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أع -رب وزي -ر ألتصس -ال ح -م -ي -د ق -ري -ن ،ع -ن
أم- -ت- -ن- -ان- -ه ÷م- -ي- -ع مسس- -ت- -خ -دم -ي أŸؤؤسسسس -ات
لعÓمية ألعمؤمية ،وتقديره Ÿا بذلؤه من
أ إ
لن- -ت- -خ- -اب- -ات
ج- -ه- -د وع- -ط- -اء ‘ ت- -غ- -ط- -ي- -ة أ إ
ألتشسريعية للرأبع ماي .2014
وع Èق -ري -ن ع -ن أع -ت -زأزه ب -ن -ؤع -ي -ة ومسس -ت -ؤى إأسس-ه-ام-ات أŸؤؤسسسس-ات
لعÓ-م-ي-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة أل-ذي أع-ط-ى ل-ل-رأي أل-ع-ام صس-ؤرة حقيقية عن
أ إ
›ريات أنتخابات أÛلسض ألشسعبي ألؤطني أ÷ديد.

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

17331

...ويشسرف على ندوة تكوين ببومردأسس

يشس -رف وزي -ر ألتصس -ال ح -م-ي-د ق-ري-ن ،ألأح-د  14م -اي أ÷اري،
بؤلية بؤمردأسض ،على ندوة تكؤينية ،تندرج ‘ أإطار سسلسسلة
ألندوأت ألهادفة أإ ¤تعريف أŸؤأطن بالإعÓم وحقه ‘ أŸعلؤمة
أŸؤثؤقة.
ألندوة ألتي يحتضسنها مقر أÛلسض ألشسعبي ألؤلئي ببؤمردأسض،
ب- -حضس- -ؤر أل- -ؤزي- -ر ح- -م- -ي- -د ق- -ري -ن ،سس -ي -نشس -ط -ه -ا م -دي -ر ي -ؤم -ي -ة
«لت- -ري- -ب ،»Úحسس- -ان بشس Òشس- -ري- -ف– ،ت ع- -ن -ؤأن «ألصس -ح -اف -ة
أ÷زأئرية ألتعددية ،قصسة ميÓد :من مرحلة ألفؤضسى أإ ¤أŸاآل
ألأخÓقي».

عيسسى يعطي إأشسأرة أنطÓق قأفلة ألشسبأب  8مأي ١٩45
لوقاف ووزير أÛاهدين بالنيابة ﬁمد عيسسى،
يعطي وزير ألشسؤؤون ألدينية وأ أ
إأشسارة أنطÓق قافلة ألشسباب « 8ماي  ،»1945على ألسساعة  09:00صسباحا ،برياضض
ألفتح ،كما يفتتح ندوة تاريخية باŸتحف ألؤطني للمجاهد ،ويشسرف على تدشسÚ
مرأفق عمؤمية بالعاصسمة.

وفد وزأري يدشسن مشسأريع عمومية بألعأصسمة

ي-ق-ؤم وزرأء ك-ل م-ن ألÎب-ي-ة أل-ؤط-ن-ي-ة ،أÛاه-دي-ن ب-ال-ن-ي-اب-ة ،أل-ط-اقة ،ألشسباب وألرياضسة ،ألصسحة وألسسكان
وإأصس Ó-ح أŸسس -تشس -ف-ي-ات ووأ‹ أ÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،أل-ي-ؤم ،ب-دأي-ة م-ن ألسس-اع-ة  08:00صس-ب-اح-ا ،ب-تدشس Úعديد
أŸشساريع ألعمؤمية ،إأحياء للذكرى Û 72ازر  8ماي .1945

معرضس للصسور و ألكتأب
ألتأريخي ببومردأسس

ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة Ãن-اسس-ب-ة إأح-ياء
ألذكرى Û 72ازر  8ماي  ،1945وذلك أليؤم ،على ألسساعة 09:00
صسباحا.

سسأحلي ينشسط ندوة صسحفية

معرضس أ÷زأئر ألدو‹

ي -ن -ظ -م أŸرك -ز
ألثقا‘
لسسÓمي
أ إ
لؤلية
بؤمردأسض،
معرضسا للصسؤر
ألتاريخية،
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
م- -دي- -ري- -ة أÛاه -دي -ن ،وآأخ -ر ل -ل -ك -ت -اب
ألتاريخي ألثؤري ،وذلك ‘ إأطار إأحياء
أل- -ذك- -رى - - - Û 72ازر  8م - - -اي ،1945
وألذكرى  61لليؤم ألؤطني للطالب 19
ماي .1956

ندوة حول ›أزر  8مأي Ã ١٩45تحف أÛأهد

لم Úأل- -ع- -ام ل- -ل -ت -ح -ال -ف أل -ؤط -ن -ي
ي- -نشس- -ط أ أ
أ÷م-ه-ؤري ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي ،ن-دوة صس-حفية،
لنتخابات
يسس-ت-ع-رضض ف-ي-ه-ا ن-ت-ائج أ◊زب ‘ أ إ
أل-تشس-ري-ع-ي-ة ،وذلك غ-دأ ،أب-ت-دأء من ألسساعة
 10:00صسباحا ،باŸقر أŸركزي للحزب.

يفتتح معرضض أ÷زأئر ألدو‹
‘ ط- -ب -ع -ت -ه  50أب-ؤأب-ه رسس-م-يا،
أليؤم ،بدأية من ألسساعة 14:00
ب- -ع- -د أل- -زوأل ،ب -قصس -ر أŸع -ارضض
ألصسنؤبر ألبحري.

تسسليم شسهأدأت للمÎبصسÚ
بأŸسسرح أ÷زأئري

وقف ـ ـ ـة أحتجأجيـ ـ ـة Ûلـ ـسس أأسسأتذة
ألتعليم ألع ـ ـأ‹

لحد أŸقبل
لسساتذة ألتعليم ألعا‹ ،أ أ
ينظم للمجلسض ألؤطني أ
 14ماي أ÷اري ،وقفة أحتجاجية سسلمية أمام مقر وزأرة ألعمل
وألضسمان ألجتماعي ،وذلك أبتدأء من ألسساعة  10:00صسباحا.

حملة تلقيح إأسستدرأكية لفأئدة  ١6حأجأ متأأخرأ

يشس- -رف أŸدي- -ر أل- -ع- -ام ل- -ل- -مسس- -رح أل -ؤط -ن -ي
أ÷زأئري ﬁمد يحياوي ،على حفل تسسليم
شس -ه -ادأت ل -ل -مÎبصس Úأل -ذي -ن أسس -ت -ف-ادوأ م-ن
دورة تكؤينية Ÿدة  5أشسهر ،وذلك غدأ ،على
ألسساعة  10:30صسباحا ،بقاعة أ◊اج عمر ‘
أŸسسرح ألؤطني أ÷زأئري.

لعÓم ألتابعة Ÿديرية ألصسحة لؤلية سسيدي بلعباسض بتخصسيصض يؤم Úإأضسافي◊ Úملة تلقيح
أفادت خلية أ إ
وف -حصض أ◊ج -اج ب-ع-د تسس-ج-ي-ل  16ح-ال-ة غ-ي-اب ◊ج-اج  ⁄ي-خضس-ع-ؤأ ل-ع-م-ل-ي-ات أل-ف-حصض وأل-ت-ل-ق-ي-ح ألتي تعد
إأجبارية.
قررت مديرية ألصسحة لؤلية سسيدي بلعباسض إأطÓق حملة إأضسافية Ÿدة يؤم Úعلى مسستؤى ألعيادة أŸتعددة
لسستدأرأك ألتأاخرأت
أÿدمات بحي ألصسخرة لتمك Úكافة أ◊جاج من ألقيام بالفحصض ألطبي وألتلقيح إ
أŸسسجلة وألتي ” إأحصساء  11حالة منها بعاصسمة ألؤلية وباقي أ◊الت بكل من بلديات تÓغŸ ،طار ،عÚ
ألÈد ،سسفيزف ،ورأسض أŸاء.

سس- -م- -حت أŸب- -ادرأت أل- -تضس -ام -ن -ي -ة ◊م Ó-ت أل -تÈع ب -ال -دم ‘ أوسس -اط
Óمن ألؤطني بالتنسسيق مع
ألشسرطة ،ألتي نظمتها أŸديرية ألعامة ل أ
أل -ؤك -ال -ة أل -ؤط -ن -ي -ة ل -ل -تÈع ب -ال-دم خÓ-ل شس-ه-ر م-ارسض لسس-ن-ة ،2017
Ãناسسبة أليؤم أŸغاربي للتÈع بالدم ،من جمع عدد معت Èمن أكياسض
ألدم يقدر بـ 5965كيسض.
لنسسانية ألنبيلة للمديرية
تهدف هذه أŸبادرأت أ إ
Óمن ألؤطني إأ ¤جمع أك Èعدد ‡كن من
ألعامة ل أ
أك -ي -اسض أل -دم م -ن ك -ل أل -فصس -ائ -ل وت -ؤزي -ع -ه -ا ع -ل-ى
ألشسعب“/كنت مصسالح ألشسرطة ألقضسائية Ãسساعدة فرق ألشسرطة أŸسستشسفيات لتغطية أحتياجات أŸرضسى.
سس- -ج- -لت ،صس- -ب -اح أمسض ‘ ،ح -دود ألعلمية وألتقنية ،ع Èكامل إأقليم أختصساصض أ أ
لمن ألؤطني ،خÓل و‘ ه-ذأ ألصس-دد ت-ؤؤك-د خ-ل-ي-ة ألتصس-ال وألصس-ح-اف-ة
ألسس -اع -ة  10و  09دق -ائ-ق ه-زة ألثÓثة أشسهر أ أ
Óمن ألؤطني ،أن ألعملية مسست
لو ¤من سسنة  ،2017من معا÷ة وفك خيؤط  52باŸديرية ألعامة ل أ
أرضس- -ي- -ةÃ ،روأن- -ة ولي- -ة ب- -ات -ن -ة ،قضس-ي-ة ج-ن-ائ-ي-ة م-رت-ب-ط-ة ب-ج-رأئ-م ألقتل ألعمدي وأ÷رح ألعمدي ﬂت -ل -ف مصس -ال -ح ألشس -رط -ة م -ن خ Ó-ل حث أع-ؤأن
Óق- -ب- -ال ب- -ك- -ث- -اف- -ة ل -ل -تÈع ب -دم -ه -م،
ب-ل-غت شس-دت-ه-ا  3درج-ات ع-ل-ى سس-ل-م أŸفضس -ي إأ ¤أل -ؤف -اة ،ك -م-ا ” إأي-ق-اف م-ئ-ة وخ-مسس-ة وعشس-ري-ن ( )125ألشس- -رط- -ة ل - -إ
ريشس ،Îحسسب ما أفاد به بيان Ÿركز ف- -اع- -ل رئ -يسس -ي وشس -ريك ” ،ت -ق -دÁه -م أم -ام أ÷ه -ات أل -قضس -ائ -ي -ة ل -ل-مسس-اه-م-ة ‘ عÓ-ج أŸرضس-ى ومسس-اع-دة م-ن ه-م ‘
أل -ب-حث ‘ ع-ل-م أل-ف-لك وأل-ف-ي-زي-اء أıتصسة.
أمسض أ◊اجة للدمŸ ،ا لهذه ألعملية من فائدة ‘
مصسالح ألشسرطة ألقضسائية ،وباعتمادها على وسسائل وتقنيات علمية
ألفلكية وأ÷يؤفيزياء.
لمن
لروأح وإأعطاء صسؤرة مشسرفة ÷هاز أ أ
حديثة ‘ ›ال ألبحث وألتحليل أ÷نائي“ ،كنت ‘ ظرف قياسسي من إأنقاذ أ أ
ز
ك
ر
م
ن
وأوضسح أŸصسدر ذأته أ
Óم-ن
لول من أل -ؤط -ن -ي ،ك -م -ا خصسصست أŸدي -ري -ة أل -ع-ام-ة ل -أ
حل مÓبسسات جميع ألقضسايا ألتي ” أقÎأفها خÓل ألثÓثي أ أ
أل -ه -زة ق-د ح-دد بـ  12كلم ألسسنة أ÷ارية أي بنسسبة  ،%100كذأ سسمحت أÈÿة ألتحريات و –قيقات أل -ؤط-ن-ي م-رأك-ز ◊ق-ن أل-دم ع-ل-ى مسس-ت-ؤى مصس-ال-ح
شسمال-غرب مروأنة.
رجال ألشسرطة ألقضسائية من حل لغز خمسض ( )05جرأئم قتل كانت أسسباب ألشسرطة أŸعنية وتقريبها من أعؤأن ألشسرطة قصسد
إأ‚اح هذه ألعملية ‘ أحسسن ألظروف.
لسسباب.
ألؤفاة فيها مشسبؤهة وغﬁ Òددة أ أ

هزة أأرضسية
حفل موسسيقي أأندلسسي
بشسدة  3درجأت ببأتنة
بأأوبرأ أ÷زأئر

ت- -ن- -ظ- -م م -ؤؤسسسس -ة أوب -رأ أ÷زأئ -ر
ب-ؤعÓ-م بسس-اي-ح ،ح-ف Ó-م-ؤسس-ي-ق-ي-ا
أن- -دلسس- -ي- -ا –ت ع- -ن- -ؤأن «دم- -ع- -ي
جرى» ،من إأحياء أ÷ؤق أ÷هؤي
Ÿدي -ن -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة –ت ق -ي-ادة
سسم Òبؤكريدة ،وتنشسيط ألباحث
ع - -ب- -د أŸالك م- -روأ ،Êوذلك ي- -ؤم
لرب- -ع -اء  10م- - -اي  ،2017ع- -ل -ى
أ أ
ألسس- -اع- -ة  19:00مسس -اء ،ب -أاوب -رأ
أ÷زأئر.

يؤمية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤؤسسسسة ألعمؤمية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسض مالها ألجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸؤقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

أألمن ألوطني يجمع  5٩65كيسس دم

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

أألمن يحل مÓبسسأت  52جرÁة قتل

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤؤولة ألنشسر

أأمينة دبأشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓنأتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفأكسس(021) 73.60.59 :
بألقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـأري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -ؤث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤؤسسسسة ألؤطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستؤر ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(021)73.95.59... :

ؤسسسسات ألتالية:ألؤسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

اإلثنين  0٨ماي  2017م
الموافق لـ  12شسعبان  14٣٨هـ

مواصسلة ÷هود التسسوية السسياسسية

ا÷زائر –تضسن الجتماع الـ  11لدول جوار ليبيا اليوم
^ مسساهـ ـ ـ ـ ـ ـل يسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـل رؤوسسـ ـ ـ ـ ـ ـاء الوفـ ـ ـ ـ ـ ـود اŸشساركـ ـ ـ ـ ـ ـة
لفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
اسستقبل وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد ا إ
ل‡ي لنفسس البلد مارتن كوبلر الذين سسيشساركون اليوم الثن ‘ Úاجتماع دول
رؤوسساء وفود دول جوار ليبيا وكذا اŸبعوث ا أ
لمنية على دول اŸنطقة فضسل عن مسسار ا◊ل السسياسسي.
لزمة الليبية والتداعيات ا أ
ا÷وار الرامي إا ¤بحث تطورات ا أ
كان كوبلر رئيسس بعثة األ· اŸتحدة
ل -ل -دع -م ‘ ل -ي -ب -ي -ا أاول م -ن ال -ت -ق -اه -م
مسساهل.
وي -ع -ق -د مسس-اه-ل ه-ذا ال-ل-ق-اءات غ-داة
الزيارة التي أاداها إا ¤عدة مناطق ‘
ج -ن -وب ل -ي -ب -ي -ا ضس -م -ن ج-ه-ود ا÷زائ-ر
لزم -ة ال -ت -ي
إلي- -ج -اد ح -ل سس -ي -اسس -ي ل  -أ
تعصسف بليبيا منذ العام  2011وكذا
بعد أايام قليلة من جولته األو ¤التي
امتدت من  19إا 21 ¤أافريل إا ¤مدن
شس-رق ه-ذا ال-ب-ل-د ا÷ار م-ن-ه-ا ال-ب-يضس-اء
وبنغازي والزنتان ومصسراتة وطرابلسس
التي وقف بها على وجود رغبة كبÒة
لدى الليبي◊ Úل اŸشساكل التي تعرفها
ب- - -لده- - -م وم - -ن - -اشس - -دت - -ه - -م السس - -ل - -م
والسستقرار.
ك -م -ا وق -ف اŸسس -ؤوول ا÷زائ -ري ع -ل-ى
وج-ود إارادة ق-وي-ة ل-ل-مصس-ا◊ة ال-وط-نية
ي-ت-ق-اسس-م-ه-ا ك-ل اŸسس-ؤوول Úالسس-ياسسيÚ
واÙل- - -ي Úوال- - -عسس- - -ك- - -ري Úوك- - -ذلك
اŸواطن.Ú
وي-ع-كسس ال-ل-ق-اء ح-ول ل-ي-ب-ي-ا ال-يوم حرصس
ا÷زائ-ر ع-ل-ى ال-وف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا ب-بذل
ا÷هود اللزمة من أاجل تقريب مواقف
األطراف الليبية بغية إايجاد حل سسياسسي
لزمة من خلل ا◊وار الشسامل الليبي
ل أ
‘ ليبيا واŸصسا◊ة الوطنية.
وك -ان مسس -اه -ل زار ال -ع-اصس-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة
طرابلسس ‘ أافريل  ‘ 2016أاول زيارة
من نوعها لوزير عربي وإافريقي بعد
دخول أاعضساء حكومة الوفاق الوطني
إا ¤العاصسمة طرابلسس ،حيث جدد دعم
ا÷زائر للجهود الرامية إا ¤اسستتباب
السس-لم واألم-ن والسس-ت-ق-رار ‘ ل-ي-ب-ي-ا.
كما اسستضسافت ا÷زائر منذ ديسسمÈ
 2016سسلسسلة من اللقاءات مع مسسؤوولÚ
ليبي Úمن أاجل تقريب الرؤوى.
ك- -م -ا ت -رأاسست ا÷زائ -ر ÷ن -ة ت -ت -ك -ف -ل
Ãسسائل األمن أانشسأاتها ›موعة دول
جوار ليبيا التي تأاسسسست ‘ العام 2014
وتضس- -م أايضس- -ا مصس- -ر ول- -ي- -ب -ي -ا وت -ونسس
والسس-ودان وتشس-اد وال-ن-ي-ج-ر ” خ-لل-ها
التأاكيد على أاهمية اختيار حل سسياسسي
ب -اع -ت -ب -اره ““الضس -ام -ن ال -وح-ي-د ل-وح-دة
وسسيادة ليبيا وتلحم شسعبها““.
وي- -ج- -ت- -م -ع جÒان ل -ي -ب -ي -ا م -رة أاخ -رى
ب- -ا÷زائ- -ر وب- -رع -اي -ة األ· اŸت -ح -دة
وجامعة الدول العربية وسسط تأاكيد

ع-ل-ى ضس-رورة م-راف-ق-ة ال-ل-ي-ب-ي ÚباŒاه
السسلم وإانهاء األزمة التي تضسرب البلد
منذ . 2011
ك- - -م - -ا سس - -يسس - -ت - -ع - -رضس اŸشس - -ارك - -ون
التهديدات التي تواجه اŸنطقة Ãا ‘
ذلك ت- -ن- -ام- -ي نشس- -اط- -ات ا÷م- -اع- -ات
اإلره -اب -ي -ة واŸن -ظ -م -ات اإلج -رام -ي -ة
وال- -ه- -ج- -رة غ Òالشس- -رع- -ي- -ة وا÷رÁة
اŸنظمة.
وج - -دد مسس- -اه- -ل م- -ن داخ- -ل ل- -ي- -ب- -ي- -ا
(ب- -ا÷ن- -وب) أان ا◊ك- -وم -ة ا÷زائ -ري -ة
تدعم كل جهد لتبديد اÿلفات بÚ
الفرقاء الليبي ‘ Úسسياق أان ““ا◊ل ل
ي -جب أان ي -ك-ون عسس-ك-ري-ا ب-ل سس-ي-اسس-ي-ا
يضس - - - -اف إا ¤ذلك دع- - - -م اŸصس- - - -ا◊ة
الوطنية وجمع اÿصسوم على طاولة
ا◊وار““.

ل بديل عن التفاق السسياسسي
أاكد وزير الشسؤوون اŸغاربية وال–اد
اإلفريقي وجامعة الدول العربية ،عبد
ال - -ق - -ادر مسس - -اه- -ل ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
العاصسمة ،حرصس دول جوار ليبيا على
–ق-ي-ق السس-ت-ق-رار ووح-دة ه-ذا ال-ب-ل-د
الشس - -ق- -ي- -ق م- -ن خ- -لل ا◊وار ب Úك- -ل
ال -ل -ي -ب -ي◊ Úل األزم -ة ‘ ه -ذا ال -ب-ل-د،
مؤوكدا أان ““ا÷زائر ‘ خدمة السسلم
وليسس اÛد فهذا ليسس ‘ ثقافتنا ول
‘ سسياسستنا““.
جاء ذلك ‘ تصسريحات Ÿسساهل عقب

إاسستقباله لرئيسس البعثة األ‡ية للدعم
‘ ليبيا مارتن كوبلر ،عشسية إانطلق
اإلج -ت -م-اع ال-وزاري الـ 11ل -دول ج-وار
ل -ي -ب -ي -ا .إاذ ق -ال ب -أان-ه ي-ن-ت-ظ-ر م-ن ه-ذا
اإلجتماع Œديد الثقة مرة أاخرى ‘
األ· اŸت -ح -دة و‘ دور ك -وب -ل -ر وك -ذا
لت-ف-اق
ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى أان-ه ““ل ب-دي-ل ل -إ
السسياسسي ◊ل األزمة الليبية““ ،مضسيفا
‘ السسياق أان ““ التفاق قد يحتاج إا¤
ب -عضس ال -ت -ع-دي-لت ل-ك-ن-ه ي-ب-ق-ى رك-ي-زة
للحل““.
وأاوضسح مسساهل بخصسوصس إاجتماع يوم
غ- -د أان- -ه ي- -ن- -درج ‘ إاط- -ار ““م- -راف -ق -ة
الخ -وان ال -ل-ي-ب-ي ‘ Úح-ل مشس-اك-ل-ه-م““،
مسس- -ت -ب -ع -دا أان ي -ك -ون ذلك ت -دخ -ل ‘
شس -ؤوون -ه -م““ ،ف -ن -ح -ن  -يضس -ي -ف السس-ي-د
مسس -اه -ل ‘ -ا÷زائ -ر ل -دي -ن -ا م -ب -ادئ
مقدسسة ل نقبل ‘ إاطارها التدخل ‘
شسؤوون أاي أاحد أاو العكسس .لكن إاذا ما
تعلق األمر ببلد جار فنحن ‘ خدمة
السسلم و ليسس اÛد““.
من جهة أاخرى ،وصسف مسساهل جولته
األخÒة التي قادته إا ¤عدد من مدن
ليبيا بأانها كانت ““مفيدة جدا““ ،مضسيفا:
““كان من مسسؤوولياتنا كدول ا÷وار أان
ن -زور أاشس -ق -اءن -ا ك -م -ا زارون -ا ك -ل-ه-م ‘
األشسهر القليلة اŸاضسية منهم السسيد
عقيلة صسالح رئيسس الŸÈان الليبي
والسسيد عبد الرحمن السسويحلي رئيسس
اÛلسس األع -ل -ى ل -ل -دول-ة واŸاريشس-ال
خليفة حف Îقائد ا÷يشس الليبي وحتى

قبائل ا÷نوب وبرŸانيون““.
وصسرح مسساهل أانه لحظ ‘ كل اŸدن
ال-ل-ي-ب-ي-ة ““أام-ل ك-بÒا““ ل-ل-ح-ل السس-ي-اسس-ي
واÿروج من األزمة ‘ ليبيا التي  -كما
أاضس -اف““ -ل -دي -ه -ا إام -ك -ان -ات وط-اق-ات
ه-ائ-ل-ة““ تسس-م-ح ل-ه-ا ب-أان ت-ك-ون ““ح-قيقة
دولة مزدهرة““.
كما أاعرب من جهة أاخرى عن التفاؤول
بـ« ⁄ج -م -ي -ع ال-ل-ي-ب-يÃ )...( Úسس-اع-دة
اÛت - - -م- - -ع ال- - -دو‹ ‡ث- - -ل ‘ األ·
اŸت -ح-دة وا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة وال–اد
اإلف - -ري - -ق- -ي وال–اد األوروب- -ي ودول
ا÷وار““.
م -ن ج -ه -ت -ه ،أاشس -اد رئ -يسس ب -ع-ث-ة األ·
اŸت- -ح- -دة إا ¤ل- -ي- -ب -ي -ا م -ارت -ن ك -وب -ل -ر
ب -ا÷زائ-ر ب-ان-ع-ق-اد الج-ت-م-اع ال-وزاري
الـ 11لبلدان جوار ليبيا اŸقرر اليوم
با÷زائر ،مÈزا دور البلدان اÛاورة
‘ تسسوية األزمة بهذا البلد.
وصس -رح ك -وب -ل -ر ““أاك -ن ال -ت-ق-دي-ر ل-وزي-ر
الشسؤوون اŸغاربية وال–اد اإلفريقي
وج -ام -ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ع-ب-د ال-ق-ادر
مسساهل على تنظيم هذا الجتماع الـ11
غ Òأان (تسسوية األزمة ‘ ليبيا) ل Áكن
أان تتحقق دون دعم البلدان اÛاورة
واÛتمع الدو‹““.
كما دعا كوبلر الذي تطرق أايضسا إا¤
““ارتفاع إانتاج النفط ‘ ليبيا““ إا ¤دعم
““التطورات اŸشسجعة ‘ ليبيا و–ديد
تطلعات الشسعب الليبي الذي يجب كما
قال ““ترك اŸبادرة له““.

..يسستقب ـــــــ ل ‡ث ـــــــــ ل ال– ـــــــ اد الفريق ــــــــــ ي ف ـــــــــ ي ليبي ـــــــ ا

اسس -ت -ق -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة وال–اد اإلف-ري-ق-ي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،أامسس األحد،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة‡ ،ث-ل ال–اد الف-ري-ق-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا
““جاك أايا مري شسو كيكويت““ الذي سسيشسارك اليوم ‘
الجتماع الوزاري الـ  11لدول جوار ليبيا.

ويندرج هذا اللقاء ‘ إاطار سسلسسلة اللقاءات التي
عقدها مسساهل مع رؤوسساء الوفود اŸشساركة ‘
اجتماع اليوم.
وقد أاعرب شسو كيكويت ‘ تصسريح للصسحافة عقب
م -ق -اب -ل -ت -ه م -ع مسس -اه-ل ع-ن ارت-ي-اح-ه ◊سس-ن سسÒ

التحضس Òالذي تقوم به ا÷زائر من أاجل ا‚اح
الجتماع الوزاري والذي يأاتي بعد الدورة العاشسرة
التي عقدت بالقاهرة.
ك -م -ا ح -ي -ا ج -ه -ود ا÷زائ -ر ‘ ت -ن -ظ -ي-م م-ث-ل ه-ذه
لزمة الليبية.
اللقاءات إليجاد حل ل أ

أاك -دت ك -ات -ب -ة ال -دول-ة ل-لشس-ؤوون اÿارج-ي-ة
لحد،
التشسادية حواء عثمان جامع ،أامسس ا أ
با÷زائر ،على أاهمية –قيق اŸصسا◊ة بÚ
أابناء الشسعب الليبي والتوصسل ا ¤حل يعيد
لم -ن ل -ل -ي -ب -ي-ا والب-ت-ع-اد ع-ن
السس -ت -ق -رار وا أ
لي بلد““.
لنها لن تكون إال مدمرة أ
ا◊رب ““ أ
وق- -الت اŸسس- -ؤوول- -ة ال- -تشس- -ادي- -ة ‘ تصس -ري -ح ع -قب
اسس -ت -ق -ب -ال -ه -ا م-ن ق-ب-ل ع-ب-د ال-ق-ادر مسس-اه-ل وزي-ر
الشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة وال–اد اإلف -ري -ق-ي وج-ام-ع-ة
الدول العربية إانها متواجدة با÷زائر ““للمشساركة

‘ الج- -ت- -م- -اع ال- -وزاري الـ 11ل -دول ج -وار ل-ي-ب-ي-ا
ب -اع -ت -ب -اره-ا ب-ل-دا ج-ارا ل-تشس-اد أاول ول-لط-لع م-ن
السس- -ي- -د مسس- -اه- -ل ع- -ل- -ى ف- -ح- -وى ﬁادث- -ات- -ه م -ع
الشس -خصس-ي-ات واŸواط-ن Úال-ل-ي-ب-ي Úال-ذي-ن ق-اب-ل-ه-م
خلل جولته األخÒة إا ¤ليبيا““ ،مؤوكدة اأنه ““ليسس
باسستطاعة ا÷ميع أان يذهب إا ¤ليبيا وليسس كل
وزير يذهب إا ¤ليبيا““.
وقالت اŸسسؤوولة التشسادية ““ لقد خرجت من هذا
اللقاء مسسلحة Ãعلومات وأاؤوكد أان ليبيا لبد لها من
مصسا◊ة وسسلم فنحن ‘ تشساد أايضسا عشسنا ا◊رب

وا◊رب دائما سسلبية ومدمرة وأانا اقول دائما إان
اŸشسكل هو من صسنع اإلنسسان وعلى هذا اإلنسسان
حله من خلل وضسع كÈيائه جانبا والتصسالح من
أاجل اŸضسي قدما إا ¤المام““.
وأاعربت كاتبة الدولة للشسؤوون اÿارجية التشسادية
عن تفاؤولها ““الكب Òبإامكانية حل األزمة ‘ ليبيا ألن
شس -ب -اب ه -ذا ال -ب-ل-د وع-ل-ى غ-رار شس-ب-اب ك-ل ال-ع-ا⁄
بحاجة إا ¤السستقرار والعيشس ‘ سسلم““ ،معÈة
عن أاملها ‘ أان يتمكن األفارقة من التنقل ‘
كل دول القارة بكل آامان.

مسسؤوولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تشساديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  :ل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن اŸصسا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم بليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

وزير اÿارجية السسوداÊ

تأاكيـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـى وح ـ ـ ـدة قيـ ـ ـ ـادة ليبي ـ ـ ـ ـ ـا وشسعبهـ ـ ـ ـ ـا
أاشس-اد وزي-ر اÿارج-ي-ة السس-ودا Êاب-راهيم
الغندور ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،بالدور
ال - -ذي ت- -ل- -ع- -ب- -ه ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى اŸسس- -ت- -ويÚ
لف-ري-ق-ي وال-ع-رب-ي وذلك عشسية مشساركته
ا إ
‘ الج- -ت -م -اع ال -وزاري ال 11ل- -دول ا÷وار
الليبي.
‘ تصسريح للصسحافة عقب اسستقباله من قبل وزير
الشس -ؤوون اŸغ -ارب -ي-ة وال–اد اإلف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة
الدول العربية عبد القادر مسساهل أاكد الغندور أان
““الوحدة الليبية والسسلم واألمن ‘ ليبيا لبد أان
ينبع من األشسقاء الليبي ،““ÚمشسÒا إا ¤أانه ” خلل
هذا اللقاء التأاكيد على ““ضسرورة وحدة قيادة ليبيا
وشسعبها ...ونحن هنا نسساعد كدول جوار وأاشسقاء
أافارقة وعرب على ذلك““.
وأابرز رئيسس الدبلوماسسية السسودا Êتطابق وجهات

ال -ن -ظ -ر ‘ ه -ذا الشس -أان والت -ف-اق ع-ل-ى ““ال-ت-نسس-ي-ق
سسياسسيا وأامنيا ب Úأاجهزتنا اıتلفة للوصسول إا¤
سسلم وأامن ليبيا الذي نحرصس عليه““.
كما تطرق الوزيران خلل هذا اللقاء إا ¤العلقات
الثنائية خاصسة فيما يتعلق بعقد اللجنة الوزارية
اŸشسÎكة ب Úا÷زائر والسسودان.
و‘ ه- -ذا الشس- -أان أاوضس -ح ال -وزي -ر السس -ودا Êأان -ه ”
التفاق على عقد هذه اللجنة الوزارية اŸشسÎكة
بعد شسهر جويلية القادم ‘ ا÷زائر ،على اأن يجري
ال -ب -ل -دان سس-لسس-ل-ة م-ن ال-ت-واصس-ل خ-لل اŸدة ال-ت-ي
تفصسلنا عن هذا التاريخ وع Èالقنوات الدبلوماسسية
لدراسسة ما ” تنفيذه وما  ⁄يتم وأاسسباب ذلك.
من جهة أاخرى ” التطرق كذلك إا ¤العديد من
ال-قضس-اي-ا ال-ع-رب-ي-ة واإلف-ري-ق-ي-ة واإلق-ل-ي-م-ية ،حيث
أاوضس -ح ال -غ -ن -دور ‘ ه -ذا اŸوضس-وع““ :ن-ح-ن ن-نسس-ق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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فنيدسس بن بلة

لب-ق-اء ع-ل-ى ح-ال-ة الÎدد وا◊رب مسس-ت-م-رة واŸواج-ه-ات اŸف-ت-وح-ة
 ⁄ي-ع-د ه-ن-اك ›ال ل -إ
مسستنزفة طاقات بلد ›اور تتآاكله الزمة منذ سسبع سسنوات واضسعة وحدته الوطنية على
اÙك تاركة شسعبا بأاكمله اسسرى التقتيل الذاتي والدمار الشسامل زادته تهديدا العصسابات
الرهابية التي دخلت على اÿط .اسستغلت هشساشسة اŸؤوسسسسات والفجوات المنية للعتداء
على اŸواطن Úالعزل وارتكاب ›ازر تقشسعر لها البدان معتمدة على قيم ،السسلم بريئ منها
وأاشسياء ما انزل الله بها من سسلطان.
الوضسع غ Òالطبيعي جعل ا÷زائر ترافع بل توقف للمقاربة السسياسسية واÿيار السسلمي
يعتمده الليبيون ‘ حوار يخرج برؤوية توافقية تعزز الصسف ول تسسمح باŸغامرة والتهويل
والزج بالبلد نحو اÛهول.
ا÷زائ -ر ال -ت -ي ح -ذرت ق-ب-ل الزم-ة م-ن ال-ت-دخ-ل ال-عسس-ك-ري اÿارج-ي اŸول-د دوم-ا ل-ل-ت-وت-ر
وال -ت -ه -دي -د ،ظ -لت ع -ل -ى ه-ذا ال-درب لق-ت-ن-اع-ه-ا ب-ان ا◊وار السس-ي-اسس-ي ه-و افضس-ل رد ع-ل-ى م-ن
يتخذون من ليبيا ““ورقة متاجرة““ لتام Úمصسالح وحماية نفوذ ‘ صسراع جيو اسسÎاتيجي
مفتوح .وهذه الطريقة حسسب ا÷زائر هي اقصسر مسسافة وأاك Ìضسمانا لعودة الهدوء والسسلم
لبلد تتقاسسم معه حدودا طويلة وتتحمل تداعيات ظرف اقليمي مهتز.
من اديسس ابابا ا ¤نيويورك مرورا بأاك Èالعواصسم العاŸية ،رددت ا÷زائر على اŸسسامع ما
ظلت تخشساه وحذرت من وقوعها تاركة اÛال لدبلوماسسيتها لتذويب اÿلفات ب Úالطراف
وتقريب وجهات النظر وإازالة الشسكوك التي –وم حول جولت ا◊وار واŸشساورات.
بهذه الطريقة اقنعت اÎŸددين وكسسبت ودهم وثقتهم ‚ ،حت ا÷زائر ‘ ان تكون الوجهة
لط-راف ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-ت-واق-ة ل-ل-ح-وار السس-ي-اسس-ي وجعلتهم يخرجون من اŸسسارات الخرى
اŸفضس-ل-ة ل -أ
ويفضسلونها ‘ مسسعى البحث ا÷دي ا÷اد عن ﬂرج الزمة .حوارات “ت والتفاق على ارضسية
سسياسسية مشسÎكة منطلق ا◊ل ” التوصسل اليها ،وثقة وضسعت ‘ حكومة وفاق وطني يحرصس
الطراف التواقة للسسلم وضسع الثقة فيها لبسسط نفوذها وسسيادتها على كامل القاليم.
بهذه الطريقة التي طوت ما‹ ازمتها ع Èحوارات لعبت فيها الدبلوماسسية ا÷زائرية دورها
الريادي طبقا لتعليمات رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة وكانت ﬁور اشسادة وتنويه
تواصسل الطراف الليبية جهودها لسستكمال ما ” بناؤوه وتعزيزه اعتمادا على بلدنا التي اقنعت
دول ا÷وار Ãسسعى النخراط ‘ اŸسسار السسياسسي تأامينا للمنطقة وضسمانا لسستقرارها.
الجتماع الـ 11لدول ا÷وار ،اليوم ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات با÷زائر ﬁ،طة مفصسلية
اخ-رى Ÿراف-ق-ة ال-ل-ي-ب-ي ‘ Úمسس-ار ال-تسس-وي-ة السس-ي-اسس-ي-ة اŸنشس-ودة اŸب-ن-ية على الثنائي اŸقدسس:
لمن اŸؤومن للنفراج يتطلع إاليه ا÷ميع.
السسلم واŸصسا◊ة اŸدخل ا آ

لنسسان
آالية التقييم من قبل النظراء Ûلسس حقوق ا إ

لعمامرة يÎأاسس الوفد ا÷زائري ‘ الدورة الـ ٢٧بجنيف

يÎأاسس وزي- - -ر ال- - -دول - -ة وزي - -ر الشس - -ؤوون
اÿارج - -ي - -ة وال - -ت - -ع - -اون ال- -دو‹ رم- -ط- -ان
ل-ع-م-ام-رة ،ال-ي-وم ،ب-ج-ن-ي-ف ال-وفد ا÷زائري
لل-ي-ة ال-ت-قييم من
اŸشس - -ارك ‘ ال- -دورة  27آ
قبل النظراء Ûلسس حقوق النسسان ،حيث
سس-ي-ت-م خ-لل-ه-ا دراسس-ة ت-ق-ري-ر ا÷زائر علما
أانها ‘ ثالث مرحلة تقييم لها حسسبما أاشسار
إاليه بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
اسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر فإان ““هذا التقييم الدوري
الذي تخضسع له جميع الدول األعضساء ‘ األ·
اŸت-ح-دة يسس-م-ح ب-ال-ق-ي-ام ب-ت-ق-ي-ي-م صسارم ألنظمتها
القانونية واŸؤوسسسساتية وكذا ‚اعاتها ‘ ›ال
ت -رق -ي -ة وح -م -اي -ة ح -ق -وق اإلنسس-ان ب-ه-دف –سسÚ
أانظمة ا◊كامة وتقاسسم اŸمارسسات ا÷يدة““.
وب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة سس-ي-ع-رضس ل-ع-م-ام-رة ““ اإل‚ازات
اÙق-ق-ة م-ن-ذ  ،2012لسس-ي-م-ا ع-ل-ى ضس-وء ال-ت-ق-دم
اŸسسجل بفضسل اإلصسلحات التي باشسرها رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصسة من خلل
مراجعة الدسستور يوم  7فيفري  2016واŸكتسسبات
الدÁقراطية التي يكرسسها والتي سسمحت بتعزيز

دول -ة ال -ق -ان-ون واإلج-راء ال-تشس-ري-ع-ي ال-ذي يضس-م-ن
حقوق اإلنسسان وا◊ريات األسساسسية با÷زائر““.
كما يتعلق األمر أايضسا بإابراز ““التجربة ا÷زائرية
‘ ›ال ت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ت-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة وإاطارها
اŸؤوسسسس -ات -ي ،إاضس -اف -ة إا ¤ال-ت-ط-ورات وال-ت-ح-ولت
العديدة التي يعرفها اÛتمع ا÷زائري والظرف
اإلقليمي والدو‹““ حسسب البيان.

ميهوبي يسستقبل مديرة اŸعهد اإليطا‹ ◊ماية وترميم الÎاث

اسستقبل وزير الثقافة عز الدين ميهوبي،
أامسس ،السسيدة جيزيل كابوÊ
مديرة اŸعهد اليطا‹ ◊ماية وترميم
لثار وحماية الÎاث
الÎاث ،حيث كانت ا آ
موضسوع اللقاء وفق بيان لوزارة الثقافة.
تقوم مديرة اŸعهد اليطا‹ بزيارة إا ¤ا÷زائر
قصسد ““الطلع على اŸواقع األثرية الرومانية““
و«إاقامة تعاون مع مؤوسسسسات التكوين ا÷زائرية““
‘ اÛال.
وت -ط -رق ال -وزي -ر وضس -ي -ف -ت -ه إا““ ¤ال-ت-ك-وي-ن وت-ب-ادل
اÈÿات ‘ ›الت ترميم وحماية الÎاث وعلم
اآلثار الوقائي““ وهو ›ال اهتمام اŸعهد العا‹
اإليطا‹ ◊ماية وترميم الÎاث كما يضسيف البيان.
واقÎح ميهوبي تنظيم ““يوم دراسسي ‘ ا÷زائر
حول علم اآلثار الوقائي والبحث والÎميم الوقائي““
Ãشساركة خÈاء من ا÷زائر وإايطاليا ،حيث يتم
اختيار اŸوقع األثري الذي يسستضسيف هذا اليوم ‘

وقت لحق .باإلضسافة اإ““ ¤تبادل الزيارات و“كÚ
الطلبة ا÷زائري Úمن تعزيز تكوينهم ‘ ا÷انب
التطبيقي““.
وذكر بيان وزارة الثقافة أان السسيدة جيزيل كابوÊ
““سس - -ي - -ك- -ون ل- -ه- -ا اتصس- -الت م- -ع خÈاء وم- -درسسÚ
جزائري› ‘ Úال الÎاث خلل هذه الزيارة““.

على اثر التصسريحات اŸنسسوبة لوزير تونسسي حول ا÷زائر

وزارة الشسؤوون اÿارجية تسستدعي سسف Òتونسس

” ،أامسس ،اسستقبال سسف Òتونسس با÷زائر عبد اÛيد الفرشسيشسي ،بوزارة الشسؤوون اÿارجية ،حيث
طلبت منه توضسيحات بخصسوصس التصسريحات التي نسسبت لوزير الشسؤوون اÙلية والبيئة التونسسي حول
ا÷زائر حسسب بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان ““سسف Òتونسس با÷زائر عبد
اÛيد الفرشسيشسي قد اسستقبل بتاريخ هذا اليوم بوزارة الشسؤوون اÿارجية ،حيث طلبت منه توضسيحات
بخصسوصس التصسريحات اŸنسسوبة لوزير الشسؤوون اÙلية والبيئة التونسسي رياضس اŸوخر على هامشس
ندوة ““تونسس أامل اŸتوسسط““ الذي نظمته مؤوسسسسة كراكسسي بروما يوم  04مايو ا÷اري““.
وأاكدت الوزارة ‘ األخ Òاأنه ““” بهذه اŸناسسبة إابلغ السسف Òالتونسسي بأان هذه التصسريحات Œاه
ا÷زائر قد أاثارت تسساؤولت سسواء على اŸسستوى الشسعبي أاو على الصسعيد الرسسمي““.
“ام -ا ‘ إاط -ار ج -ام -ع -ة ال -دول ال-ع-رب-ي-ة وال–اد
اإلف -ري -ق -ي““ بشس-أان ه-ذه ال-قضس-اي-ا .واغ-ت-ن-م ال-وزي-ر
السس-ودا Êل-ل-خ-ارج-ي-ة ه-ن-ا ال-ف-رصس-ة لتوجيه التحية
ل- -ل- -دور ال- -ك- -ب Òال -ذي ت -ل -ع -ب -ه ا÷زائ -ر ‘ ه -اتÚ
اŸنظمت.Ú
ك -م -ا أاع -ل -ن ال -وزي -ر السس -ودا Êع -ن تسس-ل-ي-م-ه دع-وة
Ÿسساهل لزيارة اÿرطوم التي قبلها وقال الغندور
إانه ““رجل (مسساهل) عندما يعد يفي بوعده““.

لفريقي
الدورة الرابعة للŸÈان ا إ

العسسكري يÎأاسس الوفد ا÷زائري اŸشسارك ‘ األشسغال

يشسارك وفد برŸا Êعن ›لسس الأمة ‘
ا أ ش س -غ -ا ل ا ل -د و ر ة ا ل -ع -ا د ي -ة ا ل -ر ا ب -ع -ة م -ن ا ل -ف ص س -ل
التشسريعي الرابع للŸÈان الإفريقي ،اŸقررة
ا ل -ي -و م ب -ج -و ه -ا ن س س -ب -و ر غ ( ج -ن -و ب ا إ ف -ر ي -ق -ي -ا ) ا إ ¤
غاية  19من الشسهر ا÷اري ،حسسب ما اأفاد به

بيان للمجلسس.
يتضسمن برنامج هذه الدورة يضسيف ذات اŸصسدر
اج -ت -م -اع-ات ال-ل-ج-ان ال-دائ-م-ة Ÿن-اقشس-ة مشس-اري-ع
ال -ت -وصس -ي-ات وال-ت-ق-اري-ر وك-ذا الج-ت-م-اع اŸشسÎك
للمكتب مع مكاتب الŸÈان اإلفريقي.

»æWh

أإ’ثنين  08ماي  2017م
ألموأفق لـ  12شسعبان  1438هـ

لفريقي ﬁمد ديليتا:
رئيسس بعثة ال–اد ا إ

النتخابات جرت ‘ أاجواء هادئة ...والتنظيم كان ناجحا
ق - -ال رئ - -يسس ب- -ع- -ث- -ة ال–اد
لف- -ري -ق -ي ﬁم -د دي -ل -ي -ت -ا ،إان
ا إ
الن -ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ال-ت-ي
ج - - -رت ي- - -وم  0٤م -اي ،شس -ك-لت
ف- -رصس -ة إاضس -اف -ي -ة ل -ل -م -واط -نÚ
ا÷زائ-ري ،Úلخ-ت-يار ‡ثليهم
ب- -اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن -ي،
مسسج ÓاŸناخ الهادئ الذي سساد
‘ م- -راك -ز القÎاع ،ك -م -ا ث -م -ن
ج -ه -ود ال -ه -ي -ئ -ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ،م- -ع- -تÈا إاي- -اه- -ا
Ãث - - -اب- - -ة«ا◊ك- - -م اŸسس- - -ت- - -ق- - -ل
وا◊يادي».

فريال بوششوية
تصشويرﬁ :مد أيت قاسشي

ق- -دم أأمسس رئ -يسس ب -ع -ث -ة أ’–اد
أإ’ف -ري -ق -ي ﬁم -د دي-ل-ي-ت-ا ‘ ،ن-دوة
صس-ح-ف-ي-ة نشس-ط-ه-ا بفندق أأ’ورأسسي،
ت- -ق- -ري- -رأ م- -فصس Ó- -ع- -ن أل- -ع -م -ل -ي -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ت-وق-ف م-ن خÓ-ل-ه عند
أأهم أÓŸحظات أŸسسجلة ،كما قدم
ج- -م- -ل- -ة م- -ن أŸقÎح- -ات ،وح -رصس
ب -اŸن -اسس-ب-ة ع-ل-ى ت-ث-م Úأإ’ج-رأءأت
أل-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا دسس-تور  ، 2016و‘
م-ق-دم-ت-ه-ا أسس-ت-ح-دأث أل-ه-ي-ئ-ة ألعليا
أŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة أ’ن -ت -خ-اب-ات،
وأصس -ف -ا إأي -اه -ا بـ «أ◊ك -م أŸسس-ت-ق-ل
وأ◊يادي».
و ⁄يفوت ﬁمد ديليتا أŸناسسبة،
ل-ي-ؤوك-د ‚اح ت-ن-ظ-ي-م أ’ن-ت-خ-ابات على
أŸسس-ت-وى أل-ل-وج-يسس-ت-ي-كي ،ألذي سسمح
ب -السس Òأ◊سس -ن ل-ل-مسس-ار أ’ن-ت-خ-اب-ي»،
مشس-ي-دأ ب-ال-تسس-ه-يÓ-ت أŸق-دم-ة ل-لوفد

أŸكون من  150عضسو ،موزع Úعلى
 58ف -رق -ة ت -ن -ق-لت إأ 43 ¤و’ي -ة م-ن
أل- -وط -ن ،وق -امت ب -زي -ارة  977مكتب
أقÎأع.
‘ سسياق حديثه عن أأ’جوأء ألتي
طبعت ألعملية أ’نتخابية ،ذكر بأان
أ’قÎأع ت -وج ب -إاح -رأز ح -زب ج -ب-ه-ة
ألتحرير ألوطني «أآ’فÓن» أŸرتبة
أأ’و ،¤م -ت -ب-وع-ا ب-ال-ت-ج-م-ع أل-وط-ن-ي
ألدÁقرأطي «أأ’رندي»ﬁ ،افظÚ
ع- -ل- -ى ن- -فسس ت- -رت- -يب أ’ن -ت -خ -اب -ات
ألتشسريعية ألتي جرت ‘ ألعام 2012
 ،بحصسولهما آأنذأك على  221و 70

م-ق-ع-دأ ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ،ن-ت-ائ-ج ت-عكسس
أŸشس - -ه - -د ألسس- -ي- -اسس- -ي ‘ أ÷زأئ- -ر
أŸميز بريادتهما.
وث -م -نت أل -ب -ع -ث -ة أŸك -اسسب أل-ت-ي
تضسمنتها ألقوأن Úأ÷زأئرية ،وألتي
ت-وسس-ع أŸشس-ارك-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة للمرأأة،
غ Òأأنها أنتقدت باŸقابل إأدرأجها
‘ مرأتب متأاخرة ‘ ألقوأئم ألتي
تعدها أأ’حزأب ‘ ،ألسسياق ثمنت
أأ’جوأء ألهادئة ألتي ميزت أ◊ملة
أ’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،م-ن-ت-ق-دة غ-ي-اب صس-ور
أŸرأأة ‘ بعضس ألقوأئم.
وسس -ج-لت أل-ب-ع-ث-ة أحÎأم أŸوأع-ي-د

أÙددة لÓ- -قÎأع ،وك- -ذأ أل- -ت- -م -دي -د
بسساعة ‘ بعضس ألو’يات ،وتوف Òكل
أإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات إ’‚اح أ’ن- -ت -خ -اب -ات،
وت- -ق -دﬁ Ëاضس -ر أل -ف -رز إأ‡ ¤ث -ل -ي
أأ’ح - -زأب أ◊اضس - -ري - -ن ،وأقÎحت أأن
ي- -ق- -وم ‡ث- -ل- -و أأ’ح- -زأب ألسس -ي -اسس -ي -ة
ب -ا’ن -خ-رأط ‘ أل-ت-وع-ي-ة وأل-ت-حسس-يسس
ب -أاه -م -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب ،وت -ث-م Úت-رشس-ح
أŸرأأة ،ف- -ي- -م -ا شس -ددت ع -ل -ى ضس -رورة
م- -رأف- -ق- -ة أÛت- -م- -ع أŸدŸ Êسس- -ار
ألدÁقرأطية ‘ أ÷زأئر ،وأ’نخرأط
أأك ‘ ÌأŸسسار أ’نتخابي.

عقب اجتماع اŸكتب السسياسسي حول التشسريعيات

«األفÓن» يعرب عن ارتياحه الكب÷ Òو األمن والطمأانينة
أاع -رب ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
لم-ن
أامسس ،ع -ن «ارت -ي -اح -ه ال -ك-ب÷ »Òو «ا أ
وال-ط-م-أان-ي-ن-ة» ال-ذي ج-رت ف-يه النتخابات
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ،مÈزا ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ذي وفرته
ل‚اح هذا السستحقاق.
هيئات الدولة إ
أأك -د أ◊زب ‘ ب -ي -ان ل -ه ت -وج أج -ت -م-اع م-ك-ت-ب-ه
ألسسياسسي برئاسسة أ’م Úألعام ،جمال ولد عباسس،
أأنه «يسسجل بارتياح كب Òأ÷و ألعام ألذي جرت فيه
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-تخابية يوم  4م-اي-و  ‘ 2017ج-م-يع
أأرجاء ألوطن وألذي “يز باإ’قبال على صسناديق
أ’قÎأع للموأطن Úوتنظيم ﬁكم من هيئات
ألدولة ‘ جو سساده أأ’من وألطمأانينة ألتي كان
أل-فضس-ل ف-ي-ه-ا ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-بي وﬂتلف
أأسسÓك أأ’من».
كما حيا أ◊زب باŸناسسبة «حشسود أŸوأطنÚ
ألتي توأفدت على مرأكز أإ’نتخاب ع Èأأرجاء
أل -وط -ن ،خ -اصس -ة ب -ع -د ت -وج -ه رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة
لÓنتخاب وألذي كان له دفع قوي ود’لة جلية

ل -ل -ع -ي -ان ع -ل -ى أل -وع -ي أل-ك-ب Òل-لشس-عب أ÷زأئ-ري
Ãسس -ؤوول -ي -ت-ه أل-ت-ي ط-اŸا –ل-ى ب-ه-ا ‘ م-ث-ل ه-ذه
أÙطات».
وأأكد أ◊زب بأان هذأ ألوعي «يدل على تشسبع
ألشسعب أ÷زأئري بحسسه ألوطني ألقوي وألذي كان
ج -وأب -ا صس -ري-ح-ا ل-دع-اة أŸق-اط-ع-ة وردأ ع-ل-ى ك-ل
ألتوقعات وأ◊سسابات أÿاطئة أأو أŸغرضسة».
وب -ه -ذه أŸن -اسس -ب -ة ،ت -وج-ه أ◊زب بـ«تشس-ك-رأت-ه
ألصسادقة للشسعب أ÷زأئري» ،كما حيا «كل رجا’ت
ألدولة ألذين سسهروأ على توف Òألشسروط أÓŸئمة
إ’‚اح ع -رسس أ÷زأئ -ر» وك -ذأ أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط-ن-ي-ة
أŸسس -ت -ق-ل-ة Ÿرأق-ب-ة أ’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى «ح-رصس-ه-ا
ألشسديد على نزأهة ألعملية وشسفافيتها وبشسهادة
مرأقب Úدولي.»Ú
من جهة أأخرى ،قدم أŸكتب ألسسياسسي للحزب
«خالصس تشسكرأته إأ ¤كافة أŸناضسل Úعرفانا منه
با÷هود ألتي بذلوها دفاعا عن خيار أ’سستقرأر
وأ’سستمرأرية وأأمن أ÷زأئر ورقيها وضسمانا لفوز

عريضس لقوأئم أ◊زب ع Èكامل ألÎأب ألوطني».
و ⁄يفوت حزب جبهة ألتحرير ألوطني ألفرصسة
ليشسيد بـ«ألدور ألذي قامت به وسسائل أإ’عÓم بكل
أحÎأفية ،خدمة للوطن وتأادية لرسسالة أإ’عÓميÚ
ألنبيلة وكذأ ‘ قيامها بدور فعال ‘ ألتحسسيسس
وألتعبئة وألتجنيد لصسالح أ÷زأئر».
وأع- -ت Èأ◊زب أأن «ه- -ذأ أل- -ف- -وز ه- -و أن -تصس -ار
للجزأئر و’سستقرأرها و’سستمرأريتها على درب
أل-ت-ط-ور وأل-رق-ي وأ’زده-ار ولÎسس-ي-خ م-ك-ان-تها ‘
أÙافل ألدولية ‘ ظل جزأئر ألعزة وألكرأمة
–ت ألقيادة ألرشسيدة لرئيسس أ÷مهورية أÛاهد
عبد ألعزيز بوتفليقة ،رئيسس أ◊زب».
وخلصس حزب جبهة ألتحرير ألوطني إأ ¤أأنه
«ي -ت -ط -ل -ع لÓ-ضس-طÓ-ع ب-دوره أل-ري-ادي ع-ن ط-ري-ق
أŸشس-ارك-ة أل-ف-ع-ال-ة وأإ’ي-ج-اب-ي-ة ،إأ ¤ج-انب رئيسس
أ÷مهورية ‘ ،أŸرحلة ألقادمة» ،مؤوكدأ «عزمه
من جديد وأسستعدأده ألتام لضسمان تطبيق ألÈنامج
ألطموح للرئيسس بوتفليقة وŒسسيده ميدأنيا».

لصسÓح الوطني
حركة ا إ

النواب ا÷دد مطالبون بإاعÓء اŸصسالح العليا للوطن
لصس Ó-ح ال -وط -ن-ي ن-واب
دعت ح -رك -ة ا إ
اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي ال- -وط- -ن- -ي اŸن- -ت -خ -ب‘ Ú
تشس-ري-ع-يات  ٤م- -اي إا« ¤إاعÓ- -ء» اŸصس- -ال -ح
العليا للوطن والدفاع عن مصسالح اŸواطن
م -ن خ Ó-ل الضس -ط Ó-ع Ãه-ام-ه-م و‡ارسس-ة
صسÓ-ح-ي-ات-ه-م «ك-ام-ل-ة» ،حسس-ب-م-ا م-ا أاف-اد ب-ه
أامسس بيان للمكتب الوطني للحركة.
أعتÈت أ◊ركة ‘ بيانها أأن «إأ‚از»أ’نتخابات
ألتشسريعية ‘ أأجالها ومرورها ‘ جو هادئ عموما
ع Èألوطن هو «‘ حد ذأته ‚اح للجزأئر وعامل
ه-ام ل-ت-ث-ب-يت أ’سس-ت-ق-رأر ف-ي-ه-ا وه-و م-ا ك-ن-ا وم-ازل-ن-ا
نناضسل من أأجله وندعو له منذ إأعÓننا أŸشساركة ‘
تشس -ري -ع-ي-ات  ،»2017م- - - -ؤوك- - - -دة ‘ ن - - -فسس أإ’ط - - -ار
«إأصس -رأره -ا» ع -ل -ى « أŸضس -ي» ‘ مشس -روع أل -ت -وأف -ق
ألوطني ألذي يجمع كل ألفاعل Úألسسياسسي« ،Úسسوأء
من “كن من دخول ألŸÈان منهم ومن  ⁄يتمكن».
كما أعتÈت أأن ألنتائج ألتي –صسلت عليها
أ◊ركة «’ تعكسس ألوأقع» و أأنها سستقدم طعونا ‘
أل- -ن- -ت -ائ -ج أŸع -ل -ن -ة ب -ع -دة و’ي -ات ل -دى أÛلسس
ألدسستوري.
وحصسلت حركة أإ’صسÓح ألوطني على مقعد
وأحد ( )01بالدأئرة أ’نتخابية لو’ية قسسنطينة
حسسب ألنتائج أأ’ولية ’قÎأع  4ماي.
وبعد أأن سسجلت حسسب أŸصسدر ذأته «ضسعف

درجة إأقبال ألناخب Úوألناخبات» على صسناديق
أ’قÎأع ،أأك -دت ق -ن -اع-ت-ه-ا «ب-اŸشس-ارك-ة أل-وأسس-ع-ة
وأ◊ضسور ألدأئم وأ◊وأر أŸسسؤوول للوصسول إأ¤
توأفق وطني كب Òيعالج ﬂتلف أŸعضسÓت ألتي
توأجهها ألبÓد».
كما دعت حسسب ألبيان ذأته إأ« ¤قرأءة ألنسسبة
Óورأق أŸلغاة قرأءة صسحيحة سسياسسيا
أŸرتفعة ل أ

وأق -تصس -ادي -ا وأج -ت -م -اع -ي -ا وأل-ت-ف-اع-ل م-ع-ه-ا ب-ك-ل
مسس -ؤوول -ي -ة» ،ك-م-ا دعت أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسس-ت-ق-ل-ة
Ÿرأقبة أ’نتخابات لتقد Ëتقريرها للرأأي ألعام
ب -خصس -وصس سس Òأل -ع -م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة «‘ أأق-رب
أآ’جال وبيان مصس Òأإ’خطارأت ألتي رفعت إأليها
وإأحالتها إأ ¤أ÷هات ألقضسائية أıتصسة (ألنوأب
ألعام.»)Ú

لنسسان
اÛلسس الوطني ◊قوق ا إ

انتخاب رؤوسساء اللجان  ٦الدائمة
” م- -ؤوخ- -را ،ان- -ت- -خ -اب
رؤوسس- -اء ال- -ل- -ج- -ان ال- -دائ -م -ة
السست ل- -ل -م -ج -لسس ال -وط -ن -ي
لنسس -ان ،ع-ل-ى إاث-ر
◊ق -وق ا إ
ان -ع -ق -اد ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام-ة
لو ،¤حسسب بيان
العادية ا أ
لحد.
لذات الهيئة أامسس ا أ
” حسسب ذأت أŸصس- - - - - - - -در،
أن -ت-خ-اب فضس-ل-ي إأدريسس رئ-يسس-ا
للجنة ألشسؤوون ألقانونية وبوزيد
ل-زه-اري رئ-يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة أ◊قوق
أŸدن-ي-ة وألسس-ي-اسس-ي-ة وب-ن ع-يدة

ع -ب -د أل -ل -ط -ي -ف رئ -يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة
أ◊ق - - - - -وق أ’ق- - - - -تصس- - - - -ادي- - - - -ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-ثقافية وألبيئة
وزي -ن -اي ع-ائشس-ة رئ-يسس-ة ل-ل-ج-ن-ة
أŸرأأة وأل- - -ط- - -ف - -ل وأل - -ف - -ئ - -ات
ألضسعيفة وصسو‘ عبد ألرحمن
رئ-يسس-ا ل-ل-ج-ن-ة أÛت-م-ع أŸدÊ
ومشسري بن خليفة رئيسسا للجنة
ألوسساطة.
Óشسارة ،فقد عقد أÛلسس
ل إ
ج-م-ع-ي-ت-ه أل-ع-ام-ة ألعادية أأ’و¤
ب-ت-اري-خ  2م - - -اي أ÷اري وذلك

«عم ÓباŸادة  24من ألقانون
رقم  16-13مؤورخ ‘  3نوفمÈ
 2016أل -ذي ي -ح -دد تشس -ك -ي -ل-ة
أÛلسس أل - - -وط - - -ن - - -ي ◊ق- - -وق
أإ’نسسان وكيفيات تعي Úأأعضسائه
وأل-ق-وأع-د أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-يمه
وسسÒه» ،وذلك ع - -قب ت - -نصس- -يب
ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ة ب-ت-اري-خ  09مارسس
أŸاضس -ي وأن -ت -خ -اب ف-اف-ا سس-ي-د
ÿضس -ر ب -ن زروق -ي رئ -يسس -ة ل-ه-ا
بإاجماع كافة أأ’عضساء.

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

ألعدد

17331
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جمال أوكيلي
لن -ت -خ -اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة ل-ي-وم  ٤م -اي م -ن الضس -م-ان-ات
ل ت -خ -ل -و ا إ
الدسستورية الواردة ‘ أاعلى وثيقة للبÓد وكل من يرى بأان النتائج
لليات اŸعمول بها
 ⁄تكن ‘ مسستوى توقعاته ما عليه إال العودة إا ¤ا آ
قصسد اسستبيان ما حدث لتفادي الوقوع ‘ القراءات اÿاطئة.
لن ‚Îها أاو نكررها على مسسامع
هذه بديهية سسياسسية ل –تاج أ
ك -ل م -ن أاث -ر ف -ي -ه ه -ذا اŸوع -د .ق -د ن -ت -ف-ه-م رد ف-ع-ل رئ-يسس ا÷ب-ه-ة
الوطنية ا÷زائرية السسيد تواتي الذي اسستشساط غضسبا أامسس Ãقره
لن-ت-خ-اب-ي-ة ..ل-ك-ن ال-ت-ف-وه ب-كÓم
خÓ-ل ل-ق-ائ-ه Ãتصس-دري ال-ق-وائ-م ا إ
لسستقÓل إا ¤غاية
لنتخابية منذ ا إ
خط Òعن شسرعية العمليات ا إ
يومنا هذا وحصسرها ‘  ١٩٦٢و ١٩٩١فقط هو مسساسس صسارخ Ãسسار
ب-ن-اء ال-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة وإاق-ام-ة م-ؤوسسسس-ات ذات ب-ع-د شس-ع-ب-ي ت-ع Èعن
للفÚ
لعÓن الرسسمي ‘ سسنوات ا أ
اختيار الصسندوق وهذا من خÓل ا إ
ع-ن إان-ت-ه-اء ع-ه-د الشس-رع-ي-ة ال-ث-وري-ة أاو ال-ت-اري-خ-ي-ة وإاحÓ-ل ﬁل-ه-ا
الشس -رع -ي-ة الشس-ع-ب-ي-ة أاي ال-ع-ودة إا ¤الصس-ن-دوق ‘ ك-ل م-رة ت-ق-تضس-ي-ه
اŸرح -ل -ة واÙط-ات ال-رسس-م-ي-ة اŸب-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ع-ه-دات لـ ال-رئ-اسس-ي-ات،
التشسريعيات ،اÙليات) ،زيادة على نكران التضسحيات ا÷سسام.
لنتخابية ‘ ا÷زائر ل تتجزأا وقد يخطئ من يعتقد
العمليات ا إ
 Óرأاسس -ه ب -ه -ذه اÿل -ف -ي -ات ي-ج-د ن-فسس-ه ره Úوح-ب-يسس
ذلك وم -ن  Áأ
مغالطات سسياسسية تلحق به الضسرر اŸعنوي ‘ مسسÒة حياته كونه
لح-زاب ط-ي-ل-ة خ-مسس
أاخ -ف -ق ‘ ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-دق-ي-ق أاي-ن ك-انت ه-ذه ا أ
لسستديوهات بدل من التوجه إا¤
سسنوات قد فضسلت ا◊ضسور ع Èا أ
اŸيدان.
لقناع غ Òموجودة ،لدى
يجب الإقرار بشسيء مهم وهو أان قوة ا إ
قادة الرأاي وشسباب اليوم ل يعرف هذه الرموز ا◊زبية ،بقدر ما هو
لزرق» وهو ا◊يز الذي يقول فيه
مطلع بشسكل رهيب على «الفضساء ا أ
كل شسيء.
لن كل Œاوز أاو
روح اŸسسؤوولية ا◊زبية تفرضس نفسسها بقوة هنا أ
لخÓل به
لسستقرار أاو تأاليب للرأاي العام على النظام وا إ
مسساسس با إ
لقسسى العقوبات منها حل ا◊زب ،وهو معمول به
يعرضس صساحبه أ
وه -ذا ل -يسس غ -ري -ب -ا ول Áسس ب -ال -دÁق -راط -ي -ة وم -ايشس-ب-ه ذلك م-ن
لقاويل الÈاقة ،والكÓم اŸعسسول.
الشسعارات الرنانة وا أ
لي
نحن اليوم ‘ حاجة ماسسة إا ¤الهدوء وهذه أاولوية ول يحق أ
لن ا÷زائ-ر أاك Èم-ن
لن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة أ
تشس -ك-ي-ل-ة اŸت-اج-رة ب-ا إ
لحزاب وما وقع ‘ اŸراكز وغÒها من أاشسياء  ⁄يتحملها اÎŸشسحون
ا أ
ت -ف -ت-ح أاف-ق-ا واسس-ع-ا م-ن أاج-ل ال-ت-واصس-ل م-ع ال-ه-ي-ئ-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
لنتخابات ،واÛلسس الدسستوري ،قصسد معا÷ة ا◊الت اŸطروحة
ا إ
لدل-ة وب-ع-ي-دا ع-ن ال-رواي-ات ال-ت-ي تسس-م-ع ه-ن-ا وهناك أاو ما
ق-ان-ون-ا ب-ا أ
يطالعنا به «الفايسس بوك» من صسور مفÈكة معرضسة لÎكيب مشسوه
Ÿا يعرف بـ«فوتوشسوب».
لكاذيب اŸغرضسة كما
لحزاب ‘ هذه ا أ
ل يجب أان يقع مسسؤوولو ا أ
لرت -ق -اء إا ¤سس -ق -ف ال -ف -ع -ل
أان- -ه م- -ط- -ل -وب م -ن ه -ذه ال -تشس -ك -ي Ó-ت ا إ
لك Ìمن هذا تهنئته  ⁄ل..
ا◊ضساري ،اŸبني على إاحÎام الفائز وا أ
لحتجاج فهذا ل يتماشسى أابدا مع انشسغالت البلد ‘
أاما الدعوة إا ¤ا إ
لمن
لنه من حق السسلطات العمومية ا◊فاظ على ا أ
الوقت الراهن أ
ال -ع -ام ،وأام Ó-ك اŸواط -ن ،وع -دم ت -رك ال -ف -وضس-ى أاو الشس-غب ي-ف-رضس
نفسسه.
وم -ه -م -ا ت-ك-ن نسس-ب-ة اŸشس-ارك-ة وال-ن-ت-ائ-ج اŸع-ل-ن-ة ،ف-إان ا÷زائ-ريÚ
ي -ت -م -ت -ع -ون ب -حسس م -د Êاسس -ت -ث -ن-ائ-ي وب-ام-ت-ي-از ‘ ع-دم ال-ذه-اب إا¤
لسستقرار أاغلى
لن التسسعينات علمتهم بأان ا إ
اÿيارات الراديكالية أ
لŒاه لتخريب بلدهم فما
من القتتال ول يسسÒون أابدا ‘ هذا ا إ
على هؤولء إال التعقل !؟

لفانا»:
اشستكى التزوير الذي طال «ا أ

تواتي ‘ إاضسراب عن الطعام

أاع -ل -ن رئ-يسس ح-زب ا÷ب-ه-ة
ال -وط -ن -ي -ة ا÷زائ -ري -ة م-وسس-ى
ت-وات-ي ،ع-ن دخ-ول-ه ‘ إاضس-راب
م-ف-ت-وح ع-ن ال-ط-ع-ام إا ¤غ-اي-ة
اسسÎج-اع تشس-ك-يلته السسياسسية
لصس - -وات ال - -ت - -ي ح- -ق- -ق- -ه- -ا ‘
ا أ
تشسريعيات  ٢0١7والتي سسلبت
م- -ن- -ه ع- -ل -ى ح -د تصس -ري -ح -ات -ه
ب-ط-رق غ Òق-ان-ون-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا
ب -إال -غ -اء الن-ت-خ-اب-ات وت-ن-ظ-ي-م
تشسريعيات جديدة باعتبار أان
نسس - -ب - -ة اŸشس- -ارك- -ة ‘ رأاي- -ه ⁄
تتعد  ١5باŸائة.

آأسشيا مني
ت- -وأت- -ي أل- -ذي ق -ال إأن -ه ل -ن ي -عÎف
ب-ال-ن-ت-ائ-ج أل-رسس-م-ية أأ’ولية لتشسريعيات
ماي  ،2017أعت Èدخوله ‘ أإ’ضسرأب
Ãثابة بدأية لعملية أنتحارية سسيقوم
بها كرد فعل على ما وصسفه ب Óشسرعية
أ’نتخابات ألتشسريعية ،مؤوكدأ “سسكه
Ãوقفه إأ ¤غاية إألغاء ألنتائج وتنظيم
أنتخابات جديدة يتم خÓلها أختيار
أŸشسرف Úعلى ألعملية بعد أنتخابهم.
ودعا توأتي كافة مناضسلي أ◊زب
إأ ¤ألدخول ‘ إأضسرأب وألتعب Òعن
حقهم أŸشسروع ‘ ألدفاع عن سسلطة
ألشس -عب وأŸط -ال -ب-ة ب-إاع-ادة أل-ن-ظ-ر ‘
شسفافية أ’نتخابات ألتي يرى أأنه طالها

ألتزوير ،كما وجه دعوة لكافة ألشسعب
أ÷زأئ -ري ل-ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة ك-ل ‘ ح-ي-ه
كتعب Òعن رفضسهم لهذه أ’نتخابات.
و‘ رده على سسؤوأل «ألشسعب» حول
ما إأذأ كانت أ÷بهة ألوطنية أ÷زأئرية
“لك دليل يثبت شسكوكه حول شسفافية
ألعملية أ’نتخابية ،قال إأنه ’ Áلك
د’ئل مادية غ Òأأنه طالب أÛلسس
ألدسستوري بفتح –قيق حول ألبصسمات
أŸسسجلة على دفاتر أ’نتخابات.
وحول ما إأذأ كان أ◊زب قد تقدم
بطعون إأ ¤أÛلسس ألدسستوري للنظر
‘ شس -ف -اف -ي -ة أ’ن -ت -خ -اب -ات وإأع-ادة ل-ه
أأ’صس -وأت أل -ت -ي سس-ل-بت م-ن-ه ع-ل-ى ح-د
ق -ول -ه ،رد ت -وأت -ي ق -ائ  Ó-إأن-ه سس-ي-ت-ق-دم
ب -ال -ط -ع-ون ب-ع-د أإ’عÓ-ن أل-ن-ه-ائ-ي ع-ن
ألنتائج من طرف أÛلسس ألدسستوري.

 8مـ ــاي
 1945فرن ا÷ Òببلدية هيليوبوليسس...

»æWh

اإلثنين  ٠٨ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢ششعبان  ١٤٣٨هـ

›ازر ‘ الذاكرة ا÷ماعية ل تسشقط بالتقادم

ﬁرق ـ ـ ـ ـ ـ ـة بشضري ـ ـ ـ ـ ـ ـة

رغم مرور  72سشنة على ›ازر  8ماي  1945بقاŸة إال أان فرن ا÷ ÒاŸتواجد ببلدية هيليوبوليسس
لبرياء الذين قتلهم بوليسس اŸسشتعمر ما يزال
الذي –ول إاﬁ ¤رقة بششرية حيث رميت فيه جثث ا أ
ششاهدا على تلك ا÷رÁة حسشب الششهادات بقيت ﬁفورة ‘ الذاكرة ا÷ماعية للمنطقة.

ي - -ذك - -ر ب- -عضس الشش- -ه- -ود ال- -ذي- -ن
عايششوا تلك األحداث بأان هذا
ال- - -ف- - -رن ال - -ذي ك - -ان ﬂصشصش - -ا
لصش -ن -اع-ة ا÷بسس Ãزرع-ة ت-اب-ع-ة
ألحد اŸعمرين اسشمه ““مارسشال
ل‘““ Ãنطقة هيليبوليسس على
بعد  5كلم فقط ششمال الولية
حولته اŸليششيات األوروبية إا¤
““ﬁرق - - - - - -ة بشش- - - - - -ري- - - - - -ة ÷ثث
ا÷زائري Úاألبرياء ““ وما تزال
بقايا هذا الفرن ششاهدة ◊د
اآلن ع- -ل -ى م -ا اقÎف -ت -ه األي -ادي
األثمة حينها.
من ب Úالششهود القÓئل الذين ما
ي -زال-ون ع-ل-ى ق-ي-د ا◊ي-اة ﬁم-د
بوعود الذي كان حينها يبلغ من
العمر  ١5سشنة وهو ما يزال يتذكر
تفاصشيل األحداث التي ششهدتها
اŸن -ط -ق -ة ط -وال ت -لك األح -داث
اŸأاسشاوية والتي اسشتمرت Ÿدة
ف -اقت شش -ه -را ك -ام  Ó-وال-ت-ي ك-ان
بطلها رئيسس دائرة قاŸة حينها
““أاندري أاششياري““ الذي قاد حربا
إانتقامية ضشد كل ما هو جزائري
ب-ال-ق-ت-ل ال-عشش-وائ-ي ث-م ال-رم-ي ‘
ا◊قول وجوانب الوديان.
ويشش ÒاŸتحدث إا ¤أان رائحة
ا÷ثث أاصش - -ب- -حت ت- -ف- -وح ‘ ك- -ل
م- -ك- -ان م- -ا دف- -ع ب- -اŸل- -يشش- -ي- -ات
األوروب - -ي- -ة إاﬁ ¤اول- -ة إاخ- -ف- -اء
جرÁتها النكراء من خÓل نقل
ا÷ثث باسشتعمال الششاحنات إا¤
مزرعة ل‘ وإاحراقها ،مÈزا بأان
الفرنسشي Úاسشتعملوا ما يزيد عن
 ٢٠ششاحنة لنقل البضشائع حولوها
لنقل ا÷زائري.Ú
وتشش Òوث- -ائ- -ق رسش- -م- -ي -ة ب -ح -وزة
ن -اشش -ط ‘ Úال -دف -اع ع-ن ح-ق-وق
ضشحايا تلك اÛازر إا ¤أان ما
ي - -زي- -د ع- -ن  5٠٠ج-ث-ة ل-لسش-ك-ان
اŸسشلم Úالذين ” إاعدامهم ‘
م -اي  ١9٤5أاع-ي-د إاخ-راج-ه-ا من
ا◊ف-ر ال-ك-بÒة ال-ت-ي رم-يت ف-ي-ها
و” ن -ق -ل -ه -ا ب -واسش-ط-ة شش-اح-ن-ات
و–ت ح - -م - -اي - -ة ق - -وات ال- -درك
الفرنسشي نحو فرن ا÷ Òالذي
كان يسشتعمل ‘ حرق ا◊جارة
ببلدية هيليوبوليسس ،حيث قام
أاسش -رى إاي-ط-ال-ي-ون ك-ان-وا ي-ع-م-ل-ون
◊سشاب صشاحب اŸزرعة بإاضشافة
أاغصش- - -ان ال- - -زي- - -ت - -ون ل - -ل - -ج - -ثث
وإاحراقها.

””كاف البومبة”” مكان آاخر
شضاهد على الوحشضية الكÈى
وغ Òب -ع -ي -د ع -ن م -زرع-ة ““ ل‘““
ت-وج-د م-ن-ط-ق-ة ل-ل-ق-ت-ل ا÷م-اعي
وم -دف -ن ه -ام ل -ل -ع -ظ -ام ب-اŸك-ان

اŸسشمى ““كاف البومبة““ Ãدخل
ب -ل -دي-ة ه-ي-ل-ي-وب-ول-يسس ق-ري-ب-ا م-ن
وداي سش- -ي- -ب -وسس يضش -م  ٤خنادق
يÎاوح طولها ما ب ٢٠ Úو ٢5مÎا
و‘ كل واحد منها ما يزيد عن
 ٢٠جثة.
وك- -ان أاول ف- -وج أاع- -دم ب- -اŸك- -ان
مكونا من  5٠ششهيدا منهم تباÊ
ﬁمد وجمعاوي حميد وهو ما
ت -ت -ذك -ره ج-م-ع-اوي ع-ائشش-ة أاخت
حميد التي كانت حينها تبلغ ٢٣
سشنة.
وتفيد األرقام اŸقدمة من طرف
جمعية  ٨مايو  ١9٤5اÙلية التي
تأاسشسشت سشنة  ،١995بأان ا◊صشيلة
ال-ت-ق-ري-ب-ي-ة ل-ل-ذي-ن ذه-ب-وا ضش-حية

ت -لك اÛازر ال -بشش -ع -ة ت-ف-وق ١٨
أالف ششهيد من أابناء ولية قاŸة
وع-دد م-ن ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-اب-ع-ة لها
على غرار بلخ Òبومهرة أاحمد
وÿزارة ووادي الششحم.
وحسشب اŸعلومات اŸقدمة من
الناششط ‘ Úذات ا÷معية فإان
أاحداث  ٨مايو  ١9٤5صشادفت يوم
ال- -ثÓ- -ث- -اء وه- -و م- -وع- -د السش- -وق
األسش -ب -وع -ي -ة ب -ق -اŸة ال -ذي ك -ان
يجمع كل سشكان اŸنطقة ما جعل
عدد اŸششارك ‘ Úتلك اŸسشÒة
السشلمية التي انطلقت من منطقة
““ال -ك -رم -ات ““ خ-ارج السش-ور ال-ذي
ك -ان ي -ح -ي -ط اŸدي -ن-ة ي-زي-د ع-ن
 ٢٠٠٠ج - -زائ - -ري وه- -و م- -ا زرع

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

الرعب ‘ أانفسس الفرنسشي Úالذين
اخ- -ت- -اروا ال- -ت -ع -ام -ل م -ع ““اŸسشÒة
ا◊ضشارية““ بوحششية كبÒة وكان
أاول ششهيد سشقط فيها هو بومعزة
عبد الله اŸدعو حامد.
ومن أاهم النجاحات اÙققة من
ط -رف ج -م-ع-ي-ة  ٨م -اي-و ١9٤5
ب- -ق- -اŸة ‘ ›ال ت -خ -ل -ي -د ت -لك
اÛازر هو إا‚از نصشب تذكارية
لـ ١١موقعا ،التي سشتبقى على مر
ال -زم -ان واألج -ي -ال شش-اه-دا ع-ل-ى
بشش- -اع- -ة اŸسش- -ت- -ع- -م- -ر وخ -اصش -ة
بعاصشمة الولية التي توجد بها
كل من الثكنة العسشكرية القدÁة
و‡ر السشكة ا◊ديدية وﬁطة
القطار ونادي الكششافة.
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مسشÒة التواق Úللحرية بسشطيف تقابل بوحششية رهيبة

جزائريون عاشضوا الÎاجيديا ‘ شضهادات مثÒة

Á ⁄نع تقدم براعم الكششافة
لسشÓمية ا÷زائرية وحاملي باقة
ا إ
الورود مسشÒة التواق Úللحرية
Ãدينة سشطيف ‘ ،صشباح يوم الثÓثاء
اŸوافق للثامن من مايو  ،1945فرنسشا
الهمجية من تنفيذ ›زرة رهيبة .
فالششيخ ﬁمد الهادي بن ﬁمود من مواليد
أاغسش - - -طسس  ١9٣١وأاح -د ب -راع -م ال -كشش -اف -ة
اإلسش Ó-م -ي -ة ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ت-ق-دم-ون اŸسشÒة
السش -ل -م -ي -ة آان -ذاك ي -ت-ذك-ر ب-أان م-ن-ظ-م-ي ت-لك
اŸسشÒة ع -م -دوا إا ¤ج -ع -ل ح -ام -ل -ي ب -اق -ات
ال -ورود وم -رب -ع ب -راع -م ال-كشش-اف-ة اإلسشÓ-م-ي-ة
ا÷زائرية على رأاسس اŸسشÒة كعربون صشدق
على طابعها السشلمي .
و‘ ن -فسس السش -ي -اق اŸت -ع -ل-ق ب-ت-م-ري-ر رسش-ال-ة
سش -ل -م -ي -ة اŸسشÒة إا ¤اŸسش -ت -ع -م-ر ال-ف-رنسش-ي
أاضشاف ذات الششاهد أان قادة األفواج الكششفية
على غرار القائد العام حسشان بلخÒد وعبد
القادر يحلى وأاخيه األكﬁ Èمود وÿضشر
دومي وا Òÿذيب و قبل أايام من الثامن من
مايو  ١9٤5كانوا قد ششددوا ‘ لقاء Ãقر
الكششافة الذي كان يقع اآنذاك بالقرب من
ال -ث -ك -ن -ة ال-عسش-ك-ري-ة ب-وسش-ط م-دي-ن-ة سش-ط-ي-ف
اŸقابلة ◊ي األسشوار حاليا على عدم حمل
أاي ششيء Áكن أان يفسشر أانه سشÓح مهما كان
نوعه.
و‘ صشباح اليوم اŸششهود داخل مسشجد أابى
ذر ال -غ -ف -اري بشش -ارع ﬁط-ة ال-ق-ط-ار ب-وسش-ط
اŸدي -ن -ة م -ك -ان ان -طÓ-ق اŸسشÒة ” Œري-د
ا÷م- -ي- -ع م- -ن ك -ل شش -يء ق -د ي -ع -ت ‘ Èن -ظ -ر
اŸسشتعمر أانه سشÓح.
وقال ﬁمد الهادي بن ﬁمود  ”““ :وضشعنا
‘ مقدمة اŸسشÒة نحمل أاعÓم دول ا◊لفاء
اŸن -تصش-ري-ن ع-ل-ى ال-ن-ازي-ة ل ي-ت-ق-دم-ن-ا سش-وى
ب-عضس ق-ادت-ن-ا ي-ح-م-ل-ون ب-اق-ات م-ن ال-زه-ور““،
مششÒا بأان اŸسشÒة السشلمية انطلقت باŒاه
ال -نصشب ال -ت -ذك -اري ل -ل-ج-ن-دي اÛه-ول أام-ام
مسشجد ابن باديسس حاليا بغرضس الحتفال مع
ا◊ل -ف -اء وع -ل -ى غ -رار أاغ -لب شش-ع-وب ال-ع-ا⁄
حينها.
وأاردف ذات الشش- -اه- -د أان ب- -راع- -م ال- -كشش -اف -ة
اŸششارك ‘ Úتلك اŸسشÒة  ⁄يكن لديهم علم
بوجود مطالب سشياسشية التي  ⁄يكن يعلمها -
حسش - -ب- -ه -سش- -وى م- -ن- -اضش- -ل- -ي ح- -زب الشش- -عب
ا÷زائ-ري وأاح-ب-اب ال-ب-ي-ان وج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-ماء
اŸسش - -ل - -م Úا÷زائ - -ري Úال - -ذي - -ن ك- -ان- -وا ‘
اŸربعات التي تلتهم والذين كانوا بدورهم ل

يحملون أاي ششيء من ششأانه أان يؤوثر سشلبا على
سشلمية اŸسشÒة.

من مسضÒة سضلمية إا ¤مذبحة جماعية
أاضشاف عمي الهادي سشرد روايته بششيء من
التأاثر ‘ بعضس اŸرات وبششيء من الفخر
والعتزاز مرات أاخرى بأان تلك اŸسشÒة التي
انطلقت ‘ هدوء  ⁄تبق كذلك بعد اقÎابها
من فندق فرنسشا مكان سشقوط الششهيد سشعال
ب -وزي -د ألن الشش -رط -ة ال -ف -رنسش -ي-ة ال-ت-ي ك-انت
متواجدة Ãقهى فرنسشا  ⁄تتحمل الهتافات
اŸن -ب -ع -ث -ة م -ن ح -ن -اج -ر م-ن-اضش-ل-ي ا◊رك-ات
السش -ي -اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة والشش-ع-ارات اŸك-ت-وب-ة
ع -ل-ى لف-ت-ات ظ-ه-رت ف-ج-أاة ف-ب-دأات ب-إاطÓ-ق
ال -رصش -اصس ﬁاول -ة السش -ت -ح -واذ ع-ل-ى ال-ع-ل-م
الوطني والÓفتات فقام مؤوطرو اŸسشÒة
بتحويله إا ¤مقر الكششافة وأاغلقوا األبواب.
إاثرها بدأات اÛزرة بإاطÓق الرصشاصس الذي
ك- -ان ي- -دوي ‘ سش- -م- -اء سش- -ط- -ي- -ف وضش -ج -ي -ج
اŸرك -ب -ات ال -عسش-ك-ري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة اŸت-وج-ه-ة
بسش -رع -ة ف-ائ-ق-ة ن-ح-و وسش-ط اŸدي-ن-ة “ه-ي-دا
Ûزرة فرنسشا الدموية التي  ⁄تقتصشر على
ق - -ت - -ل اŸشش - -ارك ‘ ÚاŸسشÒة ف - -حسشب ب - -ل
ام- - -ت- - -دت إا ¤اŸداشش - -ر وال - -ق - -رى اÛاورة
للمدينة يقول ﬁمد الهادي بن ﬁمود.
كما امتد بطشس قوات الحتÓل إا ¤كل ربوع
الوطن و ⁄يسشلم منه ششيخ ول عجوز و ل كهل
ول امرأاة ول صشبي واسشتمرت همجية فرنسشا
ع - -ل - -ى ن - -فسس اŸن- -وال Ÿدة ط- -وي- -ل- -ة إا ¤أان
حصشدت ما يفوق  ٤5أالف ششهيد لكي ينسشى
ا÷زائ- -ري- -ون ‘ اع- -ت- -ق- -اد ف- -رنسش- -ا م- -ط -لب
السشتقÓل على حد تعبÒه .

رسضالـ ـ ـة واضضح ـ ـة  ...فرنسضـ ـ ـا ⁄
تكـ ـن –سض ـ ـن لغ ـ ـة السضلـ ـ ـم
لكن همجية فرنسشا ‘ أاحداث الثامن مايو
 ١9٤5كانت رسشالة واضشحة للششعب ا÷زائري
بأان فرنسشا ل –سشن لغة السشلم وأان ما أاخذ
بالقوة ل يسشÎد إال بالقوة وبدأا التحضش Òدون
تردد ◊مل السشÓح و–رير الوطن كما قال
عمي الهادي.
وتؤوكد كل األبحاث التاريخية على أان ›ازر
سشطيف وقاŸة وخراطة قد مهدت لندلع
ثورة الفا— نوفم ١95٤ ÈاÛيدة التي دفع
ا÷زائ-ري-ون ف-ي-ه-ا  ١م-ل-ي-ون ونصش-ف اŸل-يون
ششهيد ثمنا لنيل السشتقÓل يوم  5يوليو .١96٢

خÈاء ‘ ملتقى دو‹ بقاŸة

كتاب ـــــ ة ا◊قائ ـــــ ق التاريخي ــــ ة  Ûــــ ازر  8م ــــ اي  1945ضضرورة
دعا اŸششاركون ‘ اŸلتقى
الدو‹ حول ““جرائم  8ماي
 ‘ 1945الكتابات ا÷زائرية
لحد ،بجامعة
لجنبية ““ ،ا أ
وا أ
قاŸة ،إا ¤ضشرورة كتابة
ا◊قائق التاريخية لتلك
اÛازر.
وأاوضشح رئيسس جامعة قاŸة الدكتور
ﬁمد ‰امششة ‘ كلمته الفتتاحية
للطبعة  ١٤لهذه التظاهرة التاريخية
اŸن - -ظ - -م - -ة ل - -ي - -وم واح - -د ب - -ق- -اع- -ة
اÙاضش - - -رات Ûم - - -ع سش - - -وي- - -داÊ
بوجمعة بأان الهدف من اختيار ﬁور
ه -ذه ال-ط-ب-ع-ة يÎك-ز ب-ال-درج-ة األو¤
حول إاخراج الكتابة تلك ا÷رائم من
ط - -ب - -ي - -ع - -ة ال- -عÓ- -ق- -ة ب Úال- -دول- -تÚ
ا÷زائرية والفرنسشية وتوجيهها نحو
اŸؤورخ Úوالباحثﬂ ‘ Úتلف دول
العا ⁄مهما كانت جنسشياتهم.
وذك-ر ب-اŸن-اسش-ب-ة ب-أان ال-ل-ج-نة العلمية
ل- -ه- -ذا اŸل- -ت -ق -ى ال -دو‹ ال -ذي دأابت
ا÷امعة على تنظيمه منذ سشنة ٢٠٠٣
ق -امت خ Ó-ل ه -ذه ال -ط -ب-ع-ة وب-ه-دف
إاضش-ف-اء ال-ط-اب-ع اŸوضش-وع-ي ل-ل-ك-ت-اب-ة
ح -ول ت -لك اÛازر ب -ت -وج-ي-ه دع-وات
ون- -داءات ل- -ل- -مشش- -ارك- -ة إاﬂ ¤ت- -ل -ف
اıتصش ‘ Úا÷ام- -ع- -ات ال- -دول- -ي- -ة
وبشش -ك -ل خ -اصس ت -لك ال -ت -ي ت -رب-ط-ه-ا
عÓقات تعاون واتفاقيات ششراكة مع
جامعة  ٨ماي  ١9٤5بقاŸة.
م- -ن ج -ه -ت -ه ،أاشش -ار ال -دك -ت -ور أاح -م -د
الششربيني من جامعة القاهرة Ãصشر
خÓل رئاسشته للجلسشة األو ¤لهذا
اللقاء الدو‹ بأان العا ⁄العربي بأاسشره
يعت Èأان الثورة ا÷زائرية هي أافضشل
‰وذج ل -ك -ل ا◊رك -ات ال -ت -ح -رري-ة ‘

ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي وﬂت -ل -ف الشش -ع -وب
األخرى ،مÈزا أان التضشحيات الكبÒة
التي قدمها ششهداء الثورة ا÷زائرية
تسشتحق أان تدون ويؤورخ لها أاك‡ Ìا
” إا‚ازه.
وأابرز نفسس اŸتدخل أان هذا اŸلتقى
الدو‹ من ششأانه أان يقدم اإلضشافة
اŸن -اسش -ب -ة ل -ل -دارسش Úوال -ب -اح-ث‘ Ú
›ال ا◊ركات التحررية ،مششÒا إا¤
أان ج- -ام- -ع -ة ال -ق -اه -رة ل -دي -ه -ا ف -روع
ت-اري-خ-ي-ة ت-ه-ت-م بشش-ك-ل خ-اصس ب-تاريخ
ا÷زائر.
أام- -ا األسش- -ت- -اذة تÒي -زا سش -ي -ارك -و م -ن

جامعة بورتو بالÈتغال فقد خصشصشت
مداخلتها Ÿوضشوع ““ الذاكرة والتاريخ
‘ › - - -ازر  ٨م- -اي  ١9٤5بقاŸة““،
مششÒة إا ¤أان ال- -ع Ó-ق -ة ب Úال -ذاك -رة
وال -ت-اري-خ وط-ي-دة و‘ ب-عضس األح-ي-ان
يسش -ت -ع -م -ل اŸصش -ط -ل -ح-ان ك-م-رادفÚ
نتيجة التقارب الكب ‘ Òمعناهما.
وأاضشافت أان الذاكرة أاصشبحت –تل
م -ك -ان -ة ك -بÒة ‘ ح -ي -اة اÛت-م-ع-ات
ال -غ-رب-ي-ة ن-ظ-را ل-ف-ائ-دت-ه-ا ال-ك-بÒة ‘
تكريسس ا◊قائق واألماكن التي طبعت
حياة كل منطقة على غرار ما عاششته
ا÷زائ- - -ر ‘ أاح - -داث  ٨م- -اي ١9٤5

بسشطيف وقاŸة وخراطة ،مششÒة إا¤
أان الدول اŸسشتعمرة عادة ما تريد
ﬁو هذه الذاكرة غ Òأان الششعوب ل
بد وأان تعطي  -كما قالت  -قيمة
أاك Ìلتاريخها من أاجل بناء هويتها
Ãا ي-ت-ن-اسشب وح-ق-ي-ق-ة خصش-وصش-ي-اتها
الجتماعية.
ورك -زت اÙاضش -رة أايضش -ا ع -ل-ى ع-دة
‰اذج ‘ الكتابات الروائية ا÷زائرية
ال - -ت - -ي جسش - -دت ‘ م - -واضش - -ي - -ع - -ه - -ا
وشش- -خصش- -ي- -ات- -ه- -ا ح- -ق- -ي- -ق -ة اÛازر
السش-ت-ع-م-اري-ة ال-ف-رنسش-ية ‘ ا÷زائر،
مششÒة ‘ هذا الششأان إا ¤كاتب ياسشÚ

الذي أاعطى صشورا حية عن حقيقة
معاناة الششعب ا÷زائري من خÓل
رواي- - -ت- - -ه ““‚م - -ة““ وك - -ذا ““اŸضش - -ل - -ع
النجمي““ .
وكان األسشتاذ الدكتور ‚يب عاششور
وه- - -و م- - -ؤورخ ف - -رنسش - -ي م - -ن أاصش - -ول
جزائرية قد قدم ‘ مداخلة بعنوان ““
معايششة وإادراك وذكريات Ûازر
 ٨م - - - -اي  ١9٤5ع -ن -د ال -وط-ن-يÚ
ا÷زائ- -ري ““ Úع- -دة شش- -ه- -ادات ح- -ي -ة
Ûم- - -وع- - -ة م - -ن رج - -الت ا◊رك - -ة
ال-وط-ن-ي-ة وأاب-ط-ال ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
الذين عايششوا تلك األحداث ،مششÒا
إا ¤أان اŸصشادر التي اعتمد عليها
ت -ت -ن -وع ب Úم -ا ه -و أارشش -ي-ف أاو ب-عضس
ال -تصش -ري-ح-ات الصش-ح-ف-ي-ة وال-ك-ت-اب-ات
الصش- -ادرة ع -ن صش -ن -اع ال -ث -ورة أاو ع -ن
بعضس الدوائر الفرنسشية.
وق -د ” خ Ó-ل ه -ذا ال -ل -ق -اء ال-ع-ل-م-ي
األكادÁي الدو‹ إالقاء ﬁ ١٠اضشرات
من قبل باحث Úومؤورخ Úمن داخل
وخارج الوطن Áثلون هيئات بحثية
وج-ام-ع-ي-ة ب-ك-ل م-ن ف-رنسش-ا والÈتغال
ومصش- -ر وت- -ونسس إا ¤ج- -انب ﬂتصشÚ
ج -زائ -ري Úم -ن ج -ام -ع -ت -ي اŸسش -ي -ل-ة
وقاŸة.
وتركزت اŸداخÓت حول ﬁ ٣اور
ت-خصس ال-ك-ت-اب-ات ا÷زائ-رية والعربية
واألج- -ن- -ب- -ي -ة ح -ول ت -لك اÛازر Ãا
سش -م-ح ب-تسش-ل-ي-ط الضش-وء ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة
الكتابات التاريخية اŸنجزة طوال ٧٢
سشنة اŸاضشية ‘ الفÎة ما ب١9٤5( Ú
 ) ٢٠١٧ح- - -ول ج - -رائ - -م ف - -رنسش - -االسشتعمارية ‘ ا÷زائر خÓل ماي
.١9٤5

ضسيـ ــف
الشسعب

أإ’ثنين  ٠8ماي  2٠17م
ألموأفق لـ  12شضعبان  1٤٣8هـ

»æWh

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جرÁة فرنسسية مع سسبق ا’إصسرار والÎصسد

أاكد الباحث و اıتصس ‘
ا◊ركة الوطنية عامر رخيلة ،أان
لمر بالقضسية
مواقف فرنسسا Ÿا يتعلق ا أ
ا÷زائرية واضسحة منذ  1830إا ¤غاية يومنا هذا
ولن يغÒها التصسنيف الفرنسسي ب ÚاليمÚ
واليسسار بل مصسلحة فرنسسا قبل كل شسيء،
أ÷زأئ - - -ري أل - - -ذي ك- - -ان
صصونيا طبة
مشسÒا إا ¤أان قرار التجر Ëلن يرسسمه
يطلق عليه ““عمÓء ألفاشضية
’وب - - -اشس
وشض- - - -رذم - - -ة م - - -ن أ أ
اÿطاب السسياسسي بل مؤوسسسسات
أع -ت Èرخ -ي-ل-ة م-ن م-ن Èضض-ي-ف ““ألشض-عب““
وأللصضوصس““ باعتباره  ⁄يسضتسضلم
تصضريحات أÎŸشضح ‘ أ’نتخابات ألرئاسضية
.
ة
ل
و
د
ل
ا
ب- - -ل ك- - -ان رأسس أل- - -رم - -ح ‘ أ◊رك - -ة

إارسسال  ٥٥أالف عسسكري للجزائر دليل على النية اŸبيتة ’رتكاب اÛازر

أوضضح ألباحث رخيلة أنها  ⁄تأات من ألعدم
وإأ‰ا ” ألتحضض Òوألتخطيط لها سضريا من
ق -ب -ل ح -زب ألشض-عب أ÷زأئ-ري ب-اسض-م أح-ب-اب
أل- -ب- -ي- -ان وأ◊ري -ة ب -ال -رغ -م م -ن ألصض -ع -وب -ات
وأل -ع -رأق -ي-ل إأ’ أن أŸن-اضض-ل Úك-انت غ-اي-ت-ه-م
أل -وح -ي -دة إأب-رأز أل-ت-ط-ور أل-ع-ام أل-ذي ع-رف-ت-ه
أل- -ف- -ك- -رة أل- -وط- -ن -ي -ة ‘ م -وأج -ه -ة أل -دع -اي -ة
أÙمومة للسضلطات أ’سضتعمارية وأ◊زبÚ
ألشضيوعي Úألفرنسضي وأ÷زأئري ،مشضÒأ إأ¤
أن حزب ألشضعب قام Ãناهضضة إأجرأء نفي
’حدأث ألتي جرت ‘
مصضا‹ أ◊اج إأثر أ أ
ألشضÓلة يوم  18أفريل . 19٤٥
وضضعنا ألباحث رخيلة ‘ ألصضورة من خÓل
تطرقه إأ ¤أ◊ديث عن ألتفاصضيل ألتي جرت
خÓل أحدأث  8ماي  19٤٥ألدأمية وألدور
ألذي لعبه حزب ألشضعب أ÷زأئري ،مؤوكدأ أن
ألسض -ل -ط -ات أل -ف -رنسض -ي -ة ب -ال -ت-آام-ر م-ع أ◊زب
ألشضيوعي حاولت تشضويه سضمعة حزب ألشضعب

،،

أل -ف -رنسض -ي -ة أÁان -وي -ل م-اك-رون ح-ول ضض-رورة
Œر Ëألطرف Úو–ميل مسضؤوولية أ÷رأئم
أŸرتكبة ›رد خدعة سضياسضية فرضضتها غاية
’صضوأت ،دأعيا
أنتخابية ÷لب أك Èعدد من أ أ
’م -ال ع -ل -ى
أ÷زأئ- -ري Úإأ ¤ع- -دم ت -ع -ل -ي -ق أ آ
أÿطاب ألسضياسضي ألذي قدمه أÎŸشضح فيما
ي- -خصس أل- -قضض- -ي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ’ن أŸوأق -ف
سض -ت -ت -غ Òوسض-ي-ت-م إأن-ك-ار ج-م-ي-ع أل-تصض-ري-ح-ات
أŸتعلقة بها.
وت -خ -ل -ي-دأ ل-ذك-رى ›ازر  8م -اي أل -ت -ي رأح
ضضحيتها أك Ìمن  ٤٥ألف شضهيد كشضف رخيلة
’دلة ألتي تثبت ألنية أŸبيتة وسضبق
عن بعضس أ أ
’صضرأر ‘ أرتكاب فرنسضا لهذه أ÷رأئم ضضد
أإ
ألشضعب أ÷زأئري عند خروجه ‘ مظاهرأت
سضلمية ،مشضÒأ إأ ¤أنه Ãجرد أن ’حت بوأدر
أن- -ه- -زأم أل- -ق- -وأت أل- -ن- -ازي -ة ب -ادرت أل -ق -ي -ادة
ألفرنسضية بإارسضال  ٣٠ألف عسضكري فرنسضي
إأ ¤أ÷زأئر ألعاصضمة و 1٥ألف لكل من وهرأن
وقسضنطينة و 1٠آأ’ف جندي إأ ¤أ÷نوب ،كما
’سض- -ط- -ول أ÷وي بـ  28طائرة
” ت - -ع - -زي- -ز أ أ
مقنبلة.
مظاهرأت أول ماي  19٤٥ألتي كانت منعرجا
ح -اسض -م -ا ‘ ت -اري -خ أ÷زأئ -ر وألشض -رأرة أل-ت-ي

أضضاءت
ألطريق نحو ثورة نوفم19٥٤ È

أل -وط -ن -ي -ة ،ف -ان -ط -ل -ق أŸن -اضض -ل-ون ‘ رح-ل-ة
كفاحهم ضضد أŸسضتعمر ألغاشضم لكي يÈهنوأ
أن أ◊زب Áت - -لك ق- -وة وت- -ع- -ب- -ئ- -ة وŒن- -ي- -دأ

تصسريح ـ ـ ـات ماك ـ ـ ـرون..
خدعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة سسياسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لغايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة انتخابي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

،،

’مريكا أنها كانت ﬂطئة
جماهÒيا وأثبت أ
‘ أعتقادها أن ألشضعب أ÷زأئري لن يسضÒ
إأ ¤جنب هذأ أ◊زب ألذي تآامر ضضده أ÷ميع
أمام ألرأي ألعام ألعاŸي ‘  19٤٥ألذي شضهد
ت -ق -دم ق -وأت أ◊ل-ف-اء ع-ل-ى ﬂت-ل-ف ج-ب-ه-ات
ألقتال.
وأف- - -اد ذأت أŸت- - -ح- - -دث أن ح - -زب ألشض - -عب

ﬁاربـــــــــة ثقافــــــــة النسسيــــــــان و التيئـــيـــــسس

أ÷زأئ- -ري أسض- -ت- -ط- -اع –ط- -ي -م أسض -ط -ورة أن
أ◊زب ألشض -ي -وع -ي أ÷زأئ-ري زع-ي-م أل-ط-ب-ق-ة
أل- -ع -ام -ل -ة وأ÷م -اه Òألشض -ع -ب -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة
–ط -ي -م -ا ن -ه -ائ -ي -ا ،و ⁄يسض -م -ح بÎك أع-دأء
أ÷زأئر ألذين ينوون تدم Òشضملها يحتفلون
ب- -ان- -تصض- -ار أŸعسض- -ك -ر أل -دÁق -رأط -ي وب -ق -اء
مناضضلي أ◊ركة ألوطنية صضامت Úمتفرج،Ú
وهو ما جعلهم يأامرون بتنظيم مظاهرأت
و مسضÒأت سضلمية للتعب Òعن مشضاركة ألشضعب
أ÷زأئ -ري ‘ أن -تصض -ار أ◊ري -ة عﬂ Èت -ل -ف
أŸدن أ÷زأئ -ري -ة وأل -ذي ت -زأم -ن م -ع ت -اري-خ
إأعÓن إأسضتسضÓم أŸانيا.
ك -انت ب -دأي -ة أŸظ -اه -رأت حسضب رخ -ي-ل-ة ‘
أل -ف -ا— م-ن م-اي ت-زأم-ن-ا م-ع أ’ح-ت-ف-ال ب-ع-ي-د
ألشضغل من خÓل تنظيم ثÓثة موأكب أنطلقت
م- -ن ب- -اب ج -دي -د ق -رب سض -رك -اج -ي وسض -اح -ة
أ◊كومة وسضيدي عبد ألرحمان وقد أعطيت
’وأمر Ÿوأكب باب جديد ’نطÓق أŸسضÒة
أأ
نحو سضاحة ألÈيد أŸركزي ألتي شضارك فيها
أ÷ميع حتى ألتنظيمات ألطÓبية أŸغاربية
ت-ع-بÒأ م-ن-ه-م ع-ن مسض-ان-دت-ه-م وتضض-امنهم مع
أل -قضض -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،م-وضض-ح-ا أن ألسض-ل-ط-ات
أل- -ف- -رنسض- -ي- -ة شض -ع -رت ب -خ -وف ره -يب وق -رب
ه -زÁت -ه -ا ‘ ظ -ل أل-ق-وة وأ’ل-ت-ح-ام ألشض-ع-ب-ي
أ÷زأئ - -ري أل- -ذي ي- -ع Èع- -ن م- -دى “سض- -ك- -ه
ب-ا◊ري-ة وأ’سض-ت-قÓ-ل ف-أام-رت ب-إاطÓ-ق أل-ن-ار
ع -ل -ى أŸت-ظ-اه-ري-ن فسض-ق-ط  ٤شض-ه-دأء وه-م

Œـ ـ ـ ـاوز اŸناسسباتي ـ ـ ـ ـة عنـ ـ ـ ـد ا◊ديـ ـ ـث عـ ـ ـ ـن اŸناسسبـ ـ ـ ـ ـات التاريخيـ ـ ـ ـ ـة
ÓعÓم دور ‘ ترسسيخ الروح الوطنية وإابراز تضسحيات الشسعب
^ل إ

دعا عامر رخيلة الباحث ‘ ا◊ركة الوطنية إاﬁ ¤اربة ثقافة النسسيان ،والتيئيسس من خÓل إالصساق الفسساد ببعضس اÛاهدين أاحيانا وا◊مÓت التي تشسن
لعÓم التي عملت على تشسويه هذه الفئة با◊ديث عن اŸكاسسب الكبÒة التي اسستفادت منها.
لخر ،منتقدا بعضس وسسائل ا إ
ضسد البعضس ا آ

حياة  /ك

أكد عامر رخيلة ألذي نزل ،أمسس ،ضضيفا
على جريدة ““ألشضعب““Ã ،ناسضبة ألذكرى 72
Ûازر  8ماي  19٤٥ألتاريخية أن ما قامت
به وسضائل إأعÓم من تشضويه ““أمر مقصضود““
وم-دب-ر وف-ق م-ن-ه-ج-ي-ة ل-ه-دف م-ع Úوه-ناك
سضعي للتشضكيك بكل ما له بالتاريخ أو ما
يسض -م -ى ““ أل -ت-خ-وي-ن أل-ت-اري-خ-ي ““ ،م-ذك-رأ أن
ألقطيعة مع ألتاريخ حدثت بعد أ’سضتقÓل
مباشضرة ،حيث كان يسضود فكر مع. Ú

ه -ذه أل -ع -وأم -ل ›ت -م -ع -ة ““Œع-ل أب-ن-اءن-ا ’
ي- -ه -ت -م -ون ب -ال -ت -اري -خ و ’ ب -اأ’ح -دأث أل -ت -ي
يسضمعون بها شضكل مناسضباتي ،ولذلك دعا إأ¤
ضضرورة Œاوز أŸناسضباتية عند أ◊ديث عن
مثل هذه أŸناسضبات ’““ ،بد أن يكون هناك
ح- -ديث دأئ -م و مسض -ت -م -ر ع -ن ك -ل أأ’ح -دأث
ألتاريخية ““ ،متسضائ Óعن مدى حضضور أŸادة
أل -ت -اري -خ-ي-ة ‘ ألÈأم-ج أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ب-غضس
ألنظر إأن كانت عمومية أو خاصضة ،مÈزأ
ألدور ألكب Òألذي يجب على أإ’عÓم أن
يلعبه ،لÎسضيخ ألروح ألوطنية و أŸوأطنة ،من
خÓل إأظهار ألتضضحيات أ÷سضام ألتي قدمها

ألشض-عب أ÷زأئ-ري Ãخ-ت-ل-ف شض-رأئ-ح-ه ف-دأء
للوطن.
تاريخيا ،قال رخيلة إأن أ◊ديث عن ألتاريخ
بدأ ‘ ألثمانينات و بالتحديد سضنة - 1981
 ،1982ح-يث ك-انت ت-ن-ظ-م م-ل-ت-ق-ي-ات وط-ن-ي-ة
ت-اري-خ-ي-ة ،و” إأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار ل-ل-م-ن-اسض-ب-ات
أل -وط -ن -ي -ة ،غ Òأن -ه ع -ل -ى مسض -ت -وى ألÎب -ي-ة
ألوطنية ظلت مادة ألتاريخ مهمشضة ،وأثÒت
حولها إأشضكاليات ““Ÿن تسضند ،وكيف يكون
معاملها ومضضمونها““.
وأل- -ذي زأد أل- -ط Úب- -ل- -ة حسضب أل- -ب -احث ‘
ألتاريخ ،أن بعضس ألوقائع وألقضضايا قدمت

‘ إأحدى أأ’وقات بروأيات رسضمية ،لتتأاكد
بعدها من قبل ألفاعل Úو شضهود ألعيان على
أنها ’ تروي ألوقائع كما جرت ،ما خلق -
حسضبه  -هزة لدى أ÷زأئري Úولدت لديه
عدم ألثقة ،مشضÒأ إأ ¤أن أ◊قيقة ألتاريخية
أŸطلقة غ Òموجودة’ ،سضيما ‘ ظل غياب
أل -وث -ائ -ق وأŸادة أل Ó-زم -ة ل -ك -ت-اب-ة أل-ت-اري-خ
أأ’رشضيفية ،باإ’ضضافة إأ ¤ألذأتية ،ولذلك ““’
عجب عندما نرى أليوم جزأئري ’ Úيعرفون
تاريخهم ““ على حد قوله ،مشضÒأ إأ ¤أن هناك
مسضؤوول ““ Úليسس لهم أي عÓقة ’ باأ’حدأث
ألتاريخية و ’ بالتوأريخ أŸتعلقة بها““.

جرÁة دولة ...تعÎف بها الدولة
أم Úبلعمري
ت-ت-زام-ن الذكرى Û 72ازر ال -ث-ام-ن م-اي  1945هذه
السسنة مع النتخابات الرئاسسية الفرنسسية وهذا ما يضسع
لسس-ود
ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي ا÷دي-د ‘ م-واج-ه-ة اŸاضس-ي ا أ
للدولة التي سسÒأاسسها اعتبارا من اليوم و ل شسك أانه
سستقع عليه مسسؤوولية –تاج إا ¤شسجاعة لتخليصس هذه
الدولة من كل الشسوائب و كل البقع السسوداء العالقة
التي ما تزال تسسيء إا ¤الشسعب الفرنسسي و إا ¤ثورته
وا ¤شسعاراتها الثÓثة ““حرية ،أاخوة ،مسساواة““ ول شسك
أان اŸاضس -ي ال -ف -رنسس -ي ‘ ا÷زائ -ر ه -و أاك ÈاŸل-ف-ات ال-ت-ي
يجب أان يضسعها ماكرون على الطاولة إاذا كانت نيته
صسادقة Œاه سسÓم الذاكرة.
‘ ه- - -ذا الصس- - -دد لب - -أاسس م - -ن ال - -ت - -ذك Òأان الشس - -عب
ا÷زائري اسستبشسر خÒا Ãا قد يفتح فصس Óجديدا ‘
ال -ع Ó-ق-ات ب Úالشس-ع-ب Úا÷زائ-ري و ال-ف-رنسس-ي ق-وام-ه-ا
ال-ت-ع-اون اŸث-م-ر و الحÎام اŸت-ب-ادل ب-ع-د ال-تصس-ري-ح-ات
ال -ت -ي أاد ¤ب -ه -ا ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس-ي اÁان-وي-ل م-اك-رون
خÓل حملته النتخابية و التي وصسف فيها صسراحة ما
قام به السستعمار الفرنسسي ‘ ا÷زائر با÷رÁة ضسد
لنسسانية و لعل أاك Ìما يبعث على الرتياح وسسط كل
ا إ
ه -ذا ،دع -وت -ه الصس -ري -ح-ة إا– ¤م-ل ف-رنسس-ا ال-رسس-م-ي-ة
Ÿسس -ؤوول -ي -ت -ه -ا Œاه م-ا اقÎف-ت-ه م-ن أاع-م-ال إاب-ادة ‘ ح-ق
الشسعب ا÷زائري منذ  1830إا ¤غاية .1962
ت -ع -ددت اŸواق -ف بشس -أان ال -تصس-ري-ح-ات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا
لول
ماكرون خÓل حملته النتخابية ◊سساب الدور ا أ
لن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ة ،ف-ب-ي-ن-م-ا اع-تÈه-ا ا÷زائ-ري-ون
شس-ج-اع-ة  ⁄ي-ب-ده-ا أاي م-ن ال-رؤوسس-اء ال-ف-رنسس-ي Úال-ذين
تعاقبوا على الليزيه منذ انشساء ا÷مهورية اÿامسسة،
اعتÈتها اÛموعات واللوبيهات النافذة داخل مفاصسل
ال -دول -ة ال -ف -رنسس -ي -ة  -ل سس -ي-م-ا أاول-ئك ال-ذي-ن ل ي-زال
يراودهم ا◊ن Úالسستعماري -تصسريحات –مل ضسربا
من ا÷ Íواÿيانة و الظاهر أانها مارسست ضسغوطا على
الرئيسس الشساب و إال كيف نفسسر تراجع حماسسه بشسكل
لفت ‘ حملة الدور الثا Êمن النتخابات وظهر ذلك
جليا خÓل اŸناظرات التلفزيونية مع منافسسته مارين
لوبان و هذا قد يعزز ما ذهب إاليه الكث Òمن اÓŸحظÚ
واŸتابع Úللشسأان الفرنسسي الذين اعتÈوا أان تصسريحات
ماكرون ل تعدو أان تكون ›ّرد خطاب انتخابي سسيدير
ليام
له الظهر Ãجرد ا÷لوسس على عرشس الرئاسسة وا أ
وح -ده -ا سس -ت -كشس-ف ه-ل ل-دى ال-دول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة إارادة
سسياسسية صسادقة Œاه ““سسÓم الذاكرة““  -الذي ل يتحقق
إال بالعÎاف با÷رائم و تعويضس الضسحايا -أام ›رد
خطاب لÓسستهÓك قد يضسر بالعÓقات الثنائية أاكÌ
و ينسسف الثقة ب Úالدولت Úو الشسعب Úمعا ،فنبشس
ال -ق -ب -ور و ال-تÓ-عب ب-اŸشس-اع-ر ق-د ي-ك-ون أاك Ìضس-ررا ‘
بعضس ا◊الت من جرم القتل ‘ حد ذاته.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ اÛتمــــــــع اŸدنـــــــي عاجــــــــز و’ يــــــــدرك أاهميــــــــة الذاكــــــــرة الوطنيــــــــة
أاكد أا.عامر رخيلة الباحث ‘ تاريخ
ا◊ركة الوطنية أان ورقة التاريخ ’
Áكن طtيها قبل تصسفيتها ،و من ثم ’
Áكن انتظار تغ ‘ Òموقف ا÷انب
الفرنسسي و تنازله لÓعÎاف
بارتكابه ›ازر ‘ ا÷زائر بل هو أامر
مسستحيل ،ولن يكون ذلك إا’ بدافع
نابع من إارادة سسياسسية حقيقية
وشسعبية ،تدرك أاهمية إاعادة
ا’عتبار للتاريخ و ليسس من ›تمع
مد Êطفيلي نفعي تبعي ’ يدرك
أابعاد هذا اŸطلب.

سسعاد بوعبوشش

‘ هذا اإ’طار ،أاوضسح رخيلة ضسيف ““الشسعب““
عشس- -ي- -ة إاح- -ي -اء ›ازر  8ماي ،1945أان ع - -ل- -ى
أاصسحاب القرار ‘ ا÷زائر أاخذ مسسأالة الذاكرة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ب -ج -دي -ة م -ن -ت -ق-دا ت-ع-ام-ل ا÷انب
ا÷زائ- -ري م -ع Œر Ëا’سس -ت -ع -م -ار و ا÷رائ -م
اŸرتكبة خلل هذه ا◊قبة برد فعل انفعا‹
وظر‘ مؤوقت سسرعان ما يتلشسى ‘ ،الوقت
الذي كان من اŸفروضش أان يكون هناك موقف
دائم و ثابت مبني على دراسسة وأاهداف ﬁددة.
وت -أاسس -ف ال -ب -احث ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-غ-ي-اب
تفاعل من اŸؤوسسسسات الرسسمية بخصسوصش هذا
اŸوضسوع أ’ن ا◊ديث ‘ هذا اإ’طار هو حديث
عن العلقة ب Úالدولت Úوبالتا‹ فالتأاط Òيجب

أان ي -ك -ون م -ن ج -انب ال -دول -ة ا÷زائ-ري-ة ،ح-يث
ي -ت -ع Úأان ت -ك -ون ال -ذاك -رة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
حاضسرة ‘ كل لقاء مع الوفد الفرنسسي مهما كان
شس -ك -ل -ه اق -تصس -ادي أاو سس -ي -اسس -ي ،ل -ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
التمسسك الوطني بهذا اŸطلب.
وأاعطى رخيلة ‘ هذا السسياق وجه التناقضش
اŸطروح ب Úالدولت ‘ Úالوقت الذي ‚د فيه
اŸوجه ا÷زائري يطرح رؤوية أاخرى تسستنبط
م -ن م -واق -ف ب -عضش اŸسس -ؤوول Úالسس-اب-ق Úع-ل-ى
غرار التحجج بعدم طرح اŸسسأالة من الرؤوسساء
السس -اب -ق Úل -ل -ج -زائ -ر ك -أاح -م-د ب-ن ب-ل-ة وه-واري
بومدين ،و نفسش اأ’مر للمجلسش الشسعبي الوطني
ال - -ذي رفضش ج - -دول - -ة مشس- -روع ق- -ان- -ون ب- -ه- -ذا
اÿصسوصش بالرغم من أانه مقÎح قانون قّدم له
م -ن ط -رف -ة ›م -وع-ة ب-رŸان-ي-ة وع-دم ام-ت-ث-ال-ه
لنظامه الداخلي و دراسسته وأاخذ رأاي ا◊كومة
و من ثم إارسساله إا ¤اللجنة اıتصسة.
و‘ اŸقابل ‚د اأنه بالرغم من تصسريحات
اإÁانويل ماكرون وﬁاو’ت سسابقة للرئيسش
ه -و’ن -د ل -تسس-ل-ي-م ا’أرشس-ي-ف ل-ل-ج-زائ-ر ،خ-رج
اŸدير العام للأرشسيف الفرنسسي ليقول اإنه
ال - -وح - -ي- -د صس- -احب ا’خ- -تصس- -اصش اأو اıول
ال -وح -ي -د ب-اع-ت-ب-اره ‡ث-ل ل-ل-دول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
للتصسرف ‘ ا’أرشسيف ولو ” اإقالته لقامت
القيامة ،وهنا تطرح مسساألة دولة اŸوؤسسسسات،
ونفسش ا’أمر بالنسسبة Ÿا تقدمت به ›موعة
ب- -رŸان- -ي- -ة ‘ ف -رنسس -ا ح -ول مشس -روع ق -ان -ون
ب -خصس-وصش  19م-ارسش وا◊رك-ى وم-ع-ان-ات-هم،
معربا عن تخوفه من““ اأن ياأتي يوم ُيجّرم فيه

جنود ومناضسلو جبهة التحرير الوطني““.

اŸال عصسب السسياسسة و ورقة متاحة
للجزائر ’بد من اسستغÓلها
وحول الوسسائل اŸتاحة حاليا قال رخيلة إان على
ا÷زائ -ر ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ورق-ة اŸال ب-اع-ت-ب-اره
عصسب السسياسسة ،وهي ورقة كانت موجودة وما
تزال موجودة وسستبقى كذلك ،بالرغم من أازمات
ال-رأاسس-م-ال-ي-ة أ’ن ف-رنسس-ا سس-ت-ب-ق-ى دائ-م-ا بحاجة
ل- -لق- -تصس- -اد ا÷زائ- -ري وف- -رصس- -ه وك -ل م -ا ه -و
جزائري من أاموال وجالية وحتى سسواح ،معربا
عن أامله ‘ أان يدرك الŸÈان ا÷ديد هذه
الورقة اŸتاحة لرسسم رؤوية جديدة ‘ علقاتنا
م-ع م-ك-ون-ات اÛت-م-ع ال-دو‹ ك-ك-ل وال-ف-رنسس-ي
–دي -دا ،ب -اع -ت -ب -ار أان ه -ذا اأ’خ Òل-دي-ه حصس-ة
اأ’سس- -د م- -ن ح- -ج- -م ا’سس -ت -ث -م -ارات اأ’ج -ن -ب -ي -ة
با÷زائر.
وب- -خصس- -وصش اآ’ل -ي -ات ال -دول -ي -ة اŸت -اح -ة ،ق -ال
الباحث ‘ ا◊ركة الوطنية إانها ليسست ‘ صسالح
ا÷زائ -ر أ’ن -ه -ا غ“ Òث -ي -ل-ي-ة وم-ا ت-زال ن-ت-ي-ج-ة
إاف-رازات ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن
تغ Òكل اŸعطيات والقضسايا وحتى اإ’جراءات
التي تضسمنها Œاوزها الزمن ،و’ تخدم سسوى
مصسالح القوى الكÈى على غرار الفيتو الذي
مازال يكرسش سسياسسة الكيل Ãكيال Úما ضسيع
ح -ق -وق ال -ع -دي -د م -ن الضس -ح -اي-ا ‘ ال-ع-ا ،⁄و‘
اŸقابل بإامكان اإ’رادة الشسعبية والسسياسسية أان

–دث اŸفاجأاة ونحن لسسنا أاقل شسأانا
من ليبيا التي ‚حت ‘ دفع إايطاليا
ل -دف -ع ال -ت -ع -ويضش ،و’ ف -رنسس -ا ال -ت-ي
دفعت أاŸانيا للعتذار.
واسستدل رخيلة ‘ هذا السسياق
ب -ت -غ -ي  Òم -و ق -ف ا ’أ م -ر ي -ك ي  Úم ن
القضسية ا÷زائرية التي كانت
ت ص س - - - - -و ت ض س - - - - -د ه - - - -ا اإ ’ اأ ن
الدبلوماسسي Úا÷زائريÚ
‚ ح و ا ‘ اإ ق ن ا ع ك ي ن ي د ي
ا ل -د  Áق -ر ا ط ي و ا ◊ ر ك ا ت
ا ل - -ن - -ق - -ا ب - -ي  Úو ر وؤ س س - -ا ء
ب - - - - -ع ض ش ا ل ص س - - - - -ح - - - - -ف
ف -ا م -ت -ن -ع ت اأ م -ر ي -ك -ا ع -ن
التصسويت ‘ سسنة 1957
وكان ذلك مكسسبا للجزائر وحرر العديد من
ا ل -د و ل ا  Ÿن -ق -ا د ة ’أ م -ر ي -ك -ا و ا ر ت -ف -ع ت اأ س س -ه -م
ا ل - -ت ص س -و ي ت ل ص س -ا ل -ح ا ل -ق ض س -ي -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة ‘
ا÷معية العامة.
وهي اإ’رادة الشسعبية نفسسها التي أاجÈت ديغول
على إاصسدار عفو عن ا÷Ôا’ت واŸسستوطنÚ
الذين ارتكبوا جرائم كثÒة بعد وقف إاطلق
النار ب 19 Úمارسش إا ¤مطلع جويلية  ،1962أاكÌ
من تلك اŸرتبكة من  1959إا ¤غاية اإ’علن
عن وقف إاطلق النار بشسهادة قيادي Úفرنسسي،Ú
مسستغل ‘ Úذلك بعضش اŸواد التي تضسمنتها
اتفاقيات إايفيان اŸتعلقة Ãنع متابعة اأ’فراد
الذين ارتكبوا أافعا’ من  1نوفم 1954 Èإا¤
غاية  19مارسش .1962

حـــول مـــا يــــرّوج مــــن تراجـــــع مطلـــــب ا’عــــÎاف برحيــــل جيــــل نوفمـــــÈ

السساسس ـ ـ ـة الفرنسسيـ ـ ـ ـ ـون يسستمـ ـ ـ ـرون ف ـ ـ ـي تسسوي ـ ـ ـق الوه ـ ـ ـم للـ ـ ـ ـرأاي العـ ـ ـام
^ ›ـــــــازر  ٨مـــــــاي 1945وصسمـــــــة عـــــــار فـــــــي تاريـــــــخ فرنسســـــــا ا’سستعماريـــــــة

جÓل بوطي

أاكد الباحث ‘ التاريخ عامر رخيلة أان ›ازر
ال- -ث- -ام- -ن م- -اي  1945ال -ت -ي ارت -ك-ب-ه-ا ال-ن-ظ-ام
ا’سستدماري الفرنسسي سستبقى وصسمة عار ‘
ت -اري-خ ف-رنسس-ا ا’سس-ت-ع-م-اري-ة ،ح-ت-ى وإان ت-غÒت
اأ’نظمة ،موضسحا أان ملف Œر Ëهذه اÛازر
لن ينتهي بانتهاء جيل الثورة وليسش مسسأالة وقت
كما يدعي الطرف الفرنسسي.
ويوهم السساسسة الفرنسسيون الرأاي العام الفرنسسي
أان اسستمرار دعوات ا’عÎاف با÷رائم ،تبقى
مسسأالة وقت تتعلق فقط با÷يل الذي شسارك ‘
الثورة التحريرية ،إا’ أانهم نسسوا حسسب الباحث
رخيلة أان جيل ا’سستقلل يتمتع بحسش ثوري
كب Òويتجدد ‘ كل مناسسبة.
ويشس Òرخيلة إا ¤أان ›ازر  8ماي  1945تبقى
ن-ق-ط-ة ع-ال-ق-ة ‘ ت-اري-خ ال-ع-لق-ات ال-ث-نائية بÚ
ا÷زائر وفرنسسا ،كما يبقى ا’عÎاف مسسأالة
وقت –تاج إا ¤كث Òمن العمل وليسش كما يدعي
السس -اسس -ة ال -ف -رنسس -ي -ون ال -ذي -ن ي -ب -ي -ع-ون ال-وه-م
Ÿواطنيهم ‘ كل مناسسبة.
وذك- -ر ال- -ب- -احث ‘ ه -ذا اÿصس -وصش تصس -ري -ح -ا
منسسوبا لوزير ‘ ا◊كومة الفرنسسية يؤوكد فيه
أان م- -ط- -الب ا’عÎاف م- -ن ا÷انب ا÷زائ -ري،
سستعرف تراجعا ‘ مسستواها مع مرور الوقت،
وه- -و صس -ورة ع -ن ت -ن -ك -ر ك -ام -ل ي -ق -ول ال -ب -احث
للجرائم وا’سستخفاف ‘ نفسش القوت بجيل ما
بعد ا’سستقلل.

يروج السساسسة الفرنسسيون مؤوخرا للرأاي العام الفرنسسي ،أان
مطلب ا’عÎاف Ãجازر الثامن ماي  1945وغÒها من
ا÷رائم ،التي ارتكبت أاثناء حقبة اسستعمار ا÷زائر
سستزول وتÎاجع بانتهاء جيل الثورة ‘ ا÷زائر ،معتÈين
أان مسسأالة تغ Òالنظام الفرنسسي ’ تعني بالضسرورة
الÎاجع عن ا◊قبة ا’سستعمارية ،وهم بذلك يبيعون
الوهم للمواطن Úحسسب قول اŸؤورخ.Ú

و‘ موضسوع آاخر حول تهميشش رموز التاريخ
وا◊رك -ة ال-وط-ن-ي-ة ان-ت-ق-د رخ-ي-ل-ة بشس-دة اÿط-أا
الذي ارتكبته إادارة جامعة الدكتور أابي القاسسم
سسعد الله با÷زائر العاصسمة ،التي  ⁄تدرج اسسم
اŸؤورخ ‘ الوثائق الرسسمية ،بعد إاطلق إاسسمه
على جامعة ا÷زائر  ،02واصسفا اأ’مر باÿط.Ò
ووجه الضسيف انتقاده إا ¤ا÷هات اŸعنية إازاء
صسمتها عن هذه ا◊ادثة اÿطÒة ،التي تتزامن

وعدة مناسسبات تاريخية –ييها ا÷زائر ،مشسÒا
إا ¤أان الصسمت يشسمل أاغلبية ،ويع ‘ Èنفسش
الوقت عن طغيان رأاي أاقلية ترغب ‘ تهميشش
رمز من رموز ا◊ركة الوطنية الذي وصسفه
بـ ““أابي التاريخ ا÷زائري““.
و‘ ه -ذا اإ’ط -ار أاث -ار ال -ب -احث مسس -أال-ة ال-ت-ن-ك-ر
لرموزنا التاريخية والتي هي نقطة حسساسسة ’
ينبغي ا’سستهانة أاو السسكوت عنها ،على غرار ما

دﬁ .مـــــــــد ◊سســــــــن زغيــــــــدي حـــــــول ›ـــــــــازر مـــــــاي 1945

حدث مع اŸؤورخ أابي القاسسم سسعد الله الذي ”
ح -ذف اسس-م-ه م-ن ال-وث-ائ-ق ال-رسس-م-ي-ة ل-ل-ج-ام-ع-ة
و’فتة تسسمية اŸؤوسسسسة ،وأاضساف رخيلة أان هذا
العمل يتعارضش “اما مع اŸكانة التي يجب أان
نوليها لرموزنا الوطنية ،كما أانه يتعارضش مع
م -رسس -وم تسس-م-ي-ة اŸؤوسسسس-ات ب-أاسس-م-اء الشس-ه-داء
واÛاهدين الذي أاقرته الدولة مؤوخرا لتسسمية
كل اŸؤوسسسسات بأاسسماء رموز ثورتنا اÛيدة.

أاخطــــــاء كثـــÒة وخطــــÒة
تضسمنتهـــــــــا الكتــــــــب:

حضسور باهت لتاريخ ا÷زائر
‘ اŸقررات اŸدرسسية
قال الباحث ‘ ا◊ركة الوطنية اأ’سستاذ عامر رخلية ،إان
اŸادة التاريخية على مسستوى اŸنظومة الÎبوية مهمشسة من
ح -يث اŸضس -م -ون واŸصس -داق -ي-ة وح-ت-ى م-ن درج-ة اŸع-ام-ل
وال -دل -ي -ل ا◊ضس -ور ال -ب -اهت والضس-ع-ي-ف ل-ت-اري-خ ا÷زائ-ر ‘
اŸقررات الدراسسة ناهيك عن اأ’خطاء الفادحة واÿطÒة
التي ولدت عدم ثقة الشسعب ا÷زائري ‘ تاريخه نظرا
لغياب الوثائق وأارشسيف تاريخي.
وأافاد ““ضسيف الشسعب““ أان اŸدرسسة لها دورها الكب ‘ ÒتلقÚ
لجيال ،كما أان للتاريخ دوره الكب ‘ Òبناء
تاريخ اأ’مة ل أ
اأ’مة وا◊فاظ عليها و“ت Úوحدتها و“اسسكها ،وعليه ’بد
م -ن ت -وخ -ي ا◊ذر ‘ أاي ك -ت -اب -ة ت -اري -خ -ي-ة م-وج-ه-ة ل-ل-ف-ئ-ة
اŸتمرسسة ،وهذا ما اعتمدناه ‘ تسسعينات القرن اŸاضسي
ومن خلل مركز الدراسسات والبحث ‘ الدراسسات الوطنية
وثورة نوفم Èالذي كان ‘ اتصسال مباشسر مع وزارة الÎبية
بحيث اتفقنا على برنامج يقضسي بتعي Úفرق خاصسة تعد
ال-ك-ت-اب اŸدرسس-ي وم-راج-ع-ت-ه ق-ب-ل ع-م-ل-ي-ات الطبع لتفادي
اأ’خطاء التاريخية.
وت -أاسس -ف رخ -ي -ل-ة م-ن ل-ل-حضس-ور ال-ب-اهت ل-ت-اري-خ ا÷زائ-ر ‘
اŸقررات اŸدرسسية ناهيك عن الكم الهائل من اأ’خطاء
التاريخية التي وصسفها باÿطÒة والفادحة ‘ كتب التاريخ
ا◊ال -ي -ة ،و ⁄يسس -ت -ث -ن اأ’سس -ت -اذ ال -ك -تب وب -عضش اŸط-وي-ات
اŸتواجدة على مسستوى وزارة اÛاهدين سسواء ‘ اŸتحف
واŸركز وفروعه التي أاكد أانها تتضسمن مغالطات تاريخية ’
Áكن السسكوت عنها ،ولذلك فإان الكتاب اŸدرسسي بحسسب
رخلية والكتب التاريخية بصسفة عامة لن –د من الفوضسى
اŸوجودة فيما يخصش التعامل مع هذه اŸادة ،مفيدا أان
اÿطأا ‘ واقعة تاريخية يعد أاك Èخطر يهدد توجه الناشسئة.
ودعا الباحث إا ¤العناية Ãادة التاريخ وتوخي الدقة ‘
كتابتها ،مؤوكدا أان اŸشسكل الذي وقع فيه القائمون على
التاريخ ‘ بلدنا هو إاهمال هذه اŸادة إا ¤درجة التغاضسي
عن هذه اأ’خطاء اŸوجودة ،خلف الدول اأ’خرى التي
ت -خصسصش إاق -ام -ات خ -اصس -ة ب -اŸؤورخ Úم -ن أاج -ل أان تصس-ن-ع
لنفسسها تاريخا ،داعيا اŸنظومة الÎبوية ‘ بلدنا لرعاية
مادة التاريخ أ’نها الشسيء الذي سسيسستفيد منه اÛتمع ‘
صسياغة جيل جديد واع ،أ’ن التشسبع بالتاريخ على حد قول
اŸتحدث يولد طاقة إايجابية لهذا ا÷يل ،لذا وجب تنقية
ال -ك -تب ال -ت -اري-خ-ي-ة م-ن الشس-وائب ال-ت-ي أالصس-قت ف-ي-ه-ا أ’ن-ن-ا
مهددون بعد عشسرية من الزمن من تقلصش أاعداد اأ’شسخاصش
الذين كانت لهم علقة مباشسرة مع صسنع التاريخ.

سسارة بوسسنة

نزعة اسستبدادية فرنسسية للقضساء على كل ما هو جزائري
’سستاذ
’من الوطني باŸدرسسة العليا للشسرطة علي تونسسي ،أامسس ،ندوة تاريخية ،نشسطها ا أ
الشسعب /احتضسن منتدى ا أ
ا÷امعي والباحث ‘ ا◊ركة الوطنية والثورة التحريرية الدكتور ﬁمد ◊سسن زغيدي ،بحضسور ›اهدين و‡ثل Úعن
’من الوطني وإاعÓمي.Ú
اÛتمع اŸد ،Êإاطارات وطلبة من ا أ
‘ مسس -ت-ه-ل ح-دي-ث-ه ت-وج-ه ال-دك-ت-ور ﬁم-د ◊سس-ن
زغ -ي -دي ‘ ال -ن -دوة اŸن -ظ -م -ة إاح-ي-اء ل-ل-ذك-رى 72
- Ûازر  08م -اي ،1945ب-ج-زي-ل شس-ك-ره إا ¤ال-ل-واء
لمن الوطني ،نظ Òجهوده القيمة
اŸدير العام ل أ
ونظرته اŸتبصسرة لتجسسيد مبادئ ومعا Êالثورة
التحريرية ‘ جيل اليوم ،متطرقا ‘ حديثه عن
د’’ت هذه اŸناسسبة وخصسوصسية هذه الذكرى من
تاريخ الثورة وكفاح الشسعب ا÷زائري ،مشسÒا ‘
الوقت نفسسه إا ¤خلفيات ›ازر  08ماي ،1945
ال -ت -ي ت -ع-ود إا ¤ال-ن-زع-ة ا’سس-ت-ب-دادي-ة ل-ل-مسس-ت-ع-م-ر
الفرنسسي للقضساء على كل ما هو جزائري ،مقÎفا
ب -ذلك ج -رائ -م بشس -ع -ة ‘ ح -ق الشس -عب ا÷زائ -ري،

إاضسافة إا ¤اÛازر واÙارق اإ’بادية التي نفذتها
أايادي جيشش ا’حتلل الغاشسم.
و‘ ن- -فسش السس -ي -اق أاضس -اف اŸت -ح -دث أان ا◊رك -ة
ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ظ-ه-رت ‘ ال-عشس-ري-ن-ات م-ن ال-ق-رن
العشسرين ،كانت موقنة بضسرورة توحيد الرؤوى من
أاجل هزم ا’سستعمار الفرنسسي ،وبذلك عزم هذا
اأ’خ Òعلى ضسرورة اسستئصسال ذلك ا÷يل وإابادته
وهو ما حصسل فعل خلل أاحداث  08ماي ،1945
حيث ذهب ضسحيتها  45أالف شسهيد جزائري.
وأاضس -اف ال -دك -ت -ور أان ت -لك ال-ع-وام-ل دف-عت ب-ج-ي-ل
نوفم Èإا ¤عقد العزÁة واليق Úبأان ا◊رية ’
تأاتي إا’ بالكفاح من أاجل اسسÎداد السسيادة الوطنية

التي عكسست عظمة الثورة و أابرزت التضسحيات
ا÷سس -ام والضس -ري -ب -ة ال -ك -بÒة اŸت -م-ث-ل-ة ‘ م-ل-ي-ون
ونصس-ف م-ل-ي-ون شس-ه-ي-د ،دف-ع-ت-ه-ا ا÷زائ-ر م-ن أاج-ل
حريتها وكرامتها.
كما دعا الدكتور ﬁمد ◊سسن زغيدي ا÷زائري Úإا¤
ضسرورة صسون الوطن الغا‹ وا◊فاظ عليه ،مثمنا
لمن الوطني وعلى
باŸناسسبة جهود اŸديرية العامة ل أ
لمن
رأاسسها اللواء عبد الغا Êهامل اŸدير العام ل أ
الوطني ‘ ا◊فاظ على ذاكرة اأ’مة والعمل على
ربط جيل اليوم Ãاضسي اآ’باء واأ’جداد وبطو’تهم
اŸدونة ‘ سسجل التاريخ بحروف من ذهب ،ليقف
بعدها وقفة ترحم على أارواح الشسهداء وكذا شسهداء

الواجب الوطني من أافراد الشسرطة.
اعت Èالدكتور أان دراسسة التاريخ الوطني تعد من أاسسباب
ت-ع-زي-ز ا◊صس-ان-ة ل-دى اأ’ج-ي-ال ودف-ع-ه-م ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘
اأ’م -ن ال -وط -ن -ي ،أ’ن اأ’م-ن ث-ق-اف-ة وط-ن-ي-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى

مرجعية تاريخية ،فدور رجل اأ’من هو حماية الذاكرة
ب -ك-ل أاب-ع-اده-ا ال-ف-ك-ري-ة واŸادي-ة وا◊رصش ع-ل-ى الÎاث
التاريخي للوطن ا◊بيب ،خاصسة ‘ هذه اŸرحلة التي
تعرفها اŸنطقة ويعرفها العا.⁄

اإلثنين  ٠8ماي  ٢٠1٧م
المؤافق لـ  1٢شصعبان  1٤٣8هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عززت لدى أ÷زأئري Úإأرأدة ألتخلصض من ألسستعمار

›ازر  ٨م ـاي  ..١٩٤٥القصشة الكاملة لÎاجيديا  ⁄تنسس
لنسسانيـــــــــة
^ فرنسســـــــا أمـــــــام ﬁاكمـــــــة تاريـــــــخ أ إ

بقلم :األسصتاذ حمداوي عبد القادر
باحث ‘ التاريخ

جند ألسستعمار
ألفرنسسي كل ما
Áلك من وسسائل
من أجل أسستمرأر
أحتÓله أ÷زأئر.
حاول من ورأء
أÛزرة ألتي
أرتكبها ‘  08ماي
 ،1945بعد أ◊رب
ألعاŸية ألثانية
إأبادة من أنتفضض
ضسد أŸشسروع
ألسستيطا ÊأŸتنكر
لوجود أمة
جزأئرية عÈ
ألتاريخ متنكرأ
لوعوده أÿاصسة
Ãنح أ÷زأئريÚ
أ◊رية
وألسستقÓل أذأ
وقفوأ ضسد أŸانيا
ألهتلرية.
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جند السصتعمار الفرنسصي كل ما
Áلك من وسصائل من أاجل اسصتمرار
اح- -ت Ó-ل -ه ا÷زائ -ر .ح -اول م -ن وراء
اÛزرة ال -ت -ي ارت -ك-ب-ه-ا ‘  ٠8ماي
 ،19٤5ب-ع-د ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ي-ة
اب- -ادة م- -ن ان- -ت- -فضض ضص- -د اŸشص- -روع
السص -ت -ي -ط -ا ÊاŸت -ن -ك -ر ل -ؤج-ؤد ام-ة
جزائرية ع Èالتاريخ متنكرا لؤعؤده
اÿاصص- -ة Ãن- -ح ا÷زائ- -ري Úا◊ري -ة
والسص -ت-قÓ-ل اذا وق-ف-ؤا ضص-د اŸان-ي-ا
الهتلرية.
قدم النازيؤن للشصعؤب اŸسصتعمرة
الضصعيفة خدمة جليلة من حيث ل
يشصعرون فقد أاذاقؤا دول أاوروبا كل
أالؤان العذاب ،وافهمؤهم جيدا قيمة
الح - - -ت Ó- - -ل األج- - -ن- - -ب- - -ي وقسص- - -اوة
اŸسص - -ت- -ع- -م- -ري- -ن ،ون- -ع- -م- -ة ا◊ري- -ة
والسصتقÓل.
وفهم األوروبيؤن معنى السصتعمار
ج-راء اح-تÓ-ل-ه-م ل-لشص-ع-ؤب الضص-ع-ي-فة
واسصتعبادها.
لقد صصدقؤا على ميثاق اÙيط
األطلسصي ،أاول ثم على ميثاق األ·
اŸتحدة ‘ سصان فرانسصيسصكؤ ،والتي
–ؤل ل- -ك- -ل شص -عب ح -ق -ه ‘ ا◊ري -ة
والسصتقÓل.
ان ق- -ادة أاوروب- -ا السص- -ت- -ع- -م- -اري- -ة
وسصاسصتها كانؤا ينؤون خيانة العهؤد
Ãج -رد ن -ه -اي -ة ا◊رب ،وال -ع-ؤدة اإ¤
تركيز نفؤذهم من جديد ،و‘ أايام
ال -نصص-ر 8م- -اي  19٤5ق-امت ف-رنسص-ا
Ãؤؤام- -رة ع -ظ -م -ى ،ل -ت -ب -طشض شص -عب
وع -دت -ه ع -ن -د ال -نصص -ر ع -ل -ى ال-ن-ازي-ة
بالسصتقÓل.
› - - -ازر  ٠8م- -اي  19٤5رهيبة،
اقÎف - -ت - -ه- -ا ف- -رنسص- -ا ،ضص- -د الشص- -عب
ا÷زائ- - -ري ال - -ذي ك - -ان ي - -ح - -ت - -ف - -ل
بالنتصصار للحرية والسصتقÓل.
 ٠8ماي مازال يكتنفه الغمؤضض ،
كتب الكث Òمن اŸؤؤرخ Úعن هذه
اÛازر ت- - -ن- - -ؤعت مضص - -ام - -ي - -ن - -ه - -ا
ومصصطلحاتها  ،يقؤلؤن البعضض أانها
حادثة ،ويعتÈه الخر انتفاضصة.
وإاذا دق-ق-ن-ا ‘ ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ع-م-ي-ق،
كيف كانت انطÓقة اÛزرة التي
ت -ع -د ب -ح-ق م-ؤؤام-رة دب-رت-ه-ا ف-رنسص-ا
ب -ال -ت -ع-اون م-ع اŸع-م-ري-ن ا◊اق-دي-ن
على الشصعب ا÷زائري .لقد برهنت
الن- -ت- -ف- -اضص- -ة ع- -ن تÓ- -ح- -م الشص- -عب
وت - -ع - -اون - -ه ،ل - -ق - -د ع- -مت األح- -ق- -اد
وال -ك -راه -ي -ة ضص -د ال -ع -دو ال -ف -رنسص-ي
اŸتنكر للؤعؤد التي وعد بها أابناء
ا÷زائر .الذين ماتؤا ‘ الدفاع عن
فرنسصا.
النتفاضصة كان لها طابع وطني و”
التعبئة للثؤرة التحريرية التي كانت
الج-اب-ة ال-ف-اصص-ل-ة ل-ل-مسص-ت-عمر واللغة
التي يفهمها.

اسصتشصهد  ٤5أالف شصهيدا ،اعتقل
 ٤56٠وح-ك-مت اÙاك-م ال-عسص-ك-رية
على  5٧٧شصخصض بعد سصماع الدعؤى.
أاصص- -درت  1٣٠٧ا◊ك -م م -ن-ه-ا 99
باإلعدام و 66باألشصغال الشصاقة مدى
ا◊ي- - -اة و ٣٢9ب-األشص-غ-ال اıت-ل-فة
واإلف -راج ع -ن ال-ب-ق-ي-ة ،وع-ن-دم-ا رف-ع
ال -راي -ة ب -السص -ت -ق Ó-ل ،ك -انت ›زرة
8م- - - - -اي  ،19٤5اسص - -ت - -خ - -دم ال- -ع- -دو
الفرنسصي األسصلحة اŸشصاة والطÒان
وال -ب -ح -ري -ة ،ضص -د شص -عب أاع -زل م -ن
السصÓ-ح ،ان-دف-ع ل-ل-ت-غ-ي Òع-ن ف-رح-ته
عن السصÓم بعد حرب عاŸية هزت
اŸعمؤرة.
ل -ق -د زادت ا÷راح ع -م -ق-ا وال-ه-ؤة
اتسص -اع -ا وف -ج -رت ال -ع-داء واألح-ق-اد
الكامنة ‘ األعماق.
بادر الشصعب ا÷زائري إا ¤اÿروج
إا ¤الشصؤارع واŸطالبة بالسصتقÓل
وا◊رية ،لكنه قؤبل بالقمع والقتل،
كانت ا◊صصيلة ثقيلة جدا  ٤5أالف
شصهيد ،وهذه ا◊ؤادث بينت للشصعب
ا÷زائري جرائم لحتÓل الفرنسصي
وسص-ي-اسص-ت-ه ا÷ه-ن-م-ي-ة ان-ط-ل-ق ال-ع-مل
النضصال من أاجل التحرر ‘  19٤6إا¤
تأاسصيسض حزب جديد ،حركة النتصصار
للحريات والدÁقراطية بدي◊ Óزب
الشص-عب  ،وشص-ك-لت م-ن-ظ-م-ة عسص-ك-رية
سصرية خÓل اŸؤؤ“ر األول للحزب
 19٤٧وح- - - -ددت اسصسض ال - - -ث - - -ؤرة
ال-ت-ح-ري-ري-ة وم-ب-ادئ-ه-ا ون-ظ-رت-ها ا¤
السصتقÓل.
قامت باإلعداد والتحضص Òلثؤرة
أاول نؤفم 195٤ ÈاŸسصلحة .
شصكل تاريخ  ٠8ماي  19٤5نقطة
ال- -ت- -ح- -ؤل ا÷ؤه- -ري م- -ن م- -رح- -ل- -ة
اŸقاومة لÓحتÓل الفرنسصي دفاعا
عن الكيان ا÷زائري ،ففضصائح ٠8
ماي التي هزت الؤجدان ا÷زائري
من األعماق وحمامات الدم تلك التي
عملت على تغذية العاطفة الؤطنية
وضصاعفت بشصكل كب Òمن ذي قبل
على زرع الكراهية للعدو ا÷اثم فؤق
األرضض والرابظ على الصصدور.فإان
›ازر  ٠8ماي تعت Èجهاز التفجÒ
ال -ذي زودت ب -ه ال-ق-ذي-ف-ة ال-ت-ي ل-ع-ل-ع
أازيزها ،ونتأامل أان مؤقف ا÷زائري،
الذي تأاثر كثÒا بهذه ا◊ؤادث ،كان
غ-ل-ي-ان ال-ط-ؤف-ان ال-هسص-تÒي Ÿي-زات
النفعالية التي برزت من ب Úأانقاضض
اŸأاسص- -اة  ،ج- -ع- -لت ا÷زائ- -ري Úع -ن
ب -ك -رة أاب -ي -ه -م أاك Ìع -دائ -ي-ة لسص-ل-ط-ة
اÙت -ل ،وأاشص -د –ف -ي -زا ل -ت -ح -ط -ي-م
األك -ب -ال ال -ت-ي تشص-د وث-اق-ه-م وت-ط-ؤق
أاعناقهم ،فعند هدوء بركان الغيظ
السص -ت -ع -م -اري إا ¤ح Úت -ؤق -ف -ه ع-ن
قذف حممه من اŸمارسصات القمعية
وح -م Ó-ت الع -ت-ق-ال واألب-ع-اد  ،ف-إان

هؤؤلء الؤحؤشض األوغاد الذين ل
Áثلؤن الكائن ا◊ي اإلنسصا. Ê
كانت  ٠8ماي أاقاصصيصض تدار على
السص-ن-ة الشص-ي-ؤخ ت-ل-ؤك-ه-ا ‘ ج-لؤسصهم.
وك -ن -ا ك Ìنضص -ع ح -ل-ق-ات الشص-ب-اب ‘
ال -ك -ت-ات-يب نسص-م-ع إال-ي-ه-م بصص-ؤر ت-أاث-ر
ونك Ìالسصخط على وجؤههم بنارية
لغضصب دف Úيغلي ‘ الصصدور .إانها
ح -ق -ائ -ق شص -اه -دة ن -اط -ق ع -ل -ى ق -ؤة
الرصصاصض اŸعتدين.
كانت جذوة الثأار تؤقد بالؤطنية
وذلك ن -ت -ذك -ر ب -ن -داء م -تصص -ل دائ -م -ا
با÷رح الغائر العميق ،الذي أاجاب
أابناء ا÷زائر ،لقد نفذت فرنسصا ‘
 ٠8ماي  19٤5مذابح كؤنية .ناحت
ل-ه-ا ال-ث-ك-ا ¤وان ل-ه-ا ال-ي-ت-ام-ى ،ولكن
أان- -ام- -ل ن- -ؤف- -م Èع -رفت ك -ي -ف ت -رد
اŸك -ي -ال م -ك -ي -ال .Úف -ك-انت أانشص-ؤدة
–يا ا÷زائر ‘  ،6٢فهذه ا◊ؤادث
هي التي جعلت ا÷زائري Úيقتنعؤن
أاك Ìمن أاي وقت مضصى بأان الكفاح
اŸسصلح هؤ ا◊ل وأاك Ìمن ضصرورة،
لن القتل والقمع واإلبادة وارتكاب
›ازر رهيبة بقيت وخمة عار ‘
ج -ب Úت -اري -خ ف-رنسص-ا ،ال-ت-ي ت-تشص-دق
بشص -ع -ارات ا◊ري-ة واŸسص-اواة .ك-انت
سصلطات الحتÓل تنتظر أان يحدث
ت- -ق- -ه- -رق -ر م -ن أاوسص -اط ا÷زائ -ريÚ
كنتيجة حتمية للؤسصائل القمعية التي
اسصتخدمتها فرنسصا إلخماد ا◊ركة
الؤطنية.
إان ال - -ؤع- -ي السص- -ي- -اسص- -ي ل- -لشص- -عب
ا÷زائ -ري Úال -ذي ب -ل -غ -ت -ه الشص -ب -ي-ب-ة
الؤطنية أابعد جميع ا◊لؤل اليائسصة،
ف- -ك -ان أان شص -اه -د ال -ع -ا ‘ ⁄دهشص -ة
الشص- -عب ا÷زائ- -ري يسص Òبشص -ج -اع -ة
منظمة عن طريق الثؤرة.
ك -ان ه -ذا ال -ع-م-ل ‘ ال-ؤاق-ع ث-م-رة
حقيقية Ÿقاومة مهما طال الزمن.
اسص -ت -ط -اعت ا◊رك -ة أان ت -ؤق -ظ
الشص -عب وت -ك -ؤن -ه ت -ك -ؤي -ن -ا سص -ي -اسص-ي-ا
وثقافيا واعيا ومن هنا كانت النهضصة
التي قادها علماء ا÷زائر.
وعرف كيف يدافع عن كيانه ورمز
شص -خصص -ي -ت -ه ،ف -الشص -عب ا÷زائ-ري ل
ي - -رضص - -ى ب - -غ Òا◊ري - -ة ال - -ك- -ام- -ل- -ة
والسصتقÓل التام.
وق -د ظ -ه -ر آان -ذاك ب -ؤع -ي ق -ؤم-ي
وط-م-ؤح ل-ل-ح-ري-ة ورفضض ال-ت-ج-ن-يسض،
وك- -ان م- -ن خÓ- -ل ذلك ي -ؤؤك -د ع -زت -ه
ال -ؤط -ن -ي -ة وإارادت -ه ‘ ال -ت-خ-لصض م-ن
العبؤدية والقمع والسصتغÓل.
وك - - -انت ت - - -ع - - -بÒا ع - - -ن ا◊ري- - -ة
والسص -ت -ق Ó-ل ،ح -يث دع -مت م -ب-ادئ
ال -ؤط -ن-ي Úوه-زت ن-ف-ؤسض ا÷ام-دي-ن
وشص-ج-عت ط-م-ؤح اŸن-اضص-ل Úون-زعت
ع -ق-د اÿؤف م-ن اŸت-م-ردي-ن ل-كسص-ر
قيؤد الحتÓل الفرنسصي.

نظر
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جهة
و
الفهم اÿاطئ
للتنوير عند اŸثقف Úالعرب
م- - - - - -ن اŸؤؤك- - - - - -د أان
مصصطلح تنؤير جاء على
اأن -ق -اضض ال -ظ Ó-م-ي-ة...
وفخر األمة العربية اأنه
ان- -ط- -ل- -ى ع -ل -ي -ه -ا ه -ذا
ا◊راك م- - - -ن- - - -ذ ب- - - -دء
الرسصالة اÙمدية وما
جاء ‘ القرآان الكرË
م -ن اآي-ات ب-ي-ن-ات ت-دع-ؤ
و–ث على اإتيان العلم بقلم /جمال نصصرالله
والتدبر ‘ الكؤن واÿلق
وكذلك نبذ التعصصب وكل اأنؤاع ا÷اهلية اŸقيتة.
لكن ونظ Òعقدة الغرب الذي مازالت تÓزمه
◊د السصاعة عقدة اŸركزية اŸتعنتة .فهؤ يريد
دوم -ا اأن ُي -نسِص -ب اإل -ي -ه ال-ت-أاسص-يسض والن-طÓ-ق-ات ب-ل
الريادات ‘ شصتى اÛالت...حتى ولؤ كلفه ذلك
إابادة اأصصحابها ماديا ومعنؤيا ؟ا
وه -ذا ف -ع  Ó-م -ا ن -ل -ح -ظ-ه ونشص-ه-ده م-ن صص-ن-اع-ة
Óبراج العالية حتى ولؤ على جماجم الغ.... Ò
ل أ
حيث يراد بهذا الÎويج لبضصاعته .عن أانها هي
األنسصب ل -لشص -ع -ؤب واÛت-م-ع-ات ‘ ج-م-ي-ع ا◊قب
والفؤاصصل الزمنية....نحن ل ننكر إايجابية ثؤرات
التنؤير بفرنسصا وبريطانيا وحتى أامريكا مع بداية
القرن الـ 18يؤم ثارت شصلة من اŸثقف Úضصد حكم
واسصتبداد الكنائسض ورجال الدين  ..ومهدت بذلك
ل -ث -ؤرة صص -ن -اع -ي -ة شص-ام-ل-ة أاتت ب-أاك-ل-ه-ا ع-ل-ى ج-م-ي-ع
األصصعدة ..لتعطي لنفسصها تزكية ا◊داثة Ãفهؤمها
ا÷ؤه -ري...م -ع تسص -ج -ي-ل ع-دة ت-أاسص-ف-ات ع-ن ح-ال
الشصعؤب والدول العربية ألنها كانت يؤمها لزالت
تتخبط ب Úبراث Úالسصتعمار والسصتيطان الغاشصم..
و ⁄تسصتسصغ اأو تسصمع عن مصصطلح حداثة إال بعد
Óسص-ف الشصديد
إاع-ادة ن-ه-ؤضص-ه-ا وي-ق-ظ-ت-ه-ا ..ل-ك-ن ل -أ
ف -ق -د ك -ان م -ن ذاب وان -خ -رط ‘ اسص -تشص -راف ه-ذا
اŸصصطلح (اأي ا◊داثة) هؤ ›مؤعة من األقÓم
التي فهمته بآاليات مغايرة عل أاسصاسض أانها أارادت
ت -ق-ل-ي-د ال-غ-رب ‘ ث-ؤرات-ه ضص-د ال-ك-ن-يسص-ة وال-ب-دء ‘
إاصص Ó-ح شص -ام -ل ..ون -قصص-د ›م-ؤع-ة م-ن اŸث-ق-فÚ
ال -ذي -ن أارادوا ﬁؤ ك -ل شص -يء م -ع -ن -ؤي م -ن ال -ؤاق -ع
العربي ..فكان اأول من هاجمؤه هؤ الÎاث اŸكتؤب
والدين باÿصصؤصض على أاسصاسض أانه عقبة ‘ طريق
التطؤر والتحديث؟ا ناسص Úومتناسص Úأان الغرب
األوروب -ي  ⁄ي Ìع -ل -ى الÎاث ال -ف -ك -ري واŸع -ن-ؤي
Ûتمعاته وأاقاليمه بل ثار ضصد اŸؤؤسصسصات القائمة
آانذاك ؟ا خاصصة من كانت “ثل الدكتاتؤريات من
أاسص-ر ب-رج-ؤازي-ة ح-اك-م-ة واإق-ط-اع-ي-ة ب-ل ك-ؤل-ؤن-يالية
...الغرب أابدل كل البنى التحتية لهذه اŸؤؤسصسصات
Óسصف
ا◊اكمة أاو تلك...دافعا ثمنا رهيبا...لكن ل أ
نقؤلها األف مرة كانت حركة التنؤير العربية التي
–مل معها مفاهيم ا◊داثة ليسصت فقط خجؤلة
ﬁتشصمة بل –اول معا÷ة ا÷راح بالدهؤن كما
يقال وليسض القضصاء على مقؤماته ومغذياته من
ج - -ذور اأي اأن اإلصص Ó- -ح  ⁄ي- -ك- -ن ف- -ؤق- -ي م- -ع ك- -ل
اŸؤؤسصسصات ..بل كان شصبه فلكلؤري إان صصح التعبÒ
أاو م- -ن- -ط- -ل- -ق -ا م -ن –ت ...ح -يث راحت ت -ك Ìم -ن
كتاباتها وخطاباتها التي  ⁄تلق السصتجابة الشصافية
ال -ؤاف-ي-ة م-ن ط-رف الشص-رائ-ح ال-ع-ريضص-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع
وكأانها كانت تغرد خارج السصرب...بينما اŸؤؤسصسصات
الفؤقية تنعم براحة تامة وماضصية ‘ تثبيت أاقدامها
واأطروحاتها ...فلم تسص Òحركات التنؤير أاك Ìمن
عرجاء بل...مضصت مندفعة بجثتها نحؤ األمام إا¤
غاية أان اصصطدمت Ãا هؤ اأقؤى منها نفؤذا وعتادا
وتأاثÒا وهؤ واقع السصياسصات وا◊كؤمات التي كان
أاغ -ل -ب -ه-ا ي-ع-م-ل –ت ط-ائ-ل-ة ال-غ-رب لضص-م-ان ب-ق-اءه
وتؤريثه للسصلط ؟ا من هنا كان التنؤير إاما ُفهم فهما
خاطئا اأو أانه انطلق انطÓقة خاطئة ..إا ¤غاية أان
اشصتد عليه الؤجع وظل يتحرك ‘ قÈه ..مناديا
ألي مار أان ينقذه قصصد اÿروج للؤجؤد فقط؟ا
واإعادة اÙاولة.
بينما ‘ منابر أاخرى صصعدت شصبه نخبة تتعا¤
أاصصؤاتها هنا وهناك تتحدث عن مابعد ا◊داثة
ن -اسص -ي -ة اأن ا◊داث -ة ه -ي ن -فسص -ه-ا فشص-لت ‘ إارسص-اء
قؤاعدها اأو –قيق شصيء يذكر على صصعيد التقدم
سصؤاء التكنؤلؤجي أاو القتصصادي وحتى السصياسصي
والثقا‘ ليتنعم به اÛتمعات واألفراد ...ماعدا
ثقافة الÎكيب التي ازدهرت والتي تعني اسصÎاد
ال-ق-ؤالب اÿارج-ي-ة وضص-ب-ط-ه-ا ع-ل-ى ال-ؤاق-ع ال-عربي
حتى تسصتطيع مؤاكبة العصصر وحفظ ماء الؤجه على
اأقل تقدير ؟ا

ششاعر وصشحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com

إإ’ثنين  08ماي  201٧م
إلموإفق لـ  12شصعبان  1438هـ

‹hO

’صسوات بعد حملة انتخابية مثÒة
حصسد  ٪ ٦٥.٥من ا أ

مرششح أاوروبا اŸوحدة ‘ زمن الÈكسشيت يفوز بالرئاسشيات الفرنسشية
أابرز ششخصشيات اليم Úواليسشار دعمته ،ووسشائل التواصشل اإ’جتماعي غزت موقعه ‘ اإ’ليزي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نورا لدين لعراجي
اسستطاع الشساب إاÁانويل ماكرون صسناعة الفارق ‘ انتخابات رئاسسية لثامن
رئيسس للجمهورية اÿامسسة ويعد وصسول التقدمي ا ¤قصسر ا’ليزيه سسابقة ‘
تاريخ فرنسسا القد Ëوا◊ديث  ..قبله قاد نابليون بونابرت فرنسسا وهو ‘ سسن
ا’ربع Úوهاهو ماكرون صساحب التسسعة وثÓثون سسنة يفوز بفارق بعيد عن
م- -ن -افسس -ت -ه ل -وب -ان ﬁ،دث -ا شس -رخ -ا ج -دي -دا ‘ مسس -ت -ق -ب -ل ف -رنسس -ا ‘ م -ث -ل ه -ذا
العمر.قواسسم مشسÎكة Œمع الشسخصسيت Úوان كان فارق الزمن بينهما بعيد إا’
ان الواقع اليوم طرأات فيه الكث Òمن اŸعطيات و العديد من الفوارق .
مثلما كان منتظرا وراهنت عليه الدوائر السسياسسية وا’سستخباراتية ‘
فرنسسا وغÒها ..خاضس الرئيسس ا÷ديد جولته ا’نتخابية بإاسسقاط ا’حزاب
التقليدية من اجندة الرهانات ..فاسسحا اÛال لتوجه جديد يقود فرنسسا نحو
ع -ا ⁄اق -تصس -ادي ب -رؤوى اك Ìت -ف -ت -ح -ا وإاصس-رارا ع-ل-ى ال-ت-خ-ن-دق داخ-ل اÛت-م-ع
ا’وروب-ي اÿي-ار ال-وح-ي-د ل-ف-رنسس-ا ب-ع-د خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-نه وتغ Òالسسياسسة
’Ÿانيا ‘ اŸنطقة .
ا’قتصسادية أ
ام -ام ال -رئ -يسس ا÷دي -د اصس Ó-ح ا’خ -تÓ-ل ال-وظ-ي-ف-ي ف-ى ال-ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي
الفرنسسي بوصسفه حجر الزاوية ،ومنه سسيكون منطلقه كمتتبع خارج سسلطة
القرار ما يفرضس عليه توجها ليÈاليا بروح اشسÎاكية  ،ان رؤويته وهو خارج
فواعل العلبة السسوداء – ،تم عليه اليوم بكونه الفاعل الرئيسسي والقاضسي
ا’ول لفرنسسا ،اعادة النظر ‘ مدخÓت النسسق السسياسسي والعمل على معطيات
Áتلكها متمرسس ‘ ا’قتصساد وخب ‘ Òا’سستثمار وشسؤوون البنوك واŸصسارف .
توجه فرنسسا اليوم ‘ نظر الرئيسس ا÷ديد سسيكون حتما البحث عن اسسواق
رابحة بعيدا عن قانون السسوق  ،مع إاعادة بعث العÓقات الثنائية مع الشسركاء
التقليدي Úوالدائم ‘ Úظل الذكاء ا◊يوي الذي راهن عليه و ’زمه طيلة
فÎته ا’نتخابية  ⁄يغ Òفيه شسيئا  ،بل بالعكسس اسستطاع العمل على رهانات
التخندق ‘ دوائر ليسست باŸأالوفة لدى ا’وسساط السسياسسية  ،مكنه ذلك من
اسسقاط كل قراءات الفشسل التي حاول مناوءوه وصسفه بها .
بفوز ماكرون..مرحلة جديدة ‘ تاريخ السسياسسة الفرنسسية تتجدد وعهد
سسيكون له الكث Òمن اŸفاجآات السسارة والغ Òمنتظرة امام برŸان سسيكون على
اÙك ‘ تعامله مع برنامج الوافد ا÷ديد.
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ّÓول مّرة ‘
اسستثنائيا  ،و حمل ب Úثناياه مفاجآات قّلبت قواعد ا’نتخابات الفرنسسية رأاسسا على عقب  ،و ك ّسسرت آالياتها  ،ف أ
تاريخ ا÷مهورية اÿامسسة ،وجدت ا’حزاب التقليدية الكÈى التي تداولت على السسلطة مند ما يقارب السستة عقود نفسسها
خارج السسباق  ،بعضسها بسسبب الفضسائح التي أاحاطت Ãرشسحيها  ،و أاخرى نتيجة ضسحالة حصسيلتها و التشسرذم و ا’نقسسام الذي
أاضسعفها و اخرجها من باب اŸنافسسة مهزومة  ،مهزوزة ّŒر أاذيال اÿيبة و ا’نكسسار.
إلشصباب على وجه خصصوصس ،إلتي يبدو بأانها
فوز على التيارات اŸتطرفة
قّررت إلطلق مع إŸاضصي و رجا’ته إلتي
يعت Èإأ’وروبيون فوز ماكرون بانتخابات
عجزت عن –قيق تطلعات إلفرنسصي Úو حل
مثلما رشّصحته كّل إلتوقعات  ،فاز إلوسصطي مشصاكلهم  ،و إ’نطلق نحو إŸسصتقبل و إأ’مل إلرئاسصة ‘ فرنسصا فوزإً أإوروبياً على إلتيارإت
إمانويل ماكرون إ◊ديث إلعهد بالسصياسصة  ‘ ،غد أإفضصل مع رجل يدرك جّيدإ خبايا إل -ق -وم -ي-ة إŸت-ط-رف-ة إل-ت-ي ح-م-لت رإي-ت-ه-ا ‘
ب -رئ -اسص -ة ف -رنسص -ا خ-ل-ف-ا ل-ف-رإنسص-وإ ه-و’ن-د و إ’قتصصاد و له إلكفاءة إلتي Œعله قادرإ على إلدورة إلثانية زعيمة إ÷بهة إلوطنية مارين
حصصد ‘ 65.5إŸائة من أإصصوإت إلناخب Úم-وإج-ه-ة إل-ت-ح-دي-ات إل-ك-بÒة إل-ت-ي ت-وإج-ه-ها لوبان إŸناهضصة للمسصار إ’ندماجي إأ’وروبي
وللعوŸة.
حسصب إلنتائج إ’ولية  ‘ ،ح– ⁄ Úصصل فرنسصا على أإك Ìمن صصعيد .
يسستيقظ الفرنسسيون اليوم و قد تعّرفوا دإخلية وخارجية ،حيث مرت أإجهزة دفاعها خلل
منافسصته زعيمة إ÷بهة إلوطنية مارين لوبان
إنتهى إلعرسس إ’نتخابي إلفرنسصي أإمسس
ويعد ماكرون إلنجم إلسصياسصي إلصصاعد ‘ ع- -ل- -ى ال- -رئ- -يسس ا÷دي- -د ال- -ذي سس- -ي- -خ -ل -ف إل -عشص -ري -ن سص -ن -ة إŸاضص -ي -ةÃ ،رإح -ل م -ن إل -ت -وت-ر
‘
سصوى على  ‘ 34.9إŸائة  ،أإي بفارق 30
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بنسصبة مشصاركة بلغت  %65,30عند إلسصاعة
ا’شسÎاك -ي ف -رانسس -وا ه -و’ن-د ال-ذي ي-ح-ك-م إŸتزإيد ،وسصط إأ’عباء إلتي وضصعت على كتف
ق
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إÿامسصة مسصاء وفق ما أإعلنت وزإرة إلدإخلية
إ÷يشس ،مع مطالب بتوف Òمسصتويات كافية من
البÓد منذ عام . 2012
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وغدإة تسصلم مهامه ‘ منتصصف هذإ إلشصهر ،سصوف إلتمويل ،وهو ما سصيجعل إلسصنوإت إلقادمة –ت
إلفرنسصي Úإختاروإ إلتغي Òبعيدإ عن إلتطّرف مقارنة بالدورة إأ’و ¤إلتي جرت ‘  23أإفريل م- -ن إ’–اد ،وم- -ن- -حت ‘ ه -ول -ن -دإ إŸرت -ب -ة ل -ن ي -ج -د إل -رئ -يسس إ÷دي -د ن -فسص-ه ‘ ط-ري-ق م-عّ-ب-دة ظل إلرئيسس إ÷ديد فارقة ،فيما يخصس إ÷يشس.
و إإ’ب -ح -ار ‘ م -غ -ام-رإت ﬁف-وف-ة إıاط-ر ( )%69,42وإل -دورة إل -ث -ان-ي-ة م-ن إ’ن-ت-خ-اب-ات إلثانية ‘ إ’نتخابات إلعامة إ ¤حزب زعيم ب -ال -ورود ،ب -ل ع -ل -ى إل -ع -كسس “ام-ا ،فسص-اك-ن إ’ل-ي-زي
البطالة والنمو ا’قتصشادي
مناقضصة للعوŸة كالرغبة ‘ تطليق أإوروبا و إلرئاسصية لعام  ،)%٧1,96( 2012لكنّها  ⁄تكن إليم ÚإŸتطرف ‘ هولندإ غÒتفيلدرسس ‘ إل -ق-ادم ،سص-يصص-ط-دم ب-ت-حّ-دي-ات ك-ثÒة وك-بÒة ت-ع-كسس
إÿروج م - -ن إ–اده - -ا إل - -ق- -اري  ،و فّضص- -ل- -وإ كارثية كما توّقع إلبعضس ،و منحت إلشصرعية م -ن -تصص -ف شص -ه -ر ف-ي-ف-ري إŸاضص-ي ،ووضص-عت إŸصصاعب إلتي توإجهها فرنسصا على أإك Ìمن صصعيد،
ومن إلتحديات إ’جتماعية وإ’قتصصادية إلتي
إŸرشّصح إلشصاب إلذي كان إلفرنسصيون بالكاد إللزمة Ÿاكرون إلذي بّين للجميع بأانه  ⁄زع -ي -م -ة إل-ي-م ÚإŸت-ط-رف إل-ف-رنسص-ي م-اري-ن وإلتي يعود بعضصها إ ¤إلفشصل إلذريع إلذي مّيز و’ية
سص- -ت- -عÎضس إل- -ق- -ادم إ÷دي- -د إ ¤إ’ل- -ي -زي ،أإزم -ة
ي- -ع- -رف- -ون- -ه  ،و إل- -ذي أإب- -ان خ- -لل إ◊م- -ل -ة يكن كما قال إلبعضس ›رد فقاعة إعلمية  ،ل- -وب- -ان ‘ إŸرت- -ب -ة إل -ث -ان -ي -ة ‘ إن -ت -خ -اب -ات هو’ند.
إ’نتخابية عن مقدرة عجيبة ‘ إسصتقطاب بل هو إليوم رئيسس لكل إلفرنسصي Úو يحظى إلرئاسصة.
ول -ع -ل م -ن أإه -م ه -ذه إل -ت-ح-دي-ات ،م-ا ت-ط-رح-ه إلبطالة ،ففرنسصا توإجه أإزمة بطالة كبÒة ،بدأإت
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إŸؤويدين  ،و كان كالسصاحر أإو إلصصّياد إŸاهر ب -ق -اع -دة شص -ع -ب -ي -ة وإسص -ع-ة سص-ت-ج-ع-ل-ه ي-دخ-ل
مشصكلة إ’رهاب إلتي –تم على إلرئيسس إلفرنسصي قبل  30عاما ،و ⁄تنجح إ◊كومات إلسصابقة ‘
إلذي أإوقع ‘ شصباكه كلّ إلتيارإت  ،و فئة إلتشصريعيات ‘ جوإن إلقادم بزخم كب Òوعينه من إلسصياسصي ‘ Úأإوروبا منهم رئيسس إلوزرإء إ÷ديد إيجاد حل سصريع لها ،بعد أإن نّفذ إلدمويون خفضس نسصبتها ،خاصصة ‘ ظل سصلطة هو’ند ،حتى
على إ’غلبية ‘ إ÷معية إلوطنية.
إإ’يطا‹ ماتيو رينزي ونظÒه إليونا Êإلكسصي عّدة هجمات ‘ إلسصنوإت إ’خÒة خلّفت إلكث Òأإصص -ب -حت ك -ل ع -ائ -ل -ة ف -رنسص -ي -ة ‘ إل -وقت إ◊ا‹
تسص -يÈإسس ورئ -يسس إل -وزرإء إل -ه-ول-ن-دي م-ارك من إلضصحايا ،خاصصة تفجÒإت  13نوفم 2015 Èتتضصمن فردإ يعا Êمن هذه إأ’زمة ،ويتأاثر بها بعد
روتيه ،وكلهم ليÈإ‹ وسصطي بالقناعة أإو إلتي سصقط فيها  130قتيل و  350جريحا ،وعملية أإن وصصل معدلها إ ¤نحو  ،%10وهو ما يعت ÈأإكÌ
لوبان تقر بهزÁتها
إلوإقعية إلسصياسصية.
إلدهسس بوإسصطة شصاحنة ،إلتي وقعت ‘  14جويلية من ضصعف مسصتوى إلبطالة ‘ أإŸانيا وبريطانيا.
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وي- -ل- -ق- -ي إل -ك -ث Òم -ن إلسص -ي -اسص -ي Úوإل -ن -اخ -بÚ
 2016وإسصتهدفت حشصدإ ‘ مدينة نيسس ما أإّدى إ¤
ق -الت إŸرشص-ح-ة إŸن-ه-زم-ة م-اري-ن ل-وب-ان إŸسص-ت-ق-ب-ل إÁان-وي-ل م-اك-رون فإان إأ’وروبي Úمصصرع  86شصخصصا وإصصابة أإزيد من  400آإخرين ،إلفرنسصي Úإللوم على سصياسصات إلهجرة إلفرنسصية
@ ُي- -ع -ت ÈإÁان -وي -ل م -اك -رون أإصص -غ -ر
مباشصرة بعد ظهور نتائج إلدورة إلثانية من ي- -تسص -اءل -ون أإيضص ً-ا ح -ول ت -دإع -ي -ات إŸشص -ه -د إضصافة إ ¤إعتدإءإت أإخرى بينها إلهجوم إلذي إ◊ال -ي -ة ،وي-ت-ه-م-ون-ه-ا ب-ال-تسص-بب ‘ ت-ف-اق-م أإزم-ات
رئيسس لفرنسصا حيث يبلغ  39عامًا ،شصغل
سص- -ب- -اق إ’ل- -ي- -زي  ،إن إل- -ف- -رنسص -ي Úإخ -ت -اروإ إلسص-ي-اسص-ي إل-ذي خ-ل-ف-ت-ه خ-ارط-ة إ’نتخابات ،إسص-ت-ه-دف م-ق-ر ›ل-ة «شص-ار‹ إي-ب-دو» إأ’سص-ب-وع-ية إل -ب -ط -ال -ة ،وزي -ادة إل -ه -ج-م-ات إإ’ره-اب-ي-ة ،وت-ك-رإر
سصابقا منصصب وزير إ’قتصصاد ‘ إحدى
إسصتمرإرية إلسصياسصات إلقدÁة.
ح -وإدث إ’شص -ت -ب-اك-ات ب Úإلشص-رط-ة وإŸه-اج-ري-ن،
وتأاثÒإته إŸباشصرة على إلرئيسس إ÷ديد كونه إلسصاخرة ‘ جانفي .2015
ح -ك -وم -ات إل -رئ-يسس إ’شصÎإك-ي ف-رنسص-وإ
وإعتÈت أإن إلنسصبة إلتي حصصلت عليها  ⁄ي-ف-ت-ق-د ل-ق-اع-دة ح-زب-ي-ة تقليدية ،وإلصصعوبات
إل -ت -ح -دي إل -ث-ا Êإل-ذي سص-ي-عÎضس و’ي-ة رئ-يسس وخ -اصص -ة ‘ ب -اريسس  ،ل -ه -ذإ ع -ل -ى ع -ات-ق إل-رئ-يسس
هو’ند.
م
يسصبق لها مثيل وإن إ÷بهة إلوطنية سصتكون إل -ت -ي سص -ي -وإج -ه -ه -ا ف -ورإً ‘ تشص -ك -ي -ل ق-وإئ-
فرنسصا إ÷ديد ،مرتبط بالدفاع ،ففرنسصا وإجهت إ÷ديد مهمة كبÒة و ثقيلة ‘ إيجاد صصيغة مقبولة
@ قاد ماكرون حركة «إ ¤إأ’مام «،
قوة إŸعارضصة إلرئيسصية Ÿاكرون إلذي هنأاته إ’نتخابات إلعامة وإلسصيناريوهات إŸتعددة ضص -غ -وط -ا ك -ثÒة ،خ -لل إلسص-ن-وإت إŸاضص-ي-ة ف-ي-م-ا من إ÷ميع للتعامل مع مسصأالة إلهجرة إلتي يحّملها
وهي حركة أإنشصأاها قبل عام فقط مع
ب -ف -وزه  ،م -ت -م -ن -ي -ة ل -ه إل -ن -ج -اح ‘ م -وإج -ه-ة إلتي قد تفرزها صصناديق إ’قÎإع بعد شصهر.
ي -خصس إأ’م -ن وإل -دف -اعÃ ،ا ي-تضص-م-ن-ه م-ن ع-وإم-ل إŸتطرفون كل أإوجاع و مصصاعب فرنسصا.
 4000شصاب من مناصصريه إلذين إلتحقوإ
إلتحديات إلكÈى.
ب -ه ع Èوسص -ائ -ل إل -ت -وإصص-ل إ’ج-ت-م-اع-ي،
وسصماهم «إلسصائرين» ،إذ سصار هؤو’ء ‘
’ول مرة منذ تأاسسيسس ا÷مهورية اÿامسسة
أ
شصوإرع إلقرى وإŸدن وأإجروإ  100أإلف
مقابلة مع إلناسس إلعادي.Ú
لدب
@ ي -ع -رف ع -ن م -اك -رون ح -ب-ه ل -أ
وغالبا ما يسصتشصهد ‘ خطاباته إلسصياسصية
’ول مرة منذ تأاسسيسس ا÷مهورية اÿامسسة ،ا’ختيار ب Úمرشسح ’ Úينتميان
’و ¤لÓنتخابات الرئاسسية الفرنسسية على الناخب Úالفرنسسي ،Úأ
فرضست نتائج ا÷ولة ا أ
بالشصعر وأإقوإل إأ’دباء وإصصفا نفسصه قبيل
’مام ومارين لوبان زعيمة ا÷بهة الوطنية اŸتطرفة.
للحزب Úالتقليدي Úاليم Úواليسسار ،بعدما تكبدا هزÁة قاسسية أامام إاÁانويل ماكرون مؤوسسسس حركة إا ¤ا أ
إ’قÎإع ‘ إلدورة إأ’و ¤بأانه ﬁارب،
وبعد شصد وجذب ،قدم إ◊زب فيها إلرئيسس إأ’سصبق جاك شصÒإك ‘ إسصتطلعات إلرأإي.
إلضص -وء ع -ل -ى ه -ذإ إÿروج إŸب -ك -ر
مقاتل ،وليسس رجل ندم وأإسصف.
وأإخ -ل -ط “سصك ف -ي-ون Ãوإصص-ل-ة
وغ ÒإŸسصبوق لهات Úإلتشصكيلت ،Úإ’شصÎإكي فارسصه للسصباق نحو قصصر وزعيم إليم ÚإŸتطرف جون ماري
@ أإث -ار ظ -ه -ور زوج -ة م -اك -رون إل -ت -ي
لتلتقي جمعيها ‘ نقطة مفادها أإن إ’ليزيه ‡ثل ‘ إلسصياسصي إلشصاب لوبان إ ¤إلدور إلثا ،Êفإانها إŸرة ترشصحه للرئاسصيات حسصابات إليمÚ
تدعى برجيت ترونيو إ ¤جوإره دإئما
إنتخب إلشصعب إلفرنسصي ،رئيسصيا «إل- -ه- -زÁة وق -عت ‘ إ’ن -ت -خ -اب -ات بونوإ هامون ،وإلذي صصدم بنتيجة إأ’و ¤إلتي يعجز فيها إليم Úعن إل -ذي حضص -ر ج -وب -ي ك -ورق-ة ب-دي-ل-ة
إلكث Òمن ردود إلفعل حول دور رفيقته
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إل-ت-م-ه-ي-دي-ة إل-ت-ي أإف-رزت فيون بدل ق - -اسص- -ي- -ة ‘ إل- -دور إأ’ول ح- -يث – ⁄قيق ذلك منذ تأاسصيسس إ÷مهورية ت -ف -ادي -ا ل -ك -ارث-ة ق-د –ل ب-ا◊زب،
إل- -ت- -ي ت- -كÈه ب- -عشص -ري -ن سص -ن -ة وم -ا زإلت
وتزإمن إسصتمرإره مع ظهور فضصيحة
إ’شصÎإكي (إليسصار) و’ إ ¤إ◊زب ج -وب -ي ل -دى إل -ي -م Úوه -ام-ون ب-دل ت -ت-ج-اوز نسص-ب-ة إأ’صص-وإت إل-ت-ي ح-از إÿامسصة.
تشصاركه حياته إ ¤إليوم وإلتي لعبت دورإ
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فبعد أإشصهر من إلتنافسس دإخل جديدة تتعلق بتلقيه ملبسس فاخرة
ع -ل -ي -ه -ا إلـ  6.3ب-اŸائ-ة ،وسص-ج-لت
فالسس لدى إليسصار».
كبÒإ ‘ تأالق ‚مه سصوإء على إلصصعيد
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وع-رفت إ’ن-ت-خ-اب-ات إل-ت-م-هيدية ك -أاضص -ع-ف ن-ت-ي-ج-ة ‘ ت-اري-خ إ◊زب إ◊زب إ÷م - -ه - -وري ب Úإل - -رئ- -يسس وسص-اع-ات ث-م-ي-ن-ة بطريقة مشصبوهة،
إŸهني أإو إلسصياسصي.
منذ سصنة .1958
إلسص-اب-ق ن-ي-ك-و’ سص-ارك-وزي ورئ-يسصي لتكون إلنتيجة مذلة ‘ إلدور إأ’ول
دإخل كل معسصكر تنافسصا حادإ ب Úمنذ .1969
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@ ماكرون كان
وت- - -ب- - -خ- - -ر ب- - -ذلك أإم - -ل إ◊زب إل- - -وزرإء إلسص- - -اب- - -ق Úآإ’ن ج - -وب - -ي حيث إكتفى باŸركز إلرإبع حاصصدإ
وب -ق -در إŸف -اج-أاة إل-ت-ي صص-ن-ع-ه-ا إŸرشصح Úكرسس إ’نقسصام بدإخلها
خارج إأ’حزإب ،إ’ أإنه حصصل على دعم
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و ⁄ت- -ن -ج -ح ‘ إسص -ت -ع -ادة ◊م -ت -ه -ا إ’شصÎإكي ‘ إ◊فاظ على كرسصي وفرنسصوإ فيون ،فاز إأ’خ Òبنسصبة  19باŸائة من إأ’صصوإت.
ب - -عضس أإب - -رز إلشص - -خصص- -ي- -ات ‘ إل- -ي- -مÚ
خ - -روج إل - -ي - -م Úوإل - -يسص - -ار م- -ن
ك- -انت ه- -زÁة إل -ي -م Úوإل -يسص -ار ‘ بالشصكل إللزم عندما تعلق إأ’مر إ◊ك -م ل -ع -ه -دة ث -ان -ي -ة م -ك-ت-ف-ي-ا بـ 66 5ب- -اŸائ- -ة ل- -ي- -خ- -وضس غ- -م- -ار
وإليسصار ،حتى إن كثÒين يعتقدون بأان
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إلسص -اب -ق ،إسص -ت -ث -م -ر ف -ي -ه إÁان -وي-ل
باŸنافسصة إ◊اسصمة ،خاصصة دإخل سص - -ن - -وإت قضص - -اه - -ا رئ- -يسس إ◊زب إŸنافسصة.
هو’ند يدعمه سصرإ.
وقبل أإن يتخلصس نهائيا من نشصوة م- - -اك - -رون إل - -ذي ح - -ظ - -ي ب - -دع - -م
أإف -ري -ل إŸاضص -ي Ãث -اب -ة إل -ق -ن -ب -ل -ة إ◊زب إ’شصÎإكي بدليل أإن غالبية إلسص -اب -ق وإل -رئ -يسس إ◊ا‹ ل-ف-رنسص-ا
@ م - -اك- -رون ه- -و م- -رشص- -ح «إل- -ت- -مسصك
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إط -ارإت -ه وم-ن-اضص-ل-ي-ه إنضص-م-وإ سص-رإ ف- - -رنسص - -وإ ه - -و’ن - -د دإخ - -ل قصص - -ر إل -ف -وز ،صص -ع -ق ف -ي -ون Ãل -ف فسص -اد إŸعسصكرين ‘ معركته مع زعيمة
ب- -أاوروب- -ا» ‘ زم -ن إلÈكسص -يت وتصص -اع -د
أإخرجته صصحيفة «لوكنار أإونشصينيه» إ÷بهة إلوطنية مارين لوبان ،ووضصع
إليسصار وإليمﬂ Úلفة هزÁة نكرإء وع-لن-ي-ة ◊م-ل-ة إÁان-وي-ل م-اك-رون إإ’ليزيه.
إŸشصاعر إلقومية ع Èإلعا ⁄إلغربي .كما
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وإذإ ك-ان إل-يسص-ار إل-ت-ق-ل-ي-دي ،ق-د إ ¤إل -رأإي إل -ع -ام ،ي -فضص -ح وظ -ائ -ف ‘ فرنسصا –ت حكم تيار وسصطي
م - -ؤوسصسس ح - -رك- -ة «إ ¤إأ’م- -ام» و‘
أإنه يرفضس ،كما يقول ،وضصع إلفرنسصيÚ
إإ’علم إلفرنسصي.
م -ق -دم -ت-ه-م رئ-يسس إل-وزرإء إلسص-اب-ق Œرع مرإرة إلهزÁة ‘ إلدور إأ’ول وه-م-ي-ة ل-زوج-ت-ه ب-ي-ن-ي-ل-وب ما جعله معتدل أ’ول مرة.
إŸسصلم ‘« Úموإجهة مع إ÷مهورية».
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للنتخابات سصنة  ،2002إلتي وصصل يتدحرج سصريعا إ ¤إŸركز إلثالث
مانويل فالسس.

فضصيلة دفوسس -الوكا’ت -

يتقدمها ا أ
’من وا’قتصساد

–ديات تنتظر الرئيسس الفرنسشي ا÷ديد

‘ سشطور
’ديب
الرئيسس ا أ

فرنسشا برئيسس ’ ينتمي ◊زبي اليم Úواليسشار

حمزة ﬁصصول

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
إاعداد  :نور الدين لعراجي

لثنين  0٨ماي  ٢0١٧م الموافق لـ  ١٢ششعبان  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣٣١
ا أ
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لبداع
الّروائي رششيد بوجدرة  50سشنة من الكتابة وا إ

ا◊لزؤن العنيد يصسّر
على أافكاره ؤيفتخر بانتمائه

كلمة العدد

حلزؤن
‘ عمرالـ 50

’ ي -ق -اسس ع -م -ر ال -ك -اتب اب -داع-ي-ا بسس-ن-وات
قضساها ‘ حقل الكتابة والتأاليف و‘ شستى
›ا’ت الفنون واآ’داب ،إا‰ا يقاسس Ãدى
حضسوره وسسط اŸشسهد ا’دبي وتناول كتبه
نور الدين لعراجي
وإاصسداراته بالقراءة والبحث والنقد والعناية
 ،سسواء ‘ مدرجات ا÷امعة من خÓل الدراسسات ورسسائل التخرج او على
رفوف اŸكتبات اıتلفة  ،أاو ‘ ﬂابر اللغات والÎجمة .

رشسيد بوجدرة الكاتب والروائي واŸبدع  ..صساحب ا◊لزون العنيد ظل وفيا
لنسسقه ا’دبي  ⁄ ،تتغ Òنظرته ا ¤اÛتمع على مدار نصسف قرن من العطاء
ا’دبي ظل رفيق الكتابة على منوال واضسح  ⁄تخنه اللغة ‘ ترويضس تلك
ا’حاسسيسس وترجمتها ا ¤معا ، Êتاركا اثرها البالغ عند القارئ واŸتلقي .
خمسسون سسنة من ا’بداع وا’حÎاق بنار الرواية  ⁄ ،يهدأا لهيبها  ⁄ ..يÎك
طابوها ا’ وكتب عنه  ،ا ¤ان لقب بالكاتب ا÷ريء وأاحيانا اŸبتذل ومرات
ينعت بالزنديق جدال كب ،Òوجدل مبهم من النعوت وا’وصساف رافقته
ابداعيا  ،ولكنه رغم ذلك  ⁄يتوقف نبضس الكتابة عنده  ،فواصسل اŸتعة
بوهجها  ،متخطيا ا’حكام ا÷اهزة  ،حتى وان اختلفنا معه حولها  ،فان
ا’بداع عنده هو التجاوز .
اللغة عند بوجدرة ليسست اإ’نكار لنشسأاته ا’و ¤التي سسكنت روح ذلك القروي
و’ هي التفكك عن اعراف القبيلة وعرشس ا◊راكتة  ،و’ هي التطليق كما
حاول البعضس ان يروجون له بعد ان كتب اعماله باللغة الفرنسسية  ،إا‰ا هي
ضسربة جزاء  ،حاول من خÓلها اثارة العسسسس من جمهور ا’دباء بعيدا عن
فيسس الكراهية وقريب من ا’راثة ليسستقر به اŸقام ‘ مكان بعيدا ومن حياة
جديدة تتجدد مع الكتابة بتيميمون رافضسا البقاء ب Úجدران فندق سسان
جورج.

@ دعا ا ¤تأاسسيسس
فكر جديد
’ مكان للخرافة فيه
@ مشسوار أادبي طويل رسسم
رؤؤيته اŸعاصسرة
@ مازال ثابتا على أافكاره
ؤمبادئه اŸؤومن بها
ان فوضسى ا’شسياء «عند بوجدرة شسبيهة ب شسجر الصسبار ح Úينوء عن طبيعته
دون وعي  ‘ ،معركة من اجل البقاء يتوق ا ¤ليليات امرأاة ارق يرسسم
فواصسلها دون موانع ..تتبعه اÿيبات من كل جهة بعد اثارة الثالوث اŸقدسس
‘ كتاباته ويحتفي ‘ خياله ببلوة الصسراحة ا ¤ان يغرق ‘ الف عام وعام
من ا◊نÚ
خمسسون سسنة من الكتابة تعني الكث ÒوالكثŸ Òبدع ترك مروره ‘ اŸشسهد
صسخبا فكريا ومعرفيا وإايديولوجيا كبÒا  ،وعلى هذا اŸدار الطويل خلف
اك Ìمن ثÓث Úعم Óادبيا وترجمت ا ¤خمسسة وعشسرون لغة عاŸية ومÓيÚ
ا’صسدارات ” طبعها ...ناهيك انه اŸبدع الوحيد الذي يقتات ويعيشس على
اصسداراته و’ يتلقى معاشسا ماعدا تقاعد الكتابة الذي ’يحدد بالسسن ‘
عاŸه.
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لبداع
الّروائي رششيد بؤجدرة  50سشنة من الكتابة وا إ

 50سصنة من ا’بداع

ا◊لزون العنيد يصصّر على أافكاره ويفتخر بانتمائه
مازلت شصيوعي الفكر ،وا÷زائر دمي ومنفاي

نتناول ‘ ملفنا الثقا‘ لهذا العدد مسشÒة من
ع -م -ر ال -ع -ط -اء الدب-ي وسشÒة ل-ل-روائ-ي ال-ع-اŸي
رششيد بؤجدرة  ،الكاتب الك Ìجدل ‘ السشاحة
الدب -ي -ة ...رح -ل -ة ط -ؤي -ل -ة م -ن ال -ك -ت -اب -ة ت-ع-دت
العقدين ونيف وÃناسشبة مرور اك Ìمن خمسشÚ
سشنة من عمر البداع والكتابة وا÷دل ‘ رواياته
وأاع-م-ال-ه ن-ح-اول تسش-ل-ي-ط الضش-ؤء ع-ل-ى اه-م اع-ماله
وكتاباته السشردية والششعرية .
ولن ال- -رج- -ل م -ع -روف ‘ اŸشش -ه -د الدب -ي ب -ال -روائ -ي
الك Ìمنه بالششاعر ،فقد بدأا رحلته البداعية
ششاعرا ‘ بدايات عهده مع الكتابة  ،كمحاولت
او ¤ل -ك -ن-ه اشش-ت-ه-ر ب-ال-ك-ت-اب-ة ال-روائ-ي-ة ف-ع-م-ر
اŸك -ت -ب -ة ب -ال -ك -ث Òم -ن الع -م -ال ال -ت-ي ق-اربت
الثلث Úعنؤانا وترجمت ا ¤لغات
اجنبية وصشلت ا 30 ¤لغة
عاŸية .

لدبية
لوسشاط ا أ
لك Ìجدل ‘ ا أ
@ الكاتب ا أ
@ ترجمت أاعماله إا ¤أاك Ìمن  34لغة و 30مليؤن نسشخة
@ رفضشت مغادرة ا÷زائر وبقيت وجها لؤجه مع
لرهاب
ا إ

ن /لعرجي

لسشتاذ إابراهيم جرفؤر لـ «الششعب»:
ا أ

لزهر عطية لـ «الششعب»:
الّروائي ا أ

كتاباته حاملة للّثقافة وا◊ضصارة والتّاريخ والسصياسصة
لبداعي
لزهر عطية عن مسشÒة اŸبدع رششيد بؤجدرة« :بعد خمسش Úسشنة من العطاء ا إ
يقؤل الّروائي ا أ
الؤف Òمازال الّروائي رششيد بؤجدرة كما عرفناه منذ أان كّنا نقرأا له ،وبتحّفظ ،بل باحتششام وخجل حتى
لّنه الؤحيد الذي كان قد ّŒرأا ،حينها ،وراح Áسس الثالؤث اÙرم ،على حد تعب Òالراحل
من أانفسشنا أ
صشادق جلل العظم (الدين ،السشياسشة وا÷نسس)».
سشكيكدة :خالد العيفة
أاضصاف الّروائي« :خمسصون سصنة “ر
اآ’ن من عطاءات هذا الرجل ،ومازال
ك -م -ا ع -رف -ن -اه؛ ’ ي -ك -ل ،و’ Áل ،و’
يهادن ،و’ تتغ Òمواقفه ،أ’ن مبادئه
 ⁄تتغ .Òمازال يتكئ على التاريخ،
وعلى الثقافة العربية اإ’سصÓمية ،بكل
أاب -ع -اده -اŸ ،ع -ا÷ة قضص -اي -ا ال -راه -ن
اŸرير .متعّدد اللغات؛ يبدع باللغتÚ
ال -ع -رب-ي-ة وال-ف-رنسص-ي-ة ،وي-ت-حّ-ي-ز ل-ل-غ-ة
العربية التي يعشصقها ،ويدافعا عنها
بكل قواه؛ فهو الذي قال ذات مرة:
«سصأاحارب كل من يقف ضصد الكتابة
باللغة العربية ،أ’ن اللغة العربية هي
تيار التاريخ».
من وجهة نظر عطية« :ظلت الرواية
عند رشصيد بوجدرة حاملة للثقافة،
وا◊ضص- -ارة ،وال- -ت -اري -خ ،والسص -ي -اسص -ة،
وبالتا‹ فإان الروائي ‘ نظره يجب
أان ي -ك -ون صص -ادم -ا Ãا ي -ب -دع -ه ،وÃا
ي -ثÒه ب -إاب -داع-ه ،وه-و Áسص ال-قضص-اي-ا
الشص- -ائ- -ك- -ة أاو اŸسص- -ك- -وت ع- -ن- -ه -ا ‘
اÛت-م-ع ’ ،ل-غ-رضص ال-ت-م-ظ-ه-ر ،ك-م-ا
يقول ،وإا‰ا لتحقيق هدف سصام يخدم
اÛتمع .ذلك أاّن اÛتمع ’ يتطور
إا’ بتطور مثّقفيه وكتّابه الذين عليهم
أان يتحّملوا كل مسصؤوولياتهم ‘ ذلك.
إا’ أانه ’ Áكنهم أان يحّققوا ذلك إا’
إاذا ت -ط -وروا ه -م أاو’ ،وع -م -ل -وا ع-ل-ى
–ري -ر أان -فسص -ه -م م -ن خ -وف-ه-م ،وم-ن
ع -ق -ده -م ،ق -ب -ل ك -ل شص -يء ،إاذ ه-ن-اك
أاشصياء ‰ارسصها وتعيشصها ‘ حياتنا،

فلماذا نخشصاها ونرفضصها ح Úترد ‘
الرواية؟
ف-ه-و ه-ك-ذا رشص-ي-د ب-وج-درة ال-روائي،
يقول اأ’زهر كما عرفناه« :وهذا هو
أادبه ،الواقع وليسص غÒه ،لذلك هو ’
يحب أان يكون اأ’ديب منافقا فيما
يبدعه ،يظهر شصيئا ،ويخفي شصيئا آاخر
غÒه ،خوفا أاو “لّقا».
خمسصون سصنة من العطاء والنّضصال،
ي-ؤوّك-د الّ-روائ-ي ا’زه-ر« :م-ازال ث-اب-ت-ا
على أافكاره ومبادئه التي يؤومن بها’ ،
يسصتعمل الرقابة الذاتية على نفسصه ‘
إابداعه أ’نه يعتÈها من اأ’سصباب التي
تسصم الرواية بالضصعف ،يسص Òمع تيار
ال -ت -اري -خ ‘ ا◊ي -اة Ãا ف -ي -ه -ا ،وÃن
فيها ،دون ›املة أاو مهادنة» ،مؤوكدا
على «أاّنه اŸبدع الذي ظل بعيدا عن
السصلطة التي كثÒا ما لّوثت اإ’بداع
واŸبدع ،Úودجنتهم ،وجعلتهم عبيدا
ل -ه -ا وÎÙف -ي -ه-ا ،وت-لك خصص-ل-ة م-ن

اÿصص- -ال ال- -ت- -ي ’ ‚ده- -ا إا’ ع- -ن -د
اŸب -دع Úالشص -رف-اء ال-ذي-ن ح-ت-ى وإان
اخ - -ت- -ل- -ف- -ن- -ا م- -ع- -ه- -م ‘ آارائ- -ه- -م
وأافكارهم ،فإانهم يفرضصون علينا
احÎام- -ه- -م .ف -ه -و ال -ذي ك -ثÒا م -ا
تّعرضص ،ومازال يتعّرضصÙ ،او’ت
ا’قصصاء والتهميشص ،فإانه  ⁄يتخل
عن مبادئه اŸعلنة بكل شصجاعة رغم
ما تسصّببه له من ضصغينة لدى الكثÒين.
فأانا ،وإا ¤اآ’ن ،ما زلت أاتذّكر عندما
ب- -دأا السص- -ق- -وط اŸن- -ظ- -م م- -ع ب -داي -ة
التسصعينيات ،ح Úوقف أاحد مسصؤوو‹
اŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ك-ت-اب (سص-ابقا)
أامام كامÒا التلفزة ‘ صصورة بئيسصة
وه- -و يشص Òا ¤ال- -رف -وف ال -ت -ي ب -دت
ع -ل -ي -ه-ا رواي-ات رشص-ي-د ب-وج-درة وه-و
يقول ،وبكل حقد وكراهية ،وقد كان
ذلك مؤوŸا ،ما فائدة هذه التفاهات
التي هي سصبب إافÓسص مؤوسّصسصتنا؟».
واآ’ن ،أاضص -اف اأ’زه -ر ع -ط-ي-ة« :ل-ق-د
ذه - -بت اŸؤوسّص - -سص - -ة ت - -ارك - -ة وراءه- -ا
ضصحاياها ومنتفعوها ،وذهب من قال
ذلك ،ولكن رشصيد بوجدرة مازال
ع -ل-ى أاف-ك-اره وم-ب-ادئ-ه ،وسص-ت-ق-رؤوه
اأ’ج- -ي- -ال ال- -ق- -ادم- -ة ،وسص- -ي- -ذك- -ره
ال -ت -اري -خ ،ن -ت -م-ن-ى ل-ه ط-ول ال-ع-م-ر،
وصصحة البدن ،واŸزيد من اإ’بداع،
فما فائدة فرسص ’ يÎك من ورائه
سصحابة ’ يشصق غبارها؟ وما فائدة
بحر ’ يغتسصل باسصتمرار ،و’ تناطح
أامواجه صصخور الشصواطئ بقوة وعناد؟
ب -ل م -ا ف -ائ -دة ك -اتب ’ ت-ث Òك-ت-اب-ات-ه
ج- -د’ ب Úال- -ن- -اسص ،و’ يÎك ف -ي -ه -م
أاثرا؟».

بؤجدرة كاتب ل يششق له غبار
من طراز خاصص ترجمت أاعماله إا ¤لغات العا⁄
لدب العربي ،إابراهيم جرفؤر قي
أاّكد أاسشتاذ ا أ
تصش - -ري - -ح ÷ري - -دة «الشش - -عب» أاّن م- -ا قّ- -دم- -ه
لديب ا÷زائري رششيد بؤجدرة ،على مدى
ا أ
 50سشنة للرواية ا÷زائرية والعربية بصشفة
‡ا جعلها
عامة ،الكث Òمن التمييز والرقي ّ
وأاّهلها Ÿؤاكبة مثيلتها ‘ العا.⁄
“Ôاسشت  :بن حؤد ﬁمد الصشالح
يضصيف إابراهيم جرفور ،واصصفا الروائي بوجدرة
بالكاتب الذي ’ يشصق له غبار حسصبه ،نظرا Ÿا تتّسصم
به كتاباته من تÓحق تدريجي للوعي ،فهي –مل
ت -ط -ورا ت -اري -خ-ي-ا ل-ل-قصص-ة أاو ال-رواي-ة أاو أاي ف-ن م-ن
الفنون التي يكتب فيها ،بحيث أان القارئ يفهمها من
بدايتها ،عن طريق البعد الزمني للقصصة ،ضصاربا ‘
أاعماق التاريخ‡ ،ا يجعل القارئ مسصتوعب لها،
وه -ذا حسص -ب -ه ق -د ي -ك -ون إان -ط Ó-ق م-ن م-رح-ل-ة
الطفولة والصصغر.

رغم الضصجة التي يثÒها خÓل تصصريحاته ،وتفكÒه
اإ’يديولوجي ،يؤوّكد جرفور أان صصاحب رائعة (سصنÚ
ا÷مر) يب Úو يÈز ‘ كل مرة من خÓل كتاباته،
مدى سصعة الفضصاء الذي تسصتطيع اللغة العربية أان

القاصس سشعيد سشلؤم  :كاتب قد يغضصبه التّاريخ على حّبه له

ذكر القاصص سصعيد سصلوم بأاّن مدة خمسصون سصنة من
الكتابة واإ’بداع جدوى قد –تويها عجالة كهذه
مسص-ت-ع-ج-ل-ة ع-ن م-ب-دع أاع-ط-ى ا÷زائ-ر ه-ذه ال-ه-وية
ال -ث -ق -اف -ي -ة ب -رم-ت-ه-ا ،وﬂت-وم-ة ب-بصص-م-ت-ه اÿاصص-ة،
متحدثا بأان بوجدرة شصّكل Ãفرده واجهة ثقافية،
من حيث “وقعه ضصمن صصعيد ثقا‘ سصياسصي ،يعود
إا ¤التاريخ والطفولة ،خلف مسصحة من نسصيج لهجة
ع-ام-ي-ة ب-ارع-ة ،إاث-راء لÎسص-ي-خ نسص-ق اŸع-ن-ى ك-ق-يمة
نادرة جديدة› ،الها دمج الواقع بالتاريخ ،فاردا
قوة وجمالية اللغة العربية ورحابة صصدرها من حيث
اأ’داء واإ’حتواء ،طمعا ‘ الوصصول من ذلك إا¤
تأاسصيسص واقع أاجمل بشصيء من رغبة بعث القلق،
حتى تتم اإ’حاطة بالراهن جراء احتدام ما ’ Áكن

الروائي جايلي العياششي يتحدث لـ«الششعب» :

ا◊ديث عنه .أاضصاف سصلوم صصاحب ا◊لزون لطاŸا
وقف على ا◊دود ب Úموروثات حسصبه أاكل الدهر
عليها وشصرب ،وب Úوعي ظاهر متطور يحاول التهام
ما يصصادفه ،وقد يكون ليسص كما نريد .وهو ‘ هذه
الوقفة ب Úالواقع والعهود ،كثÒا ما يسصتلهم طفولته
برغبة جاﬁة لروعة الهامشص وطيبته.
‘ السصياق ذاته ،يتسصاءل القاصص سصلوم إان كانت هذه
العودة ›دية أاو هي أايضصا جالبة Ÿعاناة أاخرى لسصنا
‘ حاجة لها ،وهذا على الرغم من ما تنطوي عليه
من تراث ومسصكوت عنه ،وأاغلب الظن أان رشصيد
ب- -وج- -درة ح- -اول أان يصص- -ل إا ¤نصص ي -ح -م -ل ق -ي -م -ة
متجددة و’ تنتهي ،بحيث يكون ‘ أاي وقت موضصوع
نقاشص وحÒة .فهو كاتب التاريخ من باب تقليمه

إادراج أاعمال بوجدرة إا ¤الوجود بÎجمتها

يؤؤكد الروائي ا÷زائري جايلي العياششي ،أان ا◊ديث عن الروائي الكب Òرششيد بؤجدرة هؤ فرصشة سشانحة لتكرË
لدب ا÷زائ-ري
لسش-ت-اذ ج-اي-ل-ي ‘ تصش-ري-ح ÷ري-دة»الشش-عب» م-ن أاع-م-دة ا أ
ق-ام-ة أادب-ي-ة ك-بÒة ب-ح-ج-م-ه وي-ع-تÈه ا أ
لدب ا÷زائري ‘ فÎة دخؤل
لفكار الظلمية ،التي كادت تعصشف با أ
لفكار البائدة ،ا أ
لطاحة بجميع ا أ
الثائرين ل إ
لوائل اŸؤؤمن Úبتأاسشيسس من Èأادبي يدعؤ إا¤
رششيد بؤجدرة عا ⁄الكتابة ،مششÒا إا ¤أان بؤجدرة كان من الدعاة ا أ
ترسشيخ لفكر جديد ل مكان فيه للخرافة.
باتنة  :حمزة Ÿؤششي الشصوائب التي كانت سصببا ‘ تقهقر اÛتمعات ،ا÷م-اع-ي-ةﬁ ،او’ إارسص-اء ق-واع-د ف-ك-ر ف-لسص-ف-ي
و يعتقد الروائي جايلي أان بوجدرة  ⁄ينطلق من هاديء ‘ اÛتمع.
ي -واصص -ل اأ’سص -ت -اذ ج-اي-ل-ي ا◊ديث ع-ن ب-وج-درة فراغ ‘ سصعيه هذا ،بل كان على دراية كاملة
ب- -اŸداف- -ع ع- -ن اأ’دب ا÷زائ- -ري ب -ك -ل ج -رأاة و با◊راك الفعلي و التفاعلي للتاريخ ع Èالعصصور،
شص -ج -اع -ة و –دى ‘ سص -ب -ي -ل -ه ج -م -ي -ع اأ’ف -ك -ار سصواء كان هذا ا◊راك ‘ مسصاره التصصاعدي أاو
الظÓميةﬁ ،او’ ‘ جميع الظروف و اأ’حوال ‘ منعطفه التناز‹  ،و بحكم أان بوجدرة تفطن يرى اŸتحدث أان أاحسصن تكر Ëلبوجدرة هو
تشصكيل مدرسصة أادبية جديدة أاسصاسصها الفكر ا◊ر للخلل ،لذالك فهو يعت Èمن أابرز باعثي الصصحوة تثم Úا‚ازاته اأ’دبية و العمل على تثبيتها ،و
و قوامها اŸنطق ا’سصتد’‹ ’غ ،Òوهو اŒاه اأ’دبية ‘ بÓدنا بعد ا’سصتقÓل ب Óمنازع و من ت -رسص -ي -خ ال -ف -ك -ر السص -ل -ي -م ل -ب -وج-درة ‘ أاوسص-اط
الذين سصاهموا بواسصطة الكلمة ‘ ترقية أافكار اÛتمع ،و أان يقولوا كلمتهم ‘ هذا الرجل بكل
صصحيح يضصيف اأ’سصتاذ جايلي.
وحرصص بوجدرة خÓل مسصÒته اأ’دبية ا◊الفة اÛتمع ا÷زائري بل تعداه ،سصعيا منه لتحرير صصدق و لتكن أاحسصن هدية Áكن تقدÁها له
على تخليصص الذهنيات من بعضص الرواسصب و الفرد من بعضص اأ’وهام اŸتوغلة ‘ عمق الذاتية تتمثل ‘ ا’هتمام بالدراسصة و التحليل أ’عماله

تكر Ëبوجدرة تثم‚’ Úازاته
اأ’دبية و العمل على تثبيتها

تطاله بفضصل “ّكنه و–ّكمه من لغة الضصاد ،كأاّنه
ﬂاطبا العا ⁄العربي إامكانية قابليتها للتجديد.
ك-م-ا تّ-ت-سص-م ك-ت-اب-ات-ه اأ’دب-ي-ة ب-ا’ن-دم-اج الذاتي ‘
اŸوضصوع ،بإابراز شصخصصيته ،فالقارئ Áكنه Ÿسص
وإاحسص -اسص ا◊ال -ة ال -ت -ي ه -و ع -ل -ي-ه-ا ◊ظ-ة ك-ت-اب-ت-ه
للقصصة ،كما يتميز بالتشصبع باŸعرفة العلمية والعمق
الفلسصفي ،مÈزا بعضص اآ’راء التي –تاج إا– ¤ليل،
فكتاباته ’ تخلو من فوائد تشصبع فكر القارئ ،غالبا
ما يكون القارئ أ’ول مرة يطلع عليها ،نظرا لسصعة
فكره واطÓعه.
وبخصصوصص ما يشصد القارئ لدى قارئته لبوجدرة،
يضصيف ﬁدثنا أان كتابات صصاحب رواية (ا◊لزون
ال -ع -ن-ي-د) ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ال-ف-ه-م ك-أاسص-اسص ل-ل-ت-ذوق م-ع
اÿصص-وب-ة ،ف-ط-ري-ق-ت-ه ’ ت-نصص-رف إا ¤ال-ب-دي-ع ع-ل-ى
حسصاب اŸعنى ،مÈزا الفهم والقالب اأ’دبي الفني
ك -أاسص -اسص Ÿؤول -ف -ات -ه ،م -ؤوك -دا ب -أان أاسص-ل-وب ال-روائ-ي
بوجدرة ’ يخلومن اŸتعة اŸتجددة عموما ،وهو ما
ي -ج-ع-ل-ه ك-اتب م-ن ط-راز خ-اصص ج-ع-ل م-ن م-ؤول-ف-ات-ه
تÎجم إا ¤عدة لغات وÓÃي Úالنسصخ.

اأ’دبية ،و أان يبادروا إا ¤ترجمة أاعماله الروائية
إا ¤صصورة و صصوت،خاصصة وانه سصاهم إا ¤حد
ك -ب ‘ Òن -ق -ل صص -ور ح -ي -ة ع -ن ب-ط-و’ت الشص-عب
ا÷زائري ضصد اÙتل الفرنسصي مثمنا اإ’رادة
الشصعبية و اأ’عمال الفدائية ،ونسصتدل برائعته
اأ’دبية ـ ضصربة جزاء ـ .يضصاف Ÿا يبق حسصب

الروائي جايلي رفع السصتار عن بعضص ا÷وانب
اÿف -ي -ة لشص -خصص -ي -ة ال -روائ -ي رشص -ي -د ب-وج-درة و
التطرق لنشصاطه ا’بداعي اŸتميز لهو مسصؤوولية
ا÷ميع ،و اإ’حاطة بكل ما لهذه الشصخصصية من
Ÿعان و بريق  ،فأاسصلوبه ‘ الكتابة راق ومبدع ‘
الطرح و متفرد ‘ معا÷ة ﬂتلف القضصايا ،و

ودوسص- - - - - - - -ه أاو
ق -ط -ع ب -عضص-ه،
ك- - - - -اتب ق - - - -د
يغضصبه التاريخ
أايضص- - -ا ع - -ل - -ى
ح- - - -ب- - - -ه ل- - - -ه،
التاريخ
كجوانب
فاسصدة قد تطال حياتنا .من هنا كان رشصيد بوجدرة
يهرب إا ¤ذاته منزويا بطفولته ،يفتشص عن اللقاء مع
نفسصه والتحرشص باŸكبوت اŸاضصي الذي قد Áثل
اأ’صصالة والÈاءة وحتى الÎاث.
نؤر الدين لعراجي
ب -ح -ك -م ق -راءة أاع -م -ال ب -وج -درة ال-روائ-ي-ة ي-ؤوك-د
اأ’سصتاذ جايلي أانه ’ يسصمح لنفسصه بنقد أاعمال
بوجدرة أاو إاصصدار أاحكام جزافية ›انية على
أاي جانب من جوانب شصخصصيته اأ’دبية.
ويعÎف ضصيف جريدة»الشصعب» الروائي جايلي
العياشصي Ãعرفته لشصخصصية رشصيد بوجدرة من
خ Ó-ل أاع -م -ال -ه اأ’دب -ي -ة و ب -عضص ك -ت -اب-ات-ه ع-ل-ى
صص- -ف -ح -ات ا÷رائ -د ال -ي -وم -ي -ة  ،ح -يث اك -تشص -ف
شصخصصيته اŸتميزة بأاسصلوب سصردي انسصيابي و
قوي ’ يتع Ìأامام فاصصلة و ’ يتماوت أامام نقطة
وهي اŸيزة الوحيدة التي نفخت ‘ نصصوصصه
اأ’دبية روح اÿلود.
و يدعو ﬁدثنا ﬂتلف الفاعل ‘ Úالسصاحة
ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن مسص-ؤوول Úون-ق-اد وم-ه-تم ÚبتكرË
بوجدرة من خÓل إاخراج أاعماله اأ’دبية إا ¤حيز
الوجود و ذلك عن طريق كتبة سصيناريو أ’برز
رواياته لتعم الفائدة،و هو ا◊لم الذي يطمح إاليه
كل كاتب ،مثمنا إالتفاتة جريدة «الشصعب» الرائدة
‘ تفعيل ا◊ركة الثقافية إاعÓميا ،متمنيا ‘
اأ’خ Òدوام الصص -ح -ة وال -ع -اف -ي-ة ل-ل-روائ-ي رشص-ي-د
بوجدرة.
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أاعطى للكلمة سشياقاتها اŸناسشبة لها

كبلوتي :اسصتخدم اللّغت Úمنفذ لÌاء ِنتاجه اأ’دبي

لدب الكث ،Òوأاعطت للكتاب نفسشا عميقا يسشتظهر قؤة الششخصشية ا÷زائرية ‘ ولؤج عا ⁄القصشة والرواية
لدبية ا÷زائرية قامة فنية كبÒة قّدمت ل أ
لسشرة ا أ
تسشتذكر ا أ
لدبية ،التي قارعت الكبار على مسشتؤى عاŸي ،بقلم  ⁄يجف يؤما .إاّنه الّروائي والكاتب الكب Òابن مدينة أام البؤاقي رششيد بؤجدرة ‘ ،هذه الؤقفة أاردنا
وﬂتلف الفنؤن ا أ
لدبية ومششرف لنفسشه ،على حسشاب Œربة
لسشرة ا أ
اسشتظهار ا÷زء اŸليء من الكأاسس فيما رواه الكاتب طيلة مسشÒة حافلة كلّلت Ãسشار أادبي مششرف للجزائر ومششرف ل أ
‡ن تؤّفرت لهم ال ّ
ظروف اŸناسشبة من تعليم عال و‡ارسشة كبÒة.
لششخصشية نششأات ‘ بيئة متؤاضشعة لتصشل إا ¤مسشتؤيات  ⁄تكن متاحة لغÒه ّ
اأ’دب نحن هاته اللغة عبارة عن غنيمة حرب،
بوجدرة أان يخلق لنفسصه كأاديب مدخ Óهاما ‘
سشؤق أاهراسس :صشحراوي ــ ح
نحن ‘ حاجة ماسصة إا ¤ولوج اآ’داب الÓتينية
ال -ك -ت -اب -ة اأ’دب -ي -ة سص -واء ب -ال -ل-غ-ت Úال-ع-رب-ي-ة أاو
وبالتا‹ نحتاج إا ¤اللغة اأ’خرى لكي ننهل ‡ا
ي -ق -ول أاسص -ت -اذ اأ’دب ال-ع-رب-ي ب-ج-ام-ع-ة ﬁم-د الفرنسصية ،والفضصل يعود إاّ– ¤كمه ‘ الكتابة
كتب اآ’خرون ،فلو’ اللغة الفرنسصية Ÿا كان
الشص-ري-ف مسص-اع-دي-ة ال-دك-ت-ور ق-ن-دوز ك-ب-ل-وت-ي ،باللغة الفرنسصية التي أاكسصبته التحكم ‘ سصÈ
حال الرواية اŸعاصصرة العربية با◊ال الذي
بوجدرة رجل أادب Ãعنى الكلمة درسصنا رواياته أاغوار الرواية اŸعاصصرة ،والتحكم ‘ قواعد
زاد إاليه اأ’ديب رشصيد بوجدرة الكث.Ò
وأاسصلوبه وخطابه اللسصا Êوفق معطيات نقدية كتابتها ،فيما يعرف باللعب بالزمن السصلبي،
كذلك أامر هام فيما يتعلق بالكتابة باللغتÚ
أاو ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ل-ل-م-ن-اه-ج اأ’دب-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى وتناول القضصايا اإ’نسصانية الكÈى ،إا ¤جانب
Óديب رشصيد بوجدرة ،قد تتعارضص
بالنسصبة ل أ
أاك -ادÁي ،ي -ح -ت -ل ال -رج -ل م -ك-ان-ة م-رم-وق-ة ‘ اعتماد ا’رتداد الزمني للذاكرة ،وطرح قضصايا
اللغة والثقافة فيما يتعلق باŸادة اأ’دبية التي
اأ’وسصاط اأ’دبية ،وبعيدا عن اللغط الذي أاث Òم-ع-ي-ن-ة ت-دخ-ل ‘ صص-م-ي-م ال-ت-ح-ول ا’ج-ت-ماعي
ت -ك -تب ب -ال-ل-غ-ت ،Úل-ك-ن اأ’م-ر ال-ث-ابت وال-ع-ل-م-ي
حول شصخصصية الرجل ومعتقداته ،فهذا يخصصه خاصصة ‘ الفÎات ا’جتماعية ا◊اسصمة.
والذي ’ Áكن إانكاره ‘ الكتابة بلغات متعددة
هذا اإ’بداع اأ’دبي ‘ الرواية اŸعاصصرة باللغة
كشصخصص وليسص موضصوعنا على أاّية حال.
وهو تطوير تقنيات واسصالسصيب الكتابة ،نحن
ل -ك-ن ن-ح-ن ن-ح-ت-ف-ي ب-اأ’ديب ا÷زائ-ري رشص-ي-د الفرنسصية ،كانت له نفسص القيمة عندما –ّول
‰ارسص إاجحافا كبÒا فيما نكتبه إاذا تركناه
بوجدرة ،الرجل الذي أاضصاف لرصصيدنا اأ’دبي اأ’ديب رشصيد بوجدرة للكتابة باللغة العربية،
حبيسص لغة واحدة نتداولها سصواء بفعل الكتابة
اŸع -اصص-ر إاسص-ه-ام-ات ت-ن-م ع-ن شص-خصص-ي-ة أادب-ي-ة وب-ال-ت-ا‹ ي-ك-ون ب-ه-ذا ال-ع-م-ل ال-ف-ن-ي ال-ت-قني ‘
خارقة ـ إان صصح التعب Òـ Œاوزت مؤولفاه على ال -رواي -ة اŸع -اصص -رة أان-ه أاسّص-سص ل-ق-واع-د ك-ت-اب-ة الرصصيد اأ’دبي واللغوي له .نحن ’ نهمل ‘ أام بفعل القراءة ،أ’ّننا ’ نتطّور بهاته الطريقة،
مادار الـ  50عاما  ،ما يزيد عن  30مؤولف أادبي الرواية اŸعاصصرة باللغة العربية ،بل كان سصّباقا ه-ات-ه اŸن-اسص-ب-ة شص-خصص-ي-ة ال-رج-ل اأ’دب-ية التي ’ تتعارضص اللغة إاطÓقا مع تقنيات اأ’لوان
ب Úالقصصة الرواية أاضصيفت إا ¤رصصيد اŸكتبة لهذا اللون اأ’دبي اŸعاصصر الذي ظهر وشصاع جعلت منه ﬁاضصرا ‘ العديد من ا÷امعات اأ’دبية اŸكتسصبة ،ضصف إا ¤ذلك نحن ‘ عا⁄
الوطنية ا÷زائرية ‘ ميدان اأ’دب باللغت Úاسصتخدامه ،خاصصة مع بروز وسصائل ا’تصصال العاŸية التي –تفي Ãا كتب الرجل ‘ ميدان مفتوح ’ يحتفي إا’ Ãا له صصبغة عاŸية.
ا÷ماهÒي والسصينما ،أاين كانت هاته الروايات اأ’دب وم- -ا أاسصسص ل- -ه ف- -ي- -م- -ا ي- -خصص ال- -رواي -ة أاي-ع-ق-ل أان ن-ت-ق-وق-ع ‘ ك-ت-اب-ات-ن-ا اÙل-ي-ة ب-ل-غة
العربية والفرنسصية.
Óخر أان يقرأا وينقد ويسصمع ما
والقصصصص هي مشصاريع لسصيناريوهات سصينمائية اŸعاصصرة من قواعد كانت جزءا ’ يتجزأا من واحدة ونريد ل آ
مشصوار أادبي طويل رسصمه وفق رؤويته اŸعاصصرة نكتبه؟ هذا لن يكون إاطÓقا ،وبالتا‹ هاته قوة
متعددة.
أايضص -ا .أام -ر آاخ -ر ‘ شص -خصص -ي -ة اأ’ديب ال -ك-ب Òاأ’ديب رشصيد بوجدرة اخذ من اللغة تقنيات
Óلوان اأ’دبية وترك الوعاء الثقا‘
رشص -ي -د ب -وج -درة وف -ي -م -ا ك -تب ب -ال -ل -غ -ت ،Úه-و الكتابة ل أ
جزائري يعتّز بجزائريته وقد قالها يوما «أاشصعر مÓزما للغات التي يكتب بها.
‘ هاته اÙطة ا’سصتذكارية أاردت أان أاتناول
أاعمال اأ’ديب الكب Òرشصيد بوجدرة من زاوية أاضصافت إا ¤شصهرتها اأ’دبية شصهرة سصينمائية وأانا أاكتب بلغة اآ’خر،بأاّنني أاشصبه بطفل يتيم ،نحن ‘ حاجة ماسّصة إا ¤ولوج اآ’داب الÓتينية،
‡ا
م -ه -م-ة ج-دا ،وه-ي Œرب-ت-ه ‘ ك-ت-اب-ة ال-رواي-ة ،م-ن-ق-ط-ع-ة ال-ن-ظ ،Òوالشص-خصص-ي-ة اأ’دب-ية لرشصيد وه -و ي-ب-حث ع-ن شص-ك-ل م-ن أاشص-ك-ال ال-ت-ب-ن-ي ،»..وبالتا‹ نحتاج إا ¤اللغة اأ’خرى لكي ننهل ّ
وأاهم اÙطّات اŸفصصلية للتحول نحو الكتابة ب -وج-درة ’ ت-ق-تصص-ر ع-ل-ى اÙل-ي ف-ق-ط ،ف-ه-و وه- -ذا ي- -ن- -م ع- -ن ذات وط -ن -ي -ة ك -انت ب -اأ’مسص كتب اآ’خرون ،فلو’ اللّغة الفرنسصية Ÿا كان
بالعربية بإاسصقاطات أاخذها من اللغة الفرنسصية شص- -خصص -ي -ة ب -وزن ث -ق -ي -ل ‘ اأ’وسص -اط اأ’دب -ي -ة ﬂل -ف -ات اسص -ت-ع-م-ار ق-د ت-رى ب-ع Úال-ريب Ÿن حال الّرواية اŸعاصصرة العربية با◊ال الذي
ال -ت -ي ك -تب ب-ه-ا أاو ¤رواي-ات-ه ،اسص-ت-ط-اع رشص-ي-د العاŸية ’ ،من حيث اأ’سصلوب و’ من حيث يكتب بلغة اŸسصتعمر ،لكن كمثقف وكأاسصتاذ ‘ زاد إاليه اأ’ديب الراحل رشصيد بوجدرة الكث.Ò

الكتابة باللّغة الفرنسصية اŸدخل
’كتسصاب تقنيات كتابة الّرواية
اŸعاصصرة

أاسصسص لقواعد كتابة الّرواية
اŸعاصصرة بالّلغة العربية

الدكتؤر طارق ثابت:

لعلمي
الكاتب وا إ
يؤسشف ششنيتي
لـ «الششعب»:

سصرعة خاطفة
للمجال ا◊ ّسصي
وإاقحامها
‘ عا ⁄اÙكي

ذكر الدكتؤر طارق ثابت أاّنه بعد  50سشنة
لع-م-ال الب-داع-ي-ة،
م -ن ال -ك -ت -اب -ة وم -ن ا أ
ي -ق ّ-دم ال -روائ -ي رشش -ي-د ب-ؤج-درة ل-ل-ق-ارئ
بسشرعة خاطفة مقتحمة ›اله ا◊سشي،
وم- -ق- -ح -م -ة إاي -اه ‘ ع -ا ⁄اÙك -ي ل -يشش -رع
مباششرة ‘ النتقال ب Úا◊قيقة واÿيال
داخ-ل ع-ؤا ⁄السش-رد ال-غ-امضش-ة واÛه-ؤل-ة
لرباك ،إاذ تسشتششعر الذات القارئة
حد ا إ
أانه ليسس بإامكانها مؤاصشلة القراءة؛ ذلك
أان ال -ت -ف-اف ا÷م-ل اŸت-لح-ق-ة ‘ رواي-ات-ه
دون خلفية معرفية واضشحة أاو مقدمة Ÿا
ه -ؤ ك -ائ -ن داخ -ل ا◊دث ال -روائ -ي ي-ج-ع-ل
تخطي عتبات النصس يبدو مسشتحيل.
نؤر الدين لعراجي
أاضص -اف أاسص -ت -اذ اأ’دب ال -ع -رب -ي ب-ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة
الدكتور ثابت أان رواية «معركة الزقاق» تقتحم
اÛال ال -بصص -ري ل -ل-ذات ال-ق-ارئ-ة م-ن-ذ ا÷م-ل-ة
اأ’و ¤ال -ت -ي تسص -ت -ه-ل ب-ه-ا ال-رواي-ة ،وه-ي ج-م-ل-ة
شص-اح-ب-ة «صص-ف-راء فشص-ه-ب-اء ،ث-م صص-ف-راء وت-ن-طلق
الرافعة كالسصهم ناطحة عرضص السصماء الزرقاء
بجناحها العلوي» ،ثم ينتقل البصصر إا ¤جملة من
اŸوجودات واأ’شصكال التي ’ يربط بينها إا’
ح- -رك- -ة ال- -ع Úوه- -ي تصص- -ط- -دم ب- -ت- -لك اأ’ل- -وان

تصصريحاته
الÎجمة من الفرنسصية
ا ¤العربية اسصوء

’ح - -ظت اخ- -تÓ- -ف الÎج- -م- -ة ‘
القصصة أاو الرواية من الفرنسصية ا¤
ال- -ع- -رب- -ي- -ة فÎج- -م- -ة ال- -رواي- -ة م -ن
ال -ف -رنسص -ي -ة ا ¤ال -ع -رب -ي-ة اسص-وء م-ن
ترجمتها من العربية ا ¤الفرنسصية و

واأ’شصكال ع Èاللغة الواصصفة ،تشصق طريقها ‘
كبد النسصيج السصميائي يقول اŸتحدث فكأا Êبها
تفصصله أاشصكا’ مربعة وتفتقه مثلثات ومربعات
وح-ل-ق-ات و“سص-ح ال-فضص-اء ب-ج-ن-اح-ه-ا اŸت-حرك
أاآ’‹ صصفراء فشصهباء...حتى إاذا ما أاغلقت العÚ
بدت سصوداء».
ومن خÓل هذا التمازج والتقاطع ب Úكل تلك
اŸوصصوفات الظاهرة للع ÚاÛردة ،يشصيع جو
ع -ام م -ع -ل -ن داخ -ل ال -رواي -ة “ت -زج ف-ي-ه صص-ف-رة
شص-اح-ب-ة يصص-اح-ب-ه-ا سص-واد ق-ا” ÷ن-ائ-زي-ة ذات-ية
تسصتمر ‘ عرضص خيباتها وانكسصاراتها حتى آاخر
الرواية ،إاذ ‚د ا÷ملة نفسصها تتكرر ‘ اأ’سصطر
اأ’خÒة« :كانت الرافعة الصصفراء مسصتمرة ‘
حركتها السصرمدية ،أاخذت وصصفة بيضصاء ،كتبت
عليها :أايها الناسص ،أاين اŸفر؟».
و‘ اأ’خ Òيضصيف ثابت أان ا’ختÓف الوحيد
يكمن ‘ اسصتبدال اللون اأ’سصود باللون اأ’بيضص،
وذلك ك- -إاعÓ- -ن ع- -ن اأ’م- -ل ال- -ك- -ام -ن ‘ ن -فسص
اإ’نسص -ان ا◊ي م -ه -م -ا ك -انت ال -ظ -ل -م-ات ،إا’ أان
ا’ن -ت -ه -اء إا ¤سص -ؤوال اŸصص Òي-ج-ع-ل الشص-خصص-ي-ة
ت -ن -ت -ه -ي ب-دوره-ا إا ¤ا’ق-ت-ن-اع بضص-ي-اع ال-ت-اري-خ،
وبالتا‹ ضصياع مصص Òاأ’نا اإ’نسصانية Ãختلف
أابعادها ،وهكذا هو رشصيد بوجدرة ‘ أاكÌ
أاعماله الروائية يبحث عن مصص Òا’نسصان وعن
الضصياع ،يبقى أاحد الفاعل Úبحق ‘ اŸشصهد
الروائي ا÷زائري والعربي خÓل  50سصنة من
العطاء والكتابة وا’بداع.

بوجدرة..
ا◊لزون العنيد نصصف
قرن من ا’بداع
لع - -لم- -ي ي- -ؤسش- -ف
ي - -رى ال - -ك - -اتب وا إ
شش-ن-ي-ت-ي ال-ك-ت-اب-ة ع-ن-د ب-ؤج-درة شش-غب
اŸؤق- - -ف والصش - -ؤرة وال - -دلل - -ة ،وب - -أاّن
اŒاهه التعبÒي ليسس صشؤرة صشادقة
ليديؤلؤجي ،إال ‘
دائما عن اŒاهه ا إ
بعضس نصشؤصشه مثل «معركة الزقاق» أاو
«ا◊لزون العنيد» أاو «التفكك» ،مششÒا
إا ¤أاّن -ه ي -ع-ت-د ب-إا◊اده وب-أا ّن-ه ي-ق-رأا م-ع
ذلك القرآان ،ويظهر ذلك فعل ‘ متنه
الروائي أاو ‘ التناصس الذي –فل به
كتبه.
عنابة :هدى ــ ب
ي -ق -ول ي -وسص -ف شص -ن -ي -ت -ي إاّن ل -ب-وج-درة ح-دة
أاسصلوبية وإايديولوجية واضصحة ولغته عقÓنية
واقعية وليسصت شصاعرية ،ولذلك يزعج القارئ
العادي لرواياته ويقضص عليه مضصجعه‘ ،
أاحسصن اأ’حوال يحيله على عناء التفك‘ Ò
إاشص -ك -ا’ت ال-ت-اري-خ وال-ث-ورة ،وم-ا ت-عّ-ط-ل م-ن
ت -ط -ور وضص -ع اŸرأاة ك -م-ا ‘ «ل-ي-ل-ي-ات ام-رأاة
آارق».
ال Óّ-فت أاّن ب-وج-درة ي-ك-تب ب-ال-ف-رنسص-ي-ة وم-ا
ك-ت-ب-ه ب-ال-ع-رب-ي-ة ك-م-ا ‘ «ال-ت-ف-كك»  ⁄يضصف
شصيئا ،وغاب عنه السصحر والبيان ،مع ذلك ـ

كأان النصص العربي أاحسصن بكث Òمن
ال- -نصص ال -ف -رنسص -ي .فÎج -م -ة رواي -ة
التفكك ا ¤العربية  ،شصهدت الكثÒ
من اأ’شصياء التي  ⁄تكن موجودة ‘
النصص اأ’صصلي،

ف -ي -ه  50ب -اŸائ-ة م-ن ال-ت-ع-ديÓ-ت،
ف-اصص-ب-حت دور ال-نشص-ر ال-ت-ي أات-ع-امل
م - -ع - -ه - -ا ت - -خ - -اف م- -ن- -ي ك- -ثÒا ’ن
التعديÓت التي اقوم بها تنجر عليها
تكلفة مالية اضصافية.

ع-ن-دم-ا ي-ع-ط-ي-ن-ي م-دي-ر دار ال-نشصر
الكتاب اÎŸجم  ،دائما ما أادخل

ط - -ق - -وسص- -ي ت- -ع- -كسص شص- -خصص- -ي- -ت- -ي
ون-فسص-ي-ت-ي ال-داخ-ل-ي-ة ف-ي-ه-ا م-رضص-ي-ة

دور النشصر تهاب
التعامل معي

لدي روايات  ⁄يسصمح
‹ العمر بكتابتها

يضص -ي -ف شص -ن -ي -ت -ي ـ ك -ان يضص -ع ن -فسص-ه ضص-م-ن
اŸعادين لفرنسصا وأانه ﬁارب منها وهذا
موقف آاخر .ومن منظور اإ’عÓمي شصنيتي
فرشصيد بوجدرة أابدع أ’ك Ìمن نصصف قرن،
لكنه  ⁄يحظ با’نتشصار ا÷ماهÒي وسصط
اأ’جيال ا÷ديدة ،كما لو أان ما يكتبه ليسص
جزائري الروح والطابع.
ويقول إان اأ’هم من ذلك لرشصيد بوجدرة آاراء
خ -ارج ال -ق -ط -ي-ع ،وم-واق-ف ‡ي-زة ح-ت-ى ول-و
ك -انت غ Òم -نصص -ف -ة ،ك -م -ا ه -و م -وق -ف-ه م-ن
اŸسص Òا’ن- -ت- -خ- -اب -ي ع -ام  ،1992وم -واق -ف
أاخرى له باع ‘ جعلها شصخصصية ،كموقفه من
الراحل الطاهر وطار مث.Ó
ويخلصص يوسصف شصنيتي إا ¤رأاي قد ’ يروق
بوجدرة وعشّصاقه ـ كما يقول ـ حيث يراه كما
لو كان هو ا◊لزون العنيد ‘ ا◊ياة واإ’بداع
و‘ ال- -ف- -ن وا÷م- -ال..ق- -ي- -م- -ه ال- -ت- -ع- -بÒي- -ة
والشّص-ع-وري-ة وال-ف-ك-ري-ة م-ت-واف-ق-ة ،ف-ا◊لزون
خنثى كما يصصفه ‘ نصصه ،وا◊ياة ’ تقبل
ذلك ح -ي -ن -م -ا ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-حسص-م اŸوق-ف
وإاب - -داء ال - -رأاي ،ب- -دل الÎه- -ات ال- -ت- -ي “Ó
الفضصاء الثقا‘ ‘ البلد ،والتي ينزعج منها
بوجدرة ويسصخط على ما يراه اأ’شصباه بدل
النظائر وا’أنصصاف بدل الكمائل ،مضصيفا ‘
اأ’خ« Òمع ذلك كل عام ورشصيد بخ.»Ò

كبÒة ،أانا مصصدوم مند طفولتي ،
فالروائي اŸبدع هو الذي صصدم ‘
طفولته ،و هذه أاطروحة معروفة ‘
علم النفسص

ابتليت بالصصراحة

ب  ÊÓ-رب -ي ب -الصص -راح -ة ،غ-ال-ب-ا م-ا
كانت زوجتي تعاتبني و تقول ‹ ’
Œهر بأانك شصيوعي و  ⁄اكن اسصتمع
إال -ي -ه -ا و ’ أان -ك -ر ه -ذا ف-الشص-ي-وع-ي-ة

معروفة ‘ العا.⁄

احتفظ بذكريات مع وطار

ك- -انت ‹ صص- -راع- -ات ق- -دÁة م- -ع
صص -احب ال Ó-ز وك -ثÒا م -ا دخ-ل-ن-ا ‘
صص- -راع- -ات ه- -امشص- -ي- -ة ورغ- -م ذلك
احتفظ بذكريات طيبة مع الطاهر
وطار
جمعتها ح /غريب

ا’ثنين  ٠٨ماي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٢شصعبان  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وسشائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل متع ـ ـ ـ ـددة لغايـ ـ ـ ـ ـ ـة وإح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة  :إلنج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح

^ شضبكــــــــات التواصضــــــــل الجتماعــــــــي واجهــــــــة للمراجعــــــــة
^ ‰ــــــــاذج اختبــــــــارات عــــــــ Èالفضضــــــــاء الأزرق تثــــــــ Òالهتمــــــــام
أاسض-اب-ي-ع م-ع-دودة ت-فصض-ل-نا
عن مواعيد المتحانات التي سضتحدد
مصض Òال -ك -ث Òم-ن ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن صض-اروا
مشضدودين ا ¤العا ⁄الزرق من اجل ا◊صضول
على ‰اذج المتحانات ع Èصضفحاته ،وقد لقت
رواجا كبÒا ‘ السضنوات الخÒة ب ÚالتÓميذ  ،ما
افقد ا◊وليات الكث Òمنهم،لكن سضحر الكتاب و
ال -ك-راسس م-ازال ب-اق-ي-ا ع-ن-د ال-ك-ثÒي-ن م-ن-ه-م ،
سض- - - -أالت «الشض- - - -عب» ب - - -عضس الول - - -ي - - -اء و
التÓميذ عن ذلك فكان موضضوع
هذا السضتطÓع.

فتيحة/ك

البحث عن مواضصيع اختبارات قد يرفضس البعضس
اعطائها لك خوفا من ضصياعها».
واسصتطردت سصهيلة قائلة «:العا ⁄ا’فÎاضصي اليوم
اصصبح فضصاء للدراسصة بكل اŸقاييسس فحتى ا’سصاتذة
يكونون اقرب اليك من خÓل الفايسصبوك  ،أ’نك
صص -دي -ق م -ع -ه -م ع -ل -ى صص -ف -ح-ت-ه-م ‘
ال -فضص-اء ا’زرق،ف-اق-ح-ام ا’سص-ت-اذ ‘
اŸراج -ع -ة ي -ع -ط-يك ف-رصص-ة اك‘ È
–ضص Òج -ي -د ل Ó-م -ت-ح-ان-ات و ك-ذا
اسص -ت-ع-ط-اف-ه-م ’بÓ-غ-ن-ا ب-ال-دروسس
اŸعنية با’متحانات طبعا سصيكون
ذلك بالضصغط عليه معنويا ليفعل
ذلك وبطريقة غ Òمباشصرة ،أاما
اŸراجعة ا÷ماعية للدروسس ⁄
تعد اليوم تتطلب ا’نتقال ا¤
منزل احد ا’صصدقاء بل فتح
ا◊اسص -وب ف -ق-ط ح-ت-ى ن-ك-ون
مرتبط Úع Èالهواء مباشصرة
‘ نقاشس Ÿذاكرة الدروسس
و ايضص - -ا ت- -ب- -ادل ا’سص- -ئ- -ل- -ة
وشص -رح م -ا اسص -ت -عصص -ى م -ن
الدروسس فضص Óعن تبادل
ا◊ول - -ي - -ات و تصص - -ح- -ي- -ح
اخطاء بعضصنا البعضس».
@ نبيل صص -احب م -ق-ه-ى انÎن-يت بÈج ال-ب-ح-ري
سص- -أال- -ت- -ه «الشص- -عب» ع- -ن م- -دى اع- -ت -م -اد ال -ت Ó-م -ي -ذ
على مواقع التواصصل ا’جتماعي لتحضص Òامتحانات
ال -فصص -ل ال -ث -الث ف-ق-ال «:ي-ع-رف اŸق-ه-ى ه-ذه ا’ي-ام
اق -ب -ا’ ك -بÒا م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ن ﬂت -ل -ف ا’ط -وار
التعليمية  ،ففي اغلب ا◊ا’ت ،يطلب مني اŸعنيون
ط -ب -ع م -واضص -ي -ع اسص -ئ -ل -ة ا’م -ت -ح -ان-ات ل-ل-م-واد ال-ت-ي
سصيمتحنون فيها  ،كما يبحثون دائما عن اŸواقع
اÿاصصة بأاسصئلة ا’متحانات  ،و اÓŸحظ انها ‘
ازدي -اد مسص -ت -م-ر و ت-ن-ام-ي ك-ب Òع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ع-ا⁄

@ ﬁمد بن شضيخة ،تلميذ سصنة او ¤متوسصط ،
سصأالته «الشصعب» عن اŸوضصوع فأاجاب«:فتحت صصفحة
فايسصبوك حتى ا“كن من ا◊صصول و ا’طÓع على
‰اذج ا’ختبارات التي تنشصر ‘ العا ⁄اأ’زرق فهي ’
–تاج ا ¤كث Òمن ا÷هد للحصصول عليها ،خاصصة
وأانها تكون مرفوقة بالتصصحيح النموذجي لها ،بل
اك Ìم -ن ذلك ت -ك -ون م -رف -وق-ة
ب- -ف- -ي -دي -و أ’سص -ت -اذ ي -ع -ل -مك
طريقة حلها مباشصرة ،وهذا
امر جعل من اŸراجعة سصهلة
و غ Òم- - -ك - -ل - -ف - -ة  ،ف - -ع - -وضس
اÿروج ل- -نسص -خ ا’م -ت -ح -ان -ات
اصص - -ب - -ح م - -ن اŸم - -ك- -ن ال- -ي- -وم
طباعتها و حلها ‘ اŸنزل».
و اضصاف ﬁمد ان الفايسصبوك
اصصبح قبلة حقيقية للمتمدرسصÚ
‘ ﬂت -ل -ف ا’ط -وار ال -ت -ع -ل -ي -م-ي-ة
بسصبب ما يقدمه من شصروح و ‰اذج
اخ -ت -ب -ارات ‘ ﬂت -ل-ف اŸؤوسصسص-ات
الÎبوية  ،فالتنوع الذي يقدمه يجهل
التلميذ ﬁيط بكل ا◊يل و الفخاخ
اŸوجودة ‘ اسصئلة ا’متحانات ،كما
انها اليوم بديل حقيقي عن ا◊وليات و
الكتب اÿارجية اÿاصصة بالتمارين و
ا’سص -ئ -ل -ة ال-ن-م-وذج-ي-ة ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-ك-ون ‘ غÒ
متناول ا÷ميع.
@ سض-ه-ي-ل-ة طالبة ‘ ال -ط -ور ال -ث -الث ت-ق-ول ع-ن
اŸوضصوع– «:ول الفايسصبوك ‘ السصنوات ا’خÒة
قبلة لكل التÓميذ الباحث Úعن مواضصيع اختبارات
ıتلف ا’طوار التعليمية  ،ففي الشصهر الذي يسصبق
م -وع-د ا’م-ت-ح-ان-ات ي-ب-دأا ال-ب-عضس ‘ نشص-ر م-واضص-ي-ع
اختبارات و كذا مقاطع فيديو للدروسس يقدمها معلم
بطريقة بسصيطة ،اŸهم انك Œد كل ما تبحث عنه ‘
العا ⁄ا’زرق ،بعيدا عن ضصغط اŸدرسصة او تعب

ا’فÎاضصي الذي اصصبح مÓذ كل باحث عن النجاح ‘
ال -دراسص -ة» .ل -يضص -ي -ف«:اسص-ت-ح-وذ ال-ع-ا ⁄ا’زرق ع-ل-ى
ع-ق-ول ال-ط-ل-ب-ة ف-م-ن ا’ب-ت-دائ-ي ا ¤ال-ب-ك-ال-وريا كلهم
م -ع -ن -ي-ون ب-ت-حضص Òام-ت-ح-ان-ات ال-فصص-ل ال-ث-الث ف-م-ن
الفايسصبوك ا ¤السصكايب ا ¤التوي Îينتقل الطلبة من
هنا ا ¤هناك هم جالسصون ‘ منازلهم او ‘ مقاهي
ا’نÎن -يت  ،وأاصص -ب -ح ا÷ل -وسس ل -ل -م-ذاك-رة ع-ن-د اح-د
ا’صصدقاء او البقاء لسصاعات طويلة امام الكراسس او
الكتاب من اŸاضصي ’ن الدروسس صصارت تعرضس على
شصكل شصريط فيديو على ﬂتلف وسصائل التواصصل
ا’جتماعي ،و ‘ كث Òمن ا’حيان اسصال التÓميذ او
الطلبة عن جدوى هذه الوسصائل ا÷ديدة للمراجعة
فتكون اجابتهم تقريبا نفسصها وهي توف Òالكث Òمن
ا÷هد و التعب وعدم تكبد عناء الذهاب ا ¤مكتبة
اوبيت احد ا’صصدقاء Ÿراجعة الدروسس».

ل Áكن إلسشتغناء عن إلكتاب
@ أام-ي-ن-ة ب-ن شضوبان  ،أام ل -ط -الب م -ق -ب-ل ع-ل-ى
ام -ت-ح-ان شص-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ق-الت ع-ن ال-ط-رق ال-ت-ي
يتبعها ابنها ‘ اŸراجعة «:يتذمر ابني كثÒا بسصبب
غ- -ي- -اب ا’نÎن- -يت ع- -ن اŸن -زل ’ن -ه ي -راه ضص -روري -ا
Ÿراج -ع -ة ك -ام-ل-ة وم-ث-ال-ي-ة  ،ول-ك-ن-ي ‘ اŸق-اب-ل ارى
العكسس  ،فاتباع الطرق التقليدية اجدى واك Ìنفعا
’ن -ه -ا ت -رسص -خ اŸع -ل-وم-ة ‘ ال-ذه-ن و’تشص-تت ان-ت-ب-اه
ال -ط -الب بسص-بب م-ا ت-ق-دم-ه م-ن م-ل-ه-ي-ات ك-ثÒة ت-ب-دا
ب -ال-ب-حث ع-ن م-واضص-ي-ع اخ-ت-ب-ارات او شص-رح ل-ل-دروسس
الصصعبة وتنتهي بالولوج ا ¤مواقع للتسصلية او تصصفح
صصفحة الفيسصبوك التي ‘ كث Òمن ا’حيان تبعد
صصاحبه عن ا’كل و الشصراب فكيف Ãراجعة الدروسس
و اسصتيعابها».
و اضصافت امينة قائلة «:و ’ يعني ذلك انني ضصد
ا’عتماد على وسصائل التواصصل ا’جتماعي للمراجعة
ولكن ’ يجب ان تكون هي ا’سصاسصي بل يجب ان

نضصعها ‘ اŸرتبة الثانية ’نها تقدم اضصافة ا ¤ما
هو موجود ‘ الكراسس او الكتاب و ليسس العكسس ،
خاصصة واننا ننتمي ا ¤مدرسصة ما زالت تعتمد ‘
شصرح برنا›ها التعليمي على السصبورة و الطباشص Òو
الكراسس و الكتاب  ،وليسس كبعضس الدول اŸتقدمة،
فÁÓكن للطالب مث Óان يبقى امام شصاشصة ا◊اسصوب
ليوم كامل ’نهل سصتؤوثر سصلبا على صصحته و قدرته
ع -ل -ى ا’سص -ت -ي -ع -اب ،ا’م-ر ال-ذي يضص-ع-ن-ا ام-ام ره-ان
حقيقي بسصبب صصعوبة اقناعه بهذا  ،لذلك فضصلت
حذف كلمة انÎنيت من اŸنزل فقط ليبقى ابني
مرتبطا بالكتاب و الكراسس ارتباطا حسصيا’ ،نه يخلق
عÓقة ايجابية بينهما ،كما كنا نحن من قبل ،فلمسس
الكتاب و الكراسس و الكتابة على الورق يجعل الذاكرة
‘ نشصاط دائم».
@ كرÁة سضمندري  ،طالبة مقبلة على امتحان
شص -ه -ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا  ،شص-رحت لـ«الشص-عب» اي ط-ري-ق-ة
افضص-ل ل-ل-م-راج-ع-ة ف-ق-الت «:اع-ت-م-د م-ن-ذ صص-غري ‘
م -راج -ع -ة ال -دروسس ع -ل -ى ح -ل اك Èق -در ‡ك -ن م-ن
ال -ت-م-اري-ن و ‰اذج ا’خ-ت-ب-ارات ’ن-ه-ا “ث-ل ت-ط-ب-ي-ق-ا
مثاليا للدروسس التي نتلقاها ‘ الثانوية  ،و قد كانت
بالنسصبة ‹ الطريقة اŸثالية التي مكنتني من البقاء
‘ اŸرتبة ا’و ¤دائما ‘ القسصم ،طبعا با’ضصافة
ا ¤اŸراجعة اليومية للدروسس ’ن تراكمها سصيجعلها
صص -ع -ب -ة خ-اصص-ة وان الÈن-ام-ج ال-دراسص-ي ي-ن-ت-ق-ل م-ن
Óصص -عب ،ل -ذلك ع -دم ف -ه-م ال-درسس ا’ول
ا’سص -ه -ل ل  -أ
سصيضصعك ‘ موقف حرج ‘ اخر درسس ’نه القاعدة
ا’سصاسصية لفهمه ،اما فيما يخصس ا’نÎنيت فانا غÒ
مقتنعة بجدواه ‘ اŸذاكرة ما عدا طبعا فيما يتعلق
بتبادل اŸواضصيع او ا’طÓع على ‰اذج امتحانات ‘
الثانويات اŸوجودة ‘ الوطن فالتنوع ‘ ا’سصئلة
يÌي معرفتك بطرق ا◊ل و طبعا يجعلك على دراية
Ãا Áكن ان يكون موضصوع ا’متحانات ،اما ما عدا
ذلك فانا ’ اتصصفحه ا’ ‘ اوقات ﬁددة  ،بل ‘
كث Òمن اŸرات اطلب من والدتي ان تبحث ‹ عن
اسص- -ئ- -ل- -ة او ‰اذج اخ -ت -ب -ارات’ ،ن سص -ح -ره ’ Áك -ن
مقاومته و انا ’ اريد تضصييع وقتي الثم ‘ Úمواقع
التواصصل ا’جتماعي».
و اضصافت قائلة «:ارى ان كل طالب لديه طريقة
معينة للمراجعة وترسصيخ اŸعلومات ‘ ذهنه ،فهناك
م -ن ي -فضص -ل ا’ل -ت -ق -اء Ãج -م -وع-ة م-ن ا’صص-دق-اء ‘
اŸكتبة للمذاكرة و تبادل اŸعارف و كذا تصصحيح
اخطاء بعضصهم البعضس ،واخرون يفضصلون اŸراجعة
صصباحا عندما يكون الناسس نياما ’نها بالنسصبة لهم
الوقت ا’فضصل ’سصتيعاب الدروسس و فهمها ،واخرون
ي -فضص -ل -ون ال-ب-ق-اء ام-ام شص-اشص-ة ا◊اسص-وب ب-ع-ي-دا ع-ن
ال -ك -راسس و ال -ك -ت -اب و ه -ذه ب -ال -نسص -ب-ة ‹ اك Èك-ذب-ة
صصدقها الطالب ’نها متعبة للعقل و العين ، Úفقد
ج -رب -ت -ه -ا م-رة ف-اصص-بت بصص-داع شص-دي-د ’ن ا÷ل-وسس
لسصاعات امام ا’نÎنيت سصيجعلك تتعب بسصرعة و
هذا سصيؤوخرك عن اŸذاكرة ‘ الوقت اÙدد قبل
ا’متحانات».

إإششهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية

لسضتاذ لعربي مراد
مكتب ا أ
ﬁضضر قضضائي لدى ›لسس قضضاء تيزي وزو
الكائن مكتبه بواسضيف مركز
طبقا للمادة  ٧٤٩و  ٧٥٥من قانون إإلجرإءإت إŸدنية وإإلدإرية

إعÓن بالبيع ◊قوق عقارية ﬁجوزة

لسضتاذ لعربي مراد ﬁضضر قضضائي لدى اختصضاصس ›لسس قضضاء تيزي وزو
نحن ا أ
والكائن مقر مكتبنا بواسضيف مركز ،واŸوقع أادناه:
لفائدة :ورثة اŸرحوم بودرياسس سضعدي وهم :بودرياسس عبد العزيز بن سضعدي ،بودرياسس العربي بن سضعدي ،بودرياسس حميد
بن سضعدي ،بودرياسس كمال بن سضعدي ،بودرياسس عزيزة بنت سضعدي ،بودرياسس ويزة بنت سضعدي بودرياسس ارزقي بن سضعدي.
السضاكنون :بقرية توريرت ميمون ،بلدية بني يني ،ولية تيزي وزو ،ضضد السضيد :عبيب الوناسس بن رمضضان.
العنوان :قرية توريرت ميمون ،بلدية بني يني ،ولية تيزي وزو.
بناءا على ا◊كم الصصادر عن ﬁكمة واسصيف بتاريخ ،١٣/٠١/١٥ :القسصم
العقاري– ،ت رقم ا÷دول– .١٢ / ٠٠٤٢٢ :ت رقم الفهرسس١٣/٠٠٠٢١ :
واŸمهور بالصصيغة التنفييذية.
بناءا على ﬁضصر إايداع قائمة شصروط البيع للعقار اÙجوز اŸودع بأامانة
ضصبط ﬁكمة واسصيف بتاريخ – ٢٠١٧/٠٣/١٥ت رقم  ،٢٠١٧/٠٢اŸتمثل ‘
ثÓثة ربع ( )٤ / ٣اŸشصاع ‘ قطعة أارضس تدعى «تيكفيلت» تقع بدوار توريرت
ميمون بلدية ودائرة بني يني ،و’ية تيزي وزو ،مسصاحتها تقدر بثمان Úأارا أاي
’و ¤طريق تلتا ،من
ثمانية آا’ف م Îمربع (٨٠٠٠م )٢يحدها من ا÷هة ا أ
ا÷هة الثانية ملكية مسصعود سصعيد جوهر ،من ا÷هة الثالثة ملكية قانة سصعيد
معمار ومن ا÷هة الرابعة ملكية سصعيدي معمار وهذا حسصب عقد اŸلكية ،أاما
حسصب تقرير اÈÿة اŸعد من طرف اÿب Òالعقاري السصيد موحيا مولود
’خوة بن صصافية تخصصيصس حمداد تيزي وزو بتاريخ:
الكائن مقره شصارع ا إ
øى
øدع
øة أارضس ت
øع
øط
øا‹ :ق
øت
øال
Óøه ك
øورة أاع
øة اŸذك
øع
øط
øق
 ١٩٩٧/٠٣/٣٠فøع Úال
«تكفيلت» تقع بقرية توريرت ميمون ،بلدية ودائرة بني يني ،و’ية تيزي وزو،
تقدر مسصاحتها بأالف Úومائت Úوتسصع Úم Îمربع (٢٢٩٠م )٢مقتطعة بطريق
’و :¤مسصاحتها مائة وخمسصة وثÓث ÚمÎ
فÓحي عرضصه  ٠٥م ،Îالقطعة ا أ
’خوة،
مربع ( ١٣٥م )٢ويحدها من الشصمال و الغرب ملكية بوجمعة فرحات وا إ
من ا÷نوب الطريق الفÓحي اŸؤودي إا ¤قرية آايت ◊سصن ،من الشصرق ملكية
أابيب لوناسس القطعة الثانية :مسصاحتها أالف Úومائة وخمسصة وخمسص ÚمÎ

مربع (٢١٥٥م )٢ويحدها من الشصمال الطريق الفÓحي اŸؤودي إا ¤قرية أايت
◊سصن ،من الشصرق ملكية أابيب لوناسس وملكية ورثة بودرياسس ﬁمد ،من
ا÷نوب ملكية ورثة بودرياسس ارزقي تفصصله عن الطريق رقم  ٠٤الرابط بÚ
تيزي وزو وقرية آايت ◊سصن ،من الغرب ملكية ورثة بودرياسس ارزقي ،وثمنها
’سصاسصي سصتة مÓي Úوثما‰ائة وسصبعون أالف دينار جزائري
اأ
(٦ .٨٧٠ .٠٠٠ .٠٠دج).
” –ديد جلسصة ا’عÎاضصات من طرف رئيسس ﬁكمة واسصيف يوم :اÿميسس
اŸوافق ل ،٢٠١٧/٠٤/١٣ :على السصاعة العاشصرة صصباحا بغرفة اŸشصورة
Ãحكمة واسصيف.
øق ل:
øاء اŸواف
Óøث
’و ¤بøاŸزاد الøعøلøنøي يøوم الøث
” –ديøد جøلسصøة الøبøيøع ا أ
Ã ٢٠١٧/٠٤/٢٥حكمة واسصيف ،على السصاعة الواحدة زوا’ بالقاعة رقم ٠١
Ãحكمة واسصيف ،ومؤوجلة ليوم الثÓثاء ،اŸوافق ل ،٢٠١٧/٠٦/٠٦ :على
السصاعة الواحدة زوا’ Ãحكمة واسصيف.
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øه اŸزاد أان ي
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فøعøلøى الøراسصøي عøل
واŸصصاريف والرسصوم اŸسصتحقة ،ويدفع اŸبلغ الباقي ‘ أاجل اقصصاه ثمانية
( )٠٨أايام بأامانة ضصبط اÙكمة.
’تصصال Ãكتبنا من أاجل اإ’طÓع على قائمة شصروط البيع
’مر ا إ
على من يهمه ا أ
أاو بكتابة ضصبط اÙكمة.
اÙضضر القضضائي

الشضعب ٢٠١٧/٠٥/٠٨

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية
وزارة العمل والتشضغيل والضضمان الجتماعي
لجراء
الصضندوق الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال ا أ
وكالة ولية البليدة
 ،٥١نهج مكركب بن يوسضف  -البليدة -
رقم التعريف ا÷بائي٠٩ ٥٩٣٢ ٠٠٣٠ :

إعÓن عن إلغاء

تطبيقا للمرسصوم الرئاسصي رقم  ٢٤٧ - ١٥اŸؤورخ ‘  ١٦سصبتم ٢٠١٥ ÈاŸتضصمن تنظيم
الصصفقات العمومية وتفويضصات اŸرفق العام.
تعلن وكالة و’ية البليدة للصصندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال اأ’جراء جميع
اŸقاو’ت اŸشصاركة ‘ اŸناقصصة الوطنية اŸفتوحة رقم  / ٠١ن إا م ع  /إا‚ازات  ٢٠١٦ /مع
اشصÎاط قدرات دنيا اŸتعلقة بإا‚از:
كل اأ’شصغال اÛمعة Ÿركز الدفع  +مراقبة طبية ببلدية او’د يعيشس و’ية البليدة بأان هذه
اŸناقصصة ملغاة.
ANEP 215276
الشضعب ٢٠١٧/٠٥/٠٨

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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‘ دربي عاصضمي  ⁄يرق إا ¤اŸسضتوى

’وŸبي ‘
فرضس إا–اد ا◊راشس التعادل على فريق إا–اد العاصضمة ‘ الديربي العاصضمي الذي جمع الفريقÃ Úلعب  5جويلية ا أ
’و ¤لكرة القدم ،وبهذا التعادل خرجت الصضفراء من دائرة ا◊سضابات لÎتقي
ختام مباريات ا÷ولة  25من الرابطة اÎÙفة ا أ
إا ¤اŸركز التاسضع برصضيد  34نقطة ‘ ،ح Úابتعد أابناء سضوسضطارة عن سضباق اللقب بÎاجعهم إا ¤اŸركز الرابع بـ  39نقطة.

ﬁمد فوزي بقاصص

الفريقان بلعب كرات طويلة عششوائية إا¤
غ-اي-ة إاعÓ-ن ح-ك-م ال-ل-ق-اء ن-ه-اي-ة اŸب-اراة
ب-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل ،ل-يضش-يع إا–اد العاصشمة
فرصشة ثمينة لÓرتقاء ‘ سشلم الÎتيب
العام ويبتعد عن سشباق اللقب.

النصضرية تفوز وتعرب عن
نواياها ‘ إانهاء اŸوسضم بقوة
‘ اŸب -اراة ال -ث -ان -ي -ة ال -ت -ي ج-م-عت نصش-ر
حسش Úداي بضشيفه ششبيبة السشاورة ،فاز
ال -ع-اصش-م-ي-ون ب-ثÓ-ث-ة أاه-داف ل-ه-دف‘ Ú
مباراة مثÒة ،جمعتهما على ملعب 20
أاوت بالعناصشر.
أاهداف اŸباراة كانت لـ «قاسشمي» منها
ثنائية ‘ (د  )10و(د  )3+90عن طريق
ضشربة جزاء ،و»هريدة» ‘ (د  )52لنصشر
حسش Úداي ،فيما سشجل حامية ‘ (د )31

كشضفت مصضادر «الشضعب» القريبة من بيت إا–اد العاصضمة أان إادارة «حداد» بدأات تتحرك لضضمان خدمات ’عبÚ
’ضضافة وسضد كل النقائصس التي يعا Êمنها الفريق خاصضة ‘ اÿط الهجومي –سضبا ÿوضس
‡يزين Áكنهم جلب ا إ
’يام اŸقبلة ،حيث دخلت ‘ مفاوضضات متقدمة مع مهاجم فريق ناسضيونال ماديرا
’فريقية خÓل ا أ
غمار اŸنافسضة ا إ
«عكاشضة حمزاوي» ليكون أاول الوافدين ‘ مرحلة ا’نتقا’ت الصضيفية اŸقبلة إا ¤النادي ،وتريد اسضتعادة مدافعها
«بن عيادة» من شضباب قسضنطينة مع نهاية اŸوسضم.

ي- -ب- -دو أان إادارة ف- -ري- -ق إا–اد ال -ع -اصش -م -ة
حفظت درسش اŸوسشم اŸاضشي ،وباششرت
‘ اتصش -ا’ت-ه-ا ل-ت-دع-ي-م ال-ف-ري-ق بÓ-ع-بÚ
Áلكون خÈة إافريقية مبكرا ،ليكونوا مع
ال- -ف- -ري- -ق خÓ- -ل دور اÛم- -وع -ات م -ن
م-ن-افسش-ة راب-ط-ة اأ’ب-ط-ال اإ’ف-ري-قية لكرة
القدم التي يأامل من خÓلها الفريق إا¤
ب-ل-وغ ال-دور ال-ن-ه-ائ-ي وال-ت-ت-وي-ج ب-أاول ل-قب
قاري له منذ تأاسشيسشه سشنة  ،1937خصشوصشا
أان ال -ف-ري-ق ي-ع-ا Êم-ن-ذ سش-ن-وات م-ن ع-ق-م
هجومي رهيب ومن عدم إايجاد ا◊لول
‘ اÿط اأ’م -ام -ي رغ -م ت -ع -اقب أاسش -م-اء
ثقيلة ‘ هذا اŸنصشب منذ رحيل هداف
الفريق السشابق «نور الدين دحام» ،وزادت
م -أام -وري -ة اإ’–اد ه -ذا اŸوسش -م ت-ع-ق-ي-دا
بعدما أاخطأات ‘ تسشريح الثنائي (ناجي
وسشوقار) مع نهاية اŸوسشم الفارط ،ورغم
انتداب كل من (غيز’ن ودرفلو) إا’ أان
اأ’ول  ⁄يكن عند حسشن ظن اإ’دارة به،
وال -ث -ا Êع -ان-ى م-ن ل-ع-ن-ة اإ’صش-اب-ات ال-ت-ي
تطارده منذ بداية اŸوسشم وحرمته من
التأالق مع اإ’–اد هذا اŸوسشم.
وه -و م -ا ج -ع -ل اإ’دارة ت -ف -ك -ر ‘ ج -لب
«ح -م -زاوي» ال -ذي سش -ج -ل السش -بت ه-دف-ه
اÿامسش ‘ ال -ب -ط -ول -ة الÈت -غ -ال -ي-ة ون-زل
رسش- -م -ي -ا م -ع ف -ري -ق -ه إا ¤ال -قسش -م ال -ث -اÊ
الÈتغا‹ ،وهو اأ’مر الذي سشيسشهل على
أابناء سشوسشطارة ضشمان صشفقة ابن مدينة
تيارت الذي ’ Áانع ‘ العودة إا ¤البطولة
الوطنية.
–رك إادارة سشوسشطارة ’نتداب اŸهاجم
«عكاششة حمزاوي» جاء مع اقÎاب نهاية
عقد اŸهاجم الفرانكو ايفواري «غيز’ن»
الذي يقÎب من نهاية عقده ورحيله من
النادي بات وششيكا إاذا  ⁄تتغ ÒقوانÚ
اإ’–ادية ،بعد عدم اتضشاح الرؤوية بششأان
إاعادة السشماح أ’ندية فرق اÎÙف اأ’ول
بانتداب ’عب Úأاجانب ابتداء من اŸوسشم
اŸقبل من عدمه.
ورغم اŸسشاعي ا◊ثيثة ل «ربوح حداد»،
لÓقÎاح على اŸكتب الفدرا‹ من أاجل
إال -غ -اء ال-ق-رار ال-ق-اضش-ي Ãن-ع اأ’ن-دي-ة م-ن

ان -ت -داب ’ع -ب Úأاج -انب أاو م -ن -ح رخصش -ة
ل–Ó- -اد وم -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر اŸم -ث Ó-ن
ال- -وح -ي -دان ل -ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة ‘
اŸن -افسش -ات اإ’ف -ري -ق -ي -ة ب -ج -لب ’ع-بÚ
أاجانب على اأ’قل ،إا’ أان اŸكتب الفدرا‹
ك -ان م -نشش -غ  ‘ Ó-قضش -ي -ة إاي -ج -اد م-درب
ل -ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي و’ ي-زال ي-ب-حث ع-ن
اŸدرب ÚاÙلي ÚاŸسشاعدين أ’لكاراز.
ك-م-ا ك-ان-وا ي-حضش-رون إ’ن-ه-اء ك-ل ت-رت-يبات
و–ضش ÒاŸن - -ت - -خب اأ’وŸب - -ي م- -ن ك- -ل
ا÷وانب ق- -ب- -ل ت- -ن- -ق- -ل- -ه إا ¤أاذرب- -ي -ج -ان
للمششاركة ‘ أالعاب التضشامن اإ’سشÓمي،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤إاي- -ج- -اد ا◊ل- -ول إ’ن- -ه -اء
مباريات البطولة الوطنية ..
كلها أامور سشارت عكسش عقارب السشاعة،
وجعلت إادارة اإ’–اد ‘ حÒة من أامرها،
خاصشة أانها تريد ا’حتفاظ بـ «غيز’ن»
وجلب منافسش له ولزميله «درفلو» لبعث
اŸنافسشة ‘ الهجوم.
من جهة أاخرى ،كششفت ذات اŸصشادر بأان

البطولة الوطنيـــــة
العسضكرية للخمــاسضي
البحــــــــــــــــــــــــــري:

انطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق
الطبعـ ـ ـ ـ ـة ١٠
للمنافسس ـ ـ ـة

أاكد وزير الشضباب
والرياضضة الهادي ولد علي
‘ تصضريح لـ «الشضعب» على
هامشس نهائي كأاسس ا÷زائر
للكرة الطائرة أاننا نقدم كل
الدعم للرياضضة خاصضة
ا÷ماعية من أاجل الرقي
بها إا ¤أاعلى اŸراتب على
الصضعيدين القاري والدو‹
بداية من موعد أالعاب
’سضÓمي التي
التضضامن ا إ
سضتجري بأاذربيجان.

نبيلة بوقرين

حمزاوي وبن عيادة ‘ رواق مناسسب لتدعيم التشسكيلة
ﬁمد فوزي بقاصص

19

وفرن ـ ـ ـ ـ ـا الظ ـ ـروف اÓŸئمـ ـ ـ ـ ـة لتحضسـ ـ ـÒ
الفـ ـرق الوطني ـ ـة –سسب ـ ـا Ÿوع ـ ـد باك ـ ـو

الصضفراء تؤومن حظوظها ‘ البقاء وا’–اد يبتعد عن سضباق اللقب

ا–اد العاصضمة

17331

الهادي ولد علي لـ «الشضعب»:

ا◊ ـ ـ ـراشس يفـ ـ ـرضس التعـ ـ ـادل علـ ـ ـ ـى ابن ـ ـ ـ ـاء سسوسسطـ ـ ـ ـ ـارة

بداية اŸباراة كانت بطيئة وششاهدنا فيها
سشيطرة عقيمة من ’عبي إا–اد العاصشمة
الذين احتفظوا بالكرة لكن دون تششكيل
اÿط -ورة ع -ل -ى دف -اع الصش -ف-راء ،ل-تشش-ه-د
(د )16أاول لقطة تسشتحق الذكر أ’ششبال
اŸدرب «ب- -وعÓ- -م شش- -ارف» ع -ن ط -ري -ق
لقطة جماعية منسشقة قادها «مÓل» الذي
مرر كرة ‘ العمق لـ «دهار» هذا اأ’خÒ
وج -ه -ا ل -وج -ه أام -ام ا◊ارسش «زم -ام-وشش»
يقذف كرة قوية يردها القائم اأ’يسشر،
بعدها ‘ (د« )19يونسش» يتلقى
البطاقة الفنية :
ك -رة ‘ ال -ع -م -ق م-ن زم-ي-ل-ه
«ح-راق» ي-دخ-ل م-ن-طقة
م-لعب  5ج-وي-ل-ي-ة ،ط-قسس ربيعي ،جمهور
ال - -ع- -م- -ل- -ي- -ات ي- -راوغ
ضضعيف ،أارضضية جيدة.
«م - -ف- -ت- -اح» بÈاع- -ة
–كيم لـ الثÓثي  :عراب ،بيوضس ،حمÓوي.
ويسش- - - -دد ك - - -رة ‘
’هداف :يونسس (د )20لـ إا–اد ا◊راشس ،مفتاح (د )57لـ
ا أ
ا÷ه -ة اŸع-اكسش-ة ،إا–اد العاصضمة
م- -ف- -ت- -ت- -ح- -ا ب -اب إا–اد ا◊راشس  :زغبة ،دباري ،بن عمارة ،مد ،Êعبدات،
ال-تسش-جيل وﬁررا حراق ،هندو ،دهار ،بوÿوة ،مÓل ،يونسس.
اأ’نصشار.
اŸدرب  :بوعÓم شضارف
بعد هدف اأ’سشبقية
إا–اد العاصضمة  :زÁاموشس ،مفتاح ،عبد الÓوي،
ت -راج -ع ’ع -ب-و إا–اد
ب -ن ي -ح -ي-ى ،شض-اف-ع-ي ،ك-ودري ،ب-ن ق-اب-ل-ي-ة ،ب-ن
ال-ع-اصش-م-ة ل-لوراء خششية
غيث ،أاندريا ،مزيان ،درفلو.
م -ن مضش -اع -ف -ة ال -ن-ت-ي-ج-ة،
اŸدرب  :بول بوت
حيث كاد «بن ‰رة» ‘ (د)25
«عبدات»
أان يضشيف الهدف الثا Êبعدما تلقى
ك - - - - -ان أاسش - - - - -رع
»
ا
ي
ح
كرة ‘ العمق يراوغ اŸدافع «بن ي
وأاخرج الكرة إا ¤الركنية منقذا فريقه من
ويسشدد كرة مرت جانبية بقليل عن إاطار هدف ﬁقق.
ا◊ارسش «زم -ام -وشش» ،ل -ي -ت-م-رك-ز ب-ع-ده-ا  4دقائق بعد ذلك ا◊كم يعلن عن ﬂالفة
اللعب ‘ وسشط اŸيدان قبل أان ينتهي لـ «درفلو» من على بعد حوا‹  25مÎا
الششوط اأ’ول بفوز إا–اد ا◊راشش.
يتو ¤تنفذيها «مفتاح» بروعة لتسشكن كرته
ن
م
ة
ي
و
اŸرح -ل -ة ال -ث -ان-ي-ة ك-انت أاك Ìح-ي-
مرمى ا◊ارسش «زغبة» ،وسشط فرحة أابناء
سشابقتها ،خاصشة من جانب ’عبي إا–اد سشوسشطارة.
ال -ع -اصش -م-ة ال-ذي-ن دخ-ل-وا ب-ن-ي-ة ال-ع-ودة ‘ بعد هدف التعادل واصشل أاصشحاب الزي
النتيجة ،و‘ (د )52دفاع الصشفراء يقوم اأ’ح -م -ر واأ’سش -ود ب -ح -ث -ه -م ع-ن تسش-ج-ي-ل
بخطأا فادح «بن غيث» يخطف الكرة Áرر ال-ه-دف ال-ث-ا Êال-ذي Áن-ح-ه-م اأ’فضش-ل-ية،
‘ العمق ناحية «درفلو» هذا اأ’خ Òوجه
أام -ام الÎاج -ع ال-ره-يب لÓ-ع-ب-ي ا◊راشش
لوجه يسشدد كرة قوية وا◊ارسش «زغبة» الذين اعتمدوا على الهجمات اŸرتدة،
يتصشدى لها بÈاعة ،تعود ناحية «أاندريا» ب -ع -ده -ا ان-خ-فضش ري-ت-م اŸب-اراة واك-ت-ف-ى
الذي وجد نفسشه أامام ششباك ششاغرة لكن

العدد

إادارة ال -ف -ري -ق سش -ت -ب -ق -ى م -تشش-ب-ث-ة ب-ق-رار
ا’ح -ت -ف -اظ Ãه -اج-م-ه-ا «أاسش-ام-ة درف-ل-و»
خÓ- - -ل اÒŸك - -ات - -و الصش - -ي - -ف - -ي ا◊ا‹،
وسش -يسش -م -ح ل -ه ب-ت-غ Òاأ’ج-واء ب-ع-د ن-ه-اي-ة
اŸن- -افسش- -ة اإ’ف- -ري- -ق- -ي- -ة أاي اب -ت -داء م -ن
اÒŸك-ات-و الشش-ت-وي اŸق-ب-ل ،ب-ع-دم-ا ت-أاك-د
ال- -ن -ادي أان م -ن -اج Òال Ó-عب يسش -ع -ى إا¤
–ويله لفريق النجم السشاحلي التونسشي مع
نهاية اŸوسشم ا◊ا‹.
وعن ا’سشتقدامات دائما ،أاكدت مصشادرنا
أان رئ- -يسش ال -ف -ري -ق «رب -وح ح -داد» اتصش -ل
رسش -م -ي-ا ب-اŸداف-ع اÙوري «ب-ن ع-ي-ادة»
وع -رضش ع -ل -ي-ه ف-ك-رة ال-ع-ودة إا ¤ال-ف-ري-ق
ابتداء من نهاية اŸوسشم ا◊ا‹ ،لتدعيم
الفريق قبيل انطÓق دور اÛموعات من
منافسشة رابطة اأ’بطال اإ’فريقية ،وهو
اأ’مر الذي تقبله الÓعب بصشدر رحب
وطلب من «حداد» تركه يركز على ما
ت -ب-ق-ى ل-ه م-ن م-ب-اري-ات م-ع ف-ري-ق-ه ال-ذي
يتخبط معه من أاجل البقاء ‘ اÎÙف
اأ’ول.
‘ سشياق آاخر ،كششف لنا مصشدر آاخر أان
إادارة اإ’–اد  ⁄تدخل ‘ أاي اتصشال مع
متوسشط ميدان مولودية ا÷زائر «أاسشامة
ششيتة» ’نتدابه خÓل اÒŸكاتو الصشيفي
ال- -داخ- -ل ‘ ،ح Úتسش -ع -ى إادارة ال -ف -ري -ق
إ’قناع مسشؤوو‹ نادي بارادو إ’بقاء الÓعب
«بن غيث» مع الفريق Ÿوسشم إاضشا‘ ،رغم
كونه ‘ طريق ا’حÎاف اŸوسشم اŸقبل
‘ أاح- -د ال -ف -رق اأ’وروب -ي -ة ال -ت -ي ط -ل -بت
خ -دم -ات -ه ،وه -و م -ا ي -ج -ع -ل ب -ق -اءه شش -ب-ه
مسشتحيل.

ومرباح (د  )37لششبيبة السشاورة.
وبهذا الفوز ارتقت النصشرية إا ¤اŸركز
اÿامسش برصشيد  38نقطة وأاعربت عن
ن -واي -اه -ا ‘ ل -عب اŸراك -ز اأ’و ¤وان -ه-اء
اŸوسش -م ب -ق-وة ‘ ،ح Úت-راج-عت شش-ب-ي-ب-ة
السش -اورة إا ¤اŸرك -ز السش -اب -ع ب-رصش-ي-د 36
نقطة.

كما ششجع الوزير الوفد ا÷زائري
اŸعني بأالعاب التضشامن اإ’سشÓمي
‘ قوله «أانا جد سشعيد باŸسشتوى
اŸتصش- -اع -د ل -ل -ري -اضش -ة ا÷زائ -ري -ة
وا◊مد لله اأ’مور تسش ‘ Òظروف
جيدة وهذا ما سشجلناه ‘ اللقاءات
النهائية التي لعبت إا ¤حد اآ’ن ولكن
ي- -جب أان ي- -ك- -ون ت- -نسش- -ي- -ق أاك Èم -ع
ا’–ادي- -ات ح- -ت- -ى نسش -ع -د الشش -عب
ا÷زائري ونرغب ‘ مواصشلة العمل
ا÷اد حتى نكون ‘ اŸسشتوى العا‹
Óل-ع-اب اأ’وŸب-ي-ة ب-ط-وك-يو
–سش-ب-ا ل -أ
عام  2020حتى نصشل إا ¤اأ’هداف
اŸسش - -ط- -رة م- -ن ط- -رف ا◊ك- -وم- -ة
ا÷زائرية».
وواصشل ولد علي قائ« Óسشخرنا كل
اإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات ووف- -رن- -ا ال- -ظ- -روف
اÓŸئ -م -ة م -ن أاج-ل ضش-م-ان –ضشÒ
جيد للفرق الوطنية التي تششارك ‘
أالعاب التضشامن اإ’سشÓمي من أاجل
–ق- -ي -ق ن -ت -ائ -ج إاي -ج -اب -ي -ة ‘ ه -ذا
اŸوعد الهام وتششريف ا÷زائر من

خÓل رفع الراية الوطنية عاليا ،كما
ت - -ع - -د ف - -رصش - -ة م - -ن أاج- -ل –ضشÒ
ال -ري -اضش -ي Úل -ل -م -ن -افسش-ات ال-ق-اري-ة
وال-دول-ي-ة خ-اصش-ة اأ’ل-ع-اب اأ’وŸب-ي-ة
ال -ق -ادم -ة أ’ن -ن -ا ن -رغب ‘ أان ت-ك-ون
ال -ف -رق ال -وط -ن -ي -ة ‘ اŸوع-د ح-ت-ى
نحقق نتائج إايجابية بحول الله».
زيارة ÷نة ا’–اد الدو‹
لكرة اليد كانت إايجابية
ث- -م- -ن اŸسش- -ؤوول اأ’ول ع- -ن ق- -ط- -اع
الششباب والرياضشة الزيارة التي قامت
بها ÷نة ا’–اد الدو‹ لكرة اليد
Ÿراقبة اŸنششآات اÿاصشة Ãونديال
كرة اليد أ’قل من  21سشنة ‘ قوله
«ال -زي -ارة ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا ال-ل-ج-ن-ة
اŸعنية باحتضشان بطولة العا ⁄لكرة
اليد أاقل من  21سشنة كانت إايجابية
من كل النواحي ولكن أارغب ‘ أان
أاترك الكلمة Ÿسشؤوو‹ ا–ادية كرة
ال -ي-د خÓ-ل ال-ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي

سشيعقدونها ‘ اأ’يام القليلة القادمة
من أاجل إاعطاء أاك Ìتفاصشيل حول
هذا اŸوضشوع».
“ن- -ى ول -د ع -ل -ي ح -ظ -ا م -وف -ق -ا
للمنتخب الوطني خÓل هذا اŸوعد
العاŸي ‘ قوله «حسشب اعتقادي
اأ’مور تسش ‘ Òالطريق الصشحيح أ’ن
اÓŸح-ظ Úأاع-ج-ب-وا ب-ال-ع-م-ل ال-ذي
تقوم به ا÷زائر وثمنوا ذلك ،ونحن
نقوم بكل ما ‘ وسشعنا حتى نكون
عند حسشن الظن خÓل هذا اŸوعد
العاŸي وننجح ‘ تنظيمه من كل
ا÷وانب أ’ن وتÒة التحضش ÒتسشÒ
‘ الطريق الصشحيح وكل اŸرافق
وال -ف -ن -ادق اŸع -ن -ي -ة ج -اه -زة وك-ل-ن-ا
سش -اه -رون ح -ت-ى ’ ت-ك-ون ه-ن-اك أاي
أاخطاء ،إاضشافة إا ¤أاننا نعمل من أاجل
أان يكون الفريق الوطني ‘ اŸسشتوى
وي- -ح- -ق -ق ن -ت -ائ -ج مشش -رف -ة ‘ ه -ذا
ا◊دث الذي سشتحتضشنه ا÷زائر».

إايغيـــــــــل ( مـــــدرب دفـــــاع تـــاجنانت ) لـ «الشضعــــب»:

«البقـ ـاء شسه ـر و نصسـف ب ـدون منافسسـة أاثر على أاداء الÓعبÚ
«مواجهــــــة «الكنـــــاري» سضتكــــــون مصضÒيـــــة»

أاكد مزيان إايغيل مدرب دفاع
تاجنانت ‘ حوار لـ«الشضعب» أان البقاء
بدون منافسضة Ÿدة شضهر و نصضف أاثر
كثÒا على مسضتوى الفريق من
الناحيت Úالبدنية والذهنية عكسس
فريق مولودية ا÷زائر الذي بقي
حسضبه ‘ دائرة اŸنافسضة.

اŸواج -ه-ة أ’ن-ه ت-ن-ت-ظ-رن-ا م-ب-اري-ات م-ه-م-ة ‘
ا÷و’ت اŸق -ب-ل-ة ح-يث Áك-ن-ن-ا ت-ع-ويضش ه-ذه
اÿسشارة .
@ م- -ا ه- -ي ال- -ن- -ق -ائصس ال -ت -ي وج -دت -ه -ا ‘
الفريق ؟
@@ ا÷ميع يعلم الوضشعية الصشعبة التي مر بها
الفريق و بالتا‹ أاعتقد أانه ’ داعي للعودة إا¤
ما حدث ‘ السشابق لكن من الناحية الفنية
اÓŸحظ هو أان تعداد الفريق ﬁدود من
ال-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة و ’ ي-وج-د ’ع-ب-ون م-ت-عددي
اŸن- -اصشب ال- -ذي- -ن Áن- -ح -ونك ا◊ل -ول خ Ó-ل
اŸباريات من خÓل تغي“ Òركزهم و هو ما

نعا Êمنه إاضشافة إاﬁ ¤دودية التعداد من
الناحية الفنية فهناك ’عب أاو اثنان فقط
Áلكون إامكانيات جيدة أاما الباقي فمسشتواهم
ع -ادي و ’ Áن -ح -ون-ن-ا ضش-م-ان-ات ك-ثÒة خÓ-ل
اŸباريات لكن على العموم ’ ‰لك بدي Óآاخر
غ Òالتعامل مع نوعية الÓعب ÚاŸوجودين .
@  ⁄ت -ك -ن راضض -ي -ا ع-ن مسض-ت-وى ال-ف-ري-ق
’ول ؟
خÓل الشضوط ا أ
@@ بالطبع أ’ن الÓعب ⁄ Úيطبقوا التعليمات
فيما يخصش “ركزهم خÓل الششوط اأ’ول و
هو ما سشمح للمنافسش بتحقيق تفوق فني رغم
أان ’ع -ب -ي -ه  ⁄ي -ق -دم -وا ك -ل م-ا ل-دي-ه-م و ك-ان
واضشحا الفارق ‘ اŸسشتوى لكن خÓل الششوط
ال -ث-ا Êاأ’م-ور ع-ادت إا ¤نصش-اب-ه-ا واسش-ت-ط-ع-ن-ا
السش -ي -ط -رة ع -ل -ى ›ري -ات اŸب -اراة و شش-ك-ل-ن-ا
خطورة كبÒة على دفاع اŸنافسش حيث سشجلنا
هدفا وكنا اأ’قرب لتحقيق ا’نتصشار إا’ أان
خÈة اŸن- -افسش و ن- -وع- -ي- -ة الÓ- -ع -ب Úال -ذي -ن
Áلكهم صشنعت الفارق .
@ ماذا عن مواجهة ا÷ولة اŸقبلة أامام
شضبيبة القبائل ؟
@@ هي مواجهة مصشÒية بالنسشبة لنا أ’ن الفوز
بها سشيمنحنا فرصشة كبÒة من أاجل ضشمان
ال -ب -ق -اء وأاع -ت -ق-د أان-ه-ا سش-ت-ح-دد ب-نسش-ب-ة ك-بÒة
مسشتقبل دفاع تاجنانت ‘ الرابطة اأ’و ¤لكن
كما قلت علينا أان نحضشر جيدا خÓل اأ’سشبوع
ا◊ا‹ من أاجل الظهور Ãسشتوى جيد خÓل
تلك اŸواجهة التي سشتكون صشعبة خاصشة أان
اŸنافسش هو اآ’خر مازال يعا Êو مسشتقبله ما
زال غامضشا ‘ الرابطة اأ’و ¤وبالتا‹ فالفوز
هدفنا وا◊ل الوحيد للبقاء ‘ دائرة اŸنافسشة
على ضشمان البقاء ‘ الرابطة .

أاخÓقيات الرياضشة التي يÎأاسشها ﬁمد معوشش،
بفتح ملف واسشتدعاء عزوز طبو رئيسش ششبيبة
سش -ك -ي -ك -دة ب -ع -د ا’ت -ه -ام-ات ا÷د خ-طÒة ال-ت-ي
أاطلقها‘‘.
وكان طبو قد أاد ¤بتصشريحات لوسشائل اإ’عÓم
متهما فيها كل من إا–اد البليدة وإا–اد بسشكرة
ب»ترتيب» لقاءي أاوŸبي الششلف ( )1-4و جمعية
وهران ( )2-4على التوا‹ ‘ إاطار ا÷ولة ال28
من الرابطة اÎÙفة الثانية موبيليسش.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -دت ال -ف -اف أان -ه -ا ’ ت-ع-ل-ق

«مؤوقتا» على قضشية لقاء إا–اد بسشكرة-إا–اد
ع -ن -اب -ة ل -ل -م -وسش -م اŸاضش-ي،م-ادامت ال-ع-دال-ة ⁄
تفصشل بعد ‘ القضشية ومادام الفريق الششاكي ⁄
يراسشل ﬁكمة التحكيم الرياضشية بعد.
وأاضشافت ا’–ادية ا÷زائرية للعبة أانها تتابع
ب»اهتمام بالغ» كل ما يدور ‘ السشاحة الكروية
داع- -ي- -ة ال- -ع- -ائ- -ل- -ة ال- -ك -روي -ة وال -رأاي ال -ع -ام إا¤
«ا’طمئنان» وأانها سشتتدخل ‘ الوقت «الÓزم»
’تخاذ القرارات «الضشرورية» ‘ «اإ’طار الذي
تسشمح به القوان Úالسشارية».

حاوره  :عمار حميسسي

–سش -ر اي -غ -ي -ل ع -ل -ى اÿسش -ارة ال -ت -ي وصش-ف-ه-ا
بالقاسشية أامام مولودية ا÷زائر ،خاصشة بعد
اŸسشتوى ا÷يد الذي قدمه الÓعبون خÓل
الشش -وط ال -ث-ا Êأاي-ن ك-ان-وا ق-ري-ب Úم-ن –ق-ي-ق
ا’نتصشار .
ويبقى اأ’هم بالنسشبة للفريق حسشب اŸدرب
ايغيل هو الفوز ‘ ا÷ولة اŸقبلة أامام ششبيبة
ال-ق-ب-ائ-ل وه-ي اŸب-اراة ال-ت-ي وصش-ف-ه-ا ال-ت-ق-ن-ي
ا÷زائ-ري ب-اŸصشÒي-ة وال-ت-ي سش-ت-ح-دد ب-نسش-ب-ة
كبÒة مسشتقبل أاششباله ‘ الرابطة اأ’و.¤
(الشضعب) ما الذي كان ينقصضكم لتحقيق
ا’نتصضار على اŸولودية ؟
اي -غ -ي-ل – أاشش- -ك- -ر الÓ- -ع- -ب Úك- -ثÒا ع- -ل- -ى
اÛهودات التي قدموها طيلة اŸباراة خاصشة
خÓل الششوط الثا Êأاين ظهرنا Ãسشتوى أافضشل
بعد أان قمنا بتصشحيح بعضش اأ’خطاء اŸرتكبة
خ Ó- -ل الشش- -وط اأ’ول ف- -ي- -م- -ا ي- -خصش “رك- -ز
الÓعب Úلكن على العموم أاعتقد أان النتيجة
ق -اسش -ي -ة ب -ال -نسش -ب -ة ل -ن -ا ب-ال-ن-ظ-ر إا› ¤ري-ات
اŸباراة حيث كنا قريب Úمن –قيق ا’نتصشار
أاو العودة بالتعادل على اأ’قل لكن العكسش هو
الذي حدث و ’ يجب التفك ÒكثÒا ‘ هذه

÷نــــــة ا’نضضباط
لـ«الفــــــــــــــــــاف»:

سض -ي -م -ث -ل ع -زوز ط-ب-و رئ-يسس شض-ب-ي-ب-ة
سض -ك -ي -ك-دة أام-ام ÷ن-ة ا’نضض-ب-اط ل-ت-ق-دË
توضضيحات حول تصضريحات «جد خطÒة»
’عÓم وتتعلق بصضعود
أاد ¤بها لوسضائل ا إ
إا–اد البليدة وإا–اد بسضكرة إا ¤الرابطة
’و ،¤حسضب م- - - - - - - - - - - - - -ا
اÎÙف - - - - - - - - - - - - - -ة ا أ
نشضرته،ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
ع Èموقعها الرسضمي.
نششرت الفاف ‘ بيان لها‘‘ :كلفت الفاف ÷نة
ا’نضش -ب -اط ال -ت -ي ي -ق -وده-ا ح-م-ي-د ح-داج و÷ن-ة

انطلقت ،أامسس ،بالقاعدة البحرية الرئيسضية للمرسضى الكب( Òوهران)،
منافسضات البطولة الوطنية العسضكرية العاشضرة للخماسضي البحري
Ãشضاركة حوا‹  30رياضضيا Áثلون سضتة فرق.
يتعلق اأ’مر بفرق القاعدة البحرية الرئيسشية للمرسشى الكب Òللواجهة البحرية الغربية
ومدرسشة صشف الضشباط للقوات البحرية للواجهة البحرية الغربية (الناحية العسشكرية
الثانية) والقاعدة البحرية با÷زائر للواجهة البحرية الوسشطى واŸدرسشة العليا
للبحرية للواجهة البحرية الوسشطى (الناحية العسشكرية اأ’و )¤والقاعدة البحرية
الرئيسشية بجيجل للواجهة البحرية الششرقية واŸدرسشة التطبيقية ÷ند البحرية
للواجهة البحرية الششرقية (الناحية العسشكرية اÿامسشة) .وسشيتنافسش الرياضشيون
اŸششاركون ‘ هذه الطبعة العاششرة ‘ خمسش مسشابقات وهي سشباق ا◊واجز
البحرية وسشباق اإ’نقاذ وسشباق التقنية البحرية وسشباق السشباحة النفعية وكذا سشباق

اسستدع ـ ـ ـ ـ ـاء رئيـ ـ ـسس شسبيبـ ـ ـ ـ ـة سسكيك ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

العدو الريفي الÈمائي .وسشتجري اŸنافسشات على مدار أاربعة أايام بكل من مسشبح
اŸركب ا÷هوي الرياضشي العسشكري للناحية العسشكرية الثانية وكذا القاعدة البحرية
اŸرسشى الكب .ÒوخÓل كلمة افتتاح فعاليات هذه البطولة أاكد قائد الواجهة البحرية
الغربية العميد مباركي أاحمد أان تنظيم هذه اŸنافسشات «يصشب ‘ إاطار تطوير
ال -ري -اضش-ة ال-عسش-ك-ري-ة ع-ام-ة وال-ب-ح-ري-ة خ-اصش-ة ع Èال-رف-ع م-ن مسش-ت-وى ال-ري-اضش-يÚ
اŸششارك ‘ Úكل طبعة» .وششدد العميد مباركي أاحمد ‘ هذا الصشدد على «أاهمية
مثل هذه اŸنافسشات ‘ تكوين الفرد اŸقاتل أايا كان تخصشصشه أ’داء مهامه ‘ الدفاع
عن الوطن» ،مÈزا «اأ’همية البالغة التي توليها قيادة ا÷يشش الوطني الششعبي Ÿثل
هذه اŸنافسشات الرياضشية» .وأاعطى بعدها قائد الواجهة البحرية الغربية إاششارة
إانطÓق اŸنافسشة ودخل اŸششاركون ‘ ›ال التنافسش ‘ أاول اختصشاصش مÈمج
وهو سشباق التقنية البحرية.

’و:¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

تقد Ëلقـاء شس .بل ـ ـوزداد ـ ن
.حسس ـ Úداي إا ¤يوم  ١١م ـ ـاي
” تقد Ëالداربي العاصشمي ب Úششباب بلوزداد
ونصشر حسش Úداي ◊سشاب ا÷ولة  26من الرابطة
اأ’و« ¤موبيليسش» لكرة القدم إا ¤اÿميسش  11ماي
(Ã )17:45لعب  5جويلية بد’ من يوم ا÷معة،
حسشبما أاعلنت عنه أامسش اأ’حد الرابطة اÎÙفة
Ãوقعها الرسشمي.

áMGÎ°SG

اإ’ثن ٠٨ Úماي ٢٠١٧
الموافق لـ  ١٢شسعبان  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٣٦نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

مؤولف حمار
الحكيم
للتمني

١

خاصستي
وجهة نظر

لعبــــة الحـــروف
لشسارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشسارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لرئيسس الفاف
ا÷ديد اŸنتخب لعام
.٢٠١٧

للنفي

٦

شسهر
ميÓدي «م»

٣

نصسف يوم
ممرن
صسفرة
البيضس
آالة طرب

نادر «م»
البحر «م»
رن

ابو البشسرية
حال
لفظ هاتفي

أللغز:

أالح ـ ـ ـ ــل

قريشسي
خير ألدين زطشسي

هد
نظير

يومية
جهوية
عاصسمة
أاوروبية

جواب

دولة عربية

فن رابع

اسستفسسر «م»
حائط
فعل ماضسي
ناقصس

للتعريف
خفايا
عصسف «م»

دولة عربية
«م»

’يداع
حرف موسسيقي
سسئم

انتفاخ
بحر

طريق

٤
١

يومي ـة وطني ـة مسستقل ـة

٢

٣

٤

عميد
الروائيين
الجزائريين
٥

٧

٦
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أافقيا )١ :فريد بلقاسسم ،افريقيا ،لم ،دا ،دام،

` 1

مي ،معلم ،دب ،باي ،يا ،بديل ،روبير واسسايج ،ا.ا،
ماجر رابح ،باريسس ،مقابل ،ادرار،،،

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

`

الكلمــات السسريــة

سسقي
للجزم

صسوت
ا’نفجار

1

كلمات سسهمية
كلمة سسـ ـر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

ألصسالة
مليك عسسلة

٨١٩

رقــــــــــم

٥

سس-ر ب-اŒاه ا أ
لسس-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصس-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

١٧٣٣١

سسائل حيوي
صسفرة
البيضس

والدة
للنوم

٢

العدد

متشسابهة

قارة صسفراء

من فنون
اأ’دب

دردشسة
لسسهم
اأ

سس
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ل
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ن
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سس

خ

ل

ا

ل
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م

ي

سس
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ا

ألكلمـــــــات:

 :اÿميسس ،اÿنسساء ،اÿروف ،اÿريف ،اÿندق ،اÿامسس،
اÿاسسر ،اÿالق ،اÿافت ،خوخة ،اÿالد ،اÿسس ،اÿرسسنة،
اÿروج ،اÿوف ،اÿسسوف ،اÿفيف ،اÿا“ة ،اÿلود ،اÿمول،
اÿطÒة ،اÿروقات ،اÿظر ،اÿيمة ،خلية.

` 5

ا

ف

ا

ل

خ

ل

و

د

ي

ف

ل

ف

الحل متاهة ا أ
لرقام

٦٣ + ٦٤ + ٩٤ + ٥٠ + ١٠٢ + ٩٦ + ٩٨ + ٧٧
٧٣٦ = ٩٢ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج  /أول طائر عرف
أألرضض هو «ألغرأب»

`` 6
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ق

أا  -البرتغال ؟
ب  -ايطاليا ؟
ج  -سسويسسرا ؟
د  -المانيا ؟

`7
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خ
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ة
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خ

أختبر معلوماتك
أأي دولة ألتي تسستعمل أأربعة لغات
رسسمية من ضسمن ألدول ألتالية ؟

` 10

ل

خ

ل

ي

ة

ج

و

ر

خ

ل

ا

ل

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ا

ل

خ

ا

سس

ر

سس

م

ا

خ

ل

ا

عموديا )١ :فم ،مدير ،مال ،لين ،الو،
ماي ،لب ،امج ،دف ،لب ،رأاي ،برد ،اسسرار،
نيامي ،اسس ،بق ،ريب ،لي ،سسبيل ،حرا ،قادم،
دام ،ار ،ي.ي.ي ،لبد ،سسلم ،الجدل،،،

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 ١و  )٢مدرب سسابق للمنتخب الوطني
راحل ،حرف مكرر ،اسستمر،
 ) ٣متشسابهان ،مقابل ،ثلثا مضسي،
 ) ٤نادر «م» ،السسائل الحيوي «م»،
 )٥حرف مكرر ،للنهي ،عقل،
) ٦للنصسب «م» ،يمرن ،كل،
 ) ٧لقب عثماني ،يدفن ،سسئم،
 ) ٨يدبح ،كافح «م»،
 ) ٩سسلف،
 ) ١٠مدينة تونسسية ،و’ية منتجة لغلة
الفول،
 ) ١١مدرب سسابق فرنسسي للخضسر،

عموديا

 ) ١من اأ’هل ،من أاخطاء كرة القدم،
 ) ٢لقب عثماني ،ظرف زمان ،ثلثا سسود،
 ) ٣برهان ،سسيحود متفرقة،
 ) ٤للتخيير ،يلحق ،يمشسي «م»،
 ) ٥وطني ،انة متفرقة،
 ) ٦ماهر ،لبد،
 ) ٧شسهر ميÓدي ،متشسابهة ،حذاء،
 ) ٨رجاء «م» ،إاله ،ثلثا نور،
 )٩رجاء «م» ،إاله ،ثلثا نور،
 )٩متشسابهان ،غطى الجسسم «م» ،جمع
رائد،
 ) ١٠تام ،رجاء «م» ،بواسسطتي،
 ) ١١شسهر قمري ،فك «م» ،ثلثا بكة

الفجر04.07...............:
مواقيت الظهر12.45...............:
الصسÓة العصسر16.33...............:
المغرب1٩.46..............:
العشسـاء21.17................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٨ماي  :1٩45الشسعب ا÷زائري يخرج ‘ مسسÒات
سس-ل-م-ي-ة اح-ت-ف-اء بسس-ق-وط ال-ن-ازي-ة ‘ ،ال-ع-دي-د م-ن
اŸدن ا÷زائ- -ري- -ة ،م- -ذك- -را ف- -رنسس -ا ب -وع -وده -ا،
ق -وب -لت Ãج -ازر ف -ظ -ي -ع -ة سس -ق-ط ف-ي-ه-ا أاك Ìم-ن
خمسسة وأاربع Úأالف شسهيد.
^  0٨م- -اي  :1٩57ف -رح -ات ع-ب-اسض رئ-يسض ا◊ك-وم-ة
اŸوؤق -ت -ة يصس ّ-رح« :ن -ح -ن مسس -ت -ع -دون ل -ل -ت -ف -اوضض م -ن أاج-ل
اسستقÓل ا÷زائر».

لثن 12 Úشسعبان  143٨هـ اŸوافق لـ  0٨ماي  2017م
ا إ

2211

الطقسض اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة

17331 Oó©dG

فريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا مشسارك ـ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوعد شسرشسـ ـ ـ ـ ـ ـال

يشسارك  21فريقا ‘ فعاليات
الكاأسض اŸمتازة الوطنية العسسكرية
للرمي بالبندقية و اŸسسدسض (ذكور
واإناث) التي انطلقت ،اأمسض ،بحقل
الرمي لÓأكادÁية العسسكرية
لشسرشسال الرئيسض الراحل هواري
بومدين (تيبازة) ،ختاما للبطولت
ا÷هوية التي جرت طيلة اŸوسسم
الرياضسي العسسكري ا÷اري.

إاشسهـــــــــــــــــــــــــار

 20°ا÷زائر

عنابة

الكــأاسض اŸمتـازة للرمـي باŸسسدسض و البندقية
الكــأاسض اŸمتـازة للرمـي باŸسسدسض و البندقية

تاأتي هذه أŸنافسصة ألتي تندرج ‘ أإطار
ألÈن-ام-ج أل-وط-ن-ي ل-ل-ري-اضص-ة أل-عسص-ك-رية
م- -وسص -م  2017-2016ت-ت-وي-ج-ا Ÿشص-وأر
ﬂت -ل -ف تصص-ف-ي-ات أل-ب-ط-و’ت أل-وط-ن-ي-ة
أل -عسص -ك -ري -ة ل -ل -ب -ن -دق -ي -ة أل -نصص -ف أآل -ي -ة
وأŸسص -دسس ،ح -يث سص -ي -ت -ن -افسس  65من
خÒة رم- - -اة وأب - -ط - -ال أ÷يشس ‘ ه - -ذه
أل -ري -اضص -ة ط -ي -ل -ة أي -ام أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي
سصتختتم يوم أ’أربعاء أŸقبل منهم 17
أإناث.
“ي -زت أ’ن -ط Ó-ق -ة ب -اأج -وأء ت -ن -افسص -ي-ة
«شصديدة» طبعها ألÎكيز ألعا‹ للرماة
بحقل ألرمي أ’إلكÎو Êأين أشصرف قائد
أ’أك -ادÁي -ة أل -ل -وأء ع -ل -ي سص -ي-دأن رف-ق-ة
أإط- -ارأت أ’أك- -ادÁي- -ة ع- -ل- -ى أل- -ع -م -ل -ي -ة
و أعطيت له شصروحات وأفية عن ترتيبات
و›ري - -ات أŸن - -افسص - -ة ،ح - -يث أك- -د ‘
ألسصياق على ضصرورة ألعمل على توفÒ
كل أ’إمكانيات ’نتقاء أحسصن ألعناصصر
لتشصكيل ألنخبة ألوطنية.
وسص -ي -ك -ون أŸت -ن -افسص -ون أل -ذي-ن Áث-ل-ون
ﬂت- -ل- -ف أل- -ن -وأح -ي وق -ي -ادأت أل -ق -وأت
وأŸدأرسس أل- -ع -ل -ي -ا وأل -وح -دأت أل -كÈى
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ﬁاربـــة للجرÁـــــة والتهــــريب

ا÷يشش يدمر ﬂ 3ابئ لإلرهابي Úويوق ـ ـف مهربÚ
الشسعب ‘/اإطار مكافحة
الإرهاب واإثر عملية “شسيط،
دمرت مفرزة للجيشض الوطني
الشسعبي ،يوم  06ماي ،2017
بقسسنطينة/ن.ع ،5.ثÓثة
(ﬂ )03ابئ لÓإرهابي.Ú
و‘ إأط- - -ار ﬁارب- - -ة أل- - -ت - -ه - -ريب
وأ÷رÁة أŸن - -ظ - -م- -ة ،ضص- -ب- -طت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشص-عبي
بوهرأن/ن.ع ،2.ك -م -ي-ة ك-بÒة م-ن
ألكيف أŸعالج ُتقدر بسصتة قناطÒ
ونصص -ف ( 650ك - - - -غ) ‘ ،ح” Ú
حجز ( )1389وحدة من ﬂتلف
أŸشصروبات Ãعسصكر/ن.ع.2.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،أوق-فت م-ف-ارز
ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن-ي ألشص-ع-ب-ي ب-عÚ

قزأم/ن.ع ،6.ثÓثة ( )03مهربÚ
وضص -ب -طت ( )30م -ول-دأ ك-ه-رب-ائ-ي-ا
و( )14مطرقة ضصغط ،إأضصافة إأ¤
م- -ع- -دأت ت- -ف- -ج .Òف -ي -م -ا أوق -ف

ع- -ن- -اصص- -ر أل -درك أل -وط -ن -ي ()32
مهاجرأ غ Òشصرعي من جنسصيات
ﬂتلفة بكل من تلمسصان/ن.ع2.
وغردأية/ن.ع.4.

بعد غياب طويل عن السساحة الرياضسية

خÓل أليوم أ’أول من أنطÓق أŸنافسصة
على موعد مع أ’أدوأر ألتصصفوية ثم لعب
أ’أدوأر نصص-ف أل-ن-ه-ائ-ي-ة وأل-ن-ه-ائي لتعلن
ألنتائج ألنهائية أ’أربعاء أŸقبل ‘ حفل
يقام على شصرف ألفائزين.
وكان قائد أ’أكادÁية قد أكد ‘ كلمة
أ’ف -ت -ت -اح ع -ل -ى أه -م -ي -ة ه-ذه أل-ري-اضص-ة
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشص-ع-ب-ي،
موضصحا أن ألرمي وألتحكم ‘ ألسصÓح
وأŸن - -اورة أ÷سص - -دي - -ة م- -ن ب ÚأŸه- -ام
أ’أسصاسصية للعسصكري ،مشصددأ ‘ ألوقت
ن-فسص-ه ع-ل-ى ضص-رورة أل-ت-ح-ل-ي باŸنافسصة
ألنزيهة وأ’نضصباط ألعسصكري.
كما شصدد ألعميد سصيدأن على ضصرورة

أحÎأم أ’إج - -رأءأت أ’أم - -ن - -ي- -ة أل- -وأجب
أت- -خ- -اذه- -ا ،م- -ن- -وه- -ا م -ن ج -ه -ة أخ -رى
ب- -احÎأف -ي -ة أŸشص -ارك Úأل -ذي -ن أث -ب -ت -وأ
ج- -دأرت- -ه- -م وت- -األ- -ق- -ه- -م ‘ أل- -ب -ط -و’ت
ألعسصكرية ألوطنية .و أضصاف أن ألقيادة
أل-عسص-ك-ري-ة ت-و‹ أه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ل-لرياضصة
ألعسصكرية من خÓل توف Òكل أ’إمكانات
أŸادية وألبشصرية من أجل أإ‚اح شصتى
أŸن- -افسص -ات ،ح -يث ت -ع -د  -ك -م -ا ق -ال-
فرصصة ’نتقاء رماة أبطال من شصاأنهم
“ث- - -ي- - -ل أ÷زأئ- - -ر أحسص- - -ن “ث - -ي - -ل ‘
ألتظاهرأت ألدولية.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أب-رز أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-ت-ع-ل-ي-م
أل -ع -ا‹ ب-ا’أك-ادÁي-ة أل-ع-م-ي-د ن-ور أل-دي-ن

بورأسس ،أن أŸنافسصة Œري وفق رمي
ألسصرعة وألدقة على مسصافت 25 Úو200
م Îوه-ذأ ب-اسص-ت-ع-م-ال أل-ب-ن-دقية ألنصصف
أآلية وأŸسصدسس أ’آ‹ على أن يتم تتويج
أŸت- - -ن- - -افسص Úع- - -ل- - -ى حسص- - -اب ف - -ردي
وجماعي.
وأضص -اف أل -ع-م-ي-د ب-ورأسس أن أ’أك-ادÁي-ة
وفرت كل أ’إمكانات أŸادية وألبشصرية
’إ‚اح ألتظاهرة ألرياضصية ألتي تندرج
‘ صصميم تكوين ألفرد ألعسصكري ألذي
ي -ب -ق -ى أل-ت-ح-ك-م ‘ ألسصÓ-ح وأسص-ت-ع-م-ال-ه
شصرطا أسصاسصيا و جوهريا يتطلب منه
ت- -ط- -وي- -ره ع -ل -ى أل -دوأم وأصص -ف -ا أج -وأء
أ’نطÓقة ب «أÙكمة».

« راديـ ـوز» تكـ ـ ـرم األسسطـ ـ ـورة الطـ ـ ـاهر بن فرح ـ ـ ـات
‚حت جمعية راديوز برئاسسة قادة الشسا‘ ‘ إاقناع عائلة الÓعب الدو‹ السسابق الطاهر بن
لخÒة كل
فرحات بتكرÁه وهو الذي صسنع أا›اد كرة القدم ا÷زائرية وقاطع خÓل السسنوات ا أ
اتصسال وعÓقة بكرة القدم بعد إاصسابته Ãرضض أالزمه الفراشض.

مراسسلة خاصسة
أصصدقاء أŸدأفع أŸتأالق سصابقا،
أب -ن شص -ب -ي -ب -ة ت -ي -ارت ع -ل -ى غ-رأر
ب -ل -وم -ي ،م -غ-اري-ة ،ع-رج-اوي وب-ن
شص - -ي- -ح- -ة زأروأ ألÓ- -عب Ãن- -زل- -ه
وأدخلوأ ألبهجة وألسصرور إأ ¤قلبه
وك -رم أحسص -ن ت -ك-ر Ëع-رف-ان-ا Ãا
ق -دم -ه ل -ك -رة أل -ق -دم أ÷زأئ -ري-ة،
Ãنحه شصهادة أعÎأف وميدألية

ألعرفان ،إأضصافة أ ¤عمرة أهديت
من موبيليسس.
ج -رى ه -ذأ ‘ أج -وأء أح -ت -ف -ال -ي-ة
أثلجت عائلة ألطاهر بن فرحات
أل -ذي ع -ادت إأل-ي-ه أل-بسص-م-ة وخ-ف-ة
أل- -روح أل- -ت -ي ك -انت “ي -زه ،ح -يث
شصكرت زوجة ألÓعب وأبنه أمÚ
م- - -ب- - -ادرة «رأدي - -وز» وأل Ó- -ع - -بÚ
أل- -ق- -دأم -ى ح -يث  ⁄يصص -دق -وأ أن
وألدهم قد عاد إأ ¤صصفاته ألتي

كان يتميز بها ‘ أŸنزل وألتي
غابت منذ مدة.
من جهة أخرى ألÓعب وهدأف
شصبيبة تيارت عرجاوي مرأد نوه
Ãبادرة أ÷معية Ÿدربه ألسصابق
وألذي بفضصله صصنع أسصما كرويا
خ Ó-ل أل -ث -م -ان -ي -ن -ات ،ك -م-ا ث-م-ن
ألÓعب بلومي تكر Ëألطاهر بن
فرحات معÈأ عن سصعادته لشصفاء
أحد رموز كرة ألقدم أ÷زأئرية.

