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لداء المهني
لعÓم العمومي وا أ
ا إ

ثبات على النهج الوطني دون
متاجرة بمششاكل المواطنين

في خدمة الششعب والوطن
بقلم :السضيدة أامينة دباشص
وقفة ترحم في هذا الثالث ماي على أارواح شضهداء مهنة
Óسض-ف ب-عضص
ال -م -ت -اعب بسض -اح -ة ال -ح -ري -ة ،يسض -ت -خ-ف ب-ه-ا ل -أ
الزمÓء !
لصض-ول-ه-م ال-م-ه-ن-ي-ة ! م-ن أاي-ن
م -ا أات -عسص ال-ذي-ن ي-ت-ن-ك-رون أ
ت -خ -رج ه -ؤولء الصض -ح -اف -ي -ون ال -ذي -ن يشض -ت-غ-ل-ون ف-ي وسض-ائ-ل
إاعÓمية خاصضة داخل وخارج الوطن؟ أاين بدأاوا مشضوارهم
المهني؟
ك- -ل- -ن- -ا ن -ع -ل -م أان -ه -م ب -ن -ات وأاب -ن -اء ال -م -دارسص وال -ج -ام -ع -ات
الجزائرية ،مارسضوا مهنتهم في الصضحافة العمومية مكتوبة
أاو سضمعية بصضرية.
المسضأالة مسضأالة اختيارات.
كلنا مع مبدأا حرية التعبير ل أاحد يسضتطيع جرنا لنتقاد
م -ن ك -ان خ -ي -اره -م م -غ -اي-را ل-م-واصض-ل-ت-ن-ا ل-ل-ع-م-ل ف-ي الصض-رح
العمومي.
لعÓ-م ال-خ-اصص أاو ال-ح-زب-ي أاو
ك -ل ال -ذي -ن يشض -ت -غ-ل-ون ف-ي ا إ
ال -ت-اب-ع ل-م-ؤوسضسض-ات م-ع-ي-ن-ة ه-م زمÓ-ؤون-ا ،ب-ل إان ب-عضض-ه-م أاع-ز
أاصضدقائنا ،ف ÓمÓبسضات إاذن ول مزايدات في هذا الشضأان.
ال-ل-وم ل-يسص ع-ل-ى ال-زمÓ-ء ف-ق-ط ب-ل ع-ل-ى مسض-ؤوول-ي-ن ك-ب-ار،
م -ن -ه -م وزراء ي -فضض-ل-ون ف-ي ت-ع-ام-ل-ه-م ع-ن-اوي-ن خ-اصض-ة ع-ل-ى
حسض -اب ال -ع -م -وم -ي -ة ال -ت -ي راف -قت م -خ -ت-ل-ف م-راح-ل ت-ط-ور
ال -ج -زائ -ر ،وإايصض -ال صض -وت الشض -عب وال -دول -ة م -ع-ا ي-ع-د أاول-ى
رسض-ائ-ل-ه-ا .أال-م ي-ق-ل رئ-يسص ال-ج-م-ه-وري-ة السض-ي-د ع-ب-د ال-عزيز
بوتفليقة في بداية عهداته ما معناه  :إان الذي يريد نقل
انشض - - -غ - - -الت- - -ه ،ع- - -ل- - -ي- - -ه ب- - -ال- - -ت- - -وج- - -ه إال- - -ى ج- - -ري- - -دت- - -ي
«الشضعب»و«المجاهد».
Óسضف يطال ميدانا ذا مبادئ «مقدسضة».
شضراء الذمم ول أ
ÓخÓ-ق-يات المهنية دون
لعÓ-م ال-ع-م-وم-ي وف-ق-ا ل -أ
ي-ع-م-ل ا إ
ق -ذف أاو شض -ت -م  ،ب -ع -ي -دا ع -ن أاسض -ال -يب ال -ت -ه -وي-ل  ،ال-ت-ج-ري-ح
لثارة.
وا إ
إانه خزان لكفاءات وقدرات مهنية تسضتند في أادائها على
لخبارية المؤوكدة وموارد
المعلومة الموثوقة والمصضادر ا إ
تمويله واضضحة للعيان.لكنه في حاجة إالى عناية واهتمام
ودعم حقيقي.
لي رك- -ود وج- -م- -ود وت- -م- -اشض- -ي- -ا م- -ع ال- -ت- -ط -ورات
ت- -ف- -ادي- -ا أ
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة وخطر زوال الورقية مثلما حدث
لكبر صضحف في الخارج ،عمل مهنيو العمومي على إانشضاء
أ
جرائد إالكترونية ،حاريصضين على الخدمة العمومية ناقلين
لخبار الجوارية والمؤوسضسضاتية معا باحترافية ومسضؤوولية.
ا أ
معاناة الصضحافة المكتوبة بالخصضوصص ،تأاتي من ازدواجية
وضضعيتها ،فهي من جهة مؤوسضسضات اقتصضادية تعامل وتحاسضب
ع-ل-ى تسض-ي-ي-ره-ا ك-م-ؤوسضسض-ة اق-تصض-ادي-ة ب-حتة كتلك المنتجة
لشضهار
لوحد هو ا إ
لية سضلعة اسضتهÓكية رغم أان موردها ا أ
أ
لزم-ة ،وت-ع-ام-ل ك-م-ؤوسضسض-ة ذات رسض-الة
ال-ذي ت-ق-لصص جّ-راء ا أ
سضياسضية حسضاسضة ل تتسضامح مع أاي خطأا.
ن-ح-ت-ف-ي ب-ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي ل-ح-رية التعبير والصضحافة الذي
يصض-ادف ح-دث-ا ان-ت-خ-اب-ي-ا ن-واصض-ل ك-كل مرة تغطيته ،أاوفياء
لخطنا الفتتاحي في خدمة وطننا رافضضين أان نكون في واد
ودول -ت -ن -ا ف -ي واد آاخ -ر ،ح -ريصض-ي-ن ع-ل-ى اسض-ت-ك-م-ال صض-رح-ن-ا
الديمقراطي ،كما أاوصضانا به رئيسص الجمهورية في رسضالته
بهذه المناسضبة.
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يحق للجزائري Úوا÷زائريات أان يفتخروا بتنّوع إاعÓمنا اŸكتوب ،اŸرئي ،اŸسصموع واإ’لكÎوÊ

لعـــــÓم ليــــد‹ بدلــوه ‘ التنميــــة وتعميـــــم ا◊ـــسس اŸــــد ÊواŸواطنـــــة
لرتقـــــاء با إ
¯ا إ
لرهـــاب واŸؤوامــرات
¯ ا◊فــــاظ علـــــى اسستقرار ا÷زائــــــر وتوعيـــــة اŸواطنÃ Úخاطـــــر ا إ
ج- -ه رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
و ّ
بوتفليقة ،يوم الثÓثاء ،رسسالة Ãناسسبة إاحياء اليوم
العاŸي ◊رية الصسحافة هذا نصسها الكامل:

والضس -م ÒاŸه -ن -ي ،Úم -ن شس -أان -ه-ا أان ت-ع-زز ع-م-ل اŸؤوسسسس-ات
اŸنتخبة التي تعت Èحجر أاسساسض ‘ كل عملية دÁقراطية
سسليمة القصسد واŸمارسسة.
إان م - -ي - -دان اإ’عÓ- -م وا’تصس- -ال ه- -و م- -ن أاه- -م فضس- -اءات
اŸنافسسة وﬁاولة الهيمنة ‘ عاŸنا اŸعاصسر .ومن ثمة فإان
ج -ه -د ا÷زائ -ر لÎق -ي -ة إاع Ó-م -ه -ا ،إا‰ا ه -و إ’ث-ب-ات وج-ودن-ا
ا◊ضساري والسسياسسي ‘ عهد العوŸة التي ’ ترحم وخدمة
Ÿصسلحتنا الوطنية.
من أاجل ذلك ،ما انفكت الدولة ا÷زائرية تعمل على
“ك Úالصس- -ح- -اف- -ة م -ن ا’ضس -ط Ó-ع ب -دور ﬁوري ‘ مسس -ار
ت-ن-م-ي-ت-ن-ا ب-ح-يث تصس-ب-ح ف-اع-ل-ة م-ت-ف-اع-لة مع ﬂتلف الÈامج
ال -ت -ن -م -وي -ة .ول -ذلك ’ م -ن-اصض م-ن م-واصس-ل-ة ا÷ه-ود اŸادي-ة
واŸعنوية الرامية إا ¤اإ’رتقاء بدور اإ’عÓم إا ¤مراتب أاعلى،
بحيث يد‹ بدلوه هو اآ’خر ح vسسا ومعنى ‘ التنمية الشساملة
للبÓد و’ يقتصسر دوره على نقل ا Èÿونشسره فحسسب وإا‰ا
يتعداه إا ¤صسنع الرأاي العام بكل مسسؤوولية وإاخÓصض وتفان
وتعميم ا◊سض اŸد Êوقيم اŸواطنة.
إانه لزام أان يتسسع أافق اإ’عÓم ا÷زائري ويرتقي بحيث
يصسبح أاك Ìفأاك ÌإاعÓما مواطنا يسسهم ‘ بناء سسّد منيع يصسد
ك- -ل خ- -ط- -ر ي- -ت- -ه- -دد ال- -وط -ن واŸواط -ن و‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى
اŸك -تسس -ب -ات السس -ي -اسس-ي-ة وال-ب-ن-اء ال-دÁق-راط-ي ال-ذي دف-عت
ا÷زائر ‘ سسبيله اآ’’ف من الشسهداء والضسحايا.

«بسسم الله الرحمن الرحيم والصسÓة والسسÓم على
أاشسرف اŸرسسل Úوعلى آاله وصسحبه
إا ¤يوم الدين.
لفاضسل
أايتها السسيدات الفضسليات أايها السسادة ا أ
‘ مثل هذه اŸناسسبة ’ ،يليق اÿوضض ‘ ا◊ديث إاليكم
دون ال-وق-وف وق-ف-ة ال-ع-رف-ان وا’م-ت-ن-ان أ’ول-ئك الصس-ح-اف-يÚ
ا÷زائري Úالذين رافقوا ثورتنا اŸظفرة ،مناضسل ÚبأاقÓمهم
وبأاصسواتهم وأافÓمهم التي شسحذت عزÁة شسعبنا طيلة كفاحه
من أاجل اسستقÓله ع Èجريدة اÛاهد التاريخية وجريدة
اŸق- -اوم- -ة وصس- -وت ال- -ث- -ورة ا÷زائ -ري -ة م -ن إاذاع -ات ت -ونسض
والقاهرة والناظور باŸغرب الشسقيق.
لقد كانت مسساهمة تلكم اأ’صسوات وتلكم اأ’قÓم وتلكم
اأ’فÓم ‘ كفاحنا من أاجل ا’سستقÓل ،أاداة قوية ÷لب قدر
من اŸؤوازرة والتعاطف والدعم واŸسساندة لقضسيتنا الوطنية
Œاوز نطاقه البلدان الشسقيقة والصسديقة التي وقفت إا¤
جانبنا ‘ كفاحنا بكل الوسسائل.
وعلى سسّنة الرعيل الثوري من إاعÓميينا ،ناضسل رجال
ونسساء إاعÓم ا÷زائر اŸسستقلة نضسا’ يسستحقون عليه –ية
التقدير واإ’كبار ،إاذ سساهموا بنصسيبهم ‘ بناء دولتنا اŸسستقلة
طوال عقود من الزمن.
أاجل ‘ جزائر اليوم ،التي تزخر بقرابة مائتي جريدة
وشستى القنوات التلفزيونية ،يجب أا’ ننسسى ما كان مطلوبا من
مهنيي اإ’عÓم الذين كانوا قÓئل ‘ بÓدنا لتشسغيل اإ’ذاعة
والتلفزيون بعد رحيل اŸسستعمر وإاعطاء انطÓقة قوية لوكالة
اأ’نباء ا÷زائرية.
أاج- -ل ي- -جب أا’ ن- -نسس -ى ال -ي -وم ك -ل م -ا ك -ان م -ط -ل -وب -ا م -ن
اإ’عÓمي Úرجا’ ونسساء ،من جهود وتضسحيات ‘ غضسون
السسنوات اأ’و ¤بعد اسستقÓلنا لكي يتكفلوا بإايصسال اأ’خبار
واسستنهاضض الهمم ع Èربوع بÓدنا اÎŸامية اأ’طراف وهي
مسساهمة كان لها ،على قلة اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية،
مفعول له بال ‘ إا‚اح الشسروع ‘ إاعمار البÓد ‘ ﬂتلف
اÛا’ت.

مهمة زرعت اأ’مل ‘ انتصصار ا÷زائر
لفاضسل
أايتها السسيدات الفضسليات أايها السسادة ا أ
وأان -ا أاخ -اط -ب -ك-م ح-ول اŸسسÒة ا◊اف-ل-ة ال-ت-ي
قطعتها منظومتنا اإ’عÓمية ،أاترحم بخشسوع
وإاجÓل على أارواح شسهداء الواجب الوطني من
رجال ونسساء اإ’عÓم الذين بلغ عددهم أاكÌ
من مائة ( )100شسهيد ،راحوا ضسحايا اإ’رهاب
ال -ه -م -ج -ي اŸق-يت ’ ،لسس-بب سس-وى ل-ق-ي-ام-ه-م
Ãهمتهم اإ’عÓمية؛ مهمة زرعت اأ’مل ‘
ان-تصس-ار ا÷زائ-ر واسس-ت-ع-ادة ع-اف-ي-ت-ه-ا؛ م-ه-م-ة
أاكدت للعا ⁄أان الشسعب ا÷زائري ،رغم أانه
ك -ان ‘ شس -ب -ه ع -زل -ة ي -ك -اب -د وي Ó-ت اŸأاسس -اة
الوطنية ،شسعب حريصض كل ا◊رصض على أامن
واسس-ت-ق-رار بÓ-ده وع-ل-ى إاع-م-اره-ا وت-ن-م-ي-ت-ه-ا،
شسعب “كن فع Óمن تضسميد جراحه و ّ⁄شسمله
بفضسل اŸو ¤جل وع Óوبفضسل جنوحه إا ¤سسياسسة الوئام
واŸصسا◊ة الوطنية.
يحق للجزائر أان تعتز اليوم Ãا قطعته من أاشسواط ‘
›ال اإ’عÓم وحرية التعب .Òإانها أاشسواط نسسجل فيها تواتر
التخرج السسنوي لدفعات من بنات وأابناء وطننا ‘ سسائر
اخ -تصس -اصس -ات اإ’ع Ó-م .إان -ه -ا أاشس -واط “ي -زت ك-ذلك ب-وضس-ع
نصسوصض تسسوغ حرية التعب Òوحقوق الصسحفي ÚواŸواطنÚ
‘ إاعÓم مهني وما الدسستور اŸعدل الذي “ت اŸصسادقة
عليه السسنة اŸاضسية إا’ شساهد على ذلك.
كما يشسهد على نفسض ا’Œاه تعديل التشسريع ا÷زائي
ليصسبح خاليا من أاي حكم يعاقب مهنيي اإ’عÓم بحرمانهم

تغذية التعايشس حول رهانات العوŸة
لفاضسل
أايتها السسيدات الفضسليات أايها السسادة ا أ

من ا◊رية.
’ غرو أان مسسؤوولية ا’رتقاء Ãهنة الصسحافة إا ¤درجات
أاعلى من ا’حÎافية ’ ،تقع على عاتق الدولة وحدها؛ ذلك
أانه يتع Úعلى اŸؤوسسسسات العامة واÿاصسة ،اıول لها التي
تشسرف مباشسرة على عمل الصسحفي ،Úأان
توفر لهم اŸناخ اŸواتي ،بعيدا عن أاي
ضسغط .كما عليها أان تعمل على مراعاة
كل القوان Úالتي –كم وتضسبط قواعد
اŸه - -ن - -ة ،م - -ع ا’ل - -ت- -زام ÓÃح- -ظ- -ات
وتوصسيات كل من سسلطة ضسبط السسمعي
ال- -بصس -ري وسس -ل -ط -ة ضس -ب -ط الصس -ح -اف -ة
اŸكتوبة ح Úيتم تنصسيبها.
ه-ات-ان ال-ه-ي-ئ-ت-ان ن-راه-ن ع-ل-ي-ه-ما ‘
م-ت-اب-ع-ة اÿط-اب اإ’عÓ-م-ي ومرافقته،
Ãا ي -ح -ف -ظ ال -ب Ó-د م -ن ك -ل اسس -ت-غÓ-ل
سسياسسي أاو حزبي ضسيق وبالشسكل الذي
يضسمن أان تبقى مكونات شسخصسية الشسعب
ا÷زائري رصسيدا ثقافيا واجتماعيا مشسÎكا ‘ منأاى عن
الصسراعات واÓÿفات السسياسسية .ومن ثمة مافتئنا نحبذ أان
يتسسم اÿطاب اإ’عÓمي بالهدوء والرزانة وا’ّتزان ،خاصسة
ون -ح -ن ‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة م -ن ت -اري-خ بÓ-دن-ا نسس-ع-ى إا ¤طّ-ي
اŸسس -اف-ة ن-ح-و ت-ع-زي-ز م-ك-تسس-ب-ات-ن-ا ال-دÁق-راط-ي-ة م-ن خÓ-ل
Œدي -د ت -رك-ي-ب-ة ›لسس-ن-ا الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي وب-ع-ده ›السس-ن-ا
الشسعبية اÙلية.
يحق للجزائري Úوا÷زائريات أان يفتخروا بتنوع مشسهد
إاع Ó-م -ن -ا اŸك -ت -وب واŸرئ -ي واŸسس -م -وع واإ’ل-كÎو Êال-ذي
وصسلت إاليه ا÷زائر والذي يجعلنا ،رغم ا’نتقادات اÛحفة
التي تأاتينا من بعضض اأ’صسوات اŸغرضسة ‘ اÿارج ،جديرين

مسصؤوولية
ا’رتقاء Ãهنة
الصصحافة ’ تقع على
عاتق الدولة وحدها

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
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بأان نكون حقا ‘ طليعة اإ’عÓم وحرية اإ’عÓم ‘ فضساءاتنا
اإ’سسÓمية والعربية واإ’فريقية.
ولكن هذا ’ يسسوغ لنا أان نغّ ÎباŸشسوار الذي قطعناه ‘
›ال حرية اإ’عÓم ،وإان كنا نعتز به أاّيـما اعتزاز ،بل ’
مناصض من مواصسلة ا÷هود ’متÓك اÈÿة العالية التي ’
تأاتي إا’ بطول اŸمارسسة والتجربة وباŸعرفة التي ليسض لها
حدود .فالذي اكتسسبناه ما يزال ‘ حاجة إا ¤اŸزيد من
اإ’نضساج .كما أان الظروف التي تعمل فيها أاسسرة اإ’عÓم ما
تزال ‘ حاجة إا ¤التحسس Úلكي تصسل إا ¤ما يضسمنه القانون
من حيث حقوقهم ا’جتماعية.

تبصصر ويقظة ’سصتكمال بناء ا÷زائر ا◊ديثة
لفاضسل
أايتها السسيدات الفضسليات أايها السسادة ا أ
‘ مثل هذا اليومÁ ،لي عليّ الواجب أان
أاخ-اطب أاسس-رت-ن-ا اإ’عÓ-م-ي-ة م-ن ح-يث أان-ه-ا
ك- -انت و’ ت- -زال شس- -اه- -دة ع- -ل- -ى ال -ن -ق Ó-ت
السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-ح-و’ت ال-دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ي
ح-ق-ق-ت-ه-ا ا÷زائ-ر وع-ل-ي-م-ة Ãا ي-دور حولنا
وي -ت-ه-دد أام-ن-ن-ا واسس-ت-ق-رارن-ا وأاه-يب ب-ه-ا أان
تكون على قدر عال من التبصسر واليقظة
وهي تسسهم بنصسيبها ‘ مسسعى اسستكمال بناء
ا÷زائ - -ر ا◊دي - -ث - -ة وال - -وصس - -ول ب - -الصس- -رح
الدÁقراطي إا ¤مداه اأ’رقى ،على ضسوء
القيم واŸثل وا◊قوق والواجبات التي جاء
ب- -ه- -ا ال- -دسس- -ت- -ور اŸع -دل .ذلك أان اŸراف -ق -ة
اإ’عÓمية ا◊يادية اŸوضسوعية النزيهة التي يحدوها الوعي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إانني كلي ثقة ‘ أانكم رجا’ ونسساء على اختÓف مشساربكم
وت -وج -ه -ات -ك -م السس -ي -اسس -ي -ة ،ت -غ -ارون ،م -ه -م -ا ك -انت اأ’ح-وال
والظروف ،على وطنكم و–رصسون على اسستقراره وتقدمه،
ي منكم مسستقبل
أ’نه ما لكم من وطن سسوى ا÷زائر وليسض أ’ ّ
زاهر خارج ا÷زائر.
من حقكم سسياسسيا أان تكونوا ‘ صسفّ اأ’غلبية أاو من
أانصسار اŸعارضسة وهو حق مشسروع ن ّصض عليه دسستورنا بصسريح
العبارة؛ حق وليد كفاحنا من أاجل ا’سستقÓل وجهدنا من أاجل
بناء دÁقراطية تعددية.
Óراء واأ’ف-ك-ار ال-ذي ه-و سس-م-ة
ف -ف -ي ك -ن -ف ه-ذا ال-ت-ن-وع ل -آ
العناوين ومصسادر ا ‘ ÈÿبÓدنا ،أاسستنهضض ح ّسسكم الوطني
لكي تسسخروا مهاراتكم واحÎافيتكم من أاجل تقد Ëخدمات
نافعة مفيدة لشسعبكم ودولتكم.
أان -اشس -دك -م أان ت -راع -وا دورك -م ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى اسس-ت-ق-رار
ا÷زائر ووحدتها وا’سستمرار ‘ توعية اŸواطنÃ Úخاطر
اإ’رهاب وحيال كل اأ’زمات التي –يط بنا واŸوؤامرات التي
قد تدبر ضسد بÓدنا.
وأاهيب بكم أايضسا ،أان تسسهموا ‘ ا◊فاظ على هويتنا
الوطنية اإ’سسÓمية العربية اأ’مازيغية؛ هوية علينا جميعا أان
نضسعها ‘ مأامن من أايّ ﬁاولة لتلويثها أاو اسستعمالها ضسد
وطنكم ا÷زائر الواحدة اŸوحدة.
أاهيب بكم أايضسا معشسر أاعضساء أاسسرتنا اإ’عÓمية اأ’فاضسل،
أان تغذوا النقاشض حول الرهانات ا’قتصسادية التي تفرضسها
العوŸة على جميع شسعوب اŸعمورة .إان أاي ›تمع مدرك
للحقائق ا’قتصسادية وا’جتماعية السسائدة ‘ بÓده وم ّ
طلع
على ما هي عليه ‘ العا ،⁄هو ›تمع Áكن له التجنّد ،عن
علم ودراية ،للعمل والبناء والتشسييد لكي
يلتحق بركب اÛتمعات اŸتقدمة.
و‘ هذا اليوم اŸشسهود ،اليوم العاŸي
◊رية الصسحافة ،أاهيب بكم بوجه خاصض
ُÃثل مهنتكم السسامية وقيمها
أان تتمسسكوا ُ
وقواعدها؛ مهنتكم التي تظل ،حتى وإان
كانت مهنة ’ تخلو من اŸتاعب ،مهنة
شسريفة ما دامت متمسسكة بوصسف ا◊قيقة
ونقلها بأامانة للناسض و’ أاحسسبكم إا’ عند
حسسن ظّن شسعبكم أاهل صسدق وأامانة.
هذا و’ أاختم رسسالتي هذه دون أان
أاهّنئكم بعيدكم العاŸي هذا وأاهّنئ الشسعب
ا÷زائري بإاعÓمه اŸتوثب إا ¤بلوغ أارقى مراتب ا’حÎافية
وإا ¤جعل ا÷زائر تباهي به اأ’·».

توفÒ
اŸناخ لعمل
الصصحافي Úبعيدا
عن أاي ضصغط
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سسÓل يشسرف على إاحياء الذكرى  55لعتداءات ““أاو.آا.أاسس““ ضسد عمال ميناء ا÷زائر

اسضتذكار أا›اد وبطو’ت العمال ...وإالتزام الواجب اŸهني مثل اأ’سضÓف
لرهابية
لرواح ا÷زائري Úضسحايا اعتداءات اŸنظمة ا إ
لول عبد اŸالك سسÓل ،أامسس ،على إاحياء الذكرى  55اıلدة أ
أاشسرف الوزير ا أ
السسرية ،بتاريخ  2ماي  1962وهم يتهّيأاون لÓلتحاق بعملهم داخل اŸيناء .وقد ” وضسع إاكليل من الزهور أامام النصسب التذكاري باŸدخل
لم Úالعام ل–Óاد العام
الرئيسسي Ÿيناء ا÷زائر.حضسر مراسسم إاحياء الذكرى وزير العمل والتشسغيل والضسمان الجتماعي ﬁمد الغازي ،ا أ
لم Úالعام للمنظمة الوطنية للمجاهدين سسعيد عبادو و‡ثلو ميناء ا÷زائر والسسلطات العسسكرية.
للعمال ا÷زائري ،Úا أ

سشهام بوعموششة

‘ ه -ذا الصص -دد ،ق -ال اŸدي -ر ال -ع-ام
Ÿؤوسصسص- -ة م- -ي -ن -اء ا÷زائ -ر ال -ع -رب -ي
ﬁمد ،إان هذه الذكرى األليمة تبقى
راسص-خ-ة ‘ أاذه-ان األج-ي-ال ل-ل-ت-أاك-ي-د
على تضصحيات وإالتزام عمال ميناء
ا÷زائ -ر ب -ت -ط -ل -ع -ه -م ل-ف-ج-ر ا◊ري-ة
والسص -ت -ق Ó-ل وŒن -ده -م اŸسص -ت -م -ر
والدءوب ÿدمة الوطن وترسصيخ قيم
النضصال اŸنبثقة من روح بيان أاول
نوفم ،1954 Èمن أاجل بناء اقتصصاد
وط -ن -ي ق -وي ي -رت -ك -ز ع -ل -ى اإلن -ت -اج
وا÷ه - -د اŸت - -واصص - -ل وال - -ت - -ن - -م- -ي- -ة
اŸسصتدامة.
وأاضص -اف ال -ع -رب -ي ،أان-ه ان-طÓ-ق-ا م-ن
ه -ذه ال -ق -ن -اع-ة ال-راسص-خ-ة ‘ ال-وع-ي
ا÷ماعي لعمال ميناء رجال ونسصاء،
إاطارات وعمال ،فإان مؤوسصسصة ميناء
ا÷زائر وبحكم مكانتها الريادية ‘

السص-اح-ة اŸي-ن-ائ-ي-ة ،ق-ط-عت أاشص-واطا
ك -بÒة ع -ل -ى مسص -ار ال -ن -م -و وال -ق -ي -ام
ب -دوره -ا ال -ط Ó-ئ -ع -ي ومسص -اه -م-ت-ه-ا
ال-ف-ع-ال-ة وال-ف-ع-ل-ي-ة ‘ ت-زويد السصكان
Ãخ -ت -ل -ف ح -اج -ي -ات -ه -م األسص -اسص -ي -ة
والضص -روري -ة م -ن أاج -ل ضص -م-ان ح-ي-اة
لئ- - - - - -ق- - - - - -ة ،و“ك ÚاŸؤوسصسص - - - - -ات
القتصصادية والجتماعية من التزود
ب- -ح- -اج- -ي- -ات -ه -م خ -دم -ة ل Ó-ق -تصص -اد
الوطني ،خاصصة وأان اŸؤوسصسصة دخلت
‘ نظام ا÷ودة للتسصي Òالعصصري،
ال - -ذي ي - -رت - -ك - -ز ب - -األسص - -اسص ع- -ل- -ى
السصتغÓل األمثل والعق÷ ÊÓميع
اŸوارد البشصرية كانت أاو مادية.
وأابرز أان مؤوسصسصة ميناء ا÷زائر تو‹
أاه -م -ي -ة ل -ل -ع -نصص-ر ال-بشص-ري ‘ إاط-ار
سص- -ي- -اسص- -ة ال- -تسص- -ي Òا◊دي- -ث -ة ال -ت -ي
اع -ت -م -دت -ه -ا والسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت-ي
سص - -ط - -رت- -ه- -ا– ،ت إاشص- -راف ›م- -ع
اÿدمات اŸينائية والوزارة الوصصية،
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والسص-ي-اسص-ة الج-ت-م-اع-ية التي تتبعها،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع الشص-ريك الج-ت-م-اع-ي
الذي أاصصبح يشصكل طرفا ‘ عملية
مواصصلة النهوضص والرقي باŸؤوسصسصة،
مشصÒا إا ¤أان ت - -ث - -ب - -يت ال- -عÓ- -ق- -ات
اإلنسص-ان-ي-ة ال-ط-ي-ب-ة ‘ م-واق-ع العمل،
يشص- -ك- -ل األرضص -ي -ة الصص -ل -ب -ة ل -ت -م -تÚ
وتوطيد السصتقرار الجتماعي الذي
يؤودي إا ¤التحسص ÚاŸسصتمر للعمل
والتنمية البشصرية وزيادة اإلنتاج.
أاكد العربي ﬁمد ،أان مؤوسصسصة ميناء
ا÷زائ -ر ل ت -دخ -ر أاي ج -ه -د ل-رصص-د
ج-م-ي-ع اإلم-ك-ان-ات الÓ-زم-ة م-ن أاجل
الرت-ق-اء ب-ال-ع-ام-ل ،ب-اع-تباره العنصصر
األسص - - -اسص ‘ –ق - - -ي - - -ق األه - - -داف
الق -تصص -ادي -ة ل -ل-م-ؤوسصسص-ة ،ق-ائ Ó-إان-ه
ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى ذاك-رة السص-ل-ف .ع-ل-ى
ع- -م- -ال اŸؤوسصسص- -ة ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب -روح
اŸسص -ؤوول -ي -ة والل -ت -زام ب -واج -ب -ات -ه-م
اŸه -ن -ي -ة م -ث -ل -م -ا إال -ت -زم أاسص Ó-ف -ه -م

ب -األمسص ،ع -ن -دم -ا وضص -ع-وا مصص-ل-ح-ة
ال -وط -ن واŸي -ن -اء ف -وق ك -ل اع -ت -ب-ار،
مضص- - -ح Úب- - -ال- - -ن - -فسص ،رغ - -م ق - -ل - -ة
اإلمكانات وظروف العمل الصصعبة.
وأاضص- -اف““ :ب- -فضص- -ل تضص- -اف -ر ج -ه -ود
ا÷م- -ي- -ع؛ ذلك ا◊ل- -م ال -ذي ك -ان ‘
أاذهان أاولئك الضصحايا ليصصبح حقيقة
م- -ل -م -وسص -ة ب -ج -ع -ل م -ي -ن -اء ا÷زائ -ر
أا‰وذج -ا وط -ن -ي-ا ،رائ-دا ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة
الشص -ام -ل -ة وضص -ام -ن ال -ع -يشص ال -ك -رË
آللف العمال وعائÓتهم‚ ،دد لهم
العهد على الوفاء ‘ خدمة الوطن““.
من جهته اعت Èاألم Úالعام ل–Óاد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úسص -ي-دي
السص -ع -ي -د ،إاح-ي-اء ه-ذه ال-ذك-رى ،ي-ع-د
Ãث -اب -ة اسص -ت-ذك-ار أل›اد وب-ط-ولت
ونضص -الت ال -ع -م-ال ،مشص-ي-دا ب-رسص-ال-ة
رئيسص ا÷مهورية التي ثّمن فيها دور
ال-ع-م-ال ا÷زائ-ريÃ Úن-اسص-ب-ة ال-ع-ي-د
العاŸي للشصغل.

...يسضتقبل وزير الشضؤوون اÿارجية الÔويجي

بارشش :مشضهد ا’عتداء كان كارثيا وخلف  200ضضحية
أاكد بارشص الباهي ،أاحد شصهود العيان على ›زرة اعتداءات
اŸنظمة اŸسصلحة السصرية ضصد عمال ميناء ا÷زائر ،بعد
تفج Òسصيارة ملغمة ،أانها كانت كارثة حقيقية ،شصهدت تطاير
األعضصاء من أاجسصاد العمال ا÷زائري Úالذين كانوا يتهيأاون
لÓلتحاق بعملهم داخل اŸيناء ،موضصحا ‘ حديث لـ ““الشصعب““
أان التفج Òوقع ‘ السصاعة  06و 13دقيقة صصباحا ،أاسصفر عن
سصقوط حوا‹  200ضصحية ،وليسص عشصرات الضصحايا ،كما يروج
له بعضص البعيدين عن ا◊قائق التاريخية.
دعا بارشص 81 ،سصنة ،إا ¤الكفّ عن تزييف تاريخ عمال اŸيناء
الكب ،Òدون السصتناد للحقائق والشصهود التاريخية .مشصيدا ‘
م -ع -رضص ح -دي -ث -ه ،ب-تضص-ح-ي-ات الشص-ه-داء ،لسص-ي-م-ا ه-ذه ال-ف-ئ-ة
و›هودات ا÷يشص الوطني الشصعبي السصاهرين على حماية
حدود الوطن لي Óنهار.
موازاة مع ذلك ،أاوضصح أانه ح Úوقوع التفج ،Òأاين كان شصاهد
ع -ي -ان ،ق-ام-وا ب-ن-ق-ل الضص-ح-اي-ا إا ¤م-رك-زي-ن ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال - -وط - -ن- -ي ب- -اŸدن- -ي- -ة وب- -اب ال- -وادي ،رافضص Úأاخ- -ذه- -م إا¤
اŸسص -تشص -ف -ي -ات ال -ف -رنسص -ي -ة ،خ -وف -ا م -ن ق-ت-ل-ه-م بسص-بب ح-ق-د
األوروب- -ي Úع- -ل -ى ا÷زائ -ري ،Úم -ؤوك -دا أان الشص -عب ا÷زائ -ري
آانذاك كان له إاÁان قوي وإارادة وقاموا Ãسصاعدتهم ‘ نقل
الضص-ح-اي-ا وم-ن-ح-ه-م األغ-ط-ي-ة واŸؤوون-ة وب-ك-ل وسص-ي-لة ،واختتم
كÓمه بالقول ،أاعطوا الفرصصة للشصباب ألنهم هم اŸسصتقبل.

اÛاهدة ماروك :على شضباب اليوم أان يكونوا واعÚ
م -ن ج -ه -ت-ه-ا وصص-فت اÛاه-دة م-اروك ب-اي-ة 76 ،سص-ن-ة ،هذه
الذكرى بالعزيزة على قلوب كل ا÷زائري ،Úتذكرنا بالشصهداء
الذين سصقطوا ‘ سصبيل حرية ا÷زائر وأانها –ضصر سصنويا
الحتفالت اıلدة لهذه اÛزرة ،كونها عملت مدة ثÓثÚ
سصنة كمسصاعدة اجتماعية Ãيناء ا÷زائر وتدرك معاناة هذه
الشصريحة العمالية ،مضصيفة أانها ماتزال تتذكر هذه الذكرى
األليمة وعلى شصباب اليوم أان يكونوا واع Úويسصتلهموا من
تضصحيات األسصÓف ،كي ل يÎكوا البلد يذهب إا ¤الهاوية ،على
حد تعبÒها.
أاشص- -ارت ‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،إا ¤أان ه- -ن -اك أاح -داث أاخ -رى ك -ان
أابطالها العمال البسصطاء الذين رفضصوا تفريغ الباخرة اÙملة
باألسصلحة اŸوجهة للجيشص الفرنسصي سصنة  ،1958تضصامنا مع
جبهة التحرير الوطني ،فردت اإلدارة السصتعمارية برميهم ‘
البحر واعتقال آاخرين ،قائلة““ :عمال اŸيناء عانوا كثÒا وهم
مهمشصون ،أاغلبيتهم كانوا يقطنون ‘ القصصبة يتعرضصون يوميا
للتفتيشص قبل دخولهم اŸيناء““.

سس .بوعموششة

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

لول ع-ب-د اŸالك
اسس -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
سسÓ- -ل ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس -م -ة،
وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة الÔوي -ج-ي
ب-ورج ب-رن-د ،ال-ذي ي-ق-وم ب-زي-ارة عمل
للجزائر ،بحسسب ما أافاد به بيان Ÿصسالح
لول.
الوزير ا أ
سصمح اللقاء ،الذي جرى بحضصور وزير الدولة
وزي -ر الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت-ع-اون ال-دو‹
رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ووزي-ر الشص-ؤوون اŸغ-ارب-ية
وال–اد اإلفريقي وجامعة الدول العربية

ع -ب -د ال -ق -ادر مسص -اه-ل ،بـ ““ب-حث ال-عÓ-ق-ات
الثنائية التي يتع Úتوطيدها““ ،بحسصب نفسص
اŸصصدر.
وف- -ي- -م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا÷انب الج- -ت- -م -اع -ي
الق - - -تصص- - -ادي ،أاع- - -رب ““اŸسص- - -ؤوولن ع- - -ن
ارتياحهما لوضصعية التعاون وآافاق تطويره ‘
العديد من القطاعات““.
ك-م-ا ت-ط-رق ال-ط-رف-ان إا ¤ال-قضص-اي-ا ال-دول-ية
واإلقليمية ذات الهتمام اŸشصÎك ،حيث
تبادل وجهات النظر حول آافاق تطورها.

العدد
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اŸؤوسضسضات الÔويجية مدعوة لتوسضيع اسضتثماراتها با÷زائر

أاك -د وزي -ر ال -دول-ة وزي-ر
الشس- - - - - -ؤوون اÿارج- - - - - -ي - - - - -ة
وال -ت -ع -اون ال -دو‹ رم -ط-ان
ل -ع -م -ام -رة ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر
لف -اق
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،ع -ل -ى ““ا آ
ال - - -واع - - -دة““ ل - - -ل - - -ت - - -ع - - -اون
ا÷زائري الÔويجي.
صصرح لعمامرة للصصحافة ،عقب
ال- -ل -ق -اء ال -ذي ج -م -ع -ه ب -ن -ظÒه
الÔويجي بورغ برند ،الذي يقوم
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل ل- -ل- -ج- -زائ- -ر ،أان
““ال - - -ع Ó- - -ق - - -ات ا÷زائ - - -ري- - -ة-
الÔوي - -ج - -ي - -ة ودي - -ة وت - -ت- -م- -ي- -ز
ب -الحÎام اŸت -ب -ادل .ف -الÔوي-ج
ب -ل -د م-ه-م ‘ اÛال ال-ط-اق-وي
وال -ن -ق -ل ال-ب-ح-ري وه-ن-اك آاف-اق
واعدة للتعاون الثنائي ،سصيما ‘
م- - -ي- - -دان ال - -ط - -اق - -ة وŒه - -ي - -ز
اŸوانئ““.
كما أاشصار إا ¤أان ا÷زائر تأامل
‘ أان ت - - - - -ق- - - - -وم اŸؤوسصسص- - - - -ات
الÔوي-ج-ي-ة ال-نشص-ط-ة ‘ ﬂت-لف
اÛالتÃ““ ،زي- - - - - - - -د م- - - - - - - -ن
السص- -ت- -ث- -م- -ارات““ ،مضص- -ي- -ف -ا أان
مشص -اري -ع ات -ف -اق-ي-ات ت-ع-اون بÚ
البلدين توجد ‘ طور الدراسصة.
أاما على الصصعيد اإلقليمي ،فقد
أاوضصح لعمامرة أان الÔويج تثمن
““ال -دور ال -ري -ادي““ ل -ل -ج -زائ-ر ‘
›ال السصلم واألمن ‘ اŸنطقة
وج -ه -ود ال -وسص -اط-ة ا◊ال-ي-ة و‘
ما‹ وكذا ‘ مكافحة اإلرهاب
واسصتعدادها لتقاسصم Œربتها ‘
القضصاء على هذه اآلفة العابرة
Óوطان.
ل أ
‘ ذات الصص - - -دد ،أاك - - -د رئ- - -يسص
ال- -دب- -ل -وم -اسص -ي -ة ا÷زائ -ري -ة أان
““ال-ت-واج-د ال-دب-ل-وم-اسصي للÔويج
‘ ما‹ وعلى مسصتوى وحدات
ب -ع -ث -ة األ· اŸت -ح -دة ‘ م -ا‹
(مينوسصما) ،يشصكل دعما نوعيا
ل يسص - -ع - -ن- -ا إال أان ن- -رحب ب- -ه““،
مشصÒا إا ¤ال- -ت- -ع- -اون ““ال -وث -ي -ق““
ال -ذي ي -رب -ط الÔوي -ج ب -ال–اد

اإلفريقي.
ك -م -ا أاع -رب ع -ن إارادة ا÷زائ -ر
والÔويج ‘ تعزيز العÓقات بÚ
ب - -ل - -دان الشص - -م - -ال وال - -ب - -ل - -دان
اإلفريقية.
وتابع لعمامرة قوله ،إانه تطرق
مع نظÒه الÔويجي إا ¤القضصية
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ية واألزمة ‘ سصوريا
وآاخ- - -ر ت- - -ط- - -ورات ال- - -قضص- - -ي - -ة
الصصحراوية.
وأاوضص - -ح ‘ ه - -ذا السص - -ي - -اق ،أان
ا÷زائ - -ر والÔوي - -ج ي - -رح - -ب - -ان
Ãصصادقة ›لسص األمن الدو‹،
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة اŸاضص- -ي ،ع- -ل- -ى
الÓئحة اŸتضصمنة “ديد عهدة
ب -ع -ث -ة األ· اŸت -ح -دة ل-ت-ن-ظ-ي-م
اسص -ت -ف -ت -اء ب -الصص -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
(اŸينورسصو).
ل -ل -ت -ذك ،Òأان ال Ó-ئ -ح-ة األ‡ي-ة
التي صصادق عليها ›لسص األمن،
تؤوكد على بعث اŸفاوضصات مع
““دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ت-ؤودي إا¤
اسصتئناف اŸسصار السصياسصي من
أاج -ل ال-ت-وصص-ل إا ¤ح-ل سص-ي-اسص-ي
ي- -ك- -ون م- -ق- -ب -ول م -ن ال -ط -رفÚ
ويسص -م -ح ب -ت -ق -ري -ر مصص Òشص-عب
الصص- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي -ة ‘ إاط -ار
ت- -ف -اه -م -ات ت -ت -مشص -ى وأاه -داف
ومبادئ ميثاق األ· اŸتحدة““.
من جانبه ،أاكد براند أانه أاجرى
ﬁادثات ““جد هامة““ مع السصيد
لعمامرة حول عديد اŸواضصيع،

سص -ي -م -ا ت -لك اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ت-ع-زي-ز
التعاون الثنائي.
كما أاشصار إا ¤التعاون ““الوثيق““
ال -ذي ي -رب-ط ال-ب-ل-دي-ن ‘ ›ال
ال- -ط- -اق -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى وج -ود
إام- -ك- -ان- -ات ل- -ل -ت -ع -اون ‘ ›ال
الطاقات اŸتجددة و‘ القطاع
البحري.
أام - -ا ف - -ي- -م- -ا ي- -خصص اŸسص- -ائ- -ل
اإلق -ل -ي -م -ي -ة ،ف-ق-د صص-رح رئ-يسص
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة الÔوي-ج-ي-ة أان-ه
تطرق مع السصيد لعمامرة ،إا¤
الوضصع ‘ ما‹ وليبيا وتونسص،
مشص- - -ي- - -دا ‘ ه- - -ذا اÿصص - -وصص
ب -ا÷ه-ود ال-ت-ي ب-ذل-ت-ه-ا ا÷زائ-ر
وال - -ت - -ي م - -ك - -نت ‘  2015من
ال - -ت - -وصص- -ل إا ¤ات- -ف- -اق السصÓ- -م
واŸصصا◊ة ‘ ما‹ اŸنبثق عن
مسصار ا÷زائر.
وأاعلن ‘ هذا الصصدد ،أان بÓده
تنوي فتح سصفارة بباماكو ،معÈا
ع -ن اسص -ت -ع-داد الÔوي-ج ل-ت-ق-دË
اŸسصاعدة للحكومة اŸالية ‘
مسص -اره -ا ال -ت -ن -م -وي ،سص -ي-م-ا ‘
شصمال ما‹.
وخ - -لصص ب- -ران- -د ‘ األخ ،Òإا¤
اإلعراب عن إارادة بÓده ‘ فتح
سص -ف -ارة ب -ت -ونسص ب -ه-دف ت-ع-زي-ز
التعاون مع تونسص وجميع بلدان
اŸن- -ط- -ق -ة ال -ت -ي ت -ت -وف -ر ع -ل -ى
““إامكانات كبÒة““.

بوطرفة يسستقبل وزير الشسؤوون اÿارجية الÔويجي

بحث فرصش التعاون الطاقوي وتقوية العÓقات الثنائية

اسس - -ت - -ق - -ب - -ل وزي- -ر ال- -ط- -اق- -ة
ن -ورال -دي -ن ب -وط-رف-ة ،أامسس،
ب- -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،وف -دا
ن - -روي - -ج - -ي - -ا ت - -رأاسس - -ه وزي - -ر
الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة ب - -ورغ
برند.
تناول الطرفان خÓل هذا اللقاء،
فرصص السصتثمار وسصبل ووسصائل
ت - -ب - -ادل اÈÿات ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن
وتقوية العÓقات الثنائية ،خاصصة
‘ ›ال الطاقة ،بحسصب ما أافاد
به بيان للوزارة.
أاع-ط-ى ب-وط-رف-ة ب-ه-ذه اŸناسصبة،
صصورة عامة عن سصياسصة ا÷زائر
‘ ›ال ال- - -ط- - -اق - -ة وال - -ف - -رصص
اŸت -اح -ة ‘ ق-ط-اع السص-ت-كشص-اف
وال- -ت -ن -ق -يب ع -ن ال -بÎول وال -غ -از
وأايضص- -ا ‘ ›ال ال- -بÎوك -ي -م -ي -اء
والصصناعات التحويلية .كما شصدد
‘ ه- - -ذا السص - -ي - -اق ،ع - -ل - -ى إارادة
ا÷زائر العمل ‘““–سص Úوتعزيز
م- -وارده- -ا ‘ ›ال اÙروق -ات
وت- -ط- -وي- -ر واسص- -ت- -ث- -م -ار ث -روت -ه -ا
اŸنجمية ‘ ›ال اÙروقات““.
وتطرق الوزير أايضصا ،إا ¤مشصاريع
ال -ت -ع -اون اŸم -ك -ن –ق -ي -ق -ه-ا ‘
›ال ال- -ط- -اق- -ات اŸت- -ج -ددة ‘
ا÷زائر ،حيث دعا بهذا الشصأان
الشص- - -رك- - -ات واŸسص- - -ت - -ث - -م - -ري - -ن
الÔوي -ج-ي ÚلÓ-ه-ت-م-ام ب-اإلعÓ-ن

ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن ب-خصصوصص مشصروع
ال-ط-اق-ة الشص-مسص-ي-ة ب-ق-درة 4.050
م- -ي- -غ -اواط وال -ذي م -ن شص -روط -ه
ت -وف Òوب -عث صص -ن -اع-ة ﬁل-ي-ة ‘
هذا اÛال.
وكشص- -ف ال- -وزي- -ر أايضص- -ا ،ل -رئ -يسص
ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة الÔوي -ج-ي-ة ،ع-ن
وجود مشصروع آاخر ل يقل أاهمية
‘ ›ال طاقة الرياح ،مؤوكدا أان
Œسص- - -ي- - -د ه - -ذي - -ن اŸشص - -روعÚ
ب-ا÷زائ-ر Áث-ل ““ن-ق-ل-ة اج-ت-ماعية
واق -تصص -ادي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة وف-رصص-ة
ل- -ل- -ن- -ظ -ر ‘ ف -رصص السص -ت -ث -م -ار
اŸثمرة ‘ القارة اإلفريقية على
اŸدي ÚاŸتوسصط والبعيد““.
من جانب آاخر ،تطرق الوزيران
إا ¤مشص- -اري- -ع ال- -ت- -ع -اون ا◊ال -ي -ة
واŸسص - -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة ب Úشص- -رك- -ت- -ي

سص -ون -اط-راك والشص-رك-ة ال-بÎول-ي-ة
الÔويجية ““سصتايت أاويل““ ،خاصصة
‘ ق -ط -اع السص-ت-كشص-اف وت-ط-وي-ر
األح -واضص ال -بÎول -ي -ة وال -ت -ن-ق-يب
البحري.
وقال براند ،إانه ““سصعيد لطبيعة
عÓ- -ق- -ات ال- -ت- -ع- -اون ا÷ي -دة بÚ
ا÷زائ -ر والÔوي -ج ،خصص -وصص -ا ‘
اÛال الطاقوي““ ،يضصيف البيان.
وأاضص- -اف ال- -وزي- -ر الÔوي -ج -ي ،أان
ع Ó-ق-ة ال-ت-ع-اون ب Úسص-ون-اط-راك
وسص -ت -ايت أاوي -ل م-ه-م-ة ج-دا .ك-م-ا
Óف-اق ا÷م-ي-ل-ة
أاب-دى ارت-ي-اح-ه ““ل -آ
ل- -ق- -ط- -اع األع- -م- -ال ب Úا÷زائ -ر
والÔوي- -ج ،ل- -يسص ‘ ›ال ال- -غ -از
فحسصب ،وإا‰ا ‘ ›الت طاقة
ال- -ري- -اح ،الشص- -مسص -ي -ة وال -ت -ن -ق -يب
البحري أايضصا““.

لثيوبية للثقافة والسسياحة
نوري يسستقبل وزيرة الدولة ا إ

ضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة توطيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد التعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاون بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úمتعاملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي البلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
أاك-د وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ية والسسياحة والصسناعة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ب -د ال-وه-اب ن-وري ،أامسس ،ع-ل-ى ضس-رورة
ت-وط-ي-د ال-ت-ع-اون ب ÚاŸت-ع-ام-ل Úا÷زائ-ري Úون-ظ-رائهم
لث -ي -وب -ي› ‘ Úال السس -ي -اح -ة والرت -ق -اء ب -ال -ت -ع -اون
ا إ
القتصسادي إا ¤مسستوى العÓقات السسياسسية التي تربط
البلدين.
قال نوري ‘ ،تصصريح للصصحافة عقب اسصتقباله وزيرة الدولة
اإلثيوبية للثقافة والسصياحة ميزة ج Èمدين ،بضصرورة ““تدعيم
التعاون الثنائي ‘ ›ال السصياحة““ ،مشصÒا إا ¤وجود ““›الت
متعددة ينبغي العمل على تطويرها وتعزيزها للرقي بالعÓقات
القتصصادية إا ¤مسصتوى العÓقات السصياسصية التي تربط البلدين““.
واعت Èأان هذه الزيارة تعد Ãثابة فرصصة سصانحة لدعم التعاون
الثنائي ب Úالبلدين ‘ ›ال السصياحة ،خاصصة وأان اثيوبيا  -كما

ق -ال ““ -ت -ع -ت Èوج -ه-ة سص-ي-اح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از وÁك-ن السص-ت-ف-ادة م-ن
اÈÿات والتجارب التي تتمتع بها ‘ هذا اÛال““.

وذك -ر ال -وزي -ر ‘ ه -ذا الإط-ار ،ب-اأن-ه ““سص-ي-ت-م ق-ري-ب-ا وضص-ع ح-ي-ز
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق-ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ت-ي اأبرمت ‘  2014ب Úال-ب-لدين
وتشصمل ﬂتلف اÛالت““ ،مشصÒا على وجه اÿصصوصص ا¤
فتح خط جوي يربط ا÷زائر العاصصمة باأديسص اأبابا ““خÓل
الأشصهر اŸقبلة““.
من جهتها أاوضصحت الوزيرة اإلثيوبية ،أان زيارتها إا ¤ا÷زائر
““سص-تسص-م-ح ب-ت-ط-وي-ر وت-ع-زي-ز ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ب Úال-ب-لدين ‘
ﬂتلف اÛالت““ ،مشصÒة إا ¤أانها لحظت خÓل زيارتها لعدة
متاحف با÷زائر وجود ““عدة خصصوصصيات مشصÎكة““ ب Úالبلدين.
ك-م-ا اأع-ربت ع-ن ت-ق-دي-ره-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ““ت-ع-مل
جاهدة على تعزيز العÓقات الثنائية ب Úا÷زائر واإثيوبيا““،
موؤكدة على ضصرورة ““مواصصلة ا÷هود لتطوير التعاون الثنائي ‘
›ال السصياحة““.
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اليوم العاŸي ◊رية الصسحافة

اإلعÓم العمومي واألداء اŸهني
^ صسمد ‘ ﬂتلف اŸراحل ..الإعÓم العمومي يواكب التحّولت
^ ثبات علــــى النهج الوطنـــي دون متاجـــرة Ãشساكــل اŸواطنÚ
@«ال-ط-ب-ي-ع-ة العمومية تقتضسي مرافقة
مسس- -ت- -م- -رة ل- -ت- -ع -م -ي -ق م -ن -اخ السس -ت -ق -رار
والن -خ -راط ‘ مسس -ع -ى ط-وي-ل اŸدى وف-ق-ا
Ÿع -اي ÒاحÎاف -ي -ة م -ت -ف -ق ع -ل-ي-ه-ا تضس-م-ن
ال -دÁوم -ة ب -ك -اف -ة ج -وان -ب -ه -اÃ ،ا ‘ ذلك
حماية مناصسب العمل».
لعÓم العمومي يؤودي دوره
@«مايزال ا إ
ب -اع -ت -ب -اره رق-م-ا صس-ع-ب-ا ‘ م-ع-ادل-ة ح-ري-ة
التعب Òالتي تضسمن مكانة للرأاي اıالف
لصس -وات اÿاف -ت -ة ،م -ه -م-ا ك-ان
وت -ع -كسض ا أ

الضسجيج حولها ،خاصسة ‘ ظل ما يجري ‘
ال -ع -ا ⁄وإاق -ل -ي-م-ي-ا– ،ت ت-أاثÒات سس-ل-ب-ي-ة
وعنيفة أاحيانا للعوŸة».
@« ⁄ت- -ت- -أاخ- -ر ج- -ري- -دة الشس- -عب م- -ن- -ذ
تأاسسيسسها عن أاداء الواجب حتى ‘ أاحلك
ال -ظ -روف ل-ت-ح-اف-ظ ع-ل-ى خ-ط-ه-ا ال-وط-ن-ي
لصس -ي -ل ،م -ت -ح-دي-ة ال-ك-ث Òم-ن الصس-ع-اب
ا أ
لعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي
ل-ت-ك-ون م-ن ب ÚاŸنصس-ات ا إ
Óح-داث ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة من
أاّرخت ل -أ
ج-انب وع-ززت ا÷ب-ه-ة ال-داخ-ل-ي-ة لتكون

لم -ن
ب- -ح- -ق ح- -ل -ق -ة م -ت -ي -ن -ة ‘ سس -لسس -ل -ة ا أ
لعÓمي».
ا إ
@«إاشس -راك -ه ‘ ال -ن -ق -اشض ح -ول ال -قضس -اي-ا
ا÷وه-ري-ة وت-وط-ي-د ال-عÓ-قات مع مصسادر
ا Èÿالتي تخاطب الرأاي العام بانتظام،
باعتباره أاداة ل تقل أاهمية وخطورة عن
باقي أادوات اŸرفق العام؛ ذلك أان تسسويق
م -ع-ل-وم-ة دق-ي-ق-ة وواضس-ح-ة ومسس-ؤوول-ة ق-د
–سسم ‘ اتخاذ قرار أاو الفصسل السسليم ‘
الختيار»

سسعيد بن عياد
صص- -م- -د اإ’عÓ- -م ال -ع -م -وم -ي ‘ وج -ه ﬂت -ل -ف
اŸراحل التي مر بها اÛتمع ا÷زائري ورافق
التحو’ت نحو آافاق الدÁقراطية والتنمية.
غ Òأان –دي- -ات ع- -دي- -دة م- -ات- -زال وسص- -ت- -ظ- -ل
ت- -واج- -ه- -ه ،ب -ح -ك -م م -ن -ط -ق سص -وق اÿدم -ات ذات
التنافسصية التي تشصتد ‘ سصاحة مفتوحة وتخضصع
ل -ق -واع -د صص-ع-ب-ة ت-ق-لصض بشص-ك-ل واضص-ح م-ن ال-دع-م
العمومي.
منذ اسصÎجاع السصيادة الوطنية ،كان اإ’عÓم
العمومي بكل أاصصنافه السصمعي البصصري واŸكتوب
‘ الطليعة ،فلم يتأاخر ◊ظة عن القيام بدورهÃ ،ا
‘ ذلك مواكبته للتغÒات التي حصصلت إاثر ا’نفتاح
السصياسصي الذي يتعزز ‘ كل مرحلة Ãكاسصب تÌي
›ال ا◊ريات و– ّصصن ا◊قوق الدسصتورية.
انتقل من مرحلة اŸرآاة العاكسصة لدور الدولة ‘
ال -ب -ن -اء وال-تشص-ي-ي-د ،إا ¤م-رح-ل-ة اŸشص-ارك-ة ‘ ب-ن-اء
الوعي ‘ أاوسصاط الرأاي العام ،مرورا بتسصجيل كافة
اÙط -ات ال -ت -ي تشص -ك -ل مسصÒة ال -بÓ-د وح-ف-ظ-ه-ا
Óجيال ،أاثناء ا◊زب الواحد وخÓل التعددية،
ل أ
ال -ت -ي –ت -اج إ’ع Ó-م ع -م -وم -ي ي -ت -ك -ف-ل ب-اÿدم-ة
العمومية التي يتأاكد موقعها أاك Ìفأاك ،Ìبالنظر
Ÿدى خ- -ط -ورة ف -راغ إاع Ó-م -ي ي -ت -م -ي -ز ب -ال -ه -دوء
والتبصصر والقدرة على التصصدي لتهديدات تطبخ ‘
ﬂاب -ر ل -ق -وى ن -اف -ذة “ت -ط -ي اإ’ع Ó-م Ãخ -ت-ل-ف
وسص -ائ -ل -ه أ’ه -داف ج -ي -واسصÎات -ي -ج -ي -ة تسص -ت -ه-دف
اÛتمعات والدول الناشصئة اŸتمسصكة بسصيادتها
كاملة إا ¤حد النخاع.
بفضصل هذا النوع من اإ’عÓمÁ ،كن للذاكرة
ا÷م -اع -ي -ة أان ت -ع Ìع -ل -ى م -راج -ع -ه -ا ا◊ضص -اري-ة
وال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة وال -ث -ق -اف -ي -ة م -ن خ Ó-ل ال -رصص -ي -د
اŸعلوماتي الهائل الذي يكتنزه أارشصيف الصصحافة
ال -ع -م -وم -ي -ة م -ن-ذ ع-ه-د اأ’سص-ود واأ’ب-يضض ل-لصص-ورة
والطباعة بالرصصاصض للجرائد.
وجعلته طبيعة الرسصالة التي يحملها ،عرضصة
÷ملة من ا’نتقادات ،ب Úما هو مغالط وما هو
قابل للنقاشض ،وهي النقائصض التي Áكن معا÷تها
ب-اسص-ت-م-رار ،مسص-ت-ف-ي-دا م-ن ال-ن-ط-اق ال-واسص-ع ◊رية
اŸبادرة واŸناخ اŸشصجع على ا’بتكار .غ Òأان
تلك الطبيعة العمومية تقتضصي أان يخصض Ãرافقة
مسصتمرة لتعميق مناخ ا’سصتقرار وا’نخراط ‘
مسصعى طويل اŸدى وفقا Ÿعاي ÒاحÎافية متفق
عليها تضصمن الدÁومة بكافة جوانبهاÃ ،ا ‘ ذلك
حماية مناصصب العمل.
ويتوفر هذا النمط من اإ’عÓمÃ ،ا فيه من
نقائصض وسصلبيات ،على ثروة بشصرية تتمتع برصصيد
ه -ائ -ل م -ن اÈÿة ‘ إارسص -اء اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي-ة
وت -أام -ي -ن -ه -ا ‘ ك -ل ال -ظ -روف ،وذلك ع -ل-ى ام-ت-داد
اأ’ج -ي -ال ال -ت -ي ب -ذلت ،ك -ل حسصب ق -درت -ه ،ال -ك-ثÒ
وأاح -ي-ان-ا ‘ ظ-روف م-ع-ق-دة وصص-ع-ب-ة زاده-ا ت-أاثÒا
سصلبيا ﬁيط متداخل ‘ فÎات معينة ،أافرز ‘
حا’ت كثÒة صصراعات تصصدت لها روح اŸسصؤوولية
وا’حÎاف -ي-ة ال-ن-اب-ع-ة م-ن خ-زان ال-ت-ج-رب-ة ال-ك-بÒة
اÙاطة بقوة التأاط ‘ Òكل مراحل عمر هذا
اإ’عÓ- -م ال- -ع -م -وم -ي ال -ذي ك -ان دوم -ا ب -اŸرصص -اد
ıتلف التهديدات Ãا فيها اŸسصتهدفة للهوية
الوطنية.
و ⁄تتأاخر جريدة الشصعب ،منذ تأاسصيسصها ،عن
لعÓ- -م ال- -ع- -م -وم -ي درع -ا واق -ي -ا
شس- -ك- -ل ا إ
ل -ل -م -ج -ت -م -ع ا÷زائ -ري ،م -ن خ Ó-ل ت-ط-رق-ه
ل-ل-م-واضس-ي-ع ا÷ادة واŸوضس-وع-ية التي تخدم
لمة واŸواطن وابتعاده عن أاسسلوب التهويل
ا أ
لث -ارة ،م -ث -ل -م -ا ت -ق -وم ب -ه ب-عضض ا÷رائ-د
وا إ
اÿاصض،ة م- - -ن أاج - -ل ه - -دف Œاري ﬁضض.
لع Ó-م ال -ع -م -وم -ي ي -ق -وم ب -ه -ذه
وم- -اي- -زال ا إ
الوظيفة وهي حقيقة ل Áكن إاغفالها ،على
ال-رغ-م م-ن الن-ت-ق-ادات ال-ت-ي ت-وج-ه ل-ه على
أان- -ه إاع Ó-م السس -ل -ط -ة ،وي -ت -ج -نب اÿوضض ‘
القضسايا ا◊سساسسة.

أاداء الواجب حتى ‘ أاحلك الظروف لتحافظ على
خ -ط -ه -ا ال -وط -ن -ي اأ’صص -ي -ل ،م -ت-ح-دي-ة ال-ك-ث Òم-ن
الصصعاب ،لتكون من ب ÚاŸنصصات اإ’عÓمية التي
Óح -داث ال -وط -ن -ي -ة وال-دول-ي-ة م-ن ج-انب،
أارخت ل  -أ
وعززت ا÷بهة الداخلية لتكون بحق حلقة متينة
‘ سصلسصلة اأ’من اإ’عÓمي.
ويواصصل العنوان اŸرتبط Ãسصار تاريخ ا÷زائر
اŸسصتقلة ،القيام بدوره الريادي ‘ هدوء ،متجاوزا
إافرازات يوميات فيها ما يبعث على اأ’مل وفيها ما
يثبط العزÁة ،التي تعت Èلدى اŸهني ÚاŸشصبعÚ
بالقيم واأ’خÓق– ،ديا يواجه كل يوم باإ’خÓصض
للرسصالة اإ’عÓمية العمومية والثبات على النهج
الوطني ،بعيدا عن أاي ابتزاز أاو متاجرة Ãشصاكل
اŸواطن Úأاو تطلعات اأ’جيال.
وب -ق -ي اıلصص -ون ‘ ه -ذا ا◊ق -ل ع -ل-ى ن-فسض
درجة الوفاء للخط الوطني الذي اسصتهدف أاك Ìمن
م -رة ‡ن ت -زع -ج -ه -م م -واق -ف -ه ال -واضص-ح-ة وه-دوء
Óوضص-اع وح-رصص-ه ع-ل-ى ح-م-اي-ة شص-ع-ل-ة
–ل -يÓ-ت-ه ل -أ
اأ’مل ‘ اÛتمع ،بعيدا عن أاي دÁاغوجية.
وكان اإ’عÓم العمومي ،تتقدمه يومية الشصعب،
منÈا للمصصا◊ة الوطنية ومنارة للدرب ‘ وقت
ك -انت ف -ي -ه ا÷زائ -ر ‘ ن -ف -ق أازم -ة ال-تسص-ع-ي-ن-ي-ات،
فتصصدى للمنظمات الدولية التي كانت تلهب الرأاي
العام ببيانات مدمرة وأاسصقط القناع عن أاخرى
روجت أ’كاذيب وبهتان تفطن له الشصعب ا÷زائري
مبكرا ،ليتصصدى للتآامر ويفكك ﬂططات التخريب
وال -ت -دم .Òوفضص -ح خ -ل -ف -ي -ات م -ا يسص -م-ى «ال-رب-ي-ع
ال-ع-رب-ي» .م-ث-ل-م-ا فضص-ح ‘ ال-تسص-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-واعد
اÿل- -ف- -ي -ة لشص -ب -ك -ات اإ’ره -اب ‘ اأاب -ر ال -ع -واصص -م
اأ’وروب -ي -ة .وتسص -ت -ح -ق ت -لك اأ’ق Ó-م الصص -ادق -ة ‘
مناسصبة اليوم العاŸي ◊رية العب ،Òكل التحايا،
جي Óبعد جيل ،وللعمال الذي رابطوا بعيدا عن
اأ’ضص- -واء ‘ خ- -ن- -دق ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،غ Òم- -ل- -ت- -ف -تÚ
لÓدعاءات ،وأاحيانا تصصدر من ب Úصصفوفهم ،التي
تلفظ اŸتسصلل Úوتفضصحهم ،أ’ن اإ’عÓم كاشصف
و’ Áن -ح ف -رصص -ة ل -ل -مÎددي -ن ‘ ات-خ-اذ اŸواق-ف
ا◊اسصمة.
ومايزال اإ’عÓم العمومي يؤودي دوره باعتباره
رقما صصعبا ‘ معادلة حرية التعب Òالتي تضصمن
مكانة للرأاي اıالف وتعكسض اأ’صصوات اÿافتة
مهما كان الضصجيج حولها ،خاصصة ‘ ظل ما يجري
‘ العا ⁄وإاقليميا –ت تأاثÒات سصلبية وعنيفة
أاحيانا للعوŸة.
وتواجهه ‘ اŸدي Úالقريب واŸتوسصط جملة
–ديات ،تتطلب من العامل Úفيه الرفع من وتÒة
اأ’داء وفقا Ÿعاي Òا’حÎافية وقواعد النجاعة

من ا÷رائد العمومية التي حافظت على خطها
ا’فتتاحي وواصصلت مهمتها ‘ تنوير الرأاي العام
وتقد Ëله مواضصيع جادة ،يومية «الشصعب» ،التي
اسصتحدثت لها ‘ السصنوات اأ’خÒة عدة صصفحات
تتعلق بالشصباب ،اŸرأاة ،الطفولة ،التاريخ والصصحة،

ل -ت -أام Úال -دÁوم -ة وŒاوز ال -ت -داع -ي -ات ال -راه -ن-ة
الناجمة عن الوضصعية ا’قتصصادية الراهنة ،التي
Óداء
تتطلب تقوية ا’لتزام والتحسص ÚاŸطّرد ل أ
اŸهني الذي Áثل ا÷انب ا◊يوي للمنافسصة ‘
السصوق التي تشصتد فيها معركة اإ’شصهار ‘ ظل شصح
اŸوارد.
ÓعÓم العمومي ‘ العشصرية اأ’خÒة
و–ّقق ل إ
مكاسصب عديدة ،مهنية واجتماعية ،ينبغي حمايتها
ب-ال-ع-م-ل وت-ث-م-ي-ن-ه ‘ ظ-ل ح-م-اي-ة م-ن-اخ ا’سصتقرار
ومواكبة التحو’ت التكنولوجية التي تتجه لتصصبح
اأ’داة الفاصصلة ‘ التنافسصية اإ’عÓمية التي –مل
مؤوشصرات تهدد الكيانات اإ’عÓمية الهشصة التي ’
ترتكز على معاي Òالكفاءة وتكافؤو الفرصض وروح
اŸبادرة اÓÿقة واÛددة .وانطÓقا من هذه
ا◊ت-م-ي-ة ’ ،ي-ن-ب-غ-ي أان ت-ت-ك-رسض سص-ل-وك-ات «اŸه-نة
ال-وظ-ي-ف-ي-ة» ال-ت-ي ت-ن-ت-ج اÿم-ول وت-غ-ذي ا’ّت-ك-ال-ية
وتقتل روح اŸنافسصة ،بقدر ما يجب ا◊رصض ،بدءا
من ‡ارسض اŸهنة نفسصه وبإارادة خالصصة ،على
ب- -عث سص- -ل- -وك -ات احÎاف -ي -ة ت -ع -كسض روح اŸب -ادرة
والتجديد وتخضصع Ÿنظومة اأ’خÓق والقيم ذات
الصصلة Ãهنة اŸتاعب ،خاصصة منها نبذ القذف
الذي يعت Èآافة مدمرة ◊رية التعب ÒاŸصصّنفة
مكسصبا أاثمرته نضصا’ت طويلة لتتحول إا ¤قاسصم
مشصÎك تتوارثه اأ’جيال.
وب -ال -ن -ظ -ر Ÿسص -ار اŸراح-ل اŸت-ع-اق-ب-ة ،ي-ت-أاك-د
بشصكل واضصح مدى ا◊اجة إ’عÓم عمومي فعال
م-ط-اب-ق Ÿع-اي Òال-ن-ج-اع-ة ،ي-واصص-ل ح-م-ل الرسصالة
اıول ب- -ه -ا ‘ ظ -ل إاق -ح -ام اإ’ع Ó-م ‘ ال -ن -م -ط
ا÷دي -د ل -ل -ع Ó-ق-ات ال-دول-ي-ة وصص-راع ال-ك-ب-ار ع-ل-ى
اأ’سصواق ،التي Áثل فيها اإ’عÓمÃ ،ا ‘ ذلك
العمومي( ،كما هو قائم حتى ‘ بلدان متقدمة
ضصمن قواعد معادلة ا’حÎافية) ،حلقة أاسصاسصية
تسصاهم ‘ صصناعة وتأاط Òالرأاي العام وحمايته من
تأاثÒات خارجية أاو انعكاسصات Ÿغالطات تسصوقها
لوبيات وجماعات مصصاحف غامضصة تزعجها منابر
تفلت من ›ال نفوذها ويصصعب ترويضصها.
لعل من الشصروط اŸوضصوعية اأ’خرى التي تعزز
م-ن-اخ م-واصص-ل-ة ت-ع-م-ي-ق م-ك-ان-ة اإ’عÓ-م ال-ع-م-ومي،
إاشص -راك -ه ‘ ال -ن -ق -اشض ح -ول ال -قضص -اي -ا ا÷وه -ري -ة
وتوطيد العÓقات مع مصصادر ا Èÿالتي تخاطب
الرأاي العام بانتظام ،باعتباره أاداة ’ تقل أاهمية
وخطورة عن باقي أادوات اŸرفق العام؛ ذلك أان
تسصويق معلومة دقيقة وواضصحة ومسصؤوولة قد –سصم
‘ اتخاذ قرار أاو الفصصل السصليم ‘ ا’ختيار ،سصواء
Ÿواطن أاو مسصيّر مؤوسصسصة أاو متعامل أاو مسصؤوول
عمومي.

لسستاذ بقسسم التاريخ بجامعة ا÷زائر ،2-شسرف الدين:
ا أ

«الششعب» دافعت عن الوطن وقضشايا العروبة

سسهام بوعموشسة

مواكبة التطورات ا◊اصصلة ‘ هذا اŸيدان ،مع
تعزيز شصبكة مراسصليها ع Èالو’يات لضصمان تغطية
عادلة لكل و’يات الوطن ‘ ا÷رائد ،تندرج ‘
إاطار سصياسصة الرئيسصة اŸديرة العامة للجريدة فيما
يسصمى بخدمة اإ’عÓم ا÷واري.

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

‘ ه- -ذا الصص- -دد ،أاك- -د أاسص- -ت -اذ م -ادة ا◊رك -ات
التحررية بقسصم التاريخ بجامعة ا÷زائر 02-أاحمد
شصرف الدين ،أان جريدة «الشصعب» لعبت دورا مهما
بعد ا’سصتقÓل إا ¤غاية بداية فÎة التعددية ،من
خÓل انفتاحها على اŸثقف Úالذين كانوا يكتبون
ب -ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،خ-اصص-ة اŸؤورخ ،Úال-ذي-ن ك-ت-ب-وا
›م- -وع- -ة ك- -بÒة م -ن اŸق -ا’ت ع -ل -ى صص -ف -ح -ات
ا÷ري -دة ،م -ن -ه -م ع -م -ي -د أاسص-ات-ذة ال-ت-اري-خ الشص-ي-خ
أاب -وال -ق -اسص -م سص -ع-د ال-ل-ه ،اأ’سص-ت-اذ ق-ن-ان ،ق-ائ‘ Ó-
تصصريح لـ «الشصعب»« :اسصتفدنا منها كثÒا عندما كنا
طلبة ومعيدين با÷امعة».
وأاب -رز أاسص -ت-اذ م-ادة ا◊رك-ات ال-ت-ح-رري-ة ب-قسص-م
التاريخ ‘ ،هذا السصياق دائما ،أان أاهم دور لعبته
يومية «الشصعب» ،تناولها لقضصية التعريب ،بحيث
فسص-حت اÛال ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن-ه-ا ودراسص-ت-ه-ا والدفاع
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–ديات جديدة بتدعيم اإلعÓم اإللكÎوÊ
تسسعى الصسحافة العمومية ‘ ا÷زائر إا¤
إاع -ط -اء ف-ع-ال-ي-ة أاك Èل-ع-م-ل-ه-ا وال-ت-ق-رب م-ن
ال-ق-ارئ م-ن خÓ-ل م-ادة إاعÓ-م-ي-ة تسس-تجيب
لهتماماته ،وبالتا‹ التموقع بشسكل أافضسل
لع Ó-م -ي ال -واسس -ع وال -ت -ن -افسس-ي
‘ ال -فضس -اء ا إ
ÓعÓ-م
وه -ذا م -ن خ Ó-ل إاع -ط -اء أاه -م -ي -ة ل  -إ
للكÎو Êالذي بات يفرضض نفسسه بالنظر
ا إ
للتطور التكنولوجي الكب.Ò

حامد حمور
فقد اسصتفاد ›ال ا’تصصال بشصكل غ Òمسصبوق
م -ن ال -ت -ط -ور ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي ‘ السص-ن-وات اأ’خÒة،
ب -اع -ت -ب -ار أان أاج -ه-زة ا’سص-ت-ق-ب-ال أاصص-ب-حت ف-ردي-ة
ومتاحة لشصرائح كبÒة من ›تمعنا ،سصÒا بالتوازي
مع ما يحدث ‘ كل أانحاء العا ‘ ⁄هذا اÛال.
لذلك ،برز –ّد جديد بالنسصبة للصصحافة العمومية،
كي تؤودي رسصالتها على أاكمل وجه بتوسصيع ›الها
ا◊يوي وتقوية اÿدمة العمومية وإاعطاء اŸعلومة
بدقة كبÒة و‘ وقتها ،خاصصة وأان توسصع وتعدد
اŸصصادر قد يؤوثر على عديد اأ’حداث ،اأ’مر الذي
ي -ت -ط -لب ‘ أاغ -لب اأ’ح -ي -ان «ت -دخ-ل» ا’حÎاف-ي-ة
واŸصصداقية لتقد ËإاعÓم متوازن يخدم اŸصصلحة
العامة للمجتمع ا÷زائري.
Áكن تقد Ëيومية «الشصعب» كنموذج من حيث
ا’هتمام اŸتنامي ‘ تدعيم هذا اŸسصعى وتدعيم
«الصص- -ح- -اف- -ة اإ’ل- -كÎون- -ي- -ة» ،ب- -ت -ق -د Ëاإ’ضص -اف -ة
الضصرورية Ÿتابعة اأ’خبار بصصفة Œعلها تسصاير
اأ’حداث وتدعم مكانتها “شصيا والتطور ا◊اصصل
‘ ميدان ا’تصصال.
فريق مكّون من صصحافي ،Úيسصهر على إاعطاء
اأ’خبار ‘ وقت قياسصي وكذا اسصتغÓل معظم إانتاج
الصص -ح -اف -ي Úال -ي -وم -ي م-ن ﬂت-ل-ف اأ’قسص-ام وف-ق
مقاييسض ومعاي Òاإ’عÓم اإ’لكÎو ،Êمع ا◊فاظ
على الرسصالة التي يحملها العنوان كركيزة حقيقية
‘ اإ’عÓم الوطني الذي يسص Òعلى مبادئ عنوانها
«ا’حÎاف -ي -ة واŸه -ن -ي -ة» ،ب-ت-ق-د Ëا ‘ Èÿأاوان-ه
وا’بتعاد عن اإ’شصاعة والتجريح وكل اأ’مور التي
تضصر Ãصصداقية العمل اإ’عÓمي.
أادخل هذا اŸسصعى عÓقة وطيدة ب Úا÷ريدة
وال -ق -راء ‘ ﬂت -ل -ف أان -ح-اء ال-ع-ا ،⁄ك-ون الشص-ب-ك-ة
العنكبوتية مفتوحة وعابرة للحدود‡ ،ا يعني أان
مهام ا÷ريدة تتضصاعف ‘ –ّد اعÓمي جديد
يكون متفرعا ‘ أاهدافه ،حسصب الظروف التي
فرضصتها القفزة التكنولوجية العالية التي عرفها
العا ‘ ⁄السصنوات اأ’خÒة والتي أاحدثت تغيÒا
بارزا ‘ مصصادر اŸعلومة التي تتناقلها اŸواقع

اإ’خبارية وكذا مواقع التواصصل ا’جتماعي.
فـ «الشصعب» التي سصايرت كل اŸراحل التي مرت
ب -ه -ا ا÷زائ -ر ب -إاع Ó-م ي -خ -دم اŸصص -ل -ح -ة ال-ع-ام-ة
للمجتمع“ ،ركزت ‘ الرواق الذي تسص Òفيه من
خÓل هذا «التدعيم اإ’لكÎو »Êالذي يعد مكمÓ
للعمل اŸتواصصل ‘» الورقي».
السص -رع -ة وال -دق -ة ال -ل -ت -ان ي -ف-رضص-ه-م-ا «ال-واق-ع
ا’تصص -ا‹» ال -ي -وم ،ي -ج-ع-ل ال-ت-ح-ك-م ‘ ك-ل وسص-ائ-ل
ا’تصص- -ال أاك Ìم- -ن ضص- -روري وم- -ت- -اب- -ع -ة اأ’خ -ب -ار
وت-ق-دÁه-ا ‘ أاوان-ه-ا أاضص-ح-ى ضص-روري-ا ل-ل-مسصاهمة
الفعلية ‘ رسصالتها.
وعرف اŸوقع اإ’لكÎو Êتدعيما نوعيا ،إا¤
جانب فتح صصفحة «الفايسصبوك» التي تعد نافذة
م-ف-ت-وح-ة ل-ل-ق-راء الشص-ب-اب ب-ال-درج-ة اأ’و ،¤ال-ذين
بإامكانهم متابعة اأ’خبار والتواصصل والتفاعل معها،
بتحكم كب ‘ Òالصصيغة التي يتم فيها تقد ËاŸادة
اإ’عÓمية.
‘ انتظار العدد الورقي الذي يقدم تفاصصيل
أاك Ìو–اليل عن ﬂتلف اأ’حداث ‘ طابعه الذي
ع -رف ع -دة –و’ت ،م -ن ح -يث ت-ق-ن-ي-ات اإ’خ-راج
والطباعة ع Èمراحل.
ف -ال -ت -ح -دي ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي يسص Òب-خ-ط-ى ث-اب-ت-ة
Œسص- -دت ‘ ه -ذا «ال -ت -وسص -ع» لـ «اŸدرسص -ة» ال -ت -ي
عرفت الكيفية التي جعلتها تتموقع بشصكل موفق
‘»اÙي- -ط» اإ’عÓ- -م- -ي ا÷دي- -د ب -فضص -ل اŸادة
اإ’ع Ó-م -ي-ة ال-ن-وع-ي-ة واŸك-ث-ف-ة ب-ت-غ-ط-ي-ات ي-وم-ي-ة
ıتلف اأ’حداث ،وحوارات مع الشصخصصيات التي
تصص -ن -ع ا◊دث ،إا ¤ج -انب اŸل -ف -ات اأ’سص -ب -وع -ي-ة
ومنتدى الشصعب ،كل ذلك يجتمع حول النقطة التي
كانت دوما ‘ مقدمة اهتماماتها منذ تأاسصيسصها
واŸتمثلة ‘ خدمة اÛتمع بالدرجة اأ’و.¤

أاسستاذ العلوم السسياسسية ،بوداعة ﬂتار:

اإلعÓم ا÷زائري بلغ سشقف حرية التعبÒ
اإلصشÓحات الدسشتورية عززت مكانة اإلعÓم العمومي

Óسسرة
ج-اء خ-ط-اب رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ل -أ
لعÓمية Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة
ا إ
‘  22أاك -ت -وب-ر اŸاضس-ي ،واضس-ح-ا وخ-ال-ي-ا م-ن
اللبسض والتسساؤول.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

تضص -م -ن خ -ط -اب ال-رئ-يسض رسص-ائ-ل غ Òمشص-ف-رة
وكأانه شصاء من خÓلها أان يقول لعموم اŸمارسصÚ
Ÿهنة اإ’عÓم« ،كن وطنيا وقل ما شصئت واكتب ما
شص -ئت»؛ Ãع -ن -ى ي-ج-ع-ل ا’ل-ت-زام ب-ال-ق-ي-م وال-ث-وابت
الوطنية قاعدة للعمل الصصحفي ‘ ،ظل التكالب
السص -ي -اسص -ي واأ’م -ن-ي ال-ذي يÎبصض ب-ا÷زائ-ر دول-ة
وشصعبا ،وها هو اليوم العاŸي ◊رية التعب Òيحل
على الصصحافي Úوا÷زائري ‘ Úظرف مشصحون
باŸزايدات ،زادته التكنولوجيا تعقيدا ،بل يكاد
يصصور لنا مشصهدا يضصيق بالصصحافي ÚوالصصحافيÚ
الهواة أامام ا’نفتاح القوي للجزائري Úعلى مواقع
التواصصل ا’جتماعي ،اأ’مر الذي يجعل ا÷زائر
تفخر باليوم العاŸي ◊رية التعب ÒخÓف غÒها
من الدول التي مازالت ترتب أافكارها ‘ شصأان
جوانب ا◊ديث عن حرية التعب.Ò
ه -ذا اŸكسصب ال -ذي جسص -دت ل -ه اإ’صص Ó-ح -ات
الدسصتورية اأ’خÒة ‘ ا÷زائر ،بإايعاز وإاقرار من
عنها كقضصية وطنية أاسصاسصية .وبحسصبه ،فإان هذان
›ا’ن مهمان جدا بالنسصبة له ،شصاكرا ا÷ريدة
على تناول هذه القضصية ‘ ذلك الوقت.
باŸقابل ،أاشصار الدكتور شصرف الدين إا ¤أانه
حاليا رÃا أاصصبح دور جريدة «الشصعب» يختلف ،من
ح-يث أان-ه-ا ب-ق-يت م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-قضص-اي-ا اŸه-مة
الكÈى ،باŸقارنة مع غÒها ،التي –اول ا’نفتاح
على فئات معينة وقضصايا ﬁدودة ،لسصبب بسصيط
وهو أان يومية «الشصعب» ليسصت جريدة Œارية ،بينما
أاغلب ا÷رائد اأ’خرى اليوم تتجه إا ¤هذا ا’Œاه
وهو البيع وتربية القراء ‘ أامور عديدة.
وي- -قÎح اأ’سص- -ت -اذ ا÷ام -ع -يÃ ،ن -اسص -ب -ة ال -ي -وم
العاŸي ◊رية التعب ،Òأان تبقى جريدة «الشصعب»
على مواقفها اأ’سصاسصية وهي الدفاع عن الوطن
والقضصايا الوطنية وقضصايا العروبة .وبحسصبه ،ينبغي
أان ت -ن -ظ -ر ‘ Œرب -ة الصص -ح -ف اأ’خ-رى ا÷دي-دة،
’سصيما اأ’خذ بع Úا’عتبار الوسصائل ا÷ديدة التي
ت -ع -م -ل ب -ه -ا ف -ئ -ة الشص -ب -اب ،إ’ع -ادة ت -وج-ي-ه ب-عضض
الصصفحات من أاجل اسصتيعاب هذه التجربة.

رئيسض ا÷مهورية ،من خÓل تفاصصيل قانونية ثرية
ح- -ول ا◊ري -ات ال -ف -ردي -ة وا÷م -اع -ي -ة ‘ ال -نشص -ر
والتعب Òوالتظاهر وغÒها ،إاذ كلها تصصب ‘ خانة
التعب Òا◊ر.
أام- -ا م- -ن ح- -يث ح- -ري- -ة ال- -ت- -ع- -ب ‘ ÒاŸشص -ه -د
اإ’عÓمي ا÷زائري ،فهي واضصحة جدا وجاءت ‘
شص-أان-ه-ا ق-وان Úوإاج-راءات ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة للحيلولة دون
الوقوع ‘ فخ ا’عوجاج وا’نحراف عن أاخÓقيات
اŸهنة ،وإان كان التحلي بالوطنية أاحد اŸعايÒ
اأ’خÓقية اأ’سصاسصية للعمل الصصحفي.
‘ سصياق ا◊ديث عن اإ’صصÓحات الدسصتورية
‘ ا÷زائ- -ر وأاث- -ره- -ا ع- -ل- -ى اŸشص- -ه -د اإ’ع Ó-م -ي
ال -وط -ن -ي ،ي -ق -ول رئ -يسض قسص -م ال -ع -ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة
ب- -ج- -ام- -ع- -ة م- -عسص- -ك- -ر ب- -وداع- -ة ا◊اج ﬂت -ار ،إان
«الصصحافة الوطنية تبّوأات الريادة ‘ حرية التعبÒ
على اŸسصتوي Úالعربي واإ’فريقي» ،مرجعا الفضصل
‘ ذلك إا ¤جملة التشصريعات التي أاسصسض لها رئيسض
ÓعÓ-م لسص-ن-ة
ا÷م -ه -وري -ة ‘ ال-ق-ان-ون ال-عضص-وي ل -إ
 ،2012ضصمن  133مادة قانونية تهدف إا ¤تنظيم
ال- -ق- -ط- -اع ،م- -ؤوك- -دا أان أاك Èم- -كسصب ل- -لصص- -ح- -اف- -ة
ا÷زائرية تضصمنته ثÓث مسصائل ‘ دسصتور 2016
ال -ذي ك -رسض ،زي -ادة ع -ل -ى ا◊ري -ة ال -ع -ام-ةŸ ،ب-دأا
حماية ا◊قوق الفردية ‘ التعب Òونشصر اأ’فكار،
زيادة على التخلي عن العقوبات السصالبة ◊رية
الصص -ح -ا‘ بسص -بب اأ’خ-ط-اء اŸه-ن-ي-ة ،م-وضص-ح-ا أان
الصصحافة ‘ ا÷زائر وصصلت إا ¤سصقف عال من
ح -ري -ة ال -ت -ع -ب ،Òسص -واء م -ن ا÷انب ال-تشص-ري-ع-ي أاو
التنظيمي واŸؤوسصسصاتي.
ه- -ن- -ا يسص- -وق- -ن -ا ا◊ديث ،ل -ل -ت -ذكÃ Òح -ط -ات
تاريخية تدرجت خÓلها مكانة اإ’عÓم العمومي
ع -ل -ى وج -ه اÿصص-وصض ب Úال-ري-ادة وال-ت-ق-ه-ق-ر إا¤
ال -ري -ادة ،ب -ذك -ر «أاّم ا÷رائ-د» ك-م-ث-ال ع-ل-ى أادائ-ه-ا
اإ’عÓمي اŸتطور واŸزدهر بعد مرحلة العشصرية
السصوداء والتعددية اإ’عÓمية التي زادت من حدة
اŸنافسصة وجذبت شصريحة من القراء إا ¤الصصحف
اŸسصتقلة التي يبدو أان القارئ  ⁄يجد فيها ضصالته،
خ- -اصص- -ة ‘ السص -ن -وات اأ’خÒة ،اأ’م -ر ال -ذي تّÈره
اŸك -ان -ة اŸرم -وق -ة ال -ت -ي اسصÎج -ع -ت-ه-ا «الشص-عب»
و–ظى بها ب Úقرائها وﬁبيها على اŸسصتويÚ
الوطني واÙلي كواحدة من العناوين العمومية
اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى سص -م -ع -ت-ه-ا ال-ط-ي-ب-ة ‘ اŸشص-ه-د
اإ’عÓمي.
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وأكب مسصÒة بناء مؤوسصسصات ألدولة

مهمة طÓئعية ‘ الدفاع
عن اŸصصالح العليا للوطن

لثارة
لدأء ...أŸهنية بعيدأ عن أ إ
مقياسس أ أ
لعÓ- -م أŸك -ت -وب أل -ع -م -وم -ي بصص -ي -غ
مّ- -ر أ إ
ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ع -دي -دة ،م -ن -ذ أن -ف -ت -اح ق-ط-اع
ألصص-ح-اف-ة ‘ ب-دأي-ة أل-تسص-ع-ي-ن-يات من ألقرن
أŸاضص- - -ي .وه- - -ك- - -ذأ ت - -ق - -رر أن ت - -ك - -ون –ت
لشصرأف أŸباشصر لصصناديق مسصاهمات ألدولة
أ إ
«خ - - -دم - - -ات» ث- - -م ألشص- - -رك- - -ات أل- - -ق- - -ابضص- - -ة
«أل - -ه- -ول- -دي- -ن- -غ» ،تÓ- -ه ف- -ي- -م- -ا ب- -ع- -د ›م- -ع
ألصص -ح -اف -ة ،إأ ¤غ-اي-ة م-ا حسص-م ف-ي-ه م-ؤوخ-رأ
›لسس مسص -اه -م -ات أل -دول -ة ،أل وه-و ›م-ع
وأحد يسص Òألعناوين ، ٦أي أليوميات ‘ ٤
ألوسصط ووأحدة ‘ ألشصرق وأخرى ‘ ألغرب.

هذه اŸهام اıولة لها ،فإانه من الصسعوبة Ãكان
م -ط -ال -ب -ت -ه-ا ب-ال-رب-ح أاو شس-يء م-ن ه-ذا ال-ق-ب-ي-ل ،أاو
اتهامها بعد اŸقروئية أاو كما أاسسماه البعضض بـ
«العزوف» و«التقهقر» .إانها أاحكام قاسسية جدا Œاه
هذه الصسحف ..التي كانت ‘ مقدمة اŸقاومÚ
Óره -اب ‘ ظ -روف ي-ع-ل-م-ه-ا ال-ع-ام
واŸتصس -دي -ن ل  -إ
واÿاصض ..وح- -م- -لت رسس- -ال- -ة ال -دول -ة ‘ م -رح -ل -ة
إاسستثنائية كما واكبت كل مسسار اŸسساعي الرامية
إا ¤إان -ه-اء ت-لك ال-ه-ج-م-ة الشس-رسس-ة ع-ل-ى م-ؤوسسسس-ات
ال- -ب -ل -د ،ب -دءا ب -ق -ان -ون ال -رح -م -ة ،وال -وئ -ام اŸدÊ
واŸصسا◊ة الوطنية.
علينا أان ل ننسسى أاو تكون ذاكرتنا قصسÒة ‘
هذا الصسدد ،أاو تهيمن علينا ثقافة النسسيان ..آافة
اإلنسسان ،أاو نكون ضسحية أاحكام مسسبقة Œاه هذه
ا÷رائد.
ل يوجد أاي مقياسض يوحي بأان هذه الصسحف ل
تقرأا أاو ل تباع ،أاو لها مرŒعات عالية ،هذه ›رد
ت-خ-م-ي-ن-ات م-اف-ت-ئ-ن-ا نسس-م-ع-ه-ا هنا وهناك ،ل “ت
Óسسف ،حاول البعضض جعلها
بصسلة إا ¤الواقع .ول أ
القاعدة وهي ‘ حقيقة األمر اإلسستثناء.
Óراء
وإا ¤غاية يومنا هذا ،ل نتوفر على سس Èل آ
أاو دراسسات أاو إاحصسائيات ،تسسمح بإاصسدار مثل هذه
األحكام اŸسسبقة ،ما عدا ما يسسجل من أارقام لدى
اŸط -اب-ع وه-ي غ Òث-اب-ت-ة ..وظ-اه-رة ع-ام-ة ت-ع-اÊ
منها كافة العناوين ..يكفي اليوم القيام بإاطÓلة
ع -ل -ى األكشس -اك ،ل -ت Ó-ح -ظ أان ال -ك-م-ي-ات اŸودع-ة
صسباحا هي نفسسها التي Œدها مسساءً.
وهذا دليل على أان اŸشسهد واحد حتى الصسحف
التي تّدعي أانها واسسعة اإلنتشسار ،تراجعت بشسكل
رهيب ‘ السسحب وهي تعÎف بذلك وهذا عندما
طلبت ذلك من اŸطابع ،أاو أاجÈتها هذه األخÒة
على تقليصض رقم السسحب إا ¤حد أادنى..
لبد من اإلشسارة إا ¤أانها ،أايّ هذه الصسحف ،ل
تدفع مسستحقات الطبع وتقدر ديونها باÓŸي،Ò
‡ا أادخلها ‘ متاهات تسسي ÒخطÒة كتقليصض
عدد العمال.
هذا اإلنتقال من وضسع مع Úإا ¤آاخر ،خاصسة
ماليا ،هو الذي سسبب كل هذه اŸتاعب للصسحافة
اŸكتوبة وحّتم عليها العمل بأاقل عدد من األعوان

‘ أاقسسام التحرير ومصسالح اإلدارة ،زيادة على
Œم -ي -د ال -ت -وظ -ي-ف وال-ع-م-ل ب-ال-ع-ق-ود ‘ ا÷رائ-د
اÿاصسة.
ه - -ذا  ⁄ول - -ن Áن - -ع أاب- -دا ،أان ي- -ك- -ون اإلعÓ- -م
ال -ع -م -وم -ي ‘ صس -دارة األح -داث م-ن أاج-ل إاع-ط-اء
للقارئ كل ما يريده من معلومات ،بعيدا عن اإلثارة
اŸوجودة عند الغ Òأاو السسقوط ‘ تصسورات ل
صس -ل -ة ل-ه-ا Ãصس-ال-ح ال-ب-ل-د ال-ع-ل-ي-ا ..وإا‰ا ال-ق-ن-اع-ة
العميقة لكل من يشستغل ‘ هذا القطاع هو الدفاع
ع -ن ال -دول-ة ا÷زائ-ري-ة وال-تصس-دي ل-ك-ل اŸن-اورات
التي –اك ضسد هذا البلد التي تقف خلفها أاطراف
معروفة.
ه -ذه اŸه -م-ة ذات األب-ع-اد السس-ي-اسس-ي-ة ،ت-ف-رضض
ن-فسس-ه-ا ع-ل-ي-ن-ا ك-إاعÓ-م-ي Úم-ن ب-اب ا◊رصض ع-ل-ى
ترجمة كل هذا اÛهود الوطني اŸبذول باŒاه
بناء اŸؤوسسسسات ووضسع لبنات التنمية الشساملة ،لبد
وأان يجد هذا العمل مكانه ‘ اإلعÓم العمومي،
من باب اŸهنية البحتة ل أاك Ìول أاقل.
اÿط اإلفتتاحي ‘ الصسحافة العمومية ليسض
عائقا أابدا بالنسسبة للعامل Úفيه ول يتعلق األمر
بهامشض ا◊رية ،بقدر ما تطرح قضسية اŸسسؤوولية.
لذلك ،فإان اŸطلوب من الصسحا‘ ‘ هذا القطاع،
أان يكون مبادرا ،ل يقع ‘ دائرة العمل اŸكتبي
الذي يجعله جامدا ل يسستطيع ا◊ركة ،أاو يرى
الكتابة اليومية Ãثابة عقاب له بإامكانه الولوج إا¤
رحاب اÛتمع عن طريق البحث عن اŸعلومة
وال- -وصس- -ول إا ¤مصس- -ادر ا ،Èÿب- -اسس- -ت- -طÓ- -ع- -ات
ومقالت حول الظواهر التي تصسادفه يوميا ،لكنه
ل يسسأال عنها ..ول تث Òلديه أاي ردود مهنية،
Óسسف ..هذا اإلنغÓق ل يطور مسساره اŸهني
ل أ
أابدا.
ما قلنا هو رد مباشسر وعملي على أاولئك الذين
ي -دع -ون ان -ع-دام ا◊ري-ة ‘ ال-ق-ط-اع ال-ع-م-وم-ي ،أاو
يعتقدن أانهم ﬁرجون ‘ ذلك الهامشض .هناك
خط عام يتطلب األمر إاحÎامه ،مهما يكن األمر،
والسس Òعليه.
فليسض هناك السسياسسة فقط ،بل أان القتصساد
والتنمية اÙلية ،والقضسايا اإلجتماعية وغÒها،
تفرضض نفسسها بقوة على الصسحا‘.

لعÓم وألتصصال أحمد حمدي لـ «ألشصعب»:
عميد كلية أ إ

الصصحافة ا÷زائرية ‘ –سصن مسصتمر ...لكن ينقصصها اŸهنية وا’حÎافية
لعÓم وألتصصال أحمد
أكد عميد كلية أ إ
ح -م -دي ،أن ألصص-ح-اف-ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ –سص-ن
مسصتمر ،لكن ينقصصها أŸهنية وألحÎأفية ‘
أل -ع -م -ل ،دأع -ي-ا إأ ¤ضص-رورة ت-ن-ظ-ي-م دورأت
تدريبية مكثفة لفائدة ألصصحافي Úتعتمد
ع -ل-ى أ÷انب أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي أك Ìم-ن أل-ن-ظ-ري
أŸعمول به حاليا وألذي ل يسصاهم ‘ تطوير
لعÓمي.
مسصتوى ألتكوين أ إ

صصونيا طبة
تطرق األسستاذ حمدي ‘ تصسريح لـ «الشسعب»،
تزامنا وإاحياء اليوم العاŸي ◊رية التعب ،Òإا¤
واقع اإلعÓم ‘ ا÷زائر ،مشسÒا إا ¤أانه مايزال
بعيدا عن مسستوى تطلعات أاصسحاب اŸهنة ،نظرا
للعراقيل التي تعÎضض القطاع ،لسسيما فيما يخصض
ا÷انب التنظيمي الذي ” إاهماله و ⁄تعط له
األهمية الÓزمة ،بل اقتصسر األمر على النفتاح
اإلعÓمي للصسحافة اŸكتوبة فقط ،زيادة على فتح
اÛال ل- -ق- -ط- -اع السس- -م- -ع- -ي ال- -بصس -ري ال -ذي م -ن
اŸفروضض أان يشسكل خطوة هامة ‘ تطوير حرية
ال- - -ت - -ع - -ب ‘ Òا÷زائ - -ر ،إال أان أاك Ìم - -ن  54قناة
تلفزيونية خاصسة معتمدة ،وغ Òخاضسعة للقانون،
تنشسط وتسسعى إا ¤نقل ا◊قائق ،إال أانها ﬁسسوبة
على دول أاجنبية كÈيطانيا واألردن وليسض ا÷زائر.

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه أاخ- -رى ،دع- -ا ال- -دك- -ت- -ور ح -م -دي
الصسحافي Úا÷زائري ،Úإا ¤ضسرورة الدفاع عن
هذه اŸهنة الشسريفة ،التي تسساهم ‘ صسناعة الرأاي
العام وتنويره ،وعدم السستÓم لبعضض ا÷هات التي
تسسعى إا– ¤طيم التنظيمات النقابية ،موضسحا أان
إانشساء نقابة فاعلة وحدها قادرة على اسسÎجاع
ح- -ق- -وق الصس- -ح- -اف- -ي Úوح- -ل اŸشس- -اك -ل اŸه -ن -ي -ة
والج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي ت-عÎضس-ه-م ،ق-ائ« :Ó-الناشسرون
ومديرو اŸؤوسسسسات اإلعÓمية سساهموا بشسكل كبÒ
‘ ال- -قضس- -اء ع- -ل- -ى روح ال- -ع- -ط- -اء واŸب -ادرة ل -دى
الصسحافي Úا÷زائري Úوهو ما جعلهم يفتقدون

الحÎافية واŸهنية ‘ اŸمارسسة اإلعÓمية».
و ⁄ينف األسستاذ حمدي ،تطور مسسار الصسحافة
ا÷زائرية ،باعتبارها مرت Ãراحل عديد ،أابرزها
يتعلق بالدسستور ا÷ديد الذي يضسمن حرية التعبÒ
ويسس -م -ح ب-ال-ن-ه-وضض ب-ق-ط-اع الصس-ح-اف-ة أاك ،Ìك-ون-ه
يكرسض حق حرية التعب Òوالرأاي ،وهو ما يدل على
أان اإلعÓم ا÷زائري ،على الرغم من السسلبيات
التي –ول دون ترقيته إا ¤مسستوى أاعلى ،إال أانه
سسجل –سسنا ملحوظا فيما يخصض Œسسيد ‡ارسسة
ا◊رية اإلعÓمية على أارضض الواقع ،باإلضسافة إا¤
تطوير الصسحافة من الناحية التقنية وكذا اŸادية
التي تسس ‘ ÒاŒاه ل بأاسض به مقارنة بالسسنوات
السسابقة.
كما أاوضسح عميد كلية اإلعÓم والتصسال ،أان
مضس -ام Úوسس -ائ -ل اإلع Ó-م م -ن صس -ح-اف-ة م-ك-ت-وب-ة
ومرئية ،بحاجة إا ¤إاعادة النظر وتطويرها إا¤
اŸسستوى اŸطلوب ،كونها  -على حد قوله  -تفتقد
إا ¤عنصسر الحÎافية ،وأان اŸشسهد العام ◊رية
الصسحافة ‘ ا÷زائر ل بأاسض به و‘ –سسن مسستمر
ل -ك -ن ي -ن -قصس-ه اŸه-ن-ي-ة والحÎاف-ي-ة وم-دى ت-دف-ق
اŸع -ل -وم -ات الصس -ح -ي -ح -ة ،مشسÒا إا ¤أان ال-ن-دوات
واÙاضسرات التي تنظمها وزارة التصسال لفائدة
الصسحافي Úمهمة ،لكن ل تكفي لضسمان تكوين جيد
يؤوهلهم ألداء مهنة الصسحافة على أاكمل وجه من
خ Ó-ل الل -ت -زام ب -الحÎاف -ي -ة اŸرت -ب -ط -ة أاسس-اسس-ا
بأاخÓقيات اŸهنة.
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ألصصحافة ألعمومية ب Úألصصعاب وألطموح

دعوات للحفاظ على الصصحف التي تقدم خدمة عمومية
تخصصيصص مسصاعدات مالية للصصحف ‘ قوان ÚاŸالية
ت -ع -ت Èج -ري -دة «ألشص -عب» ع-م-ي-د ألصص-ح-ف
أ÷زأئ- -ري- -ة ب- -ع- -د ألسص- -ت- -قÓ- -ل ،ح- -يث ك -انت
أŸدرسص-ة أل-ت-ي ت-خ-رج م-ن-ه-ا م-ع-ظ-م ألصصحافيÚ
أل -ذي -ن ق -ادوأ مسصÒة ألصص -ح-اف-ة أÿاصص-ة ب-ع-د
لعÓمية ألتي نصس عليها دسصتور
ألتعددية أ إ
 23فيفري  ،1989وجسصدها قانون إأعÓم -90
لنشص -اء صص -ح -ف
 .07ح- -يث ك -ان ل -ف -ت -ح أÛال إ
خ-اصص-ة ،ف-رصص-ة ل-ع-دي-د ألصص-ح-اف-ي Úم-ن أب-ناء
ج- -ري- -دة «ألشص- -عب» ÿوضس غ- -م -ار ألصص -ح -اف -ة
أÿاصصة أو ألتي يقال عنها مسصتقلة.

حكيم بوغرأرة

جمال أأوكيلي
هذا اإلنتقال من صسفة إادارية إا ¤أاخرى ..أاملته
م -ق-تضس-ي-ات اŸرح-ل-ة ،وه-ذا ب-ح-ت-م-ي-ة اÿروج م-ن
ال -ك -ي -ف -ي -ة ال -ت -ي ك -انت سس-ائ-دة م-ن-ذ ت-أاسس-يسض ه-ذه
ا÷رائد اŸسستندة إا ¤التمويل الصسادر عن الوصساية
ووزارة اإلعÓم آانذاك ،اŸسسؤوولة قانونا عليها من
كل النواحي ..واŸرجعية ‘ أاي تبعات أاخرى.
ورويدا ..رويدا ” ،الفصسل ب Úهذه ا÷رائد
ول -واح-ق-ه-ا ،ك-اŸط-اب-ع ال-ت-ي ك-انت مصس-درا ح-ي-وي-ا
لتمويلها ،باإلضسافة إا ¤اإلشسهار التابع للسسلطات
العممية .كما كان هناك عمل ينجز بالتوازي مع
ذلك ،يتمثل ‘ توف Òاآلليات الضسرورية لحتواء
واسس- -ت- -ق- -ب- -ال ه- -ذا ال- -ت- -ح- -ول ا÷ذري ‘ مشس -ه -د
الصسحافة العموميةŒ ‘ ،ربة جديدة.
هذه اÿلفية جديرة التذك Òبها انطÓقا من
كونها األرضسية التي تسسمح Ãعرفة حقيقة مفادها،
أان اإلعÓم العمومي  ⁄يأات من العدم ،بل هو ﬁل
ﬂاضض وŒاذب -ات م -ن -ذ ال -تسس -ع -ي-ن-ي-ات ب-ح-ث-ا ع-ن
األمثل ‘ التسسي Òوهذا ما يفسسر الّÓإاسستقرار ‘
التصسور الÓئق به ،فأاين يكمن اÿلل؟
لسسنا هنا بصسدد البحث عن األجوبة اŸطلقة،
بقدر ما نسسعى إا ¤طرح مقاربات أاو باألحرى
أاسسئلة بسسيطة جدا ،لكن مضسمونها جدير بأان يفتح
أافاقا واسسعة للنقاشض البناء اŸثمر ‘ آاٍن واحد.
واسستنادا إا ¤كل هذا اŸسسار الطويل ألداء هذه
الركائز ،حري بنا أان نقول :ما هو مفهوم اÿدمة
العمومية؟ وما هي اŸهام اıولة لها؟ وإا ¤أاي
م- -دى Áك- -ن اŸط- -ال- -ب- -ة ب- -ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اÿط
الفتتاحي و‘ نفسض الوقت دخول اŸنافسسة ،أاي
–قيق الفعل التجاري؟
نعتقد أان ا◊وار يجب أان يكون قائما على هذه
جهات الشسائكة واŸسسائل ا◊سساسسة التي بقيت
التو ّ
ﬁل أاخذ ورد ب Úكل اŸعني Úبهذا القطاع وهذا
منذ سسنوات طويلة جدا ،خاصسة مع التغيÒات التي
طرأات على ا÷انب القانو Êلهذه الصسحف ،وهذا
بحرمانها من مؤوسسسسة عمومية ذات طابع صسناعي
وŒاري ،مثلما هو الشسأان بالنسسبة لوكالة األنباء
واإلذاعة والتلفزيون ومؤوسسسسات أاخرى.
مفهوم اÿدمة العمومية ‘ الصسحافة اŸكتوبة،
هو أان تكون الوسسيط ‘ نقل النشسغالت ،زيادة
على تنوير الرأاي العام باألخبار واألحداث ،حتى
يتم الطÓع على ما يجري ..وكل فئات اÛتمع
Œد ا◊يز اÿاصض بها ‘ هذا الفضساء التحريري،
من خÓل إابراز اŸشساريع اŸنجزة وما يسستفيد منه
اŸواطن من برامج التنمية الشساملة .و‘ خضسم
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ك -ادت ت -لك ال -ت -ح-ولت أان ت-قضس-ي ع-ل-ى الصس-ح-ف
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ف-ع-دم ال-ت-حضسŸ Òرح-ل-ة ال-ت-ع-ددي-ة جعل
الفوضسى وانتشسار السسب والشستم ‘ ا÷رائد مفتوحا
للجميع .وقام حزب جبهة التحرير الوطني بإا◊اق
ج - -ري - -دة «الشس - -عب» ‘  ،1990ق- -ب- -ل أان تسسÎج -ع -ه -ا
السسلطات عام .1991
عانت ا÷ريدة ‘ التسسعينيات من شسح اإلشسهار،
وط- -الت ي- -د اإلره- -اب ال- -ه- -م- -ج- -ي ع- -دي -د ع -م -ال -ه -ا
وصسحافييها ،كما ” تسسريح العديد من العمال ‘
 1997وإا◊اقها «بالهولدينغ» ‘ إاطار سسياسسة إاعادة
الهيكلة ،قبل أان تسسÎجع عافيتها بعد –سسن األوضساع
القتصسادية بداية القرن ا◊ا‹ ،خاصسة بعد الرتفاع
الكب Òألسسعار النفط وعودة النتعاشض لسسوق اإلشسهار.
بقيت «الشسعب» وا÷رائد العمومية األخرى بÚ
ﬂتلف السسياسسات والسسÎاتيجيات من خÓل برامج
›م -ع الصس -ح-اف-ة والتصس-ال ،وال-ع-دي-د م-ن اÿط-ط،
على غرار عقود النجاعة ومعا÷ة مشسكلة عزوف
ال -ق -راء ،م -ث -ل -م -ا روج-ت-ه مصس-ادر م-ن وزارة التصس-ال،
بحسسب ما أاوردته وكالة األنباء ا÷زائرية ‘  9أافريل
اŸاضسي.

‘ انتظار تفاصصيل أاك...Ì
أاكدت ذات اŸصسادر من وزارة التصسال ،بحسسب
«واج» ‘ ،ذات الÈقية ،عن Œميع  6وسسائل إاعÓمية
ع-م-وم-ي-ة إلع-ط-ائ-ه-ا دف-ع-ا لÎق-ي-ة اÿدمة العمومية.
وج -اء ‘ الÈق -ي -ة« :سس -ي -ت-م ج-م-ع سست وسس-ائ-ل إاعÓ-م
عمومية (أÛاهد وألشصعب وأŸسصاء و»أوريزون»
وأ÷م-ه-وري-ة وأل-نصصر) ضس -م -ن ›م -ع صس -ح -ف-ي
واحد».
وأاضسافت الÈقية ،أان اÛمع يشسرف عليه رئيسض
م -دي -ر ع -ام وح -ي -د وم -دي -رون ت-ن-ف-ي-ذي-ون ل-ل-ي-وم-ي-ات
العموميةÁ ،كن لهذه األخÒة أان Œتمع حسسب اللغة.
ك -م -ا أان -ه م -ن غ ÒاŸسس -ت -ب -ع -د –وي-ل ال-ي-وم-ي-ات إا¤
أاسسبوعيات ،على غرار سسابقاتها الشسهÒات «ا÷زائر
األحداث» و»وريفولسسيون أافريكان».
يهدف هذا اıطط لتنظيم الصسحافة اŸكتوبة
العمومية ،بحسسب ما ورد ‘ تÈيرات وزارة التصسال،
ورد ‘ الÈقية...« :يتمثل الهدف من هذا اŸشسروع
الذي بدأات مناقشسته منذ أاك Ìمن سسنة ،إلعادة تنظيم
اŸؤوسسسس -ات ال -ع-م-وم-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع
التصسال واÿاضسعة لقوان Úالسسوق ‘ ،ضسمان دÁومة
وتطوير هذه اŸؤوسسسسات دون اŸسساسض بأاجور العمال
ول بعددهم».
وأاضسافت الÈقية... ،تسسعى عملية إاعادة تنظيم
ا÷رائ-د ال-ع-م-وم-ي-ة ،ال-ت-ي أاق-ره-ا ›لسض مسس-اه-مات
ال -دول -ة ،إا ¤م -واج -ه -ة الصس-ع-وب-ات الق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي
تعÎضض هذه اŸؤوسسسسات وكذا تقهقر وسسائل اإلعÓم
العمومية التي تعا Êمن «عزوف القراء».
ح -ول ال-وضس-ع-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ع-م-ال وصس-ح-اف-ي-ي
وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال-ع-م-وم-ي-ة ،ج-اء ‘ ن-فسض اŸصس-در،
«...وطمأان وزير التصسال حميد ڤرين ‘  09أافريل
 2017خ Ó-ل اج -ت -م -اع ع -ق -د Ãق-ر ال-وزارة مسس-ؤوو‹
وسسائل اإلعÓم اŸعنية ،بأانه  ⁄يتقرر تقليصض عدد
العمال أاو أاجور مثلما Ùت له بعضض اŸصسادر».
وأاضساف« ،أانه ل Áكننا Œاهل العزوف الذي تشسهده
وسسائل اإلعÓم العمومية والصسعوبات القتصسادية التي
ترتبت عن ذلك ،باسستثناء نوعا ما وسسائل اإلعÓم التي
تزال تقوم بوظيفة نفعية ورمزية».
وي-ب-ق-ى صس-ح-اف-ي-و وع-م-ال الصس-ح-ف ال-عمومية‘ ،
انتظار اŸزيد من التفاصسيل حول اıطط وكذا
رزنامة تطبيقه ،آامل ‘ Úأان يتلقوا معلومات أاك‘ Ì
سسياق الرقي والنهوضض بالقطاع.
وأاكد ﬁمد بوسصÓن ،صسحا‘ بجريدة اŸسساء،
اسس -ت -ق -ب -ل -ن -ا ق-رار وضس-ع الصس-ح-ف –ت ›م-ع واح-د
بارتياح كب ...Òخاصسة بعد توضسيحات وزير التصسال
األخÒة ال -ت -ي ن -ف -ى م -ن خ Ó-ل -ه-ا وج-ود أاي ن-ي-ة ل-دى
الوصساية للدمج ب Úالصسحف أاو –ويل بعضسها إا¤
صسحف إالكÎونية أاو أاسسبوعية ،مثلما ” الÎويج له...
وب -رر الصس -ح -ا‘ دواع -ي الرت -ي -اح ب -ه -ذا ال -ق-رار،
موضسحا «...التأاكيد على أان الجتماع الذي عقده
›لسض مسساهمات الدولة بإاشسراف الوزير األول ،أان
الدولة وعكسض ما يشساع ⁄ ،تتخل عن قطاع اإلعÓم
ال -ع -م -وم -ي Ãا ف -ي-ه الصس-ح-ف ال-ع-م-وم-ي-ة» .وأاضس-اف،
«...وضسع الصسحف السست –ت إاشسراف ›مع واحد
يرأاسسه رئيسض مدير عام ،يسسمح بتحقيق مبادئ العدالة
واŸسساواة ‘ التعامل مع هذه الصسحف ،سسواء ‘
جانب ما –صسل عليه من اإلشسهار العمومي ،حيث
مازالت هناك فوارق فيما بينها ‘ عدد الصسفحات
اŸمنوحة».
ك-م-ا يسس-م-ح ال-ت-ن-ظ-ي-م ا÷دي-د ل-ل-مسسؤول ÚاŸعينÚ
ع -ل -ى رأاسض الصس -ح -ف ال -ع-م-وم-ي-ة ،ك-م-دي-ري-ن ع-ام،Ú
بالتفرغ للجانب اŸتعلق بالنشسر والتحرير و–سسÚ
أادائ -ه -ا اإلع Ó-م -ي ،ب -ع -ي -دا ع -ن اŸت -اعب اŸت -ع-ل-ق-ة
بالتسسي Òاإلداري واŸا‹ ،ما قد يسسهم ‘ الرفع من
مسستوى مقروئيتها.

وأاكد براهيم براهيمي اÿب ‘ Òعلوم اإلعÓم
والتصسال ،أان الصسحافة العمومية يجب أان –ظى
بالهتمام ،لقدرتها على تقد Ëاألحسسن إاذا ” منحها
ت -خصسصس -ا و›ال م -ع -ي -ن-ا ‘ سس-ي-اق ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي
تعرفها ﬂتلف القطاعات.
وأاك- -د ال- -دك- -ت- -ور فضس- -ي- -ل دل- -ي- -و ،لـ «الشس- -عب» ،أان
الصسحافة التي تقدم خدمة عمومية يجب أان –ظى
بدعم من الŸÈان ،من خÓل تخصسيصض أاظرفة مالية
‘ ق -وان ÚاŸال -ي -ة Ÿسس -اع-دت-ه-ا ع-ل-ى Œاوز ظ-روف
األزمة.

ذاكرة تاريخ ا÷زائر ا◊ديثة

تعت Èالصسحافة العمومية ذاكرة التاريخ ا◊ديث
للجزائر ،حيث كانت مرافقة ıتلف التحولت التي
مرت بها ا÷زائر وأارشسيفا لكل اÙطات واألحداث
البارزة.
ك- -انت الصس- -ح- -اف- -ة اŸك- -ت- -وب- -ة ا÷زائ -ري -ة غ -داة
ÓعÓم لسسنة
السس-ت-قÓ-ل ،ت-ط-ب-ق ال-ق-ان-ون ال-ف-رنسسي ل إ
 1881بعد اتخاذ اÛلسض الوطني التأاسسيسسي ‘ / 31
 1962 / 12تداب Òتقضسي بالسستفادة من التجربة
الفرنسسية ،مادامت ل تتنافى مع السسيادة الوطنية،
وهو ما ” العمل به قي اŸيدان اإلعÓمي.
فقد اسستفادت السساحة اإلعÓمية ا÷زائرية من
ب- -عضض ا◊ري- -ة ‘ إاصس- -دار الصس- -ح -ف ‘ ظ -ل غ -ي -اب
سسياسسة وقانون جزائري واضسح ‘ تسسي Òالصسحافة
اŸكتوبة .وعليه ،شسهدت السساحة اإلعÓمية ب Úسسنة
 1962و 1963صسدور  11صسحيفة ،منها  6يوميات .غÒ
أان حزب جبهة التحرير الوطني ،و‘ اجتماع مكتبه
السس-ي-اسس-ي سس-ب-تم 1963 Èق-رر ت-أام-ي-م ه-ذه الصس-ح-ف
باسستثناء «أا÷ي ربيبليكان» التي كان يسسÒها أاشسخاصض
يتمتعون با÷نسسية ا÷زائرية.
فتوقفت هذه الصسحف ،التي كانت تابعة للسسلطات
السستعمارية ،على غرار« :ليكو دا÷ي ،ليكو دورون -
وهران ،-أاورون ربيبليكان ،لديباشض دو كونسستونت»Ú
وكانت تنشسر وفقا لتفاقيات»إايفيان» ،وعوضست بعدها
بأاخرى جزائرية.
كانت «ألشصعب» أاول جريدة جزائرية ناطقة باللغة
العربية وذلك ‘ .1962 / 12 / 11
و” إاصسدار جريدة ا÷مهورية Ãدينة وهران على
أانقاضض «أاورون ربيبليكان» ‘ .1963 / 03 / 29وهي
تصسدر إا ¤يومنا بعد أان عربت ابتداء من سسنة 1976
بشسكل تدريجي.
وح - -لت ج-ري-دة أل-نصصر م- -ك -ان «لدي -ب -اشض دو
كونسستونت »Úالتي بدأات ‘ شسهر سسبتم 1963 Èلتعرب
بشسكل تدريجي ابتداء من سسنة .1972
عرفت مرحلة ما بعد  1965اسستقرارا كبÒا على
السساحة السسياسسية والقتصسادية ،حيث باشسرت الدولة
ا÷زائ-ري-ة سس-لسس-ل-ة ت-أام-ي-مات (البنوك ،اÙروقات)،
مع مباشسرة تنفيذ العديد من اŸشساريع القتصسادية،
ع -ل -ى غ -رار إا‚از اŸصس -ان -ع واŸن -اط -ق الصس -ن -اع -ي -ة
وبرنامج الثورة الزراعية .وقد وجدت وسسائل اإلعÓم
الوطنية ‘ هذه اإل‚ازات واŸشساريع اŸادة الدسسمة
ل-ل-ت-ح-ل-ي-ل وال-ن-ق-اشض وال-ت-غ-ط-ي-ة اŸك-ث-ف-ة ،ن-اهيك عن
السسياسسة اÿارجية لبلدنا ،حيث شسهدت الدبلوماسسية
ا÷زائرية مرحلتها الذهبية ،سسواء ‘ مناصسرة قضسايا
التحرر أاو مسساندة العرب ‘ حروبهم ضسد إاسسرائيل
ب 1967 Úو.1973
انعكسست كل هذه األحداث على الصسحافة الوطنية
التي  ⁄تتخلف عن تغطيتها ونقل وقائعها إا ¤الرأاي
العام الوطني .وكانت هذه اŸرحلة ثرية Ãكتسسبات
الصسحافة التي اسستفادت من عديد التشسريعات ،غÒ
أان -ه -ا  ⁄ت -ك -ن ‘ مسس -ت -وى ت -ط -ل -ع -ات رج-ال اإلعÓ-م
واÛتمع الذي أانهكته الشسÎاكية القاتلة وقتلت روح
اإلبداع واŸبادرة ‘ البÓد.
وق -د ك -ان ل -وزي -ر اإلع Ó-م آان -ذاك ال-راح-ل ﬁم-د
الصسديق بن يحي ( 1970 / 1966اŸتوفى ‘ حادث
طائرة رهيب ‘  3جوان  1982ب Úا◊دود الÎكية -
اإليرانية إاثر إاسسقاط طائرته) دور كب« ‘ Òاسستحداث
أاول ق -ان -ون ل -ل -م -ؤوسسسس -ات الصس -ح -ف -ي-ة ‘  1967بعد
مشساورات واسسعة مع بعضض اŸثقف Úككاتب ياسسÚ
ومولود معمري .كما صسدر قانون آاخر سسنة 1968
ينظم مهنة الصسحا‘.
وعانت الصسحافة من غياب تشسريع إا ¤غاية 1982
ÓعÓم والذي أابقى على
تاريخ صسدور أاول قانون ل إ
التبعية لÓشسÎاكية ،مع إاصسدار صسحيفتي «اŸسساء»
و»أاوري- - - -زون» ‘  1985والسس -م-اح ب-إادخ-ال الصس-ح-ف
األجنبية منذ .1982
وب -ق -يت الصس -ح -اف -ة ال-ع-م-وم-ي-ة Œت-ه-د ‘ ت-ق-دË
اÿدمة العمومية ،مع مسساع لتطوير مضسامينها إا¤
غاية  1989تاريخ صسدور أاو دسستور سسمح بالتعددية
والذي أاتبع بقانون  07-90الذي كان شسهادة ميÓد
الصسحافة اÿاصسة.
ب -ع -د ال -ت -ح -ولت ال -ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ب-دخ-ول
اقتصساد السسوق ،اسستغل حزب جبهة التحرير الوطني
الظروف وأا◊ق جريدة الشسعب بجهازه ،ليقرر سسيد
رئ - -يسض ا◊ك - -وم - -ة آان - -ذاك سس - -ي - -د أح -م-د غ-زأ‹،
اسسÎج -اع -ه -ا ‘  ،1991ل -ت -ت -واصس -ل اŸت -اعب ‘ ظ -ل
تراجع اŸقروئية وتدهور الوضسع األمني وكادت أان
تغلق ‘ عديد اŸرات لول –سسن الوضسع القتصسادي.
وشس -ه-دت «الشس-عب» وﬂت-ل-ف ا÷رائ-د ال-ع-م-وم-ي-ة
األخرى الكث Òمن اŸتاعب بعد  1997تاريخ إانشساء
اŸؤوسسسسات القابضسة «الهولدينغ» ،ليتم أاثناءها تسسريح
ع-دي-د ال-ع-م-ال والصس-ح-اف-ي Úظ-ل-م-ا ،إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
ال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ح-يث ب-دأات ت-ت-حسس-ن األم-ور م-ع ارتفاع
أاسسعار النفط.
لكن بقيت الصسحافة العمومية ﬁل اسسÎاتيجيات
عديدة لتطويرها ،لكن غياب السستقرار على مسستوى
الوزارة واتسساع واختÓف وجهات النظر جعلها تراوح
مكانها.

أألربعاء  03ماي  ٢01٧م
ألموأفق لـ  0٧شسعبان  1٤3٨هـ
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الدكتــــــور ﬁمـــــد هديــــــر،أاسصتـــــاذ باŸدرسصـــــة العليـــــا للصصحافــــة

ضضيــــف الشضعب

سصعاد بوعبوشش
تصصوير  :عباسش تيليوة
أوضس - -ح د .ه - -دي - -ر ضس - -ي - -ف ““ألشس - -عب““ ،عشس- -ي- -ة
ألحتفالت باليوم ألعاŸي ◊رية ألصسحافة ،أن
أإلعÓم ألعمومي  ⁄تعط له ◊د أآلن أŸكانة
أ◊قيقية ألتي يجب أن يحظى بها و ⁄تدرك
وظيفته أŸتعددة ،مشسÒأ إأ ¤أنه على ألقائمÚ
على هذأ ألقطاع إأخرأجه من ألنمطية ألسسلبية
لسستقطاب أŸوأطن وجعله ﬁرك قوة ‘ صسنع
‚Óازأت م -ن خ Ó-ل
أل- -رأي أل -ع -ام وأل -ت -ط -رق ل  -إ
ت -زوي -ده ب -وسس -ائ -ل أل -ع -م -ل ‘ م -ق -دم -ت -ه -ا م-ادة
معلوماتية دسسمة صسحيحة وموثوقة لينخرط ‘
عمل ألبناء أ◊قيقي ويحافظ على ركائز ألدولة
خ -دم -ة Ÿصس -ا◊ه -ا أل -ع -ل -ي -ا ‘ ظ -ل أل-ت-ح-دي-ات
أل -رأه-ن-ة وأل-زخ-م أŸع-ل-وم-ات-ي و م-ا ي-ح-م-ل-ه م-ن
أخبار مغلوطة ومفÈكة.
وحسسب أسستاذ أإلعÓم وألتصسال ،يتع Úللنهوضس

اإ’عـ ـÓم العمومـ ـي مثقـ ـل باŸهـام ويعانـ ـي اإ’جحاف
وعـ ـ ـ ـدم إادراك دوره ا’سضÎاتيجـ ـ ـ ـي

لعÓم
أاكد دﬁ .مد هدير أاسصتاذ ا إ
لعÓم
و التصصال باŸدرسصة العليا للصصحافة ،أان ا إ
لدوار ،غ Òأانه
العمومي ‘ ا÷زائر مثقل باŸهام وا أ
لجحاف وعدم إادراك دوره ‘ تقد ËاŸعلومة
يعا Êمن ا إ
نشس -ر إأ‚ازأت أل -دول -ة ،ب -ال-رغ-م م-ن أن
ب-وظ-ي-فة أإلعÓم
ل‚ازات التي تنجزها
ا◊قيقية والÎكيز على ا إ
أإلعÓ- -م لسس- -ي- -م- -ا أل- -ع- -م- -وم- -ي ل- -ه دور
أل- - -ع- - -م - -وم - -ي ‘
الدولة بالرغم من كونه اŸرآاة الناطقة باسصمها
أ÷زأئر ألرقي به
أسسÎأتيجي وهو ألدور ألذي ” إأدرأكه منذ
وإأدرأك أل - - -دور أل - - -ذي
ألسستقÓل من خÓل تأاميم أإلذأعة وألتلفزيون .
و العاكسصة لكل إا‚ازاتها .

Áك -ن أن ي -ق -وم ب-ه ،لسس-ي-م-ا
ب -ت -وج -ي -ه -ه ن -ح -و خ -دم -ة أل -قضس -اي -ا
أإلسسÎأتيجية ألتي تهم ألبÓد وتقصسي أ◊قائق
ونشس- -ره- -ا وتسس- -ل- -ي -ط ألضس -وء ع -ل -ى أÛه -ودأت
أŸبذولة على كل أألصسعدة ‘ سسبيل بناء جزأئر
أل -ي -وم و ع-دم ألسس-م-اح ل-ت-وج-ي-ه أŸق-روئ-ي-ة ن-ح-و
أألخ -ب -ار وأألف -ك-ار ألسس-ل-ب-ي-ة أل-ه-دأم-ة وأŸث-ب-ط-ة
للعزأئم ومنها ما هو غ Òصسحيح و منه ما ل
يفيد.

مصضدر للمعلومة الصضحيحة و اŸوثوقة
بعيدا عن اإ’ثارة
ÓعÓم ألعمومي
وأقÎح د .هدير إأعادة ألعتبار ل إ
من خÓل ضسخ أألموأل لتمكينه من توفÒ

أاغلبيتهــــــــا مفÈكــــــــة و أاصصحابهــــــــا
يبحثـــــــون عـــــــن نشصـــــــر الفوضصـــــــى

ا◊ذر من أاخبار مواقع التواصضل ا’جتماعي

دعا أسستاذ أإلعÓم و أإلتصسال باŸدرسسة ألعليا للصسحافة هدير ﬁمد،
إأ ¤ضسرورة أ◊ذر من أŸعلومات ألتي يتم تدأولها ع Èموأقع ألتوأصسل
ألجتماعي وعدم أل‚رأف نحو أخبار ألسساعة ،مشسÒأ إأ ¤أن أغلبيتها
أخ -ب -ار م -فÈك-ة يسس-ع-ى أصس-ح-اب-ه-ا م-ن خÓ-ل نشس-ره-ا إأ ¤خ-ل-ق ف-وضس-ى
وإأرعاب ألرأي ألعام.
أكد أألسستاذ هدير خÓل نزوله ضسيفا على جريدة ““ألشسعب““ Ãناسسبة
أليوم ألعاŸي ◊رية ألتعب Òأن أŸوأطن أ÷زأئري يحتاج إأ ¤إأعÓم
Îﬁف ومصسدر موثوق ولن يحصسل عليه عن طريق ما يتم نشسره عÈ
موأقع ألتوأصسل ألجتماعي كالفايسسبوك وألتوت ،““Òموضسحا أنه بالرغم
من وجود ثورة ‘ أŸعلومات إأل أنها ليسست جميعها صسحيحة ودقيقة،
فاإلعÓم أ◊قيقي ألوأقعي يبنى على أŸصسدأقية وألحÎأفية.
و‘ ذأت ألسسياق أضساف أألسستاذ أن روأد موأقع ألتوأصسل ألجتماعي
ألذي يقومون بنشسر أألحدأث أآلنية لن يسستطيعوأ تأادية دور ألصسحفي
كون مضسام Úأخبارهم ‘ أغلب أألحيان تكون خاطئة ومفÈكة،
م -وضس -ح -ا أن أŸصس -دأق -ي -ة ‘ ألصس -ح -اف -ة م-ن أه-م أل-رك-ائ-ز
أألسساسسية للعمل كصسحفي Îﬁف يثق به أ÷مهور
ويسس -ت -م-ع إأل-ي-ه ل-ي-ك-ون م-رج-ع-ا ألي خ Èي-رأد
ألتأاكد من مضسمونه.
وقال ضسيفنا أن أنتشسار صسحافة أŸوأطن
بصسفة كبÒة ‘ أ÷زأئر  ⁄يؤوثر على
مردود وسسائل أإلعÓم كون أŸوأطن
أ÷زأئ-ري أل-ذي ي-ت-ل-ق-ى أŸع-ل-وم-ات
ع Èم-وأق-ع أل-ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اعي
أصسبح يتحلى بالوعي ول يثق ‘
مصسدأقيتها بل يفضسل ألتوجه إأ¤
أإلع Ó-م أل -ع -م -وم -ي م -ن ج -رأئ -د
يومية وقنوأت تلفزيونية للتأاكد من
صس- -دق أألخ- -ب- -ار وصس -ح -ة مضس -م -ون
أŸعلومات أŸتدأولة ،مشسÒأ إأ ¤أن
ألصسحف ألورقية ل Áكن أن تزول ولن
ت-ف-ق-د ق-ي-م-ت-ه-ا أ◊ق-ي-ق-ي-ة ب-ال-رغم من
أل -ت -ط -ور أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي وأل -ت-ح-دي-ات
أŸفروضسة.

صصونيا طبة
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ألوسسائل أŸادية ألعامة للعمل ،إأ ¤جانب ألÎكيز
على ألتكوين لتطوير أألدأء وضسمان تكيف طاقمه
ألصس -ح -ف -ي م -ع أŸسس -ت -ج -دأت Ÿوأك -ب -ة أألخ-ب-ار
أŸتسس- -ارع- -ة لسس- -ي- -م- -ا وقت أل- -ذروة ك -األزم -ات
وأŸناسسبات ،وإأدرأك أÿلفيات وأسستخدأمها ‘
خ -دم -ة أŸصس -ال -ح أل -ع -ل -ي -ا ل -ل-بÓ-د ب-دل ألسس-م-اح
لسس -ي-ط-رة أŸع-ل-وم-ة أŸفÈك-ة ع-ل-ى أل-رأي أل-ع-ام
فيكون أحد أألدوأت للرفع من أŸقروئية وتقدË
ألنوعية بعيدأ عن أإلثارة .
وحسسب أŸت -ح-دث Áث-ل أل-ت-م-ك Úم-ن أŸع-ل-وم-ة
وأŸرأفقة نقاط أسساسسية خاصسة ‘ ظل ألتطور
ألهائل ألذي تعرفه ألسساحة أإلعÓمية ،إأل أن
عدم أŸرأفقة يكرسس أإلجحاف ‘ متابعة و

حصصن السصيادة
الوطنية

و‘ أŸق - -اب - -ل أشس- -ار د .ه- -دي- -ر إأ ¤أن أإلعÓ- -م
ألعمومي هو ألوحيد ألقادر على ترسسيخ ألثقافة
أŸدنية للدولة وترسسيخ روح أŸوأطنة ألتي تعزز
عÓقة أŸوأطن بدولته وحثه على أدأء وأجبه
أŒاه -ه -ا ق-ب-ل أŸط-ال-ب-ة ب-ا◊ق-وق ول ي-ك-ون إأل
ب-ج-ع-ل-ه مصس-درأ ل-ل-م-ع-ل-وم-ة أ◊ق-يقة وألصسحيحة
ففي ألنهاية يبقى هو أŸرجع أألك Ìثقة Ÿن
يريد ألتعرف على حقيقة أ÷زأئر ‘ ﬂتلف
أÛالت ألنه ليسس هناك مصسالح ضسيقة –كمه
وجهة مالية “وله فهو من ألدولة وإأ ¤ألدولة ول
يهtمه أإلثارة ونشسر أŸغالطات بل أŸصسلحة ألعليا
للبÓد تبقى أÿط أألحمر لنشساطه وألخÓقياته
وعلى ألقائم Úعلى قطاع ألتصسال أإلدرأك بأان
وسس-ائ-ل أإلعÓ-م أل-ع-م-وم-ي-ة ألسس-م-ع-ي-ة وأل-بصس-رية
وأŸك -ت -وب -ة شس-ريك ح-ق-ي-ق-ي ‘ أل-ذود ع-ن ك-ي-ان
ألدولة وسسيادتها ومصسا◊ها.

دعم ما‹ ضضروري لÎقية الصضحف العمومية

اأكد ﬁمد هدير اأسصتاذ ‘ الإعÓم والإتصصال باŸدرسصة العليا للصصحافة دور الإعÓم العمومي ‘
الأمن والسصتقرار الوطني ،معتÈا اإياه حصصن السصيادة الوطنية ،وحافظ على الوطن من كل
اıاطر ،غ Òاأنه ‘ حاجة اإ ¤مزيد من الدعم من طرف الدولة ،داعيا اإ ¤ضصخ ميزانية خاصصة
من اأجل ترقيته ،لأنه ““الضصابط Ûال الإعÓم عموما““ على حد تعبÒه .

حياة  /ك

قال هدير خÓل نزوله ،أمسس ،ضسيفا على جريدة ““ألشسعب““،
عشسية ألحتفال باليوم ألعاŸي ◊رية ألتعب ÒأŸصسادف ل 3
ماي من كل سسنة ،إأنه ل Áكن إأقامة دولة بدون إأعÓم عمومي،
لفتا إأ ¤ألدور ألكب Òألذي لعبه ‘
ج-م-ي-ع أŸي-ادي-ن أل-ت-ع-ليم وألÎبية،
ألق-تصس-اد ،وم-رأف-ق-ت-ه للسسلطات
أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع أŸشس-اري-ع
أل- -ت- -ن- -م -وي -ة ،وأب -رز أإل‚ازأت
أÙققة ،غ Òأن هذأ أإلعÓم
يوأجه بسسلبية أمام ألرأي ألعام.
ولفت ‘ معرضس حديثه أن ألدولة
ل - -ه - -ا ت - -رسس- -ان- -ة م- -ن أإلعÓ- -م

ألعمومي ،أÎÙف ،ل بد من أسستغÓلها ،حتى تقضسي على
ألسسلبية ألتي تÓحقه ،وحتى يتقبله أŸوأطن وينزع من ذهنه
ألصسورة ألتي رسسمها ‘ ذهنه على أنه ›رد إأعÓم حكومي‘ ،
ح Úأنه يقدم خدمة عمومية ““ نقية ““ ،يسستفيد منها أ÷ميع
بدون إأثارة ول بلبلة.
وأضساف ‘ هذأ ألسسياق أنه يوجد ‘ أ÷زأئر  130جريدة كلها
تقتات من أإلشسهار ولكن ل تقدم معلومة حقيقية ،تصسل درجة
““فÈكة أŸعلومة حسسب تعليمات أو أجندة معينة ““ ،وبالرغم
من وجود أألنÎنت وأŸدونات ،فإان أŸوأطن عندما يختلط
ع -ل-ي-ه أألم-ر ي-ل-ج-أا إأ ¤أإلعÓ-م أل-رسس-م-ي ل-ل-ت-ح-ق-ق م-ن صس-ح-ة
أألخ- -ب- -ار أل -ت -ي تصس -ل -ه م -ن ق -ن -وأت وج -رأئ -د ‘ ظ -ل أل -زخ -م
أإلعÓمي.
وأن -ط Ó-ق-ا م-ن Œرب-ت-ه أÿاصس-ة م-ع أإلعÓ-م أل-ع-م-وم-ي سس-وأء
ألتلفزيون أو أ÷رأئد منها ““ألشسعب““ ،إأل و يتصسل به أصسدقاؤوه
من مناطق عدة من ألوطن ،يخÈونه أنهم شساهدوه أو تابعوأ
تصسريحاته ع Èأ÷رأئد ألعمومية وهذأ ما يدل حسسبه أن
ه- -ن- -اك أه- -ت- -م- -ام Ãا ي- -بث وي -نشس -ر ع Èأإلع Ó-م أل -ع -م -وم -ي
““أ◊كومي““ ،لكن أŸشسكل ‘ كيفية تسسويق أŸادة أإلعÓمية
ألتي ينتجها ،بالرغم من أحÎأفيته ،وهذأ ما يÎك أÛال
ÓعÓم أÿاصس ،ألذي يسستعمل أسسلوب أإلثارة ،ومعلومات قد
ل إ
تكون مغلوطة ول أسساسس لها من ألصسحة ÷لب ألقارئ أو
أŸشساهد.
وأكد ‘ هذأ ألصسدد أن أإل‚ازأت ألكÈى ألتي –ققت ‘
أ÷زأئر ،من بنى –تية ‘ ألطرق ألطريق ألسسيار ““شسرق –
غرب““ ألذي صسرفت ألدولة لتجسسيده  11مليار ،وأŸؤوسسسسات
ألÎبوية أŸشسيدة ع ÈألÎأب ألوطني و عديد من أŸشساريع
ألتنموية ألتي أسستفادت منها ﬂتلف مناطق ألوطن ،منها
أŸشساريع ألسسكنية Ãختلف ألصسيغ ،باإلضسافة إأ ¤أÙطات
ألكÈى لتحلية أŸياه ،من أجل ضسمان ألتزويد باŸاء ألشسروب
ل -ك -ل أŸوأط -ن ،Úل ي -درك أŸوأط -ن أه -م -ي-ت-ه-ا أإل م-ن خÓ-ل
أإلعÓم ألعمومي ،لذلك فإان مرأفقة هذأ أألخ Òللسسياسسات
ألتنموية ““هام وهام جدأ““.

حتى ’ تتكرر Œربة الصضحافة
اŸكتوبة مع ا’لكÎونية ...
أمــــ Úبلعمــري
ارت- -ب- -طت الصص- -ح -اف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ب -ال -دول -ة
ا÷زائرية وسصاهمت ‘ إارسصاء أاسصسس هذه الدولة
الفتية التي كانت ‘ حاجة إا ¤إاعÓم عمومي
ف -اع -ل وم -ؤوث -ر ي -ت-و ¤إاذاع-ة اÿط-اب ال-رسص-م-ي
بداية من نهجها الثوري إا ¤خيارها الجتماعي
ال -ذي أام -ل -ت -ه م-ب-ادئ ث-ورة أاول ن-وف-م ÈاÛي-دة
لعÓم العمومي عن أاداء
ومنذ ذاك  ⁄يحد ا إ
دوره ‘ خدمة اÛتمع وترسصيخ ثقافة الدولة
واŸسص -اه -م-ة ‘ –ق-ي-ق أاه-داف-ه-ا وت-وج-ه-ات-ه-ا إا¤
درج -ة أان ال -ب -عضس أاصص -ب-ح ي-ت-ه-م-ه ب-ال-ت-ح-ول إا¤
›رد ب -وق ل -ل -دع -اي -ة ال -رسص -م -ي-ة وه-ذا م-ا أاضص-ر
كثÒا بسصمعته وجعله يفقد الرواج خاصصة مع
لعÓ-م-ي ال-ذي ع-رف-ت-ه
الن -ف -ت -اح السص -ي -اسص-ي وا إ
ا÷زائر بداية التسصعينيات وفقا لدسصتور 1989
ال -ذي ف -ت -ح اÛال أام -ام م -ي Ó-د مشص -ه -د إاع Ó-م -ي
لعÓم
تعددي كان من نتائجه اŸباشصرة تعرضس ا إ
ال -ع -م -وم -ي ل-ن-زي-ف م-ادي وم-ع-ن-وي ح-اد ،ف-ال-ك-م
ال -ه -ائ -ل م-ن الصص-ح-ف ال-ت-ي ظ-ه-رت ن-ت-ي-ج-ة ه-ذا
النفتاح كانت –تاج إا ¤جيوشس من الصصحفيÚ
ف -ت -وج-ه ال-ي-ه-ا اŸئ-ات ق-ادم Úم-ن ق-اع-ات –ري-ر
ا÷رائ- -د ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وب- -ال- -ل- -غ- -ت Úال- -ع -رب -ي -ة
وال -ف -رنسص -ي -ة وال -ن -ت -ي -ج-ة ك-انت اسص-ت-ن-زاف ت-لك
الصص-ح-ف وف-ق-دان-ه-ا Ÿق-رؤوي-ت-ه-ا بالتدريج لصصالح
صص -ح -اف -ة خ-اصص-ة ن-اشص-ئ-ة تشص-ك-لت م-ن صص-ح-ف-يÚ
حا ÚŸوطموح– Úركهم حوافز أاك Ìوفرصس
أاك Èب -ك -ث Òم -ن ت -لك اŸت-وف-رة ‘ ال-ق-ط-اع ال-ع-ام
وي -ك -ف -ي أان أاغ -ل-ب-ي-ت-ه-م  ⁄ي-ك-ون-وا ›رد أاج-راء
ي -ت -ق -اضص -ون م -رت -ب -ات شص -ه-ري-ة ول-ك-ن مسص-اه-مÚ
ح -ق -ي -ق-ي ،Úم-ا ف-ت-ح ال-ط-ري-ق ل-ظ-ه-ور م-ؤوسصسص-ات
إاعÓ- -م- -ي- -ة خ- -اصص- -ة ب- -ل إامÈاط- -وري -ات ‘ ،حÚ
وجدت ا÷رائد العمومية نفسصها منهكة وتائهة
›ردة م -ن أاي ق -درة ع -ل-ى اŸن-افسص-ة و ⁄ت-ت-خ-ل
لعÓمية والتمسصك
رغم ذلك عن أاداء رسصالتها ا إ
بخطها الفتتاحي.
إان -ه م -ن اÛح -ف ات -ه -ام الصص -ح -اف -ة ال -ع -م-وم-ي-ة
بالتقصص Òوالتقاعسس ‘ أاداء وظيفتها ‘ ح⁄ Ú
توضصع أاية إاسصÎاتيجية واضصحة للحفاظ عليها ومن
ث -م -ة ت -ط -وي-ره-ا ل-ت-ت-ك-ي-ف م-ع م-ع-ط-ى ف-ت-ح ق-ط-اع
لعÓ-م ع-ل-ى مصص-راع-ي-ه وم-ا يسص-ق-ط ه-ذه ال-تهمة
ا إ
لع Ó-م ال -ع -م -وم -ي ك-ذلك ه-و أان الصص-ح-ف-يÚ
ع -ن ا إ
الذين صصنعوا ›د الصصحافة اÿاصصة ا÷زائرية
كانوا كلهم ‘ وسصائل إاعÓم عمومية !.
إان بعث وتطوير إاعÓم عمومي وطني فعال
يجب أان يكون ضصمن أاولويات الدولة ا÷زائرية
وال - -ب- -داي- -ة ت- -ك- -ون ب- -ت- -وف Òال- -ظ- -روف اŸادي- -ة
لخ Òوب-ه-ذا ف-ق-ط
وال -بشص -ري -ة لن -ت-ع-اشس ه-ذا ا أ
ن-ت-ج-نب ت-ك-رار ال-ت-ج-رب-ة الصص-ع-بة التي مرت بها
لعÓمي
الصص-ح-اف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة خÓ-ل النفتاح ا إ
اŸب -اغت ب -داي -ة ال -تسص -ع -ي -ن -ات م -ع الن -ت-ق-ال إا¤
صص-ح-اف-ة ع-م-وم-ي-ة إال-كÎون-ي-ة Áكنها أان –دث
ال - -ف - -ارق خ - -اصص- -ة وأان- -ن- -ا ن- -ع- -يشس عصص- -ر ع- -وŸة
التهديدات.
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األربعاء  0٣ماي  201٧م
الموافق لـ  0٧شسعبان  14٣8هـ

لعÓميــــــــة
لسسÎأتيجيـــــــــة أ إ
مÓمـــــــح أ إ

بناء منظومة اتصضال واضضحة اŸعا⁄
ضضيــــف الشضعب

^ ضضرورة العودة اإ ¤الناطق الرسضمي والجتماعات مع الصضحافيÚ

ماهي ألسسÎأتيجية ألإعÓمية أŸتبناة من أأجل “رير رسسالة ألسسلطات ألعمومية أإ ¤ألرأأي ألعام
ألدأخلي وأÿارجي .هذأ ما حاول ألأسستاذ ﬁمد هدير ألإجابة عليه ،خÓل أسستضسافته بجريدة
«ألشسعب» ،عشسية أإحياء أليوم ألعاŸي ◊رية ألصسحافة.
يرى األسستاذ باŸدرسسة العليا للصسحافة ،أان مÓمح هذه السسÎاتيجية
اإلعÓمية ،تكمن ‘ بناء منظومة اتصسال واضسحة اŸعا ،⁄تتميز
ب-ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ مضس-م-ون رسس-ال-ت-ه-ا وال-ق-درة ع-ل-ى اإلق-ن-اع وت-فاعل
اŸرسسل مع اŸتلقي ‘ األهداف.
اآلل -ي-ات ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ع-د رك-ائ-ز ث-اب-ت-ة ألداء ه-ذه اŸه-ام ،م-ن-ه-ا
العتماد على الناطق الرسسمي باسسم مؤوسسسسات الدولة ،الذي
يحوز على اŸعلومة الصسحيحة ذات اŸصسداقية التي تقدم
ألهل اŸهنة ..وهذا لعدة اعتبارات منها دحضس اإلشساعة
التي تتطلب ا Èÿاليق.Ú
زيادة على هذا ،فإانه من حق السسلطات العمومية ،من خÓل
دوائرها الوزارية ،أان تلتقي بالصسحافي Úمن أاجل التواصسل
معهم ‘ مسسائل غ Òواضسحة ‘ أاذهانهم ،وهذا Ãسساعدتهم
‘ إا‚از أانواع صسحفية تليق با◊دث .وإان كان األمر
يحمل األبعاد السسياسسية واإلقتصسادية ،فإانه اŸطلوب أان
ُيزود اإلعÓمي باŸعطيات الÓئقة من أاجل «تغذية»
مقاله بعناصسر مقنعة حتى ل يقع ‘ العموميات
والكÓم اإلنشسائي ،الذي ل يخدم الهدف.
هناك ملفات عديدة تتطلب أان يكون الصسحا‘
مطلعا على خلفياتها ليعرف ما يقول ،وباألحرى
يكون مصسدره موثقا وبأاسسسس سسليمة وصسحيحة.
وت-أاسس-ف األسس-ت-اذ ه-دي-ر ،ل-غ-ي-اب ه-ذا ال-تصسور،
نظرا لعدة اعتبارات منها ،شسرخ أاو بون الثقة
ال -ت -ي م -ات-زال  ⁄ت-ر· ب-ع-د ب-ح-ك-م ت-داع-ي-ات
سسابقة أاضسرت بهذا العمل اŸتبع.
وطلب من اŸكلف ÚباإلعÓم أاو من مسسؤوو‹
خ Ó-ي -ا اإلتصس -ال ،أان ي -ت-ح-ل-وا ب-ه-ذه ا◊ي-وي-ة ‘
إادراك التحديات القطاعية الراهنة إان تخلفنا عن
هذا الركب ،وتركنا األشسياء تسس Òبهذا اŸنطق،
بالتخلصس من الذهنية اإلدارية ‘ التعامل مع
هذه ا◊يوية اإلعÓمية ،أاو البقاء ره Úالتحفظ
أاو اÿوف من اآلخر.
ه -ذا ال -ره -ان يسس -ت -دع -ي أان ت-ك-ون ه-ن-اك م-وارد بشس-ري-ة
ومهارات ذات كفاءة عالية ‘ ﬂاطبة اآلخر ،له Œربة ‘
›ال التصسال لتقد Ëشسروحات ضسافية ‘ مسسائل سسياسسية
وإاقتصسادية خاصسة .وقد وقفنا مؤوخرا على تفاصسيل ‘ هذا
الشسأان كلقاحات األطفال ،ورخصس السستÒاد والنظام التعاقدي ‘
اŸسستشسفيات وغÒها ...كل هذه القرارات والعناوين الكÈى ل Œد من
يتابعها بالتفسس ÒإاعÓميا ،هذا ما أادى إا ¤هذا الفراغ اÙسسوسس.

تقرير «مراسضلون ب Óحدود» حول ا÷زائر عار من الصضحة

قال ألدكتور ﬁمد هدير ،أأن تقارير أŸنظمات ألدولية ،أŸتعلقة بقياسس حرية ألرأأي وألتعب ‘ Òأ÷زأئر،
مغلوطة وغ Òمبنية على أأسسسس علمية .موضسحا أأن أŸنظمات ل تكلف نفسسها عناء ألقيام باأبحاث ميدأنية،
وتكتفي فقط باآرأء شسخصسية ‘ أأغلب ألأحيان ،ما يفقد ألتقارير مصسدأقيتها.
ردا ع-ل-ى ت-ق-ري-ر اŸن-ظ-م-ة ال-دولية
«مراسسلون ب Óحدود» ،التي صسنفت
ا÷زائ - -ر ‘ م- -راتب م- -ت- -أاخ- -رة ‘
›ال ح -ري -ة ال -رأاي وال-ت-ع-ب ،Òأاك-د
أاسس -ت -اذ اإلع Ó-م ب -اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
للصسحافة ،أان التقرير ل يسستند إا¤
معلومات دقيقة ،مؤوكدا أان قطاع
اإلعÓم ‘ ا÷زائر يعرف تقدما
كبÒا ‘ ›ال ا◊رية.
‘ ه -ذا اإلط -ار ،ق -ال ال -دك -ت -ور إان
ا÷زائر قطعت أاشسواطا كبÒة ‘
›ال ح -ري -ة الصس -ح -اف-ة،سس-ي-م-ا ‘

سضلطة اإلعÓم العمومي

فنيــدسس بــن بلــة
غ-اصس أل-دك-ت-ور ﬁم-د ه-دي-ر أسس-ت-اذ ب-اŸدرسس-ة أل-ع-ل-ي-ا ل-لصس-ح-اف-ة ‘
لعÓ- -م ‘ ﬁي- -ط
أع - -م - -اق أل - -ت - -ح - -ولت أل - -كÈى أل - -ت- -ي يشس- -ه- -ده- -ا أ إ
جيوأسسÎأتيجي متغ Òوتهديدأت تفرضس وجود سسلطة أعÓمية قوية
ل تكتفي بنقل أŸعلومة من مصسدرها بل تصسنع ألرأي ألعام وتوجهه.
قال هدير وهو يحلل أŸتغÒأت أŸتسسارعة ‘ عا ⁄ألقرية ألوأحدة
ألشسفاف إأن ألتنوع وألتعدد ية ألتي فتحت أÛال لكÌة ألعناوين
لع Ó-م أل -ع -م -وم -ي وع-ززت م-وق-ع-ه ‘
وأل -ق -ن -وأت زأدت م -ن أه -م -ي -ة أ إ
أÿارطة باعتباره حامل مشسروع أمة ومرأفقا Ÿسسار أ‰اء دولة يسسلط
ألضس- -وء ع- -ل- -ى أل‚ازأت وي- -ن- -ب- -ه إأ ¤ألخ -ت Ó-لت ل -يسس ب -ت -وظ -ي -ف
ألسس-ل-ب-ي-ات وتضس-خ-ي-م-ه-ا وأت-خ-اذه-ا ورق-ة م-تاجرة وتÓعب ،بل أقÎأح
حلول لتعقيدأت.
لعÓم :Úأÿاصس ،ألذي يجري ورأء إأشسباع
وهنا يظهر ألفرق ب Úأ إ
م -آارب ذأت -ي -ة وأل -دف -اع ع -ن مصس -ال -ح صس -غ-رى غ-اي-ت-ه-ا ت-ع-زي-ز أŸك-اسسب
وأŸن-اف-ع ،وأل-ع-م-وم-ي ألسس-ائ-ر ع-ل-ى ن-ه-ج أŸوضس-وع-ي-ة ‘ ت-ق-د Ëم-ع-لومة
مؤوسسسسة موثقة ل تقبل أŸسساومة وألشسك.
لعÓ-م أل-ع-م-وم-ي أل-ذي خّ-رج ك-ف-اءأت وإأط-ارأت سس-ام-ي-ة ه-و
وه -ذأ أ إ
ألذي كان ‘ ألوأجهة أثناء أŸأاسساة ألوطنية وسسنوأت ألفوضسى وأ÷نون
يوأجه ترأجيديا أŸوت و ⁄يتخل عن ألقلم وألكامÒأ وأŸيكروفون ‘
لعضساء وأكÌهم حبا Ÿهنتهم
ألتصسدي لÓرهاب ألهمجي مقدما أغلى أ أ
وتفانيهم لها مسساهما ‘ بقاء أ÷زأئر صسامدة وأقفة.
هذأ ألعÓم ألعمومي ألذي تشسبع بروح ألوطنية وأŸوأطنة وأصسل
مسساره دفاعا عن قيّم أ÷مهورية موأجها حمÓت مسسعورة تردد على
 Óمن أعلى أŸنابر وألفضسائيات ““من يقتل من؟““ ثم أسستبدألها ““Ãن
أ Ÿأ
لجدر بالتوقف عنده وألشسادة
يتصسالح مع من؟““ ،أثبت باŸلموسس أنه أ أ
به.
إأن- -ه إأعÓ- -م شس- -ريك ك- -ام- -ل ‘ ت- -رق- -ي- -ة أŸشس -ه -د أل -ت -ع -ددي وأل -ع -ا⁄
ألفÎأضس -ي أل -ذي ق -ه -ر أ◊وأج -ز وق ّ-رب أŸسس -اف -ات أ÷غ -رأف-ي-ة وغÒ
›رى ألتاريخ .فليسس من باب ألصسدف أن تسستثمر ألدول ألرأئدة ‘
ألليبÒألية ‘ ألعÓم ألعمومي وترأهن عليه ‘ أيصسال رسسالتها أ¤
لصسقاع حماية للمصسالح وتأامينا للنفوذ .ليسس من ألغرأبة ‘
أبعد أ أ
لعÓم
شسيء أن تلجأا أعتى ألدول ليÈألية أ ¤هذأ أÿيار وŒعل من أ إ
لخر وألصسرأع
ألعمومي صسحافة أذأعة أو تلفزة وجهتها ‘ ﬂاطبة أ آ
معه ◊سسم معارك فرضس ألذأت وألنفوذ.

اŸنطق التجاري أافقد اإلعÓم اÿاصص اÿدمة العمومية

أرجع ذلك إأ ¤غياب درأسسات علمية ودقيقة لوأقع ألصسحافة ،هدير:

بوطي.ج

1٧٣2٦

لعÓم بجامعة باتنةﬁ ،مد فدول:
أسستاذ أ إ

جمال أوكيلي

السس - -ن - -وات األخÒة ال - -ت- -ي ع- -رفت
تقدما نسسبيا بفضسل النفتاح على
اŸواط-ن وال-قضس-اي-ا ذات اله-ت-م-ام
ال -واسس -ع ،م -وضس -ح -ا أان ن -ظ -ري-ة ““ل
سسقف للحرية““ ل أاسساسس لها من
الصسحة ‘ الواقع.
ت -رت -ب-ط ح-ري-ة اإلعÓ-م ب-وج-ه ع-ام
والصس-ح-اف-ة بشس-ك-ل خ-اصس ،ب-حسسب
ال -ب -احث ه -دي -ر ،ب -اÛت -م-ع ،ه-ذا
األخ Òالذي يحتاج إا ¤توجيه من
ط- - -رف وسس- - -ائ- - -ل اإلعÓ- - -م حسسب
حاجياته ،والرفع من مسستواه بدل
اسستغÓله ‘ أاهداف معينة.
ي- -ك- -م- -ن اÿل- -ل ‘ أاغ -لب ت -ق -اري -ر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸنظمات الدولية اŸكلفة بقياسس
ح- -ري- -ة ال- -رأاي ‘ ،اسس- -ت- -ع- -ان- -ت- -ه- -ا
بأاشسخاصس غ Òمؤوهل ‘ Úالبلدان
اŸع -ن -ي -ة ب-ال-دراسس-ة ،ح-يث ذك-ر أان
أاغ- -لب ال- -ت- -ق- -اري- -ر ت -ن -ب -ع م -ن آاراء
شسخصسية ،ليسست لها دراية باÛال
اإلعÓمي ،حيث يكلف مراسسلون ‘
ال -دول بصس -ي -اغ-ة ت-ق-ري-ر ح-ول ذلك
و‘ كث Òمن األحيان يتم السستناد
Ÿعلومات غ Òرسسمية ،مسستقاة من
مواقع األنÎنت.
وأاشس- - -ار ال - -ب - -احث إا ¤أان مسس - -أال - -ة
ا◊رية ‘ اإلعÓم تراجعت ‘ كل
ال -دول اŸت -ق -دم -ة ،لسس -ي -م -ا ال -ت-ي

ت- -ت- -ب- -ج- -ح ب- -ذلك أام -ام ال -ع -ا‘ ،⁄
م -ق -دم -ت -ه-ا أام-ري-ك-ا ال-ت-ي تسس-ي-ط-ر
بشس- -ك- -ل خ- -اصس ع- -ل -ى اŸؤوسسسس -ات
اإلعÓمية بطرق ﬂتلفة ،للتحكم
‘ توجهات شسعوبها.
‘ هذا اإلطار ،قال الدكتور هدير،
إان ت -أاخ -ر ت -نصس -يب سس -ل -ط -ة ضس-ب-ط
الصس -ح -اف -ة اŸك-ت-وب-ة ال-ذي تسس-ع-ى
وزارة التصسال إا ¤تنصسيبه ،أادى إا¤
وقوع Œاوزات واختÓل ،داعيا إا¤
ضسرورة اإلسسراع ‘ تنصسيب السسلطة
ال -ت -ي سس-ت-ت-ك-ف-ل ل ﬁال-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م
ال-ق-ط-اع وت-أاخ-ره-ا ي-ؤوث-ر سس-لبا على
تطويره.

لعÓم بجامعة باتنة
قال أسستاذ أ إ
ﬁم -د ف -دول ،إأن أŸن -ط-ق أل-ت-ج-اري
وألق- -تصس- -ادي ب- -ات يسس- -ي -ط -ر ع -ل -ى
لعÓم أÿاصسة ،ما أفقدها
وسسائل أ إ
أسس- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ت -ه -ا أل -ت -ام -ة وأدى إأ¤
ت-رأج-ع-ه-ا ع-ن أدأء خ-دم-ة ع-مومية
لعÓ-م
ب -ح-ت-ة ،أل-ت-ي ت-ع-ت Èه-دف أ إ
لسس- - -اسس ،م- - -وضس- - -ح- - -ا أن أ◊م - -ل - -ة
أ أ
لخÒة أبرز مثال عن
ألنتخابية أ أ
ت- -رأج- -ع أ◊ي- -اد ‘ أغ- -لب ألصس- -ح -ف
ألوطنية.

جÓل بوطي

أاكد الباحث والصسحا‘ السسابق بجريدة
ال -وط -ن ال -ن-اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسس-ي-ة ف-دول‘ ،
اتصسال مع ““الشسعب““ ،أان اإلعÓم اÿاصس
‘ ا÷زائر يبقى ﬁدود السستقÓلية ‘
ال- -وقت ا◊ا‹،ن- -ظ- -را ل- -ت- -أاث ÒاŸن- -ط -ق
التجاري على أاغلب الصسحف ،التي بات
همها الوحيد الربح اŸادي على حسساب
ا÷مهور.
‘ هذا اإلطار ،يرى الباحث أان تراجع
اÿدمة العمومية Á ⁄سس فقط اإلعÓم
اÿاصس ،إا‰ا ح -ت -ى اإلع Ó-م ال -ع -م-وم-ي،
الذي يحتاج هو الآخر إا ¤إاعادة النظر ‘
ي-ق-دم م-ن خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة ،م-وضس-ح-ا أان
غياب صسحافة الرأاي ‘ ا÷زائر يعد من
ب Úاألسسباب التي أادت إا ¤تراجع ا◊ياد
‘ صسحف األخبار.
ت - -غ Òأا‰اط ال - -ق - -راءة ل - -دى ا÷م - -ه- -ور
يسس - -اه - -م ،ب - -حسسب ال - -ب - -احث ‘ ،ب- -ق- -اء

““ ألشسعـــــــب““ شسريـــــــك أإعÓمـــــــي للتظاهـــــــرأت ألوطنيـــــــة

الصس-ح-ف وف-ي-ة ل-ل-خ-دم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة التي
تقتضسي نقل انشسغالت اŸواطن ،Úقبل أان
يكونوا قراء صسحف.
من هذا اŸنطلق ،فإان الصسحف التي ل
تقدم خدمة عمومية ‘ الوقت ا◊ا‹
بات مصسÒها الزوال.
ا◊ي -اد ‘ وسس -ائ-ل اإلعÓ-م ي-ب-ق-ى نسس-ب-ي-ا
وأاطروحة السستقÓلية هي ›رد شسعار
باتت تسستغله كث Òمن الصسحف ،حيث أان
ال -واق -ع ‘ ا÷زائ -ر ،ك -م -ا ق -ال ال -دك-ت-ور
ف- -دول ،ي- -حصس -ى سس -وى ع -دد ق -ل -ي -ل م -ن
الصس -ح -ف ق -د ل ت -ت -ع -دى ال -عشس -ر ،ت-ق-دم
خدمة أاقرب للحياد ،رغم إاحصساء أازيد
م- - -ن  140ي -وم -ي -ة ن -اط-ق-ة ب-ال-ع-رب-ي-ة أاو
الفرنسسية.
واعت Èالباحث ،أان أاك– Èد للصسحافة
اÿاصسة ‘ بÓدنا ،هو ضسغط أاصسحاب
ال -ق -رار السس -ي -اسس -ي واإلداري .ف -م -م -ث -ل -و
األحزاب السسياسسية لديهم ضسغط واضسح
على كث Òمن الصسحف .كذلك اŸسسؤوولون
اإلداري- -ون ‘ اŸؤوسسسس- -ات الق- -تصس -ادي -ة
ال -ذي -ن Áل -ك -ون ق -رار ت -وج -ي-ه اإلشس-ه-ار،
الشس- - -ري- - -ان األسس - -اسس ◊ي - -اة اŸؤوسسسس - -ة
اإلعÓمية.
ضسرورة التزام وسسائل اإلعÓم باÿدمة العمومية
بات اليوم أاك Ìضسرورة من أاي وقت مضسى ،على
ح -د ت-ع-ب Òأاسس-ت-اذ اإلعÓ-م .ف-ال-ت-ن-افسس الشس-دي-د
ال- -ذي ي- -ف- -رضس- -ه اإلعÓ- -م السس -م -ع -ي ال -بصس -ري،
يسستدعي من الصسحف اللتزام التام باÿدمة
العمومية ،خاصسة مع تراجع إامكاناتها اŸادية ،أاو
يكون مصسÒها الزوال.

ج`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـÉا
ظÉاgه`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـôرIة '‘'‘ Sس°ض`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـóدhوOد hو eمƒوGاfن`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـÅئ RزQرbق`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـ`ـÉاAء'‘'‘ ƒ‰وPذL
Jت¶
^ تسسليـــــــط ألضســـــــوء علـــــــى كسســـــــب رهـــــــان إأنتـــــــاج  200ألـــــــف طـــــــن مـــــــن ألسسمـــــــك
لحدأث ألرأهنة وتنوير ألرأي ألعام جريدة ألشسعب كمؤوسسسسة إأعÓمية عمومية ،وموأطنة حاضسرة دأئما كشسريك إأعÓمي ‘ ألعديد من ألتظاهرأت ألوطنية أقتصسادية كانت أو أجتماعية أو
وفية Ÿبادئها ورسسالتها ألرأمية إأ ¤موأكبة أ أ
لو ‘ ¤تظاهرة ““موأنئ وسسدود زرقاء““ ،ألتي تنظمها سسنويا أŸديرية ألعامة
ثقافية ،حرصسا منها على خدمة أÛتمع و لعب دور جسسر ألتوأصسل ب Úألهيئات وأŸؤوسسسسات أ÷زأئرية وأŸوأطن ،فهي على سسبل أŸثل شسريك فعال منذ ألطبعة أ أ
لخرى.
للصسيد ألبحري وتربية أŸائيات ألتابعة لوزأرة ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصسيد ألبحري Ãعية ألعديد من ألقطاعات ألوزأرية أ أ

حبيبة غريب

تعود من جديد التظاهرة السسنوية ““موانئ وسسدود زرقاء““
هذه السسنة ‘ طبعتها اÿامسسة بداية من يوم  20ماي
ا÷اري ،بÈنامج ثريÁ،يزه إاضسافة إا ¤نشساطات الطبعات
السسابقة ““ ،انطÓق عملية بيع األسسماك مباشسرة من الصسياد
إا ¤اŸسستهلك ،النطÓق الرسسمي لعمليات الصسيد البحري
السساحلي ،تنظيم أابواب مفتوحة على سسفن صسيد التونة

وصسيد األسسماك األخرى““ ،حسسب ما صسرح به أامسس ،طه
حموشس اŸدير العام للصسيد البحري وتربية اŸائيات““.
وأاضساف ذات اŸسسؤوول ،أامسس ،خÓل جلسسة العمل اÿاصسة
التي جمعت القائم Úعلى التظاهرة Ãمثلي اŸؤوسسسسات
اإلعÓمية الشسريكة ،قائ Óإان التظاهرة سستشسهد أايضسا ألول
م -رة ،ت-ن-ظ-ي-م أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن وال-ب-حث ‘
القطاع ،من خÓل معارضس متنوعة وزيارة موجهة للباخرة

العلمية ““قرين بلقاسسم““ ،إا ¤جانب اŸسسابقات الرياضسية
والفكرية والفنية التي يشسارك فيها الكبار والصسغار ،ناهيك
عن عملية تذوق أاسسماك اŸياه العذبة ومسسابقة أاحسسن
ميناء ،وأاحسسن ملجأا صسيد وللمرة األو ¤مسسابقة ““أاحسسن
سسد““.
Óشسارة تهدف تظاهرة ““موانئ وسسدود زرقاء ““ ،التي
ل إ
ت -ن-ظ-م-ه-ا اŸدي-ري-ة Ãشس-ارك-ة ال-غ-رف-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لصس-ي-د

ال -ب -ح -ري وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات وال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لسس-دود
وال -ت -ح -ولت ،إا ¤تسس -ل -ي -ط الضس-وء ع-ل-ى ق-ط-اع اق-تصس-ادي
حسساسس بالدرجة األو ،¤يحاول القائمون عليه كسسب رهان
إانتاج  200أالف طن من السسمك من بينها  80أالف طن من
إان -ت-اج ت-رب-ي-ة اŸائ-ي-ات ب-ال-ب-ح-ر و  20أال -ف ط-ن ب-السس-دود
واŸن -اط -ق الصس -ح -راوي -ة وأاح -واضس ال-فÓ-ح ÚاŸد›ة““،
حسسب ما صسرح به حموشس.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مة
إأجتماع مكتب ›لسس أ أ

النتخاب ـ ـات فرصص ـة إلحراز التقدم
علـ ـ ـ ـى النه ـ ـج الدÁقراط ـ ـي
’مة ،أمسس ،أن أ’نتخابات ألتششريعية أŸقررة يوم أÿميسس ،تعتÈ
أكد ›لسس أ أ
«فرصشة موأتية يحرز من خÓلها ألششعب أ÷زأئري ألتقدم على نهج مسشار
دÁقرأطي يطبعه ألهدوء وألثقة» ،بحسشب ما أفاد به بيان للمجلسس.
أوضس -ح أل -ب -ي -ان ،أل-ذي صس-در ع-ن
مكتب ›لسض أأ’مة برئاسسة عبد
ألقادر بن صسالح رئيسض أÛلسض،
بعد ألتشساور مع مسسؤوو‹ هيئات
وأج- -ه- -زة ورؤوسس- -اء أÛم -وع -ات
ألŸÈان- -ي- -ة ح- -ول أ’ن- -ت -خ -اب -ات
أل -تشس -ري -ع -ي -ة ،أن -ه «‘ ألسس-اع-ات
أأ’خÒة وأسستعدأدأ ◊دث وطني
بارز ومتجدد ‘ حياة أأ’مة ،فإان
›لسض أأ’م- -ة م- -ك- -ت- -ب -ا ،أج -ه -زة
وه -ي -ئ -ات و›م-وع-ات ب-رŸان-ي-ة
ي -ع -ت Èأ’ن -ت -خ -اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة
ف-رصس-ة أخ-رى م-وأت-ي-ة ي-ح-رز ب-ها
ألشس -عب أ÷زأئ -ري أل -ت-ق-دم ع-ل-ى
ن -ه -ج مسس -ار دÁق -رأط-ي ي-ط-ب-ع-ه
ألهدوء وألثقة بعد فÎة أ◊ملة
أ’نتخابية».
وأضساف ،أن هذه أ◊ملة «جرت
‘ أجوأء من ألتنافسض تدعو إأ¤
أل- -ت- -ن- -وي -ه Ãا شس -ه -دت -ه م -ن أدأء
ألفاعل Úفيها» ،كما أنها «مناسسبة
ت-ت-اح ل-ه ل-ت-أاك-ي-د أل-روح أإ’ي-ج-ابية
أل- -ت- -ي Œذر ‘ وع- -ي- -ه “سس- -ك- -ه
ب-ا’سس-ت-ق-رأر أل-وط-ن-ي ،كما برهن
ع- -ل- -ى ذلك ب- -اسس- -ت- -م- -رأر ‘ ك- -ل
أŸوأعيد ألوطنية ألهامة».
وذك-ر ب-أان أسس-ت-ح-ق-اق أل-رأب-ع م-ن
مايو «يكتسسي بعدأ خاصسا أكده
رئ -يسض أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ‘ رسس-ال-ت-ه إأ ¤أأ’م-ة
عشس-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-عية»،
مÈزأ أن ه - -ذأ «أ’سس - -ت - -ح - -ق - -اق
ألوشسيك يشسهد على غرأر جميع
أŸوأعيد أ’نتخابية أأ’خرى على
أ’سس- - - -ت- - - -ق- - - -رأر ألسس - - -ي - - -اسس - - -ي
وأŸؤوسسسس -ات -ي ،ك -ون -ه ي -ج -ري ‘
موعده ألدسستوري».
غ Òأن- - -ه ه- - -ذه أŸرة ،يضس - -ي - -ف
أل-ب-ي-ان« ،ي-أات-ي ‘ سس-ي-اق Œسس-ي-د

أل-ت-دأب ÒأŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن أل-دسس-تور
أ÷دي- - -د م- - -ن ج - -ه - -ة ،و‘ ظ - -ل
–دي- -ات ن- -اج- -م- -ة ع- -ن أل -وضس -ع
أ◊ا‹ ألذي توأجهه ألبÓد من
جهة أخرى».
وأكد نفسض أŸصسدر ،أن «›لسض
أأ’مة ألذي سسيوأصسل مسساهماته
مع أÛلسض ألشسعبي ألوطني ‘
أل - -تشس- -ري- -ع ب- -اŸصس- -ادق- -ة ع- -ل- -ى
أل- -ق -وأن Úأل -رأم -ي -ة إأ ¤ت -ك -ريسض
أ◊ق-وق ألسس-ي-اسس-ي-ة وأ’ج-تماعية
وأسس - -ت - -ك - -م- -ال أإ’صسÓ- -ح- -ات ‘
أÛال أ’ق - - - - - - -تصس- - - - - - -ادي ،وإأذ
تسستوقفه أهمية أسستحقاق ألرأبع
من مايو وما يكتسسيه من أبعاد،
ي-ث-م-ن ع-ال-ي-ا م-ا شس-ه-دت-ه ألسساحة
أل- -وط -ن -ي -ة ‘ أŸدة أأ’خÒة م -ن
مسس -اه-م-ات وأسس-ع-ة وغ-ال-ب-ة ل-دى
أل -ط -ب-ق-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة و‘ أوسس-اط
ف -ع -ال -ي -ات أÛت -م -ع أŸد Êو‘
م -وأق -ف ن -خب ف -ك-ري-ة وث-ق-اف-ي-ة
مؤوثرة وعند أصسحاب ألرأي ‘
كل ربوع ألوطن ،تدعو كلها إأ¤
أدأء ألوأجب أ’نتخابي».

وتابع بأان «مكتب ›لسض أأ’مة
و‘ ألوقت ألذي يعرب فيه عن
ك - -ام - -ل ث - -ق - -ت - -ه ‘ أŸؤوسسسس- -ات
وأل-ه-ي-ئ-ات أŸوك-ول إأل-ي-ه-ا إأحاطة
أ’نتخابات ألتشسريعية بالشسروط
وأل- -ظ- -روف أŸط- -ل- -وب- -ة ،ع -م Ó-
بالتوجيهات ألتي أسسدأها رئيسض
أ÷مهورية ،ينتهز هذه ألسسانحة
وق -د شس-رعت أ÷ال-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
‘ أÿارج وألبدو ألرحل وسسكان
أŸن -اط -ق أل -ن -ائ-ي-ة ع Èع-دد م-ن
و’ي - -ات أل- -وط- -ن ‘ أل- -تصس- -ويت،
ل-ي-ه-يب ب-اŸوأط-ن-ات وأŸوأط-نÚ
أن يÎج - - -م - - -وأ روح أŸوأط- - -ن- - -ة
بالتوجه إأ ¤مرأكز أ’قÎأع وأن
Áن -ح -وأ أ÷زأئ -ر ‘ ه -ذأ أل -ي-وم
أŸشس- -ه- -ود ألصس- -ورة أل -ت -ي ت -ل -ي -ق
ب- -تضس- -ح -ي -ات ألشس -عب أ÷زأئ -ري
وبتطلعاته».
كما أن مكتب ›لسض أأ’مة «على
ي- - -ق Úب- - -أان ألشس - -عب أ÷زأئ - -ري
أŸدرك ◊ق- -ائ- -ق أŸك- -تسس- -ب -ات
أل-وط-ن-ي-ة ول-ل-ره-انات وألتحديات
أل-ت-ي ت-وأج-ه-ه ،ل-ن ي-أاب-ه ب-خ-طاب

أل -تشس-ك-يك وأل-ت-ي-ئ-يسض وسس-يسس-ج-ل
بخياره ألدÁقرأطي أ◊ر غÒته
على جزأئر آأمنة مسستقرة وعلى
م - - -ؤوسسسس - - -ات- - -ه أل- - -دسس- - -ت- - -وري- - -ة
ألدÁقرأطية».
ويدعو ›لسض أأ’مة أŸوأطنات
وأŸوأط -ن Úإأ« ¤أل -ت -وج -ه ب -ق -وة
وك -ث -اف -ة إأ ¤م-رأك-ز أ’قÎأع ي-وم
أÿم- -يسض أل- -ق- -ادم» ،ك -م -ا «ي -ن -وه
بتطور ألنضسج وأ◊سض أŸد‘ Ê
أŸم-ارسس-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة ب-اع-تبارها
فضس- -اء لÎق- -ي- -ة ق- -ي- -م أŸوأط -ن -ة
وألتمك Úللحوأر ألبناء وألثقافة
أل- -دÁق- -رأط -ي -ة ويشس -ي -د وي -ع -ت -ز
Ãسس- - - - -ت- - - - -وى وع- - - - -ي ألشس - - - -عب
أ÷زأئري».
Óشس- -ارة ،صس- -در ه- -ذأ أل- -ب- -ي -ان
ل - -إ
أÿاصض با’نتخابات ألتشسريعية،
عن مكتب ›لسض أأ’مة برئاسسة
ع- -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح رئ -يسض
أÛلسض ،وذلك وبعد ألتشساور مع
مسسؤوو‹ هيئات وأجهزة ورؤوسساء
أÛم - - - -وع - - - -ات ألŸÈان - - - -ي- - - -ة
باÛلسض.

اÿب Òمبتول :التصصويت يكتسصي اأهمية وفقا لقناعة كل مواطن

أعت Èأÿب Òعبد ألرحمان مبتول ،أن
ألتصشويت ‘ أ’نتخابات يكتسشي أهمية
قصشوى وفقا لقناعة كل موأطن ،مثّمنا
قرأر وزأرة ألدفاع بالتصشويت خارج
ألثكنات ،ما يعطي لÓنتخابات
مصشدأقية.
ب -ع -د أن أب -دى ت-ق-دي-ره ل-ك-اف-ة أ◊سس-اسس-ي-ات،
أوضسح أن أ÷زأئر –تاج إأ ¤جميع أبنائها
ب-اخ-تÓ-ف ت-وج-ه-ات-ه-م ،مضس-ي-ف-ا أن أي سسلطة
–ت -اج إأ ¤م -ع -ارضس -ة ق -وي -ة وم -ن-ظ-م-ة ت-ق-دم
أقÎأحات بناءة ،كون ألهدف أŸشسÎك هو
أل -ت -ن -م -ي -ة أ’ق -تصس-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ضس-م-ن
أ◊قائق ألعاŸية.
بالنسسبة للخب Òمبتول ،فإان أإ’شسكالية ألتي

ت- - - -عÎضض أ÷زأئ - - -ر وك - - -ل
م -ن -ط -ق -ة أŸغ -رب أل-ع-رب-ي
وإأفريقيا ،تكمن ‘ ترسسيخ
أك Ìل -ل -ع -دأل -ة وأ’نسس -ج -ام
أ’جتماعي ‘ ،ظل قدوم
أل-ث-ورة أ’ق-تصس-ادي-ة ألرأبعة
‘  ،2030 / 2017موضسحا
أن أل- -ت- -ح- -دي ‘ أل- -ظ- -رف
أل -رأه -ن ه -و أزم-ة ح-وك-م-ة
وليسض أزمة مالية ،ألتي قد
تتولد عن أأ’و ‘ ¤غياب
إأصسÓحات ‘ آأفاق .2019
وسس-ج-ل ع-ل-ى صس-ع-ي-د آأخ-ر،
ع -دم ت -ق -دي -ر أغ -لب أأ’ح -زأب خ -ط -ورة ه-ذه

ألوضسعية وعد تقدÁهم إأضسافة
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ن-م-وذج أ’ق-تصسادي
أ÷دي -د ( 2020 / 2017إأ¤
 )2030أل- - -ذي كشس- - -فت ع- - -ن - -ه
أ◊ك - -وم - -ة ،وك- -ان ع- -ل- -ي- -ه- -م،
يضس-ي-ف« ،ت-ق-د Ëرؤوي-ة ن-ق-دي-ة
على أأ’قل من أجل –سسينه»،
وضس-رورة أل-ت-ف-اف ك-اف-ة ألقوى
أ’ج- -ت -م -اع -ي -ة وأ’ق -تصس -ادي -ة
وألسس- -ي -اسس -ي -ة ح -ول -ه ل -ت -ج -اوز
أأ’زمة معا نحو وضسعية أكÌ
أريحية للمجتمع.

سسعيد .ب

مسشعودأ‡ Êثل أعوأن أ◊رسس ألبلدي باŸدية:

ضصـ ـ ـرورة توفـ ـ ـ ـر ا◊ـ ـ ـسس اŸـ ـ ـد Êألداء الواجـ ـ ـب النتخ ـ ـ ـ ـابي
أعلن ألبشش Òمسشعودأ‡ Êثل أعوأن أ◊رسس ألبلدي باŸدية ،أن مصشالح ألو’ية قامت بتوزيع  4053بطاقة متقاعد لفائدة
’فرأد
مسشتخدمي هذأ ألسشلك ” ،ذلك ،بحسشبهﬁ ‘ ،افل رمزية على مسشتوى دوأئر ألو’ية ،نظ ÒأÛهودأت ألتي قدمها أ أ
خÓل ألفÎة ألصشعبة ألتي مرت بها ألبÓد وبخاصشة بهذه ألو’ية.
تصس- -ري- -ح وزي- -ر أل- -دأخ -ل -ي -ة من أŸسستخدم ،Úأبارك أÛهود أŸبذول من
صس- -رح مسس- -ع- -ودأن ‘ أل- -ي- -وم
وأ÷م -اع -ات أÙل-ي-ة وك-ذأ طرف ألطبقة ألشسغيلة ‘ أ÷زأئر ،مشسÒأ ‘
ألعاŸي للشسغل ،أنه «حبذأ لو
أŸنسس- -ق أل- -وط- -ن- -ي ح -ك -ي -م سسياق آأخر إأ ¤أن هذأ أÛهود يجب أن يقابله
أن هذه ألبطاقات حملت على
شس -ع -يب ،ب-اع-ت-ب-ار أن ه-ن-اك حسض مد Êنحو هذه ألتشسريعيات على أعتبار أنه
ظ -ه -ره -ا أل-ع-ب-ارة ألسس-اب-ق-ة -
م-ط-ل-ب Úب-ق-ي-ا ع-الق ،Úهما رغم عدم تقدمه للÎشسح بأاي حزب ،إأ’ أنه قام
ع- -ل- -ى ألسس- -ل- -ط- -ات أŸدن- -ي- -ة
أل -رف-ع م-ن م-ن-ح-ة أل-ت-ق-اع-د برفقة زمÓئه بحملة وطنية أ’جل أ÷زأئر ،كما
وأل- -عسس -ك -ري -ة ت -ق -د Ëأل -ع -ون
ألضسعيفة جدأ بعدما أوعز جال كل بلديات ألو’ية أ’جل ألتحسسيسض بأاهمية
وأŸسساعدة ألÓزمة لصساحب
رئيسض أ÷مهورية للمصسالح هذأ أ◊دث ألوطني من منطلق أنه كفانا خرأبا
ألبطاقة  »-كما كان معمو’
أŸع -ن -ي -ة ب -ت -دأرك -ه -ا ،وك-ذأ ببيوتنا.
به آأنفاŸ ،ا لذلك من أهمية.
إأع-ادة أŸشس-ط-وب Úب-ط-ريقة تأاتي عملية توزيع ألبطاقات ‘ إأطار Œسسيد
معتÈأ أن توزيع هذه ألبطاقة
ت -عسس -ف -ي -ة ل -ت -م -ك -ن -ي-ه-م م-ن أإ’جرأءأت أŸتبناة من قبل وزأرة ألدأخلية
بهذه ألسسرعة إأ‚از كب ،Òكما
أ’سس- -ت- -ف -ادة م -ن أÿدم -ات وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة أل -رأم -ي -ة إأ ¤أل-ت-ك-ف-ل
ل -ق -ي أسس -ت -حسس -ان -ا ل -دى ج -ل
ألتدريجي بانشسغا’ت هذه ألفئة من أÛتمع
ألتي نصض عليها ألقانون.
أأ’ف- - -رأد ،م- - -ؤوك- - -دأ ‘ ه- - -ذأ
ألصسدد أنه رغم ذلك فإان هذه ألفئة ماتزأل ع- -ن شس- -ع- -وره ك- -ع- -ام- -ل ج- -زأئ- -ري خÓ- -ل ه -ذه أ÷زأئري.
ت -ن -ت -ظ -ر م -ن ألسس-ل-ط-ات ت-ن-ف-ي-ذ ن-ق-ط-ت Úم-ن أŸناسسبة ،قال ﬁدثنا بصسفتي ‡ث Óلهذه ألفئة

اŸدية :ع.علياÊ

ألعدد
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بدوي يتعهد باسشتدرأك نقائصس ألقوأنÚ
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هيئات إادارية دائمة مكلفة بالنتخابات تعمل طوال السصنة

كششف وزير ألدأخلية
وأ÷ماعات أÙلية
نورألدين بدوي ،أمسس،
با÷زأئر ألعاصشمة ،أن
مصشا◊ه سشتعمل على
أسشتدرأك «كل ألهفوأت
وألنقائصس وأ’خت’Óت»
أŸسشجلة ‘ ألقوأنÚ
أŸنظمة لÓنتخابات
بوتÒة «سشريعة» وهذأ
–ضشÒأ لÓسشتحقاقات
ألقادمة.
قال بدوي ‘ منتدى أإ’ذأعة
أ÷زأئ -ري -ة ،إأن أل -ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات ت-ع-د «م-ف-خ-رة
للجزأئر ،بالنظر للمهام أŸنوطة بها وأأ’هدأف
ألتي أوكلت إأليها ‘ مرأفقة ألعائلة ألسسياسسية»
لذلك  -كما قال « -أسستمعنا بجد ŸقÎحات
رئ -يسس -ه -ا ع -ب -د أل -وه -اب درب-ال وسس-ن-ع-م-ل ع-ل-ى
أسس -ت -درأك أل -ه -ف -وأت وأل-ن-ق-ائصض وأ’خ-ت’Ó-ت
أŸسس -ج -ل -ة ‘ أل-ق-وأن ÚأŸن-ظ-م-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
بوتÒة سسريعة» ،مشسÒأ إأ ¤أن أ÷زأئر «مقبلة
ب- -ع- -د شس -ه -ور ع -ل -ى أ’ن -ت -خ -اب -ات أÙل -ي -ة ث -م
أ’نتخابات ألرئاسسية ‘ .»2019
وأضس - -اف ب - -دوي ،أن دأئ- -رت- -ه أل- -وزأري- -ة ع- -ل- -ى
«أسستعدأد تام للتكفل بكامل أقÎأحات ألهيئة
ألعليا أŸسستقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات وألشسركاء
ألسس-ي-اسس-ي Úم-ن خÓ-ل ÷ان سس-ت-ع-م-ل ب-ال-تنسسيق

معهم» ،مشسÒأ إأ ¤أنه سسيتم
«إأع- -ادة أل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م أإ’دأري
ل - - -ل - - -مصس - - -ال- - -ح أŸك- - -ل- - -ف- - -ة
ب -ا’ن -ت-خ-اب-ات ع 48 Èو’ية
و 1541ب -ل -دي -ة وذلك ب-وضس-ع
ه -ي -ئ-ات إأدأري-ة دأئ-م-ة ت-ع-م-ل
طوأل ألسسنة».
وأب - -رز أن ه - -ذه أل - -ه - -ي- -ئ- -ات
«سس- -تسس- -ت- -ع- -م -ل ‘ م -ه -ام -ه -ا
أل-ت-ك-ن-ول-وج-يات أ◊ديثة ألتي
سستمكنها -على سسبيل أŸثال
 م- - -ن شس- - -طب أل- - -ن- - -اخ - -بÚأŸت -وف Úب -ط -ري -ق-ة آأل-ي-ة م-ن
خÓ- -ل رب- -ط ه -ذه أŸصس -ال -ح
بسس-ج-ل أ◊ال-ة أŸدن-ي-ة» .ك-م-ا سس-ي-ت-م أسس-ت-ع-مال
وأسستغÓل بطاقة ألتعريف ألوطنية ألبيومÎية
‘ أل- -ع- -م- -ل -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن خ Ó-ل ع -دي -د
ألتطبيقات ألتي تتضسمنها هذه ألبطاقة».
و‘ نفسض أإ’طار ،أعت Èبدوي أن تشسريعيات 4
Óصس Ó-ح -ات
م- -اي أل- -ق- -ادم ت -ع -د «ل -ب -ن -ة أو ¤ل  -إ
ألسسياسسية وألدسستورية ألتي أقرها ألرئيسض عبد
ألعزيز بوتفليقة ،بقيم دسستورية جديدة كرسست
م -ك -ان -ة أق -وى ل -ل -م -وأط -ن ول -ل -م -ج -ت -م-ع أŸدÊ
وألشسركاء ألسسياسسي.»Ú
وأوضسح بدوي ،أن «أ◊كومة ،وتنفيذأ لتعليمات
رئ- -يسض أ÷م -ه -وري -ة ،سس -خ -رت ك -ل أإ’م -ك -ان -ات
أŸادية وألبشسرية لتمك Úكل موأطن من ألقيام
بوأجبه أ’نتخابي».

’نتخابي
من أجل ‡ارسشة وأجبهم أ إ

رخصصة غياب مدفوعة األجر للمسصتخدم Úيوم اÿميسس

أعلنت أŸديرية ألعامة للوظيفية
’دأري ‘ بيان لها،
’صشÓح أ إ
ألعمومية وأ إ
أمسس ،أنه Ãناسشبة ألتششريعيات أŸقررة يوم
أÿميسس  4ماي ” ،منح «رخصشة خاصشة
’جر ،لفائدة كافة
للغياب» مدفوعة أ أ
’دأرأت ألعمومية
مسشتخدمي أŸؤوسشسشات وأ إ
وألهيئات وألدوأوين ألعمومية وأÿاصشة ‘
جميع ألقطاعات من أجل ‡ارسشة وأجبهم
أ’نتخابي.
وأوضسح ذأت أŸصسدر ،أنه «تبعا ’سستدعاء ألهيئة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ’ن-ت-خ-اب أعضس-اء أÛلسض ألشس-ع-ب-ي
أل- -وط- -ن -ي ،أŸق -رر ي -وم أÿم -يسض  4م- -اي ،2017
Ãوجب أŸرسسوم ألرئاسسي رقم  57-17أŸؤورخ ‘

 7جمادى أأ’و 1438 ¤أŸوأفق لـ 4فيفري ،2017
وقصسد “ك Úألهيئة ألناخبة من ‡ارسسة حقها ‘
أل -تصس -ويت“ ،ن -ح رخصس -ة خ -اصس -ة ل -ل -غ-ي-اب ل-ل-ي-وم
أŸذكور مدفوعة أأ’جر ،لفائدة كافة مسستخدمي
أŸؤوسسسس- -ات وأإ’دأرأت أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وأل- -ه- -ي -ئ -ات
وأل - -دوأوي- -ن أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة وأÿاصس- -ة ‘ ج- -م- -ي- -ع
ألقطاعات ،مهما كان قانونها أأ’سساسسيÃ ،ن ‘
ذلك أŸسستخدمون باليوم أو بالسساعة».
غ Òأن- - -ه ي- - -ت- - -ع Úع - -ل - -ى أŸؤوسسسس - -ات وأإ’دأرأت
أل -ع -م-وم-ي-ة وأل-ه-ي-ئ-ات وأل-دوأوي-ن أŸذك-ورة أعÓ-ه
يضسيف ألبيان « -أتخاذ ألتدأب ÒألÓزمة لضسمانأسستمرأرية أÿدمة ‘ أŸصسالح ألتي تعمل بنظام
ألتناوب».

أكدوأ أسشتجابتهم لندأء رئيسس أ÷مهورية

الباتريوت يتÈأاون من أاصصحاب نداء مقاطعة النتخابات التشصريعية

كششف أŸكلف بالعÓقات ألعامة لدى
أŸنظمة ألوطنية للدفاع عن حقوق
أŸقاوم« Úألباتريوت» دوأدي بن عزة لـ
«ألششعب» ،أن منظمتهم تتÈأ من أي
تصشريح خارج عن منظمتهم ،خاصشة
’خ Òألدأعي إأ ¤أن
ألتصشريح أ أ
ألباتريوت سشيقاطعون ألتصشويت
وأ’نتخاب ‘  4ماي ألقادم ،مؤوكدأ أن
ألباتريوت حريصشون على ألقيام
بوأجبهم ‘ هذه أŸناسشبة ،وهم ،أليوم
وغدأ ،مقاومون ومدأفعون عن أŸكاسشب
’‚ازأت ألتي –ققت ‘ عهد رئيسس
وأ إ
أ÷مهورية.
وأضس -اف أŸت -ح -دث ب-اسس-م أŸن-ظ-م-ة ،أن ب-عضض
ألندأءأت Ÿقاطعة أ’نتخابات ’ تخصسهم ،وهم
يتÈأون منها و’ “ثل موقفهم ألرسسمي Œاه
ه- -ذأ أ◊دث أل- -ه- -ام وأŸصسÒي ،أل- -ذي ي- -خصض
إأح-دى أŸؤوسسسس-ات أل-ه-ام-ة ب-ال-دول-ة أ÷زأئ-رية،
معّبرأ على لسسان منظمته ومسستنكرأ Ÿثل هذه
ألتصسريحات ألÓمسسؤوولة وألغريبة .وأضساف ،أن
ألباتريوت سسيظلون كما كانوأ باأ’مسض أوفياء
ل -وط -ن -ه -م وŸؤوسسسس -ات أل -دول -ة ،وسس-ي-ك-ون-ون ‘
أŸوعد ويعÈون بكل دÁقرأطية عن موأقفهم
وأختيارأتهم.

وأسس-ت-غ-ل أŸن-اسس-ب-ة ل-ي-ث-م-ن أل-تفاتة ألوزير أأ’ول
أأ’خÒة ،وأه -ت-م-ام-ه-م ب-ط-ل-ب-ه-م م-ق-اب-ل-ت-ه ل-رف-ع
أنشس -غ -ا’ت -ه -م أ◊ق -ي -ق -ي -ة وأŸوضس -وع -ي-ة ،ف-ه-م
مايزألون يتمسسكون Ãطالبهم حول أ’عÎأف
ب -ه -م بشس -ك -ل رسس -م -ي م -ن ق -ب-ل أل-وصس-اي-ة ،ح-ول
تضسحياتهم خÓل أأ’زمة أأ’منية ‘ نهاية ألقرن
أŸاضسي ،وينتظرون ردأ على ملف طلب أعتماد
منظمتهم رسسميا ،أŸودع لدى وزأرة ألدأخلية ‘
ألعام  ،2013ويدعون ‘ طلب مسستعجل ثالث،
ضس - -رورة تشس- -ك- -ي- -ل ÷ن- -ة مشسÎك- -ة م- -ن ج- -انب
أ◊ك -وم -ة وم -ن-دوب Úع-ن م-ن-ظ-م-ت-ه-م ،ل-درأسس-ة
م -ل -ف -ه-م وأل-ن-ق-اط أل-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا بشس-ك-ل ج-دي
ونهائي وعادل.
وأضساف ،بن عزة دوأدي ضسرورة تفعيل أŸرسسوم
أل- -رئ -اسس -ي ‘ أŸادة  77وألصس -ادر ‘ أ÷ري -دة
ألرسسمية لعام  ،2013خاصسة ‘ ألبند ألذي يحدد
بصسرأحة ،أن كل من شسارك ‘ مقاومة أإ’رهاب
وألعصسيان أŸد ،Êله أ◊ق ‘ ألتقاعد ألنسسبي
وأ’م- -ت- -ي- -ازأت أÙددة ،وه- -و أŸرسس -وم أل -ذي
م-اي-زأل ي-ن-ت-ظ-ره قرأبة  100أل-ف ب-ات-ري-وت ،أن
ُيفعل على أرضض ألوأقع ،وبذلك ينتهي مسسلسسل
ألباتريوت ◊قبة ألتسسعينيات ،وتطوى صسفحة
بشسكل يرضسي أ÷ميع.

البليدة :لينة ياسسمÚ

 2000ششرطي ›ندون للعملية

أامن معسصكر يشصدد إاجراءاته اŸيدانية لتأام Úاإلنتخابات التشصريعية
سشطرت مصشالح أمن و’ية معسشكر ﬂططا أمنيا أسشتثنائيا لتغطية أ’نتخابات
ألتششريعية ،حيث سشخرت له أك Ìمن  2000ششرطي لضشمان ألسش Òألعادي لهذأ أŸوعد
’من وألسشكينة
أ’نتخابي ع Èقطاع أختصشاصس مصشالح ألششرطة وأ◊فاظ على أ أ
ألعمومي Úيوم أ’قÎأع ،أين سشتضشمن ألقوأت أŸسشخرة حماية مكاتب ومرأكز
أ’قÎأع على مسشتوى قطاع أ’ختصشاصس وأŸقدر عددها بــ 105مركز.
تضس- -م- -ن أıط- -ط أأ’م- -ن- -ي ،وأح -ي -اء أŸدي -ن -ة وك -ذأ ت-أام ÚأŸرأك -ز Ÿرأق -ب -ة أأ’شس-خ-اصض
ألذي أنطلق منذ بدأية أ◊ملة أŸرأك - -ز أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،ع ÈوأŸرك -ب -ات أŸشس -ب -وه -ة وك-ذأ
أ’نتخابية ويتوأصسل إأ ¤غاية ضسمان ألتغطية أأ’منية عشسية ضس- -م- -ان م- -وأك -ب -ة وت -أام Úك -ل
ن -ه -اي -ة ه -ذأ أ◊دث أل-وط-ن-ي ،ي - -وم أ’قÎأع وذلك ب- -تسس- -خ ÒأŸه- - -ام ذأت ألصس - -ل - -ة ب - -ه - -ذأ
ت - -أام Úوم - -رأف - -ق - -ة أ◊م - -ل- -ة تشسكيل أمني ع Èكافة أŸرأكز أ◊دث أل -وط-ن-ي ،ح-يث ي-ب-ق-ى
أ’ن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ع Èق - -ط - -اع أ’نتخابية بقطاع أ’ختصساصض أل- - -ه - -دف أأ’سس - -اسس - -ي ل - -ه - -ذأ
أ’خ- -تصس- -اصض بضس -م -ان أأ’م -ن قبل وأثناء ألعملية أ’نتخابية ،أıط- -ط أأ’م- -ن -ي ه -و ألسسÒ
عﬁ Èيط ألتجمعات أ◊زبية مع ألتفتيشض ألدقيق لها قبل أ◊سسن للعملية مع ضسمان أمن
وأل -ل -ق -اءأت ألسس-ي-اسس-ي-ة ،ف-ي-م-ا فتحها أمام أŸوأطن ،Úزيادة أأ’شسخاصض وأŸمتلكات.
ت -ت -م -ث -ل م -رح -ل -ت-ه أل-ث-ان-ي-ة ‘ على تكثيف ألدوريات أأ’منية
أ’ن -تشس -ار أأ’م -ن-ي ع Èشس-وأرع أŸت- -ن- -ق- -ل- -ة عﬁ Èي -ط ه -ذه

معسسكر :أام ا.Òÿسس

الدبلومـاسسي
الربعاء  ٠٣ماي  ٢٠١٧م المؤافق لـ  ٠٧شسعبان  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٢٦
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لمن
لطماع السسياسسية اŸغربية تسسقط ‘ ›لسس ا أ
ا أ

دعوة صشريحة ’سشتئناف
اŸفاوضشات مع جبهة
«البوليسشاريو»

كلمة العدد

تواطؤو

فضسيلة دفؤسس

دعنا ‘ البداية نّتفق على أان اإلحتÓل ومهما كانت مكانة الّدولة التي
“ارسسه ،واÈّŸرات التي تسسّوقها ،فهو ل Áكنه أان يسستمّر وينتصسر على
ﬁاولت ولوائح إانهائه ،إاّل إاذا كانت هنالك قوى عظمى متغلغلة ‘
اŸؤوسسسسات الدولية تدعمه و–مي ظهره من أاي عقاب أاو قرار إازالة.
ا◊قيقة هذه نسستشسّفها من الحتÓل اإلسسرائيلي الذي سسرق األرضض
الفلسسطينية وشسّرد أاهلها ،ونّكل ول زال Ãن بقي متشسّبتا بفتات أارضسه ‘
غّزة والضسفة ،كما نسستشسفها من الحتÓل اŸغربي للصسحراء الغربية
الذي “ّكن طول العقود األربعة اŸاضسية ،من خرق قرارات الشسرعية
الدولية التي توصسي صسراحة وبدون أاي لبسض ،بأان اإلقليم الصسحراوي،
أارضض ﬁتلة يشسملها مبدأا تصسفية السستعمار وتقرير مصس Òشسعبها من
خÓل إاسستفتاء حّر ونزيه ترعاه األ· اŸتحدة.
ل ‚انب الصسواب بكل تأاكيد ،إاذا جزمنا بأان اŸغرب يسستقوي على
الشسعب الصسحراوي ويسستعرضض عضسÓته ال ّضسامرة على الشسرعية الدولية
Ãا يتلّقاه من دعم فرنسسي ،ولول هذا الّدعم ،لعاد أادراجه بقوافل
مواطنيه التي جّرها لحتÓل ال ّصسحراء الغربية ضسمن مسسÒته اŸشسؤوومة
منتصسف سسبعينات القرن اŸاضسي التي سستبقى إا ¤األبد وصسمة عار ‘
جبينه ،وجب Úمن كان ول زال طول الـ  ٤٠سسنة اŸاضسية يغ ّ
طي على
انتهاكاته ا÷سسيمة ،ويع ّ
طل تنفيذ اسستفتاء تقرير اŸصس ،Òويدفعه بÓ

خوف ،ليتطاول على بعثة «مينورسسو» األ‡ية فيطرد مكّونها ،ويسسّد
أابوابه ‘ وجه اŸبعوث األ‡ي ،حتى ل يكونا شساهدين على خروقاته،
وحتى يتمادى بعيدا عن أاي رقيب ‘ ،نهب ثروات القليم اÙتل
بتواطؤو شسركائه الذين رأاينا كيف سسعوا نهاية األسسبوع اŸاضسي ‘ ›لسض
األمن الدو‹ إا ¤تفصسيل القرار الذي أاصسدره حول الصسحراء الغربية
على مقاسض الحتÓل اŸغربي ،وكيف تآامروا بأاعلى درجات اŸكر
واÿبث لعكسض ا◊قائق على األرضض وإاظهار ا÷ ّ
Óد كضسحية ،وال ّضسحية
كمتسسّبب ‘ تعطيل ا◊ل الذي هو Ãنطقهم ما قّرره اŸغرب بصسفة
أاحادية لÎسسيخ احتÓله وشسرعنة سسيطرته على األرضض ال ّصسحراوية.
لقد كشسفت الدول الّداعمة لÓحتÓل اŸغربي ،و‘ مقّدمتها فرنسسا مرة
أاخرى وجهها ا◊قيقي ‘ ›لسض األمن ،ورأاينا كيف سسعت إا ¤تلغيم
القرار الذي أاصسدره ،بتحويل األنظار عن اŸسسائل ا÷وهرية إا ¤أامور
هامشسية تافهة ،وبدل الÎكيز على تصسفية السستعمار وتقرير اŸصس،Ò
جّرت اÛتمع Úإا ¤قضسية التواجد العسسكري الصسحراوي Ãنطقة
الكركرات وكأانها جرÁة عظمى ،مع أاّن الكركرات أارضض صسحراوية
وتواجد ا÷يشض الصسحراوي بها أامر مشسروع ،وقّدمت الحتÓل على أانه
حمل وديع انسسحب من هذه اŸنطقة العازلة Ãحضض إارادته ،وا◊قيقة
أان النتشسار العسسكري الصسحراوي بالكركرات كان مدفوعا بتغلغل قوات
الحتÓل اŸغربي إاليها شسهر أاوت اŸاضسي قصسد تعبيد الطريق التي
ت -ت -وسس -ط-ه-ا ،ل-يسس-ه-ل ع-ل-ي-ه تصس-ري-ف الÌوات ال-ت-ي ي-ن-ه-ب-ه-ا م-ن األرضض
الصسحراوية إا ¤إافريقيا ،وانسسحابه منها شسهر فيفري اŸاضسي  ⁄يكن
إال بعد إانهاء مهمته ل أاك Ìول أاقل.
ا÷مهورية الصسحراوية أاجهضست اŸؤوامرة ،عندما قّررت إاعادة نشسر
قواتها باŸنطقة العازلة ،واŸتآامرون اصسطدموا بدول داخل ›لسض
األمن دافعت بقوة عن عدالة القضسية ال ّصسحراوية ،فصسدر القرار ٢٣٥١
داعما للحل الشسرعي من خÓل اŸفاوضسات ،يبقى فقط تفعيل القرار
وعدم وضسعه ‘ أادراج الّنسسيان حتى ل تقتل القضسية بالتّقادم.

لزمة
مؤؤشّسرات عن انفراج سسياسسي ل أ

هل حان موعد ا◊ل
الشّش ـ ـ ـامـ ـل ‘ ليبيـ ـ ـا؟
من سسينتـــزع
لحد القــادم
ا أ
مفاتيـــح
الليــزي؟

12

األربعاء  ٠٣ماي  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٧ششعبان  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٢٦
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

لمن
لطماع السسياسسية اŸغربية تسسقط ‘ ›لسس ا أ
ا أ

دعوة صسريحة ’سستئناف اŸفاوضسات مع جبهة «البوليسساريو»
رفضض قاطع للّطروحات الّتوسّسعية وال ّصسيغ البالية
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Óزمة
مؤوشّسرات عن انفراج سسياسسي ل أ

هل حان موعد ا◊ل الشّسامل ‘ ليبيا؟
لسسابيع القليلة اŸاضسية من خطر النزلق نحو حرب أاهلية طاحنة عقب معارك السسيطرة على مطار “نهنت
‚ت ليبيا خÓل ا أ
Óمل ‘ التوصسل قريبا ◊وار سسياسسي جاد وشسامل ،تسساهم فيه ا÷زائر بدبلوماسسيتها اŸرافعة للخيار ال ّسسلمي بعيدا عن التدخل العسسكري.
لفق خيط رفيع ل أ
Ãدينة سسبها جنوب البÓد ،ولح ‘ ا أ

صسحراء الغربيةﬁ ،اولة منهم
مغالطات سسياسسية مفضسوحة وأاراجيف غ Òمسسبوقة يرّوج لها عمدا اŸسسؤوولون وا إ
لعÓمّيون وما يسسمى باّÙلل ÚاŸغاربة Œاه لئحة ›لسس الأمن حول ال ّ
لتحريف مسسارها الّداعي إا ¤دعم مبادرة اسستئناف اŸفاوضسات الثنائية ،والتّنديد Ãواصسلة اŸغرب عرقلة جميع اŸسساعي ال ّسسلمية الّرامية إا ¤تسسوية عادلة ودائمة.
على بعضشهم البعضس باÿارج إا ¤أاية نتيجة إايجابية بل
حمزة ﬁصسول
صسادر عن أاناسس سستÓحقهم لعنة ا÷نون وال ّسسقوط ‘ ال ّ
Óمعقول إان “ادوا
لحاديث اŸشسحونة ،والكÓم اŸتشسّنج ،وا أ
هؤولء اŸغاربة فتحوا جبهة من الهيسستÒيا وا أ
لك Ìمن هذا غ ÒاŸسسؤوول ال ّ
Óوضشاع.
سشيؤودي إا ¤تفاقم أاك Èل أ
صسحراوي وا÷زائر.
على هذا الّنحو عند ذكر الشّسعب ال ّ
وسش -ب -ق أان صش-رحت ع-دة شش-خصش-ي-ات سش-ي-اسش-ي-ة ل-ي-ب-ي-ة
منذ الّلقاء الثÓثي الذي جمع وزير الششؤوون اŸغاربية
جمال أاوكيلي
ج -اءت ل -ل -مشش -ارك -ة ‘ ج -لسش -ات ا◊وار ال -ت-ي رع-ت-ه-ا
ّﬁل -ه -ا ‘ ال -ت -ك -ف-ل ب-ال-قضش-اي-ا اŸصش-ري-ة اŸت-عّ-ل-ق-ة ال–اد اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر
ا÷زائر سشنة  ،٢٠١5أان اŸششكل األسشاسشي ببلدهم
بالوطن ،كل من يريد أاي ششيء يخصس هذا الشّشعب ما مسشاهل ،وزير اÿارجية التونسشي خميسس ا÷هيناوي
هذه اŸعاينة األولية وردت مباششرة عقب ما أاقّره
ي -ك -م-ن ‘ ال-ت-دخÓ-ت األج-ن-ب-ي-ة ورغ-ب-ة ب-عضس ال-دول
ع-ل-ي-ه إاّل ال-ت-وج-ه إا ¤ال-ق-ي-ادة الّصش-ح-راوي-ة ع-ن-وان-ها ووزير خارجية مصشر سشامح ششكري ،أاواخر فيفري
›لسس األمن من اŸصشادقة باإلجماع على ال ّ
Óئحة
فرضس تيارات معينة ‘ ا◊كم ،األمر الذي فوت على
م- -ع- -روف‡ ،ث- -ل- -ي- -ه- -ا الّشش -رع -ي وال -وح -ي -د ج -ب -ه -ة اŸاضشي بتونسس ،تقّلصشت ا÷هود الدبلوماسشية الدولية
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 5١٢٣اŸتضشّمنة “ديد عهدة بعثة األ· اŸت
البÓد عديد الفرصس لبناء اتفاق وطني ينهي األزمة
ّ
ال ّ-رام -ي -ة Ÿسش -اع -دة ال -ف -رق -اء ال ّ-ل -ي-بّ-ي Ú-ع-ل-ى Œاوز
طوي.Ó
لتنظيم السشتفتاء ‘ ال ّصشحراء الغربية (اŸينورسشو)
اŸتعددة األبعاد والنعكاسشات.
اÓÿفات والذهاب نحو حوار ششامل.
إا ¤غاية تاريخ  ٣٠أافريل .٢٠١٨
وي -فÎضس أان ت -ل -عب ال -ع-واصش-م ال-ع-اŸي-ة اÿائضش-ة ‘
حالة الفتور الدبلوماسشي ‘ التعاطي مع اŸلف الليبي
وتولّد عن هذه ال ّ
Óئحة هجمة سشياسشية وإاعÓمية
اŸلف الليبي دورا مسشه Óلتقريب وجهات النظر بÚ
ويجب أان ننّبه ‘ هذا اإلطار ،بأاّن الّÓئحة اŸذكورة امتدت طيلة ششهر مارسس اŸنقضشي ،حيث –ّولت
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الفرق اŸتخاصشمة والدفع نحو ا◊وار الششامل ،ألّن
سشالفا  ⁄تأات من أاجل الكركرات كما أاراد البعضس أانظار العا ⁄إا ¤سشوريا وششبه ا÷زيرة الكورية ،عقب
يتخبّطون خبطة عششواء إا ¤درجة ل يدركون ما
دعم جهة على حسشاب أاخرى أادى إا ¤ارتفاع رقعة
إاع -ط -اء اإلن -ط -ب-اع ‘ أاول األم-ر ،ب-ن-اء ع-ل-ى شش-روط التدخل العسشكري األمريكي ‘ مدينة حمصس وقصشفه
يقولون ،بسشبب اÿلط وعدم فهمهم Ÿا يتوارد على
ان-تشش-ار األسش-ل-ح-ة ،وأاوج-د ال-ف-راغ ل-نشش-اط ا÷م-اعات
مسشبقة وتعجيزية أاراد هؤولء فرضشها على القيادة م -ط -ار الشش -عÒات و–ريك ال-رئ-يسس ت-رامب أاسش-ط-ول
أاذهانهم من أافكار مبهمة –ّولت إا ¤طÓسشم ،من
اإلره- -اب- -ي- -ة وف- -ت -ح اŸن -اف -ذ أام -ام اŸه -اج -ري -ن غÒ
ال ْصشحراوية من أاجل فسشح اÛال ÿطوات أاخرى ،ب-ح-ري-ا ن-ح-و سش-واح-ل ك-وري-ا الشش-م-ال-ي-ة ل-وقف Œارب
شش -دة الّشش -رح اŸب -ت-ور ا◊ام-ل ل-ل-ع-ق-ل-ي-ة اŸت-طّ-رف-ة،
الششرعي ÚوالŒار بهم.
وهناك من ذهب إا– ¤ديد آاجال  ٣٠يوما قصشد بيونغ يانغ النووية.
والغلو غ ÒاÙدود Œاه اآلخر ،هذه الصشفة “سشح
تسشوية هذا الوضشع ،وقد انكششفت األطراف التي خÓل هذه الفÎة ،عرفت اŸناطق ا÷نوبية بليبيا،
على كل الذين أاسشندت لهم مهّمة ا◊ديث عن آاخر
كانت تضشغط بششكل غريب قصشد “رير النصس اŸعد ّŒدد اŸواج -ه -ات ال-عسش-ك-ري-ة اŸب-اشش-رة ب Úال-ق-وات
 ·ÓاŸتحدة و–ذيره من
بعد تدّخل األم Úالعام ل أ
تطّورات القضشية ال ّصشحراوية.
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الششيوخ األمريكي األسشبوع اŸاضشي بقولها «أان ا◊رب الفوضشى الششاملة وزيارة الوزير عبد القادر مسشاهل
اŸتوازن ،لذلك أاجلته إا ¤غاية ا÷معة ﬁبطة كل الوفاق الوطني ،وكان الهدف من اŸعارك السشيطرة ‘ أاغلب اŸدن التي زارها ،بحث مع قادة ﬂتلف
ه -ذا ه -و اŸشش -ه -د السش -ي-اسش-ي واإلعÓ-م-ي ال-ي-وم ‘
ّ
Óزمة ،حيث
‘ هذه الدولة ل تقوم على الختÓفات اإليديولوجية إا ¤ليبيا ،لحت ‘ األفق بوادر انفراج ل أ
التششكيÓت السشياسشية والعسشكرية مسشأالة العزوف عن
اŸغرب ،األولوية فيه إل◊اق
هذه اŸناورات الرامية إا“ ¤رير أاششياء خلسشة ل على مطار “نهنت السشÎاتيجي جنوب البÓد.
اسش -ت -خ -دام ال -ق -وة وال -ل -ج-وء إا ¤ا◊وار ك-ح-ل وح-ي-د ،ال -تصش -ع-ي-د اÿط Òال-ذي وق-ع ‘ األسش-اب-ي-ع اŸاضش-ي-ة لكنها حرب اسشتنزاف تهدف إا ¤السشيطرة على البنية اجتمع خطاب كافة العواصشم الغربية على ضشرورة
ي
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ت -درك ت -داع -ي -ات -ه-ا اÿطÒة إان ظ-ه-رت ‘ ف-ق-رات
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ليسشجل وجود إارادة مششÎكة لدى ا÷ميع ‘ الذهاب Ãدينة سشبها ومعارك الهÓل النفطي التي سشبقته ،إا ¤التحتية ا◊يوية ‘ غياب جهة موثوق بها تتوّلى إادارة ا◊ل السشياسشي وا÷لوسس إا ¤طاولة ا◊وار.
ب -اآلخ-ر ،وإالصش-اق ت-لك الّ-ت-ه-م
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وت -ف -اع -لت اŸن ّ-ظ -م -ات ال-دول-ي-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا األ·
الÌوة الوطنية».
نحو ا◊ل السشياسشي.
ال- -ب- -اط- -ل- -ة ب- -الّصش- -ح- -راوّي Ú-
وج -اءت رسش -ال -ة ج -ب-ه-ة ال-ب-ول-يسش-اري-و م-نسش-ج-م-ة م-ع صشمته والتحذير من انهيار ششامل ‘ ليبيا ،وجعل فايز وبعيدا عن كÌة اŸبادرات واختÓفها إليجاد ﬂرج قيام عناصشر حكومة الوفاق من إاخÓء اŸدينة من وكان ›لسس األمن الدو‹ أاصشدر قرارا سشنة  ،٢٠١٤اŸت-ح-دة م-ع ن-داءات ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ل-ل-مسش-اع-دة ‘
وا÷زائ - - -رّي ،Ú- - -إا ¤ح- - -د ل
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التوجه القائم على إازالة أاي انسشداد يع ّ
طل األششغال،
Óزمة“ ،كنت ا÷زائر لثا Êمرة من إاقناع اŸسشّلح ،Úششّكل مرحلة جديدة من الصشراع ‘ ليبيا ي -قضش -ي ب -وضش -ع تصش -دي -ر ال -ن -ف-ط اÿام ال-ل-ي-ب-ي –ت التعامل مع تدفق الÓجئ Úنحو أاوروبا وسشتعود قريبا
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وهذا بإاعادة نششر قواتها بالكركرات اسشتجابة لدعوة
األطراف الليبية بالعدول عن اسشتخدام القوة ◊ل ك -ون -ه ج -اء ع -قب ج -ه -ود ح-ث-ي-ث-ة ب-دل-ت-ه-ا دول ا÷وار صشÓحيات ا◊كومة الششرعية ،وأاسشند مهمة تسشي Òوكالت اŸهاجرين إا ¤ليبيا ،واسشتضشافت العاصشمة
الن -ط -ب -اع ب -أاّن-ه-م ‘ م-وق-ف
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اŸنشش -آات –ت سش -ل -ط -ة اŸؤوسشسش -ة ال -وط-ن-ي-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة الي -ط -ال -ي-ة روم-ا ل-ق-اء ب Úرئ-يسس اÛلسس ال-رئ-اسش-ي
اŸششاكل ،بعدما ‚حت ‘ أاكتوبر من العام اŸاضشي
م- -ع ‘ ،Úح Úأاّن الÓّ- -ئ -ح -ة
اŸتحدة اŸتضشّمن ‘ تقريره اŸؤوّرخ ‘  ١٠أافريل إا ¤التدخل العاجل».
‘ تفتيت التوتر ب Úقائد ا÷يشس الليبي حف Îورئيسس اإلفريقي اÿاصشة باŸلف الليبي ،وكذا تأاكيد كافة للنفط ،لتفادي اسشتخدامه كسشÓح اقتصشادي من قبل الليبي عبد الرحمن السشويحلي ورئيسس ›لسس النواب
هّزتهم جميعا ،وأاّثرت فيهم
 ،٢٠١٧حول التّعجيل ‘ توف Òالشّشروط العامة ،من
الهيئات الدولية على أانه ل حل ‘ ليبيا سشوى اŸسشار
عقيلة صشالح.
جهة معينة.
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ت- -أاثÒا م- -ب -اشش -را ،وأال ك -ي -
حيث التطابق مع رسشالة وروح التفاق العسشكري رقم
السشلمي واŸصشا◊ة الوطني.
ووصش -فت صش -ح -ي -ف -ة «ال-غ-اردي-ان» الÈي-ط-ان-ي-ة ال-ل-ق-اء
 ١اŸؤورخ ‘  ١٩٩٧بالكركرات ،وكرد على النتهاك و‘ خضشم حالة الÎقب ،جاءت زيارة وزير الششؤوون على حدا ‘ العاصشمة ا÷زائر.
ن -فّسش -ر ه -ذا ال ّ-ت-ح-ام-ل وغ-ي-اب ال-ع-ق-ل ‘ م-ث-ل ه-ذه
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Óزمة الليبية» ،و–ّدثت
«ب-الن-ف-راج-ة ال-دب-ل-وم-اسشية ل أ
ال ّ
اŸغاربية ال–اد اإلفريقي وجامعة الدول العربية ،وصشنع التحرك السشتباقي للجزائر ‘ اŸششهد الليبي
ظروف التي تسشتدعي اسشتحضشار ا◊كمة والّثبات
اÿط Òلهذا التفاق من قبل اŸغرب ‘  ١١أاوت عبد القادر مسشاهل ي  ١٨أافريل اŸاضشي ،إاﬂ ¤تلف الفارق ‘ كل مرة ،ومّكن من إاعادة التوازن Ÿسشار مثلما هو متعارف عليه ‘ األزمات الدولية ،إا ¤رفع م -ن ب Úاألف-ك-ار ال-ت-ي ط-رح-ت-ه-ا السش-فÒة األم-ري-ك-ي-ة وكالة «سشبوتنيك» الروسشية عن اجتماع رئيسس حكومة
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 ،٢٠١٦وهذا ‘ منطقة عسشكرية Áنع فيها أاي نششاط اŸدن الليبية ،مسشيلة الكث Òمن ا◊ Èحيث تفاعلت العملية السشياسشية ،وأاثبت ‘ الوقت ذاته مصشداقية السش-ق-ف واسش-ت-ظ-ه-ار ال-عضشÓ-ت ل-ل-ت-ف-اوضس م-ن م-وق-ع السش-اب-ق-ة ب-ل-ي-ب-ي-ا خÓ-ل ع-رضش-ه-ا ب-ال-ك-ون-غ-رسس ،ك-انت ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ف-اي-ز السش-راج ب-ال-ف-ري-ق خ-ليفة حفÎ
.
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القوة ،ليكتششف ا÷ميع توازنا واضشحا ‘ ميزان القوى مسش-أال-ة ال-دع-م اÿارج-ي ل -أ
Óط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة ،وق-الت :بدولة اإلمارات العربية اŸتحدة ،وهو ما أاّكدته بعضس
م- -د .Êونشش Òه -ن -ا إا ¤أاّن اŸغ -رب ب -فضش -ل ال -دع -م معها وسشائل إاعÓم عربية ودولية بالتحليل وتوضشيح
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«ط -اŸا ت -ع -ت -ق -د ال-فصش-ائ-ل اıت-ل-ف-ة أان-ه-ا تسش-ت-ط-ي-ع اŸصشادر اإلعÓمية الليبية.
اŸغزى.
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سشبها ،األمر الذي دفع باأل· اŸتحدة إا ¤التحذير العتماد على الدعم اÿارجي لتغي Òموازين القوى ،تواتر كل هذه األحداث يؤوّكد إافÓسس كافة اŸقاربات
لدراسشة أاسشباب انتهاك وقف إاطÓق النار لكششف بينما يعت Èتوقيت الزيارة ذو أاهمية بالغة ،كونه تزامن
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ح -ق -ي -ق -ة م -ا ج -رى ب -ع -ي -د ع -ن ال -دع -اي -ة اŸغ-رب-ي-ة مع بلوغ التوتر درجة غ Òمسشبوقة ب Úالفريق حف Îوترتكز منهجية العمل التي تقÎحها ا÷زائر على من انهيار ششامل ،وتقصشد به ا◊رب األهلية التي ل سش -تسش -ت -م -ر ا◊رب ال-راه-ن-ة وتسش-ت-م-ر م-ع-ه-ا اŸع-ان-اة التي اعتمدت طريق القوة العسشكرية لفرضس منطق
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اŸغرضشة ،وخوفا من إاضشفاء الشّشرعية على عمل
غالب فيها ول مغلوب سشوى الششعب واŸدني.Ú
اإلنسش -ان -ي -ة ،وت -دف -ق اŸه -اج -ري -ن وتسش -ل-ل اŸق-ات-ل Úج -ه-ة م-عّ-ي-ن-ة ع-ل-ى حسش-اب أاخ-رى ،ف-ل-م ي-ؤودي ال-دع-م
وح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط-ن-ي ،ب-ع-دم-ا وصش-ل األم-ر إا ¤ال -ف -رق -اء ال -ل -ي -ب -ي Úل -ل -خ -روج م -ن األزم -ة ،ع -ل-ى درء
غبار عليها.
ال -ق-ي-ادة الّصش-ح-راوي-ة ال-ت-ي واج-هت ب-ن-ج-اح ك-ل ه-ذا اŸواج -ه -ة اŸسشّ-ل-ح-ة اŸب-اشش-رة ،وج-اء ل-ق-اء مسش-اه-ل اÓÿفات وتششكيل حكومة وحدة وطنية تقود البÓد واسش -ت -خ -دمت األط -راف اŸتصش -ارع -ة ع -دة أاسش -ال -يب األج -انب إا ¤داخ -ل األراضش -ي ال -ل -ي -ب -ي -ة م-ن ع-ن-اصش-ر اÿارج- -ي إال Ÿزي -د م -ن ال -ت -أازم واسش -ت -ن -ف -اذ األرواح
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إلثبات تفّوقها ،أابرزها السشعي للسشيطرة على مواقع تنظيمات ما يسشمى بداعشس اإلرهابي والقاعدة».
البششرية والÌوات القتصشادية ،و ⁄يفلح أاي طرف
السشالفة الذكر ل تعنيهم وإا‰ا متوجهة للصشحراوي Úأامام هذا الّتعّنت ،وهذا ما يعرف بالرد باŸثل ،كون الصش-ح-راوي بشش-ك-ل م-ل-ح-وظ ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصش-عدة التآامر ،لذلك فإاّن اŸغرب أامام اÙك ‘ التزامه بكافة الفرقاء ‘ ﬂتلف اŸدن الليبية من الششرق
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ف ّقط ،وهذا عندما يثÒون مسشائل تتجاوزهم بكث ،Òجبهة البوليسشاريو ما فتئت تبدي اسشتعدادها الكامل منّها نششاط اŸؤوسشسشات الصشحراوية التي بحوزتها بتطبيق ما طلب منه سشياسشيا خاصشة اسشتئناف مسشار وال -وسش -ط وال -غ -رب ‘ وقت م -ن -اسشب سش -م -ح ب-ت-ه-دئ-ة واألم- -ن- -ي- -ة و–ارب اإلره- -اب وت- -زي -ل ح -ال -ة ال -ف -راغ انتاج النفط الذي Áثل الÌوة األو ¤ومصشدر الدخل من هذا اŸنطلق ،تنبع أاهمية وعي الليبي Úبضشرورة مسش ّ-ل -ح أاو سش -ي -اسش -ي ‘ بسش -ط ن -ف-وذه وسش-ط-وت-ه ع-ل-ى
السش -ي -اسش -ي و–ك-م ق-بضش-ت-ه-ا ع-ل-ى الÌوات ال-ب-اط-ن-ي-ة ال -وح -ي -د ÿزي -ن -ة ال -دول-ة ،وّÿصشت سش-فÒة ال-ولي-ات صشياغة حل فيما بينهم بعيدا عن التدخÓت اÿارجية ا◊ك -م ،ل -ذلك ب -ات ال -ت -وج -ه ن -ح -و ا◊وار السش-ي-اسش-ي
وكأاّنها مكسشب لهم ‘ ح Úأاّنهم طرف ‘ هذا الّنزاع من أاجل الّتعامل مع الشّشرعية الدولية ،هذا ل يعني القرارات ا◊اسشمة والفاصشلّة القادرة على صشناعة اŸفاوضشات ،وكل هذه الضشجة اŸفتعلة من أاجل األنفسس ووضشع األسشلحة جانبا.
التهرب وربح اŸزيد من الوقت ،فهو ل يريد ا◊ل
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وأاج- -ن- -دات ال- -ق- -وى ال- -ط- -اﬁة ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق مصش -ال -ح الششامل أاقرب من أاي وقت مضشى.
وكان واضشحا أاّن مسشاهل الذي حظي باسشتقبال ششعبي للدولة للتعامل مع الصشعوبات القتصشادية.
وقّوة ﬁتّلة تخضشع لتلتزامات ل مفّر منها تقع –ت أاب -دا ب -أاّن -ه ضش -ع -ف وإا‰ا يÎج -م سش -داد ال -رأاي ع-ن-ذ مسشتقبل هذا الشّشعب ،ول تÎك أاي واحد إاحÓل الّنهائي الذي أاقّرته الشّشرعية الدولية.
خبايا النزاع خÓل اسشتعراضشها ل أ
Óزمة الليبية Ãجلسس إاسشÎاتيجية فلن يؤودي اسشتقواء أابناء الوطن الواحد
طائلة الّلوائح والقرارات اإللزامية األ‡ية.
ال ّصشحراوّي.Ú
ه -ذه ال-ق-راءة اÿاط-ئ-ة سش-ت-كّ-ل-ف-ه-م ث-م-ن-ا ب-اهضش-ا إان هذا الهذيان اŸغربي ذهب إا ¤مسشائل ل تعنيه أابدا،
“ادوا ‘ تزييف ا◊قائق ال ّسشاطعة وﬁاولة اÿروج وهذا باŸطالبة بإاحصشاء ال ّ
Óجئ Úال ّصشحراوّي‘ Ú
عن اÿط الذي سشطّرته األ· اŸتحدة ،ورسشمته تندوف ،من خّول له هذا ا◊ق ‘ مطلب كهذا؟
جعون وŸاذا يبحث عن عدد ال ّصشحراوّي ‘ Úاıيّمات؟
تضشحيات الشّشعب ال ّصشحراوي ،وعلى الذين يشش ّ
هذا البلد على الّتصشرف وفق ما يحلو له ضشاربا ‘ الوقت الذي توجد آالية مكّلفة منذ الوهلة األو¤
عرضس ا◊ائط Ãا يصشدر عن اŸنتظم الدو‹ ،إا‰ا ب -ت-ن-ظ-ي-م اإلسش-ت-ف-ت-اء سش-ارع إا ¤ط-رد اŸكّ-ون اŸدÊ
هم بصشدد عرقلة التّسشوية اŸطلوبة ،اŸبنية على الذي تششّكله ليÎاجع فيما بعد بال ّسشماح لهم بالعودة،
النّوايا ا◊سشنة.
Ÿاذا اإلحصشاء يا ترى؟
والذي يربط اŸفاوضشات بخزعبÓت ا◊كم الّذاتي ،هذه ا◊يلة السشياسشية التي ينسشج خيوطها البعضس ل
سشيأاتي يوم ويكتششفهم ا÷ميع وحينها وب-تشش-دي-د اŸم-ارسش-ات األم-ن-ية ،وتقييد هناك من يقول بأان لوبان هي اليوم على
لمريكي دونالد ترامب بفوزه بالنتخابات الرئاسسية مع أان السستطÓعات
بعد اŸفاجأاة التي أاحدثها الرئيسس ا أ
إا‰ا ارتكب خطأا ل يغتفر هو تعدي صشارخ على تنطلي على أاحد ،ومن ال ّسشابق آلوانه ا◊ديث عن
سشنعرف من أاوحى لهذا الششاب بالقفز ع -م -ل اŸه-اج-ري-ن ع Èزي-ادة الضش-رائب أابواب الليزي و‘ السشابع ماي سشتنتزع
كانت تقّدم منافسسته هيÓري كلينتون ،بات الفرنسسيون حذرون من التوقعات التي تشس Òا ¤فوز هذا اŸرشسح أاو
مضشمون وروح ال ّ
ن
Óئحة ،أاغلق أابواب ا◊وار ‘ الوقت هذه العملية ما دام هناك فراغ ،ونعني بذلك أا
ّ
من السشفينة الششÎاكية الغارقة ،ليÎشّشح على اŸؤوسشسشات الفرنسشية التي توظف مفاتيحه لتدخله رئيسشة.
لخر ،وحتى كبار السسياسسي Úأاصسبحوا يرّددون بأان ل شسيء ﬁسسوم ‘ الدورة الثانية من سسباق الليزي اŸرتقبة
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هؤولء يقولون «سشوف يصشّوت اŸثقفون
مسش- -ت- -ق  ،Óّ-ويضش -ع ن -فسش -ه ف -وق ال -ي -م Úأاجانب ،وبزيادة سشاعات العمل وتوطÚ
جح فوز مرشسح الوسسط إامانويل ماكرون وترفع كّفته مقابل مرشسحة
ا أ
لحد القادم ،رغم أان اŸؤوشسرات كلّها تر ّ
اŸنطقة ،فهل سشيسشتقبله هؤولء أام يعتÈونه ششخصشية ط -روح -ات -ه ال -ب -ال -ي -ة ف -ق-ط ،ه-ل ه-ن-اك م-ف-اوضش-ات
والوسشط واليسشار -واألحزاب ،ويّÎبع ‘ العديد من القطاعات القتصشادية التي واألق- -ل -ي -ات ونسش -ب -ة ك -بÒة م -ن ال -نسش -اء
اليم ÚاŸتطّرف مارل Úلوبان.
غ Òمرغوب فيها ،كما كان ا◊ال مع روسس!؟
مرتقبة؟ هل هناك اسشتفتاء قادم؟ Ÿاذا اإلحصشاء يا
القّمة.
Ÿاك - -رون ،ف- -ي- -م- -ا سش- -يصش- -وت ل- -ل- -وب- -ان
تهتم بالتصشنيع..
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ل -وب -ان إام -راة ذك -ي -ة ،أاح -دثت ت -غ -يÒات القوميون واليمينيون واŸؤومنون بعظمة
اŸتوقع أان إامانويل ماكرون الذي صشعد ظ-اه-رة ف-رنسش-ي-ة ،وم-ن أاي-ن يسش-ت-م-د ك-ل
فضسيلة دفوسس
ما يسشمى بـ «ا◊كم الّذاتي» هو أاكذوبة تاريخية مثله اıيّمات طال الّزمن أام قصشر ،ما دام ليسس هناك
داخل ا◊زب بإاعادة هيكلته والتخلصس «ا÷م -ه-وري-ة اÿامسش-ة» وت-ف-وق-ه-ا ع-ل-ى
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مع أاننا نتوّقع فوز اŸرششح اŸسشتقل
م -ث -ل «ّاألق -ال -ي -م ا÷ن -وب -ي -ة اŸزع -وم-ة» و»ال-رواب-ط ضشمانات قوية لطرد هذا اÙتل وغياب مواعيد
م- -ن ا◊رسس ال- -ق- -د Ëال- -ت -اب -ع ألب -ي -ه -ا ،بقية دول أاوروبا ،إاضشافة إا ¤اŸنششغلÚ
الّكّفة ـ ‘ غياب أاي مفاجأاة ـ هي إاذن ‘ ي -ج -د األح -د ال -ق -ادم صش -ع-وب-ة ك-بÒة ‘ نحو قصشر الليزي؟
م -اك -رون ،ف -إان -ن -ا ن -درك ج ّ-ي-دا ال-رغ-ب-ة
ة
ال -ت -اري -خ -ي -ة» و»ا÷ه -وي -ة اŸت -ق -دم -ة» وغّÒه -ا م-ن سش-ي-اسش-ي-ة ج-اّدة تشش-ك-ل م-ن-ظ-وم-ة م-ت-ك-ام-ل-ة ل-تصش-في
واسشتبدله بوجوه جديدة وششابة آاتية من ب -ال -وضش -ع األم -ن-ي وم-ك-اف-ح-ة اإلره-اب،
صش - -ال - -ح م- -ؤوسشسس «ح- -رك- -ة إا ¤األم- -ام» النتصشار على مارين لوبان ،ورّبما بفارق ك - -ثÒون ب - -ح - -ث - -وا ع - -ن إاج- -اب- -ة ل- -ه- -ذه
ّ
ّ
ا÷اﬁة ل -زع -ي-م-ة ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘
الشّشعارات الÈاقة التي ولدت ميتة ،و ⁄يعد لها أاي اإلسشتعمار من هذا اإلقليم.
أاوسش- -اط ف- -رنسش- -ي- -ة راق -ي -ة ك -خ -ري -ج -ي ب -ع -ي-دا ع-ن ا◊سش-اب-ات السش-ي-اسش-ي-ة وه-م
إام-ان-وي-ل م-اك-رون ل-ي-ك-ون رئ-يسس ف-رنسش-ا ق -د ي -ك -ون ك -بÒا“ ،ام -ا ك-م-ا حصش-ل ‘ التسشاؤولت ،ووصشلوا إا ¤أان ماكرون هو
ّ
ّ
–ق -ي -ق الن -تصش -ار ‘ ال -دورة ال -ث -ان -ي-ة،
تأاث Òيذكر ،ماعدا لدى الذين يحلمون بها ،وهذه وي -رفضس الّصش -ح -راوّي -ون رفضش -ا ق -اط -ع -ا أان ي-واصش-ل
اŸدارسس الفرنسشية العليا وبعضس رواد أاغلبية ل يراها اÙلل السشياسشي الذي
ي ،برز كرجل
ا÷دي -د ،خ-اصش-ة وأان-ه ح-ظ-ي ب-ت-أاي-ي-د ل العام  ٢٠٠٢عندما سشحق جاك ششÒاك بالفعل رجل اسشتثنائي وذك ّ
وت-ب-دو م-اري-ن ل-وب-ان م-ق-ت-ن-ع-ة ب-إام-ك-انية
«الصشيغة» الفاششلة اŸسشوقة زورا وبهتانا أاصشبحت اŸغرب التلويح بهذه الورقة ذات الطابع اŸناوراتي.
األعمال من ذوي النزعة اليمينية ،كما يظن أان حكاية لوبان انتهت ومصشÒها
متناهي من اليم Úوالوسشط وقسشم كب Òوال- -ده- -ا ج -ان م -اري ل -وب -ان ‘ ال -دورة أاعمال ومصشر‘ وأاسشتاذ جامعي ،اسشتفاد
–قيق اŸفاجأاة،خاصشة وأان الرئاسشيات
اليوّم تعرقل أاو عرقلة ّألي مسشعى مسشتقبلي ،كيف عندما طرح هذا اŸلف ‘ بداية «النّزاع» كان العدد
حسشم».
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م -ن ال -يسش -ار ،وه -ذا ال ّ-دع -م السش -ي -اسش -ي
ال -ف -رنسش -ي-ة ت-أات-ي وسش-ط صش-ع-ود ت-ي-ارات
يعقل أان يتم التفاوضس ‘ إاطار هشس ،عندما ثار ثابتا ‘ سشقف مع Úإلعداد قوائم اŸسشجّل ،ÚغÒ
Ãخ- -اط -ب -ة ال -ف -رنسش -ي Úع Èم -ن -اقشش -ة معطيات كثÒة  -كما يضشيفون  -و‘
ضش- -ع- -ف اŸن -افسش Úاآلخ -ري -ن ،خ -اصش -ة
الكب Òكفيل بأان يجعله يفوز بفارق كب Òأاصشوات الناخب.Ú
ّ
Áينية وششعبوية ‘ العا ⁄أاجمع ،كما أان
الصش -ح -راوي -ون م -ن -ذ مسشÒة ال -ع -ار ،وان -دلع ال-ع-م-ل أاّن اŸغ -رب أاراد ال ّ-ت -ح -اي -ل ‘ ه -ذا الّشش-أان ب-إاضش-اف-ة
ه -م -وم -ه-م الق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ،مقدمتها تزايد نسشب المتناع والقÎاع
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مرششحة اليم ÚاŸتطرف ،اسشتفادت من
اّŸسش ّ-ل -ح ّضش -د ال -غ -زو اŸغ -رب -ي ،ك -ان ذلك م-ن أاج-ل اŸششارك ‘ ÚمسشÒة العار ،أاي حاول إادخال أاناسس
فحّقق حزبها قفزات كبÒة مطردة ‘ الحتجاجي ،والتحولت التي تؤوثر على
مصشّرة على –قيق الّنصشر الذي عجز ال-ذي طّ-ل-ق م-عسش-ك-ره ،وت-رّشش-ح مسش-ت-ق Óقبل أاششهر قليلة يحظى بكل فرصس الفوز
عوامل متعّددة تضشعها اليوم على مسشافة
ن
األرضس أاي اسشتعادة الوطن ،ومسشÒة الكفاح طيلة غرباء غ Òصشحراوّي Úإا ¤تلك السشجÓت ،غ Òأا ّ
الن- -ت- -خ- -اب -ات ال -رئ -اسش -ي -ة والŸÈان -ي -ة تركيبة الناخبُ ،Úتظهر أان خطر فوز
والدها عن بلوغه قبل  ١5عاما مسشتفيدة بدعم من أاوسشاط غ Òظاهرة اÓŸمح ب- -رئ- -اسش -ة ف -رنسش -ا ق -ب -ل أان ت -عصش -ف ب -ه
ق - -ري - -ب - -ة م - -ن قصش - -ر الل - -ي - -زي ،رغ - -م
ال ّ
طرف ال ّصشحراوي اعÎضس على ذلك وقّرر توقيف
وا÷هوية .وبذلك اسشتفادت لوبان من ال -ي -م ÚاŸت-ط-رف Ãف-ات-ي-ح اإلل-ي-زي ل
م -ن ال -غضشب الشش -ع -ب -ي اŸت -ن -ام -ي ع-ل-ى لكّنها تبدو قوّية ،يحّقق كّل هذا التقدم فضشيحة الوظائف الوهمية التي تورطت
ه -ذه ال -ع -ق -ود م -ن ال ّ-زم -ن ه-و لسشÎج-اع الصش-ح-راء
الن -ت -ق -ادات ال -واسش -ع -ة ال -ت-ي ت-وج-ه إا¤
ّ
ن
ي
ذ
ل
ا
،
ن
ش
س
ل
ا
ر
ا
ب
ك
و
خ
و
ي
ش
ش
ل
ا
¤
إ
ا
ت
د
ن
ش
س
أ
ا
ي
ت
ل
ا
ة
ي
ل
م
ال- -غ- -رب- -ي -ة ل غ ،Òو ⁄ي -ك -ن ذلك م -ن أاج -لّ«ا◊ك -م الع
عوامل متعّددة جعلت مسشارها ميسشرا ي-زال ق-ائ-مًا .وب -ع -ي -دا ع -ن ك-ل ه-ذه
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اإلليزي ‘ ظرف أاششهر» ،مسشتغ Óغليان الششعب الفرنسشي وباÿصشوصس الششباب ب- -ت- -غ- -ط- -ي- -ة اع Ó-م -ي -ة رّوجت ◊م -ل -ت -ه برنا›ها النتخابي اŸناهضس ألوروبا،
ال -ذات -ي» إان اسش -ت -م -ر اŸغ -رب ‘ ه -ذه ال -ت Ó-ع -ب-ات ل -ه -م دراي -ة واسش -ع-ة ب-الّ-ت-رك-ي-ب-ة ال-بشش-ري-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
إلم -ك -ان -ي -ة اأن تصش -ب -ح أاول ام -رأاة –ك-م ال -ق -راءات ال -ت -ي –ت -م -ل الصش -واب ك-م-ا
ّ
ل -ف-رنسش-ا ،ون-ق-م-ة األج-ي-ال الشش-اب-ة ع-ل-ى نيابية ،كما أان Œربته السشياسشية صشغÒة لكن أاهم عوامل صشعود ماكرون السشريع السش-اح-ة السش-ي-اسش-ي-ة واألم-نية الفرنسشية– ،قيقه مع رئيسس ششاب مثلهم.
وشش -خصش -ه وأاظ -ه -رت -ه ك -ال -ف -ارسس ال -ذي وخ- -ط- -اب- -ه -ا ال -ذي ي -دع -و إا ¤السش -ي -ادة
د
واإلكراهات Œاه ا ّÛموعة الدولية اŸطالبة بحل ال ّصش -ح -راوي ،وه -ذا ع-ن-دم-ا لح-ظ-وا تسش-ريب أاف-را
ف -رنسش -ا ب-ع-د ا÷ول-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن سش-ب-اق اÿطأا ،يبقى اŸوعد الفرنسشي األحد
د
ح
أ
ا
ه
ب
ت
ك
ا
م
ك
د
ي
ك
أ
ا
ت
ل
ك
ب
ى
ق
ب
ت
٤
٠
ز
و
ا
ج
ت
ي
ل
ي
ذ
ل
ا
ه
ن
ش
س
و
ه
ا
م
ك
ا
م
ا
“
ّ
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اŸؤوسشسشة السشياسشية التقليدية التي يرون
ّ
واıاوف اŸتزايدة من اّŸد الششعبوي ب -ال -ت -أاك -ي -د ،ه -ن-اك م-ن ي-دع-م م-اك-رون سش-ي-خّ-ل-صس ف-رنسش-ا م-ن وضش-ع-ها ويعيدها الفرنسشية ومناهضشة العوŸة ،كما يعادي
عادل ودائم ،فإاّنه من حق القيادة الصشحراوية لها وعناصشر ل عÓقة لهم بال ّصشحراء الغربية.
ال -ق -ادم غﬁ Òسش -وم وم-ف-ت-وح ع-ل-ى ك-ل
اّÙلل Úالسشياسشي« - Úأانه وجد من وال- -ي- -م- -ي- -ن -ي اŸت -ط -رف ،وفشش -ل ولي -ة ويدفع به إا ¤هرم السشلطة ،ويبدو هؤولء إا ¤أا›ادها ،وإاذا كان هؤولء الداعم Úال- -ه- -ج- -رة وال- -ف- -رنسش- -ي Úذوي األصش- -ول الليزي بعد أاربعة أايام.
ب -أان -ه -ا فشش -لت ‘ خ -ط ط -ري -ق م -أام -ون عاما.
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خياراتها اŸتنوعة منها العودة إا ¤ال ّكفاح اŸسشّلح اليوم تغّيرت األوضشاع رأاسشا على عقب ،ب
ومثلما هنالك من يتوقع فوز ماكرون ،اŸفاجآات.
للمسشتقبل.
ّ
فما هي العوامل التي حّولت ماكرون إا ¤يعلّبه جيّدا ويسشّوقه ويوصشله إا ¤عتبة ه -ولن-د ‘ –ق-ي-ق ال-ت-غ-ي Òال-ذي ي-ري-د ذات م- -ق- -درة خ- -ارق- -ة ،ف- -ق -د أاح -اط -وه إا ¤اآلن غ Òظاهرين للعيان ،فحتما العربية ،ويِعد Ãحاربة مظاهر التدين
العششريات التي Œاوزت الـ  ٤٠سشنة ،وتطّور اÛتمع

موقف صسحراوي حكيم

بوادر ا’نفراج

ﬁاو’ت يائسسة
لتحريف مضسمون
الـ ـ ـ ـّÓئح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

معركة كسسر العظام؟

الّدور ا÷زائري

دور العواصسم ب Úالتّسسهيل والتّأازË

لحد القادم مفاتيح الليزي؟
من سسينتزع ا أ

الدورة الثانية من الرئاسسيات الفرنسسية مفتوحة على كّل ا’حتما’ت

أاكذوبة تاريخية

لوبان هل –ّقق اŸفاجأاة؟

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷امعيـــــــة وﬁافظــــــــة التـــــراث فايــــــــزة ريـــــــــــاشش

سصياح ـ ـ ـة إŸتاحـ ـ ـف تسصتلـزم إ’سصتثمـ ـ ـار ثقافي ـ ـا ‘ إلّناشصئ ـ ـة

–ي- - -ي ا÷زائ- - -ر ي- - -وم  18ماي
ا÷اري اليوم العا‹ للمتاحف ،وهو
ال- -ي -وم ال -ذي يصش -ادف ن -ه -اي -ة شش -ه -ر
الÎاث ال- -ذي أاق- -رت- -ه ل- -ل- -ت- -ع- -ري- -ف
وح -م -اي-ة و لÎاث اŸادي وال-لم-ادي
واŸع- -ا ⁄ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة واŸت -اح -ف،
وخلف ديناميكية قوية تششجع على
تطوير السشياحة وخاصشة السشياحة
اŸت -ح-ف-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-دم بشش-ك-ل ك-بÒ
““وج - - -ه - - -ة ا÷زائ- - -ر““ ،وع- - -ن ع- - -ا⁄
اŸتاحف وسشياسشة إادراجها ‘ للئحة
اهتمامات اŸواطن الثقافية– ،دتنا
من خلل هذا ا◊وار مع ﬁافظة
الÎاث فايزة رياشش ،باحثة ‘ علم
لث- -ار ،أاسش -ت -اذة ج -ام -ع -ي -ة ب -ك -ل -ي -ة
ا آ
لعلم و التصشال ،جامعة ا÷زائر
ا إ
 ،3رئيسشة ا÷معية الوطنية ““تراث
ج-زاي-رن-ا““ وصش-اح-ب-ة ف-كرة تظاهرة
““اŸتحف ‘ الششارع““.

❊ الشش- -عب :سش- -ب -ق وأان لقت Œرب -ة
متحف ‘ الششارع Œاوبا كبÒا من قبل
ا÷م- - - -ه- - - -ور ،م- - - -اذا ي - - -ل - - -زم لضش - - -م - - -ان
السش -ت -م -راري-ة ول-ك-ي ي-تصش-ال-ح اŸواط-ن
ا÷زائري مع اŸتحف وكنوزه؟
❊❊ ف- -اي- -زة ري- -اشسŒ :رب- -ة ““اŸت -ح -ف ‘
الشصارع““ كانت خطوة جريئة مني ألّنني وجدت
أانها الوسصيلة األنسصب للتقرب من كل شصرائح
اÛت-م-ع ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-م األه-داف م-ن ب-ي-ن-ه-ا
الÎويج للسصياحة اŸتحفية ورفع الوعي لدى
اÛتمع للحفاظ على الÎاث الثقا‘ .اآلن
ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ع-م-ره-ا أارب-ع سص-ن-وات ،ح-يث
قمنا بأاربع طبعات متتالية وكنت أا“نى أان
تسصتمر ولكن اŸهم بالنسصبة ‹ أانها أاصصبحت
م-رج-ع-ي-ة Ÿدراء اŸت-اح-ف ل-ل-ق-يام بنشصاطات
تشص -ب -ه-ه-ا “ام-ا ‘ اŸضص-م-ون ف-ق-ط ب-أاسص-م-اء
أاخ -رى ،ول -ك-ن ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-ت-ظ-اه-رات ل
يكفي لتقريب اŸواطن من تراثه ،إاذ يجب
السصتثمار أاك ‘ Ìهذا اÛال وخاصصة ‘
الطفل فهو أاملنا ‘ مسصتقبل أاحسصن.
❊ وكيف يتج ّسشد هذا السشتثمار على
أارضش الواقع؟
❊❊ هذا ما سصتسصعى لتحقيقه وŒسصيده
ج -م -ع -ي -ت -ن -ا ““ت -راث ج -زاي-رن-ا““ إان شص-اء ال-ل-ه،
بالتعاون والتنسصيق مع وزارتي الثقافة والÎبية

إأ’ ‰ـ ـ ـاط إلكتابـ ـ ـ ـ ـة إلّروإئيـ ـ ـ ـة إ÷دي ـ ـدة  ﬁـ ـ ـور
ملتق ـ ـ ـى وطنـ ـ ـي باŸركـ ـ ـز إ÷امعـ ـ ـي بتيسصمسصيلت

غليزأن :ع ــ عبد
ألرحيم
الوطنية معا ،وكذا يجب خلق حياة ‘ اŸواقع
األث -ري -ة واŸت -اح -ف ÷لب ال -زوار م -ن خÓ-ل
نشص -اط -ات ل -ه -ا ب -ع -د ت -رب -وي ه-ادف ،ف-أاغ-لب
اŸواقع ارتبط اسصمها با◊فÓت وهذا أاسصاء
للÎاث أاك Ìخاصصة وأانه يعود ◊قبات بعيدة
ويحتاج للÎميم وليسس لتهدÁه أاك ،Ìكما أاظن
يجب إاعادة النظر للتسصعÒة خاصصة أانها غÒ
موحدة ب Úزيارة اŸوقع األثري واŸتحف،
و ⁄ل خ-ل-ق ت-ذك-رة واح-دة ل-ك-ل-ي-ه-م-ا ل-ت-ح-فيز
اŸواطن أاكÌ؟ وأايضصا إاعادة النظر ‘ أاوقات
ال-ع-م-ل ل-ل-ق-ائ-م Úع-ل-ى ه-ذه اŸع-ا ⁄ال-ثقافية
حتى تناسصب كل الفئات.
❊ كانت لك Œربة أاو ¤مع الطفل من
خ - -لل ورشش - -ات ح - -ول عصش - -ر م- -ا ق- -ب- -ل
ال-ت-اري-خ وك-ذا ل-ع-ب-ة ت-ث-ق-ي-ف-ية علمية،
ع-ائ-لت م-ا ق-ب-ل ال-ت-اري-خ السش-ب-ع ،ك-ي-ف
لط- -ف -ال م -ع اŸشش -روعÚ؟
ك- -ان Œاوب ا أ
هل من مششاريع أاخرى ‘ هذا اÛال؟
❊❊ ا◊مد لله يا رب أاّنني كنت أاول من بدأا
ب-ت-ط-ب-ي-ق إاسصÎات-ي-ج-ية الورشصات البيداغوجية
Ãتحف الباردو بعد ما تلّقيت تكوينا Ãتحف
““نيسس““ على حسصابي اÿاصس ،حيث كان هد‘
هو تقريب الطفل للمتحف وتبسصيط مرحلة ما
قبل التاريخ الذي يجدها الكث Òصصعبة الفهم،
وذلك م- -ن خ Ó-ل ورشص -ات ل -ل -ف -ن الصص -خ -ري،

ا◊ل -ي ،ا◊ف -ري-ة األث-ري-ة...ول-ك-ن م-ع ال-وقت
لحظت أان الكث Òمن األطفال حتى أاولئك
الذين تلقوا دروسس ما قبل التاريخ يجهلون
العديد من أامور ما قبل التاريخ ‘ ا÷زائر،
لذلك فّكرت ‘ إانشصاء لعبة العائÓت Ÿ 7ا قبل
Óط -ف-ال ،وه-ي ب-ال-ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة
ال -ت -اري -خ ل  -أ
وال -ف -رنسص -ي -ة ل -ت -بسص -ي -ط األم -ور أاك Ìل-ل-ط-ف-ل
وتشص -ج -ي -ع -ه ع -ل -ى ال -ق-راءة ،وه-ي اآلن –ق-ق
مبيعات هامة جدا يسصتفيد منها اŸتحف ،أاما
أان-ا ف-ي-ك-ف-ي-ن-ي أان ال-ط-ف-ل ا÷زائ-ري يسص-ت-ف-يد
منها .أاما مشصاريعي للطفل سصتكون إان شصاء
الله ‘ القريب العاجل ،وسصيكون قراء جريدة
““الشصعب““ الغراء أاول من يطّلع عليها ،أاعدكم
بذلك.
❊ كلمة أاخÒة..
❊❊ أا“نى أان ترى جمعيتنا الوطنية ““تراث
جزايرنا““ النور قريبا ،وأان نعمل يدا بيد مع
وزارتي الثقافة والÎبية الوطنية للمضصي قدما
والرقي بهذا القطاع ،ندائي لوزارة الÎبية
ب -خ -ل -ق م -ادة ‘ اŸن -ظ -وم-ة الÎب-وي-ة تسص-م-ى
““الÎبية اŸتحفية““ تسصاعد ‘ ترسصيخ الثقافة
اŸت-ح-ف-ي-ة ل-دى ال-ط-ف-ل ا÷زائ-ري ،وشص-ع-اري
سص-ي-ب-ق-ى ““شص-رك-اء ‘ ال-ه-وي-ة...مسص-اه-م-ون ‘
التنمية القتصصادية““
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ي - -ن ّ- -ظ - -م ﬂتÈ
لدب - -ي - -ة
ال - -دراسش - -ات ا أ
وال- -ن -ق -دي -ة اŸع -اصش -رة
ب - - -اŸرك - - -ز ا÷ام - - -ع- - -ي
ت -يسش -مسش -ي -لت م -ل -ت -ق-ى
وط -ن -ي -ا ح-ول الّ-رواي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة اŸك -ت -وب -ة
ب-ال-ع-رب-ي-ة أاج-ن-اسش-ي-ت-ها
واŒاه -ات -ه -ا م -ن-تصش-ف
شش - - -ه - - -ر م - - -اي ا÷اري،
وذلك Ãشش - - - - - -ارك - - - - - -ة
ب- -اح- -ث Úم -ن ﬂت -ل -ف
ج- - -ام- - -ع- - -ات ال - -وط - -ن،
ال- - -ذي- - -ن Áث- - -ل - -ون 13
مؤوسشسشة جامعية.

أجرت أ◊وأر :حبيبة غريب

العدد

15

وبحسصب إاشصكالية هذا
اŸلتقى التي كشصف عنها
رئ -يسس اŸل -ت -ق-ى ال-دك-ت-ور
ﬁمد فايد ،فإاّن اÿطاب
ال - -روائ ّ- -ي ا÷زائ- -ري Áر
Ãرحلة دقيقة من مراحل
تطّوره ،وهي مرحلة تشصهد
ت -وات-را ‘ ظ-ه-ور نصص-وصس
ج -دي-دة ل-كّ-ت-اب ج-دد ،م-ع
اسصتمرار أاقطاب الفÎات
السصابقة ‘ العطاء ،ناهيك
ع -ن ظ-ه-ور أا‰اط ك-ت-اب-ي-ة
ج - -دي- -دة ‘ ه- -ذا ا÷نسس
األدب - - -ي (رواي- - -ة اÿي- - -ال
ال - -ع- -ل- -م- -ي ،رواي- -ة السصÒة
ال-ذات-ي-ة ،ال-ت-خ-ي-ل ال-ذاتي،
رواي- -ة ال -ه -ج -رة والصص -راع
ا◊ضصاري).
ي-ق-ف م-وضص-وع اŸل-ت-قى
إا ¤اŸسصاءلة والسصتفسصار
ع- -ن إام- -ك- -ان- -ي- -ة أان ي- -ل -زم
التطور ا◊اصصل ‘ الكتابة
ال -روائ -ي -ة ال-ن-ق-د بضص-رورة
ت -ط -وي -ر أادوات -ه ،وي -دف-ع-ه
كذلك إا ¤مزيد تعّمق ‘

بنية اÿطاب ودللته ،مع
وجوب اللتفات إا ¤آاليات
التشصّكل ومÈرات النتماء.
ويهدف اŸشصاركون ‘
هذا اŸلتقى الذي يحاور
اŸدون-ة ال-روائ-ي-ة ÿمسص-ة
عشصر سصنة األخÒة اأربعة
إا ¤ت- - - -ق - - -د Ëال - - -رصص - - -د
كرونولوجي لتطّور الرواية
ا÷زائ- - -ري - -ة اŸك - -ت - -وب - -ة
بالعربية ما ب- 2000 Ú
 ،2015و–ل -ي -ل اŸدّون-ات
ال ّ-روائ -ي -ة ل -ل -وق -وف ع -ل-ى
الŒاه- -ات ال- -ت- -ي ي -ك -تب
ضص - - -م - - -ن - - -ه- - -ا ال- - -روائ- - -ي
ا÷زائري .كما يهدف إا¤
–ي Úم -ع -ارف ال -ب -اح-ثÚ
طلبة واأسصاتذة عن طريق
الطÓ-ع ع-ل-ى مسص-ت-جدات
ال -ن -ت -اج ال-روائ-ي ،وم-ن ثّ-م
اسص-ت-خÓ-صس األط-ر العامة
واÙاور ال- - -كÈى ال - -ت - -ي
تشصغل بال الناقد الروائي
ا÷زائري.
وب- -حسصب الÈن- -ام -ج
اŸعد لهذا اللقاء العلمي،
ال - -ذي –صص - -لت ج- -ري- -دة
““الشصعب““ على نسصخة منه،
فإاّنه اأك Ìمن  20مداخلة
سص -ت -ع -ال -ج ﬁاور ال -رواي -ة
ا÷زائ - -ري - -ة خ Ó- -ل ه- -ذه
ال -فÎة ب -غ -ي -ة م -ق -ارب -ت -ه-ا
ن-ظ-ري-ا وم-ع-رفة اŒاهها،
والوقوف على واقع النقد
الروائي ‘ ا÷زائر التي
ع -ال -ج إاب -داع ه-ذه ال-فÎة،

خ -اصص -ة ت -لك ال-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق
Ãراح -ل ال -ت -ي م -رت ب -ه-ا
ا÷زائر ،على غرار أادب
اÙنة.
‡ا Œدر اإلشص - - -ارة
و ّ
إال- -ي- -ه ،أاّن م- -ع- -ه- -د اآلداب
واللغات الذي اسصتفاد من
ﬂت Èالدراسصات النقدية
واألدب -ي-ة اŸع-اصص-رة ن-ظ-م
‘ ثÓ- -ث- -ة أاشص -ه -ر األخÒة
ث Ó-ث م -ل -ت -ق -ي-ات وط-ن-ي-ا،
ت- -عّ- -ل- -قت أاول -ه -ا Ãوضص -وع
ال- -ن- -ق- -د ا÷زائ- -ري ال -ذي
عرف مشصاركة وطنية من
ﬂت-ل-ف ج-ام-ع-ات الوطن،
واŸلتقى الثانية الذي كان
م- -وضص -وع -ه ح -ول ال -درسس
ال- - - -لسص - - -ا ‘ Êا÷زائ - - -ر،
والذي جاء أاياما بعد وفاة
ال-ع-ا ⁄ال-لسص-ا Êا÷زائ-ري
دكتور عبد الرحمن ا◊اج
صص- -ال- -ح ،ف -ك -ان اŸل -ت -ق -ى
ت - -ك - -رÁا ل- -ه وم- -دارسص- -ة
للجهود ،حيث أاسصهم هذا
اıت Èال - - -ذي ي - - -دي - - -ره
ال -دك -ت -ور ب -ن ع -ل -ي خ-ل-ف
ال-ل-ه ،ع-ل-ى ه-امشس م-ل-تقى
ال - - -ن - - -ق- - -د ا÷زائ- - -ري أاّن
اıت Èسصيصصدر أاول عدد
م- - - -ن ›ل- - - -ة ““دراسص- - - -ات
م- -ع -اصص -رة““ ق -ري -ب -ا ،ك -م -ا
يشصهد هذا اıت Èحركية
علمية باŸركز ا÷امعي،
واأسص -ه -م ‘ ت -ك -وي-ن ط-ل-ب-ة
الدكتوراه بحسصب القائمÚ
عليه.

ششهــــــــر الـÎاث ينعــــــــشش مدينــــــــة الصشخــــــــر العتيــــــــق ثقافيــــــــا

مع ـ ـ ـارضض وإسصتعرإضصـ ـ ـ ـات فولكلوري ـ ـ ـ ـة “ت ـ ـ ـ ـ ـع إ÷مهـ ـ ـ ـ ـ ـور

صش- -ن- -عت ت- -ظ- -اه -رة شش -ه -ر
الÎاث ا◊دث بقسشنطينة،
م - -ي- -زه- -ا ت- -واف- -د هسش- -تÒي
للمواطن.Ú

قسسنطينة :مفيدة طريفي
التظاهرة ،التي انطلقت يوم 18
أافريل اŸاضصي وإا ¤غاية  18من
شص- -ه- -ر م -اي ا÷اري– ،ت شص -ع -ار:
““الÎاث ال -ث -ق -ا‘ ...داف -ع ل -ت -ن-م-ي-ة
اإلقليم““ ،تنظم من طرف مديرية
الثقافة واŸتحف الوطني العمومي
للفنون والتعاب Òالثقافية التقليدية،
بالتنسصيق مع جمعيات ثقافية.
ج-اءت ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي رصصدتها
““الشص - -عب““ ب - -ع ÚاŸك - -ان ،ب - -ب- -اق- -ة
م- -ت- -ن -وع -ة م -ن اŸع -ارضس ال -ف -ن -ي -ة
وال -تشص -ك -ي -ل -ي -ة ،ا◊رف ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وم- -ع- -ارضس ت- -راث- -ي- -ة وسص -ط إاي -ق -اع

صدرإت دإر ““تÒإ““ وإÙافظة إلسصامية تنشصرإن إصصدإرين جديدين
إص
يتمثل اŸؤولف الثا““ ‘ Êقاموسس الفÓحة Ãنطقة
نشش- - -رت اÙاف- - -ظ- - -ة السش- - -ام- - -ي- - -ة
لمازيغية ودار النششر ““تÒا““ ،إاصشدارين
ل أ
لمازيغية ،بحسشب
جديدين حول الثقافة ا أ
بيان للمحافظة.
ي -ح -م-ل اإلصص-دار األول ع-ن-وان ““دل-ي-ل ت-ع-ل-م ال-ل-غ-ة
الÎق -ي -ة““ (ادل -يسص-ف-وسس اي-وŸاد ن-ت-م-اشص-غث) ل-ي-اسصÚ
زيدان ،مفتشس اللغة المازيغية.

القبائل““ (اسصكزوال انتفÓحت انتقفايليت) وهو عمل
Ùند أاورمطان ايغيث.
Óمازيغية ،أان هذين
أاكدت اÙافظة السصامية ل أ
العمل Úقد أا‚زا ‘ ““إاطار برنامج دعم مشصاريع
ال -دراسص -ات وال-ب-ح-وث ال-ت-ي ان-ط-ل-ق ف-ي-ه-ا م-ن-ذ سص-ن-ة
.““2014

اŸالوف وهدوة صصالح باي .تسصتمر
الح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ب-ه-و اŸت-حف الوطني
وكذا قصصر الثقافة ﬁمد العيد آال
اÿل -ي-ف-ة Ãج-م-وع-ة م-ن اŸع-ارضس
الثقافية الÎاثية ،على رأاسصها قعدة
البايات ،لباسس تقليدي قسصنطيني -
نسص -اء ورج-ال ،ا◊ل-وي-ات واألط-ب-اق
ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ،ال-ن-ح-اسس ال-ت-ق-ل-ي-دي،
تقط Òالزهر والورد ،ديكور اŸنازل
القسصنطينية والسصÓلة التقليدية.
يضص - - - - - - -اف إا ¤ه - - - - - - -ذا ،اآللت
اŸوسص- - -ي- - -ق- - -ي - -ة ال - -ت - -ق - -ل - -ي - -دي - -ة،
اıط -وط -ات ،ال -ط -واب-ع الÈي-دي-ة
القدÁة ،معرضس األرابيسصك وفنون
الهندسصة العربية اإلسصÓمية ،فضصÓ
عن الصصالون الوطني للكتاب الذي
ج - -اء –ت شص- -ع- -ار““ :رب- -ي- -ع سصÒت- -ا
للكتاب““.
شصمل الÈنامج عددا من الندوات
ال -ع -ل -م-ي-ة ب-ع-ن-وان““ :اسصÎات-ي-ج-ي-ات

وزارة الثقافة اŸتعلقة بالسصتثمار
‘ الفعل الثقا‘““““ ،شصيوخ اŸأالوف
ال -قسص -ن-ط-ي-ن-ي ودوره-م ‘ ا◊ف-اظ
ع -ل -ى ال -ذاك -رة ال -ف -ن -ي-ة ،إا ¤ج-انب
معارضس للفنون التشصكيلية والصصور
ال -ف -وت -وغ -راف -ي -ة .وي-ن-ت-ظ-ر اف-ت-ت-اح
ف -ع -ال -ي -ات ع -ي -د اŸدي -ن -ة السص-ن-وي
““تقط Òالزهر والورد““ –ت شصعار
““صصمود الصصخر ،من عبق الزهر““.
ي -ل -ي ه -ذا ال -نشص -اط ،ال -ك -رن-ف-ال
السصتعراضصي اÿاصس بعيد اŸدينة
السص-ن-وي ،اسص-ت-ع-راضص-ات ف-ول-ك-لورية
وشصعبية ،أانغام الطبوع بقسصنطينة،
ك -ال -يشس ال -ع -روسس ال -قسص -ن -ط-ي-ن-ي-ة-
ه -دوة -اسص -ت -ع -راضص -ات ال -ف -رسص-ان،
لتختتم فعاليا شصهر الÎاث بعاصصمة
الشص- -رق ا÷زائ- -ري ب- -خ -رج -ات اإ¤
اŸناطق السصياحية واŸعا ⁄األثرية
““اŸوقع الأثري تيديسس ...وجسصور
قسصنطينة وضصريح ماسصينيسصا““.

القـــــوة الناعمــــــــة

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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الرائد با÷يشش الوطني الشسعبي فاطمة الزهراء سسعدون لـ””الشسعب””:

ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـي معـ ـ ـ ـ ـÎك الرجـ ـ ـ ـ ـال ...
كانت وسستبقي واقفة ◊ماية الوطن
ليسش غريبا على ا÷زائرية الششجاعة وا÷ريئة أان تلج العمل العسشكري و تدخل معÎك الرجال كما يطلق عليه كيف ل وهي سشليلة الكاهنة اŸلكة والقائدة العسشكرية،
وللة فاطمة نسشومر الثائرة ضشد الحتÓل الفرنسشي ،وحسشيبة بن بوعلي وجميلة بوحÒد وغÒهن من ششهيدات و›اهدات هذا الوطن ،اليوم تكملن اŸششوار فتيات اخÎن
النضشمام للجيشش الوطني الششعبي ليصشنعن التميز ويعملن ‘ ظل السشتقÓل من أاجل تكافؤو الفرصش وإاثبات قدرتهن على حماية ا÷زائر رغم ما يعرفه موضشوع عملها اŸسشلح
لسشرة.
لم وربة ا أ
لخرى كونها ا أ
من جدل واسشع ‘ كل العا ⁄لطبيعة اŸرأاة اıتلفة عن الرجل وكذا طبيعة مسشؤوولياتها ا◊ياتية ا أ
لمÒالية”” مقر قيادة القوات
« القوة الناعمة”” تنقلت إا”” ¤ا أ
لخÒة تخطو خطوات مهمة ‘ إادماج
البحرية ،هذه ا أ
اŸرأاة ‘ العملي العسسكري حيث صسار بإامكانها اليوم
العمل بالسسفن على عكسس بعضس الدول الذي تعت Èعمل
اŸرأاة ‘ البحرية نذير شسؤووم على غرار روسسيا ،هناك
كان لنا لقاء مع الرائد بحرسس السسواحل فاطمة الزهراء
سسعدون وهي زوجة وأام أاين حدثتنا عن Œربتها مع الزي
العسسكري وكيف اسستطاعت أان تتفوق وتوفق ب Úواجباتها
لسسرية.
الوطنية وا أ
””الششعب”” :عرفينا عن نفسشك؟
فاطمة الزهراء سشعدون :أانا رائد با÷يشس الوطني
الشسعبي و–ديدا بحرسس السسواحل بالبحرية ا÷زائرية
م-ت-حصس-ل-ة ع-ل-ى شس-ه-ادت-ي ل-يسس-انسس وال-ك-ف-اءة اŸه-نية ‘
ا◊قوق كما أا Êزوجة لعسسكري وأام.
أاخÈي -ن -ا ك -ي -ف ج -اء اخ -ت -ي -ارك ل -ل -ج-يشش
ال- -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ك -مسش -ار م -ه -ن -ي؟ وه -ل
لسشرة؟
وجدت صشعوبات من طرف ا أ
ي
ل بل على العكسس كان والدي حفظه الله من اقÎح عل ّ
النضسمام للجيشس الوطني الشسعبي ،وراقتني الفكرة وكان
انضس -م -ام -ي ع Èمشس -ارك -ت -ي ‘ مسس -اب -ق -ة ق -ب -ول ف-ت-حت
ل -ل -ح-اصس-ل Úع-ل-ى شس-ه-ادة ل-يسس-انسس ل-ت-وظ-ي-ف-ه-م ‘ ›ال
اختصساصسهم.
وفع Óاجتزت اŸسسابقة بنجاح ودخلت الÎبصس العسسكري
رفقة ثÓث فتيات أاخريات ضسمن دفعة بها  80شسابا.
ق-مت خÓ-ل الÎبصش ب-ت-دري-ب-ات عسشكرية
ب -دن-ي-ة وأاخ-رى ع-ل-ى ح-م-ل السشÓ-ح إا ¤أاي
لمرأاة؟
لمر صشعبا بالنسشبة إ
مدى يعت Èا أ
لمر صسعب ليسس فقط على اŸرأاة بل على الرجال أايضسا
اأ
رغ-م ال-ف-ك-رة ال-ق-ائ-ل-ة أان ال-ع-م-ل ال-عسس-ك-ري ح-ك-ر عليهم،
ف-ن-ح-ن ن-ق-وم م-ث-ل-ه-م ب-ن-فسس الÎبصس ون-ق-وم ب-ال-ت-دري-بات
ال -ب -دن -ي -ة وت -دري -ب -ات ع -ل -ى ح -م -ل السس Ó-ح وه-ن-الك م-ن
العسسكريات من أاحرزن نتائج ‡تازة ‘ الدورات الرياضسة
التي تقام للتسسديد ،أاو الرياضسات القتالية.
ب -ال -نسس -ب -ة ‹ ك -ان ت -ربصس -ي Ÿدة ع -ام ب-اŸدرسس-ة ال-ع-ل-ي-ا
لن ب-اسس-م اÛاهد
ل-ل-ب-ح-ري-ة ت-ام-ن-ف-وسست ال-ت-ي تسس-م-ى ا آ
لمر كان سسه Óلكني
اللواء ﬁمد بوتÒان ،ولن أاقول أان ا أ
نظرت إاليه من ا÷هة السسهلة و ⁄يكن لدي أاية تخوفات
لÓنضسباط الذي يتميز به ا÷يشس الوطني كما أان فكرة
العمل العسسكري “لكتني فهو ›ال ﬂتلف “اما عن أاي
عمل وخÓل الÎبصس كان هنالك تدريبات بدنية وأاخرى
لرادة وال-دع-م يسس-ت-ط-ي-ع أاي
ع -ل -ى السس Ó-ح ل-ك-ن ط-ب-ع-ا ب-ا إ
شسخصس الوصسول إا ¤هدفه كما قمنا ‘ نهاية الÎبصس
برحلة بحرية ‘ سسفينة الصسمام دامت  45يوما زرنا
خÓ-ل-ها  4م-وان-ئ أاج-ن-ب-ية و 3وم-وان-ئ وط-ن-ي-ة وانتقلت

حاورتها :سسارة صسرياك /تصسوير :عباسس تيليوة

مباشسرة بعدها للعمل Ãصسلحة حرسس السسواحل.

تعمل Úبحرسش السشواحل التابعة للبحرية
ا÷زائرية ه Óأاطلعتنا عن طبيعة عملك؟
اŸصس -ل -ح -ة ال -وط-ن-ي-ة ◊رسس السس-واح-ل ه-ي ‡ث-ل ال-ق-وة
العمومية بالبحر تأاسسسست سسنة  1973إاذ قبل هذا التاريخ
كان هنالك عدة متدخل ‘ Úالبحر منهم الدرك الوطني،
وزارة النقل وا÷مارك.
مؤوخرا أاي خÓل هذا العام ” Ãوجب القانون 17/01
تعديل القانون اÿاصس بهذه اŸصسلحة أاين ”
ت -وسس -ي-ع م-ه-ام-ه-ا بصس-ورة واضس-ح-ة وك-ذا
تنظيمها.
وتتمثل اŸهمة الرئيسسة Ÿصسلحة
ح -رسس السس -واح -ل ك -تشس -ك -ي -ل -ة م -ن
تشس- -ك- -يÓ- -ت ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي ‘
ال - -دف - -اع ع- -ن ال- -وط- -ن وح- -م- -اي- -ة
اŸشسارف البحرية ،كما لها مهام
أاخرى ‘ إاطار السسÓمة البحرية،
لمن البحري ،الصسالح العام ويشسمل
اأ
لجÓء
لنقاذ واŸسساعدة ،ا إ
البحث وا إ
الصسحي ،مهام ‘ إاطار الوقاية والردع

ل -ك -ل أاشس -ك -ال ال-ت-ل-وث ال-ب-ح-ري ك-م-ا ت-ق-وم Ãه-ام لصس-ال-ح
الوزارات ذات الختصساصس البحري وهي وزارة النقل،
الصسيد البحري ،واŸالية.
أانت زوج -ة ل -عسش-ك-ري وأام ك-ي-ف اسش-ت-ط-عت
ال- -ت- -وف- -ي- -ق ب ÚاŸسش -ؤوول -ي -تÚ؟ وه -ل ك -ون
زوجك بنفسش ›ال عملك سشاعدك أاكÌ
لمر سشيان؟
أام أان ا أ

العم ـــــــل
ا لعسسكــ ــري
 Œربة فري دة
“لكتني

زوج-ي ل-واء عسس-ك-ري وي-ع-رف ج-ي-دا ط-ب-ي-ع-ة ال-ع-م-ل ،ل-ذا
فنحن نتعاون وندعم بعضسنا خاصسة كما أان اشسÎاكنا ‘
نفسس اÛال زاد من فهنا لبعضسنا ،لكن حتى وإان كان
زوجي مدنيا فهذا لن يغ Òشسيئا ألن اختيارنا لبعضسنا هو
األسساسس لنحقق التوازن والتكامل.
أانت ال -ي -وم رائ -د ب -ال -ق -وات ال -ب -ح -ري -ة ه -ل
تلمسش ÚاŸسشاواة الفعلية ب Úالرجل واŸرأاة
وتكافؤو الفرصش ‘ اÛال العسشكري؟
أاكيد ،اليوم هنالك نسساء وعمداء وأالوية با÷يشس الوطني
الشسعبي وهذا دليل على اŸكانة التي تكتسسبها اŸرأاة
ا÷زائرية وحتى ‘ العمل فبصسفتي مسسؤوول Ãصسلحة
حرسس السسواحل أاقوم بواجباتي كأاي مسسؤوول آاخر وليسس
ه- -ن- -الك أاي ت- -ف- -رق- -ة أاو “ي -ي -ز ح -يث أاق -وم ب -اŸن -اوب -ة
واŸهمات وأاحضسر الجتماعات وما إا ¤غ Òذلك.
ان-تشش-رت صش-ور ل-وزي-رات دف-اع اأج-ن-بيات
خÓل ‡ارسشتهن لعملهن اإحداهن كانت
حامل هذه الصشور اأثارت ضشجة اإعÓمية
حول ما اإذا كان باإمكان اŸراأة العمل ‘
اÛال العسشكري رغم كون تلك البلدان
م -ن ال -دول ال -ت -ي ت -ك-رسش اŸسش-اواة ،ف-ه-ل
بالإمكان اأن نششاهد جزائرية ‘ منصشب
‡اثل يوما ما؟
اأنا ل اأرى ما يدعو لÓسستغراب ‘ اإمراأة حامل تقوم
بعملها سسواء اأكان العمل عسسكريا اأو مدنيا اأنا مثÓ
كنت اأقوم بعملي بكل طبيعية واأخذت اإجازة الأمومة
كاأي اإمراأة عاملة.
اأما فيما يخصس اأن يكون لنا يوما ما اإمراأة ‘ منصسب
نائب وزير الدفاع Ÿا ل اليوم ا÷يشس الشسعبي الوطني
يحرز تقدما يوم بعد يوم ففي السسابق  ⁄تكن هنالك
نسساء با÷يشس اليوم يوجد مث Óعندنا بالبحرية النسساء
تعملن ‘ السسفن ويعول عليهن وهذا  ⁄يكن مسسموحا
من قبل.
خ -ت -ام -ا م -اذا ق -دم لك ا÷يشش ال -وط -ن-ي
الششعبي وماذا باإمكان اŸراأة ا÷زائرية اأن
التقدم له باŸقابل؟
اأكيد قدم ‹ الكث ،Òقدم ‹ تكوينا احÎافيا وعال
اŸسس -ت -وى وم -ه -ن -ة ب -ه -ا ت -درج ومسس-ت-ق-ب-ل ح-يث ك-انت
ضسابطة ثم تدرجت لأصسبح نقيب واأنا اليوم رائد كما
اأن العمل العسسكري ‘ حد ذاته كان Œرية فريدة من
نوعها وعاŸا جديدا لÓسستكشساف.
اأما اŸراأة فهي قادرة على تقد Ëما يقدمه زميلها
الرجل بالضسبط من مثابرة ،عمل وانضسباط وكل ما
يحمل ا÷يشس الوطني الشسعبي من سسمات وخصسائصس
◊ماية وطنها كما فعل اأجدادها.
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’نصضار
عودة بوعزة إ ¤إلتدريبات تريح إ أ

بادو زاكي يضضبط معا ⁄التشضكيلة التي سضتواجه أاوŸبي اŸدية
يوإصضل شضباب بلوزدإد –ضضÒإته –سضبا Ÿوإجهة إأوŸبي إŸدية ‘ إإطار مباريات إ÷ولة  25للرإبطة إ’أو¤
موبيليسس ،حيث إأجرى إلفريق ،إأمسس ،حصضت Úتدريبيت Úعرفتا مشضاركة إلÓعب بوعزة إلذي إأنهى إÓÿف إلذي
كان موجودإ مع مدربه.

عمار حميسسي
عودة ألÓعب بوعزة إأ ¤ألتدريبات
ك -انت ب -ردأ وسش Ó-م -ا ع -ل-ى أألنصش-ار
ألذين “نوأ توأجده ضشمن ألتعدأد
خÓ- -ل أل- -فÎة أŸاضش- -ي -ة ،ب -ال -ن -ظ -ر
إلم -ك -ان -ات -ه أل-ك-بÒة ومسش-اه-م-ت-ه ‘
ألنتائج أ÷يدة ألتي حققها ألفريق،
رغم عدم ألتزأمه ‘ ألتدريبات.
حدث سشوء تفاهم ‘ ألفÎة أŸاضشية
ب ÚألÓعب ومدربه ،جعلت أألخÒ
يطالب أإلدأرة باسشتبعاده من ألفريق
أألول إأ ¤غاية مثوله أأمام أÛلسس
أل- -ت -أادي -ب -ي وه -و م -ا ك -ان سش -ي -ج -ع -ل
مشش -ارك -ت -ه أأم -ام أأوŸب-ي أŸدي-ة ول-و
أحتياطيا ‘ خ Èكان.
ل -ك -ن ع -ودت -ه إأ ¤أل -ت -دري -ب -ات ب -ع -د
تصشا◊ه مع مدربه جعلت أألنصشار
ي -ت -ف -اءل-ون ب-إام-ك-ان-ي-ة مشش-ارك-ت-ه ول-و
أح -ت -ي -اط -ي -ا وه -و م -ا ق -د ي -ع-زز م-ن
ح-ظ-وظ أل-ف-ري-ق ‘ أل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-جة
إأيجابية من ملعب إأمام ألياسس.
وأأج - -رى أل - -ف- -ري- -ق ،أأمسس ،حصش- -تÚ
ت-دري-ب-ي-تÚ؛ أألو ¤صش-ب-اح-ي-ة Ãلعب
 20أأوت وأل -ث -ان -ي -ة مسش-ائ-ي-ة Ãل-عب
أ◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي -ة ،ح -يث أسش -ت -غ -ل
أŸدرب بادو زأكي ألفرصشة لتجهيز
ألعناصشر ألتي سشتششارك أأمام أأوŸبي
أŸدية.
من جهة أأخرى ،طالب أŸدرب بادو
زأك- - -ي إأدأرة أل- - -ف- - -ري - -ق ب - -ت - -ف - -ادي
ألصشرأعات مع أŸسشÒين ألسشابق،Ú
ألذين يبقى هدفهم ألوحيد ،بحسشبه،
ألتششويشس على ألتششكيلة ألتي تتوأجد
‘ ألسشباق على كأاسس أ÷مهورية.

وي -ب -ق -ى أل -ه -دف أألول ل -ل-ف-ري-ق ه-و
–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ‘ أل-ب-ط-ولة
وألرتقاء ‘ سشلم ألÎتيب وألتأاهل
إأ ¤ن -ه-ائ-ي أل-ك-أاسس أل-ذي سش-ي-ج-م-ع-ه
بفريق أ–اد بلعباسس.
صضا◊ي يريد إلرحيل

أأصشبحت أأيام أ◊ارسس صشا◊ي ‘
ششباب بلوزدأد معدودة ،بعد أأن طلب
من إأدأرة ألفريق تسشريحه ‘ نهاية
أŸوسشم ،بسشبب أعتماد أŸدرب بادو
زأكي على أ◊ارسس ألثا Êبوقاسشم
وه- -و م- -ا ج- -ع- -ل- -ه ي- -ف -ق -د م -ك -ان -ت -ه
أألسشاسشية.

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

وأرتكب صشا◊ي عدة أأخطاء فادحة
ج- -ع- -لت أŸدرب ب- -ادو زأك- -ي ي -ق -رر
ألع - -ت- -م- -اد ع- -ل- -ى أ◊ارسس أل- -ث- -اÊ
بوقاسشم ،ألذي أسشتغل ألفرصشة وأأدى
مباريات ‘ أŸوسشم زأدت من ثقته
بنفسشه وسشاهمت ‘ تطوره ،خاصشة
بعد ألتفاهم ألكب Òألذي أأصشبح بينه
وب Úلعبي ألدفاع.
وسش -ي -ك-ون صش-ا◊ي م-ط-ال-ب-ا ب-إاي-ج-اد
فريق يتفاوضس معه من أأجل ششرأء
وثيقة تسشريحه حسشب مطالب إأدأرة
ألفريق .علما أأنه ﬁل أهتمام عدة
أأن-دي-ة ع-ل-ى غ-رأر شش-ب-اب قسش-ن-ط-ينة
ووفاق سشطيف.

بابوشس (قائد شضباب باتنة) لـ «إلشضعب»:

وت- -ن- -وي أإلدأرة ب- -اŸوأزأة م -ع ذلك،
“ديد عقد أ◊ارسس بوقاسشم بعد
نهاية أŸوسشم بعد أŸسشتوى أŸميز
ألذي قدمه وهو ما رفع معنويات
ألÓعب.

‘ حال تأاهل مانشضسضÎ
يونايتد إ ¤نهائي أإوروبا ليغ

مورينيو قد يضضطر
للعب بالفريق الثاÊ
‘ الدوري اإل‚ليزي

كنا قادرين عل ـى حسض ـم اŸبـ ـ ـاراة ‘ اŸرحلـ ـ ـ ـ ـة
األو ¤لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول تسضّرع مهاجمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

ألعدد
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تـ ـ ـأاجيل اإلعـ ـ ـÓن عـ ـ ـ ـن هوي ـ ـ ـة اŸـ ـ ـ ـ ـ ـدربÚ
ا Ùـل ـ ـ ـ ـ ـي ÚاŸسضاع ـ ـ ـ ـ ـ ـدين أللكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاراز
إأجل إŸكتب إلفدرإ‹ ل–Óاد إ÷زإئري لكرة إلقدم (فاف) ،إلفصضل ‘ هوية
إلعضضوين إ÷ديدين إللذين سضيدعمان إلعارضضة إلفنية للمنتخب إ÷زإئري
إ’أول لكرة إلقدم ،حيث  ⁄يتطرق إ’جتماع إلثا ،Êإلذي عقده إلرئيسس
إ÷ديد للفاف مع إأعضضاء مكتبه ،بدإية إ’أسضبوع إ÷اري ،إإ ¤هذإ إŸلف،
إسضتنادإ إإ ¤إلبيان إلذي نشضرته إلهيئة إلكروية إلوطنية على موقعها
إ’إلكÎو.Ê

مدرب أŸنتخب ألوطني أ÷ديد،
أإلسشبا Êلوكاسس أألكارأز ،كان قد
أأعلن خÓل ألندوة ألصشحفية ألتي
ع -ق -ده -ا ألشش -ه -ر أل -ف -ارط ،غ -دأة
تنصشيبه على رأأسس ألطاقم ألوطني
للخضشر ،أأن تششكيلة هذأ ألطاقم،
أل- -ذي ي- -ت- -ك -ون أأيضش -ا م -ن م -درب
مسشاعد وﬁضشر بد Êأختارهما
ب -ن -فسش -ه م -ن إأسش -ب -ان -ي-ا ،سش-ت-ت-دع-م
Ãدرب مسش- - -اع - -د ث - -ان وم - -درب
أ◊رأسس وكÓهما من أ÷زأئر.
وأأوضش- -ح أŸدرب ألسش- -اب -ق ل -ن -ادي

غ-رن-اط-ة أإلسش-ب-ا Êب-اŸن-اسشبة ،أأنه
سش -يÎك م -ه -م-ة أخ-ت-ي-ار أŸدربÚ
أŸعني Úإأ ¤مسشؤوو‹ ‘‘ألفاف‘‘.
وتÎدد م- - -ن- - -ذ فÎة ‘ وسش- - -ائ- - -ل
أإلع Ó-م أ÷زأئ -ري -ة ع -دة أأسش -م -اء
Ÿدربﬁ Úلي Úمرششح Úلتعزيز
أل -ع -ارضش -ة أل -ف -ن -ي -ة ،ع-ل-ى رأأسش-ه-م
أŸدرب أ◊ا‹ ل- -وف -اق سش -ط -ي -ف
خÒأل- -دي- -ن مضش- -وي ،أل- -ذي ي -ع -د
أأصش- -غ- -ر م- -درب ج- -زأئ- -ري ي- -ت -وج
برأبطة أألبطال أإلفريقية ،حيث
كان قد فاز بها سشنة  2014وعمره

 ⁄يتجاوز آأنذأك  37عاما.
وشش- - -رع أأل - -ك - -ارأز ،م - -ن - -ذ أألح - -د
أŸنصشرم ‘ ،أإلششرأف على أأول
تربصس له مع منتخب أÙلي‘ ،Ú
أن -ت -ظ-ار ألÎبصس أŸق-ب-ل ،أŸق-رر
ن - -ه - -اي - -ة ألشش- -ه- -ر أ÷اري ،أل- -ذي
سشيششارك فيه ألÓعبون ألناششطون
‘ أÿارج وذلك –سشبا لسشتضشافة
ألطوغو ما ب 9 Úو 11جوأن أŸقبل
برسشم أ÷ولة أألو ¤من تصشفيات
كأاسس إأفريقيا  2019بالكامرون.

إŸرإطون إلدو‹ ’ألعاب إلقوى Ãدينة إلدإر إلبيضضاء

 5عنـ ـاصضر جزائريـ ـة تشضـ ـارك ‘ اŸوع ـ ـد
تشضارك بعضس إلعناصضر إلوطنية ‘ إŸلتقى إلدو‹ للمشضي إلذي سضتحتضضنه مدينة
«إلدإر إلبيضضاء» إŸغربية ‘  13ماي إ÷اري ،يدخل ‘ إطار إ’سضتعدإدإت إÿاصضة
’سضÓمي إلتي سضتجري وقائعها
بالتظاهرإت إلقادمة ‘ ،مقدمتها أإلعاب إلتضضامن إ إ
بأاذربيجان.

نتحمل جزءإ من إŸسضوؤولية فيما إآل إإليه إلفريق

كشضف قائد فريق شضباب باتنة «رضضا بابوشس» ،إأن فريقه كان قادرإ على حسضم إŸبارإة ضضد
مضضيفه إإ–اد إلعاصضمة ‘ إŸرحلة إ’أو ،¤لو إأحسضن إلتفاوضس مع إلفرصس إلثÓث إلسضانحة
للتهديف إأمام إŸرمى .موضضحا إأن مقعد بد’ء إلشضباب ’ يتوإفر على إ’أسضماء إلثقيلة إلتي
تلعب ل–Óاد ،وهو ما صضنع إلفارق ‘ إŸرحلة إلثانية وجعل إلفريق ينهزم بثÓثية نظيفة.
«بابوشس» إأكد إأن إلÓعب Úيتحملون جزءإ صضغÒإ من إŸسضوؤولية فيما إآل إإليه إلفريق هذإ
إŸوسضم ،وإأنه على إلذين كانوإ إلسضبب ‘ ترإجع نتائج إلفريق إأن يدفعوإ إلثمن غاليا .كما
–دث عن باقي مشضوإر إلبطولة ‘ ،هذإ إ◊وإر...

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
إلشضعب :هزÁة جديدة عّقدت
م- -أام- -وري- -ت- -ك -م أإك Ìل -ل -ب -ق -اء ‘
’ول ،رغم أإنكم كنتم
إÎÙف إ أ
ق-ادري-ن ع-ل-ى تسض-ج-ي-ل أإك Ìم-ن
’و¤؟
هدف ‘ إŸرحلة إ أ
رضض-ا ب-اب-وشس :ك -م -ا شش -اه -د” ك-ن-ا

م -ن-تشش-ري-ن ج-ي-دأ ف-وق أأرضش-ي-ة أŸي-دأن
وأأعقنا –ركات فريق إأ–اد ألعاصشمة.
وم -ع م -رور أل -دق -ائ -ق كسش -ب-ن-ا أأك Ìث-ق-ة
و–ررنا ،ألننا أأدركنا بأاننا قادرين على
ألتسشجيل ‘ أأي دقيقة ،خصشوصشا أأننا كنا
نصش- -ل إأ ¤م -رم -ى أŸن -افسس بسش -ه -ول -ة،
ب -دل -ي-ل أأن-ن-ا خ-ل-ق-ن-ا  3ف-رصس سش-ان-حة
ل -ل -ت -ه -دي -ف أأم-ام أŸرم-ى ‘ أŸرح-ل-ة
أألو ،¤و ⁄ن -ك -ن ل -نضش -ي -ع-ه-ا ل-و ك-ن-ا ‘
م- -ل- -ع -ب -ن -ا بـ «سش -ف -وح -ي» ،ول -ول تسش -رع
مهاجمينا لكنا طوينا أŸبارأة لصشا◊نا
Óسشف‘ ،
‘ أŸرحلة أألو .¤لكن ل أ
أŸرحلة ألثانية ألطاقم ألفني إل–اد
أل -ع -اصش -م -ة أأج-رى ت-غ-يÒي-ن أث-ن Úق-ل-ب-ا
أŸوأجهة رأأسشا على عقب ،بينما أكتفينا
Óسشف،
بالدفاع طوأل ألششوط ألثا .Êل أ
مقعد ألبدلء لفريقنا ليسس غنيا مثل
ألذي Áلكه أإل–اد ونفتقر إأ ¤لعبÚ
‡يزين ،وهو ما أأثر على مردودنا كثÒأ
وجعلنا نتلقى ألهدف أألول من نÒأن
صش-دي-ق-ة ،م-ا أأث-ر ع-ل-ى م-ع-ن-وي-اتنا كثÒأ
Óم -ر أل-وأق-ع م-ع
وج -ع -ل -ن -ا نسش -تسش -ل -م ل  -أ
ألضشغط ألرهيب ألذي فرضشه مهاجمو
أإل–اد ،ب -ع -ده -ا “ك -ن -وأ م -ن إأضش -اف -ة
ألهدف Úألثا Êوألثالث وأنتهت أŸبارأة
لصشا◊هم بنتيجة ثقيلة وعريضشة ،لكنها
ل تعكسس ›ريات أللقاء ‘ أŸرحلة
أألو.¤
سش- -ي- -ن- -اري- -و ألشش- -وط أل -ث -ا Êه -و ن -فسس
ألسشيناريو ألذي حدث لنا ‘ أŸرحلة
ألثانية مع فريق ششبيبة ألقبائل ومششكلتنا
باتت ‘ أŸرحلة ألثانية ،هذه ألهزÁة
أ÷دي -دة زأدت م -ن م-ت-اع-ب-ن-ا م-ن أأج-ل
ألبقاء ‘ أÎÙف أألول ،لكن تبّقى من

عمر ألبطولة ألوطنية  6جولت كاملة
وسشنضشحي من أأجل ألبقاء.
’دإرية
@ أإ’ تعتقد أإن إŸشضاكل إ إ
’خÒة،
’ونة إ أ
إلتي حدثت ‘ إ آ
أإثرت على إلفريق؟

@@ بطبيعة أ◊ال ،أŸششاكل أإلدأرية
ألتي حدثت مؤوخرأ أأثرت علينا كثÒأ،
خصشوصشا أأننا ‘ مرحلة حسشاسشة وكانت
ل -دي -ن -ا م -ب -اري -ات م -ت -أاخ -رة  ⁄ن -ع -رف
أسشتغÓلها .لكن ل يجب أأن نختفي ورأء
أŸشش -اك -ل أإلدأري -ة ف -ق -ط .ل-ل-عب ع-ل-ى
أأللقاب أأو ضشمان ألبقاء ،هناك عمل
كب Òيقام قبل أنطÓق أŸوسشم لكي تبدأأ
ثمار ألعمل Œنى مع مرور أ÷ولت،
Óسش -ف  ⁄ي -ح -دث ذلك،
ل- -ك -ن ن -ح -ن ل  -أ
وزأدت أألمور تعقيدأ مع مرور أ÷ولت
وأرت-كب أل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى أل-ف-ري-ق ن-فسس
أألخ-ط-اء أل-ت-ي وق-ع ف-ي-ه-ا أل-ف-ري-ق م-ن-ذ
موسشمŸ Úا سشقط ألنادي .ضشف إأ¤
ذلك ،أŸششاكل أإلدأرية وأŸادية أأثرت
كثÒأ على ألÓعب.Ú
ما Áكنني تأاكيده لك هو أأن ألÓعبÚ
يتحملون جزءأ ً بسشيطا من أŸسشؤوولية ‘
توأجد ألفريق على هذه أ◊ال ،وعلى
أ÷م- -ي- -ع –م- -ل مسش -ؤوول -ي -ات -ه ‘ ه -ذأ
أإلخفاق ،وإأذأ عاد ألنادي إأ ¤ألرأبطة
أÎÙفة ألثانية يجب على ألذي كان
سش -ب -ب -ا ‘ م -ا آأل إأل-ي-ه أل-ف-ري-ق أأن ي-دف-ع
ألثمن.
@ شضاهدنا فريقا منهارإ ومهلهÓ

أإم-ام إ–اد إل-ع-اصض-م-ة ،بصض-رإح-ة
ه -ل ت -ظ -ن أإن ل -دي -ك -م إم-ك-ان-ات
ضضمان إلبقاء؟

@@ ‘ ألبطولة ألوطنية أŸسشتوى بÚ
أألن -دي -ة وأل Ó-ع -ب Úج-د م-ت-ق-ارب ،ول
Áكن أأن نعرف ما ألذي سشيحدث ‘ ما
تبّقى من عمر ألبطولة ألوطنية لكرة
ألقدم 6 .جولت –دث فيها ألكث Òمن
أألمور ،ضشف إأ ¤ذلك فارق ألنقاط بيننا
وب Úألفرق ألتي تلعب على ضشمان ألبقاء
ل- -يسس ك- -بÒأ ،وم- -ا ت- -ب- -ق- -ى م- -ن ع- -م- -ر

أŸوأجهات ‘ أŸوسشم ألكروي أ◊ا‹،
سشيجمع غالبية ألفرق ألتي تصشارع على
ألبقاء فيما بينها وهي فرصشتنا من أأجل
ضشمان ذلك .كما قلت لك منذ قليل،
سشنصشارع من أأجل ضشمان ألبقاء وإأسشعاد
أأنصشارنا ألذين عاششوأ موسشما أأسشوَد ،لكن
‘ حال  ⁄نتمكن من ضشمان ذلك ،على
ألذي كان سشببا ‘ ترأجع نتائج ألفريق
أأن يعÎف Ãا قام به ويدفع ألثمن.

ق -ال ج -وزي -ه م -وري -ن -ي-و ،م-درب
م -انشضسض Îي -ون -اي-ت-د ،إن-ه سض-ي-دف-ع
بتشضكيلة من إلÓعب Úإلشضبان‘ ،
آإخ - - -ر م- - -ب- - -اري- - -ات- - -ه ب- - -ال- - -دوري
’‚ل -ي -زي إŸم-ت-از ل-ك-رة إل-ق-دم،
إ إ
ه - -ذإ إŸوسض - -م ،أإم - -ام ك - -ريسض - -ت - -ال
ب-ا’سس ،إذإ ت-أاه-ل ل-ن-ه-ائ-ي إلدوري
’وروبي.
إ أ
يتأاخر يونايتد (إÿامسس) بنقطة
وÃرك -ز ،خ -ل -ف ج -اره م-انشضسضÎ
سض-ي-ت-ي ،وسض-ي-ع-ت-م-د ت-أاهله لدوري
أإب - -ط - -ال أإوروب- -ا ،إŸوسض- -م إŸق- -ب- -ل،
ب -اع -ت -ب -اره أإح -د أإصض -ح -اب إŸرإك -ز
’و ¤ب -ال -دوري ،ع -ل-ى
’رب -ع -ة إ أ
إ أ
تع Ìسضيتي ،أإو ليفربول إلثالث.
وقبل  4مباريات من إلنهاية⁄ ،
ي-ل-عب ي-ون-اي-ت-د ب-ع-د ،م-ع ت-وتنهام
إل -ث -ا ،Êوأإرسض-ن-ال إلسض-ادسس ،ل-ك-ن-ه
يسضتطيع أإن يحجز مكانه أإي ًضضا ‘
’ب-ط-ال ،ب-ال-ف-وز ب-ال-دوري
دوري إ أ
’وروبي.
إ أ
’سضبا‘ ،Ê
وسضيقابل سضيلتا فيغو إ إ
ذه -اب إل -دور ق -ب -ل إل-ن-ه-ائ-ي ،ي-وم
إÿميسس.
وأإبلغ مورينيو ،موقع إلنادي على
’نÎنت« :إذإ ف -زن-ا ع-ل-ى سض-ي-ل-ت-ا،
إ إ
وصض-ع-دن-ا ل-ل-ن-ه-ائ-ي ‘  24م -اي‘ ،
ه -ذه إ◊ال ،وه -و أإم -ر إفÎإضض-ي،
سضنلعب بالفريق إلثا.»Ê
وأإوضض-ح« ،سض-ي-ق-ام ن-ه-ائ-ي إلدوري
’رب-ع-اء ،سض-ن-لعب
’وروب-ي ،ي-وم إ أ
إ أ
’حد،
مع كريسضتال با’سس ،يوم إ أ
وبالتا‹ سضنخوضس إلنهائي ونحن
نوإجه عوإقب قد تكون وخيمة».
وت- - -اب- - -ع« ،رÃا أإط - -لب م - -ن ب - -ات
(م-درب ف-ري-ق إلشض-ب-اب) ،وإلطاقم
إŸع- -اون ،إل- -ل- -عب أإم -ام ك -ريسض -ت -ال
ب - -ا’سس .وأإ“ن - -ى أإن ’ ي - -ح - -ت - -اج
ب - -ا’سس ل - -ه- -ذه إŸب- -ارإة ل- -ل- -ب- -ق- -اء
’نه سضيكون من إلسضيء
بالدوري؛ أ
جً- -دإ أإن ن- -ل- -عب ب- -ف -ري -ق –ت 23
عاًما ،أإمام منافسس يحتاج لنقاط».
وسضيعود ثنائي خط إلوسضط بول
ب -وغ -ب -ا وم -روإن ف -ي Ó-ي -ن -ي ،أإم -ام
سض -ي -ل -ت -ا ف -ي -غ -و .وق -ال م -وري -ن-ي-و،
«سض-ي-ع-ود ف-يÓ-ي-ن-ي وبوغبا ‘ هذه
’ن- -ن -ا ’ ‰لك خ -ي -ارإت
إŸب- -ارإة؛ أ
كثÒة».
وسض -ي -ح -ل ي -ون-اي-ت-د ،ضض-يً-ف-ا ع-ل-ى
’ح-د
أإرسض -ن -ال ‘ إل-ب-ط-ول-ة ،ي-وم إ أ
إلقادم.

نبيلة بوقرين
يتعلق أألمر بـ 5عناصشر ،بنتان و 3ذكور ،بهدف “ثيل
أ÷زأئر ‘ هذأ أŸلتقى ألكب Òألذي يسشبق أأللعاب
أإلسش Ó-م -ي-ة ،ح-يث ي-ه-دف أل-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى أل–ادي-ة
أ÷زأئ -ري -ة ألل -ع -اب أل -ق -وى ضش -م -ان أأفضش-ل أسش-ت-ع-دأد
ل-ل-م-وأع-ي-د أل-ق-ادم-ة م-ن أأج-ل –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ية
ومششرفة.
من جهة أأخرى ،فإان ألرياضشي Úألذين سشيتنقلون إأ¤
ألدأر ألبيضشاء ،سشبق لهم أŸششاركة مؤوخرأ ‘ ألتجمع
أل-دو‹ ل-ل-ك-ون-ف-درأل-ي-ة أألف-ري-ق-ي-ة أل-ذي ج-رى بتونسس
وهذأ ما يعني أأنهم Áلكون إأمكانات كبÒة من أأجل
–ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إأي-ج-اب-ي-ة ومشش-رف-ة م-ن خÓ-ل ت-وظ-يف
عاملي أÈÿة وألتجربة ألتي سشبق لهم أكتسشابهما بعد
أحتكاكهم مع عناصشر قوية.
Óششارة ،فإان ألعدأئ Úأ÷زأئري Úسشيششدون رحالهم
ل إ
يوم  11ماي أ÷اري ،على أأن يششاركوأ ‘ أŸنافسشة
ألتي سشتكون على مدأر يوم كامل ،أأي ‘  13ماي
أ÷اري ‘ ،ح Úيعودون ‘ أليوم أŸوأ‹ إأ ¤أأرضس
ألوطن Ÿوأصشلة ألعمل أŸسشطر من طرف ألطاقم

ألفنيÃ ،ا أأن ألفريق ألوطني سشيتنقل إأ ¤أأذربيجان
بـ 12عنصشرأ وكلهم عزم على ألعودة بأافضشل نتيجة من
أŸوعد أإلسشÓمي.

إجتماع مع إŸكتب إلفيدرإ‹ إليوم

كششف أŸكلف باإلعÓم زمور÷ ،ريدة «ألششعب» ،أأنهم
سش-ي-ع-ق-دون أل-ي-وم أج-ت-م-اع-ا رف-ق-ة أŸك-تب ألفيدرأ‹،
«سشتعقد أ–ادية أألعاب ألقوى أجتماعا رفقة أأعضشاء
أŸك -تب أل -ت-ن-ف-ي-ذي ه-ذأ أألرب-ع-اء ب-زرأل-دة ب-دأي-ة م-ن
ألسش -اع -ة  17:00ي -ت -ن -اول -ون ف -ي-ه ع-دة ن-ق-اط ت-ت-ع-ل-ق
باŸوأعيد ألقادمة ،إأضشافة إأ ¤أأمور تتعلق بÈنامج
ألعهدة أألوŸبية ألقادمة وألتحديات ألتي تنتظر ألفرق
ألوطنية».
كما سشيكون أŸوعد مع إأجرأء سشباق نصشف أŸرأطون
بولية بجاية يوم  12ماي أ÷اري وهناك موأعيد
أأخرى على ألصشعيد أÙلي ،منها تنظيم أليوم ألعاŸي
Óششبال ألذي سشيكون يوم ألسشبت ألقادم ،إأضشافة إأ42 ¤
ل أ
منافسشة متعلقة بالنخبة ألوطنية ألقل من  20سشنة،
ي-ح-تضش-ن-ه-ا أŸل-ح-ق أل-ت-اب-ع ل-ل-م-ركب أألوŸب-ي ﬁم-د
بوضشياف بالعاصشمة.

نابو‹

رئيسس النادي مسضتعد لبيع عقد غÓم ÷وفنتوسس أاو ريال مدريد

ذكرت تقارير إعÓمية ،أإن
إدإرة نابو‹ رفضضت إنتقال
’عبها فوزي غÓم
’يطا‹ ‘ فÎة
إ ¤ميÓنو إ إ
إ’نتقا’ت إلصضيفية
إلقادمة.

كشش - -ف رئ - -يسس ن - -ادي ن- -اب- -و‹،
أأوري -ل -ي-و دي ل-وري-ن-تسس ،أأن-ه غÒ
مسش -ت -ع -د ل -ب -ي -ع أل-ظ-ه Òأأليسش-ر
فوزي غÓم لنادي ميÓنو.
أأوضشح دي لورينتيسس ،أأنه على
أسش -ت -ع -دأد ل -ب -ي -ع لع -ب -ه ل -ن-ادي

ج -وف -ن -ت-وسس أأو ري-ال م-دري-د ‘
أÒŸك- -ات- -و ألصش- -ي- -ف -ي أل -ق -ادم.
وتلقى ألظه Òأأليسشر للمنتخب
أ÷زأئ- -ري غÓ- -م أل -ع -دي -د م -ن
ألعروضس ،من مانششسش Îيونايتد،
وتشش -ي -لسش -ي ،وب -اي -رن م -ي -ون -ي-خ،
وفالنسشيا وأأتلتيكو مدريد.
وأنضش -م غ Ó-م لصش -ف -وف ن-اب-و‹
ع- -ام  2014ق -ادم -ا م -ن سش-انت
إأيتيان ألفرنسشي ،مقابل  5مÓيÚ
ي -ورو ،ح -يث ي -ن -ت -ه-ي ع-ق-ده م-ع
ألفريق أألزرق ‘ .2018

األربعاء  ٠٣ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٧ششعبان ١٤٣٨هـ

ڤرين يÎحم على شصهداء اŸهنة

ي- -ق- -وم وزي- -ر التصص- -ال ح- -م- -ي -د ڤ -ري -ن،
ال- -ي- -وم ،ب -وضص -ع ب -اق -ة ورد ت -رح -م -ا ع -ل -ى
شص-ه-داء اŸه-ن-ة م-ن الصص-ح-اف-يÃ ،Úن-اسصبة
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-لصص-ح-اف-ة وذلك بسص-اح-ة
ا◊ري -ة شص-ارع حسص-ي-ب-ة ب-ن ب-وع-ل-ي .ك-م-ا
ينزل ضصيفا على القناة الإذاعية الأو¤
وعلى القناة الثالثة.
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مصصيطفى يحاضصر حول اليقظة
الÎبوية

17326

يشص- -ارك ك- -اتب ال- -دول- -ة الأسص -ب -ق ل -دى
ال- - - - - -وزي- - - - - -ر الأول ل Ó- - - - -إسص - - - - -تشص - - - - -راف
والإحصص-ائ-ي-ات بشص Òمصص-ي-ط-ف-ى ،ال-يوم،
بتونسس ‘ ،اأشصغال اŸوؤ“ر الدو‹ حول
ج -ودة ال -ت -ع -ل -ي-م ‘ دول اŸغ-رب ال-ع-رب-ي
بورقة اأكادÁية عن تطوير سصياسصات التعليم ‘ دول اŸغرب
العربي بتطبيق اليقظة الÎبوية (خطة طريق .)2030

حمدي ضصيف «سصجا’ت ومعنى»

يسص-تضص-ي-ف ب-رن-ام-ج اŸق-ه-ى الأدب-ي «سص-ج-الت وم-ع-ن-ى» لÓ-إذاع-ة ال-ثقافية،
ال-ي-وم ،اأح-م-د ح-م-دي ع-م-ي-د ك-ل-ي-ة الإعÓ-م والتصص-ال بجامعة ا÷زائر،3 -
ابتداء من السصاعة  10 : 00صصباحا.
الÈنامج يتطرق اإ ¤عدة ﬁاور ،تتعلق بالتكوين وتطور مهن التصصال،
اليوم العاŸي ◊رية التعب Òوالصصحافة ،الأداء العام لÓإعÓم ا÷زائري،
وكذا قضصايا اأخرى مرتبطة باأحداث السصاعة.

ا’نتقام ا÷ماعي للسصلطات اإ’سصتعمارية من اŸدنيÚ

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسصيق مع مديريات اÛاهدين واŸتاحف ا÷هوية ومديريات
اÛاهدين ،اللقاء ا÷ماعي اŸوسصع رقم  ‘ 156اإطار عملية تسصجيل الشصهادات ا◊ية من اأفواه
اÛاهدين واÛاهدات.
وقد خصصصس اللقاء Ÿوضصوع «الإنتقام ا÷ماعي للسصلطات الإسصتعمارية من اŸدني ÚخÓل الثورة
التحريرية» ،وذلك يوم الأثن 8 Úماي على السصاعة  14 : 00بعد الزوال.

أامن جيجل يسصخر 1645
عنصصر لتأام Úالتشصريعيات

وصصمة «حÓل» إاجبارية إابتداء من شصهر جوان

اتخذ اأمن جيجل ،اإجراءات اأمنية
ميدانية قصصد تاأم Úالتشصريعيات
اŸق - -ررة ،غ - -دا ،تشص- -م- -ل ت- -ف- -ت- -يشس
م - - -راك - - -ز الن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات ووضص- - -ع
تشص- -ك- -يÓ- -ت اأم- -ن- -ي- -ة ث -اب -ت -ة ع -ل -ى
مسص -ت-واه-ا  48سص -اع -ة ق -ب-ل ب-داي-ة
ان -ط Ó-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ،ي-ب-ل-غ ت-ع-داده-ا
 975ع - -نصص - -ر م - -ن ب Úال - -ت- -ع- -داد
الإج -م -ا‹ اŸسص -خ-ر واŸق-در بـ 1645
شص - - -رط- - -ي م- - -ن ﬂت- - -ل- - -ف ال- - -رتب،
›هزين Ãختلف الوسصائل اŸادية.
كما تضصمن مصصالح الشصرطة باأمن
ال- - -ولي- - -ة م - -واك - -ب - -ة ن - -ق - -ل اأوراق
وصص- - -ن - -ادي - -ق القÎاع ،اإ ¤ج - -انب
تاأم Úعمليات الفرز.
وب - -غ - -رضس ت - -اأمﬁ Úي- -ط م- -راك- -ز
القÎاع ” ،ت- - - -خصص- - - -يصس اأف- - - -واج
ل -ل -ق -ي-ام ب-دوري-ات راك-ب-ة وراج-ل-ة
وك -ذا ت -ع -زي -ز وت -ك -ث-ي-ف ا◊واج-ز
ونقاط اŸراقبة ،فضص Óعن تنظيم
ح -رك -ة اŸرور عﬂ Èت-ل-ف اÙاور
ل - -تسص - -ه - -ي- -ل ت- -ن- -ق- -ل اŸواط- -ن Úاإ¤
اŸراك- - - -ز .ه- - - -ذا وت - - -ب - - -ق - - -ى ه - - -ذه
الإج - -راءات سص - -اري- -ة اŸف- -ع- -ول اإ¤
غاية نهاية هذا العملية.

–رير الطفل اıتطف ﬁداد سصليم بتيزي وزو

ي-ب-داأ ال-ع-م-ل ت-دري-ج-ي-ا ب-وصص-م-ة «حÓ-ل» .ال-ت-ي ” اإج-بار
وضص-ع-ه-ا ‘ اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة ط-ب-ق-ا ل-ق-رار وزاري ،ب-داي-ة م-ن
ج -وان اŸق -ب -ل ،ب -حسصب م -ا صص -رح ب -ه اŸدي -ر ال -ع-ام ل-ل-م-ع-ه-د
ا÷زائري للتقييسس ،جمال حالسس.
سص -ي -ت-م –دي-د ق-ائ-م-ة اŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ‘ ،ال-ق-ريب
ال -ع -اج -ل ،م -ن ق -ب -ل ال -ل -ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿت-اب-ع-ة ال-تصص-دي-ق
والتوصصيم «حÓل» التي تÎاأسصها وزارة التجارة.

لم-ن ال-وط-ن-ي م-ع-ان-اة ع-ائ-ل-ة «ﬁداد» ال-ق-اطنة
أان-هت مصص-ال-ح ا أ
ب -ق -ري -ة أايت ع -ن -ان (ب -ل -دي -ة ب -ن -ي زم -ن -زار ،ولي-ة ت-ي-زي وزو)،
صصبيحة يوم  30أافريل  ،2017بعد –رير إابنها اıتطف ﬁداد
سصليم ،ذو  09سصنوات ،من طرف قوات الشصرطة بأامن دائرة بني
دوالة بتيزي وزو.
سصاهمت ثقافة التبيلغ التي أاضصحى يتحلى بها اŸواطن– ‘ ،رير
الطفل اıتطف ﬁداد سصليم ،والذي ” التبليغ عن اختفائه
ي -وم  27أاف-ري-ل  ،2017ب -ع -د ت -ق ّ-رب أاح -د اŸواط-ن Úم-ن مصص-ال-ح
الشصرطة بأامن دائرة بني دوالة بتيزي وزو وإادلئه Ãعلومات
هامة ،أافضصت إا– ¤ديد مكان تواجده وتدخل فرق الشصرطة
اıتصصة ‘ وقت قياسصي لتحريره سصاŸا ومعافى.
ليجابي اŸثمر
Óمن الوطني التعاون ا إ
ثّمنت اŸديرية العامة ل أ
ب ÚاŸواطن وشصرطته والذي ” إارسصاء دعائمه من خÓل انتهاج
سصياسصة جوارية ترتكز على ثقافة التبيلغ واŸسصاهمة ‘ العمل
لم-ن-ي ال-ف-ع-ال ،ال-ت-ي أارسص-ى ق-واع-ده-ا ال-ل-واء ع-ب-د الغني هامل
ا أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ووضص-ع-ه-ا ضص-م-ن أاول-وي-ات-ه ،ب-ح-يث
اŸدي -ر ال -ع-ام ل -أ
لمنية التي يعت ÈاŸواطن
أاثبتت ‚اعتها ‘ –قيق اŸعادلة ا أ
لسصاسصي فيها.
العامل ا أ

موبيليسس يحتفل باليوم العاŸي
◊رية الصصحافـ ـ ـة

احتفل موبيليسس يوم  3ماي اليوم العاŸي
◊ري---ة الصص--ح--اف--ةÃ ،راف--ق--ة اŸن--ظ--م--ة
الوطنية للصصحافي Úالرياضصي ‘ Úتنظيم مهرجان كرة قدم
الصص--ح--اف-ة ال-ري-اضص-ي-ة ي-وم  2م---اي Ã 2017ل--عب م--رك-ز Œم-ع
–ضص Òالفرق الرياضصية العسصكرية ب Íعكنون.
اŸه-رج-ان ع-رف  3م-ق-ابÓ-ت ،ج-م-عت الأو ¤ف-ري-ق الصصحافيÚ
الرياضصي Úوالثانية مسصوؤو‹ اأقسصام التحرير الرياضصية لفريق
اŸسصتشصارين ودولي Úسصابق .Úاأما الثالثة فقد جمعت وزراء
واإطارات الدولة وقضصاة ومديري عناوين صصحفية رياضصية.
م-وب-ي-ل-يسس ،م-رت-اح لأن ي-ك-ون الشص-ريك الأول لÓ-إعÓ-م وي-قدم
تهانيه بالنجاح لÓأسصرة الإعÓمية الوطنية.

غلق ﬁ 348ل Œاري بسصطيف

كشصفت مصصالح الرقابة التابعة للمديرية ا÷هوية للتجارة
بسص-ط-ي-ف ،ع-ن حصص-ي-ل-ة ث-ق-ي-ل-ة “ثلت ‘ اإ‚از  38583تدخل
رق- -اب- -ي ل -ك -ل اıال -ف -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ق -م -ع ال -غشس واŸم -ارسص -ات
التجارية غ Òالقانونية .اأسصفرت عن معاينة ﬂ 5345الفة،
” بشص -اأن -ه-ا –ري-ر ﬁ 5119ضص-ر ،ح-ولت ل-لسص-ل-ط-ات القضصائية
اıتصص -ة ،حسصب م -وق -ع اıال -ف -ة ل -ل-فصص-ل ف-ي-ه ط-ب-ق-ا لأح-ك-ام
القانون.
من جهة اأخرى ،حجزت ذات اŸصصالح ،و‘ نفسس الفÎة ،كمية
من السصلع لأسصباب ﬂتلفة بـ 20مليون دج .فيما بلغت القيمة
الإج-م-ال-ي-ة ل-لسص-ل-ع غ ÒاŸف-وت-رة  800م -ل -ي-ون دج ،و” ات-خ-اذ
اإجراءات غلق اإداري لـﬁ 348ل Œاري.

بحضصور سصكان بلدية اŸهدية

«راديوز» تزور عائلة الشصهيد ◊مر ﬁمد بطل ملحمة تيقنتورين

الشص -عب ‘ /م -ب -ادرة تسص -ت -ح -ق
الإشص -ادة وال -ت-ن-وي-ه ‘ ال-ذك-رى
ال -راب -ع-ة ل-وف-اة الشص-ه-ي-د ◊م-ر
ﬁم- - - -د ،ب - - -ط - - -ل م - - -ل - - -ح - - -م - - -ة
ت -ي -ق -ن -ت -وري -ن ،وال -ك -ل ي -ع -رف
شص -ج -اع -ة ال -ع -ام -ل ال-ذي اأب-ط-ل
اıط - -ط الإره - -اب- -ي مضص- -ح- -ي- -ا
ب-ح-ي-ات-ه م-ن اأج-ل اإن-قاذ قاعدة
ا◊ي -اة ،ل-ق-يت اآن-ذاك ال-ع-ائ-ل-ة
تضص -ام -ن -ا م -ن -ق -ط -ع ال -ن-ظ Òم-ن
طرف الشصعب ا÷زائري والدولة.
كانت جمعية راديوز ،برئاسصة قادة الشصا‘ ،قد قامت اآنذاك بزيارة
العائلة واأهدت لها اإعانة مادية وزيارة اإ ¤البقاع اŸقدسصة.
اŸناسصبة كانت موؤخرا باسصÎجاع الذكرى الرابعة لوفاة هذا البطل،
ح-يث ت-ن-ق-لت ج-م-ع-ي-ة «رادي-وز» اإ ¤ب-ل-دي-ة اŸه-دية ،بتيارت ،وزارت
م-ن-زل ال-ع-ائ-ل-ة ،اإضص-اف-ة اإ ¤ق Èالشص-ه-ي-د ل-لÎح-م ع-ل-ي-ه وكذا معرفة
انشصغالت واحتياجات العائلة.
صص-رح وال-د الضص-ح-ي-ة ب-ع-د سص-روره ب-زي-ارة «رادي-وز» وال-ت-ك-ر Ëال-ت-ي
حظيت به العائلة ،اإضصافة اإ ¤اŸسصاعدة اŸادية ،متمنية من وزارة
الصص -ح -ة اأن ت -ت -ك -ف -ل وال -دة ◊م -ر ﬁم -د اŸريضص -ة وال-ت-ي –ت-اج اإ¤
عملية على مسصتوى الع Úاليمنى.
ح-ظ-يت ه-ذه ال-زي-ارة ب-حضص-ور غ-ف Òلسص-ك-ان ب-ل-دي-ة اŸه-دية ،الذين
شصكروا قادة الشصا‘ وكذا ÿضصر بلومي ،مغارية وبن شصيحة على هذه
اŸبادرة التضصامنية التي توؤكد ا◊سس اŸد Êالذي “تاز به ا÷معية،
التي تبقى دائما وفية لتقاليدها ،خدمة للشصباب وشصهداء الواجب
الوطني.

«جازي» تعيد إاطÓق عرضس ميلينيوم مع مزيد من اŸزايا
اأعلنت جازي الشصركة الرائدة ‘ تكنولوجيا التصصالت الرقمية ،عن اإعادة
اإط Ó-ق ع -رضس ال-دف-ع اŸسص-ب-ق م-ي-ل-ي-ن-ي-وم م-ع ت-زوي-ده Ãزي-د م-ن اŸزاي-ا
والسص -ه -ول -ة ‘ السص -ت -ع-م-ال ،اسص-ت-ج-اب-ة ل-ت-ط-ل-ع-ات ال-زب-ائ-ن ا◊ال-يÚ
واŸسصتقبلي.Ú
تسص -م -ح اŸك -اŸات وال -رسص -ائ -ل ال -نصص -ي -ة ال-قصصÒة غ ÒاÙدودة ،ال-ت-ي
Áن -ح -ه -ا ع -رضس م -ي -ل -ي -ن -ي -وم ب -دون شص -روط و‘ ك -ل الأوق -ات ،ل-ل-مشصÎكÚ
بالتواصصل بكل حرية وعلى اأحسصن شصبكة.
ك -م -ا Áن-ح ع-رضس م-ي-ل-ي-ن-ي-وم ا÷دي-د ،اŸت-وف-ر ب-دون ال-ت-زام مسص-ب-ق وب-دون ف-وات،Ò
رصصيدا سصخيا من اŸكاŸات نحو جميع الشصبكات الوطنية والدولية ،اإ ¤جانب حجم معتÈ
من الأنÎنت لÓإبحار ‘ العاŸي الفÎاضصي.
توفر الفئة الأو ¤من عرضس ملينيوم وهي ميلينيوم  ،1200للمشصÎك مكاŸات ورسصائل نصصية غÒ
ﬁدودة طيلة اليوم نحو شصبكة جازي ورصصيد  1500دينار صصالح للمكاŸات والرسصائل نحو جميع
الشص-ب-ك-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ية ،عÓوة على  1 . 5ج -ي-غ-ا اأوك-ت-ي-ه م-ن النÎنت م-ه-داة وصص-ا◊ة Ÿدة
ثÓث Úيوم.
اأما فئة ميلينيوم  2300التي “نح الزبون كذلك مكاŸات ورسصائل غﬁ Òدودة نحو شصبكة جازي،
اإضص -اف -ة اإ 3000 ¤دي -ن-ار م-ن اŸك-اŸات ن-ح-و ب-اق-ي الشص-ب-ك-ات ،ف-ه-ي ت-ه-دي ح-ج-م  4ج-ي-غ-ا اأوك-تيه من
النÎنت صصا◊ة كذلك Ÿدة  30يوما.

الفجر04.1٥...............:
مواقيت الظهر12.4٥...............:
الصصÓة العصصر16.٣2...............:
المغرب1٩.42..............:
العشصـاء21.10................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٣م- -اي  :1٩٥6اÙك-م-ة ال-عسص-ك-ري-ة الفرنسصية
ب- -ال- -ع- -اصص- -م -ة تصص -در ا◊ك -م ب -ا’إع -دام ع -ل -ى
اÛاه-د «أاح-م-د زب-ان-ة» وُي-نّ-ف-ذ يوم  1٩جوان
.1٩٥6
^  0٣م- - -اي  :1٩٥7مصص- -ادرة ج- -ري -دة ف -رانسس
أاوب-زف-اتور  France Observateurبسص-بب نشص-ر شص-ه-ادة
حول التعذيب.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

’ربعاء  07شصعبان  14٣٨هـ اŸوافق لـ  0٣ماي  2017م
ا أ

احتفـــــــــا’ بيومهـــــــا العـــــــاŸي

اللواء هامل يشضيد بالصضحافة الوطنية

الشصعبÃ /ناسصبة اليوم
العاŸي ◊رية
الصصحافة ،الذي
يصصادف الثالث ماي من
كل سصنة ،وجه اللواء
عبد الغني هامل اŸدير
العام لÓأمن الوطني،
لÓأسصرة ا’إعÓمية،
باسصمه اÿاصس وباسصم
جميع موظفي ا’أمن
الوطني ،اأحّر تهانيه
واأصصدق “نياته
بالنجاح والتوفيق ‘
سصبيل تنوير الراأي العام
باحÎافية و“يز.
اأك -د ال -ل -واء ،اأن الصص -ح -اف -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،ال- -ت- -ي تسص -اي -ر
التحولت الوطنية والدولية،
لها الدور الفعال ‘ اإيصصال
اŸع-ل-وم-ة الصص-ادقة وتزويد
لعÓمية
اŸواطن باŸادة ا إ
البناءة ،مÈهنة عن حسصها
ال- -وط- -ن- -ي ال- -رام- -ي ل- -ب -ن -اء
›ت- -م- -ع م -ت -ط -ور عصص -ري
وحضص -اري ي -رق -ى ب -ت -وع -ي-ة
اŸواطن وÃسصوؤوليته Œاه
وط- -ن -ه ‘ ظ -ل ال -ت -ط -ورات
ال -راه -ن -ة ،كشص-ريك رئ-يسص-ي
يدعم اŸوؤسصسصات اŸسصوؤولة

إاشصهــــــــــــــــــــــــــــــــار
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 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 20°وهران
 25°وهران

الثمن  10دج

23°
24°
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ﬁـاربـــــــــة للتهـــــــــريب وا÷رÁــــــــــــة اŸنظمـــــــــــة

ا÷يـ ـشش ي ـ ـ ـوقف مهـ ـ ـرب ÚوŒـ ـ ـ ـار ﬂـ ـ ـ ـدرات عـ ـ ـ ـ Èالوط ـ ـ ـن

الشصعب ‘ /إاطار ﬁاربة
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفرزة للجيشس
الوطني الشصعبي
بتمÔاسصت/ن.ع ،6.يوم 01
ماي  ،2017شصخصص)02( Ú
على م Ïمركبة رباعية
الدفع ،بحوزتهما مسصدسس
رشصاشس ( )01من نوع
كÓشصنيكوف وكمية من
الذخÒة.
وبالنعامة/ن.ع ،2.أاوقف عناصصر
ال -درك ال -وط-ن-ي ت-اج-ر ﬂدرات

وحجزوا كمية من الكيف اŸعالج
ت-ق-در ب-ثÓ-ثة ( )03ك-ي-لوغرامات،
ف -ي -م -ا ضص -ب -طت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني ( )24000قرصس مهلوسس
بغرداية/ن.ع.4.
م -ن ج -ه-ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-ارز
للجيشس الوطني الشصعبي بكل من
“Ôاسصت وب - - - - - -رج ب - - - - - -اج- - - - - -ي
ﬂتار/ن.ع )12 ( ،6.م- -ه- -رب- -ا
وح- -ج- -زت ثÓ- -ث ( )03م -رك-ب-ات
رب -اع-ي-ة ال-دف-ع وشص-اح-ن-ة ﬁم-ل-ة
بـ( )10,8طن من اŸواد الغذائية،
باإلضصافة إا ¤معدات تنقيب عن

ال -ذهب .ف -ي -م -ا ” ت -وق-ي-ف ()09
م- -ه- -اج- -ري- -ن غ Òشص -رع -ي Úم -ن

جنسصيات ﬂتلفة بكل من بسصكرة
وغرداية/ن.ع.4.

اŸنظمــــــة الوطنيــــــة للصصحــــــافي Úالريـــــاضصي Úا÷ـــــزائريÚ

وال- -ف- -ع- -ال -ة ‘ ظ -ل احÎام
سصيادة القانون.
‘ السصياق ذاته ،نوه السصيد
ال - -ل- -واء ه- -ام- -ل ب- -ال- -ع- -م- -ل
اŸوضصوعي الذي تقوم به
الصص - -ح - -اف - -ة ال - -وط - -ن - -ي- -ة،
ب- -الشص- -راك- -ة م- -ع اŸوؤسصسص -ة
لم- -ن- -ي- -ة ،ب -ه -دف ت -ع -زي -ز
اأ
لمني ،موؤكدا اأن
لعÓم ا أ
اإ
Óم -ن
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
ال-وط-ن-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وفÒ
ك -ل ال -دع -ائ -م ال -ت -واصص -ل -ي-ة
اŸت-اح-ة ل-ت-م-ك Úالصص-حفي

م-ن ال-وصص-ول ل-ل-م-ع-ل-وم-ة ‘
ح -ي -ن -ه -ا وبضص -رورة ت -ع -زي-ز
ال- - -ت- - -واصص - -ل اŸشصÎك بÚ
لمن الوطني وقطاع
جهاز ا أ
لع Ó- -م ب - -روؤي- -ة مشصÎك- -ة
اإ
وه - -دف م - -وح - -د خ - -دم - -ة
للمواطن الذي يعد ا◊لقة
اÙوري - - - - - - - - -ة Ÿه- - - - - - - - -ام
لم-ن الوطني
مسص-ت-خ-دم-ي ا أ
لعÓ- -م م -ن اأج -ل
ورج- -ال ا إ
ضص - - -م- - -ان اأم- - -ن اŸواط- - -ن
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ح- -ق- -وق -ه
وحماية ‡تلكاته.

دورة ناجحة وتنظيم ﬁكم Ãركز Œمع و–ضض Òالفرق الرياضضية العسضكرية
احتفا’ باليوم العاŸي للصصحافة ،قامت ،أامسس ،اŸنظمة الوطنية للصصحافي Úالرياضصي Úا÷زائري،Ú
بتنظيم دورة كروية Ãركز –ضص ÒاŸنتخبات الوطنية العسصكرية ب Íعكنون ،والتي عرفت حضصورا
’طارات العسصكرية وشصخصصيات سصياسصية ‘ ،جو رياضصي ‡ّيز عرف تنظيما ﬁكما.
‡يزا من ا إ
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اŸن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لصص-ح-اف-يÚ
ال- -ري- -اضص -ي Úا÷زائ -ري Úق -امت
ب-ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة ،ب-ت-كر Ëالفريق
اأح -م -د ڤ -اي -د صص -ال-ح ن-ائب وزي-ر
ال - -دف - -اع ،رئ- -يسس اأرك- -ان ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ،ح-يث تسص-ل-م
ا÷ائزة العقيد عبد الرحيم بن
عمار رئيسس مصصلحة الرياضصات

العسصكرية بالنيابة.
عرفت الدورة اإجراء  3مقابÓت،
ج - -م - -عت الأو ¤ب Úاإع Ó- -م - -يÚ
رياضصي Úوكانت ‘ قمة ا◊ماسس
وال- -ت- -ن -افسس ال -ري -اضص -ي ‘ .حÚ
ج- -م- -عت ال- -ث -ان -ي -ة ب ÚاÙل -لÚ
ال - -ري- -اضص- -ي Úوروؤسص- -اء الأقسص- -ام
ال- -ري- -اضص- -ي- -ة ıت- -ل- -ف وسص -ائ -ل
الإعÓم الوطنية .وشصارك خÓلها
صص- -ح- -ا‘ «الشص- -عب» م- -ع ف- -ري- -ق

اÙلل Úرفقة بعضس الصصحافيÚ
الذين دعموا هذه التشصكيلة التي
“كنت من الفوز باللقاء ،بالنظر
لوجود لعب Úسصابق Úعلى غرار
ياحي ،مازة ،لعريبي وعجا‹...
‘ ح Úاأن اŸباراة الثالثة ،التي
ج -م -عت تشص -ك -ي -ل-ت Úتضص-م الأو¤
شص -خصص -ي -ات ووزراء ،ع -ل -ى غ-رار
ﬁم-د ب-وغ-ازي مسص-تشص-ار رئ-يسس
ا÷م -ه -وري-ة ،وال-ه-ادي ول-د ع-ل-ي

وزي -ر الشص -ب -اب وال-ري-اضص-ة وع-دد
من الÓعب Úالدولي Úالقدامى،
اأم -ث -ال ع -ل -ي ب -ن شص -ي -خ وح -ك -ي-م
م -دان ...ب -ي -ن -م -ا ضص-مت ال-ث-ان-ي-ة
مديري اŸوؤسصسصات الإعÓمية..
وعاد الفوز للفريق الأول.
واسصتحسصن ا÷ميع هذه اŸبادرة،
التي جمعت عديد الشصخصصيات
والإعÓ- - - -م- - - -ي ÚواÙل- - - -ل‘ Ú
ت- -ن -افسس ري -اضص -ي ‘ ج -و م -ري -ح
وظ -روف ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ج-د حسص-ن-ة،
خاصصة واأن اŸقابÓت جرت فوق
اأرضصية معشصوشصبة طبيعيا.

