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نلتــــــــــزم Ãطالبــــــــه اŸشصروعــــــــة والتكفــــــــل بهـــــــا

الفريق ڤايد صضالح:
قرار حماية الشضعـب
’ رجع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة فيـ ـ ـ ـ ـ ـه

^ حريصض ـ ـ ـون علـ ـ ـى أان ’ ُتـَراق
قطـ ـ ـرة دم جزائ ـ ـ ـ ـري واح ـ ـ ـ ـد
^ احـ ـ ـ ـ ـÎام رم ـ ـ ـ ـ ـوز الدول ـ ـ ـ ـة
وعل ـى رأاسضهـ ـا العلـ ـم الوطنـ ـ ـي
صصـــ43ـــ0ــ2

ضصيف
الشصعب

لسصاتـــــــذة سصعــــــد العــــــود ،أاعــــــــراج وزعــــــ:ÊÓ
ا أ

اسضتقال ـة أاح ـد الباءات
بدايـة انفـ ـراج اأ’زمـ ـة
السضياسضي ـة ‘ ا÷زائ ـر

تصصوير :فواز بوطارن

لسصتاذ عبد الرحيم مقداد لـ«الشصعب»:
ا أ

حفـ ـ ـ Îيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود حربـا
بالوكالـ ـ ـ ـ ـ ـة ع ـ ـن ق ـ ـ ـوى
خفي ـ ـة متصض ـ ـ ـارع ـ ـ ـة ‘ ليبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
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@ضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة ا◊ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
الدسضت ـ ـوري وا’لت ـ ـ ـزام
Ãطالب ﬁددة إ’حباط
ﬂططات تفكيك الدولة
صصـــ4ــــ0ـــ-ــــ5ـــــ0ـــ-ــــ6ــــ0ـــ-ـــــ7ـــ0

رفعــــوا شصعـــارات تطالب
بالّتغــــــي Òا÷ــــــــــــذري

الطّلبـ ـة ‘ مسضÒات
سضلميـ ـة بالعاصض ـ ـمة
صصـــ3
9ـــ0ـ0ـ

نصصـــــف نهـــائي كــــــأاسس
ا÷مهوريــــــــة (ذهــــــاب)
شصباب قسصنطينة  -شصباب بلوزداد
اليــــوم علــــى ال ّسصاعــــــــــة 17:45

«السضنافر» إ’نق ـ ـاذ
اŸوسض ـ ـم من خـ ـÓل
مواجهة «أابنـاء العقيب ـة»
صصـــ3
9ـــ0ـ1ـ

تنصسيب ألّلجنة
أ÷زأئرية للمعجم
ألّتاريخي للّغة ألعربية

ا’ربعاء  ١٧أافريل  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١١ششعبان  ١٤٤٠هـ

«ألّتعليم أإّبان ألّثورة
ألّتحريرّية»..موضسوع
«موعد مع ألتّاريخ»
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ت - -ت - -ن - -اول حصس - -ة «م - -وع - -د م - -ع
ال ّ-ت -اري -خ» ال -ت -ي ي -نّ-ظ-م-ه-ا اŸت-ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اهد ‘ عددها ،205
ال- -ي- -وم ،م- -وضس -وع «ال ّ-ت -ع -ل -ي -م إاب -ان
ال -ث -ورة ال ّ-ت -ح -ري -ري -ة» ،ي -نّشس -ط -ه -ا
أاسساتذة جامعّيون وباحثون ،وذلك
ع-ل-ى السس-اع-ة  10.00صس-ب-احا Ãقر
لخوة دراوي ببومرداسض.
ثانوية ا إ

1٧925

أŸلتقى ألوطني أألول حول زرأعة ألكبد عند أألطفال

لعلى لّلغة
يقوم اÛلسض ا أ
ال -ع -رب -ي -ة ب -ت-نصس-يب الّ-ل-ج-ن-ة
ا÷زائ - - -ري- - -ة ل- - -ل- - -م- - -ع- - -ج- - -م
ال ّ-ت -اري-خ-ي ،وذلك غ-دا ع-ل-ى
ال ّسساعة  9.30صسباحا بفندق
لبيار.
ا أ

ين ّ
ظم اŸتحف الوطني للمجاهد،
غ - - -دا ،ال ّ- - -ل- - -ق- - -اء  354لتسسجيل
الشّس -ه -ادات ا◊ّي -ة ،ب -ح-يث خّصس-صض
Ÿوضس- - -وع «ك- - -ي- - -ف أاجÈت وي Ó- -ت
الّثورة وقسساوتها بعضض اÛاهدين
لعشساب وشسرب ما تبقى
على أاكل ا أ
من سسوائل أاجسسادهم؟» ،وذلك على
السساعة  10.00صسباحا باŸتحف.

تتويج أفÓم جزأئرية
‘ أŸهرجان ألدو‹
للفيلم أألمازيغي
باŸغرب
أاع- -ربت وزي -رة ال ّ-ث -ق -اف -ة،
م -ر Ëم -رداسس-ي ،ع-ن ف-خ-ره-ا
واع -ت -زازه -ا ب -ت -ت -وي -ج أافÓ-م
ج-زائ-ري-ة ‘ م-ه-رج-ان «أاسسني
ن ورغ ال- - -دو‹ ل- - -ل- - -ف- - -ي - -ل - -م
لم -ازي -غ -ي» ب -اŸغ-رب ،ح-يث
ا أ
تّ-وج ف-ي-ل-م «إاسسÓ-م ط-ف-ول-تي»
ل- -ل- -م- -خ- -رج- -ة ن- -ادي -ة زواوي
با÷ائزة الكÈى للمهرجان،
ك -م -ا ن -ال ف -ي-ل-م «ت Úأاف-ري-ل»
ل-ل-م-خ-رج ن-ادر دندون جائزة
÷نة التحكيم ‘ فئة الفيلم
ال- -ط- -وي -ل ،وب -ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة
ت-ت-قّ-دم ال-وزي-رة بتهانيها إا¤
ك- - - -اف- - - -ة اŸتّ- - - -وج Úب- - - -ه - - -ذا
لسستحقاق ،الذي يؤوّكد على
ا إ
ّ
ت- - -أال- - -ق ج - -ي - -ل ج - -دي - -د م - -ن
ال ّسس -ي -ن -م -ائ ّ-ي  Ú-ا÷زائ -رّيÚ-
اŸوه- -وب ،Úوع -ل -ى ال -ق -درات
البشسرية القادرة على إاعادة
ب - - - -عث ›د الّسس - - - -ي - - - -ن - - - -م- - - -ا
ا÷زائرية.

لقاءأت أدبية Ãكتبة
بشس Òمنتوري
ي- - -نّشس- - -ط ال- - -ك- - -اتب ع - -ب - -د
ا◊ف- -ي -ظ ب -وخ Ó-ط ،ال -ي -وم،
ع -ل -ى السس -اع -ة  14.30بعد
الزوال تدّخ Óحول الكتابة
لط- - -ف- - -ال ،وع- - -ل- - -ى
لج- - -ل ا أ
أ
السس-اع-ة  14.00ب-ع-د الزوال
سس -ي -ك -ون اŸوع -د م -ع الشس -اع-ر
ري - - - -اضض م - - - -نصس - - - -ور ح - - - -ول
›موعته الشسعرية «منديل
وقطعة من القلب».

ألّذكرى  61لتأاسسيسس فريق
جبهة ألّتحرير لكرة ألقدم
لجراء– ،ت رعاية وزير العمل
لج-ت-م-اع-ية للعّمال ا أ
ي-نّ-ظ-م الّصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لّ-ت-أام-ي-ن-ات ا إ
والّتشسغيل وال ّ
لعضساء اŸلتقى الوطني
لجتماعي ،وبالتنسسيق مع الوكالة الوطنية لزرع ا أ
ضسمان ا إ
لطفال– ،ت شسعار «تعاون مسستدام من أاجل تكفل صسحي أا‚ع
لول حول زراعة الكبد عند ا أ
ا أ
ب -أاط-ف-ال-ن-ا اŸرضس-ى ب-ال-ع-ج-ز ال-ك-ب-دي» ،ب-ه-دف ع-رضض ا÷ه-ود ال-رام-ي-ة إا– ¤دي-د وت-ن-ف-ي-ذ اŸسس-ار
لطفال ،كما سسيتم عرضض ا◊صسيلة لسسنوات ،2018 - 2015
العÓجي اŸكيف لزرع الكبد لدى ا أ
وذلك غدا اÿميسض على السساعة  9.00صسباحا باŸركز العائلي ب Íعكنون.

Ãن -اسس -ب -ة ي -وم ال -ع -ل -م وخ-دم-ة
لفئة ذوي ا إ
لحتياجات اÿاصسة،
أاع -ل-نت وزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
وا أ
لسس- -رة وقضس- -اي- -ا اŸرأاة ،غ- -ن- -ي -ة
ا
ل
ي
ال -د ة ،ع -ن اسس -ت-ح-داث ج-ائ-زة
وط -ن -ي -ة ل -ت -ك -ر Ëأاحسس -ن إاب -ت-ك-ار
سسواء ‘ اÛال الرقمي أاو التقني
أاو ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي ،ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘
ال - -ت - -خ - -ف - -ي - -ف م - -ن مشس - -ق- -ة ذوي
ا إ
لح -ت -ي -اج-ات اÿاصس-ة ،وت-ذل-ي-ل
الصس-ع-وب-ات ال-ت-ي ت-واج-ه ح-ي-ات-ه-م
ال- -ي- -وم- -ي- -ة .وسس -ت -ك -ون اŸسس -اب -ق -ة
ال-وط-ن-ي-ة م-ف-توحة ÷ميع الفئات
و‘ ﬂت -ل-ف ال-ت-خصسصس-ات ،ب-ح-يث
سس -ي -ت -م ا إ
لبÓ-غ بشس-روط وك-ي-ف-ي-ة
اŸشس - - -ارك - -
ة
ل
ح
ق
ا
ع
 ÈاŸوق- - -ع
ا إ
للكÎو Êللوزارة.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

إاح -ي -اًء ل-لّ-ذك-رى ٦3لسستشسهاد
ال -ب-ط-ل سس-وي-دا Êب-وج-م-ع-ة ،عضس-و
›موعة  22التاريخية والذكرى
 ٦1لتأاسسيسض فريق جبهة التحرير
الوطني لكرة القدم ،تن ّ
ظم جمعية
«مشس -ع -ل الّشس -ه -ي -د» ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع
ي -وم -ي-ة «اÛاه-د» ،ال-ي-وم ،م-ن-ت-دى
ال- - -ذاك- - -رة ي- - -ت - -ن - -اول مسس - -اه - -م - -ة
ال-ري-اضس-ي ‘ Úالّ-ث-ورة ال-ت-ح-ري-رية
تخليدا للشّسهداء الّرياضسّي ،Úوذلك
على ال ّسساعة  10.00صسباحا بيومية
«اÛاهد».

كاريكات /ÒعنÎ

جائزة وطنية لتكرË
أحسسن أبتكار ‘ أÛالÚ
ألّرقمي وألتّقني

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

التحرير

أللّقاء أ÷ماعي أŸوسّسع رقم
 354لتسسجيل ألشّسهادأت

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ 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
الفاكسض(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
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خلفا للطيب بلعيز ألذي قدم أسصتقالته

كمال فنيشس رئيسسا للمجلسس الدسستوري
” أمسس ت -ع -ي Úك-م-ال ف-ن-يشس رئ-يسص-ا
ل ل م ج ل س س أ ل د س ص ت و ر ي خ ل ف ا ل ل ط ي ب ب ل ع يز
أل -ذي ق -دم أسص -ت-ق-ال-ت-ه ل-رئ-يسس أل-دول-ة
عبد ألقادر بن صصالح ،حسصب ما أفاد به
ب ي ا ن ل ر ئ ا س صة أ ÷ م ه و ر ي ة .
اأوضض -ح ذات اŸصض -در اأن «ال -ط -يب ب -ل-ع-ي-ز،
رئ - -يسص اÛلسص ال - -دسض- -ت- -وري ،ق- -دم ،امسص،
ا س ض تق ا ل ت ه ل ل س ض ي د ع ب د ا ل ق ا در ب ن صض ا ل ح  ،ر ئ ي س ص
الدولة» ،مضضيفا اأن «رئيسص الدولة وافق على
اسض -ت -ق -ال -ة ب -ل -ع-ي-ز وع Úك-م-ال ف-ن-يشص رئ-يسض-ا
ل ل م ج ل س ص ا ل د س ضت و ر ي .
وق - -د ق- -دم رئ- -يسص اÛلسص ال- -دسض- -ت- -وري
الطيب بلعيز ،اأمسص ،اسضتقالته لرئيسص الدولة
عبد القادر بن صضالح ،بعد اأقل من شضهرين من
تعيينه على راأسص هذه الهيئة التي تضضطلع
ب- -السض- -ه- -ر ع- -ل- -ى احÎام ال- -دسض- -ت -ور وصض -ح -ة
النتخابات واأب -ل -غ ب -ل-ع-ي-ز اأعضض-اء اÛلسص
الدسضتوري اأنه قدم اإ ¤رئيسص الدولة اسضتقالته
م ن م ن صض ب ه ك ر ئ ي س ص ل ل مج ل سص ا ل د س ض ت و ر ي ،ا ل ذ ي
باشضر فيه مهامه بدءا من تاريخ اأدائه اليمÚ
ا ل د س ضت ور ي ة ب ت ا ر ي خ  2 1ف  Èا ي ر . 2 0 19
و ج ا ء ت ع ي  Úب ل ع ي ز ا لذ ي خ ل ف ا ل ر ا ح ل م ر ا د
م د ل س ض ي ‘ ه ذا ا  Ÿن ص ض ب  ،ط ب ق ا ل ل م ا د ة 18 3
من دسضتور  2016التي تنصص على اأنه «يعÚ
رئ - -يسص ا÷م - -ه - -وري- -ة رئ- -يسص ون- -ائب رئ- -يسص
ا  Ûل س ص ا لد س ض ت و ر ي ل ف  Îة و ا ح د ة م د ت ه ا ث ما Ê
سضنوات».
و ب خ ص ض و صص اس ض ت ق ا ل ة ب ل ع ي ز ،ت ش ض  Òا  Ÿا د ة 8 1
من القانون الداخلي للمجلسص اإ ¤اأنه «‘
ح - -ال - -ة وف - -اة رئ - -يسص اÛلسص ال- -دسض- -ت- -وري
اأواسض -ت -ق -ال -ت -ه ،ي -ج-ت-م-ع اÛلسص ال-دسض-ت-وري
برئاسضة نائب رئيسص اÛلسص ،ويسضجل اإشضهادا
ب ذ ل ك وي بل غ ر ئ ي س ص ا ÷ م ه و ر ي ة ف و را » .
و ي ع د ا  Ûل س ص ا ل د س ض ت ور ي ه ي ئ ة م س ضت ق ل ة ،
م -ن م -ه -ام -ه -ا السض-ه-ر ع-ل-ى احÎام ال-دسض-ت-ور
و ص ض ح ة ا ل نت خ ابا ت  ،ح ي ث ي ش ض  Òا ل د س ض ت و ر ‘
مادته  182اإ ¤اأنه «يسضهر على صضحة عمليات
السض- -ت- -ف- -ت -اء وان -ت -خ -اب رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة

والن-ت-خ-اب-ات ال-تشض-ري-ع-ي-ة وي-ع-ل-ن ن-ت-ائ-ج هذه
العمليات» ،كما اأنه «ينظر ‘ جوهر الطعون
التي يتلقاها حول النتائج اŸوؤقتة لÓنتخابات
ال -رئ -اسض -ي-ة والن-ت-خ-اب-ات ال-تشض-ري-ع-ي-ة وي-ع-ل-ن
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ك-ل ال-ع-م-ليات اŸنصضوصص
ع ل ي ه ا ‘ ا ل فق ر ة ا ل س ض اب ق ة » .
وي-ت-ك-ون اÛلسص ال-دسض-ت-وري ال-ذي ي-ت-متع
بالسضتقÓلية الإدارية واŸالية من  12عضضوا،
م-ن-ه-م اأرب-ع-ة ي-ع-ي-ن-ه-م رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة م-ن
ب ي ن ه م ر ئي س ص و نا ئ ب ر ئ ي س ص ا  Ûل س ص و ع ض ض و ي ن
ي-ن-ت-خ-ب-ه-م-ا اÛلسص الشض-ع-ب-ي ال-وطني واثنان
اآخ -ران م -ن -ت -خ -ب -ان م -ن ط -رف ›لسص الأم-ة
واث -ن -ان ت -ن -ت -خ -ب -ه-م اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا واث-ن-ان
ي ن ت خ ب ا ن من › ل س ص ا ل د و ل ة .
و ي ع  Úر ئ يس ص ا ÷ م ه و ر ي ة ر ئ ي س ص ا  Ûل سص
ا ل د س ض ت و ر ي و نا ئ ب ه ل ف  Îة و ا ح د ة م د ت ه ا ث م ا Ê
سضنوات ،فيما يضضطلع الآخرون Ãهامهم مرة
واحدة مدتها ثما Êسضنوات ،على اأن يجدد
ع -دد اأعضض -اء اÛلسص ال -دسض -ت -وري ك -ل اأرب-ع
سضنوات .وق -ب -ل م -ب-اشض-رة م-ه-ام-ه-م ،ي-وؤدي
اأعضض- -اء اÛلسص ال- -دسض- -ت- -وري ال -ي -م Úاأم -ام

أحزأب بشصأان أسصتقالة بلعيز

رئيسص ا÷مهورية والذي يلتزمون من خÓله
ب -ال -ت -ح -ل-ي ب-ال-ن-زاه-ة وا◊ي-اد وح-ف-ظ سض-ري-ة
ا  Ÿد ا و ل ت و ا ل م ت نا ع عن ا ت خ ا ذ م و ق ف ع ل ن ي
‘ اأي قضض -ي -ة ت -خضض -ع لخ -تصض -اصص اÛلسص
الدسضتوري.
و و ض ض ع ا لد س ض ت و ر ج م ل ة م ن ا ل ش ض ر و ط ا ل تي
ي- -ت- -ع Úت- -وف- -ره- -ا ‘ اأعضض -اء ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة،
اŸنتخب Úمنهم واŸعّين ،ÚواŸتمثلة ‘ بلوغ
سضن  40سضنة والتمتع بخÈة مهنية مدتها 15
سضنة على الأقل ‘ التعليم العا‹ ‘ العلوم
القانونية اأو‘ القضضاء اأو‘ مهنة ﬁام لدى
اÙك -م -ة ال-ع-ل-ي-ا اأول-دى ›لسص ال-دول-ة اأو‘
و ظ ي ف ة ع ل ي ا ‘ ا لد و ل ة .
وتنصص اŸادة  185من الدسضتور على اأنه
«ي -ت -م -ت -ع رئ -يسص اÛلسص ال -دسض-ت-وري ون-ائب
الرئيسص واأعضضاوؤه خÓل عهدتهم با◊صضانة
ا ل ق ض ض ا ئ ية ‘ ا  Ÿس ض ا ئ ل ا ÷ز ا ئ ي ة »  ،ب ح ي ث « ل
Áك -ن اأن ي -ك -ون -وا ﬁل م -ت -اب-ع-ات اأوت-وق-ي-ف
بسض -بب ارت -ك -اب ج -ن -اي-ة اأوج-ن-ح-ة اإل ب-ت-ن-ازل
صض -ري -ح ع -ن ا◊صض -ان -ة م -ن اŸع -ن -ي ب -الأم -ر
اأوبÎخيصص من اÛلسص الدسضتوري».

اسستجابة جزئية Ÿطالب الشسعب وخطوة أاسساسسية ‘ طريق ا◊ل
أع- - -تÈت أح - -زأب سص - -ي - -اسص - -ي - -ة أمسس
أسص -ت -ق -ال -ة أل -ط -يب ب -ل -ع -ي -ز م -ن رئ -اسص -ة
أÛلسس أل-دسص-ت-وري «أسص-ت-ج-اب-ة جزئية»
للمطالب ألشصعبية و»خطوة أسصاسصية» ‘
لزم -ة أل -ت -ي ت -ع -يشص -ه -ا
ط- -ري- -ق أ◊ل ل - -أ
ألبلد.
‘ ه- - - -ذا الط- - - -ار ،أاك - - -د ح-زب ط-لئ-ع
أ◊ري - -ات أان «اسض - -ت- -ق- -ال- -ة رئ- -يسص اÛلسص
الدسضتوري تسضتدعي جملة من اÓŸحظات
على مسضتوى الشضكل وكذا اŸضضمون» ،مضضيفا
أانه «من ناحية الشضكل ،فإان هذه السضتقالة
“ث -ل اسض -ت -ج-اب-ة ج-زئ-ي-ة ل-ل-م-ط-الب الشض-ع-ب-ي-ة
العارمة والقاضضية برحيل كل الوجوه الرمزية
ل -ل -ن-ظ-ام السض-ي-اسض-ي ال-ق-ائ-م وال-ت-ي شض-خصض-ت-ه-ا
إاسضميا وŒسضد بداية ‘ تطبيق اŸادت 7 Úو8
بصضفة تكميلية للمادة  102من الدسضتور».
أاما عن اŸضضمون ،فأاوضضح حزب رئيسص
ا◊كومة السضابق علي بن فليسص أان اسضتقالة
رئيسص اÛلسص الدسضتوري تعد Ãثابة «انهيار
جدار من البنية اŸهÎئة لهذا النظام» ،مشضÒا
ا ¤أان «الشض -عب ي -ت -ط -ل -ع ‘ ه -ذه ال -ل-ح-ظ-ات
اŸفصضلية أان تسضقط ا÷دران األخرى لهذه

ال- -ب- -ن- -ي- -ة م- -ع رح- -ي -ل رؤووسص رئ -اسض -ة ال -دول -ة
وا◊كومة واÛلسص الشضعبي الوطني».
م- -ن ج- -ان -ب -ه -ا ،اع -تÈت ح-رك-ة ›ت-مع
ألسص- -ل- -م «ح -مسس» اسض -ت -ق-ال-ة ال-ط-يب ب-ل-ع-ي-ز
«خطوة تتماشضى مع مطالب ا◊راك الشضعبي
وتنسضجم مع مقÎح ا◊ل الذي بادرت ا◊ركة
بعرضضه ع Èوسضائل اإلعÓم مرات عديدة»،
مضضيفة أان هذه السضتقالة «خطوة أاسضاسضية ‘
ط -ري -ق ا◊ل إاذا ت -وف -رت اإلرادة السض -ي -اسض -ي-ة
الصضادقة على أان يتم تعي Úشضخصضية توافقية
بدله يقبلها الشضعب وتكون غ Òمتورطة ‘
الفسضاد وغ Òمسضؤوولة عن التزوير النتخابي
‘ أاي اسضتحقاق من السضتحقاقات النتخابية
السضابقة ،على أان يسضتقيل بعد ذلك عبد القادر
ب -ن صض -ال -ح ل-ي-خ-ل-ف-ه ‘ رئ-اسض-ة ال-دول-ة رئ-يسص
اÛلسص ال -دسض -ت -وري ا÷دي -د ال-ت-واف-ق-ي Ãا
يتناسضب مع القراءة اŸوسضعة Ÿواد الدسضتور».
كما دعت ا◊ركة إا ¤تغي Òحكومة نور
ال-دي-ن ب-دوي ب-ح-ك-وم-ة «ت-واف-ق-ي-ة ت-تشضكل من
شض -خصض-ي-ات مسض-ت-ق-ل-ة مÈأاة م-ن ال-فسض-اد ب-ك-ل
أان- -واع- -ه وم- -ن ال- -ت- -زوي -ر الن -ت -خ -اب -ي ‘ ك -ل
م -راح -ل -ه» ،م -ؤوك -دة ع -ل-ى ضض-رورة «ا◊وار ‘

ت-ع-ي Úالشض-خصض-ي-ة ال-ت-واف-ق-ي-ة ل-رئ-اسض-ة ال-دولة
وا◊ك -وم -ة ال -ت -واف -ق -ي-ة و‘ –دي-د األج-ن-دة
ال - -زم - -ن - -ي - -ة وضض- -واب- -ط وآال- -ي- -ات الن- -ت- -ق- -ال
ال -دÁق -راط -ي ال -ذي يضض -م-ن Œسض-ي-د اإلرادة
الشضعبية وفق اŸادت 7 Úو 8من الدسضتور».
كما دعت ا◊ركة إا« ¤اسضتمرار ا◊راك
الشضعبي إا ¤أان ينطلق مسضار ا◊وار الوطني
ويتحقق التوافق الوطني وإا ¤أان تصضل عملية
الن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط -ي ال -ن-اج-ح إا ¤ن-ق-ط-ة
الÓرجوع».
ب - - - -دوره - - - -ا ،اع - - - -تÈت ج -ب -ه -ة أل-ق-وى
ألشصÎأكية أان «التجند الشضعبي قد انتصضر
‘ معركة جديدة وأاسضقط واجهة من واجهات
ال-ن-ظ-ام السض-ي-اسض-ي ال-ذي ي-ط-الب ا÷زائ-ريون
بتغيÒه بصضفة جذرية».
وبعد ان هنأا الشضعب ا÷زائري على «ارادته
وشضجاعته» ،أاكد ا◊زب أان «الشضعب ‚ح ‘
ا◊فاظ على سضلمية اŸظاهرات» ،مضضيفا أان
«ال -ت -غ -ي Òا◊ق -ي -ق -ي سض -ي -ت -ح -ق -ق ع-ن-د ‚اح
ا◊راك الشضعبي ‘ اقتÓع النظام السضياسضي
كام.»Ó

لشصرأف على ألعملية ضصئيلة
نسصبة أمتناع ألقضصاة عن أ إ

اŸراجعة السستثنائية للقوائم النتخابية Œرى ‘ ظروف عادية
أكدت وزأرة ألعدل ،أمسس ‘ بيان
ل- -ه- -ا ،أن أŸرأج- -ع- -ة ألسص- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ة
ل - -ل - -ق - -وأئ - -م ألن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة Œرى ‘
«ظ -روف ع-ادي-ة» و أن نسص-ب-ة أم-ت-ن-اع
ألقضصاة على ألإشصرأف عن ألعملية «
ضصئيلة جدأ».
وج--اء ‘ ال--ب--ي-ان اأن «ع-م-ل-ي-ة اف-ت-ت-اح
اŸراج---ع---ة السض---ت---ث---ن---ائ---ي---ة ل--ل--ق--وائ--م

النتخابية انطلقت ‘ ظروف عادية،
عكسص ما تداولته بعضص وسضائل الإعÓم
ع--ن ام--ت--ن--اع قضض--اة اأح--د عشض-ر ›لسض-ا
قضض--ائ--ي--ا م-ن الإشض-راف ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة»
مشضÒا ا ¤اأن «اŸعلومات الواردة اإ¤
الإدارة اŸرك----زي----ة م----ن ط---رف روؤسض---اء
اÛالسص ال---قضض--ائ--ي--ة ت--ف--ي--د اأن الأم--ر
ي--ت--ع-ل-ق ف-ق-ط ب-ب-عضص ال-قضض-اة ‘ ب-عضص

اÙاكم ،ويعد ذلك نسضبة ضضئيلة جدا».
واأكدت الوزارة بهذا اÿصضوصص اأن
«كافة الإجراءات القانونية قد اتخذت
م--ن ط--رف روؤسض--اء ا÷ه--ات ال--قضض--ائ-ي-ة
لسضتخÓفهم لسضيما واأن الأمر يتعلق
اأول وقبل كل شضيء بحق اŸواطن ‘
تسض---ج--ي--ل اأوشض--طب اسض--م--ه ‘ ال--ق--وائ--م
حسضب ا◊الة».

لم -ة ،امسص،
ع- -ق- -د م- -ك -تب ›لسص ا أ
اج- -ت- -م- -اع- -ا ب -رئ -اسض -ة رئ -يسص اÛلسص
ب -ال -ن -ي -اب -ة ،صض -ال -ح ق-وج-ي-ل ” ،خÓ-ل-ه
التطرق إا ¤نشضاطات اÛلسص خÓل
ال-فÎة اŸت-ب-ق-ي-ة م-ن ال-دورة الŸÈان-ي-ة

العادية .2019-2018
وأاوضضح بيان للمجلسص أانه تـم خÓل
هذا الجتماع أايضضا إاعÓن شضغور مقعد
السض- -ي -دة ال -زه -رة ق -راب ،عضض -و›لسص
لم- -ة ع- -ن ال- -ث- -لث ال- -رئ- -اسض- -ي بسض- -بب
اأ

السضتقالة.
وقد أاجرى صضالح قوجيل بعد اجتماع
لّمة لقاء تشضاوريا مع
مكتب ›لسص ا أ
رؤوسض - - -اء اÛم - - -وع - - -ات الŸÈان - - -ي- - -ة
باÛلسص.

مكتب ›لسس األمة يعقد اجتماعا له

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوقادوم من منتدى ألتعاون ألروسصي-ألعربي:

قضسية األمن والسستقرار أاولوية األولويات
شص - -دد وزي- -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة،
صصÈي بوقادوم ،أمسس Ãوسصكوعلى أن
لم - -ن وألسص - -ت - -ق- -رأر ت- -ع- -د
قضص - -ي - -ة أ أ
لول-وي-ات» ،خ-اصص-ة ب-النظر
«أول-وي-ة أ أ
لزم- -ات أل -ت -ي “ر ب -ه -ا أل -ب -ل -دأن
إأ ¤أ أ
أل-ع-رب-ي-ة ‡ ،ا ي-ؤوك-د أه-م-ية أللتزأم
باŸبادئ ألثابتة للقانون ألدو‹.
‘ كلمة له ‘ الجتماع الوزاري العربي-
الروسضي اÿامسص ،الذي افتتحت أاشضغاله ‘
وقت سضابق من نهار أامسص ،أاكد بوقادوم
لم-ن والسض-ت-ق-رار “ث-ل
ع -ل -ى أان «قضض -ي -ة ا أ
لول -وي -ات ،ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤م-ا ي-ؤورق
أاول -وي -ة ا أ
الوطن العربي من أازمات تؤوكد يوما بعد يوم
أاه -م -ي -ة الل -ت -زام Ãب -ادئ ث -اب -ت -ة م -ؤوسضسض-ة
للقانون الدو‹».
لط -ار ب -أان ا÷زائ -ر م -ا
وذك- -ر ‘ ه- -ذا ا إ
ف- -ت- -ئت ت -دع -وإا ¤الل -ت -زام ب -ه -ذه اŸب -ادئ
الدولية ‘‘ل سضيما احÎام مبدأا عدم التدخل
‘ الشضؤوون الداخلية للدول ،واحÎام سضيادة
الشض- -ع -وب ‘ ت -ق -ري -ر مصضÒه -ا ،واع -ت -م -اد
ا◊وار وا◊لول السضياسضية لفضص النزاعات
ال - -دول - -ي - -ة وك - -ذا ا◊وار واŸصض- -ا◊ة ◊ل
لزمات الداخلية».
اأ
و‘ ه- - - - -ذا اŸق- - - - -ام ،أاشض- - - - -اد رئ - - - -يسص
الدبلوماسضية ا÷زائرية با◊وار السضياسضي
«ال -ن -وع -ي ال -ت -ق -ل -ي -دي» السض-ائ-د ب Úال-دول
ال -ع-رب-ي-ة وف-ي-درال-ي-ة روسض-ي-ا اŸرت-ك-ز ع-ل-ى
«التضضامن الدائم الذي طاŸا طبع اŸوقف
Óمة العربية
الروسضي Œاه القضضايا العادلة ل أ
وعلى رأاسضها القضضية الفلسضطينية التي هي
لو ،»¤يقول بوقادوم.
قضضيتنا ا أ
ومن هذا اŸنطلق،عاد بوقادوم للتذكÒ
لوسض-ط م-ن
ب -أان إاخ -راج م -ن -ط -ق -ة الشض-رق ا أ
دوام - -ة الضض - -ط - -راب - -ات وح- -ال- -ة ال- -ت- -وت- -ر
والصض -راع -ات «م -ره -ون ب-إاي-ج-اد ح-ل ع-ادل
وشض -ام -ل Ÿع -ان -اة الشض -عب ال -ف -لسض -ط -ي -ن-ي»،
ليضضيف بأان «السضÓم ل Áكن –قيقه ‘
لسض-رائ-ي-ل-ي ل-قرارات
ظ-ل ت-ن-ك-ر الح-تÓ-ل ا إ
الشض -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة واŸواث -ي -ق اŸوق -ع -ة،
و–ديه ‘ تهويد مدينة القدسص الشضريف
لسضÓمية
وكل اÙاولت لطمسص معاŸها ا إ
واŸسضيحية وتغي Òوضضعها القانو.»Ê
وقال بهذا اÿصضوصص« :لقد تنامى ‘
لخÒة ح -ديث ع -ن إام -ك-ان-ي-ة ط-رح
لون -ة ا أ
اآ
لمل ‘
لعادة بعث ا أ
مبادرة جديدة للسضÓم إ
لوسضط ،و–دث هذه التحركات ‘
الشضرق ا أ
وقت دق- -ي- -ق ت- -زام -ن م -ع ب -عضص ال -ق -رارات
لحادية التي ل تخدم السضÓم ول “ت
اأ
بصضلة إا ¤الشضرعية الدولية وأاذكر منها قرار
لم-ري-ك-ي-ة اŸت-ع-ل-ق ب-ن-قل سضفارتها
لدارة ا أ
اإ
ا ¤ال -ق -دسص وال -ق -رار ال -ق -اضض -ي ب -اعÎاف
سض- -ي -ادة إاسض -رائ -ي -ل ع -ل -ى ا÷ولن ال -ع -رب -ي
اÙتل».
وت -اب -ع م -ؤوك -دا ‘ ه -ذا الصض -دد ،ق -ن-اع-ة
ا÷زائر بأان «أاي حل للقضضية الفلسضطينية
ي -جب أان ي -ك -ون م-ب-ن-ي-ا ع-ل-ى إاق-ام-ة ال-دول-ة
الفلسضطينية اŸسضتقلة على حدود عام 1967
لسضسص
وعاصضمتها القدسص الشضريف ،وفقا أ
الشضرعية الدولية».
كما عرج أايضضا على الأزمة الليبية ،حيث
شضدد على أان ا◊ل السضياسضي يظل «السضبيل
الوحيد ◊لحلتها» وذلك وفق اŸسضار الذي
ل· اŸتحدة الرامي إا ¤إانهاء هذه
ترعاه ا أ
لزمة دون التدخل ‘ شضؤوونها الداخلية
اأ
وÃا يحفظ وحدتها وسضيادتها وأامنها
لزمة ‘ سضوريا،
‘ معرضص حديثه عن ا أ

ذك - -ر وزي - -ر الشض - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة Ãوق- -ف
ا÷زائر التي كانت قد دعت منذ البداية
إا ¤ا◊ل السضلمي الذي يرتكز على ا◊وار
واŸصض -ا◊ة ال -ك -ف -ي -ل Úب -اÙاف -ظ-ة ع-ل-ى
السضيادة والوحدة الÎابية لسضوريا ونسضيجها
اÛتمعي.
أاما بخصضوصص ا÷ولن العربي السضوري،
فقد جدد كذلك اŸوقف «الثابت» للجزائر،
ب -اع -ت -ب -ار ا÷ولن ال-ع-رب-ي-السض-وري أارضض-ا
لمن
عربية ﬁتلة وفقا لقرارات ›لسص ا أ
والشضرعية الدولية ،حيث أاعرب عن «رفضص»
لي ق - - - -رار ي - - - -خصص العÎاف
ا÷زائ- - - - -ر أ
لسضرائيلي على هذه اŸنطقة.
بالحتÓل ا إ
وحول الجتماع الذي –تضضنه العاصضمة
لم Úال-ع-ام ÷ام-ع-ة
ال -روسض -ي -ة Ãشض -ارك -ة ا أ
الدول العربية أاحمد أابوالغيط و 14وزير
خارجية عربي ،قال بوقادوم إان هذا اللقاء
«ي-ع-كسص ق-وة ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة الوثيقة
ال -ت -ي ت -رب -ط ب Úدول -ن -ا ال -ع -رب -ي-ة وروسض-ي-ا
لرادة اŸشضÎكة
ال–ادية  ،والتي تطبعها ا إ
‘ بعث شضراكة قوية تشضمل كل اÛالت
لم-ن-ي-ة ،و‘
اŸم -ك -ن -ة م -ن-ه-ا السض-ي-اسض-ي-ة وا أ
›الت السض -ت -ث-م-ار والصض-ن-اع-ة وال-فÓ-ح-ة
وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ك-نولوجيا ،والطاقات
اŸتجددة والسضتخدامات السضلمية للطاقة
لمكانيات اŸتوفرة للدفع
الذرية  ،وكذا ا إ
لرث
ب - -ال - -ت - -ع - -اون ‘ اÛال ال- -ث- -ق- -ا‘ وا إ
لوج -ه بÚ
ا◊ضض- -اري ال- -غ- -ن -ي واŸت -ع -دد ا أ
ا÷انب.»Ú
لع - -راب ع - -ن
وخ- - -لصص ب- - -وق - -ادوم إا ¤ا إ
«ارتياحه» للتعاون القتصضادي القائم بÚ
ا÷زائر وفيدرالية روسضيا و»رغبة ا÷زائر
‘ ت -ط -وي -ره وت -رق -ي-ت-ه ‘ إاط-ار اŸصض-ل-ح-ة
اŸتبادلة» ،مسضج Óأامله ‘ أان تكلل أاعمال
ه-ذا الج-ت-م-اع ب-ال-ن-ج-اح وال-توفيق والنتائج
الي-ج-اب-ي-ة «ال-ت-ي نصض-ب-وال-ي-ها جميعا خدمة
ل -لصض -داق -ة ال -ع -رب-ي-ة ال-روسض-ي-ة وŸصض-ا◊ن-ا
اŸشضÎكة ‘ السضلم والسضتقرار ‘ العا⁄
كله» ،يقول وزير الشضؤوون اÿارجية.

...يتحادث Ãوسسكو
مع نظÒه التونسسي
أاجرى وزير الشضؤوون اÿارجية ،صضÈي
بوقادوم ،امسص Ãوسضكوﬁ ،ادثات موسضعة
م -ع ن-ظÒه ال-ت-ونسض-ي ،خ-م-يسص ا÷ه-ي-ن-اوي،
وهذا على هامشص أاشضغال الدورة اÿامسضة
للمنتدى العربي الروسضي.
وق -د ت-رك-زت اÙادث-ات ع-ل-ى ال-قضض-اي-ا
السض- -ي- -اسض- -ي- -ة اŸدرج- -ة ‘ ج -دول أاع -م -ال
اŸنتدى ،سضيما الوضضع ‘ ليبيا ،على ضضوء
لخÒة التي تشضهدها طرابلسص.
التطورات ا أ

مدير ا÷مارك :نظام معلوماتي جديد مطلع 2020
أع- -ل- -ن أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل -ل -ج -م -ارك
أ÷زأئ -ري -ة ،ف-اروق ب-اح-م-ي-د ،أمسس
ب - -ا÷زأئ - -ر أل- -ع- -اصص- -م- -ة أن ن- -ظ- -ام- -ا
م -ع -ل -وم-ات-ي-ا ج-دي-دأ سص-ي-دخ-ل ح-ي-ز
ء من سصنة  2020قصصد
أÿدمة أبتدأ ً
ت -ق -ل -يصس آأج -ال أ÷م -رك -ة وت-ع-زي-ز
مكافحة ألغشس.
واوضض -ح ب -اح-م-ي-د خÓ-ل ل-ق-اء خصضصص
إلطÓ- -ق أاشض- -غ- -ال إاق- -ام- -ة ه- -ذا ال -ن -ظ -ام
اŸعلوماتي ا÷ديد أان بداية تشضغيل هذا
اŸشضروع سضتكون خÓل الثÓثي الول من
سضنة .2020
وتابع ذات اŸسضؤوول يقول «الوظائف
األول-ي-ة ل-ه-ذا ال-ن-ظ-ام ال-ذي سض-ي-ح-ل ﬁل
ال- -ن- -ظ- -ام اŸع- -ل- -وم- -ات- -ي ل -ل -تسض -ي Òاآل‹
Ÿسض َ-ت -خ َ-دم م -ن-ذ
ل-ل-م-ع-طيات ( )SIGADا ُ
 1995سض -ي-ت-م إاطÓ-ق-ه-ا ت-دري-ج-ي-ا خÓ-ل

ال- -ثÓ- -ث- -ي الول م -ن سض -ن -ة  2020بحيث
سضتغطي كل النشضاطات ا÷مركية».
كما كشضف اŸدير العام أان اقامة هذا
ال -ن -ظ -ام ا÷دي-د اŸت-ك-ون م-ن  15وحدة
سضيتم على مدار  3سضنوات.
وحسضب ب- -اح -م -ي -د ف -إان «إاط -ارات م -ن
ا÷مارك ا÷زائرية ونظراءهم من كوريا
ا÷ن -وب -ي -ة ي -ع-م-ل-ون ح-ال-ي-ا ع-ل-ى مسض-ت-وى
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة ع -ل -ى Œسض -ي -د ه -ذا
اŸشضروع الذي يتماشضى مع مناخ العمال
واÙيط القتصضادي».
و‘ اإط -ار اإ‚از ال -ن -ظ-ام اŸع-ل-وم-ات-ي
ا÷ديد سضيسضتفيد حوا‹  100إاطار من
ا÷مارك ا÷زائرية من تكوين مدته 20
ي-وم-ا ‘ ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة لÓ-سض-ت-ف-ادة من
خÈة ه - -ذا ال - -ب - -ل - -د ‘ ›ال ال - -تسض - -يÒ
ا÷مركي.
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’سساتذة سسعد العود ،أاعراج وزع:ÊÓ
ا أ

اسستقالة أاحد الباءات بداية انفراج
’زمة السسياسسية ‘ ا÷زائر
ا أ

اŸادتان –194 -193ويان حلو’ موسسعة ’سستحداث ÷نة ا’نتخابات

اعت ÈالÈوفيسسور عبد اÛيد
زع  ÊÓ-اسس-ت-ق-ال-ة رئ-يسس اÛلسس
ال -دسس -ت -وري ط -يب ب -ل-ع-ي-ز أاو ك-م-ا
يسس - - -م - - -ي- - -ه ا◊راك الشس- - -ع- - -ب- - -ي
«ال -ب -اءات» ال -ث Ó-ث وه -م ب -ل -ع -ي-ز
ب -دوي وب-ن صس-ال-ح ب-داي-ة ان-ف-راج
’زم- -ة السس -ي -اسس -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ،
ا أ
مشسÒا إا ¤إاعداده دراسسة خاصسة
‘  19م-ارسس اŸاضس-ي ت-ط-رق ف-يها
إا ¤الÈن -ام -ج اÿاصس ب -ال -وصس-ول
إا ¤اÛلسس الدسستوري وما بعده ،
أاي قبل ا◊راك والباءات الثÓث
.

خالدة بن تركي
تصصوير :فوأز بوطارن
قال اأ’سستاذ زع ÊÓخÓل فتح فضساء
ل- -ل- -ن- -ق- -اشس ح- -ول اÿط- -وات اŸوضس -وع -ة
للخروج من اأ’زمة السسياسسية ‘ ا÷زائر،
أان الواقع السسياسسي ‘ ا÷زائر ” ا’شسارة
إاليه ‘ دراسسة حضسرت أ’ك Ìمن السسنة
خصسصس جزء منها Ÿدة  3أاشسهر لرئيسس
ا÷مهورية ’سستكمال اÿطوات العريضسة
ل- -لشس -روع ‘ اإ’صس Ó-ح -ات ال -ت -ي تسس -ت -م -ر
سسنوات أ’نها تتعلق بالتغي Òا÷ذري .
وأاشس -ار اŸت -ح -دث ‘ سس -ي -اق ال -دراسس-ة
اŸقÎن -ة ب -ال -واق -ع السس -ي -اسس-ي ل-ل-بÓ-د إا¤
اÿط - -ة اأ’و ¤ال- -ت- -ي –دث ف- -ي- -ه- -ا ع- -ن
الضس -م -ان -ات ال -ت -ي ’ب -د ال-ب-ق-اء ع-ل-ي-ه-ا ‘
اإ’ط- -ار ال- -دسس- -ت- -وري واإ’ب -ق -اء ع -ل -ى ك -ل
اŸؤوسسسس -ات ب -دون اسس -ت-ث-ن-اء وا’سس-ت-ج-اب-ة
إ’رادة الشس- - -عب واع - -ت - -م - -اد اŸادة  7من
ال- -دسس- -ت- -ور ال- -ت- -ي ت -ق -ول «ب -إارادة الشس -عب
«»الشسعب هو السسيد»  ،مشسÒا إا ¤ضسرورة
ال -ب -ن -اء ب -اع -ت -م-اد اŸادة  7وال-ب-ن-اء ع-لى
ال -دي -ب -اج -ة ال -ت -ي ه-ي ج-زء ’ ي-ت-ج-زأا م-ن
الدسستور  ،خاصسة وان ا◊لول موجودة ‘
اŸادة  102قبل اللجوء إا ¤اŸادة  7وهو
اÿطأا العلمي الذي وقع فيه الكثÒون .
بخصسوصس الورقة الثانية اŸتعلقة بذات
ال- -دراسس- -ة ق- -ال الÈوف- -يسس- -ورأان- -ه- -ا ورق -ة
الطريق التكميلية التي نشسرت مؤوخرا حول
رئ- -يسس اÛلسس ال -دسس -ت -وري ووج -ه إال -ي -ه
خ-ط-اب ي-ح-وي أاسس-ب-اب-ا م-وضس-وع-ية وذاتية
تلزمه على ا’سستقالة  ،ليتم ا◊ديث فيما
ب - -ع- -د ع- -ن ا◊ك- -وم- -ة ق- -ائ ‘ Ó- -ورق- -ت- -ه
ال -ت -ك -م -ي -ل -ي -ة» إاذا “ت ‘ اأ’ي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة
ال -ق -ادم -ة وب -ا’حÎام ال -ك -ام -ل ل-لشس-رع-ي-ة
الدسستورية وا’سستجابة الواسسعة للشسرعية
الشسعبية با’سستناد عند ا’قتضساء التوجه
للمادة  7التي لسسنا بحاجة إاليها ‘ الوقت

الراهن ،بالنظر إا ¤وجود مواد كافية ‘
الدسستور « وهي التغيÒات التي اعتÈها
Óرادة الشسعبية.
مسسأالة قانونية واسستجابة ل إ
وأاك -د اأ’سس -ت -اذ أان ال -ت -غ -ي Òق -ادم رغ -م
رفضس ال -ك -ثÒي -ن ،مسس-ت-ن-دا ‘ ط-رح-ه إا¤
ورقته اأ’و ¤لـ  19مارسس اÿاصسة برئيسس
ا÷مهورية التي قدم فيها بعضس ا◊لول
اŸسس- -ت- -ن -دة إا ¤رسس -ال -ة ال -وداع ال -ت -ي م -ن
اŸف- -روضس ان –م- -ل اÿط- -وات وح -ل -و’
م- -ن- -ه- -ا وضس -ع م -ادة واح -دة ‘ ال -دسس -ت -ور
ب-ا’سس-ت-ف-ت-اء ا◊ق-ي-ق-ي ب-الصس-ن-دوق وÁكن
وضسعها بالنظر إا ¤اآ’جال التي تقول بـ 10
أاي- -ام إا ¤غ- -اي -ة  20ي - - -وم- - -ا  ‘ ،ح Úأان
ا’سستشسارة الشسعبية Áكن وضسعها ‘ يومÚ
كأاقصسى تقدير التي Áكن خÓلها وضسع
رئ - -يسس ا÷م - -ه- -وري- -ة ‘ ال- -فÎة اŸوج- -ه
للÎشسيح أاي ‘ مدة أاقصساها  3أاشسهر .
وأاضساف اأ’سستاذ أان ا◊ديث عن الهيئة
الرئاسسية قبل اسستقالة رئيسس ا÷مهورية
وب -ا’سس -ت -ف -ت-اء  ،ح-يث ت-ك-ون اŸادة  7أاي
ب -ت -ط -ب -ي-ق اŸادة إ’نشس-اء ه-ي-ئ-ة –ل ﬁل
رئيسس ا÷مهورية و’ يصسبح رئيسس دولة ،
ما يفتح باب التعي Úوالتنحية كما يرغبون
لكن وفق هيئة رئاسسية تعمل Ÿدة  3أاشسهر
أاو  4و–ل اأ’مور ،حيث اسستقال رئيسس
ا÷مهورية رغم تصسريحه بتنظيم اأ’مور
واإ’جراءات اŸتعلقة باŸرحلة ا’نتقالية ،

ح-يث ك-ت-ب-ه-ا ‘ ال-رسس-ال-ة و’ ي-وج-د م-ن-ه-ا
شسيء ماعدا ا◊كومة التي  ⁄يرضسى بها
الشسعب .

الدسستور ’ Áكن تغيÒه ‘ عهد
رئيسس الدولة والنصسوصس واضسحة
وأاشسار الÈوفيسسور إا ¤تغي Òالرسسالة
م -ع رئ -يسس ال -دول-ة ب-ن صس-ال-ح ب-ال-ن-ظ-ر إا¤
مطالب ا◊راك الشسعبي والتي ’ يجب ان
تكون بالنظر إا ¤اıاوف القادمة حول
اسستقالة بن صسالح ومن يتسسلم مهام تعيÚ
رئ -يسس اÛلسس ال -دسس -ت -وري ح -يث ت-زداد
اأ’مور تعقيدا  ،خاصسة وان الشسعب ’
ي -ؤوم -ن ب -ه -ي -ئ -ة رئ -اسس -ي -ة خ -ارج ال-دسس-ت-ور
وا◊لول ‘ حال التغيÒات وتبعتها تدابÒ
اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ل-وضس-ع اإ’ط-ار اÓŸئ-م ل-عمل
الهيئة العليا لتنظيم ا’نتخابات  ،وهنا بن
صسالح من يعملها ويتم اإ’مضساء عليها ،
حيث توجد اŸادة  194- 193من تنظيم
الهيئة والدسستور الذي ’ Áكن تغيÒه ‘
عهد رئيسس الدولة .
وأاشسار ‘ ذات السسياق إا ¤اŸواد 193
  194التي –وي حلول موسسعة تسسمحبخلق ÷نة ا’نتخابات وتعي 200 Úقاضسي

،وهي هيئة –دث عليها رئيسس الدولة بن
صسالح والتي تقول ‘ مادته  193با◊ياد
و 194ت -خ-تصس ال-ل-ج-ن-ة ب-اا’شس-راف ال-ذي
يعني التنظيم أاو اŸراقبة وا◊ل موجود
‘ إاح -ال -ة اŸادت Úع -ل-ى ق-ان-ون ال-عضس-وي
التفصسيلي .
وطالب الشسعب بالتشسجيع لوضسع اللجنة
وا◊وار ◊ل جميع اŸشساكل واسسÎجاع
ث-ق-ة الشس-عب ال-ت-ي ت-ك-ت-م-ل ب-تسس-ل-ي-م رئ-يسس
الدولة ا◊ا‹ لرئيسس اÛلسس الدسستوري
ا÷دي- -د اıت- -ار ب- -ال- -ت- -واف- -ق و‘ إاط- -ار
شسخصسيات شسفافة و’ –مل الفسساد  ،فيتم
اخ -ت -ي-اره-ا م-ن ط-رف الشس-عب ’ن م-وق-ف
رئيسس اÛلسس الدسستوري جد حاسسم و‘
ح -ال -ة اسس -ت -ق-ال-ة رئ-يسس ال-دول-ة ب-ن صس-ال-ح
اŸادة  183من الدسستور تتكلم عن رئيسس
ا÷مهورية يع Úوغ Òواردة ‘ اŸادة 204
التي “نع خاصسة وان اختصساصسات رئيسس
ال - -دول- -ة ه- -ي ك- -ل اخ- -تصس- -اصس- -ات رئ- -يسس
ا÷مهورية ماعدا ما ذكر ‘ اŸادة 204
التي –وي  10مواد .
وأاشسار ‘ اÿتام إا ¤اŸادة  91فقرة 5
وا’لتحاق باŸادتي 7و 8التي ’ تطبق
أاث -ن -اء فÎة تسس-ي Òرئ-يسس ال-دول-ة وال-ب-اق-ي
يطبق  ،مشسÒا ‘ اÿتام ان التغي Òقادم
وا÷زائر ‘ ا’Œاه ا’يجابي .
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تأاسسيسس أام تصسفية حسسابات
تاريخية ...؟ !

^ أم Úبلعمري
ت -ب -دو اسس -ت -ق -ال -ة رئ -يسس اÛلسس ال -دسس -ت-وري ،
الطيب بلعيز كخطوة اأو ¤على طريق اÿروج من
حالة ا’حتقان الشسعبي  ،بسسبب بقاء وجوه طالب
الشسارع برحيلها عن اŸشسهد ا’نتقا‹ بإا◊اح ؟ و
هي بن صسالح  ،بدوي و بوشسارب  ،العقدة اأ’و¤
تكون قد حلت ‘ انتظار اإزاحة العقبات اأ’خرى
ال -ت -ي ي -ع-رق-ل ب-ق-اؤوه-ا ان-طÓ-ق اŸسس-ار ا’ن-ت-ق-ا‹
الدسستوري أ’ن مطالب ا◊راك كانت واضسحة و
اŸتظاهرون  ⁄يطالبوا بالقفز على الدسستور و لكن
رفضس بقاء هؤو’ء باسسم هذا الدسستور ؟ أاو بعبارة
أاخ- -رى إاب- -ع- -اد ال- -وج- -وه ال -ت -ي تصس -درت اŸشس -ه -د
ا’نتقا‹ لعدة اعتبارات اأقّلها أانها ﬁسسوبة على
السسلطة ‘ ح Úاأن التغي Òا÷ذري يأاتي على رأاسس
القائمة ؟
ح- - -ال- - -ة ا’نسس - -داد ت - -زداد و ال - -وقت ق - -د ح - -ان
ل Ó-سس -ت -ج -اب -ة إ’رادة الشس-عب و أاي ت-أاخ ‘ Òت-ل-ب-ي-ة
اŸطالب اأصسبح ينظر إاليه على أانه اسستفزاز متعّمد
و هذا ما يفسسر تصسعيد وتÒة و طريقة ا’حتجاج
الذي  ⁄يعد يقتصسر على التظاهر فقط و لكن
تعداه إا ¤ترصّسد الزيارات اŸيدانية لوزراء حكومة
بدوي و اإجبارهم على العودة من حيث أاتوا  ،فهل
م -ن اŸم-ك-ن اإ’ب-ق-اء ع-ل-ى ح-ك-وم-ة ت-ل-ق-ى ك-ل ه-ذا
ا’عÎاضس و الرفضس ؟.
اإن البقاء ‘ هذا الوضسع يعطل مصسالح اŸواطن
و ا◊كومة معا و بالتا‹ اأصسبح إاعÓن حكومة
جديدة تسستجيب اأك Ìللتطلعات و اŸعاي Òالتي
حددها الشسعب و أاهمها اأن يأامنها على صسوته
ا’نتخابي و يضسمن اأن ’ –ّول وجهته إا ¤شسخصس
آاخر  ،باإ’ضسافة اإ ¤اإ’جراءات و التداب Òاأ’خرى
ال-ت-ي تضس-م-ن شس-ف-اف-ي-ة و ن-زاه-ة ا’قÎاع ال-رئ-اسس-ي
وانتخاب رئيسس للجمهورية يرضساه الشسعب و يفوضسه
ل -ف -ت -ح ال-ن-ق-اشس-ات و ال-ورشس-ات ال-كÈى سس-واء ك-انت
دسستورية  ،سسياسسية  ،اجتماعية أاو اقتصسادية و هذا
’ يكفي اإن  ⁄تعرضس كلها على الشسعب ا÷زائري
‘ اسستشسارة شسعبية ليبت بشسأانها و لكن أان يتم فتح
هذه اأ’بواب خÓل مرحلة انتقالية خارج الدسستور
سس -واء ك -ان ذلك م -ن ق -ب -ل ه -ي-ئ-ة رئ-اسس-ي-ة أاو ه-ي-ئ-ة
تأاسسيسسية فهو ضسرب من اŸغامرة  ،ثم هل نحن
فع Óبحاجة اإ› ¤لسس تأاسسيسسي نبحث عÈه عن
توافق و إاجماع متوّفر ‘ ح Úأان مثل هذه اآ’ليات
يلجأا إاليها ‘ اÛتمعات التي فقدت انسسجامها
اÛتمعي و اإجماعها بسسبب ا◊روب و النزاعات
الداخلية ؟ ‘ ح Úاأن كل ا÷زائري Úمتفقون على
أان مرجعية الدولة و كل اÛموعة الوطنية هو بيان
أاول نوفم Èكما اأن معا ⁄الهوية ا÷زائرية قد
اتضسحت معاŸها جيدا من خÓل ثÓثية العربية ،
اأ’م -ازي -غ -ي -ة و اإ’سس Ó-م ف -م -ا ج -دوى ال-ذه-اب إا¤
›لسس تأاسسيسسي مرحلة انتقالية غﬁ Òددة لنفتح
نقاشسات تقودنا اإ ¤نفسس هذه التوافقات ؟ و ماعدا
إاذا كان يراد من هذه اŸرحلة ا’نتقالية التي تنتج
نفسس الوجوه التي فرضستها مراحل انتقالية سسابقة
رغم اأنف الشسعب يقودها ›لسس تأاسسيسسي يبدو
م-ط-ل-ب-ا ل-تصس-ف-ي-ة حسس-اب-ات ت-اري-خ-ي-ة ب-دوافع ذاتية
عمرها  56سسنة ا÷زائر ‘ غنى عنها ؟ !.

اÿروج عن الدسستور Ãثابة الذهاب إا ¤اÛهول

ا’نتخابات الرئاسسية تضسمن اسستقرار اŸؤوسسسسات
ب -اتت ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة أاول-وي-ة
’وح -د
ع- -ل- -ى اع- -ت- -ب- -ار أان- -ه- -ا السس- -ب -ي -ل ا أ
’نتخاب رئيسس جمهورية جديد ،على
’صسÓ-ح-ات ‘ م-رح-ل-ة ’ح-قة
أان ت-أات-ي ا إ
ك-ون-ه-ا تسس-ت-غ-رق سس-ن-وات ط-وي-لة ،تتم ‘
ظ- -ل اسس- -ت -ق -رار م -ؤوسسسس -ات -ي ي -ع -ت ÈأاكÈ
الرهانات ‘ اŸرحلة ا◊الية ‘ ،غضسون
ذلك الشسعب مطالب بالتحلي بوعي كبÒ
ل - -ت - -ف - -ويت ال - -ف- -رصس- -ة ع- -ل- -ى اÎŸبصسÚ
ب - -ا÷زائ- -ر ،ه- -ذا م- -ا أاك- -ده ﬂتصس- -ون ‘
ال -ق -ان -ون وال -ع -ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة ‘ ط-ب-ع-ة
«ضسيف الشسعب» أامسس.

فريال .ب
’ سسبيل غ Òا◊ل الدسستوري أامام ا÷زائر،
أ’ن اŸراح -ل ا’ن -ت -ق -ال -ي -ة وم -ا ت -تضس -م-ن-ه م-ن
خ-ي-ارات ي-ت-م ال-دف-ع ن-ح-و ف-رضس-ه-ا ع-ل-ى غ-رار
اÛلسس التأاسسيسسي يعني الدفع با÷زائر إا¤

اÛهول ،هذا ما به جزم اأ’سستاذ اıتصس ‘
ال -ق -ان -ون ع -ب -د اÛي -د زع ،ÊÓ-ال-ذي اع-تÈ
اسس -ت -ق -ال-ة رئ-يسس اÛلسس ال-دسس-ت-وري Ãث-اب-ة
مؤوشسر على بداية ا’نفراج ،فيما جزم أاسستاذ
ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة سس-ل-ي-م-ان ل-ع-راج واÙامية
ليندة سسعد العود ،بأان تفادي الÎبصس با÷زائر
 ⁄يكن ‡كنا بعد اسستفراد ›موعة من رجال
اأ’عمال باŸال واإ’عÓم.
الضس -غ -ط ع -ل -ى اŸؤوسسسس -ة ال -عسس-ك-ري-ة ب-ع-د
التزامها با◊ل الدسستوري ،وﬁاولة اسستغÓل
ا◊راك الذي جاء Ãطالب مشسروعة من قبل
 4أاو  5أاشسخاصس ،ترفضس كل ا◊لول اŸقÎحة
وتعمل على دفع ا÷زائر إا ¤مراحل انتقالية
مصسÒها ›هول ،والتي تقع ضسمن ﬂططات
قدÁة ـ جديدة ،كلها معطيات توقف عندها
ضس-ي-وف «الشس-عب» ،ال-ذي-ن ت-ق-اط-ع-وا ‘ ت-أاك-ي-د
أاه-م-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸق-ررة يوم 4
جويلية اŸقبل ’ختيار رئيسس ا÷مهورية لقطع

الطريق أامام اŸناورات التي تسستهدف البÓد.
ب- -اŸق- -اب -ل شس -دد ضس -ي -وف «الشس -عب» ع -ل -ى
ضس- - -رورة ا’سس- - -ت- - -ج- - -اب- - -ة Ÿط- - -الب الشس- - -عب
اŸشسروعة ،معتÈين اسستقالة رئيسس اÛلسس
الدسستوري أاحد الباءات اأ’ربعة التي طالبوا
برحيلها ،على أان ترفق Ãؤوشسرات أاخرى تبعث
ا’رتياح ‘ نفوسس اŸواطن ،Úالذين يجب أان
ي -ت -ح -ل -وا ب -ال -وع -ي ح -م -اي -ة Ÿصس -ل -ح-ة ال-بÓ-د
اŸرتبطة باسستقرار اŸؤوسسسسات ،كما أانه ’ حل
Óزم- -ة خ- -ارج إاط- -ار ال- -دسس- -ت -ور أ’ن أاول -وي -ة
ل - -أ
اأ’ولويات انتخاب رئيسس للجمهورية ،على أان
يشسرف على اإ’صسÓحات التي تسستغرق سسنوات
طويلة.
واسستنادا إا ¤اأ’سستاذ أاعراج ،فان اسستهداف
ا÷زائر الذي ” بتواطؤو من رجال اأ’عمال
الذين اسستحوذوا على اŸال واأ’عمال ويعملون
ب-ت-وج-ي-ه-ات و–ال-ف-ات م-ع اأ’سس-واق ال-ع-اŸية،
ليسس من أاجل إاسسقاط ا÷زائر وإا‰ا إ’ضسعافها

ل -ل -ت -مسسك ب -زم -ام اأ’م-ور ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا ح-م-لت
اأ’سس -ت -اذة سس -ع -د ال -ع -ود ال -وزي-ر اأ’ول اأ’سس-ب-ق
مسسؤوولية كبÒة أ’نه أاخذ إاجراءات سساهمت ‘
تدهور الوضسع وإاضسعاف ا÷زائر ،كما حملته
مسسؤوولية عدم اتخاذ أاي إاجراءات احÎازية
رغم تسسجيل  10آا’ف احتجاج ‘ العام . 2018
وبخصسوصس موقف القضساة الرافضس لتأاطÒ
ا’نتخابات الرئاسسية ،انتقدت ذات اŸتحدثة
بشسدة توغل القضساة ‘ السسياسسة ،ما أاسسقط
ع -ن -ه -م ا◊ي -اد وق -د يسس -ت-غ-ل ‘ شس-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،وان  ⁄ي -ت -ج -اوز ع -دد ال -قضس -اة
ال- -رافضس ÚاŸن- -خ- -رط ‘ Úال -ن -ادي  200من
›م- -وع  5000ق -اضس -ي ،ف -ي-م-ا رج-ح اأ’سس-ت-اذ
زع ÊÓعودة القضساة عن قرارهم باعتبارهم
ي -ع -م -ل-ون ‘ إاط-ار ق-وان Úا÷م-ه-وري-ة وك-ذلك
الشسأان بالنسسبة لرؤوسساء البلديات ،لكن قبل ذلك
ت -ظ -ه -ر م-ؤوشس-رات اي-ج-اب-ي-ة لÓ-ن-ف-راج ،وك-انت
البداية باسستقالة رئيسس اÛلسس الدسستوري.

أأ’ربعاء  ١٧أفريل  ٢٠١٩م
ألموأفق لـ  ١١شضعبان  ١٤٤٠هـ
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ﬁذرا من الÎويج للمصسطلحات الديولوجية اÿطÒة داخل ا◊راك

سسليمان أأعرأج  :ألتحلي باليقظة
ضسد أÎŸبصس Úبأامن ألوطن

^ أسستقالـ ـ ـ ـة بلعي ـ ـ ـز خطـ ـ ـ ـ ـوة عمليـ ـ ـ ـة مقÎن ـ ـ ـ ـة بتجسسي ـ ـ ـد أإ’رأدة ألشسعبيـ ـ ـ ـ ـة
دعا أاسستاذ العلوم
السسياسسية سسليمان أاعراج
ا÷ميع إا ¤التحلي
باليقظة خاصسة ‘ هذا
الظرف الصسعب من خÓل
تفحصس هويات من
يروجون اليوم Ÿفاهيم
الثورة وإاسسقاط النظام
بغية ضسرب اسستقرار
الدولة ،مؤوكدا أان أاغلبهم
ينتمون إا ¤التيار العلماÊ
الÓئكي الذين يخدمون
وÁثلون اŸصسالح الفرنسسية
وليهمهم مصسلحة الشسعب
كونهم يسستعملون ا◊راك
الشسعبي وسسيلة لتحقيق
مكاسسبهم وأاهدافهم
اÿبيثة.

صسونيا طبة

أقÎح أسض -ت -اذ ع -ل -وم سض -ي -اسض-ي-ة
سضليمان أعرأج خÓل فتح فضضاء
ألتحاور وألنقاشس بجريدة ““ألشضعب
““ج -م -ل -ة م-ن أ◊ل-ول ل-ل-خ-روج م-ن
أأ’زم -ة ألسض -ي-اسض-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-يشض-ه-ا
أ÷زأئ -ر ب -ن -ج -اح  ،ح -يث ي -رى أن
ألرهان ألذي ينتظر أ÷زأئر مبني
ع- -ل- -ى ثÓ- -ث ﬁاور ت -ت -ع -ل -ق أو’
بحماية أإ’رأدة ألشضعبية وﬁاربة
ﬁاو’ت أ’لتفاف على أŸطالب
ألشض-ع-ب-ي-ة أ’غ-رأضس أخ-رى ت-تنافى
مع مصضلحة ألبÓد  ،باإ’ضضافة إأ¤
ضضرورة ألعمل على حماية ألطابع
أŸؤوسضسض- -ات- -ي ل- -ل- -دول- -ة وآأخ- -ره -ا
صضيانة مفهوم أأ’من وأ’سضتقرأر
،مضضيفا أن –قيق هذه أأ’هدأف
أل -ت -ي ت -وأكب أŸط -الب ألشض -ع -ب-ي-ة
وع -م -ل -ي -ة أل -ب -ن -اء ي -جب أن ت-ك-ون
أن- -طÓ- -ق- -ا م- -ن أحÎأم أل- -ط- -اب- -ع
ألدسضتوري وأŸؤوسضسضاتي.
وما –قق إأ ¤حد أآ’ن  -على
حد قول أأ’سضتاذ أعرأج  -بدأية
بزوغ نور أنتصضار أإ’رأدة ألشضعبية
على حسضاب ›موعات أŸصضالح
وألتيارأت ألتي تسضتثمر ‘ ضضرب
أسض -ت -ق -رأر أ÷زأئ -ر مشض -ددأ ع-ل-ى
ضض- -رورة أل- -ت- -ف -اف أ÷م -ي -ع ح -ول
مؤوسضسضة أ÷يشس ألوطني ألشضعبي
ألضض -ام -ن-ة لÓ-سض-ت-ق-رأر وأل-دأع-م-ة
Óرأدة ألشضعبية ’ن قوة أŸطلب
ل إ
ألشض -ع -ب -ي تسض -ت -م -د م-ن أŸؤوسضسض-ة
ألعسضكرية ألتي تسضاهم ‘ حماية
سض- -ي- -ادة أل- -دول -ة ،ح -يث ’ب -د م -ن
أ’نطÓق ‘ ضضبط معادلة ألبناء
’ن أل- -ت -غ -ي Òي -ب -ن -ى و’ Áك -ن أن
ي -ت -ح -ق-ق م-ن أل-ع-دم أو م-ن خÓ-ل
أسضتÒأده وأقتناءه من دكاك Úمن
يروجون أنفسضهم على أنهم زعماء
ق -وم -ي ‘ Úأل -وقت أل-رأه-ن ح-ت-ى
يقومون باسضتهدأف مبادئ ألدولة
أ÷زأئرية.
وقدم أأ’سضتاذ أعرأج قرأءة عن
ألوضضع أ◊ا‹ وما تعيشضه أ÷زأئر
م -ن ح -رأك شض -ع -ب -ي سض-ل-م-ي دخ-ل
أسض -ب -وع -ه أل -ت -اسض -ع ،م -ع -تÈأ إأي-اه
◊ظة أسضتفاقة وﬁاولة لÎشضيد
ألسضلطة وليسس ثورة كونها تفتقد
Ÿف -اه -ي -م وأب-ع-اد وأ◊ك-م ع-ل-ي-ه-ا
ي -ك -ون ع -ن -دم -ا ت -ك -ون ل-ه-ا ن-ت-ائ-ج
م -ل-م-وسض-ة إأذأ ع-ق-دن-ا أل-ع-زم ع-ل-ى
أل -ت -غ -ي Òن -ح -و أأ’فضض -ل ’ب -د م-ن

ضض -ب -ط أŸصض -ط -ل -ح -ات وأل -وضض -ع
وتسض -م -ي -ة أأ’شض -ي -اء Ãسض -م -ي -ات -ه -ا
أ◊ق -ي -ق-ي-ة و–م-ل أŸسض-ؤوول-ي-ة إأذ
’Áك- -ن أن ‚سض- -د إأرأدة ألشض- -عب
أ÷زأئ - - - - - -ري خ- - - - - -ارج أأ’ط- - - - - -ر
أŸؤوسضسض- -ات- -ي -ة وأŸع -اد’ت أل -ت -ي
تضضبط أسضتمرأرية ألدولة
وح- -ذر ﬁدث- -ن- -ا م- -ن ألÎوي- -ج
لبعضس أŸصضطلحات أ’ديولوجية
أÿطÒة أل -ت -ي ت -خ -دم ج -م-اع-ات
مصض -ل -ح -ي -ة دأخ -ل أل -دول -ة ت -ع-م-ل
بالتحالف مع جهات أجنبية تريد
ضضرب أسضتقرأر وأمن أ÷زأئر من
أجل أ’سضتيÓء على خÒأتها كما
ج -رى ‘ ب -عضس أل-ب-ل-دأن أل-ع-رب-ي-ة
على غرأر ليبيا وألعرأق وسضوريا
وأل -ي -م -ن وأ ¤غ -اي -ة أآ’ن ’ ت -زأل
هذه ألدول تعيشس أزمات سضياسضية
وأق-تصض-ادي-ة ك-ون-ه-ا أسض-ت-ه-دفت ‘
إأطار أÿرأب ألعربي وليسس ألربيع
ألعربي كما يسضميه ألبعضس.
وع Èأسض-ت-اذ أل-ع-ل-وم ألسض-ي-اسض-ية
ع- -ن رفضض- -ه Ùاول- -ة أسض- -ت -غ Ó-ل
أإ’رأدة ألشض -ع -ب -ي -ة لصض -ال -ح ج-ه-ات
أج -ن-ب-ي-ة ق-ائ““ :Ó-ن-ح-ن لسض-ن-ا ضض-د
أأ’ف - -ك - -ار وأ◊ري- -ات أل- -ف- -ك- -ري- -ة
وألفردية ولكن ’ نسضمح بأاد÷ة
أŸف- -اه -ي -م ب -اسض -م أل -وط -ن -ي -ة ’ن
أل- -دأف- -ع أأ’سض- -اسض- -ي م -ن أ◊رأك
ألشض-ع-ب-ي ك-ان ي-ك-م-ن ‘ أŸط-ال-ب-ة
ب- -ال- -ع- -ودة إأ ¤م- -ف- -ه- -وم أل -ع -دأل -ة
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وت-رشض-ي-د ألسض-ل-ط-ة
ول-يسس إأسض-ق-اط أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة
،ل -ذلك ف-ان أ÷زأئ-ري Úم-ط-ال-بÚ
ب- -ال- -ت- -ح- -ل- -ي ب- -ال- -ي -ق -ظ -ة بسض -بب
ألشض- -ع- -ارأت أŸرف- -وع -ة أل -ت -اب -ع -ة
للثورأت أŸلونة وألتي تهدف إأ¤
تغي Òمسضار أ◊رأك ألشضعبي““.
وحسضب أأ’سضتاذ عرأج فان ٨٠
باŸائة من ألشضباب ألذين ينزلون
إأ ¤ألشض-ارع ك-ل أسض-ب-وع ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
ب- -ال- -ت- -غ- -ي Òأ÷دري ل -ن ي -ق -وم -وأ
باإ’د’ء بأاصضوأتهم ‘ أ’نتخابات
ألرئاسضية كونهم ’ Áلكون بطاقة
أنتخاب ،موضضحا أنها حقيقة ’
Áكن إأنكارها ،لذلك فان ألشضباب
مطالبون أك Ìمن أي وقت مضضى
ب-ال-ت-ح-ل-ي ب-روح أŸسض-ؤوول-ي-ة وأخذ
زم - -ام أŸب- -ادرة ،وت- -ن- -ط- -ل- -ق ذلك

ب- -ح- -م- -اي -ة م -ط -ال -ب -ه -م وح -م -اي -ة
أصضوأتهم ‘ ألعملية أ’نتخابية.
وأعت Èأسضتاذ ألعلوم ألسضياسضية
م - -ا ي- -ح- -اك ضض- -د أ÷زأئ- -ر ودول
أŸن-ط-ق-ة ،مسض-ائ-ل ت-ت-ع-ل-ق ب-إاعادة
ترتيب ميزأن ألقوى وفق معادلة
أق -تصض -ادي -ة تضض -م -ن أسض -ت -م -رأري-ة
مفهوم ألهيمنة أŸكرسس من قبل
أللوبيات ألتي تسضيطر على أŸال
وأأ’ع -م -ال ،وه -و م -ا سض -ي -ؤودي إأ¤
ت-غ-ي Òخ-ارط-ة أل-ت-ع-اون وألشض-رأكة
أ’قتصضادية مع نهاية ، ٢٠١٩هذأ
ألتغ- Òعلى حد تعبÒه -سضيكون
م -ب -ن-ي ع-ل-ى أل-ت-ح-و’ت أ◊اصض-ل-ة
سضوأء ‘ منطقة ألشضرق أأ’وسضط
أو أŸغرب ألعربي.
و ⁄ت-ق-تصض-ر سض-ي-ط-رة أل-ل-وب-يات
ع -ل-ى أأ’م-وأل وأل-ت-ج-ارة أل-ع-اŸي-ة
ع- - - -ل- - - -ى دول ألشض - - -رق أأ’وسض - - -ط
وأŸغرب ألعربي فقط وإأ‰ا لها

دور ‘ خ- -ل- -ق وأق- -ع م- -ع Úح- -ت -ى
بالنسضبة للدول ألغربية مسضتد’ Ãا
يحدث حاليا ‘ فرنسضا ‘ ظل
خروج أصضحاب ألسضÎأت ألصضفرأء
إأ ¤ألشض-ارع ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اسضÎجاع
ح- -ق- -وق م- -هضض -وم -ة أ’ك Ìم -ن ٢٠
أسض -ب -وع ،وه-و م-ا  ⁄ي-ك-ن م-ن-ت-ظ-ر
مؤوكدأ أن فرنسضا فقدت خاصضيتها
أŸت-ع-ل-ق-ة ب-السض-ياسضية أ’جتماعية
ب - -ع - -د أن دف - -عت ت- -ك- -ل- -ف- -ة رب- -ط
أ’قتصضاد بالسضياسضة.
وع - -ن خ Èأسض - -ت- -ق- -ال- -ة رئ- -يسس
أÛلسس أل - -دسض - -ت - -وري ألسض - -اب- -ق
أل -ط -يب ب -ل -ع -ي -ز ،أع-تÈه-ا أع-رأج
ب -دأي -ة لÓ-ن-ف-رأج وخ-ط-وة ع-م-ل-ي-ة
مقÎنة بتجسضيد أإ’رأدة ألشضعبية
،مضض- - -ي- - -ف - -ا ‘ ذأت ألسض - -ي - -اق أن
أŸشضروع يسض Òنحو بناء جزأئر
جديدة  ،فهو يدفع إأ ¤ألطمأانة
وسضيعيد أأ’مل للجزأئري. Ú

””أحكموأ بالعدل””  ..حرأك ألقاضسي
سسعيد بن عياد
سضجلت تطورأت أ◊رأك ألذي يعكسس ديناميكية إ’طÓق مسضار تغيÒ
شضامل ومتبصضر لÓنتقال إأ ¤مرحلة أك‚ Ìاعة ‘ كافة أÛا’ت حتى
’ تخرج أ÷زأئر من نطاق ألبلدأن ألناشضئة حضضورأ لسضلك ألقضضاة من
خÓل بروز مطالب تقود إأ ¤بناء سضلطة قضضائية حقيقية مسضتقلة عن
باقي ألسضلطات ألدسضتورية و’ تخضضع إأ’ للقانون باŸعاي Òأ’حÎأفية
بالشضفافية أŸطلوبة.
أنخرأط ألقضضاة ‘ هذأ أŸسضار له دوأعيه ألشضرعية بالتأاكيد من حيث
أ◊رصس على أŸركز ألدسضتوري للقضضاء وحرية ‡ارسضه ‘ ألعمل ضضمن
ﬁيط يعكسس توجهات و‡ارسضات تؤوثر وتتأاثر ‘ مؤوسضسضات ألدولة
وخاصضة ألعدألة ‘ ،وقت يتطلع فيه أÛتمع و‘ كل أŸرأحل أ ¤بلوغ
مسضتويات متقدمة ‘ إأرسضاء دولة ألقانون بكل ما تعنيه ألكلمة من حماية
للحقوق وتدقيق للصضÓحيات وضضبط للسضلطات.
لعل أفضضل سضلوك جدي Áارسس من خÓله ألقاضضي ،على مسضتوى
أÙاكم وأÛالسس وأÙكمة ألعليا وكل أŸرأكز ذأت ألصضلة Ãمارسضة
ألسضلطة ألقضضائية ،حرأكه ضضمن أŸشضهد ألقائم أليوم ،أن يحرصس على
ترجمة ألقيمة أŸثلى للعدألة بالسضهر على أ◊كم ب Úألناسس بالعدل،
فيحمي حقوق أŸوأطن ،Úف Óيخضضع لنفوذ أو تعليمات خارجة عن
ألقانون أو إأغرأءأت دنيئة.
حقيقة هناك فئة من ألقضضاة ،يصضعب –ديد نسضبتهم ،قد ’ ينزلقون
إأ ¤خانة ألفسضاد ،ويوأجهون شضتى أŸمارسضات لثنيهم عن ألقيام بوأجبهم
أŸهني وفقا للقوأعد وأأ’خÓق وأŸعاي Òألقانونية ،إأ’ أن هناك صضورأ
غ Òطيبة عن بعضس ‡ن يحملون تلك ألصضفة على أك Ìمن مسضتوى،
سضاهمت ‘ تأاجيج ألرأي ألعام وحشضد إأرأدة ألرفضس ألتي تبلغ أحيانا
درجة من ألتطرف ،ألذي ’ يفككه سضوى أنتهاج خيارأت وأقعية Œمع بÚ
أل -رؤوي -ة أŸت -بصض -رة ‘ أف -ق ي -ح -م -ل ت-ه-دي-دأت خ-طÒة إأق-ل-ي-م-ي-ة ودول-ي-ة
’خصس ،ورغبة أ◊رأك ‘ –قيق مطالب ﬁورية –ولت إأ ¤قاسضم
با أ
مشضارك للجماه Òقاطبة ،ويتعلق أŸر باختفاء ألباءأت أأ’ربعة ،خاصضة
بعد أن رحل رئيسس أÛلسس ألدسضتوري ألطيب بلعيز.
Áكن للقضضاة إأن كانوأ حقيقة على قناعة بÎجمة مطالب ألشضعب،
وهي مطالب جوهرية لها طابع أأ’ولوية ‘ أŸرحلة ألرأهنة ،ألشضروع ‘
إأحدأث ألتغي Òعلى مسضتوى أŸمارسضة أŸهنية كخطوة ﬁورية تتقاطع
مع ما يتطلع إأليه أ◊رأك ألشضعبي ،بغضس ألنظر عن رؤوية كل جهة
للظاهرة ،وذلك با’لتزأم ألفعلي بالوأجب أŸهني كما يقتضضيه أأ’مر‘ ،
›تمع متحضضر تسضود فيه قيم أŸوأطنة ألتي تختفي فيها ألفوأرق مهما
كانت طبيعتها ليسضمو ألعدل ب Úألناسس ،فتتحول مقرأت ألقضضاء إأ ¤ملجأا
للطمأانينة ألتي تعزز ألثقة فيتجدد معها أأ’مل.
إأن أل -ق -اضض-ي أل-ذي يصض-در أأ’ح-ك-ام ب-اسض-م ألشض-عب أ÷زأئ-ري وي-ت-م-ي-ز
با◊ياد بالنظر لطبيعة مركزه ‘ أÛتمع خاصضة ‘ ظل ألدÁقرأطية
وأ’ختÓف ‘ ألرأي وتضضارب أŸصضالح ،هو أول معني بتأاسضيسس أŸرحلة
أ÷ديدة ،ومن ثمة ينبغي أن يكون ‘ مسضتوى تلك ألتطلعات أŸشضروعة
با’نخرأط ‘ ديناميكية ألتحول عن طريق ألعمل ضضمن ألنطاق ألقانوÊ
للمهنة ،وألتمسضك بحمايتها من أي تهاون أو تسضيب أو تÓعب مهما كان
مصضدره ،سضوأء سضلطة رئاسضية أو أصضحاب مصضالح ونفوذ يسضتهدفونها.
وÁكن بإاعادة وضضع ألقضضاء على ألسضكة ألصضحيحة ،بوأسضطة ألفاعلÚ
فيها من ﬂتلف ألشضركاء –ت مظلة ألقانون وما يتصضل بها من أخÓق،
تقد Ëإأجابة بناءة Ÿمارسضي ألسضلطة ألقضضائية وللمجتمع ألذي يرأقبهم،
بحيث يسضاعد نبذ ألفسضاد وألتقزز منه ‘ دوأليب وكوأليسس أŸنظومة
Óوأمر ألفوقية ألتعسضفية ،وكسضر جدأر ألصضمت
ألقضضائية ،وألتصضدي ل أ
Œاه أÙاباة وألتÓعب بالقضضايا وأ’لتوأء على ألقوأن Úوأإ’جرأءأت،
على تطه ÒأŸشضهد وبعث نفسس جديد ‘ قطاع فيه كفاءأت بشضرية لها
ط-اق-ة خÓ-ق-ة م-تشض-ب-ع-ة ب-ال-ق-ي-م ،وي-رت-ك-ز ع-ل-ي-ه مسض-ار أل-ت-غ-ي ÒأŸنشضود،
باعتباره ،أي ألقضضاء ،أ◊صضن أ◊افظ للحقوق وألصضخرة ألتي يتكسضر
عليها ألظلم أيا كان.

ا◊لول مثبتة ‘ الدسستور

علينا أأن ’ نكّبل باŸوأد بحثا عن أıرج

شس - - -رح أامسس ضس - - -ي- - -وف ““الشس- - -عب““،
لسستاذ
القانونية ليندة سسعد العود ،ا أ
سسليمان أاعراج وكذلك القانو Êعبد
اÛي- - - -د زع  ÊÓ- - -شس - - -رح - - -ا واف - - -ي - - -ا
Óل -ي -ات الّ-دسس-ت-وري-ة
ومسس -ت -ف -يضس -ا ل  -آ
ّ
والسسياسسية الواجب توفرها من أاجل
لنسس- -داد ا◊ا‹ ع- -ل -ى
اÿروج م- -ن ا إ
ضس- -وء اŸط- -الب اŸرف -وع -ة م -ن ط -رف
ا◊راك ،واŸتمّثلة أاسساسسا ‘ مغادرة
ال- -ب- -عضس م- -ن الّشس- -خصس- -ي- -ات اŸشس- -ه- -د
الّراهن.

جمال أأوكيلي

وق -د أج -م -ع أŸت -دّخ -ل -ون ع -ل -ى أّن أ◊ل -ول
ألفورية موجودة وحاضضرة ’ ،تخرج عن نطاق
أل ّ-دسض -ت -ور ،أل -وث -ي -ق -ة أل -وح -ي-دة أ◊ام-ل-ة ل-ك-ل
أإ’جابات ألشّضافية ‘ ،حالة أإ’ختÓف على
ﬂرجات معّينة دون خلفيات قد تع ّ
طل من أي
إأرأدة خّيرة وصضادقة ،تهدف إأ ¤إأبعاد ألوطن
عن كل أıاطر أÙدقة به ،أسضتنادأ إأ ¤كل
ما يقال هنا وهناك من أجتهادأت ‘ ألفقه
ألدسضتوري ،وأŸطلوبة ‘ مثل هذه أŸوأقف.
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وقد أشضار إأ ¤ذلك صضرأحة ،أأ’سضتاذ زعÊÓ
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق باŸوأد ،١٠٤ ،١٩٤ ،١٠٢ ،٨ ،٧
وغÒها ألتي يسضجّل على من يتناولها ألعديد
من عدم ألفهم ‘ تفسض Òأبعادها ‘ حالة تأاّزم
وضضع مع Úأو بلوغ مرحلة معّقدة ‘ تدأخل
أل ّسضلطات ألثÓث أثناء ‡ارسضة أ◊كم وتسضيÒ
شضؤوون ألبلد،ونقصضد هنا (ألتّنفيذية ،ألتّشضريعية
وألقضضائية) .و’بد من أإ’شضارة إأ ¤أّننا ‘ هذأ
أŸسض - -ار ‘ ،أل - -وقت أ◊ا‹ ،خ- -اصض- -ة أ÷انب
أŸت -ع ّ-ل -ق بصضÓ-ح-ي-ات رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة و‘
حا’ت أسضتثنائية يتحّول إأ ¤رئيسس دولة ليجد
نفسضه مكّبÃ Óوأد ’ تسضمح له أو باأ’حرى
تضضيق عليه هامشس –ّركاته ،وألعّينة أمامنا
أليوم.
هنا كان أأ’سضتاذ وأضضحا عندما دعا إأ¤
أإ’نفتاح ألدسضتوري وألتفسض ÒأŸوسّضع للموأد
حتى ’ نقع ‘ سضوء ألفهم ،كما هو أ◊ال
عندنا وأŸرجعية ‘ ذلك ’ يكتنفها أي لبسس
م-ن ألّ-ن-اح-ي-ة أل-دسض-ت-وري-ة ،ي-ب-قى فقط ألّتحلي
باإ’رأدة ألسضياسضية ‘ ألدفع با◊لول إأ ¤أأ’مام
وع-دم ألّ-ت-أاخ ،Òوق-رأر أسض-ت-ق-ال-ة ب-ل-ع-ي-ز مؤوّشضر
ق -وي ،وع -ام -ل مسض -اع -د ع -ل-ى أن-ف-رأج أل-وضض-ع
باŒاه ما يرغب به أŸهتّمون بهذأ ألشّضأان ،هذأ
ما يسضمح كذلك بالّذهاب إأ ¤آأفاق وأعدة فيما

يتعّلق بضضبط أآ’ليات ألدسضتورية أŸتمّكنة من
ﬂاطبة أآ’خر ،وأإدماجه ضضمن هذه أ◊ركية
أ÷ديدة لتتوأ ¤فيما بعد أ◊لول أŸرتقبة.
‘ ح Úأسضتعرضضت ألقانونية ليندة سضعد ألعود
قرأءة جيو ـ سضياسضية عميقة ÿلفيات جريان
أأ’حدأث ،وأإفرأزأتها أŸسضتقبلية بناًء على ما
ي -ح -اك ضض -د أ÷زأئ-ر م-ن م-ؤوأم-رأت خ-ارج-ي-ة
تسضعى ألبعضس من ألدوأئر إأ ¤تفج Òألبلدأن
أŸسضتقّرة من ألدأخل دون أللّجوء إأ ¤ألوسضائل
أو أأ’سضاليب ألتقليدية أŸعروفة.
وترى سضعد ألعود أّن ألفÎة ألتي مّرت على
هذأ أ◊رأك تسضتدعي وجود ‡ثّل Úعنه كي
تّتضضح أل ّصضورة أك Ìفأاك Ìفيما يتعّلق بآافاق
أ◊ل-ول أŸرجّ-وة ،وت-ت-وّق-ف ع-م-ل-ي-ة ألّ-رف-ع من
مسضتوى أو سضقف أŸطالب.
أّما أأ’سضتاذ سضليمان أعرأج فقد رأفع لصضالح
مقاربة بناء ألّتغي Òبالشضكل أŸنطقي وألهادئ،
بعيدأ عن ﬁاو’ت أإ’سضتثمار ‘ هذأ أ◊دث،
ك -م -ا ي Ó-ح -ظ ح-ال-ي-ا ،و’ ي-ت-أاّت-ى ه-ذأ إأّ’ ب-ع-د
جه نحو خيارأت من
أسضتفاقة أل ّضضمائر ،وألتّو ّ
صض -م -ي-م ت-دأع-ي-ات أ◊رأك ،ك-ت-مّسض-ك ألشض-ب-اب
بحّقهم أإ’نتخابي ،دÁومة مؤوسّضسضات ألدولة،
أإ’لتفاف حول أ÷يشس ،ضضرورة ألفرز وغÒها
من مقتضضيات هذأ ألوأقع.
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ليندة سسعد إلعود قاضسية سسابقة و ﬁامية

’حبأط
ا’لتزام Ãطألب ﬁددة إ
ﬂططأت تفكيك الدولة
أإكدت ليندة سسعد إلعود قاضسية سسابقة و ﬁامية ﬂتصسة ‘ إلقانون إ÷زإئي و إلقتصساد إلعاŸي أإن إ◊رإك إلذي
إنطلق بنية حسسنة ” إخÎإقه من منظمات إرهابية مرتزقة  ،دإعية إ ¤ضسرورة وحدة إلشسعب  ،و إللتزإم Ãطلب
وإحد «مشسروع» خÓل إ÷معة إŸقبلة خاصسة و أإن إلنفرإج بدإ حسسبها باسستقالة رئيسس إÛلسس إلدسستوري .

حياة  /ك

رايتن ـ ـأ  ..وحدتن ـ ـ ـأ

جمال أوكيلي

إل-مشس-ه-د إل-م-ت-ن-وع إل-ذي صس-ن-ع-ه إل-ح-رإك ..أإب-رز م-وإق-ف ل تعد ول
تحصسى معبرة عن حماسس فياضس تجاه قضسايا سسياسسية إقتصسادية،
إج -ت -م -اع -ي -ة ،وث -ق -اف-ي-ة ،م-ن خÓ-ل إلشس-ع-ارإت ،إلصس-ور ،إل-ه-ت-اف-ات،
إليافضسات وإلكتابات على إلورق أإو إلقماشس تارة بقلم إللباد ،وتارة
أإخ -رى ب -ال -ب -ن -ط إل -ع -ريضس إل -م -ط -ب -وع ،ك -ل ذلك ي-ع-ط-ي ل-ل-مÓ-ح-ظ
إلخلفية.
لك-تشس-اف إل-م-زي-د م-ن ه-ذإ
وإن ك -ان ه -ن-اك م-ن ي-ن-ت-ظ-ر «إل-ج-م-ع-ة» إ
لسسبوع ،فإان
إلديكور في وسسط إلموإطنين ،إلمتفاعل مع أإحدإث إ أ
ق -ل -وب -ن -ا ت -ع -تصس -ر أإل -م -ا ع -ن-دم-ا ي-ل-وح إل-ب-عضس ،ب-رإي-ات غ-ي-ر إل-رإي-ة
إلوطنية ،في ذلك إلزخم من إلناسس ،كنا نعتقد بأان أإصسحابها يتحلون
بحد أإدنى من قيم إلوحدة ل يعودون إلى مربع إلنعرإت وإلنزإعات
إلتي أإضسرت كثيرإ بالبÓد ،كيف يعقل إليوم أإن يتجرأإ إلبعضس على
إخرإج تلك إلرإيات في إلسساحات إلعمومية ،ترفع إلى جانب إلعلم
إل-ج-زإئ-ري ،إل-ذي إسس-تشس-ه-د م-ن أإج-ل-ه إل-مÓ-ي-ي-ن من خيرة أإبناء هذإ
إلوطن.
ه-ذإ إل-كÓ-م ل-يسس دي-م-اغ-وج-ي-ا ن-اب-ع-ا م-ن ل-غ-ة إل-خشسب أإو صسادرإ عن
لحرإر بأانه ل
تدإعيات خطاب حزبي ،ل أإبدإ وإنما هو تنبيه لكل إ أ
لي كان أإن يتÓعب بالعلم إلوطني ،ويسستغل إلفرصسة من أإجل
يحق أ
لجيال إلقادمة بأان
إلدعوة إلى هذإ إلخلط ،ويشسوشس على عقول إ أ
ه- -ن- -اك رإي- -ات أإخ -رى ،ه -ذإ ت -ج -ن وإع -ت -دإء ع -ل -ى ت -اري -خ إل -وط -ن،
وتضسحيات شسعبه إلبطل ،ونكرإن لصسناعي مجد إلجزإئر وشسهدإئها
ولكل إلرجال إلذين يسسهرون على إلبلد.
ه -ذه إل -رإي -ة إل -خضس -رإء ،إل -ح-م-رإء وإل-ب-يضس-اء ك-انت إل-ب-وت-ق-ة إل-ذي
ليدلوجيات وإلحسساسسيات،
إنصسهر فيها إلجميع ،وذإبت بدإخلها كل إ إ
ولزمت إلكل في مسسعاهم إلكفاحي وإلنضسالي.
أإي من إلتحرير إلى إلبناء ،كانت ترفرف في مقرإت إلمجاهدين،
وفي إلمؤوتمرإت إلتاريخية ،وفي مظاهرإت  11ديسسمبر  ،1٩٦٠وعند
لسستقÓل وبعده ورفعت خفاقة في إلعالم باسسم إلجزإئر.
إ إ
بالرغم ما يسسمع إليوم هنا وهناك من أإقاويل ل تتماشسى مع منطق
لن-ف-ت-اح غ-ب-ر إل-م-ح-دود ي-ري-دون إطÓق أإو
إل-ع-ق-ل ،ف-إان دع-اة ه-ذإ إ إ
لح-رى ت-رسس-ي-خ صس-ورة وه-م-ي-ة ف-ي م-خ-ي-ل-ة إل-ن-اسس ع-ن-دم-ا ي-رون
ب -ا أ
إلبعضس حام Óلعلم ل عÓقة له بأاعماق هذإ إلشسعب.
لبد من إلتأاكيد هنا ،وبناء على ما سسبق بأان في رإيتنا إلمتينة،
كالبنيان إلمرصسوصس ،ل يسستطيع أإحد إخترإقه أإو هدمه ،بوصسلة
لح-رإر ف-ي مسس-ي-رت-ه-م ل-ل-ح-فاظ عليها وحمايتها،
ك-ل إل-ج-زإئ-ري-ي-ن إ أ
وخ -ي -ر دل-ي-ل ع-ل-ى ذلك إل-ع-ب-ارة إل-م-ؤوث-رة ف-ي م-غ-زإه-ا وإل-ق-وي-ة ف-ي
م -دل-ول-ه-ا أإل وه-ي «خ-اوة خ-اوة» ك-ل-م-ت-ان حسس-اسس-ت-ان ج-دإ ت-ح-رك-ان
إل -وج-دإن وت-رت-ق-ي ب-ه إل-ى مسس-ت-وى م-ن إل-ت-ف-ك-ي-ر إل-وإق-ع-ي ل-ل-م-ع-ن-ى
لبدإن ،ل يسستطيع أإي خطاب مهما إحتوى
إلمقصسود ،تقشسعر لهما إ أ
من إلمحسسنات إلبديعية أإن يمرر إلرسسالة ،كون ذلك نابعا من أإغوإر
إلشسعب كله يترجم إلوحدة إلعميقة بين أإبناء إلوطن إلوإحد.

قدمت ألمحامية سضعد ألعود أمسس
أل- -ت- -ي ن- -زلت ضض -ي -ف -ة ع -ل -ى ج -ري -دة
«ألشضعب» رفقة زميلين لها في ألمهنة
ق -رأءة ح -ول أل-ح-رأك أل-ذي سض-ي-دخ-ل
جمعته أل ، 9أن خروج ألشضعب خÓل
ألجمعة أ’أولى ربما كان بنية حسضنة،
لكن ألموؤكد  -حسضبها -أن ألجمعات
ألتي تلتها و» بالدليل» تثبت أن هناك
أخترأق من منظمات أإرهابية مرتزقة
«أوت -ب -ور» و «ك -ال-ف-اسس»  ،أل-ت-ي ق-امت
بالثورأت ألملونة عبر دول من ألعالم ،
ب -ه-دف أسض-ت-ط-ان-ي ت-وسض-ع-ي  ،وب-دأف-ع
ديني  ،مسضتبعدة أن تكون من منطلق
ألموؤأمرة .
قالت سضعد ألعود أن هذه ألمنظمات
أ’إره -اب -ي -ة ت-ح-م-ل رم-زأ و ق-د ت-ركت
بصضمتها في أإيرأن (ألثورة أ’إيرأنية )
م -ب -رزة أن ه -ذه أل -م -ن -ظ-م-ات ت-ت-ل-ق-ى
تموي Óمن طرف ألصضهيونية  ،تنشضط
تحت تغطية نشضر ألديمقرأطية ألتي
تريدها هذه أ’أخيرة ألهدف منها
تفكيك ألدول ،مشضير أإلى أنها تعمل
ي -وج-د أإي-دي-ول-وج-ي-ة م-ع-ي-ن-ة ل-ت-ف-ك-يك
ألدول  ،و أإسضقاط أ’أنظمة و تحضضير
ألشضعب لرفضس كل ألمقترحات للدفع
بالوضضع أإلى أ’حتقان و ألصضدأم .
م -ا ي -ح -دث ف-ي أل-ج-زأئ-ر أل-ي-وم م-ن
ح -رأك ت -م أل -ت -خ -ط -ي -ط ل -ه و ه -و م-ا
يسضمى بالثورأت ألملونة  ،من خÓل
تكسضير ألشضعوب و تفتيته و هو ألذي
يسضقط ألنظام  ،و تحفيز ألشضعب على
رفضس ك -ل أل-م-ق-ت-رح-ات ’إسض-ق-اط ك-ل
ألدولة لÓإبقاء على حالة ألحرأك  ،و
يعملون على أإثارة ألنعرأت ألعرقية ،
ألدينية و ألجهوية  ،و هذأ ما حاول
مهندسضو ألخرأب فعله في غردأية و
تيزي وزو ...ووضضع أشضخاصس موألين
لÓ-م-ب-ري-ال-ي-ة أل-ع-ال-م-ي-ة أل-ت-ي ت-قودها
ألصضهيونية .

دعوة القضضأة لتحمل
مسضوؤوليأتهم
أوضضحت ضضيفة «ألشضعب» أن هذه
أ ل -م -ن -ظ -م -ا ت ت -ع -م -ل ع -ل -ى ر ف ع د ر ج ة
أ ل -ح -م -ا س س ل -د ى أ ل ش ض -ع ب و ت ش ض -ج -ع -ه
ل - -ي س س ف - -ق - -ط ع - -ل - -ى ر ف - -ع س ض - -ق - -ف
أ ل - -م - -ط - -ا ل ب و أإ ن - -م -ا أإ ل -ى ر ف ض س أ ي
مقترح ،كما تريد أن تدفع بالجيشس
أ ل و ط ن ي أ ل ش ض ع ب ي أإ ل ى أ ل م و أ ج ه ة م ع

ألشضعب .
ولذلك ترى أنه من ألضضروري أن
ي -ت -ف -ط -ن ل -ه -ك -ذ أ م -خ -ط -ط -ا ت أ ل -ت -ي
ت س ض -ت -ه -د ف و ح -د ت -ه و ك -ي -ا ن أ ل -د و ل -ة
و أ ’أ م ة  ،ك م ا و ج ه ت د ع و ة ل ز م  Óئ ه ا
م -ن أ ص ض -ح -ا ب أ ل -ج -ب -ة أ ل س ض -و د أ ء أإ ل -ى
ت ح م ل م س ض وؤ و ل ي ت ه م  ،و ت و ج ه ت ك ذ ل ك
أإ ل ى أ ل ق ض ض ا ة ل ت ح م ل ه م م س ض وؤ و ل ي ت ه م ،
وقالت أن من حقهم طلب متابعة و
م ر أ ق ب ة أ ’ ن ت خ ا ب ا ت م ن ب د أ ي ت ه ا أإ ل ى
نهايتها.

الفÎة ا’نتقألية خطر
و دÁومة الدولة
ا÷زائرية بأ’نتخأبأت
و ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ا ’ ن -ت -خ -ا ب -ا ت أ ك د ت
ع - -ل - -ى أ ه - -م - -ي - -ة أإ ج - -ر أ ء ه - -ا ل - -ي س س
م - -ق - -ا ط - -ع -ت -ه -ا  ،و ك -ذ أ ت -اأ م -ي -ن ه -ذ ه
أ ’ ن -ت -خ -ا ب -ا ت  ،ك -م -ا ط -ا ل -ب ت ب -اإ ن ش ض -ا ء
ه -ي -ئ -ة م س ض -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م و م -ر أ ق -ب ة
ه - -ذ ه أ ’أ خ - -ي - -ر ة  ،ب - -ا ’إ ض ض - -ا ف - -ة أإ ل - -ى
أإ ع ط ا ء ص ض  Óح ي ا ت ل ل ق ض ض ا ة ف ي ه ذ أ
أ ل -ظ -ر ف أ ’ س ض -ت -ث -ن -ا ئ -ي ’ ن أ ’أ و ل -و ي -ة
ب -ا ل -ن س ض -ب -ة ل -ه -ا ه -ي د ي -م -و م -ة أ ل -د و ل -ة
ألجزأئرية  ،أما ألفترة أ’نتقالية
أ ل ت ي ي ن ا د ي ب ه ا أ ل ب ع ض س ف اإ ن ه ا ت ر ه ن
أسضتمرأر ألدولة.
و م -ن ب -ي -ن أ ل -ح -ل -و ل أ ل -ت -ي أ ق -ت -ر ح -ت -ه ا
أ ل -م -ح -ا م -ي -ة س ض -ع -د أ ل -ع -و د أ ن ي -ك -ت -ف ي
أ ل ش ض ع ب ب م ط ل ب أإ س ض ق ا ط « أ ل ب ا ء أ ت »
أ ل -م -ت -ب -ق -ي -ة  ،و ي -و ح -د أ ل ص ض -ف -و ف أ ن
ي -خ -ت -ا ر م -ن ي -م -ث -ل -ه و ي ض ض -ع ث -ق -ت -ه
للحوأر مع ألسضلطة.
و ف -ي -م -ا ي -خ ص س ب -م -ط -ل ب م -ق -ا ط -ع -ة
أ’نتخابات بالنسضبة للشضعب  ،فان
«لها خطر كبير على ألجزأئر «’ ،ن
ألمنظمات ألتي سضلف ذكرها تريد
أ ن ت -ر ب -ح أ ل -و ق ت ل -ت -ر ت -ي ب أ و ر أ ق -ه -ا ،
ف -ي ت -ر ي -د ت -غ -ي -ي -ر أ ل -د س ض -ت -و ر ’ ،أ ن -ه -ا
ت س ض - -ت - -ه - -د ف ث - -و أ ب ت أ ’أ م - -ة و ع - -ل - -ى
ر أ س ض -ه -ا أ ل -د ي -ن أ ’إ س ض  Ó-م -ي ’ ،أ ن -ه -ا
ت د ع و أإ ل ى أ ل  Óئ ك ي ة و ل د ي ه ا أ ب و أ ق ه ا
في ألجزأئر ،وتريد بكسضر ألوحدة
أ ل و ط ن ي ة ب اإ ن ش ض ا ء ف ي د ر أ ل ي ا ت  ،و ت وؤ ك د
أ ن - -ه - -م ي -ح -ا و ل -و ن ت -و ج -ي -ه م -ط -ا ل ب
ألشضعب حسضب أجندتها ألجهنمية،
وربح ألوقت يسضاعدها في أختيار
أ ل -ر ئ -ي س س « أ ل -ع -م -ي -ل » أ ل -ذ ي ي -ر ع -ى
م ص ض - -ا ل - -ح -ه -ا و ’ ي -ت -ح -ر ك أإ ’ و ف -ق
أوأمرها و هذأ ما يريدونه.
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النخب وإانتأج الوعي
نور ألدين لعرأجي

لم يكن دور إلنخبة إليوم في مسستوى
إل-ت -ط -ل -ع-ات ،إل-ت -ي رإ ه ن عل يها إلشسارع،
و ظ -ل ت إل -ج -ا م -ع -ة ب -ع-ي-دة ع-ن ت -خ -ري-ج
إل -ن -خ ب إل -م -ت شس -ب -ع-ة ب-ال -وع-ي ،و ت -ن-وي-ر
إلر إأ ي إلع ا م لم ا م ا يد و ر ح و ل ه ،في ظل
إل- -ح -ر إ ك إلشس -ع -ب -ي إل -ق -ائ -م م -ن -ذ إلـ22
ف -ي -ف -ر ي إل-م -نص س -ر م و ل ي-زإل م-ت-و إصسÓ-
بنفسس إلكيفية وإلوتيرة ،مع إلرفع من
سسقف إلمطالب كل جمعة.
إإ ذ إ ك -ا ن ت إل -ج -ا م -ع-ة إل-ج -زإئ-ري-ة م-ن-ار ة
لإ ن -ت -ا ج إل -و ع -ي ،ف -ه -ي م-ع -ن-ي-ة ك -ط-رف
إ س س - -ا س س - -ي و إ س س -ت -ر إ ت -ي -ج -ي ف -ي م -ر إف -ق -ة
إل-ح-ر إ ك إلش س -ع-ب -ي إل-م-ط-الب ب-ال -ت-غ -ي-ي-ر
إلس س - -ي - -ا س س - -ي ب - -اإ ن - -ت - -ا ج مشس -اري -ع إل -ن -خب
إلحقيقة إلقائمة على إلتغيير ،ل على
إل- -ن- -خ ب إل- -ت - -ي ت - -ب - -ق- -ى ت - -حت وصس- -اي -ة
إللوبيات وإلتشسكيÓت إلسسياسسية ،دون
إن تمنح بصسمتها إلمعرفية وإلفكرية
ف-ي إل-مشس -ه -د إلسس -ي -ا س س -ي ،و ت -ب-ق ى بعيدة
ع - -ن- -ه ،إأ م -ا إ ن ي -ك -ون إ لب -ت -ع -اد ب -اإر إدة
س س -ي -ا س س -ي -ة م -ف -ر و ض س ة في سسياقات زمنية
م - -ت - -ف - -ا و ت - -ة  ،إأ و إ ن ه - -ذإ إ لب- -ت- -ع - -اد ه -و
حصسيلة لترإكمات بيدإغوجية جعلتها
ت -ن -اأى ع -ن ن -فسس -ه -ا ح-ي-ال إل -خ -و ض س ف -ي
م -ج -ا ل ت إلس س -ي -ا س س -ي -ة و م-ر إف -قة إلمشسهد
ب -ك-ل ت -ف -ا ص س -ي -ل -ه كشس -ريك ف -ع -ل -ي ي-ر إف -ق
و ي -ت -ا ب -ع ك -ل إل -ت -ط -ورإت إل -ت-ي ي-ع -رف -ه-ا
إل -ب -ل -د  ،س س -وإء س س -ي -ا س س -ي-ة ،إق-تص س -ادي-ي-ه،
إجتماعية وغيرها.
لعل فه م إأ مه ات إلقض سايا ،و ف ق منظو ر
إأك - -ا دي - -م - -ي ع - -ق  Ó- -ن - -ي ،ب - -ع - -ي - -دإ ع - -ن
إل ن فع ا لي ة و إلإيديولوجية ،هي ميزة
إل - -ن - -خ ب « إل ن - -ت - -ل - -ج س س- -ي- -ا» إل - -ج - -دي- -رة
ب -ا لح-ت -ر إم و إل ق -ت -د إ ء  ،ل -م-ا ت فتحه من
إآف ا ق للع ق ل إلم فك ر إلباح ث عن ر وؤية
إ س س -ت ش س -ر إف -ي -ة م -ن م -ن -ط -ل -ق-ات ر إه-ن-ة،
ع - -كس س ت - -ل ك إل- -ن- -خ ب إل - -ت- -ي ل - -م ي- -ك- -ن
ت -وإ ج -د ه -ا ف-ي إل-ح -ر إك إلشس-ع -ب-ي بذل ك
إلأ م ر إلذ ي كن ا ن ر يده ،إأو كنا ننتظر
م -ن -ه ت -ل ك إل -غ -ا ي -ات ،دو ن إل -غ -وصس ف -ي
تفاصسيلها.
ل-ي س س م -ن إل-م -ع-ق-ول إطÓ-ق-ا إن تسس -ت-ن-د
مسس -ي -ر إ ت ب -ه -ذ إ إل-ح -ج -م ،إإل -ى م-ط-الب ل
يتفق عليها إثنان بعيدإ عن إلمطالب
إل-مشس -ر و ع -ة إل-ت -ي ف-ي م-ق-دم-ت-ه-ا ر حيل
إل- - -ب - - -ا ءإ ت إلأرب - - -ع - -ة  ،ل - -ك - -ن ت - -ر ت - -يب
إلأ ول- -وي - -ا ت ه - -و م -ر ب -ط إل -ف -ر سس ،إأم -ام
ح -ا ل ت إلح -ت -ق -ا ن إل-ف-ك-ر ي  ،و إل -ل -ج-و ء
إإل -ى خ -ط -ا ب إل -ك-ر إ ه -ي-ة و إ لن-ف-ع -ال -ي-ة،
إل -ذ ي ل -ن ي -وؤد ي إإل -ى إأش س -ي-اء م-ح-م-ودة ،
غ -ا ي -ة إل-ع-د إل-ة إل ج -ت-م-اع-ي-ة و ت -ك-اف -وؤ
إلفرصس ،إلتوزيع إلعادل للثروة ،إلحق
في إلعيشس إلرغيد ،حلم كل موإطن.
ص س - -ح - -ي - -ح إ ن إلأح - -زإب إلسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
و إل-ت ش س -ك-ي  Ó-ت إل-م -د ن -ية إ لأخ رى غلبت
كفتها على هذإ إلدور إلنخبوي ،إن لم
ن -ق -ل إ ن -ه -ا ه -مشس -ت -ه م -ع سس -ب-ق إ لصس -رإر،
ح -ت -ى ل ي -ظ -ه -ر ف -ي و إج -ه -ة إل -مشس -ه-د
إلسسياسسي كحصسان طروإدة ،بل ليكون
كص س م ا م إلأم ا ن .

لحزإب
قال إن إ◊ل يكمن ‘ تطبيق إŸادة  11من قانون إ أ

زع : ÊÓمسضأألة الÎشضيحأت ‘ ا÷زائر أاهم من تزوير ا’نتخأبأت

أوضض-ح ع-ب-د أل-م-ج-ي-د زعÓ-ن-ي أسض-ت-اد
ألقانون ألجنائي بجامعة ألجزأئر أن
مشض-ك-ل أ’ن-ت-خ-اب-ات ف-ي أل-ج-زأئر في
أل -وقت أل -رأه -ن ي -ت -م -ث -ل ف -ي غ -ي -اب
مترشضحين من ألنخبة مشضيرأ أن ألحل
يكمن في تطبيق ألمادة  11من قانون
أ’أحزأب رقم  04-12موؤرخ في 18
صضفر عام  1433ألموأفق  12جانفي
سض - -ن - -ة  2012ول - -يسس ف - -ي ق - -ان - -ون
أ’نتخابات وألتي تقول أن أ’أحزأب
ألسضياسضية تعمل على تشضكيل أ’إرأدة
ألسضياسضية للشضعب في جميع ميادين
ألحياة ألعامة وذلك من خÓل أإعدأد و
تهيئة وتحضضير نخبة لترشضحها وهو
م- -ا ي- -ع- -ن -ي أن أل -مسض -ال -ة ت -ك -م -ن ف -ي
ألترشضيح و ليسضت في أ’نتخابات و ما
ي-ن-ج-ر ع-ن-ه-ا م-ن ح-ديث ع-ن أل-ت-زوي-ر

.و أضض-اف أل-خ-ب-ي-ر أل-دول-ي ف-ي ح-ق-وق
أ’إنسضان خÓل تدخله في ندوة نقاشس
بعنوأن «أإقترأحات ألنخبة للخروج من
ح- -ال- -ة أ’إنسض- -دأد ألسض- -ي- -اسض- -ي أل- -ت -ي
تشض- -ه- -ده- -ا أل- -ج- -زأئ- -ر» ف- -ي «ضض- -ي -ف
ألشضعب» بمناسضبة يوم ألعلم ألمصضادف
لـ  16أفريل أن مشضكل أ’نتخابات في
ألجزأئر ’تكمن في ألتزوير فحسضب
ب -ل ف -ي م -ن ن -رشض -ح وه -ن -ا ن -ع -ود أإل-ى
رئ -اسض -ة أل -م -ج -لسس أل -دسض -ت -وري وأل -ى
ألشض -خصس أل -ذي ي -ت-ر أسس ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة
وألتي يفترضس أن تتوفر فيه ألمعايير
و ألضضوأبط ألÓزمة لقيادة ألمجلسس
ألدسضتوري ونرى فيه في نفسس ألوقت
أل- -رج- -ل أل- -م- -ن -اسضب ل -م -نصضب رئ -يسس
ألدولة ولو لشضهور معدودأت وهذأ بناء
ع -ل-ى ت-ع-اون مشض-ت-رك ب-ي-ن أل-م-وؤسضسض-ة

ألعسضكرية و ألشضعب بمختلف أطيافه
و ألذي يحتمل أن يكون رئيسس ألدولة
بل بدأء أ’آن يترسضم على أرضس ألوأقع
ع- -قب أإسض- -ت- -ق- -ال- -ة رئ- -يسس أل- -م -ج -لسس
ألدسضتوري ألطيب بلعيز لهذأ نجد أن
موضضوع ألترشضح و ألترشضيحات مهم
وخ -ط -ي -رة ف -ي أل-ج-زأئ-ر و أل-دل-ي-ل م-ا
ح- -دث ف- -ي أ’ن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض -ي -ة
أل -ف -ارط -ة م-ن م-ه-ازل ك-ان ب-اإم-ك-ان-ن-ا
تفاديها  ،حينما تلقت وزأرة ألدأخلية
 32ط-ل-بً-ا ل-ل-ت-رشض-ح خÓ-ل أ’نتخابات
ألرئاسضية ألتي كانت مقرر أإجرأوؤها
في شضهر أفريل ألفارط قبل أن يتم
أإقصض- -اء أل -ب -عضس ل -ع -دم ت -وف -ر ف -ي -ه -م
ألشضروط ألÓزمة .
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اŸششاركة ‘ ا◊راك ’ تتطلب اŸقاطعة بل تسشتدعي التنوير

لضضراب طلبة ا÷امعات خطر
دعوات إ
لخلق العلم
على البلد وهدم أ

حذر أاسشتاذ ا◊قوق بجامعة ا÷زائر 03زع ÊÓعبد اÛيد،أامسس ،من خطورة
’سشاتذة ‘ إاضشراب ششامل بعد أان تعالت دعوات تنادي
دخول طلبة ا÷امعات وا أ
منذ أايام بضشرورة مقاطعة مقاعد الدراسشة واŸششاركة ‘ ا◊راك الششعبي بششكل
اك Èمن ا◊ا‹ بدافع الضشغط على السشلطات العمومية.

جÓل بوطي

اأ ك - -د ا لأسس - -ت - -ا ذ اأ ن ا غ - -ل ب ا ل -ط -ل -ب -ة ي -ر ف ض س -و ن
ا ل سس ت جا بة ل د عو ا ت ا لمقاطعة ا ل ذ ي ت د عو اإليه
اأطر ا ف ا غل ب ه ا مجه ول ة  ،م وضسحا اأ ن ا لط ل بة
ب -ك -ل -ي -ة ا ل -ح -ق -وق ب -ج -ا م -ع -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي -ز ا ول -و ن
دروسسهم بشسكل عادي ويرفضسون تماما هذه
ا ل -د ع -و ا ت ا ل -م -غ -ر ضس -ة ا ل -ت -ي ت -ه -د ف اإل -ى ضس -ر ب
ا لم وؤسسسس ا ت ا لجا معية و ل تخ د م م صسلح ت ه ا.
وه ذ ا ا شس ت د ا د ا لأ ز مة ا لسسيا سسية ب ال بلد بعد
قرابة شسهرين من الحراك الشسعبي السسلمي،
الذي يعرف مشساركة قوية من طرف طلبة
ا ل -ج -ا م -ع -ا ت  ،ا خ -ت -ا ر ا ل -ط -ل -ب -ة ي -و م ا ل ث لث ا ء يو م ا
ل -ل -ت -ظ -اه -ر بشس -ك -ل خ -ا صس م -غ -اي -ر ل -ل -ق -ط -اع -ا ت
ا لأخ ر ى ،رغم اأ ن م ط ال ب هم لم تخر ج عن سسيا ق
ا لحر ا ك ا لشسعب ي ف ي ا ل د عوة اإلى تغيي ر ر م و ز
ا لنظ ا م ،وح ل ا لأ ز م ة م ن ج ذ و رها ب د ل تق د يم
حلول مرفوضسة.
ف ي ه ذ ا ا لإطا ر ق ا ل ا لأسس ت ا ذ ز علن ي ا ن ه م ن
غي ر ا لمعقو ل اأ ن ي ت وقف ا لط ل بة عن ا ل د ر ا سس ة
في الوقت الراهن تزامنا مع اقتراب موعد
ا ل م -ت -ح -ا ن -ا ت وع -ط -ل -ة ا لصس -ي -ف ،وه -و وق ت ف -ي
ا ل -ع -ا د ة ضس -ي -ق ل يسس -م -ح ب -ا سس -ت -ك -م -ا ل ا ل -ب -ر ن -ا م ج
ا ل -د ر ا سس -ي  ،م -ب -ر ز ا ضس -ر و ر ة ا ل -ل -ج -وء ل -حصسصس
اإضس -ا ف -ي -ة ب -د ل ا ل -د خ -و ل ف -ي اإضس -ر ا ب شس -ا م -ل
ي -ع -ر ق -ل ا ل -م -وؤسسسس -ا ت ا ل -ج -ا م -ع -ي -ة و ل ي -خ -د م
ا ل -ط -الب ن -ه -ا ئ -ي -ا ،و ذلك ل ي -ع -ن -ي حسس -ب -ه ع -د م
مسس -ا ن -د ة ا ل -ح -ر ا ك ب -ل ب -ال -ع -كسس ت -ك -و ن ه -ن -ا ك
اسستمرارية للمطالب.
وعل ى ا ث ر ا لأصسو ا ت ا لم ن ا دي ة ب اإضس ر ا ب شس ا م ل

ي -ر ى ا ل -ك -ث -ي -ر م -ن ا ل -ط ل بة
اأ ن ه - - -ذ ه ا ل - - -دع - - -و ا ت ل
ت -خ -د م ا ل -ب -حث ا ل -ع -م -ل -ي
ب - - - -ا لأسس - - - -ا سس ،و ا ل - - -ذ ي
ي -ق -ت ض س -ي اإسس -ه -ا م ا ل -ط -ل -ب ة
و ا لأسس -ا ت -ذ ة ف -ي ا ل -ح -ر ا ك
ب اأفك ا رهم و ت نوير ا لر اأ ي
ا ل - -ع - -ا م ا ل - -وط - -ن - -ي ب - -د ل
ا ل سس - -ت - -ج - -ا ب - -ة لإضس - -ر ا ب
ي -ه -د م ا لأخ -لق ا ل -ع -ل -م -ي -ة
ويقضسي تماما على دور
ا ل -ط -ل -ب -ة و ا لأسس -ا ت -ذ ة ف -ي
ا ل - -ح - -ي - -ا ة ا ل ج -ت -م -اع -ي -ة
ب -اع -ت -ب -ا ر اأ ن د و ره -م ه -و
م - - -ر ا ف - - -ق - - -ة ا ل - - -ح - - -ر ا ك
و ا ل سس ت م ر ا ر ف ي ت اأطي ره
لصسالح المواطن.
منذ المشساركة الواسسعة
ل - -ل -ط -ل -ب -ة ف -ي ا ل -ح -ر ا ك
الشسعبي السسلمي منذ 22
ف -ي -ف -ر ي ا ل -م -ا ضس -ي اإل -ى
يو م ن ا ه ذ ا يسس ه م و ن بشسكل ل ف ت ف ي ت اأط ي ر
الحراك بشسكل مباشسر وغير مباشسر من خلل
ا لشس -ع -ا ر ا ت ا ل -ت -ي ت -ح -م -ل ان-ط-ل ق-ا م-ن دور ه-م
باعتبارهم نخبة وطنية ،تسسهم في الحفاظ
على سسلمية المسسيرات انطلقا من عددهم
الهائل الذي يفوق مليون ونصسف مليون طالب
عبر كل جامعات الوطن.
تج د ر ا لإشس ا ر ة اإلى اأ ن وزارة التعل ي م ال ع ا ل ي

ا◊ل الدسضتوري ‘ اŸقدمة
حامد.ح

ي -رى خ -ب -راء ف -ي ال -ق -ان -ون و الشش -أان السش-ي-اسش-ي أان ال-خ-روج م-ن
ال -وضش -ع -ي -ة الصش -ع-ب-ة ال-ت-ي ت-م-ر ب-ه-ا بÓ-دن-ا ف-ي خضش-م ال-ح-راك
الشش-ع-ب-ي ه-و ال-ب-ق-اء ضش-م-ن ال-ح-ل-ول ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي ت-ع-ط-ينا
’م-ام و ف-ي السش-ك-ة الصش-ح-ي-ح-ة ..
ضش -م -ان -ا ك -اف -ي -ا ل -لسش -ي-ر إال-ى ا أ
’ليات موجودة ،يمكنها أان ترافق مسشار التغيير و’بد من
فا آ
ت-ح-ل-ي-ل م-دق-ق ل-م-واد ال-دسش-ت-ور ال-ذي ي-ع-ت-ب-ر ال-م-خرج الممكن
’سش-ت-اذ زعÓ-ن-ي ب-ه-ذا
ت-ف-ادي-ا ل-لسش-ق-وط ف-ي م-ت-اه-ات ..وأاشش-ار ا أ
’طار الدسشتوري مع ا’سشتجابة
الخصشوصس قائ « : Óالبقاء في ا إ
’رادة الششعب».
إ
ومن هذا الباب يبقى دور النخبة والمثقفين محوريا في ششرح
’م-ور ال-دسش-ت-وري-ة وال-ق-انونية التي
وإاف-ادة ال-رأاي ال-ع-ام ب-ك-ل ا أ
تقدم هذه الحلول من اجل تجنب فراغات محتملة ،وهو ما
يعني تغليب الحكمة في مثل هذه الظروف نحو بلوغ الهدف
المنششود.
وحسشب ت-ح-ل-ي-ل ال-خ-ب-ي-ر ال-ق-ان-ون-ي ف-ان ال-ت-مسشك ب-ا’ن-ت-خابات
’مثل في الظرف الراهن ولذلك من
الرئاسشية يعتبر الحل ا أ
الضشروري العمل على تهيئة الظروف التي تسشمح بإاجرائها ومع
ضش-م-ان ن-زاه-ة ال-ع-م-ل-ي-ةو ذلك ب-أان تشش-رف ع-ل-ي-ها لجنة واسشعة
التمثيل تضشم ممثلين عن الحراك و ششخصشيات لها قبول لدى
الششارع.
الشش -عب ال -ج-زائ-ري ال-ذي أاع-ط-ى دروسش-ا ل-ك-ل ال-ع-ال-م خÓ-ل
ال-ح-راك الشش-ع-ب-ي ب-مسش-ي-رات سش-ل-م-ي-ة راق-ي-ة و قدرات إابداعية
خ-ارق-ة ل-ل-ع-ادة  ،ع-كسش-ت-ه-ا صش-ور حضش-اري-ة م-ث-ال-ي-ة اسش-ت-رعت
اه -ت -م-ام ال-م-خ-تصش-ي-ن ف-ي ت-ح-ل-ي-ل ه-ذه ال-ظ-اه-رة ع-ب-ر وسش-ائ-ل
’عÓم في كل المعمورة  ..سشيواصشل في تقديم هذه الصشور
ا إ
الجميلة من خÓل التجاوب البناء مع الحلول المواتية خدمة
للجزائر.
’ط-ار ف-ان ال-ن-واي-ا ال-حسش-ن-ة وال-ث-ق-ة ال-م-ت-ب-ادل-ة م-ن
ف -ي ه -ذا ا إ
’ح-ك-ام
الضش -روري أان ت -ك -ون ح-اضش-رة بصش-ي-اغ-ة ح-ل-ول ضش-م-ن ا أ
الدسشتورية..
’مور القانونية بعمق و كفاءة
ولذلك يمكن القول ان تحليل ا أ
ت -ق-دم إان-ارة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-خ-ي-ارات السش-ي-اسش-ي-ة ال-واق-ع-ي-ة  ،ك-ون
ال-م-ن-ط-ق ه-و سش-ي-د ال-م-وق-ف ع-ن-د ال-خ-ب-راء ال-ق-ان-ون-ي-ي-ن الذين
يعدون فع Óزاوية أاسشاسشية لتحليل و تأامين الطريقة المثلى
’مور بطريقة سشلسشة تحافظ على اسشتقرار البÓد و
لسشير ا أ
انسشجام المجتمع و النظر إالى المسشتقبل بتفاؤول كبير..

وال -ب -ح ث ال -ع -ل -م -ي سس-ا ر ع ت ،اأم س س  ،اإل-ى ن-ف-ي
تغيير تاريخ العطلة الصسيفية نهائيا ،معتبرة
في بيان نشسر على الصسفحة الرسسمية للوزارة
ب -م -وق-ع ف-ي سس-ب-وك ال-ى ان اسس-ت-م-رار ال-دراسس-ة
بشس-ك-ل ع-ادي اإل-ى غ-ا ي-ة اسس-ت-ك-م-ال ال-ب-رن-ا م-ج
ال-دراسس-ي ال-م-ب-ر م-ج ف-ي ال سس-ن-ة ال-ب-ي-داغوجي ة
 ، 2 0 2 0/2 0 1 9وي- -ات ي- -ذل ك ع -ق ب الإشس -ا ع -ات
الت ي ت روج ل ضسرورة الدخول ف ي اإضسراب وطني
شسامل.
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كلنا معنيون بإايجاد ﬂرج لألزمة
فنيدسس بن بلة

Óزمة التي تعيششها
مسشاهمة منها في عرضس الحلول الممكنة ل أ
ال -ج -زائ -ر ،خصشصشت ج -ري -دة «الشش -عب» ج-لسش-ة ن-ق-اشس أامسس م-ع
أاسشاتذة جامعيين وحقوقيين للحديث عن الخيارات القانونية
’مان أاكثر قوة
والدسشتورية المؤومنة لخروج البÓد إالى بر ا أ
واسشتقرارا وتطلعا لنظام سشياسشي يطالب به حراك ششعبي قرابة
ششهرين.
أاكدت على هذا التوجه الرئيسشة المديرة العامة السشيدة أامينة
دباشس ،مششددة على جدوى النقاشس بين إاطارات العنوان وأاهل
ا’ختصشاصس عبر فضشاء ضشيف «الششعب» بحثا عن آاليات عÓج
أازمة تطغى بثقلها على الحياة العامة ولها انعكاسشات فورية
ع -ل-ى ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي ال-هشس ال-ذي ل-م ي-ت-ح-رر م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
ل-ل-م-ح-روق-ات وك-ذا ال-ع-م-ل-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي تسش-ت-م-ر قيمتها في
التدحرج.
وذكرت السشيدة دباشس بأابعاد النقاشس المفتوح الذي تم أامسس مع
’سشتاذة ليندة سشعد العود القاضشية سشابقا المحامية المختصشة
ا أ
ف-ي ال-ق-ان-ون ال-ج-زائ-ي وا’ق-تصش-اد ال-ع-ال-م-ي ،والدكتور سشليمان
اع-راج أاسش-ت-اذ ال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ب-جامعة
الجزائر  3والقانوني عبد المجيد زعÓني ،ود’’ته ومعناه
في هذا الظرف الحسشاسس الذي تمر به الجزائر ’عتبارات عدة
أاولها أان الجميع معني بهذه المسشالة ومن الواجب ا’نخراط في
مسشعى البحث عن الحلول بعيدا عن القاعدة السشلبية «تخطي
راسشي» أاو»هذا ليسس من اختصشاصشي».
’زم- -ة ت- -ع -ن -ي ال -ج -م -ي -ع و’ ي -ب -ق -ى ال -م -ج -ال م -ن -حصش -ر ع -ن -د
ا أ
’عÓميين اأيضشا وطاقم «الششعب»
البرلمانيين والحقوقيين بل ا إ
في المقدمة ،متحليا بواجب المششاركة في اقتراحات الحلول
ل-وضش-ع م-ه-ت-ز تسش-ع-ى ل-وب-ي-ات ال-مصش-ال-ح وال-ن-فوذ أاصشحاب النوايا
Óبقاء على أازمة مفتوحة
السشيئة ا’سشتثمار فيه وتغذيته ل إ
’خ- -ط- -ار تضش -رب ع -م -ق ا’سش -ت -ق -رار
ع- -ل- -ى ك- -ل ال- -ره- -ان- -ات وا أ
’ن -فسس وال -تضش-ح-ي-ات ،م-ذك-رة
وال -م -ك -اسشب ال -م -ح -ق -ق -ة بشش -ق ا أ
’ط - -م - -اع
ب- - -ال- - -ح- - -زام ال- - -ن- - -اري ال - -ذي ي - -ح - -ي - -ط ب - -ب Ó- -دن - -ا وا أ
الجيواسشتراتيجية الخارجية وما تفرضشه من تدابير ا’حتراز
واليقظة الدائمة.
أاظ -ه-رت ج-لسش-ة ضش-ي-ف «الشش-عب» ال-ت-ي ب-ادرت ب-ه-ا آام ال-ج-رائ-م،
’ه -ل ا’خ -تصش -اصس
ال- -ح- -رصس الشش- -دي- -د ع- -ل- -ى م -ن -ح ال -ك -ل -م -ة أ
ومحاورتهم في ما يمكن توظيفها من تدابير إاجرائية محسشومة
في أاسشمى القوانين ،تتخذ ورقة طريق لتسشوية أاي مششكل أاو
أازمة معقدة بالتي هي أاقوم قانونا ’ ،تترك المجال للتطاول
السشياسشي والمضشاربة الكÓمية والطروحات التي تعرضس عبر
فضش-ائ-ي-ات ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وم-ن-ابر أاثيرية وصشفحات جرائد تعطي
ا’نطباع أان الكل فقيه في القانون الدسشتوري ويحمل رؤوية
اسشتششرافية لÓنفراج ا’تي.
كشش -فت مسش-اه-م-ة «الشش-عب» ع-ن ا’نشش-غ-ال ال-ك-ب-ي-ر ف-ي ك-ي-ف-ي-ة
الخروج من هذا المأازق عبر أاجندة مضشبوطة تسشتكمل تؤوسشسس
ل -ح -ق -ب -ة سش -ي -اسش -ي -ة ب -دي -ل -ة ف -ي ج -م -ه -وري -ة ج -دي -دة ق -وام-ه-ا
ال-دي-م-ق-راط-ي-ة ال-ت-ع-ددي-ة ال-ت-ي ’ م-ك-انة لها للفكر المتطرف
’قصشاء.
’حقاد وا إ
وا أ

فتـ ـ ـ ـح باب تأاسضيـ ـ ـ ـسس أاحـ ـ ـ ـزاب جـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـدة
“ييـ ـ ـع للحيـ ـ ـاة السضياسضيـ ـ ـة وضضـ ـ ـرب للنتخابـ ـ ـات
من ب Úالنقاط التي –تاج اليوم اإ ¤ششرح و تفسش Òقرار ا◊كومة ا÷ديدة بفتح باب تاأسشيسس و طلب ا’عتماد اأمام اأحزاب و جمعيات جديدة،
هذا وا÷زائر تعيشس مرحلة انتقالية حاسشمة ‘ تاريخها ،وما هي عواقب وانعكاسشات هكذا قرار على السشاحة السشياسشية ،وهل هذه ا’أخÒة حقا ‘
حاجة اإ ¤تششكيÓت سشياسشية و جمعوية جديدة اإضشافة اإ ¤ا’أحزاب اŸعتمدة رسشميا و التي فاق عدده السشتون و ا÷معيات التي تعدد باŸئات.

حبيبة غريب
ا ع ت ب ر ت ا لأ س س ت ا ذ ة ل ي ن د ة س س ع د
ا ل ع و د  ،اأ ن م ث ل ه ذ ه ا ل ق ر ا ر ا ت
ا ل - -ت - -ي ا ت - -خ -ذ ت -ه -ا ا ل -ح -ك -و م -ة
ا ل -ح -ا ل -ي -ة و ا ل -ت -ي ه -ي ح -ك -و م -ة
ت ص س ر ي ف اأ ع م ا ل ح س س ب ا ل ق ا ن و ن
الدسستوري الجزائرية و وفقا
ل لأ و ض س ا ع ا ل ر ا ه ن ة ا ل ت ي ت ع ي ش س ه ا
ا ل - -ب - -ل د  ،ل ت -خ -د م م ص س -ل -ح -ة
الشسهب الجزائري و ل الوطن،
تخدم مصسالح العصسابة مع
مجموعة من الحراك و التي
ت - -ت - -و ا ف - -ق م - -ع م ص س - -ا ل - -ح ق - -و ى
اأ ج -ن -ب -ي -ة ه -د ف -ه -ا ا لإ ب -ق -ا ء ع -ل -ى
ا لأ ز م ة د و ن ح ل و ل .
ومثل هذا القرار تقول ما هو
س س - -و ى ا ل س س - -م - -ا ح ب - -ت - -اأ س س - -ي س س
اأ ح -ز ا ب ج -د ي -د ة ا ل -ت -ي س س -ت س س -و ق
ل - -ن - -ف س س ا لأ ف - -ك - -ا ر ا ل - -ه -د ا م -ة و
ب -ن -ف س س ا ل س س -ي -ا س س -ة  ،س س -ت -ك -و ن ل -ه
ا ن -ع -ك -ا س س -ا ت س س -ل -ب -ي -ه ج -د ا ع -ل -ى
م ص س ي ر ا لأ م ة ا ل ج ز ا ئ ر ي ة .
و ه و ا ل ر اأ ي ي ن ف س س ه ش س ا ط ر ه د .
سسليمان اعراج  ،حيت تسساءل
قائل « :يوجد بالجزائر اليوم
 6 0ح ز ب ا ه ل ه ي ب ح ا ج ة اإ ل ى
ك - -ل ه - -ذ ا ا ل - -ك - -م ا ل - -ه - -ا ئ - -ل م -ن
التشسكيلت السسياسسية و هل
ن -ح -ن ف -ي ح -ا ج -ة اإ ل -ى اأ ح -ز ا ب
ج - -د ي - -د ة  .؟  ،م ش س -ي -ر ا اأ ن ق -ر ا ر
الحكومة الجديدة الهدف منه

ه -و ت -م -ي -ي -ع و ض س -ر ب ا ل -ع -م -ل -ي -ة
السسياسسية و حتى ل توجد
اأ ح ز ا ب ق ا د ر ة ع ل ى ا ل ب ن ا ء
و التوعية.
فعندما ،يقول « نتحدث عن
ح - -ز ب ف - -اإ ن - -ن - -ا ن - -ت - -ح - -د ث ع - -ن
اإ ي د ي و ل و ج ي ة و اأ ي ض س ا ع ل ى ق د ر ة
ترجمة مطالب المجتمع التي
ه - -ي م - -ط - -ا ل ب ا ق - -ت ص س - -ا د ي - -ة و
ا ج -ت -م -ا ع -ي -ة و اإ ض س -ف -ا ء ا ل -ط -ا ب -ع
ا ل س س ي ا س س ي ع ل ي ه ا «  ،م ض س ي ف ا اأ ن

« ا ل -ي -و م ل -م -ا ي -ف -ت -ح ا ل -م -ج -ا ل و
ت - -ف - -ر خ ه - -ذ ه ا لأ ح - -ز ا ب ك -ل -ه -ا ،
نتسسال ما هي العواقب وفهل
ع ن د ن ا اأ ق ل ي ا ت اأ و ط و ا ئ ف اأ و
اتجاهات فكرية متشسعبة
و ع د ي د ة  ،ك ي ي س س ت و ج ب ا لأ م ر
اأ ن ي ك و ن ل ك ل ط ا ئ ف ة ح ز ب ا ؟
ط - -ب - -ع - -ا ل ي - -ج ب ا ل - -م - -ح - -ل - -ل
ا ل س س ي ا س س ي  « ،اإ ذ ا ف ا ل ب ر ع م م ن
اأ ن ت - - -اأ س س - - -ي س س ا لأ ح - - -ز ا ب ح - -ق
ي ك ف ل ه ا ل د س س ت و ر اإ ل اأ ن ا ل ظ ر ف

الحالي ليسس بالملئم لذلك، ،
م -وؤ ك -د ا اأ ن -ه ل -ي س س م -ن ا ل -م -م -ك -ن
ل ن ا ت ر ج م ة ا ل ح ر ي ة ع ل ى اأ ن ه ا
اأ س س ا س س ت ح ر ر م ن ك ل ش س ي ء م ا
ل - -م ن ض س - -ع ظ - -و ا ب - -ط ل ـ ح - -م -ا ي -ة
الحرية في حد ذاتها».
و م ن ج ه ت ه ك ش س ف د عبد المجيد
زع- - -لن - -ي اأ ن ا ل - -م ش س - -ك - -ل - -ة ا ل - -ت - -ي
ن -ع -ي ش س -ه -ا ا ل -ي -و م ع -ل -ى ا ل ص س -ع -ي -د
ا ل س س - -ي - -ا س س - -ي ت - -ق -ب -ع ف -ي م -ا د ة
ق ا ن و ن ا لأ ح ز ا ب ب ح د ذ ا ت ه ا و
ليسس في القانون الدسستوري.
ف - -ه - -ن - -ا ك ا ل - -م - -ا د ة ف -ي ق -ا ن -و ن
ا لأ ح -ز ا ب ا ل -ت -ي ت -ق -و ل  :ع -ل -ى
ا لأ ح ز ا ب اأ ن ت ع د و ت ح ض س ر و
ت - -ه - -ي - -ئ و ت - -ت -ف -ف ا ل -ن -خ -ب -ة و
ترشسحها للنتخابات  .و هنا
ي -ك -م -ن ا ل -م ش س -ك -ل ا ل -ح -ق -ي -ق ف -ي
ت -ر ش س -ي -ح ا لأ ف -ر ا د و ل -ي س س -ا ف -ي
ت -ز و ي -ر ا ل ن -ت -خ -ا ب -ا ت ك -م -ا ه -و
العتقاد السسائد.
وحسسب طرح د .زعلني فان
م س س - - -وؤ و ل - - -ي - - -ة ا ل - - -ت ش س - - -ك - -ي - -ل ت
ا ل س س ي ا س س ي ة ك ب ي ر ة ا ل ي و م اإ ذ ي ل ق ى
ع - -ل - -ى ع - -ا ت - -ق - -ه - -ا ا ن ت - -ق - -د م
م -ر ش س -ح -و ن و ن -خ -ب -ة و ط -ن -ي -ة
و ا ع -ي -ة ت -اأ خ -ذ ع -ل -ى ع -ا ت -ق -ه -ا
ق - -ي - -ا د ة ا ل - -ب - -ل د ل - -ل - -خ -ر و ج م -ن
ا لأ ز م - - -ة و ت - - -ف - - -ا د ي ا ل - - -ف - - -ر ا غ
السسياسسي الذي يراد بالجزائر
اأ ن ت - -ع - -ي ش س -ه و ا ل -ذ ي ل ت -ح -م -د
عقباه.
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الطيب زيتو Êمن تيبازة:

مطأل ـ ـب ا◊ ـ ـراك الشّضعب ـ ـي شضرعي ـ ـة وا’خت ـ ـÓف
‘ كيفي ـ ـة تسضي ـ ـ ÒاŸرحل ـ ـة ا’نتقألي ـ ـة

كششف وزير اÛاهدين ،الطيب زيتو ،Êأامسس ،من تيبازة على هامشس تظاهرة إاحياء ذكرى اسشتششهاد الششهيد سشويدا Êبوجمعة ،أانّ مطالب
’مر إا’ إاذا ضشاق.
ا◊راك الششعبي ششرعية لكن يبقى ا’ختÓف قائما حول آاليات تسشي ÒاŸرحلة الراهنة ،مؤوّكدا على أاّنه لن يّتسشع ا أ

تيبازة :علي ملزي
بحسسب زيتو ،Êفاإّن ا’أمور تسس Òحاليا ‘
ا’Œاه الصس -ح -ي -ح ب -ال -ن -ظ-ر اإ ¤ؤج-ود عّ-د ة
اقÎاحات ؤمبادرات يقوم بها ﬂت ّصسون ‘
ال-ق-ان-ون ؤم-ثّ-ق -ف-ون ،ت-ت-م صس-ي-اغ-ت-ه-ا ح-ال-يا،
مشسÒا اإ ¤اأّن - -ه سس - -ي- -تّ- -م ت- -ب- -ن- -ي اأه- -م ت- -لك
ا’قÎاح- -ات ؤف- -ق م- -ا يسس- -ت- -ج- -يب لÓ- -إرادة
الشسعبية.
كما شسّدد الوزير على اأّن الشسهداء الذين
حوا بالّنفسس ؤالّنفيسس من اأجل اأن تسستقل
ضس ّ
ا’أم-ة ا÷زائ-ري-ة ت-رك-وا ل-ن-ا م-ي-ث-اق-ا غ-ل-يظا
يجب اأن ‚تمع حوله اليوم لنخدم من خÓله
البÓد بالشسكل الذي يتناسسب ؤفحوى تلك
ا’أم -ان -ة ،مسس-ت-دّ’ ب-ك-ون الشس-ه-ي-د سس-وي-داÊ
بوجمعة Á ⁄ت من اأجل عرشسه اأؤ قريته
ؤاإّنما اسستشسهد من اأجل ا÷زائر ،ككل ضسمن

ثورة حملت ‘ طّياتها قدرا كبÒا من القيم
ؤاŸبادئ ؤالشسموخ ،ؤهي النقاط التي يجب
اأن Œم-ع-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ’سس-ي-م-ا ؤاأن-ن-ا ال-يوم ‘
مفÎق الطرق.
‡ا
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ى
ل
ع
ف
و
خ
’
ه
اإ’ اأّنه اأّكد باأّن
ّ
تشس-ه-ده السس-اح-ة ح-ال-ي-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر اإ ¤ت-ركيز
ا◊راك الشس- -ع- -ب -ي ع -ل -ى اأّن ا’أم -ر ي -ت -ع -ل -ق
Ãشسكل عائليّﬁ ،ذرا من التدخل ا’أجنبي
بالتوازي مع حمل صسور ؤ’فتات تخّلد ماآثر
الشسهداء ،فيما يبقى التخوف قائما ‡ن
ي -رك -ب -ون ا’أم-واج ؤب-ق-ل-وب-ه-م م-رضس ؤه-م ’
يودؤن ا Òÿللجزائر ،ؤمن ثمّ فاإّن حلحلة
ا’أزمة تقتضسي ا’إسسراع ؤلكن ذلك يجب اأن
يتّم بعيدا عن التسسّرع ،اأضساف يقول.
ع -ن Œم -ي -ع شس -ه -ادات اÛاه -دي-ن ،كشس-ف
الوزير ،عن جمع ما يعادل  30األف سساعة
اإ ¤غاية نهاية السسنة اŸنصسرمة  ،2018ؤيتم

حاليا Œميع مزيد من الوثائق ذات الصسلة
بثورة التحرير ؤاŸقاؤمة الوطنية Ãختلف
مراحلها ،مذّكرا بوجود  43متحفا خاصسا
بتاريخ ا÷زائر ع ÈالÎاب الوطني تضساف
لقوائم كبÒة من اŸعا ⁄التاريخية ؤمقابر
الشسهداء التي اأخذت ‘ ا◊سسبان ÷مع هذا
ا’إرث ال-ت-اري-خ-ي ضس-م-ن اأق-راصس مضس-غ-وطة
اأ“- - -ت  10ؤ’ي- -ات م -ن ال -وط -ن ع -م -ل -ه -ا،
ؤصس-ادقت اÛالسس ال-ع-ل-م-ي-ة ع-ل-ى اأع-مالها
ليتم اإيداعها لدى اŸركز الوطني للبحث ‘
ا◊ركة الوطنية لتسستغّل من طرف الكتاب
ؤال -ب -اح -ث ÚؤاŸوؤرخ ‘ Úان -ت -ظ-ار اك-ت-م-ال
اŸشسرؤع بالتحاق الو’يات اŸتبقية ،على
اأن يتم اإعداد شسريط ؤثائقي شسامل يعنى
Ãخ-ت-ل-ف م-راح-ل ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ؤال-ثورة
التحريرية ‘ اآخر اŸطاف.

أاّكدوا تأاييدهم للحراك الشّشعبي

موظّفو وكألة التّشضغيل بتمÔاسضت يطألبون بتسضوية أاوضضأعهم اŸهنية

أاّك-د م-وّظ-ف-وال-وك-ال-ة اÙل-ي-ة للتششغيل
بتمÔاسشت ،صشباح أامسس ،من خÓل تنظيمهم
وق-ف-ة سش-ل-م-ي-ة ل-ل-مطالبة بتسشوية أاوضشاعهم
اŸه-ن-ي-ة ،ت-أاي-ي-ده-م ل-ل-ح-راك الشش-ع-ب-ي ال-ذي
ي -ع -يشش -ه ال-وط-ن ودع-م-ه ،م-ن أاج-ل ال-ت-غ-يÒ
الهادف وا÷ذري.

“Ôاسضتﬁ :مد الصضالح بن حود

جون ؤاŸنضسوؤن –ت
طالب اŸوظّفون اÙت ّ
لواء اإ’–اد العام للعمال ا÷زائري ،Úالفرع
النقابي لعمال الوكالة ،من ا÷هات الوصسية
على ضسرؤرة اأ’خذ بع Úاإ’عتبار ،للمطالب
اŸهنية اŸرفوعة منذ مدة طويلة ،ؤهذا من
أاج- -ل ضس- -م -ان سس Òأاحسس -ن ل -ل -ع -م -ل ؤت -ق -دË
اÿدمة اŸرجوة للمواطن.
‘ ه- -ذا الصس -دد ،أاّك -د أام Úال -ف -رع ال -ن -ق -اب -ي
ل-ل-ع-م-ال ،ب-رؤزق-ي ع-ل-ي ،ع-ل-ى ضس-رؤرة تسس-وية
مطالب اŸوظف Úمن طرف ا÷هات الوصسية
‘ أاقرب ؤقت ،ؤهذا بدءاً من تسسوية ؤضسعية
رؤؤسس -اء ال -وك -ا’ت اŸك-ل-ف Úب-ال-تسس-ي ،Òؤأاخ-ذ
ب-ع Úاإ’ع-ت-ب-ار خصس-وصس-ي-ة اŸن-اط-ق ا÷نوبية
بتوف( Òالنقل ،تكاليف اŸهمة ،الوجبة) ،ؤكذا
تعويضس مصساريف النقل اÎŸاكمة ؤالتي قام
العمال بصسرفها من أاموالهم اÿاصسة بغرضس
التنقل للتكوين ،مشسددين على ضسرؤرة تنظيم

اأ’يتام التكوينية مسستقب Óبالو’يات اŸعنية.
‘ نفسس السسياق ،ؤمن أاجل –سس Úالوضسعية
اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل-م-وظ-ف ،ط-الب أام Úال-ف-رع
النقابي بضسرؤرة رفع مركزية التسسي Òعلى
اÿدم- -ات اإ’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ن أاج -ل ت -ع -م -ي -م
اإ’سستفادة لكل العمال.

ؤشسّدد اŸو ّ
ظفون على ضسرؤرة إاعادة تهيئة
اŸقرات اÙلية ،التي تنعدم أاغلبها حسسبهم
للضسرؤريات ،ؤتزؤيدها باŸولدات الكهربائية
خ- -اصس- -ة م- -ع فصس- -ل الصس- -ي- -ف ال- -ذي يشس- -ه- -د
إانقطاعات متكررة للتيار ،ؤالتعجيل بتوظيف
Óمن ،ؤتدعيم الوكا’ت بعمال جدد.
أاعوان ل أ

’ضشراب واŸسشÒات بالبويرة
فيما يتواصشل ا إ

 11رئيسس بلدية يرفضضون تأأط Òا’نتخأبأت الّرئأسضية

عّ-ب-ر  11رئ-يسس ب-ل-دي-ة ب-ال-ب-وي-رة ،أامسس،
رفضش-ه-م ت-أاط Òان-ت-خ-اب-ات ج-وي-ل-ي-ة ال-قادم،
م - -ؤوك - -دي - -ن مسش - -ان - -دت- -ه- -م Ÿط- -الب ا◊راك
الششعبي.

البويرة :ع ــ نايت رمضضان
قال رؤؤسساء البلدية أاّنهم اّتخذؤا هذا اŸوقف
باعتبارهم جزءا من هذا الشسعب ؤمنتخبÚ

من طرفهم ،ؤبالتا‹ ‡ثليهم على اŸسستوى
اÙل- -ي ،ل -ذا ؤجب ع -ل -ي -ه -م أان ي -ك -ون -وا م -ع
ا◊راك ؤدع- -م -ه ال Óّ-مشس -رؤط ،ؤ’ Áك -ن أان
يكونوا ضسد إارادة الشسعب.
جاء هذا ‘ بيان – ّصسلت جريدة «الشسعب»
” إامضساؤؤها من  11رئيسس
على نسسخة منه ّ
ب - -ل- -دي- -ة .ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ ؤقت ’زال ف- -ي- -ه
اإ’ضس -راب ال-ع-ام يشس-ل اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
ؤاإ’دارة اÙل - -ي - -ة ،ؤك - -ذا أام - -ن - -اء الضس - -ب- -ط

ؤاأ’سسÓك اŸشسÎكة.
من جهة أاخرى ،ن ّ
ظم صسباح أامسس طلبة جامعة
أاكلي ﬁند أاؤ◊اج مسسÒة سسلمية انطلقت من
مقر ا÷امعة اŒاه سساحة الوئام اÙاذية
Ÿق -ر ال -و’ي -ة ،راف -ع Úع-دة شس-ع-ارات ت-ن-ادي
ب -ال -ت -غ -ي Òالسس -ي -اسس -ي ا÷ذري ؤرح-ي-ل أاؤج-ه
الّنظام القد ،Ëؤبناء جمهورية ثانية مبنية
على القوان Úؤﬁاربة الفسساد.
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رفعوا ششعارات تطالب بالتّغي Òا÷ذري

الطّلب ـة ‘ مسضÒات سضلميـ ـة بألعأصضـ ـمة

ا◊صشول على بطاقة النّاخب ’ختيار الّرئيسس اŸناسشب

دعا طلبة ا÷زائر ،أامسس ‘ ،خرجتهم اŸطالبة بالتغي Òا÷ذري ‘ ال ّسشلطة ع Èششوارع
’ن-ت-خ-اب-ي ال-ق-ادم ،م-ن خÓ-ل ال-وق-وف ع-ل-ى صشناديق
ا÷زائ-ر ال-وسش-ط ،ب-إاشش-راك-ه-م ‘ اŸسش-ار ا إ
’قÎاع لضشمان نزاهة العملية الدÁقراطية ومنع التزوير ،كأاحد اŸطالب اŸرفوعة من
ا إ
’سشتثنائية
ا◊راك الذي سشيدخل ششهره الثالث ،معتÈين وعلى خلفية إانطÓق اŸراجعة ا إ
’ن -ت -خ-اب-ات ع Èب-ل-دي-ات ال-وط-ن ،أان ا◊صش-ول ع-ل-ى ب-ط-اق-ة ال-ن-اخب أام-ر ضش-روري
ل -ق -وائ -م ا إ
’نسشب لقيادة ا÷زائر ا÷ديدة.
’ختيار الرجل ا أ

آاسضيا مني
تصضويرﬁ :مد آايت قاسضي
ؤاإن اخ----ت----ل----فت ا’آراء ح----ول اŸوع----د
ا’إنتخابي اŸقرر ‘  4جويلية القادم بÚ
م--وؤي--د ؤرافضس ’إج--رائ--ه ،اإ’ اأن ال--ط-ل-ب-ة
اأك--دؤا ‘ تصس--ري--ح--ه--م لـ «الشس--عب» ب--عÚ
اŸكان ،اأن على كل مواطن جزائري حّر
يرغب ‘ التغي Òا’أفضسل للبÓد ،التقدم
اإ ¤م--ك--اتب ال--تسس--ج-ي-ل م-ن اأج-ل ال-ظ-ف-ر
ببطاقة الناخب على اعتبار اأنها بطاقة
ؤطنية من شساأنها اأن “كنه من اإختيار
الرجل ا’أنسسب ،ؤتقطع الطريق على كل
م--ن ي--رغب ‘ اسس--ت--غÓ-ل ه-ذه اŸواع-ي-د
ا◊اسسمة من اأجل فرضس قانونه.
‘ ح Úاأبدى الكثÒؤن حÒتهم فيما تعلق
ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸق-بلة ،خاصسة
بعد اإعÓن العديد من الهيئات التي لها
عÓقة مباشسرة باإجرائها Ãقاطعتها على
غرار عدد معت Èمن القضساة ،ا’أمر الذي
اأثار عدة تسساؤؤ’ت حول شسرعية العملية
م--ن ع--دم--ه--ا ،ؤه--ل سس--ت--ك-ون ‘ اŸوع-د
اŸق----رر ي---وم  4ج-وي-ل-ية  ،2019اأم اأن
ا◊راك سس--ي--غ Òت--اري--خ--ه--ا ،ا’أم-ر ال-ذي
جعل العديد من ﬁدثينا ‘ حÒة حول
عملية التسسجيل من عدمها فيما تعلق
ب--اŸواط--ن Úال--ذي--ن ’ Áل--ك--ون ب--ط--اق--ة
الناخب.
‘ ح Úاع-------ت Èال------ك------ثÒؤن اأن ا◊راك
الشس---ع---ب---ي ه---و اأك Èاسس---ت---ف---ت---اء ؤت--وجب
احÎام---ه ؤاحÎام م---ط---ال--ب--ه ،م--ع--تÈي--ن
اإعÓن انتخابات ‘ الوضسع الراهن بغÒ
القانو Êعلى اعتبار انه معلن عنها من
طرف شسخصسيات غ Òمرغوب فيها.
ؤي--واصس--ل ال--ط--ل--ب-ة اإضس-راب-ه-م ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
بالتغي Òا÷ذري من اأجل جزائر اأفضسل،
بتنظيم مسسÒات ؤؤقفات سسلمية من اأجل
اŸرافعة عن القضسية الوطنية ،رافضسÚ

ال--ع--ودة اإ ¤ال--دراسس--ة اإ ¤غ--اي--ة –ق--ي--ق
اŸطالب اŸرفوعة ؤعلى راأسسها تغيÒ
الوجوه القدÁة بشسخصسيات ؤطنية قادرة
ع--ل--ى تسس--ي Òشس--وؤؤن ال--بÓ--د ؤف--ق ن--ظ--رة
مسستقبلية دÁقراطية من شساأنها اأن –ّقق
ح---ي---اة م--ري--ح--ة ل--ل--م--واط--ن ؤف--ق ن--ظ--رة
عصسرية ،مثّمن Úاسستقالة رئيسس اÛلسس
الدسستوري الطيب بلعيز كاسستجابة ’أهم
م----ط----الب ا◊راك ال---راغ---ب---ة ‘ رح---ي---ل
«ال--ب-اءات» ا’أرب-ع-ة ع-ل-ى ح-د تسس-م-ي-ت-ه-م،
اآمل– ‘ Úقيق ما تبقى من اŸطالب.
ؤم----ن اŸط---الب اŸرف---وع---ة م---ن ط---رف
الطلبة هو تغي Òالدسستور ا÷زائري من
خÓل اسستفتاء شسعبي يتضسّمن ‘ مواده
–ديد صسÓحيات رئيسس ا÷مهورية ،ؤ’
“ن--ح اسس--ت--قÓ--ل--ي--ة ل--ق--ط--اع--ي ال--ع--دال--ة
ؤا’عÓ---م ت---ط---ب--ي--ق--ا Ÿب--داأ ال--فصس--ل بÚ
السسلطات.
ؤككل ثÓثاء خرج الطلبة منذ السساعات
ا’أؤ ¤م--ن الصس--ب--اح ل--رف--ع انشس--غ--ا’ت--ه--م
ؤال-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى م-واق-ف-ه-م ال-ث-ابتة رافعÚ
شس--ع--ارات ع--دة ،ع--ل--ى غ--رار ال-دع-وة اإ¤
اإي---ق---اف ك---ل م--ن ا◊زب ا◊اك--م ج--ب--ه--ة
ال--ت--ح--ري--ر ال--وط-ن-ي «ا’أفÓ-ن» ؤال-ت-ج-م-ع
ال-----وط----ن----ي ال----دÁق----راط----ي «ا’أرن----دي»
ؤتشسكيÓت حزبية اأخرى.
ؤك--ان ت--ع--ام--ل رج-ال ا’أم-ن ج-د ع-ادي،
حيث ” حصسر Œمع الطلبة على امتداد
سساحة اأؤدان اإ ¤غاية الÈيد اŸركزي،
ح--يث ؤق-ف اŸت-ظ-اه-رؤن ل-ع-دة سس-اع-ات
راف--ع Úشس--ع--ارات ع--دة م--ن ب-ي-ن-ه-ا «ث-ورة
ن----وف----م Èم---لك ل---لشس---عب ’ ل---لشس---رع---ي---ة
التاريخية».
ؤحول مصس Òاإضسراب الطلبة ،اأكد عدد
منهم عقد اجتماع غدا اÿميسس ،ؤالنظر
‘ اÿي---ارات اŸف--ت--وح--ة ي--فصس--ل ف--ي--ه--ا
اسس--ت--ف--ت-اء داخ-ل م-درج-ات ا÷ام-ع-ة م-ن
اأجل ا’تفاق على مواصسلة ا’ضسراب من
عدمها.

جّددت وقوفها إا ¤جانب ا◊راك الشّشعبي

نقأب ـ ـة «كنأسس» تدّع ـ ـم اŸطأل ـ ـب
السضيأسضي ـ ـة اŸرفوع ـ ـة

الششعب  -أاّكدت نقابة اÛلسس الوطني
أ’سساتذة التعليم العا‹ ؤالبحث العلمي
«كناسس» ؤقوفها إا ¤جانب ا◊راك الشسعبي،
ؤدعمها لتحقيق اŸطالب اŸرفوعة .جاء
هذا ‘ بيان تلّقت «الشسعب» نسسخة منه
أامسس.
ؤبحسسب البيان الذي أامضساه اŸنسسق الوطني
ل -ل -م -ج -لسس ال -وط -ن -ي ،ال-دك-ت-ور م-يÓ-ط ع-ب-د
ا◊فيظ ،فإانّ النقابة التي كانت سسباقة لدعم
ا◊راك الشسعبي ،سستظل ؤفية لهذا اŸنهج
ؤهذا الطريق لغاية –قيق اإ’رادة الشسعبية
ؤكافة مطالب ا◊راك الشسعبي ،ؤبناء جزائر
جديدة ‘ إاطار مبادئ أاؤل نوفم.È

ؤل -ه -ذا ان -خ -رطت ن-ق-اب-ة «ال-ك-ن-اسس» أامسس ‘
ا◊رك -ة ا’ح -ت -ج -اج -ي -ة ب -داي -ة م -ن السس -اع -ة
العاشسرة صسباحا ،اŸصسادفة ليوم العلم ،داعية
اأ’سسرة ا÷امعية للحذر من اŸناؤرات التي
تهدف إ’فراغ ا÷امعة ا÷زائرية ؤإاخراجها
عن ا◊راك الشسعبي.
ؤذكرت اأ’سسرة ا÷امعية بضسرؤرة التواجد
اليومي داخل ا◊رم ا÷امعي ،ؤتنظيم ندؤات
ت -وع-ي-ة ل-ب-ن-اء ال-ف-ك-ر ا÷ام-ع-ي اÛم-د م-ن-ذ
عشسرين سسنة ؤالتأاط Òللمرحلة القادمة التي
يتع Úأان تكون بصسمة ا÷امعة ا÷زائرية فيها
ؤاضسحة ،على حد تعبÒها.

الدبلومـاسسي
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لربعاء  ١٧افريل ٢٠١٩م الموافق لـ  ١١ششعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٢٥
ا أ

لسشتاذ عبد الرحيم مقداد لـ«الششعب»:
ا أ

@ حف ـ ـ ـ Îيق ـ ـ ـود حربـ ـ ـ ـا
بالوكـ ـالة عن قوى خفي ـ ـة
متصسـ ـ ـارع ـ ـة ‘ ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
@ انعكـ ـ ـ ـاسس اŸواجه ـات
وخيم على اŸنطقة واإلقليم
@ دفع الفرقاء نحو ا◊وار
السسياسسي ﬂرج األزمة

الدكتور فؤواد جدو لـ»«الششعب»:

سسلمية ا◊راك ا÷زائري مرجعي للشسعوب اŸنتفضسة من أاجل التغيÒ
كلمة العدد

من يدفع الليبي ÚلÓقتتال؟
فضشيلة دفوسس
بينما كان الليبيون ينتظرون عقد اŸؤو“ر الوطني ا÷امع الذي دعا
إاليه اŸبعوث األ‡ي إا ¤ليبيا غسسان سسÓمة لدفع العملية السسياسسية
اŸتعّثرة ،فاجأا اللواء اŸتقاعد خليفة حف Îا÷ميع بالتحtرك غربا ‘
اŒاه ال-ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس ،ب-داف-ع ظ-اه-ره ال-قضس-اء ع-ل-ى اŸي-ل-يشس-ي-ات
اإلرهابية كما قال ،وباطنه الهيمنة على الغرب الليبي بعد أان فرضس
سسيطرته على ›موع أاراضسي البÓد،وكل هذا مدفوع برغبة جاﬁة ⁄
يخفها الرجل ‘ ،بلوغ سسّدة ا◊كم التي يرى نفسسه أاو ¤بها نتيجة
اŸكاسسب التي حّققها على األرضس،ثم الّدعم الذي يتلقاه من دول
عربية وغربية تقّدمه على أانه رجل ليبيا القوي الذي يجب أان يتو¤

مقاليد ا◊كم.
إان التطّورات اÿطÒة التي تشسهدها ليبيا ‘ اّŸدة األخÒة ،تث ÒالكثÒ
من عÓمات السستفهام عن السسبب وراء عملية حف Îالعسسكرية ‘
طرابلسسŸ ،اذا اآلن بالتحديد ،وهل هناك جهات –ّركها من وراء
السستار ،ثم ما مدى خطورتها وانعكاسسها على الوضسع األمني اÎŸدي
‘ البÓد؟
‘ الواقع ليسس من السسهل فهم واسستيعاب ما يجري ‘ الشسقيقة ليبيا
‘ ظلّ الفوضسى العارمة التي تغرق فيها مند ثما Êسسنوات ،لكن من
اŸهّم التأاكيد بأانه ومنذ بروزه على السساحة السسياسسية الليبية عقب
اإلطاحة بالنظام السسابق ،وحف Îيسسعى ألن يكون هو البديل السسياسسي
والعسسكري ‘ البÓد ،بل ويتطلّع إا ¤بلوغ سسّدة ا◊كم ،كما أانه  ⁄يّدخر
جهدا لتشسكيل شسبكة من العÓقات مع جهات داعمة ،بينها دول عربية
وازنة ،يسستمد منها قوته العسسكرية وإاصسراره على أان يكون رئيسسا.
وبالنسسبة للكثÒين ،فإان رغبة حف Îا÷اﬁة ‘ بلوغ رأاسس السسلطة
بليبيا ،قد تتقاطع دون قصسد منه مع أاهداف إاقليمية وغربية ،يرمي

بعضسها إا ¤واأد التغي Òخوفًا من انتقاله اإليها ،والبعضس اآلخر يريد
إاخضساع هذا البلد النفطي بالكامل –ت سسيطرته لسستنزاف ثرواته
التي باتت بالفعل مشساعة للجميع.
وب Úطموحه السسلطوي ،وأاطماع الدول التي تدفعه إا ¤تصسعيد الوضسع
‘ ليبيا ،يتجلّى بوضسوح اأن حف ⁄ ،Îينسسف اŸؤو“ر الوطني ا÷امع
الذي كان الليبيون يعلقون عليه الكث Òمن األمل للخروج من عنق
الزجاجة فقط،وإا‰ا هو يدفع بالبÓد اإ ¤اأتون حرب أاهلية سستأاتي على
األخضسر واليابسس ‘ ليبيا وسستحرق بلهبها اŸنطقة كلها.
لهذا على اÛتمع الدو‹ ،أان ل يدفن راأسسه ‘ الرمال كالنعام حتى ل
يرى الفظائع التي ترتكب ‘ ليبيا ،بل عليه اأن يتحّرك إلطفاء اللهب
جج الوضسع من
قبل أان يتحّول إا ¤نÒان حارقة ،وعلى الدول التي تؤو ّ
وراء السستار أان ترفع اأيديها عن العبث بأامن الليبي ،Úفيكفي ما عاشسه
السسوريون والعراقيون وما يعيشسه اليمنيون من ويÓت.
ليبيا اليوم على حافة الهاوية ،ودماء شسعبها تسسيل ،فمن يوّقف النزيف
قبل أان يجرف اŸنطقة بأاسسرها؟
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لسستاذ عبد إلرحيم مقدإد لـ«إلشسعب»:
إ أ

حـــوإر
«إلشسعب» :إلوضسع ‘ ليبيا إنزلق إ ¤إŸنحدر
صس- -عب وخ -ط -وة ح -ف Îج ّ-رت إل -ب Ó-د إ¤
إل ّ
مأازق حقيقي ،ما تعليقكم؟
عبد إلرحيم مقدإد :ا◊الة التي تشسهدها ليبيا
ك -انت م -ت-وّق-ع-ة ،ف-ق-د ق-رع اŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة ح-فÎ
طبول ا◊رب بإاعÓنه تقّدم قواته نحو العاصسمة
ط-راب-لسس ،م-ن-ه-ي-ا ب-ذلك ح-ال-ة ا’سس-ت-قرار النسسبي
التي كانت تسسود البÓد ‘ اŸدة اأ’خÒة ،هذا
ال- -ت -ح -رك ّŸح ل -ه اŸشس Òخ -ل -ي -ف -ة ح -ف Îخ Ó-ل
اŸلتقى الذي عقده Ãقر القيادة العامة للقوات
اŸسسلحة الليبية ،وضسم شسباب من ﬂتلف ربوع
ال- -بÓ- -د ،ح- -يث ق- -ال إان ل- -ي -ب -ي -ا سس -تشس -ه -د خ Ó-ل
Óزمة التي تعصسف
اأ’سسبوع ÚاŸقبل Úانفراجا ل أ
بالبÓد ع Èتشسكيل حكومة وحدة وطنية تنهي
ا’ن -قسس -ام ا◊اصس -ل ب Úم -ؤوسسسس -ات ال -دول-ة ،ل-ك-ن
الهدف اıفي من وراء هذا التحّرك قد يكون
أابعد من هذا ،حيث من غ Òالبعيد أان تكون هناك
نية للسسيطرة على كل الÎاب الليبي ومنه السسيطرة
على ا◊كم.
كل هذا يدفع بالبÓد إا ¤حالة من التوّتر من
شسأانها إاضسعاف جهود بناء الدولة الليبية ،خاصسة
مع تزامن هذا التوّتر اأ’مني وقرب موعد عقد
اجتماع اŸؤو“ر الوطني ا÷امع ،وبالتا‹ إاجهاضس
اŸسس-اع-ي السس-ي-اسس-ي-ة ال-رام-ي-ة ل-ت-ع-زيز ا’سستقرار
السسياسسي ،اأ’مر الذي سسيشسعل فتيل انفÓت أامني
عسسكري سسياسسي ‘ البÓد.
هل تتصسّورون بأان حف Îيتحّرك Ãحضس
إرإدته؟
@@ من اÿطأا القول ،إان اŸشس Òخليفة حفÎ
ي- -ت- -حّ- -رك Ãحضس إارادت- -ه دون إاي- -ع- -از م- -ن ق -وى
خارجية تسسعى للحفاظ على نفوذها ‘ ليبيا ،ومن
غ Òالبعيد أان تكون له أاهداف خفية ’ Áكن له أان
يحّققها دون دعم خارجي من بعضس الدول التي
ل-ه-ا ن-ف-وذ سس-ي-اسس-ي-ة ومصس-ال-ح اق-تصس-ادي-ة ‘ ل-ي-ب-يا
تسسعى ◊مايتها بÎجيح كّفة اŸشس Òخليفة حفÎ
الذي له –ركات سسرية مع مسسؤوو‹ هذه الدول
ط-ل-ب-ا ل-ل-دع-م وخ-اصس-ة السسÓ-ح ‘ ،ظّ-ل اسس-ت-م-رار
ت -ط -ب -ي-ق ق-رار ح-ظ-ر ت-وري-د اأ’سس-ل-ح-ة إا ¤ل-ي-ب-ي-ا،
فالعامل اŸشسÎك ب ÚاŸشس Òوهذه الدول هو
اŸصس -ل -ح-ة اŸت-ب-ادل-ة «دع-م م-ادي م-ق-اب-ل ح-ف-ظ
النفوذ».

العملية العسسكرية
سستتحّول إا ¤حرب مفتوحة
إل -ب -عضس أإع -ت -ق -د أإن إل -ع -م-ل-ي-ة إل-عسس-ك-ري-ة
◊ف Îن- -ح- -و ط- -رإب- -لسس ك- -انت تسس- -ت- -ه -دف
إŸؤو“ر إلوطني إ÷امع ،لكن ها هو إŸؤو“ر
يؤوجل ،وإلعملية  ⁄تنته ،فهل سستمتد إ¤
حرب مفتوحة؟
@@ ’ Áكن إانكار أان التحّرك العسسكري الذي
يشسنه اŸشس Òخليفة حف Îنحو العاصسمة طرابلسس
كان يسسعى Ÿمارسسة ضسغوط سسياسسية وعسسكرية
إ’فشسال اŸؤو“ر الوطني ا÷امع الذي دعت إاليه
ب -ع -ث -ة اأ’· اŸت -ح -دة ‘ ل -ي -ب -ي-ا ب-رئ-اسس-ة غسس-ان
سسÓمة ،الذي كان يفÎضس انعقاده منتصسف الشسهر
ا◊ا‹ Ãدينة غدامسس جنوبي ليبيا ،وذلك ما
جل هذا اŸؤو“ر أ’جل غÒ
حصسل بالفعل ،فقد أاُ ّ
مسس -م -ى ،ل-ك-ن وب-اŸق-اب-ل ال-ع-م-ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ⁄
ت- -ت- -وق- -ف ذلك أ’ن- -ه- -ا ’ ت- -زال – ⁄ق -ق ج -م -ي -ع
أاهدافها ،ما سسيجعلنا أامام حرب مفتوحة خاصسة
‘ ظ -ل ع -دم ت -رج-ي-ح ال-كّ-ف-ة لصس-ال-ح ط-رف ع-ل-ى
اآ’خر ،فاأ’كيد أان اŸشس Òخليفة حف Îسسوف لن
يÎاجع عن هدفه اŸعلن وهو –رير طرابلسس،
وه- -ذا ‘ ظّ- -ل تشس- -بث ا◊ك -وم -ة اŸعÎف دول -ي -ا
بحقها ‘ قيادة الدولة الليبية.
‘ هذه ا◊الة سسنكون بصسدد ما Áكن تسسميته
«بحرب بالوكالة» ب Úالقوى اÿفية اŸتصسارعة
داخ -ل ل -ي -ب -ي -ا ،ف  Ó-ج -ن -اح اŸشس Òخ -ل-ي-ف-ة ح-فÎ

صسراع اŸصسالح يغذي
األزمة ويطيل أامدها
إلصس-رإع ع-ل-ى إلسس-ل-ط-ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا – ⁄سسمه
إŸب- -ادرإت إل- -ك -ثÒة إل -ت -ي ط -رح -ت -ه -ا ع -دة
ل· إŸتحدةŸ ،اذإ فشسلت
جهات Ãا فيها إ أ
إ÷هود إلسسلمية ،وŸا يصسّر إلفرقاء ‘ ليبيا
ع- -ل -ى ج ّ-ر إل -ب Ó-د إ ¤ح -رب إل -رإب -ح ف -ي -ه -ا
خاسسر؟
** الوضسع ‘ ليبيا جد متأازم ،كما أاشسرنا سسابقا،
ف -الّصس -راع ي -خضس -ع ل -ت -ن -افسس دو‹ ي -غ-ذي اأ’زم-ة
ججها ،تعدد أاطراف
ويطيل من عمرها ،كما يؤو ّ
النزاع وا’نقسسام السسياسسي الذي يتحّول ‘ أاغلب
اأ’حيان ا ¤إاصسطدام عسسكري  ⁄يحسسم اÓÿف
لصسالح الطرف اأ’قوى حتى اآ’ن ،وبالرغم من
وجود جهود أا‡ية تسسعى ◊ل اأ’زمة ،فمعظمها
باءت بالفشسل ‘ الوصسول إا ¤تسسوية للوضسع ،اأ’مر
الذي يغذي التطاحن العسسكري ب Úالفرقاء.
دول إ÷وإر Œد نفسسها مهّددة Ãا يجري ‘
ليبيا ،فهل تتحّرك لوقف هذإ إلتهديد؟
@@ ال - -ك - -ث Òم- -ن ال- -ك- -ت- -اب- -ات رك- -زت ع- -ل- -ى أان
اŸسستهدف ‡ا يجري مؤوخرا ‘ ليبيا هي دول
ا÷وار ،وبالتحديد مصسر وا÷زائر وعليه ،فإانّ
دول ا÷وار ’ يجب أان تبقى ‘ صسورة اŸتفرج،
وعليها اŸبادرة حتى ’ تضسيع منها بوصسلة هندسسة
ب ‘ مصسلحتها ويحفظ
ا◊ل السسياسسي الذي يصس ّ
أامنها القومي.

التناحر العسسكري
لن يحسسم األمر ألي طرف
م -عضس -ل -ة ل -ي -ب -ي -ا م -عّ-ق-دة ،وي-ت-دإخ-ل ف-ي-ه-ا
إÿارج مع إلدإخل ،فكيف إıرج من هذإ
إŸأازق؟
@@ خÓل اŸدة التي أاعقبت سسقوط نظام معمر
القذا‘ ،شسهدت ليبيا و’ تزال حالة من عدم
ا’سستقرار ،ومرد ذلك إا ¤احتدام الصسراع بÚ
اأ’طراف اŸتنافسسة واŸمّولة من قبل أاطراف
خارجية خفية ،هذا ما خلق جوا من التعادل من
شسأانه اإ’بقاء على التوتر ‘ درجة معينة دون
الوصسول ◊ل يرضسي جميع اأ’طراف ،خاصسة ‘
ظّل عدم وجود رغبة ‘ تقد Ëتناز’ت من كÓ
ا÷انب.Ú
Óزمة ،فسسرعان ما
وإاذا سسعينا لتصسّور انفراج ل أ
ت -ط -رأا ت -غÒات داخ -ل -ي -ة أاو إاق -ل -ي-م-ي-ة م-ن شس-أان-ه-ا
زعزعت هذا التعادل ‘ موازين القوة داخل ليبيا،
وك -أان ال -وضس -ع ‘ ل-ي-ب-ي-ا ‘ دوام-ة م-غ-ل-ق-ة ت-خضس-ع
للتأاثÒات والتحالفات الداخلية واÿارجية.
ويتضسّح من خÓل اسستقراء ﬁطات هذا النزاع أان
اÿروج م- -ن اأ’زم- -ة ل- -ن ي- -ك -ون إا’ ب -إاشس -راك ك -ل
اأ’ط- -راف ‘ ح- -ك- -وم- -ة واح- -دة م -وح -دة –ظ -ى
ب -اعÎاف دو‹ ،وي -ك -ون ل -ل -مشس Òخ -ل -ي -ف -ة ح -فÎ
حضسور فيها إا ¤جانب فايز السسراج ،كما أاّنه ’بد
من احÎام القرارات اأ’‡ية الصسادرة ‘ الشسأان
الليبي ،وعلى رأاسسها وقف تدفق اأ’سسلحة إا ¤ليبيا
م -ن أاج -ل ف -ت -ح ›ال ال -ت -ف -اوضس السس-ي-اسس-ي ب-دل
ك أانه لن يحسسم اأ’مر
التناحر العسسكري الذي ’شس ّ
أ’ي طرف بل سسيبقي اأ’زمة وÁد ‘ أاجلها.

ظÓل قا“ة لأÓزمة على اŸنطقة
لزمة إلليبية
ما هي إنعكاسسات وﬂاطر إ أ
لقليم؟
على إŸنطقة وإ إ
@@ ان -ع -ك -اسس -ات اأ’زم -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ع-ل-ى اŸن-ط-ق-ة
واإ’قليم تبدو وخيمة ومكلفة نظرا لغياب سسلطة
مركزية قوية ‘ ليبيا تفرضس اأ’من وا’سستقرار،
وم -ن ب Úه -ذه ا’ن -ع -ك -اسس -ات نشس Òإا ¤إام -ك-ان-ي-ة
تصس- -اع- -د اأ’ع- -م- -ال اإ’ره- -اب- -ي- -ة وت -زاي -د نشس -اط
ا÷ماعات الدموية اŸتطّرفة ،وهو ما ظهر ‘
تصسريح اŸتحدث باسسم قوات حف ،Îاللواء أاحمد
اŸسس -م -اري ،ال -ذي اع -ت Èف -ي -ه أان ال -ه-ج-وم ع-ل-ى
طرابلسس هدفه تطه Òغرب ليبيا من اإ’رهابيÚ
واŸرت -زق-ة وه-و م-ا ي-ب-ق-ي ال-ت-ه-دي-د ق-ائ-م-ا ،وق-د
تصسّدر هذه ا÷ماعات أاعمالها إا ¤دول ا÷وار
نتيجة الضسغط اŸتزايد عليها ،ناهيك عن فوضسى
السسÓح ،ومسسأالة الهجرة غ Òالشسرعية التي ‘
نظرنا سستتصساعد ‘ الوقت ا◊ا‹ نتيجة الفوضسى
وا’نفÓت اأ’مني ،هذه اأ’خÒة ’ يقتصسر تأاثÒها
على دول ا÷وار بل سسيمتد إا ¤العمق اأ’وروبي.

يجب إانهاء النقسسام
والبدء ‘ عملية سسياسسية
Óزمة ‘ ليبيا
ما هي إلتطّورإت إŸرتقبة ل أ
لفق؟
وهل من إنفرإج ‘ إ أ
Óزمة اللبيبة،
@@ هناك عدة مسسارات متّوقعة ل أ
إا’ أان أاقربها للتصسّور ا÷زائري يتمثل ‘ ‚اح
ﬁاو’ت اأ’· اŸتحّدة اŸدعومة من قبل كل
اأ’ط -راف ال -ف -اع -ل -ة ‘ اŸل -ف ال-ل-ي-ب-ي ،و‘ ه-ذه
ا◊ال- -ة ي -جب إان -ه -اء ا’ن -قسس -ام وإاع -ادة ت -وح -ي -د
مؤوسسسسات الدولة ،والبدء ‘ عملية سسياسسية خÓل
مرحلة انتقالية متفاوضس عليها وّﬁددة من حيث
اأ’طراف والفواعل وا÷دول الزمني لتنفيذها،
وفق ›موعة من الضسمانات تسسهر عليها الهيئة
اأ’‡ية تفضسي إا ¤انتخابات تفرز نظاما شسرعيا
ج -دي -دا ،وه -ي ال -رؤوي -ة ال -ت -ي ي -ط -م-ح ال-ك-ث Òم-ن
الفاعل ‘ ÚاŸلف الليبي إا‚احها ،وهي “ثل
ال -رك -ي -زة اأ’سس -اسس-ي-ة أايضس-ا ‘ ال-تصس-ور ا÷زائ-ري
Óزمة الليبية بدفع جميع اأ’طراف نحو ا◊وار
ل أ
السسياسسي.

إلدكتور فؤوإد جدو لـ«إلشسعب»:

لربعة أإشسهر كاملة بتنحية إلرئيسس عمر
يعيشس إلسسودإن منذ أإسسبوع مرحلة حاسسمة ‘ تاريخه ،حيث تّوجت إلحتجاجات إلتي إسستمرت أ
ل ‘ إلسسلطة لثÓثة عقود كاملة .لكن وبدل أإن تثلج هذه إÿطوة إلتي طال إنتظارها صسدور إلسسودإني ،Úفقد أإلهبتها
حسسن إلبشس ،Òإلذي ظ ّ
نÒإنا بعد أإن إسستو ¤إ÷يشس على إلسسلطة وإعدإ بتسسليمها لقيادة منتخبة بعد سسنت.Ú
«إلشسعب» –اور إليوم إلدكتور فؤوإد جدو ،أإسستاذ إلعلوم إلسسياسسية بجامعة ﬁمد خيضسر ببسسكرة حول تطورإت إلوضسع ‘ إلسسودإن ،وإ÷دل
إلقائم ب Úعروضس إ÷يشس ومطالب إلشسعب.

التدخÓت اÿارجية
تقّوضش جهود ا◊ّل
‘ رأإي -ك -م Ÿاذإ ك -ل-م-ا ّŒل-ت ب-ارق-ة أإم-ل ◊ل
لزمة إلليبية يأاتي من يعيدها إ ¤إŸربع
إ أ
لول؟
إ أ
@@ إان الصسراع ‘ ليبيا يغذيه الدعم اÿارجي
اŸادي وك-ذا ال-ت-غ-ط-ي-ة وال-دع-م ال-دب-ل-وماسسي من
ط -رف ال -ق -وى ال -دول -ي -ة ،ف-ك-ل-م-ا ت-وّصس-ل ال-ف-رق-اء
الليبيŸ Úشسروع حل اأ’زمة سسرعان ما تتدّخل
ه -ذه ال -ق -وى ل -دف -ع أاح -د اأ’ط-راف ل-ع-دم احÎام
م-ب-ادئ ا’ت-ف-اق-ات ،وه-ن-اك ع-دة ل-ق-اءات ع-ق-دت
لهذا الشسأان وخرجت بخريطة طريق ◊ّل اأ’زمة
لكنها ‘ غالبها بقيت حÈا على ورق ،وكان آاخرها
–ّرك اŸشس Òخليفة حف Îنحو طرابلسس بدعم
خفي من فرنسسا بعد اأ’زمة الدبلوماسسية القائمة
ب -ي -ن -ه -ا وب Úإاي -ط -ال -ي-ا ،إاذ أان ه-ذه اأ’خÒة ت-ع-تÈ
نفسسها الوصسي على ليبيا بحكم الشسرعية التاريخية
ك -ون ل-ي-ب-ي-ا ك-انت م-ن مسس-ت-ع-م-رات-ه-ا ،اأ’م-ر ال-ذي
أاصسبح يقلق فرنسسا ويجعلها متخّوفة من فقدانها
Ÿكانتها ‘ الشسأان الليبي.
وعليه ،فإان هذا الصسراع اÿفي هو الذي يغذي
اأ’زمة ويطيل ‘ بقائها ،إا ¤جانب ذلك وجود
أاطراف أاخرى لها فعالية ‘ تأاجيج الوضسع على
غرار ا÷ماعات اŸتطّرفة وا’رهابية التي Œد
‘ ليبيا بؤورة توتر تنشسط فيها وتصسدر أافكارا
وتسستورد أاخرى.

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

لبد من بدإئل سسياسسية لتجاوز أإزمة إلسسلطة ‘ إلسسودإن

لزمة ‘ ليبيا
تتابع «إلشسعب» إليوم مع إلسسيد مقدإد عبد إلرحيم ،أإسستاذ وباحث ‘ إلعلوم إلسسياسسية بجامعة وهرإن ،2أإبرز تطورإت إ أ
لقليمية إلتي
وإنعكاسسات إحتدإم إŸعارك على مسسار إلعملية إلسسياسسية إلسساعية إ ¤تعزيز إلسستقرإر ،كما تتوّقف معه عند إلتهديدإت إ إ
تفرضسها إŸغامرة إلعسسكرية غﬁ Òسسوبة إلعوإقب للمشس Òخليفة حف.Î
أإجرت إ◊وإر :إÁان كا‘

’ربعاء  17افريل 201٩م الموافق لـ  11شسعبان  1440هـ العدد 17٩2٥
اأ

سسلمية ا◊راك ا÷زائري مرجعي
للشسعوب اŸنتفضسة من أاجل التغيÒ

@ حف Îيقود حربا بالوكالة عن قوى خفية متصسارعة ‘ ليبيا
@ انعكاسش اŸواجهات وخيم على اŸنطقة واإلقليم
@ دفع الفرقاء نحو ا◊وار السسياسسي ﬂرج األزمة
اŸدعوم من قوى خارجية مسستعد للÎاجع عن
مشسروعه ،و’ جناح حكومة الوفاق اŸعÎف بها
دول -ي -ا ت -ب -دي ن -وع -ا م -ن ال -ت-ن-ازل ع-ن شس-رع-ي-ت-ه-ا
السس -ي -اسس -ي -ة ،و‘ ظ ّ-ل ه -ذا ال-ت-ن-افسس ‚د ك-ذلك
ت -ن -افسس -ا ي -ح -م-ل ط-اب-ع-ا آاخ-ر ب Úك-ل م-ن ف-رنسس-ا
وإايطاليا التي تعت Èكل منهما نفسسها وصسية على
Óزمة.
ليبيا وأانها طرف رئيسسي ‘ أاي حل ل أ
من خÓل ما سسبق يتضسّح لنا أان العملية العسسكرية
قد تتجه نحو التصسعيد ،ما سسيدخل ليبيا ‘ فÎة
من التوّتر اŸسسّلح ‘ شسكل حرب مفتوحة نتائجها
غﬁ Òسسومة أ’ي طرف حاليا.
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حوإر :فضسيلة دفوسس

تكلفة إنسسانية وإقتصسادية باهظة Ÿعركة طرإبلسس

حف Îيحرج اÛتمع الدو‹ وقد يخسسر كل شسيء
ل ت -ع -ت -زم إل -ق -وإت إل-ت-ي ي-ق-وده-ا إŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة
حف ،Îوقف هجومها على إلعاصسمة إلليبية ،ول
تفّكر أإبدإ إلقوإت إŸوإلية ◊كومة إلوفاق إلوطني
‘ إلسس -تسس Ó-م وتسس-ل-ي-م إل-ع-اصس-م-ة ط-رإب-لسس .و‘
إل -وقت إل -ذي ي-ك-ت-ف-ي ف-ي-ه إÛت-م-ع إل-دو‹ ب-دور
إŸت -ف ّ-رج ،ت -ظ ّ-ل إŸع -رك -ة م -ف -ت -وح -ة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
إلحتمالت.
حمزة  /م
‘ الرابع أافريل ا÷اري ،باغت حف Îا÷ميع ،وأاعلن
ع-م-ل-ي-ة عسس-ك-ري-ة ضس-خ-م-ة ’ك-تسس-اح ال-ع-اصس-مة طرابلسس،
ومنها السسيطرة بالكامل على كامل الÎاب الليبي.
اÿط- -وة اÿطÒة Ÿن نّصس- -ب ق- -ائ- -د Ÿا سس -م -ي ا÷يشس
الليبي ،اŸتحّكم شسرق وجنوب ليبيا ،جاءت لفرضس سسلطة
اأ’مر الواقع ،وا’سستحواذ على القيادة وليسس توحيدها،
باإ’خضساع بدل ا◊وار أاو التفاوضس.
لقد مّزق حف ،Îخارطة طريق اأ’· اŸتحدة للتسسوية
السس -ي -اسس -ي -ة ،وأافشس-ل ان-ع-ق-اد م-ؤو“ر وط-ن-ي ج-ام-ع ،ط-ال
انتظاره وكان مقّررا ماب 14 Úو 16من الشسهر ا÷اري.
وسسبق ◊ف ،Îأان اعت Èقبل  3سسنوات ،أان ا÷لوسس مع
اŸبعوث اأ’‡ي السسابق إا ¤ليبيا برناردينوليون« ،مضسيعة
للوقت» ،و’ يسستبعد أانه بات ينظر بنفسس النظرة للمبعوث
ا◊ا‹ غسسان سسÓمة ،إاذ ’ يرى فيه «سسوى كاتب تقارير
Ûلسس اأ’من الدو‹ ،يقّيم فيها الوضسع العام ‘ البلد
بشسكل دوري».
و’ ي -وج -د م -ا ي -فّسس -ر ،إاع Ó-ن ال -ه -ج-وم ع-ل-ى ط-راب-لسس،
 ·ÓاŸتحدة أانطونيو غوتÒسس ،متواجد
واأ’م Úالعام ل أ
بها وبصسدد اأ’جوبة على الصسحفي ،Úسسوى أانه يسستند إا¤
قّوة أاك Èمن منظمة اأ’· اŸتحدة التي يعتÈها ›ّرد
سسكريتاريا تابعة Ûلسس اأ’من الدو‹.

توف Òالغطاء؟
و‘ معظم اŸناطق التي سسيطر عليها ا÷يشس الليبي،
وضسعت صسور عمÓقة للمشس Òخليفة حف ‘ Îلوحات
إاشسهارية موّزعة على الطرقات.
ويفهم من ذلك أان اŸشس ،Òمهتم بصسناعة صسورة دعائية
ل -ن -فسس -ه «ك -زع -ي -م ل -ل-بÓ-د» ،بشس-ك-ل ي-ت-ج-اوز دوره ك-ق-ائ-د
للجيشس ،مع Úمن قبل ›لسس النواب الليبي الذي يكتسسب
الشسرعية الدولية.
لقد قدم حف Îنفسسه لشسركاء ليبيا الدولي ،Úعلى أانه
«ق -اه -ر اإ’ره -اب» ،غ« ÒاŸتسس -ام -ح م -ع ال -ت-طّ-رف» ،و’
يتفاوضس مع أاية جماعة أاو تيار إاسسÓموي حتى ولو كان

معتد’.
وأاظهر هذا العسسكري ،أانه يحسسن التفاوضس مع القوى
الدولية الكÈى ،إاذ أابدى اسستعداده للتعامل معها جميعا
رغم التنافسس فيما بينها ،شسريطة توف Òالغطاء والدعم
بأاي طريقة كانت.

آاخر فرصسة؟
عندما قّرر حف Îاجتياح طرابلسس ،فعل ذلك بطريقة
اسس -ت -ع -راضس -ي -ة –دى ف -ي -ه -ا اأ’· اŸت -ح -دة ،وق -ال أان-ه
«سسيسسيطر على العاصسمة ‘ ظرف  48سساعة».
لكن الطريق نحو هذا الهدف ،ظهر أانه مفخّخ بأالغام
ضسخمة ،إاذ تلقى رد فعل عنيف من قبل القوات اŸوالية
◊كومة الوفاق الوطني اŸعÎف بها دوليا ،بل وبات
هدفا لعملية «بركان الغضسب».
ودخلت معركة طرابلسس يومها اÿامسس عشسر ،دون أان
يسسيطر حف Îعلى منطقة صسغÒة بشسكل نهائي.
وق -د ات -ب -عت ،ال -ق -وات اŸوال -ي -ة ل -ل -وف -اق أاسس-ل-وب ح-رب
العصسابات والÎاجع التكتيكي والقيام بهجمات مباغتة
بغطاء الطÒان ا◊ربي ،ما جعل ‚اح هجوم ا÷يشس
الليبي ‘ غاية الصسعوبة ،إاذ  ⁄يكن فاشس Óأاصس.Ó
وكلما تأاّخر دخول ا÷يشس الليبي إا ¤العاصسمة ،كلما وضسع
حف Îوداعميه الدولي ‘ Úموقف ﬁرج للغاية ،خاصسة
ب -ع -د ت -وث -ي -ق اأ’· اŸت -ح -دة سس -ق-وط ضس-ح-اي-ا م-دن-ي،Ú
وقصسف أاحياء سسكنية ‘ قرب ﬁيط اŸطار القد.Ë
وحتى من ناحية موازين القوى ب Úالفريق ÚاŸتقاتل،Ú
’ يختلف جيشس حف Îعن قوات الوفاق ،فÎكيبتهما من
م-ل-يشس-ي-ات ت-ت-ق-ن ح-رب الشس-وارع وال-ق-ت-ال ‘ اŸسس-احات
اŸفتوحة ،و“ّرسست على ذلك منذ سسنة .2011
ك -ل ه -ذه ال -ع -وام -ل ،م -ع ازدي -اد الضس -غ -ط ال -دو‹ ب-ف-ع-ل
الفوضسى ا◊اصسلة جراء الهجوم ،قد Œعل من الهجوم
على طرابلسس آاخر فرصسة ،للمشس Òحف Îليكون «زعيم
ليبيا اأ’ول و»الرجل القوي الذي Áكن أان تراهن عليه
القوى الدولية الداعمة له».

ضسغط النفط والوقت
وم -ع اسس-ت-م-رار ال-ق-ت-ال وارت-ف-اع ع-دد ال-ق-ت-ل-ى وا÷رح-ى
ووج- -ود آا’ف ال- -ن- -ازح Úو–ذي -رات م -ن -ظ -م -ة الصس -ح -ة
العاŸية من كوارث وبائية ⁄ ،يبق أامام حف Îمت ّسسع من
الوقت إ’نهاء ما بدأاه ،فإاما الÎاجع إا ¤اŸواقع السسابقة
أاو ا’سستمرار ‘ عملية عبثية تفاقم اأ’زمة وتعيدها إا¤
نقطة الصسفر.

م- -ع- -رك -ة ط -راب -لسس سس -ت -زي -د الضس -غ -ط ع -ل -ى ال -ف -اع -لÚ
اأ’سساسسي ‘ ÚاŸشسهد الليبي من اÿارج ،والذين اكتفوا
◊ّد اآ’ن ببيانات مطالبة حف Îبالوقف الفوري للعملية.
اأ’· اŸتحدة تتحّمل اŸسسؤوولية اأ’خÓقية والدولية،
على تدّخل الناتو ‘ ليبيا سسنة  ،2011وما تبع ذلك من
ان- -تشس- -ار السسÓ- -ح وظ- -ه -ور اŸل -يشس -ي -ات وأام -راء ا◊رب،
وتتضساعف مسسؤووليتها اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضسى ،إاذا
ما عجزت عن –قيق تسسوية سسياسسية ‘ أاقرب اآ’جال
وا’كتفاء Ãشساهدة طرف يهاجم آاخر باأ’سسلحة.
وك -ل-م-ا ت-أاّخ-ر حسس-م اŸع-رك-ة ،ك-ل-م-ا زاد ح-رج ال-داع-مÚ
◊ف ،Îبسسبب التداعيات اإ’نسسانية وا’قتصسادية للهجوم.
ومن هذه التداعيات ،ارتفاع أاسسعار النفط ،إا ¤ما فوق
الـ 70دو’ر للÈميل الواحد ،ورشّسحت منظمات نفطية
متخ ّصسصسة ،أان –دث قفزة نوعية ‘ السسعر إاذا ما طالت
اŸعركة ،وسستأاخذ وقتا طوي Óلتعاود الهبوط.
وم -ن أاشس ّ-د ال -رافضس’ Úرت -ف -اع أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط ،ال-رئ-يسس
اأ’مريكي دونالد ترامب ،الذي مارسس ضسغوطا كبÒة على
منظمة اأ’وبك ،ورمى بثقل الدبلوماسسية اأ’مريكية كله
على شسركاء دولي Úمن أاجل تعويضس حصسة إايران ‘
اأ’سس- -واق ال- -دول- -ي- -ة ،ب- -ع- -دم- -ا أاع- -اد ف -رضس ال -ع -ق -وب -ات
ا’قتصسادية عليها ،لتفادي ارتفاع اأ’سسعار.
وم-ن ه-ذا اŸن-ط-ل-ق ،ي-ف-ه-م م-وق-ف ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية ،من عملية حف ،Îعندما أابلغته عن طريق
وزير اÿارجية مايك بومبيو« ،أانها ’ تدعمه» ،وإاذا ما
اسستمرت أاسسعار النفط ‘ ا’رتفاع فسستنتقل إا ¤لهجة
أاشسد ،يفهم من خÓلها «أانه › Èعلى الÎاجع».

انتعاشش التهديدات
واŸسس- -ت -ف -ي -د اأ’ك ،Èم -ن م -ع -رك -ة ط -راب -لسس ،ه -م Œار
اأ’سسلحة وا÷ماعات اإ’رهابية التي سستعاود اÿروج من
جحورها مندسّسة وسسط فوضسى حرب اŸليشسيات.
وح -رب اŸل -يشس-ي-ات ،م-ن أاك Èال-ع-وام-ل اŸسس-اع-دة ع-ل-ى
انتعاشس Œارة اأ’سسلحة اÿفيفة والنصسف ثقيلة ،إاذ تتو¤
الشسبكات اŸتخ ّصسصسة ،عملية توفÒها على حسساب أامن
دول ا÷وار.
وصسّرح رئيسس اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني،
فايز السسراج ،أان اŸسستفيد اأ’ك Èمن هجوم حف Îعلى
طرابلسس هي ا÷ماعات اإ’رهابية التي هزمت وتراجعت
‘ وقت سسابق.
ومع طول مدة اŸعارك ،يجب انتظار توافد اأ’خبار
السس-ي-ئ-ة ال-ق-ادم-ة م-ن ل-ي-ب-ي-ا ،أ’ن ال-وضس-ع ح-ي-نهما سسيكون
مفتوحا على عدة احتما’ت.

«إلشس -عب» ب -ع -د ث Ó-ث-ة ع-ق-ود ‘
إ◊ك -م“ّ ،ت ت -ن -ح -ي -ة إل -رئ -يسس
إلسس- -ودإ Êع -م -ر حسس -ن إل -بشس،Ò
م- -اه- -ي ق -رإءت -ك -م ل -ه -ذإ إ◊دث
إلتاريخي؟
د .ف - - - -ؤوإد ج - - - -دو :ع- -زل ال -رئ -يسس
السسودا Êعمر حسسن البشس Òبعد هذه
الفÎة الطويلة من ا◊كم ،هي نتيجة
طبيعية Ÿا حدث ‘ اŸنطقة العربية
‘ اطار ما يعرف بـ»الربيع العربي»
وأايضس -ا ن -ت -ي -ج -ة ط -ب -ي-ع-ة ’سس-ت-هÓ-ك
النظام نفسسه أامام اŸتطلبات ا◊الية
للشسعوب والتي تغيّرت وتنوعت وزادت
م -ط -ال -ب-ه-ا ،وب-ال-ت-ا‹ الشس-خصس ال-ذي
ي -ح -ك-م  30سس -ن -ة ب -ن -فسس اأ’سس -ل-وب
والعقلية والنظام ،فإانه إاما أان يتجّدد
أاو سس - -ي - -ت - -ب ّ- -دد وه - -ذا م- -ا ح- -دث ‘
السسودان ،فكان من اŸتوّقع حدوث
هذا اأ’مر منذ مدة ،إا’ أانه تع ّ
طل
’أسس-ب-اب ع-دي-دة ،ل-ك-ن ري-ث-م-ا توفرت
›م- -وع- -ة م- -ن اŸع- -ط -ي -ات –ّركت
ع -ج -ل-ة الّ-ت-غ-ي Òال-ت-ي أاف-رزت ت-ن-ح-ي-ة
النظام السسودا.Ê
من إلذي أإطاح بالبشس ،Òهل هو
إلشس -عب إلسس-ودإ ÊإŸن-ت-فضس م-ن-ذ
ديسس- - -م ÈإŸاضس - -ي أإم إ÷يشس ،أإم
كليهما؟
@@ اإ’طاحة بالبشس Òمرّكبة الدوافع،
فالشسعب السسوداّ– Êرك بطلب من
النقابات اŸهنية وأ’سسباب اقتصسادية،
ا’ح - -ت- -ج- -اج- -ات ب- -دأات ‘ ديسس- -مÈ
وواجهها النظام بالقمع أاحيانا وعدم
ا’سستجابة ‘ الكث Òمن اّŸرات ،و⁄
تلق الصسدى الكب Òلدى الرأاي العام
ال -ع -اŸي ،أ’ن ب -داي -ة اŸط-الب ك-انت
اجتماعية واقتصسادية ثم –ّولت ا¤
سسياسسية ،أاي اŸطالبة برحيل النظام،
وا÷يشس ه -ن -ا ع -م -ل ع -ل -ى اإ’ط -اح-ة
ب- -ال- -رئ- -يسس ع- -ن -دم -ا  ⁄ي -ج -د ب -وادر
اسس-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-طالب الشسعبية ،فكانت
ال- -ن- -ت- -ي- -ج -ة ت -دّخ -ل ا÷يشس ،وا÷دل
اŸط- -روح ،ه- -و ه- -ل ا÷يشس م -راف -ق
للمطالب الشسعبية أام أانه بديل للنظام
ال - - -ذي ك - - -ان ي - - -جّسس- - -ده ال- - -بشس‘ Ò
السسودان.
ب- - - -ي- - - -ان إÛلسس إل- - - -عسس- - - -ك - - -ري
إلن -ت -ق-ا‹ إل-ذي صس-در م-ب-اشس-رة
بعد تنحية إلبشس ،Òأإثار سسخط
إلسسودإنيŸ Úا إعتÈوه إسستيÓء
للجيشس على إلسسلطة ،وقد فهم
إل -عسس-ك-ر إل-رسس-ال-ة وغّ-ي-ر رئ-يسس
إÛلسس إلن -ت -ق -ا‹ إل -ذي ت -ب-ن-ى
ع - -دة إج - -رإءإت ت - -ت- -ج- -اوب م- -ع
م- -ط- -الب إلشس -عب ،ف -ه -ل ت -رضس -ي
لج - - -رإءإت م - - -ط - - -ام - - -ح
ه - - -ذه إ إ
إلسسودإنيÚ؟
@@ انهيت جوابي السسابق بتسساؤول
هل ما حدث هو مرافقة أام تغ‘ Ò
ع -م -ل -ي -ة ال -ت -م-وق-ع؟ ل-ك-ن اŸع-ط-ي-ات
واŸؤوشس- -رات حسسب رأاي -ي أان ال -ع -م -ل
ال- -ذي ق- -ام ب- -ه ا÷يشس ه- -و ان- -ق Ó-ب
عسس- -ك- -ري ول- -يسس ت- -ل- -ب- -ي -ة اŸط -الب
الشسعبية ،أ’ن ا÷يشس واجه اأ’جهزة
اأ’منية اأ’خرى ،باإ’ضسافة إا ¤أانه ⁄
ي -ق -م ب -ع -م -ل -ي -ة تشس-اور سس-ي-اسس-ي ق-ب-ل
إاقدامه على تنحية البشس ،Òكما أان
البيان الذي أاصسدره اÿميسس أاعلن
فيه فÎة انتقالية تدوم سسنت Úوهي
طويلة ‘ ظل حكم مؤوسسسسة عسسكرية،

ا÷يشش يجب أان يرافق التغيŒ Òسسيدا Ÿطالب الشسعب
أ’نه قد يسسمح بإاعادة “وقع وجوه
من النظام السسابق وقد يزيد من خنق
ا◊ي -اة السس -ي -اسس-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ا◊ل-ول
العسسكرية لن تصسلح من الوضسع بدون
بدائل سسياسسية فّعالة.
ك - - -ي - - -ف ت- - -تصسّ- - -ورون إŸشس- - -ه- - -د
لي -ام ،وه -ل
إلسس- -ودإ ‘ Êق- -ادم إ أ
ي- -ن- -ج- -ح إلسس- -ودإن- -ي- -ون ‘ إق- -رإر
إلتغي ،Òكما ينشسدونه؟
** ‘ ظّل اŸعطيات ا◊الية عملية
ا’ن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي ت-ت-طّ-ل-ب وقتا
أاك Èوتصسّورات أاعمق ،فا’حتجاجات
قادتها ‘ اأ’غلب النقابات اŸهنية
Óحزاب السسياسسية
مع غياب هيكلة ل أ
و‘ ظّل فÎة انتقالية طويلة ،أامام
السسوداني Úأاسسلوب واحد هو مواصسلة
ا◊راك السس -ي -اسس -ي وإاي -ج -اد ق -ن -وات
اتصسال مع السسلطة قبل أان يتّم فرضس
شس -خصس م -ع Úي -ح-ظ-ى ب-ث-ق-ة ا÷يشس
ق -ب -ل الشس -عب ،وب -ال -ت -ا‹ اŸع -ط -ي-ات
ا◊ال - -ي - -ة تشس Òإا ¤غ - -ل - -ق ال - -ع - -م- -ل
السسياسسي والدÁقراطي إا’ إاذا أابقى
الشس- -ارع السس- -ودا Êع- -ل- -ى م- -ط- -ال- -ب -ه
بتحقيق نظام دÁقراطي حقيقي.

Œاوز األزمة السسياسسية
مرهون بحل اŸعضسلة
القتصسادية

ه -ل سس -نشس -ه -د ف -ع  Ó-إن -ت -خ -اب -ات
دÁق - -رإط - -ي- -ة ت- -تّ- -وج إŸرح- -ل- -ة
إلن -ت-ق-ال-ي-ة ب-ن-ظ-ام م-ن-ب-ث-ق ع-ن
إختيار إلشسعب؟
@@ ا◊ديث ع- - - -ن ان- - - -ت - - -خ - - -اب - - -ات
دÁق -راط -ي -ة اآ’ن سس -اب -ق أ’وان-ه ،أ’ن
الفÎة ا’نتقالية التي فرضسها ا÷يشس
ه -ي سس -ن-ت ،Úوب-ال-ت-ا‹ ط-رح ال-ب-دائ-ل
صس - -عب اآ’ن ،خ - -اصس - -ة أان ال- -ظ- -روف
ا’قتصسادية وا’جتماعية صسعبة جدا
‘ السسودان وهي سسبب ا’حتجاجات،
وب -ال -ت-ا‹ ا÷يشس ي-ح-اول اآ’ن إاي-ج-اد
حلول للمشساكل ا’قتصسادية وهذا ما
دع - -ى إال - -ي - -ه ‘ ال- -ب- -ي- -ان- -ات اأ’خÒة
ل -ل -م-ج-ت-م-ع ال-دو‹ وال-ت-ي ت-ه-دف إا¤
مسس- -اع- -دة الشس- -عب السس- -ودا Êم -ادي -ا
واقتصساديا لتجاوز اأ’زمة ا◊الية.

أإل ت- -ع- -ت- -ق- -دون ب- -أان إلن -ت -ق -ال
إلسس -ي -اسس -ي ل-لسس-ل-ط-ة ‘ إلسس-ودإن
لم - -ر
ي - -ت ّ- -م بسس Ó- -سس - -ة ،وه - -ذإ إ أ
ي-ع-كسس ت-عّ-ل-م إلسس-ودإن-ي Úشس-ع-با
وج- - - -يشس- - - -ا م - - -ن دروسس إل - - -دول
إل -ع -رب -ي -ة إل -ت-ي إن-ت-ه-ى إل-ت-غ-يÒ
إلسس - -ي - -اسس- -ي ب- -ه- -ا إ ¤إن- -زلق- -ات
خطÒة؟
@@ ’ أاع - - -ت - - -ق - - -د أان ا’ن - - -ت - - -ق - - -ال
الدÁقراطي يتمّ بسسÓسسة ،فا÷يشس
هو اŸتحكم اأ’ن و’ Áكن ا◊كم عن
ال -ت -ج -رب -ة السس -ودان -ي -ة ح-ت-ى ت-ك-ت-م-ل
الصس - -ورة بشس - -ك- -ل أاسس- -اسس- -ي وت- -ت- -و‹
السس -ل -ط -ة ح -ك -وم-ة دÁق-راط-ي-ة وف-ق
انتخابات حرة ونزيهة وغ Òذلك ’
أاعتقد.
هناك من يصسّر على أإن إ÷يشس
إلسس -ودإ Êإسس -ت -ف -اد م -ن إل-ت-ع-ام-ل
إل- -لّ- -ي -ـن ل -ل -ج -يشس إ÷زإئ -ري م -ع
إ◊رإك ،ما قولكم؟
@@ ا◊راك ‘ ا÷زائ- -ر وسس- -ل- -م- -ي- -ة
اŸظاهرات جعلت الدول التي Œري
فيها ا’حتجاجات تأاخذ ما يحدث
كأا‰وذج لسسلميتها وللدور الفّعال
للقوات اأ’منية ‘ التعامل مع الشسعب
بشسكل سسلمي ،وهذا ما زاد من صسدى
إاي- - -ج- - -اب- - -ي- - -ة ا◊راك ‘ ا÷زائ- - -ر،
والسس -ودان  ⁄ي -ك -ن ل -ي -ت -ح ّ-رك ب -ه -ذا
الشسكل لو’ أانه تأاثر فع Óبا◊راك ‘
ا÷زائر وبالدور الذي لعبه ا÷يشس،
ولكن اأ’مر ‘ السسودان يختلف عن
ا÷زائ -ر ال -ت -ي أاب -ق-ى ج-يشس-ه-ا اأ’ط-ر
ال-دسس-ت-وري-ة ك-آال-ي-ة ل-ت-ح-قيق اŸطالب
الشسعبية ‘ ،ح Úأان ا÷يشس السسوداÊ
ب -ادر ل -ل -ح -ل اأ’سس -ه-ل وه-و ا’ن-قÓ-ب
العسسكري.
م -ا ي -ج -ري ‘ إلسس-ودإن ،ه-ل ه-و
إمتدإد للربيع إلدموي؟
@@ م- -ا ي- -ح -دث ‘ السس -ودان أاع -تÈه
امتدادا للخريف العربي ،لكن التغيÒ
تأاّخر بسسبب اŸشساكل التي حدثت مع
دول- -ة ج -ن -وب السس -ودان ع -ل -ى ب -عضس
اŸناطق ا◊دودية والبÎولية ،فكان
الÎكيز على مواجهة هذه التحديات،
ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤ال-ت-ق-ل-ب-ات ا’قتصسادية
وا’جتماعية التي كان السسودان يعاÊ

م -ن-ه-ا وغ-ي-اب ه-ي-ك-ل-ة ح-زب-ي-ة فّ-ع-ال-ة
داخ -ل اÛت -م -ع ،وه-ي ك-ل-ه-ا ع-وام-ل
ج -ع -لت السس -ودان ي -ت -أاّخ -ر ‘ ع -م-ل-ي-ة
التغ.Ò
هل تغي Òرئيسس ونظام بآاخر
Áكن أإن يح ّسسن وضسع إلدول ،أإم
لب - -د م- -ن شس- -روط وم- -ع- -ط- -ي- -ات
لتحقيق ما تصسبو إليه إلشسعوب؟
@@ عملية تغي Òاأ’نظمة غ Òكا‘
ل -ت -ح -ق -ي-ق ال-دÁق-راط-ي-ة ،ف-ال-ت-غ-يÒ
السسياسسي يرتبط Ãفاهيم أاخرى وهي
ال -ت -ح ّ-ول ث -م ا’ن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي
وبعدها الÎسسيخ الدÁقراطي والذي
يعتمد على الدÁقراطية التشساركية
ل -ل -م -واط-ن ‘ صس-ن-ع سس-ي-اسس-ت-ه ،وه-ذا
اأ’مر يتطلّب شسروطا وبيئة مÓئمة
وأايضسا عوامل وأاهمها الزمن والوقت
وع- -دم ا’قصس- -اء وت- -ط- -ب- -ي- -ق ع- -دال -ة
ان -ت -ق -ال-ي-ة واحÎام اآ’راء وا’ح-ت-ك-ام
ل-لصس-ن-دوق وق-ب-ول ن-ت-ائ-ج-ه ب-أاي حال،
وأايضس -ا ال -وع -ي السس -ي -اسس -ي وت -ف -ع -ي-ل
اÛت - - - -م - - - -ع اŸد ÊواŸؤوسسسس - - - -ات
الرسسمية وغ Òالرسسمية لتحقيق نظام
دÁقراطي وفق منطق دولة القانون
وا◊ق.
لخ ،Òإ ¤متى تظلّ إلدول
‘إ أ
إل-ع-رب-ي-ة ت-ع-ا Êع-دم إلسستقرإر
وإلفوضسى؟
Óسسف هناك عدة عوامل جعلت
@@ ل أ
الدول العربية تعا Êعدم ا’سستقرار،
ب -دءا بضس -ع -ف أان -ظ-م-ت-ه-ا ،وه-وع-ام-ل
تاريخي لعب فيه اŸسستعمر دورا ‘
توجيه هذه اأ’نظمة وطبيعتها التي
تقوم على اŸلكية أاو الشسمولية ،ثم
ضس- - -ع- - -ف ال- - -ب - -ي - -ئ - -ة ا’ق - -تصس - -ادي - -ة
وا’جتماعية إا ¤جانب أازمات دولية
م-رّك-ب-ة ك-ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسسطينية وعدم
حسس-م مشس-ك-ل ال-ه-وي-ة ،وك-ل-ه-ا أاسس-ب-اب
سس-اه-مت ‘ ج-ع-ل اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ية
ت -ع -يشس ع -دم ا’سس -ت -ق -رار ،ول -ك-ن م-ع
ال -ت -ح ّ-و’ت ال -راه -ن -ة ’ ي -زال اأ’م -ل
ق -ائ -م -ا ‘ ب -ن -اء م -ن -ط -ق -ة مسس -ت -ق-رة
ومزدهرة ،وهذا ’ يكون إا’ بشسعب
واع -ي وÃج-ت-م-ع م-د Êفّ-ع-ال ون-ظ-ام
يقوم على دولة ا◊ّق والقانون.
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لعلى لّلغة العربية
ينظّمها اÛلسس ا أ

دورة تكوينّية لتحسص Úأألدأء أللّغوي ‘ أإلعÓم
تفادي أألخطاء ألشّصائعة وألرتقاء Ãسصتوى ألكتابة أل ّصصحفية

لداء ال ّ-ل -غ -وي
–ت ع- -ن- -وان ““–سس Úا أ
لعلمي ،““Úين ّ
لعلى للغة
ظم اÛلسس ا أ
ل إ
ال - -ع - -رب - -ي- -ة ،ع- -ل- -ى م- -دار ي- -وم ،Úدورة
تكوينية ‘ فائدة الصسحافي Úتهدف إا¤
لع - -لم- -ي- -ة وت- -ف- -ادي
–سس Úال - -ل - -غ - -ة ا إ
لخ-ط-اء الشس-ائ-ع-ة ،والرت-ق-اء Ãسستوى
ا أ
ال -ك -ت -اب -ة الصس -ح-ف-ي-ة وب-ال-ت-ا‹ اŸسس-ت-وى
ال-ل-غ-وي ال-ع-ام ل-ل-ق-ارئ .و‘ كلمته خلل
اف- -ت- -ت- -اح ال- -دورة أامسس ال- -ث -لث -اء Ãق -ر
اÛلسس ،كشسف الدكتور صسالح بلعيد عن
اح -تضس -ان ا÷زائ -ر ب -داي -ة م -ن اÿم-يسس
ت -ك -وي -ن -ا يسس -ت -ف -ي -د م-ن-ه ث-لث-ون ب-اح-ث-ا
ج- -زائ- -ري- -ا مشس- -ارك- -ا ‘ مشس- -روع اŸع- -ج- -م
التاريخي للعربية.

أسسامة إأفرأح
أّكد رئيسس أÛلسس ألدكتور صصالح بلعيد‘ ،
كلمته ،على أن هذه ألدورة تندرج ضصمن مهام
أÛلسس ،وأّنها ’ تهدف إأ– ¤سص Úأأ’دأء ‘
أللغة دون أ’عتماد على طريقة ““قل أو ’ تقل““.
وأضص -اف ب -ل -ع -ي -د ب -أان أÛلسس أخ -ت -ار ق-ن-اتÚ
لتحسص Úأأ’دأء بالعربية ،هما ““قناة أŸدرسصة
أ’ّنها ألعمدة ألتي تثبت أي لغة ،وقناة أإ’عÓم
ألتي هي قناة أ’سصتعمال““ ،خاصصة وأن أللغة
وضص -ع وأسص -ت -ع -م -ال ك -م -ا ق -ال ف-ق-ه-اؤوه-ا““ ..إأذأ
ت-ع-ارضصت أل-ل-غ-ة م-ع أ’سص-ت-ع-م-ال ف-ا’سص-ت-ع-م-ال
أو ،¤ولكن أŸقبول منه ‘ حدود قوأعد أللغة
ومسصوغاتها وما أباحته من جوأزأت““.
وي-ع-م-ل ه-ذأ أل-ت-ك-وي-ن ع-ل-ى ل-غ-ة ج-ي-دة ذأت

إاحياءً ليوم العلم ببومرداسس

نشصاطات فكرية ثقافية ﬁتشصمة
شس -ه -دت ولي -ة ب -وم -رداسس،
أامسس ،مسسÒة ح -اشس -دة ل-ل-ط-ل-ب-ة
ج - -ابت الشس - -وارع ال - -رئ - -يسس - -ي - -ة
للمدينة دعما للحراك الشسعبي
واŸط-ال-ب-ة ب-رح-ي-ل رموز النظام
ا◊ا‹ ع- -ل- -ى رأاسس -ه -ا ب -ن صس -ال -ح
وب-دوي ،وه-ذا اسس-ت-م-رارا ◊ال-ة
ال-ت-ع-ب-ئ-ة ال-ت-ي ت-ع-رفها ا÷امعة
ا÷زائ- -ري- -ة ع Èرب- -وع ال -وط -ن
ب- -ع- -د الت- -ف- -اق ع -ل -ى م -واصس -ل -ة
لضس-راب Ÿدة أاسس-ب-وع
ال -نضس-ال وا إ
ح - -ت - -ى ي - -ت - -م –ق- -ي- -ق اŸط- -الب
الشسعبية واŸهنية اŸرفوعة.

بومردأسس :ز ــ كمال

مسص -ت -وى م -ق -ب -ول ’ ،ه -ي ل -غ -ة ت-ق-ع Òو’ ل-غ-ة
ألدهماء أو ما يسصميه أ÷احظ لغة ألسصوقة،
يقول بلعيد ،مشصّددأ على أن ألصصحا‘ يكّيف
مسصتوى لغته حسصب جمهوره.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،كشص- -ف رئ -يسس أÛلسس
أأ’على للغة ألعربية عن تكوين ثÓث Úباحثا
جزأئريا ،سصيحتضصنه فندق أأ’بيار بالعاصصمة
ع -ل -ى م -دأر ي -وم Úب -دأي -ة م -ن غ -د أÿم -يسس،
م- -ع- -تÈأ أن ه- -ذأ ي- -ح- -دث أ’ول م- -رة ‘ دول- -ة
أ’سصتقÓل .وعّرج بلعيد على ““حلم ›ّمع أللغة
ألعربية““ ،ألذي تشصارك فيه ثÓث دول ﬁورية:
““أ÷زأئر فكرأ ،مصصر مادة ،وألشصارقة “وي،““Ó
وهو حلم سصيتحّقق على يد باحث Úمن بينهم
ج- -زأئ- -ري- -ون سص -يشص -ت -غ -ل -ون Ãنّصص -ة م -ت -ط ّ-ورة
وأ’سصتعانة بالتكنولوجيا Ãعية خÈأء تقنيÚ

لمنيات““
رواية ““‡لكة ا أ

جديد أألديبة أ÷زأئرية ندى مهري

القسسم الثقا‘  /تصسدر
لي - -ام ال- -ق- -ادم- -ة
خ - -لل ا أ
لع- -لم- -ي- -ة
لدي- -ب- -ة وا إ
ل - -أ
ا÷زائ - - -ري- - -ة اŸق- - -ي- - -م- - -ة
ب -ال-ق-اه-رة رواي-ة ب-ع-ن-وان
لمنيات““ عن دار
““‡لكة ا أ
ف-ه-رسس ل-ل-نشس-ر وال-ط-باعة
وال- -ت- -وزي- -ع Ãصس- -ر ،وه -ي
رواي-ة خ-ي-ال-ي-ة ‡زوج-ة
ب-ال-واق-ع-ي-ة م-وج-ه-ة ل-فئة
الشسباب واليافع.Ú
رسص -م أل -غ Ó-ف أل-رسص-ام-ة
أŸصص -ري -ة ح -ن-ان أل-ك-رأرج-ي،
وتتكون ألروأية من  19فصصÓ
وك -ل فصص -ل ي -ح -م -ل م -غ -ام-رة
مرتبطة أرتباطا وثيقا بالتيمة
أل -رئ -يسص-ة ل-ل-روأي-ة أل-ت-ي ت-دور
أح- - -دأث- - -ه- - -ا ع - -ن ف - -ت - -اة ‘
ألعشصرينيات من ألعمر تعيشس
حياة عادية ،غ Òأن طفولتها
 ⁄ت - -ك - -ن ع - -ادي - -ة ب- -ل ك- -انت
ع-ج-ائ-ب-ي-ة وم-ل-ي-ئة باŸغامرة،
و’ أح -د صص ّ-دق ح -ك-اي-ت-ه-ا ‘
ذلك أل - - - -وقت إأ’ صص - - - -دي - - - -ق
ط-ف-ول-ت-ه-ا ،وح-ت-ى وأل-دي-ه-ا ⁄
يصص - -دق - -اه - -ا ،ف - -ظ - -لت ت- -لك
أŸغ-ام-رة م-ع صص-دي-ق-ت-ها ألتي
قدمت من ‡لكة ألنجوم سصرأ
دفينا.

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

ل-ك-ن أل-ع-ج-ائ-ب-ية عادت يوم
ح-ف-ل ت-خ-رج-ه-ا م-ن أ÷امعة،
حيث جاءها كمانا كريسصتاليا،
هدية ’ تعرف من أهدأه لها،
ل -ي -تضص -ح ف -ي -م -ا ب -ع -د أن ه-ذأ
أل -ك -م -ان ي -ع -ود Ÿه -رج ي -ق-دم
ع- - -روضص - -ا ‘ ألسصÒك أل - -ذي
تركه للبحث عنها بطلب من
ق -اضس ح -ك -ي -م ي -ح-ك-م ‡ل-ك-ة
أأ’منيات ،ع Ìعليها أŸهرج
وعرف أنها أŸنشصودة عندما
رأى ك - -م - -ان- -ه أل- -ك- -ريسص- -ت- -ا‹
ب-ح-وزت-ه-ا ف-ي-أاخ-ذه-ا إأ ¤أمÒ
ألبحار ““ألقرشس أأ’زرق““ ألذي
كانت تعتقد ‘ بدأية أأ’مر
أن -ه ع -دوه -ا وع -دو أل-دول-فÚ
صصديقها.
أخÈها ألقرشس أأ’زرق أّن
صص -دي -ق-ة ط-ف-ول-ت-ه-ا ““ألّ-ن-ج-م-ة
مضص- -ي- -ئ- -ة““ ق- -د خ -ط -فت ي -وم
ت -ت -وي -ج-ه-ا م-ل-ك-ة ع-ل-ى ك-وكب
أل-ن-ج-وم ،ون-ق-ل-ه-ا ع-رأف ت-اب-ع
ل -ل -دول-ف Úأل-ذي أح-ت-ل ك-وكب
أل -ن -ج -وم أ ¤أل-ع-ا ⁄أŸوأزي،
وأن-ه-ا أل-وح-ي-دة أل-تي تسصتطيع
إأنقاذها.
ت- -ك- -تشص- -ف أل -ب -ط -ل -ة أث -ن -اء
رح -ل -ت -ه -ا إأ ¤أل -ع-ا ⁄أŸوأزي
ب-ح-ث-ا ع-ن صص-دي-ق-ت-ه-ا ،ج-م-ال

أ◊ضص- -ارأت أل- -ت- -ي صص- -ن- -ع -ه -ا
أإ’نسص- - - - -ان ع Èأل - - - -عصص - - - -ور،
وت- - -ك - -تشص - -ف ذأت - -ه - -ا وق - -ي - -م
ألشصجاعة وأ÷سصارة وألقيادة،
وم-ع-ن-ى أل-غ-در وأÿي-ب-ة ،و“ر
باختبارأت ‘ صصدأقاتها و‘
قرأرتها ،كما تخت Èأ’ول مرة
مشصاعر أ◊ب ألÈيئة.
وت -ع -د ن -دى م -ه-ري وأح-دة
م-ن أإ’عÓ-م-ي-ات أ÷زأئ-ريات
ألناشصطات ‘ فÎة ألتسصعينات
وم -ط -ل -ع أأ’ل-ف ‘ Úأ÷زأئ-ر،
سصاهمت بالنشصر ‘ عدد من
ألصص -ح -ف أل -وط -ن -ي -ة وك -ت -اب -ة
ألشص- - -ع - -ر وقصصصس أأ’ط - -ف - -ال
وحضص- -ور ف- -ع- -ال- -ي- -ات ه- -ام- -ة
آأنذأك ،قبل أن تتوسصع Œربته
أل -ع-م-ل-ي-ة إأ› ¤ا’ت أل-ب-حث
وأإ’دأرة ،وه-ي ح-ال-ي-ا م-ق-ي-مة
بالقاهرة.
‘ ج- - -ع- - -ب- - -ت- - -ه - -ا ع - -دي - -د
ألتتويجات وألنجاحات أبرزها
حصصولها على جائزة ألشصارقة
Óبدأع ألعربي ‘ ›ال أدب
ل إ
أل -ط -ف -ل ع -ام  ،2009وج -ائ -زة
أ’م -ت-ي-از ‘ أل-قصص-ة أل-قصصÒة
‘ مسصابقة ““فوروم ألكاتبات
أŸت- -وسص -ط -ي -ات““ Ãرسص -ي -ل -ي -ا
ب -ف -رنسص -ا ،وصص -در ك -ت -اب ع -ن
أŸلتقى ضصم أعمال ألكتابات
ألفائزة سصنة  ،2008وأختÒت
عضص -و –ك -ي -م ‘ أŸسص -اب -ق -ة
ألبحثية بعنوأن ““تعزيز وضصع
أŸرأة أŸعيلة ‘ أÛتمع““،
وأل-ت-ي أعّ-دت-ه-ا أل-ه-ي-ئ-ة ألعامة
ل-قصص-ور أل-ث-ق-اف-ة Ãصص-ر م-اي-و
 ،2014كما نشصر موضصوع لها
ب- -ع -ن -وأن ““أل -ك -ت -اب -ة ل -ل -ط -ف -ل
وضص-رورأت أل-ت-ط-وي-ر““ ،وأل-ذي
شصاركت به ‘ مؤو“ر ““نشصأاة
وتطور أدب ألطفل ‘ أللغة
أل -ع-رب-ي-ة ب-ال-ه-ن-د““ ‘ أÛل-ة
أÙك- - -م- - -ة ÷ام - -ع - -ة كÒأ’
بالهند .2016

من مقدونيا.
وأضصاف بلعيد““ :عندنا مشصاريع كثÒة ،نروم
أن يعمل كل من جهته وأختصصاصصه للوصصول إأ¤
أŸطلوب ،ونحن ‰لك أإ’رأدة كما أننا لسصنا
ضصد أللغات أأ’خرى ،ولكننا نخدم أللغة ألتي
Œمعنا وهي لغة أŸوأطنة““ ،مشصّددأ على أّن
رسص -ال -ة ألصص -ح-ا‘ ه-ي رف-ع أŸسص-ت-وى لÒت-ق-ي
إأليها ألناسس وليسس ألعكسس.
وكان من ب ÚأŸكّون Úأأ’سصتاذ عبد ألرزأق
بلغيث ،أŸشصرف على هذه ألدورة ألتكوينية
أÿامسص -ة أّıصص -صص -ة ل -لّصص -ح -اف -ة أŸك-ت-وب-ة،
و–ّدث بلغيث عن مسصتويات ‚دها ‘ أللّغة،
أولها مسصتوى أ’نقباضس وهو أŸسصتوى ألعا‹،
ث -م أŸسص -ت-وى أŸت-وسص-ط ف-ال-ع-ام-ي ،وإأذأ ك-انت
أل -ل -غ -ة أل -فصص -ي -ح -ة ه -ي أŸن -تشص-رة ف-إاّن أل-ل-غ-ة
ألفصصحى هي أŸعيار ألذي نقيسس عليه .كما
تطّرق أŸكّونون ‘ أليوم أأ’ول إأ ¤تصصويب
ألعديد من أأ’خطاء أللغوية ألشصائعة ،وكذأ إأ¤
مسصأالة أأ’عدأد وإأعرأبها ‘ أللغة ألعربية.

قراءة ‘ كتاب

””أŸغطّاة بعباءة أّمي””

ألعدد
1٧925
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أŸسصÒة أل-ت-ي ح-م-لت رم-زي-ة
تاريخية تزأمنت مع أإحياء ذكرى
رح-ي-ل أل-عÓّ-م-ة ع-ب-د أ◊م-ي-د ب-ن
ب -اديسس ،شص -ارك ف -ي-ه-ا أإ ¤ج-انب
ألطلبة ألذين خرجوأ من ﬂتلف
ألكليات وأŸعاهد ألعلمية ألعمال
وألنقابيون ،ألذين طالبوأ بدورهم
بضص-رورة رح-ي-ل أل-رم-وز أل-ن-ق-اب-ي-ة
ألتي عّمرت طوي Óبا÷امعة دون
Óسصرة أ÷امعية
تقد Ëإأضصافة ل أ
وأل -ع -م -ل أل -ن -ق -اب -ي أل -ذي ي -خ-دم
أل - -ع - -م - -ال Ãخ- -ت- -ل- -ف أأ’سصÓ- -ك
أŸه -ن -ي -ة ،ك -م -ا رف -عت ‘ مسصÒة
أل -ط -ل -ب -ة ع-دة شص-ع-ارأت م-ن ق-ب-ل
أŸشص - -ارك Úم - -ن أج - -ل –ق - -ي - -ق
أل -ت -غ -ي Òألشص -ام -ل وب-ن-اء أ÷زأئ-ر

أ÷دي- - -دة م- - -ع أإ’صص - -رأر ع - -ل - -ى
موأصصلة ألنضصال ألسصلمي إأ ¤غاية
–قيق أŸطالب.
من جانب آأخر ،شصهدت عدد
من أŸرأكز ألثقافية كدأر ألثقافة
رشص -ي-د م-ي-م-و ÊوأŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘
أإ’سص Ó-م -ي ت-ن-ظ-ي-م ع-دة أنشص-ط-ة
ف -ك -ري -ة ،مسص -اب -ق-ات ،م-دأخÓ-ت
وأمسصيات شصعرية Ãناسصبة إأحياء
يوم ألعلم ‘ ،ح ⁄ Úيوأكب قطاع
ألÎب -ي -ة ب -و’ي -ة ب -وم -ردأسس ه -ذأ
أÙف- -ل أل- -وط- -ن- -ي ع- -ل- -ى غ -رأر
ألسصنوأت أŸاضصية ،حيث عزفت
ألكث Òمن أŸؤوسصسصات ألتعليمية
ع -ل -ى ت-ن-ظ-ي-م أنشص-ط-ة أح-ت-ف-ائ-ي-ة
باŸناسصبة ،ونفسس أأ’مر بالنسصبة
÷امعة أﬁمد بوقرة بالنظر إأ¤
ح- -ال- -ة أل- -ت- -ج- -ن -د وألÎقب أل -ت -ي
تعرفها هذه ألقطاعات أ◊سصاسصة
أŸن - -غ- -مسص- -ة ب- -ق- -وة م- -ع أ◊رأك
ألشصعبي ،خاصصة بالنسصبة لنقابات
ألقطاع ألتي نظّمت عدة مسصÒأت
وأإضص -رأب -ات م-ف-ت-وح-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
ب -ال -ت -غ -ي Òوصص -لت إأ ¤ح-د رفضس
أŸشصاركة ‘ ألندوة ألوطنية ألتي
دعت إأليها وزأرة ألÎبية وألتهديد
ب-رفضس أل-تسص-ي Òوأإ’شص-رأف ع-ل-ى
مسص -اب -ق -ات ن -ه-اي-ة ألسص-ن-ة وم-ن-ه-ا
شصهادة ألبكالوريا ‘ حالة ألتعنت،
وع -دم أل -ت -ع -اط -ي ب -اي -ج-اب-ي-ة م-ع
أŸطالب ألشصعبية.

لربعاء اŸقبل
تتواصسل فعالياته إا ¤غاية ا أ

 25ولية ‘ ثا Êصصالون وطني للفنون
ألتشصكيلية بالبويرة

›موعة قصصصصية أأو ¤لديار
ألسصاعدي
القسسم
ال - -ث- -ق- -ا‘  /صصدر
ح - -دي - -ث- -ا ع- -ن دأر
أل -ورشص-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة
ل-ل-نشص-ر وأل-ت-وزيع -
 - 2019بالعاصصمة
أل -ع -رأق -ي -ة ب -غ-دأد
أÛموعة
أل -قصصصص -ي-ة أأ’و¤
للقاصس وألصصحفي
ألعرأقي ديار ألسصاعدي بعنوأن ““أŸغ ّ
طاة
ب -ع -ب -اءة أم-ي““ ،وتضص-م أÛم-وع-ة  12قصصة
قصصÒة نشصر عدد منها ‘ بعضس أÓÛت
وألصص -ح -ف أل -ع -رب-ي-ة دأخ-ل وخ-ارج أل-ع-رأق،
وه -ذه أÛم -وع -ة أل -قصصصص ّ-ي-ة ت-ق-ع ‘ 102
صصفحة من ألقطع أŸتوسصط ،وكان تصصميم
ألغÓف للفنان أŸبدع حيدر ألشصويلي .جاء
ع -ل -ى ظ -ه -ر غ Ó-ف-ه-ا ك-ل-م-ات م-ث-لت بصص-م-ة
ألقاصس ألعرأقي أŸبدع ديار ألسصاعدي ‘
كتابة فن ألقصصة ألقصص:Ò
تشص-غ-ل-ن-ي أشص-ي-اء غ-امضص-ة وأت-ذّك-ر أح-ي-اًنا
أشص -ي َ-اء أت -رع -ه -ا أل ّ-زم -ان ب-ا◊ب أن-خ-ط-اًف-ا
ودهشص -ة وسص -روًرأ ،ف-ق-ل-ب-ي ي-ح-دث-ن-ي ب-اآ’ت-ي
أŸدهشس ،لكن ’ أحد يعرف باأ’قدأر وما
ت -ف -ع -ل ب-اآ’م-ال وه-ي ت-ت-أارج-ح ب Úأÿف-وت
وأل-غ-م-وضس ،ل-ك-ن أل-ن-ه-اي-ة سص-ت-وأج-هك وتÈز
حا ورÃا أكَ ÌحÒة! –زن
أك Ìكثافة ووضصو ً
ح Úيغدو ألوضصوح أك Ìغموضًصا وإأيÓماً.
كما له مشصاركة ‘ كتاب ÚمشصÎك Úمع
ع -دد م -ن أل -قصص -اصص Úأل -ع -رأق -ي Úوأل-ع-رب
أل -ك -ت -اب أأ’ول ““آأن ل -ن -ا أن ن -روي““ وأل-ك-ت-اب
أل -ث -ا““ Êج -دأري -ات م -ن -ت -خ-ب-ات م-ن أل-قصص-ة
أل -ع -رأق -ي -ة أ◊دي-ث-ة““ ،إأضص-اف-ة إأ ¤ع-دد م-ن
أ÷وأئ -ز أل -ت -ي ن -ال-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى أل-ع-رأق
وألوطن ألعربي.

ت - -ت- -واصس- -ل م- -ن- -ذ أاول أامسس
ب -ال -ب-وي-رة ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة
ال -ث -ان -ي -ة ل -لصس -ال -ون ال-وط-ن-ي
ل -ل -ف -ن -ون ال -تشس -ك -ي -ل -ي -ة ب -دار
ال - -ث - -ق- -اف- -ة ““ع- -ل- -ي زع- -م- -وم““
Ãدي -ن -ة ال -ب -وي -رة Ãشس -ارك-ة
ع -دة ف -ن -ان Úم -ن  25ولية.
وق- -د أاشس- -رف وا‹ ال- -ب- -وي- -رة،
مصسطفى ليما ،Êعلى تدشسÚ
ه -ذا الصس -ال -ون ب -حضس -ور ع-دد
من اŸسسؤوول ÚاÙلي Úوجمع
كب Òمن اŸواطن Úالذين أاتوا
لك -تشس -اف م -واهب ال -ف -ن -انÚ
لعمال اŸعروضسة.
وجمال ا أ
وتعرف هذه ألطبعة ألتي –مل
شصعار ““أبريل –ت ألوأن تيكجدة““
حضصور عدة فنان Úتشصكيلي Úمن
 25و’ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا م -ي -ل-ة وأم
أل- -ب- -وأق- -ي وأ÷زأئ- -ر أل- -ع- -اصص -م -ة
وأل- -ب- -وي- -رة وت- -ي- -زي وزو وب -ج -اي -ة
ووه -رأن ،حسص -ب -م-ا ذك-رت-ه لـ ““وأج““
م- -دي -رة دأر أل -ث -ق -اف -ة ،صص -ل -ي -ح -ة
شص- -رب- -ي .و” خÓ- -ل أل- -ي -وم أأ’ول
ل -ل -ت-ظ-اه-رة ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس ك-بÒ
ل -ل -وح -ات وأأ’ع -م-ال أل-ف-ن-ي-ة ع-ل-ى
مسص-ت-وى ب-ه-و دأر أل-ث-ق-اف-ة ،ووف-ق-ا
للسصيدة شصربي فإان ““عدد ألفنانÚ
أŸشصارك ‘ Úهذه ألطبعة أرتفع

مقارنة بالطبعة أأ’و ¤ألتي جرت
‘ .““2018
وت- -ع -د ه -ذه أل -ط -ب -ع -ة ت -ك -رÁا
للفنان Úألتشصكيل ÚأŸنحدرين من
أل- -ب- -وي- -رة وه- -م -ا م -ق -دأد م -ي -ل -ود
وخيتوسس عبد أ◊ميد ،أ◊اصصلÚ
على جوأئز وطنية ودولية .وقالت
ألسص -ي-دة شص-رب-ي““ :ه-ذي-ن أل-ف-ن-انÚ
م-ع-روف Úع-ل-ى أŸسص-ت-وى أل-وطني
Ãوهبتهما ،وأرتأاينا أن نكرمهما
م- -ن خÓ- -ل ه- -ذأ ألصص -ال -ون أل -ذي
سصيتوأصصل إأ ¤غاية أليوم““.
كما تضصّمن هذأ ألÈنامج تنظيم
ورشص- -ات ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ‘ أل- -ف -ن -ون
أل- -تشص- -ك- -ي- -ل- -ي- -ة ل -ف -ائ -دة ألشص -ب -اب
أŸوه -وب ،ب-اإ’ضص-اف-ة إأ ¤ت-ن-ظ-ي-م
ﬁاضص- -رة ح- -ول م- -وضص -وع ““أل -ف -ن
ألتشصكيلي ،مكان للذأكرة““ نشّصطها
أمسس ﬁم- -د إأسص- -م -اع -ي -ل أسص -ت -اذ
Ãدرسصة ألفنون أ÷ميلة با÷زأئر
أل -ع -اصص-م-ة ،ك-م-ا ّ” ك-ذلك ع-رضس
مسص -رح -ي-ة –م-ل ع-ن-وأن ““أن-ت-ح-ار
ج- -ث- -ة““ قّ- -دم- -ت -ه -ا ف -رق -ة ‡ث -ل -ي
أ’خضص -ري -ة .وسص -يشص -م-ل ألصص-ال-ون
أيضصا تنظيم حصصة تكوينية حول
فنيات ألرسصم وأأ’لوأن ،حسصب ذأت
أŸتحدثة.
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لعÓميــــــــة سسهيلــــــــة زيــــــــدور
ا إ

امـ ـ ـ ـرأاة اختزلـ ـت الصصحافـ ـ ـ ـة
‘ رسصالة عنوانها «عمل وإاتقـان»
^ «الصسوت والصسورة» ..شسغـــــــف ل ينضســـــب ^ الكامÒا سسÓحها
لفضسل ^ «أاسسرتي منحتني كــــــل فرصض النجــــــاح»
للتغي Òنحو ا أ

اأحÓم الطفلة الصصغÒة لتجعل غراسصها
ه -ي اŸراأة ع -ن -دم-ا ت-خ-ت-زل
‘ سصنوات قليلة زهورا ندية تعطي ‘
الإنسس-ان وك-ي-ن-ون-ت-ه ‘ اسس-م ي-زداد
كل يوم لونا جديدا ◊ديقة الإبداع
ع -ن -اده و–دي -ه ل -لصس -ع -اب م-ع م-رور
واŸثابرة التي كان سصياجها ولزال
د
ج
الزمن ،تشسقّ طريقها بكل عزم و
اأمل حب وتفان.

نحو مسستقبل ل تسستطيع تخيله بعيدا

عن مسستقبل ›تمع واأمة ،كل ما تقوم سس -ه -ي -ل -ة ال-ط-ف-ل-ة و»صس-ن-دوق
به منذ اأن كانت طفلة هو خطوة نحو العجب»؟!
عÓ-ق-ة سص-ه-ي-ل-ة م-ع ال-ت-ل-فاز بداأت
ج -زائ -ر اأفضس -ل ،سس-ه-ي-ل-ة زي-دور واح-دة
منذ نعومة اأظافرها فعائلتها من
م- -ن الأسس -م -اء ال -ت -ي ك -ت -بت مسسÒت -ه -ا
الأسصر القليلة التي كانت “لك هذا
بحروف من ذهب ..صسوتها ا÷هوري
ا÷هاز سصنوات قليلة بعد السصتقÓل،
ه- -ذا الصص- -ن- -دوق ال -ع -ج -يب اأث -ار حÒة
جعلها قريبة اإ ¤كل مسستمع لأن
سصهيلة الصصغÒة التي كانت دائمة السصوؤال
الصسدق كان ومازال ميزة اأي
عن هوؤلء الأشصخاصض الذين يسصكنون داخله
عمل تقوم به.
واإن ك -ان -وا ي -ن-ام-ون ه-ن-اك .ب-راءة ال-ط-ف-ل-ة
داخلها جعلها تطلب من اأمها اآنذاك اأن
ت- -ع- -رضض ع -ل -ى «سص -ك -ان» ال -ت -ل -ف -از اŸب -يت
ع-ن-ده-م لإشص-ف-اق-ه-ا ع-ل-ي-هم وانزعاجها من
نومهم داخل صصندوق صصغ Òوضصيق ..،لكن
ومع مرور السصنوات اسصتطاعت بلورة فكرة
ل -ن ن -نصص -ف سص -ه -ي -ل-ة الصص-ح-ف-ي-ة اّÙق -ق-ة عن هذا ا÷هاز العجيب ليكّون حلمها الذي
اŸصصورة دون الرجوع اإ ¤سصهيلة الطفلة اأرادت –قيقه دوما.
التي كانت اŸنبع واŸنبت الذي احتضصن ل-ن ت-ك-ون سص-ه-ي-ل-ة ب-ت-لك الشص-خصص-ي-ة القوية

بورتريه :فتيحة كلوإز

بعيدا عن اأسصرة قالت عنها اأنها منحتها كل
فرصض النجاح ،لن تكون كذلك بعيدا عن
ق -دوة ح -ف -رت داخ -ل -ه -ا اŸع -ن-ى ا◊ق-ي-ق-ي
للصصدق والإتقان ‘ العمل هو الأب والوالد
الذي مازال زمÓءه ‘ العمل يتحدثون عن
تفانيه والتزامه ‘ العمل.
 ..لأن الأحÓم ل تبنيها اإل سصواعد قوية
م-تسصّ-ل -ح-ة ب-ال-ع-ل-م ك-انت سصهيلة اŸتمدرسصة
واحدة من اŸتفوقات ‘ دراسصتها زادها
شصغفها باŸطالعة باللغة الفرنسصية وبعدها
العربية وال‚ليزية ‚احا وتفوقا ،ورغم
اأن عÓماتها ‘ الرياضصيات والعلوم كانت
جه اإ ¤شصعبة
‡تازة ،اإل اأنها ف ّ
ضصلت التو ّ
الآداب ‘ الثانوية رغم اإصصرار اŸدير على
تخ ّصصصض الرياضصيات ولكن وقوف عائلتها
اإ ¤جانبها ‘ بلورة حلمها اإ ¤واقع جعل
اŸدي -ر ي -خضص -ع ل -رغ -ب-ت-ه-ا ل-ت-ت-حّصص -ل ع-ل-ى
شصهادة البكالوريا ‘  1987بثانوية وريدة
مداد للبنات لتعيشض اللحظة الفاصصلة ‘
وضصع اأول خطوة ،فعلية نحو ذاك الصصندوق
السصحري الذي امتلك روحها وهي صصغÒة،
ب -ال -ف -ع-ل ‚حت ‘ مسص-اب-ق-ة ال-ق-ب-ول ال-ت-ي
اأجرتها على مسصتوى كلية الإعÓم والتحقت
ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ل-ت-واصص-ل مسصÒه-ا ب-نفسض
التفوق والنجاح لتتخرج سصنة .1991
الصسحفية اÙققة اŸصسورة تنطلق...
م- -ب- -اشص- -رة ب- -ع- -د ت- -خّ- -ر ج- -ه -ا ت -ق -دمت اإ¤
ال -ت -ف -ل -زي -ون ا÷زائ -ري ل-ي-ت-م ق-ب-ول-ه-ا ب-ع-د
اإجرائها Ÿسصابقة داخلية و تلتحق Ãديرية
الإن -ت -اج وه -ن -اك ال -ت -قت ال -ع-م-ال-ق-ة ال-ذي-ن
صص-ن-ع-وا اأ›اد ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري وكان
اأول من عملت معهم اıرج عبد اÛيد
سصÓمنة ،حيث شصاركت ‘ –ضص Òبعضض
ا◊صصصض وكذا بعضض البورتريهات ،لتلتحق
بعدها اإ ¤العمل مع السصعيد عوŸي ‘
حصص -ة تضص -ام-ن ،و»ت-ل-ي-ط-ون» وك-ذا حصصصض
اأخرى تهتم بالبيئة مع الصصحفية السصابقة
وال - -وزي - -رة ا◊ال - -ي - -ة ف - -اط - -م- -ة ال- -زه- -راء

زرواطي..،لأك Ìمن  13اأو  14سصنة قضصتها
زي -دور ‘ م -دي -ري-ة الإن-ت-اج ت-ل-قت خÓ-ل-ه-ا
ت-دري-ب-ا ج-ي-دا اسص-ت-ط-اعت اأن تصص-ن-ع اسص-م-ا
ي- -زداد Ÿع- -ان- -ا ك- -ل ي- -وم ‘ ع -ا ⁄الإع Ó-م
السصمعي البصصري.
سصرها ‘ ذلك ،نصصيحة والدها لها التي
كانت رفيقتها الوفية خاصصة واأن دخولها
عا ⁄التلفزيون تزامن مع العشصرية السصوداء
ال -ت -ي ك -ان ف -ي -ه -ا الصص -ح -ف -ي ه-دف-ا م-ه-م-ا
للعمليات الإرهابية ،تلك النصصيحة اأبعدت
اÿوف ع -ن ط -ري -ق-ه-ا لأن وال-ده-ا اأخÈه-ا
قائ Óلها «اإن كانت تخاف من اŸوت فلن
Áنع وصصوله بقاءها ‘ البيت اأو اختباوؤها
اأو ت- -رك- -ه- -ا ◊ل- -م سص -ه -ي -ل -ة الإع Ó-م -ي -ة ‘
ال -ت -ل -ف -زي -ون ا÷زائ -ري» ،واأضص -اف ق -ائ:Ó-
«اع - -م - -ل - -ي واخ - -لصص- -ي دون خ- -وف» ،ه- -ذه
الكلمات التي جاءت من رجل ›اهد وضصع
حياته ثمنا زهيدا من اأجل حرية ا÷زائر
م -ن -ح-ت-ه-ا ال-ق-وة ل-ل-مضص-ي ق-دم-ا ‘ –ق-ي-ق
اأم -ال -ه -ا واأحÓ-م-ه-ا وك-ل ط-م-وح-ات-ه-ا ال-ت-ي
اأرادتها منذ صصغرها ،فكانت تلك الفÎة
سصببا ‘ تكوين شصخصصيتها واإعطائها قوة
اأكŸ Èواصص -ل -ة اŸسص Òب -ع-ي-دا ع-ن م-ع-ادل-ة
«اÿبزة».
‘  ٢٠٠4ق ّ-ر رت م -وؤسصسص -ة ال -ت -ل-ف-زي-ون
العمومي ا÷زائري اإجراء تكوين خاصض لـ
 13صص -ح -ف-ي-ا ل-يصص-ب-ح-وا «صص-ح-ف-ي ﬁق-ق
مصصور» وطبعا كانت سصهيلة زيدور من بÚ
تلك الأسصماء اŸرشصحة ولأنها ل تضصيع اأي
فرصصة تاأتيها باشصرت ‘ التكوين لتتمكن
ب- -ع- -د سص- -ن- -ة ونصص- -ف م- -ن ح -م -ل ال -ك -امÒا
واÿروج ا ¤اŸيدان لإجراء التحقيقات
وال- -روب -ورت -اج -ات  ،ف -ت -ك -ون ه -ي اŸصص -ور
واŸركب والصصحفي الذي يكتب ،وعن تلك
اŸرحلة قالت اأنها وزمÓءها تلقوا اأحسصن
تدريب اأشصرفت عليه السصيدة اأمينة دباشض
اŸسصوؤولة عن التكوين ‘ التلفزيون ‘ تلك
ال - - - - - -فÎة اإ ¤ج- - - - - -انب Îﬁف› ‘ Úال
السص -م -ع -ي ال -بصص -ري ك -السص -ي-د اوج-ذوب ‘

حكيمة عمري

قصص ـ ـة ‚ ـ ـاح باحث ـ ـة جزائريـ ـة تفّردت باخÎاعاتهـ ـ ـا الطبيـ ـ ـ ـ ـة

“كنت الباحثة ا÷زائرية حكيمة عمري من
تقد ËثÓث براءات اخÎاع ‘ ›ال أابحاث
السسرطان من أاجل تقد ËالعÓج بدقة ليكون
مناسسبا تبًعا لكل جسسم مريضض ،حيث يدور أاحدث
لدوية قبل
اكتشسافاتها حول إاجراء Œارب على ا أ
لصسابات بالسسرطان
تسسويقها ،وتصسنيف أانواع ا إ
لتقد ËالعÓج اŸناسسب وفقا لسستجابة كل جسسم
Óدوية ما يسسمح بتسسريع تطبيق ما يعرف
ل أ
بالطب الدقيق.
حصص -لت ح -ك-ي-م-ة ع-م-ري ع-ل-ى م-ن-ح-ة دراسص-ي-ة
للخارج خÓل عام 1987م؛ وذلك من خÓل
فوزها ‘ مسصابقة وطنية با÷زائر كانت تضصّم
خ-ري-ج-ي م-ع-اه-د ال-ب-ي-ول-وجيا ،حيث حصصلت
ع- -ل- -ى اŸرت- -ب- -ة األو ،¤وت- -لّ- -ق -ت ع -روًضص -ا
ل -ل -دراسص-ة ب-إاح-دى ا÷ام-ع-ات األم-ري-ك-ي-ة،
لكنها رفضصت السصفر إا ¤أامريكا آانذاك،
واŒهت إا ¤فرنسصا لعتبارات شصخصصية
لديها ولقربها جغرافًيا من ا÷زائر.
انتهت حكيمة عمري من دراسصتها ‘
معهد بيار وماري كوري بفرنسصا خÓل
عام 1994م ،وكان عليها العودة إا ¤ا÷زائر ‘ تلك
الفÎة ،غ Òأان الظروف األمنية آانذاك حالت بينها
وب Úالعودة إا ¤بÓدها ،وهو ما جعل اŸشصرف على
أابحاثها ‘ فرنسصا يقÎح عليها فكرة السصفر إا¤
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ل-ت-حصص-ل ع-ل-ى عقد
عمل Ÿدة عام هناك.

وب-ال-ف-ع-ل سص-اف-رت ح-ك-ي-م-ة إا ¤ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
وحصصلت على عقد العمل ،والذي انتهى بعد عام
لكن قام ﬂت Èبجامعة جورج تاون بطلب Œديد
عقدها لعام إاضصا‘ ،حتى تكّرر معها هذا األمر
Ÿدة ثما Êسصنوات متتالية ،حيث أان ا÷امعة هناك
ك-انت م-ت-مسص-ك-ة ب-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة لل-ت-زام-ه-ا ‘ ع-م-ل-ه-ا
وإاخÓصصها وتفوقها.
خÓل أاول سصتة أاشصهر لوجود حكيمة ‘ الوليات
”
اŸتحدة؛ “ّكنت من كتابة أاول مقال علمي ّ
نشص - - - - - - - - - - - -ره ‘ دوري - - - - - - - - - - - -ة

« »Endocrinologyال- -ع- -ل- -م -ي -ة،
ومنذ ذلك ا◊ ⁄ Úيتوقف إانتاجها العلمي ،حتى
“كنت بعد سصنوات من ا◊صصول على ثÓث براءات
اخÎاع ‘ ›ال أابحاث مرضض السصرطان.

تسص -ع -ى ال-ب-اح-ث-ة ح-ك-ي-م-ة ع-م-ري إا ¤ت-قّ-دم ال-طب
العربي ،وهو ما جعلها تبادر بÎجمة كتاب «القانون
‘ الطب» لبن سصينا ،لتكون هي اŸرة األو ¤التي
ُي Î-ج-م ف-ي-ه-ا ه-ذا ال-ك-ت-اب م-ن ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة إا¤
اإل‚ليزية ،علًما بأان الÎجمات السصابقة له إا¤
اإل‚ليزية كانت تعتمد على لغات أاخرى مثل اللغة
الÓتينية .وي-دور أاح-دث أاب-ح-اث ال-ب-اح-ث-ة حكيمة
عمري حول إاجراء التجارب على األدوية قبل أان
يتم تسصويقها ،والعمل على تصصنيف أانواع اإلصصابات
Ãرضض السصرطان؛ وذلك من أاجل تقد ËالعÓج
الذي يناسصب كل مريضض وفًقا لسصتجابة كل جسصم
لهذه األدوية ،ويهدف هذا الكتشصاف إا ¤سصرعة
ع -م -ل -ي -ة ت-ط-ب-ي-ق م-ا ُي-ع-رف ب-اسص-م «ال-طب
الدقيق».
وال -طب ال -دق -ي -ق ه -و ال -ذي ي-ه-ت-م ب-ت-ق-دË
العÓج اŸناسصب لكل مريضض تبًعا لسصتجابته
ومقدرته على –مل آاثار الدواء ،من أاجل
–قيق الهدف اŸرجو منه دون أان يتم تعميمه
ع- -ل- -ى ن- -ط- -اق واسص -ع ب ÚاŸرضص -ى ال -ذي -ن ق -د
ي- -خ- -ت- -ل- -ف- -ون ‘ اسص- -ت -ج -اب -ات -ه -م ل -ل -دواء ت -ب ً-ع -ا
ÿصص-وصص-ي-ات-ه-م ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ،وق-د ك-ان اك-تشصاف
ال -ب -اح -ث -ة ا÷زائ-ري-ة م-ن اÿط-وات اŸه-م-ة ن-ح-و
تطبيق هذا الطب الدقيق والذي ل يقتصصر فقط
على مرضصى السصرطان؛ بل على كافة األمراضض
األخرى.

الصص -ورة وم -كسص -ر ‘ الصص -وت وب -ل -ج -ب -ل ‘
الÎكيب واأسصماء اأخرى من اıرج Úكعبد
الرزاق هÓل وكذا اأسصاتذة اأجانب.
بعد انتهاء فÎة التكوين التحقت Ãديرية
الأخبار سصنة ..، ٢٠٠٥البداية  ⁄تكن سصهلة
لكن سصهيلة ولدت لتهزم الصصعب لتتحّول ‘
فÎة قصصÒة اإ ¤اأهم الأسصماء التي تعطي
Ÿسصة خاصصة على اأي عمل تقوم بهŸ ،سصة
ك -انت ن -ت -ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة لحÎاف-ي-ة صص-ق-ل-ه-ا
ال- -زم- -ن وال- -ع- -م- -ل وشص- -غ- -ف ك -ب Òل -لصص -وت
والصصورة سصكن داخلها منذ الطفولة ،كان
دائ -م -ا ع -طشض ت -روي -ه اŸث -اب -رة وال -ع-زÁة
والسصتمرارية دون توقف.
سسهيلة كما عرفتها..
سصهيلة زيدور التي شصّد Êإاليها تواضصعها ‘
إاحدى الدورات التكوينية زاد ÊاطÓعي على
لن-ه-ا م-ث-ال الصص-ح-ف-ي
مسصÒت-ه-ا احÎام-ا ل-ه-ا أ
لنسصان الذي  ⁄يفقد نبضض حياته مع مرور
اإ
ليام ⁄ ،يتحّول العمل عندها إا› ¤رد مبلغ
اأ
لنه بالنسصبة لها
ما‹ تتلقاه كل نهاية شصهر أ
اك Èم -ن ذلك ب -ك -ث Òه -و Ãث -اب -ة رد ا÷م -ي-ل
لوطن منحها الفرصصة لتكون ما تريد ،تفانيها
لسصÓم
وإاتقانها عبادة تلخصض أاهم تعاليم ا إ
لنسصانية
وأاخÒا رسصالة –مل سصطورها معنى ا إ
بكل معانيها.
قالت سصهيلة اأن مسصÒتها الإعÓمية التي
ت -ت -ع-دى الـ  ٢٥سص- -ن- -ة ‘ ›ال السص- -م- -ع- -ي
ال-بصص-ري ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-ك Èم-رت ÚاŸسص-ئ-ول-ي-ة
اŸلقاة على عاتقها كبÒة ما فرضض عليها
“حيصض ومراقبة ،كل ما تقوم به لأنها ترى
‘ ك -ل م -ا ت -ق -دم-ه بصص-م-ة ت-ب-ق-ى لÓ-أج-ي-ال
القادمة حتى تكون واأمثالها من الصصادقÚ
م- -ع -ل -م Úوم -ك -ون Úل -ه -م ،م -ع -رب -ة ‘ ذات
السص- -ي- -اق اأن ه- -ذه اŸسص- -ئ -ول -ي -ة Œع -ل م -ن
الصص-ح-ف-ي م-ل-زم-ا ب-اأن ي-ك-ون واع-ي-ا ب-الدور
اŸن -وط ب -ه ‘ اÛت -م -ع ف -ع -ل-ي-ه اأن ي-ك-ون
ع -ام -ل ب -ن -اء ت -ط ّ-و ر ول -يسض م-ع-ول ه-دم اأو
ضصرب اÛتمع ‘ اأسصاسصاته.

إإلهان عمر سسيدة إلعام

النائب الدÁقراطية اŸسصلمة اإلهان عمر تسصتحق لقب امراأة العام
بجدارة  ⁄يجروؤ نائب قبلها على توجيه اإصصبع التهام للوبي
الصصهيو ÊوتاأثÒه على السصياسصة الأمريكية.
اإلهان فضصحت اŸسصكوت عنه وم ّسصت باأعظم اÙرمات ‘ نظر
كÈاء السصياسصة والإعÓم ‘ اأمريكا فشصنوا عليها حملة شصعواء
لتدم Òمسصتقبلها السصياسصي ..لكنها  ⁄تÎاجع.
شصجاعتها جراأت العشصرات لقول اŸسصكوت عنه« :اإن النتماء
لأمريكا ل يقتضصي الولء لإسصرائيل واإن معاداة الصصهيونية وانتقاد
جرائم اسصرائيل ليسض معاداة للسصامية».
اإلهان اأول اإمراأة مسصلمة ﬁجبة تدخل الكونغرسض الأمريكي
عرفت Ãعارضصتها ا÷ذرية لسصياسصات ترامب العنصصرية.
انتخاب اإلهان للكونغرسض وعضصويتها للجنة العÓقات اÿارجية ⁄
يغضصب ترامب فقط بل اأثار حفيظة حلفائه من اÿليجي Úالذين
شصنوا حملة تشصويه ضصدها ‘ الإعÓم الأمريكي.
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الموافق لـ  11شسعبان 1440هـ

نصسف نهائي كأاسس ا÷مهورية (ذهاب)

«ألسسنافر» ‘ مهّمة إأنقاذ أŸوسسم من خÓل موأجهة «أبناء ألعقيبة»
لجراء مباراة ذهاب الدور نصسف النهائي لكأاسس ا÷مهورية التي سستجمع بÚ
سسيكون ملعب «حمÓوي» بقسسنطينة مسسرحا إ
لمور لضسمان
شسباب قسسنطينة وضسيفه شسباب بلوزداد ‘ ،مواجهة يطمح من خÓلها النّاديان لتعبيد الطّريق قصسد تهيئة ا أ
ورقة التأاهل ‘ مواجهة العودة اŸقررة يوم  24أافريل اŸقبل Ãلعب  20أاوت بالعناصسر.

ﬁمد فوزي بقاصص

ا÷زائ - -ر ووف- -اق سس- -ط- -ي- -ف وك- -ذا إا–اد
العاصسمة ،وكذلك إلنقاذ اŸوسسم األسسود
الذي عاشسه الفريق منذ بدايته ،والذي
– ّسسن بعد شسراء ›ّمع «مدار» ألسسهم
ال- -ف- -ري -ق م -ع ن -ه -اي -ة ال -نصس -ف األول م -ن
اŸوسس -م ،األخ Òج -لب م -ع -ه السس -ت -ق-رار
وراف-ق-ت-ه ع-ودة ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-ج-ابية للنادي
الذي يتجه بخطى ثابتة نحو البقاء ‘
حظÒة الكبار ،هذا ورّكز «عمرا »ÊخÓل
–ضسÒاته على الكرات الثابتة التي باتت
النقطة السسوداء لشسباب قسسنطينة والتي
ت-لّ-ق-ى ع-ل-ى إاث-ره-ا ال-ف-ريق  4أاه -داف ‘
مواجهت Úأامام الÎجي التونسسي.

الغيابات قد تؤوثّر ‘ شسباب
قسسنطينة

وسس- -ي- -دخ- -ل رف- -ق- -اء اŸت- -أاّل- -ق «ب- -ل -خ»Ò
م- -ن- -ق -وصس Úم -ن خ -دم -ات ع -دة لع -بÚ
يتقّدمهم ا◊ارسص «رحما »Êالذي تلّقى
إاصسابة ‘ ذهاب ربع نهائي رابطة األبطال
ضس - - -د الÎج - - -ي ال - - -ت - - -ونسس - - -ي Ãل - - -عب
«حمÓوي»،خصسوصسا أان بديله «ليمان» ⁄
ي -ظ-ه-ر ب-وج-ه ك-ب ،Òه-و ال-ذي اب-ت-ع-د ع-ن
اŸن -افسس -ة م -ن -ذ م -وسس-م Úأاي م-ن-ذ ت-و‹
«رح -م -ا »Êح-راسس-ة م-رم-ى ال-ف-ري-ق ،ك-م-ا
سسيغيب رسسميا اŸهاجم «بلقاسسمي» الذي

 ⁄يتنّقل إا ¤تونسص مع الفريق وبقي ‘
قسسنطينة رفقة زميله متوسسط اŸيدان
الهجومي «سسيد علي العمري» من أاجل
تلقي العÓج ،لكن األول سسيغيب رسسميا
بسسبب معاناته اŸتواصسلة من آالم على
مسس-ت-وى ك-اح-ل ال-ق-دم ال-ي-م-ن-ى ،ف-ي-م-ا قد
ي-ع-ت-م-د اŸدّرب «لف-ان» ع-ل-ى «ال-ع-مري»
الذي  ⁄يعد يشسعر باآللم على مسستوى
عضس -ل -ة السس -اق م -ن-ذ ي-وم ،Úه-ذا وت-ب-ق-ى
مشساركة أاحسسن عنصسر ‘ الفريق الظهÒ
األÁن للفريق «بن عيادة» ﬁل شسك هو
الذي يعا Êمن آالم حاّدة على مسستوى
العضسلة اŸقربة.

عبد ا◊فيظ إايزم  -رئيسس ال–ادية ا÷زائرية للّرياضسة اŸدرسسية لـ «الشسعب»:

«سسنوّقع أتفاقيات شسرأكة مع أ–اديات ألشسطر„ ،ألكارأتي دو وأŸصسارعة»
ل–ادية ا÷زائرية
كشسف رئيسس ا إ
للرياضسة اŸدرسسية عبد ا◊فيظ إايزم
‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب»،
أاّنهم سسيوّقعون على اتفاقية تعاون مع
لمر يتعلق
ثÓث إا–اديات جزائرية وا أ
بكل من الكاراتي دو ،الشسطر„،
لوŸبية
اŸصسارعة غدا Ãقر اللجنة ا أ
بداية من السساعة  10:00صسباحا،
بهدف ترسسيم العمل اŸشسÎك ب Úهذه
لطراف الذي انطلق ‘ اŸيدان منذ
ا أ
Óرتقاء بهذه الرياضسة
فÎة ل إ
وتعميمها ب Úكل التÓميذ.

نبيلة بوقرين

أارجع رئيسص اإل–ادية هذه اÿطوة إا ¤األهمية الكبÒة
التي تعرفها اŸدرسسة لتطوير مسستوى الرياضسة بصسفة
ع -ام -ة ،م -ن خ Ó-ل ت -ك -وي -ن ُث -ل -ة م -ن ال -ري -اضس-ي Úال-ذي-ن
سسيشسرفون ا÷زائر ‘ قادم اŸواعيد ‘ قوله« :اتفاقية
ال -ت -ع -اون ال -ت -ي سس -ت -ج -م -ع -ن -ا م -ن إا–ادي-ة ال-ك-ارات-ي دو،

اŸصسارعة والشسطر„ وهناك احتمال أان “سص العملية
فيدرالية ا÷يدو إاذا “ّكن الرئيسص من ا◊ضسور تدخل ‘
إاطار ترسسيم العمل اŸشسÎك ب Úهذه األطراف بصسفة
إادارية بعدما شسرعنا ‘ Œسسيد الÈنامج ميدانيا منذ
فÎة».
أاضساف إايزم قائ« :Óنهدف إا ¤تعميم ‡ارسسة الرياضسة ‘
كل اŸدارسص ا÷زائر Ãا يتماشسى مع اإلتفاق اÈŸم مع

اإل–اد الدو‹ للرياضسة اŸدرسسية حتى نعطي الفرصسة
للتÓميذ الذين تÎاوح أاعمارهم من  8إا 16 ¤سسنة لكي
Áارسس-ون اإلخ-تصس-اصس-ات ال-ري-اضس-ي-ة ال-ت-ي ي-رغ-ب-ون ف-يها
واŸشساركة ‘ أاك Èعدد من اŸنافسسات عكسص ما هو عليه
الوضسع حاليا ،ألنّ العمل اŸيدا Êواإلحتكاك مع اآلخرين
سسواء على الصسعيد الداخلي أاو ‘ اŸواعيد الدولية هي
أاسساسص اكتسساب اÈÿة وتطوير اŸهارات والقدرات».
واصسل الرجل األول على رأاسص اإل–ادية اŸدرسسية قائÓ
«ن -ق-وم ب-ه-ذا ال-ع-م-ل ح-ت-ى ن-ت-مّ-ك-ن م-ن –ضس Òري-اضس-يÚ
ب-إام-ك-ان-ه-م –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ع-ل-ى الصس-ع-ي-د خÓ-ل
اŸن -افسس -ات ال -ت -ي ي -ن ّ-ظ -م -ه -ا اإل–اد ال -دو‹ ل-ل-ري-اضس-ة
اŸدرسس- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل اإلسس- -ت- -ف- -ادة م -ن خÈة وك -ف -اءة
اإل–ادي -ات ألّن -ه -م أاه -ل اإلخ -تصس -اصص ب -ط -ب -ي -ع-ة ا◊ال،
وسسنقوم بتعميم العملية التي قمنا بها ‘ السسابق مع اللجنة
األوŸب -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وف -ق -ا ل-لÈن-ام-ج اÿاصص ب-اإل–اد
ال-دو‹ ع-ن-دم-ا ق-م-ن-ا ب-ت-دشس Úم-درسس-ة ل-ل-ج-ي-دو ،سستكون
خطوات ‡اثلة ‘ مدارسص وفقا للمناشسآات اŸوجودة بها
حتى نسسمح للتÓميذ Ãمارسسة الرياضسة ونرافقهم إا¤
غاية إاندماجهم ‘ الفرق حينها سسيصسبحون –ت وصساية
الفيدراليات ألن الرياضسة اŸدرسسية هي القاعدة لتكوين
رياضسي ذو كفاءة عالية».

كـــــأاسس ا÷مهوريــــة :الوفـــــاق  1شسبيبــــة بجايـــــــة 2

ألوف ـ ـ ـاق ينه ـ ـ ـزم ويرهـ ـ ـ ـن حظوظ ـ ـ ـ ـه ‘ ألتأاهـ ـ ـ ـ ـل للنهـ ـ ـائي
على عكسص التوقعات اخفق وفاق سسطيف ‘ –قيق
ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى شس- -ب- -ي- -ب- -ة ب- -ج- -اي- -ة ‘ اŸق -اب -ل -ة ال -ت -ي
جمعتهما،مسساء امسصÃ ،لعب  8ماي  1945بسسطيف ‘،
اط -ار ل -ق -اء ذه -اب نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي م-ن م-ن-افسس-ة ك-أاسص
ا÷مهورية حيث انتهى اللقاء بانهزام الوفاق بهدفÚ
مقابل هدف واحد وهذا بعد ان انتهى الشسوط الول
بالتعادل السسلبي ،ا ¤ان اسستفاد الوفاق من ضسربة جزاء
سسجل على اثرها الهدف الول،عن طريق جحنيط،قبل

ت-ع-دي-ل ال-ن-ت-ي-ج-ة ث-م اضس-اف-ة ال-ه-دف ال-ث-ا Êللشسبيبة ‘
الدقيقة  88من اŸقابلة.
رفاق حارسص شسبيبة بجاية علوي حققوا نتيجة ايجابية
تسسمح لهم باللعب بأاريحية أاك ‘ Ìلقاء اإلياب ،بعد
اسسبوع Ãلعب الوحدة اŸغاربية ببجاية ،وهذا عكسص كل
التوقعات من ا÷مهور الرياضسي عامة ،وأانصسار الوفاق
خاصسة الذين كانوا يطمحون ‘ –قيق فوز عريضص إال
ان الشسبيبة البجاوية،و رغم قلة اÙاولت ال انها

اسستطاعت تسسي ÒاŸقابلة بذكاء ،توج بفوز ثم Úجدا
،حيث لعب ا◊ارسص علوي دورا كبÒا ‘ هذه النتيجة.
مدرب الوفاق نبيل نغيز مطالب بالعمل الكث Òمن
الناحية النفسسية والتكتيكية  ،مع الÓعبÙ Úو اثار
ال -ه -زÁة وال -ل -عب م -ن اج-ل –ق-ي-ق ال-ت-أاه-ل ا ¤ال-دور
النهائي الذي أاصسبح يبدو صسعبا على رفاق جابو.

سسطيف :نورالدين بوطغان

زيدان يعتÈه من أاولويات الفريق ‘ «اÒŸكاتو»

ريال مدريد مسستعد لدفع  150مليون يورو لضسم سساديو ماÊ
لسسبا Êمتجه حتى
يبدو أان ريال مدريد ا إ
النهاية ‘ مسسعاه للتعاقد مع اŸهاجم
السسنغا‹ سساديو ما ،Êهداف نادي ليفربول
ل‚ليزي Ãبلغ خيا‹ ،سسيجعل منه أاحد
ا إ
أاغلى لعبي العا ⁄لكرة القدم ،حسسبما
لسسبانية.
تناقلته الصسحافة ا إ
–ّدثت تقارير صسحفية إاسسبانية عن أان النادي «اŸلكي»
عليه دفع أاك Ìمن  150مليون يوروÿ ،طف الÓعب الذي
ي -ع -د ع -ل -ى رأاسص أاول-وي-ات اŸدرب ال-ف-رنسس-ي زي-ن ال-دي-ن
زيدان ،إاضسافة إا ¤إايدين هازارد ‚م تشسلسسي ،وبول بوغبا
‚م مانشسسس Îيونايتد.
وترى صسحيفة «إال كونفيدنسسيال» أان ما Êسسيكون صسفقة
رائ -ع -ة لـ «اÒŸي -ن-غ-ي» ل-ك-ن-ه-ا م-ك-ل-ف-ة ج-دا ،واسس-ت-ب-ع-دت

الصسحيفة أان يبيع ليفربول ما Êبسسعر معقول أاو مقبول،
خصسوصسا بعد أان باع الÈازيلي فيليبي كوتينيو إا ¤برشسلونة
Ãبلغ  168مليون يورو.
وتابعت الصسحيفة أان ليفربول لن يرضسى بأاقل هذا اŸبلغ
ل -ب -ي -ع م-ا - Êسس-ج-ل  21ه -دف -ا ‘  42م-ب-اراة ‘ ك-اف-ة
اŸسسابقات  -الذي يقدم موسسما خياليا إا ¤جانب الثنائي
اŸصسري ﬁمد صسÓح والÈازيلي روبرتو فرمينيو.
ويعلم «زيزو» أان على فريقه فتح خزائنه على مصسرعيها
لضسم الÓعب Úالذين يريد التعاقد معهم ،فمث Óبوغبا -
أاغلى لعب ‘ العا ⁄سسابقا وتبقى ‘ عقده عامان
ونصسف العام  -لن يحصسل اŸلكي على خدماته بأاقل من
الرقم الذي سسيدفع ‘ صسفقة ما.Ê
ويبدو أان الريال يتجه إا ¤بيع عدد من الÓعب ÚلتوفÒ
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فريوي  -مهاجم مولودية ا÷زائر لـ «الشسعب»:

شسباب قسسنطينة  -شسباب بلوزداد اليوم على ال ّسساعة 17:45

سسيسستقبل فريق شسباب قسسنطينة ا÷ريح
نادي شسباب بلوزداد ،بعد أاربعة أايام من
إاقصسائه من الدور ربع النهائي من منافسسة
كأاسص رابطة األبطال اإلفريقية لكرة القدم
ع- -ل- -ى ي -د ح -ام -ل ال -ل -قب ن -ادي الÎج -ي
الرياضسي التونسسي.
وسس -ي -ك -ون ل -ق -اء ال-ي-وم صس-ع-ب-ا ع-ل-ى أاب-ن-اء
ال ّصس-خ-ر ال-ع-ت-ي-ق ،ه-م ال-ذي-ن  ⁄ي-ت-جّرعوا
مرارة الهزÁة واإلقصساء و ⁄يتجاوزوهما
بعد ،ليأاتي لقاء اليوم الذي ل يقل أاهمية
ع- -ن م- -واج -ه -ة السس -بت اŸاضس -ي ،وال -ت -ي
سسيلعب فيها «السسنافر» مصسÒه وموسسمه،
كون كأاسص ا÷مهورية تبقى الهدف الوحيد
للفريق هذا اŸوسسم ،والتي تطمح للتتويج
بها ألول مرة ‘ تاريخها ،لكن ذلك Áر
ع Èإاقصساء الشسباب الذي يقوده اŸدرب
السس-اب-ق ل-لشس-ب-اب ال-ري-اضس-ي ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي
اّÙنك «عبد القادر عمرا ،»Êالذي أاعاد
ال- -ف -ري -ق إا ¤سس ّ-ك -ة األل -ق -اب وت ّ-وج م -ع -ه
اŸوسسم اŸاضسي بلقب البطولة الثانية ‘
خزائنه ،وهو األمر الذي قد يزيد من
معاناة أاشسبال اŸدرب الفرنسسي «دينيسص
لفان» الذين يعانون من الناحية اŸعنوية
من تبعات اإلقصساء ومن اŸعرفة التامة
ل- -ل- -م -درب اŸن -افسص ب -ط -ري -ق -ة ل -ع -ب -ه -م
وتفكÒهم.
ويبحث رفقاء «ن ّسساخ» عن مواصسلة سسلسسلة
النتائج اإليجابية التي يعيشسها الفريق ‘
ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة األو ¤و‘ م-ن-افسس-ة
كأاسص ا÷مهورية ،من أاجل العمل على بلوغ
النهائي رقم  ‘ 11تاريخ النادي والتتويج
ب-ال-ل-قب ال-ث-ام-ن ل-ل-ح-اق ب-الثÓثي مولودية

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

العدد

اŸال للتعاقدات ا÷ديدة ،ومن ب Úهؤولء الذين طرحت
صس-ح-ي-ف-ة «م-ارك-ا» اŸدري-دي-ة اسس-ت-طÓ-عا بشسأان رحيلهم:
الفرنسسيان رافاييل فاران وكر Ëبن زÁة ،والÈازيليان
كاسسيمÒو ومارسسيلو والويلزي غاريث بيل ،واألŸا ÊتوÊ
كروسص ،واإلسسبانيان أاسسنسسيو وإايسسكو.
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«هد‘ مسساعدة ألفريق على –قيق أ’نتصسارأت»
أاّكد سسامي فريوي مهاجم مولودية ا÷زائر ‘ حوار لـ «الشسعب» عن رغبته ‘ مسساعدة
لهداف ‘ اŸباريات اŸقبلة
الفريق على إانهاء اŸوسسم بقوة من خÓل تسسجيل أاك Èعدد من ا أ
‘ البطولة.

حاوره :عمار حميسسي

و ⁄يفّوت فريوي الفرصسة ليؤوّكد أاّن اŸأامورية سستكون
صسعبة خÓل اŸباريات اŸقبلة ،خاصسة أان كل فريق يسسعى
من أاجل –قيق الفوز ،وهو ما يجعل عملية حصسد النقاط
‘ غاية الصسعوبة.
وأابدى فريوي تفاؤوله بإامكانية انهاء اŸوسسم مع اندية
اŸقدمة خاصسة ان الفريق يسستطيع اسستغÓل اŸواجهات
اŸقبلة لصسا◊ه و اسستغÓل ا◊الة ا÷يدة لÓعب Úمن
اجل –قيق النتائج اليجابية.
❊ الشس- -عب :ه- -ل أانت سس- -ع- -ي- -د Ãردودك م- -ع
الفريق؟
❊❊ سسامي فريوي :األهم بالنسسبة ‹ هو مسساعدة
الفريق على –قيق النتائج اليجابية من خÓل تسسجيل
أاك Èعدد من األهداف ،وهو األمر الذي أاطمح لتحقيقه
‘ اŸب -اري -ات اŸق -ب -ل -ة وا÷م -ي -ع لح -ظ ان-ن-ي ك-نت ‘
اŸسستوى خÓل اŸباريات اŸاضسية ،إالّ أان طموحي غÒ
ﬁدود خاصسة أان التحاقي بفريق اŸولودية كان نابعا من
رغبتي ‘ العودة ا ¤الواجهة وبعث مسسÒتي الرياضسية من
خÓل التواجد ‘ فريق كب Òكمولودية ا÷زائر الذي
وجدت فيه كل الدعم من الÓعب Úوا÷هاز الفني وحتى
النصسار الذين يقدمون ‹ الدعم اŸعنوي والنفسسي قبل
أاثناء وبعد اŸباريات ،ولكن ل يجب الوقوف عند هذا
ا◊د خاصسة أاّنه تنتظرنا العديد من اŸباريات الصسعبة ‘
الفÎة اŸقبلة ،ويجب أان نحافظ على تركيزنا من أاجل
–قيق النتائج اليجابية.
❊ كيف ترى اŸباريات اŸقبلة؟
❊❊ اŸباريات اŸقبلة سستكون ‘ غاية الصسعوبة ،خاصسة
أان كل األندية معنية بحسسابات السسقوط او اŸنافسسة على
اŸراكز الو ،¤وهو العامل الذي سسيصسعب كثÒا من
مهمتنا إال أاّننا واعون Ãا ينتظرنا ‘ الفÎة اŸقبلة ،حيث
نسسعى لتحقيق النتصسارات وهذا من أاجل الرتقاء على
مسستوى جدول الÎتيب Ãا أان هدفنا اŸقبل هو إانهاء
اŸوسسم بصسورة مشسرفة من خÓل احتÓل مرتبة مؤوهلة
Ÿنافسسة قارية ،وهو العامل الذي نسسعى لتحقيقه رغم أان
اŸامورية كما قلت سستكون صسعبة لكننا عازمون على
–قيق الهدف اŸنشسود.
❊ ح ّ-ق -ق -ت -م ان -تصس -ارا صس-ع-ب-ا ع-ل-ى م-ول-ودي-ة
وهران ،كيف كانت اŸباراة؟

❊❊ اŸباراة كانت صسعبة خاصسة أان اŸنافسص يعيشص فÎة
صسعبة ،ويريد اÿروج من األزمة التي يعا Êمنها بأاي شسكل
من األشسكال من خÓل الفوز أاو العودة بنقطة على القل.
ول يفوتني هنا أان أاذكر أان ا÷ميع رشّسحنا لتحقيق الفوز
قبل اŸباراة بسسهولة لكن واقع اŸيدان كان له رأاي آاخر،
وظهر مولودية وهران بصسورة افضسل وشسّكل لنا صسعوبات
كبÒة خÓل اŸباراة ،وكاد أان يسسجل لول براعة ا◊ارشص
شسعال ،الذي أانقذ اŸوقف وكان ‘ اŸسستوى قبل ان نعود
من جديد خÓل الشسوط الثا Êونحقق الهم وهو النقاط
الثÓث ،وأاعتقد انني كنت موفقا ‘ الهدف الذي سسجلته
وحّرر ÊكثÒا،وحرر ايضسا النصسار الذين كانوا ‘ اŸوعد
وقدموا الدعم الكب Òلنا خÓل هذه اŸواجهة الصسعبة
والصسعوبات التي واجهناها خÓل هذه اŸباراة هي مؤوشسر
على اŸباريات الصسعبة التي تنتظرنا خÓل الفÎة اŸقبلة،
حيث يجب أان نكون ‘ اŸوعد وتفادي ضسياع الÎكيز،
إاضسافة إا ¤مواصسلة النتائج اليجابية من خÓل –قيق
الن- -تصس -ارات ب -داي -ة Ãواج -ه -ة إاه -ل -ي الÈج ‘ اŸب -اراة
اŸقبلة.

إادارة الفريق تهّدد بالنسسحاب من البطولة

خصسم ثÓث نقاط من رصسيد ‚م مقرة بسسبب شسغب جماهÒه

شسهدت بلدية مقرة
باŸسسيلة صسباح أامسس شسلÓ
كليا بالعديد من اŸؤوسسسسات
العمومية ،وحركة
احتجاجية جابت ﬂتلف
لحياء والشسوارع من قبل
ا أ
أانصسار فريق ‚م شسباب
مقرة تنديدا بقرار ÷نة
النضسباط التابعة لرابطة
كرة القدم اÎÙف الثاÊ
التي خصسمت ثÓث نقاط
من رصسيد فريق ‚م شسباب
مقرة الذي تصسّدر ترتيب
البطولة Ãجوع  48نقطة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

جاء قرار ÷نة النضسباط القاضسي
ب -خصس -م ث Ó-ث ن -ق -اط ل -ف -ري-ق ‚م
شس -ب -اب م-ق-رة ،وتسس-ل-ي-ط ع-ق-وب-ة 04
م -ب -اري -ات م -ن دون ج -ه -ور وف -رضص
غرامة مالية تقدر بـ  40000دينار
جزائري على إاثر اŸباراة األخÒة
التي لعبها فريق ‚م شسباب مقرة
على أارضسيته ضسد ضسيفه مولودية
سسعيدة وانتهت بتعادل ( ،)1-1والتي
شسابها بعضص أاعمال شسغب بعد انتهاء
اŸباراة من قبل بعضص اŸناصسرين
اŸراه- -ق Úال- -ذي- -ن ق- -ام- -وا ب -رم -ي
قارورات اŸاء على من كانوا داخل
اŸلعب.

من جانبه رئيسص فريق ‚م شسباب
مقرة ،أاكد أان القرار هو إاجحاف ‘
حق فريق ‚م شسباب مقرة ،مشسÒا
إا ¤إانه سسوف يتم الطعن فيه ،مّتهما
بعضص األطراف إا ¤السسعي من أاجل
صسعود فريق آاخر بأاي طريقة كانت،
وهذا على حسساب فريق ‚م شسباب
مقرة مؤوكدا أانه سسيطعن ‘ القرار
من أاجل عدول ÷نة النضسباط عن
قرارها ،وإان لزم األمر الذهاب إا¤
الفيفا.
رئيسص بلدية مقرة ◊سسن بن ناصسر،
أاكد أاّنه ضسد القرار ويسساند عمال
ج -م -ي -ع اإلدارات ال -ذي-ن خ-رج-وا ‘
وقفة احتجاجية تضسامنا مع فريق
‚م مقرة ،واعت Èالقرار ›حفا ‘
حق فريق يطمح للعب ‘ اÎÙف
األول بكل عزم.

م -ن -اصس -رو ف-ري-ق ‚م م-ق-رة ال-ذي-ن
أاغلقوا الطريق الوطني رقم  40و28
ب- - - -ا◊اج- - - -رة اŸت - - -اريسص وح - - -رق
ال-ع-جÓ-ت اŸط-اط-ي-ة ،ط-ال-بوا ÷نة
النضس -ب -اط ب -ال -ع -دول ع -ن ق -راره -ا
خاصسة وأان اŸقابلة لعبت للدقيقة
األخÒة ومن دون توقف ،وتسساءلوا
ع -ن سس -بب ات -خ -اذ ن -فسص ال -ق-رار ‘
نفسص األحداث التي وقعت ÓÃعب
أاخرى ،واعتÈوا القرار يهدف إا¤
كسسر طموح ‚م شسباب مقرة ألّنه
تصسّدر البطولة منذ انطÓقتها.
ومن ذات ا÷انب قّررت إادارة فريق
‚م شس -ب -اب م -ق -رة النسس -ح-اب م-ن
بطولة اÎÙف الثا ،Êوكذا تسسريح
الÓعب Úصسباح أامسص وعدم مواصسلة
ال -ت-دري-ب-ات وال-ن-ظ-ر ‘ م-ق-اط-ع-ت-ه-ا
اللقاء اŸقبل.

وصسف اÛموعة الّثالثة باŸتوازنة

أليو سسيسسي« :أŸنتخب أ÷زأئري – ّسسن كثÒأ مع بلماضسي»

اعت Èمدرب منتخب
السسنغال لكرة القدم ،أاليو
سسيسسي ،اÛموعة الثالثة
«باŸتوازنة» ضسمن نهائيات
كأاسس أا· إافريقيا 2019
Ãصسر ( 21جوان 19 -
جويلية) ،والذي تتواجد
فيها ا÷زائر ،مشسÒا إا¤
التاريخ الطويل الذي يجمع
«اÿضسر» مع «أاسسود
التÒانغا» ‘ هذه اŸنافسسة
القارية.
وق -ال سس -يسس-ي ( 43سس -ن -ة) ‘ ح-وار
خ ّصص به اŸوقع اإلخباري «اÁيديا»:
«ه- -ي ›م- -وع- -ة م- -ت -وازن -ة ف -ك -م -ا
ت-ع-ل-م-ون ⁄ ،ي-ع-د ت-وج-د م-ن-ت-خ-ب-ات
ضس -ع-ي-ف-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا ،ت-اري-خ ط-وي-ل
يجمع ب Úا÷زائر والسسنغال .ففي

 ‘( 2015ع - - - -ه- - - -د آالن جÒاسص)
Ãان -غ -وم -و ،ك-ن-ا ب-ن-فسص اÛم-وع-ة
(هزÁة  .)2-0سسنة  2017تقاسسمنا
نفسص اÛموعة أايضسا (تعادل ،)2-2
وسس -ن -ل -ت -ق -ي ›ددا ه -ذه السس -ن-ة ‘
مصسر ،ا÷زائر غنية عن التعريف
و“تلك فريقا كبÒا ،وهم يتح ّسسنون
بقيادة جمال بلماضسي الذي أاعرفه،
ولهذا سستكون معركة جميلة».
وب-اإلضس-اف-ة إا ¤السس-ن-غ-ال وا÷زائ-ر،
تضس- -م اÛم -وع -ة ال -ث -ال -ث -ة ك -ي -ن -ي -ا
وتنزانيا.
ويسستهل «أاسسود التÒنغا» مشسوراهم
ي - -وم  23ج -وان ضس -د ت -ان -زان -ي-ا ث-م
ا÷زائر  27جوان ،ثم كينيا يوم 1
جويلية.
وأاضس -اف ق-ائ-د اŸن-ت-خب السس-ن-غ-ا‹
السس- - -اب - -ق« :السس - -ن - -غ - -ال وا÷زائ - -ر

مرشّسحان ‘ هذه اÛموعة ،لكن ل
ي-جب السس-ت-خ-ف-اف ب-ك-ينيا وتنزانيا،
ف-ق-د اسس-ت-حّ-ق-ا م-ك-ان-ت-ي-ه-ما بالعرسص
القاري .يجب التحضس Òجيدا لهذه
ال -دورة ال -ت-ي سس-ت-ك-ون م-ع-ق-دة وذات
مسستوى فني جد مرتفع» ،بهذا ختم
سس -يسس -ي اŸشس -رف ع -ل -ى ال -ع -ارضس -ة
الفنية للمنتخب السسنغا‹ منذ .2015
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فالك
أ◊مل

Òãe È`N

رسش- -ال -ة إا ¤ق -ل -بك:
ثِ -ق ب -إان ال -ل -ه أال -ط-ف
ك حزيًنا و’
ِمن أان يرا َ
يجُبرك.
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ألثور

واج -هت م -ر Ëإاب-ن-ة
ع-م-ران م-وق-فا صشعبًا..
ومع ذلك قال الله لها:
ك -ل -ي واشش -رب -ي و ق -ري
ع- -ي- -ن ً-ا عشس ح -ي -اتك،
و’ ت - - -ره - - -ق ن- - -فسشك
بالتفك Òفـالله عنده
حسشن التدب.Ò

باحث فلكي يحدد
أأول أأيام شضهر
رمضضان

أ÷وزأء

اŸواق - - - - -ف ه- - - - -ي
خ -ري -ف ال-عÓ-ق-ات
ي- - -تسش- - -اق- - -ط م - -ن - -ه - -ا
اŸزي- - - -ف - - -ون كـ أاوراق
الششجر.

ألسضرطان

لل
ع
È

’صش - -ح - -اب ح- -ظ
ا أ
ونصش- -يب ي -خ -ت -اره -م
لك الله إاما درسس أاو
سشند مدى ا◊ياة.

ة

كشش- -ف ب- -احث ف -ل -ك -ي
عن توقعاته بششأان أاول
أاي-ام شش-ه-ر رمضش-ان وف-قا
ة
ل -ل -حسش -اب -ات ال -ف -ل -ك -ي -
ا◊ظ هو التقاء الفرصشة ا÷يدة مع
ت
اŸسشبقة ،حسشب ما نقل
ا’سشتعداد ا÷يد فالطموحات و ا’حÓم ’
’مارات
ع-ن-ه صش-ح-ي-فة ا إ
ترتو ا’ بعرق ا÷ب Úوا◊ظ قد ياتيك ليوفر
اليوم».
عليك او يختصشر مسشاحات الزمن..
ون-ق-لت الصش-ح-ي-ف-ة ع-ن
ال -ب -احث ‘ ع-ل-وم ال-ف-لك
واأ’مر كذلك بالنسشة للنجاح إاذ
و
’رصش -اد ا÷وي-ة عضش-
وا أ
يقال :يأاتي النجاح من
ا’–اد ال- -ع -رب -ي ل -ع -ل -وم
القرارات الصشائبة
الفضشاء والفلك ،إابراهيم
والقرارات الصشائبة
ا÷روان ،ق- -ول- -ه إان- -ه م- -ن
اŸت- - -وق - -ع أان ي - -ك - -ون ي - -وم
من التقدير السشليم
ل
ا’ثن 6 Úمايو اŸقبل أاو
Óمور والتقدير
لأ
أايام رمضشان.
السشليم من
وأاوضشح أان معاي Òالرؤوية
التجارب
ال -ف -ل -ك-ي-ة تشش Òإا ¤أان ه-ذا
ر
ال - -ي - -وم ه- -و أاول أاي- -ام شش- -ه- -
و التجارب من
ت
رمضش- -ان ،وسش- -ت- -ق- -ل سش- -اع -ا
التقدير اÿاطئ
’ول مرة منذ 4
الصشيام فيه أ
Óمور
لأ
سشنوات عن  15سشاعة.
وي-ث-بت شش-ه-ر رمضش-ان ب-أامرين
أاحدهما :رؤوية هÓل الششهر ‘
ليلة  29من ششهر ششعبان ،والثاÊ
نمي ششيئًا
،
إاك- -م- -ال شش- -ع- -ب -ان ث Ó-ث Úي -وم -ا
حدث ‘ حياتك ي وة لك ’
و
أ
ا
وذلك إاذا  ⁄ي -ر ال -ه Ó-ل ل -غ -ي-م
 -ع- -ل- -ه ق -^ كل -لك ف- -أاج
نحوه.
ب- -داخ-
د ن-فسشك
،
ن
ا
ش
ض
م
ر
ر
ه
ش
ش
‘
م
ك
◊
ا
ا
ذ
وه - -
ضشعفًاَ .ت -ع -ود ع -ل -ى اسش -ع-ا مهرجÚ
ا
.
ة
ي
ر
م
ق
ل
ا
ة
ن
ش
س
ل
ا
ر
و
ه
ش
ش
ن
م
ه
Ò
وغ
اسس ليسشُو َ
^

أ◊ظ و ألنجاح

¯ هل تعلم أان
الكتكوت يقوم بالبحث
عن أاضشعف مكان
بالبيضشة ليقوم
بكسشرها واÿروج
منها إا ¤ا◊ياة وذلك
ينبع من غريزتة الداخلية؟
¯ هل تعلم أانه إاذا Ÿسس الصشرصشور
’نسشان سشارع إاﬂ ¤بئه
ا إ
ليقوم بتنظيف
نفسشه؟

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

لن
بنفسشك  ،فا وك متى
تى يسشعد
ح
ا÷زائر عربية أابيضس وأاخضشر معروف اعÓمنا
عليها ‚مة وهÓل منورة رفدوه
الششجعان
أاصشلها أامازيغية وا’سشÓم نور اعتقادنا

شض

غ
ل
ع
ق
لـك

ول -عت

 -ل- -ب -يار ق
ق وإان ن- -ي لها حني الصشÈ
ل العشش
لى مر
◊كÈك ع
م-ث-
ك
Áا ال-ب-ع-دذاب وششوق ’ صش تي يقوي ل -ق -ه-ر
يم
دفق إا
تا
يحلى بع ر ما ين
يام–دى ن -وب -ا خاويك
لنه
لف Óي
و
حشس ا
مثل ا وغروق -فÎق
Ãطر
ي-م-ا نو
م -ه -م -ا ي -ا م ك فوق
ك راسش
خلي

^ أاطول مني
و م- - -نك و أاقصش - -ر
م- - -ن ا◊شش - -يشس ‘
’رضس..ماهي؟
ا أ

ألعذرأء

^ قÈصس.

ت-أاك-د وث-ق أاّن-ه ل-ن
ي -ف -ه -مك إا’ إاث -ن -ان،
أاح -ده -م م ّ-ر ‘ ح-ال-تك
’خر ُيحبك جدًا.
وا آ

أŸيزأن

ف -ك -ر ف -ي -م -ا «ع -ن -دك « و ’ ت -ف -ك -ر ف -ي-م-ا «ل-يسس
عندك» فان ما «عندك» من كرم الله و ما «ليسس
عندك» من حكمة الله.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

احفظها يا ربي وصشنها من كيد الطغيان
–يا ا÷زائر كافة رجال ونسشوان.
نطلبو ربنا بالنصشر لششعبنا و –يا بÓدنا
بجاه العدنان

^ سشأال غÓم رج Óحكيما..ماهي الششجاعة؟فقال؛ أان ’ تنتقم
‡ن أاسشاء إاليك بل أان تتحمل وتصش ،Èفبصشق الغÓم على
وجه ا◊كيم ليختÈه ،فمردغه ا◊كيم،بالÎاب وضشربه
ضشربا مÈحا وداسس عليه فقال الغÓم للحكيم :والله كنت
عارف إانك كذاب.

أبتسضم

إاذا آاŸك ك Ó- - - - - - -م
ال- -ن- -اسس ف  Ó-ت -ؤو⁄
ن - - - - - - -فسشك ب- - - - - - -كÌة
ال -ت -ف -ك ،Òث -ق ب -ربك
ط -اŸا ه -م بشش -ر م-ث-لك
ف -ل -يسس ل -دي -ه-م سش-وى
أالسش-ن-ت-ه-م و’ Áلكون
نفًعا و’ ضشًرا.

ح-------ل أل-------ع------دد
ألسضابق

ما أاردت.

ننبضضضننا فلسسضطيين ـ ـي لألببـد

أألسضد

« ل- - -ق- - -د خ- - -ل- - -ق- - -ن - -ا
’نسش- - - -ان ‘ ك- - - -ب- - - -د»
ا إ
أاح- -ي- -انً- -ا ي -جب أان ت -ع -اÊ
لكي تسشتمر ‘ التقدم’ ،
–زن ح Úتضشيق ‘ هذه
ا◊ي- - - -اة إان- - - -ه - - -ا ›رد دار
ع - -ب - -ور ،ح- -ي- -اتك  ⁄ت- -أات
بعد.

ألعقرب

ت - -ب - -تسش - -م ولك حسش - -ن- -ه،
“رضس ولك أاجر ،تصش Èولك
م -ن ب -ع -د الصشُ Èي -سش-رُ ،ت-حسش-ن
ولك ضِش- -ع- -ف إاحسش- -انك ا◊م -د
ل -ل -ه ح-م-دًا ك-ثًÒا ط-ي-بً-ا م-ب-اركً-ا
فيه ..قل دوما ا◊مد لله على
النعمة.

ألقوسس

’ تششغل بالك Ãا ليسس ‘ يدك
 ..سشلم أامرك لله وإابتسشم و أاطمئن ..
فإان أاتاك ششيء فهو حتما لك  ..وإان
 ⁄يأاتك فتأاكد أانه ’ يناسشبك  ..ثق
بالله دائماً.

أ÷دي

’شش- -ي- -اء أاه- -م- -ي- -ة ‘ ا◊ي- -اة ه -و
أاك Ìا أ
التوقف عن قول :أانا أا“نى ،واسشتبدالها
بقول :أانا سشأافعل.

ألدلو

مفاتيح حاجاتك كلها بيد الله سشبحانه وحده،
’دب معه ،يسشرها
’قبال عليه ،وا أ
فإان أانت أاحسشنتَ ا إ

^ واحد سشافر واششتاق لزوجته فأارسشل إاليها :
«اششتقت لك يازوجتي الرابعة»
ي
ع
ششكون اللي يقنعها أانه خطأا مطب
ً
لك من حيث ’ –تسشب ..ثق وامضس متأالقا بسشم الله.
وكان قصشده زوجتي الرائعة ..
أ◊وت
الله يفرج همه أانتبهوا
وأانتم تكتبون.
لكي يحÎمك ا◊اضشرون  ...احÎم الغائبون  ...ثقافة ’ يفهمها
اŸنافقون.
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موإقيت
إلصسلة

^  1٧أإف- -ري -ل  :19٥٧إغ-ت-ي-ال إل-عّ-لمة
وإلّ-دإع-ي-ة إلشس-ه-ي-د إل-ع-رب-ي إل-تبسسي،
إل -عضس -و إŸؤوسّس -سس ÷م -ع -ي -ة إل -ع -ل -م -اء
إŸسس- -ل- -مÃ ،Úدي- -ن- -ة إ÷زإئ- -ر ب -ع -دم -ا
سسّ-ل-طت ع-ل-ي-ه أإبشس-ع أإن-وإع إلّ-ت-عذيب (مازإل
قÈه ›هو’).
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نلتــــزم Ãطالبــــــه إŸشسروعـــــة وإلتكفــــــل بهــــــا

الفري ـ ـق ڤايـ ـ ـد صسال ـ ـ ـح :قـ ـرار حماي ـ ـ ـة الشسعب ل رجع ـ ـ ـ ـة في ـ ـ ـه

@ حريصســـــون علـــــــــى إأن ’ تـــــرإق قطــــــــرة دم جزإئـــــــري وإحــــــــد
@ ضســـــــرورة إحÎإم رموز إلدولـــــــة وعلــــــى رأإسسهــــــا إلعلــــم إلوطنــي
وإصسل إلفريق أإحمد ڤايد صسالح نائب وزير إلدفاع
إلوطني ،رئيسس أإركان إ÷يشس إلوطني إلشسعبي ،زيارته
إ ¤إلناحية إلعسسكرية إلرإبعة بورڤلة ‘ يومها إلثاÊ
ب -إاشس -رإف -ه ع -ل -ى ت -ن-ف-ي-ذ “ري-ن ب-ي-ا Êب-ال-ذخÒة إ◊ي-ة
””إل-ن-ج-م إلسس-اط-ع  ،””2019ك -م -ا ت -رأإسس ل-ق-اء ت-وج-ي-ه-ي-ا م-ع
إطارإت وأإفرإد إلناحية.

ل لبسش فيها ◊ماية إŸوإطن Úلسشيما أإثناء إŸسشÒإت ،لكن
باŸقابل ننتظر من ششعبنا أإن يتفادى إللجوء إإ ¤إلعنف وأإن
ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى إŸم-ت-ل-ك-ات إل-ع-م-وم-ي-ة وإÿاصشة ،ويتجنب عرقلة
مصشالح إŸوإطن ،Úوأإود إإلششارة ‘ هذإ إإلطار إإ ¤ضشرورة
إلحÎإم إلتام لرموز إلدولة وعلى رأإسشها إلعلم إلوطنيŸ ،ا Áثله
من رمزية مقدسشة لوحدة إلوطن وإلششعب وتضشحيات إألجيال
ع Èإلتاريخ ،وإإننا على يق Úتام أإن ششعبنا سشيكون ‘ مسشتوى
إلصش-ورة إ◊ضش-اري-ة إل-رإق-ي-ة إل-ت-ي سش-ج-ل-ه-ا ل-ه إل-ت-اري-خ ،ون-ق-ل-ت-ها
ﬂتلف وسشائل إإلعÓم ع Èإلعا.””⁄

h.¥

فبميدإن إلرمي وإŸناورإت للقطاع إلعملياتي ششمال ششرق إإن
أإمناسش ورفقة إللوإء حسشان عÁÓية قائد إلناحية إلعسشكرية
إلرإبعة ،إسشتمع إلفريق إإ ¤عرضش حول إلتمرين قدمه قائد
إلقطاع إلعملياتي ،تضشمن إلفكرة إلعامة ومرإحل إلتنفيذ .وهو
إلتمرين إلذي ششاركت فيه وحدإت إلقطاع إلعملياتي ششمال ششرق
إإن أإمناسش ،فضش Óعن وحدإت جوية من طائرإت وحوإمات
إإلسشناد إلناري Ãا ‘ ذلك طائرة إسشتطÓع جوي.

على شسعبنا أان يكون ‘ مسستوى الصسورة ا◊ضسارية التي
سسجلها له التاريخ

“رين قتا‹ نفذ ‘ ظروف قريبة من الواقع ونتائج مرضسية
إلفريق تابع عن كثب ›ريات إلتمرين إلذي نفذ ‘ ظروف
قريبة من إلوإقع ،وإلذي ” إإجرإؤوه بهدف إلرفع من إلقدرإت
Óف -رإد وإل -وح-دإت ،وت-ك-ث-ي-ف
إل -ق -ت -ال -ي -ة ل  -أ
إل -ت -ع -اون بﬂ Úت-ل-ف إألرك-ان-ات ،و–سشÚ
أإدإء إإلطارإت ‘ –ضش Òوتنظيم إألعمال
إل -ق -ت-ال-ي-ة وإل-ت-نسش-ي-ق بﬂ Úت-ل-ف إل-ق-وإت،
فضش Ó- - -ع- - -ن إإكسش- - -اب إل- - -ق- - -ادة إÈÿة ‘
إلسشيطرة على إلوحدإت ،و“ك Úإألطقم
من إكتسشاب مهارإت أإك ‘ Ìإلتحكم ‘
م -ن -ظ -وم -ات إألسش -ل -ح -ة ،وه-وم-ا سش-اع-د ‘
إ◊صشول على درجة عالية من إلنسشجام
إلقتا‹ ب Úإلوحدإت إŸششاركة ‘ إلتمرين،
‡ا أإكد جليا إلقدرة إلتي تتمتع بها هذه
إلوحدإت ‘ ›ال إلتنفيذ إلناجح للمهام إلقتالية إŸوكلة ،وهوما
أإسشهم ‘ –قيق نتائج جد مرضشية جسشدها إلتنفيذ إ÷يد لهذإ
إلتمرين إلذي كلل بالنجاح إلتام.

آاخر إانذار لرئيسس
““الدياراسس““ السسابق

ضسرورة انتهاج أاسسلوب ا◊كمة والصس Èألن الوضسع صسعب ومعقد
‘ نهاية إلتمرين ،إلتقى إلفريق بأافرإد إلوحدإت إŸنفذة
للتمرين ،أإين هنأاهم على إ÷هود إلتي بذلوها خÓل –ضشÒ
وتنفيذ هذإ إلتمرين إلذي كلل بالنجاح إلتام.
بعدها إلتقى إلفريق بإاطارإت وأإفرإد إلقطاع إلعملياتي وأإلقى
كلمة توجيهية بثت إإ ¤جميع وحدإت إلناحية ع Èتقنية إلتحاضشر
إŸرئي عن بعد ،ذكر فيها باللتزإم إلﬁÓدود للجيشش إلوطني
إلششعبي ‘ مرإفقة إŸرحلة إلنتقالية› ،ددإ إلتأاكيد على أإن
Óزمة ‘
كافة إألفاق إŸمكنة تبقى مفتوحة من أإجل إإيجاد حل ل أ
أإقرب إألجال.

حل األزمة ‘ أاقرب األوقات وكافة اآلفاق اŸمكنة تبقى مفتوحة
«إإنني أإؤوكد مرة أإخرى على ضشرورة إنتهاج أإسشلوب إ◊كمة
وإلصش Èألن إلوضشع إلسشائد مع بدإية هذه إŸرحلة إلنتقالية
يعت Èوضشعا خاصشا ومعقدإ ،يتطلب تضشافر جهود كافة إلوطنيÚ
إıلصش Úللخروج منه بسشÓم ،ومن جهتنا فإاننا ‚دد إلتزإم
إ÷يشش إل -وط -ن -ي إلشش -ع-ب-ي Ãرإف-ق-ة م-ؤوسشسش-ات إل-دول-ة ‘ ،ه-ذه
إŸرحلة إلنتقالية ،مع إإلششارة إإ ¤أإن كافة إآلفاق إŸمكنة تبقى
مفتوحة ‘ سشبيل إلتغلب على ﬂتلف إلصشعوبات وإإيجاد حل
Óزمة ‘ أإقرب إألوقات .فالوضشع ل يحتمل إŸزيد من إلتأاجيل،
ل أ
ألن إلوقت يدإهمنا ،وبهذإ يبقى إ÷يشش إلوطني إلششعبي ،يعتÈ
نفسشه ›ندإ على إلدوإم ،إإ ¤جانب كافة إıلصشÿ ،Úدمة
ششعبه ووطنه ،وفاء منه للعهد إلذي قطعه على نفسشه ‘ –قيق
مطالب إلششعب وطموحاته إŸششروعة ‘ بناء دولة قوية ،آإمنة
ومسشتقرة ،دولة يجد فيها كل موإطن مكانه إلطبيعي وآإماله
إŸسشتحقة.

على العدالة ﬁاسسبة اŸتورط ‘ Úقضسايا الفسساد
و‘ هذإ إلسشياق وكما أإششرت ‘ مناسشبات سشابقة إإ ¤ضشرورة
قيام إلعدإلة Ãحاسشبة إŸتورط ‘ Úقضشايا إلفسشاد ،فإاننا ننتظر

من إ÷هات إلقضشائية إŸعنية أإن تسشرع ‘
وتÒة م -ع -ا÷ة ﬂت -ل-ف إل-قضش-اي-ا إŸت-ع-ل-ق-ة
باسشتفادة بعضش إألششخاصش ،بغ Òوجه حق،
من قروضش بآالف إŸليارإت وإإ◊اق إلضشرر
بخزينة إلدولة وإختÓسش أإموإل إلششعب””.

أاشسخاصس عبثوا Ãقدرات الشسعب
ويعملون على تأاجيج الوضسع

إلفريق حذر من بعضش إألششخاصش إلذين
ع -ب -ث -وإ ك -ثÒإ Ãق -درإت إلشش -عب إ÷زإئ -ري
ومازإلوإ ينششطون ضشد إإرإدة هذإ إلششعب ويعملون على تأاجيج
إل- -وضش- -ع ،م- -ن خÓ- -ل إلتصش -ال ب -ج -ه -ات مشش -ب -وه -ة وم -ع ب -عضش
إŸسشؤوول Úوإلحزإب إلسشياسشية:

إاجراءات قانونية صسارمة سستتخذ ضسد ““توفيق““
«ل -ق -د ت -ط -رقت ‘ م -دإخ-ل-ت-ي ي-وم 30
مارسش  2019إإ ¤إلجتماعات إŸششبوهة
إلتي ُتعقد ‘ إÿفاء من أإجل إلتآامر على
مطالب إلششعب ومن أإجل عرقلة مسشاعي
إ÷يشش إلوطني إلششعبي ومقÎحاته ◊ل
إألزمة ،إإل أإن بعضش هذه إألطرإف و‘
مقدمتها رئيسش دإئرة إلسشتعÓم وإألمن
إلسش - -اب - -ق ،خ - -رجت –اول ع- -ب- -ث- -ا ن- -ف- -ي
توإجدها ‘ هذه إلجتماعات ومغالطة
إلرأإي إلعام ،رغم وجود أإدلة قطعية تثبت
هذه إلوقائع إŸغرضشة ،وقد أإكدنا يومها
أإن -ن -ا سش -ن -كشش-ف ع-ن إ◊ق-ي-ق-ة ،وه-اه-م ل
ي - -زإل - -ون ي- -نشش- -ط- -ون ضش- -د إإرإدة إلشش- -عب
وي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى ت-أاج-ي-ج إل-وضشع ،وإلتصشال
بجهات مششبوهة وإلتحريضش على عرقلة مسشاعي إÿروج من
إألزم- -ة ،وع- -ل- -ي -ه أإوج -ه ل -ه -ذإ إلشش -خصش آإخ -ر إإن -ذإر ،و‘ ح -ال -ة
إسشتمرإره ‘ هذه إلتصشرفات ،سشتتخذ ضشده إإجرإءإت قانونية
صشارمة””.

حماية الشسعب قرار ل رجعة فيه مهما كانت
الظروف واألحوال

إلفريق ذكر با÷هود إŸثابرة إلتي ” بذلها ‘ سشبيل تطوير
و–ديث وعصشرنة كافة مكونات قوإتنا إŸسشلحة ،مؤوكدإ على أإن
قيادة إ÷يشش إلوطني إلششعبي لن تتخذ أإية قرإرإت ل تخدم
إلششعب وإلوطن:
«أإ“ن -ى أإن ي -ل -ق -ى ه -ذإ إل -ن -دإء إلصش -دى إŸنشش -ود ل -دى ك-اف-ة
م-ك-ون-ات شش-ع-ب-ن-ا إألب-ي ،ألن-ه صش-ادر ع-ن إل-ق-ي-ادة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-جيشش
إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ،إن-طÓ-ق-ا م-ن وف-ائ-ه-ا ل-رسش-ال-ة شش-ه-دإء إل-ث-ورة
وششهدإء إلوإجب إلوطني ،ومعايششتها Ÿعاناة إلششعب ،وحرصشها
على بناء جيشش قوي وعصشري متحكم ‘
أإدق إلتكنولوجيات ،وهو ما –قق فعليا
وميدإنيا ،من خÓل غرسش قيم إلولء
وإإلخÓصش للوطن ‘ أإذهان وسشلوكات
أإفرإد إلقوإت إŸسشلحة ،جيشش Îﬁف
بتعدإده وعتاده وإسشتعدإده إلدإئم ›هز
بأاسشلحة متطورة ،موجهة ألعدإء إلوطن
وليسش ضشد ششعبه؛ جيشش لن يتخذ أإي
ق - -رإرإت ل ت - -خ - -دم إلشش- -عب وإل- -وط- -ن،
وح- -ريصش ع- -ل- -ى أإن ل ُت- -رإق ق- -ط- -رة دم
جزإئري وإحدة ،خدمة Ÿصشالح أإطرإف
معادية ،إلتي  ⁄يعجبها إلطابع إلسشلمي
للمسشÒإت ،فا÷زإئر ‘ أإيدٍ أإمينة برجال ﬂلصش Úمسشتعدين
للدفاع عن بÓدهم مهما كلفهم إلثمن.

إل- -ف -ري -ق أإوضش -ح أإن ق -رإر إ÷يشش إل -وط -ن -ي اسستفادة بعضس األشسخاصس
إفليشهشعوبلينبيخحيصشدوصعنشهحإبماديإةوإلمشهشمعابكاقنرإترإللظرروجعةف بغ Òوجه حق من قروضس
وإألحوإل:
بآالف اŸليارات
الشسعب ا÷زائري قادر على رفع التحديات
والتغلب على األزمات

«إإننا على يق Úبأان إلششعب إ÷زإئري إألبي وإŸتحضشر قادر
على رفع كافة إلتحديات وإلتغلب على كل إألزمات إنطÓقا من
عبقريته إŸسشتلهمة من مقوماته إلتاريخية وŒربته إلطويلة ‘
إلتعامل مع إألحدإث ونؤوكد على أإننا نتفهم مطالبه إŸششروعة
إلتي إلتزمنا بالعمل معه على Œسشيدها كاملة ،وبطبيعة إ◊ال
فإان هذه إألهدإف يتطلب –قيقها مرإحل
وخطوإت تسشتلزم
–قيق إŸطالب ل يعني إإلخÓل بعمل
مؤوسشسشات إلدولة بل إ◊فاظ عليها إلتحلي
ب-الصش Èوإل-ت-ف-ه-م ون-ب-ذ ك-اف-ة أإشش-ك-ال إل-ع-ن-ف،
فاÿطوة إألسشاسشية قد –ققت وسشتليها ،بكل
تأاكيد ،إÿطوإت إألخرى ،حتى –قيق كل
إألهدإف إŸنششودة ،وهذإ دون إإلخÓل بعمل
مؤوسشسشات إلدولة إلتي يتع Úإ◊فاظ عليها،
لتسشي Òششؤوون إÛتمع ومصشالح إŸوإطن.Ú

نتفهم اŸطالب
اŸشسروعة ونلتزم
بتجسسيدها كاملة

أاسسدينا تعليمات ◊ماية اŸواطنÚ
وحذار من العنف
إإن قرإر حماية إلششعب Ãختلف مكوناته قرإر ل رجعة فيه
ولن نحيد عنه مهما كانت إلظروف وإألحوإل ،وإنطÓقا من
متانة إلثقة إلتي تربط إلششعب بجيششه ،أإسشدينا تعليمات وإضشحة

’منية
’سسلك إ أ
قامت بها مفارز إ÷يشس وإ أ

توقيف  174منقب وضسبط  3مركبات رباعية الدفع
‘ إإطار ﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي بالتنسشيق مع عناصشر إلدرك إلوطني
وإ÷مارك ،يوم  15أإفريل  2019خÓل عمليات ﬂتلفة بكل من جانت و“Ôإسشت وع Úقزإم 174 ،منقب عن إلذهب
وضشبطت ثÓث  03مركبات رباعية إلدفع و( )50مولدإ كهربائيا و 36مطرقة ضشغط وجهازي  02كششف عن إŸعادن و08
أإكياسش من خليط إلذهب وإ◊جارة.

...وتوقيف Œ 3ار ﬂدرات و333غ من الكوكايÚ
من جهة أإخرى ،أإوقف عناصشر إلدرك إلوطني (Œ )03ار ﬂدرإت بحوزتهم ( )333غرإم من إلكوكايÃ Úيلة ‘ ،حÚ
” ضشبط ( )516وحدة من ﬂتلف إŸششروبات ببسشكرة.

نحÎم بشسكل كامل أاحكام الدسستور لتسسي ÒاŸرحلة النتقالية
إإننا كقيادة عليا للجيشش إلوطني إلششعبي وأإمام إŸسشؤوولية
إل-ت-اري-خ-ي-ة إل-ت-ي ن-ت-ح-م-ل-ه-ا ،ن-حÎم بشش-كل كامل أإحكام إلدسشتور
لتسشي ÒإŸرحلة إلنتقالية ،وأإود أإن أإعيد إلتأاكيد أإن كافة إآلفاق
إŸمكنة تبقى مفتوحة ‘ سشبيل إلتغلب ،على ﬂتلف إلصشعوبات
Óزمة ‘ أإقرب إألوقاتÃ ،ا يخدم إŸصشلحة إلعليا
وإإيجاد حل ل أ
للوطن بغضش إلنظر عن مصشلحة إألششخاصش ،وأإنه ل طموح لنا
سشوى حماية إلوطن وبسشط نعمة إألمن وإلسشتقرإر وإ◊فاظ على
سشمعة إلبÓد ،كما أإرإدها إلششهدإء إأل›اد ،وإلله على ما أإقول
ششهيدإ””.

مقتطفات من كلمة الفريق

لزمة ‘ أإقرب وقت
^ إيجاد حل ل أ
^ ’ طموح لنا سسوى حماية إلوطن وإ◊فاظ على
سسمعة إلبلد
^ غ- -رسس ق- -ي -م إل -و’ء ل -ل -وط -ن ‘ إأذه -ان إل -ق -وإت
إŸسسلحة
’عدإء إلوطن
^ ج-يشس-ن-ا ›ه-ز ب-أاسس-ل-ح-ة م-وج-ه-ة أ
وليسس ضسد شسعبه
^ إ÷زإئ-ر ‘ أإيٍ-د أإم-ي-ن-ة مسس-ت-ع-دون ل-ل-دف-اع ع-ن-ها
مهما كلفهم إلثمن
^ إل -ت -زم -ن -ا ب-ال-ع-م-ل م-ع إلشس-عب ع-ل-ى Œسس-ي-د ك-ل
مطالبه
^ «ت -وف-ي-ق”” ي-غ-ال-ط إل-رإأي إل-ع-ام رغ-م وج-ود أإدل-ة
تثبت إلوقائع إŸغرضسة
^ إ’لتزإم إل ّ
لﬁدود للجيشس ‘ مرإفقة إŸرحلة
إ’نتقالية
’سس -رإع ‘ م -ع-ا÷ة
^ ع -ل -ى إ÷ه -ات إل -قضس -ائ -ي -ة إ إ
إلقضسايا إŸتعلقة بالفسساد
^ ‚دد إلتزإم إ÷يشس Ãرإفقة موؤسسسسات إلدولة
^ ب -ن -اء دول -ة ق -وي -ة آإم -ن -ة ،ل -ك -ل م -وإط-ن م-ك-ان-ه
إلطبيعي وآإماله إŸسستحقة

