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تركن بصصماتهن في مختلف المجا’ت

ششهادات حّية في اليوم العالمي
للمرأاة تنقلها «الششعب»
افتتاحية
محرك المجتمع
صص٠٦/٠٥/٠٤

بقلم :السصيدة أامينة دباشص

إاذا كان الثامن من مارسص يعني لبعضص النسصاء مناسصبة
ل-ل-ت-م-ت-ع ب-نصص-ف ي-وم وال-تÓ-ق-ي وا’حتفال ،فهو بالنسصبة
للمتواجدات على أارضص الميدان وقفة لتقييم ما ُأانجز في
مسصار مسصاهمتهن كفاعل في المجتمع كامل العضصوية.
دون سصرد ما حققنه طوال سصنين فقد اسصتطعن إاثبات
ذوات- -ه -ن وت -أام -ي -ن وج -وده -ن ب -فضص -ل ح -زم -ة ال -ق -وان -ي -ن
ال- -مصص- -ادق ع- -ل- -ي- -ه- -ا وال- -مسص -ت -وح -اة م -ن ب -رن -ام -ج رئ -يسص
ال-ج-م-ه-وري-ة السص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة ،سصواء تعلق
’مر بحمايتها كزوجة أاو مطلقة أاو كعامل أاسصاسصي في
ا أ
ال-ح-ي-اة السص-ي-اسص-ي-ة ال-ت-ي سص-ت-ع-رف نسص-ب-ة مشص-اركة المرأاة
المحددة نصصا وقانونا امتدادا من المجالسص المنتخبة إالى
المجا’ت التنفيذية ومصصادر القرار.
’ن ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات
’وسص -اط ال -نسص-وي-ة م-نشص-غ-ل-ة ا آ
ب -عضص ا أ
ال-تشص-ري-ع-ي-ة ،ك-م-ا ه-و ال-ح-ال ب-ال-نسص-ب-ة للرجال وما يعاب
على مجريات التحضصير لهذا الموعد ،يمكن الحديث عنه

٥٠٦٤٣١

ANEP

’ن هو تجنيد الكل
’هم ا آ
في سصياق آاخر وهو مهم ،لكن ا أ
حول ضصرورة المشصاركة الواسصعة لمختلف فئات المجتمع
م-ن أاج-ل إان-ج-اح ال-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وال-ج-م-ي-ع يعلم أان
المرأاة قادرة على التعبئة.
وقد أاثبتت ذلك في عدة مناسصبات إاذ كانت هي من تفتح
أاب -واب م -ك-اتب ا’ن-ت-خ-اب ح-ي-ن ك-ان ال-رج-ال ’ ي-ج-رؤوون
على الخروج في الصصباح الباكر أاثناء العشصرية الحمراء،
’عÓ-م-ي-ة وب-ال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ل-ى
وك -انت ت -ق-وم ب-ال-ت-غ-ط-ي-ات ا إ
’حداث صصحفيات يتسصتر من خلفهن الزمÓء.
ا أ
ا’نتخابات مهمة لكنها ظرفية ،فهناك تحديات أاكبر
ي-جب ع-ل-ى ال-م-رأاة أان تسص-اه-م ب-ك-ل ق-واه-ا ف-ي م-واج-ه-تها،
’زم -ة ا’ق -تصص -ادي -ة ال -ت -ي ن -أام -ل أان ت -ك -ون ه -ي أايضص-ا
ك -ا أ
’ول السصيد
’مسص الوزير ا أ
مرحلة وتزول ،وقد أاشصار با أ
عبد المالك سصÓل إالى أان المؤوشصرات ا’قتصصادية تدل
على أان حدتها سصتكون أاخف مما كنا نتصصور.
المرأاة تسصتطيع كذلك لعب دور جد فعال في ترشصيد
’موال وهذا ما تؤوكده دراسصات سصوسصيولوجية.
ا أ

أاما بالنسصبة للجانب الذي يهّدد اسصتقرار الوطن ككل،
ف -ج -دارة نسص -ائ -ن -ا ت -ت -ح-دث ع-ن-ه-ا ك-ت-اب-ات ت-اري-خ ال-ث-ورة
الجزائرية ،وحتى ما بعدها أاي العشصرية الحمراء’ ،أن
المرأاة واعية ومتيقنة بأان المحافظة على أامن واسصتقرار
البلد هي من مهامها الطبيعية.
ف-ي ظ-ل ه-ذه ال-ظ-روف تشص-ك-ل ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات ح-دثا
’نها وعكسص ما حدث سصابقا تجمع أاكبر عدد من
إايجابيا ،أ
ال-تشص-ك-يÓ-ت السص-ي-اسص-ي-ة ،فلتجعل الجزائريات من يومهن
’د’ء
هذا محطة للدعوة إالى مشصاركة أاكبر من خÓل ا إ
بأاصصواتهن عبر كافة أانحاء الوطن وخارجه حتى نضصمن
ن -ج -اح ه -ذه ال-تشص-ري-ع-ي-ات ال-ت-ي سص-ت-ل-ي-ه-ا ف-ي آاخ-ر السص-ن-ة
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال -م-ح-ل-ي-ة وم-ال-ه-ا م-ن أاه-م-ي-ة ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة
’نثوي وفعالية
الوطنية وبالتالي في الرقي بالعنصصر ا أ
دوره في شصتى المجا’ت.
فقط بهذه الطريقة وبوعيها بدورها الحيوي تسصتطيع
المرأاة أان تكسصر شصوكة من يعتبرونها عورة وتعّزز موقعها
باعتبارها المحرك الحقيقي للمجتمع.
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ﬂاطـ ـر الوششاي ـ ـ ـة
‘ الثورة التحريرية

ﬁاضشرات حول ترميم
اıطوطـ ـ ـ ـ ـات

ينظم اŸتحف العمومي الوطني للزخرفة واŸنمنمات
وف- - -ن اÿط ،م- - -ن  13اإ ¤غ - -اي- -ة  15م- -ارسس ا÷اري،
ﬁاضش - -رات وورشش- -ات ا◊ف- -ظ وت- -رم- -ي- -م اıط- -وط- -ات
وال- -ل- -وح- -ات ال- -زي -ت -ي -ة وا÷ل -د ،وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة
العاششرة صشباحا ،باŸتحف.

اŸركز الثقا‘ اإ’سشلمي
لبومرداسس يحتفي بعيد اŸرأاة

ينظم اŸركز الثقا‘ ا’إسشÓمي لو’ية بومرداسس ،غدا،
Ãناسشبة ا’حتفال بعيد اŸراأة ،بالتنسشيق مع مديريتي
السش -ي -اح -ة والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة وال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي
وا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة «ا◊ي-اة» ،ح-ف Ó-خاصشا باŸناسشبة،
ابتداء من السشاعة  ،15 : 00كما ينظم ابتداء من اليوم
وع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة اأي-ام م-ع-رضش-ا ل-ل-منتوجات النسشوية،
با’إضشافة اإ ¤عدة نششاطات ثقافية وعلمية.

مسشابق ـة أاحسشن بحث ببششار
ح ـول العقيد لطفي

اأع- -ل- -نت م- -دي- -ري- -ة اÛاه -دي -ن
ل- -بشش- -ار ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسش -اب -ق -ة
اأحسشن بحث حول مسشÒة البطل
الشش-ه-ي-د ال-ع-قيد لطفي (  1934ــ
 ’ ،) 1960ت-زي-د صش-ف-ح-ات-ه ع-ن
عشش - -ر ،م - -وّج - -ه - -ة ل - -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
وال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سشّ-ن -ه-م
ب 13 Úو 17عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى ’ 57سشتششهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -و’ي -ة اÿامسش -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سشتحتضشنها
مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
وتهدف اŸسشابقة لتششجيع نششر ثقافة البحث التاريخي
ودراسش- -ة مسشÒة رم -وز وشش -ه -داء ا÷زائ -ر ،وا’إسش -ه -ام ‘
ت-رسش-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصش-دت ل-ذلك ( خ-مسس
جوائز ) قيّمة تسشلم للفائزين والفائزات باŸناسشبة.

حفل تكرÁي
Ãناسشبة اليوم
العاŸي للمرأاة

...ويتفقد مششاريع تهيئة غابات
النزهة ا◊ضشرية

ندوة
حـ ـ ـول العنف
اŸدرسشـ ـي

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

مقري ينششط
ندوة صشحفيـ ـة حول
ا’نتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـات

يقوم زوخ ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد
Ÿشش -اري -ع ت -ه -ي -ئ -ة غ -اب -ات ال -ن -زه -ة
ينششط عبد الرزاق مقري
ا◊ضش - - - - - -ري- - - - - -ة وا◊دائ- - - - - -ق اإ¤
ر ئ -----ي س س ح -----ر ك ----ة › ت ----م ----ع
فضشاءات للتسشلية والراحة على
السشلم ،اليوم ،ندوة صشحفية حول ا’نتخابات
مسش - -ت- -وى ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،ي- -ك- -ون
ا ل -ت ش ش -ر ي -ع -ي -ة ا  Ÿق -ب -ل -ة و ع -م -ل -ي -ة ت ش ش ك ي ل و اإ ي د ا ع
ا’ن- - -طÓ- - -ق ع- - -ل- - -ى السش- - -اع - -ة
ق --و ا ئ --م – ا ل --ف ا ◊ ر ك --ة  ،و ذ ل ك ع --ل --ى ا ل س ش --ا ع -ة
ال-ث-ام-ن-ة وال-نصشف صشباحا ،من ينششط الدكتور اإسشماعيل ا ◊ ا د ي -----ة ع ش ش -----ر ة ص ش -----ب -----ا ح -----ا  Ã ،ق -----ر ا ◊ ر ك ----ة
مقر الو’ية.
ب- -ول -ب -ي -ن -ة ،ال -ي -وم ،ن -دوة ب ا  Ÿر ا د ي ة .
ح -ول ال -ع -ن-ف ‘ اŸدرسش-ة
ب- - -ع- - -ن- - -وان» تشش- - -خ - -يصس
وع Ó- -ج» ،وذلك ع- -ل- -ى
السش- -اع- -ة ال -ت -اسش -ع -ة
صش-ب-اح-ا ،ب-اŸك-تبة
الوطنية.

«جازي» تتمنى عيدًا
سشعيدًا ÷ميع النسشاء

–ت- - -ف- - -ل ج- - -ازي ،الشش- - -رك- - -ة ال- - -رائ - -دة ‘ ›ال
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا’تصش-ا’ت ال-رق-م-ي-ة ،ب-ال-ي-وم ال-ع-اŸي
للمرأاة  8 -مارسس ،متمنية عيدا سشعيدا ÷ميع
النسشاء و›ددة التزامها بتعزيز وتنمية
مكانة اŸرأاة ‘ اŸؤوسشسشة و‘ اÛتمع.
و‘ ه-ذا ا’ح-ت-ف-ال ال-ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-ي-وم
ال -ع -اŸي ل-ل-م-رأاة ،ت-عّ-ب-ر ج-ازي ع-ن شش-ك-ره-ا
وامتنانها ÷ميع موظفاتها Ÿسشاهمتهن ‘ تطوير
الشش -رك-ة وع-ن ع-زم-ه-ا ع-ل-ى م-واصش-ل-ة ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل
إا‚اح ب -رن -ام -ج ال -ت -ح -ول ال -ذي م -ن شش -أان -ه ت -ع -زي -ز ال-ق-ي-ادة
الرقمية للمتعامل.
تعت ÈاŸرأاة ‘ جازي قلب سشياسشة اŸوارد البششرية وهي أايضشا ‘ صشميم
نششاطها ا’قتصشادي اليومي.
عيد ميÓد سشعيد ÷ميع النسشاء من الزميÓت واŸششÎكات الوفيات
للمتعامل وإا ¤كافة النسشاء ا÷زائريات!

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

ملتقى وطني
لإلرششاد الفلحي

تنظم مديرية التكوين ،البحث
وا’إرششاد التابعة لوزارة الفÓحة
وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -ري- -ف- -ي- -ة والصش -ي -د
ال- -ب- -ح- -ري ،ي- -وم- -ي  8و 9مارسس
ا÷اري ،م -ل -ت -ق-ى وط-ن-ي-ا لÓ-إرشش-اد –ت شش-ع-ار» اسش-ت-خ-دام
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا’إعÓ-م وا’تصش-ال ‘ خ-دم-ات ا’إرشش-اد من
اأجل تنمية واحÎافية الفÓحة» ،وذلك على السشاعة
يشش -رف وا‹ و’ي -ة ا÷زائ -ر ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ ،ال-ي-وم ،ال-ت-اسش-ع-ة صش-ب-اح-ا ،ب-اŸع-ه-د ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ال-فÓحي
اŸتوسشط اŸتخصشصس بع Úتيموششنت.
ع-ل-ى ح-ف-ل ت-ك-رÁي ل-ف-ائ-دة الصش-ح-ف-ي-ات Ãن-اسش-ب-ة الثامن
مارسس ،وذلك بفندق اŸطار بالدار البيضشاء.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

Ãن - -اسش - -ب - -ة ال - -ي- -وم ال- -ع- -اŸي
ل- - - -ل - - -م - - -راأة ،يشش - - -رف وزي - - -ر
ا’تصش -ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ع-ل-ى
ح - -ف - -ل ت - -ك - -رÁي ت - -ق - -دي- -را
÷زائ-ري-ات ج-ديرات ،وذلك
غدا ،على السشاعة السشادسشة
مسش - -اء ،ب - -ال - -ن - -ادي ال - -ث - -ق- -ا‘
ل Ó-إذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -يسش-ى
مسشعودي.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

النخبة واÛتم ـع،
‘ ندوة باŸكتبة
الوطني ـ ـ ـة

ت--ن--ظ--م م--ب-ادرة صش-ن-اع-ة
ال-----غ-----د ب-----ال----ت----ع----اون م----ع
ال--راب--ط--ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ف-ك-ر وال-ث-ق-اف-ة ،ال-ن-دوة
ا’أو ¤حول «اليقظة الثقافية» ،يوم السشبت 11
م--ارسس ،ب--ق--اع--ة اÙاضش-رات ل-ل-م-ك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
(ا◊امة) ،على السشاعة الثانية بعد الزوال.
وي-نشش-ط ال-ن-دوة ال-ت-ي ت-ن-اقشس م-وضش-وع ال-ن-خ-ب-ة
واÛت--م--ع ،ع--دد م--ن اŸت--دخ--ل Úم-ن ب-ي-ن-ه-م ﬁي
ال-دي-ن ع-م-ي-م-ور ،خ-ل-ي-ف-ة ب-ن ق-ارة ،ع-ب-د العزيز
ب--وب-اك ،Òع-ل-ي مÓ-ح-ي ،مصش-ط-ف-ى ب-ي-ط-ام وبششÒ
مصشيطفى.

إ’ع ـلناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع 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
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رئيسس أ÷مهؤرية معزيا أسشرة ألفقيد:

اŸرح ـ ـوم باب ـ ـاسس كـ ـان كف ـ ـاءة إاداريـ ـ ـة ﬂلصص ـ ـ ـة للوط ـ ـن
ب- -عث رئ- -يسس أ÷م- -ه -ؤري -ة ع -ب -د
ألعزيز بؤتفليقة ،برقية تعزية
إأ ¤أسشرة رئيسس أÛلسس ألؤطني
أ’قتصشادي وأ’جتماعيﬁ ،مد
ألصش - -غ Òب - -اب- -اسس ،أل- -ذي وأف- -ت- -ه
أŸن -ي -ة ،أمسس أل -ث Ó-ث -اء ،أك-د م-ن
خ Ó-ل -ه -ا أن أل-ف-ق-ي-د ك-ان ““ك-ف-اءة
إأدأري - - - -ة ﬂلصش - - - -ة ل - - - -ل- - - -ؤط- - - -ن
ومؤؤسشسشاته““.
Óه
وجاء ‘ برقية ألتعزية““ ،بقلب  Áأ
أألسض -ى وأألسض -ف ،ت -ل -ق-يت ن-ب-أا أن-ت-ق-ال
أŸغفور له ،أŸرحوم ﬁمد ألصضغÒ
باباسش إأ ¤رحمة ألله وعفوه بعد أن
أمضضى حياة حافلة بالعمل ألدؤووب ‘
خدمة وطنه Ãا حباه ألله به من فكر
نّير ونشضاط وّثاب وحسضن تدب Òوكفاءة
مشضهودة““.
وأضضاف ألرئيسش بوتفليقة““ ،لقد دأب
سضحابة عمر على أدأء وأجبه بإاتقان
وإأخÓصش ‘ كل أŸوأقع ألتي عمل بها
و‘ ك- -اف- -ة أŸن- -اصضب أل- -ت- -ي ت- -وله- -ا
وأŸسضؤووليات ألتي أضضطلع بها ،حتى

مفتتحا ألدورة Û ١٤٧لسس ألؤزرأء

غدأ أسضوة لرفاقه و÷يل من أإلطارأت
أل -ت -ي ت -ع -م-ل ‘ ه-دوء وصض-مت وب-ج-د
وأجتهاد““.
فÈحيل ألفقيد““ ،فقدت فيه أ÷زأئر
ك- - -ف- - -اءة إأدأري- - -ة ﬂلصض - -ة ل - -ل - -وط - -ن
ومؤوسضسضاته““ ،يؤوكد رئيسش أ÷مهورية.
وأخ-ت-ت-م أل-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ب-رقيته
ب-ال-ق-ول““ :ف-ب-ن-فسش م-ؤوم-ن-ة بقضضاء ألله
وقدره أتضضرع إأليه تعا ¤أن يثيبه عن
صضالح أعماله ‘ دنياه بأافضضل ما ‘
أخ- -رأه م- -ن ج -زأء وأن ي -ك -رم وف -ادت -ه
ف-يسض-ك-ن-ه فسض-ي-ح ج-ن-ات-ه مع ألصضا◊Ú
من عباده أألبرأر ،كما أسضأاله أن ينزل
ألصض Èوألسضلوأن ‘ قلوب أهله وذويه
وكل أقاربه وأصضدقائه ورفاقه وأعرب
لهم جميعا عن تعازي أ◊ارة ودعوأتي
ألصضادقة““.
«وبشّضر ألصضابرين ألذين إأذأ أصضابتهم
مصضيبة قالوأ إأّنا لله وإأّنا إأليه رأجعون،
أولئك عليهم صضلوأت من رّبهم ورحمة
وأولئك هم أŸهتدون».

مسصاهـ ـ ـل يدع ـ ـ ـو إلصصÓحـ ـ ـات عميق ـ ـة ‘ ا÷امعـ ـ ـة العربيـ ـة
’فريقي وجامعة ألدول ألعربية
دعا وزير ألششؤؤون أŸغاربية وأ’–اد أ إ
’سشرأع بإادخال إأصشÓحات
عبد ألقادر مسشاهل ،أمسس ،بالقاهرة ،إأ ¤أ إ
““ع -م -ي -ق -ة وشش -ام -ل-ة““ ‘ أ÷ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة ل-ت-دأرك أل-ن-ق-ائصس أŸسش-ج-ل-ة
’صشعدة.
ومسشايرة أŸسشتجدأت وألتجاوب مع مقتضشياتهما على كافة أ أ
أوضضح مسضاهل خÓل أفتتاحه أشضغال يضضفي على ألعمل ألعربي أŸشضÎك
أل -دورة Û 147لسش ج-ام-ع-ة أل-دول أŸزيد من ألنجاعة وألفعالية ،فضضÓ
ألعربية على أŸسضتوى ألوزأريÃ ،قر ع -ن ع -ق-ل-ن-ة أل-تسض-ي ÒأŸا‹ ل-ه-ي-اك-ل
أألمانة ألعامة للجامعة ،أن ““أألزمات وم - - -ؤوسضسض- - -ات أ÷ام- - -ع- - -ة ‘ ،ظ- - -ل
أل -ع -م -ي -ق -ة أل -ت-ي Œت-ازه-ا أŸن-ط-ق-ة أل- -ظ- -روف ألصض- -ع -ب -ة أل -ت -ي Áر ب -ه -ا
أل -ع -رب -ي -ة ،ج -رأء أل-ظ-روف أÿطÒة ألقتصضاد ألعاŸي‡ ،ا يسضتوجب منا
وأŸشض-اك-ل أŸسض-ت-عصض-ي-ة ،كشض-فت عن –ديد أألولويات““.
Óشض- -ارة ،ف- -إان أ÷زأئ- -ر أسض -ت -ل -مت
عجز أŸنظومة ألعربية ‘ معا÷ة ل - -إ
وح -ل-ح-ل-ة أل-ن-زأع-ات وإأدأرة أألزم-ات رئاسضة ألدورة Û 147لسش جامعة
ألعربية ،ألتي  ⁄يسضبق لها مثيل ‘ ألدول ألعربية من تونسش ،وسضتتو¤
تاريخ أŸنطقة وألتي أضضحت مهددة أل -رئ -اسض -ة أل -دوري -ة Ûلسش ج-ام-ع-ة
ألدول ألعربية إأ ¤غاية شضهر سضبتمÈ
بالخÎأق أÿارجي““.
وأوضضح ،أن مثل هذأ ألوضضع ““أنعكسش أŸقبل.
سضلبا على أدأء أŸنظومة (أ÷امعة
أل-ع-رب-ي-ة) وت-رأج-ع دوره-ا وث-ق-ل-ها ‘ تأاكيد موقف ا÷زائر الثابت الداعم
ﬂوت-ل-يل- -ة““.ف أÙاف- -ل ودوأئ- -ر أل -ق -رأر للحل السصياسصي ◊ل األزمات العربية
ألد
وق -ال أل -وزي -ر ‘ ه -ذأ ألصض-دد““ :إأن-ن-ا ج- - -دد وزي- - -ر ألشض - -ؤوون أŸغ - -ارب - -ي - -ة
أليوم نقف ‘ مفÎق طرق ،إأما أن وأل–اد أإلف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول
نتدأرك ألنقائصش أŸسضجلة بشضجاعة ألعربية عبد ألقادر مسضاهل ،ألتأاكيد
ومسض -ؤوول -ي -ة وإأم -ا أن ن -وأصض -ل أل-ن-ه-ج على موقف أ÷زأئر ألثابت ألدأعم
نفسضه ألذي  ⁄يعد صضا◊ا Ÿوأكبة للحل ألسضياسضي ع Èأ◊وأر ألشضامل
أل - -عصض - -ر ومسض- -اي- -رة أŸسض- -ت- -ج- -دأت وأŸصض -ا◊ة أل -وط -ن-ي-ة ◊ل أألزم-ات
وألتجاوب مع مقتضضياتهما على كل ألعربية.
أألصض -ع -دة ،أإلسضÎأت -ي-ج-ي-ة وأألم-ن-ي-ة وأوضضح مسضاهل ‘ ،كلمته ألفتتاحية
وألسض - - -ي - - -اسض - - -ي - - -ة وألق- - -تصض- - -ادي- - -ة
ألشضغال ألدورة Û 147لسش جامعة
وألجتماعية““.
أل- -دول أل- -ع- -رب- -ي- -ة ع- -ل- -ى أŸسض- -ت -وى
وأكد ،أن ““كل هذأ يقتضضي أإلسضرأع ألوزأري ،ألتي تÎأسضها أ÷زأئر ،أن
‘ إأدخال إأصضÓحات عميقة وشضاملة ““أ÷زأئ -ر ،وأنسض -ج -ام -ا م -ع ث -وأب -ت-ه-ا
ب -إاح -دأث ت -غ -يÒأت ج-ادة Ÿن-ظ-وم-ة وم -ب -ادئ -ه -ا ،ت -ع -م -ل ع -ل -ى أل-ت-ع-اط-ي
أل -ع -م -ل أل -ع-رب-ي أŸشضÎك ل-ت-ح-ق-ي-ق Ãوضضوعية ومسضؤوولية مع ما تشضهده
أل- -تضض- -ام- -ن وأل- -ت- -م -اسضك وأإلصض Ó-ح ب-عضش أل-ب-ل-دأن ألشض-ق-ي-ق-ة م-ن أزم-ات
وألسض Òب -خ -ط -ى ث-اب-ت-ة ن-ح-و أن-دم-اج وت - -دع - -و إأ ¤رفضش ك - -اف - -ة أشض- -ك- -ال
أق- -تصض -ادي ع -رب -ي ي -ت -ي -ح ل -لشض -ع -وب أل -ت -دخ -ل أألج -ن-ب-ي ،م-فضض-ل-ة أ◊وأر
أل -ع -رب -ي -ة ب -ل -وغ آأم -ال -ه-ا ‘ أل-ت-ن-م-ي-ة وأ◊ل- -ول ألسض -ي -اسض -ي -ة ،ب -اع -ت -ب -اره -ا
وألتقدم وألرفاه““.
أل -وسض-ي-ل-ة أŸث-ل-ى إلن-ه-اء ألصض-رأع-ات
من هذأ أŸنطلق ،يضضيف مسضاهل ،وإأرسضاء أألمن وألسضتقرأر ،وحرصضًا
ف- -إان ““أ÷زأئ -ر سض -ت -و‹ ،خ Ó-ل فÎة م-ن-ه-ا ع-ل-ى وح-دة شض-ع-وب-ه-ا و“اسضك
رئ -اسض -ت -ه -ا ل -ل -م -ج -لسش ،ك-ل أأله-م-ي-ة نسضيجها أÛتمعي وأحÎأم إأرأدتها
Ÿت- -اب- -ع- -ة مسض- -ار إأصضÓ- -ح أ÷ام- -ع -ة وأ◊ف -اظ ع -ل -ى سض -ي -ادت -ه-ا وسضÓ-م-ة
أل-ع-رب-ي-ة وت-ط-وي-ر آأل-ي-ات ع-م-لهاÃ ،ا

أرأضضيها““.
وأك -د مسض -اه -ل ،أل -ذي ي -رأسش ب -اسض -م
أ÷زأئ - - - -ر أل - - - -دورة  147للجامعة
ألعربية ،أن ““أ÷زأئر توأصضل عرضش
Œربتها ‘ إأرسضاء أŸصضا◊ة ألوطنية
كنموذج وأقعي وفعال يرأعي جميع
أ÷وأنب أألم - -ن - -ي - -ة وألسض - -ي - -اسض - -ي - -ة
وألقتصضادية وألجتماعية وألثقافية
وذلك إأÁان -ا م -ن -ه -ا ب-ق-درة ألشض-ع-وب
على Œاوز أÙن وأألحقاد ‘ سضبيل
–قيق سضلم وأسضتقرأر أوطانها ألتي
ل بديل لها عنها““.
م -ن ه -ذأ أŸن -ظ-ور ،يضض-ي-ف أل-وزي-ر،
““–رصش أ÷زأئر ‘ مسضعاها مع دول
أ÷وأر ،ع -ل -ى ت -ق-ريب وج-ه-ات ن-ظ-ر
أألط -رأف أل-ل-ي-ب-ي-ة وتشض-ج-ي-ع-ه-ا ع-ل-ى
أ◊وأر ألشضامل ،بعيدأ عن ألتدخÓت
أألج -ن -ب -ي -ة ‘ ،إأط-ار مسض-ار أل-تسض-وي-ة
ألذي ترعاه منظمة أأل· أŸتحدة““.
‘ ه- -ذأ ألصض -دد ،أع -ل -ن مسض -اه -ل أن
““أ÷زأئ -ر سض -ت -ح -تضض -ن ،خ Ó-ل شض-ه-ر
أب -ري -ل أŸق-ب-ل ،ألج-ت-م-اع  11لدول
أ÷وأر ألليبي ،لبذل مزيد من أ÷هود
لتحقيق أ◊ل ألسضياسضي ع Èأ◊وأر
ألشضامل وأŸصضا◊ة ألوطنية““.
وأك -د ب -اŸن -اسض-ب-ة ،ع-ل-ى ““ضض-رورة أن
تضض -ط -ل -ع م -ن -ظ -م -ة أأل· أŸت -ح -دة
Ãسضؤووليتها ‘ تنفيذ قرأرأت ›لسش
أألم -ن ذأت ألصض -ل -ة ،لسض -ي-م-ا أل-ق-رأر
 ،2259ح -ف -اظ -ا ع-ل-ى وح-دة وسض-ي-ادة
ل-ي-ب-ي-ا وأم-ن-ه-ا وأسض-تقرأرها وأنسضجام

شضعبها““.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-األزم-ة ألسضورية ،أكد
ألوزير أن ““ألوقت قد حان لتحقيق
توأفق سضوري -سضوري وإأطÓق حوأر
شضامل وجامع لكل ألفرقاء ألسضوريÚ
ل -ل -ت -وصض -ل إأ ¤ح -ل سض -ي-اسض-ي يضض-م-ن
وحدة شضعبها وسضÓمة ترأبها““.
أما بالنسضبة لليمن ،فقد دعا مسضاهل
إأ““ ¤بذل أ÷هود لسضتئناف ألعملية
ألسض- -ي- -اسض -ي -ة ‘ أل -ي -م -ن Ãا يضض -م -ن
وح -دت -ه وسض -ي-ادت-ه وأم-ن-ه وت-ط-ل-ع-ات
شضعبه ألشضقيق ‘ ألعيشش ألكر.““Ë
كما جدد ألتأاكيد على وقوف أ÷زأئر
أل -ث -ابت م-ع ألشض-عب أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘
نضضاله من أجل إأقامة دولته أŸسضتقلة
على حدود  1967وعاصضمتها ألقدسش
ألشضريف.
وت -ت -و ¤أ÷زأئ -ر أل -رئ -اسض -ة أل-دوري-ة
Ûلسش ج -ام -ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة إأ¤
غاية شضهر سضبتم ÈأŸقبل.

أج- -رى وزي -ر ألشش -ؤؤون أŸغ -ارب -ي -ة وأ’–اد
’ف-ريقية عبد
’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول أ إ
أ إ
أل -ق -ادر مسش -اه -ل ،أمسس ،م-ب-اح-ث-ات م-ع وزي-ر
ألششؤؤون أÿارجية أŸصشري سشامح ششكري‘ ،
’مانة ألعامة ÷امعة ألدول ألعربية.
مقر أ أ
أوضضح شضكري ،عقب أللقاء ألذي عقد ب Úألوزيرين
على هامشش أشضغال ألدورة Û 147لسش جامعة
أل -دول أل -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى أŸسض-ت-وى أل-وزأري ،أن-ه ”

طلعي يسشتقبل سشف ÒأŸغرب

بحث سصبل التعاون ‘ ›ال النقل ا÷وي والبحري

أكد وزير ألشضوؤون أŸغاربية وأل–اد
ألإف -ري-ق-ي وج-ام-ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة
عبد ألقادر مسضاهل ،أسضتمرأر جهود
أ÷زأئر من أجل أإيجاد حل لÓأزمة
‘ ل - -ي - -ب- -ي- -ا ،مشضÒأ أإ ¤أل- -ت- -ج- -رب- -ة
أ÷زأئ- - -ري - -ة ‘ أإرسض - -اء أŸصض - -ا◊ة
ألوطنية ،خÓل أفتتاح شضغال ألدورة
Û 147لسش جامعة ألدول ألعربية
على أŸسضتوى ألوزأري Ãقر ألأمانة
ألعامة للجامعة.
وبعد أن أعرب عن ألإÁان بـ ““قدرة
ألشض- - - -ع- - - -وب ع- - - -ل- - - -ى Œاوز أÙن
وألأح -ق -اد ‘ سض -ب -ي -ل –ق -ي -ق سض -ل-م
وأسضتقرأر أوطانها ،ألتي ل بديل لها
عنها““ ،قال أإن أ÷زأئر ““–رصش ‘
مسضعاها مع دول أ÷وأر على تقريب
وج- -ه -ات ن -ظ -ر ألأط -رأف أل -ل -ي -ب -ي -ة
وتشض -ج -ي -ع -ه -ا ع-ل-ى أ◊وأر ألشض-ام-ل،
ب-ع-ي-دأ ع-ن أل-ت-دخÓ-ت ألأج-ن-بية‘ ،
أإط -ار مسض -ار أل -تسض -وي -ة أل-ذي ت-رع-اه
منظمة ألأ· أŸتحدة““.

دأئم من أجل خدمة أŸصضلحة ألعربية أŸشضÎكة.
وبخصضوصش تو‹ أ÷زأئر رئاسضة ›لسش أ÷امعة
ألعربية ،أكد شضكري تطلعه ألن تسضهم هذه ألرئاسضة
‘ ت-ع-زي-ز أل-ت-ع-اون وأل-تضض-ام-ن أل-ع-رب-ي ‘ م-رح-ل-ة
هامة وقبل ألقمة ألعربية أŸقبلة.
وتسضلمت أ÷زأئر ،أمسش ،ألرئاسضة ألدورية Ûلسش
جامعة ألدول ألعربية ألتي سضتدوم إأ ¤غاية شضهر
سضبتم ÈأŸقبل.

ألششعب /أسضتقبل وزير أألشضغال ألعمومية وألنقل بوجمعة
طلعي ،أمسش ،سضف ÒأŸملكة أŸغربية با÷زأئر◊ ،سضن عبد
أÿالق ،ألذي أدى له زيارة ›املة.
تندرج هذه ألزيارة ‘ ،إأطار تعزيز وتطوير ألعÓقات ألثنائية
ب Úألبلدين ‘ ›ال أألشضغال ألعمومية وألنقل.
وق- -د “ح- -ورت أÙادث- -ات ،ب- -حسضب ب- -ي -ان ل -ل -وزأرة ،ت -ل -قت
““ألشضعب““ نسضخة منه ،حول ألسضبل وألوسضائل ألكفيلة بتعزيز
ألتعاون أإليجابي ب Úألبلدين ألشضقيق ،Úخاصضة ‘ ›ال
ألنقل أ÷وي وألبحري.

‘ أول زيارة له للجزأئر
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سص ـ ـ ـÓل يسصتقبـ ـ ـ ـ ـل وزيـ ـ ـ ـر الداخلي ـ ـ ـ ـة الفرنسصـ ـ ـي
’ول عبد
أسشتقبل ألؤزير أ أ
أŸالك سش Ó- - - - - - - - - - - - - - -ل ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع-اصش-م-ة ،وزي-ر
أل-دأخ-ل-ي-ة أل-ف-رنسش-ي ب-رونؤ
ل -ؤرو ،أل -ذي ي -ق -ؤم ب -زي -ارة
ع- -م- -ل إأ ¤أ÷زأئ- -ر ‘ إأط -ار
ل-ق-اءأت أل-تشش-اور أل-دوري-ة،
ب- - -حسشب م- - -ا ج- - -اء ‘ ب - -ي - -ان
’ول.
Ÿصشالح ألؤزير أ أ
ك -ان أل -ل -ق -اء ب Úسض Ó-ل وب -رون-و
لورو فرصضة ““للوقوف على تطور
أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ،لسض-يما ‘
›ال ألتعاون أألمني ومكافحة
أ÷رÁة ألعابرة للحدود وتنقل
أألمÓك وأألشضخاصش““ ،بحسضب
ذأت أŸصضدر.
من جهة أخرى ،قام ألطرفان
““ب -ت -ب-ادل وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر““ ح-ول
أŸسضائل أإلقليمية وألدولية ذأت
أإله - - -ت - - -م- - -ام أŸشضÎك وت- - -لك
أŸت - -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ت- -ط- -ور أل- -وضض- -ع
ألسضياسضي وأألمني وأإلنسضا‘ Ê

ك -ام -ل أŸن -ط-ق-ة ،يضض-ي-ف ن-فسش
ألبيان.
كما كانت ألتطورأت ألتي يعرفها
تسضي Òألنزأعات ألتي تشضهدها
ألبلدأن ألتي تشضÎك ‘ أ◊دود
م - -ع أ÷زأئ - -رﬁ ،ور أه- -ت- -م- -ام
مسضؤوو‹ ألبلدين.
و” خÓل أللقاء ،ألÎكيز على

““ضض- -رورة““ م- -رأف- -ق- -ة أÛت -م -ع
ألدو‹ ÷هود أألطرأف أŸعنية
أل -ت -ي ت -ع -م-ل ع-ل-ى أل-ت-وصض-ل إأ¤
تسضوية سضريعة وسضلمية للنزأعات
ع Èتعزيز سضبل أ◊وأر وألتشضاور
ألسضياسضي““.
وحضض - -ر أل - -ل - -ق- -اء وزي- -ر أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة
وأ÷ماعات أÙلية نورألدين بدوي.

لورو يدعو لسصتمرارية تعاون الصصداقة ب Úالبلدين

دعا وزير ألدأخلية ألفرنسشي برونؤ لؤرو،
أمسس ،ب- - - - -ا÷زأئ- - - - -ر أل- - - - -ع - - - -اصش - - - -م - - - -ة ،إأ¤
““أ’سش-ت-م-رأري-ة““ ‘ ت-ع-اون ““ح-ام-ل ل-لصشدأقة
ولنظرة مسشتقبلية““ ب Úأ÷زأئر وفرنسشا.
‘ تصضريح للصضحافة عقب لقائه مع وزير ألدأخلية
وأ÷ماعات أÙلية نورألدين بدوي ،أوضضح لورو،
ألذي يقوم بأاول زيارة له للجزأئر كوزير للدأخلية

ألفرنسضية ،أن أÙادثات سضمحت بـ ““تقييم ألعمل
ألذي ”ّ ألقيام به““ ‘ ،إأطار ألتعاون ألثنائي ،دأعيا
إأ““ ¤ألسض -ت -م -رأري -ة““ ‘ ت -ع -اون ““ح-ام-ل ل-لصض-دأق-ة
ولنظرة مسضتقبلية““.
وسضتتميز هذه ألزيارة بإاطÓق مشضروع توأمة «ب3أ»
لدعم قدرأت أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية بالتعاون
مع فرنسضا وإأسضبانيا.

’وروبي Ãبلغ  ١,5مليؤن أورو
Áؤلها أ’–اد أ أ

توأامة ب Úا÷زائر ،فرنسصا وإاسصبانيا لتعزيز قدرات ا◊ماية اŸدنية

اسصتمرار ا÷هود للتسصوية
السصياسصية ‘ ليبيا

...ويج ـ ـ ـ ـ ـري مباحث ـ ـ ـ ـ ـات م ـ ـ ـ ـ ـع وزي ـ ـ ـ ـ ـر اÿارجي ـ ـ ـ ـ ـة اŸصص ـ ـ ـ ـ ـري
ألتطرق إأ ¤كافة ألقضضايا ألعربية وألتحديات ألتي
توأجه أألمة ألعربية وكذأ سضبل تعزيز ألتعاون لدعم
آأليات أ÷امعة ألعربية.
كما “ت مناقشضة عمل ألبلدين ‘ إأطار أل–اد
أإلف -ري -ق -ي ،وأألزم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة ومسض -أال -ة أإلره -اب
وأل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن-ائ-ي-ة أŸصض-ري-ة -أ÷زأئ-ري-ة وم-ا
تسضاهم به ‘ موأجهة كافة هذه ألقضضايا.
وأكد ألوزير أŸصضري ،أن مصضر وأ÷زأئر على توأصضل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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” ،أمسس ،ب - -ا÷زأئ - -ر أل - -ع- -اصش- -م- -ة ،إأطÓ- -ق
أل-ت-ؤأم-ة أŸؤؤسشسش-ات-ي-ة ب Úأ÷زأئ-ر -ف-رنسش-ا-
إأسش -ب -ان-ي-ا ت-ه-دف إأ ¤ت-ع-زي-ز ق-درأت مصش-ال-ح
أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية ،وذلك بحضشؤر
وزي - -ر أل - -دأخ - -ل - -ي - -ة وأ÷م- -اع- -ات أÙل- -ي- -ة
ن -ؤرأل-دي-ن ب-دوي ون-ظÒه أل-ف-رنسش-ي ب-رون-ؤ
لؤرو.
جرت مرأسضم هذه ألتوأمة ،ألهادفة إأ““ ¤تعزيز
قدرأت مصضالح أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية““ على
مسضتوى ألوحدة ألوطنية للتدريب وألتدخل ألتابعة
ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ي-ة ب-ال-دأر أل-ب-يضض-اء ،ب-حضضور وزير
ألدأخلية أإلسضبا Êلويسش أغيلÒأ رويز ورئيسش بعثة
أل–اد أألوروبي با÷زأئر جون أورورك.
وتندرج هذه ألتوأمة ‘ ،إأطار برنامج دعم تنفيذ
أتفاق ألشضرأكة ب Úأ÷زأئر وأل–اد أألوروبي.
كما أشضار ذأت أŸصضدر ،إأ ¤أن عملية ألتوأمة ألتي
Áولها أل–اد أألوروبي Ãبلغ  1,5مليون أورو
وتشض -رف ع -ل -ي-ه-ا وزأرة أل-ت-ج-ارة ،م-ن خÓ-ل وح-دة
تسض -ي Òب -رن -ام-ج «ب3أ» تسض- -ه- -م ‘ مسض- -ار ت -ع -زي -ز
وعصضرنة أ◊ماية أŸدنية .ويشضرف على Œسضيدها
كل من أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية أ÷زأئرية
و›مع أوروبي يضضم أŸديرية ألعامة ألفرنسضية
Óم -ن أŸد Êوتسض-ي Òأألزم-ات ،بصض-ف-ت-ه-ا رأئ-دة،
ل -أ
وعن أ÷انب أإلسضبا ÊأŸديرية ألعامة للحماية
أŸدنية وحالت ألطوأرئ.
كما سضتسضمح هذه ألتوأمة ،ألتي تدوم  24شضهرأ،
ب -ت -ح -ق -ي -ق ه -دف خ-اصش ،ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ع-زي-ز ق-درأت
أ◊ماية أŸدنية ‘ أدأء مهمة حماية أألشضخاصش
وأŸم -ت -ل -ك -ات وأل -ب-ي-ئ-ة ،وم-ن ج-ه-ة أخ-رى –ق-ي-ق
ألهدف ألعام أŸتمثل ‘ تعزيز أمن ألسضكان من

بحث فرصس الشصراكة الطاقوية ب Úا÷زائر والبنÚ
أسض-ت-ق-ب-ل ،أمسش ،وزي-ر أل-ط-اق-ة ن-ورأل-دي-ن
بوطرفة ،سضف Òجمهورية ألبن Úبا÷زأئر
أورو سضيغو أورو غابي ،حيث بحث معه
ف- -رصش ألشض -رأك -ة ب Úأل -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال
ألطاقة ،بحسضب ما ذكره بيان للوزأرة.
وأضض- -اف أŸصض- -در ،أن أل- -ط- -رف- -ان أب -رزأ
أإلمكانات وألفرصش ألهامة للشضرأكة بÚ
أل - - -ب - - -ل - - -دي - - -ن ‘ ›الت أÙروق- - -ات
وألطاقات أŸتجددة وألتكوين.

خÓل ألتحسض Úألنوعي ÿدمات أ◊ماية أŸدنية.
وكذأ بتحسض Úألوقاية من أألخطار وتطوير ثقافة
أÈÿة ‘ مسضار تسضي Òأألزمات وتعزيز ألقدرأت
ألعملياتية لفرق أ◊ماية أŸدنية و–سض Úكفاءة
وأنسضجام فرق أ◊ماية أŸدنية ع Èألتكوين““.
وسض-م-حت ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ،م-ن ج-انب آأخ-ر ،ب-ت-ع-زيز
أل-ك-ف-اءأت أل-ل-وج-يسض-ت-ي-ة ‘ ج-م-يع أÛالت أخذأً
با◊سضبان أ÷وأنب ألبيئية.
و‘ إأطار هذه ألتوأمة ،سضيتم ألقيام بتنظيم دورأت
تكوينية رفيعة أŸسضتوى لفائدة أإلطارأت ألسضامية.
‘ مدأخلته خÓل مرأسضم تقد Ëعملية ألتوأمة،
أشضار بدوي إأ ¤أن هذأ أŸشضروع يندرج ‘ إأطار
أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-رأم-ي-ة إأ ¤ت-ع-زي-ز قدرأت أ◊ماية
أŸدنية و–سض ÚتدخÓتها وفقا للمعاي Òألدولية.
وأوضضح ،أنه ““بفضضل هذأ أŸسضتوى ألرفيع للتعاون،
برهنت أ◊ماية أŸدنية أ÷زأئرية ،باحÎأفيتها
ومهارتها ،أنها جديرة بالسضمعة ألتي –ظى بها
على ألصضعيدين ألوطني وألدو‹““› ،ددة ألتأاكيد
ع-ل-ى ““أل-ت-زأم““ أ÷زأئ-ر Ãوأصض-ل-ة ت-ط-وي-ر ت-ع-اون-ه-ا
أل -ث -ن -ائ -ي وأŸت -ع -دد أألط -رأف ‘ ›ال أ◊م -اي-ة
أŸدنية مع شضركائها من أل–اد أألوروبي.
وبدوره ركز لورو على أŸسضتوى ““أŸمتاز““ للشضرأكة
ب Úأ÷زأئر وفرنسضا.
كما أكد لورو ‘ كلمته ،أنه ““منذ خمسش سضنوأت
وبدفع من رئيسضي بلدينا“ ،كنا من ترقية عÓقاتنا
إأ ¤مسضتوى  ⁄يسضبق بلوغه من قبل““ ،موضضحا أن
أ÷زأئر تبقى “ثل ““أولوية بالنسضبة ألوروبا““.
وذك- -ر ‘ ذأت ألسض -ي -اق ،ب -تضض -ام -ن ف -رنسض -ا خ Ó-ل
فيضضانات باب ألوأدي ‘  2001وزلزأل بومردأسش
‘  2003وك -ذأ ت -دخ -ل أع -وأن أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
أ÷زأئ -ري -ة خ Ó-ل شض -ه-ر أوت  2003خÓ-ل ع-ملية
إأخماد حرأئق ألغابات بجنوب فرنسضا.
وأسضÎسضل قائ ،Óإأن أ÷زأئر أول بلد ‘ أŸغرب
ألعربي يشضارك ‘ آألية أ◊ماية أŸدنية أألوروبية،
‡ا سض -يشض -ج -ع  -ك -م -ا ق -ال  -ع-ل-ى ت-ط-وي-ر ت-ب-ادل
أÈÿأء وأŸمارسضات أ÷يدة““.
وأضض -اف ل -ورو ،أن -ه ““ب -ح -ك-م أ÷ه-ود أل-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا
أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ،ف-ه-ي ت-ع-ت Èأل-ي-وم
ك- -وأح -دة م -ن ب Úأأل‚ع ‘ م -ن -ط -ق -ة أŸت -وسض -ط
وألعا.““⁄
ومن جهته أعت ÈأŸدير ألعام للحماية أŸدنية ألعقيد
مصضطفى لهبÒي ،أن عملية ألتوأمة هذه سضتسضمح
بالسضتفادة من أآللية أألوروبية للحماية أŸدنية وتعّبر
أيضضا على ““إأرأدة مشضÎكة ‘ ألتعاون ألدأئم““.

ا’ربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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Œارب نسضاء تركن بصضماتهن ‘ ﬂتلف أÛا’ت

ششهادات حيّة ‘ عيد اŸرأاة تنقلها «الششعب»

يأاتي أ’حتفال باليوم ألعاŸي للمرأة ،أليوم ،تزأمنا مع حدث سضياسضي بارز على ألسضاحة ألوطنية ،حيث تخيم أ’نتخابات
ألتشضريعية لـ 4ماي ألقادم على أŸشضهد ألسضياسضي ألوطني ‘ .هذأ ألسضياق ،يطرح ﬁللون ملف أ◊قوق ألسضياسضية للمرأة
وما –قق من إأ‚ازأت على مسضتوى أŸمارسضة وألتشضريع ألذي جعل منها عنصضرأ مهّما ‘ صضناعة ألقرأر.

جÓل بوطي
ب-حسشب ال-دك-ت-ورة م-ل-ي-ك-ة ع-ياد أاسشتاذة
ال -ع -ل -وم السش -ي -اسش -ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة
ب -ج -ام-ع-ة ا÷زائ-ر ‘ ،٣-تصش - - - - - - - - - - -رح لـ
«الشش- -عب» ،أامسس ،ف- -إان ا÷زائ- -ر ق -ط -عت
أاششواطا كبÒة ‘ منح اŸرأاة مكانة خاصشة
‘ اŸشش -ه-د السش-ي-اسش-ي ،ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-تصش-در
العا ⁄العربي ‘ التمك Úالسشياسشي ،أاو ما
يصشطلح عليه اŸسشاواة ب Úالذكر واأ’نثى
‘ إاطار دعم حقوق اإ’نسشان ،بحسشب ما
أاكدته.
وأاوضشحت اأ’سشتاذة ،أان ا÷زائر هي
الدولة السشباقة على اŸسشتوى العربي ‘
سش ّ- -ن ق - -وان Úوتشش- -ري- -ع- -ات ‘ ﬂت- -ل- -ف
اÛا’ت“ ،كن اŸرأاة من أاداء مهامها
‘ ﬂت - -ل - -ف اÛا’ت ب - -اŸسش - -اواة م- -ع
الرجل ،لكن ‘ مقابل هذا تبدو ›موعة
م- -ن ال- -ع- -راق -ي -ل –ول دون ‡ارسش -ة ك -ل
الوظائف.
وتضشيف الدكتورة عياد ،أانه رغم هذه
ا◊الة من النضشج السشياسشي التي تعيششها
اŸرأاة ‘ ا÷زائ- -ر« ،أاع- -ت- -ق -د أان قضش -ي -ة
ال -ن -ه -وضس ب-ه-اُ ،ت-ع-د م-ن أاع-ق-د وأاصش-عب،
القضشايا ‘ ›تمعنا ‘ الوقت ا◊ا‹»،
مضش-ي-ف-ة أان-ه و»ن-ظ-را ل-وج-ود ال-ع-دي-د م-ن
العناصشر ا◊اكمة واŸؤوثرة ،على مسشأالة
ا’عÎاف باŸششاركة الفعلية اŸرأاة ،وبأان
يكون لها دور بارز ‘ اÛتمع ،كعدم
إاÁان البعضس بدور اŸرأاة خارج النطاق
اأ’سشري».
ولهذا تلجأا بعضس اأ’حزاب السشياسشية
م -ث  ،Ó-رغ -م -ا ع -ن -ه -ا ،إ’شش -راك ال -ع-نصش-ر
النسشوي ‘ قوائم ا’نتخابات وهو ا◊ال
ه- -ذه اأ’ي- -ام ،وذلك ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ا ل -ق -ان -ون

ا’نتخابات الذي يج‡ Èثلي ا’أحزاب
على نسشبة  ٪٣٠من القوائم وهو ما أادى
بأاحزاب ⁄ ،تكن تعÎف باŸرأاة ،لتطبيق
ذلك غصشبا عنها وهذا أامر جد إايجابي
قام به اŸششرع ا÷زائري.
وللنهوضس باŸرأاة ،قالت اأ’سشتاذة إانه
ي- -جب ع- -دم ت- -رك- -ه- -ا ضش- -ح- -ي- -ة ل- -ع -ادات
وم- -وروث -ات خ -اط -ئ -ة“ ’ ،ت بصش -ل -ة إا¤
اأ’حكام واأ’عراف ا’جتماعية و’ تأاخذ
‘ حسش -ب -ان -ه-ا ف-ق-ط اع-ت-ب-ارات ال-ت-عصشب
وال -تشش -دد ،ال -ت -ي ت -ت -ف -ق ف-ق-ط م-ع أاه-واء
ال-ب-عضس وم-ع-ت-ق-دات-ه-م ون-ظ-رت-ه-م ل-ل-ح-ياة
بشش- -ك- -ل ع- -ام وه- -ي ع- -راق -ي -ل –ول دون
مواصشلة ا÷هود لفتح اÛال للمرأاة ‘
كل اÛا’ت.
ويكون دور اŸرأاة ‘ ا◊ياة السشياسشية
ششام ،Óو’ يقتصشر على ملمح مع Úمن

مÓ- -م- -ح ه- -ذه ا◊ي -اة ،أاو ج -ع -ل -ه -ا ورق -ة
ضشغط ،فهي تششمل حقها ‘ اŸششاركة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ،وح-ق-ه-ا ‘ الÎشش-ي-ح لتمثيل
الشش -عب ‘ اÛالسس ال-ن-ي-اب-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة،
وحقها ‘ تو‹ ا◊قائب الوزارية أاو أاكÌ
من ذلك وفقا Ÿا هو معمول به ‘ الدول
اŸتقدمة.
‘ هذا اÿصشوصس ،طرحت اأ’سشتاذة
عياد مسشأالة –ّفظ ا÷زائر على مسشأالة
تنقل اŸرأاة ‘ إاطار اتفاقية «سشيداو»،
رغ- -م أان ه -ذا اأ’م -ر ›سش -د ع -ل -ى أارضس
ال-واق-ع .ف-اŸرأاة ت-ت-م-ت-ع ب-ك-ل ح-ري-ت-ه-ا ‘
ال -ت -ن -ق -ل واأ’م-ث-ل-ة ‘ ا◊ي-اة ك-ثÒة ،ل-ك-ن
اŸصش -ادق -ة ع -ل -ى ذلك ي -زي -د م-ن –سشÚ
صشورتها على اŸسشتوى الدو‹ ،على غرار
م - -ن - -ح - -ه - -ا ك - -ل ا◊ق- -وق ‘ اŸشش- -ارك- -ة
السشياسشية.

مباركية ،مÓزم أول با◊ماية أŸدنية ...أفضضل مثال عن ألشضجاعة

لخرين
لنقاذ ا آ
اŸرأاة ا÷زائرية تخاطر بنفسشها إ
م - -ب - -ارك - -ي- -ة ح- -م- -ي- -دة مÓ- -زم أول
ب-اŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة أŸدن-ية،
أفضض - -ل م - -ث- -ال ع- -ن أŸرأة ألشض- -ج- -اع- -ة
أŸث -اب -رة أل -ت -ي  ⁄ت -ت -خّ-ل ع-ن ه-دف-ه-ا
بسض -ه -ول -ة ،ب -ل –دت ج-م-ي-ع ألصض-ع-اب
وأسضتمرت ‘ ألعمل وألعطاء ‘ سضبيل
إأسض- - -ع- - -اف وت- - -ق- - -د Ëي- - -د أŸسض - -اع - -دة
للموأطن.Ú

صسونيا طبة
تصسوير :عباسس تيليوة

خضشعت مباركية مع زميÓتها من دفعة
 ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤لتدريبات ششاقة  ⁄تضشعها
‘ ا◊سشبان و’ تختلف عن التي يقوم بها
الرجال ،فهو نظام صشارم ششبه عسشكري
Áلي على اŸرأاة القيام بتمارين رياضشية
صش- -ع- -ب- -ة ت- -هّ- -ي- -ئ- -ه -ا ıت -ل -ف ال -ط -وارئ
وال -ظ -روف ،ك -تسش -ل -ق ا÷ب -ال وال-ع-م-ارات
وت -ق -ن -ي -ات ج-دي-دة تسش-ت-ع-م-ل ‘ إاسش-ع-اف
اŸواط- -ن Úك -ال -ت -دخ -ل السش -ري -ع إ’ط -ف -اء
ا◊رائ- -ق والصش- -ع -ود ب -اسش -ت -ع -م -ال ا◊ب -ل
والسشباحة.
من خÓل Œربتها اكتششفت مباركية،
أان اŸرأاة التي يقال إانها ضشعيفة ،قادرة
ع -ل-ى –ق-ي-ق ال-ن-ج-اح ‘ ﬂت-ل-ف اŸه-ام
التي توكل لها بعزÁتها وإاصشرارها الدائم.
و‘ نفسس الوقت ،تسشتطيع أان توفق بÚ
حياتها اŸهنية والششخصشية ،فهي متزوجة
وأاّم لطفل ،Úإا’ أان زواجها Á ⁄نعها عن
مواصشلة عطائها وأاداء مهنتها النبيلة ،بل
ترى مباركية أان العمل عبادة ،خاصشة إاذا
ك -ان ي -ه -دف إا ¤إان -ق -اذ ح -ي-اة اŸواط-نÚ
وتقد Ëيد اŸسشاعدة لهم.
أاك -دت م -ب -ارك-ي-ة ،أان وال-دت-ه-ا ك-ان ل-ه-ا
ال-فضش-ل ‘ ال-ت-ح-اق-ه-ا ب-ا◊م-اي-ة اŸدنية،

ف -ل -ط -اŸا شش-ج-ع-ت-ه-ا وق-دمت ل-ه-ا ال-دع-م
الكا‘ كي تتحدى جميع الصشعاب للوصشول
إا ¤مبتغاها وأان تكون فاعلة ‘ اÛتمع،
ورأات فيها جميع اŸقومات التي Œعلها
قادرة على التفوق وإا‚از اŸهام اŸوكلة
لها على أا” وجه و–ّمل اŸسشؤوولية ‘
ج - -م- -ي- -ع اأ’ح- -وال وال- -ظ- -روف ،وŒ ⁄د
أاحسش- -ن م- -ن ق- -ط- -اع ا◊م- -اي- -ة اŸدن -ي -ة،
باعتبارها –مل هدفا نبي Óمبنيا على
الصشدق واإ’نسشانية.
و’ ت -ق -تصش -ر م -ه -ام اŸرأاة ‘ ا◊م-اي-ة
اŸدن-ي-ة ع-ن-د ال-ت-دخ-ل السش-ه-ل وال-بسش-ي-ط
ف -ق -ط ،إا‰ا أاصش -ب -حت ت-ع-م-ل ‘ اŸي-دان
جنبا إا ¤جنب مع الرجل ،وتعرضس نفسشها
للخطر وهي تؤودي مهام إانقاذ وإاسشعاف
اŸواط- -ن ،Úح -يث ‚ده -ا ‘ شش -اح -ن -ات
اإ’طفاء وسشيارات اإ’سشعاف ’سشيما جراء
حوادث اŸرور التي أاصشبحت ’ تعد و’
–صشى ومعظم تدخÓت ا◊ماية اŸدنية
م-وج-ه-ة إ’جÓ-ء ضش-ح-اي-ا إاره-اب ال-طرق،
زي -ادة ع -ل -ى تسش -ل -ق-ه-ا ا÷ب-ال وصش-ع-وده-ا

ال -ع-م-ارات إ’خ-م-اد ال-نÒان وت-وج-د أايضش-ا
مدربات الكÓب.
اŸرأاة ا÷زائ- - -ري- - -ة ،ب - -حسشب اÓŸزم
اأ’ول ،معروفة بقوتها وششجاعتها وعدم
اسشتسشÓمها رغم الظروف الصشعبة ،فهي
مسش -ت -ع -دة ل -ت -ق -د Ëتضش -ح -ي -ات م-ن أاج-ل
م- -ه- -ن- -ت- -ه- -ا وروح ال -واجب وال -وصش -ول إا¤
مبتغاها ودائما ‚دها متفوقة كل منها
‘ ›ال اختصشاصشها ،وليسس غريبا عن
ا÷زائ- -ري -ة ت -ق -ل -ده -ا ج -م -ي -ع اŸن -اصشب
السش -ي -اسش -ي -ة وا’ق-تصش-ادي-ة واأ’م-ن-ي-ة ،و‘
ن- -فسس ال -وقت ’ ت -ت -خ -ل -ى ع -ن م -ب -ادئ -ه -ا
وأاصشالتها ،فهي –تاج فقط إا ¤التششجيع
وال- -دع- -م ،مضش- -ي- -ف -ة أان ق -ط -اع ا◊م -اي -ة
اŸدنية  ⁄يعد حكرا على الرجال إا’ ‘
فÎة العششرية السشوداء أاين كانت الظروف
صشعبة.
وأاششارت مباركية ،إا ¤أان اŸرأاة رغم
ط- -ب -ع -ه -ا ا◊سش -اسس واإ’نسش -ا ،Êم -ق -ارن -ة
بالرجل ،إا’ أانه لن يؤوثر ‘ مهنتها بل
يزيدها ‚احا وصشمودا Ÿواصشلة تأادية
واج -ب -ات -ه -ا اŸه -ن-ي-ة ب-ك-ل أام-ان-ة وصش-دق،
’سش -ي -م -ا إاذا ت -ع -ل -ق اأ’م -ر Ãه -ن -ة ن -ب-ي-ل-ة
ك-ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،م-وضش-ح-ة أان-ه-ا تششعر
بفرح كب Òعند ‚اح مهمة إانقاذ وإاسشعاف
اŸواطن Úالذين يلجأاون إاليهم ويضشعون
‘ ا◊ماية اŸدنية ثقة كبÒة ،وهو ما
ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ب-ذل-ون قصش-ارى ج-ه-ده-م لعدم
خذ’نهم.
وÃناسشبة اليوم العاŸي للمرأاة ،قدمت
اÓŸزم اأ’ول ح-م-ي-دة م-ب-ارك-ي-ة ،ت-ه-ان-يها
÷ميع نسشاء ا÷زائر العامÓت واŸاكثات
‘ ال -ب -يت ،داع-ي-ة ك-ل ف-ت-اة ت-ري-د –ق-ي-ق
حلمها أان ’ تتخلى عنه وأان ’ تسشتسشلم
رغم الظروف الصشعبة إا ¤غاية الوصشول
إا ¤اŸبتغى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أŸرأة أ÷زأئرية ب Úنظام «ألكوطة» وألنضضال ألسضياسضي

إاثبات الذات ورفع التحدي

ب-ع-د إاث-ب-ات ك-ف-اءت-ه-ا وج-دارت-ه-ا ‘ ع-دي-د اŸي-ادي-ن ال-ع-ل-م-ي-ة واأ’دبية والفكرية،
وحصشولها على ششهادات عرفان وتقدير من الدولة ا÷زائرية ومن عديد الهيئات
العاŸية ،منها من اختÒت سشفÒات للنوايا ا◊سشنة ،اقتحمت اŸرأاة ا÷زائرية
اÛال السشياسشي وتقلدت مناصشب عليا ‘ الدولة ،فكانت الوزيرة وكاتبة الدولة ،كما
ترششحت لÓنتخابات الرئاسشية.
‘ خضشم هذه اŸنجزات التي حققتها ،تسشعى اŸرأاة ا÷زائرية إا ¤إاثبات القدرة
والفعالية ‘ ا◊ياة السشياسشية ،التي كانت اإ ¤زمن غ Òبعيد حكرا على الرجل.
وقد فتح لها قانون ا’نتخابات لسشنة  ،٢٠١٢اÛال اأوسشع ،من خÓل رفع حصشتها
‘ اŸششاركة ‘ ا’سشتحقاقات إا ٣٠ ¤من اŸائة ،ما ششجع النسشاء على الدخول ‘
Óحزاب التي تتقاطع برا›ها مع اهتماماتها وقناعاتها.
القوائم ا’نتخابية ل أ
’بد من اإ’ششارة ‘ هذا اŸقام ،اإ ¤أان نسشبة “ثيل النسشاء ‘ اÛلسس الششعبي
الوطني ،قبل صشدور القانون العضشوي اÙدد أ’حكام توسشيع “ثيل النسشاء ‘
اÛالسس اŸنتخبة ‘ نوفم ،٢٠١١ Èكانت ’ تتجاوز  ٧,٧من اŸائة و 5,١من اŸائة
‘ ›لسس اأ’مة «الثلث الرئاسشي».
بتحقيق هذه اأ’رقام اأ‚زت ا÷زائر برنامج «بيك »Úاÿاصس بأاهداف اأ’لفية
قبل اأ’وان .ومن ب Úتلك اأ’هداف ،الوصشول اإ ¤نسشبة حصشول اŸرأاة على ثلث
اŸقاعد ‘ اÛالسس الوطنية على مسشتوى العا ،⁄ما جعل التجربة ا÷زائرية ‘
هذا اÛال– ،ظى باهتمام اŸنظمات الدولية ،خاصشة تلك الناششطة ‘ حقوق
اإ’نسشان وﬁاربة التمييز ب Úا÷نسش.Ú
وبالرغم من نظام «الكوطة» الذي أاعطى لها فرصشا اأك ÈلÓنخراط ‘ العمل
السشياسشي ،إا’ أان عديد النسشاء وبخاصشة الŸÈانيات ،ترين فيها مكسشبا ’بد من
ا◊فاظ عليه ،لكنهن تردن اإثبات قدراتهن وكفاءتهن من خÓل النضشال السشياسشي ‘
اأ’حزاب ،وإاثبات أانهن Áتلكن اأ’فكار والتصشور والقدرة على ا’قÎاح ،خاصشة وأان
ب -عضس رؤوسش -اء ال -تشش -ك -ي Ó-ت السش -ي -اسش-ي-ة ،ي-رفضش-ون ت-رشش-ي-ح نسش-اء «غ ÒاŸت-ك-ون-ات
واŸهيكÓت» ‘ العمل السشياسشي ضشمن القوائم ا’نتخابية.
‰ى لدى النسشاء اŸنخرطات
هذا اŸوقف ،الذي عبّر عنه أاك Ìمن رئيسس حزبّ ،
ح -دي-ث-ا ‘ ال-ع-م-ل السش-ي-اسش-ي ،روح ال-ت-ح-دي ،رافضش-ات ا’ت-ك-ال ف-ق-ط ع-ل-ى «ق-ان-ون
عضشوي» Áنحهن حصشة ‘ التمثيل ،أ’نهن تردن افتكاك هذا اŸكسشب بالنضشال
واإ’صشرار والثبات وقوة اإ’قناع.

حياة .ك

أول أمرأة تسضيّر مصضرفا بالبليدة ،نضضÒة لعباسضي تعÎف:

عا ⁄البنوك أابهر Êوطموحي وهوسشي جع ÊÓاأحقق حلمي

ت -عÎف ‘ ح -ديث شش -ي -ق وت -ف -ت-ح ق-ل-ب-ه-ا لـ
«الشش-عب» ،واب-تسش-ام-ة ت-ع-ل-و ﬁي-اه-ا الصش-بوح،
وتسشرد ‘ وصشف عذب وجميل ،كيف تقلدت
مناصشب إادارية تنوعت ‘ ﬁطاتها اأ’و،¤
إا ¤أان حطت بها ‘ واحدة منها ورسشت على
رصش -ي -ف م -ي -ن -اء Ÿنصشب م -دي-رة ل-وك-ال-ة ب-نك
ال -ق -رضس الشش-ع-ب-ي ا÷زائ-ري رق-م  ١٠6بقلب
مدينة البليدة ،وهي التي كانت مبهورة بعظمة
البنوك والنظام البنكي الÈوتوكو‹ الصشارم
‘ الدقة والÎتيب ،وتتوق ‘ عششق اÎŸدد
الولهان أان تخÎق تلك الرهبة اÙيطة بهامة
ال -ب -ن -وك ،وت -ق -ت-ح-م ذلك ال-ع-ا ⁄ال-ك-ريسش-ت-ا‹
وتكون عنصشرا منه ،حتى تقsر عينها و–قق
رغبة كامنة ◊ب «البنوك» ،التي سشلبت قلبها
وسشكنت عقلها ،وفع Óحققت حلما مايزال،
بحسشب قولها ،جمي.ًÓ

اŸششهد األول ...الختيار والختبار
تقول اŸديرة لعباسشي نضشÒة ،إانها كانت
‘  ٢٢م-ن ال-ع-م-ر ،ح-ي-ن-م-ا ال-تحقت Ãنصشب
إاداري رسش -م -ي ب -و’ي -ة ت -ي -ب -ازة ،ك -ان ال -ق -در،
ب -حسش -ب -ه -ا ،إا ¤صش -ف -ه -ا’ ،أن-ه-ا وّف-قت ‘ أاول
اختبار والفوز Ãنصشب عمل يناسشب إا ¤حد
ما تخصشصشها ا÷امعي ‘ ا’قتصشاد .وتواصشل
وتقول ،إانها بعد  ٤سشنوات من العمل وصشقل
اÈÿة و–دي هاجسس السشن والعمل ا÷ديد
‘ ال - -وسش- -ط اإ’داري الصش- -رف ،غّ- -ي- -رت م- -ن
بوصشلتي وأادرت الششراع وحولت وجهتي إا¤
ع- -ا ⁄ال- -ب- -ن- -وك .وت -عÎف ،وه -ي ت -غ -وصس ‘
ذكرياتها اأ’و ،¤أان ذلك العا ⁄كان سشاحرا
وفاتنا ،كنت أاقف أامام بنك ما وأاتوق أان أاكون
ضشمنه وفيه وداخله ،حينما أاعود باسشتذكار
ت-لك الصش-ورة ا÷م-ال-ي-ة اÿي-ال-ي-ة واŸم-زوج-ة
بواقعية ،أاتلذذ وأاطرب ششرفا وفخرا ،أانني
واح -دة م -ن ذلك ال -ع -ا ،⁄ك -نت أارى تصش-م-ي-م-ا
م -فصش -ل -ي -ا دق -ي-ق ال-ن-ظ-ام والÎت-يب ،ي-ت-وسش-ط
هياكل ضشخمة مبهرة ،موظفون ‘ هندام أانيق
للنسشاء والرجال ،ربطة عنق مرتبة التموضشع
ت-ث Òال-ره-ب-ة ،وشش-ع-ر ‡شش-وط ب-ع-ن-اي-ة ،وذق-ن
ّ ﬁسشن ،مع نظارات وضشعها غالبية من كنت
أاراه- -م ،وع- -ط- -ر خ- -ف- -ي- -ف ان -تشش -ر ‘ فضش -اء
سشحري ،وضشحكهم قليل وابتسشامتهم عزيزة
ون- -ادرة ،وال- -زب- -ون Œده ت- -ق -مصس شش -خصش -ي -ة
اإ’نسش - -ان اÎÙم ال - -ه - -ادئ واŸشش - -ك- -ل ،بÚ
الششاب الرياضشي والبالغ الهادئ ،حتى صشار
ضشمن ديكور مصشفف بعناية .ضشمن كل تلك
البهرجة اŸمتعة ،كنت أاتخيل نفسشي بينهم،
أاقدم خدمة للزبون وانصشرف ،و ⁄يكن ذلك
اÿي- -ال ›رد ح -ل -م ،ب -ل –ول إا ¤ح -ق -ي -ق -ة

وتقلدت منصشبا Ãصشرف وبدأا ا’ختبار بعد
ا’ختيار.

اŸششهد الثا ...Êعا ⁄البنوك و–قيق ا◊لم
صشعب أاحيانا أان يحقق اإ’نسشان أاحÓمه،
لكن حينما تصش Òواقعا ،اأ’مر ’ يحتمل الهزل
واŸزاح .وأان- - - - -ا ‘  ٢6م -ن ع-م-ري ،ح-ظ-يت
Ãنصشب لدى مصشرف بو’ية تيبازة ،وبداأت
م- -ع- -ار‘ وت- -ك- -وي- -ن -ي اأ’ك -ادÁي ،تسش -ت -دع -ي
اسش -ت -خ -دام ك -ل ت -لك اŸع -ل -وم -ات ‘ ع-م-ل-ي،
اج -ت-ه-دت وب-دأات سشÒي ومسشÒت-ي ،وت-ع-ل-مت
وصش -ق -لت خÈت -ي أاك Ìف -رصس ال-ت-ك-وي-ن ،وم-ن
م-ك-ل-ف-ة ب-ال-دراسش-ات وم-ن-اصشب أاخ-رى ت-رقيت
ف -ي -ه -ا ،ت -وسش -ع ا◊ل -م وك Èوأاصش -ب -حت اŸرأاة
اأ’و ‘ ¤جنسشها التي –ظى Ãنصشب مديرة
وك-ال-ة ب-ن-ك-ي-ة ت-اب-ع-ة Ûم-ع ال-ق-رضس الشش-عبي
ا÷زائري ‘ العام  ،٢٠١١وهنا ظهر معامل
جديد وتغ ‘ Òا◊لم ،أ’ن اŸسشؤوولية كÈت
وت -ع -اظ -مت ،وشش -ع -رت ب -ث -ق -ل -ه -ا ،ف -أان ت -ك-ون
اŸسشؤوول اأ’ول ليسس كأان تكون ‘ الÎتيب
الثا Êأاو أاي رقم آاخر ،وهو ما زاد ‘ تركيزي.
وأادركت بوعي حجم العمل ا÷ديد ،فالكل
ينتظر منك أان تكون قائد السشفينة ،من جهة
الزبائن و‘ زاوية العاملون معك ،و‘ مرتبة
نسشتطيع أان نصشنفها باأ’ك Ìأاهمية ،هي نتائج
ال- -ع- -م- -ل واŸردود ا÷ي- -د .وتضش -ي -ف ،أادركت
م -ع -ن -ى ك -ل ذلك ،وب -ح -ي -وي-ة وان-ت-ب-اه وح-رصس
‚حت مرحليا ،وطموحي ‘ تقد Ëخدمة
أاك Ìوأافضش -ل وه -ن -ا ي -ظ -ه -ر ع -نصش -را اإ’ب -داع
واإ’تقان.

البليدة :لينة ياسسمÚ
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الربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

نعيمة صضا◊ي لـ «ألشضعب»:

للم ـ ـرأاة ق ـ ـدرات كب ـ ـÒة ‘ الت ـ ـ ـواصسل
أŸرأة أ÷زأئرية لها كفاءأت وقدرأت كبÒة “كنها من ألتوأصضل وأسضتيعاب أŸشضاكل
لسضرة أو ألرجل
ألجتماعية وأن تصضبح سضياسضية ﬁنكة رغم ألصضعوبات ألتي تعÎضضها من أÛتمع أو أ أ
بسضبب بعضس ألذهنيات أŸتحجرة ألتي ماتزأل تنظر للمرأة على أنها أدأة أو ›رد ديكور .مع ذلك فقد
لصضعدة ،وبرزن كقوة ‘ أÛتمع.
“كنت ألنسضاء أ÷زأئريات من –قيق ‚احات على كل أ أ

سس ه ا م ب و عم و شس ة
م- -ن ب Úال -نسش -اء ال Ó-ئ -ي ب -رزن ع -ل -ى
السش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة ،م-ن خÓ-ل نضش-ال-ه-ا
وت-روؤسش-ه-ا ◊زب «ال-ع-دل وال-ب-ي-ان» ،ك-م-ا
اأن- -ه- -ا ك- -انت عضش- -وا ‘ ع -دة ÷ان‡ ،ا
اأكسشبها Œربة ،هي نعيمة صشا◊ي التي
ف-ت-حت ل-ن-ا ق-ل-ب-ه-ا ل-ت-ح-دثنا عن مششاركة
اŸراأة ا÷زائرية ‘ اŸيدان السشياسشي،
ودوره- -ا ‘ اÛال ال- -ت- -وع- -وي ب- -ح -ك -م
عÓقاتها وقدرتها على الإقناع اأك Ìمن
الرجل.
ت- -وؤك -د ن -ع -ي -م -ة صش -ا◊ي ‘ ح -ديث لـ
«الششعب» ،اإن اŸراأة ا÷زائرية لها قدرة
وك -ف -اءة ع -ل -ى ال -ت -واصش -ل ،واإن “ث -ي -ل -ه-ا
ل ل ش ش ع ب ع ل ى م س ش ت و ى ا  Ûا ل س س ا Ÿن تخ ب ة
م ه م ج د ا  ،ك ون ه ا ت ر ف ع ا ن ش ش غ ا ل ت ه ل د ى
ا÷ه- -ات ال- -وصش- -ي- -ة ،وÁك- -ن -ه -ا الإق -ن -اع
با ل ط ر ح ا ل ذ ي ت ق  Îح ه  ،ك م ا ل ه ا د و ر ك ب Ò
ب Úالشش -عب والسش -ل -ط -ة .ب -اŸق-اب-ل ،ف-اإن
ب ع ض س ا ل ن س ش ا ء ال  Óئ ي ي ج هل ن ا ل ت ش ش ر ي ع ‘
الŸÈانية يتعلمن بسشهولة ويتاأقلمن مع
ذلك ،ويصشبحن ضشليعات ‘ هذا اÛال.
ترى صشا◊ي ،اأن اŸراأة ح Úتكون
مسشتوعبة للجوانب الإجتماعية وخÈة ‘
ا  Ûا ل ا ل س شي ا سش ي  Á ،ك ن ه ا ت س ش و ي ة م ش ش ا ك ل
كثÒة واأن تكون سشياسشية ﬁنكة .كما اأن
اŸن- -ت- -خ -ب -ات ‘ اÛالسس اŸن -ت -خ -ب -ة،

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

ال Ó-ت -ي ‚ح-ن ب-ال-ك-وط-ة ،اك-تسش ÍخÈة
كبÒة ‘ اÛال ،لأن لهن مسشتوى علمي
وت - -واصش - -ل م- -ع الشش- -عب والإدارة ،ف- -كّ- -ن
وسش - - -ي - - -ط - - -ات ج - - -ي - - -دات ب Úالشش- - -عب
واŸسشوؤول.Ú
قالت ‘ هذا الششاأن ،اإن النسشاء يعانÚ
‘ ب- -داي- -ة ووسش- -ط واآخ- -ر اŸشش- -وار م -ن
ط- -رف اÛت- -م- -ع والأسش- -رة واÛت- -م -ع
الذكوري اŸسشوؤول‡ ،ا يعيق بروزهن
و‡ارسش- -ت -ه -ن ال -ع -م -ل السش -ي -اسش -ي ب -ك -ل
اأري -ح -ي -ة .وب -حسش -ب-ه-ا ،ف-اإن-ه ح Úت-ن-ج-ح
اŸراأة يريد الرجل اأن ينسشب النجاح اإليه
باأنه هو من ششجعها ،وهناك من يّدعي
اأن- - -ه ه - -و م - -ن ق - -ام ب - -ك - -ل شش - -يء ووراء
‚اح- -ات- -ه -ا ،اإل ‘ ح -الت ن -ادرة ال -ت -ي
يدعم فيها الرجل اŸراأة ويرافقها ‘ كل
خطواتها دون اأية عقدة.
وحتى تظهر نعيمة صشا◊ي ،اأن اŸراأة
ل -يسشت ب -ح -اج -ة اإ ¤ك -وط -ة وÁك-ن-ه-ا اأن
تفرضس نفسشها ،وكذا لنزع فكرة اŸراأة ‘
اآخر القائمة ،قررت وضشع نسشاء منتخبات
س ش اب ق ا ت و ل ه ن ك ف ا ءا ت ب ع د ه ا ‘ ا ل ق ائ م ة
التي تتصشدرها بولية بومرداسس ،لياأتي
الرجل بعدها وهذا لÎك النسشاء يفرضشن
اأنفسشهن وينجحن دون دعم من الرجل،
بحيث اأن هناك من تقبل الفكرة وقلة
اأخ -رى  ⁄ت -ت-ق-ب-ل ال-ف-ك-رة بسش-بب ذه-ن-ي-ة
اÛتمع التي ماتزال تنظر اإليها نظرة
نا ق ص ش ة .

باŸقابل ،اأكدت رئيسشة حزب العدل
والبيان ،اأن اŸراأة حققت مكاسشب كبÒة
وت- -ع- -م- -ل ع -م -ل ال -رج -ل ‘ اÿارج ،و‘
الإدارة ب -ت -ف -وق ،و‘ اŸن -زل ت -ق-وم ب-ك-ل
الأشش - -غ- -ال اŸن- -زل- -ي- -ة ،واأضش- -حت اŸراأة
ملزمة بالنفقة على البيت ،لأن الرجل
ط- -ل -ق اŸسش -وؤول -ي -ة وي -دع -ي اأن وظ -ي -ف -ة
اŸنزل ليسشت من اختصشاصشه ،وهو ما
اع- -تÈت- -ه صش- -ا◊ي ب- -الÓّ- -ع- -دل شش -رع -ا
وقانونا ،كما اأن الرجل الراغب ‘ الزواج
يبحث عن اŸراأة العاملة.
واأششارت ‘ هذا السشياق ،اإ ¤اأن هناك
ب ع ض س ا ل ن س ش ا ء ا ل  Óئ ي ‚ح ن و  ⁄ي  Îك ه ن
اأزواجهن حضشور اÛالسس اأو ‡ارسشة
نششاطهن ،بحجة اأن اŸراأة ح Úتصشل اإ¤
م -نصشب سش -ي -اسش -ي اأو غÒه ت -ت -خ -ل -ى ع-ن
منزلها .كما اأن النسشاء اŸثقفات الÓئي
يرغ ‘ Íالرتقاء يغار منهن اأزواجهن،
وي- -ن- -ق- -لب اإ ¤حسش -د م -ل -ع -ون ي -وؤدي اإ¤
التفرقة بينهما .كما اأن الظاهرة ‚دها
عند الأخ بحجة ا◊رمة .وبحسشبها ،فاإن
اŸراأة ت -ب -ق -ى اأداة ع -ل -ى ك -ل الأصش -ع -دة،
ق -ائ -ل -ة« :ك-نسش-اء اأصش-يÓ-ت ،ي-جب ع-ل-ي-ن-ا
ا ل ص ش  Èو م ع ر ف ة ط ر ي ق ة ك س شب ك ل ش ش ي ء
با ل ه د و ء » .
با  Ÿق اب ل  ،ا ع ت  Èت ر ئ يس ش ة ح ز ب ا ل ع د ل
والبيان ،الثامن مارسس ل يكفي اŸراأة
وينبغي اأن Áنح لها يوم كامل .واأضشافت
اأن- -ه م- -ن الأفضش- -ل الب- -ت- -ع -اد ع -ن روتÚ
الحتفالت والإتيان باأششياء جديدة تفيد
اŸراأة ،مثل تنظيم اأيام توعوية للمراأة
الريفية التي ‚حت ‘ اإ‚از موؤسشسشات
مصشغرة ‘ البسشات Úوالتنظيف وميادين
اأخ -رى ،وت -ك -ر Ëال -نسش-اء ال-ن-اج-ح-ات ‘
›ال اŸوؤسشسش- - - - - - -ات اŸصش- - - - - - -غ- - - - - - -رة
و ا  Ÿت و س ش طة .
وه- -ن -اك اأم -ث -ل -ة ك -ثÒة ع -ن ‚اح -ات
اŸراأة ا÷زائرية ،التي اأنششاأت موؤسشسشات
ع ا ئل ي ة و ا س ش ت ح د ث ت م نا ص ش ب ش ش غ ل  ،ق ا ئل ة
اإن اŸراأة اإذا وفرت لها كل الإمكانات
سش- -ت- -ب- -دع وت- -ت- -ف -وق ‘ نشش -اط -ه -ا ،رغ -م
العراقيل التي تعÎضشها والبتزاز الذي
ت -ت -ع -رضس ل-ه ،خ-اصش-ة ‘ ا÷ام-ع-ات اأي-ن
تتعرضس الطالبات للتحرشس واŸسشاومة
على النقاط وهذا اأمر خط ،Òاأضشافت
نعيمة صشا◊ي.

التكوين السسياسسي لتفعيل دؤر اŸرأاة باÛالسس اŸنتخبة
ث -م-نت أŸن-ت-خ-ب-ة ب-اÛلسس ألشض-ع-ب-ي
أل- -ولئ- -ي Ÿعسض- -ك- -ر ألسض- -ي- -دة فÓ- -ح -ي
لصضÓحات ألقانونية
زأجية ،جملة أ إ
وأ÷ه- - -ود أل- - -ه - -ادف - -ة لÎق - -ي - -ة أŸرأة
وت-ف-ع-ي-ل دوره-ا ب-اÛت-م-ع ع-ل-ى ك-اف-ة
لصضعدة.
أ أ

معسسكر :أم أ.Òÿسس
‘ ح -دي -ث -ه -ا لـ «الشش-عب» ،ظ-لت فÓ-ح-ي
زاجية تؤوكد على فحوى هذه اإلصشÓحات
وا÷هود ،بداية من توسشيع التمثيل النسشوي
ب- -اÛالسس اŸن- -ت- -خ -ب -ة ،إا ¤ت -ق ّ-ل -د اŸرأاة
مناصشب مسشؤوولية مرموقة ،موضشحة أان كل
ذلك قد يرمز بششكل ما إا ¤قوة القرارات
السشياسشية التي هي األصشل ‘ صشالح تعزيز
مكانة اŸرأاة با÷زائر ‘ ،وقت –رم منه
«م -درسش -ة األ·» م -ن أابسش -ط ح -ق -وق -ه -ا ‘
أاصشقاع العا.⁄
‘ اÛال السشياسشي ،وبناًء على Œربتها
ال- -ط- -وي- -ل- -ة اŸم- -ت- -دة إا ¤غ- -اي- -ة سش- -ن- -وات
ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي ،عرضشت
اŸن- -ت- -خ- -ب- -ة ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ولئ -ي
Ÿعسشكر فÓحي زاجية ،عنصشرين أاسشاسشيÚ
يضش- -م- -ن- -ان ف- -ع- -ال -ي -ة حضش -ور اŸرأاة داخ -ل
اÛالسس اŸنتخبة .فبحسشب هذه اŸنتخبة
«الشش -رسش -ة» ‘ ال -دف-اع ع-ن مصش-ال-ح ال-وط-ن
واŸواط - -ن ،ف - -إان ال - -ت - -ك- -وي- -ن السش- -ي- -اسش- -ي
والتنظيمي له دور كب ‘ Òصشقل القدرات
الدفاعية التي وجد من أاجلها اŸنتخب ،إا¤
جانب عنصشر الحتكاك الدائم مع اŸواطن
واله -ت -م -ام ب -انشش-غ-الت-ه ورف-ع-ه-ا ل-ل-ج-ه-ات
اإلدارية اŸعنية من دون عرقلة اŸصشالح
ال -ع -ام-ة أاو الن-ح-راف ع-ن اŸب-ادئ وال-ق-ي-م
الوطنية.
وأاك- -دت فÓ- -ح- -ي زاج- -ي- -ة ‘ ،مضش -م -ون
حديثها لـ «الششعب» ،أان اŸنتخب ليسس فقط
ن- -ق- -ط- -ة وصش -ل ب Úاإلدارة واŸواط -ن ،إا‰ا
صش- -دى الصش- -وت ال- -ط -ب -ي -ع -ي ل -ه -ذا األخ،Ò
وإايصشال انششغالته يتطلب من اŸنتخب أان
ي-ك-ون ح-ك-ي-م-ا ودب-ل-وم-اسش-ي-ا ‘ ك-ي-فية طرح
النششغال ومعا÷ته بطرق سشلسشة ،مؤوكدة
أان -ه خ Ó-ل فÎة ت -ق -ل -ده -ا م -ه -ام م -ن-ت-خ-ب-ة
ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -ولئ-ي Ÿعسش-ك-ر ع-ن
الدائرة النتخابية للمحمدية ودورها داخل
اÛلسس كرئيسس ÷نة تهيئة اإلقليم والنقل،
“كنت من معا÷ة جزء ل يسشتهان به من
مششاكل اŸواطن ،Úلسشيما ما تعلق منها
باŸطالب التي تكاد ل تنتهي فيما خصس
التنمية اÙلية ،األمر الذي مكنها ،بعيدا
ع- -ن اÛام- -ل- -ة ،م -ن كسشب ﬁب -ة واحÎام
اŸواطنÃ Úنطقة اÙمدية ومقطع دوز
وذاعت سشمعتها الطيبة ربوع الولية.
تقول هي ‘ هذا الششأان ،إان ما –ظى به
من ﬁبة واحÎام واسشع ⁄ Úيأات من عدم،

اŸرأاة تطور أاداؤؤها ‘ ا◊ياة السسياسسية بشسكل ملحوظ
أّك - -دت عضض - -و أŸك- -تب أل- -وط- -ن- -ي
◊زب أل- - - -ت- - - -ج- - - -م- - - -ع أل - - -وط - - -ن - - -ي
أل-دÁق-رأط-ي أŸك-ل-ف-ة ب-ال-تكوين ‘
ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ا ألإع Ó-م وألتصض -ال
سض -ع-اد مÓ-وي ،أّن أل-ع-ه-دة أ◊ال-ي-ة
ل -ل-م-ج-السس أŸن-ت-خ-ب-ة أل-ت-ي شض-ه-دت
ت -ط -ب -ي-ق ن-ظ-ام «أل-ك-وط-ة» أÿاصس
ب -اŸر أة ،لأول م ّ-ر ة ،شض-ه-دت ت-ط-ورأ
م - -ل - -ح- -وظ- -ا ‘ أدأء ه- -ذه ألأخÒة،
لسض - -ي - -م - -ا ع - -ل- -ى مسض- -ت- -وى أÛلسس
ألشض -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي ،أل -ذي يضض-م ‘
تركيبته ألبشضرية حاليا  145أمر أة
من ب 462 Úعضضو.

تيبازة :عÓء ملزي
ق- - -الت ال- - -ق- - -ي- - -ادي- - -ة ‘ الأرن- - -دي لـ
«الششعب» ،اإّن اأداء اŸراأة الÓفت خÓل
هذه العهدة فتح الباب على مصشراعيه
ل -ه -ذه ال -ف -ئ -ة Ÿشش -ارك -ة اأك ‘ Èا◊ي -اة
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قناعات أمرأة نقابية منتخبة ،زأجية فÓحي:

لرندي» سضعاد مÓوي:
ألقيادية ‘ «أ أ

السش -ي -اسش -ي -ة مسش -ت -ق -ب  ،Ó-مششÒة اإ ¤اأّن
اŸرحلة القادمة سشتششهد تطورا اأك‘ È
“ث-ي-ل-ه-ا ıت-ل-ف ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اعية
على مسشتوى اÛالسس اŸنتخبة ،بحيث
ي- -رج- -ع ال- -فضش- -ل ‘ ذلك اإ ¤اŸسش -ت -وى
اŸق -ب -ول وال -راج -ح لأدائ-ه-ا ع-ل-ى ك-اف-ة
اŸسش-ت-وي-ات ،ن-اه-يك ع-ن ك-ون ال-ط-م-وح
متجّذرا اأصش ‘ Óالنفسس البششرية ومن
اŸفÎضس اأن ل Œد الأحزاب السشياسشية
صش-ع-وب-ات م-ي-دان-ي-ة لÎشش-ي-ح ه-ذه ال-فئة
ضشمن قوائمها مسشتقب.Ó
واأضش- -افت ال- -ق- -ي -ادي -ة سش -ع -اد م Ó-وي
اأيضش- -ا ،اأّن اŸراأة ا÷زائ- -ري- -ة تسش- -ت -م ّ-د
قوّتها من البعد التاريخي Ÿسشاهمتها
‘ –رير الوطن من خÓل مششاركتها
القوية ‘ الثورة التحريرية وهي تتبّواأ
ح -ال -ي -ا ﬂت-ل-ف اŸن-اصشب و‘ ﬂت-ل-ف
ال-ق-ط-اع-ات ،ف-ارضش-ة وج-وده-ا وك-ي-ان-ها
ج- -ن- -ب- -ا اإ ¤ج -نب م -ع اأخ -ي -ه -ا ال -رج -ل.
وبتقييم مسشÒة اŸراأة ا÷زائرية عÈ
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ع -ق -ود م -ن ال -زم -ن ،ف -اإّن -ه Áك-ن ا÷زم
باأّنها ليسشت بحاجة لأن “نح لها فرصس
الÈوز والظهور ،اإّنما تبقى هي لوحدها
مطالبة باإبراز قدراتها وفرضس اأفكارها
وف-ق-ا Ÿا ي-خ-دم ال-وط-ن ،وه-ي م-ط-ال-ب-ة
اأيضشا ببناء نفسشها بنفسشها عن طريق
اقتحام عا ⁄السشياسشة من الباب الواسشع
وع- -دم رفضس ﬂت -ل -ف اŸن -اصشب ال -ت -ي
توفرها لها الفرصس اŸتاحة.
اأما عن مقارنة اأداء اŸراأة Ãا يقوم
به الرجل ببÓدنا ،فقد اأششارت القيادية
‘ ح- -زب الأرن- -دي اإ ¤وج- -ود ت- -ك -ام -ل
م -ت -ن -اسش -ق ب Úال -ط-رف ،ÚفÁ Ó-ك-ن اأن
يÈز اأح - -ده - -م- -ا ع- -ل- -ى حسش- -اب الآخ- -ر
ويسش-ت-م-د كّ-ل م-ن-ه-م-ا ق-وت-ه و‚اح-ه من
ال- -ط- -رف الآخ- -ر ،وم- -ن ث ّ-م وجب وضش -ع
ميكانيزمات عملية واضشحة لتعزيز هذا
التكامل وفقا Ÿا يخدم الوطن ويعّزز
مسش -ار ال -ت -ن -م-ي-ة الشش-ام-ل-ة وف-ق اŸن-ه-ج
الصشحيح.

إا‰ا حصش -ي -ل -ة سش -ن -وات م-ن ا÷ه-د وال-ع-م-ل
ا÷اد ،تراه فÓحي زاجية ،التي ترعرعت
سشياسشيا وحزبيا داخل بيت ا◊زب العتيد
م-ن-ذ سش-ن-وات ال-تسش-ع-ي-ن-ي-ات ،وت-ب-ن-اه-ا حزب
ا◊ركة الششعبية ‘ السشتحقاقات اÙلية
اŸاضشية ،تراه»واجبا وطنيا» ،موضشحة أانه
من باب العقل وا◊كمة أان توجد هيئات
منتخبة “ثل اŸواطن وتسشاعد اإلدارة على
الدفع بالتنمية وإارسشاء معا ⁄الدÁقراطية
والنسشجام الجتماعي ،وأان انخراط اŸرأاة
‘ األحزاب السشياسشية الذي كان إا ¤وقت
غ Òبعيد ﬁتششما صشار مقنعا ،خاصشة بعد
القرار الرششيد لتوسشيع التمثيل النسشوي ‘
اÛالسس ،ح- - -يث أاث - -ب - -تت اŸن - -ت - -خ - -ب - -ات
ا÷زائ -ري-ات ب-ع-د اŸكسشب اÙصش-ل ع-ل-ي-ه
ف-ع-ال-ي-ت-ه-ن السش-ي-اسش-ي-ة والج-تماعية وكسشÍ
ال- -ره- -ان ،ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن اŸسش -ؤوول -ي -ات
األخرى التي تقع على عاتق اŸرأاة ،حيث
تقول زاجية فÓحي ،إان التفك Òالتقليدي
نحو اŸرأاة  ⁄يعد حاضشرا خÓل معامÓتها
ال -ي -وم -ي -ة داخ -ل اŸصش -ال -ح اإلداري -ة أاو م -ع
اŸواطن ‘ Úبيئات اجتماعية ﬁافظة،
وذلك –ق -ق ،ب -حسش -ب -ه-ا ،ب-فضش-ل اŸك-اسشب
اÙصشلة من اإلصشÓحات القانونية وتثمÚ
دور اŸرأاة كعنصشر بششري فعال ‘ تنمية
اÛتمعات.
ت -ع -د ف Ó-ح -ي زاج -ي -ة أاصش -غ -ر م -ن -ت-خ-ب-ة
ب -اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ولئ-ي Ãعسش-ك-ر ،م-ن
مواليد  ١٩٧٧أام لطفلة ،مسشتواها التعليمي
ثانوي ،عرفت بنششاطها النقابي بال–اد
ال -ع -ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري ،Úوت-ق-ل-ده-ا ع-دة
مهام ‘ تنظيمات وطنية وجمعيات ﬁلية،
م- -وظ- -ف- -ة Ãصش- -ال- -ح ب- -ل- -دي- -ة م- -ق -ط -ع دوز
ب -اÙم -دي -ة وان -ت -م -ائ-ه-ا السش-ي-اسش-ي ◊زب
ا◊ركة الششعبية ا÷زائرية.
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ألموأفق لـ  0٩جمادى ألثانية  1438هـ

قّلل اıاوف من اللقاح ضسد ا◊صسبة

مدير كاسصنوسس :التلقيح ضصروري ول خطر على صصحة التلميذ
^  ٪ 11من اŸنتسسب Úللصسندوق نسساء

بّدد عاشسق حبيب شسوقي اŸدير العام للصسندوق الوطني للعمال غ Òا أ
’جراء ،اıاوف من إاجراء عملية التلقيح
ضسد ا◊صسبة وا◊صسبة ا أ
’Ÿانية ل أ
Óطفال اŸتمدرسس ،Úمؤوكدا أان هذه اللقحات ضسرورية و’ ينبغي ا إ
’صسغاء
للذين يرّوجون ÿطرها على صسحة التÓميذ ،لغرضس تهويل ا أ
’ولياء.

سسهام بوعموشسة

أك -د ع -اشص -ق ح -ب-يب خÓ-ل ح-ف-ل
أق -ي -م ،أمسسÃ ،ق-ر أل-ك-اسص-ن-وسس،
على شصرف ألصصحفيات Ãناسصبة
أليوم ألعاŸي للمرأة ،أن ألسصلطة
أل -وح -ي -دة أıول -ة ل -ه -ا ق -ول أن
أللقاح سصليم أو مضصر هي ألهيئة
ألصصحية ،قائ Óإأنه ل توجد دولة
ت- -ري- -د أل- -هÓ- -ك ألب- -ن- -ائ- -ه- -ا وإأن
أ◊ك - -وم - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة وأع- -ي- -ة
وم-درك-ة لصص-ح-ة شص-ع-ب-ه-ا ،مطالبا
بضصرورة أسصتخدأم أللقاح ‘ وقته
ضصد ألفÒوسس.
وأشص- -ار ‘ ه- -ذأ ألسص- -ي -اق ،إأ ¤أن
مطالبة أألولياء بإاذن موثق من
ألبلدية يدل على أنه ألول مرة ”
أحÎأم وتطبيق ألقانون ،مضصيفا
أنه يجب أسصتعمال أللقاح ‘ هذه
أل- -فÎة ل- -ي- -ك -ون ن -اف -ع -ا لصص -ح -ة
أŸتمدرسص.Ú
وب- -اŸق -اب -ل ،ق -ال أŸدي -ر أل -ع -ام
ل -لصص-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ال غÒ
أألج- - - -رأء ،إأن ع- - - -دد أل- - - -نسص- - - -اء
أŸن -تسص -ب -ات ل -لصص -ن -دوق ب -ل -غ 11
باŸائة أي  110ألف أمرأة قدمت
أشصÎأك -ات -ه -ا بصص -ف -ة م -ن -ت -ظ-م-ة،
أغلبهن أصصحاب أŸهن أ◊رة من
صصيدلنيةﬁ ،امية وكذأ ألÓئي

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

ألعدد
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تلقى  40إاخطارا من طرف اŸوثّقÚ

06

ديوان األراضصي الفلحية بوهران يتطلع
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ 150عق ـ ـ ـ ـ ـ ـد شصراك ـ ـ ـ ـ ـ ـة

Óراضسي
أاّكد الديوان الوطني ل أ
الفÓحية بوهران ،رغبته ‘ –قيق ما
ب 100 Úو 1٥0عقد شسراكة لÓسستثمار
‘ ﬂتلف الشسعب الفÓحية خÓل
هذه السسنة.

وهران :براهمية مسسعودة

ك -م -ا أع-ل-ن م-دي-ر ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة م-ق-دم ﬁم-د
هشصام ،عن تلقيهم  40إأخطارأ من طرف
أŸوّثق ،Úيتعلّق برغبات شصرأكة ‘ أÛال
أل-فÓ-ح-ي ،وه-ذأ ط-ب-ق-ا ل-ل-نصص-وصس أل-تطبيقية
أŸن -ظ -م-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ،ضص-م-ن أل-ق-ان-ون أÿاصس
بالعقار ألفÓحي.
أعت Èنفسس أŸسصؤوول ‘ تصصريح صصحا‘ أّن
عملّية إأدماج أصصحاب أŸال من أŸسصتثمرين
أŸهتم Úباإلنتاج ألفÓحي ،ليكونوأ فاعلÚ
حقيقي Úخطوة هامة ‘ مسصار هذه ألهيئة،

حيث من شصأانها ألدفع بالقتصصاد ألوطني عÈ
أŸشصروعات ألسصتثمارية أıتلفة.
وحسصب أل- -ت- -وضص- -ي -ح -ات ذأت -ه -ا ،ب -إام -ك -ان أي
مسصتثمر حائز على عقد أمتياز إأبرأم عقد
شصرأكة Ãوجب عقد رسصمي مشصهر منجز من
طرف موّثق ،فيما يتع Úعلى ألطرف أŸكلف
ب -ت -وث -ي -ق أل -ع -ق -د أن ي -ب -ل -غ أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي
Óرأضص -ي أل -ف Ó-ح -ي-ة ،ع-ل-ى أن ي-ت-كّ-ف-ل ه-ذأ
ل -أ
أألخ Òب- - -دور أŸرأق- - -ب- - -ة وأ◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
أألرأضصي.
ح-يث Áك-ن ل-ل-فÓ-ح Úط-ب-ق-ا ألح-ك-ام أح-كام
أŸادة  21من قانون  03 / 10أختيار شصركائهم
‡ن يوفرون ألدعم أŸا‹ لفÓحة أألرأضصي
مقابل عقود تÈم ب ÚأŸسصتثمر صصاحب أŸال
وألفÓحÃ ،ا يضصمن حصصة كل وأحد منهما،
ويتحمل ألفÓح مسصؤوولية أختيار شصريكه.

‘ ندوة لتحسسيسس السسيدات بدورهن ‘ ضسمان أامن بيوتهن باŸدية

ضصرورة قيام حواء بواجباتها اإلنسصانية نحو األطفال
ي- -ع- -م- -ل- -ن ‘ ›ال ألصص- -ن -اع -ات
ألتقليدية.
وأوضصح ‘ هذأ أإلطار ،أنه حاليا
أرسص - - - - - - -لت أŸسص- - - - - - -اع- - - - - - -دأت
ألج - -ت - -م - -اع- -ي- -ات ،إأ ¤أل- -نسص- -اء
أŸاكثات ‘ ألبيت ولهن مهن ‘
أÿي -اط -ة وصص -ن -اع -ة أ◊ل -وي -ات،
لكنهن ل يعلمن بأان لهن تغطية
إأجتماعية وÁكنهن ألنتسصاب إأ¤
مصص -ل -ح-ة ألضص-م-ان أإلج-ت-م-اع-ي،

إلف- -ه -ام -ه -ن ومسص -اع -دت -ه -ن م -ن
أل-ن-اح-ي-ة أإلدأري-ة ،ك-م-ا أسصتهدف
ألصصندوق ألسصكان ألبدو ألرحل ‘
أŸن- -اط- -ق أŸع -زول -ة وأ÷اه -لÚ
بحقوقهم.
وأضص - - - -اف ع - - - -اشص- - - -ق أن ع- - - -دد
أŸسصاعدأت ألجتماعيات سصتÚ
مسصاعدة ،بحيث وضصعت مسصاعدة
أجتماعية على كل ولية ،وسصيتم
تكثيف عددهن بحسصب أ◊اجة،

مشصÒأ إأ ¤أن دور أŸسصاعدأت
ألج- -ت- -م- -اع- -ي -ات ه -و أل -ت -وع -ي -ة
وأŸرأف- -ق- -ة ع- -ل- -ى ألصص- -ع -ي -دي -ن
ألصص - - - - -ح- - - - -ي وأإلدأري وأ÷انب
أإلنسص -ا ،Êوك -ذأ أإلل -ت -زأم وألسص -ر
أŸه-ن-ي ،ب-ح-يث خضص-ع-ن ل-لتكوين
‘ ›ال ألضص -م -ان أإلج -ت -م -اع-ي
وأŸرأق- -ب- -ة أل- -ط- -ب- -ي- -ة وأ◊ق -وق
وت- - - -خصصصص - - -ات أخ - - -رى ،وه - - -ن
جامعيات.

مبــادرة لقيــــت ا’سستحسســــان

تكر Ëصصحفيـة جريدة ““الشصعب““
كرم ،أامسس ،اŸدير العام للصسندوق الوطني للعمال
’ج-راء ع-اشس-ق ح-ب-يب شس-وق-ي ،صس-ح-ف-ي-ة ج-ريدة
غ Òا أ
““الشسعب““ سسهام بوعموشسة ،مع ›موعة من الصسحفيات
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ث- -ام -ن م -ارسس ‘ م -ب -ادرة اسس -ت -حسس -ن -ت -ه -ا
’عÓميات ،وهذا نظ Òتغطيتهن اŸتواصسلة لنشساط
ا إ
’ج -راءات
’خ Òوا إ
ال -ق -ط -اع ،ل -ت -وضس -ي -ح ع -م -ل ه -ذا ا أ
’فهامهم حقوقهم
ا÷ديدة لصسالح اŸؤومن Úإاجتماعيا إ
وواج -ب -ات -ه -م .وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة ه -ن -أا اŸدي-ر ال-ع-ام ك-ل
العامÓت ‘ مهنة اŸتاعب ،مشسيدا Ãهنيتهن ونشساطهن
خدمة للمجتمع والوطن.

منهن صسحفية «الشسعب» آاسسيا مني

اŸديريـ ـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـة لألم ـ ـ ـ ـن الوطن ـ ـ ـ ـي تك ـ ـ ـ ـرم وجوه ـ ـ ـ ـا نسصوي ـ ـ ـ ـة
/الشس -عب /أاشس -رف ال -ل -واء ع -ب -د ال -غ-ن-ي ه-ام-ل
Óمن الوطني ،أامسس ،باŸدرسسة
اŸدير العام ل أ
ال -ع -ل-ي-ا ل-لشس-رط-ة ع-ل-ي ت-ونسس-ي ،ع-ل-ى م-راسس-م
ح -ف -ل أاق -ي -م Ãن -اسس -ب -ة ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-ل-م-رأاة
اŸصسادف للثامن مارسس من كل سسنة ،حيث ”
’م-ة،
ت -ك -ر› Ëاه -دات ،عضس -وات Ãج-لسس ا أ
وزي-رات ضس-م-ن ال-ط-اق-م ا◊ك-ومي ،شسرطيات،
‡ثÓ- -ت اÛت- -م- -ع اŸد ،Êنسس -اء م -ن ال -وسس -ط
ال -ري -اضس -ي ،ف -ن -ان -ات ،إاع Ó-م -ي -ات م-ن ب-ي-ن-ه-ن
’ضس-افة إا¤
صس-ح-ف-ي-ة ““الشس-عب““ آاسس-ي-ا م-ن-ي ،ب-ا إ
’مني.Ú
‡ثÓت عن ﬂتلف الشسركاء ا أ
Óمن ألوطني على
هذأ وتعكف أŸديرية ألعامة ل أ
إأحياء هذأ أليوم ألذي أصصبح تقليدأ حسصنا وسصانحة
للتعب Òعن ألعرفان باŸكانة أŸرموقة ألتي –ظى
بها أŸرأة ‘ أÛتمع أ÷زأئريŸ ،ا قدمته من
تضص -ح -ي-ات وك-ل-ه ـا إأصص-رأر ون-ك-رأن ل-ل-ذأت Ÿوأصص-ل-ة

مسصÒته ـا ‘ أدأئه ـا Ÿه ـام تنفيذي ـة وقيادية عÈ
ﬂتلف قطاعات ألنشصاط.
وهو دليل على “يز أŸرأة ألشصرطية أŸثبت بعرفان
Óمن ألوطني بجهودها لÎقية
أللوأء أŸدير ألعام ل أ
جهاز أألمن ألوطني ،أŸوجه ‘ كلمته باŸناسصبة،
حيث أعرب عن أعتزأزه بالدور ألفاعل ألذي تلعبه
أŸرأة ألشصرطية وأ÷هود ألتي تبذلها ‘ حماية أمن
أÛت- -م- -ع و ألسص- -ه -ر ع -ل -ى ح -ي -اة وسص Ó-م -ة أف -رأده
وأÙافظة على أسصتقرأره.
كما أعرب أللوأء عبد ألغني هامل أŸدير ألعام
Óم -ن أل -وط -ن -ي ،ع -ن ف-خ-ره Ÿا ح-ق-ق-ت-ه أŸرأة
ل -أ
ألشص- -رط- -ي- -ة م- -ن ‚اح ‘ سص -لك أألم -ن أل -وط -ن -ي
وب -ل -وغ -ه -ا م -رأتب ري -ادي-ة ،م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن أح-تÓ-ل
مناصصب عليا ‘ أعلى هرم أŸؤوسصسصة أألمنية،
وأح -ت Ó-ل م -ك -ان -ة ه-ام-ة ضص-م-ن ت-ع-دأد أŸدي-ري-ة
Óمن ألوطني ألذي بلغ أك Ìمن 21000
ألعامة ل أ

موظفة شصرطة من ﬂتلف ألرتب ،وهو ما يشصكل
نسص -ب -ة  % 10,13م- -ن إأج- -م -ا‹ م -وظ -ف -ي أألم -ن
ألوطني.
ك -م -ا أب-رزت أل-رسص-ال-ة أل-ت-ي وج-هت إأ ¤م-وظ-ف-ات
أألم -ن أل -وط-ن-ي Ãخ-ت-ل-ف رت-ب-ه-ن ومسص-ؤوول-ي-ات-ه-ن
أŸكانة ألتي أضصحت –تلها أŸرأة ‘ صصفوف
ألشصرطة أ÷زأئرية ،وألتي برهنت على قدرتها
ألعالية ‘ –مل أŸسصؤووليات وأدأء أŸهام خدمة
لوطنها وإأعÓء لرأيته ب Úأأل· ،وهي أŸكانة
أل-ت-ي م-ا ك-انت ل-ت-ت-ح-ق-ق ل-ول ألسص-ي-اسص-ة أل-رشص-ي-دة
لفخامة رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
ألذي جسصدها ‘ أŸيدأن بوضصع قوأعد تشصريعية
متينة ،أفسصحت أÛال للمرأة للمسصاهمة ‘ بناء
أ÷زأئر جنبا إأ ¤جنب مع أخيها ألرجل دأعيا ‘
أألخ Òإأ ¤تكاتف جهود أ÷ميع وبذل مزيد من
ألتضصحية ألجل سصÓمة موأطنينا وأمن وطننا.

أابرزت ‡ثلة مديرية التجارة
بو’ية اŸدية ،أامسس ‘ ،الندوة
الثقافية اŸشسÎكة اŸنظمة لفائدة
’يام الو’ئية السسادسسة
اŸشساركات ‘ ا أ
لفن التطريز التقليدي وتزيÚ
البيوت ‘ ،مداخلة بعنوان ““حقوق
اŸسستهلك ‘ العصسر الرقمي““ دور اŸرأاة
’خطار الغذائية
‘ الوقاية من ا أ
كالتسسممات الغذائية تزامنا مع
احتفائية اليوم العاŸي ◊ماية
اŸسستهلك.

اŸدية :م.أام Úعباسس

أك -دت ‡ث -ل -ة م -دي -ري-ة أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ‘
أشص- -غ- -ال ه- -ذه أل- -ن- -دوة ب- -ع- -ن- -وأن ““ –سص- -يسس
ألسصيدأت بدورهن ‘ ضصمان أمن بيوتهن من
أألخ-ط-ار أŸن-زل-ي-ة وح-م-اي-ة أط-ف-ال-ه-ن دأخ-ل
ألبيت و خارجه ““ بأانه مع هذه ألسصنة يجب
““ع-ل-ي-ن-ا ت-رك ت-لك أألف-ك-ار أل-رج-ع-ي-ة وأل-ب-الية
وهذأ بالنتقال من أألمور غ Òألنفعية إأ¤
أألمور ألتي تهم ألعائلة ‘ ألعمق““.
طرحت طبيبة هذأ ألقطاع لفائدة أŸبدعات
موضصوعي أ◊روق و خطر أسصتعمال أŸوأد
أل- -ك- -اشص- -ط -ة ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ط -ف -ل ع -ل -ى وج -ه
أÿصصوصس ،دأعية إأ ¤عدم أسصتعمال أŸوأد
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ح-ال ح-رق أل-ط-ف-ل ك-اسص-ت-عمال
أل- -ط- -م- -اط- -م ،أل- -ق- -ه -وة ،م -ع -ج -ون أألسص -ن -ان،
وأŸثلجات ..إأذ حسصبها يجب نزع أÓŸبسس
أÙروقة من على يد ألطفل مث Óووضصع
أŸاء ألعادي من أ◊نفية على هذأ ألعضصو
لتفادي أ◊روق ألعميقة ثم Œفيف موضصع
أ◊روق Ãنشصفة نظيفة ،مع أسصتعمال مرهم
ألبياف ،Úألذي من أŸفروضس أن يكون ضصمن
علبة ألصصيدلة ألتي تتوفر عليها ألعائلة ،ثم

مهاتفة أ◊ماية أŸدنية ألجل –ويل ألطفل
أŸصص -اب إأ ¤أإلسص -ت -ع-ج-الت دون أإلسص-ت-ه-زأء
با◊الة .
أوضصحت هذه ألطبيبة نوعية أŸوأد ألكاشصطة
ك-ا÷اف-ي-ل ،ح-يث ي-ج-د أل-ط-ف-ل ن-فسص-ه منبهرأ
أم -ام أŸارك-ات ،وي-خّ-ي-ل ل-ه ب-أان-ه-ا مشص-روب-ات
غ -ازي -ة ،ح -اث -ة ‘ ه -ذأ ألصص -دد ع -ل-ى ت-ف-ادي
أسص -ت -ع -م -ال أ◊ل -يب أو زيت أل-زي-ت-ون ‘ ح-ال
ت - -ن - -اول أل- -ط- -ف- -ل ألي ن- -وع م- -ن ه- -ذه أŸوأد
أÿطÒة ،إأ ¤جانب تهدئة ألطفل دون تعنيفه
وأإلتصصال با◊ماية أŸدنية ،مع أخذ عينة من
أŸادة ألكاشصطة إأ ¤أŸسصتشصفى أألقرب أإ¤
أألطباء حتى يتمكن ألطاقم ألطبي من ألقيام
Ãا ي -جبﬂ ،ت -ت -م -ة ج-م-ل-ة ت-وج-ي-ه-ات-ه-ا ب-أان
أبناءنا هم فلذأت أكبادنا ونحن نعيشس عهد
أل -ع -وŸة ‘ وقت ب -ات ألشص -ارع ي -ق -وم بÎب -ي-ة
أألطفال .
ن -ب -هت ‡ث -ل -ة أÛم -وع -ة أل -ولئ -ي -ة ل -ل-درك
ألوطني ‘ هذه ألندوة إأ ¤أهمية أإلنتباه أإ¤
أألبناء دأخل وخارج أŸدرسصة ،وبخاصصة قبيل
فÎة ألقيلولة وبعد صصÓة ألعصصر إأ ¤غاية
أŸغرب وقبل دخول أŸدرسصة ،كما أنه يجب
م-ع-رف-ة أألصص-دق-اء ،وأألم-اك-ن أل-ت-ي ي-قصصدها
ه -ؤولء أألط -ف -ال م -ث -ل ق -اع -ات أألنÎنت ،م-ع
حتمية تنظيم أوقاتهم ،من خÓل توفر أ◊سس
ل-دى أألم ن-ح-و أب-ن-ائ-ه-ا وب-ن-ات-ه-ا ،م-ع-تÈة ب-أان
أغ -لب ح -الت أإلخ-ت-ط-اف ت-أات-ي ب-ع-د إأه-م-ال
أألبناء قبل وبعد سصاعات ألدرأسصةﬂ ،تتمة
م-دأخ-ل-ت-ه-ا ب-دع-وة ألأم-ه-ات إأ ¤زي-ارة ف-رق-ة
أل - -قصص - -ر م- -ن أج- -ل أŸسص- -اه- -م- -ة ‘ أ÷انب
أل-ت-وع-وي وأل-ت-حسص-يسص-ي أل-ذي ت-ع-ن-ى ب-ها هذه
ألفرقة ،فيما طمأانت ‡ثلة مديرية ألصصحة
وألسصكان إأحدى أألمهات بأان حالة أ◊مى
ألتي تصصاحب إأخضصاع ألطفل للتطعيم عادية.

بالتنسسيق ب Úطريق السسÓمة وأامن الدائرة

تكر ËاŸرأاة اŸثالية ‘ السصياقة بزرالدة اليوم
تكّرم جمعية طريق السسÓمة لزرالدة
بالتنسسيق مع اأمن الدائرة اŸراأة اŸثالية
‘ سسياقة اŸركبات على مسستوى الدائرة
ا’إدارية وذلك ‘ حفل ينظم Ãقر
الوكالة الوطنية لÎفيه الشسباب لسسيدي
فرج ويتعلق ا’أمر بسسيدة بداأت سسياقة
السسيارة سسنة  1977مقدمة مثا’ ‘
احÎام قواعد السسياقة السسليمة من
خÓل احÎام قانون اŸرور واإشسارات
الطريق.
أوضص -حت رئ -يسص -ة أ÷م-ع-ي-ة فضص-ي-ل-ة رأب-ح-ي أن
عملية –سصيسس وتكر Ëتوجه للنسصاء ألسصائقات
على مسصتوى بعضس ألطرق من أجل تعزيز صصف

تلقيـــــــــــح أاكـــــــــــ Ìمـــــــــــن  ٥آا’ف تلميـــــــــــذ

أŸوأطن ÚأŸدركı Úاطر ألطريق وتنمية
ث- -ق -اف -ة أ◊ذر وألل -ت -زأم أل -ط -وع -ي ب -اإشص -ارأت
أŸرور خ -اصص -ة م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-الأول-وي-ة ‘ ألسصÒ
وألŒاه- -ات أŸم -ن -وع -ة وت -ف -ادي ألإف -رأط ‘
ألسصرعة أو ركوب ألأطفال باŸقاعد ألأمامية.
و“ثل أŸناسصبة موعدأ موأتيا Áكن من خÓله
أل- -رف -ع م -ن درج -ة أل -وع -ي ب -اأخ -ط -ار أل -ط -ري -ق
أنطÓقا من أŸر أة باعتبارها مثال ‘ ألرزأنة
وأ◊ذر ومن خÓلها Áكن توسصيع نطاق ألوقاية
أŸروري -ة أل -ت -ي أصص-ب-حت م-ن أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي
يوأجهها أÛتمع وينبغي رفعها باإشصرأك كل
ألفاعل Úلتنمية هذأ أ◊سس أŸد.Ê

سس.ب

مديري ـ ـ ـة الصصح ـ ـة لسصي ـ ـدي بلعبـ ـ ـاسس تنف ـ ـي ح ـ ـ ـدوث إاصصابـ ـ ـات وسصـ ـ ـط التلميـ ـ ـذ

أفادت خلية أإلعÓم ألتابعة Ÿديرية ألصصحة بسصيدي
ب -ل -ع -ب-اسس ،ع-ن ت-ل-ق-ي-ح  5538ت -ل-م-ي-ذ ‘ أل-ط-وري-ن
ألبتدأئي وأŸتوسصط خÓل أليوم أألول من حملة
ألتلقيح ضصد أ◊صصبة وأ◊صصبة أألŸانية .وسصجلت
أك Èنسصبة أسصتجابة ببلدية أŸرحوم جنوبا ،حيث ”
تلقيح  360تلميذ ‘ ح ⁄ Úيتعد عدد ألتÓميذ
أŸسصتفيدين من عملية ألتلقيح  2ببلدية ألضصاية.
نفت مديرية ألصصحة حدوث أية مضصاعفات خطÒة
ع -ل -ى أل -ت Ó-م -ي -ذ أŸل -ق -ح ،Úب-ع-د ت-دأول إأشص-اع-ات
مفادها تعرضس أربعة تÓميذ إأ ¤حالت إأغماء جرأء
أل -ت -ل -ق -ي -ح ،ح -يث أك -دت خ-ل-ي-ة أإلعÓ-م أن أ◊الت

أŸسص -ج -ل -ة  ⁄ت -ك -ن سص -وى ح -الت ت -خ -وف شص -دي-دة
أصص- -ابت أل- -ت Ó-م -ي -ذ أŸذك -وري -ن ج -رأء ألإشص -اع -ات
أŸت- -دأول- -ة ل أك ،Ìم- -ؤوك- -دة ‘ أل- -وقت ذأت- -ه ع- -دم
خطورة أللقاح وأهمية ألبالغة ‘ ألوقاية من مرضس
أ◊صصبة وأ◊صصبة أألŸانية .
ولقت حملة ألتلقيح خÓل يومها أألول أسصتجابة
ضصئيلة بعديد ألبلديات ،حيث رفضس أغلب أألولياء
ب -ال-ع-دي-د م-ن أŸؤوسصسص-ات ت-ل-ق-ي-ح أب-ن-ائ-ه-م ح-ت-ى أن
ألبعضس منهم قام بتحرير رفضس كتابي وقدمه Ÿدير
أŸدرسص-ة ول-ل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي أŸشص-رف ع-ل-ى أل-ع-ملية
كتأاكيد منهم على رفضصهم تلقيح أبنائهم وقد تباينت

مÈرأت أألولياء ‡ن تقربت منهم ألشصعب Ãحيط
مدرسصة ألبتا Êومتوسصطتي بلعسصري ومالك حدأد
ب Úأل-رفضس أل-ت-ام ت-خ-وف-ا م-ن مضص-اع-ف-ات أل-ت-ل-ق-ي-ح
نتيجة أإلشصاعات ألتي ” تدأولها بخصصوصس أللقاح
وألتي أدخلت ألشصك وألريب ‘ أنفسس أألولياء وبÚ
ألرفضس أŸؤوقت لبعضس أألولياء ألذين أكدوأ للشصعب
أن ألتلقيح مرفوضس إأ ¤ح Úإأصصدأر ألوزأرة لبيان
رسصمي وتقدÁها لشصروحات مفصصلة عن أللقاح وعن
ماهيته .
و ‘ ذأت ألسصياق أرجع بعضس مديري أŸؤوسصسصات
‡ن –دثت إأليهم ألشصعب أن أÿلل يكمن أسصاسصا ‘

ألنقصس ألفادح ‘ ألتحسصيسس ،حيث  ⁄تسصبق ألعملية
ح-مÓ-ت –سص-يسص-ي-ة وت-وع-وي-ة وإأعÓ-م-ي-ة ل-ل-تÓ-م-يذ
وأألول - -ي - -اء م - -ا ف - -ت- -ح أÛال إلن- -تشص- -ار أإلشص- -اع- -ة
وأŸعلومات أÿاطئة ،وهو ما دفع بالتÓميذ إأ¤
ألتغيب بنسصب كبÒة مسصاء أليوم أألول وأج ÈمسصÒي
ب -عضس أŸؤوسصسص -ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة إأ ¤أسص-ت-ق-ب-ال أول-ي-اء
أل-تÓ-م-ي-ذ أل-رأفضص Úل-ل-ت-ل-ق-ي-ح و–سص-يسص-هم من قبل
أıتصص Úب -أاه -م-ي-ة أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إأط-ار
ألصص -ح -ة أل -ع -م-وم-ي-ة وأل-وق-اي-ة م-ن أألم-رأضس دأخ-ل
ألوسصط أŸدرسصي.
وباŸوأزأة مع ذلك قامت عديد أألكشصاك وأÓÙت

عﬂ Èت -ل -ف ب -ل -دي-ات أل-ولي-ة ب-اسص-ت-غÓ-ل أŸوق-ف
لعرضس أسصتمارة رفضس ألتلقيح ضصد أ◊صصبة وأ◊مى
أألŸان-ي-ة وب-ي-ع-ه-ا م-قابل 10دج لÓ-سص-ت-م-ارة أل-وأحدة،
حيث شصهدت مصصالح أ◊الة أŸدنية أكتظاظا كبÒأ
Óولياء من أجل أŸصصادقة على هذه أإلسصتمارأت
لأ
ألتي يجهل ◊د ألسصاعة مصصدرها وألتي –مل بيانات
أل -ت -ل -م-ي-ذ م-ن إأسص-م ول-قب ،أŸدرسص-ة وأل-قسص-م ،وط-لب
رفضس أل -ت -ل -ق -ي -ح وه -ي م -وج -ه -ة إأ ¤م-دي-ر أŸدرسص-ة
وب -إامضص-اء م-ن و‹ أل-ت-ل-م-ي-ذ مصص-ادق ع-ل-ي-ه-ا Ãصص-ال-ح
أ◊الة أŸدنية.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

الربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

»æWh

«إلششعب» تزور إŸدرسشة إلتحضشÒية لدرإسشات مهندسش باجي ﬂتار بالرويبة

منارة تكوينية لتخريج النخب...حفاظا
على ا÷اهزية العملياتية و القتالية

فتحت إŸدرسشة إلوطنية إلتحضشÒية لدرإسشات مهندسش باجي ﬂتار بالرويبة ،أإمسش ،أإبوإبها أإمام وسشائل
لعÓم إلوطنية ‘ مقدمتهم «إلششعب» ،حيث كانت إلفرصشة متاحة لÓطÓع عن كثب على هذإ إلصشرح
إ إ
إلتكويني إŸتخصشصش إلذي Áثل أإحد هياكل إ÷يشش إلوطني إلششعبي وحلقة هامة ‘ تكوين نخب ذإت
مسشتوى عا‹ متحكمة ‘ إلتكنولوجيات وإŸعلومات إلعلمية إ◊ديثة و‘ مسشتوى إلتحديات إÙدقة.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
¿QÉWƒH RGƒa : ôjƒ°üJ

ه- -ذه ال- -زي- -ارة اŸوج- -ه- -ة ل- -وسس- -ائ -ل
لع Ó- -م ‘ إاط - -ار ت - -ن - -ف- -ي- -ذ ﬂط- -ط
اإ
التصس- -ال ل- -ل -ج -يشس لسس -ن -ة ٢٠١٧-٢٠١6
بهدف تقريب اŸؤوسسسسة العسسكرية من
اŸواطن و تقوية رابطة» جيشس  -أامة»
و ت-ف-ع-ي-ل التصس-ال اŸؤوسسسس-ات-ي داخ-ليا
وخ -ارج -ي -ا  ،ف -ك -انت ال -ب -داي -ة ب-ت-ق-دË
ع -رضس ح -ول اŸدرسس -ة وال -ذي أاع -ط-ى
صس -ورة ع -ام -ة ع -ن م -دى ال-ت-ط-ور ال-ذي
بلغته إاحدى الهياكل التكوينية للجيشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ‘ ﬂت-ل-ف اŸي-ادي-ن
ال -عسس -ك -ري -ة وال -ع -ل-م-ي-ة ‘ سس-ب-ي-ل ب-ل-وغ
الحÎاف- -ي- -ة اŸب- -ن- -ي- -ة أاسس- -اسس- -ا ع- -ل -ى
لصسÓحات الهيكلية ‘ قطاع التكوين.
اإ
لطار تطرق اŸدير العام
‘ هذا ا إ
للمدرسسة الوطنية التحضسÒية لدراسسات
مهندسس  -باجي ﬂتار العميد عدنان
شسريف بالتفصسيل إا ¤كيفية نشسأاة هذه
التجربة ا÷زائرية ا÷ريئة ‘ ›ال
ال-ت-ك-وي-ن ال-ع-ل-م-ي ال-راق-ي ذي اŸسستوى
العا‹ اŸسساير للتكنولوجيا والتطورات
ا◊ديثة ،فكان ميÓدها ‘  ١٨أافريل
– ،١٩٩٨ت ال - - -وصس - - -اي - - -ة اŸزدوج - - -ة
لوزارتي الدفاع الوطني والتعليم العا‹
وال- -ب- -حث ال- -ع- -ل- -م- -ي ،و‘ سس- -ن- -ة ٢٠٠٨
أاصسبحت اŸدرسسة عسسكرية كلية و⁄
يعد هناك توجيه للحياة اŸدنية.

 15دفعة منذ 2002
وحسسب الشس- -روح- -ات اŸق- -دم- -ة م -ن
العميد عدنان شسريف تضسطلع اŸدرسسة
Ãهمة ضسمان تكوين –ضسÒي للطلبة
الضسباط العامل ،ÚلÓلتحاق بدراسسات
مهندسس ‘ اŸدارسس الكÈى Ÿدة ٠٣
ث Ó-ث سس -ن -وات م -وزع -ة ع -ل -ى ال -ت-ع-ل-ي-م
ال-ع-ل-م-ي و ال-ت-ق-ن-ي  ،ال-ت-ع-ل-ي-م ‘ ال-علوم
لنسس -ان -ي -ة و الج -ت -م -اع -ي -ة و ال -ل -غ-ات
اإ
ل‚ل -ي -زي -ة
لج- -ن- -ب -ي -ة «ال -ف -رنسس -ي -ة وا إ
اأ
لسسبانية» إا ¤جانب التكوين و التعليم
وا إ
ال -عسس -ك -ري Úدون إاه -م -ال الم -ت -ي -ازات
اŸمنوحة و اŸتمثلة ‘ منحة دراسسية
شس-ه-ري-ة م-ع-تÈة  ،وك-م-ب-ي-وت-ر ﬁم-ول و
حماية اجتماعية و لوازم مدرسسية.
وت - - -وف - - -ر اŸدرسس- - -ة ك- - -ل اŸراف- - -ق
لق -ام -ة
الضس -روري -ة ل -ل -ح -ي -اة ‘ إاط -ار ا إ

الداخلية بهدف الطلبة على دراسستهم
بشس-ك-ل يضس-م-ن ل-ه-م سس-ه-ول-ة ال-ت-كيف مع
وسسطهم الدراسسي و اŸهني مسستقب،Ó
ل-ي-ت-وج ال-ط-الب بشس-ه-ادة ج-ام-عية للطور
لول و السس -م -اح ب -الل -ت -ح-اق
ال -ع -ل -م -ي ا أ
م -ب -اشس -رة ب -ال -ط -ور ال -ع -ل -م -ي ال-ث-ا‘ Ê
اŸدارسس ال- - - -كÈى ،و إا ¤ج - - -انب ذلك
يتحصسل الطالب أايضسا على شسهادة ‚اح
‘ التكوين العسسكري.
وسس-م-ح ال-ت-ك-وي-ن ال-ع-ل-م-ي والعسسكري
اŸتكامل الذي “نحه اŸدرسسة ‘ ذيع
لق-ب-ال ال-ك-ب Òم-ن
صس -ي -ت -ه -ا م-ا ي-فسس-ر ا إ
اŸت -حصس -ل Úا÷دد ل -ل -ب -ك -ال -وري -ا وه -و
يسساهم ‘ النتقاء النوعي للمÎشسح،Ú
حيث ارتفع عدد الطلبة اŸتخرج Úمن
 ١6٢طالب ‘ سسنة  ٢٠٠١إا ٢5٢ ¤طالبا
‘ ، ٢٠١5وسسمحت بتخريج  ١5دفعة
لن منذ سسنة .٢٠٠٢
◊د ا آ
فخÓل الدورة الدراسسية الفارطة بلغ
ع-دد اŸسس-ج-ل ‘ Úمسس-اب-ق-ة الل-ت-ح-اق
ب -اŸدرسس -ة ح-وا‹  ٢٠٠٠مسس-ج-ل ،و”
اسس-ت-دع-اء  ١٢6٤ف -ي -م -ا ” ق -ب -ول ٤٠٠
طالب ضسابط وتخرج منهم  ٢5٠خÓل
دف -ع -ة  ،٢٠١6-٢٠١5م -ا ي -ج -ع -ل م -ن -ه-ا
لل -ف -ي-ة ل-ك-ون-ه-ا ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
م -درسس -ة ا أ
إام -ك -ان -ي -ات م -ادي -ة ج -د م -ت-ط-ورة ك-م-ا
لسس -ات -ذة
ون- -وع- -ا ،إا ¤ج- -انب ه- -ي- -ئ- -ة ا أ
اŸؤوطرين»»٢5٤ب Úأاسس- - -ت- - -اذ مشس- - -ارك
وم -ن -ت -دب ،وال-ذي-ن ي-ت-م-ت-ع-ون Ãسس-ت-وى
تكويني عا‹ ،ما يضسمن تلقي الطالب
تكوينا يكون Ãسستوى التحديات الراهنة
واŸسستقبلية وبرؤوية اسستشسرافية .

حواء حاضسرة بقوة من خÓل
التحاق  200طالبة
من جهة أاخرى ل يقتصسر اللتحاق
باŸدرسسة على العنصسر الذكوري فقط
بل حتى حواء حاضسرة و بقوة ،حيث
لن -اث ت -واج -ده -ن م-ن خÓ-ل
سس -ج -لت ا إ
ال-ت-ح-اق  ٢٠٠ط- -ال -ب -ة ،وه -و ع -دد غÒ
ﬁدد حسسب العميد عدنان شسريف ،بل
هو مرتبط بعملية النتقاء الذي تفرج
ع -ن اŸسس -اب -ق -ة أاي ب-ع-دد اÎŸشس-ح-ات
وب- -ال- -ت -ا‹ ف -ه -و رق -م ق -اب -ل ل Ó-رت -ف -اع
والنخفاضس.
ويوجه الطلبة بعدها تلقائيا لدراسسة
الطور الثا Êمن دراسسات اŸهندسس ‘

اŸدارسس الكÈى ،على غرار اŸدرسسة
ال -عسس -ك -ري -ة م -ت -ع -ددة ال -ت -ق -ن-ي-ات بÈج
ال -ب -ح -ري ،واŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-دف-اع
لق-ل-ي-م ب-ال-رغ-اي-ة ،وي-خ-تار
ا÷وي ع-ن ا إ
لح-دى اŸدرسس-تÚ
ال-ط-ل-ب-ة ت-وج-ي-ه-ه-م إ
اŸذك -ورت Úأاع Ó-ه حسسب ت -رت-ي-ب-ه-م ‘
الدفعة ،وعدد اŸناصسب اŸمنوحة لكل
تخصسصس من التخصسصسات.
و‘ اŸق -اب-ل ك-انت ال-ف-رصس-ة م-ت-اح-ة
ل Ó- -ط Ó- -ع ع - -ل - -ى ال- -وسس- -ائ- -ل اŸادي- -ة
وال -ب-ي-داغ-وج-ي-ة لضس-م-ان ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن
العلمي والعسسكري للطلبة ،خاصسة وأان
اŸدرسسة تتوفر على  ١٨عمارة بسسعة
إاج -م-ال-ي-ة  ١٢٠٠م -ك -ان ،ف-ي-م-ا ت-ت-وف-ر
وسس- -ائ- -ل- -ه -ا ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة ع -ل -ى ك -ل
اŸواصسفات واŸقاييسس العاŸية لتكوين
النخبة ،ومن ذلك  ٤مدرجات بسسعة ١٤٠
مقعد و ٠٨مدرجات بسسعة  ٧٢مقعدا،
Óعمال
إا ¤جانب ﬂ ٠6ابر موجهة ل أ
التطبيقية ‘ اŸواد العلمية على غرار
ال-ك-ي-م-ي-اء ،ال-تكنولوجيات الفيزياء ،و٠5
ﬂاب -ر ل -ل-غ-ات و ٠٣ل-ت-ق-نيات التصسال
ومكتبة تضسم أاك Ìمن  ٧١أالف مرجعا
بأاك Ìمن  ١٨أالف عنوان بـ  ٧لغات،
ن -اه -يك ع-ن ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-وسس-ائ-ط،
ومنشسآات رياضسية وثقافية مكيفة حسسب
برنامج التكوين وهواية الطلبة .
وت -ق -رب الصس -ح -اف -ي -ون م-ب-اشس-رة م-ن
اŸشسرف Úعلى ﬂتلف هذه الوسسائل
البيداغوجية وتلقوا الشسروحات الÓزمة
ع-ن ك-ي-ف-ي-ة م-ن-ح ال-ت-ك-وي-ن ب-ه-ا ك-القاعة
اŸت- -ع- -ددة ال -ري -اضس -ات ،ح -يث –رصس
اŸدرسسة على تلق Úالطلبة وإادماجهم
‘ كل الرياضسات ا÷ماعية ما جعلهم
يشساركون ‘ بطولت وطنية ،بل وحصسد
لو¤
العديد من ا÷وائز و اŸراتب ا أ
وكان ◊واء نصسيب ‘ ذلك ،حيث حصسد
لو¤
فريق السسباحة للمدرسسة اŸرتبة ا أ
السسنة الفارطة.
و” ال -ت -ن -ق-ل ف-ي-م-ا ب-ع-د إاﬂ ¤ت-ل-ف
اıاب -ر ال -ع -ل -م -ي -ة اŸوج -ه -ة أاسس -اسس -ا
Óع-م-ال ال-ت-ط-ب-ي-ق-ية واŸواجهة والتي
ل -أ
يحتك فيها الطالب مباشسرة مع اŸادة
ال-ع-ل-م-ي-ة ‘ ع-دة ›الت ك-اŸي-ك-ان-يك
وال-ت-ق-ن-ي وال-بصس-ريات والكهرباء وكيفية
التعامل مع اŸواد قيد الدراسسة لسسيما
التخزين وفقا لطبيعة ونوعية كل مادة
ل -ت -ف -ادي أاي ت -ف-اع-ل م-ن خÓ-ل احÎام
لمن والسسÓمة .
معاي Òا أ
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هيئة مراقبة ا’نتخابات تضسمن حماية ا’ختيار
الدÁقراطي للناخبÚ
أإك -د رئ -يسش إل -ه -ي -ئ -ة إل -ع-ل-ي-ا إŸسش-ت-ق-ل-ة
لن-ت-خ-اب-ات ع-بد إلوهاب دربال،
Ÿرإق-ب-ة إ إ
أإمسش ،من غردإية ،أإن هذه إلهيئة تسشهر
لختيار
و‘ ششفافية على ضشمان حماية إ إ
إلدÁقرإطي للناخب.Ú
اع -ت Èدرب -ال ع -ل -ى ه-امشس زي-ارت-ه Ÿداوم-ة
الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة اإلنتخابات بهذه
الولية ،أان هذه الهيئة Ãثابة «شسريك للمسسار
اإلنتخابي» ،مضسيفا بأان الكل (أاحزاب سسياسسية
ومÎشسح Úوإادارة) مدعوون إا ¤احÎام القانون
وضسمان انتخابات «نظيفة ونزيهة».
ودعا رئيسس ذات الهيئة التي تتحمل مهمة
السس- -ه- -ر ع- -ل- -ى احÎام ال -ق -ان -ون واألداء ا÷ي -د
Óختيار الدÁقراطي كافة الفاعل( Úأاحزاب
لإ
سسياسسية ومÎشسح Úوإادارة وناخب« )ÚللÈهنة
ع-ل-ى ح-ي-اده-م وأان يسس-ود الشس-ع-ور ب-اŸسس-ؤوول-ية’’
بهدف خدمة ا÷زائر.
ول -دى م -ع -اي -ن-ت-ه ıت-ل-ف ال-ه-ي-اك-ل اإلداري-ة
اÙلية اŸعنية باإلنتخابات (مديرية التنظيم
والشسؤوون العامة ومصسلحة اإلعÓم اآل‹ ومقر
بلدية بونورة) ،أاشسار دربال إا ¤أان اإلدارة مدعوة
ب -دوره-ا ل-ل-ق-ي-ام ب-واج-ب-ه-ا اŸن-وط ب-ه-ا لضس-م-ان
سسÓمة وشسفافية اŸسسار اإلنتخابي.
وأاب - -دى ذات اŸسس- -ؤوول ارت- -ي- -اح- -ا «ك- -ام»Ó- -
بخصسوصس التحضسÒات والتداب ÒاŸتخذة من
ق -ب-ل مصس-ال-ح ال-ولي-ة ذات الصس-ل-ة ب-اإلن-ت-خ-اب-ات
التشسريعية ل  ٤ماي القادم .
وحث رئيسس الهيئة العليا اŸسستقلة Ÿراقبة
اإلن -ت -خ-اب-ات ›م-وع م-ؤوط-ري اإلن-ت-خ-اب-ات إا¤
اإللتزام با◊ياد والحÎام الصسارم للقانون قبل
أان يشس Òإا ¤أان - -ه «‘ ح - -ال - -ة تسس - -ج- -ي- -ل ب- -عضس
اıالفات كما يحصسل ‘ كل اإلنتخابات فإانه

يتع Úمعا÷تها طبقا للقانون من قبل السسلطات
القضسائية اıتصسة».
ك -م -ا شس -دد درب -ال ع -ل -ى ال -ت -ك-وي-ن اıتصس
للمؤوطرين لكل اإلسستحقاقات اإلنتخابية قبل أان
ي -دع -و وسس -ائ -ل اإلعÓ-م إا– ¤سس-يسس ال-ن-اخ-بÚ
حول أاهمية اإلسستحقاقات اإلنتخابية مع األخذ
بع Úاإلعتبار بأان « التمتع با◊قوق يتّسسق مع
أاداء الواجبات».
«يحق لنا أان نفتخر باŸكتسسبات التي –ققت
‘ ›ال الدÁقراطية ‘ ا÷زائر» كما صسرح
بذلك السسيد دربال قبل أان يشسرع ‘ زيارة لبلدية
متليلي ( ٤5كلم جنوب غرداية).
ومن اŸنتظر أان يعقد رئيسس الهيئة العليا
Óنتخابات هذه الليلة جلسسة عمل
اŸسستقلة ل إ
مغلقة مع أاعضساء اŸداومة لولية غرداية.
وي-ب-ل-غ ت-ع-داد ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-بة بولية غرداية
 ٢١٢.٩٧١ناخبا وناخبة حسسب مصسالح مديرية
التنظيم والشسؤوون العامة.

أإطلقته وزإرة إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي

برنامج جزائري-فرنسسي لتكوين طلبة الدكتوراه
ع -ل -م ،أإمسش ،ل -دى وزإرة إل -ت -ع -ل -ي -م إل -ع -ا‹
وإلبحث إلعلمي ،عن إطÓق إعÓن للÎششح ‘
إط-ار إلÈن-ام-ج إ÷زإئ-ري-إل-ف-رنسش-ي ل-ل-ت-كوين
لق -ام -ي ل -ط -ل -ب -ة إل -دك -ت -ورإه ‘ إط -ار إلسش -ن-ة
إ إ
إ÷امعية ( ٢٠١٨-٢٠١٧بروفاسش ب.)+
حسسب ن- -فسس اŸصس- -در ف- -إان ه -ذا ال -ت -ك -وي -ن
اإلقامي الذي “تد فÎة الÎشسح له من  6مارسس
إا 6 ¤افريل  ،٢٠١٧يخصس طلبة الدكتوراه غÒ
األج -راء ي -خضس -ع -ون ل-ت-أاط ÒمشسÎك أاو وصس-اي-ة
مشسÎكة .و‘ إاطار اسستكمال األطروحة يقÎح
الÈن -ام -ج ب -ال -نسس -ب -ة ل -ط -ل -ب -ة ال-دك-ت-وراه ال-ذي-ن
ي- -خضس- -ع- -ون ل- -ت- -أاط ÒمشسÎك دع- -م- -ا ‘ ›ال
التكوين والبحث من خÓل تقد Ëمنح دراسسية
“ت- -د م- -ن  ٧إا ١٢ ¤شس -ه -ر ‘ ،إاط -ار السس -ن-ة
ا÷امعية  ،٢٠١٨-٢٠١٧حسسب ذات اŸصسدر.
وب-ال-نسس-ب-ة ل-ط-ل-ب-ة ال-دك-توراه الذين يخضسعون
لوصساية مشسÎكة يقÎح الÈنامح منحا دراسسية
من  ٧إا ١٨ ¤شسهرا ،موزعة على ثÓث سسنوات ‘
شسكل إاقامة ل تقل عن  ٧أاشسهر للسسنة ا÷امعية
الواحدة.
وسس -ي -ت -م ان-ت-ق-اء اÎŸشس-ح ÚاŸق-ب-ول Úب-ع-د
ام -ت -ح -ان م -ط-اب-ق-ة ت-رشس-ح-ه-م م-ن ط-رف ÷ن-ة
–ك- - -ي- - -م مشسÎك- - -ة تضس- - -م خÈاء ج- - -زائ- - -ريÚ

وفرنسسي ‘ Úشسكل تقييم ملفاتهم.
وحسسب نفسس اŸصسدر سسيحصسل اÎŸشسحون
الذين يتم انتقاؤوهم على منحة دراسسية Ÿدة
–ددها ÷نة التحكيم وغ Òقابلة للتمديد.
ول Áك -ن ت -ق -د Ëسس -وى الÎشس -ي -ح -ات ال -ت-ي
تندرج ‘ إاطار التنسسيق العلمي النوعي القائم
ب Úالبلدين.
واسستنادا إا ¤نفسس اŸصسدر فإان الÎشسيحات
اŸفضسلة هي تلك « التي تقÎح بحثا جديدا
يخصس أاحد مواضسيع التطوير الرقمي وحماية
البيئة والتنمية اŸسستدامة واŸسسائل القتصسادية
والتشسغيل».
ويكتسسي هذا الÈنامج الذي أاسسسس سسنة ١٩٧٨
أاه- -م- -ي -ة ك -بÒة ‘ ›ال ال -ت -ع -اون ا÷زائ -ري-
الفرنسسي ” Œديده وأاعيد إاطÓقه سسنة ٢٠١٤
–ت اسس - -م الÈن - -ام- -ج ا÷زائ- -ري-ال- -ف- -رنسس- -ي
للتكوين اإلقامي لطلبة الدكتوراه ،حيث يقÎح
ليسس فقط منحا دراسسية بل خدمات يقدمها
ال-ب-ل-دان ع-ن ط-ري-ق اŸت-ع-ام-ل ك-ام-ب-وسس فرنسسا
(اŸركز الثقا‘ الفرنسسي).
ومنذ سسنة  ٢٠١٤سسمح هذا الÈنامج ◊وا‹
 ٢٨٠طالب جزائري مسستفيد باللتحاق Ãخابر
المتياز بفرنسسا.

إششهار

تـ ـ ـع ـ ـ ـ ـزي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ب -ب -ال -غ األسس -ى وا◊زن ت -ل -قت السس -ي-دة ال-رئ-يسس-ة
اŸدي -رة ال -ع -ام -ة ÷ري -دة الشس -عب أإم-ي-نة دباشش
زوجة سشاوطي ﬁمد ،نبأا وفاة اŸغفور له بإاذنه
ت-ع-اﬁ ¤م-د إلصش-غ Òب-اباسش رئ -يسس اÛلسس
الوطني القتصسادي والجتماعي ،وعلى إاثر هذا
اŸصساب ا÷لل تتقدم لكل أافراد العائلة بتعازيها
القلبية متضسرعة للمو ¤عّز وجل أان يتغمد الفقيد
بواسسع رحمته ويسسكنه فسسيح جناته ،وأان يلهم أاهله
وذويه جميل الصس Èوالسسلوان.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
إلششعب ٢٠١٧/٠٣/٠٨

اأ’ربعاء  0٨مارسض  2017م
الموافق لـ  0٩جمادى الثانية  143٨هـ

اسس

تطÓع

من مراسسلينا
الّتوازن البيئي مهّدد بو’ية جيجل
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ك ـ ـ ـ ـÌة اسستعم ـ ـ ـال ا Ÿـ ـ ـ ـؤاد الكيميـ ـ ـاويـ ـ ـ ـة ورمـ ـ ـ ـ ـي النّفايـ ـ ـ ـات
ال ّصسناعيـ ـ ـ ـ ـة وميـ ـ ـ ـ ـاه ال ّصس ـ ـ ـ ـ ـرف الصسح ـ ـ ـ ـ ـي

‡ا جعل القائمون على
يعرف عن و’ية جيجل التنوع البيولوجي الهام ،وتششتهر بطابعها ا÷بلي واŸياه بتوفرها على  04سشدود ،وتششتهر با أ
’راضشي الفÓحية العالية ا÷ودة ،ناهيك عن اŸناطق السشياحيةّ ،
قطاع البيئة والغابات ‘ سشباق مع التهديدات التي يتعرضض إاليها الغطاء الغابي والنباتي ،إا’ أانّ ذلك  ⁄يششفع لها ،وجعلها مهددة من قبل أاطراف ’ تعي نتائج تصشرفاتها ‘ القضشاء على هذا التنوع البيئي ،والدفع
’و.¤
بها إا ¤التلوث ومن ثم التأاث Òعلى صشحة اŸواطن بالدرجة ا أ
ال -وادي ب -اشص -رت -ه -ا مصص-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ف-ئ-ات
جيجل :خالد ــ ع
المجتمع المدني ،بعد ا’تفاق على عملية تنظيف كبيرة
مسصت ثÓثة أاماكن رئيسصية بالبلدية ،انتشصرت بها ظاهرة
المنطقة الّرطبة المصصّنفة عالميا ضصمن المناطق المعترف
الرمي العشصوائي للقمامة ،و رغم اإ’جراءات التي تمت في
ق
بها ببلدية خيري واد عجول شصرق الو’ية شصهدت نفو
السصنوات السصابقة من قبل بلدية العنصصر ،بإاصصدار قرار
عدد من الطيور النادرة والمهاجرة ،وذلك بسصبب تعرضض
ب-ل-دي سص-ن-ة  ،2014ب-م-ن-ع ال-رم-ي ال-عشص-وائ-ي ل-ل-ن-ف-ايات في
هذه اأ’خيرة أ’مراضض وأاوبئة أاودت بحياتها ،وهو ما يهّدد
الوادي إا’ أان الظاهرة اسصتفحلت بشصكل كبير خÓل العام
بضصرب التوازن البيئي بهذه الجهة ،كما بات يهدد عددا من
ال -ف-ارط ،وشصّ-وهت ج-م-ال م-ن-اظ-ر ال-وادي ،ب-ع-دم-ا صص-ارت
أاصصناف الطيور التي تسصتقطبها المنطقة.
أاكوام القمامة مصصدرا للروائح الكريهة التي تنبعث من
وكشصف مسصؤوول بالحظيرة الوطنية لتازة ،بأاّن هذه اأ’خيرة
المكان ،ما عجّل بتحرك السصلطات المحلية سصعيا منها إالى
انتهت من إاحصصاء أانواع الطيور المتواجدة عبر  22منطقة
تدارك الوضصع ،حيث قامت البلدية رفقة باقي الجهات
ب-ال-و’ي-ة ،وف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ال-م-ن-ط-ق-ة ال-رط-ب-ة ب-خ-يري واد
المختصصة و بالشصراكة مع بلدية بوراوي بلهادف المجاورة
ق
ع-ج-ول ،ال-ت-ي ت-م تصص-ن-ي-ف-ه-ا ق-ب-ل سص-ن-وات ضص-م-ن ال-مناط
بتحسصيسض السصكان بمخاطر الرمي العشصوائي للفضصÓت في
الرطبة المعترف بها عالميا نظرا لطابعها الخاصض ،وما
مجرى الوادي.
ت -تضص -م -ن -ه م -ن أان -واع ن -ادرة م -ن ال -ط -ي -ور وأاخ-رى م-ه-ددة
وأاسصفرت عملية تنظيف للموقع اأ’ثري الرابطة بجيجل
با’نقراضض والتي ’ تعيشض إا’ في مثل هذه المناطق ،مع
جمع عدة أاطنان من النفايات بمختلف أانواعها ،العملية
ه
تسصجيل تراجع كبير في عدد الطيور التي تعيشض بهذ
أاشصرفت عليها مديرية الثقافة وشصارك في هذه العملية
المنطقة نتيجة نفوق أاعداد كبيرة منها ولجوء بعضصها
التي تهدف إالى حماية هذا الموقع الثقافي الذي يعود إالى
اآ’خر إالى سصلك طريق الهجرة بعدما وجدت في هذا
آا’ف السصنين والمحافظة عليه كل من قطاع السصياحة
الفضصاء الطبيعي الحاضصنة اأ’نسصب لها.
والمجلسض الشصعبي البلدي ومديرية النشصاط ا’جتماعي،
و
ح
ن
ا
ه
ص
ض
ع
ب
ة
ر
ج
ه
أاما عن أاسصباب نفوق هذه الطيور و
إاضص-اف-ة إال-ى ال-ج-م-ع-ي-ات ال-ن-اشص-ط-ة ف-ي ال-م-ج-ال ال-ث-ق-اف-ي
م-ن-اط-ق أاخ-رى ،ي-أات-ي ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ا’سص-ت-ع-م-ال المكثف الو’ية التي تحولت إالى مصصب للنفايات ،وحتى الزيوت مرحلة التبلور بمنطقة الشصقفة يتطلب وعاء عقاريا بـ  10والتنشصيط السصياحي والنشصاطات ا’أثرية.
للمبيدات الحشصرية واأ’دوية الكيمياوية الموجهة لحماية والنفايات التي يقوم أاصصحاب شصاحنات مجهولو الهوية هكتارات ،كما تمّ إانشصاء مسصتودع للحصصى لÓنتهاء من وقد تمّ تسصخير وسصائل مادية كبيرة من معدات وآا’ت
وتنمية مختلف أانواع المزروعات التي تشصتهر بها ناحية ب-رم-ي-ه-ا ل-ي Ó-ف-ي ه-ذه ال-م-ن-اط-ق ف-ي غ-ف-ل-ة ع-ن ال-مصصالح مشصكل ا’نتشصار العشصوائي لهذه المواد على مسصتوى المكان ال-ت-ن-ظ-ي-ف وت-ج-م-ي-ع ون-ق-ل ال-ن-ف-ايات إ’نجاح هذه الحملة،
خير واد عجول وفي مقدمتها الفراولة ،ناهيك عن تلوث المعنية.
المسصمى  14كلم بين منطقتي قاوسض وتاكسصنة.
وت -خ -ل -يصض ال -م -وق-ع م-ن ال-ك-م-ي-ات ال-ه-ائ-ل-ة م-ن ال-ن-ف-اي-ات
ال-فضص-اء ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ه-ذه ال-ج-ه-ة وت-ح-دي-دا مصص-ادر ال-مياه كما أاّن كابوسض مدبغة الجلود الموجودة بحي الحدادة ما وكشصف قطاع البيئة عن مشصروع لتوسصعة مركز الردم التقني المتناثرة فيه منذ عدة سصنوات ،لÓإهمال ويد ا’نسصان التي
ال -ج-وف-ي-ة بسص-بب ال-رم-ي ال-م-ك-ث-ف ل-ل-فضصÓ-ت وال-م-ب-ي-دات زال يؤورق سصكان الحي من حيث المعاناة من ا’ثار التي بالدمينة في بلدية الطاهير ،من شصأانه أان يلبي الحاجيات ع -ب -ثت ب -ه ب -رم -ي ال -ق-اذورات دون أادن-ى اه-ت-م-ام ل-ق-ي-م-ت-ه
الصص-ن-اع-ي-ة وك-ذا اخ-تÓ-ط م-ي-اه الصص-رف الصص-ح-ي ب-ال-م-ياه تسصببها من التلوث ،بحيث أاصصبحت تشصكل خطرا يحدق اليومية للمنطقة من خÓل معالجة يومية للنفايات ،ومن التاريخية والثقافية ،وسصيتم كأاول إاجراء اسصتعجالي بإاقامة
العذبة ،ما تسصّبب في نفوق أاعداد كبيرة من الطيور النادرة بصصحة السصكان باأ’خصض المجاورين للمدبغة ،للبقايا من المنتظر أان تنطلق اأ’شصغال خÓل السصداسصي اأ’ول من سص -ي-اج خ-ارج-ي م-ح-ي-ط ب-ال-م-وق-ع ،ع-ل-ى أان ت-ق-وم مصص-ال-ح
وال-م-ه-ددة ب-ا’ن-ق-راضض رغ-م وج-ود م-ع-اه-دات وات-فاقيات النفايات التي تتسصبب في انتشصار الروائح الكريهة المنبعثة السصنة الجارية ،بعد المصصادقة على الدراسصة ،وتم تكليف محافظة الغابات بغرسض اأ’نواع المناسصبة من النباتات،
دول -ي -ة ت -نصض ع-ل-ى ضص-رورة ح-م-اي-ة ه-ذه ال-ط-ي-ور وح-م-اي-ة من المصصنع ،خاصصة الرائحة الكريهة التي يضصطر سصكان ال-م-ؤوسصسص-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-تسص-ي-ي-ر م-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ني بإانجاز كما تتكّفل مصصالح البلدية أايضصا بوضصع حاويات للنفايات
ال -فضص -اء ال-ط-ب-ي-ع-ي ال-ذي ت-ع-يشض ف-ي-ه ت-ف-ادي-ا ’ن-ق-راضص-ه-ا الحي إالى غلق نوافذ منازلهم يوميا ،والرهبة التي تسصللت أاحواضض إاضصافية على عاتق ميزانيتها ،قصصد التحكم في المخصصصصة لرمي الفضصÓت وتجميعها.
وهجرتها نحو أاماكن وفضصاءات أاخرى قد ’ تجد فيها ما إالى نفوسصهم من شصرب المياه ’حتمال تلوثها.
كل زيادة في تدفق أاو إافراز بمركز الطاهير ،إاضصافة الى
ك-انت ت-ج-ده ب-ب-ي-ئ-ت-ه-ا ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة .وسصبق للمهتمين بالشصأان
إاج -راءات ’ق -ت-ن-اء م-ح-ط-ة ل-م-ع-ال-ج-ة السص-وائ-ل ال-م-ت-ع-ل-ق-ة
البيئي بجيجل وأاّن حّذروا من المخاطر التي تهدد بعضض
بالنفايات المنزلية تخصصصض لمركز الدمينة.
الفضصاءات الطبيعية التي تعيشض بها عدد من الحيوانات
واختيار موقع مركز الردم التقني بالطاهير خÓل السصنوات
ل-ت-حسص-يسض الشص-ب-اب ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بضص-رورة ال-ح-فاظ على
والطيور المهددة با’نقراضض ،ومنها محمية خيري واد
المنصصرمة ،جاء نتيجة الطريقة العشصوائية التي كان يتم بها ال-ب-ي-ئ-ة ،ب-ادرت م-ح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ل-و’ية بفكرة إامكانية
ع-ج-ول وب-عضض ال-غ-اب-ات اأ’خ-رى ال-ت-ي ت-ت-ع-رضض ل-ع-م-ل-ي-ات تحصصي مصصالح مديرية البيئة بجيجل  32مفرغة فوضصوية معالجة النفايات برميها في مفرغة عشصوائية بالقرب من إانشصاء نادي أاخضصر في كل مؤوسصسصة تعليمية ،وذلك على
تخريب من خÓل تعرية غطائها الغابي وا’عتداء المتكرر ون -ق -اط سص -وداء ،ت ّ-م غ -ل -ق م -ن -ه-ا  06مفارغ
المنطقة المحمية ،التي توجد عليها أاربعة ه -امشض إاح -ي -اء ال -ي -وم ال-وط-ن-ي ل-لشص-ج-رة وذلك لÓ-ه-ت-م-ام
ع -ل-ى ب-عضض أاصص-ن-اف اأ’شص-ج-ار م-ن ق-ب-ل عصص-اب-ات ال-ف-ح-م ف -وضص -وي -ة ،ال -ت -ي ت -ت -واج -د ب -أاه-م ال-ب-ل-دي-ات
خزانات تزود المنطقة بمياه الشصرب ،مّما بالشصجرة وبالبيئة ،وحسصب المبادرون بالفكرة «أانّ العمل
الفضشاءات
والخشصب.
والتجّمعات السصكانية الكبيرة ،وخاصصة التابعة
كان يشصّكل خطرا على صصحة المواطنين ،التحسصيسصي مهم للغاية كونه يسصمح بإاعداد مواطن الغد
ال ّ
طبيعية
وق- -د ح -اولت ال -مصص -ال -ح ال -م -خ -تصص -ة ج -اه -دة وضص -ع ح -د ل -ب -ل -دي -ات ج -ي -ج-ل ،ال-ط-اه-ي-ر ،اأ’م-ي-ر ع-ب-د
وقد تّم بعدها اقتراح موقع الدمينة سصنة للحفاظ على الثروة الغابية».
للتجاوزات وا’سصتغÓل غير العقÓني ،فباشصرت مند فترة القادر ،قاوسض ،السصطارة والميلية ،وذلك بعد
 2004على أاسصاسض التحقيق العمومي الذي وأاعطيت إاشصارة ا’نطÓق من متوسصطة محمد بن يحيى
تتعّرضض
بعديد اأ’شصغال ،على غرار إانجاز سصياج من أاجل تحديد دخول مراكز الدفن التقني للنفايات المنزلية
أاع -ل -نت ع -ن -ه السص -ل -ط -ات ال-م-خ-تصص-ة وب-ع-د المتاخمة ثانوية كاولة تونسض ومدرسصة رشصيد بن شصويب
م-ح-ي-ط ال-م-وق-ع ،ووضص-ع أاب-راج ل-ل-م-راق-ب-ة وال-رصص-د ،ب-غ-ي-ة حّيز الخدمة ،وهو مؤوهل بمعالجة  50بالمائة لتخريب ‡نهج م -واف -ق -ة ال -مصص -ال -ح ال -ت -ق -ن -ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،ت-م ا’ب -ت -دائ -ي -ة ،ح-يث تّ-م-ت دع-وة ال-تÓ-م-ي-ذ ل-غ-رسض شص-تÓ-ت
مكافحة الصصيد المحظور واسصتغÓل المنطقة أ’غراضض م-ن ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-زل-ي-ة ال-م-فرزة يوميا على
ت-خصص-يصض م-ب-ل-غ  347م-ل-ي-ون دي-ن-ار إ’نجاز أاشص-ج-ار م-ن م-خ-ت-ل-ف اأ’صص-ن-اف ال-ت-زي-ن-ي-ة ،وع-ل-ى مسص-توى
ف Ó-ح -ي -ة ،وأايضص -ا ت -ع -زي -ز ق -درات السص -ق -ي ل -دى السص -ك-ان مسص -ت -وى ت -راب ال -و’ي -ة ،وي -م -ك -ن ان ت-رت-ف-ع
وتجهيز مركز الردم التقني الموجه لمعالجة فضصاء على شصكل مثلث تّم غرسض حوالي  150شصتلة في حين
المحليين ،من خÓل إانشصاء آابار لتفادي اسصتعمال الموارد النسصبة في حالة ربط باقي البلديات بمراكز الدفن التقني نفايات أاربع بلديات تابعة لدائرة الطاهير.
ق -ام ب -عضض الشص -ب -اب ب -ت-ق-ل-ي-م اأ’شص-ج-ار ب-إاح-دى ال-ح-دائ-ق
المائية للمنطقة وأاخيرا تنظيف وصصيانة المكان.
ل-ل-ن-ف-اي-ات ،وه-ذه اأ’خ-ي-رة حسصب م-دي-ري-ة ال-ق-ط-اع تعرف وسصاهمت الحملة التي باشصرتها مصصالح بلدية العنصصر في العمومية وتنظيف المكان.
وأادى ظهور بقعة بترولية بخليج بلدية العوانة  25كلم إالى تشصبّعا ،مما اسصتدعى تمديد قدرة اسصتيعاب هذه المراكز الحد بشصكل كبير من ظاهرة الرمي العشصوائي للقمامة وت-مّ-ي-زت ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي شص-م-لت ال-م-ق-اط-ع-ات الغابية
ال -غ -رب م -ن ع -اصص-م-ة ال-و’ي-ة إال-ى اسص-ت-ن-ف-ار ع-دة وح-دات لمواجهة إاشصكالية التشصّبع وذلك بإانجاز خنادق جديدة.
بوادي إايرجانة ،الواقع على طول الطريق الو’ئي ،الرابط ال-خ-مسض ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ب-مشص-ارك-ة ع-دة شص-رك-اء م-ن ضص-م-ن-هم
للسصيطرة على هذه اأ’خيرة موازاة مع إارسصال محققين إالى وتزيد كمية النفايات المنزلية المفرزة يوميا عن  500طن ،بين العنصصر وبلدية بوراوي بلهادف ،بعدما شصرعت مصصالح مديرية البيئة والحظيرة الوطنية لتازة ومؤوسصسصة التهيئة
عين المكان ،وقد حّدد موقع هذه البقعة البترولية العائمة بينما تقوم مراكز الدفن التقني بمعالجة  200طن يوميا ،البلدية في وضصع ’فتات تحذيرية تمنع رمي القمامة على والهندسصة الريفية ،وتمّ غرسض ما مجموعه  3500شصتلة تمّ
على بعد نحو ميل ونصصف بحري من شصاطئ «كافالو» ،وهو وقد أاّدت هذه الوضصعية وفي غياب مخطّطات توجيهية طول الوادي بالجهة التابعة إاداريا لبلدية العنصصر ،التي جلبها من مشصتلة كيسصير عبر  22بلدية.
ما تطّلب إارسصال وحدات من الحماية المدنية وكذا عدد لتسصيير النفايات المنزلية للبلديات ،باإ’ضصافة إالى نقصض ت-ع-ت-زم ب-ع-د ن-ج-اح ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ه-ي-ر ال-وادي ج-ع-له
من المختصصين والخبراء إالى عين المكان من أاجل التحديد ال-وسص-ائ-ل ال-بشص-ري-ة وال-م-ادي-ة ال-م-ت-عّ-ل-ق-ة ب-ذلك إال-ى انتشصار مقصصدا سصياحيا للعائÓت يدر على
ال-دق-ي-ق ل-م-ج-ال ان-تشص-ار ه-ذه ال-ب-ق-ع-ة ال-ب-ترولية ،ومحاولة النقاط السصوداء والمفرغات الفوضصوية عبر إاقليم الو’ية ،ال -خ -زي -ن -ة م -وارد م -ال-ي-ة
احتوائها السصريع والحيلولة دون توسصع رقعتها.
ونظرا إالى نقصض الوعي لدى المواطنين أادى هذا إالى إاضصافية.
وحتى ’ يكون لهذا التسصرب الخطير تبعات على الحياة إانشصاء عدد جد معتبر من المفرغات العشصوائية وخاصصة وعملية
البحرية بالمنطقة التي رصصدت بها البقعة البترولية سصيما ،على حواف اأ’ودية والشصواطئ ،وعلى مقربة من بعضض تطهير
ومن ثم حدوث كارثة بيئية خصصوصصا وأانها ليسصت المرة ال -ت -ج-م-ع-ات السص-ك-ان-ي-ة .وه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة أاصص-ب-حت تشص-ك-ل
اأ’ولى التي تتعرضض فيها اآ’’ف من الكائنات البحرية تهديدا على البيئة وصصحة السصكان ،قد تنجم عنها أاخطار
ل -ل -ن -ف-وق بسص-واح-ل ج-ي-ج-ل بسص-بب م-ث-ل ه-ذه ال-م-م-ارسص-ات ت -ل -وث ال -ب -ي -ئ -ة بسص-بب ت-ل-وث ال-م-وارد ال-م-ائ-ي-ة السص-ط-ح-ي-ة
وال -ت -ج -اوزات ،ل -ي -ت -م ب -ع-ده-ا إاج-راء مسص-ح ج-وي م-ن ق-ب-ل والجوفية ،وانتشصار الحشصرات وناقÓت بعضض اأ’مراضض
الجهات المختصصة ،وبعد تحديد موقع تواجد البقعة بدقة ع -ب -ر ال -ح -ي -وان -ات ،وك-ذلك ان-ب-ع-اث ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة
تم وضصع المخطط ا’سصتعجالي «تل البحر» حيز التنفيذ ،والغازات السصامة ،جراء حرق النفايات بالمفرغات
بمشصاركة مينائي سصكيكدة وبجاية في العملية.
ال -عشص -وائ-ي-ة ،ك-م-ا ت-ؤودي ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة إال-ى ت-ده-ور
وقد تمّ اتخاذ جميع اإ’جراءات ا’حترازية ’حتواء آاثار المنظر الجمالي والوسصط الطبيعي للمحيط.
ال -ب -ق -ع -ة ،وكشص -ف م -دي -ر ال -ب-ي-ئ-ة ب-أان-ه ت-م رف-ع ال-م-خ-ط-ط
ك-م-ا ي-ع-ان-ي سص-ك-ان ال-و’ي-ة م-ن أاخ-ط-ار ال-ن-ف-ايات
ا’سصتعجالي «تل البحر» ،بعد زوال الخطر نهائيا وتÓشصي الصص -ن -اع -ي -ة ال -ت -ي ت -ف-رزه-ا م-خ-ت-ل-ف ال-م-ؤوسصسص-ات
البقعة ،بينما أامر وكيل الجمهورية بعد إاخطاره بالقضصية الصصناعية على غرار مدبغة جيجل ،مركز تعبئة
بفتح تحقيق لتحديد هوية الباخرة المتسصببة في تسصرب غاز البوتان بالطاهير ،محطات غسصل السصيارات،
الزيت تحضصيرا لمتابعة أاصصحابها قضصائيا.
مركب الزجاج ،محطة توليد الكهرباء باأ’شصواط،
وكما تعّرضصت العديد من الوديان بالو’ية إالى التلوث بعد شصركة الخزف الصصحي ومدبغة خنيفر بالميلية وكل
نفوق أاطنان من اأ’سصماك على مسصتوى وادي منشصة وجن ه -ذه ال -م -ؤوسصسص -ات ت -ق-وم ب-إان-ت-اج ن-ف-اي-ات ف-ي أاشص-ك-ال
جن ،وهي القضصية التي حققت فيها المصصالح المختصصة متنوعة وبكميات معتبرة.
ت -حت إاشص -راف ال -مصص -ال -ح اأ’م -ن -ي-ة وك-ذا م-دي-ري-ة الصص-ي-د ففي هذا اإ’طار ،تّمت مباشصرة عمليات ملموسصة ميدانيا
البحري ،ولم تتوان اأ’طراف المهتمة للشصأان البيئي بالو’ية م -ن خ Ó-ل إان -ج -از ع-ل-ى وج-ه ال-خصص-وصض  3م-راك-ز للردم
م -ن ال -ت-ح-ذي-ر م-ن ك-ارث-ة اي-ك-ول-وج-ي-ة ب-اتت ع-ل-ى اأ’ب-واب التقني بكل من جيجل والطاهير والميلية حسصب مديرية
’سصيما في ظل ارتفاع مسصتويات التلوث بأاغلب وديان الو’ئية للبيئة ،فيما يوجد مركز رابع للردم التقني في

مراكز الّدفن الّتقني تعالج  ٪ 50من
الّنفايات

نادي أاخضسر في كل مؤؤسّسسسة تعليمية

تضسّمنه اتفاق ا÷زائر

لربعاء  ٠٨مارسض  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٧٩
ا أ

الدبلومـاسسي

تنصسيب السسلطات النتقالية شسمال
ما‹ يعّبد الطريق للمصسا◊ة الشساملة
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األف ـ ـ ـارقة متم ّسسكـ ـ ـ ـون
القيادة ا÷ديدة Ÿفوضسية بحق الشّسعب ال ّصسحراوي نيجÒيا ‘ طوارئ Ÿكافحة
ال–اد اإلفريقي تباشسر مهامها ‘ تقري ـ ـ ـ ـ ـر مصسÒه التّنظيم اإلرهابي «بوكو حرام»
لمن
تسسهر على إاقرار ا أ
والسسÓم بالقارة السسمراء

و
جهة نظر

تقرير مراقب
الكي ـ ـ ـ ـ ـان...
اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎا ٌ
ف
بالعج ـ ـ ـ ـ ـ ـز أام
اسستعدا ٌد للثأار؟

تهديد أامني Ÿنطقة غرب أافريقيا

مسستغّلة تناقضسات ال ّ
طبقة السسياسسية وفضسائح بعضض مرشّسحيها

كلمة العدد

نسساء ب Óعيد
فضسيلة دفوسض

إذإ ك -انت نسس -اء إل -ع -ا ⁄إل-غ-رب-ي إÎŸف م-ب-ت-ه-ج-ات Ãق-دم ع-ي-ده-ن
إلسسنويŸ ،ا يحظ Úفيه من د’ل وما يحصسلن عليه من هدإيا وثناء،
فإان نسساء كثÒإت أإصسبحن عاجزإت حتى عن تذّكر هذإ إليوم إلذي
إندثر من رزنامة حياتهن بعد أإن هجرتها إأ’فرإح وإأ’عياد وسسكنتها
إŸآاسسي وإأ’حزإن.
إليوم ،نسساء كثÒإت لن يحتفلن بعيدهن بعد أإن ضساعت ب Úثنايا أإيامهّن
إل ّسسكينة وإلطمأانينة ولن تنتظرن كغÒهن من إÙظوظات قّنينة عطر
فّوإح أإو وردة حمرإء من قرين أإو حبيب ،أ’ن كل أإملهن بات ﬁصسورإ ‘
حلم وإحد وهو إسستعادة إأ’من وإطفاء نار إ◊روب إلتي –رق أإوطانهن

مـ ـارين لوب ـ ـ ـان تع ـ ـ ّزز
موقعهـ ـ ـا ‘ مع ـ ـ ـÎك
الّرئاسسيات الفرنسسية

وقلوبهن وأإعيادهن..
نسساء كثÒإت أإصسبح هّمهن إلوحيد إنفرإج إلوضسع ببلدإنهن إلتي إلتهبت
بنÒإن إ’حÎإب إلدإخلي وسسقطت ‘ فخّ صسرإع أإبناء إلوطن إلوإحد
على إلسسلطة إلتي ’ تتّسسع ‘ كل إأ’حوإل إ’ّ لشسخصص وإحد ،وبات أإمل
إŸرأإة ‘ سسوريا ،وإلعرإق وإليمن وليبيا ،إÿروج إ ¤بّر إأ’مان من
أإزمات “ّددت وإسستفحلت ﬂلفة مئات إآ’’ف من إلضسحايا وإلÓجئÚ
وإŸشسردين وشسرخ يتهّدد وحدة إلشسعب وإأ’رضص.
وحتى تكتمل فصسول إŸأاسساة وإŸعاناة ،دخلت إلتنظيمات إ’رهابية
على إÿط بعنفها ودمويتها لتتحول إ◊ياة ‘ دول «إلربيع إŸريع» و‘
بلدإن كثÒة أإخرى إ ¤جحيم حقيقي.
‘ إلوإقع ’ ،نريد من خÓل وقفتنا هذه أإن نزرع إلّنكد وإأ’ ‘ ⁄يوم
من إŸفروضص أإن يكون للفرح وبعث إأ’مل ،ونحن ’ نضسع أإّية ن ّ
ظارة
سسودإء ،فالوضسع قا” وليل إلكثÒإت دإكن ،لكن من وإجبنا أإن نلفت
إ’نتباه إ ¤ما تعانيه إŸرأإة –ت ن Òإ’حتÓل ،ونفتح نافذة أإمام إلعا⁄
لÒى إ’نتهاكات وإŸظا ⁄إلتي تطال إلفلسسطينية وإلصسحرإوية وندعوه
ليك ّسسر صسمته وينهي توإطؤوه ويتدخل وفق قرإرإت إلشسرعية إلدولية،
إ’ع -ادة إ◊ق إ ¤أإصس -ح -اب -ه ،وم -ن وإج -ب -ن -ا أإيضس-ا أإن نسس-ت-وق-ف إل-غ-رب

إŸتعا‹ إŸتعجرف ،نناشسده إلكفّ عن إهانة وصسد أإبوإبه ‘ وجه
إلÓجئات إŸسستغيثات به ،إلفاّرإت إليه ،ونحثه على معاملتهن بإانسسانية،
فهو مسسؤوول بشسكل أإو بآاخر عّما تعانيه أإوطانهن من عنف وفوضسى،
ويكفي دلي Óأإن جحافل إلدموي Úكانت تنطلق من أإرإضسيه –ت مسسمى
إŸقاتل Úإأ’جانب وإأ’سسلحة إلتي تغذي نÒإن إ◊روب إŸلتهبة تخرج
من مصسانعه..
جلة إ ¤إشسعار آإخر،
ؤ
و
م
ن
ه
ت
’
ا
ف
ت
ح
إ
و
ت
إ
Ò
ث
ك
ء
ا
س
س
ن
ة
ح
ر
ف
ن
إليوم عيد ،لك
ّ
فاŸرأإة ‘ إلصسومال ودولة جنوب إلسسودإن  ⁄تعد تأامل إّ’ ‘ قطعة
خبز تنقذ حياتها من ›اعة –دق بها ،ونظÒتها ‘ نيجÒيا أإصسبحت
‘ ع Úإعصسار جماعة «بوكو حرإم» إ’رهابية ،إلتي ’ تّÎدد ‘ خطفها
و–وي-ل-ه-ا إ ¤ق-ن-اب-ل م-وق-وت-ه ل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ات-ه-ا إ’ج-رإم-ي-ة ،وإŸرأإة
إل -روه -ا‚ي -ة ‘ م -ي -ا‰ار ب-اتت غ-ري-ب-ة ومضس-ط-ه-دة ‘ بÓ-ده-ا بسس-بب
إنتمائها إلعرقي وإلديني ..وإلّÓجئة تعا ÊإلويÓت ‘ ﬂيمات إللجوء
وإلنزوح..
’مل معلّق على يوم
إلصسورة مأاسساوية لوإقع إلكث Òمن إلنسساء وإ أ
يصسحو فيه ضسم Òإلعا ⁄ليعيد بهجة إلعيد وطعم إ◊ياة لكل
إلنسساء.
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’من والسضÓم بالقارة السضمراء
تسضهر على إاقرار ا أ
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وانتظروا طؤي Óالتؤصسل إا ¤سسلم شسامل ،بدليل اأ’جؤاء
الؤدية التي صساحبت تنصسيب السسلطات ا’نتقالية.
وأاكد إاقبال ا◊ركات السسياسسية Ãختلف تؤجهاتها ،على
ا◊ؤار وقبؤلها تؤقيع اتفاق ا÷زائر ،أان صسناعة سسلم دائم
ومسستدام أامر ‡كن للغاية ‘ ،حالة ما تؤفرت اإ’رادة
الÓزمة لتحقيق ،ويكفي جلؤسس من كانؤا فرقاء ‘ وقت
سسابق يقاتلؤن بعضسهم بعضسا ،جنبا إا ¤جنب لبحث سسبل
وضسع حد للخÓفات وبناء دولة –قق تطلعات الشسعب.
وبينت اأ’حداث اŸتعاقبة ‘ مدن شسمال ما‹ ،أان مصسدر
الشس -ر ال -ؤح -ي -د ل -ل -ب -ل-د ول-ل-م-ن-ط-ق-ة ك-ك-ل ه-ي ا÷م-اع-ات
اإ’رهابية ،خاصسة تلك التي أاعلنت اأ’سسبؤع اŸاضسي عن
تشس -ك -ي -ل –ال -ف إاره -اب -ي ل -بث اÿراب وال -ع -بث ب -اأ’م-ن
وا’سستقرار ‘ ﬁاولة منها لتقؤيضس جهؤد إاعادة اللحمة
والتماسسك لدولة ما‹.

القيادة ا÷ديدة Ÿفوضصية ا’–اد اإ’فريقي تباشصر مهامها
ب -ع -د ان -ت -خ -اب -ه-ا ‘ ق-م-ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي
ن -ه -اي -ة شض -ه -ر ج-ان-ف-ي اŸاضض-ي ب-أاديسض أاب-اب-ا،
ت ّ-ولت ال-ق-ي-ادة ا÷دي-دة Ÿف-وضض-ي-ة ا’–اد
ا’فريقي مهامها ،وكلها عزم على مواجهة
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واج-هها القارة السضمراء،
’م- -ن وا’سض -ت -ق -رار
خ- -اصض- -ة م- -ا ت- -عّ- -ل- -ق ب- -ا أ
و–سض Úال- - - - -ظ- - - - -روف ا’ق- - - - -تصض - - - -ادي - - - -ة
وا’جتماعية للشضعوب ا’فريقية.
وأاه -م م -ا Áي -ز ال -ق -ي-ادة ا÷دي-دة خÈت-ه-ا
وك-ف-اءت-ه-ا وع-زم-ه-ا ع-ل-ى أاداء م-ه-امها بحزم
وحسضم لتحقيق تطلعات القارة.

فضضيلة دفوسض
يتؤ ¤رئاسسة ا’–اد ا’فريقي حاليا رئيسس
”
جمهؤرية غينيا السسيد الفا كؤندي الذي ّ
ان -ت -خ -اب -ه م-ن ط-رف رؤوسس-اء دول وح-ك-ؤم-ات
ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي خ Ó-ل دورت -ه -م ال -ع -ادي -ة
الثامنة والعشسرين اŸنعقدة ‘ أاديسس أابابا
بإاثيؤبيا خلفا للرئيسس التشسادي ادريسس ديبي
إانتؤ.

رئيسس مفوضصية ا’–اد اأ’فريقي

ان -ت -خب وزي -ر خ -ارج -ي -ة تشس -اد م-ؤسس-ى ف-ق-ي
ﬁم- -د رئ- -يسسً- -ا ج- -دي -داً Ÿف -ؤضس -ي -ة ا’–اد
اأ’ف -ري-ق-ي ،وق-د ت-ؤ ¤ال-ع-دي-د م-ن اŸن-اصسب
الرفيعة ويتمتع بخÈة “تد لثÓث Úعاما
ت -رأاسس السس -ي -د م -ؤسس -ى ف -ق -ي ﬁم-د ›لسس
السسلم واأ’من لشسهر ديسسم ،2015 Èوالنقاشس
ال -ع -ام ‘  19ديسس -م ،2015 Èح -ؤل م-ؤضس-ؤع
«م-ه-ددات السس-ل-م واأ’م-ن ال-دول-ي :Úا’ره-اب
العابر للحدود وا÷رÁة» .كما ترأاسس أايضسَا
›لسس السسلم واأ’من التابع ل–Óاد اأ’فريقي
‘ سس - -ب - -ت- -م ،2013 Èوق- -اد ق- -م- -ة ن- -اي -روب -ي
ا’سستثنائية حؤل مكافحة ا’رهاب.
وقد احتلت قضسايا السسلم واأ’من ا’فريقي
مكانَا رئيسسيًا ‘ أانشسطة السسيد ﬁمد ومهامه

ا’خرى اŸؤجهة نحؤ –قيق رفاهية أافريقيا
رئيسس مفؤضسية ا’–اد ا’فريقي هؤ الرئيسس
التنفيذي واŸمثل القانؤ Êل–Óاد ا’فريقي
وال- - -رئ - -يسس اŸسس - -ؤؤول أام - -ام رئ - -يسس ا’–اد
ا’ف- -ري- -ق- -ي .وه- -ؤ مسس- -ؤؤول م- -ب- -اشس- -رة أام -ام
اÛلسس التنفيذي عن أاداء مهامه.

نائب رئيسس مفوضصية ا’–اد اأ’فريقي

انتخب الغا Êسسعادة كؤارتي تؤماسس كؤيسسي،
ن -ائ -ب -ا ل-رئ-يسس م-ف-ؤضس-ي-ة ا’–اد ا’ف-ري-ق-ي،
وي- -ت- -م- -ت- -ع ب- -خÈة “ت- -د أ’ك Ìم -ن  35عامًا
كدبلؤماسسي.
اك - -تسسب السس - -ي- -د ك- -ؤيسس- -ي خÈة ‘ ›ا’ت
اŸال - -ي - -ة/اŸف - -اوضس - -ات ا’ق - -تصس- -ادي- -ة م- -ع

اŸف - -ؤضس - -ي - -ة اأ’وروب- -ي- -ة ،وخÈات ‘ ›ال
ا’سس -ت -ث -م -ارات وت -ق -د Ëا’سس -تشس -ارات ح-ؤل
الشسؤؤون ا’دارية والقانؤن الدو‹ خÓل فÎة
عمله ‘ ›لسس الدفاع الؤطني ا’نتقا‹،
÷نة الدولة للتعاون ا’قتصسادي  ‘ ،اكرا،
غانا .يسساعد نائب رئيسس اŸفؤضسية ،الرئيسس
‘ أاداء مهامه ◊سسن سس Òعمل اŸفؤضسية
وهؤ اŸسسؤؤول عن الشسؤؤون ا’دارية واŸالية.
ويقؤم نائب الرئيسس بدور الرئيسس ‘ حال
غيابه.
’من
رؤوسضاء اŸفوضضيات السضلم وا أ
أاع- -ي -د ان -ت -خ -اب ال -دب -ل -ؤم -اسس -ي ا÷زائ -ري
السس -ف Òاسس -م -اع -ي-ل شس-رق-ي ،م-ف-ؤضسَ-ا ل-لسس-ل-م

اŸغرب يسضقط ‘ مطب دبلوماسضية القفز ‘ اÛهول

واأ’م -ن Ãف -ؤضس -ي -ة ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي ب -ع -د
و’يته ا’وŸ ¤دة أاربع سسنؤات .يتمتع السسفÒ
شسرقي بخÈة “تد لثÓث Úعاماً من خÓل
ع -م -ل -ه ب -ؤزارة خ -ارج -ي-ة ا÷زائ-ر ،وأاك Ìم-ن
عشس -ري -ن ع -امً-ا ‘ م-ن-اصسب ذات مسس-ئ-ؤل-ي-ات
عالية .اكتسسب خÈة واسسعة ‘ إادارة الشسؤؤون
ا’فريقية
الشضؤوون السضياسضية
انتخبت السسيدة سسيسسؤم امينات سساماتي وهي
دبلؤماسسية من بؤركينافاسسؤ مفؤضساَ للشسؤؤون
السسياسسية Ãفؤضسية ا’–اد ا’فريقي.
تعمل سساماتي سسفÒة ومفؤضس فؤق العادة
لبؤركينافاسسؤ ‘ إاثيؤبيا ،و‡ث ً
 Óدائماً لدى
ا’–اد اأ’ف- -ري- -ق- -ي وال -ل -ج -ن -ة ا’ق -تصس -ادي -ة

 ·ÓاŸتحدة.
أ’فريقيا التابعة ل أ
البنية التحتية والطاقة
انتخبت أاما Êابؤ زيد ،من مصسر ،مفؤضساَ
ل-ل-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة وال-ط-اق-ة Ãف-ؤضسية ا’–اد
ا’فريقي ،وهي خبÒة دولية رائدة ‘ التنمية،
ع -م -لت ع -ل -ى خ -دم -ة أاف -ري -ق -ي -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اŸناصسب القيادية على مدى ثÓث Úعامًا،
وأاهمها ‘ اŸنظمات الدولية منها :البنك
·Ó
ا’فريقي للتنمية ،الÈنامج اإ’‰ائي ل أ
اŸتحدة ،والؤكالة ا’مريكية للتنمية الدولية..
الشضؤوون ا’جتماعية
ان -ت -خ -بت السس -ي -دة أامÒة ال-ف-اضس-ل وه-ي م-ن
السس- -ؤدان ،م -ف -ؤضس َ-ا ل -لشس -ؤؤون ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
Ãف -ؤضس -ي -ة ا’–اد ا’ف -ري -ق -ي .ك-انت وزي-رة
سسابقة للرعاية والضسمان ا’جتماعي بحكؤمة
السسؤدان .عملت مع رابطة اŸرأاة والتنمية
ال-ري-ف-ي-ة وال-ه-ج-رة ،اŸرأاة وال-ط-ف-ل وال-ع-ائ-ل-ة
لتحؤيل والتأاث Òعلى رفاهيتهم.
التجارة والصضناعة
انتخب السسيد الÈت مؤتشسا‚ا ،من زامبيا ،
مفؤضسَا للتجارة والصسناعة Ãفؤضسية ا’–اد
ا’فريقي .تعامل خÓل فÎة عمله ‘ بÓده
و‘ اÿارج م- -ع ن -ط -اق واسس -ع م -ن ال -قضس -اي -ا
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ح -ل -ي -ل وت -ن -ف -ي -ذ السس -ي -اسس -ات
ا’ق -تصس -ادي -ة ال -دول -ي -ة فضس  Óَ-ع -ن ال -ت-ك-ام-ل
ا’ق- -ل- -ي- -م- -ي– ،ل- -ي- -ل وت -ن -ف -ي -ذ السس -ي -اسس -ات
اÿارجية.
ا’قتصضاد الريفي والزراعة
انتخبت السسيدة جؤزيفا ليؤنيل كؤريا سساكؤ،
م- -ن ان- -غ- -ؤ’ ،م -ف -ؤضس َ-ا ل Ó-ق -تصس -اد ال -ري -ف -ي
والزراعة Ãفؤضسية ا’–اد ا’فريقي .عملت
سساكؤ مسستشساراً خاصسًا لؤزير الزراعة ،وكلفت
ب-ؤ’ي-ة خ-اصس-ة ل-ت-م-ث-ي-ل اŸصس-ال-ح ا’قتصسادية
لعدد ( )25من منتجي ال Íاأ’فارقة ،وإادارة
ا’مانة وتقد Ëالتؤصسيات

إاعادة بناء مؤوسصسصة ا÷يشس

تضضّمنه اتفاق ا÷زائر

تنصصيب السصلطات ا’نتقالية شصمال ما‹
يعّبد الطريق للمصصا◊ة الشصاملة

تقÎب دولة ما‹ من “زيق صضفحة سضوداء من
تاريخها ا◊ديث بشضكل نهائي ،وتتقدم تدريجيا
ن-ح-و ﬁو ت-رسض-ب-ات ح-ق-ب-ة م-ن ال-ع-ن-ف وا’ق-ت-ت-ال
واŸؤوام- -رة ال- -ت- -ي ت- -رّب- -صضت ب- -وح- -دت- -ه- -ا الÎاب -ي -ة
’ط-راف
وال -وط -ن -ي -ة ،ب -ع -دم -ا ج -ن -حت غ -ال -ب -ي -ة ا أ
السض -ي -اسض -ي -ة إا ¤ت -ب -ن -ي ات -ف -اق السض -ل -م واŸصض -ا◊ة
الوطنية الذي رعته ا÷زائر .الشضعب الدبلوماسضي
يرصضد هذا اŸسضار.
حمزة ﬁصضول
بعد قرابة  20شسهرا من السس ÒاŸتثاقل Ÿسسار تنفيذ
اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹’ ،حت ‘ اأ’فق بؤادر
جد إايجابية تفيد بأان تاريخا جديدا ب Úشسمال البÓد
وج -ن -ؤب -ه -ا ب -دأا ي -ك -تب ع-ل-ى صس-ف-ح-ات ال-ؤح-دة ال-ؤط-ن-ي-ة
والÎابية والطابع ا÷مهؤري العلما Êو‘ كنف السسلم
اŸسستدام والتنمية.

اأ’فارقة متم ّسصكون بحق الشّصعب ال ّصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه

سضقط اŸغرب ‘ مطب دبلوماسضية «القفز ‘ اÛهول» ،التي ’ طائل من ورائها سضوى حصضد اŸزيد من اÿيبات اŸتتالية التي
’فارقة ،الذين نصضحوه بضضرورة التّفريق ب ÚاŸوقف السضياسضي والفعل ا’قتصضادي الذي
يتعّرضض لها على لسضان القادة ا أ
’حرى سضحب
يسض-ت-ع-م-ل-ه ح-ال-ي-ا ل-لّ-ت-غ-ط-ي-ة ع-ل-ى ضض-غ-وط م-ب-اشض-رة Áارسض-ه-ا ع-ل-ى ع-دي-د ال-ب-ل-دان ‘ ال-قارة ،قصضد الّتراجع أاو با أ
صضحراوية ،وهذا مسضعى مفضضوح وعمل مكشضوف لن يكتب له الّنجاح أابدا ما دام يراهن على اŸؤوامرة،
ا إ
’عÎاف بالقضضية ال ّ
وإا◊اق ال ّ
’خر ،إاّنها أاسضاليب مردودة على أاصضحابها ،الذين تفنّنوا ‘ «إابداعها» للتّأاث Òعلى سضكان تلك البلدان
ضضرر اŸعنوي با آ
مسضتعمل Úحتى عامل اŸعتقد.
جمال أاوكيلي
اإ’غراءات واإ’ّتفاقيات اÈŸمة حؤل مشساريع –ت -م -ل م -ث -ل ه -ذه ا◊ا’ت اŸضسّ-رة ،وم-ه-م-ا
اŸغاربة ‘ حاجة إاليها ‘ بلدهم بد’ من كانت ا÷ؤ’ت اŸاراطؤنية ‘ إافريقيا فإاّنها ’
تفي بغرضسها أ’ن منطلقاتها بعيدة كل البعد
’ تنطلي هذه ا◊يل السسياسسية على أاحد نظرا إاقامتها ‘ أاماكن أاخرى.
Ÿا –مله من نؤايا سسيّئة ،منها تأاليب الرأاي هذه اŸفارقة تث Òضسجّة اليؤم ‘ أاوسساط عن الؤاقع ،يراد منها تبييضس صسؤرة بلد كان
ال-ع-ام اإ’ف-ري-ق-ي ع-ل-ى الّصس-ح-راوّي Ú-والّ-ترويج اŸؤاطن ‘ ÚاŸغرب ،الذين يتسساءلؤن عن غائبا طيلة عقؤد عن هذه القارة ،واليؤم يريد
أ’ط -روح -ات إاسس -ت-ع-م-اري-ة ب-ح-ت-ة ’ ي-ؤؤم-ن ب-ه-ا اÿلفيات الكامنة وراء كل هذا «الكرم» الذي تزّعم مسسار سسياسسي بني بسسؤاعد قادة وزعماء
اأ’فارقة كؤنهم عانؤا منها الؤيÓت ،كيف لهم يطال اآ’خر ‘ ،ح Úأانّ الداخل يعا Êمن يؤؤمنؤن إاÁانا قاطعا Ãصس Òإافريقيا ،وضسحّؤا
أان يسس- -اي- -روه- -ا ال- -ي- -ؤم؟ ه -ذا اŸب -دأا ال ّ-ث -ابت تشسّنجات اجتماعية خطÒة نتيجة هذا التؤجه من أاجلها حتى تكؤن ‘ مقام الكبار ،بدليل
التحؤل التاريخي الذي حصسل من اŸنظمة إا¤
والّراسسخ ‘ وجدان هذه الشّسعؤب ،وبخاصسة الدبلؤماسسي اÿاطئ اسسÎاتيجيا.
Óئحة  ’ 15 / 14رجعة فيه ،أ’ّنه اأ’رضسية ويدرك اÓŸحظؤن أانّ الؤرقة التي يرفعها ا’–اد وتأاسسيسس النيباد ،وآالية الّتقييم من قبل
ال ّ
التي –ميهم من كل اإ’عتداءات ال ّسسافرة على اŸغرب بخصسؤصس تسسؤية وضسعية اŸهاجرين النّظراء ،وغÒها من الهياكل ا◊يؤية ،كل هذا
” ‘ غياب اŸغرب .ولن يسسمح اأ’فارقة
سسيادتهم .وهذا حتما ما يجعلهم اأ’قرب إا ’ ¤تلبث أان تسسقط سسقؤطا حّرا ،ويÎاجع هذا
ّ
مسس -ان-دة ال-قضس-ي-ة الّصس-ح-راوي-ة بشس-ك-ل م-ط-ل-ق البلد عن هذا اإ’جراء الشّسكلي الذي أاراد به للمغرب باسستثمار سسياسسته العرجاء ‘ القارة،
ب -ع -ي -دا ع -ن أاي ت-ل-ك-أا ك-م-ا يّ-دع-ي-ه اŸغ-رب ‘ جلب أانظار البعضس ظرفيا فقط ريثما تنكشسف ك -م -ا أاّن الّصس -ح -راوّي  Ú-ل -ن يسس -ك -ت -ؤا م -ن اآ’ن
ه- -ج -م -ت -ه ا◊ام -ل -ة لشس -ع -ار «ال -دب -ل -ؤم -اسس -ي -ة حسس -اب -ات -ه الضس ّ-ي-ق-ة ال-ت-ي ’ ت-ت-عّ-دى اŸسس-اسس فصساعدا على غطرسسة اÙتل أ’رضسهم ،فكم
الفؤضسؤية» ،التي ’ يدري تداعياتها اŸنجرة ب- -اأ’ط -راف ال -ف -اع -ل -ة ‘ ال -ق -ارة ،وأاو ¤ه -ذه م -ن م ّ-رة أاب-ل-غ-ؤا ا÷ه-ات اأ’‡ي-ة ب-اŸب-ادرات
ع -ن -ه -ا ك -ؤن -ه -ا ت -ع -ت -م-د ع-ل-ى م-ن-ط-ل-ق-ات غ Òاإ’ن - -ز’ق- -ات غ ÒاÙسس- -ؤب- -ة ه- -ؤ اق- -ت- -ح- -ام غ Òال -ق -ان -ؤن -ي -ة ال -ت -ي ي -ق -ؤم ب-ه-ا اŸغ-رب ‘
مدروسسة ،وإا‰ا اهتدت إا ¤التسسرع ‘ ﬁاولة ›م -ؤع -ة م-ن اŸه-اج-ري-ن ا◊دود الّشس-م-ال-ي-ة اأ’راضسي اÙتلّة ،كتنظيم اŸلتقيات الدولية
نحؤ إاسسبانيا .هذه ا◊ادثة أاثارت غضسب بلدان واŸهرجانات خاصسة ‘ الداخلة ،إاّ’ أاّنه ’
التمؤقع الؤهمي.
وقد يخطئ اŸغرب إان اعتقد بأاّنه بصسدد اŸتؤجه Úإاليها ،ويبدي اŸغاربة تخّؤفات من حياة Ÿن تنادي ‘ ÷م هذه اإ’نحرافات.
اسستدراك ما فاته من الؤقت ‘ إافريقيا أاو تكرار هذا العمل مسستقب ،Óلذلك سسارعؤا إا ¤والرد القؤي الذي شسعر به اŸغاربة هؤ ما وقع
الّتفكÃ Òنطق اسسÎجاع ما ضساع منه على تشسديد ا◊راسسة على العديد من الّنقاط قصسد ‘ الكركرات عندما عاد بهم شسريط اأ’حداث
أاك Ìمن صسعيد بالطّرق اّŸتبعة حاليا ،أ’نّ منع أاي تؤافد آاخر ‘ الؤقت الذي يّدعؤن فيه إا ¤التفؤق اأ’سسطؤري لل ّصسحراوّي ‘ Úحرب
الّرمال بال ّصسحراء الغربية ،وتلقينهم دروسسا ’
اإ’جابات السسياسسية وجدها عند اŸسسؤؤول Úالتكفل بهؤؤ’ء إاداريا.
تنسساها القّؤات اŸغربية ،بتكبيدها خسسائر ’
اأ’فارقة ،الذين رفضسؤا رفضسا مطلقا التخلي
الكركرات اŸنعطف ا◊اسصم
عن مبدأا تقرير مصس Òالشّسعب ال ّصسحراوي ،ك-ل ه-ذه اÿي-ارات ال-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ة والسس-ي-اسسية تعد و’ –صسى ‘ اأ’رواح والعتاد ،ناهيك عن
ونيل حقؤقه الؤطنية .هذا مؤقف مقّدسس ’ أابانت عن ﬁدوديتها أ’ّنها مبنية على خدعة فرار جنؤدهم من مؤاقعهم وتسسليم أانفسسهم
Áكن الّتÓعب به أاو القفز عليه ،مهما كانت اآ’خ- -ر ،وال- -ع- -بث Ãشس- -اع- -ره Œاه مسس -ائ -ل ’ لل ّصسحراوي Úعلى أاسساسس أانهم أاسسرى أافضسل

فقد شسهدت اÛمؤعة الدولية التي رافقت ا◊كؤمة
اŸالية وا◊ركات السسياسسية طيلة  8أاشسهر من اŸفاوضسات
ب- -ا÷زائ- -ر ،اأ’سس -ب -ؤع اŸاضس -ي ع -ل -ى م -راسس -ي -م ت -نصس -يب
السسلطات ا’نتقالية Ãدن الشسمال وانطلقت العملية من
مدينة كيدال التي طاŸا ما كانت رقما صسعبا ‘ معادلة
السسلم واأ’من باŸنطقة ،لتشسمل لغاو وميناكا.
و‘ ان -ت -ظ -ار اسس-ت-ك-م-ال ت-نصس-يب رؤوسس-اء ›السس “ب-ك-ت-ؤ
وتاود ،Êسستدشسن هذه اÛالسس ا’نتقالية عهدا جديدا
م-ن اإ’دارة اÙل-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-لسس-ل-ط-ة اŸرك-زي-ة ◊كؤمة
باماكؤ بعد  5سسنؤات من القطعية بسسبب احتÓلها من قبل
ا÷ماعات اإ’رهابية واأ’زمة اأ’منية والسسياسسية اÎŸتبة
عن انقÓب مارسس .2012
وعرفت عمليات تنصسيب السسلطات ا’نتقالية باعتبارها
أاحد أاهم بنؤد اتفاق ا÷زائر ،بعضس ا’حتجاجات من قبل
‡ثلي اÛتمع اŸد‡ Êا دفع إا ¤تأاجيلها أ’يام قليلة،
و ⁄يكن ا’حتجاج رفضسا للمبدأا ،وإا‰ا معارضسة لبعضس
اأ’شسخاصس ،ما يؤؤكد “ ّسسك ا÷ميع با’تفاق كمرجعية
وحيدة للحل ،من جهة وأان مسسار التنفيذ يتم بطريقة
دÁقراطية من جهة أاخرى.
وأاك- -د وزي- -ر ال- -دول- -ة وزي- -ر الشس -ؤؤون اÿارج -ي -ة رم -ط -ان
ل -ع -م -ام -رة ،ل -دى ت-رأاسس-ه ا’ج-ت-م-اع ال-ث-ا Êل-ل-ج-ن-ة رف-ي-ع-ة
اŸسستؤى لدعم وتطبيق اتفاق ا÷زائر 10 ‘ ،فيفري
اŸاضس- -ي ب- -ب- -ام- -اك- -ؤ“« ،سسك ا÷م- -ي- -ع Ãا أافضست إال -ي -ه
الؤسساطة التي قادتها الدبلؤماسسية ا÷زائرية ،ورفضس أاي
بديل آاخر» ،مفيدا «أان العراقيل التي واجهت الشسروع
الفعلي والفعال لبنؤد ا’تفاق منذ التؤقيع عليه سسنة ،2015
 ⁄تخلف شسكؤك لدى أاي طرف ‘ مدى أاهميته لتحقيق
السسلم اŸسستدام لهذا البلد ا÷ار».
وسسمح ا’جتماع الثا Êللجنة رفيعة اŸسستؤى بحضسؤر
‡ثلي اÛمؤعة الدولية ،بكسسر ا÷مؤد ورفع العقبات
التي عرقلت وضسع اÿطؤات اأ’و ¤على طريق التنفيذ،
وم-ا ت-نصس-يب السس-ل-ط-ات ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة ن-ه-اي-ة فيفري ومطلع
الشسهر ا÷اري إا’ ثمرة للقاء.

الدوريات اŸشصÎكة ..عربون ثقة

من معاناتهم ‘ وسسط ا÷يشس اŸغربي.
ه -ذه ال -ؤضس -ع -ي-ة أاح-ب-طت م-ع-ن-ؤي-ات جÔا’ت
ا÷يشس اŸغربي ،الذين طالبؤا بتؤقيف ا◊رب
بعد اإ’سستنزاف الذي ◊ق بهم ،وقد اسستجاب
اŸرح- -ؤم ا◊سس -ن ال -ث -ا Êإا ¤ه -ذه الّضس -غ -ؤط
م -ؤق -ع -ا اّت -ف -اق وق -ف إاط Ó-ق ال-ن-ار وم-ت-عّ-ه-دا
بتنظيم اإ’سستفتاء ،وهكذا نكث هؤؤ’ء العهد
وتخّلؤا عن إالتزاماتهم Œاه ما أامضسؤا عليه،
والؤضسعية ا◊الية يتحّملها هؤؤ’ء.
وما جرى ‘ الكركرات هؤ رد طبيعي على كل
ا◊م -ق -ات اŸرت -ك -ب -ة دون م-راع-اة الّضس-ؤاب-ط
اأ’منية اŸؤجؤدة هناك ،ونعني بذلك الؤجؤد
ال ّصسحراوي الذي يعد رمزا قائما ‘ تسسيÒ
اŸن -ط -ق -ة أ’ّن -ه -ا أارضس صس -ح -راوي -ة ب-ال-درج-ة
اأ’و ،¤و’ يحق للطّرف اآ’خر أان يكؤن هناك
أ’ن كل الؤسسائل متاحة لطرده من تلك ا÷هة،
وإاعادته إا ¤حدوده اŸتعارف عليها.
وحكمة ال ّصسحراوّي Úهي التي أانقذت اŸؤقف
رافضسة جّر اŸنطقة إا ¤ما ’ يحمد عقباه،
ناهيك عن الّنداءات ال ّصسادرة من هنا وهناك،
اŸطالبة بعدم التّصسعيد لتفادي الفخ اŸغربي
خاصسة عقب عقد ا’تصسال الذي جرى مع
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اأ’م Úالعام اأ’‡ي.
وعلى اÛمؤعة الدولية فهم رسسالة القيادة
الصس -ح -راوي -ة ف -ه -م -ا ج ّ-ي-دا ،ع-ل-ى أان م-ا ب-ع-د
ال -ك -رك -رات ه -ؤ ال ّ-ت -ف-ك ‘ Òح-ل جّ-دي ي-جÈ
اŸغرب على احÎام الشّسرعية الدولية ،وإا’ّ
فإانّ هناك خيارات أاخرى ’ مفر منها ،وكل
واحل يتحّمل مسسؤؤوليته بعد التأاكد من الطرف
ال -ذي ي -ع -رق -ل ال ّ-ت -سس -ؤي -ة وي -رفضس اسس -ت-ق-ب-ال
اŸبعؤث اأ’‡ي ،وغÒها من ال ّسسلؤكات التي
’ تخدم ال ّسسÓم ،ففي ظرف مع Úيجد نفسسه
ﬁصسؤرا يلجأا إا ¤الطّرق اŸلتؤية لتؤقيف أاي
مسس-ع-ى صس-ادق .وك- -ان اأ’ج- -در ع- -ل -ى اأ’·
اّŸتحدة أان تضسغط على اŸغرب كي ينسسحب
من ال ّصسحراء الغربية بد’ من ا’سستماع إاليه ‘
مسسأالة الكركرات ضسد الضسحية ،وهؤ ا÷ّÓد
الذي يتحّمل عؤاقب ما يجري ‘ اŸنطقة،
كؤنه يرفضس الشسرعية الدولية ويتبع مسسارا أاكل
عليه الّدهر وشسرب ،كالؤحدة التّرابية وغÒها
م -ن اأ’ط-رح-ات ال-ت-ؤسّس-ع-ي-ة ال-ت-ي ’ ت-ق-ب-ل ب-ه-ا
الشّس -ع -ؤب ال -ت -ؤاق -ة إا ¤ا’سس -ت -قÓ-ل وا◊ري-ة.
وه -ذه الّسس -ل-ؤك-ات غ ÒاŸسس-ؤؤول-ة ع-ان-ى م-ن-ه-ا
كريسستؤفر روسس اأ’مرين نتيجة عرقلة عمله،

إا ¤درجة اعتباره شسخصسية غ Òمرغؤب فيها
Áن -ع دخ -ؤل اŸغ -رب وشس ّ-ن ح -م -ل -ة إاعÓ-م-ي-ة
شسعؤاء ضسّده مّتهم Úإاّياه باإ’نحياز ،وغÒها
من اŸظا ⁄التي تعّرضس لها.
وع- -ل -ى غ -رار ك -ل م -ا ي -ق -ع ،خ -اصس -ة اŸب -ادرة
اŸي-دان-ي-ة ل-لّصس-ح-راوّي ،Ú-وع-زم ال-ق-ي-ادة ع-لى
مؤاجهة اÙتل فإانّ اŸتابع Úيتسساءلؤن عن
الّ- -ت- -ق- -ري- -ر اأ’‡ي الّسس -ن -ؤي ح -ؤل الّصس -ح -راء
الغربية الذي يعرضسه روسس أامام ›لسس اأ’من
‘ نهاية أافريل ،بناءا على جهؤده ‘ اŸيدان
عقب زيارته للبلدان اŸعنية باŸلف هل يقّدم
هذ السسنة أام ماذا؟
هذه الؤضسعية اŸتميّزة بال ّ
Óإاسستقرار سسببها
اŸغرب ،وكل طارئ ‘ اŸسستقبل يعؤد عليه،
و’ يسس- -ت -ب -ع -د الّصس -ح -راوّي -ؤن ذلك م -ن خ Ó-ل
تصسريحاتهم اأ’خÒة مع إاÁانهم العميق بكل
اآ’ليات اأ’‡ية اŸؤجؤدة باŸنطقة بالّتعامل
م -ع -ه -ا ،شس -ري -ط -ة إاع -ادة اŸغ-رب إا ¤ح-ج-م-ه
ا◊ق-ي-ق-ي ،ودع-ؤت-ه بÎك الّصس-ح-راء ال-غ-رب-ية.
هذا هؤ ال ّسسÓم ا◊قيقي أاّما غ Òذلك فهؤ
اح -ت Ó-ل ي -ت -طّ-ل-ب اأ’م-ر م-ك-اف-ح-ت-ه إا ¤غ-اي-ة
طرده.

 ،2012وم -ازالت ت -ب -ع -ات -ه -ا ل -غ -اي -ة اآ’ن ،أان ال -ع -دو اأ’كÈ
ل-ل-م-ال-ي ،Úه-ي ت-لك ا÷م-اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة اŸت-ح-ال-فة مع
بارونات اıدرات واŸرتزقة اŸتخصسصس ‘ Úخدمة
اŸصسالح الضسيقة.
ورغم اÙنة التي مروا بها ،قاوم سسكان اŸدن الشسمالية
اإ’رهاب ورحبؤا كثÒا بعؤدة مظاهر الدولة اأ’م ورمؤزها،

مسضتغ ّلة تناقضضات ال ّ
طبقة
السضياسضية وفضضائح بعضض مرشّضحيها

مارين لوبان تعّزز
موقعها ‘ معÎك
الّرئاسصيات الفرنسصية

من سصيتسصّلم
مفاتيح اإ’ليزي؟

وسسيعقب تنصسيب السسلطات ا’نتقالية Ÿدن شسمال ما‹،
إانشس -اء ال -دوري -ات اأ’م -ن -ي -ة اŸشسÎك-ة ال-ت-ي سس-تشس-ك-ل م-ن
عناصسر ا◊ركات السسياسسية واŸسسلحة وا÷يشس اŸا‹،
ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات Œم-ي-ع وتسس-ري-ح ودم-ج اŸق-ات-ل ،Úل-ي-ع-م-ل
ا÷ميع أ’ول مرة منذ سسنؤات –ت راية العلم الؤطني
اŸا‹ .وإاذ ’حت بؤادر اŸصسا◊ة الؤطنية الشساملة ‘
البلد بقؤة منذ اأ’سسبؤع اŸاضسي ،سسيعت Èدخؤل الدوريات
اŸشسÎكة حيز النفاذ أاك Èمؤؤشسر على عؤدة الثقة ب Úأابناء
البلد الؤاحد ‘ ،انتظار ترسسيخها مع مرور الؤقت ومع
السس Òا◊سس- -ن ل- -ت- -ط- -ب -ي -ق ب -اق -ي ال -ؤرشس -ات السس -ي -اسس -ي -ة
وا’قتصسادية واŸتعلقة بحقؤق اإ’نسسان.
وكانت جميع اأ’طراف قد شسّددت على أاهمية ا÷مع بÚ
القؤل والفعل الذي يؤؤكد عؤدة الثقة فيما بينها ،من خÓل
وفاء ا◊كؤمة اŸركزية بالتزاماتها اŸدرجة ‘ ا’تفاق
ووعؤدها Œاه مناطق الشسمال ،وكذا امتثال ا◊ركات لكل
ما يخدم السسلم وا’سستقرار والتفرغ للعمل السسياسسي ونبذ
ال -ع -ن -ف ك -ؤسس -ي -ل -ة ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن اŸط -الب ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
والسسياسسية .ويسسمح Œنيد أابناء اŸدن الشسمالية ضسمن
صس -ف-ؤف ا÷يشس ‘ ،ت-ق-ؤي-ة اŸؤؤسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-بÓ-د
وضسمان ‚اعة أاك ‘ Èتأام ÚاŸدن والعمل مسستقب Óعلى
مراقبة ا◊دود الÈية الشساسسعة و“ك Úالدولة من أاداء
اأ’دوار اŸنؤطة بها ‘ كل شس Èمن ترابها.

وسض-ط ت-قّ-ل-صض ال-ف-ارق ‘ ا’سض-ت-طÓعات ،وتخّبط
أاح -د اŸرّشض -ح Úال ّ-رئ-يسض-ي Úإاث-ر فضض-ي-ح-ة ن-ف-ق-ات
غ Òمشض- -روع- -ة ،ق- -د ت- -ت- -م ّ-ك -ن زع -ي -م -ة ال -ي -مÚ
اŸت- -طّ- -رف ال- -ف- -رنسض- -ي م- -اري -ن ل -وب -ان م -ن ال -ف -وز
بالرئاسضة ‘ ماي القادم.
يعرب مسسؤؤولؤ حزب ا÷بهة الؤطنية ‘ نانت Òبضسؤاحي
باريسس ،عن ثقتهم بأان العؤامل التي دفعت إا ¤التصسؤيت
لصسالح ا’نفصسال عن ا’–اد اأ’وروبي (بريكسست) ‘
بريطانيا وانتخاب دونالد ترمب رئيسسا أ’مÒكا ،سستؤصسل
ل -ؤب -ان إا ¤السس -ل -ط -ة؛ ح -ت -ى أان ب -عضس خصس -ؤم -ه -ا أاقّ-روا
بإامكانية فؤز ‡ثلة اليم ÚاŸتشسّدد.
وقال رئيسس الؤزراء جان بيار رافاران مؤؤّخرا «أاعتقد بأاّن
السسيدة لؤبان Áكن أان تنتخب» ،بينما حّذر رئيسس وزراء
سس- -اب- -ق آاخ- -ر ،ا’شسÎاك- -ي م- -ان- -ؤي -ل ف -السس ،م -ن م -غ -ب -ة
ا’فÎاضس أان فؤزها مسستحيل.
وأاشسارت ا’سستطÓعات إا ¤دعم ثابت منذ أاربع سسنؤات
ل-لسس-ي-اسس-ية ( 48ع -ام -ا) واŸن -اهضس -ة ل -ل-ه-ج-رة وا’–اد
اأ’وروبي ،وتتؤّقع بلؤغها الدورة الثانية ‘ ا’نتخابات
الرئاسسية الفرنسسية.
وبينما تسستبعد ا’سستطÓعات حاليا فؤز لؤبان ‘ الدورة
الثانيةّ“ ،كنت السسياسسية اليمينية من تقليصس الفارق
اŸتؤّقع مع خصسؤمها الرئيسسي.Ú

وبينت اأ’زمة اÿط ÒواŸعقدة ،التي ضسربت ما‹ سسنة

صسّبت اŸشساكل القضسائية التي –يط باŸرشسح اÙافظ

ا’إرهاب ..العدو اأ’كÈ

وأامام اسستمرار ا’عتداءات اإ’رهابية ا’سستعراضسية التي
تبحث عن الهالة اإ’عÓمية ،يبقى ضسروريا إاعادة بناء
ا÷يشس اŸا‹ وŒه- -ي- -زه Ãع- -دات ح- -رب- -ي- -ة ،تسس -م -ح ل -ه
بالتصسدي لكافة اأ’خطار ا’أمنية.
وتعت Èالعمليات التكؤينية التي بؤشسرت قبل سسنت– Úت
إاشسراف قؤات من ا’–اد اأ’وروبي وأاŸانيا على وجه
اÿصسؤصس ،خطؤات ‘ ا’Œاه الصسحيح لتمك Úا÷يشس
اŸا‹ من التفؤق ‘ اŸعارك التي تصسادفه ‘ اŸيدان،
خاصسة ما تعلّق بالتحكم ‘ الؤسسائل ا◊ربية ا◊ديثة
والثقيلة .وتشسكل ‘ الؤقت ذاته اÈÿات اŸتبادلة بÚ
دول السساحل ،وا’سستفادة من التجربة ا÷زائرية على
وجه التحديد إاضسافة نؤعية ،إا ¤جانب التنسسيق ا◊قيقي
مع قؤات اŸيؤنيسسما وعملية برخان الفرنسسية ،اŸطالبة
ب -ت -زوي -د اŸع -ل -ؤم-ات ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ي ت-رصس-ده-ا ط-ائ-رات
ا’سستطÓع التابعة لها.
وبالنظر إا ¤اإ’مكانيات الهائلة التي –ؤز عليها القؤات
ال-ف-رنسس-ي-ة وال-ع-م-ل-ي-ات ال-دام-ي-ة ال-ت-ي ن-ف-ذت-ها ا÷ماعات
اإ’رهابية كالتفج Òا’نتحاري الذي وقع ‘  17جانفي
اŸاضسي وخلف عشسرات القتلى أاو اعتداء اأ’حد اŸاضسي
على قاعدة عسسكرية مالية قرب ا◊دود مع بؤركينافاسسؤ
وأادى إا ¤مقتل  11عسسكريا ،يطرح التسساؤول عن مدى
‚اعة عملية برخان وفائدتها بالنسسبة للمالي Úولدول
السساحل ككل؟.

مصصائب قوم عند قوم فوائد

فرانسسؤا فيؤن ‘ مصسلحة لؤبان ،فبعدما أابعد فيؤن آا’ن
جؤبي الذي ُعّد اأ’وفر حظا للحصسؤل على تسسمية اليمÚ
‘ آاخر نؤفم ،Èرجحت ا’سستطÓعات فؤزه بـ % 67
مقابل  % 33للؤبان.
لكن ‘ جانفي اŸاضسي تسسّربت معلؤمات حؤل اسستفادة
فيؤن من رواتب تقّدر Ãئات آا’ف اليؤروهات لزوجته
مقابل مهام برŸانية  ⁄تقم بها.
وتشس Òا’سستطÓعات إا ¤أانه ‘ حال أاجريت الدورة
الثانية اليؤم ،فإانّ لؤبان سستفؤز بها.
ويحّذر اÈÿاء من تؤّقع نتائج الدورة الثانية ‘ سسباق
أاثار مفاجآات عدة حتى اآ’ن ،خاصسة أاّن ا’سستطÓعات
أاخطأات سسابقا ‘ اسستحقاقات عدة.

اŸفاجأاة متوّقعة

يعتقد كث Òمن اÈÿاء بأاّن مرشّسحة اليم ÚاŸتطّرف
بإامكانها أان –ّقق الفؤز على اأ’قل ‘ الدورة اأ’و ¤من
الرئاسسيات القادمة لتعيد الفؤز الذي حّققه والدها.
ففي انتخابات  2002الرئاسسية ،فاجأا جان ماري لؤبان
الطبقة السسياسسية التقليدية بؤصسؤله إا ¤الدورة الثانية.
لكن تلك الدورة شسهدت ّŒمع ناخبي ﬂتلف التؤجهات
ع -ل -ى مضسضس خ -ل -ف اŸرّشس -ح اÙاف -ظ ج-اك شسÒاك،
الذي فاز بنحؤ  % 80من اأ’صسؤات ضسد زعيم اليمÚ
اŸتطّرف.
وتؤّفر انتخابات ديسسم 2015 ÈاÙلية سسابقة أاحدث؛
فقد هزمت لؤبان وابنة أاخيها البالغة  27عاما ماريؤن
ماريشسال لؤبن ‘ الدورة الثانية رغم النّتائج اŸرتفعة ‘
الدورة اأ’و ،¤مع –الف ا’أحزاب الكÈى للتّصسّدي لهما.
لكن رغم التّفاؤول الذي يبديه البعضس ،فهناك من اÈÿاء
من اعت Èأاّن لؤبان ما زالت بعيدة عن تسسلّم مفاتيح قصسر
اإ’ليزي.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

تهديد أامني Ÿنطقة غرب أافريقيا

نيجÒيا ‘ طوارئ Ÿكافحة التّنظيم اإ’رهابي «بوكو حرام»
ن جيشس بÓده “ّكن من القضساء
قال الّرئيسس النيجÒي ﬁمد بخاري نهاية السسنة اŸنصسرمة،إا ّ
بشسكل كامل على جماعة بوكو حرام ا’رهابية بعد سسيطرته على معقلها الرئيسسي ‘ غابة
«سسامبيسسا» بو’ية بورنو شسمال شسرق البÓد.
فضسيلة دفوسس
أاضشاف بخاري ،بأاّن ال ّسشيطرة على معسشكر كامب
زيرو تعد «عملية ال ّسشحق اأ’خÒة لدمويي بوكو حرام
‘ آاخر جيب لهم ‘ غابة سشامبيسشا».
لكن يبدو بأاّن تأاكيدات بخاري كانت مدفوعة بتفاؤول
مبالغ فيه ،فالّتنظيم الّدموي الذي أادخل نيجÒيا مند
ثمانية سشنوات ‘ متاهة ا’رهاب والعنف ،هو إا¤
حد اآ’ن عصشيّ عن كل هزÁة رغم انحصشاره بعضض
الشش-يء ،وغ-ال-ب-ا م-ا يّ-ت-خ-ذ م-ن ا’نسش-ح-اب الّ-ت-ك-ت-يكي
وسشياسشة الكر والفّر أاسشلوبا لتفادي ال ّضشربات اŸوجعة
ج -ه -ة إال -ي -ه ،ث -م م -ا ي -ل -بت أان ي -ع-ود إا ¤م-واق-ع-ه
اŸو ّ
ويسشتمر ‘ حربه الوحششية ضشد اأ’برياء.
م -ازالت «ب -وك -و ح -رام» ب-رغ-م ا◊رب الّشش-رسش-ة ال-ت-ي
تخوضشها ضشّدها القوات النيجÒية تششّكل –ديا أامنيا
خطÒا ليسض لنيجÒيا فقط ،بل للجوار ومنطقة غرب
أافريقيا التي أاصشبحت ‘ مرمى عملياتها وإاجرامها
الذي بات يأاخذ أاششكا’ مرعبة ويتسشّبب ‘ مزيد من
ال ّضشحايا والّدمار.
ف -ه -ذه ا÷م -اع -ة ال -ت -ي ي -ن -ع -ت-ه-ا ال-ب-عضض بـ «داعشض»
أافريقيا ،تتمّيز عن غÒها من الّتنظيمات الّدموية
بتجنيد أاطفال بعد خطفهم  -كما فعلت مع تلميذات
ششيبوك قبل سشنت - Úثم –ّول أاجسشادهم الطرية إا¤
جرها ‘ أاهداف ّﬁددة.
قنابل موقوتة تف ّ
ف-ف-ي م-ن-تصش-ف شش-ه-ر ج-ان-ف-ي اŸاضش-ي نّ-ف-ذت «بوكو
ح -رام» ه-ج-وًم-ا إاره-اب-ي-ا ع-ل-ى ج-ام-ع-ة م-اي-دوج-وري
بو’ية برنو ششمال ششرق نيجÒيا من خÓل تفخيخ
طفلت ’ Úيتجاوز سشنّهما  12عاما.
ول -يسض اأ’ط -ف -ال ف -ق -ط م -ن وق -ع-وا ‘ شش-رك «ب-وك-و
حرام» بل الّنسشاء واأ’مّهات –ديدا ،حيث أاوردت
بيانات صشادرة عن ال ّسشلطات اأ’منية الّنيجÒية ،أاّن
اآ’ون -ة اأ’خÒة شش -ه -دت ظ -اه-رة خ-طÒة ت-ؤوّك-د م-دى
وحشش- -ي- -ة دم- -وي- -ي»ب -وك -و ح -رام» ،ف -ه -ا ه -ي أاّم -ه -ات
منخرطات ‘ هذه ا÷ماعة “ ⁄نعهّن أامومتهّن و’
إانسشانيتهن من اسشتغÓل أاطفالهن الرضّشع ‘ تنفيذ

و
جهة نظر

ه- -ج- -م- -ات إاره -اب -ي -ة ،ف -ف -ي أاسش -ل -وب ج -دي -د ق -امت
انتحاريات «بوكو حرام» باسشتغÓل أاطفالهن الرضّشع
‘ الّتحايل على اأ’من وتنفيذ عمليات دموية بتفجÒ
أانفسشهن وأاطفالهن ب Úاأيديهن ‘ مششاهد مرّوعة.
وقد حّذرت ال ّسشلطات الّنيجÒية من
ال ّ-ن -سش -اء ال ّ-ت -اب -ع -ات لـ «ب -وك-و ح-رام»
ال ّ
Óئي يعمدن إا ¤حمل أاطفال رضّشع
أاثناء تنفيذهن هجمات إارهابية حتى
’ تكتششف قوات اأ’من أامرهن.
يأاتي هذا الّتحذير عقب وقوع تفجÒ
نّ- -ف- -ذت- -ه ام- -رأات- -ان ك- -ان- -ت -ا –م Ó-ن
رضشيع Úعلى نقطة تفتيشض Ãدينة
‡ا أادى إا ¤مقتل اŸرأات Úوالّرضشيع،Ú
ماداجا‹ّ ،
باإ’ضشافة إا ¤أاربعة أاششخاصض آاخرين .كما صشّرحت
ا◊كومة أانّ اسشتخدام اأ’طفال الرضشع ‘ العمليات
اإ’رهابية زاد بششكل ملحوظ ‘ اآ’ونة اأ’خÒة.
جدير بالذكر أاّن مدًنا نيجÒية تعّرضشت ‘ أاوقات
سش-اب-ق-ة ل-ه-ج-م-ات نّ-ف-ذت-ه-ا انتحاريات لكن الّسشلطات
أاّكدت انتششار هذا اأ’سشلوب اÿط’ ÒسشتغÓل الُرضّشع
لتيسش ÒاŸرور من الّنقاط اأ’منية ونقاط الّتفتيشض،
ومن اŸعروف عن جماعة «بوكو حرام» أاّنها تسشتغل
الّنسشاء ‘ الهجمات ا’نتحاريةÃ ،ا ‘ ذلك الفتيات
ال ّصشغÒات.
ج -م -اع -ة «ب -وك -و ح -رام» ك -غÒه -ا م -ن ال ّ-ت -ن -ظ-ي-م-ات
ا’رهابية ’ تضشع حدودا إ’جرامها ودمويتها ،لهذا
Óط-ف-ال واأ’ّم-ه-ات Ãوال-ي-ده-ن ‘
ف -اسش -ت -خ-دام-ه-ا ل -أ
تنفيذ العمليات ا’نتحارية أامر متوّقع بالنظر إا¤
منطقها اŸششّوه ،لكن هذا اأ’مر خط Òجدا و’ يجب
ال ّسشكوت عنه أاو الوقوف موقف اŸتفّرج عليه ،وعلى
ا÷ميع الّتعاون والّتكاثف لوضشع حّد لهذا اإ’رهاب
الذي يكون السشبب ‘ نزوح الناسض وهجرتهم إا¤
Óسشف الشّشديد يصشد
الغرب ،هذا اأ’خ Òالذي نراه ل أ
أابوابه ‘ وجوههم ليجÈهم على العودة إا ¤وحشض
اإ’ره -اب ل -ي -فÎسش -ه-م ،ف-م-ت-ى ي-حّسض ال-غ-رب اÎŸف
اآ’من بآا’م اآ’خرين؟

جرائـ ـ ـم وحشسيـ ـة
تنّف ـ ـذها أاّمه ـ ـ ـ ـات
يحملن أاطفا’ رضّسعا

‘ سسطور
❊ «بوكو حرام» جماعة إارهابية تنششط بنيجÒيا والدول اÛاورة ،وتعني بلهجة قبائل الهوسشا «التّعليم الغربي حرام».
❊ تأاسّشسشت عام  ‘ 2002و’ية بورنو بششمال نيجÒيا بزعامة الداعية ﬁمد يوسشف ،لكن الوجود الفعلي للحركة بدأا عام
 2004بعد أان انتقلت إا ¤و’ية يوبي على ا◊دود مع النيجر ،حيث بدأات عملياتها ا’رهابية ضشد اŸؤوسشسشات اأ’منية
واŸدنية النيجÒية.
❊ ترفضض ا÷ماعة الدموية اسشم «بوكو حرام» الذي أاطلقه اإ’عÓم عليها ،وتف ّضشل اسشم «جماعة أاهل السشنة للدعوة
وا÷هاد» ’ .يعرف عدد أاعضشائها بالتحديد ،لكن نواتها تششّكلت أاسشاسشا من الطّلبة الذين غادروا مقاعد الدراسشة بسشبب
رفضشهم اŸناهج الÎبوية الغربية.
❊ ينتمي لها كذلك بعضض الناششط Úمن خارج البÓد على غرار بعضض اŸنتسشب Úالتششادي ،Úوهناك أايضشا أاعضشاء آاخرون
مثّقفون كأاسشتاذة ا÷امعات والسشياسشي Úوأاصشحاب الÌوة الذين يعتÈون اŸمّول Úاأ’سشاسشي Úللجماعة.
❊ أاصشبحت «بوكو حرام» تششّكل أاك Èتهديد أامني ‘ أاك Èدولة منتجة للنفط ‘ أافريقيا ،وأاعلنت ‘ مارسض  2015مبايعتها
لتنظيم الدولة اإ’سشÓمية ا’رهابي.
❊ و‘  2012حّثت وزارة العدل اأ’مÒكية وزارة اÿارجية على تصشنيف حركة «بوكو حرام» على أاّنها منظمة إارهابية
أاجنبية.
❊ ‘ منتصشف أافريل  2014كانت حركة «بوكو حرام» حديث وسشائل اإ’عÓم الدولية’ ،ختطافها قرابة  276فتاة من
إاحدى اŸدارسض اأ’جنبية Ãنطقة ششيبوك بو’ية بورنو ششما‹ نيجÒيا ،حيث تعيشض فيها أاغلبية مسشيحية.

تقرير مراقب الكيان  ...اعÎافٌ بالعجز أام اسستعداٌد للثأار؟

ل حول عدوانه
انشسغل الكيان الصسهيو Êعلى مدى أاك Ìمن عام ‘ Úإاجراء –قيقٍ مسسؤوو ٍ
’خ Òعلى قطاع غزة صسيف العام  ،2014ليتعرف على أاسسباب عجز جيشسه وفشسل حكومته ‘
ا أ
’سس-ب-اب ال-ت-ي أادت إا ¤ت-ك-ب-ده خسس-ائ-ر بشس-ري-ة،
’ه-داف اŸرج-وة م-ن ا◊رب ،وب-ي-ان ا أ
–ق -ي-ق ا أ
ووقوع عدٍد من ضسباطه وجنوده أاسسرى ‘ أايدي اŸقاومة ،والعجز عن –ريرهم أاو بيان حالتهم
ة من جدي ٍ
’مر الذي أاقحمهم ‘ معركة كرام ٍ
د ،كتلك التي
ء أاو قتلى ،ا أ
الراهنة إان كانوا أاحيا ً
’سس-رى
م -رغت أان -وف -ه -م ب -الÎاب ،وال -ت -ي أافضست إا ¤م -ب -ادل -ة ا÷ن -دي ج-ل-ع-اد شس-ال-ي-ط Ãئ-ات ا أ
الفلسسطيني ،Úكما عجز ا÷يشس عن ردع اŸقاومة وتخويفها ،وهو الذي كان يدعو لكي وعيها
ة عالي ٍ
ح معنوي ٍ
ة ،مكنتها من إاعادة ترميم
وغسسيل دماغها ،إا’ أانها خرجت من ا◊رب برو ٍ
’نفاق ا’سسÎاتيجية.
قدراتها العسسكرية ،وŒهيز ترسسانتها الصساروخية ،ومباشسرة حفر ا أ
تكفل مراقب الكيان الصشهيو Êبإاجراء –قيقٍ نزيهٍ،
ومهاجمة
ووضشع تقريٍر دقيقٍ عن ا◊رب التي تاه فيها النصشر
الثكنات البحرية،
وت -ع -ذر ،ف -اسش -ت-ع-اد اأ’ح-داث ،واط-ل-ع ع-ل-ى أارشش-ي-ف
و‚اح- - - - -ه - - - -ا ‘
ا÷يشض واıابرات ،وﬁاضشر لقاءات واجتماعات
تصش -وي -ر وت -وث -ي -ق
رئ -يسض ا◊ك -وم -ة ،واسش -ت-ع-ان ب-خÈاٍت ك-ثÒة ،ودرسض
ع-م-ل-ي-ات-ه-ا ،اأ’مر
القرارات التي اتخذت من جميع اŸسشتويات اأ’منية
ال- -ذي أاث- -ر ع- -ل -ى
والعسشكرية والسشياسشية ،والتوصشيات التي تقدم بها
ال- -روح اŸع -ن -وي -ة
اıتصشون قبل اŸباششرة با◊رب ،إا ¤أان “كن بعد
ل-ل-جيشض والششعب،
ي دؤووب ،و–قيقٍ ششفافٍ ،من
ال- - - - -ذي أاصش - - - -يب
بحثٍ مضشني ،وسشع ٍ
إاصشدار تقريره اÿاصض حول ا◊رب.
ب -عضش-ه ب-الصش-دم-ة
دون م- -راقب ال- -ك- -ي- -ان ‘ ت- -ق -ري -ره اسش -ت -ن -ت -اج -ات -ه
والذهول.
ومÓحظاته على اأ’ششخاصض واأ’حداث ،إا’ أانه ⁄
لن يسشقط تقرير
يأاِت بجديدٍ يذكر ،و ⁄يخالف التوقعات التي سشبقت،
م- -راقب ال- -ك- -ي -ان
بقلم د .مصسطفى يوسسف
إاذ أان أاغلب اŸعلومات التي قدمها ،وا’سشتنتاجات
رئ- -يسض ح- -ك- -وم -ة
اللداوي
التي خرج بها ،واأ’سشباب التي عددها ،هي نفسشها
ال- -ع- -دو ب -ن -ي -امÚ
كاتب وباحث فلسسطيني
التي أاثارها الرأاي العام اإ’سشرائيلي ،وذكرتها وسشائل
ن- -ت- -ن- -ي- -اه -و ،ول -ن
اإ’ع Ó-م اıت -ل -ف -ة ،وك -تب ع-ن-ه-ا أاغ-لب اıتصش Úي - -زع - -زع م - -نصش- -ب- -ه ‘ رئ- -اسش- -ة
ال -عسش -ك-ري Úواأ’م-ن-ي Úاإ’سش-رائ-ي-ل-ي ،Úال-ذي-ن أاك-دوا ا◊كومة أاو قيادة حزب الليكود ،ولكن خصشومه ‘
فششل ا◊رب ،وعجز ا÷يشض عن –قيق أاهدافه ،اŸنصشب Úمعاً قد يسشتغلوا التقرير ‘ التأاث Òعلى
وم -ف -اج -ئ -ت -ه ب -اأ’ن -ف -اق وخÈة ع -ن -اصش-ر اŸق-اوم-ة ،مسشتقبله السشياسشي ‘ أاي انتخاباٍت قادمةٍ ،حيث
وا÷اهزية الكبÒة والقدرة الفائقة والكفاءة العالية سشيخضشع حينها لرأاي ا÷مهور ،وسشيكون للناخبÚ
ال- -ت- -ي –ل- -ى ب- -ه -ا رج -ال اŸق -اوم -ة ،وا’خÎاق -ات دوٌر ‘ ﬁاسشبته ع Èصشناديق ا’نتخابات الŸÈانية
العسشكرية التي قامت بها كا’لتفاف خلف خطوط أاو ا◊زبية ،ولهذا فقد يقدم على –سش Úصشورته،
النار ،والنجاح ‘ الوصشول إا ¤الششواطئ اإ’سشرائيلية ،وتصشحيح سشياسشته ،فيوافق على الدخول ‘ حرٍب

ج -دي -دٍة ،وف -ق م -ع -ايﬂ Òت -ل -ف -ة ،ت -ت-ج-نب ال-ع-ي-وب
السشابقة ،وتتجاوز اÿلل الذي وقع فيه ،سشواء ÷هة
دقة تقدير اıاوف و–ديد اأ’خطار ،أاو ÷هة
تعميم اŸعلومات وعدم إاخفائها عن بقية أاعضشاء
ا◊كومة ،وخاصشة أاعضشاء الكابينت اŸعني بقرارات
ا◊رب ووقف إاطÓق النار.
أاما وزير حرب العدو السشابق موششيه يعالون ورئيسض
أارك -ان -ه ‘ ظ -ل ا◊رب ب -ي -ن -ي غ -ان -تسض ،ف -ق-د ت-رك-ا
منصشبيهما وغادرا موقعيهما ،حيث تخلى اأ’ول عنه
بإارادته ورغبته ،بينما غادر الثا Êمنصشبه Ãوجب
القانون ،ولذا فإان حجم تأاث Òالتقرير عليهما سشيكون
ﬁدوداً جداً ،وإان أادانهما وحملهما اŸسشؤوولية ،إا’
أانه لن يششكل عقبًة أامام مسشتقبلهما السشياسشي ‘
حال قررا الدخول إا ¤ا◊لبة السشياسشية ،ولعلهما
م -رشش -ح Úأ’دوار مسش -ت -ق -ب -ل -ي-ة رف-ي-ع-ة ،اأ’م-ر ال-ذي
سش -ي -دف -ع -ه -م-ا إا ¤ال-ت-دق-ي-ق ‘ اÿط-وات ال-ق-ادم-ة،
وال -ع -م -ل ع -ل -ى –سش Úصش -ورت -ه -م -ا وال -ت -خ-لصض م-ن
الششبهات التي حامت حولهما ،علمًا أانهما يحمÓن
اŸسش-ت-وى السش-ي-اسش-ي اأ’ول اŸسش-ؤوول-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ع-ن
الفششل ‘ ا◊رب ،بسشبب سشياسشة ا’رتعاشض التي كان
ن-ت-ن-ي-اه-و Áارسش-ه-ا ،وال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق م-ن حرصشه على
منصشبه ‘ رئاسشة ا◊كومة ،أاك Ìمن حرصشه على
كفاءة ا÷يشض وسشمعة اıابرات.
علق بعضض الضشباط اإ’سشرائيلي Úالذين ششاركوا ‘
العدوان على تقرير مراقب الدولة بقولهم «ا◊رب
اأ’خÒة ع -ل -ى ق -ط -اع غ -زة ولت ،ون-ت-ط-ل-ع ل-ل-م-ع-رك-ة
القادمة ‘ غزة ،فوضشعنا اآ’ن يتحسشن يومًا بعد يومٍ،
وننظر ليسض فقط Ÿا حدث بل Ÿا سشيحدث» ،ولعل
ه - -ذا ه - -و لسش - -ان ح - -ال ال - -ع - -دي- -د م- -ن اŸسش- -ؤوولÚ
اإ’سش -رائ -ي-ل-ي Úاأ’م-ن-ي Úوال-عسش-ك-ري Úوالسش-ي-اسش-ي،Ú
ال -ذي -ن ي -رون ‘ ت -ق -ري-ر م-راقب ال-دول-ة داف-عً-ا ل-ه-م
ل-تصش-ح-ي-ح أاوضش-اع-ه-م ،و–سش Úظ-روف-هم ،والنهوضض
ب-ق-درات-ه-م ال-عسش-ك-ري-ة Ãا Áك-ن-ه-م م-ن رد ا’ع-ت-بار

÷يششهم ،وإاعادة الهيبة التي اهتزت ،واÿروج من
اÿيبة التي ’زمتهم السشنوات اأ’خÒة.
فالتقرير ’ يعالج ما مضشى ،بل يضشع اأ’سشسض Ÿا
سش -ي -أات -ي ،وي -رم -ي إا ¤ال -ت -ع -ل -م ل -ل -ح -رب ال -ق -ادم -ة،
وا’سشتفادة من اأ’خطاء السشابقة÷ ’ ،هة فرضض
السشÓم واسشتقرار اأ’من واحÎام الفلسشطيني ،Úبل
بقصشد خوضض حرٍب جديدٍة ،وافتعال معركةٍ أاخرى،
تششطب اŸاضشي ،وتعيد رسشم الصشورة من جديد،
وق -د ت -ه -ي -أا اÛت -م -ع اإ’سش -رائ -ي -ل -ي ،وم -ع-ه ا÷يشض
وا◊كومة لهذه ا◊رب ،وإان كانوا ’ يبدون فيها
اسشتعجاً’ ،و’ يرغبون ‘ اŸباششرة بها اآ’ن ،بسشبب
الظروف العامة اÙيطة ،وخششية تبدل اأ’وضشاع
والتفاف الدول العربية حول اŸقاومة من جديد،
خاصشًة أان ا◊كومة اإ’سشرائيلية تتلقى نصشائح وأاماÊ
من بعضض اأ’نظمة العربية بالÎيث وعدم التسشرع،
وبا◊كمة وعدم التهور ،خششية اند’ع حرٍب جديدٍة
‘ غزة تكششفهم وتفضشحهم ،وتعري مواقفهم أامام
ششعوبهم واأ’مة.
قد ’ يفيد التقرير العدو الصشهيو Êفقط ،عندما
يدعوه إا ¤مراجعة سشياسشاته ،والعمل على Œنب
أاخطائه ،ومعا÷ة العيوب التي عانى منها ،ولكن
اŸقاومة الفلسشطينية قد تسشتفيد من التقرير إان
أاحسشنت قراءته ،وعرفت ا’Œاهات التي سشيذهب
إاليها جيشض العدو ‘ عدوانه ا÷ديد ،والنقاط التي
سشÒكز عليها والثغرات التي سشيعمل على Œازوها
وع -دم ال -ت -ه -اون ف -ي -ه -ا ،وه -ذا م -ن شش -أان -ه أان ي-دف-ع
اŸقاومة إا ¤العمل اŸضشاد ‘ كل ا÷وانبÃ ،ا
يسشلب العدو التطور وا’سشتعداد ،والتفرد ‘ قرار
ا◊رب ،وÁنعه من ﬁاولة ا’سشتفادة من Œربته
السشابقة ،وهو ما يخششاه العدو من اŸقاومة فع ً
،Ó
التي تقوى بعد كل حرٍب ،وتتعاظم قدراتها بعد كل
معركة.
بÒوت ‘ 2017/3/2

األربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

ثقافة

لدبي للمدرسسة العليا لÓأسساتذة بقسسنطينة
اŸقهى ا أ

فضصاء للحوار والنقاشش الثقا‘ اŸفتوح للطلبة
نشصاطات فرضصت “ديد خدمات اŸكتبة حتى السصادسصة مسصاء كل ثÓثاء
لدبي الذي أانشسأا شسهر نوفم ÈاŸاضسي بقسسم اللغة العربية وآادابها بالتنسسيق مع
يعت ÈاŸقهى ا أ
Óسساتذة فضساء مفتوحا لتعزيز ثقافة ا◊وار ووضسع الطالب ‘ مناخ ثقا‘ ،من
ﬂتلف مديريات وأاقسسام اŸدرسسة العليا ل أ
لل-ق-اء م-داخÓ-ت أاو ت-ق-دË
خÓ-ل اسس-تضس-اف-ة شس-خصس-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة وف-ك-ري-ة وح-ت-ى أاسس-ات-ذة م-ن اخ-تصس-اصس-ات ع-ل-م-ي-ة ،إ
لدبية أاو حتى الفكرية.
إاصسداراتهم سسواء الشسعرية أاو ا أ
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ع -رف اŸق-ه-ى األدب-ي Ãك-ت-ب-ة اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا
Óسش-ات-ذة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن-د اف-ت-ت-اح-ه نشش-اط-ا ث-قافيا
ل -أ
مكثفا مند بداية السشنة ا÷ارية ،حيت ثم ‘  ٢٤من
جانفي اŸاضشي اسشتضشافة الششاعر الفلسشطيني بهاء
الدين ﬁمد أابو جزر صشاحب من جامعة قسشنطينة
 ٠١الذي «صشال وجال بﬂ Úتاراته الششعرية التي
أاصشدرها ‘ ديوان ششعري بعنوان «همسشات ‘ كلية
ال -طب» الصش -ادر ع -ن دار ال -ع -ن -ق -اء ل-ل-نشش-ر وال-ت-وزي-ع،
ب -اŸم-ل-ك-ة األردن-ي-ة ال-ه-اشش-م-ي-ة .وق-د ت-ن-اول ال-دي-وان
أاسش-اسش-ا «ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ية ،ومواضشيع أاخرى عن
األم والوطن وبلده الثا Êا÷زائر».
و‘ نفسس الششهر ،كان اŸقهى األدبي على موعد
مع جلسشة فلسشفية نششطها الدكتور إاسشماعيل مهنانة
أاسش-ت-اذ ال-ف-لسش-ف-ة اŸع-اصش-رة ب-ج-ام-ع-ة قسش-ن-ط-ي-نة ،٠٢
وصش -احب ع -دد م -ه -م م -ن الصش-دارات م-ن-ه-ا :ال-ع-رب
ومسش -أال -ة الخ-تÓ-ف ،إادوارد سش-ع-ي-د ال-ه-ج-ن-ة ،السش-رد،
ال- -فضش -اء اإلمÈاط -وري ،ف -لسش -ف -ة ال -ت -أاوي -ل ،ال -وج -ود
وا◊داث -ة .وق -د ت -ن -اولت م -داخ -ل -ة ال-دك-ت-ور م-ه-ن-ان-ة
«العÓقة ب Úالفلسشفة والرواية ،مششÒة إا› ¤موعة
م -ن ال -روائ -ي Úع -ل -ى ام -ت -داد ت -اري -خ األدب ال -غ -رب-ي
اسش -ت -ط -اعت رواي -ات -ه -م اإلفصش -اح ع-ن م-ا  ⁄تسش-ت-ط-ع
الفلسشفة اإلفصشاح عنه».
و‘ السش -اب -ع ف-ي-ف-ري اŸاضش-ي اسش-تضش-اف اŸق-ه-ى
األدب- -ي األسش- -ت- -اذ عصش -م -ان شش -اق -و م -ن قسش -م ال -ل -غ -ة
Óسشاتذة ،الذي أاششرف
الفرنسشية باŸدرسشة العليا ل أ
على ورششات للتدريب حول «كيفية إانتاج نصس أادبي
انطÓقا من قصشاصشات وعناوين ا÷رائد» ،كما ن ّ
ظم
لقاء ‘ الرابع فيفري بقسشم اللغة واألدب العربي
نششطه اŸدرب ‘ التنمية البششرية واألسشتاذ ‘ علم
ال -ن -فسس ال -دك -ت -ور ح-م-زة م-ن ق-اط-ي ،رئ-يسس ج-م-ي-ع-ة
التنمية البششرية ع Úالبيضشاء بأام البواقي ،دار حول
«›م - -وع - -ة م- -ن اÙاور اŸه- -م- -ة ع- -ن اŸراج- -ع- -ة
والسشتعداد لÓمتحانات ،وكذا العديد من النصشائح
من أاجل Œنب القلق والتوتر ،وأاسشاليب اŸراجعة
اŸف -ي -دة ق -ب -ي -ل الم -ت -ح -ان ،وم-ه-ارات إادارة ال-وقت،

لثانية
◊لقة ا
ا

اإلع -داد ال -ن -فسش-ي لÓ-م-ت-ح-ان وال-ت-ح-ف-ي-ز الي-ج-اب-ي،
اŸه-ارات وال-ت-ق-ن-ي-ات ال-ن-فسش-ي-ة ل-زي-ادة الÎكيز ،وقوة
ا◊ف -ظ ،والسشÎج -اع ا÷ي-د ل-ل-م-ع-ل-وم-ات واخ-ت-ت-مت
ب -ت -م -ري -ن اسشÎخ -اء ل -ل -ت -خ -لصس م -ن ق -ل -ق الم-ت-ح-ان
والنطÓق لتحقيق النجاح لدي الطالب».
‘ السشياق يعت Èنششاط اŸقهى األدبي امتدادا
Ÿواعيد ثقافية هامة Œسشدت ‘ الثÓثي األخ Òمن
السش -ن -ة ال -ف -ارط -ة ،ح -يت ك -ان اŸوع -د م -ع ال -روائ -ي-ة
واألديبة الدكتورة منى بششلم ككتابة تراوح ب Úالقصشة
وال -رواي-ة ،م-ن إاصش-دارات-ه-ا ›م-وع-ة قصشصش-ي-ة –م-ل
ع -ن -وان «احÎاق السش -راب» ،ورواي -ت Úه -م-ا «ت-واشش-ي-ح
ال- -ورد» و» أاه- -داب اÿشش- -ي- -ة  -ع- -زف- -ا ع -ل -ى أاشش -واق
افÎاضشية »،وكتاب نقدي« :اÙكي الروائي العربي
أاسشئلة الذات واÛتمع».
ن -فسس ال -نشش -اط ع -رف حضش-ور ال-روائ-ي-ة ال-دك-ت-ورة
وافية بن مسشعود من جامعة قسشنطينة  ،٠١التي صشدر
لها عدد من اŸؤولفات منها ›موعتان قصشصشيتان
ه-م-ا :و»–ضش-ري-ن ع-ل-ى ال-ه-وامشس» و»اشش-ت-ب-اه ال-ظ-ل»

ورواية وموسشومة دوار العتمة وكتاب نقدي يتناول
«ت -ق -ن -ي-ات السش-رد ‘ ال-رواي-ة والسش-ي-ن-م-ا» .ك-م-ا شش-ه-د
اŸقهى األدبي لقاءا ‘  ١5من نفسس الششهر نششطه
ال - - -رسش - - -ام والشش- - -اع- - -ر ال- - -دك- - -ت- - -ور ﬁم- - -د ع- - -ادل
م-غ-ن-اج-ي وصش-احب اÛم-وع-ت Úالشش-ع-ري-ت« Úسش-مكة
البياضس»« ،واŸقام» ،وكذا ﬂطوطات –ت الطبع
هي« :ذكريات اŸدن ،ا◊مامات والسشاقية ،وقرنفل
البيت القد.»Ë
و‘ سشياق آاخر ومن ب Úال‚ازات التي قامت بها
Óسشاتذة إاضشافة إا ¤افتتاح اŸقهى
اŸدرسشة العليا ل أ
األدبي ،قد «”ّ “ديد خدمات اŸكتبة حتى السشاعة
السشادسشة مسشاء كل ثÓثاء،
وهذا «دعما للمقروئية ‘ وسشط الطلبة ،وسشعيا
لرفع مردودية اŸكتبة ا÷امعية لتتسشاوى مع مردودية
اŸك -اتب ا÷ام -ع -ي -ة ‘ أان -ح -اء ال-ع-ا ،⁄وت-وف-ر ب-ذلك
فضشاء علميا للطلبة يحضشرون به بحوثهم وأاعمالهم
اŸوجهة».

العجز الشسامل وغياب اّıلصس اŸنتظر
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سسأاميلْ..
كالشسمعة البيضساء ،كاللحن ا أ
لصسيلْ
لتشسّذ عني الريحُ ثانيًة و“نحني الطيوُر
اŸعدنّية عمَرها.
ف سسقطتنا هنا
العاديات إاذن توارت خل َ
والوقت كالظل اÿجولْ
والوقت منكسسُر)...
ل ينفصشل هذا ا÷زء من اŸششهد عن اŸششهد
ككّل ،بل يغرقه ‘ مزيد من العجز .فالتّضشاد بÚ
اŸصش -ط -ل -ح -ات ي -ظ-ه-ر وك-أاّن-ه السش-تسشÓ-م ‘ ذروة
حضش- -وره و“ّل -ك -ه م -ن اّل -ذات اإلنسش -ان ّ-ي -ة ⁄ .ي -ع -د
اإلنسشان قادراً على اŸواجهة ،واŸقاومة ،فالعجز
أافرز ‘ دواخله ّﬂدراً سشلبه اإلرادة والعقل وحسشن
الّتفك Òوالّتدقيق ،كما سشلب منه الوقت (الوقت
م -ن -كسش -ر) .وه -ن -ا إاشش -ارة إا ¤أام-ري-ن :األّول ت-ق-ارب
الوقت اŸنكسشر مع مششهد العراك ‘ مسشرحّية «‘
ان -ت -ظ -ار غ -ودو» ع -ن -دم -ا تٌ -ن -زع ال -ق ّ-ب -ع-ة ع-ن رأاسس
الشّشخصس اŸفّكر يششتبك به ا÷ميع .ومن خÓل
العراك يفقد سشاعته ،ما أاراد أان يشش Òإاليه بكيت هو
أان انهيار العقل والفكر يفقد الوقت مدلوله .و‘
القصشيدة يرد هذا اŸعنى على لسشان اÛون بتعبÒ
آاخر فاقد العقل واŸنطق( .والوقت كالظل اÿجوْل
 /والوقت منكسشُر.)...
ي -ب -ل -غ ال -ع -ج-ز ذروت-ه ‘ اŸشش-ه-د الّ-راب-ع ،ح-يث
ي -ع -رضس الّشش -اع -ر ح -ال -ة الّشش -ت -ات ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي/
اإلنسش -اّ( .Êسش-ت-ب-ي-ع-ن-ا أام-ي وت-ب-حث ع-ن أاٍب ل-ي-ط-ي-ع
ع- -اط- -ف- -ة اŸك- -اْن /وأاب- -ي Œاه -ل م -وت -ن -ا ومضش -ى
Ùظية الزمانْ) .الشّشتات خارجي وداخليّّ‡ ،زق
هو اإلنسشان على جميع اŸسشتويات .يسش Òاإلنسشان
‘ ا◊ي- -اة وه- -و ي- -راوح م- -ك -ان -ه ،مسش -ل -وب اإلرادة،

وال -ع -ق -ل ،وال -ع -اط -ف -ة ،وا◊رك-ة ،والّ-ل-غ-ة ،وال-وقت،
وا◊ي -اة .ي -ح -م -ل م -اضش-ي-ه الّ-ث-ق-ي-ل ،ول ي-ت-طّ-ل-ع إا¤
اŸسشتقبل ألّنه تائه ‘ دائرة النتظار .وهنا يدخل
غودو ويعتذر.
ث
(ويجيء «غودو» يصشلح الدينَ ا◊دي َ
ويرفُع الكلمات نحو مصشÒها..
وير· اŸاضشي ويعتذُر)
يظهر الشّشاعر ‘ اŸششهد الدرامي من خÓل
حضشوره ‘ ما يششبه اŸونولوج ،فوكأاّني به Áنح
لنفسشه دوراً ‘ هذا الواقع .فهو ليسس منفصش ًÓعن
العبثيّة القائمة ول بعيداً عن النتظار.
جسسٍ
(عبثيٌة تربو على كتفي sدون تو ّ
كtل اŸسشارح تسشتج Òبخطوتي..
وأانا أاراوُح بينها وا÷رُح أاوسشُع من حقيقتنا
ف ضشّدي كذئ ٍ
ب أاسشوٍد.)..
وكل tالليلِ هذا واق ٌ
ف-الّ-ل-غ-ة اإلنسش-انّ-ي-ة ع-اج-زة ع-ن م-قاومة العبثّية،
–م-ل-ه-ا ع-ل-ى ك-ت-ف-ه-ا ب Ó-م-ب-الة ،ف-وك-أاّنها تتعايشس
معها ،غ Òقادرة على تبديلها واÿروج عنها .الكلّ
غارق ‘ ال ّسشواد األعظم دون رّد فعل إاراديّ يبّدل
ششيئاً من الواقع .وقد يكون الشّشاعر يقارب بÚ
حضش- -وره ‘ اŸشش- -ه- -د الّ- -درام -ي وب Úالّشش -خصش ّ-ي -ة
اÿامسشة ‘ اŸسشرحّية ،الغÓم الّرسشول الّذي يبّلغ
أاّن غودو لن يأاتي وسشيأاتي غداً .وتتعاقب الّرسشائل
ول يأاتي غودو .وكأانّ بذلك يقّدم بارقة أاملتمنح
اإلنسشانيّة بعضشاً من الرتياح .إاّل أاّن الشّشاعر يحّتم
عدم حضشور غودو (بينما «غودو» يحّرُر نف َسشُه من
ن- - -فسِشِ- - -ه ‘ ا◊ان- - -ة ال- - -قصش - -وى ه - -ن - -الك يشش - -رُب
«الشش-ام-ب-ان-ي-ا») .ف-ه-و –ّرر م-ن م-هّ-م-ت-ه اÓÿصشّ-ي-ة
بسش -بب ال -ع -ج -ز واّت -ج -ه ن -ح -و ت -غ-ي-يب ال-وع-ي .وإاذا
اسشتيقظ سشيغرق فيها ›ّدداً وسشيظّل يدور فيها
حّتى اŸنتهى.
(ه- -و ل- -ن ي- -ج -يَء إا ¤مضس -ارب -ن -ا إاذن إال إاذا
نفد ْ
ت جيوُب ْ
ه.
ء جميَعهم
ء حتًما كي يبيَع ا أ
سسيجي ُ
لنبيا َ
ويعود «للديسسكو» يجtر وراءُه أاحَÓمنا.
هو صسرصسٌر ..مو ٌ
ت فُ Óيبقي ول يذُر
سس -ي -ج -يء «غ-ودو» ي-ن-فُث الُ-دsخ-اَن ‘ وج-ه
ا◊قيق ِ
ة
ثم نعتذُر)....
 ⁄يأاِت غودو ‘ مسشرحيّة بكيت ،وبقي النتظار
م -ف -ت -وح ً-ا ع -ل -ى اÛه-ول ،وظّ-ل-ت ح-ال-ة الن-ت-ظ-ار
مسشتدÁة .وأاّما ‘ قصشيدة الشّشاعر سشلطان القيسشي
أاُغلقت حالة النتظار و–ّولت إا ¤النتظار العاجز،
أاي انتظار اللّا ششيء ،أاو انتظار اŸوت اّÙرر (هو
ت فُ Óيبقي ول يذُر).
صشرصشٌر ..مو ٌ

١٧٢٧٩

ميسساء مÓح رئيسسة قسسم الّلغة العربية بجامعة بومرداسس

األدب الّنسصوي توّجه معر‘ مرتبط با◊رية واŸسصاواة

على اŸبدعة امتÓك األدوات الفنية الّÓزمة لتحقيق وجودها
أاعمال الّناقدات بقيت حبيسصة رفوف اŸكتبات ا÷امعية

لسس -ت -اذة م -يسس -اء م Ó-ح رئ -يسس -ة قسس -م ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة وآاداب-ه-ا ج-ام-ع-ة
ا أ
لدبية والنقدية واŸقارنة ،خّريجة جامعة
بومرداسس ،وباحثة ‘ الدراسسات ا أ
ا÷زائر ،اشستغلت على «الرواية والعنف ‘ رواية اÙنة ا÷زائرية» –ت
لعرج ،وهي عضسو اللجنة العلمية Ÿلتقى رشسيد
إاشسراف الدكتور واسسيني ا أ
ميمو ،Êوعضسو  Èﬂالبحث ‘ الرواية ا÷زائرية والتجريب .تتطرق ‘
ه-ذا ا◊وار إا ¤ال-ف-رق ب Úمصس-ط-ل-ح-ي «ال-نسس-وي» و»ال-نسس-ائ-ي» ،ومÓ-ح-ظاتها
لدبي
حول مسستوى كتابات ا÷زائريات ،وسسبل حضسورهن أاك ‘ ÌاŸشسهد ا أ
والنقدي ا÷زائري.
األدب -ي -ة وشش -ك -ل -ه -ا وﬁت -واه -ا و–ل -ي-ل-ه-ا
وت-ق-ي-ي-م-ه-ا .وق-د ان-ف-ت-ح ه-ذا ال-ن-ق-د ع-ل-ى
النقد الثقا‘ و“ثل معطياته ومفاهيمه.
❊ الشس-عب :ون-ح-ن ن-ح-ت-ف-ل ب-ال-ي-وم وينطلق النقد النسشوي من منطلق –ليل
ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -م- -رأاة..ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م Úومقاربة النصشوصس األدبية من وجهة نظر
حضس- - -وره- - -ا ‘ اŸشس - -ه - -د ا إ
لب - -داع - -ي اŸرأاة ،وي- -ن- -درج ه- -ذا ال- -ن -ق -د ‘ ن -ط -اق
ا÷زائري؟
ا◊رك -ة ال -نسش -وي -ة اŸط -ال -ب -ة ب -اŸسش -اواة
❊❊ ميسساء مÓح :من خÓل قراءاتي والششتغال على نصشوصس إابداعية للمرأاة،
ومÓحظاتي للمششهد اإلبداعي ا÷زائري ك -م -ا ي-أات-ي ه-ذا ال-ن-ق-د ل-ي-ع-ل-ن ع-ن غ-اي-ت-ه
ف- -إا Êأاسش -ج -ل حضش -ورا م -ت -م -ي -زا ل -ل -م -رأاة اŸتمثلة ‘ البحث عن خصشوصشية أادب
اŸب -دع -ة سش -واء ‘ الشش -ع -ر أاو ‘ ال -قصش -ة اŸرأاة وعÓمات األنوثة فيه.
والرواية أاو السشينما واŸسشرح وغÒها من
فاألدب النسشوي والنقد النسشوي أاحد
›الت اإلبداع .فاŸرأاة اسشتطاعت أان التوجهات اŸعرفية التي توظف معطيات
ت -ك-رسس حضش-وره-ا اإلب-داع-ي .واÓŸح-ظ الوعي ا◊ديث بقضشية اŸرأاة انطÓقا من
هو أان اŸرأاة  ⁄تعد تخششى النششر ،ففي م -ف -اه -ي -م ف -لسش -ف -ي -ة م -رت -ب -ط -ة ب-ا◊ري-ة
السش - -ن - -وات األخÒة ق - -رأان - -ا ع- -دة Œارب واŸسشاواة.
روائية أاوŸ ¤بدعات قّررن خوضس غمار
أاما بخصشوصس الششق الثا Êمن السشؤوال،
ال- -نشش- -ر وإان ك- -ان ال- -نشش- -ر ع -ل -ى مسش -ت -وى ف -ح -ي -ن -م -ا ن -ت -ح -دث ع -ن األدب وخ-ط-اب
ﬁدود ،كما أان كثÒا من تلك التجارب ل التأانيث يجب أان ننتبه إا ¤مسشأالة هامة،
ت -رق -ى إا ¤مسش -ت -وى ف -ن -ي وج -م -ا‹ وه-ي وه - -ي أان ال - -ت- -أان- -يث ل- -يسس ف- -عﬁ Ó- -ددا
بحاجة Ÿزيد من التطور ،فالرواية مث Óوﬁصشورا على اŸرأاة .فالتأانيث مرتبط
ليسشت ›رد رصّس للكلمات ولكنها حبكة باÿطاب اللغوي ،وهو نسشق ثقا‘ يصشدر
إاب -داع -ي -ة وب -ن -اء ف -ن -ي ي -دخ-ل ال-ق-ارئ ‘ عن الرجل كما يصشدر عن اŸرأاة ،وكذلك
م -ت -اه -ت -ه وبصش -راح -ة ك -ث Òم -ن ال-رواي-ات التذك Òهو أايضشا نسشق ثقا‘ يصشدر عن
ا÷ديدة  ⁄تسشتطع إاثارة دهششتي كقارئة .اŸرأاة كما يصشدر عن الرجل.
ولكن هذا ل يعني أان ل أاششجع هؤولء
وكم من امرأاة عّززت اÿطاب الذكوري
الكاتبات اŸبدعات على اإلبداع أاك.Ì
بأاششعارها وكتاباتها ،كما أان للرجل دورا
وك -م -ا ق -لت لك ن -ظ-رة بسش-ي-ط-ة ل-ب-عضس ‘ تأانيث اÿطاب اللغوي اإلبداعي.
األع -م -ال اŸنشش -ورة ‘ السش -ن-وات األخÒة
فيمكن اعتبار خطاب التأانيث ‘ األدب
ت
Œعلنا نسشجل ‘ مذكرتنا أاسشماء مبدعا
ك- -نسش -ق ث -ق -ا‘ وإاب -داع -ي Áسس اÿط -اب
ة
ك
مثل منال مزهود ،بششرى بوششارب ،ملي
ال-ل-غ-وي ول-ل-ث-ق-اف-ة  -ك-م-ا ي-ق-ول ع-ب-د ال-له
راف -ع ،ع -ائشش -ة ب ّ-ن -ور ،سش -ام-ي-ة ب-ن دريسس ،الغذامي  -وسشائلها اÿاصشة ‘ الدفاع عن
خولة حواسشنية ،كرÁة عسشاسس ،وافية بن أانسشاقها.
مسشعود ،مر Ëسشبع ،الكاتبة والسشينمائية
❊ م -ا ال -ذي ع -ل-ى اŸرأاة ف-ع-ل-ه ل-ك-ي
⁄
ر Ëاألعرج ،ولتعذر Êالبقية اللواتي
لب-داع
ت-رت-ق-ي أاكÃ Ìشس-ارك-ت-ه-ا ‘ ا إ
لدبي خصسوصسا؟
أاذك- -ر أاسش- -م- -اءه- -ن وه- -ذا دون أان ن- -نسش- -ى الفني عموما وا أ
م- -ب- -دع- -ات كّ- -رسش -ن إان -ت -اج -ه -ن ‘ األدب
❊❊ لكي ترتقي اŸرأاة أاكÃ Ìششاركتها
ج
ا÷زائ - -ري ك - -األسش - -ت - -اذة زي - -نب األع - -و
‘ اإلبداع الفني ،فمن وجهة نظري يجب
ة
ش
واألسشتاذة ربيعة جلطي والروائية مايس
أان “تلك جرأاة أاك ‘ Ìمواجهة كث Òمن
باي وغÒهّن.
العراقيل من أاجل السشتمرارية ،كما يجب
ة
أ
ا
ر
Ÿ
ا
ر
و
ش
ض
ح
ن
إ
ا
ه
ل
و
ق
ن
ف - -م- -ا Áك-
على اŸرأاة اŸبدعة أان “تلك األدوات
ل
و
ح
ش
ض
ا
و
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ب
د
أ
ل
ا
اŸبدعة ‘
الفنية الÓزمة ‘ أاي ›ال إابداعي حتى
.
ه
ل
Áكن Œاه
–قق وجودها بإابداعها سشواء ‘ الششعر
❊ ‚د مصس -ط -ل -ح -ا م-ت-داول ك-ثÒا أاو الرواية أاو أاي ›ال آاخر ،باإلضشافة إا¤
م - - -ؤوخ - - -را ه- - -و «ا أ
لدب ال- - -نسس- - -وي أاو ع- - -دم ال- - -تسش- - -رع وك- - -ذلك الÎاج - -ع ع - -ن
ة
ي
م
ل
ع
و
ة
ح
س
ص
ى
ال-نسس-ائ-ي»..م-ا م-د
م -ك -تسش -ب -ات -ه-ا وال-دف-اع ع-ن-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
ق
ر
ف
ن
ن
أ
ا
ن
ك
Á
ل
ه
هذا اŸصسطلح؟ و
إابداعاتها.
ب Úكتابة أادبية رجالية ونسسائية؟
❊ م - - - -اذا ع- - - -ن اŸرأاة ك- - - -ن- - - -اق- - - -دة
❊❊ ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس األدب ال- -نسش- -وي  /وأاكادÁية؟
ال -نسش-ائ-ي ي-جب ال-ت-وضش-ي-ح ‘ ال-ب-داي-ة أان-ه
❊❊ اŸرأاة كناقدة وأاكادÁية لها حضشور
هناك فرق ب ÚاŸصشطلح ،Úفالنسشائية ب - -ارز ‘ ا÷ام - -ع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة واÛال
هي الفعاليات التي تقوم بها اŸرأاة دون ال-ن-ق-دي ،وق-د –دث-ن-ا سش-اب-ق-ا ع-ن ال-ن-ق-د
اع -ت-ب-ار ل-ل-ب-ع-د ال-ف-ك-ري وال-ف-لسش-ف-ي ل-ه-ذه ال- -نسش- -وي ال- -ذي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى أاط -روح -ة
الفعاليات ،بل هي ›رد فعاليات تقوم بها أاسش -اسش -ي -ة ي -ن-ت-ج عÈه-ا ت-وج-ه-ه ال-ن-ق-دي،
النسشاء ،بينما النسشوية فتعّبر عن مضشمون ملخصشها أان النقد األدبي بحكم ‡ارسشة
فلسشفي فكري مقصشود.
الرجال له أاصشبح ›ال للهيمنة الذكورية
ن
ع
ر
ب
ع
ي
ل
ح
ل
ط
ش
ص
وق-د ظ-ه-ر ه-ذا اŸ
ّ
ي-ع Èع-ن ق-ي-م ال-رج-ل وع-ق-ل-ي-ت-ه ويضش-ع-ه-ا
ت
ا
ك
ر
ح
ع
م
ة
ا
ز
و
Ÿ
ا
ب
ظاهرة أادبية ظهرت
Óدب ،األمر
موضشع الصشدارة ‘ نظرته ل أ
ل
ا
ز
ل
و
،
ن
ي
ر
ش
ش
ع
ل
ا
ن
ر
ق
–رير اŸرأاة ‘ ال
الذي انعكسس على التحليل والتفسش ،Òكما
ه -ذا األدب ع -ل-ى صش-ل-ة وث-ي-ق-ة ب-ا◊رك-ات ان-ع-كسس ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸن-اه-ج ال-ن-قدية.
ال -نسش -وي -ة اŸط -ال -ب -ة ب-اŸسش-اواة وا◊ري-ة وي-ت-ج-ل-ى ال-ه-دف ال-رئ-يسش-ي ل-ل-ن-قد األدبي
الج -ت -م -اع -ي -ة والق -تصش-ادي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة .النسشوي ‘ تقد Ëتفسش Òنسشوي للنصشوصس
وتعت Èفرجينيا وولف من رائدات هذا األدب -ي -ة وت -وضش -ي -ح اŸف -اه -ي -م اŸت -ع-ل-ق-ة
التيار باإلضشافة إا ¤الفرنسشية سشيمون دي باŸرأاة ‘ النقد األدبي.
ب -وف -وار ال -ت -ي ت-زع-مت ا◊رك-ة ال-نسش-وي-ة،
فالنقد األدبي النسشوي يسشعى إا ¤إازالة
وأاصشرت على أان اŸرأاة هي آاخر بالنسشبة ال -غ -م -وضس ع -ن ك -ل ال-تسش-اؤولت واألج-وب-ة
ل -ل -رج-ل .وان-طÓ-ق-ا م-ن ه-ذا األدب ظ-ه-ر اÿفية التي تسشÎت عن العÓقة ب Úالنصس
مصش -ط -ل -ح ال -ن -ق -د ال -نسش -وي ال-ذي ي-درسس األدبي ومنتجه باعتباره يحمل جنسشا.
ال -ك -ت-اب-ات ال-ت-ي ت-ع-ال-ج اŸرأاة وقضش-ي-ت-ه-ا،
وقد اسشتطاعت اŸرأاة الناقدة –قيق
ا
وهذا النقد ل يتبع نظرية أاو اجراًء نقدي مكانة لها ‘ ا◊قل النقدي ،وÁكننا ذكر
ﬁددا وإا‰ا يتمّيز بتعدد وجهات النظر أاسش -م -اء ك -ث Òم -ن األسش -ت -اذات ال-ن-اق-دات،
Óسش-ف الشش-دي-د ب-ق-يت أاع-م-ال-ه-ن
ون-ق-اط الن-طÓ-ق وت-ن-وع-ه-ا ،ك-ما يسشتفيد ول -ك -ن ل  -أ
م-ن ال-ن-ظ-ري-ة السش-ي-ك-ول-وج-ي-ة واŸاركسش-ية حبيسشة رفوف اŸكتبات ا÷امعية ،وقليل
ونظريات ما بعد البنوية وما بعد ا◊داثة ،م-ن-ه-ن اسش-ت-ط-ع-ن م-واج-ه-ة ع-راقيل النششر
ورغ- -م ه -ذا ال -ت -ع -دد إال أان -ه ي -رك -ز ع -ل -ى وح-ج-زن م-ك-ان-ة ل-ه-ن ‘ ا◊ق-ل ال-ن-ق-دي،
م-ف-اه-ي-م م-عّ-ي-ن-ة ك-م-ف-ه-وم ا÷ندر وعامل كاألسشتاذة حياة أام السشعد واألسشتاذة آامنة
الخ- -تÓ- -ف ا÷نسش -ي ‘ إان -ت -اج األع -م -ال بلعلى واألسشتاذة منى بششلم وغÒهن.
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قراءة ‘ قصصيدة «غودو ...وبائع النّبي» للشّصاعر سصلطان القيسصي

لذان بالبتهالْ؟
أارأايت للشسيخ الذي باع ا أ
ل
دعْ الحتْ Ó
ج ِ
ب الشسوارع كلّها
َي ُ
إان القضسيَة علsقت شسرف اŸقاتل ‘ اŸداخل
وانته ْ
ت).
يشش Òالفعل (باع) إا ¤سشلطة اŸال  /الّرّب اّلذي
يذّل الّنفوسس ويسشيطر على اإلرادة اÿيّرة ،ويع ّ
طل
اŸف -ه -وم اإلنسش -ا Êال -وط-ن-ي Ãوازاة الصش-ور اآلت-ي-ة
ت للق ّسس الذي باع الكنيسشة بالصشليبْ؟  /أارأايت
(أارأاي َ
للششيخ الذي باع األذان بالبتهالْ) مع (قد باع «مالكٌ
ي كنعان ا÷ميل )..لنخرج Ãعمق آاخر،
بنُ زعَر» نب s
أال وهو البعد اإلنسشاّ Êالفاقد لل ّضشم .Òفالشّشاعر
يرّكز على قسس وششيخ اللّذين من اŸفÎضس أان يكونا
األقرب إا ¤اإلنسشانيّة واŸوكل Úبحمايتها .إاّل أاّننا
نراهما يبيعان الضشم Òباسشم الّدين ،كما باع إاخوة
يوسشف أاخيهم .وهنا يتداخل اŸعنى ب Úال ّصشورتÚ
ل -يشش -رح الّ-ط-ع-ن األخ-وي وغ-ي-اب اعÎاضس الّضش-مÒ
الواقع ب Úإاخوة الوطن الواحد حّتى يتمّدد بÚ
اإلخوة ‘ اإلنسشانّية.
Áثّل هذان الشّشخصشان بدورهما العق ÊÓكّل
الفئات اّلتي ل تريد أان تعÎف ب Óمنطقّية ما
يحصشل ‘ عا ⁄ل منطقي .وهما بأاي حال من
األح -وال ع -اج -زان ع -ن ا◊رك-ة شش-ك Óً-ومضش-م-ونً-ا.
ف -ا÷ل -وسس ‘ ال -ك -اف -ي -تÒي -ا ي-رم-ز إا ¤الّ-ن-ق-اشش-ات
وا÷دالت اّلتي ل فائدة منها ،مهما بلغت من وعي
وم -ن -ط -ق إاّل إاذا ان -ت -ق -لت إا ¤اŸم -ارسش -ة ال -ف-ع-لّ-ي-ة
العملّية .والعجز الّداخلي يظهر جليًّا ‘ التّعب Òعن
انتهاء القضشّية( .إان القضشيَة علsقت ششرف اŸقاتل
ت) .وبإاعÓن النتهاء والقتناع به
‘ اŸداخل وانته ْ
أاحكم الشّشاعر ال ّسشيطرة على اŸششهد من خÓل
Œسش- -ي- -د ال- -ع- -ج -ز اّل -ذي سشÒاه ال -ق -ارئ ب -بصشÒت -ه
ويرتعشس له كيانه.
وأاّما اّلذي خرج عن اŸنطق أاو اعÎف بعبثيّة ما
يحصشل يوليه الشّشاعر دور اÛنون ،وكأاّني بالقواعد
ان-ق-ل-بت ،ب-ح-يث أاّن ال-ع-قÓ-نّ-ي-ة أاصش-ب-حت ل م-نطق،
وا÷نون وعي للعبثيّة.
(والثالث اÛنون قالْ:
أانا مؤومن بالورِد.
ق - - -اَل :سس - - -أاه - - -زم اŸوت اŸمّ- - -ل ،ق- - -ذائَ- - -ف
الفسسفور..
ل،
بالورد ا÷مي ْ
با◊ب بالوجع الطويلْ،

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسيدة من حديد قهرت
ألزمن وأعتمدت على
بيع ألبيضس لتعيشس
البليدة :لينة ياسسمÚ
شستاء ألربيع وخريف ألصسيف...

صساح ديك شسهم  ⁄يغط ريشسه كامل عنقه ،ولطف
فضس- -اء فسس- -ي -ح -ا ه -ادئ -ا وم -ع -زو’ ع -ن آŸسس -اك -ن
وآلناسس ،وخرجت Œري دجاجات تلونت بيضساء
وحمرآء مزركشسة وسسودآء آلريشس ،وكأانها مرعوبة
من ثعلب تسسلل إآليها أآو وحشس أآرآد أآن يطعمها
وي -ط-ع-م صس-يصس-ان-ه-ا وب-يضس-ات-ه-ا ،وآŸشس-ه-د ي-ج-ري
أآطلت سسيدة تقوسس ظهرها وقلّ بصسرها و–ركت
ن -ح -ون -ا وه -ي آل-ع-اج-زة ،وسس-أالت ““وشس-ك-ون م-رح-ب-ا
م -رح -ب -ا““ ،سس -ؤوآل رآف -ق -ه ت -رح -يب وه -ي آ÷اه -ل-ة
ل -لضس -ي -ف وآل -زآئ -ر م -ن غ Òم-وع-د و’ م-ي-ع-اد ،ث-م
تبسسمت وقالت ““هذه أآنت““ تفضسلي من غ Òعزومة
آلدآر دآرك  -وتقصسد
آل -ك -وخ آŸت -وآضس -ع  ،-سس -ق -ف -ه مصس -ن -وع م -ن م -ادة
آ’مويونت آلسسامة ،إآذآ هبت ريح آلشستاء آرتفع ‘
آلفضساء وتسسرب آلهوآء آلبارد إآ ¤آلدآخل ،أآرعبها
وصسغÒها آلكب““ Òفتحي““ ،وإآن حل آلصسيف –ول
إآ ¤فرن سساخن ’ يحتمل ،فتهجره وتقصسد شسجرة
آلÈت -ق -ال ب -ا÷وآر ل -تسس -ت -ظ -ل –ت -ه و دج -اج -ت-ه-ا
آأ’ربعة.
جلسست وأآنا ’ أآدري أآين أآجلسس ،كانت فرشسة على
آأ’رضس ‡دودة ،هي ’بنها “وضسع وآختار زآوية
من كوخها آلغرفة ،وقابل جهاز آلتلفاز آلقد ،Ëإآن
تردد آلصسوت آنقطعت آلصسورة ،وإآن ظهرت آلصسورة
ذهب آلصسوت ،لكنه و رغم كل ذلك هو رآضس وهي
’ تدري ،ودآرت بيننا دردشسة تسسأال و آ’بتسسامة ’
تفارقها ،وقالت هذآ هو منز‹ هو جنتي وملجأاي،
رغم آنه ’ يليق Ãقام آلضسيوف إآ’ أآنه ’ حيلة ‹،
وبدأآت تسسرد أآيام شسبابها Ÿا كانت ب Úأآهلها
تعيشس وتسسعد باŸكان آلفسسيح وآأ’غنام وآلدجاج
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أŸرأة ألريفية ....
تاريخ نضسال

^فتيحة/ك
ه - - -ي إŸرأإة إل - - -ت- - -ي رفضشت إÿن- - -وع
ل-ل-ط-ب-ي-ع-ة وخ-رجت ت-ع-م-ل ي-دإ بيد مع
إل - - -رج - - -ل لÎويضس قسش - - -اوة إ◊ج - - -ر،
’رضس
وبلمسشة يدها إ◊نونة أإعطت إ أ
إلروح لتخرج ثمارها وزرعها ‘ أإعا‹
إ÷ب- - -ال وإلسش- - -ه- - -ول وإل - -ودي - -ان ،ه - -ي
إلشش - -ري - -ف- -ة إل- -ت- -ي “رغت ‘ فضشÓ- -ت
’مسس فقط لينفر
وبقايا إ◊يوإنات با أ
م-ن-ه-ا ع-مÓ-ء إŸسش-ت-ع-م-ر ع-ن-د دخ-ول-ه-م
قصش-رإ إŸدإشش-ر وإل-ق-رى ل-ل-ت-مششيط ،هي
إلعفيفة إلتي رفضشت أإن تكون سشبَuيًة أإو
غنيمة حرب ‘ إلعششرية إلسشودإء.
تلك إلعششرية إلتي أإثبتت أإن إŸرأإة
إلريفية هي من حافظت على إ◊ياة و
’نها  ⁄تخنع
إلبقاء ‘ إŸناطق إلنائية ،أ
و ⁄ت - -خ - -ف ب - -ل ق - -اومت ب - -ح - -ي - -ات - -ه - -ا
وشش- -ج- -اع- -ت- -ه- -ا ‘ إرسش- -ال أإط -ف -ال -ه -ا إ¤
إŸدإرسس ل -ي -ت -ع -ل -م -وإ رغ -م ب -ع-ده-ا ع-ن
إŸن -زل ،ه -ي إل -ف -ت -اة أإو إل -ط -ال -ب-ة إل-ت-ي
ك -انت ت -خ -ف -ي ك -رإريسش -ه-ا –ت ث-ي-اب-ه-ا
ح -ت -ى ت -ت -م -ك -ن م -ن ب -ل -وغ إل-ث-ان-وي-ة أإو
إ÷امعة إلتي كانت تدرسس بها.
إŸرأإة إل- -ري- -ف- -ي- -ة ه- -ي إل- -روح إل- -ت -ي
’رضس إÿصش-ب-ة ل-ت-ب-ذرها حبا
تسش-ك-ن إ أ
وشش- -غ- -ف- -ا ب- -غ ٍ-د أإفضش -ل ،ك -انت لسش -ن -وإت
ط -وي -ل -ة ع -ن -وإن -ا ل -ل -م-ع-ان-اة وإ◊رم-ان
ولكنها إليوم إلسشيدة إ÷سشورة إلتي ⁄
تشش- -أا أإن ت- -ك- -ون ره -ي -ن -ة إÙي -ط إل -ذي
ت-ع-يشس ف-ي-ه ،وإن-ت-فضشت ل-تكون منتجة
’حياء إلفÓحة
وق-ط-ب-ا ي-ع-ت-م-د ع-ل-يه إ
ل-ت-ك-ون ق-وة إق-تصش-ادي-ة ،ول-عّل إلÈإمج
إلتي سشطرتها إلدولة من إجل إعطاء
’ول -وي -ة ل -ل -م -رأإة إل-ري-ف-ي-ة ‘ ت-ق-دË
إ أ
’م- -ك- -ان- -ي- -ات إلÓ- -زم -ة
إŸسش- -اع- -دإت وإ إ
’ن- -ت- -اج
ل- -ل- -مسش- -اه- -م- -ة ‘ دف- -ع وتÒة إ إ
إلفÓحي بكل أإطيافه خ Òدليل على
ذلك ،م- -ا ي- -ج- -ع- -ل- -ه -ا شش -ريك أإسش -اسش -ي ‘
إلتنمية إÙلية وإلوطنية.
و لكن إŸرأإة إلريفية كما هي بحاجة
إ ¤إسشÎإت -ي -ج -ي -ة سش -ي -اسش-ي-ة ه-ي أإيضش-ا
’ن-ه-ا
ب -ح -اج -ة إ ¤م -رإف -ق -ة إع Ó-م-ي-ة أ
إŸرإفق إلو‘ إلذي يلعب دور إلوسشيلة
إل- -فّ- -ع- -ال- -ة إل -ت -ي تسش -ل -ط إلضش -وء ع -ل -ى
نششاطها وخطوإتها إلثابتة نحو إلتحرر
م -ن ك -ل إل -ق -ي -ود إ’ج -ت -م -اع -ي -ة إل -ت -ي
ح-ول-ت-ه-ا لسش-ن-وإت ط-وي-ل-ة ›رد ملكية
’ن إلعرف
’ب إ ¤إلزوج ،أ
تنتقل من إ أ
له قبضشة قوية ‘ إŸناطق إلنائية.
ف -غ -ال-ب-ا م-ا ت-ع-يشس إŸرأإة إل-ري-ف-ي-ة ‘
إلظل على هامشس إ’‚ازإت وإن كانت
إلسشبب فيها.

حينما يرزق إŸرء بزوج ’ يقدر
إلعششرة إلزوجية و’ يحسشن لششريكة إ◊ياة،
ويكذب ويدعي إنه إلبطل إلذي ’ ُيرد و’ ُيصشد ،ثم
وبطات وإآوزآت بيضساء وبقرآت
’ تفارق وجهها.
’يام ،فينسشحب ويختفي
تدور عجلة إلزمن وتفضشحه إ أ
ربوهم ،ليحيوآ من حليبها
ويÎك ششريكته تصشارع إلدهر بيدين عاريت ’ ،Úعدة و’ مال
وبيضسها و◊مها ،و ⁄تكن
أ◊لم وأأل ⁄وأألمل...
و’ ظهر ﬁمي ،زمن ُيحملها مسشؤوولية تربية طفل معاق ،تكسشيه
Óي -ام،
–سسب ل- -ل- -ق- -در ول - -أ
وه- -ي ع- -ل- -ى ت- -لك آ◊ال آقÎبت م- -ن ب -اط -ن -ه -ا
وتغطيه وتدإويه و تضشمن له إلطعام وهي إŸعدمة وإŸعدومة....
ح -ت -ى ج -اءه -ا شس -ق -ي -ق -ه -ا
وآخÈها بأان خطيبا وفد و’ تتوقف وتأابى أإن “د يدها أإو تسشأال إلناسس حاجتها ،فتلكم هي وتسسللت آ ¤عمق حزنها ،وحاولت آن آجعلها
تسستفرغ ما يؤوŸها ،وكان آ÷وآب صسادما وغÒ
’نسشان ُخلق من ضشلع
إلصشورة إŸثالية للمرأإة وإ◊قيقة إلكامنة ،إ
إآليهم و يريدها زوجة““ ،و
م -ت -وق -ع ،ت -ك-ل-مت آÿال-ة ““آن-يسس-ة““ وه-ي تضس-حك
ل إÿالة ““أإنيسشة““
أإعوج ومعدن إلعفة وإلششرف وإ أ
’نفة ،ولع ّ
هنا توقف آلزمن و ⁄آدر ما
وقالت أآملي وحلمي أآن تكون ‹ دورة مياه مثل
’‰وذج إ◊ي ‘ هذإ
وهي تقÎب من عقدها إلسشابع ،إ أ
آقول وما آفعل““ قالت و هي
آلبشسر ،وأآن يدعني صساحب آلبسستان با÷وآر و’
إلنوع من إلناسس وإلنسشاء إŸكافحات““ ،إلششعب““ إقÎبت
تدرك وتعي كÓمها جيدآ ،ثم
يضسايقني ،وأآن آغمضس جفني وأآنا مطمئنة على
منها و’مسشت حياتها إلبسشيطة ‘ كوخها مع
توقفت عن آ◊ديث ومدت يدها
آبني ““فتحي““  ،وأآضسافت بأانها آجتهدت وآتصسلت
وليدها إŸتخلف ذهنيا.
إآ ¤إآب -ري -ق ط -اع -ن ‘ آل-ق-دم ،وصس-بت
بسساطتها ببعضس من لديهم علم وخÈة ودرآية ‘ ترميم
قطرآت من قهوة ‘ فنجان آلتقطته يدها
ن -اف-ع-ة ،وظ-ل-لت آلسس-ك-ن ،أ’ج-ل ت-رم-ي-م ب-ي-ت-ه-ا م-ا آسس-ت-ط-اع-وآ ،لكن
وهي ترŒف ،وتنفسست لتوآصسل آلكÓم.
زمنا وأآنا على تلك آ◊ال ،آصسوم ج -ه -ده -ا خ -اب وآم -ل-ه-ا  ⁄ي-ن-ق-ط-ع ،ف-رغ-م ضس-نك
من غ Òوقت ،وآحتفل بالعيد من غ Òفرح و’ آلعيشس وصسعوبة آلظروف ،هي آلرآضسية بقدرها
بدأية ألرحلة...
ح -زن ،ورفضست صس -دق -ة آأ’ه -ل وشس -ف -ق -ت -ه-م وأآبت غ Òآلشساكية و’ آلباكية– ،لم فقط ببيت بسسيط
 ⁄أآت -ردد و ⁄أآسس -أال وأآن -ا آÿج -ول -ة ““آ◊شس -م-ان-ة““ ،نفسسي آلسسؤوآل وآلتسسول ،ورغم ‚احي ‘ تدبر م- -رتب ،ب- -ارد ف- -ي- -الصس- -ي- -ف و دآف- -ئ ‘ ع- -ز آلÈد
وآختبأات ب Úوسسادتي وشسرشسفي وحرآرة جسسمي حا‹ وأآحوآ‹ ،كانت مصسيبتي ‘ سسرقة دجاجاتي وآلشستاء ،وجزء منه تضسع فيه دجاجاتها و–ميها من
أآحرقت آلشسرشسف وأآلهبته ،وفهم شسقيقي آأ’ك Èأآن وديكي آلشسهم ،كنت كمن يتصسارع مع عفريت من ثعالب آلبشسر ،و ⁄تزد وقالت دعائي أآن ينعم صسغÒها
آÿجل وآ◊ياء عÓمة آلرضسا ،وقبل نيابة عني ،وهم ،آتعب وآكابد وآكابر وأآجهد وآجتهد ،وأآعود بكل تلك آأ’حÓم وتهنأا ولن تزيد ولن تسسأال ،وعادت
وما هي إآ’ أآيام و كنت ‘ مسسكن ’ هو بالقد Ëو’
أ’قف على قدماي آŸتورمت ،Úوهكذآ كان وما إآ ¤إآبريقها آلطاعن ‘ آلقدم تعبث به تريد فنجان
با÷ديد ،ومرت آأ’يام وأآنا ‘ شسبه غيبوبة ،عا ⁄يزآل حا‹ وآحوآ‹ ،وهنا حمدت آلله وآ’بتسسامة قهوة لتوآسسيني.
جديد وحياة غ Òآلتي كنت أآحياها ،وآإنسسان أآنا
معه وله و’ آعرف عنه شسيئا ،و“ ⁄ضس سسنتان
فتيحة بوإطارن رئيسشة جمعية ترقية إŸرأإة إلريفية ببوركيكة لـ ““إلششعب““
ورزقت مولود ،عوضس آن يبقى معي هجر Êوآنا
آلنفسساء ،و ⁄آسسمع عنه شسيئا آ’بعد سسن Úقليلة آنه
رحل من عاŸناو غادر من غ Òعودة.
هنا دآرت آلدنيا وفكرت ثم دبرت أآمري ،وعدت
آ ¤آه -ل -ي وآج -ت -ه -دت ‘ آŸصس-روف وآق-تصس-دت،
تعاونية فÓحية لتحويل إلششع Òوتربية إلدوإجن
وبنيت كوخا من غرفة وآحدة ،وبدأآت حياتي تأاخذ
أإّكدت رئيسشة أإقدم جمعية ﬂتصشة ‘ ترقية إŸرأإة إلريفية
آŒاها جديدآ وظروفا أآجÈت عليها وأآنا آلكارهة
بتيبازة ““حسشنة““ فتيحة بوإطارن على مرور أإك Ìمن  350إمرأإة
لها ،وآعتمدت خطة ونفذتها ،أآربي آلدجاج و آبيع
من ﬂتلف مدإششر بلدية بوركيكة على مدرسشة تعليم صشنع
بيضسه وصسيصسانه حينما يكÈون ،وكانت حيلتي رغم
إ◊لويات Ãختلف أإصشنافها إلتابعة للجمعية وإلتي إسشتفادت من
Œهيزإتها من وزإرة إلتضشامن إلوطني منذ ثÓث سشنوإت خلت.

أأك Ìمن  350إأمرأة أسستفدن من ألتكوين Ãدأرسس أ÷معية بتيبازة
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إل -ي -وم إل -ع -اŸي ل-ل-م-رأإة ه-و إح-ت-ف-ال ع-اŸي
يحتفي به ‘ إلثامن من ششهر مارسس من كل
عام ،وتكون ركيزة إ’حتفا’ت للد’لة
على إ’حÎإم إلعام ،وتقدير وحب إŸرأإة
’ق -تصش -ادي -ة ،وإلسش -ي -اسش -ي -ة
’‚ازإت- -ه -ا إ إ
إ
’جتماعية.
وإ إ
ففي  1856خرجت آ’ف آلنسساء لÓحتجاج ‘
شس- -وآرع م- -دي- -ن- -ة ن- -ي- -وي- -ورك ع- -ل- -ى آل- -ظ- -روف
آلÓإآنسسانية آلتي كن يجÈن على آلعمل –تها،
ورغ -م أآن آلشس -رط -ة ت -دخ -لت ب -ط -ري-ق-ة وحشس-ي-ة
لتفريق آŸتظاهرآت إآ’ أآن آŸسسÒة ‚حت ‘
دف -ع آŸسس -ؤوول Úآلسس -ي -اسس -ي Úإآ ¤ط-رح مشس-ك-ل-ة
آŸرأآة آلعاملة على جدآول آأ’عمال آليومية.
و‘  8مارسس 1908م عادت آآ’’ف من عامÓت
آلنسسيج للتظاهر من جديد ‘ شسوآرع مدينة
ن-ي-وي-ورك ل-ك-ن-ه-ن ح-م-ل-ن ه-ذه آŸرة ق-ط-عً-ا م-ن
آÿب -ز آل -ي -ابسس وب -اق -ات م -ن آل -ورود ‘ خ -ط-وة
رمزية لها د’لتها وآخÎن ◊ركتهن آ’حتجاجية
تلك شسعار ““خبز و ورود““ ،طالبت آŸسسÒة هذه
آŸرة بتخفيضس سساعات آلعمل ووقف تشسغيل
آأ’طفال ومنح آلنسساء حّق آ’قÎآع.
شسكلت مُظاهرآت آÿبز وآلورود بدآية تشسكل
حركة نسسوية متحمسسة دآخل آلو’يات آŸتحدة
خصس- -وصسً- -ا ب- -ع -د آنضس -م -ام نسس -اء م -ن آل -ط -ب -ق -ة
آŸت- -وسس -ط -ة إآ ¤م -وج -ة آŸط -ال -ب -ة ب -اŸسس -اوآة
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وآإ’نصس -اف رف -ع -ن شس -ع -ارآت ت -ط -الب ب -ا◊ق-وق
آلسسياسسية وعلى رأآسسها آ◊ق ‘ آ’نتخاب ،وبدأآ
آ’ح- -ت -ف -ال ب -ال -ث -ام -ن م -ن م -ارسس ك -ي -وم آŸرأآة
آأ’مريكية تخليدآً ÿروج مظاهرآت نيويورك
سسنة  1909وقد سساهمت آلنسساء آأ’مريكيات ‘
دفع آلدول آأ’وروبية إآ ¤تخصسيصس آلثامن من
م -ارسس ك -ي -وم ل -ل -م -رأآة وق-د ت-ب-ن-ى آقÎآح آل-وف-د
آأ’م- -ري- -ك- -ي ب -ت -خصس -يصس ي -وم وآح -د ‘ آلسس -ن -ة
لÓ-ح-ت-ف-ال ب-اŸرأآة ع-ل-ى آلصس-ع-ي-د آل-ع-اŸي ب-ع-د
‚اح آلتجربة دآخل آلو’يات آŸتحدة.
غ Òأآن تخصسيصس يوم آلثامن من مارسس كعيد
عاŸي للمرأآة  ⁄يتم إآ’ سسنوآت طويلة بعد ذلك
أ’ن منظمة آأ’· آŸتحدة  ⁄توآفق على تبني
تلك آŸناسسبة سسوى سسنة  ،1977عندما أآصسدرت
آŸنظمة آلدولية قرآرآً يدعو دول آلعا ⁄إآ¤
آعتماد أآي يوم من آلسسنة يختارونه لÓحتفال
باŸرأآة فقررت غالبية آلدول آختيار آلثامن من
مارسس ،و–ول بالتا‹ ذلك آليوم إآ ¤رمز لنضسال
آŸرأآة ت - -خ - -رج ف - -ي - -ه آل - -نسس - -اء ع Èآل- -ع- -ا‘ ⁄
مظاهرآت للمطالبة بحقوقهن ومطالبهن.
وك -ان آ’سس -م آأ’صس -ل -ي ل -ه -ذآ آل -ي -وم ه -و ““آل -ي -وم
آلعاŸي للمرأآة آلعاملة““ قبل أآن تعتمده آأ’·
آŸتحدة رسسميا ‘  8مارسس  ،1975وتدعو آلدول
آأ’عضساء إآ ¤آ’حتفال به كيوم عاŸي خاصس
باŸرأآة.

تيبازة :عÓء ملزي

أآشسارت رئيسسة جمعية ““حسسنة““ أآنّ آلسسنوآت آلثÓث آŸنصسرمة شسهدت إآقبا’
منقطع آلنظ Òمن لدن آلنسساء آلريفيات على مدرسسة آ÷معية بحيث يتم
ت-ع-ل-ي-م-هّ-ن ق-وآع-د آŸم-ارسس-ة وآل-ت-حضس Òآ÷ّي-د ل-ل-ح-ل-وي-ات ق-ب-ل آخ-ت-ب-اره-ن
بالتنسسيق مع مصسالح آلتكوين آŸهني‡ ،ا أآتاح للعديد منهن آلتأالق ‘ هذه
آŸهنة وآلعمل ‘ هذآ آÛال بنجاح ’سسيما حينما يتعلق آأ’مر Ãوسسم
آأ’فرآح ،حيث تتكفل آلنسسوة خريجات آŸدرسسة بتحضس Òآ◊لويات بكل
مهنية وآحÎآفية.
كما تسساهم آŸدرسسة أآيضسا ‘ بعث روح آلتضسامن ‘ آÛتمع من خÓل
تكفلها Ãعية جميع مؤوطريها بتحضس Òآ◊لويات ÷لّ آلعائÓت آلتي يثبت
آلتحقيق آŸيدآ Êبأانها تعيشس ظروفا آجتماعية قاهرة وترغب ‘ تنظيم
وليمة خاصسة كالزفاف أآو أآي وليمة أآخرى ،كما آسستفادت آ÷معية أآيضسا من
Œهيزآت مدرسسة أآخرى ‘ مهنة آ◊Óقة آلنسسوية خÓل آلعام آŸنصسرم
بتمويل مباشسر من مصسالح وزآرة آلتضسامن ‡ا أآتاح ÿريجات مرآكز آلتكوين
آŸه -ن -ي م -ن آŸم-ارسس-ة آŸي-دآن-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى آŸدرسس-ة ل-غ-رضس آك-تسس-اب
مهارآت أآك Èتتيح لهن ‡ارسسة هذه آŸهنة ‘ Óﬁت خاصسة.
على صسعيد آخر ،تعكف آ÷معية حاليا على –ضس Òمشسروع
تعاونية فÓحية خاصسة باŸرأآة آلريفية يكون موضسوعها تسسويق آŸنتجات
آŸسستخرجة من مادة آلشسع Òآلتي يتم آقتناء بذورها من تعاونية آ◊بوب
آ÷افة للعفرون وفقا ’تفاقية مÈمة ب Úآلطرف Úبأاسسعار جّد منخفضسة،
حيث تقدم آلنسساء آلريفيات على آقتناء آلبذور باسسم آ÷معية لغرضس زرآعتها
‘ آأ’رآضسي آ÷بلية آÿاصسة قبل أآن يتم حصسادها ودرسسها و–ضسÒها وفق
مرآحل متعّددة وتسسويقها للمسستهلك بأاسسعار معقولة ،ومن آŸرتقب بأان تقدم
آ÷معية مسستقب Óعلى –ضس Òمركز خاصس بالبلدية تتم تهيئته خصسيصسا
لتمك ÚآŸرأآة آلريفية من تسسويق منتجاتها بصسفة مباشسرة على أآن يتم تشسغيل
أآيد عاملة وسسيطة توكل لها مهام آلتسسويق وآلبيع ıتلف آŸنتجات سسوآء
ت -ع -ل -ق آأ’م -ر ب -اŸن -ت-ج-ات آŸسس-ت-خ-رج-ة م-ن م-ادة آلشس-ع Òأآو ح-ت-ى ﬂت-ل-ف
آŸنتجات آأ’خرى آلتي تنتجها أآنامل آ◊رفيات على مسستوى آلريف ،ومن

آŸرتقب بأان يتم آعتماد هذآ آŸشسروع على أآسساسس أآّنه يقّدم إآضسافة قوية
÷هود آŸرأآة آŸنتجة آلتي تسسعى جاهدة من أآجل ترقية مسستوى معيشسة
أآسسرتها ،وباإ’ضسافة إآ ¤هذآ آ÷هد آŸعت Èتعتزم آ÷معية أآيضسا بعث نشساط
تربية آلدوآجن بالطريقة آلتقليدية عن طريق آلتفريخ وآلتكاثر Ãعية مشساريع
‰وذجية أآخرى تعنى بÎبية آŸاشسية لتتمكن آلنسساء آلريفيات بذلك من
ضسمان آلعيشس ‘ عّزة وكرآمة.

القـــــوة الناعمــــــــة
لربعأء  0٨مأرسض ٢0١7م الموافق لـ  09جمأدى الثأنية  ١٤٣٨هـ
اأ

لثرية Ãادور
«أŸبيت ألسسياحي”” رأفدأ لسسÎأحة زّوأر للمناطق أ أ
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يؤومن بأŸبأدرة ويثمنهأ ،فبمجرد أان وضشعنأ
ملف اŸششروع فعل كأن اسشتقبأله لنأ بصشدر
رحب من أاجل أان يسشتمع ألفكأرنأ ،وا◊مد لله
نحن حأليأ نسش Òبخطى ثأبتة نحو Œسشيد
هذا اŸششروع رغم الظرف اŸأ‹ العصشيب
لكن سشوف نتجأوزه بإأذن الله.
❊ ك -أام وك -مسس ّ-ي -رة Ÿشس -روع ب -ه -ذأ
أ◊ج -م ،ك-ي-ف ت-وّف-ق ‘ Úأ÷م-ع
ب Úكل هذأ؟
❊❊ سشؤوال مهم جدا ،فعل هنأك مهأم كثÒة
ل -لنسش -أن ‘ ح -ي -أت -ه ال-ي-وم-ي-ة،
أاحيأنأ و–ت الضشغط قد يلغي
ب-عضش-ه-أ وي-ك-ت-ف-ي بألقليل منهأ،
جهه إا ¤كل
لكن الششيء الذي أاو ّ
امرأاة ‘ اليوم العأŸي للمرأاة،
ل -يسض ه -ن -أك ع -أئ -ق -أ ل -ط -م -وح
اŸرأاة سشوى نفسشهأ ،ألنه بقدر
إاÁأنك بطموحك بقدر تفأنيك
والسشعي بكل جدية ‘ –قيقه،
يكفي فقط أان نلتزم النظأم ‘
التفك Òوالتجسشيد ،النظأم ‘
ال -وقت ،ال -ن -ظ -أم ‘ اسش -ت -غ-لل
المكأنيأت ،كذلك على اŸرأاة
أان ت - -ت- -ج- -أوز ح- -واج- -ز اÿوف
والÎدد ،كمأ –تأج اŸرأاة طيلة مسشÒة حيأتهأ
إا ¤اŸرافقة من طرف الرجل– ،تأج الرجل
كأب– ،تأجه كأخ ،و–تأجه كزوج يجمع لهأ
ب Úكل هأته الوظأئف السشألف ذكرهأ ،لكن
تبقى فقط العلقة تقوم على الحÎام والثقة
اŸت -ب -أدل -ة ب Úال -ط -رف ،Úف -ل ي-ؤوم-ن ال-رج-ل
بأŸرأاة إال إاذا كأنت فعل صشأدقة ‘ أافكأرهأ
وط -م -وح -أت-ه-أ ،وم-ن ث-م سش-وف Œده ت-ل-ق-أئ-ي-أ
يصشطف إا ¤جأنبهأ بألدعم واإلسشنأد.

من صسحفية
متقاعدة إأ¤
مسستثمرة

«ورأء
كل عظيم أمرأة””
مقولة أفتتحت بها ألسسيدة
زيتون رشسيدة حديثها عندما
ألتقتها ””ألشسعب”” ‘ هذأ أ◊وأر
ألذي جمعنا بها ،تزأمنا وألثامن من
مارسش أليوم ألعاŸي للمرأة ،من أجل أن
نعرف إأحدى ألسسيدأت ألتي حملت على
‹ ج -ي -دا وك -أنت ل -ه رؤوي -ة ث -أق -ب -ة ‘ ت-ق-ي-ي-م نعيشض على راتب التقأعد فقط.
❊ ب -ال-ع-ودة إأ ¤مشس-روع ””أŸب-يت إا ّ
❊ Ãن-اسس-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-لمرأة
عاتقها مشسروعا تبنّته برفقة زوجها‘ ،
ألسسياحي”” لك أن تعطينا أصسل اŸشش- -روع ،و ⁄ي- -ت- -وان ‘ م- -ن- -ح- -ن -أ ال -ق -ب -ول كمأ يحتوي اŸكأن على حديقة كبÒة تضشم
لك أ◊رية ‘ أي كلمة؟
تكامل وظيفي قل أن ‚ده كتجربة
لنشساء هذأ أŸشسروع؟
ألفكرة إ
للنطلق ‘ Œسشيد هذا اŸششروع ‘ اطأر ﬂتلف الششجأر اŸثمرة ،واÿضشر والفواكه
رأئدة جمعت سسيدة وزوجها ليسست ‘
ملف السشتثمأر السشيأحي بأŸنطقة الثرية وال -ت -ي ج -ل-ه-أ نسش-ت-غ-ل-ه-أ ‘ –ضش Òال-وج-ب-أت ❊❊ أاول شش- - -يء أات- - -وج- - -ه ب- - -ه إا ¤اÛت- - -م - -ع
أسسرة فقط ،بل ‘ مشسروع أسستثماري
❊❊ ان- -ط- -لق- -أ م- -ن اه- -ت- -م- -أم -أت -ي مأدور ،ومنحنأ عقد امتيأز Ãسشأحة  5000م Îالتقليدية للزائرين ،كمأ اننأ نركز على كل مأ ا÷زائري Ãنأسشبة هذا اليوم العأŸي كإأمرأاة،
ش
سسياحي يقوم على بعد تقليدي يؤوسسس
الشش -خصش -ي-ة وب-ع-د ع-ودت-ي إا ¤أارضض مربع كأرضشية لنششأء هذا اŸششروع بألقرب هو تقليدي ‘ Œهيز هذا اŸبيت السشيأحي ،بلدنأ هو قطر رائع يصشنف عأŸيأ من ب Úالـ
لرؤوية جديدة ‘ أÛتمع
ال - -وط - -ن ‘  ،٢005ح- -ل- -م- -ي ك- -أن أان
ح -ت -ى ي -حسض ال -زائ -ر ان -ه ‘ م -ك -أن غ Òت-لك  ١0دول من النأحية ا÷مألية ،نحن ليسض لنأ
من اآلثأر.
ألسسوقهرأسسي.
اأؤوسشسض لفضشأء خأصض يحفل بكل مأ هو وب -ح -ك -م ه -ن -أك إاج -راءات Áر ع -ل-ي-ه-أ إا‚أز المأكن التي تعود على أان يرتأدهأ ،نعرف دولة فقط ،بل لنأ قأرة Ãعنى الكلمة تتعأقب
لسشف هذا الكنز
تقليدي ،أاود العودة فيه بذاتي إا ¤كل اŸششروع ،وأانهأ سشوف تأخذ وقتأ لتجسشيدهÃ ،نطقتنأ نقدم ششيئأ جديدا لزوارنأ ،نحأول عليهأ أاربعة فصشول ،لكن ل أ
مأ هو ﬁلي يرمز ا ¤أاصشألة وعأدات ح -أولت وÃراف -ق -ة زوج -ي دائ -م -أ أان نسش -ت-ب-ق أان نسشأهم ولو بقسشط ضشئيل ‘ دفع عجلة ال -ك -ب Òم -أ زل -ن-أ  ⁄ن-قّ-در ق-ي-م-ت-ه ا◊ق-ي-ق-ي-ة،
سسوق أاهراسس :صسحراوي ــ ح
وتقأليد هذا اÛتمع ،نحن نقيم Ãأدور
ف -أرج -و م -ن اإلع -لم خ-أصش-ة أان ي-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى
إانشش -أء اŸشش -روع ب -ت -خصش-يصض ج-زء م-ن ب-ي-ت-ن-أ السشيأحة Ãنطقتنأ الثرية اÿلبة.
بيتنأ العأئلي هنأك ،فكرت مع زوجي أان ننششئ
إايجأبيأت البلد ومأ فيهأ من ثروات ومأ فيهأ
للنطلقة ‘ Œسشيد هذا اŸششروع ،وبألفعل
فضش -أء ت -ق -ل -ي-دي ي-ق-وم ع-ل-ى ت-دع-ي-م ال-ذاك-رة
❊ ك- -إام- -رأة م- -اذأ ي- -ع- -ن -ي لك ه -ذأ من جمأل خلب ،وتقدÁه إا ¤اآلخر ،لبد أان
ان-ط-ل-ق-ن-أ ‘ Œسش-ي-ده شش-ه-ر ج-وي-ل-ية الفأرط،
الÎاث -ي -ة Ÿن -ط -ق -ة م -أدور  ،م-ن خ-لل إانشش-أء
أŸشسروع ،وهذأ ألتحدي ألكب ‘ Òنعمل جأدين من أاجل أان نصشل إا ¤مسشتوى
وا◊م -د ل -ل -ه ح -أل -ي -أ ن -ح -ن نسش -ت-ق-ب-ل السش-ي-أح
مشش -روع م -أ ي-ع-رف ““اŸب-يت السش-ي-أح-ي““ ،مبيت سشيأحي يدعم حركة الولية السشيأحية،
Œسسيده؟
يليق بحجم هذا الوطن الذي ضشحّى ألجله
ال -زائ -ري-ن Ÿأدور ك-م-ح-ط-ة اسشÎاح-ة وم-ب-يت
ال -ذي ي -ح -ف -ل ب -ت -ق -أل -ي -د اŸن -ط -ق-ة وي-روج ألن -ن -أ ح -أل -ي -أ ك -زوج Úن-ع-يشض ع-ل-ى ع-أئ-دات سشيأحي ‘ مأدور بطريقة قأنونية ومرخصشة ❊❊ كإأمرأاة هذا اŸششروع هو جزء من هويتي األجداد بأرواحهم.
ل-ط-أب-ع-ه-أ السش-ي-أح-ي ل-لوافدين اليهأ ،والذي التقأعد ،نود أان ننششئ ›أل مهنيأ إانطلقأ وف -ق الضش -واب -ط ال -ق -أن -ون -ي -ة ال-ت-ي ت-خ-ول ل-ن-أ العأئلية ،هو جزء من ششخصشيتي اليومية ،فعل أامأ اŸرأاة ا÷زائرية ‘ هذا اليوم العأŸي،
يعتŒ Èربة رائدة كأنت ﬁل إالهأم لكي م- -ن رغ- -ب- -ت- -ي ا÷أﬁة ‘ ا◊ي- -أة ال- -ري -ف -ي -ة
هو –دي Ãعنى الكلمة ،ا◊مد لله يومأ بعد أاقول لهأ إاّنك ‡يزة جدا أاّيتهأ ا÷زائرية،
اسشتغلل هذا اŸكأن للسشيأحة.
–ذو حذوهأ العديد من ا÷معيأت بفتح اÙلية والتي “ثل منطقتي األثرية مأدور.
يوم أاتأكد أانه ليسض هنأك ششيئأ مسشتحيل أامأم فأنت التي كنت جزءا من تأريخ هذا البلد
لثرية لكن كأنت هنأك عوائق كبÒة تقف أامأم هذا
❊ م- -ا ه- -ي أه -م أŸوأصس -ف -ات أل -ت -ي طموح اŸرأاة يكفي فقط أان تكون هنأك إارادة ال -ث -وري ،إان ال -ب -ل-د ال-ي-وم ي-ح-ت-أجك ب-ق-در م-أ
بيوت سشيأحية على مسشتوى اŸنطقة ا أ
مأدور .اŸششروع الذي تقول عنه السشيدة الطموح ا÷أمح ،ألن إانششأء هذا الفضشأء ليسض
“يز هذأ أŸبيت ألسسياحي؟
ج -أدة ‘ السش -ع -ي ب -ث-ق-ة وع-زم ل-ت-جسش-ي-د ه-ذا أاح -ت -أجك ب -أألمسض ،لب -د أان ت -ق ّ-دم -ي ك-ل م-أ
زيتون رششيدة إانه كأن عبأرة عن فكرة “ت بألمر السشهل واله ،Úفلبد من ميزانية كبÒة ❊❊ ““اŸبيت السشيأحي““ ا◊أ‹ هو عبأرة عن الطموح ،كذلك أاثني على الدور الكب Òالذي “ل -ك Úل -ه -ذا ال -وط -ن م -ن أاف-ك-أر وم-ن Ÿسش-ة
م -ن -أقشش -ت-ه-أ ‘ إاط-أر ع-أئ-ل-ي ه-ي وزوج-ه-أ ،للنطلق ‘ هذا اŸششروع ،لكن دائمأ هنأك واج -ه -ة مصش-غ-رة ع-ن مشش-روع-ن-أ ال-ك-ب Òال-ذي لعبه زوجي ‘ Œسشيد هذا ا◊لم ،وإاÁأنه نأعمة تضشيف جأنبأ جمأليأ Ÿأ يقوم به أاخوك
لخ ‘ ÒاحÎام بصش -يصض ل  -أ
لم -لŒ ،ل -ى ذلك ب -ع-د أان سش-م-ع-ن-أ مأزال  ⁄ننطلق فيه بعد ،يحتوى اŸكأن على العميق بأفكأري ودعمي من أاجل إاخراجهأ الرجل من جهد ،نحن نكمل بعضشنأ بل كل
م- -ث- -ن- -ي- -ة ع -ل -ى دور ه -ذا ا أ
رؤويتهأ وتدعيمهأ من أاجل Œسشيد أافكأرهأ .ب-ت-و‹ السش-ي-د ع-ب-د ال-غ-ن-ي ف-ي-ل‹ ع-ل-ى رأاسض تقريبأ  500م Îمربع ،يضشم  05غرف ،و 0٢ا ¤النور ،فأŸرأاة هي الوجه اآلخر للمجتمع متكأمل ،نعمل من أاجل مصشلحة هذا الوطن،
ا÷هأز التنفيذي لولية سشوق أاهراسض ،وكأنت صشألونأت ،بألضشأفة ا ¤حمأم لكل غرفة ،مع إا ¤ج -أنب أاخ -ي -ه -أ ال -رج -ل ل Áك-ن أان ن-ل-غ-ي ونسشعى إا ¤أان نÎك ششيئأ ألحفأدنأ واألجيأل
❊ ألشس- -عب”” :أŸب -يت ألسس -ي -اح -ي”” له رغبة كبÒة ‘ دفع ملف السشتثمأر ،فكنت سشطح يخصض السشتجمأم ،انطلقنأ ‘ ا‚أزه دورهأ –ت أاي مÈر كأن ،كذلك أاوجه الششكر القأدمة ،ششيئأ يحفظ لهأ تأريخهأ وآاثأرهأ،
Ãادور ،أرت- -ب -ط ب -اسس -م زي -ت -ون سش ّ-ب -أق -ة ب -وضش -ع م-ل-ف م-ن أاج-ل Œسش-ي-د ه-ذا من خلل التغأضشي عن ششراء سشيأرة للعأئلة ،ال -ك -ب Òا ¤السش -ي -د وا‹ ال -ولي -ة ع-ب-د ال-غ-ن-ي ف-ب-ق-در “ّسش-ك-ن-أ ب-ت-أري-خ-ن-أ وع-أداتنأ بقدر مأ
رشسيدة ،من هي؟
لجبأل القأدمة أارضشية صشلبة يقفون
اŸشش -روع ا◊ل -م ،مشش -روع اŸب-يت السش-ي-أح-ي ،وت- -ع- -ويضش -ه -أ ب -ألن -ط -لق -ة ‘ Œسش -ي -د ه -ذا فيل‹ ،هذا الرجل الذي انتششل الولية من نؤوسّشسض ل أ
وب-أل-ف-ع-ل ب-ع-د أاي-أم ق-ل-ي-ل-ة ” اسش-ت-دع-أئ-ي من اŸشش -روع ألن -ن -ي سش -ب-ق وذك-رت أان-ن-ي وزوج-ي دائرة التخلف وترقيعهأ بكل قوة ،هو رجل عليهأ ‘ هذا الوطن ويحأفظون بهأ عليه.
❊❊ زي-ت-ون رشس-يدة :أاول أاح ّ-ي-ي ج-ري-دة طرف السشيد وا‹ الولية ششخصشيأ ،أاين اسشتمع
““الششعب““ العريقة على هأته اللتفأتة ا÷أدة
للمرأاة ‘ يومهأ العأŸي ،وهذا يؤوكد على
أمال تلمسسا Êحرفية ‘ أÿياطة وألّتزي ÚأŸنز‹ باŸدية
درجة الهتمأم البألغة بأألدوار التي تؤوديهأ
‘ اÛت- -م- -ع ،السش- -ي -دة زي -ت -ون رشش -ي -دة أام
لطفل ،Úوإاعلمية متقأعدة أانأ وزجي ،كنت
صش -ح -ف -ي -ة ‘ ج -ري-دة ا÷زائ-ر ا÷م-ه-وري-ة
ال-ن-أط-ق-ة ب-أل-ف-رنسش-ي-ة ،ك-م-أ ع-م-لت ب-ي-وم-ي-ة
أّكدت ألسسيدة أمال تلمسسا Êحرفية ‘ ›ال أÿياطة وألتزي ÚأŸنز‹
فرنسشية ،كنت مقيمة ‘ اإلقليم الواقع بÚ
ليام ألولئية ألسسادسسة لفن ألتطريز ألتقليدي
على هامشش أفتتاح أ أ
فرنسشأ وإاسشبأنيأ ،قبل أان أاعود إا ¤أارضض
وتزي Úألبيوت أŸنظمة من لدن دأر ألثقافة حسسن أ◊سسني باŸدية ،بأانها
الوطن ‘ .٢005
لك Ìمن  10سسنوأت Ãنزلهاﬁ ،بذة ‘ هذأ
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ألصسدد منح أŸشسعل لبناتها وبخاصسة دنيا زأد خريجة أ÷امعة تخصسصش
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فرنسسية كونها تعشسق هذأ أŸيدأن.
ي-خصض الÎاث ال-ث-ق-أ‘ وال-ل-ب-أسض ال-ت-ق-ل-يدي
تطوير جهأز العروسض ،الذي وصشفته بأنه
وﬂت-ل-ف ال-ف-ن-ون ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،أاه-وى العودة
اŸدية :م ــ أام Úعباسس
مأ يزال بأهضض الثمن كون أان  99بأŸأئة
ل-ل-ح-ي-أة ال-ري-ف-ي-ة ذات ال-ط-أب-ع اÙل-ي ،من
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من متطلبأته يأتي بهأ من اÿأرج.
خلل العمل على إاحيأء عأداتنأ التقليدية .
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اعتÈت أام دنيأ زاد بأّن هذه اإلحتفأئية
خ
كذلك ‹ هواية كبÒة فيمأ يخصض الطب
بغرضض منأششدة ا÷هأت اŸأنحة للدعم تعد بأŸفخرة واإلعتزاز بألنسشبة ◊واء،
ألّن- - -ن- - -ي أال- - -فت ك- - -ت - -أب ‘  ٢0١٣بعنوان
للتفأت نحو النسشأء اŸأكثأت ‘ البيت
ل إ
فيمأ أا◊ت ابنتهأ ““دارسشة الفرنسشية““ على
““مطبخي““ ،الكتأب الذي أالفته هنأ ‘ مأدور
Ãنحهن الدعم واŸواد اللزمة إل‚أز
أاج -ه -زة ال -ع -روسض وﬂت -ل -ف اıي -ط-أت ضش -رورة مسش -أع-دت-ه-أ م-ن ط-رف األج-ه-زة
بعد جهود كبÒة ” طبعه ،يتضشمن ﬂتلف
اŸعدة ◊واء ،معتÈة مثل هذه اŸبأدرات الداعية التي أاقّرتهأ الدولة لفتح ورششة
الفنون ‘ ›أل األطبأق التقليدية ،والرؤوية
التي دأابت هذه اŸؤوسشسشة على تنظيمهأ خأصشة ◊مل رسشألة والدتهأ .هذا وينششط
اÿأصشة بي لكي ننهضض بإأحيأء العديد من
‘ احتفأئية عيد اŸرأاة Ãثأبة اŸتنفسض ه -ذا اÙف -ل ال ّ-ن -سش -وي ق-راب-ة  70مبدع
اÛألت ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة إان-ط-لق-أ م-ن ال-ب-يت
لهن لتسشويق منتجأتهن وإابراز مواهبهن وم- -ب- -دع- -ة ‘ م- -ي- -دان ال- -ت- -ط- -ري- -ز وف -ن
وال -ت -ي Áث -ل -ه -أ اŸط -ب -خ األسش-ري ال-ع-أئ-ل-ي
والسشمأح لهن بأإلحتكأك اإليجأبي قصشد اŸكرامي وصشنأعة ا◊لوى.
خأصشة.

أأملن ـا أأن تذه ـب أŸسساع ـدأت أŸالي ـة إأل ـى ألّنسس ـاء أŸاكثـ ـات ف ـي ألبيـ ـت
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أألربعاء  08مارسس  201٧م
ألموأفق لـ  09جمادى ألثانية 1438هـ

من خÓل التأالق ‘ اÙافل الدولية

بشضرى حÒشش و آامال مليح تطمحان لإيصضال الرياضضة النسضوية
إا ¤مكانة مرموقة

مازالت الرياضصة النسصوية تصصنع ا◊دث بفضصل
ل‚ازات التي حققتها وسصاهمت من خÓلها ‘
ا إ
رفع الراية الوطنية خÓل اÙافل الدولية و هو
ما عاد بالفائدة على الرياضصة ا÷زائرية و جعلها
تصصل إا ¤مكانة مرموقة.

عمار حميسسي

وت -رأه -ن أل -ري -اضس -ة أل-نسس-وي-ة ‘ أ÷زأئ-ر ع-ل-ى ب-عضس
أŸوأهب ألصس -اع -دة أل -ت -ي تسس-ت-ط-ي-ع ح-م-ل أŸشس-ع-ل و
تشسريف ألرأية ألوطنية خÓل أÙافل ألدولية على
غرأر آأمال مليح ‘ ألسسباحة و بشسرى حÒشس ‘ رفع
أألثقال .
أسستطاعت آأمال مليح فرضس نفسسها بقوة لتكون إأحدى
ألبطÓت ألتي ترأهن عليها ألسسباحة أ÷زأئرية من
أجل ألتأالق ‘ أÙافل ألكÈى ‘ أŸسستقبل خاصسة

بعد ألنتائج أ÷يدة ألتي حققتها خÓل أŸنافسسات ألتي
شساركت فيها .
وكانت سسنة ‡ 2016يزة من حيث ألنتائج بالنسسبة
آلمال مليح ألتي حطمت ألرقم ألقياسسي أ÷زأئري
أختصساصس  100م سسباحة حرة خÓل مشساركتها ‘
أل -ب -ط -ول -ة أ÷ه -وي -ة ب Úأل -ف -رق أل -ت -ي ج -رت Ãدي-ن-ة
فيلفرأنشس -سسو-سسون بفرنسسا .
وسسيطرت مليح على ألسسباحة ألنسسوية أإلفريقية بعد
فوزها باŸيدألية ألذهبية خÓل ألبطولة ألتي جرت
بجنوب إأفريقيا و هو ما أكد عزمها و رغبتها ‘
ألوصسول إأ ¤ألقمة من خÓل ألتتويجات.
و سس -م-حت ه-ذه أإل‚ازأت ل-ل-ب-ط-ل-ة آأم-ال م-ل-ي-ح ب-ن-ي-ل
جائزة أفضسل رياضسية جزأئرية لسسنة  2016ألتي منحتها
إأياها أللجنة أألوŸبية أ÷زأئرية نظ Òألنجاحات ألتي
ح-ق-ق-ت-ه-ا و تشس-ج-ي-ع-ا ل-ه-ا Ÿوأصس-ل-ة أل-ع-م-ل وأل-ت-أالق ‘
أŸسستقبل .
باŸقابل سسيكون على آأمال مليح موأصسلة ألتأالق خÓل
أŸنافسسات أŸقبلة خاصسة بطولة إأفريقيا للسسباحة ألتي
سستحتضسنها أ÷زأئر ‘ سسنة  2018و هذأ من أجل
أل -دف -اع ع -ن ل -ق -ب-ه-ا وم-وأصس-ل-ه سس-ي-ط-رت-ه-ا ع-ل-ى ه-ذأ
ألختصساصس .
كما سستكون بطولة ألعا ⁄ألتي سستجري ‘ نفسس ألسسنة
ب -روسس-ي-ا ه-دف-ا م-ه-م-ا ب-ال-نسس-ب-ة آلم-ال م-ل-ي-ح م-ن أج-ل
›ارأة نسسق أŸسستوى ألعا‹ و ألÈوز أمام بطÓت
أل - -ع- -ا ‘ ⁄ه- -ذأ ألخ- -تصس- -اصس خ- -اصس- -ة أن- -ه- -ا “لك
أإلمكانيات لذلك.
من جهتها صسنعت بطلة رفع أألثقال أ÷زأئرية فاطمة
ألزهرأء بشسرى حÒشس أ◊دث خÓل ألسسنة أŸاضسية
Ãا أن -ه -ا ك -انت أصس -غ-ر ري-اضس-ي-ة ج-زأئ-ري-ة تشس-ارك ‘

أأللعاب أألوŸبية Ãا أنها  ⁄تتجاوز  16سسنة .
ونالت حÒشس جائزة أفضسل رياضسية صساعدة خÓل
سس-ن-ة  2016م -ن ط-رف أل-ل-ج-ن-ة أألوŸب-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
تشسجيعا لها من أجل –قيق أإل‚ازأت و موأصسلة
ألتأالق بعد مشساركتها أŸشسرفة ‘ ألعاب ريو .
وأنهت بشسرى حÒشس منافسسة رفع أألثقال ‘ أوŸبياد
ريو ‘ أŸركز  14وهي نتيجة جيدة بالنظر إأ ¤نقصس
خÈتها مقارنة بالذين شساركوأ ‘ هذه ألرياضسة كما
ي -ؤوك -د ه -ذأ م -وه -ب -ت -ه-ا أل-ك-بÒة وط-م-وح-ه-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق
أإل‚ازأت .
وتتطلع ألبطلة أ÷زأئرية للتأاهل من أجل أŸشساركة ‘
بطولة ألعا ⁄لرفع أألثقال ألتي سستجري هذه ألسسنة
بالوليات أŸتحدة أألمريكية حيث سستكون مشساركتها
مهمة ‘ حال تأاهلها من أجل ألحتكاك باŸسستوى
ألعا‹ .

للقاب ‘ أاغلب اŸنافسصات لفئة ذوي الحتياجات اÿاصصة
اعتÈت العداءة ا÷زائرية وصصاحبة العديد من ا أ
ليندة حمري ‘ حوار خاصص ÷ريدة «الشصعب» تاريخ الـ  8مارسص Ãثابة اŸوعد من أاجل تكر ËاŸرأاة ولكن ذلك
غ Òكاف بالنظر إا ¤اÛهودات الكبÒة التي تبذلها ‘ ﬂتلف اÛالت بعدما “كنت من اقتحام كل اŸيادين،
وبهذه اŸناسصبة العاŸية هنأات كل نسصاء العا ⁄وخاصصة ا÷زائريات منهن وطالبتهن ببذل اŸزيد ومواصصلة التحدي
واŸثابرة من بكل إارادة مع ترك العوائق ‘ اÿلف وهذا هو أاسصاسص النجاح.

«الشص -عب» :ك -ي -ف ت-ري-ن الح-ت-ف-ال
بيوم الـ  8مارسص؟
«ل-ي-ن-دة ح-مري» :ه- -ذأ أل- -ي- -وم ه -و

مناسسبة كبÒة للمرأة أ÷زأئرية بصسفة
خاصسة وكل نسساء ألعا ⁄عامة ولكنه غÒ
كاف من أجل تكر ËأŸرأة على ما
تقدمه وتقوم به ولهذأ فإان أŸرأة يجب
أن تكرم على مدأر ألسسنة ألنها ألقلب
أل -ن -ابضس ل-ل-م-ج-ت-م-ع وم-ن غ ÒأŸم-ك-ن
ألسستغناء عن خدماتها يجب أن تأاخذ
نصسيبها بصسفة كاملة.
@ هل نفهم من كÓمك أان الحتفال
ب- -ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -رأاة غ Òك -اف
لتكرÁها؟

@@ ب -ال -ط -ب -ع ه -و غ Òك -اف رغ -م أن-ن-ا
Ÿسس- -ن- -ا أه- -ت- -م- -ام- -ا ك- -بÒأ ب -اŸرأة ‘
ألسسنوأت أألخÒة مقارنة مع أŸاضسي
لكن تبقى هناك بعضس ألنقائصس Ãا أننا
أق- -ت- -ح- -م -ن -ا ك -ل أÛالت وأŸي -ادي -ن
وأصس-ب-ح-ن-ا ن-ع-م-ل رف-ق-ة أل-رج-ال ب-نفسس
أŸسس -ت -وى وه -ذأ دل -ي -ل ع-ل-ى أÛه-ود

Óندية
كأاسص إافريقيا ل أ
قررت إأدأرتا فريقي أ–اد أ÷زأئر
ومولودية أ÷زأئر ،تخفيضس أسسعار
ت -ذأك -ر دخ -ول أنصس-اره-م-ا ◊ضس-ور
ل -ق -ائ-ي ن-ادي-ي-ه-م-ا خÓ-ل أل-دور 16
ذه- - -اب م- - -ن رأب- - -ط- - -ة أألب- - -ط - -ال
أإلف -ري-ق-ي-ة وك-أاسس أل-ك-ون-ف-ي-درأل-ي-ة
أإلف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم أŸقررتÚ

@ وماذا عن اŸرأاة الرياضصية ؟

@@ أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة وف -رت ل-ن-ا ك-ل
أألمور ألتي تسساعدنا على ألعمل ولكن
هناك بعضس ألنقائصس وأŸتمثلة أسساسسا
‘ أŸرأفق ألتي نريدها ‘ كل مكان
خاصسة ‘ ألقرى وأŸدن ألنائية حتى
تتطور ألرياضسة ألنسسوية أك Ìألنه مازأل
هناك بعضس ألعائÓت أÙافظة ألتي
ترفضس فكرة ‡ارسسة ألطفلة للرياضسة
ولهذأ يجب أن نقرب لهم كل ألوسسائل
للقضساء على هذه ألفكرة ونكسسب أسسماء
أخ -رى مسس -ت -ق -ب  Ó-إأضس -اف -ة إأ ¤أن-ه م-ن
ألضس- -روري ألع- -ت- -ن- -اء أك Ìب -ف -ئ -ة ذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصس -ة وألسس -ه-ر ع-ل-ى

رأح -ت -ه -ا سس -وأء ‘ ألشس -ارع ،أو أألم -اك-ن
ألعامة وغÒها.

@ م-ا ه-ي ال-رسص-ال-ة ال-ت-ي ت-وج-ه-ي-ن-ه-ا
للنسصاء ا÷زائريات بهذه اŸناسصبة؟

@@ أقول لكل ألنسساء بأان يعملن بكل جد
ول يÎأج- -ع -ن م -ه -م -ا ك -انت أل -ظ -روف
خاصسة أللوأتي تعا Êمن إأعاقة جسسدية
ألنه باإلرأدة وألتحدي نسستطيع ألتغلب
ع- -ل -ى ك -ل أل -ع -وأئ -ق ون -ن -ج -ح ونشس -رف
أ÷زأئ -ر ‘ ك -ل أŸوأع -ي-د أŸن-اسس-ب-ات
ألتي نشسارك فيها وعليهن عيشس حياتهن
بصس -ف -ة ع -ادي -ة ألن أإلع-اق-ة أ◊ق-ي-ق-ي-ة
موجودة ‘ ألذهن وليسس ‘ أ÷سسد
ب- -دل- -ي- -ل أن -ن -ي “ك -نت م -ن ن -ي -ل ع -دة
م- -ي- -دأل- -ي- -ات ‘ ﬂت- -ل- -ف أŸوأع- -ي- -د
ألرياضسية وكل أÛالت ألنه بالتحدي
Áكن Œاوز كل ألعقبات وسسنوأصسل ‘
مهمتنا من أجل أ÷زأئر ألتي سسقط من
أجلها ألكث Òمن ألشسهدأء.
@ ه - -ل لك أان –دي- -ث- -ن- -ا ع- -ن أاب- -رز
التتويجات التي نلتها ‘ مشصوارك؟

@@ بالطبع أنا أŸرأة ألوحيدة ‘ فئة
ذوي ألحتياجات أÿاصسة ألتي مثلت

أ÷زأئر ‘ أختصساصس ألقفز وسسبق ‹
ألتتويج بعدة ألقاب وطنية إأضسافة إأ¤
نيلي للميدأليت Úبرونزيت ‘ Úأأللعاب
أألفريقية عامي  200٧و  ‘ 2011ألقفز
ألطويل وسسباق ألـ  100م Îعلى ألتوأ‹،
ع- -ام – 2012صس -لت ع -ل -ى فضس -ي-ة ‘
أألل-ع-اب شس-ب-ه أألوŸب-ي-ة ب-ل-ن-دن ،وف-زت
ب -فضس -ي -ة أخ -رى ع-ام  ‘ 2013ب-ط-ول-ة
أل- -ع- -ا ⁄وح- -ط- -مت أل -رق -م أل -ق -ي -اسس -ي
أألفريقي بـ  5.٧1م ،Îوحققت ذهبية
أأللعاب ألعاŸية بكوريا أ÷نوبية سسنة
 ‘ 2015ألقفز ألطويل دأئما ومؤوخرأ
ب -رون -زي -ة ‘ ري -و دي ج -انÒو وأط -م -ح
إل‚ازأت أخرى بحول ألله.

تخفيضش أاسضعـ ـار التذاكـ ـر لأنصض ـ ـار اŸولوديـ ـة واإل– ـ ـ ـاد

ن -ه -اي -ة أألسس -ب-وع أŸق-ب-ل ،حسس-ب-م-ا
علمته «وأج» يوم أإلثن Úمن إأدأرتي
فريقي ألعاصسمة.
و” ت -خ -ف-يضس سس-ع-ر ت-ذأك-ر دخ-ول
مبارأة أ–اد أ÷زأئر أمام كاديغو
(ب- -روك- -ي- -ن- -اف -اسس -و) ،أŸق -ررة ي -وم
ألسس - -بت Ãل - -عب ع - -م - -ر ح - -م- -ادي

البطولة العربية للمÓكمة (أاواسصط)

مشضارك ـ ـ ـة  4مـ ـ ـ ـ ـÓكمÚ
ج ـ ـ ـزائري ‘ Úالنه ـ ـائي
تأاهل أÓŸكمون أ÷زأئريون ،آأيت بكة سسليم ( 49كلغ) ،شسباح
أغيÓسس ( 52كلغ) ،من Òبن نعمان ( 69كلغ) ومازيغ عادل ( 56
كلغ) ،إأ ¤نهائي ألبطولة ألعربية للفن ألنبيل ،أŸنظمة من  5إأ9 ¤
مارسس بالقاهرة ( مصسر)Ã ،شساركة  13بلدأعربيا ،منها أ÷زأئر.
وÁثل أŸنتخب ألوطني  -ألذي وصسل إأ ¤ألقاهرة أŸصسرية ،يوم
ألسسبت ‘ ،ألبطولة ألعربية ثمانية مÓكم Úبقيادة أÙنك سسليم
آأيت بكة ( 49كلغ).
ويشسارك ‘ موعد ألقاهرة ( ألبلد أŸنظم) وأ÷زأئر ،إأضسافة إأ¤
 11بلدأ عربيا وهي :أإلمارأت ألعربية أŸتحدة ،أŸملكة ألعرببية
ألسسعودية ،قطر ،أليمن ،ليبيا ،فلسسط ،Úسسوريا ،لبنان ،ألسسودأن،
تونسس وأŸغرب.
وŒرى أل -ن -ه -ائ -ي -ات ي -وم أألرب -ع-اء ب-اŸركب أألوŸب-ي أŸع-ادي
بالقاهرة.

صصÈينة جباب (سصائقة را‹) لـ «الشصعب» :

مشضاركتي ‘ اŸنافسضات الدولية لتشضريف اŸرأاة ا÷زائرية
أاكدت السصائقة «صصÈينة جباب» ،أان هواية السصياقة ‘ الراليات اكتشصفتها وأاحبتها من زوجها الذي
Áارسص هذه الرياضصة منذ سصنوات ،مؤوكدة بأان مشصاركتها باتت لزمة من أاجل تشصريف اŸرأاة
ا÷زائرية ‘ اÙافل الدولية ،كما أاوضصحت بأانها بلغت ذلك بعدما قامت بتضصحيات كبÒة بتنظيمها
لطفال ،كما شصجعت النسصاء على اقتحام عا⁄
لوقتها جيدا ‘ عملها وواجباتها اŸنزلية ومع تربية ا أ
الرياضصات اŸيكانيكية ‘ ،هذا ا◊وار :

الشص- - - - -عب  :اأول م - - - -ن ه - - - -ي
صصÈينة جباب ؟
صصÈي -ن-ة ج-ب-اب « :صسÈينة

«إارادة قوية لرفع التحدي و Œاوز اإلعاقة»
حاورتها :نبيلة بوقرين

1٧2٧9
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حاورها  :محمد فوزي بقاصص
تصسوير  :محمد آيت قاسسي

ليندة حمري لـ «الشصعب»:

أل- -ك- -ب Òأل- -ذي ت- -ق- -وم ب -ه أŸرأة ح -يث
أصس- -ب -حت سس -ائ -ق -ة أل -ط -ائ -رة ،أل -ب -ن -اء،
ألصسحفية ،ألطبيبة ،ألرياضسية بدليل أن
أول ميدألية أوŸبية للجزأئر كانت من
إأ‚از بوŸرقة إأضسافة إأ ¤أألعمال ألتي
ت -ق -وم ب -ه -ا ‘ أل -ب -يت وت -رب -ي-ة أب-ن-اءه-ا
وغÒها من أألمور أألخرى ولهذأ يجب
أن يكون ألتكر Ëعلى مدأر ألسسنة وليسس
‘ يوم وأحد.

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

ألعدد

( )20:30إأ 400 ¤دج بدل من 500
دج.
أما بالنسسبة لفريق أŸولودية ،فتم
تخفيضس ألسسعر إأ 300 ¤دج عوضس
 500دج ◊ضسور مبارأة ألتشسكيلة
أل - -ع - -اصس- -م- -ي- -ة أم- -ام رون- -يسس- -انسس
(جمهورية ألكونغو) ،يوم أ÷معة،

Ãلعب  5جويلية (.)20:45
وب -ل -غ سس -ع -ر ت -ذك-رة دخ-ول م-ب-ارأة
أل -دأرب-ي أل-ع-اصس-م-ي ب Úأل-ف-ري-قÚ
أŸذكورين ،ألذي جرى يوم ألسسبت
ألفارط ( )2-2ضسمن أ÷ولة  22من
ألرأبطة أألو 500 ،¤دج وهو ما ⁄
يعجب أنصسار ألنادي.Ú

البطولة الÈتغالية

براهيمي ضضمن التشضكيلة
اŸثالي ـ ـ ـ ـ ـ ـة للجولـ ـ ـة 24
أخت Òألدو‹ أ÷زأئري ياسس Úبرأهيمي ،ضسمن
ألتشسكيلة أŸثالية للجولة  24لبطولة ألدرجة أألو¤
ألÈتغالية لكرة ألقدم وألتي عرفت فوزفريقه بورتو
بسس-ب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة ع-ل-ى حسس-اب ن-اسس-ي-ون-ال م-ادي-رأ،
سسجل منها لعب وسسط ‘‘أÿضسر‘‘ هدفا.
وق -دم ب -رأه -ي -م -ي ب-اŸن-اسس-ب-ة أدأء ج-ي-دأ سس-م-ح ل-ه
بافتكاك أللقب ألشسر‘ ألحسسن لعب ‘ أللقاء ألذي
أمضسى خÓله هدفه ألرأبع ‘ ألبطولة هذأ أŸوسسم.
وعرف ألÓعب صساحب أل 26عاما بدأية صسعبة مع ناديه ،حيث غالبا ما كان
خارج ﬂططات مدربه ،قبل أن يعود بقوة ‘ نهاية  2016ويشسارك ◊د أآلن ‘
 14مقابلة برسسم ألبطولة أÙلية.

ج -ب -اب» ‘ ح -ي -ات -ي أل -ع -ادي -ة
أعمل كممرضسة و أنا ربة بيت
ول - -دي ه- -وأي- -ة ألسس- -ي- -اق- -ة ‘
ألرأ‹ ،وهي هوأية أكتشسفتها
وأك -تسس-ب-ت-ه-ا م-ن زوج-ي «ع-ب-د
أÛيد جايب» ألذي Áارسس
ه -ذه أل -ري-اضس-ة م-ن-ذ سس-ن-وأت،
وشساركت معه ‘ ألعديد من
ألسسباقات ألتي تنظم هنا ‘
أ÷زأئ- -ر ،وب- -ع- -د ك- -ل ن- -ه -اي -ة
م- -ن- -افسس- -ة أج -د ن -فسس -ي ب -اأÊ
أح -ب -بت ه -ذه أل -ري -اضس-ة أك،Ì
أمثل فريق ألبليدة ،شساركت ‘
سس -ب -اق أل -ف -رأشس -ات و–صس-لت
ع- -ل- -ى أŸرت- -ب- -ة أل- -رأب- -ع- -ة ‘
ألÎت - -يب أل - -ن - -ه - -ائ - -ي وف- -زت
Ãرحلة وأحدة وزوجي كان ‘
ذلك ألسس -ب -اق مسس -اع -د سس-ائ-ق
لأن قانون أŸنافسسة ل يسسمح
له بالسسياقة وأÓŸحة ‘ ذلك
ألسسباق ،و‘ بقية أŸنافسسات
أل- -ت- -ي ت- -ن- -ظ- -م- -ه -ا أل–ادي -ة
أ÷زأئ- - -ري- - -ة ل- - -ل- - -ري - -اضس - -ات
أŸي -ك -ان-ي-ك-ي-ة أك-ون مسس-اع-دة
زوجي ..كما كان عليه أ◊ال
‘ ر أ ‹ – د ي ص س - - - - -ح - - - - -ا ر ي
أ÷زأئ- -ر ‘ ط -ب -ع -ت -ي -ه ألأو¤
وأل- -ث- -ان -ي -ة  ‘ ..ألأو ¤ف -زن -ا
ب-اŸرت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة و‘ أل-طبعة
أل -ث -ان-ي-ة أن-ه-ي-ن-اه-ا ‘ أŸرك-ز
ألرأبع.
كما شساركت ‘ رأ‹ ألسسيارأت
ألرباعية ألدفع ،و‘ حالة أي
مفاجاأة Áكنني أن أ–ول أإ¤
سسائقة وزوجي مسساعد نحن
ثنائي نتكامل جيدأ ‘ أ◊ياة
أل - -ي - -وم- -ي- -ة و‘ أŸن- -افسس- -ات
أل - - -رسس- - -م- - -ي- - -ة ،وم- - -ع م- - -رور
أŸنافسسات أكتسسبت ألكث Òمن
أÈÿة كو Êسسائقة ومسساعدة
‘ أآن وأحد ،ولبلوغ ذلك كان
ل-زأم-ا ع-لّ-ي أن أق-وم ب-ال-ع-دي-د
م - -ن أل- -تضس- -ح- -ي- -ات وأن أرتب
وق - -ت - -ي ج - -ي- -دأ م- -ع أل- -ع- -م- -ل
ووأج-ب-ات-ي أŸن-زل-ي-ة وك-ذأ م-ع

تربية ألأطفال.

@ اأثناء اŸنافسصات األ ينال
منك التعب ؟

@@ ألأمر ألذي سساعد‘ Ê
هذه ألرياضسة هو أنني دأئما
أتسسابق رفقة زوجي ،وهو ما
يعطينا دأئما ألقوة على أإكمال
كل ألسسباقات ألتي نخرج فيها
دأئما ‘ أŸرأتب ألأو ¤رغم
أن طاقمنا يعد طاقما ضسيقا
مقارنة بكل ألفرق أŸشساركة
معنا ،خصسوصسا ‘ رأ‹ –دي
صسحاري أ÷زأئر ألدو‹ ألذي
ي - -حضس - -ره م- -تسس- -اب- -ق- -ون م- -ن
ﬂت-ل-ف دول أل-ع-ا ⁄وÁل-ك-ون
معدأت وعتادأ و أطقما وأسسعة
ولكل وأحد منهم عمله ،أما
أن - -ا وزوج - -ي ‘ ألصس- -ب- -ي- -ح- -ة
نتسسابق وننزع ألرمال وما أإ¤
غÒها من ألأمور ألتي –دث
خ Ó-ل أŸن -افسس-ة ،وب-ع-د ب-ل-وغ
ن- -ق- -ط -ة أل -وصس -ول ن -دخ -ل أإ¤
م -ك -ان ألإق-ام-ة وب-ع-ده-ا ي-ب-دأ
عمل ألصسيانة ،فوقتها أ–ول
رف -ق -ة زوج -ي أإ ¤م-ي-ك-ان-ي-ك-ي
وأإ ¤مصس -ل -ح أل-ع-جÓ-ت وأغÒ
ق -ط -ع أل -غ-ي-ار م-ع زوج-ي وه-و
ع -م -ل دأئ -م ومسس -ت -م -ر ط -ي -ل-ة
أŸنافسسة ..لكنها مغامرة ‘
كل مرة تكون رأئعة ومفيدة
بالنسسبة لنا وتعلمت ألكث Òمن
ألأمور ،كما أ Êأسستمتع دأئما
ب -اŸن-اظ-ر أÓÿب-ة وأ÷م-ي-ل-ة
لصس -ح -رأئ -ن -ا ألشس -اسس -ع -ة وه-ي
ف- - -رصس- - -ة أخ- - -رى م- - -ن أج- - -ل
أكتشساف بلدنا ألعزيز.
@ اأنت م - - - -ن ب Úال - - - -نسص- - - -اء
ال- -ق Ó-ئ -ل ال Ó-ئ -ي ي -عشص -ق -ن
هذه الرياضصة وÁارسصنها ؟

@@ صسحيح ‘ أ÷زأئر نحن
قلة من ألنسساء ألÓئي نعشسق
ه -ذه أل -ري -اضس -ة وب -اŸن -اسس -ب-ة

أشس- -ج -ع أل -نسس -اء أ÷زأئ -ري -ات
ع -ل -ى ألن -خ -رأط م-ع ألأن-دي-ة
أŸع - -ت - -م - -دة ل- -دى أل–ادي- -ة
أ÷زأئ- - -ري- - -ة ل- - -ل- - -ري - -اضس - -ات
أŸي -ك -ان -ي -ك -ي -ة لأن -ه-ا ري-اضس-ة
‡ت -ع -ة و“ك-نك م-ن أل-ت-ع-رف
ع - -ل - -ى أ÷زأئ - -ر أل- -ع- -م- -ي- -ق- -ة
وصسحرأئها ألشساسسعة ،كما أنها
م -ن -اسس -ب -ة م -ن أج -ل تشس -ري -ف
أŸرأة أ÷زأئ -ري -ة وأل -ري-اضس-ة
أ÷زأئ - -ري - -ة بصس - -ف - -ة ع - -ام- -ة
خصس- - -وصس- - -ا ‘ أŸن - -افسس - -ات
أل- -دول- -ي- -ة أل- -ت- -ي ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا
أل–ادية أ÷زأئرية للرياضسة،
ول- - - -نÈز أيضس- - - -ا ب- - - -اأن أŸرأة
أ÷زأئ -ري -ة أق -ت -ح -مت ج-م-ي-ع
أÛالت Ãا فيها ألرياضسات
أŸيكانيكية ،كما أن مشساركتي
‘ أŸن- - -افسس- - -ات أل- - -دول- - -ي - -ة
أصس - -ب - -حت ل- -تشس- -ري- -ف أŸرأة
أ÷زأئرية.
@ نداء للمراأة ا÷زائرية ؟

@@ أŸر أة أ÷زأئرية يجب أن
ت- -ق- -ت- -ح- -م ع- -ا ⁄ألسس- -ب- -اق -ات
أŸي -ك -ان -ي -ك -ي-ة أشس-اه-ده-م ‘
أل-ط-رق-ات أ÷زأئ-ري-ة يقودون
أج - -م - -ل وأف- -خ- -ر ألسس- -ي- -ارأت
ب- -ط- -ري -ق -ة رأئ -ع -ة وأ“ن -ى أن
يقتحمن هذأ ألعا ⁄ويخضسن
هذه أŸغامرة ،حتى نتمكن ‘
ألسس-ن-وأت أŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى ألأقل
م - -ن أل - -ف - -وز ب- -ل- -قب ‘ أح- -د
أŸن-افسس-ات أل-دول-ي-ة ن-رف-ع به
رأية أ÷زأئر عاليا ،لكن لبلوغ
ذلك يجب أن تنسسى أŸر أة ‘
هذه ألرياضسة كل ما هو فاخر
لأن ‘ ألصسحاري ليسس هناك
وجود للفنادق وموأد ألتجميل
وغÒه - -ا م - -ن ألأم - -ور أل - -ت - -ي
–ب -ذه -ا أل -نسس-اء ،ك-م-ا أ“ن-ى
لكل ألنسساء أ÷زأئريات عيدأ
سسعيدأ Ãناسسبة ألثامن ماي.

ا–اد بلعباسص

ترك ـ ـيز ك ـ ـب Òعـ ـ ـلى مبـ ـ ـاراة بل ـ ـوزداد

يوأصسل عناصسر أ–اد بلعباسس ،تدريباتهم –ت قيادة
شس -ري -ف أل -وزأ Êوط -اق -م -ه م -ن أج-ل أل-ت-حضس Òل-ل-ق-اء
ألسسبت ألقادم أمام شسباب بلوزدأد ◊سساب أ÷ولة 23
لبطولة ألقسسم أÎÙف أألول وطي صسفحة ألتعÌ
خ Ó-ل أ÷ول-ة أŸنصس-رم-ة ع-ن-دم-ا م-ن-ي رف-ق-اء ث-اب-ت-ي
بخسسارة ضسد شسبيبة ألسساورة بثÓثية نظيفة Ãلعب هذأ
أألخ. Ò
يسسعى ألطاقم ألفني إأ ¤ألرفع من معنويات لعبيه
وإأدخالهم إأ ¤أجوأء مبارأة بلوزدأد وألبقاء ‘ كوكبة
أŸقدمة من أجل ألوصسافة بالرغم من أن أللقاء لن
يكون سسه Óللفريق Úوهو مفتوح على كل ألحتمالت.

ه- - -ذأ وسس- - -ي - -ح - -رم ف - -ري - -ق أ–اد ب - -ل - -ع - -ب - -اسس م - -ن
خ -دم -ات أŸدأف -ع شس -ري-ف-ي رضس-وأن ‘ ل-ق-اء ب-ل-وزدأد
بسس -بب ت -ل-ق-ي-ه أل-ب-ط-اق-ة أ◊م-رأء خÓ-ل ل-ق-اء أ÷ول-ة
أŸاضس- - - -ي- - - -ة ضس- - - -د شس- - - -ب- - - -ي- - - -ب - - -ة ألسس - - -اورة وه - - -و
مهدد بعقوبة Ÿبارأت Úنافذت ‘ Úح Úترتقب عودة
أل Ó-عب سس -ي -ده -م أل -ي -اسس ب -ع -د أسس -ت -ن -ف-اذه أل-ع-ق-وب-ة
أŸسسلطة عليه ألتي حرمته من لقاء شسباب قسسنطينة
وألسس- -اورة ،م- -ع أح- -ت- -م- -ال أيضس -ا ع -ودة ل -ع -م -ا‹ م -ن
أإلصسابة بعد غياب دأم أك Ìمن شسهر .

غ .شسعدو

للعاب القوى إاناث
التجمع الرياضصي الوطني العسصكري أ

مشضاركـ ـ ـة  2٠٠رياضضيـ ـ ـة ‘ اŸوعـ ـ ـ ـد
عرف ألتجمع ألرياضسي ألوطني
أل-عسس-ك-ري أل-ث-ام-ن أللعاب ألقوى
Óناث مشساركة  200رياضسية من
لإ
ﬂت -ل -ف أل -ق -ي -ادأت وأل -ن -وأح-ي
وأŸدأرسس ألعسسكرية ،باإلضسافة
إأ ¤أل- - -ت - -م - -ث - -ي - -ل أŸد ،Êأمسس
ألثÓثاءÃ ،ركز Œمع و–ضسÒ
أل -ف -رق أل-وط-ن-ي-ة أل-عسس-ك-ري-ة بÍ
عكنون.
وج -رت أŸن -افسس -ات ‘ ك -ل م-ن
سس-ب-اق-ات  60مÎ- -أ و 1500مÎ
و 800م Îو 4مرأت  100مÎ
ورم -ي أ÷ل -ة وأل -ق -ف -ز أل-ط-وي-ل،
إأضسافة إأ ¤كرة ألقدم.
وإأ ¤ج-انب أل-ت-م-ث-ي-ل أل-عسس-ك-ري
ألنسسوي ألذي كان بقوة ،عرف
أ◊دث مشس- - -ارك- - -ة م- - -دي- - -ري - -ة
أÿدم-ات أ÷ام-ع-ي-ة وأŸدي-ري-ة

أل-ع-ام-ة ل-ل-وق-اي-ة وإأدأرة ألسس-ج-ون
وأ÷مارك.
ك -م -ا ع -رفت أŸن -اسس -ب-ة حضس-ور
أل -ب -ط -ل -ة أألوŸب -ي-ة ألسس-اب-ق-ة ‘
سس -ب-اق  1500م Îن -وري -ة ب-ن-ي-دة
م - -رأح ،أل - -ت - -ي أع - -طت ضس- -رب- -ة
ألن-طÓ-ق-ة ألشس-رف-ي-ة ،ب-اإلضسافة
إأ ¤أل-ب-ط-ل-ة أإلف-ري-ق-ي-ة وألوطنية
ألسسابقة ‘ ألقفز ألثÓثي باية
رحو‹.
وشسكلت أŸنافسسة فرصسة لتكرË
رياضسيات من ذوي ألحتياجات
أÿاصس-ة وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر بالثÓثي
سس -وأŸي -ة ألضس -اوي -ة وب -ن م -ع-م-ر
سسعاد وعلى آأغا ‚ية.
و‘ مبارأة كرة ألقدم ،فاز فريق
أŸدرسس- -ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة ل -لصس -ح -ة
أل-عسس-ك-ري-ة (أل-ن-اح-ي-ة أل-عسسكرية

أألو )¤على حسساب نظÒه من
م -دي -ري -ة أÿدم -ات أ÷ام -ع -ي -ة
للجزأئر بهدف دون مقابل.
وأكد رئيسس مصسلحة ألرياضسات
أل-عسس-ك-ري-ة أل-ع-م-ي-د ع-مر قريشس
خÓل كلمته ألفتتاحية على أن
«أل-ق-ي-ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس ألوطني
ألشس-ع-ب-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ف-عيل دور
أŸرأة و–سس Úمسس- - -ت - -وأه - -ا ‘
ألتدريبات وفتح أÛال أمامها
إلثبات دورها».
من جهتها ،عÈت باية رحو‹
عن سسعادتها بتنظيم هذأ أ◊دث
قائلة« :شسيء جميل عندما يتم
ألتكر Ëألعسسكري للمرأة وأ“نى
رؤوي- - - -ة أŸرأة أ÷زأئ- - - -ري- - - -ة ‘
أÙاف- -ل أل- -عسس- -ك- -ري -ة أل -كÈى
قريبا».

فالك فال اÒÿ
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koutoufcom@gmail.com

الحمل

المرأاة الحمل إانسسان عادي جدا يا
سسيدي الرجل الحمل ،ولكن لها
قدرة تدميرية هائلة إاذا كرهت رجÓ
كانت تحبه!
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الثور

إاياك يا سسيدي الثور أان تسسـ ـ ـتهين
بصس ـ ـمت النسس ـ ـ ـاء .......إايـ ـ ـ ـ ـ ـاك
ي ـ ـ ـا سسـ ـي ـدي فبالرغم من صسمت ـها،،
هي قـ ـ ـ ـادرة على أان تج ـ ـعلك تت ـ ـوه بي ـ ـن
كلم ـ ـاتـ ـها بي ـن يـ ـاء وأال ـ ـف ،،وأالف وي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء و
المرأاة الثور ياسسيدي أادرى بهذا.

ا÷وزاء

اأ’ربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م

ياالمرأاة الجوزاء أانـ ـ ـ ـت أانثى
اسستثن ـ ـ ـائـ ـ ـ ـية  ..أاشسع ـ ـ ـلي النـ ـ ـ ـ ـار
لم ـ ـ ـ ـ ـ ـن يفك ـ ـ ـر بإايذائ ـ ـ ـ ـ ـك ،،فمـ ـ ـ ـن ينتظـ ـ ـ ـر
سسقوطـك  ..اجع ـلي من صس ـ ـوت ضسجيـ ـج
سسقوطـ ـك زل ـ ـ ـ ـزا’ يدمـ ـ ـر حياتـ ـ ـه ..فاحذر يا
الرجل الجوزاء من تيار دمارها.

الموافق لـ  ٠٩جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العـ ـدد١٧٢٧٩:
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حقائق طريفة عن اŸرأاة  ..تعرف عليها

السشرطان

ح- -اولت ال- -ك- -ث -ي -ر م -ن
ال- -دراسس- -ات ف- -ه- -م ال -م -رأاة
ومعرفة الفرق بينها وبين
الرجل في السسلوك داخل
ال- -م -ج -ت -م -ع ،إا’ إان -ه ع -ل -ى
الرغم من ذلك فإان هناك
ع- - -ددا م- - -ن ال- - -ح - -ق - -ائ - -ق
ال-بسس-ي-ط-ة وال-ط-ري-ف-ة ال-تي
رصسدناها في هذا السسياق
’ تسستطيع المرأاة أان تخفي سسرا ً أاكثر من  ٤٧سساعة و ١5
دقيقة .تقضسي المرأاة ما ’ يقل عن عام من عمرها وهي تنظر
وتبحث عن مÓبسس مناسسبة لترتديها .تقضسي المرأاة ما ’ يقل
عن عامين من عمرها وهي تنظر في المرآاة % ٧٠ .من النسساء
يفضسلن الشسيكو’طه على أاي شسىء آاخر في الحياة .تحتاج المرأاة
أاحيانًا للبكاء ،لكنها ’ تفعل ذلك وحدها ،إاذ تفضسل دئماً البكاء
أاثناء حديثها مع أاحد المقربين منها .عدد المفاصسل في يد
المرأاة يفوق يد الرجل ،وهو ربما يكون السسبب في أانها تقوم
بعمل المنزل بشسكل أافضسل .النسساء لديهن جينيات مختلفة عن
الرجال تجعلهن يفرقن بين مÓيين اأ’لوان المختلفة .كانت
النسساء ترتدي اأ’حذية ذات «الكعب العالي» في القرن الـ  ١6كي
يظهرن أاكثر خشسونة ،والحقيقة أان الرجال هم أاول من ارتدى
«الكعب العالي» وليسس النسساء .تتحدث المرأاة بما يقرب لـ ٢٠
أالف كلمة في اليوم ،ما يجعلها تفوق عدد كلمات الرجل بـ ١٣
أالف كلمة % ٩٧ .من النسساء تسسببن في حادثة ولو مرة واحدة
خÓل حياتهن.
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^ أانه عندما تتوقف المرأاة
عن البكاء فهذا يدل على شسيء واحد وهو أانها بدأات
تخطط لشسيء جديد و سسعيد و’ يشسمل الرجل الذي
جعلها تبكي!؟ وفي كل الظروف كن حذرا أايها الرجل.
^ إان الفتيات الÓتي يتمتعن بعÓقة قوية وثقة
بوالدهن ،أاكثر مي ً
 Óإ’نشساء عÓقة وثقة قوية
بشسركاءهن في المسستقبل؟..فشسكرا لكل أاب يقرأا ..أ’نه
قدم ابنته كهدية تتمثل في صسانعة اأ’جيال في
المسستقبل.

ومضضــــــــــة

إن ششعرت إلمرأإة بحب ششريكها لها فسشتحرك
’سشعاده وإن قام بأاذيتها فسشتدفنه
جبا’ً إ
تحت نفسس إلجبال!

ششغـ ـ ـ ـل عقلـ ـ ـ ـك

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

يا بنات الجزاير يا بنات الجزاير
يا اللّي خّليتو فكري حاير
على زينكم نقول
سسروال الشسلقة ومحرمة الفتول
ياك سسالف وطول
في الجزاير سساكن غزالي
آاجي تشسوف الزين يا ماحلى صسنعة
اليدين
رضساية الوالدين في جملتهم شسحال
تحلى لي
طباخهم مزيان والحلويات على كلّ
أالوان
اسستخبار زيدان و المصسّدر شسحال يحلى لي
آاشسوف ذيك الهّمة
كي تلبسس العجار والحايك مرمّة
كلمتها كلمة أاصسيلة صسافية من ذاك الغالي
كلّ اصسبع بصسنعة
وبنظرتها تذّوب الشسمعة
في نهار الجمعة تÓقيت غزالي
’بسسة الجّÓبة وشسعرها رسسم الغرام
ملكت العّزابة وأانا حرقتني بالهيام
يا بنات الجزاير يا بنات الجزاير
يا اللّي خّليتو فكري حايرفي حبك يابنت بÓدي

^ وقاضس قد قضشى في إلناسس عد’  ##له كف
وليسس له بنان
^ رأإيت إلناسس قد قبلوإ قضشــــــــاه  ##و’ نطق له و’ لسشان

^ زينة إلغني إلكرم وزينة إلفقير
إلقناعة وزينة إلمرأإة إلعفة.
^ و ِإذإ إلنسشاءُ نششأانَ في أإمي ٍ
ة ...رضشَع
ل جهالًة وُخمو’.
إلرجا ُ
^ بالنار يختبر إلذهب وبالذهب تختبر
إلمرأإة وبالمرأإة يختبر إلرجل.

للعبــرة

‘ حبكم يا بنات بÓدي

حل إلعدد إلسشابق
^ ششبكة إلصشيد

ماذا تفعل Úطوال اليوم ؟!

عاد رجل من عمله ،فوجد
أاطفاله الثÓثة أامام البيت يلعبون في الطين بمÓبسس النوم التي لم
يبدلوها منذ الصسباح .
وفي الباحة الخلفية تبعثرت صسناديق الطعام وأاوراق التغليف على
اأ’رضس ،وكان باب سسيارة زوجته مفتوحا وكذلك الباب اأ’مامي
للبيت .أاما داخل البيت فقد كان يعج بالفوضسى ،فقد وجد المصسباح
مكسسورا والسسجادة الصسغيرة مكومة إالى جدار الحائط ،وصسوت
التلفاز مرتفعا .وكانت اللعب مبعثرة والمÓبسس متناثرة في أارجاء
غ-رف-ة ال-م-ع-يشس-ة ،وف-ي ال-م-ط-ب-خ ك-ان ال-ح-وضس م-م-ت-ل-ئ-ا ع-ن آاخ-ره
باأ’طباق وطعام اإ’فطار ما يزال على المائدة وكان باب الثÓجة
مفتوحا على مصسراعيه.صسعد الرجل السسلم مسسرعا وتخطى اللعب
وأاكوام المÓبسس باحثا عن زوجته ،كان القلق يعتريه خشسية أان
ي-ك-ون أاصس-اب-ه-ا م-ك-روه.ف-وج-ئ ف-ي ط-ري-ق-ه ب-ب-ق-ع-ة م-ي-اه أامام باب
الحمام،فأالقى نظرة في الداخل ليجد المناشسف مبللة والصسابون
تكسسوه الرغاوي ،وتبعثرت مناديل الحمام على اأ’رضس ،بينما كانت
المرآاة ملطخة بمعجون اأ’سسنان.اندفع الرجل إالى غرفة النوم
فوجد زوجته مسستلقية على سسريرها بمÓبسس النوم تقرأا رواية !
نظرت إاليه الزوجة وسسأالته بابتسسامة عذبة عن يومه،
فنظر إاليها في دهشسة وسسأالها  :ما الذي حدث اليوم ؟
ابتسسمت الزوجة مرة أاخرى وقالت :
كل يوم عندما تعود من العمل تسسأالني باسستنكار
ما الشسيء المهم الذي تفعلينه طوال اليوم؟ أاليسس كذلك؟
أاجابها الزوج :بلى.
فقالت الزوجة « :حسسنا أانا لم أافعل اليوم ما أافعله كل يوم».
من المهم جدا أان يدرك كل إانسسان إالى أاي مدى يتفانى اآ’خرون

في
أاعمالهم ،وكم يبذلون من جهد لتبقى الحياة متوازنة بشسقيها وهما
اأ’خذ والعطاء ،حتى ’يظن أانه الوحيد الذي يبذل جهودا مضسنية
ويتحمل الصسعاب والمعاناة وحده.
وحتى ’تغره سسعادة من حوله وهدوؤوهم فيظن أانهم لم يفعلوا شسيئا
ولم يبذلوا جهدا من أاجل الوصسول إالى الراحة والسسعادة ،قدر قيمة
اآ’خرين وجهودهم و’ تنظر من منظار ضسيق.

ابـتـسضـم
^ ’ حظت إلزوجه بعد ششجار
عنيف مع زوجها أإنه سشاهم وإجم.
’ن
فسشأالته مسشترضشيه  :فيم تفكر إ آ
 ....قل إلحقيقه ؟
فأاجاب إلزوج إلغاضشب  :إنني إفكر في
عباره مناسشبه أإكتبها على ششاهد
قبرك
فأابتسشمت إلزوجه وقالت له  :هذإ أإمر
سشهل فلتكتب عليه (هنا ترقد زوجة
صشاحب إلقبرإلمجاور).
’مه مازحا عندما
^ قال أإحدهم أ
جاءها بطبق من إلمكسشرإت :هل
تتزوجين يا أإماه أإو تأاكلين هذه
إلمكسشرإت ؟.فقالت له :يا بني إلله
يرضشى عليك  .....وهل لي أإسشنان
للمكسشرإت.

من المرأاة السسرطان إالى الرجل
السسرطان :أانا امرأاة نصسفي كبرياء
ونصسفي اآ’خر شسموخ  ..مجنون أانت إاذا اعتقدت
أانك ملكتني ..وما على الرسسول إا’ البÓغ..

األسشد

’ تسسأال كثيرا يا الرجل اأ’سسد عن
اأ’نثى فقبلك سسأالت وكان هذا هو
الرد :قالو لي ماهي ا’نثى ؟؟ فقلت
هي من تقول أانا ’ أابيع كرامتى حتى إان
طوى التراب أانوثتي فأانوثتي ملك كرامتي
وكرامتي تزيد بريق أانوثتي ..أا’ تسستحق المرأاة
اأ’سسد وكل النسساء أان ترفع لها القبعة؟

العذراء

قد يليق بالمرأاة اسسم العذراء أاكثر
من الرجل العذراء أاليسس
كذلك؟..فلسسان حالها يقول :يـكفيني
شس ـرفـ ـًا أاني أانثـ ـ ـى ...ف ـأانا نصسـ ـف الـ ـعال ـم
...والـ ـنـصسـف اآ’خر يـ ـتربى علـ ـى يدي.

اŸيزان

يا الرجل الميزان ..إان المرأاة
الميزان وكل حـواء خلقها الله مـن
ضسلعـك ليـسس مـن قدمـك لتمشسـي عليهـا  ..و ’ مـن
دماغـك لتتعالـى عليهـا  ..خلقـت من جانـب
ضسلعـك كـي تتـسساوى بـك  ..و مـن تحـت ذراعيـك
لتحميهـا  ..و مـن جانـب قلبـك لتحبهـا.

العقرب

يا الرجل العقرب قلب المرأاة
العقرب غرفة واحدة من يدخله ’
يجب أان يخرج وهذه الغرفة ’تسسع إا’
شسخصسا واحدا فقط
بينما قلب الرجل فندق كامل مليء بالغرفات
ولكن هناك جناح خاصس ’مرأاة واحدة فقط.

القوسس

تحية محترمة إاليك سسيدي الرجل
القوسس أاما بعد ..لو خلقت المرأاة
القوسس طائرا لكانت « طاووسسا « و لو ُخلقت
حيوانا لكانت «غزالة « ولو ُخلقت حشسره لكانت «
فراشسة « ...ولكنها ُخلقت «بشسرا «! فأاصسبحت
زوجًة وأامًا رائعة  ،وأاجمل نعمة للرجل على وجه
اأ’رضس ..فبإامكانك أان تتذكر أامك أاو حبيبتك أاو
ابنتك أاو أاختك أاليسس كذلك؟

ا÷دي

ياسسيدي الرجل الجدي تبقى المرأاة
الجدي وسسائر بنات حواء في حاجة
إالى آادم وآادم في أامسس الحاجة إاليها
..كي تسستمر الحياة..وشسكرا لتقديرك لها فهي
تسستحق منك هذه المعاملة الرجولية الحقة.

الدلو
ابتسسامة المرأاة لفظ مشسترك يحتمل
جميع المعاني وضسروبها من الحب القاتل إالى
البغضس العميق...أاعتقد أان الرسسالة وصسلتك يا
سسيدي الرجل الدلو ..ونيابة عن المرأاة الدلو لك كل
اإ’حترام وشسكرا.

ا◊وت
كلما احترمت المرأاة نفسسها احترمها
من حولها ..فهي ثمينة ما دامت أامينة فإاذا خانت
هانت.ولحديث قياسس ياسسيدي الرجل الحوت ..تمت
هذه الكلمات ببصسمة احترام من المرأاة الحوت..
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أأ’ربعاء  ٠٨مارسس  ٢٠١٧م
ألموأفق  ٠٩جمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب نادي
برشسلونة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٧٢نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

أعبر

شسهر
ميÓدي

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسص الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
Ÿؤوسصسص اŸسصرح ا÷زائري
راحل.

متشسابهان

فاه

للتعريف
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أشسرح «م»

جمع رمل

إأحسسان

وأكب

٧

طري
دولة
إأفريقية

مضسيء «م»

يلحق
نصسف يوم

بسسط
وألد «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

للجزم
ثلثا سستر

خاصستي «م»

رفقتك

٤

نسستمر

٦

عتاب

شسكل
هندسسي
بسسط
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ألكلمـــــــات:

الرواية ،القصصة ،اŸسصرح ،السصينما ،النقد ،الشصعر ،النحت،
لفÓم ،اŸسصلسصÓت ،اŸرقصص ،اÿشصبة،
للوان ،ا أ
الزخرفة ،ا أ
الركح ،اŸنصصة ،العرضص ،اŸناظر ،ا÷مهور ،اŸشصاهد،
لدماج ،دور.
التصصوير ،التمثيل ،الكتابة ،ا إ
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أ  -أليابان؟
ب  -بنغÓديشس؟
ج  -ألصسين؟
د  -نيجيريا؟

الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أفقيا
يوسسف شساهين ،فلة عبابسسة ،وأ ،ل.ل ،أيسسر،
رأي ،ما ،يوأكبه ،رمال ،روأد ،مل ،حل ،دق،
نسسمح ،أر ،دمي ،دم ،يا ،وف ،صسرأط
بومدين ،ديب ألعياشسي.
❊ عموديا
نوري كوفي ،ند ،ألو ،و.و ،يياسس ،سسه ،أ.أ.أ،
دب ،فعل ،كد ،أمدح ،شسبل ،لوم ،أ.أ ،ألمهر،
بع ،هب ،يطير ،يسساير ،أ.أ.أ ،نية ،مرقد،
رشس ،أمسس ،يصسوم ،عمر ألشسريف.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+ ٤٥ + ٤٦ + ٤٧ + ١٠٤ + ١٠٣ + ١٠٠ + ٥١
٥٦١ = ٣٦ +٣٣
الحل  /تسصل وتثقف

أ’سسم ألشسهير لجمهورية
ألصسين ألوطنية قديما هو
تايوأن.
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ما هي ألدولة أأ’كبر مسساحة من بين
ألدول ألتالية؟
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أختبر معلوماتك

٢

أحسسن ’عب
سسينغالي
’ يسسمع

1

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

دولة أأفريقية نّظمت دورة
ألكان  ٣١لعام ٢٠١٧

`

الكلمــات السسريــة

١

` 4 `` 3 ` 2

 كلمة ألسسرألكلمات ألسسهمية
دردشسة أ◊روف
لعبة أ◊روف

ألوكا’ت
حاسسة بيك
أ÷وأر
سسيد علي فطار

حرف
أبجدي

بحر

∞≤ãJ h π°ùJ

٣

أإ’سسم
ألقديم
لمدينة ميلة

علل

سص-ر ب-اŒاه ا أ
لسص-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصص-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

مدرب
إأنجليزي
لكرة قدم

مريضس

هد
حرف جر
«م»

غير

٧٨٩

ألمخلصس
«م»

للنصسب
نهر عربي

٥

١٧٢٧٩

رقــــــــــم

أحسسن ’عب
جزأئري لـ
٢٠١٦

١

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

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

ألعدد

23

أافقيا
 )١مخرج سسينمائي تونسسي
 )٢يصسرح «م» ،للموصسول ،ثروة،
 )٣للمسساحة «م» ،ألشسغل،
 )٤يمسس ،يغني ويغرد،
 )٥مسسالك،
 )٦ممثل مصسري قدير،
 )٧ألمد مبعثرة ،ثلثا برلين،
 )٨وألد ،آأخر أليوم ألفنانة نانسسي عجرم،
 )٩في صسحرأء ،للنفي،
 )١٠فنانة مصسرية،
 )١١أ’سسم ألعائلي للفنان ألشساب خالد.

عموديا
 )١فنانة لبنانية،
 )٢قمر ،صسوت أ’نفجار،
 )٣حرف مكرر ،قبيح «م» ،أقارب،
 )٤يقنط ،عكسس مر «م» ،ثلثا نجل،
 )٥مدأد مبعثرة ،أسسم إأشسارة،
 )٦برق ،وأكب «م» ،ثلثا صسبر،
 )٧ضسروري ،حرف ندأء للندبة ،إأحسسان،
 )٨طريق «م» ،أخفق «م»،
 )٩بحر ،يتبع ،ضسمير منفصسل «م»،
 )١٠شسهر هجري «م» ،نضسرب،
 )١١ثلثا ليل ،سسائل حيوي ،شسعوب.

ألفجر05.43...............:
موأقيت ألظهر12.5٩...............:
ألصسÓة ألعصسر16.17...............:
ألمغرب18.52..............:
ألعشسـاء20.10................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 08مارسس  :1٩38أ’إدأرة أ’سستعمارية تصسدر
م- -رسس -وم -ا ،ي -قضس -ي ب -غ -ل -ق أŸدأرسس أ◊رة
÷معية ألعلماء أŸسسلم Úأ÷زأئري.Ú
^  08مارسس  :1٩60أجتماع أ◊كومة أŸوؤقتة
للجمهورية أ÷زأئرية بتونسس ،لدرأسسة حصسيلة
أ’تصسا’ت أ÷زأئرية ألفرنسسية.

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

’ربعاء  0٩جمادى ألثانية  1438هـ أŸوأفق لـ  08مارسس  2017م
أ أ

17279 Oó©dG

بن غÈيت :اإلعÓم خلق جوا من اÿوف بتناوله الظاهرة
^ شسايــب ذرأع :أكــ Èنسسبــة مــن ألعنــف ‘ أŸتوسســط بـ٪52
أكدت وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت ،أن ألوصساية تعول على دخول ميثاق أخÓقيات ألقطاع حيز ألتنفيذŸ ،عا÷ة ظاهرة ألعنف ‘
’عÓم وإأن سسلط ألضسوء على ألظاهرة ،إأ’ أنه تسسبب ‘ «خلق جو من أÿوف».
ألوسسط أŸدرسسي .كما أنتقدت أ إ
’طوأر ألÎبوية ألثÓثة ،إأذ ناهزت  13من أŸائة ‘ ألثانوي ،و 37من
من جهته أŸسستشسار بالوزأرة شسايب ذرأع ،كشسف عن نسسبة تفشسي ألعنف ‘ أ أ
’ك ÈباŸتوسسط بتجاوزها  52من أŸائة ،ألثلثان منها عنف لفظي.
أŸائة ‘ أ’بتدأئي ،وكانت ألنسسبة أ أ

حرصست اŸسسؤوولة اأ’و ¤على قطاع الÎبية
الوطنية ‘ ،كلمة أالقتها ،أامسض ،لدى إاشسرافها
ع -ل -ى ل -ق -اء خصسصض ل -ع -رضض اإ’سسÎات -ي-ج-ي-ة
القطاعية للمكافحة والوقاية من العنف ‘
الوسسط اŸدرسسي ،على التأاكيد أان «العنف
أاصسبح ‘ السسنوات اأ’خÒة ،انشسغا’ حقيقيا
Óسسف ،ليسست ‘
‘ كل الدولة ،وا÷زائر ،ل أ
منأاى».
‘ السسياق ،أاشسارت الوزيرة بن غÈيت إا ¤أان
ما يقوم به اإ’عÓم بتسسليطه الضسوء على
ظ -اه -رة ال -ع -ن -ف ،وإان ك -ان ي -ك -تسس -ي ط-اب-ع-ا
إايجابيا ،إاذ يسسمح ببقاء اÛتمع ‘ حالة
يقظة وتأاهب ،إا’ أانه ’ يخلو من السسلبيات،
كونه «تسسبب ‘ خلق جو من اÿوف ،والقلق
عند اأ’ولياء والتÓميذ».
ولفتت بن غÈيت إا ¤أان «العنف يتخذ عدة
أاشس -ك-ال ،م-ث-ل ا’ع-ت-داء وال-ت-خ-ريب وال-ع-ن-ف
اللفظي ،وا÷سسدي والنزاعات» ،منّبهة إا¤
أان ه -ذه اأ’ف -ع -ال ق -د ت -ك -ون ن -داء اسس-ت-غ-اث-ة
حقيقية ،مؤوكدة أان القطاع سسبق له اتخاذ
إاجراءات ذات طابع تنظيمي وبيداغوجي.
ب -روز آاف -ات ج -دي -دة ‘ اÛت -م -ع ـ أاضس-افت
تقول ـ انعكسست على اŸدرسسة وﬁيطها،
وات -خ -ذت ال -وزارة ال -وصس -ي -ة ‘  2015قرارا
يقضسي بتنصسيب فوج عمل ،يعكف على إاعداد
اسسÎات -ي -ج -ي -ة وط -ن -ي -ة Ÿك -اف -ح-ت-ه ،ك-م-ا ”
التوقيع مع وزارتي الدفاع الوطني والداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة ،ل-وضس-ع آال-ي-ة مشسÎك-ة
لتأام ÚاŸدارسض.

للتعلم وبناء اŸواطنة».

 ٪ 75من حالت العنف لفظي

‘ سسياق تطرقها إا ¤تفاصسيل اإ’سسÎاتيجية،
توقفت بن غÈيت عند «اإ’جراءات اآ’نية
واŸل -م -وسس -ة ال -ت -ي تضس-م اŸع-اي-ن-ة وال-ت-ب-ل-ي-غ
وال -ت -ك -ف -ل» ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -ا «ت -وق-ي-ع م-ي-ث-اق
أاخÓقيات القطاع ،التي نرغب ‘ Œسسيدها
عن قريب» ،الهدف منه توف Òمناخ مدرسسي
يحفز على الدراسسة والتعلم ،أ’ن ا’سستقرار
Óسساتذة
مهم للتÓميذ Ÿزاولة دراسستهم ،ول أ
واŸسسؤوول Úواأ’ولياء.
تضساف إا ¤اإ’جراءات اآ’نية واŸلموسسة،
اإ’جراءات الوقائية ،أ’ن اأ’مر يتعلق ببناء

جسسور تعاون بﬂ Úتلف القطاعات ،أ’ن
ا÷م-ي-ع ط-رف ‘ السس-ي-اسس-ة ال-وق-ائ-ي-ة ،ال-ت-ي
تسستند بدرجة أاو ¤إا ¤التكوين.
كما –دثت عن غرسض اŸسسار ا’نتخابي ‘
أاذهان التÓميذ من خÓل اختيار ‡ثليهم ‘
اأ’قسسام ،وتتزامن العملية والعام  2017الذي
تكون فيه ا÷زائر على موعد مع حدثÚ
ان -ت -خ -اب -ي ،Úي -ت -ع -ل -ق اأ’م -ر ب -ال-تشس-ري-ع-ي-ات
واÙل -ي-ات .ك-م-ا كشس-فت ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ن
شسعار السسنة الدراسسية ا÷ديدة / 2017
 2018ال- -ذي سس -ي -ك -ون «اŸدرسس -ة فضس -اء

من جهته ،اŸسستشسار بوزارة الÎبية الوطنية
شسايب ذراع ،لدى عرضسه ا’سسÎاتيجية قدم
أارقاما مفصسلة حول حا’ت العنف اŸسسجلة،
ال- -ت- -ي ب- -ل -غت ال -ذروة ‘ ال -ط -ور اŸت -وسس -ط
بتسسجيل  20517حالة ،بنسسبة تناهز  52من
اŸائة ،متبوعا با’بتدائي الذي سسجل نسسبة
 37من اŸائة ،واحتل الطور الثانوي مرتبة
أاخÒة بنسسبة  13من اŸائة.
واسستنادا إا ¤ذات اŸتحدث ،فإان  80من
اŸائة من حا’ت العنف ب ÚالتÓميذ ،و 5من
اŸائة معلم ضسد تلميذ ،و 13من اŸائة تلميذ
ضسد معلم ،و 2من اŸائة ما ب Úاأ’سساتذة.
أاما أانواع العنف ،فإان  44من اŸائة منها شستم
و 17من اŸائة تهديد ،متبوعة بحا’ت عدم
احÎام ال- - - -غ ÒاŸق - - -درة بـ 13م -ن اŸائ -ة،
وب-ع-م-ل-ي-ة حسس-اب-ي-ة ف-إان  75م -ن اŸائ -ة م -ن
حا’ت العنف لفظية ،ما Áثل ثلثي ا◊ا’ت
اŸسسجلة.
وع- -رضض م- -دي- -ر اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -لÎب -ي -ة
والتكوين مصسطفى ›اهدي ،مقاربة نسسقية
وعلمية تقوم على البعد اآ’ Êوالبعد الÓحق،
م -ؤوك-دا خÓ-ل ع-رضس-ه ،ال-ذي اك-تسس-ى ط-اب-ع-ا
تقنيا ،أان ا◊لول تكون اجتماعية وتربوية
وتنظيمية واجتماعية وبيداغوجية.
كما شسدد على ضسرورة تخلي وسسائل اإ’عÓم
السس -م -ع -ي -ة ال-بصس-ري-ة واŸك-ت-وب-ة ،ع-ن ال-ب-ع-د
الدرامي ‘ معا÷ة العنف ،وعن التضسخيم
وا’لتزام باŸوضسوعية.

ألتلقيــــح ’ يحمــــــــل آأي خطـــــــر

اإلعـ ـ ـ ـ ـÓم وراء التهويـ ـ ـ ـ ـل ...ولبـ ـ ـ ـ ـد اأن نثـ ـ ـ ـ ـق فـ ـ ـ ـ ـي وزارة الصضحـ ـ ـ ـ ـة
ط- -م- -أانت وزي -رة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ،أاول -ي -اء
ال-تÓ-م-ي-ذ ب-خصس-وصض ح-م-ل-ة ال-ل-قاح التي تتم
–ت إاشس - -راف وزارة الصس - -ح - -ة ،داع- -ي- -ة إا¤
الوثوق بها .مؤوكدة أان العملية لن تؤوجل وأان
اأ’ولياء الذين رفضسوا تلقيح أابنائهم يتحّملون
اŸسسؤوولية.
كما دافعت عن مديري بعضض اŸؤوسسسسات
الÎبوية ،الذين بادروا باسستماراتّﬁ ،ملة
اإ’عÓم ›ددا مسسؤوولية خلق جو من القلق

‘ أاوسساط التÓميذ وأاوليائهم.
ط -غت اأ’سس -ئ-ل-ة ح-ول م-وضس-وع ال-ل-ق-اح ،ال-ت-ي
ت -زام -نت م -ع ح -م -ل -ة ال -ل -ق -اح ضس-د ا◊صس-ب-ة
وا◊صس-ب-ة اأ’Ÿان-ي-ة ،ع-ل-ى ال-ل-ق-اء الصس-ح-ف-ي
اŸقتضسب الذي نشسطته الوزيرة بن غÈيت،
ع- -ل- -ى ه- -امشض ال- -ل- -ق- -اء اıصسصض ل -ع -رضض
اإ’سسÎاتيجية القطاعية للمكافحة والوقاية
من العنف ‘ الوسسط اŸدرسسي.
‘ ه- -ذا السس- -ي -اق ،ط -م -أانت ال -وزي -رة أاول -ي -اء

بسسبب صسيانة كابل بحري

اضضطرابات ‘ شضبكة األنÎنت
ب 8 Úو 20مارسس
أعلنت شسركة أتصسا’ت أ÷زأئر ‘ بيان لها،
أمسس ،عن أحتمال تسسجيل بعضس أ’ضسطرأبات
’نÎنت ل-ي ،Ó-ب8 Ú
‘ أل -ت -زوي -د ‘ خ -دم -ات أ أ
و 20م -ارسس ،بسس -بب أشس -غ -ال ألصس -ي -ان -ة ل -ل -ك -اب-ل
ألبحري ( )4SMWألذي يصسل إأ ¤مدينة عنابة.
ب-ي-ان ’تصس-ا’ت أ÷زأئ-ر ،أوضس-ح «ل-زب-ائ-ن-ها
أن -ه ق -د ي -ت -م تسس -ج -ي -ل ب-عضس أ’ضس-ط-رأب-ات ‘
’خ- -ر ‘ أل- -فÎة
’نÎنت م- -ن ح Úآ
شس - -ب - -ك - -ة أ أ
أŸمتدة من  8إأ 20 ¤مارسس ب Úألسساعة 20:30
وألسس -اع -ة  23:30ف -ق -ط وه -ذأ ج -رأء أشس -غ -ال
ألصس-ي-ان-ة أل-دوري-ة أل-ت-ي سس-ت-ج-رى على ألكابل
أل-ب-ح-ري ( )4SMWأل- -ذي يصس- -ل إأ ¤م- -دي- -ن -ة
عنابة» من مرسسيليا ألفرنسسية.
«وسس-ت-مسس أشس-غ-ال ألصس-ي-ان-ة ،أل-تي تتمثل ‘
’جهزة (أجهزة ألتوجيه) 17
أسستبدأل بعضس أ أ
بلدأ Áر من خÓلها هذأ ألكابل ألبحري وألتي
’نÎنت وج -ودة
سس- -تسس -م -ح ب -ت -حسس Úت -دف -ق أ أ
ألشسريط ألعابر» ،بحسسب أŸصسدر ذأته ‘ .هذأ
ألصس - -دد ،يضس - -ي- -ف أل- -ب- -ي- -ان ،ق- -امت أتصس- -ا’ت
أ÷زأئ -ر بـ «إأنشس -اء ف -ري -ق يسس -ه -ر ع-ل-ى –سسÚ
’نÎنت وذلك بهدف ألتخفيف
إأدأرة حركة أ أ
’ث -ر أل -ذي ق -د يÎتب ع -ن أشس-غ-ال
م -ن ح -دة أ أ
ألصسيانة ألتي بالكاد سسيشسعر بها زبائنها».

التÓميذ’ ،فتة إا ¤أان ا◊ملة تندرج ‘ إاطار
برنامج سسنوي تعده وزارة الصسحة ،يهدف إا¤
حماية صسحة اأ’طفال.
بن غÈيت ،التي نبهت اأ’طراف اŸعنية إا¤
أان وزارة الصسحة ’ Œازف بصسحة اأ’طفال،
دعت إا ¤الوثوق بهذه اأ’خÒة ،على اعتبار
أان هّمها اأ’ول واأ’خ Òحماية صسحة أاجيال
الغد.
أام - -ا ب - -خصس - -وصض م - -ب- -ادرة ب- -عضض مسس- -ؤوو‹

 20°أ÷زأئر

 17°وهرأن

ألثمن  10دج

ميثــــاق أخÓقيــــات أŸهنــــة ركيــــزة ‘ معا÷ــــة ألعنــــف أŸدرسســــي

فريال بوششوية

 23°أ÷زأئر

 17°وهرأن

اŸؤوسسسس -ات الÎب-وي-ة ،ج-ددت ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
أانها فردية ،وأان نواياهم كانت سسليمة ،على
اع -ت -ب -ار أان-ه-ا “ت ع-ل-ى أاسس-اسض أان-ه-ا إاج-راء
وقائي.
وحملت مسسؤوولية الضسجة الكبÒة ،وما تبعها
من عدم ارتياح اأ’ولياء ،إا ¤وسسائل اإ’عÓم
ال -ت -ي خ -ل -قت ،ب -حسسب م -ا أاك -دت ،ج -وا م -ن
القلق.

20°
20°

france prix 1

باباسس كما عرفته

فنيدسس بن بلة

 ⁄تغادر ا’بتسسامة ﬁياه وهو يسستقبل ﬁدثيه دوما ويخوضض معهم ‘
قضسايا الوطن– ،دياته وسسباقه ضسد السساعة من أاجل أان تكون له كلمة
ال - -فصس- -ل واسس- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة ق- -رار ‘ ات- -خ- -اذ اÿي- -ارات اأ’نسسب وال- -رؤوى
ا’سستشسرافية لتعقيدات الظرف.
هكذا عرفنا ﬁمد الصسغ Òباباسض عﬂ Èتلف اÙطات وا◊قائب
الوظيفية التي تو’ها وأادارها باقتدار وروح اŸهنية واŸسسؤوولية دون
تقاعسض وملل.
هكذا عرفناه وعشسنا جزءا من ‡ارسسات مهام صسعبة ومعقدة ‘ غالب
اأ’حيان نغطي إاعÓميا أانشسطته ⁄ .يسستسسلم للمحن ومتاعب اأ’مور
وا’خت’Óت  ،تسسلح باŸعرفة واسستشسارة اآ’خر ‘ عÓج ملفات وفق
ت-ق-اسس-م وظ-ي-ف-ي .أادار أاع-ق-د ال-قضس-اي-ا ب-ال-ن-ق-اشسات السساخنة وا◊وارات
اŸبنية على قاعدة الرأاي والرأاي اıالف إا ¤درجة وصسف برجل
ا◊وار.
من مسستشسار لرئيسض ا÷مهورية بعد تو‹ حقيبة وزارة الصسحة والسسكان
إا ¤رئاسسة اÛلسض ا’قتصسادي وا’جتماعي»كناسض» ،بقي اŸرحوم وفيا
لقناعته وخياراته  :مواصسلة الوظائف التي أاوكلت له بروح التحدي لبلوغ
اŸآارب والهدف.
«ا÷زائر بلد كب Òوهو أاحق بإادارة شسؤوونه وتسسي Òملفاته دون اتكالية
على اآ’خر ووصسفات اآ’خر».هكذا كان يقول لنا كلما التقينا به ‘
تغطيات نشساط «الكناسض» وإاجراء حوارات مع خÈاء يسستدعون للتشساور
واŸرافقة ‘ إاعداد تقارير حرصض عليها أان –مل صسبغة ا÷زائرية قلبا
وقالبا ،تعّرف اآ’خر بجهود كفاءات لها من القدرة اŸعرفية ما يفرضض
ا’سستماع إاليها وأاخذ مؤوشسراتها دون التسسويق السسلبي للصسورة النمطية
اŸشسوهة ◊قائق اأ’شسياء التي ينتقصض أاصسحابها من ا÷هد الوطني
ويضسعون كل ما هو «صسنع ‘ ا÷زائر» ‘ أادنى اŸراتب.
بهذه الطريقة ثار باباسض على التقارير التي كانت تروج Ÿغالطات عن
ا÷زائ -ر ،م -ك -اسس-ب-ه-ا وإا‚ازات-ه-ا مسس-وق-ة أارق-ام-ا وإاحصس-ائ-ي-ات م-روج-ة
◊ا’ت ما أانزل الله بها من سسلطان.بهذه الطريقة “كن من كسسب
مراتب متقدمة للبÓد ‘ تقارير اŸنظمات الدولية والوكا’ت اıتصسة
التي كان تضسعها ‘ آاخر ا’هتمام.
بهذه الرؤوية ا’سستشسرافية حول باباسض «الكناسض» إا ¤ورشسة عمل وÈﬂ
يعد تقارير عن الوضسعية ا’قتصسادية ا’جتماعية ‘ ا÷زائر ،التنمية
ال-بشس-ري-ة ،ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ال-ت-ي خ-اضض بشس-أان-ه-ا ج-لسس-ات مشس-اورات
وحوارات عميقة عﬂ Èتلف جهات الوطن بعد أان كلفه بها رئيسض
ا÷مهورية لتكون اŸرجع والسسند للسسياسسات الوطنية وتوجهات البÓد.
بهذه اŸمارسسة رفع باباسض التحدي وكشسف عن ا÷زائري اآ’خر اŸبدع
اŸتجدد ،اأ’صسيل واŸعاصسر غ ÒاŸتكل على اآ’خر ‘ إاعداد التقارير
باسستقÓلية وجهد ذاتي منتزعا ا’عÎاف بهذا ا÷هد واتخاذه مرجعية
أابدية ‘ دراسسة ا◊الة ا÷زائرية دون القفز على هذا اŸعطى الثابت.
قام باباسض بهذه اŸهمة الصسعبة اŸعقدة أاحيانا بابتسسامة  ⁄تفارقه
م -ت -ح -دي -ا ال -ذه-ن-ي-ات اŸن-ت-قصس-ة ل-ل-ج-ه-د ال-وط-ن-ي م-ع-ارضس-ا اأ’راء غÒ
اŸؤوسسسسة عن التحدي ا÷زائري .قام بهذا بابتسسامة غ Òمسستسسلم
للمرضض الذي ينخر جسسمه وجسسده فكان نعم اŸسس Òواإ’طار اŸع Èعن
الضسم Òا÷معي ا◊ي للنخبة التي تريد دوما أان تكون ‘ الطليعة،
تطرح البدائل وا’قÎاحات وتتخذ من اŸتاعب قوة انطÓق نحو التغيÒ
بروح اŸسسؤوولية وأاخÓقيات اŸهنة بكل اقتدار.

باباسس  ⁄يقل أابدا «ل» للجزائر

فريال.ب

قضسى على أثن Úمنهم وحّيد أثن Úآأخرين بدلسس

ا÷يـ ـ ـ ـشس يتع ـ ـ ـ ـرف عل ـ ـ ـ ـى هويـ ـ ـ ـة اإلرهابيـ ـ ـ ـ ـ Úاألربع ـ ـ ـ ـة

’رهاب،
ألشسعب ‘ /إأطار مكافحة أ إ
وت -ب -ع -ا ل -ل -ع -م -ل -ي-ة أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي
ن-ف-ذت-ه-ا ق-وأت م-ن أ÷يشس ألوطني
ألشس - -ع- -ب- -ي Ãدي- -ن- -ة دلسس ،و’ي- -ة
بومردأسس/ن.ع ،1.وأل- -ت- -ي م -ك -نت
ي- -وم  06م- -ارسس  2017م-ن –ي-ي-د
أرب- -ع -ة ( )04إأره -اب -ي ،Úب -ال -قضس -اء
ع- -ل- -ى أث- -ن )02( Úوأل- -ق -بضس ع -ل -ى
آأخ- -ري- -ن ( ،)02وأسسÎج- - - - - - -اع ()04
أسسلحة نارية وكمية من ألذخÒة،
” أل- -ت- -ع- -رف ع -ل -ى ه -وي -ة ه -ؤو’ء
أÛرم.Ú
’مر بكل من - :ل .سسيد علي
يتعلق ا أ
اŸدعو «يوسسف أابوعبد الصسمد» ،التحق
’ره-اب-ي-ة سس-ن-ة  ،2001خ.
ب-ا÷م-اع-ات ا إ
ك- -ر ËاŸدع- -و «ال- -ق- -ع- -ق- -اع» ،ال- -ت- -ح- -ق
’ره-اب-ي-ة سس-ن-ة 2008؛ ر.
ب-ا÷م-اع-ات ا إ
ع -ب -د السس Ó-م اŸدع -و «ع -ب -د ال -ق -ادر»،
’رهابية سسنة 2011
التحق با÷ماعات ا إ
وت .مصسطفى.
إان هذه العملية النوعية تأاتي لتعزز مرة
أاخ -رى ،سس -ي -اق ال -ن-ت-ائ-ج ا◊اسس-م-ة ال-ت-ي
–ققها قواتنا وتؤوكد عزمها الثابت ‘
’رهاب ‘ بÓدنا.
القضساء على شسراذم ا إ

يكشضف ويدمر مواد لصضنع اŸتفجرات

...ويوقف  14مهاجرا غ Òشضرعي

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،و‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة
اإ’رهاب ،وتبعا للعملية النوعية التي
ن- -ف -ذت -ه -ا ،أامسض اأ’ولÃ ،دي -ن -ة دلسض،
و’ية بومرداسض/ن.ع ،1.كشسفت مفارز
ل-ل-ج-يشض تسس-ع-ة ( )09ق -ن -اط Òوتسس-عÚ
( )90كيلوغراما من اŸواد الكيماوية
لصس -ن-ع اŸت-ف-ج-رات ﬂب-أاة ‘ ب-رام-ي-ل
ب Ó-سس -ت-ي-ك-ي-ة ب-ك-ل م-ن م-ن-ط-ق-ة شس-ع-ب-ة
العامر ببومرداسض وبتيزي وزو/ن.ع.1.

من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض
بتمÔاسست/ن.ع )19 ( ،6.م - -ه - -رب - -ا
وح -ج -زت سس -ي -ارت Úرب -اع -ي -ت-ي ال-دف-ع
و( )06دراج- - -ات ن - -اري - -ة وث Ó- -ث ()03
مطارق ضسغط.
و‘ إاط - - -ار ﬁارب - - -ة ال- - -ه- - -ج- - -رة غÒ
الشس- -رع- -ي- -ة ،أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشض
وعناصسر الدرك بكل من أادرار/ن.ع3.
وتلمسسان/ن.ع )14 ( ،2.م -ه -اج -را غÒ
شسرعي من جنسسيات ﬂتلفة.

ﬁم -د ألصس -غ Òب -اب -اسس ،أل -ذي
ت- - -و‘ أمسس مصس- - -ارع- - -ا أŸرضس،
ﬂتصس ‘ أل -ع -ل -وم ألسس -ي-اسس-ي-ة
وأ’ق- -تصس -ادي -ة وÁلك مسسÒة
’دأرة ألعمومية ‘
طويلة ‘ أ إ
أع -ل-ى مسس-ت-وي-ات-ه-ا ،وه-ي ع-ل-ى
أل- -ت- -وأ‹ ،وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي -ة،
ك-ت-اب-ة أل-دولة للموأرد أŸائية،
وزأرة ألصس- - - -ح- - - -ة (ألضس- - - -م - - -ان
أ’ج -ت -م-اع-ي) ،ك-ت-اب-ة أل-دول-ة
ل- -لشس- -ؤوون أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ،ث ّ-م
رئ - -يسس ›لسس إأدأرة ›م- -ع ق- -ط- -اع
أÿدم -ات ،ق -ب -ل ت -ع -ي-ي-ن-ه ‘ م-نصسب
’صسÓ-ح-ات أ’قتصسادية»
«م-ن-دوب أ إ
لدى رئيسس أ◊كومة.
إا ¤جانب هذا ،شسغل عّدة وظائف
ح -ك -وم-ي-ة ،ب-حسسب سسÒت-ه ال-ذات-ي-ة
اŸنشس - - - -ورة ‘ م- - - -وق- - - -ع اÛلسض
ال-وط-ن-ي ا’ق-تصس-ادي وا’ج-تماعي،
بصسفته وزيرا للصسحة والسسكان ‘
ح -ك -وم -ت Úم -ت -ع -اق -ب-ت ،Úو‘ وقت
’ح -ق ك -ان مسس -تشس -ارا ل -دى رئ -يسض

ا÷م -ه -وري-ة ،ق-ب-ل أان ي-عّ-ي-ن رئ-يسس-ا
ل- -ل- -م -ج -لسض ال -وط -ن -ي ا’ق -تصس -ادي
وا’جتماعي ،اŸنصسب الذي يشسغله
حتى وفاته.
ويعت Èالسسيد ﬁمد الصسغ Òبابسض
أايضسا ،عضسو ›موعة الشسخصسيات
البارزة ،التي أانشسئت من قبل رؤوسساء
ال -دول اإ’ف -ري -ق -ي-ة ،م-ن أاج-ل إادارة
اآ’ل-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ل-ت-ق-ي-يم من قبل
النظراء ،وهذا خÓل عهدت‘( Ú
اأ’خÒة شس- -غ- -ل م- -نصسب ال -رئ -يسض)،
وه - -ي آال - -ي - -ة ﬂصسّصس- -ة أ’ن- -ظ- -م- -ة
ا◊وكمة ‘ إافريقيا.
أاخÒا ،ع -ل-ى الصس-ع-ي-د اأ’ك-ادÁي،
ق -ام ب -ال -ت -دريسض ‘ ج -ام-ع-ة ’ف-ال
(ك- - -ي- - -بك) ،وك- - -ذلك ‘ ج- - -ام - -ع - -ة
م -ونÎي -ال ‘ .ن -فسض ال -وقت شس -غ-ل
مهام باحث ملحق بقسسم اقتصساد
الصس- -ح- -ة ،وخ- -ب Òاسس -تشس -اري ل -دى
اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصس-حة العمومية
وم-ع-ه-د ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ة ،ال-ت-اب-عÚ
للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

