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لمة
يششرف رئيسس ›لسس ا أ
ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر ب- - -ن صش - -ال - -ح
وÃن - - -اسش - - -ب - - -ة ال - - -ذك- - -رى 64
لن -دلع ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
إ
اÛي- -دة ع- -ل- -ى ح -ف -ل ت -ك -رË
السش-ي-ن-مائي والكاتب واŸناضشل
اŸل- -ت- -زم «ك- -وسش- -ت- -ا غ -اف -راسس»
ل- - -تسش- - -ل - -ي - -م - -ه وسش - -ام مصش - -ف
السش -ت -ح -ق-اق ال-وط-ن-ي ،وذلك
ي- -وم السش -بت  3ن-وف-م2018 È
ع -ل -ى السش -اع -ة  17:00مسشاءا
ب- - -أاوب- - -را ا÷زائ- - -ر «ب - -وع Ó- -م
بسشايح» .

حطاب يعاين مشساريع
القطاع بالعاصسمة

17784
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زيتو Êيشسرف على احتفا’ت
اند’ع الثورة التحريرية
يشش -رف وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
ال -ي -وم ،ع -ل -ى الح -ت-ف-الت ال-رسش-م-ي-ة اıل-دة
لندلع الثورة بولية ا÷زائر،وذلك ابتداء
م - - - - -ن السش - - - - -اع- - - - -ة الـ 08:30صشباحا،وكذا
ب -الح -ت -ف -الت ب -اŸت -ح -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د
ابتداء من السشاعة  12:30زوال.

«الفتوى أاثناء الثورة التحريرية » موضسوع ندوة

‘ إاط -ار الح-ت-ف-الت ب-ال-ذك-رى  64ل -ث -
ورة أاول ن-وف-م 1954 Èي-ن-ظم اÛلسس
ا إ
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 1صشباحا Ãقر اÛلسس.

›موعة ا’سستمرارية من أاجل ا’سستقرار واإ’صسÓح تنظم ندوة –سسيسسية
لصشÓح» وÃناسشبة الحتفال بالذكرى64
‘ إاطار النششاطات السشياسشية Ûموعة «السشتمرارية من أاجل السشتقرار وا إ
لندلع الثورة التحريرية اÛيدة  1نوفم 1954 Èينظم ا◊زب ندوة –سشيسشية لوليات الوسشط الششرقي ،يوم  3نوفمÈ
بقاعة مركب الÎفيه والرياضشة Ãدينة برج بوعريريج وذلك على السشاعة  9:30صشباحا.
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ي -ق -وم وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري-اضش-ة
ﬁمد حطاب،اليوم ‘ إاطار برنامج
لح-ت-ف-ال بالذكرى  64لندلع
ا إ
ث -ورة ال -ت -ح-ري-ر اŸب-ارك-ة  1نوفمÈ
 2018 - 1954ب -زي -ارة ع -م -ل إا¤
ا÷زائر العاصشمة ،تششمل ،اŸقاطعة
لداري- - -ة ل - -ل - -ح - -راشس ،اŸق - -اط - -ع - -ة
ا إ
لدارية
لدارية رويبة ،اŸقاطعة ا إ
ا إ
الدار البيضشاء حيث سشيدششن ويعاين
ع- -دة مشش- -اري -ع وه -ي -اك -ل ري -اضش -ي -ة
تابعة لقطاع الششباب والرياضشة .

تخليد الذكرى 14
لوفـ ـ ـاة اÛاهـ ـ ـد
آايت عمران
ت - -ن - -ظ - -م اÙاف - -ظ - -ة السش - -ام - -ي - -ة
Óم-ازي-غ-ي-ة ي-ومي  30و 31أاكتوبر
ل -أ
ا÷اري ،ن-دوة ت-خ-ل-ي-دا ل-ل-ذك-رى 14
لرحيل اÛاهد الفقيد ﬁند إايدير
أايت ع- - -م- - -ران ،ال - -رئ - -يسس السش - -اب - -ق
للمحافظة.

موبيليسس ششريك رابطة كرة القدم اÎÙفة والراعي الرسشمي لنهائي الكأاسس اŸمتازة لكرة القدم  ‘ ،2018طبعتها
الثانية عششرة.
لندية البطلة التي سشتحيي هذا اللقاء الهام
لبطال ،يواكب هذا ا◊دث الرياضشي،ليكون بجانب ا أ
موبيليسس عÓمة ا أ
الذي يجمع سشنوًيا ،بطل بطولة اŸوسشم اŸنقضشي مع اŸتوج بكأاسس ا÷زائر.
نهائي الكأاسس اŸمتازة لهذه السشنة ،سشيعرف مواجهة ب Úفريق ششباب قسشنطينة ا◊ائز على بطولة اŸوسشم اŸاضشي مع
اŸت -وج ب -ك -أاسس ا÷زائ-ر إا–اد ب-ل-ع-ب-اسس ،ي-وم اÿم-يسس  01ن-وفم 2018 Èع-ل-ى السش-اعة Ã ،17:00ل-عب مصش-ط-ف-ى تشش-اكر
بالبليدة.
لهمية التي تعنيها بالرياضشة بصشفة عامة وبكرة القدم بصشفة خاصشة.
رعاية موبيليسس للكأاسس اŸمتازة،دليل على ا أ
موبيليسس ،اŸتعامل الرائد ‘ دعم الرياضشة با÷زائر ،يجدد التزامه Ÿرافقة اÙافل الرياضشية الهامة ،التي تتيح لكل
ا÷زائري Úمن عيشس ششغف الرياضشة وتذوق أاداءه العا‹.
لول للرياضشة ‘ ا÷زائر.
موبيليسس الششريك ا أ

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

لدارة والمالية
ا إ

خ-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-ق-ادري-ة ب-ورڤ-ل-ة– ،ت
ت -ن -ظ -م اŸشش-ي-
÷م-ه-وري-ة أاي-ام 7 ،6و  8ن-وفم 2018 Èالطبعة
رع-اي-ة رئ-يسس ا
ت-ق-ى ال-دو‹ ل-ل-ط-ري-ق-ة ال-ق-ادري-ة –ت ع-ن-وان:
اÿامسش -ة ل -ل-م-ل-
نية وإاسشتقرار الدولة ا÷زائرية» ،وذلك Ãقر
«اŸرجعية الوط
الزاوية بورقلة وبقصشر الثقافة مفدي زكرياء.

حركة البناء الوطني تنظم
Œمعا شسعبيا بالبليدة
ت -ن -ظ -م ح -رك -ة ال -ب -ن -اء ال -وط -ن-ي
لندلع
Ãن- -اسش- -ب- -ة ال- -ذك- -رى  64إ
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية اÛيدة التجمع
الشش -ع -ب -ي وب-إاشش-راف رئ-يسس ا◊رك-ة
لسشتاذ عبد القادر بن قرينة و–ت
ا أ
شش- -ع- -ار «ا÷زائ- -ر ح- -رره- -ا ا÷م- -ي- -ع
ويبنيها ا÷ميع» غدا بولية البليدة
باŸركز الثقا‘ جي ‹Óبونعامة على
السشاعة  14:00بعد الزوال .

ملتقى وطني حول مÓمح
اÛتمع ا÷زائري
لع- -ل- -ى ل- -ل- -غ- -ة
ي - -ن- -ظ- -م اÛلسس ا أ
ال-ع-رب-ي-ة م-ل-تقى وطني حول مÓمح
وحدة اÛتمع ا÷زائري من خÓل
لن- -وم- -اسش- -ت- -ك- -ي
ال - -واق- -ع ال- -ل- -غ- -وي ا أ
ال- -ط -وب -ون -ي -م -ي ‘ ›ت -م -ع اŸع -رف -ة
وذلك ي- - -وم - -ي  4و 5ن-وف-م Èع-ل-ى
السش - -اع - -ة  9:00صش -ب-اح-ا ب-اŸك-ت-ب-ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة ،ا◊ام- -ة
ا÷زائر العاصشمة.

يوم دراسسي حول« مسستقبل
البنية التحتية للسسكة
ا◊ديدية »
‘ إاط- -ار ال- -نشش- -اط- -ات ال- -ع- -ل- -م- -ي -ة
Óششغال
ل-ل-م-درسش-ة ال-وط-ن-ية العليا ل أ
ال-ع-م-وم-ي-ة ت-تششرف مديرة اŸدرسشة
لسش-ت-اذة ف-وزي-ة م-ق-ي-دشس ب-ت-ن-ظيم
ا أ
ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-دراسش-ي ‘ ط-بعته
لو ¤ح- -ول مسش- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -ب- -ن- -ي- -ة
ا أ
ال- -ت- -ح- -ت- -ي -ة ل -لسش -ك -ة ا◊دي -دي -ة ‘
لحد  4نوفمÈ
ا÷زائر ،وذلك يوم ا أ
Ã 2018ق - -ر اŸدرسش - -ة ب - -ال - -ق- -ب- -ة
ابتداءمن السشاعة  8:30صشباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

الطبعة اÿامسسة للملتقى الدو‹
للطريقة القادرية

‘ إاط -ار Œسش -ي -د مشش-روع ب-رن-ام-ج
ا◊كومة ،يقوم وزير التجارة سشعيد
جÓب يوم السشبت  3نوفم Èبزيارة
عمل إا ¤ولية سشطيف .

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يوم دراسسي
حول تأام Úالسسدود
ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وطنية للسشدود
وال -ت -ح-ويÓ-ت ،ال-ي-وم ،ي-وم-ا دراسش-ي-ا
حول تأام Úالسشدود ،وعلى الهامشس
سشيتم توقيع اتفاقية بينها والوكالة
الفضشائية ا÷زائرية ،وذلك بقاعة
اÙاضش- - -رات ل - -وزارة Ÿوارد اŸائ - -ي - -ة
ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

األربعاء  31أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  21صسفر  1440هـ
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مسساهل منوها با◊وأر أ’سسÎأتيجي ب Úأ÷زأئر وفرنسسا:

ا÷زائر ملتزمة بتنفيذ لوائح ›لسس األمن حول الصشحراء الغربية
إارتياح Ÿسشار السشÓم ‘ ما‹ واسشتقرار ليبيا أاولوية قصشوى

وصس - -ف وزي- -ر ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة،
عبد ألقادر مسساهل ،أول أمسس ،أ◊وأر
ب Úأ÷زأئ- -ر وف- -رنسس- -ا بـ«ألÌي» ع- -ل- -ى
’مني.
ألصسعيدين أ’سسÎأتيجي وأ أ
أاوضس-ح رئ-يسس ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائرية ‘
خ- -ت- -ام أاشس- -غ -ال ال -دورة  5ل-ل-ج-ن-ة اıتلطة
الق-تصس-ادي-ة ال-ف-رنسس-ي-ة-ا÷زائ-ري-ة (ك-وميفا)
وال -دورة  4ل-ل-ح-وار السسÎات-ي-جي الفرنسسي-
ا÷زائري ،قائ« Óها نحن ‘ ختام جلسسة
ثرية فيما يخصس أاول اÛال السسÎاتيجي
واألمن .لقد “يزت هذه الدورة بتبادل حول
وضسعيات األزمة التي تعيشسها منطقتنا».
وأاشس- -ار إا ¤أان ه -ذه ال -دورة «ق -د سس -م -حت
بتبادل –ليÓتنا وأاوجه نظرنا حول ما يجري
‘ منطقتنا ‘ اŸتوسسط و‘ السساحل» ،مÈزا
أانه من الواضسح «عندما يلتقي ا÷زائريون
والفرنسسيون أان تتطرق النقاشسات بيننا إا¤
الوضسع ‘ ما‹ و‘ السساحل وكذا ‘ ليبيا».
ك -م -ا أاع -رب مسس -اه -ل ع -ن ارت -ي -اح-ه ل-ه-ذا
«ال -ت -ب -ادل ألوج -ه ال -ن -ظ -ر ال -ذي م -ك -ن -ن -ا م-ن
السستمرار ‘ دعم جهود األ· اŸتحدة ‘ ما
يخصس ليبيا ودعم جهود غسسان سسÓمة وورقة
ط -ري -ق -ه ،وال -ع -م-ل أايضس-ا ع-ل-ى أان ت-ك-ون ه-ذه
الوثيقة ﬁل الدعم اŸنتظر من قبل الشسركاء
أاصس -دق-اء ل-ي-ب-ي-ا ب-ه-دف “ك Úه-ذا ال-ب-ل-د م-ن
اسسÎجاع اسستقراره وأامنه» ،مذكرا ‘ هذا
السسياق أان ا÷زائر تتقاسسم أازيد من  1000كلم
من ا◊دود مع لبيبا و»تو‹ أاهمية لسستقرار
وأامن هذا البلد الشسقيق وا÷ار».
بخصسوصس ما‹ ،ذكر مسساهل أان ا÷زائر
ه-ي شس-ري-ك-ة ÷ه-ود األ· اŸت-ح-دة وت-ط-ب-ي-ق
التفاق ‘ اطار ÷نة اŸتابعة اŸسستحدثة
ل- -ه -ذا الشس -أان واŸن -ب -ث -ق -ة ع -ن مسس -ار ات -ف -اق
ا÷زائر العاصسمة وباماكو ،مÈزا أان التشساور
بهذا اÿصسوصس هو»دائم» ،مسسÎسس« Óنحن
مرتاحون للجهود التي تبذلها ا◊كومة اŸالية
والشس -رك -اء اŸوق -ع-ون ل-ه-ذا الت-ف-اق .أان-ه Ÿن
الواضسح أانه لن يكون هناك تنفيذ لÓتفاق
بدون ثقة» ،مؤوكدا ‘ ،هذا الصسدد ،أان الثقة
م -وج -ودة و»ي -ت -ع Úع -ل -ي -ن -ا دع -م-ه-م ب-ال-ن-ظ-ر
للتحديات التي نواجهها بهذه اŸنطقة».
وذكر ‘ هذا السسياق قضسية الهجرة غÒ
الشسرعية والرهاب وا÷رÁة اŸنظمة ،مÈزا
من جهة أاخرى أان السسلم ‘ ما‹ والسسلم ‘
ليبيا «سسيمكناننا من اŸضسي قدما».
وأاوضسح رئيسس الدبلوماسسية ا÷زائرية «أاننا
األن  ،عشسية اجتماع بادر به األم Úالعام
 ·ÓاŸتحدة ومبعوثه الشسخصسي ،هورسست
ل أ
كوهلر».
وأاكد مسساهل ‘ هذا الشسأان يقول «يتعلق
لمر باجتماع سسيعقد بجينيف يومي  4و5
اأ
ديسسم Èحول قضسية الصسحراء الغربية .وهنا
أايضسا ا÷زائر ملتزمة التزاما تاما بتنفيذ
ل‡ي ،ل سسيما لئحته
لمن ا أ
لوائح ›لسس ا أ
.»2414
من جهة أاخرى ،و‘ تعليقه على الهجوم
الن- -ت- -ح -اري ال -ذي اسس -ت -ه -دف ال -ع -اصس -م -ة
التونسسية ،ذكر وزير الشسؤوون اÿارجية أان
ا÷زائ -ر ق -د ن -ددت ع -ل -ى لسس -ان ن -اط -ق -ه-ا
ال -رسس-م-ي بـ«ه-ذا ال-ه-ج-وم الشس-ن-ي-ع» ،مÈزا
«نحن نتواجد ‘ منطقة مهددة نوعا ما،
حيث هناك –ديات كبÒة ،ل سسيما –دي
الره -اب وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ول -ه -ذا ف-إان
م -ك -اف -ح -ة الره -اب ل ت -خصس ب-ل-دا واح-دا
أاواخر بل تعني أايضسا اÛتمع الدو‹».
وجدد مسساهل تعازيه اÿالصسة للشسعب
التونسسي متمنيا للجرحى الشسفاء العاجل.

بن صشالح يسشتقبل سشف Òكرواتي

أسس -ت -ع -رضس رئ -يسس ›لسس أ’أم -ة ،ع-ب-د أل-ق-ادر ب-ن
صس- -ال- -ح ،م- -ع سس -ف Òج -م -ه -وري -ة ك -روأت -ي -ا ب -ا÷زأئ -ر،
أوندريجازأفيومارأن ،سسبل ووسسائل تطوير ›ا’ت
ألتعاون ب Úألبلدين ،حسسب ما أفاد به بيان للمجلسس.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أان الطرف Úتناول خÓل هذا اللقاء
الذي جاء Ãناسسبة زيارة وداع قام بها السسف Òالكرواتي على
إاثر انتهاء مهامه با÷زائر «العÓقات الثنائية التاريخية بÍ
لرادة اŸشسÎكة
البلدين وكذا جوانب من ›ـالت التعاون وا إ
لتوسسيعه وتطويره».

ا÷زائر تدين «بششدة» التفج Òاإلرهابي الذي اسشتهدف سشيارة ششرطة بالعاصشمة تونسس
أادانت ا÷زائر ،على لسسان الناطق الرسسمي
ل -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي
شس -ري -ف ،أامسس« ،بشس-دة» ال-ت-ف-ج Òاإلره-اب-ي ال-ذي
اسس -ت -ه-دف أامسس الول سس-ي-ارة ل-لشس-رط-ة ال-ت-ونسس-ي-ة
بشسارع ا◊بيب بورقيبة بالعاصسمة تونسس.
وقال الناطق الرسسمي لوزارة الشسؤوون اÿارجية
‘ تصسريح لواج« :ندين بشسدة التفج Òاإلرهابي
ال -ذي اسس -ت -ه -دف الث -ن 29 Úأاك-ت-وب-ر 2018سسيارة

ل- -لشس- -رط- -ة ال -ت -ونسس -ي -ة بشس -ارع ا◊ب -يب ب -ورق -ي -ب -ة
بالعاصسمة تونسس».
وأاضس -اف ق -ائ »:Ó-واإذ ن-ت-قّ-دم ب-أاخ-لصس ع-ب-ارات
اŸواسس- -اة ألسس- -ر اŸصس- -اب Úم- -ن أاف- -راد الشس- -رط -ة
واŸواطن Úالذين ندعولهم بالشسفاء العاجل فإاننا
ن-ؤوك-د ع-ل-ى تضس-ام-ن-ن-ا ال-ك-ام-ل ووق-وق-ن-ا ال-دائم مع
تونسس الشسقيقة حكومة وشسعبا ‘ وجه هذه الآفة
البغيضسة».

أاويحيى يسشتقبل نائب رئيسس قسشم اإلعÓم للجنة اŸركزية للحزب الششيوعي الصشيني

األولوية القتصشادية للجزائر
تكمن ‘ التنويع
وب-خصس-وصس ال-ل-ج-ن-ة اıت-ل-ط-ة الق-تصس-ادي-ة
ال-ف-رنسس-ي-ة-ا÷زائ-ري-ة (ك-وم-ي-ف-ا) ،سس-جل الوزير
بارتياح ا÷هود «ا÷د مهمة» لرئيسسي البلدين
÷ع- -ل ال -ع Ó-ق -ة ب Úا÷زائ -ر وف -رنسس -ا ع Ó-ق -ة
«خ -اصس -ة» ت -ت -وج -ه ن -ح -وشس -راك -ة «اسسÎات -ي-ج-ي-ة
ومتميزة» ،داعيا ‘ هذا الشسأان ان ترتكز هذه
العÓقة على مصسالح الطرف.Ú
«ل -ق -د ت -ط -رق -ن-ا أايضس-ا م-ع زم-ي-ل-ي ج-ان اي-ف
لودريان إا ¤اŸكانة اÙورية لتنقل األشسخاصس
ب Úالبلدين» ،يضسيف مسساهل ،مÈزا أان ا÷زائر
وف -رنسس -ا م -ل-ت-زم-ت-ان «سس-وي-ا» ب-خصس-وصس ك-ل م-ا
هومتعلق بالهجرة غ Òالشسرعية والسسرية.
«إان -ه -ا آاف -ة ت -واج -ه-ه-ا ا÷زائ-ر أايضس-ا» وال-ت-ي
ت -ت -ط -لب «اسسÎات -ي -ج -ي -ة دول -ي-ة Ÿك-اف-ح-ة ه-ذه
الشسبكات الجرامية».
م -ن ج-ه-ت-ه ،أاوضس-ح وزي-ر ال-ط-اق-ة واŸن-اج-م،
يوسسف يوسسفي أان الطرف Úقد كانت لهما ‘
اطار الكوميفا ﬁادثات «مهمة جدا» ،مؤوكدا أان
األولوية القتصسادية للجزائر تكمن ‘ «التنويع».

...يÈز أاهمية حركية وتنقل
األششخاصس ‘ الششراكة اإلسشÎاتيجية
أاب -رز مسس -اه -ل أاه -م -ي -ة ح -رك -ي -ة وت -ن-ق-ل
لسسÎاتيجية
لشسخاصس ‘ إاطار الشسراكة ا إ
اأ
ا÷زائرية  -الفرنسسية وهذا خÓل أاشسغال
ال- -دورة اÿامسس- -ة ل- -ل- -ج- -ن- -ة الق- -تصس- -ادي -ة
اıت-ل-ط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة-ا÷زائرية (كوميفا)
التي انعقدت أامسس الول بباريسس.
و‘ هذا الصسدد ،أاكد رئيسس الدبلوماسسية
لشسخاصس يشسكل رافدا
ا÷زائرية أان تنقل ا أ
ه - -ام - -ا لÎق- -ي- -ة اŸب- -ادلت الق- -تصس- -ادي- -ة
والبشسرية ب Úالبلدين وكذا تعزيز الشسراكة
لسسÎات-ي-ج-ي-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ف-رنسس-ي-ة ال-تي
اإ
ي-ع-ك-ف ال-ب-ل-دان ع-ل-ى ج-ع-ل-ه-ا إاطارا متميزا
للتبادل.
وأاشسار ‘ هذا الصسدد إا ¤العدد الهام
للخطوط ا÷وية التي تربط ب Úا÷زائر
وفرنسسا ‡ا يشسكل وسسيلة كفيلة بتحقيق
ه- -دف ت- -ك -ث -ي -ف ال -رواب -ط النسس -ان -ي -ة بÚ
البلدين.

...يÎأاسس مناصشفة مع نظÒه الفرنسشي
الدورة 4للحوار السشÎاتيجي
ترأاسس وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسساهل بباريسس مناصسفة مع نظÒه الفرنسسي
ج -ون-اي -ف ل -ودري -ان ،أاشس-غ-ال ال-دورة  4للحوار

’مÓك ألدولة
أŸديرية ألعامة أ

السسÎاتيجي ا÷زائري-الفرنسسي حول مسسأالتي
األمن ومكافحة الرهاب.
وسسمحت هذه الدورة للجانب Úبتبادل واسسع
ل -وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر وال -ت -ح -ال -ي -ل ح-ول ال-قضس-اي-ا
الق -ل -ي -م -ي -ة وال-دول-ي-ة ذات اله-ت-م-ام اŸشسÎك
لسس -ي -م -ا وضس-ع-ي-ة الزم-ات وال-ن-زاع-ات ‘ م-ا‹
وليبيا وسسوريا والشسرق األوسسط.
‘ هذا الصسدد ،جدد مسساهل موقف ا÷زائر
الداعي لـ « ترقية ا◊لول السسياسسية ،من خÓل
Óزم -ات ‘ ل -ي -ب-ي-ا وم-ا‹
ا◊وار واŸصس -ا◊ة ،ل  -أ
وسسوريا» ،مؤوكدا خاصسة على « رفضس التدخÓت
األجنبية وأاهمية تكفل أاطراف النزاع أانفسسهم
بتسسي ÒاŸسسارات السسياسسية لبلدانهم».

...يلتقي Ãسشؤوو‹ اŸراكز
القنصشلية ‘ فرنسشا
اجتمع وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر
مسس - -اه - -ل ،أامسس ‘ ،ب - -اريسس Ãسس - -ؤوو‹ اŸراك - -ز
القنصسلية بفرنسسا وهذا بحضسور السسف Òا÷زائري،
عبد القادر مسسدوة ،حسسبما جاء ‘ بيان لوزارة
الشسؤوون اÿارجية.
واوضسح البيان ان هذا الجتماع جاء غداة عقد
ال -دورة اÿامسس -ة ل -ل -ج-ن-ة الق-تصس-ادي-ة اıت-ل-ط-ة
الفرنسسية  -ا÷زائرية (كوميفا) بباريسس ،التي ابرز
خÓلها الوزير «أاهمية حركية وتنقل الشسخاصس ‘
إاط -ار الشس-راك-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ال-ت-ي تشس-ك-ل
راف -دا ه -ام -ا ل-ت-ع-زي-ز الشس-راك-ة وت-رق-ي-ة اŸب-ادلت
القتصسادية والبشسرية ب Úالبلدين».
ك -م-ا اك-د مسس-اه-ل ع-ل-ى «اŸك-ان-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي
توليها ا◊كومة ا÷زائرية للجالية الوطنية اŸقيمة
ب - -اÿارج وال - -ت - -ي ت - -ت - -ج - -ل - -ى ‘ ق- -رارات رئ- -يسس
ا÷مهورية ،عبد العزيز بوتفليقة بخصسوصس هذه
ا÷الية».

...ويدعورؤوسشاء القنصشليات ا÷زائرية
إا ¤بناء عÓقة قوية مع ا÷الية
دع- -ا وزي- -ر الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر
مسساهل ،أامسس ،بباريسس ،رؤوسساء القنصسليات بفرنسسا
إا ¤بناء «عÓقة قوية» مع أافراد ا÷الية الوطنية
داعيا إا ¤اإلصسغاء لنشسغالتهم.
وخÓل اجتماع بحضسور سسف Òا÷زائر بفرنسسا
عبد القادر مسسدوة ،قال مسساهل ﬂاطبا القناصسل
العام Úوالقناصسل ا÷زائري« Úيجب التقرب من
ا÷الية واإلصسغاء لها وا◊فاظ على هذه العÓقة
القوية معها».
وبعد اإلشسارة إا ¤ادخال التكنولوجيات ا÷ديدة
‘ التسسي Òاليومي للشسأان القنصسلي «وهي العملية
التي مكنتنا من اŸزيد من الفعالية» ،يقول مسساهل
داع -ي -ا رؤوسس -اء ال -ق -نصس -ل-ي-ات إا ¤ال-ت-ق-رب أاك Ìم-ن
اŸواطن Úا÷زائري ÚاŸقيم Úبفرنسسا.

تنفيذ الÈنامج اŸدعم لعصشرنة وإاصشÓح الهياكل
أك -د أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع-ام ل-ل-م-دي-ري-ة
’مÓ-ك أل-دول-ة ج-م-ال خزناجي،
أل-ع-ام-ة أ
أمسس ،ب- -ا÷زأئ- -ر أل -ع -اصس -م -ة أن أŸدي -ري -ة
’خرى لوزأرة
باشسرت ،على غرأر أŸصسالح أ أ
أŸال-ي-ة ‘ ،ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج مدعم لعصسرنة
وإأصسÓح ألهياكل ألتابعة لها.
وخÓل تدخله أامام ÷نة اŸالية واŸيزانية
باÛلسس الشسعبي الوطني برئاسسة توفيق طورشس
Ãناسسبة مناقشسة مشسروع قانون اŸالية ،2019
أاوضس -ح خ -زن -اج -ي أان ه -ذا الÈن -ام -ج ال-ن-اب-ع م-ن
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ﬂط- -ط ا◊ك- -وم- -ة ي- -ت- -م- -ح -ور ح -ول ع -دد م -ن
العمليات التي ترمي إا ¤إاعادة الدور القتصسادي
واŸا‹ Ÿفهومي ملك الدولة والعقار.
وواصس -ل خ -زن -اج-ي ي-ق-ول ان-ه وم-ن اج-ل ب-ل-وغ
لمÓك
لهداف اŸنشسودة فان اŸديرية العامة أ
اأ
الدولة –رصس على Œسسيد الشسوط الأك Èمن
مسس -اع -ي ال -عصس -رن-ة خÓ-ل سس-ن-ت-ي  2018و2019
اع -ت -م -ادا ع-ل-ى سس-ب-ع-ة ﬁاور ب-أاه-داف مشسÎك-ة
ومد›ة بعضسها البعضس.
لمر يتعلق بأانشسطة مهيكلة
وأاوضسح يقول أان ا أ

ي -ت -م ا‚ازه -ا ع -ل -ى م -رح -ل-ت Úب-ح-يث ت-ت-م-ح-ور
لو ¤حول عدة تداب Òمنها وضسع نظام
اŸرحلة ا أ
م-ع-ل-وم-ات-ي ع Èإادخ-ال ال-ت-ك-ن-ول-وجيات ا÷ديدة
لعÓ-م
Óع Ó-م والتصس-ال وت-ع-م-ي-م اسس-ت-ع-م-ال ا إ
ل -إ
ل‹ Ãخ -ت -ل -ف اŸصس -ال -ح وت -ك -ي -ي-ف ال-نصس-وصس
اآ
ال-تشس-ري-ع-ي-ة وال-ت-ن-ظ-ي-مية مع التطورات ا◊اصسلة
فضس Óعن توحيد وتبسسيط طرق ومناهج العمل
لداري وت - -ك - -وي - -ن اŸسس - -ت - -خ - -دم ‘ ÚاŸه - -ن
اإ
لدارة أام Ó- -ك ال - -دول - -ة وا◊ف- -ظ
لسس - -اسس - -ي - -ة إ
اأ
العقاري.

اسستقبل الوزير األول ،أاحمد أاويحيى ،،أامسس،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ن -ائب رئ-يسس قسس-م اإلعÓ-م
للجنة اŸركزية للحزب الشسيوعي الصسيني ،ليانغ
يانشسون الذي يقوم بزيارة عمل إا ¤ا÷زائر ‘
اط- -ار مشس- -ارك- -ة الصس ،Úبصس- -ف- -ة ضس- -ي -ف الشس -رف
للطبعةŸ 23عرضس ا÷زائر الدو‹ للكتاب (سسي،)Ó
حسسب ما جاء ‘ بيان Ÿصسالح الوزير األول.
وجرى اللقاء بحضسور وزير الثقافة ،عزالدين
ميهوبي ،يشس Òالبيان.

مدلسشي :تطه ÒاŸنظومة القانونية من األحكام التي “سس با◊قوق وا◊ريات
لوح :اŸبدأا يجعل اŸواطن طرفا فاع ‘ Óضشمان احÎام حقوقه الدسشتورية
أك- -د رئ- -يسس أÛلسس أل -دسس -ت -وري م -رأد
م- -دلسس -ي ،أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م -ة أن
ت -ك -ريسس م -ب -دأ أل -دف -ع ب -ع -دم دسس -ت -وري -ة
ألقوأن Úيجسسد إأرأدة أŸشسرع أ÷زأئري ‘
حماية حقوق أ’نسسان وتطه ÒأŸنظومة
’ح-ك-ام أل-تشسريعية ألتي
أل-ق-ان-ون-ي-ة م-ن أ أ
“سس با◊قوق وأ◊ريات.
لشس -غ -ال اŸل -ت -ق-ى ال-دو‹
خ Ó-ل اف -ت -ت -اح -ه أ
ال -ت -ك -وي -ن -ي ح -ول م -ب-دأا ال-دف-ع ب-ع-دم دسس-ت-وري-ة
القوان ،Úأاوضسح مدلسسي أان الغاية من وراء إادراج
لل-ي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة ه-و»دع-م ح-م-اي-ة ح-ق-وق
ه -ذه ا آ
لنسسان وتعزيز أاسسسس دولة القانون ‘ ا÷زائر،
اإ
وهي ا◊ماية التي ل تقتصسر على إادراج هذه
لن ضسمان فعالية
ا◊قوق ضسمن النصسوصس فقط ،أ
ه - -ذه ال- -ق- -وان Úي- -ق- -تضس- -ي أان “ت- -د ال- -رق- -اب- -ة
الدسستورية إا ¤ا÷انب التطبيقي والعملي».
وأارجع مدلسسي أاهمية هذا النصس إا ¤كون
عدم دسستورية قانون ما «ل تظهر دائما عند
إاعداده بل تتب Úغالبا لدى تطبيقه على أارضس
الواقع» ،وهذا بإاقرار فقهاء الدسستور.
و‘ كلمة له خÓل اŸلتقى الدو‹ حول الدفع
ب-ع-دم دسس-ت-وري-ة ال-ق-وان ،Úال-ذي ي-ح-تضس-ن-ه ع-لى
مدار يوم ÚاÛلسس الدسستوري ،أاكد لوح أان
لح -ك -ام ال -دسس -ت -وري-ة ا÷دي-دة اŸتصس-ل-ة ب-ه-ذه
اأ

للية “ثل «وسسيلة ب Úيدي اŸواطن ◊ماية
اآ
لسس -اسس -ي -ة» ع“ Èك -ي -ن-ه،
ح -ق -وق -ه وح -ري -ات -ه ا أ
وبصس -ورة غ Òم -ب -اشس -رة ،م -ن ت -ف -ع -ي -ل إاج-راءات
إاخ -ط -ار اÛلسس ال -دسس -ت -وري ،ط-اŸا اع-ت Èأان
حكما تشسريعيا ينتهك ا◊قوق وا◊ريات التي
يضسمنها الدسستور.
لسساسسي ا÷ديد ‘
وتÈز أاهمية هذا ا◊ق ا أ
أان -ه سس-يسس-اه-م ‘ ت-ط-ه ÒاŸن-ظ-وم-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة
لح -ك -ام ال -ق -ان -ون -ي -ة اıال-ف-ة
ال -وط -ن -ي -ة م -ن ا أ
للدسستور ،حيث «كان من الطبيعي أان يتوج مسسار
إاصسÓح قطاع العدالة Ãثل هذه اÿطوة ا÷ريئة
والنقلة النوعية التي جعلت ا÷زائر ‘ مصسف
الدول ذات التقاليد الدسستورية والدÁقراطية
العريقة» ،حسسب قوله.
لط -ار ب -أان ال -دف -ع ب -ع-دم
ك -م -ا ّذك -ر ‘ ذات ا إ
دسستورية القوان Úيعت Èمن أاهم اŸسستجدات
ال-ت-ي تضس-م-ن-ه-ا ال-ت-ع-دي-ل ال-دسس-توري لسسنة 2016
للية القانونية
الذي أاقر ‘ مادته  188هذه ا آ
ا÷دي -دة ال -ت -ي ت -خ -ول ل -ك -ل ط -رف ‘ ال -ن -زاع،
شسخصسا طبيعيا كان أاومعنويا ،حق العÎاضس
أام- -ام ج- -ه- -ة قضس -ائ -ي -ة ع -ل -ى دسس -ت -وري -ة ا◊ك -م
التشسريعي الذي يتوقف عليه مآال النزاع بدعوى
أان -ه ي -ن -ت -هك ا◊ق -وق وا◊ري -ات ال -ت -ي ي-ك-ف-ل-ه-ا
الدسستور.

قيطو Êواألم Úالعام لأÓوبك مرتاحان للجهود اŸششÎكة
ع Èوزير الطاقة مصسطفي قيطو ÊوالمÚ
العام Ÿنظمة الدول اŸصسدرة للنفط (اوبك)
ﬁمد سسانوسسي باركيندو اأمسس با÷زائر عن
ارتياحهما للمجهودات اŸشسÎكة التي بذلتها
دول اŸن -ظ -م -ة وشس -رك -ائ -ه -ا م -ن خ -ارج الوبك
حسسب ما افاد ،اأمسس ،بيان صسادر عن وزارة
الطاقة .وعقد هذا اللقاء على هامشس اشسغال

قمة «ا÷زائر الطاقة اŸسستقبلية» الذي Œري
فعالياته با÷زائر يومي  29و 30اكتوبر ا÷اري.
وسساهمت ا÷هود التي تقوم بها دول الوبك
وكذا البلدان اŸنتجة للنفط من خارج اŸنظمة
«ب -ق -وة ‘ اسس -ت -ق-رار وت-وازن سس-وق ال-ن-ف-ط ع-ل-ى
اŸدي ÚاŸت - -وسس - -ط وال - -ط - -وي - -ل» حسسب وزارة
الطاقة.

شسكل ملف العÓقات الثنائية ا÷زائرية-
القطرية ل سسيما كيفية «تعزيز الدبلوماسسية
الŸÈان - -ي - -ة» والسس- -ت- -ف- -ادة م- -ن ال- -ت- -ج- -رب- -ة
ا÷زائرية ‘ ›ال العمل الŸÈاﬁ ،Êور

لقاء الذي جمع وزير العÓقات مع الŸÈان،
ﬁجوب بدة وسسف Òقطر با÷زائر ،حسسن بن
اب -راه -ي -م اŸال -ك -ي ،حسسب م-ا اأف-اد ب-ه ب-ي-ان
للوزارة.

بدة يسشتقبل سشف Òدولة قطر
ميهوبي ‘ زيارة إا ¤الششارقة

يقوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم وا¤
غاية  10نوفم Èبزيارة الشسارقة باإلمارات العربية

اŸت- -ح- -دة ،وذلك ‘ إاط- -ار مشس- -ارك- -ة ا÷زائ- -ر ‘
معرضس الشسارقة الدو‹ للكتاب ‘ طبعته .37

زعÓن :رفع التجميد عن مششاريع الطرق لفك العزلة عن ا÷نوب الكبÒ
كشس -ف وزي -ر األشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل،ع-ب-د
الغني زعÓن ،أامسس ،بالعاصسمة عن رفع التجميد
عن العديد من اŸشساريع اÿاصسة بإا‚از الطرق
ع Èا÷نوب الكب Òوذلك لفك العزلة عن اŸناطق
النائية .
وقال زعÓن ‘ تصسريح للصسحافة على هامشس
إاشس-راف-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى سس-اح-ة الشس-ه-داء ب-العاصسمة
ع- -ل- -ى الن -ط Ó-ق ال -رسس -م -ي ل -ل -ح -م -ل -ة ال -وط -ن -ي -ة
التحسسيسسية حول «ﬂاطر العبور على اŸمرات
السسطحية» (بخطوط السسكك ا◊ديدية) أانه» رفع
ال -ت -ج -م-ي-د ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن اŸشس-اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة
بالطرق والهادفة إا ¤فك العزلة عن ا÷نوب الكبÒ

على غرار اŸشسروع اŸتعلق بالطريق الوطني رقم
 1الذي Áتد إا ¤غاية ا÷نوب الكب Òلفك العزلة
عن “Ôاسست وع Úقزام و“ياوين وت Úزاوت.»Ú
وأاضس -اف ‘ ذات السس -ي -اق أان «ه -ن -اك مشس -اري -ع
أاخ -رى م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ع-م-ل-ي-ات اع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ب-عضس
الطرق رفع كذلك عنها التجميد ويتعلق األمر بكل
م -ن ط -ري -ق رق -ان وب -رج ب -اج -ي ﬂت -ار وال -ط-ري-ق
الوطني رقم  ‘ 48ولية الوادي والطريق الوطني
رقم  16ما ب Úالذرعان وقاŸة وحدود ولية سسوق
اهراسس عÓوة على عدة طرق وطنية أاخرى (دون
ذكرها)».

ملف

األربعاء  ٣1أاكتوبر  2018م
الموافق لـ  21صشفر  1440هـ

اÛاهد مولود مني واıرج عبد الفتاح عيادي

ثورة  ١نوفم Èسضطّرها حكماء
وفجّرها رجال صضادقون
من منتدى ““الشضعب““

جÓل بوطي
تصشوير :عباسس تيليوة
 ⁄يبد اÛاهد مني خوفه على الذاكرة
الوطنية ،رغم مرور  64سشنة على إاطلق أاول
رصش -اصش -ة أاع -ل -نت ال -ث -ورة ع -ل -ى السش -ت -ع -م -ار
الفرنسشي ‘ مثل يوم غد ،موضشحا أان الله ،ثم
أامانة الششهداء واÛاهدين يحمون ملحمة
اك Èثورة عرفها القرن الـ  ،20واعÎف بها
ال -ع -دو ق -ب -ل الصش -دي -ق وه-و م-ا ي-ؤوك-د أان ت-لك
الذاكرة لن تغيب عن جيل اليوم.
وذكر اÛاهد مني أانه ل Áكن ألي من
عايشس ثورة نوفم Èأان ينسشى اÿيانة التي
ع -رف -ت-ه-ا ال-ث-ورة ،أاو ت-ت-لشش-ى م-ن ذه-ن-ه رغ-م

لم Úالولئي للمجاهدين بالعاصصمة ،اÛاهد مولود مني ،إان ثورة نوفمÈ
قال ا أ
لجيال القادمة ،مؤوّكدا أان
ل Áكن أان “حى من ذاكرة جيل السصتقÓل ،أاو حتى ا أ
Óمة
لعداء كانوا أاك ‘ Ìوقت سصابق ،لكن إارادة اıلصص Úللجزائر –فظ ل أ
ا أ
ذاكرتها و›دها التليد ،داعيا الشصباب إا ¤صصون أامانة الشصهداء.

ت - -ع- -اقب السش- -ن- -وات ،لن أاع- -داء ا÷زائ- -ريÚ
آانذاك كانوا أاك Ìمن اليوم ،كما أان خطرهم
على الثورة كان كبÒا ‘ ترصشد اÛاهدين،
قائل إان ““اÿونة وهبوا أانفسشهم لفرنسشا لكن
ال- -ل- -ه وهب ل- -ل- -ج- -زائ- -ر السش -ت -ق -لل ب -فضش -ل
اıلصش.““Ú
قال األم Úالولئي أان جيل اليوم ل Áكنه
أان ينكر ا÷ميل ،سشيما ما تقدمه ا÷زائر ‘
وق- -ت- -ن- -ا ال- -راه -ن ل -لشش -ب -اب ،م -ن إا‚ازات ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛالت خ- -اصش -ة ع -ل -ى الصش -ع -ي -د
القتصشادي ،والتنمية التي تششهدها البلد ‘
السشنوات األخÒة ‘ ،ح Úتأاسشف على ركوب
ب -عضس الشش -ب -اب ق -وارب اŸوت ن -ح -و الضش -ف -ة
األخرى ،من البحر األبيضس اŸتوسشط طمعا
‘ حياة وعيشس كر Ëرغم أان ذلك متوفر ‘
بلدهم.

كما هاجم اÛاهد مني اÿونة الذين ⁄
ي -ه-دأا ل-ه-م ب-ال م-ن-ذ اسش-ت-ق-لل ا÷زائ-ر ،ل-ك-ن
صش -وت -ه -م ب-ات واضش-ح-ا ‘ إاط-ار ح-ري-ة ال-رأاي
وال -ت -ع -ب ،Òوح -ري -ة الصش -ح -اف -ة ،م -وضش -ح-ا أان
أاصشواتهم  ⁄تكن مسشموعة غداة السشتقلل،
لكنهم كانوا يتحينون الفرصشة إلثارة العداء
على بلد اŸليون ونصشف مليون ششهيد ،مؤوكدا
أان أاصشواتهم غ Òمسشموعة.
ودعا مني الششباب إا ¤السشتلهام من ثورة
نوفم ÈاÛيدة التي كانت ﬁطة فاصشلة ‘
ت -اري -خ ا÷زائ -ر ،ق -ائ-ل““ :ك-ي-ف ل وه-ي ال-ت-ي
جرها رجال؟““ ،مضشيفا أانها
أاسشسشها حكماء وف ّ
أامانة لبد من ا◊فاظ عليها وعلى مكاسشبها
لجيال السشابقة ،وسشتبقى
التي كانت مفخرة ل أ
كذلك لدى األجيال اللحقة.

ÓعÓم الثّقيل دور كب ‘ Òحماية الّذاكرة
ل إ

حان الوقت ’سضÎجاع اأ’رشضيف اŸصضّور للثّورة
م -ن ج -ه -ت -ه دع-ا اıرج ع-ب-د ال-ف-ت-اح
ع- -ي- -ادي ا÷ه- -ات اŸع- -ن -ي -ة إا ¤ضص -رورة
اسصÎجاع أارشصيف ثورة نوفم ÈاÛيدة
فيما يتعلق باŸواد السصمعية البصصرية أاو
اŸصصورة ،التي أاسصهم ‘ تسصجيلها أاصصدقاء
ا÷زائر ‘ عدة دول أاثناء السصتعمار،
مÈزا أاه -م -ي -ت -ه -ا ‘ ال -ت -أاري -خ وح -م -اي -ة
الذاكرة.

جÓل بوطي
قال الباحث عيادي أان مصشادر األرششيف
اŸتعلق بثورة أاول نوفم Èمتعددة ،سشيما ما
ت-ع-ل-ق ب-الصش-ور وال-ف-ي-دي-وه-ات ال-ت-ي ال-ت-ق-ط-ها
صش -ح-ف-ي-ون ك-ب-ار ‘ ال-ع-ا ،⁄أام-ث-ال الصش-ح-ف-ي
اليوغسشل‘ ““لبودوفيتشس““ الذي قال انه جاء
لتغطية الثورة ‘ مهمة أاسشبوع ،لكنه مكث
ب -ا÷زائ -ر ث -لث سش -ن -وات “ك -ن خ-لل-ه-ا م-ن

تسش-ج-ي-ل وق-ائ-ع ت-اري-خ-ي-ة م-ه-مة Áكن اللجوء
إاليها ‘ إاعداد مادة إاعلمية تسشهم ‘ إاثراء
التاريخ الوطني.
‘ هذا السشياق ذكر اıرج عيادي أان
ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ك-انت وج-ه-ة م-ه-م-ة ل-ع-دة
صش -ح -ف -ي ‘ Úال -ع -ا ،⁄وسش -ج -ل -وا أاسش -م -اءه -م
بأاحرف من ذهب نظ Òإاسشهامهم ‘ مرافقة
الثوار ،حيث أان الكث Òمنهم يحتفظ بأارششيف
جد مهم حان الوقت لسشÎجاعه ،واسشتغلله
‘ إاع- -داد أاف- -لم وث- -ائ- -ق- -ي -ة ،سش -ي -م -ا ضش -م -ن
التلفزيون العمومي الذي هو مطالب أاك Ìمن
وسشائل اإلعلم اÿاصشة ‘ حماية الذاكرة
الوطنية.
وذك- -ر اıرج ع -ي -ادي أان صش -ح -ف -ي Úم -ن
ايطاليا وبلجيكا وفرنسشا لديهم أارششيف مهم
جدا ،يتناول مآاسشي الششعب ا÷زائري أاثناء
السش -ت -ع -م -ار وك -ي -ف ك -ان ي -ت -ع -ام -ل ب-ت-ع-ن-ي-ف

اÛاهدين وكل من يسشاند الثوار ،مششÒا إا¤
أان تعامل قادة الثورة مع اÿونة تغ Òبعد
م- -ؤو“ر الصش- -وم- -ام ،ه- -ذا األخ Òال -ذي خ -رج
ب-ت-وصش-ي-ات ت-دع-و ل-ل-ت-ع-ام-ل ب-إانسش-ان-ي-ة م-ع من
يقفون مع فرنسشا بششكل يعكسس صشورة الدين
اإلسشلمي السشمح رغم عداواتهم ،وهي صشور
التقطتها وسشائل إاعلم عاŸية نحن بحاجة
إاليها إلظهار مدى إانسشانية قادة الثورة ضشد
أاعدائهم رغم السشتعمار.
وت -ت-ج-ل-ى أاه-م-ي-ة إاظ-ه-ار ا◊ق-ائ-ق ل-ل-ع-ا،⁄
و÷يل اليوم حسشب األسشتاذ عيادي أاننا لسشنا
ضشد فرنسشا ،ولكن ضشد السشتعمار الذي ⁄
يرحم ل صشغ Òول كب ،Òداعيا القائم Úعلى
وسش -ائ -ل اإلع-لم إا ¤م-ن-ح ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
هامششا كبÒا ‘ الÈامج ،ومواجهة تزييف
ا◊قائق ،لن ذلك أامانة لبد من إايصشالها إا¤
األجيال القادمة.

أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية عبد العزيز جراد:

حرب الّذاكرة مطروحة...ومنهجية لكتابة تاريخنا ضضرورة
لسص - -ت - -اذ اÙاضص - -ر ب - -اŸدرسص - -ة
أاّك - -د ا أ
Óدارة ،وب -ك -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم
ال- -وط- -ن -ي -ة ل  -إ
السص -ي -اسص -ي -ة وال -عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ع-ب-د
العزيز جراد ،أانّ حرب الذاكرة مازالت
موجودة بيننا وب Úفرنسصا بعد سصنوات
م -ن السص -ت -ق Ó-ل ،مشصّ-ددا ع-ل-ى ضص-رورة
““طرح منهجية كتابة تاريخنا““.

فريال بوششوية
أافاد عبد العزيز جراد خلل مداخلة حول
األسشباب وراء ““حرب الذاكرة““ ،ذكر منها ثلثة
‘ م -ق -دم -ت -ه -ا اŸؤوسشسش -ات ال-ف-رنسش-ي-ة ل-ع-دم
اعÎافها ،أاما الثا Êتخصس اإلششكالية النفسشية
لدى قادتهم نظرا Ÿا اقÎفوه ،فيما يتعلق
السشبب الثالث بتزييف التاريخ وﬁاولة إاخفاء
ا÷رائ-م اŸرت-ك-ب-ة إاب-ان ال-فÎة السش-ت-ع-م-اري-ة
واŸصشنفة ‘ خانة ا÷رائم ضشد اإلنسشانية.
وذكر جراد ‘ تدخله خلل النقاشس الذي
احتضشنه منتدى ““الششعب““ أامسس ،بأان مصشطلح

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

ا÷رائ -م ضش -د اإلنسش -ان -ي-ة اسش-ت-ع-م-ل-ه ال-رئ-يسس
الفرنسشي ا◊ا‹ اÁانويل ماكرون عندما جاء
إا ¤ا÷زائر قبل انتخابه ،وتبعته ضشجة ضشده،
وعندما جاء كرئيسس للجمهورية الفرنسشية قال
““ليسشت معنيا Ãا حدث ‘ اŸاضشي““ ،وهذا
““خطأا ألن اسشتمرارية الدولة مازالت موجودة،
والدولة الفرنسشية منذ القدم وإا ¤يومنا هذا
تتبنى تاريخها بايجابياته وسشلبياته““ ،أاي أانه
تراجع لذلك أاقول أان األمر يتعلق بـ ““حرب
الذاكرة““.
كما أان اإلششكال كذلك مطروح عندنا وفق
م -ا أاك -د ،ألن -ه ““ ⁄ت -ك -ن ل -دي -ن -ا ك -ل ال-وسش-ائ-ل
واآلليات لقراءة لتاريخنا““ ،لذلك ““و‘ غياب
ا◊ق -ائ -ق ‚ده -ا خ -اط -ئ -ة “ام -ا ‘ ال -ك -تب
اŸدرسشية““ ،مششّددا على ضشرورة حل اإلششكال
م -ن خ -لل ““ال -رج -وع إا ¤ك-ت-اب-ت-ن-ا ال-ت-اري-خ-ي-ة
ا◊ق -ي-ق-ي-ة““ ،لسش-ي-م-ا وأان-ه ““‘ ف-رنسش-ا تصش-در
يوميا كتب حول الثورة ا÷زائرية““ ،أاما نحن
““م -ن الصش -عب ج -دا أان ت -أاخ-ذ ك-ل اŸع-ل-وم-ات

وتكتب كتيب حول مرحلة من مراحل الثورة
ا÷زائ- -ري- -ة ،ل- -ذلك ـ أاضش- -اف ي -ق -ول ـ ‚د أان
هناك تزييف من قبل ““أاناسس ل علقة لهم
بالثورة ،أاو مؤورخ Úليسس لديهم كل الوسشائل
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة واألرشش -ي -ف ل -ك -ت -اب -ة ت -اري-خ
صشحيح““.
وتسش -اءل ‘ سش -ي -اق م -وصش-ول““ :ه-ل Ÿراك-ز
البحث ‘ التاريخ اإلمكانيات الكافية لكتابة
ال -ت -اري -خ؟ وه -ل ت -ت -وف-ر ا÷ام-ع-ة ال-ي-وم ع-ل-ى
إامكانيات لكتابة تاريخنا؟ هل هناك همزة
وصشل ب Úا÷امعي ÚواŸؤورخÚ؟ ألن كتابة
التاريخ اليوم ،ليسشت فقط بالذاكرة ،وان يتم
األخذ من التجارب الششخصشية للمجاهدين،
لكن لبد ـ حسشبه ـ من اعتماد اŸؤورخ ‘ كتابته
ع -ل -ى ال -وث -ي -ق -ة أاي األرشش -ي -ف ،مشش -ددا ع-ل-ى
ضش -رورة اع -ت -م -اد اŸوضش-وع-ي-ة ‘ اŸن-ه-ج-ي-ة
واŸع -ل-وم-ات ،ع-ل-ى أان ت-ك-ون ال-ن-ت-ي-ج-ة دائ-م-ا
لصش - -ال - -ح الشش - -عب ا÷زائ - -ري ،ول - -ت - -اري - -خ- -ه
ومسشتقبله.

العدد
1٧٧84
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أم Úبلعمري
يحتفل الششعب ا÷زائري بالذكرى  64لثورة الفا— نوفم ÈاÛيدة والرقم
وحده يكفي ليششعرنا بضشرورة اإلسشراع بكتابة تاريخ هذه الثورة اŸعجزة من
أافواه صشانعيها ألنه وبعملية حسشابية بسشيطة ‚د أان أاصشغر ›اهد ما يزال
بيننا اليوم يناهز  80عاما اذا كان قد التحق بصشفوف الثورة ‘ سشن  16سشنة
ماذا ننتظر ؟
الكث Òمن أابائنا اÛاهدين Á ⁄هلهم أاجلهم إلحياء هذه الذكرى  64لغرة
نوفم ÈاÛيد والتحقوا بالرفيق األعلى ونحسشبهم عنده ‘ جنات اÿلد –ان
ششاء الله– ورحيلهم هو رحيل حلقة من حلقات تاريخ ثورة نوفم Èتتمثل ‘
لسشف  ⁄نسشتغل وجودهم
أاحداث صشنعوها وأاخرى كانوا ششاهدين عليها و لكن ل أ
بيننا فاتنا صشيد ثم.Ú
تأاخرنا كثÒا ‘ كتابة تاريخ الثورة ألسشباب موضشوعية متعددة منها أان الكثÒ
‡ن صشنعوا ثورة اول نوفم ÈاÛيدة متششبعون بسشجيّة نكران الذات وكرههم
الششديد لعبارة ““أانا““ وهذا ما تكتششفه Ãجرد أان تطلب من اأحدهم ا◊ديث عن
مششواره الثوري فتجده يتكلم بضشم Òا÷مع دائما وهذه قيمة انسشانية و
أاخ -لق -ي -ة ع -ال -ي -ة ل-ل-رع-ي-ل األول م-ن ›اه-دي-ن-ا األشش-اوسس ول-ك-ن-ه-ا  ⁄ت-خ-دم
اŸؤورخ Úوالباحث Úالذين هم ‘ أامسس ا◊اجة إا ¤تلك الوقائع التاريخية
بتفاصشيلها يضشاف ا ¤ذلك عامل آاخر وهو أان الكث Òمن آابائنا اÛاهدين ل
يعرفون القراءة و الكتابة بسشبب سشياسشة التجهيل التي مارسشها السشتعمار
الفرنسشي ‘ حقهم وهي حالت –تاج إا ¤مؤورخ Úمتخصشصش Úيسشتطيعون
اسشتنطاق ذاكرة هؤولء اÛاهدين واسشتخراج ما فيها من أاحداث و تواريخ
خاصشة وأان الكث Òمنهم يتمتعون بذكاء حاد وبذاكرة قوية حتى وهم ‘ سشن
متقدمة.
صشفة التحّفظ يعت Èهو اآلخر من أاحد اك Èمعوقات كتابة تاريخ الثورة ،
حيث انه ليسس من السشهل على ششخصس نششأا على الكتمان والسشرية منذ منذ سشن
اŸراهقة – نظرا Ÿا كانت تفرضشه مقتضشيات العمل الثوري– التخلي بسشهولة
عن ذلك خاصشة عندما يتعلق ببعضس الهفوات والتجاوزات التي حصشلت أاثناء
الثورة التحريرية ألن لديهم قناعة راسشخة أان الهدف من الثورة كان انتزاع
السشتقلل وفقط.
 ⁄يفت األوان بعد ومازالت أامامنا الفرصشة لتقييد تاريخ أاعظم ثورة ششهدها
القرن  20ألنه و ان  ⁄نكتب تاريخ هذه الثورة من البداية إا ¤النهاية نكون من
اŸقصشرين ‘ حق تضشحيات من اسشتششهدوا من أاجل هذا الوطن و‘ حق من
ينتظرون نحبهم و ⁄يبدلوا تبديل ألن كتابة التاريخ هي الثورة الثانية التي
سشتحافظ وتخلد ثورة نوفم Èإا ¤األبد.

واجب الّذاكرة وفاء لعهد الشّصهداء

ﬁاربة ثقافة النّسضيان والّدفاع عن قيم الثّورة

حّلل أامسس اÛاهد مولود مني والباحث
‘ مادة التاريخ عبد الفتاح عيادي –ليÓ
واف - -ي- -ا Ÿف- -ه- -وم واجب الّ- -ذاك- -رة ‘ مسص- -ار
لج-ي-ال ،اسص-ت-ن-ادا إا ¤إاطÓ-ع-ه-م
ت-واصص-ل ا أ
ال-واسص-ع ع-ل-ى أاح-داث الّ-ث-ورة الّ-تحريرية،
لول عايشصها قلبا وقالبا والثا Êانغمسس
ا أ
‘ أارشصيفها الÌي مكتشصفا حقائق مذهلة
لسصتعماري ‘
عن ا÷رائم وعن النظام ا إ
ا÷زائر.

جمال أوكيلي
واجب ال ّ-ذاك -رة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úه-و
الوفاء لعهد الشّشهداء الذين ضشحّوا بأانفسشهم
من أاجل اسشÎجاع هذا الوطن اŸفّدى الذي
كان ‘ اÿطاب الكولونيا‹ جزءا ل يتجّزأا
من فرنسشا وكششف أاعماله اللّإانسشانية ووجهه
القبيح ضشد ا÷زائري ،Úوبهذا تكون ذاكرة
اآلخر مليئة بكل تلك األهوال اŸرعبة ،قتل،
تعذيب ونفي وغÒه.
أام- -ا واجب ال- -ذاك- -رة ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -ل- -ذي- -ن
يسشتعملون هذا اŸصشطلح ‘ الضشفة األخرى
يراد لها أان “حو كل تلك الّتضشحيات ا÷سشام
ل -ل-ج-زائ-ري ،ÚوالÎوي-ج لصش-ورة غ Òح-ق-ي-ق-ي-ة
خلفياتها تلك الدعاية الهّدامة خاصشة عÈ
ال ّصشورة ،وهذا ما كششف عنه عيادي عندما
أاشش- -ار إا ¤وج- -ود أاشش- -رط- -ة وث- -ائ -ق -ي -ة تسش ّ-وق
ل -ط -روح -ات دع -ائ-ي-ة ب-ح-ث-ة ك-إاظ-ه-ار عسش-اك-ر
اإلحتلل ‘ زي عسشكري يوّزعون مرطبات
ع -ل -ى األط -ف -ال ،ي -جب أان ن -ن -ت -ب -ه Ÿث-ل ه-ذه
األششياء اÿطÒة جدا على التاريخ.
اÛاهد مني أاعطى مششهدا متكامل عن
واجب ال-ذاك-رة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زائ-ري Úع-ندما
ع -دد ال -ت -اري -خ األسش -ود ل -دي-غ-ول ‘ ا÷زائ-ر،
وا◊ال-ة اإلسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي خ-ل-فها عند توليه
زمام السشلطة ،دششنها بالعهد الذي قطعه على
نفسشه بسشحق الثورة والقضشاء على رجالها،
وشش -روع -ه ‘ إاق -ام -ة اÿط -وط ال -ك -ه -رب-ائ-ي-ة
ا÷ه -ن -م -ي -ة وتشش -ج -ي -ع -ه ل -ل -ت -ع-ذيب وإاغ-ت-ي-ال
ال -ق-ي-ادات ال-ث-وري-ة ،وغÒه-ا م-ن اŸم-ارسش-ات
القمعية Ùاولة خنق الثورة.
هذا هو واجب الذاكرة أاي السشعي من أاجل
ال -قضش-اء ع-ل-ى ث-ق-اف-ة ال-نسش-ي-ان Œاه األج-ي-ال
القادمة ،وإاظهار لها بأان إاسشتعادة الوطن ⁄
يأات من العدم بل هو نتاج تضشحيات ششعب

بأاكمله صشمد صشمودا ثابتا ضشد آالة اŸوت،
وقد أابرز اÛاهد مني هذه الصشفات النادرة
ل- -دى اÛاه -دي -ن ا÷زائ -ري ‘ Úال -ظ -روف
ال- -ق- -اسش- -ي -ة ج -دا  ⁄ي -ت -م -الك ف -ي -ه -ا ن -فسش -ه،
واغرورقت عيناه بالدموع ﬂتزلة اŸعاناة ‘
أاسشمى قّمتها.
ويدرك ا÷زائرّيون أانّ هناك حربا للذاكرة
تششن عليهم من قبل األوسشاط الكولونيالية،
ال- -ت- -ي م- -ا ت- -زال –م- -ل ‘ ذه- -ن- -ه- -ا أاف -ك -ارا
إاسش- -ت- -ع- -م -اري -ة خ -الصش -ة ،أاي أان -ه -ا  ⁄ت -هضش -م
إاسش- -ت -ق -لل ا÷زائ -ر إا ¤غ -اي -ة ي -وم -ن -ا ه -ذا،
و–اول أان تتحايل على ا÷زائر Ãا يسشمى
ب -واجب ال -ذاك -رة ع -ل -ى ط -ري -ق -ت -ه -ا اÿاصش -ة
اŸعمول بها التي Œر ‘ طريقها البعضس من
الذين يعتدون ذلك.
وقد قّدم كل من اÛاهد مني والباحث
عيادي وقائع مثÒة عن عّينات من األعمال
اإلجرامية التي ارتكبها غلة اŸعمرون ضشد
ا÷زائ - -ري Úم - -ن خ - -لل الشش- -ه- -ادات ا◊ي- -ة
ومضش - -ام Úالصش - -ورة اŸؤوث- -رة واŸعÈة ‘ آان
واحد يلتقي اإلثنان أاو يتقاطعان عند نقاط
مششÎكة ،أال وهي ضشرورة التحلي با◊يطة ‘
م- -ث- -ل ه- -ذه اŸواق- -ف ا◊ّسش- -اسش -ة واألوضش -اع
الششائكة.
وعليه ،فإانّ ا÷زائري Úمدعوون أان يولوا
اŸزيد من اإلهتمام من أاجل تعميق مفهوم
ال -ذاك -رة ،ب -إاŒاه إاث -راء ت -اري -خ ال -ث -ورة ،وف -ق
قواعد مبدعة تدّعم هذه اÿيارات الوطنية
القوية ،ألن األمر يتعلق بتلق Úالقيم النادرة
كنكران الذات من أاجل الوطن.
ونحن عششّية إاحياء ذكرى الثورة اÛيدة
يسش -ت -حضش -ر ك -ل أاخ -ي -ار وأاط -ه-ار ه-ذا ال-وط-ن
الشّشهداء األبرار ،الذين قدموا أانفسشهم قربانا
للحرية واإلنعتاق ،وقد عششنا أامسس Ãنتدى
““الشش- -عب““ ◊ظ- -ات م- -ؤوّث -رة وح -اسش -م -ة ‘ آان
واحد ،ل لششيء سشوى أان اÛاهد مني أاعاد
شش -ري -ط اŸع -ان -اة م-ع اإلسش-ت-ع-م-ار ،واألوق-ات
الصشعبة التي عاششها رفقاؤوه جراء الصش Èعلى
ك -ل اÙن..ف -ف -ي ك-ل م-رة ك-ان ي-ب-دي ف-خ-ره
لثورة نوفم Èواصشفا صشانعيها با◊كماء الذين
ت- -خ ّ-رج -وا م -ن ““ال -ب -ي -ئ -ة ا÷زائ -ري -ة““ آان -ذاك
عّ-ل-م-ت-ه-م الّصش È-وال-تضش-ح-ية ،وهذه األوصشاف
الفريدة يجب أان تكون ﬁل اهتمام الششباب
خاصشة.

ملف

األربعاء  31أاكتوبر  201٨م
الموافق لـ  21صصفر  1٤٤0هـ

 1نوفم Èمكسشب عاŸي لكل الدول التي عانت ويÓت ا’سشتعمار

ديغول  ⁄يهب ا÷زائر السضتقÓل بل
افتكته بأ◊كمة وال ّسضÓح

أاول نوفم Èليسس مكسشبا للجزائر فحسشب بل هو مكسشب عاŸي لكل
الدول التي رزحت أاو ما تزال –ت ن Òا’سشتعمار منها الصشحراء
’م Úالو’ئي
الغربية ،هذا ما أابرزه اÛاهد مولود مني ،ا أ
للمجاهدين للجزائر العاصشمة ،عششية ا’حتفال بهذه الذكرى
اÿالدة التي مر عليها  64سشنة.

من منتدى ””الشضعب””
حياة ــ ك
تصسوير :عباسس تيليوة
اسص- -ت- -ذك- -ر اÛاه- -د م -ن -ي ،أامسس ،خ -لل
م- -ن- -ت- -دى ””الشص- -عب”” ال- -ذي حضص- -ره ع -دد م -ن
اÛاهدين ،البطولت التي قام بها الشصعب
ا÷زائري األعزل ضصد أاعتى دولة اسصتعمارية
لنعتاق من خÒة أابنائه ،ومنهم
آانذاك ،ودفع ل إ
من كتبت له النجاة وا◊ياة ،مؤوكدا أان الثورة
قادها حكماء بالرغم من أان مدرسصتهم كانت
ال-ب-ؤوسس وا◊رم-ان وال-ت-ع-ذيب وال-ت-ق-ت-ي-ل الذي
كان Áارسس على ا÷زائري.Ú
اغ- -ت- -ن- -م اÛاه -د م -ن -ي ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة
حح مغالطة ما يزال يرددها البعضس بشصأان
ليصص ّ
اسصتقلل ا÷زائر الذي كان حسصبهم هبة من
ا÷Ôال ديغول لقد اسصتفزته كثÒا وشصّدد على
ضصرورة ﬁاربة مثل هذه األفكار التي تشصوه
ا◊قيقة والتاريخ.
و‘ هذا السصياق قال اŸتحدث إان ””ديغول
Á ⁄نح ا÷زائر اسصتقللها بل افتكته بثورة
عظيمة دوخت السصتعمار ،وأاصصبحت تدرسس
‘ أاك Èا÷ام - -ع- -ات ‘ ال- -ع- -ا ⁄ع- -ل- -ى غ- -رار
ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ،””...م-ؤوكدا أان
هذه مغالطة كبÒة يريد البعضس أان يرسصخها
‘ ذه- - -ن الشص - -ب - -اب واألج - -ي - -ال ال - -ق - -ادم - -ة،
واŸروجون لها هم األشصخاصس الذين كانوا
معزول ،Úو ⁄يسصعفهم ا◊ظ أان يشصاركوا ‘
–رير الوطن ،وراحوا يشصككون ‘ الطريقة
ال -ت -ي اسص -ت -ع -ادت ب -ه -ا ا÷زائ -ر اسص -ت-ق-لل-ه-ا،
ويختلقون كلما غ Òصصحيح ،وا◊قيقة أان
ه -ذا ا÷Ôال ال -ذي اسص-ت-ن-ج-دت ب-ه ا◊ك-وم-ة
ال -ف -رنسص -ي -ة ق -ب -ل أان يصص -ب -ح رئ -يسص -ا ⁄ ،ي-ع-د
ا÷زائري Úبالسصتقلل و ⁄يكن هذا األخÒة
منحة منه””.

ديغول  ⁄ينجد فرنسضأ
السضتعمأرية واضضطر لطلب
اŸسضأعدة من ا◊لف األطلسضي

وبالنسصبة لديغول ،فإان اÛاهد مني ارتأاى
أان يقدم بعضس اŸعلومات عن هذا العسصكري

الفرنسصي الذي أانقذ فرنسصا آانذاك من الثورة
ا÷زائرية التي أانهكت ا÷مهوريات اŸتعاقبة
حتى تشصكلت ا÷مهورية الـ  5من قبل هذا
ا÷Ôال ،ال -ذي اسص -ت -خ -دم Œرب -ت -ه وح -ن-ك-ت-ه
السص-ي-اسص-ي-ة وال-عسص-ك-ري-ة ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى الثورة،
مسصتعمل كل األسصلحة اÙرمة دوليا منها
قنابل النابا ،⁄وخطوط منها خط موريسس
لقطع اŸؤوونة عن الثوار واÛاهدين ،لكنه
 ⁄يسصتطع فاسصتنجد با◊لف األطلسصي و⁄
يفلح ،والدليل أان  1نوفم Èنحتفل به اليوم
كذكرى اسصÎجعت بفضصلها ا÷زائر اسصتقللها
وعّزتها.
ه -ذه ا◊ق -ائ -ق وغÒه -ا قّ-دم-ه-ا اÛاه-د
مني متوجها إا ¤الشصباب حتى يرفع عنهم
هذه اŸغالطة اÿطÒة ،التي ل أاسصاسس لها
من الصصحة ،والتي يجب أان يعيها كل جزائري
ويبّلغها إا ¤أاولده واألجيال اŸتعاقبة ،حتى
–فظ ‘ التاريخ والذاكرة ا÷ماعية.
ك -م -ا أاّك -د اŸت -ح -دث أان م -ه -ن -دسص -ي ال -ث -ورة
وصص -ن -اع -ه -ا أام -ث -ال ع -ب-ان رمضص-ان ،ال-ع-رب-ي ب-ن
م -ه-ي-دي ⁄....ي-ك-ون-وا م-ن خ-ري-ج-ي ا÷ام-ع-ات
واŸعاهد العاŸية ،بل كانوا رجال آامنوا بالثورة
وأان- -ه- -ا السص- -ب- -ي- -ل ال- -وح- -ي- -د لسصÎج -اع ا◊ري -ة
والسص -ت -ق -لل ،وق -د دف-ع-وا أان-فسص-ه-م ف-داء ل-ه-ذا
الوطن ،الذي نحيا فيه اآلن ‘ سصلم وأامان.

الّذاكرة تأأبى اإلحبأط
هل وّفينا تاريخ الثورة التحريرية كامل حقه ‘ نقل مآاثر جيل
لجيال ا÷ديدة كقيمة ثابتة ‘ الذاكرة؟
نوفم Èوصصنّاع ا◊رية ل أ
فل Áكن بأاي شصكل من األشصكال أان تؤوثر فيها التحولت أاو
التغيّرات؟
‘ الذكرى الرابعة والسصت Úلغّرة نوفم Èيعود ا◊دث ﬁمل
بخزان ل ينضصب من البطولت واŸواقف والتضصحيات لتضصخ
›ّددا مصص -ل اŸن -اع -ة ‘ اÛم -وع -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ك-ل ت-ن-وع-ه-ا
واختلف توجهاتها ،واتسصاع نطاق تطّلعات أابنائها الذين Áلكون
أاقدسس وديعة تركها الشصهداء للخلف وهي ا◊رية والسصيادة .لقد
خضصت شصعلة الثورة اÛيدة بعد مسصار نضصا‹ شصاق ومرير منذ
“ّ
أان وطأات أاقدام جيوشس الحتلل الفرنسصي أارضس ا÷زائر ،من
رحم خلفات ‘ مرحلة تشصتت فيها الرؤوية وضصاق األفق ،لول أان
ثلة من الرجال اŸصصمم Úوالعازم Úالعقد على أان ل ينال التعب
منهم ول اإلحباط من إارادتهم وّقعوا ورقة الطريق ا◊اسصمة.
إانه بيان أاول نوفم Èالذي سصطّر معا ⁄الطريق الصصعب ،وأانار
دروبه لتع Èالثورة على أاجسصاد أابطال وهبوا كل ما لديهم من اجل
ت -خ -ل-يصس شص-ع-ب-ه-م م-ن ع-ب-ودي-ة ط-ال ل-ي-ل-ه-ا و–ري-ر ارضس ن-ه-ب-وا
الحتلل خÒاتها .كانوا ‘ ريعان الشصباب Ÿا نهضصوا ليتحملوا
اŸسصؤوولية الثقيلة منطلق Úمن العدم ماديا ،لكن مرتكزين على
قوة إاÁانية خارقة بأان الفجر يلوح ل ﬁالة ‘ األفق القريب.
هذه الوثيقة التي تعد بحق Ãثابة شصهادة ميلد ثورة التحرير
ينبغي أان تصصنف ‘ خانة اŸراجع ا÷وهرية ◊ياة األجيال،
واسصتلهام الع ÈواŸواقف من مضصامينها التي منحت ŸسصÒة
الثورة مناعة ،وأاعطته تلك الصصلبة اللزمة ‘ مواجهة كافة
مناورات السصتعمار وإاسصقاط حسصاباته وفضصح جرائمه ‘ حق
ا÷زائري ،Úالذين جسصدوا من خلل ذلك ا÷يل أاروع صصور
اŸقاومة ورفضس األمر الواقع والتمسصك بشصكل وثيق بخيار ثورة
نوفم.È

العمليأت الفدائية ‘ العأصضمة
كأن لهأ صضدى كبÒا
قال مني إان القادة الثوري ÚوغÒهم “ّيزوا
ب-ذك-اء خ-ارق وح-ن-ك-ة سص-ي-اسص-ي-ة ،ف-ع-ن-دما كان
ا÷يشس ال-ف-رنسص-ي ي-ق-وم ب-ع-م-ل-ي-ات تسص-ت-ه-دف
األبرياء انتقاما من الثورة Ùاولة إلخمادها،
يتم الرد عليها من قبل هؤولء اÛاهدين
بعمليات ،مشصÒا إا ¤أان تلك التي كانت تنفذ
‘ العاصصمة ،والتي كانت الواحدة منها تعادل
 10عمليات ‘ اŸناطق البعيدة كان لها صصدى
كبÒا بفضصل اإلعلم آانذاك ،مغتنما الفرصصة
لتحية اإلعلمي Úحاثا إاياهم للقيام بدورهم
‘ ا◊فاظ على الذاكرة التاريخية للبلد.
وأاكد ‘ سصياق متصصل دور ا◊كومة اŸؤوقتة
التي كان مقرها ‘ تونسس –ت قيادة يوسصف
بن خدة حتى تقابل حكومة ديغول ،وباŸوازاة
م- -ع ذلك ،ون- -ظ- -را ل -دوره -ا اŸه -م ” ،إا◊اق
ال -ع -اصص -م -ة ال -ت-ي  ⁄ت-ك-ن آان-ذاك –ت ق-ي-ادة
ولئية ،ألن أاعضصاءها كانوا يقومون بعمليات
بدون التنسصيق فيما بينهم إا ¤الولية الـ ،٤
وأاصصبحت بذلك اŸنطقة الـ  6لهذه األخÒة،
وصصارت العمليات أاك Ìتنظيما.

سسعيد بن عياد

مهما كان الهتمام واŸتابعة والعمل حول كافة جوانب الثورة
اÛيدة ،فإانها تسصتحق أاك Ìو‘ كل اŸراحل ليسس فقط من
خ -لل إاح -ي -اء اŸواع -ي -د وت-خ-ل-ي-د األح-داث ،ول-ك-ن أاك ‘ Ìزم-ن
ال -ع -وŸة م -ن خ-لل ت-رسص-ي-خ-ه-ا ‘ أاذه-ان األج-ي-ال ح-ت-ى ت-تشص-ب-ع
الذاكرة بتلك اŸناعة وتتغذى اإلرادة بتلك القوة الصصادقة ،وينار
الدرب أامام اŸسصÒة الوطنية التي ينجزها الشصعب ا÷زائري ‘
انسصجام وتكاثف وتضصامن وقد كادها أاك Ìمن مرة ‘ ظروف
اّتسصمت بالصصعوبة وأاحيانا باÿطر.
إاّن ميزة الشّصعوب ا◊ّية التي تأابى أان تكون على هامشس األ·
اŸت -ق -دم -ة م -ه -م -ا أاح-اطت ب-ه-ا اŸصص-اعب وأاع-اق-ت-ه-ا ال-ظ-روف
الطارئة ،ومن بينها ما يحاك من دوائر أاجنبية حاقدة أاو طامعة،
أان اÿلف يتزّود دوما من خّزان الذاكرة التي أا‚زها السصلف ،كما
هو ا◊ال بالنسصبة للشصعب ا÷زائري اŸتم ّسصك بشصكل يكاد يكون
فريدا ‘ العا ⁄بتاريخه كامل وبكل ما يزخر به من أاحداث،
فيتعامل بجرأاة وأانفة مع فصصوله Ãا ‘ تلك اŸثÒة للجدل.
التاريخ هو الرقم الثابت ‘ حياة الشصعوب ،ومن ثمة ينبغي
التعامل معه بروح بناءة بحيث أان أافضصل صصور الصصدق والوفاء
للذاكرة أان ينقل كل فرد على مسصتواه تلك الصصورة ال ّ
لمعة األبدية
للثورة اŸثÒة إلعجاب الشصعوب وتقدير األ· اŸتشصبعة بقيم
ا◊رية والسصلم .وهنا ل يزال اÛال خصصبا أامام اŸبدع‘ Ú
شص-ت-ى اŸي-ادي-ن ال-ف-ن-ي-ة واألدب-ي-ة وال-ف-ك-رية واإلعلمية والثقافية
لتقد Ëاإلضصافة اŸطلوبة ليبقى تاريخ الثورة تاجا على رؤووسس
األجيال من خلل التعامل اŸوضصوعي واŸتبصصر مع األحداث،
بحيث ل Áكن أابدا ترك فجوة يتسصلل منها اŸناوئون ◊كم
التاريخ الذي Áثل لهم كابوسصا يسصتعملون كمل الوسصائل إلبعاده
م- -ن اŸشص- -ه- -د ،وه- -و م- -ا ل Áك- -ن أان ي -ح -دث ‘ ح -ال -ة الشص -عب
ا÷زائري الذي يقدم أامام كل امتحان أاروع الدروسس ‘ الذود عن
اŸكاسصب التي أا‚زها جيل نوفم.È
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فنيدسس بن بلة
لع -لم ه -و ع Úال -ث -ورة ،روح -ه -ا وق -ل -ب -ه -ا ال -ن-ابضس راف-ق-ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
«ا إ
اÙطات مرافعا من اجل عدالة القضصية ا÷زائرية ،مكسصرا التعتيم السصياسصي
لعلمي الفرنسصي واŸغالطات اŸروجة بل توقف طيلة النضصال التحرري
اإ
لشصياء ما انزل الله بها من سصلطان””.
والتسصويق أ
هذا ما اتضصح امسس ‘ ””منتدى الشصعب”” حول حماية الذاكرة وتواصصل
لجيال عشصية الحتفالية بعيد الثورة والتأاكيد للمرة اŸليون على جدوى
اأ
لخر للكفاح الوطني ،موصصل القضصية
لعلم ا÷زائري الذي شصكل الوجه ا آ
اإ
ا÷زائرية ا ¤ابعد نقطة ‘ اŸعمورة .من باندونغ ،بلغراد ،أاكرا ا ¤مانهاتن،
لعلم مدويا حامل انشصغال واحدا وهدفا واحدا :إابطال مفعول
كان صصوت ا إ
لشصاعة الذي ظلوا
الدعاية السصتعمارية الفرنسصية وإاظهار أاكاذيب صصناع ا إ
لمة ا÷زائرية من
لشصياء غ Òواقعية ﬁاول Úشصطب ا أ
يروجون من كل مكان أ
لسص-ه-ام-ات-ه-ا ا◊ضص-اري-ة ودور رج-الت ال-ف-ك-ر
اŸع -ادل -ة ال -دول -ي -ة م -ت-ن-ك-ري-ن إ
والسصياسصة ع Èالزمن ‘ الدعوة للتعايشس ،للسصلم ،للحوار الثقا‘ وا◊ضصارات.
لعلم ا÷زائري الذي ترفع له القبعة ويحظى
على هذا الدرب سصار ا إ
لشص -ادة ‘ ك -ل م-رة.سص-ار ع-ل-ى ه-ذا ال-درب مسص-اه-م-ا ‘ ان-ت-زاع
ب -ال -ت -ق -دي -ر وا إ
اسصتقلل ا÷زائر بالدم والدموع ⁄ .يتوقف عند هذه اÙطة اŸفصصلية من
تاريخ ا÷زائر اÛيد ،متخذا من اÙطة انطلقة أاخرى Ÿعارك ونضصالت،
مرافقا لل‚ازات يروج للمكاسصب يقدم حلول لتعقيدات مسصاهما ‘ إانارة
لحداث.قام
الرأاي العام الوطني بكل كبÒة وصصغÒة دون الكتفاء بتغطية ا أ
لعلم بهذا الدور ملتزما بتأادية الوظيفة بأاقصصى درجات الوعي ،بنقاء ضصمÒ
اإ
وأاخلقيات مهنة.
لم Úوثورته اÛيدة
لجيال Ãاضصي البلد ا أ
لخرى بتذك Òا أ
قام ‘ ا÷هة ا أ
التي هزت العا ⁄وغÒت ›رى العلقات الدولية مؤوسصسصة Ÿفاهيم ومبادئ
لطلق وأاقدسصها ا◊ق ‘ ا◊رية وتقرير
لنسصان أاولها على ا إ
جديدة ◊قوق ا إ
اŸصص ،ÒمعتÈا انه أاجدر Ãواصصلة اŸهمة ‘ تبليغ رسصالة نوفم Èوتسصويق قيم
ومبادئ التحرر الوطني وفق ما Áليه واجب الذاكرة وما تتطلبه مسصؤوولية
لجيال.
التواصصل مع ا أ
لعلم بهذه اŸهمة اقتناعا منه بأان هذا الدور اÙوري الذي يؤوديه
يقوم ا إ
‘ كل مناسصبة وأاعياد وطنية غايته –صص Úالشصباب بقيم التحرر والبناء
وغرسس ‘ نفوسصهم ثقافة التآاخي والتآازر وحب الوطن الذي  ⁄يهضصم من
لك Ìمن قرن ،اسصتقلله وهم يخوضصون بل توقف حملت مسصعورة
اسصتعمروه أ
‘ ﬁاولة يائسصة بائسصة لضصرب اسصتقراره واŸسصاسس بسصيادته.هم يقومون بهذه
الوظيفة القذرة ،لكنهم Œاهلوا اŸعطى الثابت واŸتغ ‘ ÒاŸعادلة الوطنية
لعلم الذي أاقسصم بأاغلظ الÁان البقاء وفيا لرسصالة الشصهيد وهو
،وهو ا إ
يناضصل على طريقته موظفا القلم ،الصصورة والصصوت لÎجمة وصصية من ضصحوا
من اجل الوطن”” :اذا اسصتشصهدنا حافظوا على ذاكرتنا””.

 100ششريط وثائقي للّتعريف بالتّاريخ وثورة اŸبادئ،
عبد الفتاح عيادي:

«السضتعأنة بصضأنعي ا◊دث واŸؤوّرخ Úللتصضدي للمغألطأت””
بيأن أاول نوفم Èأارضضية الّثورة وطريق الوصضول إا ¤السضتقÓل

’شش - -رط - -ة
’سش- - -ت- - -اذ وﬂرج ا أ
أاك- - -د ا أ
الوثائقية عبد الفتاح عيادي ،أامسس ،أان
ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة م-ن أاج-م-ل ال-ث-ورات
وال -دل-ي-ل تصش-ري-ح أاول ن-وف-م ،Èال-ن-داء
ال -ذي  ⁄ي -وج -ه ل-ل-ج-زائ-ري ÚاŸسش-ل-مÚ
وح- -ده- -م وإا‰ا ل -ل -ف -رنسش -ي Úوال -ي -ه -ود
اŸق- -ي- -م Úب- -ا÷زائ- -ر ،ن- -اف -ي -ا أان ت -ك -ون
ال-ث-ورة ع-نصش-ري-ة وأان-ه-ا جاءت لتحقيق
’ه - -داف ال - -ت - -ي نصشت ع- -ل- -ي- -ه- -ا وه- -ي
ا أ
ا’سش-ت-قÓ-ل ال-وط-ني ،وﬁاربة ““النظام
ال- -ك- -ول -ون -ي -ا‹ ال -ف -رنسش -ي““ واسش -ت -ع -ادة
الدولة ا÷زائرية.

خالدة بن تركي
أاب -رز ال-ب-احث ع-ب-د ال-ف-ت-اح ع-ي-ادي ،أامسس،
خ -لل ن -زول -ه ضص -ي -ف -ا ع -ل -ى م -ن -ت -دى ي -وم-ي-ة
””الشصعب”” أاهمية الدراسصة اŸتخصصصصة للتاريخ
ول -ه -ذه ال -وث -ي -ق -ة ال -ت -ي اع -تÈه -ا اŸؤورخ -ون
والكتاب من نتائجه ،مشصÒا بشصأان أاعماله التي
خصصصصت ‘ اÛال إا ¤ا‚از  100شصريط
وثائقي برمج شصهريا ،بالإضصافة إا ¤حصصصس
ت-وج-ه ل-ل-مشص-اه-دي-ن م-ن اج-ل م-ع-رف-ة التاريخ
لجيال ،وهو ما حرصس عليه طيلة
وتلقينه ل أ
 35سصنة من العمل واÈÿة ‘ ميدان إاخراج
األفلم والشصرائط الوثائقية التاريخية.
وأاشصار ذات اŸتحدث إا ¤تضصحيات األمسس
وج -ه -ود ال -نضص -ال -ي Úال -ت -ي اعÎف ب-ه-ا ح-ت-ى
الضصباط الفرنسصيون على غرار ””آالر”” ،الذي
أاشص -اد ب -روح اŸسص-ؤوول-ي-ة ل-لشص-ه-ي-د ال-ع-رب-ي ب-ن
مهيدي قائد اŸنطقة اÿامسصة وهران الذي
لعب دورا كبÒا ‘ التحضص Òللثورة اŸسصلحة،
وسصعى إا ¤إاقناع ا÷ميع باŸشصاركة فيها حيث
ق -ال م -ق -ول -ت -ه الشص -هÒة”” :أال -ق -وا ب -ال-ث-ورة إا¤
الشصارع سصيحتضصنها الشصعب”” وهذا خ Òدليل -
يضص -ي -ف اŸت -ح -دث  -ع -ل -ى ال-روح ال-نضص-ال-ي-ة
للمجاهدين آانذاك من بينهم بن مهيدي الذي

عمل بجد لنعقاد مؤو“ر الصصومام التاريخي
‘  20أاوت  ،1956وع Úبعدها عضصوا للجنة
التنسصيق والتنفيذ للثورة ا÷زائرية.
وشص ّ-دد ع -ب -د ال-ف-ت-اح ع-ي-ادي ع-ل-ى ضص-رورة
دراسص- -ة ال- -ث- -ورة م- -ن ال- -ن- -اح- -ي -ة السص -ي -اسص -ي -ة
والتاريخية وتعمق الكتاب واŸؤورخ Úألجل
توجيه الشصباب و–بيب األجيال ‘ التاريخ
الذي ضصحى ألجله النفسس والنفيسس ،مشصÒا
إا ¤الدور الفعال لوسصائل اإلعلم اŸكتوبة
السصمعية والبصصرية ‘ التأاث Òعلى الشصباب
اŸتأاثر اليوم بالعصصرنة والهجرة ألوروبا ألجل
–سص Úالوضصع ،متناسصيا بذلك بلد اŸليون
والنصصف مليون شصهيد.
و‘ رده ع- -ل- -ى اŸغ -ال -ط -ة ال -ت -ي ق -الت أان
””شصارل ديغول منح السصتقلل للجزائر”” ،نفى
األسصتاذ أان يكون هذا األخ Òوراء اسصÎجاع
السصيادة الوطنية ””كونه  ⁄يصصرح يوما و⁄
يرغب بتاتا ‘ اسصتقلل ا÷زائر ،الذي جاء
ن-ت-ي-ج-ة روح نضص-ال-ي-ة وك-ف-اح-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن
حوا بأانفسصهم ألجل افتكاك ا◊رية
الذين ضص ّ
من اŸسصتعمر الفرنسصي الغاشصم ،والتي كانت
أارضص -ي -ت -ه-ا ن-داء أاول ن-وف-م ÈاŸوج-ه ل-لشص-عب
ا÷زائري اŸكتوب بلغة بسصيطة يحوي طريق
الوصصول إا ¤السصتقلل الوطني””.
وأاشص -اد ع-ي-ادي ب-ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸن -ت -ه -ج -ة آان -ذاك م -ن اج -ل ا◊صص -ول ع-ل-ى
ا◊ري -ة واسصÎج -اع السص -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة ال-ت-ي
جاءت نتاج كفاح ونضصال ،وأاحداث رسصخت
نفسصها ودونت ‘ التاريخ مقابل وحشصية كبÒة
ان-ت-ه-ج-ه-ا اŸسص-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسص-ي ،ال-ذي أال-ق-ى
آان- -ذاك ب- -اÛاه- -دي -ن ‘ ب -رام -ي -ل م -غ -ط -اة
بالسصمنت ،ورمى بهم ‘ البحر ليكونوا طعاما
لسصماك ،غ Òأان الكفاح القوي  ⁄توقفه كل
ل أ
أاسصاليب التعذيب.
جه األسصتاذ والباحث رسصالة إا ¤الشصباب
وو ّ
واألج -ي -ال ال -ق -ادم -ة ي -دع-وه-م إا ¤اله-ت-م-ام
ب-ال-ت-اري-خ ،وال-ت-مسصك Ãب-ادئ ال-ث-ورة Ûابهة
األحداث الراهنة.

ملف

األربعاء  31أاكتوبر  ٢018م
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ا÷امعي واÿب ‘ Òعلم الّنفسس أاحمد قوراية لـ «الشسعب»:

رسسالة الشّسهداء أاقوى
الّرسسا’ت النّفسسية ‘ العا⁄

تعت Èرسسالة الشّسهداء من أاقوى الرسسالت اŸوجودة ‘ العا ،⁄بحيث أاصسبحت
لن تدرسس باıابر العاŸية ،التي اهتمت كثÒا بالثورة ا÷زائرية حسسب ما
ا آ
أاّكده لـ «الشسعب» الدكتور احمد قوراية ،أاسستاذ جامعي ﬁاضسر وخب ‘ Òعلم
لنها
النفسس ،وذلك راجع إا ¤الشسفرات النفسسية اŸوجودة ‘ تلك الرسسالة ،بحيث هذه الشسفرات تقبلها كل الشسباب آانذاك ،أ
تضسرب إا ¤عمق نفسسية ا÷زائري ،الذي كان يعيشس مضسطهدا إابان مرحلة السستدمار.

الوفاء لثورة نوفم Èضسمان ’سستقرار الوطن
حياة ــ ك
ق -ال ق -وراي -ة إاّن ا÷زائ -ري إاب -ان م -رح -ل -ة
السشتدمار ،فهم أاّنه ملزم بالدفاع عن وطنيته
بكل ما أاوتي من قوة ،كونه أان يعيشس مرحلة
ت -ركت ف -ي -ه-ا ح-ق-وق ال-ن-اسس وح-ق-وق ال-وط-ن،
ا◊رية دون أان يناقشس بعضس التفاصشيل ،مثÓ
‘ اتفاقية ايفيان التي ترمي إا ¤مرحلة ما
بعد السشتقÓل ،و ⁄ينطلق صشناع  1نوفمÈ
م -ن «الصش -ال -ون -ات م -ث -ل م -ا ن -راه ال-ي-وم « ،ب-ل
انطلقوا من قضشية يؤومنون بها ويعيششونها ،و⁄
ي -ن -ط -ل -ق -وا م-ن ج-ام-ع-ات وم-ع-اه-د كÈى ،ب-ل
انطلقوا من اŸسشاجد والزوايا ،والتي كانت
انطÓقة مششجعة ÿوضس غمار البحث عن
ا◊رية.
ومن جانب آاخر  -أاضشاف قوراية ‚ -د
بعضس الذين تششبعوا بالعلم واŸعرفة ،كانوا
مصشباحا منÒا لتحرير الوطن أامثال العا⁄
ال -ع -رب -ي ت -بسش -ي ،ال -ذي ك-ان ع-اŸا وأاح-رق-ت-ه
فرنسشا ‘ زيت سشاخنة ،بالضشافة إا ¤األطباء،
واألكيد  -كما قال  -أان كل هؤولء كانوا ششبابا،
سشواء كانوا ›اهدين أاو ششهداء ،مÈزا أاهمية
البعد النفسشي الششخصشي ،الذي أانتج مقاومة
وال -ك -ف -اح ح-ت-ى ال-ت-ح-رر ،مسش-ت-دل ب-ق-ول ال-ل-ه
ت -ع-ا{ :¤م-ن-ه-م م-ن قضش-ى ن-ح-ب-ه وم-ن-ه-م م-ن
ي -ن -ت -ظ -ر وم -ا ب ّ-دل -وا ت -ب -دي ( }Ó-صش -دق ال -ل -ه
العظيم).

البعد الّروحي أانار الّدفاع عن الوطن
للوصسول إا ¤ا◊رية

حتى بعد السشتقÓل« :ششاهدنا أاّن البعد
الروحي والبعد اŸعر‘ العلمي ،هو الذي أانار

ف -ع  Ó-ال -دف -اع ع -ن ال-وط-ن
ل- - -ل- - -وصش- - -ول إا ¤ا◊ري- - -ة،
وب - -ق - -يت ت - -لك ال - -رسش- -ال- -ة
ال-ن-وف-مÈي-ة ه-ي اŸرجعية
الوحيدة ‘ ا◊فاظ على
حرية الوطن واسشتقراره».
ذك- -ر اÿب ‘ Òع- -ل- -م
النفسس أانه بعد السشتقÓل
«لحظنا بعضس اÛاهدين
ي -ح -اضش-رون ل-لشش-ب-اب ح-ول
ال - - - -ث - - - -ورة ا÷زائ - - - -ري- - - -ة
ال- -ع- -ظ- -ي- -م- -ة» ،م- -ن خ Ó-ل
ندوات وﬁاضشرات مثل ما
ك-ان ي-ق-وم ب-ه ال-راح-ل ع-ب-د ال-رح-م-ان شش-ي-ب-ان
وبعضس اÛاهدين اآلخرين كانوا يهدفون من
خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي -ة ت -واصش -ل ب Úا÷ي -ل( Úق -ب -ل
السشتقÓل وبعده) ،إا ¤تفسش Òتلك الرسشالة
ال-ن-وف-مÈي-ة ،وت-وضش-ي-ح-ه-ا لشش-ب-اب اŸسشتقبل،
م-رك-زي-ن أاسش-اسش-ا ع-ل-ى ال-ق-وى ال-ن-فسش-ي-ة التي
تصشنع اŸعجزات ،التي –ششد الهمم والتي
ت -ع -رف -ه -م ن -فسش -ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا ،ب-أان الشش-ب-اب
ا÷زائري اليوم ‘  1نوفم ٢018 Èينتمي إا¤
تاريخ قبل وبعد نوفم.1954 È
ولهذا  -يقول قوراية  -أاصشبح لزاما على
ششباب اليوم أان يبقوا أاوفياء لرسشالة نوفمÈ
وإا ¤بيان نوفم Èأايضشا ،حتى نحافظ على
اسش -ت -ق -رار وط -ن -ن -ا وال -دف-اع ع-ن-ه ‘ ،ظ-ل م-ا
يحدث من –ولت عاŸية جائرة ونظام دو‹
جديد ظا ،⁄الذي ينتهك حرمات األوطان
ويهدد إاسشتقرارها وأامنها وخÒاتها ،وأان يكون
ا◊فاظ على اسشتقرار وأامن ا÷زائر عنوان
كل ششاب جزائري.

نعم للتّكنولوجيا
والعصسرنة...
لكن بدون ا’نسسÓخ
والذوبان

كما يجب ا◊فاظ على
ال-ه-وي-ة ا÷زائ-ري-ة اÙضش-ة
والدفاع عن اللغت Úالعربية
والم-ازي-غ-ي-ة وال-ت-قاليد ،و‘
ن- - -فسس ال - -وقت «أان ن - -دخ - -ل
ا◊داث- -ة وال- -عصش -رن -ة ب -دون
النسشÓ- - - -خ وال- - - -ذوب - - -ان ‘
الطرف اآلخر ،الذي يسشعى إا ¤تغي Òتوجهات
الششاب ا÷زائري ،ششأانه ‘ ذلك ششأان الششباب
العربي من خÓل التكنولوجيا الدقيقة ،التي
تسش -ت -ه -دف ال -ب -ع -د ال -ن -فسش -ي ل-ه ،و–ول-ه م-ن
ششخصشية ثائرة التي كان Áتاز بها الششهداء
واÛاهدون ،إا ¤ششاب –ت رحمة وعبودية
العا ⁄الفÎاضشي ،الذي أاسشسشه النظام الدو‹
ا÷ديد ،والذي Áلك القلوب ونفسشية الششباب
من خÓل إاغراءات نفسشية تدرسس ‘ اıابر
األجنبية  -على حد تعبÒه -
وأامام هذه اإلغراءات اÿطÒة دّق الدكتور
ق -وراي -ة ن -اق -وسس اÿط-ر ،بضش-رورة اله-ت-م-ام
بشش -ري -ح -ة الشش-ب-اب م-ن خÓ-ل ال-ت-زود ب-ال-ع-ل-م
واŸعرفة ،وإاعادة غرسس الّثقة ‘ نفوسشها ،من
خÓل تهيئة التنششئة الجتماعية ،ومن خÓل
إاع-داد ب-رام-ج شش-ب-ان-ي-ة وط-ن-ي-ة لسشÎداد ت-لك
الثقة عن طريق الوعي النفسشي والجتماعي،
ال- -ذي ي- -ه- -دف إا ¤ال- -ت- -مسشك ب- -حب ال- -وط- -ن
والوطنية.

رئيسس جمعية «مشسعل الشّسهيد»ﬁ ،مد عباد لـ «الشسعب»:

حماية الّذاكرة مسسؤوولية اŸواطن أاّو’ ،باعتباره رمز الثّورة

عملت جمعية مشسعل الشّسهيد منذ عشسرين سسنة ،على اŸشساركة ‘ ا◊فاظ على ذاكرة الثورة التحريرية وا◊ركة الوطنية،
لسساسسية ‘ حماية الذاكرة الوطنية بعد مرور 64
لو ¤والقاعدة ا أ
إال أان رئيسس ا÷معية ﬁمد عباد يرى أان اŸواطن هو النواة ا أ
سسنة على إاطÓق أاول رصساصسة ضسد اŸسستعمر الفرنسسي.
جÓل بوطي
فع ‘ Óحماية الذاكرة
اسشتمالة الرأاي العام ،كما Áكنها
بوجه آاخر ،ومن خÓل
أان تؤودي دورا ايجابيا ،وهو األمر
نحيي غدا الذكرى الرابعة والسشت Úلندلع ج -م -ع األسش -رة ال-ث-وري-ة
اŸنوط بها ‘ هذا اÛال ألن
أاعظم ثورة ‘ القرن الـ  ٢0باعÎاف كبار ‡ث -ل-ة ‘ ج-ي-ل ال-ث-ورة
تاريخ الثورة التحريرية بحاجة
اŸؤورخ ‘ Úالعا ،⁄ثورة تبقى ذكراها خالدة بجيل السشتقÓل ،حيث
إا ¤حماية ،مÈزا دور ا÷معية
‘ أاذه- -ان ك- -ل ج- -زائ -ري ف -خ -را Ãا صش -ن -ع -ه ك - - - -ان ذلك ول ي - - - -زال
‘ ه- - - -ذا اÛال م- - - -ن خÓ- - - -ل
الششهداء واÛاهدون ،الذين لّبوا نداء ا◊ق ع- -مﬁ Ó- -وري- -ا م- -ن -ذ
اŸل- - -ت- - -ق - -ي - -ات األسش - -ب - -وع - -ي - -ة
‘ ليلة نعايشس جزءاً منها سشنويا ،وأاوجبت عششرين سشنة ‘ أاعقاب
واŸنتديات الذاكرة كان آاخرها
على كل مواطن ا◊فاظ عليها عرفانا لرسشالة تأاسشيسس ا÷معية.
األسشبوع اŸاضشي ببلدية الرايسس
وأاب- - -رز ع- - -ب - -اد دور
من فجر نوفم Èاÿالد.
ح- -م- -ي- -دو ،إاضش- -اف -ة إا ¤إاشش -راك
و‘ ه - -ذا الصش - -دد ق - -ال ﬁم - -د ع - -ب- -اد لـ ا÷م- -ع -ي -ات ‘ ت -أاطÒ
اŸدارسس واŸؤوسشسشات التعليمية
«الششعب» ،إان مسشؤوولية ا◊فاظ على الذاكرة اÛتمع بششكل يسشمح
‘ هذا العمل.
الوطنية ل يكون حكرا على منظمات اÛتمع بفهم الوقائع واألحداث التي ششهدتها الثورة
و ⁄يخف رئيسس جمعية «مششعل الششهيد»
اŸد Êأاو السشلطات العمومية بقدر ما هي التحريرية ‘ ،ح Úقال أان اإلعÓم يعد عام Óتقصش Òالسشلطات بعد السشتقÓل مباششرة ‘
مسشؤوولية جماعية تقع على عاتق اŸواطن ،أاسش-اسش-ي-ا ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-ذاك-رة ال-وط-ن-ية ،اإلششراك الفعلي للمواطن ‘ مششروع حماية
مؤوكدا أان األخ Òهو من فجر الثورة ،وهو من سش-ي-م-ا اإلعÓ-م اŸل-ت-زم ب-ا◊ي-ادي-ة وال-نزاهة ،ال- -ذاك -رة وصش -ون -ه -ا ،ح -يث ّ” إاقصش -اؤوه ل -ع -دة
سشايرها إا ¤غاية دحضس السشتعمار الغاششم ،وليسس اإلعÓم الذي يخوضس ‘ اإلثارة من سشنوات واقتصشر التحسشيسس على اÛاهدين
كما أانه هو مطالب بحمايتها ألنها ثروته التي اجل إابراز وجه آاخر ل أ
Óحداث وبرؤوية مغايرة وأابناء الششهداء فقط ،وهو خطأا وقعت فيه
لن تندثر مهما حقد ا◊اقدون.
للواقع “اما ‘ كث Òمن األحيان ،قائ« Óإان ا÷هات اŸعنية سشنوات بعد السشتقÓل ،ما
وأاوضش -ح ﬁم -د ع -ب -اد أاّن ح-م-اي-ة ال-ذاك-رة ذلك دور سشلبي تقوم به بعضس اŸؤوسشسشات كانت له تداعيات اليوم ،سشيما على الششباب
الوطنية ليسشت حكرا على وزارة اÛاهدين اإلعÓمية ‘ ا÷زائر».
خاصشة منهم الطلبة ‘ صشفوف ا÷امعات،
أاو ج -م -ع -ي -ة ت -اري -خ -ي -ة ،ول -ك -ن ذلك ي-ق-وم ب-ه
و“ث - -ل ال - -ذاك - -رة حسشب ع - -ب- -اد سشÓ- -ح- -ا الذين ل يعطون اهتماما أاك Èلتاريخ ا◊ركة
اÛتمع برمّته حفاظا على رسشالة الششهداء ،ذوحدين بالنسشبة لوسشائل اإلعÓم ،التي Áكن الوطنية.
مششÒا إا ¤أان جمعية «مششعل الششهيد» تسشهم أان تث Òقضشايا مزيفة أاو ششبه ذلك من اجل

الوطنية ومعادلة
الّربح واÿسسارة

فتيحة كلواز

ما الذي جعل ششبابا أاعزل اÙظوظ منه تعّلم ‘ الكتاتيب
والزوايا يحمل على عاتقه رسشالة ا◊رية ،ويؤومن بششروق غد
أافضشل ،ا ¤درجة أانه وقف الند للند مع اŸسشتعمر الفرنسشي
الذي فششل ‘ طمسس الهوية ا÷زائرية حتى وإان قارب احتÓله
القرن والنصشف؟ ما السشر ‘ ششباب آامنوا بجزائر حرة رغم أانهم
ولدوا وترعرعوا –ت الّراية الفرنسشية؟ ما الفرق ب Úذاك الذي
حمل على عاتقته رسشالة أامة وهذا الذي يحمل مششروع تطور
و‰اء؟
أاسشئلة علقت ‘ ذهني منذ تعر‘ على هذا الوطن من خÓل

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

رايته التي كان يعلقها والدي ‘ منزلنا ،فمنذ نعومة أاظافري
عّلمني أانّ العلم مقّدسس ‡نوع تدنيسشه بأاي حال من األحوال،
ومع مرور السشنوات كان مفهوم الوطن يك Èداخلي وصشار يتغÒ
تعريفه ‘ كل مرحلة عمرية أاعيششها...من راية ا ¤أارضس إا¤
هوية ا ¤يق ÚواÁان راسشخ وأاخÒا ا ¤ا◊قيقة الكيدة التي ل
غبار عليها ،ولكن خروجي ا ¤اÛتمع جعلني أاصشطدم بواقع
تتقاطع اŸصشالح اÿاصشة داخله ألدرك ان ا÷زائر صشورة جميلة
يلّونها كل واحد من هذا اÛتمع على هواه ،وهي أايضشا حقيقة
قطعية فهم كل واحد لها ﬂتلف عن فهم الخر ،أامر أادخلني ‘
متاهة غريبة كانت بدايتها كل تلك األسشئلة التي يحاول ا÷ميع
اإلجابة عليها ولكن دون جدوى؟
الغريب أان أاي مقارنة بسشيطة ب Úجيل الثورة وجيل ا÷زائر
اŸسشتقلة يجد أان الظروف ا◊الية أاحسشن بكث Òبل ل تقارن Ãا
كانت عليه ‘ جزائر «ليزانديجان» ،ولكن ا◊سس الوطني كان
رغم كل ذلك البؤوسس والششقاء كبÒا ما خلق صشنع الفارق ‘
معادلة الحتÓل ألنه من رجح كفة السشتقÓل ،ففتيل اŸقاومة
 ⁄يخمد أابدا منذ أان حط اŸسشتعمر الفرنسشي قدمه ذات يوم
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لسستاذ بجامعة معسسكر الدكتور بشس Òحمايدي لـ «الشسعب»:
ا أ

نوفم Èوسسام شسرف لأÓمّة ا÷زائرية
والعربية وأاحرار العا⁄

ربط قيم الّثورة با◊اضسر واليقظة Œاه ما يحاك ضسد ا÷زائر
لسستاذ بقسسم التاريخ
حرصس ا أ
‘ جامعة معسسكر الدكتور بشسÒ
ح- -م- -اي- -دي ،ع- -ل- -ى ال- -ت -ذك Òب -أان
«ال -ف -ا— ن -وف-م Èه-و وسس-ام شس-رف
ّÓم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وال- -ع- -رب- -ي -ة
ل - -أ
لحرار العا ،»⁄صسنعه «الرجال
و أ
لجل
بعزÁة وتخطيط بإاحكام أ
ج -ع -ل ا÷زائ -ر ح -رة مسس -ت -ق -ل-ة»،
م-ف-ي-دا ‘ السس-ي-اق« :ن-ح-ن سسائرون
ع- -ل -ى Œسس -ي -د وت -رسس -ي -خ م -ب -ادئ
ال-رسس-ال-ة ال-ن-وف-مÈي-ة» ،كما شسّدد
ع-ل-ى «ضس-رورة ال-ت-ف-ط-ن Ÿا ي-ح-اك
ضسد ا÷زائر وضسد وحدتها».
فريال بوشسوية
أاّكد الدكتور بشش Òحمايدي ‘ تصشريح لـ «الششعب» ،أان
حدث أاول نوفمÃ Èثابة وسشام ألحرار العا ،⁄صشنعه رجال
بعزÁة وتخطيط بإاحكام ألجل ا÷زائر حرة ومسشتقلة،
معÈة عن مبادئها وقيمها التي طاŸا حاول السشتعمار
تششويهها ،وأاراد أان يلحقها كإاقليم بفرنسشا ،وهو مقتنع بأان
ا÷زائ-ر ت-خ-ت-ل-ف م-ن ح-يث ا÷غ-راف-ي-ا وال-دي-ن واÛت-مع
والقيم ،التي سشعى إا ¤تعتيمها ،فكانت الثورة ردا على هذه
الدع -اءات ال -ك -اذب -ة ،ال -ت-ي ك-ان ي-ردده-ا مسش-ت-غ Ó-الشش-عب
ا÷زائري .أاولئك الرجال ـ أاضشاف يقول ـ «هذا هو حلمهم
جزائر حرة ومتكاملة» ،بهذه الطريقة ‘ إاششارة إا ¤الثورة

ال- -ت- -ي أاغ- -اضشت ف- -رنسش- -ا م- -ن األسش- -ل- -وب،
وأاط-ل-قت ع-ل-ي-ه-ا أاسش-ل-وب ال-ف-وضش-ى وب-عثت
رسشالتها أانها همجية ،إال أان اŸنصشف Úمن
ك - - -تب وم - - -ؤورخ Úع - - -اŸي ،Úإا ¤ج - - -انب
ال- -ف -رنسش -ي Úال -ذي أاع -اب -وا ع -ل -ى ف -رنسش -ا
وفضش-ح-وا أاسش-ل-وب-ه-ا غ Òالشش-رع-ي ،ال-ق-ائم
على الدعاية الهدامة لضشرب ا÷زائر.
وب -ع -دم -ا ذك -ر األسش-ت-اذ ب-قسش-م ال-ت-اري-خ
ب-ج-ام-ع-ة م-عسش-ك-ر ،ب-أان ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية
ك ّ-ل -لت ب -اسشÎج -اع السش -ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ب-ع-د
تضشحيات جسشام ،من أاجل –قيق أاسشمى
األه -داف ،ت -وق -ف ع -ن-د ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-وع-ي
السشياسشي والقتصشادي والجتماعي ،أافكار ” Œميعها
و“خضس عنها صشنع قرار تفج Òالثورة ،وكان الثمن دفع
النفسس والنفيسس لÒتفع صشوت ا÷زائر ‘ العا.⁄
وردا على سشؤوال يخصس الرسشالة النوفمÈية ،نبّه الدكتور
بشش Òحمايدي إا ¤ضشرورة أان «نكون واعون Ãجريات
واقعنا والعا ،⁄وربطها بقيم الفا— نوفم ،»Èمؤوكدا أاّننا
«سشائرون ‘ Œسشيدها وترسشيخها» ،ولكن األمر لن يتم ـ
وفق توضشيحاته ـ إال بوعي كل فرد Ãا يحاك ‘ اÛتمع،
وأافاد بأان األمر ل يتعلق ÈÃر ،وإا‰ا بواقع ،لفتا إا ¤أان
واقع ا÷زائر اليوم –سشد عليه من قبل العا ⁄خاصشة ‘
ظل ال‚ازات اÙققة والتي تعت Èضشخمة ،ما يفرضس
على ا÷زائر وا÷زائري Úاليوم التفطن Ÿا يحاك ضشدها،
وخ- -لصس ا ¤ال- -ق -ول «ان ا÷زائ -ر ت -ب -ن -ى ب -فضش -ل سش -واع -د
أابنائها».

لعÓم والتصسال لـ «الشسعب»:
يوسسفي أاسستاذ بكلية علوم ا إ

ا’سستعانة باإ’عÓم اŸوضسوعاتي
اŸتخ ّصسصص ضسروري للتعريف بالّثورة

ل-ت-ل-ق Úال-ت-اري-خ ل-لشش-ب-اب ،وع-دم –م-يله
مسش-ؤوول-ي-ة ال-ق-ط-ي-ع-ة ال-ن-اŒة عن تقصشÒ
جهات عدة.

أاسس-ئ-ل-ة ك-ثÒة ت-ط-رح ال-ي-وم ب-عد
م -رور  64سس -ن-ة ع-ل-ى ان-دلع ث-ورة
أاول ن- -وف- -م ÈاÛي- -دة ،ال- -ت -ي ت -ع -د
أاع- - -ظ- - -م ث- - -ورة م - -ن ح - -يث ال - -روح
ال-نضس-ال-ي-ة Ÿن-اضس-ل-ي-ه-ا ال-ذي-ن ضسّحوا
لجل اسسÎجاع
بالنفسس والنفيسس أ
السسيادة الوطنية ،غ Òأان التواصسل
لجيال والتاريخ طرح الكثÒ
ب Úا أ
من التسساؤول ،خاصسة أامام اÛهودات
لج -ل إايصس -ال رسس -ال -ة
ال -ت -ي صس -بت أ
اÛاه -دي -ن وال -ت -ع -ري -ف ب -اŸل-ح-م-ة
النوفمÈية.
خالدة بن تركي

الّتوعية اإ’عÓمية ضسرورية
لتلق Úالشسباب ملحمة  1نوفمÈ

أاّكد األسشتاذ بكلية علوم اإلعÓم واإلتصشال اعمر يوسشفي
‘ تصشريح لـ «الششعب» ،أان ربط وسشائل اإلعÓم بالثورة
ي-ق-تضش-ي ت-خصش-يصس ب-رام-ج ت-اري-خ-ي-ة ت-وج-ه ل-لشش-ب-اب الذي
ي -ج -ه -ل ال -ك -ث Òع -ن ال -ت-اري-خ ،والع-ت-م-اد ع-ل-ى الصش-ح-اف-ة
ا÷واري- -ة واÙل- -ي- -ة والسش- -ت- -ع- -ان -ة بشش -ب -ك -ات ال -ت -واصش -ل
الجتماعي التي تسشتحوذ على نسشبة مششاهدة كبÒة للتأاثÒ
فيهم وتعريفهم بالتاريخ الذي Áثل هويتهم.
وششّدد األسشتاذ على ضشرورة اسشتغÓل الفضشاءات وإادخال
بعضس األمور لتغي Òذهنية الششباب اŸنششغل اليوم باألمور
الجتماعية ،متناسشيا بذلك واجبه نحو البÓد التي يعيشس
فيها ،هذا إا ¤جانب تنظيم مؤو“رات وندوات للتعريف
Óج-ي-ال و–ب-ي-ب-ه ف-ي-ه م-ع ضش-رورة السش-ت-ع-ان-ة
ب -ال -ت -اري -خ ل -أ
ب -اإلع Ó-م اŸوضش -وع -ات-ي اŸت-خّصش-صس ‘ ال-ث-ورة ل-ت-ع-ري-ف
الشش -ب -اب ب-اŸل-ح-م-ة اÛي-دة ،وك-ذا إاطÓ-ع األج-انب ع-ل-ى
تاريخ ا÷زائر خاصشة وأان الدراسشات أاثبتت أان الكث Òمنهم
لديه معرفة كبÒة بالثورة عكسس الششاب ا÷زائري.
وأابرز اعمر يوسشفي أاهمية الندوات التاريخية ‘ تلقÚ
الرسشالة النوفمÈية ،وجلب انتباه الششباب اŸتعطشس إا¤
عصش -ر ال -رق -م -ن -ة م-ا يسش-ت-وجب ال-ب-حث ع-ن سش-ب-ل ووسش-ائ-ل
إلسش-ت-غÓ-ل شش-ب-ك-ات ال-ت-واصش-ل الج-ت-م-اعي ÷لب الهتمام
والقضشاء على العزوف اŸسشجل ب Úاألجيال والتاريخ.
وأاشش -ار األسش -ت -اذ إا ¤ال -ت -قصش Òا◊اصش -ل ‘ ال -ت -ع -ري -ف
بالتاريخ من طرف ﬂتلف الهيئات واŸؤوسشسشات ،األسشرة،
اŸدرسشة ،ا÷امعة واألحزاب السشياسشية التي باتت مطالبة
إا ¤جانب النششاط السشياسشي أان تقوم بنششاطات تاريخية

من سشنة  1830ا ¤ان تّوجت بثورة جمعت ا÷زائر كلها حول
مطلب واحد هوا◊رية والهوية.
اÿط -اب -ات السش -ل -ب -ي -ة ال -ت -ي “رره -ا ب-عضس وسش-ائ-ل العÓ-م
عّززتها مواقع التواصشل الجتماعي ،التي أاصشبحت قاعدة بيانات
مفتوحة على كل ششيء ما جعل ال ّسشابح Úفيها فريسشة سشهلة لكل
م -ت Ó-عب ب -ال -ق -ي -م ال -وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي –ولت م-ع اÿل-ط وال-ل-غ-ط
ا◊اصشل مرتبطة بأاسشماء معينة ،وأاصشبح الولء أاو الختÓف هو
من يحّدد وطنية أاحدهم مقارنة باآلخر ،حتى –ول الصشراع ا¤
نزاعات مبتذلة ‘ «بÓتوهات» القنوات اÿاصشة لرفع نسشبة
اŸشش -اه -دة م-ا أاظ-ه-ر ع-ل-ى السش-ط-ح م-ف-ه-وم-ا ج-دي-دا ل-ل-وط-ن-ي-ة
مرتبطا أاسشاسشا با◊سشابات التجارية ،هكذا أادخلت «الوطنية»
بورصشة اŸال والعمال قصشرا وأاصشبحت اسشهمها تتأارجح بÚ
صشعود وهبوط.
‘ ا◊قيقة إان خروجي ا ¤الششارع لسشؤوال ا÷زائري عن
الوطنية ،جعلني أاقف مدهوششة امام التعاريف العجيبة والغريبة
والكثÒة التي سشمعتها منهم ،حتى ان قواميسس العا ⁄ل تسشتطيع
اسشتيعابها ،اŸهم انه ورغم اختÓفها وعلى كÌتها هي كلها

أاّك- -د األسش- -ت- -اذ ي- -وسش -ف -ي أاّن الشش -ب -اب
الّ-راه-ن ل ي-ب-دي اه-ت-م-ام-ا ك-بÒا ب-ت-اريخ
ا÷زائر وتضشحيات األمسس ،األمر الذي
يسش-ت-دع-ي ت-دارك ال-ق-ط-ي-ع-ة ب Úاألجيال
وال-ت-اري-خ وال-ت-ي ت-ت-ط-لب م-ن م-ن-ظ-وم-ات
ال- -ع -ائ -ل -ة ،اŸدرسش -ة واإلع Ó-م ت -ك -ث -ي -ف
ا÷هود لÎسشيخ قيم الوطنية.
وششّدد األسشتاذ على دور ا÷امعات ‘ التعريف بالثورة
اÛيدة وتضشحيات األمسس التي يجب أان تدرسس ‘ مادة
مسش-ت-ق-ل-ة ب-أاغ-لب ا÷ام-ع-ات ،ب-اإلضش-اف-ة إا ¤ت-ك-ث-يف جهود
ﬂتلف منظومات األسشرة بالدرجة األو ¤من خÓل تلقÚ
قصشصس للصشغار ورسشومات حول بطولت أاطفال ا÷زائر
إاب -ان ال-ث-ورة ،ومسش-اه-م-ت-ه-م ال-ف-ع-ال-ة ‘ اسشÎج-اع السش-ي-ادة
الوطنية .وقال األسشتاذ إان الششباب بحاجة إا ¤العودة لرششده
من أاجل غرسس ثورة  1نوفم Èالتي يعرفها حتى العا⁄
ويبحث فيها ◊د اآلن ،على خÓف أاجيال ا÷زائر التي
Œهل الكث Òمن ا◊قائق التاريخية والتضشحيات ا÷سشام
للشّشهداء واÛاهدين .بدورهم قال عدد من الطلبة الذين
–ّدثت إاليهم «الششعب» لرصشد انطباعاتهم حول رسشالة
نوفم Èومسشاهمات الطلبة آانذاك ‘ صشنع ا◊دث الثوري
«أانهم ل يعرفون إال القليل عن التاريخ ،خاصشة وأانه ل
يدرسس ‘ ا÷امعات اليوم».
أاّكدت الطّالبة «رندة  -ب» بكلية علوم اإلعÓم واإلتصشال
هذا الطرح ،قائلة إانها ل تعرف الكث Òعن ثورة نوفمÈ
بالرغم من الششغف أاحيانا للثورة اÛيدة التي “ثل الهوية
الوطنية ‘ ،ح Úقال الطالب «جمال  -ب» بششأان الندوات
التي تنظم على مسشتوى ا÷امعات لتلق Úالتاريخ وتعريفه
لفئة الطلبة «أانها غ Òكافية وبحاجة إا ¤تكثيفها للتأاثÒ
على الطالب الذي يذهب اليوم نحو عصشر التكنولوجيا».
هي آاراء أاجمعت أاغلبها حب الششباب للوطن واإلÁان
بالروح النضشالية وتضشحيات األمسس ،غ Òأاّنها بحاجة إا¤
تكاثف ا÷هود والتوجيه أاك Ìللتعريف بالتاريخ و–بيبه
Óجيال القادمة.
ل أ

تعريف لششخصس من زاويته اÿاصشة مرتبطة أاسشاسشا با◊ياة التي
ي -ع -يشش -ه -ا...ه -ك-ذا –ول ال-وط-ن ا ¤اوط-ان ع-ل-ى ارضس واح-دة
تفرقت القلوب وأاصشبح لكل واحد منصشته اللكÎونية يتفاخر
فيها عن وطنيته التي طبعا سشتكون هي الصشادقة وا◊قيقية!
من حظ جيلي وا÷يل الذي بعدي اننا كنا نششم نسشائم الثورة
ا÷زائرية والسشتقÓل ،وإان كانت خفيفة ولكنها رسشخت داخلنا
صشورة جميلة ألرضس كانت دائما سشببا قويا ليجتمع ششعبها ،أارضس
تلونت بأالوان ﬂتلفة خلقت تنوعا ثقافيا غنيا اجتمعت على
اختÓف درجاتها لتششكل قوسس قزح ظهوره يكون دائما إايذانا
بانتهاء العاصشفة لتششرق ششمسس تدفئ قلوبا تغلغل ا ¤داخلها برد
صشنع حزنها ،ولكن حتى يسشتطيع ا÷ميع جمع وŸلمة الختÓف
علينا أان نتعلم أاول أان الوطن فوق أاي مصشلحة نسشتطيع ربحها
منها ألن الوطنية ل تباع ول تششÎى ،وكما سشّبل الششباب انفسشهم
من أاجل ا÷زائر دون أاي حسشابات لربح أاو خسشارة ،علينا اليوم
أان نتعلم تلك اŸعادلة التي غالبا ما تكون الطريق الوحيد لبناء
ا÷زائر التي سشقت أارضشها دماء طاهرة أاقسشم الله ‘ علياء
سشمائه أاّنها لن تذهب سشدى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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البروفيسسور صسالح لميشش عميد كلية التاريخ بجامعة المسسيلة لـ«الشسعب»:

العدد
177٨٤
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صصنعنا تاريخا وفشصلنا في تدوينه

هناك توجه مقصسود يعمل على تعميق الهوة بين الأجيال
رافع اأسستاذ التاريخ بجامعة محمد بوضسياف بالمسسيلة البروفيسسور لميشش صسالح ،عن جيل السستقلل قائل ،انه ل يمكن الجزم بان جيل
ما بعد السستقلل فاقد العتزاز بثورته ونضسال شسعبه بل بالعكسش هوشسغو بتاريخه ويتطلع اإلى معرفه الكثير من الحقائق عن نضسال
شس -ع -ب -ه ،ام -ا بشس -اأن ت -ل -ق -ي -ن ت -اري -خ ال -ث -ورة ذك -ر ال-ب-روف-يسس-ور ل-م-يشش ان ال-ه-دف ل-يسش ال-ت-ب-اه-ى ب-الن-تصس-ار دون ت-ل-ق-ي-ن م-ب-ادىء ه-ذه
الثورةوتوظيفها فى وضسع الأسساسش والقاعده لبناء الدوله الوطنية حسسب مبادىء بيان اول نوفمبر لذلك طرحت على المسستوى
الرسسمى فكره اعادة كتابه تاريخ الثوره اكثر من مرة وعقدت العديد من الملتقيات الجهوية والوطنية بغيه تفعيل هذا التوجه ولكن اعتقد ان اأطرافا فاعله كان يهمها القفز على هذا
التوجه وقد يكون ذلك من وجهه نظرى لحسساسسيه بعضش الأحداث التى عرفتها الثوره ذاتها.
حوار :نورالدين لعراجي
الشس -عب :ال-ج-زائ-ر م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى ذك-رى ال-ف-ات-ح
نوفمبر  64 ،1954سسنة هوالفارق الزمني بين
م-حطتين  2018 -1954ك-ي-ف ت-قيمون هاتين
المرحلتين؟
@@ البروفيسسور لميشس صسالح :فع Óعاشست الجزائر
مرحلة  201٨ - 195٤مرحله مجابهه حقيقيه ضسد
ا’سستعمار الفرنسسي الذى عمل على طمسس معالم
ا’أمه الجزائرية ولكن بفضسل ا’إرادة الشسعبيه تمكنت
من اسسترجاع حريتها واسستقÓلها وهذه المجابهه لم
تكن عسسكريه فقط بل ديبلوماسسية واعÓميه وحملت
فى طياتها قيم ومبادئ ومتطلبات ومفاهيم عبرت
ف -ى م-ج-م-ل-ه-ا ع-ن ط-م-وح-ات-ه شس-عب ك-ان يسس-ع-ى اإل-ى
اسسترجاع حريته واسستقÓله.
هل وفقنا في بناء الدولة الوطنية وفق معالم
نوفمبرية؟
@@ اع-ت-ق-د ان ال-ث-وره ال-ج-زائ-ري-ة م-رت ب-م-ن-ع-رجات
متعددة وحددت اأهدافها منذ البدايه فى بيان اول
ن -وف -م -ب -ر ال -ذى اأوضس -حت ف -ي -ه مسس -اره-ا واأه-داف-ه-ا
واعتقد ان الثوره حققت العديد من المكاسسب منها
المكسسب ا’أسساسسي ،وهوا’سستقÓل ،يبقى السسوؤال هل
فع Óتمكنا من بناء الدوله الوطنيه وفق مرجعية
واأهداف نوفمبر اأظن اأننا لم نوفق بالشسكل الكامل
’ن ال -م -ن -ع -رج-ات ال-ت-ى ذك-رت-ه-ا ت-م-ث-لت ف-ى م-وؤت-م-ر
الصس-وم-ال  56وم-وؤت-م-ر ط-راب-لسس وي-ج-م-ع ال-كثير من
شساركوا فى هذا ا’أخير ان الصسراع الذى حدث بين
ا’خوة ا’عداء سساهم اإلى حد بعيد فى اإضسعاف
شسعبية هذه الثوره
رحل جيل الثورة ،لم يتبق اإل القليل منه،

ك- -ل- -ه- -م ب- -ل- -غ- -وا م- -ن ال- -ك- -ب -ر ع -ت -ي -ا واأصس -اب -ه -م
ال -م-رضش،ف-ي راأي-ك-م ب-ع-د م-غ-ادرة ه-ذه ال-ف-ئ-ة
ال-م-ج-اه-دة م-ع ت-م-ن-ي-ات-نا لها بطول العمر ،هل
نحن مقبلون على افتقاد الشسرعية التاريخية
؟
@@ اأنا دوما اقول صسنعنا تاريخ ولكن لم ندون هذا
التاريخ مع ا’سسف الشسديد واعتقد انه برز توجه
يعمل بجديه لمحاوله تعميق الهوه بين ا’جيال .هذه
عمليه مقصسودة وحتى الجيل الذى صسنع ملحمة ثورة
ن -وف -م -ب -ر ،وت -وال -ى ل -م ي -دوم م -ذك -رات -ه ’ع -ت -ب-ارات
وخصسوصسيات طبعا واعتقد ان فى المرحله ا’خيره
ف -ى ظ -ل ا’ن -ف -ت -اح ا’ع Ó-م -ى ب -داأت ت -ظ -ه -ر ب-عضس
ال-م-ذك-رات وال-تصس-ري-ح-ات م-ن ق-ب-ل ب-عضس ال-ف-اع-لين
دفعت العديد من المثقفين الى متابعتها،حتى اأن
بعضس القضسايا التى كانت بمثابة طابوهات اأصسبح
يخوضس فيها ،ومحاوله تفكيكها ولكن هنا يجب اأن
نفرق بين الكتابه العلميه الموثقة وبين ما يطرح من
قبل البعضس في التباهي وا’فتقار بوجهة معينه ’ن
الثوره كانت شسعبيه وطنيه.
ه -ل وق -ف -ن -ا ف -ي ت-ل-ق-ي-ن م-ب-ادئ ال-ث-ورة ل-ج-ي-ل
السستقلل؟
@@ هوبالفعل كما ذكرت سسابقا لقد ظهر توجها تبنته
مجموعه هدفها محاوله تعميق الهوه بين جيل الثوره
وج -ي -ل م -ا ب -ع -ده -ا ال -ه -دف م -ن ذلك ط-مسس م-ع-ال-م
ومقومات الثوره ذاتها ،ونجحت اإلى حد بعيد فى
ال -ت -اأث -ي -ر ع -ل-ى واق-ع ج-ي-ل واك-ب-ر دل-ي-ل خ-روج ط-ل-ب-ه
الثانويات بالعاصسمة وهم يحملون شسعارات التاريخ
اإلى المزبله والعديد من الشسعارات المعاديه لمبادئ
ال -ث -وره وم -ت -ط -ل -ب -ات -ه -ا وه-ذا ن-ات-ج ع-ن ت-قصس-ي-ر م-ن
الفاعلين اآنذاك الذين اهتموا بالتباهى با’نتصسار

دون تلقين مبادى ء هذه الثوره وتوظيفها فى وضسع
ا’أسس -اسس وال -ق -اع -ده ل -ب -ن -اء ال -دول -ه ال-وط-ن-ي-ه حسسب
مبادىء بيان اول نوفمبر لذلك طرحت على المسستوى
الرسسمى فكره اعادة كتابه تاريخ الثوره اكثر من مرة
وعقدت العديد من الملتقيات الجهوية والوطنية بغيه
تفعيل هذا التوجه ولكن اعتقد ان اأطراف فاعله كان
يهمها القفز على هذا التوجه وقد يكون ذلك من
وجهه نظرى لحسساسسيه بعضس ا’أحداث التى عرفتها
الثوره ذاتها ومع ذلك ’ يمكن اأن نجزم بان جيل ما
بعد ا’سستقÓل فاقد ا’عتزاز بثورته ونضسال شسعبه
بل بالعكسس هوشسعوبا بتاريخه ويتطلع اإلى معرفه
الكثير من الحقائق عن نضسال شسعبه.
ل يزال ارشسيفنا التاريخي بحوزة فرنسسا بما
ف-ي-ه خ-رائ-ط ال-ق-ن-اب-ل ال-م-زروع-ة ع-ل-ى خطي
شس -ارل وم -وريسش ،ج -م -اج -م الشس -ه -داء ،ق -وائ-م
ال -خ -ون -ة ب -الإضس -اف -ة اإل-ى الع-ت-راف ال-رسس-م-ي
بجرائمها ،هل ننتظر خيرا ،ام ان السستعمار
لديه لغة واحدة؟ في المقابل تقوم السسلطات
ال -ف -رنسس-ي-ة ب-ت-ك-ري-م ال-ح-رك-ى وال-ق-وم-ي-ة ه-ل
م -ع -ن-اه اسس-ت-ف-زاز ل-ل-ذاك-رة ام ه-وال-ل-عب خ-ارج
الوقت المحسسوم؟
@@ ـف -ع  Ó-ال -ح -ك-وم-ة ال-ف-رنسس-ي-ه ’زالت ت-ق-ف-ز ع-ل-ى
م-ط-ال-ب-ه ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-ا’ع-ت-راف ب-ج-رائ-م-ه-ا ت-جاه
الشسعب الجزائرى رغم اأن المطلب ’ يزال رسسمي
وشسعبي غير ان فرنسسا وفى نظر اللوبى الفرنسسي
ال -م -ت -ك-ون اسس-اسس-ا م-ن ال-ي-م-ي-ن ال-م-ت-ط-رف وا’أق-دام
السس -وداء وال -ح-رك-ة ي-رفضس-ون ا’ع-ت-راف ب-ج-رائ-م-ه-م
ب -ال -ج -زائ -ر وال -ت-اأك-ي-د ان السس-ل-ط-ات ال-ج-زائ-ري-ه ع-ل
المسستوى الرسسمى والشسعبى لن تسسمح بالقفز على
هذا الملف وما يحدث من تحرك اعÓنى وعلى

مسستوى المنظمات الرسسميه والمجتمع
المدنى والعديد من ا’أصسوات المرتفعه
كلها تصسب فى خانه المطالبه من فرنسسا ا’عتراف
بجرائمها فى الجزائر واأظن اأن تصسريحات التي اأدلى
بها الرئيسس الفرنسسي ماكرون بمسسوؤولية قتل الجيشس
ال -ف -رنسس -ي ال -م -ن -اضس -ل،م -وريسس اود ان ،ه -ي خ-ط-وة
اإي-ج-اب-ي-ة وج-ري-ئ-ة ن-ح-وت-ق-وي-م ال-عÓ-ق-ات ال-ف-رنسس-ي-ة
الجزائرية وقد تكون هذه الخطوة بمثابة البداية
الفعلية لمعالجة كل القضسايا المتعلقة بالذاكرة ’أن ما
قامت به فرنسسا من تقتيل وتشسريد وتعذيب ضسد
الجزائريين ’ يمكن نسسيانه وهذا ا’إعتراف بعضس
الفرنسسيين باأنفسسهم
ه- - -ل الإصس - -دارات ل - -ك - -تب ال - -ت - -اري - -خ خ - -لل
ال-م-ق-اوم-ة وث-ورة ن-وف-م-ب-ر ك-ف-ي-ل-ة ب-حفظ ماء
وجه الولء للثورة؟
@@ معظم الدراسسات التي تقدم من قبل الباحثين
ال-ج-زائ-ري-ي-ن وح-ت-ى ال-ف-رنسس-ي-ي-ن اع-ت-قد انها ’ تفي
بالغرضس المطلوب الذي يتماشسى مع حجم اأحداث
ثورة جزائرية وتضسحيات شسعب جزائري ’أن معظم
ال -دراسس -ات ال -ع -ل -م-ي-ة ال-ج-ادة ’ ب-د ان ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
المصسادر والوثائق ا’رشسيفية اوالحوارات مع بعضس
الشسخصسيات التي كانت ا’أثناء تلك الفترة ونحن مع
ا’سسف اأرشسيفنا التاريخي لثورة اول نوفمبر ’ زال
بحوزة الفرنسسيين مما يجعلنا نعاني من الوصسول اإلى
بعضس الحقائق الهامة في مسسار الثورة الجزائرية
’أن- -ه م- -ن السس -ه -ل اأن ن -ت -ك -ل -م ع -ن م -ج -ري -ات ب -عضس
المحطات العامة التي مرت بها الثورة ومن الصسعب
اأن ن -ل -م ك -ل ال -ج -زئ-ي-ات ال-ت-ي م-رت ب-ه-ا ال-ث-ورة وم-ن
الصسعب اأن نلم بالمشساهد التاريخية بكل جزئياتها
فالثورة الجزائرية في تصسوري ’ يمكن دراسستها اإ’

لسستاذ ﬁمد خيشسان لـ «الشسعب»:
 ⁄نسستكمل بعد تأاريخ كل ﬁطّات الثورة  ،ا أ

اذا اك- - -ت- - -م- - -ل
ال-مشس-ه-د العام
’ح-داث-ه-ا وما
اأف- -رزت- -ه .م -ن
ق-ي-م حضس-اري-ة
وروحية وفكرية واإنسسانية وما اأثرته على المسستوى
ا’ق-ل-ي-م-ي وال-ع-ال-م-ي وع-دم ا’طÓ-ع ع-ل-ى ا’رشس-ي-ف
اعتقد ان كل الدراسسات التي قدمت في هذا المجال
’ ت -ف -ي ب -ال -غ -رضس ال -م -ط -ل -وب ال -ذي ي -ت -م -اشس-ى م-ع
تضسحيات الجزائريين وليسس من السسهل اأن تسسمح
ف-رنسس-ا ا’طÓ-ع ع-ل-ى ا’رشس-ي-ف ال-م-وج-ود ب-ح-وزتهم
بالضسرورة سسيكشسف عارها في الجزائر كما عبر عن
ذلك الفيلسسوف الفرنسسي ..جان بول سسارتر.
في راأيكم ماهي اأسسهل طريقة لتلقين الأجيال
ال-ق-ادم-ة حب ال-وط-ن وح-م-اي-ة م-ج-د الشسهداء
والدفاع عن ثورة نوفمبر العظيمة؟
@@ اأرى اأنه بات من الضسروري اأن نلتفت اإلى تراثنا
ال-ت-اري-خ-ي وال-نضس-ال-ي وا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى اآل-ي-ات بهدف
تلقينها لÓأجيال التي لم تعشس تلك الفترة ’أننا مع
ا’سسف الشسديد قد اأهملنا جانب مهم من تراثنا
النضسالي والحضساري الذي ضسحى من اأجله مليون
ونصسف مليون شسهيد ففي الوقت الذي تتباهى فيه
بعضس الدول بماضسيها ،مع اإنه لم يكن لها ماضسي
وت-ع-م-ل ع-ل-ى ت-م-ج-ي-د ه-ذا ال-م-اضس-ي ع-ب-ر ال-ك-ت-اب-ات
ووسسائل ا’إعÓم في محاولة منها لصسنع تاريخ تفتخر
به فنحن قصسرنا في هذا الجانب واعتقد انه بات من
الضس -روري ن -ق -ل ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة ال -ث -وري -ة ل -لشس -ب -اب
ال -ج -زائ -ري ح -ت -ى ي -درك ب -حسس -ه ال-ذات-ي م-ا م-ع-ن-ى
ال -تضس -ح -ي -ة ف -ي سس -ب -ي -ل ال-وط-ن وم-ا م-ع-ن-ى ت-ق-ديسس
واحترام الذين ضسحوا من اأجل هذا الوطن وسساعتها
سس -نسس -اه -م ج -م -ي -ع -ا ف-ي اإرسس-اء ودع-م اأسسسس ال-دول-ة
ال -وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ك-ان ي-نشس-ده-ا م-ن ضس-ح-وا ف-ي سس-ب-ي-ل
الوطن

الباحث يبـدع ‘ الكتابة الّتاريخية إاذا وجـد الّدعم والتّحفيز
أاب-رز أاسس-ت-اذ ال-ت-اري-خ ا◊ديث واŸع-اصس-ر ب-ج-ام-ع-ة ب-وزري-ع-ة ﬁم-د خ-يشس-ان ‘ ح-ديث خ-اصش لـ
لماكن التي كانت شساهدة على نضسال
«الشسعب» ،مسسؤوولية الدولة والوزارات اŸعنية ‘ حماية ا أ
الشس-خصس-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة م-ن ال-تشس-وي-ه و–وي-ل-ه-ا Ÿت-اح-ف ،م-ؤوك-دا أان-ن-ا  ⁄نسس-ت-ك-مل بعد تأاريخ كل
لسستاذ ا÷امعي فإانه  ⁄يحن الوقت لفتح بعضش اŸلفات التي كانت
اÙطات التاريخية ،وحسسب ا أ
لرشسيف اÙلي وكذا أان اÛتمع ا÷زائري غ Òمؤوهل
تصسنف ‘ خانة الطابوهات بسسبب نقصش ا أ
للتعاطي مع هاته القضسايا.
م-ن ج-ه-ة ب-ح-ث-ي-ة واح-دة وه-ي ال-ج-ه-ة ال-ف-رنسس-ي-ة.
أجرت أ◊وأر  :سسهام بوعموشسة
صسحيح اأن المادة الوثائقية متوفرة وبغزارة في
^ الشسعب :بعد  64سسنة من حرب التحرير مراكز ا’أرشسيف الفرنسسية ،ولكن تعبر عن الراأي
الوطني ،اأين نحن من الكتابات الّتاريخية ؟
الفرنسسي.
^^ الأسستاذ محمد خيشسان ’ :يمكن القول اأّننا نحن كموؤّرخين في بداية الطريق لم نعاصسر هذه
ً
اأنجزنا كتابات بدءا بما يسسميه ا’أسستاذ اأبو القاسسم ا’أحداث ،لم نسسمع عنها ولم نقراأ عنها اآنذاك ،ولم
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وهو من بين قاما
وب -ال-ت-ال-ي يصس-عب اأن ن-ت-ن-اول-ه-ا ف-ي ال-وقت ال-راه-ن
من الدكتور نصسر الدين سسعيدوني ،وجمال قنان بسسبب اأن المجتمع الجزائري كمجتمع يبدو في
اأطال الله في عمرهما ويحيى بوعزيز رحمه الله تقديري اإلى يومنا هذا ما يزال غير موؤهل لكي
واأسستاذ اآخر من جامعة وهران ’ يحضسرني اإسسمه يتعاطى مع هاته القضسايا ،ومثل هاته القضسايا اإذا
ا’آن ،هوؤ’ء اأنجزوا دراسسات تراوحت بين التراثية فتحناها قد تتولد عنها مشساكل ،اأزمات اأو ربما
ولحد ما النقدية والعامة في تاريخ الجزائر ،حتى صسراعات في المحاكم ،وقد يكون اأول ضسحية لهذه
هذه الدراسسات تحتاج ’إعادة قراءة’ ،أن ا’أسستاذ القضسية هو الموؤرخ اأو الباحث ولذلك يبدو لي اأنه
سسعد الله كان يقول لنا عندما كنا طلبة اأنه ’ يملك لم يحن الوقت لÓإفراج عنها.
الوقت الكافي ليقوم بعملية نقد للوثائق وللمادة من الناحية الزمنية من المفروضس اأن هذه القضسايا
ا ل ع ل م ي ة ا لت ا ر ي خ ي ة ح و ل ا ل ج ز ا ئ ر  ،قا ئ: Ó
ضس-روري ف-ت-ح-ه-ا ك-م-ل-ف-ات ك-ي نسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا في
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«اأن -ا األ -م -ل -م ال -م -ادة اأي -ن وج-دت-ه-ا ف-ي
الوقت الراهن’ ،أنه حاليا الدول المتقدمة عندما
ومقا’ت ،وياأتي الدور ’آخرين جدد وهم اأنتم( ،كنا تتعقد ا’أمور اأمامها تعود اإلى تاريخها ،ونحن من
طلبة في مرحلة الليسسانسس) سستقومون بهذا الدور بين هذه الدول لما ’ يمكن اأن نعود اإلى قضسايا
اإذا ك- -انت ل- -دي- -ك -م ا’إرادة ال -ك -اف -ي -ة ،اإذا ت -وف -رت حتى واإن كانت سسوداء مخجلة ،لكن يبقى تاريخنا
الظروف والعوامل والحوافز تسستكملون ما وفرته نتحمل ما به من قضسايا ،يبدو لي في تقديري اأن
ا ل م د ر س س ة ا ل تق لي د ي ة » .
ال-ج-ه-ات ال-وصس-ي-ة غ-ي-ر م-ت-حّ-م-سس-ة ل-فتح مثل هاته
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الملفات ،لذلك نحن ’ يمكن اأن نغامر لفتح هاته
ال -م -ع -اصس -رة ،ت -ت -ك -ي -ف م -ع م-ا ي-ك-تب ف-ي ال-ت-اري-خ الملفات ’أننا نعمل تحت اإطار الدولة الجزائرية،
بالجامعات ا’أوروبية وا’أمريكية وبعضس الجامعات اإذا وجدنا بصسيصس اأمل اأو اإشسارة لفتح هذه الملفات
العربية ،كجامعتي دمشسق وا’أردن لمواصسلة هذا فنحن سسنصسر على فتح مثل هذه الملفات.
الجهد لÓإحاطة بجميع مناحي الحياة والقضسايا ^ ف - -ي اع - -ت - -ق - -ادك ه - -ل تّ- -م اإنصس- -اف ك- -ل
وتاريخ الجزائر ،سسواء كانت في تخصسصس الحديث الشّس- -خصس- -ي- -ات ال- -وط -ن -ي -ة ال -ت -ي خ -ونت ف -ي
اأو المعاصسر اأو في المرحلة الراهنة التي نعيشسها الماضسي مثل مصسالي الحاج؟
وتمر بها الدول العربية ومن بينها الجزائر باأصسعب ^^ مسساألة التخوين هي من بين الصسور السسلبية في
المراحل نظرا للصسراعات الدولية حول المنطقة ،تاريخنا الراهن ،والمصسيبة هي اأن الذين خونوا هم
وظ -روف ج -دي -دة اإسس -ت-ج-دت ف-ي اإط-ار م-ا يسس-م-ى قامات نضسالية من نوع خاصس ’ نجدها في تاريخ
ا’أوحادية القطبية والزمن ا’أمريكي الراهن.
دول اأخ -رى ،وه -ذه الشس -خصس -ي -ات اسس -ت -ه -ل -كت ك -ل
^ وق -ائ -ع ت -اري -خ -ي -ة م -ا ت -زال ف -ي خ-ان-ة ع -م -ره-ا م-ن اأج-ل ال-قضس-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ه-ل ع-ن-دم-ا
الطابوهات مثل حادثة ملوزة ،متى يحين يختلف شسخصس مع جماعة اأو شسخصس اآخر في
الوقت للإفراج عنها؟
موعد اإند’ع العمل المسسلح يعتبر خائنا؟ هذا غير
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^^ ليسس من الممكن فت
معقول اإذا افترضسنا اأن ما قيل عن مصسالي الحاج
ال -ب -داي -ة ه -ي ا’أرشس-ي-ف ’أن-ه ع-ام-ل اأسس-اسس-ي ،ه-ل صسحيح كيف نف ّسسر اأن عشسية اإند’ع الثورة قدم
ن-ت-وف-ر ع-ل-ى اأرشس-ي-ف م-ح-ل-ي ل-ن-ن-طلق منه ونقارنه مبلغ معتبر من المال لكريم بلقاسسم في المنطقة
با’أرشسيف ا’أجنبي؟ لÓأسسف الكثير من القيادات الثالثة التاريخية؟ وكيف نفسسر بقاء قيادة المنطقة
كان لها عÓقة بهذه القضسية غّيبها الموت بدون اأن ا’أولى في اإتصسال مسستمر ودائم مع مصسالي؟
تترك لنا اأي اأثر حول هذه القضسايا ،لسسوء حظنا
واأيضسا كيف نفسسر اإرسسال مصسالي الحاج رسسالة
كباحثين مجبرين اأن نتعامل مع مثل هذه القضسايا واضسحة سسنة  1955لهيئة ا’أمم المتحدة يطلب

ف -ي -ه -ا اإنصس -اف ال-ج-زائ-ر ف-ي م-وضس-وع ا’إسس-ت-قÓ-ل
و ت د و ي ل ا ل ق ض سي ة ا ل ج ز ا ئ ر ي ة  ،و ك ذ ل ك ف ك ا ل حص سا ر
الذي ضسربته فرنسسا على المنطقة ا’أولى بموجب
اأحداث 1955؟ ورسسالة اأخرى يطلب فيها ا’أمم
المتحدة واأمريكا بشسكل واضسح التدخل لدى فرنسسا
’إط Ó-ق سس -راح ال -ق -ادة ال-خ-مسس-ة ال-ذي-ن اأوق-ف-ت-ه-م
ف ر ن س س ا ب مو ج ب ع م ل ي ة ا لق ر ص س ن ة ا ل ج و ي ة ب ت ا ر ي خ 2 0
اأكتوبر  ،1956اأيعقل اأن نخون رجل من هذا النوع؟
م ث ل ه ا ت ه ا ل ق ض س ايا ت ح ت ا ج ل م و ا ئ د م سس ت د ي ر ة و ك ت ابا ت
ومخابر بحث متخصسصسة ،واأن نميز بين التاريخ
الرسسمي في فترة من الفترات اأي بداية تاأسسيسس
الدولة الوطنية المسستقلة ،وبعد اأن تشسكل لدينا
ت ق ل ي د ف ي ا ل ك ت ابا ت ا ل ت ا ر ي خ ي ة ع ل ى خ ل ف ي ة م ا ك تب ه
ا’أسس -ت -اذي -ن اأب-و ال-ق-اسس-م سس-ع-د ال-ل-ه وج-م-ال ق-ن-ان
وغ -ي -ره -م ،ي -م -ك -ن اأن ن -ن -ق -ي ت -اري -خ -ن -ا م-ن ه-ذه
ا’أوصساف الشسنيعة وللدوائر الفرنسسية طبعا دور
ف ي ه ذ ا ا ل ت خ وي ن .
^ م-وؤّخ-را لح-ظ-ن-ا ح-م-ل-ة تشس-وي-ه للأماكن
الّتاريخية التي اأقام بها الأمير عبد القادر
خلل نضساله ،وتحويلها اإلى مقهى اأين دور
الموؤّرخين في الدفاع عن ذلك؟
^^ ه -ذه مسس-وؤول-ي-ة ال-ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي وال-وزارات
ا ل و ص س ي ة ك و زا ر ة ا ل ث ق ا ف ة و ا ل ت ع لي م ا ل ع ا ل ي و ك ذ ا و ز ار ة
المجاهدين وليسست مهمة الموؤرخ ،في اإعتقادي اأن
الموؤرخ يبكي دما حين يشساهد اأو يسسمع اأو يقراأ اأن
مكان اإقامة اأو قصسر لقامة جزائرية سسواء كانت
نضسالية اأو فكرية تهدم اأو تحول اإلى متجر اأو مقهى
اأو م -راأب ،ح -ت-ى ف-ي السس-ن-وات ال-م-اضس-ي-ة ’ح-ظ-ن-ا
م ن ز ل ا ل م ف ك ر ا ل ك بي ر م ا ل ك ب ن ن بي ب تب س س ة ك ان ت
ت -م -ارسس ف -ي -ه ال -رذي -ل -ة ،ول -حسس-ن ال-ح-ظ اأن وزارة
الثقافة اأسسرعت واأنقذت الموقف واإتخذت قرار
لتحويله اإلى متحف بمدينة تبسسة.
^ مذكرات صسدرت خلل السسنوات الأخيرة
ل-م-ج-اه-دي-ن وشس-خصس-ي-ات وطنية ،هل يمكن
اعتبارها مصسادر بحث يعتمد عليها؟

^^ لÓ-أسس-ف ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-م-ذك-رات ي-غ-لب ع-ل-ي-ها
ال-ط-اب-ع ال-ذات-ي ،اإسس-ت-ث-ن-اء ل-ل-ب-عضس ق-ي-اسس-ا على ما
نعرفه من وقائع واأحداث في الفترة التي كتبت
ف- -ي- -ه- -ا ال- -م- -ذك- -رة ك -مصس -ال -ي ال -ح -اج ،اأم -ا ب -اق -ي
ال-م-ج-اه-دي-ن م-ذك-رات-ه-م ع-ب-ارة ع-ن اإب-راز دوره-م
ا’أسس -اسس -ي ف -ي ال-ج-ه-ة ال-ت-ي ن-اضس-ل-وا ف-ي-ه-ا اأو ف-ي
الجماعة التي كانون يتراأسسونها اأو غيرها ،مهما
ك ان ت ف يه ا م ن ع ي و ب ه ي مه م ة با ل ن س س ب ة ل نا لل ع و د ة
اإليها ،لكن في اأغلب ا’أحيان ’ نعتمد عليها كلية
ل ت نا و ل ق ض س ي ة م ع ي ن ة ف ي ت ا ر ي خ ا ل ج ز ا ئر .
^ وب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ذك-رات ال-ف-رنسس-ي-ة ،ه-ل
ي ن ب غ ي ا ل ت عا مل م ع ه ا ب ح ذ ر ؟
^^ ب-ط-ب-ي-ع-ة ال-ح-ال ال-ك-ت-اب-ات ال-ف-رنسس-ي-ة ي-ن-ب-غ-ي
ال -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -ا ب-ح-ذر ’ ،ن-نسس-ى اأن ال-ك-ث-ي-ر م-ن
ا ل م ل ف ا ت طي ا ل س س ر ي ة ’ ي س س م ح ل نا ك ج ز ا ئ ر ي ي ن و ’
ح-ت-ى ال-ف-رنسس-ي-ي-ن ا’إطÓ-ع ع-ل-ي-ه-ا ،ه-ن-اك كتابات
ل ب ع ض س ا ل ق ا د ة ا ل ف ر ن س س ي ين ا ل ذ ي ن ك ان و ا ف ي ال ج ز ا ئ ر
م -ث -ال ك -ت -اب -ات ال -ج -ن-رال شس-ارل دي-غ-ول ك-ن-م-وذج،
م و ر ي س س ف ي ا فر ك ا ن ض س اب ط ا ل م خ اب ر ا ت ا ل فر ن س س ي ة
في الجزائر ،كان عن قرب من ا’أحداث واطلع
ك ث ي ر ا ع ل ى ا ل ت ق ا ر ير و ل دي ه ك ت اب م هم ي ت نا و ل ف ي ه
كيف كانت مصسالح ا’إسستخبارية الفرنسسية تلتقط
و ت م ا ر س س ال تن ص س ت ع ل ى ا ل م ك ا ل م ا ت .
وكتابات اأخرى لملنيك الذي كان مسستشسار لدى
الوزير ا’أول الفرنسسي ميشسال دوبري ،وهي مهمة
ج د ا ي ع ط ي ص س و ر مه م ة خ د م ت نا  ،ه و ع ن د م ا ي ق و ل :
«كنا نعلم اأن هناك مكالمات هاتفية تتم بين قيادة
الحكومة الموؤقتة للجمهورية الجزائرية وبورقيبة
ف-ق-م-ن-ا ب-اإل-ح-اق ال-م-ج-م-ع ال-ه-ات-ف-ي ل-ب-ورق-ي-ب-ة اإلى
السس -ف -ارة ال-ف-رنسس-ي-ة» ،ب-م-ع-ن-ى ك-ان ه-ن-اك ت-خ-وف
ومÓحقة اأن الحكومة الموؤقتة قد تعرف اأدوارا
غير ا’أدوار التي تحددت لها.
ب ش س ك ل ع ا م م ا ك تب ه ا ل ف رن س س ي و ن و ب ع ض س ا ل ق ا د ة م ه م
م ث  Óضس اب ط ا ل ط ي ر ا ن ا ل ف ر ن س س ي م ي ش س ا ل ف و ر ج ي ل ه
ك ت ا ب « ا ل ح ر ب ا ل ب ا ر د ة و ح ر ب ال ج ز ا ئ ر »  ،ك ا ن ي ت نا و ل
كيف يطلق القذائف على المنطقة ا’أولى خاصسة
في معركة الجرف ا’أولى والثانية كتابات حتما
نتحفظ منها ،لكن تارة يصسعب علينا التحفظ ’أنه
ع ن د م ا ن ر ى ك ت ا ب م ن ا ل ك ت ابات ا ل ف ر ن س س ي ة م ذ ي ل م ن
خÓل اأرشسيفهم ،ننجح في التحفظ عندما نتوفر
على اأرشسيف مضساد مناقضس اأي اأرشسيف محلي
و ن بي ن بع ض س ا ل س س م و م .
الكتابات الفرنسسية معروفة واأهم ما تكتبه باإسستثناء
بعضس الكتابات الموضسوعية ،هو تحميل المسسوؤولية
د ا ئ م ا ل ج ي شس ا ل ت ح ر ي ر ا ل و ط ني ف ي ق ض س ي ة ا ل تع ذ ي ب
والÓجئين في تونسس والمغرب ،كما اأننا ’ نتوفر
على اأرشسيف محلي لنرد على ا’آخر .المطلوب من
السس -ل-ط-ات ال-رسس-م-ي-ة ا’آن ت-وف-ي-ر ا’أرشس-ي-ف سس-واء
المتواجد ببئر خادم اأو وزارة الدفاع الوطني اأو
متحف المجاهد حتى ولو تقوم بتصسفيته واإنتقاء

الوثائق التي يمكن اأن تحول اإلى الباحثين.
اإذا كانت هناك وثائق مازالت مهمة وتحتاج لتبقى
طي السسرية مقبول ،نحاول اأن نفتح اأرشسيفا خاصسا
ب-ن-ا وك-ي-ف-ي-ة ال-ن-ظ-ر ’أح-داث-ن-ا ووق-ائ-ع-نا من ذاتنا،
لÓأسسف نحن مجبرين ’أن نرى تاريخنا واأنفسسنا
من ذاتية ا’أخر وبذلك تكون فيه الكتابة التاريخية
م ن ق و ص س ة و مس س تم د ة م ن ت و ج ه و ت ي ا ر وا ح د .
^ لم نسستطع ضسبط المصسطلحات الّتاريخية
ل ث و ر ت ن ا ل م ا ذا ؟
^^ العيب فينا وليسس الفرنسسيين هم الذين اأّرخوا
اأن ما كان في الجزائر هو حرب ،نحن لم نجلسس
لنحدد هل هي ثورة اأم حرب؟ الواقع يقول اأنها
ثورة مسسلحة لكن لم نكتب ونعرف ونحيط بهذا
ا ل م و ض س و ع  ،ه ي با ل ف ع ل ث و ر ة م س س ل ح ة ف ك ي ف ت مك ن
جيشس التحرير من اإضسعاف فرنسسا خاصسة ما بعد
 1957اإلى غاية  ،1962ثورة تحريرية كان لديها
مشسروع لÓأسسف لم يكتمل.
^ اأ صس-ب-ح-ن-ا ن-درسش ال-تاريخ بطريقة منفرة
تجتر الأحداث ،في نظركم ما هي ال ّ
طريقة
ا ل م ث ل ى ل ت ل ق ي نه ؟
^^ ن -ح-ت-اج ل-ج-ه-د ج-م-اع-ي ،ال-م-وؤرخ ’ يسس-ت-ط-ي-ع
لوحده اأن يكسسب رهان معركة الكتابة التاريخية،
يجب اأن يشسترك الكثير من الهيئات من بينها وزارة
الثقافة ،التعليم العالي ،مديرية ا’أرشسيف المركزية
وال -ج -ه -وي-ة ،واأن ي-ك-ون ت-وج-ه ع-ام ت-ت-ب-ن-اه ال-دول-ة،
الموؤرخ ’ يجب اأن يغرد خارج السسرب بل ينبغي
ال -ت -غ -ري -د داخ -ل السس -رب ال-ذي ه-و ال-ت-وج-ه ال-ع-ام
للدولة’ ،أن الموؤرخ في نهاية المطاف هو واحد من
ج ن و د ا لد ول ة ا ل و ط ن ي ة  ،نك ت ب ل ك ي ن ب ر ز ه ذ ه ا ل د و ل ة
وماآثر نضسا’تها وقاماتها الفكرية والنضسالية ،وهذا
ه و د و ر نا .
و ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ث ل ى ه ي ف ت ح ن ق ا شس م و سس ع ب ي ن ج م ي ع
ال-ه-ي-ئ-ات ال-ق-ري-ب-ة وال-ب-ع-ي-دة م-ن م-وضس-وع ال-ت-اري-خ
والتراث ،واأن ننتقي خيرة اأبناء الجامعة الجزائرية
(ل -يسس ك -ل م -ن ف -ي ال -ج -ام-ع-ة ق-ادر ع-ل-ى ال-ك-ت-اب-ة
التاريخية) ،نوفر لهم الحوافز المادية ’أن هذا هو
ال -ذي ي -ن-قصس ال-ب-احث ال-ج-زائ-ري وال-ب-احث ي-ب-دع
عندما تتوفر الحوافز وينتكسس عندما يحرم منها،
الموؤرخ الجزائري تقريبا الوحيد في العالم الذي
يفتقد ’أدنى الحوافز.
ع -ن -دم -ا ت -ت -وف-ر ه-ذه ا’أم-ور يسس-ت-ط-ي-ع اأن ي-مضس-ي
خ ط و ا ت م ه م ة ف ي ا ل ك ت اب ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة ا ل ب نا ء ة ا ل ت ي
تثمر في بناء الدولة الوطنية التي تتاأسسسس على
ال -ع-ل-م وال-م-ع-رف-ة وال-ب-حث م-ث-ل-م-ا ت-ق-وم ب-ه ال-دول
الكبرى ،هذه ا’أخيرة من بين ما اأهلها لتكون في
واجهة السساحة الدولية اأنها تسستمع لمخابر البحث
وال-م-وؤسسسس-ات ال-ب-ح-ث-ي-ة ،ون-ح-ن ف-ي ال-ع-ال-م ال-ث-الث
نفتقد لمثل هاته الهيئات ،واإن وجدت فهي مغيبة
وغ -ي -ر م -ف -ع -ل -ة و’ ي-ع-ط-ى ل-ه-ا ال-دور ك-م-ا اأن-ه-ا ’
تسستشسار.
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البأحثة ‘ التأريخ ،ليلى بلقأسصم بأŸركز ا÷أمعي غليزان:

عبد العزيز في ‹Óلـ«الشصعب»

بيان نوفم Èكّرسس النظرة
اإلسسÎاŒية واŸسسؤوولية الوطنية

كتابة التاريخ الوطني ضسرورة ◊فظ الذاكرة ا÷ماعية

لخطأر الداخلية والتهديدات اÿأرجية
تأم Úا÷زائر من ا أ

أاعاد إادماج اإلنسسان ا÷زائري ‘ حركة التاريخ وا÷غرافيا

أا‰وذج ◊ركأت التحرر ‘ تقرير مصصÒهأ وصصنع مسصتقبلهأ
وهران :براهمية مسصعودة
أاّك - -دت ال - -دك - -ت - -ورة ب - -ل - -ق - -أسص - -م
ل- -ي- -ل- -ى ،أاسص- -ت -أذة ال -ت -أري -خ ب -أŸرك -ز
ا÷أمعي غليزان على أاهمّية القيم
واŸب -أدئ ال -ت -ي ت -زخ -ر ب -ه-أ م-واث-ي-ق
ال- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري- -ة وفضص -أئ -ل -ه -أ ‘
ا◊ف- -أظ ع- -ل- -ى اسص- -ت- -ق -رار ا÷زائ -ر
لخ-ط-أر ال-داخ-ل-ي-ة
وث -ب -أت -ه-أ أام-أم ا أ
والتهديدات اÿأرجية ،مسصتندة ‘
ذلك ا ¤بيأن نوفم Èالذي كّرسس
لسصÎاŒي-ة واŸسص-ؤوول-ي-ة
ال -ن -ظ-رة ا إ
الوطنية من أاجل إاقأمة دولة كأملة
السصيأدة.
أاشضادت بلقاسضم ‘ تصضريح لـ«الشضعب»
ب -ع -ب -ق -ري -ة و–ضض -ر ﬁرري وث -ي-ق-ة اول
نوفم Èالتي حملت اŸشضاعر الوطنية
وال -ق -ي -م ال -ف -ك -ري -ة واŸب-ادئ السض-ي-اسض-ي-ة
والدللت واآلفاق اŸسضتقبلية من أاجل
ال-ت-أاسض-يسس ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ال-تي غيبها
السض-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسض-ي ق-ه-را وإاعادة بعث
ا÷زائري ،باعتباره سضيد القرار ‘ إاطار
هويته الشضخصضية ا÷زائرية.
وبحسضب الدكتورة فان بيان نوفم Èينم
عن اÿطاب العصضرا_Êا◊داثي الذي
ل يرى تناقضضا ب Úطبيعة الدولة اŸراد
بعثها وب Úإاقرار ا◊ريات الدÁقراطية
واألخذ بقيم ا◊داثة ،من خÓل تسضييد
ال-دول-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الج-ت-م-اعية ذات
السضيادة هدفا للمعركة الثورية التحريرية
خيارا.
ت - -ط - -رقت ال- -دك- -ت- -ورة إا› ¤م- -وع- -ة
اŸب -ادئ وال -ق -ي -م ال -ت -ي ت -ع -كسس ال -ع-م-ق
الجتماعي والبعد اإلنسضا ،Êوكذا نظرة
الثورة التحريرية إا ¤اإلنسضان بكونه أادميا
ق- -ب- -ل أان ي -ك -ون مشض -روع ح -رب وصض -راع،
وغÒها من ا◊قائق التي جعلت الرأاي
ال-ع-ام ال-ف-رنسض-ي ي-ت-ح-م-ل ك-ل مسض-ؤوول-ي-اته
اŒاه جرائم حكوماتهِ وعسضكرييه ،وكذا
األم -ر م -ع أاح -رار ال -ع -ا ،⁄ب-دل-ي-ل ال-ت-زام
ال- -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ب -اŸب -دأا اإلنسض -اÊ
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واألخ Ó-ق -ي ‘ ا◊رب بشض -ه-ادات ج-ن-ود
” التقيد بقوانÚ
وضضباط فرنسضي ،Úإاذ ّ
ا◊رب اŸسضتمدة من مبادئ اإلسضÓم
ال -ق -و ËواŸواث -ي -ق ال -دول -ي -ة ،ع -ل -ى ح-د
تعبÒها.
وأاوضضحت األسضتاذة الباحثة أاّن «حفظ
السض- -ل- -م واألم -ن الج -ت -م -اع -ي ،م -ن أاه -م
مبادئ بيان نوفم ،1954 Èالذي رّكز على
شضرعية الكفاح ا÷زائري وقضضية العادلة
وع -ل -ى ال -ط -ب -ي -ع -ة السض -ل -م-ي-ة ول ع-ن-ي-ف-ة
Óنسضان ا÷زائري ورفضس الظلم والقهر
ل إ
واسضتعداده للحرية ‘ سضبيل –رر الوطن
واسض -ت -ع -ادة ا◊ق -وق اŸصض-ادرة ألك Ìم-ن
ق- -رن ورب -ع ،وت -ف -ادي اÿسض -ائ -ر وإاراق -ة
الدماء »..
كما اعتÈت أانّ «بيان أاول نوفم Èترجم
ال -ن-ظ-ري-ة ال-وح-دوي-ة ،م-ا أاع-ط-ى ال-ث-ورة
بعدا تضضامنيا واسضÎاŒيا ومصضÒيا من
أاجل كسضب اŸعركة ضضد أاعتى القوى
السض -ت -ع -م -اري-ة ،وأاكّ-د أاsن اŸع-رك-ة ضض-د
السض-ت-ع-م-ار ال-ك-ول-ونيا‹ المÈيا‹ الذي
خر كافة اإلمكانيات اŸتاحة لتكوين
سض ّ
مشضروعه السضتيطا Êاألوروبي ،وعلى
ه -ذا اŸف -ه -وم اإلنسض -ا Êوال -ف -ك -ري وق-ع
ال-ت-ع-اط-ف واŸسض-ان-دة م-ن ق-ب-ل اŸغ-اربة
وال -ع -رب وك -ل أاح -رار ال -ع -اÃ ⁄خ -ت -ل-ف
أالوانهم وإايديولوجياتهم
و‘ م -ع -رضس ح-دي-ث-ه-ا نّ-وهت ب-ل-ق-اسض-م
ب- -ع -ب -ق -ري -ة ﬁررو وم -ف -ج -رو ب -ي -ان أاول
نوفم Èالذي اسضتهل بعبارة أايها «الشضعب»
‘ اختبار نفسضية الشضعب ا÷زائري الذي

نقم األوضضاع حد القنوط ،فرموا بالثورة
ا ¤الشض - -ارع وحّ- -م- -ل- -وه مسض- -ؤوول- -ي- -ت- -ه- -ا،
فاحتضضنها بكل أامانة من أاجل –ديد
مصضÒه ،فكانت الثورة Ãثابة السضتفتاء
العام على إانهاء مرحلة كولونيالية عصضيبة
صض- -وت ف -ي -ه -ا الشض -عب ب -ن -ع -م م -ن خ Ó-ل
انضضمامه لها Ãختلف أاطيافه وفئاته.
وأاشضارت الباحثة ‘ هذا اإلطار إا¤
ك- - - - - - - - - -ف- - - - - - - - - -اح األم Òع - - - - - - - - -ب - - - - - - - - -د
القادر ا÷زائري( )1847-1832من أاجل
ح-ري-ة واسض-ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر ال-ت-ي اح-ت-ل-ه-ا
اŸسضتعمر الفرنسضي وصضادر مؤوسضسضاتها
ومكوناتها ورموزها ،وسضعى الم Òا¤
إاعادة بعثها ،غ Òأانّ مشضروعه الوطني
ُعطل.
وجاءت ثورة التحريرية لسضتئناف
دورة التأاسضيسس والبناء فالدولة التي نادى
بها بيان نوفم Èكرسضتها قوى وطنية
ع-ل-ى غ-رار ال–اد ال-دÁق-راط-ي ل-ل-ب-يان
ا÷زائري بقيادة فرحات عباسس جمعية
ال - -ع- -ل- -م- -اء وح- -رك- -ة ان- -تصض- -ار ا◊ري- -ات
ال -دÁق -راط -ي-ة وال-ت-ي تضض-م-نت اŸف-ه-وم
الشضامل للحريات الدÁقراطية ،وإاقامة
نظام عادل والدعوة للمشضاركة الشضعبية
‘ إاط- - - - -ار اŸب- - - - -ادئ اإلنسض- - - - -ان- - - - -ي - - - -ة
والفكرية ،لننتقل من مرحلة التنظ Òإا¤
مرحلة التجسضيد لنخب سضياسضية صضقلت
أاف - -ك - -اره- -ا وت- -وج- -ه- -ات- -ه- -ا م- -ن خÓ- -ل
‡ارسضاتها ‘ إاطار ا◊ركة الوطنية.
وختمت بلقاسضم حدثيها قائلة « الفا—
م -ن ن -وف -م Èه-و خÓ-صض-ة اŸق-اوم ...ث-م
السض- -ي- -اسض- -ي ...ث -م اŸسض -ل -ح ..أاب -ان م -ن
خÓ-ل-ه م-ف-ج-روا ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة عن
ع- -ب- -ق- -ري- -ت- -ه- -م ‘ ق- -راءة ك -ل حسض -اب -ات
السض-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسض-ي وال-ظروف الدولية
واŸوقف العاŸي ،وعليه فإان ثورة الفا—
من نوفم Èشضكلت تطورا حضضاريا أاعاد
إادم - -اج اإلنسض - -ان ا÷زائ - -ري ‘ ح - -رك- -ة
التاريخ وا÷غرافيا ،وكان أا‰وذجا لغÒه
من حركات التحرر ‘ العا ،⁄بل سضاهم
‘ انعتاق الكث Òمن الشضعوب»...

الرواية الشصفوية ليسصت مصصدر معلومة كأملة ‘ كشصف ا◊قأئق

فتح أارشسيف الثورة للباحث Úوإانشساء فضسائية تهتم بالتاريخ

قسصنطينة :مفيدة طريفي

أاكد «عبد العزيز في»‹Ó
أاسص -ت -أذ ب -ج -أم -ع-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة
وب -أحث ‘ ال -ت-أري-خ ال-وسص-ي-ط
واŸع - - -أصص - - -ر،أان مصص- - -ط- - -ل- - -ح
ال -ذاك -رة ا÷م -أع -ي -ة ي -ع -ن -ي
ت -أري-خ ال-وط-ن شص-ع-ب-أ ودول-ة،
وهو مأ يسصتدعي البحث فيه
والدراسصة من أاجل اسصتقصصأء
لح- -داث ح- -ت -ى
ا◊ق- -أئ- -ق وا أ
نتمكن من اÙأفظة عليه.

ق- -ال ف- -ي  ‹Ó-لـ«الشض -عب» ،أان ه -ذه
الذاكرة تهم اÛتمع ا÷زائري ألن
«التاريخ» كما يقال ذاكرة جماعية و‘ نفسس الوقت يهتم
باŸاضضي ويدفع اإلنسضان إا ¤اŸسضتقبل ،وتاريخ ا÷زائر
لبد أان نتوجه اليه كباحث Úمن اجل تدوينه اسضتنادا ا¤
وثائق مؤوسضسضة  ،فاŸؤورخ يعتمد على الوثيقة الرسضمية التي
تÌي بحوثه ودراسضاته  ،كما Áكن أان يعتمد على الشضهادة
أاو Ãا تسضمى «بالرواية الشضفوية اÿالصضة» لكن وبالرغم
ه -ذا لب -د م-ن الع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-وث-ائ-ق واŸصض-ادر ل-ك-ت-اب-ة
تاريخنا اÛيد والوصضول به إا ¤ا◊قائق األسضاسضية.
اعت Èفي ‹Óأان الرواية الشضفوية فيها نوع من التحفظ
بعضس الشضئ ،ألن اŸعلومة ‘ تنقلها تفقد العديد من
األفكار وا◊قائق ،ليعطي ‘ ذات الشضأان مثال عن دراسضة
قام بها ‘ هذا اÛال قائ Óلنا ‘ »:سضنة  1993قام بزيارة
لفرنسضا ‘ إاطار تكوين بيداغوجي ومن جملة األعمال التي
قاموا بها هي الرواية الشضفوية حيث أاتوا ب  10أاسضاتذة
وÃسض -ج -ل صض -وت -ي ،ل -ي-ت-ح-دث األول ع-ن رواي-ة م-ا تسض-ج-ل
ليسضمعها الثا Êلينقلها للثالث وما إا ¤ذلك وŸا وصضلت
Óسضتاذ العاشضر وجدناها تغÒت “اما عن ما ” روايته
ل أ
أاول» أاي -ن ك -ان ف -ي -ه -ا ت -غ-ي Òوتشض-وي-ه ،ف-م-ا ب-الك ب-ال-رواي-ة
التاريخية التي تبقى ‘ الذاكرة  30سضنة أاو  50سضنة او
قرون.
إاذن ف -الشض -ف -وي ي -ت -ع -رضس حسض -ب-ه ل-ل-نسض-ي-ان ول-ل-ذات-ي-ة
واأليديولوجية ،وبالتاي أاحسضن مصضدر ومرجع للتاريخ هي
الوثائق ليتسضاءل ع ÈاŸن ÈاإلعÓمي «الشضعب» كيف
يتصضرف الباحث ‘ ظل نقصس الوثيقة ليضضيف قائ Óأانه
قام باصضدار كتاب Úعن الثورة التحريرية ،األول ﬁلي يهتم
Ãنطقة معينة تعرف اليوم «ميلة» ومشضاتيها وهو كتاب
يجمع ب ÚاألنÎبولوجية والسضوسضيولوجية مسضت بشضكل
مباشضر الدهنيات والعادات للمنطقة وا◊ياة الجتماعية
والقتصضادية والثقافية قبيل اندلع الثورة يعني كيف كانت
األوضضاع آانذاك.
اعتمد الباحث ‘ ذلك على أارشضيف فرنسضي يطلق عليه
«م -ا وراء ال -ب -ح -ر» وأارشض -ي-ف آاخ-ر –صض-ل ع-ل-ي-ه م-ن وزارة
ا◊رب «فانسضان» والتي كانت عبارة عن تقارير سضرية كان
رجال الدرك الفرنسضي Úيكتبونها ،وكذلك بعضس إاطارات
األم-ن ال-عسض-ك-ري ي-ق-دم-ون-ه-ا ل-ل-ق-ادة ال-ك-ب-ار وك-انت تشضمل
تقارير عن أاوضضاع اŸنطقة بشضكل يومي يتحصضلون خÓلها
عن معلومات مفصضلة ألفراد جيشس التحرير الوطني .كانت
تقارير سضرية فع Óجمع خÓلها األسضتاذ في ‹Óحوا‹ 3
أالف وثيقة سضرية وهي جد مهمة ألنها تدرسس أافراد جيشس

ثورة غÒت ›رى التأريخ

ال -ت -ح -ري -ر ال -بسض-ط-اء ب-أاع-م-ال-ه-م
وج- -ه -اده -م ،ح -يث ك -ان دراسض -ة
ﬁلية دقيقة عن اŸنطقة أاين
ك- -ان ه- -ن -اك Èﬂي -ن Áدون -ه -م
Ãع-ل-وم-ات ع-ن اÛاه-دي-ن ن-وع
أاسض-ل-ح-ت-ه-م ،أاسض-م-اءه-م ،ل-ب-اسض-ه-م
وك- -ل اŸع -ل -وم -ات ،وه -و حسض -ب -ه
ك -ت-اب شض-م-ل ت-اري-خ م-ن-ط-ق-ة م-ن
سضنة  1954إا ¤غاية  ،1962وهي
ع -م -ل -ي -ة خ -اصض -ة ب -ك -ت-اب-ة ت-اري-خ
م -ن -ط -ق -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -ق -اري -ر
والوثائق ” مقارنتها بشضهادات
روائية شضفهية لبعضس ›اهدي
اŸن -ط-ق-ة وال-ت-ي ك-انت م-ت-ق-ارب-ة
◊د ك -ب ،Òل -ي -ؤوك -د أان -ه ‘ ح -ال-ة
الشضك ‘ ال- -وث- -ائ- -ق ال- -رسض- -م- -ي -ة
اÿاصض -ة ب-أارشض-ي-ف ف-رنسض-ا ن-ت-وج-ه م-ب-اشض-رة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن
للتأاكد.
الشضئ اÓŸحظ ‘ هذه الوثائق أان األعمال التعسضفية
واإلجرامية التي يقوم بها ا÷يشس الفرنسضي آانذاك ل يتم
ذكرها “اما.
أاما فيما يخصس الكتاب الثا Êفقد تكلم الباحث عن
الثورة بصضفة عامة وانطÓقها إا ¤غاية  1956حيث تناول
ح -رك -ة ال -ت -ح -رر اŸغ-ارب-ي-ة ل-ت-ك-ون م-ق-ارن-ة م-ا ب Úال-ث-ورة
ا÷زائ-ري-ة وال-ث-ورة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،ال-ت-ونسض-ي-ة واŸغ-رب-ي-ة ،وك-يف
تعاملت فرنسضا مع هذه الثورات والتي أاعطت السضتقÓل
لهذه الدول حتى تتفرغ للجزائر وتكلم عن موقف القادة
الفرنسضي Úعن الثورة التحريرية وأاتيت باألقوال واŸواقف
حيث كانوا يرفضضون “اما السضتقÓل با÷زائر ألنهم كانوا
يعتÈون ا÷زائر قطعة من فرنسضا.
كما أاكد في ‹Óعلى أاهمية كتابة اŸذكرات لكن ل Áكن
اعتبار كل مذكرة أاو شضهادة تاريخ ،حيث لبد من تكثيف
ع -م -ل -ي-ة ج-م-ع الشض-ه-ادات واألح-داث وح-ت-ى ال-ق-ادة ال-ذي-ن
يجيدون الكتابة يكÌون منها لكنها تبقى وثائق للمؤورخ لأن
هذا األخ Òلديه أادوات البحث العلمي يبحث ويكتشضف من
ا◊قيقة أاو غÒها ،وهي تعت Èسضندات ومصضادر لكتابة
تاريخ الثورة من جوانب ﬂتلفة فالكل ينظر من زاوية
ﬂتلفة لتبقى الغربلة للمؤورخ.
طرح في ‹Óسضؤوال حول مكان تواجد أارشضيف الثورة
التحريرية لن اŸؤورخ Úيعتمدون على أارشضيف فرنسضا،
متسضائ Óعن األرشضيف الوطني الذي ‘ القسضمات و‘
النواحي واŸناطق والوليات السضتة ،هاته الوليات كانت
لها قيادة ولها كتاب وأارشضيف وﬁاضضر أارشضيف ،متسضائÓ
أايضض -ا ع -ن م -ك -ان ت -واج-د أارشض-ي-ف ا÷م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸؤوقتة ،أارشضيف هيئة األركان.
قال حاسضما هنا اŸؤورخ ل Áكنه البحث دون هذه
ال -وث -ائ -ق ال-رسض-م-ي-ة ،ح-يث وج-ه دع-وة ل-وزارة اÛاه-دي-ن
بضضرورة إايجاد طريقة إليصضال هاته الوثائق للجامعات
حتى تصضبح ‘ متناول الطلبة ألن ا÷امعة فيها أاقسضام
تاريخ وهي التي تبحث فيه ،فÓبد من اإلقرار بأاهمية
إايصضالها للجيل ا÷ديد حتى نحفظ الذاكرة ا÷ماعية من
الزوال وعلى أاسضاسضها نبني للمسضتقبل ،سضيما وأان ا÷يل
ا◊ا‹ ل يدرسس الثورة وحتى برامج التدريسس ل يوجد بها
تركيز كب Òعلى الثورة التحريرية زيادة على ذلك ل ‰لك
قنوات فضضائية التي تهتم بالتاريخ والÎاث الوطني

نوفم .. Èوالعزائم الصسادقة
بقلم» أاحمد بن السصأئح -بسصكرة
تاريخ ا÷زائر حافل بالبطولة والتضضحية واإلسضتشضهاد  ،وفيه من اŸفاخر ما ليسس ‘
غÒه من تواريخ األ· األخرى  .وثورة التحرير ا÷زائرية تزخر باأل›اد اÿالدة ،
وصضور اإلبتÓء والثبات ‘ ميادين الوغى  ،وكلها تÎجم عن العزائم الصضادقة التي كان
يتسضلح بها اÛاهدون البواسضل أاثناء الكريهة و‘ سضاعات الضضيم التي تشضتد فيها
حَمى فيها وطيسس اŸعارك ‘ سضاعة من نهار لتغيÒ
حًتtد فيها الuنَزالُ وَي ْ
اÛابهة  ،وَي ْ
زمن بأاكمله  ..وهكذا كان ›رى ومسضار الثورة التحريرية ‘ كل اŸواقع التي –ولت إا¤
اسضتشضهاد و–ول هذا األخ Òإا ¤انتصضارات باهرة و َ
ظَفٍر ُمَعsزٍز بتأاييد العزيز ا◊كيم .
كانت الثورة ا÷زائرية هي اإلسضتثناء الوحيد الذي انتصضر باإلÁان وبكلمة ((:الله
جsو السضماء ‘ سضاحات اÓŸحم وميادين اŸعارك  ،وكانت
أاك )) Èالتي انطلقت ُتَعاِنُق َ
هي الثورة الوحيدة ـ ‘ العا ⁄ـ التي ل أاثر فيها ألية إايديولوجيا فاسضدة َأاْو قومية بائدة ،
بل كانت ثورة شضعب مُ ْسضِلمٍ آامن بجدوى اسضÎجاع حقه اŸغتصضب  ،وراح يعمل على
افتكاك حريته ع Èنضضالت مريرة ومضضنية  ،وَلْم ُتْرهِْبُه غطرسضة القوة ول قوانÚ
البطشس  ،ول طرائق اإلسضتبداد التي كانت مسضلطة عليه  .وكان الشضعب ا÷زائري أاثناء كل
مراحل اإلحتÓل يتوارث ﬁنة وطنه السضليب  ،وظلت األجيال ـ اŸتÓحقة ـ –تضضن
ت األمة ا÷زائرية كل ﬁاولت ال sضضuم
حsد ْ
قضضية ا÷زائر وَتَع tضس عليها بالنواجذ  ،وَت َ
بالقوة واإلدعاء  ،وقاومت ﬁاولت اإلدماج واإلحتواء  ،وتصضدت لكل صضنوف الكيد
الكولونيا‹ الذي وضضع يده على كل أامÓك ا÷زائري ، Úوَلْم تسضتسضلم للعدوان ا÷ائر
الذي أاجهز على كل شضيئ َ ،وَو s
ف ما اسضتطاع من مال وعتاد من أاجل قهر ا÷زائريÚ
ظ َ
القهر النهائي الذي ل تقوم لهم من بعده قائمة .

شصعلة وطنية وهأجة ع ÈالسصنÚ
كان ذلك هو واقع ا÷زائر على مدى قرن واثنت ÚوثÓث Úسضنة (  1830ـ  ، ) 1962وظلت
جا كلما اْدَلَهsم ِ
ت اÿطوب
الشضعلة الوطنية ع Èتلك السضنوات الطوال وهاجة  ،بل تزداد َوَه ً
واشضتدت األزمات التي سضجلها تاريخ ا◊ركة الوطنية  ،و‘ كل مرة ينتهي بها اŸطاف ـ دائما
ÓحتÓل الذي
ـ إا ¤النفق اŸسضدود الذي يرسضم مسضاره ويحدد وجهته التخطيط اŸبيت ل إ
حxق َأاْو ِنضَضالٍ  ..وجاءت الثورة
يÈمج للمذابح ول إ
Óبادات الشضاملة َرxدا على أاية مطالبة بِ َ
حvدا للمعاناة اŸتواصضلة  ،بعد أان تشضرذمت كل النضضالت السضابقة  ،وَلْم َيُعْد
ا÷زائرية لتضضع َ
عملها ُمْثِمًرا ول جدوى منه ول من بقائه ‘ السضاحة الوطنية التي انتشضر اÓÿف ‘ كل
ت بها ال tسضُبُل  ،وأاصضبح ضضررها أاكÈ
ت بوصضلتها التي Œاوزها الزمن وَتَفsرَق ْ
مفاصضلها  ،وَتشَضsتَت ْ

من نفعها  ،وكان من ا◊تم أان يتخلصس
الشضعب من األهواء السضياسضية القاتلة ،
والشض -ع -ارات ال -زائ -ف-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ت-غ-ن-ى
ب-ال-تسض-وي-ف وت-أاج-ي-ل ال-ث-ورة ال-ت-ي َلْم َيِحْن
ميقاتها بعد !!! وكان على الشضعب ـ أايضًضا ـ
أان ي - -ت - -ج - -اوز ال- -ف Ïوي- -ت- -ج- -نب م- -رات- -ع
السض- -ي- -اسض- -ات اْلَ- -فs- -جِ- -ة وك- -ل م- -ا ي -غ -ذي -ه
اإلسضتعمار ويراهن عليه  ،وينأاى بنفسضه
ع -ن ذلك الصض -راع وم -ا ف -ي -ه م-ن اح-ت-ق-ان
وتشض- -ن- -ج- -ات ب Úق- -ي -ادة ا◊زب و÷ن -ت -ه
اŸركزية  ،ويÎفع عن تلك األزمة التي
غدت أاداة تقسضيم وانتحار  ،و–ولت إا¤
لعبة قذرة ب Úا÷انب ، Úول يلتفت ÷نون
ال- -زع- -ام- -ات اŸريضض -ة ب -داء الن -فصض -ام ـ
الشض-ي-زوفرينيا  La Schizophrenieـ الذي
أافرز اŸشضيخة السضياسضية الكاذبة التي كانت تتطلع إا ¤ترسضيخ الذاتية اŸطلقة  ،وفرضس
الهيمنة الفرعونية الطاغية َ ... (( :ما أاُِريُكْم إاِsل َما َأاَرى !!! )) ...
وسضط ذلك ا÷و القا” َأاْوَمضَس َبْرُق الوطنية الصضادقة الذي راح رجالته يضضيؤوون
سضماء ا÷زائر بطريقتهم اÿاصضة  ،وبأاعمالهم الفذة التي انتشضلت القضضية الوطنية من
مهواها السضحيق الذي كانت آايلة إاليه  ..جاء هؤولء الرجال وكأانهم كانوا على قدر مع
الراهن ومع اŸسضتقبل ومع التاريخ ◊سضم مصض Òوطن ومسضتقبل أامة  ،ونقضس مسضار
وت-وج-ه-ات مسض-رح-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة السض-ي-اسض-ي-ة ال-ت-ي انسض-ل-خ ب-ه-ل-وان-ات-ها من مبادئ األخÓق
السضياسضية  ،وأاداروا الظهر للقيم التي يسضتوجبها النضضال  ،وتقتضضيها قواعد اإللتزام
واإلنضضباط .

نخب تخرج النضصأل من النفق اŸسصدود
وعلى الرغم من ذلك الصضراع العقيم ـ ب Úا◊زب و÷نته اŸركزية ـ فقد برز من بÚ
اŸناضضل Úنخبة حيادية أاقدمت على تأاسضيسس (اللجنة الثورية للوحدة والعمل)
) (Comité Révolutionnaire de l’Unité et l’Actionبتاريخ  23 :مارسس  ، 1954وكانت
ت -لك ال -ن -خ-ب-ة م-ن أاŸع اŸن-اضض-ل Úوم-ن أاخ-لصس ال-وط-ن-ي Úال-ذي-ن أاف-رزت-ه-م ((اŸن-ظ-م-ة
اÿاصض- -ة)) ،وق- -د ح -اولت ـ ت -لك ال -ن -خ -ب -ة ـ أان ُت ْ-صض ِ-ل َ-ح ب ÚاŸت -خ -اصض -م( ÚاŸصض -ال -يÚ

واŸركزي )Úولكن بدون جدوى  ،وباءت كل جهود التقريب بينهما بالفشضل  .وعلى إاثر
ذلك ُفسِضَح اÛال للخروج من النفق اŸسضدود  ،و‘ صضائفة  1954عقدت (( اللجنة
الثورية للوحدة والعمل )) اجتماع الـ  ، 22 :وكان لجتماعهم الدور ا◊اسضم ‘ –ديد
اŸسضار وتبادل وجهات النظر ب ÚاÛتمع ، Úوكلهم من قدماء (( اŸنظمة اÿاصضة ))
 ،واتفقوا على أاجندة عمل صضارمة تتعلق بجدوى العمل اŸسضلح  ،وكانت القناعة السضائدة
بينهم هي التعجيل بالثورة  ،وهذا ما َرsكَز عليه الشضهيد سضويدا Êبوجمعة وأايده باŸوافقة
واŸباركة الشضهيد ديدوشس مراد ؛ ومن أاهم نتائج اجتماع الـ  22 :انبثاق القيادة
اÿماسضية التاريخية (( ابن بولعيد  ،بوضضياف  ،ديدوشس  ،ابن مهيدي  ،بيطاط )) ،
وانضضمام (( كر Ëبلقاسضم )) لحقا  ،ألن منطقة القبائل َلْم تكن ‡ثلة ‘ اجتماع الـ 22 :
 ،وبعد مفاوضضات شضاقة وعسضÒة ب Úالقيادة اÿماسضية و‡ثلي منطقة القبائل (( كرË
بلقاسضم وعمر أاوعمران ))  ،التئم الشضمل وأاصضبح التمثيل الثوري وطنيا باإلجماع ،
وأاصضبحت القيادة اÿماسضية قيادة سضداسضية بانضضمام (( كر Ëبلقاسضم )) إاليها ؛ وكان
هؤولء السضتة خÓصضة الوطنية وﬁل السضتعداد ورموز التضضحية وقدوة الفداء  .وبدأا
ب
التيار الثوري يتجه نحو آافاق نوفم ، Èوبدأات التحضضÒات ا÷ادة َت ْسضَتِعtد وُتَرuت ُ
للجهوزية الكاملة ليوم بداية التحرير  ،وكان للعزائم الصضادقة بعد كل تلك ا÷هود ـ التي
بذلتها القيادة ا÷ديدة ـ دورها اإليجابي ‘ جلب السضÓح واقتنائه بأاية وسضيلة  ،وجمع
اŸؤون واألدوية وتوف Òما Áكن توفÒه من أاحذية وأالبسضة عسضكرية اسضتعداًدا لليوم
الفاصضل  .و‘ شضهر سضبتم 1954 Èعقدت اللجنة السضداسضية لقاءً تشضاوريا تدارسضت فيه
العديد من قضضايا التحضض Òواإلعداد  ،وأاعقب هذا اللقاء لقاءً هاما َتsم يوم العاشضر من
أاكتوبر  1954اتفق فيه رادة البطولة والفداء على وضضع طائفة من القرارات التاريخية
اŸتعلقة Ãسضار ومصض Òالثورة .
ومن تلك القرارات تقسضيم الوطن إا ¤خمسس مناطق وتعي Úرؤوسضاء اŸناطق ونوابهم ،
و–ديد اإلسضم السضياسضي ا÷ديد للثورة (( جبهة التحرير الوطني )) وجناحها اŸسضلح ((
جيشس التحرير الوطني ))  ،والعمل على صضياغة بيان يعكسس حقيقة وأابعاد التنظيم
السضياسضي ا÷ديد  ،و–ديد تاريخ الثورة وميقات انطÓقتها  .و‘ الثا Êوالعشضرين من
أاكتوبر  1954جدد القادة السضتة لقاءهم التقييمي الشضامل للوقوف على مدى جاهزية
حsل الرهان أاثناء التفج Òالفعلي للثورة اŸباركة  ،وبعد
الوحدات اŸقاتلة التي سضتكون مَ َ
يوم Úـ  24أاكتوبر  1954ـ عقد قادة الثورة آاخر اجتماع لهم لوضضع اللمسضات األخÒة على
حَها بعد أاسضبوع عن
اŸعجزة التي ل تزال ‘ أارحام الغيب اŸسضتور قبل أان ُي ْسضِفَر صُضْب ُ
بداية تخليصس ا÷زائر من أاسضرها و–طيم أاغÓلها  ..وجاءت سضاعة ا◊سضم  ..السضاعة
صضفر من صضبيحة يوم اإلثن 1 Úنوفم .. 1954 Èوجاء رجالت نوفم Èبعزائمهم الصضادقة
ب وظَsن أانه قد ُكِذَب ‘ تضضحياته و‘ الثمن الباهظ الذي َقsدَمُه
بعد أان اسْضَتْيَأاسَس الشضع ُ
أاثناء حقبة اإلحتÓل  ..جاءه نصضر الله وكفى بنصضر الله نصضًرا .

األربعاء  ٣1أاكتوبر  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٢1صصفر 1٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الكتابـ ـ ـة لـ ـ ـ ـ ـدي ه ـ ـ ـ ـاجسس معـ ـ ـ ـ ـر‘ إابداعـ ـ ـ ـي ذات ـ ـ ـي
^ انطÓقتـــــــي الواعــــــــدة ‘ الصصحافــــــة والكتابــــــــــة كـــــــانت مــــــــن جريـــــــده «الشصعب»
^ «الذاكـــــــرة اŸتقـــــــــدة» آاخـــــــر مؤولفاتــــــي شصهـــــادة وفــــاء لذاكــــرة شصخصصيـــــات بارزة
^ نــــــــــــوفم Èملحمــــــــــــة نضصـــــــــــال مـــــــــوضصوع بكــــــــــر للكتابــــــــــــــة والتأاليـــــــــف
كانت انطÓقته ا◊قيقية الواعدة ‘ عا ⁄الصصحافة والكتابة من جريدة (الشصعب) التي كتب فيها مقا’ اأسصبوعيا ‘ الثقافة وا’أدب والنقد عامي ،1985 -1984والتي
تواصصلت وتاألقت ع Èالسصن ‘ Úجرائد و›Óت وطنية وعربية ⁄.يتوقف عن تاأليف الكتب ‘ ›ا’ت متعددة مسصاهما ‘ اثراء اŸكتبة ا÷زائرية ﬁفزا اŸواطن على
اŸطالعة ومتابعة اŸسصتجدات ‘ عا ⁄الطباعة والنشصر« .الكتابة هاجسس معر‘ ابداعي ذاتي» جوابه التلقائي على اي سصوؤال يطرح عليه .انه الدكتور اإبراهيم رما ،Êباحث
وناقد اأدبي ،دبلوماسصي ومدير الدراسصات والبحث حاليا باÛلسس الدسصتوري ،اأصصدر اثني عشصر كتابا ‘ الثقافة وا’أدب وا’أيديولوجيا ،اآخرها « بوعÓم بسصايح ،الدبلوماسصي
والسّصياسصي اŸثقف» و» الذاكرة اŸتّقدة،مقا’ت ،شصهادات ،ذكريات».التفاصصيل ‘ هذا ا◊وار الذي اجرته معه جريدة «الشصعب» مسصتغلة حدث Úبارزين «سصي»2018 Ó
واحتفالية نوفم.È

@ أجرى أ◊وأر :فنيدسس بن بلة

منذ أايام ،فهي أاحد اŸكاسصب الثمينة للدÁقراطية ‘
ا÷زائر الناهضصة ،التي تسصجل تطورا وحضصورا متزايدا
مؤوّثرا ‘ صصناعة الوعي والرأاي العام .هي مسصار حافل
مشصهود ‘ خدمة القضصايا الوطنية منذ سصنوات التحرير،
ومشص -روع واع -د ي -ح -ت -اج إا ¤اŸزي -د م-ن الّ-دع-م وال-ت-أاطÒ
والتشصجيع ليبلغ درجات متقّدمة من الكفاءة والحÎافية
لهل اŸهنة
والنتشصار داخليا وخارجيا .باŸناسصبة،هنيئا أ
لع -زاء وذك -رى وف -اء وت-ق-دي-ر مشص-ف-وع-ة ب-دع-اء الّ-رح-م-ة
اأ
والغفران لشصهداء العÓم ،شصهداء الثورة والواجب الوطني.

كتاب ـ ـات سصياسصي ـ ـة ‘ الواجه ـ ـ ـة
’دب العربي
@ الشصعب -إابراهيم رما ،Êدكتور ‘ ا أ
اŸع- -اصص -ر ،إاط -ار سص -ام ب -وزارة الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة،
ب -احث ،ل -ك -نك صص -ح -ف -ي م -ق -ت-در تشص-ه-د ع-ل-ى ذلك
’عÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ت-ب-ه-ا ب-ت-ل-ق-ائ-ي-ة وفن.
’ن-واع ا إ
ا أ
كيف Œمع ب Úهذه اÛا’ت وتبدع فيها؟
@ د.ابراهيم رما :Êمنذ شصبابي اŸبكر كنت مولعا
لكادÁية والصصحافة والكتابة ،لذلك تركت
بالدراسصات ا أ
بإارادتي قسصم الرياضصيات ‘ الثانوية للتخ ّصصصص ‘ دراسصة
لدب با÷امعة ،شصغوفا بالبحث والصصحافة عاشصقا للثقافة
اأ
والكتابة ،فنشصرت منذ كنت طالبا ‘ الليسصانسص بجريدة
(النصصر) ثم (الشصعب) التي كتبت فيها مقال أاسصبوعيا ‘
لدب والنقد عامي  .19٨5 -19٨٤فكانت منها
الثقافة وا أ
انطÓقتي ا◊قيقية الواعدة التي تواصصلت وتأالقت عÈ
السصن ‘ Úجرائد ‘ صصدارتها الشصعب التي
كانت بدايتي الو ‘ ¤اŸغامرة البداعية
وال -ت -ع-ب Òو›Óت وط-ن-ي-ة وع-رب-ي-ة .ع-ل-ى
الّرغم من اختÓف وتعّدد اŸسصئوليات ‘
ا÷ام -ع -ة والّصص -ح -اف -ة وال ّ-دب -ل -وم -اسص-ي-ة،
أاجتهد دوما ‘ التوفيق ب Úالتزاماتي
اŸهنية والتزاماتي اŸعرفية .طبعا ⁄
يعد إايقاع القراءة  -الكتابة مكثفا مثلما
كان سصابقا ،لكنه حاضصر متواصصل قدر
لمكان .إاذ تبقى الكتابة لديّ هاجسصا
اإ
م-ع-رفّ-ي-ا إاب-داعّ-ي-ا ذات-ي-ا ،وع-ي-ا وط-نّيا
فائقا وفع Óحضصارّيا راقيا.قناعتي
لشص-ك-ال
لب -داع ل -غ -ة م -ت -ع ّ-ددة ا أ
أان ا إ
لل - -وان ت - -ت - -ج ّ- -ل - -ى ‘ ﬂت - -ل- -ف
وا أ
الختصصاصصات ،أان الثقافة جوهر
راسصخ ‘ شصخصصيتي وهي قوام أاي
وج-ود انسص-ا Êحضص-اري .وي-ق-ي-ن-ي
أان الكتابة لغتي الفسصيحة البليغة
ال -ت -ي أاصص -ن -ع ب -ه-ا وم-ن خÓ-ل-ه-ا
جسص-ر ت-واصص-ل وت-ف-اع-ل وتكامل
مع عا ⁄الثّقافة واÛتمع.هي
ه - -واي - -ت - -ي ال - -ق- -دÁة اŸت- -جّ- -ددة
لبدي.
والتزامي لكبÒا أ

الصصحافـ ـ ـ ـ ـة جعلتن ـ ـ ـ ـي أاغ ـ ـ ـ ـوضس
‘ – ـ ـ ـو’ت اÛتمـ ـ ـع العميقـ ـ ـة
ي القطاعات Œد نفسصك فيها بأاريحيةŒ ،لبك
@ أا ّ
ي تقييم لك للصصحافة ا÷زائرية
أاك Ìوتغريك؟ أا ّ
وهي احتفلت بيومها الوطني مؤوخرا؟
@@ لكل قطاع خصصوصصيات تتقاطع مع طبيعته وحدوده،
أاحببت ا÷امعة التي أارى فيها دائما قلعة العقل اŸسصتنÒ
والفكر الّرفيع والبحث الرصص ،Úكما أاحببت الصصحافة التي
جعلتني أاغوصص ‘ –ّولت اÛتمع وأاعماقه،متقّربا من
دنيا الناسص وحركية التاريخ ‘ تفاصصيله اليومية ،متفّتحا
ع- -ل- -ى ع- -ا ⁄أاوسص- -ع م -ن ج -دران ا÷ام -ع -ة .ك -م -ا شص -غ -فت
بالدبلوماسصيةÃ،ا هي علم واسصع وفن راق ،رؤوية شصاملة
مرّكبة للوطن ‘ عÓقته بالعا ⁄الفسصيح اŸتحّول اŸعّقد،
ال -دب -ل-وم-اسص-ي-ة ال-ت-ي أاتشصّ-رف م-ن خÓ-ل-ه-ا ب-خ-دم-ة بÓ-دي
والّدفاع عن مصصا◊ها وصصورتها ا◊ضصارية الÓمعة ‘
اÿارج .إاذن أارتاح ‘ كل هذه اÛالت ،ولو تسصعفني
الظروف Ÿارسصت الدبلوماسصية متواصص Óدوما مع ا÷امعة
والصصحافة ،أاي ‡ارسصة التفك Òوالتعب ،Òالبحث والكتابة.
أاما عن الصصحافة ا÷زائرية التي احتفلت بيومها الوطني

@ نÓحظ ميلك مؤوخرا إا ¤الكتابات السصياسصية منها
ك -ت -اب ع-ن ف-ق-ي-د ا÷زائ-ر ال-ذي ت-ق-ل-د مسص-ؤوول-ي-ات
’‚از اŸؤولف(بوعÓم
هامة .كيف كانت اŸبادرة إ
بسص -اي-ح ،عشص-ر سص-ن-وات م-ع ال-دب-ل-وم-اسص-ي ،السص-ي-اسص-ي
واŸث- -ق- -ف) الّصص- -ادر ب -ال -ع -رب -ي -ة وال -ف -رنسص -ي -ة ع -ن
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا’شصهار (’ناب)؟
لّول عن بسصايح ضصمن « الكتاب -
لصصدار ا أ
@@ يندرج هذا ا إ
الشصهادة» ،أاي ليسص ببليوغرافيا ول دراسصة –ليلية ،إا‰ا
شصهادة موضصوعية  -ذاتية حول ال ّصصديق العزيز واŸعلم
الكب Òد .بوعÓم بسصايح ،الذي تشصّرفت بالعمل –ت
إاشصرافه مسصتشصارا للشصؤوون السصياسصية والثقافية ،عندما كان
سصفÒا للجزائر بالرباط ( )٢٠٠5-٢٠٠٢ومديرا للدراسصات
والبحث ‘ ديوان اÛلسص الدسصتوري أاثناء توليه رئاسصة
هذا اÛلسص ( ،)٢٠1٢-٢٠٠6فضص Óعن أاربع سصنوات من
ال-ت-واصص-ل اŸسص-ت-م-ر ع-ن-دم-ا ك-ان مسص-تشص-ارا خ-اصصا لرئيسص
ا÷م-ه-وري-ة الّسص-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة حتى
وفاته رحمه الله ‘  ٢٨جويلية
 .٢٠16إاذن،

ال -وث -ائ -ق اŸتضص s-م -ن -ة ف -ي -ه ،م -ا ي-ع-ط-ي ق-ي-م-ة
للتأاليف التوثيقي الذي هو غائب أاو مغيّب
ع-ن-دن-ا.ك-ي-ف أاح-دثت ا’سص-ت-ثناء واهتممت
ب -ه -ذا اÛال ال -ذي Áن -ح إاضص -اف -ة ل -ل -ك -ت -اب -ة
وي-زي-ده-ا إاث-راء وإاق-ب-ا’ ع-ل-يها؟ وŸاذا عزف
الكتاب عن اقتحام عا ⁄التأاليف ال ّسصياسصي
وإاصصدار مطبوعات عن شصخصصيات جزائرية
تركت بصصماتها ‘ الدبلوماسصية أاو الثقافية
’عÓمية ،مثلما تخوضس أانت التجربة ؟
أاو ا إ
@@ مÓحظتك جيّدة ،قّلما ‚د ‘ بÓدنا الكتب
اŸتضصّمنة شصهادات وسص Òذاتيةحول شصخصصيات
وط- -ن -ي -ة ب -ارزة ‘ ﬂت -ل -ف اÛالت ،ي -ك -ت -ب -ه -ا
أاصصحابها أاو غÒهم ‡ن رافقوهم عن قرب ،كما
‚د ذالك ‘ بلدان غربية وحتى عربية مثل
مصصر .وغياب ذلك يعت Èخسصارة فادحة للتاريخ
الوطني ‘ ﬂتلف جوانبه وأابعاده .لسصت أادري،
Ÿاذا يعزف ا÷زائريون عن الكتابة ‘ هذا النوع
لن الشصفوية
بشصكل خاصص .لصصعوبته وحسصاسصيته ،أ
ل ت - -زال سص- -م- -ة سص- -ائ- -دة ‘ ال- -ع- -ق- -ل ال- -ع- -رب- -ي
لهمية
لهمالهم وعدم تقديرهم أ
وا÷زائري ،إ
لسص -ب -اب م -ت -ع -ددة
ذلك ع- -ل- -م -ي -ا وت -اري -خ -ي -ا؟ ا أ
ومÎابطة.
آام -نت أان ال-ك-ت-اب-ة ف-ع-ل حضص-اري ب-ام-ت-ي-از ،ه-ي
ل· وديوانها اÿالد ،مدركا أان ا÷زائر
سصجل ا أ
بتاريخها العريق وأا›ادها ا◊ضصارية تسصتحق
وهي ‘ حاجة إا ¤الكتابة ‘ كل اÛالت،
وم-ن-ه-ا الشص-ه-ادات وال-ب-ب-ل-ي-وغ-راف-ي-ا التي تفيد باŸعلومات
لراء والوثائق وحتى الصصور ،كما فعلت ‘
والعÎافات وا آ
لجيال الÓحقة
كتابي عن بسصايح‡ ،ا يسصاعد الدارسص Úوا أ
على اسصتيعاب جزء من تاريخها ا◊قيقي .هذا الكتاب -
الشص-ه-ادةخ-ط-وة أاخ-رى ع-ل-ى ه-ذا ال-ط-ري-ق ،دع-وة ل-ل-ك-ت-ابة
والشصهادة التي تضصيف وتفيد ‘ تخليد التاريخ الوطني.

«الذاكرة
اŸتقدة» هي
ذاكرتي
وذاكرة الوطن

شص- - - - -ه- - - - -ادة ح- - - - -ول
لع-م-ال ،خÓ-ل
الشص -خصص -ي-ة واŸسص-ار وا أ
ال -فÎة ال -ت-ي راف-ق-ت-ه ف-ي-ه-ا ،مÈزا ك-ف-اءت-ه ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة
وخÈته ال ّسصياسصية وثقافته الواسصعة ومؤولفاته القّيمة ‘
لدب الشص -ع -ب -ي والÎج -م -ة وال -درام-ا
ال -ت -اري -خ والشص -ع -ر وا أ
السصينمائية ،والتي تندرج جميعها ضصمن رؤويته اŸتكاملة ‘
خدمة ا÷زائر وتاريخها اŸلحمي ا◊ضصاري اÛيد.
بعد وفاته رحمه الله ،وجدتني أاكتب هذه الشصهادة بشصكل
ت -ل -ق -ائ -ي سص -ري -ع ،ب -داف -ع ذات -ي خ -اصص ،ه-و واجب ال-وف-اء
والعجاب والتقدير لبوعÓم بسصايح الذي حظيت بشصرف
العمل معه مقّربا منه سصنوات طويلة حافلة ‘ خدمة
ال -وط -ن ،وك -ذا ت -ق -اسص-م النشص-غ-الت وال-ه-واي-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
لسصاسص هو التعريف به وهو الذي كان
لدبية.فالهدف ا أ
اأ
لضصواء ‘ صصمت وتواضصع .أاما
يحب العمل بعيدا عن ا أ
السصّبب اŸوضصوعي ،فهو أاداء واجب الشصهادة نحو التاريخ
والوطن الذي Áثل بسصايح أاحد شصخصصياته الكبÒة ،التي
سصاهمت ‘ خدمته أاك Ìمن نصصف قرن ،ع Èمسصئوليات
رفيعة متعّددة وخدمات جليلة متنّوعة وأاعمال فكرية أادبية
قيّمة.

شصهادات عن شصخصصيات صصنعت اأ’حداث
@ الكتاب يسصرد مسصار بسصايح وجوانب من حياته
اŸهنية التي عشصت جزءا كبÒامنها ،وزادت أاهميته

@ «ال -ذاك -رة اŸت -ق ّ-دة»
صص -ادر ع -ن اŸؤوسّص -سص-ة
ال ّ
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ف- -ن- -ون
اŸط-ب-ع-ي-ة «إاي-ناغ» ،آاخر
م - - -ؤول - - -ف لك ي- - -ع- - -رضس
بصص-ال-ون ال-ك-ت-اب ،ي-حمل
خصص- -وصص- -ي- -ة أاخ- -رى م- -ن
م - - - -ق- - - -ا’ت ،شص- - - -ه- - - -ادات،
وذك- -ري -ات.إا ¤أاي -ن ذاهب
’بداع والتأالق؟
رما ‘ Êا إ
@@ كتاب (الذاكرة اŸتّقدة) هو
Óل -ئ -ة
ذاك -رت -ي الشص -خصص -ي -ة اŸت  -أ
ارتباطا بذاكرة الوطن السصاطعة ،هو ذاكرة اŸدينة التي
ت عنها مقالت ‘ بعضص جوانبها اıتلفة ،ذاكرة
كتب ُ
شص-خصص-ي-ات ع-ل-م-ي-ة ث-ق-اف-ي-ة أادب-ي-ة ب-ارزة ارت-بطت بها عÈ
ت عنها شصهادات وفاء وتقدير
صصداقة عميقة متمّيزة ،كتب ُ
وتعريف وتخليد مسصتحقة ،بسصايح ،مصصايف ،سصعد الله،
ركيبيﬁ ،مد ناصصر ،حسصن فتح الباب ،حفناوي زاغز،
بختي بن عودة .وهي ذاكرتي ‘ القاهرة التي عملت فيها
مسصئول للمركز الثقا‘ ا÷زائري ÃصصرخÓل التسصعينيات،
مسصاهما ‘ التعريف بثقافة بÓدي وخدمتها عﬂ Èتلف
مواقع اŸسصئولية وأانواع الكتابة.
@ «سصي »2018 Óيصصنع ا◊دث هذه ا’يام .الطبعة
تعلن عن بداية موسصم ثقا‘ تعددي .كيف تنظر
ا ¤ه- -ذه اÙط- -ة .وه- -ل Áك- -ن اع -ت -ب -اره -ا راف -دا
لتسصويق ا÷وهرة الثقافية للجزائر؟
@@ معرضص ا÷زائر الدو‹ للكتاب تظاهرة ثقافية هامة،
تسصاعد على نشصر الكتاب وتشصجيع اŸقروئية والتعريف
لصص-دارات
ب -ال -ك ّ-ت -اب ا÷زائ -ري ،Úوك -ذا الط Ó-ع ع -ل -ى ا إ
ا÷دي -دة ع Èال -ع -ا ،⁄وال -ت -واصص -ل اŸف-ي-د ب Úدور ال-نشص-ر
لجنبية .فهو فضصاء إاشصعاع وتفاعل ثقا‘ بÚ
الوطنية وا أ

ا÷زائر
والعا ،⁄يسصتحق التنويه والّدعم والتشصجيع اŸسصتمر.

نوفم Èمصصدر إالهام للسصÓم واأ’من
@ ن -ح -ن ن-ع-يشس اأج-واء اح-ت-ف-ال-ي-ة ث-ورة ن-وف-مÈ
اÛي- -دة .اي- -ن م -وق -ع ال -ك -اتب واŸث -ق -ف ‘ ه -ذه
اÙطة؟ هل اأنصصف الكتاب الثورة ا÷زائرية ‘
ال - -ت - -األ - -ي - -ف ع - -ن - -ه - -ا واطÓ- -ع ا’آخ- -ر Ãاآث- -ره- -ا
ورسصالتها؟
@@ ونحن نحيي الذكرى  6٤لندلع ثورة اأول نوفمÈ
اÛيدة ،اأقول اإن sهذه الثورة كانت عظيمة وسصتظل
مصصدر اإلهام وفخر وّŒدد لÓأجيال اŸتعاقبة .هي
ام- -ت- -داد وخ- -ا“ة مسص- -ار ط- -وي- -ل شص- -اق م -ل -ح -م -ي م -ن
اŸقاومات الشصعبية وجهود الإصصÓح ونضصالت ا◊ركة
الوطنية .كلها تنصصهر ‘ بوتقة نوفم Èاÿالدة .اأقول
اإنّ اŸلحمة ا÷زائرية تسصتحق الكث Òالكث Òوهي اأكÈ
‡ا اأ‚ز وكتب ،ل يعني الأمر الكتاب فقط ،بل يشصمل
كل اأنواع الإبداع واأشصكال البحث والتعب .Òل تزال
موضصوعا بكرا جديدا ‘ حاجة اإ ¤درسص موضصوعي
و“ج-ي-د مسص-ت-ح-ق ،اإّن حب ال-ت-اري-خ ال-وط-ن-ي وخ-دم-ته
ليسص نزعة ماضصوية كما يرّوج لها بعضصهم ،عن جهل اأو
قصصد ،بل هو وعي والتزام وخدمة Ÿقومات الُهوّية
وركائز الشّصخصصية ومعا ⁄الروؤية اŸسصتقبلية.

على اŸثقف ا’نخراط ‘ قضصايا الوطن
@ كيف الÎويج ثقافيا Ÿبادرات ترافع للسصÓم
وا’أم -ان وال -تسص-ام-ح م-ن-ه-ا «اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة»
وب -ع -ده -ا «ال -ع-يشس م-ع-ا ‘ سصÓ-م» ح-ت-ى ’ ت-ك-ون
ه-ن-اك ح-واج-ز ب ÚاŸث-ق-ف والسص-ي-اسص-ي وت-كتمل
م -ه -م -ت -ه -م -ا وت -كسصب ت-وازن اŸع-ادل-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
عقلية هذا ليسس من مهامي واختصصاصصي؟
@@ ل Áكن لأيّ اأمة اأن تتطّور سصياسصيا واقتصصاديا دون
اأن تتمّكن ثقافيا وعلميا ،كل برامج التنمية تعتمد على
قاعدة ثقافية صصلبة ،على مواطنة صصا◊ة وشصرائح
اج-ت-م-اع-ي-ة اإي-ج-اب-ي-ة ف-اع-ل-ة .ف-الإيديولوجيا هي عا⁄
الأفكار العميقة الّراقية الهادفة ‘ ›تمع واع منتج
ن -اهضص م-ت-م-اسصك .اإذن الّسص -ي-اسص-ي واŸث-ق-ف شص-ري-ك-ان
م-ت-ك-امÓ-ن ‘ ت-خ-ط-ي-ط وت-ن-ف-ي-ذ اسصÎات-ي-ج-ي-ة التنمية
الوطنية الشصاملة اŸسصتدامة .لذلك ينبغي للمثقف اأن
ي-ن-خ-رط اإي-ج-اب-ي-ا Ãخ-ت-ل-ف اأشص-ك-ال ال-ق-ول وال-ف-ع-ل ‘
قضصايا الوطن ا÷وهرية و–ّولته التاريخية ،كما هو
الشصاأن ‘ سصياسصة اŸصصا◊ة الوطنية ومبادرة «العيشص
معا ‘ سصÓم» .ويكون لذلك اآثار اإيجابية ثمينة وطنيا
ودوليا.

إعدإد :فت

يحة كلوإز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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اÛاهدة ظريفة ﬁمدي نذرت روحها وحياتها لتحرير ا÷زائر
ع - -ادت ب - -ن - -ا اÛاه- -دة ال- -ك- -بÒة
ظريفة ﬁمدي إا ¤سشنوات الثورة
اÛيدة Ãنطقة بوزوران ببلدية
أاولد ع- -وف ب- -ولي- -ة ب -ات -ن -ة ،أاي -ن
قضشت ط-ف-ول-ت-ها ،وكابدت الويÓت
‘ نضش-ال-ه-ا ضش-د اŸسش-ت-ع-مر ،وعاششت
ف-رح-ة السش-ت-قÓ-ل ب-ع-د تضش-ح-يات
جسش -ام ق ّ-دم -ت -ه -ا اÛاه -دة ‘ أاح -د
أاه-م م-راك-ز ال-ث-ورة اÛي-دة ب-ع-مق
لوراسش.
ا أ

باتنةŸ :وششي حمزة
مأ تزال الذاكرة ا÷مأعية للجزائريÚ
–تفظ بصسور كثÒة و‰أذج حيّة لنسسأء
صسنعن التأريخ ،خأصسة Ãنطقة اأ’وراسش
ال -ت -ي ت -زخ -ر Ãج-أه-دات خ-دم-ن ال-ث-ورة
وج- -أه -دن ‘ سس -ب -ي -ل اسسÎج -أع ا◊ري -ة،
حيث اختأرت جريدة «الشسعب» ‘ ذكرى
اند’ع الثورة أان تسسÎجع رفقة اÛأهدة
ظ- - -ري - -ف - -ة ﬁم - -دي ب - -عضش اÙط - -أت
ا◊أسس- - -م- - -ة ‘ ت- - -أري- - -خ ونضس- - -أل اŸرأاة
ا÷زائرية إابأن الثورة ،وكأنت اÛأهدة
ظريفة أا‰وذجنأ ‘ تلك التضسحية.
ظريفة ﬁمدي إاحدى خنسسأوات الثورة
اŸظفرة زوجة البطل ﬂلو‘ ﬁمد بن
Ÿب - -أرك ›أه - -دة ‘ صس - -ف - -وف ج - -يشش
التحرير الوطني من مواليد  192٨بأو’د
عوف ببأتنة ،منأضسلة حفرت اسسمهأ إا¤
جأنب منأضسÓت أاخريأت ‘ ذاكرة ثورة
–ري- - -ر ا÷زائ- - -ر Ãن- - -ط- - -ق- - -ة ا’وراسش
وج -دن -أه -أ خ Ó-ل زي -أرت -ن -أ ل-ه-أ Ãن-زل-ه-أ
Ãدي -ن -ة ع Úال -ت -وت-ة ‘ ،ك-أم-ل أان-أق-ت-ه-أ
التأريخية شسأﬂة بجرأاتهأ ‘ اسستحضسأر
بطو’ت ا÷زائري Úبأو’د عوف فخورة
ب-تضس-ح-ي-أت-ه-أ وم-ت-أŸة ل-ف-ق-دان-ه-أ ب-ن-ت-ي-هأ
خÓل الثورة ،تقأوم اŸرضش الذي  ⁄ينل

Œربة حياة
ه -ي ع -ام -ل -ة ن-ظ-اف-ة عصش-رت-ه-ا
ا◊ي- -اة عصش -را ،ف -ل -م تÎك ل -ه -ا
سش - -وى جسش - -د ضش- -ع- -ي- -ف ت- -رب- -ط
رك -ب -ت -ي-ه ل-ت-ت-م-ك-ن م-ن ال-وق-وف
لع-ال-ة أاب-ن-ائ-ه-اŒ ،اع-يد وجهها
إ
ت -كشش -ف ل -ل -ن -اظ -ر إال -ي -ه-ا م-ع-ان-اة
ط- -وي -ل -ة رÃا تشش -ف -ق ع -ل -ي -ه -ا أاو
–اول مسشاعدتها ،ولكن عندما
ت -ف-ت-ح ك-ت-اب أاي-ام-ه-ا ت-ع-رف أان-ه-ا
واح- -دة م- -ن ا◊راي- -ر ال- -ل- -وات- -ي
عشش - -ن ‘ ال - -ظ ّ- -ل ع - -ل- -ى ه- -امشش
اÛتمع رغم أانه ّ
ن ‡ن سشاهمن
‘ ه -ذه اŸع -ج -زة ال -ت -ي اصش -ط-ل-ح
ع- -ل- -ى تسش -م -ي -ت -ه -ا ث -ورة ال -ق -رن
العششرين.

فتيحة كلوإز
حتى نتعّرف عليهأ عن قرب سسنبدأا
من الفصسل الثأ Êلكتأب حيأتهأ فصسل
كأنت فيه بطلتنأ زوجة وأامأ لعدد من
اأ’طفأل ’ يقل عن السسبعة ،فرغم
أان -ه -أ م -ن م-ن-ط-ق-ة ن-أئ-ي-ة وت-ع-يشش ‘
أاع- -أ‹ اأ’ط- -لسش ا÷زائ -ري إا’ أان -ه -أ
آامنت بأ÷زائر اŸسستقلة وكأنت أاول
اŸشس- -ج- -ع Úل- -زوج- -ه- -أ ال -ذي ح -م -ل
السسÓح والتحق بجيشش التحرير ‘
سسنة  ،1955ومنذ تلك السسنة  ⁄تره،
Óذى هي وأاطفألهأ
وحتى ’ تتعرضش ل أ
” ن -ق -ل-ه-م إا ¤ال-ع-أصس-م-ة ب-ع-ي-دا ع-ن
ّ
مÓحقة ا÷يشش الفرنسسي.
هنأك نزعت عنهأ لبأسش اŸرأاة
وارت- -دت زي ال- -رج- -ل اŸسس -ؤوول ع -ن
تأم Úلقمة العيشش أ’طفألهأ فكأنت
تتكسسب من صسنأعة الصسوف والطرز،
ح- -أف- -ظت ع- -ل -ى أاط -ف -أل -ه -أ وصس -أنت
شسرفهأ و ⁄تشستكي يومأ من وضسعهأ
بل كأنت ترّدد أامأم أابنأئهأ أان أابوهم

من ذاكرتهأ وحّبهأ للوطن متحدية إايأه
ب -ط -ري-ق-ت-ه-أ راف-ق-ن-أ ‘ زي-أرت-ه-أ ق-ري-ب-ه-أ
اأ’سس -ت -أذ ع -م -أر ﬁم-دي رئ-يسش ج-م-ع-ي-ة
«بأنورامأ» الثقأفية.

أايأم انتقلوا بعدهأ إا ¤تونسش ÷لب السسÓح
سسنة .195٨

اŸرأاة الريفية –ّملت العبء
الكب Òأاثناء الثورة

العمل لي Óونهارا إ’طعام وإايواء
اÛاهدين ‘ مركز ﬂلو‘
ﬁمد بن Ÿبارك
كشسفت لنأ ضسيفة جريدة «الشسعب» أانهأ
ترّبت على اŸقأومة ورفضش اإ’سستعمأر منذ
نعومة أاظأفرهأ كغÒهأ من ا÷زائري Úو⁄
يكن غريبأً أان ترث ا◊ ّسش الوطني رفقة كل
أاف -راد ع -أئ -ل -ت -ه -أ ‘ ري -ف ›أه-د وشس-أم-خ
كأو’د عوف.
اسس -ت -ن -ط-قت اÛأه-دة ظ-ري-ف-ة ﬁم-دي
ذاكرتهأ وعأدت بنأ إا ¤تفأصسيل معيشستهأ
” حفر
الثورة Ãنطقة أاو’د عوف وكيف ّ
خنأدق Ãنزلهأ وخأرجه إ’يواء اÛأهدين
وإاخ -ف -أء اŸؤون ،وسس -رع -أن م-أ ان-خ-رطت ‘
اŸقأومة بعد اند’ع الثورة مبأشسرة رفقة
زوجهأ وكل سسكأن أاو’د عوف ..يتذكرون
ق - -دوم أاول ف- -وج م- -ن اÛأه- -دي- -ن رف- -ق- -ة
اÛأه -د «ع -ل -ي أاوشس -ري-ف» ل-ت-ح-م-ل ب-ذلك
دمهأ وحيأتهأ كّل يوم على كتفهأ و“ضسي ‘
ث -ورة –ري -ر ا÷زائ -ر م -ن م-ن-زل-ه-أ ال-ق-دË
الذي شسهد مرور اŸئأت من اÛأهدين
مسسأهمة ‘ الثورة بطريقتهأ كجزائرية حرة
أابية صسنعت اÓŸبسش التقليدية للمجأهدين
كألÈانيسش وطهت لهم ولكتأئبهم على غرار
الشسهيد الرمز عزيل عبد القأدر اŸعروف
ب-ع-ي-د ال-ق-أدر «الÈي-ك-ي»،ك-م-أ ك-أن م-رك-زه-أ
ﬂبأ للثوار ومÓذا لهم...
تواصسل ا◊أجة «ظريفة» حكأية شسجأعتهأ
اإ’سستثنأئية وصسمودهأ اأ’سسطوري ‘ وجه
اŸسس-ت-ع-م-ر ال-ف-رنسس-ي وه-ي ج-ألسسة بألقرب
م- -ن «وسس- -أم اŸق- -أوم» ال -ذي أاسس -داه -أ إاي -أه
رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة سسنة
 ،2014مسسÎجعة غطرسسة ا÷يشش الفرنسسي
الذي كأن يقوم بتفتيشش منزلهأ كل أاسسبوع

تقريبأ وعلى مدار  ٧سسنوات ونصسف منذ
ان -د’ع ال -ث -ورة ،ل -ل -ق-بضش ع-ل-ى اÛأه-دي-ن
وإاتÓف اŸؤوونة ،حيث كأنت سسندا لزوجهأ
اÛأه- -د ،مشسÒة إا ¤أان اŸرأاة ال- -ري- -ف- -ي -ة
–ّم -لت أاع -ب -أء ال -ث -ورة ‘ ا÷ب -أل وال -ق -رى
واŸداشسر وكأنت السسند القوي للمجأهدين
من فدائي Úومسسّبل Úكمأ قدمت مسسأعدات
كبÒة بأŸؤون والعتأد والدعم اŸعنوي من
أاج- -ل ال -قضس -أء ع -ل -ى ا’سس -ت -ع -م -أر وإافشس -أل
ﬂططأته ،و ⁄تثنهأ سسيأسسة التنكيل التي
ان -ت -ه -ج -ه-أ ا’سس-ت-ع-م-أر ال-ف-رنسس-ي ع-ن أاداء
دورهأ بكل الوسسأئل.
ويعت“ Èوين الثورة حسسب ا◊أجة ظريفة
‘ تصسريح لـ»الشسعب» ،نشسأطأ اسسÎاتيجيأ
خÓ-ل ال-ث-ورة ،م-ك-م Ó-ل-ل-نشس-أط ال-عسس-ك-ري،
الذي ’ Áكن أان ينجح ويسستمر دون توفر
ال - -ل - -ب - -أسش وال- -غ- -ذاء والسسÓ- -ح
وال- -دواء ،وه- -ي م -ن اŸه -م -أت
التي أاوكلت لهأ ،حيث تروي لنأ
اسس- -ت- -ق- -ب- -أل- -ه- -أ ل- -ل -م -ئ -أت م -ن
اÛأه - -دي - -ن ال - -ق- -أدم Úم- -ن
ﬂت -ل -ف و’ي -أت ال -وط-ن ع-ل-ى
غرار اسستقبألهأ لـ› ٣00أهد
م-ن م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-أئ-ل إاشس-ت-غلت
Ãف- - -رده - -أ Ÿدة ت - -زي - -د ع - -ن
اأ’سسبوع ‘ إاطعأمهم والتكفل
بهم ،حيث مكثوا Ãركزهأ ٣

وأاكدت ﬁدثتنأ أان اŸرأاة الريفية –ّملت
العبء الكب ،Òفهي التي كأنت تعد الطعأم،
‘ أاك Ìم- - - -ن  5ق -دور ك-بÒة ب-ف-ن-أء اŸن-زل
وتشسعل النأر ‘ الليل وهو مأ يعرضش الريف
بسسبب الوشسأية إا ¤حمÓت تفتيشش وقصسف
جوي وحصسأر و“شسيط على غرار مأ حدث
ذات  4أاوت  ،1960عندمأ قصسف اŸسستعمر
م-ن-ط-ق-ة ق-ري-ب-ة م-ن م-رك-ز ا◊أج-ة ظ-ري-ف-ة
اسس-تشس-ه-د ف-يه  4م -ن خÒة أاب-ن-أء اŸن-ط-ق-ة
بينهم طبيب وتتذكر منهم الشسهيدين «ﬂتأر
أاوع- -ل- -ج- -ي- -ة» و»ال- -بشس ÒأاوÈŸوك» ،وج -رح
ال-عشس-رات ق-ب-ل أان ي-ق-وم اŸسس-ت-ع-م-ر ب-عملية
“شس -ي -ط واسس -ع -ة ن -ق -ل -ه-م ب-ع-ده-أ إا ¤أاح-د
اÙتشس-دات ال-ف-رنسس-ي-ة Ãن-ط-ق-ة «ب-ري-كة»،
وأ’ن اŸسستعمر فأقد إ’نسسأنيته فقد أاجÈ
جرحى هذه اŸعركة على إارواء عطشسهم
بشس -رب م -ي -أه واد ﬂضس-ب-ة ب-دم-أء إاخ-وان-ه-م
مسستغل Úا◊رارة الشسديدة ‘ فصسل صسيف
سسأخن.
إا ¤ج -أنب م -أ سس -ب -ق ع -م -لت اÛأه-دة
ضسريفة التي كأنت ‘ عقدهأ الثألث خيّأطة
للمÓبسش الصسوفية وتغزل النسسيج ،و–ضسر
اŸؤون ب- -أإ’ضس -أف -ة ل -دوره -أ ك -زوج -ة وأام لـ4
أاطفأل ،ولد و ٣بنأت ،فقدت بنت Úواحدة ‘

بطل خرج من اجل ا÷زائر من اجل
تأم Úحيأة كرÁة لهم ولكل الشسعب
ا÷زائ- -ري ،م -رت السس -ن -وات وأاع -ل -ن
اسس- -ت- -قÓ- -ل ا÷زائ -ر واح -ت -ف -لت م -ع
أاب -ن -أئ -ه-أ أ’ن زوج-ه-أ وأاب-وه-م ال-ب-ط-ل
سسيعود لتجتمع اأ’سسرة كأملة.
أام -ن -ي-ة ان-ت-ظ-رت –ق-ي-ق-ه-أ ط-ويÓ-
ولكن كأن Ÿعأن وبريق اأ’يأم القأدمة
أاك Ìتوهجأ ‡أ اعتقدت ،فزوجهأ
عند عودته وبعد شسهور قليلة ◊ق ا¤
جوار ربه تأركأ وراءه زوجته وأاو’ده
ب Óمع ،Úمأ جعلهأ تواصسل مسسÒتهأ
من اجل أابنأئهأ ،خأصسة وأان زوجهأ
قبل وفأته رفضش أاي منحة عمأ قدمه
م -ن ب -ط -و’ت ‘ ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
فحسسبه الدفأع عن عرضش ا÷زائر
واجب ’ مزية فيه و’ أاجر ،اŸهم أان
ب -ط -ل -ت-ن-أ وج-دت ن-فسس-ه-أ وح-ي-دة بÓ-
معيل خأصسة وأانهأ تعيشش ‘ العأصسمة
ب -ع -ي -دا ع -ن اأ’ه -ل واأ’ق -أرب ،اأ’م-ر
الذي اضسطرهأ إا ¤البحث عن العمل
فكأنت عأملة نظأفة خيأرهأ اأ’فضسل
خأصسة بعد فقدهأ للبصسر ‘ إاحدى
عينيهأ.
هكذا بدأا الفصسل الثألث من كتأب
ح -ي -أت -ه-أ ب-رح-ل-ة اÿدم-ة ‘ ال-ب-ي-وت
واŸؤوسسسسأت ،فقط من أاجل تأمÚ
ل -ق -م -ة «ح Ó-ل -ي -ة» أ’ط -ف -أل-ه-أ ال-ذي-ن
ح -أول -وا ك-ثÒا ا’سس-ت-ف-أدة م-ن م-ن-ح-ة
اÛأه- -دي -ن ،إا’ أان -ه -أ ك -أنت دائ -م -أ
ترفضش ذلك أ’نهأ وصسية زوجهأ الذي
“نى اŸوت شسهيدا على أارضش الوغى
ولكن الله تعأ ¤أاراد غ Òذلك ،هي ’
ت -ب -حث ع -ن اŸأل أاو الشس -ه -رة ت -ري -د
فقط من أاطفألهأ أان يواصسلوا مسسÒة
والدهم الذي جأهد بألسسÓح من اجل
ا÷زائر ،أامأ هم فيجأهدون بألقلم
م- -ن اج -ل ب -ن -أء ه -ذا ال -وط -ن ،اأ’م -ر
بألنسسبة لهأ واضسح و’ يقبل اŸسسأومة

اŸركز ،الذي واصسلت النضسأل فيه إا¤
غأية اسسÎجأع السسيأدة الوطنية.

اÛاهدة «عرجونة» أارملة الششهيد «ششرابن»

كانت تطلي وجهها بالفحم وتششعل النار فوق رؤووسس
اÛاهدين لتمويه العدو

امرأاة ووطن

لذلك عملت على تعليم أابنأئهأ الذين
– ّصس -ل -وا ج -م -ي -ع -ه -م ع-ل-ى شس-ه-أدات
جأمعية.
كأن ‚أح أابنأئهأ سسعأدتهأ الكبÒة
خأصسة وأانهم  ⁄يخجلوا من أامهم
اŸن-ظ-ف-ة أ’ن-ه-أ ك-أنت دائ-م-أ ب-ألنسسبة
لهم امرأاة من طينة الكبأر  ⁄ترضسى
ب -أ’ح -ت Ó-ل ف-ك-أنت سس-ن-د زوج-ه-أ ‘
ج - -ه - -أده و ⁄ت- -رضس- -ى ب- -أسس- -ت- -ج- -داء
واسس-ت-ع-ط-أف ال-ن-أسش ف-ع-م-لت بكÈيأء
منظفة فقط حتى ’ يذل أابنأؤوهأ،
بقيت تعمل و ⁄تقبل الزواج بأي ‡ن
تقدموا لهأ فقط لÎبي أابنأئهأ على
ذك - -رى رج- -ل ك- -أن دائ- -م- -أ ب- -ط- -ل ‘
عينيهأ ،ليكون رابع فصسول حيأتهأ كمأ
كأنت اأ’خرى سسطور تروي يوميأت
امراة جزائرية ‘ الثورة التحريرية.
‘ كث Òمن اأ’حيأن عندمأ أاسسألهأ
عمأ عأشسته ‘ الثورة التحريرية تقول
أانهأ كأنت من اÙظوظأت ،أ’نهأ ⁄
تتعرضش لÓغتصسأب أاو التحرشش من
طرف ا÷نود الفرنسسي Úأاو ا◊ركى
ب- -ع- -د «ت- -ه- -ري- -ب- -ه- -أ» وأاط -ف -أل -ه -أ إا¤
العأصسمة ،فأŸرأاة ا÷زائرية ‘ تلك
ال- -فÎة ك- -أنت وسس- -ي -ل -ة يسس -ت -ع -م -ل -ه -أ
اŸسس -ت -ع -م -ر إ’ذ’ل ا÷زائ -ري Úأ’ن-ه
وبكل بسسأطة  ⁄يسستوعب أان ا÷زائر
أاك Èمن أاي شسيء آاخر ‘ عيونهم.
هنّ نسسأء عشسنّ ‘ الظل بعيدا عن
أاع Úاإ’عÓم والصسحأفة ،بعيدا عن
حسس -أب -أت ال -رب -ح واÿسس -أرة ،أ’ن -ه -ن
نسس -أء ا◊ري -ة ك -أنت ب -أل -نسس -ب -ة ل -ه -ن
حلمهن اأ’ك Èالذي –قق ⁄ ،تبحث
ع- -ن ال -ف -ي Ó-ت واŸن -أزل واŸن -ح⁄ ،
تلهث خلف الشسهرة رغم أانهن شسأركن
‘ صس- -ن- -أع- -ة ت- -أري- -خ ا÷زائ- -ر ،ه- -ن
سسيدات من طينة الكبأر ،طينة ’’
ف- -أط- -م -ة نسس -وم -ر وغÒه -أ ال -ع -ط -أء
والتضسحية عندهن ب Óثمن.

العأم Úمن العمر واأ’خرى  9أاشسهر ،بسسبب
أاع -ب -أء ال -ث -ورة وال-ت-زام-أت-ه-أ Œأه-ه-أ ،ح-يث
أاصسيبتأ Ãرضش فأرقتأ ا◊يأة بسسببه وكذا
ل -ن -قصش ال-ع-ن-أي-ة ب-ه-م-أ .قصست ل-ن-أ ا◊أدث-ة
اŸؤوŸة ب- -ح- -زن ك- -ب Òوع- -ي- -ون م- -غ- -رورق -ة
ب -أل -دم -ع ،خ-أصس-ة وأان وف-أة ب-ن-ت-ي-ه-أ ال-زه-رة
ومسسعودة ’ تفصسل بينهمأ إا’ سسأعأت قليلة
فقط سسنة .1956
وت -ذك-ر الشس-أه-دة ع-ل-ى اŸرح-ل-ة أان أاث-ن-أء
ع - -م - -ل - -ي - -أت ال - -ت - -م - -وي - -ن صس - -ع - -ب - -ة ج - -دا
وخ-طÒة’،سس-ي-م-أ وأان-ه-أ ‘ م-ن-ط-ق-ة ج-ب-ل-ية
وصسعبة التضسأريسش ،تبدأا بطحن القمح ثم
إاع -داد اÿب -ز أاو»الÈب -وشس -ة» وه-ي اأ’كÓ-ت
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ك-ل-ف-ه-أ جهدا كبÒا ،خأصسة
وأانهأ كأنت تعمل Ãفردهأ ‘ عزلة تأمة عن
ال- -ع- -أ ⁄اÿأرج- -ي ح- -ت- -ى ’ ي- -ف -تضس -ح أام -ر
نشسأطهأ الثوري ا◊أسسم.
وبخصسوصش مسسأهمتهأ ‘ إاعداد ﬂأبئ
خ-أصس-ة ل-ل-م-ؤون ع-ل-ى غ-رار ال-دق-ي-ق ،السس-ك-ر
اللحم ،القمح ..إالخ كأنت تنقل إاليهأ اأ’غذية
واأ’لبسسة بإأحدى الغرف اıصسصسة لÎبية
” حفر قبو كب Òتضسع فيه
اŸأعز ،حيث ّ
اŸؤوون -ة وب -ع -ده -أ ي -ت -م ت -غ -ط -ي -ة ب-فضسÓ-ت
ا◊ي- -وان- -أت ك- -أŸأع- -ز ح -ت -ى ’ ي -ن -ت -ب -ه ل -ه
ال -ف -رنسس -ي -ون خ Ó-ل م -داه-م-أت ال-ت-ف-ت-يشش،
يضس -أف ل -ه -ذا اıب-أ  4أاخ -رى ق-ري-بة من

«م- -ا ن- -نسش- -اشش واشش دارت ف- -ي -ا ف -رنسش -ا»،
ه- -ك- -ذا أاج- -اب- -ت- -ن- -ا اÛاه- -دة «ع- -رج -ون -ة
مصش -ران -ة» ال -ط -اع -ن-ة ‘ السش-ن ع-ن-د رده-ا
ع -ل -ى سش -ؤوال «الشش-عب» ،ف-م-ا ت-زال ت-ت-ذك-ر
أاهم اÙطات ‘ مششوارها ا÷هادي خدمة
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن إاب-ان ث-ورة نوفم ÈاÛيدة،
ﬁط -ات ت -روي ت -ف -اصش -ي -ل -ه -ا قصش -ة ام -رأاة
«سشّبلت» نفسشها لتحرير ا÷زائر رغم قوة
اŸسشتعمر وجÈوته.

خنششلة :حجازي إسشكندر
بلغت من العمر  92سسنة ولدت بريف اÙمل
سسنة  ⁄ ،1926تتأخرعند اند’ع ثورة نوفمÈ
سسنة  1954عن تقد Ëاÿدمأت للمجأهدين فور
التحأق زوجهأ الشسهيد «شسرابن ÿضسر» بأ÷بل
Ãنطقة «أاو’د أارشسأشش» أاين بأشسرت عملهأ ‘
الطبخ والغسسيل وإاخفأء اÛأهدين ببيتهأ ‘
بداية الثورة التحريرية .وبعد اكتشسأف أامرهأ
من اŸسستعمر بعد وشسأية اÈıين ”ّ نقلهأ إا¤
ا÷ب- - -أل Ãن- - -ط - -ق - -ة «وي Ó- -ل» ب - -دائ - -رة «أاو’د
أارشسأشش».
ا◊أجة «عرجونة» تتّذكر جيدا ◊ظة وصسولهأ
Ÿن -ط -ق -ة «وي Ó-ل» ،ح -يث وج-دت ب-ب-يت ع-أئ-ل-ة
«شس -ل -غ -وم» وف -ق -أ لشس -ه -أدت-ه-أ خ-ل-ي-ة م-ن ال-نسس-أء
اÛأه -دات ت -ع -ك -ف -ن ع -ل -ى ط-ب-خ ع-دة أاط-ب-أق
ت -ق -ل-ي-دي-ة ل-ل-م-ج-أه-دي-ن ك-أل-كسس-كسس-ي وال-كسس-رة
و–ضس Òالقهوة وكذا غسسل اÓŸبسش وغÒهأ
م -ن اÿدم -أت ل -ف -أئ -دة أازواج -ه -ن اÛأه-دي-ن
ورفأقهم بهذه اŸنطقة.

وم -ن ب Úشس -ه -أدات ه -ذه ال -ب -ط -ل-ة اÛأه-دة
«عرجونة» ،أانهن كن عند سسمأع صسوت طأئرات
اŸسس -ت -ع-م-ر –وم ب-أŸن-ط-ق-ة يسس-أرع-ن إا ¤ن-زع
ثيأب اÛأهدين من ا◊بأل اŸنشسورة عليهأ
وإادخألهأ وإاخفأئهأ ‘ البيوت حتى ’ يكتشسف
أامرهن ،كمأ أانهأ تتذكر «الكأزمة» أاي ا◊فرة
ال -ك -بÒة ال-ت-ي أا‚زه-أ «عصس-م-أن ع-ل-ي» ب-ب-ي-ت-ه-أ
بدوار «اÙمل» ،أاين كأنت تخفي اÛأهدين
عند قدومهم للتزود بأŸئونة ،حيث تقوم بتمويه
ج- -ن -ود ف -رنسس -أ ع -ن -د اق -ت -ح -أم اŸن -زل ب -وضس -ع
الطأج Úفوق «الكأزمة» وإاشسعأل النأر و–ضسÒ
ال -كسس -رة وإاط-ع-أم ا÷ن-ود ح-ت-ى ’ ي-ك-تشس-ف أام-ر
اÛأهدين.

 ..على قائمة اŸطلوبÚ
من السشلطات ا’سشتعمارية
ع-رج-ون-ة أارم-ل-ة شس-راب-ن ال-ذي اسس-تشس-ه-د سس-نة
 ،1960بأ÷بل بذات اŸنطقة ،كأنت من بÚ
اÛأه- -دات ال- -ل- -وات -ي وشس Úب -ه -ن اÿون -ة إا¤
اŸسستعمر بأ’سسم واللقب واسسم الزوج اÛأهد
والدوار اŸقيمة به وغÒهأ من التفأصسيل التي
ج -ع -لت اŸسس -ت -ع -م-ر يضس-ع اسس-م-ه-أ ع-ل-ى ق-أئ-م-ة
اÛأه -دات اŸط-ل-وب ال-ق-بضش ع-ل-ي-ه-ن ،وأام-أم
هذا الوضسع تتذّكر أانهأ ‘ عديد اŸرات كأنت
ع -ن -د ق -دوم دوري -أت ال-ت-ف-ت-يشش ت-ل-ج-أ إا ¤ط-ل-ي
وجههأ بألفحم أاو بقأيأ أاسسفل الطأج Úإ’خفأء
مﬁÓهأ عن العسسأكر واÿونة.
تركهأ زوجهأ مسستشسهدا ‘ سسأحة الوغى سسنة
 ،1960ب -ط -ف -ل Úوث Ó-ث ب -ن-أت ،واصس-لت مشس-وار
ا÷هأد إا ¤غأية ا’سستقÓل لتنتّقل إا ¤العيشش
Ãدينة «خنشسلة» ،وهي اآ’ن تعيشش بشسقة من
غرفت Úبعمأرات «ديكأ» .بعدمأ زّوجت أابنأئهأ
وبنأتهأ وعأشست وتعيشش ◊ظأت ازديأد أاك Ìمن
 20ح-ف-ي-د وح-ف-ي-دة ،وك-ذا ازدي-أد أاب-ن-أء وب-ن-أت
أاحفأدهأ.
يبدوا أان مسسÒة العطأء للوطن وتكبّد معأنأة
ومشس - -أق ووي Ó- -ت ﬁأرب - -ة ف - -رنسس - -أ ،أانصس- -فت
ا◊أج-ة «ع-رج-ون-ة» ح-ي-أة ه-ن-ي-ئ-ة وج-د بسس-يطة
وق -ن -أع -ة ن -أدرة ‘ شس -ق -ة م-ن غ-رف-ت Úوه-ي ‘
العقد العأشسر من العمر ‘ حألة صسحية جيدة،
ف -م -أ زالت ت -ت -ك ّ-ل -م و“شس -ي وت -ت -ذك -ر وتضس-حك
وتتمنى ا Òÿواأ’مأن ÷زائر ا’سستقÓل بوجه
من Òتنبع منه بطو’ت عطأء ›أهدة جزائرية
بكل ثقة وإاخÓصش.

األربعاء  ٣1أاكتوبر  ٢٠1٨م
الموافق لـ  ٢1صصفر 1٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عبـ ـ ـد ا◊ميـ ـد كرمـ ـا‹ كـتب بأاحـرف من ذهب
فصصو’ منـ ـ ـ ـÒة ‘ مسص ـ ـ ـ ـار الك ـ ـرة ا÷زائري ـ ـة
لشصراف مرة ثانية على تدريب ال–اد
له مهمة ا إ
السص -ط -اي -ف -ي ،ث -م ال -وف -اق ب -ع -ده -ا ان -ت -ق-ل إا¤
العاصصمة ليصصبح مدربا Ÿولودية ا÷زائر
أاين سصجل معها أاروع النتائج التي لزال
ا÷م -ي -ع ي -ت-ح-دث-ون ع-ن ه-ذا ال-رج-ل
ال -ذي أاه -دى ل -ل -ج -زائ -ر أاول ك -أاسس
إافريقيا .199٠

ّﬁطات
تاريخية...

¯ ÖdÉW øH OGƒDa :OGóYGE
نسص -ت -حضص -ر ب -ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة ال-ك-بÒة إا‚ازات اŸدّرب
ال -ق -دي -ر ع-ب-د ا◊م-ي-د ك-رم-ا‹ رح-م-ه ال-ل-ه ،وا÷زائ-ر
–تفل بالذكرى  6٤لندلع الثورة التحريرية مع مسصÒة
ه -ذا ال-رج-ل ال-ذي صص-ن-ع أا›اد ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال -وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم م-ن  195٨إا ¤السص-ت-قÓ-ل رف-قة
صصديقه اŸرحوم ﬂتار عريبي ،دون أان ننسصى جل
لعبي فريق جبهة التحرير الوطني للكرة اŸسصتديرة
وعلى رأاسصهم النجم رشصيد ﬂلو‘ ،إا ¤جانب سصوكان،
زوب -ا ،ب -وشص -وك وال -ق -ائ -م -ة ط -وي-ل-ة ،ح-يث ط-اف ه-ؤولء
القارات اÿمسس وسصجلوا أاسصماء الفريق الرمز بحروف
من ذهب ،وسصاهموا بقسصط كب ‘ Òالتعريف بالثورة
ا÷زائ -ري -ة ‘ ت -لك ال -فÎة ال -ت-اري-خ-ي-ة ،وق-د ك-ان ع-ب-د
ا◊ميد كرما‹ ‚ما كبÒا ولعبا من الطراز العا‹ إا¤
أان حققت ا÷زائر اسصتقÓلها ،فكان واحدا من الذين
بنوا صصرح الكرة ا÷زائرية بعد السصتقÓل كÓعب ‘
ا–اد سصطيف ،وبعدها الوفاق ثم مدربا لفريق عÚ
الفوارة إا ¤أان أاسصندت

ت- -ع- -ت Èك- -ل- -ه -ا ﬁط -ات ‘
تاريخ هذا الرجل سصواء مع
فريق جبهة التحرير الوطني
أاو الفريق الوطني ،وبعد هذه
ل‚ازات ال - - -ت - - -اري - - -خ- - -ي- - -ة
اإ
واŸيدانية تقلد شصيخ اŸدربÚ
ا÷زائ- -ري Úع- -دة مسص- -ؤوول- -ي -ات
لواسص- -ط
Óك- -اب- -ر وا أ
ك - -م - -درب ل  - -أ
جل
ص
س
و
،
ي
ر
ك
ص
س
ع
ل
ا
والفريق الوطني
ّ
م -ع ه-ذه اŸن-ت-خ-ب-ات أال-ق-اب-ا ع-دي-دة،
وخرج على يديه الكث Òمن النجوم على
غ -رار م -اج -ر ،صص-ا◊ي ع-ب-د ا◊م-ي-د ،وه-م
كثÒون لذلك يبقى عبد ا◊ميد كرما‹ ‚م
اŸدرب Úا÷زائري Úمنذ السصتقÓل إا ¤اليوم ،حيث
ت -ت -ل -م-ذ ‘ م-درسص-ت-ه ك-ب-ار اŸدرب Úا÷زائ-ري Úوع-ل-ى
رأاسصهم رابح سصعدان وغÒه من اŸدرب Úالشصباب الذين
لقسصام.
لندية و‘ جميع ا أ
يقودون حاليا أاغلب ا أ
ل- -ذلك ي -ب -ق -ى ك -رم -ا‹ دائ -م -ا رم -زا م -ن رم -وز ال -ك -رة
لج -ن -دت -ه اŸل -ي -ئ -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ب- -دون م- -ن- -ازع ن- -ظ -را أ
ل‚ازات التي تبقى شصاهدة على اÙطات التي مر
با إ
بها منذ مداعبته الكرة إا ¤اعتزاله اÓŸعب ،لكن حبه
وعشصقه للكرة اŸسصتديرة ل زال يجري ‘ عروقه.

الّنشصأاة وبدايت ـ ـ ـه مع الكرة
اŸسصتدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
ولد عبد ا◊ميد كرما‹ يوم  ٢٤أافريل Ã 19٣1دينة
سصطيف وسصط عائلة كانت تعيشس ظروفا صصعبة خاصصة
بعد وفاة والده وعمره ل يتعدى ( )1٠سصنوات  ،وبسصبب
الظروف القاسصية  ⁄يتمكن عبد ا◊ميد من الذهاب
بعيدا ‘ دراسصته ،و ⁄يكن آانذاك أاي فرد من العائلة
يتوقع أان يرى عبد ا◊ميد يداعب الكرة ‘ يوم من
لي- -ام ،وي- -ل- -عب ل- -ف- -رق شص -هÒة ل -ك -ن ح -ب -ه ل -لسص -اح -رة
اأ
اŸسص -ت -دي -رة ك-ان م-ن-ذ ط-ف-ول-ت-ه Áارسس ال-ك-رة ‘ أازق-ة
لحياء الشصعبية.
سصطيف رفقة أاصصدقائه با أ
” اكتشصافه من طرف ثÓثة أاشصخاصس كانوا
لحياء الشصعبية Ãدينة سصطيف
يبحثون ‘ ا أ
عن اŸواهب الشصابة إا ¤أان حطّت عينهم
على اŸوهوب ابن مدينة ع Úالفوارة.
هؤولء الذين اكتشصفوا واحدا يسصمى بن
ع -ودة (ل -ي -اصس) ع -ب -ي -د وع -ب -د ال -ق -ادر
ÿليف الذين كانوا دوما يتجولون ‘
أاح -ي -اء ال -ه -واء ال -ط -ل -ق ،ط -ن-ج-ة (ح-ي
ي -ح -ي-اوي) ،اÙط-ة ،ووسص-ط اŸدي-ن-ة
أاي -ن ك -انت تسص -ك-ن ع-ائ-ل-ة ك-رم-ا‹ أاي-ن
بدأات النطÓقة ومداعبة الكرة سصنة
 19٤٨كان عمره آانذاك ل يتعدى 1٧
سصنة ‘ أاول حوار مع بذلة ا–اد
سص-ط-ي-ف “ك-ن خÓ-ل-ه-ا م-ن خ-ط-ف
أان-ظ-ار اŸت-ت-ب-ع Úب-تسص-ج-ي-ل-ه ل-هدفÚ
على طريقة الكبار ‘ تلك الفÎة.
ب -ع -ده -ا م-ب-اشص-رة أامضص-ى ع-ق-دا م-ع

ا–اد ا÷زائ- -ر ،وه- -و ‘ ن- -فسس ال- -وقت لع- -ب -ا ب -ا–اد
‡ا كلفه عقوبة توقيف Ÿدة عام Úليجد
سصطيفّ ،
نفسصه بدون مهنة ،حيث كان شصغله الشصاغل كرة القدم ل
غ.Ò
بعد الوضصعية التي عاشصها بعد توقيفه من اللعب Ÿدة
سصنت ‘ Úا÷زائر ،فضصل الذهاب إا ¤فرنسصا وكان له
ذلك ف -ح -ط ال -رح-ال Ãدي-ن-ة م-ي-ل-وز وع-م-ره  19عاما،
فأامضصى بعضس الوقت هناك ثم عاد إا ¤ا÷زائر ولعب
مرة أاخرى مع ا–اد ا÷زائر الذي  ⁄يبقى فيه Ÿدة
طويلة ،حيث عاد إا ¤ميلوز ليبدأا مرحلة جديدة ‘
ح -ي -ات -ه ال -ك -روي -ة ،ح-يث ل-عب ‘ ف-ري-ق ك-ان إا ¤ج-انب
اŸرحوم ﬂتار عريبي ومصصطفى زيتو Êوبعد مدة ‘
كان .انتقل بعدها للعب ‘ أاوŸبيك ليون ،خاصصة وأان
هذه اŸدينة كانت تعج با÷زائري Úالذين يتوافدون
على اŸلعب بكÌة لرؤوية هذا النجم القادم من عÚ
الفوارة ،وهذا ا ¤غاية .195٨

التحاق ـ ـ ـه بفريـ ـ ـ ـق جبهـ ـ ـ ـ ـ ـة
التّحـ ـ ـ ـ ـ ـرير الوطن ـ ـ ـ ـي
ال-ت-ح-ق ع-ب-د ا◊م-ي-د ك-رم-ا‹ ب-ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني ‘ أافريل  195٨بالعاصصمة التونسصية مشصك Óمع
ع -دد م -ن ال -ن -ج -وم أاب-رزه-م رشص-ي-د ﬂل-و‘ ،مصص-ط-ف-ى
زيتو ÊواŸرحوم ﬂتاري عريبي ،وقد ترك كل ما لديه
ب-ل-ي-ون م-ن م-ال وشص-ه-رة وب-ط-ول-ة ،ل-ي-ت-ف-رع ل-ف-ريق جبهة
التحرير الوطني ،وكانت الرحلة شصاقة ع Èسصويسصرا
وإاي -ط-ال-ي-ا وم-ن ث-م الل-ت-ح-اق ب-ت-ونسس .وت-ت-واصص-ل رح-ل-ة
الكفاح من أاجل –رير الوطن ع Èالقارات ،على غرار
الصص ،Úالعراق ،مصصر ،يوغسصÓفيا وغÒها من البلدان
التي كانت واقفة بجانب القضصية ا÷زائرية العادلة،
وهي –رير ا÷زائر من السصتعمار الفرنسصي.

سصجلّـ ـ ـ ـه الّذهب ـ ـ ـ ـ ـ ـي
عبد ا◊ميد كرما‹ تو‘ يوم  1٣أافريل  ٢٠1٣وهو يبلغ من
العمر  ٨1سصنة ،أامضصى سصنوات تاريخية مع فريق جبهة
التحرير الوطني لكرة القدم الذي لعب له العشصرات من
اŸباريات ضصد منتخبات عاŸية ،وكان واحد من الذين
أام -ط -روا شص -ب-اك األن-دي-ة ،واŸن-ت-خ-ب-ات وأام-ام ف-رق ك-انت
تسصمى «بالوزن الثقيل».
بعد السصتقÓل عاد إا ¤الفريق الذي ترّبى
فيه وبدأا معه وعمره ل يتعدى  1٧سصنة ،إانه
ا–اد سصطيف ،ثم لعب للوفاق الذي نال
م- -ع- -ه أاول ك- -أاسس ب -ع -د السص -ت -ق Ó-ل ،وك -ان
صص - -احب أاول ه - -دف ‘ أاول ك - -أاسس ب - -ع- -د
تسصجيله لهدف إاثر كرة ثابتة ضصد ترجي
مسصتغا Âالذي نشصط أاول نهائي كأاسس
ا÷مهورية مع الوفاق السصطايفي عام
.6٣-6٢

ولوجه عا ⁄التّدريب
دخ-ل ‚م ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال-وط-ن-ي وال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة عا⁄
التدريب حيث أاشصرف على فرق

منها ترجي مسصتغا ،Âمولودية ا÷زائر ،الوفاق وفريق
لواسصط الذي وصصل به إا ¤أاعلى اŸراتب عاŸيا ،كما
اأ
درب خارج الديار ال–اد الليبي ،مرسصى تونسس ورأاسس
لم -ارات -ي دون أان ن -نسص -ى اÙاضص -رات ال -ت-ي
اÿي -م -ة ا إ
أالقاها هنا وهناك ‘ اÛال الكروي.

أافضصل إا‚از للشّصيخ كرما‹
منذ السصتقÓل ،أاشصرف على اÿضصر أاك Ìمن مدرب
ع -ل -ى غ -رار خ -ال -ف ،م -ع-وشس ،خ-ب-اط-وŸ ،ويﬂ ،ل-و‘
وغÒهم من اŸدرب ÚاŸعروف ،Úو“كن كرما‹ سصنة
 199٠من كسصب التاج القاري لأ· إافريقيا الوحيد ‘
تاريخ الكرة اŸسصتديرة ا÷زائرية ليبقى شصاهدا على
قدرات الرجل على –مل مصصاعب التدريب باقتدار.

ك ـ ـ ـ ـ ـرما‹ يبق ـ ـ ـ ـ ـى ‚م ـ ـ ـ ـا متميّزا
‘ سصم ـ ـ ـاء الكـ ـرة ا÷زائري ـ ـة
وبعد إاهدائه للجزائر أاول كأاسس قارية عام ⁄ ،199٠
يتوقف عن النشصاط الرياضصي ،حتى ولو بعد تقدمه ‘
السصن حيث Á ⁄نعه للقيام بإاسصهاماته من أاجل تنوير
الشص -ب -اب وت -دع -ي -م ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ع-ام-ة و»اÿضص-ر»
لن -ه ك -م -ا ق -ال ون-ح-ن ن-ت-ح-دث م-ع-ه ذات ي-وم
خ -اصص -ة ،أ
فا◊ن Úإا ¤الكرة اŸسصتديرة كان يسصري ‘ عروقه
لنه يتذكر أايام الزمن ا÷ميل ح Úكان شصابا مع الرفقاء
أ
‘ قلب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم وفرق
اŸدينة ،ليبقى اŸرحوم كرما‹ رمزا متميزا عن بقية
اŸدرب Úنظرا لشصعبيته وتواضصعه .إاّنه رجل التحديات،
وهذا باعÎاف كل الذين عايشصوه ،ليبقى اسصما ‡يّزا
لذاكرة الكرة ا÷زائرية التي أادخلها ‘ سصجل القارة
السصمراء عام .199٠
وع- -رف اŸرح- -وم ك- -رم- -ا‹ ب- -ح- -ن- -ك- -ت -ه ‘ ال -ت -حضصÒ
لندية التي دربها و يعطي الفرصصة
والشصراف على ا أ
لÓعب Úالشصبان‡ ،ا أاكسصبهم ثقة كبÒة وأاصصبحوا ‚وما
بعد أان تتلمذوا على يد هذا اŸدرب الذي ترك اسصما
بارزا ضصمن اŸدرب.Ú
والكل يتذّكر الفرحة العارمة التي عرفها تتويج ا÷زائر
ب -ك -أاسس إاف -ري -ق -ي-ا ع-ام  199٠ب -ق -ي-ادة اŸرح-وم ك-رم-ا‹،
وÃسص -اع -دة ك -ل م -ن ن -ور ال -دي -ن سص -ع-دي واŸرح-وم ع-ب-د
الوهاب ح Úتفوق اŸنتخب الوطني على نظÒه النيجÒي
‘ النهائي بنتيجة  ٠ - 1من توقيع
الÓعب وجا.Ê
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب

’م Úبلغيث لـ«الششعب»:
’كادÁي ﬁمد ا أ
اŸؤورخ وا أ

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب

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

’سشتاذ عبد اŸالك زغبة لـ«الششعب»:
ا أ

الثورة التحريرية حاربت الظاهرة
الكولونيالية ببعدها العاŸي

الدبلوماسسية ا÷زائرية الوجه اآلخر للكفاح التحّرري

’م Úبلغيث ،أان الثورة ا÷زائرية بنيت على قيم سشامية لن تتغّير بتغ Òالزمان واŸكان ،حيث عّبر الثوار ا÷زائريون عن وجه إانسشا Êمتفرد طيلة سشنوات الكفاح ،نابع
’كادÁي الÈوفيسشور ﬁمد ا أ
أاكد اŸؤورخ وا أ
من بيئة مسشلمة نظيفة ’ تعرف مكانا للكراهية.
’قليمي اŸغاربي والعربي وكيفية اسشتغÓله بعمق ÿدمة القضشية داخليا
ونّبه بلغيث ‘ حواره لـ«الششعب» ،إا ¤عبقرية مفجري الثورة التي ّŒلت ‘ توظيفهم للمتغÒات الدولية آانذاك ووعيهم الكب Òبالبعد ا إ
وخارجيا.
’·
وأاششار اŸتحدث ،إا ¤أان بيان نوفم Èحمل معا Êقوية ،خاطبت ا÷زائري Úوالعا ⁄أاجمع ،وبّيـن من خÓل كلمات معدودة خارطة طريق الكفاح التحرري وأاهدافه ووسشائله وركائزه اŸتماششية “اما وميثاق ا أ
اŸتحدة واŸبادئ ا’نسشانية السشامية‡ ،ا جعل الثورة التحريرية مفخرة للششعوب.
أاجرى ا◊وار :حمزة ﬁصشول

«الشش - - -عب» :ال - - -ث - - -ورة ا÷زائ- - -ري- - -ة
وبإاجماع اŸؤورخ Úمن أاعظم ثورات
القرن  ،20ما الذي يجب على ا÷يل
ا◊ا‹ ال- - -داخ- - -ل- - -ي واÿارج - -ي ،أان
يعرفه عنها حتى يتأاّكد أانها كذلك؟
’م Úب -ل -غ -يث :تعتÈ
الÈوف- -يسش- -ور ﬁم -د ا أ
الثورة ا÷زائرية اŸباركة مفخرة العا ‘ ⁄القرن
ال-عشش-ري-ن ،ف-ع-ن-د ال-ع-رب واŸسش-ل-م Úه-ي Œدي-د
لنها
لسشÓم الفاصشلة ‘ تاريخ العا ⁄أ
Ÿعارك ا إ
تّذكرهم بانتصشارات قلة من اŸسشلم ‘ Úالعا⁄
آان - -ذاك أام - -ام ا÷ي - -وشش ا÷رارة ال - -ب- -ي- -زن- -ط- -ي- -ة
 Óفضشاء البحر
لسشاطيل التي “ أ
والفارسشية وأامام ا أ
لبيضش اŸتوسشط مششرقا ومغربا ،ما أاثارت حÒة
ا أ
اŸؤورخ ‘ Úذلك العصشر.
والثورة ا÷زائرية مفخرة عا ⁄أامريكا الÓتينية
التي تذكره بثوار ا◊رية من «سشيمون بوليفار» إا¤
«أارنسشتو ششي غيفارا» .أاما ‘ العا ⁄الششÎاكي
فهي ثورة الفÓح ،Úثورة الداخل وهو نفسش ما
ذهب إال -ي -ه ف -رح -ات ع -ب -اسش ال-ذي ي-عّ-د م-ن ك-ب-ار
السشياسشي ÚواŸثقف ‘ ،Úحوار للقناة الفرنسشية
ال- -ث -ان -ي -ة ح Úق -ال« :ك -انت ال -ث -ورة ث -ورة ال -ف Óّ-ح
ا÷زائري وأاهل الداخل من البلد» ،وقال ‘ أاول
لدارة ال-ف-رنسش-ي-ة م-اذا ت-ق-ول ‘
ي -وم اسش -ت -ع -دت -ه ا إ
لن ،فقال ‘ كÓم رزين
موقفك ‡ا يحدث ا آ
لن ‘
لسش -ي -اسش -ي ﬂضش -رم« :أام -ا ال -ف-ح-ول ف-ه-م ا آ
لن».
ا÷بال وأاما اŸتخلفون ا÷بناء فهم أامامك ا آ
إان ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة اŸب -ارك -ة أاي -ق -ون -ة ال-ع-رب
ب -ام -ت -ي -از ،ف -ه -ي
التي أاعادت لهم
العتبار ‘ عا⁄
م - -ت - -غ Òج- -دا ل
يعÎف إال بالفعل
الثوري،
لعمال
وا أ
لنسشانية الراقية
ا إ
‘ السش- - - - - - -ل - - - - - -م
وا◊رب وال -ث -وار
‘ ا÷زائ - - - - - - - - -ر
عÈوا ‘ ك- - - - -ثÒ
لنسشا ÊاŸتميز رغم
من الظروف عن الوجه ا إ
لل-ة
ال -ت -ب -اي -ن ب Úال -ق -وى اŸتصش -ارع -ة ب Úم-ك-ر ا آ
السش-ت-ع-م-اري-ة وق-وة وخ-بث ال-ع-مÓ-ء ،وب ÚأاخÓ-ق
ا÷زائري اŸسشلم الذي يحمل ‘ صشدره قيما
إانسشانية تعّلمها ‘ بيئة نظيفة ل تعرف ›ال
للحقد والكراهية ،لهذا كان الثوار ورواد الثورة
لوائ- -ل ي -درك -ون أان -ه -م يسش -ع -ون Ùارب -ة وه -زم
ا أ
ال -ظ -اه -رة ال -ك -ول-ون-ي-ال-ي-ة ول ي-ح-ارب-ون اÛت-م-ع
الفرنسشي.
ح- - -رصشت ن- - -خ- - -ب- - -ة ال - -ث - -وريÚ
ا÷زائ- -ري ‘،Úب- -ي- -ان أاول ن- -وف -م،È
ع- -ل- -ى ا’رت- -ب -اط ب -ال -ب -ع -د اŸغ -ارب -ي
(شش- -م- -ال إاف- -ري- -ق- -ي- -ا) وم -ن أاسش -م -ت -ه -م
ب -ا◊ل-ف-اء ال-ع-رب واŸسش-ل-م ،Úم-ا ه-ي
’هداف اŸتوخاة من وراء ذلك؟
ا أ
@@ بيان أاول نوفم Èعقد ميÓد غ Òمزور،
ويشش -ه -د ع -ل -ى ذلك ك -ل م -ن ق -رأا ك-ل-م-ات-ه وم-ع-اÊ
وأاهداف أاسشلوبه على بسشاطته ،والهدف منه كان
التعريف Ãن قام بهذا العمل ،وما يهدف إاليه
ه -ؤولء ال -ذي -ن خ -اط -ب -وا ال -ع-ا ⁄وف-رنسش-ا –دي-دا
واŸن -اضش -ل Úوك -ل اŸك -اف -ح Úم -ن أاج -ل ا◊ري -ة
والكرامة ،وهذه اŸعا Êمن صشياغة ششباب عركته
اÙن ،وح -ت -ى ل ن -ذهب ب -ع -ي -دا ،ف -إان ب -ي-ان أاول
ن-وف-م Èول-واح-ق-ه ب-ي-ان ا÷ب-ه-ة وج-يشش ال-ت-ح-ري-ر
تهدف إا ¤إاعÓم العا ⁄وا÷زائري Úخاصشة ،لهذا
كان وقع البيان ششديدا على النفوسش كما عرفناها
‘ شش -ه -ادة ال -ط -يب ال -وط-ن-ي رح-م-ه ال-ل-ه «ﬁم-د

قيم ومبادئ خالدة أالهمت نضشال الششعوب اŸسشتضشعفة وحّررتها

مّثل النضشال السشياسشي اÿارجي إابان الثورة التحريرية ،مرحلة بارزة ‘ كفاح الششعب ا÷زائري ضشد فرنسشا ا’سشتعمارية ،حيث كان له الفضشل ‘ تدويل
القضشية ا÷زائرية وجعلها حاضشرة ‘ ﬂتلف اÙافل الدولية ،ما أاكسشبها الّدعم وتّوجها با’نتصشار الكب Òبعد سشبع سشنوات من اŸقاومة الباسشلة ضشّد أاعتى
اسشتعمار ‘ ذلك الوقت.
’عÓن الكفاح اŸسشلّح،حاولت الوقوف عند دور الدبلوماسشية ا÷زائرية خÓل الثورة التحريرية وذلك من خÓل
«الششعب» :وÃناسشبة الذكرى الـ 64إ
حوارها أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة ﬁمد بوضشياف بو’ية اŸسشيلة السشيد عبد اŸالك زغبة.
حوار :إاÁان كا‘
«الشش -عب» :ون -ح -ن ن -ح -ت -ف -ي ب-ال-ذك-رى 64
’ند’ع حرب التحرير اÛيدة تسشتوقفنا
ال -ل -ح-ظ-ة ل-ل-ع-ودة إاﬁ ¤ط-ة ح-اسش-م-ة م-ن
ت -اري -خ ا÷زائ -ر ك -انت ف-اصش-ل-ة ب Úزم-نÚ
متباين“ Úاما ،ما قولكم باŸناسشبة؟

ب -وضش -ي -اف» ،وشش -ه -ادة السش-ي-اسش-ي اŸت-مّ-رسش ع-ب-د
ا◊ميد مهري ،وهذا من خÓل ششهادة عيسشى
كششيدة أاو مراد بوقششورة وسشي أاحمد بودة وكل
ه - -ؤولء ال- -رج- -ال
الصش - - -ادق Úم- - -ع
ششعبهم.
ل-ه-ذا ك-ان ال-ب-يان
ول-واح-ق-ه ي-ح-م-ل
مسش - -ار ال - -ع - -م- -ل
ال -ث -وري ال -ذي ل
ي-ن-ف-ي ع-ن ن-فسش-ه
روح القتال ،لكن
ك- -ان ي- -ه -دف إا¤
ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان
ه- - - - -ؤولء ث - - - -اروا
ل -ل -ك-رام-ة واسشÎج-اع السش-ي-ادة اŸغ-تصش-ب-ة وضش-رب
الظاهرة السشتعمارية وﬁاربتها.
إان ب -ي -ان أاول ن -وف -م Èال-ت-اري-خ-ي ،ت-فّ-ه-م م-ط-الب
الششعب ا÷زائري ‘ ا◊رية والسشتقÓل .فقد
كانت الثورة بأاعمالها ا◊ربية ،وأاسشاليبها ‘ إاقناع
الششعب ا÷زائري بحتمية الصشراع الطويل على
مسشتوى كل ا÷بهات مدخ Óلتفويت الفرصشة على
اŸغامرين واÿونة .
حمل البيان ما يكفي للتأاكيد على
ا’طÓ- -ع ال- -ك- -بŸ Òف- -ج- -ري ال- -ث -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة على التطورات العاŸية
وق- - -ت- - -ذاك ،ك- - -ي - -ف وّظ - -ف ه - -ؤو’ء
اŸت-غÒات ال-دول-ي-ة ÿدم-ة ال-قضشية
الوطنية؟
@@ بيان أاول نوفم Èهو عمل جماعي مسشتند
جروا الثورة من
على طموح هؤولء الرجال الذين ف ّ
خÓل مطالب ششعبهم منذ أاول يوم اغتصشبت فيه
ف -رنسش -ا ح -ري -ت-ه وأارضش-ه وخÒات-ه ،وأاخ-رج-ت-ه م-ن
دائرة الفعالية ،إا ¤دائرة السشكونية والعبودية.
لقليمي
كان وعي هؤولء الثّوار واضشحا Ãحيطهم ا إ
لسشÓمي ،ووعيهم باŸتغÒات
وعمقهم العربي ا إ
ال -دول -ي -ة ،ل -ه -ذا ‚ح -وا ‘ كسشب ك-ب-ار اŸث-ق-فÚ
والثوري ‘ Úالعا ⁄حتى ‘ فرنسشا و‘ باريسش
–ديدا.
ي- -ك- -ف- -ي أان ت- -كسشب ال -ث -ورة أام -ث -ال هÔي ع Ó-ق،
وفرانسشيسش وكوليت جونسشون وجون بول سشارتر

قادة الكفاح وّظفوا
اŸتغÒات الدولية بعبقرية
ÿدمة القضسية الوطنية

’سشتاذ عبد اŸالك بوزغبة :تسشتحضشر Êمقولة
ا أ
Óديب السشوري الكب Òأادونيسش عندما
جميلة جدا ل أ
سُشئل عن أاعظم ثورة ‘ العا ⁄العربي ،فقال« :ل
توجد ثورة عظيمة ‘ العا ⁄العربي ،ما عدا الثورة
ا÷زائ-ري-ة» ،ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ع-ظ-ي-م-ة بشش-ه-دائ-ها
وتضشحياتها ورموزها وششعبها الذي احتضشن الثورة
ع -ن -دم -ا ق -ام الشش -ب -اب ال -ث -وري اŸت -ح -مسش ل -ل-ع-م-ل
ال -عسش -ك -ري م -ن ت Ó-م -ي -ذ ح-زب الشش-عب ا÷زائ-ري،
ح-رك-ة الن-تصش-ار ل-ل-ح-ري-ات ال-دÁق-راط-ي-ة ب-إال-ق-ائها
للششارع ‘ الفا— نوفم ،1954 Èبعد ‚اح العمليات
العسشكرية وعددها  ٣٣هجوما ناجحا على مراكز
ال -ع -دو ال -ف -رنسش -ي ‘ ﬂت -ل-ف م-ن-اط-ق ال-وط-ن دون
اسشتثناء معلنة القطيعة مع الظاهرة السشتعمارية
وب -داي -ة ال -ع ّ-د ا◊اسش -م إلع-ادة ب-عث وإاح-ي-اء ال-دول-ة
ا÷زائرية وفق الوسشائل واألهداف التي حّددتها أاول
وثيقة تاريخية للثورة ا÷زائرية ،وهي بيان أاو نداء
أاول نوفم‡ ،1954 Èا سشبق Áكن ا÷زم أان الثورة
هي عÓمة فارقة ب Úمرحلت Úرئيسشت Úوهما ليل
السشتعمار وبداية بزوغ فجر جديد.

األبيضش اŸتوسشط ،بدليل مششاركة الوفد ا÷زائري
(حسش Úآايت أاحمد وأاﬁمد يزيد رحمهما الله) ‘
أاششغال مؤو“ر باندونغ للتضشامن األفرو … أاسشيوي
اŸنعقد بأاندونيسشيا يوم  ٢٠أافريل .1955

وجهان لعملة واحدة

قادة سسفراء فوق العادة

ارتكزت الثورة ا÷زائرية اŸظفرة على
دع -ام -ت Úأاسش -اسش-ي-ت Úه-م-ا ال-ك-ف-اح اŸسش-ل-ح
والنضشال السشياسشي اÿارجي ،كيف كانت
ال -ع Ó-ق-ة ب-ي-ن-ه-م-ا وم-ا ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه
الدبلوماسشية لتدويل القضشية ا÷زائرية
وج-ع-ل-ه-ا ت-كسش-ر ال-ط-وق ال-ف-رنسشي و–صشد
’خر؟
التأاييد تلو ا آ

@@ رغ -م إاع -ط -اء األول -وي -ة ل -ل-ع-م-ل ال-عسش-ك-ري ب-ع-د
ال -ت -أاسش -يسش ل -ل -ج -ن -اح ال -عسش -ك -ري (ج -يشش ال -ت-ح-ري-ر
الوطني) ،إاذ تضشمنت األدبيات السشياسشية ‘ العامÚ
األول Úمن عمر
ال -ث-ورة ك-ل-م-ت-ان
وه - -م - -ا (ال - -ل - -ه
أاك …Èج- - - - - -يشش
التحرير
ال - -وط- -ن- -ي)⁄ .
ت- -ه- -م -ل ال -ث -ورة
ا÷زائرية
العمل السشياسشي
ع -ل-ى اŸسش-ت-وى
اÿارج-ي ال-ذي
ّŒلى ‘ جملة من اŸظاهرÁ ،كن حصشرها فيما
يلي مع الÎكيز على النقطة األخÒة ،إانششاء إاذاعة
صش- -وت ا÷زائ- -ر م- -ن ال- -ق- -اه- -رة ،مشش- -ارك- -ة ال -وف -د
اÿارجي للثورة ‘ مؤو“ر باندونغ  ٢٠أافريل ،1955
ت -دوي -ل ال -قضش -ي -ة ا÷زائ -ري-ة ‘ األ· اŸت-ح-دة ٢٠
سشبتم ،1955Èن- -ق- -ل ال- -ث- -ورة إا ¤الÎاب ال- -ف -رنسش -ي
(إانشش-اء ف-ي-درال-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي بفرنسشا
وإانشش -اء ا◊ك -وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة
ب- -ت -ونسش ي -وم  19سش-ب-ت-م ،195٨ Èت -ف-ع-ي-ل ال-نشش-اط
ال -دب -ل -وم -اسش -ي ل -ل -ت -ع -ري -ف ب -ال -قضش -ي -ة ا÷زائ-ري-ة.
واŸقصش-ود ب-ال-ع-م-ل ال-دب-ل-وم-اسش-ي ه-و ذلك ال-نشش-اط
الذي تقوم به بعثات ووفود جبهة التحرير الوطني
‘ اÿارج ل-ل-ت-ع-ري-ف ب-ال-قضش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وﬁاولة
ت -دوي -ل -ه -ا أاي إاع -ط-اء ال-ب-ع-د ال-دو‹ ل-ك-ف-اح الشش-عب
ا÷زائري على أامل كسشر حاجز الدعاية الفرنسشية
القائلة ،بأانّ القضشية تخ ّصش الششأان الداخلي الفرنسشي
لوحده ارتكازا على نظرية مغلوطة وهي أان ا÷زائر
جزء ل يتجزأا من فرنسشا ل يفصشل بينهما إال البحر

ك-ان ل-ل-نضش-ال السش-ي-اسش-ي اÿارج-ي رج-ال-ه
العظماء الذين  ⁄يتخّرجوا من مدارسس
أاو م -ع-اه-د م-ت-خصشصش-ة ،ل-ك-ن-ه-م أات-ق-ن-وا ف-ن
ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة وب-فضش-له جعلوا الرأاي العام
ال-ع-اŸي ي-ن-ق-لب ع-ل-ى ف-رنسش-ا ا’سش-تعمارية
وي -ن -تصش -ر ل -ل -قضش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ،م-ن ه-م
ه-ؤو’ء وك-ي-ف ك-ان-وا Áارسش-ون نضش-ال-هم ‘
ل اÿناق الفرنسشي؟
ظ ّ

@@ م -ن ب Úالشش -خصش -ي -ات ال -ت -اري -خ-ي-ة ال-ت-ي ت-ركت
بصشماتها ‘ التعريف بالقضشية ا÷زائرية وجاهدت
من أاجل تدويلها ع Èإادراجها
‘ أاشش -غ -ال ال-ه-ي-ئ-ات ال-ق-اري-ة
وال - -دول - -ي - -ة ،ن - -ذك- -ر ال- -وف- -د
اÿارج -ي اŸق -ي -م ب-ال-ق-اه-رة
‡ث  ‘ Ó-ال -راح -ل اÛاه -د
أاحمد بن بلة وﬁمد خيضشر
وﬁمد بوضشياف وحسش Úآايت
أاح -م-د ال-ذي-ن شش-ك-ل-وا سش-ف-راء
ف -وق ال -ع -ادة وب -دون ح -ق-ائب
دب-ل-وم-اسش-ي-ة ‘ إاق-ن-اع ال-عديد
من الدول بدعم كفاح الششعب
ا÷زائري ،بحيث اتخذوا من القاهرة نقطة ارتكاز
للعمل الدبلوماسشي وإايصشال صشوت الثورة للخارج ،مع
ت-وظ-ي-ف عÓ-ق-ات ج-م-ه-وري-ة مصش-ر ال-عربية وششعبية
جمال عبد الناصشر ا÷ارفة عربيا وعÓقته القوية
م -ع ال -ك -ت -ل -ة الشش -رق -ي-ة خ-اصش-ة ال–اد السش-وف-ي-ات-ي
العضشوالدائم ‘ ›لسش األمن ،إاذ ل ننسشى حجم
اŸسشاعدات التي قدمتها بعضش الدول الششÎاكية
للثورة ا÷زائرية على غرار كوبا ويوغسشÓفيا.

سسياسسيون فوق العادة
غّي ـ ـ ـ ـ ـ ـروا ›ـ ـ ـ ـ ـ ـرى
العÓقات الدولية

وسش -ي -م -ون دي ب -وف -وار وم -يشش -ال أاب -ار ،وف-رانسش-وا
م - -اسش - -بÒوا وم- -ع- -ظ- -م ال- -ن- -اشش- -ري- -ن واŸثّ - -ق- -فÚ
اŸناهضش Úللفكر الكولونيا‹ العنصشري.
وقال بن يوسشف بن خدة إاجابة على سشؤوال مثل
هذا «ها هو أاول نوفم 1954 Èيدق ،إانه سشاعة
مواجهة الششعب ا÷زائري ŸصشÒه» ،و ⁄يكن ذلك
حدثا فجائيا ،ول كان قطيعة مع اŸاضشي ،بل
لزم-ة ال-ت-ي فّ-ج-رت ق-ي-ادة
ه -وح-دث م-ن-ب-ث-ق ع-ن ا أ
ح - - -زب الشش- - -عب ـ ح- - -رك- - -ة ان- - -تصش- - -ار ا◊ري- - -ات
الدÁقراطية ـ ولقد عرف أاول نوفم Èكيف يو ّ
ظف
إايديولوجية التحرير الوطني التي ما انفك هذا
Óع-ج-اب
ا◊زب ي -رّوج-ه-ا Ãث-اب-رة وث-ب-ات م-ث Òل -إ
وب -ع -زÁة راسش -خ -ة ل ت -ل ،.Úف -ق -د سش -ط -ر السش -ت-ة
لوفياء للمثل العليا للحزب الذي ينحدرون منه،
ا أ
هدف الكفاح اŸسشّلح ،واŸتمثلة أاسشاسشا ‘ إاقامة
الدولة ا÷زائرية الدÁقراطية الجتماعية ضشمن
لسشÓمية.
إاطار اŸبادئ ا إ
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ا أ

وضشمن فقرات البيان إاششارات واضشحة ،للتعريف
بكل حيثيات الكفاح الوطني والعمل الثوري وهو ما
ليام طوال سشنوات ثورتنا اÛيدة.
تؤوكده ا أ
م -ا ه-ي اŸب-ادئ ال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ن-ه-ا
ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة و’زالت صش-ا◊ة
لكل وقت و مكان؟
@@ م -ب -ادئ ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة اŸب-ارك-ة ال-ت-ي ل-ن
تتغ Òبتغ Òالزمان واŸكان ،هي قيم إانسشانية ثابتة
هي مسشاواة كل اÿلق ‘ العا ،⁄ول فرق ب Úدولة
صشغÒة وأاخرى كبÒة ‘ العÓقات الدولية ،كما
ت-بّ-ن-ت ال-ث-ورة م-ب-دأا ال-ع-دال-ة الج-ت-ماعية والتبادل
الق -تصش -ادي ب Úال -دول ال -ق -ائ -م -ة ع -ل -ى ت -ق -اسش-م
اŸن -اف -ع ،وم -ن م -ب -ادئ ال -ث -ورة ،ه -ي إاق-ام-ة دول-ة
لسشÓ-م
اج -ت -م -اع -ي -ة ،دÁق-راط-ي-ة ‘ إاط-ار ق-ي-م ا إ
اÿالدة ‘ العدالة ‘ السشلم وا◊رب.

ال -دب -ل -وم -اسش -ي -ة ا÷زائ -ري-ة ال-ت-ي راف-قت
ال- -ك- -ف -اح اŸسش -ل -ح إا ¤ا’ن -تصش -ار ،ك -ان ل -ه -ا
ل
وهجها ‘ اجتماعات ومؤو“رات عدة لع ّ
أاهمها ،مؤو“ر باندونغ  ،1955ما قولكم؟
** ك- -م- -ا سش- -ب- -ق وذك- -رت ،م- -ؤو“ر ب -ان -دون -غ ل -ل -تضش -ام -ن
األفرو…أاسشيوي أاعطى دفعا قويا للقضشية ا÷زائرية بعد
صشدور البيان التضشامني عقب اختتام األششغال ،ألّنه أاوجد
كتلة جديدة من دول العا ⁄الثالث إا ¤جانب كفاح الششعب
ا÷زائري ،وقد عّبرت الكث Òمن الدول عن وقوفها إا¤
ج -ان -ب -ن -ا ،وع -ل -ى ال -رغ -م م -ن ﬁدودي -ة ت -ك -وي -ن ال -وف -د
الدبلوماسشي اŸششارك ‘ األششغال ،فإان الثمار كانت طيبة

ب ‘ صشالح القضشية ا÷زائرية.
وتصش ّ

موجة التحّرر “تد إا ¤اŸعمورة
حرب التحرير بفضشل جناحيها (اŸقاومة
’ل -ة ال -دب -ل -وم -اسش-ي-ة) أال-ه-مت
اŸسش -ل -ح -ة وا آ
ال -ع -دي -د م-ن ال-ث-ورات وسش-اه-مت بشش-ك-ل أاو
ب -آاخ -ر ‘ م -وج -ة ال -ت -ح ّ-رر ال -ت -ي ع -رف -ت-ه-ا
أاف - -ري - -ق - -ي - -ا ع - -ل - -ى وج - -ه اÿصش- -وصس ،م- -ا
تعليقكم؟
@@ أانا ضشد مصشطلح حرب التحرير ألّنها ل تعبّر ول
ت-ع-كسش ح-ق-ي-ق-ة ال-ك-ف-اح وأاح-داث ال-ق-ط-ي-ع-ة ال-ن-ه-ائية مع
ال -ظ -اه -رة السش-ت-ع-م-اري-ة ،واألصش-ح ه-ي ث-ورة ب-أاّ” م-ع-ن-ى
الكلمة واŸقصشود بـ»الثورة» هي إاحداث تغيÒات جذرية
ون -ق -ل اÛت -م -ع ا÷زائ -ري م -ن ح -ال-ة سش-ل-ب-ي-ة إا ¤ح-ال-ة
إايجابية ،وما جاء ‘ سشياق السشؤوال حول تأاث Òالثورة ‘
بروز وانتششار موجات التحّرر هوحقيقة ل غبار عليها،
بدليل أان الثورة ا÷زائرية سشاهمت ‘ –رير ونيل 1٢
دولة أافريقية لسشتقÓلها دفعة واحدةÃ ،ا فيها ا÷ارتان
الشش -ق -ي -ق -ت -ان اŸغ -رب وت -ونسش ،ب -ي -ن -م -ا وصش -لت ق -ي -م-ه-ا
التحريرية إا ¤جنوب القارة األفريقية بعد تدريب الزعيم
نيلسشون مانديÃ Óغنية وعودته من أاجل القضشاء على
نظام اŸيز العنصشري وسشيطرة األقلية األوروبية البيضشاء
على األغلبية األفريقية السشوداء ،فلم ينسش فضشل ا÷زائر
ال -ت -ي ك -انت أاول دول -ة ي -زوره -ا ب-ع-د ال-قضش-اء ع-ل-ى ن-ظ-ام
األبارتيد وتوليه منصشب رئيسش ا÷مهورية.

ملف الذاكرة والتاريخ فوق كل اعتبار
’مسس وال -ي -وم ك -ي -ف ت-قّ-ي-م-ون دور
ب Úا أ
الدبلوماسشية ا÷زائرية؟

@@ ب -األمسش ال -دب -ل -وم -اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وع-ل-ى قّ-ل-ة
اإلمكانيات لعبت دورا حاسشما ‘ التعريف والتدويل
وإادراج ال -قضش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ اÙاف -ل ال -دول -ي -ة
خدمة للغايات التي قامت ألجلها الثورة والتضشحيات
ا÷سشام التي دفعها الششعب ا÷زائري غاليا ،أاّما
اليوم فقد تغÒت اŸعطيات وصشار التعاون الثنائي
وخ- -دم- -ة اŸصش- -ال- -ح ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل -ل -ب Ó-د ه -ي اأسش -اسش
ال -دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائ-ري-ة م-ع ال-ف-ارق ‘ ال-عÓ-ق-ات
ا÷زائ -ري-ة ال-ف-رنسش-ي-ة ال-ت-ي م-ازالت ت-خضش-ع ل-ب-عضش
اّÙددات ع- -ل- -ى غ- -رار م- -ل -ف ال -ذاك -رة وال -ت -اري -خ
اŸششÎك ب Úالبلدين.
كلمة أاخÒة
@@ اإلÁان بعدالة القضشية ا÷زائرية هو الذي جعل
ال-نصش-ر ح-ل-ي-ف ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ا÷زائرية ،سشأاعطيك
مثال رائعا عن الدور الذي لعبه اÛاهد الطيب
بو◊روف أاثناء مفاوضشات إايفيان الثانية سشنة ،19٦٢

شسعلة ثورة
فضشيلة دفوسس
اإذا كانت حرب التحرير اÛيدة التي نعيشش
ذكرى اندلعها  ٦4قد حّررت أارضش ا÷زائر
وششعبها من براثن السشتعمار وقيوده الّدامية،
فإان ششعلتها  ⁄ت Ôحياة ا÷زائري Úفحسشب،
واإّنما امتّدت لتضشيئ حياة ششعوب كثÒة كانت
م- -ق- -ي- -دة ب- -أاغÓ- -ل ﬁتّ- -ل Ú- -ك ،Ìوإان ت- -غّ- -ي -رت
أاسش -م -اؤوه -م ،ف -إان ‡ارسش -ات -ه -م ال ّ-دن -ي -ئ -ة ك-انت
متطابقة.
حرب التّحرير ا÷زائرية ،التي حّققت أاعظم
انتصشار Áكن لششعب أان يحّققه وهو يواجه أاعتى
قوة ‘ ذلك التاريخ ،كان لها صشداها الكب‘ Ò
اÿارج وتأاثÒها على ›موعة كبÒة من الدول
ال- -ت- -ي ق ّ-ررت ه -ي األخ -رى أان تسش Òع -ل -ى درب
ا◊ّرية ،فأاششعلتها حروبا بإامكانيات ﬁدودة،
لكن بإارادة و–ّدي كبÒين ،ما أاثمر موجة –ّرر
كÈى ششملت العديد من الدول خاصشة ‘ القارة
األفريقية التي ل زالت إا ¤اليوم عندما تسشتذكر
التّاريخ ،تتحّدث بفخر واعتزاز عن الّدور الكبÒ
ل -ث -ورة ا÷زائ -ر ‘ ان -ع-ت-اق ›م-وع-ة دول-ه-ا م-ن
الهيمنة السشتعمارية البغيضشة.
والّ- -ت- -اري- -خ يسشّ- -ج -ل ب -أاّن دول ك -ثÒة اسش -ت -م ّ-دت
شش -ج -اع -ت -ه -ا م-ن أاب-ط-ال ا÷زائ-ر ال-ذي-ن ك ّسش-روا
نظرية حتمية التوازن العسشكري لتحقيق النّصشر
وأاتبثوا بأاّن عدم التكافؤو ‘ اإلمكانيات Áكن
ت-ع-ويضش-ه ب-األق-دام والّ-ت-ضش-ح-ية ،لهذا اسشتجمعت
ششعوب كثÒة اإرادتها وأاعلنتها حروبا من أاجل
جة –ّرر كÈى ششملت 1٧
ا◊رية ،فكانت مو ّ
دولة اإفريقية ‘ سشنة واحدة هي سشنة 14 ،19٦٠
منها كانت خاضشعة لÓحتÓل الفرنسشي.
إاّن الضش -غ -ط ال -ذي م -ارسش -ت -ه ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
اÛيدة ،واŸقاومة الباسشلة للششعب ا÷زائري،
جعلت فرنسشا تضشعف وتسشتسشلم للهزÁة وتقبل
مكرهة إاسشتقÓل عدد كب Òمن الدول األفريقية
دف -ع -ة واح -دة ب -ي -ن -ه -ا ت -وغ -و ،م-دغشش-ق-ر ،ب-ن،Ú
النيجر ،بوركينافاسشو ،كوت ديفوار ،تششاد ،ما‹،
ج-م-ه-وري-ة اف-ري-ق-ي-ا ال-وسش-ط-ى ،ال-كنغو ،الغابون،
السشنغال.
وكما يحفظ الّتاريخ فضشل الثورة ا÷زائرية ‘
ت-خّ-ل-صش ال-ق-ارة ال ّسش-م-راء م-ن ق-ي-ود السش-ت-ع-م-ار،
ي -ح -ف -ظ أايضش-ا م-واق-ف زع-م-اء أاف-ارق-ة ن-اصش-روا
قضشية ا÷زائر بدون –ّفظ ودافعوا عنها بكل
ق ّ-وة ،ك -ال -غ-ي-ن-ي أاح-م-د سش-ي-ك-وت-وري ،وال-ك-ن-غ-و‹
باتريسش لومومبا ،والغا Êكوام نكرومة ،واŸا‹
موديبو كابتا…
حرب ا÷زائر التي وصشل صشداها إا ¤كل زوايا
العا ،⁄اأوقدت ششعلة اŸقاومة ‘ عدة بلدان ما
قادها إا ¤ا◊رية ،ومثل األمسش “اما ،ما زالت
ا÷زائر اليوم تلهم اآلخرين من خÓل مبادئها
‘ الدفاع عن ا◊رية وال ّسشلم والكرامة.
ع- -ن- -دم- -ا “سشك ال- -وف- -د ال- -ف -رنسش -ي ب -ق -ي -ادة وزي -ر
اŸسشتعمرات لويسش جوكسش بضشرورة فصشل الصشحراء
عن الششمال ،فاسشتنجد الطيب بو◊روف باŸثقف
األسش -ت -اذ م -ول -ود ق -اسش -م ن-ايت ب-ل-ق-اسش-م ال-ذي ك-ل-ف-ه
بضشرورة إاعداد تقرير علمي مفصشل ‘ حدود 1٠
أاي -ام ي -ث-بت ب-ال-دل-ي-ل والÈه-ان ج-زائ-ري-ة الصش-ح-راء،
وهذا ما حدث فع ،Óوعندما قرأا اŸكلف Ãلف
الصشحراء ضشمن الوفد ا÷زائري الطيب بو◊روف
ما جاء ‘ التقرير ،كان رئيسش الوفد الفرنسشي يلتفت
للوراء ،حيث يجلسش علماء وخÈاء فرنسشا ،فÓحظ
حركة رؤووسشهم تتحّرك من األعلى إا ¤األسشفل والتي
ت-ع-ن-ي ن-ع-م أاوصش-ح-ي-ح ،وب-ال-ت-ا‹ و ّف-قت الدبلوماسشية
ا÷زائرية ‘ ا◊فاظ على وحدة الÎاب ا÷زائري
من الع Úإا ¤الع ،Úمن ع Úالبنيان ششمال إا ¤عÚ
قزام جنوبا.
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ثقافة

ميهوبي وليانغ يفتتحان ألÈنامج ألثقا‘ لـ»سصيل »2018

فرصص تعاون واعد لتوطيد العÓقات الثقافية
أفتتح كل من وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي ،ورئيسض ألوفد ألصصيني ليانغ يان شصون ،نائب وزير دأئرة أ’تصصا’ت وألعضصو ألقيادي ‘
أ◊زب ألشصيوعي ألصصيني ،أفتتحا أمسض ألثلثاء بقصصر أŸعارضض برنامج ألنشصاطات ألثقافية أŸصصاحبة للطبعة ألثالثة وألعشصرين من معرضض
أ÷زأئ -ر أل -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب .وبّشص-ر أŸسص-ؤوو’ن ب-وج-ود إأم-ك-ان-ي-ة ت-ع-اون وأع-د ب Úأل-ب-ل-دي-ن ،أل-ذي-ن ي-ح-ت-ف-لن ب-ال-ذك-رى ألسص-ت Úل-ع-لق-ات-ه-م-ا
ألدبلوماسصية.

صضدارات

ا

ألعدد
1٧٧٨4
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ألفه ألدكتور عبد ألعزيز جرأد ويعرضض ‘» سصيل »2018

كتاب «ا÷يوسضياسضية :مفاهيم،
معا ⁄ورهانات » ‘ السضوق

’هدأء يوم ألسصبت ألقادم
^ با إ

‘ كتابه أ÷ديد «أ÷يوسصياسصية :مفاهيم ،معا ⁄ورهانات « يقدم ألدكتور عبد ألعزيز جّرأد أسصتاذ
ألعلوم ألسصياسصية وألعلقات ألدولية للقارئ مفهوما مبسصطا Ÿصصطلح جمع ب Úأ÷غرأفيا وألسصياسصة
ﬁاو’ م-ن خ-لل-ه-ا كشص-ف أل-ع-لق-ة ب-ي-ن-ه-م-ا أل-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا ت-ك-ون أل-ق-اع-دة أل-تي تقوم عليها ألعلقات
ألدولية «.أ÷يوسصياسصية :مفاهيم ،معا ⁄ورهانات « عنوأن ألكتاب بالصصيغة ألعربية بعد إأصصدأره
ب-ال-ل-غ-ة أل-ف-رنسصية ‘  2016م -وج -ود ‘ «سص-ي-ل  »2018وي-ك-ون صص-اح-ب-ه ب-ال-ت-ظ-اه-رة ي-وم ألسص-بت ل-بيعه
ب - -ا’ه - -دأء م - -ث - -ل - -م - -ا أوضص - -ح- -ه أŸؤول- -ف ‘ تصص- -ري- -ح

فتيحة كلواز

قصضر اŸعارضش :أاسضامة إافراح
تصضوير :فواز بوطارن

قال وزير ألثقافة في كلمته ألفتتاحية إأن وجود
ألصضين في هذه ألطبعة «لم يكن حضضورأ رمزيا بل
ه-و حضض-ور ب-وف-د رف-ي-ع أل-مسض-ت-وى ق-ي-م-ة وم-ق-ام-ا،
وقدوم هذه أألسضماء دليل على أن ألصضين أولت
أهتماما كبيرأ للجزأئر ومعرضضها ،كما أنه يدخل
ف -ي إأح -ي -اء أل -ذك -رى ألسض-ت-ي-ن ل-ل-عÓ-ق-ات ألصض-ي-ن-ي-ة
ألجزأئرية ،وهناك عمل في ألبلدين لجعل ألثقافة
رأفدأ قويا في هذه ألعÓقات».
وذّكر ميهوبي بأان ألعÓقات بين ألبلدين «عÓقات
أسضترأتيجية وضضع أسضسضها ألرئيسضان بوتفليقة وبينغ،
وعندما يحضضر مو يان ونخبة من ألكتاب ألكبار
فهذأ عرفان لقيمة ألثقافة بين ألدول» .وأضضاف
ميهوبي« :ألتكريم ألذي به رئيسض ألجمهورية أمسض
ل -ل -ك -اتب م -و ي -ان ه -و ت -ك -ري -م ل -ل -ث-ق-اف-ة ألصض-ي-ن-ي-ة
وأإلنسضانية عموما ،وتكريم ألمثقف دللته كبيرة
ألنها تمتد إألى عمق ألمجتمعات وألشضعوب وتكريم
للعبقرية وأإلبدأع أإلنسضاني ألصضادق».
وتحدث ميهوبي عن أللقاء مع رئيسض ألوفد ألصضيني
ألسض -ي -د ل -ي -ان-غ ،ق-ائ Ó-إأن-ه ك-ان «ل-ق-اًء م-ث-م-رأ ج-دأ
ون -ع -ط -ي دف -ع -ا ل -ل -عÓ-ق-ات أل-ث-ق-اف-ي-ة ب-ج-م-ل-ة م-ن
ألمشضاريع ألتي سضنحققها معا ..نعد ألصضين بأاننا
سضنسضعى دأئما إألى أن تكون ألجسضور ألثقافية معززة

للجسضور ألقتصضادية وألسضياسضية بين ألبلدين ،ونأامل
أن يكون هؤولء ألكتاب قد أخذوأ صضورة وفية عن
ألجزأئر».
وأضضاف ميهوبي بأان ألصضينيين كانوأ سضندأ قويا
للجزأئر مثلما كانت هذه أألخيرة دأعمة للصضين في
ألسضبعينيات من أجل «أسضتعادة منصضبها في مجلسض
Óم-م أل-م-تحدة وهو ما
أألم-ن وأل-ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
نذكره أليوم باعتزأز».
ووجه ميهوبي ألتحية إألى كل ألكتاب وألمثقفين
ألذين لبوأ ألدعوة من عديد ألبلدأن ،وذكر جابر
عصض-ف-ور ،وب-عضض أل-ك-ت-اب م-ن صض-رب-ي-ا ،أل-م-كسضيك،
وألوفد ألكوبي« .كل هذأ دليل على أن معرضض
ألجزأئر بدأ يفرضض بعده ألدولي ليسض من خÓل
أل- -ك- -ت- -اب ف -حسضب ب -ل أيضض -ا م -ن خ Ó-ل أألسض -م -اء
ألثقافية ألتي يسضتضضيفها».
من جهته ،ألقى رئيسض ألوفد ألصضيني كلمة ،ذكر
ف-ي-ه-ا أل-ك-ت-اب ألصض-ي-ن-ي-ي-ن أل-ح-اضض-رين ضضمن ألوفد
وق-ي-م-ت-ه-م أل-ف-ن-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة ،ي-ت-ق-دم-هم «مو يان»
صضاحب روأية «ألذرة ألحمرأء» ألذي تلقى أفضضل
جائزة أدبية ،إألى جانب كتاب ذوي شضهرة عالمية
في أدب أألطفال ،ومؤورخين مشضهورين .كما يضضم
ألجناح وألبرنامج ألصضيني أمهات ألكتب ألصضينية
وأإلنتاج أألدبي ،ومنتدى قمة للثقافة في مجال
ألنشضر بين ألصضين وألدول ألعربية ،وتوقيع أتفاقيات
للنشضر ومحاضضرأت.
وذّك -ر أل -مسض -ؤوول ألصض -ي-ن-ي ب-أان ه-ذأ أل-ح-دث أل-ذي

يصض -ادف أل -ذك -رى ألسض-ت-ي-ن إلق-ام-ة أل-عÓ-ق-ات ب-ي-ن
ألبلدين ،مضضيفا إألى ألبلدين عم Óيدأ بيد لكسضب
ألسض- -ت- -قÓ- -ل وأل- -ت- -ح- -ري- -ر ،وي -ع -م Ó-ن م -ع -ا ضض -د
ألسضتعمار ،ناهيك عن أسضسض ألعÓقة ألعميقة منذ
أسض-ت-قÓ-ل أل-ج-زأئ-ر ،وق-د ت-ج-ل-ى ه-ذأ أل-ت-ع-اون في
مشض-ارك-ة أل-ج-زأئ-ر ف-ي م-ن-ت-دى أل-ت-ع-اون أألف-ري-قي
ألصض -ي -ن -ي وأل -دول أل -ع -رب -ي -ة وألصض -ي -ن وك -ث -ي -ر م-ن
ألتبادلت ،كما أن ألشضعب ألجزأئري يحب ألشضعر
وأألدب وكان أول إأنتاج أدبي صضيني يصضدر بالجزأئر
ديوأن ألقصضائد «ألثلوج ألشضديدة».
وأضض -اف ل -ي-ان-غ ق-ائ« :Ó-نشض-ع-ر ب-ال-ت-رأك-م أل-ث-ق-اف-ي
أل-م-ع-م-ق ون-رج-و م-ن أل-ن-اشض-ري-ن وأل-م-ث-ق-ف-ين زيادة
ألتبادل لنكون جسضرأ لتبادل ألشضعوب وألصضدأقة»،
وتحدث عن أنفتاح ألصضين وأسضتعدأدها للتبادل ،مع
وجود ألكثير من ألصضينيين ألذين ينشضرون ألثقافة
ألصض -ي -ن -ي-ة ف-ي أل-ع-ال-م ،وم-ن زأوي-ة إأنسض-ان-ي-ة ف-إان-ه-ا
تجسضد ألثقافة ألشضرقية ألمميزة.
وتمنى ليانغ من ألناشضرين ألهتمام بالتغيرأت في
ألصض -ي -ن ،خ -اصض -ة ب -وج-ود أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-م-ؤوسضسض-ات
ألكبيرة وألصضغيرة نسضبيا في مجال ألنشضر ،ووجود
مشض -اري -ع م -ع ب -عضض أل -دور أل -م -ع-روف-ة ف-ي أل-ع-ال-م
للتعاون في مجال حقوق ألنشضر ،ووجه ألمسضؤوول
ألصضيني «دعوة لتحقيق ألكسضب ألمشضترك بالتعاون
ف- -ي م- -ج- -ال أل -نشض -ر» ،وه -و م -ا ي -جسض -ده أل -ت -اري -خ
أإلنسض -ان -ي أل -ط -وي -ل ،وألسض -ت -ف-ادة أل-م-ت-ب-ادل-ة ب-ي-ن
ألشضعوب تكتب صضفحة جديدة للحضضارة.

يعشصق أŸسصرح ..وقد يورد أ÷زأئر ‘ كتاباته ألقادمة

«مو يـ ـ ـان» ..لقـ ـ ـاء التواضضـ ـ ـع والعظمـ ـ ـة
«مو يان» ،أو «ذأك ألذي ’ يتحدث» ..كاتب صصيني أنطلق من أÙلية ليبلغ ألعاŸية ،وجعل من قريته مسصقط رأسصه ديكورأ لروأياته،
’سصاط ،Òوربط ب ÚأŸاضصي وألوأقع ،فمكنه ذلك
فصصنع منها وأحدة من أشصهر ألقرى ..كتب «مو يان» عن ألريف وأŸزأرع Úوألتاريخ وأ أ
لدب ذأت أكتوبر  ..2012هو أول حائز على نوبل يزور معرضض أ÷زأئر للكتاب ..نشصط أمسض ألثلثاء لقاء مع أ÷مهور،
من ألفوز بنوبل ل أ
–دث فيه عن Œربته ،ذكرياته ،آأماله وطموحاته ..وأكد لنا حبّه ألكب Òللفن ألرأبع.

قصضر اŸعارضش :أاسضامة إافراح
تصضوير :فواز بوطارن

لم صضاحب «ألذرة ألحمرأء» تأاثره بقصضصض جدته،
م -ع -ت -ب -رأ أن «إأب -دأع أي ك -اتب ف -ي أل -ع-ال-م ي-رت-ب-ط
أرتباطا كبيرأ بتجاربه في فترة ألطفولة» .وأضضاف
مو يان بأانه مجرد طفل في قرية صضغيرة لم يتمكن
من ألتعليم إأل إألى غاية ألصضف ألخامسض فقط،
فوجد نفسضه وسضط أشضخاصض مسضنين يسضتمع إألى
حكاياتهم وقصضصضهم.
ويقول« :لم أتصضور أن هذه ألقصضصض ألتي سضمعتها
سضتتحول يوما ما إألى ألعمود ألفقري لكل أألعمال
أألدبية ألتي سضأاكتبها».
وأضض - -اف م - -و ي - -ان أن أل - -روأي- -ات م- -حضض خ- -ي- -ال
ويسضتخدم ألكاتب أألحدأث ألتاريخية ليحولها إألى
خيال دأخل أعماله أألدبية ،كما تحدث عن مسضقط
رأسضه ألذي هو مكان حقيقي دأرت فيه أألحدأث
أل -ت -ي ت -خ -ي -ل -ه -ا« .ب -ع -د ذلك ح -اولت أن أك-تب ع-ن
أل -م -دي-ن-ة ول-ك-ن أل-ك-ث-ي-ر ك-ان ي-رى أن ك-ت-اب-ات-ي ع-ن
ألمدينة سضيئة جدأ ،لذلك خيالتي عن ألمدينة
عرفت ألكثير من ألقيود ألنني لم أتعرف عليها
بشضكل جيد ..أما عندما أكتب عن ألقرية ففي
ذأكرتي وفي عقلي ذكريات كثيرة أحتاج فقط غلى
أن أضضيف عليها ..لسضت فقط على درأية بحياة
أل -م-زأرع-ي-ن ف-ي أل-ري-ف ب-ل أيضض-ا ف-ن-ي-ات أل-زرأع-ة
وأنوأع ألمحاصضيل مثلما جاء في ألذرة ألرفيعة،
وحتى ألحيوأنات في ألقرية على عÓقة جيدة بها
في ذأكرتي» .وخلصض ألكاتب ألصضيني إألى ألقول:
«ع-ن-دم-ا أغ-ي-ر أل-م-ك-ان ل أسض-ت-ط-ي-ع ألشض-عور بنفسض
أأللفة عندما أكتب عن ألقرية ..مع أني عشضت في
ألمدينة ضضعف عمري في ألقرية إأل أنني أشضعر

بوجود جسضر عميق بيني وبين ألمدينة ول أسضتطيع
دخول دهاليزها ..لقد وجدت طريقة جيدة مؤوخرأ
هي تحويل مسضقط رأسضي في ألريف إألى مدينة
صضغيرة ،لذلك في روأية «ألضضفدع» أألخيرة ظهرت
أل-ك-ث-ي-ر م-ن م-ظ-اه-ر أل-م-دي-ن-ة ك-ال-جسضور وألمسضرح
أل-ك-ب-ي-ر وب-رج أل-بث أل-ت-ل-ف-زي-ون-ي أل-ت-ي أن-ت-ق-لت م-ن
ألمدينة إألى ألقرية».
وقال مو يان إأن صضديقا له سضأاله هل يمكن أن تظهر
ألجزأئر في أعماله أألدبية ألقادة« ،وقلت له ممكن
جدأ أن تظهر ،ول أسضتبعد بعد عدة سضنوأت أن
ي -ظ -ه-ر م-ب-ن-ى م-م-ي-ز ف-ي أل-ج-زأئ-ر دأخ-ل أع-م-ال-ي

أألدب -ي -ة وأن -ق -ل-ه م-ن أل-ج-زأئ-ر إأل-ى قصضصض-ي دأخ-ل
ألصضين».
كان آأخر سضؤوأل في ألجلسضة من نصضيبنا ،فارتأاينا أن
نسضأال هذأ ألكاتب ألكبير عن أألمر ألذي ما يزأل
يحز في نفسضه أو يحسض فيه تقصضيرأ من قبله بعد
أربعة عقود من ألكتابة ،فأاجاب دون تردد« :خÓل
كل أعمالي أألدبية كان لدي حلم وهو أن أكتب
ألمسضرح ..مما يثير حزني أنني كتبت ألكثير من
ألروأيات ولكنني كتبت مسضرحيتين فقط ..يجب
ع- -ل- -ي أن أرك -ز ف -ي ك -ت -اب -ة أل -مسض -رح ف -ي أل -ف -ت -رة
ألقادمة».

تطرق أألسضتاذ جّرأد في كتابه إألى خمسضة محاور
أسضاسضية تمحورت حول هذأ ألمفهوم ألذي كان
أولها تعريف ألجيوسضياسضية وكيف يمكن أن نحدد
معالم هذأ ألتخصضصض في إأطار ألعلوم أإلنسضانية
وألجتماعية ،أما ألثاني فبحث في ماهية أصضول
ألجيوسضياسضية أي ألجانب ألتاريخي لهذأ ألمفهوم،
وتكلم في هذأ أإلطار مث Óعن ألبعد ألصضيني من
خÓل كتاب «فن ألحرب» لـ»سضان تسضو» حيث تناول
ألول م- -رة أل- -عÓ- -ق- -ة أل- -م- -وج- -ودة ب- -ي -ن ألسض -ل -ط -ة
وأل- -ج- -غ- -رأف- -ي -ا ،إأل -ى ج -انب أل -م -دأرسض أل -ع -رب -ي -ة
أإلسضÓمية في ألجغرأفيا وألسضياسضة حيث عبرت
عن مفهوم ألجيوسضياسضية بصضورة أألرضض في ألعهد
أل-دول-ة أل-ع-ب-اسض-ي-ة وأألم-وي-ة م-ذك-رأ ب-أاه-م أل-علماء
ألذين برزوأ في هذأ ألمجال من بينهم :أإلدريسضي،
أبن بطوطة ،أبن خلدون ،أأليوبي وألبكري.
أم -ا أل -م -ح -ور أل -ث -الث ف -ت -ن -اول أه -م أل -م -ن -ظ -ري-ن
ألسضياسضيين في هذأ ألمجال من ألمدرسضة ألغربية
أمثال «ماكيندأر»»،ماكنوهان»»،هوشضوفر» و «أيف
لكوسضت» ،ثم ألمحور ألرأبع ألذي كشضف ألنقاب
ع -ن ت -أاث -ي -رأت أل -ن -ظ -ري -ات أل -ج-ي-وسض-ي-اسض-ي-ة ع-ل-ى
صض- -رأع- -ات أل -ق -رن أل -عشض -ري -ن ح -يث ت -ح -دث ع -ن
ن-ظ-ري-ات أل-ق-وميات:ألنازية ،ألشضيوعية،ألرأسضمالية
ألمبريالية وأخرى.
وتسض -اءل أل -دك -ت -ور ج -رأد ف -ي أل -م -ح -ور أل -خ -امسض
عماهية ألرهانات ألجيوسضياسضية في مطلع ألقرن
ألـ 21منها بقاء ألنزأعات في مناطق ألنكسضار،
ألشضرق أألوسضط  ،ألبحر أألبيضض ألمتوسضط و أروبا
أل -وسض -ط -ى وآأسض -ي-ا ،إأل-ى ج-انب ن-ظ-رة أسض-تشض-رأف-ي-ة
لرهانات ألمياه وبذور ألنزأعات ألمسضتقبلية في
ه -ذأ أل -م -ج -ال ،أيضض-ا رح-ل-ة ب-دأي-ة ن-ه-اي-ة أل-ط-اق-ة
ألبيترولية وألغازية وكيف يتأاقلم ألعالم مع هذه
ألمرحلة ألتاريخية.

ل-م ي-نسض ع-ب-د أل-ع-زي-ز ج-رأد أل-ت-ط-رق إأل-ى مشض-ك-ل-ة
تفرضض نفسضها بقوة مطلع ألقرن ألـ 21هي قضضية
ألبيئة ومشضاكلها وأزمات ألمناخ وألتصضحر وألتغير
ألمناخي ،كما تطرق إألى ألرهانات ألمطروحة بين
أه -م ق -وى أل -ع -ال -م أل -ث Ó-ث -ة أل -ولي -ات أل -م -ت -ح -دة
أألمريكية ،روسضيا و ألصضين ،ليتسضاءل هل يمكن
لهذأ ألتنافسض أن يبقى على ألمسضتوى ألقتصضادي
وم-ن-اط-ق أل-ن-ف-وذ دون أل-ذه-اب إأل-ى ح-رب ع-ال-م-ية
ثالثة.
حتى تعم ألفائدة سضيكون أألسضتاذ عبد ألعزيز جرأد
ح -اضض-رأ ب-ال-م-ع-رضض أل-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب «سض-ي »Ó-ي-وم
ألسض -بت أل -ق -ادم أب-ت-دأء م-ن ألسض-اع-ة أل-ث-ان-ي-ة زوأل،
بجناح دأر ألشضهاب لبيع كتابه باإلهدأء.

تضصرب موعدأ لقرأئها مسصاء هذأ أ÷معة باŸعرضض ألدو‹ للكتاب

أامينة مكاحلي توقع ›موعتها القصضصضية «الفيلة ’ “وت بالنسضيان»

–م -ل أل -ك -ات -ب -ة وألشص -اع -رة أŸت -أال -ق -ة أم-ي-ن-ة
م-ك-اح-ل-ي ل-ق-رأئ-ه-ا أل-ذي-ن ي-حضصرون من أجلها من
ﬂت -ل -ف أل -و’ي -ات ‘ أŸع -رضض أل -دو‹ ل -ل -ك -ت-اب
مولودأ أدبييا جديدأ يتمثل ‘ ›موعة قصصصصية
وسصمتها ب»ألفيلة ’ “وت بالنسصيان» وتضصم بÚ
صص-ف-ح-ات-ه-ا أل 120نحو7قصصصض م - - -ثÒة –م- - -ل
ألكث Òمن ألتشصويق حيث –لق بالقارئ بعيدأ ‘
سصماوأت رحبة لتحط به على أجنحة دأفئة من
أ◊ب ،ن-ع-م ت-رصص-د ث-ن-ائ-ي-ة أ◊ب وأل-نسص-يان وإأن
كان أ◊ب أقوى من ألنسصيان هذأ ما تثبته أمينة
ب Úطيات إأبدأعها ألذي تÎجمه بلغة فرنسصية
أنيقة.

فضضيلة بودريشش

تضض -رب أم -ي -ن-ة م-ك-اح-ل-ي ل-ج-م-ه-وره-ا م-وع-دأ ف-ي
ألمعرضض ألدولي للكتاب ألجارية فعالياته بقصضر
أل-م-ع-ارضض ب-الصض-ن-وب-ر أل-ب-ح-ري ،ل-تقيم جلسضة للبيع
ب-ال-ت-وق-ي-ع ي-وم أل-جمعة 2ن-وف-م-ب-ر بجناح ألمؤوسضسضة
ألوطنية للنشضر وأإلشضهار بدأية من ألسضاعة ألثانية
ب -ع-د أل-زوأل ،ح-يث ي-م-ك-ن ل-ق-رأئ-ه-ا أن يسض-ت-م-ت-ع-وأ
بجديد ألكاتبة ،وكما عودتهم تبقى مركزة
على قصضصض تنبضض من ألوأقع وتغوصض
في عمق حياة ألجزأئريين ،تنتقي أبطال
قصضصض- -ه- -ا ب- -ذك- -اء ،وأل -م -ث -ي -ر أن ه -ؤولء
أألب -ط-ال ف-ي أل-ح-ق-ي-ق-ة رم-زي-ي-ن ألن-ه-م
يحضضرون من بعيد أي من عالم مفقود
بل ومن عالم يغشضوه ألنسضيان فأازألت
ألكاتبة ببرأعة وموهبة تلك ألضضبابية
وبثت فيهم ألحياة وأعادت برمجتهم
ف- -ي أل- -ذأك- -رة أل- -ح- -ي- -ة ،وت- -ع- -د ه -ذه
ألمجموعة ألقصضصضية ألعمل أإلبدأعي
أل -ث -الث ف -ي مسض -اره -ا ب -ع-د روأي-ت-ي-ن
إأحدأهما حصضدت بها جائزة رفيعة
بإايطاليا بفضضل قصضيدة كتبتها دأخل
أل -روأي -ة ع -ل -ى أع-ت-ب-ار أن-ه-ا روأئ-ي-ة
وشضاعرة.
وق-د ي-ب-دول-ل-وه-ل-ة أألول-ى أن أم-ي-نة
ألقاصضة تنبضض بالرومانسضية ودفعها ذلك إألى طرح
ه -ذأ أل-ع-م-ل أل-ج-دي-د ،ل-ك-ن ف-ي أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة أم-ي-ن-ة
مكاحلي لديها قدرة كبيرة على ألتوغل بعيدأ في
ت-ف-اصض-ي-ل أل-ح-ي-اة أل-ن-فسض-ان-ي-ة ل-تجارب أألشضخاصض،
ف-ت-ح-ل-ل-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة م-دهشض-ة م-ث-ل م-خ-تصض وخبير
ن -فسض -ان-ي ل-تشض-ك-ل ل-ن-ا ط-قسض أل-ت-ج-ارب أل-ع-اط-ف-ي-ة
أل -م -ف -ه-م-ة ب-الصض-دق وأل-ح-رأرة أل-ت-ي أشض-ت-ع-لت ب-ه-ا
مجموعتها ألقصضصضية ،حيث تتطرق في قصضصض
أل-حب أل-ت-ي ل ت-خ-ل-وم-ن أل-ق-ط-ي-ع-ة وألن-فصض-ال ث-م
أل -ف -رأق ألصض -عب إأل-ى خ-ب-اي-ا م-دهشض-ة ،ول ت-ت-وق-ف
ألكاتبة ألقاصضة عند هذأ ألحيز ،بل ترأفق أألبطال
ف -ي ه-ذه أل-ف-ت-رة ب-ال-ت-ح-دي-د أي ع-ن-دم-ا ي-ح-اول-ون

ألنسضيان كي يخففوأ أأللم ألذي يهاجم وجدأنهم،
وت -كشض -ف أل -مشض -اع -ر أل -ج -م -ي-ل-ة ع-ن-دم-ا ي-رفضض-ون
م-ح-وأل-مشض-اع-ر أل-ج-م-ي-ل-ة م-ن أل-ذأك-رة أل-وجدأنية،
وألنها بدت متأاكدة أن ألقلب يفعل ألمسضتحيل حتى
ل ينسضى مثل ألفيلة ألتي ترفضض ألنسضيان ،وأختارت
عنوأن إأحدى قصضصضها لتكون عنوأنا لمجموعتها
ألجديدة .وبالموأزأة مع ذلك تعتبر أن ألمعرضض
أل-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب ي-عد من
أهم ألتظاهرأت ألثقافية
في ألجزأئر ،حيث يتدفق
ع - -ل- -ي- -ه أل- -مÓ- -ي- -ي- -ن م- -ن
أصض- -دق- -اء أل- -ك -ت -اب سض -وأء
ك - -ان- -وأ ط- -ل- -ب- -ة أوأط- -ف- -ال
أومثقفين أوباحثين وما إألى
غير ذلك ،لذأ تعشضق لقاء
ق -رأئ -ه -ا ف -ي ه -ذأ أل -م-وع-د
أل -ه -ام ح -يث ي -حضض -رون م-ن
أجل أإلطÓع على جديدها
م-ن م-خ-ت-ل-ف ولي-ات أل-وطن.
وفيما يتعلق بعناوين قصضصضها
ن- -ذك- -ر قصض -ة ت -ح -م -ل ع -ن -وأن
«ألشض- -ب -ح  504أل -ب -يضض-اء» Le
« » 504 fantôme de la
«  blancheوإألى جانب قصضة
تحمل عنوأن «ألمرأة ألتي تعيشض مع ألمÓئكة» أي
La femme qui vivait avec les anges
ب- -اإلضض- -اف- -ة إأل- -ى قصض- -ة «ضض- -ج- -ي- -ج أألدرأج دأخ -ل
أألدرأج»:
Des bruits de cloches dans les tiroirs
وقصضة تحمل عنوأن
La confrérie des contrebandiers
وكذلك قصضة وسضمتها بعنوأن
-Un peu d’honneur et des talons aigu
 illesوآأخر قصضة عنوأنها
Le sablier s’est vidé pour rien.
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مواقيت
الصصÓة

^  31أاكتو بر  :19٥٤أاعلنت جبهة التحرير الوطني
عن هويتها بإاصصدارها بيان أاول نوفم ،Èالذي
حدد مبادئ الثورة وأاهدافها.
^ 31اأك -ت-وب-ر  :1960ف -رح -ات ع -ب-اسس رئ-يسس
ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-رية يرفضس
مبدأا إاجراء اسصتفتاء –ت رقابة جيشس فرنسصي قوامه
 800 . 000عنصصر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة
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الفريق ڤايد صصالح يشصرف على “رين تكتيكي بالذخÒة ا◊ية بع Úوسصارة
@ تكثيف التمارين التكتيكيــة العملياتيــة للحفاظ على ا÷اهزية القتالية
@ صصـــون اŸصصالـــح العليـــا لوطننا اŸفدى وحمايــــة اسصتقÓلــــه وحفظ سصيادتـــــه
ع -م -اده أل -رئ -يسص -ي وه -دف-ه أأ’سص-م-ى
ه -وصص -ون أŸصص -ال -ح أل -ع -ل-ي-ا ل-وط-ن-ن-ا
أŸف-دى وح-م-اي-ة أسص-ت-قÓ-ل-ه وح-ف-ظ
سصيادته ألوطنية.

مواكبة التحديات اŸتسصارعة هاجسصنا
الدائم وانشصغالنا اŸتواصصل

ق.و

ف -ب-ال-ق-اع-دة أ÷وي-ة ل-ع Úوسص-ارة،
ورف -ق -ة ك -ل م -ن أل ّ-ل -وأء شص-ري-ف زرأد
رئيسش دأئرة أ’سصتعمال وألتحضص،Ò
وأل ّ-ل-وأء ع-ل-ي سص-ي-دأن ق-ائ-د أل-ن-اح-ي-ة
أل- -عسص- -ك- -ري- -ة أأ’و ¤وألّ- -ل- -وأء ع -م -ار
ع -م -رأ Êق-ائ-د ق-وأت أل-دف-اع أ÷وي
عن أإ’قليم ،وألّلوأء حميد بومعيزة
ق - -ائ - -د أل - -ق - -وأت أ÷وي - -ة ،وأل ّ- -ل- -وأء
مصص -ط -ف -ى دب-ي رئ-يسش دأئ-رة أŸؤون،
ت- -اب- -ع أل- -ف- -ري -ق ع -روضص -ا ح -ول سصÒ
ألتمرين وﬂتلف مرأحله ،كما عاين
أل- - -وح- - -دأت أŸشص- - -ارك- - -ة ،خ - -اصص - -ة
أ◊وأمات من ﬂتلف أأ’صصناف.
وباŸيدأن أŸركزي للجوبحاسصي
ب -ح -ب -ح ،وب -ع-د أل-ع-رضش أل-ذي ق-دم-ه
ق -ائ-د أل-ق-وأت أ÷وي-ة ،ت-اب-ع أل-ف-ري-ق
ﬂتلف أأطوأر هذأ ألتمرين أ÷وي،
ب-دءأ م-ن ع-م-ل-ي-ة أ’سص-ت-طÓ-ع أ÷وي
ألذي قامت به طائرة بدون طيار،
مرورأ باأ’عمال ألقتالية ألتي قامت
بها أ◊وأمات من ﬂتلف أأ’صصناف،
وصصو’ إأ ¤إأنزأل مفرزة من ألرماة
أŸط -اري Úب -غ-رضش ت-دم Òوأح-تÓ-ل
نقطة قوية معادية.
تنفيذ هذأ ألتمرين أÈŸمج ‘
إأطار سصنة ألتحضص Òألقتا‹ / 2018
 ،2019يأاتي ‘ سصياق أ◊فاظ على
مسصتوى ألقدرأت ألقتالية ،وموأصصلة
رف -ع درج -ة أ÷اه -زي -ة أل-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة،
ودرج -ة أ’سص -ت -ع -دأد أل -ق-ت-ا‹ أل-ع-ا‹
لوحدأت ألقوأت أ÷وية ،فضص Óعن
م -رأق -ب -ة مسص -ت -وى –ك-م أأ’ط-ق-م ‘
أسصتعمال منظومات أأ’سصلحة وتقييم
‚اع - -ت - -ه - -ا ‘ ﬂت - -ل - -ف أŸوأق- -ف

ألتكتيكية ألقريبة من ألوأقع.
ك-م-ا ي-ع-د ه-ذأ أل-ت-م-رين ألتكتيكي
أأ’ول م -ن ن -وع -هÃ ،ث -اب -ة أ’خ -ت -ب -ار
أ◊قيقي وأŸيدأŸ Êدى أ’نسصجام
ألعملياتي وألتنسصيق ألقتا‹ ب Úكل
م- - -ن أل- - -ط- - -ائ- - -رأت ب- - -دون ط- - -ي- - -ار
أŸت -خصصصص -ة ‘ أ’سص -ت -طÓ-ع وأل-بث
أآ’ Êوح- -وأم- -ات أل -ق -ت -ال وأŸن -اورة
أ÷د متطورة وذأت أ÷ودة ألعالية
ألتي تنفذ رماياتها ألفاعلة وفقا Ÿا
ت -ت-ل-ق-اه م-ن م-ع-ل-وم-ات أسص-ت-طÓ-ع-ي-ة
دقيقة.

التنسصيق اÙكم بﬂ Úتلف
التشصكيÓت اŸشصاركة واحÎام
تسصلسصل اÿطة اŸوضصوعة

ألتمرين ” تنفيذه Ãهنية عالية
‘ أأ’دأء وألدقة ‘ ألتنفيذ ،ج ّسصدها
أل - -ت - -نسص - -ي - -ق أÙك- -م بﬂ Úت- -ل- -ف
أل- -تشص- -ك- -يÓ- -ت أŸشص- -ارك- -ة ،وأحÎأم
تسص - -لسص - -ل أÿط - -ة أŸوضص - -وع- -ة و‘
ألتوقيت أÙدد ،كما ج ّسصدتها دقة
أإ’صصابات ،وهذأ نتيجة للجدية ‘
أإ’ع- -دأد وأل- -ت- -خ -ط -ي -ط وأل -ت -ن -ف -ي -ذ
ıتلف أأ’عمال ألقتالية.
‘ ختام ألتمرين حرصش ألفريق،
ع- -ل- -ى أ’ل -ت -ق -اء ب -أاط -ق -م أ◊وأم -ات
وأأف- -رأد م- -ف- -رزة أل -رم -اة أŸط -اريÚ
Ÿن-ف-ذي-ن ل-ه-ذأ أل-ت-م-ري-ن ،أأي-ن أأل-قى
أ ُ
كلمة توجيهية ،تابعها أأفرأد وحدأت

ألناحية ،فضص Óعن وحدأت ألقوأت
أ÷وية على مسصتوى كافة ألنوأحي
ألعسصكرية ،أأكد من خÓلها على أأن
أل -ع -نصص -ر أأ’سص -اسص -ي ل -ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أ÷اه-زي-ة أل-ع-م-ل-ياتية لقوأم أŸعركة
ل -ل -ج -يشش أل -وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،ي-ع-ت-م-د
أأسص- -اسص- -ا ع -ل -ى ت -ك -ث -ي -ف أل -ت -م -اري -ن
ألتكتيكية ألعملياتية:
«لقد أأكدت أأك Ìمن مرة على أأن
نتائج ألتمارين ألسصنوية ألتي Œريها
قوأتنا أŸسصلحة Ãختلف مكوناتها،
ه- - -ي عصص- - -ارة أأ’ع - -م - -ال وأ÷ه - -ود
أ◊ث- -ي- -ث- -ة أŸب- -ذول- -ة ط -ي -ل -ة ألسص -ن -ة
ألتدريبية ،وألتي نحرصش دوما على
أأن تضص- - -ف- - -ي م - -ردوده - -ا أŸرغ - -وب
أŸت -م -ث -ل أأسص -اسص -ا ‘ م-ن-ح أإ’ضص-اف-ة
ألتطويرية أŸنشصودة على أŸسصتوى
أل -ع -م -ل -ي -ات-ي وأل-ق-ت-ا‹ ،ون-ق-ط-ع ب-ه-ا
بالتا‹ خطوأت أأخرى نحوأكتسصاب
أŸزيد من ألقوة وألتمرسش أŸيدأ.Ê
إأن ه- -ذأ أ◊رصش ألشص- -دي -د أل -ذي
أأبدته ألقيادة ألعليا للجيشش ألوطني
ألشص -ع -ب -ي وسص-ت-ب-ق-ى دوم-ا ،ب-إاذن أل-ل-ه
ت- -ع- -ا ¤وق -وت -ه ،ت -ب -دي -ه ‘ ،ظ -ل م -ا
–ظى به قوأتنا أŸسصلحة من دعم
متوأصصل من لدن رئيسش أ÷مهورية،
أل -ق -ائ -د أأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وأت أŸسص-ل-ح-ة،
وزير ألدفاع ألوطني ،حيال إأضصفاء
ألطابع ألتصصاعدي على وتÒة ألعمل
أل -ت -ح -دي -ث -ي ل -ق-وأم أŸع-رك-ة ل-دي-ن-ا،

 ...ويتفقد مؤوسصسصات اŸديرية اŸركزية لإÓشصارة وأانظمة اŸعلومات
يقوم ألفريق أأحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير ألدفاع
أل -وط -ن-ي ،رئ-يسش أأرك-ان أ÷يشش أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي ،أل-ي-وم
أ’رب -ع -اء ،ب -زي -ارة ع -م -ل إأ ¤ب -عضش م-ؤوسصسص-ات أŸدي-ري-ة
Óشصارة وأأنظمة أŸعلومات،ألزيارة ألتي تدخل
أŸركزية ل إ

‘ إأطار متابعة تنفيذ برنامج تطوير ﬂتلف مكونات
أ÷يشش ألوطني ألشصعبي ،سصتشصكل مناسصبة للسصيد ألفريق
لتدشص› Úموعة من سصÓسصل تركيب أأجهزة أ’تصصا’ت
ألسصلكية وألÓسصلكية.

 ...مفارز ا÷يشض توقف  2عنصصري دعم ا÷ماعات اإلرهابية و–جز عتادا ﬂتلفا
لره-اب وب-فضص-ل اسص-ت-غÓ-ل
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح-ة ا إ
اŸع- -ل- -وم- -ات ،أاوق- -فت م- -ف- -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشصعبي ،يوم  29أاكتوبر  ،2018عنصصري ( )02دعم
لرهابية ببومرداسس/ن.ع.1.
وإاسصناد للجماعات ا إ
و‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة ،أأوقفت
مفارز للجيشش ألوطني ألشصعبي ،إأثر عمليات متفرقة بكل
من “Ôأسصت وع Úقزأم/ن.ع )30( ،6.منقبا عن ألذهب
وحجزت ( )11جهاز كشصف عن أŸعادن و( )09مولدأت
كهربائية و( )10مطارق ضصغط و( )03حشصوأت متفجرة

ومعدأت تفج ،Òباإ’ضصافة إأ )1950( ¤ل Îمن ألوقود
و( )05مركبات رباعية ألدفع وجهازي ( )02إأتصصال عÈ
أأ’ق -م -ار ألصص -ن -اع -ي -ة وأأك -ي -اسش م -ن خ-ل-ي-ط خ-ام أل-ذهب
وأ◊جارة.
من جهة أأخرى ،أأوقفت مفرزة للجيشش ألوطني ألشصعبي
وعناصصر ألدرك ألوطني ( )16مهاجر غ Òشصرعي من
ج - -نسص - -ي - -ات ﬂت - -ل - -ف - -ة ب - -ك - -ل م - -ن ت - -ل - -مسص- -ان/ن.ع2.
وبسصكرة/ن.ع.4.

إاثر دورية بحث و“شصيط بالقطاع العملياتي لÈج باجي ﬂتار

القبضض على إارهابي بحوزته سصÓح رشصاشض وذخÒة وآاخر يسصلم نفسصه

لرهاب وخÓل دورية بحث
‘ إاطار مكافحة ا إ
و“شص- -ي- -ط ب- -ال- -ق- -ط- -اع ال -ع -م -ل -ي -ات -ي لÈج ب -اج -ي
ﬂتار/ن.ع ،6.أال -قت م -ف -رزة مشصÎك -ة ل -ل-ج-يشس
ال-وط-ن-ي الشص-ع-بي ،يوم  29أاك-توبر  ،2018ال-قبضس
لره-اب-ي اŸسص-م-ى ““ت-ايÔي ﬁم-د““ ب-ح-وزت-ه
ع-ل-ى ا إ
مسصدسس رشصاشس من نوع كÓشصنيكوف وكمية من
الذخÒة.
‘ نفسش ألسصياق وبفضصل جهود قوأت أ÷يشش ألوطني
ألشص- -ع- -ب- -ي ،سّص- -ل- -م أإ’ره- -اب- -ي أŸسص -م -ى ““ف  ÊÓ-أأح -م -د““

أŸدعو““أأبوبكر““ ،أليوم  30أأكتوبر  ،2018نفسصه للسصلطات
ألعسصكرية بنفسش ألقطاع ألعملياتي .أإ’رهابي ألذي ألتحق
با÷ماعات أإ’رهابية سصنة  ،2011كان بحوزته مسصدسش
رشصاشش من نوع كÓشصنيكوف وأأربعة (ﬂ )04ازن ذخÒة
‡لوءة.
إأن مثل هذه ألعمليات أŸتوأصصلة لوحدأت أ÷يشش
ألوطني ألشصعبي أŸرأبطة على طول حدودنا تؤوكد ألعزم
على أجتثاث ظاهرة أإ’رهاب من بÓدنا وألتصصدي لكافة
أأنوأع ألتهديدأت.
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إأن ألسصعي أ◊ثيث إأ ¤بناء جيشش
ق- -وي وعصص- -ري وم- -ت- -ط- -ور ،ع- -م -اده
أل - - -ع - - -نصص - - -ر أل - - -بشص - - -ري أل - - -ك- - -فء
وأŸتخصصصش ،ألـقـادر على أسصتيعاب
أل-ت-ق-ن-ي-ات أ◊دي-ث-ة وأل-ت-ك-ن-ول-وجيات
أŸت - - -ط - - -ورة ،وأ÷دي- - -ر Ãوأك- - -ب- - -ة
أل- -ت- -ح- -دي- -ات أŸتسص- -ارع- -ة أل- -وأجب
رفعها ،هوهاجسصنا ألدأئم وأنشصغالنا
أŸت -وأصص -ل ،ف -اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ح-م-ل
مهام عظيمة نحوألوطن ،هذه أŸهام
أل- -ت- -ي ب- -ق -در م -ا ي -عـتـز ب -ه -ا أ÷يشش
ألوطني ألشصعبي ،فهويحرصش بصصفة
دأئ- -م- -ة ع -ل -ى أأن ي -ك -ون ‘ مسص -ت -وى
ألدرجات ألعليا من ألثقة ألتي يكنها
ألشصعب Œاه جيشصه.
و‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ب -ال -ذأت ،ي -ع -د
تنفيذ هذأ ألتمرين ،فرصصة سصانحة
أأغـتـنـم -ه -ا أل -ي -وم أ’ذك -رك -م ب-ال-ه-دف
أأ’سص -م -ى أل -ذي ن -رم -ي إأŒ ¤سص-ي-ده
م-ي-دأن-ي-ا ،أŸت-م-ث-ل ‘ ج-ع-ل أل-تكوين
وأل- -ت- -دريب وأل- -ت -حضص Òأل -ق -ت -ا‹ ‘
أ÷يشش أل -وط -ن -ي ألشص -ع -ب -ي ،شص -رط -ا
أأسص-اسص-ي-ا لصص-ق-ل أل-ك-ف-اءأت أŸت-عددة
أŸسص-ت-وي-ات وأل-ت-خصصصص-ات ،وتهذيب
أŸهارأت وأŸوأهب ،بشصكل يضصمـن
ألـتـكـيـف ألسص - -ل- -ي- -م م- -ع مـقـتـضصـي- -ات
أل- -عصص- -ر وم- -ت- -ط- -ل- -ب- -ات أأدأء أŸه -ام
أŸوك - -ول - -ة ،ب - -ن- -فسص- -ي- -ة م- -ت- -ح- -ف- -زة
ومـتـشصـبـعـة بروح أŸسصؤوولية وبحسش
ألوأجب حـيال ألوطن وألـشصعب““.
ألفريق هنأا جميع أŸشصارك Úعلى
ألروح ألقتالية ألعالية ألتي أأبانوأ عنها
وأل -ت -ي ظ -ه -رت ج-ل-ي-ة ل-ل-ع-ي-ان خÓ-ل
ألقيام Ãختلف أŸهام أŸسصندة‡ ،ا
ينُم عن مدى ألقدرة على ألتطبيق
أ÷يد للخطة أŸرسصومة ،حاثا إأياهم
ع-ل-ى أأن ’ ي-ك-ت-ف-وأ ب-ال-ن-ت-ائ-ج أ÷يدة
أÙققة ،بل ينبغي ألتطلع دوما إأ¤
–ق -ي -ق أŸزي -د ،ل -يسص -ت -م -ع ب -ع -ده -ا
لتدخÓت وأهتمامات أأ’فرأد.
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لو¤
‘ زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية العسصكرية ا أ

ق- -ام ال- -ف- -ري- -ق أاح- -م- -د ڤ- -اي -د
صص - -ال - -ح ،ن - -ائب وزي - -ر ال - -دف - -اع
ال -وط-ن-ي ،رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس
ال - - -وط - - -ن- - -ي الشص- - -ع- - -ب- - -ي ،امسس
ال- -ثÓ- -ث- -اء ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل إا¤
لو،¤
ال- -ن -اح -ي -ة ال -عسص -ك -ري -ة ا أ
ح - - -يث أاشص - - -رف ع- - -ل- - -ى “ري- - -ن
تكتيكي بيا ÊبالذخÒة ا◊ية،
قامت بتنفيذه حوامات قتالية،
م - -ت - -ب - -وع - -ا ب- -إان- -زال ج- -وي ،م- -ع
اسص -ت -ع -م -ال ط -ائ -رة ب-دون ط-ي-ار
لÓسصتطÓع.

الفجر0٥.3٥................:
الشصروق07.10..............:
الظهر12.31.................:
العصصر1٥.29................:
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العشصـاء19.17.................:
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‘ ثا Êخرجة لعامÓت جريدة ““الشصعب““ Ÿسصتشصفى مصصطفى باشصا

أاجواء اسصتثنائية وابتسصامات Ÿرضصى مهربة من مصصلحة السصرطان

‘ ثا Êخرجة لـ““الشصعب““
إا ¤مصص- - -ل- - -ح - -ة السص - -رط - -ان
ب- - -اŸسص- - -تشص- - -ف - -ى ا÷ام - -ع - -ي
مصص-ط-ف-ى ب-اشص-ا ب-ال-ع-اصص-م-ة،
قامت ›موعة من عامÓت
ا÷ري- - - -دة م - - -ن ﬂت - - -ل - - -ف
الدوائر ،التحرير ،الدارة،
التقني ،بزيارة اŸرضصى من
لط -ف -ال وح -ت -ى ال -ك-ب-ار ‘
ا أ
لمل
إال-ت-ف-ات-ة م-ن-ه-ن ل-زرع ا أ
وال -بسص -م -ة ع -ل -ى وج -وه -ه-م
ت -زام -ن -ا م -ع ان -قضص-اء الشص-ه-ر
الوردي.

نبيلة بوڤرين

أŸرضص -ى Œاوب -وأ ك -ثÒأ م-ع
أŸب - -ادرة أل - -ت - -ي كسص- -رت روتÚ
أŸعاناة ورحلة ألعÓج وأأنسصتهم
آأ’م أŸت-اب-ع-ة أل-ك-ي-م-اوي-ة ،حيث
عÈوأ ع- -ن ف- -رح- -ت -ه -م أل -ك -بÒة
خاصصة بتوأجد أŸهرج زعطوشش
أل -ذي صص -ن -ع أ◊دث م -ن خ Ó-ل
ل- -ق- -ط- -ات ط- -ري- -ف- -ة ،م -ا ج -ع -ل

أأ’طفال يلحون على أأخذ صصور
تذكارية لهم معه رسصمت ألبسصمة
على ﬁياهم،ما أأسصعد أأ’مهات
أل -ل -وأت -ي ي -ت -وأج-دن م-ع ف-ل-ذأت
أأكبادهن على غرأر أأم إأياد ألبالغ
من ألعمر سصنت ،Úألتي طالبت
بتكرأر أŸبادرة أ’نها جد قيمة.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ع Èك -ل م -ن
أŸكلف باإ’عÓم عزوز وأأ’طباء
وأŸم - -رضص Úع- -ن سص- -ع- -ادت- -ه- -م
ألكبÒة باŸبادرة ألتي إأعتÈوها

Ãث -اب -ة خ -ط -وة ج -ري -ئ -ة ،ح -يث
ث -م -ن -وأ ه -ذه أ’ل-ت-ف-ات-ة ل-ع-م-ي-دة
ألصص -ح -اف -ة ب -ال -ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ‘
أ÷زأئ-ر ،م-ت-م-ن Úإأسص-ت-م-رأريتها
وت- -ك- -رأره -ا ‘ ك -ل م -رة ،أ’ن -ه -ا
تدخل ‘ إأطار ألعمل أإ’نسصاÊ
إ’سص - - -ع - - -اد أŸرضص - - -ى أل- - -ذي- - -ن
ي- -ت -وأج -دون ‘ أŸسص -تشص -ف -ي -ات
وأأك -دوأ دع -م -ه-م ل-ه-ا م-ن خÓ-ل
تسصهيل أأ’مور ‘ ألتجول دأخل
أŸصصلحة.

لو ¤موبيليسس لكرة القدم
الرابطة اÎÙفة ا أ

إا–اد العاصصمة يحقق فوزا عريضصا على اŸدية ويعتلي الصصدارة

انتزع إا–اد العاصصمة صصدارة الرابطة
لو ¤م -وب -ي -ل -يسس ل -ك -رة ال -ق -دم
اÎÙف- -ة ا أ
برصصيد  26نقطة وبفارق  3نقاط عن الرائد
السص -اب -ق شص -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ،ب-ع-د ال-ع-ودة م-ن
لوŸب -ي اÙل -ي
اŸدي- -ة ب -ف -وز ع -ريضس أام -ام ا أ
بواقع ثÓثة أاهداف لهدف واحد ‘ مباراة
لمام إالياسس““ ◊سصاب
التي احتضصنها ملعب ““ا إ
لول ،مواصصÓ
ا÷ولة الـ  12من اÎÙف ا أ
ليجابية التي سصجلها
بذلك سصلسصلة النتائج ا إ
منذ إاقصصائه من منافسصة كأاسس الكونفدرالية
لف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم أام-ام ن-ادي اŸصص-ري
ا إ
البورسصعيدي.

ﬁمد فوزي بقاصص

أŸدرب أ÷دي - -د Ÿول - -ودي - -ة أ÷زأئ- -ر ““ع- -ادل
ع -م -روشش““ فشص -ل ‘ أ◊ف -اظ ع -ل -ى دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة
أ’نتصصارأت ‘ لقائه أأ’ول على رأأسش ألعارضصة
ألفنية للعميد ،بعدما فرضش ألضصيف شصبيبة ألسصاورة
ألتعادل ألسصلبي على رفقاء ““بن دبكة““ ألذين لعبوأ
مدة  50دقيقة دون مهاجم صصريح ،وهي ألطريقة
أل -ت -ي أث -ارت أسص -ت -غ -رأب عشص -اق أل -ل -ون Úأأ’ح -م -ر
وأأ’خضصر .ألتعادل جعل أŸولودية تنفرد مؤوقتا
باŸركز ألثالث بفارق  4نقاط عن ألوصصيف شصبيبة
ألقبائل.
‘ أللقاء ألثالث عاد فريق مولودية وهرأن إأ¤
أأجوأء أ’نتصصارأت بفوزها ألعريضش على دفاع

كاريكات /ÒعنÎ

تاجنانت بثÓث أأهدأف لهدف وأحد ،مرتقية إأ¤
أŸركز أÿامسش مناصصفة مع شصبيبة ألسصاورة ونصصر
حسص Úدأي.
نادي بارأدو قصصف هو أآ’خر بالثقيل ح Úأأكرم
ضصيفه بثÓثية نظيفة ‘ أللقاء ألذي جمع بينهما
Ãلعب ““عمر حمادي““ ببولوغ ،Úوهو فوز أرتقى به
شصباب أأ’كادÁية إأ ¤أŸركز ألعاشصر برصصيد 13
نقطة بفارق نقطة عن مولودية بجاية ألتي قبعت
‘ أŸركز ألتاسصع.
شصباب بلوزدأد فوت على نفسصه –قيق فوزه
ألثا Êعلى ألتوأ‹ أأمام ضصيفه أأهلي ألÈج ،بعدما
فرضش أأ’خ Òألتعادل بهدف Ÿثله ‘ أللقاء ألذي
جرى Ãلعب  20أأوت بالعناصصر دون جمهور بسصبب
م -ع -اق -ب -ة أأنصص -ار ل-ع-ق-ي-ب-ة ،ت-ع-ادل زأد م-ن م-ت-اعب
ألشصباب ‘ أŸركز أأ’خ Òفيما تنفسصت ““ألكابا““
ألصص -ع -دأء ب -ت -ع -م-ي-ق-ه-ا أل-ف-ارق ع-ن أأول أŸه-ددي-ن
بالسصقوط بفارق  3نقاط.

نتائج مباريات ا÷ولة الـ  12من اÎÙف األول :
أأوŸبي أŸدية  – 1إأ–اد ألعاصصمة 3
مولودية أ÷زأئر  – 0شصبيبة ألسصاورة 0
مولودية وهرأن  – 3دفاع تاجنانت 1
نادي بارأدو  – 3مولودية بجاية 0
شصباب بلوزدأد  – 1أأهلي برج بوعريريج 1

