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احتفـــال بسضتينيـــة العÓقـــات الدبلوماسضيــة الثنائيـة

مسساهل و‹ لياهو يشسيـدان بالشسراكـة ا’سسÎاتيجيـة بـ Úا÷زائـر والصسÚ
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طابـــع بريــــدي ‘ اليــــــوم
العاŸـــي للغـــــة العربيـــــــة

منصسـ ـ ـات رقمي ـة ﬁـور
إاتفاقي ـ ـ ـات و تكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرË
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وزارة الصضحة مطمئنة اŸواطن:Ú

فيتامـ ـ ـ ـ ـ Úدي 3متوفـ ـ ـ ـر
بالصسيدليـ ـ ـة اŸركزيـ ـ ـ ـة
للمسستشسفـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

صضـــ43ـــ0ــ2

ضضيف
الشضعب

طـــارق العربـــي طرقــــان ‘ يوم لغــــة «الضضـــــاد»

أافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم
الكارت ـ ـ ـ ـ ـون
لعبت دورها ‘ تلقÚ
اأ’طف ـال العربي ـ ـ ـ ـ ـة

وزارة الÎبية

تصضوير :فواز بوطارن
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اسستغـ ـ ـ ـ ـ ـÓل القائمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا’حتياطي ـ ـ ـ ـة لتوظي ـ ـ ـف
اأ’سساتذة خÓل 2019
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مسضاهمات

أادونيــــسس ..وتفاعــــÓت الــــذات العربيـــة مــــع الآخـــــر

ا◊داثـة ﬁاصس ـرة بنظـام مع ـر‘ يعادي اإ’ب ـداع والتجـ ـّدد
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الـــدور  32لكـأاسس ا÷مهورية

داربـي مفت ـ ـوح عل ـ ـى كل
ا’حتمـ ـ ـ ـا’ت ب Úرائـ ـد
القبة ومولودية ا÷زائر
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سضجلت أادنى مسضتوى خÓل  ١4شضهرا

شضر‘ من تلمسضان:

أاسسعـ ـ ـار برميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل النف ـ ـ ـ ـط  720إاخطـ ـار ح ـ ـول اŸسسـ ـ ـاسض
 ⁄تتجـ ـ ـ ـاوز 56.71دو’را بحقوق الطفل منذ أافريل اŸاضسي
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حجار يشسرف على
الندوة الوطنية
للجامعات بنادي ا÷يشس
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يوسسفي يÎأاسس لقاء تقييميا حول قطاع
الصسناعة و اŸناجم
يشس - -رف ال - -ط- -اه- -ر ح- -ج- -ار وزي- -ر
التعليم العا‹ والبحث العلمي اليوم
ب -ال -ن -ادي ال -وط -ن -ي ل -ل -ج -يشس ب -ب -ن -ي
على أاشس -غ -ال ال-ن-دوة
مسسوسس،
ال -وط -ن-ي-ة ل-ل-ج-ام-ع-ات وك-ذا ال-دورة
السس- - -ن- - -وي- - -ة ل- - -ت- - -ق - -ي - -ي - -م ال - -ب - -حث
ال-ع-ل-م-ي.وت-ن-ظ-م ال-ن-دوة اب-تداء من
السساعة  08.30صسباحا.

تنصسيب اÛموعة الŸÈانية
للصسداقة ا÷زائر -اسسبانيا

يÎأاسس وزير الصسناعة و اŸناجم يوسسف يوسسفي ،اليوم لقاء تقييميا وطنيا
لدارة اŸرك-زي-ة وال-رؤوسس-اء
ي -ج -م -ع اŸدي -ري -ن ال -ولئ -ي Úل -ل -ق -ط -اع و إاط-ارات ا إ
Óن-ت-اج-ي-ة وال-ت-ط-وير الصسناعي
واŸدي-ري-ن ال-ع-ام ،Úوذلك ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل -إ
ببومرداسس ،ابتداء من السساعة  08:00صسباحا.

لم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ح -ال-ف
يشس -رف ا أ
الوطني ا÷مهوري بلقاسسم سساحلي،
يوم  22ديسسم Èا÷اري على افتتاح
ن-دوة ج-ه-وي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚاÙل-يÚ
لمضساء
لوليات الشسرق  ،كما سسيتم ا إ
ال -رسس -م -ي لت -ف -اق-ي-ة ت-ب-ادل ال-دع-م
الن-ت-خ-اب-ي ب Úم-ن-تخبي التحالف و
لف Ó-ن ع -ل -ى مسس -ت -وى سس -ك -ي -ك -دة،
ا أ
وذلك ب - -ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات ف- -ن- -دق
السسÓ-م ولي-ة سس-ك-ي-ك-دة اب-ت-داء من
السساعة  09:30صسباحا.

يقوم وزير الصسناعة يوسسف يوسسفي يوم السسبت  22ديسسم Èا÷اري إا¤
ولية باتنة ،يشسرف من خÓلها على إاطÓق مشسروع تركيب السسيارات ،وذلك
على السساعة  09:30صسباحا على مسستوى اŸصسنع اŸتواجد ببلدية الشسبابة.

ندوة إاطارات «األفانا»

...و يقوم بزيارة إا ¤باتنة يوم السسبت

ت-ع-ق-د ا÷بهة
الوطنية
ا÷زائرية،
غ- - - - - -دا ،ن - - - - -دوة
لطاراتها
إ
–ضسÒا
للرهانات اŸقبلة
و –ديد موقف
ا◊زب م -ن -ه -ا ،و ذلك ب-ق-اع-ة ﬁم-د
ب- -وق- -رة ب- -ب- -وم- -رداسس  ،اب- -ت- -داء م- -ن
السساعة  10:00صسباحا.

›لسس األمة يعقد جلسسة علنية
لطرح األسسئلة الشسفوية
لمة ،اليوم ،جلسسة عامة تخصسصس
يعقد ›لسس ا أ
لعضساء تخصس عددا من
لطرح أاسسئلة شسفوية من قبل ا أ
لشسغال العمومية و السسياحة
القطاعات منها قطاع ا أ
وال- - -ط- - -اق- - -ات اŸت- - -ج- - -ددة ،ال- - -ب- - -ي- - -ئ- - -ة وال- - -ط - -اق - -ات
اŸتجددة...وذلك على السساعة  10:00صسباحا.

يشس- - -رف رئ- - -يسس ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-عاون وا÷الية عبد
ا◊م -ي -د سس -ي ع -ف -ي-ف ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى
ت- - -نصس- - -يب اÛم- - -وع- - -ة الŸÈان - -ي - -ة
للصسداقة «ا÷زائر ــ إاسسبانيا» ،وذلك
ع -ل -ى السس-اع-ة  10:00صس-ب-اح-ا Ãقر
اÛلسس.

دورة علمية قرآانية ثانية
لسسÓ-م-ي ،
ي-ن-ظ-م اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
م- -ن  23إا 27¤ديسس- - - -م Èا÷اري ،
دورة ع -ل -م -ي -ة ق -رآان-ي-ة ث-ان-ي-ة –ت
ع -ن -وان «شس -رح اŸق -دم -ة ف -ي -م-ا ع-ل-ى
Óم -ام
ق- -ارئ ال- -ق- -رآان أان ي- -ع- -ل -م -ه ل  -إ
ا÷زري» ،و ذلك Ãق - - - - - - - - - -ر اÛلسس
لرقم شسوفا‹
العلمي Ãسسجد دار ا أ
ابتداء من السساعة  09:00صسباحا.

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع 321
‘ إاطار عملية تسسجيل الشسهادات
ا◊ي- -ة  ،ي- -ن- -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ال-ي-وم  ،ال-ل-ق-اء ا÷م-اعي
اŸوسسع رقم Ã 321قر اŸتحف و Ãقر
قسسمة اÛاهدين بسسطاوا‹  ،حيث
خصسصس اللقاء Ÿوضسوع «ما السسر ‘
ح- -رصس اÛاه- -دي -ن أاث -ن -اء ال -ث -ورة
لصس-ابة اŸباشسرة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ع-ل-ى ا إ
بالذخÒة للهدف أاثناء اŸواجهة مع
العدو أاو التدريب بالسسÓح «،و ذلك
على السساعة  10:00صسباحا.

«اÛموعة » 22تفوز بجائزة
حقوق اإلنسسان

ي- -ن- -ظ- -م اÛل
سس ال- -وط- -ن -ي ◊ق -وق ا إ
لنسس -ان
ال -ط-ب-ع-ة
ز
ة
÷ 5ائ -ح - -ق - -وق ا إ
لنسس - -ان  ،ال - -ذي
سس -يسس -دي -ه ه -ذه اŸرة إا
فجرت الثورة التح « ¤اÛم -وع -ة  » 22ال-ت-ي
ريرية « وذلك يوم ا أ
لحد 23
ديسس -م Èا÷اري ب -ف -ن -د
ق ا÷زائ -ر ع-ل-ى السس-اع-ة
 17:00مسساء.

ال–اد الوطني
للمهندسسÚ
الزراعي Úينظم
اŸؤو“ر 4هذا السسبت

ي- - - -ن- - - -ظ  - - -م
ال–اد ال- - - -وط - - -ن - - -ي
ل-ل-م-ه-ن-دسس Úا
ل
ز
راع-ي ÚاŸؤو“ر ، 4
–ت شس -ع -ار «ا
Ÿ
ه
ن
د
سس ال -زراع -ي ‘
قلب –ديات ا أ
لمن الغذائي» و ذلك
ي - -وم السس - -بت
 22ديسس -م Èا÷اري
على السساعة
0
0
 09:صسباحا Ã ،قر
ال–اد اŸت- - - -
و
ا
ج
د ب- - - - -ا÷زائ - - - -ر
الوسسطى.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
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التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

حزب العمال يعقد
اŸؤو“ر العادي  7غدا

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

اŸلتقى الدو‹ األول لÓسستثمار

صسادية ،يومي  08و09
وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-نمية القت
ت-ن-ظ-م اŸن-ظ-م-ة ال-
تثمار –ت شسعار «من
لول لÓسس
ي ،اŸلتقى الدو‹ ا أ
ف -رصس السس -ت -ث -م -ار ‘
جانفي ا÷ار
اك -تشس -ف -وا الشس -رك -اء و
أاج- -ل السس- -ت -م -راري -ة
اء م -ن السس -اع -ة08:30
لوراسس- -ي اب -ت -د
ر» ،وذلك ب- -ف- -ن- -دق ا أ
ا÷زائ- -
صسباحا.

وزارة الصسحة تؤوكد توفر فيتام»d3 « Ú

سكان و إاصسÓح اŸسستشسفيات كافة اŸواطن Úحول
طمأانت وزارة الصسحة و الس
يفÒول) (امبولت للشسرب  200000وحدة دولية
توفر فيتام »d3« Úكوليكالسس
صسيدلية اŸركزية للمسستشسفيات  ،و الذي يسسمح
/مل) على مسستوى ﬂزون ال
ية واسسعة لحتياجات السستهÓك السستشسفائي .
بتغط

ن
دوة تفاعلية حول أاحكام التنزيل
‘ قانون األسسرة

ي-ن-ظ-م اÛلسس ا إ
لسسÓ-م-ي ا أ
لع-ل-ى ب-ال-ت
ع
ا
و
ن
م
ع
ا
ل
غ
ر
ف
ة
ا
ل
،اليوم  ،ندوة تفاعلي
وطنية للتوثيق
على السساعة  :00ة حول أاحكام التنزيل
‘
ق
ا
ن
و
ن
ا
أ
ل
س
س
ر
ة
ا
÷
ز
ائري وذلك
 9بقاعة اÙاضس
رات باÙكمة العليا .

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يعقد حزب العمال من  21إا23 ¤
ديسس -م Èا÷اري اŸؤو“ر ال -ع -ادي، 7
وذلك ع -ل -ى السس-اع-ة  10:00صسباحا
بقرية الفنان Úبزرالدة .

«األفافاسس « يحيي ذكرى وفاة
الزعيم آايت أاحمد هذا السسبت
Ãناسسبة
م- -رور  3سسنوات
ع- - - - -ل - - - -ى وف - - - -اة
ال -زع -ي -م حسسÚ
ايت اح - - - - -م- - - - -د،
ي - -ح - -ي - -ي ح - -زب
جبهة القوى الشسÎاكية «أافافاسس»
يوم السسبت  22ديسسم Èا÷اري هذه
الذكرى ،وذلك على السساعة 13:00
بقاعة سسÒا مايسسÎا بسسيدي أاﬁمد
بالعاصسمة.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الخميسس  20ديسصم 201٨ Èم
الموافق لـ  12ربيع الثاني  1440هـ

»æWh

تنفيذأ لسسÎأتيجية ألتصسدير أŸدرجة ‘ برنامج رئيسس أ÷مهورية

 430مؤوسسسسة تعرضص قدراتها لقتحام األسسواق الدولية
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 3مذكرأت تفاهم تتوج أشسغال أللجنة أıتلطة ب Úألبلدين

قيطو Êيدعو اŸالطي Úإا ¤السستثمار ‘ ا÷زائر

أاويحيى يشسرف اليوم على افتتاح الطبعة Ÿ 27عرضص اإلنتاج الوطني

ي- -ت- -م ت- -ن -ظ -ي -م أل -دورة
ألسس- - -اب- - -ع - -ة وأل - -عشس - -ري - -ن
لنتاج أ÷زأئري،
Ÿعرضس أ إ
خÓل ألفÎة ما ب 20 Úإأ¤
 26ديسس- - - - - -م Èأ÷اري،
بقصسر أŸعارضس بالعاصسمة،
ب- -حسسب م- -ا أف- -اد ب- -ه ب- -ي -ان
ل- - -لشس- - -رك- - -ة أ÷زأئ- - -ري- - -ة
للمعارضس وألتصسدير.
ت -ع -د ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي
ت - -ن - -ظ - -م –ت شص- -ع- -ار «إا‚اح
مسصعى الصصادرات من أاجل ‰و
اق -تصص -ادي مسص -ت -دام» م -وع -دا
اقتصصاديا رئيسصيا للمتعامل Úالقتصصادين ،حيث
سصيشصهد هذا اŸعرضس مشصاركة أاك Ìمن 430
شصركة من جميع قطاعات النشصاط القتصصادي
الوطني والتي سصتعرضس على مسصاحة إاجمالية
قدرها  26.076م Îمربع.
وحسصب اŸشصرف Úعلى تنظيم هذه التظاهرة
الق-تصص-ادي-ة ،أاصص-ب-ح م-ع-رضس اإلن-ت-اج ا÷زائري
ع-ل-ى م-ر ه-ذه السص-ن-وات وسص-ي-ل-ة ف-ع-ال-ة ل-تسصليط
الضص-وء وإاب-راز اإلم-ك-ان-ي-ات ا◊ق-ي-ق-ي-ة للشصركات
ا÷زائرية.
وحسصب اŸن -ظ -م Úت -كشص -ف ه -ذه ا◊رك-ي-ة «
اإلرادة اŸت -زاي -دة وال -ت -زام ا◊ك -وم-ة ب-تشص-ج-ي-ع
الشص-رك-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة واÿاصصة لتجعل
م -ن -ه-ا اÙرك ÷م-ي-ع أاشص-ك-ال ال-ت-ط-ور وال-ن-م-و
القتصصادي» ،يضصيف نفسس البيان.
ويشص ÒاŸن- -ظ -م -ون ل -ه -ذا اŸع -رضس أان» م -ن
سص - -م - -ات ه - -ذه اإلرادة اإلصصÓ- -ح- -ات ا÷دي- -دة
وإاجراءات التوجيه ودعم الشصركات الراغبة ‘
–قيق طموحاتها لقتحام األسصواق اÿارجية».
وت- - -ن- - -درج ك- - -ل ه- - -ذه اإلج - -راءات ‘ إاط - -ار
السصÎات-ي-ج-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م وت-رق-ي-ة وت-عزيز
اإلمكانيات اŸوجودة الرامية إا ¤تنفيذ برنامج
رئيسس ا÷مهورية والتي سصمحت بإاعÓن 2019
سصنة للتصصدير ما يسصتلزم تعبئة جميع الفاعلÚ

القتصصادي Úللتموقع ‘ األسصواق الدولية.

النقل واÿدمات اللوجسستية أاكÈ
معوقات ترقية الصسادرات خارج
اÙروقات
يشصكل النقل وسصلسصلة اÿدمات اللوجسصتية
أاك Èم- - -ع- - -وق - -ات ت - -رق - -ي - -ة الصص - -ادرات خ - -ارج
اÙروق- -ات حسصب م- -ا أاف- -اد ب- -ه اŸت -ع -ام -ل -ون
القتصصاديون أاول أامسس الثÓثاء با÷زائر ،خÓل
ل- -ق- -اء وط- -ن- -ي ح- -ول ت -رق -ي -ة الصص -ادرات خ -ارج
اÙروقات.
وف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ق-ل أاع-رب اŸشص-ارك-ون -
ب- -حضص -ور وزي -ر ال -ت -ج -ارة سص -ع -ي -د ج Ó-ب -ع -ن
اسصتياءهم من ارتفاع تكلفة نقل السصلع اŸصصدرة
وع-دم ت-وف-ر ال-ن-ق-ل ب-واسص-ط-ة السص-كك ا◊دي-دية
الذي من شصأانه أان يقلل من هذه التكلفة خاصصة
ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-تصص-دي-ر اŸن-ت-ج-ات ن-حو
البلدان اإلفريقية والعربية.
وي -ت -ط -لب الم -ر -حسص -ب-ه-م -إاشص-راك ال-ن-ق-ل
ا÷وي والبحري ‘ تلبية متطلبات اŸصصدرين
الوطني Úعلى اختÓف قدراتهم ،موضصح Úأان

التصصدير أاول وقبل كل شصيء قضصية
تكلفة ووقت.
وفيما يتعلق باÿدمات اللوجسصتية
أافاد اŸتعاملون القتصصاديون بوجود
ن- - -قصس ف- - -ادح ‘ شص- - -ب- - -ك - -ة السص - -كك
ا◊دي -دي -ة ال -ت-ي ت-رب-ط ب ÚاŸن-اط-ق
الصص-ن-اع-ي-ة واŸسص-ت-ث-م-رات ال-فÓ-ح-ي-ة
واŸوانئ واŸطارات.
ك -م -ا أاك -د اŸشص -ارك -ون أايضص-ا ع-ل-ى
نقصس مكاتب الربط والتوزيع التي لها
اتصصال مع األسصواق اÿارجية وغياب
التجهيزات ا◊ديثة التي تسصمح بتعبئة
السصلع وتفريغها على مسصتوى اŸوانئ
واŸطارات.
واقÎح اŸت -ع -ام -ل -ون ف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-م-وي-ل
عمليات التصصدير و–ويل العملة الصصعبة تعميم
اŸقايضصة عندما يتعلق األمر بالتصصدير نحو
البلدان اإلفريقية.
وت- -ط- -رق اŸشص- -ارك- -ون أايضص -ا إا ¤ط -ول م -دة
–صصيل العملة الصصعبة من اÿارج بعد عمليات
ال -تصص -دي -ر وك -ذا غ -ي-اب إام-ك-ان-ي-ة دف-ع ت-ك-ال-ي-ف
اÿدم- -ات ع- -ل- -ى اŸسص- -ت- -وى اÿارج- -ي بسص- -بب
ﬁدودية حقوق وواجبات اŸشصÎين والبائعÚ
التي تسصاهم ‘ تبادلت خارجية ووطنية.
وتطرق اŸشصاركون أايضصا إا ¤نقصس اıابر
اŸك-ل-ف-ة Ãراف-ق-ة ع-م-ل-ي-ات إاخضص-اع اŸن-ت-جات
اŸصصدرة للتقييسس واŸطابقة حيث ” وصصفها بـ
«كعب اÿيل» ‘ عملية الصصادرات ا÷زائرية.
و‘ ه - -ذا الشص - -أان دع - -وا إا ¤وضص - -ع مسص- -ع- -ى
«واضص -ح» ف-ي-م-ا ي-خصس شص-ه-ادة اŸنشص-أا ل-ل-م-ن-ت-وج
اŸوجه سصواء للسصوق الوطنية أاو إا ¤األسصواق
اÿارجية.
وأاوضصح وزير التجارة ‘ كلمة أالقاها عند
اف -ت -ت -اح األشص -غ -ال أان السصÎات -ي -ج -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
للصصادرات خارج اÙروقات التي هي بصصدد
التحضص Òتسصمح برفع هذه العراقيل التي –د
من ترقية عملية التصصدير.

يشسرف على تنفيذ “رين Œريبي لسستعرأضس طائرأت ب Óطيار

الفريق ڤايد صسالح ‘ زيارة عمل إا ¤الناحية العسسكرية األو¤

«ألشسعب»  -يقوم الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشصعبي ،اليوم ،بزيارة عمل إا ¤الناحية العسصكرية األو.¤جاء هذا ‘ بيان وزارة الدفاع
الوطني.
وبحسصب ذات البيان فان الفريق ڤايد صصالح يشصرف خÓل هذه الزيارة على تنفيذ “رين
Œريبي لسصتعراضس طائرات بدون طيار لÓسصتطÓع.

تسساهم ‘ تنشسيط ألدبلوماسسية ألŸÈانية ب Úألبلدين

تنصسيب اÛموعة الŸÈانية للصسداقة ا÷زائر -مصسر
” ،أمسسÃ ،ق- - -ر أÛلسس ألشس- - -ع- - -ب - -ي
أل-وط-ن-ي ،ت-نصس-يب أÛم-وع-ة ألŸÈان-ية
ل -لصس -دأق -ة أ÷زأئ-ر -مصس-ر ،ب-ه-دف دف-ع
أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وت-ع-زي-ز أل-ت-نسس-ي-ق
وألتعاون ألŸÈا Êب Úألبلدين.
وق -د أاشص -رف ع -ل -ى م -راسص -م ت -نصص-يب ه-ذه
اÛم -وع -ة الŸÈان -ي-ة ،رئ-يسس ÷ن-ة الشص-ؤوون
اÿارجية والتعاون وا÷الية ،عبد ا◊ميد سصي
عفيف ،بحضصور السصف ÒاŸصصري با÷زائر،
أاÁن مشصرفة.
وأاكد سصي عفيف ‘ ،كلمة له أان تشصكيل

ه- -ذه اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة «سص -يسص -اه -م ‘
ت -نشص -ي -ط ال -دب -ل -وم -اسص-ي-ة الŸÈان-ي-ة وت-ع-زي-ز
التعاون الŸÈا Êب Úالهيئت Úالتشصريعيت،»Ú
مذكرا بعمق العÓقات التاريخية ب Úا÷زائر
ومصص- - -ر فضص Ó- - -ع - -ن اŸصص - -ال - -ح اŸشصÎك - -ة
واŸت-ع-ددة ب Úال-ب-ل-دي-ن ع-ل-ى ك-اف-ة الصص-عدة
السصياسصية والمنية والقتصصادية والجتماعية
والثقافية.
ك -م -ا أاشص -اد سص -ي ع -ف -ي -ف م-ن ج-ه-ة أاخ-رى
بالتنسصيق والتعاون ب Úالبلدين ‘ اŸسصائل
األمنية ل سصيما ‘ مواجهة التحديات الراهنة

ع -ل -ى السص-اح-ت Úاإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة خ-اصص-ا
بالذكر الهجرة غ Òالشصرعية فضص Óعن الدعم
اŸت -ب -ادل Ÿرشص -ح -ي ال -ب -ل -دي -ن ‘ ال -ه -ي-ئ-ات
اإلقليمية والدولية.
من جانبه أاكد السصف ÒاŸصصري با÷زائر،
أاه -م-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة الŸÈان-ي-ة ‘ ت-رسص-ي-خ
العÓقات الثنائية ب Úالبلدين ل سصيما وأان
برŸا Êالبلدين عريق Úعربيا وإافريقيا.
وأاك- -د أان ›م -وع -ة الصص -داق -ة «‘سص -ت -ع -م -ل
جاهدة لتوطيد العÓقات الثنائية على كافة
األصصعدة الثقافية والتجارية والسصياحية».

سسونلغاز :تعزيز تأام ÚاŸنشسآات الطاقوية وترشسيد النفقات
أك -د أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام لسس-ون-ل-غ-از،
ﬁم-د أرك-اب ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-مة،
أن أÛم -ع أل -ع -م -وم -ي يسس -ع -ى إأ ¤أل -ت -ك-ف-ل
لم -ن أل -دأخ -ل -ي
«أل -ف -ع -ل -ي» و»أل -ف -ع -ال» ب -ا أ
Ÿؤوسسسساتها مع ترشسيد ألوسسائل أŸسستخدمة
لهذأ ألغرضس على مسستوى كل مؤوسسسسة.
وصصرح اركاب خÓل يوم دراسصي جهوي حول
األمن الداخلي للمؤوسصسصات أان «–سص Úوترشصيد
الوسصائل يجب أان يتجسصد ‘ اŸيدان من خÓل
اسص -ت-ع-م-ال اق-تصص-ادي وصص-ارم ل-ل-وسص-ائ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ة
والبشصرية التي تعد ضصرورية لتام ÚاŸؤوسصسصات
مع السصهر على اتخاد اÿطوات الصصحيحة أاخذا
ب- -ا◊سص- -ب- -ان ال- -وضص- -ع -ي -ة اŸال -ي -ة ل -ل -م -ؤوسصسص -ات
القتصصادية العمومية».
وقد عرف هذا اللقاء حضصور وا‹ ا÷زائر،
ع -ب -د ال -ق -ادر زوخ و‡ث -ل Úع-ن ال-درك ال-وط-ن-ي

ووزارة الطاقة وكذا مسصؤوول Úعن األمن الداخلي
Ÿؤوسصسص -ات ف -روع سص-ون-ل-غ-از (ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة
وتيبازة وبومرداسس والبويرة وتيزي وزو).
ودعا اŸسصؤوول األول عن ›مع سصونلغاز ‘
اÿط -اب الف-ت-ت-اح-ي ألشص-غ-ال ه-ذا ال-ل-ق-اء ال-ذي
ن -ظ-م –ت شص-ع-ار األم-ن ال-داخ-ل-ي ل-ل-م-ؤوسصسص-ات:
«ضصرورة تنسصيق ا÷هود من أاجل عملية تطبيق
ع -ق Ó-ن -ي -ة» إا ¤ال -تشص -اور وال -ت -نسص-ي-ق ب Úج-م-ي-ع
الفاعل ÚاŸعني Úبهذا ا÷انب من أاجل تقدË
ت-وصص-ي-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ب-غ-ي-ة إاث-راء ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-فل
ب -األم -ن ال -داخ -ل-ي ل-ل-م-ؤوسصسص-ات ط-ب-ق-ا لÓ-أح-ك-ام
القانونية السصارية.
كما أاشصار اركاب ‘ ،هذا اÿصصوصس إا ¤أان
تلك األحكام القانونية تتطلب رÃا –يينا وإاثراء
ع-ل-ى ضص-وء ال-وضص-ع-ي-ة األم-ن-ي-ة ا÷ي-دة ل-ل-بÓد مع
إادخال السصتعمال األمثل للتكنولوجيات ا÷ديدة

‘ تأام Úومراقبة اŸنشصآات.
وأالح ‘ هذا الصصدد على أاهمية مثل هذه
ال - -ل- -ق- -اءات ال- -ت- -ي تسص- -م- -ح ÷م- -ي- -ع ال- -ف- -اع- -لÚ
اŸؤوسصسص - - -ات- - -ي› ‘ Úال األم- - -ن ال- - -داخ- - -ل- - -ي
للمؤوسصسصات وأاولئك اŸكلف Úبذات اŸهنة على
مسص-ت-وى شص-رك-ات ›م-ع سص-ون-ل-غ-از ب-ت-ب-ادل اآلراء
والتشصاور حول الصصعوبات التي قد تقع خÓل
ع-م-ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق األح-ك-ام ال-ق-ان-ون-ية واإلجراءات
Óمن الداخلي للمؤوسصسصات.
التنظيمية اŸسصÒة ل أ
‘ رده ع -ل -ى سص -ؤوال ل -لصص -ح-اف-ة ع-ل-ى ه-امشس
أاشصغال هذا اليوم حول اسصÎاتيجية ›معه ‘
›ال األمن الداخلي للمؤوسصسصات أاوضصح اركاب
أان سصونلغاز قد جعلت دوما من هذا ا÷انب على
مسصتوى شصركاتها وظيفة تنظيمية ودائمة مدرجة
ضصمن تنظيم وعمل اŸؤوسصسصة على قدم اŸسصاواة
مع اŸهن األخرى.

” بفاليتا (مالطا) ،أمسس ،ألتوقيع
على ثÓث مذكرأت تفاهم ‘ ختام
أل--دورة أÿامسس-ة ل-ل-ج-ن-ة أŸشسÎك-ة
أ÷زأئ-ري-ة-أŸال-ط-ي-ة ل-ل-تعاون ألتي
ت----رأسس----ه---ا ك---ل م---ن وزي---ر أل---ط---اق---ة
مصس-ط-ف-ى ق-ي-ط-و Êوأل-وزي-ر أŸالطي
للشسؤوون أÿارجية وترقية ألتجارة
كارملو أبي.Ó
تشصمل مذكرات التعاون اŸوقعة ›الت
ح-م-اي-ة ال-ن-ب-ات-ات وا◊ج-ر ال-ن-ب-ات-ي وال-بيطرة
والصصحة حسصب ما أافادت به وزارة الطاقة ‘
بيان لها.
وسصيتم التوقيع على مشصاريع أاخرى Œري
ح-ال-ي-ا م-ن-اقشص-ت-ه-ا ب-ع-د إا“ام-ها يضصيف نفسس
اŸصصدر.
بهذه اŸناسصبة ع Èا÷انبان عن
ارتياحهما Ÿسصتوى أاشصغال اللجنة
التي شصكلت «فرصصة لتعميق ا◊وار
السص-ي-اسص-ي وت-ق-ي-ي-م وضص-عية التعاون
الثنائي وسصبل تعزيزه والتبادل حول
اŸسص -ائ -ل ا÷ه -وي -ة وال-دول-ي-ة ذات
الهتمام اŸشصÎك».
ودعا الطرفان إا« ¤العمل من أاجل “كÚ
ال -ل -ج -ن-ة اŸشصÎك-ة م-ن الن-ع-ق-اد بصص-ف-ة أاكÌ
ان - -ت - -ظ - -ام - -ا ‘ إاط - -ار تشص - -اور دائ- -م م- -ا بÚ
ا◊ك - -وم - -ت Úوم- -ا ب Úرج- -ال األع- -م- -ال م- -ن
البلدين» حسصب البيان.
وتعت Èاللجنة اŸشصÎكة بالنسصبة للبلدين
«آالية حوار اقتصصادي بامتياز من شصأانه دفع
التعاون والتبادل ب Úالبلدين».
وذكر قيطو Êأان «جميع اŸواضصيع التي ”
التطرق إاليها اليوم مهمة وبناءة .أانا مرتاح
على األخصس ألواصصر الصصداقة التي تربط
بلدينا والتي –مل إارادة مشصÎكة إلعطاء دفع
ج -دي -د ل -عÓ-ق-ات-ن-ا ولÎق-ي-ة وت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون
والشصراكة ب Úا÷زائر ومالطا».
وب- -حسص- -ب- -ه ف- -إان ال- -عÓ- -ق -ات ب Úا÷زائ -ر
ومالطا تعد «تاريخية وعميقة « ،مضصيفا أان

البلدين جمعتهما دوما عÓقة صصداقة وثقة
وتعاون« .اليوم من الواضصح أان كل شصيء يهيئ
دول-ت-ي-ن-ا ل-عÓ-ق-ة م-ت-وازن-ة وواع-دة ذات أاب-ع-اد
مشصÎكة مثل القرب ا÷غرا‘ والنتماء اإ¤
البحر األبيضس اŸتوسصط وثراث تاريخي غني
ومتنوع».
وواصص- -ل ق -ائ  »:Ó-أارحب م -ن ج -ه -ة أاخ -رى
بالتعاون ا÷هوي ‘ ح Úأان ا÷زائر ومالطا
دافعتا دوما عن وجهات نظر متقاربة حول
القضصايا األسصاسصية اإلقليمية والدولية أادرك
أايضص- -ا ح- -رصص- -ن- -ا اŸشصÎك لÎق- -ي- -ة شص- -راك -ة
حقيقية أاورو -متوسصطية ،قضصية ذات أاهمية
ف- -ري -دة و‘ إاط -ار  5+5ال-ذي ي-ج-م-ع-نا أايضصا
ويشصكل نوعا من التعاون ب Úضصفتي البحر
األبيضس اŸتوسصط والذي يحمل ارتياحنا».
وبحسصب قيطو« ÊعÓقتنا الثنائية
تشص- -م- -ل ك- -ل األب- -ع- -اد ك- -ال -ط -اق -ة
والصص -ن -اع -ة والصص -ح -ة والصص-ن-اع-ة
الصص-ي-دلن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة والسص-ي-احة
واÿدم -ات ال -ب -ح -ري -ة وال-فÓ-ح-ة
والصص -ي -د وأايضص-ا ال-ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل
اÈÿات والتجارب».
و‘ ه - - - -ذا الصص - - - -دد دع- - - -ا اŸؤوسصسص- - - -ات
واŸت- -ع- -ام- -ل Úالق- -تصص -ادي ÚاŸال -ط -ي Úاإ¤
اسصتغÓل فرصس األعمال التي يوفرها السصوق
ا÷زائري.
وتابع قيطو« Êسصوف ننجح ‘ اسصتحداث
›لسس أاع- -م- -ال ج -زائ -ري -م -ال -ط -ي وال -ذي
سصيسصاهم ل ﬁالة ‘ إاطÓق وتطوير الشصراكة
اŸب -اشص-رة ب Úم-ؤوسصسص-ات ال-ب-ل-دي-ن .وسص-أاب-ق-ى
م-ت-ي-ق-ن-ا أان-ه ي-جب ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-دور ال-ذي
Áكن أان تلعبه جالية األعمال ‘ ك Óالبلدين
من أاجل تعزيز العÓقات القتصصادية «.
وبحسصب قيطو Êفإان هذه الدورة اÿامسصة
تنم على مواصصلة ديناميكية مسصار الشصراكة
ال- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ،مشصÒا « أان ع- -ق -د ه -ذه ال -دورة
ا÷ديدة للجنة اıتلطة «يكشصف جليا عن
إارادتنا لتعزيز الشصراكة أاك.»Ì

فرصص أاعمال
كبÒة توفرها
السسوق الوطنية

أبرز دور أ÷زأئر ألريادي وقيادتها ألرشسيدة

الجتماع  12للمركز اإلفريقي «الكايارت» يشسدد على التنسسيق األمني
ت- -وأصس- -لت ،أمسس ،ب- -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة،
لج- -ت- -م- -اع  12ألسس -ن -وي ل-ن-ق-اط
أشس- -غ- -ال أ إ
لرت -ك -از ل -ل -م -رك -ز ألف -ري -ق -ي ل -ل -درأسس-ات
أ إ
لره- -اب (أل- -ك- -اي- -ارت) ‘
وألب- -ح- -اث ح- -ول أ إ
جلسسات مغلقة بهدف –ليل ألوضسع أ◊ا‹
للظاهرة ‘ ألقارة ألسسمرأء ،وتنسسيق ألعمل
ووضس-ع خ-ري-ط-ة ط-ري-ق ي-ع-ت-م-ده-ا أŸرك-ز ‘
أشسغاله لـ.2019
وقد افتتحت األشصغال أاول أامسس بحضصور مدير
اŸرك- -ز اإلف -ري -ق -ي ل -ل -دراسص -ات واألب -ح -اث ح -ول
اإلره- -اب واŸم- -ث- -ل اÿاصس ل–Ó- -اد اإلف- -ري -ق -ي
للتعاون ضصد اإلرهاب ،لري غبيفلو-لرتي اسصك،
ومشصاركة مفوضس السصلم واألمن بال–اد اإلفريقي،
إاسص -م -اع-ي-ل شص-رق-ي ،إا ¤ج-انب
‡ثل وزارة الشصؤوون اÿارجية،
ا◊واسس رياشس و‡ثل سصفارة
إاسصبانيا با÷زائر.
وأاب- -رز م -دي -ر اŸرك -ز لري
غ -ب -ي -ف -ل -و-لرت -ي اسصك ،ال-دور
ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه ا÷زائ-ر وق-يادتها
الرشصيدة ‘ ﬁاربة ظاهرة اإلرهاب والوقاية منه
واسصتئصصاله ،مؤوكدا أان ا÷زائر باتت تنعم اليوم
ب-السص-ل-م واألم-ان ب-فضص-ل ح-ك-م-ة ق-ي-ادتها الرشصيدة،
التي أاعطت درسصا ‘ مكافحة ظاهرة اإلرهاب
–تذي به دول إافريقيا والعا ⁄ككل.
وقد ” خÓل اليوم األول من الجتماع ،دراسصة
حصصيلة النشصاطات السصنوية للمركز ،و–ليل الوضصع
ا◊ا‹ Ÿك- -اف- -ح- -ة ظ- -اه- -رة اإلره- -اب ‘ ال- -ق -ارة
اإلفريقية و–سص Úالتعاون والتنسصيق ب Úالدول ‘
›ال مكافحة الظاهرة مع –ديد سصبل وطرق
ترقية آاليات مكافحة الرهاب ،إاضصافة ا ¤بحث
ت -ع -زي -ز ال -ت -وازن ب Úم -ك -اف -ح-ة اإلره-اب واحÎام

حقوق النسصان ‘ القارة.
وذك -ر اŸشص -ارك -ون اأن اŸرك-ز اسص-ت-م-د م-وضص-وع
هذه السصنة من ا◊اجة لقيام الدول األعضصاء ‘
ال–اد اإلف- -ري- -ق- -ي ب- -اŸصص- -ادق -ة ع -ل -ى اŸي -ث -اق
اإلفريقي حول قيم ومبادئ الÓمركزية وا◊كم
اÙل -ي وال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة واŸب-ادئ ال-ت-وج-ي-ه-ي-ة
◊ق -وق اإلنسص -ان والشص -ع -وب ‘ سص -ي -اق م -ك -اف -ح -ة
اإلرهاب ‘ إافريقيا.
وشصارك نحو  75عضصوا ‘ ال–اد اإلفريقي ‘
هذا الجتماع السصنوي و‡ثلون لنقاط الرتكاز
ال-وط-ن-ي-ة والق-ل-ي-م-ي-ة إا ¤ج-انب م-راك-ز ال-تميز ‘
ب -ع -ث -ات ال–اد اإلف-ري-ق-ي وم-رك-ز ال-ت-م-ي-ز ال-ت-اب-ع
Ÿن -ظ -م -ة (الي -غ -اد) وم -رك -ز ت -ط -وي-ر اŸؤوسصسص-ات
الهلية.
Œدر اإلشص- - -ارة إا ¤أان إانشص - -اء
اŸرك- -ز اإلف- -ري- -ق -ي ل -ل -دراسص -ات
واألب- - - -ح- - - -اث ح- - - -ول اإلره- - - -اب
(ال -ك -اي -ارت) ال -ذي ي -وج -د م-ق-ره
با÷زائر ‘ أاكتوبر  ،2004بقرار
م -ن اإل–اد اإلف -ري -ق -ي ل -ت-نسص-ي-ق
ا÷هود الفردية وا÷ماعية ما ب Úالدول الفريقية
Ÿواجهة خطر اإلرهاب مع اÿروج بعد كل لقاء
بالعديد من التوصصيات الرامية إا ¤مواجهة أا‚ع
للظاهرة.
أام -ا ن -ق -اط اإلرت -ك -از ،ف -ق -د اخ -ت -ارت -ه-ا ال-دول
األعضصاء لتكون Ãثابة اŸؤوسصسصة التي “ثلها أامام
اŸركز كما Áكن “ثيلها من خÓل وزراء الداخلية
والدفاع والشصؤوون اÿارجية للدول األعضصاء.
ك -م -ا ي -ه -دف اŸرك -ز إا ¤ضص -م-ان إاط-ار «ت-ب-ادل
اŸع -ل -وم-ات ح-ول –رك-ات ا÷م-اع-ات اإلره-اب-ي-ة
واŸسص -اع -دة اŸت -ب -ادل -ة ل -ل -دراسص -ات واÈÿات ‘
اÛال».

ﬁاربة اإلرهاب
تسستدعي اسسÎاتيجية
مشسÎكة

»æWh
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ل‡ية ◊قوق ألطفل،ألدألية:
ألذكرى Ÿ 26صسادقة أ÷زأئر على ألتفاقية أ أ

ضصرورة اŸرور من التحسصيسض إا ¤مشصاركة الطفل الفعلية ‘ ا◊ياة ا÷ماعية
إاعداد النشضء ليكون قادرا على رفع التحديات
لسس- -رة و
دعت وزي - -رة أل- -تضس- -ام- -ن وأ أ
قضس -اي-ا أŸرأة غ-ن-ي-ة أل-دأل-ي-ة ،أمسس ،م-ن
ت -ي -ب -ازة إأ ¤ضس-رورة أŸرور م-ن م-رح-ل-ة
أل- -تشس- -ري- -ع وأل- -ت- -حسس- -يسس إأ ¤م- -رح -ل -ة
أŸم-ارسس-ة وأŸشس-ارك-ة أل-ف-ع-ل-ية للطفل ‘
أ◊ي-اة أل-ع-م-ل-ي-ة .أل-وزي-رة أك-دت ع-ل-ى
ه-ذأ أل-ط-رح خÓ-ل أح-ت-ف-ال-ي-ة أل-ذكرى
ألŸ 26صسادقة أ÷زأئر على ألتفاقية
ل‡ية ◊قوق ألطفل.
أ أ

تيبازة :علي ملزي
قالت الوزيرة إانه سسواء تعلق األمر باألسسرة
اŸع -ن -ي-ة ب-اإلع-داد و ال-ت-نشس-ئ-ة أاو اŸؤوسسسس-ات
التعليمية و الÎبوية و الرياضسية ،فإان الطفل
من حقه إابداء رأايه خاصسة ‘ اŸواضسيع التي
تهم حياته و مسستقبله ،مشسÒة إا ¤كون “كÚ
كل األطفال من التعليم وا◊ق ‘ الرعاية
الصسحية و التغذية و التمتع بالكرامة اإلنسسانية
ت- -ب- -ق- -ى أان ب Úأاه- -م أاه- -داف ب -رن -ام -ج األ·
اŸت - -ح - -دة وم- -ؤوسسسس- -ات- -ه- -ا ،مشسÒة إا ¤ك- -ون
ا÷زائر قطعت أاشسواطا كبÒة ‘ هذا اÛال
ب-ح-يث أاصس-ب-ح-ن-ا ن-ل-مسض ن-ت-ائ-ج-ه-ا ع-لى أارضض
الواقع.
واضس- -افت ال- -دال- -ي- -ة ب- -أان ال -ت -زام ا÷زائ -ر
بالتفاقية الدولية ليسض من باب عقد وقعته
بقدر ما هو إاÁان راسسخ بواجب رعاية النشض ء
و ت -رب -ي -ت -ه و إاع -داده ل-ي-ك-ون ق-ادرا ع-ل-ى رف-ع
ال- -ت- -ح- -دي- -ات ،مشسÒة إا ¤أان- -ه ب- -ال- -رغ- -م م -ن
الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي ع-اشس-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ فÎة

التسسعينيات إال أانها اسستمرت ‘ تنفيذ واجب
الل -ت -زام ب -روح اإلت -ف -اق -ي-ة ،ب-ح-يث ” إاع-داد
ﬂط -ط -ات ع -م -ل ووضس -ع تصس -ورات شس -ام -ل -ة
لتنسسيق عمل كل القطاعات Ãجال الطفولة
بغرضض تعزيز ا◊ماية القانونية والجتماعية
ووضس -ع اآلل -ي -ات ال -ت-ي تضس-م-ن ح-ق-وق ال-ط-ف-ل
ضسمن مقاربة مد›ة للوصسول إا ¤نوعية و
ج -ودة اÿدم -ات اŸق-دم-ة ‘ ›ال ال-ت-ع-ل-ي-م
والصسحة والتكوين وغÒها.
وأاشسارت الدالية إا ¤كون الÎسسانة القانونية
اŸرت -ب -ط -ة ب -ح-ق-وق ال-ط-ف-ل شس-ه-دت ت-ط-ورا

سسريعا منذ سسنة  2005بصسدور ميثاق السسلم و
اŸصسا◊ة الوطنية الذي يشس ‘ Òشسق كبÒ
منه من خÓل اŸرسسوم الرئاسسي الصسادر ‘
أافريل  2006إا ¤حقوق لطفل و شسهدت سسنة
 2015صسدور قانون صسندوق النفقة لرعاية
اŸط -ل -ق-ات وأاط-ف-ال-ه-ن Ãع-ي-ة صس-دور ق-ان-ون
حماية الطفل خÓل شسهر جويلية من نفسض
ل -لسس -ن -ة وه -و ال -ق-ان-ون ال-ذي أانشس-ئت Ãوج-ب-ه
مفوضسية وطنية ◊ماية وترقية حقوق الطفل
وجاء التعديل الدسستوري لسسنة  2016ليكرسض
فعليا حقوق الطفل ‘ اÛتمع.

شسر‘ من تلمسسان:

 720إاخطار حول اŸسصاسض بحقوق الطفل منذ أابريل اŸاضصي
كشس- -فت رئ -يسس -ة أŸف -وضس -ة وأل -ه -ي -ئ -ة
أل-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة أل-ط-فولة وترقيتها،
مر Ëشسر‘ ،أمسس ،بتلمسسان أن هيئتها
أح -صس -ت  720إأخ- -ط -ار ح -ول أŸسس -اسس
ب-ح-ق-وق أل-ط-ف-ل ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أل-وط-ني
م -ن -ذ ب-دأي-ة أب-ري-ل أŸاضس-ي ع-ل-ى أل-رق-م
لخضسر .1111
أ أ
ذك -رت شس -ر‘ ل-دى إاشس-راف-ه-ا ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
ندوة وطنية بعنوان «إاتفاقية حقوق الطفلي
تقييم واسستشسراف ل  26سسنة بعد اŸصسادقة»
أانه « ” تنصسيب خلية لتلقي اإلخطارات على
مسستوى هذه الهيئة ووضسع عدة آاليات من أاجل
اسستقبال اإلخطارات حول اŸسساسض بحقوق
الطفل و إاطÓق هذه السسنة الرقم األخضسر
 1111الذي وضسع –ت تصسرف اŸواطنÚ
منذ أابريل اŸاضسي».
و أاردفت نفسض اŸسسؤوولة قائلة أانه «على
مسستوى هذه الهيئة نتلقى على الرقم  1111ما
ب Úأالف Úو  5أالف مكاŸة يوميا من قبل
اŸواطن Úواألطفال».
و أاشسارت ا ¤أان هذه الهيئة «تعمل حاليا
على إاعداد التقرير السسنوي وهو أاول تقرير
سسÎف -ع -ه ل -رئ -يسض ا÷م -ه -وري -ة ع -ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة حول وضسعية الطفولة ‘ ا÷زائر
ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل».
و أاضسافت شسر‘ أان هذه الهيئة «تعد أاهم
م- -كسسب ل- -ل- -ط -ف -ل ا÷زائ -ري وأان -ه -ا تضس -م -ن
ا◊ماية الجتماعية على اŸسستوى الوطني

Óطفال ‘ خطر ألنها تسسهر على تنسسيق
ل أ
جهود كل اŸتدخل› ‘ Úال حماية الطفولة
وت -ع -م -ل ع -ل -ى وضس -ع ب -رام-ج وط-ن-ي-ة وﬁل-ي-ة
◊ماية وترقية حقوق الطفل ومتابعة األعمال
اŸب- -اشس- -رة م- -ي -دان -ي -ا م -ن ﬂت -ل -ف ا÷ه -ات
وتقييمها الدوري كما تقوم بالتوعية واإلعÓم
وتشسجيع البحث ‘ ›ال الطفولة وترقية
مشس -ارك -ة ف -ع -ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êوت-ت-و¤
زيارة اŸؤوسسسسات واŸصسالح اŸكلفة بحماية
الطفولة و تقد Ëأاي اقÎاح كفيل بتحسسÚ
سسÒها وتنظيمها».
وذكرت أان «ا÷زائر من أاول الدول التي
صسادقت على اتفاقية حقوق الطفل الصسادرة
بتاريخ  20نوفم 1989 Èوذلك ‘  19ديسسمÈ
 1992وأانه بعد مصسادقة ا÷زائر على هذه
الت -ف -اق -ي -ة شس -رعت ‘ ت -ك -ي-ي-ف تشس-ري-ع-ات-ه-ا
الوطنية مع التزاماتها الدولية فعرفت عدة

نصس -وصض ق -ان-ون-ي-ة ت-ع-ديÓ-ت ل سس-ي-م-ا ق-ان-ون
ا÷نسس - -ي - -ة واألسس - -رة وق - -ان - -ون ال- -ع- -ق- -وب- -ات
واإلج -راءات ا÷زائ -ي -ة وغÒه-ا م-ن ال-ق-وانÚ
التي تخدم مصسلحة الطفولة».
وأاب - -رزت ن - -فسض اŸت - -ح- -دث- -ة أان «ا÷ه- -ود
تواصسلت بإاصسدار قانون حماية الطفل بتاريخ
 15يوليو  2015و” إاقرار هذا التاريخ يوما
وطنيا للطفل ا÷زائري وأان اŸادة  72من
الدسستور بعد التعديل الدسستوري لسسنة 2016
تÎجم بصسدق حرصض رئيسض ا÷مهورية على
ضس -رورة إاي Ó-ء ال -ع -ن -اي -ة ال -ك -اف -ي -ة وال Ó-زم -ة
للطفولة باعتبارها مسستقبل وطننا».
و” خÓل هذه الندوة التي احتضسنها مقر
اÛلسض الشسعبي الولئي تقد Ëعرضض ألهم
ال -نشس -اط-ات ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا ﬂت-ل-ف األط-راف
الفاعل› ‘ Úال حماية الطفل منذ إانشساء
هذه الهيئة سسنة .2015
كما قامت رئيسسة اŸفوضسة والهيئة الوطنية
◊م -اي-ة ال-ط-ف-ول-ة وت-رق-ي-ت-ه-ا ب-زي-ارة اŸرك-ز
اŸتخصسصض ‘ ا◊ماية «الشسهيد بن عيسسى
ع -ب -د ال -ل -ه» ب-ب-ل-دي-ة ا◊ن-اي-ة ال-ذي يسس-ت-ق-ب-ل
األحداث ما ب 6 Úو  18سسنة الذين هم ‘
خطر معنوي قصسد تربيتهم وإاعادة إادماجهم
ح -يث شس -ددت ذات اŸسس -ؤوول -ة ع -ل -ى ضس -رورة
السس -ت-ع-ان-ة ب-ق-اضس-ي األح-داث إلع-ادة إادم-اج
هذه الفئة ‘ الوسسط العائلي ورفع تقارير
بصسفة دورية لهيئتها حول وضسعية األحداث
بهذه اŸراكز.

سسجلت أدنى مسستوى خÓل  14شسهرأ

أاسصعار برميل النفط  ⁄تتجاوز  56.71دو’را
أسستمرت أسسعار برميل ألنفط
لرب- -ع- -اء ‘ ألن -خ -ف -اضس
أمسس أ أ
–ت ع- -ت- -ب -ة 60دولرأ بسس - -بب
ت- -خ- -م- -ة أŸع- -روضس ،إأ ¤ج- -انب
ألقلق أŸسسجل من تأاث Òتباطؤو
ألق -تصس -اد أل -ع -اŸي ع-ن أل-ط-لب
على ألوقود ،و ⁄تتجاوز أسسعار
خام ألقياسس ألعاŸي برنت رغم
أرت-ف-اع-ه-ا أل-ط-ف-ي-ف بـ 45سسنتا
ح -دود  56.71دولرأ ل-لÈم-يل
ب- -ع- -د أن ت- -رأج- -ع ب- -ح- -وأ‹ 5.6
ب - -اŸائ - -ة مسس- -ج Ó- -ب- -ذلك أدن- -ى
مسستوياته خÓل مدة  14شسهرأ.
وباŸوازاة مع ذلك ارتفع اÿام
األمريكي اÿفيف بحوا‹  25سسنتا
ووصس- - -ل إا 46.49 ¤دولر ،ب- -ع -د أان
ان-خ-فضض ب-نسسبة 7.3ب-اŸائ-ة خÓ-ل

ا÷لسس- -ة السس- -اب- -ق- -ة ال- -ت- -ي شس -ه -دت
مÓمسسته أاقل سسعر منذ شسهر أاوت
عام.2017
وÁكن القول أان اÿام ÚسسجÓ
أازيد من  30باŸائة منذ مطلع شسهر
أاكتوبر اŸاضسي مع Œاوز معروضض
اÿام من الشسرق األوسسط وروسسيا
والوليات اŸتحدة الطلب ما أافضسى
إا ¤تنامي حجم اıزونات.
و ⁄ي -خ -ف «روب -ن ب -ي »ÈاÙل-ل
ال- -ط- -اق -وي ت -خ -وف -ات -ه -ا واع -ت Èأان
السسوق “ر بفÎة عصسيبة..« :السسوق
“ر Ãذب- -ح- -ة أاسس- -ع- -ار وأا ⁄م -ت -ن -اه
وضس- -غ- -وط ن- -زول -ي -ة ك -بÒة ..الŒاه
العام ألسسفل.»..

ق .إ

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

بن مسسعود من أدرأر:
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الÎاث حلقة مفصصلية ‘ اŸقصصد السصياحي
أك- -د وزي- -ر ألسس- -ي- -اح -ة وألصس -ن -اع -ات
ألتقليدية عبد ألقادر بن مسسعود مسساء
أول أمسس ،ب- - - - -أادرأر ع - - - -ل - - - -ى ضس - - - -رورة
ألسستثمار ألسسياحي من خÓل تثمÚ
أŸوروث أÙلي وﬂتلف ألتظاهرأت من
أجل تقد Ëخدمات ألسستقبال ألتابعة
للقطاع.
أاشسار الوزير إا ¤أان ولية أادرار التي تعد
ولية سسياحية بامتياز عرفت قفزة نوعية ‘
›ال السس- -ت- -ث- -م- -ار ح- -يث ” خÓ- -ل السس -ن -ة
ا÷ارية ا‚از  10فنادق بطاقة  1.000سسرير
‘ ح Úسستصسل الولية مع نهاية الثÓثي األول
من السسنة اŸقبلة إا 34 ¤مؤوسسسسة فندقية من
ﬂت -ل -ف األصس-ن-اف سس-تسس-اه-م ‘ اسس-ت-ح-داث
 2.500منصسب عمل ثابت و أاضساف اŸسسؤوول
ذاته خÓل اليوم الثا Êمن زيارته للولية أان
هذه اŸشساريع اŸنتشسرة ع ÈثÓثة أاقاليم
ب- -ال- -ولي- -ة سس -ت -ك -م -ن م -ن ت -رق -ي -ه السس -ي -اح -ة
السس -ت -ق -ب -ال -ي -ة ال -داخ -ل -ي-ة وت-ث-م ÚاŸوروث
التاريخي و الثقا‘ لهذه الأقاليم.
وأاوضسح اŸسسؤوول ذاته أان أادرار اŸعروفة
ب -إاق -ام -ة أازي-د م-ن  200ت-ظ-اه-رة اج-ت-ماعية
خ Ó-ل السس -ن-ة تسس-ت-دع-ي اسس-ت-غÓ-ل م-ث-ل ه-ذه
اŸقومات والÎويج لها ‘ ﬂتلف الوسسائط
سس- -ي -م -ا ‘ ›ال السس -ي -اح -ة ال -روح -ي -ة وك -ذا
السس -ي -اح -ة الصس -ح -راوي -ة وسس -ي -اح -ة ال -واح-ات
واŸغامرات Ãا يسساهم ‘ رفع حجم التوافد
السس -ي -اح -ي ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة وان-ت-ع-اشض ه-ي-اك-ل
السس-ت-ق-ب-ال ال-ت-ي ح-ق-قت ف-ي-ه-ا ال-ولي-ة ق-فزة
ملحوظة.

وأاشس - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤ضس - -رورة اله- -ت- -م- -ام
بالسسياحة الداخلية و تثم ÚاŸعا ⁄األثرية
وﬂتلف الصسناعات التقليدية التي تزخر بها
اŸنطقة والتي تشسكل عناصسر جذب سسياحي
ف- -ع- -ال- -ة إا ¤ج- -انب ا◊ف- -اظ ع- -ل -ى ال -ط -اب -ع
العمرا ÊاÙلي ‘ اŸنشسآات السسياحية.
كما أابرز بن مسسعود ضسرورة تدعيم هذه
السس-ي-اح-ة م-ن خÓ-ل ت-ق-د Ëأاسس-ع-ار ت-ن-افسس-ية
للزبائن مثمنا ‘ هذا الصسدد Œربة بعضض
اŸؤوسسسسات الفندقية اÙلية بتقد Ëأاسسعار
م -ع -ق -ول -ة إا ¤ج -انب م-ا ت-ق-وم ب-ه م-ؤوسسسس-ات
اÿطوط ا÷وية لتخفيضض أاسسعار الرحÓت
ا ¤أاقل من النصسف خÓل موسسم السسياحة
الصسحراوية الشستوية مشسÒا.

وزأرة ألÎبية

اسصتغلل القائمة ا’حتياطية لتوظيف اأ’سصاتذة خلل 2019
ت- -وأصس- -ل وزأرة ألÎب- -ي- -ة أل -وط -ن -ي -ة
أسستغÓل ألقائمة ألحتياطية أÿاصسة
Ãسس -اب -ق -ة ت -وظ -ي -ف أسس -ات -ذة أل-ت-ع-ل-ي-م
ألب - -ت- -دأئ- -ي خÓ- -ل سس- -ن- -ة  ،2019ك- -م- -ا
سس-ت-م-دد أسس-ت-غÓ-ل ألقائمة ألحتياطية
لسس -ات -ذة أل -ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط وأل-ث-ان-وي
أ
لسسنة  2017خÓل ألسسنة أŸقبلة حسسب
م- - -ا أك- - -دت - -ه  ،أمسس ،وزي - -رة ألÎب - -ي - -ة
ألوطنية نورية بن غÈيت.
وأاوضس-حت ال-وزي-رة ‘ صس-ف-ح-ت-ه-ا الرسسمية
على مواقع التواصسل الجتماعي أانه «–ضسÒا
ل- -ل -دخ -ول اŸدرسس -ي  2020/2019سستواصسل
وزارة الÎب -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة اسس -ت-غÓ-ل ال-ق-ائ-م-ة
الحتياطية اÿاصسة Ãسسابقة توظيف اسساتذة
ال -ت -ع-ل-ي-م الب-ت-دائ-ي ل-ع-ام  2018خ Ó-ل سس-ن-ة
.»2019
كما كشسفت عن “ديد اسستغÓل القائمة
الحتياطية اÿاصسة Ãسسابقة توظيف أاسساتذة

الطورين اŸتوسسط والثانوي لعام  2017خÓل
سسنة .2019

لسسوأق ألدولية
–فيزأت للمتعامل Úلقتحام أ أ

رفع نسصبة تعويضض النقل الدو‹ إا٪ 50 ¤
لج -رأءأت
” أت- -خ- -اذ أل- -ع- -دي -د م -ن أ إ
لÎق -ي -ة شس -ع -ب -ة أل-فÓ-ح-ة و ألصس-ن-اع-ة
أل -غ -ذأئ -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا أع -دأد ب-ط-اق-ي-ة
Óم - -ك - -ان - -ات أل - -ف Ó- -ح - -ي- -ة أŸوج- -ه- -ة
ل --إ
للتصسدير ،حسسب مسسؤوول سسامي بوزأرة
ألفÓحة .
‘ هذا اإلطار ،أاوضسح األم Úالعام لوزارة
الفÓحة شسريف عوماري أاول أامسض ،با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م- -ة خÓ- -ل ل- -ق -اء خصسصض ل -تصس -دي -ر
اŸن -ت -وج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة و ال-غ-ذائ-ي-ة ‘ اط-ار
اŸل - -ت - -ق - -ى ال- -وط- -ن- -ي لÎق- -ي- -ة
الصس - - - - -ادرات أان «الج- - - - -راءات
اŸت- -خ- -ذة ت- -ت- -ع- -ل -ق خصس -وصس -ا
ب - -إاع - -داد ال - -وزارة ب - -ط - -اق - -ي - -ة
اŸن - -ت - -وج - -ات ال - -ف Ó- -ح - -ي - -ة و
اإلمكانيات ا÷اهزة للتصسدير و
ﬂط-ط اŸن-ت-وج-ات ال-فÓ-ح-ي-ة
حسسب ك -ل م -ن -ط-ق-ة إاضس-اف-ة إا¤
ت -رق -ي -ة اŸن -ت-وج-ات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة و اŸصس-ن-ع-ة
تقليديا».
وأاضس -اف ذات اŸسس -ؤوول ان األم -ر ي -ت -ع -ل -ق
ايضسا بتشسجيع مشساريع السستثمار الفÓحي و
الصسناعة الغذائية اŸوجهة للتصسدير ل سسيما
اŸنصسات اللوجسستية و كذا حث اŸصسدرين
لهذه اŸنتوجات على التنظيم اك.Ì
وتطرق عوماري إا ¤اعادة انشساء الصسندوق
اÿاصض لÎقية الصسادرات من اجل إادراج
ب -ن-ود ج-دي-دة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-م-وي-ل ع-ل-ى غ-رار
التكفل Ãصساريف النقل الÈي للمنتوجات
اŸصس -درة ل سس -ي -م -ا اŸوج -ه -ة ن-ح-و ال-ب-ل-دان
اÛاورة والبلدان اإلفريقية الخرى.

و–دد نسسبة التدعيم اسستنادا ا ¤الدراسسة
ال -ت -ق -ن -ي -ة ل -ت -ك-ال-ي-ف ال-ن-ق-ل حسسب ت-وصس-ي-ات
اŸل- -ت- -ق -ى ب -خصس -وصض تصس -دي -ر اŸن -ت -وج -ات
الفÓحية.
وأاوصسى اŸشساركون خÓل اŸلتقى برفع
نسسبة التدعيم اŸتعلقة بتعويضض النقل الدو‹
للمنتوجات الغذائية من  %25إا %50 ¤و كذا
نسسبة  %50بالنسسبة للمنتوجات الفÓحية.
أام -ا ع -ل -ى الصس-ع-ي-د اŸؤوسسسس-ات-ي ،أاضساف
عوماري ،فإان وزارة الفÓحة ،أابرمت خÓل
شس- - -ه- - -ر ن- - -وف- - -م ÈاŸنصس- - -رم
ات-ف-اق-ي-ات م-ع م-ت-ع-املي النقل
(ل- - - -وج- - - -يÎانسض واÿط- - - -وط
ا÷وي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -لشس-ح-ن)
بغية تسسهيل اجراءات تعويضض
تكاليف النقل الدو‹.
ك- -م- -ا ذك- -ر ب- -إاع -داد ك -ت -يب
م -وج -ه Ÿصس-دري اŸن-ت-وج-ات
الفÓحية ،يوضسح مسسار عملية التصسدير ما
قبل النتاج وما بعده ،وكذا الوثائق الدارية
اŸطلوبة ‘ هذا الشسأان من قبل كل الهيئات
اŸعنية Ãراقبة عمليات التجارة اÿارجية.
وأاع -ل -ن ع -وم -اري أايضس -ا ع-ن اع-داد ج-ه-از
يحكم عملية منح صسفة اŸصسدر اŸعتمد
Ÿصسدري اŸنتوجات الفÓحية والغذائية.
وأاك -د أان ه-ذه اآلل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اقÎحت
وفق قاعدة األحكام التي تتكفل بها اŸديرية
ال -ع -ام-ة ل-ل-ج-م-ارك ‘ إاط-ار ن-ظ-ام اŸت-ع-ام-ل
الق-تصس-ادي اŸع-تمد« ،وأان- -ه ث- -م -ة مشس -روع
جاري يخصض منصسة للشسباك الوحيد بالتعاون
مع اŸديرية العامة للجمارك».

بطاقية لإلمكانات
الفلحية اŸوجهة
للتصصدير

»æWh

أÿميسس  20ديسسم 201٨ Èم
أ ل م و أ ف ق ل ـ  1 2ر ب ي ع أ لث ا ن ي  1 ٤ ٤ 0ه ـ

لك Ìمن عقدين
أغا Êتوشّشحت بها ألرسشوم أŸتحركة أ
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أسصامة إأفرأح
تصصوير :فوأز بوطارن
أك -د ط -ارق أل-ع-رب-ي ط-رق-ان أن-ه
يعت Èألغناء ‘ أ÷زأئر َدْينا عليه،
وأعت Èأن ألفنان أÎÙف Áلك
أرضس- -ي- -ة ل- -وج- -يسس- -ت- -ي -ة –ضس -ر ل -ه
أ◊فÓ- -ت وأŸوأع -ي -د ،وه -و م -ا ’
Áلكه طرقان““ :أنا ’ أتعامل مع
م-ت-ع-ه-د ح-فÓ-ت ،وغ-ال-ب-ا م-ا ك-انت
ألدعوأت ألتي أتلقاها تأاتيني من
أب- -ن- -ائ- -ي أل -ذي -ن كÈوأ““ ،ي -ق -ول ‘
إأشسارة إأ ¤جمهوره ألذي كان من
أأ’ط -ف -ال سس -ن -وأت أل -تسس -ع -ي -ن-ي-ات.
وأضساف طرقان أنه كان بوّده أن
ت -ك -ون زي -ارة أ÷زأئ -ر ق -ب -ل أل -ي -وم
بعشسرأت ألسسن.Ú
باŸقابل ،قال طرقان إأنه ألتقى
بوزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي،
ودأر أ◊ديث حول إأمكانية ألقيام
Óطفال ،كما
بعمل جديد موجه ل أ

الغناء ‘ ا÷زائر دْين علّي

طبع جي Óكام ‘ ÓأŸنطقة ألعربية بأاغانيه وششارأته ألتي توشّشحت بها ألرسشوم أŸتحركة
أ
صشصص ‘ ألنحت ،عرف كيف ينحت
لك Ìمن عقد من ألزمن ..خريج ألفنون أ÷ميلة أŸتخ ّ
لطفال ،وجزء من ألكبار ،ليكسشب جمهورأ ل يتقادم
Ãوسشيقاه وكلماته ‘ قلوب وعقول أ أ
مع مرور ألزمن ..هو ألفنان ألسشوري أ÷زأئري طارق ألعربي طرقان ،ألذي أكد لنا خÓل
نزوله ضشيفا على ““ ألششعب““ Ãناسشبة أليوم ألعاŸي للغة ألعربية أنه سشيغني ‘ أ÷زأئر عن
قريب ،وهو ما أعتÈه ““دْينا““ وجب ألوفاء به.

أل- -ت -ق -ى م -دي -ر أل -دي -وأن أل -وط -ن -ي
للثقافة وأإ’عÓم ÿضسر بن تركي،
‘ إأشس- -ارة إأ ¤إأم -ك -ان -ي -ة أن ت -ك -ون
ه -ن -الك ح-فÓ-ت ق-ادم-ة““ ،وآأم-ل أن
تكون هذه أ◊فÓت ‘ أك Ìمن
و’ية““ ،يقول طرقان ،ألذي حّدثنا
أيضس -ا ع -ن ل -ق -ائ -ه Ãح -م -د ن -وأري
ﬁافظ أŸهرجان ألوطني Ÿسسرح
ألهوأة Ãسستغا ،Âوأحتمال تقدË
عمل ما ‘ ألصسائفة أŸقبلة (موعد
أŸهرجان).
أردف طرقان قائ““ :Óحتى لو ⁄
ي -ك-ن ه-ن-الك دع-وأت رسس-م-ي-ة ،ف-إان
أل - -ه- -دف أأ’ول م- -ن أل- -زي- -ارة ك- -ان
ألتعاون مع أأ’صسدقاء ‘ أ÷زأئر،
للعمل بطريقة تقليدية““ ،وذكر من
ب Úهؤو’ء أıرج مونسس خمار أبن
ألشساعر بلقاسسم خمار.
من جهة أخرى ،أعت Èطرقان أن
ألشسارة ألغنائية للرسسوم أŸتحركة
شس -ك -لت ‘ م -رح -ل -ة م-ع-ي-ن-ة ب-ديÓ-
أ’غ -ن -ي -ة أل -ط -ف -ل أل -غ -ائ-ب-ة ،وح-ت-ى

أأ’غ -ا Êألسس -اب -ق -ة ،أل -ت -ي وصس -ف -ه-ا
بـ«أل -ه -ده -دأت““ (أو أغ -ا Êم-ا ق-ب-ل
ألنوم) ،هي أغان تعجب ألكبار أكÌ
م -ن أأ’ط -ف-ال .أم-ا ح-ك-اي-ة أل-ط-ف-ل
ف- -ذه- -بت م- -ع أ÷ّدة ،وأآ’ن ح- -ت- -ى
أل -رسس -وم أŸت -ح -رك -ة  ⁄ت-ع-د ت-ق-وم
بهذأ ألدور.
وعن سسؤوألنا بخصسوصس طريقته
‘ أل -ع -م -ل ،خصس -وصس -ا ‘ ب -دأي-ات-ه
Ãرك- -ز ““أل- -زه- -رة““ ب- -دمشس- -ق ،ق -ال
ط - -رق - -ان إأن ت - -رج - -م - -ة أل - -رسس - -وم
أŸت- -ح- -رك- -ة (أو ت -ع -ري -ب -ه -ا) ك -انت
سسليمة ،وكان ُيقتطع من ألعمل كّل
ما يسسيء لثقافتنا وتقاليدنا ،تعاد
صسياغة ألعمل على هذأ ألصسعيد،
وه -ي م -ا Áك -ن تسس -م -ي -ت -ه م-رح-ل-ة
أإ’عدأد وأŸونتاج.
أم -ا ع -ن ت -ع -ام -ل -ه م -ع ألشس -ارأت
وت -أال -ي -ف -ه -ا ،ي -ق -ول ⁄““ :أك-ن أح-ب-ذ
أ’سستماع إأ ¤ألشسارة أأ’صسلية لكي
’ أتأاثر بها ،وهناك فقط شسارتان
أصسليتان أو ثÓث سسمعتها فيما بعد

لنتاج ألعلمي وألفكري
للفاظ يزيد من أ إ
ثرأء أ أ

وع -ن ط -ري -ق ألصس -دف -ة““ ..وي -ط -ل -ع
ط-رق-ان ع-ل-ى م-ل-خصس أل-ع-م-ل حتى
يكتب كلمات ألشسارة ،وعلى سسبيل
أŸث -ال ف -إان قصس -ة ““م -وك-ل-ي““ ف-ي-ه-ا
شسيء من قصسة حي بن يقظان““ ،لذأ
ك -ان ي -ك -ف -ي أ’ط Ó-ع ع -ل-ى ›م-ل
ألقصسة لكي يكتب كلمات أأ’غنية““،
ي -ق -ول .أم -ا ‘ ح -ال -ة أل -ك -رت -ون-ات
ألرياضسية مثل كرة ألقدم ،فقد تتم
دبلجة  10أعمال ‘ نفسس ألوقت،
وهنا ينبغي ألتسساؤول :ماذأ سسنقدم
وما هي ألقيمة أŸضسافة أŸقدمة
للشسارة؟.
وأقّر طارق ألعربي طرقان بأان
وقت أإ’‚از كان قصسÒأ““ ،قد أبقى
يوم Úأو ثÓثة أفكر فيما سسأاكتب،
ل -يسس أع -ت-م-ادأ ع-ل-ى ت-ف-اصس-ي-ل م-ا،
كلمات ““سسيمبا““ مث Óرؤوية ووجهة
نظر ‘ ألغابة ،فالغابة فيها قوأنÚ
تسس- -ري ع -ل -ى أ÷م -ي -ع ،وأŸفِÎسس
هناك له طريدة فقط وليسس بنك
من ألطرأئد““.

اŸغرب العربي أاك Ìإاتقانا للغة العربية من دول اŸشسرق

ت-ع-ت Èألّ-ل-غ-ة أل-عربية من
أه -م أل ّ-ل-غ-ات وأكÌه-ا ث-رأًء
للفاظ أŸسشتعملة
من حيث أ أ
ك -وسش-ي-ل-ة ل-ل-ت-وأصش-ل وزي-ادة
لن -ت -اج أل -ع -ل-م-ي وأل-ف-ك-ري
أ إ
لطفال،
لفرأد وفئة أ أ
ب Úأ أ
لسش- - -ت- - -اذ
ه - - -ذأ م - - -ا أك- - -ده أ أ
وأل- -ف- -ن- -ان ط- -ارق أل- -ع- -رب- -ي
طرقان ،خÓل نزوله ضشيفا
على يومية ““ألششعب ““.

خالدة بن تركي
أك- - -د أّŸوزع وك- - -اتب ألشس- - -ارأت
أل-ك-رت-ون-ي-ة ط-ارق أل-ع-رب-ي طرقان،
أمسس ،خ Ó-ل ن -زول -ه ضس -ي -ف -ا ع -ل -ى
““ألشسعب““ أن أŸغرب ألعربي أصسبح
أك Ìأت -ق -ان-ا وإأج-ادة ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة
مقارنة بدول أŸشسرق ،معتمدأ ‘
ذلك ع-ل-ى أسس-ت-ع-م-ال-ه-م أل-دأئ-م ل-ه-ا

كوسسيلة للتوأصسل ب Úأأ’فرأد وإأبرأز
أأ’دوأر أŸتبادلة ،ناهيك عن ألرقي
أل - -وأضس - -ح ‘ أأ’غ- -ا Êأ÷زأئ- -ري- -ة
وألشسعر.
ق -ال ط-ارق أل-ع-رب-ي““ ،إأن ألّ-ل-غ-ة
أل -ع -رب -ي -ة ت -ع -ت Èم -ن أب-رز ألّ-ل-غ-ات
ل -ل -ت -وأصس -ل وأل -ت -ب -ادل غ Òأن -ه-ا ‘
حاجة دأئمة إأ ¤أإ’تقان لتحصسÚ
أأ’فكار““ ،وهو ما عملت عليه دول
أŸغ -رب ل -تصس -ل إأ ¤أل -ت-ط-ور أل-ذي
مّ-ي-زه-ا ‘ أسس-ت-ع-م-ال وإأت-ق-ان ألّ-لغة
مقارنة مع ألدول ألعربية أأ’خرى
أل -ت -ي ك-انت رأئ-دة ‘ أسس-ت-ع-م-ال-ه-ا،
غ Òأن أŸغرب أصسبح أك Ìأتقانا
لها بأاصسولها وحجم مفردأتها.
أوضسح أأ’سستاذ ،أن ألّلغة ألعربية
ه- -ي وسس- -ي- -ل- -ة وصس- -ل ب Úأل -ت -اري -خ
وأأ’جيال أ÷ديدة ،باإ’ضسافة إأ¤
ك -ون -ه -ا ن -اق -ل -ة ل -ل -ث -ق -اف -ة وأل -ق -ي-م
أإ’نسس -ان -ي -ة وأŸوسس -ي -ق -ى ،وه-و م-ا
ل- -وح- -ظ م- -ؤوخ- -رأ  -ي- -ق- -ول ط- -ارق
ألعربي ‘ -أأ’غا Êأ÷زأئرية ألتي

سسمعها خÓل زيارته إأ ¤أ÷زأئر
بعد  50سسنة من ألغربة– ،ديدأ
أأ’غا Êألتونسسية وأ÷زأئرية –وي
ألفاظا رأقية تصسلح لÓسستعمال ‘
شسارأت ألرسسوم.
ووصس- - - -ف أل - - -ف - - -ن - - -ان أأ’غ - - -اÊ
أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ق- -دÁة ب- -ال- -رأئ- -ع -ة
وألقيمة ،كونها أأ’قرب إأ ¤ألشسعر
م -ن أأ’غ -ا Êأإ’ي -ق -اع -ي -ة ،ه-ذأ إأ¤
ج -انب أل -رسس -ال -ة أل -ع -ظ -ي -م -ة أل-ت-ي
Óف -رأد،مشسÒأ أن دول
ت- -ق -دم -ه -ا ل  -أ
أŸغرب تعت Èألسسباقة ‘ ألدمج
ب ÚأŸنطقة ألعربية وما تعلمته من
أللغة ألعربية ‘ أأ’غا Êأ÷زأئرية
أل -ت -ي –م -ل أل -ي -وم رسس -ال-ة ه-ادف-ة
يصس- -ل- -ح أسس- -ت- -ع- -م- -ال- -ه -ا ‘ ع -دي -د
أÛا’ت.
ب-خصس-وصس أل-ت-ن-وع أŸوسس-ي-ق-ي
وأل - - - -ل - - - -غ - - - -وي ‘ أغ - - - -ا ÊألÎأث
أ÷زأئري ،قال طارق ألعربي أنه
رأج-ع إأ ¤أسس-ت-ع-م-ال ألّ-ل-غ-ة أل-عربية
ألفصسحى أŸتضسمنة لقيم إأنسسانية

ي -درك -ه -ا أإ’نسس -ان ف -ور سس -م -اع-ه-ا،
لتصسبح فيما بعد رسسالة “ّرر عÈ
أأ’جيال وقيمة تÈز سسÓمة أللغة
عند دول أŸغرب ،كونها ألوحيدة
أل -ت -ي ب -إام -ك -ان -ه -ا إأخ -ف -اء ج -نسس-ي-ة
ألشسخصس أŸتحدث دونا عن أللغات
أأ’خرى.
دع -ا أل -ف -ن -ان ط -ارق أل -ع -رب -ي
طرقان ‘ أأ’خﬁ Òبيه سسوأء من
أ÷يل ألذهبي لسسنوأت ألثمانينيات
وأل -تسس -ع-ي-ن-ي-ات أو أ◊ا‹ م-وأصس-ل-ة
ألدرب ونقل ألرسسالة إأ ¤ألشسباب
ألصساعد ألذي يفتقد أليوم إأ ¤مثل
ه -ذأ ألÎأث بسس-بب أل-ت-ك-ون-ول-وج-ي-ا
وأل - -زخ - -م أ’ع Ó- -م- -ي ،إأ ¤ج- -انب
ألعمل ألتجاري ألذي يطغى على
ألسساحة ،ناسسيا ألقيم أإ’نسسانية ألتي
نقلها هذأ ألنوع من ألفن قبل 20
سسنة من أآ’ن ،و’زأل ألكث Òيعمل
على إأيصسالها وأÙافظة عليها من
خÓل تقد Ëأأ’حسسن وأأ’فضسل .

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

ألعدد
1٧٨25

06

الكارتون  ..اŸدرسسة ‘ البيت
أم Úبلعمري
’ شسك أن أأ’فÓم ألكارتونية هي أفضسل طريقة ıاطبة
ألطفل وألوصسول أإ ¤عقله و من ثمة تنشسئته وفق ألنموذج ألذي
Óها Ãا نشساء أو
نريد ،أ’نه يقال إأن ألطفل صسفحة بيضساء  ‰أ
هو عجينة نفعل بها ما نشساء و نصسنع منها ألرجل ألذي نريد و
هذأ Ÿا للرسسوم أŸتحركة من تأاث Òعلى أإ’نسسان مهما تقدم
‘ ألسسن فالطفل ألذي يسسكننا ’ يشسيخ و ’ يك Èو Œده
يسستيقظ ‘ أي ◊ظة و دون سسابق أإنذأر Ãجرد أسستفزأز
ذأكرته بصسورة أو بأاغنية رسسم كارتو.. Êإألخ فما بالك أن يتم
أسستفزأز تلك ألذأكرة و أسستنهاضسها بحضسور أأ’سستاذ طارق
أل -ع -رب -ي ط-رق-ان شس-خصس-ي-ا ،ه-ذأ م-ا وق-فت ع-ل-ي-ه ،أمسس ،ل-دى
أسس -تضس-اف-ت-ه ب-ج-ري-دة ““ألشس-عب““ Ãن-اسس-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي ل-ل-غ-ة
ألعربية و كيف أن أ÷ميع با÷ريدة من صسحافي ،ÚتقنيÚ
...أإلخ وÃجرد رؤويته أخذوأ يرّددون دون أن يشسعروأ ““سسيمبا““ ،
““ماوكلي““ و ““هز Ëألرعد““ و غÒها من ألشسارأت ألتي ’تفارق
موسسيقاها و ’ عبارأتها ذأكرتنا أ’نها ببسساطة طبعت طفولتنا،
بل سساهمت و بشسكل كب Òليسس ‘ غرسس حزمة من ألقيم ألنبيلة
ألتي كانت –ملها كلمات تلك ألشسارأت و لكن ‘ إأثرأء رصسيدنا
أللغوي و سسÓسسة ألنطق كذلك لهذأ Áكن أن نعت Èألرسسوم
أŸتحركة Ãثابة أŸدرسسة ألتي تأاتي إألينا.
نعم أأ’فÓم ألكارتونية تعت Èمن ب ÚكÈى أŸدأرسس ألتي
علّمتنا أللغة ألعربية و ألكث Òمن مفردأتها أ÷ميلة ألتي أثرت
رصسيدنا أللغوي صسغارأ و مازلنا نحتفظ بفضسل تلك ألرسسوم
أŸتحركة وشسارأت بدأيتها ونهايتها Ãفردأت قد ’ يعرف
معناها ألكثÒون منا ،فكم هو عدد ألذين يعرفون أن ألهز Ëهو
صسوت ألرعد مث Ó؟
ÓفÓم
و كلمات أخرى كثÒة ،لهذأ ليسس هناك أدنى شسك أن ل أ
ألكارتونية دور كب ‘ Òتلق Úأي لغة كانت و تزويد ألطفل
بقاعدة لغوية غنية باŸفردأت و أŸصسطلحات “كنه مسستقبÓ
من ألتحكم باللغة ألعربية و ألتعامل بها بكل سسهولة و أتصسور أن
ه -ي -ئ-ة م-ث-ل أÛلسس أأ’ع-ل-ى ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ع-ل-ي-ه أل-ت-ف-ك‘ Ò
أ’سستثمار ‘ ألرسسوم أŸتحركة لÎقية وتطوير أللغة ألعربية و
تعميم أسستعمالها على أŸدى ألبعيد و ليسس هناك أفضسل من
ألطفل لتحقيق أسسÎأتيجية كهذه.

ألَتركة أللّغوية لÓسشتعمار وأقع من ألصشعب ألتخّلصص منه

‰ط التدريسس السسائد ’ يعطي
للغة العربية مكانتها ا◊قيقية

أرج- -ع أل- -ف- -ن- -ان وك- -اتب
ألشش- -ارأت ط- -ارق أل -ع -رب -ي
طرقان أسشباب عدم إأجادة
أل -ع-رب أل-ت-ح-دث ب-ل-غ-ت-ه-م
لم إأ ¤نقصص ألكتب ألتي
أ أ
ت- -تضش- -م- -ن ق -وأع -د أل ّ-ل -غ -ة
أل-ع-رب-ي-ة ،م-وضش-حا أن هذأ
ألÎأجع أŸسشجل جعل دور
أŸدرسش - -ة أه - -م ‘ ت - -ل - -قÚ
ألّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ية بقوأعدها
ومفردأتها ،ولكنها  ⁄تعد
ت- - - -رق- - - -ى إأ ¤أŸسش- - - -ت- - - -وى
أŸطلوب.

صصونيا طبة
أك-د أن ألّ-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ف-قدت
حديثا مكانتها أ◊قيقية بسسبب
‰ط ألتدريسس ألسسائد ألذي ’
ي-ع-ط-ي ل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،باإ’ضسافة
إأ ¤ع- - -دم وج- - -ود ك - -تب ت - -فسسÒ
ألقرآأن ألكر Ëألذي يعت Èحامل
أللّغة ألعربية ،وألدليل على ذلك
أن أŸسسيحي Úبالشسرق وألغرب،
’ ت- -زأل ث- -ق- -اف- -ت- -ه -م إأسس Ó-م -ي -ة
ويتباهون باللغة ألعربية إأ ¤حد
أآ’ن.
‘ ذأت ألسس- - -ي - -اق ،أضس - -اف
أّŸوزع وألكاتب أن مسساوئ تغÒ
‰ط أل -ت -دريسس ل -ن ت -ك-تشس-ف إأ’
بعد جيل Úأو أك ،Ìحيث تبدأ
ألنتائج ألسسلبية إ’همال كتب أللغة
ألعربية ونقصس معلمي أللغة ‘
ألظهور ،كون أللغة وعاء للفكر
وأŸت- -ع -ل -م Ãث -اب -ة أل -ط Òأل -ذي
يتعلم أŸشسي ألصسحيح لكي يطÒ
عاليا.
أعت Èألفنان أسستعمال أغلبية

أ÷زأئ -ري ‘ Úح -دي -ث -ه -م أل-ل-غ-ة
ألفرنسسية أك Ìمن ألعربية أمر
م- -ف- -روضس ،بسس- -بب أ’سس -ت -ع -م -ار
أل -ف -رنسس -ي أل -ذي دأم  130سسنة،
حتى أصسبح أسستعمارأ لغويا من
ألصسعب ألتخلصس منه رغم مرور
سسنوأت عديدة بعد أ’سستقÓل،
وه -و م -ا أث -ر سس -ل -ب -ا ع -ل-ى أل-ل-غ-ة
ألعربية ،مضسيفا أنه ليسس عيبا أن
ي-ت-ع-ل-م أل-ع-رب أل-ل-غ-ات أأ’ج-ن-ب-ي-ة
أأ’خرى ولكن أن ’ تكون على
حسساب ألّلغة أأ’م.
ف- - -ي- - -م - -ا ي - -خصس إأح - -دى
أل -تصس -ن -ي -ف -ات أل -ع -اŸي -ة  ،أل-ذي
أحتلت فيه أللغة ألعربية أŸرأتب
أأ’و ¤ضس -م -ن ق-ائ-م-ة  25أصسعب
أللغات ‘ ألعا ،⁄أجاب طرقان
‘ ذأت ألسسياق قائ ’““ : Óأؤومن
بهذه ألتصسنيفات كونها ’ ترتكز
ع -ل -ى ج -م -ي -ع أŸع -ط -ي -ات وإأ‰ا
ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى أل-ب-عضس ف-ق-ط ’أن
أ◊ك -م ع-ل-ي-ه-ا ب-أان-ه-ا م-ن أصس-عب
أللغات قد يكون مرتبطا بقوأعد
أللغة ومفردأتها““.
أضس -اف أن -ه ل -يسس شس-رط-ا أن
ي -ك -ون ألشس -خصس م -ل -م-ا ب-ق-وأع-د
أللغة حتى يتحدث أللغة ألعربية
أ’نها سسماع قبل أن تكون قوأعد
ف -ه -ي م -وسس -ي -ق -ى يسس -ت -م -ت-ع ب-ه-ا
أ÷مهور ألصسامت قبل أن يصسبح
م -ت -ح -دث -ا ،مÈزأ م -ك -ان -ة أل -ل-غ-ة
ألعربية ب Úلغات ألعا ،⁄معتÈأ
أل-ع-رب-ي-ة أأ’و ¤أسس-ت-ن-ادأ ل-ل-تبادل
أ◊ضس -اري وم -ن -ذ ب -دأي -ة ظ -ه -ور
أللغات ،إأ’ أنها – ⁄ظ بقيمتها
أ◊ق -ي -ق -ي -ة أ’ن أي دول -ة تصس -ب-ح
م -ه -ي -م-ن-ة ‘ أل-ع-ا ⁄ت-ع-م-ل ع-ل-ى
فرضس هيمنة لغتها على أ÷ميع.
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الّدللت الّرمزية اŸؤوثرة للغة اŸرافقة للطفل

ضضيف
«
ا
ل
ش
ض
ع
ب»

الدعوة لقيم ا Òÿتصضنع الشضخصضية و“نع العنف
Óطفال ع Èالرسشوم
الدللت الرمزية اŸؤوثرة للغة اŸسشتعملة ‘ ،التواصشل مع الفئات العمرية ل أ
لرتكاز على القيم اŸبنية على ا Òÿلتوضشيحها ‘ ذهن كل
لفÓم الكارتونية تتطلب ا إ
اŸتحركة أاو ا أ
من هو «مدمن» على مثل هذه «الصشور» اÿاصشة به و‘ أاوقات ﬁددة تراعي دائما فÎة راحة هؤولء
زيادة على منحهم «ا◊جم السشاعي» اıصشصس لهم ..وهذا ما –رصس عليه بعضس القنوات الفضشائية
لخر.
إادراكا منها باÿلفيات والتوجهات اŸتبعة من أاجل فرضس ذلك «الوفاء» الدائم مع ا آ

جمال أوكيلي
هذه القيم الÎبوية ليسست مفصسولة عن
تلك اŸنظومة اÛتمعية اŸشسكلة من
Óط-ف-ال م-ن
م-رج-ع-ي-ات ح-ي-ات-ي-ة ت-ل-ق-ن ل -أ
مرحلة ‰و إا ¤أاخرى ،لتنضسج ‘ سسقف
مع Úإاسستنادا إا ¤كل ما ” اإلسستفادة
منه ‘ ،الفÎات اإلنتقالية ،التي تصسنف
ع- -ل- -ى أاسس- -اسس أان- -ه -ا اÿصس -ب -ة ‘ هضس -م
واسستيعاب كل ما يجدونه أامامهم.
ي- -ع- -ت Èاÿب ‘ Òه- -ذا اإلخ- -تصس- -اصس
السسيد طرقان الذي اسستضسافته «الشسعب»،
أامسس ،أانه ل بديل عن قيم ا Òÿعندما
يتعلق األمر بالتعامل مع األطفال ،كونه
ال -ب -اب ال -ذي ي -ف -ت -ح ع -ن األف -ق األخ-رى
ال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ك -ل م-ا ه-و ج-م-ي-ل Œاه
الÈاءة.
لب -د م -ن اإلع -ت-م-اد ع-ل-ى ق-وة ال-ت-أاثÒ

اŸباشسر حيال الطفل بفضسل اإلبداع ‘
الشس- -ك- -ل واŸضس- -م -ون ،األو ¤ت -ظ -ه -ر ‘
الصس -ورة والشس -ارة ال -غ -ن -ائ-ي-ة وال-ث-ان-ي-ة ‘
األداة الناقلة ،أال وهي اللغة اŸفهومة
اŸت-وج-ه-ة م-ب-اشس-رة إا ¤اıي-ال ال-ق-ادر
على تقبلها دون أان يحتار ‘ تركيبتها أاي
مفهومها وحاليا فإان الكث Òمن األطفال
يحفظون بعضس اŸقاطع عن ظهر قلب
ل -ك -ن ي -ك -ررون ال -ك -ل-م-ات بشس-ك-ل خ-اط-ئ
وي- -ت- -م -ادون ‘ ذلك دون أان ي -ج -دوا م -ن
يصسحح لهم ما ينطقون به كون اŸدرسسة
ت -رفضس ك -ل م -ن ي -أات -ي -ه -ا ب -أاشس -ي-اء خ-ارج
اŸق -رر ح -ت -ى وإان ك -ان ح -ام  Ó-ل -ل -ف -ع -ل
الÎبوي.
ه -ذه اŸف -ارق-ة ق-د ت-ؤوث-ر نسس-ب-ي-ا ع-ل-ى
شس -خصس -ي -ة ال-ط-ف-ل إان-طÓ-ق-ا م-ن شس-ع-وره
Ãح -اول -ة ÷م ع-م-ل-ي-ة ت-ف-ت-ي-ق ع-ب-ق-ري-ت-ه
وتعطيل ملكته والتأاث Òعلى صسناعة ذاته

‘ التفاعل مع هذا العا ⁄اÿاصس به،
قصسد أاخذ تلك اللغة الراقية اŸبحوث
عنها من قبل نفسسه أاول وعائلته ثانيا
واÙيط الذي يرغب أان يكون متعلما
وقادرا على مرافقة هذه اŸتغÒات لكن
‘ اإلŒاه اإلي- -ج -اب -ي ال -ذي ي -ق -ع ع -ل -ى
Óفكار.
مسسؤوولية «اŸرسسل» الصسانع ل أ
وهذا ‘ حد ذاته التحدي اŸفروضس
ع- -ل- -ى ك- -ل م -ن يشس -ت -غ -ل ‘ ه -ذا ا◊ق -ل
ا◊سساسس واألرضسية الشسائكة ‘ البحث
عن أافضسل الصسيغ لبث قيم ا Òÿالقابلة
لتبنيها وحتى تقمصسها من طرف الطفل،
وهذا شسعور قوي ودافق لدى طارق ‘
ال -ع -م-ل دائ-م-ا ع-ل-ى ه-ذا ال-ن-ح-و الصس-عب
الشس -اق واŸضس -ن -ي ال-ذي ي-ت-ط-لب إاب-داع-ا
مهنيا هائ Óحتى ل يحيد أاي أاحد عن
هذا العمل اıتار بالدقة اŸتناهية ‘
ب-ق-اء ال-ط-ف-ل م-ت-مسس-ك-ا ب-ا◊اضسنة األو¤

انتششار الّلهجة العامية ينا‘ قيم اÛتمع

ضضرورة اعتماد العربية الفصضحى ‘ إاعÓم الطفل
قال ملحن ششارات رسشوم الكرتون
واŸؤول- -ف ط- -ارق ال- -ع- -رب -ي ط -رق -ان،
أامسس ،أان ب-ي-ئ-ة إان-ت-اج إاعÓ-م ال-ط-فل
لح - -رى رسش - -وم ال - -ك - -رت - -ون ‘
أاوب- - -ا أ
اŸنطقة العربية  ⁄تعد تبعث على
الرت-ي-اح ب-ع-د ت-ع-ا‹ موجة التغول
لن -ت -اج ،وك-ذا ال-وضش-ع
ال -ت -ج -اري ‘ ا إ
السشياسشي ،داعيا إا ¤ضشرورة اعتماد
العربية الفصشحى ومواجهة انتششار
ال -ل -ه-ج-ة ال-ع-ام-ي-ة ‘ إاعÓ-م ال-ط-ف-ل،
لجيال
ب-اع-ت-ب-اره رك-ي-زة ‘ ت-ل-ق Úا أ
قيم اÛتمع النبيلة.

جÓل بوطي
أاوضسح طرقان أان الواقع ا◊ا‹ افرز
متغÒات جديدة أاّدت إا ¤انتشسار اللهجات
العامية ‘ إانتاج الرسسوم اŸتحركة بشسكل
خ-اصس أاواإلعÓ-م اŸوج-ه ل-ل-ط-ف-ل بشس-ك-ل
ع -امﬁ ،ذرا م -ن خ -ط -ر ت-أاث Òال-ل-ه-ج-ات
العامية على ثقافة األطفال ‘ اŸنطقة
العربية ،سسيما بعد تغّول اŸنطق التجاري
‘ اآلونة األخÒة ،الذي بات يطغى على

واألخÒة ل- -ه ،أال وه- -ي األسس- -رة ،ي- -ن- -م- -و
ويÎعرع ‘ وسسطها يتحاور معها ويغني
لها كل ما تعلمه عن طريق السسمعي -
البصسري.
إان ك -ان األسس -ت -اذ ط -ارق ي ّ-ح -ن إا ¤م -ا
أاسس- -م -اه بـ «ال -ظ -رف ال -ت -اري -خ -ي» خ Ó-ل
ال-ث-م-ان-ي-ن-ي-ات وال-تسس-ع-ي-ن-ي-ات ،نظرا لعدة
إاع -ت -ب -ارات آان -ذاك ..ذلك Á ⁄ن -ع -ه م-ن
اŸضسي قدما بإاŒاه تقد Ëرسسالة تربوية
وب-ي-داغ-وج-ي-ة واضس-ح-ة اŸع-ا ،⁄ه-دف-ه-ا
تقوية ﬂيال الطفل وحمله على إاكتشساف
م -ا ح -ول -ه م -ن واق -ع بصس-ق-ل م-وه-ب-ت-ه ‘
اŸسس -ت -ق-ب-ل ،وه-ذا م-ا ي-ن-ج-زه ال-ي-وم عÈ
الصسوت والصسورة اÿالية من كل عنف
شسعاره اŸسسؤوولية الÎبوية Œاه اآلخر.

كل مؤوسسسسات اإلنتاج ا◊الية.
أابرز ضسيف ““الشسعب““ خطورة اسستعمال
الّلهجات العامية على فكر األطفال وما
لها من تأاث Òتراجع اŸسستوى التعليمي،
ألنها خارج عن اللغة األم ،مشسÒا إا ¤أان
اإلن - -ت - -اج ا◊ا‹ Áي- -ل بشس- -ك- -ل ك- -ب Òإا¤
النسس Ó-خ م -ن األخ Ó-ق وف-ي-ه ال-ك-ث Òم-ن
اإلسساءة ،قائ““ :Óإان الغث بات أاك Ìمن
السس- -م Úف- -ي- -م- -ا ي- -ت -ع -ل -ق ب -إان -ت -اج رسس -وم
الكرتون““.
‘ مقابل ذلك بعث طرقان رسسائل أامل

‘ سضطور...

@ طارق العربي طرقان من مواليد
ال -ع-اصس-م-ة السس-وري-ة دمشس-ق ،ي-ن-ح-در م-ن
م- -دي -ن -ة سس -ي -ق ب -ولي -ة م -عسس -ك -ر ،غ -رب
ا÷زائر ،خريج الفنون ا÷ميلة ،جامعة
دمشس -ق ،قسس -م ال -ن -حت ،ع -ام  .1991ب -دأا
◊ن
العمل ‘ ›ال األطفال ،فكتب و ّ
وأاّدى ال- -ك -ث Òم -ن شس -ارات اŸسس -لسس Ó-ت
ال-ك-رت-ون-ي-ة ،ب-دءاً م-ن مسس-لسس-ل ““ماوكلي““
وانتهاءً Ãسسلسسل ““سسنتوب““ ،أاواخر عام
. 2018
@ خÓل هذه الفÎة وحتى اآلن ،قام
بالكتابة والغناء واإلعداد واإلشسراف على
اأك Ìم- - - -ن  1000أاغ-ن-ي-ة داخ-ل-ي-ة وشس-ارة
ŸسسلسسÓت واأفÓم كرتونية لعدة جهات،
منها ““سسبيسس تون““ و«جزيرة األطفال .
قام بتلح Úوكتابة العديد من أاغاÊ
األطفال اŸسستقلة ‘ ›الت متعددة ..
قواعد اللّغة العربية ..أادعية ..رياضسة..
اإلخ ..
@ شسارك بتلح Úأاك Ìمن  50أاغنية
لÈنامج مدينة اŸعلومات بجزئيه لصسالح
›لسس التعاون اÿليجي .
@ ك- -م- -ا ق- -ام ب- -ت- -ل- -ح Úال- -ع -دي -د م -ن
السس- -ك -ي -تشس -ات واŸسس -رح -ي -ات والغ -اÊ
اŸسسرحية.
@ وتعاون مع اك Ìمن جهة ‘ الدول
ال -ع -رب -ي -ة م-ن اŸه-ت-م Úبشس-ؤوون ال-ط-ف-ل
اللغوية والÎبوية والصسحية والجتماعية،
منها وزارة الصسحة السسورية واÛلسس
األع -ل -ى ل -ل -ت -ع -ل -ي-م ‘ ق-ط-ر وم-ؤوسسسس-ات
أاسسرية ‘ اإلمارات العربية اŸتحدة ،كما
شسارك مؤوخرا ببعضس األغا ‘ Êبرنامج
““افتح يا سسمسسم““ .
@ خ- -ارج ›ال األط -ف -ال اشس -ت -غ -ل ‘
اŸوسس -ي -ق-ى ال-تصس-وي-ري-ة ل-ب-عضس الÈام-ج
الوثائقية وشسارات األخبار.
كما ◊ّن وأادى العديد من الشسارات
لÈام -ج ﬂت -ل -ف-ة  ..سس-ه-رات اسس-ب-وع-ي-ة،
كامÒا خفية،والكث Òمن أاغا Êموسسيقى
العÓنات التجارية.
@ عام  1997عمل ‘ الخراج وبدأا
ب -الع Ó-ن ال -ت -ج -اري ث -م ب -اخ-راج اغ-اÊ
الطفال .
@ عام  2000كان من ضسمن مؤوسسسسي قناة
““سسبيسس توون““ وأاحد ““الكرييتيفز““ فيها .
عام  2006قام بتاأسسيسس راديو ““سسبيسس
ت -وون““ و ع -م -ل ع -ل -ى ال-ك-ت-اب-ة ال-درام-ي-ة
وانشس- - -اء ال - -ه - -وي - -ة والخ - -راج الذاع - -ي
الدرامي واŸوسسيقي.

جهد أاعما‹ أادركته بعد  20سشنة

ﬂاطبتي الطفل بلغة البالغ سضر ‚احي
أارج - -ع ال- -ف- -ن- -ان ط- -ارق ال- -ع- -رب- -ي
ط- -رق- -ان ،صش- -احب ك- -ل- -م- -ات وأا◊ان
وأاغ- - - -ا Êروائ- - - -ع ت - - -راث ال - - -رسش - - -وم
اŸت - -ح - -رك - -ة ،سش - -ر ‚اح - -ه ط- -ي- -ل- -ة
مسشÒته اŸهنية ،التي انطلقت سشنة
 1991ب -أاول ع -م -ل ي -ح -م-ل ع-ن-وان:
““م-اوك-ل-ي““ إا ¤ك-ي-ف-ي-ة اخ-ت-يار اللغة
السش-ل-ي-م-ة م-ن خÓ-ل ت-ق-دي-ر ال-كلمة
وال-ق-ي-م ال-ت-ي –م-ل-ه-ا ıاط-ب-ة ف-ئة
لط-ف-ال ،فضش Ó-ع-ن اع-ت-م-اده ع-ل-ى
ا أ
اŸف- -ردات ال- -ت- -ي ل- -ه- -ا م -ع -ن -ى حسش -ي
لو ¤ون- -فسس الشش- -يء
ب - -ال - -درج- -ة ا أ
ينطبق على اŸوسشيقى.

عزيز .ب.
وتفاؤول حول هذا النوع من اإلنتاج خاصسة
‘ ا÷زائ- -ر ،ال- -ت- -ي ق -ال إان زي -ارت -ه ل -ه -ا
كشس- -فت ع -ن ج -ي -ل ذه -ب -ي بصس -دد إاع -داد
أاعمال موجهة للطفل ،ترقى إا ¤األهداف
اŸطلوبة ،مؤوكدا أانها حافظت على النهج
الذي يعمل وفقه ‘ ترسسيخ القيم النبيلة
Óطفال والسسمّو بهم ‘ ظل عا ⁄يت ّسسم
ل أ
بالتحّديات الفكرية ،التي تهّدد كيان األمة
العربية بأاكملها ،ألنه ل Áكن اسستعمال
الّلهجات العامية ‘ كل بلد ألن العربية
الفصسحى هي اللّغة ا÷امعة ،واŸشسÎكة.

العدد
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ط- -رق- -ان ال- -ذي رسس -م ذاك -رة األج -ي -ال
ال -ع -رب -ي -ة م -ن خÓ-ل ت-ق-دÁه اأه-م أاغ-اÊ
الكرتون للجيل الذهبي ،أاكد خÓل نزوله
ضسيفا على جريدة ““الشسعب““ ان الطفل
اŸوجود بداخله ل يك Èولذلك يسستطيع
دائ -م-ا ف-ه-م األط-ف-ال وال-ط-ري-ق-ة األنسسب
ıاط -ب -ت -ه -م ،م-ؤوك-دا ‘ ال-وقت ذات-ه أان
ال -ط -ف -ول -ة ل ت -ت -غ Òإال اأن ا÷ي -ل ا◊ا‹
مظلوم لعدم وجود فرصسة كبÒة أامامه
ح-ت-ى ي-ت-واصس-ل م-ع ال-ن-اسس بشس-ك-ل ط-بيعي

بخÓف أاطفال األجيال السسابقة ،وذلك
بسس- - -بب اإلنÎنت وم- - -واق - -ع ال - -ت - -واصس - -ل
الج -ت -م -اع-ي وت-ع-دد ال-وسس-ائ-ل السس-م-ع-ي-ة
واŸرئية.
كشسف العربي طرقان ““أان الغناء للطفل
ي -ن -درج ‘ إاط -ار السس -ه -ل اŸم -ت-ن-ع ن-ظ-را
للوعي الكب Òوالقدرة ا◊فظية الكبÒة
Óطفال““ ،ما دفعه للÎكيز على جودة
ل أ
اللغة العربية وجمالهاﬁ ،اول من خÓلها
اأن ي - -نشس - -ر رسس- -ائ- -ل ال- -ت- -ع- -اون واÙب- -ة
والصسداقة وا◊ث على القيم اإلنسسانية ‘
األغا ÊاŸقدمة له ،معلنا أانه بات اليوم
بالنظر إا ¤الطلب الكب Òعلى هذا النوع
من الفن على اإنشساء مدرسسة ع Èالفضساء
الفÎاضس-ي ق-ري-ب-ا ل-ت-ل-ق Úت-ق-ن-يات األداء
بطريقة تفاعلية مع الكبار واألطفال على
حد سسواء لتصسل ألك Èعدد ‡كن من هذه
الشس-ري-ح-ة ال-ت-ي ت-ت-ل-ق-ى ال-ي-وم ف-ن Œاري
اك Èمنه اإنسسا. Ê
أاوضس - -ح ضس- -ي- -ف ““الشس- -عب““ أان- -ه صس- -ن- -ع
أاغ-ن-ي-ات ب-رام-ج األط-ف-ال ال-ن-اط-قة باللغة
العربية منذ ثمانينيات وتسسعينيات القرن
اŸاضسي اأي على فÎة طويلة من العطاء،
مضس- -ي- -ف- -ا أان –ول ه -ؤولء األط -ف -ال م -ن
جمهور صسامت إا ¤فاعل ‘ ÚاÛتمع
الفني والعÓمي والثقا‘ عندما كÈوا،
فنقلوه من وراء الكواليسس إا ¤العلن.
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للغام القاتلة
الرئيسش إابراهيم غا‹ يطالب بإازالة ا أ

مظاهرة منّددة بتو ّرط شسركات نيوزيلندية
‘ نهـ ـ ـ ـ ـب إل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÌو إت إل صسحر إو ي ـ ـ ـ ـ ـة
نّدد أاصضدقاء الشضعب الصضحراوي بنيوزيلندا ،برسضو باخرة ﬁملة بالفوسضفات الصضحراوي اŸنهوب Ãيناء مدينة دنيدن ،جنوب
البÓد ،مطالب Úبوقف «سضرقة» الÌوات الطبيعية الصضحراوية ع Èانتهاك القانون.
ن- -ظ- -مت م- -ظ- -اه- -رة ،امسش الول،
Ãدينة دنيدن للتنديد بقدوم باخرة
ﬁم -ل -ة ب -ال -ف -وسض -ف -ات الصض -ح -راوي
اŸن -ه -وب إا ¤م-دي-ن-ة دن-ي-دن ج-ن-وب
نيوزيلندا.
ووق -ف اŸت -ظ -اه-رون ب-اŸي-ن-اء وه-م
ي- -رددون شض- -ع- -ارات م- -ن- -اوئ- -ة ل -ن -هب
الÌوات الصض- -ح- -راوي- -ة وي- -ح- -م- -ل- -ون
لفتات كتب عليها «أاوقفوا السضرقة»
و»ل- -ق- -د أامسض- -ك- -ن- -ا ب- -ك- -م م- -ت -ل -بسضÚ
ب- - -ا÷رÁة» ،ك- - -م - -ا رف - -ع - -وا صض - -ورا
Ÿن- -اضض- -ل Úصض- -ح- -راوي Úي -ح -م -ل -ون
لوحات كتب عليها «نطالب نيوزيلندا
بوقف سضرقة مسضتقبلنا» و» يا فÓحي
نيوزيلندا حان الوقت لتسضتيقظوا».

سضفينة متلبسضة بسضرقة
الفوسضفاط الصضحراوي

كانت سضفينة تريتون فولك قادمة من
م -ي -ن -اء ال-ع-ي-ون اÙت-ل-ة ﬁم-ل-ة Ãا
يقارب  53000طن من الفوسضفات
ب -ق -ي -م -ة ت-ق-در بسض-ب-ع-ة مÓ-ي Úدولر
مسضتوردة بطريقة «غ Òشضرعية» من
ط - -رف شض - -رك- -ة «راي- -ف- -ي- -نسش داون»،
ب- -حسضب م- -ا أاوردت- -ه وك- -ال- -ة األن- -ب -اء
الصضحراوية.
ب -خصض -وصش ه -ذه ا◊م -ول -ة ،راسض -ل
‡ث-ل ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اريو بأاسضÎاليا،
ﬁمد فاضضل كمال ،اŸدير التنفيذي
ل -لشض -رك -ة ،ي -ط -الب ف-ي-ه-ا ب-وضض-ع ح-د
لتورطها ‘ النهب اŸمنهج Òÿات
الشض -عب الصض -ح-راوي ،وي-ح-ذره-ا م-ن
عواقب وخيمة إان “ادت ‘ سضرقة
الفوسضفات الصضحراوي.
كانت مدينة دنيدن قد شضهدت ،قبل
أاي-ام ،ع-رضش ال-ف-ي-ل-م ال-وث-ائ-قي «رياح
اŸقاومة» للمخرج الكندي ،جوشش
ك -ام -ب -ل ،وال-ذي ي-دور ح-ول م-ق-اوم-ة
الشض -عب الصض -ح -راوي وت -ورط شض -رك-ة
كندية ‘ نهب الفوسضفات الصضحراوي
بالتواطؤو مع الحتÓل اŸغربي.
حضضر العرضش ،عدد من اŸتضضامنÚ
مع الشضعب الصضحراوي ،والذين أاكدوا
ت- -أاي- -ي- -ده -م ل -ل -قضض -ي -ة الصض -ح -راوي -ة
واسض -ت-ع-داده-م Ÿم-ارسض-ة اŸزي-د م-ن
الضضغط على الشضركات النيوزيلندية
ل- -ث- -ن- -ي- -ه -ا ع -ن ن -هب خÒات الشض -عب
الصضحراوي.

أالغام الحتÓل –صضد
مزيدا من الضضحايا

ط -الب رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ،األمÚ
ال -ع -ام ÷ب -ه -ة ال -ب -ول -يسض -اري-و السض-ي-د
·Ó
اب -راه -ي -م غ -ا‹ األم Úال -ع -ام ل -أ
اŸت-ح-دة السض-ي-د ان-ط-ون-يو غوتÒيسش
ب-ال-ت-دخ-ل م-ن أاج-ل ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-إازال-ة
األلغام التي باتت تشضكل تهديدا على
ح- - -ي- - -اة اŸواط- - -ن Úالصض- - -ح - -راويÚ
و‡تلكاتهم.
قال الرئيسش إابراهيم غا‹ ‘ رسضالة
وج - -ه - -ه- -ا إا ¤األم Úال- -ع- -ام األ‡ي
السض-ي-د ان-ط-ون-ي-و غ-وتÒيسش»نطالبكم
بالتدخل من أاجل التعجيل بإازالة هذه
األل -غ -ام ال -ت -ي ب -اتت تشض -ك-ل ت-ه-دي-داً
يوميًا خطÒاً على حياة اŸواطنÚ
الصض- - -ح- - -راوي Úو‡ت- - -ل- - -ك- - -ات - -ه - -م.
وللمفارقة ،فإان موسضم األمطار الذي
يشض - -ك- -ل ف- -رصض- -ة سض- -ان- -ح- -ة ل- -ه- -ؤولء
اŸواط- -ن Úل- -ل- -ت- -ن- -ق- -ل ‘ األراضض- -ي
الصض- -ح- -راوي- -ة ع -ل -ى ج -ان -ب -ي ج -دار
الح- - -ت Ó- -ل اŸغ - -رب - -ي ،ح - -يث م - -ن
اŸفÎضش أان ي- - -ك- - -ون م- - -وسض - -م خÒ
وسض Ó- -م ،ت - -ت - -خ- -ل- -ل- -ه ،م- -ع األسض- -ف،
انفجارات األلغام اŸغربيةÃ ،ا فيها
تلك التي Œرفها السضيول ،والتي يتم
‘ الغالب تعويضضها من طرف القوات
اŸغربية».
فقد شضهد يوم ا÷معة 14 ،ديسضمÈ

 - 2018ت -ق -ول ال -رسض -ال-ة  -ان-ف-ج-ار
ل -غ -م Úأارضض -ي Úم-غ-رب-ي Úبسض-ي-ارتÚ
Ÿواط- -ن Úصض- -ح- -راوي .Úالن -ف -ج -ار
األول ضض- -رب سض- -ي- -ارة لن- -دروف‘ Ò
م -ن -ط -ق -ة أام ال-دك-ن ،ق-ط-اع ال-ن-اح-ي-ة
العسضكرية السضابعة ،آاغوينيت ،وأادى
إا ¤وف - - -اة اŸواط - - -ن الصض- - -ح- - -راوي
اÙف- -وظ شض- -ك- -راد ،ف- -ي- -م- -ا وق -عت
إاصضابات بليغة للمواطن الصضحراوي
امبارك مسضكة .أاما النفجار الثاÊ
الذي ضضرب سضيارة طويوتا ‘ منطقة
ÿن -يك ،ق -ط -اع ال-ن-اح-ي-ة ال-عسض-ك-ري-ة
الرابعة ،امهÒيز ،فقد أادى إا ¤وقوع
إاصض- - -اب- - -ات خ- - -طÒة ل- - -ل- - -م- - -واط- - -ن
الصض- -ح -راوي الشض -ي -خ اÿل -ي -ل يسض -ل -م
معط.Ó
«إان وقوع هذين النفجارين للغمÚ
م -غ -رب -ي ،Úضض -ح -اي -اه -م-ا م-واط-ن-ون
صض -ح -راوي -ون ع -زل ،و‘ ي -وم واح-د،
إا‰ا ي- -ؤوك- -د  -تضض- -ي- -ف ال- -رسض- -ال -ة -
«خ -ط -ورة ال -وضض -ع -ي -ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
مسض -ت -وى ج-دار الح-تÓ-ل ال-عسض-ك-ري
اŸغ -رب-ي ،اŸدّج-ج ÓÃي Úاألل-غ-ام،
Óفراد ،اÙرمة
Ãا فيها اŸضضادة ل أ
دوليًا ،مذكرا با÷هود ا÷بارة التي
ت-ب-ذل-ه-ا ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسضاريو للتخلصش
م - -ن ه - -ذه اıاط- -ر ع- -ل- -ى ا÷انب
الشض- - -رق- - -ي م- - -ن ج - -دار الح - -ت Ó- -ل
اŸغربي.

لسضÎا‹
حزب العمال ا أ
يسضتعجل السضتفتاء

دعا حزب العمال األسضÎا‹ األ·
اŸت- -ح- -دة إا ¤إاج- -راء إاسض- -ت -ف -ت -اء ‘
الصض -ح -راء ال -غ -رب-ي-ة ط-ب-ق-ا ل-ق-رارات
ال· اŸتحدة ذات الصضلة ،جاء ذلك
‘ توصضية صضادق عليها ا◊زب خÓل
مؤو“ره الذي انعقد Ãدينة آادليد ما
ب 18-16 Úديسضم Èا÷اري « ناشضد
من خÓلها األ· اŸتحدة باŸضضي
ق- -دًم -ا دون اŸزي -د م -ن ال -ت -أاخ‘ Ò
ت -ن -ظ -ي -م اسض -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري-ر اŸصضÒ
والضضغط على اŸغرب لتنفيذ جميع
ق -رارات األ· اŸت -ح -دة اŸت -ع -ل -ق -ة
بالصضحراء الغربية».
أاع -رب اŸؤو“ر ع -ن ق-ل-ق-ه ال-ع-م-ي-ق
بشض- -أان وضض -ع -ي -ة ح -ق -وق اإلنسض -ان ‘
الصض- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ،ح- -اث -ا األ·
اŸت -ح -دة ع -ل -ى ت-ف-ويضش ب-ع-ث-ت-ه-ا ‘
الصض- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة «اŸي -ن -ورسض -و»
Ÿراقبة حقوق اإلنسضان وحمايتها.
أاشضاد مؤو“ر حزب العمال األسضÎا‹
بقرار ﬁكمة العدل األوروبية لعامي
 2016و  2018وقرار اÙكمة العليا
بجنوب أافريقيا لعام  ، 2017الذي
أاك -د ع -ل -ى أان أاي اسض -ت-غÓ-ل ل-ل-م-وارد
ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ‘ الصض-ح-راوي-ة ي-جب أان
ي -ك-ون م-ت-م-اشض-ي-ا م-ع رغ-ب-ات الشض-عب
الصضحراوي و أان يكون لفائدته .

وسضط خÓفات حول من يدفع أاكÌ

إإقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرإر موإزن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة إأل· إŸتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة يقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎب

ل· اŸتحدة
‘ كل مرة تناقشش فيها ا أ
موازنتها ،يزداد التوتر حول كيفية
لعضضاء ،وما
توزيع هذه اŸوازنة على ا أ
زاد من تفاقم الوضضع اليوم تأاكيد
واشضنطن عزمها على خفضش مسضاهماتها
‘ عمليات حفظ السضÓم بنسضبة .%3
والسضؤوال اŸطروح :كيف سضيؤومن مبلغ
 220مليون دولر الذي لن تدفعه
الوليات اŸتحدة بعد اليوم؟

يÎكز النقاشش حول –ديد «مفاتيح التوزيع» بÚ
ال -دول األعضض -اء ل -ل -م -وازن -ة ال -تشض -غ -ي-ل-ي-ة وم-وازن-ة
عمليات السضÓم التابعة للمنظمة الدولية .وتعود
ه- -ذه اŸسض- -أال- -ة ا ¤ال -ط -اول -ة ك -ل ث Ó-ث سض -ن -وات،
واإلتفاق النهائي الذي يفÎضش ان يتم التوصضل اليه
قبل نهاية العام ا◊ا‹ سضيطبق حتى العام .2021
 ·ÓاŸتحدة عن
تصضل قيمة اŸوازنة التشضغيلية ل أ
الفÎة  2019-2018ا 5،4 ¤مليار دولر ،أاما موازنة
عمليات حفظ السضÓم فهي تصضل ا 6،6 ¤مليار
دولر.
أافاد دبلوماسضي أان العامل ‘ Úاللجنة اÿامسضة

التي تعالج مسضائل موازنة ال· اŸتحدة ،باتوا
حاليا يعملون «خÓل النهار والليل وأايام العطل
السضبوعية» ،إلنهاء هذا اŸلف الشضائك.
قال دبلوماسضي ‘ اŸنظمة الدولية طالبا عدم
الكشضف عن اسضمه إان «›موعة  77والصض( Úعمليا
 134دولة) اقÎحت خÓل اŸناقشضات أان يشضارك
ال–اد الوروبي ‘ قسضم من النفقات التي توقفت
الوليات اŸتحدة عن تغطيتها.
لكن دبلوماسضي Úأاوروبي Úطلبوا عدم الكشضف عن
أاسضمائهم يؤوكدون العكسش ويقولون إان «األمر غÒ
وارد» ،ألن األوروبي ‘ Úهذه ا◊الة «سضيدفعون
م -رت »Úك -أاعضض -اء وك -إا–اد أاوروب -ي ،م -ع ال-ع-ل-م أان
مشض- -ارك -ة األوروب -ي Úتصض -ل ا %32 ¤م -ن اŸوازن -ة
التشضغيلية للمنظمة الدولية ،ونحو  %30من موازنة
عمليات حفظ السضÓم .أاما اليابان فهي تؤوكد أانه
من غ Òالوارد أان تزيد مسضاهمتها ‘ اŸوازنة.
وسضتصضبح الصض ÚخÓل العام  2019اŸسضاهم الثاÊ
عاŸيا ‘ هذه اŸوازنة بدل من اليابان.
أاوضضح دبلوماسضيون بهذا الصضدد «الصض Úترغب
بزيادة مسضاهمتها إاذا كان التوزيع عادل ،وهي ل
تريد دفع حصضصش دول أاخرى» ،كما أانها تطالب

È⁄````É`©````d`G`Y

قوة مّوحدة ◊ماية طرابلسش
@ طرابلسش :أاعلنت الكتائب اŸسضلحة اŸسضيطرة على العاصضمة الليبية
طرابلسش عن اندماجها ‘ قوة واحدة تسضمى قوة حماية طرابلسش ،هذه
القوة تشضكلت بحسضب بيان لها نتيجة أاخبار تفيد بسضعي أاحد أاطراف النزاع
للتحرك عسضكريا داخل العاصضمة ،مؤوكدة دعمها ÿطة اŸبعوث األ‡ي
غسضان سضÓمة ورفضضها للعنف والصضراع.
ا÷ولن سضوري
@ واشضنطن :يعتزم ›لسش الشضيوخ األمريكي ،مناقشضة مشضروع قانون
يدعو إا ¤العÎاف بـ«سضيادة» إاسضرائيل على مرتفعات ا÷ولن السضورية
اÙتلة منذ عام .1967
قالت مصضادر اعÓمية اسضرائيلية ،إان «عضضوين من ا◊زب ا÷مهوري،
قsدما الثÓثاء إا› ¤لسش الشضيوخ ،مشضروع قانون غ Òملزم يشضجع على

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

باŸقابل بتسضلم صضينيŸ Úزيد من اŸناصضب ‘
ال· اŸتحدة.
توزع موازنة تشضغيل ال· اŸتحدة قياسضا ا¤
إاجما‹ النا œالداخلي لكل دولة ‘ ،ح Úتسضتفيد
بعضش الدول من «تخفيضضات».
بناء على طلب الرئيسش المريكي دونالد ترامب
فإان مسضاهمة واشضنطن ‘ موازنة عمليات حفظ
السضÓ-م ل-لسض-ن-وات ال-ثÓ-ث اŸق-ب-ل-ة سض-ت-ن-خفضش من
 %28ا .%25 ¤إال أانها أابقت على مسضاهمتها بÓ
تغي ‘ ÒاŸوازنة التشضغيلية ل ·ÓاŸتحدة وهي
 ،%22بحسضب ما أاوضضحه دبلوماسضيون.
اتصضلت الوليات اŸتحدة ببعضش الدول لتغطية
النقصش النا œعن خفضضها Ÿسضاهماتها ‘ عمليات
حفظ السضÓم .ومن ب Úهذه الدول الÈازيل والهند
وت -رك -ي -ا واŸكسض -يك وال -ع -رب -ي -ة السض-ع-ودي-ة وق-ط-ر
والمارات العربية اŸتحدة وسضنغافورة وبروناي.
و ⁄تبد هذه الدول حتى اآلن اسضتعدادا للقيام
بذلك .وأافاد دبلوماسضيون أان بعضش الدول وافقت
على زيادة مسضاهمتها بضضعة مÓي Úمن الدولرات
فقط ،إال انها ل تريد أان Œعل هذه اÿطوة سضابقة
ÈŒها على القيام باŸثل لحقا.

اعÎاف الوليات اŸتحدة بالسضيادة اإلسضرائيلية على مرتفعات ا÷ولن
السضورية اÙتلة «.
«داعشش» أاعدم  700رهينة
@ لندن :أافادت مصضادر اعÓمية بأان تنظيم «داعشش» اإلرهابي أاعدم ‘
اآلونة األخÒة مئات األشضخاصش ‘ اŸناطق اŸتبقية –ت سضيطرته شضرق
الفرات.
كما وثقت اŸصضادر ذاتها نقل التنظيم الدموي ﬁ 400-350تجز ع Èنهر
الفرات إا ¤جيبه ‘ باديتي حمصش ودير الزور ،باإلضضافة إا ¤إافراجه عن
مئات آاخرين.
مكافحة الهجرة بالسضتثمار
@ واشضنطن :تعهدت واشضنطن ومكسضيكو بتوظيف اسضتثمارات كبÒة ‘
أام -ري-ك-ا ال-وسض-ط-ى وج-ن-وب اŸكسض-يك ع-ل-ى أام-ل وق-ف ت-دف-ق اŸه-اج-ري-ن
الفارين من البؤوسش والعنف.
ووعدت إادارة ترامب ،التي جعلت من مكافحة اŸهاجرين غ ÒالشضرعيÚ
واحدة من أاولوياتها ،بدعم الرئيسش اŸكسضيكي ا÷ديد أاندريسش مانويل
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إلشسرط ـ ـ ـة إلتونسسي ـ ـ ـ ـة تلق ـ ـ ـ ـي إلقب ـ ـ ـضض
ع ـ ـلى تنظي ـ ـم إإرهـ ـ ـابي بسسي ـ ـدي بوزي ـ ـد

لدارة العامة للمصضالح
لرهاب با إ
“كنت الوحدة الوطنية للبحث ‘ جرائم ا إ
Óمن الوطني Ãنطقة
Óمن التونسضي بالتنسضيق مع اŸنطقة ا÷هوية ل أ
اıتصضة ل أ
لدوار» كان قد
«سضيدي بوزيد» من الكشضف عن تنظيم إارهابي «مهيكل وُمق ّسضم ا أ
لرهابية باÿارج ،حسضبما أافادت به وزارة الداخلية
بايع إاحدى التنظيمات ا إ
التونسضية ،أامسش الربعاء.
اأفاد بيان لوزارة الداخلية باأن
ال-وح-دات الأم-ن-ي-ة «“ك-نت م-ن
اإي- -ق- -اف اأغ- -لب ع -ن -اصض -ر ه -ذا
ال -ت -ن-ظ-ي-م واإح-ب-اط ﬂط-ط-ات-ه
الإرهابية ومن بينها اسضتهداف
دوري- - -ات وم- - -ق- - -رات اأم- - -ن - -ي - -ة
با÷هة».
اأضضاف البيان ،اأنه «” خÓل
ال -ع -م -ل -ي -ة ح -ج -ز ح-زام ن-اسض-ف
ورمانة يدوية تقليدية الصضنع
ومواد اأولية لصضنع اŸتفجرات
وك -م -ي -ة م -ن م -ادة «الأم-ون-يت»،
مشضÒا اإ ¤اأن «قاضضي التحقيق
ال -ذي ت -ع -ه -د ب -ال -قضض-ي-ة اأصض-در
ث-م-ا Êب-ط-اق-ات اإي-داع ب-السضجن
‘ شضاأن اŸوقوف ،Úوذلك بعد
اإح -ال -ت -ه -م ع-ل-ى اأن-ظ-ار ال-ن-ي-اب-ة
ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ال-ق-طب ال-قضض-ائ-ي

Ÿكافحة الإرهاب».
يذكر اأن الأمن التونسضي اكتشضف
موؤخرا ﬂزنا لÓأسضلحة ‘ ذات
اŸن -ط -ق -ة م -ن ال -ب Ó-د ،واأل -ق -ى
ال -ق -بضش ع -ل -ى ث Ó-ث -ة ع -ن -اصض-ر

اإره-اب-ي-ة ق-ام-وا خÓ-ل ال-تحقيق
معهم بالكشضف عن باقي اأعضضاء
ال- -ت- -ن -ظ -ي -م وع -ن م -ك -ان ﬂزن
الأسضلحة الذي ” العثور عليه
‘ عملية اليوم.

تذمّر الشضرطة الفرنسضية بسضبب ظروف العمل

فـ ـوضسى ‘ إلطـ ـرق إلسسريع ـة بعد إإحـرإق
ﬁتج ـ Úألكشسـ ـاك دف ـع سس ـ ـوم إلعبـ ـ ـ ـ ـور
أاعلنت شضركة (فنسضي أاوتوروت) ،وهي أاك Èمشضغل للطرق ‘ فرنسضا ،أان عدة طرق ‘ البÓد قد
تعطلت بسضبب –ركات السضÎات الصضفراء ،إاذ قام ﬁتجون باحتÓل عدد من أاكشضاك دفع رسضوم
العبور وإاحراقها ،ما تسضبب أايضضا ‘ أاضضرار مادية بالغة ،وفق الشضركة.
ق-ب-ل أاي-ام ق-ل-ي-ل-ة م-ن ع-طÓ-ت ع-ي-د
اŸيÓد يشضهد قطاع النقل الفرنسضي ‘
أانحاء عدة من البÓد فوضضى ،عقب
ق- -ي -ام ﬁت -ج -ي «السضÎات الصض -ف -راء»
باحتÓل أاكشضاك دفع رسضوم العبور على
الطرق السضريعة وإاحراق بعضضها.
ووف - -ق م- -ا أاع- -ل- -نت شض- -رك- -ة (ف- -نسض- -ي
أاوتوروت) ،وهي أاك Èمشضغل للطرق ‘
فرنسضا ،فإان مظاهرات اندلعت عند
نحو  40موقعا ‘ شضبكتها وإان عددا
م -ن ن -ق -اط ال -ت -ق -اط -ع ع -ل -ى ال -ط -رق
السض -ري -ع-ة ق-د ت-ع-رضش ألضض-رار ب-ال-غ-ة،
وخصض -وصض -ا ‘ م -دن سض -ي -اح -ي -ة م -ث -ل
أافينيون وأاورا„ وبربينيان وأاجدي.
تابعت الشضركة ‘ بيان «على قائدي
اŸركبات اتباع أاقصضى درجات ا◊ذر
عند اقÎابهم من بوابات دفع الرسضوم
أاو م -ن -ح-درات ال-ت-ق-اط-ع ع-ل-ى ال-ط-رق
بسضبب وجود الكث Òمن اŸشضاة».
الثÓثاء أالقت السضلطات القبضش على
نحو  20شضخصضا بعد إاشضعال ا◊رائق،
بينما ل يزال أاربعة قيد الحتجاز بعد
حرائق اندلعت ،يوم السضبت.

لقى عدد من األشضخاصش حتفهم ‘
حوادث طرق بسضبب غلق اÙتجÚ
ط-رق-ا ع-ل-ى م-دى األسض-اب-ي-ع اŸاضض-ية،
م -ع -ظ -م-ه-ا ع-ن-د ت-ق-اط-ع-ات أاغ-ل-ق-ت-ه-ا
›موعات من اŸتظاهرين.
بدأات حركة السضÎات الصضفراء ‘ 17
ديسضم Èكاحتجاج على زيادة الضضرائب
ع -ل -ى ال -وق -ود ،ل -ك -ن -ه-ا تصض-اع-دت إا¤
م- -ظ -اه -رات أاوسض -ع ضض -د السض -ي -اسض -ات
القتصضادية للرئيسش الفرنسضي إاÁانويل
م-اك-رون ،وأاسض-ف-رت الح-ت-جاجات عن
مصضرع ثمانية أاشضخاصش وإاصضابة أاكÌ
م - -ن أال - -ف آاخ- -ري- -ن وت- -وق- -ي- -ف 4341
شضخصش.

مكافآات للشضرطة الفرنسضية

كشض- -فت وسض- -ائ- -ل إاعÓ- -م ف -رنسض -ي -ة أان
ا◊ك -وم -ة ت -خ -ط-ط لصض-رف م-ك-اف-آات
خاصضة بقيمة ثÓثمئة أاورو ( 340دولر)
لكل فرد من أافراد قوات األمن التي
ت -ع -ام -لت م -ع اح -ت -ج -اج-ات أاصض-ح-اب
«السضÎات الصضفراء».
أاوضض- -حت ﬁط- -ة «ف- -رانسش أان- -ف -و»
ووسض- -ائ- -ل إاعÓ- -م- -ي- -ة أاخ- -رى أان ه -ذه

اŸكافآات سضيتم صضرفها لـ  111أالف
شضرطي وجندي .وأاضضافت أان ا◊كومة
تسضعى بهذه اÿطوة إا ¤الرد على حالة
السض -ت -ي-اء اŸت-ن-ام-ي-ة ب Úأاف-راد ق-وات
األمن.
م -ن ج -ان -ب -ه -ا ،أاك-دت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
اعتزامها القيام بهذا اإلجراء ،لكنها ⁄
تؤوكد بشضكل دقيق على مبلغ الثÓثمئة
أاورو.
وقبل يوم ،Úدعت نقابة شضرطية إا¤
إاغÓ- -ق اıاف- -ر ‘ ع- -م- -وم ال- -بÓ- -د
احتجاجا على ظروف العمل .أاعلنت
«أاليانسش» -إاحدى أاك Èنقابات الشضرطة
‘ ف- -رنسض- -ا ‘ -ب -ي -ان أامسش أان -ه «ي -وم
أاسض- -ود» ووج -هت دع -وة إلغ Ó-ق ك -اف -ة
اıاف- -ر .وط- -ال- -بت أاف -راد الشض -رط -ة
ب-ال-ب-ق-اء ‘ أام-اك-ن ع-م-ل-ه-م خÓ-ل ي-وم
الح -ت -ج -اج ،والسض -ت -ج -اب -ة ل -ل-ح-الت
حة فقط.
اŸل ّ
لفت البيان إا ¤أان الشضرطة تطالب
ا◊كومة بتحسض Úظروف عملها ،لكن
 ⁄يتم اتخاذ أاية خطوة بهذا الصضدد
حتى اآلن.

لسضد قد يحضضر القّمة اŸرتقبة ‘ مارسش القادم
ا أ

دول عربيـ ـ ـ ـة تتحـ ـ ـ ـ ـّرك لـ ـ ـ ـرفع Œمي ـ ـ ـ ـد
مقع ـ ـد سسوريـ ـ ـا ‘ إ÷امعـ ـ ـ ـة إلعربي ـ ـ ـ ـ ـة
لربعاء ،بأان هناك تنسضيقا ب Úعدد من
صضّرح مصضدر ‘ الرئاسضة التونسضية ،أامسش ا أ
الدول العربية ،بينها تونسش وا÷زائر ،لتقد ËمقÎح لرفع Œميد عضضوية سضوريا
‘ ا÷امعة العربية.

ن - -ق - -ل ع - -ن اŸصض - -در ،أان ال- -رئ- -يسش
ال -ت -ونسض -ي ،ال -ب -اج-ي ق-اي-د السض-بسض-ي،
سض- -ي -ج -ري مشض -اورات خ Ó-ل ال -ق -م -ة
الق -تصض -ادي -ة ‘ ل -ب -ن-ان ،بشض-أان دع-وة
ال -رئ -يسش السض -وري ،بشض -ار األسض-د ،إا¤
القمة العربية ‘ تونسش التي سضتعقد
‘ مارسش اŸقبل.
ت -أات -ي ه -ذه األن -ب -اء ‘ ال-وقت ،ال-ذي
تتواصضل فيه التحضضÒات والÎتيبات
للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية

لوبيز أاوبرادور ‘ جهوده لتنمية أامريكا الوسضطى ،وقالت إانها مسضتعدة لدعم
 2.5مليار دولر من السضتثمارات ‘ دول مثلث الشضمال  -السضلفادور
وغواتيمال وهندوراسش  -إاذا ” –ديد مشضاريع قابلة للحياة Œارًيا.
 54طف Óشضهيدا ‘ 2018
@ رام الله  :قتلت قوات الحتÓل اإلسضرائيلي  54طف Óفلسضطينيا منذ
ب-داي-ة ال-ع-ام ا÷اري ب-ي-ن-ه-م  44سض-ق-ط-وا خÓ-ل اŸسضÒات السض-ل-م-ي-ة على
مشضارف قطاع غزة وهناك ثÓثة جثام Úل زالت ﬁتجزة لدى اÙتل.
كما اعتقلت اسضرائيل ‘ الفÎة ذاتها ما يزيد على  900طفل فلسضطيني ‘
الضضفة Ãا فيها مدينة القدسش اÙتلة ،ول يزال نحو  230منهم يقبعون ‘
السضجون ‘ ظروف قاسضية وغ Òإانسضانية».
اقتصضاد بريطانيا يÎاجع
@ لندن :يتوقع ان تÎاجع بريطانيا من خامسش أاك Èاقتصضاد ‘ العا ⁄إا¤
اŸركز السضابع ‘  2019عندما تنفصضل عن ال–اد األوروبي ،بينما تتجه فرنسضا
والهند لتخطيها .وتباطأا اقتصضاد بريطانيا وتراجعت قيمة ا÷نيه السضÎليني
بعد التصضويت لصضالح اÿروج من ال–اد األوروبي ‘ اسضتفتاء .2016

الق -تصض -ادي -ة والج -ت -م -اع -ي -ة ،ال -ت-ي
سضتعقد ‘ بÒوت للمرة األو‘ ،¤
جانفي اŸقبل ،و‘ ظل انقسضام حاد
‘ اŸواقف ب Úالفرقاء السضياسضيÚ
حول توجيه دعوة رسضمية إا ¤سضوريا
◊ضضور القمة.
ه - -ذا وق - -د ن- -ف- -ى وزي- -ر اÿارج- -ي- -ة
ال-ت-ونسض-ي ،خ-م-يسش ا÷ه-يناوي ،أامسش
الول ،م- -ا راج ح- -ول دع- -وة ال -رئ -يسش
السضوري بشضار األسضد ◊ضضور القمة

ال -ع -رب -ي -ة ال -ت -ي –تضض-ن-ه-ا ت-ونسش ‘
مارسش .2019
أاوضضح ا÷هيناوي أان اتخاذ قرار حول
سضوريا قد يتم بعد اجتماع الرؤوسضاء
ال -ع -رب ‘ ال -ق -م -ة ،ق -ائ‘‘ :Ó-ه-م م-ن
يقررون وليسضت تونسش من تقرر‘‘.
كذلك نفى مصضدر مسضؤوول ‘ وزارة
اÿارجية السضورية ،األنباء اŸتداولة
حول زيارة وزير اÿارجية السضوري
وليد اŸعلم إا ¤تونسش خÓل أايام.

مناقشضة الدسضتور السضوري
@ ا÷زائر :انتهى اجتماع جنيف حول سضوريا بالتفاق على تنظيم أاول
اجتماع للجنة اŸكلفة Ãناقشضة الدسضتور مطلع العام اŸقبل ،مع التأاكيد
على ضضرورة اللتزام بسضيادة سضوريا ووحدتها وسضÓمتها الÎابية.
فكرة تشضكيل اللجنة الدسضتورية ،نشضأات شضهر جانفي اŸاضضي ،خÓل قمة
للدول الثÓث (الضضامنة لعملية السضÓم ‘ آاسضتانا) وهي روسضيا وتركيا وإايران،
‘ سضوتشضي على ضضفاف البحر األسضود ،إال أان اللجنة  ⁄تشضكل بعد بسضبب
خÓف حول تشضكيلتها.
حكومة لبنانية جديدة
@ بÒوت  :قال مسضؤوول لبنا Êكب ،Òأامسش ،إان وزير اÿارجية اللبنا،Ê
رئيسش التيار الوطني ا◊ر جÈان باسضيل سضيحتفظ Ãنصضبه ‘ حكومة
الوحدة الوطنية ا÷ديدة .ولبنان ‘ طريقه لتشضكيل حكومة وحدة وطنية
جديدة خÓل األيام القليلة القادمة‡ ،ا يعزز اآلمال ‘ إانهاء سضبعة أاشضهر
من حالة التشضاحن ،الذي أالقى بظÓله على التوقعات اÿاصضة بالقتصضاد
الذي يواجه صضعوبات.
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قراءات أادبية

لخر
أادونيسس ..وتفاعÓت الذات العربية مع ا آ

لم Úبحري..
«أاسسطوري» ﬁمد ا أ

رحلة إا ¤الّزمن اŸطلق..

ا◊داثة ﬁاصسرة بنظام معر‘ يعادي اإلبداع والتجّدد
العÎاف بإامكانية العقل والتأاويل وŒاوز القيود

لخر ‘ جميع ›الت
‘ سسياق اŸتغّيرات العاŸية ،و‘ ظل التفاعل مـع ا آ
النشساط البشسري ،فإان اÿطاب النقدي العربي قد انفتح معرفيا ومنهجيا
لخر الغربي ،و ⁄يكن هذا النفتــاح الثقا‘
لخر ،ونقصسد بالتحديد ا آ
على هذا ا آ
ل· وا◊ضسارات،
لنـها تفاعلت مع غÒها من ا أ
لمة العربية ،أ
لمر ا÷ديد على ا أ
با أ
بخاصسة ‘ العهد العباسسي ،حيت ” التفاعل مـع ا◊ضسارات الفارسسية واليونانية
وال-ه-ن-دي-ة .وه-ذه ال-ورق-ة وق-ف-ة ع-ن-د ب-عضس آاراء اŸف-ك-ر ال-ن-اق-د والشس-اع-ر السسوري
أادونيسس حول مسسائل هامة ‘ السسياق العربي.

أادونيسص ،األنـا واآلخـر..

لقد فتح أادونيسص أاسسئلة األنا واآلخر ،وبحث ‘ ›مل ما
ت-ت-وج-ه إال-ي-ه م-ن قضس-اي-ا ال-ف-ك-رو اإلب-داع ،وان-ط-ل-ق م-ن ال-ت-ن-وع
ال -ث -ق-ا‘ ع-ن-دم-ا ق-ارب ا◊داث-ة« ،وي-ن-ب-ث-ق سس-ؤوال ا◊داث-ة م-ع
أادونيسص ليظل على مدى مسسÒة كاملة من الوعي والتسساؤول،
يحاول أان يحّلل ويناقشص مظاهر هذه التحّولت منطلقا من
ضسرورة النظر إا ¤األشسياء ‘ سسياقاتـها و Œلياتـها ،والبحث
اŸسستمر عن عÓقاتـها باإلنسسان ‘ حركيته النابعة من طبيعة
السس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ؤوال» (.)19
وق -ب-ل أان ي-ن-ط-ل-ق أادون-يسص ل-ب-حث مسس-أال-ة ا◊داث-ة ‘ ال-ك-ت-اب-ة
ال - - -ع- - -رب- - -ي- - -ة ،ي- - -ؤوك- - -د ع- - -ل- - -ى ثÓ- - -ث- - -ة م- - -ب- - -ادئ (: )20
 1ـ قبل أان نصسف كاتبا أاو شساعرا بأانه حديث ،يجب أان نتأاكد
بأانه يع Èعن نفسسه وعن عÓقته باآلخرين والعا ⁄بلغة أادبية
فنية وبطريقة خاصسة “يزه.
 2ـ معرفة عميقة وﬁيطة للقد ،Ëمع اإلدراك بأان صسفة
ال - -ق- -دام- -ة ل ت- -ع- -ن- -ي ب- -الضس- -رورة ال- -ت- -ن- -اقضص م- -ع ال- -ق- -د.Ë
 3ـ إان صسفة ا◊داثة ل تعني حكما بأافضسلية
ا◊ديث ع- -ل- -ى ال- -ق- -د ،Ëو إا‰ا ه -ي ›رد
وصسف ،فا◊داثة سسمة فرق ل سسمة قيمة.
م -ن األسس-ئ-ل-ة ال-ت-ي ي-ف-ت-ح-ه-ا أادون-يسص سس-ؤوال
النفصسال ‘ ﬁاولت التحديث العربية بÚ
اآلداب وال -ف -ن -ون وب Úا◊ي -اة الج-ت-م-اع-ي-ة
والسس-ي-اسس-ي-ة ،ف-ك-ي-ف ت-نشس-أا ح-داث-ة أادب-ية ‘
›ت -م-ع ت-ق-ل-ي-دي م-ن ح-يث ب-ن-ي-ات-ه اŸادي-ة
والفكرية؟ .ويندرج هنا كذلك سسؤوال الفصسل
ال-ع-رب-ي ب Úال-تشس-ك-يÓ-ت الّ-ل-غ-وي-ة ل-ل-ح-داث-ة
وأاسسسس-ه-ا ال-ع-قÓ-ن-ي-ة ،ف-ن-ح-ن ال-ع-رب «رأاي-ن-ا
Œليات ا◊داثة ‘ ميدان الفنون واآلداب،
دون أان ن- -رى األسسسص ال- -ن- -ظ- -ري -ة واŸب -ادئ
العقلية الكامنة وراءها ،ومن هنا غابت عنا
دللتـها العميقة ‘ الكتابة و‘ ا◊ياة على
السسواء» (.)21
ل ت -ع -ن -ي ح -داث -ة أادون-يسص اإلل-غ-اء ا÷ذري
للموروث /اŸاضسي ،بل هي اسستمرار معه،
ول Áكن Œديد اللغة إال من داخلها ،من
داخ-ل ع-ب-ق-ري-ت-ه-ا وج-ماليتها وخصسوصسيتها،
ك -م -ا أان أاه-م شس-رط ل-ل-ح-داث-ة الشس-ع-ري-ة ه-و
معرفة الذات  /اللغة  /الÎاث ،كما أانه
الشسرط األول للعÓقة مع اآلخر.

ا÷دي - -دة اıت - -ل- -ف- -ة ع- -ن
السس - - -ائ- - -د /اŸوروث (.)24
ك - -م - -ا ي - -ب- -حث أادون- -يسص ‘
مسس -ائ-ل ه-ام-ة أاث-ن-اء ت-ن-اول-ه
بقلم :وليد بوعديلة
ل -ل -دراسس -ات ا◊دي -ث -ة ح -ول أاسستاذ بجامعة سسكيكدة
الÎاث ،وق - - - -د اع- - - -تÈه- - - -ا
ت -ت -ح -رك ‘ فضس -اء األف -ك -ار اŸسس -ب-ق-ة ا÷اه-زة ،ألنـه-ا ت-ع-ي-د
األسسئلة ذاتـها التي فتحت حول األصسول ،بل إانـها تعيد األجوبة
ك- -ذلك ،وم -ن ه -ن -ا ي -تسس -اءل « :إاذا ك -ان األسس Ó-ف ق -رأاوا ه -ذه
األصسول بطرقهم اÿاصسة وأافقهم اÿاصص ،وكتبوا قراءاتـهم،
أاي ج ّسسدوها ‘ نتاج فكري ،فلماذا نتبنى اليوم قراءتـهم؟،
وŸاذا يلزمنا نتاجهم؟ ،أاو Ÿاذا ل نقرأا نحن هذه األصسول
قراءتنا اÿاصسة حول اللغة والوحي والنبوة والشسريعة والشسعر؟،
وحول الذات واآلخر؟ ،وحول األصسيل والدخيل؟»( .)25وهو
يدعو إا– ¤ديد مسستويات جديدة من البحث النقدي من
قضسايا األصسول ،أاي مسستويات تسستجيب للمشسكÓت اıتلفة
Óصس-ول
وال -عصس -ر اıت -ل -ف ،ل -يصس -ل إا ¤أان ق -راءة ال -ف -ق-ه-اء ل -أ
واإلشسكالت التي تصسيب اÛتمع ما تزال هي السسائدةÃ ،عنى

األنا واآلخر ‘ وعي التجاوز

أان الثقافة العربية السسائدة هي ثقافة الفقهاء (السسلطة للن ّصص
ل ل - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -رأاي).
وألن األسسئلة حول األنا واآلخر ل تتوقف عند حدود األدب
والفنون فقط ،فالناقد يتجه نحو الدين ليصسل إا ¤أان «عدم
–ل -ي -ل ال -دي -ن (ال-ن-ب-وة ،ال-وح-ي ،ال-ن ّصص) م-ن ح-يث ه-و مصس-در
معر‘ ومنهج معر‘ ونظام معر‘ يهيمن على الوعي العربي
وعلى ا◊ياة العربية ..إا‰ا هو إاهمال Ÿادة الفكر األو‘ ¤
اÛتمع العربي ،والفكر الذي ل يفكر ‘ أاصسله ل قيمة له ،ولن
يكون إال قشسرة يابسسة»( ،)26ول Áكن معرفة قيمة الفكر من
دون البحث ‘ تاريخ القيمة الفكرية فيه ،ومن ثمة ل مهرب
م -ن إاق -ام -ة دراسس -ة ع -ل -م-ي-ة ع-قÓ-ن-ي-ة ألصس-ول ال-ف-ك-ر ال-ع-رب-ي
اإلسسÓمي ،برؤوية معرفية نقدية ،فيها اإلبداع ل ا÷مود ،وفيها
النقاشص الفكري اŸتنوع واŸفتوح ،وليسص اÙدود واŸنغلق.
يحرصص هذا الناقد الشساعر على ﬁاورة اŸوروث والبحث ‘
جزئياته ،ويرى بأانه «ل Áكن أان تبدأا الثقافة اıتلفة إال
بنقد اŸوروث نقدا جذريا وشسام ،Óإاذ ل Áكن أان نبني ثقافة
جديدة إاذا  ⁄نخلخل نقديا بنى الثقافة القدÁة ،دون ذلك
ت-ك-ون ال-ث-ق-اف-ة ا÷دي-دة ط-ب-ق-ة تÎاك-م ف-وق ط-ب-ق-ات ال-ث-ق-اف-ة
ال- -ق -دÁة ب -ح -يث “تصس -ه -ا ه -ذه األخÒة ،ول ت -ك -ون ل -ه -ا أاي -ة
فاعلية»( ،)27ويقÎب من اŸفكر مالك بن نبي عندما يحرصص
ع-ل-ى اإلب-داع ال-ث-ق-ا‘ وسس-ل-ط-ة ال-ف-ك-ر ،ف-ه-م-ا ي-ن-ت-جان اإلبداع
والسسلطة ‘ ›الت السسياسسة والجتماع ،واإلبداع هنا ل يعني
اجÎار اŸاضسي ،وإا‰ا هو حركة دائمة واختÓف عن الذات
واآلخر ‘ اآلن ذاته .ويذهب أادونيسص إا ¤أان الÎاث ليسص
واح -دا ،فـ «اŸاضس -ي ال -ذي يسس -ت-ع-اد ب-وصس-ف-ه م-وضس-ع األصس-ال-ة

ختاما ..ـ
–تاج تأامÓت وآاراء أادونيسص إا ¤وقفات كثÒة ،لكي يكون
باإلمكان القبضص على مفاتيح أاسسئلتها ،بخاصسة وهي أاسسئلة
تنتقل ع Èاألزمنة واألمكنة ،ومن ثمة ب Úالفضساءات الدينية
وال -ف -ك-ري-ة واألدب-ي-ة وغÒه-ا ل-ل-حضس-ارت Úال-ع-رب-ي-ة وال-غ-رب-ي-ة.
هي أاسسئلة “نح الفكر خصسوبة ،وŒعل الوعي منفتحا متقبÓ
Óخر ،يحاوره من غ Òانبهار ويتأامل ذاته الÎاثية من غÒ
ل آ
اح -ت -ق -ار ،م -ع ضس -رورة ا◊ف -اظ ع -ل -ى الخ-تÓ-ف ،والعÎاف
بإامكانية العقل والتأاويل ،وإابعاد القيود والسسلطات التي إان
دخلت اŸيدان اإلبداعي خنقته بجدران تصسوراتـها وغلقت
عليه داخل اŸاضسي والثبات ،لذلك وجدنا أادونيسص باحثا عن
حوار معر‘ عق ÊÓمع األصسول أاواŸنجز األدبي /الفكري
ب -اع-ت-ب-اره م-ن-ج-زا ـ ق-راءة إانسس-ان-ي-ا ،ول-يسص سس-ل-ط-ة له-وت-ي-ة أاو
سسياسسية.
مÓحظة :للدراسسة مراجع

ي- -ق- -ع «أاسس- -ط- -وري» ﬁم -د األم Úب -ح -ري ‘ ث Ó-ث -م -ائ -ة
وخ -مسس Úصس -ف -ح -ة م -ن ال -ق -ط -ع ال -ك-ب ،Òول-ق-د صس-در ع-ن
م -نشس -ورات «الخ -ت Ó-ف» ا÷زائ -ري -ة و»األم-ان» اŸغ-رب-ي-ة
و»ضسفاف» اللبنانية ‘ ،إاخراج أانيق ،وتصسفيف يوفر لعمليّة
القراءة ما تقتضسي من الّراحة بفضسل األحجام اŸعقولة
التي تخّيرها الناشسرون للخطوط.
ول-ق-د اخ-ت-ار ب-ح-ري أان ي-وّزع م-ادت-ه ال-ب-ح-ثّ-ي-ة ع-ل-ى أارب-ع-ة
فصسول ،خ ّصسصص أاّولها Ÿا وصسفه بـ «الّتأاسسيسص» ،وتعّرضص
فيه إا« ¤مفهوم األسسطورة» ‘ ﬂتلف ا◊قول اŸعرفّية،
ث -م مضس -ى ب -ح-ف-رّي-ات-ه ‘ اŸف-ه-وم إا ¤غ-اي-ة ال-كشس-ف ع-ن
مسس -ارات –ّول م -ادت -ه إا ¤ح -اضس -ن-ة «ال-ت-ق-ديسص» ،ف-ط-رح
«سس- -ؤوال اŸصس -در» و»سس -ؤوال اŸصس »Òوسس -ؤوال ال -وظ -ي -ف -ة»؛
لينتهي بالفصسل إا« ¤خصسائصص األسسطورة» و»أانواعها».
وحافظ الفصسل الثّا Êعلى تتبّع خيط «التأاسسيسص» ،فقد
خ ّصس - -صس- -ه اŸؤول- -ف لـ»م- -وق- -ع األسس- -ط- -ورة» ‘ «النسس- -ان»
و»الزمان» و»اŸكان» ،ثم حّدد مظاهرها وأابعادها؛ وفتح
اÛال ‘ ال -فصس -ل ال -ث -الث ل -ل -ع -نصس-ر ال-ث-ا Êم-ن ال-ع-ن-وان
Óدبّ-ي-ات م-ن ب-اب «ال-ت-ج-نيسص» ،وأاعمل
ال-ف-رع-ي ،ف-فسس-ح ل -أ
النظر فيما صسّنفه ‘ حاضسنة األجناسص األسسطورية ،وبحث
‘ «الّتمايز األجناسسي ألسسطوريات الفنون األدبية (كي
ي -ع -ي -د) ك -ل ج -نسص م -ن األج -ن-اسص اÿمسس-ة اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
األسس- -ط -ورة (اŸل -ح -م -ة  -اÿراف -ة  -ال -قصس -ة اŸأاث -ورة -
اŸسسرح  -الّرواية) إا ¤جذوره األسسطورية» (بحري)17-؛
أاّم -ا ال -فصس-ل الّ-راب-ع ،ف-ق-د خ ّصس-صس-ه لـ»الّ-ن-ق-د األسس-ط-وري»
( ،)Mythocritiqueوحرصص على توضسيح ما Áيّزه عن
«الّ-ت-ح-ل-يل األسسطوري» ( ،)Mythanalyseف -ع -رضص آاراء
الباحث ÚواŸؤوسسسس Úلهذا النوع من الّنقد ،ثم تّوج العنصسر
الثالث من عنوانه الفرعي بدراسسة نقدية أاسسطورية لقصسة
ابراهيم الكو ÊاŸوسسومة بعنوان «الفخ» ،لتكون ‰وذجا
ت -ط -ب-ي-ق-ي-ا اسس-ت-غّ-ل-ه اŸؤول-ف ل-يضس-ع ب Úي-دي ق-ارئ-ه أادوات
«النقد األسسطوري».
ول نغا‹ ،إاذا قلنا إاّن ب Úدّفتي «األسسطوري» ›هود من،Ò
مع سسابق علمنا بأان بحري (ينام ملء عيونه عن شسواردها)؛
ثّم إاّن الوقوع على كتاب جيّد صسار يحتاج إا ¤أاسساط Òمن
حسسن ا◊ظ؛ فكيف يكون الوصسف ح Úنقع على كتاب هو
خÓصسة سسنوات طويلة من البحث ا÷اّد..كتاب يجمع ماّدة
ثرية –اول أان ل تÎك ثغرات للبياضص ،بل إاّنها ـ ع ÈكثÒ
من التفاصسيل ـ ـ تسسارع إا ¤تقد ËاŸعلومة أاو القراءة أاو
الرأاي Ãجّرد أان يسسطع سسؤوال ‘ ذهن القارئ ،ذلك أان
بحري يتحّرى ‘ تقد Ëماّدته أاسسلوبا ل يحرمها عنصسر
التشسويق ،رغم التزامه برصسانة األسسلوب األكادÁي ودّقته
وحّدته؛ ومع هذا‚ ،د بعضص اŸآاخذ التي اجتمعت أامامنا
‘ أاثناء قراءتنا لـ»األسسطوري» ،وهي ب Úما ينبغي أان
حح؛ ونعتقد أاّنها تسسّللت إا¤
يوضّسح ،وما ينبغي أان يصس ّ
العمل بسسبب غياب منظرين ﬂت ّصس Úعن مسسرد اŸراجع،
وهؤولء Áكن أان نذكر منهم جورج دوميزيل وأاندري يوليسص
ودان -ي -ال م-ادي-ل-ي-ن-ا وم-ي-خ-ائ-ي-ل ب-اخ-ت Úوف-ل-ورانسص غ-وي-ي
وآاخرين كان Áكنهم أان يجنّبوا العمل اŸغالطات اŸعرفية
والتاريخية اŸهيمنة على هذا النّوع من الدراسسات ،ومن
ذلك اع -ت -ب -ار «أال-ي-غ-وري-ا ال-ك-ه-ف» (Allégorie de la
)Caverne
م -ن األسس -اط ،Òوت -ق -دÁه -ا –ت ع -ن -وان «أاسس -ط-ورة أاه-ل

قراءات

عند تأامل جملة األسسئلة ب Úاألنا واآلخر ‘
وعي التجاوز عند أادونيسص‚ ،د الهتمام
بالختÓف ب Úا◊داثة ‘ الغرب وا◊داثة
‘ اÛتمع العربي ،ومن نقاط الختÓف
ذكر(.)22
 1ـ نشسأات ا◊داثة ‘ الغرب ‘ تاريخ من التغ Òع Èالفلسسفة
والعلم والتقنية ،ونشسأات ا◊داثة العربية ‘ تاريخ من التأاويل
(عÓقة ا◊ياة والفكر بالوحي وباŸاضسي).
 2ـ ا◊داثة الغربية مغامرة ‘ اÛهول ،والعربية عودة إا¤
اŸعلوم.
 3ـ األو ¤تؤوكد على األنا /الذات ،والثانية تؤوكد على النحن /
األمة.
 4ـ األو ¤ل مرجعية لها إال اإلبداعية ،والثانية قائمة على
اŸرجعية من كل نوع.
 5ـ األو ¤تتحرك ‘ عا ⁄ل سسيطرة فيه للمقدسص وللرموز
ال -دي -ن -ي -ة ،وال -ث -ان -ي -ة ت -ع -يشص ‘ ›ت -م -ع ل سس -ي -ط -رة ف -ي-ه إال
للمؤوسسسسات والرموز الدينية.
ومن هنا فالناقد يذهب بعيدا ‘ كشسف النقاط السسلبية التي
–اصسر ﬁاولت التحديث األدبي والفكري العربي ،Úوهو «‘
كل مرة يدافع فيها عن ا◊داثة يعتÈها غالبا وهما ‘ ›تمع
عربي  ⁄يحسسن بعد صسياغة سسؤواله اŸعر‘ ،وأانـها ›ّرد تباه
أاو “ويه ،ويعيدنا مرارا إا ¤النظر ‘ أاوهام ا◊داثة ليعلن أاننا
 ⁄ندرك بعد حدود حداثتنا»( ،)2وذلك ألن ا◊داثة ل تنشسأا
مصسا◊ة وإا‰ا هجوما ،وهي –تاج إا ¤مشسروع ثقا‘ حضساري
شسامل ،وا◊داثة الشسعرية العربية ﬁاصسرة بنظام معر‘ ضسد
اإلبداع أاو اإلتيان با÷ديد ،ول خÓصص إال
بتجاوز هذا العائق اŸعر‘ وا÷هر بتفكيك هذا النظام ،ول
Áكن أان ننسسى ـ ‘ هذا السسياق ـ اÛهود األدبي النقدي الذي
قامت به ›لة شسعر ،قصسد تقد Ëالبدائل اإلبداعية والفكرية

ومرجعها إا‰ا هو ماضٍص متعدد ،إانه ماضسي جماعة معينة ،أاو
نظرة معينة ،فلكل ماضسيه وتراثه وأاصسالته ،كأان اŸاضسي/
الÎاث مرآاة ،وكل يرى فيها صسورته وحده ،فما تطابق معها هو
األصس -ي -ل ،وم -ا ت -ن -اف-ر م-ع-ه-ا ه-و ال-دخ-ي-ل ،وال-ذي-ن يصس-ارع-ون
ويفكرون داخل هذه اŸرآاة هم ـ على الرغم من تباينهم ـ واحد،
إانـه -م ي -ل -غ-ون ا◊ضس-ور ب-وصس-ف-ه مسس-ت-وع-ب-ا ‘ اŸاضس-ي» (.)29
يحرصص هذا الناقد على ›موعة من القواعد التي يجب أان
تتوفر عند إاعادة تقو Ëالثقافة العربية ‘ جانبها الÎاثي
(.)29
 1ـ النظر إا ¤النا œالثقا‘ بذاته ‘ معزل عن اŸنظور الديني
ال- -ع- -ق- -دي ،وال- -ن- -ظ- -ر إا ¤ال- -ف- -ك- -ر ال- -دي- -ن- -ي ك -ن -ت -اج ث -ق -ا‘.
 2ـ ضسرورة توفر عامل ا◊رية ،ورفضص اŸؤوسسسسة التي تعتÈ
ال- - -دي- - -ن إارث- - -ا خ- - -اصس- - -ا أاو ال- - -ت- - -ي ت- - -ت- - -ح- - -دث ب- - -اسس- - -م - -ه.
 3ـ ل قدسسية للÎاث ،فهو حقل ثقا‘ عمل فيه وأانتج بشسر
مثلنا.
ه -ك -ذا ي-ن-ط-ل-ق أادون-يسص م-ن م-رج-ع-ي-ة ف-ك-ري-ة –دد مشس-ك-ل-ي-ة
ا◊ضس- -ارة ال- -ع- -رب- -ي- -ة ب- -أانـه- -ا مشس- -ك- -ل- -ي- -ة ال- -وح- -ي/ال- -ع- -ق- -ل،
ال -دي -ن/ال -ف -لسس -ف -ة ،ال -روح /ا÷سس-د ال-ق-د /ËاÙدث ،ع-ل-ى
اŸسس -ت -وى ال -ن -ظ -ري ال-ع-ام ،واŸضس-م-ون/الشس-ك-ل ،أاو اŸع-ن-ى/
اللفظ ،على اŸسستوى األدبي اÿاصص ،ويدعو إا ¤إاعادة القراءة
ل- -ه- -ذا الÎاث ا◊ضس- -اري ال- -ذي أاوج- -د -راه- -ن- -ي- -ا -مشس- -ك -ل -ة
العرب/الغرب ،أاو النبوة/التقنية ،ول حل للتحديث الربي إال
بنقد عميق لهذه اŸشسكلية « وŒاهله أاو إاهماله أاو تأاجيله
يخفي عجزا إازاء الواقع والÎاث معا ،نظريا وعمليا ،ويعني
بالتا‹ إاما اسستÓبا إازاء تراث الشسعوب األخرى وواقعها ،وإاما
إازاء الÎاث القومي»( .)30يكشسف أادونيسص ـ ‘
سسياق العÓقة مع الغرب ـ أان الذات العربية قد
صس -ارت ت -ت -ح -رك ب Úث-ق-اف-ت ،Úاألو ¤ع-رب-ي-ة
ﬁاصس-رة ب-اŸاضس-ي وب-ال-دي-ن ،وال-ث-ان-ية غربية
ت-ق-وم ع-ل-ى ال-ت-ق-دم وال-ت-ق-ن-ي-ة والسس-يطرة ،ومع
ال -ع-وŸة ظ-ه-رت ال-ت-م-اث-ل-ي-ة وغ-اب الخ-تÓ-ف
ال -ث -ق -ا‘ ،ل -يصس -ل إا ¤رأاي م-ت-م-ي-ز ح-ول راه-ن
الثقافة العربية ،يقول« :إان هذه الثقافة انتهت،
وه -ي  ⁄ت -ن -ت -ه ألن أاع-داء ال-ث-ق-اف-ة ه-م ال-ذي-ن
يهيمنون ،بل ألن اÛتمع العربي يدير ظهره
للمشسكÓت التي تواجهه ،تلك التي طرحتها
عليه خصسوصسا حركية العا ⁄ا◊ديث ،والتي
هي ا÷ديرة بأان يتسساءل حولها و يفكر فيها،
ألنـها هي وحدها التي Áكن أان تخرجه من
سسباته التقليدي ،وتفتح له طرقا جديدة لثقافة
ج- - -دي- - -دة وإانسس- - -ان ع- - -رب- - -ي ج - -دي - -د» (.)31
“تد أاسسئلة األنا واآلخر والعÓقة بينهما لدى
أادونيسص وهي ل تتوقف عند البعد ا÷ما‹
واألدبي فقط ،وإا‰ا تشسمل مسساحات عديدة
تـه -م اإلنسس -ان ال -ع -رب-ي اŸع-اصس-ر ،شس-أان سس-ؤوال
ا◊داثة والنهضسة العربيت ،Úوقضسايا العقÓنية
وحرية اإلنسسان وغÒها من القضسايا الهامة
( ،)32لذلك البحث ‘ رؤوى أادونيسص يقتضسي
البحث ‘ مرجعياته ومصسادره الثقافية ،ومن
ثمة البحث ‘ موضسوعات كثÒة مثل مفهوم
ا◊داث- -ة ،ال- -ن- -فسص ب Úالنسس- -ح- -اق وا◊ري- -ة،
اŸوق- - - -ف م- - - -ن اŸوت وا÷نسص ،األسس- - - -اطÒ
والعقل ،اإل◊اد ،اŸصسادر الÎاثية للحداثة،
ا◊داث- - - - - - - - - - - -ة وال- - - - - - - - - - - -تصس- - - - - - - - - - - -وف ()33
ويبقى أادونيسص يدعو إا ¤النفÓت من الصسورة
الثقافية اŸهيمنة ،سسواء أاكانت دينية ـ مذهبية ،أاو عقÓنية ـ
تقنية ،للوصسول إا ¤أاقصسى ﬁطات التفتح اإلنسسا Êباإلبداع،
يقول أادونيسص بأان التفتح « هو الذي يتيح لنا العÓقة األكÌ
جمال وغنى وإانسسانية مع اآلخر ،ذلك أانه األك Ìقدرة على
كشسف الذات لذاتـها ،وعلى أان يكشسف لها بعدها اآلخر ،والذات
‘ حاجة إا ¤هذا البعد ،ل لكي تتماهى وحسسب ،وإا‰ا لكي
تتفردن أايضسا ‘ الوقت ذاته» (.)34

ما زلنا نقول إان أاحسسن الكتب ،كتاب يجمع شستات الفكر ،ويشسحذ العزم على الكتابة ،ف Óيبحث عن
قراب Úيقّدمها إا ¤القارئ ،ول عن روابط موّدة يصسطنعها معه؛ وهو كتاب معتwد Ãاّدته ،مكتفٍ بجهده،
ل يقصسد سسوى إاثارة «ال ّسسؤوال» ليكون ‘ مسستوى الثّقة التي يوليه بها قارُئه ،وتكون ماّدته جائزًة تكافئ
لسسطوري :الّتأاسسيسس والّتجنيسس
لم Úبحري« ،ا أ
ن كتاب الدكتور ﬁمد ا أ
جهد القراءة؛ فإاذا توسّسمنا أا ّ
لّننا حظينا
والّنقد» ،واحٌد من أاحسسن الكتب التي زّينت اŸكتبة ا÷زائرية والعربية هذا العام؛ فذلك أ
صسصسها كل كتاب جّيد لقارئه.
منه بـ «اŸكافأاة» التي يخ ّ
ال- -ك- -ه -ف» ‘ اŸب -حث
اّ ıصسصص لـ «مظاهر
األسسطورة»
(بحري ،)152-وح- -ت- -ى
إان صسّنفها ضسمن ما هو
مصسطنع من األسساطÒ
ووصس-ف-ه-ا بـ»األسس-ط-ورة
الفÎاضس - - -ي- - -ة» ،ف- - -إان
ال- -تصس- -ن -ي -ف ل -ن ي -ع -دم
م-غ-ال-ط-ة ي-ل-ق-ي بها إا¤
ذه - -ن ال - -ق - -ارئ ،ل- -ع- -ل
كتبﬁ :مد كاديك
أايسس- -ره- -ا أان ي- -نسس- -حب
«اŸيثوسص» على الفكر
األفÓ- - - -ط - - -و Êال - - -ذي
اعÎضص على «الفّن» ‘ عمومه ،والشّسعر بصسفة خاصسة،
ألنه وجد له تأاثÒا سسيئا على ال ّ
طبيعة النسسانية Ãا يقدم
لها من ‰اذج ضساّرةÃ ،ثل ما أاوصسى سسقراط الذي دعا إا¤
ح -ظ -ر ال ّ-ت -راث األسس -ط -وري ع -ل -ى األط-ف-ال والك-ت-ف-اء ‘
ت -ع -ل-ي-م-ه-م ب-ال-ري-اضس-ي-ات وال-ري-اضس-ة واŸوسس-ي-ق-ى ،ذلك أان
األسسطورة السسيئة تزرع النموذج السسيئ ‘ الّروح ،بل إاّنها
تنمذج األطفال وفق رؤوى ومواقف تناقضص ما ينبغي أان
يكونوا عليه ح Úبلوغ سسن الّرشسد ،بل إانه يرى األسساط Òـ ـ
‘ ›ملها ـ ـ سسيّئة ألنها تقّدم «اآللهة» ‘ صسور ل يرضساها
حتى أارذل البشسر ألنفسسهم؛ ولعل بحري تنّبه إا ¤هذه
اŸشسكلة التي واجهت عمله ،فوصسف «األليغوريا» بأاّنها
«أام-ث-ول-ة أاسس-طورية» (بحري ،)154-رغ -م-ا ع-ن اŸصس-ط-ل-ح
األجناسسي الذي ل يتضسّمن أاية سسمة تدلّ على ارتباطه
بـ»األسس-ط-وري» ،ف-مصس-ط-ل-ح «أام-ث-ول-ة» دون إاضس-اف-ة ،ي-ك-ف-ي
ليكون معّبرا عن «أاليغوريا» (مع التحّفظ ،ألن اŸصسطلح
ال -ع -رب -ي ل-يسص دق-ي-ق-ا) ،ول-ه-ذا ن-رى الصس-طÓ-ح بـ»أام-ث-ول-ة
أاسسطورية» Œنيسسا ـ ـ وإان يكن غ Òمقصسود ‘ السسياق ـ ـ ل
‚د له ضسرورة تفرضسه ،ول قرينة تؤوّيده؛ وليسص Áكن لـ
«األليغوريا» ،بأاّية حال ،أان ترتبط Ãا هو أاسسطوري حتى
إان تلّبسست Ãا هو تخييلي أاو عجائبي ،كما أاّنها ل تقع –ت
Óسسطورة
ي تعريف من التعريفات التي قّدمها بحري ل أ
أا ّ
سسواء عند ماكسص موللر أاو مرسسيا إالياد أاو غÒهما ‡ن
حاولوا ضسبط اŸفهوم؛ بل إان ذريعة «الوهم» التي اسستغّلها
بحري لتمرير (األمثولة األسسطورية) فيما هو مصسطنع من
األسساط ،Òل تنسسجم مطلقا مع تعريفات أاسسطورة البدء
Óسسئلة الثÓثة التي
التي تؤوصسل لـ «ا◊قيقة» اسستجابة ل أ
واجهت  /وتواجه النسسان (اŸصسدر ،الوظيفة ،اŸصس.)Ò

إاشسكالية التّجنيسص

قّدم ﬁمد األم Úبحري متصسّوره األجناسسي ‘ بدايات
فصس-ل «الّ-ت-أاسس-يسص» ح Úعّ-ل-ل ت-ب-اي-ن ت-ع-ري-ف-ات األسس-ط-ورة
وتعّددها بالتباسص اŸفهوم «مع أاجناسص أاسسطورية أاخرى
كـقصس -ة اŸآاث -ر أاو ال -ق ّصس -ة ال -ب -ط -ول -ي -ة اŸأاث-ورة وا◊ك-اي-ة
الشّسعبية ،اŸلحمة ،واÿرافة» (بحري)35-؛ ولقد وضسع
بحري يده على إاشسكالية غاية ‘ األهّمية وهو يتطّرق إا¤
التغيÒات التي اجتاحت اŸنظور األسسطوري ‘ حاضسنة
«األدب» ،وهو ما توسّسمنا منه أان يصسل به إا ¤الفوارق
ا÷وهرية ب Úما هو «شسعريّ» وما هو «أادبيّ»؛ لكنه وقع ‘
«فّخ» تعريفات وضسعت بـ»أاثر رجعي» ،وتعاملت مع ما هو

الكاتبة سسناء شسعÓن ومفاتيح الّنصص ال ّسسردي
بقلم :د  -وليد بوعديلة
جامعة سسكيكدة

تعت Èالكاتبة اŸبدعة واألكادÁية األردنية ا÷نسسية
سسناء كامل احمد شسعÓن من األسسماء النسسوية التي
احتلت موقعا متميزا ‘ اŸشسهد الدبي والثقا‘ العربي،
بفضسل خصسوصسيات النصص األدبي الذي تكتبه ،وبفضسل
حضسورها ا÷ميل واŸتميز ‘ ا÷امعات العربية و‘
ﬂتلف الفضساءات الثقافية.

مبدعة...بقلم الّتحّدي وا÷رأاة

وكّلما قرأات عم Óأادبيا من أاعمالها ،سسافرت ‘ عوا⁄
سساحرة من ا÷مال وا÷Óل ،وعند بداية كتابة قراءة
نقدية للعمل ،يسسارع طلبتي بجامعة سسكيكدة با÷زائر
ألخذ النصص الروائي أاو القصسصسي قصسد تسسجيله ل‚از
مذكرة أاكادÁية ‘ مسستوى الليسسانسص او اŸاسس ،Îومن
ثمة ل أاحتفظ إال باألوراق التي أاخذت أاخطها لÓقÎاب
من العوا ⁄الفنية واÛتمعية و األسسطورية لنصسوصص
شسعÓن ،قبل أان يعود ‹ الكتاب ‘ نهاية كل موسسم

جامعي.
ويسسأالني الطلبة كثÒا :ماذا أادرسص يا أاسستاذ ‘ هذه
ال -رواي -ة أاو اÛم -وع -ة ال -قصسصس -ي -ة؟ وه -ن -ا أاج -د ا◊رج
النقدي ،ألن لكل قارئ ذوقه ومنهجه وآالياته ‘ كشسف
خصسوصسيات النصص ،لكن اليوم وبعد سسنوات من الرحيل
ا÷ميل ‘ النصص السسردي الشسع ،ÊÓسسأاحاول أان أاقدم
ل -ل -ق -ارئ ا÷زائ -ري وال -ع -رب -ي ب-عضس-ا م-ن ه-وي-ة ال-ك-ت-اب-ة
السسردية عند اŸبدعة العربية سسناء شسعÓن ،رغم صسعوبة
اŸهمة .
وق -د – ّصس -ل -ن -ا ع -ل-ى ›م-وع-ة م-ن أاع-م-ال-ه-ا األدب-ي-ة ‘
الرواية و‘ القصسة ،وآاخرها نصسوصص ›موعتها ا÷ميلة»
تقاسسيم الفلسسطيني»  ،2015 -وروايتها» أاعشسقني»  -لها
طبعت عديدة أاولها عام  ،2012وقد تكون لنا وقفة عندها
‘ اŸسستقبل.
و‘ قصسصص «مقامات الحÎاق»  ،2006نقرأا ‘ الهوية
الفنية للنصسوصص حضسورا لشسخصسيات تتعرضص للضسغوط
وﬁاولت السس-ي-ط-رة ع-ل-ي-ه-ا ،و‚د ج-م-ال-ي-ات ال-تشس-ك-ي-ل
الشسعري للسسرد ،وإاذا كان القارئ يبحث عن اللغة الصسوفية
فسسيجدها بعضص قصسصص اÛموعة...ويسسيطر على هذه
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«شس -ع -ري» خ -الصص ي-ن-ت-م-ي إا ¤حضس-ارة شس-ف-اه-ي-ة خ-الصس-ة،
بأادوات «أادبية» تنتمي إا ¤ا◊ضسارة الكتابية ،وأاسسقطت
على الشسعري ما ل ينسسجم سسوى مع «األدبي»؛ وهو ما
ان -ت -ه -ى ب -ب -ح -ري إا ¤ح -ك -م ّÿصس -ه ب -ق-ول-ه« :ل-ن ن-ق-ول إان
األسسطورة تنتهي حينما يبدأا األدب ،بل علينا أان نقول إاّن
ق-داسس-ة األسس-ط-ورة ه-ي ال-ت-ي ت-ن-ت-ه-ي ح-ي-ن-م-ا ي-بدأا األدب»
(بحري)187-؛ وهنا كان ينبغي لبحري أان يسسأال :متى بدأا
األدب؟! واإلجابة على هذا السسؤوال ـ ‘ رأاينا ـ Áكن أان
تلقي بأاضسواء Œلي بعضص الغموضص الذي يكتنف موضسوع
األسسطورة.
ولسسنا نريد القول إانّ «األسسطورة ل تنتهي» ،ألن مقولة مثل
هذه تتجاوز ما يتيح مقالنا هذا؛ ولهذا نكتفي باإلشسارة إا¤
أان ا◊ضس -ارة ال -ك -ت -اب -ي -ة (األدب)  ⁄ت -ك -ن م -ط -ل-ق-ا ب-ديÓ-
للحضسارة الشّسفاهية (الشسعر) ،وإاّنما كانت رفيقا مÓزما
لها ،و ⁄تÈح من الوجود؛ وما دامت أاسسئلة «اŸصسدر»
و»ال -وظ -ي -ف -ة» و»اŸصس »Òم -ط -روح -ة ع -ل-ى النسس-ان ،ف-إان
األسسطورة “تلك مقومات النبثاق ‘ كّل ◊ظة تاريخية
تشسهد ارتباكا أاو ترّددا ‘ اإلجابة ،وهذا يقول به بحري ‘
ع -دة م -واضس-ع م-ن ك-ت-اب-ه ،ول-كّ-ن-ه ي-ح-ت-اج إا ¤ن-ق-اشص أاوسس-ع
ل -ت -وضس -ي -ح م -ع -ن-ى «ال-ت-ق-ديسص» و»اŸقّ-دسص» ال-ذي ي-عÎي-ه
الغموضص ‘ م Ïالكتاب ،فهو يّتخذ معنى شسموليا مّرة ،ثم
يختصص بجماعة اجتماعية معينة تقدسص شسيئا بعينه مرة
أاخ- - - -رى؛ ول- - - -ه - - -ذا
نكتفي حاليا بسسؤوال
األدب واألج-ن-اسس-ي-ة
األدب- -ي -ة ،ون -ت -م ّ-ث -ل
بـ»Œنيسص» بحري لـ
«اŸل- -ح -م -ة» ،ف -ه -و
يصس-ف-ه-ا ب-أاّن-ه-ا «م-ن
أاوائ- - -ل األج - -ن - -اسص
األدب -ي -ة اŸسس-ت-ق-ل-ة
ع- - - - - - -ن ا÷سس- - - - - - -د
األسسطوري»
(بحري)196-
وي- -ج- -ع -ل -ه -ا ـ ـ وف -ق
م - - -ؤوّرخ - - -ي األدب ـ
ثÓثة أاقسسام ،أاولها
«اŸل-ح-مة ال ّشسعبية»
(اإللياذة واألوديسسة
لهومÒوسص،
ك - -ل - -ك - -امشص ع - -ن- -د
ال-ب-اب-لي ،Úوشسهنامة
ال- -ف- -ردوسس- -ي ع -ن -د
الفرسص) ،أاما القسسم
ال - -ث - -ا ،Êف- -ه- -و م- -ا
يصس -ف -ه بـ»اŸل-ح-م-ة
ال- -ف- -نّ- -ي- -ة» وي- -قÎح
«إان -ي-ادة» فÒج-ي-ل ‰وذج-ا ل-ه-ا؛ ب-ي-ن-م-ا يضس-ع «ال-رام-اي-ان-ا»
و»اŸاه -اب -ه -ارات -ا» ال-ه-ن-دي-ت ‘ Úقسس-م اÓŸح-م ال-دي-ن-ي-ة
حصص «أادبية
(بحري)203-؛ وهنا ‚د أانفسسنا ملزم Úبتف ّ
اŸل -ح -م -ة» ،ذلك أان ان -ت -م -اء ه -ذا ا÷نسص إا ¤اŸن -ظ-وم-ة
األجناسسية األدبية ‘ حالته الّتأاسسيسسية ،يعني أانه Áثّل
ن -ه-اي-ة Ÿق-ول-ة «الّ-ت-ق-ديسص» األسس-ط-ورّي-ة؛ م-ا ي-ن-ت-ه-ي ب-ن-ا ـ ـ
بتحصسيل حاصسل ـ إا ¤القول بأان نهاية مقولة التقديسص
–ّققت أالف سسنة قبل اŸيÓد على األقلّ ،باعتبار تاريخ
نقشص اŸلحمة البابلية على األلواح؛ وهي اŸلحمة التي
وضسعت نقطة النهاية لـ»األسسطورة ا◊ديثة» التي جعلت من
«اŸلحمة» جنسسا غربيا خالصسا.

شسعر أام أادب؟!

وإاذا ت -اب -ع -ن -ا اŸسس ّ-وغ -ات ال -ت -ي ق ّ-دم -ه -ا ب -ح -ري ألقسس-ام
«اŸلحمة» ،فإاّننا ‚د «الشّسعبي» ‘ اÓŸحم ما «يحّفز إا¤
إابداعه الواقع (على أاسساسص أان) اŸبالغة ‘ تصسوير األبطال
واألحداث مرجعها زوال ا◊اجز ب Úالواقع واÿيال ‘
الوجدان الشّسعبي» بينما يصسدر «فنيّ» اÓŸحم «عن إابداع
يسس -ت -وع -ب -ه اÿي -ال ،وي -ع Èع -ن شس-خصس-ي-ة «ال ّشس-اع-ر»؛ أام-ا
«الديني» فهو «مرتبط باŸعتقدات القدÁة ،تلفه القداسسة

ب -ك -ل ﬁت -وي -ات-ه-ا
البنائية
واÿطابية
وال- - -ف - -ن ّ- -ي - -ة ،م - -ا
يسساهم ‘ حفظه
كÎاث انسس- - - - - - -اÊ
وث-ق-ا‘ واسستمرار
وهجه األسسطوري
ال- -ذي  ⁄ي -نسس -ل -خ
م- - -ن ق- - -داسس- - -ت - -ه
“اما»
(بحري203-
و)204؛ وه- - - - -ن - - - -ا
جل بأان بحري
نسس ّ
لم Úبحري
وضس -ع «ك -ل -ك -امشص» الكاتب ﬁ :مد ا أ
‘ اÓŸح - - - - - - - - - - -م
الشسعبية ،وأان رحلة كلكامشص بحثا عن «اÿلود» ل Áكن أان
تلتقي مع الواقع ‘ شسيء ،فأايّ حاجز ب Úما هو واقعي وما
ه -و خ -ي -ا‹ ي -ن-ب-غ-ي ل-ه-ا أان ت-زي-ل-ه م-ن ال-وج-دان الشس-ع-ب-ي،
بطبيعتها األسسطورية خالصسة؟! ثم إان اŸلحمة التي وصسفها
بـ «الفنّية» أاو «الّدينية» إاّنما اكتسسبت صسفة «اŸلحمة» ألن
لديها من يرويها وÁسسرحها ،وروايتُها تقتضسي جمهورا
يسس- - -ت- - -م- - -ع وي- - -ت- - -اب - -ع
ت-ف-اصس-ي-ل-ها ،أاف Óتكون
شس- -ع -ب -ي -ة إاذن م -ادامت
Œم- -ع ج- -م- -ه- -ورا م -ن
ع -ام -ة ال-ن-اسص؟! ث-م إاّن
بحري أاشسار إا ¤أاّن ما
يصس -ف -ه بـ»ال -ف -ن ّ-ي» م-ن
اÓŸح - -م ي- -عّ- -ب- -ر ع- -ن
شس -خصس ّ-ي -ة «ال ّشس -اع-ر»،
وه - -ذا ل ي- -ن- -ف- -ي ع- -ن
ال - -قسس - -م Úاآلخ - -ري- -ن
صسفة «الشسعر» وإان كانا
ل يعبّران عن شسخصسية
الشّس -اع -ر؛ ف -ه -ل ي -ع-ن-ي
ه- - - -ذا أان «الشس- - - -ع- - - -ر»
و»األدب» مصس -ط-ل-ح-ان
ي- - - -عÈان ع - - -ن ن - - -فسص
اŸف - -ه - -وم ب - -اع- -ت- -ب- -ار
«اŸلحمة» جنسسا أادبّيا
مسس -ت -ق  Ó-ع -ن ا÷سس-د
األسسطوري كما وصسفها
بحري ،أام أان اختÓف
الصس - -ط Ó- -ح ي- -فÎضص
ب- -ال ّضس- -رورة اخ- -تÓ- -ف
اŸفهوم؟!
ولسس -ن -ا ن -ل -وم ع-ل-ى ﬁم-د األم Úب-ح-ري م-ا لح-ظ-ن-ا م-ن
تداخل ب« Úالشّسعر» و»األدب» ،فهو تداخل يتواتر ‘ كثÒ
من الّدراسسات العربية التي تصسّر على تأاصسيله ،رغما عن
الفرق الواضسح ب« Úالشّسعر» و»األدب»؛ فلو وقع ‘ أاسسماعنا
قول ﬁمد العيد آال خليفة( :أانا ابن جدي وقومي ال ّسسادة
العرُب  /وحرفتي ما حييت :الشّسع ـر واألدب) فإاّننا لن نظّن
أابدا بأانه يقصسد (الشّسعر والشّسعر) أاو (األدب واألدب)؛ ألّننا
‚د ‘ أانفسسنا الفوارق ب« Úالشّسعر» و»األدب» ،وإان درجنا
‘ كÓمنا العام على وضسع الشسعر ‘ حاضسنة األدب .وهذا
يوضسح ما وصسفناه آانفا بـ «فخّ التعريف بأاثر رجعي»؛ وهو
ما سسحب معنى «أادب» على كل ما كان يغطيه مفهوم
«شسعر» ،إاذ ليسص يفوتنا أان أاصسل « »Littératureـ ـ ‘
ال ّضسفة الغربيّة ـ ـ إا‰ا هو من «( »Lettreحرف) وفق ما
ي -ق -ول آارون ك -ب -ي -دي ف-ارق-ا ،م-ا ي-ع-ن-ي أان «الأدب» ارت-ب-ط
با◊ضسارة الكتابية ،و ⁄يكن له معنى قبل الكتابة؛ وهي
ا◊ال نفسسها بالضسفة العربية ،فقد ظلّ «الشّسعر ديوانا
للعرب» إا ¤أان انسسحب لفظ «األدب» اıت ّصص بوصسف
ﬁاسس -ن األخ Ó-ق وال ّ-ظ -رف وحسس -ن اŸع -ام -ل-ة والّ-ت-ع-ل-ي-م
ي؛ ونعتقد بأان اإلجماع
والتعّلم ،على اŸنتج الفنّي اللغو ّ

اÛموعة فضساء اŸوت ودللت اÿراب والفناء...
ول تنسسى السساردة األردنية العربية البحث  -بوعي
التحدي وا÷رأاة  ‘ -السسلطة وتفاعÓتها مع الرعية،
ك- -م- -ا ت- -قÎب م- -ن قضس- -اي -ا ال -رج -ول -ة وال -وع -ي ال -زائ -ف
و‡ارسس- -ات- -ه ‘ اÛت- -م- -ع ال -ع -رب -ي ،وك -ذلك ف -ع -لت ‘
قصسصص»م -ذك-رات رضس-ي-ع-ة»  ،2006ح -يث ك -اشس -فت سس -ن-اء
شسعÓن قضسايا العادات والتقاليد واإلرهاب ،مع طغيان
تقنيات التجريب السسردي وجمالياته ،بخاصسة التكثيف
والختزال..

هل هناك سسÓلة أاجناسسية؟!

بقيت مسسأالة السسÓلية األجناسسية التي اقÎحها ﬁمد
األم Úبحري ،وهذه نعتقد أاّنها تسستحق نقاشسا عميقا،
ذلك أان ﬁم - -د األم Úب - -ح - -ري ي - -رى ب- -أاّن م- -ا يصس- -ف- -ه بـ
«األج -ن -اسص األسس -ط -وري -ة» صس -در م -ن صس -لب «األسس -ط-ورة»
وانفصسل عنها ،وذهب إا ¤أانّ تقّدم الزمن وتطّور النسسان
Óسسطورة صسيغتها الشّسمولية ا÷امعة ألفكاره
 ⁄يÎك ل أ
وسسلوكاته ومعتقداته ( )...فبدأات األسسطورة ‘ التÓشسي
والسستحالة إا ¤أاجناسص أاسسطورية (بحري.)195-
لعل مقتضسيات مقالنا ل تسسمح بتوضسيح اإلشسكال الذي
يطرحه بحري توضسيحا جيّدا ،لهذا نسسارع مباشسرة إا¤
مقولة ميخائيل باخت Úالتي يذهب فيها إا ¤أان «ا÷نسص
Óجناسص
األدبي ا÷ديد ل Áكنه إال أان يكون مكّم Óل أ
ال- -ق- -دÁة ـ أاو إاضس- -اف- -ة ل- -ه -ا ،وم -وسّس -ع -ا ◊ق -ل األج -ن -اسص
اŸوجودة ،ذلك ألن لكلّ جنسص دائرة وجود مف ّضسلة ()...
وعلى هذا ،ليسص ا÷نسص األدبي ا÷ديد الواحد الذي
يلغي ،أاو يحّل ﬁلّ األجناسص القدÁة ،ولكن هذا ا÷نسص
الواحد Áكنه ـ ‘ الوقت نفسسه ـ أان Áارسص على كل
األج -ن -اسص اÙي -ط -ة ب -ه ت -أاثÒا ت -ف -رضس-ه أاه-مّ-ي-ة ا÷دي-د
وضس -رورت-ه» (Problèmes de la poétique de
 ،)315Dostoïevskiوهو ما Áكن أان نسستخلصص منهأان «األجناسص ل Œبّ األجناسص» ‘ ا◊اضسنة األدبية ،فهل
Áك - -ن أان ّŒب - -ه - -ا ‘ ح - -اضس - -ن - -ة ال ّشس - -ف- -اه- -ي- -ة األدب- -ي- -ة
()Oraliture؟
نعتقد أان اإلجابة على هذا ال ّسسؤوال تفرضص العودة إا¤
مفهوم األسسطورة ،وهو ‘ كث Òمن تعريفاته التي قّدمها
بحري يؤوّكد بأانه يخÎق ا◊ياة اليومية اŸعاصسرة“ ،اما
كما فعل ‘ حاضسنته الشّسفاهية األو ⁄ ،¤يتغّير منه سسوى
م -ا ت -ف -رضس -ه أاه -م ّ-ي -ة ا÷دي -د ك -م-ا ق-ال ب-اخ-تÚ؛ وÃا أان
األسس -ط -ورة ‘ ،ب -داي -ت-ه-ا الأو ،¤ك-انت اسس-ت-ج-اب-ة ألسس-ئ-ل-ة
وجودية ،فإاّن األسسئلة نفسسها ما تزال تّÎدد وتبحث عن
طمأانينة ‡كنة؛ ومثلها «اŸلحمة» التي اعتÈها كث Òمن
الباحث Úجنسسا ميتا ،أاو متجاوزا ،ولكنّها عادت من جديد،
وفرضست ماّدتها على اŸنتج األدبي  /السسينمائي بقّوة.
لهذا ،ل نريد أان نسسلّم بوجود سسÓلة أاجناسسية ،فالأسسطورة
التي رآاها بحري تتÓشسى ،هي نفسسها التي أانتجت ـ ـ على
سس -ب -ي -ل اŸث -ال ف-ق-ط ـ ـ ثÓ-ث-ي-ة ج-ورج ل-وك-اسص (George
 )LucasالشسهÒة بـ»حرب النجوم» التي  ⁄تكن سسوى
تطبيقا لنظرية جوزيف كامبل صساحب مفهوم «األسسطورة
ال -وح -ي-دة الŒاه» ()Monomythe؛ وع -ل -ى ه -ذا ،ن-رى
األج -ن -اسص ال ّشس -ف -اه -ي -ة واألدب -ي -ة م -ع -ا خ -اضس -ع -ة Ÿق -ول -ة
«ا◊ضسور» ،أاي أاّنها Áكن أان توجد ‘ الواقع الذي ⁄
يتحّقق أامام إادراكنا من خÓل شسيء أاو فكرة تعّبر عنه؛ ما
يعني أان أافكار «اŸلحمة» و»ا◊كاية» و»اÿرافة» وغÒها
كانت موجودة ‘ «ا◊ضسور اŸمكن» ،قبل أان تتحّقق ‘
«الوجود اŸدرك».

ختاما..

ليسص ينقصص من قيمة «أاسسطوري» ﬁمد األم Úبحري
شس -ي -ئ -ا أان ن -ن -اقشس -ه ،ف -ه -و إاضس -اف -ة ه -اّم -ة إا ¤اŸك -ت -ب-تÚ
ا÷زائ-ري-ة وال-ع-رب-ي-ة ،ول-ع-ل-ه  ⁄يسس-ب-ق ‘ فّ-ن-ه ب-ا◊اضس-ن-ة
ال -ع -رب -ي -ة ،خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -ت -عّ-ل-ق بـ «ال-ن-ق-د األسس-ط-وري»
( ،)Mythocritiqueويبقى أان اإلشسكاليات التي يطرحها
«التجنيسص» إاّنما تنبع من إاشسكاليات «التأاسسيسص» ،ولقد كنا
ن- -أام- -ل أان ن- -بسس -ط ‘ ال -ن -ق -اشص ،ون -خ -وضص ‘ ت -ف -اصس -ي -ل
اŸوضسوع ،لكن مشساغل ا◊ياة حالت دوننا ،فلم تتح لنا من
الوقت سسوى ما تخطّفناه منها عنوة؛ فاكتفينا باإلشسارة
واللمحة ،ل نرجو سسوى أان يتوسّسع النقاشص حول الكتاب،
فهو كتاب جيّد يحازي قارئه بقدر جهد قراءته.
وآاليات اشستغالها السسردي ‘ سسرديات سسناء شسعÓن.
‘ ›م -وع -ت -ه -ا «ن -اسسك الصس-وم-ع-ة»( ،)2007ن- -ق- -رأا م -ن
Óشس-ك-ال السس-ردي-ة ال-نمطية،
اŸن-ظ-ور ا÷م-ا‹ ت-ه-دÁا ل -أ
ح -يث –اول نصس -وصص شس -ع Ó-ن Œاوز أاح -ادي -ة اÿط -اب
وم -أال -وف ال -ت-ع-ب Òالسس-ردي ،ع Èالن-قÓ-ب وال-ت-ج-ريب و
اإلدهاشص اŸتواصسل للقارئ،أاما ‘ ا÷انب اŸوضسوعاتي
للنصسوصص فنجد الشستغال الدل‹ على ا◊لم واألسسطورة
وال -ت -اري -خ ،وŒل -ي-ات اŸرأاة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ›ت-م-ع ذك-وري
متخلف...
كما أان بعضص القصسصص تبحث ‘ اÿلود وأاسسرارهم مثل
قصس- -ة اÛاع- -ة ،وت -ف -ت -ح السس -اردة مشس -اه -د الصس -راع ‘
الراهن العربي ‘ قصسة ناسسك الصسومعة...

نصسوصص..الغرابة والّدهشسة

وتعت› Èموعتها «قافلة العطشص» ،2006 ،من أاجمل ما
قرأانا حول ا◊ب وا◊رية ،وتشستغل السساردة فيها على
م -وضس -وع -ات ك-ثÒةÁ ،ك-ن ل-ل-ق-ارئ ال-ع-رب-ي أان ي-ن-اقشس-ه-ا
ويحللها ،ومنها سسفر اŸبدعة ‘ أاسسئلة الرؤويا واآلتي،
وتوظيف الرحلة واألسساط ،ÒواŸوروث الشسعبي Ãختلف
أاسسراره وطقوسسه..
ك-م-ا تسس-ت-ع-م-ل ال-ك-ات-ب-ة ت-ق-ن-ي-ة “ي-زه-ا ع-ن غÒه-ا وه-ي
توظيف شسخصسيات غ Òعادية ‘ تشسكيل بنية القصسصص
(قزم مسسخ ،سساحرة إافريقية ،األعور ،ا÷نية ،)...وهو ما
Áنح نصسها السسحر واألجواء الشسعبية اÿارقة ،ويدخل
القارئ ‘ الدهشسة و الغرائبية.
وت -ت -م -ي -ز نصس -وصص ه -ذه اÛم -وع -ة ب -ال -ل -غ -ة الشس -ع -ري-ة

على الصسطÓح بـ «أادب» ‘ اللغة العربية ،يعود إا ¤بدايات
ال- -وع- -ي بـ «ال -ن »Ìو“أاسسسس -ه ‘ دواوي -ن ال -رسس -ائ -ل ال -ت -ي
اسستحدثها اÿلفاء ،فالرسسائل تقتضسي نوعا من التعبÒ
ﬁافظا على مسستوى من اللباقة وحسسن اÿطاب وما يعبّر
عن حسسن اÿلق ،وهو ما منح معنى «األدب» األخÓقي،
القوة لينسسحب Ãعناه على كل كتابة نÌية تتخذ من أاناقة
اللفظ وجماله منهجا.

ختاما..

والرمزية ،وŒلي ا÷نون وخرق اŸأالوف ،وÁكن لكل
قارئ أان يدرسص ‘ نصسوصص شسعÓن  ‘ -هذه القصسصص
وغÒه -ا  -إاشس -ك -ال -ي -ات ال -راه -ن ال-ع-رب-ي وسس-ؤوال ال-ه-وي-ة

ل Áك-ن اخ-تصس-ار ال-ت-ج-رب-ة الأدب-ي-ة ل-ل-دك-ت-ورة واŸبدعة
سسناء شسعÓن ،ونقول ‘ اÿتام :إان اŸشسروع السسردي لها
ي -تشس -ك -ل م -ن ع Ó-م -ات خ -اصس -ة ،ف -ه -ي ت-وظ-ف اŸوروث
الشس -ع -ب -ي وال -دي -ن-ي واألسس-ط-وري ،وت-قÎب م-ن ال-قضس-اي-ا
ال -ع -رب -ي -ة ال -ه -ام -ة ال-ت-ي ت-ه-م النسس-ان ال-ع-رب-ي و–ولت-ه
النفسسية والجتماعية و الفكرية ،بطريقة فنية فيها الكثÒ
من ا÷رأاة والتحدي  ،فإانها روائية عربية متميزة ننصسح
بقراءة أاعمالها ألنها مبدعة صسنعت اسسما ع Èجودة
النصص ‘ السسياق السسردي النسسوي العربي.

ثقافة

اÿميسص  ٢0ديسصم ٢018 Èم
المؤافق لـ  1٢ربيع الثاني  1440هـ

’سشتاذة عوادي صشا◊ة لـ ””الششعب”” :
ا أ

تكامل العربية واألمازيغية تفرضصه التشصاركية ‘ الهوية الوطنية
’صشول التاريخية Œزم على فكرة أان اÛتمع ا÷زائري
’داب بجامعة الششلف ،إان”” ا أ
’سشتاذة عوادي صشا◊ة بكلية ا آ
قالت ا أ
’سشÓمية على اŸغرب العربي التي قادها عقبة ابن نافع وأابو اŸهاجر
’صشل ⁄ ،يعرف اللغة العربية إا’ مع الفتوحات ا إ
بربري ا أ
’خ Òالذي كان له الفضشل ‘ إا“ام الفتح ،فتموقعت اللغة العربية بانتششار
دينار وحسشان بن النعمان وموسشى بن نصشÒهذا ا أ
’سشÓم ،وأاصشبحت لغة سشائدة ‘ اŸغرب العربي ،فإاذا كان اÛتمع ا÷زائري ›تمعا مسشلما يعتّد باللغة العربية فÁ Óكن أان
ا إ
’مازيغية ،فكÓهما يششكÓن نقطة تÓق للهوية الوطنية الدينية.
يتناسشى أاصشوله ا أ

أŸدية :علي ملياÊ

كشصفت عؤادي ‘ تصصريح لـ«الشصعب““ على
هامشص مشصاركتها ‘ اŸلتقى الؤطني األول
““السص -رد وال -ن -ق -د السص -ردي و–ؤلت م -ا ب -ع-د
ا◊داثة ‘ ا÷زائر““ بجامعة يحيى فارسص
ب -اŸدي -ة ب -خصص -ؤصص مسص -أال -ة ت-ك-ام-ل-ي-ة ال-ل-غ-ة
العربية واألمازيغية وكيفية عيشصهما ‘ سصÓم،
ب- -أان- -ه ““ل م -ن -اصص م -ن ال -ق -ؤل ب -أان اÛت -م -ع
ا÷زائ -ري ي -ع -د م -زي-ج-ا م-ن ال-لسص-ان ال-ل-غ-ؤي
الذي يجمع ب Úالعربية واألمازيغية““ فكيف ل
Áكن للغت Úأان تتعايشصا مع بعضص وتؤؤسصسصان
Ûتمع حضصاري قؤي ومتطؤر““.
هذا التعايشص تضصيف عؤادي ““الذي يجعل
من اللغت Úأادات Úللتؤاصصل وتبليغ األفكار بÚ
أافراد اÛتمع ا÷زائري ،باعتبار اللغة ‘
جؤهرها ›مؤعة من األصصؤات يع Èبها كل
القؤم عن أاغراضصهم كما يرى ابن جني““.
وت -رى األك -ادÁي -ة ““أان م -ن سص -ب-ل –ق-ي-ق
التعايشص ب Úالعربية واألمازيغية وضصع خطط
تضص -م -ن ا◊ف -اظ ع -ل-ى اسص-ت-ع-م-ال ال-ل-غ-ت‘ Ú
اÛتمع ا÷زائري مع البتعاد عن التع ّصصب
وال -ت -ب -ع -ي-ة ل-ل-غ-ة ع-رب-ي-ة ك-انت أام أام-ازي-غ-ي-ة““.
إاضصافة تقؤل ““إا ¤جعل اللغت Úمؤروثا ثقافيا
يشصكÓن الهؤية التي يعّتد به الفرد ا÷زائري
والÎكيز على التؤاصصل ا◊ضصاري ب Úفئات

اÛتمع سصيتيح ا◊رية ‘ اسصتخدام اللسصان
العربي أاو األمازيغي ‘ التؤاصصل دون فرضص
قيؤد لغؤية ‘ تبليغ األفكار ،مع البتعاد عن
تلق Úالنشصء هذا التعصصب للغة ورفضص اآلخر.
ه- -ذا إا ¤ج- -انب ““ال- -دع- -ؤة إا ¤ج -ع -ل ك Ó-
ال-ل-غ-ت Úأادات Úل-ل-ت-ب-ل-ي-غ وال-ت-عب Òعن األفكار،
مضصاف إا ¤ذلك تنشصيط الÎجمة لتسصهيل فهم
اللغة األمازيغية““ مسصتدلة ‘ هذا باŸشصروع
ال -ذي ب -ارك-ت-ه ج-م-ع-ي-ة ع-ل-م-اء اŸسص-ل-م Úم-ن
خÓل ترجمة اŸصصحف إا ¤اللغة األمازيغية.
واŸطلؤب أايضصا ـ حسصبها ـ تنشصيط دور النشصر ـ

ك -م -ا ه -ؤ ا◊ال ‘ ال -ب -ل -دان اÛاورة ت-ؤنسص
واŸغرب ـ وتشصجيع ا◊ركة اإلبداعية من
خ Ó-ل ال -ت -داخ -ل والم -ت-زاج ب Úال-ل-غ-ت‡ Úا
يؤؤهل لفتح أافاق للتعايشص.
لداب إاضصافتها قائلة
واختتمت أاسصتاذة ا آ
““بأانه من هذا Áكن القؤل بأان العÓقة بÚ
لم-ازي-غ-ة ه-ي عÓ-ق-ة
ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة وا أ
تكامل ،وتكمن التكاملية بينهما أان كليهما
يشص-كÓ-ن ال-ب-ن-ي-ة ال-ت-ح-ت-ي-ة للثقافة والهؤية
ال-ؤط-ن-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا ¤اع-ت-ب-اره-م-ا وسص-يلة
ÓبÓغ الفكري““.
ل إ

تكر 8 Ëأاسصاتذة أاحيلوا على التقاعد بتيبازة

تيبازة :عÓء ملزي
قال مفتشص اللغة العربية ﬁمد شصهري ‘
تصصريح خاصص لـ«الشصعب““ إانّ اليؤم الدراسصي
تزامن مع اليؤم العاŸي للغة العربية من باب

مراج

النقد والناقد ..صصيانة اإلبداع واسصتمراريته

م -ن األصص -داء ال -ت -ي ت-ل-ت-ق-ط خ-ل-ف ح-ف-ي-ف ل-ف-ظ
““النقد““ صصدى ا◊كم واŸعيار ،وكأاّن اŸتصصّدي لهذه
الغاية يقف ‘ منطقة وسصطى ب Úطرف ،ÚفّÁ Óر
صص -ن -ي -ع ه -ؤؤلء إا ¤ه -ؤؤلء إاّل عÈه وÃب-ارك-ت-ه ،ف-ه-ؤ
بذلك Áثل صصؤرة فريدة متميزة ،يطمئن إا ¤عدلها،
ون-زاه-ت-ه-ا ،واق-ت-داره-ا ،وره-اف-ت-ها ذوقها الطرفان.
وهي وظيفة تضصارع وظيفة ا ¤الشصاعر ‘ األزمنة
اŸتقدمة ،أاو وظيفة الكاهن ‘ األخرى قبلها .بيد
أاّننا مازلنا اليؤم نسصتشصعر فيه هذه اŸيزة ،فنقبل
ع -ل -ى م -ا خ -طت ي -داه ،نسص -ت -حسص -ن م -ا يسص -ت -حسص-ن،
ونسص-ت-ه-ج-ن م-ا يسص-ت-ه-ج-ن ،وق-د نّ-ت-ه-م أاذواقنا لنقدم
ذوقه ونعتّد به.
إاّل أان ظ -ه-ؤر ““اŸن-ه-ج““ و«اŸرج-ع-ي-ة““ و«الن-ت-م-اء
األي- -دي- -ؤل- -ؤج- -ي““ و«اŸؤق- -ف ا÷م- -ا‹““ ع- -ك ّ-ر ذلك
الصصفاء ،ول ّ
طخ نصصاعة ذلك الّتؤب ،و–ّؤل الناقد
ببطء خادم طّيع ‘ يد هذه الفلسصفة أاو تلك .والتي
صصاغته بحسصب هؤاها وقيمها .وسصؤاء أاعلن الناقد انتماءه ،أاو تركه للقارئ يكتشصفه عÈ
اŸقؤلت واŸفاهيم ،فإاّن عملية النقد ‘ جميع أاحؤالها ل تخرج عن كؤنها– :لي Óوتفكيكا
Óثر الذي يصصّؤر ا◊ياة ع Èالتصصال ا÷ما‹ الذي يتخذ األداة اللغؤية منطلقا له من أاجل
ل أ
الّتؤاصصل والتأاث .Òويسصتهدف –ليل العناصصر اŸشصّكلة للمسصتؤيات اŸتعّددة التي تصصنع بنيته
الكّلية..
لقد غدت الؤظيفة ا÷ديدة للنقد ،ل تنطلق ‘ اسصتثمار النصص قبل –ديد األثر اإلبداعي
مّرة أاخرى ،فهي  -ال ّسصاعة  -ترّكز على التّشصكيل الهيكلي –ت تؤجيه اللّسصانيات والبنيؤية،
Óثر ،وكأانّ غاية النقد قد –ّؤلت
وتؤقف لغتها عند الؤصصف الذي يفّكك اŸكّؤنات البنائية ل أ
هي األخرى من قؤل اŸعنى وتعيينه إا ¤ا◊ديث عن كيفية إانتاجه .إاّن الناقد  -وهؤ يتخلى
تدريجيا عن ا◊كم  -يحّؤل مسصؤؤولياته فيما يخ ّصص اŸعنى““ :إا ¤العناية ل بالنا œبل النظام
الذي أانتجه :ل بالّدللة ،بل بطريقة الدللة ،فهؤ يريدنا أان نفهم ““كيف““ تعني النصصؤصص ،قبل
البحث ‘ ““ماذا““ تعني““ ( )14هذه النصصؤصص.
إاّن ذلك يعيّن مرحلة كان فيها الهتمام الشصكلي ،والنشصغال اللسصا Êسصيّد اŸؤقف،
ف-ان-ع-كسص اŸط-لب ال-ن-ق-دي ع-ل-ى ال-ل-غ-ة اإلب-داع-ي-ة وح-رك-ي-ت-ه-ا داخ-ل ال-ب-ن-ي-ات ،و‘ ال-نسصيج
األسصلؤبي ضصمن العبارة .وقد كان من الضصروري التمييز ب Úالبنية واألسصلؤب ‘ إاطار اللغة
اإلبداعية ذات ال ّصصبغة ا÷مالية البارزة ،ألنّ البنية تت ّصصل بÎكيب الّنصص ،بينما ّ Áسص األسصلؤب
النسصيج الّلغؤي اŸكتؤب به فحسصب .ويظل اŸعنى مرهؤنا بالعÓقة التبادلية ب Úالبنيات
واألسصاليب ،ل يخرجه من ذلك ال ّ
طؤق اŸغلق إال فاعلية التأاويل ،الذي يتؤقف أاسصاسصا على
شصخصصية الناقد ،وعلى عصصره ،وانتمائه األيديؤلؤجي.ألّنه ل يتم تأاويل عنصصر ما من عناصصر
األثر إاّل من خÓل د›ه داخل نظام  -ليسص نظام العمل األدبي الذي ينتمي إاليه  -ولكن
نظام الناقد القائم عليه.

بقلم :د.أ حبيب مونسسي

إاحياء لليوم العاŸي للغة العربية

اح - -تضش - -نت اŸك - -ت - -ب - -ة ال - -رئ - -يسش - -ي- -ة
ل -ل -م -ط -ال -ع -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-ب-ازة أامسس
ف -ع -ال -ي -ات ي-وم دراسش-ي ح-ول ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
اللغة العربية بالطور الثانوي ”ّ على
ه- -امشش- -ه ت -ك -ر 8 Ëأاسش -ات -ذة ‘ ال -ل -غ -ة
ب-اŸق-اط-ع-ة ال-غ-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ك-ان-وا ق-د
أاح -ي -ل -وا ع -ل -ى ال -ت -ق -اع -د خ Ó-ل اŸوسش-م
ا÷اري.

عات..

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الصص- -دف- -ة ،وم- -ن ه- -ن -ا ج -اءت ف -ك -رة ت -ك -رË
األسص- -ات- -ذة اÙال Úع- -ل -ى ال -ت -ق -اع -د خ Ó-ل
اŸؤسص- -م ا÷اري م -ن ب -ي -ن -ه -م  4أاسص -ات-ذة و4
اسصتاذات كانؤا Áارسصؤن نشصاطهم باŸقاطعة
ال -غ -رب-ي-ة ل-ؤلي-ة ت-ي-ب-ازة ع-ل-ى مسص-ت-ؤى ال-ط-ؤر
ال -ث-ان-ؤي ب-ح-يث اسص-ت-ف-اد ه-ؤؤلء م-ن شص-ه-ادات
ت-ق-دي-ر خ-اصص-ة ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-اŸن-اسص-ب-ة Ãعية
ه -داي -ا م-ادي-ة سص-اه-م زمÓ-ؤوه-م األسص-ات-ذة ‘
–ضصÒها.
وتبقى مداخلة مفتشص اŸادة ﬁمد شصهري
حؤل عدم –كم اŸتعلم Úبالطؤر الثانؤي ‘
ال -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة أاه-م م-ا مّ-ي-ز ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-ؤم
الدراسصي بحيث عّد وحصصر ›مل العؤائق

التي –ؤل دون “ّكن التلميذ من التحكم ‘
ال- -ل- -غ- -ة ب- -طÓ- -ق- -ة ،مشصÒا إا ¤ك- -ؤن ضص- -ع- -ف
اŸط -ال -ع -ة وغ-ي-اب اŸق-روئ-ي-ة وع-دم Œاوب
أاسصاتذة اللغة العربية مع اŸتعلم ،إاضصافة إا¤
ع-دم اسص-ت-ث-م-ار األسص-ات-ذة ال-ل-غ-ة وف-ق-ا ل-ل-نمط
اŸعيشصي للمتعلم Úبطرق حديثة تعت Èمن
ب Úأاهم اÈŸرات التي تقف حجر عÌة أامام
تأالق اللغة العربية بهذا الطؤر ،وألّن اŸؤعد
تزامن مع نهاية الفصصل الدراسصي األول من
اŸؤسص -م ف -ق -د ّ” ت -ق -ي -ي -م ال -ع-م-ل-ي-ة الÎب-ؤي-ة
اŸرتبطة باللغة العربية خÓل اŸرحلة األو¤
من اŸؤسصم بطرح ﬂتلف النشصغالت اŸعّبر
عنها من طرف أاسصاتذة اŸادة.

’مازيغي
توافد كب Òللجمهور على مهرجان اŸسشرح ا أ

عروضس باللهجة الشصلحية والشصاوية تصصنع الفرجة بباتنة

يسشّلط الضشوء على ثقافة وتراث سشوق أاهراسس

””رواق الفنون”” فضصاء للذوق وا◊سّس ا÷ما‹

يعت Èرواق الفنون الكائن بحي 1700
سشكن Ãدينة سشوق أاهراسس فضشاء لرفع
مسشتوى الذوق الفني وا◊سس ا÷ما‹،
ويسشتوعب هذا الفضشاء لصشاحبه الفنان
ال-تشش-ك-ي-ل-ي ﬁم-د ب-وث-ل-ي-ج-ة عم Óفنيا
وهو حاليا ‘ طور التوسشع ليضشم ’حقا
 100ع -م -ل ول -وح -ة ف -ن -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف
’حجام.
ا أ

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
هذا الرواق اÎŸبع على  300م Îمربع
يضصم كذلك ملحق به اسصتديؤ يضصم  3أاسصرة
فضص Óعن كؤنه رواق للفنؤن وورشصات فهؤ
كذلك يجمع شصمل اŸبدع Úعلى اختÓف
مشصاربهم الفنية والفكرية على غرار فنانؤن

تشص- -ك- -ي- -ل- -ي- -ؤن ومسص- -رح- -ي- -ؤن وم -ؤسص -ي -ق -ي -ؤن
وسص-ي-ن-م-ائ-ي-ؤن وأادب-اء وح-رف-ي-ؤن وذلك للحؤار
وتبادل التجارب واألفكار.
“ت اإلشصارة إا ¤أان ولية سصؤق أاهراسص
وّ
لها اسصهامات هامة وعديدة ‘ بناء ا◊ضصارة
اإلنسص -ان -ي-ة م-ن خÓ-ل أاب-ن-ائ-ه-ا ال-ذي-ن ل ي-زال
يذكرهم التاريخ ولها من اŸؤؤهÓت ‘ شصتى
اÛالت كالفكر والفن ،ما ّÁكنها أان تكؤن
قطبا ثقافيا وسصياحيا واقتصصاديا بامتياز ‘
ا÷زائر.
وي -ع -تﬁ Èم -د ب -ؤث-ل-ي-ج-ة ف-ن-ان-ا تشص-ك-ي-ل-ي-ا
وخطاطا وحرفيا ‘ اÿزف الفني وصصاحب
رواق الفنؤن الذي تنظم فيه معرضص جماعي
كل  3أاشصهر يجمع  4فنان Úمن وليات عدة
من الؤطن مع إاشصراك فنان Úتشصكيلي Úمن

ولي -ة سص -ؤق أاه -راسص قصص -د ال-ت-ع-ارف وت-ب-ادل
التجارب وإاقامة ورشصات يسصتفيد منها أابناء
سصؤق أاهراسص اŸؤهؤب Úو‘ كل معرضص يتم
تكر Ëأاحد الؤجؤه البارزة.
وي- -ح- -تضص- -ن ه- -ذا ال- -رواق ورشص -ات دائ -م -ة
وأاخ- -رى دوري- -ة ع- -ل- -ى م- -دار السص -ن -ة ‘ ع -دة
ت -خصصصص -ات م-ن-ه-ا ال-رسص-م واÿط وال-زخ-رف-ة
واÿزف الفني وذلك بتأاط Òمن ﬂتصصÚ
ويسصعى الفنان ﬁمد بؤثليجة الذي هؤ
عضص- -ؤ م -ؤؤسصسص وم -ن -ظ -م Ÿه -رج -ان ال -ف -ن -ؤن
ال -تشص -ك-ي-ل-ي-ة ال-ؤط-ن-ي وال-دو‹ بسص-ؤق أاه-راسص
خÓل ثمانينيات القرن اŸاضصي وعضصؤ ناشصط
‘ اإل–اد الؤطني للفنؤن الثقافية منذ 1980
وكذلك عضصؤ مؤؤسصسص للمهرجان الؤطني لفن
اÿط وال -زخ -رف -ة اإلسص Ó-م-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،م-ا
أاهله لكتسصاب خÈة وثقة ‘ خؤضص غمار
هذه التجربة ـ جاهدا إلنشصاء مدرسصة للفنؤن
ا÷ميلة بسصؤق أاهراسص.
وقد تنّؤعت أاجنحة هذا الرواق لتشصمل
لؤحات أاعدها عدة فنان Úعلى غرار نؤر
الدين كؤر من وهران والطيب العيدي من
األغ -ؤاط وج -م -ال رب -ي -ح م-ن اŸسص-ي-ل-ة وع-ب-د
ا◊فيظ قادري من سصطيف وأاحسصن بؤسصاحة
من سصؤق أاهراسص وأاحمد تؤخط من ورقلة
وﬁمد براهمية من سصؤق أاهراسص وﬁمد
بؤثليجة من سصؤق أاهراسص.
وشصملت اللؤحات اŸعروضصة اŒاهات فنية
ع- -ل- -ى غ- -رار ال- -ؤاق- -ع -ي -ة وا◊روف -ي -ة واÿط
اإلسص Ó-م -ي وال -زخ -رف -ة وب -عضص تصص -م -ي -م -ات
جمالية مثل مقر البلدية ا÷ديد ومقر الؤلية
ا÷ديدة.

شش -ه-د اŸسش-رح ا÷ه-وي ب-ب-ات-ن-ة إاق-ب-ا’
’ب
واسشعا من قبل ا÷ماه Òالعاششقة أ
ال-ف-ن-ون م-ب-اشش-رة ب-ع-د ان-طÓ-ق ال-ط-ب-عة
ال-ع-اشش-رة م-ن ف-ع-ال-ي-ات اŸه-رجان الثقا‘
الوطني للمسشرح ا’مازيغي الذي جمع
‘ برنامج اليوم الرابع عرضش Úباللهجة
الشش-ل-ح-ي-ة خÓ-ل ال-فÎة اŸسش-ائية وآاخر
ب -ال -ل -ه -ج-ة الشش-اوي-ة ق-دم خÓ-ل ال-فÎة
الليلية.

باتنةŸ :وشسي حمزة
ح- -يث اسص- -ت- -م -ت -ع عشص -اق ال -رك -ح ال -ن -اط -ق
بالعرضص اŸسصرحي اŸؤسصؤم بـ ““تيسصليث ن
شص -ه -ال““ ال -ذي ي -ح -ك -ي قصص -ة حب ““ب Úط -ب-ل
وطارة““ للجمعية الثقافية الؤاحة للفنؤن بلدة
عمر ولية ورقلة ،حيث تطّرقت اŸسصرحية
إا ¤الثنائيات ا÷دلية ،ا Òÿوالشصر ،الكره
والتسصامح ‘ قالب تراجيدي بلمسصات فنية
تخللتها عروضص كؤريغرافية بحركات راقصصة
ع Èفصصؤل درامية ،حيث ”ّ العتماد على
اآللت اŸؤسص-ي-ق-ي-ة م-ن-ه-ا الي-ق-اع-ية والؤترية
وحتى العصصرية ‘ إاطار حكائي متسصلسصل.
أاين اعتمد اıرج عشصؤة عبد اللطيف
ع- -ل- -ى األط- -ر ال- -رم- -زي- -ة ل- -ت- -جسص- -ي -د أاف -ك -ار
اŸسص -رح -ي -ة ،ح -يث أاسص -ق-ط صص-راع ا◊ب بÚ
طبل وطارة على الصصراع ا◊اصصل ب Úاآللت

اŸؤسص -ي -ق -ي -ة ل -عÓ-ق-ة ه-ذه األخÒة ب-ؤج-ؤدن-ا
وارتباطها بأافراحنا وحتى أاحزاننا.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى شص -ه -دت ال -فÎة ال-ل-ي-ل-ي-ة
ت-ؤاف-دا ك-ث-ي-ف-ا ل-ل-غ-اي-ة ل-ل-ج-ماه Òمن ﬂتلف
م-ن-اط-ق ال-ؤط-ن Ÿت-اب-ع-ة مسص-رح-ي-ة ““تيمنفلة““
ل- -ل -مسص -رح ا÷ه -ؤي آام ال -ب -ؤاق -ي ،م -ن إاخ -راج
◊سصن شصيبة ومسصاعد إاخراج أانؤر كاملي.
اŸسص-رح-ي-ة ت-ن-ت-م-ي إا ¤ال-ك-ؤم-ي-دراج-ي-دي-ا
حيث تناولت حياة زوج وزوجة يعيشصان ‘
اŸدينة اضصطرا للرحيل منها والسصتقرار ‘
ال -ري -ف ن -ظ -را ل -ع-م-ل ال-زوج ك-ب-ي-ط-ري وغÒة
الزوجة غ ÒاÙدودة لينتهي بهم اŸطاف
إا ¤ال- -ع- -يشص ‘ ب -يت ع -ائ -ل -ي ق -د ،Ëت -ت -ؤا¤
األح-داث ب-داخ-ل-ه ت-دري-ج-ي-ا بظهؤر شصخؤصص
اŸسصرحية وذلك ‘ فÎة العشصرية السصؤداء إاذ
أان ال -ب -يت ي -ت -ح ّ-ؤل بشص -ك -ل م -ن األشص -ك-ال إا¤
مقÈة ،يحصصل هذا بعد اشصتداد الصصراع بÚ
الشصخصصيات ليصصبح الزوج Úحكما على كل
ما يحصصل داخل منزلهما والذي أاصصبح مكان
ل -ل -م -ف -اوضص -ات ‘ مسص -ائ-ل ﬂت-ل-ف-ة ‘ ق-الب
فكاهي ‡يز.
اıرج ◊سصن شصيبة أاراد من خÓل عمله
اإلجابة على سصؤؤال هام وهؤ كيفية العيشص
بسصÓ- -م –ت سص- -ق -ف واح -د ك -إاخ -ؤة وه -ذا ل
يتحّقق ـ حسصبه ـ ال باحÎام كل اŸتغÒات
اŸؤجؤدة ‘ اÛتمع ““حرية اآلخر““ هذا من
شصأانه خلق التسصامح والتعايشص واÙبة بÚ
الناسص.

á°VÉjQ

الخميسص  20ديسسمبر  2018م
الموافق لـ  12ربيع الثاني 1440هـ

الدور  32لكأاسص ا÷مهورية

داربـ ـ ـ ـي مفتـ ـ ـوح علـى ك ـ ـل الحتمـ ـ ـالت
ب ـ ـ ـ Úرائـ ـ ـد القبـ ـ ـة ومولودي ـ ـة ا÷زائ ـ ـر
’ثارة ‘ ميادين كرة القدم من خÓل لقاءات الدور Ÿ 32نافسشة كأاسص ا÷مهورية ،حيث سشيكون ا÷مهور
تتواصشل ا إ
’وŸبي
العاصشمي على موعد مع داربي كب Òيجمع ب Úا÷ارين فريق رائد القبة ونادي مولودية ا÷زائر Ãلعب  5جويلية ا أ
بداية من السشاعة .19:00

نبيلة بؤقرين
يهدف العميد إا– ¤قيق الفوز أامام
ا÷ار م- -ن أاج- -ل م- -واصس- -ل -ة اŸشس -وار
ضس-م-ن م-ن-افسس-ة السس-ي-دة ال-ك-أاسص التي
“لك ط -اب -ع -ا خ -اصس -ا ول -ه -ا نشس-وت-ه-ا
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -ج -م -اه ،Òم-ا ي-ع-ن-ي أان
الÓعب Úسسيقّدمون كل ما لديهم فوق
اŸسستطيل األخضسر للتأاهل للدور الـ
 16من خÓل اسستغÓل عاملي اÈÿة
والتجربة اŸكتسسبة سسابقا ،ومن جهة
أاخ -رى ت -ع -د ه -ذه اŸواج -ه -ة Ãث -اب-ة
فرصسة سسانحة إلسسعاد ﬁبي النادي
ب -ع -د اŸشس -اك -ل ال -ت -ي ط -ال -ت -ه ضس-م-ن
ال- -ب- -ط- -ول -ة ال -وط -ن -ي -ة بسس -بب غ -ي -اب
اإلسستقرار ،والتي أاّثرت على النتائج.
أاما رائد القبة الذي واجه جملة من
اŸشساكل ‘ بداية اŸوسسم الرياضسي
ا◊ا‹ ن -ت -ي -ج -ة األزم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي
انعكسست بشسكل مباشسر على النتائج
اÙق - -ق - -ة ،إاضس - -اف- -ة إا ¤اŸشس- -اك- -ل
اإلدارية التي كان لها دور كب‘ Ò
الوضسع الذي آالت له األمور ‘ بيت
ه- -ذا ال- -ف- -ري- -ق ال -ك -ب Òال -ذي ي -ع -تÈ

مدرسسة ‘ السساحرة اŸسستديرة ،لهذا
ف-إان-ه م-ن اŸن-ت-ظ-ر تسس-ج-يل انتفاضسة
م- -ن ط- -رف ال Ó-ع -ب Úف -وق اŸي -دان
إلعادة النادي للطريق ال ّصسحيح من
ج- -دي- -د ،خ- -اصس- -ة أان ال -ف -وز ‘ ه -ذه
اŸواج -ه -ة ل -ه ط -ع -م خ -اصصÃ ،ا أان-ه
دارب- -ي واع- -د ب Úف- -ري- -ق Úك- -بÒي- -ن
وسسيكون دافعا معنويا قويا ‘ قادم
اŸواج -ه -ات ك-ون أان ل-ق-اءات ال-ك-أاسص
تختلف عن البطولة.
ب -ي -ن -م -ا ي -ع -رف ال -ل -ق -اء ال-ث-ا Êال-ذي
Óمن
سسيجمع ب Úا÷معية الرياضسية ل أ
ال -وط -ن -ي وف -ري-ق شس-ب-اب ع Úوسس-ارة
Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ب-ب-ل-وغ Úي-وم
ا÷معة إاثارة وحماسسا كبÒين ‘ لقاء
مفتوح ب Úالطرف.Ú

الÈنامج

@ اÿميسص  20ديسسمÈ
رائد القبة ـ ـ مولودية ا÷زائر على
السساعة الـ Ã 19:00لعب  5جويلية
@ ا÷معة  21ديسسمÈ
Óمن الوطني ـ ـ
ا÷معية الرياضسية ل أ
شس -ب -اب ع Úوسس -ارة ع -ل-ى السس-اع-ة الـ
14:00

من Òزغدود (مدّرب رائد القبة) لـ «الششعب»:

ا◊ضصور الّذهني وا÷اهزية البدنية مفتاح الّتأاّهل

ن مباراة الدور الثا ÊوالثÓث Úمن كأاسص ا÷مهورية
عّبر الÓعب الدو‹ السشابق ومدرب رائد القبة حاليا من Òزغدود بأا ّ
’همية ورقة اŸرور إا ¤الدور القادم ‘ حسشابات كل طرف وطموحهما
أامام مولودية ا÷زائر لن تكون سشهلة للفريق ،Úنظرا أ
‘ ضشمان نتيجة جيدة تفتح الششهية ‘ هذه التصشفيات القوية ،وهو ما سشيجعل ا◊وار Ãلعب  5جويلية سشاخنا ومثÒا.

فؤؤاد بن طالب

مدرب الرائد و‘ هذا التصسريح ا◊صسري الذي
خصص به «الشسعب» ،اعت Èبأان كل األجواء والظروف
م -ه ّ-ي-أاة ‘ ب-يت ال-رائ-د خ-اصس-ة ب-ع-د ت-أاه-ي-ل ع-دي-د
الÓعب ÚاŸتميزين على ذكر بلطرشص وآاخرين،
هذا ما سسيجعلنا نتفاءل خÒا ألداء مقابلة من نوع
خ- -اصص أام- -ام ف -ري -ق ل -ه وزن -ه وق -ي -م -ت -ه ‘ ال -ك -رة
ا÷زائرية.
كما سستكون لهؤولء الÓعب Úيقول زغدود أافضسلية
ال -ظ -روف ال -كÓ-سس-ي-ك-ي-ة ‘ أاول ل-ق-اء ل-ه-م ‘ ه-ذه
التصسفيات ،ما من شسأانه منحهم دفعا بسسيكولوجيا
كبÒا حتى يكونوا جاهزين للفوز باللقاء وŒاوز
عقبة العميد.
وأاضساف ّﬁدثنا بأاّن الرائد ‘ قمة ا÷اهزية
لهذه اŸعركة التي تبدو غ Òمتكافئة نظريا لكن
اŸيدان شسيء آاخر ،حيث قال :شسحنا بطاريات
الÓعبÃ Úعلومات تقنية على اŸنافسص وطريقة
لعبه ،وكذا الÓعبون اŸؤوثرون ‘ تعداده.
و‘ ذات السسياق ،اسستطرد ﬁدثنا يقول« :اŸهم
‘ كل هذا اللقاء بالنسسبة للرائد هو أاداء مقابلة
كبÒة تليق Ãقام أابناء القبة و–قيق نتيجة إايجابية
أامام فريق صسعب الÎويضص ‘ مباريات من هذا

ال ّسشباق الوطني للعدو
الّريفي الصشومام

سشيكون السشباق الوطني للعدو الريفي
للصشومام ( ،)2019-2018الذي سشيقام على
مسشلك اششرششور ببلدية بوخليفة (بجاية)،
«ﬁطة هامة»
للعناصشر الوطنية –سشبا للبطولة العربية
لÓختصشاصص اŸقررة يوم  5جانفي القادم
بالعاصشمة ا’ردنية عمان ،على حد
’لعاب
تقدير ا’–ادية ا÷زائرية أ
القوى.

وعليه ،تتوّقع اŸديرية الفنية الوطنية التي أاعطت
م -واف -ق -ت-ه-ا ع-ل-ى مشس-ارك-ة ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة (إان-اث
وذكور) ،أان هذا «السسباق الوطني سسيعرف مشساركة
قوية وكبÒة من قبل العدائ Úالذين سسيتنافسسون من

اŸهرجــــــان الوطــــــني
للمواهب الشّشابة للجيدو

عّينت ÷نة التحكيم الوطنية  24حكما ،منهم أاربع
( )4سسيدات ،إلدارة منافسسات اŸهرجان الوطني
ل -ل-م-واهب الشس-اب-ة ل-ل-ج-ي-دو ،اŸق-ررة ف-ع-ال-ي-ات-ه ‘
الفÎة اŸمتدة من  21إا 23 ¤ديسسم Èا÷اري
بعنابة ،حسسب ما افادت به ال–ادية ا÷زائرية
للعبة.
وأاوضس -حت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ف-درال-ي-ة ،أان م-ن-افسس-ات ه-ذا
اŸه -رج -ان ال -وط -ن -ي ل -لشس -ب -اب ،سس -ت-ق-ام ب-ال-ق-اع-ة
اŸتعددة الرياضسات سسعيد براهيمي بعنابة ،التي
سستكون قبلة شسريحة كبÒة من اŸواهب الشسابة

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

ا◊جم ألّننا إاذا “كنا من اÿروج من هذه اŸعركة
بالزاد كام ،Óفهذا فسسÒفع من معنويات لعبينا
وسس-ي-ج-ع-ل-ه-م ي-ت-ف-اءل-ون ب-ب-ق-ي-ة مشس-وار ال-تصس-فيات،
والسستعداد أاكŸ Ìرحلة العودة من البطولة ،وقال:
«أاع -ت-ق-د أان م-ب-اراة ه-ذه األمسس-ي-ة سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة
للغاية وتتطلب زادا معنويا كبÒا وروح قتالية عالية
ف - -وق ال - -بسس - -اط األخضس - -ر ،واÿط - -أا ف - -ي - -ه- -ا غÒ

مسس -م-وح..وسس-ن-ل-عب م-ع ف-ري-ق ل-ه م-ن اإلم-ك-ان-ي-ات
اŸادية والبشسرية كما يفّوقنا».
ورغم هذا فإاّن أابناء القبة مطالبون برفع التحدي
وŒاوز منعرج العميد وهو ما معناه خوضص اŸباراة
ب -روح ق -ت -ال -ي -ة ألن -ه ي-رت-قب ك-م-ا أاضس-اف أان ت-ك-ون
اŸقابلة صسعبة نظرا لوضسعية كل فريق ‘ القسسم
الذي يلعب له ،لكن مباريات الكأاسص ل تفرق بÚ
الكب Òوالصسغ Òبل اŸيدان هو الفيصسل.
وأاوضسح من Òزغدود بأانه ح ّضسر فريقه ‘ ظروف
جيدة ،مشسÒا إا ¤عزم ا◊فاظ على ديناميكية
ال -ت -حضسÒات وم -ب -اراة ال -ي -وم ف -رصس -ة ل -ل -ع-ودة إا¤
الواجهة بقوة رغم أانه يتوقع بأان فريقه سسيجد
صسعوبة كبÒة ،ولذلك سسيدخل اŸباراة دون عقدة
وبذهنية اللعب من أاجل التأاهل.
وختم زغدود تصسريحه لـ «الشسعب» بأانه يتمنى أان
يكون الرائد ‘ جاهزية تامة ،وأان تكون معنويات
الÓعب Úعالية وأان يلعب بروح ا÷ماعة وبعقلية
الفوز مع تفادي األخطاء الفردية والتقنية أاثناء
اŸباراة ،مشسÒا بقدرة رفاق جميلي على اÿروج
من موقعة  5جويلية بالزاد كام ،Óشسريطة –ليهم
ب -إارادة ف -ولذي -ة ،وضس -م -ان الÎك -ي -ز ط-ي-ل-ة ا◊وار،
خاصسة على مسستوى الدفاع وهذا نظرا ÿطورة
خط هجوم العميد.

أاجل اقتطاع تأاشسÒة التأاهل ا ¤اŸوعد العربي».
وخ Ó-ل سس -ب -اق ال -ع -دو ال-ري-ف-ي الصس-وم-ام (ب-ج-اب-ة)،
سستأاخذ اŸديرية الفنية بع Úالعتبار على وجه
اÿصسوصص الوقات اŸسسجلة من طرف كل عداء،
األمر الذي ينم على ان التنافسص سسيكون شسديدا بÚ
اŸشسارك.Ú
وي-رت-قب أاعضس-اء اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،الذين
تابعوا ›ريات السسباق( Úالول والثا )Êبكل من
مدينتي ا÷لفة وبسسكرة ،سسباق بجاية للحصسول على
نظرة واضسحة على مسستوى العناصسر التي تتوسسم
فيها اŸديرية القدرة على تدعيم اŸنتخب الوطني
Ãا فيها تلك التي سستتشسرف بتمثيل ا÷زائر ‘
موعد عمان.

وب -ه -ذا اÿصس -وصص ،أاوضس-حت ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
للعاب القوى ‘ ،بيان لها انه ‘« :مثل هذا النوع
من اŸنافسسات ،فإان الصسراع سسيكون على أاشسده ‘
ﬂتلف الفئات (أاشسبال وأاواسسط وأاكابر) إاناث وذكور،
وذلك من أاجل الفوز ،وأاهم من ذلك لفت اهتمام
أاعضس -اء اŸدي -ري -ة ال -ف -ن -ي -ة ب -دءا ً م-ن رئ-يسس-ه-ا ع-ب-د
الرحمان مرسسلي ،ومدير اŸنتخبات الوطنية عبد
الكر Ëسسعدو واŸدرب الوطني للسسباقات النصسف
الطويلة ل–Óادية فتح الدين بن عاشسور».
وم -ن أاج -ل إا‚اح ه -ذا ا◊دث ال -ري -اضس -ي ،ج ّ- -ن دت
رابطة بجاية للعاب القوى ا◊ريصسة على إا‚اح
ه -ذه ال-ت-ظ-اه-ر «ك-ل الم-ك-ان-ي-ات الÓ-زم-ة م-ن أاج-ل
توف Òاألجواء اŸناسسبة للعّدائ ÚاŸشسارك.»Ú

التي تنتمي ا ¤فئتي الكتاكيت
والÈاعم من مواليد  2007و.2008
وسستكون الرابطات الوطنية ‡ثلة ‘ هذا اŸوعد
الشسباÃ Êصسارع واحد فقط ‘ كل فئة ،باسستثناء
ال-راب-ط-ة اŸن-ظ-م-ة ل-ل-م-ن-افسس-ة ال-ت-ي سس-يسس-م-ح ل-ها
ب- -اŸشس- -ارك- -ة ب- -أارب- -ع- -ة مصس- -ارع ‘ Úك -ل الوزان
اŸدرجة (إاناث وذكور).
وسستكون هذه اŸنافسسة لفئات :أاقل من  30كلغ،
اقل من  38كلغ ،اقل من  46كلغ ،اقل من  55كلغ،
اك Ìمن  66كلغ (ذكور) واقل من  28كلغ ،وأاقل من

 36كلغ ،أاقل من  44كلغ ،اقل من  52كلغ ،اقل من
 66كلغ ،اقل من  63كلغ (اناث).
وع -ل -ى غ -رار ف -ئ-ة الك-اب-ر ،سس-ي-ت-ع Úع-ل-ى ه-ات-ه
العناصسر الشسابة الصساعدة اŸرور ع Èكل اŸراحل
ال -ت -ي تسس -ب -ق اŸن -افسس -ة ب -دءا م -ن ع -م -ل -ي-ة ال-وزن
الرسسمية اŸقررة اليوم  20ديسسم( Èمن 17 : 00سسا
ا18 : 30 ¤سسا) ،الذي سسيكون متبوعا مباشسرة
بعملية سسحب القرعة ،فيما سستعطى إاشسارة انطÓق
اŸنافسسة ‘ اليوم اŸوا‹ ،يوم ا÷معة  21ديسسمÈ
ابتداًء من السساعة التاسسعة صسباحا ( 09 : 00سسا).

ﬁطّـ ـ ـ ـ ـ ـة هـ ـ ـ ـ ـ ـامّة للعناصصـ ـ ـ ـر الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

تع ـ ـ ـ ـي 24 Úحكم ـ ـ ـ ـا إلدارة ا Ÿـ ـ ـ ـ ـنازلت
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عبد الكر Ëمدوار  -رئيسص الّرابطة اÎÙفة لكرة القدم لـ «الششعب»:

«توصصيات الوثيقة اÿتامية لندوة تطوير
كرة القدم مهّمة ويجب إاثراؤوها»

أاثنى عبد الكر Ëمدوار رئيسص الرابطة اÎÙفة لكرة القدم ‘ تصشريح
لـ«الششعب» على التوصشيات النهائية التي جاءت ‘ الوثيقة اÿتامية لندوة Œديد
’ثرائها.
وتطوير كرة القدم داعيا كل الفاعل ‘ ÚاÛال الرياضشي إ

عمار حميسسي
من جهة أاخرى أاّكد مدوار أان عمله ‘ الرابطة ل
يلزمه بحضسور اشسغال اŸكتب الفيدرا‹ ،وغيابه
‘ اŸرة اŸاضس -ي -ة ك -ان ألسس -ب-اب شس-خصس-ي-ة ف-ق-ط
وليسص ألنه منع من السسفر ا ¤مصسر ◊ضسور قرعة
كاسص العرب لÓندية البطال.
وقال رئيسص الرابطة اÎÙفة عبدالكر Ëمدوار
أان يتم اختيار األمور اإليجابية فقط من اÛلد
الذي يلخصص وثيقة الندوة اÿاصسة بتطوير كرة
القدم ا÷زائرية....
«غ -ي -اب-ي ع-ن اج-ت-م-اع اŸك-تب ال-ف-ي-درا‹
’سشباب ششخصشية»
راجع أ
من جهة أاخرى كشسف رئيسص الرابطة اÎÙفة
لكرة القدم عبد الكر Ëمدوار سسبب غيابه عن
إاجتماع اŸكتب الفيدرا‹« :أانا ل أاعمل عند أاي
شسخصص أانا متطّوع ‘ منصسبي كرئيسص الرابطة،
عندي أامر طارئ تسسبب ‘ غيابي عن إاجتماع
اŸكتب الفيدرا‹ ،ول يجب اأن نعطي بعضص المور
اك Ìمن حقها اليوم أانا هنا وعÓقتي جد متميزة
م -ع وزي -ر الشس -ب-اب وال-ري-اضس-ة ورئ-يسص ال-ف-اف ،ول
داعي لتضسخيم األمور لدرجة أان هناك من ربط
هذا بعدم سسفري ا ¤مصسر ◊ضسور قرعة كاسص
العرب».
Óندية»
’موال ل أ
«يجب العدل ‘ منح ا أ
–ّدث رئيسص الرابطة اÎÙفة لكرة القدم عبد
الكر Ëمدوار عن رفع الدعم اŸا‹ على بعضص
األندية التي تنتمي لبعضص الوليات وأاشسار مدوار
Óندية ،حيث
ا ¤غياب العدل ‘ منح األموال ل أ
قال« :هناك بعضص الوليات التي “تلك واليا الذي
يعشسق كرة القدم ويقف مع فريقه».
من جهة أاخرى ،طالب رئيسص الرابطة اÎÙفة
ل -ك -رة ال-ق-دم ع-ب-د ال-ك-ر Ëم-دوار م-ن اŸؤوسسسس-ات
Óندية أاّن توزع “ويلها بطريقة عادلة
اŸمولة ل أ
على الـ  32فريقا من الرابطت ÚاÎÙفت Úاألو¤
والثانية ،حيث قال ‘ هذا اÿصسوصص« :الدولة
تعمل على دعم كرة القدم لكن هناك نقصص ‘

التنظيم من حيث اإلعانات ألنه ل Áكن أان نقول
أان هذا النادي Áلك العديد من اŸمول ،Úوهذا
النادي ل Áتلك أاي شسيء ،وأاقول لهؤولء اŸمولÚ
أان ه- -ن -اك  32ف -ري-ق-ا ‘ ال-راب-ط-ت ÚاÎÙف-تÚ
األو ¤والثانية ،وأان يأاخذوا بع Úاإلعتبار الفرق
األخرى اŸتواجدة داخل أارضص الوطن لو نرى مثÓ
ف -ري -ق إا–اد ب -ل -ع -ب -اسص اŸق -ب-ل ع-ل-ى سس-ف-ري-ة إا¤
نيجÒيا لكنه  ⁄يسستطع تدّبر األمر لول تدخلنا،
حيث اّتفقنا مع اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية على
توف Òطائرة خاصسة تنقلهم ا ¤هناك و يعودون
على متنها بعد اŸباراة».
«من حق م ّ
Óل أان يششتكي Ÿن يششاء»
أاّكد مدوار بأاّن هيئته قامت بعملها كام Óمع
رئ -يسص شس -ب -ي -ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل شس-ري-ف مÓّ-ل ب-خصس-وصص
جهوا
العقوبة اŸسسلطة عليه ،حيث صسرح قائ« :Óو ّ
Ÿتعلق بذهاب مÓل للشسكوى لدى ﬁكمة
السسؤوال ا ُ
التحكيم الرياضسي لرئيسص اإل–اد ا÷زائري وليسص
لدي أاي تعليق بهذا الشسأان ،نحن كرابطة وطنية
قمنا بعملنا و÷نة الطعون قامت بعملها والعقوبة
أاصس ⁄ Óيبقى عن نهايتها سسوى شسهر ونصسف فقط
من وجهة نظري كل شسخصص حُر ويعمل ما يحلو
له».

كأاسص «الكاف»

إا–اد بلعباسس يسصافر غدا إا ¤نيجÒيا
يسشافر يوم ا÷معة فريق ا–اد بلعباسص إا ¤نيجÒيا –سشبا Ÿواجهة منافسشه
اÙلي إاينوغو را‚رسص يوم  23من ششهر ديسشم Èا÷اري برسشم إاياب الدور
التمهيدي الثا Êلكأاسص الكنفدرالية ا’فريقية لكرة القدم.
وجدت إادارة ال–اد صسعوبات
كبÒة جدا ‘ الوفاء بالتزاماتها
‘ هذا اŸوعد القاري بسسبب
الضس -ائ-ق-ة اŸال-ي-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي
ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا‡ ،ا ت-ط-لب ت-دخ-ل
وزارة الشس -ب -اب وال-ري-اضس-ة ال-ت-ي
قامت بكراء طائرة خاصسة لنقل
الوفد إا ¤مدينة إاينوغو ،حسسب
ما اسستفيد من النادي الناشسط
‘ بطولة الرابطة األو.¤
وك - -ان ال–اد ق - -د اك- -ت- -ف- -ى
ب -ال -ت -ع -ادل السس -ل -ب -ي ‘ م -ب -اراة
الذهاب التي جمعت الفريقÚ
السسبت اŸنصسرم ،ومع ذلك فقد
أاكد مدربه يوسسف بوزيدي بأانه
سس -ي -ت -ن-ق-ل إا ¤ن-ي-جÒي-ا ب-ه-دف
العودة بتأاشسÒة التأاهل إا ¤الدور
اŸقبل.
لكن الظروف التي يجري فيها
ال- -ت -حضس Òل -ل -م -ب -اراة ل ت -ؤوشس -ر
إلمكانية –قيق بوزيدي لهدفه
‘ ظل مواصسلة عدة ركائز ‘
الفريق مقاطعتهم التدريبات ‘
الوقت الذي ينتظر فيه البعضص
منهم ،على غرار لعمارة ولقرع

وزواري ،قرار ÷نة اŸنازعات
ل–Óادية ا÷زائرية للعبة بعد
÷وئهم إاليها بغرضص حصسولهم
على التسسريح اآل‹ من فريقهم
ال -ذي  ⁄يسس -دد أاج -وره -م م -ن -ذ
انطÓق اŸوسسم.
من جهة أاخرى ،قدم األمÚ
ال -ع -ام ل–اد ب -ل -ع -ب -اسص ،ق -دور
م-ولي ،اسس-ت-ق-ال-ت-ه م-ن م-نصس-به،
وفق ما صسرح به ،مÈرا ذلك Ãا
وصسفه بـ «حالة التسسيب الكبÒ
ال -ت -ي تسس -ود ‘ ال -ن -ادي ‘ ظ -ل
التجاهل التام ألعضساء ›لسص
اإلدارة ورئ - -يسس - -ه - -م ل- -ل- -خ- -ط- -ر
اÙدق بالفريق».

مانششسش Îيونايتد

وكان رئيسص النادي ،عبد الغني
ال -ه -ن -ا ،Êق -د أاع -ل -ن ه -و اآلخ-ر
اسستقالته من منصسبه على رأاسص
›لسص اإلدارة منذ بضسعة أايام،
‘ ال- -وقت ال -ذي ت -ل -وح ف -ي -ه ‘
األف-ق ه-ج-رة ج-م-اع-ي-ة لÓعبÚ
Ãن- -اسس- -ب- -ة فÎة ال- -ت- -ح- -ويÓ- -ت
الشس- -ت -وي -ة ،ع -ل -م -ا أان تشس -ك -ي -ل -ة
‘‘اŸكرة‘‘ كانت قد أانهت مرحلة
الذهاب ‘ اŸرتبة  ،14أاي أانها
تتواجد ب Úاألندية الثÓثة التي
سستنزل إا ¤الرابطة الثانية ‘
ح- -ال م -ا إاذا  ⁄ت -ت -دارك األم -ر
خÓ- - -ل الشس- - -ط - -ر ال - -ث - -ا Êم - -ن
اŸنافسسة.

تعي Úسصولسصكاير مدّربا للفريق إا ¤نهاية اŸوسصم

أاعلن نادي مانشسسس Îيونايتد،
أامسص ،تو‹ الÔويجي أاو‹ جونار
سسولسسكاير ،مهمة تدريب الفريق
حتى نهاية اŸوسسم ا◊ا‹ ،بعد
رحيل الÈتغا‹ جوزيه مورينيو.
وأاصسدر النادي اإل‚ليزي ،بياًنا
رسس -مً-ي-ا ع Èم-وق-ع-ه اإلل-كÎو،Ê
ي -ؤوك-د خÓ-ل-ه ت-ع-ي Úسس-ولسس-ك-اي-ر
خ-لً -ف-ا Ÿوري-ن-ي-و بصس-ف-ة م-ؤوق-تة..
وأاكد النادي أان سسولسسكاير يبدأا
مهمته على الفور ،وسسيظل مع
ال -ف -ري-ق ◊ Úت-وصس-ل الشس-ي-اطÚ

ا◊مر لتفاق مع مدرب يتو¤
اŸهمة بعقد دائم .ولعب أاو‹
ج - -ون- -ار سس- -ولسس- -ك- -اي- -ر لصس- -ال- -ح
م -انشسسس Îي -ون -اي -ت -د ب Úع -ام -ي
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هدًفا خÓل  366مباراة .وبدأا
سس -ولسس -ك-اي-ر مسسÒت-ه ال-ت-دري-ب-ي-ة
داخل مانشسسس Îيونايتد ،بعدما
ت- -و ¤ت -دريب ال -ف -ري -ق ال -ردي -ف
ل -لشس -ي -اط Úا◊م -ر ،ق-ب-ل أان ي-ت-م
ت -ع -ي -ي -ن -ه م -درًب -ا ل -ن -ادي م -ول-ده
الÔويجي.
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موأقيت
ألصشÓة

^  20ديسش- -م : 1٩٦1 Èدعت ه -ي -ئ -ة ألأ·
أŸت - -ح - -دة ف - -رنسش - -ا وأ◊ك - -وم - -ة أŸؤوق - -ت- -ة
للجمهورية أ÷زأئرية للتفاوضس.
^  20ديسشم : 1٩٥٨ Èجمهورية ألصشÚ
ألششعبية تعÎف با◊كومة أŸؤوقتة للجمهورية
أ÷زأئرية.

٢٤

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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أحتفال بسشتينية ألعÓقات ألدبلوماسشية ألثنائية

مسساهل و‹ لياهو يشسيدان بالشسراكة ا’سسÎاتيجية ب Úا÷زائر والصسÚ
ت-ع-ه-دت أ÷زأئ-ر وألصش ،Úب-ال-ع-مل على
ت-ع-م-ي-ق أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة وت-وسشعيها‘ ،
إأط- -ار وث -ي -ق -ة ألشش -رأك -ة ألسشÎأت -ي -ج -ي -ة
ألشش-ام-ل-ة أل-ت-ي وق-ع-ه-ا رئ-يسش-ا ألبلدين عبد
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة وشش-ي ج-ي ب-ي-ن-غ سش-ن-ة
ل‚ازأت أل- -ب- -ي- -ن- -ي- -ة
 ،2014وأع - -تÈأ أن أ إ
أÙق -ق -ة خ Ó-ل أل -ع -ق -ود ألسش -ت -ة أŸاضش -ي -ة
مثمرة ومفيدة لك Óألششعب.Ú

ون-وه ال-وزي-ر ب-ال-ق-ف-زة ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا
ال -ب -ل -دان ،ع-قب رف-ع ال-ت-ع-اون ا’سشÎات-ي-ج-ي بÚ
البلدين إا ¤مرتبة الششراكة ا’سشÎاتيجية الششاملة
‘  25ماي  ،2014من خÓل وثيقة وقعها الرئيسس
عبد العزيز بوتفليقة ونظÒه الصشيني ششي جي
بينغ .وأاكد رئيسس الدبلوماسشية ا÷زائرية ،أان
مسشتقب Óواعدا ينتظر الدولت Úعلى أاك Ìمن
صشعيد ،خاصشة ما تعلق ببناء ا◊زام ا’قتصشادي
ل-ط-ري-ق ا◊ري-ر ،وم-واصش-ل-ة ت-نسش-ي-ق اŸواق-ف ‘
اÙافل الدولية خدمة لتحقيق العدالة واحÎام
Óزم -ات
سش- -ي- -ادة ال -دول وال -تسش -وي -ة السش -ل -م -ي -ة ل  -أ
وتكريسس العيشس اŸششÎك ‘ سشÓم.
من جانبه ،أاكد سشف Òالصش Úلدى ا÷زائر ‹
لياهو ‘ ،كلمته  ،أان السشتينية حافلة باÙطات
ال -ت -اري -خ -ي-ة ال-ت-ي ت-خ-ل-د ال-تضش-ام-ن ب Úال-ب-ل-دي-ن
وا÷هود اŸششÎكة للتحول ا’قتصشادي اŸتميز
ال -ذي سش -م -ح ب -ال -ت-خ-لصس سش-ري-ع-ا م-ن اıل-ف-ات
اŸدمرة للقوى ا’سشتعمارية.
وقال السشف Òلقد ““حقق البلدان طيلة هذه
العقود تقدما كبÒا يدا بيد وحصشدا ثمارا معتÈة

كانت لها فوائد على الششعب.““Ú
وقال السشف ،Òإان بÓده ““لن تنسشى أابدا دور
الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ،والذي كان سشنة
 ،1971وزيرا للخارجية ‘ ،الدفاع عن حق الصشÚ
‘ اسشÎجاع مقعدها على مسشتوى هيئة اأ’·
اŸتحدة““.
وأاشش- -اد اŸت -ح -دث ب -دور ا÷زائ -ر ‘ خ -دم -ة
السش-ل-م واأ’م-ن ع-ل-ى الصش-ع-ي-د اإ’ق-ل-ي-م-ي والقاري
وحتى الدو‹ ،مثمنا اآ’لية اŸششÎكة ب Úالبلدين
‘ مكافحة اإ’رهاب العاŸي والتطرف العنيف،
وقال إان ““للجزائر دورا ووزنا ‘ إافريقيا وتقوم
بعمل هام ÿدمة اأ’من وا’سشتقرار ونحن ندعم
جهودها ا◊اسشمة ‘ هذا اÛال““.
ونقل السشف Òالصشيني للجزائر رغبة بÓده ‘
مواصشلة العمل بالقدر ذاته على تعميق التعاون
والتنسشيق خÓل السشنوات اŸقبلة.
وحضش -ر ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة أاعضش -اء م -ن ا◊ك-وم-ة،
والسشلك الدبلوماسشي اأ’جنبي وضشيوف ،كما ”
ال -ت -وق -ي-ع ع-ل-ى ط-اب-ع ب-ري-دي ي-خ-ل-د ال-ذك-رى 60
للعÓقات ا÷زائرية الصشينية.

منصسات رقمية ﬁور إاتفاقيات و تكر ËالعÓمة ﬁمد الصسالح الصسديق
كششفت أمسس ،هدى إأÁان فرعون وزيرة ألÈيد و أŸوأصشÓت ألسشلكية و ألÓسشلكية و ألتكنولوجيات و ألرقمية،
لعلى للغة ألعربية عن أول طابع خاصس باليوم ألعاŸي للغة
Ãعية ألÈوفيسشور صشالح بلعيد رئيسس أÛلسس أ أ
ألعربية ‘ ألعا ، ⁄ألصشادر Ãناسشبة إأحياء أ÷زأئر لهذأ أ◊دث .ألطابع بتصشميم فريد من نوعه باÿط أŸغاربي
أŸعتمد لكتابة ألقرأن ‘ ششمال إأفريقيا و ألذي يششتق من أÿط ألكو‘ ،و هو من إأعدأد و إأمضشاء ÿطاط ألعصشامي
ألطيب ألعيدي .

ششهد فندق الششÒاطون با÷زائر
العاصشمة أامسس ،ثا Êيوم من فعاليات
إاحياء ا÷زائر لليوم العاŸي للغة العربية
–ت شش -ع -ار ““ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-ت-ق-ي-ن-ات
ا◊ديثة““ ،ا’حتفائية التي نظمتها هذه
السشنة كل من وزارة الÈيد و اŸواصشÓت
السش-ل-ك-ي-ة و الÓ-سش-ل-ك-ي-ة والتكنولوجيات و
الرقمية ،و اÛلسس اأ’على للغة العربية،
وال -ت -ي ك-انت إاضش-اف-ة إا ¤إاصش-دار ال-ط-اب-ع
الÈي -دي م -ن -اسش -ب -ة ل -ت -ك -ر Ëال -ف -ائ-زي-ن
Ãسشابقة أافضشل تطبيق رقمي معلوماتي
‘ اللغة العربية الذي فاز به دحوشس
ن -ز Ëرئ -يسس م -ؤوسشسش -ة ن-اشش-ة ب-ا◊ضشÒة
التكنولوجية بسشيدي عبد الله.
وق- -د ف- -از مشش- -روع -ه ““ ط -ي -ف““ وه -و
ت- -ط- -ب -ي -ق ل -ك -ت -اب رق -م -ي ت -ف -اع -ل -ي ‘
Óط -ف -ال ب5 Úو
ال- -ري -اضش -ي -ات م -وج -ه ل  -أ
12سشنة قابل للتحميل و ا’سشتعمال على
الهواتف الذكية واللوحات الرقمية.
و‘ ه - -ذا الصش - -دد دعت ه - -دى إاÁان
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اŸركز الدو‹ للمؤو“رات :حمزة ﬁصشول
أاق -ي -مت ،أامسس ،ب -اŸرك -ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات
عبد اللطيف رحال ،ا’حتفالية اıلدة Ÿرور
 60سشنة على إاقامة العÓقات الدبلوماسشية بÚ
ا÷زائر والصش ،ÚاŸصشادفة ل 20ديسشم Èمن كل
سشنة،حيث سشنحت الفرصشة للوقوف على أابرز
اŸكاسشب اÙققة ‘ كنف الصشداقة والششراكة
ا’سشتثنائية.
وبحسشب وزير الششؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسشاهل ،الذي أاششرف على مراسشيم ا◊فل رفقة
سشف Òجمهورية الصش Úالششعبية لدى ا÷زائر ‹
ل -ي -ا ه -و ،ف -إان ال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة Œاوزت ب-ع-د
اŸب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة وأارق-ام اŸشش-اري-ع
ا’ق -تصش -ادي -ة اÈŸم -ة إا ¤اŸواق -ف اإ’نسش -ان -ي -ة
ال -ن -ب -ي-ل-ة وا’ن-ح-ي-از إا ¤ال-ع-دال-ة واحÎام سش-ي-ادة
الدول وعدم التدخل ‘ ششؤوونها الداخلية.
وق - -ال مسش - -اه- -ل إان  60سش -ن-ة م-ن ال-عÓ-ق-ات
اŸمتازة تدل على ““ الدعم السشياسشي واŸادي
اŸت Úم - -ن ا÷انب الصش - -ي - -ن - -ي خ Ó- -ل ال - -ث - -ورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة ،ح -يث ك -انت الصش Úأاول دول -ة غÒ
عربية تعÎف با◊كومة ا÷زائرية اŸؤوقتة ‘ 19
سشبتم.““1958 È
وتابع ““أان الصش Úأاول دولة اسشتجابت للنداء
اŸسشتعجل للجزائر مباششرة بعد ا’سشتقÓل من
خ Ó-ل إارسش -ال ب -ع -ث -ة ط -ب-ي-ة أاشش-رفت ع-ل-ى عÓ-ج
اÓŸي Úمن ا÷زائري Úدون مقابل““.
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ف- -رع- -ون الشش- -ب- -اب و خ- -اصش- -ة م -ط -وري
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-رق-م-ي-ة ب-اللغة العربية إا¤
ا’جتهاد Ÿلء الفراغ اŸوجود ‘ هذا
الشش -أان ع -ل-ى الشش-اب-ك-ة ،
وإاحداث بذالك الفارق
ال -ت -ج-اري اإ’ي-ج-اب-ي و
ا◊فاظ ‘ ذات الوقت
على اإ’رث ا◊ضشاري““
راج- - -ي - -ة““ ،أان ت - -ك - -ون
اŸسش - -اب - -ق - -ات ال- -ت- -ي
يطلقها القطاع الذي
تششرف عليه مسشتقبÓ
 ،الصش- - -دى اŸرج- - -و
ب Úالششباب““.
و أاضشافت الوزيرة
‘ السش - - -ي- - -اق ذات- - -ه
ق -ائ -ل -ة أان ““ ال -ل -غ -ة
تسش- -اي- -ر شش- -خصش -ي -ة
اأ’مة ف Óبّد من ا’هتمام بصشيانتها
وحسش -ن ت -ع -ل-م-ه-ا داع-ي-ة ب-اŸن-اسش-ب-ة ““
اŸهندسش Úالششباب ‘ ›ال الرقمنة إا¤
ا’ه -ت -م -ام ب -ال -ل -غ -ة ال -ع -رب -ي -ة ول -ت-ف-جÒ
اŸواهب ‘ خلق التطبيقات واŸنصشات
الرقمية بلغة البيان““.
وأاششاد من جهته الÈوفيسشور صشالح

ب- -ل- -ع- -ي -د رئ -يسس اÛلسس اأ’ع -ل -ى ل -ل -غ -ة
ال-ع-رب-ي-ة““ ب-ا÷ه-ود ا÷ب-ارة ال-ت-ي ت-ب-دل-ه-ا
وزارة الÈيد و اŸواصشÓت السشلكية
والÓسشلكية و التكنولوجيات و الرقمية
‘ ت -ط-وي-ر اŸواط-ن-ة ال-ل-غ-وي-ة م-ن خÓ-ل
اŸنصش -ات ال -رق -م -ي -ة و ال-ت-ي ك-انت أاول-ه-ا
خ -دم -ة اأ’م -ازي -غ -ي -ة ،وك-ذا مسش-اع-دت-ه-ا
Ûم -ع ال -ل -غ -ة ال -ع-رب-ي-ة ‘ ب-ن-اء م-ع-ل-م-ة
اıطوطات و ›مع الثقافة ا÷زائرية
 .و دع -ا ب -اŸن -اسش -ب -ة الشش-ب-اب ا÷زائ-ري
لÓلتفاف حول لغة الضشاد التي هي مفتاح
ال -ه -وي -ة ،م -ؤوك-دا ع-ل-ى ضش-رورة تشش-ج-ي-ع
ال -ب -ح -وث ووضش-ع خ-وارزم-ات ل-ل-ت-ط-وي-ر
الرقمي للغة العربية.
و كان مسشك اÿتام ،تكر ËاÛاهد
و الكاتب العÓمة ﬁمد الصشالح الصشديق
 94سشنة  ،و الذي صشرح لـ ““الششعب قائÓ
““ إانه عششق مند الصشغر اللغة العربية لغة
اخ -ت -اره -ا ال -ل -ه سش-ب-ح-ان-ه
كوعاء للقران وهي
التي ملكت مششاعره
وأاحاسشيسشه فكانت
ل- - -ه م - -ع - -ه - -ا مسشÒة
طويلة كانت ثمرتها
إاصش- - - - - - - - - - - - - -دار ،137
واŸؤول - - -ف ال - - -ق - - -ادم
يحمل عنوان ““:تنوير
اأ’ذه - -ان ب - -ال - -ب- -ي- -ان
والÈه- -ان““ ال- -ذي ه- -و
قيد اأ’عداد وسشيصشدر
السشنة القادمة““.
وكان اللقاء مناسشبة
إ’مضش - -اء ات - -ف - -اق - -ي- -ات
شش - -راك - -ة ب Úك - -ل م - -ن
وزارة الÈي - -د واŸواصش Ó- -ت السش- -ل- -ك- -ي- -ة
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-يات والرقمية،
واÛلسس اأ’ع -ل -ى ل -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة ،وك-ذا
اÛلسس اإ’سشÓمي اأ’على و التي تخصس
منصشة اıطوطات ا÷زائرية و معجم
الثقافة ا÷زائرية باللغة العربية.

إاشسهار

 عندما خ ÒاÛرم ديغول وهو يجسشد مششاريعها’سش- -ت- -ي- -ط- -ان- -ي- -ة ع- -ل -ى ارضس ا÷زائ -ر ،م -اب ÚبÎول
الصشحراء واللغة الفرنسشية ،أاجاب دون تفك Òاختيار
الفرنسشية ذريعة ا’سشتعمار ،لذلك عمد ‘ مراحل
الثورة ا ¤ادخال العديد من ا’صشÓحات ،على اإ’دارة
ال-ف-رنسش-ي-ة ،ح-يث خصشصس ل-ه-ا مصش-ال-ح خ-اصش-ة ،ت-ع-تني
ب -ت-ك-وي-ن ج-ي-ل م-ا ق-ب-ل ا’سش-ت-قÓ-ل ب-ل-غ-ة اف-ر‚ي-ة” ،
غرسشها كخÓصس أاخ ‘ Òوجه العربية ،التي تعني
ا’نتماء والهوية بأابعادها الثÓثة ا’سشÓمية ،ا’مازيغية
والعربية.
و’ن ديغول كان يدرك جيدا ،ان سشاعاته ا’خÒة
بعد اتفاقيات ايفيان ،خسشرانه Ÿطالب ظل متمسشكا
ب-ه-ا ،ك-ب-ق-اء ا’ن-ت-داب ال-ف-رنسش-ي ع-ل-ى ح-اسش-ي مسش-ع-ود
واŸرسشى الكب÷ ،Òأا ا ¤تأاكيده وحرصشه على فرنسشة
ا’دارة ا÷زائرية التي ظلت ا ¤اك Ìمن نصشف قرن
“ارسس غ -ط -رسش -ت -ه -ا ب -ك -ل ت -ب -ج-ح ق-و’ وك-ت-اب-ة ،رغ-م
دسشتورية العربية ‘ جميع ا’دارات.
’ اود ا◊ديث ع- -ن ال- -ع- -رب- -ي- -ة ك- -وسش- -ي- -ل- -ة اتصش -ال
وتخاطب ،أ’نها لغة القرآان الكر Ëحيث نزل عربيا
ع -ل -ى لسش -ان ع -رب -ي ،ف -ال-غ-رب ال-ي-وم ي-ت-دارسش-ون آاي-ات-ه
وي-ت-ع-ل-م-ون اب-ج-دي-ات-ه ،ل-ي-خ-وضش-وا ‘ اكتششافات العلوم
الدقيقة التي –دث عنها القران ،منذ اربعة عششر
قرنا ،وعوضس ان تك Èهذه اللغة ‘ قلوب اوطانها،
ويكون لها ‘ كل بيت عريسس يحفظ ماء وجهها ،هاهي
ال -ي -وم –ت -ف -ي ب -ي -وم -ه -ا ال -ع -اŸي دون ع -ريسس ي -ك-ف-ل
ح- -رم- -ت- -ه- -ا ،فصش- -ارت ل -غ -ة ال -ف -لسش -ف -ة واأ’دب ’ غ،Ò
وتدهورت مرتبتها ب Úلغات العا ⁄ا’خرى ا ¤الدرجة
السشادسشة عاŸيا.
 -ايها الششهداء هل تعلمون ان ا’وغاد من ا◊ركى

والكولون وأابناء القومية صشاروا يتحدثون عن ارضشهم
اÿصش -يب ،ف -ه -م ي -ح -ل -م -ون ب-ال-ع-ودة ا ¤ارضش-ك-م ال-ت-ي
سشقيتموها بدمائمكم ،يقول لنا بعد  64سشنة ،ان ا’رضس
لهم ويحق لهم العودة اليها.
 تصشدر تندوف  50طنا من ا’سشماك ا ¤ا÷ارةت -ونسس ،ح -يث ت -ن-ت-ج م-ا ي-ق-ارب  350ط-ن م-ن ﬂت-ل-ف
اأ’نواع مفارقة عجيبة وا‚از تاريخي علينا تثمينه
والتأاكيد على مهنية هذه اŸهارات الششبانية التي تقوم
بذلك ‘ ا÷نوب الصشحراوي الكب ،Òوليسس ‘ الششمال،
حيث البيئة تختلف “اماŒ ،ربة تششكل دفعا قويا
ل Ó-ق -تصش -اد ا÷زائ -ري داخ -ل اح-واضس اŸي-اه ال-ع-ذب-ة،
وم -زارع ا’سش -ت-زراع “ك-نت م-ن ال-ت-أاق-ل-م م-ع ال-ط-ب-ي-ع-ة
الصشحراوية ،وأاصشبح ا’نتاج اك Ìتنوعا لششعبة تربية
اŸائيات.
ال- -غ- -ريب ‘ اأ’م- -ر أان- -ه ع- -ن -دم -ا ي -ذهب اŸواط -ن
ا÷زائ -ري ا ¤ه -ن -اك ي -ت -ن -اول ه-ذه ا’ط-ب-اق ب-أاسش-ع-ار
معقولة ‘ متناول ا÷ميع ،عكسس ماهو موجود عندنا،
حيث يصشل سشعر السشردين ا ¤اقصشى ذروته ،بعدما كان
‘ سشنوات ماضشية هو غذاء الفق““ Òالزوا‹““ فأاين
يكمن اÿلل يا ترى ؟
 رحلة اÛهول ’ تزال مسشتمرة رغم اخطارها،اك Ìمن  800ششاب حراق جزائري ‘ ظرف ششهر عÈوا
مضشيق البحر ونصشفهم ،أاو ما يقارب صشاروا ‘ عداد
اŸف -ق -ودي-ن ’ ج-ث-ث-ه-م ’مسشت ال-ي-ابسش-ة و’ أاخ-ب-اره-م
نششرت على بيان تداولته الصشحافة ،بأانهم وجدوا ‘
ع -رضس اÙي -ط ،ل -ت -ط -م -ئ-ن ق-ل-وب أام-ه-ات-ه-م ويشش-ف-ى
غليلهن ‘ البحث عن فلذاتهن ،فمتى تتوقف رحلة
قوارب اŸوت ؟

