتدخل إا ¤نظرة
مولود معمري
لهذه اÿاصسية ،الذي أاعت Èأاي معمري““ أان
ا÷انب ال- -دن- -ي- -وي ي -ق -وم Ãع -ا÷ة ﬂت -ل -ف

اŸم-ارسس-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ‘ ا◊ي-اة ال-ي-ومية
ل- -لسس -ك -ان ،ب -ي -ن -م -ا ي -ت -ن -اول ا÷انب ال -دي -ن -ي
اŸواضس-ي-ع ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي –ت-ل م-ك-ان-ة ه-امة
داخ - -ل ه- -ذه الح- -ت- -ف- -ال- -ي- -ة وتÈز ﬂت- -ل- -ف
اŸم- -ارسس- -ات والسس -ل -وك -ات ك -ا ÏŸالشس -ع -ري
الديني الذي يتطرق إا ¤مدح النبي واألولياء
الصسا◊.Ú
ك -م -ا ت -ط ّ-رق اŸت -دخ -ل أايضس-ا إا ¤ال-ظ-رف
الزما Êوالوصسف الشسكلي لطريقة الحتفال،
مشسÒا هنا ““أان احتفال اهليل عادة ما يتمّ ‘
ال -فÎة اŸسس -ائ -ي -ة ،ح -يث ي -ط -غ -ى ع-ل-ى ه-ذه
الظاهرة الحتفالية ،الطابع الذكوري مع ذلك
نسسجل وجود مشساركة لبعضض النسساء ‘ سسن
م -ع ،Úح -يث ي -ق-ف ال-رج-ال ج-ن-ب-ا إا ¤ج-نب،
بصسورة جماعية على شسكل دائري ،ويتضسمن
ه -ذا الح -ت -ف -ال ال -غ -ن -ائ -ي ال-ت-ن-افسس-ي ك-ذلك
ف-اع-ل-ي Úاج-ت-م-اع-ي Úرئ-يسس-ي Úهما الشساعر،
الذي يعت Èشسخصسية مركزية ورئيسسية لهذا
الح -ت-ف-ال ،ح-يث ي-ق-وم بسس-رد أاب-ي-ات شس-ع-ري-ة
أله -ل -ي -ل ،ب -اإلضس -اف -ة ل -لشس -خصض ال -ذي ي -ق-وم
بالعزف على آالة نفخية ،و‘ األخ Òهناك
الشسخصض الذي يقوم بالعزف على آالة الطبل،
كما ‚د إا ¤جانب هذه الشسخصسيات الثÓثة،
قائد ا◊ركة ‘ هذا الحتفال الغنائي الذي
يقوم بالتحكم ‘ ا◊ركات اŸرتبطة باحتفال
أاهليل.

أهليل وعÓقاتها بالششرفة وأŸرأبطÚ

عمليا وحتى نفهم جوهر ومنطلق احتفال
أاه -ل -ي -ل ي -ق -ول اÙاضس -ر ،ل ب -دا م-ن إارج-اع
ال-ت-ظ-اه-رة إا ¤السس-ي-اق ال-ت-اري-خ-ي ل-ل-م-ج-ت-مع
اÙل- -ي وه- -ذا اع- -ت- -م- -ادا ع -ل -ى ال -دراسس -ي -ة

الجتماعية التي قام بها مولود الذي اسستند
‘ ب-ح-ث-ه إا ¤ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د الشس-ف-اه-ي-ة
وال -نصس -وصض الشس -ع -ري -ة ،وه -و م -ا أاوصس -ل -ه إا¤
ال -ت -أاك -ي -د أان ظ -ه-ور اه-ل-ي-ل ارت-ب-ط ب-الشس-رف-ة
واŸرابط ،Úوهي جماعة أاو فئة اجتماعية
كانت تتمتع بنفوذ كب ‘ Òا÷انب القتصسادي
بسسبب امتÓكها ألراضسي واسسعة ومنابع اŸياه،
إا ¤ج -انب اح -ت-ف-اظ-ه-ا  ÏÃاه-ل-ي-ل وال-قصس-ر
اŸسس-م-ى““شس-روي-ن““ ال-ذي ي-ب-ع-د  60ك-ل-م على
مدينة تيميمون ،وباعتبار أان منطقة توات
ق -ورارة ك -م -ن -ط -ق -ة ع-ب-ور ıت-ل-ف ال-ق-واف-ل
ومنطقة Œارية ـ يضسيف الباحث ـ فقد ارتبط
اه -ل -ي -ل ب-ا◊ضس-ارة وا◊ضس-ري-ة وال-بضس-ائ-ع-ي-ة،
حيث ‚د العديد من اŸتون الشسعرية التي
تضسمنها اهليل ووصسف لتفاصسيل بعضض ا◊لي
والعطور بخصسائصسها وأاسسمائها اıتلف..
‘ اÿت -ام ت -ط ّ-رق اÙاضس -ر إا ¤وظ -ائ-ف
احتفال اهليل الذي حافظ على اسستمراره
مقارنة مع بعضض الحتفالت األخرى التي
تعرضست لÓندثار وهذا وفق منظور مولود
معمري التي حصسرها ‘ الوظيفة العÓجية،
ح -يث “ث -ل ال-ت-ظ-اه-رة أاه-م-ي-ة ك-بÒة لسس-ك-ان
م- -ن -ط -ق -ة ق -ورارة م -ن ح -يث –م -ل م -ت -اعب
وم-ع-ان-اة ح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة اŸت-ع-ل-قة بأاعمال
ال -زراع -ة وب -ن-اء ال-ف-ق-رات وت-ق-وي-ة وج-وده-م،
وبالتا‹ التخفيف منها عن طريقة ‡ارسسة
الحتفال بكل طقوسسه الجتماعية والدينية،
‘ ح– Úم- -ل ال- -وظ- -ي- -ف- -ة ال- -ث- -ان- -ي -ة ق -ب -ول
اسستمرارية بقاء النظام ،حيث يكتسسي اهليل
نفوذا كبÒا من خÓل الدور الذي يلعبه ‘
ت -أاك -ي -د السس -ت -م -راري -ة وال-ت-أاق-ل-م م-ع السس-ي-اق
السسوسسيو تاريخي اÙد ،على حد قوله.

حاملة ﬂتلف الفنون والثقافات

ألقافلة ألثقافية ””رسشالة أŸثقف”” –ّط بدأر ألثقافة ﬁمد بوضشياف

ت -واصس -ل ج -م -ع -ي-ة ا÷اح-ظ-ي-ة
ف- -رع ع- -ن- -اب- -ة ،إاث- -راء السس- -اح- -ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة للولية ،حيث أاطلقت
م- - -ؤوخ- - -را م- - -ب - -ادرة ““ال - -ق - -اف - -ل - -ة
ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة““ ،وال -ت -ي سس -ت -ج -وب
ﬂتلف أانحاء عنابة حاملة بÚ
ث- -ن- -اي -اه -ا ال -ع -دي -د م -ن ال -ف -ن -ون
وال -ث -ق-اف-ات– ،ت شس-ع-ار ““رسس-ال-ة
اŸث -ق -ف““ ،أاي -ن سس -ت -ح -ط رح -ال -ه -ا
السس-بت اŸق-ب-ل ‘ دورت-ه-ا ال-ث-انية
بدار الثقافة ﬁمد بوضسياف.

عنابة :هدى بوعطيح
«فكرة تنظيم القافلة جاءت من منطلق
أان ال -ط -الب ا÷ام -ع -ي ،وه -و ال -ن -خ-ب-ة ‘
ال -ب Ó-د ي -ظ-ن أان ال-ث-ق-اف-ي-ة ت-ق-تصس-ر ع-ل-ى
ال - -رح Ó- -ت واألغ - -ا ““..Êه - -ذا م- -ا أاك- -ده
اŸشسرف على الفعالية الثقافية ورئيسض
ج -م -ع-ي-ة ا÷اح-ظ-ي-ة ف-رع ع-ن-اب-ة ““ج-م-ال
صسمادي““ ‘ تصسريح لـ«الشسعب““ ،قائ Óإانه
من اŸفروضض أان يكون الطالب ا÷امعي

ه -و ال -واع -ي األول ل -نشس -ر ث -ق-اف-ة ال-بÓ-د،
ونشس -ر اŸوروث ال -ث -ق -ا‘ ،ول-ذلك ع-م-ل-ن-ا
ع -ل -ى ت -أاسس -يسض ه -ذه ال -ق -اف -ل-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
للتعريف بÎاثنا الثقا‘ والفني.
وبخصسوصض شسعارها ““رسسالة اŸثقف““،
أاك -د صس -م -ادي أان -ه -م ك -ج -م -ع -ي -ة ث-ق-اف-ي-ة
وكمسساهم– ‘ Úريك اŸشسهد الثقا‘
ب -ال -ولي -ة ،ك -ان ل -زام -ا ع -ل -ي -ه -م ت -وضس -ي-ح
وتصسحيح بعضض اŸفاهيم ،للمثقف أايضسا
‘ رسسالته ‘ ا◊قل الثقا‘ ،مضسيفا أانهم
بالرغم من قلة اإلمكانيات اŸادية ،حيث
ل Áلكون دعما ل من اŸركزية ول من
السس -ل -ط -ات اŸع -ن -ي -ة ،إال أان-ه-م ي-ح-اول-ون
Óخ-ر ““ح Úن-ري-د شس-ي-ئ-ا
إايصس -ال رسس -ال -ة ل -أ
نسس - -ت - -ط - -ي - -ع –ق - -ي - -ق - -ه ب - -حب وصس- -دق
واسستمرارية ‘ العمل اŸميز““.
القافلة الثقافية ‘ عددها الثا– Êط
رحالها السسبت اŸقبل بدار الثقافة ﬁمد
ب -وضس -ي -اف ،ح -يث ق -ال رئ -يسض ا÷م -ع -ي -ة
ج -م -ال صس -م -ادي ،إان -ه-ا سس-ت-ق-دم ع-روضس-ا
ونشس -اط -ات ÷م -ي -ع اŸب -دع Úال -ذي -ن ّ”
اكتشسافهم من طرف جمعية ا÷احظية ‘
ع- -دده- -ا األول ،وه- -م ط- -ل- -ب- -ة ج- -م -ع -يÚ

سستعرضض أاعمالهم اإلبداعية سسوى كانت
أادبية أاو فنون تشسكيلية أاو مسسرح وصسور
ف- -وت- -وغ -راف -ي -ا ،م -ؤوك -دا ب -أان -ه -ا وظ -ي -ف -ة
ا÷معيات الرئيسسة وليسض فقط البهرجة
وتقد Ëتقارير أادبية ومالية حتى تتحصسل
ع- -ل -ى ال -دع -م اŸا‹ ،وأاضس -اف ب -أان ف -رع
ا÷اح -ظ -ي -ة ب-ع-ن-اب-ة م-ن-ذ ت-نصس-ي-ب-ه أاسسسض
Ÿب - -دأا رائ - -ع وراق- -ي وحضس- -اري أال وه- -و
““ثقافة العÎاف باآلخر““.
Óشس-ارة ،ح-طت ال-ق-اف-ل-ة ال-ث-ق-افية ‘
ل -إ
عددها األول رحالها باإلقامة ا÷امعية
““حي القمم““ ،حيث شسملت ﬂتلف الفنون
وال -ث -ق -اف-ات ع-ل-ى غ-رار م-ع-رضض ل-ل-ف-ن-ون
التشسكيلية ،شسارك فيه نخبة من الفنانÚ
الشسباب ،وقدمت قراءات شسعرية ŸبدعÚ
‘ ع -ا ⁄ال -ق -اف -ي -ة م -ن أاب -ن -اء ب-ون-ة ،ك-م-ا
أاطربت ›موعة أاخرى ا◊ضسور Ãقاطع
موسسيقية ،و” تقد Ëلوحة تعبÒية –ت
عنوان ““بصسمة وطن““ ،إا ¤جانب ذلك كان
ال- -ف- -ن ال- -راب- -ع ح- -اضس- -را أاي- -ن ” ع -رضض
م -ون -ول -وغ ““ال -زي -ن -ة““ ،وم -ق -اط -ع ف-ك-اه-ي-ة
ورقصض عصس- -ري أاب- -دع ف- -ي- -ه شس- -ب- -ان م- -ن
ﬂتلف األعمار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لدبية
لجناسس ا أ
شسملت دورتها الـﬂ 19تلف ا أ

جزأئريون يتأالقون ‘ جائزة ألششارقة لإÓبدأع ألعربي
ب - -رزت أاسس - -م - -اء اŸب - -دعÚ
ا÷زائري ÚمÈوك دريدي،
ف- - -ا–ة م - -ع - -م - -ري ،وق - -دور
م - - -ه - - -داوي ،ب ÚاŸشس - - -اركÚ
اŸت-أال-ق ‘ Úج-ائ-زة الشس-ارقة
لدبي ،التي أاعلنت
Óبداع ا أ
ل إ
لعÓ-م ‘
دائ -رة ال -ث-ق-اف-ة وا إ
الشس-ارق-ة ع-ن ن-ت-ائ-ج دورت-ها
التاسسعة عشسرة (موسسم 2015
–  ،)2016والتي تضسم الشسعر
وال-قصس-ة ال-قصسÒة والرواية
وال- - -ن- - -ق- - -د وأادب ال- - -ط- - -ف- - -ل
واŸسس -رح .وع -ل-ى ال-رغ-م م-ن
ع - -دم اف- -ت- -ك- -ا ك- -ه- -م اŸراتب
لو ،¤أاك - - - -د اŸب - - - -دع - - - -ون
ا أ
ال -ث Ó-ث -ة اسس -ت -م -رار اŸث-ق-ف
ا÷زائ- - - -ري ‘ ال - - -ت - - -أال - - -ق ‘ فكان ا◊ضسور التونسسي قويا ،حيث
ﬂت-ل-ف اŸسس-اب-ق-ات ال-عربية ف -ج -اءت ال -ت-ونسس-ي-ة وئ-ام ب-نت رضس-ا
غ- - -داسض ‘ اŸرت- - -ب- - -ة األو ¤ع- - -ن
والعاŸية.

أسسامة إأفرأح
ح ّ- -ل ا÷زائ- -ري مÈوك دري- -دي
ثالثا ‘ ›ال الرواية ،عن روايته
““‘ حضسرة اŸاء““ ،وذلك مناصسفًة
م -ع األردن -ي -ة أاسس -م -اء ع -ل -ي ﬁم-د
زيتون ،عن روايتها ““موت مؤوجل““.
ف -ي -م-ا ع-اد اŸرك-ز األول ل-ل-مصس-ري
ح -ارسض ك -ام -ل ي-وسس-ف الصس-غ Òع-ن
Óحزان““ ،والثاÊ
روايته ““دوامات ل أ
للمغربي توفيق باميدا عن روايته
““مسسافر ع Èالزمن““.
ون ّ-وهت ÷ن -ة ال -ت -ح-ك-ي-م ب-رواي-ة
““شس -ه -ي -د ا◊ق -د““ ل -ل -م -غ-رب-ي ع-زي-ز
ال -ع-رب-اوي ،و«ال-دان““ ل-ل-ي-م-ن-ي عÓ-ء
ﬁم - -د ف- -رج ب- -ام- -ط- -رف ،ورواي- -ة
““أارواح برائحة الغاردينيا““ للسسوري
ﬁمد سسامر حلو.
و‘ ›ال الشس- -ع -ر ،ن ّ-وهت ÷ن -ة
التحكيم باÛموعة الشسعرية ““ظمأا
السسراب““ لـلجزائري قدور مهداوي،
و›م -وع-ة ““وت-ن-فسس-ه ال-ق-لب ن-ح-ت-ا““
لـلشساعرة ا÷زائرية فا–ة معمري.
فيما عاد اŸركز األول ‘ ›ال
الشس -ع -ر ل-ل-ي-م-ن-ي اأح-م-د ع-ب-ده ع-ل-ي
ا÷همي عن ›موعته ““ل هدهد
اليوم““ ،واŸركز الثا Êلليمني اآلخر
إاب -راه -ي -م ع -يسس -ى ﬁم-د ع-ل-ي ع-ن
›م-وع-ت-ه ““اأت-يت م-ب-ك-را ي-ا حزن““.
واف -تك اŸصس-ري ﬁم-د اإسس-م-اع-ي-ل
عبدالله سسويلم اŸركز الثالث عن
›موعته ““أاطفئوا الزيتون لي ً
.““Ó
أام- -ا ‘ ›ال ال -قصس -ة ال -قصسÒة،

›م -وع-ت-ه-ا ““أامشس-ي وأاضس-حك ك-أاÊ
شسجرة““ ،يليها اŸصسري عبيد عباسض
عبيد علي عن ›موعته ““حذاء فإان
جوخ القد ،““Ëثم التونسسي وليد بن
أاح -م-د ال-ف-رشس-يشس-ي ع-ن ›م-وع-ت-ه
““حكايات نيئة““.
و‘ ›ال اŸسسرح الفائزون جاء
اأوًل نوزاد جعدان من سسوريا عن
مسس -رح-ي-ت-ه ““وط-ن شس-ب-ه م-ن-ح-رف““،
وث -ان -ي -ا ه -ي -ث-م ب-ن ﬁسس-ن ب-ن ع-ل-ي
الشسنفري من عمان عن مسسرحيته
““ﬁجوب السسيد عطا““ ،وثالثاً شساكر
ريكان شسخ Òالغزي من العراق عن
مسسرحيته ““بيادق زرق““.
أاما ‘ ›ال أادب الطفل ففازت
ماجدة حمدي سسيد أاحمد زارع من
مصس- - - -ر ب- - - -اŸرت - - -ب - - -ة األو ¤ع - - -ن
›موعتها ““اأوفى األصسدقاء““ ،تليها
اسسمهان بنت أاحمد الفرجا Êمن
ت -ونسض ع-ن ›م-وع-ت-ه-ا ““السس-اح-ر““.
وج -اءت وف -اء أاح -م-د ﬁم-د أاح-م-د
مسس- -ت- -ج- -اب م -ن مصس -ر ث -ال -ث -ة ع -ن
›موعتها ““الدرسض““.
وحّل السسوري ﬁمد طه العثمان
أاّول ‘ ›ال النقد ،عن دراسسته:
““ال - -ب- -ع- -د ال- -ث- -ا /Êق- -راءة ‘ آاف- -اق
الشسعرية العربية““ .فيما حلّت ثانية
ناهد صسÓح منصسور أاحمد راحيل
م -ن مصس -ر ع -ن دراسس-ت-ه-ا““ :شس-ع-ري-ة
العتبات ـ دراسسة ‘ النصض اŸوازي
لشسعر ﬁمد عفيفي مطر““ .وجاء
ثالثاً تامر ﬁمد عبدالعزيز هاشسم
من مصسر

á°VÉjQ

األربعاء  02مارسس  2016م
اŸوافق لـ 22جمادى األو 1437 ¤هـ

لعجاب
الÎبصس يختتم اليوم ومدافع «البابية» بلخي Ìنال ا إ
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أايوب عزي (مدافع مولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب»:

غوركوف يطالب إلÓعب ÚإÙليÃ Úضساعفة إلعمل خÓل إلفÎة إŸقبلة سسنلع ـ ـب مبـ ـ ـارإة إأم ـل
غريسس وكأاننا نوإجه
فريـق ـا مـن إلدرجة
عمار حميسصي
إألولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
يختتم ،اليوم ،تربصس الÓعب ÚاÙليÃ Úركز سسيدي موسسى الذي جرى –ت إاشسراف مدرب اŸنتخب الوطني كريسستيان
لول خاصسة ‘ الدفاع.
غوركوف ،الذي يواصسل البحث عن لعب Úجدد لتدعيم اŸنتخب ا أ

ي-ج-ري ،ال-ي-وم ،زمÓ-ء سس-ع-ي-ود حصس-ة
ت -دري -ب-ي-ة صس-ب-اح-ي-ة ق-ب-ل تسس-ري-ح-ه-م
لÓلتحاق بأانديتهم .علما أان بعضس
العناصسر سستكون معنية Ãباريات ربع
نهائي كأاسس ا÷مهورية التي سستجرى
يومي ا÷معة والسسبت اŸقبل.Ú
وأاج - -رى ال Ó- -ع - -ب - -ون اÙل - -ي- -ون 5
حصسصس ت -دري -ب -ي -ة ،ك -انت ﬂصسصس -ة
للجانب Úالفني والبد ،Êحيث ارتأاى
غوركوف أاخذ فكرة موسّسعة عن كل
العناصسر ومعرفة مدى اسستعداداتها
البدنية والتقنية.
وع -رفت حصسصس ال -ت -دريب ت -ن -افسس -ا
ك- -بÒا ب ÚالÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن ك- -ان -وا
ي - -ري - -دون ل - -فت أان - -ظ- -ار غ- -ورك- -وف
لسس - -ت - -دع- -ائ- -ه- -م خÓ- -ل ت- -ربصس- -ات
اŸن - -ت - -خب األول اŸق - -ب - -ل- -ة .ودف- -ع
اŸدافع شسافعي ثمن هذا التنافسس
غاليا ،بعد أان تعّرضس إلصسابة بعد
احتكاكه بأاحد زمÓئه ،حيث واصسل،
أامسس ،العÓج باŸركز.
وامتد التنافسس إا ¤حراسس اŸرمى
ال-ذي-ن أاب-دوا اسس-ت-ع-دادات جّ-ي-دة م-ن
خ Ó- -ل Œاوب - -ه - -م م - -ع ال- -ت- -م- -اري- -ن
والخ -ت -ب -ارات ال -ت -ي وضس-ع-ه-ا م-درب
ح - - -راسس اŸرم - - -ى وه - - -و م- - -ا أاك- - -د
ج - -اه - -زي - -ت - -ه - -م ال - -ك - -بÒة –ّسس - -ب- -ا
لÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
األول.
ويجتمع مدرب «اÿضسر» ،اليوم ،مع
ال Ó-ع -ب Úخ Ó-ل ا◊صس -ة ال-ت-دري-ب-ي-ة
األخÒة Ãركز سسيدي موسسى ،حيث
سسينتهز الفرصسة ◊ثهم على العمل
أاك ÌخÓل الفÎة اŸقبلة ،إاضسافة إا¤

ا◊ف -اظ ع -ل -ى ج-اه-زي-ت-ه-م ال-ب-دن-ي-ة
والتقنية.

لعبان مرشسحان لتدعيم
إلدفاع
ركز التقني الفرنسسي اهتمامه على
الدفاعÃ ،ا أانه سسيضسطر لسستدعاء
عنصسر أاو اثن Úمن اÙلي ÚلÎبصس
اŸن -ت -خب األول ،ب -ع -د ت -أاك-د إاصس-اب-ة
اŸداف -ع ح -ل -يشس ال-ذي سس-ي-غ-يب ع-ن
مواجهتي إاثيوبيا اŸقبلت.Ú
ول- -ن ي- -ك -ون ﬁور ال -دف -اع ال -وح -ي -د
اŸع -ن -ي ،ح -يث ام -ت -د األم -ر ل-ل-رواق
األÁن م -ن ال -دف -اع ال -ذي ي -ع-ا Êه-و
اآلخ - -ر ‘ ،ظ - -ل ت - -راج - -ع مسس - -ت- -وى

ال Ó-عب زف -ان ،إاذ ي-ت-ن-افسس ال-ثÓ-ث-ي
ب -ل -خ -ي Ìم -داف -ع م -ول -ودي -ة ال-ع-ل-م-ة،
إاضس -اف -ة إا ¤زي -ت -ي لعب «ال-ك-ن-اري»
وقائد «العميد» حشسود ،على مكانة
مع اŸنتخب األول.
ولفت مدافع «البابية» بلخي Ìأانظار
مدرب اŸنتخب ،الذي أابدى إاعجابه
بإامكاناته وطالبه بضسرورة البحث عن
ناٍد يضسمن له اللعب ‘ مسستوى أاعلى
خ Ó-ل اŸوسس -م اŸق -ب -ل ،خ -اصس -ة أان
مسس -ت-ق-ب Ó-ب-اه-را ي-ن-ت-ظ-ره إان واصس-ل
على نفسس اŸنهاج.

نغيز سسيوإصسل معاينتهم خÓل
مباريات إلبطولة

سسينتهز مدرب «اÿضسر» غوركوف،
فرصسة اجتماعه بالÓعب ÚاÙلي،Ú
اليوم ،ليثني على العمل الذي يقوم به
مسس -اع -ده ن -ب -ي-ل ن-غ-ي-ز ،ف-ي-م-ا ي-خصس
تزويده Ãعلومات وافية عن مسستوى
كل لعب.
وسسيواصسل نغيز مهمته اŸتمثلة ‘
معاينة لعبي البطولة خÓل ما تبّقى
من مباريات ،حيث سسيقول غوركوف
لÓعب Úإان ظهورهم Ãسستوى جيد
خÓل مباريات البطولة ليسس كافيا
للتواجد مع اŸنتخب األول وعليهم
العمل أاك ‘ Ìظل الفارق الكب‘ Ò
اŸسس - -ت - -وى م - -ق - -ارن - -ة ب - -الÓ- -ع- -بÚ
اÎÙف.Ú

لفريقية
لبطال ا إ
بعد التأاهل اŸسستحق إا ¤الدور الثا Êمن رابطة ا أ

لعبو مولودية بجاية يحضسرون Ÿوإجهة شسباب بلوزدإد

عاد ،أامسس ،فريق مولودية بجاية إا ¤أاجواء التدريبات Ãلعب الوحدة اŸغاربية اسستعدادا Ÿواجهة ا÷ولة  22من الرابطة
لو ¤والتي سستجمعه مع نادي شسباب بلوزداد ،السسبت اŸقبلÃ ،لعب  20أاوت بالعاصسمة.
اÎÙفة ا أ

نبيلة بوقرين

يسسعى القائمون على النادي البجاوي
إا ¤ضسمان اسستعداد جيّد للمواجهة
اŸقبلة ضسمن البطولة الوطنية من
أاج -ل ال -ع -ودة إا ¤سس -ك -ة الن-تصس-ارات
ع -ل -ى الصس -ع -ي -د اÙل -ي ضس -د أاب -ن -اء
ال-ع-ق-ي-ب-ة ،ب-ع-دم-ا ان-ه-زموا ‘ لقاءين
م- -ت- -ت- -ال- -ي Úضس- -د ال- -نصس -ري -ة وإا–اد
العاصسمة ،ما جعلهم يخرجون مبكرا
من منافسسة السسيدة الكأاسس التي كانوا
ي-ع-ول-ون ع-ل-ي-ه-ا ك-ثÒا ل-تكرار سسناريو
اŸوسس - - -م اŸاضس - - -ي ،إال أان األم - - -ور
سسارت عكسس ذلك “اما.
Áا قورايا يوجدون ‘ وضسعية
أابناء ّ
سس -ان -ح -ة م -ن أاج -ل –ق -ي -ق ن -ت -ي -ج-ة
إاي -ج-اب-ي-ة ،خ-اصس-ة ب-ع-د ال-ف-وز ال-رائ-ع
م -ؤوخ -را ع-ل-ى حسس-اب ال-ن-ادي ال-غ-اÊ

ضسمن منافسسة رابطة إافريقيا ،الذي
سسمح لهم بالتأاهل للدور  ،16رغم أانها
اŸرة األو ¤التي يشساركون ‘ هذا
اŸوع -د ال -ك -ب Òوه -ذا م -ا ي -ع -ن-ي أان
معنويات الÓعب Úعالية وسسيكون لها
أاثر إايجابي للدخول بقوة أاك Èوتأاكيد
النتيجة اŸاضسية.
كما تعد فرصسة من أاجل وضسع حد
Ÿرح -ل-ة ال-ف-راغ ال-ت-ي ع-اشس-ه-ا ف-ري-ق
اŸولودية والتأاكيد للجمهور أان ذلك
ك -ان ›رد ك -ب -وة ج-واد ف-ق-ط .ي-أات-ي
ذلك ‘ ظ -ل اŸع -ان-اة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا
الفريق اŸنافسس مؤوخرا ،ألنه خسسر
ع -ددا ك -بÒا م -ن ال -ن -ق-اط ،وه-ذا م-ا
سسيجعل زمÓء زرداب العمل جيدا ‘
ال -ت-حضسÒات ال-ت-ي ب-ر›ه-ا ال-ط-اق-م
الفني بقيادة عمرا Êحتى يعودوا إا¤
ال -دي -ار أافضس -ل ن -ت-ي-ج-ة ي-رف-ع-ون ب-ه-ا
رصسيدهم من النقاط أاك .Ìوبالتا‹

ف - -إان األم - -ور ع - -ادت إا ¤ال- -ط- -ري- -ق
الصسحيح مع مولودية بجاية ،ألنهم
Œاوزوا ال- -وضس- -ع الصس -عب ‘ ال -وقت
اŸناسسب ويبقى عليهم اŸواصسلة ‘
ن- -فسس اŸسس -ت -وى ،ألن اŸشس -ارك -ة ‘
اŸوع-د ال-ق-اري ي-ع-د ف-رصس-ة م-وات-ية

لكسسب خÈة أاك Èمن خÓل Œربة
جديدة هي األو ¤من نوعها ،رغم
صسعوبة اŸأامورية ‘ ظل اŸنافسسة
ال -ق -وي -ة اŸوج -ودة ب Úال -ف -رق ال-ت-ي
تهدف كلها إا ¤كسسب عدد كب Òمن
النقاط ،سسواء من أاجل ضسمان مركز
م -ؤوه -ل ل -ل-م-ن-افسس-ة ال-ق-اري-ة اŸوسس-م
اŸق -ب-ل ،أاو لضس-م-ان ال-ب-ق-اء ب-ال-نسس-ب-ة
للمتواجدين ‘ اŸؤوخرة.
Óشسارة ،فإان فريق مولودية بجاية
ل إ
يحضسر Ãعدل حصسة واحدة ‘ اليوم،
ب- -حسسب م- -ا ع- -ل -م -ت -ه «الشس -عب» م -ن
مصسادر خاصسة ،ويكون ذلك ‘ الفÎة
اŸسس -ائ -ي-ة ح-ت-ى ل يشس-ع-ر الÓ-ع-ب-ون
ب- -اإلره- -اق وال- -ت- -عب ،ب- -دل- -ي -ل أان -ه -م
اسستفادوا من يوم راحة بعدما “كنوا
م- -ن ال- -ت- -أاه- -ل ل- -ل- -دور اŸق- -ب- -ل م- -ن
اŸنافسسة القارية التي يركزون عليها
كثÒا ‘ اŸوسسم ا◊ا‹.

أإدم أإوناسس :لن أإفصسل ‘ مسستقبلي إلدو‹ قبل سسبتم٢٠١٧ È
ج -دد لعب ب -وردو آادم أاون-اسس ،ال-ت-أاك-ي-د
على أانه لن يفصسل ‘ مسستقبله الدو‹ بÚ
منتخبي فرنسسا وا÷زائر قبل العام اŸقبل،
معّبرا عن رغبته حاليا ‘ فرضس نفسسه مع
لو¤
ن -ادي -ه ال -ن -اشس -ط ‘ ب-ط-ول-ة ال-درج-ة ا أ
الفرنسسية لكرة القدم قبل التفك ‘ Òشسيء
آاخر.
وصسرح أاوناسس للموقع اللكÎو÷ Êريدة ‘‘ليكيب‘‘،
أان قراره األخ ‘ Òموضسوع اŸنتخب األول الذي
سسيحمل أالوانه مسستقب ،Óلن يصسدر «قبل سسبتمÈ

.‘‘2017
وسس -ب -ق ل -رئ -يسس ال–اد ا÷زائ -ري (ف-اف) ﬁم-د
روراوة أان أاع- -ل- -ن ‘ ي- -ن- -اي- -ر اŸنصس -رم ع -ن ق -رب
انضسمام أاوناسس إا ¤اŸنتخب الوطني ،لكن الÓعب
نفى ذلك ‘ تصسريحات صسحفية ،مؤوكدا أانه يفضسل
الÎيث قبل الرد على عرضس ‘‘الفاف‘‘.
وي -ل -عب أاون -اسس أاول م -وسس -م ل -ه م -ع ال -ف-ري-ق األول
لبوردو ،الذي كان قد أامضسى له عقدا احÎافيا منذ
بضسعة أاشسهر.
وينشسط متوسسط اŸيدان الهجومي حاليا ضسمن

كأاسس ا÷زائر لكرة القدم

إلدور نصسف إلنهائي يومي  ١٥و ١٦أإفريل
يجرى الدور نصسف النهائي لكأاسس ا÷زائر لكرة القدم  2016يومي  15و 16أابريل اŸقبل ،بحسسب
ما أاعلنته ال–ادية ا÷زائرية (فاف).
تقام عملية سسحب قرعة الدور ما قبل األخ Òللمنافسسة الشسعبية يوم  12مارسس با÷زائر العاصسمة،
بحسسب ما أاوضسحه اŸوقع الرسسمي للهيئة الفديرالية.
وتلعب مقابÓت ربع النهائي للسسيدة الكأاسس نهاية السسبوع ا÷اري ،وŒمع فرق :وفاق سسطيف -
ا–اد بلعباسس ،نصسر حسس Úداي  -نادي بارادو ،أامل بلدية غريسس  -مولودية ا÷زائر وا–اد تبسسة
 جمعية مغنية.وسسجل اŸكتب الفدرا‹ «للفاف» الذي اجتمع ،األثن« ،Úبارتياح الظروف التي جرت فيها
مباريات كأاسس ا÷زائر وهنّأات باŸناسسبة األندية اŸتأاهلة ‘ ﬂتلف الصسناف».
ودعا اŸكتب الفدرا‹ ÷نة كأاسس ا÷زائر Ÿتابعة إاجراء مباريات اŸنافسسة والسسهر على فرضس
Óجراءات القانونية.
احÎام األندية ل إ

قبل اŸباراة ا◊اسسمة ،التي تنتظر فريق
مولودية ا÷زائر من أاجل التأاهل إا ¤الدور
نصسف النهائي من منافسسة كأاسس ا÷مهورية
لن -ق -اذ م -وسس -م
ع- -ل- -ى حسس- -اب أام- -ل غ- -ريسس إ
ال -ع -م -ي -د ،ال -ذي ي -ع -ا ‘ Êب -ط-ول-ة ال-راب-ط-ة
لو ¤لكرة القدم «موبيليسس» من
اÎÙفة ا أ
أازمة نتائج ،حرمته من التباري على اللقب،
اتصسلنا باŸدافع «أايوب عزي» الذي أاكد لنا أان
الفحوصسات التي خضسع لها جاءت مطمئنة،
وأان مصس Òمشساركته ‘ مباراة الكأاسس يبقى
ب -ي -د اŸدرب «ل -ط -ف -ي ع -م-روشس» ،م-ؤوك-دا أان
الÓعب Úل يحتاجون إا– ¤فيزات مالية ‘
لن -ه -م ﬁف -زون ت-ل-ق-ائ-ي-ا ،وأان
ه -ذا ال -دور ،أ
اŸف- -اج- -أاة ل- -ن –دث واŸول- -ودي -ة سس -ت -واج -ه
غ- -ريسس وك- -أان- -ه ف- -ري- -ق ن- -اشس- -ط ‘ اÎÙف
لول ،ك -ل ه -ذا سس -ت -ج-دون-ه م-فّصس ‘ Ó-ه-ذا
ا أ
ا◊وار...

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

التي واجهنا بها ا–اد وهران وا–اد بسسكرة ‘
السسيدة الكأاسس ،كي نتمكن من Œاوز عقبة غريسس
بسس Ó- -م .م- -ن اÿط- -إا اسس- -تصس- -غ- -ار اŸن- -افسس ،لأن
اŸفاجأاة واردة ...وحتى ل تكون ،يجب أان نلعب
جد مركزين .كما أانه يتوجب علينا عدم الدخول
‘ السس -ت -ف -زازات ال-ت-ي سس-ت-واج-ه-ن-ا خ-ارج وداخ-ل
اŸلعب ،كي ل نتأاثر ونتÔفز فوق أارضسية اŸيدان،
نحن ‘ دور متقدم وإانقاذ موسسمنا لن Áر إال
بالفوز والتأاهل على حسساب ‡ثل مدينة معسسكر
اŸضس -ي -اف -ة ،ب -ع -ده -ا سس-ي-ب-ق-ى ل-ن-ا ل-ق-اءان وع-ل-ي-ن-ا
ال -تضس -ح -ي -ة ب-ك-ل شس-يء م-ن أاج-ل ن-ي-ل ل-قب ال-ك-أاسس
ال -ث -ام -ن -ة وإادخ -ال -ه -ا خ -زائ -ن ال -ف -ري -ق واألو‘ ¤
مسسÒتي الكروية إان شساء الله.

الشس -عب :أاول م -اذا ي -ق -ول ع -زي ع -ن ح-ال-ت-ه
الصسحية؟

أالسس-ت-م م-ت-خ-وف Úم-ن أارضس-ي-ة م-ي-دان م-لعب
لفريقية؟
الوحدة ا إ

أايوب عزي :تعّرضست إلصسابة ‘ وقت حسساسس ،لكن
اŸهم أان ركبتي  ⁄تنتفخ وÁكنني اŸشسي .ورغم
أا Êأاشسعر ببعضس اآللم ،إال أانها ليسست شسديدة ،هذا
ما يؤوكد أان الغضسروف  ⁄يتضسرر .باإلضسافة إا¤
ذلك ،ن -ت-ائ-ج ال-ف-ح-وصس ك-انت م-ط-م-ئ-ن-ة وه-ي غÒ
خ -طÒة .أاع -ا Êم-ن إاصس-اب-ة خ-ف-ي-ف-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الغضسروف .الطبيب طلب مني الركضس على انفراد،
ب -اإلضس -اف-ة إا ¤ال-ق-ي-ام ب-حصسصس ت-ق-وي-ة ال-عضسÓ-ت
داخل القاعة وسسأاكون –ت تصسرف الطاقم الفني
خ Ó-ل ه -ذا األسس -ب -وع ،ألن إاصس -اب -ت -ي ل تسس -ت-دع-ي
الراحة أاو اÿضسوع لعملية جراحية .مصسÒي بيد
اŸدرب لطفي عمروشس ،الذي سسيقرر ‘ قضسية
خوضسي اŸباراة أاسساسسيا ‘ معسسكر أام ل .وإاذا كان
اŸدرب بحاجة إا ¤خدماتي ،فأانا مسستعد أان أالعب
با◊قن ،ألن اŸهم هو أان نتمكن من التأاهل إا¤
الدور القادم وسسنفعلها بإاذن الله( .ا◊وار أاجري
عشسية األثن.)Ú

 :..بلغتنا أاخبار عن رداءة أارضسية اŸيدان ‘ ملعب
ال-وح-دة اإلف-ري-ق-ي-ة Ãعسس-ك-ر ،سس-م-ع-ن-ا أان مؤوسسسسة
تنقلت إا ¤اŸلعب من أاجل Œهيزه للمباراة ...لكن
ا◊ديث لزال يدور حول رداءة األرضسية ،وهو ما
يجعلنا نتخوف بعضس الشسيء من تلقي اإلصسابات،
خصس -وصس -ا أان ع -ي -ادة ال -ف -ري -ق ‡ت -ل-ئ-ة ب-الÓ-ع-بÚ
وغ-ال-ب-ي-ت-ه-م م-ن اŸداف-ع Úوه-و م-ا ي-خ-ي-فنا بعضس
الشسيء ،لكن سسنخوضس هذا اللقاء بقوة منذ البداية
كي نسسّيره كما نشساء بعدها.

‘ حال غيابك ،سستلعب اŸولودية منقوصسة
م - - -ن خ - - -دم - - -ات ال- - -ك- - -ث Òم- - -ن الÓ- - -ع- - -بÚ
لسساسسيÚ؟
ا أ

 :..صسحيح ،لكن ل يجب أان ننسسى أان أامل غريسس
سسيواجه فريقا اسسمه مولودية ا÷زائر ولسسنا نلعب
‘ ن -فسس ال -درج -ة وسس -ن -ل -عب أام -ام غ-ريسس وك-أان-ن-ا
نواجه فريقا يلعب ‘ اÎÙف األول ،ألنها مباراة
مصسÒية بالنسسبة لنا .سسنخوضس اللقاء بنفسس الروح

 :..صسحيح ‘ ،حالة غيابي سسيك Èالعدد ويبلغ
ث Ó-ث -ة أاسس-اسس-ي ،Úب-اإلضس-اف-ة إا« ¤دم-و» و»ق-راوي»
واÙور سسيكون مكونا حتما من «بوهنة» العائد
من اإلصسابة التي أابعدته عن اŸنافسسة Ÿدة شسهر
ع- -ل- -ى األق- -ل و»بشسÒي» ،ل -ك -ن اŸول -ودي -ة ل -دي -ه -ا
ال -ب -دائ -ل ،ه -ن-اك الشس-اب «أاودي-ن-ة» ال-ذي ب-إام-ك-ان-ه
ت -ع -ويضس ك -ل لع -ب -ي ال -دف -اع ،ألن -ه لعب م -ت-ع-دد
اŸناصسب .كما أان خليفة «قراوي» موجود كذلك،
فهناك كل من «شسيتة» و»بوشسريط» ...هذه هي كرة
ال- -ق -دم واإلصس -اب -ات ج -زء م -ن -ه -ا ول خ -وف ع -ل -ى
اŸول -ودي -ة ،ألن م -ق -ع -د ال -ب -دلء زاخ-ر ب-الÓ-ع-بÚ
اŸميزين.

تضس - -اءلت ح - -ظ - -وظ ال - -دو‹ ا÷زائ - -ري
إاسسÓ- -م سس -ل -ي -م -ا ‘ ،Êال -ظ -ف -ر ب -ل -قب ه -داف
لو ¤الÈت-غ-ال-ي-ة ل-ك-رة
ب -ط -ول -ة ال-درج-ة ا أ
ال -ق -دم ،ب -ع -د أان أاصس -ب -ح ال -ف -ارق ب-ي-ن-ه وبÚ
اŸتصس- -در ،لعب ب -ن -ف -ي -ك -ا ج -ون -اسس ،ي -ق -در
بثمانية أاهداف.
وعجز سسليما Êعن التهديف للمرة الثانية على
التوا‹ ،مسساء األثن ،ÚخÓل اŸباراة التي تعادل
فيها فريقه سسبورتينغ لشسبونة سسلبيا أامام مسستضسيفه
غيماراشس ◊سساب ا÷ولة  ‘ ،24الوقت الذي قاد
جوناسس بنفيكا للفوز على ضسيفه ماديرا بثنائية
نظيفة من توقيعه.
وي-ب-ق-ى سس-ل-ي-م-اﬁ Êاف-ظ-ا ع-ل-ى م-رك-زه ال-ث-ا‘ Ê
ت -رت -يب أافضس -ل ال -ه-داف Úبـ 18ه-دف-ا ،ف-ي-م-ا رف-ع
الÈازيلي جوناسس رصسيده إا.26 ¤

ب-اŸق-اب-ل ،ي-واصس-ل سس-ب-ورت-ي-ن-غ لشس-ب-ون-ة ترّبعه على
ترتيب البطولة ،لكن الفارق بينه وب ÚاÓŸحق
اŸباشسربنفيكا ،تقلصس إا ¤نقطة واحدة فقط.

أامل غريسس سسيلعب دون ضسغط وليسس لديه
ما يخسسره ‘ مباراة السسبت؟

سسبورتينغ لشسبونة :سسليما Êيبتعد عن لقب إأحسسن هدإف إلبطولة إلÈتغالية

لفريقية لكرة ا÷رسس
البطولة ا إ
اŸنتخب الفرنسسي ألقل من  19سسنة ،لكن قوانÚ
ال–اد الدو‹ تسسمح له بتغي Òجنسسيته الرياضسية
ما  ⁄يلعب للمنتخب األول.

بطولة إافريقيا للمسسايفة

إ÷زإئر حاضسرة بـ ٢٠عنصسرإ ‘ موعد باماكو
سس -ت -ك -ون ا÷زائ -ر ‡ث -ل -ة ب -عشس -ري-ن ع-نصس-را ‘ ال-ب-ط-ول-ة
اإلفريقية السسادسسة للمسسايفة اÿاصسة بصسنفي األشسبال
واألواسسط (األسسلحة الثÓثة) اŸقررة من  2إا 7 ¤مارسس
ا÷اري بباماكو (ما‹) ،بحسسب ما علم لدى ال–ادية
ا÷زائرية للمسسايفة.
وكانت قاعة حرشسة حسسان (ا÷زائر) ،قد احتضسنت ،شسهر
فÈاير اŸنصسرم ،مرحلة من مراحل كأاسس العا ⁄للحسسام
(أاواسسط ذكور) والتي توج بلقبها اŸنتخب ا÷زائري أامام
نظÒه اŸصسري بنتيجة .38-45
وكان الثÓثي ا÷زائري اŸشسكل من زين الدين هروي
ودان -ي -ال غ -ام -بÒو Êه -وغ -و وأاك-رم ب-ون-اب-ي وراء ال-ت-ت-وي-ج
الباهر.

إإنطÓقـ ـ ـ ـ ـ ـة موفقـ ـ ـ ـ ـ ـة Ÿمثلينـ ـ ـ ـ ـ ـا

حقق اŸنتخبان ا÷زائريان لكرة ا÷رسس
(رجال وسسيدات) انطÓقة جيدة ‘ البطولة
Óل-ع-اب شس-ب-ه
 ·ÓاŸؤوه -ل -ة ل -أ
لف -ري -ق -ي -ة ل  -أ
ا إ
لوŸبية القادمة بالÈازيل ،بعد فوزهما ‘
ا أ
لول ب- -ال- -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة
ل- -ق- -اءي ال- -ي- -وم ا أ
الرياضسات بسسطاوا‹.
فلم يجد منتخب الرجال الذي يدربه الثنائي أاحمد
ف -رج -و Êوع -يسس -ى سس -واŸي أاّي صس-ع-وب-ة ‘ ال-ف-وز
باŸقابلت Úأامام على التوا‹ كوت ديفوار 0-10
(انتهى اللقاء ‘ ظرف  7دقائق من اللعب) ومصسر
بنتيجة (.)5-9
وك -ان ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي ا÷زائ-ري ق-د فضس-ل خÓ-ل
لقائه األول أامام تشسكيلة إايفوارية متواضسعة إاراحة
الÓعب Úاألسساسسي ،Úحيث أاكد فرجو Êانه أامام
«ضسعف اÿصسم تركنا اŸكان للعناصسر التي ل تلعب
كثÒا (العربي عبد ا◊ليم وعماد الدين غدمان
وإاسس -ح -اق ب -وط -الب) وت -رك ال Ó-ع -ب Úاألسس-اسس-يÚ
يرتاحون –سسبا لباقي البطولة».
و ⁄يحتج الفريق إال لسسبع دقائق من اللعب لوضسع

حد للمنافسسة ( 0-10حسسب قانون اللعبة ،حيث يتم
وقف لقاء كرة ا÷رسس بعد أان يصسل فارق األهداف
إا ¤عشسرة).
أاما ‘ اللقاء الثا Êأامام مصسر فلم يرد الطاقم
ال -ف -ن -ي ا÷زائ -ري اÛازف -ة ،ح -يث أاق-ح-م ال-ق-وة
الضساربة للفريق الذي فاز باللقاء بنتيجة ()5-9
رغم البداية الصسعبة (.)3-1
لدى السسيدات ،سسجلت التشسكيلة ا÷زائرية بداية
موفقة بالفوز  0-10أامام اŸغرب ،الذي انهزم ‘
الصسبيحة أامام مصسر بنتيجة ( 2-12أاوقف اللقاء
قبل النهاية).
Óشس -ارة ،أان أارب -ع -ة م -ن -ت -خ -ب -ات تشس-ارك ‘ ه-ذا
ل -إ
اŸوعد القاري ،يتعلق األمر بالنسسبة للسسيدات بكل
من ا÷زائر ومصسر وتونسس واŸغرب ‘ ،ح Úأان
منافسسة الرجال تعرف مشساركة ا÷زائر ومصسر
وت -ونسس واŸغ -رب وك -وت دي -ف -وار .وسس-ت-ت-ب-ارى ك-ل
م -ن -ت -خ -ب -ات ه -ذه ال -دول ع-ل-ى ال-ت-أاشسÒة ال-وح-ي-دة
اŸؤوه -ل -ة إا ¤األل -ع -اب شس -ب -ه األوŸب -ي-ة اŸن-ت-ظ-رة
بالÈازيل ‘ سسبتم Èالقادم.
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أأ’ربعاء  ٠٢مارسس  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ٢٢جمادى أ’ولى  ١٤٣٧هـ

إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

أاوصصاف النوم الصصحية ‘ أاحاديث النبي الكرË

لطفال
أ◊ذر على أ أ
من أ÷ن إأذأ جنح ألليل

عن «جابر بن عبد ألله» رضضي ألله عنه أأن
رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ قال« :إأذأ
كان جنح ألليل أأو أأمسضيتم فكفوأ صضبيانكم
ف -إان ألشض -ي -اط Úت -ن -تشض-ر ح-ي-ن-ئ-ذ ،ف-إاذأ ذهب
سض-اع-ة م-ن أل-ل-ي-ل ف-خ-ل-وه-م وأأغ-لقوأ أأ’بوأب
وأذكروأ أسضم ألله فإان ألشضيطان ’ يفتح بابا
مغلقا» ،روأه «ألبخاري».
أه -ت-م أإ’سضÓ-م بصض-ح-ة أأت-ب-اع-ه وأل-ت-نشض-ئ-ة
ألسض-ل-ي-م-ة أ’ط-ف-ال-ه-م وح-م-اي-ت-ه-م م-ن ألتشضرد
وألضضياع ،فمتى أأقبل ألليل فعلى ألصضبيان أأ’
ي-ب-ق-وأ خ-ارج م-ن-ازل-ه-م ،وإأ’ ت-ول-ت-هم شضياطÚ
أإ’نسس وأ÷ن ف- -أاغ- -وت- -ه- -م وق- -د يصض- -ب- -ح -ون
لصض- -وصض -ا أأو ›رم ،Úوق -د ي -رغ -م -ون ع -ل -ى
أرتكاب ألفوأحشس ،لذأ أأهاب ألنبي ألكرË
ب -اŸسض -ل -م Úأأن ي -ك -ف -وأ أأط -ف -ال -ه -م ب -ال -ل -ي -ل
ل -ي-ح-ف-ظ-وه-م م-ن أ’ن-ح-رأف ،وروى «ج-اب-ر»
رضضي ألله عنه قال «نهى رسضول ألله صضلى ألله
عليه وسضلم أأن ينام ألرجل على سضطح غÒ
ﬁجور عليه» ،أأي غﬁ Òاط بحاجز أأو
ج - -دأر ،روأه «ألÎم - -ذي» ،وه- -ذأ أأيضض- -ا م- -ن
أل -ه -دي أل -ن -ب -وي أل-رأئ-ع ‘ أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
سضÓمة أŸسضلم Úوأ’هتمام بشضؤوونهم ،وروى
«أأبو هريرة» رضضي ألله عنه أأن رسضول ألله ـ
صضلى ألله عليه وسضلم ـ قال« :إأذأ أأوى أأحدكم
إأ ¤ف -رأشض-ه ف-ل-ي-ن-فضس ف-رأشض-ه ب-دأخ-ل-ة إأزأره
فإانه ’ يدري ما خلفه عليه» ،متفق عليه،
وه- -ذأ أأيضض- -ا ه- -دي ن- -ب- -وي ك- -رÁ Ëن -ع م -ن
أإ’صضابة من أأذى ﬁقق لو كان ألفرأشس قد
خ -ب -أا حشض -رة أأو ع -ق-رب-ا ،ف-ك-أان ه-ذأ أإ’ج-رأء
ألذي أأمر به ألشضرع إأجرأء سضÓمة ضضروري
ل -ك -ل م -ن ي -ري -د أل -ن -وم وخ -اصض -ة ‘ أل -ب-ي-وت
ألقدÁة وألريفية و‘ خيام أŸعسضكرأت.

ل -لصض Ó-ة» ،روأه «أل -ب -خ -اري» ،وع-ن «ع-ائشض-ة»
رضضي ألله عنها قالت «كان ألنبي صضلى ألله
عليه وسضلم إأذأ أأرأد أأن ينام وهو جنب غسضل
ف- -رج- -ه ث- -م ت- -وضض- -أا وضض -وءه ل -لصض Ó-ة « ،روأه
ألبخاري ،كما ح ّضس ألنبي ألكر Ëـ صضلى ألله
عليه وسضلم ـ ‘ أأحاديث كثÒة على أسضتعمال
أل ّسضوأك.
ألدعاء عند ألنوم تفويضس أأمر ضضعي ٍ
ف لله
ي -ق -ول «أب -ن أل-ق-ي-م» «Ÿا ك-ان أل-ن-ائ-م Ãن-زل-ة
أŸيت وك- -ان ﬁت- -اج- -ا أ’ن ي- -ح- -رسس ن -فسض -ه
ويحفظها ‡ا يعرضس لها من طوأرق أآ’فات،
وكان فاطره تعا ¤هو أŸتو‹ لذلك وحده،
عّلم ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ ألنائم أأن
ي-ق-ول ك-ل-م-ات أل-ت-ف-ويضس وأ’ل-ت-ج-اء وأل-رغ-بة
وأل-ره-ب-ة ل-يسض-ت-دع-ي ب-ه ك-م-ال ح-ف-ظ أل-ل-ه له
وح -رأسض -ت -ه ل -ن -فسض -ه وب -دن -ه ،وأأرشض-ده إأ ¤أأن
يسضتذكر أإ’Áان وينام عليه فإانه رÃا توفاه
ألله ‘ أŸنام ،فإاذأ كان أإ’Áان آأخر كÓمه
دخ -ل أ÷ن -ة ،ف -تضض -م-ن ه-ذأ أل-ه-دي مصض-ال-ح
أل -ق -لب وأل -ب -دن وأل -روح ‘ أل -ن -وم وأل -ي-ق-ظ-ة
وألدنيا وأآ’خرة» ،وعن «أأنسس» رضضي ألله عنه
أأن رسضول ألله ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ إأذأ أأوى
إأ ¤فرأشضه قال« :أ◊مد لله ألذي أأطعمنا
وسضقانا وكفانا وآأوأنا ،فكم ‡ن ’ كا‘ له و’
م -ؤووي» ،روأه «مسض -ل -م» ،وع -ن «أأب -ي ه -ري-رة»
رضضي ألله عنه قال :قال رسضول ألله صضلى ألله
عليه وسضلم «فإاذأ أأرأد أأن يضضطجع فليضضطجع
ع -ل -ى شض -ق -ه أأ’Áن ول -ي -ق -ل :سض -ب-ح-انك رب-ي
وضضعت جنبي وبك أأرفعه إأن أأمسضكت نفسضي
فارحمها وإأن أأرسضلتها فاحفظها Ãا –فظ
به عبادك ألصضا◊ ،»Úروأه ألشضيخان ،وعن
«ألÈأء بن عازب» رضضي ألله عنه أأنه صضلى
أل -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض-ل-م ق-ال «إأذأ أأت-يت مضض-ج-عك
ف-ت-وضض-أا وضض-وءك ل-لصضÓ-ة ث-م أضض-ط-ج-ع ع-لى
شضقك أأ’Áن ثم قل :أللهم إأ Êأأسضلمت وجهي
إأل -يك وف -وضضت أأم -ري إأل -يك وأأ÷أات ظ -ه-ري
إأليك رغبة ورهبة إأليك ’ ،ملجأا و’ منجا
منك إأ’ إأليك ،آأمنت بكتابك ألذي أأنزلت
ونبيك ألذي أأرسضلت ،وأجعلهن آأخر كÓمك
ت متّ على ألفطرة» ،روأه ألشضيخان.
فإان م ّ

ألَنْومة أ÷هنمية..

Áكن أأن يكون أ’ضضطجاع على ألفرأشس،
ع -ل -ى أل -ب -ط -ن أأو ع -ل-ى أل-ظ-ه-ر أأو ع-ل-ى أأح-د
ألوضصوء للنوم
ألشضقÚ؛ أأ’Áن أأو أأ’يسضر ،فما هي ألوضضعية
تؤوكد أأبحاث علم ألصضحة إأن على أŸرء إأن أأ’مثل لعمل أأ’عضضاء؟
أأرأد ألنوم ألهادئ أأن يغتسضل قبل أأن ينام أأو أأن
ح Úينام ألشضخصس على بطنه يشضعر بعد
ي -غسض -ل وج -ه -ه وي -دي -ه وأأن ي -ن -ظ -ف أأسض -ن-ان-ه مدة بضضيق ‘ ألتنفسس أ’ن ثقل كتلة ألظهر
باŸعجون وألفرشضاة ،وهذه أأمور تتوأفق مع ألعظمية “نع ألصضدر من ألتمدد وألتقلصس
ألهدي ألنبوي ،فعن «ألÈأء بن عازب» رضضي عند ألشضهيق وألزف ،Òكما أأن هذه ألوضضعية
ألله عنه أأن ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم قال ت -ؤودي إأ ¤أن -ث -ن -اء أضض -ط -رأري ‘ أل -ف -ق-رأت
«إأذأ أأت - -يت مضض - -ج - -عك ف - -ت - -وضض - -أا وضض- -وءك

صص Èأّيوب على ألبÓء
روى «أأبو هريرة» رضضي ألله عنه عن ألنبي ـ صضلى ألله عليه
وسضلم ـ« :بينا أأيوب عليه ألسضÓم يغتسضل عرياناً ،ف َ
خّر عليه جرأدٌ
من ذهب ،فجعل أأيوب يحتثي ‘ ثوبه ،فنادأه رّبه :يا أأيوب ،أأ⁄
أأكن أأغنيتك عما ترى؟ ،قال :بلى وعّزتك ،ولكن ’ غنى بي عن
جُل جرأد من
بركتك» ،رأوه «ألبخاري» ،و‘ روأية «َخsر عليه ِر ْ
ذهب» ،و‘ روأي -ة «أأح -م -د» «ف -ق -ي -ل :ي -ا أأي -وب ،أأ ⁄ي -ك -فك م-ا
أأعطيناك؟ ،قال :أأي رّب ،ومن يسضتغني عن فضضلك؟».
أشضتهر «أأيوب» عليه ألسضÓم بقصضته ألطويلة مع ألبÓء ،ق ّصضٌة
ŸسضÒة من ألصض Èوألرضضا بقضضاء ألله ،وقد بيّنها ألله تعا‘ ¤
كتابه وأأُشض Òإأليها ‘ عدد من أŸوأضضع ‘ ألسضنّة ألنبوّية ،حيث
أسضتطاع أأن يجتاز أأنوأعا من ألبÓء ‘ أأ’هل وأŸال وألنفسس
وألبدن ،فعّوضضه ألله عن ذلك كلّه ،و‘ هذه أأ’سضطر حديث عن
ألبÓء وألتضضييق ألذي حاق به.
‘ أأح -د أأ’ّي -ام وب -ي -ن -م-ا ك-ان «أأي-وب» ع-ل-ي-ه ألسضÓ-م ي-غ-تسض-ل
متجّردأ ً من ثيابه ،إأذأ بأاعدأد كبÒة من أ÷رأد تسضقط عليه من
ألسضماء ،غ Òأأن لون ذلك أ÷رأد كان أأصضفر غا‹ ألثمن ،يÈق
–ت أأشضّعة ألشضمسس أ’نه من ألذهب أÿالصس ،وألقليل منه كفيٌل

أل-رق-ب-ي-ة ،وم-ن أŸع-ج-ز
ح- - -ق- - -ا ت- - -وأف- - -ق ه- - -ذه
أل-درأسض-ات أ◊دي-ث-ة مع
ما نهى عنه ألنبي ـ صضلى
ألله عليه وسضلم ـ فيما
روأه «أأبو هريرة» رضضي
ألله عنه ح Úقال «رأأى
رسضول ألله ـ صضلى ألله
ع- -ل- -ي- -ه وسض- -ل- -م ـ رجÓ- -
مضض-ط-ج-ع-ا ع-ل-ى ب-ط-ن-ه
ف -ق -ال إأن ه -ذه ضض-ج-ع-ة
ي-ب-غضض-ه-ا أل-ل-ه ورسضوله»،
روأه «ألÎم - -ذي» ،وروى
«أأ بو أأمامة» رضضي ألله
عنه قال :مر ألنبي صضلى
ألله عليه وسضلم على رجل نائم ‘ أŸسضجد،
منبطح على وجهه ،فضضربه برجله وقال :قم
وأق -ع -د ف -إان -ه -ا ن -وم -ة ج -ه-ن-م-ي-ة» ،روأه «أب-ن
ماجه» ،أأما ألنوم على ألظهر فإانه يسضبب
أل -ت -ن -فسس أل -ف -م -وي ،أ’ن أل -ف -م ي -ن -ف-ت-ح ع-ن-د
أ’سض -ت -ل -ق -اء ع -ل -ى أل -ظ -ه -ر ’سضÎخ -اء أل-فك
ألسضفلي ،لكن أأ’نف هو أŸهيأا للتنفسسŸ ،ا
فيه من أأشضعار وﬂاط لتنقية ألهوأء ألدأخل،
ول -غ -زأرة أأوع-ي-ت-ه أل-دم-وي-ة أŸه-ي-أاة ل-تسض-خÚ
أل -ه-وأء ،وه-ك-ذأ ف-ال-ت-ن-فسس م-ن أل-ف-م ي-ع-رضس
صضاحبه لكÌة أإ’صضابة بنز’ت ألÈد وألزكام
‘ ألشضتاء ،كما يسضبب جفاف أللثة ومن ثم إأ¤
ألتهابها ،إأضضافة إأ ¤أأنه يث Òحا’ت كامنة
من فرط ألتصضنع أأو ألضضخامة أللثوية ،و‘
هذه ألوضضعية أأيضضا فإان شضرأع أ◊نك وأللهاة
يعارضضان فرجان أÿيشضوم ويعيقان ›رى
أل -ت -ن -فسس ف -ي -ك Ìأل -غ -ط -ي -ط وألشض-خ ،Òك-م-ا
يسضتيقظ أŸتنفسس من فمه ولسضانه مغطى
بطبقة بيضضاء غ Òأعتيادية ،إأ ¤جانب رأئحة
فم كريهة ،كما أأنها تضضغط على ما دونها
ع-ن-د أإ’ن-اث ،ف-ت-ك-ون م-زع-ج-ة ك-ذلك ،وه-ذه
ألوضضعية غ Òمناسضبة للعمود ألفقري أ’نه
ليسس مسضتقيما .أأما ألنوم على ألشضق أأ’يسضر
فهو غ Òمقبول أأيضضا أ’ن ألقلب حينئذ يقع
–ت ضضغط ألرئة أليمنى ،وألتي هي أأك Èمن
أليسضرى‡ ،ا يؤوثر ‘ وظيفته ويقلل نشضاطه،
خ -اصض -ة ع-ن-د أŸسض-ن ،Úك-م-ا تضض-غ-ط أŸع-دة
أŸم-ت-ل-ئ-ة ع-ل-ي-ه ف-ت-زي-د ألضض-غط على ألقلب،
وألكبد ’ يكون ثابتا ،بل معلقا بأاربطة وهو
موجود على ألقلب وعلى أŸعدة ‡ا يؤوخر
إأفرأغها ،وهنا يكون ألنوم على ألشضق أأ’Áن
هو ألوضضع ألصضحيح ،أ’ن ألرئة أليسضرى أأصضغر
من أليمنى فيكون ألقلب أأخف حم Óوتكون
أل -ك -ب -د مسض-ت-ق-رة ’ م-ع-ل-ق-ة وأŸع-دة ج-اث-م-ة
فوقها بكل رأحتها ،ويعت Èألنوم على أ÷انب
أأ’Áن م- -ن أأروع أإ’ج -رأءأت أل -ط -ب -ي -ة أل -ت -ي
تسضهل وظيفة ألقصضبات ألرئوية أليسضرى ‘
سضرعة طرحها إ’فرأزأتها أıاطية.
من هنا يتب Úأأن ألنوم على أ÷انب أأ’Áن
هو ألصضحيح من ألناحية ألطبية وألذي تتمتع
فيه كافة أأ’جهزة بعملها أأ’مثل أأثناء ألنوم،
وهو أأيضضا ألقدوة أ◊سضنة لنبي هذه أأ’مة ـ
صضلى ألله عليه وسضلم ـ ح Úقال« :إأذأ أأتيت
مضض- -ج- -عك ف- -ت- -وضض- -أا وضض- -وءك ل -لصض Ó-ة ث -م
أضضطجع على شضقك أأ’Áن» ،روأه «مسضلم».
إأن تعليمات ألنبي أأ’عظم وهديه ‘ ألنوم
“ثل قمة أإ’عجاز ألطبي ،ح Úتنهى عن
ألوضضعية أأ’ك Ìسضوءأ ،وهي ألنوم على ألبطن
وتندب للنوم على أ÷هة أأ’صضح وهي أليمنى،
وتسضكت عن جهت Úأأخري Úأأقل سضوءأ ،رحمة
بنا وحتى تفسضح لنا حرية ألتقلب ‘ ألنوم
دون حرج أأو مشضقة.

نعيشس رحلة من أأحدأث يوم ألقيامة ونحللها علمياً
لنخرج بنتيجة وهي أأن كل ما جاء به ألقرآأن يتفق مع ألعلم
وأ◊قائق ألعلمية ،وهذأ دليل على صضدق ذلك أليوم....
عندما يكون أ◊ديث ‘ ألقرآأن ألكر Ëعن يوم ألقيامة،
فهذأ يعني أأن ألله تبارك وتعا ¤يصضور لنا ذلك أليوم وكأاننا
نعيشضه ونرأه ،فالله تبارك وتعا ¤أأنزل ألقرآأن لنتعرف على
يوم ألقيامة ،أ’ن هذأ أليوم هو أأهم يوم ‘ حياة كل وأحد
منا.
ولذلك ،فإان ألله قد ختم كتابه بآاية تأامرنا أأن نتقي ألله
عّز وجل وأأن نعمل لذلك أليوم ،ولذلك فإان ألله تبارك
وتعا ¤قال ‘ آأخر آأية نزلت من ألقرآأنَ{ :واsتُقوا َيْوًما

م ُتَوsفى ُكtل َنْفسسٍ َما
ُتْر َ
جُعونَ ِفيهِ ِإالَى اللsهِ ثُ s

م َ’ ُي ْ
ظَلُموَن}( ،ألبقرة أآ’ية  ،)٢8١ينبغي
َك َسسَب ْ
ت َوُه ْ
أأن نعيد حسضاباتنا وأأن نفكر بأاننا سضيأاتي علينا يوٌم نقف
فيه أأمام ألله ،ينبغي أأن ‚ّهز أإ’جابة منذ هذه أللحظة
أ’ن ألله تبارك وتعا ¤سضيسضأالنا ماذأ فعلنا بهذأ ألقرآأن،
وماذأ قدمنا له ،يقول عز وجلَ( :وإأِsنُه) أأي ألقرآأن {َلِذْكٌر
ف ُت ْسسَأاُلونَ}( ،ألزخرف أآ’ية ،)٤٤
ك َولَِقْومِ َ
َل َ
ك َوسَسْو َ
ولكن أŸلحد دأئمًا ينكر ذلك أليوم ،ويعتقد أأنه إأذأ مات
أنتهى كل شضيء ،ولذلك فإان ألله تبارك وتعا ‘ ¤آأيات
كثÒة ،حدثنا عن يوم ألقيامة.
وألعجيب ‘ هذه أآ’يات أأن ألله تبارك وتعا ¤يسضتخدم
أ◊قائق ألعلمية ويقسضم بالظوأهر ألكونية ألتي خلقها
على أأن ذلك أليوم حق ،وأأنه سضيأاتي يوٌم تعلُم فيه كل نفسس
ما كسضبت وما أأحضضرت وما قدمت وأأخرت ،فاإذأ تأاملنا
كثÒأ ً من أآ’يات نÓحظ أأن ألله تبارك وتعا ¤يقول:
ح -اضِض ً-رأ َوَ’ َي ْ -ظ ِ-لُ-م َرtبَ -ك أأ ََحً-دأ}،
{َوَو َ
ج ُ-دوأ َم -ا َع ِ-م ُ-ل -وأ َ
(ألكهف أآ’ية  ،)٤٩يوم ألقيامة سضÒى كل إأنسضان أأعماله
جُدوأ َما
وكأانها تعرضس أأمامه ويرأها رؤوية يقينيةَ{ :وَو َ
حاضِضًرأ} ،أأي سضوف يحضضر ألله تعا ¤هذه أأ’عمال
َعِمُلوأ َ
ويضضعها أأمام هذأ أإ’نسضان ويرأها.
ه-ن-اك آأي-ات ك-ثÒة ت-ت-ج-ل-ى ع-ن ي-وم أل-ق-ي-ام-ة وأأح-دأث
أل-ق-ي-ام-ة ،ول-ك-ن أŸل-ح-د ’ ي-ق-ت-ن-ع إأ’ ب-ا◊ق-ائ-ق أل-ع-لمية،
فبعضس أŸلحدين يقولون كيف Áكن أأن نرى أأعمالنا ‘
ذلك أليوم وكيف Áكن مث ًÓللجلد أأن يتكلم وينطق يقول
م ِلَم َشسِهْدُتْم
ت -ب -ارك وت -ع-اَ{ :¤وَق-اُل-وا ِلُ-جُلوِدِه ْ

َعَ-لْ-يَ-ن-ا َق-اُل-وا َأاْنَ-طَقَنا الsلُه اsلِذي أاَْن َ
طَق ُكsل َشسْيٍء

َوُهَو َخَلَق ُ
جُعونَ}( ،فصضلت
م َأاsوَل َمsرٍة َوِإاَلْيهِ ُتْر َ
كْ
أآ’ية  .)٢١فالله عز وجل أأودع ‘ ألدنيا أأمثلة لكي نلجأا
إأليها ‘ تقريب نظرتنا وفهمنا ليوم ألقيامة.
ع -ن -دم -ا ي -ق -ول أل-ل-ه ت-ب-ارك وت-ع-اَ{ :¤فِ-إاَذا اْنَشسsقِت
ال sسسَ-م-اُء َفَكاَنْت َوْرَدًة َكالuدَهاِن}« ،أل -رح-م-ن أآ’ي-ة
 .)٣٧هذه آأية من آأيات ألله –دثنا عن أنشضقاق ألسضماء
وأأنها سضتكون وردة كالدهان ،نÓحظ أأن ألعلماء حديثاً
وجدوأ بعضس ألنجوم ألتي تنفجر و›رأت تنفجر بأاكملها
وجدوأ أأنها ترسضم لوحة تشضبه أللوحة ألزيتية بأالوأن زأهية
وهذه أللوحات ألتي ترسضمها ألنجوم أأثناء أنهيارها طبعًا ’
“ثل يوم ألقيامة إأ‰ا هي صضورة مصضغرة عن يوم ألقيامة.
هذه ألصضورة ’نفجار ‚م ‘ ألسضماء ،وهي ’ “ثل يوم
ألقيامة إأ‰ا صضورة مصضغرة عن أنهيار ألسضماء ‘ ذلك
أليوم.
نحن طبعًا لن نسضتطيع أأن نرى تكور ألشضمسس ،يقول
ت}( ،ألتكوير أآ’ية
تبارك وتعاِ{ :¤إاَذا الشsسْمسُس ُكuوَر ْ
 .)١لن نسضتطيع أأن نرى هذأ ألنجم ألذي هو ألشضمسس وهو
ينفجر مث ً
 ،Óأأو يتكور على نفسضه ،ولكننا نسضتطيع أأن نرى
أنهيار ألنجوم وموت ألنجوم من خÓل ألتلسضكوبات ألتي
ت- -ل- -ت- -ق -ط آأ’ف ألصض -ور ي -وم -ي ً-ا ع -ن م -وت ه -ذه أل -ن -ج -وم
وأنفجارها ،فهذه صضورة مصضغرة عن نهاية ألكون.
ت}،
عندما يقول تبارك وتعاَ{ :¤وِإاَذا اْلِبَحاُر سُسuجَر ْ
(ألتكوير أآ’ية  .)٦أأي أأحميت ،وألعرب تقول :سضجر ألتنور،
أأي أأحماه ورفع درجة حرأرته ،ولكي نتمكن من تخيل هذأ
أأ’مر ونسضتطيع أأن ندرك كيف سضيحدث هذأ أأ’مر ،فإان
ألله أأودع ‘ أأعماق هذه ألبحار شضقوقًا وصضدوعاً وأأماكن
تتدفق منها أ◊مم أŸنصضهرة لÎفع درجة حرأرة أŸاء إأ¤
أأك Ìمن أألف درجة ونرى وكأان أŸاء ترتفع حرأرته ويتم
إأحماؤوه بشضدة ،فهذأ أŸشضهد ’ Áثل يوم ألقيامة إأ‰ا هو
صضورة مصضغرة عن ذلك أليوم ،ولذلك فإان ألله تبارك
وتعا ¤أأقسضم بهذه ألظاهرة ألكونية {ظاهرة البحر
اŸسسجور} ،فقالَ{ :واْلَبْحِر اْلَم ْسسُجور * ِاإsن َعَذاَب

دروسس وعـبــــــــــــــــــــــــر

ف أأ’غنياء أŸقتدرين ،وŸا رأأى
Ÿعدم إأ ¤مصضا ّ
بنقل ألفق Òأ ُ
«أأيوب» منظر أ÷رأد وهو ينهال عليه جعل يلتقطه ويضضعه ‘
ثيابه ،و‘ هذه أأ’ثناء نادأه ألله تعا« ¤يا أأيوب ،أأ ⁄أأكن أأغنيتك
عما ترى؟» ،فأاجابه «أأيوب» عليه ألسضÓم إأجابة أŸعÎف بإانعام
ألله عليه بعد طول ألبÓء ومرأرة ألعناء «بلى وعّزتك ،ولكن ’
غ -ن -ى ب -ي ع -ن ب -رك -تك» ،ف -ا◊ال إأذن أأن -ه ع -ل -ي -ه ألسض Ó-م أأرأد
أ’سضتكثار من أ◊Óل وأ’سضتمتاع بطيّبات أ◊ياة Ãا يتوأفق
مع ألطبيعة ألبشضرّية.
عَبر من ق ّصضة «أأيوب» عليه ألسضÓم نسضتخلصس أأنه ’ غنى
أ’حد عن بركة ألله تعا ¤وإأحسضانه على عباده وأأن –صضيل
ذلك أأمٌر مشضروع عند أÓÿئق كلّها حتى أأ’نبياء وألرسضل
عليهم ألصضÓة وألسضÓم ،وقد كان من دعاء ألنبي ـ صضلى ألله
ب أŸتاع ألدنيوي
عليه وسضلم ـ «وبارك ‹ فيما أأعطيت» ،وح ّ
قضضّيُة مركوزة ‘ ألنفوسس كما قال عّزوجل «زين للناسس حب
ألشضهوأت من ألنسضاء وألبن Úوألقناط ÒأŸقنطرة من ألذهب
وألفضضة وأÿيل أŸسضومة وأأ’نعام وأ◊رث ذلك متاع أ◊ياة
ألدنيا وألله عنده حسضن أŸآاب» ،ومثل هذأ ألتجاوب مع

هام جدأ

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

حقائق علمية عن يوم القيامة

أوصصى ألنبي ـ صصلى ألله وسصلم ـ بجملة من ألتدأب Òألتي ندب كل مسصلم أن يفعلها قبل نومه ،حماية له من ألتعرضض
لشصعري» رضصي ألله عنه قال :أحÎق بيت
لن ألنائم ‘ غفلة كاملة عما يحيط به ،وروى «أبو موسصى أ أ
لخطار ﬁتملة ،وذلك أ
أ
‘ أŸدينة على أهله من ألليل ،فحدث بشصأانهم رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ فقال« :إأن هذه ألنار عدو لكم ،فإاذ أ ‰تم فأاطفئوها
لبوأب
عنكم» ،روأه «ألبخاري» ،وروى «جابر» رضصي ألله عنه أنه عليه ألصصÓة وألسصÓم قال« :أطفئوأ أŸصصابيح إأذأ رقد” وغلقوأ أ أ
لسصقية :شصدوأ فم ألقرب ،وخمروأ ألطعام  -أي غطوه .»-
لسصقية وخمروأ ألطعام وألشصرأب» ،وروأه «ألبخاري» «أوكوأ أ أ
وأوكوأ أ أ
 ⁄يÎك أل- -ن -ب -ي ـ صض -ل -ى
ألله عليه وسضلم ـ أأمرأ من
أأمور ألدنيا وأآ’خرة إأ’ أأمر
أأم -ت -ه ب-ه ،ك-م-ا ح-ذره-م م-ن
شضر ما يعلمه ،وكان ألناسس
يسضتضضيئون بفتيلة يغمسضونها
‘ ألزيت أأو ألدهن ،فإاذأ نام
أأهل ألبيت وتركوأ أŸصضابيح
أأو أل -ف -ت -ي -ل -ة مشض-ت-ع-ل-ة ف-ق-د
Œرها فأارة فتحرق ألبيت،
وآأن- -ي- -ة أل- -ط -ع -ام إأذأ ب -ق -يت
م -كشض -وف -ة ف -ق -د ت-ق-ع ف-ي-ه-ا
أل -ه -وأم وأل-غ-ب-ار وأ◊شض-رأت
وه -ذأ ك -ل -ه ضض -ار ،ل -ذأ ف-ق-د
دعت ألسض- -ن- -ة أل- -ن- -ب -وي -ة إأ¤
تغطية آأنية ألطعام وألشضرأب وشضد فم ألقرب،
وإأ ¤غلق أأ’بوأب لي Óعلى أŸنازل ◊ماية
أأه - -ل - -ه- -ا م- -ن شض- -ي- -اط Úأإ’نسس وأ÷ن وم- -ن
أللصضوصس ،وإأن أإ’نسضان أŸنصضف ليعجب من
دق -ة أل-ت-وج-ي-ه أل-ن-ب-وي وح-رصض-ه ع-ل-ى ح-ف-ظ
مصضالح ألناسس وجعل ذلك من صضميم تعاليم
ألشضريعة أŸطهرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ألفطرة ألبشضرّية ليسس عيباً ‘ حّد ذأته و’ حرج فيه ،كما أأّنه
’ يتنافى مع مبادئ ألعبودّية ولوأزمها ،ولذلك توألت أآ’يات
‘ ألتنبيه على خÒأت أأ’رضس وإأباحة ألسضعي ‘ –صضيلها،
ي -ق -ول ت -ع -ا{ :¤ي-ا أأي-ه-ا أل-ذي-ن آأم-ن-وأ ك-ل-وأ م-ن ط-ي-ب-ات م-ا
رزقناكم وأشضكروأ لله إأن كنتم إأياه تعبدون} ،وقال{ :هو
ألذي جعل لكم أأ’رضس ذلو’ فامشضوأ ‘ مناكبها وكلوأ من
رزقه وإأليه ألنشضور} ،وألضضابط ‘ مسضأالة أŸتاع ألدنيوي أأن
يسضتخدم أŸرء ماله ‘ أأ’مور أŸشضروعة وأŸباحة وأأ’
يشضغله عن طاعة ألله وعبادته ،وأأفضضُل من ذلك أأن يسضتعÚ
به على أأمور معاده ،وهو ما حصضل لنبي ألله «أأيوب» عليه
ألسضÓم ،حيث إأن ألرزق ألذي – ّصضل عليه  ⁄يشضغله عن
ألشضكر ألوأجب لتلك ألنعم بالقول وألعمل ،كما يدّل أ◊ديث
ع -ل -ى ج -وأز أ◊ل -ف بصض -ف -ة م -ن صض-ف-ات أل-ل-ه ت-ع-ا ،¤وذلك
مسضتفادٌ من قول «أأيوب» عليه ألسضÓم «بلى وعّزتك» ،و‘
ألق ّصضة فائدة فقهيّة أسضتنطبها ألعلماء ،وهي جوأز أ’غتسضال
عرياناً إأذأ كان أإ’نسضان بعيدأ عن أأع Úألناسس ،أ’ن «ألعري
‘ ﬁل مأامون عن نظر ألغÃ Òنزلة ألسض.»Î
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ع}( ،ألطور أآ’ية .)٧-٦
َرuب َ
ك َلَواِق ٌ
وهذأ يدل على أأن ألله تبارك وتعا ¤يكلمنا عن يوم
ألقيامة بلغة أ◊قائق ألعلمية ،ولو تأاملنا آأيات ألقرآأن
نÓحظ أأن هنالك ألكث Òمن أآ’يات ألتي تتحدث عن هذأ
أأ’م-ر .ف-ك-ل-م-ة (أل-ب-ح-ار) أأث-ن-اء أ◊ديث ع-ن ي-وم أل-ق-ي-ام-ة
ذكرت مرت ‘ Úألقرآأن فقط ‘ ،قوله تعا ‘ ¤سضورة
ت}( ،ألتكوير أآ’ية  .)٦و‘
ألتكويرَ{ :وِإاَذا اْلِبَحاُر سُسuجَر ْ
ألسض -ورة أل -ت -ي ت -ل -ي -ه -ا سض -ورة أ’ن -ف -ط -ارَ{ :وِإاَذا الِْ-بَحاُر
ت}( ،أ’نفطار أآ’ية .)٣
ُفuجَر ْ
وهات Úأآ’يت Úكانتا مدخ ًÓأ’ولئك أŸشضكك Úعندما
قالوأ :إأن ﬁمدأ ً ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ ينسضى ما كتبه
ت) ،وهذأ أتهام باطل
جَر ْ
جَر ْ
ت) ،وتارة (ُف u
فتارة يقول (سُض u
أ’ن ألقرآأن ليسس كÓم ﬁمد ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ ،إأ‰ا
هو كÓم رب ﬁمد سضبحانه وتعا ،¤هو كÓم أÿالق ألذي
خلق هذه ألبحار وهو أأعلم بها.
وإأذأ تأاملنا هات Úألسضورت Úنرى إأعجازأ ً ‘ تسضلسضل
مرأحل هذأ أ’نفجار ،فنحن نعلم إأذأ درسضنا فيزياء أŸياه
وت- -رك- -يب ه- -ذه أŸي- -اه ،أأن أŸاء ي- -ت- -أال- -ف م- -ن ذرت Úم -ن
ألهيدروج Úوذرة وأحدة من أأ’وكسضج ،Úوعندما ترتفع
درج - -ة ح- -رأرة أŸاء إأ ¤ح- -دود ك- -بÒة (آأ’ف أل- -درج- -ات
أŸئوية) ،تتفكك هذه ألذرأت وتشضكل مزيجاً غازيًا شضديد
أ’ن -ف -ج -ار وه -ذأ م-ا ي-ح-دث ‘ أıتÈأت ع-ن-دم-ا ن-ق-وم
بوضضع كمية من أŸاء ونقوم بتحليلها كهربائيًا ،نرى أأن
فقاعات ألهيدروج Úوأأ’وكسضج Úتذهب وتتجمع ،فهذأ
أŸزيج من ألهيدروج Úوأأ’وكسضج ،Úيقول ألعلماء عنه
هو مزيج شضديد أ’نفجار يعني Áكن أأن ينفجر بأاقل
شضرأرة.
ولذلك ،فإان ألبحار ألذي حدثنا ألله تبارك وتعا ¤عنها
وجعل قيعانها دأئماً تتدفق منها أ◊مم أŸنصضهرة وآأ’ف
ألفوهات من ألÈأك Úوآأ’ف ألشضقوق ،وهنالك دأئرة ‘
قاع أÙيطات يسضميها ألعلماء دأئرة ألنارﬁ ،اطة بحلقة
كبÒة جدأ ً “تد آ’’ف ألكيلو مÎأت وتتدفق منها أ◊مم
أŸنصضهرة وكأاننا نرى ألبحر يحÎق أأو يشضتعل ولذلك فإان
ألله تبارك وتعا ¤قالَ{ :واْلَبْحِر اْلَم ْسسُجوِر * ِإاsن َعَذاَب
ع}( ،أل- -ط -ور أآ’ي -ة  ،)٧ف -ان-ظ-روأ ك-ي-ف رب-ط
َرuب َ
ك َلَواقِ ٌ
ألبيان أإ’لهي ب Úألبحر أsÙمى أŸسضجور وب Úعذأب
ألله بنار جنهم ،وأأن عذأب ألله سضيكون أأعظم من هذأ
أŸشضهد بكث ،Òفعندما يأاتي يوم ألقيامة سضوف تشضتعل
ألÈأك ‘ Úقاع أÙيطات ،وهذأ ما يقوله ألعلماء ،هذأ
ليسس كÓمًا نظرياً ،إأ‰ا هو كÓم عملي ،أ’ن هذه أأ’لوأح
ألتي تغلف أأ’رضس (قشضرة أأ’رضس رقيقة جدأ ً ،أأقل من %١
من قطر أأ’رضس) هذه ألقشضرة هي عبارة عن أألوأح تتحرك
باسضتمرأر وكلما –رك لوحان وأبتعدأ عن بعضضهما تتدفق
مÓي Úأأ’طنان من ألصضخور أŸلتهبة ودرجة حرأرتها
آأ’ف ألدرجات أŸئوية .وتتدفق بكÌة ع Èهذه ألصضدوع.
وسضوف يأاتي زمن هو يوم ألقيامة تضضطرب فيه حركة هذه
ألقشضرة أأ’رضضية ،وبعد ذلك سضوف تزدأد هذه ألصضدوع
وتتدفق كميات كبÒة ‡ا يعني أأن ألبحر سضتبلغ درجة
حرأرته آأ’ف ألدرجات وتتفكك هذه ألذرأت من أŸاء إأ¤
أأ’وكسضج Úوألهيدروج Úويتشضكل ذلك أŸزيج أŸنفجر
أل-ذي ي-ن-ف-ج-ر وب-ال-ت-ا‹ ي-ت-ح-ق-ق وع-د أل-ل-ه تبارك وتعا:¤
{َوِإاَذا اْلِ-بَ-ح-اُر ُفu-جَ-رْت}( ،أ’ن - -ف - -ط - -ار أآ’ي - -ة .)٣
لو تأاملنا أأي أنفجار ودرسضناه فيزيائياً نÓحظ أأن أ’نفجار
حتى يحدث ’ بد من أرتفاع ‘ درجة أ◊رأرة أأي أأن
هنالك عملية تسضخ Úأأوً’ ،ثم أنفجار ،وهذأ ما حدثنا
حاُر
ألقرآأن عنه :فقال ‘ سضورة ألتكوير أأوً’َ( :وإأَِذأ أْلِب َ
ت)( ،ألتكوير أآ’ية  .)٦ثم ‘ ألسضورة ألتي تليها قال:
جَر ْ
سُض u
{َوِإاَذا اْلِ-بَ-حاُر ُفuجَرْت}( ،أ’ن -ف -ط -ار أآ’ي-ة  .)٣إأذأ ً..
أل- -تسض- -ج Òوأإ’ح- -م- -اء وأرت- -ف -اع درج -ة أ◊رأرة أأوً’ ..ث -م
ألتفج.Ò
إأذأ ً ‘ ترتيب هات Úأآ’يت Úليسس هناك أأخطاء علمية أأو
أأنه كما يقولون إأن ألنبي ـ صضلى ألله عليه وسضلم ـ أأخطأا أأو
نسضي فتارة يقول فجرت وتارة يقول سضجرت ..’ ..هناك
تسضلسضل علمي من ألله تبارك وتعا ¤أأودعه لنا لنكتشضفه ‘
ه -ذأ أل -عصض -ر ول-ي-ك-ون ل-ن-ا دل-ي Óً-ع-ل-ى صض-دق ه-ذأ أل-ق-رآأن
وصض -دق ي -وم أل -ق -ي-ام-ة .ول-ذلك ب-ع-دم-ا ع-دد ل-ن-ا أل-ل-ه ت-لك
أأ’ح -دأث أل-ت-ي سض-ت-ت-م ي-وم أل-ق-ي-ام-ة م-ن ت-ك-وي-ر ل-لشض-مسس،
ت
وأن -ك -دأر ل -ل -ن-ج-وم ،وتسض-ج Òأل-ب-ح-ار ....ي-ق-ولَ{ :عِلَم ْ
ت}( ،ألتكوير أآ’ية .)١٤
ح َضسَر ْ
َنْفسٌس َما َأا ْ
و‘ ألسضورة ألتي تليها يقول ألله تبارك وتعاِ{ :¤إاَذا

كَوا ِ
ال sسسَماُء اْنَف َ
ت * َوِإاَذا اْل َ
ت * َوِإاَذا
ب اْنَتَثَر ْ
طَر ْ
كُ
ت َنْفسٌس
ت * َعِلَم ْ
ت * َوِإاَذا اْلُقُبوُر ُبْعِثَر ْ
اْلِبَحاُر ُفuجَر ْ
ك
ت * َيا َأاtيَها ا ِإ
ك بَِرuب َ
’ْن َسسانُ مَا غَsر َ
ت َوَأاsخَر ْ
َما َقsدَم ْ
اْل َ
كِر« ،}ِËأ’نفطار أآ’ية  ْ.)٦-١وهنا نأاتي إأ ¤ألهدف

من ذكر هذه أ◊قائق ،أıاطب دأئماً بهذه أ◊قائق هو
أإ’نسض -ان ،أ’ن ه -ذأ أإ’نسض -ان ه -و أŸع -ن -ي ب -ه -ذأ أÿط-اب
أإ’لهي ليتذكر يوم ألقيامة ويعد له ألعدة ،فالله تبارك
وتعا ¤عندما يحدثنا عن هذأ أليوم ويحدثنا عن حقائق
علمية وظوأهر كونية سضوف –دث ،ونأاتي إأ ¤ألعلماء وما
يكشضفونه من حقائق وجميعهم يؤوكدون أأن هذه ألظوأهر
سضتحدث :ألشضمسس سضتتكور على نفسضها .ألنجوم سضوف
ت-ن-ك-در وت-ن-ط-ف-ئ وت-خ-ت-ف-ي .وألز’زل سضوف تك .Ìيقول
’ْرضُس ِزْلَ-زاَلَ-ه-ا *
ت- -ب- -ارك وت -ع -اِ{ :¤إاَذا ُزلِْ--زلَِ-ت ا َ ْأ
’ْر ُضس َأاْثَقاَلَها}« ،أل -زل -زل-ة أآ’ي-ة ،»٢-١
َوَأاْخَ-رَجِ-ت اْ َأ
وأنظروأ إأ ¤كلمة (َأأْثَقاَلَها) هذه ألكلمة تدل على أأن ‘
أأ’رضس أأشضياء ثقيلة ،وألعلماء يقولون كلما نزلنا ‘ أأ’رضس
زأدت كثافة أŸادة ،أأي أأن كثافة ألقشضرة أأ’رضضية أأقل من
ألطبقة ألتي تليها ،وكلما تعمقنا تزدأد ألكثافة إأ ¤حدود
كبÒة ولذلك يزدأد ثقل هذه ألطبقات.
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أأ’ربعاء  ٠٢مارسس  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ ٢٢جمادى أأ’و ١٤٣٧ ¤هـ

متاهـــــة
األرقــــام

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
لخرى شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٧٢نقطة
وال “ر ‘ رقم واحد
ال مرة واحدة..

٧

مسسرف

سسئم

يغرد ـ م ـ

Áنح
سسأام
١٠

لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١
إا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلف
لشسارة
بحيث ان رمز ا إ
يتكون من ›موعة أارقام
ترجمها إا ¤حروف ”
اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لشساعر
سسوري لقب بشساعر اŸرأاة.

دردشسة
لسسهم
اأ

٥

أسسم علم
مذكر
أقعد

’عب ‘
أ–اد بلعباسس

نصسف يوم

’عب دو‹ افريقي من غينيا

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سسر

ميلسسون

دردشسة ا◊روف

علي بن طÓل

اختار ا÷واب اŸناسسب..
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الحل  /تسسل وتثقف

الكلمات:

ج  /الششاعر اŸنتمي لبÓد
الرافدين «العراق» هو «بدر
ششاكر السشياب»
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أفقيا  ) ١عيسسى مد ،Êي.ي ،ورم ،ناي ،علو،
يلبي ،سسن ،Úآأسسيا ،’ ،ندرب ،ألتماسس ،بلي،
مرح ،فدية كات ،دف ،يلي ،ورود ،مد ،دسس،
بحر ،أفريقيا ،أŸبارأة ،ن.ن.
عموديا ) ١ :عمرأ ،Êكوبا ،ري ،يد‹ ،رحل،
سسويسسرية ،ورم ،باب ،د.د.د ،ميل ،ف.ف.ف،
أ.أ ،دأي،فر ،ن.ن’ ،م ،أرمي ،سسامر ،دية،
عن– ،كي ،يلي ،ألدين ،يونسس أفتيسسان.

من مÓعب
مدينة وهرأن
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الحل  /كلمات متقاطعة

طري
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٢

٢

أسسم إأشسارة
سساخن

ملكنا

١

أ  -عام ١٩٥٢م
ب -عام١٩٧٤
ج -عام١٩٧٨

ل

٨

يلحق

أاي سشنة فازت اأ’رجنت Úبكأاسس
العا ⁄من السشنوات التالية:

أ

لقب عثماÊ

ألهضسبة

`

كلمات سسهمية

الطلبة

الزكام ،الزكي ،الزلبية ،الزمانة ،الزلجة،
الزلة ،الزلزلة ،الزلفي ،الزمام ،الزلفة ،الزلل،
الزمار،الزوج ،الزقوم ،زفن ،الزقاق ،الزف،Ò
الزعنفة ،الزغلول ،الزقت ،الزكاة ،الزقزقة،
الزق ،الزغب ،الزعيم.

علل

للنوم
وألدة

` 4 `` 3 ` 2

كلمات متقاطعة
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شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

٤

‘ ألدرأع
خاصستي
٣

مقابل

يرشسد

اŸكرة

الكلمــات السسريــة

٩

أشسمل
عتب

حرف جر

ألطموح

١

نوع من
ألصسوف

أشستاق ـ م ـ

اللغز:

سسر باŒاه ا أ
لسسهم
مبتدئا با◊رف السسÚ
(سس) حتى تصسل إا¤
حرف الهمزة (ء) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

مضسيء
للتخيÒ

٦

’عب ‘
مولودية
بجاية

للجزم
‡ر
شسغل

نصسف عم

٦١٣

رقــــــــــم

برأق

قر
بحر

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٦٩ www.ech-chaab.com
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مدرب أ–اد
ألعاصسمة

23

أافقيا

عموديا

 ) ٢ ) ١قائد عسسكري فرنسسي حارب ‘  ) ١نغ ،Òمتشسابهان ،أشسمل ـ م ـ
 ) ٢أقدف ،ننجب ـ م ـ
أŸشسرق ،دولة أفريقية
 ) ٣قطع ،نصسف يوم ،متشسابهة
) ٣هدم ،حرف مكرر ،سسائل حيوي
 ) ٤جمع فصسل
 ) ٤خاصستي ،ثلثا يلي ،للمسساحة
 ) ٥آألة طرب ـ م ـ ،صسدأق ،قادم
 ) ٥للتمني ،تبعث
 ) ٦للتمني ،نسستعمر ـ م ـ ،متشسابهة
 ) ٦يد‹ ،أنظف
 ) ٧زعيم أ◊ركة ألنازية ‘ ألعا ⁄رأحل  ) ٧نوأكب ،للجزم ،حرف مكرر
 ) ٨أ‚ز ،مشسى ،مزمار
 ) ٨شستم.-
 ) ٩ثلثا غور ،وجع ،قاتلة
 ) ٩قاموسس ،قليل
 ) ١٠قليل ،غ،Ò
 ) ١٠دولة أوروبية ـ م ـ
 ) ١١وجع ،أشسعر ،وجهة نظر.
 ) ١١أرجنتينية

` 11
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مؤاقيت الظهر1٣.00...............:
الصسÓة العصسر16.12...............:
المغرب18.4٣..............:
العشسـاء20.02................:
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^  02مارسس  :194٥اجتماع «اأحباب البيان
وا◊ري- - -ة» « »AMLب- -ا÷زائ -ر Ÿط -ال -ب -ة
’دارة ال- -ف- -رنسس- -ي- -ة بـ :ت- -أاسس -يسس ب -رŸان
ا إ
م-ن-ت-خب ،ا’عÎاف ب-ال-ع-ل-م ال-ؤط-ن-ي ،إاب-دال
ا◊اكم العام الفرنسسي بحكؤمة جزائرية.

’و 14٣٧ ¤هـ اŸؤافق لـ  02مارسس 2016م
ا’أربعاء  22جمادى ا أ

الطقسس اŸنتظر اليؤم و الغد

عنابة
عنابة

التنسشيق ب Úاألجهزة األمنية العربية Ÿواجهة التحديات
’مÒ
Óمن الؤطني خÓل مشساركته ‘ اجتماع ÷نة جائزة و وسسام ا أ
الشسعب /أاكد اللؤاء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
Óمن العربي الذي انعقد بالعاصسمة التؤنسسية يؤمي  28و  29فيفري  ،2016أان اللجنة العليا لهيئة أامناء جائزة
نايف ل أ
’منية الراهنة.
Óمن العربي سستختار اŸؤاضسيع التي تسساهم ‘ معا÷ة اŸشساكل ا أ
’م Òنايف ل أ
و وسسام ا أ

جامعيون وباحثون من ا÷زائر
و م -ن ﬂت -ل -ف ال-دول ال-ع-رب-ي-ة
سض- -ي- -خ- -وضض- -ون ه- -ذه اŸن- -افسض -ة
Ãواضضيع ذات صضلة باأ’من

و اإ’ب - - - - - -داع و ال- - - - - -دراسض- - - - - -ات
ا’سضÎاتيجية.
Óشضارة فقد ” إاطÓق جائزة
ل إ
Óم- -ن
و وسض - -ام اأ’م Òن - -اي - -ف ل  - -أ

العربي Ãناسضبة انعقاد فعاليات
الدورة الـ Û 32لسض وزراء الداخلية
العرب التي احتضضنتها ا÷زائر يومي
 11و  12مارسض .2015

احتجاجا على قائمة السسكنات ا’جتماعية اŸفرج عنها ببلدية بئر آاغبالؤ بالبؤيرة

ششاب يعتدى على رئيسس دائرة بالهراوة ويدخله اŸسشتششفى

عرفت بلدية بئر اغبالؤ احتجاج عشسرات اŸؤاطن ÚاŸقصس Úمن قؤائم اŸسستفيدين من السسكنات ا’جتماعية ا’يجارية ،بعد اأن
” تؤزيع  118مسسكن ،على اŸسستفيدين ،حيث قام اÙتجؤن بغلق مقر البلدية والدائرة وطالبؤا باإيفاد ÷نة –قيق و’ئية
لتسسليط الضسؤء على من هؤ اأحق با’سستفادة من السسكن.
ﬁاولة لتهدئة النفوسض حاول رئيسض جراحية على مسضتوى ا’أنف بذات شضيدوا فيه  8بنايات دون ا◊صضول م -ث -ل احÎام اŸسض -اف -ة ب Úال -ب -ن-اي-ة
وال -ط -ري -ق اأو ب -ن -اي -ت -ه -ا ‘ م -ن -اط-ق
على رخصضة البناء.
دائ -رة ب -ئ -ر اآغ -ب -ال-و ال-ت-ح-دث اإل-ي-ه-م اŸسضتشضفى اليوم.
وام- -تصض- -اصض غضض -ب -ه -م وا’سض -ت -م -اع وبخصضوصض الشضاب اŸعتدي فقد ” وحسضب حكيم عوŸي رئيسض بلدية م - - -ع - - -روف - - -ة ب - - -ان- - -ز’ق الÎب- - -ة اأو
’نشضغا’تهم ،اإ’ اأنه فوجىء بشضاب القبضض عليه مباشضرة عقب اعتدائه  ،البويرة فاإن اأصضحاب البنايات قد ” الفيضضانات وذلك دون ا◊صضول على
‘ الثÓث Úيعتدي عليه بالهراوة ليتم وضضعه ‘ ا◊بسض و التحقيق اإنذارهم من طرف مصضالح الشضرطة رخصض -ة ال -ب -ن -اء م -ن ط -رف مصض -ال -ح
على الراأسض بعدة ضضربات اأسضقطته م - -ع - -ه ب - -ع - -د م- -ث- -ول- -ه اأم- -ام وك- -ي- -ل منذ انطÓق ا’أشضغال ثم اتخذ قرار البلدية.
الهدم و ” تسضخ Òالقوة العمومية وب- -ح- -ي اأو’د ب- -ل- -ي -ل ” اإحصض -اء م -ا
صض- -ري -ع -ا ،ح -يث ن -ق -ل ع -ل -ى اإث -ره -ا ا÷مهورية.
التي كانت حاضضرة ومكنت من تنفيذ يقارب  20بناية شضيد بعضضها على
م -ب -اشض -رة اإ ¤مسض -تشض -ف-ى ع Úبسض-ام وسضبقت هذه ا◊ادثة اإصضابة
بالبويرة ،حيث قدمت له ا’إسضعافات ثÓثة دركي ،Úمسضاء اأول اأمسض ،لدى قرار الهدم رغم ﬁاولة التصضدي حافة الطريق و اأخرى غ Òبعيد عن
واد الهوسض اŸعروف بالفيضضانات ‘
ا’أول- -ي- -ة ،ل- -ي- -ح- -ول ف -ي -م -ا ب -ع -د اإﬁ ¤اولتهم التصضدي ’حتجاجات قام من طرف اأصضحاب هذه البنايات.
مسضتشضفى ﬁمد بوضضياف بالو’ية ،ب -ه -ا اأصض -ح-اب ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-وضض-وي-ة ‘ نفسض السضياق كشضف رئيسض البلدية فصضل الشضتاء واأحيانا حتى ‘ فصضل
ح- -يث ق- -دم ل- -ه ال -ط -ب -يب الشض -رع -ي الذين مسضتهم عملية هدم مسضاكنهم اأنه ” اإحصضاء ما ’ يقل عن  114اÿريف ،فيما ÷اأ البعضض للقضضاء
شضهادة طبية بعجز Ÿدة  21يوما ،ع -ل -ى مسض -ت -وى و’ي -ة ال -ب -وي-رة ال-ت-ي بناية شضيدت بطريقة فوضضوية اأغلبها ’إلغاء قرارات الهدم.
ف -ي -م -ا ي -ن -ت -ظ -ر اإخضض -اع -ه ل -ع -م-ل-ي-ة اسضتهدفت حي اُآب ومهدي و الذي ’ تسض-ت-ج-يب ل-ل-م-ع-اي ÒاŸع-م-ول ب-ها

البويرة :ع نايت رمضشان

إاعتــــــــــداءات علــــــــــى أاصسحــــــــــاب اŸــــــــــآازر البيضســــــــــاء

وقف ـ ـ ـ ـ ـ ـة احتجاجيـ ـ ـ ـ ـ ـة Ÿسشتخدم ـ ـ ـ ـي مسشتشش ـ ـ ـ ـفى بشش ـ ـ ـ ـار
ق -ام ،صس -ب -اح أامسس ،ال-عشس-رات
م- - -ن مسس- - -ت- - -خ- - -دم- - -ي اŸؤؤسسسس- - -ة
ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-بشس-ار ب-ت-ن-ظ-ي-م
وقفة احتجاجية أامام مديرية
’ط-ب-اء
الصس -ح -ة ،شس -ارك ف -ي-ه-ا ا أ
اıتصس - -ؤن وال - -ع - -ام- -ؤن وشس- -ب- -ه
ال-ط-ب-ي Úوك-ذا م-ؤّظ-في اŸصسالح
’من
’دارية والعمل وأاعؤان ا أ
ا إ
،اح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ا’ع-ت-داءات
ال -ت -ي ي -ت -عّ-رضس ل-ه-ا مسس-ت-خ-دم-ؤ
الصسحة العمؤمية على مسستؤى
اŸؤؤسسسس- -ة ا’سس- -تشس- -ف -ائ -ي -ة ()04
أاث- -ن -اء أاداء م -ه -ام -ه -م خ -اصس -ة ‘
ال -فÎة ال -ل -ي -ل -ي -ة ،ح -يث أاصس-ب-ح
’طباء وشسبه الطبّيÚ
العمال وا أ
وح - - -ت- - -ى أامÓ- - -ك وŒه- - -ي- - -زات
اŸسس-تشس-ف-ى ع-رضس-ة ’ع-ت-داءات
اŸنحرف.Ú

بششار  /دحمــان جمـال

جاءت هذه الوقفة ا’حتجاجية إاثر
تعرضضه إاحدى اŸمرضضات العامÓت
Ãصض-ل-ح-ة ا’سض-ت-ع-ج-ا’ت ب-ال-دب-داب-ة
ن-ه-اي-ة اأ’سض-ب-وع اŸاضض-ي ل-ت-ه-ج-م من
طرف ›موعة من اŸنحرف‘ Ú
حالة سضكر و نرفزة بالسضيوف ،كما
تعّرضضت طبيبة إا ¤اعتداء من طرف
وال -د رضض-ي-ع ب-ع-د مصض-ارح-ت-ه Ãرضض
اب -ن -ه ،ن-اه-يك ع-ن ا’ع-ت-داءات ال-ت-ي
ي-ت-ع-رضض ل-ه-ا ال-ع-ام-ل-ون على مسضتوى

مصضلحة الو’دة وطب النسضاء ﬁمد
ب - -وضض- -ي- -اف ب- -ال- -دب- -داب- -ة وخ- -اصض- -ة
اŸؤوسضسض - -ة ا’سض- -تشض- -ف- -ائ- -ي- -ة ب- -ح- -ي
اıاليف وبشضار ا÷ديد(بي داندو).
و–دث اÙت ّ- -ج - -ون ع - -ن ت- -ع- -رضض
أاع -وان اأ’م-ن ال-داخ-ل-ي ل-ل-مسض-تشض-ف-ى
واŸمرضض Úلشضتى أانواع ا’عتداءات
من طرف بعضض الزوار أاثناء الليل
و‘ سضاعات متأاخرة دون سضبب ،حيث
ط -الب أاصض -ح-اب اŸآازر ال-ب-يضض-اء ك-ل
السضلطات بالتدخل لوضضع حد Ÿثل
ه- -ذه ا’ع- -ت- -داءات ال- -ت- -ي أاصض -ب -حت
Óطباء واŸمرضضÚ
الهاجسض اأ’ك Èل أ
وخاصضة العامل ‘ ÚالفÎة الليلية،

كما نددت الفروع النقابية الوطنية
Ÿمارسضي الصضحة العمومية ببشضار ‘
ب -ي -ان صض -ح-ف-ي –وز «الشض-عب» ع-ل-ى
نسضخة منه بهذه ا’عتداءات .
‘ هذا اإ’طار قال بشضري عبد الغني
ط-ب-يب ورئ-يسض م-ك-تب ال-ن-ق-اب-ة أان-ه-م
أاصض -ب -ح-وا ب ÚاŸط-رق-ة و السض-ن-دان،
ح -يث ت -زداد اأ’وضض-اع اأ’م-ن-ي-ة سض-وءا
ع -ل -ى مسض -ت -وى ال -ع -ي -ادات ال -ت -اب -ع-ة
للمؤوسضسضة العمومية للصضحة ا÷وارية
ببشضار خاصضة مصضالح ا’سضتعجا’ت،
وت -زاي -د ع -م -ل -ي -ات ال-ع-ن-ف ال-ل-ف-ظ-ي
وا÷سض- -دي و ع- -م- -ل- -ي- -ات ال -ت -ه -دي -د
بالسضÓح اأ’بيضض ،مطالب Úمن الوا‹

 20°ا÷زائر
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اللــــــــؤاء هامــــــــل مــــــــن تؤنــــــــسس:

كما أاوضضح اللواء أان العا ⁄يواجه
ال-ي-وم أاخ-ط-ارا ج-دي-دة تسض-ت-دعي
حشض -د ال -ط -اق -ات و دع-م ا÷ه-ود
اŸشضÎك -ة وال -ت -نسض -ي -ق ب Úك -اف-ة
اأ’جهزة اأ’منية و الطاقات ا◊ية
ل-ل-م-ج-ت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة Ÿواج-ه-ة
ال -ت -ح -دي -ات.وأان م -واج -ه -ة ه -ذه
التحديات يتطلب أايضضا إاشضراك
كل الفاعل( Úالعلماء ،اŸثقفÚ
و رجال اإ’عÓم و اŸواطن)Ú
و هذا ما ترمي إا– ¤قيقه هذه
ا÷ائزة.
“ن- -ح ه- -ذه ا÷ائ- -زة ‘ خ -مسض -ة
فروع و يتعلق اأ’مر بجائزة اأ’داء
اأ’مني اŸتميز ،جائزة الÈامج
اأ’م- - -ن- - -ي- - -ة ال - -رائ - -دة وج - -ائ - -زة
ال- -دراسض- -ات اأ’م- -ن- -ي- -ة و ج- -ائ -زة
ا’خÎاع اأ’مني و جائزة اإ’بداع
اأ’مني باإ’ضضافة إا ¤وسضام اأ’مÒ
Óمن العربي.
نايف ل أ

 23°ا÷زائر

ال-ت-دخ-ل شض-خصض-ي-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق وضض-مان
اŸن -اوب -ة ال -ف -ع-ل-ي-ة ل-رج-ال الشض-رط-ة
( )24/24وبشضكل دائم على مسضتوى
ن-ق-اط ا’سض-ت-ع-ج-ا’ت اأ’رب-ع-ة وه-ي:
الدبدابة  ،بشضار ا÷ديد ،القنادسضة،
ا◊مر).
و‘ لقاء مع مدير الصضحة والسضكان
لو’ية بشضار أاكد سضليما Êبن الدين لـ
«الشضعب» قائ : Óلن نسضمح بإاهانة
م-وظ-ف-ي الصض-ح-ة أاو ت-ه-دي-ده-م أاثناء
تأادية الواجب اŸهني ونطبق Ÿادة
 05من اŸرسضوم التنفيذي رقم -90
393ا- - - - Ÿؤورخ ‘  24ن -وف -م2009 È
اÿاصض ب- - - -اŸوظ - - -ف ÚاŸن - - -ت - - -مÚ
أ’سضÓ- - -ك اŸم- - -ارسض Úال- - -ط- - -ب- - -يÚ
العامل ‘ Úالصضحة العمومية والتي
ت -نصض صض -راح -ة ع -ل -ى ضض-رورة ت-وفÒ
ا◊ماية للطبيب أاثناء تأادية مهامه.
ون - -فسض اأ’م - -ر أاك - -ده م- -دي- -ر اأ’م- -ن
الو’ئي العربي الهاشضمي لـ «الشضعب»
قائ »:Óإاننا نعمل ليل نهار ’سضتتباب
اأ’من ‘ كامل إاقليم الو’ية وبيد
م -ن ح -دي -د ،ح-يث ه-ن-الك ت-وج-ه-ات
وت -ع -ل -ي-م-ات إا ¤اŸصض-ال-ح اıتصض-ة
ب- -ت- -وف Òاأ’م- -ن وا’سض -ت -ق -رار داخ -ل
اŸؤوسضسض -ات ا’سض -تشض -ف -ائ -ي -ة وح-ت-ى
السضاكنة ‘ اأ’حياء ،بحيث أان رجال
الشض- -رط- -ة م- -ت- -واج- -دون ‘ اŸي -دان
وكذلك مع دورية متنقلة ليل نهار.

 14°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

15°

18°

france prix 1

إاثر عملية بحث و“شسيط بالقادرية

ا÷يـ ـ ـ ـشس يقضشـ ـ ـ ـي علـ ـ ـ ـى إارهابيـ ـ ـ ـ Úاثنـ ـ ـ ـÚ
ويسشÎجـ ـ ـ ـع أاسشلحـ ـ ـ ـة وذخـ ـ ـ ـÒة

’رهاب،
الشسعب ‘ /إاطار مكافحة ا إ
قضست مفرزة للجيشس الؤطني الشسعبي
ت -اب -ع -ة ل -ل -ق -ط -اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ال-ب-ؤي-رة
’و ¤على
بإاقليم الناحية العسسكرية ا أ
إاره -اب -ي Úاث -ن ،Úأامسس ،ع -ل-ى السس-اع-ة
11سسا00د ،إاث -ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط
بالقرب من القادرية.
حسضب ب- -ي -ان وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ت -ل -قت
«الشضعب» نسضخة منه فإان العملية التي ’ تزال
م -ت -واصض -ل -ة م -ك -نت م -ن اسضÎج-اع مسض-دسضÚ
رشض -اشض Úم -ن ن-وع كÓ-شض-ن-ي-ك-وف وك-م-ي-ة م-ن
الذخÒة ومنظار ميدان وهاتف نقال.

تدمﬂ Òبأا للرهابي Úوتوقيف
مهاجرين غ ÒششرعيÚ
من جهة أاخرى ‘ إاطار ﬁاربة اإ’رهاب
وا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،ضض- -ب- -طت م- -ف -رزت -ان
ت-اب-ع-ت-ان ل-ل-ق-ط-اع Úال-ع-م-ل-ي-ات-ي Úلقسضنطينة
وسضكيكدة بإاقليم الناحية العسضكرية اÿامسضة،

ي - -وم  29ف -ي-ف-ري  ،2016ق -ن -ب -ل-ة وم-دف-عÚ
تقليديي الصضنع ،فيما دمرت مفرزة أاخرى
بتيزي وزو بالناحية العسضكرية اأ’وﬂ ،¤بأا
يحتوي على مواد متفجرة.
وب-إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة ال-ث-انية ،أاوقف
ع -ن -اصض -ر ال -درك ال -وط -ن -ي ل -ت-ل-مسض-ان ت-اج-ر
ﬂدرات ،فيما ” حجز ( )1530كيلوغرام
من الكيف اŸعالج وشضاحنة ومركبة سضياحية.
كما ” توقيف ( )13مهاجرا غ Òشضرعي بكل
من وهران وتلمسضان.

..وتوقيف مهرب ببسشكرة وحجز مواد غذائية
ك-م-ا أاوق-ف ع-ن-اصض-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-إاق-ل-يم
الناحية العسضكرية الرابعة ،لبسضكرة مهربا كان
ع -ل -ى م Ïشض -اح -ن -ة ﬁم-ل-ة بـ( )19ط -ن -ا م -ن
اŸواد الغذائية.
وبع Úڤزام بالناحية العسضكرية السضادسضة” ،
ضضبط سضيارة رباعية الدفع و( )1,8طن من
اŸواد الغذائية.

شسقيق قائد جند اÓÿفة اŸقضسي عليه أامام

 10سشنوات سشجنا نافذا لإلرهابي «قوري إابراهيم»

سس -ل -طت ﬁك -م -ة ا÷ن -اي-ات Ûلسس قضس-اء
بؤمرداسس عقؤبة  10سسنؤات سسجنا نافذا ‘
’رهابي «قؤري ابراهيم» اŸتابع بـ1٧
حق ا إ
قضس- -ي- -ة وه- -ؤ شس- -ق -ي -ق ع -ب -د اŸالك ق -ؤري
اŸقضسي عليه اŸلقب بأابي سسليمان ،مؤؤسسسس
ج -م -اع -ة «ج -ن -د اÓÿف -ة» ال -ت -ي ت -نشس-ط
’سسÓ-م-ي-ة ‘
ضس -م -ن م -ا ي -ع -رف ب-ال-دول-ة ا إ
ال -ع -راق والشس -ام ،ف -ي -م-ا ال-ت-مسست ال-ن-ي-اب-ة
تشسديد العقؤبة بالسسجن اŸؤؤبد.

بومرداسس :ز .ك

شضقيق قوري عبد اŸالك ،البالغ  28سضنة من
العمر ،اعÎف أاثناء التحقيق أانه انخرط ضضمن
ا÷ماعات اإ’رهابية وهو  ⁄يتجاوز سضن ،16
وسضريعا –ول إا ¤عنصضر نشضط ضضمن سضرية
«عمر بن اÿطاب» بالثنية ،التابعة لكتيبة اأ’رقم
اŸنضضوية –ت لواء تنظيم القاعدة ‘ بÓد
اŸغرب اإ’سضÓمي ،إا ¤غاية توقيفه سضنة .2010
كما أاكد اŸتهم أايضضا ،أانه ارتكب عديد اأ’عمال
اإ’جرامية ‘ حق اŸواطن Úومصضالح اأ’من ،مع
وضضع اŸتفجرات ‘ أاماكن عمومية طوال فÎة

نشض -اط -ه ،ل -ك -ن -ه ت -وق -ف ’ح-ق-ا ب-ع-د أان ت-عّ-رضض
◊ادث انفجار قنبلة تقليدية الصضنع كان بصضدد
وضضعها ’سضتهداف عناصضر اأ’من أافقدته بصضره،
رغم ﬁاولته إانكار بعضض التهم اŸنسضوبة إاليه،
كتهمة وضضع قنبلة تقليدية الصضنع على مسضتوى
ال- -ط- -ري- -ق ال- -وط- -ن -ي رق -م Ã 5ن -ط-ق-ة ع-م-ال
’سضتهداف عناصضر اأ’من ،وتهمة وضضع قنبلتÚ
Ãحطة البنزين باŸدخل الشضرقي Ÿدينة الثنية
بتاريخ  26ديسضم.2009 È
كما شضهدت ا÷لسضة أايضضا ﬁاكمة اŸتهم الثاÊ
«د.رابح» اŸتابع بعدة قضضايا ،لكنه أانكر التهمة
اŸتعلقة بالقتل العمدي والسضرقة –ت طائلة
التهديد بواسضطة السضÓح ،ووضضع متفجرات ‘
ال -ط -ري-ق ال-ع-ام ،م-ؤوك-دا أان-ه ط-ي-ل-ة فÎة نشض-اط-ه
ب -ا÷م -اع -ات اŸسض -ل-ح-ة ك-ان م-ك-ل-ف-ا ب-ال-ت-م-وي-ن
وت -زوي -د ا÷م-اع-ات اŸسض-ل-ح-ة ب-اŸوؤون-ة ،ج-لب
ا◊طب والطبخ.
ورغم التماسض النيابة تشضديد العقوبة ،بالنظر
إا ¤أان اأ’فعال اŸنسضوبة ثابتة ،إا’ أان اÙكمة
وبعد اŸداولة أاصضدرت حكما يدينه بـ 3سضنوات
سضجنا نافذا.

تبعا للحركة ا’حتجاجية على قائمة السسكن ا’جتماعي

ا◊بسس للمتورط ‘ Úأاعمال الششغب Ãدينة األربعاء
’رب -ع -اء ‘
أاصس- -درت ن- -ي -اب -ة ﬁك -م -ة ا أ
البليدة ،عصسر أاول أامسس ،أاوامر بإايداع 12
’خÓل بالنظام العام،
متهما بالتجمهر و ا إ
و ت - - -ؤج- - -ي- - -ه  4اسس -ت -دع-اءات م-ب-اشس-رة،
’خÓل بالنظام
لتؤرطهم ‘ التجمهر و ا إ
’ح- -داث ال- -ت- -ي أاع- -ق -بت
ال- -ع- -ام ،خÓ- -ل ا أ
’عÓ- -ن ع- -ن ق -ائ -م -ة اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن
ا إ
’سسبؤع اŸاضسي .
السسكن ا’جتماعي ا أ

البليدة :لينة ياسشمÚ

أاوامر حبسض اŸسضؤوول Úعن التجمهر و اإ’خÓل
بالنظام العام ،جاءت تبعا للحركة ا’حتجاجية،
ال -ت -ي شض -ه -دت -ه -ا الشض-وارع واÙاور ال-رئ-يسض-ي-ة
بوسضط مدينة اأ’ربعاء اÿميسض اŸاضضي ‘ ،
ردة فعل من اŸقصضي Úمن القائمة اإ’سضمية
للمسضتفيدين من ا◊صضة السضكنية  981مسضكن
اج- -ت- -م- -اع- -ي إاي -ج -اري ،ح -يث ام -ت -دت ا◊رك -ة

ا’حتجاجية ليوم Úكامل ،Úو تسضببت ‘ أازمة
م -روري -ة وان-ق-ط-اع ح-رك-ة السض Òع Èال-ط-رق-ات
الرئيسضية ،بسضبب إاضضرام النÒان ‘ العجÓت
اŸطاطية و أاغصضان اأ’شضجار دون تخريب ‘
اأ’مÓك العامة و اÿاصضة ،والتي خلفت حا’ت
من اÿوف ب Úالسضكان.
وك -ل -ف ال -وضض-ع ت-دخ Ó-ل-ع-ن-اصض-ر اأ’م-ن وأاع-وان
م -ك -اف -ح -ة الشض -غب ،ال -ت -ي ط -وقت السض -اح -ات و
اأ’ماكن العامة– ،سضبا أ’ي تصضعيد ‘ اŸوقف،
ب -ي -ن -م-ا ن-ادى ‡ث-ل-ون ع-ن اÛت-م-ع اŸد Êاإ¤
الهدوء و –كيم لغة ا◊وار و التعقل ،أ’جل
اŸط -ال -ب -ة ب -أاي ح -ق بشض -ك -ل حضض-اري ‘ ،وقت
سضارعت السضلطات اŸسضؤوولة إا ¤فتح اأ’بواب ‘
ن -ه -اي -ة اأ’سض-ب-وع أام-ام ال-ذي-ن ي-رغ-ب-ون ‘ إاي-داع
الطعون ،لتمكينهم من حقهم ‘ الطعن .
وŒدر اإ’شضارة ‘ سضياق ا◊دث ،إا ¤أان قائمة
إاضضافية ” وضضعها و شضملت  120إاسضما.

