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مـنذ هوى الصنم في  9/4/2003وحـتى ساعةِ كتـابة هذه السـطور تسللت
ـشترك بـينـها جمـيعا الى مـواقع سلـطوية مـهمـة عناصـر شتى  الـقاسم ا

هو:
انـها جـاءت بفعل احملـاصصات وبـدوافع فئـوية وطائـفية وقـومية  وبـعيداً
ـوضـوعـيــة الـتي حتـتـاجــهـا أجـهـزة الـدولـة ـعـايـيـر والــضـوابط ا عن كـل ا

ومؤسساتها .
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ــواقع نـــذيــر دمــار لــلــبالد  ــزورين وزرعــهـم في أخــطــر ا ان اعــتـــمــاد ا
واطن . واستخفاف كبير بشأن الوطن وا

وان اصـدار الـعـفو عن اخملـتـلـس إهـدار صـريح لـلـثروة الـوطـنـية وتـبـديد
للمال العام بغير وجه مشروع .

وكثيرا ما يتم التساؤل :
أيــهـمــا أحـسن (فالن)  –وهــو من كـبــار الـسـلــطـويـ  –أم (فالن)  –وهــو

سلطويّ كبير آخر  –فماذا يكون اجلواب ?
حـيث ال حُسنَ فـيهـما على االطالق  ان هـذا السـؤال ال معـنى له أساساً 

واألولى أنْ يقال : 
من هــو االســوء مـنــهـمــا  بــعـد أنْ كــانـا مــشـتــركــيْن في صــفـات الــفـشل

والدجل..!!
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ـنتفـع الـذين أغدق علـيهم بعض ـا يُقـرح القلبَ أنَّ هـناك فريـقاً من ا و
الـسـلـطويـ األمـوال  أو منـحـهم قـطعـاً من األراضي لـلـسكن  أو عـيّـنهم
مـوظفـ في دوائر الـدولية  أو سـعى الى زيادة رواتـبهم ومـخصـصاتهم
يـغـضون الـنـظر عن كل مـا حلق بـالوطن من دمـار وخـسائـر وكوارث  وال
يـنـظـرون اال من زاويـة انـتـفـاعـاتـهم الـشخـصـيـة وهـذا هـو مـعـنى الـعـقوق

واجلحود للوطن .
ـواخذات وهـو االفالس الـكـامل وطنـيـا وأخالقـيا وسـيـاسيـا  فـضالً عن ا

الدينية والقانونية واحلضارية .
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ة يعد جر ال العام  ان شـراء األتباع واألنصار واألصوات االنتخابـية با
يـحـاسب عـلـيـهـا الـقـانـون وال يـعـد مـكـرمـة لـلـمـسـؤول الـذي قدّم مـصـاحله

اخلاصة على مصالح البالد والعباد .
ـاله الـشـخـصي فـكـيف اذا انه مــؤاخـذ ومـذمـوم اذا اشـتـرى األصـوات 

ال العام ?! اشتراها با
ـسـؤول اجلـديـر بـالـتـأييـد واالحـتـرام هـو ذلك الـرجل الـذي اسـتـفرغ ان ّا
وســعه في مـضــمـار خـدمــة الـشــعب والـوطن  دون تــفـريق بـ شــريـحـة
ـذاهب وشــريــحــة ودون انـحــيــاز لــفــئـة عــلى فــئــة رغم تــعــدد االديــان وا

والقوميات .
وهــذا مــالم يــتـضـح في مـســارات مــعــظم سـيــاسي الــصــدفـة  –ولالسف

الشديد –
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ثل في جـاء في ترجـمة ابـن اخلشاب  –الـعـالم النـحوي الـذي يُضـرب به ا
العربية - .

( في سير اعالم النبالء للذهبي ج 20 ص  526)
انه :

" عرض اثنان عليه شعراً لهما فسمع لألول ثم قال :
أنتَ أردأُ شعراً منه .

قال :
كيف تقول هذا ولم تسمع قول اآلخر ?

الن هذا ال يكون أردأ منه !!
ـتسـلـقـ الى مـراكز ومـواقع لـيـسوا وهـذا مـا يـنطـبق عـلى مـعـظم اولـئك ا

بأهل لها على االطالق .
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ال يُـحسنون االَّ فن انّ الـسلطـوي الغارقـ الى االذقان في بحـار الذاتية 
الضحك على الذقون ...!!

ـواخـذة  ــسـاءلــة وا وهـم لـيـســوا وحـدهـم مـوضع ا
ــســاءلــة كل اولـــئك الــســائــرين في ــا تـــشــمل ا وا
صاحلهم اخلاصة  ن ال يهتمـون االّ  ركـابهم  

بعيداً عن هموم الشعب والوطن .
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يــوم جـــمــعـــة قــرب احلـــدود وقــتل
جـنـديـان إسـرائـيـلـيـان خالل الـفـترة
نـفـسـهـا. وتـسـود الـقـطـاع احملـاصر
الـذي تـســيـطـر عـلـيه حـركـة حـمـاس
مـنـذ أكـثـر من عـشـر سـنـوات وشـهد
ثالث حـــروب تـــهـــدئـــة هـــشـــة بــ

حماس واسرائيل.
ركـزية حلركة واكد  عضـو اللجـنة ا
فتح  روحي فـتوح لـ (الـزمان)  عقب
ؤسسة ؤتمر الثاني عشر  انتهاء ا
ياسـر عـرفات بـالقـاهرة ان الـواليات
تحده بدأت بالفعل تنفيذ اخلطوة ا
االولى من صــفـقه الــقـرن وان زيـارة
مـبـعـوثي الـرئـيس االمـريـكى جـاريد
ـسؤول عن كوشـنر صـهر الـرئيس ا
مـلـف الــتــســويـة بــالــشــرق االوسط
وصيـون جـرينـبالت مـبعـوث ترامب
لـلـمـفاوضـات الـدولـيـة وبـراين هوك
ــلف مـبــعــوث الــرئــيس االمــريــكى 
مـــواجـــهـــة ايــران الـى عــدد من دول
مـجـلس التـعـاون اخلـليـجى وتـركـيا
ـــقــام االول الى كـــانت تـــهـــدف فى ا
ـواجـهة الـنفـوذ االيراني الـتنـسيق 
ـنـطقـة فى مـقـابل تـطـبيع دول فى ا
ـنـطقـة وخـاصـة الـدول اخللـيـجـية ا
لـعالقـاتـها مع اسـرائـيل فـيـمـا حذر
مــحـــلــلـــون ســيـــاســيـــون من بــحث
الـــتــطــبــيع مع اســرائــيل االن وقــال
طــــارق فــــهــــمى اســــتـــاذ الــــعــــلـــوم
الـــســيــاســيـــة بــجــامــعـــة الــقــاهــرة
واخلـبـير فى الـشـأن االسـرائـيلى انّ
هــنــاك دوال عــربــيـــة وعــلى رأســهــا
ــوقف ســلــطــنه عــمـــان اســتــبــقت ا
ـوحـد ودشـنت عالقات مع الـعربي ا
ــــبـــادرة واضــــاف ان ا اســــرائــــيل 
الـعــربـيــة اخلــاصـة بــالـتــطــبـيع مع
اســرائــيل مــقــابل انــســحــابــهــا من
االراضى احملتلة واعتـرافها بحقوق
الشعب الفلسطينى سوف يواجهها
ـقـبـله وهـو يـعنى فى االنـتـخـابات ا
ــوقف االســرائــيـلى عـدم تــغــيـيــر ا
فضال عن اعالن احلكومـة االمريكية
ــقـبل  صــفـقــة الـقــرن فى نـيــسـان ا
وحــذر فـــهــمـى من تـــعــيـــ مــوسى
كاتس وزيرا للـخارجية االسـرائيلية
بصـورة مؤقته الن هـذا االمر مـعناه
ان هـذا الــرجـل ســيــتـولـى هــنــدسـة
العالقات الـعربيـة االسرائيـلية وهو
مايعنى ان اسرائيل تخطط لتحقيق

الــسالم االقـــتــصــادي او الـــتــعــاون
االقـليـمي مع الـدول الـعـربيـة كـبديل
لـلسالم الـسـياسي فى الـسـياق ذاته
كــشـف مــصـــدر دبـــلـــومــاسـى رفــيع
سـتـوى فى تصـريـحات خـاصة ان ا
ـصــريـة بــدأت تـســتـعـد احلــكـومـه ا
ـواجهـة مطـالبـات اسرائيل بالـفعل 
بـأمالكـها فى مـصـر فى اطـار تنـفـيذ
ــطــالــبـة صــفــقـة الــقــرن مـن خالل ا
بــتـعــويـضـات عـن الـغـاز والــبـتـرول
الذى اسـتـولت علـيه اسـرائيل اثـناء

احتاللها لسيناء.
 —UŁ« VN½

وكــذلك تـعــويـضـات عـن اآلثـار الـتى
ـنـطـقـة فضال عن نـهـبـتهـا من تـلك ا
تعويضات عن اغالق قناه السويس
ــــدة  8ســـــنــــوات الــــتـى اغــــلـــــقت 
وتعويضـات عن جرائم احلرب التى
ـصـريـ ارتــكـبـتــهـا ضـد االســرى ا
على مـدار ثمـاني سنـوات فضال عن
الـتعـويـضـات الهالى االطـفـال الذين

قـتـلــتـهم اسـرائـيل فى مـدرسـة بـحـر
الـبـقــر وتـعــويـضــات عن تـدمــيـرهـا
مـــصــــنع ابـــو زعـــبـل اثـــنـــاء حـــرب
االســــتــــنـــزاف وتــــعــــويـــضــــات عن
دنـية ـصريـة ا اسـقاطـها الـطائـرة ا
فـوق سيـنـاء والـتى كانت تـسـتقـلـها
االعالمـيه سلـوى حجـازى فـيمـا قدر
ان اخلـبـيـر االثـري عـبـد الـرحيـم ر
مـانــهـبـتـه اسـرائـيل من  32مـوقـعـا
اثــريــا اثــنــاء احـــتاللــهــا لــســيــنــاء
بتريـليون دوالر بـينمـا قدّر  رمضان
ابـو الـعـال اسـتـاذ هـنـدسـة الـبـتـرول
بجامعة االسكـندرية ورئيس اللجنه
الـشـعـبـيـة لـلـدفـاع عن حـقـوق مـصر
الــبــتــرولــيـه كــمــيه الــبــتــرول الــتى
سحـبتـها اسـرائيل من سـينـاء اثناء
ـا يـعـادل من 279 احـتـاللـهـا لـهــا 
ملـيـون برمـيل نفط و  70ملـيار قدم
مـكــعب مـن الـغــاز الــطــبــيــعي وهـو

مايعادل  12مليار دوالر .
ــفـوضـة وقــالت مــيـشـيـل بـاشــلـيه ا

الـسـامـيـة حلقـوق اإلنـسـان الـتـابـعة
ـتــحــدة يــوم األربـعــاء إنــهـا لـأل ا
لرفض “إسـرائـيـل لـتـقـريـر تأسف ”
ـــتـــحـــدة عـن قـــتل قـــواتـــهـــا األ ا
األمـنــيــة حملــتــجــ في قــطــاع غـزة

دون الرد على أي من القضايا”
اخلطيرة جدا التي تمت إثارتها.“
وتــوصل مــحـقــقـون مـســتـقــلـون من
ـاضي ـنـظـمـة الـدولـيـة األسـبوع ا ا
إلـى أن قــوات األمن اإلســـرائــيـــلــيــة
ـا ارتـكـبت جـرائم حـرب وجـرائم ر
ضـد اإلنـســانـيـة عـنـدمـا قـتـلت 189
فلسـطينيـا وأصابت أكثر من 6100
خالل احتجاجات أسبوعية في غزة

اضي. العام ا
 وأضــافـت بــاشـــلـــيه مـــشـــيــرة إلى
الــذكــرى األولى لـالحـتــجــاجــات في
كـلـمـة أمـام مـجـلس حـقـوق اإلنـسان

عنية” يجب على جميع األطراف ا
ضـبـط الـنـفس مع اقــتـراب الـثالثـ

من مارس.“

Uſ—…∫ قصف  اهداف عسكرية في احد اجملمعات في حماس من قبل الطائرات االسرائيلية

فكرة الـتاجرة.. وهناك ـسيطرة الذكـية ا ـا كانت احلاكمة ا رأة العـربية قد  ا
ة ـرأة في بالد الـعـرب عـبـر احلـضـارات الـقـد امـثـلـة كـثـيرة عـلى جنـاح حـكم ا
وخـيـر مـثال عـلى صـحـة ذلك الـقـول بـلـقـيس مـلـكـة سـبـأ لـدرجـة ان االلـهـة عـند
ا كانت تمثل بـأسماء النساء كـالالت والعزة وهذا االمر ان دل على العـرب قد
رأة الـفـعلـية عـبـر العـصور عـنـد العـرب اذ كانت ـا يدل عـلى مكـانـة ا شيء فـأ
ـا يـنــظـر لـهــا انـهـا الــقـويـة والــقـادرة عـلى احلــكم ومـزاولــة الـتـجـارة ـرأة قــد ا
ـرأة العربية بنجـاحها وفطنـتها وحكمـتها.. لكن مـا الذي غير هذه الـنظرة نحو ا
لـلـمرحـلـة الـتي فرضـت مشـاركـتـها في الـسـيـاسة من خالل سن مـبـدأ لـكوته او

وضع القوان التي تعمل على حمايتها من براثن الرجال?
 هـذا الـسـؤال مـازال مـحـور بـحث عـنـد الـعـلـمـاء مـا الـذي ادى الى تـراجع دور
ــرأة الـتي كــانت تــصل حلـد الــتـقــديس هل هــو زيـادة ونــظــرة اجملـتــمع نـحــو ا
رأة جسد دون االهتـمام باجلنس عـلى الفكر والـتطور الـعلمي الذي جـعل من ا
عقل ام انه سـقوط وتغيـير احلضارات عـبر مر العـصور فكمـا يعرف من تاريخ

العرب ان احلضارة كانت في تغيير مستمر.
 ام شيـوع مبدأ حـكم الـقوي واشـير هنـا للـرجل بـاعتـباره مالـك القـوة البـدنية..
ـرأة من عـرشـها ـا احـدى هـذا االسـبـاب او كـلـهـا مـجـتـمعـه ادت الى نـزول ا ر
وتـسـلـيمـهـا لألمـر الـواقع بـان تـكـون مجـرد زوجـة وعـامـلـة وام وخـادمة فـي بيت
ــرأة من اجل الــزوجــيــة وادوار اخــرى اصــبــحت مــفــروضــة مــجــتــمــعه عــلى ا
االسـتـمرار فـي احليـاة الـيـوم. وعنـدمـا نـبحث ونـحـقق في اسـبـاب واثار مـعـاناة
رأة رأة الـيوم جند انـها تـعكس ظـلم الرجل لـها بـاعتـباره صـاحب السـلطـة فا ا
عنـدمـا تضـرب من قـبل الـزوج او االب او االخ وتقـدم بـالـشكـوى ضـد اجلاني..
يـنـظر لـهـا من قبل الـقـاضي نظـرة الـعاق وان كـان الـقانـون يـسنـد لـها احلق في

شكواها.
رأة الـيوم تـظلم ـرأة نفـسهـا فـا رأة مـرهون بـا  ولألسف الشـديد اصـبح ظـلم ا
ثـال ال احلصـر قبـولها نفسـها بـنفـسهـا من خالل عدة اوجه مـنهـا على سبـيل ا
لـلـخـضـوع اذ انـهـا يـجب ان تـخـضع لـطـلـبـات الزوج ومـلـذاته بـغـض النـظـر عن
رغـباتـها الـشـخصـية او الـنفـسيـة او اجلسـديـة وعلـيهـا ان تقـوم بكـافة االعـمال
الـيـومـية مـن خدمـة الـزوج واالوالد والـتنـظـيف وتـنفـيـذ اوامـر اهل الزوج وان اي
تقصـير قد يـشير الـيها باإلهـمال وعدم صالحـياتهـا فضال عن عدم افـصاحها
عن حاجـتها النفسية او الزوجية للرجل حتت مبدأ اخلجل لدرجة قد توصل بها
الى البـرود اجلنـسي او مشـاركتـها الـرجل ماديـا بالـعمل بـاحليـاة العـامة وبذل
نزل او االوالد بالرغم من ان ذلك يعد من اوليات وواجبات مالها اخلاص على ا
راة اضافـة الى نظـرة الظلم الـتي توجه لـلمرأة من خص الله بـها الـرجل دون ا

رأة نفسها فان شكت او واجهت الرجل كأن قبل ا
تطـلب الطالق لسبب عـدم احلب او االرتياح النـفسي مع الزوج فـهذا االمر يعده

اجملتمع احيانا بانه دلع يصل لعدم احلشمة.
ـرأة حـتى من وجـهـة ـكـانـة ا  كل هـذه االمـور والـتـراكـمـات اجملـتــمـعـيـة اودت 
ـرأة وحــمـايـتـهـا  الــقـانـون فـبــعـد ان كـان الـقـانــون يـسـعى جــاهـدا لـدعم دور ا
اصـبـحنـا الـيوم بـ آونـة واخرى نـسـمع عن محـاوالت لـسن قوانـ وتـشريـعات
ـرأة كـالـقـانـون الـذي يـتـطـرق لـزواج الـفـتـاة بـعـمر جـديـدة تـزيد مـن ثـقل اعـباء ا
رأة الـزهور وجـعـلهـا جـسدا لـلـراغبـ وان نـفذ فـسـيكـون خـير وسـيلـة جلـعل ا
ـشــرعن خـارج اروقــة احملـاكم من اطــفـال سـلــعه رخـيــصـة فـي سـوق الــزواج ا
مـاتـزال الـدمى تـرافق ايـديـهن وتـارة اخـرى تـخـرج امـرأة لـتـطـالب بـسن قـانون
ـرأة بــدال من ايـجـاد احلـلـول ـا يـسـاهم فـي زيـادة مـشـاكل ا تـعـدد الـزوجــات 
الكفـيلة بتـشجيع الشـباب على الزواج او ارجاع شـبابنا الـذين قذفوا بأرواحهم
ساهمة في احضـان الغرب هربا من اوطانهم جند من يطالب با
في فـرض زواج الرجل بـأكـثر من امـرأة قـد تـقسم بـيـنهم
ال وهذه انثى جميلة وتلك االدوار فتـلك تصلح للعمل وا
ا اجد من يهتف ويعلو صوته على قولي هذا خادمة ر
ـرأة العـربـية عـمـوما لـكن هـذه احلـقيـقـة التي تـعـيشـهـا ا

والعراقية على وجه اخلصوص.
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{ غـــزة- (أ ف ب) - أعــلـن اجلــيش
اإلسرائـيلي امس الـسبت أنه قصف
عــدة مــواقع حلــركـــة حــمــاس الــتي
تـســيـطـر عـلى قــطـاع غـزة ردا عـلى
إطالق قــذيــفــة مـن الــقــطــاع صــوب

إسرائيل مساء اجلمعة.
وقـال بـيان لـلـجـيش اإلسـرائـيلي إنّ
"طـائــرات مـقــاتـلــة تـابـعــة لـلــجـيش
االســـرائــيــلي قــصــفت عــدة أهــداف
عــســكــريــة في مــجــمع حلــمـاس في
جــنـوب قــطــاع غــزة وأنــفــاقــا حتت

االرض في شمال قطاع غزة".
وأضاف البيان إن "الضربات جاءت
ردا عـلى قــذيـفـة صـاروخـيـة اطـلـقت
مـن قـــــطــــــاع غــــــزة عـــــلـى األراضي
اإلسـرائيـلـيـة" إضافـة إلى "بـالـونات
حتــمل مـواد مــتـفــجـرة" ومــحـاوالت

تدمير "البنى التحتية االمنية".
WH¹c  ‚öÞ«

ومــســـاء اجلــمـــعــة أشـــار اجلــيش
اإلســرائــيــلي الى إطالق قــذيــفـة من
قـطـاع غزة عـلى إسـرائـيل أكّـد أنّـها

سقطت في ارض خالء.
وأفاد مسؤولون أمنيون في غزة أنّ
الضـربات اإلسرائـيلـية لم تـسفر عن

وقوع إصابات.
وقــال مـصــدر أمــني فـلــسـطــيـني إنّ
الـغــارات اإلسـرائــيـلــيــة اسـتــهـدفت
"مـوقـع الـشـرطـة الـبـحـريـة (تـديـرهـا
حــمـاس) فـي مـنــطــقــة الــســودانــيـة
شـمال غـرب مـدينـة غـزة وموقع في
حـي الــزيـــتـــون (شــرق) ومـــوقع في
مـنطـقـة جـحر الـديك (جـنوب مـديـنة

غزة) ومـوقعـ في دير الـبلح وخان
يونس (جـنوب الـقطـاع) أسفرت عن
أضـرار كـبــيـرة من دون أن نـبـلغ عن

وقوع إصابات".
ــــواقع وذكــــر شــــهــــود عـــيــــان أن ا
ـسـتـهـدفـة تابـعـة لـكـتـائب الـقـسام ا

اجلناح العسكري حلركة حماس.
وقتل فلسطيني وأصيب  48أخرون
عــــــلى االقـل بــــــنــــــيــــــران اجلــــــيش
االسرائيلي خالل مواجهات اندلعت
خالل احتجـاجات "مسـيرات العودة
وكــســـر احلـــصــار" اجلـــمــعـــة قــرب
السياج احلدودي شرق قطاع غزة.
وقــــال مـــــتــــحــــدث بــــاسـم اجلــــيش
اإلســـرائـــيـــلـي أن "نـــحــو  8400من
ـــتــظـــاهـــرين ومـــثــيـــري الـــشــغب ا
ــواقع عـلى جتــمـعــوا في عــدد من ا
طول السياج األمني في قطاع غزة"
واتـهـمــهم "بـالــقـاء عــبـوات نــاسـفـة
وحـــجـــارة عـــلى الـــســـيـــاج األمـــني
واجلـــنـــود كـــمــا أشـــعـــلـــوا أيـــضــا

اإلطارات".
وبدأت االحـتجاجـات التي يـتخلـلها
ـتـظـاهـرين غــالـبـا مـواجـهـات بــ ا
واجلــيش عــلى طــول حــدود قــطـاع
غـــــزة في  30مـــــارس/اذار الـــــعــــام
ـاضي لــلـمـطـالـبـة بـرفع احلـصـار ا
فـروض مـنذ أكـثر من اإلسرائـيـلي ا
عــقــد عـلـى الــقـطــاع وتــثــبــيت حق

الالجئ في العودة.
ومــنـذ نـحــو عـام قُـتـل مـا ال يـقل عن

فلسطينيا خالل هذه 253
االحـتـجاجـات الـتي تـبـلغ الذروة كل
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{ اجلـــــزائــــر -(أ ف ب) - شـــــهــــدت
الـــعــاصــمــة اجلــزائــريــة تــظــاهــرات
حـاشـدة لــيـوم اجلـمـعــة الـثـالث عـلى
التـوالي رفـضًا لـتـرشّح الرئـيس عـبد
العزيز بوتـفليقة لـوالية خامسة رغم
حتذير األخـير اخلـميس من "فوضى"
و"فـــتــــنـــة" فـي مـــؤشّــــر إلى رفــــضه

التراجع عن ترشّحه.
وأفـاد صحـافـيّو وكـالـة فـرانس برس
ـكـان أنّ تـظـاهـرات اجلـمـعـة في في ا
الــعــاصــمـة كــانت حــاشــدة أكــثـر من
. وفي اضي تظاهـرات األسبوعـ ا
غياب أيّ معلـومات من السلطات عن
أعــداد الـــذين شــاركــوا فـــيــهــا ذهب
الـــبــــعض عــــلـى مـــواقـع الـــتــــواصل
االجــتــمــاعي إلى الــكالم عن "مـاليـ
علومات ا" من دون إسناد هـذه ا ر
إلى أيّ مصدر.ونـقل مراسـلو فرانس
بـــرس ووســـائل إعالم جـــزائـــريــة أنّ
الـــتـــظــاهـــرات في مـــديــنـــتي وهــران
وقسنطـينة ثـاني وثالث مدن البالد
كـانت حــاشـدة أيـضـا وجــمـعت أكـثـر
بــكــثــيــر من تــظــاهــرات األســبــوعـ
.ونــقــلـت مــصــادر أمــنــيـة ــاضــيــ ا
ـدن ووســائل إعالم أن الــعــديــد من ا
األخـــرى شــهــدت أيــضـــا تــظــاهــرات

كبيرة.
„d% WÐuF

وغـــصّت شـــوارع وسط الـــعـــاصـــمــة
تظاهرين كانوا باحلشود. حتى إنّ ا
يـــجــــدون صـــعــــوبـــة فـي الـــتــــحـــرّك
خصوصا في ساحة البريد الكبرى.
وتــزامـنـت االحـتــجـاجــات مع إحــيـاء
ي للمـرأة. وشاركت نساء اليوم العـا
كـــثــيــرات من مـــخــتــلـف األعــمــار في
ـشـاركـون فـيه الـتـجـمع الـذي هـتف ا
بـــهـــدوء "نــظـــام مـــجــرم" و"ال عـــهــدة

خامسة يا بوتفليقة".
وكُتب على الفتة لوّحت بها متظاهرة
اليـ (مـن األمـوال) ونـحن "لـديــهم ا
ـتظـاهرين بـعد ".وازداد عـدد ا مالي

أداء صالة اجلمعة.
وأفـاد صــحـافي في فــرانس بـرس أنّ
الشرطة استخدمت بعد ظهر اجلمعة
ــســيل لــلـــدمــوع والــقــنــابل الـــغــاز ا
الصوتـية لتـفرقة مـتظاهـرين حاولوا
خــرق طـــوق أمــني لــلــشــرطــة يــغــلق
طـــريــــقـــا تــــصل إلى مــــقـــر رئــــاســـة
اجلمـهوريـة.ومع تفـرّق التـظاهرة في

الـعــاصـمـة بــهـدوء وخـلــوّ الـشـوارع
حـصــلت مـواجـهـات مــحـدودة مـسـاء
اجلـــمـــعــة عـــلى غـــرار األســبـــوعــ
اضي ب مجموعات صغيرة من ا
الــشــبــان وعــنـاصــر الــشــرطــة الـذين
ـؤديـة الى الـقـصر يـغـلـقـون الـطـرق ا

الرئاسي.
وأعـلـنت الشـرطـة أنّـهـا اعـتـقلت 195
شــخــصًــا اجلـــمــعــة في الـــعــاصــمــة
اجلزائـريّة إثـر اشتـباكـات ب شـبّان
وشـرطـيّــ خـلّـفت  112جـريــحًـا في

صفوف قوى األمن.
في وهـران أفـاد صـحـافي أنّ "سـكّـان
ـديـنـة خـرجــوا عن بـكـرة أبـيـهم في ا
سابـقة ال مـثـيل لهـا" موضـحًا أيـضًا
ــتـظــاهـريـن من الـنــسـاء أنّ نــسـبــة ا
كـانت كـبـيــرة وبـلـغت تـقـريـبًـا نـصف

. شارك ا
في قسـنطـيـنيـة أفاد أيـضا صـحافي
ـكـان "أنّ الـتـعـبـئـة كـانت كـبـيرة في ا
ــشـاركــ فـاق بــكـثــيـر" جــدًا وعـدد ا
أعـدادهـم في الـثــاني والـعــشـرين من
شـــــــبــــــــاط/فـــــــبـــــــرايــــــــر واألول من

آذار/مارس.
أمّـا في عـنــابـة رابـعـة مـدن اجلـزائـر
شاركة في التظاهرة "هائلة" فكانت ا
حسب صحـافي فرانس برس واألمر
سـيّـان في مـديـنـة بـجـايـة في مـنـطـقة

القبائل في شمال البالد.
وأشارت مصـادر أمنيّـة الى مسيرات
"حـــاشــــدة" أيــــضًــــا في تــــيـــزي وزو
وتــيـــارت ومــعــســكــر (شــمــال غــرب)
وغـردايــة (وسط) ومـســيـلــة (شـمـال)
وسـيـدي بلـعـبـاس وتـلمـسـان (شـمال

غرب).
ولم تــســجّل أيّ مــواجــهـات فـي هـذه
ــدن واسـتــخــدم الـنــاشــطـون وسم ا
"حـــــراك  8مــــــارس" لـــــلــــــدعـــــوة الى
التـظاهـر.كما انـتشـرت عبـر اإلنترنت
تـظـاهري الـثامن "التـوصـيات الـ 18
من مـارس (آذار)" التي تـؤكـد الـطابع
الـسلـمي لـلتـظـاهر وتـدعـو احملتـجّ

الـى جــعل اجلــمــعـــة "يــوم احــتــفــال"
ـان واألعالم والـتـزود "بـاحملـبـة واإل

اجلزائرية والورود".
وب هـذه الـتوصـيـات التـي وضعـها
الشاعر والكاتب لزهاري لبتر "سلمياً
وبـهــدوء ســأسـيــر" و"لن أردّ عـلى أيّ
اســــتـــفــــزاز" و"ســــأعــــزل اخملــــربـــ

وأسلمـهم للشـرطة" و"لن أرمي حجرا
واحـــدا ولن أكــســـر زجــاجـــا واحــدا"
ــــســـيــــرة (...) ســـأنــــظف" و"بـــعــــد ا
ّ عـــبـــر شـــبـــكــات الـــشــوارع.كـــمـــا 
الـــتــــواصل االجـــتــــمـــاعـي تـــنــــظـــيم
مـجمـوعـات "الـشـارات اخلـضراء" من
مـــتـــطــوعـــ يــتـــولـــون عــلى األرض
توجـيه احملتجـ وتأطـيرهم لـتجنّب
كل تدافع وتقد اإلسـعافات األولية
خصوصـا في حال إطالق غـاز مسيل
لـلـدمــوع ثم تـنـظـيـف الـشـوارع بـعـد
التـظاهـرات.وفي بـعض األحيـاء على
مــشــارف الـعــاصــمـة نــظم أصــحـاب
ن يرغبون في سيارات عملـيات نقل 
التـظاهـر في وسط العـاصمـة بسبب
ــتــرو تــوقـف عــمل بــعـض خــطــوط ا

والترامواي اجلمعة.
وقـالـت سـمـيـرة كــادا عـبـر فــيـسـبـوك
"نـريـد أن يكـون هـذا اجلـمـعـة الـثامن
من مارس (آذار) يوم احتفال. إرتدوا
أجـمل ثـيابـكم كـونـوا جـمـيـل ألجل

اجلزائر كي تفخر بأبنائها".
وبدا أن اجلزائري لم يهـتموا كثيرا
بــالـرســالــة الـتي وجــهــهـا اخلــمـيس
ـوجود إليـهم بـوتـفلـيـقة ( 82عامـا) ا
في سويـسـرا منـذ عـشرة أيـام إلجراء
"فـــــحـــــوص دوريـــــة" مـن دون إعالن
مــوعـد عــودته.و اجلـمــعـة تــوقـيف
عـارض رشـيـد نـكاز رجل األعـمـال وا
سـتـشفى حـيث يرقـد بـوتفـليـقة في ا

بجنيف. 
وكـــان بــوتــفــلــيــقــة حــذر في رســالــة
ي رأة الـعا نـاسـبة يـوم ا اخلمـيس 
من "الــفـتــنـة" و"الــفــوضى". ودعـا في
رســالـــته "إلى احلــذر واحلـــيــطــة من
اخـتـراق هــذا الـتـعـبـيــر الـسـلـمي من
طـــرف أيــة فـــئــة غـــادرة داخــلـــيــة أو
أجـــنــبـــيــة (...) قــد تـــؤدي إلى إثــارة
الفـتـنة وإشـاعـة الفـوضى ومـا ينـجر

عنها من أزمات وويالت".
WOſU œ WDKł

وتــعـنـي الـرســالـة عــمــلـيــا أن رئـيس
الـدولة الـذي يـعاني تـداعـيات جـلـطة
دمـــاغــيـــة أصــيب بـــهــا في  2013 ال
يــنـوي الـتــخـلي عـن الـتـرشـح لـواليـة
خـــــامـــــســـــة في انـــــتـــــخـــــابــــات 18
نيـسان/أبريل. لـكن ال يبـدو أيضا أن
احملـــتـــجـــ يـــنـــوون الــــتـــراجع عن
مـطـالـبـهم رغم حتـذيـرات بـوتـفـلـيـقة
الــذي يـعـتــبـر أنــصـاره أنه الــضـامن
لـلسـلم االجـتـماعي ومـنـقـذ البالد من
"الــعـــشــريــة الــســوداء" 2002-1992
ومن مـــوجــة اضـــطــرابـــات مــا عــرف
بـ"الـربيع الـعـربي".وهي مـخـاطـر ذكر
ـعسـكر الـرئاسي مـنذ أن بهـا مرارا ا
بدأت حركـة االحتجـاج التي ال سابق
لها ضـد بوتفـــــــــــليقـة منذ انـتخابه

رئيسا في 1999.
وقـــال ســـائق ســـيــارة أجـــرة مـــســاء
اخلــمـيس إن الــقـادة "لن يــتـراجــعـوا
بـسـهـولة لـكـنـنـا أيـضـا لن نـتراجع".
ويـتـحـدث جـزائريـون عـلـنـا وبـكـثـافة
على مواقع التواصل االجتماعي عن

االحتجاج وعن نفاد صبرهم.
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