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‘ ختــــــــــام حملـــــــــة ا’سصتفتــــــــاء

«إانزال سصياسصي» من أاجل «نعم» للدسصتور
@ الوزير األول :التصصويت بـ«نعم» قطيعة مع عهد العصصابة
@ زغماتي :الطابع الجتماعي للدولة مكسصب ل رجعة عنه
@ بلحيمر يدعو إا ¤أاداء واجب اŸواطنة باŸشصاركة ‘ السصتفتاء
@ وزير اÛاهدين :ا÷زائر مقبلة على «عه ـ ـ ـ ـد واع ـ ـ ـ ـد»

تختتم منتصصف هذه الليلة ا◊ملة ا’نتخابية ،اÿاصصة با’سصتفتاء الشصعبي حول مشصروع تعديل الدسصتور ،اŸقرر مطلع هذا
’سصبوع و–ديدا أاول نوفم ،Èعلى أان تعقبها فÎة الصصمت ا’نتخابي التي تدوم ‘  3أايام كاملة بدءا من نهار الغد.
ا أ
و“ّيز اليوم الـ 21من ا◊ملة ا’نتخابية ،بتنشصيط عدد كب Òمن التجمعات الشصعبية ،من قبل الطاقم ا◊كومي بدرجة أاو،¤
والطبقة السصياسصية وا◊ركة ا÷معوية ،التي لعبت آاخر أاوراق إاقناع الهيئة الناخبة ،لÎسصيم مشصروع تعديل أاسصمى اŸواثيق،
تكريسصا للقطيعة مع اŸرحلة السصابقة.
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مسصاهمة من شصمسس الدين شصيتور

مرافعـ ـ ـة ÷ـ ـزائر جديـ ـدة تسصاير العا⁄
ا÷زائر ‘ مفÎق طرق ،أاين وجدت نفسصها وجها لوجه مع –ديات متعددة ’سصّيما
’صصعدة ،ا’قتصصادي ،اŸا‹ والصصحي ،الوضصع الراهن يتمّيز بوجود حكومة
على ا أ
مشصّكلة من جامعي Úورثوا وضصعية صصعبة للغاية واسصتفتاء الفا— نوفم Èعلى
تعديÓت دسصتورية سصتقطع مع اŸاضصي‡ ،ا يعني إاعطاء صصÓحيات أاك Èلهيئات
ومؤوسصسصات الرقابة التي سصيكون عليها لعب دور أاك Ìأاهمية.
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رئيسس اÛلسس الدسستؤري كمال فنيشس لـ «الشسعب»:
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عرضض الوثيقة الدسستورية لÓسستفتاء يعيد ال ّسسلطة التأاسسيسسية للشّسعب

يؤؤكد رئيسس اÛلسس الدسستؤري ،كمال فنيشس ‘ ،هذا ا◊ؤار الذي خصس به «الشسعب» ،أان “رير تعديل
الدسستؤر ع Èا’سستفتاء الشسعبي ،يحمل أاك Ìمن د’لة ،ويشسدد على أان النظام شسبه-الرئاسسي اŸقÎح
سس-ي-ن-ه-ي ال-غ-م-ؤضس ال-ذي ’زم ن-ظ-ام ا◊ك-م ‘ ال-بÓ-د ،وأاف-اد ب-أان اÙك-م-ة ال-دسس-ت-ؤري-ة اŸزم-ع اسس-ت-حداثها
سستكؤن ا◊كم والضسامن لسسمؤ الدسستؤر.
’ضسافات التي يأاتي بها مشسروع التعديل
¯ ما هي ا إ
أجرى أ◊وأر :حمزة ﬁصصول
الّدسستؤري ‘ ›ال الفصسل ب Úالسسلطات؟
تصصوير :عباسس تيليوة
¯ «الشس - -عب» :م - -ا ه - -ؤ اŸغ- -زى م- -ن “ري- -ر مشس- -روع
ّتعديل الّدسستؤر ع Èا’سستفتاء الشّسعبي ؟
¯¯ ك -م-ال ف-ن-يشس :إاّن “ري- -ر ت -ع -دي -ل ال ّ-دسس -ت -ور عÈ
لثراء
السستفتاء الشّسعبي ،وقبل ذلك طرح اŸسسودة األّولية ل إ
واŸناقشسة وعرضسها على كافة أاطياف اÛتمع ومؤوسسسسات
الّدولة ،يحمل أاك Ìمن مغزى ودللة ،ولعّل أاعمق دللته ،هو
إاعادة ال ّسسلطة التأاسسيسسية للشّسعب ،والتأاكيد على “ ّسسك األمة
والّدولة بالعودة إا ¤الّدسستور ،الذي تنصص اŸادة ال ّسسابعة منه
على أاّن الشّسعب مصسدر كّل سسلطة وأاّن ال ّسسيادة الوطنية ملك
للشّسعب وحده وكذا اŸادة الّثامنة التي تن ّصص على أاّن ال ّسسلطة
ال ّ-ت -أاسس -يسس -ي -ة م -لك ل -لّشس-عبÁ ،ارسس-ه-ا ب-واسس-ط-ة اŸؤوسسسس-ات
الّدسستورية ،وكذا عن طريق السستفتاء وبواسسطة ‡ثليه ،كما
“ّكن ذات اŸادة رئيسص ا÷مهورية من اللتجاء إا ¤الشّسعب
مباشسرة ،هذا من جهة.
من جهة أاخرى ،فإاّن اŸادة  ،٢٠٨من الّدسستور “نح رئيسص
ا÷مهورية حق اŸبادرة بالتعديل الّدسستوري ،وبعد أان يصسوت
عليه اÛلسص الشّسعبي الوطني و›لسص األمةُ ،يعرضص التّعديل
على اسستفتاء الشّسعب خلل اÿمسس Úيوما اŸوالية إلقراره.
وعليه Áكن القول أان اŸرور ع Èالسستفتاء ،يحمل رسسائل
قوية ،عن الّرغبة ‘ إاعادة ال ّسسلطة والكلمة للشّسعب ،وعن
اإلرادة ال ّسسياسسية التي تتقاطع واإلرادة الشّسعبية ‘ احÎام
الّدسستور والتمسسك باŸسسار الّدسستوري.
¯ ه- -ل ي -ن -ه -ي ال ّ-ن -ظ -ام شس -ب -ه-ال ّ-رئ -اسس -ي اŸقÎح ‘
التّعديل الّدسستؤري حالة الغمؤضس التي كانت سسائدة
‘ –ديد طبيعة نظام ا◊كم ‘ ا÷زائر؟
¯¯ ف -ع -ل ،ف -إاّن ال ّ-دسس -ت -ور ا÷زائ -ري غ-ال-ب-ا م-ا ت-عّ-رضص
للنتقاد لقصسوره ‘ –ديد طبيعة نظام ا◊كم ‘ ا÷زائر
بّدقة ،وÁكن القول بأانّ اŸشسروع اŸطروح للسستفتاء ،قد
سسعى لتدارك هذا القصسور من خلل اقÎاحه
تبني أاركان الّنظام شسبه الّرئاسسي -الهج،Ú
الذي يسستوحي من كل النظام ÚالكلسسيكيÚ
الّ- -رئ -اسس -ي والŸÈا Êأاحسس -ن ‡ارسس -ات -ه -م -ا،
ليشّسكل نظاما متوازنا يضسمن فصسل مرنا بÚ
ال ّسس -ل-ط-ات ال-ث-لث :الّ-ت-ن-ف-ي-ذي-ة -الّ-ت-شس-ري-ع-ي-ة
والŸÈانية ،مع إابقائها دائما مسستعدة للتّعاون
فيما بينها.
ك- -م- -ا ي- -ؤوسسسص ذات الّ- -ن- -ظ- -ام لحÎام أاكÈ
Ÿبادئ الّدÁقراطية واإلرادة الشّسعبية ،فالوثيقة اŸطروحة
للسستفتاء– ،دد بدقة كيفيات قيادة ا◊كومة ،اذ يقودها
وزير أاول ‘ حال ما إاذا اسسفرت النتخابات الّتشسريعية عن
أاغلبية رئاسسية ،ويقّدم ﬂطط ا◊كومة إا ¤اÛلسص الشّسعبي
الوطني للموافقة عليه ‘ ،ح Úيقودها رئيسص حكومة يعÚ
من األغلبية الŸÈانية ‘ حال ما اذا أاسسفرت النتخابات
لغلبية الّرئاسسية،
الّتشسريعية عن أاغلبية برŸانية مغايرة ل أ
حيث يكّلف رئيسص ا◊كومة بتشسكيل حكومته وإاعداد برنامج
األغلبية الŸÈانية ،الذي يعرضسه على ›لسص الوزراء ثم
يقّدمه للŸÈان للموافقة عليه.
هذا النظام اŸقÎح يحدد بدقة أاك Èصسلحيات رأاسسي
ا÷هاز التّنفيذي وُيرسّسخ بشسكل أاك Èللممارسسة الّدÁقراطية
‘ ال -ب -لد ،ك -م -ا ي-رسس-م أايضس-ا ح-دود ال-ع-لق-ة ب Úالّسس-ل-ط-ات
الثلث اذ يفصسل بينها فصسل مرنا ومتوازنا يسسمح لها بضسمان
التنسسيق والتعاون فيما بينها.
¯ ي- -رى ال- -ك- -ث Òم- -ن ال- -دارسس Úأان الّ- -ن- -ظ -ام شس -ب -ه
الرئاسسي ،يعا Êبعضس النّقائصس ،من بينها أانه قد ’
يضس -م -ن ال -ت -ؤازن ب Úالّسس -ل -ط -ات ال-ثÓ-ث ،ف-ه-ل ق-امت
ا÷زائ- -ر ب- -ت- -ط- -ؤي- -ره ب -الشس -ك -ل ال -ذي ي -ت -ج -اوز ه -ذه
ا’نتقادات؟
¯¯ شسكرا لكم على ال ّسسؤوال ،إانّ اŸشسروع اŸطروح على
الشّسعب للسستفتاء ،قد حاول أان يتجنب كلّ أاشسكال النّقصص
التي قد ُتعاب على النظام الشّسبه الّرئاسسي لسسّيما فيما يتعلّق
ب -ن -ظ -ام الّ-ت-ع-ايشص ،ع-ن-دم-ا ي-ك-ون رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ورئ-يسص
ا◊ك -وم -ة م -ن اغ -ل-ب-ي-تﬂ Úت-ل-ف-ت Úوت-ت-ع-ارضص أاج-ن-دت-ي-ه-م-ا
ال ّسسياسسية ،أاو تغول ال ّسسلطة التّنفيذية بالنظر للصسلحيات
الواسسعة لرئيسص ا÷مهورية ،وذلك من خلل تعزيز اسستقللية
ال ّسسلطة القضسائية من جهة واسستحداث اÙكمة الّدسستورية
من جهة أاخرى ،ومنحها صسلحية فضص الّنزاعات التي قد
تنشسأا ب Úال ّسسلطات أاو داخلها وحتى تفسس Òبعضص األحكام
الّدسستورية بعد إاخطارها ،وهو ‘ رأايي ما قد يسسمح بتجاوز
ما يعاب على هذا النظام.

¯¯ إان الفصسل الذي يرد ‘ مقÎح التعديل الّدسستوري،
إاّن -م -ا ه -و فصس -ل م -رن ب Úالّسس -ل -ط -ات ،ت -ل-عب ف-ي-ه اÙك-م-ة
الّدسستورية دور ا◊كم وضسامن السستقرار  PaciﬁcateurبÚ
ال ّسسلطات الثلث ،كما سستعمل على ا◊فاظ على الّتوزان بÚ
ال ّسس -ل -ط -ات وال -فصس -ل اŸرن ب -ي -ن -ه -ا ،وه -ي الضس-ام-ن لحÎام
الدسستور ،إاذ ُيمكُن إاخطارها من طرف ا÷هات التي سسبق وأان
ذكرناها بشسأان اÿلفات التي قد –دث ب Úالسسلطات ،أاي أانّ
من مهامها فضص الّنزاعات ب Úال ّسسلطات الثلث ،بالشّسكل
الذي يقي البلد من األزمات ال ّسسياسسية التي قد –دث وقد
تؤودي إا ¤شسلل إاحدى السسلطات أاو اŸؤوسسسسات الدسستورية أاو
تع ّ
طل إاحداها.
و‘ ذات ال ّسسياق تندرج إامكانية إاخطارها من قبل نفسص
ا÷ه -ات اıول -ة دسس -ت -وري -ا ،ل -ت -فسس Òح -ك -م أاو عّ-دة أاح-ك-ام
دسس -ت -وري -ة إلب-داء الّ-رأاي وه-و م-ا م-ن شس-أان-ه اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى
اسستقرار البلد وŒنيبها الكث Òمن األزمات التي قد تنجر
Ÿسساهمة ‘ ضسمان
عن أا ّ
ي ُلبسص أاو سسوء تفسس ،Òوبالتا‹ ا ُ
عدم اسستيلء أاو اعتداء أاي سسلطة ،عن قصسد أاو عن غÒ
قصسد ،على صسلحيات األخرى .هذا من جهة.
من جهة أاخرى ،فإانّ دولة القانون التي نتوخاها جميعا،
تقوم على ›موعة من اŸبادئ أاهمها سسمّو الّدسستور وهو ما
سستعمل على ضسمانه اÙكمة الّدسستورية إاذ أاّنها اŸكلفة
بضسمان احÎام الّدسستور ،وهي التي تضسبط سس ÒاŸؤوسسسسات
ونشس -اط الّسس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،وه-ي ال-ت-ي ت-فصس-ل ب-ق-رار ‘
دسستورية اŸعاهدات والقوان Úواألوامر والتّنظيمات.
إاذ سسيتم إاخضساع األوامر التي يصسدرها رئيسص ا÷مهورية
Ÿراق-ب-ة الّ-دسس-ت-وري-ة م-ن ط-رف اÙك-م-ة الّ-دسس-ت-وري-ة ،ال-تي
Áكن إاخطارها بشسأان دسستورية األوامر والّتنظيمات خلل
شسهر من تاريخ نشسرها طبقا للمادة  ١٩٠من اŸشسروع ،وإاذا
قررت اÙكمة الدسستورية عدم دسستورية أامر أاو تنظيم فإانّ
هذا النّصص يفقد أاثره ابتداء من يوم صسدور قرار
ي
اÙكمة الّدسستورية ،وهو ما من شسأانه درء أا ّ
غلبة للسسلطة الّتنفيذية على باقي ال ّسسلطات أاو
ﬁاولة للنفراد با◊كم.
أايضس -ا ف -إاّن اÙك -م -ة ال ّ-دسس -ت-وري-ة ت-فصس-ل ‘
مطابقة النظام الّداخلي لكّل من غرفتي الŸÈان
للّدسستور ،و‘ ذلك ضسمان لئل تسستغل ال ّسسلطة
الّ-ت-شس-ري-ع-ي-ة م-ن-اسس-ب-ة وضس-ع-ه-ا ل-ن-ظامها الّداخلي
ل- -لع- -ت- -داء ع- -ن قصس- -د أاو ع -ن غ Òقصس -د ع -ل -ى
صس -لح -ي -ات ب-اق-ي الّسس-ل-ط-ات ،ع-ل-ى أان ي-ح-ت-ف-ظ
الŸÈان بسسلطة الّرقابية على ا◊كومة.
أايضس-ا ،ي-ع-م-ل مشس-روع ال-ت-ع-دي-ل اŸط-روح ل-لسس-ت-ف-تاء على
تعزيز اسستقللية ال ّسسلطة القضسائية ،اذ لبد من اإلشسارة إا¤
م- -ب- -دأاي- -ن ق- -د ّ“ت دسسُÎت -ه -م -ا ضس -م -ن اŸشس -روع اŸط -روح
للسستفتاءÃ ،وجب اŸادة  ١6٣التي تن ّصص على أاّن «القضساء
سسلطة مسستقلة « وأانّ «القاضسي مسستقل ل يخضسع إاّل للقانون».
وم- -ن ب Úأاب- -رز الضس- -م- -ان- -ات الّ- -دسس -ت -وري -ة لضس -م -ان ه -ذه
السستقللية مراجعة تشسكيلة وصسلحيات اÛلسص األعلى
للقضساء.
ولّعل مراجعة تشسكيلة اÛلسص األعلى للقضساء من خلل
تكريسص رئاسسة رئيسص ا÷مهورية له باعتباره القاضسي األّول
للبلد مع إابعاد وزير العدل ،باعتباره أاحد أاعضساء ا÷هاز
التّنفيذي ،من تشسكيلته لهو أاحد أابرز الّدللت على سسعي
اŸؤوسسسص الّدسستوري لضسمان القدر األسسمى من الفصسل بÚ
ال ّسسلطات وتكريسص اسستقللية القضساء.
كما أان  ١5من أاصسل  ٢٢عضسو ،هم قضساة منتخبون من قبل
زملئهمُ ،تضساف إاليهم سست شسخصسيات يتم اختيارها بحكم
ك -ف -اءت -ه -م م -ن خ -ارج سس -لك ال-قضس-اء اث-ن Úي-خ-ت-اره-م رئ-يسص
ا÷مهورية واثن Úيختارهم رئيسص اÛلسص الشسعبي الوطني
من غ Òالنّواب ،واثن Úيختارهم رئيسص اÛلسص األمة من
غ Òاألعضساء ،باإلضسافة إا ¤رئيسص اÛلسص الوطني ◊قوق
اإلنسسان .إاذن فالتشسكيلة تعكسص إا ¤حد كب Òإارادة اŸشسرع ‘
تكريسص فصسل ال ّسسلطات ودولة القانون.
أاخÒا فإاّن اÛلسص األعلى للقضساء ومن خلل صسلحياته
‘ ضسوء مواد اŸشسروع اŸطروح للسستفتاء ،هو الذي يقرر
طبقا للشسروط التي يحددها القانون :تعي Úالقضساة ونقلهم
ومسسارهم الوظيفي ،كما أان الفقرة الثانية من اŸادة  ١٨١من
اŸشسروع ،تنصص على أان «يتم التعي ‘ Úالوظائف القضسائية
النوعية Ãوجب مرسسوم رئاسسي بعد رأاي مطابق للمجلسص
األعلى للقضساء» ،سسيُسساهم ،فعل ‘ ،تعزيز اسستقللية القضساء
ألنّ ضس -م -ان اسس -ت -ق -لل -ي -ة ال-ن-ظ-ام ال-قضس-ائ-ي ي-ت-ط-لب ضس-م-ان

اÙكمة
الّدسستورية سستعمل
على ضسمان سسمو
الدسستور

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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’لكÎو:Ê
’لكÎو/ contact@echaab.dz :ÊاŸؤقع ا إ
الÈيد ا إ

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٨٧ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦ ٩١ ٧٩ :
’دارة والمالية
ا إ

www.echaab.dz

الهاتف٠٢٣ ٤٦٩١ ٨٠ :
الفاكسس٠٢٣ ٤٦٩١ ٧٧ :

(021) 60.70.40

اسستقللية كل قاضسي ،وجعل تسسي ÒاŸسسار اŸهني للقضساء
من اختصساصص اÛلسص األعلى للقضساء بتشسكيلته اŸعّدلة من
خلل مواد اŸشسروع ،والتي ُتبقي السسلطة التنفيذية بعيدة عن
التدخل فيه ،تتيح للقضساة العمل ‘ إاطار يضسمن حقوقهم
خاصسة فيما يتعلق بتنظيم وتسسي Òحياتهم اŸهنية Ãا يعزز
أاداءهم و‘ ذات الوقت يراقب انضسباطهم Ãا ُيرقي ذات
األداء ويرفع كفاءة وجودة عملهم وهو ما سسيؤودي ‘ األخÒ
إا ¤ترسسيخ ثقة اŸواطن بالسسلطة القضسائية.
كما “ت دسسÎة مبدأا عدم نقل القاضسي إال ضسمن شسروط
ﬁددة دسستوريا ،كما ل ُيعزل القاضسي ول Áكن إايقافه عن
العمل أاو إاعفاؤوه أاو تسسليط عقوبة تأاديبية عليه ،أاثناء ‡ارسسة
مهامه أاو Ãناسسبتها ،إال ‘ ا◊الت وطبق الضسمانات التي
يحّددها القانون بقرار معلل من اÛلسص األعلى للقضساء.
ومع كّل هذه ال ّضسمانات فإاّن القانون يحمي اŸتقاضسي من
ي ت- -عّسس- -ف يصس- -در ع- -ن ال- -ق- -اضس- -ي وُي -ع -اقب ك ّ-ل م -ن ّÁسص
أا ّ
ب-اسس-ت-ق-لل-ي-ة ال-ق-اضس-ي أاو ي-ع-رق-ل حسس-ن سس Òال-ع-دالة وتنفيذ
قراراتها.
ك -م -ا Áك -ن ل -ل -ق -اضس -ي أان ُي-خ-ط-ر اÛلسص
األعلى للقضساء ‘ حال تعرضسه ألي مسساسص
باسستقلليته.
¯ أاث -ن -اء ا◊راك وب -ع -د ت-ع-ذر إاج-راء
ا’ن -ت -خ -اب -ات ال ّ-رئ -اسس -ي -ة ( ٠٤جؤيلية
 ،)٢٠١٩ب-ع-د ان-قضس-اء اŸه-ل-ة الّ-دسستؤرية،
ظ- - -ه- - -ر غ- - -م- - -ؤضس ح- - -ؤل ه - -ذه ا◊ال - -ة
ا’سستثنائية ،ما ” اسستدراكه ‘ مشسروع
ال- - -ت- - -ع- - -دي- - -ل ،أاي أان اج- - -ت - -ه - -اد اÛلسس
الّدسستؤري قد “ت دسسÎته؟
¯¯ بالفعل فإاّن ا÷زائر عرفت عشسية انتخابات رئيسص
ا÷مهورية التي كانت مقررة يوم  ٠٤جويلية  ،٢٠١٩وضسعية
غﬁ Òكومة بأاي نصص دسستوري أاو تشسريعي صسريح ،اذ ”
رفضص ملفي اÎŸشسح Úالذْين ” تقدÁهما بعد اسستقالة
رئيسص ا÷مهورية ،وهو ما يعني تعذر اجراء النتخابات ‘
ظل عدم وجود مÎشسح Úآاخرين.
وعليه ،فإان اÛلسص قد اسستند إا ¤الّدسستور باعتباره فوق
ا÷م- -ي- -ع ،وه- -و ال -ق -ان -ون األسس -اسس -ي ال -ذي يضس -م -ن ا◊ق -وق
وا◊ّرّيات الفردّية وا÷ماعيّة ،ويحمي مبدأا حّرّية اختيار
الشّسعب ،ويضسفي اŸشسروعية على ‡ارسسة ال ّسسلطات ،ويكّرسص
التداول الدÁقراطي عن طريق انتخابات حّرة ونزيهة» وإا¤
اŸواد ( ١٠٢ ،7،٨الفقرة  ١٨٢ ،)6و ١٩٣منه ،ولكون اŸهمة
األسساسسية Ÿن يتو ¤وظيفة رئيسص الدولة هي تنظيم انتخاب
رئيسص ا÷مهورية.
و اعت ÈاÛلسص ،أان إاعادة تنظيم النتخابات الرئاسسية
ي -ت -ط -لب ت -وف Òال -ظ -روف اŸلئ -م -ة ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وإاح-اط-ت-ه-ا
ب- -الشس- -ف- -اف- -ي -ة وا◊ي -اد ،ب -ه -دف ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸؤوسسسس -ات
الدسستورية التي تسساهم ‘ –قيق تطّلعات الشّسعب صساحب
السسيادة ،وخُلصص اجتهاد اÛلسص الدسستوري إا ¤القول بأانه
يعود لرئيسص الدولة اسستدعاء الهيئة النتخابية من جديد
واسس -ت -ك -م -ال اŸسس -ار الن -ت -خ -اب -ي إا ¤غ -اي-ة ان-ت-خ-اب رئ-يسص
ا÷مهورية وتأاديته لليم Úالدسستورية.
وعليه فقد ” تدارك تلك الوضسعية ‘ اŸشسروع اŸطروح
ل -لسس -ت -ف -ت -اء إان م -ن خ -لل اسس -تشس -راف ح -ال -ة ت -ع -ذر إاج-راء
النتخابات ‘ خلل  ٩٠يوم األو ¤من تو‹ رئيسص ›لسص
األمة رئاسسة الّدولة وإاتاحة إامكانية “ديد هذا األجل ،أاو من
خلل اسستحداث ال ّسسلطة الوطنية اŸسستقلة للنتخابات.
¯ اÙك-م-ة الّ-دسس-ت-ؤري-ة ال-ت-ي سس-تسستحدث Ãؤجب
ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس -ت -ؤري ‘ ح -ال -ة ت-زك-ي-ت-ه م-ن ط-رف
الشس- -عب ،تضس -ب -ط سس ÒاŸؤؤسسسس -ات ونشس -اط الّسس -ل -ط -ات
العمؤمية ،كيف ذلك؟

الرئيسس اŸدير العام
مسسؤؤول النشسر

مصسطفى هميسسي
رئيسس التحرير

مرزاق صسيادي

¯¯ كما سسبقت ‹ اإلشسارة آانفا ،فإاّن اÙكمة الّدسستورية
هي ا◊كم وضسامن السستقرار ‘ ا◊ياة ال ّسسياسسية ،وهي
تضسبط سس ÒاŸؤوسسسسات من خلل آاليت Úبارزت Úهما رقابة
دسستورية اŸعاهدات والقوان Úواألوامر والتنظيمات ،وكذا
مطابقة النظام Úالداخلي Úلغرفتي الŸÈان للدسستور ،وكذا
من خلل تدخلها بشسكل أاسساسسي ‘ الّنقاشص ال ّسسياسسي ،لفضص
النزاعات التي قد تنشسأا ب Úال ّسسلطات أاو داخل ذات السسلطة أاو
داخل مؤوسسسسة من اŸؤوسسسسات الّدسستورية.
ولعلنا نتذكر جميعا حادثة شسلل اÛلسص الشسعبي الوطني
نتيجة ÿلف سسياسسي قبل سسنوات قليلة .إاذن ،فمن خلل
الصسلحيات اŸمنوحة لهنا Ãوجب اŸادة  ١٩٢من اŸشسروع،
«Áك -ن اخ -ط -ار اÙك -م -ة ال ّ-دسس -ت -وري -ة م -ن ط-رف ا÷ه-ات
ا- - - Ùددة ‘ ا- - - Ÿادة ( ١٩٣م -ن مشس -روع ال -ت -ع -دي-ل) بشس-أان
اÿلفات التي قد –دث ب Úال ّسسطات الّدسستورية» وهي
بذلك  -أاي اÙكمة -سستحول دون تع ّ
طل أاي مؤوسسسسة من
اŸؤوسسسسات الّدسستورية.
’ضس -اف -ات ال -ت -ي ج -اء ب -ه-ا مشس-روع
¯ م -ا ه -ي أاب -رز ا إ
التعديل الّدسستؤري ‘ ›ال ا◊قؤق وا◊ريات؟
¯¯ ‘ ا◊قيقة ،لقد جاءت ﬂتلف الّتعديلت اŸقÎحة
لتتماشسى ومسسعى ترقية وتعزيز ا◊قوق وا◊ريات ‘ بلدنا،
ول -ن -ب -دأا ب -أاسس -م -ى ا◊ق -وق ،وه -و ا◊ق ‘ ا◊ي -اة ال-ذي “ت
دسسÎته Ãوجب اŸادة  ٣٨التي تن ّصص على أاّن «ا◊ق ‘ ا◊ياة
لصسيق باإلنسسان ،يحميه القانون ول Áكن أان ُيحرم منه أاحد
إال ‘ ا◊الت التي يحددها القانون» ،وذلك نظرا لقدسسيته.
إاضسافة أاخرى نوعية هي ما جاء ‘ اŸادة  ٢7من الوثيقة
التي –مي حقوق اŸواطن أامام اإلدارة ،من حيث كونها تنصص
على أان تضسمن اŸرافق العمومية لكل مرتفق الّتسساوي ‘
ا◊صسول على اÿدمات وبدون “ييز .باإلضسافة إا ¤اŸكسسب
ا÷ديد اŸتمثل ‘ اŸادة  ،٣٤والتي ُتلزم جميع ال ّسسلطات
والهيئات العمومية باألحكام الّدسستورية ذات ال ّصسلة با◊قوق
األسساسسية وا◊ّريات العامة وضسماناتها .أابعد من ذلك وطبقا
ل- -ن- -فسص اŸادة ف- -إاّن- -ه ل Áك- -ن ت- -ق- -ي -ي -د ا◊ق -وق وا◊ري -ات
والضس -م-ان-ات إال Ãوجب ق-ان-ون ،ولأسس-ب-اب م-رت-ب-ط-ة ب-ح-ف-ظ
النّظام العام واألمن ،وحماية الثوابت الوطنية ،وكذا تلك
الضسرورية ◊ماية حقوق وحريات أاخرى يكّرسسها الّدسستور.
و‘ كل األحوال ،ل Áكن أان “سص هذه القيود
بجوهر ا◊قوق وا◊ريات.
ح - - -ت - - -ى أاّن ذات اŸادة ق - - -د دسسÎت األم- - -ن
القانو ،Êحيث تنصص فقرتها األخÒة على اأّنه
لمن القانو ،Êتسسهر الّدولة عند وضسع
«–قيقا ل أ
ال ّ-ت -شس -ري -ع اŸت -ع -ل -ق ب-ا◊ق-وق وا◊ري-ات ،ع-ل-ى
ضسمان الوصسول إاليه ،ووضسوحه واسستقراره» .وهي
م -ك -تسس -ب-ات ن-ث-م-ن-ه-ا ن-ظ-را أله-م-ي-ت-ه-ا ‘ ح-ف-ظ
حريات وحقوق اŸواطن.
اإلضس -اف -ة ا÷دي -دة ،األخ -رى ه -ي ت -لك ال-ت-ي
تندرج ‘ إاطار ما يسسمى باŸيز اإليجابي والتي جاءت ◊ماية
اŸرأاة (أامهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأاخواتنا) ،من كّل أاشسكال
العنف ،حيث تشس ÒاŸادة  ٤٠من الوثيقة إا ¤أان «–مي الّدولة
اŸرأاة من كلّ أاشسكال العنف ‘ ،كّل األماكن وال ّ
ظروف‘ ،
الفضساء العمومي ،و‘ اÛال ÚاŸهني واÿاصص .ويضسمن
القانون اسستفادة الضسحايا من هياكل السستقبال ومن أانظمة
التّكفل ومن مسساعدة قضسائية».
و‘ إاط- -ار ح- -م- -اي- -ة ا◊ق- -وق وا◊ري- -ات ،وك -ذا مشس -ارك -ة
اŸواطن ‘ الشّسؤوون العامة ،جاءت اŸادة  ،77ا÷ديدة ،لتمنح
ا◊ق لكل مواطن «‘ تقد Ëملتمسسات إا ¤اإلدارة ،بشسكل
فردي أاو جماعي ،لطرح انشسغالت تتعّلق باŸصسلحة العامة أاو
بتصسرفات ماسسة بحقوقه األسساسسية» و»يتعيّن على اإلدارة
اŸعنية الّرد على اŸلتمسسات ‘ أاجل معقول».
هذه ا◊قوق ُتضساف إا ¤ا◊ريات اŸكفولة لسّسيما ما تعلّق
منها بقدسسية حرية الّرأاي ،والضسمانات اŸمنوحة لل ّصسحافة،
وغÒه -ا م -ن ا◊ري -ات اŸرت -ب -ط -ة ب -ح -ري -ة ال -ت -ع-ب Òوح-ري-ة
الج-ت-م-اع وال-ت-ظ-اه-ر ،وح-ت-ى ح-ق انشس-اء ا÷م-ع-ي-ات Ãوجب
التّصسريح فقط.
ك- -ل ه- -ذه ا◊ق- -وق وا◊ري- -ات ،واŸسس -اع -ي ال ّ-رام -ي -ة اإ¤
ح-م-اي-ت-ه-ا ،ت-أات-ي ل-ت-ت-م-م ب-عضص الّ-ن-ق-ائصص اŸسس-ج-ل-ة ،وت-رق-يً-ة
وتعزيزا ◊قوق النسسان ‘ ا÷زائر.
¯ اجتازت ا÷زائر العام اŸاضسي ،مرحلة مفصسلية
‘ تاريخها بالسسلمية وبالتمسسك باŸسسار الدسستؤري ،ما
هي الّدروسس الؤاجب اسستخÓصسها؟
¯¯ ‘ ا◊قيقة فإاّن ا◊راك اŸبارك قد قّدم للعا ⁄أاجمع
دروسسا عّدة ‘ ،ال ّسسلوك ا◊ضساري والّتعب Òال ّسسلمي عن الّراأي
و‘ الثقافة الّدسستورية .فالشّسعب ا÷زائري ،كان واضسحا منذ
البداية عندما طالب بالحتكام إا ¤اŸواد  ٠٨،٠7و ١٠٢من
الّدسستور ،واختار لنفسسه احÎام اŸسسار الّدسستور ،حفاظا على
اسستقرار مؤوسسسساته ،وهو ما يتسسق ومسسعى تعديل الّدسستور
ع Èالسستفتاء.

النظام شسبه-
الرئاسسي اŸقÎح
يرسسخ للممارسسة
الّدÁقراطية

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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‘ بيان لرئاسشة أ÷مهورية

مسسؤووليـ ـ ـ ـ ـ ـة
متقاسسمـ ـ ـ ـ ـ ـة

أ◊الـ ـ ـ ـة ألصسحي ـ ـ ـ ـة لل ـ ـرئيسس تب ـ ـ ـون
«ل تسستدع ـ ـ ـ ـي أأي قلـ ـ ـ ـق»
دخ-ل رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ،ألسش-ي-د ع-ب-د أÛي-د ت-ب-ون ،إأ ¤وح-دة م-ت-خصشصش-ة ل-ل-عÓج
باŸسشتششفى أŸركزي للجيشس بع Úألنعجة (أ÷زأئر ألعاصشمة) ،حسشب ما أفاد به أمسس
بيان لرئاسشة أ÷مهورية ،مؤوكدأ أن «حالته ألصشحية مسشتقرة و’ تسشتدعي أي قلق».
وجاء ‘ البيان« :بناء على توصسية أاطبائه ،دخل رئيسس ا÷مهورية ،السسيد عبد اÛيد تبون،
إا ¤وحدة متخصسصسة للعÓج باŸسستشسفى اŸركزي للجيشس بع Úالنعجة با÷زائر العاصسمة».
مع اإلشسارة -يضسيف اŸصسدر -إا ¤أان «حالته الصسحية مسستقرة ول تسستدعي أاي قلق ،بل إان
السسيد رئيسس ا÷مهورية يواصسل نشساطاته اليومية من مقر عÓجه».

’ول ‘ لقاء مع فعاليات أÛتمع أŸدÊ
ألوزير أ أ

ألتصسويت بـ»نعم» للدسستور أ÷ديد قطيعة مع عهد ألعصسابة
^ ضسمانات لبناء دولة وطنية وآأليات لتجفيف منابع ألفسساد
’ول عبد ألعزيز جرأد ،أمسس،
دعا ألوزير أ أ
أ÷زأئ -ري Úإأ ¤أŸشش -ارك -ة ب-ق-وة ‘ أ’سش-ت-ف-ت-اء
ألشش-ع-ب-ي ع-ل-ى مشش-روع ت-ع-دي-ل أل-دسشتور أŸقرر
ي- - -وم  1ن -وف -م Èوأل -تصش -ويت بـ»ن -ع -م» ،ل-ق-ط-ع
ألطريق على أطرأف قال إأنها «تريد ألرجوع
إأ ¤ألورأء وعهد ألعصشابة» ،كاششفا عن وجود
–ال - -ف ق - -وي ب« Úأل - -عصش - -اب - -ة أŸت - -وأج - -دة ‘
ألسشجون وأعدأء أ÷زأئر ‘ أÿارج» تعمل على
إأجهاضس أŸششروع باسشتغÓل أŸال ألفاسشد وهو ما
أعتÈه أخطر «من فÒوسس كورونا».
زهرأء.ب
خ -اطب ال -وزي -ر األول ،ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد،Ê
بلغة الصسراحة واŸكاشسفة ،وحذر ا÷زائري ‘ Úكلمة
Œاوزت نصسف سساعة من الزمن ‘ لقاء احتضسنته
جامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين ‘ ،إاطار
التحسسيسس Ãشسروع تعديل الدسستور ،من خطر مسستمر
للعصسابة اŸوجودة ‘ السسجن ،قال إانها «تتحالف مع
أاعداء األمة والشسعب والدولة ا÷زائرية ‘ اÿارج،
إلجهاضس مشسروع مسسعى التغي Òوالعودة إا ¤العهد
البائد».
ولفت جراد النتباه إا ¤أان اŸال الفاسسد «مازال
ي -ج -ول ‘ ›ت -م-ع-ن-ا» وه-و م-ا اع-تÈه «ب-األخ-ط-ر م-ن
فÒوسس كورنا» ،وإلحداث القطيعة مع الفسساد جدد
دعوته للشسعب ا÷زائري للتوجه بقوة يوم  1نوفم Èإا¤
صسناديق القÎاع ،والتصسويت بقوة بـ»نعم» ،مشسÒا إا¤
أان األمور واضسحة «هناك من يريد العودة إا ¤اŸاضسي
وهناك من يريد التوجه إا ¤اŸسستقبل إا ¤رقي أاولدنا
وبÓدنا».
واع- -ت Èج -راد أاول ن -وف -م« ،2020 Èب-داي-ة ال-ت-غيÒ
ا◊قيقي وشساهد على رغبة الشسعب ا÷زائري ‘ رفع
التحديات و›ابهة الصسعوبات ،وقطيعة مع الفسساد
وم- -ع ال- -ذي -ن أارادوا ت -ه -د Ëه -ذه األم -ة ،ال -ف -اسس -دي -ن
واŸفسسدين ومع السسلوك غ ÒاألخÓقي الذي ظهر ‘
اآلونة األخÒة».
ورافع جراد لصسالح مشسروع التعديل الدسستور ،الذي
وضسع ضسمن أاولوياته ﬁاربة الفسساد واŸفسسدين ،عن
طريق آاليات Œفيف منابع الفسساد ،ومنها ترقية الهيئة

الوطنية للوقاية من الفسساد ومكافحته إا ¤السسلطة
العليا للشسفافية والوقاية من الفسساد ومكافحته كهيئة
رقابية وليسس اسستشسارية تتوﬁ ¤اربة هذه اآلفة التي
أاضسرت بالقتصساد الوطني واÛتمع ،وإاعادة العتبار
Ûلسس اÙاسسبة بعد تهميشسه Ÿدة أاك Ìمن 20
سسنة.
وتأاسسف الوزير األول ‘ هذا السسياق ،لتسسجيل عدة
قضس -اي -ا فسس -اد ‘ م -ؤوسسسس -ات ع -م -وم -ي -ة ك -ا÷م-ارك،
الضس -رائب ،ال -ب -ن -وك ،وه -و األم -ر ال -ذي ي -ح -ت -م ع -ل -ى
مسسؤوو‹ هذه القطاعات ا◊يوية «التغي Òأاو مغادرة
مناصسبهم ولكن بعد ﬁاسسبتهم».
ونّبه جراد أان اŸسسؤوولية العمومية «ليسست مصسدرا
للÌاء و‡ارسسة ا◊قرة» كما يفعله بعضس اŸسسؤوولÚ
م-ث-ل-م-ا ق-ال ،وه-و م-ا سس-ي-ع-م-ل ال-دسس-ت-ور ا÷دي-د ع-لى
ﬁاربته ألن «اŸسسؤوولية أامانة أامام الله والشسعب»،
ويجب أان تسسند «للكفاءات وليسس للرداءة « ألنها خلفت
«اÙسس -وب -ي -ة وا÷ه -وي -ة» وه -ذه ال -ظ -واه -ر ي-جب أان
–ارب من طرف ا÷ميع حتى نخرج من اŸأازق الذي
وضسعونا فيه.
وأاكد اŸتحدث أان مشسروع تعديل الدسستور هو وعد
وّف -ى ب -ه رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة إلصسÓ-ح ب-عضس األخ-ط-اء
واختÓلت ،موضسحا أان من يحاربون هذا اŸشسروع
يريدون البقاء ‘ «الوضسعية اŸاضسية ،حتى ل نخرج
من أازمتنا».
ورد جراد على من يريدون نشسر الفتنة بسسبب مواد

متعلقة بالهوية ‘ مشسروع تعديل الدسستور ،وأاكد أان
«ا÷زائر أارضس اإلسسÓم أاحب من حب وكره من كره،
وهي جزء ل يتجزأا من اŸغرب والعا ⁄العربي ومن
إافريقيا واŸتوسسط ،ويؤوكد اعتزاز ا÷زائر بثورتها
ويسسÎج-ع م-ك-ان-ت-ه-ا ‘ اÙاف-ل ال-دول-ي-ة ال-ت-ي غ-ابت
عنها Ÿدة» .وأاكد أان مشسروع تعديل الدسستور الذي
جاء «ليسستكمل مسسÒة بناء الدولة الوطنية»يع Èعن
“سسك الشسعب ا÷زائري بالطابع ا÷مهوري للدولة
ويضس -ع ح-دا ل-ك-ل اŸم-ارسس-ات ال-دخ-ي-ل-ة ،وه-و دسس-ت-ور
سسيقيم دعائم دولة قوية سسياسسيا ،مزدهرة اقتصساديا،
وع -ادل -ة اج-ت-م-اع-ي-ا ،وي-ؤوسسسس ل-دول-ة ا◊ق وال-ق-ان-ون،
تسسÎجع ثقة اŸواطن وتعمل على خدمته ،و–فظ
حقوقه وحرياته ،ويحّرر العقول من القيود ،ويكرسس
ح- -ري -ة ال ٍ-رأاي واإلب -داع ،وي -ح -رر الق -تصس -اد ويشس -ج -ع
الب-ت-ك-ار واŸق-اوم-ة والسس-ت-ث-م-ار اÙرك لÓ-ق-تصساد
والتنمية ،فضس Óعن أانه يعيد الهيبة Ÿؤوسسسسات الدولة
التي تسستمدها من شسرعية الصسندوق ،ويعيد سسلطان
ال -ق -ان-ون ،وي-ك-رسس دÁق-راط-ي-ة اŸؤوسسسس-ات ،واحÎام
اإلرادة الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ،ول -يسس م -ا أاسس -م -اه «دÁق -راط -ي -ة
الشس -ع-ارات واÿط-اب-ات ال-رن-ان-ة ال-ت-ي “ج-د وت-ق-دسس
األشسخاصس».

..ويسستقبله بوقدوم
أاك- -د وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة،
صسÈي ب -وق -دوم ،خ Ó-ل اسس-ت-ق-ب-ال-ه،
أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،وزي -ر
الشس- - -ؤوون اÿارج- - -ي- - -ة وال - -ت - -ج - -ارة
اÿارج -ي -ة اÛري ب -ي Îزي-ج-ارت-و،
على أاهمية تعميق ا◊وار السسياسسي
ال- -ق- -ائ -م ب Úال -ب -ل -دي -ن «Ãا ي -خ -دم
الشسراكة الثنائية».
وق - - -ال ب - - -وق- - -دوم ‘ تصس- - -ري- - -ح
ل-لصس-ح-اف-ة ع-قب ال-ل-ق-اء ال-ذي جرى
Ãق- - -ر وزارة الشس - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة،

ΩÓc
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^ فنيدسس بن بلة

انتهت حملة السستفتاء على تعديل الدسستور بعد  21يوما من
نشساط –سسيسسي غايته إاقناع اŸواطن اÎŸدد بالتجاوب مع
مسسار تغي Òلسستكمال إاقامة دولة وطنية تسستند إا ¤سسلطات
وم -ؤوسسسس -ات ت -ت -ن -افسس ع -ل -ى إادارت -ه -ا ك -ف-اءات ل-ت-ق-د Ëاألحسس-ن
واألفيد.
ا◊ملة التي فتحت اÛال للمعارضسة إلبداء رأايها وتÈير
موقفها ،أاجابت على السسؤوال ا÷وهريŸ :اذا التعديل ‘ هذه
ا◊قبة السسياسسية من تاريخ ا÷زائر اŸسستقلة ،وأاي مقÎحات
ك- -ف- -ي- -ل- -ة ب- -عÓ- -ج اخ- -ت Ó-لت ‘ ‡ارسس -ات السس -ي -اسس -ة وال -ع -م -ل
ال- -دÁق- -راط- -ي ال- -ذي ت -ت -ب -ارى ف -ي -ه األف -ك -ار وت -ت -ج -ادل ال -رؤوى
واŸق -ارب -ات ب-ال-ت-ي ه-ي أاحسس-ن ب-ع-ي-دا ع-ن ال-ك-راه-ي-ة ،ال-ت-ط-رف
واإلقصساء.
ظهر هذا جليا خÓل لقاءات قّدمت فيها قراءات –ليلية
Ÿضسمون مشسروع تعديل الدسستور ،منطلق ورشسات إاصسÓح عميقة
Ÿنظومة حكم  ⁄تعد تتجاوب وروح التغي Òوتتكيف مع مسسعى
لتقو Ëوالتجدد ‘ ظل طغيان الشسخصسنة على إادارة دواليب
الدولة واحتكار القرار السسياسسي .والنتيجة دخول البÓد ‘ دوامة
ف -وضس -ى وانسس -داد وج -دت ﬂرج -ه -ا خ -ي-ارات ب-دي-ل-ة ت-عّ-زز دول-ة
اŸؤوسسسسات و–صسنها من أاي انحراف وطارئ.
من هنا كان التأاكيد ‘ اŸرافعة للمشسروع ﬁل اسستفتاء يوم
فا— نوفم Èالداخل ،على اعتماد دسستور توافقي ،عصسري يحدث
قطيعة مع ‡ارسسات سسابقة ،ويقدم إاجابة على انشسغالت حراك
مواطنة هتف بأاعلى صسوت ‘ مسسÒات سسلمية للتغي Òالعاجل
Ÿنظومة سسياسسية واقتصسادية Œاوزها الزمن واإلبقاء على حالها
السستاتيكي ا÷امد ،خطر يهدد دÁومة الدولة الوطنية نفسسها.
ج-اءت م-قÎح-ات ت-ع-دي-ل نصس-وصس ق-ان-ون-ي-ة ،ل-ت-ك-ريسس ح-ق-وق
وواجبات  ⁄تكن مدرجة ‘ دسسات Òسسابقة ظلت ﬁل انتقاد بÓ
ت -وق -ف ،ووصس -فت ب -أان -ه -ا «وضس -عت ع -ل -ى اŸق-اسس» .م-ن اآلل-ي-ات
ال-ق-ان-ون-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ؤوسسسس لسس-ت-ق-ام-ة م-ن-ظ-وم-ة حكم،
–ديد العهدات الرئاسسية والŸÈانية بعهدت Úغ Òقابلة للتمديد
–ت أاي عذر أاو حجة ،تعزيز منصسب الوزير األول عند فوز
األغلبية الŸÈانية الرئاسسية وجعله مسسؤوول أامام النواب.
يضساف إا ¤هذا ،نصسوصس دسستورية أاخرى منها أابعاد وزير
العدل والنائب العام لدى اÙكمة العليا من تشسكيلة اÛلسس
األعلى للقضساء ‘ سسابقة غايتها –رير العدالة من أامÓءات
وإاكراهات فوقية أابقتها أاسسÒة سسلطة لوبيات بدل سسلطان قانون
يعلى ول يعلو عليه.

ألفريق ألسشعيد ششنڤريحة:

أ÷زأئر تعرف كيف ترفع ألتحديات وتخرج أك Ìقوة ومناعة

أك- -د رئ- -يسس أرك- -ان أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشش- -ع- -ب- -ي،أل -ف -ري -ق ألسش -ع -ي -د
ششنقريحة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصشمة ،أن ألبÓد و»كما قÈت أ’سشتعمار
’رهاب ‘ أŸاضشي ألقريب ،سشتعرف كيف ترفع كافة
’مسس وقهرت أ إ
با أ
ألتحديات أŸعÎضشة وتخرج منها أك Ìقوة وأك Ìمناعة» ،حسشبما أفاد
به بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.
أاوضسح البيان أانه خÓل زيارة عمل السس-ت-قÓ-ل ،وث-م-ن األم-ن والسس-ت-ق-رار،
وتفتيشس إا ¤قيادة القوات ا÷وية «عقد ألنها Œرعت باألمسس مرارة السستبداد
ال-ف-ري-ق شس-ن-ق-ري-ح-ة ل-ق-اء ت-وج-ي-ه-ي-ا م-ع السس-ت-ع-م-اري ال-غ-اشس-م وال-ظا ،⁄وعانت
اإلط -ارات واŸسس-ت-خ-دم »Úح-يث أال-ق-ى من ويÓت اإلرهاب الهمجي والدموي،
ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ق-ال ف-ي-ها إان «ا÷زائر الذي ل يقل بشساعة وحقدا وخطرا عن
أارضس اŸقاومة والشسهادة ،تعرف جيدا السستعمار ،لهذا فإاننا على يق Úتام أانه
ق - -در السس - -ي - -ادة ال - -وط- -ن- -ي- -ة ،وق- -ي- -م- -ة وكما قÈت السستعمار باألمسس وقهرت
اإلرهاب ‘ اŸاضسي القريب ،سستعرف
‘ إأطار ألتعاون ألثنائي ب Úألبلدين
ب Ó-دن -ا ك -ي -ف ت -رف -ع ك -اف -ة ال-ت-ح-دي-ات
اŸعÎضسة وتخرج منها أاك Ìقوة وأاكÌ
مناعة وسستكون كما كانت دائما عصسية
ع -ل -ى أاع -دائ -ه -ا ب -األمسس وال -ي-وم وغ-دا
«تطرقنا إا ¤تعميق ا◊وار الثنائي األرشس -ي -ف ،ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي ،إا ¤الشسؤوون اÿارجية.
وسس -ت -ع -رف ك -ي -ف –ف -ظ اسس -ت -ق Ó-ل -ه-ا
السس-ي-اسس-ي ال-ق-ائ-م ب Úال-ب-ل-دي-نÃ ،ا ج - - -انب ال - - -ت- - -ع- - -اون ب ÚاŸع- - -ه- - -د
وج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان« :ب- -خصس- -وصس وسسيادتها الوطنية».
يخدم الشسراكة الثنائية ا÷زائرية -ال -دب -ل -وم -اسس -ي ل -ل -عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة
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ع
ي
ر
س
س
ل
ا
و
ل
ج
ع
ت
س
س
Ÿ
ا
ك
ر
ح
ت
ل
ا
ة
ر
و
ر
س
ض
الشس -ع -ب -ي ق -ائ« : Ó-وأاود ال-ت-ذك ،Òب-ه-ذه
ب Úالطرف“ Úحورت حول «سسبل اÛرية».
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تطلبت منا ‘ ا÷يشس الوطني الشسعبي
اŸشسÎك» .وذك- - - -ر ب - - -أان ا÷زائ - - -ر ﬂاط -ر أام -ن -ي -ة» ،م -ن-ت-ق-دا سس-ي-اسس-ة
كما ذكر الوزير «بضسرورة اإلسسراع من منطلق مهامنا الدسستورية ،اتخاذ
واÛر تربطهما «عÓقات قدÁة بروكسسل «اÿاطئة» ‘ هذا اÛال ‘ ت -ع -ي Úم-ب-ع-وث شس-خصس-ي ل -أ
Óم Úم -واق -ف صس -ادق -ة وث -اب-ت-ة اŒاه ال-وط-ن
مبنية على صسداقة وثيقة».
ء
ا
ر
ح
 ·ÓاŸتحدة ‘ الصس
والتي «حان الوقت لتغيÒها» ،وشسدد العام ل أ
والشس-عب ،ل-ك-ون-ن-ا ن-ع-ت Èأام-ن واسس-تقرار
و” خ Ó- -ل ال - -ل - -ق - -اء  -يضس- -ي- -ف ع- -ل- -ى أان بÓ- -ده ت -ع -ت Èدول شس -م -ال الغربية».أاما فيما يتعلق بالوضسع ‘
ال- -وزي- -ر -ال- -ت- -ط- -رق إا ¤إام- -ك- -ان -ي -ة إافريقيا «حليفة وصسديقة ‘ معا÷ة ل - -ي- -ب- -ي- -ا ،أاشس- -اد ب- -وق- -دوم والسس- -ي- -د
السس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت-ج-رب-ة اÛري-ة هذه الظاهرة».
غ-وتÒيشس «ب-ات-ف-اق ال-وق-ف ال-ن-هائي
«ال- -ن- -اج- -ح- -ة وا÷دي -رة ب -ال -ت -ع -رف
إلطÓق النار اŸوقع بجينيف يوم 24
ع- -ل- -ي- -ه- -ا»› ‘ ،ال ال- -ت- -ح -ول م -ن
أاك-ت-وب-ر  2020ب Úح -ك -وم-ة ال-وف-اق
القتصساد اŸسس Òإا ¤اقتصساد السسوق
الوطني وا÷يشس الوطني الليبي».
أاو القتصساد اŸفتوح ،مشسÒا إا ¤أان
م -ن ج -ه -ت -ه ،ت -ق -دم األم Úال-ع-ام
ه- -ذه ال- -ت- -ج- -رب- -ة «م- -ع- -روف -ة ع -ل -ى
 ·ÓاŸتحدة بشسكره إا ¤ا÷زائر
ل أ
اŸسس -ت -وى ال -دو‹ ،لسس-ي-م-ا ‘ ه-ذا
–ادث وزير الشسؤوون اÿارجية ،نظ Òدورها النشسط والتزامها التام
الظرف الذي تتطلع فيه ا÷زائر إا ¤صسÈي بوقدوم ،الثن ،Úع Èتقنية باŸسساهمة ‘ التسسوية النهائية لهذه
ت - -ن- -وي- -ع اق- -تصس- -اده- -ا وال- -ول- -وج إا ¤التواصسل اŸرئي عن بعد مع األم Úاألزم- -ة ،م -ت -م -ن -ي -ا م -واصس -ل -ة ع -م -ل
األسسواق العاŸية».
 ·ÓاŸت -ح -دة ،أان -ط -ون -ي -و ا÷زائر لصسالح ليبيا.
ال -ع -ام ل  -أ
ى
ل
ع
ع
ي
ق
و
ت
ل
ا
ن
ع
وأاعلن بوقدوم
وات- -ف- -ق ب- -وق- -دوم واألم Úال -ع -ام
غ- -وتÒيشس ،ال- -ذي ت -ط -رق م -ع -ه إا¤
 ·ÓاŸتحدة على مواصسلة ا◊وار
«أاربع مذكرات تفاهم لدعم التعاون مسستجدات القضسايا الدولية خاصسة ل أ
الق-تصس-ادي وال-ث-ق-ا‘ «ب Úال-بلدين ،الوضسع ‘ الصسحراء الغربية وليبيا ل - -تسس - -وي- -ة األزم- -ة ‘ إاط- -ار ت- -ع- -دد
تشس -م -ل ›الت «اŸن -ح ال -دراسس-ي-ة ،وما‹ ،حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة األطراف.

جرأد يسستقبل وزير ألشسؤوون أÿارجية وألتجارة أÛري
’ول ،عبد
أسش-ت-ق-ب-ل أل-وزير أ أ
أل- -ع- -زي- -ز ج- -رأد ،أمسس ،ب- -قصش -ر
أ◊ك- - - -وم - - -ة ،وزي - - -ر ألشش - - -ؤوون
أÿارج-ي-ة وأل-ت-جارة ألـمجري،
ب - -ي Îسش - -ي - -ارت- -و ،أل- -ذي ي- -ق- -وم
بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر.
أاوضسح بيان Ÿصسالح الوزير األول
أان اللقاء «سسمح بتقييم واقع وآافاق
ت- -ط- -وي- -ر ال- -عÓ- -ق- -ات ا÷زائ -ري -ة-
الـم -ج -ري -ة ‘ ﬂت -ل -ف الـم -ج-الت،
لسس -ي -م -ا Ãن -اسس -ب-ة السس-ت-ح-ق-اق-ات
اŸق- -ب- -ل- -ة الـم -درج -ة ع -ل -ى أاج -ن -دة
التعاون الثنائي ب Úالبلدين «.

العدد
18391

ه -ذا ال -وط -ن ،ووح-دة شس-ع-ب-ه وسس-ي-ادت-ه،
أامانة مقدسسة ‘ أاعناقنا ،ألنه –رر من
دنسس اŸسس - -ت- -ع- -م- -ر ال- -غ- -اشس- -م ب- -فضس- -ل
ال-تضس-ح-ي-ات ا÷سس-ام آلب-ائ-ن-ا وأاجدادنا،
الذين قدموا على مر العصسور واألزمان،
قوافل من الشسهداء عربونا لÓنعتاق من
أاغÓل العبودية».
وأاشس -ار ال -ب -ي -ان إا ¤أان-ه «‘ ال-ب-داي-ة،
وبعد مراسسم السستقبال ،ورفقة اللواء
ﬁم-ود ل-ع-راب-ة ،ق-ائ-د ال-ق-وات ا÷وي-ة،
وق -ف ال -ف -ري -ق وق -ف -ة ت -رح-م ع-ل-ى روح
الشس -ه-ي-د ال-ب-ط-ل ع-مÒوشس آايت ح-م-ودة
الذي يحمل مقر قيادة القوات ا÷وية
اسس -م-ه ،ح-يث وضس-ع إاك-ل-ي Ó-م-ن ال-زه-ور
أامام اŸعلم التذكاري اıلد له ،وتÓ
فا–ة الكتاب على روحه وعلى أارواح
الشسهداء األبرار».

يوم أأول نوفم Èألقادم عطلة مدفوعة أألجر

 ..ويتحادث مع أألم Úألعام
لأل· أŸتحدة
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«إانزال سسياسسي» من أاجل «نعم» للدسستور
تختتم منتصشف هذه الليلة ،ا◊ملة
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة اÿاصش- -ة ب -ا’سش -ت -ف -ت -اء
الششعبي حول مششروع تعديل الدسشتور،
’سشبوع و–ديدا أاول
اŸقرر مطلع هذا ا أ
ن-وف-م ،Èع-ل-ى أان ت-ع-ق-ب-ه-ا فÎة الصشمت

ا’نتخابي التي تدوم  3أايام كاملة بدءا
من نهار الغد.
و“ّي - - -ز ال - - -ي - - -وم  21م- -ن ا◊م- -ل- -ة
ا’ن -ت -خ -اب-ي-ة ،ب-ت-نشش-ي-ط ع-دد ك-ب Òم-ن
ال-ت-ج-م-ع-ات الشش-ع-ب-ي-ة ،م-ن ق-ب-ل الطاقم

‘ Œمع ششعبي بالششراقة

ا◊ك - -وم - -ي ب- -درج- -ة أاو ¤وال- -ط- -ب- -ق- -ة
السش-ي-اسش-ي-ة وا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة ،ال-ت-ي
لعبت آاخر أاوراق إاقناع الهيئة الناخبة،
لÎسشيم مششروع تعديل أاسشمى اŸواثيق،
تكريسشا للقطيعة مع اŸرحلة السشابقة.

بلحيمر يدعو إا ¤أاداء واجب اŸواطنة باŸشساركة ‘ السستفتاء
^ ا◊قوق وا◊ريات ضسمانات مكرسسة دسستوريا
دع -ا وزي -ر ا’تصش -ال ال -ن -اط-ق ال-رسش-م-ي
ب -اسش -م ا◊ك -وم-ة ع-م-ار ب-ل-ح-ي-م-ر ،إا ¤أاداء
واجب اŸواط -ن-ة ب-اŸشش-ارك-ة ‘ ا’سش-ت-ف-ت-اء
ح -ول مشش -روع ال -دسش -ت-ور اŸزم-ع ‘ ال-ف-ا—
’صش - -داء
ن- - -وف- - -م ÈاŸق- - -ب- - -ل ،مششÒا إا ¤ا أ
’ي-ج-اب-ي-ة اŸت-ع-ل-قة بهذا ا◊دث الوطني
ا إ
ال- -ه- -ام .واسش- -ت- -ع- -رضس ب- -اŸن -اسش -ب -ة ،ب -عضس
الضش -م-ان-ات ال-ت-ي تضش-م-ن-ه-ا ،م-ن-ه-ا ت-ك-ريسس
ح - -ري - -ة ال - -ت - -ع - -ب Òودور اÛت- -م- -ع اŸدÊ
ك- -وسش- -ي- -ط ف- -ع- -ال ‘ ال -ت -ك -ف -ل انشش -غ -ا’ت
اŸواطن.Ú
حياة كبياشس
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي
ج -اءت دع -وة ب -ل -ح -ي-م-ر خÓ-ل أل-ك-ل-م-ة أل-ت-ي
ألقاها ،أمسسŒ ‘ ،مع شضعبي ‘ إأطار حملة
أسضتفتاء ألشضعب حول مشضروع تعديل ألدسضتور
ب-ال-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة أل-ري-اضض-ات ب-الشض-رأق-ة ،مبديا
ت -ف -اؤول -ه ب -وع -ي ألشض -عب وق-ن-اع-ت-ه ب-ال-ت-وج-ه إأ¤
صض- -ن -ادي -ق أ’قÎأع وأŸشض -ارك -ة ‘ وضض -ع ل -ب -ن -ة
جديدة ‘ مسضار ألبناء ،لتفويت ألفرصضة على
أعدأء أ÷زأئر.

يكرسس اŸقاربة التشساركية لتفعيل دور
اÛتمع اŸدÊ
رأف -ع ب -ل -ح -ي -م -ر م -ن أج-ل أل-تصض-ويت لصض-ال-ح
أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د أل -ذي تضض -م-ن  -ك-م-ا ق-ال -
أشضياء جديدة ،تسضتجيب Ÿطالب أ◊رأك ألذي
ع Èمن خÓلها ألشضعب عن تطلعاته Ÿزيد من
أ◊ريات وأŸكاسضب أ’جتماعية ‘ إأطار دولة
ألقانون .وذكر أنه إأ ¤جانب حماية أ◊ريات
ألفردية ،فإان مشضروع تعديل ألدسضتور  ⁄يغفل
حريات ألتعب Òأ÷ماعية أŸتمثلة ‘ ألتعددية
أ◊زبية ،وأ◊ريات ألنقابية وأ◊ركة أ÷معوية.
وبالنسضبة للتعددية أ◊زبية ألتي تنصس عليها
أŸادت - -ان  57و 57م -ع أسض -ت-ح-دأث ضض-م-ان-ات
جديدة ،منها ضضمان ألدولة معاملة منصضفة Œاه
كل أأ’حزأب ألسضياسضية ،إأ ¤جانب ألنصس على
أشضÎأط صض- -دور ق- -رأر قضض- -ائ -ي ◊ل أي ح -زب
سضياسضي.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا◊ري-ات أل-ن-ق-اب-ي-ة ،أوضضح
بلحيمر أنه إأضضافة إأ ¤تكريسس أ◊ق ألنقابي
وأ◊ق ‘ أإ’ضضرأب ،فإان أŸادة  6٩للمشضروع
جاءت با÷ديد حول هذأ أ◊ق ،من حيث فسضح
أÛال Ÿتعامل ألقطاع أ’قتصضادي أ’نضضمام
إأ ¤منظمات أرباب ألعمل.
ويسضعى مشضروع ألتعديل إأ ¤تأاكيد أ’هتمام
أل -ذي ي -ح -ظ -ى ب -ه أÛت -م -ع أŸد« Êك -وسض-ي-ط
وشض-ريك ف-ع-ال» ‘ ،ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ك-ف-ل ب-انشضغا’ت
أŸوأط - -ن ‘ ك- -اف- -ة أرج- -اء أل- -وط- -ن ،مشضÒأ أن
أŸشضروع يكرسس أŸقاربة ألتشضاركية لتفعيل دور
أÛت- -م- -ع أŸد ÊأŸع- -ن- -ي Ãخ -ت -ل -ف شض -رأئ -ح
أÛتمع كاŸرأة وألطفولة وذوي أ’حتياجات
أÿاصضة.

حرية الصسحافة تصسادر إاذا مورسست خارج القانون
وأبرز بلحيمر أأ’همية ألتي يوليها أŸشضروع
◊رية ألصضحافة Ÿا لها من دور ﬁوري ‘
ضض -م -ان ح -ق أŸوأط -ن ‘ أŸع -ل -وم -ة وم-رأف-ق-ة
سضياسضة ألدولة ألرأمية لبناء أ÷زأئر أ÷ديدة،
ع- -م- -اده- -ا أل- -دÁق- -رأط -ي -ة ،أ◊ك -ام -ة وأحÎأم
أ◊قوق وأ◊ريات.
وذكر ‘ هذأ ألسضياق ،أن أŸشضروع يكرسس،
م - -ن خ Ó- -ل أŸادة  ،5٤م -ا Áك -ن أع -ت -ب -اره م-ن
م-وروث-ات أل-دسض-ات ÒأŸت-ع-اق-ب-ة ،ب-اعتبار ضضمان
حرية ألصضحافة كمبدإأ أسضاسضي ،مع أحÎأم حرية
ألغ Òوحقوقهم وكرأمتهم .وألنقطة ألهامة ألتي
ركز عليها ألوزير تتمثل ‘ عدم إأخضضاع جنحة
ألصضحافة إأ ¤أية عقوبة سضالبة للحرية.
وأضضافت ذأت أŸادة فقرأت جديدة ،تتلخصس
‘ حرية ألصضحافة أŸكتوبة وألسضمعية ألبصضرية
وأإ’لكÎونية لتثم Úحرية ألصضحافة ،وتشضمل 6
ح -ق -وق أسض -اسض -ي -ة ت -ت -م-ث-ل ‘ أ◊ق ‘ أل-ت-ع-ب،Ò
وأإ’ب- -دأع ل- -لصض -ح -ف -ي ÚوأŸت -ع -اون ،Úوأ◊ق ‘
ألوصضول إأ ¤مصضادر أ ،Èÿوأ◊ق ‘ أسضتقÓلية
ألصض- -ح- -ف- -ي وألسض- -ر أŸه- -ن- -ي ،وأ◊ق ‘ إأنشض- -اء
ألصض -ح-ف وأل-نشض-ري-ات Ãج-رد أل-تصض-ري-ح ف-ق-ط،
وكذأ ‘ إأنشضاء قنوأت تلفزيونية وموأقع وصضحف
إأل- -كÎون- -ي- -ة وأ◊ق ‘ نشض -ر أأ’خ -ب -ار وأأ’ف -ك -ار
وألصضور وأآ’رأء ،شضريطة أن Áارسس هذأ أ◊ق
‘ إأطار أحÎأم ألقانون وثوأبت أأ’مة وقيمها
ألدينية ،أأ’خÓقية وألثقافية.
وتضضمنت أŸادة Ÿ 5٤شضروع تعديل ألدسضتور
فقرة ثالثة جديدة ،تنصس على أنه «يحظر نشضر
خطاب ألتمييز وألكرأهية» .ونفسس أŸادة جاءت
بضضمانة أخرى ◊رية أŸمارسضة ألصضحفية ،من
خÓل ألفقرة ألرأبعة أ÷ديدة ألتي تقتضضي أنه
’ Áك -ن ت -وق -ي -ف نشض-اط ألصض-ح-ف وأل-نشض-ري-ات
وألقنوأت ألتلفزيونية وأإ’ذأعية وأ’لكÎونية إأ’
Ãقتضضى قرأر قضضائي.
وأعت Èألوزير ،هذه فقرة أسضاسضية وﬁورية
تضضع حدأ أ’ي تعسضف ﬁتمل من جانب أإ’دأرة
‘ تعاملها مع ألصضحفي ،Úإأذ توفر حماية أكÈ
وأع -م -ق ◊ري -ة ألصض -ح -اف -ة’ ،ف -ت -ا إأ ¤أن ه -ذه
أأ’ف -ك -ار أ÷دي -دة وأŸوأق -ف أإ’ي -ج -اب -ي -ة أل-ت-ي
يحملها مشضروع تعديل ألدسضتور ضضمانات أخرى
من ألضضمانات ألتي تعهد بها رئيسس أ÷مهورية

وزير العمل والتششغيل والضشمان ا’جتماعي من تندوف:

الدسستور يجدد موقف ا÷زائر من القضسايا العادلة
الشش-عب /راف-ع ال-ه-اشش-م-ي ج-ع-بوب وزير
ال-ع-م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضشمان ا’جتماعي،
‘ ل -ق-ائ-ه م-ع ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êم-ن
أاج -ل ال -ت-ع-ديÓ-ت ال-دسش-ت-وري-ة واŸك-اسشب
’سشاسشية
التي جاءت بها ،مذكرًا باÙاور ا أ
التي رسشمت ثوابت الهوية الوطنية ،مبدأا
الفصشل ب Úالسشلطات وا◊قوق وا◊ريات
العامة.
دعا جعبوب ،أمسس ،أŸوأطن Úأ ¤ألتصضويت
بـ»نعم» على أول دسضتور يدرج بيان أول نوفمÈ
‘ دي-ب-اج-ت-ه وُي-دسض Îأل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسض-ت-ق-ل-ة
Ùارب- -ة أل- -فسض- -اد وح -ري -ة أل -رأي وح -ق إأنشض -اء
أ÷م -ع -ي -ات .ك -م -ا أك -د أل -دسض -ت -ور ع -ل-ى وق-وف

أ÷زأئر مع ألقضضايا ألعادلة وعلى رأسضها قضضيتا
فلسضط Úوألصضحرأء ألغربية.
أشضاد ألوزير بدور أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ‘
أسض-ت-ت-ب-اب أأ’م-ن وأÿروج م-ن ج-ح-ي-م أل-عشض-ري-ة
ألسض -ودأء وم -رأف -ق -ة أ◊رأك ألشض-ع-ب-ي أŸب-ارك،
مؤوكدأً على دور مؤوسضسضة أ÷يشس ‘ أ◊فاظ
ع -ل -ى أم -ن وأسض -ت -ق -رأر أل -ب Ó-د وصض -ون ح-دودن-ا
أŸلتهبة من أÎŸبصض Úبأامننا ،مؤوكدأً ‘ ذأت
ألسضياق على أن أÙافظة على أمننا ألقومي
ب -اتت تسض -ت -دع -ي ت -دخ -ل أ÷يشس ومشض-ارك-ت-ه ‘
ع -م -ل -ي-ات خ-ارج أل-بÓ-د ،وأن أل-ع-ق-ي-دة أل-ق-دÁة
للجيشس  ⁄تعد صضا◊ة أليوم وŒعلنا ‘ موقف
ضضعف ‘ ألتفاوضس.

‘ إأط -ار ب -رن -ا›ه أ’سض -تشض -رأ‘ ل -ب -ن-اء ج-زأئ-ر
جديدة ،ألتي رأفع من أجلها أ◊رأك أŸبارك،
وأل -ت -ي –ت -اج إأ ¤ج-ه-ود أ÷م-ي-ع ل-ب-ن-ائ-ه-ا وف-اء
لرسضالة ألشضهدأء ،وضضمانا ◊ق أأ’جيال ألقادمة
وهي ألعبارأت ألتي ختم بها حملة أسضتفتاء.

وسشيط ا÷مهورية ،كرË
يونسس من البليدة:

التعديل لتحقيق
العدل الجتماعي
والتوازن السسياسسي

أك -د وسض -ي -ط أ÷م -ه -وري -ة ك-ر Ëي-ونسس،
أمسس ،م -ن أل -ب -ل -ي -دة ،أن مشض-روع أل-دسض-ت-ور
أ÷ديد أŸعروضس على أ’سضتفتاء ‘ ألفا—
ن-وف-م ÈأŸق-ب-ل «سض-ي-ع-ب-د أل-ط-ريق لتحقيق
ألعدل أ’جتماعي وأŸسضاوأة.
وأوضضح يونسس لدى زيارته ،أمسس ،مقر
أŸندوبية أÙلية لوسضيط أ÷مهورية ،أن
«مشضروع ألدسضتور أ÷ديد سضيعبد ألطريق
نحو وضضع أسضاليب جديدة لتحقيق ألعدل
أ’جتماعي وأŸسضاوأة أ’قتصضادية وألتوأزن
ألسضياسضي» ،مشضÒأ إأ ¤أن «أŸوأطن ألذي
ي -ط -م -ح ن -ح -و أل -ت -غ -ي Òو–سض Úوضض -ع-ي-ت-ه
أŸعيشضية ،مطالب بالتعب Òعن رأيه ألذي
يكفله له ألدسضتور».
ك -م -ا أك -د أن م -ن شض -أان مشض -روع ت -ع-دي-ل
أل -دسض -ت -ور أن «ي -ك -ف -ل ل -ك-ل م-وأط-ن ح-ري-ة
ألتعب Òعن أفكاره وقناعاته ألتي يؤومن بها
حتى لو أختلفت مع ألسضلطة ،على غرأر
أŸعارضضة ألتي لديها كل أ◊رية ‘ ألتعبÒ
ع -ن ت -وج -ه -ات -ه -ا ألسض -ي -اسض -ي -ة ،ب -اسض -ت -ث -ن-اء
أأ’شضخاصس ألذين يعÈون عن أفكار ضضد
بÓدهم وضضد نصضوصس أ÷مهورية».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ذك -ر ك -ر Ëي-ونسس أن
رئيسس أ÷مهورية عبد أÛيد تبون« ،لديه
نية خالصضة Ùاربة ألبÒوقرأطية وألرشضوة
وه- - -ذأ م- - -ن خÓ- - -ل أل - -دسض - -ت - -ور أ÷دي - -د
أŸعروضس على أ’سضتفتاء» ،وألذي أعتÈه
Ãثابة «نافذة خ Òنحو بناء جزأئر ألعدل
وأŸسضاوأة».
وأضض- - - -اف ذأت أŸسض- - - -ؤوول ،أن رئ- - - -يسس
أ÷مهورية «شضدد على ضضرورة ألقضضاء على
ه- - -ذه أآ’ف- - -ات ب - -ه - -دف –سض Úأأ’وضض - -اع
بالبÓد»( )...و»نحن ‘ وسضاطة أ÷مهورية
نعمل على ﬁاربة كل أشضكال ألبÒوقرأطية
وأل -ت -عسض -ف وك-ذأ أل-رشض-وة وه-ذأ م-ن خÓ-ل
أŸندوبيات أŸتوأجدة على مسضتوى جميع
و’يات ألوطن بهدف بناء جزأئر جديدة
أك Ìعد’ وإأنصضافا».
ك - -م - -ا ت- -أاسض- -ف ي- -ونسس ’ن- -تشض- -ار آأف- -ات
ألبÒوقرأطية وألرشضوة على مسضتوى جميع
ألو’يات وألهيئات ألعمومية وعلى مسضتوى
جميع أأ’صضعدة’ ،فتا إأ ¤أنه «ليسس من
ألسض -ه -ل أل -قضض -اء ع -ل -ي-ه-ا ،ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن
أسضباب أنتشضارها تعود لعوأمل موضضوعية
وأخرى تاريخية».

وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية كمال بلجود من أادرار:

تعديل الدسستور من أاجل تنظيم وأاخلقة ا◊ياة العامة
صش- -رح وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود،
أامسس ،بأادرار ،بأان اŸواطن ا÷زائري أامام
‘‘ف -رصش -ة ت -اري -خ -ي -ة‘‘ ل -ل-مسش-اه-م-ة ‘ ب-ن-اء
م- - -ؤوسشسش- - -ات ال- - -دول- - -ة ع ÈاŸشش- - -ارك - -ة ‘
ا’سشتفتاء على مششروع تعديل الدسشتور
‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل.
أوضضح ألوزير لدى تنشضيطه لقاء حول مشضروع
تعديل ألدسضتور بقصضر ألثقافة بتيليÓن بأادرأر،
أن أ’سضتفتاء على مشضروع تعديل ألدسضتور يعد
«بوأبة إ’حدأث ألتغي ÒأŸنشضود وفتح أأ’بوأب
من أجل بناء أ÷زأئر أ÷ديدة».
وخÓل هذأ أللقاء ،ألذي حضضرته ﬂتلف
فعاليات أÛتمع أŸد Êبالو’ية ،أكد بلجود أن
«ألسض-ل-ط-ات أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د ت-ت-اب-ع ب-ع-ن-اية خاصضة
تسض -ي Òألشض -أان أÙل-ي ،ت-ن-ف-ي-ذأ ıط-ط ع-م-ل
أ◊ك - -وم - -ة أŸسض - -ت - -م- -د م- -ن ب- -رن- -ام- -ج رئ- -يسس
أ÷مهورية ،عبد أÛيد تبون ‘ إأطار معا⁄
أ÷زأئر أ÷ديدة».
وأك - - -د ‘ ه - - -ذأ أÿصض- - -وصس ،أن ‘‘أ÷زأئ- - -ر
أ÷ديدة تبنى بجهود وسضوأعد أبنائها وبإاشضرأك
جميع ألكفاءأت دون تهميشس أو إأقصضاء ،وفق
إأطار شضرعي وقانو Êمنظم ،مع فتح أÛال
أمام كل ألطاقات أّÿيرة للمسضاهمة ‘ رفع لوأء
أ÷زأئر وتعزيز ألتÓحم ب Úأفرأد ألشضعب‘‘.
وأضضاف بلجود ،أن ألشضعب مقبل ‘ ألفا—
من نوفم ÈأŸقبل على ‘‘ﬁطة هامة ‘ حاضضر

أ÷زأئر تدون لتاريخ عريق وتفسضح أÛال أمام
مسضتقبل زأهر‘‘.
وأبرز ‘ هذأ ألصضدد ،أهم ما تضضمنه مشضروع
تعديل ألدسضتور ،سضيما ما تعلق باأ’حكام ذأت
ألصضلة أŸباشضرة باŸوأطن وألتي تهدف ،مثلما
قال‘‘ ،إأ ¤تنظيم وأخلقة أ◊ياة ألعامة وألتأاكيد
ع -ل -ى ع -دم أŸسض -اسس ب-ه-وي-ة ألشض-عب أ÷زأئ-ري
ومكانة وقوة هذأ أأ’خ ‘ Òكيان ألدولة‘‘.
وأكد ألوزير ،أن «ألدولة ،شضعب وإأقليم وسضيادة
ومؤوسضسضات ،تخدم ألشضعب وتضضمن له حقوقه
أأ’سض -اسض -ي-ة وح-ري-ات-ه ،ول-ذلك ف-ق-د “ت دسضÎة
أ◊رأك ألشض - -ع - -ب- -ي أل- -ذي خ- -رج ف- -ي- -ه ألشض- -عب
أ÷زأئري بكل سضلمية وحضضارية أبهرت ألعا⁄
يوم  22فÈأير  ،20١٩معÈأ عن رغبته ‘ ألتغيÒ
وأل-ذي أصض-ب-ح ي-وم-ا وط-ن-ي-ا ي-خ-ل-د ل-ل-تÓ-ح-م بÚ
ألشضعب وجيشضه‘‘.
وأردف ‘ ألسض- -ي- -اق ذأت- -ه ق- -ائ ،Ó- -إأن دسضÎة
أ◊رأك ألشض -ع -ب -ي «ي -أات -ي إأÁان -ا ب-إارأدة ألشض-عب
وأ◊ق ‘ ألتغيŸ Òا هو أفضضل ،إأ ¤جانب حق
أŸوأطن ‘ أŸشضاركة ‘ بناء أ÷زأئر أ÷ديدة،
خاصضة بعدما أبان عنه أ◊رأك من نفوسس طيبة
متشضبعة بقيم ألوطنية ،رغم تعا‹ أصضوأت فئة ⁄
ت -ع -ج -ب -ه -ا إأرأدة أل -ت -غ -ي ،Òإأذ –اول بث أل-ف-ت-ن-ة
وأأ’فكار ألعنصضرية وخرق وحدة ألصضف وألنيل
م -ن أصض -ال -ة ألشض -عب أ÷زأئ-ري ،م-دع-ي-ة أن ل-ه-ا
أ◊ق ‘ حرية ألتعبÙ Òاولة ضضرب ثابت من
ألثوأبت ألوطنية‘‘.

وزير الششباب والرياضشة ،سشيد علي خالدي من وهران:

التعديل سسيكون له تأاث Òقوي على تشسجيع اإلبداع وروح اŸبادرة

أاكد وزير الششباب والرياضشة سشيد علي
خ -ال -دي« ،أاّن الشش -ب -اب ا÷زائ -ري ي -ح -ت -ل
م- -ك- -ان الصش- -دارة ‘ ال- -دسش -ت -ور ا÷دي -د»،
م- -ع- -تÈا أاّن «–ق- -ي- -ق ت- -ك -اف -ؤو ال -ف -رصس ‘
ال -ت -ع-دي-ل ا÷دي-د ،مسش-اه-م-ة أاسش-اسش-ي-ة ‘
ا÷ه -ود ال -ع -ام -ة اŸب -ذول -ة ل -ت -م-ك Úه-ذه
الفئة من الوصشول إا ¤أاقصشى ما تسشمح به
قدراتها لبلوغ ا÷زائر ا÷ديدة».
وهران :براهمية مسشعودة

أوضضح خالدي ‘ Œمع شضعبي نشضطه بقاعة
ألسضعادة ‘ وسضط وهرأن ،أمسس ‘ ،إأطار حملة
أ’سضتفتاء على ألتعديل ألدسضتوري ،أن «مشضروع
ألتعديل ألدسضتور أ÷ديد ،يؤوّكد على ألطاقات
أ◊ي- -ة ل- -ب- -ن- -اء أل -ب Ó-د وع -ل -ى رأسض -ه -ا ألشض -ب -اب
أ÷زأئري ألذي بوأسضطته يتحقق مشضروع نهضضة
ألبÓد بتطلعاته وعزمه وإأصضرأره».
وأوضض -ح ن -فسس أŸسض -ؤوول ،أّن ه -ذأ «أل-ت-ع-دي-ل
سض -ي -ك -ون ل -ه ت -أاث Òق -وي ووأضض -ح ع-ل-ى تشض-ج-ي-ع
أإ’بدأع وأأ’فكار وتقوية روح أŸبادرة وأ’رتقاء
Ãك-ان-ة أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ل-ل-فئات
أأ’كادÁية ورجال ألعلم وألنخب».
‘ هذأ ألصضدد ،ثمن ألوزير «دسضÎة أكادÁية
ألعلوم وألتكنولوجيا وأÛلسس ألوطني للبحث
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات» ،م-ع-تÈأ أّن-ها «أدوأت قانونية
دسض-ت-وري-ة أ’ول م-رة ب-ت-اري-خ أ÷زأئ-ر أŸسض-ت-ق-لة
تبّين ألدور ألريادي للنخب أ÷امعية وأأ’كادÁية

وأ÷امعة أ÷زأئرية».
وأسض-ت-غ-ل خ-ال-دي أل-ف-رصض-ة ل-ي-ن-اشض-د خ-ريجي
أ÷ام- -ع- -ات ع- -م- -وم- -ا ،وأل- -ط- -ل- -ب- -ة خصض- -وصض -ا،
باŸسضاهمة وبقوة ‘ –قيق ألقفزة ألنوعية ‘
›ال أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ألشض- -ام- -ل- -ة وأÿل -ق وأإ’ب -دأع
وأ’ب -ت -ك -ار ،وه-ذأ م-ن خÓ-ل ﬂرج-ات أل-ب-حث
وأل-ب-حث أل-ت-ط-وي-ري وب-تسض-خ ÒأŸادة أل-رم-ادية
وتوظيفها ÿدمة أÛتمع وأزدهاره و–قيق
ألرفاهية له ،كما قال.
وعاد أŸتحدث ليؤوكد أن»ألدسضتور أ÷ديد،
ي- -أات- -ي ل- -ت- -ق- -وي- -ة دور أŸوأط- -ن ‘ ب- -ن- -اء دول- -ة
دÁق -رأط -ي -ة وج -م -ه -وري -ة عصض -ري -ةÃ ،ا ي-قّ-دم
مسض -اه -م -ات أك ‘ Èف-ت-ح أف-ق ج-دي-د ل-ت-ح-ق-ي-ق
أŸسضاوأة وألعدألة أ’جتماعية ،وهذأ من خÓل
ت-ع-زي-ز وت-ك-ريسس أ◊ري-ات أل-ف-ردي-ة وأ÷م-اع-ية
وألتمتع با◊قوق أŸدنية وألسضياسضية.»...
وأوضض -ح خ -ال -دي ،أّن «أل -دسض -ت-ور ‘ صض-ي-غ-ت-ه
أ÷ديدة توأفقي ،يعّزز أŸبادئ أأ’سضاسضية لنظام
أ◊كم وطبيعة ألدولة أ÷زأئرية؛ ‘ مقدمتها
بيان أول نوفم Èوألنظام أ÷مهوري وألوحدة
أل -وط -ن -ي-ة وت-ع-زي-ز ودع-م أŸسض-ار أل-دÁق-رأط-ي
وت-رسض-ي-خ أل-ط-اب-ع أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-دول-ة ،وحماية
كيان ألدولة ألوطنية ،دولة دÁقرأطية وعصضرية،
–Îم م -ب -دأ أل -ت -دأول ع -ل -ى ألسض -ل-ط-ة ،وأإ’رأدة
ألشضعبية كمصضدر ألسضيادة وألسضلطة ،وغÒها من
أŸسض -ائ -ل أل -ت -ي ت -نصس ع -ل -ي-ه-ا أل-ب-ن-ود أ÷دي-دة
أŸدرجة ضضمن وثيقة ألتعديل ألدسضتوري.

وزير ا’نتقال الطاقوي والطاقات اŸتجددة ششمسس الدين ششيتور:

مواد الدسستور الصسماء سستتصسدى لكل أاعداء ا÷زائر

أاك-د وزي-ر ا’ن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي وال-طاقات
اŸت-ج-ددة ،شش-مسس ال-دي-ن شش-ي-ت-ور ،أامسس ،م-ن
و’ي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،أان مشش-روع ت-عديل
ال -دسش -ت -ور اŸط -روح ل Ó-سش -ت -ف -ت -اء ‘ ال -ف-ا—
نوفم ÈاŸقبل« ،يدعو إا ¤التعايشس والعمل
م -ع -ا م -ن أاج -ل ب -ن-اء ج-زائ-ر ج-دي-دة ق-وام-ه-ا
العلم والعلماء».
أوضضح شضيتور ‘ ألكلمة ألتي ألقاها خÓل يوم
درأسضي حول ألطاقات أŸتجددة ،أحتضضنته قاعة
أÙاضض -رأت ب -ج -ام -ع -ة أل -بشض Òأ’ب -رأه -ي-م-ي ،أن
«مشضروع ألتعديل ألدسضتوري يهدف إأ ¤ألتآاخي بÚ

أ÷زأئري Úوكذأ ألÎفع عن ألنقاشضات ألتافهة»،
م -ردف -ا أن «م -وأده ألصض-م-اء غ Òأل-ق-اب-ل-ة ل-ل-ت-ع-دي-ل
سض -ت -تصض -دى ل -ك -ل أع -دأء أ÷زأئ -ر ول -ك-ل ﬁاو’ت
ألتفرقة ب Úأطياف ألشضعب».
ك -م -ا دع -ا أل -وزي-ر ألشض-ب-اب أ÷زأئ-ري أن ت-ك-ون
لديهم غÒة على وطنهم وأن يعملوأ على إأ‚اح
أıط -ط أŸسض -ت-ق-ب-ل-ي ل-ل-بÓ-د م-ن خÓ-ل مشض-روع
تعديل ألدسضتور ألذي ،قال إأنه «يصضبو إأ ¤إأ‚اح
أ’نتقال ألتدريجي إأ ¤ألطاقات أŸتجددة ‘ آأفاق
 2030و–قيق ثورة علمية ‘ أ÷زأئر وكذأ تكريسس
Óجيال ألقادمة».
أسضسس جزأئر قوية ل أ

األربعاء  ٢٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١١ربيع األول  ١٤٤٢هـ
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الوزير اŸنتدب للمؤوسشسشات الناششئة ياسش Úوليد من معسشكر:

دعم الشسباب Ÿشسروع تعديل الدسستور هو دعم لإÓصسÓحات
أاشش -رف ال -وزي-ر اŸن-ت-دب ل-دى ال-وزي-ر
لول اŸك - -ل- -ف ب- -اŸؤوسشسش- -ات ال- -ن- -اشش- -ئ- -ة
ا أ
واق -تصش -اد اŸع-رف-ة ،ي-اسش Úول-ي-د ،أامسس،
على Œمع ششعبي Ãعسشكر ،رافع خÓله
من أاجل جزائر جديدة ،يكون دسشتور
الفا— نوفم 2020 Èحجر أاسشاسشها.
معسشكر :أام ا.Òÿسس
أاكد الوزير اŸنتدب ياسش Úوليد ،أان التغيÒ
الذي ينششده ا÷زائريون ويتطلع إاليه الششباب،
ل Áكن أان يكون سشطحيا ،بل تغي Òجذري
وع -م -ي-ق ع-ل-ى ك-اف-ة األصش-ع-دة ،ي-ك-ون ت-ع-دي-ل
الدسشتور أاو ¤خطوة لتحقيقه.
وأاششار ياسش Úوليد ،أان ششباب ا÷زائر امام
–دي -ات ه -ام -ة ،أاسش -اسش -ه -ا ‰وذج اق-تصش-ادي
ج-دي-د Áك-ن ا÷زائ-ر م-ن اسش-ت-ع-ادة م-ك-ان-ت-ها
الق- -تصش- -ادي- -ة ب Úاأل· ،وم- -ن أاج- -ل ذلك ”

دسشÎة مبدأا –رير العنصشر البششري وتعزيز
دور الششباب ‘ خلق الÌوة ،من خÓل دسشÎة
واجب الدولة ‘ توف Òالوسشائل اŸؤوسشسشاتية
واŸادية الكفيلة لدعم الششباب ،وتوف Òبيئة
Óبداع الفكري.
مÓئمة ل إ

الوزير اŸنتدب للبيئة الصشحراوية ،من ورقلة:

الشسعب مدعو ليع Èعن صسوته بكل حرية

دع - -ا ال - -وزي - -ر اŸن - -ت - -دب ل - -ل - -ب - -ي- -ئ- -ة
الصش-ح-راوي-ة ح-م-زة آال سش-ي-د الشش-يخ من
ورقلة ،أامسس ،الششعب ا÷زائري ليعÈ
ع -ن صش -وت -ه ب -ك -ل ح -ري -ة وسش -ي -ادة ي-وم
السش- -ت- -ف- -ت- -اء ع- -ل- -ى مشش- -روع ت- -ع- -دي- -ل
ال- -دسش- -ت- -ور ،اŸق -رر ‘ ال -ف -ا— م -ن شش -ه -ر
نوفم .Èوقال «نحن مع الششعب ‘ كل
مواقفه ،اŸهم أان يكون حاضشرا وحاضشرا
ب - -ق - -وة م - -ن أاج - -ل ب - -ن - -اء دول - -ة ق - -وي- -ة
Ãؤوسشسشاتها ورجالها وقوانينها».
ورقلة :إاÁان كا‘
أاشش -ار آال سش -ي -د الشش-ي-خ خÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه
با÷معيات بدار الثقافة مفدي زكرياء ،إا ¤أان
رمزية الفا— نوفم Èتضشفي طابعا اسشتثنائيا
وخاصشا على السشتفتاء الذي سشيكون فا–ة
ل-ب-ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة ب-خ-ط-ه-ا ال-ن-وف-مÈي
وال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ق -واع -د شش -ف-اف-ة ،أاسش-اسش-ه-ا
ال -دÁق -راط -ي -ة وإارسش-اء دول-ة ال-ق-ان-ون وا◊ق
واسشتقÓلية القضشاء وضشمان حقوق اŸواطن
وحريته وﬁاربة الفسشاد بكافة أاششكاله.

وأابرز الوزير ،أان الدسشتور مكسشب جد مهم
بالنسشبة للششباب ا÷زائري ،حيث أانه يكرسس
مشش -ارك-ة الشش-ب-اب ‘ ا◊ي-اة السش-ي-اسش-ي-ة ،ك-م-ا
Áكن األكفاء منهم من اعتÓء اŸناصشب ‘
الدولة ،مششÒا إا ¤أان اÛتمع اŸد Êيجب
أان يكون الركيزة ‘ بناء اسشÎاتيجية حماية
البيئة الصشحراوية عامة واŸناطق السشياحية
واألثرية خاصشة ،حيث سشيسشتفيد أاعضشاؤوه من
تكوين ‘ هذا اÛال وا◊صشول على رخصس
◊ماية هذه اŸواقع حتى تسشاهم ‘ صشناعة
السشياحة البيئية Ãا يخدم القتصشاد الوطني.
وأاوضش - -ح آال سش - -ي - -د الشش - -ي- -خ ،أان اŸوق- -ف
الرسشمي للدولة ا÷زائرية كان دائما داعما
للبيئة وبخاصشة البيئة الصشحراوية ،كما كان
دائما ‘ صشا◊ها وفيما يخصس القوان Úالتي
ُت -ع -ن -ى ب -ال -ب -ي -ئ -ة الصش -ح-راوي-ة واإلصشÓ-ح-ات
ا÷دي- -دة ل- -ت- -ط- -وي- -ره -ا وت -ط -ب -ي -ق سش -ي -اسش -ة
مسشتدامة ،مؤوكدا إادراج البعد البيئي والثقافة
ال-ب-ي-ئ-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع اŸي-ادي-ن ،ح-يث أان ج-م-يع
اŸششاريع واإلصشÓحات القتصشادية تراعي،
بحسشبه ،البعد البيئي بششكل كب Òوتضشعه ضشمن
األولويات ،كما يدخل ‘ الدراسشة التقنية ألي
مششروع ،مهما كان ›اله.

الوزير اŸنتدب اŸكلف باŸؤوسشسشات اŸصشغرة من سشطيف:

تعديل من أاجل خدمة الشسعب وتلبية احتياجاته
أاك -د ال -وزي -ر اŸن -ت -دب ل -دى ال -وزي-ر األول
اŸك - -ل - -ف ب - -اŸؤوسشسش- -ات اŸصش- -غ- -رة نسش- -ي- -م
ضش -ي -اف -ات ،أامسس ،م -ن سش-ط-ي-ف ،ب-أان مشش-روع
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-وري اŸط-روح لÓ-سشتفتاء ‘
ال- -ف- -ا— م- -ن ن- -وف -م ÈاŸق -ب -ل« ،يضش -م -ن دور
اÛتمع اŸد Êليكون صشوت اŸواطن لدى
السشلطات العليا بالبÓد».
وأاوضشح ضشيافات خÓل لقاء جواري مع
م - -واط - -ن - -ي ق- -رى السش- -ه- -ال- -ة وأاولد رح- -اب- -ة
ولفحاحمة وÿرايف التابعة لبلدية أاولد تبان
( 7٠كلم جنوب سشطيف) ،حيث أاششرف على
تششغيل ششبكة الربط بالغاز الطبيعي واسشتمع
لنششغالت اŸواطن ،Úأان «جزائر اليوم لديها
رئيسس منتخب يجب أان تتوفر لديه األدوات
والقواعد القانونية التي هي الدسشتور من أاجل
خدمة الششعب وتلبية احتياجاتهم».
ودع- - -ا إا ¤اŸشش- - -ارك - -ة ‘ ه - -ذا اŸوع - -د
السشتفتائي و»إارجاع كلمة الششعب إا ¤الششعب
‘ ظل جزائر جديدة تكرسس فيها ا◊قوق

والواجبات والعدالة الجتماعية».
وق -ال ال -وزي -ر اŸن-ت-دب ل-دى ال-وزي-ر األول
اŸكلف باŸؤوسشسشات اŸصشغرة بأان «–قيق
ال -ت -غ -ي ÒاŸنشش -ود ي -ك -ون م-ن خÓ-ل ال-ت-ع-اون
وتنسشيق جهود الششعب مع اŸسشؤوول ‘ Úسشبيل
النهوضس باŸسشتوى اŸعيششي للسشكان وتلبية
انششغالتهم ‘ جميع اÛالت».
وأاضشاف ‘ نفسس السشياق ،أان التغي« Òيبدأا
أاول ب -اŸشش -ارك-ة ‘ السش-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى مشش-روع
تعديل الدسشتور اŸرتقب ‘ الفا— من ششهر
نوفم ÈاŸقبل» ،معتÈا «كلمة الششعب وحدها
ال -ف -اصش -ل -ة ‘ ب -ن -اء ج-زائ-ر ج-دي-دة م-زده-رة
ودÁقراطية».
ودعا باŸناسشبة سشكان القرى الذين اسشتمع
إا ¤انشش -غ -الت -ه -م إا« ¤ت -ن -ظ -ي -م أان -فسش -ه-م ‘
ج -م -ع -ي -ات ع -ل -ى اŸسش -ت-وى اÙل-ي إليصش-ال
انششغالتهم للسشلطات العمومية ،التي سشتعمل
حتما على حلها وبالتا‹ اŸضشي قدما نحو
جزائر جديدة».

وزير التعليم العا‹ من وهران:

وأاوضش -ح ال-وزي-ر ،ال-ذي اسش-ت-م-ع لنشش-غ-الت
الشش -ب -اب ،أان دع -م ال -ف -ئ -ة الشش-ب-ان-ي-ة Ÿشش-روع
ÓصشÓحات التي
تعديل الدسشتور هو دعم ل إ
تؤوسشسس ÷زائر جديدة يكون العنصشر الششباÊ
والكفاءات العلمية عمادها.

عطار من ع“ Úوششنت:

خطوة أاو ¤وأاسساسسية
لبناء نظام دÁقراطي
دع -ا وزي -ر ال -ط -اق -ة ع -ب-د اÛي-د ع-ط-ار،
أامسس ،ب- -ع“ Úوشش- -نت ،إا ¤اغ- -ت- -ن -ام ف -رصش -ة
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-وري وال-تصش-ويت ع-ليه «بنعم»
خÓ-ل السش-ت-ف-ت-اء الشش-ع-ب-ي ‘ ال-ف-ا— ن-وف-مÈ
اŸق-ب-ل لÓ-ن-طÓ-ق ‘ Œسش-ي-د م-ع-ا ⁄ج-زائ-ر
جديدة.
وذك -ر ال -وزي -ر ع -ط -ار ،ال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا
بالوزير اŸنتدب لدى الوزير األول اŸكلف
ب -اق -تصش -اد اŸع -رف -ة واŸؤوسشسش -ات ال -ن -اشش-ئ-ة،
ياسش Úمهدي وليد ،خÓل إاششرافه على لقاء
ب -اŸرك -ز ا÷ام -ع -ي «ب -ل -ح-اج ب-وشش-ع-يب» ضش-م
‡ثلي اÛتمع اŸد Êوالطلبة ،أانه «لبد من
أان ن- -غ- -ت- -ن- -م ف- -رصش -ة اسش -ت -ف -ت -اء أاول ن -وف -مÈ
لÓنطÓق ‘ Œسشيد معا ⁄جزائر جديدة»،
مÈزا أان ال-ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-وري «ي-ع-ت Èخ-ط-وة
أاو ¤وأاسشاسشية لبناء نظام دÁقراطي صشحيح
يعطي ا◊ريات للمواطن ويحدث قطيعة مع
اŸمارسشات السشلبية».
وأاضش- -اف ،أان مشش- -روع ت- -ع- -دي -ل ال -دسش -ت -ور
اŸع -روضس ل Ó-سش -ت -ف-ت-اء «ي-ع-م-ل ع-ل-ى إاع-ط-اء
الفرصس الÓزمة للششباب وللكفاءات ،كما أانه
يششكل انطÓقة نحو بناء اقتصشاد جديد مبني
على خلق ثروات جديدة ومناصشب الششغل»،
ÓطÓع على مضشام Úهذه
داعيا اŸواطن Úل إ
ال-وث-ي-ق-ة ا÷دي-دة ل-ل-دسش-ت-ور «واŸسشاهمة من
خÓ- -ل ال- -تصش- -ويت ب- -ن- -ع- -م ‘ ب- -ن- -اء ا÷زائ -ر
ا÷ديدة».
وتطرق عطار بإاسشهاب Ÿضشام Úمششروع
تعديل الدسشتور ،مÈزا أاهمية مواده ‘ بعث
الق- -تصش -اد ال -وط -ن -ي وت -ث -م ÚاŸوارد وفسش -ح
اÛال أامام الكفاءات واŸواهب ،لسشيما من
اÛتمع اŸد ‘ Êالتنمية.
ومن جانبه قال الوزير اŸنتدب لدى الوزير
األول اŸكلف باقتصشاد اŸعرفة واŸؤوسشسشات
الناششئة ياسش Úمهدي وليد خÓل نفسس اللقاء:
«ن -ح -ن ال -ي -وم أام -ام اسش -ت -ح-ق-اق مصشÒي ي-ع-د
Ãث - -اب- -ة ا◊ج- -ر األسش- -اسس Ÿشش- -روع وط- -ن- -ي
عصش -ري» ،مضش -ي -ف-ا أان «اإلسش-ت-ف-ت-اء م-ه-م ألن-ه
Óدلء
سش -ي -ك -ون ف -رصش -ة ل -لشش -عب ا÷زائ-ري ل -إ
برأايه».
وأاضشاف« ،نتطلع من خÓل هذا التعديل
ال -دسش -ت -وري إا ¤ج -زائ -ر مسش -ت-ق-رة وم-زده-رة
تصشان ‘ كنفها حقوق كل اŸواطن ÚوŒعل
اإلدارة ‘ خ -دم -ة اŸواط -ن و“ك -ن الشش -ب -اب
ا÷زائري من –قيق أاماله».

مواد دسستورية جديدة لتعزيز مكانة البحث العلمي
اعت Èوزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
ع -ب -د ال -ب -اق -ي ب-ن زي-ان ،أامسس ،ب-وه-ران ،ب-أان
مششروع تعديل الدسشتور الذي سشيعرضس على
الششعب لÓسشتفتاء ‘ الفا— نوفم ÈاŸقبل،
جاء «ليدعم مكانة البحث العلمي من خÓل
دسشÎة أاكادÁية العلوم والتكنولوجيا و›لسس
البحث العلمي».
أاوضشح الوزير خÓل Œمع نششطه بقاعة
سش -ي -ن -م -ا ‘‘السش-ع-ادة» ،لشش-رح مضش-ام Úمشش-روع
ت -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ور ،أان ال -ه -ي -ئ-ت Úال-ع-ل-م-ي-تÚ
اŸسشتحدثت« Úسشتسشمحان للجامعة ا÷زائرية
وطÓبها من القيام بدورهما ‘ ميدان التنمية
الوطنية الششاملة».

وصشرح أان األمر يتعلق «Ãكسشب كب Òمن
ششأانه أان يكون إاطارا مهما لتفج Òطاقات
ال-ط-ل-ب-ة وال-ب-اح-ث Úا÷زائ-ري“ ،Úام-ا م-ث-لما
ظلوا ينادون به طوال عقود مضشت».
ودع- -ا ب- -ن زي- -ان ال- -ط- -ل- -ب -ة ،ال -ذي -ن ك -ان -وا
حاضشرين بقوة ‘ هذا اللقاء ،إا« ¤النخراط
‘ ا◊رك- - -ي- - -ة ا÷دي- - -دة م- - -ن خÓ- - -ل ول - -وج
ا÷معيات العلمية للمسشاهمة ‘ بناء ا÷زائر
ا÷دي -دة ال -ت-ي ي-ط-م-ح ل-ه-ا مشش-روع ال-دسش-ت-ور
ا÷ديد والتي لن تبنى إال بفضشل الكفاءات
الوطنية ألبنائها».
وألن ا÷ام - -ع- -ة ا÷زائ- -ري- -ة واŸؤوسشسش- -ات
ال -ت -ك -وي -ن -ي -ة ه -ي ال-فضش-اء ال-ذي ي-ج-م-ع خÒة

الشش -ب -اب ا÷زائ -ري ،ف -إان ال -وزي -ر رك -ز ع -ل -ى
اŸك -اسشب ال -ت -ي سش -ت -ج -ن -ي -ه-ا ه-ذه الشش-ري-ح-ة
اŸه- -م- -ة ‘ اÛت- -م- -ع م -ن مشش -روع ت -ع -دي -ل
ال -دسش -ت-ور إاذا ت-ب-ن-اه الشش-عب ا÷زائ-ري خÓ-ل
السشتفتاء.
وأاب -رز ال -وزي -ر خ Ó-ل ه-ذا ال-ت-ج-م-ع ،ال-ذي
ن -ظ -م -ت -ه ف -درال -ي -ة اÛت -م -ع اŸد Êل -ولي -ة
وهران ‘ ،هذا الششأان بأان «مششروع تعديل
ال- -دسش- -ت -ور ي -ف -ت -ح ع -ه -دا ج -دي -دا Ÿم -ارسش -ة
ا◊ري -ات وي -ع-ط-ي ال-ف-رصش-ة ل-ك-ل ا÷زائ-ريÚ
للمششاركة ‘ الششأان العام من خÓل جمعيات
اÛت -م -ع اŸد Êال -ت -ي ي -ك-ون ف-ي-ه-ا الشش-ب-اب
العمود الفقري لبلوغ ا÷زائر ا÷ديدة».
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وزير اŸوارد اŸائية أارزقي براقي من سشكيكدة:

روح مشسروع الدسستور مسستنبط من طموحات األمة
دع- - -ا وزي- - -ر اŸوارد اŸائ- - -ي- - -ة أارزق- - -ي
براقي ،أامسس ،بسشكيكدة ،اŸواطن Úإا¤
مششاركة فعالة وإايجابية ‘ السشتفتاء
على مششروع تعديل الدسشتور ‘ الفا—
من نوفم ÈاŸقبل.
أاوضشح براقي ،خÓل إاششرافه على لقاء مع
‡ث- -ل- -ي اÛت- -م- -ع اŸد ‘ Êإاط- -ار ح- -م -ل -ة
السشتفتاء على الدسشتور وذلك بقصشر الثقافة
مالك الششبل ،أانه «من واجب ا÷ميع ومن حق
ب كافة إل‚اح
الوطن علينا أان نسشتعد ونه ّ
هذا السشتفتاء الششعبي ورفع التحدي وعدم
Óصشوات الداعية للتششكيك».
اإلصشغاء ل أ

وصش -رح ال -وزي -ر ،أان السش -ت -ف -ت -اء الشش -ع -ب -ي
اŸقبل «يعد وقفة هامة ‘ بناء ا÷زائر»،
م- -ع- -تÈا أان روح مشش- -روع ت- -ع -دي -ل ال -دسش -ت -ور
«مسشتنبط من ترجمة طموحات األمة التي
ع Èعنها الششعب ‘ مطالبه خÓل ا◊راك،
م -ن خ Ó-ل رغ -ب -ت -ه ال -ت -ي أاب -داه-ا ‘ ال-ت-غ-يÒ
اإليجابي».
وذكر ‘ هذا السشياق ،أان رئيسس ا÷مهورية
عبد اÛيد تبون قد قطع على نفسشه عهدا
‘ ال -ت -زام -ات ب -رن -ا›ه الن-ت-خ-اب-ي أان يضش-ع
مششروع التعديل الدسشتوري لÓسشتفتاء الششعبي
وهو اŸششروع الذي أاوكله ıتصش ÚوخÈاء.

وزير الفÓحة والتنمية الريفية من سشيدي بلعباسس:

اŸشسروع يجعل الفÓحة ﬁركا أاسساسسيا لÓقتصساد الوطني
أاك- -د وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة
ال-ري-ف-ي-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د حمدا ،Êأامسس،
بسش -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس ،أان مشش-روع ت-ع-دي-ل
ال -دسش -ت -ور خصشصس م-ادة ه-ام-ة ◊م-اي-ة
لراضش-ي ال-فÓ-ح-ي-ة واسش-تغÓلها بصشفة
ا أ
رششيدة ،من أاجل دفع عجلة القتصشاد
الوطني.
ذك -ر ال -وزي -ر خÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه ب-فÓ-حÚ
وم- -وال Úوم- -رب Úوم- -ت- -ع- -ام- -ل ‘ Úال -ق -ط -اع
ال -ف Ó-ح -ي م -ن ال -ولي -ة ،أان مشش -روع ت -ع -دي -ل
الدسشتور خصشصس جملة من اŸواد من باب
اŸوارد الطبيعية ،منها اŸادة  ٢١التي تتعلق
ب -ح -م -اي -ة األراضش -ي ال -ف Ó-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي
حمايتها واسشتغÓلها بصشفة رششيدة من اجل
دفع القتصشاد الفÓحي والوطني.
وأاكد ‘ هذا السشياق ،ان الدولة من خÓل
ما يحتويه مششروع تعديل الدسشتور من مواد
تخصس قطاع الفÓحة والتنمية الريفية ترمي
إا ¤جعل الفÓحة ﬁركا أاسشاسشيا لÓقتصشاد
ال -وط -ن -ي ،ك-م-ا أاك-د ع-ل-ي-ه رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة

السشيد عبد اÛيد تبون عدة مرات وذلك
«ب -اŸسش -اه -م -ة ‘ ت-ن-م-ي-ة بÓ-دن-ا ال-ت-ي ت-زخ-ر
Ãق -وم -ات وم -ؤوه Ó-ت ك -بÒة Áث -ل اŸواط -ن
وخاصشة الفÓح العنصشر الهام ‘ اسشتغÓلها».
وتسش- -ع- -ى ال- -دول- -ة م -ن خ Ó-ل سش -ي -اسش -ت -ه -ا
ال -ف Ó-ح -ي -ة وال -ري -ف-ي-ة ،ا ¤ج-ع-ل ال-فÓ-ح ه-و
ال -رك -ي -زة األسش -اسش -ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف ب-را›ه-ا -
ب - -حسشب ال - -وزي - -ر« -ع Èا◊د م- -ن ال- -ق- -ي- -ود
البÒوقراطية وتوف Òكافة الوسشائل الضشرورية
له ومرافقته اŸيدانية وبالتا‹ ضشمان حقوقه
ال -ك -ام -ل -ة وه-و م-ا أاك-د ع-ل-ي-ه مشش-روع ت-ع-دي-ل
الدسشتور ‘ ﬂتلف مواده».
وقال« ،نسشعى اليوم ا– ¤قيق إا‚ازات
كÈى ‘ كنف مششروع تعديل الدسشتور ليكون
لها الصشدى الواسشع ‘ ترقية ›تمعنا Áكن
ال-ت-م-اسش-ه-ا ع-ل-ى صش-ع-ي-د ال-ت-ط-ور الج-ت-ماعي
والق -تصش -ادي Ÿواط -ن-ي-ن-ا بضش-م-ان ال-ع-يشس ‘
ظروف ملؤوها ا◊رية والرفاهية ‘ غد أافضشل
وجزائر مزدهرة Áثل الششباب فيها الركيزة
األسشاسشية».

وزير اŸناجمﬁ ،مد عرقاب من تبسشة:

الوثيقة سستمكن البÓد من بناء اقتصساد منتج
أاك -د وزي -ر اŸن -اج -مﬁ ،م -د ع-رق-اب،
أامسس ،م -ن ت -بسش -ة ،أان مشش -روع ت -ع -دي -ل
ال-دسش-ت-ور اŸع-روضس لÓ-سشتفتاء الششعبي
‘ ال -ف -ا— م -ن ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل «ي-ؤوسشسس
لبناء اقتصشاد وطني منتج ومتنوع».
أاوضشح عرقاب خÓل لقاء جمعه Ãمثلي
اÛت -م -ع اŸد Êوا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة Ãق-ر
الولية ،أان مششروع التعديل الدسشتوري الذي
دع -ا إا ¤ال -تصش -ويت ع-ل-ي-ه «سش-ي-م-ك-ن م-ن ب-ن-اء
اق -تصش -اد وط -ن -ي م -ن -ت -ج وم -ت -ن -وع ق-ادر ع-ل-ى
اŸنافسشة ‘ إاطار التنمية اŸسشتدامة».
واضشاف عرقاب ،أان وزارة اŸناجم «تعمل

على تكريسس هذا الهدف ‘ اŸيدان بالتنسشيق
مع القطاعات األخرى ،بهدف خلق مصشادر
دخ-ل ج-دي-دة ل-ل-بÓ-د وم-ن-اصشب شش-غ-ل ل-ف-ائدة
اŸواط- - -ن Úوال - -ت - -خ - -لصس م - -ن ال - -ت - -ب - -ع - -ي - -ة
للمحروقات».
وذك -ر وزي -ر اŸن -اج -م ،أان مصش -ال-ح دائ-رت-ه
الوزارية تعمل على مراجعة القانون اÿاصس
ب - -تسش - -ي ÒاŸن - -اج - -م ÷ع - -ل- -ه أاك Ìج- -اذب- -ي- -ة
للمسشتثمرين من داخل الوطن وخارجه ومنحه
اŸزي - - -د م - - -ن اŸرون - - -ة وإاب - - -راز ال- - -ف- - -رصس
للمسشتثمرين.

وزير النقل لزهر ها Êمن خنششلة:

نحو تكريسس دÁقراطية حقيقية

أاكد وزير النقل لزهر ها ،Êأامسس،
م- -ن خ- -نشش- -ل- -ة ،أان مشش- -روع ال- -ت- -ع- -دي -ل
ال- -دسش -ت -وري اŸع -روضس ل Ó-سش -ت -ف -ت -اء ‘
ال - -ف - -ا— ن - -وف - -م ÈاŸق - -ب- -ل ي- -ه- -دف إا¤
«ت -ك -ريسس ال -دÁق -راط -ي-ة ا◊ق-ي-ق-ة ‘
ا÷زائر».
أاوضشح ها ،Êلدى إاششرافه على لقاء مع
‡ثلي اÛتمع اŸد Êومتعاملي قطاع النقل
ب -اŸع -ه -د ال -وط -ن-ي اŸت-خصشصس ‘ ال-ت-ك-وي-ن
اŸه -ن -ي ب -ب -ل -دي-ة ق-ايسس ،ب-أان «ه-ذه ال-وث-ي-ق-ة
تسش- -ت- -ج -يب ل -ت -ط -ل -ع -ات الشش -عب ‘ ‡ارسش -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ،ك -م -ا ت -ع-د وف-اء
لل -ت -زام -ات رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د اÛي-د
تبون بششأان مباششرة سشلسشلة من اإلصشÓحات
خÓ- -ل السش- -ن- -ة األو ¤م -ن صش -ع -وده إا ¤سش -دة
ا◊كم».
ووصش -ف ال -وزي -ر مشش-روع ت-ع-دي-ل ال-دسش-ت-ور
بـ»ال -ع -ظ -ي -م» ال -ذي يسش -ت -ه -دف «ب-ن-اء ج-زائ-ر
ج -دي -دة م -ن خ Ó-ل ب-رن-ام-ج ع-م-ل يسش-ت-ج-يب
Ÿط - -الب ا◊راك اŸب - -ارك» ،م - -ذك - -را ب - -أان

«خ -نشش -ل -ة م -ن ال-ولي-ات ال-ت-ي ك-انت ب-ه-ا أاو¤
ششرارات التغي Òمثلما كانت بها أاو ¤ششرارات
انطÓق ثورة التحرير اÛيدة».
ك-م-ا أاك-د خÓ-ل ال-ك-ل-م-ة ال-ت-ي أال-ق-اه-ا ب-ع-د
اسشتماعه لنششغالت ‡ثلي اÛتمع اŸدÊ
ببلدية قايسس ،على ضشرورة «أان يكون اŸواطن
ط -رف -ا ‘ ال -ت -غ -ي Òح -ت -ى يسش -اه -م ‘ ال-رق-ي
بالبÓد وميÓد ا÷زائر ا÷ديدة» ،مردفا بأان
مششروع تعديل الدسشتور «سشيعمل على القضشاء
على اŸمارسشات السشابقة من خÓل تعزيز
العدالة ا◊قة ب Úكافة أابناء الوطن وﬁاربة
اŸسش- -ؤوول Úال- -ف -اسش -دي -ن وذلك ل -ن ي -ك -ون إال
ب - -ان- -خ- -راط ك- -اف- -ة ف- -ئ- -ات الشش- -عب ‘ ه- -ذا
اŸسشعى».
ودعا الوزير اŸواطن Úإا« ¤التوجه بقوة
إا ¤صشناديق القÎاع يوم الفا— من نوفمÈ
اŸق -ب -ل إلع-ط-اء رأاي-ه-م ب-ك-ل ح-ري-ة م-ن أاج-ل
اŸسشاهمة ‘ إاخراج البÓد من الوضشعية التي
تعيششها».

çóM

أأ’ربعاء  ٢٨أأكتوبر ٢٠٢٠م ألموأفق لـ  ١١ربيع أأ’ول  ١٤٤٢هـ

لختام ،بلقاسسم زغماتي من ع Úألدفلى :
وزير ألعدل حافظ أ أ

الطابع ا’جتماعي للدولة مكسسب ’ رجعة عنه
لخ -ت-ام،
أك -د وزي -ر أل -ع -دل ح -اف -ظ أ أ
ب-ل-ق-اسس-م زغ-م-ات-ي ،أمسس ،ب-ع Úأل-دفلى،
أن ألسستفتاء حول ألتعديل ألدسستوري
ي -ع -د «م -وع -دأ م -ع أل -ت -اري -خ وأل -ت-غ-ي»Ò
ويعّزز قوأعد أ÷زأئر أ÷ديدة.
أأوضضح زغماتي خÓل لقاء جمعه باÛتمع
أŸد Êب -ال-ق-اع-ة أŸت-ع-ددة أل-ري-اضض-ات «ع-ب-د
ألقادر حمود» Ÿدينة ع Úألدفلى« ،أأننا أأمام
موعد مصضÒي مع ألتاريخ وألتغي Òمن خÓل
أ’سضتفتاء حول مشضروع ألتعديل ألدسضتوري»،
ألذي أعتÈه «مرحلة سضتعّزز دون شضك قوأعد
أ÷زأئر أ÷ديدة».
وبشض -أان ت -زأم -ن ت -اري -خ أ’سض-ت-ف-ت-اء ب-ذك-رى
أ’ح -ت -ف -ال ب -ان -د’ع أل -ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة (أأول
نوفم’ ،)Èحظ وزير ألعدل حافظ أأ’ختام
أأنه «أأمر يدعوكل فرد منا إأ ¤بذل كل ما ‘
وسضعه من أأجل أŸسضاهمة ‘ بناء أ÷زأئر
ألتي حلم بها ألشضهدأء» ،كما أأضضاف ،مÈزأ
«م - -ك - -ان - -ة ت - -اري - -خ أأول ن - -وف - -م ‘ Èق- -ل- -وب
أ÷زأئ - -ري .»Úوق - -ال ‘ ه - -ذأ ألصض - -دد «م - -ن
وأج -ب -ن -ا أل -وف -اء ل -ع -ه -د ألشض -ه -دأء م -ن خÓ-ل
أŸشض-ارك-ة ‘ ك-ل ع-م-ل ي-ع-ود ب-اŸن-ف-ع-ة ع-ل-ى
بÓدنا».
ك- -م- -ا ’ح- -ظ ‘ ألسض- -ي- -اق «أŸرج- -ع- -ي- -ة
أل -وأضض-ح-ة ل-ل-ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-وري ل-ب-ي-ان أأول
نوفم »Èألذي يعت Èدلي Óيقول ألوزير
«ع -ن أأه -م-ي-ة مشض-روع أل-ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-وري
ألذي يحتكم إأليه ألشضعب أ÷زأئري».

ق -ال رضض -ا ت ‘ Òك -ل -م -ت -ه أ’ف -ت -ت -اح -ي -ة ل-ل-ي-وم
ألدرأسضي ألذي نظمه أÛلسص ألوطني أ’قتصضادي
وأ’جتماعي بالتنسضيق مع ›مع سضونلغاز ،أأمسص،
Ãركز ألتكوين Ÿؤوسضسضة سضونلغاز ب Íعكنون ،إأن
أŸادة  ٢١من مشضروع ألدسضتور جاءت لتحمي حق
أأ’ج- -ي- -ال أل- -ق -ادم -ة ‘ خÒأت أل -ب Ó-د م -ن خ Ó-ل
دعوتها إأ ¤أ’سضتهÓك ألعق ÊÓحيث نصضت على

ورأف - -ع ب - -اŸن - -اسض - -ب- -ة م- -ن أأج- -ل «دول- -ة
دÁق -رأط -ي -ة وأج -ت-م-اع-ي-ة ‘ إأط-ار م-ب-ادئ
’سضÓم» ،مÈزأ أأن «أأجدأدنا ألذين كانوأ
أ إ
ع -ل -ى وع -ي ت -ام ب -ال-ت-ح-دي-ات أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة
وب- -خصض -وصض -ي -ات ألشض -عب أ÷زأئ -ري أأرأدوأ
وضضع أأرضضية قوية من شضأانها ضضمان رقي
ألشضعب».
ك-م-ا أأك-د ب-خصض-وصص أل-ط-اب-ع أ’جتماعي
للدولة «أأنه مكسضب ’ رجعة عنه» و»نعمة
يحسضدنا عليها عديد ألبلدأن» ،مشضÒأ ‘
ألسضياق أأن «أ÷زأئر هي دون شضك ألبلد
أل -وح -ي -د ‘ أل -ع -ا ⁄أأي-ن ي-ت-م م-ن-ح سض-ك-ن-ات
(أج-ت-م-اع-ي-ة) ل-ل-م-وأط-ن Úم-ق-اب-ل مسض-اه-مة
رم -زي -ة» ،وه -و ،يضض -ي -ف« ،م -ا ي -ع-ت Èدل-يÓ-
وأضضحا عن ألسضياسضية أ’جتماعية للدولة»،
م- -ع- -تÈأ أأن «م -وأصض -ل -ة أل -دول -ة ل -لسض -ي -اسض -ة

أ’ج -ت -م -اع -ي -ة ه -ي وسض -ي -ل -ة ل -ت -ل -ب -ي-ة إأرأدة
’مة».
ألشضهدأء ،وبالتا‹ تعزيز وحدة أ أ
ولدى تطرقه Ÿوضضوع ألهوية ألوطنية،
’ختام أأولئك
هاجم وزير ألعدل حافظ أ أ
ألذين يحاولون أŸسضاسص Ãكونات ألهوية
ألوطنية بهدف ضضرب ألوحدة ألوطنية ،إأذ
ذكر أأن «عشضية أŸوأعيد أ’نتخابية و‘ كل
مرة يتم فيها إأطÓق نقاشص حول مكونات
أل -ه -وي -ة أل -وط -ن -ي -ة ،ي -ظ-ه-ر أأف-رأد ي-زرع-ون
ألشض-ق-اق وي-ح-اول-ون ضض-رب مصض-دأق-ي-ة هاته
ألعناصضر» ،يÓحظ ألوزير.
وأأبرز أأن «وضضع مكونات ألهوية ألوطنية
من إأسضÓم وعربية وأأمازيغية ‘ منأاى عن
أأي ت -ع -دي -ل دسض-ت-وري ي-ج-ع-ل ه-ذأ أل-ن-ق-اشص
’ن ألشض-عب أ÷زأئ-ري ق-د أت-خ-ذ
ع -ق -ي -م -ا ،أ
قرأره فيما يتعلق بهويته بصضفة نهائية».

أأن سضهر ألدولة على ضضمان بيئة سضليمة من أأجل
حماية أأ’شضخاصص و–قيق رفاهم ،وضضمان توعية
بيئية متوأصضلة باıاطر وكذأ أ’سضتعمال ألعقÊÓ
ل-ل-م-ي-اه وأل-ط-اق-ات أ’ح-ف-وري-ة وأŸوأرد أل-ط-ب-ي-عية
وأأخرى ،وهو ما يدخل ‘ جوهر موضضوع أقتصضاد
ألطاقة.
‘ هذأ ألصضدد ،أأوضضح ت Òأأن درأسضة أ÷انب
ألسضلوكي للفرد وأÛتمع بغية معرفة أنعكاسضها
ألكب Òعلى أ÷انب أ’قتصضادي وأ’جتماعي وحتى
أل -ب -ي -ئ -ي ‘ أ÷زأئ -ر ،ضض -روري-ة Ÿع-رف-ة أأ’سض-ب-اب
أ◊ق -ي-ق-ي-ة أŸفسض-رة ل-لسض-ل-وك-ي-ات أŸرت-ب-ط-ة ب-ه-ذه
أل -ظ -وأه -ر ح -يث ي -ع -د نصض -ف أ◊ل أل -ذي ي -ن -ب-غ-ي
ألوصضول إأليه من أأجل صضياغة قرأرأت تكون فعالة
وذأت جدوى ‘ معا÷ة هذه ألظوأهر وأ◊د من
آأث-اره-ا أ’ق-تصض-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة أŸك-ل-ف-ة للفرد
وللدولة على حد سضوأء.
وكشضف ت Òأرتباط أقتصضاد ألطاقة باŸتغÒأت
أل- -ك -بÒة أل -ت -ي تشض -ه -ده -ا ألسض -اح -ة أل -ع -اŸي -ة و‘
مقدمتها أأسضعار سضوق أÙروقات يضضاف إأليه ما
خلفته وتخلفه جائحة ١٩-من آأثار جمة تزيد من

تعقيدأت أأ’وضضاع أ’قتصضادية وأ’جتماعية ﬁليا
ودوليا.
م- -ا ي- -ح- -ت -م ع -ل -ى أŸع -ن -ي Úأل -ع -م -ل أŸشضÎك
وأل -ت -ف -ك Òأ÷م -اع -ي أŸوسض -ع ıت -ل-ف م-ك-ون-ات
أÛتمع من باحث Úو›تمع مد ÊوغÒها من
ألفعاليات بهدف ألبحث عن حلول فعلية وفّعالة
على أŸدى ألقصضŸ Òوأجهة هذه ألتحديات ،من
خÓ- -ل أسض- -تشض- -رأف ك- -ل أل- -ن- -ق -ائصص أŸوج -ودة ‘
سضلوكيات أŸوأطن أليومية ‘ أسضتهÓك ألطاقة،
أ’ن أل -ب -حث ع -ن ح -ل -ول ل -غ -رضص أق-تصض-اد أل-ط-اق-ة
وت-رشض-ي-ده-ا وع-ق-ل-ن-ة أسض-ت-هÓ-ك-ه-ا ’ ي-رت-ب-ط فقط
بالدولة وحدها بل يسضتوجب إأشضرأك أÛتمع بكل
مكوناته من أأجل أŸسضاهمة ‘ صضياغة أ◊لول.
وأأب - - - - - -رز أأن –ول أÛلسص أ’ق- - - - - -تصض- - - - - -ادي
وأ’ج -ت -م -اع -ي إأ› ¤لسص أق -تصض-ادي وأج-ت-م-اع-ي
وب -ي -ئ-ي ب-ع-د أسض-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى ت-ع-دي-ل أل-دسض-ت-ور ،ه-و
أن-ع-ك-اسص ل-ت-ط-ور ف-ك-ر أق-تصض-اد أل-رف-اهية وألتحكم
باسضتهÓك ألطاقة بعقÓنية وهو أ’Œاه نحو كل
م -ا ي -دخ -ل ‘ أÿدم-ات وأŸن-ت-ج-ات أ’ق-تصض-ادي-ة
أÿالية من ألكربون بتبني ‰وذج أسضتهÓكي جديد.

ألوزير أŸنتدب أŸكلف بالسستشسرأف من تيسسمسسيلت :

تعزيز فعلي Ÿبدأا الفصسل ب Úالسسلطات

لول
أك -د أل -وزي -ر أŸن-ت-دب ل-دى أل-وزي-ر أ أ
أŸك- - -ل - -ف ب - -السس - -تشس - -رأف ﬁم - -د شس - -ري - -ف
ب-ل-م-ي-ه-وب ،أمسس ،ب-ت-يسس-مسس-يلتو بأان مشسروع
ت- -ع- -دي -ل أل -دسس -ت -ور أل -ذي سس -ي -ع -رضس ع -ل -ى
ألسستفتاء ألشسعبي يوم ألفا— نوفم ÈأŸقبل
يتضسمن قوأعد من شسأانها أضسفاء «توأزن أكÈ
ما ب Úألسسلطات».
أأوضض-ح ب-ل-م-ي-ه-وب خÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه ب-ف-عاليات
أÛت - -م - -ع أŸد ÊأÙل - -ي أح - -تضض - -ن- -ت- -ه ق- -اع- -ة
أ’ج-ت-م-اع-ات Ãق-ر أل-و’ي-ة ب-أان أل-وث-ي-ق-ة أ÷ديدة
للدسضتور جاءت ب»تدأب Òنوعية من شضأانها ألتعزيز

ألفعلي Ÿبدأأ ألفصضل ب Úألسضلطات».
وث -م -ن عضض -و أ◊ك -وم -ة م-ن ج-انب آأخ-ر أŸوأد
أل- -دسض- -ت- -وري- -ة أ÷دي -دة أŸشض -ج -ع -ة ع -ل -ى أل -ن -م -و
أ’قتصضادي عÓوة على أأهمية دسضÎة إأنشضاء هيئات
ومؤوسضسضات –ت وصضاية رئيسص أ÷مهورية مسضتد’
Ãرصضدي حقوق أإ’نسضان وأÛتمع أŸد Êوألهيئة
ألوطنية أŸسضتقلة للشضفافية وﬁاربة ألفسضاد.
وتناول ألوزير أŸنتدب ‘ سضياق شضرحه لبعضص
ألتدأب Òألتي يتضضمنها مشضروع ألتعديل ألدسضتوري،
مسضأالة منح صضÓحيات أأوسضع Ûلسص أÙاسضبة
لÒأقب أŸال ألعام أأ’مر ألذي «يعد،حسضبه ،بتوجه

لرندي من بسسكرة:
لم Úألعام ل أ
أ أ

دسستور  2020يضسع حدا للحكم الفردي
لم Úأل-ع-ام ◊زب أل-ت-ج-م-ع
دع -ا ،أمسس ،أ أ
أل -وط -ن -ي أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -ط -يب زي-ت-و،Ê
أ÷زأئري Úإأ ¤ألذهاب بقوة إأ ¤صسناديق
ألقÎأع ل-ل-تصس-ويت ب-ن-ع-م لصس-ال-ح أل-دسس-تور
أ÷ديد ،ألذي أعتÈه أول خطوة للتأاسسيسس
ل -ل-ج-زأئ-ر أ÷دي-دة ،ك-ون-ه ي-ك-رسس م-ق-وم-ات
لسس-لم ،أل-ع-روب-ة
أÛت -م -ع أل -ث -لث -ة وه-ي أ إ
لمازيغية وألتي  -حسسب زيتو -Êيريد
وأ أ
ألبعضس أŸسساومة حولها وطمسسها.
بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
Óرندي ألطيب زيتو ،ÊخÓل
أأكد أ’م Úألعام ل أ
Œمع شضعبي بو’ية بسضكرة ،حول أ’سضتفتاء على
ألتعديل ألدسضتوري أ÷ديد  ٢٠٢٠أŸزمع إأجرأؤوه،

ا÷زائر مقبلة على «عهد واعد»

أبرز وزير أÛاهدين وذوي أ◊قوق،
أل- - -ط- - -يب زي- - -ت - -و ،Êأمسس ،أن مشس - -روع
تعديل ألدسستور سسيحدث «نقلة نوعية
وسس- -ي- -ك- -ون وسس- -ي- -ل -ة م -ث -ل -ى ل -ت -ح -ق -ي -ق
له - -دأف أل - -ط - -م - -وح - -ة وأŸشس - -روع - -ة
أ أ
للجزأئري.»Ú
وقال ألطيب زيتو ‘ Êكلمة قرأأتها نيابة
ع -ن -ه ب -وه -رأن م-دي-رة أ◊م-اي-ة أ’ج-ت-م-اع-ي-ة
بوزأرة أÛاهدين ،خدأشص دليلة ‘ ،أفتتاح

ملتقى وطني للجمعية ألوطنية لكبار معطوبي
ح-رب أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ،إأن أ÷زأئ-ر م-ق-ب-لة
على «عهد وأعد» ضضمن مسضار أإ’صضÓحات
ألشضاملة ألتي تعهد بها رئيسص أ÷مهورية ،عبد
أÛيد تبون ،أنطÓقا من تعديل ألدسضتور
أŸقرر ‘ أأول نوفم ٢٠٢٠ ÈوأŸتزأمن مع
أل - -ذك - -رى ألـ ’ 66ن-د’ع أل-ث-ورة أل-ت-ح-ري-ري-ة
برمزيتها ود’لتها.

تعديل الدسستور ﬁطة فارقة ‘ مسسار ا÷زائر اŸسستقلة

ا’نتقال الطاقوي خيار اسسÎاتيجي لضسمان حقوق اأ’جيال

فتيحة كلوأز

وزير أÛاهدين وذوي أ◊قوق من وهرأن:

لرباب ألعمل وأŸقاول:Ú
أل–اد ألوطني أ

أŸادة  20و 21من مشسروع تعديل ألتعديل ألدسستور ،رضسا ت:Ò

أك -د رئ-يسس أÛلسس أل-وط-ن-ي ألق-تصس-ادي
وألج - -ت - -م - -اع - -ي رضس - -ا ت ،Òأن ألن - -ت - -ق- -ال
ألطاقوي ‘ قلب تعديل ألدسستور ألذي نصس
‘ أŸادة  21على ألسستعمال ألعقل Êللمياه
لخرى من
لح-ف-وري-ة وأŸوأرد أ أ
وأل-ط-اق-ات أ أ
لجيال أ◊اضسرة من
أجل ضسمان أسستفادة أ أ
خÒأت ألبلد مع حماية ‘ نفسس ألوقت حق
أجيال أŸسستقبل فيها ،من خلل عمل فوأعل
أÛت -م -ع ع -ل -ى ت -رسس -ي -خ ت -رشس -ي-د أسس-ت-ه-لك
ألطاقة.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

ألعدد
١٨٣٩١

07

بتاريخ ألفا— نوفم Èألقادم ،أأن مشضروع تعديل
أل-دسض-ت-ور ج-اء ل-ي-ك-رسص وبصض-ف-ة وأضض-ح-ة ووأق-ع-ي-ة
للنظام أ÷مهوري ألدÁقرأطي أŸنبثق عن بيان
أول نوفم Èألتاريخي ،ويضضع حدأ للحكم ألفردي
ألذي جر ألويÓت للشضعب أ÷زأئري.
وثمن زيتو ÊدسضÎة أ◊رأك ألشضعبي ،معتÈأ
ذلك مكسضبا كبÒأ ونية صضادقة من ألرئيسص عبد
أÛيد تبون للذهاب فع Óإأ ¤أ÷زأئر أ÷ديدة،
حيث قال بأان أأغلب أŸقÎحات ألتي تقدم بها
حزبه قد ” أأ’خذ بها رغم بعضص تسضجيلهم ‘
أأ’رن -دي ب -عضص أل -ت -ح -ف -ظ -ات ح -ول ب -عضص أŸوأد
أŸثÒة للجدل ،لكنه قال إأن ألتعديل ‘ أÛمل
يخدم مصضلحة ألوطن وأŸوأطن ،دأعيا أ÷زأئريÚ
إأ ¤عدم أ’نسضياق ورأء بعضص أŸغالطات وألتي
تروج للتصضويت ضضد ألتعديل.

يعكسص أرأدة حقيقية ‘ ﬁاربة ظاهرة ألفسضاد
با÷دية أŸطلوبة أضضافة إأ ¤ترشضيد أإ’نفاق».

لفلن،
لم Úألعام ل أ
أ أ
أبوألفضسل بعجي:

تعديل الدسستور يرسسي
«دعائم الدÁوقراطية»
أأكد أأ’م Úألعام ◊زب جبهة ألتحرير
ألوطني ،أأبوألفضضل بعجي ،أأمسص ،بالبليدة،
أأن مشضروع ألدسضتور أ÷ديد أŸعروضص على
أ’سض -ت -ف -ت -اء ي -وم أأ’ح -د أŸق -ب-ل سض-ي-ؤوسضسص
إ’رسضاء دعائم ألدÁقرأطية.
ولدى تنشضيطه لتجمع شضعبي على مسضتوى
ألقاعة متعددة ألرياضضات «ﬁمد بعزيز»
وسضط أŸدينة ‘ أليوم ما قبل أأ’خ Òمن
ع -م -ر ح -م -ل -ة أ’سض -ت -ف -ت -اء ،أأك -د ب-ع-ج-ي أأن
«مشض- -روع أل- -دسض- -ت -ور أ÷دي -د ج -اء ’رسض -اء
دع-ائ-م أل-دÁق-رأط-ي-ة وب-ن-اء ج-زأئر جديدة
يسضودها ألعدل وأŸسضاوأة» .
وأسض -ت -دل ذأت أŸت -ح -دث ب -اŸادة أل -ت-ي
–دد عدد ألعهدأت ألرئاسضية وجعلها مادة
صضماء وكذأ تلك ألتي تلغي أ◊كم ألفردي
وتؤوسضسص للحكم أ÷ماعي بهدف خلق توأزن
م-ا ب Úألسض-ل-ط-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة وأل-تشض-ريعية ما
سض -يسض -ف -ر ،حسض -ب -ه ،ع-ن أسض-ت-ق-رأر سض-ي-اسض-ي
وبالتا‹ أسضتقرأر ألبÓد.

لرب-اب أل-ع-م-ل
دع -ا أل–اد أل-وط-ن-ي أ
وأŸقاول Úإأ ¤عدم ألتاخر ‘ ،ألذهاب
لدلء بتزكية
أ ¤صسناديق ألقÎأع ل إ
أ÷زأئ- -ر أ÷دي- -دة م- -ن خ- -لل ت- -اي -ي -د
مشس-روع ت-ع-دي-ل أل-دسس-ت-ور ،ح-تى تكون
أÙطة فارقة ‘ حياة ومسسار أ÷زأئر
أŸسس -ت -ق-ل-ة ت-أاسس-يسس-ا ‘ ذلك Ûد ألشس-عب
وألوطن وأحÎأما لتبليغ رسسالة شسهدأء
ألتحرير.
سسعيد بن عياد
وج- -دد أ’–اد أل- -وط- -ن -ي أ’رب -اب أل -ع -م -ل
وأŸقاول Úألتزأكه بتزكية مسضار بناء جزأئر
ج -دي -دة م -ن خ Ó-ل ت -زك -ي -ة مشض -روع ت-ع-دي-ل
ألدسضتور كونه أÙطة ألتي تتحقق فيها آأمال
أŸوأطن ‘ Úرفعة ألوطن وتنجز أÿيارأت
أل- -وط- -ن- -ي- -ة أ’سضÎأت- -ي- -ج -ي -ة وم -ن -ه -ا أÿي -ار
أ’قتصضادي ألذي يعيد تنشضيط أ’لة أإ’نتاجية
أل -وط -ن -ي-ة وي-ت-ح-ق-ق م-ن ج-ه-ة أأخ-رى أل-ت-وأزن
ألتنموي أ÷هوي جعل أقتصضاد أأ’مة خاضضعا
Ÿعاي ÒأŸنافسضة وأ÷ودة ألتي بها “كن من
ضض- -م- -ان أل- -ري -ادة ‘ خضض -م أق -تصض -اد ع -اŸي
حديث ورقمي.
وأأوضضح مصضطفى معزوز بلسضان أ’–اد أأن
ق- -ول ن- -ع -م ÷زأئ -ر أ◊ري -ة وأل -دÁق -رأط -ي -ة
وألعدألة أ’جتماعية هو نعم ÷زأئر جديدة
حلم ألشضباب وأأمنية ألشضهدأء وأأ’برأر ،مضضيفا
أأن ألشضعب أ÷زأئري ألذي أأخذ ألعهد منذ ٢٢

فيفري  ٢٠١٩على أأن –يا أ÷زأئر أ÷ديدة
‘ حرية ودÁقرأطية سضوف يع ‘ Èأأ’ول من
نوفم Èمن ألسضنة أ÷ارية  ٢٠٢٠عن إأرأدته
ألشضرعية من خÓل أ’نتخاب على ألدسضتور
أ÷ديد ليثبت للعا ⁄كله ‘ صضورة ألتÓحم
م -ع ج -يشض -ه أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب -ي ب -أان ألشض-عب
أ÷زأئري يطمح بإارأدته ◊ياة أأفضضل ويسضعى
ج -اه -دأ ل -ل -ع -يشص ‘ ك -ن -ف أل -رف -اه-ي-ة .إأذ أأن
Óم -ة
أل- -ت -ع -دي Ó-ت أل -دسض -ت -وري -ة سض -ت -ك -ف -ل ل  -أ
أ÷زأئرية أ◊رية وألدÁقرأطية ‘ أÛالÚ
أ’ج-ت-م-اع-ي وألسض-ي-اسض-ي وأسض-ت-غÓل ألطاقات
ألغنية وكل موأرد أأ’مة أŸتاحة أŸتوفرة ‘
أل- -بÓ- -د ‘ أÛال أ’ق- -تصض -ادي ،وصض -و’ أإ¤
إأقامة مناخ سضياسضي وأقتصضاد منيع يفضضي إأ¤
تقسضيم عادل للÌوة ‘ إأطار عدألة أجتماعية
يصضونها دسضتور ألتغي.Ò
وأأكد معزوزي أأن أ’–اد ألوطني أ’رباب
أل -ع -م -ل وأŸق -اول Úيشض -ع-ر ب-ث-ق-ل أŸسض-ؤوول-ي-ة
ومشض -ارك -ت-ن-ا أل-ق-وي-ة وأل-ف-ع-ال-ة ‘ أل-ن-ق-اشض-ات
أŸتنوعة ألكمية وألنوعية ع Èكامل ألوسضائل
ألسضمعية ألبصضرية وألتجمعات وألندوأت قد
زأد فينا ألثقة ◊جم ألتحديات ألكÈى ألتي
توأجه ألشضعب وألدولة على ألسضوأء.
و‘ هذأ أإ’طار يرى أأن أÿيار أ’قتصضادي
‘ أ÷زأئر أ÷ديدة يضضمن جوهره دسضتور
ألبÓد أŸعدل ‘ موأده ألتي تسضمح ’ ﬁالة
بإانشضاء ألÌوة وألقيمة أŸضضافة وهو متوخى
ع - -م - -ل أ’–اد أل - -وط - -ن- -ي أ’رب- -اب أل- -ع- -م- -ل
وأŸقاول Úوهوكذلك ألباعث فينا من أأجل
دعم هذأ ألتعديل أ’سضمى قوأن Úأ÷مهورية.

لم Úألعام لل–اد ألعام للعمال أ÷زأئري Úمن ألعاصسمة:
أ أ

الوثيقة سستؤوّمن مكتسسبات ونضسا’ت الشسعب ا÷زائري

أك - -د ألم Úأل - -ع - -ام ل - -ل–اد أل - -ع- -ام
ل-ل-ع-م-ال أ÷زأئ-ري ،Úسس-ل-ي-م ل-عباطشسة،
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة ،أن مشس-روع
ت -ع-دي-ل أل-دسس-ت-ور «سس-ي-ؤوم-ن م-ك-تسس-ب-ات
ونضسالت ألشسعب أ÷زأئري أŸع Èعنها
‘ حرأك  22فÈأير» وسسيحدث «قطيعة
مع أŸمارسسات وألسسياسسات أŸاضسية».
و‘ لقاء يدخل ‘ إأطار حملة أ’سضتفتاء
ح -ول مشض -روع ت -ع -دي -ل أل -دسض -ت -ور أŸع -روضص
لÓسضتشضارة ألشضعبية ‘ ألفا— نوفم ÈأŸقبل،
أأوضض -ح ل-ع-ب-اطشض-ة أأن مشض-روع أل-دسض-ت-ور أل-ذي
«سضاهمت أŸركزية ألنقابية بشضكل كب‘ Ò
إأث -رأء م -وأده ،سض -ي -ؤوم -ن م-ك-تسض-ب-ات ونضض-ا’ت
ألشض- - -عب أ÷زأئ - -ري م - -ن خ Ó- -ل ح - -رأك ٢٢
فÈأير ،كما سضيحدث قطيعة مع أŸمارسضات
وألسضياسضات أŸاضضية ألتي كادت أأن تعصضف
بكيان ألدولة».
وأأضض - - -اف أأن «أ◊رأك ألشض - - -ع- - -ب- - -ي ج- - -اء
Ãك -تسض -ب -ات وأأه -دأف ي -جب أ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا
وتأامينها ع Èضضوأبط جديدة ،منها دسضتور
جديد سضيكون Ãثابة أنطÓقة لبناء أ÷زأئر
أ÷ديدة».
..ويÎأأسص لقاء نقابيا موسضعا أليوم
يÎأأسص سض- -ل- -ي- -م ل- -ع- -ب -اطشض -ة أأ’م Úأل -ع -ام
ل–Ó- -اد أل -ع -ام ل -ل -ع -م -ال أ÷زأئ -ريÃ ،Úق -ر
أŸركزية ،صضباح أليوم ،لقاء ،يحضضره كافة
‡ث -ل-ي أل-ع-م-ال م-ن خÓ-ل أل-ف-روع أل-ن-ق-اب-ي-ة،

يتطرق من خÓله إأ ¤ألظرف ألرأهن أŸتميز
بتنظيم أسضتفتاء شضعبي حول تعديل ألدسضتور،
تأاسضيسضا Ùطة أأخرى بعد رئاسضيات ديسضمÈ
أŸاضضي.
وتقود أÙطة إأ ¤أأفق جديد تتقاطع فيه
تطلعات أŸوأطن ‘ Úبناء جزأئر جديدة ،مع
إأرأدة ألتغي ،Òمن خÓل أإ’رأدة ألشضعبية ألتي
تتجسضد ‘ أŸيدأن ،و–دي قوى أ÷مود ألتي
تسضعى لتعطيل ألديناميكية ،بإاثارة قضضايا تعد
‘ حكم أÙسضومة ،منذ بيان أأول نوفمÈ
ألذي يبقى ذخرأ لÓأجيال ،ألتي تعرف كيف
Œعل من أختÓف ألرأأي مصضدر قوة إأضضافية،
تعزز ألوحدة ألوطنية و–مي مكاسضب ألدولة
أل -وط -ن -ي -ة ‘ ،وقت ي -ح -م-ل أل-ن-ظ-ام أل-ع-اŸي
أل- -رأه- -ن أŸتسض- -م ب- -ع- -ودة ه- -ي- -م- -ن- -ة أل- -ق -وى
أ’سضتعمارية أ÷ديدة تهديدأت ينبغي أ’نتباه
إأليها.
ول -ع -ل أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى وح-دة ألصض-ف ب-ه-ذه
أŸناسضبة بالتعب Òأ◊ر وألسضيد ،يكون خ Òرد
على أŸشضكك Úورسضالة وأضضحة للمÎبصضÚ
ببÓدنا ،لتبقى دأئما ‘ أŸوعد ضضمن ألكبار
باسضتقÓلية قرأرها ،وحرية شضعبها وهي من
أأك Èعناوين أ◊رأك ألشضعبي أأ’صضيل ألذي
بدأأت تتحقق ثماره منذ سضنة وترتفع أأك Ìبعد
أأول نوفم.È
سس .بن عياد

لم Úألعام لل–اد ألوطني للفلح Úأ÷زأئري Úمن ألنعامة :
أ أ

التعديل يضسمن مناخا مÓئما لتحقيق تغي Òجذري

أأكد أأ’م Úألعام ل–Óاد ألوطني للفÓح Úأ÷زأئريﬁ Úمد عليوي ،أأمسص ،بالنعامة ،أأن
مشضروع تعديل ألدسضتور «يفتح آأفاقا جديدة» للتنمية ألفÓحية ويسضمح بـ»أنطÓقة فعالة» ‘
تطوير هذأ ألقطاع.
وذكر عليوي ‘ Œمع نشضطه بدأر ألثقافة «أأحمد شضامي» ‘ إأطار حملة أ’سضتفتاء على
مشضروع تعديل ألدسضتور أأن هذأ أأ’خ« Òيضضمن مناخا مÓئما لتحقيق تغي Òجدري ‘ أأسضاليب
وطرق تسضي Òألقطاع ألفÓحي وÁكن أأيضضا من أسضتقطاب أŸسضتثمرين».
وع ÈأŸتحدث عن أ◊اجة أŸلحة Ÿهني قطاع ألفÓحة ‘ مثل هذأ ألظرف لضضمان
حماية حقوقهم وألتي قال أأنها سضتتعزز ‘ ظل ألتصضويت على ألوثيقة أ÷ديدة للدسضتور
أŸعروضضة لÓسضتفتاء ألشضعبي ‘ ألفا— نوفم Èألقادم.

اأ’ربعاء  28أاكتوبر 2020م الموافق لـ  11ربيع اأ’ول  1442هـ
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م ـرافعة ÷زائـ ـر جديدة تسساي ـر الع ـا⁄
’جيال القادمة» ـ جيمسس فرÁان كÓرك
بينما يفّكر السسياسسي ‘ ا’نتخابات القادمة ،يفّكر رجل الدولة ‘ ا أ

’صسعدة ،ا’قتصسادي ،اŸا‹ والصسحي ،الوضسع الراهن يتمّيز بوجود حكومة
ا÷زائر ‘ مفÎق طرق ،أاين وجدت نفسسها وجها لوجه مع –ديات متعددة ’سسّيما على ا أ
‡ا يعني إاعطاء صسÓحيات أاك Èلهيئات ومؤوسسسسات
مشسّكلة من جامعي Úورثوا وضسعية صسعبة للغاية واسستفتاء الفا— نوفم Èعلى تعديÓت دسستورية سستقطع مع اŸاضسيّ ،
الرقابة التي سسيكون عليها لعب دور أاك Ìأاهمية.
ك- - -ل م - -ا سض - -ب - -ق ي - -ؤوّك - -د أان الشض - -عب
ا÷زائري  ⁄ينعم بالسضلم مطلقا ،وأانه
كان ‘ نزاع دائم مع اأ’· اأ’وروبية
وب-ع-ده-ا اأ’م-ري-ك-ي-ة ،ن-حصضي  85نزاعا
خاضضته ا÷زائر ضضد فرنسضا ،إايطاليا،
إاسض -ب -ان -ي -ا وب -ري -ط -ان -ي -ا وح -ل -ف ال -ب -اب-ا
اŸق ّ-دسس ب -اسض -م الصض -ل -يب ،وه -ذا ق -ب-ل
ا’ح -ت Ó-ل ال -وحشض -ي وال -ه -م -ج -ي ال-ع-ام
 ،1830وال- -ذي ك- -ان Ãث -اب -ة تسض -ون -ام -ي
ح -ق -ي-ق-ي ك-اد ي-أات-ي ع-ل-ى وج-ود الشض-عب
ا÷زائري لو’ “سضّكه باإ’سضÓم الذي
سضمح له من اŸقاومة لـ  132سضنة.
إاّن -ه -ا ا◊ق -ي -ق -ة ول -ك -ن وب-ال-رغ-م م-ن
اسضتقÓل ” السضطو عليه ،كانت هناك
انتفاضضة وأان كانت بخطى فهذا ’ يعني
أان اŸط -ال -ب -ة ب -ال-دÁق-راط-ي-ة ت-وق-فت،
بقلم :ششمسس الدين ششيتور
ولكن هناك خاصضية جزائرية وهي أانها
تصضنع ربيعها قبل اآ’خرين ‘ ،التاريخ
ترجمة :أام Úبلعمري
القريب وخÓل أالفيات من وجود هذه
اأ’رضس اŸباركة ‚د أان  9سضياسضيÚ
ق -رروا إاسض -م-اع اŸسض-ت-ع-م-ر م-ا ي-ري-د أاي
ع-ل-ي-ن-ا ال-ت-حّ-ل-ي ب-ال-ن-زاه-ة ونّ-ق-ر أاّن-ن-ا
صضوت الّقوة ،إانها ثورة نوفم ÈاÛيدة
ضضّيعنا قدسضية شضعلة نوفم Èوا÷زائري
ال -ت-ي تضض-يء ﬂي-ل-ت-ن-ا دائ-م-ا ،وه-ي م-ن
ال- -ذي ك- -ان شض- -اه- -دا ع- -ل- -ى عشض- -ري -ت -ي
تّوجت سضلسضلة طويلة من ا’نتفاضضات
ال-ك-راه-ي-ة« ،ا◊ق-رة» واÙاب-اة ي-تصضّور
اŸتعاقبة من أاجل شضرف ا÷زائري،Ú
أانه  ⁄يتبق إا’ الفسضاد ،لهذا  ⁄يعد
اسضتثنائيا بالنظر إا ¤سضلميته و– ّضضره
وكان لها الفضضل ‘ توحيد صضفوفه من
يهمه إا’ نصضيبه من النفط.
وم- -راف -ق -ة م -ن ق -وات اأ’م -ن‡ّ ،ا أاث -ار
الشضرق إا ¤الغرب
ل- - -ن يÎك- - -ون - -ا
إاعجاب العا ⁄كله ،وهذا على عكسس ما
وم- -ن الشض -م -ال إا¤
وشض - -أان - -ن - -ا ،ب - -ل- -د
حصض - - -ل ‘ ا÷ه - - -ة اŸق - - -اب - - -ل- - -ة م- - -ن
إاّن العا ⁄ليسش فضساء لألفعال
ا÷نوب ،وهذا ما
Ãسض -اح -ة ت -ن-اه-ز
اŸتوسضط؟.
اÒÿية ولكنّه حلبة حرب ا÷ميع ي- - - -غ- - - -يضس دع- - - -اة
 2.387.642كلم،
من خÓل مرافقتي لهذه ا’نتفاضضة
ال -ت -قسض -ي-م ويّ-ق-ضس
اأ’ول إافريقيا بعد
الهادئة على طريقتي وع Èمسضاهماتي
ضسد ا÷ميع
مضضاجعهم.
ت-قسض-ي-م السض-ودان،
عﬂ Èت -ل -ف وسض-ائ-ل اإ’عÓ-م ال-وط-ن-ي-ة
ب -ع -د ذلك ك-انت
عÓوة على عمقه
واأ’ج -ن -ب -ي -ة ،اق -ت -ن -عت أان ه -ذا الشض-عب
ه -ن -اك ان -ت -ف -اضض-ة
ا’سضÎاتيجي،
اسض -ت -ط -اع أان يسض-م-ع صض-وت-ه أاخÒا ،وأان-ه
أاخ-رى ب-ت-اري-خ  05أاك-ت-وبر  ،1988وه -ذا
م -ق -درات -ه ال -ط -اق-وي-ة ،ط-قسض-ه اŸت-نّ-وع
Áك- -ن- -ن- -ا اآ’ن ال- -ت- -ف- -ك Òب- -ك- -ل ج- -دي -ة
بعد  26سضنة من حكم ا◊زب الواحد
وتنوعه اأ’ثري والسضياحي...إالخ.
باŸسضتقبل ،ولكن وÃجّرد مرور اأ’شضهر
وم- -ن فسض- -اد مسض- -تشض- -ر وع- -ل- -ى ج- -م -ي -ع
Óفعال اÒÿية
إاّن العا ⁄ليسس فضضاء ل أ
الثÓثة اأ’و ¤حدثت بعضس ا’نز’قات،
اŸسض -ت -وي -ات ،خ-رج الشض-عب إا ¤الشض-ارع
ولكّنه حلبة حرب ا÷ميع ضضد ا÷ميع
وبدأات لغة التشضّدد تتسضيّد اŸشضهد وÃا
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ع-دال-ة وك-انت ت-لك ب-داي-ة
ووح -ده -ا اأ’· اŸت -ط -ورة ع -ل -م-ي-ا م-ن
أان سضياسضة اأ’سضوأا هي أاسضوأا السضياسضات،
Œرب -ة ت -ع -ددي -ة ح -زب -ي -ة ف -ت -ي -ة ،ول-ك-ن
“تلك وسضائل القهر ،التي “كنها من
ا’نحرافات بدأات فع.Ó
سضرعان ما اختنقت بسضبب خطيئة منح
إامÓ-ء م-ع-ايÒه-ا ع-ل-ى ال-دول الضض-ع-ي-فة
’ أاح- - -د Áك- - -ن- - -ه ا’ّدع- - -اء أان ت - -لك
ا’ع -ت-م-اد أ’ح-زاب أاسّض-سضت ع-ل-ى ث-وابت
اأ’خرى ‘ ،هذا القرن الذي يتسضم بكل
ا’نتفاضضة كانت مدّبرة أاو مسضيّرة عن
وط-ن-ي-ة وه-ي الّ-دي-ن وال-ث-ق-اف-ة رغ-م أان-ه
اıاطر هناك –الفات تبنى وأاخرى
ُبعد دون أان ينفي
وبنصس الدسضتور ’
ت-ت-ف-كك وا◊ضض-ارات الضض-ع-ي-فة سضتندثر
ذلك وج - - - - - - - - - - - -ود
Áكنهما أان يكونا
دون أان ينتبه لذلك أاحد.
ﬁاو’ت
سض- - -ج Œ Ó- -اري - -ا
ا
ن
ي
ل
ع
ب
ت
ك
م
د
ل
ا
ة
ي
ر
س
ش
ع
د
ع
ب
’سض- -ت- -غÓ- -ل- -ه -ا أاو
Ÿمارسضة
ت- -وظ- -ي- -ف -ه -ا ب -ع -د
ّŒرع عشسريت Úأاخري Úمن
السضياسضة؟
أاشض-ه-ر ق-ل-ي-لة وبعد
وال-ن-ت-ي-جة عشضرية
الكراهية
ت- - -ل- - -ب- - -ي - -ة أاغ - -لب
من الدماء مازالت
اŸطالب تقريبا.
ت -ل -ق -ي ب -ظ Ó-ل -ه-ا
تاريخ ا÷زائر هو تاريخ شضعب طاŸا
صض - - -ح - - -ي- - -ح أاّن
ع -ل -ى ك -ل الشض -عب ا÷زائ -ري ب-حصض-ي-ل-ة
ناضضل من أاجل البقاء ،إانّ كتابة هذه
ب -ر›ة «ال -ن -ظ-ام ي-ت-غّ-ي-ر» ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
ناهزت  200000قتيل.
خ
اأ’سضطر اضضطرتني إا ¤اسضتقراء التاري
ال -ط -ري -ق -ة اŸع -ت -م -دة م -ن ط-رف غ-ان
ى
لسضرد بعضس الوقائع ،فوجدت أانه حت
شضارب ’ ،أاحد Áكنه أان يجعلني أاتخلى
Ú
‘ اإ’‚ي- -ل ورد ذك- -ر م- -ل -وك ب -رب -ري
ع -ن ف -ك -رة ق -ن -اع -ة أان ال -ث-ورة ك-انت ‘
ا
و
ض
حاربوا الفراعنة قبل  30قرنا ،وجلس
ب -داي-ت-ه-ا رائ-ع-ة وم-ع-ط-اءة واسض-ت-ط-اعت
ر
م
على العرشس وأاسّضسضوا دولة ويتعلق اأ’
Œاوز كل ا’عتبارات ،نعرف أان طرق
Ò
خ
بسض -ي -ف -اكسس وم -اسض -ي -ن-يسض-ا ،ه-ذا اأ’
التغيﬂ Òتلفة أ’ي نظام ،وعليه ’بد أان
بعد عشضرية الدم كتب علينا ّŒرع
ب
ر
ا
ال - - -ذي –ال - - -ف م - - -ع روم - - -ا وح - - -
’ ننكر أانه وخÓل أاشضهر كاملة كانت
،
ة
ي
ه
ا
ر
ك
ل
ا
ن
م
Ú
ي
ر
خ
أ
ا
Ú
ت
ي
ر
ض
ش
ع
ن
م
ة
القرطاجي Úإا’ أانه تعّرضس للخيان
اŸظاهرات سضلمية وحضضارية وشضكّلت
‡ا فّوت علينا،
اÙاباة وفسضاد سضلطة
ي
ت
ل
ا
ة
والده اŸلك بخوسس ،وهي ا◊ادث
ّ
م- -تّ- -ن- -فسض- -ا دÁق- -راط -ي -ا ،ع -ل -ى ع -كسس
بطبيعة ا◊ال ،فرصضة ا’لتحاق بالقرن
ل
ث
Ÿ
ا
خ ّ-ل -ده -ا ع-ل-ى ل-وح-ات م-ن رخ-ام
السضÎات الصض - -ف - -راء ،ا÷زائ - -ر قّ- -دمت
 21وه-ذا ب-ال-رغ-م م-ن م-داخ-ي-ل م-ال-ي-ة
‹
ا
و
ح
القائل« :كي يبخسس ربي» وذلك
دروسض -ا إا ¤ال -ع -ا ‘ ⁄ال -ع -زة والشض-رف،
ه- -ائ- -ل- -ة ن -اه -زت  1000م -ل -ي -ار دو’ر
ب
ر
ا
ح
ا
 100ع -ام ق -ب -ل اŸي Ó-د ،ب-ي-ن-م-
ليسس من خÓل ا÷ماه Òالتي خرجت
أام-ري-ك-ي ،وال-ن-ت-ي-ج-ة بÓ-د م-عّ-ط-ل-ة على
ى
ض
ض
ق
ن
خليفته يوغرطا الرومان إا ¤أا
فقط ،ولكن كيفية تعاطي مصضالح اأ’من
ج-م-ي-ع اأ’صض-ع-دة ،ال-فسض-اد أاصض-ب-ح ع-م-لة
ة
أ
ا
ط
و
ت
–
‘ ﬂبأا لتقع ا÷زائر بعدها
معها ،وعليه ’ Áكننا القول أان الطرق
رائجة مع ﬁاولة الذهاب إا ¤عهدة
.
ن
ا’حتÓل الروما Êسضتة قرو
التي يتقنها أاصضحاب مكÈات الصضوت
خ -امسض -ة ب -ال -ق -وة ل-ت-ك-ون ال-ق-ط-رة ال-ت-ي
ب
ر
ع
ل
ا
ر
ب
È
ب- -ع- -د ذلك اسض -ت -ق -ب -ل ال
اإ’ي -دي -ول -وج -ي -ة ب -ح -اج-ة إا ¤ن-ظ-ري-ات
أاف - -اضضت ال- -ك- -أاسس ،وأاشض- -ع- -لت ث- -ورة 22
ن
م
م
غ
ر
ل
ا
ب
ÓسضÓم والذي
ا◊امل Úل إ
ّ
بسض-ي-ك-ول-وج-ي-ة ا◊شض-ود ال-ت-ي تكلم عنها
فيفري  2019التي خرج الشضعب فيها عن
ت
ا
م
و
ا
ق
Ÿ
ا
و
ت
ا
ض
ض
ا
Î
ب- - -عضس ا’ع
ال -دك -ت -ور غ -وسض -ت -اف ل -وب -ون ق -ب-ل ق-رن
بكرة أابيه إا ¤الشضارع ،وكان ذلك شضيئا
اسضتطاع الدخول إا ¤القلوب.

اŸسسÒة الّطويلة للشّسعب
ا÷زائري من أاجل ا◊رية

ا’نتفاضسة ا÷ميلة لـ  22فيفري
2019

شضيء ‘ طريقها بعنف ولكن ’ يتكلم
عن عنف الضضفاف ‘ حق اأ’نهار».

تقريبا.
إان -ه ال -واق -ع وك -ان م -ن اŸف -روضس أان
ا÷يشس وفق «بر›ة» الفوضضى اÓÿقة
التدخل لقمع اŸتظاهرين ،للدفع إا¤
اŸواجهة التي كان ينتظرها مهندسضو
الفوضضى إا ¤اأ’مام ،ولكن شضيئا من ذلك
 ⁄يحصضل ،بل على العكسس رافق ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،إا ¤ج-انب مصض-ال-ح
ح - -راك  22ف -ي-ف-ري  2019بثورته
اأ’م -ن اأ’خ -رى اŸسضÒات اأ’سض -ب -وع -ي-ة
السضلمية يعيشس ‘ وجداننا ،ويجب أان
ب-أاع Úرق-اب-ة ف-ط-ن-ة ،واسض-ت-ط-اعت ه-ذه
ي -ظ -ل ك -ذلك ع -ل -ى غ -رار ث -ورة ن-وف-مÈ
اŸؤوسضسضة إا‚از مهمة اأصضعب حتى من
اÛي -دة ،ع -اب -د شض -ارف ي -ح ّ-ل-ل ب-ع-م-ق
ت -لك اŸت -م ّ-ث -ل -ة ‘ ال -دف -اع ع -ن ال-بÓ-د
بدايات اŸغامرة اŸمتعة لهذه الثورة
ب- -السض Ó-ح ‘ ال -ق -رن  21أ’ّن صض-ف-وف-ها
ال- -رائ- -ع -ة اŸدع -وم -ة م -ن ك -ل أاط -ي -اف
ت -زداد ام -ت ًÓ-ء ب -ج -ام -ع -ي Úاأكّ-ف-اء ،ه-ي
الشضعب ومن مصضالح اأ’من ومن ا÷يشس،
ب- -أاّم- -سس ا◊اج- -ة إال- -ي -ه -م ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
ك - -م - -ا يصض - -ف ’ح - -ق - -ا ا’ن - -ح - -راف- -ات
ا
التحّو’ت العاŸية التي تفرضس عليه
وﬁاو’ت اسض- -ت- -غ Ó-ل -ه -ا وت -وظ -ي -ف -ه -ا،
التحّكم أاك ‘ Ìالتكنولوجيات ا◊ديثة
ﬁاو’ت ج -ع -لت ن -ه-ر ث-ورة ا’ب-تسض-ام-ة
لتكون ‘ أاعلى درجات الفعالية.
ينحرف عن مسضاره ،ويؤوّكد أان ا◊راك
ل- -يسس ا◊شض- -ود وح- -ده- -ا م- -ن ت- -ق -وم
اإيذان بنهاية حقبة ،ويكتب ‘ الصضدد:
ب -ث -ورات ن -اج-ح-ة ول-ك-ن اأ’ف-راد ك-ذلك،
«ا◊راك اأكمل دورة حياته التي كانت
ونسضتذكر هنا ثورة نوفم Èاÿالدة ،التي
وراء اسضتقالة عبد العزيز بوتفليقة يوم
’ تفصضلنا عن ذكراها  66إا’ أايام قÓئل،
 02أاف -ري -ل ول -ك ّ-ن -ه سض-يسض-ت-م-ر ‘ رسض-م
ر
وعلينا أان نتوقف عندها ونرى كيف قّر
اŸشضهد السضياسضي ‘ البÓد لعشضريات،
ن
 9مواطن Úتغي› Òرى اأ’حداث دو
وهذه حقيقة يجب القبول بها».
أان تكون لديهم الوسضائل اŸتاحة اليوم،
هذه ا’نتفاضضة السضلمية الرائعة التي
م -ث -ل وسض -ائ -ط ال -ت -واصض-ل ا’ج-ت-م-اع-ي،
أان -هت ح -ك -م ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة قصض-مت ظ-ه-ر
ولكّنهم كانوا مسضلّح Úبقناعة مفادها
ال -ن -ظ -ام السض -اب-ق ،وأاح-الت أاك Èرؤووسض-ه
أان اأ’مور يجب أان تتغّير ،بنادق صضيد ‘
ع -ل -ى ال -ع -دال -ة ل -ت-ك-م-ل دورت-ه-ا ‘ ع-ام
م -واج -ه-ة 500000
ب- - -ع- - -دم- - -ا أان - -هت
عسض-ك-ري يدعمهم
ج -م -ودا سض -ي -اسض-ي-ا
ا◊ل-ف اأ’ط-لسضي،
حراك  22فيفري  2019بثورته ق - -ات  Ó- -اسض- -ت- -م- -ر
ك - - -ان ’ب - - -د م- - -ن
سضنوات ،إانه إا‚از
ال- - -ق- - -ي - -ام ب - -ذلك
السسلمية يعيشش ‘ وجداننا
رائ -ع ” –ق -ي -ق -ه
وفعلوه.
دون ع - - -ن - - -ف ّ‡ا
Áك - - -ن - - -ن - - -ا أان
ي-ع-ن-ي أان-ه سض-ي-كون
ن- -ت- -فّ- -ه- -م ح- -رصس
حدثا جوهريا ‘
شضعب هذه الثورة الهادئة بعدما ح ّصضنته
تاريخ ا÷زائر ا◊ديث»..
خيبات أامل متكررة على مدار  57سضنة
القول بأاّن ا◊راك وصضل إا ¤نهاية
،
وب -ع -د –ّم-ل عشض-ري-ت Úم-ن ال-ك-راه-ي-ة
دورته ا◊ياتية الطبيعية ’ ينفي القفزة
ة
ا◊قرة والفسضاد ،لهذا  ⁄يرم اŸنشضف
الهائلة والبصضمة التي تركها ‘ تاريخ
ط-ي-لة  40أاسض-ب-وع-ا ك-ام-ل-ة م-ن التظاهر
البÓد ،كما ’ يعني أانه فشضل بل على
السض - -ل - -م - -ي ،وه - -ذا ب - -ال - -رغ - -م م - -ن اأن
ال- -ع- -كسس ه- -و اعÎاف ب- -أان- -ه وصض- -ل إا¤
ا÷زائ- -ري ⁄ Úي- -ع- -ودوا ي- -ت- -ن- -ق- -ل -وا ‘
م- -ب- -ت- -غ- -اه ،شض- -أان- -ه شض- -أان الشض -خصض -ي -ات
ج- -م- -اع- -ات ك -م -ا ‘ ع ّ-ز أاي -ام ا◊راك،
«التاريخية» التي كانت وراء اند’ع ثورة
وي -حضض -ر Êه-ن-ا ق-ول بÒت-ول-د ب-ريشضت:
ن-وف-م« ،1954 Èا’أف Ó-ن» ال -ذي سض -ط -ع
ي
«نقول عن اأ’نهار أانها تأاتي على اأ
‚مه اأمام العا ⁄خÓل عشضرية وأاحرفه

ماذا عن ا’نتفاضسة الهادئة
الّراهنة؟
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ي-روا الشض-عب ا÷زائ-ري ي-ت-قّ-دم وي-ت-طّلع
إا ¤اŸسضتقبل ،علينا أان نلجأا اإ ¤بعضضنا
البعضس إ’ثراء اختÓفنا وتنّوعنا ،فهذه
ا÷زائ- -ر اŸت- -نّ- -وع -ة ك -ان ل -دي -ه -ا ح -ظ
م-ع-ان-ق-ة ا◊ضض-ارة ال-ع-رب-ي-ة اإ’سضÓ-مية،
لهذا علينا ا’عتزاز Ãكوناتنا ويوغرطا
وم-اسض-ي-ن-يسض-ا ج-زء م-ن ت-اري-خ-ن-ا شض-أان-هم
شض- - -أان ي- - -غ- - -م- - -وراسض- - -ن ،اأ’م Òع- - -ب- - -د
القادر...بن مهيدي ’ ،يجب اأن نهمل
أاي بعد من تاريخنا.
ال-ع-رب-ي-ة ج-زء م-ن ال-ه-وي-ة ا÷زائ-ري-ة
وال -ق -ب -ول ال-ه-ادئ ب-اأ’م-ازي-غ-ي-ة ي-ؤوسّض-سس
للعيشس معا ،وهو عامل انصضهار يقطع
ال -ط-ري-ق أام-ام اŸغ-ام-رات ،ويسض-م-ح ل-ن-ا
با’نكباب على العمل.

الثÓثة كانت توقيعا من نوع خاصس بل
مرجعية نادرة ‘ القرن  ،20اأ’فÓن كان
أاك Èم- -ن ›رد ح -زب سض -ي -اسض -ي ول -ك -ن
هوية ،عÓمة مسضجّلة وتوقيع كذلك».
«ا÷يشس  ⁄يخطئ ( )...ا÷يشس قام
Ãهامه وفق تاريخه ’ ،عهدة خامسضة
ل -ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة وي-جب ال-ع-ودة إا ¤السض-ي-ادة
الشض -ع -ب -ي -ة م-ن خÓ-ل اŸادت7 Úو 8من
ال -دسض -ت-ور ،ال-ت-زام م-ن-ع إاراق-ة ق-ط-رة دم
واحدة لتليها خطوة أاخرى حملة واسضعة
ع -ل -ى ال -فسض-اد ،ال-وصض-ف-ة ال-ت-ي اقÎح-ه-ا
ا÷يشس  ⁄تكن ‘ ا◊سضبان ،و ⁄تكن
ل -ت -خ -ط -ر ع-ل-ى ال-ب-ال شض-ه-ري-ن م-ن ق-ب-ل
فقط.
يبدو أان ذلك فيه اسضتجابة لتطلعات
غالبية اŸتظاهرين ومن كان يتصضّور أان
العشضرات من الوزراء ،كبار اŸسضؤوولÚ
من بينهم رؤوسضاء ﬂابرات ،وزراء أاوائل،
مسض - - - - -ؤوولﬂ ‘ Úت- - - - -ل- - - - -ف اإ’دارات،
عسض- - -ك- - -ري Úورج - -ال ﬂاب - -رات أام - -ام
اÙاك- -م ،ب- -ك- -ل بسض- -اط- -ة ’ أاح- -د ك -ان
يتصضّور ذلك».
يضضيف عابد شضارف« :تيارات وأاجهزة
سض-ي-اسض-ي-ة سض-طت ع-ل-ى ا◊راك ل-ت-نّصض-ب
نفسضها متحدثة جديدة باسضمه فرضضوا
كلمة ال ّسضر واإ’جماع ،الذي كان مصضدر
قوة ا◊راك انفرطت أاحجار سضبحته».

ماذا لو  ⁄تكن هناك انتخابات؟

والثقافة ،إان اإ’ضضافة التي قدّمتها اللغة
ا÷دي -دة  ⁄ت -ل-غ ال-ت-ق-ال-ي-د اÙل-ي-ة و’
اللغة البدائية ،أاك Ìمن ذلك ومن أاجل
كسضب قلوب اأ’ها‹ الذين ’ يحسضنون
ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ك-انت ه-ن-اك ﬁاو’ت
للÎجمة إا ¤اأ’مازيغية على قلّتها؟ منها
ت -رج -م -ة ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëم -ن أاب -رزه-م
ﬁمد ابن عبد الله ابن تومرت ،مؤوسضسس
حدين الذي ترجم إا ¤الÈبرية
دولة اŸو ّ
ك -ت -ب-ا أاّل-ف-ه-ا ه-و ن-فسض-ه ب-ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة
ب -اأ’سض -اسس ،ه -ن -اك م-ث-ال آاخ-ر يسض-ت-ح-ق
الذكر وهو ملّخصس نظرية «التوحيد»،
التي أالّفت بالÈبرية من طرف قبيلة بني
ورت -ي Ó-ن ‘ زاوي -ة سض -ي -دي ي -ح -ي -ى ب -ن
حمودي وترجمة اتفاقية أابو عبد الله
ﬁمد بن ﬁمد السضنوسضي.

جمال الّلغة العربية

التأاسسيسش Ÿشسروع ›تمع
شسغوف باŸعرفة

ا’ن -ت-خ-اب-ات وسض-ل-ط-ة ا’ن-ت-خ-اب-ات ت-ق-ع
ع -ل -ي -ه -ا مسض -ؤوول-ي-ة إاضض-ف-اء اŸصض-داق-ي-ة
عليها.

خا“ة

إاذا كان من اŸسضّلمات أان مسضتقبل
البÓد يهم كل ا÷زائري Úدون اسضتثناء،
فإانه عليهم باŸقابل ا’لتزام وتسضخÒ
كفاءاتهم من اأجل ميÓد جزائر جديدة
من خÓل الوصضول بطرق مشضروعة ‘
التشضريعيات ،وكل فضضاءات صضنع القرار
ال-ت-ي ي-ت-م ف-ي-ه-ا –دي-د ورسض-م مسض-ت-قبل
جزائر لن يكون فيها للمغامرة مكان ،و’
للتداخÓت ‘ اŸهام كما أاّنه ’ مكان
فيها للذين ’ يحÎفون الكÓم فقط،
أ’ّن ا÷زائ- -ر ت- -ب- -ن- -ى ب- -اأ’ف -ع -ال ول -يسس
باأ’قوال.
ورشضة كبÒة من العمل والعرق وسضهر
ماذا نريد لهذا البلد؟ قضضية مهمة
الليا‹ ‘ انتظارنا جميعا وسضط عا’ ⁄
–تاج منّا أان نضضع نصضب أاعيننا –رير
Áنح الهدايا للضضعفاء ‘ ،سضنة 1984
دسضتور يسضتجيب Ÿتطلبات القرن  21مع
التقى سضتيف جوبسس الرئيسس الفرنسضي
كل ما يجب أان يتّوفر عليه من شضفافية،
ف - -رانسض- -وا م- -ي- -تÒان ف- -ق- -ال« :ال›Èة
–ّو’ت م -تسض-ارع-ة وشض-ك-وك ك-م-ا ي-ؤوك-د
اŸعلوماتية هي برميل النفط ا÷ديد»؟
رينان« :اأ’مة تقوم على موروث تاريخي
إان ال -ب -حث اŸت -واصض -ل ع -ن اŸع-رف-ة
ي -جب تشض -ري -ف -ه ،وع -ل -ى اإرادة ق ّ-وي -ة ‘
ي -جب اأن ي -ك-ون الّ-ه-م اأ’كŸ Èسض-ؤوول-ي-ن-ا
ا◊اضضر».
ال- -ذي- -ن ع -ل -ي -ه -م ال -ت -ف -ك ‘ Òاأ’ج -ي -ال
ا÷زائر سضتصضل تدريجيا اإ ¤معا÷ة
اŸسض -ت -ق -ب -ل -ي -ة ك -ذلك...ع -ل -ي -ن -ا ق-ول-ه-ا
نداء العيشس معا ،أان تكون جزائريا ‘
صضراحة ،ا÷زائر ‘ فÎة نقاهة و–تاج
ال-ق-رن  21ه- - -ي أان –ب ا÷زائ - -ر اأو’
إا ¤رعاية كل الذين يؤومنون بها ،علينا
وإاث- -ب -ات ذلك ي -وم -ي -ا ،إاّن -ه م -ن ا◊ي -وي
ت -خ-ل-يصض-ه-ا م-ن أاي-دي الشض-ي-اط Úوت-بّ-ن-ي
التأاسضيسس للعيشس معا وهذا ا’نتقال إا¤
ن-ظ-رة مسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة ل-ت-م-ت Úع-رى ال-عيشس
فكرة اأ’مة هو ورشضة الدسضتور لتفادي
م-ع-ا ،اŸب-ت-غ-ى ه-و أان ن-ع-ي-د ل-ل-ج-زائ-ري
ت -آاك -ل السض -ل-ط-ة وا’ن-ح-راف-ات اأ’خ-رى،
ا’ع -ت -زاز ب -ج -زائ -ري -ت-ه ومصض-ا◊ة ه-ذا
صض -ح -ي -ح أان ال -فÎة ال -رئ -اسض -ي -ة ح ّ-ددت
الشضعب مع ذاته ،علينا أان نعلن وبصضوت
بعهدت Úولكن وحدها أاجواء من ا◊رية
مرتفع أاّننا ’ نريد وطنا بدي ’ ،Óبد لنا
السض -ي -اسض -ي -ة Ãخ-ت-ل-ف أاشض-ك-ال-ه-ا ،ح-ري-ة
م - -ن اخÎاع أارضض- -ي- -ة ت- -واف- -ق مشضÎك- -ة
ال-ت-جّ-م-ع ،ال-ت-ع-ب Òم-ن ج-ه-ة وان-ت-خ-ابات
Œمعنا.
ح- -رة وشض- -ف- -اف- -ة ،ه- -ك- -ذا ف -ق -ط Áك -ن
علينا الكف على ا’عتماد على النفط
لÓقتصضاد أان يتطّور.
نهائيا أ’ّن أاسضعاره سضتتدهور أاك Ìفأاك،Ì
والسض- -ب -ي -ل ال -وح -ي -د ه -و ا’ن -ت -ق -ال م -ن
ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى ال -ط -اق -ة إا ¤ال-ت-ن-م-ي-ة
البشضرية اŸسضتدامة ،باıتصضر احÎام
ه -ذا ال -دسض -ت -ور ا÷دي -د ب -خ -ل-ق الÌوة،
م -ن -اصضب ال -ع-م-ل ،وب-ه-ذا Áك-ن-ن-ا إاع-ادة
اأ’مل للشضباب من خÓل ورشضات كÈى.
مرافعتي من أاجل الوحدة الوطنية قد
إاّن ال-ق-ب-ول ب-ب-ع-دن-ا اأ’م-ازي-غ-ي بهدوء
اكتملت ،وأاعتقد أان هناك إاجماع على
وروّية يعت Èوجها من أاوجه العيشس معا،
أان اأ’هم ‘ هذه
وع- -ام- -ل انصض- -ه -ار
و
ا◊ق - - - - -وق ه - - - - -
م- -ه- -م سض- -ي- -ق- -ط- -ع
،
ة
ال -ع -يشس ب -ك-رام -علينا ﬂاطبة اŸعوزين ‘ مناطق الظل
ال- - -ط- - -ري - -ق أام - -ام
ي-ع-ن-ي ’ ل-ل-ح-قرة،
اŸغ -ام -رات ،ك -م -ا
’
ن
ي
ذ
ل
ا
Ú
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ل
ك
و
،
ة
ح
ا
ر
س
ص
ل
ك
ب
ال -ع -دال -ة واŸزي-د
ع -ل -ي -ن -ا ا’ن -ك-ب-اب
م- - - - -ن ا◊ق - - - -وق،
على العمل وعليه
Áلكون ا◊د اأ’دنى من الكرامة
وه- - - -ذه ن - - -ق - - -اط
ع-ل-ي-ن-ا ال-ع-م-ل م-عا
خ ّصض-صس ل-ه-ا حّ-ي-ز
من أاجل ا’حتكاك
معت ‘ Èالتعديل الدسضتوري ولكن هناك
الطÓبي ‘ ا÷امعات ،كما هو الشضأان
ح- - -ق- - -وق أاخ - -رى ضض - -روري - -ة ل - -ت - -ط ّ- -ور
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-خ-دم-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي تعتÈ
ا÷زائريات وا÷زائري Úوهو اŸطالبة
ب -وت -ق -ة Œم -ع الشض -ب -اب ا÷زائ -ري م -ن
‘
ب -ح -ي -اة ك -رÁة ،ت-ع-ل-ي-م جّ-ي-د واأ’م-ل
ﬂتلف اأنحاء الوطن.
ى
ل
ا◊صض -ول ع -ل-ى ال-وظ-ي-ف-ة وسض-ك-ن وع
ع -ل -ي -ن -ا ب -ن -اء ج -زائ -ر ج-دي-دة ،ن-ح-ن
ة
ي
ن
ا
رعاية صضحية ..وكخÓصضة هي اإمك
بحاجة اإ ¤ثورة شضبيهة بثورة نوفمÈ
ا◊صض -ول ع -ل -ى م -نصضب ع-م-ل ا◊صض-ول
ع -ل -ى الصض -ع -ي -د اŸع-ر‘ ،وع-ل-ي-ه ت-غ-يÒ
على عمل ،كما أانه يتّوجب على الدولة
جذري ‘ طرق التنظيم والعمل ،إاّننا
ؤ
و
ت-ب-ن-ي اسضÎات-ي-ج-ي-ة ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-ك-اف-
نعيشس تغي Òمنظومة بأاكملها.
ع
ال- -ف- -رصس ،وت- -وف Òك -ل ظ -روف اإ’ب -دا
ه ّ-دم ك -وف-ي-د  19م -ا ب-ن-ت-ه ا◊ضض-ارة
ا
ن
والرفاه ،ولكن باŸقابل ما هي واجبات
اإ’نسض-ان-ي-ة خÓ-ل أال-ف-ي-ات ك-ام-ل-ة ،وعليه
ل
ك
اŒاه وطننا؟ هل أاّدينا واجبنا بالشض
ف- -إان ال- -ت -غ -يÒات اŸن -اخ -ي -ة وال -ت -ح ّ-ول
‘
ال -ك -ا‘؟ Ÿا ن -ب -حث ع -ن ال -تÈي-رات
الطاقوي سضتنقلنا من الغفلة الطاقوية
؟
ت
الغالب للتمّلصس من أاداء هذه الواجبا
ا◊ال -ي -ة اإ ¤ال -ت-ع-ا‘ ال-ط-اق-وي دون أان
و–ضضر Êهنا مقولة الرئيسس اأ’مريكي
ن -نسض-ى شضّ-ح اŸي-اه ،وه-ذه ك-ل-ه-ا ح-ق-ائ-ق
جون كينيدي ‘ ﬁاضضرة اأمام جمع من
ÈŒنا على فتح ورشضات و‘ أاسضرع وقت
الطلبة« :قبل أان تطلبوا من وطنكم أاي
‡كن.
،
شضيء اسضأالوا أانفسضكم ماذا قّدمتم له»
على اŸنظومة الÎبوية ،البعيدة عن
ل
إان- -ه ال ّ-دي -ن ال -ذي ي -جب أان يسض ّ-دده ك -
ك -ل أاشض -ك -ال ال -ت -ح ّ-زب ت -ق -د Ëاأ’فضض-ل
ه
ت
مواطن لوطنه ،كما عليه أان يؤوّدي مهم
لشضباب هو أاغلى ما ‰لك ،علينا أان نفهم
ي
ب -إاخ Ó-صس ‘ ال-دف-اع ع-ن وح-دت-ه ال-ت
أان ق -ول ا◊ق -ي -ق-ة ه-و السض-ب-ي-ل ال-وح-ي-د
يجب أان تبقى الهدف اأ’ول واأ’خ.Ò
إ’قناع هذا الشضباب الذي Á ⁄ت فيه
ع-ل-ي-ن-ا رع-اي-ة ك-ل ا÷زائ-ري ،Úع-ل-ي-نا
الطموح والتطلّع وا◊مد لله.
ﬂاطبة اŸعوزين ‘ مناطق الظل بكل
’مة التي سضتبقى ذلك اÓŸذ
إاّنها ا أ
صض- -راح- -ة ،وك- -ل ا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن ’
اليومي على حد قول الشضيخ نحناح:
Áل- -ك- -ون ا◊د اأ’دن- -ى م- -ن ال- -ك- -رام -ة،
«نحن جزائريون من التاء إا ¤التاء،
ة
صضحيح أان ا◊رية ،التداول على السضلط
من تاء تلمسضان إا ¤تاء تبسضة ومن تاء
ن
سض - -ل - -م - -ي- -ا ي- -جب احÎام- -ه- -م- -ا ول- -ك- -
“Ôاسضت إا ¤تاء تيزي وزو» ’ ،يوجد
،
ل
اÙرومون يحتاجون إا ¤سضقف ،عم
م- -ن وج- -ه- -ة ن- -ظ- -ري إا’ ج- -زائ -ري -ون
ى
ل
رع -اي -ة صض -ح-ي-ة وحصض-ول اأب-ن-ائ-ه-م ع-
يعيشضون معا منذ  1400سضنة بحلوها
مقعد ‘ اŸدرسضة ،وهذه هي التطّلعات
وم ّ-ره -ا ك -م-ا بّ-ي-نت ذلك ث-ورة ن-وف-مÈ
اأ’سض -اسض -ي -ة ،ع -ل -ي -ن -ا الّسض -ه -ر شض -ف -اف -ي-ة
اÛيدة.

Ÿاذا الدسستور؟

ويفتح ثغرة طاŸا ” التغاضضي عنها ‘
‘ إاح- -دى مسض- -اه- -م- -ات -ي اأ’خÒة ‘
ال - -دسض - -ت- -ور ب- -ال- -رغ- -م م- -ن أان- -ه وم- -ن- -ذ
ن
شض -ه -ر ن-وف-م،2019 Èأاع -ط -يت رأاي م -
ا’سضتقÓل كان هناك ثنائية إاسضÓمية أاو
ن
أاجل صضالح البÓد ،قلت فيه ’بد م
’ئكية ،ولكن و’ واحدة منهما أالقت با’
ن
أ
’
إاج- -راء ان- -ت- -خ -اب -ات ‘ أاق -رب وقت
أاو اه-ت-مت ب-ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة بتنّوعها،
ا÷زائر  ⁄تكن هناك خطة (ب) لنتخّيل
ل -ه -ذا م -ن الصض -عب أان ن -ع-رف م-ن ن-ح-ن
أان ا’نتخابات ” تأاجليها للمرة الثالثة
ب -الضض -ب -ط ،ه -ل ن -ح -ن أام-ازي-غ ال-ل-ح-ظ-ة
ماذا كان سضيقع؟ اأ’كيد أاّننا كّنا سضندخل
اأ’وŸ ¤ا قبل  2950سضنة أام نحن من
‘ ح- - -ال- - -ة ع- - -دم
نسض- - -ل ال - -ف - -ا–Ú
اسض-ت-ق-رار ك-ان من
ال - -ع - -رب؟ ول - -ك - -ن
شضأانها أان تضضعف
ل
و
ح
ي
ر
ظ
ن
ة
ه
ج
و
ب
‹
د
أ
ا
ن
أ
ا
ي
ن
ن
ك
Á
ال - -ث- -ابت ب Úه- -ذا
ا
البÓد أاك ،Ìعلين
وذاك ه- - - - - - - - - -و أان
ع
و
ر
س
ش
م
‘
ه
ن
ع
ت
و
ك
س
س
Ÿ
ا
ش
ض
ع
ب
‘
أان نقولها لسضنا
اأ’سضاسس الصضخري
“ت
هو أامازيغي ،وكان
اÛتمع
منأاى ،دورنا ّ
ب- -ر›ت -ه ،ق -ال -ه -ا
م -وج -ودا ق -ب -ل 18
سضاركوزي
ق- - -رن- - -ا أاي ق - -ب - -ل
صض -راح -ة« :ا÷زائ -ر ب -ع -د ع -ام وال -ت-ا‹
›يء ال -ع -رب ا◊ام -ل Úل -ل -ق-رآان ال-ذي
إايران» ،إاّنه من اÿطأا الوثوق Ãباركة
صضهر البعد العربي.
ن
الغرب أاو ا’عتقاد أانه سضيأاتي لنجدة م
ق- -د ي- -ب -دو أاّن ا◊ديث ع -ن ال -ت -اري -خ
ا
ن
اسض -ت -ن -ج-د ب-ه ،ك-م-ا ’ ي-جب ال-ق-ول أاّن-
وح- -ده غ› Òد ول -ك -ن م -اذا ل -و ن -ذك -ر
من حسضن حظّنا أانه لدينا لغة جميلة
ـ
ب
ّ ﬁصض- -ن Úوأاّن- -ن -ا دف -ع -ن -ا ال -ف -ات -ورة
بعضس اŸرجعيات ا÷زائرية؟ قبل 2000
وع-ن-دم-ا ن-طّ-ل-ع ع-ل-ى ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل من
 200000قتيل أاو أاّننا أاقوياء ،وأاّن كل
سضنة كل أاوربا باسضتثناء روما كانت غارقة
ال -ع -ل -م -اء اŸسض -ل -م ،Úال -ذي -ن ك -ت-ب-وا ‘
’مور سضتعالج بعصضا سضحري أاو أاّننا
اأ
‘ الظÓم وا÷هل ،بينما ‘ اŸغرب
ﬂتلف ميادين اŸعرفة ونقلوا خÈاتهم
‰لك خا” سضليمان ،هناك من يسضنون
كما هو حاليا كان هناك أا· لها دول،
وŒارب -ه -م ب -اسض-ت-ع-م-ال ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة،
خ -ن-اج-ره-م ‘ ان-ت-ظ-ار رؤوي-ة ا÷زائ-ر
ماسضينسضا صضك العملة قبل  22قرنا من
ولو’هم Ÿا ازدهرت العلوم والفلسضفة
تسضقط ،وهذا سضيناريو غ Òمسضتحيل
اليومŸ ،اذا ’ نفتخر جميعنا بذلك ؟
‘ أاوروبا .وحول جمال هذه اللغة يشضرح
الوقوع!
Ÿاذا ي -ح -ت -ف -ل ال -ت -ونسض -ي-ون Ãاسض-ن-يسض-ا
جاك بارك ‘ مؤولفه (العرب ونحن) ،أان
ء
ا
ب
و
و
ف
ر
ض
ص
ل
ا
ي
ط
ا
ي
ت
ح
ا
ل
ك
آ
ا
ت
ع
م
إاّنه و
وحنبعل بينما ’ نفعل نحن ذلك ؟
وظ -ي -ف -ة ال -ل -غ -ة ع -ن -د ال -ع -رب ت -خ-ت-ل-ف
كورونا سضنكون  ’ -قدر الله  -منطقة
ل -ت -أاك -ي -د وج -ود ك -ل -م -ات ب -رب -ري -ة ‘
وم-رت-ب-ت-ه-ا أاسض-م-ى م-ن-ه-ا ع-ن-د ال-غ-رب-يÚ
رم -ادي -ة م -ث -ل ل -ي -ب -ي -ا وسض-وري-ا وال-ي-م-ن،
ا÷زائ - -ر ق- -ب- -ل م- -ا ي- -ق- -ارب  30قرنا،
ويسضوق اŸثال التا‹« :مكتوب ،مكتب،
ا÷زائ - -ر ﬁسض - -ودة ون - -ح - -ن ’ ن - -ع- -ل- -م
وال -ت -ث -اق -ف ال -ذي حصض-ل ب Úت-ام-زي-غت
م-ك-ت-ب-ة ،ك-اتب ،ك-ت-اب .ب-ي-نما بالفرنسضية
اÒÿات التي تنام عليها ،وليسس هذا
وال- -ع- -رب- -ي- -ة ع- -ل -ي -ن -ا أان ن -ن -ق -ل شض -ه -ادة
‚د ن -فسس ه -ذه ال -ك -ل -م -ات اع -ت-ب-اط-ي-ة
فقط فبلدنا غنّي بتاريخه كذلك و‘
الÈوفيسضور مصضطفى لشضرف الذي يقول
ومنفصضلة عن بعضضها ،وليسس هناك ما
ب Ó-دن -ا م-وق-ع ي-ع-ت Èم-ه-دا ل-ل-حضض-ارات
‘ الصضدد« :اأ’سضماء الÈبرية القدÁة
ي -رب -ط ب -ي -ن -ه -ا ب -ي -ن-م-ا Œت-م-ع ك-ل ه-ذه
اإ’نسض- -ان- -ي- -ة وه- -و ع Úا◊نشس ،ل- -دي- -ن -ا
أاو تلك التي ” أاغرقتها (من اإ’غريق)
ال -ك -ل -م -ات وف -ق م -ن -ط-ق شضّ-ف-اف وج-ذر
Ì
حضضارة عمرها  2.4مليون سضنة ،أاك
ت -أاث -را ب -ال -ث -ق -اف -ة
مشضÎك ‘ ال -ل -غ-ة
من ذلك وكالة «ناسضا» اأ’مريكية نشضرت
القرطجية ،أاسضماء
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ،و‚د
دراسضة تخ Èفيها العا ⁄أانها وجدت ما ع-رب-ي-ة تÈب-رت أاو قد يبدو أاّن ا◊ديث عن التاريخ
ك -ل -م -ة اع-ت-ب-اط-ي-ة
يشض -ب -ه اأ’ح-م-اضس اأ’م-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-تÈ
تطّعمت
واح - -دة ،ت- -ت- -فّ- -رع
وحده غ› Òد ولكن ماذا لو نذكر
مصض -درا ل -ل -ح-ي-اة ال-بشض-ري-ة ‘ ن-ي-زك ”
باأ’مازيغية
ع - - - -ن - - - -ه- - - -ا ك- - - -ل
ابلاتإ’قاضضطاهفة إا‘¤الالصضطاحقراةءالاشضب÷ازنايئةرليلبةÓ،ود،هآاذان وأاخ - -رى ع - -رب- -ي- -ة بعضش اŸرجعيات ا÷زائرية؟
التسضميات اأ’خرى
بربرية ناŒة عن
وعليه و  -حسضب
اأ’وان ل -نسض -أال أان -فسض -ن -ا ،م -اذا ن -ن -ت -ظ -ر
ت- -ق- -ال -ي -د ق -دÁة،
بارك  -دائما فإان
ل -ن -ع -رف مصض -ا◊ن -ا ‘ ع -ا ’ ⁄ي -عÎف
لكل اأ’سضماء اأ’بوية ا’ثنية وذلك منذ
ال -ل -غ -ات اأ’وروب -ي-ة« :ال-ل-غ-ات اأ’وروب-ي-ة
بالضضعفاء؟ إان ما يجمعنا أاك Èبكث‡ Òا
وصضول اإ’سضÓم إا ¤إافريقيا تأاّثرا بذكرى
ت-قّ-وي ال-كÓ-م وŒع-ل-ه ج-ام-دا ن-وع-ا م-ا
يفّرقنا كما سضÔى.
الصضحابة والتابع.»Ú
وتضضعه ‘ قالب معيّن ،بينما ‚د الكلمة
أاسض- -م- -اء اŸواضض -ع واŸواق -ع ع Èك -ل
العربية متشضبثة بأاصضلها اللغوي.
شض- -م- -ال إاف -ري -ق -ي -ا –م -ل ه -ي اأ’خ -رى
تسض -م -ي -ات ب -رب -ري -ة ،ت-داول-ت-ه-ا اأ’ج-ي-ال
ال -ق -دÁة ال -ت -ي ت -ع -رف ال -بÓ-د ج-ب-ال-ه-ا
لكي Áكننا ا◊ديث عن التحّديات
وتÓ- -ل- -ه- -ا ،ب -اإ’ضض -اف -ة إا ¤ال -تضض -اريسس
التي تواجهها البÓد بكل هدوءÁ ،كنني
والنباتات الÈية وا◊يوانات اıتلفة،
أان أاد‹ ب- -وج- -ه- -ة ن- -ظ- -ري ح- -ول ب -عضس
إان -ه -ا ل -غ -ة ي -جب أان ت -ل ّ-ق-ن ل-ك-ل اأط-ف-ال
اŸسضكوت عنه ‘ مشضروع اÛتمع.
اآ’ن وب -ع -د ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان ال-ل-غ-تÚ
ا÷زائ -ر ‡ا سض -يسض -م -ح ل -ه-م ب-اك-تشض-اف
ت- -ذك Òبسض- -ي- -ط يشض- -رح ال -تشض ّ-ن -ج -ات
وحدة ’ تتجّزأا ،آان أاوان اÿوضس ‘
بلدهم بالتفصضيل وهذا ‘ البيداغوجية
ا◊ال-ي-ة ب-خصض-وصس ال-ل-غ-اتŸ :ا اق-ت-حم
مشض -روع ›ت -م -ع ،ع -ل -ي -ن-ا أان ن-ن-ت-ب-ه إا¤
اŸدرسضية والتعليم العا‹ كذلك».
اŸسض - -ؤوول اأ’ول ع - -ل - -ى ال- -بÓ- -د أاب- -واب
تطوير اللغت ،Úوإاذا  ⁄نفعل سضنقع ‘
إانّ ›يء اإ’سضÓم أاعطى دفعا للذكاء
السضلطة صضّرح بطريقة ارŒالية «نحن
فخ التقسضيم والتفرقة الذين ’ يريدون
الÈب -ري ب-ت-زوي-ده ب-ل-غ-ة ،وي-ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر
،
ع -رب» ل -ي -زرع ب -ذلك ب -ذور ا’خ-تÓ-ف
Óمة ا÷زائرية قائمة ،و’ أان
أان تقوم ل أ
بالعربية التي ازدهرت بفضضلها العلوم

من نحن؟

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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ما هي ا◊قوق اأ’سساسسية التي
من اŸنطق أان يطالب بها أاي
جزائري؟
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2021 ·Ó
تصسفيات كأاسص إافريقيا ل أ

طاقم –كيم سشوداŸ Êقابلة زÁبابوي  -ا÷زائر
ع ّ-ي -نت ال -ك -ون-ف-درال-ي-ة ا’إف-ري-ق-ي-ة
ل- -ك- -رة ال- -ق -دم (ك -اف) ،ط -اق -م –ك -ي -م
سس-ودا’ ،Êإدارة اŸق-اب-ل-ة ال-ت-ي سس-تجمع
م-ن-ت-خب زÁب-اب-وي بنظÒه ا÷زائري،
ي - -وم  16ن -وف -م ÈاŸق -ب -ل اب -ت -داء م -ن
السساعة  16 : 00سسا (بتوقيت ا÷زائر)
Ãل- -عب ن- -اسس- -ي- -ون -ال سس -ب -ور سس -ت -ادي -وم
ب -ه -راري ‘ ،اإط -ار ا÷ول-ة ال-راب-ع-ة م-ن
تصس- -ف- -ي- -ات ك- -اأسص اأ· اإف- -ري -ق -ي -ا 2021
(اÛموعة الثامنة).
سس -ي -دي -ر أ◊ك -م أل -رئ -يسس -ي ﬁم-ؤد ع-ل-ي
ﬁم -ؤد أل -ل-ق-اء Ãسس-اع-دة م-ؤأط-ن-ي-ه ﬁم-د
ع-ب-د أل-ل-ه أإب-رأه-ي-م و أح-م-د ن-اج-ي سس-باحي،
أ◊ك - -م أل - -رأب - -ع ألسس - -ؤدأﬁ Êم - -د ﬁم- -د
ألطر‘ ،أما ﬁافظ أللقاء فهؤ أŸلغاشسي
رأوؤول روماين أريزأكا رأبكؤكؤ.
جدير ذكره أّن مبارأة ألذهاب أŸقررة
يؤم  12نؤفم Èأبتدأء من ألسساعة 20 : 00
سسا Ãلعب  5جؤيلية سسيديرها طاقم –كيم
كامÒو Êبقيادة أ◊كم ألرئيسسي أآليؤم أآليؤم
Ãسساعدة مؤأطنيه أيلفيسس فغؤي نؤبؤ نغيغؤ
وسس- -ان- -دأ أوم -ارو ،أم -ا أ◊ك -م أل -رأب -ع ف -ه -ؤ
أŸؤريتا Êماسسا ديارأ.
وتلعب هات ÚأŸؤأجهت Úأمام مدرجات
فارغة بسسبب جائحة كؤرونا «كؤفيد،»19-
أل-ت-ي أجÈت أل-ك-ؤن-ف-درأل-ي-ة أ’إف-ريقية لكرة

أاوŸبياكوسص

سشودا Êيصشاب بفÒوسس كورونا

ألعدد
18391

سسعد الدين حميسسي (مدرب اŸنتخب الوطني للجمباز):

لفريقي ـ ـ ـة القادم ـ ـة
نسشعى للت ـ ـ ـ ـأالق ‘ البطولـ ـ ـة ا إ
’فريقية
عّبر مدرب اŸنتخب الوطني للجمباز الفني إاناث ،سسعد الدين حميسسي ‘ ،حوار خاصص لـ «الشسعب» ،عن تفاؤوله الكب Òبإامكانية –قيق نتائج إايجابية خÓل البطولة ا أ
’وŸبية  ،2021كما وقف عند كل التفاصسيل اŸتعلقة بال›Èة التي سسيتبعها مسستقبُ ،Óمثّمنا الدعم
Óلعاب ا أ
’نها ﬁطة مؤوهلة ل أ
التي سستكون بجنوب أافريقيا شسهر ماي القادم أ
–Óادية التي ترافقهم بصسفة دائمة ما جعلهم يركزون على التدريبات لتدارك التأاخر النا œعن جائحة كورونا.
الكب Òل إ
حاورته :نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسص تيليوة

ألقدم على تاأجيل مؤعد أإقامة بطؤلة أ·
أإفريقيا ألتي كانت مقررة لسسنة  2021أ¤
 2022بالكامÒون.

ومعلؤم ،أنّ أŸنتخب ألؤطني يتصسّدر -
ب -ع -د م -ق -اب Ó-ت أ÷ؤل -ة أل -ث -ان -ي -ة  -ت-رت-يب
أÛمؤعة ألثامنة Ãجمؤع  6نقاط متبؤعا

على ألتؤأ‹ بكل من زÁبابؤي بـ ( 4نقاط)
وب -ؤتسس-ؤأن-ا ب-ن-ق-ط-ة وأح-دة ث-م زأم-ب-ي-ا أل-ت-ي
تتذيل ترتيب أÛمؤعة بصسفر نقطة.

مباراة ميÓنو  -روما

تÈئة بن ناصشر..وتوجيه اللوم للحكم
وجّ-ه ت-ق-ري-ر صس-ح-ف-ي ال-ل-وم ل-ل-ح-ك-م بيÒو جياكوميلي
’ثن ‘ ،Úا÷ولة 5
الذي أادار مباراة ميÓنو وروما يوم ا إ
’يطا‹.
من الدوري ا إ
أحتسسب جياكؤميلي عدًدأ من ألقرأرأت أŸثÒة للجدل ‘
أŸبارأة ،أبرزها ركتلي جزأء ŸيÓنؤ وروما.
ووفقا Ÿؤقع «كالتشسيؤ مÒكاتؤ» أإ’يطا‹ ،فإان جياكؤميلي كان
يجب أن يتؤقف عن ألتحكيم ‘ نهاية أŸؤسسم أŸاضسي ،لكن ÷نة
أ◊كام غÒت ألقؤأعد كي يسستمر ،وأشسار إأ ¤أن جياكؤميلي أفسسد
م-ب-ارأة ج-ي-دة ب Úم-يÓ-ن-ؤ وروم-ا ب-رك-ل-ت-ي ج-زأء غ Òصس-ح-ي-ح-تÚ

رابطة أابطال آاسسيا

ملعب ا÷نوب بقطر يسشتضشيف اŸقابلة النهائية

“امًا.
وأوضسح أن إأسسماعيل بن ناصسر‚ ،م ميÓنؤ ،غﬂ Òطئ ‘
ركلة أ÷زأء أأ’و ،¤بعدما وضسع قدمه على ألكرة ،بينما بيدرو
رودريغيز جناح روما من أعتدى عليه.
وقال أŸؤقع أإ’يطا‹ إأن ركلة أ÷زأء ألتي حصسل عليها هاكان
تشسالهانؤغلؤ ،صسانع ألعاب ألروسسؤنÒي ،كانت ›رد تعؤيضس عن
ركلة بن ناصسر أÿيالية.
وأضساف أن جياكؤميلي أرتكب أيضًسا أخطاء أخرى على مدأر
أŸبارأة ،كما أنه أشستهر خÓل مسسÒته بالكؤأرث ألتحكيمية.

‘ خطوة مفاجئة

مسشؤوولو باريسس سشان جÒمان يتّصشلون بزيدان

مانشسيسس Îسسيتي

غياب أاغويرو لأسشبوعÚ
بسشبب اإلصشابة

تلّقى زين ألدين زيدأن ،مدرب ريال مدريد ،أتصساً’ مفاجًئا خÓل أأ’يام أأ’خÒة ،بشسأان مسستقبله وإأمكانية رحيله عن ألنادي
أŸلكي.وفًقا لÈنامج «ألشس‚Òيتؤ» أإ’سسبا ،Êفإان مسسؤؤو‹ باريسس سسان جÒمان أجروأ أتصسا’ت مؤؤخًرأ مع زيدأن ،حؤل
إأمكانية قدومه إأ« ¤حديقة أأ’مرأء».وزعمت تقارير إأسسبانية أن زيدأن كان مهدًدأ باإ’قالة من قيادة ألفريق أŸلكي ،إأذأ
خسسر ريال مدريد ‘ ألكÓسسيكؤ أأ’خ.Òوجاء ذلك عقب تعرضس أÒŸنغي لهزÁت Úضسد قادشس
أّكد أإ’سسبا Êجؤسسيب غؤأرديؤ’ مدرب مانشسسس Îسسيتي أإ’‚ليزي لكرة
وشساختار دونيتسسك ‘ بطؤلتي ألدوري أإ’سسبا Êودوري أبطال أوروبا على ألÎتيب.
ألقدم أن مهاجمه ألدو‹ أأ’رجنتيني سسÒخيؤ أغؤيرو سسيغيب عن أÓŸعب
وصسّرح إأÁيليؤ بؤترأغينيؤ ،مدير ألعÓقات أŸؤؤسسسسية بريال مدريد ،عقب
ب Úعشسرة أيام وأسسبؤع Úعلى أأ’قل بسسبب إأصسابة عضسلية.
أنتصسار أÒŸنغي على برشسلؤنة ،بأان أنباء رحيل زيدأن
قال غؤأرديؤ’« :سسيغيب ب 10 Úو 15يؤما على أأ’قل ،إأن  ⁄يكن ثÓثة أسسابيع
عن ألنادي غ Òصسحيحة.
Óصسابة ‘
أو شسهر إأذأ كانت هناك حاجة Ÿزيد من ألؤقت».وتعرضس أغؤيرو ل إ
أŸبارأة ضسد وسست هام يؤنايتد ( ‘ ) 1-1ألبطؤلة أإ’‚ليزية ،علما بأانه عاد
للتؤ من إأصسابة أبعدته عن أÓŸعب فÎة طؤيلة وأرغمته على أÿضسؤع لعملية
‘ حال إايجاد
جرأحية ‘ ألركبة».
لقاح لكـــــــورونا
وأضساف غؤأرديؤ’« :كنا صسبؤرين جدأ ⁄ ،نضسغط على أأ’طباء ،كنا نعلم
أنه ليسس ‘ أفضسل ألظروف ،لكننا حرمنا من قلب هجؤم ،كان من أŸهم
Óسسف أصسيب أثر عملية هجؤمية»
بالنسسبة له أن يلعب  60دقيقة .ل أ
‘ إأشسارته إأ ¤إأصسابته ضسد وسست هام.
وأوضس -ح غ -ؤأردي -ؤ’ أن-ه ي-ري-د «ع-ؤدة سسÒخ-ي-ؤ ع-ن-دم-ا
يتعافى “اما ،نفتقده كثÒأ ،ما فعله لهذأ ألنادي
أفاد مسسؤؤول بارز ‘ أ–اد أمريكا أ÷نؤبية لكرة
أسستثنائي ،إأنه أسسطؤرة ألسسيتي».

كأاسس أامريكا سشتقام
بحضشور ا÷ماهÒ

ألقدم (ألكؤ‰يبؤل) أن أ’–اد يعتزم إأقامة كؤبا-أمريكا
ألعام أŸقبل ‘ مÓعب ‡تلئة با÷ماه ‘ Òحال ألعثؤر
على لقاح لفÒوسس كؤرونا ‘ ألؤقت أŸناسسب.
ق-ال غ-ؤن-زأل-ؤ ب-ي-ؤسس-ؤ ،م-دي-ر أل-ت-ط-ؤي-ر ‘ أل-ك-ؤ‰ي-ب-ؤل،
لؤكالة رويÎز« :هدفنا إأقامة كؤبا أمريكا ‘ مÓعب ‡تلئة
با÷ماه Òحال ألعثؤر على لقاح للفÒوسس ( )...إأذأ  ⁄يكن
ق -ال ال-ب-يÓ-روسس-ي أال-ي-كسس-ان-در ه-ل-يب
هذأ أأ’مر ‡كنا ،فإاننا نبحث إأمكانية حضسؤر من  30إأ40 ¤
’‚ل-ي-زي ،إان-ه ’ ي-ع-ل-م
’عب آارسس -ن -ال ا إ
‘ أŸائة من سسعة أÓŸعب».
’ن سس -بب رح -ي -ل -ه ع -ن ال -ن-ادي ‘
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أ’صسحاب ألضسيافة ،مÈزأ أن
كان هليب أنتقل من آأرسسنال إأ ¤برشسلؤنة ‘
أول نسسخة تقام ‘ بلدين وسستجري ‘ ألفÎة من 11
صسيف عام  ،2008لكنه  ⁄يشسارك كثÒأ مع ألفريق
جؤأن إأ 10 ¤جؤيلية من ألسسنة أŸقبلة.
ألكتالؤ Êو ⁄يقدم أي بصسمة ،رغم فؤز بلؤغرأنا
وتأاجّلت ألبطؤلة هذه ألسسنة بسسبب ألؤباء لتقام
بالثÓثية (ألليغا وكأاسس أŸلك ودوري أأ’بطال) ‘ أول
مؤسسم له ‘ إأسسبانيا.
‘ ج - -ؤأن وج - -ؤي - -ل- -ي- -ة  ‘ 2021أأ’رج- -ن- -تÚ
وأضساف هليب ‘ تصسريحات نشسرها أŸؤقع ألرسسمي
وكؤلؤمبيا ،لكن مسسؤؤول ÚعÈوأ عن تفاؤولهم
آ’رسسنال ،أمسس« :بالطبع برشسلؤنة ‘ ذلك ألؤقت كان أفضسل
إأزأء ألسسماح للجماه Òبحضسؤر وأحدة
فريق ‘ ألعا ⁄لكنني كنت سسعيدأ حقا ‘ آأرسسنال».
من أك Èألبطؤ’ت ألقارية.

أاصس- -يب ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ال -ع -رب -ي
هÓ- - - - - - - -ل سس- - - - - - - -ودا’ ،Êعب ن - - - - - - -ادي
أاوليمبياكوسص اليونا( Êبطولة القسسم
ا’ول) ،بفÒوسص كورونا «كوفيد،»19-
حسسب ما نقلته الصسحافة اÙلية أامسص.
غاب ألعربي سسؤدأ ،Êثا Êأحسسن هدأف
‘ صس--ف--ؤف أŸن--ت--خب أل--ؤط-ن-ي ‘ أل-فÎة
أ◊الية ،عن مبارأة فريقه أليؤنا Êأمام
ن---ادي ب--ؤرت--ؤ ألÈت--غ--ا‹ ‘ ،إأط--ار أ÷ؤل--ة
’ب--ط--ال
أل---ث--ان--ي--ة م--ن مسس--اب--ق--ة رأب--ط--ة أ أ
’وروبية لكرة ألقدم.
أأ
وخÓل ندوة صسحفية ،أعلن مدرب نادي
أوليمبياكؤسس ،ألÈتغا‹ بيدرو مارتينز ،أنّ
ألÓعب أ÷زأئري ( 32سسنة) ،سسؤف يبقى

‘ فÎة ح--ج-ر صس-ح-ي ،م-ع-رب-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة
“نياته له بالشسفاء ألعاجل وألعؤدة بسسرعة
لصسفؤف ألفريق .وينضسم سسؤدأ Êلقائمة
زمÓئه ‘ ألفريق ألؤطني ألذين أصسيبؤأ ‘
ألفÎة ألسسابقة بفÒوسس كؤرونا «كؤفيد،»19-
ألتي تتضسمن ◊ّد ألسساعة كل من آأندي ديلؤر
(ن -ادي م -ؤن-ب-ؤل-ي-ي) ،م-ه-دي ع-ب-ي-د (أف.سس-ي
نانت) ورياضس ﬁرز (مانشسسس Îسسيتي).
وق--ب--ل أ÷ؤل--ة أل--ث--ان--ي--ة م-ن أÛم-ؤع-ة
أ’و ¤م--ن رأب--ط--ة أ’ب--ط--ال ،ي-ح-ت-ل ن-ادي
أوŸبياكؤسس أŸركز أ’ول رفقة مانشسسسÎ
سسيتي ،بعد تفؤقه على ألتؤأ‹ على كل من
أوŸبيك مارسسيليا ( )0-1وأف.سسي بؤرتؤ
(.)1-3

هليب:

كن ـ ـت سشعيـ ـ ـدا ‘ أارسشنـ ـ ـ ـ ـال ،لكن...

لؤأحد من أفضسل ألفرق ،وكذلك كان هناك أ÷ماه ÒوأŸلعب
وبطؤلة رأئعة هي ألدوري أإ’‚ليزي ،كل شسيء كان رأئعا».
وتابعŸ« :اذأ رحلت عن ألفريق؟ ’ أعلم ،أنا أتفهم أن
برشسلؤنة كان أفضسل ‘ ذلك ألؤقت وكان أ÷ميع يحاول أن
يلعب له ،لكنني كنت سسعيد بنسسبة  100باŸائة ‘ آأرسسنال.
وأكد« :بالطبع برشسلؤنة فريق كب ،Òوقد حّققت معه
ألقابا عدة لكنني  ⁄أشسارك كثÒأ مثلما كان أ◊ال مع
آأرسسنال».
وكان هليب أنضسم إأ ¤آأرسسنال ‘ صسيف عام  2005قادما
من شستؤتغارت أأ’Ÿا ،Êقبل أن ينضسم إأ ¤برشسلؤنة ‘ صسيف
عام  ،2008حيث جرت إأعارته إأ ¤شستؤتغارت وفؤلفسسبؤرغ ثم
ل -عب ل -ل -ع -دي -د م -ن أأ’ن-دي-ة ‘ ب-يÓ-روسس-ي-ا ك-ان أب-رزه-ا ب-ات-ي
وأوضس -ح« :ك -ان ل -دي أصس -دق -اء وأسس-ت-م-ت-عت ب-اŸدرب ،ك-نت أل-عب بؤريسسؤف.

أعلن أ’–اد أآ’سسيؤي لكرة ألقدم أسستضسافة ملعب أ÷نؤب بالؤكرة (قطر) للمقابلة ألنهائية من
رأبطة أأ’بطال أأ’سسيؤية ألتي سستجمع ب Úفريق بÒسسيبؤليسس أإ’يرأ Êبطل غرب آأسسيا وأŸتأاهل
إأ ¤ألنهائي من شسرق ألقارة.
وسستلعب منافسسات شسرق آأسسيا بالدوحة خÓل ألفÎة ما ب 18 Úنؤفم Èو 13ديسسم ÈأŸقبلÚ
أسسؤة Ãباريات ألغرب ألتي جرت ‘ ألعاصسمة ألقطرية أيضسا خÓل ألفÎة ما ب 14 ÚسسبتمÈ
أŸاضسي وألثالث من أكتؤبر أ÷اري.
وكان أ’–اد أآ’سسيؤي للعبة قد نشسر ‘ وقت سسابق أÓŸعب أأ’ربعة ألتي سستحتضسن تصسفيات
شسرق آأسسيا ،وهي :ملعب خليفة ألدو‹ ،ملعب أŸدينة ألتعليمية وملعب أ÷نؤب ،إأضسافة إأ ¤ملعب
جاسسم بن حمد بنادي ألسسد ،وهي نفسس أŸنشسآات ألتي سسبق أن أسستضسافت مباريات غرب آأسسيا.
وسسيسستضسيف ملعب أ÷نؤب مبارأتي ربع ألنهائي يؤم  10ديسسم Èومبارأة نصسف ألنهائي يؤم 13
من ألشسهر نفسسه.

^ الشس-عب :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م مسس-ت-وى اÛم-وع-ة ب-عد مرور
فÎة من العمل؟
^^ اŸدرب سسعد الدين حميسسي :شسرعنا ‘ ألتحضسÒأت
رفقة عناصسر ألنخبة فقط منذ شسهر جؤيلية أŸاضسي ،حيث كنا
نتدرب ‘ حديقة بÒوت ،رّكزنا خÓل تلك ألفÎة على ألعمل
ألبد Êلكي تتمكن ألرياضسيات من إأسسÎجاع أللياقة بعد ألتؤقف
ألطؤيل جرأء جائحة كؤرونا ألتي أدت إأ ¤غلق كل أŸنشسآات،
وبعدما جات ألتعليمات بعؤدة رياضسيي ألنخبة للعمل إأسستعدأدأ
Óلعاب أأ’وŸبية أو أŸؤأعيد أŸؤؤهلة لها دخلنا ‘ ألقاعة بعدما
ل أ
قمنا بالفحصس ألطبي ألذي يندرج ضسمن أإ’جرأءأت ألؤقائية من
فÒوسس كؤرونا أ’ننا نعيشس ظرفا أسستثنائيا وكان له أثر مباشسر
على معنؤيات ألرياضسي ‘ Úكل أإ’ختصساصسات ،لكن يجب ألÎكيز
على ألعمل لكي نضسمن جاهزية ألفريق للبطؤلة أأ’فريقية ألتي
سستكؤن بجنؤب أفريقيا شسهر ماي ألقادم لتحقيق نتائج مشسرفة.
’م -ور ال-ت-ي ي-ت-م الÎك-ي-ز ع-ل-ي-ه-ا ل-ت-دارك
^ م -ا ه -ي ا أ
التأاخر؟
^^ حاليا نسسعى إأ ¤أسسÎجاع أŸسستؤى أ◊قيقي للفتيات
أŸعنيات باŸشساركة ‘ ألبطؤلة أأ’فريقية من خÓل ألعمل ‘
أأ’جهزة أأ’ربعة حتى نتمكن من –قيق نتيجة إأيجابية أ’نها
Óلعاب أأ’وŸبية بطؤكيؤ  ،2021خاصسة بعدما ”
ﬁطة مؤؤهلة ل أ
تؤف Òكل أإ’مكانيات من طرف أإ’–ادية برئاسسة سسفيان ألزأهي،
أل -ذي يسس -ه -ر ع -ل -ى ك -ل أل -ت-ف-اصس-ي-ل سس-ؤأء م-ن خÓ-ل أإ’تصس-ال أو
أ◊ضسؤر معنا ،كما وضسع –ت تصسرفنا كل أأ’مؤر ألتي نحتاجها،
ما جعلنا نركز على ألعمل فقط،وكذأ بلدية أ÷زأئر ألؤسسطى
ألتي وضسعت ألقاعة –ت تصسرفنا ،وسسنتدعم بعتاد جديد بقيمة 3
مليار سسنتيم .ومن جهة أخرى خصسصسنا غرفة للرياضسيات للمبيت
لتفادي ألتنقÓت أ’ن ألÎبصس ُمغلق بالنظر للظرف أإ’سستثنائي
ألذي ‰ر به ،خاصسة بعدما أصسيبت بعضس أأ’سسماء ‘ ألسسابق

بفÒوسس كؤرونا ما إأضسطرنا إأ ¤تؤقيف ألتدريبات وألدخؤل ‘
حجر مدته  15يؤما ،ولهذأ فإاننا نسس Òوفقا ل›Èة مدروسسة
سستبقى سسارية إأ ¤غاية إأنطÓق أŸؤسسم ألدرأسسي ،وظفنا خÓلها
أÈÿة وأل -ت -ج -رب -ة ل -تسس -ي Òأأ’م -ؤر ،ح -يث ن-دخ-ل ‘ ك-ل م-رة ‘
معسسكر مدته  20يؤما ،وأ◊مد لله هذه ألطريق جعلتنا نتدأرك
ألتأاخر بنسسبة كبÒة وشسرعنا ‘ ألعمل ألتكتيكي.
’ه -داف اŸسس -ت -ق -ب-ل-ي-ة ان-طÓ-ق-ا م-ن
^ ه -ل سس ّ-ط -ر” ا أ
الظروف ا◊الية؟
^^ أكيد سسطّرنا أأ’هدأف أŸسستقبلية أ’ن أŸدرب دأئما يبقى
متفائ Óويطمح لتحقيق أأ’فضسل ‘ كل أŸنافسسات ألتي يشسارك
فيها ،وهذأ أمر عادي جدأ حيث نسسعى إأ– ¤قيق نتيجة إأيجابية
خÓل ألبطؤلة أأ’فريقية بجنؤب أفريقيا بالرغم من ألظروف

مولودية ا÷زائر

فششل عملية اسشتقدام السشودا Êالغربال

مورينيو:

ل أاريد أان أانسشب
لنفسشي ‚اح الثنائي
ك Úوسشون
كّؤن هاري ك Úوسسؤن هيؤنغ-مÚ
ثنائي تؤتنهام هؤتسسب Òأقؤى شسرأكة
ه - -ج- -ؤم- -ي- -ة ‘ أل- -دوري أإ’‚ل- -ي- -زي
أŸم-ت-از ب-ق-ي-ادة ج-ؤزي-ه م-ؤري-ن-ي-ؤ ،ل-ك-ن
أŸدرب ألÈت - -غ - -ا‹ ق - -ال إأن ب - -عضس ه- -ذأ
ألنجاح يرجع ألفضسل فيه إأ ¤سسلفه ماوريسسيؤ
بؤكيتينيؤ.
سسجّل سسؤن هدفه ألثامن هذأ أŸؤسسم ‘ ألفؤز
 0-1على أرضس بÒنلي يؤم أإ’ثن ،Úبعدما أفلت من
ألرقابة ليقابل “ريرة ك Úبعد ركلة ركنية من إأيريك ’مي Óويهدي تؤتنهام فؤزه ألثالث ‘ 6
مباريات ‘ أŸؤسسم أ÷اري.
وي -ح -ت-ل ت-ؤت-ن-ه-ام أŸرك-ز أÿامسس م-ت-أاخ-رأ ب-ف-ارق ن-ق-ط-ت Úع-ن إأي-ف-رت-ؤن
أŸتصسدر ،لكنه يتصسدر قائمة ألدوري ‘ عدد أأ’هدأف برصسيد  16هدفا.
وكان هذأ ألهدف ألتاسسع ألذي يجمع ثنائي تؤتنهام ،حيث صسنع ك7 Ú
أهدأف من  8سسجلها سسؤن ‘ ،ح Úصسنع ألدو‹ ألكؤري أ÷نؤبي هدف Úمن
 5سسجلها أŸهاجم أإ’‚ليزي.
وسساهم ألثنائي ‘  29هدفا ‘ مسسÒتهما بالدوري أŸمتاز ،ليحت ÓأŸركز
ألثا Êبعد ثنائي تشسيلسسي ألسسابق فرأنك ’مبارد وديدييه دروغبا ( 36هدفا).
وق -ال م -ؤري -ن -ي -ؤ ل -لصس -ح -ف -ي« :Úم -ن أŸف -ه-ؤم أن ذلك ي-ح-دث م-ن-ذ فÎة
ماوريسسيؤ ’ ،أريد أن أنسسب ذلك لنفسسي ،إأنه باŸشساركة مع ماوريسسيؤ»
وأضساف« :ما يسسعد ÊكثÒأ أن هذأ ألثنائي رأئع فنيا ويتمتع بصسدأقة قؤية
‘ ألؤقت ذأته ’ .تؤجد غÒة بينهما وكÓهما يلعب من أجل ألفريق».
وقال ك Úإأن تؤتنهام أظهر تقدما بقيادة مؤرينيؤ ،حيث يسسعى ألفريق
للفؤز بأاول ألقابه ألكبÒة منذ كأاسس رأبطة أأ’ندية أÎÙفة عام .2008
وأضساف« :أعتقد أننا ‘ مرحلة نبدو فيها قريب Úللغاية أ’ول مرة منذ
سسنؤأت،ألكث Òمن ألÓعب ‘ Úألفريق منذ  4أو  5سسنؤأت ،ندرك كفاءة ما
لدينا من ’عب ،ÚوÁكن أن نفعل شسيئا ‡يزأ هذأ أŸؤسسم».

13 12

لن يلتحق اŸهاجم الدو‹ السسوداÊ
ﬁمد عبد الرحمن يوسسف «الغربال»
بصس -ف-وف م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ،حسس-ب-م-ا
كشس - - -ف ع - - -ن- - -ه رئ- - -يسص ›لسص إادارة
النادي ،عبد الناصسر أاŸاسص.
صسّ- - -رح أŸسس- - -ؤؤول أأ’ول ع- - -ن أل- - -ن - -ادي
ألعاصسمي قائ« :Óلقد أحببنا تدعيم أÿط
أل-ه-ج-ؤم-ي ب-اسس-ت-ق-دأم أل-غربال ،ألذي يبقى
هدأفا ‡يزأ أثبت قدرأته مع أهلي برج
بؤعريريج ،لكن عدم إألغاء إأجازة أŸهاجم
ألكامÒو Êرو Êإأيفا وأنكيؤأي ،جعلتنا ‘
وضسعية ’ يحسسد عليها ،لكن هذه ليسست
نهاية ألعا.»⁄
وكانت ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم قد
أعلنت مؤؤخرأ بأان ÷نتها لÓنضسباط «’
“لك حق» ألفصسل ‘ ألقضسية ألتي تؤأجه
أŸؤل -ؤدي-ة ب-الÓ-عب أل-ك-امÒو Êرو Êإأي-ف-ا
وأنكيؤأي ‘« ،غياب حكم قضسائي بسسبب
ت -زوي -ر وث -ي -ق -ة تسس -م -ح ل-ه ب-ا◊صس-ؤل ع-ل-ى
إأجازة».
ل -ك -ن أل -رأب -ط -ة ت -ركت ل -ل -ع -م -ي -د ح-ري-ة
«أل -تصس-رف» م-ث-ل-م-ا ت-رأه ‘ ه-ذه أل-قضس-ي-ة.
بالنسسبة أ’Ÿاسس ⁄« ،ترغب ألرأبطة –مل
مسسؤؤولياتها ،وهؤ ما أتأاسّسف له كثÒأ.

ك -ان Ãق -دوره -ا ت -ط -ب -ي -ق صسÓ-ح-ي-ات-ه-ا
أŸتمثلة ‘ إألغاء إأجازة رو ’ ،Êسسيما وأن
ألÓعب قدم وثيقة مزورة تثبت وضسعيته
كÓعب دو‹».
وأضس -اف رئ -يسس أŸؤل-ؤدي-ة ق-ائ« :Ó-ل-ق-د
أمضسى ألغربال على عقد إأعارة ،لكننا ’
نسس -ت -ط -ي -ع ت -أاه-ي-ل-ه ط-اŸا أن رو ’ Êي-زأل
ضسمن ألتعدأد .وأفنّد أأ’خبار أأ’خÒة ألتي
تتحدث عن إأعارة ’عب ألؤسسط أ’يفؤأري،
إأيسس Óدأودي ديؤماندي ،ألذي يبقى ’عبا
م -ه -م-ا ضس-م-ن ﬂط-ط-ات أŸدرب ،خÓ-ف-ا
ل- -ل- -م -دأف -ع ع -ب -د أ◊ق سس -اي  Ó-أل -ذي أعÒ
’–اد بلعباسس ،باإ’ضسافة للمهاجم ألشساب
بدرألدين دحÓل ألذي قد يعار أ’هلي برج
بؤعريريج».
م -ن ن -اح -ي -ة أخ -رى ،عّ-ب-ر رئ-يسس ›لسس
إأدأرة «أل- -ع -م -ي -د» ع -ن أرت -ي -اح -ه ل -ع -م -ل -ي -ة
أإ’سستقدأمات ألتي “ت «حسسبه» بطريقة
م -دروسس -ة ب -ن -اء ع -ل-ى أح-ت-ي-اج-ات أل-ط-اق-م
أل -ف -ن -ي .أم -ا أل -ت -حضسÒأت ف-ه-ي Œري ‘
أحسس -ن أل -ظ -روف ،ح -يث ل -ع -ب -ن -ا م-ب-ارأتÚ
ودي -ت ،Úق -ب -ل أل -ت -ط -رق ل-ل-ج-ان-ب Úأل-ت-ق-ن-ي
وأل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ب-اإ’ضس-اف-ة إأ ¤م-باريات أخرى
مدرجة ‘ ألÈنامج ألتحضسÒي».

ÓوŸبياد
أإ’سستثنائية ألتي ‰ر بها ،لكي نكسسب ورقة ألتأاهل ل أ
للمرة ألثالثة ‘ تاريخ أ÷زأئر بعدما كان أ÷مباز أول رياضسة
شساركت بها أ÷زأئر ‘ هذأ أ◊دث ألكب Òسسنة  1964عن طريق
ي -ام -ا ،Êق-ب-ل ع-ؤدت-ن-ا سس-ن-ة  2016ب -ري -ؤ وح -ال-ي-ا ي-جب أن ت-ك-ؤن
إأسستمرأرية من خÓل تؤظيف كل أإ’مكانيات أŸتؤفرة بحؤزتنا
أ’ننا بكل صسرأحة ‰لك ألكفاءأت ويجب متابعتها ومرأفقتها
فقط ،ومثلما سسبق ‹ ألقؤل أŸكتب ألفيدرأ‹ أ◊ا‹ قدم ألدعم
ألÓزم لنا ،ما جعلنا نتدأرك أخطاء أŸاضسي وأعطى دفعا قؤيا
للجمباز أ÷زأئري ،حيث أصسبح لنا فريق يتكؤن من عناصسر
ب-إام-ك-ان-ه-ا أل-ت-أال-ق مسس-ت-ق-ب Ó-م-ث-ل-م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه أ◊ال ‘ أأ’ل-عاب
أأ’فريقية بالرباط ألسسنة أŸاضسية.
^ ماذا عن الّرزنامة التي تنتظركم؟
^^ أ÷مباز أ÷زأئري عاد من بعيد خÓل ألفÎة أأ’خÒة،
حيث حققنا نتائج إأيجابية جدأ ،وكل ذلك يعؤد للعمل وأ÷دية
وأإ’رأدة م -ن ك -ل أل -ف -اع -ل ‘ Úه -ذه أل -ري -اضس -ة ،وب -ع -دم -ا ع -دن-ا
للمشساركة ‘ أأ’لعاب أأ’وŸبية ‘ ألطبعة أŸاضسية أكيد نطمح
لكي نسستثمر ‘ هذأ أإ’‚از من خÓل كسسب ورقة ألتأاهل ‘
Ÿقبل بطؤكيؤ من خÓل –قيق نتيجة إأيجابية ضسمن
أŸؤعد أ ُ
ألبطؤلة أأ’فريقية بجنؤب أفريقيا ،و‰لك حظؤظا كبÒة لتحقيق
هذأ ألهدف أ’ن هذأ أ◊دث ’ يعطى هدية بل هؤ نتيجة عمل
أ’ربعة سسنؤأت أو أك ،Ìكما تنتظرنا بطؤلة عربية با÷زأئر ”
تأاجيلها بسسبب أ÷ائحة وهناك دورأت عاŸية على غرأر دورة
قطر ،بطؤلة عا ⁄بشستؤتغارت ،يجب أن يعرف أ÷ميع أن مركز
أ÷زأئر – ّسسن كثÒأ على ألصسعيدين ألعربي وأأ’فريقي بدليل
كسسب  13نقطة خÓل أأ’لعاب أأ’فريقية بالرباط  2019باŸقارنة
مع ألطبعة ألتي كانت ‘ جمهؤرية ألكؤنغؤ سسنة  ،2015ما يعني
أننا ‘ –سسن وبالرغم من أننا بعيدين عن أŸسستؤى ألعاŸي إأ’ّ
أن -ن -ا سس -نسس-ع-ى إأ– ¤سس Úم-ك-ان-ت-ن-ا م-ث-ل-م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه أ◊ال م-ع
إأخ -تصس -اصس ألÎوم -ب-ؤل-ي-ن-غ أل-ذي ي-ت-ؤأج-د ‘ أŸرك-ز  17عاŸيا،
وأ◊مد لله لدينا نخبة صساعدة صسغÒة ‘ ألسسن بإامكانها تقدË
ألكث Òللفرق ألؤطنية مسستقب.Ó

تنسص

جوكوفيتشس يقÎب من رقم سشامÈاسس
اقÎب الصسربي نوفاك جوكوفيتشص ،من معادلة رقم
ق -ي -اسس -ي ج-دي-د ،ع-ن-دم-ا يشس-ارك ‘ ب-ط-ول-ة ف-ي-ي-ن-ا
’سسبوع ا◊ا‹.
النمسساوية ا أ
يحتاج نؤفاك جؤكؤفيتشس إأ– ¤قيق ألفؤز
‘ مبارأت ÚخÓل ألبطؤلة ،ليضسمن إأنهاء
أل -ع -ام ك -مصس-ن-ف أول ع-ل-ى أل-ع-ا ⁄ل-ل-م-رة
ألسس -ادسس -ة ‘ ت -اري -خ -ه ،ل -ي -ع -ادل رق-م
أأ’سس - - -ط - - -ؤرة أأ’م - - -ري- - -ك- - -ي ب- - -يت
سسامÈأسس ،ألذي سسجله ب Úعامي
 1993و.1998
وي-ح-ت-ل ج-ؤك-ؤف-ي-تشس ح-ال-يً-ا
أŸركز ألثا ‘ Êهذه ألقائمة
أل -ت -اري -خ -ي -ة ،م -ن -اصس -ف -ة م-ع
ألسس- -ؤيسس- -ري روج- -ر ف -ي -درر
وأإ’سس- -ب -ا Êرأف -ائ -ي -ل ن -ادأل
وأأ’م-ري-ك-ي ج-ي-م-ي ك-ؤنؤرز،
حيث “كنؤأ جميعًا من إأنهاء
 5مؤأسسم على قمة ألتصسنيف
ألعاŸي.
وق- - -ال ج- - -ؤك - -ؤف - -ي - -تشس ‘
تصس-ري-ح-ات ن-ق-ل-ت-ها شسبكة «سسي
أن أن» عن أقÎأبه من معادلة
رقم سسامÈأسس ،أأ’مريكية« :عندما
ك -نت ط -ف Óً-ك-ان سس-امÈأسس ق-دوت-ي،
وبالطبع أريد إأنهاء ألعام كمصسنف أول
ومعادلة رقمه ألتاريخي».
وتابع« :هذأ أأ’مر من أصسعب أإ’‚ازأت
ألتاريخية ‘ عا ⁄ألرياضسة وليسس ألتنسس فقط».

–ويÓت

برششلونة يسشعى لضشم ريان غرافينبÒشس

يرغب مسسؤؤولؤ برشسلؤنة ‘ أ◊صسؤل على خدمات ’عب جديد من صسفؤف أجاكسس
أمسسÎدأم ،خÓل أŸؤسسم أ◊ا‹‚ .ح ألبارصسا ‘ ضسم ألظه Òأأ’مريكي سسÒجينؤ دسست
من أجاكسس خÓل ألصسيف أŸاضسي نظ 21 Òمليؤن يؤرو ،باإ’ضسافة إأ 5 ¤مÓي Úيؤرو
كمتغÒأت .ووفًقا لصسحيفة «تؤتؤ سسبؤرت» أإ’يطالية ،فإان sبرشسلؤنة عاد Ùاولة ألتسسؤق
من أجاكسس ›دًدأ ،وأ◊صسؤل على خدمات ’عب ألؤسسط ريان غرأفينبÒشس أŸلقب
بشسبيه بؤل بؤغبا‚ ،م مانشسسس Îيؤنايتد .وأشسارت إأ ¤أن جؤفنتؤسس ينافسس برشسلؤنة على
ألصسفقة ،لكن أ’أخ Òيتفؤق بحكم ألعÓقات أ÷يدة ألتي تربطه بأاجاكسس.
وأوضسحت أن غرأفينبÒشس صسنع ألتاريخ مع أجاكسس ،بعدما أصسبح أصسغر ’عب Áثل
ألنادي بالدوري ألهؤلندي ‘ عمر  16عامًا و 130يؤمًا ،متفّؤًقا على ألرقم ألقياسسي ألقدË
أŸسسجل باسسم كÓرينسس سسيدروف.

ثقافة
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ذكرى خاصشة هذا العام

قّدمه سشف Òإاسشبانيا با÷زائر

سشÒجيو بيكÒاسس لتعزيز تدريسس
اللغة اإ’سشبانية بجامعة بجاية

اŸولد النبوي الششريف ‘ زمن الكورونا
أاِل َ-فْ-ت ال-ع-ائÓ-ت ا÷زائ-ري-ة إاسش-ت-ق-ب-ال ذك-رى
اŸولد النبوي الششريف بأاجواء ‡يزة وعادات
راسش -خ -ة ‘ ك -ل م -ن -اط -ق ال -وط -ن م -ك -تسش -ب -ة م -ن
’سشر عند
’جداد ،على غرار ما تعودت عليه ا أ
ا أ
اسش -ت -ق -ب -ال شش -ه -ر رمضش-ان ال-ك-ر Ëم-ن –ضشÒات
حثيثة ،سشواء على مسشتوى اŸسشاجد التي تنششط
‘ حمÓت تنظيف كغسشل سشجادة قاعة الصشÓة،
’سش-ي-م-ا أارك-ان وبÓ-ط اŸسش-ج-د ت-أاه-ب-ا ’سشتقبال
اŸصشل Úمن صشÓة الفجر إا ¤صشÓة الÎاويح ،أاو
ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸن -ازل ح-يث ‚د ت-لك ا◊رك-ة
ال-دؤووب-ة ل-ل-نسش-وة وال-واسش-ع-ة ال-ن-ط-اق اŸتمركزة
ح- -ول اŸن -زل وال -ت -ي يسش -م -ي -ه -ا ب -عضس
ال -رج -ال وه -م Áازح -ون زوج -ات -ه -م
’شش- -غ- -ال الشش- -اق- -ة،
وأاخ - -وات - -ه - -م ب- -ا أ
واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ت-ع-زي-ل وال-ت-ن-ظ-ي-ف
وط Ó- - - -ء ال - - - -غ- - - -رف وشش- - - -راء أاوان
جديدة..
أامينة جابالله
ج -اءت ك -ورون-ا وت-غ Òم-ع-ه-ا ط-ع-م
الح-ت-ف-ال ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي الششريف
ه -ذه السش -ن -ة ،ح -يث ت -ق -لصض ح -ج -م
تسشليط األضشواء بالضشبط ‘ ليلة
اŸولد على –ضشÒات أالفناها ‘
اŸسشاجد واŸراكز والنوادي الثقافية والزوايا الدينية،
أاين يتم فيها تسشط Òبرامج وأانششطة ودروسض وملتقيات
فكرية وعروضض ثقافية ودورات لتكر Ëحفظة القرآان
ال -ك -ر Ëال-ت-ي ت-راف-ق-ه-ا ت-وشش-ي-ح-ات إانشش-ادي-ة وح-ل-ق-ات
تقصشيد التي تبدأا من اليوم األول من ششهر ربيع األول
وتنتهي ‘ ليلة الثا Êعششر منه ‘ ،أاجواء إاÁانية تعلو
فيها أابيات ‘ مدح خ ÒالÈية وعلى رأاسشها قصشيدتا
«الُبْرَدُة» ،و»الَهْمزِsية».
اسش -ت -ط -اعت ك -ورون -ا أان –د م-ن ال-ف-رح-ة ج-زئ-ي-ا
بكمامة يضشعها الوافد للمسشجد وÃحلول التعقيم الذي
يرافق ششروط الوقاية ،ولكنها أابدا لن “نع حناجر
أال -فت اف -ت -ت -اح ل -ي -ل -ة اŸول -د ب -أاشش-ج-ى األ◊ان وأاط-يب
الكلمات وبصشوت جماعي ومتناغم حينما تششدو «صشل
يا رب ثم سشلم على من هو للخلق رحمة وششفاء».
من اŸنتظر أان تتخذ جل مناطق الوطن الداخلية
نفسض النسشق تقريبا ‘ ظل جائحة كورونا إلحياء ذكرى
ل -ي -ل -ة اŸول-د ال-ن-ب-وي الشش-ري-ف ،أاو ك-م-ا ي-ط-ل-ق-ون ع-ل-ى
اŸناسشبة ‘ هذه اŸناطق بـ»سشيدي اŸيلود» ،حيث ل
يكاد يخلو مسشجد أاو زاوية من مراسشم الحتفال ،أاين

‚د تسشابق الفتية ‘ دور
اŸسش -اج -د وه -م ي -رت-دون
ال -ك -م -ام -ة ل -ل -ج -ل -وسض م -ع
ال - -ك - -ب - -ار ،ي - -نصش - -ت - -ون إا¤
Óئ -م-ة
م -داخ Ó-ت قصشÒة ل  -أ
وب- -عضض م- -ن رج- -ال ال- -دي -ن،
تصشب كلها عن سشÒة الرسشول
صش -ل -ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ت-ارة،
ولÎدي- -د اŸدائ -ح وال -قصش -ائ -د
ت -ارة أاخ -رى ،ل -ت -ك -ت-م-ل الصش-ورة
ال- -ب -ه -ي -ة ع -ن -د غ -روب الشش -مسض
بالولئم واŸوائد يششارك فيها كل األها‹ مع طلقات
البارود وطبعا مع األخذ بالحتياطات الصشارمة لعدم
انتقال العدوى ،وكي ل يششوب الفرحة أاي تنغيصض قد
ينجم من مصش Òل يحمد عقباه ،تعبÒا عن الفرحة التي
–ملها دللة هذا ا÷مع اŸتÓحم روحيا واŸتباعد
جسش -دي -ا ،ال -ذي حضش -ر إلح -ي -اء ن -ف -ح -ات شش-ف-ي-ع األم-ة
Ãوروث ينادي بالوحدة واŸسشاواة ،ف Óفرق ب ÚفقÒ
وغني ول ب Úذكر وأانثى ،فكل فرح وسشعيد ‘ هذه
اŸناسشبة الدينية العاŸية التي تكاد تكون هي األو¤
على كل مناسشبة دينية أاخرى ف،لعمري أانه التاريخ
الوحيد الذي تتوحد فيه إاحياء ذكرى اŸولد النبوي
الششريف ‘ كل أاصشقاع العا.⁄
و‘ اŸدن الكÈى التي ل تفوت «اŸولود» ،كما هو
الشش -ائ -ع ‘ وسش -ط-ه-م ،ف-ن-ج-د ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸسش-اج-د
خاصشة واŸراكز الثقافية –ضشÒات Ÿسشابقات فكرية
دي-ن-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وري-اضش-ي-ة ل-ك-اف-ة األع-مار وفق ششروط
وقائية تفاديا لنتششار الوباء .ولكي “ر هذه اŸناسشبة

الدينية بسشÓم تعززت ثقافة الوقاية أاك Ìبعد الدخول
اŸدرسشي أاين ارتبط دور الكمامة على الصشحة ،وعليه
سشيتسشنى للجميع السشتمتاع بأاجواء اسشتثنائية للمولد
النبوي ،حيث سشتحضشر الششموع لتن Òهذه الليلة التي
ح sضشرت لها اŸصشالح اŸعنية بروتوكول خاصشا يليق
بفحواها وقيمتها لدى ا÷ميع .فالكمامة والتعقيم لن
ي -ح -ول ع -ن إاق -ام -ة الح-ت-ف-ال فصش-احب ال-ذك-رى ال-ذي
–تفل األمة به حثنا بأان ل نؤودي بأانفسشنا إا ¤التهلكة.
‘ ذات السشياق ،كما هي عادة ربات البيوت ‘ كل
مناسشبة دينية ،خاصشة ‘ اŸولد النبوي الششريف ،تتفنّـّن
‘ –ضش ،Òإاعداد أاطباق ششعبية يقدمنها ليلة اŸولد
ألفراد أاسشرهن ‘ ،جو تصشنعه دوما ششقاوة األطفال،
الذين تظل أاعينهم مÎبصشة لتلك األطباق اÎŸاصشة
ورائ-ح-ة ال-ط-م-ي-ن-ة والشش-خشش-وخ-ة والÈب-وشش-ة وال-رشش-ت-ة
ت -ن -ادي -ه -م ب -ك-ل إاغ-راء ،م-ع ح-رصض األسش-رة ع-ل-ى غسش-ل
األيادي وحث الصشغار على Œنب اسشتخدام أادوات الغÒ
إال وتكون األيادي معقمة ،ناهيك ‘ أاجواء الحتفاء
التي تتطلب مراقبة مكثفة على –ركات هذه الÈاءة
حفاظا على سشÓمتها وسشÓمة عائلتها.
ه-ي أاج-واء إاح-ت-ف-ال-ي-ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ي-ع-يششها اÛتمع
ا÷زائري هذه السشنة إلحياء ذكرى خ Òاألنام ‘ ظرف
صشحي حّد من التوسشع ‘ الفرحة حفاظا على الصشحة
العامة من جهة ،ومن جهة أاخرى حرصشا على اسشتلهام
سشÒته العطرة من خÓل ما جاء به ديننا ا◊نيف الذي
ت-رت-ب-ط ك-ل شش-ع-ائ-ره ب-ال-ن-ظ-اف-ة وال-وقاية ،التي بدورها
أاصش -ب -حت ﬁل ب -حث وسش -ط ك -ث Òم -ن ع -ل -م -اء ال-ب-ي-ئ-ة
واÙي -ط يسش -ت -دل -ون ع -ل -ي -ه -ا ،وم -ا ‘ ج-ع-ب-ة ت-ق-اري-ر
Œاربهم ما يؤوكد ذلك.

احتفاء باŸولد النبوي الششريف

قافلة اŸنارة الثقافية Œوب و’يات غربية

انطلقت قافلة اŸنارة من قصشر الثقافة مفدي
زك -ري -ا ب -ال -ع -اصش-م-ة ،أامسس ‘ ،م-ه-م-ة ال-ت-ع-ري-ف
ب -رم -زي -ة اŸن -ارة وال -ن -وران -ي-ات ‘ ا’ح-ت-ف-ا’ت
ب-اŸول-د ال-ن-ب-وي الشش-ري-ف وال-ت-قاليد السشائدة ‘
ششرششال ومليانة وغÒها من اŸدن ا÷زائرية.
حبيبة غريب
–ط القافلة رحالها بالعديد من اŸدن ا÷زائرية،
مثل غليزان ،الششلف ،بششار وتندوف ،مثلما قالت وزيرة
الثقافة والفنون مليكة بن دودة ،وهي تعطي إاششارة

انطÓق القافلة الثقافية.
وت -ن -درج ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة ،ال-ت-ي تضش-م ›م-وع-ة م-ن
ا÷معيات الثقافية من ششرششال ومليانة والعاصشمة‘ ،
إاط -ار ف -ع -ال -ي-ات «أاسش-ب-وع ال-ن-ب-ي» ،ال-ذي ت-ن-ظ-م-ه وزارة
الثقافة والفنون من  26إا 29 ¤أاكتوبر ا÷اري إاحياء
للمولد النبوي الششريف– ،ت ششعار «مششكاة األنوار ‘
سشÒة سشيد األخيار».
الح- -ت -ف -ال ه -ذه السش -ن -ة ،ب -حسشب ب -ن دودة« ،ع -ل -ى
ال-ط-ري-ق-ة ا÷زائ-ري-ة وم-ن-اسش-ب-ة ل-تسش-ل-ي-ط الضش-وء ع-ل-ى
عاداتنا وأايضشا إاحياء الÎاث اÙلي» .وأاضشافت ،أان

«الحتفالية تدور كلها حول فكرة النور وأانوار الششموع،
وهي مناسشبة نتحدث فيها عن نورانية ا◊دث والتعمق
‘ اŸع-ن-ى و‘ ال-رم-زي-ة ب-ن-دوات ون-ق-اشش-ات ي-نشش-ط-ها
فÓسشفة وباحثون ومثقفون خÓل النششاطات ا›ÈŸة
باŸناسشبة بكافة الÎاب الوطني» .وأاششارت الوزيرة،
إا ¤ت-ن-ظ-ي-م مسش-اب-ق-ات ف-ك-ري-ة وف-ن-ي-ة خ-اصش-ة ب-اŸول-د
النبوي الششريف ومعارضض للششموع ‘ كل أانحاء البÓد.
ون -ظ-م ح-ف-ل ف-ن-ي سش-اه-ر ،ت-زام-ن وان-طÓ-ق ق-اف-ل-ة
اŸنارة ،نششطته فرق إانششادية وفلكلورية ،على رأاسشها
Óنششاد من ولية بششار.
فرقة «أاششواق» ل إ

ت - - -دّع - - -م قسش- - -م ال- - -ل- - -غ- - -ات
ا◊دي - -ث - -ة ب - -ج - -ام- -ع- -ة ع- -ب- -د
الرحمن مÒة ببجاية ،باأسشتاذ
ال -ل -غ -ة ا’إسش -ب -ان -ي -ة سشÒج -ي -و
اأغ - - -وادو ب - - -ي - - -كÒاسس ،ال - - -ذي
سش - - - - - -يشش- - - - - -ارك ،اإ ¤ج- - - - - -انب
ال- -ت- -دريسس ‘ ،ت -اأسش -يسس قسش -م
ل -ل -غ -ة ا’إسش -ب-ان-ي-ة ب-ا÷ام-ع-ة.
وق-ام سش-ف Òاإسش-ب-ان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر
فÒناندو موران كالفو سشوتيلو
ب- - - -ت- - - -ق - - -د Ëا’أسش - - -ت - - -اذ اأمسس
ا’إث- -ن ،Úب -حضش -ور السش -ل -ط -ات
اÙل- -ي- -ة ،ورئ- -يسس ا÷ام- -ع- -ة،
واأسش- -ات -ذة وط Ó-ب ا÷ام -ع -ة.
وت -اأت-ي ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ اإط-ار
«ع -م -ل ا◊ك -وم -ة ا’إسش -ب -ان-ي-ة
ال- - - -وث - - -ي - - -ق م - - -ع ا◊ك - - -وم - - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-نشش-ر تعليم اللغة
والثقافة ا’إسشبانيت.»Ú
اأسشامة اإفراح
ق -ام سش -ف Òاإسش -ب-ان-ي-ا ب-ا÷زائ-ر،
السش- -ي- -د فÒن- -ان -دو م -وران ك -ال -ف -و
سشوتيلو ،صشبيحة الإثن Úبجامعة
عبد الرحمن مÒة ببجاية ،بتقدË
الأسش - -ت - -اذ اُŸح- -اضش- -ر الإسش- -ب- -ا،Ê
سشÒجيو اأغوادو بيكÒاسض ،الأسشتاذ
ال -ذي ّ” اخ -ت -ي-اره ل-ت-دريسض ال-ل-غ-ة
الإسشبانية ‘ قسشم اللغات ا◊ديثة
خÓ- -ل ال- -ع -ام ال -دراسش -ي - 2020
 ،2021وذلك وف- -ق- -ا لÓ- -ت- -ف- -اق- -ي- -ة
اŸوقعة بتاريخ  01جويلية 2020
ب Úوزارة التعليم العا‹ والبحث
ال- - -ع- - -ل- - -م- - -ي ا÷زائ- - -ري- - -ة ووزارة
اÿارج -ي -ة الإسش -ب -ان-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
ال-وك-ال-ة الإسش-ب-ان-ي-ة ل-لتعاون الدو‹
من اأجل التنمية ( ،)AECIDحسشبما
اأكده بيان للسشفارة الإسشبانية تلقينا
نسشخة منه.
” تقد Ëهذا العرضض بحضشور
ّ
السش - -ل - -ط - -ات اÙل - -ي - -ة ،ورئ - -يسض
ا÷ام -ع -ة ،ون -ائب رئ -يسض ا÷ام-ع-ة
اŸك- -ل- -ف ب -ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة
وال - -ت- -ع- -اون ،وع- -م- -داء ومسش- -وؤولÚ
بيداغوجي Úاآخرين ،بالإضشافة اإ¤
ال -ع -دي -د م-ن الأسش-ات-ذة وال-ب-اح-ثÚ
والطÓب من جامعة بجاية.
وتهدف هذه العملية اإ ¤دعم
ال -دراسش -ات الإسش -ب-ان-ي-ة ‘ ج-ام-ع-ة
ب -ج -اي -ة ،والإسش -ه -ام ‘ ت -ط -وي-ره-ا
وت -ع -زي -زه -ا اأك -ادÁي -ا وم-وؤسشسش-ي-ا،
حيث سشيششارك الأسشتاذ اÙاضشر
‘ تاأسشيسض قسشم اللغة الإسشبانية ‘
ذات ا÷ام - -ع - -ة ،ب - -ال - -ت - -وازي م - -ع
ت -دريسش -ه ال -ل -غ -ة الإسش -ب -ان -ي-ة .ك-م-ا
سش -ي -ت -و ¤اأي ًضش -ا وظ -ائ -ف ث -ق -اف-ي-ة

’لئ السشمراء» يحلّ ثالثا بـ «ديوان العرب» Ãصشر
ديوانها « آ

خديجة تّلي« :تتويجي انتصشار جديد ‘ رحلة الكتابة ا÷اّدة»
“ّكنت الششاعرة خديجة تلي من افتكاك اŸرتبة الثالثة من ب 432 Úمششاركة‘ ،
مسشابقة «دار ديوان العرب للنششر والتوزيع» بجمهورية مصشر العربية ،ضشمن مباردة
«حّقق حلمك» دورة الراحلة «‚ية أارهو ‘ »Êنسشختها الثالثة ،حيث ششاركت بديوانها
’لئ ال ّسشمراء» ،والذي يضشم العديد من القصشائد الوطنية وا’جتماعية من الششعر
« آ
اŸوزون اŸقفى ،وُينتظر أان يششارك ‘ معرضس القاهرة الدو‹ للكتاب ‘ طبعته اŸقبلة.

هدى بوعطيح

جاءت مششاركة الششاعرة خديجة تلي ‘
هذه اŸسشابقة الدولية ،بحسشب ما صشّرحت
ب- -ه لـ «الشش -عب» ع -ن ط -ري -ق الصش -دف -ة ،حÚ
عÌت ع -ل -ى إاع Ó-ن وج -ود مسش -اب -ق -ة ب -ه -ذه
األهمية ،خاصشة وأانها من خارج ا÷زائر،
مششÒة إا ¤أان هذا ما كانت تفكر فيه من
قبل ،حيث اختارت اŸششاركة بهذا العنوان،
ألن القضشايا التي –ملها قصشائدها متنوعة
وﬂتلفة ،و»السشمراء» هو اللقب الذي أاطلقه
األصشدقاء عليها افتخارا بصشحراويتها.
أاضش-افت ب-أاّن-ه-ا اف-ت-ت-حت ال-دي-وان ب-أاب-ي-ات
ل -لشش -اع -رة السش -ودان -ي -ة «روضش-ة ا◊اج» ال-ت-ي
ششاركت ‘ مسشابقة أام Òالششعراء ‘ طبعتها
األو ،¤ومنها قولها« :أاقول والسشمرة األنقى
Œللني..أانا سشليلة أاحفاد السشÓط ِ
 ،»ÚمÈزة
ب -أان ال -دي -وان ضش -م ال -ع -دي -د م -ن ال -قصش -ائ -د

الوطنية
والجتماعية
م- - -ن الشش- - -ع - -ر
اŸوزون
اŸقفى،
وبأاّنها قصشائد
نشش- - - - - -رت ‘
ال -ع -دي -د م-ن
اÓÛت
وا÷رائد
الوطنية
والدولية
وبعضض
اŸواقع اللكÎونية اŸهتمة بالششأان
الثقا‘ ،وتقول بأانها كتبت قصشيدة طرزتها
بصشدق وصشفا فاق كل بيان ،وما كان قول
الششعر ﬁضض هواية ،بل كان عمق قضشيتها

وره-ان-ه-ا ،وب-أان نصش-وصض ال-دي-وان وع-ن-اوي-ن-ه
تؤوكد هذا اللتزام الذي تتحدث عنه ومن
هذه النصشوصض «هويتي ‘ الضشاد»« ،ترانيم
ال -ط -م -وح»« ،وب -اي -ع -ن -ا ال-ردى»« ،لك ال-ل-ه ي-ا
ق-دسض»..وغÒه-ا م-ن ال-قصش-ائ-د ال-ت-ي تصش-ور
عÓ-ق-ة الشش-اع-رة ب-وط-ن-ه-ا وأام-ت-ه-ا ال-ع-ربية
اإلسشÓمية،
و‘ م-ق-دمتها
القضشية
الفلسشطينية.
وعن
ت- -ت- -وي -ج -ه -ا ‘
ه-ذه اŸسش-اب-ق-ة
الدولية ،أاششارت
الششاعرة
خديجة تلي بأانه
Ãث- -اب -ة ان -تصش -ار
ج - -دي - -د ل- -ه- -ا ‘
رح- -ل- -ة ال- -ك- -ت -اب -ة
ا÷ادة واŸث -م-رة،
قائلة بأان الفوز ‘ مسشابقة دولية يششارك
فيها عدد كب Òمن الششعراء ‘ العا ⁄وتفوز
باŸركز الثالث ،هو –uد بحد ذاته وخطوة

العدد
18391

15

مهمة للسش Òقدما بثقة وحماسض ،لتحقيق
اŸزيد من النجاحات التي هي فخر لها
ولوطنها ا÷زائر.
خ -دي -ج -ة ت -ل -ي ،وال-ت-ي –م-ل ب Úسش-ط-ور
كتاباتها قضشية اŸرأاة والكرامة والكÈياء،
تطمح ألن ترفع راية األدب ا÷زائري ‘
سشماء األدب العاŸي ،واأن تنجح ‘ الوسشط
األدبي ،وتكون كاتبة من العيار الثقيل لغة
وف -ك -را وأاسش-ل-وب-ا وإاصش-دارا ورسش-ال-ة ،وك-ات-ب-ة
رواية وششاعرة بكل ما تعنيه هذه الكلمات،
وق -د ت -أاّل -قت خ -دي -ج -ة ‘ ع -دة مسش -اب -ق-ات
ششعرية وأاخرى ‘ الن ،Ìعلى غرار فوزها
ب - -اŸرت - -ب - -ة األو ‘ ¤مسش - -اب - -ق- -ة «اإلب- -داع
الروائي» لدار «يوتوييا» سشنة  2019بروايتها
األو« ¤ل تفلتي يدي» ،وفوزها ‘ «›لة
ال -ك -اتب ا÷دي -د» ب -قصش -ة ،وم -رة ب -قصش -ي -دة
وتأاهلها إا ¤اŸراحل النهائية من مسشابقة
جريدة «قلم حر» اŸصشرية ،حيث تثبت هذه
اŸرة أايضشا إاصشرارها على النجاح والتأالق
ﬁليا ودوليا ،من خÓل ‚احها ‘ نششر
ديوان «آللئ السشمراء» خارج حدود ا÷زائر،
والذي سشيششارك ‘ معرضض القاهرة الدو‹
للكتاب ‘ طبعته اŸقبلة.

بالتعاون مع السشفارة الإسشبانية ‘
اإطار ا÷امعة ،وسشيتم “ويل هذه
ال -ع-م-ل-ي-ة م-ن ق-ب-ل كّ-ل م-ن ج-ام-ع-ة
ب-ج-اي-ة وال-وك-ال-ة الإسشبانية للتعاون
ال-دو‹ م-ن اأج-ل ال-ت-ن-م-ي-ة ،وشش-ركة
«ناتورجي» الإسشبانية .هذا التعاون
ه - -و دل - -ي- -ل اآخ- -ر ع- -ل- -ى الل- -ت- -زام
الج -ت -م -اع -ي ل -لشش-رك-ة الإسش-ب-ان-ي-ة
ومسش -اه -م -ت -ه -ا ال -ق -ي-م-ة ‘ ت-ع-زي-ز
العÓقات ب Úاإسشبانيا وا÷زائر.
اأم -ا الأسش -ت -اذ سشÒج -ي -و اأغ-وادو
ب- -ي -كÒاسض ،ف -ه -و خ ّ-ري -ج ج -ام -ع -ة
السش- -ورب -ون ب -ب -اريسض ،اأي -ن – ّصش -ل
على الليسشانسض واŸاسش ،Îوسشبق له
ال - -ع - -م - -ل ك - -م- -م- -ت- -ح- -ن Ãع- -اه- -د
سشÒف - -ان - -تسض ب - -ت - -ونسض وب - -اريسض،
ويتعامل بعديد اللغات اإ ¤جانب
الإسش-ب-ان-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ف-رنسش-ي-ة
والإنَكليزية والإيطالية والكتÓنية،
والعربية التي تابع لتعلمها دورات
مكثفة ،كان اآخرها Ãعهد بورقيبة
للغات ا◊ية بجامعة تونسض اŸنار.
ي وهران 2
لÓإششارة ،فاإن جامعت ْ
وا÷زائ- - - -ر  2تضش ّ-م -ان اأسش -ات-ذة
اإسش- -ب- -ان -ي ‘ Úاأقسش -ام -ه -م -ا ل -ل -غ -ة
الإسش- -ب- -ان- -ي -ة .و»ت -ع -م -ل ا◊ك -وم -ة
الإسشبانية بششكل وثيق مع ا◊كومة
ا÷زائ- -ري -ة ل -نشش -ر ت -ع -ل -ي -م ال -ل -غ -ة
وال -ث -ق -اف -ة الإسش -ب -ان -ي -ت ،Úو–اول
السش -ت -ج -اب -ة ل Ó-ه -ت-م-ام اŸت-زاي-د
Ãع- -رف- -ة ال- -ل- -غ- -ة الإسش- -ب -ان -ي -ة بÚ
الأج- -ي- -ال ا÷دي- -دة ‘ ا÷زائ- -ر»،
يضشيف ذات البيان ،الذي ذّكر باأن
م -ع -ه -دْي سش -رف -ان -تسض ‘ ا÷زائ-ر
ال -ع -اصش -م-ة ووه-ران ي-دّرسش-ان ه-ذه
اللغة Ÿئات ا÷زائري Úكل عام،
و ⁄ينقطع نششاطهما اأثناء الوباء،
حيث يتم اإ ¤الآن تقد Ëدورات
ع ÈالإنÎنت.
ُي- -ذك -ر اأن ال -وك -ال -ة الإسش -ب -ان -ي -ة
ل-ل-ت-ع-اون ال-دو‹ م-ن اأج-ل ال-ت-ن-م-ية
(بالإسشبانيةAgencia Española de :
Cooperación Internacional para
 )el Desarrolloهي وكالة حكومية
اإسش -ب -ان -ي-ة اأُن-شش-ئت ‘ ن-وف-م Èع-ام
 1988ب-وصش-ف-ه-ا ال-ه-ي-ئ-ة ال-رئيسشية
الإداري- -ة ل- -لسش- -ي- -اسش- -ة الإسش -ب -ان -ي -ة
للتعاون الدو‹ من اأجل التنمية،
وت -ع-ت« Èا÷ه-از ال-رئ-يسش-ي ل-تسش-يÒ
ال -ت -ع -اون الإسش-ب-ا ،»Êو»ت-ه-دف اإ¤
ُم-ك-اف-ح-ة ال-ف-ق-ر و–ق-ي-ق ال-ت-ن-مية
ال -بشش -ري -ة اُŸسش -ت -دام -ة» .وت -نشش-ط
الوكالة وششركاوؤها ‘ اأك Ìمن 30
دول -ة ،ع Èشش -ب -ك -ت -ه-ا اŸك-ون-ة م-ن
م-ك-اتب ال-ت-ع-اون ال-ت-قني ،واŸراكز
الثقافية ،ومراكز التكوين.

تصشويب
بعد التحية وال ّسشÓم:
ل -ق -د ت -ف -اج -أان -ا ‘ م-ؤوسشسش-ة
ن -ق -ط -ة ب-وك ل-ل-نشش-ر وال-ت-وزي-ع،
ب -ت -واج -د صش-ورة ل-ل-ك-ات-ب-ة ح-ي-اة
ق- -اصش -دي وال -ت -ي ت -ق -وم ب -نشش -ر
مؤولفاتها وأاعمالها األدبية وفق
دف Îشش- -روط صش- -ارم ي- -ح- -ف- -ظ
حقوق كل طرف مع مؤوسشسشتنا،
‘ موضشوع ل عÓقة له بها‘ ،
عدد يوم اÿميسض  14أاكتوبر ‘
م - -ل- -ف «الشش- -عب وي- -ك- -ان- -د» ‘
الصشفحة  15واŸعنون بـ «دور
ال- -نشش- -ر م- -هّ- -ددة ب- -اإلفÓ- -سض»،
وان - -ت- -ظ- -رن- -ا م- -ن سش- -ي- -ادت- -ك- -م
اÎÙم -ة نشش -ر تصش -ويب ألج-ل
هذا العرضض والذي  ⁄يحدث.
وع-ل-ي-ه وبصش-ف-ت-ن-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة
موقع Úعلى عقد مع اŸعنية
Ãرجع رقم /028ن ن ت/م ب/
 ،20وعقد ثا Êرقم  032/ن ن
ت /م ب  ‘ 20/بند األحكام
اÿتامية اŸادة  12مكرر بهذا
اÿصشوصض ،نلتمسض منكم نششر
تصشويب لها وŸؤوسّشسشتنا وللقراء
الكرام.
و‘ األخ Òت -ق -ب -ل -وا م-ن-ا ك-ل
عبارات التقدير والحÎام.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz
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باعتبارها القوة السشتعمارية السشابقة

حدث وحديث

إاسشبانيا مطالبة بتحّمل مسشؤووليتها Œاه الصشحراويÚ

لسشبانية اŸتعاقبة مسشؤوولياتها السشياسشية والقانونية
لهمال ا◊كومات ا إ
أاعرب ‡ثل جبهة البوليسشاريو بإاسشبانيا ،عبد الله العرابي ،عن أاسشفه إ
لقليم.
لنهاء الوضشع ا◊ا‹ ‘ ا إ
Œاه الششعب الصشحراوي بصشفتها القوة السشتعمارية السشابقة للصشحراء الغربية ،مطالبا إاياها بالتحلي بالششجاعة إ
ق -ال إل-دب-ل-وم-اسض-ي إلصض-ح-رإوي ،إن
ج -م -ي -ع إ◊ك -وم -ات إŸت -ع -اق-ب-ة ،رغ-م
إخ-تÓ-ف ت-وج-ه-ات-ه-ا« ،ظ-لت ب-عيدة كل
إلبعد عن دعم حق إلشضعب إلصضحرإوي
‘ تقرير إŸصض ،Òخوفا من أإي ضضغط
من إلنظام إŸلكي إŸغربي» .وأإوضضح
أإن «إŸوقف وإÿطاب إلذي إتخذته
تلك إ◊كومات أإدى ‘ إ◊قيقة إ¤
فقدإنها إŸشضاركة إلفعالة ‘ إلبحث
عن حل للنزإع».
وأإكد أإن «جبهة إلبوليسضاريو وإلشضعب
إلصض -ح -رإوي ي -ن-ت-ظ-رإن بصض Èم-ن-ذ 29
ع -ام -ا ت -ن -ف -ي -ذ خ -ط -ة إل -تسض -وي -ة إل-ت-ي
إع - -ت - -م- -ده- -ا ›لسس إألم- -ن وأإنشض- -ئت
Ãوج - -ب - -ه - -ا ب - -ع - -ث- -ة إأل· إŸت- -ح- -دة
لÓ- -سض -ت -ف -ت -اء ‘ إلصض -ح -رإء إل -غ -رب -ي -ة
(م -ي -ن-ورسض-و) لضض-م-ان ‡ارسض-ة إلشض-عب
إلصضحرإوي ◊قه إŸعÎف به دوليا ‘
تقرير إŸصض ÒوإلسضتقÓل ،وإلذي ما
يزإل يوإجه عقبات إلحتÓل وتقاعسس
إÛتمع إلدو‹».
وط -الب إŸت -ح-دث ب-ت-ع-ي Úم-ب-ع-وث
أإ‡ي ج -دي -د إ ¤إلصض -ح -رإء إل -غ -رب-ي-ة
«Ÿوإصضلة مهمة إلوسضاطة ب Úطر‘
إلنزإع للعودة إ ¤إŸفاوضضات إŸتوقفة
منذ إسضتقالة هورسضت كوهلر ،بسضبب
إلعرإقيل إلتي ما فتئت تقوم بها فرنسضا
دإخل ›لسس إألمن للوقوف ‘ وجه
أإية جهود من شضأانها دفع مسضار إلتسضوية

نحو إ◊ل».
وح -ذر ‡ث -ل ج -ب -ه -ة إل -ب-ول-يسض-اري-و
إسض - -ب - -ان - -ي - -ا م - -ن «إل- -وضض- -ع إ◊ا‹ ‘

إŸنطقة ،حيث تشضهد حالة من إلتوتر
غ Òمسض- -ب- -وق -ة بسض -بب إلسض -ت -ف -زإزإت
إŸت-وإصض-ل-ة لÓ-ح-تÓ-ل إŸغ-رب-ي ب-ف-تح

ثغرإت غ Òقانونية ‘ جدإر إلعار ‡ا
يعد خرقا صضارخا لتفاق وقف إطÓق
إلنار».

الباحث ‘ جامعة إاششبيلية ،بششﬁ Òمد ◊سشن:

Ü.õjõY
صضرح إألسضتاذ بشض◊ Òسضن ‘ ،إتصضال مع
«إلشضعب» ،أإن نشضاط وزير إÿارجية صضÈي
بوقدوم يعكسس تأاكيد إ÷زإئر إلثابت وإلدإعم
ل -ك -ل قضض -اي -ا إل -ت -ح ّ-رر ‘ إل -ع -ا ⁄وإلشض -ع -وب
إŸسض- -ت -ع -م -رة م -ن إج -ل إسض -ت -ع -ادة ح -ري -ت -ه -ا
وأإرإضضيها .كما أإعاد صضÈي بوقادوم مطالبة
 ·ÓإŸت - -ح - -دة غ- -وتÒيسس
إألم Úإل - -ع - -ام ل  - -أ
بضضرورة إإلسضرإع ‘ تعي Úمبعوث شضخصضي

إ ¤إلصضحرإء إلغربية ،بعد إسضتقالة إلرئيسس
إألŸا Êإلسضابق من إŸهمة .ومنذ تلك إلفÎة
 ⁄تعيّن إأل· إŸتحدة أإي مبعوث جديد وهو
م -ا ج -ع -ل إل -قضض -ي -ة ت -دخ -ل ‘ ط-ي إل-نسض-ي-ان
إأل‡ي وما ترى فيه إ÷زإئر أإمرإ مرفوضضا
وغ Òمقبول ،لسضيما وأإن إŸنظمة إلدولية
لديها مسضؤوولية قانونية مباشضرة ‘ إإلقليم،
ولديها توإجد ميدإ Êيتمثل ‘ أإفرإد بعثة
«إŸينورسضو» إŸنتشضرة ‘ إإلقليم ،سضوإء ‘
إŸناطق إÙتلة من إلصضحرإء إلغربية أإو ‘
ﬂيمات إلÓجئ Úوهو ما يجعل مسضؤوولية
إأل· إŸتحدة كبÒة جدإ ‘ تعي Úمبعوث
جديد.
وأإوضضح إلباحث بشض◊ Òسضن ،أإن إ÷زإئر

الرابح واÿاسشر

–اول ‡ارسضة إلضضغط على إأل· إŸتحدة
م- -ن أإج -ل إإلسض -رإع ‘ ت -ع -ي Úم -ب -ع -وث أإ‡ي
ب -ه -دف دف -ع إŸسض -ار إأل‡ي ب-رم-ت-ه وم-ن ث-م
تصض -ف -ي-ة إلسض-ت-ع-م-ار م-ن إلصض-ح-رإء إل-غ-رب-ي-ة،
وبالتا‹  -كما قال إلباحث -نعت ÈإÙادثة
إلتي جرت ب Úوزير إÿارجية صضÈي بوقدوم
 ·ÓإŸت-ح-دة ت-دخ-ل ضض-م-ن
وإألم Úإل -ع -ام ل -أ
إلنشضاط إلدبلوماسضي إ÷زإئري إ÷ديد إلذي
ي- -ح -اول إسض -ت -ع -ادة وزن إ÷زإئ -ر وم -ك -ان -ت -ه -ا
إإلق -ل -ي -م -ي -ة وإل -دول -ي -ة وإل-ق-اري-ة ك-دول-ة ◊ل
إلنزإعات وكدولة ترمي بثقلها من أإجل تطبيق
إلقانون إلدو‹ وإحÓل إلعدإلة وإلسضÓم ‘ كل
م -ن-ط-ق-ة شض-م-ال إف-ري-ق-ي-ا وإل-ع-ا ،⁄ل-ه-ذإ ‚د
موقف إ÷زإئر ثابتا من إلقضضية إلصضحرإء
إلغربية وب Úإ◊ Úوإآلخر يتم تأاكيد هذإ
إŸوقف إلثابت وإلذي يسضتمد جذوره من ثورة
نوفم ÈإÛيدة.
يذكر ،أإن جبهة إلبوليسضاريو أإصضدرت بيانا،
مطلع هذإ إألسضبوع ،ذكرت فيه بأان مهمة بعثة
«إŸينورسضو» تظل هي تنظيم إسضتفتاء لتقرير
مصض Òإلشض -عب إلصض -ح -رإوي ط -ب -ق -ا ıط-ط
إل -تسض -وي-ة إأل‡ي إإلف-ري-ق-ي لسض-ن-ة  1991وأإن
جبهة إلبوليسضاريو ،باعتبارها إŸمثل إلشضرعي
وإلوحيد للشضعب إلصضحرإوي ،لزإلت متشضبثة
Ãا وقعت عليه ول زإلت تنتظر من إأل·
إŸتحدة إلوفاء بذلك إلوعد ولن تقبل بأاي
–ريف أإو –وير له ول بإاجرإء أإي تغي Òعلى
إلطبيعة إلقانونية للصضحرإء إلغربية.

جمود وترّدد وخطوإت إ ¤إلورإء ،مÓمح إلشضكل إلعام إلتي صضارت
طاغية على «بريكسضت» ‘ ،وقت يحذر فيه من عوإقب خروج بريطانيا
من إل–اد إألوروبي من دون إتفاق بعد عسضر إŸفاوضضات إلتي ⁄
يحسضم ‘ نتائجها بعد ‘ ،ظل موإجهة إلقتصضاد إألوروبي إÙبط
وإلÈيطا ÊإŸتأاثر ،إلعصضار موجة ثانية أإقسضى وأإك Ìشضرإسضة لوباء
كورونا.
إلظاهر يوحي بأان بريكسضت مازإلت ‘ متناول إليد ،إذإ “ت إذإبة
جليد تع Ìإلتفاوضس إلتجاري ب Úإل–اد إألوروبي ولندن ‘ ظرف
زمني ل يتعدى عشضرة أإسضابيع ،أإي قبل نهاية عام  ،2٠2٠لتفادي خروج
مدمر لÈيطانيا ول حلول ترقيعية تقلل من حدة هذإ إلنفصضال
إلتاريخي سضوى إطÓق بعضس إلتنازلت من إ÷انب ،Úألن إلعا ،⁄خاصضة
إلقارة إلعجوز وضضعها إلقتصضادي يتفاقم بفعل إŸزيد من إلضضغط
إلقوي للجائحة.
إÿروج من دون إتفاق وإلنفصضال من إلسضوق إلدإخلية ألوروبا وإلتي
تسض -ت -وعب م -ا ل ي -ق -ل ع-ن  ٤5٠م-ل-ي-ون مسض-ت-ه-لك ،ي-ه-دد ب-اŸزيد من
إألخطار سضتتحمل عبئه بريطانيا ،وهذإ ما ع Èعنه صضرإحة إلبنك
إŸركزي إلÈيطا Êإلذي  ⁄يخف توجسضه من تدإعيات سضيناريو خروج
بريطانيا من إل–اد إألوروبي من دون إتفاق ،على خلفية إعتقاده أإن
إلقتصضاد إلÈيطا Êيزحف نحو أإسضوإ حال غ Òمسضبوق ‘ تاريخ هذإ
إلبلد ،بل ويحتاج إ ¤وقت طويل وسضنوإت عديدة لسضتعادة أإنفاسضه.
‘ وقت يتمسضك فيه بوريسس جونسضون رئيسس إلوزرإء إلÈيطاÊ
بخيار إلتوقيع على إتفاق Œاري ،يتطابق مع إلتفاق إلذي يجمع كندإ
بال–اد إألوروبي ،حيث يسضقط هذإ إلتفاق حق إلدول إألوروبية
إلتدخل ‘ معاي ÒإŸنتجات إلفÓحية ،وإŸياه إإلقليمية وإ◊دود
إلÈية وإلبحرية إلÈيطانية ،أإي Ãا يحقق إŸبادلت إلتجارية إ◊رة
ب Úإلطرف ،Úوكذإ إإلعفاء إ÷مركي ب Úإ÷انب.Ú
إذإ يبقى إلنسضدإد قائما ‘ إلوقت إلرإهن ،ويبدو أإن لندن مازإلت
مقتنعة أإن إÿروج من دون إتفاق أإفضضل بكث Òمن إبرإم إتفاق سضيئ،
ويقابله “سضك دول إل–اد إألوروبي Ãصضا◊ها وتشضبثها بامتيازإتها.
فمن يخسضر ومن يربح ‘ نهاية إŸطاف؟.

واششنطن تأامل ‘ بقاء السشراج ‘ منصشبه لفÎة أاطول
لول ،اŸشش - -اورات
ان- - -ط - -ل - -قت ،أامسس ا أ
السشياسشية بﬂ Úتلف مكونات اÛتمع
ال-ل-ي-ب-ي ،ضش-م-ن م-ل-تقى ا◊وار السشياسشي
ب- -ه- -دف إاي- -ج- -اد ت- -واف- -ق ح- -ول سش- -ل -ط -ة
تنفيذية موحدة للبÓد ،على أان تنطلق
اللقاءات اŸباششرة ‘ العاصشمة التونسشية
‘ ال -ت -اسش -ع م-ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-لŸ ،ن-اقشش-ة
لجراء النتخابات
الÎتيبات الÓزمة إ
الوطنية ‘ أاقصشر إاطار زمني ‡كن.
بينما بدأإت إجتماعات إ◊وإر إلسضياسضي
ضضمن ملتقى إ◊وإر إلشضامل ‘ ليبيا إلذي
ترعاه إأل· إŸتحدةّ– ،ول إسضتمرإر وجود
–دي -ات وع -رإق -ي -ل ل -ت -ن -ف -ي -ذ ب -ن-ود إلت-ف-اق
إل -عسض -ك -ري إŸوق -ع ‘ ج -ن -ي -ف إلسض-ويسض-ري-ة،
إ÷م- -ع- -ة إŸاضض- -ي -ة ،إ ¤إأب -رز إıاوف م -ن
إ‚رإف إŸل -ف إل -ل -ي -ب -ي إ ¤أإت-ون صض-رإع-ات
إألقطاب إلدولية إلكÈى.
ول تزإل إلبنود إŸتعلقة بإاخرإج إŸقاتلÚ
إألجانب من ليبيا من أإهم إلتحديات إلتي
توإجه إلتفاق إلعسضكري ،ما دفع بعدد من
إŸرإقب Úإ ¤إلتشضكيك ‘ قدرة إلتفاق على
إلصضمود أإمام هذإ إلتحدي.
وتبدو تقديرإت مرإقب Úبشضأان وجود آإثار
أإط - -رإف خ- -ارج- -ي- -ة ،خÓ- -ل ب- -ن- -ود إلت- -ف- -اق
إلعسضكري إلليبي ،قد تسضحب إŸلف إلليبي من
إ÷هود إأل‡ية إ ¤أإتون صضرإع إلدول إلكÈى،
تؤويدها تصضريحات إلسضف ÒإألمÒكي لدى ليبيا

لمن للتوقف عن مناقششة القضشية الفلسشطينية
دعت ›لسس ا أ

واششنطن :مبادرة السشÓم العربية  ⁄تعد ضشرورية

ل· اŸت -ح -دة ،ك-ي-ل-ي
لمÒك -ي -ة ل -دى ا أ
دعت اŸن -دوب -ة ا أ
لم-ن ل-وق-ف ع-ق-د اج-ت-م-اع-ات-ه الشش-ه-ري-ة
ك -رافت› ،لسس ا أ
بشش-أان ال-قضش-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ،وق-الت« :إان م-ب-ادرة السشÓ-م
العربية  ⁄تعد ضشرورية» ،خصشوصشا مع «صشفقة القرن».
لم-ن ال-دو‹،
ج -اء ذلك خ Ó-ل ا÷لسش -ة الشش-ه-ري-ة Ûلسس ا أ
التي عقدت قبل يوم Úع Èدائرة تلفزيونية ،بششأان ا◊الة
لوسشط Ãا ‘ ذلك القضشية الفلسشطينية.
‘ الششرق ا أ
‘ إفادتها ألعضضاء إÛلسس ،قالت إŸندوبة إألمÒكية« ،مرة
أإخ- -رى ‚د أإن- -فسض- -ن- -ا ‘ إÛلسس ن- -ن- -اقشس إلصض- -رإع إإلسض -رإئ -ي -ل -ي
إلفلسضطيني ،وتقرأإ إلدول إألعضضاء بيانات مليئة قيلت مئات إŸرإت
من قبل ،وحان إلوقت لكي يوقف إÛلسس عقد إجتماعاته إلشضهرية
بشضأان إلصضرإع إإلسضرإئيلي إلفلسضطيني ،تكرر خÓلها إلدول إŸوإقف
ذإتها دون أإن يؤودي ذلك إ ¤أإي شضيء».
كما إعتÈت أإن عددإ من إلدول «ﬁصضورة ‘ سضياسضات وروإيات
قدÁة سضتفشضل دإئما ‘ إحÓل إلسضÓم» ،ورأإت أإن خطة إلسضÓم
إلعربية «ل تقدم إلتفاصضيل ،إلتي نحتاجها للتوصضل إ ¤سضÓم بÚ
إلفلسضطيني Úوإإلسضرإئيلي ،Úوما –تاجه إŸنطقة إليوم ،هو صضفقة

سضÓم Œلب إلدعم إلقتصضادي وإلسضتثمار ،إلذي تشضتد إ◊اجة إليه
للشضعب إلفلسضطيني».
وقالت إن دبلوماسضية إلرئيسس إألمÒكي ،دونالد ترإمب« ،هي ما
يكمن ‘ صضميم إتفاقات إلتطبيع ب Úإسضرإئيل وإإلمارإت وإلبحرين
وإلسضودإن ،وأإن تعامله بشضكل ﬂتلف هو ما أإدى إ ¤أإهم خطوة
للسضÓم منذ أإك Ìمن  25عاما».
وتسضاءلت كرإفت عن جدوى عقد مؤو“ر دو‹ بدعوة من
إل -رئ -يسس إل -ف -لسض -ط -ي -ن-ي ،وع-ن ك-ي-ف-ي-ة إخ-تÓ-ف-ه ع-ن إŸؤو“رإت
إلسض -اب -ق -ة ،ودعت إل -ف -لسض -ط-ي-ن-ي Úإ ¤إلن-خ-رإط ‘ م-ف-اوضض-ات
م -ب -اشض -رة م -ع إسض -رإئ-ي-ل ،ع-ل-ى أإسض-اسس خ-ط-ة إلسضÓ-م إألمÒك-ي-ة،
إŸعروفة إعÓميا باسضم «صضفقة إلقرن».

اŸوقف الفلسشطيني
أإما وزير إÿارجية إلفلسضطيني ،رياضس إŸالكي ،فشضدد على أإن
عقد مؤو“ر دو‹ للسضÓم «هو إلسضبيل إلوحيد لتوليد إلزخم ÷ذب
إإلسضرإئيلي Úوإلفلسضطيني Úللتفاوضس على إتفاق سضÓم وأإي شضيء

فضشيلة بودريشس

لجنبية أاك– Èدي يواجه اتفاق ليبيا
إاخراج القوات ا أ

الدبلوماسشية ا÷زائرية قادرة على حلحلة أازمات اŸنطقة
أاك- -د ال- -ب -احث ‘ ج -ام -ع -ة إاشش -ب -ي -ل -ي -ة
لسشتاذ بشش◊ Òسشن ،أان اÙادثة التي
ا أ
ج- - -م- - -عت وزي- - -ر الشش - -ؤوون اÿارج - -ي - -ة
ا÷زائري صشÈي بوقدوم ،ع Èتقنية
لمÚ
ال -ت -واصش -ل اŸرئ -ي ع -ن ب -ع -د ،م -ع ا أ
 ·ÓاŸت - -ح - -دة أان - -ط - -ون - -ي - -و
ال- - -ع- - -ام ل  - -أ
غ- - - -وتÒيسس ،وال- - - -ت - - -ي ت - - -ط ّ- - -رقت إا¤
مسش -ت-ج-دات ال-قضش-اي-ا ال-دول-ي-ة ،خ-اصش-ة
ال -وضش -ع ‘ الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ول-ي-ب-ي-ا
وم -ا‹ ،ج -اءت ‘ سش -ي -اق ال -دور ال-نشش-ط
ج-دا ل-ل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة إاق-ليميا
ودول -ي -ا ،ح-يث ” ال-ت-ط-رق خÓ-ل ه-ذه
لق -ل -ي -م -ي،
اÙادث- -ة إا ¤دور ا÷زائ -ر ا إ
خ- -اصش- -ة ‘ ثÓ- -ث- -ة ن -زاع -ات يشش -ه -ده -ا
اŸغرب العربي ومنطقة السشاحل ،على
لزمة الليبية واŸالية إا ¤جانب
غرار ا أ
قضشية الصشحراء الغربية.

إلعدد
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آإخر متقلب ،وهو غٍ› Òد».
وقال إŸالكي ،إنه من «إلسضخف» إلدعاء بأان إلفلسضطيني Úلن
يتفاوضضوإ ،مشضÒإ من ب Úأإمور أإخرى إ– ¤ديد قضضايا إلوضضع
إلنهائي من قبل إ÷انب ،Úوإلتي كان من إŸقرر إلتفاوضس بشضأانها
على أإسضاسس إŸرجعيات وإŸعاي ÒإŸتفق عليها دوليا بحلول عام
 .1999وقال إŸالكي« ،موإقفنا دإئما كانت متفقة مع إآلرإء
إلدولية وقرإرإت ›لسس إألمن ،وموإقف إسضرإئيل وسضياسضتها هي
إل -ت -ي “ث -ل إن -ت -ه -اك -ا جسض -ي -م-ا ل-ل-ق-ان-ون إل-دو‹ وق-رإرإت إأل·
إŸتحدة» .وأإوضضح ⁄« ،يعد كافيا إ◊ديث عن حل إلدولت،Ú
يجب أإن يصضحب ذلك إلعÎإف بدولة فسضط Úودعم سضيادتها
على إألرضس إÙتلة عام .»1967
«هذإ هو موقف نتنياهو من هذه إلقضضاياÃ ،ا فيها إلقدسس
إلشضرقية إÙتلة سضتكون إسضرإئيلية .سضتبقى إلتسضويات غ Òإلقانونية
قائمة ،وسضيبقى إلÓجئون لجئ .Úسضتسضتمر إسضرإئيل ‘ إلسضيطرة
على حدودنا ...سضتسضيطر إسضرإئيل على كل وإدي إألردن ومعه معظم
موإردنا إلطبيعية» ،وقال إن هذه إŸوإقف «إزدرإء وغ Òقانونية،
وتظهر رغبة إسضرإئيل ‘ جعل إحتÓلها دإئما».

ري -تشض -ارد ن -ورلن -د ،إل -ذي رّح -ب ف -ي-ه-ا ب-ب-دء
إج-ت-م-اع-ات م-ل-ت-ق-ى إ◊وإر إلسض-ياسضي إلليبي،
ل- -ك- -ن ح -دي -ث -ه ع -ن إ◊ّل رك -ز ع -ل -ى ضض -رورة
إنسضحاب إŸقاتل Úإلأجانب.
وقال نورلند ‘ ،تصضريح صضحا‘ ،إلثن،Ú
إن ملتقى إ◊وإر إلسضياسضي سضيكون إلنسضخة
إألو ¤م - -ن إÙادث - -ات إل - -ت- -ي ي- -جب ع- -ل- -ى
إŸشض -ارك Úف -ي -ه-ا إلإعÓ-ن ع-ن ع-دم إلÎشض-ح
للمناصضب إلسضياسضية ‘ إŸؤوسضسضات إ÷ديدة
إلتي سضيتم إنشضاؤوها ،مؤوكدإً ضضرورة إسضتعادة
إلليبي Úلسضيادتهم ،لـ»“هيد إلطريق لرحيل
جميع إلقوإت إألجنبية إŸقاتلة».
أإمريكا مع بقاء إلسضرإج ‘ منصضبه
هذإ وقد طالب إلسضف Òإألمريكي لدى ليبيا
ريتشضارد نورلند ،رئيسس إÛلسس إلرئاسضي ‘
حكومة إلوحدة إلوطنية إلليبية ،فايز إلسضرإج،
إلبقاء ‘ منصضبه لفÎة أإطول قلي.Ó
و‘ ح- -وإر صض -ح -ا‘ ،ق -ال ن -ورلن -د ب -ه -ذإ
إلشض- -أان« :أإري- -د ف -ق -ط أإن أإث -ن -ي ع -ل -ى رئ -يسس
إلوزرإء إلسضرإج إلعÓنه نيته إلتنحي ...لذلك
آإمل وأإتوقع أإن يبقى ‘ منصضب رئيسس إلوزرإء
ل -فÎة أإط-ول ق-ل-ي ،Ó-ع-ل-ى إألق-ل ح-ت-ى يصض-ب-ح
إنتقال إلسضلطة هذإ ‡كنا».
وشضدد رئيسس إلبعثة إلدبلوماسضية إألمريكية
لدى ليبيا ،على أإن بÓده ل تدعم «أإي طرف
‘ إلصض- -رإع إل- -ل- -ي -ب -ي ...وإل -ت -ح -دي إآلن ه -و
مسضاعدة جميع إلليبي Úشضرقا وغربا وجنوبا،
ع -ل -ى ت -ه -ي -ئ-ة إل-ظ-روف لسض-ت-ع-ادة سض-ي-ادت-ه-م
و“هيد إلطريق لرحيل جميع إلقوإت إألجنبية
إŸقاتلة».
وأإشض- -ار إ ¤أإن م -ن -ت -دى إ◊وإر إلسض -ي -اسض -ي
سضيكون «إلنسضخة إألو ¤من إÙادثات إلتي
يجب فيها على إŸشضارك ÚإإلعÓن عن عدم
إلÎشضح للمناصضب إلسضياسضية ‘ إŸؤوسضسضات
إ÷ديدة إلتي سضيتم إنشضاؤوها».

اكتششاف  4مقابر جماعية ‘ ترهونة
أإعلن إŸسضتشضار إإلعÓمي لوزإرة إلصضحة
ب -ح-ك-وم-ة إل-وف-اق ،أإم Úإل-ه-اشض-م-ي ،إك-تشض-اف
أإربعة موإقع جديدة Ÿقابر جماعية ‘ مدينة
ترهونة.
و‘  1٨أإكتوبر إ÷اري ،أإعلنت وزإرة إلعدل
ب -ح -ك-وم-ة إل-وف-اق إن-تشض-ال  12ج-ث-ة ›ه-ولة
إلهوية من مقابر جماعية إكتشضفت Ãشضروع
إلربط ‘ ترهونة .فيما أإعلنت إلهيئة إلعامة
للبحث وإلتعرف على إŸفقودين أإن إ÷ثامÚ
ج-رى إن-تشض-ال-ه-ا ب-ع-د إك-تشض-اف خ-مسس م-ق-ابر
جماعية.

⁄ÉY

األربعاء  ٢٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١١ربيع األول  ١٤٤٢هـ

مظاهرات واسصتدعاء دبلوماسصيÚ

باريسس –ّذر رعاياها باÿارج
لسصÓمية حمÓت مقاطعة البضصائع الفرنسصية ،ردا على تصصريحات الرئيسس الفرنسصي
تتواصصل ‘ عديد الدول العربية وا إ
إاÁانويل ماكرون بشصأان الرسصوم اŸسصيئة للرسصول ﬁمد صصلى الله عليه وسصلم .يÎافق ذلك مع اسصتمرار دعوات اŸقاطعة عÈ
ل‚ليزية» قوائم التداول على توي ‘ Îدول عدة.
وسصائل التواصصل الجتماعي ،حيث تصصّدر َوسصُم «قاطعوا -فرنسصا باللغة ا إ
أاكد ناشسطون ،أان هذه ا◊مÓت تأاتي ردا
على ما اعتÈوه إاصسرارا فرنسسيا على نشسر
الصس-ور اŸسس-ي-ئ-ة ل-ل-رسس-ول –ت ذري-ع-ة ح-ري-ة
ال -ت -ع -ب ،Òك -م -ا ط -ال -ب -وا ا◊ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
بالعتذار وسسّن قوانّŒ Úرم التعرضس للرموز
الدينية.

إدإنة خطاب إلكرإهية
‘ دكا عاصسمة بنغÓديشس ،تظاهر عشسرات
اآللف ضسّ- -د ف- -رنسس- -ا ،داع Úإا ¤م- -ق- -اط- -ع -ة
اŸن -ت -ج-ات ال-ف-رنسس-ي-ة .وح-م-ل اŸت-ظ-اه-رون
صس -ورا ولف -ت-ات م-نّ-ددة ب-ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي،
وأاحرقوا دمية “ثله .وأافادت الشسرطة ،أان
اŸسسÒة نظمها حزب إاسسÓمي و” وقفها قبل
أان تصس -ل إاﬁ ¤ي -ط السس -ف -ارة ال -ف-رنسس-ي-ة ‘
اŸدينة.
وخ- -رجت ‘ م- -دي- -ن- -ة ك- -اراتشس- -ي ج- -ن -وب
ب -اكسس -ت -ان ،م -ظ -اه -رات م -ن-ددة ب-تصس-ري-ح-ات
ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي إاÁان-وي-ل م-اك-رون بشس-أان
ال-رسس-وم اŸسس-ي-ئ-ة ل-ل-رسس-ول ﬁم-د صس-ل-ى ال-له
عليه وسسلم .ورفع اŸتظاهرون لفتات تطالب
Ãق -اط -ع -ة اŸن -ت -ج -ات ال -ف -رنسس -ي -ة ردا ع-ل-ى
اŸوق- -ف ال- -ف- -رنسس- -ي .ك- -م -ا ت -ظ -اه -ر م -ئ -ات
الفلسسطيني ‘ ،Úبلدة الرام شسما‹ القدسس،
ل -ل -ت -ن -دي -د ب -تصس -ري -ح -ات ال -رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي
ÓسسÓم.
إاÁانويل ماكرون اŸسسيئة ل إ
و‘ سس- -ي- -اق ردود ال- -ف -ع -ل ،أادانت  ١٣دولة
عربية وإاسسÓمية خطابات الكراهية واإلسساءة
ال -ت -ي أاد ¤ب -ه -ا ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي إاÁان-وي-ل
م -اك -رون ،ضس -د اإلسس Ó-م واŸسس -ل -م ،Úوال -ت-ي
مسست شسخصسية النبي ﬁمد صسلى الله عليه
وسسلم.
‘ اŸق -اب -ل ،نصس -حت ف -رنسس -ا م -واط-ن-ي-ه-ا
اŸق -ي -م ‘ Úدول إاسس Ó-م -ي-ة ب-ت-وخ-ي ا◊ذر،
والب- -ت -ع -اد ع -ن أاي م -ظ -اه -رات أاو Œم -ع -ات
مناهضسة لفرنسسا ،وتفادي اŸناطق التي تنظم
ف- -ي- -ه- -ا ت -لك ال -ت -ح -رك -ات .ودعت اÿارج -ي -ة
ال -ف -رنسس -ي -ة م -واط -ن -ي -ه -ا ‘ ب -ي -ان ،إا ¤إات-ب-اع
إارشسادات السسفارات الفرنسسية أاو القنصسليات
ذات الختصساصس .كما طالب وزير الداخلية
ال -ف-رنسس-ي جÒال-د دارم-ان-ان ،أامسس ال-ثÓ-ث-اء،

ت -رك -ي -ا ب -ع-دم ال-ت-دخ-ل ‘ الشس-ؤوون ال-داخ-ل-ي-ة
ل -ب Ó-ده ،وذلك ب -ع -دم -ا دع -ا ال -رئ -يسس الÎك-ي
أاردوغان Ÿقاطعة بضسائع فرنسسا.

إجتماع إسضتثنائي
وقال دارمانان إلذاعة إان Îفرانسس ،من
الطبيعي أان يشسعر كل واحد منا بالصسدمة حÚ
ت-ت-دخ-ل ق-وى أاج-ن-ب-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ج-ري ب-ف-رنسسا.
مضسيفا ،أانه يشس Òإا ¤تركيا وإا ¤باكسستان،
حيث وافق الŸÈان على قرار يحث ا◊كومة
على اسستدعاء مبعوثها من باريسس .وقال وزير
التجارة الفرنسسي فرانك ريسس ،Îإان بÓده ل
تعتزم مقاطعة اŸنتجات الÎكية وسستواصسل
اÙادثات والعÓقات مع تركيا ورئيسسها.
وأاضساف ريسس ‘ Îتصسريحات إاذاعية ،أانه
ليسس ‘ أاجندة باريسس رد انتقامي› ،ددا
إادان -ة ح -ك -وم -ة ب Ó-ده ل -تصس -ري -ح-ات ال-رئ-يسس
الÎك- - -ي أاردوغ - -ان األخÒة بشس - -أان ال - -رئ - -يسس
ماكرون ومعاملته للمسسلم ‘ Úفرنسسا.
وأاكد وزير التجارة الفرنسسي ،أان بÓده ل
تخشسى ول تتوقع احتمال مقاطعة اŸغرب

للمنتجات الفرنسسية .من جهته ،قال ال–اد
األوروب-ي ،إان-ه ي-ع-م-ل ل-ل-دف-اع ع-ن ِقَ-ي-م-ه ال-ت-ي
تتضسمن حرية العبادة و‘ الوقت ذاته حرية
ال- -ت -ع -ب .Òودع -ا ل -ل -ت -ع -اون وا◊وار م -ن أاج -ل
الوصسول إا ¤الفهم اŸشسÎك؛ ألن البديل هو
طريق الكراهية وزيادة سسوء الفهم.
ب -دوره أاك -د اŸت -ح -دث ب -اسس -م اŸف -وضس -ي-ة
األوروبية ،إايريك مام ،Òمسساندة دول ال–اد
ل -ف -رنسس -ا ‘ م -واج -ه -ة تصس -ري -ح -ات ال -رئ-يسس
الÎكي .وأاضساف اŸسسؤوول األوروبي ،أان هناك
ردود فعل أاولية من جانب ال–اد على تلك
ال -تصس -ري -ح -ات ،وردودا أاخ-رى سس-ي-ت-خ-ذه-ا ‘
اŸدى البعيد.
من جهته قال بي Îسستانو ،اŸتحدث باسسم
العÓقات اÿارجية ل–Óاد األوروبي ،إانه ل
يسس -ت -ب -ع -د ع -ق -د اج -ت -م -اع اسس-ت-ث-ن-ائ-ي ل-وزراء
اÿارج- -ي- -ة األوروب -يŸ Úن -اقشس -ة ال -ت -وت -ر ‘
العÓقات ب Úتركيا وفرنسسا .بدورها قالت
اŸفوضسية األوروبية ،إان دعوة تركيا Ÿقاطعة
اŸنتجات الفرنسسية يبعدها أاك Ìعن ال–اد
األوروب -ي .ودع -ا م -ت -ح-دث ب-اسس-م اŸف-وضس-ي-ة
األوروب - -ي- -ة ت- -رك- -ي- -ا إا ¤احÎام الت- -ف- -اق- -ات
التجارية التي أابرمتها مع ال–اد األوروبي.

contact@echaab.dz / www.echaab.dz

العدد
١٨٣٩١

19

لزهر
›لسس حكماء اŸسصلم Úبرئاسصة شصيخ ا أ

رفع دعوى قضضائية ضضد «تشضار‹ إإيبدو»
ن - -دد ›لسس ح- -ك- -م- -اء اŸسص- -ل- -مÚ
با◊ملة اŸمنهجة التي تسصعى للنيل
لسص Ó- -م والسص - -ت - -ه- -زاء
م - -ن ن - -ب - -ي ا إ
لسصÓ-م-ي-ة –ت شص-ع-ار
ب -اŸق -دسص -ات ا إ
«ح-ري-ة ال-ت-ع-ب ،»Òم-ؤوكً-دا اسصتنكاره
الشصديد أاي ً
ضصا ◊ادثة مقتل اŸدرسس
ال- - -ف- - -رنسص- - -ي ،وك - -ذلك الع - -ت - -داء
ب-ال-ط-ع-ن والشص-روع ‘ ق-ت-ل سص-ي-دتÚ
مسص -ل -م -ت Úق-رب ب-رج إاي-ف-ل ،مشص-دًدا
ع- - -ل- - -ى أان ك - -ل ه - -ذه ا◊وادث ه - -ي
إاره- -اب ب -غ -يضس أاvي -ا ك -ان م -رت -ك -ب -ه -ا
وكيفما كانت دوافعها.
أاعرب ›لسس حكماء اŸسسلم ÚخÓل
ا÷لسس- -ة ال- -ت- -ي ت- -رأاسس- -ه- -ا شس -ي -خ األزه -ر
الشسريف أاحمد الطيب ،ع Èتقنية الفيديو
كونفرنسس ،عن رفضسه الشسديد اسستخدام
لف -ت -ة ح -ري -ة ال -ت -ع -ب ‘ Òاإلسس -اءة ل-ن-ب-ي
اإلسسÓم ﬁمد -صسلي الله عليه وسسلم-
ومقدسسات الدين اإلسسÓمي ،مشسدًدا على
أان حرية التعب Òلبد أان تأاتي ‘ إاطار من
اŸسسؤوولية الجتماعية التي –فظ حقوق
اآلخرين ول تسسمح باŸتاجرة باألديان ‘
أاسس -واق السس-ي-اسس-ة وال-دع-اي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة،
Óزهر
وفق بيان على الصسفحة الرسسمية ل أ
الشسريف على الفيسس بوك.
ورغم ما ورد ‘ عنوان البيان الصسادر
عن ›لسس «حكماء اŸسسلم »Úبـ«قرار
تشسكيل ÷نة خÈاء قانونية دولية لرفع
دع- -وى قضس- -ائ- -ي- -ة ع- -ل- -ى تشس -ار‹ اإي -ب -دو

إلسس -اءت -ه-ا ل-ن-ب-ي ال-رح-م-ة» ،إال أان ال-ب-ي-ان
ن -فسس -ه  ⁄يشس -ر إا ¤ه -ذة ال-ن-ق-ط-ة بشس-ك-ل
مباشسر ،حيث أاورد البيان« :وأاكد اÛلسس
أان م -واج -ه-ة ه-ذه اإلسس-اءات سس-ت-ك-ون م-ن
خÓل القضساء وبالطرق القانونية ،إاÁانا
م -ن اÛلسس ب -أاه -م -ي -ة م-ق-اوم-ة خ-ط-اب
ال -ك -راه -ي -ة وال -ف -ت -ن -ة ب-ال-ط-رق السس-ل-م-ي-ة
والعقÓنية والقانونية».
وج - - -دد ›لسس ا◊ك - - -م- - -اء دع- - -وت- - -ه
ل- -ل- -م -واط -ن ÚاŸسس -ل -م ‘ Úال -غ -رب ،إا¤
ال - -ت - -مسسك ب - -ق- -ي- -م ال- -ت- -ع- -ايشس والسسÓ- -م
واŸواطنة مع كل اŸكونات الجتماعية
‘ بلدانهم ،والندماج اإليجابي ‘ تلك
اÛت -م-ع-اتÃ ،ا ي-ع-زز مسس-اه-م-ات-ه-م ‘
البناء والتنمية ،مع ا◊فاظ على ثوابتهم
وخصسوصسياتهم الدينية والثقافية ،وعدم
ال‚رار لسس-ت-ف-زازات اÿط-اب ال-ي-ميني
الذي يسستهدف تشسويه اإلسسÓم وترسسيخ
ف -ك -رة اإلصس -اق -ه ب -اإلره -اب والن -ع-زال-ي-ة،
ويروج للعداء ضسد اŸسسلم.Ú
وي- -ط- -الب اÛلسس اŸسس- -ل -م Úأايًضس -ا،
Ãواجهة خطاب الكراهية ع ÈاŸطالبة
بسس -ن تشس -ري-ع-ات دول-ي-ة ّŒرم ال-ت-ح-ريضس
على الكراهية والتمييز ومعاداة اإلسسÓم،
مطالبا عقÓء الغرب ومفكريه بالتصسدي
للحملة اŸمنهجة على اإلسسÓم ومعاداته
وال- - -زج ب- - -ه ‘ سس- - -اح- - -ات الصس- - -راع - -ات
الن -ت -خ -اب-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة ال-ب-ي-ئ-ة
الصسحية للتعايشس واألخوة اإلنسسانية.

كراباخ مسصرح Ÿعارك شصرسصة

أإذربيجان تتمسضك بالهدنة وأإرمينيا تعÎف باÿسضارة

لمريكية على بعد سصتة أايام
النتخابات ا أ

إŸنافسضة –تدم ب Úترإمب وبايدن

ي - -وّزع جÒان وم - -ت - -ط - -وع - -ون اŸي- -اه
وال- -وج- -ب- -ات اÿف- -ي- -ف -ة ع -ل -ى ن -اخ -بÚ
يضص- -ع- -ون ك -م -ام -ات واق -ي -ة وي -ق -ف -ون ‘
Óدلء
ط - -اب - -ور أام - -ام م - -رك - -ز اقÎاع ل  - -إ
بأاصصواتهم ‘ يوم حار من أايام أاكتوبر ‘
لمريكية.
حي سصمÒنا Ãدينة أاتÓنتا ا أ
يصسّوت األمريكيون ‘ الثالث من نوفم،È
ل -ك -ن اإلق -ب-ال ال-ك-ب Òع-ل-ى ال-تصس-ويت اŸب-ك-ر
أاضس -فت ع -ل -ى صس -ب -اح ي -وم أامسس شس -ع-ورا ب-أان-ه
موعد النتخابات الفعلي.
لطاŸا صسوتت ولية جورجيا للجمهوري،Ú
إاذ تعت Èحصسنا للمحافظ Úو ⁄يفز أاي رئيسس
دÁوقراطي ‘ هذه الولية ،منذ بيل كلينتون
وهو من ولية جنوبية ‘  .١٩٩٢لكن اŸنافسسة
ﬁتدمة جدا ب ÚاŸرشسح الدÁقراطي جو

بايدن ( 77عاما) والرئيسس ا÷مهوري دونالد
ترامب ( 7٤عاما) ‘ جورجيا ،على ما تظهره
ن - -ت - -ائ - -ج اسس - -ت - -ط Ó- -ع - -ات ال - -رأاي .وي - -ظ- -ن
الدÁقراطيون إانه قد يتمكنون هذه اŸرة من
الفوز ليسس فقط باألصسوات  ١6للهيئة الناخبة
والتي تذهب للرئيسس ،ولكن أايضسا Ãقعدي
ال- - - - -ولي- - - - -ة ‘ ›لسس الشس - - - -ي - - - -وخ .وف - - - -وز
ال -دÁق -راط -يÃ Úق -ع-دي ›لسس الشس-ي-وخ ‘
جورجيا ،قد يسساعد ا◊زب ‘ ا◊صسول على
غالبية ‘ هذا اÛلسس.
وأاد ¤ن -ح -و ق -راب-ة  ٪٤٠م -ن ال -ن -اخ-ب‘ Ú
جورجيا بصسوتهم بشسكل مبكر.
وي-ب-ل-غ ع-دد سس-ك-ان ج-ورج-ي-ا  ١٠،6مÓيÚ
نسسمة ثلثهم من السسود ،مع كث Òمن الشسباب
واألك Ìتعليما .ول تضسم الولية تاليا الكثÒ

م -ن ال -ن -اخ -ب ÚاÎŸددي -ن ال -ذي -ن ل ت -ت -ع -دى
نسسبتهم .٪٤
أاجرى ترامب مهرجانا انتخابيا ‘ ميكون
بولية جورجيا ‘ وقت سسابق هذا الشسهر‘ ،
مؤوشسر على احتمال قيامه بخطوة دفاعية ‘
ولي -ة كسس -ب -ه -ا م -ت -ق -دم -ا ب -خ -مسس ن -ق -اط ‘
النتخابات اŸاضسية.
وزار بايدن جورجيا ،أامسس الثÓثاء ،بعد
زيارة مرشسحته Ÿنصسب نائب الرئيسس كامال
هاريسس ،يوم ا÷معة اŸاضسي .ويؤوكد هود أان
عوامل ﬂتلفة Œعل السسباق متقاربا.
ويوضسح« ،يعود جزء منها إا ¤مسسÒة طويلة
م -ن ال -ت -غ Òال -دÁوغ -را‘ ال-ذي ي-ج-ري م-ن-ذ
عقود ،وا÷زء اآلخر إا ¤ا◊ماسسة ا◊قيقية
ب ÚالدÁقراطي Úللتصسويت ضسد ترامب».

يسصعى للفوز بولية رئاسصية ثانية

ترإمب يحقق إنتصضارإ ‘ سضاحة إÙكمة إلعليا
لم -ري -ك-ي دون-ال-د
ح -ق -ق ال -رئ -يسس ا أ
ترامب ،السصاعي للفوز بولية رئاسصية
لسصبوع
ث-ان-ي-ة ‘ الن-ت-خ-اب-ات اŸقررة ا أ
اŸق - -ب - -ل ،ان - -تصص - -ارا ك- -بÒا Ãصص- -ادق- -ة
›لسس الشص-ي-وخ ع-ل-ى ت-ع-ي Úم-رّشصحته
القاضصية اÙافظة «إاÁي كو Êباريت»
عضص -وًا ‘ اÙك -م -ة ال -ع -ل -ي -ا ،وب -ال -ت -ا‹
ت -ك -ريسس ه -ي -م -ن -ة ال-ي-م Úع-ل-ى أاع-ل-ى
هيئة قضصائية ‘ الوليات اّŸتحدة.
أاّيد  5٢عضسواً ،جميعهم جمهوريون ،تعيÚ
القاضسية اÙافظة ‘ أاعلى هيئة قضسائية
‘ الوليات اŸتحدة ‘ ،ح Úصسّوت ضسّد
هذا التعي ٤٨ Úسسيناتوراً ،بينهم سسيناتورة
واحدة جمهورية والبقية دÁقراطيون.

وب -ذلك تصس -ب-ح ب-اريت ث-الث عضس-و ي-عّ-ي-ن-ه
ت- -رامب ‘ اÙك- -م- -ة ال- -ع- -ل -ي -ا ،ال -ت -ي ب -ات
اÙافظون يتمتّعون فيها بأاغلبية الضسعف،Ú
سستة قضساة ﬁافظ Úمقابل ثÓثة ليÈالي،Ú
لعضس -اء ي -ع ّ-ي -ن-ون م-دى
ع -ل -م -اً ب -أاّن ه -ؤولء ا أ
ا◊ياة.
وي-أات-ي ت-ث-ب-يت ب-اريت ‘ اÙك-م-ة ال-ع-ل-يا
خ- -ل- -فً- -ا ل -ل -ق -اضس -ي -ة ال -ل -يÈال -ي -ة «روث ب -ادر
غ -ي -نسس -ب -ورغ» ال -ت -ي ت -وف-يت ‘  ١٨سسبتمÈ
اŸاضس- -ي ،ق- -ب- -ل ث- -م -ان -ي -ة أاي -ام م -ن م -وع -د
الن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،ال-ت-ي سس-ت-ج-رى ‘
الثالث من نوفم Èالداخل.
وÃصس -ادق -ة ›لسس الشس -ي -وخ ع-ل-ى ت-ع-يÚ
باريت ،الكاثوليكية البالغة  ٤٨عاما ،قاضسية

‘ اÙكمة العليا ،بات بإامكان ترامب أان
يسستغل هذا النتصسار ‘ جولته النتخابية
◊شس -د ال -ت -أاي -ي -د ‘ ال -ولي -ات اŸت -أارج -ح -ة
وتقليصس الفارق مع خصسمه الدÁقراطي جو
ب -اي -دن ال -ذي ي -تصس ّ-در ح-ال-يً-ا اسس-ت-طÓ-ع-ات
الرأاي.
لم -ر
و ⁄ي -تّضس -ح ب -ع -د م -ا إاذا ك -ان ه -ذا ا أ
سسيقلب مسسار السستحقاق بالنسسبة للرئيسس
ا÷مهوري الذي يتّهمه خصسمه بالسستسسÓم
÷ائحة فÒوسس كورونا اŸسستجد ،علمًا بأان
السستطÓعات تبّين أان الناخب Úبغالبيتهم
لزم- -ة
غ Òراضس Úع - -ن ط - -ري - -ق - -ة إادارت- -ه ا أ
الصسحية.

أاع- -ل- -نت أاذرب -ي -ج -ان أان -ه -ا م -ت -مسص -ك -ة
لسصباب إانسصانية،
ب-ال-ه-دن-ة م-ع أارم-ي-ن-ي-ا أ
ول -ك-ن-ه-ا ت-ت-خ-ذ إاج-راءات م-ن-اسص-ب-ة Œاه
«السص -ت -ف-زازات ال-ت-ي ت-رت-ك-ب-ه-ا ال-ق-وات
لرم-ي-ن-ي-ة ع-ل-ى ط-ول جبهات القتال»،
ا أ
ف-ي-م-ا اعÎفت أارم-ي-ن-ي-ا ب-خسصارة مدينة
إاسصÎات -ي -ج-ي-ة ت-ق-ع ب Úإاق-ل-ي-م ن-اغ-ورÊ
ليرانية.
كراباخ وا◊دود ا إ
أاشسار بيان مشسÎك لوزارة الدفاع وجهاز
حدود الدولة ‘ أاذربيجان ،إا ¤أان أارمينيا
«تعمد إا ¤زيادة مفاقمة الوضسع ‘ ﬂتلف
اŒاهات ا÷بهة ،ول سسيما على حدود الدولة
التي ” اسستعادتها‡ ،ا يضسع األسساسس Ÿزيد
من السستفزازات».

إنهيار هدنتÚ
وأاشسار البيان نفسسه ،إا ¤أان على القيادة
األرم - -ي - -ن - -ي - -ة أان ت - -درك أان ح - -دود ال- -دول- -ة
اŸسستعادة ليسست منطقة نزاع ،بل هي حدود
دولة معÎف بها من قبل اÛتمع الدو‹،
وأانه يجب ضسمان حرمة هذه ا◊دود ،وأان أاي
اسستفزاز ‘ هذا الŒاه يعت Èاعتداء على
سسÓمة أاذربيجان اإلقليمية.
وكانت سسلطات باكو ويريفان قد توصسلتا،
األحد اŸاضسي ،لتفاق هدنة توسسطت فيه
الوليات اŸتحدة ،وهي الهدنة الثالثة بعد
انهيار هدنت ،Úاألو ” ¤التفاق عليها ‘ ١٠
أاكتوبر ،وأاعلنت الثانية ‘ باريسس ‘  ١7منه.
وقال الرئيسس األذربيجا Êإالهام علييف ،إان
بÓده «قبلت بالهدنة اإلنسسانية لتبادل األسسرى
وا÷ثث ،لكن أارمينيا خرقتها بعد دقائق من

ب -دئ -ه-ا» ‘ .ح Úق-الت أارم-ي-ن-ي-ا ،إان-ه-ا ت-ل-ت-زم
بالهدنة واتهمت باكو بخرق هذه الهدنة منذ
السساعات األو ¤لسسريانها ،وجددت دعوتها
إلق -رار آال -ي -ة دول-ي-ة ل-ل-ت-ح-ق-ق م-ن خ-رق وق-ف
إاطÓق النار.

مدينة إإسضÎإتيجية
وقالت وزارة الدفاع األرمينية ،إان الوضسع
‘ م -ن -ط-ق-ة الصس-راع ‘ ك-راب-اخ ب-ق-ي م-ت-وت-را
نسس -ب-ي-ا ط-ي-ل-ة ال-ل-ي-ل-ة اŸاضس-ي-ة ،م-ع اسس-ت-م-رار
اŸع- - -ارك ‘ ب - -عضس اŸن - -اط - -ق .وأاوضس - -حت
ال- -وزارة أان ال -ق -وات األذرب -ي -ج -ان -ي -ة واصس -لت
قصس -ف م -ن -اط -ق م-دن-ي-ة ،ل سس-ي-م-ا ‘ ب-ل-دت-ي
مارتو ÊومارتاكÒت ،وقرى ا÷هة العليا من
بلدة أاسسكÒان ،مسستخدمًة الطائرات اŸسسÒة
بشسكل مكثف وما زالت اŸعارك مسستمرة ‘
اÿطوط األمامية.
وأاوردت وكالة رويÎز ،أان أارمينيا اعÎفت،
ال -ل -ي -ل -ة ق-ب-ل اŸاضس-ي-ة ،ب-أان ق-وات م-ا ي-ع-رف
بجمهورية ناغور Êكراباخ غ ÒاŸعÎف بها
انسسحبت من مدينة كوباتلي اإلسسÎاتيجية،
وهو ما يشس Òإا ¤تقدم للقوات األذرية.
ونقلت وكالة سسبوتنيك الروسسية عن الناطق
ب- -اسس- -م وزارة ال- -دف- -اع األرم -ي -ن -ي -ة آارتسس -رون
أاوفانيسسيان ،إاقراره بسسيطرة القوات األذرية
على مدينة كوباتلي ‘ إاقليم كراباخ .وأاضساف
أاوفانيسسيان ‘ سساعة متأاخرة من مسساء أامسس،
خÓل اŸعاركs“ ،كن اÿصسم من السسيطرة
على كوباتلي ،والتقدم ‘ بعضس الŒاهات»
Óع-م-ال ال-قتالية
م-ت-ع-ه-دا ب-ت-ق-د Ëخ-ري-ط-ة ل -أ
غدا.

األربعاء  ٢٨أاكتوبر ٢٠٢٠م الموافق لـ  ١١ربيع األول  ١٤٤٢هـ

علوم وتكنولوجيا

لنÎنت لعبة قط وفأار ل تنتهي أابدا
لمان على ا إ
ا أ

Œارة «بصسمات األصسابع»..سسوق سسوداء ضسخمة
ومتطورة ع ÈاإلنÎنت

وجد باحثؤن ‘ جامعة
آايندهؤفن للتكنؤلؤجيا الهؤلندية
أادلة على سشؤق سشؤداء إالكÎونية
ضشخمة ومتطؤرة للغاية للتجارة ‘
لنÎنت
لصشابع» ع Èا إ
«بصشمات ا أ
للف من بيانات
تتداول مئات ا آ
ملفات تعريف اŸسشتخدمÚ
اŸفصشلة.

ويقدم هذا السشوق  -الذي يقع مقره ‘
روسش - -ي- -ا  -أاك Ìم- -ن  ٢6٠أال-ف م-ل-ف ت-ع-ريف
مسش-ت-خ-دم م-فصش-ل ل-ل-غ-اي-ة ،إا ¤ج-انب ب-يانات
اŸسش -ت -خ -دم األخ -رى ،م -ث -ل ع -ن -اوي-ن الÈي-د
اإللكÎو Êوكلمات اŸرور.

لصشبع
بصشمة ا إ
األمان على اإلنÎنت هو لعبة قط وفأار ل
ت-ن-ت-ه-ي أاب-دا ،ي-ب-ت-ك-ر الختصشاصشيون األمنيون
ب -اسش -ت -م -رار ط-رق-ا ج-دي-دة ◊م-اي-ة ب-ي-ان-ات-ن-ا
الثمينة ،و‘ اŸقابل ،يبتكر ›رمو اإلنÎنت
ط - -رق- -ا ج- -دي- -دة وم- -اك- -رة ل- -ت- -ق- -ويضض ه- -ذه
الدفاعات.
ت-ت-ي-ح «بصش-م-ات األصش-اب-ع» الشش-خصش-ية هذه
ل-ل-م-ج-رم Úال-ت-ح-اي-ل والل-ت-ف-اف ع-لى أاحدث
ن -ظ -م اŸصش -ادق -ة (ت -وث -ي -ق واع -ت -م -اد صش -ح-ة
البيانات)‡ ،ا Áنحهم إامكانية الوصشول إا¤
م -ع -ل -وم -ات ق -ي -م -ة ع -ن اŸسش-ت-خ-دم ،Úم-ث-ل
تفاصشيل بطاقات الئتمان.
ويعتمد القتصشاد ع ÈاإلنÎنت على أاسشماء
اŸسشتخدم Úوكلمات اŸرور ،للتأاكد من أان
الشش- -خصض ال- -ذي يششÎي األشش- -ي- -اء أاو ي- -ح -ول
األموال ع ÈاإلنÎنت هو الششخصض نفسشه ‘
ا◊قيقة.
ومع ذلك ،فقد أاثبتت طريقة اŸصشادقة
اÙدودة ه -ذه أان -ه -ا ب -ع -ي -دة ك -ل ال -ب-ع-د ع-ن
األم- -ان ،ح- -يث Áي- -ل األشش -خ -اصض إا ¤إاع -ادة
اسشتخدام كلمات اŸرور اÿاصشة بهم مرارا
وتكرارا ع Èالعديد من اÿدمات واŸنصشات
واŸواقع اإللكÎونية.
وقد أادى ذلك إاŒ ¤ارة غ Òمششروعة
ضشخمة ومربحة للغاية ‘ بيانات اŸصشادقة،
ووفقا لتقديرات حديثة ” بيع حوا‹ ١.٩
م -ل -ي -ار ه -وي -ة مسش -روق -ة م -ن خÓ-ل األسش-واق
السشرية ‘ غضشون عام.
ونظرا ألنها تضشيف خطوة إاضشافية ،فإان
العديد من اŸسشتخدم Úل يكلفون أانفسشهم
عناء التسشجيل فيها‡ ،ا يعني أان أاقلية فقط
من الناسض يسشتخدمونها.
ولتخفيف حدة هذه اŸششكلة أاصشبح نظام
اŸصشادقة البديل مششهورا مؤوخرا مع خدمات

مثل أامازون وفيسشبوك وغوغل وباي بال.

اŸصشادقة متعددة العؤامل
لن يكون من اŸسشتغرب أان تبتكر البنوك
واÿدمات الرقمية األخرى أانظمة مصشادقة
أاك Ìتعقيدا ،ل تعتمد فقط على ششيء يعرفه
اŸسش-ت-خ-دم-ون (ك-ل-م-ة اŸرور اÿاصش-ة ب-هم)،
ولكن على ششيء لديهم (على سشبيل اŸثال رمز
‡يز).
هذه العملية اŸعروفة باسشم «اŸصشادقة
م-ت-ع-ددة ال-ع-وام-ل» –د بشش-دة م-ن اح-ت-م-ال-ية
ارتكاب جرائم إالكÎونية معلوماتية ،ولكن ‘
اŸقابل فإانها تنطوي على عيوب أايضشا.
وي- -ب- -حث ه- -ذا ال- -ن -ظ -ام اŸع -روف ب -اسش -م
«اŸصش- -ادق- -ة ال- -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى اıاط -ر» ‘
«بصش -م -ات أاصش -اب -ع اŸسش -ت-خ-دم ل-ل-ت-ح-ق-ق م-ن
بيانات اعتماد ششخصض ما».
وÁكن أان تتضشمن هذه اŸعلومات التقنية
األسش- -اسش- -ي- -ة ،م -ث -ل ن -وع اŸتصش -ف -ح أاو ن -ظ -ام
التششغيل ،ولكن أايضشا اŸيزات السشلوكية ،مثل
ح- -رك- -ة اŸاوسض (ال- -ف -أارة) واŸوق -ع وسش -رع -ة
ضشغط اŸفاتيح.
وإاذا كانت بصشمة اإلصشبع تتوافق مع ما هو
م -ت -وق -ع م-ن اŸسش-ت-خ-دم  -ب-ن-اء ع-ل-ى سش-ل-وك
سشابق  -فإانه ُيسشمح له بتسشجيل الدخول على
ال-ف-ور ب-اسش-ت-خ-دام اسش-م اŸسش-ت-خ-دم وك-ل-م-ات
اŸرور اÿاصشة به فقط ،وإاذا  ⁄يكن األمر
كذلك فمطلوب مصشادقة إاضشافية من خÓل
رمز ‡يز.
وبطبيعة ا◊ال  -وكما هو متوقع  -توصشل
›رمو اإلنÎنت بسشرعة إا ¤طرق للتحايل
ع -ل -ى «اŸصش-ادق-ة ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى اıاط-ر»،
وت -ط -وي -ر ›م -وع -ات تصش -ي -د ت-تضش-م-ن أايضش-ا
بصش -م -ات األصش -اب -ع ،وم -ع ذلك ،ف -ق -د وج-دوا
صشعوبة ‘ –ويل هذا إا ¤عمل Œاري فعال
ومربح.
أاح- -د األسش- -ب -اب ه -و أان م -ل -ف -ات ت -ع -ري -ف
اŸسشتخدم Úهذه تختلف باختÓف الوقت
وع Èاÿدم -ات ،وي -جب ج -م -ع -ه -ا م-ن خÓ-ل
هجمات تصشيد إاضشافية ،لكن الباحث Úوجدوا
أادل -ة ع -ل -ى أان ه -ذا السش-وق ال-ك-ب ÒواŸت-ط-ور
للغاية يتغلب على هذه القيود.

أاك Èسشؤق إاجرامي
ي - -ق - -ول ال - -ب - -احث ‘ ›م - -وع - -ة األم - -ان
السش -يÈا ‘ Êقسش -م ال -ري -اضش-ي-ات وا◊اسش-وب
لوكا أالودي لصشفحة «نظرة عامة على األخبار»
Ãوقع ا÷امعة على اإلنÎنت ،إان «ما Áيز
موقع الويب هذا ليسض فقط نطاقه ،ولكن

أايضشا حقيقة أان جميع اŸلفات الششخصشية يتم
–ديثها باسشتمرار‡ ،ا يعني أانها –تفظ
بقيمتها».
ويسشتطرد« :إاضشافة إا ¤ذلكÁ ،كن للعمÓء
البحث ‘ قاعدة البيانات ،بحيث يختارون
ب -دق -ة مسش -ت-خ-دم اإلنÎنت ال-ذي ي-رغ-ب-ون ‘
اسشتهدافه‡ ،ا يتيح هجمات تصشيد سشريع
خطÒة للغاية ،وÁكنهم أايضشا –ميل برنامج
ي -ق -وم ت -ل -ق -ائ -ي -ا ب -ت -ح -م -ي -ل م-ل-ف-ات ت-ع-ري-ف
اŸسش -ت -خ -دم Úل -زب-ائ-ن اŸواق-ع اإلل-كÎون-ي-ة
اŸسشتهدفة».
ول-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ال-ط-ب-يعة اŸنهجية للموقع
اإللكÎو ،Êصشاغ أالودي وزميله ميششيل كامبو
ب- -اسش- -و  -وه- -و ط- -الب دك -ت -وراه ومشش -ارك ‘
ال- -ب- -حث  -مصش -ط -ل -ح «ان -ت -ح -ال الشش -خصش -ي -ة
كخدمة» ،مرددا صشدى مصشطلحات خدمات
ا◊وسش - -ب - -ة السش - -ح - -اب - -ي - -ة اŸع- -روف- -ة م- -ث- -ل
«ال›Èي -ات ك -خ -دم -ة» ،و»ال -ب -ن -ي -ة ال-ت-ح-ت-ي-ة
كخدمة».
ويقول كامبو باسشو Ÿوقع ا÷امعة «على
ح- -د ع -ل -م -ن -ا ،ه -ذا ه -و أاك Èسش -وق إاج -رام -ي
واألك Ìتطورا لتقد Ëهذه اÿدمات بششكل
منهجي».
 ⁄يكن البحث ‘ السشوق أامرا سشه ،Óولكي
يتسشنى للباحث ÚالطÓع على ملفات تعريف
اŸسش -ت -خ -دم ÚاŸت -اح-ة ك-ان ع-ل-ى ال-ب-اح-ثÚ
ا◊صش- -ول ع -ل -ى دع -وة خ -اصش -ة ي -ت -ق -اسش -م -ه -ا
اŸسشتخدمون ا◊اليون.
كان جمع البيانات أامرا صشعبا أايضشا ،حيث
ي -ق -وم مشش -غ -ل -و اŸنصش -ة Ãراق-ب-ة ا◊سش-اب-ات
«اŸارقة» بنششاط ،كما قرر الباحثون ا◊فاظ
على سشرية السشم ا◊قيقي للموقع ،لتقليل
ﬂاط -ر اإلج -راءات الن -ت -ق -ام -ي -ة م-ن ج-انب
مششغلي السشوق.
وذكر الباحثون ‘ دراسشتهم بعضض األمثلة
على كيفية قيام اÛرم Úبـ «تسشليح» هذه
اŸلفات الششخصشية ،والتي وجدوها على قناة
سشرية يسشتخدمها عمÓء اŸنصشة على تطبيق
تليغرام.
و‘ إاحدى الهجمات اŸبلغ عنها ،يصشف
أاح -د اŸه-اج-م Úوضش-ع م-رشش-ح-ات لصش-ن-ادي-ق
الÈيد اإللكÎو Êاÿاصشة بالضشحية ،بهدف
إاخفاء إاششعارات «أامازون» اŸتعلقة بعمليات
الشش -راء ب -ه -دف إاخ-ف-اء اŸه-اج-م ب-اسش-ت-خ-دام
حسشاب أامازون اÿاصض بالضشحية.

سشعر «الهؤية الفÎاضشية»
يÎاوح سش- - -ع - -ر «ال - -ه - -وي - -ة الفÎاضش - -ي - -ة»
للمسشتخدم ‘ السشوق ب Úدولر وحوا‹ ،١٠٠
وي- -ب- -دو أان ال- -وصش- -ول إا ¤م- -ل- -ف- -ات ال -تشش -فÒ
ومنصشات اإلنÎنت هو األك Ìقيمة.
ويقول أالودي إان «›رد وجود ملف تعريف
واحد على األقل مرتبط بالتششف Òيضشاعف
تقريبا متوسشط قيمة اŸلف الششخصشي» .وثمة
عامل مهم آاخر يرفع السشعر وهو ثروة الدولة
التي يوجد فيها اŸسشتخدم.
ووف -ق -ا Ÿا ذك -ره ك -ام -ب -وب -اسش -و «ه-ذا أام-ر
منطقي ،فاŸهاجمون يتطلعون إا ¤انتحال
الششخصشية و–قيق الدخل من ملفات تعريف
اŸسش -ت -خ -دم Úال-ت-ي م-ن اÙت-م-ل أان –ق-ق
م -ك -اسشب م -ال -ي -ة أاك ،Èوه-ي م-وج-ودة بشش-ك-ل
أاسشاسشي ‘ البلدان اŸتقدمة».
كما أان ملفات تعريف اŸسشتخدم– Úظى
بتقدير كب Òوالتي تتيح الوصشول إا ¤أاك Ìمن
خدمة وملفات تعريف ذات بصشمات أاصشابع
«ح -ق -ي -ق -ي -ة» ،ع-ل-ى ع-كسض بصش-م-ات األصش-اب-ع
«اŸصشنوعة» بواسشطة اŸنصشة.
لمريكية  +مؤاقع إالكÎونية
الصشحافة ا أ

«ناسسا» تعلن العثور على اŸاء على سسطح القمر
لول
أاعلنت وكالة «ناسشا» و أ
مرة ،عن وجؤد ماء على
‡ا يعني أانه من
سشطح القمرّ ،
اŸمكن الؤصشؤل إا ¤اŸاء على
سشطح القمر اŸضشاء بالششمسس،
وليسس على وجهه اŸظلم
فحسشب ،كما كان يعتقد
سشابقا.
خلصض بحث منفصشل إا ¤أان هذا
الك- -تشش- -اف ي- -ع- -ن- -ي أان اŸه -م -ات
اŸسشتقبلية إا ¤القمر Áكن إاطالة
أام -ده -ا م-ن خÓ-ل السش-ت-ف-ادة م-ن
اŸاء على سشطحه.
ك - -م - -ا Áك - -ن ل - -رّواد ال - -فضش - -اء
اسشتخدام اŸورد الطبيعي ،الذي رÃا وصشل
ع ÈاŸذنبات أاو الرياح الششمسشية ،و–ويله

إا ¤أاكسش -ج Úأاو م -ي -اه شش -رب ل -ل -ح -ف-اظ ع-ل-ى
مسشتعمرة مسشتقبلية.
ويقول العلماء أايضشا إانه Áكن اسشتخدام

اŸي -اه ‘ صش -ن -ع وق-ود الصش-واري-خ،
وخ -فضض ت -ك -ال -ي -ف اŸه -م-ة ÷ع-ل
السش -ف -ر ع Èال -ك -واكب ‘ ال-فضش-اء
أاسشهل وأارخصض.
وق- -ال م- -دي- -ر قسش -م ال -ف -ي -زي -اء
الفلكية ‘ مديرية اŸهام العلمية
‘ م- -ق- -ر ن- -اسش -ا ب -واشش -ن -ط -ن ب -ول
هÒتز« :هناك مؤوششرات على أان
اŸاء اŸأال -وف ال -ذي ن -ع -رف-ه ،ق-د
ي - -ك - -ون م - -وج - -ودا ع - -ل- -ى ا÷انب
اŸضشاء بنور الششمسض من القمر.
اآلن نحن نعلم أانه موجود .يتحدى
ه -ذا الك -تشش -اف ف -ه -م -ن -ا لسش -ط-ح
القمر ويث Òأاسشئلة مثÒة لÓهتمام
حول اŸوارد ذات الصشلة باسشتكششاف الفضشاء
البعيد».
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دول تسستخدم تكنولوجيا أامريكية
Ÿراقبة اإلنÎنت

تخلت ششركة «سشاندفاين»
( )Sandvineمؤؤخرا عن أاعمالها ‘
بيÓروسشيا ،ولكن معداتها
اŸتخصشصشة Ãراقبة حركة اŸرور
لنÎنت ،اسشتخدمت ‘ دول
على ا إ
أاخرى ◊جب اŸعلؤمات عÈ
لنÎنت عن العديد من الششعؤب.
ا إ

ف -وف -ق -ا ل -ت-ق-ري-ر نشش-ره م-وق-ع «ب-ل-وم-بÒغ»
األمÒكي ،للكاتب ريان غالغر ،فإان معدات
ششركة سشاندفاين اسشتُخدمت من قبل ا◊كومة
اŸصشرية Ÿنع الوصشول إا ¤اŸواقع اإلخبارية
اŸسش -ت -ق -ل -ة ،و‘ أاذرب -ي -ج -ان ،أاق ّ-ر م-وظ-ف-ون
ح-ال-ي-ون ب-أان-ه ” اسش-ت-خ-دام-ه-ا ◊جب م-واقع
التواصشل الجتماعي.
و‘ ال - - -فÎة األخÒة ،صش ّ- - -رحت شش - - -رك- - -ة
«سشاندفاين» ،التي يقع مقرها ‘ الوليات
اŸتحدة ،بأانها سشتتوقف عن بيع معداتها إا¤
بيÓروسشيا بعد أان أابلغت وكالة «بلومبÒغ» أانها
اسشُتخدمت لفرضض رقابة على اإلنÎنت خÓل
انتخابات حاسشمة.
و‘ ششرح قرارها ،قالت الششركة إانها “قت
«اسش-ت-خ-دام ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا Ÿن-ع ال-ت-دفق ا◊ر
للمعلومات‡ ،ا يؤودي إا ¤انتهاكات حقوق
اإلنسشان».
لكن معدات هذه الششركة اسشُتخدمت أايضشا
لفرضض رقابة على اإلنÎنت ‘ أاك Ìمن ١٤
دولة خÓل األعوام األخÒة .ومن ب Úهذه
الدول ا÷زائر وأافغانسشتان وأاذربيجان ومصشر
وإاريÎي -ا وك -ذلك األردن وب -اكسش -ت -ان وروسش -ي-ا
والسش- -ودان وت- -اي- -ل- -ن -د ،فضش  Ó-ع -ن اإلم -ارات
وأاوزب-كسش-ت-ان ،وذلك وفً-ق-ا لسش-جÓ-ت م-ب-يعات
«سشاندفاين» اÿاصشة وا◊كومية التي اطلعت
عليها وكالة «بلومبÒغ».
وحسشب موظفي ششركة «سشاندفاين» ،الذين
–دثوا ششريطة عدم الكششف عن هويتهم،
فإان ميزة ا◊ظر مّكنت هذه الدول من إاجراء
تصش -ف -ي -ة Ÿواق -ع األخ -ب -ار وم-واق-ع ال-ت-واصش-ل
الج -ت -م -اع -ي ذات ال -ت -وج -ه السش -ي-اسش-ي .ك-م-ا
اسشتمرت الششركة ‘ تقد Ëآاخر اŸسشتجدات
واÈÿات التقنية للعديد من هؤولء العمÓء،
وذلك وفقا للموظف Úوما كششفته اŸسشتندات.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،رفضشت شش-رك-ة «سش-ان-دف-اي-ن»
ال -ت -ع -ل -ي-ق ع-ل-ى صش-ف-ق-ات ﬁددة أاج-ريت م-ع
بلدان أاو مزودي الششبكات ،ولكنها قالت ‘-
ب -ي-ان م-ك-ت-وب  -إان ت-ق-ن-ي-ت-ه-ا Ÿراق-ب-ة ح-رك-ة
اŸرور ع -ل -ى اإلنÎنت ،ال-ت-ي ت-تضش-م-ن ت-ق-ن-ي-ة
ا◊ظر والتصشفيةُ ،تسشتخدم ◊ماية الششبكات
واŸششÎك Úيوميا من اŸعامÓت اÿبيثة عÈ
اإلنÎنت اŸرت -ب -ط -ة ب-أانشش-ط-ة غ Òمشش-روع-ة

وغ Òق -ان -ون -ي -ة ع -ل -ى غ -رار الŒار ب -ال-بشش-ر
واإلرهاب.
وع- -ل- -ى م- -وق- -ع الشش- -رك- -ة ب -اإلنÎنت ،ق -ال
ال-رئ-يسض ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ي-ن-دون ك-ان-ت-ور« :م-ل-ت-زم
بضشمان أان –افظ الششركة على أاعلى مسشتوى
من األخÓق والنزاهة بأانششطتنا ‘ السشوق».
و‘ بيان سشابق يششرح قرارها حول إالغاء
صشفقتها ‘ بيÓروسشيا ،قالت الششركة «إان هذا
انتهاك ◊قوق اإلنسشان ،وقد أادى إا ¤اإللغاء
ال -ت -ل -ق -ائ -ي لت -ف -اق -ي -ة ت-رخ-يصض اŸسش-ت-خ-دم
اÿاصشة بنا».
ودعا ديك دورب Úالسشيناتور الدÁقراطي
عن ولية «إالينوي» ،الششركة إا ¤إاعادة تقييم
صشفقاتها مع البلدان التي Áكن أان تسشتخدم
معداتها لقمع حرية اإلنÎنت ،مششÒا إا ¤أان
«الششركة أاصشدرت بياًنا مششجًعا بإانهاء اتفاقية
الÎخيصض اÿاصشة بها مع بيÓروسشيا».
وأاضشاف ‘ السشياق ذاته« ،آامل أان تسشتخدم
الششركة هذه التجربة إلعادة النظر ‘ عقود
‡اث -ل -ة م -ع دول أاخ -رى ق -د ي -ح -اول ق -ادت-ه-ا
السش-ت-ب-دادي-ون اسش-ت-خ-دام ه-ذه ال-ت-ك-ن-ول-وج-يا
بششكل غ Òمناسشب للرقابة السشياسشية .ومثل
هذه اÿطوة سشتكون خطوة أاخرى مهمة ‘
الŒاه الصشحيح».
وتصشّ- -ن- -ع «سش- -ان- -دف- -اي- -ن» م- -ع- -دات Áك- -ن
اسشتخدامها إلدارة التدفقات الهائلة لبيانات
اإلنÎنت أاث - -ن - -اء م - -روره- -ا داخ- -ل ال- -ب- -ل- -دان
وخ -ارج -ه-ا .وÁك-ن ل-ل-ج-ه-از اŸع-روف ب-اسش-م
«ال -ف -حصض ال -ع -م -ي -ق ل-ل-ح-زم» أان Áن-ع الÈي-د
ال -عشش -وائ -ي وال -فÒوسش-ات ،ول-ك-ن Áك-ن أايضش-ا
اسش- -ت- -خ -دام -ه ‘ إادراج اÓŸي Úم -ن م -واق -ع
ال-ويب وت-ط-ب-ي-ق-ات اŸراسش-ل-ة ضش-م-ن ال-ق-ائمة
السشوداء بحيث ل Áكن الوصشول إاليها ،وفًقا
لوثائق الششركة.
واسش -ت -خ -دمت اŸع-دات ‘ ت-اي-ل-ن-د ◊جب
مواقع الويب التي تنتقد العائلة اŸالكة ‘
ال-بÓ-د ،ب-ي-ن-م-ا ‘ مصش-ر وأاوزب-كسش-ت-ان ،م-نعت
األششخاصض من قراءة مواقع إاخبارية مسشتقلة.
ووفًقا للوثائق ،زّودت ششركة «سشاندفاين»
دول م - -ث - -ل مصش - -ر وأاوزب - -كسش - -ت - -ان وروسش- -ي- -ا
وأاف-غ-انسش-ت-ان ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا Áكن اسشتخدامها
Ÿع- -رف- -ة م- -ع- -ل- -وم- -ات ح- -ول ت -اري -خ تصش -ف -ح
األششخاصض للمواقع اإللكÎونية .ووافقت على
صشفقة لتزويد ا◊كومة ا÷زائرية Ãعدات
ق -ادرة ع -ل -ى تسش -ج -ي -ل ال -ب -ي -ان -ات اŸت -ع -ل-ق-ة
ب- - -ال- - -نشش - -اط ع ÈالإنÎنت Ÿا يصش - -ل إا١٠ ¤
مÓي Úمسشتخدم لÓإنÎنت ،وذلك وفقا Ÿا
ذكره موظفان على دراية بهذا األمر.

مؤاقع إالكÎونية

روسسيا تطّور مركبات ومعّدات إانقاذ متقّدمة

لخÒة
تعمل روسشيا ‘ السشنؤات ا أ
على مششاريع لتطؤير مركبات ومعدات
حديثة ومتطؤرة لسشتخدامها ‘
لنقاذ مسشتقب.Ó
مهمات ا إ
ت -ب -ع -ا ل -ب -عضض وسش-ائ-ل اإلعÓ-م ،ف-إان وزارة
ال-ط-وارئ ال-روسش-ي-ة وخÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات معرضض
 Interpolitex- 2020التقني التي عقدت
م -ؤوخ -را ،اسش -ت -ع -رضشت ع -دة ‰اذج Ÿرك -ب-ات
إانقاذ وروبوتات حديثة تعمل على تطويرها
لسشتخدامها ‘ مهمات اإلنقاذ ‘ حالت
ا◊رائق أاو الكوارث الطبيعية.
وأاششار اÈÿاء ‘ وزارة الطوارئ خÓل
فعاليات اŸعرضض إا ¤أان الفني ÚواŸهندسشÚ
ال -روسض ي-ع-م-ل-ون ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ت-ط-وي-ر م-رك-ب-ة
إانقاذ برمائية ›نزرة قادرة على العمل ‘
أاصشعب التضشاريسض واألماكن اŸغمورة باŸياه،
وأان ه -ذه اآلل -ي -ة سش -ت-ك-ون ›ه-زة ب-أاذرع آال-ي-ة
ل -تسش -ه -ي-ل ع-م-ل-ي-ات اإلن-ق-اذ ،فضش Ó-ع-ن أان-ه-ا
سش -ت -حصش -ل ع -ل -ى م-ع-دات وخ-راط-ي-م إلط-ف-اء

ا◊رائق ،ومضشخات لتفريغ اŸياه من األماكن
ال-ت-ي ق-د ت-غ-م-ره-ا ال-ف-يضش-ان-ات ،وأان اŸرك-بة
اج -ت -ازت اخ -ت -ب -ارات ال -ق-ب-ول اŸط-ل-وب-ة و”
ترششيحها لتعمل كمركبة إانقاذ لصشالح الوزارة
‘ روسشيا.
ونّوه اÈÿاء بأان وزارة الطوارئ الروسشية
تناقشض حاليا عدة مششاريع لتطوير طائرات
مسشÒة متعددة اŸهام تسشتخدم ‘ عمليات
اإلن -ق -اذ ،وت -ط -وي -ر ع -دة ت -ق -ن -ي-ات ل-ل-ح-م-اي-ة
اإلشش-ع-اع-ي-ة وال-ك-ي-م-اوي-ة ،وم-ع-دات وراف-ع-ات
جديدة ÿدمات الطوارئ.
وŒدر اإلششارة إا ¤أان روسشيا كانت قد
اسشتعرضشت سشابقا عدة ‰اذج من الروبوتات
ال -ت -ي صش -م -مت ل -ع -م -ل -ي -ات اإلن -ق -اذ وإاط -ف-اء
ا◊رائ - -ق ،وم - -ن - -ه - -ا روب - -وت صش - -غ› Òه- -ز
بكامÒات ومضشخات مياه قوية ،قادر على
العمل ‘ األماكن التي يصشعب الوصشول إاليها
أاثناء عمليات اإلنقاذ.

سشÓح روسشيا
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ششتاء أاسشود قادم

مقبلون على أاششهر صشعبة

فقد كششف ديفيد ريلمان ،عا ⁄متخصشصش
باألحياء إلدقيقة ‘ جامعة سشتانفورد ،بأان
تفششي إلفÒوسش سشيششهد ذروته خÓل إلششتاء،
مششÒإً إ ¤أإننا مقبلون على أإششهر صشعبة.
وعلى إلرغم من آإرإء كثÒة كانت قد قالت
إن كورونا ليسش موسشمياً ،إل أإن علماء باتوإ
م -ت -أاك -دي -ن م -ن أإن ذروت -ه سش -ت -ك -ون ‘ فصش -ل
إلشش -ت -اء ،وإل -ذي ت -ك Ìف -ي-ه ع-دوى فÒوسش-ات
وأإمرإضش إ÷هاز إلتنفسشي خاصشة ‘ أإوقات
إنخفاضش درإجات إ◊رإرة وبرودة إ÷و.
كما حّذر علماء آإخرون من أإن إلسشرعة ‘
إلوصشول إ ¤نتائج تتعلق باللقاحات إŸضشادة
ل -ك-ورون-ا ،ق-د تضش-ر ب-ف-ع-ال-ي-ت-ه ضش-د إل-فÒوسش
إلذي ينتششر بقوة.

لماكن اŸغلقة ›ددًا
ا أ

ف -ق -د أإوضش -ح م -وريسش -ي -و سش -ن -ت -ي -ان-ا ،ع-ا⁄
متخصشصش بالرياضشيات ‘ كلية إلطب بجامعة
هارفارد ،أإن إلناسش خÓل إلششتاء على عكسش
ما هو دإرج ‘ إلصشيف ،سشيتفاعلون بششكل
أإك ‘ Èإألماكن إŸغلقة ،وإلتي يسش Òفيها
إلهوإء ضشمن دورة دإئرية مغلقة للحفاظ على
إ◊رإرة ‘ إŸبا ÊوإŸنششآات إıتلفة.
بدورها ،قالت رإششيل بيكر ،عاŸة أإوبئة ‘
جامعة برينسشتون ،إنه حتى لو كان هناك تأاثÒ
موسشمي قليل لكورونا ،إل وجود عدد هائل

Óصش-اب-ة ي-ب-ق-ى
م -ن إألشش -خ -اصش إŸع -رضش Úل -إ
إÙرك إلرئيسش لنتششار إلفÒوسش.
أإيضشًا ،نّوهت عاŸة إألوبئة ‘ كلية لندن
ل -ل -طب ،ك -اث -ل Úأإورإي -ل -ي ،إ ¤أإن إإلن -ف-ل-ون-زإ
م -وج -ودة م -ن -ذ م-ئ-ات إلسش-ن ،Úإل أإن أإسش-ب-اب
حدوث ذروتها ‘ إلششتاء ل تزإل غ Òمفهومة
بششكل علمي دقيق ،وإلتي ل ‚د لها تفسشÒإ
سشوى برودة إلطقسش.
وأإششارت إ ¤أإن إلعامل إألك Èإلذي سشيحد
م -ن إلن -تشش -ار ف -ق -ط إل -ت -ب -اع -د إلج-ت-م-اع-ي
وإرت -دإء إل -ك -م -ام -ات ‘ إألم -اك -ن إل -دإخ -ل-ي-ة
وإÿارجية.
وعلى إلرغم من أإن إلعديد من إلتجارب
إلعلمية إلتي أإجريت ضشمن بيئة إıتÈإت
أإثبتت أإن إلظروف ‘ إلششتاء موإتية بششكل
كب Òلنتششار إلفÒوسش ،خاصشة أإن إ◊رإرة
دإخ -ل إŸن -ازل وإŸنشش -آات إıت -ل -ف -ة ت -ك-ون
Ãعدل  20درجة مئويةÃ ،ا يعني أإنها أإكÌ
دفئا ورطوبة عن إألجوإء ‘ إÿارج ،إل أإن
ذلك ل ي -ث -بت أإب -دإً أإن ك -ورون -ا ل-لشش-ت-اء ف-ق-ط
وينفي باقي إلحتمالت.
و‘ أإفريل إŸاضشي ،قال تقرير صشادر عن
«إألك -ادÁي -ات إل -وط -ن -ي -ة ل -ل-ع-ل-وم وإل-ه-ن-دسش-ة
وإلطب بأامÒكا» ،إن هناك  10أإوبئة إنفلونزإ
‘ إلسشنوإت  250إŸاضشية ،إثنان تفششيا ‘
ششتاء نصشف إلكرة إألرضشية إلششما‹ ،وثÓثة
‘ إل- -رب- -ي- -ع وإث- -ن- -ان ‘ إلصش -ي -ف وث Ó-ث -ة ‘
إÿري -ف ،و‘ ج -م -ي -ع إ◊الت ك -انت ه -ن-اك

إلعدد
18391

لخطر..
ا أ

األ· اŸتحدة تصسدم العاّ› ⁄ددًا بشسأان الفÒوسس

سسلوك كورونا يسستشسرسس بفصسل اŸطر

ّﬁبو الششتاء عادة ُك ،Ìإال أان
فÒوسض كورونا اŸسشتجد مثلما غّير
لول مّرة ‘
مفاهيم كثÒة منذ ظهوره أ
الصش Úقبل أاششهر طويلة غ Òهذا
اŸفهوم أايضشًا.
فمع إقÎإب فصشل إŸطر ،إزدإدت ﬂاوف
إإلدإرإت إلصشحية ‘ ﬂتلف دول إلعا ⁄من
تفاقم تفششي إلوباء ،إلذي قتل حتى إآلن أإكÌ
من مليون و 100أإلف ششخصش حول إلعا،⁄
بحسشب تقرير نششرته ›لة «نيتششر إلعلمية».
وأإتت ه -ذه إıاوف م -ن ع -وإم -ل ت -ت -ع-ل-ق
بسشلوك إلناسش خÓل هذإ إلفصشل ،وخصشائصش
إل -فÒوسش إل -ت -ي سش -ت -نشش -ط أإك ‘ Ìإل -ظ-روف
إ÷وية إلباردة.
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موجة ثانية بعد حوإ‹  6أإششهر من ظهور
إلفÒوسش ألول مرة ،بغضش إلنظر عن وقت
إلتفششي ألول مرة.
يذكر أإن إألخبار إلعاŸية حول إلفÒوسش ‘
إل -فÎة إألخÒة  ⁄ت -ك -ن م -ط-م-ئ-ن-ة أإب-دإً ،ف-ل-م
“ضشِ سشوى أإيام قليلة على إعÓن منظمة
إلصشحة إلعاŸية للعا ⁄أإخبارإً صشعبة وصشادمة
تفيد بأان إلنصشف إلششما‹ من إلكرة إألرضشية
ي -وإج-ه ◊ظ-ة ح-اسش-م-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ج-ائ-ح-ة
كوفيدّﬁ ،19-ذرة من أإن «إألششهر إلقليلة
إلقادمة سشتكون صشعبة جدإ وبعضش إلدول ‘
مسشار خط ،»Òحتى هلّت علينا إأل· إŸتحدة
·Ó
بتصشريح أإخطر ،فقد أإكد إألم Úإلعام ل أ
إŸت -ح -دة ،أإن -ط -ون -ي -و غ-وتÒيشش ،أإن ج-ائ-ح-ة
كورونا هي أإك Èأإزمة توإجه إلعا ‘ ⁄إلعصشر
إ◊ديث.
وجاء كÓم غوتÒيشش عند إفتتاحه قمة
إلصش- -ح -ة إل -ع -اŸي -ة ع ÈإإلنÎنت ،مسش -اء أإول
أإمسش إألحد ،دعا فيها إ ¤إلتضشامن إلعاŸي
‘ موإجهة إألزمة ،مطالباً إلدول إŸتقدمة
بدعم إلنظم إلصشحية ‘ إلبلدإن إلتي تعاÊ
م -ن ن -قصش إŸوإرد .وك -انت ج -ائ -ح -ة ك -ورون-ا
إŸوضش -وع إل -رئ -يسش -ي ل -ل -ق -م -ة ،إل-ت-ي ك-ان م-ن
إŸقرر عقدها ‘ إألصشل ‘ برل.Ú

أاك Ìمن مليون وفاة و 43مليون إاصشابة

يشش -ار إ ¤أإن ج -ائ -ح-ة ك-وف-ي-د 19-تسشببت
بوفاة أإك Ìمن  1.1مليون ششخصش منذ إبÓغ
مكتب منظمة إلصشحة إلعاŸية ‘ إلصش Úعن
ظ - -ه - -ور إŸرضش ل- -ل- -م- -رة إألو ‘ ¤ديسش- -مÈ
إŸاضشي ،فيما سشجّل إلعا ⁄أإك Ìمن  43مليون
إصشابة بالفÒوسش.
و‘ أإوروباŒ ،اوز عدد إ◊الت إŸسشجلة
 8.2مليون إصشابة ،تو‘ منها أإك Ìمن 258
أإلف ششخصش.
إ ¤ذلك ،رأإى ت- - - - -ي - - - -دروسش أإده - - - -ان - - - -وم
غيبÒيسشوسش أإنه ‘ حال “كنت إ◊كومات
م - -ن ج- -ع- -ل أإن- -ظ- -م- -ة إل- -ب- -حث ع- -ن إ◊الت
إıال-ط-ة م-ث-ال-ي-ة ،وإلÎك-ي-ز ع-ل-ى ح-ج-ر ك-ل
إ◊الت ووضش- -ع ك- -ل إıال- -ط ‘ Úإل- -ع -زل،
سشيصشبح من إŸمكن تفادي إلعودة إ ¤فرضش
إجرإءإت عزل ششاملة.

وكالت

إششها ر

ل· اŸتحدة،
لم Úالعام ل أ
أاّكد ا أ
أانطونيو غوتÒيشض ،أان جائحة كورونا
هي أاك Èأازمة تواجه العا ‘ ⁄العصشر
ا◊ديث.
ج -اء ك Ó-م غ -وتÒيشش ع-ن-د إف-ت-ت-اح-ه ق-م-ة
إلصش- -ح -ة إل -ع -اŸي -ة ع ÈإإلنÎنت ،مسش -اء أإول
أإمسش إألحد ،دعا فيها إ ¤إلتضشامن إلعاŸي
‘ موإجهة إألزمة ،مطالباً إلدول إŸتقدمة
بدعم إلنظم إلصشحية ‘ إلبلدإن إلتي تعاÊ
من نقصش إŸوإرد.
وكانت جائحة كورونا إŸوضشوع إلرئيسشي
للقمة ،إلتي كان من إŸقرر عقدها ‘ إألصشل
‘ برل.Ú

تعاون ع Èا◊دود

كما ششّدد إلعديد من إلقادة وإÈÿإء من
إلذين –دثوإ خÓل إ÷لسشة إلفتتاحية على
ضش - -رورة إل - -ت- -ع- -اون ع Èإ◊دود ،ح- -يث أإك- -د
إلرئيسش إألŸا ،Êفرإنك فال Îششتاينماير ،أإن
ل أإحد آإمن من كوفيد ،19-مششددإً على أإنه
حتى أإولئك إلذين ينتصشرون على إلفÒوسش
دإخ -ل ح -دوده -م ،ي -ظ-ل-ون أإسش-رى دإخ-ل ه-ذه
إ◊دود حتى يتم إلنتصشار عليه ‘ كل مكان»،
بحسشب تعبÒه.
ي -ذك -ر أإن إŸدي -ر إل -ع-ام Ÿن-ظ-م-ة إلصش-ح-ة
إلعاŸية تيدروسش أإدهانوم غيبÒيسشوسش ،كان
أإكد خÓل مؤو“ر صشحا‘ ع Èإلفيديو ،أإن

«إلكث Òمن إلدول تششهد تزإيدإً مطردإً ‘
إصشابات كورونا ،ويؤودي ذلك إآلن إ ¤إششرإف
وح -دإت إل -ع -ن -اي -ة إŸرك -زة ع-ل-ى ب-ل-وغ ط-اق-ة
إسشتيعابها إلقصشوى أإو بلغتها بالفعل مع أإننا ما
زلنا ‘ أإكتوبر».

أاششهر صشعبة قادمة

كما حّذر من أإن «إألششهر إلقليلة إلقادمة
سشتكون صشعبة جدإ وبعضش إلدول ‘ مسشار
خط.»Ò
يشش -ار إ ¤أإن ج -ائ -ح-ة ك-وف-ي-د 19-تسشبّبت
بوفاة أإك Ìمن  1.1مليون ششخصش منذ إبÓغ
مكتب منظمة إلصشحة إلعاŸية ‘ إلصش Úعن
ظ - -ه - -ور إŸرضش ل- -ل- -م- -رة إألو ‘ ¤ديسش- -مÈ
جل إلعا ⁄أإك Ìمن  42مليون
إŸاضشي ،فيما سش ّ
إصشابة بالفÒوسش.
و‘ أإوروباŒ ،اوز عدد إ◊الت إŸسشجلة
 8.2مليون إصشابة ،تو‘ منها أإك Ìمن 258
أإلف ششخصش.
إ ¤ذلك ،رأإى ت- - - - -ي - - - -دروسش أإده - - - -ان - - - -وم
غيبÒيسشوسش أإنه ‘ حال “كنت إ◊كومات
م - -ن ج- -ع- -ل أإن- -ظ- -م- -ة إل- -ب- -حث ع- -ن إ◊الت
إıال-ط-ة م-ث-ال-ي-ة ،وإلÎك-ي-ز ع-ل-ى ح-ج-ر ك-ل
إ◊الت ووضش- -ع ك- -ل إıال- -ط ‘ Úإل- -ع -زل،
سشيصشبح من إŸمكن تفادي إلعودة إ ¤فرضش
إجرإءإت عزل ششاملة.

وكالت

ما هي طرق اسستعادة حاسّسة الشسم بعد التعا‘؟

لذن
لنف وا أ
كششف الدكتور عبدالله خوجايف ،أاخصشائي أامراضض ا أ
وا◊نجرة ،كيف Áكن اسشتعادة حاسشة الششم بعد الششفاء من مرضض «كوفيد.»19-
من أإجل ذلك ينصشح إألخصشائي بضشرورة وصشول إلهوإء إ ¤إلنهايات إلعصشبية إŸنتششرة
دإخل إألنف .ويقول« :يجب إسشتخدإم مسشتحضشرإت طبية (قطرإت) تضشيق إألوعية إلدموية
‘ إألنف ،ورشش Œويف إألنف Ãحلول ملح إلبحر وتوف Òرطوبة إلهوإء ‘ إلغرفة».
وأإششار إألخصشائي ،إ ¤ضشرورة تناول فيتامينات  Вوإلفيتامينات إŸتعددة من أإجل إسشتعادة
إÓÿيا إلعصشبية ،كما يجب إتباع نظام غذإئي صشحيح ،وتناول كميات كبÒة من إŸاء،
وإلمتناع عن إلتدخ Úوإلكحول.
ويذكر أإن إلدكتور فÓد ÒÁزإيتسشيف ،أإخصشائي أإمرإضش إألنف وإألذن وإ◊نجرة ،أإششار ‘
وقت سشابق ،إ ¤أإن «كوفيد »19-ليسش إلعامل إلوحيد إŸسشبب لفقدإن حاسشة إلششم ،ولكن عند
إإلصشابة بهذإ إŸرضش فإان إلفقدإن إŸؤوقت لهذه إ◊اسشة يكون بطيئا وتدريجيا مقارنة
بالتهابات إ÷هاز إلتنفسشي إ◊ادة.
نوفوسشتي

موإقيت
إلصشÓة
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 22°إ÷زإئر

 2٤°إ÷زإئر

رئيسس أامن و’ية ا÷زائر يشسيد بدور اإ’عÓم
أإشش- -اد رئ- -يسس أإم -ن و’ي -ة إ÷زإئ -ر
م- -رإقب إلشش- -رط- -ة ﬁم- -د شش -اق -ور،
’عÓم إلفعال إلذي
بدور وسشائل إ إ
م - -ك- -ن- -ه- -ا م- -ن كسشب ث- -ق- -ة إŸوإط- -ن
لتصشبح منÈإ وصشرحا لتنوير إلرأإي
’صش -ع -دة،
إل- -ع- -ام ع- -ل- -ى ﬂت- -ل -ف إ أ
’مني ،إلذي
’سشيما على إلصشعيد إ أ
تسش - - -ع - - -ى مصش - - -ا◊ه ج- - -اه- - -دة إ¤
ت -وط -ي-ده ‘ ك-ل م-ن-اسش-ب-ة ،ب-ت-ع-زي-ز
شش-رإك-ة م-ت-ي-نة تتسشم با’حÎإفية
وإŸصش- -دإق- -ي- -ة خ- -دم- -ة ل- -ل -م -وإط -ن
وحماية Ÿمتلكاته.
آإسشيا مني
وثمنÃ ،ناسسبة إحياء إليوم إلوطني للصسحافة إŸصسادف لـ 22أإكتوبر وإلتي خصص من خÓلها
ﬂتلف إŸؤوسسسسات إإلعÓمية ،على غرإر يومية «إلشسعب» ،إÛهودإت إŸبذولة من قبل
رجال إإلعÓم‡ ،ثلŸ Úؤوسسسساتهم إلتي تعد همزة وصسل بﬂ Úتلف مؤوسسسسات إلدولة
خصسوصسا ‘ إلوقت إلرإهن ،وما تعلق Ãجابهة فÒوسص كورونا ،حيث كانت يضسيف قائ:Ó
«جنبا ÷نب مع عناصسر إلشسرطة بتغطيتها إإلعÓمية ‘ عمليات إلتعقيم وإلتحسسيسص وإلتي
لتزإل متوإصسلة من أإجل إ◊د من إنتشسار هذإ إلوباء إلفتاك».
ودعا مرإقب إلشسرطة ﬁمد شساقور ‡ثلي إŸؤوسسسسات إإلعÓمية للعمل سسويا من أإجل
–قيق إŸعادلة إألمنية إلرإمية ‘ جوهرها إ ¤بسسط إألمن وهو ‚اح إ÷ميع ومكسسب
إلسسÓم وإلسسكينة وكل فئات إÛتمع من خÓل إسسهام رجل إإلعÓم من موقعه صسوتا وصسورة
وكتابة .وعرج رئيسص أإمن ولية إ÷زإئر با◊ديث عن مسسارإت إلتنمية وما قدمته إلصسحافة
من تضسحيات جسسام من أإجل تنوير إلرأإي إلعام من خÓل إعÓم أإمني هادف يتحلى بكل
مصسدإقية وشسفافية.
وشسكلت إŸناسسبة إحدى إلدعائم وإلركائز إÙققة للمعادلة إألمنية إلرإمية ÿدمة إلوطن
وإŸوإط -ن ،م -ن خ Ó-ل م -وإج -ه -ة إ÷رÁة وت -ب-دي-د إآلف-ات إلج-ت-م-اع-ي-ة ب-فضس-ل إل-ت-حسس-يسص
إإلعÓمي من مظاهرها وﬂاطرها ،كمحاربة إıدرإت ،حوإدث إŸرور وإلوقاية من
فÒوسص كورونا .من جهته أإمن دإئرة برإقي ،شسرق إلعاصسمة ،خ ّصص يومية «إلشسعب» بتكرË
Ãناسسبة إلحتفال باليوم إلوطني للصسحافة ،عرفنا باÛهودإت إŸبذولة ‘ إطار تنوير إلرأإي
إلعام ،خاصسة ما تعلق منها بالشسق إألمني ،حيث أإشساد ‘ هذإ إŸقام ﬁافظ أإول للشسرطة
ب-وزف-ور ن-ورإل-دي-ن ب-دوره-ا إل-ف-ع-ال ‘ م-رإف-ق-ة ﬂت-ل-ف إل-نشس-اط-ات إ÷وإري-ة وإل-ت-حسس-يسس-ية
ومرإفقتها إ÷وإرية مع ﬂتلف مصسالح إألمن من أإجل –سسيسص إلرأإي Ãختلف إآلفات
وإ÷رإئم إلتي تهدد حياتهم وسسكينتهم.

 23°وهرإن

إلثمن  ١٠دج

’ربعاء  28أإكتوبر 2٠2٠م إلموإفق لـ  ١١ربيع إ أ
إ أ
’ول  ١٤٤2هـ إلعدد 1٨391
ششرإكة متينة خدمة للموإطن وحماية ‡تلكاته

 22°وهرإن

عبد إلعزيز جرإد ‘ ندوة فكرية خاصشة باŸفكر:

’ول ع -ب -د
ذك -ر إل -وزي -ر إ أ
إلعزيز جرإد ،أإمسس ،أإن «إŸفكر
إل- -رإح- -ل م- -الك ب- -ن ن -ب -ي ،ك -ان
رج Ó-ج-ي-و-سش-ي-اسش-ي-ا ب-ام-ت-ياز»،
إسشتششرف ‘ كتاباته ونظرياته
وأإط -روح -ات -ه ‘ ،خ -مسش -ي-ن-ي-ات
إل - -ق - -رن إŸاضش - -ي ،إل - -ك- -ث Òم- -ن
إŸت - -غÒإت وإل - -ظ - -وإه- -ر إل- -ت- -ي
ع- - -رف- - -ه- - -ا إل- - -ع - -ا ‘ ⁄إل - -ق - -رن
إلعششرين».
حبيبة غريب
سس -ل -ط إل -وزي -ر إألول ‘ ،إف-ت-ت-اح
إل -ن -دوة إل -وط -ن-ي-ة إألو ¤ح-ول ف-ك-ر
مالك بن نبي ،إلتي نظمتها وزإرة
إل-ث-ق-اف-ة ب-اŸك-ت-ب-ة إلوطنية إ◊امة،
–ت شس -ع -ار ‘« :إإلصس -غ -اء لشس-اه-د
على إلقرن» ،إلضسوء على جانب من
فكر مالك بن نبي ل يهتم به كثÒإ،
وهو فكره إلذي يعالج إلعÓقة بÚ
إلعا ⁄إلسسياسسي وإ÷غرإ‘».
وأإضس- -اف ج- -رإد« ،ن- -ح- -ن ن- -ق- -ول
ن - -ع - -رف إل- -رإح- -ل م- -الك ب- -ن ن- -ب- -ي
ك -ف -ي -لسس -وف وع -ا ⁄إج-ت-م-اع وع-ا⁄
إقتصساد ،مفكر إسسÓمي وسسياسسي،
ولكن إلكث Òيجهل أإنه سسبق وأإن ربط
إل- -عÓ- -ق- -ة إ÷دل- -ي- -ة ب Úإلسس- -ل- -ط -ة
إلسس - -ي - -اسس - -ي - -ة وإ÷انب إ÷غ- -رإ‘،
وÁك - -ن أإن ن - -ت - -ح- -ك- -م ‘ إل- -فضس- -اء
إÙيط إŸباشسر لسسياسسة ما».
ودع- -ا م- -الك ب- -ن ن -ب -ي ،يضس -ي -ف
ج - -رإد« ،إŸسس - -ل - -م Úأإن ي- -ه- -ت- -م- -وإ
وي - -ف - -ك - -روإ ‘ ب - -ن - -اء م - -ا أإسس - -م - -اه
إمÈإط -وري -ة روح -ي -ة ،أإو ك -وم-ن-ولت

لسست أإدري Ÿاذإ عندما ُيذكر إسسم مالك بن نبي
أإح ّسص أإن إلرجل وإŸفكر  ⁄يأاخذ حقه من تبسسة إ¤
تلمسسان ومن إلعاصسمة إÔ“ ¤إسست ،و‘ كل جامعة
مزروعة ‘ هذه إلرقعة إ÷غرإفية ..إلقارة!
إلرجل إلذي جمع خÒة مقالته ‘ ،إÿمسسينيات‘ ،
كتاب «‘ مهب إŸعركة» ،حاول طوإل عمره إŸمتد من
 1905إ 1973 ¤أإن يكون إنسسانا ‘ إŸعادلة إ◊ضسارية،
ل رقما ‘ إإلحصساء إلفرنسسي ،زمن إإلحتÓل ،وقذف
«إآلن-دي-ج-ي-ن-ا» ب-ع-ي-دإ ع-ن ﬁي-ط-ه إŸب-اشس-ر ،إل-ذي ك-ان
Óسستعمار» ،وهي
يتشسرب ‘ صسمت فكرته عن «إلقابلية ل إ
–ذي - -ر ق- -وي ح- -ي- -ال إل- -ذوب- -ان ‘ ث- -ق- -اف- -ة وﬁددإت
إŸسستعمر ،وإلتخلي على إلهوية وعن إ◊ق ‘ إإلنسسانية،
إلذي خ ّصسه إبن نبي بكتابات متناثرة ،ب Úإألربعينيات
وإلسستينيات ،وظهرت أإقوى بصسمات هذه إلنظرة إÿاصسة
‘ ثÓ- -ث- -ي- -ة إألرضص وإل- -زم- -ن وإإلنسس- -ان ،أإي إ◊ضس- -ارة
بتعريفه ،إلذي ن Ìقدرة على إسستشسرإف إآلتي ‘ زمن
إلح -ت Ó-ل ،وق -درة ع -ل-ى ق-ب-ول إآلخ-ر ،ب-ق-وة إ◊ج-ة ،ل
بدÁقرإطية إلقبول باألمر إلوإقع..
تبنى إبن نبي قوإعد تفك Òكلية ف ّسسر بها إلوإقع
وإل -ت -اري-خ ،وت-ل-خصست أإف-ك-اره ‘ إل-ع-وإ ⁄إل-ثÓ-ث-ة :ع-ا⁄
إألفكار ،وعا ⁄إألشسخاصص ،وعا ⁄إألشسياء ..وهي عوإ⁄
تتجلى ‘ إلظوإهر إإلنسسانية وإلجتماعية ،ولكنها ل
تتجلى منفردة ..ومنها طرح إلسسؤوإل عن أإسسباب تقهقر
إŸسسلم ‘ Úأإغلب كتاباته.
إبن نبي ،إلذي يعود مرة أإخرى مثل «شساهد على
إلقرن» ،يسستصسرخ ‘ إلذين قرأإوإ كتبه قول كلمة فيه،
ت -نصس -ف -ه وت -خ -رج م-ن-ه م-ا إغّ Èع-ل-ى صس-ف-ح-ات إل-ف-ك-رة
إألفرو-آإسسيوية ،وغÒها من إألفكار ،إلتي  ⁄توقفها
ﬁاولت إقصساء هذإ إلذي يقال عنه إليوم إنه «رجل
جيو-إسسÎإتيجي»..

إإششهــــــــــــــــــــــــار

إلششعب2٠2٠/١٠/28/
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^ مرزإق صشيادي

وإلرتهان لÓسستعمارِ وإألفق معتم،
إخ -ت -ار ط -رَح أإسس -ئ -ل-ة ج-ذرّي-ة ،وب-لَ-غ
إ÷وهَر دون إنتظار ،فكان مفّكرنا
يأاملُ ‘ عقل ينتمي لفضساِء إلّتفكÒ
Ÿح-رِجَ ،ف-ضس-اء إن-ت-كَسص وح-اصس-رتُ-ه
إُ
أإسس -ب -اُب إلÓ-ت-ف-ك ،Òثّ-م شَس-اعت ف-يِ-ه
حالة من إŸزيِج غ ÒإŸسسبوِق بÚ
إل - - -وه - - -م وإلسس - - -تسسÓ- - -م ،و–ّولت
إل-ي-ق-ي-ن-ي-ات وع-ل-ى رأإسس-ه-ا إلعقل إ¤
›ال تشس - -ك- -يٍك ،و›الت إلّسس- -ؤوإل
وإلشسكّ ،ك - -اŸع- -رفِ- -ة وإل- -وج- -وِد إ¤
ي -ق -ي -ن -ي-ات ل Œادل» .وأإضس-افت ب-ن
دودة ،أإن م - - -الك ع - - -اد إل- - -ي- - -وم إ¤
إلوإجهة ،قائلة إنه «بيننا ألّنه سسعى
ل - -ت - -فسس Òإلّ- -ظ- -وإه- -ر إلّ- -ث- -ق- -افّ- -ي- -ة
وإ◊ضسارّية إلتي تعنينا ،وإقَÎح من
م -وق -ع ِ-ه ع Ó-ج -اٍت ع -اج-لٍ-ة وأإخ-رى
لح -ق ٍ-ة Ÿآازق-ن-ا ،ون-ح-ن ف-ي-ه ك-ذلك
باعتبارنا ›تمعه إلذي شسغله وحمل
هّمه».
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«شساه ـ ـ ـ ـ ـ ـد
على القرن»

م ـ ـالك بـ ـن نبـ ـي ك ـ ـان رجـ ـ Óجي ـ ـو-اسسـ ـ ـÎاتيجيا
إسسÓمي ،ل يقوم على هيمنة دولة
م -ا ب -ل يضس-م-ن إ◊ري-ات إلسس-ي-اسس-ي-ة
ل -ك -ل دول -ة ،م -ع ت-وح-ي-د دي-ن-ي –ت
هيئة روحية».
وت- -أاسس- -ف إŸت -ح -دث ل -ت -ه -م -يشص
إŸف-ك-ر إل-ف-ي-لسس-وف ‘ إل-ث-مانينيات
من إلقرن إŸاضسي حيث « ⁄يكن
م- -وج- -ودإ ‘ إ÷ام- -ع- -ة إ÷زإئ -ري -ة
وح -ت -ى ‘ ك -ل -ي-ة إل-ع-ل-وم إلسس-ي-اسس-ي-ة
بالرغم من تعريبها».
ويرى إلوزير إألول ،أإن إإلشسكالية
إŸط -روح -ة إل -ي -وم ه -ي« :ه -ل ف-ك-ر
م -الك ب -ن ن -ب -ي م -ت -وإج -د ب -ي-ن-ن-ا ‘
إ÷امعات وإŸفكرين وإلسسياسسيÚ؟
وهل إلرجل إŸسسلم إŸفكر باق كما
ك - -ان ع - -ل - -ي - -ه ‘ إÿمسس - -ي - -ن - -ي - -ات
وإلسس -ت-ي-ن-ي-ات ي-ن-ط-ل-ق م-ن ن-ظ-ري-ات
ومقاربات إيديولوجية خارج إلفضساء
إإلسسÓمي؟
«ل-ق-د ت-أاث-رن-ا ب-الشس-ي-وع-ية ولزلنا
نتأاثر بالليÈإلية كإايديولوجية وليسص
كسسÒورة إقتصسادية و ⁄نتأاثر -يقول
جرإد  -بفكر مالك بن نبي للوصسول
إ ¤مفاتيح لتحليل ›تمعاتنا وفهم
أإزم-ات-ن-ا وإي-ج-اد إ◊ل-ول لشس-ع-وب-ن-ا»،
مضسيفا «أإن مالك بن نبي  ⁄يعط
إ◊ل- -ول ،ل- -ك- -ن- -ه وضس- -ع أإط- -روح -ات
لزإلت قائمة».
من جهتها ،أإشسارت وزيرة إلثقافة
وإلفنون مليكة بن دودة باŸناسسبة،
«أإن مالك بن نبي ،رجٌل صساغ إŸعنى
‘ ◊ظٍة فارقةٍ من تاريخ إ÷زإئر،
وب - -ي - -ن - -م - -ا ك - -اَن إلّسس- -ؤوإل وج- -ودvي- -ا
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