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تحصصين هويتنا

بقلم :السصيدة أامينة دباشش

لعÓ-م
اسص -ت -حسص -ن م -م -ث -ل -و وسص -ائ-ل ا إ
لسص-ل-وب
ال -وط -ن -ي-ة ل-غ-ة الصص-راح-ة وا أ
الهادف المسصتعملين من طرف رئيسش
لع -ل -ى ع -ن -د
لسصÓ- -م -ي ا أ
ال- -م- -ج- -لسش ا إ
تطرقه لموضصوع المرجعية الدينية
ف -ي م -ن -ت -دى ي -وم -ي -ت -ن-ا ،وشص-ع-روا ب-أان
خ -ط -را م -ا ي -ه ّ-دد ت -م -اسصك م -ج -ت-م-ع-ن-ا
ويسصتهدف هويتنا.
لم -ر يسص -ت-وجب أاخ-ذه ب-ك-ل ج-دي-ة
ا أ
لنه موجه للعقل والفكر مباشصرة.
أ
ك-ث-ي-را م-ا ت-غ-ن-ي-ن-ا بصص-فائنا العقائدي
ال -م -نسص -ج -م وع -دم وج -ود اخ-تÓ-ف-ات
ب- -ارزة ت- -فّ- -رق ب- -ي- -ن- -ن- -ا ،إاضص- -اف- -ة إال- -ى
لديان
لخرى وا أ
Óطياف ا أ
احترامنا ل أ
السصماوية جمعاء ،لكن روائح ملوثة
بدأات تطفو على محيطنا تتجلى عبر
لب-ن-ائ-ن-ا وخ-طب
أاسص -ئ -ل -ة ت -ع -ج -ي -زي-ة أ
ل -ب-عضش أائ-م-ة مسص-اج-دن-ا ي-غ-لب ع-ل-ي-ه-ا
ال -ط -اب -ع السص -ط -ح -ي ت-ت-ن-اول م-واضص-ي-ع
م- -م- -ارسص- -ات وح- -رك -ات ت -ج ّ-رد دي -ن -ن -ا
الحنيف من عمقه الروحي.
م-ن ال-م-واضص-ي-ع ال-م-فضص-ل-ة أايضص-ا ل-دى
بعضصهم :المرأاة ،حيث يسصتعملون في
حقها عبارات عدائية عنيفة عوضش
صص-ون-ه-ا وال-ح-ف-اظ ع-ل-يها كونها تشصكل
نصص-ف ال-م-ج-ت-م-ع وتسص-ه-ر ع-ل-ى ت-ربية
لمة.
النششء مسصتقبل ا أ
أام-ام ه-ذه ال-تصص-رف-ات ال-غ-ري-بة على
م-ذه-ب-ن-ا ال-مالكي ،يجب تبني مقاربة
ه -ج -وم -ي -ة وع -دم الك -ت -ف -اء ب -اّت -ب-اع
سص - -ي - -اسص - -ة دف- -اع- -ي- -ة وردود أاف- - -ع- - -ال
م-ت-ت-ال-ي-ة ،وذلك ب-ال-تزامن مع إاحداث
ه -ي -ئ -ات ت -وج-ي-ه-ي-ة ع-م-ودي-ا وأاف-ق-ي-ا،
وطنيا ومحليا عبر قطاعات مختلفة
لعÓم ،دون
وعلى رأاسصها التربية وا إ
نسص-ي-ان ال-مسص-اج-د ال-ت-ي ت-ح-ول بعضصها
إال -ى أاوك-ار ل-ل-ت-ط-رف ال-دي-ن-ي وال-ف-ك-ر
ال -ت-ك-ف-ي-ري ،ب-ت-رك-ي-ز اله-ت-م-ام ع-ل-ى
شص-ب-ك-ات ال-ت-واصصل الجتماعي خاصصة
وأان عدد مسصتعملي الفيسصبوك وحده
لون -ة
ف- -ي ال- -ج- -زائ- -ر ق- -د وصص -ل ف -ي ا آ
الخيرة إالى  17مليون شصخصش!
لسص Ó-م دي -ن آاب -ائ -ن -ا وأاج -دادن-ا ول-م
ا إ
تكن لنا يوما عقدة تجاه ذلك إال أاننا
ف -ي ح -اج -ة إال -ى ت -حصص -ي -ن ج ّ-دي ف -ي
لق- -ل- -ي- -م- -ي ال -ذي ت -م -ر ب -ه
ال- -ظ- -رف ا إ
م-ن-ط-ق-ت-ن-ا ج-ي-و سص-ي-اسص-ي-ا ،ل-ل-م-ح-افظة
ع -ل -ى الشص -خصص -ي -ة ال -ج -زائ -ري -ة ال -ت-ي
ان - -ت- -فضش ث- -واره- -ا ضص- -د أاع- -ظ- -م ق- -وة
اسص - -ت- -ع- -م- -اري- -ة آان- -ذاك ب- -ك- -ل- -م- -ت- -ي- -ن
مقدسصتين«:الله أاكبر» اللتين أاُلصِصقتا
لره -اب
لج -رام وا إ
وياللخيبة -ب -ا إوللحديث بقية.

الثمن  1٠دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ
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المرجعية الدينية للجزائر صصمام
أامان ؤحدة الوطن ؤاسصتقراره

^ الحركات
لصصÓحية
ا إ
قدمت دروسصا
في تحصصين
الذات
من الفكر
التكفيري
^ مجلسش
توجيهي
وطني
للتصصدي
للسصلفية
صش٠٦/٠٥/٠٤

تصصوير :ع .تيليوة

لحوال الجوية عبر الوطن
خلية أازمة لمتابعة سصوء ا أ

تدخل مصصالح اأ’من خفف معاناة المواطنين
صش٠٨

اللواء نوبة يقف
لمنية
على الخطة ا أ
بغرب البÓد

رغم تعّثر الفريق
الوطني ‘ خرجته
لو¤
ا أ

تفاؤؤل ؤسصط أانصصار «اÿضصر»
للعودة بقوة أامام تونسس

عليكم بتضصييق
الدكتور مصصطفى صصايج لـ «الشصعب»:
$
ي أاط ـراف الّنزاع في ليبيا ’ تزال خاضصعة الخناق على بارؤنات
ص
الدبلوماس للفصصل ال ّسصابع من ميثاق اأ’مم المّتح ـدة المخدرات ؤالوقود
صش1٩/1٨

صش1٤/1٣/1٢/11

صش ٢٤

األربعاء  ١٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ربيع الثاني ١٤٣٨هـ

جلسسة علنية Ãجلسس اأ’مة

02

’م-ة ،ال-ي-وم ،ج-لسش-ة
ي -ع-ق-د ›لسس ا أ
ع- -ل- -ن- -ي- -ة ت- -خصشصس ل- -ل- -تصش- -ويت ع -ل -ى
’ول ،ي-ت-ع-ل-ق
مشش -روع -ي ال -ق -ان-ون .Úا أ
ب-ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م ل-لقانون -79
 ،07اŸؤورخ ‘  21يوليو  1997واŸتضشمن
ق- -ان- -ون ا÷م- -ارك .وال -ث -ا ،Êي -ت -ع -ل -ق
Ãشش-روع ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م رق-م
 14-01اŸؤورخ ‘  19غششت سشنة ،2001
اŸت -ع -ل -ق ب -ت -ن -ظ -ي -م ح -رك-ة اŸرور عÈ
الطرق وسشÓمتها ،وذلك على السشاعة  14:30بعد الزوال.

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

17237

””ﬁو اأ’مية ”” ‘ ﬁاضسرة فكرية

ولد علي يتفقد مركز للطب الرياضسي

’سش Ó-م-ي
ي -ح -تضش -ن اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
ﬁاضش- -رة ف- -ك- -ري- -ة ح- -ول ت- -اري -خ ﬁو
’م -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ومسش -ت -ق -ب-ل ت-ع-ل-ي-م
ا أ
’سش -ت -اذ ﬁم -د
ال -ك -ب -ار ،م -ن ت -نشش -ي -ط ا أ
ل -ط -رشس‡ ،ث -ل ع -ن ال -دي-وان ال-وط-ن-ي
’م- -ي- -ة وت- -ع- -ل- -ي- -م ال- -ك- -ب- -ار ،غ -دا
Ùو ا أ
’خر 1438هـ اŸوافق
اÿميسس  10ربيع ا آ
لـ 19جانفي 2017م على السشاعة 10:30
صشباحا Ãقر اŸركز بالعاصشمة.

ي -ق -وم وزي -ر الشش -ب-اب وال-ري-اضش-ة ال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد للمركز الوطني للطب الرياضشي بالعاصشمة.
يكون ا’نطÓق من مقر الوزارة على السشاعة  14 : 30بعد الزوال.

بن حمو يعقد ندوة صسحفية
ينششط رئيسس حزب الكرامة ﬁمد بن حمو ،ندوة صشحفية حول عبقرية الششعب
ا÷زائري ‘ ضشمان وحماية أامن واسشتقرار البÓد ،اليوم ،على السشاعة العاششرة ونصشف
’ول،
صش-ب-احا  10:30ب -اŸق -ر ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب ،شش-ارع عسش-ل-ة حسش Úرق-م  34ال-ط-ابق ا أ
ا÷زائر العاصشمة مفتاح العمارة .1972

تظاهرة حول الثقافة اŸرورية

تنظم جمعية اŸمرن ÚاÎÙفÚ
ل-لسش-ي-اق-ة ،ب-ال-ت-نسشيق مع بلدية
ا÷زائ-ر ال-وسش-طى ،تظاهرة
خ-اصش-ة ب-ت-وسش-ي-ع الثقافة
تنظم جمعية اŸعا‹ للعلوم والÎبية ،حملة دعوية –ت ششعار““ :علمني
اŸروري -ة ،ي -وم السش -بت
رسش -ول ال -ل -ه | ،وه -ي ع -ب -ارة ع-ن ح-م-ل-ة إال-كÎون-ي-ة م-ن  14إا 21 ¤جانفي
 21ج -ان-ف-ي ا÷اري،
ا÷اري ،يششارك فيها ›موعة من الدعاة البارزين داخل وخارج الوطن،
على السشاعة 09:00
وحملة ميدانية يوم  21جانفي بإاقامة أانششطة ميدانية ،ملتقيات ،ندوات
صش - -ب - -اح- -ا بسش- -اح- -ة
وŒمعات ‘ أاك Ìمن  40و’ية.
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
’سشÓ-م-ي ب-ال-ع-اصش-مة ،ندوة الÈي - - - -د اŸرك- - - -زي
تاريخية حول ““تاريخ ا◊ركة الرياضشية ا÷زائرية وب -ق -اع -ة السش -ي -ن-م-ا
‘ الثورة التحريرية ،فريق جيشس التحرير الوطني كازينو على السشاعة  13:00زوا’.
’سشتاذ رابح زغدان ،باحث ‘
أا‰وذجا““ ،ينششطها ا أ
’سش-ت-اذ صش-ح-راوي بشش،Ò
ا◊رك -ة ال -وط-ن-ي-ة .وا أ
ب - - -احث ‘ الÎاث ال - - -وط - - -ن - - -ي ،وذلك ي- - -وم
يسش- -تضش - -ي- -ف ا ل -ع -دد ا÷ دي -د ل -لÈن -ام -ج ا ’إ ذ ا ع -ي ““ اŸق -ه -ى ا ’أ دب -ي ...
ال- - - -ثÓ- - - -ث- - - -اء 24
سش -ج -ا’ ت و م -ع -ن -ى ““  ،ال -ي -و م ،اإ ن-ع-ام ب-ي -وضس  ،م-دي-ر ة ا Ÿع -ه-د ا ل-ع -ا‹ ال-ع-رب-ي
جانفي
للÎجمة.
يت نا ول ا لعدد ﬁا و ر Œر بة ا Ÿعه د ‘ ا ل Îجم ة و ح صش ي لة ا ’أعمال
ال -ت -ي ” اإ‚ا زه -ا و وا ق -ع ا لÎج-م-ة و ال -ت -ح -د ي-ا ت ا ل -ت-ي ت-و اج-ه -ه-ا ‘
ا÷زائ -ر و ا ل -ع -ا  ⁄ا ل -ع -رب -ي و ذ لك ع -ل -ى ا لس ش -ا ع -ة  10 : 0 0ص شب ا ح ا
ي-ع-ق-د اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ل-ق-اء ج-م-اع-يا لتسشجيل ششهادات
باŸركز الثقا‘ عيسشى مسشعودي.
اÛاه -دي-ن .خصشصس ال-ل-ق-اء Ÿوضش-وع““ :ال-ت-ك-ف-ل ال-ذات-ي ب-اÛاه-دي-ن
ورع -اي -ت -ه -م م -ن ط -رف الشش -عب ط -وال ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة -ن-ادرة
زمانية““ ،يوم اÿميسس  19جانفي ا÷اري ،حيث يتم تنظيم اللقاء
–يي جمعية مششعل الششهيد ،بالتنسشيق مع ناحية ع ÈاŸلحقات الو’ئية  36ومديريات اÛاهدين التي ليسشت بها
’وراسش -ي ،ملحقات واŸركز الوطني لتجهيز معطوبي وضشحايا ثورة التحرير
’سش-ب-وع-ي-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل-ل-م-ت-ح-ف اÛاه -دي -ن وج -م -ع -ي -ة الشش -ه -داء أارزق -ي ا أ
‘ إاط -ار ا◊صشصس ال-ت-اري-خ-ي-ة ا أ
’وراسشي ورفقائه ،ال-وط-ن-ي وذوي ا◊ق-وق م-ل-ح-ق-ات-ه وم-راك-ز ال-راح-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن.
Óششغال الذكرى ’ 60سشتششهاده أارزقي ا أ
الوطني للمجاهد،بالتعاون مع اŸدرسشة الوطنية العليا ل أ
يؤوطر اللقاء من طرف أاسشاتذة ﬂتصش.Ú
العمومية بالقبة ،تنششط حصشة بعنوان ““دور ا÷امعة ‘ ا◊فاظ غدا اÿميسس  19جانفي Ã ،2017قÈة الششهداء
 1014ببني معوشس ،و’ية بجاية.
على الذاكرة التاريخية““ ،اليوم ،على السشاعة  09:00صشباحا Ãقر
اŸدرسشة.

حملة إالكÎونية –ت شسعار علمني رسسول الله |

ا◊ركة
الرياضسية ا÷زائرية
ﬁور ندوة تاريخية

عدد جديد من برنامج اŸقهى اأ’دبي

دور ا÷امعة ‘ ا◊فاظ على الذاكرة التاريخية

توقيف  7عناصسر من طائفة اأ’حمدية بالعاصسمة

الذكرى
’ 60سستشسهاد أارزقي
اأ’وراسسي

الذكرى
’ 52نطÓق الثورة
الفلسسطينية

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع لتسسجيل
شسهادات اÛاهدين

إانطÓق موسسم التخفيضسات الشستوية اليوم

ت -ن-ط-ل-ق ،ال-ي-وم ،ع-م-ل-ي-ة
ال - -ب - -ي - -ع ب - -ال - -ت- -خ- -ف- -يضس
اÿاصش- - - - -ة ب- - - - -اŸوسش- - - - -م
“كنت مصشالح الدرك الوطني مؤوخرا ،من توقيف  7عناصشر من طائفة
الشش -ت -وي  2017والتي
’ح -م-دي-ة ب-ب-ل-دي-ة السش-ح-اول-ة ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة .وق-د م-ك-نت ه-ذه
ا أ
” –ديدها ‘ الفÎة
’بحاث للدرك الوطني لبئر مراد رايسس،
العملية ،التي قامت بها فرقة ا أ
تشش- -رف سش- -ف- -ارة دول- -ة ف- -لسش -ط Úوح -رك -ة ““ف -ت -ح““ اŸم -ت -دة م-ن  18يناير
’‹ ومناششÒ
’عÓم ا آ
من ““توقيف سشبعة أاششخاصس وحجز عتاد خاصس با إ
با÷زائر ،على تنظيم مهرجان Ãناسشبة الذكرى  52إا ¤غ- -اي -ة  28فيفري
’حمدية““.
و›لدات “جد الطائفة ا أ
’نطÓقة الثورة الفلسشطينية ،غدا اÿميسس ،على اŸق-ب-ل .و” Ãوج-ب-ه-ا
أاوضش -ح ذات اŸصش -در ،أان -ه ““ب -ع -د ت -ع -قب –رك -ات أاشش -خ -اصس مشش -ب-وهÚ
السشاعة  14:00بعد الزوال بقصشر الثقافة مفدي منح قرابة  60رخصشة
’ماكن اıصشصشة لها ،مع قيامهم
يقومون Ãمارسشة ششعائر دينية ‘ غ Òا أ
’زيد من ﬁ 155ل Œاري على مسشتوى العاصشمة ،بحسشب ما
أ
زكريا.
ب -أاف -ع -ال وتصش -رف -ات غ -ري -ب -ة ع -ن دي -ن -ن -ا ا◊ن -ي -ف ع -ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ة
م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ح-يث ” م-نح  57رخصشة
’بحاث للدرك الوطني
السشحاولة ،و’ية ا÷زائر“ ،كنت عناصشر فرقة ا أ
لـﬁ 155ل Œاري ،ف -ي -م -ا ب -ل -غ ع -دد ال -رخصس اŸم-ن-وح-ة ل-ل-ب-ي-ع
’ح-مدية وتوقيف  7أاشش-خاصس تÎاوح
’ط-اح-ة ب-ع-ن-اصش-ر م-ن ال-ط-ائ-ف-ة ا أ
م-ن ا إ
الÎويجي  6رخصس لفائدة Óﬁ 9ت.
أاعمارهم ما ب 30 Úو 50سشنة““.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا 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 ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
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’منية
أ◊وأر ألثنائي أ’سشÎأتيجي حول ألقضشايا ألسشياسشية وأ أ

مسساهل يÎأاسس الوفد اŸشسارك ‘ األشسغال بباريسس
يÎأسس وزي- - -ر ألشش- - -ؤوون أŸغ - -ارب - -ي - -ة
’ف- -ري- -ق -ي وج -ام -ع -ة أل -دول
وأ’–اد أ إ
أل -ع -رب -ي -ة ع-ب-د أل-ق-ادر مسش-اه-ل ،أل-وف-د
أ÷زأئ- -ري ‘ أشش -غ -ال أل -دورة أل -ث -ان -ي -ة
ل -ل -ح -وأر أل -ث -ن -ائ -ي أ’سشÎأت-ي-ج-ي ح-ول
’م-ن-ي-ة ،أŸزم-ع
أل -قضش -اي -ا ألسش -ي-اسش-ي-ة وأ أ
عقدها ،أليوم ،بباريسس ،بحسشب ما أششار
إأل- - -ي - -ه ،أمسس ،ب - -ي - -ان ل - -وزأرة ألشش - -ؤوون
أÿارجية.
خÓل هذه الدورة «سسيتم تبادل الرؤوى حول
اÈÿات ‘ ›ال مكافحة التطرف العنيف
واإ’رهاب بالبلدين» ،بحسسب البيان.
واسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر ،فإان «الوفدين
سس-ي-ت-ط-رق-ان إا ¤اŸسس-ائ-ل اأ’م-ن-ي-ة اإ’ق-ل-يمية
والدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك’ ،سسيما تلك

اŸتعلقة بتطورات اأ’وضساع ‘ ليبيا وما‹
وسسوريا ومنطقة السساحل».
ويندرج هذا اللقاء «‘ إاطار اŸشساورات
الثنائية رفيعة اŸسستوى القائمة ب Úا÷زائر
وفرنسسا».
ويضس - -م ال - -وف - -د ا÷زائ - -ري‡ ،ث- -ل Úع- -ن
وزارات الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-دف-اع ال-وط-ن-ي
وال -داخ -ل -ي -ة وال-ع-دل والÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’عÓم وا’تصسال ،يضسيف ذات البيان.
وسسÒأاسض ال- -وف- -د ال- -ف- -رنسس -ي خ Ó-ل ه -ذه
ال- - -دورة ،ي - -ان ج - -ون - -و ،اŸنسس - -ق ال - -وط - -ن - -ي
لÓسستعÓمات.
وخ Ó-ل فÎة إاق -ام -ت -ه ب -ف -رنسس -ا يسس -ت -ق-ب-ل
مسس -اه -ل م -ن ق -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة
والتنمية الدولية جان مارك آايرو.

لعمامرة يسستقبل اŸمثل ا÷ديد لرئيسسة مفوضسية ال–اد اإلفريقي

اسستقبل وزير الدولة وزير
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة ،أامسض،
’ري غ- -ب- -ي -ف -ل -و’-رت -ي ،ال -ذي
سس -ل -م -ه أاوراق اع -ت-م-اده‡ ،ثÓ-
خاصسا لرئيسسة مفوضسية ا’–اد
اإ’ف-ري-ق-ي م-ك-ل-ف ب-ال-ت-ع-اون ‘
م- -ك- -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب وم- -دي- -ر
اŸرك -ز اإ’ف -ري -ق -ي ل-ل-دراسس-ات
واأ’بحاث حول اإ’رهاب ،لدى
ا÷م - - -ه - - -وري - - -ة ا÷زائ - - -ري - - -ة
الدÁقراطية الشسعبية ،بحسسب
بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.

تقابو من خنششلة:

الوزارة ماضسية ‘ تسسويق اŸنتجات التقليدية
كشش -فت ،صش -ب -اح أمسس ،أل-وزي-رة أŸن-ت-دب-ة
ل-دى وزي-ر أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة وألسش-ياحة
وألصش-ن-اع-ات أل-ت-ق-ليدية ،مكلفة بالصشناعات
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ع-ائشش-ة ت-ق-اب-و ،خÓ-ل إأجرأئها
زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ل -و’ي -ة خ -نشش -ل-ة ،أن
بلدية بابار ،جنوب خنششلة ،أُختÒت ضشمن
عشش- -ر ب- -ل- -دي- -ات ع- -ل- -ى أŸسش- -ت -وى أل -وط -ن -ي،
لÓسشتفادة من برنامج ألدعم أŸادي ،أŸندرج
ضشمن أتفاق ألششرأكة ب Úأ÷زأئر وأ’–اد
’وربي وألذي سشيخصشصس  11مليونا و750
أ أ
ألف دو’ر ،لدعم هذه ألبلديات Ÿدة أربع
سشنوأت ،أنطÓقا من ألسشنة أ÷ارية.
أاوضسحت الوزيرة اŸنتدبة ‘ هذا الصسدد ،أاثناء
ت-ف-ق-ده-ا وح-دة نسس-ي-ج ال-زراب-ي ب-ذات ال-ب-ل-دية ،أان
أاه-م-ي-ة زرب-ي-ة ب-اب-ار ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ال-ت-ي ت-عد موروثا
ثقافيا عريقا ذات ا÷ودة العالية والصسيت الوطني
والدو‹ ،كانت اأ’سساسض ‘ اختيار بلدية بابار من
ضسمن البلديات التي سستسستفيد بالدعم ‘ إاطار
الشس- -راك- -ة م -ع ا’–اد اأ’وروب -ي ،اŸتضس -م -ن دع -م
ا◊رف التقليدية وتطويرها مع اÙافظة على
أاصسالتها ،وذلك بدعم اإ’نتاج وتنويع آاليات التسسويق
على اŸسستوي ÚاÙلي والوطني وحتى الدو‹.
وأاضس -افت ت -ق -اب -و ،ردا ع -ل -ى ح-رف-ي-ات ط-رح-ن
مشسكلة تسسويق منتجاتهن التقليدية من حلي وفخار
وزراب -ي وغÒه -ا ...أان ال -وزارة م-اضس-ي-ة ‘ ت-ن-ف-ي-ذ
اسسÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا اÿاصس -ة ب -دع -م تسس-وي-ق اإ’ن-ت-اج
ا◊ر‘ ال -ذي Áت -از ب -ال -غ -زارة وال -ت -ن -وع وال-ق-ي-م-ة
الÎاثية عﬂ Èتلف مناطق الوطن ،حيث ” ‘
هذا اإ’طار توزيع Óﬁت على  50من اŸائة من
ا◊رفي Úوا◊رفيات ع Èالوطن ،باإ’ضسافة إا¤
تسس-خ Òدور الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-غ-رف ع-ل-ى
مسس-ت-وى  48و’ي -ة ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ،م-ن أاج-ل ال-ع-رضض

والبيع وحتى اإ’نتاج ،دعما لتسسويقه والتعريف به
أاك.Ì
قالت تقابو ‘ هذا اإ’طار ،إان مشسكلة التسسويق
مرتبطة كذلك بالسسياحة ،التي تشسهد ضسمن برنامج
ا◊ك -وم -ة اŸسس -ط-ر ،إا‚از اسس-ت-ث-م-ارات سس-ي-اح-ي-ة
متنوعة ،سستسساهم آاليا ‘ دعم تسسويق الصسناعات
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ف -ك -ل -م-ا ان-ت-عشست السس-ي-اح-ة ان-ت-عشض
التسسويق.
أاشسرفت الوزيرة اŸنتدبة ،خÓل هذه الزيارة
كذلك ،على توزيع Œ Óﬁ 40اريا على ا◊رفي،Ú
أاثناء تدشسينها دار الصسناعات التقليدية بحي 01
ن -وف -مÃ Èدي-ن-ة خ-نشس-ل-ة .وع-اي-نت مشس-روع اŸق-ر
ا÷دي -د Ÿدي -ري -ة السس -ي -اح -ة ب -ال -ق -طب ال-ع-م-راÊ
ا÷ديد ،حيث بلغت نسسبة اإ’‚از به  95من اŸائة،
Ãب-ل-غ إاج-م-ا‹ ل-ل-ب-ن-اء وال-ت-ج-ه-ي-ز قدر بـ 90مليون
دينار.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

’جرأء ألقضشائي ضشد أ÷Ôأل نزأر بجنيف
أ إ

النيابة العامة تصسدر أامرا بحفظ اŸلف

أصش -درت أل -ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة
ألسشويسشرية أمرأ بحفظ أŸلف ‘
’جرأء ألقضشائي ضشد أ÷Ôأل
أ إ
أŸتقاعد خالد نزأر ،بحسشب ما
ع -ل -م ،أمسس ،م -ن مصش-در م-ق-رب
’مر.
من أŸعني با أ
ب- - - -حسسب ذات اŸصس- - - -در ،ف - - -إان
العدالة السسويسسرية «رفضست شسكاوى
نشس -ط -اء ا◊زب اŸت -ط-رف السس-اب-ق
Óنقاذ (اŸنحل)
ا÷بهة اإ’سسÓمية ل إ
ال -ت -ي ت -ق -دمت ب -ه -ا اŸن -ظ -م -ة غÒ
ا◊ك -وم -ي-ة ت-راي-ل ( )TRIALم- -ن
خ Ó-ل دع -وى رف-ع-ت-ه-ا ضس-د ا÷Ôال
نزار».
وأاوضس- - -ح ذات اŸصس- - -در ،أان ال- - -ن- - -ائب ال- - -ع - -ام
الفيدرا‹ أاصسدر أامرا وفقا للمادة  319من قانون
اإ’جراءات ا÷زائية السسويسسري الذي ينصض على
أان «النيابة العامة تأامر بحفظ ملف اإ’جراء ‘
ي شسك يÈر اإ’دانة و‘ حالة
حالة عدم إاثبات أا ّ
عدم اسستيفاء العناصسر اŸشسكلة للجنحة وعندما

“ن- -ع وق- -ائ- -ع اإ’ث -ب -ات إادان -ة
اŸت -ه -م وك -ذا ‘ ح -ال -ة ع -دم
اسستيفاء بعضض الشسروط لفتح
الدعوى ا÷زائية».
Œدر اإ’شسارة إا ¤أان هذا
ا◊ف - -ظ ج - -اء ب - -ع - -د خ- -مسض
سس-ن-وات م-ن إاج-راءات ط-وي-ل-ة
من التحقيق.
وأاشس - - -ار اŸصس- - -در ،إا ¤أان
اّŸدع« Úال- -ذي- -ن ح ّ-رت -ك -ه -م
ن- - -فسض ال- - -دوائ - -ر اŸع - -ادي - -ة
ل-ل-ج-زائ-ر م-ن ب-عضض ال-عواصسم
اأ’وروب -ي -ة ” ،ح -م -ل-ه-م ع-ل-ى
ال -ق -ي -ام ب -ح -م -ل -ة دع -ائ -ي -ة «صس -اخ-ب-ة» ‘ ،ح Úأان
أاعمالهم الشسنيعة ’تزال “سض باإ’سسÓم وتتخلل
ا’نتفاضسات ‘ البلدان العربية».
وأاضساف ذات اŸصسدر ،أان هؤو’ء النشسطاء «ظنوا
أانهم سسيتمكنون بذلك من الظفر بنجاح تعويضسا
ÿسس -ارت -ه -م ال -ن -ك -راء أام -ام ال -ه -ي -ئ -ات ال -قضس-ائ-ي-ة
الفرنسسية بباريسض منذ ثما Êعشسرة سسنة خلت».

 ⁄ينتسشبوأ إأ ¤صشندوق ضشمان
ألكفالة أŸتبادلة ‘ ألÎقية ألعقارية

Œميد اعتماد  999مرقي
عقاري Ÿدة  6أاشسهر

أاعلنت وزارة السسكن والعمران واŸدينة ‘
بيان لها ،أامسض ،عن Œميد ا’عتماد Ÿدة سستة
( )6أاشس- -ه- -ر لـ 999م -رق -ي ع -ق-اري وذلك ل-ع-دم
تسسجيلهم ‘ ا÷دول الوطني للمرق ÚالعقاريÚ
وعدم انتسسابهم إا ¤صسندوق الضسمان والكفالة
اŸتبادلة ‘ الÎقية العقارية.
يندرج هذا القرار ‘ ،إاطار متابعة تطبيق
القوان Úالتي تنظم مهنة اŸرقي العقاريÃ ،ا
يضسمن حماية حقوق جميع اأ’طراف اŸعنية
باŸشساريع اŸنجزة من قبل اŸرق Úالعقاري،Ú
يضسيف البيان.
و‘ ح- -ال -ة ع -دم تسس -وي -ة وضس -ع -ي -ات -ه -م Œاه
صسندوق الضسمان والكفالة اŸتبادلة ‘ الÎقية
ال-ع-ق-اري-ة وا÷دول ال-وط-ن-ي ل-ل-مرق ÚالعقاريÚ
خÓل أاجل إاضسا‘ قدره ثÓثة ( )3أاشسهر ،فإانه
سس -ي -ت -م سس-حب ا’ع-ت-م-اد م-ن اŸرق ÚاŸع-ن-يÚ
بصسفة نهائية ،تؤوكد وزارة السسكن.
وحسسب قانون الÎقية العقارية الصسادر ‘
 ،2011فإانه «’ Áكن أ’ي كان أان يدعي صسفة
اŸرقي العقاري أاو Áارسض هذا النشساط ،ما ⁄
يكن حاصس Óعلى اعتماد ومسسج ‘ Óا÷دول
الوطني للمرق Úالعقاري.»Ú
كما يفرضض ذات القانون على اŸتعامل‘ Ú
ه- -ذا اÛال ا’ن- -تسس -اب ‘ صس -ن -دوق الضس -م -ان
والكفالة اŸتبادلة ‘ الÎقية العقارية.

اتفاق األوبيب :ا÷زائر
والسسعودية والكويت احÎمت
بصسرامة التزاماتها
احÎمت ا÷زائ -ر وال -ع -رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة وال-ك-ويت
بصسرامة التزاماتها حول تخفيضض إانتاجها النفطي من
أاجل ﬁو فائضض اıزونات على مسستوى السسوق
حسسب دراسسة أاعدها صسندوق ا’سستثمار اأ’مريكي
ج -ي ب -ي م -ورغ -ان اÁرج -ي-ن-غ م-ارك-تسض اسس-ت-ن-ادا إا¤
اŸوقع اإ’لكÎو Êأاويل برايسض.
وحسسب ذات اŸوقع فإان « البلدان الثÓثة تكون
قد قلصست من إانتاجها أاك‡ Ìا تعهدت به ‘ اتفاق
اأ’وب- -يب أ’ن- -ه- -ا ’ ت- -ري- -د ف- -ق -ط إاظ -ه -ار احÎام -ه -ا
’لتزاماتها بل تخفيضض العرضض أاك Ìمن اŸسستوى
اŸتفق عليه».
وأاشس - -ار ذات اŸوق - -ع أان « ه- -ذه ال- -ب- -ل- -دان ك- -انت
ضس -روري -ة ‘ اŸف -اوضس -ات ال -ت -ي أافضست إا ¤ا’ت -ف-اق
اÈŸم ‘ السسنة اŸاضسية».
وق -د شس -رعت ا÷زائ -ر ال -ت -ي ت -ع-ه-دت ب-ت-خ-ف-يضض
اإ’نتاج بـ  50000برميل /يوميا بتنفيذ ا’تفاق حسسب
اŸوقع الذي أاشسار إا ¤ا◊ديث الذي خصض به وزير
الطاقة نور الدين بوطرفة قناة بلومÈغ ،حيث صسرح
أان ا÷زائ- -ر Áك- -ن- -ه -ا ت -خ -ف -يضض ا’ن -ت -اج إا65000 ¤
برميل /يوميا من أاجل دعم اأ’سسعار.
ومن جهتها قامت السسعودية التي بذلت جهودا
معتÈة من  486000برميل /يوميا إا 10,05 ¤مليون
ب -رم -ي-ل /ي-وم-ي-ا ب-ت-خ-ف-يضض ع-رضس-ه-ا إا ¤أاق-ل م-ن 10
مليون برميل يوميا حسسب وزير الطاقة خالد الفالح
الذي يعتزم Œديد هذا ا’لتزام خÓل ال 6أاشسهر
القادمة .أاما وزير النفط الكويتي عصسام اŸرزوق
فقد صسرح يوم اأ’حد أان بإامكان بلده تخفيضض ا’نتاج
بـ  148000برميل/يوميا.
وأاوضس -ح ق -ائ « Ó-ال -ت -زم -ن -ا ب -ت -خ -ف-يضض اإ’ن-ت-اج بـ
 133.000ب-رم-ي-ل /ي-وم-ي-ا ( )...وق-م-ن-ا ب-ت-خ-ف-يضس-ه بـ
 6.000برميل إاضسا‘ كما Áكننا أان نصسل إا146.000 ¤
أاو  148.000برميل يوميا».
وأاوضسح اŸوقع اإ’لكÎو Êأاويل برايسض أان «ذلك
ليسض باأ’مر اŸفاجئ ( )...بالنسسبة للجزائر والكويت
اللذان هما عضسوان ‘ ÷نة اŸتابعة التي وضسعت
Óشسراف على تنفيذ ا’تفاق وكذا بالنسسبة للعربية
لإ
السسعودية التي تعد أاك Èمنتج على مسستوى منظمة
اأ’وبيب أان +تعطي اŸثل +للمنتج Úاأ’خرين».
وباŸوازاة مع ا÷هود اŸبذولة من أاجل اسستقرار
سس-وق ال-ن-ف-ط اغ-ت-ن-م اŸن-ت-ج-ون اأ’م-ري-ك-ي-ون ف-رصسة
ارتفاع اأ’سسعار لزيادة ا’سستخراج.

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

بدوي من ألوأدي:
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مركز وطني للتكوين عن بعد ‘ األفق
أع- -ل- -ن وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة
وأ÷م- - - - -اع- - - - -ات أÙل - - - -ي - - - -ة
ن- - -ورأل- - -دي- - -ن ب - -دوي ،أمسس،
ب -و’ي -ة أل -وأدي ،أن -ه سش -ي -ت-م
إأنششاء مركز وطني للتكوين
ع- -ن ب- -ع- -د ل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸوأرد
أل-بشش-ري-ة أل-تابعة للجماعات
أÙلية.
أاوضس -ح ال -وزي -ر ل -دى ت-دشس-ي-ن-ه
اŸق-ر ا÷دي-د ل-ل-و’ي-ة اŸن-ت-دب-ة
ا- Ÿغ  165( Ò-ك -ل -م شس-م-ال م-ق-ر
ال -و’ي -ة) ‘ ،إاط -ار ال -ي -وم ال -ث-اÊ
’خ Òم -ن زي -ارت -ه ،أان -ه سس -ي -ت -م «إانشس-اء م-رك-ز
وا أ
وطني للتكوين عن بعد ﬂتصض ‘ تكوين اŸوارد
ال-بشس-ري-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-اعات اÙلية وذلك ‘
سس -ي -اق ت -وج -ه ق -ط-اع ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ن-ح-و
الÎكيز على التكوين بغرضض –سس Úاÿدمات
اŸقدمة للمواطن».
وأاك -د ‘ ذات السس -ي -اق ،أان ع -م -ال وم -وظ-ف-ي
ق -ط -اع ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة سس-يسس-ت-ف-ي-دون م-ن
تكوين مسستمر وطويل اŸدى Ãا يؤوهلهم للقيام
’دارية اŸنوطة على أاحسسن وجه.
باŸهام ا إ
’دارية ا÷اري العمل بها
وصسرح أان الÎقية ا إ
Ÿن -تسس -ب -ي ال -ق -ط-اع وال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى م-ع-ي-ار
’قدمية ،سستعتمد مسستقب Óعلى معيار التكوين،
اأ
ح-يث سس-ي-ك-ون ال-ت-حصس-ي-ل اŸع-ر‘ وال-ع-ل-مي هو
اŸع -ي -ار ال -وح -ي -د ل -لÎق-ي-ة’’ ،داع-ي-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة
موظفي القطاع لÓنخراط ‘ مسسعى التكوين.
ع - -ل - -ى صس- -ع- -ي- -د آاخ- -ر ،وب- -خصس- -وصض ت- -أاطÒ
’نتخابات ،أاكد بدوي أان هذه العملية يتوجب
اإ
أان يضس -م -ن -ه-ا اŸن-تسس-ب-ون إا ¤ق-ط-اع ا÷م-اع-ات
اÙلية فقط ،مÈزا أان مصسا◊ه “ضسي قدما
‘ –قيق هذا التوجه وذلك بهدف ا◊فاظ
على اسستمرارية اÿدمات اŸقدمة للمواطن ‘
باقي القطاعات.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاف-اد ال-وزي-ر ب-أان اŸرح-ل-ة
الثانية بعد إانشساء الو’يات اŸنتدبة ،تتمثل ‘
دراسس -ة مسس -أال -ة ت -وسس -ي-ع م-ه-ام ال-و’ة اŸن-ت-دبÚ
واسس -ت -ح -داث آال -ي -ات ج -دي -دة ل -تسس-ي Òال-و’ي-ات
اŸنتدبة ا÷ديدة التي سسوف تتحول ’حقا إا¤
و’يات ،حيث سسيتم البحث ‘ ذلك خÓل لقاء

تقييمي مع الو’ة اŸنتدب Úالذي سسينظم ‘
وقت ’حق.
ودائما ‘ إاطار زيارة العمل التي تقوده اإ¤
و’ية الوادي ،ذكر وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية با÷هود التي تبذلها الدولة ‘ مسسار
’دارة ومكافحة البÒوقراطية.
عصسرنة ا إ
‘ هذا الصسدد ،حث بدوي ›ددا على عدم
اشسÎاط م- -ن اŸواط -ن وث -ائ -ق ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة
’ع-وان
وم -ك -اف -ح -ة ب -عضض ال-ذه-ن-ي-ات ال-ق-دÁة أ
’دارة ،الذين يسستمرون ‘ طلب تلك الوثائق،
اإ
’دارة
‡ا يعرقل مسسعى ا◊كومة ‘ عصسرنة ا إ
Ãختلف القطاعات.
ويÎبع مقر الو’ية اŸنتدبة باŸغ ،Òالذي
دشسنه نورالدين بدوي وطاف Ãختلف مرافقه،
على مسساحة إاجمالية قوامها  2.400م Îمربع
’قتصسادي
وأا‚ز ‘ إاطار برنامج دعم النمو ا إ
وخصسصض له مبلغ ما‹ بقيمة  160مليون دج.
ودشس -ن ق -ب -ل ذلك ،م -ق -ر ال -ف -رق -ة اŸت -ن -ق-ل-ة
للشسرطة القضسائية ببلدية جامعة ( 110كلم من
مقر الو’ية) وهو مشسروع مسسجل ضسمن الÈنامج
التكميلي لدعم النمو ،حيث رصسد له مبلغ ما‹
ب -ق-ي-م-ة  86م- -ل- -ي- -ون دج ،ب -حسسب الشس -روح -ات
اŸقدمة للوفد الوزاري.
ولدى تفقده ıتلف مصسالح هذا الهيكل،
شس -دد ال -وزي -ر ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -ع-ن-اي-ة ب-ال-ت-ه-ي-ئ-ة
Óمن الوطني
’منية التابعة ل أ
اÿارجية للهياكل ا أ
وتوف Òمرافق الÎفيه’ ،سسيما الرياضسية منها
Ãراك-ز إاي-واء ع-ن-اصس-ر الشس-رط-ة وال-ت-ك-ف-ل ا÷يد
بحاجياتهم.

وأ‹ يدعو من تلمسشان إأ ¤أÙافظة على أŸياه:

 350أالف تسسرب وأاك Ìمن  50أالف ربط غ Òشسرعي
أك -د وزي -ر أŸوأرد أŸائ -ي-ة
وأل-ب-ي-ئ-ة ع-ب-د أل-قادر وأ‹،
أمسس ،بتلمسشان ‘ ،أ÷لسشة
’شش-غ-ال أŸل-ت-ق-ى
أÿت -ام-ي-ة أ
أ÷هوي حول «ألششرأكة من
أج-ل أل-ب-ي-ئ-ة» ،ع-ل-ى أل-ع-م-ل
أل - -ق - -اع - -دي وأ÷وأري م - -ن
ط -رف أ÷م -ع -ي -ات أŸه -ت-م-ة
بحماية ألبيئة وترقيتها.
ق-ال ال-وزي-ر ،ب-ع-د ال-ت-وصسيات
التي قدمتها الورشسات اÿمسض
اŸشس - -ك - -ل - -ة ‘ ه - -ذا ال - -ل - -ق - -اء
اإ’عÓمي والدراسسي« ،إان ا÷معيات وعددها
 2500ع Èالوطن ،ينبغي أان تعكف على العمل
ا÷واري ب -ج -دي -ة Ãسس -اع -دة ك -ل السس -ل -ط-ات
اÙل -ي -ة اŸع-ن-ي-ة وت-ب-حث ع-ن خÓ-ي-ا ت-ف-كÒ
أ’خذ اŸبادرات النافعة» ،مÓحظا أانه «’
شسيء يأاتي من الفوق أاو من القمة».
وذكر وزير اŸوارد اŸائية والبيئة بدور
اŸرصسد الوطني ◊ماية البيئة ،الذي تعزز
بإانشساء على مسستوى أارجاء البÓدﬁ 11 ،طة
ﬁل-ي-ة ل-ل-م-راق-ب-ة ،م-ن-ه-ا واح-دة ” ت-دشس-ينها
خÓل هذه الزيارة Ãدينة مغنية ،مؤوكدا على
اÿريطة التي ينبغي أان يقدمها للعمل ‘
›ال اÙافظة والتدخل.
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،ت- -ع- -رضض ال- -وزي- -ر إا¤
الوضسعية التي أاصسبحت تتمتع بها البÓد ‘
›ال وف -رة اŸي -اه ع -ل-ى اŸسس-ت-وى ال-وط-ن-ي،
بفضسل برنامج رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة والذي رصسد له أاك Ìمن  50مليار
دو’ر ،م-ذك-را ب-السس-ن-وات ال-ع-ج-اف ال-ت-ي ك-ان
ي- -ع- -ا Êف -ي -ه -ا اŸواط -ن ،داع -ي -ا ا÷م -ي -ع إا¤
اÙافظة على هذا اŸورد الثم Úمن الضسياع
والتسسرب.
بخصسوصض ظاهرة تسسرب وضسياع اŸاء ،أاكد
وا‹ أان وزارته تسسجل سسنويا  350أالف تسسربا
ع Èال - -وط - -ن وأاك Ìم- -ن  50أال- -ف رب -ط غÒ
شسرعي وعشسوائي والتي صسارت تشسكل عند
اسسÎجاعها «اŸورد اÿامسض» لقطاع الري
ب -ع -د اŸي -اه السس -ط -ح-ي-ة وا÷وف-ي-ة واÓÙة
واŸرسسكلة.
وق -د “ي -زت زي -ارة ال -ع -م -ل ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
الوزير ودامت يوم ،Úبتفقد مشسروع –ويل
اŸياه ا÷وفية للشسط الغربي الواقع بإاقليم
و’ية النعامة ،لفائدة  18بلدية موزعة على
ث Ó-ث و’ي -ات (ال -ن -ع -ام -ة وت -ل-مسس-ان وسس-ي-دي
بلعباسض).

وبع ÚاŸكان ،أاعطى وا‹ توجيهات ،منها
«ضس-رورة احÎام رزن-ام-ة ال-ت-وق-يت ’سس-ت-غÓ-ل
مياه هذا اŸشسروع قبل نهاية السسنة ا÷ارية
ودعم الطاقم التقني لتحقيق هذا اŸسسعى
وربط كل القرى اÛاورة بالناحية السسهبية،
م -ه -م -ا ك -ان ح -ج -م -ه -ا ،لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذا
اŸورد».
ك-م-ا ت-ف-ق-د ال-وزي-ر أاشس-غ-ال إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل
وت-وسس-ي-ع «اÙي-ط اŸسس-ق-ي» Ÿدي-ن-ة م-غ-ن-ي-ة
والذي اسستفاد من “ويل قدره  4مÓي Òدج.
ويÎبع اÙيط على مسساحة إاجمالية تقدر
بـ 11.100هكتار ،منها  5.138هكتار ›هزة
بقنوات السسقي ،منها قناة رئيسسة بطول 2٧
كلم وقنوات ثانوية للتوزيع Ãسسافة  186كلم
ويزود باŸياه ابتداء من سسد «حمام بوغرارة»
واŸياه ا÷وفية لناحية مغنية.
وي- -ع- -رف ه -ذا اŸشس -روع ت -أاخ -را ‘ آاج -ال
ال -تسس -ل -ي -م اÙددة ،ل-ذلك دع-ا وزي-ر اŸوارد
اŸائ- -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة اŸشس -رف Úع -ل -ى اإ’‚از،
بتجزئة اŸشسروع لÓإسسراع ‘ عملية توصسيل
اŸياه إا ¤اŸسستثمرين.
ك- -م- -ا أاب- -رز وا‹ أاه -م -ي -ة ه -ذه اŸي -اه م -ن
الناحية ا’جتماعية وا’قتصسادية ،باعتبارها
تسس- -اه- -م «‘ خ- -ل- -ق الÌوة ب- -ه- -ذه اŸن -ط -ق -ة
ا◊دودية وتوفر مناصسب عمل دائمة كبديل
أ’نشس- -ط- -ة ال -ت -ه -ريب ال -ت -ي م -ي -زت ا÷ه -ة ‘
السسنوات اŸنصسرمة».
وأاك- -د ذات اŸسس- -ئ -ول ،أان و’ي -ة ت -ل -مسس -ان
صسارت تتمتع «بوفرة كافية» ‘ ›ال اŸياه،
أ’نها اسستفادت من مياه –لية البحر واŸياه
السس -ط -ح -ي -ة ال -ق-ادم-ة م-ن  5سس -دود واŸي -اه
ا÷وفية اŸعبأاة واŸياه اŸرسسكلة واأ’حجام
«الضسخمة» من اŸياه التي ” اسسÎجاعها بعد
تصس-ل-ي-ح ال-ق-ن-وات ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤اŸي-اه ال-ت-ي
كانت –ول ‘ اŸاضسي إا ¤مدينة وهران.
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ا’ربعاء  ١٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

رئيسس أÛلسس أإلسسÓمي أألعلى د .بوعبد ألله غÓم ألله من منتدى «ألشسعب»:

من منتدى
«الششعب» ا÷زائر حافظت على مرجعيتها إابان ا’سشتعمار
لخر وّÁهد للعنف
ألتشسكيك يقود إأ ¤إأنكار أ آ

لوقاف ،أن ما تشسهده
لعلى د.بوعبد ألله غÓم ألله وألوزير ألسسابق للشسؤوون ألدينية وأ أ
لسسÓمي أ أ
أكد رئيسس أÛلسس أ إ
لسسمنت ألروحي
أ÷زأئر من ﬁاولت أخÎأق مرجعيتها ألوطنية من ﬂتلف ألنحل وألطوأئف ،يندرج ضسمن ضسرب أ إ
لخر وتتنكر للتعايشس ألذي عرفه أبناء هذأ ألوطن منذ
Ûتمعها وفرضس مذهب غ ÒأŸذهب أŸالكي بنشسر أفكار ل تتقبل أ آ
زمن طويل و ⁄يتزعزع حتى إأبان ألسستعمار ألفرنسسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’صسيل واŸتفتح ،ا◊لقة اŸتينة ‘
ÓسسÓم الوسسطي ا أ
تشسكل اŸرجعية الدينية ل إ
النسسيج ا’جتماعي الذي يبقى أاسساسس ا÷دار الوطني ‘ مواجهة العوŸة وكل ما Œره
من تداعيات تصسل إا ¤حد اسستهداف السسيادة الوطنية للدول.
’جيال اŸتعاقبة.
“ثل السسيادة ‘ الضسم Òا÷معي ،اŸكسسب ا◊يوي الذي تتوارثه ا أ
ومن ثمة يكون من الضسروري جدا ا◊رصس على تعزيز بنية اŸرجعية الدينية للجزائر،
’سسمنت الذي يشسّد الروابط اıتلفة للمجتمع ويغذي روحه اŸتجددة ويح ّصسنه
كونها ا إ
من كل التهديدات اÙتملة ويقيه من الظواهر الهدامة ،مثل العنف والتطرف.
و“تد اŸرجعية الدينية للجزائر ‘ عمق التاريخ ،مسسجلة بروزا قويا ‘ “ت Úالبناء
ا’جتماعي وانسسجام الهوية الوطنية للشسعب ا÷زائري ،بحيث تسستوعب ،أاباً عن جد،
التنوع الثقا‘ الذي يصسبّ ‘ نفسس ا’Œاه الذي تبلور بشسكل جلي ونهائي إابان ثورة
التحرير اÛيدة التي شسكلت خÓلها العقيدة الروحية للشسعب ا÷زائري› ،سسدة ‘
’رادة التحرر واسسÎجاع الكرامة والعزة.
’سسÓمي ا◊نيف ،الوقود اŸتجدد إ
الدين ا إ
’مور ا÷وهرية أان يكرسس الدسستور ،على اختÓف مراحل ا◊كم إا¤
لذلك ،كان من ا أ
’سسÓم دين الدولة ،تكريسسا للوسسطية التي –تضسن تقاليد
اليوم ،مادة جوهرية تؤوكد أان ا إ
وقيم اÛتمع والتي تصسب ‘ نفسس الوعاء ،أا’ وهو الوطنية باŸفهوم الكب Òبكل ما
تعنيه من تاريخ وحاضسر وتطلعات.
’زمات واŸفتاح السسليم لتجاوز الهزات
كانت مرجعيتنا ا◊صسن اŸنيع ‘ مواجهة ا أ
’سسرة ‘ ،عا– ⁄ول
التي مر بها اÛتمع ،و’تزال عنوان الهوية ومصسدر قوة الفرد وا أ
’رضسية ومنها
حقيقة إا ¤قرية Áكن أان تعصسف بها رياح تهب من ﬂتلف جهات الكرة ا أ
’خصس رياح تفريق الشسعوب و“زيق وحدتها وبعÌة مواردها و–ويلها إا› ¤رد
با أ
أاسسواق تابعة Ÿراكز نفوذ عاŸية ،تغذيها نزوة التسسلط والهيمنة ،أاو بعبارة أاخرى
ا’سستعمار ا÷ديد .وكان لزاما –صس Úهذه القوة من أاي تÓعب أاو احتكار أاو توظيف،
بإادراجها ضسمن الثوابت الوطنية للهوية الوطنية ،منعا لوقوعها ‘ قبضسة قوى غامضسة
–ركها أاياد أاجنبية ،خاصسة تلك التي  ⁄تهضسم إا ¤اليوم –رر ا÷زائر ورفضس شسعبها
ا’نكسسار مهما كانت اŸؤوامرات واŸناورات ،من أاجل تعطيل اŸسسÒة الوطنية وعرقلة
’نسسان ‘ صسميم الÈامج الوطنية واÙلية.
ا◊ركية التنموية التي تضسع ا إ
بالطبع ،من أاك ÈاŸكاسسب التي –افظ عليها مرجعيتنا الدينية Ãا تتميز به من
انتماء أاصسيل وانفتاح ذكي قائم على العلوم واŸعارف ،الوحدة الوطنية التي صسهرتها
الثورة التحريرية ،لتتحول إا ¤طاقة خÓقة ومتجددة جي Óبعد جيل .إانها الصسخرة
اŸتينة التي تتكسسر عليها كل ﬁاو’ت النيل من بÓدنا أاو التشسويشس على شسعبها اŸدرك
للرهانات واŸقدام على التعامل مع التحديات.
’سسرة واŸدرسسة واŸسسجد
’ول ‘ تأام Úهذا ا÷دار يبقى ‘ ا أ
غ Òأان اŸصسدر ا أ
وباقي الروافد ا’جتماعية لتنمية الشسخصسية الوطنية للفرد واÛتمع ،باعتماد اŸنطق
وال -ن -ق-اشس ال-ب-ن-اء ،ب-ح-يث Áك-ن ح-ي-ن-ه-ا إادراك ق-ي-م-ة ال-وسس-ط-ي-ة ك-جسس-ر ع-ب-ور آام-ن إا¤
’قليمي
اŸسستقبل ومن ثمة امتÓك الطاقة الÓزمة للتعاطي مع إافرازات اÙيط ا إ
والعاŸي دون فقدان ‘ أاي ◊ظة ،مهما كانت يسسÒة أاو عسسÒة ،جادة الصسواب،
’·.
لتتواصسل اŸسسÒة باتزان وسسط ا أ

سشعيد بن عياد

سشعاد بوعبوشش
تصشوير :عباسش تيليوة
ق- - - - -ال رئ - - - -يسس اÛلسس
ا’إسس Ó-م -ي ا’أع -ل-ى ،اأمسس،
خÓل ندوة نقاشس Ãنتدى
«الشس - -عب» ح - -ول م - -وضس- -وع
«اŸرجعية الدينية للجزائر
ودوره- -ا ‘ ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى
ال-وح-دة ال-وط-ن-ية ومكافحة
العنف والتطرف» ،اإن عدم
ال -ت -مسسك ب -ا’أصس -ل ال-دي-ن-ي
راج- -ع اإ ¤ع- -دم ا’ه -ت -م -ام
وال - - - -وع- - - -ي Ãا ي- - - -ج- - - -ري
وا’نسس-ي-اق وراء اŸغ-ري-ات،
على الرغم من اأن ما يجري
Áسس ال - -ه - -وي - -ة ال- -دي- -ن- -ي- -ة
ال - -وط - -ن - -ي- -ة ل- -ل- -م- -ج- -ت- -م- -ع
ا÷زائري.
ذّكر غÓم الله بالتطرف
الذي عرفته ا÷زائر ،من
اإن-ك-ار م-رج-ع-ي-ت-ن-ا ال-وط-ن-ية
ال-ت-ي اأضس-ح-ي-ن-ا ن-ت-ك-لم عنها
و’ ‰ارسسها ،بل وارتبطت
ب-اŸم-ارسس-ة الشس-ك-ل-ي-ة واأدى
ب - -ال - -ب Ó- -د اإ ¤ال - -عشس - -ري - -ة
السس -وداء ال -ت -ي ت-غ-ذت ع-ل-ى
دم -اء ب-ري-ئ-ة ذه-بت ضس-ح-ي-ة
نتيجة ا’قتتال ب Úا’إخوة
ووصسل ا’أمر اإ ¤التشسكيك
‘ ال - -ع - -ب - -ادات وال- -ت- -ك- -فÒ
وت- -وج- -ي- -ه اآل- -ة ال -ع -ن -ف اإ¤
ال -دول -ة واإط -ارات -ه -ا وح -ت-ى
اŸواطن البسسيط  ⁄يسسلم
م- -ن- -ه- -ا وراح ن- -ت- -ي -ج -ة ذلك
اإزهاق اأرواح ’ ناقة لها ‘
ه -ذا ا’ح -ت -ق -ان وال -غ-ل-و ‘
التفك.Ò
ودعا الوزير السسابق اإ¤
ا’سس - - -ت- - -ف- - -ادة م- - -ن دروسس
اŸاضس- - -ي وم- - -ن ا◊رك- - -ات
ا’إصسÓحية التي مرت بها
ا÷زائر ،اأهمها ما جاء به
ابن باديسس الذي حافظت

م- -درسس- -ت- -ه ع- -ل- -ى اŸوروث
ال-دي-ن-ي وال-نسس-ق اÛتمعي
وسساهمت ‘ معا÷ة بعضس
اŸظ- - - -اه- - - -ر وال- - - -ع- - - -ادات
والتقاليد التي ’ عÓقة لها
بالدين.
واأشسار اإ ¤اأن اŸرجعية
ال-دي-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة  ⁄ت-ت-اأثر
ح - -ت- -ى اإب- -ان ا’سس- -ت- -ع- -م- -ار
ال - -ف - -رنسس - -ي ،رغ- -م ال- -ع- -وز
وال -ف-ق-ر وال-ف-اق-ة ال-ت-ي ك-ان
ي-ع-يشس-ه-ا ا÷زائ-ري اآنذاك،
اإ’ اأنه  ⁄يتفّتت و ⁄يتفرق
و ⁄يتخل عن هويته الدينية
و ⁄ي- -نسس- -اق وراء اإغ -راءات
ف - -رنسس - -ا وي - -ت - -ج - -نسس ،ب - -ل
واج-ه-ه-ا ب-تسس-م-ياتهم «عرب
واأو’د الرومية».
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،ع- -اد
غÓ- -م ال- -ل- -ه اإ ¤ال- -ت -ع -ايشس
اŸذه- -ب- -ي ال- -ذي ع- -رف- -ت- -ه
ا÷زائ- - - - -ر ب ÚاŸذه - - - -بÚ
اŸال-ك-ي وا’إب-اضس-ي ،وح-تى
ع- -ن- -د دخ- -ول ال -ع -ث -م -ان -يÚ
واسس- -ت- -ق -دام -ه -م ل -ل -م -ذهب
ا◊ن-ف-ي وت-اأسس-يسس مسس-اج-د
ح -ن -ف-ي-ة  ⁄ي-ت-م ف-رضس ذلك
ع -ل-ى ا÷زائ-ري ،Úب-ل ع-ل-ى
ال-ع-كسس ك-ان ه-ن-اك ت-عايشس
ديني وفكري دون اإقصساء اأو
اإنكار ’أحد و ⁄تكن هناك
اأي مشساكل.
واعت Èالوزير السسابق ،اأن
ال- -ف- -رق الضس- -ال- -ة وال- -ن -ح -ل
ا÷دي-دة ت-وؤسّس -سس ل-ل-ت-ط-رف
وت- -ن- -ك -ر ال -ه -وي -ة ال -دي -ن -ي -ة
ل -ل -ج -زائ -ر ،ب -ا’إضس -اف -ة اإ¤
ﬂالفة النصسوصس القراآنية
والسسنة النبوية ،على غرار
ال -ق -ادي -ان -ي -ة اأو م -ا ي -ع -رف
با’أحمدية ،التي تقوم على
اأسساسس اعتقادهم اأن النبّوَة
 ⁄تختم Ãحمد صسلى الله
عليه وسسلم ،بل هي باقية
ب - - -حسسب ح - - -اج- - -ة ا ُ’أ م- - -ة،

ويعتقدون اأن جÈيل عليه
السسÓم كان يوحي اإ ¤غÓم
اأح- -م- -د ،واأن ن- -ب -وت -ه اأَرق -ى
واَأ فضس -ل م ْ-ن ن -ب -وة ا’أن-ب-ي-اء
ج-م-ي-ع-ا ،ول-ه-م ك-تاب منزل،
‘ زع- -م -ه -م ،ي -ح -م -ل اإسس -م
«ال- -ك- -ت- -اب اŸب »Úه -و غÒ
ال- -ق -راآن ال -ك -ر Ëوه -و اأم -ر
ﬂال - -ف Ÿا ه- -و م- -ع- -روف
لدى اŸسسلم.Ú
‘ اŸقابل ،انتقد رئيسس
اÛلسس ا’إسسÓمي ا’أعلى
مضسمون برامج التعليم ،اإْن
ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸوؤسسسس -ات
الÎب-وي-ة اأو ا÷ام-ع-ة ،ال-ت-ي
اأضس- - -حت ’ ت - -ه - -ت - -م سس - -وى
ب- -الشس- -ه- -ادة ف- -ي- -م- -ا غ ّ-ي -بت
الÎب -ي-ة وال-ث-ق-اف-ة وضسّ-ي -عت
ال- -ب- -ع- -د ال- -روح -ي وج -ع -لت
اŸدرسسة ا÷زائرية منكوبة
منذ العشسرية السسوداء اإ¤
غاية اليوم ،معربا عن اأمله
اأن تعود اإ ¤جادة الصسواب
وŒد ط -ري -ق -ه -ا وتسس -ت-ع-ي-د
دوره -ا ‘ اإع-ط-اء ال-ق-اع-دة
التعليمية الوطنية والثقافية
للنشسء و–صسينه من النحل
ا÷ديدة.

مراقبة الÈامج التعليمية
كشسف غÓم الله ‘ هذا
ا’إطار ،عن مشساركة رئيسس
اÛلسس ا’إسسÓمي ا’أعلى
‘ اإبداء راأيه حول الÈامج
الدينية اŸدرسسة ‘ جميع
ا’أطوار ،متمنيا اأن تشسمل
ح- -ت- -ى الÈام- -ج ا÷ام -ع -ي -ة
ومعاهد التكوين’ ،أن ا’أمر
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ه-وي-ة الشس-خصس-ية
وال- -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي ي -جب اأن
ت - -ك - -ون واح - -دة وم - -وح - -دة
للحلول دون وقوع خلل اأو
شسك م -ن شس -اأن-ه ت-ق-ويضس-ه-ا،

داع -ي -ا اإ ¤ت -نصس-يب ›لسس
وطني توجيهي يشسرف على
متابعة الÈامج اŸدّرسسة.

اŸقاربة اأ’منية تقاوم
بالوسشائل اŸادية
والدعامة الروحية
ضشرورة لتعزيزها
ب- - -خصس- - -وصس اŸق- - -ارب - -ة
ا’أم- -ن -ي -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع
ال -ت -ط -رف ال -دي-ن-ي وال-ف-رق
الضسالة ا÷ديدة ،قال اإنها
م- -ق- -ارب- -ة ت- -تصس -دى ل Ó-أم -ر
ب- -وسس- -ائ -ل -ه -ا اŸادي -ة وه -ي
ت-ق-اوم م-ن ج-ه-ت-ه-ا باأدواتها
وق -ن -اع-ات-ه-ا و“ث-ل ال-ب-واب-ة
ا◊ارسس - -ة ال - -ت- -ي Áك- -ن اأن
ت - -خÎق .ل - -ه - -ذا ’ب - -د م- -ن
ت-دع-ي-م-ه-ا م-ن خÓ-ل تعزيز
الدعامة الروحية للمجتمع
وجعلها ا’إسسمنت ا◊قيقي
‘ مواجهة دعوات التطرف
التي ترتدي اأثواب وتتلون
باألوان ﬂتلفة.
واأوضس - - -ح اأن اŸق - - -ارب- - -ة
ا’أمنية ‚حت وماتزال ‘
ال - -واج- -ه- -ة ،ل- -ك- -ن ’ ي- -جب
ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ي -ه-ا ،ف-ال-ك-ل
م -دع-و و‘ ك-ل اŸسس-ت-وي-ات
اأن يسس -اه -م م -ن ج -ان -ب -ه ‘
–صس Úا÷دار الوطني من
هذه الهجمات التي هدفها
ال- -رئ- -يسس ال- -ت- -ف- -ري- -ق وزرع
الطائفية عندما فشسلت كل
اÙاو’ت ‘ ضس - - - - - - - - - - -رب
اسستقرار البÓد –ت غطاء
ا÷ه -ادي -ة وت -وج-ي-ه-ه-ا ضس-د
اأبناء الوطن الواحد الذين
Œم -ع -ه -م م-ق-وم-ات واح-دة
وت -ع-ل-م-وا ال-ت-ع-ايشس ع Èك-ل
ا’أزم- -ن- -ة دون اأي اإن -ك -ار اأو
اإقصساء.

أنتقد ألتيارأت ألدخيلة على أ÷زأئر

›لسس توجيهي وطني تششÎك فيه جميع القنوات لتفادي ا’نز’قات
أقÎح رئ- -يسس أÛلسس ألإسسÓ- -م- -ي
ألأع- -ل- -ى ب- -وع -ب -د أل -ل -ه غ Ó-م أل -ل -ه،
أسستحدأث «›لسس توجيهي وطني»
تشسÎك فيه جميع ألقنوأت ،يحول
دون –ول منابرها أإ ¤أبوأق تروج
ل-غ ÒأŸرج-ع-ي-ة أل-دي-ن-ي-ة أل-وط-ن-ية،
مشس - -ددأ ع- -ل- -ى أه- -م- -ي- -ة أŸرج- -ع- -ي- -ة
أ÷زأئرية .وعاب ‘ ألسسياق أإغفال
علماء جزأئري ،Úعلى غرأر ألشسيخ
ع- -ب- -د أ◊م- -ي- -د ب- -ن ب- -اديسس وع- -ب- -د
ألرحمان ألثعالبي.

فريال بوششوية
طغى ا◊ديث عن دور ا’إعÓم عموما
والسس-م-ع-ي ال-بصس-ري ع-ل-ى وج-ه ال-ت-حديد،
وكذا تكريسس اŸرجعية الدينية الكفيلة
ب -ت -ع -زي -ز ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة ،اإ ¤ج -انب
ال -ت -ي-ارات ا’أج-ن-ب-ي-ة ع-ل-ى ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى
النقاشس الذي اأعقب ندوة «الشسعب» التي
نشسطها ،اأمسس ،رئيسس اÛلسس ا’إسسÓمي
ا’أعلى بوعبد الله غÓم الله ‘ ،طبعة
ج - - - -دي - - - -دة ت- - - -ن- - - -اولت
«اŸرج- -ع- -ي- -ة ال -دي -ن -ي -ة
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ودوره- -ا ‘
ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -وح-دة
ال- -وط- -ن- -ي -ة وم -ك -اف -ح -ة
العنف والتطرف».
‘ سسياق حديثه عن
ا’إعÓ- -م ،ح- -ذر م- -ن اÙت -وى اŸروج ‘
القنوات الذي Áيل اإ ¤الشسعوذة اأك Ìمنه
اإ ¤غ -رسس اŸرج -ع -ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ،مسس-ت-د’
ب -حصسصس ت -فسس Òا’أح Ó-م وال-عÓ-ج ،ال-ت-ي
تكرسس ـ وفق ما اأكد ـ الرجوع اإ ¤الوراء،
كل ذلك على حسساب اŸوضسوعية ،التي
وردت بكلمة «صسدق» ‘ القراآن الكر.Ë
كما اأكد من جهة اأخرى على ضسرورة اأن
يكون للمسسجد «صسوت واحد».
و’م وزير الشسوؤون الدينية السسابق ،على
ا’أسس-ت-اذات ال-ل-وات-ي ي-ت-م اسس-تضس-اف-تهن ‘
ﬂت -ل -ف ا◊صسصس ،ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى غÒ
اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ،معا÷ة
اŸسس- -ائ- -ل ال- -دي- -ن- -ي -ة .واإن ن ّ-و ه ب -دوره -ن
ومسستواهن العا‹ الذي يوؤهلهن للخوضس
‘ القضسايا اŸتعلقة بالدين ،اإ’ اأنه اأكد
اأن ا’عتماد على اŸرجعية الوطنية يكون

ا’أنسسب’ ،ف - - - -ت- - - -ا اإ ¤اأن اÓŸح- - - -ظ- - - -ة
ب -خصس -وصس -ه-ن ’ ت-ن-قصس م-ن اإخÓ-صس-ه-ن،
وخلصس اإ ¤القول «’بد من توجيه».
و‘ م- -ع- -رضس رده ع- -ل -ى سس -وؤال ي -خصس
التيار السسلفي ،قال بوعبد الله غÓم الله
اإن -ه «ت -ي-ار اأج-ن-ب-ي سس-ل-ط ع-ل-ى ا÷زائ-ر»،
مشسÒا اإ ¤دع -وة شس -ي -خ السس -ل -ف -ي ،Úق -ب -ل
اأسسبوع ،Úاإ ¤ا◊رب بالسسÓح ضسد تيار
اإسسÓ- - - -م - - -ي اآخ - - -ر ‡ث  ‘ Ó- - -ا’إخ - - -وان
اŸسسلم ،Úاأي اأنه اأباح دماء اŸسسلم‘ ،Ú
الوقت الذي ينبغي فيه ﬁاربة اليهود.
وقال بشساأن التيار ،اإنه «خارج عن اŸلة»،
’أن- -ه ي- -دع- -و اإ ¤اأن ي- -ق- -ات -ل اŸسس -ل -م -ون
بعضسهم.
‘ سس- -ي -اق اآخ -ر ،ط -رح ال -دك -ت -ور ع -ب -د
ال-رح-م-ان دراج-ي ،ب-روف-يسس-ور ‘ ال-ع-رف
السس-ي-اسس-ي وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ب-ج-ام-ع-ة
بريطانية ،انشسغا’ يخصس تاأخر ا÷زائر
‘ غرسس مرجعية موؤسسسساتية وهل تكفي
اŸرج - -ع- -ي- -ة Ÿواج- -ه- -ة اıاط- -ر ورف- -ع
التحديات ،اأم اأنه ينبغي «اأسسلمة وجزاأرة
اŸع -رف -ة» .رّد غ Ó-م ال -ل-ه
ك - -ان واضس- -ح- -ا ،اإذا ك- -انت
«ال -ث -ورة وشس -ع -ل -ت -ه-ا ك-انت
ا◊صس-ن اŸن-ي-ع ب-ا’أمسس»،
ف -اإن -ه ووف -ق م -ا ي -ق-تضس-ي-ه
التطور ’بد من ا’نتقال
اإ ¤وسس-ائ-ل اأخ-رى ل-ت-ق-وية
الشس -خصس -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة م-ن خÓ-ل صس-ي-غ-ة
تناسسب العصسر والوقت.
‘ السسياق ،عاد اإ ¤اÿلفية التاريخية
لÈوز تيارات تشسكل اليوم اأك Èالتهديدات
للمسسلم .Úونبّه اإ ¤اأنها تعود اإ ¤القرن
السسابع عشسر ،حاكت خيوطها ونسسجتها
بريطانيا ،وفلسسفتها ‘ ذلك التاأث‘ Ò
ا’آخرين وتفتيت اÛتمع ا’إسسÓمي من
خÓ- -ل ج -ع -ل ا’إسس Ó-م م -ك -روه -ا’ ،أن -ه -م
ي-خ-اف-ون-ه .وم-رد ذلك ،اأن-ه ع-ن-دم-ا ي-ب-عث
اŸسسيح لن تكون هناك اإ’ ديانة واحدة،
وه -ي ال-ي-ه-ودي-ة ‘ .ه-ذا السس-ي-اق ،ت-ن-درج
ﬁاو’ت -ه -م ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى ا’إسس Ó-م م-ن
خÓل اإخراج اŸسسلم Úمن دينهم ،مشسددا
على ضسرورة ا’نتباه للمسساألة.
اأما بخصسوصس التصسدي لها «فهو اأمر
مرتبط بتفعيل الطاقة ا’إعÓمية وتكمن
قوتنا ‘ القراآن الكر.»Ë

اŸرجعية الدينية
الوطنية كفيلة بتعزيز
الوحدة الوطنية

»æWh

ا’ربعاء  ١٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

من منتدى
«الششعب»

Óه آاخرون
الفراغ اŸعر‘ الديني م أ

إاعادة ا’عتبار إ’سشهامات علمائنا

لعلى ،أان اŸرجعية الدينية ‘
لسسÓمي ا أ
اعت ،Èأامسس ،بوعبد الله غÓم الله ،رئيسس اÛلسس ا إ
ا÷زائر ،هي نسسق من الÎاكمات ا◊ضسارية والثقافية والعلمية التي أافضست إا ¤ولدة الشسخصسية
الوطنية بكل مﬁÓها اŸبنية على اŸبادئ السسمحاء الرافضسة للتطرف والعنف.

جمال أأوكيلي
هذه اŸنطلقات حالت دون حدوث أاي
صشدام ‘ البناء اŸتوجه إا ¤اÿلية اأ’و¤
‘ اÛتمع أا’ وهي اأ’سشرة ،التي كانت
دائما ذلك ا◊اجز اŸانع أ’ي تصشدعات
قد تك ّسشر هذا التماسشك وإا◊اق الضشرر
اŸعنوي به.
ه -ك-ذا ،ف-إان ال-ق-ط-ي-ع-ة ب-دأات م-ب-اشش-رة
ع - -ن - -دم - -ا وق - -ع- -ن- -ا ف- -ريسش- -ة ال- -ت- -أاثÒات
اإ’ي -دي -ول -وج -ي-ة اÿارج-ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن
ال -ت-ع-ق-ي-دات ‘ ا◊ضش-ور اŸذه-ب-ي ا◊اد
أاحيانا والذي يؤودي إا ¤غايات خطÒة
جدا سشياسشيا واجتماعيا ،بحكم ما يحدث
‘ التجارب اأ’خرى.
‘ هذا السشياق ،سشجل غÓم الله تأاسشفه
ل -ل-ث-غ-رات وال-ف-ج-وات اÓŸح-ظ-ة ‘ ه-ذا
الششأان .والقصشد من ذلك ،التضشارب ‘
اŸرج -ع -ي -ات وال -ت -ذب-ذب ‘ ال-رم-وز وإا’

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

كيف يفسشر إاقدام بعضس الناششط ‘ Úهذا
ا◊قل ،التذكÃ Òا قاله أاو كتبه العا⁄
الف ‘ ÊÓأاصشقاع أاخرى من اŸعمورة،
دون ال- -ع- -ودة إا ¤ن -ظ -رائ -ه -م ا÷زائ -ريÚ
ال- -ذي- -ن ل- -ه -م م -ا ي -ك -ف -ي م -ن ال -ك -ف -اءات
اŸع -رف -ي -ة ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع أاي إاشش-ك-ا’ت
دينية تطرح هنا وهناك.
هذا التنكر للمسشتوى العلمي لعلمائنا
وع-دم ا’عÎاف ب-إاسش-ه-ام-ات-ه-م ‘ ال-ف-ك-ر
اإ’سشÓمي من قبل بعضس النخب اŸثقفة،
وّلد ذلك الفراغ الرهيب ‘ التواصشل بÚ
هذه اأ’وسشاط ‘ إاحياء هذه اŸرجعيات
وا’سشتناد إاليها ،منها ابن باديسس ،البششÒ
اإ’ب - -راه - -ي - -م - -ي ،ح - -م- -ا ،Êڤ- -اه- -ر ،آايت
علجت‡ ...ن تركوا بصشماتهم ‘ مسشار
ترقية هذا الفضشاء الديني بطرح متوازن،
ينششد العقل قبل كل ششيء.
‘ هذا السشياق ،دعا غÓم الله إ’يجاد
اآ’ل - -ي - -ة الضش- -روري- -ة لسش- -د ه- -ذا ا÷انب،

والتوجه إا ¤التكفل بالفعل البيداغوجي
وهذا بإادراج رؤوية جديدة تعطي اأ’ولوية
للعقل والعبقرية ا÷زائرية ،وعليه ،فإان
اŸدخل اأ’و‹ لهذا العمل هو اŸنظومة
الÎبوية التي عليها أان تكون ‘ مسشتوى
هذه ا’نششغا’ت.
‘ هذا الصشدد ،فإان هناك تفكÒا قويا
‘ ه - -ذا اإ’Œاه و‘ ن - -فسس اإ’ط- -ار ف- -إان
خ -ي -ارات ال-ت-ك-وي-ن ي-جب أان ت-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى
الششخصشية الدينية ا÷زائرية ،مع مراعاة
جانب الدراسشة ‘ اÿارج ،وفق تعليمات
تكون واضشحة ‘ هذا الششأان وهذا على
اأ’ق- -ل م- -ا ي- -ق- -لصس ا’ن- -خ -راط اأ’ع -م -ى
والكامل ‘ طروحات “يل إا ¤إاضشفاء
ال -ط -اب -ع السش -ي -اسش -ي ع -ل -ي -ه -ا ‘ ،ح Úأان
اأ’ولوية هي للجانب العلمي .وتبعا لذلك،
فإان الuنتاج الفكري ،من كتب ودراسشات
وغÒها ...يتطلب منا إابرازها للناسس ‘
كل مناسشبة تتاح ،خاصشة للششباب.

ا’إعتدال والؤسشطية

العدد

١٧٢٣٧
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اŸرجعية الدينية ‘ ا÷زائر اإعتمدت دائما على مرتكزات متينة ‘ تبليغ
رسشالتها لÓإنسشان ،من خÓل اختصشار مسشار كل حركية القيم ‘ ا’إعتدال
والوسشطية ونبذ الغلو والتطرف لتفادي تداعيات نحن ‘ غًنى عنها.
واŸفهومان :ا’إعتدال والوسشطية ،هما نتاج كل هذا التفاعل ‘ بناء فكر
متوازن ب Úسشلوكات الفرد يكون عبارة عن حاجز Áنع اأي Œاوز و‘ مقابل
ذلك يÎكه صشاحب القرار ‘ صشناعة اŸوقف الصشائب الذي يتمششى مع راأي
اÛموعة الوطنية ‘ ...عدم ا’‚رار وراء كل ما هو غريب ،قد يوؤدي اإل
التاأث Òعلى هذا التماسشك الذهني.
واإن كانت هذه اŸنظومة الفكرية راسشخة ‘ وجدان ا÷زائري ،Úفهي
نابعة من وسشط مافتئ يعطي تلك الصشورة القائمة على التسشامح واحÎام
ا’آخر ،اإن كان ا’أمر يتعلق با’أسشرة اأو الفضشاء التعليمي ،اأو ا’إطار اÿاصس
بالششغل.
كما اأن هذا اŸسشعى له امتدادات ‘ اأعماق هذا اÛتمع ،يعود اإ ¤ما
ششهده هذا البلد من توافد العديد من اŸوجات البششرية على اأرضشه .وبالرغم
من كÌتها ،فاإن ما ” توارثه يصشب دائما ‘ اŒاه ا◊فاظ على ذلك اÿيط
‘ اسشتقرار ا’إنسشان بهذه اŸنطقة .وقد رفع لواء هذا التوجه ا’أم Òعبد
ال -ق -ادر وج -م -ع -ي -ة ال -ع -ل -م-اء اŸسش-ل-م Úا÷زائ-ري Úوث-ورة ن-وف-م ،Èك-ل ه-ذه
الششخصشيات واŸوؤسشسشات كان لها حضشور قوي ‘ حماية هذه اŸرجعية من
التششويهات وحتى التÓعبات.
وعلى الرغم من هذا العمل اŸتوجه اإ ¤ا’إنسشان ،مع التحرك باŒاه
اإع-داد اأرضش-ي-ة سش-ل-ي-م-ة وق-واع-د صش-ح-ي-ح-ة لÎسش-ي-خ ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق با’إعتدال
والوسشطية ،اإ’ اأن فعل التسشييسس هو الذي خّرب هذه ا’إرادات النقية ،من
خÓل اإقحام ا’إسشÓم ‘ السشياسشة .من هنا بداأت كل بÓوى الششعوب واأدخلتها
‘ اأنفاق ومتاهات تدفع فاتورتها اليوم.
ضس ا’أولوية لهذا التيار ،اإنهارت كل القيم ودششن ا’أمر مع
وعندما اأعطى بع ٌ
عوامل ’ Áكن حجبها ،منها بروز خطاب ديني مششرقي متطرف حمله رجال
اأو ششيوخ ع« Èالكاسشيت» خÓل نهاية السشبعينيات وبداية الثمانينيات من
القرن اŸاضشي ،بروز الثورة ا’إيرانية واأحداث اأفغانسشتان ،كل هذه العناصشر
بلورت الفكر اŸتوجه اإ ¤الغلو والتطرف وظهر لهوؤ’ء اأن مطالبهم لن تتحقق
اإ’ باأسشاليب اأخرى وهو ما ششاهدناه ووقفنا عليه منذ تلك الفÎة اإ ¤غاية
اليوم ’ ،داعي للدخول ‘ تفاصشيل يعلمها العام واÿاصس.
باإنششاء ا’أحزاب السشياسشية ذات ا’إيديولوجية الدينية والسشعي للوصشول اإ¤
السشلطة ،زاد من تعميق هذا الفكر نحو حرق كل اŸراحل واأثر تاأثÒا مباششرا
‘ اسشتقرار هذه الدول وا’أدلة موجود ‘ اŸششهد الدو‹ اليوم .هذه التجربة
اŸريرة لهذه ا’أحزاب مع الواقع وتسشي Òالششاأن العام ،قررت الكث Òمنها
مراجعة حسشاباتها واحتÓل اŸقاعد اÿلفية وهذا ما يجري بحثا عن
التجربة ‘ اإدارة اŸوؤسشسشات.
واإن كان اŸكون الديني بعدا اأسشاسشيا ،اإ ¤جانب اŸكونات ا’أخرى ،كفكر
الصش -ان -ع Ÿن -ظ -وم -ة ال -ت -وج -ه -ات ‘ ال -نشش -اط السش -ي -اسش -ي ،اإ’ اأن ال-ك-ث Òم-ن
التششكيÓت عندنا راجعت خطها وهذا بالتكيف واŸطابقة مع القوانÚ
اŸتعلقة بهذا ا÷انب من ناحيتي التسشمية والÈنامج ،لتكون على مسشافة
واحدة مع باقي نظÒتها ‘ السشاحة الوطنية.
اŸطلوب من هذه الكيانات السشياسشية ‘ اأدبياتها ،حماية اŸرجعية الدينية
‘ ا÷زائر ،باعتبارها اأداة للوحدة الوطنية ،ومكافحة الغلو والعمل ‘ اŒاه
عدم السشقوط ‘ خيارات العنف وما ششابهها وهذا ‘ حد ذاته ›هود دائم
ومتواصشل ،غ Òمرتبط بظرف مع Úلتفادي تكرار التجارب اŸريرة.
و’بد هنا ،من ا’إلتفات اإ ¤ا’آليات القادرة على –قيق هذا اŸبتغى .و’
Áكن تصشوره اإ’ ‘ ششخصشية ا’إمام ،ا÷معيات الدينية ،العلماء ،الششخصشيات
وا’أسشاتذة وكل من له دخل ‘ بلورة فكر معتدل وهذا بالتوازي مع وسشائل
اإعÓم هادفة.

جمال أأوكيلي

ترسسيخ اŸرجعية الدينية بالعمل والتضسافر

جامع ا÷زائر سشيؤؤرخ للدولة ا÷زائرية اŸسشتقلة
لع- -ل -ى
لسسÓ- -م- -ي ا أ
ق- -ال رئ- -يسس اÛلسس ا إ
بوعبد الله غÓم الله ،إان ترسسيخ اŸرجعية
ال- -دي- -ن- -ي- -ة ا÷زائ -ري -ة ي -ت -ح -ق -ق ب -ال -ع -م -ل
والتضسافر ،بدل الضسوابط القانونية .وأاكد
أان جامع ا÷زائر الكب Òسسيكون رمزا يؤورخ
لعهد السستقÓل ويسساهم ‘ إاثراء الثقافة
لسسÓمية.
الدينية ا إ

حمزة ﬁصصول
اع -ت Èغ Ó-م ال-ل-ه ‘ ،ب-داي-ة م-داخ-ل-ت-ه Ãن-ت-دى
«الششعب» ،أامسس ،أان ا◊ديث عن اŸرجعية الدينية
الوطنية يتم بصشيغة الغائب .وأاوضشح أان ذلك ناجم
عن عدم ا’هتمام ،ملمحا بذلك إا ¤أان ا÷هود
’برازها
’خÒة ،إ
اŸبذولة ،خاصشة ‘ السشنوات ا أ
وتقويتها – ⁄قق بعد النتيجة اŸطلوبة.
’على ‘ ،رّده
’سشÓمي ا أ
ورأاى رئيسس اÛلسس ا إ
على سشؤوال حول سشبل ترسشيخها وإامكانية اللجوء
إا ¤ضشوابط قانونية لتنظيم مسشأالة الفتوى ومنع
اسشتÒادها من اÿارج ،أان «اŸرجعية الدينية ’
ت- -رسش- -خ ب- -ال- -ق- -ان- -ون وإا‰ا ب- -ال- -ع -م -ل وال -تضش -ام -ن
والتضشافر».
وأافاد بأان القانون عامل مسشاعد يوفر ›موعة
م -ن ال -وسش -ائ -ل ،ل -ك -ن-ه ي-ح-ق-ق ب-الضش-رورة اŸب-ت-غ-ى
اŸنششود من هذه اŸرجعية واŸتمثل ‘ تقوية
ال- -وح- -دة وال- -ل- -ح -م -ة داخ -ل اÛت -م -ع ا÷زائ -ري

اŸسشلم.
وبششأان التصشدي للفتاوى القادمة من اÿارج عÈ
القنوات الفضشائية ،قال بوعبد الله غÓم الله «إان
الدولة ’ تفتي و’ تعّبر عن من يفتي» ،مضشيفا «’

ينقصشنا اŸفتون ولكن لدينا نقصس ‘ كيفية ا’إفتاء
الذي يجب أان يثبت الششخصشية الوطنية و’ يحيد
عنها مهما كانت اŸغريات».
وتابع اŸتحدث «ا÷زائر بحاجة إا ¤من يغذي

الروح ويقوي الوحدة ويدافع عنها بحب ويضشحي
م -ن أاج -ل-ه-ا»’ ،ف-ت-ا إا ¤أاه-م-ي-ة ال-ع-ودة إا ¤ع-ل-م-اء
’سشÓمي
ا÷زائر وإاسشهاماتهم ‘ خدمة الدين ا إ
ا◊نيف.
’ع-ظ-م ،ا÷اري
ب -خصش -وصس مسش -ج -د ا÷زائ -ر ا أ
إا‚ازه والذي كان هدفا لعدة هجمات وانتقادات
م -ن داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن ،أاف-اد غÓ-م ال-ل-ه ،ب-أان-ه
«سش- -ي- -ك- -ون رم- -زا ت- -اري- -خ -ي -ا ل -ل -دول -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸسشتقلة» .وأاضشاف قائ« :Óكل دولة تؤورخ لنفسشها
Ãسشجد وأاقرب مثال دولة اŸرابط ،Úبنت جامع
ا÷زائر .والعثمانيون ششّيدوا ما نسشّميه با÷امع
ا÷ديد».
وأاوضش- -ح وزي- -ر الشش- -ؤوون ال- -دي- -ن -ي -ة السش -اب -ق ،اأن
اŸسش-ج-د ع-ن-د اك-ت-م-ال-ه سش-ي-ؤورخ ل-ع-ه-د ا’سش-تقÓل
وسش-ي-ب-ن-ي اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ال-وط-نية ،مششÒا إا¤
اسشتيفائه على دار للقرآان تسشتقطب أازيد من ٣٠٠
ب-احث ج-زائ-ري ‘ ع-ل-وم ال-دي-ن ،سش-ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى
تنمية وإاثراء الثقافة الدينية والوطنية.
وقال غÓم الله ،إان للجزائر علماء من ﬂتلف
م -ن -اط -ق ال -وط-ن (بÓ-د ال-ق-ب-ائ-ل ،بسش-ك-رة ،م-ازون-ة
’سشÓمية،
تلمسشان )...سشاهموا ‘ إاثراء الثقافة ا إ
ع Èكتب ومؤولفات تدرسس ‘ معاهد عليا لبلدان
ﬂتلفة ،وسشيتم إاضشافة معارف جديدة من خÓل
ال -فضش -اء ال -ب -ح -ث-ي ال-ذي سش-ي-وف-ره ج-ام-ع ا÷زائ-ر
الكب.Ò

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  ١٨جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٩ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

أاكد أانه من صشنع السشتخبارات الغربية العقيد العربي ششريف لـ»الششعب»

من منتدى
«الششعب» ضشرورة اعتماد مقاربة اسشتÒاتيجية Ÿواجهة خطر التيار السشلفي
ما يجري ‘ سشوريا هو صشراع ب ÚاŸقاومة والعمالة و ليسس السشلطة

دعا العقيد اŸتقاعد عبد ا◊ميد العربي ششريف ،إا ¤اعتماد مقاربة اسشÎاتيجية وطنية يششارك فيها كل الفاعلÚ
والوزارات اŸعنيةŸ ،واجهة التحديات اÿطÒة خاصشة التيار السشلفي الذي تقوده أاجهزة اسشتخباراتية أاجنبية التي
لسشÓم ،مششÒا إا ¤أان ما يجري اليوم ‘ سشوريا ليسس صشراعا حول
تدفع أاموال لهذا التيار ،لضشرب الوحدة الوطنية وا إ
لمام وإاعطاء قيمته ‘ اÛتمع.
السشلطة وإا‰ا صشراع ب ÚاŸقاومة والعمالة .كما طالب بتثم Úدور ا إ

سسهام بوعموشسة
أاكد العربي ششريف ‘ تصشرح ل»الششعب» على
ه- -امشض ن- -دوة ن- -ق- -اشض ال- -ت- -ي ن- -ظ -م -ت -ه -ا ا÷ري -دة
ب -ع -ن -وان»اŸرج -ع -ي-ة ال-دي-ن-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ودوره-ا ‘
ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف
والتطرف» ،أان هناك أاجهزة اسشتخباراتية غربية
سشطرت خطط سشياسشية لتدم ÒاÛتمعات العربية
‘ عقيدتها  ،بدفع اÓŸي Òمن الدو’رات لتدمÒ
اإ’سشÓم ،من خÓل إاضشفاء التيار السشلفي الوهابي
صشفة الششرعية على ا÷هاد ‘ الدول اإ’سشÓمية
وهذا ما يحدث اآ’ن ‘ سشوريا ،وحسشبه فإان السشلفية
هي أاخطر من الششيعة والتيار اأ’حمدي ،يضشرب
البنية اإ’سشÓمية ويتبنون أاحاديث دينية مغلوطة.
وقد اتفق بوعبد الله غÓم الله رئيسض اÛلسض
اإ’سشÓمي اأ’على ،الذي نششط الندوة مع ما ذهب
إاليه العربي ششريف العقيد قائ Óإان التيار السشلفي
ان -ط -ل -ق أاسش-اسش-ا م-ن اŸذهب ا◊ن-ب-ل-ي ال-ذي ت-ب-ن-اه
السش -ع -ودي -ون – ،وحسش -ب -ه– ف -ه-م أاح-رار ‘ اخ-ت-ي-ار
اŸذهب الذي يصشلح لهم ،ويتماششى مع ثقافتهم
وليسض لهم ا◊ق ‘ فرضض ذلك على ا÷زائر كون
ثقافتنا تختلف.
ويرى العربي ششريف أانهŸ ،واجهة هذا التطرف
ال -دي -ن -ي و م -ا ي -ح-اك ضش-د ا÷زائ-ر ،ي-ن-ب-غ-ي وضش-ع
مقاربة اسشÎاتيجية وطنية يششارك فيها كل الفاعلÚ
من وسشائل اإ’عÓم ،وزارة الدفاع ‡ثلة ‘ اأ’جهزة
اأ’م -ن -ي -ة ،وزارات اÿارج -ي-ة وال-داخ-ل-ي-ة والشش-ؤوون
الدينية ،مششÒا إا ¤أان هناك دراسشات كبÒة قامت
ب -ه -ا أاج -ه-زة ا’سش-ت-خ-ب-ارات ال-غ-رب-ي-ة لضش-رب ال-ق-ي-م
التحررية والثورية و قيم أاول نوفم. ١٩5٤ È
وباŸقابل ،أاوضشح العقيد اŸتقاعد أان ما يحدث
اليوم هو صشراع ب Úمن حارب ا’سشتعمار ومن يدعم
ا’سشتعمار ،ويجب ا’نتباه له ،كما أان ما يجري ‘
سشوريا الششقيقة ليسض صشراعا على السشلطة بل هو
صشراع ب ÚاŸقاومة والعمالة ،وحسشبه فإان التيار
الوهابي السشلفي هو اأ’خطر من التيار الششيعي،
كونه يششكك ‘ عقيدتك ويكفرك قائ »:Óمششكلتنا
كيف نواجه هذه التيارات ونرد عليها وليسض Ãعا÷ة
أامنية عن طريق توقيف اأ’ششخاصض اŸششتبه فيهم».
وأاضشاف أان العديد من الدكاترة الذين تخرجوا
من ا÷امعات السشعودية يدرسشون مذهبا واحدا و’
يعتمدون على اŸقارنة الششاملة ب ÚاŸذاهب ،وهم
يبثون السشموم ‘ ا÷امعات ا÷زائرية ،وهذا ما
يششكل خطرا على ا÷زائر ويضشرب اللحمة الوطنية.
و‘ رده عن سشؤوالنا حول دور العلماء ا÷زائريÚ
Ÿواج -ه -ة ه-ذا ال-ت-ط-رف ال-دي-ن-ي ،ق-ال إان ال-ع-ق-ل-ي-ة
ا÷زائرية وقد تبتعد عن كل ما هو جزائري وتقبل
كل ما يأاتي من خارج ا÷زائر ،وهي بدأات منذ
الثمانينات وكانت تسشمى أاصشولية جماعة اإ’خوان
اŸسشلم ،Úأاتت به لضشرب اإ’سشÓم كعقيدة وتغيÒه
باإ’سشÓم السشياسشي ،وهذا يؤودي إا ¤ضشرب الوحدة

وا’قتصشاد.
وأاششار العربي ششريف ‘ هذا اإ’طار إا ¤ما فعلته
التيارات اإ’سشÓمية اإ’خوانية ‘ سشوريا سشنة ،١٩٧٤
‘ الوقت الذي كانت فيه الدولة السشورية –ارب
إاسش- -رائ- -ي- -ل ،ك -انت ه -ذه ال -ت -ي -ارات تضش -رب ا÷يشض
السشوري من الداخل ،و هذا هو أاخطر ششئ ،مضشيفا
أانه منذ  ١٩٧٤قام اإ’خوان اŸسشلمون ‘ سشوريا
ب -ق -ت -ل اŸدن -ي Úوأاف -راد ا÷يشض ب -ه -ج -وم -ه-م ع-ل-ى
وحدات الدفاع وذبح الضشباط ‘ ›موعة عرفت
آانذاك بالطليعة إا ¤غاية  .١٩٨١كما أانه ح Úحاولوا
اغتيال الرئيسض الراحل حافظ اأ’سشد دمرهم ‘
حلب.
اإ’سشÓ-م السش-ي-اسش-ي ه-و ال-ه-دف ال-ذي تسش-ت-ع-م-ل-ه
أاجهزة اıابرات الغربية ا’سشتعمارية
وقال أايضشا إانه ‘ معركة البقاع ،ح Úأاسشقطت
القوات السشورية  ٢٧طائرة إاسشرائيلية قامت إاسشرائيل
وأامريكا باسشتعمال اإ’خوان اŸسشلم ،Úالذين قاموا
بتلغيم سشيارة وقتلوا أاك Ìمن  ١٠٠مسشتششار روسشي،

إارضشاء إ’سشرائيل ،مؤوكدا أان اإ’سشÓم السشياسشي هو
الهدف الذي تسشتعمله أاجهزة اıابرات الغربية
ا’سش-ت-ع-م-اري-ة لضش-رب وح-دت-ن-ا ،وح-ت-ى اŸرج-عيات
ال -دي -ن -ي -ة والشش -ي -وخ ال -ت -ي ت -ق -دم خ -ط-ب-ا ‘ م-ن-اب-ر
اŸسش -اج -د ’ ي -ت -ح -دث -ون ع -ن اإ’سش Ó-م السش -م -ح إا’
ب - -خ - -ل- -ف- -ي- -ات ،يسشÒه وت- -دف- -ع ل- -ه ه- -ذه اأ’ج- -ه- -زة
ا’سشتخباراتية .
ونبه العقيد إا ¤ما يحاك ضشد اإ’سشÓم ،قائ»:Ó
ه -ؤو’ء ع-ب-دة ال-دو’ر وال-ري-ال مصش-ي-ب-ت-ن-ا أان أاج-ه-زة
اıابرات الغربية تدمرك من الداخل من خÓل
هذه اŸرجعيات دون أان Œهز جيوشض لغزوك»،
مطالبا بوجوب تثم Úاأ’ئمة ا÷زائري Úومنحهم
قيمة ‘ مكان تواجدهم بالو’ية أاو البلدية ،وجعلهم
يحضشرون مع الوا‹ لÓسشتماع ’نششغا’ت اŸواطن
ويكونو همزة وصشل ،بحكم أان اإ’مام له دور ‘
ال -ت -ن -م -ي-ة ،ك-م-ا ي-جب ع-ل-ى اÙاك-م ت-ث-م Úدوره-م
ب -ج -ع -ل -ه -م ي -فصش -ل -ون ‘ ب-عضض ال-قضش-اي-ا ال-ت-ي ت-ه-م
اÛتمع.

العدد
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انحراف عن عقيدة التسشامح

^فنيدسس بن بلة

فتاوى يجهل مصشدرها تتهاطل علينا ع Èفضشائيات تدعو
’أششياء  ⁄ناألفها ‘ حياتنا و ⁄نÎب عليها .فتاوى –رضض على
الفكر التكفÒي والغلو والتطرف تضشرب عرضض ا◊ائط قيم
ال-تسش-ام-ح وال-ت-ع-ايشض ال-ت-ي ت-وصش-ي-ن-ا ب-ه-ا ت-ع-ال-يم ديننا ا’إسشÓمي
ا◊ن -ي -ف اŸشش -دد ع -ل-ى اÛادل-ة ب-ال-ت-ي ه-ي اأحسش-ن وال-رافضض
للكراهية والبغضشاء .
اإنها كلمات حرصض على ترديدها اأك Ìمن مرة الدكتور بوعبد
ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه رئ -يسض اÛلسض ا’إسش Ó-م -ي ا’أع -ل-ى م-ن م-نÈ
«منتدى الششعب» ،داعيا اإ ¤هبة فقهاء ورجال دين Ùاربة
التيار السشلفي اŸنتششر وسشط اÛتمع ،يبث اأفكار التطرف بÚ
الشش-ب-اب م-ت-خ-ذا م-ن م-ن-اب-ر وه-اب-ي-ة ،شش-ي-ع-ي-ة واح-مدية وغÒها
مضشمونا ايديولوجيا له تبيح معتقداته و–ّرم غÒها من قيم
ا’إسشÓم الصشحيحة التي تنهى عن ا’أفكار التضشليلية وترسشخ
لثقافة «اعتصشموا بحبل الله « وتنبذ التفرقة .
اإنه تيار انطلق بعد تغلغله وسشط اÛتمع و–كمه ‘ دواليب
الثقافة والÎبية واŸنابر الدينية اإ ¤مرحلة ثانية –رضض على
اتباع نهجه بالقوة وتكف Òمن  ⁄ينخرط ‘ هذا ا’Œاه الذي
قسشم اأبناء اÛتمع وحولهم اإ ¤ششيع وجماعات نخششى اأن تبلغ
درج -ة اأك Ìت -ط -رف -ا وم -ا –م -ل-ه م-ن اأخ-ط-ار ال-ف-ت-ن-ة وال-ت-ق-ات-ل
ا÷هري.
اتخذ من الفراغ اŸسشجل ‘ الوسشط ا’جتماعي وعدم اإقحام
اأهل الدين والفقه اأنفسشهم ‘ ا÷دل الفكري الديني وتعليم
النشضء Ãا هو متاأصشل ‘ اŸرجعية الدينية ا÷زائرية التي
حمت البلد من اأي اغÎاب فكري واأبقته ﬁافظا على سشÓمة
مذهبه ،انسشجامه وتوحده اإ ¤اأبعد ا◊دود .حافظت ا÷زائر
ع -ل -ى م -رج-ع-ي-ت-ه-ا ال-ت-ي ك-انت اأسش-م-نت ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ضش-د
اŸسشتعمر وقلبها النابضض وبوصشلتها التي ناضشل من اأجلها ورافع
جحافل علماء تخرجوا من اŸدرسشة ا÷زائرية بعضشهم اأسشسض
منظمات وجمعيات حاربت الطرقية والششعوذة واأعطت اأجوبة
للمششكك ‘ Úا’نتماء ا÷زائري.
قالها العÓمة عبد ا◊ميد بن باديسض صشراحة وهو يزيل كل
فكر يتطاول على الوطنية ا÷زائرية ويسشاأل من تكون واضشعا
خارطة طريق تتبع لتاأم Úالهوية و–صش Úا’نتماء .ما األفه بن
باديسض وما قدمه من فكر يضشاف اإ ¤اأفكار اأعمدة الدين والفقه
ا÷زائري Úا’آخرين جديرا باأن يتبع ويتخذ درسشا ‘ تعزيز
اŸناعة الدينية والتصشدي لÓأفكار السشلفية التي تتنكر لÓنتماء
ال -وط -ن -ي وŒري وراء اأف -ك -ار تشش -كك ‘ اŸرج -ع -ي -ة ال -دي -ن-ي-ة
ا÷زائرية.
من هذه الزاوية يتضشح مدى ثقل اŸسشوؤولية اŸلقاة على
رجال الدين عندنا وما يتوجب فعله ‘ سشبيل تعريف ا’إسشÓم
ا◊ق الذي ينبذ العنف ويششدد على اأن ’ اكراهية ‘ الدين
ويرافع ◊ضشارة اإنسشانية التعايشض ’ التصشادم والقفز على قيم
التطرف والغلو التي تبيح هدر دماء اŸسشلم ب Óوجه حق وقتل
الروح التي حرمها الله الذي خلق ا’نسشان من ط Úواأنزله مكانة
رف- -ي- -ع- -ة ’حÎام ا’آخ- -ر وا’عÎاف ب- -ه وع- -دم ا’نسش- -ي -اق وراء
الفوضشى وا÷نون واإطÓق العنان لفكر التطرف والغلّو الداء
اÿط ÒاŸهدد لÓأمة واأمنها واسشتقرارها الذي ’ يقدر بثمن.

لرهاب العاŸي
بعد انتصشاره السشÎاتيجي على ا إ

الطائفية :الورقة ا÷ديدة لضشرب الششعب ا÷زائري و انسشجامه اÛتمعي
أأم Úبلعمري
فششل ا’سشتعمار الفرنسشي وما رافقه من حمÓت التبششÒ
الصشليبي التي  ⁄يقم بها رجال الكنيسشة Ãفردهم ولكن
سش-اه-م ف-ي-ه-ا ت-رسش-ان-ة م-ت-ك-ام-ل-ة م-ن ج-هابذة ا’نÌوبولوجيا
وعلم ا’جتماع الذين رافقوا الكنيسشة ورجالها ‘ مهمة
القضشاء على عقيدة و قناعات الششعب ا÷زائري ودفعه إا¤
اعتناق اŸسشيحية والتخلي عن اإ’سشÓم وهذا طيلة قرن وربع
ولكن كل تلك ا◊مÓت التنصشÒية ورغم اإ’مكانيات الهائلة
التي رصشدت لهذه اŸهمة  ⁄يحد الششعب عن دينه اإ’سشÓم
وعن عقيدة التوحيد وهي العقيدة التي مازال عليها إا¤
يومنا هذا على مذهب ا’عتدال و الوسشطية اŸتمثل ‘
اŸذهب اŸالكي السشائد عموما ‘ كل دول اŸغرب العربي.
إان “سشك الشش -عب ا÷زائ -ري ب -ه -ذه اŸرج -ع -ي-ة ال-دي-ن-ي-ة
الوطنية على مدار قرون هي التي مكنته من إافششال كل
ﬁاو’ت اŸسش- -خ اŸرك- -ز ال -ت -ي ت -ع -رضض ل -ه -ا و’ ي -زال ب -ل
بالعكسض ششكلت القاعدة الصشلبة Ÿقاومة الطغيان ورفع راية
ا÷هاد ضشده تكللت بإانهاء حقبة مظلمة –ت ن Òاسشتعمار
اسشتيطا Êخبيث  ⁄يكتف بسشلب اأ’راضشي واŸمتلكات و لكن
ع -م -ل ع -ل -ى اج-ت-ث-اث ف-ك-ر وع-ق-ي-دة الشش-عب وال-قضش-اء ع-ل-ى
ششخصشيته وهويته ليسشهل عليه ’حقا –ويله إا› ¤رد أاها‹
أاو مواطن Úمن الدرجة الثانية أاو الثالثة ‘ أاحسشن اأ’حوال.
إان ثورة نوفم ÈاÛيدة كانت ششاهدا على “سشك الششعب
ا÷زائري بهذه اŸرجعية التي علمت الثّوار واÛاهدين
ا÷زائ -ري Úم -ع -ن-ى ا÷ه-اد ا◊ق-ي-ق-ي اŸت-م-ث-ل ‘ م-ق-اوم-ة
العدوان و الظلم والدفاع عن ا◊رمات واأ’عراضض أ’نه هذا
ه -و ا÷ه -اد ا◊ق -ي-ق-ي ول-يسض ت-روي-ع اآ’م-ن Úوق-ت-ل اأ’ب-ري-اء

و‡ارسش -ة ك -ل أان -واع ا’ن -ح -راف-ات والشش-ذوذ وال-ت-خ-ف-ي وراء
مصشطلح ا÷هاد الÈيء من هذه التصشرفات كÈاءة الدين
اإ’سشÓمي ا◊نيف من العنف والتطرف وكان النبي عليه
الصشÓة والسشÓم رسشم قبل أاربعة عششر قرنا خارطة طريق
Ÿعنى ا÷هاد ا◊قيقي كعنف مقدسض يلجأا إاليه اŸسشلم
مكرها Ÿواجهة الباطل والظلم ح Úأامر عليه الصشÓة و
السشÓم ‘ غزوة فتح مكة بعدم قطع الششجر فما بالك
بإازهاق أارواح الناسض ؟.
إان ﬁاول-ة اسش-ت-ه-داف م-رج-ع-ي-ت-ن-ا ال-دي-ن-ي-ة ال-وط-نية هي
مؤوامرة  ⁄تأات من فراغ فالرؤووسض اŸدبرة لهذه اŸؤوامرة
اÿبيثة أايقنت أان هذه اأ’خÒة هي سشر “اسشك الششعب
ا÷زائري وانسشجامه اÛتمعي اŸتواصشل على مدار قرون
و الذين يعملون على ضشرب وتصشدع هذا ا’سشمنت يدركون
جيدا أان ضشرب وحدة الششعب ا÷زائري تبدأا من هنا عÈ
تششجيع القÓقل اŸذهبية من أاجل ششرذمة هذا الششعب وفق
اعتبارات مذهبية و طائفية آاتت مفعولها – بكل أاسشف– ‘
دول أاخرى فأاّدت إا ¤خراب العرق و سشوريا و قبلهما لبنان
الذي  ⁄يكن خÓل ا◊رب اأ’هلية التي أاŸت به بداية من
م -ن -تصش -ف سش -ب -ع -ي -ن -ي -ات ال -ق -رن اŸاضش-ي إا’ مسش-رح-ا ل-ت-لك
اŸناكفات الطائفية واŸذهبية اŸتصشارعة على اأ’راضشي
اللبنانية وكان الششعب اللبنا Êوقود حروب النيابة تلك واليوم
هاهو لبنان أاصشبح يتم كل ششيء فيه وفق الكوطات والتسشويات
الطائفية واŸذهبية.
إان اأ’طراف التي بثت اÿراب ‘ العراق وسشوريا وغÒها
من الدول العربية هي نفسشها التي –اول بث الفوضشى ‘
ا÷زائر وضشرب وحدة ششعبها وانسشجامه اÛتمعي عÈ
ﬂت -ل -ف ال -ط-رق وال-وسش-ائ-ل ب-داي-ة ب-إاح-اط-ت-ه-ا ب-ب-ؤور ال-ت-وت-ر
وال -ن -زاع -ات ع -ل -ى ط -ول ح -دوده-ا ل-ت-وف ÒاŸن-اخ اŸن-اسشب

لتفريخ الفكر اإ’رهابي وتوافد ا÷ماعات اإ’رهابية التي
أاصشبحت تنتقل كالنار ‘ الهششيم عﬂ Èتلف بؤور ا◊روب
والنزاعات بششكل ’فت وﬂيف وأاصشبحت تششكل أاك Èتهديد
للسشلم واأ’من الدو‹ ،وŸا كانت اŸؤوامرة الرامية إا ¤ضشرب
ا÷زائر ’ تقتصشر على هذه اŸقاربة فهاهي تتخذ أاوجها
وأاششكال متعددة ومن بينها ﬁاولة ضشرب ا÷زائر هذه اŸرة
‘ عمودها الفقري اŸتمثل ‘ مرجعيتها الدينية الوطنية
وذلك من خÓل تششجيع مذاهب وعقائد دخيلة على بÓدنا
وتخصشيصض مبالغ ضشخمة من أاجل إاغراء الناسض بإاتباعها
وضشمان انتششارها ب Úأاوسشاط اÛتمع ا÷زائري “هيدا
لبث بذور الفرقة و التناحر.
إان اأ’طراف التي حاولت إادراج اأ’حداث التي عصشفت
Ãدي -ن -ة غ -رداي -ة ‘ خ -ان -ة ح -رب م -ذه -ب -ي -ة ب ÚاŸال-ك-يÚ
واأ’ب -اضش -ي Úه -ي ن -فسش -ه -ا ال -ت -ي –اول إاي -ج -اد م -وط-أا ق-دم
Óحمدية والششيعة والوهابية وغÒها من الطوائف والنحل
ل أ
الدخيلة على ›تمعنا من أاجل توف Òكل التوابل اأ’سشاسشية
للقضشاء على وحدة الششعب ا÷زائري و ضشرب انسشجامه
اÛت-م-ع-ي و ل-ك-ن اأ’ك-ي-د أان م-رج-ع-ي-ت-ن-ا ال-دي-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
سشتجهضض كل تلك اÙاو’ت كما أاجهضشت قبلها كل مسشاعي
ا’سشتعمار الفرنسشي لتنصش Òالششعب ا÷زائري وصشرفه عن
عقيدته Ÿا يناهز  ١٣٠سشنة.
‘ اأ’خ– Òي -ة إاك -ب -ار وإاج Ó-ل أ’ج -دادن -ا وأاب -ائ-ن-ا ع-ل-ى
وع-ي-ه-م ال-ك-ب Òوي-ق-ظ-ت-ه-م وه-ذا رغ-م مسش-ت-واه-م ال-ت-ع-ل-ي-مي
البسشيط فقد كانت لديهم قاعدة ذهبية مكنتهم من التمسشك
ب -دي -ن -ه -م وع -ق -ي -دت-ه-م ل-ق-رون اŸت-م-ث-ل-ة ‘ اŸث-ل الشش-ع-ب-ي
ا÷زائري الششه« Òإاذا تخلطوا لديان ششد ‘ دينك» Ãعنى
آاخر إاذا كÌت اŸذاهب والطوائف “سشك Ãذهب أاجدادك
وأابائك وما أاحوجنا اليوم إا ¤تفعيل هذه القاعدة الذهبية.

»æWh

ألربعاء  1٨جانفي  201٧م
ألموأفق لـ  19ربيع ألثاني  143٨هـ

قال إان النصشوصص التطبيقية Ÿششروع قانون اŸرور سشتصشدر قريبا طلعي :

مرسسوم جديد للمركبات ذأت أ◊مولة ألثقيلة أمام أ◊كومة قريبا
لششغال العمومية و النقل بوجمعة طلعي ،عن مرسشوم جديد سشيطرح على ا◊كومة ،يوجب على سشائقي
أاعلن وزير ا أ
ا◊مولة الثقيلة ( ششاحنات و حافÓت ) ،اقتناء مركبات مزودة بالعداد الرسشومي الذي يعد Ãثابة «العلبة السشوداء « التي
تختزن اŸعلومات اÿاصشة باŸسشافة و السشرعة.

حياة  /ك
يعت Èهذأ أŸرسضوم  ،ألذي سضبق و أأن
أقÎحه ألوزير ألعام أŸاضضي ،و  ⁄يقبل و
كان رد أ◊كومة حينها أأن أŸوأطن غÒ
مؤوهل لذلك ،حسضبما أأوضضح طلعي ‘ رده
لمة
أأمسش على أنشضغالت أأعضضاء ›لسش أ أ
ح -ول ،مشض -روع أل -ق -ان -ون أŸع-دل و أŸت-م-م
للقانون رقم  14-01أŸؤورخ ‘ أأوت 2001
أŸتعلق بتنظيم حركة أŸرور ‘ ،جلسضة
ع -ل -ن -ي -ة ت -رأأسض -ه -ا ع -ب -د أل-ق-ادر ب-ن صض-ال-ح،
بحضضور وزيرة ألعÓقات مع ألŸÈان غنية
ألدألية .
لطار ،على أأهمية
و شضدد طلعي ‘ هذأ أ إ
هذأ أŸرسضوم ،ألذي سضيسضاهم حسضبه ‘
أل -ت -ق-ل-ي-ل م-ن ح-وأدث أŸرور مÈزأ أأه-م-ي-ة
ت- -دع- -ي- -م أ÷انب أل- -تشض- -ري- -ع- -ي ب- -نصض- -وصش
ومرأسضيم ،و وضضع حد ل «›ازر ألطرقات «
لروأح و
ألتي تخلف خسضارت Úأحدهما ‘ أ أ
لثر أŸا‹ حيث أأن ألتكفل
لخرى ‘ أ أ
أ أ
بالضضحايا ،يكلف أÿزينة ألعمومية ما ل

يقل عن  120مليار دينار جزأئري سضنويا.
و يعت Èألعدأد ألرسضومي ،أأو تاكوغرأف»،
جهاز ألذي لبد أأن تكون أŸركبات ذأت
أ◊م -ول -ة أل -ث -ق -ي -ل -ة ›ه -زة ب -ه ،و ت -ت -م -ث-ل
خصضائصضه ‘ مرأقبة سضياقة أ◊افÓت أأو
ألشضاحنات ،و يقوم بتسضجيل أŸسضافة و
ألسضرعة أŸسضتعملة ،و يختزنها ‘ «علبة

سضودأء» ،يتم أللجوء إأليها ‘ حالة تسضجيل
أ◊وأدثŸ ،عرفة مدى مسضؤوولية ألسضائق ‘
أرتكاب أıالفات أŸرورية .
كما ركز ألوزير على ألصضفة ألسضتعجالية
لروأح ألتي تزهق ‘ ألطر قات
◊صضيلة أ أ
بأانها ثقيلة ،و أ◊صضيلة أŸالية ألتي تÎتب
عنها هامة جدأ  120 ،مليار دج تصضرف
سضنويا ‘ ›ال ألصضحة و غÒها ،للتكفل
بضض -ح -اي-ا أل-ط-رق-ات  ،ه-ذأ أل-وأق-ع أŸري-ر،
أسض -ت -دع -ى بصض -ف -ة أسض-ت-ع-ج-ال-ي-ة ،وضض-ع ح-د
لره -اب أل -ط -رق -ات أل -ذي ي -حصض -د سض-ن-وي-ا
إ
قرأبة  4000قتيل ،ناهيك عن أ÷رحى ،و
أل-ع-اه-ات أل-ت-ي ت-خ-ل-ف-ه ت-لك أ◊وأدث ع-ل-ى
لشضخاصش ألذين تعرضضوأ إأليها.
أ أ
لسضرأع ‘ أسضتصضدأر
كما وعد ألوزير با إ
أل -نصض-وصش أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة  ،ل-ل-نصش أل-ق-ان-و، Ê
بالنظر إأ ¤ألصضفة ألسضتعجالية للمشضروع ،
مشضÒأ إأ ¤أنه يتم ألتفك Òحاليا ‘ إأمكانية
إأدرأج ألÎب - - -ي - - -ة أŸروري - - -ة ‘ أŸدأرسش ،
لضض- -اف- -ة إأ ¤إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘ شض -روط
ب- -ا إ
ألÎشضح لنيل رخصضة ألسضياقة.

رّكزوا على التكوين ووضشعية الطرقات :

أأعضساء ›لسس أأ’مة يثّمنون مشسروع قانون أŸرور

ثمن اأعضشاء ›لسص الأمة التعديÓت
ال -ت-ي تضش-م-ن-ه-ا مشش-روع ال-ق-ان-ون اŸع-دل و
اŸتمم للقانون رقم  14-01اŸوؤرخ ‘ اأوت
 2001اŸت -ع -ل -ق ب -ت -ن -ظ-ي-م ح-رك-ة اŸرور،
م- -رك- -زي- -ن ع- -ل- -ى ضش- -رورة ال- -ت- -ك- -وي- -ن ،و
ال -ت -وع -ي -ة ال -ت -ي ي -جب اأن يشش -ارك ف -ي -ه -ا
اŸسشجد و ا÷معيات.

حياة  /ك
أ أ ج م ع أ أ ع ض ض ا ء › ا ل أ لأ م ة عل ى أأ ن حو أ د ث
أ  Ÿر و ر « ل ي س ض ت ح ت مي ة «  ،و با ل ت ا ‹  Áك ن أ ◊ د
م ن ه ا م ن خ  Óل ت طبي ق أ ل ق ان و ن ب ك ل ص ض ر أ م ة  ،غ Ò
أأن أل- -ب- -عضش م- -ن- -ه- -م رف- -ع ب -عضش أل -ن -ق -ائصش ‘
أ  Ÿش ض ر و ع  ،و ط ا ل ب أ آ خ رو ن ب ت و ض ض ي ح ب ع ض ش أ  Ÿو أ د .
– د ث أل ع ض ض و بن ز ع ي م م ن ح ز ب « أ لأ ف Óن «
‘ م- -دأخ- -ل- -ت -ه Ÿن -اقشض -ة أŸشض -روع ع -ن ب -عضش
أ ل ن ش ض غ ا ل ت أ لت ي ي ر أ ه ا ه ا م ة م ن ه ا  ،ع د م ت و ض ض ي ح

أإج - -رأءأت أ◊صض - -ول ع - -ل- -ى ألÎخ- -يصش ق- -ي- -ادة
درأج- -ات أل- -ن- -اري -ة ( أŸادة  24٨م-ن أŸرسض-وم
أل-ت-نفيذي  3٨1-04أ- - -Ÿوؤرخ ‘  2004أÙدد
ل ق و أ ع د ح ر ك ة أ  Ÿر و ر ع  Èأ ل طر ق  ،با لإ ض ض ا ف ة أ إ ¤
ع د م خ ضض و ع  ﬂت ل ف أ أ ص ض نا ف أ ل در أ ج ا ت أ ل نا ر ي ة
ل ل م ر أ ق ب ة أ ل ت ق ن ية أ ل د و ر ية  ،و ك ذ أ ع د م أ لت ح يÚ
أل -دوري ıط -ط -ات أŸرورŸ ،سض-اي-رة ت-وسض-ي-ع
أ ل ن س ض ي ج أ ل ع م ر أ ، Êو ت ز أ ي د ح ظ  Òة أ  Ÿر ك ب ا ت و
كذأ ألتنسضيق ما ب Úأ÷هات أŸكلفة بتحضضÒ
ه -ذه ألأخÒة ،ك -م -ا أأث -ار ألصض -ع -وب -ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق
ألإج -رأءأت أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸرك -ب -ات أŸه -ج-ورة
أ  Ÿت وق ف ة ‘ أ ل ط ر ي ق أ ل ع ا م  ،أ ل تي ت ت ط ل ب ت د خ ل
عدة جهات .
أأم -ا أل-عضض-و ﬁم-د أل-ط-يب أل-عسض-ك-ري ،ف-ق-د
ث- -م- -ن أŸشض- -روع م- -ن ح- -يث أل- -ع- -ق -وب -ات ع -ل -ى
أ  ıا ل ف  Úأ ل ت ي نص ش ع لي ه ا  ،م و ؤ ك د أ ع ل ى ض ض ر و ر ة
أ ل ق ي ا م ب ك ل أ لإج رأ ء أ ت أ ل  Óز م ة  ،ل و ق ف › ا ز ر
أ ل ط ر قا ت  ،و ف ي ما ي ت ع ل ق با لر خص ض ة با ل ت نق يط ،

ي ق  Îح م ض ض ا عف ة أ ل غ ر أ م ة ب د ل ن ز ع أ ل نق ا ط .
و من جهته أعت Èألعضضو عبد ألقادر معزوز
أ أ ن ن ص ش أ ل ق ان و ن « ع ا د ل»  ،لأ ن ه ص ض ن ف أ لأ خ ط ا ء  ،و
جعل ألعقاب Ãن يقوم Ãخالفة مرة أأقل عقوبة
‡ ن يك رر ه ا  ،ل ك ن ه ت س ض ا ء ل ‘ ذ أ ت أل و ق ت ع ن
أ ل د و ر أ ل ذ ي ت ل ع ب ه أ ل و ك ا ل ت أ ل ت ق ن ي ة ل ل س ض يا ر أ ت  ،و
ي -رى م -ن ألضض -روري أل -قضض -اء ع -ل -ى أŸم -هÓ-ت
أل -عشض-وأئ-ي-ة ،و ت-ف-ع-ي-ل ﬂط-ط وط-ن-ي ل-ت-حسضÚ
ح ظ  Òة أ ل سض ي ا رأ ت .
و بال ن س ض ب ة ل ل ع ض ض و ع ب د أل كر  Ëق ر ي ش ض ي م ن
أل -ث -لث أل -رئ -اسض -ي ،أن -ت -ق -د كÌة ألإح -ال -ة ع -ل -ى
أل -ت -ن -ظ -ي -م ،م -ا ق -د ي -ن -ج -ر ع -ن -ه ت -اأخ-ر صض-دور
أ ل ن ص ض و صش أ ل ت ط بي ق ي ة  ،و من ب  Úأ ل ن ق ا ئ ص ش أ ل ت ي
ر ف ع ه ا ‘ م د أ خ ل ت ه ع د م ت ض ض م ن أ ل ن ص ش أ ل ق ان و Ê
– د ي د أ لو ق ت أ ل س ض ي ا ق ة أ أ و أ ل ر أح ة  ،م ت س ض ا ئ  Óك ي ف
 Áك ن ل ل س ض ا ئ ق أ أ ن ي ح  Îم و ق ت أ ل ر أح ة ؟  ،ك م ا ر ك ز
ع -ل -ى ن -وع -ي -ة أل -ت -ك -وي -ن  ،ن -وع -ي-ة أل-ط-رق-ات و
أŸركبات .

كرم الفائزين بجائزة أاول نوفم ،Èزيتو:Ê

توأصسل أ◊وأر ع Èألقنوأت ألدبلوماسسية ’سسÎجاع جماجم ألشسهدأء
أاك -د وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
أامسص ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصش -م -ة ،أان «ا◊وار
م-ت-واصش-ل ع Èال-ق-ن-وات ال-دب-ل-وماسشية» مع
ا÷انب ال- -ف- -رنسش- -ي لسشÎج -اع ج -م -اج -م
اŸق -اوم Úا÷زائ -ري ÚاŸوج -ودة Ãت-ح-ف
لنسشان بفرنسشا .
ا إ
صضرح زيتو Êللصضحافة على هامشش تكرË
أل - -ف- -ائ- -زي- -ن ب- -ج- -ائ- -زة أأول
ن -وف-م ‘ 1954 Èط-ب-ع-تها
لسضنة  2016بحضضور وزيرة
ألتضضامن ألوطني وأألسضرة و
قضض- -اي- -ا أŸرأأة وأألسض -رة أأن
«أ÷زأئ- - -ر و ع- - -ن ط- - -ري - -ق
ق -ن -وأت-ه-ا أل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة م-ا
ت - -زأل ت - -وأصض - -ل أ◊وأر لسضÎج - -اع ج - -م - -اج - -م
شضهدأئها» أŸوجودة Ãتحف أإلنسضان بفرنسضا.
وأأضضاف ألوزير أأن «عمل أللجان أŸشضÎكة
هو أآلخر مسضتمر فيما يخصش ملفات ألذأكرة
كاألرشضيف وضضحايا ألتجارب ألنووية ،ونأامل أأن
يأاخذ كل ذي حق حقه».
وخÓل إألقائه كلمة باŸناسضبة ،أأوضضح وزير
أÛاهدين أأن تنظيم مسضابقة وطنية ÷ائزة
أأول ن - -وف - -م 1954 Èي -ن -درج ضض -م-ن ›ه-وأدت
ألقطاع ‘ «ألعناية بالذأكرة وألتاريخ ألوطني»،
مشضÒأ إأ ¤أأن «وتÒة» ع- -م- -ل أل- -ق- -ط -اع ‘ ه -ذأ
أÛال «أرتفعت منذ سضنوأت لتتوأصضل بزخم
أك ‘ Èإأط -ار ب -رن -ام-ج رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة».
وأأوضضح أأن رئيسش أ÷مهورية « يعت Èألعناية
بالتاريخ ألوطني من أألولويات أŸلحة ،بل ما
ف -ت -ئ ي -ؤوك -د ع-ل-ى أل-دور أŸن-وط ب-ه-ا ‘ ت-ع-زي-ز
م -ق -وم -ات ألن -ت -م -اء وت-ق-وي-ة مشض-اع-ر ألع-ت-زأز
Óمة وتأامÚ
باÿصضوصضية ألثقافية وأ◊ضضارية ل أ
Óجيال إأزأء ما –مله
شضروط مناعة أأفضضل ل أ
رياح ألعوŸة».
وأأكد أأن «عناية رئيسش أ÷مهورية أŸعززة

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

بالسضند أŸادي ،شضجعت على تكثيف ›الت
ألعمل ‘ ألعناية بالذأكرة ألوطنية وحقل ألعمل
أل -ت -اري -خ-ي» ،م-ن خÓ-ل ك-م-ا ق-ال »ج-م-ع أŸادة
أل-ت-اري-خ-ي-ة وأألرشض-ي-ف وأل-ب-حث وأل-نشض-ر وإأن-ت-اج
ألكتب وألفيلم ألتاريخي من أŸقاومة ألشضعبية
إأ ¤أ◊ركة ألوطنية وألثورة ألتحريرية».
وذكر أأن تعدد ›الت أŸشضاركة ‘ مسضابقة
ج -ائ -زة أأول ن -وف-مÈ
 1954وه-ي (أل-بحث
أل-ت-اري-خ-ي ،ألسض-معي
أل - -بصض- -ري ،أل- -قصض- -ة
أل- -قصضÒة وأل -روأي -ة،
أŸسض - -رح وألشض - -ع- -ر)
ي - - - - - - - - -ن- - - - - - - - -درج ‘
إأطار»تشضجيع ألطاقات ألشضابة و–فيزها على
أإلب-دأع وإأب-رأز أإلم-ك-ان-ي-ات أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ت-عب Òعن
أ÷وأنب أ◊سضية ألذأتية ‘ ألعتزأز بالوطن
وثورة ألشضعب أ÷زأئري ألعظيمة».
وأأشضار إأ ¤أأن مصضا◊ه «حرصضت على إأثرأء
أŸكتبة أ÷زأئرية و“ك ÚأŸؤوسضسضات ألعلمية
وألوطنية بالعدد ألكب Òمن ألكتب وأŸؤولفات

ألعناية بالتاريخ ألوطني
من أأ’ولويات ألتي يؤوكدها
رئيسس أ÷مهورية

ألتاريخية وتنويع قنوأت تبليغ ألذأكرة ألوطنية
Óج -ي -ال ب -األع -م -ال ألسض -ي -ن -م -ائ -ي-ة وأل-دع-ائ-م
ل -أ
أŸتعددة ألوسضائط» .
Óشضارة عرفت مسضابقة جائزة أأول نوفمÈ
ل إ
 ‘ 1954ط- -ب- -ع -ة  190 ،2016مشض-ارك-ة م-ن-ها
مشضاركت Úمن مصضر حسضبما ما أأفاد به مدير
ألÎأث ألتاريخي بالوزأرة.

ألعدد
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 ٪ 78من أŸؤوسسسسات أ’سستشسفائية شسرعت ‘ تطبيق ألعÓج أŸنز‹
كشش- - -ف وزي- - -ر الصش- - -ح- - -ة والسش - -ك - -ان
وإاصش Ó- -ح اŸسش - -تشش - -ف - -ي- -ات ع- -ب- -د اŸالك
ب -وضش-ي-اف ،ع-ن ت-أاج-ي-ل ع-رضص مشش-روع
ق -ان -ون الصش -ح -ة ا÷دي -د ع -ل -ى الŸÈان
ب- -غ- -رف- -ت- -ي- -ه إا ¤غ- -اي- -ة شش -ه -ر ج -وان أاو
ج -وي -ل -ي -ة لسش -ن -ة  ،2017ن -اف -ي -ا ج -م -ي -ع
لششاعات التي ” تداولها حول إالغاء
ا إ
مششروع القانون.

صسونيا طبة
أأك- -د أل -وزي -ر ‘ ن -دوة ن -ظ -مت أأمسش ح -ول
ألسضتشضفاء أŸنز‹ باŸعهد ألوطني للصضحة
ألعمومية باألبيار ،أأن قانون ألصضحة أ÷ديد
ل -ن ي -ت -م إأل -غ -اءه أأو سض-ح-ب-ه ب-ع-د ع-رضض-ه ع-ل-ى
›لسش أ◊كومة ،و إأ‰ا أجل فقط لوقت
لحق مشضÒأ إأ ¤أأن مشضروع ألقانون يكتسضي
أأهمية كبÒة لسضيما ما تعلق باŸادة  12و 20
أللتان –افظان على ›انية ألعÓج.
و ف -ي -م-ا ي-خصش ألسض-تشض-ف-اء أŸن-ز‹ أأشض-ار
ب - -وضض - -ي - -اف إأ ¤أأن  ٪ ٧٨م- -ن أŸؤوسضسض- -ات
ألسض -تشض -ف -ائ -ي -ة ب -اشض -رت ‘ ت -ط -ب-ي-ق أل-عÓ-ج
ألسض-تشض-ف-ائ-ي ع-ل-ى أŸسض-ت-وى أل-وطني ،وأأزيد
م- -ن  40أأل -ف م -ريضش أسض -ت -ف -اد م -ن أل-زي-ارة
وألعÓج من ﬂتلف أألمرأضش ،موضضحا أأن
ألشض -روع ‘ أل -ع -م-ل-ي-ة ك-ان بسض-ي-ط-ا م-ن خÓ-ل
أŸع -اي -ن -ة و م -ن -ح أ◊ق -ن وأألدوي-ة ل-ل-م-ريضش
وعÓ- - -ج م - -رضش ألسض - -ك - -ري
وأرتفاع ألضضغط ألدموي ثم
أن -ت -ق-ل إأ ¤م-رح-ل-ة ج-دي-دة
ت -ك -م -ن ‘ ع Ó-ج أŸصض-ابÚ
بدأء ألسضرطان.
و‘ ذأت ألسضياق أأضضاف
أل-وزي-ر أأن ت-ع-ل-ي-م-ات ق-دمها
÷م - - -ي- - -ع مسضÒي ق- - -ط- - -اع
ألصضحة على أŸسضتوى ألوطن لزيارة أŸرضضى
ألذين هم بأامسش أ◊اجة ألعÓج أŸنز‹ نظرأ
لعجزهم على ألتنقل إأ ¤أŸرأكز ألسضتشضفائية
وضضمان عÓجهم دأخل منازلهم ،مؤوكدأ أأن كل
أŸؤوسضسض -ات ألسض -تشض -ف -ائ-ي-ة م-ع-ن-ي-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق
ألعملية كون مرحلة ألتجارب ” ألنتهاء منها،
دأعيا إأ ¤ضضرورة وضضع منهجية عمل لتفادي
ألفوضضى كون ألسضتشضفاء أŸنز‹ أأصضبح وأقع
ويندرج ضضمن أŸنظومة ألصضحية -على حد
تعبÒه.-
وي- -ع -ت Èأل -ع Ó-ج أŸن -ز‹ ه -دف -ا رئ -يسض -ي -ا
للصضحة ألعمومية من أجل تلبية أحتياجات

أŸرضض- -ى وذوي- -ه- -م يشض- -ك -ل إأح -دى ع -ن -اصض -ر
أل- -عصض- -رن- -ة ألضض- -روري- -ة ل- -ل -ج -ه -از ألصض -ح -ي،
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ف -ائ -دت -ه ألق -تصض -ادي -ة ن-ظ-رأ
لتكلفته أألقل من ألسضتشضفاء ألتقليدي ،وهو
ما يجعله وسضيلة جيدة لÎشضيد نفقات ألصضحة
مع ضضمان خدمات طبية وشضبه طبية نوعية
ل -ف-ائ-دة أŸرضض-ى أل-ع-اج-زي-ن ع-ن أل-ت-ن-ق-ل أإ¤
أŸسضتشضفيات .
من جهته كشضف ‡ثل ﬂابر «أسضÎأزنكا»
أ÷زأئر بن ناصضر حبيب عن ﬁتوى ألتفاقية
أل -ت -ي ج -م -ع -ت -ه-ا م-ع وزأرة ألصض-ح-ة وألسض-ك-ان
وإأصضÓح أŸسضتشضفيات ،موضضحا أأنها سضاهمت
بشض -ك -ل ك -ب ‘ Òإأ‚اح ت -ط -ب -ي -ق ألسض -تشض -ف-اء
أŸن -ز‹ ل -ف-ائ-دة م-رضض-ى
ب-السض-رط-ان ك-ون مكافحة
ه -ذأ أل -دأء ي -ع-ت Èأأول-وي-ة
وط-ن-ي-ة ل-ت-حسض Úأل-ت-ك-ف-ل
ب -اŸصض -اب Úب -السض -رط-ان،
كاشضفا أأن برنامج ألعÓج
أŸنز‹ أÿاصش Ãرضضى
ألسض -رط -ان ل -ق -ي أسض -ت -حسض -ان-ا ك-بÒأ م-ن ق-ب-ل
أŸرضض -ى وذوي -ه -م و أألط -ب-اء ألسض-تشض-ف-ائ-يÚ
وك -ذأ ع -ل -ى ألصض -ع-ي-د أل-دو‹  ،ح-يث أع-تÈت
ألشضرأكة ب Úألقطاع أÿاصش وألعام ‘ هذأ
أÛال مثال وŒربة ناجحة بامتياز.
وأأشض -ارت إأحصض -ائ -ي -ات إأ ¤تسض -ج -ي-ل 4432
عيادة منزلية و 1٧95٧عملية عÓجية زيادة
ع -ل-ى أسض-ت-ف-ادت  2352شض -خصش م -ن م-رضض-ى
وأأهلهم من مقابÓت نفسضية ،كما ” تخصضيصش
ف- -ري -ق م -ن ‡ 11رضض- -ا و 5أأط-ب-اء ن-فسضيÚ
ﬂتصض ‘ Úألسضرطان للتكفل باŸرضضى ‘
منازلهم على مسضتوى  9وليات ب  12مصضلحة
Ÿكافحة ألسضرطان.

ترشسيد نفقات ألصسحة
وضسمان خدمات طبية
عوضس ألتنقل

مسسلم :تعليمات للتكفل باأ’شسخاصس دون مأاوى
أاع- -ل- -نت وزي -رة ال -تضش -ام -ن ال -وط -ن -ي
لسش -رة وقضش -اي -ا اŸرأاة ،م -ون-ي-ة مسش-ل-م
وا أ
سشي عامر ،أامسص ،أانه ” إاعطاء تعليمات
Ÿدراء ال - -نشش - -اط الج - -ت- -م- -اع- -ي ع- -ل- -ى
اŸسش - -ت - -وى ال - -وط - -ن - -ي م - -ن أاج - -ل إاي- -واء
لشش -خ -اصص ال -ذي -ن ي -عشش-ون دون م-أاوى
ا أ
وال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م ع -ل -ى مسش -ت -وى م -راك -ز
ليواء.
ا إ
وقالت ألوزيرة ‘ تصضريح للصضحافة على
ه-امشش ت-ك-ر Ëأل-ف-ائ-زي-ن ب-ج-ائ-زة مسض-اب-قة 1
ن- -وف- -م 54 Èل -ط -ب-ع-ة  2016إأن أل- -نشض- -اط
ألجتماعي «قائم ومتوأصضل على مدأر ألسضنة،
خاصضة بوليات ألهضضاب ألعليا وأ÷نوب من
خÓل ÷ان ولئية يرأأسضها ألولة ،لكن مع
أل-ت-ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة أألخÒة ،أأع-ط-يت ت-عليمات
Ÿديري ألنشضاط ألجتماعي لتنظيم خرجات
يومية من أأجل ألتكفل بالأشضخاصش من دون
مأاوى دأخل مرأكز أليوأء».
وأأشضارت ألوزيرة إأ ¤أأن مصضالح ألنشضاط
ألجتماعي «‚حت ‘ إأدماج عدد من هؤولء
أألشضخاصش ‘ عائÓتهم بعد حل أŸشضاكل

ألتي أأدت بهم إأ ¤ألتشضرد ‘ ألشضارع».
م - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،كشض- -فت أل- -وزي- -رة أأن
›م -وع-ة ع-م-ل م-ت-ع-ددة أل-ق-ط-اع-ات ت-ع-ك-ف
حاليا على وضضع تعريف قانو Êوأجتماعي
للمعوز Áكن من خÓله ألتحكم ‘ ألÈأمج
ألج -ت -م -اع -ي -ة و–دي -د أŸسض -اع -دة أل-ع-ي-ن-ي-ة
للعائÓت أŸعوزة.

لعلى للفÓحة لتطوير السشتثمارات
طالب بتنصشيب اÛلسص ا أ

عليوي 39 :ألف فÓح  ⁄يسستلموأ عقود أ’متياز

لم Úال -ع -ام ل –Ó-اد ال -وط -ن -ي
ق- -ال ﬁم- -د ع- -ل -ي -وي ا أ
ال -ف Ó-ح ،Úأان -ه ي -ت-وجب ‘ ال-وقت ا◊ا‹ و أام-ام ال-ظ-روف
التي تششهدها البÓد من الناحية القتصشادية باÿصشوصص،
لعلى للفÓحة ،حتى
ضشرورة تفعيل و تنصشيب اÛلسص ا أ
ي -تسش-ن-ى ل-ل-م-ه-ت-م Úو ال-ف-اع-ل Úب-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ،ت-ط-وي-ر
السشتثمارات .
أأضضاف عليوي على هامشش أليوم ألتحسضيسضي أإلعÓمي حول
ألسضتثمار ألفÓحي و ألريفي ،أŸنظم أأمسش بالبليدة ،أأن ما يربو عن
 39أألف فÓح ما يزألون إأ ¤غاية أليوم  ⁄يتسضلموأ عقود ألمتياز ،و
هو ما أأعاق تطوير ألسضتثمار ‘ هذأ ألقطاع أ◊سضاسش و ألهام،
خاصضة و أأن ألدولة “ر بوضضع أقتصضادي و ما‹ حرج ،وأأن قطاع

ألفÓحي يسضاهم ‘ دوأليب و عجلة ألقتصضاد بدرجة مهمة ،و دوما
‘ سضياق أŸوضضوع قال عليوي إأنه يتوجب مرحليا أإلفرأج عن
أŸرأسضيم ألتطبيقية ،أŸتعلقة Ãشضروع قانون ألمتياز ،حتى يتحرر
ألفÓحون و يتطور ألسضتثمار و يتنوع .
وعن قروضش ألدعم ألفÓحي ،وجه ﬁمد عليوي رسضالة صضريحة
للفÓح ،Úو قال بأان مسضتقبل منح ألقروضش أنتهى ،و أأن ألوضضع
أŸا‹ للجزأئر يÈر ألتوقف عن منح قروضش ألدعم للفÓح Úمن
أليوم فصضاعدأ ،و هو حسضبه مÈر موضضوعي و وأقعي ،و أنتقد ‘
سضياق كÓمه ألنتهاكات ألتي أأصضبحت تطال ألعقار ألفÓحي ،وقال
‘ هذأ ألشضأان بأان ألعقار ألفÓحي يعا Êيوميا من أنتهاكات ،توصضف
‘ بعضش أ◊الت و مع بعضش أألمثلة ‘ خانة « أ÷رأئم ألقتصضادية

« ،و ه- -ي ألن- -ت- -ه- -اك -ات أل -ت -ي
ق-لصضت م-ن أألوع-ي-ة أل-ع-ق-ارية
خ -اصض -ة ب-األرأضض-ي وأŸن-اط-ق
أل- -ت- -ي ت- -ت- -م- -ي -ز ف -ي -ه -ا ألÎب -ة
ب- -خصض- -وب- -ة ع -ال -ي -ة ،م -ث -ل م -ا
ي- -حصض- -ل بسض -ه -ل أŸت -ي -ج -ة ،و
أŸصضنف بثالث أأخصضب سضهل
‘ أل -ع -ا ،⁄م -ل -م -ح -ا ع -ل-ى أأن
أل - -فÓ- -ح- -ة ‘ أ÷زأئ- -ر أأم- -ام
–ديات و رهانات كÈى مصضÒية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الرئيسش اŸدير العام Ÿؤوسسسسة نفطال من ع Úالدفلى:

 1.5مليون قارورة غاز Ÿواجهة أايّ طارئ باŸناطق اŸعزولة
أاك- -د ال- -رئ- -يسش اŸدي- -ر ال- -ع -ام
Ÿؤوسسسس- -ة ن -ف -ط -ال حسس Úري -زو،
ت -وف 1.5 Òم-ل-ي-ون ق-ارورة غاز
ال- - -ب- - -وت- - -ان خ Ó- -ل  48سساعة
’ي طارئ‘ ،
اŸنصسرمة – ّسسبا أ
ظ-ل ال-ت-ق-ل-بات ا÷وية اŸسسجلة،
خ- -اصس- -ة ‘ اŸن- -اط- -ق ال- -ري- -ف -ي -ة
اŸعزولة ،مشسÒا إا– ¤ديد 60
م- -ن- -ط- -ق- -ة Áك- -ن أان ت- -ت- -ع -رضش
لكوارث وعزلة تامة.

العدد

17237

’حوال ا÷وية اŸتواصسلة
بسسبب سسوء ا أ

08

حوادث مرور ،ا‚راف الÎبة وطرق
غمرتها اŸياه ببومرداسس

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
‘ تصصريحه لـ ““الشصعب““ ،قال ريزو،
خÓل زيارة عمل وتفقد قادته إا¤
ولية ع Úالدفلى ،إان –رك مؤؤسصسصة
ن- -ف- -ط- -ال ‘ م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -ظ- -روف
ال -ق-اسص-ي-ة ،خ-اصص-ة ب-ال-ؤسص-ط ال-ري-ف-ي
واŸناطق النائية ،ووقؤفها إا ¤جانب
الفئات الهشصة ،يعت Èعم Óتضصامنيا
نابعا من مسصؤؤولياته الؤطنية Œاه كل
فئات الشصعب ،خاصصة هذه الشصريحة.
وأاك- -د أان ن -ف -ط -ال “ك -نت خ Ó-ل 48
سص -اع -ة اŸنصص -رم -ة ،م -ن وضص-ع –ت
تصصرف اŸؤاطن 48 ‘ Úولية 1.5
م-ل-ي-ؤن ق-ارورة غ-از ومسص-ت-ع-دة ل-رف-ع
العدد إاذا ما تطلب األمر ذلك.

ع -ن ال -ؤضص -ع -ي -ة ا◊ال -ي -ة وم -ؤاج -ه -ة
التقلبات ا÷ؤية ،أاكد الرئيسس اŸدير
العام ،أان مصصا◊ه حددت  60مؤقعا
ب -اإلم-ك-ان ت-ع-رضص-ه-ا ل-ك-ؤارث وع-زل-ة
ت- -ام- -ة ،ل- -ذا وضص- -ع- -ن- -ا اح- -ت- -ي -اط -ات
وإاجراءات كفيلة Ãؤاجهة أاي طارئ
وهذا من خÓل تخصصيصس احتياطي
كاف يتجاوز  500قارورة لكل بلدية،
ناهيك عن اŸراكز اÿاصصة التي ”
تدعيمها.
وب -ادرت اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل-ن-ف-ط-ال

ب -ت -ؤزي -ع م -ؤاد غ -ذائ -ي -ة م -ع أاغ-ط-ي-ة
ل -ف -ائ-دة  240ع -ائ -ل -ة ،تضص -م أارام -ل
وف-ق-راء وم-ع-ؤزي-ن ،ب-ب-ل-دي-ت-ي ت-اشص-ت-ة
ÿضصر مكاوي واŸاين علي حباسس.
وه -ي ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي ل-ق-يت ارت-ي-اح-ا
وسص- -ط اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن م -داشص -ر
ال -ب -ل -دي -ت ،Úخ -اصص -ة ق-ه-ؤة اÿم-يسس
وأاولد صص - -ال - -ح وأاولد ب- -اسص- -ة وأاولد
ب -ل -ح-اج وأاولد ب-ؤع-ل-ي ت-اشص-ت-ة م-رك-ز
وا÷ؤاه- -رة واıف- -ي وغÒه- -ا م- -ن
اŸداشصر.

وع Èكل من دليلة مراحي ونؤارة
خ - -ت - -ا وا ل - -ع - -رب - -ي م - -ك - -ي وا ◊اج
ب - - -ؤط - - -ال ب ،ع - - -ن سص- - -ع- - -ادت- - -ه- - -م
وارت - -ي - -اح - -ه- -م ،ك- -ؤ ن ا ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة
التضصامنية جاءت ‘ وقت تعرف
فيه هذه العائÓت وضصعا قاسصيا.
أام-ا ب-خصص-ؤصس السص-ك-ان ف-ق-د ط-البؤا
م -ن ال -رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ن-ف-ط-ال
Óف -راج ع-ن مشص-روع غ-از
ال -ت -دخ -ل ل  -إ
اŸدي- -ن- -ة ال -ذي م -ازال ›ّم -دا ◊د
السصاعة.

’مكانات Ÿواجهة ا’ضسطرابات اŸناخية
Œنيد كافة ا إ

أامـ ـ ـ ـ ـ ـُن ودر ُ
ك بجايـ ـ ـ ـ ـ ـة يفّعـ ـ ـ ـ ـ ـÓن ﬂططـ ـ ـ ـ ـ ـا اسصتثنائيـ ـ ـ ـ ـ ـا

’جراءات الكفيلة ،اŸادية منها والبشسرية ،بالتنسسيق مع كل اŸصسالح
’من والدرك الوطني Úببجاية ،كل ا إ
اتخذت مصسالح ا أ
اıتصسة لتجاوز هذا الوضسع الراهن الذي فرضسته ا’ضسطرابات ا÷وية ،داع Úالسسائق Úإا ¤ضسرورة التحلي با◊يطة
’مور
’مكانات للتحكم ‘ زمام ا أ
وا◊ذر ،خاصسة ‘ الفÎات الليلية لضسمان السسÓمة اŸرورية ،حيث جندت كل الوسسائل وا إ
ومواصسلة تدخÓتها ‘ عديد اŸناطق التي عرفت تسساقطا معتÈا للثلوج ،لفتح الطرق وفك العزلة.

بجاية :بن النوي توهامي

وضص- -عت مصص -ال -ح أام -ن ولي -ة ب -ج -اي -ة
ﬂططا اسصتثنائيا ،إاثر الضصطرابات
ا÷ؤية التي تعرفها عديد اŸناطق
خÓل هذه الفÎة ،حيث جندت كافة
إامكاناتها اŸادية والبشصرية اŸتاحة،
قصص -د م -ؤاج -ه -ة ال -ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
الصصعبة التي تشصهدها بعضس النقاط
السص- -ؤداء م- -ن ال -ؤلي -ة ،خ -اصص -ة ب -ع -د
التسصاقط الكثيف للثلؤج‡ ،ا تسصبب
‘ شصل حركة اŸرور وغلق اŸسصالك
والطرق بها‡ ،ا أادى إاﬁ ¤اصصرة
الثلؤج للمؤاطن Úومسصتعملي الطرق،
على غرار الطريق الؤطني رقم 12
الرابط ب Úبجاية وتيزي وزو ،مرورا
Ãنطقة أادكار وكذا الطريق الؤطني
رقم  74مرورا Ãنطقة بني معؤشس،
فضص  Ó-ع -ن ال -ط -رق اŸؤؤدي -ة Ÿدي -ن-ة
شصميني وإاغيل علي.
ومسصايرة للؤضصعŒ ” ،نيد اإلمكانات
الÓزمة قصصد تسصهيل حركة اŸرور
ع Èكافة قطاع الختصصاصس من جهة،
وك- -ذا ال- -ت- -ك- -ف- -ل ب- -ك -اف -ة انشص -غ -الت
اŸؤاطن Úالراغب ‘ Úا◊صصؤل على
م-ع-ل-ؤم-ات أاو اسص-ت-فسص-ارات ع-ن ح-ال-ة
ال -ط -رق ،ب -اسص-ت-ع-م-ال ال-رق-م األخضص-ر
Óمن الؤطني  1548ورقم النجدة ،17
ل أ
م -ع ف -ت-ح م-راك-ز الشص-رط-ة لسص-ت-ق-ب-ال
اŸؤطن Úوالتكفل بهم.
ك - -م - -ا دعت مصص - -ال - -ح األم - -ن ك- -اف- -ة
مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ل-ت-ؤخ-ي ا◊ي-طة
وا◊ذر أاث-ن-اء السص-ي-اق-ة ،ب-ال-ت-ق-ليل من

السص -رع -ة واحÎام مسص -اف -ة األم-ان ‘
م - -ث - -ل ه - -ذه ال - -ظ- -روف ا÷ؤي- -ة غÒ
اŸسصتقرة ،مع احÎام كافة اإلشصارات
اŸروري- -ة ،ب -غ -ي -ة ت -ف -ادي ال -ؤق -ؤع ‘
حؤادث مرورية قد تكؤن خطÒة.
من جهتها و‘ نفسس السصياق ،جندت
وح- -دات ال- -درك ال- -ؤط -ن -ي ب -ب -ج -اي -ة
عتادها على مدار  24سصاعة ،سصيما
ب- -اŸن- -اط -ق اŸتضص -ررة ب -ال -ت -ق -ل -ب -ات
ا÷ؤية ،حيث ” تشصكيل خلية متابعة
Óوضص-اع ال-ن-اŒة ع-ن الضص-ط-راب-ات
ل -أ
ا÷ؤي - - -ة ووضص - - -ع ﬂط - - -ط ع - - -م - - -ل
اسص -ت -ع -ج-ا‹ ي-ه-دف إا ¤م-ؤاج-ه-ة ك-ل
ظرف طارئ قد يحدث للمؤاطن،Ú
م -ن خ Ó-ل تسص -ي Òع -دي -د ال -دوري -ات
لضص -م -ان سصÓ-م-ة مسص-ت-ع-م-ل-ي
الطرق ،وتسصهيل إاعادة فتح
اŸقطؤعة منها جراء تراكم

الثلؤج .و ⁄تسصجل ◊د السصاعة أاية
حؤادث مرور ‘ ،وقت دعت مصصالح
الدرك الؤطني اŸؤاطن Úومسصتعملي
ال- -ط- -ري- -ق إا ¤مضص- -اع- -ف- -ة ا◊ي- -ط- -ة
وا◊ذر.
أام -ا السص -ي -د ب-ؤزي-د ب-ل-ق-اسص-م ،مسص-ؤؤول
ال -ه Ó-ل األح -م-ر ا÷زائ-ري  -م-ك-تب
ب- -ج- -اي -ة ،ف -ق -د أاك -د أان -ه ” ت -ن -ظ -ي -م
خ -رج -ات م -ي -دان -ي -ة ودورات ل -ي -ل -ي-ة،
بالتنسصيق مع مصصالح ا◊ماية اŸدنية
واألمن ،من أاجل التكفل باŸتشصردين
واألشص - -خ - -اصس دون م - -أاوى ،ح- -يث ”
وضص - -ع ﬂزون ل - -ل- -م- -ؤاد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
األسص-اسص-ي-ة ،األف-رشص-ة واألغ-ط-ي-ة ،م-ن
أاج- - - -ل مسص- - - -اع - - -دة
اŸعؤزين

ووضصع عديد اŸراكز –ت تصصرفهم،
ع- -ل- -ى غ -رار دور ال -رح -م -ة ،وت -ق -دË
Óشصخاصس دون مأاوى
وجبات سصاخنة ل أ
وال -ع -ال -ق Úب -ع-دي-د اÙاور وال-ط-رق
التي عرفت شصل Óتاما بسصبب كثافة
الثلؤج.
هذا ومازالت الؤلية تشصهد تسصاقط
ال -ث -ل -ؤج ب -ع -دة م-ن-اط-ق ،أادت إا ¤شص-ل
ح- -رك- -ة اŸرور ع- -ل- -ى مسص- -ت -ؤى ع -دة
ﬁاور طرق ،بحسصب ما أافاد السصيد
زوايد عبد الغا Êمن مديرية األشصغال
ال -ع-م-ؤم-ي-ة ،ع-ل-ى مسص-ت-ؤى ال-ط-ري-قÚ
الؤطني Úرقم 12 ،و ،75حيث قطعت
حركة اŸرور .وجراء هذه التقلبات
ا÷ؤية ” ،وضصع ترتيبات على كافة
ال -ط -رق م -ن أاج -ل ت -ق-د ËاŸسص-اع-دة
والدعم للمؤاطن Úوفتح الطرق.

أامـ ـ ـ ـ ـ ـن سصكيك ـ ـ ـ ـ ـدة يضص ـ ـ ـ ـ ـع تداب ـ ـ ـ ـ ـ Òأامني ـ ـ ـ ـ ـة وجواري ـ ـ ـ ـ ـة
سضكيكدة :خالد العيفة

ُوضصعت كافة التشصكيÓت الشصرطيةÃ ،ا فيها أامن الدوائر واألمن ا◊ضصري وكذا
اŸناوبات الليلية ‘ ،حالة تأاهب ،للتدخل لفائدة اŸؤاطن Úالذين يعانؤن من
حؤادث ﬂتلفة مرتبطة بسصؤء األحؤال ا÷ؤية ‘ ﬂتلف األحياء واألماكن
التي قد يتؤاجدون بها ،خصصؤصصا على مسصتؤى ﬂتلف ﬁاور الطرق اŸصصنفة
نقاطا مرورية سصؤداء ،قد تعرف حؤادث مرور.
كما سصتسصاهم ذات اŸصصالح ‘ ،حل شصبكة الطرق اŸقطؤعة باسصتخدام كافة
اإلمكانات اŸادية والبشصرية التي تتؤافر عليها مصصالح األمن الؤطني.
وسصجلت ذات اŸصصالح خÓل  24سصاعة الفارطة ،أاك Ìمن  100اتصصال هاتفي
للمؤاطن Úبغرضس السصتفسصار أاو طلب اŸسصاعدة والتدخل جراء سصؤء األحؤال
ا÷ؤية والتي ” التدخل حيالها ‘ حينها.
كما قامت مصصالح أامن الدوائر با÷هة الغربية للؤلية ،خصصؤصصا بالزيتؤنة
وأاولد اعطية خÓل اليؤم الفارط ،بتدخل لفك العزلة عن بعضس اŸناطق التي
شصهدت تسصاقطا كثيفا للثلؤج وتقد Ëيد اŸسصاعدة للسصكان ومسصتعملي الطريق.
من جهة أاخرى ،أاكدت مصصالح أامن الؤلية ،أانها سصتؤاصصل عملها ا÷ؤاري،
خصص-ؤصص-ا أاث-ن-اء ه-ذه ال-ظ-روف ا÷ؤي-ة ال-ق-اسص-ي-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م خ-رج-ات

بومرداسس :ز كمال
بينما شصهد شصهد الطريق الؤطني رقم  ‘ ،5كل من
ال -ث -ن -ي-ة وت-ي-جÓ-ب ،Úح-ادث-ي م-رور خ-ل-ف-ا ج-ري-ح-ا
واحدا ،بحسصب مصصادر من الدرك الؤطني ،التي
رب- -طت األسص- -ب -اب بسص -ؤء األح -ؤال ا÷ؤي -ة .ف -ي -م -ا
غمرت اŸياه عديد الطرق.
تسص -ب -بت األم -ط-ار اŸع-تÈة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ولي-ة
بؤمرداسس منذ حؤا‹ أاسصبؤع ‘ ،تضصرر كب Òلشصبكة
الطرق ،خاصصة منها الؤلئية والبلدية ،حيث غمرت
اŸياه أاجزاء كبÒة نتيجة انسصداد اÛاري وغياب
الصصيانة الÓزمة ،ومنها ما –ؤلت إا ¤برك للمياه

ا◊ماية اŸدنية تتدخل ‘ عدة حوادث بسسطيف

مراكز متقدمة Ÿسصاعدة من انقطعت بهم السصبل
ج-ن-دت مصص-ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ل-ؤلي-ة سص-ط-ي-ف
إامكاناتها البشصرية واŸادية للتدخل ‘ أاي طارئ،
ومسص -اع -دة مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-رق ال-ت-ي تشص-ه-د ب-عضس
الصصعؤبة ‘ حركة السص Òنتيجة ا÷ليد ،من خÓل
اŸراك -ز اŸت-ق-دم-ة ال-ت-ي ” وضص-ع-ه-ا ع Èم-ق-اط-ع
الطرق التي تعرف تسصاقطا كثيفا للثلؤج ،على غرار
““ثنية الط ““Úعلى الطريق الؤطني رقم  09ببلدية
عمؤشصة““ ،طكؤكة““ على الطريق الؤطني رقم 75
ببلدية ع Úعباسصةﬁ ،ؤل الطريق السصيار ““خلفؤن““
بلدية ع Úآارناتﬁ ،ؤل الطريق السصيار ““ا◊اسصي““
ب -ل -دي -ة سص -ط -ي -ف““ ،ع Úالسص -ف-ي-ه-ة““ ع-ل-ى ال-ط-ري-ق
الؤطني رقم  28ببلدية سصطيفﬁ ،ؤل الطريق
السصيار ““بؤخبلة““ بلدية العلمة““ ،العراع ““Òببلدية
أاولد صصابر ...بهدف تقريب اإلسصعافات من هذه
اŸق -اط -ع وال -ت -دخ -ل ‘ أاقصص -ر اآلج-ال Ÿسص-اع-دة
مسص -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -رق وم -راف -ق -ة آال -ي -ات األشص -غ-ال
العمؤمية والبلديات.
بلغ ›مل التدخÓت ،أامسس 99 ،عملية ،أاغلبها
تتعلق بإاسصعاف وإاجÓء  57مريضصا ،باإلضصافة إا5 ¤
حالت ولدة (عمؤشصة ،ع Úلقراج وسصطيف)3 ،

ح- -الت قصص- -ؤر ك- -ل -ؤي (ب -ن -ي ع -زي -ز ،ب -ؤع -ن -داسس
وسص-ط-ي-ف) ،إاسص-ع-اف واإجÓ-ء  6مصص-اب Úع-ل-ى إاث-ر
ح- -ؤادث الن- -زلق والسص -ق -ؤط ،إا ¤ج -انب ح -ؤادث
اŸرور ال- -ت -ي ب -ل -غ ع -دده -ا  7ح -ؤادث ،خ -ل -فت 4
مصص -اب Úب -ك-ل م-ن ح-م-ام السص-خ-ن-ة ،ال-ع-ل-م-ة وأاولد
صصابر ...وإانقاذ عائلة متكؤنة من  5أافراد نتيجة
اسص -ت -نشص -اق غ-ازات الحÎاق اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن م-دف-أاة
اŸنزل ،و 4عمليات متعلقة Ãسصاعدة مسصتعملي
الطرق ،الليلة قبل اŸاضصية ،على مسصتؤى قرية
““اŸؤان““ ببلدية أاوريسصيا و«بؤكحؤلة““ على الطريق
الؤطني رقم  75ب Úع Úعباسصة وع Úالروى وكذا
ب Úبلديتي أاوريسصيا وعمؤشصة على الطريق الؤطني
رقم  ،09إا ¤جانب وضصع أاجهزة حماية على إاثر
ح-ؤادث تسص-رب ال-غ-از أاو اإلل-ت-م-اسص-ات ال-ك-ه-ربائية،
وسص - -ق - -ؤط األسصÓ- -ك وأاغصص- -ان األشص- -ج- -ار ،وك- -ذا
اŸشصاركة ‘ اÿرجة اŸيدانية اŸسصائية ألجل
التكفل باألشصخاصس بدون مأاوى الذين بلغ عددهم
 7حالت ( 3رجال و 3نسصاء وطفل).

سضطيف :نورالدين بوطغان

خلية أازمة Ÿتابعة سصوء األحوال ا÷وية باŸدية

’شسخاصش العالقÚ
تدخل ‘ عدة مناطق Ÿسساعدة ا أ

وضس -عت مصس -ال -ح أام -ن ال-و’ي-ة ،ع-ل-ى إاث-ر ال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي
تشس -ه -ده -ا ب-عضش و’ي-ات ال-وط-ن ،ع-ل-ى غ-رار سس-ك-ي-ك-دة ،خÓ-ل ه-ذه
’ي -ام ،ت -داب Òأام -ن-ي-ة ب-غ-رضش ال-ت-دخ-ل ال-ف-وري وم-د ي-د اŸسس-اع-دة
ا أ
Óشس-خ-اصش اŸتضس-رري-ن ج-راء ال-ظ-روف ا÷وي-ة ال-ق-اسس-ية ،خصسوصسا
ل -أ
على مسستوى ا÷هة الغربية للو’ية التي تشسهد انخفاضسا كبÒا ‘
درجات ا◊رارة وتسساقط الثلوج.

سسجلت و’ية بومرداسش خÓل  48سساعة
اŸاضسية ،خمسسة حوادث مرور ،منها ثÓثة
ح-وادث ع-ل-ى ال-ط-ري-ق السس-ي-ار شس-رق  -غرب
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى جسس -ر أاو’د وا‹ ب -ن -اح -ي -ة
’ربعطاشش خلف أاربعة جرحى.
ا أ

صصعبت من حركة اŸرور ووصصلت إا ¤حد انقطاع
السص Òوعزل عدة مناطق من الؤلية ،منها الطريق
الؤطني رقم  25الرابط ب Úبلدية بغلية وبلدية
تادمايت باŒاه ولية تيزي وزو ،حيث يشصهد حالة
كارثية ‘ النقطة اŸعروفة بقرية سصيباو نتيجة
Œمع مياه األمطار– ،ؤلت إا ¤ما يشصبه البحÒة.
نفسس األمر بالنسصبة للطريق الؤطني رقم ‘ 24
اŒاه ع- -اصص- -م- -ة ال -ؤلي -ة ،ع -ل -ى مسص -ت -ؤى اıرج
الشصرقي من بلدية سصيدي داود باŒاه الناصصرية،
حيث غمرت السصيؤل اŸمزوجة باألوحال أاجزاء
كبÒة تسصببت ‘ تباطؤؤ حركة اŸرور دون تسصجيل
أاي تدخل لفرق الصصيانة التابعة Ÿديرية األشصغال
ال -ع -م-ؤم-ي-ة .ك-م-ا ع-رف ال-ط-ري-ق ال-ؤط-ن-ي رق-م 29
الرابط ب Úبؤدواو والبؤيرة تذبذبا كبÒا ‘ حركة
اŸرور ،نتيجة السصيؤل وا‚راف الÎبة وا◊صصى
م - -ن أاع- -ا‹ ا÷ب- -ال أادى إا ¤ت- -دخ- -ل السص- -ل- -ط- -ات
اıتصص -ة ل -رف -ع األت -رب -ة ب -اسص -ت -ع -م-ال ا÷راف-ات
ومعدات األشصغال العمؤمية.

ميدانية Ÿسصاعدة األشصخاصس اŸعؤزين ومن دون مأاوى والتكفل بهم ونقلهم
Ÿراكز اإليؤاء ‘ ،مبادرة إانسصانية جؤارية تعكسس صصؤر التضصامن والتكافل.
كما ناشصدت مصصالح أامن الؤلية ،مسصتعملي الطريق العمؤمي ،خاصصة سصائقي
وسصائل النقل ا÷ماعي ،للقيادة بحذر ورزانة أاثناء الظروف ا÷ؤية الرديئة ،مع
التحلي بروح اŸسصؤؤولية والسصعي دوما إا ¤ضصمان أامن وسصÓمة مرافقيهم وكل
مسصتعملي الطريق ،وعدم اإلفراط ‘ السصرعة وتفادي اŸناورات اÿطÒة.

اضس -ط-ر ب-عضش مسس-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
’خÒة،
رقم  01باŸدية ،خÓل  48سساعة ا أ
لتغي Òخط السس ÒاŸروري بسسلك الطريق
الوطني رقم  62الرابط ب Úخميسش مليانة
ب -ع Úال -دف -ل -ى والÈواق-ي-ة ،م-رورا ب-ب-ل-دي-ة
حناشسة ،للتوجه إا ¤و’يات ا÷نوب تفاديا
ل - -زح - -م - -ة ال - -ط - -ري - -ق ال - -راب- -ط ب ÚاŸدي- -ة
والÈواق-ي-ة ،م-رورا ب-ط-ري-ق وم-ن-عرجات بن
شسكاو والفرنان التي تعرف حركة وازدحاما
ك-بÒي-ن م-ن وإا ¤ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،جراء
Óم -ط -ار وال -ث -ل -وج
ال- -تسس- -اق- -ط ال- -ك- -ث -ي -ف ل  -أ
والضسغط اŸروري الناجم عن عدم احÎام
الغ ‘ Òعملية السس.Ò
تتؤاصصل مؤجة الÈد بؤلية اŸدية بشصكل ملحؤظ،
ح -يث اك -تسصت ال -ع -دي -د م-ن م-ن-اط-ق ب-ل-دي-ات ه-ذه
الؤلية حلة بيضصاء جراء العؤاصصف الثلجية ،التي
اسصتحسصنها السصكان والفÓحؤن ،على حد سصؤاء،
ب-اع-ت-ب-ار ال-ث-ل-ؤج ،ب-حسصب ن-ظ-ره-م ،إاحدى الروافد
اŸهمة Ÿلء اآلبار وا◊ؤاجز اŸائية.

‘ وقت باشصرت مصصالح الشصرطة تنفيذ ﬂططها
اإلسصتثنائي Ÿسصاعدة اŸؤاطن Úأاثناء سصؤء األحؤال
ا÷ؤي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل تسص -خ Òج -م -ي -ع اإلم -ك -ان -ات
ال -بشص -ري -ة واŸادي -ة Ÿؤاج-ه-ة ال-ظ-روف اŸن-اخ-ي-ة
الصص -ع -ب-ة ال-ت-ي تشص-ه-ده-ا ال-ؤلي-ة بسص-بب ال-تسص-اق-ط
الكثيف للثلؤج والتي تسصببت ‘ شصلّ حركة اŸرور
وغ- -ل- -ق اŸسص- -الك وال- -ط- -رق ﬁاصص -رة اŸؤاط -نÚ
ومسصتعملي الطريق.
كما خصصصصت ذات اŸصصالح معدات ›هزة ،منها
Óمن الؤطني
كاسصحات الثلؤج وا◊ؤاجز التابعة ل أ
م -ن أاج -ل ف -ت-ح اŸسص-الك وال-ط-رق اŸغ-ل-ق-ة بسص-بب
تراكم الثلؤج ،بينما ” فتح مراكز الشصرطة إليؤاء
اŸؤاطن Úوتزويدهم بؤجبات غذائية سصاخنة على
مسص - -ت - -ؤى ا◊ؤاج - -ز األم - -ن - -ي - -ة ب- -ك- -ام- -ل ق- -ط- -اع
الختصصاصس.
ل-ل-ع-ل-م ،شص-ك-لت ولي-ة اŸدي-ة خ-ل-ي-ة أازم-ة ق-ط-اع-ية
Ÿتابعة ﬂلفات سصؤء األحؤال ا÷ؤية والنقائصس
اŸطروحة وإاعانة اŸتضصررين.

تدخـــــــل ا÷يـــــــشش والـــــــدرك خففــ اŸعانـــــــاة

اŸدية :م.أام Úعباسس

قرى –اصصرها الثلوج وفيضصان وادي الدهوسس يؤورق سصكان البويرة
عرفت ،أامسش ،و’ية البويرة ،تسساقطا كثيفا الثلوج وأامطارا طوفانية ،سسببت
فيضسانات ‘ عدة مناطق باŸدينة ،منها حي أاو’د بليل ،حيث غمرت مياه وادي
الدهوسش عدة سسكنات شسيّدت على ضسفتيه.

البويرة :ع .نايت رمضضان

‘ تصصريح لـ ““الشصعب““ ،ع Èأاصصحاب السصكنات الهشصة عن تذمرهم لغياب تدخل السصلطات
إلجÓئهم إا ¤مكان آامن ،حيث بقيت العائÓت إا ¤غاية مسصاء أامسس ،حبيسصة اŸياه التي
–يط بسصكناتهم .وبحسصب هؤؤلء ،فقد اسصتنجدوا بالسصلطات ‘ حدود السصاعة اÿامسصة
صصباحا ،عندما حدثت الفيضصانات ،لكن Œ ⁄د نداءاتهم آاذانا صصاغية.
أاما قريتا أاولد طاج Úوأاولد قاسصم ،اللتان تبعدان حؤا‹  11كلم عن مدينة سصؤر الغزلن،
جنؤب الؤلية ،فقد أاصصبحتا ‘ عزلة تامة عن باقي اŸدن ،نتيجة ﬁاصصرتهما بالثلؤج .علما

أانهما تقعان غ Òبعيد عن جبل ديرة ،الذي عرف كسصته الثلؤج خÓل األيام الثÓثة اŸاضصية
بكثافة وصصل سصمكها إا ¤أاك Ìمن  30سصنتمÎا ‡ا أادى إا ¤غلق كل اŸنافذ اŸؤؤدية إاليها.
وازداد الؤضصع صصعؤبة مع نفاد قارورات غاز البؤتان ونقصس اŸؤؤونة وانقطاع التؤاصصل مع
السصكان ع Èالهاتف النقال منذ ثÓثة أايام.
وعرف عدة طرق وطنية وولئية ،مسصاء أامسس ،شصل ‘ Óحركة اŸرور ،نتيجة تراكم الثلؤج،
خاصصة تلك التي تربط البؤيرة بتيزى وزو ع Èتيزى انكؤيÓل أاو التي تربط اŸدية وبرج
بؤعريريج مرورا بسصؤر الغزلن وكل الطرق الؤلئية التي تربط اŸناطق التي يصصل علؤها
 1000م Îفؤق سصطح البحر .ورغم تدخل ا÷يشس الؤطني الشصعبي ومصصالح الدرك الؤطني
وكذا مديرية األشصغال العمؤمية ،إال أان اسصتمرار تسصاقط الثلؤج حال دون وصصؤل اŸسصاعدات.
بالنسصبة لقارورات الغاز ورغم إانتاج لـ 9000قارورة يؤميا من طرف شصركة نفطال ،إال أان
الطلب ازداد عليها ولحظنا طؤاب Òع Èمراكز التؤزيع.

األربعاء  18جانفي 2017م
الموافق لـ  19ربيع الثاني  1438هـ

من مراسسلينا

انخفاضس معدل البطالة إا ٪ 9,48 ¤ببلعباسس:

توف Òمناصصب العمل ‘ القطاع اŸنتج
كششف مدير التششغيل لو’ية سشيدي بلعباسس كمال جÓد عن –قيق ديناميكية ‘ قطاع التششغيل خÓل سشنة  ،2016بعد
“ّكن القطاع من اÙافظة على وتÒة إانخفاضس مسشتويات البطالة ،حيث اسشتقرت معد’تها نهاية سشنة  2016إا9,48 ¤
باŸائة ،بعد أان كانت هذه النسشبة تتجاوز  9,55خÓل .2015

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ ملتقى جمع خÈاء وششبابا فيسشبوكي Úلـ 22و’ية

 17مليون جزائري Áلكون صصفحة ““ الفايسس بوك ““
مصصيطفى :انقسصامات سصيعرفها القرن القادم ‚هلها اآ’ن ““عا ⁄مثقف وغ Òمثقف““
قرار :التصصدي Ùاو’ت الفتنة بإانشصاء صصفحات موازية وحوارات أاسصاسصها ا◊جة

ان-ط-ل-ق ،أامسس ،ب-ال-ب-ل-يدة ،اŸلتقى الوطني
’ول ل-ل-ف-ايسش-ب-وك-ي Úالشش-ب-اب ع-ل-ى مدار 4
ا أ
أاي- -ام ب- -حضش- -ور ك- -ل م -ن وا‹ ال -و’ي -ة ع -ب -د
ال-ق-ادر ب-وع-زق-ي ،أاسش-ات-ذة ج-ام-عي Úوششباب
فيسشبوكي من  22و’ية وجهت لهم الدعوة.

البليدة :سسارة صسرياك
عرف اŸلتقى إالقاء ﬁاضضرت Úاألو ¤للÈوفيسضور
ي -ونسس ق -رار ال -ذي ق -دم أارق-ام-ا وإاحصض-ائ-ي-ات ع-ن
مشضاركة ا÷زائري ،Úحيث يوجد حوا‹  17مليون
ج- -زائ- -ري ل -ه -م صض -ف -ح -ة ع -ل -ى م -وق -ع ال -ت -واصض -ل
الجتماعي ““الفايسس بوك““  ٪67منهم ذكور ،فيما
“ثل نسضبة اإلناث  ،٪33و 20مليون جزائري ‘
خدمة ا÷يل الثالث و 9.5مليون على اليوتوب 7.5
على انسضتغرام وبالنسضبة له هذه النسضب “ثل قوة
يجب النتباه لها .

أام -ا السض -ت -اذ وال -وزي -ر السض-اب-ق مصض-ي-ط-ف-ى ف-وج-ه
النتباه Ÿا تسضتكون عليه حالة ا÷زائري Úسضنة
 ‘ 2030صضورة اسضتشضرافية قال إان ا÷زائري قد
ي-ف-ت-ق-د ف-ي-ه-ا ه-وي-ت-ه ،ك-م-ا سض-ي-ك-ون ه-نالك تفكيك
ديني ،إان  ⁄نسضارع لتدارك األمر كما قال إان القرن
القادم سضيعرف انقسضاما من نوع آاخر غ Òالذي
نعرفه حيث سضيكون هنالك عا ⁄مثقف وعا ⁄غÒ
مثقف ولنا أان نختار أاين نريد أان نكون.
و‘ سض -ؤوال ““الشض -عب““ ل Ó-سض -ت -اذ ق -رار ع -ن ك -ي -ف-ي-ة
مواجهة التحديات األمنية والتصضدي لكل ﬁاولت
بث الفتنة والتفرقة ب Úا÷زائري Úقال إانه يجب
علينا التحلي بالشضجاعة ومواجهة هذه التحديات
ب-إانشض-اء صض-ف-ح-ات م-وازي-ة ت-داف-ع وت-نشض-ر ا◊ق-يقة
وت - -وع - -ي الشض- -ب- -اب وŸا ل ال- -دخ- -ول ‘ ح- -وارات
ونقاشضات أاسضاسضها ا◊جة والبينة فÁ Óكننا منع
““الفيسس بوكي ا÷زائري““ مث Óدون تقد Ëبديل
ألن هذا سضيأاخذنا إا ¤كارثة.

وعدوهم بتسشليم اŸفاتيح ‘  2016ببوقرة:

اŸسصتفيدون من مشصروع  ٨0سصكنا تسصاهميا  ..قلقون

أاك - -د ك - -م - -ال جÓ- -د ول- -دى ع- -رضض- -ه
للحصضيلة السضنوية على هامشس اليوم
اإلعÓ-م-ي اŸن-ظ-م م-ن ق-ب-ل ال-وك-ال-ة
ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تشض-غ-يل مواصضلة ا◊كومة
دع-م-ه-ا ل-ل-ق-ط-اع ف-جانبه اإلقتصضادي
بشضقيه العام واÿاصس وفق التوجهات
ا÷دي-دة ال-ق-اضض-ي-ة ب-تشض-ج-يع القطاع
اإلقتصضادي وتوجيه الشضباب من فئة
ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ن -ح -و ال -ق -ط -اع -ات
اŸنتجة للÌوة ،وهي اإلسضÎاتيجية
ال - -ت - -ي أاع- -طت ث- -م- -اره- -ا ‘ اآلون- -ة
األخÒة ب- -ع- -د تسض- -ج- -ي -ل إان -خ -ف -اضس
ﬁسض - -وسس ‘ م- -ع- -دلت ال- -ب- -ط- -ال- -ة
بالولية ما مّكنها من إاحتÓل مراتب
م - - - -ت - - - -ق - - - -دم- - - -ة ‘ خ- - - -فضس نسضب
ال-ب-ط-ال-ةب-دل-ي-ل ب-ل-وغ-ه-ا نسض-ب-ة 9,48
ب- -اŸائ- -ة ب- -ف- -ارق ي -ق -در بـ 0,4عن
اŸعدل الوطني للبطالة.
كما أاشضار ‘ الوقت ذاته ،إا ¤توسضع
سض -وق ال -ع-م-ل ب-ال-ولي-ة ال-ت-ي أاضض-حت
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى اسض-ت-ث-م-ارات وم-ن-اط-ق
النشضاطات الصضناعية التي من شضأانها
إاحتواء كم هائل من طلبات العمل
وخ-ل-ق ف-رصس م-ت-ن-وع-ة ل-ف-ئ-ة ط-ال-ب-ي
الشض -غ -ل ع -ل-ى إاخ-تÓ-ف مسض-ت-وي-ات-ه-م
ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ك-وي-ن-ي-ة شض-ري-ط-ة خ-ل-ق

تكامل ب Úقطاعات التكوين وقطاع
التشضغيل من أاجل مرافقة الشضباب من
م -راح -ل ت -ك -وي -ن -ه وإا ¤غ -اي-ة خ-ل-ق-ه
Ÿؤوسضسض -ت -ه اŸصض -غ -رة وول-وج-ه ع-ا⁄
اإلنتاج ،مؤوكدا أان مسضتقبل الشضباب
مرهون حاليا باŸشضاريع اإلقتصضادية
اŸنتجة واÿالقة للÌوة.
وأاضض- -اف أان ال- -ولي -ة ح ّ-ق -قت ق -ف -زة
ن -وع -ي -ة ‘ ع -دد اŸن -اصضب اŸنشض-أاة
والتي بلغ عددها  57536منصضب منها
 15143ضضمن أاجهزة اإلدماج اŸهني
والنشضاط اإلجتماعي 3702 ،منصضب
‘ قطاع الفÓحة والغابات‘ 2755 ،
التجارة ،اÿدمات والنقل‘ 26737 ،
البناء ،األشضغال العمومية والري ،هذا
وأاحصضت اŸديرية أايضضا إاسضتحداث
 1268م-نصضب شض-غ-ل ب-أاج-ه-زة ت-رق-ية
التشضغيل كأاونسضاج والكناك ‘ ،حÚ
بلغ عدد اŸناصضب بقطاع السضياحة
والصضناعة التقليدية  ،1174الوظيف
ال -ع-م-وم-ي  4500م -نصضب ،الشض -ب-اب
وال- -ت- -ك -وي -ن اŸه -ن -ي  ،847ال -ت -ن-م-ي-ة
اÙل-ي-ة  1233م -نصضب ،فضض  Ó-ع-ن
ق- -ط- -اع ال- -ط- -اق- -ة واŸن- -اج -م بـ 277
منصضب.
و‘ اŸقابل أاحصضت اŸديرية 24579

بطال ،بعد إاسضتقبال الوكالة الولئية
ل-ل-تشضغيل  24382ط -لب ع-م-ل خÓ-ل
سضنة  2016منها ما نسضبته  33باŸائة
ل -ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ب -دون ت-أاه-ي-ل37 ،
Óع - -وان اŸؤوه - -ل18 ،Ú
ب- - -اŸائ - -ة ل  - -أ
Óط - -ارات واإلط - -ارات
ب- - -اŸائ- - -ة ل - - -إ
السضامية 7 ،باŸائة ألعوان التحكم
و 4ب-اŸائ-ة ل-ل-ت-ق-ن-ي Úالسضام .Úهذا
وتسض-ع-ى اŸدي-ري-ة ال-وصض-ي-ة بالتنسضيق
م-ع ال-وك-ال-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-تشضغيل لوضضع
ب -رن -ام -ج ع -م -ل خ -اصس بسض-ن-ة ،2017
يهدف إا ¤التكفل بأاك Èعدد ‡كن
م -ن ط -ال -ب -ي ال -ع -م -ل ع -ل-ى اخ-تÓ-ف
مسض-ت-وي-ات-ه-م وت-أاه-يÓتهم خاصضة وأان
العدد السضنوي للمكون ÚاŸتخرجÚ
من ا÷امعة ومراكز التكوين اŸهني
يفوق  7600متخرج ،ناهيك عن 7500
ت-ل-م-ي-ذ ‡ن ت-وج-ه-وا ل-ل-حياة العملية
وج - -ل - -ه - -م م- -ن ضض- -ح- -اي- -ا ال- -تسض- -رب
اŸدرسضي.
Óشض- -ارة ،ف- -اإن ال- -وك- -ال- -ة ا÷ه -وي -ة
ل - -إ
للتشضغيل قامت بزيارة للولية تندرج
ضضمن زيارات اŸرافقة التي تقوم بها
الوكالة ا÷هوية للوكالت التابعة لها
بغرب البÓد بهدف إاجراء إاجتماعات
ت-نسض-ي-ق-ي-ة م-ع ال-وك-الت اÙل-ي-ة من

أاج-ل ال-وق-وف ع-ل-ى حصض-ي-ل-ة ال-ت-ك-فل
ب- -ف- -ئ- -ة ط- -ال- -ب- -ي الشض- -غ -ل وﬂت -ل -ف
اإلنشضغالت اŸطروحة لديهم وكذا
ضض-م-ان ت-ق-د Ëاÿدم-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
طبقا لتوجيهات الوصضاية ومن ذلك
ن -ظ -ام ال -وسض -ي -ط Ÿع -ا÷ة ط -ل -ب-ات
وع-روضس ال-ع-م-ل ب-ط-ري-ق-ة إال-كÎونية
والذي دخل اÿدمة مؤوخرا ،حيث
يضض -م -ن شض -ف -اف -ي-ة أاك ‘ Èاسض-ت-ق-ب-ال
طلبات العمل وإايداع عروضس العمل.
و‘ سض - -ي - -اق ذي صض- -ل- -ة ” بسض- -ي- -دي
ب -ل -ع -ب -اسس ت -نصض -يب اŸك-تب ال-ولئ-ي
ال -ف -ي -دي -رال -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
الشض -ب -اب ال -ذي يضض-م  17عضض-وا م-ن
ﬂت-ل-ف أاج-ه-زة ال-تشض-غ-ي-ل ك-أاونسض-اج،
الكناك وأاو‚ام برئاسضة يوب بوكشضة
وت-ن-درج م-ه-ام اŸك-تب ب-ع-د ت-نصض-ي-به
ل -ل -م-ك-اتب ال-ب-ل-دي-ة  ‘ 52م -ت-اب-ع-ة
الشض- - -ب- - -اب ون- - -ق- - -ل إانشض - -غ - -الت - -ه - -م
ومسض -اع -دت -ه -م ع -ل-ى Œاوز ﬂت-ل-ف
العراقيل التي تواجههم ‘ حياتهم
اŸه-ن-ي-ة وك-ذا ال-دف-اع ع-ن ح-ق-وق-ه-م
وتسض -ه -ي -ل ال -ع-ق-ب-ات أام-ام-ه-م إل‚اح
مشضاريعهم ومؤوسضسضاتهم اŸصضغرة.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

تثم ÚأامÓك ا÷ماعات اÙلية باŸدية:

دعـ ـ ـ ـ ـ ـوة إا ¤ا’سصتغـ ـ ـ ـ ـ ـÓل العقـ ـ ـ ـ ـ ـ ÊÓبوضصـ ـ ـ ـ ـ ـع ﬂطـ ـ ـ ـ ـ ـط عملـ ـ ـ ـ ـ ـي

ح - -رصس وا‹ اŸدي- -ة مصض- -ط- -ف- -ى
لعياضضي ‘ لقاء مع رؤوسضاء اÛالسس
الشضعبية البلدية دراسضة ملف الديون
اŸسض -ت -ح -ق -ة ع -ل -ى ع -ات -ق مسض-ت-غ-ل-ي
األم Ó-ك اÙل -ي -ة ‘ إاط -ار ت -ن -ف-ي-ذ
م-ذك-رة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات
اÙلية واŸتعلقة بثم ÚاŸمتلكات
اÙل - -ي - -ة وال - -ب - -حث ع- -ن ا÷ب- -اي- -ة
و–صض-ي-ل اŸداخ-ي-ل اÎŸت-ب-ة ع-نها،
وك- -ذا اÓŸح- -ظ- -ات اŸسض -ج -ل -ة إاث -ر
“ت على
الزيارات التفتيشضية التي ّ
مسضتوى البلديات من قبل اŸفتشضية
ال-ع-ام-ة ل-ل-ولي-ة ،وح-ول م-ل-ف ب-طاقة
ال- -ت- -ع- -ري -ف ال -وط -ن -ي -ة ال -ب -ي -ومÎي -ة
اإلل - -كÎون- -ي- -ة م- -ن ق- -ب- -ل م- -دي- -ري- -ة
اŸواصضÓ-ت السض-ل-ك-ي-ة وال Ó-سض-ل-ك-ية،
وال-ت-حضضÒات اŸت-ع-ل-قة بالنتخابات
ال -تشض -ري -ع -ي -ة اŸرت -ق -ب-ة ،ع-ل-ى إايÓ-ء
األه -م -ي -ة ال -كÈى ب-ه-ذه ال-ق-ط-اع-ات
اŸرتبطة بصضحة اŸواطن ،اسضÎجاع
‡ت -ل -ك -ات ال -ب-ل-دي-ة غ ÒاŸسض-ت-غ-ل-ة،
مذكرا ‘ بداية أاشضغال هذا اللقاء
Ãضض - -م - -ون ه - -ذه اŸذك- -رة رق- -م 96
اŸؤورخ- - - - - -ة ‘  10م- - -ارسس ،2016
واŸت - -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ت- -ث- -م‡ Úت- -ل- -ك- -ات
ا÷ماعات اÙلية ،داعيا ‘ هذا
الصض -دد إا ¤اسض -ت -غ Ó-ل -ه -ا اسض -ت -غ Ó-ل
ع -ق‡ ،ÊÓ-ا ي-ن-ت-ج ع-ن-ه-م-ا إاع-ان-ات
ومسض -اه-م-ات م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ك-م-ا ه-و
ا◊ال بعاصضمة الولية لتكون مصضدرا
م -ن مصض-ادر “وي-ل اŸي-زان-ي-ة ،ح-اث-ا
على ضضرورة بعث ورشضات تكوينية
لصض-ال-ح م-وظ-ف-ي ا÷م-اعات اÙلية
ح- -ول ت- -ث- -م ÚاŸم- -ت- -ل- -ك -ات ،وإادارة

اŸن -ازع -ات وك -ي -ف -ي -ة صض -ي-اغ-ة دفÎ
الشضروط Ãا يضضمن التحكم األمثل
‘ الصضفقات.
وجّدد الوا‹ أامام رؤوسضاء البلديات
ال -ت -ي مّسض -ت -ه -ا ع -م -ل -ي -ات ال -ت-ف-ت-يشس
الدقيقة تأاكيده على العمل Ãخطط

العمل اŸنهجي اŸسضطر من طرف
اŸفتشضية العامة لسضنة  ،2017لتفادي
ال -ت -عÌات وال -ت-ج-اوزات ،م-ط-ال-ب-ا ‘
ال - -وقت ذات - -ه بضض - -رورة ت- -خ- -ف- -ي- -ف
وتبسضيط اإلجراءات اإلدارية والعمل
ع - -ل - -ى إا‚اح مشض - -روع ل م - -رك- -زي- -ة

اÿدمات اŸقدمة من قبل مصضالح
ا◊ال -ة اŸدن -ي -ة إا ¤أاه -م -ي -ة إاع -داد
وتنفيذ اŸيزانية البلدية ،وكذا ملف
اŸن - - - -ازع - - - -ات وتسض - - - -ي ÒاÛالسس
الشضعبية البلدية ،كما شضّدد أايضضا على
ت-ه-ي-ئ-ة ك-ام-ل ال-ظ-روف ل-تأادية واجب
الن - - - -ت- - - -خ- - - -اب- - - -ي وا◊ق ‘ اإلدلء
بالصضوت.
ك-م-ا أال-ح ع-ل-ى اإلع-ت-ن-اء ب-ج-انب
الصضحة ،إاذ ـ حسضبه ـ من غ ÒاŸعقول
ترك قاعات مغلقة أاو القيام بأاعمال
وت -رم -ي -م -ات دون تشض -غ -ي-ل-ه-ا ل-ف-ائ-دة
اŸواطن Úأاو تدعيمها باإلطار الشضبه
الصض - -ح - -ي،رافضض - -ا ‘ ه- -ذا الصض- -دد
ال -ت -ف -ري -ط وال -ت -قصض ‘ Òاسض-ت-ع-م-ال
اإلمكانيات اŸتوفرة كما هو ا◊ال
بالنسضبة لسضيارات اإلسضعاف.

م .أام Úعباسس

ارتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح ل ـ ـ ـ ـ ـ ـدى اŸسصتفيدي ـ ـ ـ ـ ـ ـن م ـ ـ ـ ـ ـ ـن السصكن ـ ـ ـ ـ ـ ـات
أابدى اŸسضتفيدون من السضكنات الÎقوية اŸدعمة والتسضاهمية باŸدية بنحو  101شضقة حالة من التفاؤول واإلطمئنان،
عقب منحهم عقود اإلسضتفادة واإلفراج عن مسضاعدات الصضندوق الوطني للسضكن ،وهذا Ãوقع الشضراشضرية قبالة
الطريق الوطني رقم  .01وحسضب مصضدر ذي صضلة بهذا اŸلف ا◊سضاسس ،فإان نسضبة هذا اŸشضروع السضكني اŸنطلق
سضنة  2010بغلت مع نهاية سضنة  2016حوا‹  80باŸائة ،وقد ترجمت فرحة هؤولء بعد ف ّضس النزاع القانو Êحول
األرضضية التي حوت هذه ا◊صضصس من السضكنات اŸنجزة من قبل الوكالة العقارية باŸدية .وإا ¤أان تنتهي عملية
الطÓء وإاكمال باقي األشضغال اÿارجية ،يأامل سضكان هذه التجزئة اسضتÓم شضققهم قبيل حلول الشضهر الفضضيل كأاقصضى
تقدير .هذا ،واسضتنادا لذات اŸصضدر ،فقد عاشس اŸسضتفيدون من هذه ا◊صضصس السضكنية حالة من القلق،واألخذ والرد،
ب Úصضاحب اŸشضروع وا÷هة اŸانحة للمسضاعدة اŸالية ،وكذا اختÓف التصضريحات والوعود والتطمينات حول اŸوعد
الفعلي لتاريخ اسضتÓم هذه الشضقق خاصضة ،وأان أاغلب اŸسضتفيدين منها ل طاŸا تخبطوا ‘ مشضاكل ل تعّد ول –صضى
مع غ Íكراء منازل تارة ،وب Úآاجال اسضتÓمها تارة أاخرى.
اŸدية :م.أام Úعباسس

ط -الب مسش -ت -ف -ي-دون م-ن مشش-روع  80مسشكنا
تسش -اه -م -ي -ا ب -غ -اب -ة ال -زاوشس ‘ ب -وق -رة شش-رق
البليدة ،ا÷هات اŸسشؤوولة التعجيل Ãنحهم
م -ف -ات -ي -ح سش -ك -ن -ات -ه-م ،خ-اصش-ة ب-ع-د ال-ت-ع-ه-د
بتسشليمها قبل انقضشاء .2016

البليدة :لينة ياسسمÚ
ق -ال ‡ث -ل -ون ع -ن اŸسض -ت -ف-ي-دي-ن ،ب-أان اŸسض-ؤوولÚ
اŸعني Úابلغوهم بتسضليم اŸفاتيح قبل حلول السضنة
ا÷ديدة  ،2017لكن السضنة انقضضت و ⁄يظهر أاي
خ Èعن أامر تسضليمهم اŸفاتيح ،وأاضضافوا بأانهم
متخوفون من هذا التأاخر ،خاصضة وأان اŸؤوسضسضة
اŸكلفة بال‚از أاشضرفت على إانهاء كل اإلشضغال،
‘ ح ⁄ Úت -رب -ط مصض -ال -ح سض -ون -ل -غ -از ب -ال -ب -ل -ي -دة
وا÷زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه مشض-روع-ه-م اŸن-ت-ظ-ر بشضبكات
الغاز والكهرباء واŸاء الشضروب ،وهو ما حÒهم
وبعث فيهم ﬂاوف من أان اŸشضروع سضيطول لسضنة
قادمة أاخرى ورÃا أاك ،Ìداع Úالوا‹ شضخصضيا
ل -ل -ت -دخ -ل وإان -ق -اذه -م م -ن ك -اب-وسس ت-أاج Òالسض-ك-ن
واإلقامة لدى األهل.

سصكان حي بن عمور بالبليدة يطالبون بتهيئة أاحيائهم
دعا سضكان بحي النصضر اŸشضهور بحي بن عمور ‘
أاولد ي -ع-يشس شض-م-ال ال-ب-ل-ي-دة ،ا ¤ت-ه-ي-ئ-ة األرصض-ف-ة
حسضب اŸعاي ÒواŸواصضفات التقنية والهندسضية،
فضض  Ó- -ع - -ن ت - -وف Òاألم - -ن ألصض - -ح- -اب اÓÙت
التجارية ضضد العتداءات التي أاصضبحوا يتعرضضون
لها.
وأاضضاف أاصضحاب الطلب ،بأان حيهم بحاجة ا¤
صضيانة وتركيب أاعمدة اإلنارة العمومية ،تسضاعد
الراجل Úالسض Òع Èاألرصضفة التي باتت تشضكل
خطرا عليهم ،كما شضّددوا على ضضرورة توف Òاألمن
أاو تعزيز دوريات Ãحيط Óﬁتهم ،كون غالبية
ال -ت -ج -ار ب -ا◊ي ب -ات -وا ي -دف-ع-ون ت-ك-ال-ي-ف ح-راسض-ة
Óﬁت -ه -م م -ن ج -ي -وب -ه -م ◊راسس ك-ل-ف-وه-م ،ل-ردع
اللصضوصس وحراسضة ‡تلكاتهم من العتداءات.

سصكان واد جر يشصكون أازمة مياه الشصرب
اشضتكى سضكان بأاحياء شضعبية ببلدية وادي جر،
ا÷ه -ات ال-وصض-ي-ة ع-ن ق-ط-اع اŸي-اه ،إاي-ج-اد ح-ل-ول
سضريعة ألزمة العطشس التي أاصضبحت تطاردهم ‘
ع- -ز فصض- -ل الشض- -ت -اء وال -تسض -اق -ط ،وإان -ق -اذه -م م -ن
اŸضضاربة والندرة ‘ سضوق بيع صضهاريج اŸاء.
وقال ‡ثلون عن اŸشضتك Úلـ ““الشضعب““ ،أان تذبذبا
وانقطاعا ‘ اŸياه الصضا◊ة للشضرب ،باتت تتكرر
منذ الصضائفة اŸاضضية ،وصضلت األمور إا ¤قضضاء
أايام من دون مياه شضروب خÓل فصضل األمطار
والÈد ،وأان معلوماتهم تقول بأان السضبب ‘ أازمة
ال -ع -طشس ي -ع -ود إا ¤سض -ك -ن مسض -ت -ف -ي -دي-ن ح-ي 550
مسض -ت -ف -ي-دا ،وأايضض-ا ل-ت-وزي-ع ق-راب-ة الـ 1000مسضكن
مؤوخرا ،حيث أاصضبح تدفق اŸياه قلي Óول يكفي
 Óخزان ذو سضعة تسضاوي أالف ل ،Îوأاحيانا
حتى  Ÿإ
ينقطع ألك Ìمن أاسضبوع،يجÈون فيها على اقتناء
الصضهاريج بسضعر  1200دينار للواحد ،و‘ فÎات
قليلة تسضتند تلك الصضهاريج وتختفي بسضبب الطلب
الكب Òمن جهة وقلة العرضس من جهة أاخرى.

مياه الصصرف الصصحي خطر على سصكان  5نخÓت بوادي العÓيق
يعا Êسضكان  5نخÓت واŸشضهور بحي قرقور ،من
الروائح الكريهة اŸنبعثة عن سضاقية صضرف مياه
التطهÃ Òحاذاة سضكناتهم ،والتي سضببت للبعضس
منهم أامراضضا ،و–ولت إا ¤بيئة خطرة وخصضبة
لتكاثر ا◊شضرات والقوارضس الوبائية.
وقال أاصضحاب الشضكوى ،أان السضاقية الكبÒة أاو
اÛرى اŸائ -ي ال -ق -ذر وال -ذي تصض -رف ف-ي-ه م-ي-اه
ال-ت-ط-ه Òم-ن وسض-ط أاح-ي-اء ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ب-ال-رغ-م م-ن
تهيئتها إا ¤أانها ل تزال مفتوحة غ Òمغطاة ،وهو
ما تركها مصضدرا لنبعاث الروائح وتشضّكل خطرا
على حياة أاطفالهم ،مذكرين بحادث غرق واحد
م -ن أاب -ن-ائ-ه-م ،خÓ-ل ف-يضض-ان اÛرى ال-ق-ذر م-ن-ذ
سضنوات ،وأاكدوا على أان بعضضهم أاصضيب بأامراضس
ا◊سض- -اسض- -ي- -ة ،وب- -أام- -راضس تصض -يب ال -ع -ي -ون ،وه -م
يسضتنجدون Ãسضؤووليهم ألجل تغطيتها على األقل.

سصكان حي الزيتون يتطلّعون لتوزيع  400وحدة سصكنية بالعبادية
يسش-ت-ن-ج-د سش-ك-ان ح-ي ال-زي-ت-ون ب-ب-لدية
’سشراع ‘
العبادية بوا‹ ع Úالدفلى قصشد ا إ
إا“ام مششروع ا◊صشة السشكنية اŸقدرة
ب - -ـ  400وح -دة ل -ف-ائ-دة ق-اط-ن-ي ال-ب-ي-وت
ال-قصش-دي-ري-ة ب-ذات اŸن-ط-ق-ة وال-ذي-ن ع-جزا
ع -ل -ى م -واج -ه -ة ال -ظ -روف ال -ق -اسش -ي-ة خÓ-ل
موجة الÈد القارسشة التي Œتاح اŸنطقة.

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي

إا◊اح ه - -ؤولء ال- -ب- -ال- -غ Úح- -وا‹  45ع -ائ-ل-ة ‡ن
اسضتقروا بحي الزيتون منذ بداية التدهور األمني
‘ ال-تسض-ع-ي-ن-ي-ات داخ-ل ب-ي-وت ت-ن-ع-دم ف-ي-ها ظروف
ا◊ياة الكرÁة كونها مشضيّدة من قطع البÓسضتيك
واألخشضاب والÈدي واألشضواك الÈية‡ ،ا جعلها
ت -ت -ح ّ-ول إا ¤ب -ؤور األوسض -اخ وان -ع -دام أادن -ى شض-روط

النظافة التي صضارت تهّدد صضحة العائÓت خاصضة
األط -ف -ال م -ن -ه -م اŸصض -اب Úب-أام-راضس ا◊سض-اسض-ي-ة
والربو ،ناهيك عن التأاثÒات التي م ّسضت كبار السضن
والعجائز يقول ﬁدثونا من ذات اŸنطقة.
ه -ذه ال -وضض -ع -ي -ة ال -ق -اسض -ي -ة ج -ع-لت سض-ك-ان ا◊ي
يناشضدون اŸسضوؤول الأول عن ا÷هاز التنفيذي
بالولية بن يوسضف عزيز بالتدخل لدى اŸصضالح
اŸعنية قصضد اإنهاء اŸشضروع والشضروع ‘ توزيع
ا◊صضة السضكنية اŸقدرة بـ 400مسضكنا خصضصضت
السضلطات الولئية منذ  3سضنوات لفائدة قاطني
اŸسضاكن القصضديرية والطوبية بذات ا◊ي الذي
ي -ع ّ-د ال-ن-ق-ط-ة السض-وداء ب-اŸن-ط-ق-ةﬁ ،ذري-ن م-ن
اإقحام اأشضخاصس غرباء عن ا◊ي بطرق ملتوية
يقول اأبناء ا◊ي القصضديري اŸوجود باıرج
الشضمال الغربي لبلدية العبادية.

الدبلومـاسسي
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تضسارب ‘ اŸصسالح
و‘ التعاطي مع القضسايا
اŸصسÒية

الدكتور مصسطفى
صسايج أاسستاذ العلوم
السسياسسية والعÓقات
الدولية لـ «الشسعب»:

@ الوضشـ ـع ا÷يوسشي ـ ـاسشي للجزائر يششبه
ال ّدائ ـ ـ ـرة ا Ùـ ـاطة بأالسشن ـ ـ ـة الّن ـ ـÒان
@ أاطراف النّزاع ‘ ليبيا ’ تزال خاضشعة
للفصشل ال ّسشابع من ميثاق اأ’· اّ Ÿتحدة
@تواف ـ ـق داخلي يتط ّلب إاعـ ـادة صشي ـ ـاغة
ا Ÿـ ـادة الـ  8من اتف ـ ـاق  17ديسشم2015 È

كلمة العدد

حقوق غ Òقابلة للتصشرف

فنيدسس بن بلة

– ⁄دث ‘ مؤؤ“ر باريسس حؤل السسÓم ‘ الشسرق األوسسط
النقلة النؤعية اŸنتظرة التي تدولتها الصسحافة بإاسسهاب
وعا÷ها اÙللؤن بتمعن وبعد الرؤوى والرؤوية.
انتهى اŸؤؤ“ر ،الذي حضسره ‡ثلؤ  70دولة من ﬂتلف
أانحاء اŸعمؤرة من حيث بدأا ،مكتفيا بإارسسال وعؤد جافة
وأاما Êل تقؤى على –ريك الؤضسع السستاتيكي للملف و⁄
ت -ق -در ع -ل-ى وضس-ع حّ-د ل-ل-ت-ح-دي اإلسس-رائ-ي-ل-ي اŸت-م-ادي ‘
سسياسسة Œاهل اللؤائح والقرارات األ‡ية على حل الدولت،Ú
آاخرها قرار ›لسس األمن اŸشسجب لسستيطان غ ÒمعÎف
ب -ه بصس -ف -ت -ه أاك Èح -اج -ز أام -ام اسس -ت -ئ -ن-اف اŸف-اوضس-ات بÚ
ال-ط-رف Úاإلسس-رائ-ي-ل-ي وال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ت-ن-ف-يذا Ÿا اتخذ من
ت- -داب Òال -تسس -ؤي -ة وإاق -رار ا◊ق ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ك -ام  Ó-غÒ

منقؤصس ،عكسس ما نادت به الدولة صساحبة اŸبادرة ،بأانها
سس -ت -ق -رر العÎاف ب-ال-ت-م-ث-ي-ل ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي ‘ ح-ال “ادى
التعّنت اإلسسرائيلي.
ت -راج -عت ف -رنسس -ا خ-ط-ؤت Úإا ¤اÿل-ف م-ق-دم-ة ت-ط-م-ي-ن-ات
للطرف اÙتل بأان اŸؤؤ“ر لن يتخذ أاي شسيء يدخل ‘
لحادية التي قد تتخذ من هذا
إاطار العÎاف باإلجراءات ا أ
الطرف أاو ذاك .وهي رسسالة غ Òمشسّفرة تخصس الطرف
لبعد ‘
الفلسسطيني أاك ،Ìبصسفته اŸصسمم على الذهاب إا ¤ا أ
طلب العضسؤية باأل· اŸتحدة كاملة واقتحام اŸنظمات
التي تعÎف غالبيتها القصسؤى بدولة فلسسط.Ú
هي رسسالة مؤجهة إا ¤الطرف الفلسسطيني الذي أاسسمع العا⁄
قاطبة بنفاد صسÈه و ⁄يعد يسستطيع التحكم ‘ الذات أامام
““اŸدللة““ سسرائيل ،التي تنتهك ا◊قؤق الفلسسطينية ليل نهار
وتتحدى اÛمؤعة الدولية دون لؤمة لئم أاو خشسية أاحد.
الطرف الفلسسطيني ،الذي انتفضس على الÎدد ،أادرك حقيقة
لقصسر مسسافة ‘ جلب
اŸقاربة األخرى األك Ìاسستقامة وا أ
العÎاف الدو‹ وتبادل التمثيل الدبلؤماسسي ،غ Òعابئ
بالتداعيات والنداءات باسستئناف مفاوضسات  ⁄تعد Œدي
نفعا.
،Ó
قالها أاك Ìمن مسسؤؤول قيادي فلسسطيني وكررها أامام ا Ÿأ
أان -ه أاخ -ذ م -ن ال -ؤقت م -ا ف -ي -ه ال -ك -ف -اي -ة م -ن -ت-ظ-را ال-ط-رف
لمام والتمادي
اإلسسرائيلي العدول عن سسياسسة الهروب إا ¤ا أ

‘ الع -ت -داءات والسس -ت -ف-زازات ،م-ؤل-دا ح-ال-ة م-ن ال-غضسب
ال- - -ه- - -ادر ‘ ف- - -لسس- - -ط Úوغ Òف- - -لسس - -ط ،Úف - -ا–ا اÛال
لضس-ط-راب-ات وت-ه-دي-دات م-ن شس-أان-ه-ا اŸزي-د ‘ لإاسس-ت-ق-رار
اŸنطقة الؤاقعة على فؤهة بركان.
م- -ن ه- -ذه ال- -زاوي- -ة ،ح- -ذرت ا÷زائ- -ر م- -ن اأي -ة م -غ -ام -رة
اإسس-رائ-ي-ل-ي-ة اأخ-رىّﬁ ،م -ل-ة اÛم-ؤع-ة ال-دول-ي-ة مسسؤؤولية
الضسغط اŸركز على الطرف اÙتل ،الذي داسس على
عشسرات القرارات واللؤائح حؤل حل الدولت ÚاŸتعايشستÚ
جنبا اإ ¤جنب بالشسرق الأوسسط ،منها مبادئ ذات الصسلة
Ãؤؤ“ر مدريد للسسÓم واŸبادرة العربية ““الأرضس مقابل
السسÓم““.
لكن كل هذه القررات تبقى حبيسسة الإرادة الإسسرائيلية
اŸتعّنتة اŸسستمرة ‘ اŸناورة واŸؤؤامرة على مسسعى
التسسؤية ،اÿيار الؤحيد الكفيل بحل الدولت Úاıرج
الآم -ن لسس -ت -ق -رار م -ن -ط-ق-ة ت-ه-ت-ز ع-ل-ى وق-ع اضس-ط-راب-ات
وانفجارات ونزاعات ل تهداأ ،ما دام الطرف اÙتل يقّر
بعدم العÎاف Ãا وقع عليه ‘ مفاوضسات سسابقة ،تبقى
اŸسسؤؤولية الثقيلة على اÛمؤعة الدولية اÿروج من
الصسمت الرهيب والضسغط Ãا اأوتيت من قؤة ونفؤذ من
اأج-ل ت-ل-ب-ي-ة ا◊ق-ؤق ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة غ Òال-ق-ابلة للتصسرف،
ي-تصس-دره-ا ا◊ق ‘ اإق-ام-ة ال-دول-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-متها
القدسس الشسريف.

حتمية  ⁄الشّشمل
العربي و–ديات
الـعصش ـر

لمريكية
العÓقات الّروسسية ا أ

ب Úالّرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
علـ ـ ـى التّطبيـ ـ ـع
والتّحلي با◊ذر

جبل اŸكـ ـÈ
بلدٌة ‘ قلب
القدسس ٌتكَّبُر
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

الدكتور مصسطفى صسايج
حـــوار
أاسستاذ العلوم السسياسسية
والعÓقات الدولية لـ «الشسعب»:
يصس-ف ال-دك-ت-ور مصس-ط-ف-ى صس-اي-ج م-دي-ر اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة والعÓقات
لعداء،
لخوة ا أ
الدولية الوضسع ‘ ا÷ارة ليبيا باŸتأاّزم ‘ ظل ال ّصسراعات الّراهنة ب Úا إ
لسساسس إا ¤غياب مؤوسسسسة أامنية مركزية
لمنية راجع با أ
وتصساعد حالت الصسدامات ا أ
–ت-ك-ر شس-رع-ي-ة اسس-ت-خ-دام ال-ق-وة اŸادي-ة ،وه-ذه ح-ال-ة ي-ق-ول ط-ب-ي-عية نتيجة التدخل
لغ-راضس ج-ي-وسس-ي-اسس-ي-ة ،ف-ق-وة اŸل-يشس-ي-ات اŸسس-لحة
ال-عسس-ك-ري ال-غ-رب-ي ‘ ت-دم Òل-ي-ب-ي-ا أ
لقليمية لكل طرف ،مثّمنا
واصسطدامها نا œلفوضسى السسÓح من جهة ،ولدعم القوى ا إ
ال-دور ال-ذي ت-ق-وم ب-ه ا÷زائ-ر ب-ح-ك-م ال-ع-وام-ل ا÷غ-راف-ي-ة وال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة وال-ت-ج-رب-ة
التاريخية التي هي أاقرب لفهم ما يجري ‘ ليبيا ،واŸسساهمة ‘ بعث التوافق الوطني
الداخلي الليبي.
حوار :نور الدين لعراجي
❊ الشسعب :هي قراءتكم لتطورات الوضسع ‘ ليبيا؟
❊❊ د  -مصسطفى صسايج :ليبيا تتأارجح ب Úمسسار التسسوية
السسياسسية اأ’‡ية العاجزة عن فرضس قوتها الدبلوماسسية
والعسسكرية على أاطراف النزاع ‘ ليبيا ،باعتبار أانها ’
تزال خاضسعة للفصسل السسابع من ميثاق اأ’· اŸتحدة،
وذلك لتعّدد اأ’طراف اإ’قليمية والدولية ‘ اأ’زمة الليبية
التي تدير تناقضساتها Ãا يخدم مسستقبل مصسا◊ها ا◊يوية
من اسستثمارات ما بعد ا◊رب ،والظفر بصسفقات الطاقة
وال -ب -حث ع -ن ›ا’ت ح -ي -وي -ة ب-ح-ري-ة ت-ط-ل ع-ل-ى ال-ب-ح-ر
اŸت-وسس-ط وام-ت-دادات صس-ح-راوي-ة ن-ح-و ال-ع-م-ق اأ’ف-ريقي.
والوجه اآ’خر للتأارجح بقاء الصسراع الداخلي ب Úمن يحتكر
القوة والنفوذ من خÓل احتكار قوة السسÓح والسسيطرة على
م-ن-اف-ذ وآاب-ار ال-ن-ف-ط ،وم-ن ي-ت-حّ-ك-م بشس-رع-ي-ة ات-ف-اق اأ’·
اّŸت-ح-دة ،وي-ب-دو أان ال-ث-ن-ائ-ي-ة اŸه-ل-ه-ل-ة ب Úح-ك-وم-ة ف-اي-ز
السسراج اŸعÎف بها دوليا والعسسكري اıضسرم خليفة
حف ÎاŸتم ّسسك بقوة السسÓح والنفط هي التي سستحّدد
مسس -ت -ق-ب-ل ل-ي-ب-ي-ا ب Úخ-ي-اري-ن اأ’ول ق-ائ-م ع-ل-ى إاع-ادة ب-ن-اء
التوافق الداخلي Ãا يعكسس ميزان القوة على اأ’رضس،
وهذا يتطلب إاعادة صسياغة اŸادة الثامنة من اتفاق ١٧
ديسسم ،٢٠١5 Èمع إاعادة تشسكيل البنية اأ’منية ب Úقوات
ح -ف Îوق -وات ا◊رسس ا÷م -ه -وري ال -ت -ي شس ّ-ك -ل -ه-ا ›لسس
الدولة ،والتي تتشسّكل ‘ نواتها الصسلبة من قوات مصسراتة
اŸع-ادي-ة ل-ت-مّ-دد ح-ف Îن-ح-و سس-رت وت-ه-دي-دات-ه اŸتواصسلة
للتدخل ‘ طرابلسس .واÿيار الثا Êتعميق فوضسى السسÓح
وتنامي اإ’رهاب وا÷رÁة العابرة اأ’وطان.
❊ أاي مشسروع للّتسسوية ‘ ليبيا ترونه بدي Óويخضسع
لق-ل-ي-م-ية
ل-ت-واف-ق-ات الّ-ت-ن-اقضس-ات ا÷ي-وسس-ي-اسس-ي-ة ا إ
والدولية؟
❊❊ تصساعد حا’ت الصسدامات اأ’منية ترجع باأ’سساسس ا¤
غياب مؤوسّسسسة أامنية مركزية –تكر شسرعية اسستخدام القوة
اŸادي-ة ،وه-ذه ح-ال-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري
ال -غ -رب -ي ‘ ت -دم Òل -ي -ب -ي-ا أ’غ-راضس ج-ي-وسس-ي-اسس-ي-ة ،ف-ق-وة
اŸليشسيات اŸسسّلحة واصسطدامها نا œلفوضسى السسÓح من
جهة ،ولدعم القوى اإ’قليمية لكل طرف ‘ ،فÎة التدخل
الفرنسسي رّكزت هذه اأ’خÒة على إامداد ال ّسسÓح Ÿناطق
اأ’مازيغ ‘ جبل نفوسسة ،بينما ترّكز مصسر
واإ’م- -ارات وروسس- -ي -ا ح -ال -ي -ا ع -ل -ى دع -م
جماعة حف Îبحجة مواجهة اإ’رهاب
اŸت -م ّ-دد ‘ ب -ن-غ-ازي وسس-رت وط-راب-لسس،
بينما “د تركيا وقطر بعضس ا÷ماعات ‘
شس -رق ل -ي -ب -ي -ا ،وخ-ل-ف ه-ؤو’ء ت-ع-م-ل ال-ق-وات
اÿاصس-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة الÈي-ط-ان-ي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة

@ الوضشـ ـع ا÷يوسشي ـ ـاسش ـ ـي للجزائ ـ ـ ـر
يششبه الّدائرة اÙـاطة بأالسشنة النّÒان
@ أاط ـراف النّزاع ‘ ليبيا ’ تزال خاضشعة
للفصشل ال ّسشابع من ميثاق اأ’· اّŸتح ـدة
@تواف ـ ـق داخلي يتطلّب إاعـ ـادة صشي ـ ـاغة
ا Ÿـ ـادة الـ  8من اتف ـ ـاق  17ديسشم2015 È

اإ’ي-ط-ال-ي-ة ع-ل-ى رسس-م ا◊ل-م ا÷ي-وسس-ي-اسس-ي ل-ل-ي-ب-ي-ا ما بعد
ا’نقسسام إ’حياء القواعد العسسكرية الÈيطانية اأ’مريكية
التي تصسطدم مع تواجد روسسي يغريه النجاح النسسبي ‘
شس -رق اŸت -وسس -ط ل -ي-ن-ت-ق-ل إا ¤غ-رب اŸت-وسس-ط ب-أاسس-ط-ول-ه
البحري ،الذي  ⁄يأات ’صسطياد السسمك كما قال ذات مرة
ال -راح -ل ه -واري ب -وم -دي -ن ع -ن-دم-ا أاّم-م اÙروق-ات أام-ام
اخÎاق اأ’سسطول السسادسس اأ’مريكي Ÿياه اŸتوسسط.
وعليه فإانّ أاي مشسروع للتسسوية ‘ ليبيا يخضسع لتوافقات
التناقضسات ا÷يوسسياسسية اإ’قليمية والدولية التي – ⁄سسم
رؤويتها بعد ،أ’نّ ‘ النهاية الغرب يحسسن تدم Òالدول و’
يعمل على بناء الدول ،والعراق وفلسسط Úوسسوريا كلها
‰اذج Ÿا يجري ‘ ليبيا.
❊ كيف تتصسّورون بناء ›تمع توافقي ليبي ‘ ظل
تواجد داعشس الرهابي وتهديده للّدولة الوطنية
التي أاصسبحت مفّككة؟
❊❊ يجب أان ننظر لتواجد داعشس ا’رهابي ‘ بؤور التوتر
ما بعد تفكيك الدولة الوطنية على أاّنها تقوم بوظيفتÚ
أام-ن-ي-ت ،Úاأ’و ¤ال-ت-م-رك-ز ‘

اÛا’ت ا◊يوية حيث النّفط والÌوات النادرة كاآ’ثار،
وال -وظ -ي -ف -ة ال -ث -ان -ي -ة ت -ف -ك -يك Œانسس ال -وح -دة ال -وط -ن-ي-ة
واÛتمعية ،مثل العراق من خÓل إاحياء النزاع اŸذهبي
الطّائفي الشسيعة السسنة ،و‘ ليبيا اŸشسهد الهوليوودي بذبح
اأ’ق-ب-اط اŸصس-رّي Ú-ع-ل-ى سس-واح-ل اŸت-وسس-ط ،وع-ل-ي-ه ف-إاّن
داعشس وب -روزه -ا ‘ ل-ي-ب-ي-ا ي-ن-ظ-ر إال-ي-ه-ا Ãن-ظ-ار ال-وظ-ي-ف-ة
اأ’م -ن -ي -ة ل -ه -ذا ال -ت -ن -ظ-ي-م ال-ذي ول-د م-ن رح-م ال-ت-دخÓ-ت
العسسكرية اÿارجية ،وينتقل كالفÒوسسات داخل البلدان
ال-ع-رب-ي-ة ل-ت-ف-ك-ي-ك-ه-ا وإا“ام ع-م-ل-ي-ة ت-رك-يب سس-اي-كسس ب-ي-كو
جديدة.
وع- -ل- -ي- -ه ،ف -إاّن أافضس -ل ا◊ل -ول ل -ت -ج -اوز داعشس ا’ره -اب -ي
اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ب Úك-ل م-ك-ون-ات ال-ق-ب-ل-ي-ة
والسس-ي-اسس-ي-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،وب-ن-اء ت-واف-ق ›ت-م-ع-ي ن-ح-و ت-عزيز
م- -قّ- -وم -ات دول -ة اŸؤوسسسس -ات وف -ق مسس -ار ال -دÁق -راط -ي -ة
التوافقية.
لخÒة ال-ت-ي ق-ادت
❊ م -ا ه-ي ق-راءت-ك-م ل-لّ-زي-ارات ا أ
شسخصسيات سسياسسية وعسسكرية ليبية إا ¤ا÷زائر؟
❊❊ تبقى ا÷زائر بحكم العوامل ا÷غرافية والدبلوماسسية
وال -ت -ج -رب -ة ال -ت -اري -خ -ي -ة أاق-رب ل-ف-ه-م م-ا ي-ج-ري ‘ ل-ي-ب-ي-ا
واŸسس-اه-م-ة ‘ ب-عث ال-ت-واف-ق ال-وط-ن-ي ال-داخ-ل-ي ال-ل-ي-بي،
الزيارات اŸتكّررة أ’طراف النزاع ‘ ليبيا من الشسرق
إا ¤الغرب ،ومن رئيسس ›لسس النواب عقيلة
صسالح الداعم لقوات خليفة حف ،Îوزيارة
هذا اأ’خ Òللجزائر بالتناوب مع

فايز السسراج ،كلّها مؤوشّسرات على ثوابت ومبادئ السسلوك
الدبلوماسسي ا÷زائري ،الذي يقف على مسسافة واحدة مع
أاطراف النزاع ،ويهدف إا ¤جمع الفرقاء دون العمل على
تقوية طرف على حسساب طرف ،أ’نّ ‘ النهاية التسسوية
ال -واق -ع-ي-ة سس-ت-ك-ون ب Úال-ل-ي-بّ-ي Ú-م-ن خÓ-ل ال-دÁق-راط-ي-ة
التشساركية ’ اإ’قصساء الذي يعّزز الفرقة أاك.Ì
و‘ الوقت ذاته تعمل الدبلوماسسية ا÷زائرية على كل
اŸسستويات الثنائية اإ’قليمية والدولية على دفع أاطراف
النزاع ‘ ليبيا Ÿرحلة النضسج ،الذي يدرك فيه ا÷ميع أان
إابقاء النزاع الكاسسب فيها خاسسر ،وأان مأازق اأ’Á ⁄سس
ا÷م -ي -ع ،وأاّن ال -وح -دة اÛت -م -ع-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى وح-دة
الوطن أاهم من كل اإ’غراءات.
لطراف ركوب موجة ا◊وار التي
❊ حاولت بعضس ا أ
لم - -ن - -ي - -ة
لزم - -ة ا أ
دعت إال- - -ي- - -ه - -ا ا÷زائ - -ر م - -ن - -ذ ا أ
والسسياسسية ،ماذا يعني لكم ذلك؟
❊❊ يقوم اإ’دراك والتصسور الدبلوماسسي ا÷زائري على أان
الطبيعة اŸعقدة للنزاع ‘ ليبيا يشسÎط توافقات داخلية
وتوافقات إاقليمية ودولية ،وعلى هذا اأ’سساسس كان التحرك
ا÷زائري ‘ إاطار مسسار التسسوية على مسستوى دول ا÷وار
لليبيا ،وعلى مسستوى ثÓثي ا÷زائر ،القاهرة وروما ،وعلى
أاسساسس ثنائي جزائري تونسسي ،وحتى اأ’طراف اإ’قليمية
البعيدة فإان للجزائر مكانة ‘ إاطار ا◊ياد اإ’يجابي من
أان -ق -رة ،ال -دوح -ة ،ال -ري -اضس وأاب -وظ-ب-ي ،وه-ذا م-ا ت-وّضس-ح-ه
الزيارات الدبلوماسسية لهذه الدول ،وما عكسسته ‘ السسابق
احتضسان ا÷زائر ÷ولة ا◊وار للمكون السسياسسي الليبي ‘
إاطار مسسار اأ’· اŸتحدة الذي تكلل باتفاق  ١٧ديسسمÈ
 .٢٠١5يبقى فقط أان ليبيا بحاجة لدبلوماسسية اŸطافئ
وليسس Ÿن يوقذ الف Ïالنائمة لشسعب عانى نظام ا◊كم
الفردي أاربعة عقود ،وهو بحاجة لبناء أامنه واسستقراره
والتمتع بخÒات البÓد ،وأاعتقد أانّ أاصسالة الشسعب الليبي
وث-ورة ع-م-ر اıت-ار سس-ت-ت-غّ-ل-ب ع-ل-ى ك-ل مشس-اري-ع الّ-ت-فتيت
والّتجزئة .وكل مسساعي ‘ إاطار بناء السسلم ‘ ليبيا تكون ‘
صسالح ا÷زائر ودول ا÷وار ،وكل توظيف سسياسسي ÷ناح
على حسساب آاخر هو تعميق للجرح الليبي.
❊ دع -ا ك -وب -ل -ر ‘ أاك Ìم -ن م -رة إا ¤الل-ت-زام Ãب-دأا
ا◊وار السس-ي-اسس-ي ل-ل-ت-ع-ج-ي-ل بخارطة الطريق التي
Óطراف
دعت إاليها «أارضسية ا÷زائر» ‘ أاول لقاء ل أ
ال-ل-ي-ب-ي-ةŸ ،اذا ت-عّ-ط-ل ب-عضس ال-فصس-ائ-ل ع-ملها وتضسع
العقبات أامام حكومة السسراج؟
❊❊ القضسية أان بعضس اأ’طراف  ⁄يصسلوا بعد Ÿرحلة
النضسج بأان ليبيا اŸتحررة من ا◊كم الفردي ’ Áكنها أان
تعود ◊كم اŸليشسيات أاو ا÷ماعات اŸسسلّحة ،كما أان
الفراغ الذي تركه التدخل العسسكري اÿارجي على كل
اŸسستويات اأ’منية  -ا’جتماعية والسسياسسية واŸؤوسسسساتية
يصسعب إادارته ‘ اŸرحلة ا’نتقالية إا’ Ãرافقة اأ’·
اŸتحدة.
❊ ‘ ظل ما تعرفه ا÷زائر من تهديدات إارهابية على
حدود السساحل اإ’فريقي ،وخاصسة مع ا÷ارة ليبيا ،هل
ي -ع -ن -ي ح -ال-ة ا’سس-ت-ن-ف-ار ع-ل-ى خ-ط-وط-ن-ا ك-ف-ي-ل-ة بصسّ-د ك-ل
ﬁاو’ت التسسلل ما  ⁄يسستتب اأ’من؟
❊❊ الوضسع ا÷يوسسياسسي للجزائر يشسبه الدائرة اÙاطة
بأالسسنة النÒان ،تدخل عسسكري ‘ ما‹ وقبله ‘ ليبيا دولة
عدائية للجزائر ‘ حدودها الغربية ،دولة صسحراوية ’
يزال اسستقÓلها معلق على ظهر اأ’· اŸتحدة التي  ⁄تف
ب-وع-وده-ا ب-إاج-راء ا’سس-ت-ف-ت-اء ،ت-ونسس ت-ع-رف غ-ل-ي-ان ع-ودة
‡ا يتطلّب إاضسافة
اŸقاتل Úمن سسوريا والعراق وليبياّ ،
لتأام Úا◊دود ،وهي ›هودات جبّارة تقوم بها القوات
العسسكرية واأ’منية ،ضسرورة اأ’من اÛتمعي من خÓل
الوعي بهذا اÙيط الذي عينه على آاخر قلعة الداعمة
ل- -قضس- -اي -ا –رر الشس -ع -وب ‘ ال -ع -ا ،⁄ورفضس ال -ت -دخ Ó-ت
العسسكرية اÿارجية.
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تضسارب ‘ اŸصسالح و‘ التعاطي مع القضسايا اŸصسÒية

حتمية  ⁄الشّشمل العربي و–ديات الـعصش ـر

ن واقع الدول العربية ،والذي كان يوما وطنا عربيا مرتبطا
إا ّ
عقائديا  -ونسسبيا  -مصسلحيا وإايديولوجيا أاصسبح حقيقة اليوم
عاŸا عربيا جد متضسارب ليسس ‘ اŸصسالح فحسسب بل ‘ التعاطي
مع القضسايا اŸصسÒية أايضسا .فمن اÙيط إا ¤اÿليج العربي،
فإان وضسع الدول العربية جد مزري ونقدي بامتياز.
لزمات البينية أاصسبح مؤوشّسرا على انهيار كل
صسراع وا أ
فبؤور ال ّ
السسمات ،والصسفات وحتى الروابط التي كانت يوما تؤوّكد السسند
ال- -ق- -وي واŸشسÎك ب Úه- -ذه ال -دول ،ك -م -ا ك -انت ت -دور ‘ إاط -ار
لن تخرج
صسراعات والّنعرات البينية تكاد ا آ
وﬁيط أاخوي .ال ّ
عن اŸعقول والّرزانة.
ف  Ó-ال -دب-ل-وم-اسس-ي-ة اÙن-ك-ة ال-ق-دÁة ،و’
ال -وسس -اط -ات ال -ق -وم -ي -ة وا÷ه -وي-ة اأ’خ-وي-ة
اسس - -ت - -ط - -اعت أاو ‚حت ‘ دف - -ع ع - -وام- -ل
التسسوية ب Úأاطراف النزاع ‘ داخل اأ’سسرة
العربية .فأازمة ليبيا ،أازمة العراق ،سسوريا،
ع -رق-ل-ة ل-ب-ن-ان والÓّ-اسس-ت-ق-رار ‘ مصس-ر و‘
تونسس وفشسل كل الوسسائل ‘ السسودان حتى
ب -ع -د ت -قسس -ي-م-ه ،و‘ الصس-وم-ال ب-ق-يت ك-ل-ه-ا
عالقة.
اأ’خطر من هذا تأاصّسل بعضسها و ⁄يتحّقق
شس-يء ف-ع-ل-ي-ا اسس-م-ه تسس-وي-ة ب-ي-ن-ي-ة ع-رب-ي-ة /
لسستاذ الــدكتـور
بقلم :ا أ
ع- -رب- -ي- -ة .ف- -اıج -ل ك -ل اÿج -ل أاّن ه -ذه
القضسايا العربية ،والتي كان باإ’مكان حلّها عبد الرحمـان دراجــي
عربيا و‘ ﬁيط عربي ،أاحيلت إا ¤قوى
كÈى وصسغرى ،هي ‘ غالب اأ’حيان غريبة وغربية ،و‘ بعضس اأ’حيان
اأ’خرى سساخرة وحتى ناقمة ‘ داخلها على كل ما إاسسمه عربي ومسسلم،
والبعضس من هذه القضسايا ،باŸقابل تكّفلت بها اأ’· اŸتحدة «العاقمة»،
والتي لرÃا قد حان الوقت إ’عادة هيكلتها أاو حّلها كليا لكونها أاسّسسست
بغرضس إانهاء ا◊رب العاŸية الثانية ليسس إا’ّ.

جامعة ‘ حالة عجز مزمن
قوميا وعربيا ،فعقم ا÷امعة العربية هو أايضسا لوح على أان هذا التنظيم
قد عجز شساخ وو ¤ويجب اآ’ن النظر فيه و‘ أاهدافه ا◊قيقية التي
أاسسسس من أاجلها .فا÷امعة كما هي اآ’ن ’ تسستطيع –قيق حلم الشسعوب
العربية ،والوحدة و’ التكامل العربي و’ الدفاع عن قضساياها العادلة ،و’
حل قضسية فلسسط ،Úو’ حتى إايقاف اŸؤوامرات التي أاّدت إا ¤تفكيك
بعضس الدول العربية مثل :ليبيا والعراق واآ’ن سسوريا ،وقبلها السسودان
والصسومال ،بل و ⁄تتجّرأا حتى أان تناقشس قضسية الصسحراء الغربية بالرغم
من رؤوية بعضس أاعضسائها بعدالتها وأانه أاصسبح معÎف بها إاقليميا ودوليا.
القضسية الفلسسطينية التي تعت Èحجر الزاوية ‘ منطقة الشسرق اأ’وسسط
وال -قضس -اي -ا ال -ع-رب-ي-ة وال-ب-ي-ن-ي-ة م-ازالت إا ¤ح-د اآ’ن ع-ال-ق-ة ،وب-ع-د فشس-ل
اŸقاومة من –قيق –رير فلسسط Úكل فلسسط ،Úأاصسبح العرب عامة
والفلسسطينيون خاصسة يطالبون بجزء منها فقط إا ¤جانب جزء شسرقي
من القدسس ليسس إا’ .هذا الفشسل تّوج بفشسل أاك Èمنه أا’ وهو دبلوماسسية
ال-ت-ف-اوضس-ات ال-ت-أاج-ي-ل-ي-ة ،وال-ت-ي ي-راه-ا ال-ك-ث Òاآ’ن «تضس-ليلية» إا ¤جانب
سسلسسلة من تورط بعضس أاقطاب منظمة التحرير نفسسها ‘ قضسايا فسساد
أاو تخابر أاو حتى تهم بعامÓت غ Òمباشسرة إا ¤صسالح الكيان الصسهيو.Ê
ول- -رÃا ال- -ك -ل اآ’ن ،م -ن اÙي -ط إا ¤اÿل -ي -ج ،ورغ -م ا’خ -ت Ó-ف -ات ‘
الطروحات وجهات النظر إا ¤معظم القضسايا العربية اŸصسÒية ،ينتظر
الرئيسس اأ’مريكي ا÷ديد دونالد ترامب إان كان سسيعلن فع Óعن القدسس
عاصسمة أابدية للكيان الصسهيو »Êإاسسرائيل» وإان فعل هذا ،فماذا هم
فاعلون؟ فهل سسيبعثون بÈقيات تهنئة له أاو يتبادلون بطاقات تعازي فيما
بينهم أام يعلنونه جهادا عربيا مقدسسا..؟؟! فإانّ التحديات القادمة ،قومية
أاو جهوية أاو دولية سستفرضس حتما ‰طا جديدا وأاشسكا’ جديدة قد
يصسعب التعامل معها ،والتعاطي مع أاسساليب جديدة هو أايضسا سسيحتم على
كل الدول العربية أان تتحاشس بعضس النزاعات والنعرات البينية الضسيقة
لتتفرغ إا ¤ما هو جد مصسÒي و اسسمي.
فمث Óتهويد القدسس الذي كان باإ’مكان أان تقوم له قيامة ‘ الفضساء
العربي واإ’سسÓمي  ⁄يحّرك له سساكنا سسوى بعضس اإ’عÓنات اŸنّددة
Óرضس الفلسسطينية قد اسستبقت مصسÒها،
اŸتواضسعة ،فسسياسسة التهويد ل أ
وتهويد القدسس اآ’ن ‘ طور جد متقّدم ،وقد حدث هذا بشسعور وبدون
شسعور عربي ،كما أانّ تأاصسيل سسياسسة اŸسستوطنات زادت من حّدتها إا¤
درج-ة ج-ع-لت ح-ل-ي-ف «إاسس-رائ-ي-ل» اأ’ب-دي ،ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ريكية
Áتنع عن التصسويت لصسا◊ها ‘ اأ’· اŸتحدة هذه اŸرة ،ويفاجئ حتى
الكيان الصسهيو Êنفسسه وحلفائه ‘ الغرب والعا.⁄

ا’سشتثمار ‘ اŸصش Òالواحد

’ن أان تختار إان أارادت أان
حقيقة إانّ الدول العربية يتحتّم عليها ا آ
تسستثمر ‘ مصسÒها ككيان وكشسعوب ،وكثقافة عربية عريقة موحدة
باختÓفاتها وتركيبات أاشسكالها ،والتي مازالت تسستغل من قبل أايادي
’خر علمانيا اسستئصساليا
خارجية بعضسها متطرف دينيا وبعضسها ا آ
دخي.Ó
إاذن يجب اÿروج من النظرة ا÷هوية الضسيقة إا ¤دائرة قومية أاوسسع

للنظر فيما هو مصسÒي ومسستقبلي ،وعليه فالسسؤوال يبقى موجّها إا¤
اأ’سسرة العربية على أان «تكو Êأاو ’ تكو.»Ê
فا÷زائر مث ،Óاآ’ن منشسغلة بقضساياها الداخلية متصسدية إا ¤أازمة
اقتصسادية Ãا Áكن –صس Úا÷بهة الشسعبية ،وبقضسايا أاخرى أامنية على
حدود حزامها ا÷غرا‘ الرابط من تونسس ،ليبيا ،النيجر وما‹ إا ¤جانب
ا◊زام السساحلي اإ’فريقي ككل ،وهي متمادية ‘ مرافقة دول ا÷وار
لتسسوية أازماتها سسياسسيا اعتمادا على ا’طراف الداخلية أاو’ وأاخÒا.
وت -ونسس م -نشس -غ -ل -ة ب -أازم -ت -ه -ا ا’ق -تصس-ادي-ة ا◊ادة وال-ن-اŒة ع-ن»ث-ورت-ه-ا
الّربيعية» ،وهي اآ’ن جد قلقة على وضسعها اأ’مني وكيفية مقاومتها للمد
ا’ره-اب-ي ال-ق-اع-دي وال-داعشس-ي وت-ن-ظ-ي-م-ات أاخ-رى إاره-اب-ية .وليبيا بعد
ﬁاولة تفتيتها هي أايضسا اآ’ن ،غارقة ب Úحكومات ﬂتلفة فشسلت كلها
‘ فرضس قوانينها على ما تبّقى من الشّسعب اللّيبي ومن بانوراما من
اŸي-ل-يشس-ي-ات اŸسسّ-ل-ح-ة واŸت-ط-رف-ة ،وح-ت-ى ال-ق-ب-ل-ي-ة إا ¤ج-انب ج-يشس-ها
◊كومة الوفاق دون اıاضس ‘ التحديات ا’قتصسادية اأ’خرى والصسراع
ا◊ا‹ على مناطق النفوذ وآابار البÎول .واŸغرب بدوره مازال إا ¤حد
السساعة جد منشسغ ‘ Óكيفية إايجاد حلول Ÿشساكله الداخلية والتمادي ‘
اح -ت Ó-ل ج -زء م -ن الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة رافضس-ا ك-ل تسس-وي-ات اأ’· اŸت-ح-دة
واسستفتاء تقرير اŸصس ،Òكما بادر إا ¤إاقحام ا÷زائر ‘ صسراع مفتعل إا¤
جانب إاغراقها بشستى أانواع اıدرات عسسى أان تÎاجع ا÷زائر عن سسياسستها
الداعمة ◊ق تقرير مصس Òالصسحراء واسستقÓلها رغم إادراكها بأاّن هذه
اŸسسأالة مبدئية ‘ السسياسسة اÿارجية للجزائر اŸسساندة ◊ركات التحرر.
مصسر منشسغلة داخليا ع Èأاجهزتها Ùاولة صسد بؤور اإ’رهاب ومكافحة
ا◊ركات ا÷هادية ،ولبنان اآ’ن وإا ¤وقت غ Òببعيد كان منشسغ‘ Ó
البحث عن اسستقرار حكومي ورئيسس مÓئم بعد غياب دام أاك Ìمن أاشسهر،
وها هو اآ’ن منقسسم ب Úمؤوّيد ومعارضس Ÿا تعرفه سسوريا من وضسع
وصسراعات.
ما يجري ‘ العا ⁄العربي من توّتر يسستدعي التوقف عنده والتسساؤول
متى  ّ⁄الشّسمل والتّصسالح؟ فالقضسية هنا هي ليسست من هو على حق أاو
باطل ،ولكن السسؤوال يكمن ‘ ماذا جنت اأ’طراف اŸتنازعة ‘ هذه
اŸعادلة؟
تقول التقارير عن خسسائر ا◊رب العراقية اإ’يرانية السسابقة ،أانها كانت
قد Œاوزت قيمة كل خسسائر ا◊رب العاŸية الثانية ،ضسف إاليه أان حرب
اÿليج اأ’و ¤والثانية فاقت ذلك بكث Òوقبلها ا◊رب اأ’هلية ‘ لبنان،
إا ¤جانب ما جنته الدول التي كسسرت مثل ليبيا وتونسس ،والÓإاسستقرار
الذي حدث Ãصسر واآ’ن بسسوريا والعراق.

التّحذير من ال ّسشقوط اآ’تي بالّتداول
كل هذه أاّدت إا ¤تدم Òاقتصساديات كان لو  ⁄يحدث هذا كله أ’هلها أان
تصسبح دو’ قوية اقتصساديا ومتقدمة أ’ن اÈÿات واأ’دمغة العربية من
علماء ومفكرين كانوا جد متواجدين آانذاك ،إا’ أانه بعد هذا الÓاسستقرار
اضسطر الكث Òمنهم أان يهجر إا ¤دول غربية (كأاوروبا ،كندا وأامريكا).
Óنظار إاما هي اآ’ن
اŸهم أان كل اÿارطة العربية تقريبا كما يبدو ل أ
‡زقة أاو ‘ طورها لرÃا إا ¤الهÓك ،وحالة العا ⁄العربي اآ’ن أايضسا
أاقرب إا ¤قصسة «الثور اأ’بيضس»،وإان  ⁄يتحاشس العرب نعراتهم البينية
وﬁاولة حلها عربيا ،فسسيكون سسقوطهم ،متزامنا وبالتداول .إاذن ’
وجود ◊لول آانية إا’ إاذا –اشست الدول العربية مشساكلها الضسيقة وتنازلت

عن بعضسها أ’ن التحديات تÎاكم Ãرور اأ’يام وبتزايد أاك Èوأاخطر ،كما
أان التحالفات الغ Òعربية تتزايد باŸقابل  -اقتصساديا ،سسياسسيا وأامنيا -
واضسعة سسلسسلة من اأ’ولويات مع ركز العرب ‘ سسلة واحدة خاصسة إان كان
اأ’مر بصسدد قضسية اإ’رهاب ،والهجرة غ Òالشسرعية وانتهاك حقوق
اإ’نسسان ،وقضسية دمقرطة اŸؤوسسسسات والدÁقراطية كما تراها هذه
الدول واŸسساواة ب ÚاŸرأاة والرجل ،وحقوق اأ’طفال وغÒها.
يتوجّب على الدول العربية إاذن النظر بتمّعن ‘ القضسايا اŸصسÒية
العالقة ،والتي تخصس وجودهم ا◊ا‹ وكيانهم اŸسستقبلي أ’ن –ديات
العصسر واŸؤوامرات والثورات اŸفتعلة ،وحتى ا◊روب ’ ترحم وقد رأاينا
ك -ي -ف وم -اذا ف-ع-لت بسس-ي-ادة ال-دول؟ وك-ي-ف دّم-رت اق-تصس-ادي-ات-ه-ا وأاب-قت
الشّسارات على الصسدور؟
حقيقة اأرى إانّ اŸد اإ’يرا ÊواŸد الÎكي يسسعيان إا ¤فرضس وجودهما
‘ اŸنطقة أاي منطقة الشسرق اأ’وسسط (الذي هو اآ’ن  -و‘ ا◊قبة
القادمة  -على وشسك تغي ÒولرÃا سسيكون جذريا ليصسبح الشسرق اأ’وسسط
الكب ÒواŸمتد من اأذربيجان وأافغانسستان إا ¤شسمال إافريقيا) ،وكÓهما
تنّبها اإ ¤ذلك على إان الدور القيادي ‘ اŸنطقة اŸعناة مسستقب Óهو
الفاعل وعليه ها هما اآ’ن يسسعيان بشستى الطرق والوسسائل من التغلغل
والتدخل العسسكري ،والسسياسسي ،وحتى الدبلوماسسي.
ل -ع -ل اأّن اأ’زم -ة السس -وري -ة ا◊ال-ي-ة وال-ي-م-ن-ي-ة ،إا ¤ج-انب أاح-داث ‡ل-ك-ة
ال -ب -ح -ري -ن دل -ي -ل ق -اط -ع ع -ل -ى ه -ذا ال-ت-غ-ل-غ-ل وا’ه-ت-م-ام ا’سسÎات-ي-ج-ي
اŸسستقبلي ،ولعل هذا ما يف ّسسر اأيضسا تنبّه دول اÿليج وخاصسة السسعودية
 حتى واإن جاء متأاخرا -تصسّديها إا ¤ما تسسّميه باŸد الشّسيعي بالنسسبة’إيران اإ ¤جانب ما اتفق على اصسطÓحه أايضسا باŸد العثما Êا÷ديد ‘
العمق العربي.
القضسية ليسست بالهّينة خاصسة وإاّن الدور اأ’مريكي غ Òواضسح اآ’ن ،على
اأ’قل ‘ اآ’ونة ا◊الية بحيث الكل ينتظر كيف تغدو أامريكا ترامب
خارجيا ،وهل رؤويتها إا ¤منطقة الشسرق اأ’وسسط سسوف تتغ Òبالقدر
الذي يتصسوره اأطراف النزاع ‘ اŸنطقة والغÒ؟ أام أاّن اإ’دارة ا÷ديدة
سس -ت -ع -ي -د ت -ف -ع -ي -ل م -ف -ه -وم الشس-رق اأ’وسس-ط ال-ك-ب Òوا÷دي-د (وه-ذا ه-و
جح)؟
اŸر ّ
فلم الشّسمل اإذن ‘ تلكم التطورات والتنبؤوات جد حتمي وضسروري لكي
يتسسّنى للدول العربية ›ابهة القضسايا اŸصسÒية وبناء جدار دفاعي
مشسÎك إا ¤جانب اندماج اقتصسادي ،أاو على اأ’قل تكامل حقيقي يضسمن
اكتفاءً غذائيا ذاتيا ،ويقلل من هجرة ا’أدمغة العربية وا’سستفادة منها
كما سسوف يقلل من النفور عن كل ما هو عربي .إان قضسية فلسسط Úالتي
سستبقى اأ’( ⁄إان  ⁄تسستقل) واأ’مل ب Úكل الدول والشسعوب العربية
وباختÓف الرؤوى تبقى أايضسا القلب النابضس واÙرك ما دامت –ت
رحمة ا’سستدمار الصسهيو.Ê
وما دام الكيان الصسهيو ÊمّÎبعا على كل فلسسط ،Úفالدول الكÈى كانت
واإ ¤زم- -ن اأصس- -ب- -ح ب -ب -ع -ي -د اآ’ن ،ق -د أاوه -مت ال -ط -رف ال -ع -رب -ي ع -ام -ة
وال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي خ-اصس-ة Ãق-ول-ة ح-ل ال-دول-ت Úوب-ع-اصس-م-ت ،Úإا’ أان ف-ع-ل-ي-ة
دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ت-ف-اوضس-ات وال-ل-ق-اءات ال-ت-اأج-ي-ل-ي-ة وال-ع-ال-ق-ة أاضس-حت ك-ل-ها
تضسليلية ،كما أانتجت جي Óعربيا وفلسسطينيا رافضسا لكل ما هو تفاوضسي
اآ’ن .ف-ب-ع-د ان-ت-ف-اضس-ة أاط-ف-ال ا◊ج-ارة وان-ت-ف-اضس-ة ال-دهسس ،وان-ت-ف-اضس-ة
السسكاك ،Úها هي اآ’ن شسبه ضسائعة ب Úمهاجر غ Òشسرعي ومتطّرف
بدون رؤوية مسستقبلية ،واآ’ن اأمام كل هذا ا’نهيار النفسسي والتشساؤومي،
فلن يسستغرب الكل اإن أانتج هذا الظلم الصسهيو Êوالتجاهل العربي جيÓ
مكافحا من طراز جديد ‘ ا◊قبة القادمة.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب

لمريكية
العÓقات الّروسشية ا أ

ب Úالّرهان على الّتطبيع والّتحلي با◊ذر
أارضشية الّتفاهمات الّثنائية ما تزال هشّشة
لم-ري-ك-ي ا÷دي-د
عشش -ي -ة اسش -ت Ó-م ال ّ-رئ -يسس ا أ
دونالد ترامب Ÿهامه يوم  ٢٠جانفي ،يتسشاءل
اŸسش- -ؤوول- -ون السش- -ي- -اسشّ- -ي- -ون الّ- -روسس ع -ن آاف -اق
ال - -ع Ó- -ق - -ات ال ّ- -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة ،ع- -ل- -ى ضش- -وء ف- -وز
ا÷مهورّي Úكونهم يرونها ﬂالفة جذريا عن
التي سشار على دربها الّدÁقراطّيون.
جمال أاوكيلي
ك -ل ال -ق -ادة ال ّ-روسس ي -راه-ن-ون ع-ل-ى ع-ه-د م-ت-أاّل-ق م-ع
ال -ولي -ات اّŸت -ح -دة ،وه -ذا م-ن خÓ-ل الّ-ت-صص-ري-ح-ات
األخÒة اŸرّكزة باألسصاسس على ال ّسصعي لفتح اŸلّفات
التي أاغلقها الّرئيسس اŸنتهية وليته باراك أاوباما
وإادارته ،الذين وقعوا ضصحيّة أاخطاء ل تغتفر منذ
خطاب القاهرة الذي التزم فيه هؤولء التزاما صصارما
ب -تسص -وي -ة ال ّ-ن -زاع -ات ال -ق -ائ -م -ة ه-ن-ا وه-ن-اك خ-اصص-ة
ال -ف -لسص -ط -ي -ن -ي -ة م -ن-ه-ا ،وروي-دا روي-دا Áت-د ذلك إا¤
القضصايا األخرى.
وا÷مهوريون يرغبون ‘ ﬁو آاثار الّدÁقراطّي Úمن
ال ّسصاحة الدولية ،وهذا بتطبيع األواصصر مع أاطراف
أاخرى منها باألخصس روسصيا .و‘ مقابل ذلك هناك
Œاوب متبادل Œاه التطلع إا ¤سصقف أاحسصن ‘
صصناعة أارضصية للّتفاهمات ب Úالبلدين ،تكون على
أاسصسس اسصتثنائية ،لذلك فمن ال ّسصابق آلوانه توّقع بنية
هذا التّقارب الّروسصي  -األمريكي ألنّ القرار ليسس ‘
يد األشصخاصس بل الكلمة األخÒة تعود إا ¤ما يصصدر
ع -ن اŸؤوسّص -سص -ات ،ل -ذلك نسص ّ-ج -ل –ّف-ظ-ات ‘ كÓ-م
الّرجال الذين عيّنهم ترامب ‘ تولّي حقائب معيّنة
خاصصة منها اÿارجية السصيد ريكسس تيلرسصون ،الذي
يÓحظ ‘ خرجاته أاّنه ل يعطي اإلجابات الواضصحة
لل ّ
طرف اآلخر ما دام  ⁄يشصرع ‘ تأادية مهامه بشصكل
رسصمي ‘ ،ح Úأاّن رسصائل الّروسس السصياسصية ل غبار
عليها ،اسصتنادا Ÿا يؤوّكدونه يوميا.
و‘ ه -ذا السص -ي -اق ،أاّك -د اŸت -ح ّ-دث ب -اسص -م ال ّ-رئ -اسص-ة
ال ّ-روسص -ي -ة دÎÁي ب -يسص -ك -وف أاّن ال -ك -رم -ل Úي -ن -ظ -ر
بإايجابية إا ¤اŸرشّصح Ÿنصصب الشّصؤوون اÿارجية ‘
اإلدارة األم -ري -ك-ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن ام-تÓ-ك-ه ل-ل-ق-درات
واŸهارات .وبالتّوازي مع ذلك أاشصارت وكالة أانباء
«سصبوتنيك» أاّن تيلرسصون قد يعتمد سصياسصة متشصّددة
لكّنه سصيصصغى إا ¤حجج روسصيا.
وضص -م -ن -ي -ا ،ف -إاّن ال ّ-روسس ل ي -غ-ازل-ون ه-ذا الّشص-خصس،
اعتقادا منهم بأاّن السصياسصة تتنافى مع هذا العمل غÒ
الواقعي ،وإا‰ا الهدف من كل هذه األوصصاف هو

إاب- -داء األم- -ل ‘ رؤوي- -ة ح- -دوث ت -غ -ي ‘ Òالسص -ي -اسص -ة
اÿارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة ‘ غضص-ون اŸراح-ل ال-ق-ادم-ة،
وه -ذا م -ن خ Ó-ل م -راج -ع -ة ج-ذري-ة ‘ الّ-ت-ع-ام-ل م-ع
مسص -ائ -ل ذات الّصص-ل-ة ال-وث-ي-ق-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ،م-ا ت-زال
آاثارها بادية إا ¤غاية يومنا هذا ،بدليل أاّن الّروسس
يريدون التخلصس منها اإن آاج Óأاو عاج.Ó
وأابعاد هذا ا◊ديث هو عزم الّروسس على عدم ترك
ا◊ابل على الغارب بعد  ٢٠جانفي ،وهذا من خÓل
إاظهار تلك الّنوايا ا◊سصنة ‘ قلب صصفحة أاوباما
والتوجه نحو مواعيد ﬂالفة عّما كانت عليه ‘
ال ّسصابق ،من توّتر دائم وتباعد ‘ وجهات النّظر،
وعدم التّطابق ‘ –ليل الوقائع ،واإلسصتشصراف Ÿا
هو قادم.
وأاو ¤م - -ؤوّشص - -رات ه- -ذه اإلدارة ه- -و اÿط- -اب ال- -ذي
سصيلقيه ترامب ا÷معة القادم ،والذي سصيكون Ãثابة
اإلط -ار ال -ع -ام ل -ع -م -ل اإلدارة األم-ري-ك-ي-ة خÓ-ل ه-ذه
العهدة األولية ،ومن هنا تتّضصح اÿطوط العريضصة
واÙاور الكÈى للسصياسصة اÿارجية األمريكية Œاه
روسصيا ،الدول الغربية ،ال ّصص Úوإايران ،وغÒها من
البلدان األخرى.
من هنا تكون تلك اإلنطÓقة اŸرجّوة ‘ وضصع أاسصسس
ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات األم -ري -ك -ي -ة  -الّ-روسص-ي-ة ب-ال-ك-ي-ف-ي-ة
اŸنتظرة من قبل ا÷انب.Ú

الدبلوماسسية..اليقظة

وتتابع األوسصاط الّروسصية كل صصغÒة وكبÒة تصصدر عن
األمريكّي Úخاصصة ما تعّلق Ãسصأالة القرم ،ورّدا على
ما قاله تيلرسصون أامام ÷نة الشّصؤوون الدولية Ãجلسس
الشّص -ي -وخ أاّن ال ّ-ط -ري -ق ال -وح -ي -د ال -ذي ق-د Áكّ-ن-ا م-ن
العÎاف ب -ت-ب-ع-ي-ة ال-ق-رم ل-روسص-ي-ا ه-و الّ-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
اّت- -ف -اق -ي -ة واسص -ع -ة ال ّ-ن -ط -اق –Îم مصص -ال -ح الّشص -عب
األوكرا ،Êوبدون مثل هذه اإلّتفاقية ل يجوز أان

وجهة نظر

جبل اŸك Èبلدةٌ
‘ قلب القدسس ٌتكَّبُر
بقلم د  -مصشطفى يوسشف اللداوي
كاتب وباحث فلسشطيني

جنوب مدينة القدسس تÎبّع ،و‘ أاكنافها تقع ،وإاليها تنتمي ،ومنها تلتمسس
الÈكة التي اختصصها اللّـه سصبحانه وتعا ¤بها ،وتفضصل بها على من حولها
من مدنٍ وقرى ،وعلى جبلها وقف الفاروق عمر بن اÿطاب خليفة رسصول
اللّـه ـ صصلى الّلـه عليه وسصلّم ـ مكبّراً مهل ًÓشصاكراً لله سصبحانه وتعا ¤أان أانعم
عليه وعلى اŸسصلم Úبفتح بيت اŸقدسس ،وكان ذلك ‘ السصنة اÿامسصة
عشص -ر ل -ل -ه -ج -رة ،ع -ن -دم -ا ج -اء ل -يسص-ت-ل-م م-ف-ات-ي-ح ال-ق-دسس م-ن ب-ط-ري-رك-ه-ا
صصفرنيوسس ،ف ُسصuمَي ا÷بل الذي وقف عليه مكّبراً باسصم جبل اŸك ،Èوبه
عرفت البلدة واشصتهرت ،وحملت هذا السصم منذ خمسصة عشصر قرناً من
الزمان وما زالت
– ‘ Òرير مدينة القدسس من الصصليبي ،Úوعلى
كان لسصكانها قدًÁا دوٌر كب ٌ
أارضصها اصصطفت ا÷يوشس واسصتعد ا÷ند ،وخاضصوا انطÓقًا من أارضصها أاشصّد
اŸعارك ،وبقيت على مدى الزمن –فظ تاريخها ،وترصصع مع األيام
جبينها ،وتضصيف إا ¤سصجلها الذهبي صصفحاٍت مضصيئة من اÛد والعزة ،إاذ
منها يتحّدر الكث Òمن الشّصهداء والقادة ،ول تخلو السصجون واŸعتقÓت من
أاب -ن -ائ -ه -ا ،ال -ذي -ن ي -تصص ّ-درون صص -ف -وف اŸق -اوم -ة ،ويسص-ع-رون الن-ت-ف-اضص-ة،
ويتسصابقون إا ¤الرباط وجبهات اŸواجهة ،لذلك حرمت البلدة وغÒها من
ب -ل -دات ال -ق-دسس م-ن اÿدم-ات اŸدي-ن-ة ،وق-اسصت م-ن السص-ي-اسص-ات ال-ب-ل-دي-ة
اإلسصرائيلية ،التي هّدمت بيوتها ،وصصادرت أارضصها ،ومنعت أاهلها من البناء

نعÎف بانضصمام القرم لروسصيا أابدا.
هذا التّصصريح أاقلق كثÒا الّروسس الذين سصارعوا إا¤
عدم ترك هذه الفرصصة “ر دون الرد ،وكذا رفضصت
روسصيا ما أاسصمته بـ «العبارات والشّصروط» ،و ⁄تكتف
بهذا بل أابدت مرونة ‘ هذا األمر ،عندما أاوردت أاّن
موسصكو تنوي مواصصلة توضصيح جوهر مسصأالة القرم
ل- -واشص- -ن- -ط- -ن مسص- -ت- -ق -ب  .Ó-و‘ ه -ذا الّشص -أان ت ّ-ت -ضص -ح
مصصطلحات جديرة باŸتابعة من ناحية بناء منظومة
تفاهمات واقعية تتفادى انزلقات وتشصّنجات اأخرى
ل يرغب فيها الطرق ،وهكذا يطرح ا◊وار العقÊÓ
و»عÓقة طيّبة» ،وهي عبارة عن رسصائل للقادة ا÷دد
‘ ال - -ب - -يت األب- -يضس ع- -ل- -ى ع- -دم الّسص ‘ Ò- -ط- -ري- -ق
اŸغادرين لهذه «القلعة» ،الذين إا ¤آاخر ◊ظة من
حكمهم يواصصلون خلط األوراق وال ّضصغط على جماعة
ت -رامب ‘ ع -دم الّسص -ق -وط ‘ أاحضص -ان روسص -ي -ا ،ك-ان
آاخ -ره -ا ال -كشص -ف ع -ن ت-ق-ري-ر م-فّصص-ل م-ف-اده الّ-ت-أاثÒ
اŸب- -اشص- -ر ل- -دوائ -ر وشص -خصص -ي -ات أام -ن -ي -ة روسص -ي -ة ‘
النتخابات األمريكية بتفضصيل جماعة ترامب .هذا
الّتهام ينعته الّروسس بـ «الهيسصتÒيا» ومزاعم سصخيفة
ومفÈكة ومعلومات وهمية غ Òمهنية ،و‘ نفسس
الŒاه ف -إاّن ت -رامب  ⁄ي -هضص -م م -ا أاث -ارت-ه اŸصص-ال-ح
األمنية األمريكية بخصصوصس هذه القضصية ،ويحاول
ق -در اإلم -ك -ان ال ّ-ت -ق -ل -ي -ل أاو ال ّ-ت -ه -وي -ن ّ‡ا ي -ل -وح ب-ه
الّدÁقراطّيون من أاّن األوضصاع ليسصت بتلك اÿطورة
ال-ت-ي ي-ت-حّ-دث ع-ن-ه-ا ج-م-اع-ة أاوب-ام-ا ،وه-م ي-ح-زمون
أامتعتهم تأاّهبا لتوديع مؤوسّصسصات كانت بحوزتهم و–ت
سصلطتهم .والكث Òمن اŸتتبّع Úيتسصاءلون عن كل هذا
ا◊ماسس الفّياضس ال ّصصادر عن اŸسصؤوول Úالّروسس ‘
إاع-ادة ت-رم-ي-م عÓ-ق-ات-ه-م م-ع األم-ري-كّ-ي ،Ú-وم-ا ّÁيز
ه -ؤولء أاي ال ّ-روسس ه -و ال ّ-ت -ف -اؤول دون إاب -ع -اد الّ-ت-ذكÒ
بالحتمالت التي قد تكون معرقلة ألي تقّدم .و‘

والّتعم ،Òوعمدت إا ¤طرد وتهج Òسصكانها ،وسصحبت هوياتهم وجّردتهم
من أارضصهم و‡تلكاتهم.
ما هي إال دقائق معدودة تلت اإلعÓن عن منفذ عملية القدسس فادي قن،È
حتى َتنَزَل على البلدة الغضصب وحّل بها ال ّسصخط ،وانقلب عاليها سصافلها،
وعادت بها األيام إا ¤حرب األيام السصتة ،كيوم سصقوط مدينة القدسس ،إاذ
أاصصبحت بلدة جبل اŸك Èثكنًة عسصكريًة كبÒة ،اندفع إاليها مئات ا÷نود
اإلسص -رائ-ي-لّ-ي ،Ú-وأاح-اط ب-ه-ا م-ن ك-ل م-ك-اٍن أاضص-ع-اف-ه-م ،وأاغ-ل-قت ب-واب-ات-ه-ا،
ووضص -عت ا◊واج -ز وال-ك-ت-ل اإلسص-م-ن-ت-ي-ة
اÿرسص-ان-ي-ة ون-ق-اط الّ-ت-ف-ت-يشس ع-ل-ى ك-ل
مداخلها“ ،نع اÿروج منها أاو الدخول
إاليها ،وتدّقق ‘ هويات وبطاقات كل
من يقÎب منها ،وتتحّكم ‘ ﬂتلف
وسص -ائ -ل اإلع Ó-م ال -ت -ي ه ّ-ب -ت ل-ت-غ-ط-ي-ة
العملية ،وتصصوير بيت منفذها واألماكن
ال-ت-ي ع-اشس ف-ي-ه-ا واع-ت-اد ع-ل-ي-ه-ا ،ولكن
الغضصب اإلسصرائيلي كان كبÒاً جداً هذه
اŸرة ،لنوعية العملية ونتائجها اŸادية
وآاث -اره -ا ال ّ-ن -فسص -ي-ة ،وت-داع-ي-ات-ه-ا ع-ل-ى
اÛت-م-ع اإلسص-رائ-ي-ل-ي ،وإام-ك-انية تقليد
الفلسصطينّي Úلها والقيام Ãثلها ،إاذ أاّنها
رغم خطورتها ل يتطّلب الّتحضص Òلها وتنفيذها ألك Ìمن شصخصسٍ أاو
شصخصصÁ ،Úلكان أاو يسصتأاجران سصيارة ،ويقّرر أاحدهما تنفيذ عملية دهسٍس
مشصابهة.
أاما حي القن ‘ Èالبلدة فقد أاصصبح عنوان كل هجوم ،ومركز كل غارة ،حيث
يتواجد فيه جنود الحتÓل على مدى ال ّسصاعة ،يضصيقون على سصكانه،
ويتفشّصشصون بأاهله ،ويصصبون جام غضصبهم عليهم ،ورغم ذلك فقد Œمهر
سصكان البلدة فرح Úبالعملية ،وسصعداء بنتائجها ،وغ ÒمبالÃ Úا ينتظرهم
وم -ا سص -ي -ح ّ-ل ع -ل -ي -ه -م ،وق -د رأاوا ذلك ‘ ع -ي -ون ج -ن-ود ال-ع-دو ،وق-رأاوه ‘
تصصريحات قادته ومسصؤووليه ،إالّ أاّنهم خرجوا ‘ مسصÒاٍت َتْكُبُر مع كل
خطوٍة ،يجوبون بلدتهم ،ويزّفون إا ¤كل زواياها وأانحائها أاخبار البطل
الذي انتقم لشصعبهم وأاهلهم ،وثار لقدسصهم ومقدسصاتهم.

هذا اإلطار كشصفت النّاطقة باسصم اÿارجية الّروسصية
ماريا زاخاروفا أاّن بÓدها على اسصتعداد لتحسصÚ
عÓقاتها مع الوليات اŸتّحدة ،غ Òأاّنها ل تتوّقع أان
يكون ذلك اأمرا سصه ،Óمؤوّكدة أاّن النّظرة الواقعية هي
سصّيدة اŸوقف خÓل اآلفاق القادمة.
هذه الّرغبة العميقة لدى الّروسس يظهر وأانّها أاحادية
ا÷انب ،ك -ون -ن -ا ن Ó-ح -ظ أاّن ه-ن-اك صص-م-ت-ا أام-ري-ك-ي-ا
مطبقا ل نلمسس فيه أاي Œاوب أاو تفاعل بخصصوصس
ما يعرب عنه الّروسس من الإسصراع ‘ ترقية هذه
العÓقات إا ¤مسصتوى اأعلى وأاقوى ،انطÓقا من أاّن
ال -ف -ري -ق السص -ي -اسص-ي لÎامب ل ي-ح-وز ع-ل-ى الّ-ت-ج-رب-ة
الكافية Ÿواجهة قّوة اأداء الدبلوماسصية الّروسصية.
ل -ذلك سص -ي -ك -ون –ّرك ه -ذا الّ-ط-اق-م ا÷دي-د ب-ح-ذر
وه -دوء ،وب -خ -اصص -ة الّ-ت-واصص-ل م-ع ال-ق-ي-ادات األم-ن-ي-ة
خاصصة التي دعت ترامب مؤوّخرا إا ¤قراءة التّقارير
التي تصصله من عندها واألخذ بها ،وهذه رسصالة قوية
إا ¤الّرئيسس األمريكي ا÷ديد بضصرورة العمل مع
أاجهزة بÓده وعدم القفز عليها ،أاو إاحجام الثّقة
عنها ،وهذا تذك Òلهذا الّرجل بأان اŸؤوسّصسصات أاقوى
من الشّصخصصيات أاو نتائج اإلنتخابات.
و‘ هذا السصياق ،فإاّن اŸنطق السصياسصي ‘ العمل
الدبلوماسصي الذي يسص Òعليه الّروسس يعّد واضصحا،
يدركون جّيدا بأاّن اآللة األمريكية أاصصابها خلل وهي
غ Òم -ع ّ-ط -ل -ة ،خ -اصص -ة ب -ع-د خسص-ارة الّ-دÁق-راطّ-يÚ-
وانطÓقتها تتطلّب وقتا كبÒا إلعادة احتÓل اŸواقع
اŸفقودة ‘ عهد أاوباما وكÒي وكلينتون ،و‘ هذه
ا◊الة لبد لهم من مرافقة لتجاوز مرحلة العودة إا¤
إادارة اŸلّفات الكÈى.
وهكذا دعا اŸسصؤوولون الّروسس إا ¤اسصتئناف نشصاط
عمل الّلجنة الّرئاسصية الّروسصية األمريكية التي جاءت
كإاطار سصياسصي لضصبط اŸشصاكل القائمة ب Úالبلدين،
خاصصة ما تعّلق باŸلّفات الكÈى غ Òأاّن األمريكّيÚ
‡ا أاّدى اإ ¤تعطيل أادائها ،ويحتمل
انسصحبوا منها ّ
جّدا أان تعاد لها الروح بعد  ٢٠جانفي ،وهذا أامل
الّروسس لطرح العديد من القضصايا على بسصاط البحث
ب Úال- -ط- -رف Úف- -ق- -ط ‘ ،ح Úأاّن ا÷ه -ات األخ -رى
كفرنسصا وبريطانيا وأاŸانيا غ Òموجودة بعد أان أاخذ
منهم الّروسس أاحداث سصوريا ،ليضصع اŸفاوضصات التي
ي -ري -ده -ا ‘ األسص -ت -ان-ة ب-ك-ازاخسص-ت-ان وط-رح مسص-ائ-ل
ح ّسصاسصة جّدا برؤوية جديدة عقب عهدة أاوباما ،فكيف
سص -ي -ك -ون ا◊ضص -ور األم -ري -ك-ي ‘ ه-ذه اŸن-اب-ر؟ ه-ل
جه جديد ‘
لتزكية ما يفرضصه الّروسس اأم هناك تو ّ
السصياسصة اÿارجية األمريكية؟

اجتاح جنود العدو البلدة من داخلها ،وحاصصروها من خارجها ،وقاموا
بإاطÓق قنابل الغاز اŸسصيلة للّدموع بكمياٍت كبÒة ،لتفريق اŸتظاهرين،
وم -ن-ع الع-تصص-ام واŸسصÒات ،وإاغÓ-ق سص-رادق-ات ال-ع-زاء وح-ل-ق-ات ال-ف-رح،
ومنعوا أاهلها من التّجمهر والحتفال ،إالّ أانّ سصكان بلدة جبل اŸكÈ
الفرح Úبالعملية والسصعداء بنتائجها ،واŸزهوين فخراً بابنهم ⁄ ،يهربوا
من جنود جيشس الحتÓل ،و ⁄يخافوا من كÌته وجاهزية سصÓحه ،بل
واجهوه بحجارتهم ،وأاوجعوه بشصعاراتهم ،وزلزلوا األرضس –ت أاقدامه
بأاصصوات تكبÒهم ،وهم قد خرجوا ‘
مسصÒاٍت صصاخبة تشصيد بالشّصهيد وتهتف
باسصمه ،وتتوّعد العدو Ãثله.
ق ّ-ررت سص-ل-ط-ات الح-تÓ-ل اإلسص-رائ-ي-ل-ي
الن -ت -ق -ام م-ن سص-ك-ان ب-ل-دة ج-ب-ل اŸكÈ
وت -ك -دي-ر ح-ي-ات-ه-م ،والّ-ت-ن-غ-يصس ع-ل-ي-ه-م،
ل -وق -ف ف -رح -ه -م ،وم -ن -ع اح -ت -ف -الت-ه-م،
وإاغÓق سصرادقاتهم ،ودفعهم إا ¤إاعÓن
الÈاءة والندم ،فوّزعت إاخطارات لعدد
من جÒان الشصهيد فادي قن“ ،Èهيداً
لهدم بيوتهم بحجة ﬂالفتها للقوان،Ú
وتشص -ي -ي-ده-ا دون ت-راخ-يصس رسص-م-ي-ة‘ ،
خطوٍة بدت بوضصوح أاّنها انتقامية وثأارية
من جÒان الشّصهيد وسصكان بلدته ،فيما يوصصف بأاّنه عقاٌب جماعي يهدف
إا ¤الّتأاث Òعلى الرأاي الشّصعبي العام الفلسصطيني لينفضصوا عن اŸقاومة
ويتوّقفوا عن دعمها ،ويتخلّوا عن تأاييد أابطالها.
 ⁄تقتصصر اإلجراءات التعسصفية اإلسصرائيلية ضصد أاسصرة فادي قن Èفحسصب،
بل امتّدت لتطال العائلة بأاسصرها ،وشصملت األقرباء واألصصهار وا÷Òان
واŸعارف ،واّتسصعت اإلجراءات العدوانية ضصد سصكان البلدة جميعًا ،فقامت
الشّصرطة بتوزيع بÓغاٍت على العديد من أافراد العائلة ،وعلى آاخرين من
سصكان البلدة للحضصور إا ¤وزارة الداخلية واŸثول أامام ضصباط التحقيق
اıت ّصص ،Úكما قامت الهيئات اıت ّصصة بإاجراءات جمع الشّصمل بإالغاء
جميع طلبات  ّ⁄الشّصمل ،وإانهاء تصصاريح إاقامة الضصيوف والزّوار ،ومنع
دخول زّوار جدد آاخرين إا ¤البلدة.
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ثقافة

لطفال
لحسسن نصس مسسرحي موجه ل أ
لو ¤أ
حجب ا÷ائزة ا أ

التأاكيـ ـ ـد علـ ـ ـى تنظيم ورشص ـ ـات تصصويـ ـب
و –ديـ ـ ـد بعضس اŸفاهي ـم واŸصصطلحات
لطفال ،والتي تدخل ‘ إاطار
جه ل أ
لو ¤أ
” حجب ا÷ائزة ا أ
لحسسن نصس مسسرحي مو ّ
لسسباب حصسرتها ÷نة التحكيم ‘ تقارب
فعاليات مهرجان اŸسسرح العربي بوهران ،أ
اŸسستوى واشسÎاكها ‘ نقاط ضسعف سسواء على مسستوى اللغة والتعامل معها أاو على مسستوى
لطفال وعقولهم
الكتابة اŸشسهدية أاو بناء الشسخصسيات ،مع عدم مراعاتها Ÿسستوى ا أ
ومشساعرهم.
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قّرر أّÙكمؤن حجب أ÷ائزة أألو¤
دون أن تنقصس من حقؤق أŸتسسابق‘ Ú
قيمة أ÷ائزة ،فيما عادت أ÷ائزة ألثانية
إأ ¤ألكاتبة كنزة مباركي من أ÷زأئر عن
مسسرحية «جحا ديجيتال» مكّررة بنفسس
أŸعاي Òوألتقدير مع منافسسها ألسسؤري
مصس -ط-ف-ى ع-ب-د أل-ف-ت-اح ع-ن نصس-ه» دأري-ن
تبحث عن وطن» ،كما أرتأات أللجنة بأان
تكؤن أ÷ائزة ألثالثة مكّررة ب Úألكاتب
دحؤ فروج من أ÷زأئر عن نصسه «صسفر
وأحد» وﬁمد مسستجاب عن نصسه صسؤرة
سسيلفي من مصسر.
ومن جانب آأخر ،أّتفق أŸشساركؤن ‘
مسس - -اب - -ق - -ة أل- -نصس أŸسس- -رح- -ي أŸؤج- -ه
لطفال على أّن هناك نؤع من ألتعا‹
ل أ
ع- -ل- -ى مسس -رح أل -ط -ف -ل ،سس -ؤأء م -ن ح -يث
أإلبدأع أو ألهتمام أو أŸردود أإلعلمي،
ك- -م- -ا ي- -ؤؤّك- -د ذلك أل- -ن- -قصس أŸسس ّ-ج -ل ‘
أŸك -ت -ب -ة أل -ع -رب -ي -ة م -ن نصس-ؤصس أل-ط-ف-ل
وغياب بعضس ألنصسؤصس من ألدول ألعربية
ع-ل-ى غ-رأر ت-ؤنسس م-ؤري-ط-ان-ي-ا وألسس-ؤدأن
ول- -ب- -ن -ان...دأع ‘ Úسس -ي -اق م ّ-ت -صس -ل إأ¤

ألتقّيد بالكتابة أŸسسرحية ألسسليمة ،بغضس
ألنظر عن أللهجة وألبلد ،ليتم ألسستفادة
منها بشسكل أوسسع.
ك -م -ا أّل -ح أŸشس -ارك -ؤن ع -ل -ى ت -ن-ظ-ي-م
ورشس- -ات تصس- -ؤيب ل- -ل- -ك -ت -اب -ة أل -درأم -ي -ة
أŸؤجهة للطفل ،مع ضسرورة –ديد بعضس
أŸفاهيم وأŸصسطلحات أÿاصسة أسساسسا
بإاعادة ألنظر ‘ ألفئات ألعمرية ونؤعية
ه- -ذأ أل -ن -ؤع م -ن أل -ف -ن -ؤن إأن ك -ان مسس -رح
أل -ط -ف -ل أو مسس -رح م -ؤج -ه ل -ل -ط -ف -ل ،م-ع
أ◊رصس على ألعناية باللغة مع ألبتعاد
أك Ìعن أ÷انب ألتقريري ولغة ألؤعظ
وألتؤجيه.
وأشسÎك أ÷ميع ‘ أّن طفل أليؤم ليسس
بالضسرورة طفل أألمسس ،معتÈين أن هذه
أŸسسابقة ،سسيكؤن لها أألثر أŸباشسر على
م-ا تسس-ع-ى إأل-ي-ه أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-رب-ي-ة للمسسرح،
ضسمن أسسÎأتيجية مسسرح ألطفل ،لفتÚ
إأ ¤أّن ألهيئة ألعربية للمسسرح بإاتاحتها
ف -رصس -ة ق-رأءة ﬁ ١57اول-ة ل-ك-ت-اب-ة نصس
لطفال تقّدمت للمشساركة ‘ أŸسسابقة،
ل أ
وضسعتهم ‘ صسؤرة ألعا ⁄ألعربي أŒاه

يعت Èمن أاشسهر التشسكيلي ÚاŸعاصسرين باسستعماله للخط العربي اÛرد

حم ـ ـزة بون ـ ـوة ‘ صصال ـ ـون الف ـ ـن العرب ـ ـ ـي اŸعاصصر بالدوحـ ـ ـ ـة
يشسارك الفنان التشسكيلي ا÷زائري حمزة بونوة ‘ صسالون الفن العربي اŸعاصسر بالعاصسمة القطرية الدوحة
الذي انطلقت فعالياته أامسس وسسيحضسر بونوة هذا اŸعرضس ا÷ماعي -الذي ينظمه رواق «اŸرخية» إا ¤غاية 11
مارسس اŸقبل -إا ¤جانب  10فنان Úمن ﬂتلف البلدان العربية ويعت Èبونوة -الذي سسبق له وأان شسارك ‘ العديد
من معارضس «اŸرخية» -واحدا من أاشسهر التشسكيلي ÚاŸعاصسرين حيث يتميز باسستعماله للخط العربي الذي جرده
من مضسمونه ومعناه وطار به عاليا ‘ فضساءات التجريد.
وينظر هذأ ألفنان للخط ألعربي من ‘  ‘ 200٨إأط -ار أح-ت-ف-ال-ي-ة أ÷زأئ-ر
زأوية جمالية ودينية صسؤفية حيث يعت Èعاصسمة للثقافة ألعربية .وكان ألفنان قد
أن فلسسفته ‘ فنه تعتمد على «ألتمسسك ح -از ع -دة ج-ؤأئ-ز دول-ي-ة أب-رزه-ا «ج-ائ-زة
ب-ال-ه-ؤي-ة أل-ع-رب-ي-ة لتكؤن طريقه للعاŸية» ف- -ن- -ؤن أل- -ب- -ح- -ر أألب -يضس أŸت -ؤسس -ط» ‘
وهذأ من خلل أإلشستغال على ألثقافة مرسسيليا ألفرنسسية ‘  200١وجائزة ‘
ألعربية «من منظؤر معاصسر» كما سسبق «م - -ؤؤ“رأل - -ف - -ن - -ؤن أألوروب- -ي أ÷زأئ- -ري
وصسرح به ‘ عدة مناسسبات.
أل- -دو‹» ‘ ب- -ل- -ج- -ي- -ك -ا ‘ ن -فسس أل -ع -ام.
درسس Ãعهد ألفنؤن أ÷ميلة بالعاصسمة وي -ه-دف صس-ال-ؤن أل-ف-ن أل-ع-رب-ي أŸع-اصس-ر
ليسستلهم فيما بعد أعماله من ترأث ألفن ب -ال -دوح -ة إأ ¤إأت -اح -ة أل -ف -رصس-ة ÷م-ه-ؤر
أإلسسلمي وقد عرضس أعماله Ãعارضس أل -ع -اصس -م -ة أل -ق -ط -ري-ة Ÿشس-اه-دة أع-م-ال
فنية فردية وجماعية عﬂ Èتلف بلدأن تشسكيلية «متميزة ومتنؤعة» وإألقاء ألضسؤء
ألعا ⁄على غرأر ألÈأزيل وكندأ وأألردن ع -ل -ى إأب -دأع -ات أل -تشس -ك -ي -ل -ي ‘ Úأل-ع-ا⁄
وأل-ب-ؤسس-ن-ة وأل-ب-ح-رين وإأ‚لÎأ وأإلمارأت أل-ع-رب-ي Ãخ-ت-ل-ف أŒاه-ات-ه-م وم-دأرسس-م
ألعربية كما أقام معرضسا منفردأ با÷زأئر ألفنية وفقا للمنظم.Ú
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تنظمها رابطة أاهل القلم بالتنسسيق مع مديرية الثقافة سسطيف

جائزة القاصس حسص Úفي ‹Óللقصصة القصصÒة
نهاية فيفري آاخر أاجل ’سصتÓم اأ’عمال اŸشصاركة

تعتزم جمعية رابطة أاهل القلم
لدب -ي ت -ن -ظ -ي -م مسس-اب-ق-ة
لب -داع ا أ
ل -إ
أادبية ‘ القصسة القصسÒة ،لكتشساف
لبداع
اŸواهب ودعمها لتسستمر ‘ ا إ
اÿلق ،ال- -دك- -ت -ور اŸرح -وم حسسÚ
لصس -وات ال -قصسصس-ي-ة
ف -ي -ل‹ أاح -د ا أ
اŸت -م-ي-زة ‘ ا÷زائ-ر ،وك-ان يشس-ت-غ-ل
ب -ج-ام-ع-ة بشس-ار وك-انت أاو ¤أاع-م-ال-ه
ال -قصسصس -ي -ة ق -د نشس -ره -ا م -ع ب -داي -ة
ال - -تسس - -ع - -ي - -ن - -ي - -ات– ،م- -ل ع- -ن- -وان
«السس- -ك- -اك Úالصس -دئ -ة» ع -ن ط -ري -ق
راب -ط -ة إاب -داع ال -ث-ق-اف-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
ال- -ت- -ي ذاع صس- -ي- -ت -ه -ا ‘ ت -لك ال -فÎة
لدبية
وكانت رافدا مهما للأصسوات ا أ
الشس -اب -ة إا ¤ج-انب أاع-م-ال قصسصس-ي-ة
وروائ- -ي -ة ك -ان ق -د نشس -ره -ا ال -ق -اصس
فيل‹ .

»LGô©d øjódGQƒf

أŸسستقبل ،كؤن أن هذه ألنصسؤصس تلخيصس
لطفال
لعقل من يعملؤن لبناء مسستقبل ل أ
بشس -ك -ل ف -ن -ي ،لسس-ي-م-ا وأّن-ه-ا تّ-ن-ؤعت بÚ
أŸؤضس- - -ؤع - -ات أإلرشس - -ادي - -ة أŸب - -اشس - -رة
ألتقريرية ومؤضسؤعات تربؤية –ث على
ألخ -لق أ◊م -ي -دة وألسس-ل-ؤك أل-ق-ؤ Ëم-ع
ت -خصس -يصس ح -ي -ز وأسس-ع ل-قصسصس أ◊ي-ؤأن
وألسس- -ت- -ل -ه -ام م -ن أ◊ك -اي -ات ألشس -ع -ب -ي -ة
وأÿيال ألعلمي.
كما نّؤهؤأ كذلك بـ  24نصسا ،رشّسحؤأ من
›مؤع  ١75نصسا ” ،على إأثرها أنتقاء
ث- -لث- -ة نصس- -ؤصس شس- -اركت ‘ أŸسس -اب -ق -ة
ألرسسمية للفئة ألعمرية من  6إأ ١2 ¤سسنة،
وهي ألفئة ألتي دعؤأ إأ ¤إأعادة ألنظر
ف- -ي- -ه -ا ن -ظ -رأ ل -ل -ت -ط -ؤرأت أ◊اصس -ل -ة ‘
أÛتمع ،مع أقÎأحهم ألتحلي باŸسساوأة
‘ منح أ÷ؤأئز أÿاصسة بفئة أألطفال،
ح -يث أع -اب -ؤأ أن ت -ك -ؤن أل -ق -ي-م-ة أŸال-ي-ة
ل -ل -ج -ائ -زة أŸؤج -ه -ة ل-ل-نصس-ؤصس أÿاصس-ة
ب - -ال - -ك - -ب - -ار أك Èم - -ن ت - -لك أıصسصس - -ة
لطفال.
للنصسؤصس أŸؤجهة ل أ
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أختيار صسؤت من أألسسماء أ÷زأئرية ألتي
أشس- -ت- -غ- -لت ‘ ح- -ق- -ل أل- -ك- -ت -اب -ة وأŸم -ارسس -ة
أألك -ادÁي -ة ل شسك أن -ه سس -ي -م -ن -ح خصس-ؤصس-ي-ة
إأبدأعية للمسسابقة باعتبار أن –مل أسسم هذأ
أŸبدع ألذي غيبه أŸؤت وهؤ ‘ كامل طاقته
أإلبدأعية وله جهد كب Òومتميز ‘ كتابة هذأ
أللؤن من ألسسرد ،دون إأغفال جهؤده أألخرى،
خاصسة على مسستؤى ألبحث أألكادÁي.
وق -د أخ-ت-ارت أل-ه-ي-ئ-ة أن ت-ك-ؤن أŸسس-اب-ق-ة
وطنية ‘ دورتها أألو– ¤مل أسسمه حيث
سس -ط -رت ‘ ه -ذأ ألصس -دد ق -ان -ؤن أŸسس -اب -ق-ة
وأضسعة شسروطا وكيفية أŸشساركة فيها ،حيث
تكؤن أبؤأبها مفتؤحة لكل أألدباء أ÷زأئريÚ
على أن تكؤن باللغة ألعربية ألفصسحى ،وأن
يكؤن ألعمل أŸشسارك به ﬂطؤطا  ⁄يسسبق
نشس -ره إأط -لق-ا ب-أاي شس-ك-ل م-ن أشس-ك-ال أل-نشس-ر
ألؤرقي أو أإللكÎو ،Êو ⁄يحصسل على أي
ج -ائ -زة م -ن ق -ب -ل ك -ل -ي-ا أو ج-زئ-ي-ا ،و‘ ح-ال-ة
ﬂال- -ف- -ة ألشس -روط وضس -ؤأب -ط أ÷ائ -زة ،ي -ت -م
سس- -حب أ÷ائ- -زة ف- -ؤرأً ،وأت- -خ- -اذ أإلج -رأءأت
ألقانؤنية أللزمة.
وقد وضسعت ألرأبطة عنؤأنا قارأ لؤصسؤل
أألعمال أŸشساركة Ãديرية ألثقافة سسطيف
ن -ه -ج ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر أل-ؤط-ن-ي م-ق-ر أل-دأئ-رة
أل -ط -اب -ق أل -ث -الث ،وبشس -ك -ل -ي ألـ ـ ـ ـWORD:
و PDFعلى نفسس شسكل أıطؤط على
ألÈي - - - - - - - -د أإلل - - - - - - - -كÎو Êأل - - - - - - - -ت - - - - - - - -ا‹:
 @yahoo.com١7mosabaqaأو
@yahoo.com79aky

ع -ل-ى أن –ّي-د دأئ-م-ا صس-ف-ح-ة أŸع-ل-ؤم-ات
أÿاصسة باŸؤؤلف .ومن ب Úشسروطها أيضسا
أنها ل تلتزم بإاعادة ألنصسؤصس سسؤأء فازت أم
 ⁄تفز ،وأن يكؤن أıطؤط يحمل معلؤمات
دقيقة عن ألكاتب مع مؤجز عن ألتحصسيل
ألعلمي وأإلبدأعي وأŸعلؤمات أألخرى ألتي
هي ضسرورية وبديهية.
أم- -ا أŸشس- -ارك- -ة ‘ أŸسس- -اب- -ق- -ة ف- -ت- -ك- -ؤن
Ãخطؤط (›مؤعة قصسصسية) ل تتعدى 40
صس -ف-ح-ة ( ) 29 / 2١ح- - - -ج - - -م أÿط ١4
 Simplified Arabicويكؤن آأخر أجل
لؤصسؤل أŸشساركات هؤ نهاية فيفري من سسنة
.20١7
وقد رصسدت جؤأئز مالية تÎأوح ما بÚ
أŸائة ألف دينار وخمسسؤن ألف وثلثؤن ألف
مؤزعة على أŸرأتب ألثلثة أألو ¤إأضسافة
إأ ¤طبع أألعمال ألفائزة  ،أو ما ترأه مناسسبا
من أألعمال أألخرى ألتي تÎتب بعدها ،على
أن –ت -ف -ظ ب -ح -ق -ؤق أل -نشس -ر ب -ع-د ع-ق-د م-ع
أŸؤؤلف.
ع-ل-م-ا أن رأب-ط-ة أه-ل أل-ق-ل-م وه-ي ج-م-ع-ية
ث-ق-اف-ي-ة وط-ن-ي-ة ل-ه-ا مشس-اري-ع ث-قافية طمؤحة
جسسدت بعضسها لتكر Ëرمؤز ثقافية وطنية
م -ن -ه -م أل -روأئ-ي وأ سس-ي-ن-ي أألع-رج و أل-روأئ-ي
ﬁمد سساري كما نظمت ملتقيات أدبية كÈى
منها ملتقى ألشسعر ألشسعبي بأام ألبؤأقي آأخر
ه -ذأ ألشس -ه -ر ث -م م-ل-ت-ق-ي-ات دول-ي-ة ‘ أل-روأي-ة
وألشس -ع -ر وأل -ن -ق -د وت -ظ -م رأب -ط -ة أه-ل أل-ق-ل-م
برئاسسة أألديب ألدكتؤر عز ألدين جلوجي
شس - -ل - -ة ط - -ي - -ب- -ة م- -ن أألك- -اد ÚÁوأŸب- -دعÚ
أ÷زأئري.Ú
وتسسعى ألرأبطة لفتح آأفاق ألتعاون ألثقا‘
وأإلبدأعي وحتى جمعيات وطنية وحتى من
دول أج -ن -ب -ي -ة ﬂت -ل -ف -ة رغ -ب -ة ‘ أل -ن -ه -ؤضس
ب -ال-ث-ق-اف-ة أ÷زأئ-ري-ة إأÁان-ا م-ن-ه-ا ‘ خ-دم-ة
أ◊اضسر وأŸسستقبل لؤطننا ألعزيز.

فعاليات اŸسسرح العربي ÃسستغاÂ

الورشصات التكوينية للطلبة ا÷امعي Úتختتم بتوصصيات
الÎكيز على العرضس الهاوي ا÷امعي باعتباره مشصتلة الركح اÎÙف

أخ - -ت - -ت- -مت ،أمسسÃ ،دي- -ن- -ة مسس- -ت- -غ- -ا،Â
ألؤرشسات ألتكؤينية لفائدة ألطلبة أ÷امعيÚ
وأŸسس -رح -ي Úأل -ع -رب وأل -ك-ت-اب أ÷زأئ-ري،Ú
أŸن-ظ-م-ة ضس-م-ن أل-ط-ب-ع-ة أل-ت-اسس-ع-ة Ÿهرجان
أŸسس - -رح أل - -ع - -رب- -ي «ع- -ز أل- -دي- -ن ›ؤب- -ي».
وأسستهدفت هذه ألؤرشسات ألعشسرة ألتي نظمت
ما ب ١2 Úو ١7من ألشسهر أ÷اري Ãعهد
أŸؤسس- -ي- -ق- -ى Ãدي- -ن- -ة مسس -ت -غ -ا Âزه -اء 25٨
مشس -ارك-ا م-ن أل-ط-ل-ب-ة أ÷ام-ع-ي Úوم-ن م-ع-ه-د
أل- -ف- -ن- -ؤن لÈج أل -ك -ي -ف -ان ومسس -رح -ي Úع -رب
وج- - -زأئ- - -ري Úوذلك –ت إأشس - -رأف ﬂتصسÚ
وفنان Úعرب من أألردن وتؤنسس وألبحرين
وفلسسط ÚوأŸغرب وألعرأق ولبنان.

وشس -م -لت أل-ؤرشس-ات ﬂت-ل-ف أل-ت-خصسصس-ات
ع -ل -ى غ -رأر»م -ه -ارأت أل -ت -م -ث-ي-ل» و»م-ف-اه-ي-م
أإلخرأج» و»أŸاكياج وفنؤن أألقنعة» و»ورشسة
أإلÁاء» و»أŸسسرح مع أŸكفؤف »Úو»أŸسسرح
وأل- -ت- -غ- -ي »Òو»أŸسس- -رح و ألÎأث» و»أŸسس -رح
وأألط -ف -ال» و»أل -ك -ت -اب -ة ل -ل -ك -ب -ار» و»أل -ك-ت-اب-ة
لطفال» .و‘ تقييمه لهذه ألدورة ألتكؤينية
ل أ
أعت Èمنسسق ألؤرشسات وأسستاذ ألفن أŸسسرحي
Ãع -ه -د إأط -ارأت ألشس -ب -اب وأل -ري -اضس -ة زرزور
طؤبال ‘ تصسريح لؤأج أنها كانت «ناجحة
ب- -ك- -ل أŸق- -اي- -يسس» وم- -ك- -نت أÎŸبصس Úم -ن
ألسس - -ت- -ف- -ادة م- -ن أÈÿأت وأŸع- -ارف ح- -ؤل
مكؤنات ألعرضس أŸسسرحي أŸتنؤعة.

القاصصة سصندسس سصاŸي ضصيفة فنون وثقافة
يسس -تضس-ي-ف فضس-اء م-ؤؤسسسس-ة ف-ن-ؤن وث-ق-اف-ة
ج- -لسس- -ة أدب- -ي -ة أل -ي -ؤم أألرب -ع -اء  ١٨جانفي
تنشسطها ألقاصسة أ÷زأئرية سسندسس سساŸي
حؤل ›مؤعتها ألقصسصسية ألتفاعلية رفقة
ألقاصس ألعرأقي صسالح جبار ﬁمد أŸعنؤنة
بـ «سسيدة أŸطر» وألصسادرة عن دأر ألكتاب
ل-ل-ت-ؤزي-ع وألÎج-م-ة ،أل-ل-ق-اء سس-ي-ك-ؤن بحضسؤر
عدة أسسماء أدبية على ألسساعة ألثانية زوأل
ب -فضس -اء أŸي -دي -ت -اك أل -ذي ت -دي-ره ألشس-اع-رة
وأألديبة فؤزية لرأدي  3٨شسارع ديدوشس مرأد
أ÷زأئر ألعاصسمة.

القـــــوة الناعمــــــــة
أألربعاء  18جانفي  2017م ألموأفق لـ  1٩ربيع ألثاني  1438هـ

فاسشي زهرة اخصشائية إاجتماعية بجامعة ا÷زائر لـ «الششعب»

للنسصـ ـ ـ ـاء دور كبـ ـ ـ ـ ـ ‘ Òا◊ف ـ ـ ـ ـاظ
علـ ـ ـى اأ’م ـ ـ ـن اÛتمعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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حلم –قق للكثÒات

مدرسصـ ـ ـ ـ ـة أاشصبـ ـ ـ ـ ـال اأ’مـ ـ ـ ـ ـة
تفت ـ ـ ـح أابواب ـ ـ ـها لإÓنـ ـ ـ ـ ـاث
الدراسصة يشصرع فيها خÓل السصداسصي الثا Êمن السصنة ا◊الية

التخريب ظاهرة منسصلخة من الكيان اأ’سصرى
أاكدت أاسشتاذة علم الجتماع فاسشي زهرة لـ»القوة الناعمة» ،أان ظاهرة العنف التي ششهدتها بعضض
وليات الوطن واŸتمثلة ‘ الحتجاجات والتخريب هي ظاهرة منسشلخة عن الكيان ا أ
لسشري ول
Áكن ل أ
Óمهات التدخل إال بعد ا◊دث حيث ل تكون لديهن فكرة عما يقوم به أابناءهن فهذه الفÏ
حسشب ا أ
لسشتاذة تصشنع خارج البيت ،تدعو لها جهات ›هولة وبأالسشنة ›هولة كما أان اıرب عندما
يدخل للبيت ل يتحدث عما قام به ول عن من حرضشه أاو خطط أاو أاعطاه تلك الوسشائل التخريبية،
لكن وبعد أان تكتششف ا أ
لم وتكون لها فكرة فواجبها توعيتهم توجيههم وإابعادهم عن هذا ا◊ضشن
اŸتعفن ..
أب- -رزت ف- -اسش- -ي دور أل- -ق- -وة
ألناعمة أليوم ‘ أ◊فاظ على
أسشتقرأر ألوطن ألذي أعتÈته
عظيما يششبه دورها أيام ألثورة
ألتحريرية سشوأء كان هذأ ألدور
دأخل أو خارج أŸنزل فÎبية
أل- - -نشصء ع- - -ل- - -ى حب أل - -وط - -ن
وأ◊فاظ على ‡تلكات ألدولة
وع- - -دم أŸسش- - -اسص بسش- - -م- - -ع - -ة
أ÷زأئ- -ر ‘ أل- -دأخ -ل وأÿارج
أم -ر ضش-روري ل-ل-غ-اي-ة ،وع-ل-ي-ه-ا
أليوم زرع فكرة أن من يقوم
بهذه ألعمليات من أبناءنا إأ‰ا
ه-م ي-خ-رب-ون ب-ي-وت-ه-م ب-أاي-ديهم
ب- -دع- -وأت ›ه- -ول- -ة أŸصش- -در
أسش- -اسش- -ه- -ا أل- -غÒة م -ن ج -م -ال
بÓ- -دن- -ا وأألم- -ن وألسش -ت -ق -رأر
ألذي ننعم به وما هم إأل أعدأء
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وأل-ت-ط-ور ي-ري-دون أن
يروأ أ÷زأئر غارقة ‘ ألدمار
وأل- -ت -خ -ل -ف ،وع -ل -ى أŸرأة حسشب
فاسشي ‘ ظل ألظروف ألقتصشادية ألتي

صصرياك سصارة

“ر بها أ÷زأئر أن تكون مفتاحا للخÒ
ومغÓقا للششر وعليها أن تعمل بكل ما

أوت -يت م -ن ق -وة وت-وج-ه-ه إأ¤
خ Òأل - -ب Ó- -د ف- -السش- -ت- -ق- -رأر
أألسشري هو أسشاسص ألسشتقرأر
أÛتمعي وهو ألطريق إأ¤
أسش -ت -ق -رأر أل -ب -ل-د ف-ه-ل ت-ق-ب-ل
أألسشر أن تتششرد ‘ ألششوأرع
وأن تسشبى بناتنا ونحن أهل
أل -ن -ي-ف وألشش-رف ون-رضش-ى أن
ن -ن -ت -ظ-ر صش-دق-ات أل-ي-ونسش-ك-و
ودول أل-غ-رب ل-ن-أاك-ل ونشش-رب،
إأن م- -ا ت -ع -يشش -ه ب -عضص أل -دول
أل - -ع- -رب- -ي- -ة ل - -أ
Óسش- -ف ت- -ق- -ول
أألسش -ت -اذة ف -اسش -ي خ Òدل -ي -ل
على أن ألفوضشى ل تأات سشوى
باÿرأب وألدمار وعلى سشليلة
حسش -ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي وج-م-ي-ل-ة
بوحÒد تقمصص دور أÙاربة
◊م -اي -ة أل-وط-ن أل-ذي دف-ع-ن-ا
ألغا‹ من أجله من كل أششكال
ألعنف وألتطرف وبث ألفتنة
فهن حسشب أألسشتاذة فاسشي زهرة
أÙور أألسشاسشي لبناء أألمن أÛتمعي .

لتحققي التوازن ب Úبيتك وعملك

 8نصصائح
مهمة ’
تفوتيها
لم ال-ع-ام-لة
ت-واج-ه ا أ
مشش- - -كÓ- - -ت ع - -دي - -دة ل - -ع - -دم
ق-درت-ه-ا ع-ل-ى –ق-ي-ق ال-ت-وازن بÚ
م-ه-ام ع-م-ل-ه-ا ومشش-اغ-ل-ه-ا وب Úأاسش-رتها
لم-ر
وم-ن-زل-ه-ا ،ول Œد ح-ل-ول ل-ه-ذا ا أ
 -2أألم أل- -ع- -ام- -ل- -ة دأئ -م -ة
ل -ذا ن -قÎح ع -ل -يك سش -ي -دت-ي ب-عضض مشش -غ-ول-ة أل-ب-ال ع-ل-ى أولده-ا،
الف -ك -ار ال -ت -ي تسش-اع-دك ع-ل-ى وت -وف Òم -رب -ي -ة أط -ف -ال ج -ي-دة
ألط - -ف - -الك أو حضش - -ان - -ات ع - -ل- -ى
–قيق الهدف Úمعا:
1ـ أو ¤أÿطوأت عزيزتي أألم ألعاملة
أنه بدلً من ششعورك بالذنب Œاه أسشرتك
فكري ‘ فوأئد عملك وإأيجابياته بالنسشبة
لهم مثل :توف Òتعليم أفضشل ألبنائك أو
أإلدخار ،ولكي تنجحي فى مهمتك كأام
وم -ه -م -تك ك -ام -رأة ع-ام-ل-ة ضش-ع-ي ق-ائ-م-ة
باŸهام أليومية لديكِ فى مسشاء كل يوم،
وقومي بÎتيب أألولويات.

مسشتوى عال من ألتأاهيل ،وذلك حتى
تطمئني أنكِ تركتيهم ‘ مكان آأمن لهم.
 -3أألم ألعاملة Áكنها أن Œعل صشباح
يوم ألعمل أسشهل ،بأان تقوم Ãهامها فى
أليوم ألسشابق وŒهز وجبة ألغذأء لليوم
ألتا‹ وإأفطار أألطفال أيضشاً.
 -4أألم ألعاملة يجب أن تضشع تقوÁا
أسشبوعيا بأاولويات أألسشرة خÓل أألسشبوع،
تضشع فيها لكل فرد من ألعائلة مهامه.
 -5أألم ألعاملة يجب أن تتوأصشل مع
مديرها فى ألعمل لوضشع خطط ألعمل،

لناث
لمة بالبليدة أامام ا إ
كان لفتح أابواب مدرسشة أاششبال ا أ
لولياء والكث Òمن التلميذات اللواتي كان
لثر البالغ ‘ نفوسض ا أ
ا أ
أاحد أاحÓمهن اللتحاق باŸدرسشة لضشمان مسشÒة دراسشية ‡يزة
وضشمان مسشتقبل واعد.
وتأاتي هذه ألعملية ألتي لقت ألكثÒ
م - -ن ألسش - -ت- -حسش- -ان ت- -ت- -وي- -ج- -ا إلصشÓ- -ح
أŸن -ظ -وم-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-ج-يشص أل-وط-ن-ي
ألششعبي ألتي باششرتها ألقيادة ألعليا منذ
ع -دة سش -ن -وأت وأل -ت -ي سش -م -حت ل -ل -ع-نصش-ر
أل- -نسش- -وي ب- -النضش -م -ام لصش -ف -وف أ÷يشص
أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ‘ ﬂت -ل -ف أل -ق -وأت
وأŸدي -ري -ات وأŸصش -ال-ح وت-ق-ل-د ﬂت-ل-ف
أل- -رتب وأŸسش- -ؤوول- -ي -ات وه -و م -ا ي -حسشب
لصشالح أŸرأة أ÷زأئرية ألتي –رز ‘ كل
مرة تقدما بفضشل أإلرأدة ألقوية وألدعم
أŸسش-ت-م-ر ل-رئ-يسص أ÷م-ه-وي-ة ألسش-يد عبد
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة أل-قائد أألعلى للقوأت
أŸسشلحة وزير ألدفاع ألوطني .
وفتحت مديرية مدأرسص أششبال أألمة
أÛال أم- -ام ف- -ئ- -ة أإلن- -اث لÓ- -ل- -ت- -ح -اق
Ãدرسش -ة أشش -ب -ال أألم -ة ب -ال -ب -ل-ي-دة ،وه-ي
ف -رصص م -ت -اح-ة ل-ل-ت-ل-م-ي-ذأت أل-ل-وأت-ي ه-ن
بصشدد متابعة ألسشنة أألو ¤من ألتعليم
ألثانوي وقد أششÎطت أŸديرية أن تكون
ألتلميذأت مولودأت ‘  2001فما فوق
وأن يكن حامÓت Ÿعدل يسشاوي أو يفوق
 12من .20
وسشيكون ألتحاق فئة أإلناث Ãدرسشة
أشش-ب-ال أألم-ة ب-ال-ب-ل-ي-دة ف-ور أإلعÓ-ن ع-ن
نتائج مسشابقة ألقبول ألتي تنظم خÓل
ألششهر أ◊ا‹ حسشب ما أفادت به وزأرة
ألدفاع ألوطني.

توضصيح للوزارة بخصصوصص Œنيد
فئة اإ’ناث Ãدرسصة أاشصبال
اأ’مة بالبليدة
‘ فÎأت أ◊مل وإأجازة ألوضشع ومدتها
وÁك -ن-ه-ا أن تسش-أال زم-يÓ-ت-ه-ا ف-ى أل-ع-م-ل
‡ن مروأ بظروف مثلها من قبل.
 -6أألم ألعاملة من أألفضشل أن تبتعد
ع - -ن أألشش- -خ- -اصص أŸزع- -ج Úأو أل- -ذي- -ن
يضش -ي -ع -ون وق -ت -ه-ا خÓ-ل أل-ع-م-ل ،و–اول
إأ‚از مهامها.
 -7أألم ألعاملة حددي خطة لقضشاء
وقت ‡ت- -ع م- -ع أط- -ف- -الك ب- -ع- -د أل- -ع -ودة
للمنزل ،وأحرصشي على قضشاء يوماً للتنزه
مع زوجك.
 -8أألم ألعاملة لبد أن –رصشي على
قضشاء وقت ‡تع مع نفسشك ،وقدمي
هدأيا لنفسشك ب ÚفÎة وأألخرى.

ع -ل -م أول -ي -اء أل -ت-ل-م-ي-ذأت أل-ل-وأت-ي ه-ن
بصشدد متابعة ألسشنة أألو ¤من ألتعليم
أل -ث -ان -وي وت -ع -ت -زم -ن ألل-ت-ح-اق Ãدرسش-ة
أشش- -ب- -ال أألم- -ة ب- -ال -ب -ل -ي -دة أن ألل -ت -ح -اق
باŸدرسشة سشيكون فور أإلعÓن عن نتائج
مسشابقة ألقبول ألتي تنظم خÓل ألششهر
أ◊ا‹ .
ك- -م -ا ل -ف -تت أŸدي -ري -ة أيضش -ا إأ ¤أن
أل-درأسش-ة ب-اŸدرسش-ة سش-ي-ت-م ألشش-روع ف-يها
ب- -دأي- -ة م- -ن أل- -فصش- -ل أل -ث -ا Êم -ن ألسش -ن -ة
ألدرأسشية أ◊الية . 2017-2016
وبخصشوصص ششروط أللتحاق باŸدرسشة
أكد أŸصشدر ذأته على أنه يجب أن تتوفر
ألتلميذة على أ÷نسشية أ÷زأئرية ومولودة
عام  2001فما فوق وحاصشلة على ششهادة

أل -ت -ع -ل -ي -م أŸت -وسش -ط ل -دورة ج-وأن 2016
Ãعدل يسشاوي أو يفوق  20/12وألتمتع
ب- -الصش- -ح- -ة أ÷ي- -دة وأل -ل -ي -اق -ة أل -ب -دن -ي -ة
وأل -درأسش -ة ‘ ألسش -ن-ة أألو ¤م-ن أل-ت-ع-ل-ي-م
ألثانوي ششعبة علوم وتكنولوجيا.
أما بششأان ملف ألتسشجيل فإانه يتضشمن
طلبا خطيا ﬁررأ من طرف و‹ أألمر
مع ذكر ألعنوأن بدقة ورقم ألهاتف نسشخة
م -ن شش -ه -ادة أل -ت -ع -ل -ي -م أŸت-وسش-ط ل-لسش-ن-ة
ألدرأسشية  2016-2015نسشخ من كششوف
أل -ن -ق -اط ل-ك-ل م-ن أل-ثÓ-ث-ي أألول وأل-ث-اÊ
وألسش-ن-وي ل-لسش-ن-ة أل-رأب-ع-ة م-ت-وسش-ط ل-لعام
أل-درأسش-ي  2016 -2015شش-ه-ادة أŸيÓد
رقم  12ششهادة أ÷نسشية وششهادة أإلقامة .
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãسش -اب -ق -ة ألل -ت-ح-اق
Ãدرسشة أششبال أألمة بالبليدة ذكر ألبيان
أن أÎŸشش -ح -ات سش-ي-خضش-ع-ن لخ-ت-ب-ارأت
ك -ت -اب -ي -ة ‘ م -وأد أل -ري-اضش-ي-ات أل-ف-ي-زي-اء
ألتكنولوجيا أللغة ألعربية باإلضشافة إأ¤
أجتياز أختبار ‘ ألÎبية ألبدنية وفحصص
طبي.
وأششار أŸصشدر ذأته إأ ¤أن ملفات
أللتحاق باŸدرسشة تودع Ãدرسشة أششبال
أألم -ة ب -ال -ب -ل -ي-دة أب-ت-دأء م-ن صش-دور ه-ذأ
أإلعÓن ويكون أإيدأع أŸلفات من طرف
أÎŸشش - -ح - -ة م - -رف - -وق - -ة ب - -و‹ أم - -ره- -ا
ألششرعي.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى أك -دت وزأرة أل-دف-اع
ألوطني أن مديرية مدأرسص أششبال أألمة
ألركان أ÷يشص ألوطني ألششعبي ششرعت
‘ فتح أÛال أمام ألتلميذأت أللوأتي
هن بصشدد متابعة ألسشنة أألو ¤من ألتعليم
ألثانوي لÓلتحاق Ãدرسشة أششبال أألمة
ب -ال -ب -ل -ي -دة وم-زأول-ة درأسش-ت-ه-ن ‘ أقسش-ام
‰وذجية وهذأ بدأية من ألفصشل ألثاÊ
للسشنة ألدرأسشية أ◊الية فور أإلعÓن عن
نتائج مسشابقة ألقبول.
وأوضشحت ألوزأرة ‘ بيان لها أنه طبقا
Ÿوأفقة فخامة رئيسص أ÷مهورية ألقائد
أألع -ل -ى ل-ل-ق-وأت أŸسش-ل-ح-ة وزي-ر أل-دف-اع
ألوطني ششرعت مديرية مدأرسص أششبال
أألمة ألركان أ÷يشص ألوطني ألششعبي ‘
فتح أÛال أمام ألتلميذأت أللوأتي هن
بصشدد متابعة ألسشنة أألو ¤من ألتعليم
ألثانوي لÓلتحاق Ãدرسشة أششبال أألمة
ب -ال -ب -ل -ي -دة وم-زأول-ة درأسش-ت-ه-ن ‘ أقسش-ام
‰وذجية وهذأ بدأية من ألفصشل ألثاÊ
من ألسشنة ألدرأسشية أ◊الية 2017-2016
فور أإلعÓن عن نتائج مسشابقة ألقبول
ألتي تنظم خÓل ششهر جانفي أ◊ا‹.
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تغي ـÒات Áكنه ـا إاع ـادة هيب ـة ““اÿضض ـر““ أام ـام ““نسض ـور قرط ـاج““

بالعودة إ› ¤ريات مبارإة إŸنتخب
إلوطني إ÷زإئري ضشد نظÒه إلزÁبابوي،
فإان إÿضشر بدوإ تائه Úمن حيث طريقة
إللعب ،ف“ Óكنوإ من إ◊فاظ على إلكرة
وبناء إللعب كما كان عليه إ◊ال مع إŸدرب
إلفرنسشي إلذي إنتقده إ÷ميع ‘ إلسشابق
““كريسشتيان غوركوف““ ،ول أإبدعوإ ‘
لمر إلذي جعل إÿضشر
إŸرتدإت ،وهو إ أ
يقدمون وجها ششاحبا وﬁتششما وعدد قليل
لمر أإن إلفرديات
لدهى وإ أ
من إلفرصش ،وإ أ
هي إلتي تغلبت وصشنعت إلفارق بعدما
إسشتيقظت ‘ إŸرحلة إلثانية ،وحتى
لهدإف جاءت Ãجهود فردي من إŸتأالق
إ أ
““رياضش ﬁرز““.

ضسعف دفاعهم بعدما نصسبه نفسسه ‚ما للبطولة
التونسسية ‘ موسسم Úمتتال Úبـ  ٣٠هدفا سسجلها
ب -أال -وان ال -ن -ج -م خÓ-ل م-وسس-م ،Úوق-اد ف-ري-ق-ه إا¤
التتويج بكأاسس الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم.

''≈∏Y √óLGƒJh äGóJôŸG π£q©j ''»ª«gGôH
π°†aGC ¥GhôdG
من ب Úاألمور التي تسسبّبت ‘
تعادل اŸنتخب الوطني وعجز
اÿضس -ر ع -ن تسس -ج-ي-ل أاه-داف

أاخرى ‘ عدم حسسن اسستغÓل اŸرتدات بشسكل
جيد ،بسسبب تواجد ““ياسس Úبراهيمي““ ‘ منصسب
صسانع األلعاب ،فرغم أانه كان ‘ اŸسستوى لكنه
تسس -بب ‘ ال -ك -ث Òم -ن األح -ي -ان ‘ ت-ع-ط-ل ه-ج-م-ة
اÿضسر بسسبب إاطنابه ‘ ا◊فاظ على الكرة.
«ب-راه-ي-م-ي““ سس-ي-حّ-رر ط-ري-ق-ة ل-عب اÿضس-ر باللعب
على ا÷هة اليسسرى ،وسسيكون أاك Ìخطورة على
ال- -رواق ب- -ح- -ك- -م اŸع- -ط -ي -ات اŸت -وف -رة ،وغ -ي -اب
““سسودا ““Êعن مباراة تونسس ،هو اآلخر الذي ⁄
يقدم اإلضسافة اŸرجوة منه ،وقد يكون من اÿطأا
اسستعمال ““غزال““ ‘ هذا

اŸنصسب غ ÒاŸتعود عليه ‘ فريقه ““ليون““ خصسوصسا
أانه كان ضس Óلنفسسه طيلة  ٢٠دقيقة كاملة ،ح Úدخل
بدي Óلـ ““سسودا ‘ ““ÊاŸرحلة الثانية.

''''∂dÉ°T'' ™e É«eƒég QôëàŸG ''ÖdÉW øH
ÖîàæŸG ó«Ø«°S
لعب آاخر Áكن اسستغÓله أافضسل من اللقاء األول
الذي بدا فيه تائها هو متوسسط ميدان نادي شسالك
األŸا““ Êن -ب -ي -ل ب -ن ط -الب““ ،ال-ذي ي-ل-عب م-ت-ق-دم-ا

Ú©LÎ°ùªc ''IQƒjób{h ''ó«ÑY'' ∑Gô°TGE
øjÒ¡¶∏d ájô◊G íæŸ Ú«µ«°SÓc

ﬁمد فوزي بقاصص

سسيكون إاشسراك ““عبيد““ رفقة ““قديورة““ ‘ الوسسط
وت-غ-ي Òال-ن-ه-ج ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي إاي-ج-اب-يا للخضسر بتحرير
لعبي الرواق الذين  ⁄يقدما اإلضسافة اŸرجوة
منهما ‘ مباراة زÁبابوي واقتصسر دورهما على
ا÷انب الدفاعي بعدما غابت التغطية والرجوع
للدفاع من قبل ““ﬁرز““ و«سسودا ،““Êقبل أان يعود
““مفتاح““ ‘ اŸرحلة الثانية ونقل نوعا من اÿطورة
‘ األمام من توزيعاته التي فشسل ““سسليما‘ ““Ê
ترجمتها إا ¤أاهداف.
تواجد ““عبيد““ ‘ منصسب مسسÎجع أاو حتى رابط
سسÒفع من سسرعة التحول الهجومي للخضسر ،وهو
األمر الذي كان ينقصس رفقاء ا◊ارسس ““مبو◊ي““
‘ مبارتي زÁبابوي وموريتانيا ،إاضسافة إا ¤هذا
Áكن اسستغÓل تواجد مدافع إا–اد العاصسمة ““بن
ي- -ح- -ي- -ا““ ال- -ذي ل- -ق- -ي ت- -ك- -وي- -ن -ا ك -وسس -ط اŸي -دان
اسسÎج -اع -ي ،وÁك -ن -ه غ -ل-ق اŸن-اف-ذ ج-ي-دا وم-ن-ح
اŸزيد من الصسÓبة الدفاعية للخضسر ،رغم أانه
يلعب موسسمه الثا Êعلى التوا‹ ‘ ﬁور الدفاع.

أاول ال -ن -ق -اط ال -ت -ي ي -جب ال-وق-وف ع-ن-ده-ا ه-و أان
اŸهاجم ““إاسسÓم سسليماÁ ““Êر بفÎة فراغ رهيبة
مع اŸنتخب الوطني .فلم يسسجل أاي هدف ‘
مواجهة رسسمية منذ  5مباريات متتالية آاخرها أامام
زÁبابوي ،وحتى التي فاز بها اÿضسر بسسداسسية
كاملة أامام منتخب ليزوتو تف ‘ إاهدار الفرصس و⁄
يسسجل أايا منها ،كما يعت ÈالÓعب السسابق لشسباب
بلوزداد من نوعية الÓعب Úالذين يحسسنون التموقع
‘ منطقة العمليات ،لكنه دائما ما يحتاج لزيادة
عددية كبÒة من قبل زمÓئه من أاجل التسسجيل،
و ⁄يجد يوما اللعب وحيدا ‘ األمام ،وتعت Èنقطة
ق -وت -ه ‘ ال -ك -رات ال -ث-اب-ت-ة ل-ك-ن-ه Ÿا ي-ت-عّ-ل-ق األم-ر
باŸرتدات يجد صسعوبة كبÒة ‘ وجود الشسباك
ن-ظ-را ل-ن-قصس-ه ال-ك-ب Òم-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ،ل-ك-ن-ها
ب -اŸق -اب -ل ن -ق -ط -ة ق -وة ه -داف ال -ن -ج-م السس-اح-ل-ي
التونسسي السسابق ““بغداد بو‚اح““ الذي يتواجد ‘
أاحسسن رواق لتعويضس هداف اŸنتخب ،خصسوصسا
أانه يعرف الÓعب Úالتونسسي Úجيدا ويدرك نقاط

بعد مسشÒة ذهبية:

جوفنتوسش
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أاعلن اŸدرب الهولندي لويسس فان غال أانه
قرر اعتزال مهنة التدريب ‘ كرة القدم للتفرغ
لعائلته.
وكان فان غال قد رحل عن مانشسسس Îيونايتد
نهاية اŸوسسم اŸاضسي قبل أان يتو ¤اŸهمة
بدل منه على ملعب أاولد ترافورد الÈتغا‹
جوزيه مورينيو.
وتلقى فان غال عروضسا للتدريب ‘ البطولة
الصسينية إال أانه رفضسها ألسسباب عائلية بعد وفاة
زوج إاحدى بناته الشسهر اŸاضسي.

إششبيلية:
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صسّرح خوزيه كاسسÎو ارمونا رئيسس نادي
إاشس -ب -ي -ل -ي -ة ب -أان ال-ف-ري-ق ل ي-ف-ك-ر ‘ ال-ف-وز
لسسبا Êلكرة القدم رغم احتÓله
بالدوري ا إ
اŸركز الثا Êبفارق نقطة واحدة عن ريال
م- -دري- -د اŸتصس- -در .وأاضس- -اف ارم- -ون- -ا ‘
لذاع - -ة ““ك- -ادي- -ن- -ا سس ““Òأان
تصس - -ري - -ح - -ات إ
لسس -ب -ا Êل -ن ي -ك -ون م -ن نصس -يب
““ال -دوري ا إ
اشسبيلية““ ،مشسÒا إا ¤أان الهدف هو ““إانهاء
لو.““¤
لربعة ا أ
البطولة ضسمن اŸراكز ا أ
وتابع““ :نحن راضسون “اما ولكن يجب أان
نكون واقعي ..Úالليغا ليسست لنا إانها لريال
مدريد أاو برشسلونة““.
ويقدم نادي إاشسبيلية مسسÒة رائعة ‘ الليغا
هذا اŸوسسم ،حيث فاز ‘  ١٢من ›موع
 ١٨مباراة ،و‚ح ‘ –ويل هزÁته بهدف
لخÒة على النادي
إا ¤فوز ‘ الدقائق ا أ
اŸلكي يوم السسبت اŸاضسي.

وم -ت-ح-ررا م-ع ن-ادي-ه ه-ج-وم-ي-ا ،وم-ن-ح ال-ع-دي-د م-ن
ا◊لول الهجومية بعد منحه الطاقم الفني لفريقه
األŸا Êبعضسا من ا◊رية دون قيد دفاعي ،لعب
ت -ون -ت -ه -ام السس -اب -ق أاك -د ‘ ال-ك-ث Òم-ن اŸرات أان-ه
متوسسط ميدان عصسري كما يقال ‘ الكرة ا◊ديثة
““بوكسس تو بوكسس““ ،وتقيده Ãنصسب لعب رابط بÚ
اÿط -وط ي -حّ-د م-ن إام-ك-ان-ي-ات-ه ،خصس-وصس-ا أان ““ب-ن
طالب““ سسجل الهدف الوحيد للخضسر ‘ نيجÒيا
وأامام موريتانيا وديا ،وهي معطيات تؤوكد أان تغيÒ
منصسب ““بن طالب““ سسيفيد اÿضسر وÁنحهم قوة
هجومية إاضسافية لتغطية النقصس الدفاعي.

ليطا‹
أإثار تغي Òششعار نادي يوفنتوسش إ إ
لكرة إلقدم غضشب أإنصشاره ‘ أإنحاء إلعا⁄
لعدم إسشتششارتهم ‘ هذإ إلقرإر.
و÷أا أانصسار ““السسيدة العجوز““ إا ¤مواقع التواصسل
Óعراب عن غضسبهم من قرار إادارة
الجتماعي ل إ
النادي بتغي Òشسكل الشسعار ،حيث أاعرب الكثÒ
منهم عن شسعورهم باإلحباط لعدم أاخذ رأايهم ‘
اتخاذ هذا القرار.
وكان نادي يوفنتوسس قد أاعلن يوم الثن Úعن تغيÒ
شسعار النادي ‘ حفل رسسمي حضسره لعبو الفريق

مانششيسش Îيونايتد

األول ورئيسس النادي أاندريا أانييلي الذي أاكد أانه
سسيتم العمل بهذا الشسعار ابتداء من اŸوسسم اŸقبل
على قميصس الفريق و‘ اŸتجر الرسسمي.
صسّرح أاندريا أانييلي رئيسس اليو‘ خÓل ا◊فل
قائ““ :Óالبتكار يعني التقدم بدون نسسيان هويتك،
فجوهر اليو‘ دائما ما تواجد وسسيتواجد فوق
اŸيدان““.
وأاضساف““ :يجب علينا أان نسستمر ‘ النتصسار خارج
وداخل اŸيدان والتطور للوصسول إا ¤آافاق جديدة،
الشسعار ا÷ديد هو رمز ا◊ياة بطريقة يوفنتوسس““.
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طالب زلتان إبرإهيموفيتشش ‚م
مانششسش Îيونايتد إŸنافسش ‘ إلدوري
إل‚ليزي إŸمتاز لكرة إلقدم زميله بول
بوغبا بضشرورة إلتعود على إلضشغط إلوإقع
عليه وإسشتغÓله لصشا◊ه كما فعل إŸهاجم
إلسشويدي خÓل مسشÒته إ◊افلة
للقاب.
با أ
وع -ان -ى ب -وغ -ب-ا  -ال-ذي ع-اد ل-ي-ون-اي-ت-د ق-ادم-ا م-ن
جوفنتوسس ‘ صسفقة قياسسية عاŸية تبلغ  ٨٩مليون
جنيه اسسÎليني ( ١٠٧.6٤مليون دولر) ‘ أاوت -
Óرت -ق -اء Ÿسس -ت -وى اŸب-ل-غ ال-ذي ّ” دف-ع-ه إل“ام
ل -إ
صسفقة ضسمه.
وبات لعب الوسسط الفرنسسي –ت اŸزيد من
ال- -ت- -ف- -حصس ع- -قب آاداء ﬂيب ‘ ال- -ت- -ع- -ادل ام -ام
ليفربول  ‘ ١-١الدوري ال‚ليزي اŸمتاز يوم
األحد اŸاضسي.
وقال ابراهيموفيتشس لوسسائل اعÓم بريطانية ““انا
اسستمتع بالضسغط ،ل اعرف بول بشسكل شسخصسي
لكي ا“كن من اإلجابة عن ذلك بدل منه ،لكنني
أاعتقد أانه يحب ذلك أايضسا ألنه وبدون وجود أاي
ضسغط فإاننا لن نكون ‘ كامل اليقظة عند أاعلى
اŸسستويات““.
وأاضساف ““إاذا اردت ان تلعب عند اعلى مسستوى
فعليك ان تتحمل الضسغط على مدار اليوم واذا ما
اديت بشسكل افضسل فإان الضسغط سسيصسبح اك.““È
وتابع ابراهيموفيتشس ““هذه من األمور التي تعلمنا
منها وهي من األشسياء التي يجب ان نتعامل معها

ريال مدريد
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دإفع زين إلدين زيدإن ،إŸدير إلفني لفريق
لسشبا ،Êعن لعبيه بعد
ريال مدريد إ إ
إÿسشارة أإمام إششبيلية ،بهدف Úمقابل
لحد
وإحد ‘ ،إŸوإجهة إلتي جمعتهما إ أ
إŸاضشي ضشمن منافسشات إلليغا.
وتوقفت سسلسسة الÓهزÁة لريال مدريد عند ٤٠
م -ب -اراة ‘ ﬂت -ل-ف اŸسس-اب-ق-ات ع-ل-ى يّ-د ال-ف-ري-ق
األندلسسي.
وقال زيدان ‘ ،اŸؤو“ر الصسحفي اÿاصس Ãباراة
سس -ي -ل -ت -ا ف -ي -غ -و ،اŸق -ررة ال -ي -وم األرب -ع -اء ،ضس -م-ن
منافسسات كأاسس اŸلك““ :نحن ندرك كل شسيء نقوم
به ولن نغ Òشسيء““.
وأاضساف اŸدرب الفرنسسي““ :نعلم أاننا انهزمنا وأان
شس -يء م -ا  ⁄ي -ك -ن ج -ي ً-دا ،اآلن سس -وف ن -ب-حث ع-ن
ا◊لول لعدم تكرار الهزÁة مرة أاخرى ،والبداية
سستكون أامام سسيلتا فيغو““.
وأاردف““ :أارى كيلور نافاسس ‘ حالة جيدةÁ ،كن
طلب اŸزيد من جميع الÓعب ،Úلكن كما قلت
كيلور ‘ حالة جيدة “اًما مثل كيكو كاسسيا““.
وتابع““ :شستم سسÒجيو راموسس؟ أاتأاسسف كثًÒا على
الشستائم التي يتلقاه.
وواصسل““ :بنزÁة سسبب خسسارة إاشسبيلية؟ كل شسخصس
لديه رأايه ،لكن بالنسسبة ‹ خسسارة بنزÁة للكرة
ليسست سسببًا ‘ تلقي شسباكنا الهدف الثا ،Êلقد
فقدنا تركيزنا خÓل  5دقائق““.
وتطّرق زيدان للحديث عن مواجهة سسيلتا فيغو،
قائ““ :ًÓفوزهم بكل اŸباريات منذ انطÓق  ٢٠١٧ل

مانششسش Îسشيتي:

ألنني ننتمي للقمة ،بول ينتمي للصسفوة والضسغط
سسيكون حاضسرا عند هذا اŸسستوى““.
وي- -ح- -ت- -ل ي- -ون -اي -ت -د اŸرك -ز السس -ادسس ‘ ال -دوري
مÎاجعا بفارق  ١٢نقطة خلف تشسيلسسي اŸتصسدر
وسسيتوجه Ÿواجهة سستوك سسيتي صساحب اŸركز
التاسسع يوم السسبت اŸقبل..
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ل‚ليزي
ي-ع-ول ن-ادي م-انششسش Îسش-ي-ت-ي إ إ
ل -ك -رة إل -ق -دم ع -ل -ى م -درب -ه إلسش -ب -ا Êب -يب
لق -ن -اع ‚م ن -ادي ب -رشش -ل -ون -ة،
غ -وإردي -ول إ
لرج -ن -ت -ي -ن -ي ل -ي -ون-ي-ل م-يسش-ي ب-النضش-م-ام
إ أ
““ل-لسش-ي-ت-ي-زن-ز““ ‘ صش-ف-ق-ة ق-ي-اسش-ية ،حسشب ما
أإفادته تقارير صشحفية بريطانية.
ويبدو أان اŸدرب اإلسسبا Êيعلم جيدا أان ““ا◊ل
األنسسب““ Ÿشساكله ‘ مانشسسس Îسسيتي يتلّخصس ‘
ضسم األرجنتيني ميسسي لعبه السسابق ‘ صسفوف
ب -رشس -ل -ون -ة .وي -ب -دو اŸدرب ال -ذي سس -ي -ط -ر ع-ل-ى
الدوريات ‘ إاسسبانيا مع برشسلونة و‘ البوندسسليغا
األŸانية مع بايرن ميونيخ غ Òقادر على اŸنافسسة
‘ اŸوسسم ا◊ا‹ بسسبب تأالق تشسيلسسي مع اŸدرب

إ ¤جانب معاقبتها بـ( )٤مقابÓت دون جمهور:
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عوقب فريق مولودية سسعيدة بأاربعة لقاءات دون جمهور وإاقرار خسسارته ‘
اŸباراة التي خاضسها أامام مولودية العلمة والتي توقفت ‘ الدقيقة الـ ٨٣يوم
ا÷معة اŸاضسي برسسم ا÷ولة الـ ١6من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم،
حسسب ما أاعلنت عنه الرابطة اÎÙفة أامسس الثÓثاء على موقعها.
ويأاتي القرار بعد اجتماع للجنة النضسباط يوم الثن ،Úحيث عرفت هذه

يفاجئني ،لديهم فريق رائع““.
واسسÎسس- -ل““ :ح -ال -ي -ا ب -ي -ب -ي وك -وي -نÎاو وب -ي -ل غÒ
م -ت -اح ،Úل-ك-ن شس-ي-ئ-ا فشس-يء سس-نسس-ت-ع-ي-د الÓ-ع-بÚ
وسس -وف ي -ك -ون م -ن الصس-عب وضس-ع ال-تشس-ك-ي-ل وه-ذا
إايجابي““.
وبسسؤواله عن مشساركة كريسستيانو رونالدو ،أاجاب:
““سسوف ترون التشسكيلة التي سسندخل بها اŸباراة““.
وأا” زي -دان تصس-ري-ح-ات-ه ،ق-ائ““ :Óً-ا÷م-ي-ع ي-ن-ت-ظ-ر
خسسارتنا ،ل أافكر سسوى ‘ مشسجعي ريال مدريد،
ما يريدونه البقية هو أال نفوز““.““.

اإليطا‹ أانطونيو كونتي.
وتقول تقارير صسحفية بريطانية أان إادارة مانشسسسÎ
سس-ي-ت-ي أاب-ل-غت ن-ادي ب-رشس-ل-ون-ة أان-ه-ا ع-ل-ى اسستعداد
لدفع  ١٠٠مليون اسسÎليني من أاجل ضسم ليونيل
ميسسي.
ويعا Êميسسي من عدم التوصسل لتفاق مع ناديه
برشسلونة من أاجل Œديد العقد والذي ينتهي بعد
 ١٨شسهرا ،وهو ما قد يدفع الباب أامام الÓعب
للتفك ‘ Òالرحيل عن ملعب كامب نو ‘ الصسيف
اŸقبل.

اŸواجهة رمي انصسار الفريق اÙلي للمقذوفات على ارضسية اŸيدان مصسيبة
ا◊ك -م ال -راب -ع ل -ت -ت-وق-ف اŸب-اراة ‘ ال-دق-ي-ق-ة الـ ،٨٣ك -م -ا ت-ع-رضست ك-راسس-ي
اŸدرجات إا ¤التكسس .Òوسسلطت اللجنة غرامة مالية على الفريق بـ ٢٠٠أالف
دينار دون احتسساب اÿسسائر التي سستقيمها إادارة اŸلعب.
وكانت مولودية سسعيدة منهزمة خÓل ›ريات هذه اŸواجهة ( )٠-٢عندما
أاعلن ا◊كم عن توقف اللقاء.
كما “ت معاقبة كل من لعبي مولودية سسعيدة بن جلول بن عودة ومولودية
” طردهما خÓل اŸباراة ،بثÓث مقابÓت
العلمة ﬁمد بورحلة ،اللذين ّ
حسسب اŸصسدر نفسسه.
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األربعاء  18جانفي  2017م
الموافق لـ  1٩ربيع الثاني  14٣8هـ

سسليما Êوبن سسبعيني اند›ا ‘ التدريبات

ليكنسس :ألÎكيز على أ÷انب ألبد Êقبل موأجهة تونسس
أاج-رت ع-ن-اصس-ر اŸن-ت-خب الوطني
’و¤
أامسس حصس- - - -ت Úت- - - -دري - - -ب Úا أ
’خرى مسسائية Ãدينة
صسباحية وا أ
فرانسسفيل بالغابون –سسبا Ÿواجهة
منتخب تونسس هذا اÿميسس ‘ إاطار
م -ب -اري -ات ا÷ول -ة ال -ث -ان -ي -ة ل -ك-اسس
إافريقيا.
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 ⁄يفّوت التقني البلجيكي جورج ليكنسص
فرصسة الجتماع بÓعبيه ‘ كل مرة إال ويقوم
بإاسسداء النصسائح لهم ›تمع Úوفرادى وهذا
ح -ت -ى ي -ح-اف-ظ ع-ل-ى ت-رك-ي-ز اÛم-وع-ة ق-ب-ل
اŸواجهة الثانية أامام تونسص.
وحضسر ليكنسص ›موعته بالطريقة اŸثلى
–سس- -ب -ا ل -ه -ذا اŸوع -د م -ن خ Ó-ل تصس -ح -ي -ح
األخ-ط-اء اŸرت-ك-ب-ة خÓ-ل م-واج-ه-ة زم-بابوي
والتي كان هو طرفا فيها عندما أاشسرك بعضص
ال -ع -ن -اصس -ر ال-ت-ي  ⁄ت-ق-دم اإلضس-اف-ة اŸرج-وة
منها.
ويقوم ا÷هاز الفني بتجهبز الثÓثي مفتاح،
غ -زال وع -ب -ي -د ل -ل-مشس-ارك-ة ك-أاسس-اسس-ي ÚخÓ-ل
مواجهة تونسص مكان بلخي ،Ìقديورة وسسوداÊ
وإاذا ك- -ان غ- -ي -اب ه -ذا األخ Òم -ق -ررا بسس -بب
اإلصسابة ،فإان تغي Òالثنائي بلخي Ìوقديورة
ك -ان بسس -بب ع -دم ت -ق -دÁه -م-ا اإلضس-اف-ة أام-ام
زمبابوي.
ويبقى العامل البد Êمن العوامل التي رّكز
ع -ل -ي-ه-ا اŸدرب ل-ي-ك-نسص ك-ثÒا ب-ع-د م-واج-ه-ة
زمبابوي ،خاصسة بعد تراجع مردود الÓعبÚ
قبل نهاية اŸباراة بـ  20دقيقة وهو األمر
الذي لحظه ا÷ميع.
وزاد ال -ع -ام-ل اŸن-اخ-ي م-ن أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل
البد Êحيث يتوجب على ا÷هاز الفني إايجاد
ا◊لول الÓزمة التي Œعل الÓعب Úيظهرون
Ãسستوى أافضسل من هذه الناحية أامام تونسص
ال -ت -ي ظ -ه -ر لع -ب -وه -ا أافضس-ل ب-دن-ي-ا م-ق-ارن-ة
بÓعبي «اÿضسر».

وع-رفت ال-ت-دري-ب-ات ان-دم-اج سس-ل-يما Êوبن
سس-ب-ع-ي-ن-ي ف-ي-م-ا ت-واصس-ل غ-ي-اب سس-ودا Êال-ذي
ي -ع -ا Êم -ن إاصس -اب -ة م -ع -ق -دة ق -د ت -ب -ع -ده ع-ن
اŸواج- -ه- -ات اŸق -ب -ل -ة ل -ل -م -ن -ت -خب ‘ ك -اسص
إافريقيا.

رؤرأؤة أجتمع بالÓعبÚ
ؤطالبهم بالفوز

اج- -ت- -م- -ع رئ- -يسص «ال- -ف -اف» ﬁم -د روراوة
بÓعبي اŸنتخب وطالبهم بتحقيق النتصسار
على تونسص من أاجل إانعاشص حظوظ اŸنتخب
‘ ال -ت -أاه -ل إا ¤رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي ب -ع-د ال-ت-ع-ادل
اıيب أامام زمبابوي.
و ⁄ي- -ف- -وت روراوة ال- -ف -رصس -ة ل -ل -رف -ع م -ن
معنويات الÓعب Úقبل مواجهة تونسص ،حيث
أاكد لهم أان ا◊ظوظ مازالت قائمة ‘ التأاهل
شسريطة –قيق النتصسار وتفادي ا◊سسابات
خÓل اŸواجهة الثالثة أامام السسنغال.
م-ن ج-ه-ت-ه-م ت-ع-اه-د الÓ-ع-ب-ون ف-يما بينهم
ع -ل -ى ال-ظ-ه-ور بشس-ك-ل أافضس-ل خÓ-ل م-واج-ه-ة
ت- -ونسص م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق ال -ف -وز وال -ظ -ه -ور
Ãسستوى أاحسسن ،خاصسة بعد النتقادات التي
طالتهم بعد اŸسستوى الباهت الذي ظهروا به
خÓل مواجهة زمبابوي.

بر›ة حصشصس فيديو لÓعبÚ
قام ا÷هاز الفني ب›Èة حصسصص فيديو
م -ن أاج -ل ال -ت -ع -رف ع-ل-ى ن-ق-اط قّ-وة وضس-ع-ف
اŸنافسص وهذا قبل بداية العمل اŸيدا Êعلى
أارضس- -ي -ة اŸي -دان ،ح -يث اسس -ت -غ ّ-ل ال Ó-ع -ب -ون
الفرصسة ألخذ فكرة موسسعة على اŸنافسص.
وشساهد لعبو «اÿضسر» اŸواجهة األخÒة
ال -ت -ي خسس -ره -ا م -ن -ت -خب ت -ونسص أام-ام ن-ظÒه
” التعرف خÓلها على نقاط
اŸصسري ،حيث ّ
ق -وة وضس -ع -ف اŸن -ت -خب ال -ت -ونسس -ي واسس -ت-غ-ل
اŸدرب ليكنسص الفرصسة من أاجل التعريف
بÓعبي تونسص ونقاط قوة وضسعف كل واحد
Ãا أانه يعرفهم جيدا.

برنامج أليوم
سس: 17.00
الغابون ـ بوركينا فاسسو
سس: 20.00
الكامÒون ـ غينيا بيسساو

ﬁرز :مبارأة تونسس تعّد Ãثابة نهائي

الغابون ـ بوركينا فاسسو
ي -درك م -ن-ت-خب ال-غ-اب-ون،
مع سسقوطه ‘ فخّ التعادل مع
غ - -ي - -ن - -ي - -ا ب - -يسس- -او ب- -اŸب- -اراة
ا’ف - -ت - -ت - -اح - -ي - -ة ،أان صس- -راع
ال-ت-أاه-ل ل-رب-ع ن-ه-ائ-ي ب-ط-ول-ة
’ف - -ري - -ق - -ي- -ة،
’· ا أ
ك - -أاسس ا أ
’خÒة
سس -يسس-ت-م-ر ل-ل-ث-ان-ي-ة ا أ
من مباراتي ا÷ولة الثالثة.
ل-ك-ن اŸن-ت-خب ال-غ-اب-و Êالذي
تسستضسيف بÓده هذه النسسخة من
البطولة ،يعي “امًا أان أاي نتيجة
سسوى الفوز على منتخب بوركينا
ف- -اسس- -و ،ال- -ي- -وم ،سس- -تضس -ع ف -رصص
أاصسحاب األرضص ‘ ،مهبّ الريح.
وق-د ي-خ-رج م-ن-ت-خب ال-غ-ابون،
صس -ف -ر ال -ي -دي -ن ،بشس-ك-ل ك-ب Òم-ن
اŸن -افسس -ة ع -ل -ى ال -ت -أاه -ل ل-ل-دور
ال -ث -ا ،Êإاذا خسس -ر م -ب -ارات-ه أام-ام
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’و¤
رغم تعثّر الفريق الوطني ‘ خرجته ا أ

تفاؤؤل ؤسشط أنصشار «أÿضشر» للعودة بقوة أمام تونسس

’ ح- -ديث ‘ الشس -ارع
ال - -ري - -اضس- -ي ا÷زائ- -ري
’ي -ام سس -وى ع -ن
ه- -ذه ا أ
’و¤
اÿرج- - - - - - - - - - - - - -ة ا أ
ل -ل -م -ن -ت-خب ال-وط-ن-ي ‘
منافسسات كأاسس افريقيا
 ·Óب - - -ال - - -غ - - -اب- - -ون
ل ---أ
وت- -ع- -ادل- -ه اıيب أام -ام
زÁب - -اب - -وي وان- -ت- -ظ- -ار
اŸب- -اراة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ع -ن
’ول ي- -وم غ- -د
ال - -دور ا أ
اÿميسس أامام تونسس.

QƒªM óeÉM

فيما نفى آاية طموحات شسخصسية ‘ الدورة

وصس- -ف ال -دو‹ ا÷زائ -ري ري -اضس
ﬁرز اŸب -اراة ال -ت-ي سس-ي-ل-ع-ب-ه-ا ‘‘اÿضس-ر‘‘
أام-ام ت-ونسس اÿم-يسس ب-ال-ن-هائي ،مشسددا
ع- -ل- -ى ضس- -رورة ال- -ف- -وز ب- -ه- -ا ب -اع -ت -ب -اره
وزمÓءه ‘ وضسعية غ Òمريحة بعد
’و ¤من نهائيات كأاسس إافريقيا
ا÷ولة ا أ
 ·Óالتي تتواصسل بالغابون.
ل أ
صس ّ-رح ﬁرز ل -رادي-و م-ون-ت-ي ك-ارل-و ق-ائ:Ó-
«إان-ه-ا م-ب-اراة ﬁل-ي-ة ،سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة ل-لغاية،
سسيما وأان طريقة لعب الفريق Úتتشسابه إا¤
أاقصس- -ى ا◊دودÁ .ك- -ن- -ن -ي أان أاشس -ب -ه ال -ل -ق -اء
ب-ال-ن-ه-ائ-ي .ع-ل-ي-ن-ا ال-ف-وز ب-ه ،خ-اصس-ة وأان-ن-ا ⁄
نسسجل انطÓقة جيدة ‘ الدورة».
وكان ﬁرز قد جنّب اŸنتخب ا÷زائري
جل هدف
الهزÁة أامام زÁبابوي عندما سس ّ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ال -ت -ع -ادل ‘ ال -دق -ي -ق -ة الـ ،82وه- -و ال- -ه- -دف
الشسخصسي الثا Êله ‘ اŸباراة التي انتهت
بهدفŸ Úثليهما.
م -ن ج -ان -ب -ه ،ت -كّ-ب-د اŸن-ت-خب ال-ت-ونسس-ي
ال -ه -زÁة ‘ خ -رج -ت -ه األو ¤أام -ام السس -ن -غ -ال
بثنائية نظيفة ،ما يعني أان الفريق Úا÷ارين

سس -ي -ب -ح -ث -ان ع -ن ال-ف-وز ي-وم اÿم-يسص Ãل-عب
فرانسسفيل (00ر 17سسا) ،إلنعاشص ا◊ظوظ ‘
سسباق التأاهل إا ¤ربع النهائي بعدما قطعت
السسنغال خطوة مهمة لفتكاك البطاقة األو¤
عن اÛموعة الثانية .ونفى ﬁرز ،مسسجل
أاول ثنائية ‘ ‘‘كان  ‘‘2017 -التي يتصسّدر بها
ترتيب هدا‘ اŸسسابقة مؤوقتا ،أان تكون له أاية
طموحات شسخصسية ‘ هذه الدورة ،مؤوكدا بأان
م - -ا ي - -ه- -م- -ه ه- -و «اإل‚از ا÷م- -اع- -ي ول- -يسص
الفردي».
واع -ت Èلعب ل -يسس Îسس -ي -ت -ي اإل‚ل -ي -زي،
اŸتوج مؤوخرا بالكرة الذهبية اإلفريقية لسسنة
 ،2016بأانه من اÿطأا ترشسيح ا÷زائر أاو أاي
منتخب آاخر للظفر باللقب اإلفريقي ،معÎفا
بصسعوبة كل اŸباريات ‘ كأاسص إافريقيا.

أأششبال كاماتششو أأمام فرصشة ألتدأرك

ب -ورك -ي -ن -ا ،خ -اصس -ة وأان م -ب -ارات-ه
األخÒة ب - - -اÛم - - -وع- - -ة ،أام- - -ام
ال- -ك -امÒون ،سس -ت -ك -ون م -واج -ه -ة
ﬁفوفة باıاطر.
وسسيخوضص اŸنتخب الغابو،Ê
اŸباراة بشسعار «أاكون أاو ل أاكون»،

ويدرك أانه ل ›ال للتفريط ‘
أاي نقطة إاذا أاراد العبور للدور
الثا Êبالبطولة األفريقية للمرة
الثانية فقط ‘ ،تاريخ مشساركاته
بالبطولة.
لكن مهمة الغابون ،لن تكون
سسهلة ،بعد اŸسستوى الذي ظهر
ع -ل -ي -ه اÿي -ول أام -ام ال-ك-امÒون،
ال -ذي أاك -د أان ال -ف-ري-ق سس-ي-ن-افسص
بقوة على إاحدى بطاقتي العبور
للدور الثا ،Êوهو ما يضساعف من
صسعوبة مهمة أاصسحاب األرضص.
وي -ن -ت -ظ -ر اإلسس -ب -ا Êخ -وسس -ي-ه
أان- -ط- -ون- -ي- -و ك- -ام- -اتشس- -و ،م- -درب
الغابون ،رد فعل قوي من لعبيه
خÓ- -ل اŸب- -اراة ،ب- -ع- -دم -ا أاه -در
ال Ó-ع -ب -ون ن-ق-ط-ت Úث-م-ي-ن-ت‘ Ú
ب -داي -ة مسسÒت -ه ب -ال -ب-ط-ول-ة ،ك-م-ا

فشس- -ل ‘ ت- -ق- -د Ëاألداء اŸق -ن -ع
÷ماهÒه.
وم - -ن اŸؤوك - -د أان ك - -ام- -اتشس- -و
تعرف اآلن على مسستوى لعبيه
بشس- -ك- -ل ك- -ب Òب- -ع- -دم- -ا ح -رم -ت -ه
ال -ظ -روف م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل-ي-ه-م
بشس- - -ك- - -ل أافضس- - -ل ب - -اŸب - -اري - -ات
ال -رسس-م-ي-ة ،ح-يث ت-و ¤مسس-ؤوول-ي-ة
تدريب الفريق قبل بداية البطولة
بنحو  6أاسسابيع..
وي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ل -ج-أا ك-ام-اتشس-و
ل -ت -ع -دي -ل خ -ط -ة ال -ل -عب ،ب-ع-دم-ا
أاظهرت اŸباراة الفتتاحية ،أان
الع -ت -م -اد بشس -ك -ل أاسس-اسس-ي ع-ل-ى
ال -ن -ج -م ب-ي ÒإاÁريك أاوب-ام-ي-ان-غ،
Áثل خطأا فادحًا نظًرا للرقابة
الصس - -ارم - -ة ال - -ت - -ي ي - -ف - -رضس - -ه - -ا
اŸنافسسون عليه..

Áك -ن ال -ق -ول ،إان م -ع -ظ -م
اŸدرب Úالذين تعاقبوا على
العارضسة الفنية لـ»اÿضسر» ‘ اŸدة األخÒة
أاكدوا أانهم يشسرفون على اŸنتخب ويعرفون
أان هناك  40مليون مدرب ‘ ا÷زائر بحكم
أان ا÷م- -ه -ور ا÷زائ -ري ي -ع -رف ك -رة ال -ق -دم
بشس- -ك- -ل ج- -ي- -د وك- -ل واح- -د ي- -ري- -د أان ت -ك -ون
اخ- -ت -ي -ارات ال Ó-ع -ب Úحسسب ن -ظ -رت -ه ،وك -ذا
اÿطة اŸناسسبة التي يدافع عنها بالدليل،
كما يقال.
ه- -ذه ال- -وضس- -ع- -ي- -ة ي -ن -ف -رد ب -ه -ا ا÷م -ه -ور
ا÷زائري الشسغوف للعبة الشسعبية رقم واحد،
خاصسة وأان اŸسسأالة تتعلّق باŸنتخب الوطني
ال - -ذي ع ّ- -ودن - -ا ‘ السس- -ن- -وات األخÒة ع- -ل- -ى
ال -ن -ج -اح -ات وال -ن -ت -ائ -ج ال-ب-اه-رة Ãشس-ارك-تÚ
م -ت -ت -ال -ي -ت ‘ Úك -أاسص ال-ع-ا ⁄وأاداء Îﬁم ‘
ك-أاسص اف-ري-ق-ي-ا ،ك-ون ال-ف-ري-ق ي-زخ-ر ب-تشس-كيلة
بارزة بوجود عدد من الÓعب ÚاŸميّزين ‘
البطولت األوروبية الكÈى.

ليكنسس  ⁄يكن لديه ألوقت ألكا‘...
ف -ف -ي ج -ولت-ن-ا ‘ األح-ي-اء الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي
«تشستهر» بالتحاليل الرياضسية السساخنة يظهر
ج- -ل- -ي- -ا أان اÿي- -ب -ة ك -بÒة ،ح -يث ق -ال رف -ي -ق
اŸعروف بحي باب الوادي بالعاصسمة بعدم
تضس -ي -ي -ع -ه ألي -ة م -ن -اسس -ب -ة Ÿت -اب-ع-ة األح-داث
الرياضسية الكÈى ⁄« :نَر مسستوى كب Òكون
الناخب الوطني ما زال يبحث عن التشسكيلة
اŸثالية ألنه جاء متأاخرا لتدريب اŸنتخب
ا÷زائري  ..فÓبد عليه على األقل إاجراء 5
مقابÓت لرؤوية السسÎاتيجية التي يريدها،
فشس -خصس -ي -ا ك -نت أان -ت -ظ -ر ه -ذه الصس -ع -وب-ة ‘
اŸباراة األو ¤بالغابون».
وزم- - -ي- - -ل- - -ه أاراد أان ي- - -وضس- - -ح أاك Ìأاشس - -ار:
«اختيارات الÓعب ⁄ Úتكن موفقة ‘ الدفاع
والوسسط ،فكان من األجدر أان يتم إاشسراك
مفتاح على ا÷هة اليمنى بدل بلخي Ìالذي ل
Áلك اÈÿة الكافية ‘ اŸنافسسات القارية،
وال -ك -ل ي -ع-رف أان ا÷ن-اح األيسس-ر ل-زÁب-اب-وي

سس - -ري - -ع ول - -عب اŸب- -اراة األو ¤م- -ن راب- -ط- -ة
األبطال مع نادي سسان داونز ا÷نوب افريقي
وقدم مردودا كبÒا».
وحقا ،فإان ا÷مهور يعرف كل التفاصسيل
حتى عن اŸنافسص ،الذي  ⁄يكن معروفا بهذا
الشسكل بالنسسبة ألغلب اŸتتبع.Ú

مبو◊ي« ..يعطيك ألصشحة»...
كما أان كل الذين –دثنا معهم أاثنوا على
م- -ردود ح- -ارسص اŸرم- -ى م -ب -و◊ي ،وه -داف
اŸنتخب الوطني رياضص ﬁرز ،حيث اتفق
ا÷م -ي-ع ع-ل-ى أان ال-ت-ع-ادل الي-ج-اب-ي ل-ل-ف-ري-ق
ال -وط-ن-ي –ّق-ق ب-فضس-ل-ه-م-ا ،أاي-ن ق-ال ﬁم-د:
«◊سسن ا◊ظ ‰لك حارسسا من مسستوى عال
وإال فإاننا كنا ‘ وضسعية كارثية قبل أان يتمّكن
ﬁرز م- -ن إاح -راز ال -ه -دف ال -ث -ا ،Êوأاظ -ن أان
اŸشسكل يكمن ‘ وسسط الدفاع ألن الفريق
اŸنافسص يصسل بسسرعة إا ¤مبو◊ي ويكون
لعبو الدفاع –ت ضسغط مسستمر».
ومع ذلك ،فإاننا قد Ÿسسنا تفاؤول كبÒا فيما
يخصص اŸباراة القادمة لـ «اÿضسر» اŸقررة
غدا أامام تونسص والتي تعد فاصسلة ومصسÒية
ذلك أان ال -ف -ري -ق ال -وط -ن -ي دائ -م -ا م-ا ك-ان ‘
اŸسس - -ت- -وى ‘ اŸه- -م- -ات الصس- -ع- -ب- -ة وي- -ري- -د
السستثمار ‘ خيبة الفريق التونسسي الذي كان
قد انهزم ‘ اŸباراة األو ¤أامام السسينغال.
وأاك -د ل -ن -ا أاح -د األنصس -ار ق -ائ« :Ó-ال-ف-ري-ق
ا÷زائ -ري ي -ت -م -ت -ع ب-ف-ردي-ات لم-ع-ة م-ق-ارن-ة
باŸنتخب التونسسي ،وÃا أان الدربيات تلعب
على جزئيات ،فإانه بإامكان ﬁرز أاو براهيمي
صسنع الفارق ‘ هذا اŸوعد الذي ‘ حالة
الفوز Ãباراته سسيقÎب الفريق ا÷زائري من
الدور الثا.»Ê
ويرى معظم أانصسار «اÿضسر» أان الفريق
ال -وط -ن -ي ‘ ح -ال -ة اسس -ت -ع -ادت -ه نشس -وة ال -ف-وز
سسيذهب بعيدا ‘ هذه الدورة ،كون الظروف
جّ- -د حسس- -ن- -ة م- -ن ن- -اح- -ي- -ة أارضس -ي -ة اŸي -دان
والطقسص وكذا التنظيم.

منتخب تونسس:

أسشتعادة خدمات ألÓعب بن عمر
أاكد الطاقم الطبي للمنتخب
التونسسي لكرة القدم ،أان الÓعب
ﬁم -د أام Úب -ن ع-م-ر ،ال-غ-ائب ي-وم
’حد عن تشسكيلة نسسور قرطاج
ا أ
ال-ت-ي خسس-رت أام-ام السس-ن-غ-ال ()0-2
’و ¤م- - - - -ن
◊سس - - - - -اب ا÷ول - - - - -ة ا أ
منافسسات اÛموعة الثانية لكأاسس
أا· أاف- -ري- -ق- -ي -ا ب -ال -غ -اب -ون“ ،اث -ل
للشسفاء التام وسسيكون جاهزا للقاء
ا÷ولة الثانية ،غدا اÿميسس أامام
اŸن- - - - -ت - - - -خب ا÷زائ - - - -ري Ãل - - - -عب
فرانسسفيل.
وشسارك بن عمر ‘ التدريبات ا÷ماعية
ال -ت-ي أاج-راه-ا م-ن-ت-خب ت-ونسص مسس-اء اإلث-ن،Ú
اسستعدادا Ÿباراته القادمة ضسد ‘‘اÿضسر‘‘.
من جهة أاخرى ،عبّر لعبو منتخب تونسص
عن اسستعدادهم لتفادي الهزÁة ›ددا.
وأاشسار لري عزو Êإا ¤أانهم قادرون على
هزÁة ا÷زائر وإانعاشص حظوظهم ‘ التأاهل
للدور الثا.Ê
وأاضساف عزو»: Êقدمنا مباراة طيبة أامام

السس -ن -غ -ال ول -ك-ن ال-ه-زÁة ك-انت ق-اسس-ي-ة وم-ن
الصسعب تقبّلها».
وتابع« :سسنبذل كل ما لدينا لتدارك ما
حدث ،وإاذا لعبنا وفق قدراتنا سسنتمكن من
الفوز على ا÷زائر».
أاما حمد النقاز ،فقد عّبر عن حسسرته
ال -ك -بÒة ل -ل -ه -زÁة أام -ام السس -ن-غ-ال وق-ال⁄« :
نسستحق الهزÁة ،يجب علينا اآلن نسسيان هذه
النتيجة والÎكيز فقط على لقاء يوم اÿميسص
أامام ا÷زائر».
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عن اŸغÒة بن ششعبة رضشي الله عنه عن
رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم قال““ :إان
الله عز وجل حّرم عليكم عقوق األمهات،
ووأاْد البنات““...ا◊ديث .يقول العÓمة ابن
حجر رحمه الله :العقوق أان يحصشل لهما أاو
ألح-ده-م-ا أاذًى ل-يسس ب-ال-ه-ي-uن ُع-ر ًف-ا .وي-كون
هذا اإليذاء بفعل أاو بقول أاو إاششارة ،ومن
مظاهره ﬂالفة أامر الوالدين أاو أاحدهما
‘ غ Òمعصشية ،أاو ارتكاب ما نهيا عنه ما
 ⁄يكن طاعة ،أاو سشبهما وضشربها ،ومنعهما
ما يحتاجانه مع القدرة  ...وغ Òذلك .وقد
اتفق أاهل العلم على عuد العقوق كبÒة من
ك
الكبائر .يقول الله عز وجلَ( :وَق َضشى َرtب َ
ح َسشانًا إاِsما
َأال َتْعُبُدوا إاِل إاِsياُه َوِباْلَوالَِدْيِن إاِ ْ
حُدُهَما َأاْو كُِÓهَما َفÓ
َيْبلَُغsن ِعْنَد َ
ك اْلِكَبَر َأا َ
ف َول َتْنَهْرُهَما َوُقْل لَُهَما َقْوًل
َتُقْل لَُهَما أاُ x
َكِرًÁا) اإلسشراء  .23فانظر كيف نهى عن
اإليذاء بالفعل أاو بالقول حتى ولو كان كلمة
““أافٍ““ ال -ت -ي ت -دل ع -ل -ى الضش -ج-ر .إان ع-ق-وق
الوالدين الذي ظهر وانتششر وتعددت أاششكاله
وأال- -وان- -ه ل- -ي- -دل ع -ل -ى ان -ح -راف خ -ط‘ Ò
اÛت -م -ع -ات ع-ن شش-ري-ع-ة ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ال-ت-ي
جعلت رضشا الله ‘ رضشا الوالدين وسشخطه
سش -ب-ح-ان-ه ‘ سش-خ-ط-ه-م-ا ،ك-م-ا ‘ ا◊ديث:
““رضشا الرب ‘ رضشا الوالد ،وسشخط الرب
‘ سشخط الوالد““ .والتي جعلت ا÷نة –ت
أاق- -دام األم- -ه -ات ف -ل -ن ي -دخ -ل ا÷ن -ة ع -اٌق
لوالديه ،ففي ا◊ديث““ :ثÓثة ل ينظر الله
إاليهم يوم القيامة :العاق لوالديه ،واŸرأاة
اÎŸج -ل -ة ،وال -دي -وث .وث Ó-ث -ة ل ي-دخ-ل-ون
ا÷ن- -ة :ال- -ع -اق ل -وال -دي -ه ،وم -دم -ن اÿم -ر،
واŸنان Ãا أاعطى““ .كما إان العاق لوالديه
يعرضس نفسشه لدعاء والديه عليه ،ودعاؤوهما
مسش- -ت- -ج- -اب ف -ق -د ورد ‘ ا◊ديث““ :ث Ó-ث

دع -وات مسش -ت -ج -اب -ات ل ششك ف-ي-هs-ن :دع-وة
اŸظ -ل -وم ،ودع -وة اŸسش-اف-ر ،ودع-وة ال-وال-د
على ولده““ .ومن صشور العقوق أان يتسشبب
الولد ‘ سشب ولعن أابويه أاو أاحدهما؛ فعن
عبد الله بن عمرو رضشي الله عنهما قال:
قال رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم““ :إان
من أاك Èالكبائر أان يلعن الرجل والديه““.
ق -ي -ل :ي -ا رسش -ول ال-ل-ه! وك-ي-ف ي-ل-ع-ن ال-رج-ل
وال- -دي -ه؟ ق -ال““ :ي ُسش t-ب ال -رج -ل أاب -ا ال -رج -ل
فيسشب أاباه ويسشب أامه فيسشب أامه““ .من كان
ه -ذا ح-ال-ه ف-إان-ه ي-ع-رضس ن-فسش-ه ل-ل-ع-ن-ة ال-ل-ه
تعا ،¤فقد روى اإلمام مسشلم ‘ صشحيحه
عن علي بن أابي طالب رضشي الله عنه أان
النبي صشلى الله عليه وسشلم قال““ :لعن الله
من لعن والده.““...ا◊ديث .كما إانه متوعد
بعقوق أاولده له؛ فكل الذنوب يؤوخر الله
م -ن -ه -ا م -ا شش-اء إا ¤ي-وم ال-ق-ي-ام-ة إال ع-ق-وق
الوالدين ،فإانه يعجل لصشاحبه ‘ ا◊ياة قبل
اŸمات .قال األصشمعي :حدثني رجل من
األعراب قال :خرجت من ا◊ي أاطلب أاعقs
الناسس ،وأابsر الناسس ،فكنت أاطوف باألحياء
حتى انتهيت إا ¤ششيخ ‘ عنقه حبل يسشتقي
ب -دل -و ل ت -ط -ي -ق -ه اإلب-ل ‘ ال-ه-اج-رة وا◊uر
الششديد ،وخلفه ششاب ‘ يده رششاء أاي حبل
م -ل -وي يضش -رب -ه ب -ه ،ق -د شش -ق ظ -ه -ره ب-ذلك
ا◊بل ،فقلت :أاما تتقي الله ‘ هذا الششيخ
الضشعيف؟ أاما يكفيه ما هو فيه من هذا
ا◊بل حتى تضشربه؟ قال :إانه مع هذا أابي.
فقلت :ف Óجزاك الله خًÒا .قال :اسشكت
ف -ه -ك-ذا ك-ان ه-و يصش-ن-ع ب-أاب-ي-ه ،وه-ك-ذا ك-ان
يصشنع .فانظر كيف قيضس الله لهذا الوالد
ال -ع -اق م -ن أاب -ن -ائ -ه َم-ن ي-ع-ق-ه! وا÷زاء م-ن
ج -نسس ال -ع -م-لَ( :وَم-ا َرtب-كَ بَِ-ظٍsÓ-م ِلْ-لَ-عِ -ب-يِ-د)
فصشلت .46

دعاء اليوم
لخرة..الّلهم
الّ-ل-ه-م ث-ب-ت-ن-ا ب-ال-ق-ول ال-ث-ابت ‘ ا◊ي-اة ال-دن-ي-ا وف-ى ا آ
ارحمنا يوم يفر اŸرء من أاخيه ..وأامه وأابيه ..وصصاحبته وبنيه..
لكل أامرئ منهم يومئذ شصأان يغنيه ..الّلهم ارحمنا إاذا التفت السصاق
بالسصاق ..إا ¤ربك يومئذ اŸسصاق..الّلهم ارحمنا إاذا أاقمنا للسصؤوال..
وخاننا اŸقال ..ول ينفع مال ول جاه ول عيال..

هام جدا

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا
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إان من نعم الله تعا ¤على عباده نعمة الذرية ،ولهذا ام Ïالله تبارك وتعا ¤على عباده وذكرهم بهذه النعمة
ن ُب ُ
‘ كتابه الكر Ëفقالَ( :والsل ُ
م مِ ْ
لَْفِئَدَة
صصاَر َوا ْ أ
م ال sسصْمَع َوا ْ أ
م ل َتْعَلُمو َ
طو ِ
جَع َ
ل َلُك ُ
ن أاُsمَهاِتُك ْ
جُك ْ
ن شَصْيئًا َو َ
ه أاَْخَر َ
لَْب َ
ن) (النحل.)78:
م َتشْصُكُرو َ
َلَعsلُك ْ

إان -ه -م زي-ن-ة ا◊ي-اة ال-دن-ي-ا وزه-رت-ه-ا وب-ه-ج-ت-ه-ا:
حَياِة الtدْنَيا )(الكهف :من
(اْلَماُل َواْلَبُنونَ ِزيَنُة اْل َ
اآلية .)46
ولكن ل تقر أاع Úاآلباء باألبناء حقيقة إال إاذا
كانوا صشا◊ ،Úلهذا فإان الصشا◊ Úمن عباد الله
يجتهدون ‘ صشÓح أابنائهم ويعلمون أان األمر
كله بيد الله عز وجل ،وأان من أاعظم أاسشباب
صشÓح أابنائهم كÌة الدعاء لهم والتضشرع إا ¤الله
ليصشلحهم.
وقد ذكر الله تعا ¤عن عباده الذين أاضشافهم إا¤
نفسشه إاضشافة تششريف فقال َ( :والsذِيَن َيُقولُوَن
َرsب َ -ن-ا َهْ-ب َلَ -ن-ا ِمْ-ن َأاْزَوا ِجَ-ن-ا َوُذuرsي-اِتَ -ن-ا ُقs-رَة أا َْعُ-يٍ -ن
ِ Úإاَمامًا) (الفرقان)74:
جَعْلَنا لِْلُمsتِق َ
َوا ْ
قال ابن عباسس رضشي الله عنهما ““:يعنون ““ :من
ي-ع-م-ل ب-ط-اع-ة ال-ل-ه ف-ت-قّ-ر ب-ه أاع-ي-ن-ه-م ‘ الدنيا
واآلخرة““.
قال اإلمام ابن كث Òرحمه الله ‘ تفسشÒها:
““يعنى الذين يسشأالون الله أان يخرج من أاصشÓبهم
من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده ل ششريك
له““.
نظرا Ÿا للدعاء من أاثر عظيم ‘ صشÓح األبناء
وج -دن -ا خ Òخ-ل-ق وصش-ف-وت-ه-م األن-ب-ي-اء وال-رسش-ل
يسشأالون ربهم ويلحون عليه سشبحانه أان يصشلح لهم
ذرياتهم ،حتى إانهم دعوا الله تعا ¤من أاجلهم
قبل أان يولدوا.
اÿليل عليه السشÓم يسشأال ربه الذرية الصشا◊ة:
فهذا سشيدنا إابراهيم يرفع أاكف الضشراعة طالبا
من الله تعا ¤أان يرزقه أابناء صشا◊ ÚمصشلحÚ
ف - - -ق- - -الَ« :رuب َهْ- - -ب ِل- - -ي ِمَ- - -ن ال sصش- - -اِلِ- - -ح»Úَ- - -
(الصشافات)100:
إانه قد بلغ سشنا كبÒة وامرأاته عجوز وهو يششتهي
ال -ول -د ل -ك -ن -ه ل ي -ري -د أاي ول -د إا‰ا ي -ري -د ول -دا
صش -ا◊ا ،ف -ك -انت السش -ت -ج -اب -ة م -ن ال -ل -ه ت -ع-ا¤
ف -أاع -ط -اه م -ا سش -أالَ « :ف َ-ب s -شش ْ-رَن -اُه ِب ُ -غ ٍÓ-م َحِ-ل-يٍ-م»
(الصشافات.)101:
أاعجب من ذلك أان اÿليل عليه السشÓم ⁄
ي-ن-ق-ط-ع ع-ن ال-دع-اء ل-ذري-ت-ه ،ب-ل ظ-ل ي-ت-عهدهم
بالدعوات الصشا◊ات طوال حياتهمَ““ ،وإاِْذ َقاَل
جُنْبنِي َوَبنِsي
جَعْل َهَذا الَْبلََد آامِناً َوا ْ
إاِْبَراهِيُم َرuب ا ْ
َأاْن َنْ-عُ-بَ-د ا ْ َأل ْصشَ -ن-اَم) (إاب-راهيم ) 35:ويسش -ت-م-ر ‘
ت مِْن ُذuرsيتِي ِبَواٍد َغْيِر
الدعاءَ( :رsبَنا إاِuني َأاسْشَكْن ُ
حsرِم َرsبَنا لُِيِقيُموا ال sصشَÓة
ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيتِ َ
ك اْلُم َ
جَعْل َأاْفِئَدًة مَِن الsناسسِ َتْهوِي إاِلَيِهم َوارُزْقُهم منَِ
َفا ْ
ْ ْ ْ ْ
الsثَمَراِت لََعsلُهْم َيشْشُكُروَن) (إابراهيم)37:
جَعْلنِي ُمِقيَم ال sصشِÓة َومِْن ُذuرsيتِي َرsبَنا َوَتَقsبْل
َرuب ا ْ
ُدَعاِء) (إابراهيم40.:

ونبي الله زكريا

ع-ل-ى ن-فسس ال-ط-ري-ق سش-ار سش-ي-دن-ا زك-ري-ا ع-ل-يه
السشÓم ،إاذ دعا الله تعا ¤ألبنائه قبل أان يولدوا،
[ إان -ن -ا ن -راه ي -دع -و ال -ل-ه ت-ع-ا ¤أان ي-رزق-ه ول-دا ً
صشا◊ًا مرضشيًا عند الله وعند الناسس ،يتحمل
م-ع-ه أاع-ب-اء ال-ن-ب-وة وال-دع-وة إا ¤ت-وح-ي-د اÿال-ق
سشبحانه قائ ً
ك َولِّيًا َ .يِرُثنِي
ب لِي مِْن َلُدْن َ
َ ( :Óفَه ْ
ِ
ً
جَعْلُه َرuب َرضشّيا) (مر:Ë
َوَيِرُث مِْن آالِ َيْعُقوَب َوا ْ
م- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن اآلي- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة )6,5
اسشتجاب الله تعا ¤لدعائه ،وحملت اÓŸئكة
إال -ي -ه ال -بشش -رى ب-ال-ول-د وال-ن-ب-ي الصش-ال-حَ :فَ -ن-اَدْتُ-ه
حَراِب َأاsن اللَsه
اْلَمِÓئَكُة َوُهَو َقائٌِم ُي َصشلuي ِفي الِْم ْ
حَيى ُم َصشuدقًا بَِكِلَمٍة ِمَن الsلِه َوسَشuيدا ً
ُيَبشuشُر َ
ك بَِي ْ
( )Úآال عمران39.:
ح ُصشورا ً َوَنِبّيًا ِمَن ال sصشاِلِح َ
َو َ

النبي يدعو ألبناء اŸسصلمÚ

إاذا رجعنا إا ¤هدي نبينا صشلى الله عليه وسشلم
لوجدناه يك Ìمن الدعاء ألبناء اŸسشلم Úويوجّه
اŸسش -ل -م Úإا ¤ال -دع -اء ألب-ن-ائ-ه-م ح-ت-ى ق-ب-ل أان

يولدوا ،فحيث من أاراد إاتيان أاهله قضشاًء لششهوته
وطلبا للولد أان يحرصس على وقايته من الششيطان
فيقول““ :لو أان أاحدكم إاذا أاتى أاهله قال :بسشم
الله ،اللهم جّنبنا الششيطان وجّنب الششيطان ما
رزقتنا ،فيولد بينهما ولد ،ف Óيصشيبه الششيطان
أابدا ً““.

ويدعو لهم عند ولدتهم
فعن عائششة رضشي الله عنها أان النبي كان يؤوتى
ب-الصش-ب-ي-ان  -ت-ع-ن-ى ح-دي-ث-ي ال-ولدة -ف-ي-حنكهم
ويدعو لهم بالÈكة ‘ .الصشحيح Úأان أاسشماء
رضشي الله عنها أاتت النبي صشلى الله عليه وسشلم
Ãولود لها ،تقول““ :حنّكه بالتمرة ثم دعا له
وبّرك عليه““.
يدعو لهم أاثناء ﬂالطتهم تششجيعًا وتثبيتاً لهم
على ا:Òÿ
فعن أانسس رضشي الله عنه قال :جاءت أامي ،أام
أانسس ،إا ¤رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم وقد
أاّزرتني (أالبسشتني إازارا ً) بنصشف خمارها ورّدتني
(أالبسشتني رداءا ً) بنصشفه فقالت :يا رسشول الله،
هذا أانيسس ابني أاتيته بك يخدمك فادع الله له،
فقال ““:الّلهم أاك Ìماله وولده““ .
وفى رواية ““:وبارك له فيما أاعطيته““ .قال أانسس:
فو الله إان ولدي وولد ولدي ليتعاّدون على نحو
اŸائ -ة ال-ي-وم( .مسش-ل-م) ل-ن-ت-أام-ل ه-ن-ا ك-ي-ف ب-نت
وأاسشسشت أام سشليم رضشي الله عنها لبنها مسشتقبله
‘ الدين والدنيا بالدعاء؟! إانه جيل الصشحابة
الفريد الذين أاحسشنوا األخذ والفهم والتطبيق
عن رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم.
يكافئ ابن عباسس الغÓم الصشغ Òعلى إاعداده
لوضشوء النبي قبل أان يطلبه بأان يدعو له ،فقد
أاخرج البخاري عن عبد الله بن عباسس رضشي الله
ع -ن-ه-م-ا أان ال-ن-ب-ي صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م دخ-ل
اÓÿء قال فوضشعت له وضشوءا ً ،فقال :من وضشع
هذا؟ فأاخ،È
فقال““ :اللهم فقهه ‘ الدين““ .ويسشتجيب الله
ت -ع -ا ¤ل -دع -ائ -ه لب-ن ع-ب-اسس ويصش Òح Èاألم-ة
وترجمان القرآان.
إاذا كان هؤولء هم قدوتنا وأاسشوتنا عليهم جميعًا
صش -ل -وات ال-ل-ه وسشÓ-م-ه ،ي-أام-رن-ا ال-ل-ه ت-ع-ا ¤ب-أان
ك اsلذِيَن َهَدى الsلُه
نقتدي بهم ،قال تعا( :¤أاُوَلِئ َ
َفبُِهَداُهُم اْقَتدِْه) (األنعام :من اآلية .)90
يخÈنا أان النبي صشلى الله عليه وسشلم هو األسشوة
ا◊سشنة لنا ‘ كل أامرنا قال تعاَ( :¤لَقْد َكاَن َلُكْم
جو الsلَه
ِفي َرسُشولِ الsلهِ أاُسْشَوٌة َ
ح َسشَنٌة لَِمْن َكاَن َيْر ُ

إايــــــــــــذاء النـــــــــــاسس بهتـــــــــــان
كم من اÛالسس تعقد للغو واÿوضس ‘ أاعراضس الناسس
وإاي -ذائ-ه-م ب-وصص-ف-ه-م بصص-ف-ات ال-ق-ب-ح وات-ه-ام-ه-م Ãا ل-يسس
فيهم .فعلى العبد الصصالح أان يعرضس عن هذه اÛالسس
وي-ق-اط-ع أاصص-ح-اب-ه-ا ..ي-ق-ول ا◊ق سصبحانه وتعا« :¤وإاذا
سص -م -ع -وا ال ّ-ل -غ -و أاع-رضص-وا ع-ن-ه وق-ال-وا ل-ن-ا أاع-م-ال-ن-ا ول-ك-م
أاعمالكم ،سصÓم عليكم ل نبتغي ا÷اهل( .»Úالقصصصس
.)55
وصشف الله اŸؤومن Úالفا◊ Úبقوله تعا« :¤والذين هم عن الّلغو
معرضشون» ،وقوله«:وإاذا مّروا بالّلغو مروا كراما».
ليسس هناك أاششر من إانسشان يريد إايذاء إاخوانه من بني البششر..
Óنسشان كرامة ولبيته حرمة ،واŸؤومن التقي يدفع ششر
فإان ل إ
ن- -فسش- -ه ،وي- -رفضس وسش- -اوسس الشش -ي -ط -ان وي -ب -ع -د ع -ن اÿوضس ‘
األعراضس وتتبع العورات ..يقول الله عز وجل« :والذين يؤوذون

العدد

هل يؤوثر الدعاء ‘ صصÓح الأبناء

حرم قطيعتهم وإايذائهم أاو إادخال ا◊زن عليهم

عقوق الوالدين ..تلكم الكبÒة

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

اŸؤومن ÚواŸؤومنات بغ Òما اكتسشبوا فقد احتملوا بهتانا وإاثما
مبينا»( .األحزاب  )58فكيف نتسشمى باإلسشÓم ونحن نؤوذي غÒنا
Óمن Úمصشدر
فنتسشبب ‘ إاحراجهم وسشوء معاملتهم ونكون ل آ
ششرورّ؟!
أاين نحن من قول رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم““ :اŸسشلم من
سشلم اŸسشلمون من لسشانه ويده““( .متفق عليه) .وقوله““ :اتق الله
حيثما كنت واتبع السشيئة ا◊سشنة “حوها وخالق الناسس بخلق
حسشن““ .كم سشتكون سشعيدا ً إان كنت ﬁسشنًا؟ وكم أانت من األششقياء
إان كنت مؤوذيا؟ وما ل ترضشاه لنفسشك ل ترضشاه ول تتمناه لغÒك،
هذا هو اإلسشÓم الصشحيح ،وهذا هو السشلوك القو ،Ëوهذا هو
اÿلق الكر ،Ëيقول رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم““ :من أاحب
أان يزحزح عن النار ويدخل ا÷نة ،فلتأاته منيته وهو يؤومن بالله
واليوم اآلخر .وليأات إا ¤الناسس الذي يحب أان يؤوتى إاليه““( .رواه

مسشلم).
هذه تعاليم اإلسشÓم دين البششرية جمعاء الذي يدعو ا ¤صشÓح
األرضس وعمارها ويرفضس العصشيان فيها أاو إافسشادها ،ويطالب
اŸسشلم أان يتعامل مع الناسس  -كل الناسس  -با◊سشنى ألننا بهذا
أامرنا ،واŸسشلم ل ُيعرف ب Úالناسس Ãا ‘ قلبه من اعتقاد ولكنه
يعرف Ãا يؤوديه من سشلوك ..عن أابي سشعيد اÿدري قال :قال
رسشول الله صشلى الله صشلى الله عليه وسشلم““ :إاياكم وا÷لوسس ‘
الطرقات““ .فقالوا يا رسشول الله مالنا من ›السشنا ُبد ،نتحدث
فيها .فقال رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم““ :فإاذا أابيتم إال
اÛلسس فاعطوا الطريق حقه““ .قالوا :وما حق الطريق يارسشول
ال- -ل- -ه؟ ق- -ال«:غضس ال- -بصش- -ر ،وك- -ف األذى ،ورد السشÓ- -م ،واألم- -ر
باŸعروف والنهي عن اŸنكر““( .رواه مسشلم)..

َواْلَيْوَم اْآلِخَر َوَذَكَر الsلَه َكِثÒا ً) (األحزاب( .)21:
إاصشÓح البن-Úسشحر ششع ،Òبتصشرف يسش.)Ò

على هذه اÿطى سصار السصلف..

Óبناء،
فوجدناهم يهتمون باإلكثار من الدعاء ل أ
فهذا الفضشيل بن عياضس سشيد من سشادات هذه
األمة وعا ⁄من علمائها األكابر يدعو لولده علي
رحمه الله وهو صشغ Òفيقول :اللهم إانك تعلم اأÊ
اجتهدت ‘ تأاديب ولدي علي فلم اسشتطع ،الله
فأادبه ‹ ،...وهو مع هذا  ⁄يتوان عن تعهده
باإلصشÓح والرعاية وحسشن األدب ،لكنه يعلم أان
األمر كله لله فيدعوه سشبحانه ويتضشرع إاليه ‘
صشÓح ولده فيسشتجيب الله تعا ¤دعاءه ويصشلح
له ولده حتى عن بعضس العلماء ليفضشل علي بن
الفضشيل على أابيه على جÓلة قدر أابيه رحمهما
الله.

هكذا كان أاك Ìالسصلف

إاحذر الدعاء على أاولدك ،إان ‡ا ينبغي أان
ي -ك -ون م -ع -ل -وم -ا ومسش-ت-ق-را ‘ ن-ف-وسس اآلب-اء أان
الدعاء على األبناء من اŸمنوعات التي ل يجوز
القÎاب منها بحال ولقد نهى النبي صشلى الله
عليه وسشلم عن الدعاء على األطفال فقال““ :ل
تدعوا على أانفسشكم ول تدعوا على أاموالكم ول
تدعوا على أاولدكم ،ل توافقوا من الله سشاعة
يسشأال فيها عطاء فيسشتجيب““.
إان الوالدين أاو أاحدهما قد يغضشب إلسشاءة بعضس
األبناء أاو عقوقه ،وهما إان غضشبا فحقهما لكن
ي -ن -ب -غ-ي أال ي-ل-ج-أا ال-وال-دان أاو أاح-ده-م-ا ‘ ه-ذا
ا◊ال إا ¤الدعاء على األولد؛ فإانهما أاول من
ي -ك -ت -وي وي -ت -أا ⁄إان أاصش -اب أاب -ن -اءه -م -ا م -ك-روه،
وليسشتحضشر الوالدان أان دعوة الوالد لولده أاو
عليه هي ‡ا يسشتجاب ،فقد أاخ Èالنبي صشلى
الله عليه وسشلم عن ذلك بقوله““ :ثÓث دعوات
يسشتجاب لهن ل ششك فيهن ““...ا◊ديث وذكر
م -ن -ه -ا““ :دع -وة ال -وال-د ل-ول-ده““ و‘ رواي-ة““ :ع-ل-ى
ولده““.
تكون إاجابة الدعوة على الولد سشببا ‘ مزيد من
العقوق والفسشاد Ÿن دعي عليه من األولد ،وقد
جاء رجل على عبد الله بن اŸبارك رحمه الله
يشش -ك -و إال -ي -ه ع -ق -وق ول-ده فسش-أال-ه اب-ن اŸب-ارك:
أادع- -وت ع- -ل- -ي- -ه؟ ق- -ال:ن- -ع -م .ق -ال اذهب ف -ق -د
أافسشدته .وهذا ا÷واب منه يدل على سشعة علمه
رحمه الله فإان الدعاء على األولد لن يزيدهم
إال فسشادا وعنادا وعقوقا ،وأاول من يششتكي هذا
العقوق هو من تسشرع بالدعاء على األولد.

إان إاي -ذاء ال -ط -ري -ق ه-و إاي-ذاء ل-ل-ن-اسس ألن-ه-م ف-ي-ه يسشÒون وع-ل-ي-ه
يجلسشون ..قال صشلى الله عليه وسشلم““ :إاماطة األذى عن الطريق
صشدقة““ ..ويششّدد النبي الكر Ëصشلى الله عليه وسشلم علينا ‘
عدم إايذاء الطريق فيقول““ :اتقوا الÓعن ،Úقالوا :وما الÓعنان؟
قال““ :الذي يتخلى(أاي يتبول أاو يتÈز) ‘ طريق الناسس أاو ظلهم““.
لقد امتدت رحمة اإلسشÓم من اإلنسشان إا ¤ا◊يوان Áر رسشول
الله صشلى الله عليه وسشلم ‘ اŸدينة فيششاهد اثن Úعلى حمار..
فُينِزل أاحدهما ويأامرهما بالتناوب عليه ..ويوصشي صشلى الله
عليه وسشلم بالرفق با◊يوان وينهى عن تعذيبه ،ويعد من يفعل
العذاب با◊يوانات والطيور بعذاب عند الله أاليم ..عن ابن عمر
رضشي الله عنهما قال :قال رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم:
““دخلت امرأاة النار ‘ هرة ربطتها ،فلم تطعمها ،و ⁄تدعها تأاكل
من خششاشس األرضس““( .رواه البخاري)
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مواقيت الظهر١٢.٥٧...............:
الصسÓة العصسر١٥.٣٨...............:
المغرب١٧.٥٧..............:
العشسـآء١٩.٢٣................:
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^  ١٨ج-آن-في  :١٩٥٥اسس-تشس-ه-آد ق-آئ-د م-ن-ط-قة الشسمآل القسسنطيني
لح-تÓ-ل ع-ل-ى
«دي -دوشس م -راد» خÓ-ل م-واج-ه-ة م-ع ق-وات ا إ
مقربة من مدينة زيغود يوسسف ا◊آلية.
^ ١٨ج- -آن -ف -ي  :١٩٥٨ال-ب-ح-ري-ة ال-ف-رنسس-ية
ت -عÎضس سس -ب -ي -ل ال -ب -آخ -رة «سس -ل -وف-ي-ن-ي-آ» اÙم-ل-ة
لسس -ل -ح-ة ك-آنت م-وج-ه-ة ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر
Ãخ -ت -ل -ف ا أ
الوطني ‘ ا◊دود الغربية ،و–ّولهآ إا ¤مينآء وهران .

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنآبة
عنآبة

الأربعآء  ١٩ربيع الثآ ١٤٣٨ Êهـ اŸوافق لـ  ١٨جآنفي ٢٠١٧م
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لمنية بغرب البÓد:
اللواء نوبة يقف على اÿطة ا أ

““عليكم بتضضييق اÿناق على بارونات اıدرات والوقود ““
تشسكيÓت جديدة للمراقبة وتأآم Úالشسريط ا◊دودي الغربي

 08°وهران

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 08°وهران

الثمن  ١٠دج

13°
07°

france prix 1

لحوال ا÷وية
بسسبب اسستمرار سسوء ا أ

الشضرطة تواصضل عمليات فتح الطرق
وتقد ËاŸسضاعدة للمواطنÚ

لمني ıتلف تشسكيÓتهآ ووحداتهآ ‘
تدعم سسÓح الدرك الوطني Ãنشسآآت جديدة غرب البÓد ،من شسأآنهآ أان تعزز التشسكيل ا أ
لغذية والوقود ،على غرار السسرب ا÷وي بآŸشسرية وحرسس
مكآفحة التهريب وتضسييق اÿنآق على بآرونآت اıدرات وا أ
ا◊دود بآلنعآمة إا ¤جآنب ›موعة التدخل بآلبيضس.

»æe É«°SGC :¢†«ÑdGh áeÉ©ædG

‘ هذا السشياق أامر مناد نوبة قائد الدرك
ال- -وط -ن -ي اإ’ط -ارات اŸسش -ؤوول -ة ع -ن أام -ن
ا◊دود ا÷زائ- -ري- -ة ال- -غ- -رب- -ي -ة ،ب -ت -وخ -ي
ا◊ي - -ط- -ة وا◊ذر وم- -ن- -ع أاي اخÎاق م- -ن
خلل إاحكام الرقابة على جميع اŸسشالك
ا◊دودية لو’يات غرب الوطن ‡ا يحول
دون “رير أاطنان اıدرات ،وششل نششاط
اŸهرب Úالذين يسشتعملون جميع الوسشائل
لتوسشيع نششاطهم اإ’جرامي بالتواطؤو مع
ششبكات دولية تعمل على اسشتنزاف وضشرب
ا’قتصشاد ا÷زائري.
وخ -لل إاشش -راف -ه ع -ل -ى ت-دشش Úال-وح-دات
ا÷ديدة وجه اللواء نوبة تعليمات صشارمة
للضشباط العامل Úعلى مسشتوى الو’يات
ا◊دودي -ة بضش -رورة ت -ك -ي -ي -ف ﬂط -ط-ات
اأ’م- -ن حسشب اŸت- -ط- -ل- -ب- -ات اŸي- -دان- -ي- -ة
واÿريطة اإ’جرامية والرفع من مسشتوى
اأ’داء ال -ع -م -ل -ي -ات-ي Ãن-اط-ق ا’خ-تصش-اصص
اإ’ق -ل -ي -م -ي ل -ف -رق ال -درك ع -ل -ى مسش -ت-وى
ال- -و’ي- -ات ا◊دودي- -ة ل- -غ- -رب ال -ب -لد م -ع
ضش- -رورة ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م -ع وح -دات ا÷يشص
ومصشالح اأ’من اأ’خرى.
واسش-ت-غ-ل ن-وب-ة ف-رصش-ة ت-واج-ده ب-اŸق-رات
ا÷ديدة Ûموعة حرسص ا◊دود Ãكمن

ب - -ن ع- -م- -ار وك- -ذا م- -ق- -ر السش- -رب ا÷وي
لطلع على
ب-اŸشش-ري-ة ب-و’ي-ة ال-ن-ع-ام-ة ،ل إ
اÿطة اأ’منية اŸسشطرة لسشنة  ، 2017من
أاج-ل م-واج-ه-ة ا÷رÁة ب-ج-م-ي-ع أاشش-ك-ال-ه-ا
خاصشة مع الوضشع اأ’مني اŸتدهور بدول
ا÷وار وتدفق عدد كب Òمن اŸهاجرين
غ Òالشش -رع -ي Úواأ’خ -ط -ار ال-ن-اج-م-ة ع-ن
انتششارهم ع Èالعديد من و’يات الغرب
ا÷زائري قبل زحفهم إا ¤وسشط البلد
وشش -رق -ه -ا ،ك-م-ا أام-ر ب-ت-ف-ع-ي-ل سش-راي-ا أام-ن
الطرقات ،على مسشتوى جميع الطرقات
ال -و’ئ -ي -ة وال-ط-ري-ق السش-ري-ع شش-رق ـ غ-رب
وجميع اŸسشالك إ’حباط جميع العمليات
اإ’جرامية.
وخلل مراسشيم تدشش› Úموعة التدخل
ببوقطب بو’ية البيضص ششدد قائد الدرك
ال -وط -ن -ي ع -ل -ى ضش -رورة –دي -د ال -نسش -ي-ج
اإ’ق- -ل- -ي- -م- -ي وت- -ع- -زي -ز ق -درات اŸراق -ب -ة
وال -ت -دخ -ل ل -ت -ث -م Úالشش -ع -ور ب-اأ’م-ن ل-دى
اŸواط- -ن وصش- -د اŸظ- -اه -ر اإ’ج -رام -ي -ة،
م - -ؤوك - -دا أان- -ه إاذا ك- -انت اŸن- -اط- -ق شش- -ب- -ه
ا◊ضشرية تعالج حاليا عن طريق عمليات
متفرقة التي تدخل ‘ إاطار ما يسشمى بـ
““ال -ع -م -ل -ي -ات اÿاط -ف -ة““ ،ف -إان ال -وح -دات
اŸع -ن -ي -ة ي -جب ع-ل-ي-ه-ا –يﬂ Úط-ط-ات
اŸراقبة العامة والتأام Úاÿاصشة باأ’من

وال- -نشش- -اط- -ات اإ’ج- -رام- -ي- -ة ع Èأاق- -ال -ي -م
اختصشاصشها.
وأاكد اللواء نوبة على ضشرورة اللجوء إا¤
الوسشائل التقنية والعلمية من أاجل تفضشيل
لوضشاع اأ’منية التي تبدو
أاحسشن تسشي Òل أ
ششيئا فششيئا أاك Ìتعقيدا ،ومضشاعفة فعالية
ع- -م- -ل ال- -درك ال- -وط- -ن- -ي ‘ ظ -ل احÎام
القوان ،Úمششددا على أاهمية توف Òاأ’من
وا◊ف -اظ ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ال-ع-ام والسش-ك-ي-ن-ة
العمومية وتكييف ﬂططات اأ’من حسشب
اŸت - -ط - -ل - -ب - -ات اŸي- -دان- -ي- -ة واÿري- -ط- -ة

اإ’جرامية ما سشيسشاهم ‘ تقوية وتعزيز
م-ن-ظ-وم-ة ال-دف-اع ع-ن ال-وط-ن ال-ت-ي تسشعى
القيادة العليا للجيشص الوطني الششعبي أ’ن
ت -ك -ون ف -ع -ال -ة وم-واك-ب-ة ل-ل-عصش-ر وال-ت-ط-ور
ال - -ت - -ك- -ن- -ول- -وج- -ي ‘ ›اب- -ه- -ة ﬂت- -ل- -ف
ال -ت -ه -دي-دات ال-ت-ي –دق ب-ا÷زائ-ر سش-واء
اÙلية منها أاو اإ’قليمية وحتى الدولية.
كما ركز مناد نوبة على ضشرورة مطابقة
التششكيلت التي توضشع على تنفيذ اÿدمة
و ت -ك -ون ذات اسش-ت-ح-ق-اق وت-ك-ي-ي-ف ج-م-ي-ع
اإ’م- -ك- -ان- -ات وال- -وسش- -ائ- -ل ال- -ردع- -ي- -ة م -ع
اŸعطيات ا÷ديدة الناŒة عن اسشتفحال
ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة وان-تشش-اره-ا وت-أاثÒه-ا
على اŸواطن وأامنه من خلل تسشخ Òكل
اإ’م -ك -ان -ات وا÷ه -ود ،ل -ل-ت-دخ-ل وح-م-اي-ة
اŸواطن ،Úودعا أايضشا ،إاطاراته إا ¤تفعيل
وت -ن -ف-ي-ذ اإ’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة وال-ردع-ي-ة،
إ’حباط كل عمل إاجرامي Áسص باإ’فراد
واŸمتلكات.
وأاوصشى نوبة ‘ اأ’خ Òإاطاراته على تنفيذ
ﬂتلف اإ’جراءات الوقائية والردعية لششل
وإاحباط كل نششاط يهدف إا ¤اŸسشاسص
ب -اأ’شش -خ -اصص واŸم -ت -ل -ك -ات أاث -ن -اء ت-أادي-ة
ﬂتلف اŸهام ،كما ششدد على العمل من
رفع مسشتوى اأ’داء وإالزامية –قيق النتائج
اإ’يجابية لفائدة اŸواطن.

إاشسهآر

الشش -عب /سش -خ -رت ق -وات الشش -رط -ة عÈ
ك-اف-ة و’ي-ات ال-وط-ن إام-ك-ان-ي-اتها اŸادية
والبششرية لتقد ËاŸسشاعدات للمواطنÚ
اŸتضش -رري -ن ج -راء ال -تسش-اق-ط اŸسش-ت-م-ر
لم -ط -ار وال-ث-ل-وج.و“ت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى
ل -أ
مسش -ت -وى و’ي -ات ت-بسش-ة ،خ-نشش-ل-ة ،ب-ات-ن-ة،
قسش -ن -ط -ي-ن-ة ،سش-ط-ي-ف وب-رج ب-وع-ري-ري-ج،
اŸدية ،تيزي وزو ،ميلة ،البويرة ،حيث
يسشاهم أافراد الششرطة ‘ مد يد العون
واŸسش -اع -دة إا ¤اŸواط-ن Úومسش-ت-ع-م-ل-ي
ال -ط -ري -ق ،ب -ف -ت -ح ال -ط -رق -ات وال -ت -ك-ف-ل
ب- -اŸواط- -ن Úال- -ع- -ال- -ق Úوسش- -ط ال -ث -ل -وج
واأ’ششخاصص اŸعوزين وبدون مأاوى.
ك- -م- -ا ” ب- -اŸن- -اسش- -ب -ة تسش -خﬂ Òت -ل -ف
لمن
اŸعدات اللزمة ككاسشحات الثلج ل أ
ال- -وط- -ن- -ي والسش- -ه- -ر ع- -ل- -ى ا’نسش -ي -اب -ي -ة
اŸروري -ة ،سش -ي -ارات إاسش -ع-اف قصش-د ن-ق-ل
اŸرضش- -ى أاو اأ’شش- -خ- -اصص اŸصش- -اب Úإا¤

اŸسشتششفيات أاو اŸراكز الصشحية.
تسش -ه -ر خ -لي -ا اأ’زم -ة ال -ت -ي شش -ك -لت ع -ل-ى
مسشتوى مصشالح الششرطة ع Èكامل الÎاب
الوطني ،على العمل ليل نهار ،لتوف Òكل
اŸعدات والوسشائل اللزمة وإاحصشاء كافة
النقاط السشوداء والعراقيل التي من ششأانها
تعطيل أاو ششل حركة اŸرور ،والوقوف على
م -دى السش Òا◊سش -ن ل-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ع-ل-ى
مدار  24سشاعة على ..24
تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الغني هامل،
فإان مصشالح الششرطة عﬂ Èتلف ربوع
الوطن ›ندة على مدار السشاعة Ÿد يد
العون واŸسشاعدة Ÿسشتعملي الطرق وكذا
ال -راج -ل ،Úم -ع دع -وة اŸواط-ن Úل-ت-وخ-ي
اŸزيد من ا◊يطة وا◊ذر أاثناء السشياقة
وŒنب ال -ت -ن -ق -ل ب -السش -ي -ارة إا’ ‘ ح -ال -ة
الضش- -رورة والÎك- -ي- -ز ع- -ن -د ال -دخ -ول إا¤
اŸناطق ا◊ضشرية.

