نّوه با◊ششود العارمة ‘ توديع اÛاهد الفريق

تبون :ملتزمـون بـ «البقاء على العهد وصصون الأمانة وحفظ الوديعـ ـة»
٣٢ـــ٠ـ٠ـ
صشـــ

ISSN 1111-0449

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اÿميسس  ٢٩ربيع الثا ١٤٤١ Êهـ اŸوافق لـ  ٢٦ديسشم٢٠١٩ Èم العدد ١٨١٣٥:الثمن  ١٠دج اŸوقع ا إ

‘ موكب جنائزي مهيب

france prix ١

جماه ÒغفÒة توّدع «عمي صصالح» إا ¤مثواه األخ Òبالعالية

اللواء مادي :ا÷زائر فقدت ابنا بارا حمل همـوم الوطن و ⁄يضشعف أامام الهزات
الفتتاحية

كلّنا ا÷زائر
بقلم :فنيدسس بن بلة
صصنعت حشصود إŸوإطن ،Úأإمسص ،إ◊دث إلبارز وهم يشصيّعون
بحسصرة وتأاثر فقيد إ÷زإئر ،إلفريق ڤايد صصالح إ ¤مثوإه
إألخÃ Òرب-ع إلشص-ه-دإء ب-ال-ع-ال-ي-ة ،مشص-ي-دي-ن Ãوإق-ف إل-ق-ائد
إلكب ÒخÓل ثورتي إلتحرير إÛيدة ومرحلة إلسصتقÓل،
ومرإفقته Ÿشصروع إلتغي Òإ÷ذري لنظام إ◊كم وإلتدإول
على إلسصلطة ،تطبيقا للسصيادة إلشصعبية .وهتف إŸوإطنون،
إل- -ذي- -ن رإف- -ق -وإ إŸوكب إ÷ن -ائ -زي إŸه -يب ع -ن ق -رب عÈ
إلشصوإرع إلرئيسصية للعاصصمة ،بأاعلى إلصصوت بعبارة «جيشص
شصعب ..خاوة خاوة» ،إلتي كانت ضصمن خطب إلرإحل طيلة
زيارإته إلتفقدية ıتلف إلنوإحي إلعسصكرية وجلسصات إلعمل
إلتي أإعيد من خÓلها إ ¤إألذهان ،إلرباط إŸقدسص بÚ
إŸؤوسصسصة إلعسصكرية وإلشصعب إŸتجذر وإŸمتد ‘ أإعماق
إلتاريخ إلوطني.
ه -ت -اف -ات إŸوإط -ن Úإل-ت-ي رإف-قت ج-ث-م-ان إل-رإح-ل مسص-ج-ى
بالرإية إلوطنية ﬁمول على عربة مدفعية إ ¤مثوإه إألخ،Ò
أإعادت إلينا صصور ذكريات عشصناها قبل  41سصنة مضصت ،حÚ
توديع إلرئيسص إلرإحل هوإري بومدين ،وبقدر ما كشصفت هذه
إلصصور إ◊ية إرتباط إلقائدين بالشصعب وحرصصهما على بناء
جيشص وطني عصصري مؤوهل Ÿوإجهة إلطوإرئ وإلتهديدإت،
أإبرزت إرإدة إلبطل ‘ Úتشصييد جزإئر شصاﬂة وإقفة ،تتخذ
من إلصصعوبات ﬁطة إنطÓق إ ¤إألمام ول تسصتسصلم لليأاسص
وإإلحباط.
أإظهر إŸشصهد مدى وفاء إلشصعب إلذي يشصكل إ ¤جانب
إ÷يشص إل -رق -م إألسص -اسص-ي ‘ إŸع-ادل-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-ت-وج-ي-ه-ات
إلفريق ڤايد صصالح ،ورسصائله إلتي بعث بها ‘ أإحلك إلظروف
إلتي عرفتها إلبÓد ،منبّها ÿطورة إŸؤوإمرة إلتي –اك ضصد
إلوطن لضصرب عمقه إألمني وإسصتقرإره ،دإعيا إ ¤إ◊فاظ
ع -ل -ى وصص -ي -ة إلشص -ه -ي -د ب -ا◊ف -اظ ع-ل-ى إ÷زإئ-ر إŸت-مسص-ك-ة
ب -اسص -ت -قÓ-ل-ي-ة ق-رإره-ا إلسص-ي-اسص-ي وخ-ي-ارإت-ه-ا إلسصÎإت-ي-ج-ي-ة
إلسصيادية.
إŸشصهد إلذي صصنعه إÓŸي ‘ Úتوديع من أإوفى بعهده ‘
مرإفقة «إ◊رإك» وإلتزم بتطبيق إŸطالب ومرإفقة إلعدإلة
‘ مكافحة عصصابات إلفسصاد ونهب إŸال إلعام ،وإلتشصديد
على إلذهاب إ ¤إلرئاسصيات ،كان معّبرإ إ ¤أإقصصى درجة عن
إللتفاف حول خطة إلفريق وخارطة طريقه ‘ إدإرة أإزمة
سص -ي -اسص -ي -ة م -عّ-ق-دة ،ب-اŸرإه-ن-ة دوم-ا ع-ل-ى إ◊ل إل-دسص-ت-وري
إŸؤودي إ ¤بر إألمان وإلدخول ‘ حقبة جديدة تسصتكمل
فيها إلبÓد ورشصات إإلصصÓحات إلعميقة إلتي تؤومنها من أإي
إختÓل أإوإهتزإز.
إنها رسصالة قوة للدإخل وإÿارج ،تثبت باŸلموسص أإن جزإئر
إلشصموخ وإقفة أإبية ،وتبني نفسصها إعتمادإ على إلذإت .وهي
رسصالة أإيضصا ترد على دعاة إلفتنة وﬁرضصي حمÓت إلتشصويه
ومنفذي إألجندإت إÿارجية ،إلذين  ⁄يتوقفوإ ◊ظة عن
بث أإخبار مغلوطة « فايك نيوز» ،أإنهم أإخطأاوإ إ◊سصابات،
أإسصاؤووإ إلتقدير و ⁄يحفظوإ دروسص Œارب إŸاضصي.
إلوقفة إŸليونية بهذه إلطريقة ‘ توديع إلقائد إلبطل إلذي
صصغرت أإمامه إألشصياء وك Èإلوطن ،هي رسصالة وفاء وقسصم
ب -ب -ق -اء إŸوإط -ن Úإل -ذي -ن ي -ق -ول-ون Ÿن غ-ادر ب-ع-د أإن أإك-م-ل
إŸهمة Â ،قرير إلع« Úعمي صصالح ،إننا على إلعهد سصائرون،
متشصبعون بقيم نوفمŸ ،Èوإصصلة معركة إلتغي ÒإŸفتوحة من
أإجل سصتكمال إلدولة إلوطنية ،فكلنا إ÷زإئر».
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جماه ÒغفÒة توّدع «عمي صصالح» إا ¤مثواه األخÒ
تأاثر وعرفان للرجل ‘ خدمة البÓد ومرافقة الششعب
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نوه با◊ششود العارمة ‘ توديع اÛاهد ڤايد صشالح

من قصشر الششعب إا ¤مربع الششهداء بالعالية

مليونية بالعاصصمة تهتف بحياته ،وخيم العزاء ‘ ربوع الوطن
ترجلت العربة اŸدفعية –مل على ظهرها
ج-ث-م-ان ال-ف-ق-ي-د ،وسش-ط ت-ك-بÒات وصشيحات الله
أاك ،Èح -يث وج -د ال -ط -اق-م اŸشش-رف ع-ل-ى م-راسش-م
التششييع صشعوبة كبÒة ‘ تخطي تلك ا◊ششود
اŸل- -ي- -ون- -ي- -ة ال- -ت -ي ه -بت م -ن ك -ل أان -ح -اء ال -وط -ن
اعÎضشت اŸوكب الرسشمي لنقل ا÷ثمان.

نور الدين لعراجي
الموكب الرئاسشي لرئيسس الجمهورية عبد المجيد
تبون ،كان أاول من عبر سشاحة أاول ماي مرورا
بالنفق في حوالي منتصشف النهار إال ربع ،ثم بعدها
ل -ح -قت ال -وف -ود األخ -رى م -ن عسش -ك-ري-ي-ن وأاعضش-اء
السشلك الدبلوماسشي ،إال أان العربة المقلة لجثمان
الراحل الفريق ڤايد صشالح وجدت صشعوبة كبيرة
في تخطي تلك الحششود من المششيعين.
ع -ل -ى م -ت -ن ال -ع -رب -ة ال -عسش -ك -ري -ة ي -ت -م -دد ج-ث-م-ان
الفقيد مسشجى بالعلم الوطني ،الراية التي دافع
عنها في ثورة التحرير ضشد السشتعمار ،ودافع عنها
م -ن األذن -اب وال -عصش -اب -ة ،ال -ذي-ن أارادوا ب-ال-ج-زائ-ر
سشوءا.
على مسشافة أاكثر من  35كلم ،هرولت الجماهير
وراء ال-ع-رب-ة ال-م-ق-ل-ة ل-ل-ج-ث-م-ان متبوعة بالصشيحات
وزغاريد النسشوة ،من ششرفات البيوت والعمارات،
ت- -وق- -فت ح- -رك- -ة السش -ي -ارات ف -ي ال -ط -ري -ق ،وق -ف
أاصشحابها اسشتعدادا في هيئة وقار كبيرة خالصشة
ال-م-ع-ال-م ،وه-م ي-رف-ع-ون أاي-دي-ه-م إال-ى ال-مولى العلي
القدير بأان يرحم قائدهم ومنقذ األمة وخÓصشها
الششهيد أاحمد ڤايد صشالح.
على مقربة من المسشجد األعظم  ،بدأات السشيول

البششرية تلتحق بالركب مهرولة وراجلة ،قاطعين
ال-مسش-اف-ات ال-ط-وي-ل-ة ،م-ت-ح-م-ل-ي-ن ال-عناء والمششقة،
والجوع والعطشس ،والسشفر الششاق ،عيونهم تذرف
الدموع ،تنزل مثنى وثÓث ورباع ،وحناجرهم بلغت
عنان السشماء دعاء للفقيد.
م-ف-ت-رق ال-ط-رق ال-ع-ال-ي-ة وقصش-ر ال-م-ع-ارضس ح-ك-اي-ة
فارسس ترجل إالى منفاه األبدي.
وجدت العربة المقلة للجثمان صشعوبة كبيرة في
تخطي تلك الحششود التي وصشلت مع ليلة أاول أامسس،
من كل البقاع ،وقضشت ليلها وصشباحها في انتظار
وصشول جثمان الراحل ،لمششاركة الجزائريين هذا
المأاتم الوطني الكبير ،فيما أاقيمت له خيم العزاء
في كل مكان.
لكن اإلجراءات األمنية والتدابير المعلنة في مثل
هذه المراسشيم تقتضشي نوعا من الصشرامة ،حتى
وإان تعلق األمر بقائد هو ابن الششعب ودافع عن
الششعب ،إانها إارادة الثكنة ،ملزمة بتنفيذها مهما
كان األمر.
وبصش- -ع- -وب- -ة ك- -ب- -ي -رة ت -وق -ف ال -م -وكب بسش -بب ت -لك
الجماهير الكبيرة ،ما جعل القوات األمنية تتدخل
لفتح الطريق أامامها ،ورغم ذلك وجد المنظمون
صش- -ع- -وب- -ة أاخ- -رى ف- -ي ذلك ،ألن ال- -ن- -ف- -وسس ال- -ت- -ي
قدمت لحضشور المراسشيم تريد المششاركة ،ونقلها
عبر وسشائل التواصشل الجتماعي ،في رسشالة إالى
الششعب الجزائري أان هذا الرجل سشيظل قائدا فذا،
م - -ه - -م - -ا ح - -اول ال - -ب - -عضس اإلسش - -اءة إال - -ي- -ه ،أال- -يسس
ه -وال -ق -ائ -ل «ل -ن أاسش -م -ح ب-إاراق-ة ق-ط-رة دم واح-دة،
وهوالذي حدث فصشدق ،ومات لكن الوطن بقي
حيا ششامخا لن يموت.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
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الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

فنيدسس بن بلة
مدير التحرير

سصعيد بن عياد

ن -وه رئ-يسس ال-ج-م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-م-ج-ي-د ت-ب-ون،
أامسس ،بـ»الحششود العارمة والمششهودة» التي ششيعت
المجاهد الفريق أاحمد ڤايد صشالح إالى مثواه األخير
بمقبرة العالية ،ملتزما بـ»البقاء على العهد وصشون
األمانة وحفظ الوديعة».
وقال الرئيسس تبون في رسشالة رثاء المرحوم أاحمد
ڤايد صشالح الذي ووري الثرى زوال أامسس بمربع
الششهداء ،إان الششعب الجزائري «ودع في هبة وطنية
مؤوثرة بالغة المغزى وعميقة الدللة عبر ربوع الوطن
ال-راح-ل ال-م-ج-اه-د ال-ق-ائ-د ال-م-غ-وار ال-مرحوم أاحمد
ڤايد صشالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان
ال-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي» ،مضش-ي-ف-ا ب-ال-ق-ول « :وإانا
لنعده من إاخوانه الششهداء األبرار ،الذين رافقهم في
ري -ع -ان الشش -ب-اب ون-ه-ل م-ع-ه-م م-ن م-درسش-ة ال-وط-ن-ي-ة
األصشيلة ،فتششرب نبل القيم النوفمبرية الخالدة».
وتابع رئيسس الجمهورية قائ« :Óلقد ششيع الششعب
الجزائري العظيم ،المتÓحم بعزة وفخر مع الجيشس
الوطني الششعبي الباسشل ،بخششوع ،في حششود عارمة
ومشش-ه-ودة ،ف-ق-ي-د ال-وط-ن مسش-ج-ى ب-جÓ-ئ-ل الأعمال
والخصشال ،وودعه بإاكبار مسشتحق في هذه اللحظات
الصشعبة األليمة ،المعبرة عن محبة صشافية وصشادقة
تسشمو بروح الفقيد الزكية إالى عليين».
وأاكد الرئيسس تبون أان «الفقيد أاحب الجزائر قول
وف-ع Ó-وسش-ج-ل ف-ي ت-اري-خ-ه ال-م-ج-ي-د وق-ف-ة الششرفاء
األبطال التي حمى بها الششعب ،فأانقذت البÓد من
أاخطار عاصشفة في مرحلة من أاصشعب المراحل في
تاريخ األمة» ،مششددا على أانه «وهب العمر مثابرا،
مواظبا على البذل والتضشحية للوطن ،وتلكم ششيم
الوطنيين الخلصس األصشفياء».
وأاوضش -ح أان «ال -ك -ل -م -ات ال -م-ف-ع-م-ة ب-ال-ح-زن واألسش-ى
والدمعة المتسشللة بصشدقها ،واألسشى المنغرسس في

النفوسس ،ل توفي الفقيد حقه وقد كان ذلك
ال -ق -ائ -د ال -م -ج -اه -د الصش -ب-ور ،ال-م-ت-بصش-ر ،ال-م-ح-نك
والوطني الحكيم الحازم الصشارم في صشون األمانة
وحفظ وديعة الششهداء والمجاهدين ،وهويفارقنا إالى
مثواه األخير ،نوفمبريا وفي دمائه يسشري الوفاء
للجزائر وعلى خطاه ونهجه يسشير رفقاؤوه في قيادة
ال -ج -يشس ال -وط -ن-ي الشش-ع-ب-ي ،سش-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني وضشباط المؤوسشسشة العسشكرية الوطنية العتيدة
وجنودها ومنتسشبيها» ،مؤوكدا أان «الششعب الجزائري
العظيم سشيحفظ له في الذاكرة وإالى األبد مآاثره
بإاجÓل وإاكبار لما قدمه من تضشحيات جسشام».
وخ -لصس رئ -يسس ال -ج -م -ه -وري-ة إال-ى ال-ق-ول« :ف-ي ه-ذه
ال-ل-ح-ظ-ات ال-ك-ئ-ي-ب-ة ال-ت-ي ن-ودع ف-ي-ه-ا فقيدنا بحرقة
وحسشرة سشيظل الجزائريات والجزائريون ،يهتدون
ب-الشش-ع-ل-ة ال-م-رج-ع-ي-ة ال-ن-وف-م-ب-ري-ة ال-وق-ادة ،الشش-ع-ل-ة
الوضشاءة التي نتوارثها جي Óعن جيل وقادت مسشيرته
المظفرة فرسشت  -والحمد لله  -بسشفينة الجزائر
على بر األمان» ،مششيرا إالى أان مششيئة المولى عز
وجل قد أارادت أان يفوز بهذه الخاتمة الميمونة،
متوجا بأاسشمى تقدير وأاجل عرفان وأاوسشع الدعوات
بالرحمة والمغفرة».
وتوجه تبون بخطابه للراحل قائ« : Óنم قرير العين
أايها األخ الكريم يا فقيد الجزائر ،أايها القائد الفذ
وال -م -ج -اه -د األب -ي ،ف -ال -ج -زائ -ر سش -ت -ظ-ل شش-ام-خ-ة،
محروسشة ،مهابة الجانب ،وسشنبقى على العهد ،وعلى
ال -درب نسش -ي -ر ،نصش -ون األم -ان -ة ،ون -ح -ف -ظ ال -ودي-ع-ة
ونسشتكمل إان ششاء الله بالروح الوطنية العالية التي
ورث-ن-اه-ا م-ن شش-ه-دائ-ن-ا األب-رار وم-ج-اهدينا األحرار
بناء الجزائر الجديدة».

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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
 ١ششارع 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:
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وداعـ ـ ـ ـا «عم ـ ـ ـي صضالـ ـ ـح» ا÷زائـ ـ ـ ـر أامان ـ ـ ـة
لمام ..نحن جند ل ينام» هتافات مدوية
لركان إا ¤ا أ
«قيادة ا أ

ع- -ل -ى ال -قضش -ب -ان ا◊دي -دي -ة ل -ل -ب -اب
ال -ع -ات -ي ،ل -قصش -ر الشش-عب ،ال-تصش-ق ب-ي-ده
اليسشرى وبيمناه وردة .كان هذا الششيخ
ال -ق -ادم م -ن ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة م-ع-ت-م-را
ع-م-ام-ة ب-يضش-اء وم-لتحفا برنوسشه ،يريد
مثل غÒه من آالف ا÷زائري ،Úولوج
لخÒة على
بهو القصشر وإالقاء النظرة ا أ
روح الفريق أاحمد ڤايد صشالح.

فهم عميق

مشش-أع-ر ال-خشش-وع وال-ت-ق-دي-ر ل-ل-ف-ري-ق ڤ-أي-د صش-ألح،
ام-ت-زجت ب-أل-ن-ق-أشس ال-م-ت-حضش-ر ب-ي-ن آا’ف ال-جموع
ال- -مصش- -ط- -ف- -ة ع- -ل -ى اأ’رصش -ف -ة وأام -أم ال -م -ت -أريسس
الحديدية للششرطة ،والذي أاكد درجة الوعي العألية

تأاثر عميق لرحيل الفريق

تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي

حمزة ﬁصصول

لم يكن ممكنأ أان يسشتوعب «قصشر الششعب» ،كل تلك
الجموع الغفيرة التي جأءت لتودع «ابن الجزائر
..القأئد الملهم» ،مثلمأ وصشفه حسشأن ( 35سشنة)،
الذي جأء من أاقصشى الششرق الجزائري لحضشور
جنأزة الفقيد أاحمد ڤأيد صشألح.
وفي السشأعأت اأ’ولى للصشبأح بدأا توافد المششأركين
في الجنأزة تبأعأ إالى مداخل العأصشمة ،أاين يتم
ركن السشيأرات والحأفÓت ،ومواصشلة السشير على
اأ’قدام ،بأتجأه مقبر العألية ،وقصشر الششعب.
فريد ( 40سشنة) ،كششف لـ»الششعب» ،أانه ورفأقه،
قدموا من عأصشمة اأ’وراسس بأتنة« ،أاكملنأ الليلة،
هنأ في الرصشيف المقأبل لقصشر الششعب ،أام Óفي
إالقأء النظرة اأ’خيرة على المرحوم».
وأاوضشح أانه وجد مواطنين سشبقوه إالى نأفورة ششأرع
كريم بلقأسشم (تيليملي) ،من عديد الو’يأت« ،وهذا
يدل على مكأنة الڤأيد (أاحمد ڤأيد صشألح) ،في
قلوب الجزائريين» ،يقول المتحدث.
وتوافد سشكأن العأصشمة من مختلف البلديأت على
ذات المكأن ،كمأ توزعوا على السشأحأت الكبرى
والجسشور ،التي يمر عبرهأ الموكب الجنأئزي.
وف -ي ال -وقت ال -ذي ك -أن رئ -يسس ال -ج -م-ه-وري-ة ع-ب-د
المجيد تبون ،وعأئلة الفقيد ،وكبأر ضشبأط الجيشس
وأاعضش -أء ال-ح-ك-وم-ة وم-م-ث-ل-و السش-لك ال-دب-ل-وم-أسش-ي
اأ’ج-ن-ب-ي ،وع-دد م-ن ال-م-واط-ن-ي-ن ،ي-ق-رأاون ف-أت-حة
الكتأب أامأم النعشس المسشجى بألعلم الوطني ،كأن
اآ’’ف ب -ألسش -أح -ة ال -م -ق -أب -ل -ة ،ي -نشش -دون اأ’غ -أن-ي
العسشكرية ،والششعأرات المخلدى لذكرى المجأهد
ال-عسش-ك-ري «ال-ذي صش-أن اأ’م-أن-ة وح-ف-ظ ال-ودي-عة»،
مثلمأ وصشف الرئيسس في بيأن إاعÓن الوفأة.
ومن الششعأرات التي دوت مطو’ ورددهأ من كأن
على الرصشيف ،على الششجر وعلى أاسشوار البنأيأت
المقأبلة« :يأ قيأدة اأ’ركأن إالى اأ’مأم ..نحن جند
’ ينأم» ،و»جيشس بÓدي ..سشير سشير ..سشنواصشل
المسشير».

ل -دي -ه -م ب -ح -ج -م ال -ره -أن -أت وخ-ط-ورة ال-م-ؤوام-رت
وال -ك -م -أئ -ن ال-ت-ي نصش-ب-ه-أ أاع-داء ال-داخ-ل وال-خ-أرج
للوطن.
تسشأءل أاحد المواطنين وبيده صشورة الفقيد «مأذا لو
رحل إالى بأرئه قبل ا’نتخأبأت..مأذا كأن سشيحدث
للبÓد؟» ،مششيرا إالى الدور الحأسشم الذي لعبه في
حمأية المسشأر الدسشتوري لحل اأ’زمة ،وتتويجه
ب -أسش -ت -ح -ق-أق-أت رئ-أسش-ي-ة ،أاف-رزت رئ-يسش-أ م-ن-ت-خ-ب-أ
ششعبيأ.
وأاظهر أاحد المواطنين ،صشورة عمÓقة لڤأيد صشألح
حأم Óبيده محفظة مكتوب عليهأ « ،»8+7وعبأرة
«ح -ق-ن ال-دم-أء ووق-ف-تك م-ع ال-م-ظ-ل-وم-ي-ن سش-ت-ك-ون
ششفأعة لك يوم الدين».
وتحدث أامأم عدسشأت الكأميرا والهواتف الذكية،
قأئ« Óكل الحكمة موجدة في هذه الصشورة.»..
وت -أب -ع« :ل -ق -د ج -أب رب -وع ال -وط -ن ،وك -ل ال-ن-واح-ي
العسشكري ،طيلة  10أاششهر ،ششأرحأ وحريصشأ على
تطبيق المأدتين  7و 8الدسشتور ،وإاعأدة السشيأدة
للششعب عبر انتخأب رئيسس الجمهورية».
وأاضشأف المتحدث« :الڤأيد وعد ووفى..قأل إانه لم
يكن يطمح في السشلطة ،وفع ،Óنظم ا’نتخأبأت
وسشلم الحكم للرئيسس الششرعي والمنتخب ششعبيأ»،
وخ-ت-م« :ك-أنت م-ه-م-ة شش-أق-ة..أاره-ق-ت-ه ول-ك-نه ذهب
مرتأحأ».
وعلى كل لسشأن تترد عبأرة« :قأل لن تسشيل قطرة دم
واحدة ،وكأن عند كلمته» ،فقد فهموا جيدا أان
الجيشس الوطني الششعبي ،حمى المسشيرات الششعبية،
وهيأ الظروف المÓئمة للششعب الجزائري من أاجل
ممأرسشة حقه في التعبير في الششوارع والسشأحأت،
ليسشأهم في صشنأعة الصشورة الحضشأرية الراقية التي

بداية جنازة أاسشطورية

تضشأرب اأ’نبأء بششأن المسشلك الذي سشيعبره الموكب
ال -ج -ن -أئ -زي ،ق -ب -ل أان ت -ق -ط -ع السش -ي -أرات السش-وداء
المصشفحة التأبعة لفرقة البحث والتدخل «بي أار
إاي» ،حيث صشوبت وجهتهأ نحو سشأحة أاديسس أابأبأ.
بعد ترقب ،وصشمت مطبق ،تأكد خروج نعشس قأئد
الجيشس ،من بهو القصشر ،لتقطع زغرودة إاحدى
الحرائر ،ذلك الصشمت ،وتنطلق صشيحأت التكبير
«الله أاكبر ..الله أاكبر..اللة أاكبر ،»..كأن ذلك في
حدود منتصشف النهأر.
ول -م يسش -ت -ط -ع ال -ط -وق اأ’م -ن-ي ل-ع-ن-أصش-ر الشش-رط-ة،

قصضر الشضعب  ..دموع األسضى وا◊سضرة

إان ال -ع Úل -ت -دم -ع وال -ق-لب ل-ي-خشش-ع و إان-ا ع-ل-ى
فراقك يا ڤايد Ùزونون ول نقول إال ما يرضشي
ربنا ،...إانا لله ما أاخذ وله ما أاعطى وكل ششيء
عنده بأاجل مسشمى ،فجر أامسس  ⁄يكن كغÒه
..موكب مهيب يجتاز ‘ تلك اللحظات الطريق
السشريع الرابط ماب ÚاŸسشتششفى العسشكري لعÚ
ال-ن-ع-ج-ة وقصش-ر الشش-عب ،ح-ام Ó-ج-ث-م-ان ال-ف-ق-يد
س إا ¤مثواه
اÛاهد الفريق ڤايد صشالح .وهو ماض ٍ
لخÒة،
لخ Òأاين أالقى عليه ﬁبوه النظرة ا أ
ا أ
بعد إانطفاء ششمعته ليبقى بريق إا‚ازاته سشاطعا
‘ ذاكرة ا÷زائري.Ú

ال -ه -ي -ئ-أت ال-دب-ل-وم-أسش-ي-ة ال-م-ع-ت-م-دة ف-ي ال-ج-زائ-ر
والمواطنين حضشروا إ’لقأء النظرة اأ’خيرة تقدمهم
الرئيسس عبد المجيد تبون ،وبعدهأ عبد القأدر بن
صش-أل-ح رئ-يسس ال-دول-ة السش-أب-ق وال-ط-أق-م ال-ح-ك-ومي
وششخصشيأت سشيأسشية.
ولم يفوت محبو ورفأق فقيد الجزائر توديع روحه
ال-زك-ي-ة إال-ى م-ث-واه-أ اأ’خ-ي-ر وال-ت-رح-م ع-ليه بقصشر
«الششعب» ،حيث كأن ملتقى العديد من الششخصشيأت
ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-أري-خ-ي-ة وال-دب-ل-وم-أسش-ية التي أاششأدت
ب -خصش -أل ال-رج-ل ،ال-ذي صش-ن-ع ت-أري-خ ال-ج-زائ-ر ف-ي
المأضشي والحأضشر.

عقأرب السشأعة كأنت تششير إالى تمأم  7:15دقيقة
عندمأ وصشل النعشس الحأمل أ’سشد الوطن ،موششحأ
ب -أل -ع -ل -م ال -وط -ن -ي ال-ج-زائ-ري ،ال-ذي ك-أن م-راف-ق-أ
بتششكيلة من أابنأئه من المؤوسشسشة العسشكرية ،من
م -خ -ت -ل-ف ال-تشش-ك-يÓ-ت وال-رتب ،ل-ي-ت-م ح-م-ل-ه ع-ل-ى
اأ’كتأف من قبل أافراد الحرسس الجمهوري.
جثمأن الراحل مسشجى بألراية الوطنية وضشع ببهو
قصشر الششعب من أاجل نظرة الوداع اأ’خيرة .رئيسس
الجمهورية ،وأاعضشأء الحكومة ومختلف اأ’سشÓك
ال-ن-ظ-أم-ي-ة والشش-خصش-ي-أت السش-ي-أسش-ي-ة وم-م-ثلين عن

دق -أئ -ق م -ع -دودة ع -ل -ى ف -ت -ح أاب -واب قصش-ر الشش-عب
وإاعÓن بداية مراسشم إالقأء النظرة اأ’خيرة على
حأمي الوطن أاحد أابنأء الثورة التحريرية ،ليششأهد
وصشول موكب الرئيسس تبون في تمأم السشأعة 08:00
صشبأحأ ،إ’لقأء النظرة اأ’خيرة على الفقيد الفريق،
وق- -د ب- -دا ال -رئ -يسس وه -و ي -ودع رف -ي -ق ال -درب ف -ي
السشنوات اأ’خيرة متأثرا بششدة
ودعت الجزائر دولة وششعبأ رمزا من رموز الثورة
الجزائرية ،الذي أافنى حيأته في خدمة الوطن قبل
وبعد اإ’سشتقÓل ،الرجل الذي وهب حيأته فداء
للوطن ،ودافع عن الراية الجزائرية ،فكأن يمتأز

آاسصيا مني

تنأقلهأ العألم عن الجزائر ،في وقت كأنت تششهد
أاك -ب -ر ع -واصش -م أاوروب-أ وأاشش-ه-ره-أ ،ع-ن-ف-أ وت-خ-ري-ب-أ
واعتقأ’ت بألمئأت كل أاسشبوع.
وت -أك -د م -ن ح -ديث ال-ج-م-وع ال-غ-ف-ي-رة أام-أم «قصش-ر
الشش-عب» ،ب-أن «ال-م-رح-ل-ة ا’ن-ت-ق-أل-ي-ة كأنت هأجسشأ
م -ؤورق -أ ،ووجب ا’ب -ت-ع-أد ع-ن-ه-أ ق-در ال-مسش-ت-ط-أع»،
لتفأدي وضشع خطوة في المجهول وتكرار تجربة
سشبق وتجرعت البÓد مرارتهأ في تسشعينيأت القرن
المأضشي.
ولم تخلو الششعأرات من رسشأئل جموع المواطنين،
م-ن ال-حسش-أب-أت ال-ج-ي-وسش-ي-أسش-ي-ة ال-م-رت-بطة بجذور
التأريخ ،فششعأر «ڤأيد صشألح قأهر فرنسشأ» ،دوى،
في إاششأرة إالى محأربته كمجأهد أاصشيل من الو’ية
ال -ت -أري -خ -ي -ة ال -ث -أن-ي-ة ضش-د ا’سش-ت-ع-م-أر ال-ف-رنسش-ي،
وكفأحه كعسشكري وقأئد أ’ركأن الجيشس في تثبيت
ال-ق-واع-د ال-م-ت-ي-ن-ة ل-ل-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ب-نأء «القوة»
وت- -رسش -ي -خ «ال -ق -ي -م ال -ن -وف -م -ب -ري -ة» ،ف -ي اأ’ج -ي -أل
المتعأقبة.

تبون يودع الرفيق الفريق

بمواهب قيأدية عرف بخصشأله و تفأنيه.
رئيسس الجمهورية الذي كرم الرجل قبل أايأم من
وفأته وسشلمه وسشأم اسشتحقأق برتبة «صشدر» نظير
دربه الحأفل بألبطو’ت في سشبيل حمأية الوطن،
القأئد الذي قأد الجزائر إالى بر اأ’مأن هذا اأ’خير
الذي حرصس منذ نعومة أاظأفره على حب الوطن
والتضشحية من أاجلهأ وأاسشهم في الذود عنه والكفأح
من أاجل إاسشترجأع إاسشتقÓله كمجأهد ليكون أاحد
صش -ن -أع اإ’سش -ت-قÓ-ل ضش-رب ف-ي-ه-أ أاروع اأ’م-ث-ل-ة ف-ي
الفداء والجود بألنفسس والنفيسس في سشبيل وطننأ
المفدى ،عزى عأئلة الفقيد من أاو’ده الذين كأنوا
يتواجدون ببهو القصشر وهو كله تأثر بهذا المصشأب
الجلل.

رجل في قمة التواضشع

ك- -أن قصش- -ر الشش- -عب فضش -أء م -ف -ت -وح -أ ج -م -ع ب -ي -ن
المسشؤوولين والمواطنين الذين ترحموا عليه بعد أان
ششهدوا له ،بإأنجأزات تؤوكد على أان الرجل كأن
ع -ظ-ي-م-أ ،مشش-ي-ري-ن إال-ى أان-ه-م ’ ي-م-ل-ك-ون ف-ي ه-ذا
المصشأب الجلل إا’ أان يعزو أانسشفهم .وأاجمع الكل
على أانه كأن رج Óفي قمة التواضشع خدم بلده في
وقت كأنت تمر فيه بأوضشأع جد حرجة وبذلك ’
يزال حيأ في قلوب كل الجزائريين وقد دامت
مراسشم الترحم مأ يفوق  4سشأعأت.

منظمـ ـ ـات تشضي ـ ـد بالفري ـ ـ ـ ـق وتع ـ ـ ـ ـرب ع ـ ـ ـ ـن تعازي ـ ـ ـ ـها
«الششعب» ’ تزال ردود الفعل المتأثرة بفقدان
رئيسس أاركأن الجيشس الوطني الششعبي الذي ووري
الثرى ،أامسس ،في جنأزة مهيبة ششأرك فيهأ اآ’’ف
من المواطنين من كأفة الو’يأت عبروا في وقفتهم
عن عرفأن وتقدير للرجل كمأ أابرقت منظمأت
م-خ-ت-ل-ف-ة ال-ت-ع-أزي إال-ى ع-أئ-ل-ته والششعب الجزائري
مسش -ج -ل -ة ف -ي ب -ي -أن -أت تسش -ل -م-ت-ه-أ «الشش-عب» ن-فسس
المششأعر.
المنتدى الجزائري لحقوق اإ’نسشأن :رافق الششعب
بحكمة وتبصشر

أاعرب اأ’مين الو’ئي للمنتدى الجزائري لحقوق
اإ’نسش -أن رف -ي-ق شش-ن-ي-ن-ي ع-ن ح-زن-ه ال-ع-م-ي-ق ل-وف-أة
ال -ف-ري-ق ڤ-أي-د صش-أل-ح واصش-ف-أ ال-ف-أج-ع-ة ب-أل-مصش-أب
الجلل ،وقدم من غرداية تعأزيه لعأئلة الفقيد وكل
الششعب الجزائري في فقدان أاحد رموز الجهأد
وال- -وط- -ن- -ي- -ي- -ن ال -ذي -ن صش -ن -ع -وا م -أضش -ي وح -أضش -ر
والمسشتقبل البÓد بفضشل وطنتيه وتبصشره وحكمته
ومرافقته وحمأيته للششعب طيلة الفترة العصشيبة
التي اجتأزتهأ البÓد ومآأثره خير دليل.
الفيديرالية الوطنية أ’بنأء الششهداء :دور فعأل في

الخروج من اأ’زمة
م-ن ج-أن-ب-ه-أ ،ق-دمت ال-ف-ي-دي-رال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أ’ب-نأء
الششهداء التعأزي إالى الجيشس الوطني الششعبي وكل
أاف -راد الشش -عب وع -أئ -ل-ة ال-م-رح-وم ،م-ب-رزة خصش-أل-ه
الحميدة ومواقفه الششجأعة ،خأصشة خÓل أاششهر
اأ’زمة العويصشة التي واجهتهأ البÓد حينمأ أاكد
ا’لتزام بألمسشأر الدسشتوري للخروج من ا’نسشداد
وهو مأ تم بألفعل حيث كأن للراحل الدور البأرز
والحأسشم في تجأوز اأ’زمة من خÓل ا’نتخأبأت
الرئأسشية التي أاثمرت رئيسشأ للجمهورية.

الصشمود أامأم رغبة الجموع الغفيرة في ا’قتراب
من العربة العسشكرية التي يرقد عليهأ من نصشب
«بط Óقوميأ للجزائر».
تقدمت سشيأرات نخبة اأ’من من الدرك والششرطة
الموكب ،وطوقت الدرجأت النأرية ششأحنة عسشكرية
من عÓمة «الششركة الوطنية للسشيأرات الصشنأعة»
(ف -خ -ر الصش -ن-أع-ة ال-ج-زائ-ري-ة) ،ي-ع-ت-ي-ل-ه-أ ع-دد م-ن
الضش- -ب- -أط ،غ- -ل- -بت أاح -ده -م دم -وع -ه وه -و يسش -م -ع
ال-ت-ك-ب-ي-رات ال-م-ت-واصش-ل-ة وصش-ي-ح-أت «’ إال-ه إا’ ال-له
والششهيد حبيب الله».
خلف الششأحنة مبأششرة ،عربة «بي ،تي أار ،»60-
م -وشش-ح-ة ب-أل-ورود وخ-ل-ف-ه-أ ن-عشس ،ال-ف-ري-ق أاح-م-د،
مكسشوا بأأ’زهأر موششحأ بألعلم الوطني.
اضشطر عنأصشر اأ’من الرئأسشي ،إالى تطويق العربة
المدرعة ،والسشير إالى جأنبهأ ،بعدمأ اسشتحأل منع
اآ’’ف من الوصشول إالى جثمأن «القأئد العسشكري
ال -ف -ذ» ،ف -ق -د سش -ق -طت ال -م-ت-أريسس وف-كت السشÓ-ل
Óرصشفة ،ليقرر الششعب أا’ تكون جنأزة
الحديدية ،ل أ
رسشمية فقط وإانمأ «ششعبية أايضشأ».

الطريق إالى العالية

على الطريق الرابط بين سشأحة أاديسس أابأبأ وأاول
مأي ،المسشمى ششأرع جيشس التحرير ،كأن المششيعون
من النسشأء واأ’طفأل ،والششبأب والكهول والششيخ،
ي -ج -رون ويسش -أرع -ون م -ح-أول-ي-ن ال-ل-ح-أق ب-أل-م-وكب
مرددين «الله أاكبر  ’..إاله إا’ الله والششهيد حبيب
الله».
وقأل أاحد المواطنين وهو يوثق اللحظة بهأتف
«جنأزة تأريخية ..لم تعرفهأ الجزائر منذ وفأة
بومدين سشنة .»1978
وتششييع جنأزة قأئد عسشكري يششغل منصشبه (ليسس
م -ت-ق-أع-دا) ،م-ن ق-ب-ل ال-مÓ-ي-ي-ن م-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن،
سشأبقة في تأريخ البÓد ،وتدل على المكأنة الرفيعة
ال-ت-ي ب-ل-غ-ه-أ ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-أي-د صش-أل-ح ف-ي أاعين
الششعب.
وت-حت صش-ي-ح-أت السش-ي-ول ال-بشش-ري-ة ال-م-ن-ح-درة م-ن
أاع-ل-ى الشش-أرع وه-دي-ر ال-م-روح-ي-أت ،وج-د ال-م-وكب
الجنأئزي صشعوبة في تجأوز مسشلك سشأحة أاول مأي
ف -أل -ط -ري -ق السش -ري -ع ،ح -يث ال -ت -ف ح-ول-ه عشش-رات
اآ’’ف ،في صشورة خألدة ،تقششعر لهأ اأ’بدان ،تؤوكد
مكأن الرجل في قلوب الجزائريين.
ولبعد المسشأفة ،قرر عديد المواطنين المششأركين
في الجنأزة ،البحث عن وسشيلة نقل لبلوغ مقبر
العألية ،وحضشور مراسشيم الدفن ،فأسشتقلوا الميتروا
كنصشف حل ،إالى غأية محطة المعدومين بحسشين
داي ،وم -ن -ه -أ رك -ب-وا ال-ت-رام-وي ،ال-ذي ي-ت-وق-ف ف-ي
محطة غير بعيدة عن المقبرة بألحراشس.
ف-ك-رة اسش-ت-ب-دال ال-ت-رام-وي ب-أل-م-ي-ت-رو ع-ن-د م-حطة
ال-م-ع-دوم-ي-ن ،ن-ب-ه-ن-أ إال-ي-ه-أ م-واط-ن م-ن ال-ع-أصش-م-ة،
عندمأ كنأ نبحث ا’قتراحأت التي تمكننأ وسشيدة

مع ابنتهأ من بلوغ «العألية ورؤوية نعشس الفقيد».
أاخبرتنأ هذه السشيدة أانهأ كأنت تعتقد بأن الموكب
سشيمر أامأم بيتهأ بششأرع ديدوشس مراد ،وحضشرت
نفسشهأ لذلك ،لتتفأجأ بأن المسشأر يمر عبر سشأحة
أاول مأي ،فأصشرت على الترحم عليه وهو يمر أامأم
أاعينهأ في مدخل المقبرة.
وظ -ه -ر ع-ن-د ال-م-ح-ط-ة أان ج-ل ال-رك-أب م-قصش-ده-م
واحد« :حضشور مراسشيم الدفن».

خششوع ودموع

ون -ح -ن نسش -أب -ق ال-زم-ن ،ون-ق-ت-ط-ع ال-مسش-أف-أت ع-ب-ر
ششوارع وأازقة الحراشس ،كأن يمكننأ معرفة مسشأر
المكوب الجنأئزي على الطريق السشريع بسشهول،
من خÓل مراقبة مروحيأت الدرك والششرطة.
وحرصشت مصشألح رئأسشة الجمهورية ،على نصشب
شش-أشش-ة ع-مÓ-ق-ة أام-أم ال-م-ق-ب-رة ،ل-لسش-م-أح ل-ل-حششود
الغفيرة بمتأبعة مراسشيم الدفن لحظة بلحظة.
جأء أاحمد وصشديقه من المدية ،في حأفلة إالى
البليدة ،واضشطرا إالى ركوب سشيأرة أاجرة ،بعدمأ
ع -ل -م -أ صش -ع -وب -ة دخ -ول ال -ع -أصش-م-ة ف-ي ه-ذا ال-ي-وم
التأريخي ،لكنهمأ أاصشرا على حضشور الجنأزة مهمأ
كلف اأ’مر.
وقأل لنأ« :فعلت المسشتحيل للحضشور ،ووصشلت قبل
عششرين دقيقة من دخول جثمأنه المقبرة ’ ،أاعرف
ك -ي -ف سش -ي -ك-ون شش-ع-وري ل-و شش-أه-دت ه-ذا ال-ح-دث
التأريخي عبر ششأششة التليفزيون».
وأاضش- -أف أان ’« :شش- -يء ح -ف -زه ع -ل -ى ال -م -ج -يء إا’
تسشجيل أاجر الجنأزة ،وأان أاكون ششأهدا على هذا
التأريخ الذي يليق بتأريخ رجل مجأهد».
وبينمأ كأنت المراسشم الرسشمية جأرية ،اعتلى ششأب
ملتح سشيأرة للششرطة ،وتحدث في النأسس «أان سشووا
الصش-ف-وف سش-نصش-ل-ي ع-ل-ى ال-رج-ل» أارب-ع-ة ت-ك-ب-يرات
وت -ح -ي -ة م -ن ج-ه-ة ال-ي-م-ي-ن ،ودع-أء بصش-وت م-رت-ف-ع
والمصشلون يؤومنون ،جعلت الدموع تنهمر من أاعين
قوات اأ’من المششكلين للطوق اأ’مني.
قأل أاحد رجأل الششرطة لصشديقه «’ تبحث عن
التفسشير..ربي حبو» ،وأاضشأف« :لو ’ حب الله له مأ
كأن ليسشخر له جنأزة مليونية».
من جهتهأ ،أاكدت السشيدة فرحة بحضشورهأ جنأزة
الفقيد الذي زف كششهيد لمثواه ا’خير ،على حفظ
أامأنة ڤأيد صشألح ،.وقألت لـ «الششعب» هو «سشلم
اأ’مأنة لرئيسس منتخب.
وقألت سشيدة أاخرى على متن سشيأرتهأ ،تنتظر فتح
الطريق بعد انتهأء مراسشيم الدفن « :بعدمأ سشلم
اأ’مأنة ومفأتيح البÓد لرئيسس انتخبه الششعب ،أاخذ
الله أامأنته».
وأام -أم الشش-أشش-ة ال-ع-مÓ-ق-ة ،وه-م يشش-أه-دون أاع-وان
ال-ح-م-أي-ة ال-م-دن-ي-ة ي-ه-ي-ل-ون ال-تراب على قبر «أاسشد
ال-ج-زائ-ر» ،أاك-د ال-مشش-ي-ع-ون ،أان ال-ج-زائ-ر ب-ل-غت ب-ر
اأ’مأن ،وأان انطبأعهم بششأن اللواء سشعيد ششنقريحة
رئيسس اأ’ركأن بألنيأبة هو أانه «خير خلف» .

ضشريح الفريق ڤايد صشالح يجاور هواري بومدين

دافع عن الشضهداء فكتب الله له مكانة بينهم
‘ أاجواء حزينة ،وأانفاسس متضشرعة إا¤
السشماء ششيع ظهر أامسس جثمان الفريق أاحمد
ڤايد صشالح نائب وزير الدفاع الوطني قائد
أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب-ي ،ب-حضش-ور
ال- -رئ -يسس ت -ب -ون ،ورئ -يسس ال -دول -ة ورئ -يسش -ا
الŸÈان ب- - -غ- - -رف - -ت - -ي - -ه ،إا ¤ج - -انب رئ - -يسس
لرك-ان
ال -دول -ة السش -اب-ق ب-ن صش-ال-ح ،وق-ائ-د ا أ
ب-ال-ن-ي-اب-ة ال-ل-واء سش-ع-ي-د شش-ن-ق-ري-حة ،وعائلة
الفقيد.

نور الدين لعراجي

في جنأزة رسشمية مهيبة ،كتب القدر ’أول
م -رة ف-ي ال-ت-أري-خ اأن ي-ح-ظ-ى ق-أئ-د عسش-ك-ري
بهذا الششرف الكبير من ا’هتمأم والرعأية.
رفعت فصشيلة من الضشبأط السشأمين للقوات
البرية والمدفعية نعشس الفقيد مسشجى بألعلم
ال -وط -ن -ي ،ت -حت م -ع -زوف -أت ف -رق-ة ال-ح-رسس
ال-ج-م-ه-وري ،ل-ي-ح-م-ل ع-ل-ى ا’أك-ت-أف وي-وضش-ع
على ا’أرضس وتقأم له صشÓة الجنأزة ،مرفوقة
بدعأء الميت ثم كلمة الت أبين قراأهأ اللواء
ب - -وعÓ- -م م- -أدي م- -دي- -ر ا’إعÓ- -م وا’يصش- -أل

والتوجيه ذكر فيهأ خصشأل الفقيد كمأ عرج
اللواء مأدي على المسشأر العسشكري للرجل
منذ فجر ا’سشتقÓل اإلى غأية انتقأل روحه
اإلى الرفيق ا’أعلى.
ل-ت-ب-أشش-ر ب-ع-ده-أ م-راسش-م ال-دف-ن داخ-ل م-رب-ع
الششهداء ،حيث تتواجد قبور مجموعة 22
وروؤسشأء الجزائر ،وتحت طلقأت نأرية لفرقة
المششأة البحرية ،بداأ اأفراد الحمأية المدنية
في وضشع النعشس في القبر ،وسشط التكبير
وال- -ح -م -د ع -ل -ى قضش -أء ال -ل -ه وق -دره ،وتشش -أء
الصشدف اأن يكون مقأم ڤأيد صشألح بجوار
قبر هواري بومدين.
فهو الذي اأحب بومدين ودافع عن اأفكأره
وسش -م -ى ا’أك -أدي -م -ي -ة ال -عسش -ك -ري -ة ل-م-خ-ت-ل-ف
ا’أسشلحة بششرششأل بأسشمه.
بعد ا’نتهأء من عملية الدفن سشلم رئيسس
الجمهورية الراية الوطنية التي غطت جثمأن
ال -ف -ق -ي-د اإل-ى اب-ن ال-م-رح-وم اأم-أن-ة الشش-ه-داء
والمجأهدين ،وهو القأئل نحن اإلى الزوال
اأمأ ا’أوطأن سشتبقى في الخلود.

قادة ششا‘ ،مرسشلي وحنصشل ‘ اŸوعد

Ÿاذا غاب الرياضضيون عن تأابينة الراحل؟
الشش -عب  /ت -أسش-ف ال-ك-ث-ي-ر م-م-ن شش-أهد
مراسشيم اإلقأء النظرة ا’أخيرة على الراحل
المجأهد الفريق اأحمد قأيد صشألح بقصشر
الشش -عب ،اأمسس ،ل -غ -ي-أب ال-ري-أضش-ي-ي-ن ،ال-ذي-ن
سش -أع-دت-ه-م ال-ري-أضش-ة ال-عسش-ك-ري-ة ك-ث-ي-را ف-ي
مششوارهم ،حيث اقتصشر الحضشور على القلة
ال -ق-ل-ي-ل-ة م-ن-ه-م ف-ق-ط م-ن-ه-م رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
«الراديوز» قأدة ششأفي والذي كأن اأول من

كرم الفريق الراحل ششهر جويلية المأضشي
في عز ا’أزمة التي مرت بهأ البÓد .اأثأر
ه-ذا ال-ت-ك-ري-م اآن-ذاك زوب-ع-ة داخ-ل ال-ح-راك
والمجتمع المدني.
كمأ حضشر مراسشم التأبين اإلى جأنب قأدة
شش-أف-ي ال-ب-ط-ل ال-ع-أل-م-ي ن-ور ال-دي-ن م-رسش-لي
والحكم الدولي حنصشأل.
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اللــــؤاء بؤعــــÓم مـــادي فــــي تأابينيـــة الراحل:
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ا÷زائ ـر فقدت ابنـ ـا بـ ـارا حمـل همـوم الوطن و ⁄يضضع ـف أام ـام اله ـزات
لمان
^ حافظت على أارواح ا÷زائري Úوأاوصشلت البÓد إا ¤بر ا أ

الششعب  -أألقى أللوأء بوعÓم مادي مدير ألإيصصالوأإلعÓم وألتوجيه ألركان ألجيشش ألوطني ألشصعبي،
أأمسش أألربعاء ،كلمة تأابينية خÓل مرأسصم تشصييع
جنازة ألرأحل ألفريق أأحمد قايد صصالح ألذي شصيع
أأمسش إأل -ى م -ث -وأه أألخ-ي-ر ب-م-رب-ع ألشص-ه-دأء ب-م-ق-ب-رة
ألعالية .هذأ نصصها ألكامل:
بسشـم الله الرحمـن الرحيـم
والصشÓ- -ة والسشÓ- -م ع- -ل- -ى خ- -ات- -م ال- -ن -ب -ي -ي -ن
والمرسشلين سشيدنا محمد وعلى آاله وصشحبه
أاجمعين
قــال الله تعالى:
«ك -ل م -ن ع -ل -ي -ه -ا ف -ان وي -ب -ق -ى وج-ه ربك ذو
لكرام».
الجÓل وا إ
أأيها ألجمع ألكريـم..
ب-ق-ل-وب خ-اشص-ع-ة ،رأضص-ي-ة ب-قضص-اء أل-ل-ه وق-دره ،ن-ودع
أليوم بط Óمن رجالت ألجزأئر ألمخلصصين ألذين
ب- -ذل- -وأ أل- -ن- -فسش وأل -ن -ف -يسش ل -تسص -ت -رج -ع سص -ي -ادت -ه -ا
وأسصتقÓلها ولتبق ـى شصامخة ،أأبدية ألمجد.
أأحد رجالت ألجزأئر ألذين لبوأ ندأء ألوطن منذ
ن-ع-وم-ة أأظ-اف-ره-م ،وأصص-ل-وأ ع-ل-ى أل-ن-ه-ج ،وم-ا ب-دلوأ
تبدي ،Óإألى أأن إأسصترجع ألله وديعته.
أايها الجمع الكريم..
تشصاء أألقدأر وألجزأئر تدخل عهدأ جديدأ آأمنا بعد
مخاضش عسصير ،أأن تفقد رج Óمن خيرة ألرجال،
رج  Ó-وط -ن -ي -ا م-خ-لصص-ا وشص-ه-م-اَ ،نَ-ذر ع-م-ره ك-امÓ-
ل-خ-دم-ة أل-ج-زأئ-ر شص-ع-ب-ا وج-يشص-ا ،ب-رح-ي-ل ألمجاهد
ألفريق أأحمد قايد صصالح رحمة ألله عليه ،تكون
ألجزأئر قد فقدت إأبنا بارأ من خيرة ما أأنجبت
ألجزأئر ،رج Óحمل معه دوما ُهموم ألوطن فلم
يسصتكن يوما ولم يضصعف أأمام ألهزأت ،وظل مثال
خالصصا ،للصصبر وألصصمود وأإلصصرأر وألعزم ،صصافيا
ط -اه -رأ ف -ي أل -وط -ن-ي-ة وأإلب-اء وأل-دف-اع وأل-ذود ع-ن
ألوطن.
رج Óلم يتخل يوما عن تأادية وأجباته كاملة نحو
أأمته ،لسصيما أأوقات ألصصعاب وألمحن ،وعد فوsفـى
وحافظ على أأروأح ألجزأئريين ،فلم ترأق قطرة دم
وأحدة ،وأأوصصل ألجزأئر إألى بر أألمان ،رجل َيصصُدق
فيه قول ألله تعالى بعد بسصم ألله ألرحمن ألرحيم:
«من المؤؤمنين رجال صشدقؤا ما عاهدوا الله
عليه فمنهم من قضشى نحبه و منهم من ينتظر
وما بدلؤا تبدي»Ó
صشدق الله العظيم.

أايها الجمع الكريم..
لقد مّد ألله جل في عÓه ُعمر ألمجاهد ألفريق
أأح -م-د أي-د صص-ال-ح ح-ت-ى ت-أادي-ة أألم-ان-ة ك-ام-ل-ة غ-ي-ر
منقوصصة كما أأرأدها ألشصهدأء أألبرأر ،وكأان ألعليs
ألقدير برحمته أأمهله هذه ألمدة حتى يرى ألدولة
ألجزأئرية ألجديدة ويشصهد على تسصليم أألمانة إألى
ألسص-ي-د رئ-يسش أل-ج-م-ه-وري-ة أل-م-ن-ت-خب ،ووضص-عها في
أأيدي أأمينة.
ها هو ذأ أليوم يلتحق بالرفيق أألعلى مع ألصصّديقين
وألشصهدأء ،مطمئن ألقلب ،مُرتاح ألبال.
يا قائدنا وقدوتنا..
إأن كل ما بنيته وقدمته لهذأ ألوطن ألغالي لن يذهب
سُصدأ ،وسصيحفظه ويصصونه أأبناؤوك ألبررة ألذين نهلوأ
م-ن وط-ن-ي-تك أل-فّ-ي-اضص-ة وت-ع-ل-م-وأ ع-ل-ى يديك أأسصمى
معاني أل ُسصمو وتقديسش ألوطن وُنكرأن ألذأت في
سصبيل نهضصة ألجيشش ألوطني ألشصعبي سصليل جيشش
ألتحرير ألوطني ،وتطويره ورقي ألوطن وأزدهاره.
سشنبقى أاششبال وأاسشؤدا كما عهدتنا
يا فقيد الجزائر..
يا قائدنا ألمغوأر ،مهما ذّكرنا بخصصالك ومناقبك
فلن نوفّيك حقك ،لقد عاهدناك في حياتك ونجدد
عهدنا ونحن ُنشصيّعك أليوم إألى مثوأك أألخير ،إأننا
سصنبقى أأشصبال وأأسصودأ كما عهدتنا ،حامين عرين
أل-وط-ن م-ن ك-ل أل-ط-ام-ع-ي-ن وأل-ح-اق-دي-نُ ،م-تشص-ب-ع-ين
ب -ال -ق -ي -م ألسص -ام-ي-ة أل-ت-ي ح-رصصَت ع-ل-ى ت-رسص-ي-خ-ه-ا،
ُمتخذين من قيم نوفمبر وثورتنا ألمجيدة ألَمْعلَم
وألنبرأسش ،ومن ألوفاء لتضصحيات شُصهدأءنا أألبرأر
ومجاهدينا أألخيار ألقدوة ألتي نهتدي بها ،ولن
ن -ح -ي-د ع-ن-ه-ا أأب-دأ م-ه-م-ا ك-انت أل-ظ-روف وأألح-وأل
ومهما كلفنا ذلك من ثمن ،فكلنا في ألجيشش ألوطني
ألشصعبي عزماً وحزماً لموأصصلة ألدرب ،وكلنا فدأءٌ
للوطن.
سصنوأصصل على دربك وهو عهد نقطعه على أأنفسصنا،
بأان نجعل أأمن ألجزأئر وأسصتقرأرهاُ ،قرة أأعيننا
وأأسصمى غاياتنا.
نحن ل نودعك أليوم قائدأ وفقط ،بل يبكيك كل
ألشصعب ألجزأئري أألبيّ ،يخّلد فيك ألرجل ألشصهم،
أل -ع -ط -وف ،أل -ح -ن -ون ،ألصص -ارم ،أل -ذي وع -د َفَ-و sف-ى،
مرأفقا تطلعات أألمة في بناء جزأئر جديدة وفية
ق -وي -ة م -وح -دة ،م -ت -رأصص -ة وم -زده -رة ك -م -ا أأرأده -ا
شصهدأؤونا أألبرأر ومجاهدونا أألخيار.
يقول ألمولى سصبحانه وتعالى:
«وما تدري نفسس ماذا تكسشب غدا وما تدري
نفسس بأاي أارضس تمؤت ،إان الله عليم خبير».

مسصيرة نضصالية مشصهود لها
أايها الجمع الكريم..
إأننا نقف أليوم مودعين ألمجاهد ألمرحوم بإاذن أللـه
تعالى ألفريق أأحمد ڤايد صصالح ألذي أنتقل أإلى
جوأر ربه فجر يوم أإلثنين ألثالث وألعشصرين ()23
م -ن شص -ه-ر ديسص-م-ب-ر ،2019ب-إاق-ام-ت-ه أل-ع-ائ-ل-ي-ة ب-ع-ي-ن
ألنعجة ،إأثر وعكة صصحية.
رحم أللـه ألفقيد برحمته ألوأسصعة ،وأأسصكنه فسصيح
جنانه وأألهمنا جميعا وذويه جميل ألصصبر وألسصلوأن.
ألمجاهد ألفريق أأحمد أيد صصالح من موأليد 13
يناير  1940بعين ياقوت ولية باتنة ،وهو متزوج وأأب
لسصبعة ( )07أأبناء؛ إأنخرط مناضص Óشصابا في ألحركة
ألوطنية ،وفي سصن ألسصابعة عشصر ( )17من عمره،
ألتحق يوم ألفاتح أأوت  1957بالكفاح ألمسصلح ،حيث
تدرج في سصtلم ألقيادة ليعsين قائد كتيبة على ألتوألي
بالفيالق  21و 29و 39لجيشش ألتحرير ألوطني.
غدأة ألسصتقÓل وإأسصترجاع ألسصيادة ألوطنية ،وبعد
إأجرأء دورة تكوينية بالجزأئر ،لمدة سصنتين (،)02
وب-اإلت-ح-اد ألسص-وف-ي-ي-ت-ي سص-اب-ق-ا ،ل-م-دة سص-ن-ت-ين ()02
كذلك ،تحصصل على عدة شصهادأت عسصكرية.
كما شصارك سصنة  ،1968في ألحروب ألعربية ضصد
ألكيان ألصصهيوني على جبهة سصيناء بمصصر ألشصقيقة.
تقلد بقوأم ألمعركة ألبرية للجيشش ألوطني ألشصعبي
وتدرج في ألمسصؤووليات ألتالية:
قائدأ لكتيبة مدفعية؛قائدأ للوأء مشصاة؛ق-ائ-دأ ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي أألوسص-ط ل-ب-رج أل-عقيدلطفي /ألناحية ألعسصكرية ألثالثة؛
قائدأ لمدرسصة تكوين ضصباط ألحتياط بالبليدة/ألناحية ألعسصكرية أألولى؛
ق -ائ -دأ ل -ل -ق -ط -اع أل -ع -م -ل-ي-ات-ي أل-ج-ن-وب-ي ل-ت-ن-دوف/بالناحية ألعسصكرية ألثالثة؛
 لقائد ألناحية ألعسصكرية ألخامسصة بقسصنطينة؛رقي إألى رتبة عميد بتاريخ  05جويلية 1991؛قائدأ للناحية ألعسصكرية ألثالثة ببشصار؛قائدأ للناحية ألعسصكرية ألثانية بوهرأن؛تمت ترقيته إألى رتبة لوأء بتاريخ  05جويلية 1993؛تم تعيينه قائدأ للقوأت ألبرية سصنة 1994؛بتاريخ  03أأوت  ،2004تولى مسصؤوولية رئيسش أأركانألجيشش ألوطني ألشصعبي؛
تقلد ألمجاهد أأحمد أيد صصالح رتبة فريق بتاريخ 05جويلية .2006
منذ  11سصبتمبر  2013تولى مسصؤوولية نائب وزير
أل -دف -اع أل -وط -ن -ي ،رئ -يسص-ا ألرك-ان أل-ج-يشش أل-وط-ن-ي

ألشصعبي.
ألمرحوم ألمجاهد ألفريق أأحمد ـايد صصالح حائز
على عدة أأوسصمة هـ ـي:
وسصام جيشش ألتحرير ألوطني؛وسصام ألجيشش ألوطني ألشصعبي من ألشصارة ألثالثة؛ وسصام مشصاركة ألجيشش ألوطني ألشصعبي في حروبألشصرق أألوسصط  1967و1973؛
 وسصام ألشصجاعة؛ وسصام ألسصتحقاق ألعسصكري وكذأ وسصام ألشصرف.بتاريخ  19ديسصمبر  ،2019تم تقليده أأعلى وسصام في
ألدولة ،برتبة صصدر من مصصف ألسصتحقاق ألوطني،
من طرف ألسصيد رئيسش ألجمهورية عبد ألمجيد
ت-ب ـون ،ن-ظ-ي-ر ج-ه-وده أل-ج-ب-ارة وأل-دور أل-ك-ب-ير ألذي
أضص-ط-ل-ع ب-ه ف-ي ه-ذه أل-م-رح-ل-ة أل-حسص-اسص-ة ،لضص-مان
سص Ó-م -ة أل -م -وأط -ن -ي -ن وأأم -ن أل -ب Ó-د وم-ؤوسصسص-ات-ه-ا،
وأإللتزأم بالدسصتور وإأحترأم قوأنين ألجمهورية.
عزم وإارادة فؤلذية
أايها القائـــد الفـــذ..
إأن أأب-ن-اءك وأإخ-وأنك أل-م-رأب-ط-ي-ن وأل-رأبضص-ي-ن ع-ل-ى
 ُÓقلوبهم ألحزن
كامل ألحدود وربوع ألوطن ليَم أ
وأألسص -ى ع -ل -ى ف -ق -دأن أألب أل-ح-ن-ون وأألخ أل-ك-ري-م
وألقائد ألشصهم وألمجاهد ألمغوأر ألصصنديد ،وهم
كلهم عزم وإأرأدة فولذية لبذل ألمزيد من ألتضصحية
وألفدأء لصصون أأمانة ألشصهدأء.
لقد رحلت بعد أأن أأديت أألمانة وألجزأئر قائمة أآلن
برجالها ومؤوسصسصاتها وهي سصائرة أأكثر قوة وثقة على
درب ألرقي وألتطور في ظل ألأمن وأألمان.
إأننا وككل ألجزأئريين ألغيورين على وطننا ،نعاهدك
على ألسصير على دربك ودرب إأخوأنك ألمجاهدين،
وسص -ت -ب -ق -ى تضص -ح -ي -اتك وسص -ج ُ-لَ -ك خ-ال-دأ م-ا َبِ-ق-يْت
أل -ج -زأئ -ر ،وسص -ن -ذك-رك ج-ي Ó-ب-ع-د ج-ي-ل ،أأ َنك ك-نت
ألصص -خ -رة أل -ت -ي ت -ح -ط -مت ع -ل -ي-ه-ا ك-ل أل-م-ؤوأم-رأت
وألدسصائسش ،فرحمة ألله عليك أأيها أألب ألكريم.
أل -ل -ه -م ت -غ-م-د ف-ق-ي-د أل-ج-زأئ-ر ب-رح-م-تك أل-وأسص-ع-ة،
وأأسصكنه منازل ألشصهدأء أألبرأر وألصصديقين أألخيار.
أللهم أألهم أأهله وأألهمنا وأألهم كل ألجزأئريين ألصصبر
وألسصلوأن ،وأكتب للجَمع ألمشصيع أأجر ألمحسصنين.
«يا أأيتها ألنفسش ألمطمئنة أإرجعي إألى ربك رأضصية
مرضصية فادخلي في عبادي و أأدخلي جنتي».
صشـدق الله العظيـم.
إانـا لله وإانا إاليه راجعـؤن.
ول حؤل ول قؤة إال بالله العلي العظيم

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 07حافÓت للمشساركة ‘ تشسييع جنازة ألفريق

آلعنابيـ ـ ـون يلتحقـ ـ ـ ـون بالعاصصمـ ـ ـة إ’لق ـ ـ ـ ـاء
آلنظ ـ ـرة آأ’خ ـ ـÒة عل ـ ـى فقي ـ ـد آ÷زآئ ـ ـر

عنابة :هدى بوعطيح

بيوت ألعزأء أنتشسرت بربوع معسسكر

وقفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات تأابيني ـ ـ ـ ـ ـة  Ÿـ ـ ـ ـ ـوآطن Úوشصبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب وفـ ـ ـ ـÓحÚ
أقام سسكان معسسكر ،أمسسÃ ،سساجد ألو’ية ،صسÓة ألغائب ترحما على فقيد ألوطن أحمد ڤايد صسالح ‘ ،أجوأء غطاها
’خÒة على جثمان
’لقاء ألنظرة أ أ
’سسى ‘ ،وقت تنقل ألعشسرأت من ألشسباب إأ ¤قصسر ألشسعب بالعاصسمة إ
أ◊زن وأ أ
أÛاهد وأŸشساركة ‘ مرأسسم تشسييعه.
فÓ- -ح- -ؤ أل -ؤ’ي -ة أل -ت -ح -ق -ؤأ أمسس Ãق -ر بالتمر وأÿبز وألكسصكسصي ،أعÎأفا منهم
ألغرفة ألفÓحية Ÿعسصكر ،للمشصاركة ‘ با÷هؤد وألتضصحيات ألتي قدمها ألفقيد
ع Èع -م -ؤم ب -ل -دي -ات م -عسص -ك -ر وق -رأه -ا وق-ف-ة ت-اأب-ي-ن-ي-ة دع-ا أإل-ي-ه-ا ›لسس وأإدأرة ل -ل -ؤط-ن ‘ سص-ن-ه أŸت-ق-دم-ة ح-يث رك-زت
و أح-ي-ائ-ه-ا ألشص-ع-ب-ي-ة ،نصص-بت خ-ي-م ألعزأء ألغرفة  ” -خÓلها ألÎحم على روح أغ- -لب أ’ن- -ط- -ب- -اع -ات أل -ت -ي سص -ج -ل -ت -ه -ا
بالشصؤأرع وألسصاحات ،وسصط تؤأفد كب Òألفقيد بتÓوأت خاشصعة للقرأآن ألكر« Ëألشصعب» منذ أ’إعÓن أ’أول عن وفاة
Ÿؤأطن Úمن أ÷نسص Úوكافة ألشصرأئح وألتذكÃ Òناقب ألرجل ألعسصكري ألفذ أل -ف-ري-ق أن أل-ف-ق-ي-د ت-رك بصص-م-ت-ه و أث-ره
ع-ل-ى أŸشص-ه-د أل-ع-ام ل-ل-ح-رأك أ÷زأئري
أل-ع-م-ري-ة وأل-ف-ئ-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة  -ت-عذر ‘ جؤ سصاده حزن عميق.
عنهم ألتنقل لتقد Ëوأجب ألعزأء من كما شصارك ‘ ألؤقفات ألتاأبينية نسصاء و ⁄يهمل وأجبه ألؤطني ‘ أ◊فاظ على
بينهم ناشصطؤن ‘ أ◊رأك ألشصعبي حيث و أطفال ،ظلؤأ يلتقطؤن ألصصؤر ألتذكارية وحدة ألؤطن وسصÓمة شصعبه كما أكدت
خصصصصت ألسصلطات أÙلية للؤ’ية  12أمام صصؤرة ألفقيد مع ألتحية ألعسصكرية ،أغ- -لب أ’ن- -ط- -ب- -اع- -ات أن أل -ف -ق -ي -د أدى
حافلة لنقل أŸعزين أإ ¤ألعاصصمة.
وعملؤأ أيضصا على ألتصصدق رحمة عليه أ’أمانة على أكمل وجه.

معسسكر :أام ا. Òÿسش

أصسدقاء ألرأحل عّددوأ مناقبه

تن ـ ـدوف تت ـ ـوشّصح آأ’سص ـ ـود و’ حدي ـ ـث سصـ ـوى عـ ـن آلفريـ ـ ـق

’سسود حزناً على فقد ألفريق أحمد ڤايد صسالح ألذي
لليوم ألثالث على ألتوأ‹ توشسحت و’ية تندوف باللون أ أ
’خÓق وألوفاء لعهد ألشسهدأء وهو ألذي خدمها
يتذكر له سسكان ألو’ية جميل ألصسنيع ويشسهدون له بطيب أ أ
فÎأت طويلة من حياته ألنضسالية.

تندوف :عويشش علي
أقام سصكان ألؤ’ية جلسصات للعزأء ‘ معظم
أحياء مدينة تندوف ،فالفقيد أحد أبنائها
ألÈرة ألذي تدرج ‘ خدمة وطنه أإ ¤أن تقلد
م -نصصب ق -ائ -د أل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي أ÷ن-ؤب-ي
بتندوف ب Úعامي  1887و  1989قبل أن يعÚ
على ر أسس ألناحية ألعسصكرية ألثالثة ببشصار.
أصصدقاء أŸرحؤم ألذين عملؤأ معه بتندوف
كانؤأ من أوأئل أŸعزين ،حيث تؤأفد أآ’ف
أŸؤأطن Úرفقة أ÷هاز ألتنفيذي بالؤ’ية
أإ ¤م-ق-ر ق-ي-ادة أل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي ل-ت-عزية
أللؤأء «سصاŸي باشصا» قائد ألقطاع ألعملياتي
أ÷ن -ؤب -ي ب -ت -ن -دوف وأل -ت -ؤق -ي-ع ع-ل-ى سص-ج-ل

ألتعازي ،كما حضصرت ›مؤعة من قيادأت
جيشس ألتحرير ألشصعبي ألصصحرأوي وضصباط
سصامؤن لتقد Ëوأجب ألعزأء.
أع-رب أصص-دق-اء أل-ف-ق-ي-د ع-ن ت-اأث-ره-م ألبالغ
ب-ه-ذه أل-ف-اج-ع-ة أ’أل-ي-م-ة ب-رح-ي-ل مناضصل من
ط -ي -ن -ة أل -ك-ب-ار ي-ك-ن ك-ل أ’إحÎأم وأل-ت-ق-دي-ر
ل-ؤ’ي-ة ت-ن-دوف و’أه-ل-ه-ا ،وأسص-ت-ذكر أصصدقاء
أل -ف -ق -ي -د م-اآث-ره وخصص-ال-ه أل-ن-ب-ي-ل-ة وح-رصص-ه
أل - - -دأئ - - -م ع - - -ل- - -ى نصص- - -رة أ◊ق وخ- - -دم- - -ة
أŸسص -تضص -ع -ف Úومسص -ج -د م -ؤسص -ا Êأل -ع -ت-ي-ق
ب -ت -ن -دوف ي -ب -ق -ى شص -اه-دأً ع-ل-ى روح أل-رج-ل
أÙب للخ.Ò
‡ثلؤأÛتمع أŸد Êوألكث‡ Òن عايشصؤأ
أل -رج -ل ع-ن ق-رب أع-رب-ؤأ ع-ن ح-ب-ه-م ’أسص-د
أ’أركان وفقيد أ÷زأئر فنصصبؤأ أÿيم ‘

أل-ع-دي-د م-ن أ’أح-ي-اء ل-ت-ل-ق-ي أل-ت-ع-ازي ،وه-ي
مبادرة أسصتحسصنها سصكان ألؤ’ية ألتي أقيمت
بها صصÓة ألغائب بعد صصÓة ألظهر.
أل- -ف- -اج- -ع -ة ت -خ -طت أ◊دود وعÈت أ’أف -ق
ل- -ت- -ل- -ق- -ي بضص Ó-ل -ه -ا ع -ل -ى أشص -غ -ال أŸؤؤ“ر
÷ 15ب-ه-ة أل-ب-ؤل-يسص-اري-ؤأŸن-ع-ق-د Ãن-ط-قة
تيفاريتي أÙررة ،حيث أسصتهل أŸؤؤ“رون
أول أمسس أشص -غ -ال أل -ن -دوة ب -دق -ي -ق -ة صص -مت
وقرأءة ألفا–ة على روح ألفريق أحمد ڤايد
صص -ال-ح ،ك-م-ا أق-ام «أب-رأه-ي-م غ-ا‹» أل-رئ-يسس
ألصصحرأوي أ’أم Úألعام ÷بهة ألبؤليسصاريؤ
رف -ق -ة ك-ب-ار أŸسص-ؤؤول Úألصص-ح-رأوي ÚصصÓ-ة
ألغائب بتيفاريتي و أعلن أ◊دأد لـ  03أيام
با’أرأضصي ألصصحرأوية أÙررة وÃخيمات
ألÓجئ Úألصصحرأوي Úبتندوف.
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’خÒة على جثمانه
’لقاء ألنظرة أ أ
إ

حشصود بشصرية من آلبويرة حطت آلرحال بالعاصصمة
تنقل ،أمسس ،عشسرأت أŸوأطن Úمن ﬂتلف مناطق و’ية ألبويرة منها عاصسمة
’خضسرية ،ع Úبسسام ،سسور ألغز’ن ومناطق أخرى إأ ¤ألعاصسمة
ألو’ية ،أ أ
’خÒة على
◊ضسور مرأسسم جنازة ألفريق ڤايد صسالح وكذأ إألقاء ألنظرة أ أ
جثمانه قبل أن يورأى ألÌى ‘ مقÈة ألعالية.

البويرة :ع نايت رمضسان

’خÒ
’خÒة على ألفقيد أحمد ڤايد صسالح ،وتشسييعه إأ ¤مثوأه أ أ
’لقاء ألنظرة أ أ
سسكان عنابة كانوأ أمسس ‘ أŸوعد إ
Ãربع ألشسهدأء ÃقÈة ألعالية ،حيث Á ⁄نعهم بعد أŸسسافة ،و’ ظلمة ألليل من أ’لتحاق بالعاصسمة ومرأفقة أŸوكب
أ÷نائزي أŸهيب ،وتوديع «أبن مدينتهم» ألذي يسستحق أن يشسيعه آأ’ف أ÷زأئري ،Úوأن تبكيه أ÷زأئر بأاكملها بعد أن
’جلها إأ ¤آأخر نفسس ‘ حياته..
ضسحى أ
وشص-ي-ؤخ ونسص-اء ،أÛت-م-ع أŸد Êوم-ع-ط-ؤبي أحمد ڤايد صصالح.
أ÷يشس يرأفقهم ألدرك ألؤطني للسصهر على سص -ك -ان ع -ن -اب -ة  ⁄ي -ق -تصص -ر ت -رح-م-ه-م ع-ل-ى
أÛاهد ڤايد صصالح بالدعاء له فحسصب،
حافÓت أنطلقت ليلة أول أمسس ‘ حدود حمايتهم وإأيصصالهم نحؤ وجهتهم بسصÓم.
ألسص -اع -ة أ◊ادي -ة عشص -ر وأل-نصص-ف ،خصصصصت م -ؤأط -ن -ؤن أب -ؤأ إأ’ أن ي -ك -ؤن -ؤأ ‘ أŸؤع -د ،وإأ‰ا أقدم ألبعضس منهم على إأقامة مأادبة
ل -ن -ق -ل أŸؤأط -ن Úأل -رأغ -ب ‘ Úأل -ت-ؤج-ه إأ ¤أم-ت-ط-ؤأ أ◊افÓ-ت ح-ام-ل Úأل-رأي-ة أل-ؤطنية ،عشص -اء بسص -اح -ة أل -ث -ؤرة «صص -دق -ة» ع -ل -ى روح
ألعاصصمة ◊ضصؤر مرأسصيم تشصييع جنازة فقيد وه - -م ي- -رددون «ج- -يشس شص- -عب خ- -اوة خ- -اوة ،فقيدهم ،مع ألعلم ” فتح سصجل للتعازي على
أ÷زأئ -ر أل -ف -ري -ق ڤ-اي-د صص-ال-ح ،ح-يث ب-دأت وألڤايد صصالح مع ألشصهدأء» ..هي ألعبارأت مسص -ت -ؤى إأق -ام -ة أل -ؤ’ي -ة بشص -ارع ب-ن ب-ؤل-ع-ي-د
’عÓن Ÿؤأسص -اة أف -رأد ع-ائ-ل-ة أل-ف-ق-ي-د ‘ مصص-اب-ه-م
أ◊افÓت أŸسص Òمن ﬁؤر دورأن «سصيدي ألتي  ⁄تفارق ألسصنة سصكان بؤنة منذ أ إ
إأب- -رأه- -ي -م»ﬁ ،م -ل -ة Ãؤأط -ن Úم -ن شص -ب -اب أل -رسص -م -ي ع -ن وف-اة ف-ق-ي-د أ÷زأئ-ر أل-ف-ري-ق أ÷لل.

ألعدد
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وم- -ن  ⁄يسص- -ع -ف -ه -م أ◊ظ
ل Ó-ن -ت -ق -ال أإ ¤أل -ع -اصص -م-ة
أك -ت -ف -ؤأ Ãت -اب -ع -ة م-رأسص-م
تشصيع أ÷نازة ع Èشصاشصات
أل- -ت- -ل- -ف- -زي- -ؤن وÃخ -ت -ل -ف
مسص- -اج -د أل -ؤ’ي -ة أق -ي -مت
صصÓ- -ة أل- -غ- -ائب ع -ل -ى روح
ف -ق -ي -د أ÷زأئ -ر .ك-م-ا ق-ام
ألعديد من ألسصكان ’ سصيما
أل-ع-ائ-ل-ة أل-ث-ؤري-ة ب-ف-ت-ح دأر
أل -ع-زأء ل-ت-م-ك ÚأŸؤأط-نÚ

من تقد Ëعزأئهم لبعضصهم
أل - - -ب - - -عضس وأ◊ديث ع - - -ن
خصص -ال أل -ف -ق-ي-د ومسصÒت-ه
م- -ن- -ذ أن ك -ان ›اه -دأ ‘
صصفؤف جيشس ألتحرير أإ¤
أن وصصل أإ ¤أعلى مرتبة
ف - - - -ى صص - - - -ف- - - -ؤف أ÷يشس
أل-ؤط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي .لعل من
أهم أÙطات ألتي –دث
ف- - -ي- - -ه- - -ا أل- - -ع- - -دي- - -د م - -ن
أŸؤأط - -ن Úه- -ي أÙط- -ة
أ’أخÒة أل -ت -ي وق -ف ف -ي-ه-ا
ب- -ج- -انب ألشص- -عب ب- -ع- -د أن

خ- -رج أŸؤأط- -ن -ؤن ف -ى 22
ف- -ي- -ف -ري  2019وطالبؤأ
بتطبيق أŸادت 7 Úو  8من
أل-دسص-ت-ؤر وأل-ل-ت-ان ت-ع-تÈأن
أن ’ سص -ل -ط -ة ف-ؤق سص-ل-ط-ة
ألشصعب ثم قام Ãعركة ضصد
ألعصصابة ألتي نهبت ثروأت
أل- -بÓ- -د وك- -انت سص- -ب- -ب -ا ‘
أل -فسص -اد ع -ل -ى صص -ع -ي-د ك-ل
أŸسص- -ت- -ؤي- -ات .ك- -م -ا وق -ام
ب -عضس أŸؤأط -ن Úب -اإخ-رأج
أل - -ط- -ع- -ام صص- -دق- -ة ب- -ه- -ذه
أŸناسصبة.

كان معه ‘ جهاد أŸسستعمر...

رئيسس منظمة متقاعدي آ÷يشس يرثي رفيق دربه
‘ رسسالة معÈة
وبعبارأت قوية ورأقية،
رثا رئيسس منظمة
متقاعدي أ÷يشس
ألوطنية ،رفيق دربه
أŸرحوم ألفريق ڤايد
صسالح وع Èعن حزنه
وأŸه لرحيل أحد ألقادة
بجيشس ألتحرير
ألثوري ،وألقائد ألفذ
للجيشس ألوطني
ألشسعبي.

البليدة :لينة ياسسمÚ

كان يؤم أمسس مشصهؤدأ ‘
أل - -ب- -ل- -ي- -دة ،شص- -ه- -د وق- -ائ- -ع
م- -رأسص- -ي- -م ت -ؤدي -ع أل -رأح -ل
أل-ف-ري-ق أح-م-د ڤ-اي-د صصالح

‘ ج- -ن- -ازة أق- -ل م- -ا Áك- -ن
وصص - -ف - -ه - -ا ،أن - -ه - -ا ج- -ن- -ازة
ت -اري -خ -ي -ة ،وسص -ت -ح -ف -ظ -ه -ا
أج - - -ي - - -ال أ’سص - - -ت - - -قÓ- - -ل،
وسصتسصجل ‘ دفاتر أ’أيام
من ذهب ،و ⁄تر أ÷زأئر
مثي Óلها ،أإ’ ‘ يؤم تؤديع
وتشص -ي -ي -ع ج -ث -م -ان أل-رئ-يسس
أل - - - - - - -رأح- - - - - - -ل ه- - - - - - -ؤأري
ب- - - -ؤم- - - -دي - - -ن ،و‘ خضص - - -م
أل -ف-اج-ع-ة وج-ه أح-د رف-ق-اء
درب- -ه أÛاه- -د أل- -ع- -ق- -ي- -د
سص- -ع- -ي- -د ب- -ؤل- -ق -رون رئ -يسس
أŸن- - -ظ- - -م- - -ة أل- - -ؤط - -ن - -ي - -ة
Ÿت-ق-اع-دي أ÷يشس ،رسص-الة
رثاء وعزأء ،جاء ‘ بعضس
ف-ق-رأت-ه-ا ،أإن-ه ي-ع-زي ن-فسصه
وي -ت-ق-دم ‘ ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة

أ’أل- -ي- -م- -ة ‘ ف- -ق -دأن «أ’أخ
وألرفيق أÛاهد أŸغفؤر
ل -ه أŸرح -ؤم « أح -م -د ڤ-اي-د
صصالح» ،و أضصاف يقؤل أإنه
«ألرجل ألفذ وفقيد أ’أمة
أ÷زأئرية كافة» ،وأسصÎسصل
‘ ك- -ل- -م -ات -ه ب -اأن أŸرح -ؤم
ألرمز « كان من خÒة رجال
هذأ ألؤطن ،وألذي شصاءت
أ’أق -دأرأ’إل -ه -ي -ة ،أن ي -ك-ؤن
خÓ-صس أ÷زأئ-ري-ة أل-غ-ال-ي-ة
ع- -ل- -ى ي- -ده» ،م- -فصص  Ó-ب -اأن
أŸرحؤم كان ›اهدأ دأفع
عن أ÷زأئر Ÿا كانت بÚ
أي -دي أŸسص-ت-ع-م-ر أل-غ-اشص-م،
و أيضصا كان «حامي ومرأفق
وم- -ؤؤسصسس أل- -ع- -ه -د أ÷دي -د
للجمهؤرية أ÷ديدة».

تيارت تÎحم على فقيد أ÷زأئر

رجل آŸرحلة ..سصلم آأ’مانة ‘ صصمت ..و رحل
رحل ألرجل ألذي جنب أ÷زأئر أنسسدأدأ سسياسسيا وأأمنيا ..رحل أ’أب
ألذي أأوصسى أأو’ده عن أأمهم أ÷زأئر ...رحل بعد أأن رتب ألبيت هكذأ
ع Èألشسيخ معرأج عن تعزيته للفريق ڤايد صسالح ‘ سساحة أ◊رية
بتيارت وهو يذرف ألدموع.
ب-أان ل-ل-ج-زأئ-ر رج-ا’ أوف-ي-اء ،ألعزأء ألكث Òمن أŸؤأطنÚ
وق - -د ت - -ع - -الت أل - -ت - -ك- -بÒأت ورفع أ÷ميع أأ’كف للتأامÚ
نصص -بت ب -ب -ل-دي-ة ت-ي-ارت م-ن-ذ وزغاريد حرأئر تيارت ،كما على دعاء أحد أأ’ئمة ألذي
فجر أمسس خيمة كبÒة لتلقي حضص -رت ج -م -ي -ع ألسص -ل -ط-ات رث -ى ف -ق -ي -د أ÷زأئ-ر وأل-ذي
جاء ‘ كلمته أن ألفقيد يحبه
أل- -ت- -ع -ازي ع Èسص -ج -ل وضص -ع ألعسصكرية وأŸدنية.
خصص - - -يصص - - -ا ل- - -ل- - -مسص- - -ؤؤول Úسصيدة أغمي عليها من فرط ربه وألدليل أنه مثل ما جاء
أÙلي Úوجمؤع أŸؤأطن Úأل- -ت- -أاث- -ر وأسص- -ت- -ف- -اقت ب- -ع -د ‘ أ’أح - -اديث حسصب أإ’م- -ام
أل -ذي -ن غصصت ب-ه-م ألسص-اح-ة ،زغرودة طؤيلة ،ألشصباب كانؤأ أن -ه م -ن يشص -ه-د ل-ه أوي-حضص-ر
وقد أختلط أ÷ميع مؤأطن ‘ Úألصصدأرة ‘ سصاحة أ◊رية ج-ن-ازته  10رج-ال ك-ان آأم-ن-ا
وسص -ل -ط -ات ‘ م-ؤق-ف ي-ب-ك-ي ألتي شصهدت أ◊رأك وألتآازر ،ف - -م - -ا ب - -ال م - -ن شص - -ه - -د ل- -ه
أ◊ب -يب وأل -ق -ريب م -ؤؤك -دي-ن وق- -د ت- -دأول ع- -ل- -ى ك -ل -م -ات  40مليؤن.

تيارت :عمارة

Ãسسجد خالد إأبن ألوليد با÷لفة

آآ’ف آ Ÿـ ـوآطن Úي ـ ـؤودون صص ـ ـÓة آلغائ ـ ـ ـب

أقيمت صصÓة ألغائب ،ظهر أمسسÃ ،سصجد
«خالد بن ألؤليد با÷لفة ،على غرأر جميع
مسص -اج-د أل-ؤط-ن» ع-ل-ى روح أŸرح-ؤم ف-ق-ي-د
أ÷زأئر ألفريق ڤايد صصالح ،وعرفت سصاحة
’’ف م - -ن
ﬁم- - -د ب- - -ؤضص- - -ي - -اف ،حضص - -ؤر أ آ
أŸؤأطن Úرفقة وأ‹ ألؤ’ية تؤفيق ضصيف،

وأل -ل-ؤأء ق-ائ-د أل-ف-رق-ة  12مشص-اة ،ألسص-لطات
’م -ن -ي -ة وأÙل -ي -ة ،ك -م -ا ق-دم وأ‹ أل-ؤ’ي-ة
أأ
وأجب أل-ع-زأء ل-ل-م-ؤأط-ن Úب-اÿي-م-ة أŸق-امة
بسصاحة ألشصهدأء بؤسصط مدينة أ÷لفة.

موسسى بوغراب

»æWh

اسص

تط ـ
Óع

الخميسس  ٢٦ديسشمبر  ٢019م
الموافق لـ  ٢9ربيع الثاني 1441هـ

أصسبح أŸنزل ألعتيق
وألعريق أŸبني بالطريقة
ألتقليدية با◊جارة وألطÚ
Ãدينة ع Úياقوت ،بولية
باتنة ،ألذي شسهد مولد رجل
عظيم كالفريق ألرأحل أحمد
قايد صسالح قبلة لكل
لحرأر من كل
أ÷زأئري Úوأ أ
وليات ألوطن ،حيث أبى
للف منهم ،إأل أن يكونوأ
أ آ
حاضسرين لتقد Ëوأجب ألعزأء
لقاربه خاصسة ألذين
‘ رحيله أ
تعّذر عليهم ألسسفر للعاصسمة
◊ضسور مرأسسم ألتشسييع.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«ألشسعب» ترصسد شسهادأت عن ألّرأحل بع Úياقوت

قاي ـ ـ ـ ـ ـد صصال ـ ـ ـ ـح  ..تاريـ ـ ـ ـ ـ ـخ بطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل وذاكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أاجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال
لوعة الفراق
جمال أوكيلي

»°TƒŸ IõªM :áæJÉH
رغ -م ب -ي-وت ال-ع-زاء ال-ك-ثÒة اŸف-ت-وح-ة
ب -ك-ل ب-ل-دي-ات و’ي-ة ب-ات-ن-ة  ،٦1اإ’ ان
منطقة ع Úياقوت بالتحديد ششهدت
اإق-ب-ا’ ق-ي-اسش-ي-ا ل-ل-م-عّ-ز ي-ن ،م-ن ﬂتلف
ال- -ف- -ئ- -ات ال- -ع- -م- -ري- -ة م- -ن ›اه- -دي -ن
متقاعدي ا÷يشس ،ششباب وحتى النسشاء
وغÒهم كث ،Òحيث ّŒول ا÷ميع ‘
ﬂتلف ا’أماكن واÙطات التي عاشس
ب -ه -ا ال -راح-ل ،ب-داي-ة Ãن-زل-ه ال-ع-ائ-ل-ي،
Ãششتة قامل ياقوت ،على بعد  ٣كلم
م -ن م -ق -ر ال -ب -ل-دي-ة ،م-رورا ب-اŸدرسش-ة
القراآنية اأحمد قايد سشي عثمان التي
بناها والتي تعد بحسشب ما وقفت عليه
«الششعب» ،من ضشمن اأعرق اŸدارسس
ال -ق-راآن-ي-ة  ،ال-ت-ي ع-م-لت ع-ل-ى –ف-ي-ظ
ك - -ت - -اب ال - -ل - -ه ل - -ل - -نشسء م - -ن - -ذ ال- -فÎة
ا’سشتعمارية اإ ¤غاية اليوم ،حيث عمل
الفريق احمد قايد صشالح على –ديث
و اإعادة و تهيئة هذا الصشرح الديني
ل -ت -دريسس اأط -ف -ال اŸن -ط-ق-ة ،ك-م-ا ظ-ل
ال-ف-ق-ي-د م-رت-ب-ط-ا ب-ه-ذه اŸدرسشة وظل
م -داوم -ا ع -ل -ى حضش -ور ح-ل-ق-ات ال-ذك-ر
والتÓوة كلما سشمحت له الفرصشة بذلك
بحسشب ما اأكده كل من اإلتقينا بهم من
اأولياء للتÓميذ ا◊فظة ،وكذا القائمÚ
على تسشي Òششوؤون هذه اŸدرسشة.
” تدشش Úهذه اŸدرسشة سشنة ٢01٢
م - -ن ط - -رف ال - -راح- -ل ال- -ذي اأسشسش- -ه- -ا
ورعاها و–مل تسشمية سشيدي عثمان
نسشبة اإ ¤جد الفقيد ،حيث اأكد ‘ هذا
الصش -دد اب-ن ع-م ال-ف-ق-ي-د ع-ب-د ا◊م-ي-د
اأحمد قايد الذي يششغل منصشب رئيسس
البلدية ،ان الراحل رجل عظيم عاشس
بالقرية التي ولد فيها مدة سشت سشنوات
كاملة قبل ان يششد الرحال اإ ¤عدة
و’يات جزائرية اأخرى لغاية اسشتقراره
بو’ية عنابة.
اأحمد قايد صشالح ابن اإبراهيم وقبايلي
نوة بقامل ياقوت نسشبة اإ ¤اأو’د سشي
علي تاحمامت من مواليد  1٣جانفي
 1940انتقل للعيشس رفقة عائلته اإ¤
منطقة سشمندو بقسشنطينة حيث تلقى
تعليمه ا’أول وحفظ القراآن الكر Ëثم
التحق بصشفوف جيشس التحرير الوطني
مع السشنوات ا’أو ¤للثورة اÛيدة ‘
الشش - -م- -ال ال- -قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ي اإ ¤غ- -اي- -ة
ا’سش - -ت - -ق Ó- -ل ث - -م ا◊دود الشش- -رق- -ي- -ة
التونسشية.
ل -يسش -ت -ق -ر ب -ع -د ا’سش-ت-قÓ-ل ‘ م-دي-ن-ة
ع -ن -اب -ة رف -ق -ة اأب-ي-ه ،اإخ-وت-ه واأع-م-ام-ه
ﬁمود وÿضشر ليتدرج ‘ اŸسشوؤوليات
وال- -رتب ‘ صش -ف -وف ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الششعبي اإ ¤غاية قيادته لÓأركان برتبة
فريق ،يششهد له ا÷ميع بع Úياقوت
بقوة كرمه وحبه للوطن.
ي- -روي سش- -ك- -ان ع Úي- -اق- -وت ع- -ن ج -د
ال- -راح- -ل سش- -ي ع- -ث- -م- -ان ال- -ذي –م- -ل
اŸدرسشة القراآنية اسشمه ،ولعه بحفظ
ال -ق -راآن ال-ك-ر Ëو–ف-ي-ظ-ه ل-ل-تÓ-م-ي-ذ،
وح- -رصش- -ه ع -ل -ى اإق -ام -ة ›السس اÒÿ
واإصشÓح ذات الب Úاإ ¤غاية وفاته سشنة
.19٨7
يروي ابن عم الفقيد اأنه التقى به
خÓل حفل زفاف ’أحد اأبنائه ،سشنة
 ،٢011اأين اقÎح عليه اإنششاء مدرسشة
ق- -راآن- -ي -ة ب -اسش -م ج ّ-د ه -م ،ح -يث رّح -ب
ب-ال-ف-ك-رة وثّ-م -ن-ه-ا وب-ادر اإŒ ¤سش-يدها
م-ي-دان-ي-ا ،م-ن خÓ-ل زي-ارت-ه ل-ل-م-ن-ط-قة
ليضشع حجر ا’أسشاسس لبنائها ‘ نفسس

العدد
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السشنة ،ليدششنها الراحل ‘  ٢7سشبتمÈ
 ٢01٢ل -ت -ن -ط -ل -ق ‘ ت -ع -ل -ي -م ال -ق-راآن
و–فيظه.
رغم تقلده Ÿسشوؤوليات كبÒة ‘ قمة
ه -رم ال -دول -ة ،اإ’ اأن ت -ع -ل -ق -ه Ãسش-ق-ط
راأسشه جعله يزور اŸنطقة باسشتمرار
وكلما سشنحت له الفرصشة ،حيث كان
ي-ل-ت-ق-ي ب-اŸواط-ن Úوب-دون ب-رت-وكو’ت
وي- -ت- -ح- -ادث م- -ع- -ه- -م ع- -ن مشش- -اك- -ل -ه -م
وه-م-وم-ه-م وانشش-غ-ا’ت-ه-م ويتدخل ◊ل
ال -ك -ث Òم -ن -ه -ا رغ -م ث-ق-ل مسش-وؤول-ي-ات-ه،
ب -حسشب شش -ه -ادات م -ن ع -ايشش-وه ط-فÓ-
ورافقوه ›اهدا والتقوا به وحرصشوا
ع -ل -ى ت -ذك -ر ت -واضش -ع -ه م -ع -ه-م ك-ج-ن-ود
وح - -رصش- -ه ع- -ل- -ى ا’ط- -م- -ئ- -ن- -ان ع- -ل- -ى
اأوضشاعهم اŸعيششية.
كما روى بعضس اŸتقاعدين من اأفراد
ا÷يشس الوطني الششعبي الذين عملوا
–ت اإم -رت -ه ك -عسش -ك -ري Úوك-م-ج-ن-دي-ن
’أداء اÿدم- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،ع -ن ط -ي -ب -ة
الرجل ووطنيته وحبه لكل اŸنخرطÚ
‘ ا÷يشس خاصشة اÛندين البسشطاء
م -ت -ف-ق Úج-م-ي-ع-ا ع-ل-ى صش-رام-ت-ه اأث-ن-اء
ال -ع -م -ل وج -دي -ت -ه ورزان -ت -ه وح -ك -م -ت -ه
وحنكته.
هكذا نقلنا ششهادات عن مسشÒة ابن
ا’أوراسس ال - -ب - -ار م - -ن اأه - -ل- -ه ورف- -اق- -ه
وجÒانه والعامل Úمعه وحتى الششباب
ال -ق -اط -ن ب -ع Úي -اق-وت ال-ت-ي ك-ث-ف م-ن
زيارته لها خÓل  10سشنوات ا’أخÒة
ال-ت-ي ك-ان ي-زوره-ا ب-دون ب-روت-وك-و’ت،
ح -يث ي-ل-ت-ق-ي ب-اŸواط-ن Úم-ن ﬂت-ل-ف
الفئات ويتح ّسشسس همومهم.

شسهادأت حّية

خ Ó-ل ج -ول -ت -ن -ا ب-ب-عضس م-ن-اط-ق و’ي-ة
باتنة ،لرصشد تعازي السشاكنة ‘ فقيد
ا÷زائ- -ر ،اأف -اد ك -ل اŸواط -ن Úال -ذي -ن
–دثنا اإليهم اأن الراحل قايد صشالح
ل- -عب دورا اأسش- -اسش -ي -ا ب -ل وح -اسش -م -ا ‘
ا◊فاظ على اأمن البÓد واسشتقرارها و
كمجاهد ضشد ا’إسشتعمار الفرنسشي‘ ،
صشفوف جيشس التحرير ،ورافق مطالب
الشش- - - -عب ا÷زائ- - - -ري خ Ó- - -ل ا◊راك
الشش -ع -ب -ي السش-ل-م-ي ،م-ن خÓ-ل ت-غ-ل-ي-ب-ه
ل -ل -ح-ل ال-دسش-ت-وري ‘ م-واج-ه-ة ا’أزم-ة
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ال- -ت- -ي عصش -فت ب -ال -ب Ó-د
بالتعجيل ‘ تنظيم انتخابات رئاسشية
‘  1٢ديسشم Èا÷اري.
اأج -م -ع اŸواط -ن -ون Ãخ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات
عاصشمة ا’أوراسس ،اأن الفريق اÛاهد
البطل اأحمد قايد صشالح ،قد “يز منذ
صشغره باأخÓق الكبار والعظماء ،كما
–ل-ى ط-ي-ل-ة مسشÒت-ه اŸه-ن-ي-ة ب-خصشال
التضشحية والوفاء وحب الوطن ،والذود
ع- -ن ح- -رم- -ت- -هﬂ ‘ ،ت- -ل- -ف اŸراح- -ل
الهامة ‘ تاريخ ا÷زائر اŸعاصشرة.
كانت «الششعب» ،قد زارت بعضس بيوت
ال -ع -زاء ال -ت -ي اأق -ام -ه -ا سش -ك -ان م -ع-ظ-م
ب- -ل- -دي- -ات ع- -اصش- -م -ة ا’أوراسس ب -ات -ن -ة،
للفقيد ،وذلك على غرار باقي مناطق
الوطن عرفانا Ãا قدمه للوطن منذ
ن -ع -وم-ة اأظ-اف-ره اإ ¤غ-اي-ة ال-ي-وم ال-ذي
وافته فيه اŸنية ،بعد اأن اأدى الرسشالة
وصشان ا’أمانة ورافق موؤسشسشات الدولة
ل -غ -اي -ة ان -ت-خ-اب رئ-يسس شش-رع-ي ،ح-يث
ششارك فقيد الوطن ‘ كل من ثورة
التحرير وحرب الرمال وتقلد الكثÒ
م -ن اŸن -اصشب ق -ب-ل اأن يسش-ت-ق-ر ك-ن-ائب

لوزير الدفاع برتبة فريق ‘ ا÷يشس
الوطني الششعبي.
يششهد له اأهل اŸنطقة خاصشة سشكان
ع Úياقوت ششمال غرب و’ية باتنة،
بالصشرامة وحب الوطن ،ومن ا’أعمال
ال-ت-ي سش-ت-ب-ق-ى شش-اه-دة لـ«ع-م-ي صش-الح»
اŸدرسش- -ة ال- -ق- -راآن- -ي- -ة ال -ت -ي شش -ي -ده -ا
Ãسش- -ق- -ط راأسش- -ه صش- -دق- -ة ع- -ل -ى ج -ده
تغمدهم الله جميعا بواسشع رحمته.
وم -واك -ب -ة ل-ل-ح-دث ا÷ل-ل ون-زو’ ع-ن-د
رغ - - -ب - - -ة اŸواط - - -ن Úواأف - - -راد ا÷يشس
الوطني الششعبي ،سشليل جيشس التحرير،
ف-ق-د ب-ادرت ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة العسشكرية
اÿامسش -ة ،ب -قسش -ن -ط-ي-ن-ة ب-ف-ت-ح اŸرك-ز
ا’إعÓ-م-ي ا’إق-ل-ي-م-ي ل-ل-ج-يشس ،ب-وسشط
م -دي -ن-ة ب-ات-ن-ة ،ل-ت-م-ك ÚاŸواط-ن Úم-ن
التعب Òعن مششاعرهم ،وتلقي التعازي
وت -دوي -ن -ه -ا ‘ سش -ج -ل ،وه -و م -ا ع -رف
اإق -ب -ا’ ك -بÒا ل -ل -م -ع ّ-ز ي -ن م-ن ع-اصش-م-ة
ا’أوراسس.
كما ” اقامة بيوت العزاء بكل من عÚ
التوتة ،بريكة ،ا÷زار ،اأريسس ،مروانة
وك-ل ال-ب-ل-دي-ات ل-ت-ك-ون ك-م-لتقى وفضشاء
روح -ا Êل -ل -م-واط-ن Úل-ت-ق-د Ëال-ت-ع-ازي
وذكر مناقب وخصشال الراحل وقراءة
ال -ق -راآن وف-ا–ة ال-ك-ت-اب ت-رح-م-ا ع-ل-ى
روح- -ه ال -ط -اه -رة ،ح -يث يسش -ه -ر ع -ل -ى
ال -ت -ن -ظ -ي -م اÙك -م ل -ه-ا ›م-وع-ة م-ن
الششباب اŸتطوع Úومتقاعدي ا÷يشس
الوطني الششعبي.

عصسرنة أ÷يشص

“ي- -زت مسشÒة ف- -ق- -ي- -د ا’أم- -ة ،خ Ó-ل
تسشيÒه للموؤسشسشة العسشكرية با÷زائر،
ب -ال -ع -دي -د م -ن ا’إ‚ازات ال -ت -اري -خ -ي-ة
ال -ك -بÒة ال -ت -ي سش -ت -ب -ق -ى شش-اه-دة ع-ل-ى
وط-ن-ي-ت-ه وك-ف-اءت-ه وج-دي-ت-ه وصش-رام-ته،
حيث اأكدت الدكتورة بقسشم ا◊قوق،
بجامعة باتنة ،01ا’أسشتاذة فاتن صشÈي
سش -ي -د ال -ل -ي -ث -ي ،ع -ل -ى ال -دور اÙوري
ل- - -ل- - -رج - -ل ‘ –ديث وت - -ط - -وي - -ر ك - -ل

اŸنظومات القتالية والدفاعية ،وكذا
قدرات ا÷يشس ،خاصشة ما تعلق بتكوين
ج- -يشس احÎا‘ ،خ Ó-ل ال -فÎات ال -ت -ي
تو ¤فيها تسشي Òقيادة ا’أركان ،موؤكدة
اأنه ارتقى بالقوات اŸسشلحة اإ ¤مرتبة
ا’حÎافية ،خاصشة ‘ مواجهة فلول
وبقايا التنظيمات ا’إرهابية اŸسشلحة
وا◊رصس على التكوين النوعي والعلمي
وŒه- -ي- -ز ﬂت- -ل- -ف ال- -ق- -وات ب- -اأح -دث
ا’أسش-ل-ح-ة م-ا ج-ع-ل ال-ق-درات ال-ق-ت-ال-ي-ة
للجزائر ‘ اأعلى مسشتوياتها.
اأوضشحت اŸتحدثة ‘ تصشريح ÷ريدة
«الششعب» ،اأن «عمي صشالح» ،كما يحلو
ل-ل-ج-زائ-ري ،Úم-ن-ادات-ه ب-ادر م-ن-ذ توليه
قيادة اأركان ا÷يشس بوضشع اإسشÎاتيجية
ﬁكمة للرفع من حجم قدرات ا÷يشس
وعصش -رن -ت -ه ،م -ن خ Ó-ل الÎك -ي -ز ع -ل-ى
التكوين ا÷يد و الÓئق ıتلف اأفراد
ا÷يشس.
اأششارت اإ ¤اأن الفضشل يرجع للراحل ‘
اإع- -ادة م- -دارسس اأشش- -ب- -ال ا’أم -ة ،وك -ذا
اسشتحداث عدة مدارسس عليا لتكوين
اإط- -ارات ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش -ع -ب -ي،
تدرسس ﬂتلف ا’ختصشاصشات ولفائدة
ﬂتلف القوات ،على غرار اŸدرسشة
ال- -ع -ل -ي -ا ل Ó-أرك -ان ،وال -ك -ل -ي -ة ا◊رب -ي -ة
واŸدرسش -ة ال -ع -ل-ي-ا لÓ-إعÓ-م وا’تصش-ال
وغÒها.
ك- -م -ا سش -اه -مت زي -ارات -ه اŸراط -ون -ي -ة
ا’أسش -ب -وع -ي -ة ت -ق -ري -ب -ا ل -ك -ل ال -ن -واح-ي
العسشكرية ‘ ضشمان جاهزية ا÷يشس
Ÿواجهة ا’أخطار وكل التحديات التي
تهدد اأمن ا÷زائر التي كانت عصشية
على كل ا’أعداء ‘ الداخل اأو اÿارج،
تضشيف اŸتحدثة التي اأششادت بدوره
‘ العبور بالبÓد اإ ¤بر ا’أمان خÓل
الفÎة اŸاضشية ،باإصشراره على ا◊ل
ال-دسش-ت-وري ع Èال-وصش-ول لÓ-ن-ت-خ-ابات
الرئاسشية التي تاأتي برئيسس منتخب له
كافة الصشÓحيات.

هكذا عنون أاحد فحول الششعراء ‘ ا÷زائر ديوانه
حزنا على رحيل الرئيسس هواري بومدين ،وهو ما
يصشنف ‘ نوع الرثاء..بأاسشلوب راق ‘ ،ذكر خصشال
رج -ل صش -ادق وم -ن -اقب إانسش -ان خ -ارق ط-ي-ل-ة تسش-يÒه
Ÿف -اصش -ل ال -دول -ة ال-وط-ن-ي-ة اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن ب-ي-ان أاول
نوفم.È
نتذكر هذا الوصشف الدقيق عقب مرور عششريات من
الزمن إاثر اŸصشاب ا÷لل الذي أا ⁄با÷زائر ‘ وفاة
الفريق أاحمد ڤايد صشالح ،إانها حقا لوعة الفراق
Ûاه -د ب -ق -ي وف-ي-ا ل-ب-ل-ده م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاظ-اف-ره ‘
السشراء والضشراء مدافعا ببسشالة ودون هوادة عن قيم
الثورةﬁ ،افظا على أامانة الششهداء وحاميا للسشيادة
والوحدة الÎابية.
بعد  41سشنة من انتقال بومدين إا ¤جوار ربه يتكرر
نفسس اŸششهد أامام قصشر الششعب ،بتعا‹ الصشيحات
مÎحمة على فقيد ا÷زائر أاحمد ڤايد صشالح من
وسشط جماهÒي كب Òجاء ليودع أاحد أابنائها الÈرة
الذين ضشحوا بأانفسشهم من أاجل ا÷زائر وا÷زائر
’غ ،Òإانه عربون ﬁبة من ششعب لقائد عسشكري
رافقه ‘ ظروف صشعبة ومعقدة ،ووقف على حرصشه
الشش- -دي- -د م -ن أاج -ل أان ’ت -ق -ع ا÷زائ -ر ‘ غ -ي -اهب
الفوضشى وتتعرضس للمؤوامرات الكÈى عندما قرر أان
يكون ا◊ل دسشتوريا ،وفق خارطة طريق ﬁددة
’وضشاع
بدقة ’ تتجاوز  90يوما قصشد العودة إا ¤ا أ
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وت-ف-ادي ال-تصش-ورات الÎق-ي-عية واŸسشائل
اŸؤوقتة اŸضشرة بالبÓد والعباد.
نحن اليوم ‘ منطق سشياسشي آاخر يختلف اختÓفا
جذريا عن سشابقه أاي ما ماقبل  1٢ديسشم ،Èبانتخاب
’مة ،وهذا فعÓ
رئيسس ا÷مهورية لتسشي Òششؤوون ا أ
مسشار ششدد عليه اŸرحوم الفريق أاحمد ڤايد صشالح
منذ  10أاششهر ،ووفى به و ⁄يÎاجع عنه أابدا بالرغم
من الضشغوط التي كان Áارسشها البعضس خÓل يومي
الثÓثاء وا÷معة.
’لتفاف الششعبي اŸنقطع النظ Òحول فقيد
هذا ا إ
ا÷زائ-ر وا’صش-ط-ف-اف ل-ل-ج-زائ-ري Úم-ن-ذ السش-اع-ات
’رصشفة لتوديعه
’و ¤من نهار أامسس على طول ا أ
اأ
’ول-ئك ال-ذي-ن ‘ ق-ل-وب-ه-م
رسش -ال -ة ق -وي -ة اŸضش-م-ون أ
مرضس ،الذين أاطلقوا العنان لتلك الهتافات الباطلة
ال -ت -ي ’ أاسش -اسس ل -ه -ا م -ن الصش -ح -ة ،وع -اري-ة م-ن ك-ل
حقيقة ،و‘ فÎة قياسشية وجيزة جدا ،تغÒت ا◊الة
السشياسشية رأاسشا على عقب ،واليوم هناك واقع آاخر
‘ العمل الدسشتوري ‘ ا÷زائر حدد خارطة طريقه
الفريق الفقيد اقتناعا عميقا منه ،بأانه ’ خيار لنا
’لتزام الصشارم الذي دافع عنه قلبا
ماعدا هذا ا إ
وقالبا إا ¤غاية Œسشيده ‘ اŸيدان.
’حرار كرجل واحد أامسس
وهكذا وقف ا÷زائريون ا أ
مÈزين للعا ⁄ولكل من كان يكذب على الناسس ليÓ
’زرق تعلقهم بوطنهم ورجالهم
ونهارا ع Èالفضشاء ا أ
’طهار فماذا عسشى لهؤو’ء أان يقولوا من
’خيار وا أ
اأ
’ن فصشاعدا عندما رأاوا تلك الصشور مثلما اسشتفاق
اآ
’عÎاف بهذا
البعضس بعد وفاة بومدين ،وقرروا ا إ
الرجل وما نقول لهم فقط «احششموا».

أسستاذ ألقانون ألدسستوري ،منقور قويدر لـ «ألشسعب»:

الراحـ ـ ـل صصن ـ ـ ـع ا’سصتثن ـ ـ ـاء العـ ـ ـربي واإ’فريقـ ـ ـ ـ ـي
جل أŸوأقف
أ◊كام يتغّيرون ،وألتاريخ يسس ّ

أعت Èألدكتور «منقور قويدر» ،أسستاذ
لدأري
ﬁاضسرﬂ ،تصص ‘ ألقانون أ إ
وألدسستوري بجامعة ألشسهيد أحمد
زبانة ،بغليزأن ،أنّ «أجمل تكرË
وأعظم وسسام ناله ألرأحل قايد أحمد
صسالح ،أّنه صسنع ألسستثناء ألعربي
لفريقي ،وكسسر ألصسورة ألنمطية
وأ إ
أŸرسسومة عن أ÷يوشص ‘ ألعا ⁄ألثالث
أŸتسسمة باŸيل للتسسلط وألعنف
وألدوسص على ألشسرعية ألدسستورية ‘
كث Òمن ألبلدأن».

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
قال «منقور» ‘ تصشريح لـ «الششعب»« :قايد
صشالح الذي كسشب قلوب ا÷زائري Úبوطنيته
الفذة ،يتمّيز عن غÒه من القادة العسشكريÚ
‘ بلدان عديدة ،والدليل اأن الرجل قد اأدار
واحدة من اأعقد ا’أزمات السشياسشية للجزائر

بحكمة وجدارة ‘ اإطار احÎام الششرعية
ال -دسش -ت -وري-ة وح-ق-ن ال-دم-اء وا◊ف-اظ ع-ل-ى
ا’أرواح واŸمتلكات.».
ع -اد ﬁدث -ن -ا ل -ل-ت-اأك-ي-د ع-ل-ى ال-درسس ال-ذي
قّدمه الراحل لششعوب العا ،⁄منّوها ‘ هذا
الصشدد اإ ¤دوره ‘ تنفيذ ا’لتزام بالعودة
للششرعية الدسشتورية ،كمبادرة للخروج من
ا’أزمة الراهنة ع Èانتخابات رئاسشية حّرة
وششفافة ،مردفا« :وقد –قق ذلك بالفعل،
وكانت اآخر صشورة للفقيد ،وهو يتسشلم وسشام
صشدر من الرئيسس تبون Ãناسشبة تاأدية هذا
ا’أخ Òلليم Úالدسشتورية».
جل
اأضشاف« :ا◊كام يتغّيرون ،والتاريخ يسش ّ
اŸواق - - - -ف ،وسش - - - -نسش- - - -ع- - - -ى دوم- - - -ا اإ ¤اأن
يكتب تاريخ مواقف بلدنا بحروف من ذهب،
ت -ف -ت -خ-ر ب-ه ا’أج-ي-ال ال-ق-ادم-ة ،م-ذّك-را مّ-رة
اأخ- -رى ÃسشÒة ف- -ق- -ي -د ا÷زائ -ر ال -ط -وي -ل -ة
ك -م -ج-اه-د ‘ ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ث-م
ضش - -اب - -ط ت - -درج ‘ اأع - -ل - -ى اŸسش - -وؤول- -ي- -ات

العسشكرية بعد ا’سشتقÓل ‘ ا÷يشس الوطني
الشش -ع -ب -ي ،ل -عب خ Ó-ل -ه-ا اأدوارا ﬁوري-ة ‘
–رير الوطن مرورا باŸششاركة ‘ ا◊روب
ال-ع-رب-ي-ة ضش-د ال-ك-ي-ان ا’إسش-رائيلي ومكافحة
ا’إرهاب خÓل التسشعينيات Ÿا كان قائدا
للقوات الÈية.»...
ك -م -ا اأشش -اد Ãسش -اه -م-ت-ه ال-ب-ارزة ‘ ت-ط-وي-ر
ا÷يشس و–دي -ث-ه ب-ع-د ب-ل-وغ-ه م-نصشب ق-ائ-د
اأركان ا÷يشس ونائب وزير الدفاع ،ناهيك
عن موقفه التاريخي منذ اند’ع ا◊راك،
ل-ت-واف-ي-ه اŸن-ي-ة اأي-ام ق-ل-ي-ل-ة ب-ع-د اسش-ت-ك-م-اله
ل-وع-وده ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ط-اب-ع السش-ل-م-ي
لÓإحتجاجات وعدم اإراقة اأي قطرة دم اأو
اإزهاق روح ،ا’أمر الذي جعل الرجل ،يضشيف
ّﬁدثنا« :يكتسشب ششعبية منقطعة النظ‘ Ò
اأوسش -اط الشش -عب ا÷زائ -ري ،وه-ي الشش-ع-ب-ي-ة
ال - -ت - -ي اع - -ت - -دن- -ا اأن ’ ت- -ك- -ون م- -ن نصش- -يب
ال -عسش -ك -ري ،Úل -ك-ن-ه صش-ن-ع ال-ت-ف-رد وال-ت-م-ي-ز
بجدارة واسشتحقاق».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لكياسس البÓسستيكية بالورقية بداية 2020
^ إاسستبدال ا أ
^ قلفاط“ :ويل صسناعة الأكياسس من طرف شسركاء إا–ادية اÿبازين

لكياسس الورقية التي لطاŸا كانت مطلب جمعيات حماية اŸسستهلك وا–ادية اÿبازين وبعضس اŸؤوسسسسات اıتصسة
لكياسس البÓسستيكية اŸضسرة بصسحة اŸسستهلك ،وتعويضسها با أ
سستكون سسنة  2020سسنة القضساء على ا أ
لنتاج ا÷زائري .2٨
لكياسس من طرف اŸؤوسسسسات الكÈى ،هذا ما رصسدته «الشسعب» على هامشس معرضس ا إ
لوراق ،لتعمم على جميع اÿبازين على اŸسستوى الوطني ،حيث سسيكون “ويل سسعر ا أ
‘ تصسنيع هذه ا أ

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

ف- -ي ه- -ذا الصص- -دد ،كشص- -ف ي- -وسص- -ف ق- -ل- -ف- -اط ،رئ- -يسش
الإتحادية الوطنية للخبازين في تصصريح لـ «الشصعب»،
ع -ن ب -داي-ة ت-ع-م-ي-م اسص-ت-خ-دام الأك-ي-اسش ال-ورق-ي-ة ع-ل-ى
مسصتوى محÓت كل الخبازين جانفي  ، 2020بسصبب ما
ي-ن-ج-ر ع-ن الأك-ي-اسش ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة م-ن ك-وارث ب-ي-ئ-ية،
مشصيرا اإلى اأنها مبادرة لÓتحادية الوطنية للخبازين
واأن -ه ب -ع -د ع -دة ل -ق -اءات م -ع وزي -ر ال -ت -ج -ارة وروؤسص -اء
م-وؤسصسص-ات م-خ-تصص-ة ف-ي صص-ن-اع-ة ال-ورق م-ث-ل م-وؤسصسصة
تونيك ،جيباك ،سصونيك ،تم الإتفاق على توفير اأكياسش
ورقية لتواجه ظاهرة الأكياسش البÓسصتيكية وبالتالي
ال-قضص-اء ع-ل-ي-ه-ا ن-ه-ائ-ي-ا ،ن-ظ-را ل-م-خاطرها على صصحة
المسصتهلك.
اأضصاف قلفاط اأن الوزير اسصتدعى شصخصصيا منتجي
الأكياسش الورقية لصصناعة الكمية الÓزمة للخبازين،
لتغطية الطلب في هذا المجال على المسصتوى الوطني،
ح -يث خصصصصت ث Ó-ث شص-رك-ات ،ك-م-ا يسص-ت-ف-ي-د ال-خ-ب-از
مجانا من هذه الأكياسش الورقية ويكون التمويل من
طرف شصركاء التحادية الوطنية للخبازين ،بالمقابل
توضصع العÓمة التجارية للشصركة المدعمة على الكيسش
كاإشصهار لها.
اأوضصح بهذا الخصصوصش اأن هذه العملية يكون بشصاأنها
اجتماع مع كل الأطراف المعنية والإتحادية الوطنية
للخبازين ،بعد نهاية معرضش النتاج الوطني ،مثلما
اإلتزم به وزير التجارة ،ويتم تحضصير برنامج لÓإنطÓق
في العملية في اأقرب وقت ممكن وفي بداية  2020لن
نجد كيسصا بÓسصتيكيا عند اأي خباز حفاظا على البيئة
وصصحة المسصتهلك ،مضصيفا اأن الإتحادية شصرعت من
قبل في العملية لفائدة المصصلحة العامة ،وهي بصصدد
مواصصلتها مع الحكومة الجديدة .
ب -حسصب ال-م-ت-ح-دث ،ف-اإن الأك-ي-اسش ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ه-ي
المسصبب الأول لمرضش السصرطان خاصصة عند الطفال
الأكثر تعرضصا ،لهذا سصعت الإتحادية للقضصاء على هذا
النوع من الأكياسش ومع صصدور مرسصوم تنفيذي يمنع
منعا باتا اسصتعمال الأكياسش البÓسصتيكية في المخبزة،
وكل من يخالف هذا القرار يغلق محله حفاظا على
صصحة المسصتهلك.

 2١مليون خبزة يوميا
ف--ي ه--ذا السص--ي--اق ،اأشص--ار اإل--ى اأن ال--ج--زائ--ري--ي--ن
يسص--ت--ه--ل-ك-ون اأك-ث-ر م-ن  2 1م-ل-ي-ون خ-ب-زة ي-وم-يا،
وه--ن--اك ك--م--ي-ة م-ن ال-خ-ب-ز ت-رم-ى ب سص-بب ال-ك-يسش
ا ل ب  Óس ص ت ي ك ي  ،لأ ن ا ل م و ا ط ن ي خ ب ئ ا ل خ ب ز ف ي ك ي س ش
ب  Óس ص ت ي ك ي خ ا ص ص ة اإ ذ ا ك ا ن ا ل خ ب ز س ص ا خ ن ا  ،و ي ت ر ك ه
الى غاية المسصاء ،حيث يتحول في شصكل علك ل
يمكن تناوله وبالتالي يرميه ،قائ« :Óهناك نقصش
ثقافة اسصتهÓك الخبز عند المواطن الجزائري،
و س ص ب ب اآ خ ر ه و ت د ع ي م م ا د ة ا ل ف ر ي ن ة م ن ط ر ف
الدولة ما جعل ثمن الخبز بـ  10دج وهو سصعر
ز ه ي د ل م ا د ة غ ذ ا ئ ي ة ف ي ح ي ا ة ا لإ ن س ص ا ن » .

دعم الشسركات الكÈى لتكاليف
لكياسس الورقية
ا أ
لتحاد التجار
من جهته ،أاوضصح رئيسش الجمعية الوطنية إ
لك -ي -اسش ال -ورق-ي-ة ،سص-ت-ب-داأ
وال -ح -رف -ي -ي -ن ب -ول -ن -وار أان ا أ

بالخبازين كمرحلة أاولى لتمسش كل نشصاط تجاري في في سصياق حديثه ،نبه يÓوي إالى نقطة مهمة وهي اأن 200
المرحلة الثانية قائ« :Óتناقشصت مع وزيري التجارة أالف طن من نفايات الكارتون مرمية في القمامات ،وأانه
والبيئة واتفقنا على هذه النقطة مع وزارة البيئة التي يجب أان يكون هناك مخطط جديد لجمع هذا النوع من
كانت تريد الشصروع في العملية ،بداية  2020لكن وجدنا النفايات ،وعلى وزارة البيئة تدعيم المؤوسصسصات الصصغيرة
اسصتحالة ذلك ،وفضصلنا أان تنطلق مع الخبازين أاول».
والمتوسصطة للقيام بهذه العملية بحكم أانها تملك ميزانية
أاضصاف أانه لم يتم تحديد التاريخ بالضصبط ،نظرا لعدم معتبرة خاصصة وأان رئيسش الجمهورية المنتخب أالح على
ت-وف-ر ا أ
لك-ي-اسش ال-ورق-ي-ة ب-ال-ك-م-ي-ة ال-م-ط-ل-وب-ة ،وارت-ف-اع ضصرورة تشصجيع هذه المؤوسصسصات ،مشصيرا إالى أانه تحدث مع
سصعرها ،حيث اقترح على وزارة التجارة أان يكون دعم الوزيرة بشصأان هذه المسصأالة ،متأاسصفا لعدم إاسصتفادة هذه
الخبازين بجعل مجموعة من الشصركات الكبرى للخواصش المؤوسصسصات من الدعم ،قائ »:Óشصركتنا يمكنها جمع 120
تدفع تكاليف ا أ
لكياسش الورقية ،وتضصع عÓمتها مثلما أالف طن من نفايات الكارتون أاي بنسصبة  10في المائة،
هومعمول به في الدول المتقدمة ،وبذلك تحصصل على والبقية على المؤوسصسصات األخرى التكفل بجمعها».
اشصهار بأاقل التكاليف والمطبعة تضصمن دفع مسصتحقاتها في رد يÓوي على سصؤوال حول سصبب تأاخر المؤوسصسصات
وب-ال-ت-ال-ي يصص-ل ال-ك-يسش ل-ل-خ-ب-از م-ج-ان-ا ،مشص-يرا إالى أان الصصغيرة والمتوسصطة في الميدان ،أاوضصح أان مّرد ذلك هو
مطاحن الحبوب يمكنها تمويل ا أ
لكياسش الورقية مع غ-ي-اب ت-خ-ط-ي-ط ج-ي-د ل-ل-م-ؤوسصسص-ات الصصغيرة والمتوسصطة،
وضصع عÓمتها التجارية ،والشصركات التي تصصنع ا أ
لفران مؤوكدا أان مسصتقبل الجزائر في هذا النوع من المؤوسصسصات
يمكنها المسصاهمة أايضصا في التمويل.
مثلما هومعمول به في الدول المتقدمة ،مشصيرا إالى انه في
ويرى أان هناك طريقة اخرى وهي ان يسصتخدم المواطن البلدان المتقدمة يوجد ما بين  35و 45مؤوسصسصة صصغيرة
القفة القديمة المصصنوعة من الحلفاء ،فهي غير مكلفة ومتوسصطة لكل أالف سصاكن على عكسش الجزائر التي تتوفر
وت -ح -اف -ظ ع-ل-ى صص-ح-ة ال-مسص-ت-ه-لك ،وب-ال-ت-ال-ي تشص-ج-ي-ع على  22مؤوسصسصة لكل أالف سصاكن ،كما ان  95بالمائة من
الحرفيين ،قائ Óإان مثل هذه العملية يجب أان تسصير هذه المؤوسصسصات هي مؤوسصسصات جد صصغيرة ،أاما المؤوسصسصة
معها جمعية حماية المسصتهلك الخبازين والمطاحن ،الصصغيرة التي تشصغل ما بين  100و 200عامل ل يوجد
وال -مسص -ت -ه -لك ب -دوره ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ك-ون واع-ي-ا ب-خ-ط-ورة الكثير منها.
إاسص-ت-خ-دام ا أ
لك-ي-اسش ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ع-ل-ى صص-حته ،داعيا أاع -رب ع -ن أام -ل -ه ال-ك-ب-ي-ر م-ع ال-رئ-يسش ال-ج-دي-د ،أان ي-ك-ون
لضصرورة التقليل من إاسصتهÓك الخبز الذي أاغلبيته يبذر .مخطط جديد لتطوير هذا النوع من المؤوسصسصات ،مقترحا
م -رك -زا ل -تسص -ه-ي-ل إانشص-اء ال-مشص-اري-ع
وحاضصنات لفائدة الشصباب المتخرج
مليون كيسس ورقي
وسسسسات
تطوير ا Ÿؤ
من الجامعة والذي يرغب في خلق
شسهريا ومشسروع
الصسغÒة واŸتوسسطة مشص -روع م -ؤوسصسص -ة ج -دي -دة ،ق-ائ:Ó-
لسسÎجاع «عندما يتخرج الطالب من الجامعة
شسراكة قريبا
وﬂطط إ
م- - -ن ال- - -م - -ف - -روضش ادخ - -ال - -ه ف - -ي
م -ن ج -ه-ت-ه ،أاب-دى رئ-يسش م-ؤوسصسص-ة
«ط -ون -يك» لصص-ن-اع-ة ال-ورق ادريسش نفايات «الكارتون»
ال-ح-اضص-ن-ات ل-خ-ل-ق م-ؤوسصسص-ة ،ي-كون
فيها دعم من طرف الدولة لتطوير
يÓ-وي اسص-ت-ع-داده ل-لسص-ي-ر ف-ي ه-ذا
المؤوسصسصات الناشصئة لتصصبح مؤوسصسصة
المشصروع الذي يعود بالفائدة على
صص-ح-ة ال-مسص-ت-ه-لك ،ف-م-ؤوسصسص-ة ط-ون-يك ل-لصص-ن-اع-ة معروفة صصغيرة ومتوسصطة » .أاشصار إالى أان مراكز تسصهيÓت إانشصاء
ب-إان-ت-اج-ه-ا ل-ل-ورق ول ي-وج-د أاي مشص-ك-ل ل-دي-ه-ا ف-م-ن-ت-وجها مشصاريع المؤوسصسصات الصصغيرة المتواجدة عبر الوطن ،ل
متواجد على مسصتوى السصوق الوطنية ،حيث يمكنها صصناعة تعمل رغم عددها الكبير.
مليون كيسش ورقي شصهريا ،كونها تتوفر على آالت إانتاج ب -ال -نسص -ب-ة ل-مشص-اري-ع م-ج-م-ع ط-ون-يك ،ف-ق-د ح-ق-قت ن-ت-ائ-ج
تسصمح بصصناعة  10مÓيين من األكياسش .يرى المسصؤوول ايجابية ومنتوجها يغطي  30بالمائة من احتياجات السصوق
الول ع -ن الشص-رك-ة أان-ه ي-ن-ب-غ-ي ت-وع-ي-ة ال-مسص-ت-ه-لك خ-اصص-ة نظرا لجودته ،بحسصب ما صصرح به مديرها ،حيث أان ورق
ال -خ -ب -ازي -ن م -ع ت-دع-ي-م-ه-م ،وب-حسص-ب-ه ف-إان-ه ي-م-ك-ن ل-وزارة التغليف هواألكثر طلبا ألن هناك مؤوسصسصتان فقط عبر
الصص -ن -اع-ة أاوال-ت-ج-ارة إاي-ج-اد ح-ل ب-ف-رضش رسص-وم ضص-ري-ب-ي-ة ال -وط -ن ت -ن -ت -ج ه -ذا ال -ورق ال-ك-رت-ون-ي ،إاضص-اف-ة إال-ى ال-ورق
لتمويل األكياسش الورقية ،قائ« :Óالمشصكل فقط في تحديد الصص -ح -ي ،خ-اصص-ة وأان الشص-رك-ة ل-دي-ه-ا م-ط-ب-ع-ة م-ه-م-ة ف-ي
Óشص -خ -اصش ال -ذي -ن ي -ري -دون شص -راء ه -ذه افريقيا لها طاقة كبيرة ،مع حظيرة لوجيسصتكية تتوفر على
اسص -م ال -م -م ّ-ول ل  -أ
األكياسش ،ثمنها معقول ،نحن مسصتعدون لتخفيضش سصعر أاكثر من  200شصاحنة التي تسصمح بتغطية كل احتياجات
الكيسش ألقصصى حد» .مشصيرا إالى أان وزير التجارة وعدهم السصوق ،و 2300عامل مع  11مؤوسصسصة تابعة للمجمع.
بتنظيم ورشصة مع اتحادية الخبازين والمسصتهلكين للنظر عن التصصدير قال ،إان هناك صصعوبة بسصبب عدم توفر
الكمية الكافية التي تسصمح لهم بالتصصدير ،في حين تم
في كيفية تمويل هذه األكياسش الورقية.

لهڤار»
صسالون الصسناعة التقليدية الصسحراوية بعاصسمة «ا أ

فرصصـ ـ ـة للحرفي ـ ـ ـ Úا÷زائري ـ ـ Úلتطويـ ـ ـر التسصويـ ـ ـق
ي-ف-ت-ت-ح ،صص-ب-اح ال-ي-وم ،الصص-ال-ون ال-وطني
للصصناعة التقليدية ،المنظم من طرف
غ -رف -ة الصص -ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ح-رف،
بعاصصمة األهقار ،بالتنسصيق مع القطاع
ب- -ال- -ولي- -ة ،ومسص- -اه- -م- -ة شص- -رك- -ة ت- -ولغ
ل -ل -خ -دم -ات ،ف-ع-ال-ي-ات-ه ف-ي ط-ب-ع-ت-ه ،20
بمشصاركة  70حرفيا منهم  13يمثلون 12
ولية ،باإلضصافة إالى مشصاركة  05حرفيين
ي-م-ث-ل-ون دول-ة ال-ن-ي-ج-ر مقيمين ،بعاصصمة
ال- -ولي- -ة ،وك -ذا ق -راب -ة  60ح-رف-ي-ا م-ن
مختلف بلديات عاصصمة األهقار.

ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة التي تتواصصل إالى
غاية نهاية السصنة الجارية ،تأاتي بالتزامن
مع الموسصم السصياحي الصصحراوي ،والتي
جاءت تحت شصعار «هوية ،تعايشش ،إانفتاح»
 ،تعد بحسصب تصصريح مدير دار الصصناعة
التقليدية ،عبد الله لقراوي« ،للشصعب»
مرآاة عاكسصة لتطوير القطاع في مختلف
مكوناته ،لكونها لقاء سصنويا تكرسش فيه
األصصالة واإلبداع.
أاكد عبد الله لقراوي ،في هذا الصصدد،
أان الهدف من الفعالية في هذا الوقت،

هوعصصرنة القطاع وضصمان تكامله في
إاط-ار م-ج-م-وع-ة اق-تصص-ادي-ة واج-ت-م-اعية
م- -ت- -ن- -اسص -ق -ة ،ت -ح -م -ل ه -وي -ة م -ت -ج -ذرة
وم-ت-رسص-خ-ة ف-ي ال-ق-ي-م وال-تقاليد وموجه
ن -ح-و ال-ج-ودة واإلب-ت-ك-ار ،وك-ذلك ت-روي-ج
وتسص- -وي -ق ال -م -ن -ت -وج ال -ت -ق -ل -ي -دي ودع -م
اإلسصتهÓك الجزائري وتشصجيع التصصدير
وإاضصفاء دينامكية تجارية للجهة وتنمية
القطاع السصياحي.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

تصصدير بعضش المنتوجات الى تونسش وخلق ذلك أازمة على
مسصتوى السصوق الجزائرية ،مضصيفا أانه لذا لبد من تطوير
اإلن -ت -اج م -ع ال -زب-ائ-ن ال-وط-ن-ي-ي-ن ك-ي ت-ت-م-ك-ن الشص-رك-ة م-ن
التصصدير في نفسش الوقت .لكن اسصتطرد قائ :Óإان األولوية
تكون للتصصدير للحصصول على العملة الصصعبة .
عن المشصاريع المسصتقبلية للمجمع ،فهناك مشصروع شصراكة
مع مؤوسصسصة أاجنبية في ميدان صصناعة الورق وفي أاقرب
وقت سصيوقع عقد إلنشصاء مؤوسصسصة معهم ،ومشصروع آاخر
لصصناعة علب الحليب التي تسصتورد حاليا ،حيث سصطر
المجمع برنامجا للتكفل بإانتاج مليون علبة يوميا لتقليصش
السص-ت-ي-راد ودع-م ال-م-ن-ت-وج ال-وط-ن-ي ،وب-حسصب يÓ-وي ف-إان
الجزائر تسصتورد أاكثر من  400أالف ورق في اليوم ،ومليون
ورق م -رم -ي ف -ي ال -ق -م -ام -ات ي -ت -ط -لب ف -ق -ط ال -ت -ن -ظ -ي -م
إلسصترجاعه قصصد تقليصش اإلسصتيراد.
ي -رى م-ح-دث-ن-ا أان أاك-ب-ر ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-م ،ه-و أان
ال -ع-ام-ل اع-ت-اد ع-ل-ى دف-ع أاج-ره دون ت-ق-دي-م ع-م-ل ن-ت-ي-ج-ة
السصياسصة الممارسصة من قبل ،واسصتطرد قائ :Óإانه حاليا مع
الرئيسش الجديد هناك مخطط عمل كي يشصتغل كل عامل
وتصصبح فيه إانتاجية بالمسصتوى المقبول.

نقصس اليد العاملة اŸؤوهلة أاك Èمشسكل
تعتبر موؤسصسصة «سصارل للتغليف» الواقعة باأولد الشصبل من
بين الشصركات التي شصرعت في صصناعة الكيسش الورقي
الخاصش بمادة الخبز والورق الغذائي الذي توضصع فيه
مادة الفرينة وغيرها سصنة  ،1990لكن المشصروع لم ينجح
كثيرا وقرابة عامين اأصصبح هناك طلب على الأكياسش
الورقية ،من بعضش الزبائن بالعاصصمة بدرارية ،العاشصور،
بئر خادم ،بني مراد والبليدة ومخبزتين بوهران ،وبعنابة
حاليا تنتج الشصركة  500كيسش ورقي شصهريا على حسصب
الطلب ،يمكن مضصاعفة العدد الى  2مليون كيسش شصهريا،
ب -ح -ك -م اأن ال -ورق ال -مسص -ت-ورد ب-اه-ظ ال-ث-م-ن ،ب-حسصب م-ا
اأوضصحه مدير النتاج مصصطفى اأوهرار لـ «الشصعب».
واأضصاف اأنه منذ سصنة  1992وهو يشصير الى موضصوع دعم
ال -ك -يسش ال -ورق -ي ك -ي يصص -ل ال-ى ال-خ-ب-از بسص-ع-ر م-ع-ق-ول،
وللتقليل اأيضصا من الكوارث البيئية للكيسش البÓسصتيكي
وخطره على صصحة المسصتهلك لأنه ياأخذ  40مليون سصنة
كي يذوب ويتحلل في الطبيعة عكسش الكيسش الورقي،
حيث قام باتصصالت لكن لم يصصل الى الهدف المنشصود ،
ق -ائ  «:Ó-لب -د م -ن م -م-ول-ي-ن وال-ت-حسص-يسش ضص-رورة وسص-ط
المواطن ،خاصصة واأن المسصتهلك الجزائري يقتني مادة
الخبز اأحيانا مرتين يوميا» ،اأم Óفي اأن يشصارك في
الورشصة التي سصتنظم مع الخبازين حول اسصتخدام الكيسش
الورقي.
من اأهم المشصاكل في الميدان قال اأهرار هو اسصتيراد
الورق الذي يكلف كثيرا والعراقيل البنكية ،وكذا الآلت
ال-م-ت-وق-ف-ة بسص-بب ن-قصش ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة ال-م-وؤه-ل-ة ل-تسصيير
الآلت التي تم اإقتناوؤها منذ سصنوات ،وبالمقابل ل يوجد
م-ن ي-ع-وضش ال-ع-ام-ل ال-ذي ي-ح-ال ع-ل-ى ال-ت-ق-اع-د اأوينتقل
للعمل في موؤسصسصة اأخرى ،مشصيرا لغياب مدارسش لتكوين
اليد العاملة في صصناعة الورق  ،حيث اأنه طرح المشصكل
على الوزارة الوصصية ،علما اأن موؤسصسصته اأنشصئت سصنة
. 1985
في هذا الشصاأن ،قال محدثنا اإنه قام بتكوين حوالي 50
شصخصصا في تسصيير الآلت ،لكن اأغلبيتهم ذهبوا للعمل في
موؤسصسصات اأخرى ،وبالتالي بقيت بعضش الآلت متوقفة
لعدم وجود خليفة في اليد العاملة الموؤهلة ،اآم Óاأن
تحقق الحكومة الجديدة التغيير وبحسصبه فاإن هذه السصنة
ه- -ن- -اك اإرادة ل- -ت -ط -وي -ر الإق -تصص -اد ال -وط -ن -ي وتشص -ج -ي -ع
الموؤسصسصات الناشصطة في كل القطاعات.
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لرصشفة بتمÔاسشت
Óسشواق الفوضشوية واحتÓل ا أ
تنامي ﬂيف ل أ

لهقار ظاهرة
ت-ت-ن-ام-ى ب-ع-اصش-م-ة ا أ
لح--ي--اء،
لسش---واق ال---ف---وضش--وي--ة ‘ ا أ
ا أ
يضش----اف إال----ي----ه----ا إاح---تÓ---ل ال---ب---اع---ة
Óرصش-ف-ة ‘ ال-ع-دي-د م-ن
اŸت-جّ-ول Úل -أ
ال--ن-ق-اط ال-ت-ي ت-ع-رف ح-رك-ة ك-بÒة
‡ا أاّدى ا ¤تداخل ‘
للمواطنّ ،Ú
جميع النواحي ،اسشتاء لها اŸواطنون
‘ وقت اكتفت فيه السشلطات اÙلية
باŸعاينة فقط.
وعّبر ألعديد من أŸوأطن ،Úو‘ ألكث Òمن
أŸناسسبات عن إأسستيائهم من هذه ألوضسعية
ألتي أصسبحت تتزأيد ‘ ظل صسمت أ÷هات
ألوصسية ،أألمر ألذي جعلهم يطالبون بضسرورة
ألتدخل ألعاجل ،وألوقوف على ألوضسعية ألتي
أصس-ب-حت ت-ع-يشس-ه-ا ب-عضض أألح-ي-اء ،ع-ل-ى غرأر
صسورو ،قطع ألوأد ،متناتÓت ،وأرصسفة كل من
›رى وأد عاصسمة أألهقار ،ووسسط أŸدينة
(أ◊وأنيت) ،نظرأ Ÿا تخلفه هذه أألسسوأق من
آأث-ار سس-ل-ب-ي-ة “سض ج-م-ي-ع أل-ن-وأح-ي أŸت-ع-ل-ق-ة
بحياة أŸوأطن أليومية.
وناشسد سسكان حي قطع ألوأد ألكرمة بعاصسمة
أألهقار ،أ÷هات أŸعنية إأنهاء معاناتهم من
أل -وضس -ع -ي -ة أل -ت -ي أصس -ب -ح ي-عشس-ه-ا أ◊ي ج-رأء
ﬂلفات ألسسوق أÙاذي للحي ،من قمامة
تعرقل حركة ألسس ،Òنظرأ للتوقف ألعشسوأئي
ل-ل-م-وأط-ن Úأل-ذي-ن ي-قصس-دون-ه ب-غ-رضض إأق-ت-ن-اء
ب -عضض أÿضس -ر وأل -ف -وأك -ه ،م -ؤوك -دي -ن ‘ ه-ذأ

األحياء ال ّسسكنية تتحّول إا ¤مسساحات للتجار أامام صسمت السسلطات اÙلية

أإلطار أن هذأ ألوضسع أصسبح ل يطاق ،زأد من
ت -ذّم -ره-م ت-وأج-د ألسس-وق أل-ف-وضس-وي أŸق-اب-ل
ألحد أألماكن ألتي أصسبحت مفرغة للنفايات
وﬂل- -ف- -ات ألسس- -وق ،م- -ا ج- -ع -ل أ◊ي ي -ع -رف
إأنتشسارأ للروأئح ألكريهة.

‘ نفسض ألسسياق ،تعالت أصسوأت ألناشسطÚ
أ÷معوي Úبحي متناتÓت ،مطالب Úبضسرورة
وضسع حد Ÿا يعرف بـ «سسوق قريشض» ألذي
ي -ت -وسس -ط ›رى أل -وأدي ،وأل -وق -وف ع-ل-ى م-ا
يسسّببه من أضسرأر لسسكان أ◊ي ،ألذي عّبروأ

باŸوازاة مع ‰و القطاع الفÓحي بالوادي

الّرهان على فتح اŸزيد من الطّرق

لسشÎات-ي-ج-ي-ة م-ن ح-يث البنية التحتية لولية الوادي ،كون
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن ب Úال-ق-ط-اع-ات ال-ه-ام-ة وا إ
ي-ع-ت Èق-ط-اع ا أ
لسشÎات-ي-ج-ي
ال -ط -ري -ق ه -و شش -ري -ان ال -ن -م -و الق-تصش-ادي ،وÃا أان ال-ولي-ة م-ن ب Úولي-ات ال-وط-ن ال-ه-ام-ة Ãوق-ع-ه-ا ا÷غ-را‘ وا إ
وÃسشاحتها الششاسشعة  54.375كلم ،2وكثافتها السشكانية التي تفوق  791أالف نسشمة ،وÃواردها اıتلفة تعت Èمركزا وﬁورا
‡ا جعلها “تلك ششبكة طرق كبÒة نظرا لششسشاعة مسشاحتها ،كما أان طموح
للتبادلت التجارية مع وليات الوطن وخارجهّ ،
اŸواطن Úمن طموح السشلطات اÙلية ‘ تغطية أاك Èللمناطق اŸعزولة.
الوادي :خ.ع
ك -ل -م ،وت -ه-ي-ئ-ة م-فÎق أل-ط-رق أل-ك-ب Òب-ب-ل-دي-ة سسعيدي ،حاسسي تسسلب ،حاسسي هنية أم صسالح
ألنخلة ،تدعيم ألطريق ألوطني رقم  48أ على ن - -ح - -و أل - -ق - -ل- -ت- -ة ع- -ل- -ى مسس- -اف- -ة  60كلم،
ط- -رح أعضس- -اء أÛلسض ألشس -ع -ب -ي أل -ولئ -ي مسسافة  28.3كلم ،أضسافة أ ¤صسيانة ألطريق وأخ -رى إل‚از ط -ري -ق ب -ئ -ر أل-قصسÒة ،سس-ي-ف
بالوأدي ،خÓل ألدورة ألعادية ألثالثة للسسنة ألوطني رقم  48على مسسافة  1.2كلم.
أ◊جرة ،بوجوخة نحو أ◊دود ألتونسسية على
أ÷ارية ،عديد ألنشسغالت ألتي تخصض قطاع أما خÓل ألسسنة أ÷ارية ،فقد ”ّ تكملة إأ‚از مسسافة  35كلم ،ودرأسسة وإأ‚از طريق خشسم
أألشسغال ألعموميةŸ ،ا يكتسسيه هذأ أŸلف من ألطريق ألرأبط دوأر أŸاء ألنخلة على مسسافة أŸقطوف ،ب Òبوصسوف ألشسارف ،نحو بÒ
ظمت  13.3كلم ،إأ‚از ثÓث مفÎقات ألطرق على ألرمان على مسسافة  22كلم.
أهمية كÈى ‘ حياة أŸوأطن ،حيث ن ّ
م -ن ق -ب -ل أل -ع -دي -د م -ن أل -زي -ارأت أŸي -دأن-ي-ة أل -ط -رق أل-وط-ن-ي-ة ط و 16وط و  48ألطريق إأضس -اف-ة أ ¤أشس-غ-ال ت-كسس-ي-ة أل-ط-ري-ق أل-رأب-ط
ıت -ل -ف ط-رق أل-ولي-ة ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى م-دى ألبلدي  ،110أ‚از مفÎق Úدورأني Úعلى دوأر أŸاء أم- -ي- -ه نصس- -ر ع -ل -ى مسس -اف -ة 17كلم
تقدم أألشسغال أ÷ارية وكذأ ضسبط ألنقائصض ألطريق ألوطني رقم  48وألطريق ألوطني رقم «مقطع غنامي ،أميه نصسر» ،وتكملة أŸنشسأا
وأإلشسكالت ألتي تبقى حجرة عÌة ‘ تقدم  ،16إأ‚از مفÎق طرق دورأ Êعلى مسستوى أل- -ف- -ن- -ي ب- -اŸق- -يÈة وأŸت- -م- -ث- -ل ‘ أ÷سس -ر،
ألطريق ألوطني رقم  16وألطريق ألبلدي رقم مع أ‚از ‡رين  02سسفليÃ ،ÚفÎق ألطرق
هذأ ألقطاع ألهام.
وأهّمها تكملة أزدوأجية ألطريق ألوطني رقم  ،110وتكملة تدعيم ألطريق ألوطني رقم  48أ تكسسبت ومفÎق ألطرق  ،35أزدوأجية ألطرق
 ،03إأ ¤ج- -انب ت -ك -م -ل -ة أزدوأج -ي -ة أل -ط -ري -ق على مسسافة  6,7كلم ،صسيانة ألطريق ألوطني ألوطنية
ألوطني رقم  48مسسافة  90كلم وأزدوأجية رق- -م  ،48ع- -ل- -ى مسس- -اف -ة  2,1ك-ل-م ،أضس-افة (ط و 48وط و )03بطول إأجما‹  55كلم،
ألطريق ألوطني رقم  16على مسسافة  100كلم ،أ ¤أشسغال ملء ألتشسققات وقياسض ألتماسسك ناهيك عن إأ‚از شسطر أزدوأجية ألطريق
إأضسافة إأ ¤تدعيم ألطريق ألوطني رقم  48أŸ ،درج - - - - -ي أل - - - - -طÒأن Ãط - - - - -ار أل - - - - -وأدي ألوطني  03على مسسافة  20كلم من ن ك
ألشسطر ألثا Êعلى مسسافة  35كلم وتدعيم ب -ق-م-ار“ ،وي-ن ووضس-ع أإلشس-ارة أألف-ق-ي-ة ع-ل-ى  383أ ¤ن ك  403ب-ب-ل-دي-ة سسطيل،
ألطريق ألرأبط أŸرأرة مع ألطريق ألوطني أل - -ط - -رق أل - -وط - -ن- -ي- -ة ب- -ط- -ول إأج- -م- -ا‹  544وأزدوأجية ألطريق ألوطني  48مع تعديل
رقم  01ب بتقرت مسسعد على مسسافة  40كلم ،ك -ل -م ،و“وي -ن ووضس -ع أŸزأل -ق أألم -ن-ي-ة ع-ل-ى أŸق---ط---ع أل---ع--رضس--ي ‘ جسس--م أل--ط--ري--ق
وألسسعي على تفعيل تصسنيف ألطريق ألرأبط ﬂتلف ألطرق ألوطنية (ط و 16وط و 48وط أŸوجود ب Úقمار وسسطيل على مسسافة
أل- -وأدي ،ح- -اسس- -ي مسس- -ع- -ود وإأ“ام أŸق -اط -ع و 03وط و  )121ب- -ط- -ول إأج -م -ا‹  8.4كلم 35 ،كلم أبتدأء من قمار ،وتدعيم ألطرق
أŸتعلقة بالطريق ألسسريع خاصسة من بلدية م - -ع “وي - -ن ووضس- -ع أل- -ع- -اكسس- -ات ألضس- -وئ- -ي- -ة أل--وط--ن--ي--ة (ط و  46أ وط و  )03ب-ط-ول
ت -غ -زوت ،ق -م -ار ح -ت -ى أŸن -ط -ق -ة ألصس-ن-اع-ي-ة أل -زج -اج -ي -ة ع -ل -ى أل -ط -رق أل -وط -ن-ي-ة Ãج-وع إأجما‹  33كلم ،ألطريق ألوطني رقم  46أ
(ط----ري----ق أل----ب----ع---اج ) ع---ل---ى مسس---اف---ة 21
إأجما‹  19800وحدة.
بالفولية.
كما شسهدت إأ‚از طرق جديدة بطول إأجما‹ وم -ن أه -م أŸشس -اري -ع أŸسس ّ-ج-ل-ة وأŸن-ط-ل-ق-ة كلم ،وتدعيم ألطريق ألوطني رقم  03على
يقّدر بـ  27.1كلم ،منها طريق يربط أŸركز خ Ó-ل ألسس -ن -ة أ÷اري -ة ،إأ‚از ط -رق ج -دي -دة مسسافة  13كلم من ن.ك  476أ ¤ن.ك
أ◊دودي أل -ق -د Ëم -ع أ÷دي-د وث-ك-ن-ة ح-رسض لتأام Úألشسريط أ◊دودي بطول أجما‹  ،489 270مع صسيانة ألطرق ألوطنية (ط و)16
أ◊دود ب -ال -ط -الب أل -ع -رب -ي ،إأ‚از أل -ط -ري -ق كلم وتتمثل ‘ درأسسة وإأ‚از ألطريق ألرأبط بطول إأجما‹  24كلم ،وصسيانة ألطريق
ألرأبط دوأر أŸاء ألنخلة على مسسافة  22.7ب Úب Òألسسبع وب Òألذر على مسسافة  136كلم ،ألوطني رقم  16من ن.ك  000+496إأ¤
درأسس -ة وإأ‚از ط -ري -ق ب -ئ -ر أÿشس-ب-ة ،غ-رأف-ة ن.ك  000+511على مسسافة  15كلم.

عن قلقهم للحالة ألتي وصسل إأليها أŸكان من
تشسويه ،مناشسدين ألبلدية وأŸصسالح أŸعنية
ضسرورة ألوقوف على هذه أ◊الة ألتي طالت
دون إأتخاذ إأجرأء ينهي معاناتهم.
ك -م-ا تشس-ه-د أرصس-ف-ة أح-د ألشس-وأرع أل-رئ-يسس-ي-ة

ألعدد
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بحي «صسورو» حالة من ألفوضسى تتزأيد يوما
بعد يوم ،جرأء إأحتÓل ألرصسيف من طرف
أل -ت -ج -ار وأل -ب -اع -ة أŸت -ج-ول Úخ-اصس-ة ب-ائ-ع-ي
أ◊طب ،أل -ذي -ن ج -ع-ل-وأ م-ن أل-رصس-ي-ف سس-وق-ا
خ -اصس -ا ب -ه-م ،م-ت-ن-اسس Úأه-م-ي-ة أŸك-ان أل-ذي
إأحتلوه بالنسسبة للمارة وأألطفال.
وم - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى ،زأد م - -ن ه- -ذه أ◊ال- -ة
أل-ت-وسس-ع-ات أل-ت-ي أصس-ب-ح ي-ل-ج-أا إأل-ي-ه-ا أصسحاب
أÓÙت ،وألتي تكون على حسساب ألرصسيف،
أي - -ن ي - -ت - -م زي - -ادة ج- -زء م- -ن ‡ر أل- -رأج- -لÚ
للمحÓت‡ ،ا أثار إأسستياء أŸارة وأŸوأطنÚ
من ألفوضسى ألتي أصسبحت “يز أŸكان وتشسوه
ألوجه أ÷ما‹ للحي.
‘ سسياق آأخر ،بّرر ألتجار من جهتهم هذه
ألتصسرفات بإانعدأم أألسسوأق أıصسصسة ،أو
أل -فضس -اءأت أل -ت -ي م -ن أŸفÎضض أن ت-خصسصض
لهذأ ألغرضض ،مطالب Úبضسرورة فتح وإأ‚از
أسسوأق جوأرية ،خاصسة أن أŸدينة ‘ ألسسنوأت
أألخÒة تعرف توسسعا عمرأنيا معتÈأ‡ ،ا
ي- -ح- -ت- -م إأنشس- -اء أسس- -وأق ج- -دي- -دة خ- -اصس- -ة ‘
أل -ت -ج -م -ع-ات ألسس-ك-ن-ي-ة أŸوزع-ة ‘ ألسس-ن-وأت
أŸاضسية ،كون سسوق أŸدينة للخضسر وسسوق
ألسسلع أŸتعددة أصسبح يشسهد ضسغطا كبÒأ،
وت - -وأف - -دأ م - -ن ط- -رف أŸوأط- -ن Úإلق- -ت- -ن- -اء
حاجياتهم.
“Ôاسشتﬁ :مد الصشالح بن حود

للقضشاء على النسشدادات والّتسشّربات ببلديات بسشكرة

الشّسروع ‘ Œديد شسبكتي اŸياه وال ّصسرف الصسحي

تتواصشل بولية بسشكرة عملية إا‚از بعضض اŸششاريع التنموية ا◊يوية ‘ ،إاطار
التكفل بانششغالت السشاكنة ،حيث ششرعت مصشالح بلدية البسشباسض ،با÷هة الغربية
للوليةŒ ‘ ،ديد وتوسشيع ششبكتي مياه الششرب والصشرف الصشحي اŸهÎئة بالعديد
لحياء والتجمعات السشكنية ،بهدف وضشع حد Ÿعاناة السشكان جراء اهÎاء
من ا أ
هذه الششبكات وقدمها.
عند ألضسطرأبات أ÷وية وتسساقط أألمطار
بسشكرة :حمزة Ÿوششي
وحدوث فيضسانات.
تعتزم ألسسلطات أÙلية ألقضساء نهائيا على و‘ سس -ي -اق م -تصس -ل ي -ط -الب سس-ك-ان ح-ي 134
مشساكل ألنسسدأد وتسسرب أŸياه إأ ¤ألسسطح ،مسسكنا ببلدية سسيدي عقبة شسرق بسسكرة ،من
وم-ا ت-خ-ل-ف-ه م-ن ن-ق-اط سس-ودأء وضس-ع-ف ك-م-ية ألسس-ل-ط-ات أŸع-ن-ي-ة بضس-رورة أل-ت-دخ-ل ألعاجل
ألضسخ وألتموين ،خاصسة ببعضض أŸناطق ألتي ل-ت-ج-دي-د شس-ب-ك-ة ألصس-رف ألصس-ح-ي أل-تي تعاÊ
ل ت -ت -ط -اب -ق ق -ن -وأت -ه -ا م-ع أŸع-اي Òأل-ت-ق-ن-ي-ة أإلهÎأء ،منذ أك Ìمن عام ،Úحيث جدد
ألسسكان مطلبهم وأÿاصض بوضسع حد Ÿشساكل
أŸعمول بها ‘ ألوقت ألرأهن.
وأشس- -ارت مصس- -ادر م- -ن أل -ب -ل -دي -ة إأ ¤ب -ر›ة تسسرب أŸياه وما ينجر عنها من تبعات بيئية
Œمعات سسكنية أخرى Ãجرد ألنتهاء من وصسحية خطÒة.
ت -لك أ›ÈŸة ‘ ه -ذه أل -ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ن-م-وي-ة ،وأكد ألسسكان ‘ هذأ ألصسدد ،على أن هذه
وت -خصس -يصض أإلع -ت -م -ادأت أŸال -ي -ة أل Ó-زم-ة ،أل -ق -ن -وأت ق -د أصس -ب -حت تشس -ك-ل خ-ط-رأ ع-ل-ى
وإأن -ه -اء ح -ال -ة أإلهÎأء ع-ل-ى مسس-ت-وى ق-ن-وأت ألصس -ح -ة أل -ع -م -وم -ي -ة ،ن -ظ -رأ ل -ق-دم-ه-ا وكÌة
ألصس -رف أŸن -ج -زة م -ن -ذ سس -ن-وأت ،ل-ل-ح-د م-ن ت-ع-رضس-ه-ا ıت-ل-ف أألع-ط-اب أل-ي-ومية ،كونها
ألتسسربات ،ألتي تتسسبب ‘ تلوث أÙيط وما أ‚زت م- - -ن- - -ذ أك Ìم - -ن  20سس -ن -ة و ⁄ت -ع-د
يخلفه ذلك من أنتشسار للفضسÓت وأ◊شسرأت تسستوعب ألكميات ألكبÒة من أŸياه ألتي “ر
وبعضض أألمرأضض ،إأ ¤جانب أنتشسار روأئح بدأخلها.
ك -ري -ه -ة ،ن -غصست ع -ل -ى أŸق -ي -م Úب -ج -وأره-ا ب -دوره -ا مصس -ال -ح أل-ب-ل-دي-ة أّك-دت مشس-روع-ي-ة
م- -ط -الب ألسس -ك -ان وأوضس -حت أن -ه -ا سس -ت -ب -ادر
حياتهم خاصسة ‘ فصسل ألصسيف أŸنقضسي.
ومن شسأان عملية Œديد هذه ألشسبكات هو بتسسجيل مشسروع قطاعي ‘ هذأ أÿصسوصض
تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة صس-ي-ان-ت-ها مسستقب ،Óأو إأعادة ف -ور ت -وف -ر أŸي -زأن-ي-ة ›ددة ح-رصس-ه-ا ع-ل-ى
Óعطاب ،خصسوصسا ألصس -ح -ة أل -ع -م-وم-ي-ة ل-ل-م-وأط-ن ،Úووضس-ع ح-د
Œديدها عند تعرضسها ل أ
Ÿعاناة ألسسكان.

أامام ا◊وادث اÿطÒة ب Úبششار وبني ونيف

دعوة ال ّسسائق Úإا ¤احÎام إاشسارات اŸرور

ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل -ى سس Ó-م -ة وأم -ن
أŸوأط - -ن ،Úب - -ادرت أل - -ف - -رق - -ة
أإلق -ل -ي -م -ي -ة ل-ل-درك سس-ري-ة أم-ن
أل -ط-رق ب-بشس-ار ب-ح-م-ل-ة ت-وع-وي-ة
–سسيسسة لفائدة سسائقي وسسائل
أل -ن -ق -ل أل -ع -م -وم-ي ومسس-ت-ع-م-ل-ي
ألطريق ألوطني رقم  06ألربط
ب Úبشس- -ار وب- -ن- -ي ون -ي -ف ،أل -ذي
شس- -ه- -د ح- -وأدث م- -رور م- -روع -ة
وتسس - - -بب ‘ تسس - - -ج- - -ي- - -ل ع- - -دة
وف - -ي- -ات وج- -رح- -ى ،ل- -ذأ ي- -جب
ت -ف -ادي ألسس-رع-ة وأخ-ذ أ◊ي-ط-ة
وأ◊ذر ت - -زأم - -ن - -ا م- -ع ع- -ط- -ل- -ة
ألشس -ت -اء وأل -ت-ق-ل-ب-ات أ÷وي-ة أي-ن
ق ّ-دمت سس -ري -ة أم -ن أل -ط -رق -ات
ب -بشس -ار أل -نصس -ائ -ح وأإلرشس -ادأت Ÿسس -ت -ع -م-ل-ي
ألطريق ألوطني رقم  06للتقليل من ألسسرعة
‘ ح -ال -ة ه -ب -وب أل -ري -اح أل -ق -وي -ة وألضس-ب-اب،
أسس - -ت - -ع - -م - -ال أألضس - -وأء ‘ ح - -ال - -ة أل - -زوأب- -ع
أل - -رم- -ل- -ي- -ة ،أخ- -ذ أ◊ي- -ط- -ة وأ◊ذر ،أحÎأم
إأشسارأت أŸرور وأ◊فاظ على أŸسسافة بÚ
ألسسيارأت وخاصسة ألÓفتات ألتي تدل على
ت-رأك-م أل-رم-ال ب-ال-ط-ري-ق م-ع ت-وزي-ع م-طويات
حول أل ّسسÓمة أŸرورية.

هذه ألعملية لقيت أسستحسسانا وأسسعا وأهتماما
كبÒأ لدى أل ّسسائق ،Úوكان لها أألثر ألبالغ على
نفسسية مسستعملي ألطريق ألوطني رقم ،06
ألذين عّبروأ عن مدى تقديرهم للمجهودأت
أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف رج -ال أل-درك أل-وط-ن-ي
سس - -رأي - -ا أم - -ن أل - -ط - -رق ‘ ›ال ألّسسÓ- -م- -ة
أŸرورية ،وأ◊فاظ على سسÓمة أŸوأطنÚ
و‡تلكاتهم.
بششار :دحمان جمال

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألخميسس  26ديسضمبر  201٩م
ألموأفق لـ  2٩ربيع ألثاني 1441هـ

أاكدت أان تقرير اŸصس Òخطّ اأحمر

البوليسساريو تدعو لتطبيق القرارات األ‡ية حول الصسحراء الغربية
شسّددت جبهة البوليسساريو ‘ ختام مؤو“رها  15ببلدة اتفاريتي (ا’راضسي الصسحراوية اÙررة) ،على أانها لن تكون
شسريكا ‘ أاي عملية ’ –Îم حق الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه ،مطالبة اÛتمع الدو‹ بـ «–مل مسسؤووليته
’· اŸتحدة ذات الصسلة بالقضسية الصسحراوية».
وفرضس تطبيق قرارات ا أ

ألعدد
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رئيسس بوركينافاسسو ُيعلن ا◊داد الوطني

11

مقتـ ـ ـ ـ ـ ـل  35مـ ـ ـ ـ ـدنيا معظمهـ ـ ـم نسسـ ـ ـ ـ ـاء
و 7عسسك ـ ـ ـ ـري ‘ Úهج ـ ـ ـ ـ ـوم إاره ـ ـ ـ ـ ـ ـابي
قتل  35مدنيا بينهم  31امرأاة ‘
هجوم نفذه إارهابيون ‘ شسمال
’ول ‘ ،واحد
بوركينا فاسسو ،أامسس ا أ
من أاك Ìا’عتداءات دموية ‘
تاريخ هذا البلد الواقع ‘ منطقة
السساحل وأاعلن الرئيسس حدادا
وطنيا Ÿدة  48سساعة.

كما قدم ألرئيسس روشس كابوري شضخصضيا حصضيلة
«هذأ ألهجوم ألهمجي».
أضض -اف أل -رئ-يسس ورئ-يسس أرك-ان ج-يشس ب-ورك-ي-ن-ا
فاسضو ألذي أعلن عن وقوع ألهجوم ‘ بيان قبيل
ذلك ،أن أربعة عسضكري Úوثلثة دركي Úقتلوأ
«و“ت تصضفية ثمان Úإأرهابيا».
قال رئيسس أركان أ÷يشس ‘ بيان إأن «›موعة
كبÒة من أإلرهابي Úهاجمت» ،صضباح ألثلثاء،
«بشضكل متزأمن قاعدة عسضكرية وسضكان أربيندأ
أŸدني ‘ »Úإأقليم سضوم ،موضضحا أن ألهجوم
كان «كثيفا» وأسضتمر «بضضع سضاعات».
أعلن وزير ألعلم وأŸتحدث باسضم أ◊كومة
رÁيسس دأن -دج -ي-ن-و‘ ب-ي-ان ،مسض-اء أل-ث-لث-اء ،أن
«أإلرهابي Úقتلوأ بج Íخلل فرأرهم  35مدنيا،

بينهم  31أمرأة ،وتسضببوأ بجرح سضتة أشضخاصس».
وأضض -اف أن «ن -ح -و عشض -ري-ن» عسض-ك-ري-ا ج-رح-وأ
أيضضا .وهووأحد من أك Ìألهجمات دموية ‘
ه -ذأ أل -ب -ل -د أل -ذي يشض -ه -د م-ن-ذ  2015هجمات
متكررة إلرهابي Úمثل جارتيه ما‹ وألنيجر.
كان  38من موظفي شضركة منجمية قتلوأ مطلع
نوفم ‘ Èهجوم على قافلتهم ‘ شضرق ألبلد.
وم -ن-ذ  ،2015شض -ه-دت ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسض-و ه-ج-م-ات
ل -لره -اب -ي Úأسض-ف-رت ع-ن م-ق-ت-ل  700شضخصس،
وتسضببت بنزوح حوأ‹  560ألف شضخصس وفق
أرقام أأل· أŸتحدة .يطال ألعنف خصضوصضا
شضمال ألبلد وشضرقها بينما شضهدت ألعاصضمة
وأغادوغو ثلثة أعتدأءأت .نادرأ ما يتم تبني
هذه ألهجمات ألتي تنسضب إأ ¤جماعات أرهابية
يرتبط بعضضها بتنظيم ألقاعدة وأخرى بتنظيم
ألدولة أإلسضلمية.
ت-ب-دو ق-وأت أل-ب-لد أل-ت-ي ت-ت-ك-ب-د خسض-ائ-ر كبÒة،
عاجزة عن وقف عنف ألدموي . Úوهي تعاÊ
من نقصس ‘ ألتجهيزأت و‘ ألتدريب .ومع ذلك
ومنذ بدأية نوفم ،Èأعلنت ألسضلطات ألدفاعية
وألم- -ن- -ي -ة ‘ ب -ورك -ي -ن -ا ف -اسض -و ق -ت -ل م -ئ -ة م -ن
ألرهابي ‘ Úعمليات عدة.

تصسفية  31إارهابيا ‘ عملية للجيشس

‘ كلمته ألختتامية ‘ أشضغال
أŸوؤ“ر أل -ت -ي أم -ت -دت م -ن ( 1٩
أإ 25 ¤ديسضم Èأ÷اري) ،أكد
ألأم Úألعام ÷بهة ألبوليسضاريو
أŸن -ت -خب ،رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة
أل - - -ع - - -رب - - -ي - - -ة ألصض - - -ح- - -رأوي- - -ة
أل -دÁق-رأط-ي-ة ،أب-رأه-ي-م غ-ا‹،
ل - -ي- -ل- -ة ألرب- -ع- -اء ،أن «أ÷ب- -ه- -ة
ألشض- -ع -ب -ي -ة ل -ت -ح -ري -ر ألسض -اق -ي -ة
أ◊مرأء ووأدي ألذهب لن تكون
أبدأ شضريكا ل أليوم ول غدأ ‘
أي عملية ل يكون منطلقها و أن
م- -رج- -ع- -ي -ت -ه -ا ألسض -اسض -ي -ة ه -ي
ألحÎأم أل- -ك -ام -ل ◊ق ألشض -عب
ألصض -ح -رأوي ‘ ت -ق-ري-ر أŸصضÒ
وألسضتقلل».
ط -الب أل -رئ-يسس غ-ا‹ أÛت-م-ع
أل- -دو‹ بـ «–م- -ل مسض- -وؤول- -ي -ت -ه
وفرضس تطبيق ميثاق وقرأرأت
ألأ· أŸتحدة ‘ مقدمتها منح
ألسض -ت-ق-لل ل-لشض-ع-وب وأل-ب-ل-دأن
أŸسض-ت-ع-م-رة م-ن أج-ل أسضتكمال
تصض -ف -ي -ة ألسض -ت -ع -م -ار م -ن أآخ-ر
مسضتعمرة ‘ أإفريقيا».

رصّس الصسفوف لدفع
مسسÒة الكفاح
جّدد ألسضيد غا‹ ‘ كلمته على
دور أل–اد ألف- - - - -ري - - - -ق - - - -ي كـ
«شض - -ريك ‘ خ - -ط - -ة أل- -تسض- -وي- -ة
ألأ‡ي - -ة ،وط - -ال - -ب - -ه بـ «ف- -رضس
ت- -ط -ب -ي -ق ق -ان -ون -ه أل -ت -اأسض -يسض -ي
وخ -اصض -ة ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ف-رضس
أ◊دود أŸوروث - - - - - - -ة ،غ- - - - - - -دأة
ألسض -ت -ق -لل وأل -دف-ع ب-اŸم-ل-ك-ة
أŸغربية للنسضحاب ألفوري من
أ÷زء أل -ذي –ت -ل -ه م -ن أل -ب -ل -د
وح - -ل أÿلف ب Úأل - -ب - -ل - -دي - -ن
أ÷ارين بالطرق ألسضلمية».
ح-ي-ا ب-اŸن-اسض-ب-ة ك-ل أŸشضاركÚ
وأŸتضضامن Úألذين توأفدوأ من
ك- -ل أن -ح -اء أل -ع -ا ⁄ت -ع -بÒأ ع -ن
تضض -ام -ن-ه-م ووق-وف-ه-م م-ع ك-ف-اح
ألشض-عب ألصض-ح-رأوي« ،م-ت-خدين
ك- -ل أل- -ت- -ح- -ذي- -رأت وأل- -دع- -اي- -ة
أŸغلوطة» ،مّوجها –ية خاصضة
ل- - -ل- - -وف- - -د أ÷زأئ- - -ري أل - -ك - -بÒ
أŸشضارك ‘ أŸوؤ“ر Œسضيدأ
Ÿوأق - -ف أ÷زأئ - -ر أŸب - -دئ - -ي- -ة
ألرأسضخة ألتي وقفت وتقف أ¤
جانب كفاح ألشضعب ألصضحرأوي
وكل ألشضعوب أŸكافحة من أجل
أ◊ري -ة وت -ق -ري -ر أŸصض .Òه -ن-اأ
أŸشض- - -ارك ‘ ÚأŸوؤ“ر ع- - -ل - -ى
«‚اح» ه-ذأ ألسض-ت-ح-ق-اق أل-ذي
يعتﬁ« Èطة جديدة ومتميزة
‘ ألرصضيد ألكفاحي وألتجربة
ألنضضالية للشضعب ألصضحرأوي».
و أك -د أل -رئ-يسس ألصض-ح-رأوي ،أن
أŸرح - -ل- -ة أŸق- -ب- -ل- -ة سض- -ت- -ك- -ون
«ح-اف-ل-ة» ب-ال-ت-ح-دي-ات وت-ت-طلب
رصس ألصضفوف من أجل أيجاد
ألظروف وشضروط أ‚اح ألتوجه
أل-وط-ن-ي أŸط-ل-وب ب-خ-لق –ول
أي -ج -اب -ي ‘ ألسضÒة أل -ت -ح -رري-ة
على كل ألصضعدة.

وأخ - -ت - -ت - -م أŸوؤ“ر ÷ 15بهة
أل-ب-ول-يسض-اري-و ب-اŸصض-ادق-ة ع-ل-ى
أل- -ق- -ان -ون ألسض -اسض -ي ل -ل -ح -رك -ة
وب-رن-ام-ج أل-ع-م-ل أل-وطني وتبنى
›م - - -وع - - -ة م- - -ن أل- - -رسض- - -ائ- - -ل
وأل -ت -وصض -ي -ات وأن -ت-خ-اب ألمÚ
ألعام وأعضضاء ألمانة ألوطنية.
وشض - - - - - - -دد أŸوؤ“ر ÷ 15بهة
ألبوليسضاريو على أن أي ﬁاولة
ل - -ل - -مسض - -اسس ب- -ح- -ق- -وق ألشض- -عب
ألصضحرأوي أŸشضروعة و–ديدأ
ح -ق -ه غ Òأل-ق-اب-ل ل-ل-تصض-رف ‘
ت- -ق- -ري- -ر أŸصض Òوألسض- -ت -ق -لل
ت - -ع - -ت« Èم - -رف - -وضض - -ة ج - -م - -ل- -ة
وتفصضيل» وتشضكل «خطا أحمر»
ل Áكن Œاوزه.
ع ÈأŸوؤ“رون ‘ ب- - -ي- - -ان- - -ه- - -م
أÿت -ام -ي ،ع -ن دع -م -ه -م «أل-ت-ام
وأل-ق-وي» ل-ل-ق-رأر أل-ذي أت-خ-ذته
ج -ب -ه -ة أل -ب -ول -يسض -اري -و ،ي -وم 30
أك- -ت -وب -ر  ، 201٩ب - -خصض- -وصس
«ضض- - -رورة أع- - -ادة أل- - -ن- - -ظ - -ر ‘
مشض -ارك -ت -ه -ا ‘ ع-م-ل-ي-ة ألسض-لم
ألتي ترعاها أل· أŸتحدة».
كلف أŸوؤ“ر -بحسضب ألبيان-
أل -ق -ي -ادة أŸن -ب-ث-ق-ة ع-ن-ه أت-خ-اذ
ألقرأرأت أ◊اسضمة وألجرأءأت
أل -ك -ف -ي -ل -ة أل-ت-ي تضض-م-ن أل‚از
ألعاجل للمهمة ألتي أنشضاأت من
أج -ل -ه -ا ب-ع-ث-ة «أŸي-ن-ورسض-و» م-ع
ضضرورة أن تتمتع ألبعثة أل‡ية
ب - -ك - -ل ألصض - -لح - -ي - -ات ب - -حسضب
أŸق- -اي- -يسس أل -دول -ي -ة ل -ب -ع -ث -ات
ألسض - - -لم أل‡ي - - -ة ،وت - - -ل- - -ت- - -زم
بالتعامل مع ألطرف Úعلى قدم
أŸسض-اوأة ،وأن ت-ت-ك-ف-ل ب-ح-م-اي-ة
ح-ق-وق ألنسض-ان وأل-ت-ق-رير عنها
ووقف نهب ثروأتها ألطبيعية.

تفعيل دور اŸينورسسو ‘
تصسفية ا’سستعمار
ج-دد أŸشض-ارك-ون أل-ت-اأك-ي-د على
«رفضس ألشض - - -عب ألصض- - -ح- - -رأوي
لسض- -ت- -م- -رأر وضض- -ع- -ي- -ة أ÷م- -ود
أ◊ال- - - - -ي- - - - -ة و أن ت - - - -ت - - - -ح - - - -ول
«أŸي -ن -ورسض -و» م -ن ب-ع-ث-ة أ‡ي-ة
ت -ه-دف أ ¤تصض-ف-ي-ة ألسض-ت-ع-م-ار
م -ن ألصض -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة ك-اآخ-ر

مسضتعمرة ‘ أإفريقيا أ ¤مظلة
◊ماية وتشضريع ألحتلل».
كما أكد أŸوؤ“ر على «تشضبث
ألشض -عب ألصض -ح -رأوي Ãم -ارسض-ة
سضيادته على كامل ترأبه ألوطني
أنسضجاما مع ألقرأرأت ألدولية
وألحكام ألصضادرة عن ﬁكمة
لهاي وأÙاكم ألوروبية وكل
م- - -ن ألأ· أŸت - -ح - -دة وأل–اد
ألفريقي».
أدأن أŸوؤ“ر بشض - - - - - - - -دة أÿرق
أŸغ - -رب - -ي أŸت- -وأصض- -ل ل- -ب- -ن- -ود
ألت -ف -اق أل -عسض -ك-ري رق-م وأح-د
خ-اصض-ة أسض-ت-م-رأر وج-ود أل-ث-غ-رة
غ Òق - -ان - -ون - -ي - -ة ‘ م - -ن- -ط- -ق- -ة
ألكركرأت.
وأإذ أشض- - - - -اد أŸوؤ“ر Ãوق- - - - -ف
أل–اد ألف- -ري -ق -ي أل -ث -ابت أ¤
جانب حق ألشضعب ألصضحرأوي
‘ أ◊رية وألسضتقلل وسضجل
أنضض-م-ام أŸم-ل-ك-ة أŸغ-رب-ية أ¤
أŸن -ظ -م -ة أل -ق -اري -ة وج-لسض-وه-ا
جنبا أ ¤جنب مع أ÷مهورية
ألصضحرأوية فقد أكد أن «ألدولة
ألصض -ح -رأوي -ة ح -ق -ي -ق -ة وط -ن -ي-ة
قارية ودولية ل رجعة فيها».

ا’–اد ا’فريقي مطالب
بالتّدخل
جاء ‘ ألبيان دعوة أŸوؤ“رين
ل- - -ل–اد ألف- - -ري- - -ق- - -ي لإل - -زأم
أŸم -ل -ك -ة أŸغ -رب -ي-ة ل-لنصض-ي-اع
Ÿب- - -ادئ وأه- - -دأف أل- - -ق- - -ان - -ون
ألتاأسضيسضي لل–اد خاصضة مبد أ
أحÎأم أ◊دود أل -ق -ائ -م -ة ع -ن -د
ألسض-ت-ق-لل وألم-ت-ن-اع ع-ن ضض-م
ألرأضض - - - -ي ب - - - -ال - - - -ق- - - -وة وفضس
أل-ن-زأع-ات ب-ال-ط-رق ألسض-ل-م-ي-ة».
ك- - -م - -ا ث - -م - -ن أŸوؤ“ر ق - -رأرأت
ﬁكمة ألعدل ألأوروبية ألثلث
(ديسضم 2016 ÈفÈأير وجويلية
 )2018ط - -ال - -ب - -ا م - -ن أل- -ق- -ي- -ادة
أŸن - -ت - -خ - -ب - -ة» ألسض- -ت- -م- -رأر ‘
أŸرأفعة على مسضتوى أÙكمة
ألوروب -ي -ة ل -ل -دف -اع ع -ن سض-ي-ادة
ألشضعب ألصضحرأوي على ثروأته
ألطبيعية».
ك- - -م- - -ا ذك- - -ر أŸوؤ“ر أل- - -دول- - -ة

ألسض- -ب- -ان- -ي- -ة بـ «مسض -وؤول -ي -ات -ه -ا
أل - -ت - -اري - -خ - -ي - -ة وأل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
وألخ - -لق - -ي- -ة أل- -ق- -ائ- -م- -ة Œاه
ألشضعب ألصضحرأوي ووضضع حد
Ÿعاناته».
ع ÈأŸوؤ“ر ع- - -ن «أنشض - -غ - -ال - -ه
ألشض -دي -د» ل-ل-دور ألسض-ل-ب-ي أل-ذي
ت-ل-ع-ب-ه أŸم-ل-ك-ة أŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى
مسضتوى أمن وأسضتقرأر أŸنطقة
م -ن خ -لل ت -اأزÁه -ا ل -ل-ع-لق-ات
أل- - -ث- - -ن- - -ائ- - -ي - -ة م - -ع دول أ÷وأر
وأغ- -رأق- -ه- -ا ب- -اıدرأت أل -ت -ي
أضض -حت مصض -در أل-ت-م-وي-ل ألول
ل-ل-ج-رÁة أŸن-ظ-مة وأ÷ماعات
ألره - -اب - -ي- -ة أل- -ت- -ي ت- -نشض- -ط ‘
م -ن -ط -ق -ة ألسض -اح -ل وأŸن -ط -ق -ة
عموما.

مطالب بالكشسف عن
مصس ÒاıتطفÚ
ن- - -اشض- - -دت ÷ن - -ة أم - -ه - -ات
أıت- -ط -ف Úألصض -ح -رأوي،15 Ú
أعضض- -اء ›لسس ألأم- -ن أل -دو‹،
من أجل ألتدخل للضضغط على
أل -دول -ة أŸغ -رب-ي-ة ل-ل-كشض-ف ع-ن
مصض Òأبنائها أıتطف Úمنذ
أرب -ع -ة عشض -رة سض -ن-ة ووضض-ع ح-د
Ÿعاناة أهاليهم.
ورأسض- -لت أم- -ه -ات أıت -ط -فÚ
ألصضحرأوي› Úلسس ألأمن من
أجل ألتحرك للكشضف عن مصضÒ
أب- -ن- -ائ- -ه- -ن خ- -اصض- -ة و أن ن -ظ -ام
ألح -ت-لل أŸغ-رب-ي مسض-ت-م-ر ‘
سضياسضة ألتماطل وألتملصس من
مسض - -وؤول - -ي- -ات- -ه أŸب- -اشض- -رة أإزأء
حادث ألإختطاف.
كانت ÷نة عائلت أıتطفÚ
ألصض -ح-رأوي ،15 Úق -د ت -وصض -لت
Ãع-ل-وم-ات م-وؤك-دة ح-ول ح-ادث
أإخ- -ت- -ط- -اف أب- -ن- -ائ- -ه- -ا ،ت- -ف- -ي -د
ب -اإسض -ت -ع -م -ال أج -ه-زة ألإح-ت-لل
أŸغ - - -رب - - -ي أل - - -رصض- - -اصس أ◊ي
ضضدهم يوم  25سضبتم،2005 È
ق -ب-ل ن-ق-ل-ه-م م-ن ط-رف أل-ق-وأت
ألبحرية وألدرك أŸغربي Úأإ¤
م -دي -ن -ة أŸرسض -ى ق -رب م -دي-ن-ة
أل -ع -ي -ون أÙت-ل-ة ،أإ ¤وج-ه-ات
سضرية متعددة .

قلق إازاء قتل واختطاف اŸدني ‘ ÚنيجÒيا
’قل من
قتل  31إارهابيا على ا أ
جماعة «بوكوحرام» الدموية ‘
كم Úنصسبته قوات من ا÷يشس
النيجÒي ‘ و’ية يوبي شسمال
شسرق نيجÒيا ،وفق ما أاعلنه
اŸتحدث باسسم ا÷يشس النيجÒي
‚وكا إايرابور.

ق -ال أŸت -ح -دث «إأن ق -ائ ً-دأ ‘إأره -اب-ي-ا ب-ج-م-اع-ة
«بوكوحرأم» ُيعد أŸدبر Ÿعظم ألكمائن ألتي
ُنصضبت ضضد ألقوأت ألنيجÒية على طول ضضفاف
ب- -حÒة تشض- -اد  ،ك- -ان م- -ن ب Úأل -ذي -ن ق -ت -ل -وأ ‘
أŸوأجهة ألتي أسضتمرت  3سضاعات على أألقل».
ع -ل -ى ألصض -ع -ي -د ذأت-ه ،أع-رب ألأم Úأل-ع-ام
ل -لأ· أŸت -ح -دة أن -ط -ون -ي-و غ-وتÒيسس ع-ن
قلقه «ألعميق» أإزأء تقارير أشضارت أإ ¤قتل
وخطف مدني Úعلى أيدي جماعات دموية
‘ ولي- -ة ب- -ورن- -و أل- -وأق- -ع- -ة شض- -م -ال شض -رق

مع اقÎاب موعد قمة برلÚ

حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراك دبلومـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسسي لدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
العمليـ ـ ـ ـ ـة السسياسسيـ ـ ـ ـ ـة ‘ ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
بعد فشسل اللواء الليبي اŸتقاعد
خليفة حف Îبتحييد قوات
مصسراتة ،اŸدافعة عن العاصسمة
طرابلسس ،وانهيار «سساعة الصسفر»
ا÷ديدة التي كان قد حددها قبل
أاسسبوع ،Úتصساعد ا◊راك
الدبلوماسسي ب Úأاك Ìمن دولة
’زمة الليبية ،من
ﬁورية ‘ ا أ
الداعم◊ Úف Îأاو◊كومة الوفاق
التي يقودها فائز السسراج ،وذلك مع
اقÎاب موعد قمة برل ،ÚاŸتوقع
أان تعقد مطلع العام اŸقبل.

ك- -انت روسض -ي -ا ﬁور ألتصض -الت بشض -أان أألزم -ة
أل -ل -ي -ب -ي -ة ،إأذ ت-وأصض-ل وزي-ر أÿارج-ي-ة أŸصض-ري
سضامح شضكري هاتفياً مع نظÒه ألروسضي سضÒغي
لفروف ،بينما زأر ألرئيسس ألÎكي ،رجب طيب
أردوغان ،تونسس ،أمسس ،للقاء نظÒه ألتونسضي
قيسس سضعيد ،وبحث معه أŸلف ألليبي.
‘ ألث -ن -اء ،كشض -فت مصض -ادر ل -ي-ب-ي-ة أّن ك-وأل-يسس
أإلعدأد لقمة برل Úأنتهت بوضضع خطة جديدة

’ضسراب ‘ فرنسسا
ا إ

خسسائ ـ ـ ـر السسكـ ـ ـ ـك ا◊ديديـ ـ ـ ـة تتج ـ ـ ـ ـاوز  400مليـ ـ ـ ـون أاورو
قّدر رئيسس السسكك ا◊ديدية الفرنسسية ،جان بي Òفاراندو ،خسسائر الشسركة بنحو  400مليون اأورو
(2ر 443مليون دو’ر) بسسبب ا’إضسراب ا÷اري الذي يشسنه عمالها ،منذ  21يوما ،ضسد اإصسÓح نظام
اŸعاشسات التقاعدية.
أضض -اف ف -ارأن -دو ‘ تصض -ري -ح -ات صض-ح-ف-ي-ة
أوردت -ه -ا صض-ح-ي-ف-ة «ل-وم-ون-د» ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
ألإلكÎو« : Êوهذأ مبلغ كب Òبالفعل» .و أشضار
ذأت أŸت - -ح - -دث أن - -ه م - -ن ألسض- -اب- -ق لأوأن- -ه
أ◊ديث ع -ن أÿسض -ائ-ر أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-لإضض-رأب
أل -ذي ط -ال م -ع-ظ-م أن-ح-اء أل-ب-لد .وك-ان ق-د
أعلن مكتب رئيسس أ◊كومة أإدوأر فيليب،

مسض - -اء ألإث - -ن،Úب - -رن - -ام- -ج أŸشض- -اورأت م- -ع
ألشضركاء ألجتماعي Úألذين سضيتم أسضتقبالهم
‘  7جانفي أŸقبل ،من قبل ألعديد من ألوزرأء.
ي- -وأصض- -ل أÙت -ج -ون ضض -د مشض -روع ق -ان -ون
أإصضلح نظام ألتقاعدﬁ ،اولتهم للضضغط
على حكومة ألرئيسس أإÁانويل ماكرون ،من
أجل ألÎأجع عنه .وجاء ألضضرأب أ◊ا‹ ‘

نيجÒيا ،وفقا Ÿا أعلنه أŸتحدث باسضمه.
قال أŸتحدث سضتيفان دوجاريك ،إأن «غوتÒيسس
أعرب عن صضادق موأسضاته لعائلت ألضضحايا
وأكد ›ددأ تضضامن أأل· أŸتحدة مع شضعب
وحكومة نيجÒيا» .وأشضار أألم Úألعام إأ ¤أن
«أل-ه-ج-م-ات أل-ت-ي يشض-ن-ه-ا إأره-اب-ي-ون أوأي طرف
بنزأع مسضلح ضضد أŸدني Úوعمال أإلغاثة وألبنى
ألتحتية أŸدنية ،تنتهك ألقانون أإلنسضا Êألدو‹
ويجب أن تتم ﬁاسضبة أولئك أŸسضوؤول Úعن
هذه ألفظائع» ،وفقا لتصضريح أŸتحدث.
دع - -ا غ - -وتÒيسس إأ ¤ضض - -رورة «ألحÎأم أل- -ت- -ام
ل- -ل- -ق- -ان -ون أل -دو‹ ◊ق -وق أإلنسض -ان وأل -ق -ان -ون
أإلنسض- -ا Êأل- -دو‹ وح -م -اي -ة ك -اف -ة أŸدن -ي‘ Ú
نيجÒيا».
ل -ل -ت -ذك ،Òأشض -ارت ت -ق -اري -ر إأ ¤أن أل-ع-دي-د م-ن
أŸدني Úقتلوأ أوأختطفوأ ،يوم أإلثن ‘ ،Úولية
بورنو ألشضمالية وعلى طريق يربط ب Úوليتي
يوبي وبورنو.

ذروة موسضم ألعطلت.
أصضدرت ألرئاسضة ألفرنسضية (ألإليزيه)‘ ،
ألأسضبوع أŸاضضي ،بيانا قالت فيه أإن ألرئيسس
«ل- -ن ي- -ت- -خ- -ل- -ى ع- -ن مشض -روع أإصض -لح ن -ظ -ام
ألتقاعد ،لكنه مسضتعد لتحسض Úسضن ألتقاعد
ألذي يحّدده أŸشضروع عند  64بدل من 62
عاما».

ت -ت -م -اشض -ى م -ع أل -رؤوي -ة أل -ت-ي ط-رح-ه-ا أŸب-ع-وث
أأل‡ي لدى ليبيا غسضان سضلمة“ ،هيدأً للحل
‘ ليبيا ،مبينًة أن أألطرأف ألتي تعمل على
أإلعدأد لقمة برل Úعلى قناعة بأان رؤوية سضلمة
تشضكل أإلطار ألوأسضع وأألقرب ◊لول وأقعية ‘
ل -ي -ب -ي -ا .وأّك -دت أŸصض -ادر ،أن ح -ك -وم-ة أل-وف-اق
تعاطت بإايجابية مع أ÷هود أ÷ديدة ،فيما أّكد
ب- -رŸا Êم- -قّ- -رب م -ن ح -ف Îأن أألخ Òل ي -زأل
Áاطل ‘ ألقبول بها رغبة منه بإاحرأز أŸزيد
من ألتقدم ألعسضكري ،و–ديدأً ‘ طرأبلسس،
ب -ه -دف –سض Úشض -روط -ه أل-ت-ف-اوضض-ي-ة .وكشض-فت
أŸصضادر أّن «شضكل أÿطة أ÷ديدة يتمثل ‘
تشضكيل ›لسض ،Úأألول عسضكري يضضم ضضباطاً
‡ثل◊ Úف Îوآأخرين ◊كومة ألوفاق ،وألثاÊ
وطني ،يضضم  80شضخصضية وطنية ليبية Áكن أن
تنوب عن ألسضلطات ألتشضريعية» ،ألتي أفرزها
ألت -ف -اق ألسض -ي -اسض-ي ،ع Èغ-رف-ت Úه-م-ا ›لسس
ألنوأب و›لسس ألدولة.
م - -ن ج - -انب آأخ - -ر ،تشض - -ارك وزأرة أÿارج - -ي- -ة
أŸصض- -ري- -ة ‘ ح -رأك وأتصض -الت دب -ل -وم -اسض -ي -ة
وأسض -ع -ة ح -ول ل -ي -ب-ي-ا ،إلح-ي-اء ع-م-ل-ي-ة أل-ت-حضضÒ
Ÿؤو“ر ب -رل ،Úوك -ذأ ل -ل -رد ع -ل -ى أسض -ت -فسض-ارأت
غربية عديدة للوقوف على مسضتجدأت أألوضضاع
أŸيدأنية حول طرأبلسس ،وﬁاولة ألتوصضل أإ¤
أتفاق لوقف إأطلق ألنار ب Úمليشضيات حفÎ
وقوأت حكومة ألوفاق ،كما أن روما  ⁄تكن
بعيدة عن أ◊رأك ألدبلوماسضي أŸتصضاعد بشضأان
ليبيا ،إأذ أجرى وزير أÿارجية أإليطا‹ ،لويجي
دي مايو ،مكاŸة هاتفية مع نظÒه أألمريكي،
م -ايك ب -وم -ب -ي -و ،أإلث -ن ÚأŸاضض -ي ،ب -حث م -ع -ه
خللها «أألزمة ألليبية وألوضضع أ◊سضاسس على
أألرضس هناك» ،وقال دي مايو« ،إأننا نعمل على
مهمة أوروبية ‘ ليبيا ،بقيادة (وزير أÿارجية
أإلسض - -ب- -ا Êج- -وزيب) ب- -وري- -ل ،إأ ¤ج- -انب وزرأء
خ -ارج -ي -ة أل -دول أل -رئ -يسض -ي -ة أŸت -اب-ع-ة ل-ل-م-ل-ف
ألليبي» .وكان دي مايو ،شضبه أإلثن ÚأŸاضضي،
ألصض -رأع أل -رأه -ن ‘ ل -ي -ب-ي-ا ب-ذلك أل-ذي تشض-ه-ده
سضورية .وقال «‘ ليبيا يتم تكرأر ‰ط مشضابه
ل-ل-ن-م-ط ألسض-ائ-د ‘ سض-وري-ة ،ح-يث نشض-ه-د ح-ربً-ا
أخرى بالوكالة».
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عندما بدأا ا◊راك الشّصعبي ال ّسصلمي ‘ ا÷زائر ،يوم  22فيفري  ،2019قصصد تغي Òالنظام السصياسصي ،سصجّل التاريخ
مواقف وطنية خالدة للمؤوسّصسصة العسصكرية ،حيث حرصص اŸرحوم الفريق رئيسص أاركان ا÷يشص الشصعبي الوطني ،أاحمد
قايد صصالح ،على أان ل تسصيل قطرة دم جزائرية واحدة .وهذه وقفة عند أابرز خطاباته التي رافقت اŸسصÒات
لمة ،التفاصصيل نرصصدها وفق شصريط الحداث.
وحرصصت على الوحدة الوطنية وحماية الدولة وا أ

نحن مع مطالب الشّسعب
‘ إلثأ Êمن شسهر أإفريل لـ  ،٢٠١٩ترّأإسش
إلرإحل إلفريق أإحمد قأيد صسألح إجتمأعأ Ãقر
أإرك -أن إ÷يشش إل -ؤط -ن -ي إلشس -ع -ب -ي ،وأإشس -أد ف-ي-ه
بألسسلؤك إ◊ضسأري وإŸسستؤى إلرإقي للؤعي ‘
إŸسسÒإت إلسسلمية ،وعّبر عن مسسأندته Ÿطألب
إلشسعب ،ودعأ لتطبيق إ◊ل إلدسستؤري بتفعيل
إŸؤإد  ٨ ،7و.١٠٢
وق -أل ‘ إ’ج -ت -م -أع« :بصس-ف-ت-ي ›أه-دإ ’
Áكنني إل ّسسكؤت عمأ يحأك ضسد إلشسعب من
م- -ؤؤإم- -رإت...ل- -ن أإسس- -كت ع -ن دسس -أئسش دن -ي -ئ -ة
لعصسأبة إمتهنت إلغشش وإلتدليسش وإÿدإع...أإنأ
‘ صسف إلشسعب وإ ¤جأنبه ‘ إلسسرإء وإلضسرإء
مهمأ كلّفني إأ’مر».
و‘ كلمته إلتأريخية ‘ هذإ إ’جتمأع لقيأدة
إأ’رك- -أن ،كشس- -ف إل- -ف- -ري -ق إÛأه -د إŸرح -ؤم
ﬁأو’ت إل -عصس -أب -ة إ’ل -ت -ف -أف ع -ل -ى م -ط -ألب
إلشس-عب Ãخّ-ط-ط-أت-ه-أ إŸشس-ب-ؤه-ة ،سس-ع-يهأ منهأ
ل -ت -ه -ريب إأ’م -ؤإل وإل -ف -رإر ل -ل-خ-أرج ،وسس-ي-ك-ؤن
مصسطلح إلعصسأبة أإك ÌإŸصسطلحأت تدإو’ ‘
إ’عÓ- -م وإلسس- -أح- -ة إلسس- -ي- -أسس- -ي- -ة ،و‘ إلّشس -أرع
إ÷زإئري منذ بدإية إ◊رإك إلسسلمي.

اÛاهد..والقسسم الؤطني
وزإر إŸرحؤم إÛأهد أإوإخر شسهر مأي
إلنأحية إلعسسكرية إلرإبعة ،وأإلقى كلمة أإّكد فيهأ
بأنه ’ Áلك طمؤحأت سسيأسسية ،وأإنّ طمؤحه
ه -ؤ خ-دم-ة إل-ؤط-ن ط-ب-ق-أ ل-ل-م-ه-أم إل-دسس-ت-ؤري-ة،
مشسّددإ على إسستقÓلية إلعدإلة ،وقأل ‘ هذإ
إلشسأن« :من أإهم إلعؤإمل إلتي ندرك جيد أإّنهأ
تؤّفر بؤإدر إ’رتيأح لدى إŸؤإطن ،Úهي –ّرر
إل -ع -دإل -ة م-ن ك-أف-ة أإشس-ك-أل إل-ق-ي-ؤد وإإ’مÓ-ءإت
‡أ سسمح لهأ Ãمأرسسة مهأمهأ
وإل ّضسغؤطأتّ ،
بكل حرية» ،كمأ جّدد تعّهده إلشسخصسي ـ أإمأم
إل -ل -ه وإل -ؤط -ن وإل -ت -أري -خ ـ Ãرإف -ق -ة ع -ق Ó-ن-ي-ة
وصسريحة للشّسعب ‘ مسسÒإته إلسسلمية».
وأإضسأف أإّنه  ⁄يÎإجع عن هذإ إلقسسم إ ¤أإن
’قى ربه ،وبعد أإن أإسسهم ‘ وصسؤل إ÷زإئر لّÈ
إأ’م -أن ،ب -ن -ج -أح ع -ب -د إÛي -د ت -ب -ؤن ب-رئ-أسس-ة
إ÷مهؤرية ،وبدإية تطبيق مشسروع وطني شسأمل
ل -ل -ت -غ-ي Òإلسس-ي-أسس-ي وح-م-أي-ة إل-ه-ؤي-ة إل-ث-ق-أف-ي-ة
وإ’صسÓح إلتنمؤي إ’قتصسأدي ،وإرجأع إ÷زإئر
Ÿكأنتهأ إلدولية....
ل -ق -د ك -أن ح -ريصس -أ ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م إ÷زإئ -ر
لÓنتخأبأت إلرئأسسية ‘ كل مؤإقفه إحÎإمأ
للدسستؤر ،كمأ دعأ أإبنأء إلؤطن للحؤإر إ÷أد
إل ّصسأدق ،كمأ قأل ‘ زيأرته للنأحية إلعسسكرية

بقلم :د .وليد بوعديلة
كلية أآلدأب  -جامعة سصكيكدة
إلسس - -أدسس - -ة ب - -ت - -مÔإسست ،وق - -أل ‘  ٢٨مأي:
«إ÷زإئر إليؤم هي ‘ إنتظأر كل جهد ﬂلصش
وو‘ يصس- -در ع- -ن أإب- -ن- -أئ- -ه -أ ’ ،سس -ي -م -أ م -ن -ه -م
إلشسخصسيأت إلؤطنية ذإت إلقدرة إلفعلية على
ت -ق -د Ëإإ’سس -ه -أم إلصس -أئب إل -ذي ي-ك-ف-ل إي-ج-أد
إ◊لؤل إŸنتظرة».
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إ÷يشش للسسلطة إŸسستقلة لتنظيم إلرئأسسيأت،
كمأ أإّكد إدرإك إ÷يشش لكل مؤؤإمرة –أك ‘
إÿف- -أء ضس- -د إ÷زإئ- -ر ،حسسب م- -أ ق- -أل- -ه أإم -أم
إطأرإت إلنأحية إلعسسكرية إلسسأدسسة ،ليضسيف
ب -أن خ -ط -أب -أت ق -ي -أدة إ÷يشش ت -ن -ب-ع م-ن م-ب-دأإ
إلؤطنية ،وقأل« :إ◊مد لله لقد حأفظنأ مع على
مؤؤسسسسأت إلدولة وعلى سسÒهأ إ◊سسن» ،كمأ
–ّدث ع-ن دور إلسس-ل-ط-ة إل-ؤط-ن-ي-ة لÓ-ن-ت-خأبأت
وإلصسÓحيأت إلتي “تعت بهأ لتنظيم إلعملية
إ’نتخأبية».
وهنأ نحن إليؤم قد وصسلنأ لنهأية مهمة هذه
إلسسلطة بعد ›هؤدإت وتضسحيأت كبÒة ،قبل
إÿت-أم ب-أن-ت-خ-أب رئ-يسش شس-رع-ي ،وه-ؤ م-ط-ألب
بألسسمأع لصسؤت إلشسعب و–قيق مطألبه ،سسؤإء
إنتخبؤإ عليه أإم  ⁄ينتخبؤإ ‘ إطأر إلتعددية
وإل -ت -ن -ؤع وإ’خ -ت Ó-ف ،بسس -ل -م-ي-ة ول-يسش إل-ع-ن-ف
وإلتخريب بطبيعة إ◊أل.
وت -ن ّ-ب -أ إل-ف-ري-ق إŸرح-ؤم Ÿؤق-ف إلشس-عب ‘
إ’نتخأبأت ،حيث ذكر ‘ أإوإخر شسهر سسبتمÈ
 ،٢٠١٩أإثنأء زيأرة للنأحية إلعسسكرية إلسسأدسسة
ب -أّن إلشس -عب إ÷زإئ -ري سس -ي -ع -رف ك -ي-ف ي-فّ-ؤت
إل -ف -رصس -ة ع-ل-ى إّÎŸب-صس ÚوإŸشسّ-ك-ك ،Úوب-أن-ه
سس-ت-ك-ؤن ل-ه إل-ف-رصس-ة ل-تشس-ك-ي-ل م-ع-أ ⁄مسس-ت-ق-ب-ل
إ÷زإئر إلؤإعد ،ونحن نعي إليؤم مأ وقع ‘ يؤم
 ١٢ديسسم Èمن إنتخأبأت رئأسسية ،إختأر فيهأ
إ÷زإئ-ري-ؤن رئ-يسس-ه-م بصس-ؤرة ت-ع-ددي-ة وسسلمية،
رغم إختÓف إŸؤإقف إلشسعبية من إ’نتخأبأت
حينهأ.
و‘  ٢٥سس -ب -ت -م ÈإŸأضس -ي ،أإّك-د إŸرح-ؤم
رئ -يسش أإرك -أن إ÷يشش ع -ل -ى ه -زÁة إل -عصس -أب -ة،
وعلى أإّن صسؤت إلشسعب هؤ إلسسيد ‘ تقرير من
يأخذ بزمأم إلبلد وقألهأ حرفيأ« :لن ‰ل من
إلدعؤة إ ¤إلتؤجه إ ¤صسنأديق إ’قÎإع...إّننأ
نلمح إليؤم أإفق إŸسستقبل إلؤإعد إلذي ينتظره
إلشسعب إ÷زإئري بإأذن إلله ،بعد إنتخأب رئيسش

مهأمهم بكل صسدق وإخÓصش...كأن فيه إلبعضش
‡ن ’ ضسم Òلهم يخططؤن Ãكر ‘ كيفية
إ’نغمأسش ‘ مسستنقع نهب إŸأل إلعأم».
و‘ ي- - - - -ؤم  ٢٦ج - -ؤإن إŸأضس- -ي ،ق- -أل ب- -أن
إ◊مÓت إلدنيئة إلتي تتعّرضش لهأ قيأدة إ÷يشش
ع-ق-ي-م-ة وم-ع-ؤم-ة ،وكشس-ف ‘ ك-ل-م-ة بأأ’كأدÁية
جه إ÷يشش
إلعسسكرية لشسرسسأل عن «عرإقيل تؤ ّ
يقف من ورإئهأ أإشسخأصش يرون ‘ كل عمل
جدي مسسأسسأ Ãصسأ◊هم ومصسألح أإسسيأدهم»،
كمأ عأد ليؤؤّكد ›ددإ على حرصسه على إلعدإلة
إ◊رة وإلنزيهة لبنأء دولة إ◊ق وإلقأنؤن.
ل- - -ق- - -د رإف - -ق إÛأه - -د إŸرح - -ؤم إ◊رإك
إلشس -ع -ب -ي وح -م -أ إل -ؤط -ن م-ن إل-عصس-أب-ة ،وم-ن-ح
إلعدإلة كل إ◊رية للتحرك ‘ مؤإجهة إŸأفيأ
إŸألية إلسسيأسسية ،وسسأندهأ ‘ مسسعأهأ إلنبيل
Ÿؤإجهة إلفسسأد ،بخأصسة وقد حأولت إلعصسأبة
ومن وإ’هأ إدخأل إلؤطن ‘ إلفؤضسى وإلفتنة،
وك -أنت ك -ل ك -ل -م-أت-ه ت-دع-ؤ إلشس-عب ل–Ó-أد م-ع
جيشسه ‘ مكأفحة ﬂططأت إلعصسأبة ،وقأل:
«إن مأ –قق حتى إآ’ن من نتأئج سسؤإء ‘
م-ك-أف-ح-ة إل-فسس-أد وم-أ ت-ط-ل-ب-ه ذلك م-ن ت-ف-كيك
شسبكأت إلعصسأبة وŒفيف منأبعهأ ليسش بأله،Ú
بل هؤ مؤؤشسر وإضسح إŸعأ ⁄على مدى تضسأفر
إ÷هؤد ب Úإ÷يشش إلشسعبي إلؤطني وب Úكأفة
إıلصس ‘ Úج- - -م - -ي - -ع ق - -ط - -أع - -أت إل - -دول - -ة
وإÛتمع».

اسستقÓلية العدالة بداية تطبيق مشسروع الّتغي Òالسسياسسي
القايد ‘ مؤاجهة العصسابة

لقد نّبه كثÒإ إلفريق أإحمد قأيد صسألح -
رحمه إلله وغفر له وأإدخله جّنأته  -لؤجؤد
ﬂطّ - -ط - -أت م - -دروسس - -ة ّ” إع - -دإده - -أ Ãك - -ر
شسديد،من طرف أإطرإف تعمل بنطق إلعصسأبة
ل- -ت- -أز Ëإل- -ؤضس- -ع ‘ إ÷زإئ- -ر،ع Èم- -ؤإق- -ف- -ه -أ
إلتضسليلية وإلتغليطية ،وهنأ نبّه إŸرحؤم إلشسعب
إإ’عÓم إŸعتمد على إأ’كأذيب وإلسسينأريؤهأت
غ Òإ◊قيقية.
و‘  ١٨من شسهر جؤإن قّدم خطأبأ آإخر ،قأل
فيه بأن إ÷زإئر ليسست لعبة حظ ب Úأإيدي من
هب ودب و’ لقمة صسأئغة لهؤإة إŸغأمرإت،
وب -أّن «دإء إ÷زإئ -ر ي -درك -ؤن ب -حسس -رة شس -دي -دة
وبحسسد أإشسد بأّن بÓدنأ –ؤز إليؤم على جيشش
وط -ن-ي إŸب-دأإ شس-ع-ب-ي إŸن-ب-ع» ،مضس-ي-ف-أ« :ف-ف-ي
إلؤقت إلذي كأن فيه أإبنأء إلشسعب من أإفرإد
إ÷يشش إل- -ؤط -ن -ي إلشس -ع -ب -ي ،م -نشس -غ -ل -ؤن ب -أدإء

رأاي ‘ األحداث

بقلم :جمال نصصرألله
شصاعر وناقد أدبي
ع -ن -دم -أ ت-ت-أب-ع وق-أئ-ع م-أ ي-ح-دث إل-ي-ؤم م-ع ك-ب-أر
إŸسسؤؤول ‘ Úإلدولة ،يتبيّن لك بأّن هذإ إلنؤع من
إلبشسر  ⁄يكؤنؤإ حقأ يتمّتعؤن بذّرة من إإ’نسسأنية أإو
حتى إلبشسرية وإلعيأذ بألله؟إ فكيف كأنت يأ ترى
–ي-أ ب Úج-ؤإن-ح-ه-م وزم-ره-م مÓ-ي Òإلسس-ن-ت-ي-مأت؟

ا÷يشش والشسعب..خاوة خاوة

‘ يؤم إلعأشسر من شسهر جؤيلية ،وÃنأسسبة
تسسليم إلفريق أإحمد قأيد صسألح ÷أئزة إ÷يشش
إل -ؤط -ن -ي ب-ن-أدي إ÷يشش ب-ب-ن-ي مسس-ؤسش،ق-أل ‘
خطأبه بأن من يتجرأإ على إ÷زإئر وشسعبهأ لن
يفلت من إلعقأب ،وذكر بأن كل كلمة طيبة تقأل
‘ إ÷يشش سستزيده شسمؤخأ على شسمؤخ ،وكل
إسسأءة مغرضسة وبأطلة ‘ حقه لن تنقصش من
قدره شسيئأّﬁ ،ذرإ من ﬁأو’ت أإعدإء إلؤطن
إلتغلغل ‘ مسسÒإت إ◊رإك إلشسعبي ’خÎإق
صسفؤفه وإلتأث Òعلى مطألبه....
وهنأ تكؤن وحدة إلشسعب وإ÷يشش هأمة ‘
إلسسيأق إلؤطني وإ’قليمي و إلدو‹ ،قأل رئيسش
إأ’ركأن ‘ خطأبه متحدثأ عن قيأدة إ÷يشش:
«أإث -ب -تت ب-أل-ق-ؤل وإل-ع-م-ل إّن-ه-أ ‘ خ-دم-ة إÿط
إلؤطني إŸبدئي للشسعب إ÷زإئري ،وأإنهأ ثأبتة

إل -ؤف -أء ع -ل -ى إل -ع -ه -د إل -ذي ق-ط-ع-ت-ه أإم-أم إل-ل-ه
وإلشسعب وإلتأريخ».
إّن مؤإقف إلقأيد صسألح كأنت خطرإ على
إ’سس -ت -ع -م -أر وخ-دإم-ه ،ك-م-أ كشس-فت ك-ل وسس-أئ-ل
م -أف -ي -ؤي -ة ل -ت -خ -ريب إل -ؤط -ن وت -ه -د Ëإل-ؤح-دة
إلؤطنية ،كمأ أإنه كشسف كل ﬁأو’ت إسسقأط
إلشسعأر إلشسعبي إÿألد «إ÷يشش وإلشسعب خأوة
..خأوة».
وعلى ذإت إلدرب سسأرت ›لة إ÷يشش‘ ،
ﬁأول -ة ل -ق -ط -ع إل -ط -ري -ق ع -ل -ى ك -ل مسس -ت-ؤري
إأ’ج-ن-دإت إŸشس-ب-ؤه-ة ،وإلسس-ع-ي لÎسس-ي-خ أإفكأر
“سسك إلشس - -عب وج - -يشس- -ه Ÿؤإج- -ه- -ة ﬁأو’ت
إخÎإق إŸسسÒإت إ◊ضسأرية إلسسلمية.
و‘ شسهر أإوت عأد إŸرحؤم رئيسش إأ’ركأن
ليدعؤ وسسأئل إ’عÓم لعدم إلؤقؤع ‘ فخ إعدإء
إلؤطن ،و ليدعؤ للحؤإر لتقريب وجهأت إلنظر و
إلؤصسؤل ل Èإأ’مأن ،كمأ خأطب  ‘ -بدإية أإيأم

أإوت  -إطأرإت وأإفرإد إلنأحية إلعسسكرية إأ’و¤
ب -أل -ب -ل -ي-دة ،ل-ي-ؤؤك-د م-رإف-ق-ة إ÷يشش Ÿؤؤسسسس-أت
إلدولة لتسستمر ‘ أإدإء مهأمهأ لغأية إنتخأب
رئ- -يسش إ÷م- -ه- -ؤري -ة .وه -ؤ م -أ سس -ي -ت -أك -د ب -ع -د
إ’ن -ت-خ-أب-أت إل-رئ-أسس-ي-ة ،ح-يث Œن-بت إ÷زإئ-ر
مشس -ه -دإ ت-خ-ري-ب-أ وف-ت-ن-ة ك-بÒة وق-عت ‘ ب-عضش
إلدول إلعربية ،بعد أإن سسقطت إلدولة ونهضست
أإصس- -ؤإت إŸل- -يشس- -ي- -أت وإضس -ط -ر أإب -ن -أء إل -ؤط -ن
(سسؤريأ ،ليبيأ ،إليمن )...للهجرة وإلسسفر ‘ بقأع
إلعأ ،⁄ونعلم جيدإ قصسة إلسسؤري ‘ Úإلدول
إأ’وربية ،وهؤ مأ  ⁄يقع ‘ جزإئر إلشسهدإء،
ب- -فضس- -ل وط- -ن- -ي- -ة إ÷يشش وأإصس- -ؤل- -ه إلشس -ع -ب -ي -ة
إلنؤفمÈية.

الفريق وصسؤت ا◊كمة

أإّك -د إŸرح-ؤم ق-أي-د صس-أل-ح ع-ل-ى إحÎإف-ي-ت-ه
وإحÎإف- -ي- -ة إŸؤؤسسسس -ة إل -عسس -ك -ري -ةÃ ،رإف -ق -ة
م- -ط- -ألب ◊رإك إلشس- -ع- -ب Úومسس- -أن- -دة صس -ؤت -ه

الّثراء الفاحشص...

كان حلما جمي Óفصسار واقعا مقّززا
وكيف أإّنهم عّززوإ مؤإقعهم على إŸدي Úإلقريب
وإل -ب -ع -ي -د وك-ذإ م-ع ع-أئÓ-ت-ه-م وأإصس-ه-أره-م؟ وك-ي-ف
إسستغلؤإ بهذإ إŸأل إلقذر نفؤذهم وصسنعؤإ فعÓ
Óسس -ف إلشس -دي-د  ⁄ي-ك-ن ب-ن-ي-أن-ه-أ
إمÈإط -ؤري -أت ،ل  -أ
أإصسي Óأإو بأدوإت أإصسيلة وفؤق أإرإضِش تربتهأ ح’Ó
ّﬁل Ó-؟إ ’ تشس -ؤب -ه -م خشس -ي-ة أإو خ-ؤف م-ن إل-ت-أري-خ
Óسسف إلشسديد Œد بعضسهم
وإأ’قدإر...ورغم ذلك ل أ
يسسأهم بأإ’غدإق من هذإ إŸأل ‘ بنأء بيؤت إلله؟إ
وآإخ -رون ي -ت -ه-أف-ت-ؤن ع-ل-ى أإدإء خ-أمسش إأ’رك-أن ي-ؤم
يطؤفؤن بألبقأع وِمنى..حيث يحط إŸأل بهم أإينمأ
شسأؤووإ ورغبؤإ.
إلفرق ب Úثرإء رجأل إŸأل ‘ إÿأرج وثرإء
مسسؤؤولينأ فرق شسأسسع جدإ..إأ’ول مبني على حركة
خمت بفعل إ’سستثمأر ‘
رؤووسش إأ’مؤإل إلتي تضس ّ
إل -ف-ك-ر وإŸؤإد إل-ت-ي تشسّ-ك-ل إسس-ت-هÓ-ك-أ وإسس-ع-أ ل-دى
مؤإطني دولهم..وإلثأ Êإتخذ من إلعقأر وإ◊أويأت
منتجعأ رحبأ وطبعأ بطرق ملتؤية طبعأ (فقط ⁄
يبقى لهم وحركة إ’Œأر بألبشسر إ’ بضسع خطؤإت)،
ورÃأ لؤ تسسنى لهم ذلك لفعلؤإ...
أإثريأء إŸثأل إأ’ول جعلت منهم أإسسمأء ’معة ‘
عأ ⁄إŸأل وإأ’عمأل ،إ ¤درجة أإن Œد أإغلبهم

يتؤجه نحؤ إŸسسأئل إلثقأفية وهؤ مرفؤع إلرأإسش.
أإمأ رجأل إمÈإطؤريأتنأ إلؤرقية فهم ’ يظهرون
للعمل أإيأم عزهم ،بل ’ يعملؤن ‘ وضسح إلنهأر إ‰أ
ه-م ك-أÿف-أف-يشش ،ت-خ-تصس-ر ح-رك-ت-ه-م ع-ل-ى إلهؤإتف
وطبعأ غ Òإلذكية؟إ بل من أإجل إلتغطية وإلتؤجيه
لرؤووسش ومؤؤخرإت حأويأتهم...
لذلك فغألبأ مأ صسأر إŸؤإطن إ÷زإئري يتفأجأ
حينمأ يسسمع عن إيدإع هذإ إŸسسؤؤول أإو ذلك غيأهب
إلسسجؤن ،وهؤ من كأن ذإت تأريخ ‘ نظره قدوة
أ’رقى إŸسسؤؤوليأت وإŸنأصسب..ولؤ إسستمرت عملية
إÙأسسبة إلدقيقة شسهؤرإ أإخرى لُزج بألنصسف إأ’كÈ
من إ÷زإئري..Úو ⁄يبقى لنأ إ’ بعضش إلطأعن‘ Ú
إلسسن وعشسرإت من إلشسبأب إŸتحّمسش للحرإك؟إ
إّن إلÌإء ك- -م- -ف- -ه- -ؤم حضس -أري ه -ؤ ح -ق مشس -روع
شسريطة أإن يكؤن كألبنأء إŸرصسؤصش ـ حجرة أإصسيلة
ف -ؤق أإخ -رى ـ ل -ك -ن م -عشس -ر إل -ذي -ن ب -أتت إل -ق -ن -ؤإت
وإلصسحف تنقل لنأ أإخبأرهم فقد شسقؤإ إلبحأر على
ط-ري-ق-ة إل-ق-رإصس-ن-ة..دإسس-ؤإ ع-ل-ى ك-ث Òم-ن إŸب-أدئ
وإل-ق-ي-م ،وإن-ت-زع-ؤإ ج-ل-ؤد إ’نسس-أن-ي-ة م-ن أإجسسأدهم،
وأإعلنؤهأ صسرخة وإحدة وهي (عدم إلقنأعة) حتى
ولؤ إسستدعى إأ’مر كسسب كل خزإئن هذإ إلؤطن

إ◊بيب ،وكأن بهم يخؤضسؤن سسبأقأ ﬁمؤمأ ‘ رفع
أإرصسدتهم وإيصسألهأ نحؤ أإرقأم ’ تخطر ببأل..لكن
وإخيبتأه كمأ يقأل جأءت إلسسأعة إلتي ’ ينفعهم
فيهأ ’ مأل و’ بنؤن.
وهنأ تذّكرت حكمة قألهأ إمأمنأ إ÷ليل إلشسأفعي
رح -م -ة إل -ل -ه« :م -أ ف -أئ -دة أإن ت -كسسب ك -ن -ؤز إل -دن -ي -أ
وسسمعتك سسيئة» ،أ’ّن إأ’كيد إŸؤؤكد هم إآ’ن ‘
م -ؤضس -ع ’ ي -حسس -دون ع-ل-ي-ه م-ن إل-ن-ؤإح-ي إل-ن-فسس-ي-ة
وإإ’ح -ب -أط -ي -ة...ت -ذّك -رت ه -ن -أ م -أ ح-دث ل-ل-خ-ل-ي-ف-ة
إلعبأسسي إŸسستعصسم حينمأ دخل عليه هؤ’كؤ قأئد
إلتتأر إلشسرسش ،وإلذي نكل بألعلمأء وإلفقهأء كلهم،
فدلهم هذإ إÿليفة على كل أإمأكن إلذهب وإلفضسة،
ثم أإضسأف أإن أإرشسدهم على كنز –ت إلنهر وهذإ
ليبّين إŸسستعصسم حجم صسدقه حتى ينجؤ بجسسده
فقأل هؤ’كؤ له
«ل- -ؤ وزعت ه- -ذإ إŸأل ع- -ل -ى رع -ي -تك ب -أنصس -أف
◊مّؤك إليؤم مني» ،فأخذ إلتتأر مأ جمعه إلعبأسسيÚ
طيلة خمسسة قرون ‘ ليلة وإحدة .وهذه ِع‘ È
Óسس -ف ن -ح-ن م-عشس-ر
إل -ت -أري -خ  ⁄نسس -ت -ف -د م -ن -ه -أ ل  -أ
إŸسسلم...Ú

إلتحرري إلتغÒي ،فمن جهة كشسف كل خطؤإت
أإع-دإء إل-ؤط-ن وخ-دإم إلÓ-سس-ت-ع-م-أر ،وم-ن ج-ه-ة
أإخرى دعأ إ÷زإئري Úلتبني صسؤت إ◊كمة و
إلرؤوية و إلتبصسر وإلؤحدة .ورأإى ‘ إ’نتخأبأت
إ◊ل لÓزمة وإلطريق للنجأح إلسسيأسسي ،وقأل
‘ خطأب له بألنأحية إلعسسكرية إلثأنية وهرإن
نهأية شسهر أإوت« :إن إŸؤؤسسسسة إلعسسكرية عأزمة
ع - -ل- -ى إŸسس- -أه- -م- -ة ‘ Œأوز ه- -ذه إŸرح- -ل- -ة
إلدقيقة...إ÷يشش مصسر على نزع كأفة إأ’لغأم
إŸزروعة من قبل إلعصسأبة».
و‘ بدإية شسهر سسبتم Èذكر إŸرحؤم إلفريق
ب-أل-ن-أح-ي-ة إل-عسس-ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة ورق-ل-ة بأن بعضش
إأ’حزإب إŸرفؤضسة شسعبيأ تتآأمر ضسد إلؤطن و
إلشس -عب ،وبصس -ؤت إ◊ك -م -ة و إل-ت-ع-ق-ل ق-أل« :إن
حرية إلتعب Òيجب أإن ’ تتعدى حدودهأ إ¤
إلشس-ت-م وإل-ق-ذف وك-ي-ل إل-ت-ه-م إل-ب-أط-ل-ة» ،وإختأر
م -رإف -ق -ة إ÷يشش Ÿؤؤسسسس -أت إل -دول -ة ،وإخ -ت -أر

كذلك أإن ’ يكؤن طرفأ ‘ إ◊ؤإر إلسسيأسسي
لتجأوز إÙنة إلؤطنية ،مع إ◊رصش على إلنأي
ب -ن -فسس -ه ع -ن ك -أف -ة إ◊سس -أسس -ي -أت وإ◊سس-أب-أت
إلسسيأسسية.
ومن أإجمل إلكلمأت إلتي بقيت رإسسخة ‘
ذه -ن -ي ه -ي ق -ؤل -ه ‘ إل -ي -ؤم إل -ث-أ Êم-ن زي-أرت-ه
للنأحية إلعسسكرية إلرإبعة بدإية شسهر سسبتمÈ
«ق-ن-أع-ت-ن-أ ب-أن-ن-أ سس-ن-ت-ج-أوز ه-ذإ إل-ظ-رف إل-ذي
ت -ع -يشس -ه إل -ب Ó-د ،ب -فضس -ل إ’نسس-ج-أم وإل-ت-ك-أث-ف
وإلؤحدة إلؤطنية» ،وهؤ نصش جميل خألد نقÎح
ك- -ت- -أب- -ت- -ه ‘ ج- -درإن إŸؤؤسسسس -أت إل -عسس -ك -ري -ة
إ÷زإئ- -ري- -ةŸ ،أ ف- -ي -ه م -ن ت -أم -ل وإسس -تشس -رإف
للؤطن ،و’ يفهمه إ’ من عأشش ‘ إŸرحلة
إلسسيأسسية إلسسأبقة و–ؤ’ت إلرإهن إ÷زإئري
ومسسÒإت إ◊رإك إلشسعبي وŒأذبأت إŸؤإقف
وتنؤعهأ.
لقد عأشست إ÷زإئر مرحلة صسعبة جدإ‘ ،

«ا÷زائر ا÷ديدة»
لعداء ا÷زائر صصاعقة بالبيـان
القايد للجزائر فخر وعنــوان و أ
القايد اÛاهد على الوطن شصاهد وعلى اّÎŸبصص ÚببÓدنا قوي ومعاند
واحمد صصالح بحكمته كان يرشصدنا
القايد اسصم على مسصّمى قايدنــا
ّ
ّ
مع القايد العلم يرفرف بوحده وا◊راك الشصعبي معه وفى بوعـــده
ا◊راك الشّصعبي مع موقف صصالح والّرئاسصيات جرت مع البن الصصالــح
بÈكة القايد الصصـالح اŸغــــــوار ‘ «الكــان» اÿضصر كـــــــانوا أاحـــــرار
–يــا أاّم الّثورة ‘ أام درمـــــان و–يــا ‘ أاّم الدنيــا بالÈهــــــــــــان
وينتهي قيل وقال هذا الزمـــــان و–يـــــا ا÷زائر ‘ كل مكـــــــــــان
بعد الّتغيÒات للجزائر مهديـــــــة
هذه من اŸعجزات الربانيــــــة
بعد الرئاسصيات ا÷زائر ‘ أامـــــان
هذه من كرامـــات الرحمـــــــان
نعمة الله للدماء الطاهرة الزكيــة وحسصرة على أاعدائنا شصر البليـــة
هنيئا Ÿن ضصحّى وأاخلصص للبÓد وسصحقا Ÿن غدر وخان العبـــــــــاد
تو‘ الذي كان Áجّدها ويحميها “شصي وقد أاثقل «ا◊راك» ‡شصاها
شصعب «ا÷زائر ا÷ديدة» لن ينسصاه وهو إان شصاء الله ‘ علي Úعند موله
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ظل رفضش شسعبي لسسلطة فأسسدة ،كأدت أإن تنهأر
إل- -دول -ة ،وإسس -ت -ط -أعت ح -ك -م -ة إ÷يشش أإن “ر
بألؤطن ل Èإأ’مأن ‘ ،ظل غضسب شسعبي هأدر
من كل إلفسسأد و إŸفسسدين ،لكن صسؤت إلشسهدإء
كأن حأضسرإ ‘ إŸسسÒإت ،كمأ حضسرت أإصسؤإت
إلؤحدة وإ’–أد وحمأية إلؤطن من إلفتنة .كمأ
أإع -ج -ب -ن -أ تصس -ري -ح-ه إل-ت-أري-خ-ي ب-أن «إل-عصس-أب-ة
إسس - -ت - -ع - -م- -أر ث- -أن..وسس- -أح- -أرب إل- -ع- -مÓ- -ء إ¤
إل- -ن- -ه- -أي- -ةÁ ’...ك- -ن ت- -رك إل- -ب Ó-د ب Úأإي -دي
إل -ف-أسس-دي-ن وإل-ع-مÓ-ء ول-ن أإت-خ-ل-ى ع-ن إل-ؤإجب
إلؤطني».

ا÷زائر سستخرج من أازمتها

إنّ كل خطب إ÷أهد رئيسش إأ’ركأن كأنت
حريصسة على تقييم فكرة هأمة رإسسخة ،وهي أإن
Óم- -أم و’ Áك- -ن أإن ت- -ت -ؤق -ف
إ÷زإئ- -ر تسس Òل - -أ
وسستخرج من أإزمتهأ ،و’ مكأن فيهأ أ’عدإء ثؤرة
نؤفم .Èو‘  ١٨سسبتم Èأإّكد إŸرحؤم مرإفقة

وجهة نظر

بقلم :عيسصى نكاف
شصاعر وروأئي

إ÷م-ه-ؤري-ة ،شس-رع-ي سس-ي-أخ-ذ ع-ل-ى ع-أت-قه بكل
وفأء وإخÓصش لؤطنه ولشسعبه إŸسسؤؤولية إلثقيلة
إŸن -ت -ظ -رة» .وب Úشس -ه -ري سس -ب-ت-م Èوديسس-م،È
–قق حلم إŸرحؤم إÛأهد ،وعأشش بعضش
–ؤ’ت إلؤطن ،لكن إلقدر كأن إلسسبأق ،و’ رإد
لقدر إلله وقضسأئه.

طريق النتخابات

مع بدإيأت شسهر أإكتؤبر بدأإ إÛأهد أإحمد
ق- -أي- -د صس- -أل- -ح ي- -رّك -ز ع -ل -ى دع -ؤة إ÷زإئ -ريÚ
ل Ó-ن -ت -خ -أب -أت،م-ع رفضش ك-ل ت-دخ-ل أإج-ن-ب-ي ‘
شسؤؤون إ÷زإئر ،وإّتجهت إÿطأبأت ‘ طريق
فضسح إأ’طرإف إÿأرجية إŸعأدية وخّدإمهأ ‘
إلدإخل ،كمأ أإعطى إلتعليمأت لتأم Úإلعملية
إ’نتخأبية.
و‘ خطأبه ليؤم  ١٥أإكتؤبر ،قأل إّنه إنكشسف
أإمر إأ’قلية إŸعأدية وإŸريضسة فكريأ ،وقطأر

إ÷زإئ- -ر ق -د وضس -ع ع -ل -ى إلّسس -ك -ة إلّصس -ح -ي -ح -ة
إŸأم -ؤل-ة ،وخ-أطب إط-أرإت إل-ق-ؤإت إل-ب-ح-ري-ة:
«إ÷يشش سسيظل إلع Úإل ّسسأهرة إلتي ’ تنأم،
ويؤإصسل إلؤفأء بتعّهدإته إŸقطؤعة أإمأم إلله
وإلؤطن وإلتأريخ».
ويشس -ه -د إل -ت -أري -خ Ãؤإق -ف رئ -يسش إأ’رك -أن،
وك- -ي- -ف ج- -م- -ع ح -ؤل -ه ك -ل إ÷زإئ -ري ،Úورإف -ق
إŸسسÒإت إلشس- -ع- -ب- -ي- -ة وإل- -ع -دإل -ة ‘ م -ؤإج -ه -ة
إلعصسأبة ،وهؤ من بّيـن كثÒإ إلعÓقة إلقؤية بÚ
إلشسعب وجيشسه ،وهي عÓقة «سستبقى شسؤكة ‘
ح-ل-ق دع-أة إل-ف-ت-ن-ة» ،ك-م-أ عّ-ب-ر ‘ أإح-د ك-ل-م-أته
إلؤطنية.

خطابات ومعا...⁄

وإصسل إÛأهد إŸرحؤم خطأبأت إ ¤غأية
تنظيم إ’نتخأبأت ،وكأنت معأŸهأ إلكÈى هي:
 إلعدإلة سستفصسل ‘ مصس ÒإŸفسسدين. إلشس -عب سس -ي -كشس -ف ّﬂط -ط -أت إل -عصس -أب-ةوأإذنأبهأ.
 –ذي -ر إلشس -عب م -ن شس -ع -أرإت ت-ف-ق-ره ع-نجيشسه ،وإللّحمة ب Úإلشسعب وجيشسه هي ◊مة
كأملة إأ’ركأن.
 إن إ÷يشش بأŸرصسأد لكل مؤؤإمرإت دنيئة. مسس -ت -ق -ب-ل إ÷زإئ-ر م-ت-ؤإف-ق م-ع ت-أري-خ-ه-أإلؤطني.

‘ اÿتام
ك -أنت ك -ل -م-أت-ه ‘ ت-ه-ن-ئ-ة إل-رئ-يسش إŸن-ت-خب
إلسس -ي -د ع -ب -د إÛي -د ت-ب-ؤن آإخ-ر ك-ل-م-أت-ه إل-ت-ي
وصسلت للشسعب إ÷زإئري ،يؤم  ١٤ديسسم ،Èوقأل
ف -ي -ه -أ ب -أّن «إ÷يشش سس -ي -ب -ق -ى ›ّن -دإ ودإع -م -أ
للرئيسش ،ولن يتخلى عن إلتزإمأته إلدسستؤرية».
وتتمنى إلكث Òمن إلشّسعؤب إلعربية أإن Œد
‘ قأدتهأ إلعسسكرّي Úصسؤرة من صسؤر إلقأئد
إ÷زإئ - -ري «ع ّ- -م - -ي صس - -أل - -ح»( ك- -م- -أ ي- -ن- -أدي- -ه
إ÷زإئ-رّي-ؤن) ‘ ،ب-ط-ؤ’ت-ه ،وف-أئ-ه ،تضس-ح-ي-أت-ه،
إخÓ- -صس -ه ،زه -ده ‘ إلسس -ل -ط -ة ،ح -رصس -ه ع -ل -ى
إلؤحدة ،حمأيته للشسعب ‘ إŸسسÒإت ،مرإفقة
إلدولة وﬁأسسبة إلسسلطة إلفأسسدة...
إّن ه- -ذإ إل -رج -ل إل -ؤط -ن -ي ق -د صس -أن أإم -أن -ة
إلشّس-ه-دإء وأإوف-ى ب-ع-ه-ده ،وب-ل-غ رسس-أل-ة إل-ؤطنيÚ
ع Èإل- -ت- -أري- -خ ،ووصس- -ل ب- -أل- -ؤط- -ن ل Èإل -ن -ج -أح
إلسسيأسسي ،بفضسل إ◊كمة وإلبصسÒة ‘ ،فÎة
صس -ع -ب -ة خ -طÒة،دإخ -ل-ي-أ وإق-ل-ي-م-ي-أ ،ول-ن ن-ف-ه-م
›هؤده إلؤطني إلكب Òإ’ بعد سسنؤإت قأدمة،
عندمأ نقرأإ ّ› -ددإ  -مأ وقع ‘ وطننأ بعيدإ
ع-ن إل-ل-ح-ظ-ة إل-رإه-ن-ة وصس-رإع-أت-ه-أ وŒأذبأتهأ
وشسعأرإتهأ.
هأ قد أإ‚زنأ وقفة عند أإهم أإفكأر ومؤإقف
إÛأهد إلفريق إحمد قأيد صسألح رئيسش أإركأن
إ÷يشش ،وه -ي –ت -أج ل-ت-أّمÓ-ت أإخ-رى م-ت-عّ-ددة
لغؤية وفكرية وسسأسسية ( ،)...ونتمنى أإن تبأدر
م -ؤؤسسسس -ة إ÷يشش ب -ج -م -ع -ه -أ ‘ ك -ت-أب م-ط-ب-ؤع
وتؤزيعه على إŸؤؤسسسسأت إلتعليمية وإ÷أمعية
إ÷زإئ -ري -ة ،ل -ت -ك -ؤن م -ت -ؤّف -رة ،وت -ن-ج-ز ح-ؤل-ه-أ
إل-درإسس-أت ،ب-أع-ت-ب-أره-أ وث-ي-ق-ة ه-أمة من تأريخ
إ÷زإئر إ◊أفل بأأ’›أد وإلبطؤ’ت وإلرجأل.

ب ÚاŸثّقف ومؤؤسّسسسة حقؤق التّأاليف «أاوندا»

إّن ط -لب ت -دخ -ل م -ؤؤسسسس -ة ح -ق -ؤق إل -ت -أل -ي -ف وإ◊ق-ؤق
إÛأورة حألة ترإبطية إسسهأمية تبأدلية بينهمأ ،فلؤندإ
« »ONDAوقفت إ ¤جأنب إلفنأن ÚوإŸبدع Úوإلكتأب
فأنصسفتهم..منهم من رأإى تدخلهأ منأسسبأتيأ عأبرإ ،وآإخر
إسستفأد حد إلتخمة وثألث يعيشش حألة إجتمأعية سسيئة
وصسعبة ’ تسسد إلرمق مهمأ قدمت له من مسسأعدإت قد
ت -رى إل -ل-ج-ن-ة إ’ج-ت-م-أع-ي-ة ،أإن ه-ذإ إلشس-خصش إن-ت-ف-ى ح-د
إŸسسأعدة ،لكنه ’ يسستطيع رفع ندإءإته حد إلتسسؤل .أإقؤل
ه -ذه ت -ب -ق -ى آإرإء وت -أوي Ó-ت رÃأ ’ ت -رت-ق-ي إ ¤إ◊ق-ي-ق-ة
وإلفعألية إلتي تقؤم بهأ هذه إŸؤؤسسسسة مشسكؤرة ،ومع ذلك
نطألب من إدإرة حقؤق إلتأليف أإن تسسأعدنأ وتقف إ ¤جأنبنأ
‘ ظروف إسستثنأئية تكؤن عأدة ملحة وطأرئة ،و’ نسستطيع
إلفكأك من ذلك إ’ إذإ كأنت إلعÓقة Œأوبأ ب Úإلطرف.Ú
إلفنأن بحأجة إ ¤من يدعمه ،وبذإك نقؤل و‚زم ‘ إلؤقت
ذإته إّن «أإوندإ» هي إŸؤؤسسسسة إلؤحيدة إلتي –مي حقؤقه
وتدإفع عنهأ ،ومن جهة أإخرى عليهأ أإن تسسأنده ‘ مسسأعيه
إلثقأفية وظروفه إ’جتمأعية إŸلمة ،وهي إلتي تكؤن أإقرب
إليه ‘ حأجته وهمؤمه وتؤجسسأته حتى ’ يبقى حبل إŸبدع
على إلغأرب كمأ يقأل ،وتÎكه يهيم ‘ سسرإب يحسسبه إلظمآأن
مأء أإو إإ’Œأه إ ¤مؤؤسسسسأت أإخرى ’ تهتم بألشسأن إلثقأ‘ ،و’
تغني إŸثقف و’ تسسمنه من جؤع.

إّن م -دي -ري-ة ح-ق-ؤق إل-ت-أل-ي-ف وإ◊ق-ؤق إÛأورة م-ط-أل-ب-ة
Ãعرفة أإحؤإل إلكأتب حتى يسستطيع هذإ إلكأتب أإو إŸبدع أإن
ينتج نصسأ أإو مسسرحية أإو روإية أإو فيلمأ ،وأإن تكؤن أإبؤإبهأ
م -ن -ف -ت -ح -ة و’ ي -ت-م إإ’نصس-أت إ ¤إنشس-غ-أ’ت-ه إ’ ب-أ’سس-ت-ق-ب-أل
إŸتميز بعيدإ عن كل بÒوقرإطية أإو إنتظأر مؤعد ’ يأتي أإو
تهرب .ولذلك أإقؤل أإن إŸثقف يسستطيع أإن يلتقي Ãدير
حقؤق إلتأليف وإ◊قؤق إÛأورة دو‰أ حؤإجز تذكر أإو من
Óسستقبأل
ورإء حجأب ،وبد’ من ذلك أإن يخصسصش يؤمأ ل إ
يغنيه بأن يضسطر إ ¤تقد Ëطلب أإو طلبأت ’ يلتقي إŸدير
إلعأم إلبتة.
أإقؤل هذإ دو‰أ إ’نتقأصش من وظيفة هذه إŸؤؤسسسسة
«أإون -دإ» ،إل -ت-ي ت-ق-ؤم ب-دوره-أ إŸن-ؤط ب-ه-أ ونشس-ي-د ب-ت-ف-ه-م
م-ؤظ-ف-ي-ه-أ ،وق-د وق-فت ع-ل-ى ه-ذإ شس-خصس-ي-أ م-ن إŸع-أم-لة
إŸتميزة وإ◊ضسأرية إلتي تلقيتهأ .حتى ’يفهم كÓمي
بأّنني أإوجه سسهأم نقد ’ذع أإو أإ‰ني بذإك ،أإŸح فقد
إ ¤إلعÓقة إلتي يجب أإن تكؤن ب ÚإŸثقف ومؤؤسسسسة
Ãثل مؤؤسسسسة حقؤق إلتأليف وإ◊قؤق إÛأورة ،وإّنني
بذإك أإتعرضش ‘ مقأ‹ إ ¤عÓقة دينأميكية خÓقة
يسسؤدهأ إ◊ؤإر إŸثمر وإلتفأهم وليسش إلتنأبز وإلنقد
إلعقيم أإو يؤؤول كÓمي بتأويÓت خأطئة ،إّني أإقؤل إلرأإي
إلذي يخدم إلثقأفة وإŸثّقف Úليسش إ ّ
’.
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الرجاء البيضشاوي – ششبيبة القبائل غدا «ال ّسشاعة »20:00

صضراع كروي مغاربي على وصضافة اÛموعة

اŸنتخب الوطني
يحل برومانيا Ÿواصضلة
الّتحضضÒات

تعود سشهرة الغد بداية من السشاعة الثامنة مسشاًء Ãلعب «ﬁمد السشادسس» Ãدينة الدار البيضشاء ششبيبة القبائل إا ¤أاجواء اŸنافسشة
لبطال
القارية ،ح Úتواجه نادي الرجاء البيضشاوي اŸغربي ‘ داربي مغاربي عن ا÷ولة الثالثة من دور اÛموعات Ÿنافسشة رابطة ا أ
لفريقية لكرة القدم ‘ ،صشراع كروي بششعار ضشمان وصشافة اÛموعة الرابعة التي يتصشدرها بطل إافريقيا ‘ مناسشبت ÚالÎجي
ا إ
لو› ‘ ¤موعة اŸوت ششبيبة القبائل والرجاء
الرياضشي التونسشي بدون هزÁة بعدما أاطاح Ãنافسشيه اŸباششرين على اŸرتبة ا أ
البيضشاوي.
ﬁمد فوزي بقاصس
يدخل أأسشود جرجرة مبارأة ألغد وكّلهم عزÁة
على ألعودة إأ ¤أأرضس ألوطن على أألقل بنقطة
ألتعادل ،ألتي سشتسشمح لهم بالبقاء ‘ وصشافة
ترتيب أÛموعة ألثالثة عن دور أÛموعات
Ÿنافسشة رأبطة أألبطال أإلفريقية لكرة ألقدم،
حيث سشيكونون أأمام فرصشة ل تعّوضس من أأجل
إأبقاء ألÎتيب ألعام للمجموعة كما هو عليه ،أأي
بÎك منافسشهم أŸباششر على ورقة ألتأاهل إأ¤
ألدور ربع ألنهائي خلفهم ،وذلك Ÿوأصشلة ما
تبقى من مششوأر ‘ دور أÛموعات بثقة وعزم
قصشد بلوغ هدف أألنصشار ،وهو ألتأاهل إأ ¤أأبعد
دور ‡كن ‘ أŸنافسشة أإلفريقية وإأعادة هيبة
أل- -ف- -ري -ق ق -اري -ا ب -ع -دم -ا ت Ó-ششت ‘ ألسش -ن -وأت
أألخÒة .وع -رفت أ◊صش -ة أل -ت -دري -ب -ي-ة أل-ثÓ-ث-اء
أŸاضش -ي Ãرك -ز –ضش ÒأŸن -ت -خ-ب-ات أل-وط-ن-ي-ة
بسشيدي موسشى ألذي فتح أأبوأبه للششبيبة قبل
تنقلها إأ ¤أŸغرب من مطار «هوأري بومدين»
عودة أÿماسشي أŸصشاب ،يتعلق أألمر بكل من
سشعدو ،بن ششريفة ،عدأدي ،بلغربي وبونوة ،بعد
غيابهم عن مبارأة ‚م مقرة ‘ مبارأة أ÷ولة
 15وأألخÒة من مرحلة ألذهاب عن ألرأبطة
أÎÙفة أألو ¤لكرة ألقدم .عودة أÿماسشي
أŸذك -ور أأرأحت ك -ثÒأ أل -ط-اق-م أل-ف-ن-ي ل-ل-ف-ري-ق
ب- - - -ق- - - -ي- - - -ادة أŸدرب أıضش- - - -رم ‘ أÓŸعب
أإلفريقية «هوبر فيلود» ،ألذي حضشر للمبارأة
أŸه -م -ة ضش -د أل -رج -اء أل -ب -يضش -اوي ب-حضش-ور ك-ل
ألعناصشر ،وهو ما سشيمنحه أŸزيد من أ◊لول
وأÿيارأت ،خصشوصشا أأن ألتقني ألفرنسشي يعول
ع -ل -ى ج -اه-زي-ة ك-ام-ل أل-ت-ع-دأد ل-ل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة
إأيجابية من أŸغرب .من جهة أأخرى كششفت
مصشادر «ألششعب» من دأخل بيت ألكناري ،أأن
إأدأرة أل -ف -ري -ق ب-ق-ي-ادة أل-رئ-يسس «شش-ري-ف مÓ-ل»
خت روأتب  3أأششهر كاملة زأئد منح أŸباريات
ضش ّ

يواصشل اŸنتخب الوطني لكرة اليد رجال
–ضشÒات -ه اŸك ّ-ث-ف-ة إاسش-ت-ع-دادا ل-ل-ب-ط-ول-ة
لف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي سشتجري وقائعها جانفي
ا أ
القادم بتونسس ،حيث يشُشد التعداد رحاله
ال -ي -وم ب -داي -ة م -ن السش-اع-ة  11:30باŒاه
ال-ع-اصش-م-ة ال-روم-ان-ي-ة ب-وخ-اريسشت م-رورا
ب -أاسش -ط -ن -ب -ول م -ن أاج -ل اŸشش -ارك-ة ‘ دورة
ودية من  26إا 30 ¤دÁسش Èا÷اري.
نبيلة بوقرين
ألتي يدين بها ألÓعبون ‘ أأرصشدتهم ،وذلك قبل
ت -ن -ق -ل -ه -م إأ ¤أل-دأر أل-ب-يضش-اء أŸغ-رب-ي-ة ،خ-ط-وة
قّررها أŸسشؤوول أألول على رأأسس ألفريق من
أأج-ل رف-ع أŸع-ن-وي-ات ،وشش-ح-ن أل-ب-ط-اري-ات ق-بل
ألخ- -ت- -ب -ار ألصش -عب أل -ث -الث ألصش -ح -اب أل -ب -ذل -ة
أÿضشرأء وألصشفرأء ‘ أأك Èمنافسشة كروية ‘
ألقارة ألسشمرأء.
‘ ذأت ألسشياق ،كششفت ذأت أŸصشادر أأن رئيسس
ألفريق قّرر رفقة ›لسس أإلدأرة منح ألÓعبÚ
منحة مغرية ‘ حال “كنوأ من ألعودة بالنقاط
ألثÓث إأ ¤أ÷زأئر ،وهو ما سشيسشمح للفريق
بالقÎأب أأك Ìمن ضشمان ورقة ألتأاهل إأ ¤ربع

ن -ه -ائ -ي أŸن -افسش -ة أل-ق-اري-ة ،ل-ك-ن-ه ب-اŸق-اب-ل ⁄
يفصشح عن ألقيمة أŸالية لÓعب ،Úوحسشب ما
بلغ لـ «ألششعب» فإاّنها سشتكون بقيمة  30مليون
سشنتيم ،كلها عوأمل باإلضشافة إأ ¤هدف تششريف
أل -ف -ري -ق وأل-ك-رة أ÷زأئ-ري-ة ‘ رأب-ط-ة أألب-ط-ال
سشتحّفز ألÓعب Úوتضشعهم ‘ كامل إأمكانياتهم
م -ن أأج -ل ﬁاول -ة –ق -ي -ق أŸف -اج -أاة ،وأل -ع-ودة
بنتيجة إأيجابية بعدما كانوأ قاب قوسش Úأأو أأدنى
من ذلك ‘ ملعب «رأدسس» بالعاصشمة تونسس ضشد
بطل إأفريقيا ألÎجي ألرياضشي ألتونسشي خÓل
أ÷ولة ألثانية من ذأت ألدور.

الّدور  32من كأاسس ا÷مهورية

خÈة نادي بارادو ‘ مواجهة طموح شضباب بئر العرشش
تنطلق اليوم مباريات الدور Ÿ 32نافسشة
ك- -أاسس ا÷م- -ه -وري -ة ،ح -يث ي -ط -م -ح ن -ادي
ب- -ارادو ال- -ذي ي -واج -ه ف -ري -ق شش -ب -اب ب -ئ -ر
العرشس لتحقيق الفوز والتأاهل من خÓل
اسش- -ت- -غÓ- -ل خÈة لع- -ب- -ي- -ه أام -ام ط -م -وح
اŸنافسس.
عمار حميسشي
يسشعى نادي بارأدو لقتطاع تأاششÒة ألتاهل أ¤
أل -دور أŸق -ب -ل م -ن م -ن -افسش-ة ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة
خÓل موأجهة فريق بئر ألعرشس ألناششط ‘
ألهوأة ،وهي أŸبارأة ألتي يبدو أأّنها سشتسش‘ Ò
أŒاه وأحد لصشالح أأششبال أŸدرب ششالو.
وحّقق نادي بارأدو نتائج جيدة خÓل أŸوسشم
أŸاضش -ي ‘ م -ن -افسش -ة ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة ،ح-يث
ي -ط -م -ح ه -ذأ أŸوسش -م ل -ل-ذه-اب ب-ع-ي-دأ ‘ ه-ذه
أŸن -افسش -ة أل -ت -ي أسش -ت -عصشت ع-ل-ي-ه ك-ثÒأ بسش-بب

أŸن -افسش -ة أل -ك -بÒة وسش -وء ح-ظ-ه خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
ألقرعة.
وأكتسشب لعبو نادي بارأدو خÈة كبÒة بعد أأن
ششاركوأ هذأ أŸوسشم ‘ منافسشة كأاسس «ألكاف»،
ح -يث –ّل -وأ ب -ال -ث-ق-ة ألÓ-زم-ة أل-ت-ي تسش-م-ح ل-ه-م
للمنافسشة على أللقاب ،وهو أألمر ألذي ينطبق
على مششوأرهم أŸرتقب ‘ منافسشة ألكأاسس.
من جهة أأخرى Œري مباريات أأخرى أليوم،
ح -يث سش -ي -وأج -ه ف -ري-ق نصش-ر حسش Úف-ري-ق أم-ل
سشباط بقاŸة ،وهي أŸوأجهة ألتي يسشعى من
خ Ó-ل -ه -ا أأصش-ح-اب ألرضس ل-ق-لب أل-ط-اول-ة ع-ل-ى
ألنصشرية وأسشتغÓل ألوضشعية ألصشعبة ألتي “ر
بها.
ويعا Êألفريق من سشوء ألنتائج ‘ ألبطولة ،وهو
ما جعله مهّددأ بالسشقوط أ ¤ألرأبطة ألثانية
خÓل أŸوسشم أŸقبل ،و ⁄يبقى لهم أل منافسشة
ألكأاسس من أأجل أŸنافسشة على أللقاب رغم
صشعوبة أŸأامورية.

كما أأن أŸفاجآات مرشّشحة للحدوث خÓل هذأ
ألدور ،وهو ما يجعل نصشر حسش Úدأي ونادي
ب -ارأدو م -ط -ال -ب -ان ب -ال -ت -ح -ل-ي ب-ال-ث-ق-ة ،وت-ف-ادي
أسش -تصش -غ -ار أŸن -افسس خ -اصش-ة أأن أŸام-وري-ة ل-ن
تكون سشهلة.
ويتوأجد نادي بارأدو ونصشر حسش Úدأي ‘ نفسس
أل -وضش -ع -ي -ة ،وه -و ألم-ر أل-ذي ي-ج-ع-ل أل-ف-ري-قÚ
مطالبان باسشتغÓل منافسشة كأاسس أ÷مهورية من
أأجل –قيق نتائج أأفضشل من ألتي حققوها ‘
ألبطولة.
ويوأجه فريق نصشر ألفجوج نظÒه أأمل قاŸة ‘
موأجهة ل تقبل ألقسشمة على أثن ،Úوهو ألمر
ألذي يجعل أŸبارأة مثÒة للغاية.
الÈنامج
نصشر ألفجوج ـ أ–اد بسشكرة 11:00
أأمل سشباط ـ نصشر حسش Úدأي 14:00
نادي بارأدو ـ ششباب بئر ألعرشس 14:00

ملو‹ ،مناج Òعام وفاق سشطيف لـ «الششعب»:

Ÿسضنا رغبة لدى الّÓعب Úوالتّأاّهل تصضنعه جزئيات
عششية مواجهة وفاق سشطيف لششبيبة بجاية ◊سشاب الدور 32من كأاسس ا÷مهورية،
يأامل ا÷هاز الفني للوفاق ‘ اÿروج من ملعب الوحدة اŸغاربية بورقة التأاهل إا¤
الدور القادم ،حسشب ﬁدثنا ملو‹ فريد اŸناج Òوأاحد التقني Úالعارفÿ Úبايا
الكرة اŸسشتديرة ،معتÈا بأان اŸهمة سشتكون صشعبة وششاقة أامام الششبيبة البجاوية
صش-اح-ب-ة ال-ت-ج-رب-ة ‘ م-ث-ل ه-ذه ال-تصش-ف-ي-ات ،وق-ال ‘ ه-ذا ا◊ديث إا ّن-ه-م Ÿسش-وا رغ-ب-ة
كبÒة لدى الÓعب ‘ Úإاحراز الفوز والتأاهل .وعن اسشتعدادات الوفاق لهذا ا◊دث
لجواء ومدى
اÙلي كانت لـ «الششعب» هذه الوقفة الهاتفية مع ملو‹ بغرضس رصشد ا أ
ج -اه -زي -ة ال Ó-ع -بŸ Úب -اراة ه-ذه ال-ظ-هÒة ب-ب-ج-اي-ة ،وم-ا –م-ل ‘ ط-ي-ات-ه-ا م-ن إاث-ارة
وتنافسس.
فا÷هاز ألفني بقيادة أŸدّرب ألكوكي عالج
حاوره :فؤواد بن طالب
فيها عدة نقاط ،وهذأ على مسشتوى أÿطوط
الشش- -عب :ك- -ي- -ف ك- -ان ال- -ت- -حضشŸ Òب -اراة أل -ث Ó-ث -ة ،وأأظ-ن أأّن-ن-ا ج-اه-زون Ÿوق-ع-ة م-ل-عب
ال - -دور  32م -ن ك -أاسس ا÷م -ه -وري -ة أام -ام أل -وح -دة أŸغ -ارب -ي -ة ب -ب -ج -اي -ة أأم -ام ألشش -ب -ي-ب-ة
أÙلية.
ششبيبة بجاية؟
فريد ملو‹ :أأعتقد أأّن ألتّحضشÒأت أألخÒة لنا ثقة كبÒة ‘ لعبينا ،وألكل جاهز لهذه
كانت مهمة خاصشة بعد ظهور ألفريق بوجه أŸب-ارأة أل-ت-ي ت-ع-د ث-أاري-ة وف-ري-ق-ن-ا ع-ازم ع-لى
م -غ -اي -ر ‘ ن -ه -اي -ة م -رح -ل -ة أل -ذه -اب ،ول-ذلك أÿروج بالزأد ألكامل.

ن-ح-ن ن-رأه-ن ع-ل-ى شش-ج-اع-ة ألÓ-ع-ب Úلتخطي
عقبة ألششبيبة ،خاصشة وأأنها مبارأة كأاسس وكل
فريق له طموح للتأاهل ‘ أألدوأر أألو ¤ألن
ألفوز فيها يفتح ألششهية Ÿا هو قادم.
هل –ّدثتم مع ال ّ
Óعب Úقبل اŸباراة؟
ل-ق-د –ّدث-ن-ا م-ع-ه-م ب-ع-د أ◊صش-ة أل-ت-دري-ب-ي-ة،
وطالبناهم بضشرورة ألنتفاضشة ‘ مبارأة أليوم
أأمام فريق يحسشن ألتفاوضس فوق ميدأنه ،وعليه
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ت -ع-ت Èه-ذه أّÙط-ة أل-ت-حضشÒي-ة ج-د م-ه-م-ة
ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ع-ل-ى رأأسس أل-ف-ري-ق
ألوطني بقيادة ألفرنسشي أألن بورت وألطاهر
لعبان من أأجل ألوقوف على كل ألنقاط ألتي
تتعلق بطريقة أللعب سشوأء ‘ أ÷انب ألبدÊ
أأو أل -ت -ك -ت -ي -ك -ي ،م -ن أأج-ل تصش-ح-ي-ح أألخ-ط-اء
لتفادي تكرأرأها خÓل أŸوعد ألقاري ألذي
يعد من ب Úأأولويات أŸسشؤوول Úعلى رأأسس
أإل–ادي -ة إلسش -ت -ع -ادة ه -ي -ب -ة أل-ك-رة ألصش-غÒة
أ÷زأئرية على ألصشعيد ألقاري.
Ÿعسشكر مهما ألنه سشيعرف إأكتمال
يعد هذأ أ ُ
ك-ل أل-ت-ع-دأد أŸع-ن-ي ب-اŸشش-ارك-ة ‘ أل-ب-ط-ول-ة
أألفريقية بالتحاق ألعناصشر ألتي تنششط ‘
ألدوريات أألوروبية ،ما يعني أأن ألرجل أألول
على رأأسس ألعارضشة ألفنية سشيكون أأمام فرصشة
ألعمل مع كامل ألفريق قبل أأسشابيع قليلة فقط
عن ألدخول ‘ جو أŸنافسشة ألرسشمية ،ألتي
 ⁄يبقى يفصشلنا عنها ألكث Òمن ألوقت بهدف
خلق روح أÛموعة ب ÚألÓعب Úلكي يكون
ألتنسشيق بينهم وألتكامل فوق ألبسشاط أأثناء
أŸباريات ألرسشمية.
Óشش -ارة ،ف -إان أل -تشش -ك -ي -ل -ة أل-وط-ن-ي-ة ع-رفت
ل -إ
تغيÒأت كثÒة ‘ ألفÎة أ◊الية ،حيث ”ّ
أإلع -ت -م-اد ع-ل-ى ع-ن-اصش-ر شش-اب-ة  ⁄يسش-ب-ق ل-ه-ا
أŸششاركة ‘ ألبطولة أألفريقية ،ما يعني أأنها
ل ت -ع -رف أألج -وأء ‘ أŸسش -ت -وى أل -ع -ا‹ ،م -ا
ي -ج -ع -ل أل -ط -اق -م أل-ف-ن-ي ي-ع-م-ل ع-ل-ى –ضشÒ
أÛموعة من ألناحية ألبسشيكولوجية ألن هذأ
أ÷انب م- -ه -م ج -دأ ل -رب -ح أل -وقت ،و‘ ن -فسس
ألوقت تسشاعدهم على أإلندماج مع زمÓئهم
‘ ألفريق لتحقيق نتائج إأيجابية.
من جهة أأخرى ،فإاّن ألكوأدر ‘ صشورة كل من
ب -ري -اح ،ب -رك -وسس ،شش -ه -ب-ور ري-اضس م-ط-ال-ب-ون
بتقد Ëألدعم لزمÓئهم من أأجل أإلندماج ‘
ألفريق من خÓل ألنصشائح ،وإأختصشار ألطريق
أأم -ام -ه -م Ãا أأن -ه -م ي -ع -رف -ون ج -ي-دأ صش-ع-وب-ة
ف -ال -رغ -ب -ة وط -م-وح أل-ت-أاه-ل إأ ¤أل-دور أŸق-ب-ل
ششعارنا وهذأ بتوأجد ألÎسشانة أŸتميزة من
لعبينا ألقادرة على –قيق ألهدف أŸنششود.
ي-جب ط-ي صش-ف-ح-ة ألسش-اورة ،وأل-ب-ق-اء م-رك-زين
ع -ل -ى ح-وأر أل-ي-وم وأŸدرب أل-ك-وك-ي ي-ع-ل-م أأن-ه
يلعب أأمام خصشم ظروفه صشعبة ولكنه Îﬁم
وع -ل -ي -ه لب -د م -ن Œاوز أŸب -ارأة ب -ك -ل ه -دوء
وحنكة ودهاء.
ما الفرق ب Úمباريات البطولة والكأاسس؟
ل Áكن ألقياسس “اما على أأي فريق مهما
ك -انت وضش -ع-ي-ت-ه ب-اع-ت-ب-ار أأن م-ب-اري-ات أل-ك-أاسس
سشتكون ﬂتلفة بكل أŸقاييسس ،ألن مثل هذه
أŸب-اري-ات “ت-از ب-خصش-وصش-ي-ت-ه-ا ،ون-ت-ي-جتها ل
تقبل ألقسشمة على أثن Úوألفريق أألوفر ح ّ
ظا
Áر إأ ¤ألدور أŸقبل.
أل -ل -عب ب -ه -دوء ورزأن -ة ب -ع -ي -دأ ع -ن ألن -ف -ع -ال
وألتسشرع ،مع توخي أ◊ذر وأ◊يطة وأ◊ضشور
أل -ذه -ن -ي ط -ي -ل -ة أŸب -ارأة ،ه -ذه ‘ أع -ت-ق-ادي
مفاتيح ألنجاح ،كما أأّنني أأتصشّور أأن ألفارق قد
تصشنعه جزئيات بسشيطة ،وعليه حرصشنا على
أإلعدأد لهذه أألمور ألتقنية ألهامة ‘ مثل هذه
أŸباريات ذأت ألطابع ألثأاري.

أŸأامورية ،حيث سشبق لهم تذtوق طعم ألتتويج
ب-ال-ك-أاسس أألغ-ل-ى ع-ل-ى ألصش-ع-ي-د أل-ق-اري ،و‘
نفسس ألوقت لهم Œربة من خÓل أŸششاركة
‘ ألبطولة ألعاŸية لعدة مرأت ،من هنا نقف
عند ذكاء أŸدرب ومسشاعده ‘ إأنتقاء ألقائمة
ألتي سشتخوضس غمار أŸنافسشة ألقارية.
ألÎبصس ألذي سشيكون برومانيا سشتتخلّله دورة
ودية Œمع ب Úأ÷زأئر ومقدونيا وأŸوأجهة
أل -ث -ان -ي -ة ب Úروم -ان -ي-ا وه-ول-ن-دأ ،وأل-ف-ري-ق-ان
أل-ف-ائ-زأن سش-ي-ت-ق-ابÓ-ن ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ما ،ويلتقي
Ÿنهزمان لرسشم أللقاء ألثا ،Êما
ألطرفان أ ُ
يعني أأّن أŸوعد جد مهم ألّنه سشيكون فرصشة
ل -ل -ن -اخب أل -وط -ن -ي أألن ب-ورت Ÿع-رف-ة م-دى
جاهزية عناصشره ،وألعمل على فرضس ألتناسشق
بينهم قبل آأخر ﬁطة –ضشÒية با÷زأئر،
وألتي سشتعرف لعب موأجهة ودية ضشد منتخب
أأنغول يومي  ٩و 11جانفي بالقاعة ألبيضشاوية
قبل ششد ألرحال إأ ¤تونسس للدخول ‘ غمار
أŸنافسشة ألرسشمية.
ك- -ان زمÓ- -ء ق- -ائ -د ه -ج -وم أÿضش -ر مسش -ع -ود
بركوسس قد خاضشوأ ثÓثة تربصشات أألول ‘
مدينة نيم ألفرنسشية ششهر نوفم ÈأŸاضشي
وألثا ‘ Êأ÷زأئر بقاعة بوسشماعيل ومؤوخرأ
كانوأ ‘ بولونيا ،وهذه أألخÒة لعبوأ فيها
أأرب- -ع- -ة ل- -ق -اءأت ودي -ة ضش -د ف -رق ت -نشش -ط ‘
أل -دوري أÙل -ي ،وضش -د أŸن -ت -خب أل -ب-ول-وÊ
ح - -يث إأن - -ه - -زم - -وأ ‘ أŸرة أألو ¤ب- -ف- -ارق 7
أأهدأف بعدما أأنهوأ أŸرحلة أألو ¤متفوقÚ
بهدف ،Úلينتفضس ألÓعبون ‘ أللقاء ألثاÊ
حيث “كنوأ من ألفوز بفارق  7أأهدأف كاملة
ع -ل -ى ن -فسس أŸن -افسس ،م -ا ي -ع -ن -ي أأن أألم -ور
م -ت -ذب -ذب -ة وسش-ط أÛم-وع-ة وع-ل-ى أŸدرب
ألوطني إأيجاد أ◊لول ألÓزمة ‘ أأسشرع وقت
حتى يعود ألتماسشك من جديد.

بعد تراجع
نتائج الفريق

طÓق بالتّراضضي ب Úبوغرارة
وشضبيبة السضاورة
أأع- - - -ل- - - -ن ›لسس إأدأرة
ن-ادي شش-ب-ي-ب-ة ألسش-اورة،
إأن - -ه - -اء ت - -ع- -اق- -ده م- -ع
أŸدرب أل - - - - - -ي - - - - - -مÚ
ب- -وغ- -رأرة ،ب- -الÎأضش -ي
ب Úأل - -ط - -رف ،Úع- -قب
ت -رأج-ع ن-ت-ائ-ج أل-ف-ري-ق
بشش-ك-ل م-ل-ح-وظ خÓ-ل
أل- - - -فÎة أŸاضش- - - -ي- - - -ة.
وك- -تب ن- -ادي شش- -ب- -ي -ب -ة
ألسش- -اورة ع Èحسش- -اب- -ه
على «فيسس بوك»« :أنفصشال بالÎأضشي بÚ
إأدأرة شش - -ب - -ي - -ب - -ة ألسش- -اورة وأŸدرب أل- -ي- -مÚ
بوغرأرة؛ بسشبب ألنتائج ألسشلبية للفريق».
كانت نتائج ألششبيبة قد ترأجعت خÓل ألفÎة
أألخÒة بششكل رهيب؛ حيث فششل ألفريق ‘
ت - -ذّوق ط - -ع - -م ألن - -تصش - -ار ‘ ألسشت ج - -ولت
أألخÒة ،ليخرج من دأئرة أŸنافسشة على لقب
ألدوري ،ويرهن حظوظه ‘ أحتÓل إأحدى
أŸرأك - - -ز أŸؤوه - - -ل - - -ة ÿوضس أŸن- - -افسش- - -ات
أÿارجية أŸوسشم أŸقبل.
وم -ن أŸن -ت -ظ -ر أأن ي -ت -و ¤أل Ó-عب ألسش -اب -ق،
مصش-ط-ف-ى ج-ال-يت ،مسش-ؤوول-ي-ة أإلشش-رأف ع-ل-ى
ت-دري-ب-ات أل-ف-ري-ق خÓ-ل أل-فÎة أŸق-ب-ل-ة ،أإ¤
غ-اي-ة إأي-ج-اد خ-ل-ي-ف-ة ل-ل-م-درب ب-وغ-رأرة ،هذأ
أألسشبوع .وكان أليم Úبوغرأرة ،مدرب نادي
شش -ب -ي-ب-ة ألسش-اورة ،ي-وأج-ه شش-ب-ح أإلق-ال-ة ع-قب
تعّرضس فريقه لهزÁة قاسشية على يد ضشيفه
أ–اد ب -ل -ع-ب-اسس ( ‘ ،)0-1أ÷ول- - - - -ة  14من
ألدوري أ÷زأئري للمحÎف.Ú

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

ح- -ف- -ل ال- -ق- -رآان ال- -ك -ر Ëب -دع -وة
اŸسصلم Úإا ¤التسصامح؛ فلم Áنع
اŸسصلم Úمن ال Èبغ ÒاŸسصلمÚ
ما داموا ‘ سصلم مع اŸسصلمÚ؛
قال ا◊ق  -تبارك وتعا{ - ¤ا’
اي ْ-ن -اه -اُك ُ-م ألs-لُ -ه اعِ-ن أsلِ -
ذي-ان الْ-م
ن اوال ْ-م
ُي -اق -اِت ُ-ل -وُك ْ-م ِف -ي أل u-دي ِ -
ُي ْ -
م ِم ْ -
ن ِداي -اِرُك ْ-م أاْن
خ ِ-رُج -وُك ْ -
ُ
م ِإأsن
م اوُتْ-ق-سِص-طوأ ِإأالْيِه ْ
ات-ابt-روُهْ -
ب ألُْ-مْ-ق-سِصِطاِ * Úإأ sناما
ألs-ل-اه ُيِ-حt -
م ألs- -لُ - -
ه اعِ- -ن أsل ِ-ذي -ان
ايْ- -ن- -اه- -اُكُ - -
اق - - -اات ُ- - -ل - - -وُكْ- - -م ِف- - -ي ألu- - -ديِ- - -ن
اوأاْخ - -ارُج - -وُكْ- -م ِمْ - -
ن ِداي- -اِرُكْ- -م
ُ
او ا
م أاْن
ك
ج
أ
ر
ِ
ْ
ظ-ااهُ-روأ اع-ال-ى ِإأْخ -ا
م اوام ْ
ك
م افأاُوالِئ ا
ن اياتاوsلُه ْ
اتاوsلْوُه ْ
م أل s
ن} ]أŸمتحنة،8 :
ظالُِمو ا
ُه ُ
لسصÓ-م ا◊ريَ -ة
 .}9وق -د ك -ف-ل ا إ
ل- -ل- -ذم- -ي ،Úوأام- -ر اŸسص- -ل- -م Úأان
يÎك - -وه - -م وم - -ا َي ِ- -دي - -ن- -ون ،وأال
ي-ت-عs-رضص-وا ل-ه-م ‘ ال-ع-ق-ي-دة ال-ت-ي
يعتقدونها ،وصصدق الله العظيم:
{َلُ- - -ك- - -مْ ِديُ- - -نُ- - -ك ْ- -م َولِ َ- -ي ِدي ِ - -ن}
]الكافرون.[٦ :
ونهى الله  -سصبحانه وتعا - ¤عن
›ادلة أاهل الكتاب إال بالتي هي
أاحسص- - -ن ،ق - -ال  -ت - -ع - -اَ{ - ¤ولَ
ِ
ِ ِ
ُت َ ِ َ
ي
جادُلوا أاْهَل اْلكَتاِب ِإاsل ِباsلتي ه َ
ح َسصُن} ]العنكبوت.[4 :
َأا ْ
وكان اŸسصلمون يعاملون غَÒهم
‡ن يخالفونهم ‘ الدين أاحسصَن
م -ع -ام -ل -ة ،وي -ع -ط -ف -ون ع -ل -ي -ه -م،
وي -حسص -ن -ون إال -ي -ه -م ،وي-ع-دل-ون ‘
ا◊كم عليهم.
لسص Ó-م ل -ل-مسص-ل-مÚ
وق -د أاب -اح ا إ
ط -ع -ام أاه -ل ال -ك -ت -اب وأاح s-ل ل -ه-م
ذب- -ائ- -ح- -ه- -م؛ ق -ال  -ع -ز وج -ل -
م أُِح s-ل ال ُ-ك ُ-م أل s-طu-ي-اب-اُت
{أْل -اي ْ-و ا
ط-اع-اُم أsلِ -
او ا
ن أُوُت-وأ أْلِ-ك-ات-ااب
ذي -ا
م} ]أŸائدة.[5 :
ل الُك ْ
ِح w
لسصÓم بالرفق ‘ الدعوة
وأامر ا إ
إال- - -ي - -ه ،وم - -ن - -اقشص - -ة اıال - -فÚ
ب -ا◊سص -ن -ى؛ ق -ال  -ج -ل شص -أان -ه -

ك ِب-اْلِ-حْ -كَ-مِ-ة
{اْدُع إاِلَ -ى سَص-بِ-ي-لِ َرuبَ -
ِ
ْ
ج-ادلُ-هْ-م
َوالْ َ-م ْ-وِع -ظَ ِ-ة اْل -حََ -سصَ-نِ-ة َو َ
ِب -ال- sتِ -ي ِ
ه َ-ي أا َْح َ -سص -نُ} ]ال -ن-ح-ل:
.[12٥
وبsين الله للنبي  -صصلى الله عليه
وسص- -ل- -م  -أان- -ه م- -كs- -ل -ف أان ي -ب -ل -غ
لسصÓم ،وليسس
الدعوة ،ويبشصر با إ
م -ك -ل ً -ف -ا أان ي -ح-م-ل ال-ن-اسس ع-ل-ي-ه
بالقوة؛ قال  -تعا{ :- ¤افاذuكْر
م
ت ُماذuكٌر * لا ْسص ا
ِإأsناما أاْن ا
ت اعلاْيِه ْ
صص ْ-ي ِ-طٍ-ر} ]أل-غ-اشص-ي-ة،21 :
ِب ُ-م  -ا
.[22
وقال  -سصبحانه َ{ -ل ِإاْكَراَه ِفي
ِ
ي}
الuديِن َقْد َتَبsيَن الtرشْصُد مَن اْلَغ u
]البقرة[2٥٦ :؛ أاي :اتضصح ا◊ق
من الباطل.
وقال  -عز وجل { -اولاْو شاصاءا
’ام- -ان امْ - -
’ْْرضِس
ن ِف- -ي أ ا أ
ارtب - -اك اآ
ت ُتْ-كِ-رُه
ُك t-ل ُ-ه ْ-م اج ِ-م -ي ً-ع -ا أااف-أاْن -ا
}Ú
حs-ت-ى ايُ-كوُنوأ ُمْؤوِمِن ا
ألs-ن-اساس ا
]يونسس.[99 :
فالله  -سصبحانه وتعا - ¤أانكر
إاكراه الناسس حتى يكونوا مؤومنÚ؛
لسص Ó-م ط-ريُ-ق-ه-ا
ف -ال -دع -وة إا ¤ا إ
لق - -ن - -اع ،ل السص - -ي - -ف
ا◊جُ- - -ة وا إ
لكراه.
وا إ
وحضس ال- -ن- -ب- -ي  -صص- -ل- -وات ال- -ل -ه
وسصÓ-م-ه ع-ل-ي-ه  -ع-ل-ى ال-تسص-امح،
وحبsبه إا ¤اŸسصلم Úبقوله وفعله؛
قال  -عليه الصصÓة والسصÓم -
«َمن ظلم معاَهًدا ،أاو انتقصصه ،أاو
ك ّ-ل -ف -ه ف-وق ط-اق-ت-ه ،أاو أاخ-ذ م-ن-ه
شص- -يً - -ئ- -ا ب- -غ Òط -يب ن -فسس ،ف -أان -ا
حجيجه يوم القيامة».
وإاذا ن -ظ -رن-ا ودق-ق-ن-ا ال-ن-ظ-ر ‘
لسصÓم ‘ شصخصس النبي
سصماحة ا إ
 صصلوات الله وسصÓمه عليه -ل- -وج ْ-دن -اه -ا ت -ت -ج -ل -ى ‘ أاحسص -ن
صُصَ-وره-ا ح-ي-ن-م-ا ف-ت-ح م-ك-ة ،فقال
ليذاء:
لهلها الذين آاذوه أاشصد ا إ
أ
«م- -ا ت -ظ -ن -ون أا Êف -اع -ل ب -ك -م؟»،
قالوا :أاخ كر ،Ëوابن أاخ كر،Ë

فقال لهم  -صصلوات الله وسصÓمه
عليه « -اذهبوا فأانتم الطلقاء»،
ِنْ-ع-م السص-م-اح-ة ،وِنْ-ع-م ال-ع-ف-و عند
اŸقدرة.
لسصÓم دين يدعو إا ¤العفو
وا إ
والصصفح عند اŸقدرة ،وأاsن من
يتسصامح ‘ حقه ويعفو ،ويصصفح
ع- -ن اŸسص -يء إال -ي -ه ي -ك -ون ن -ب -ي -ل
اÿل -ق ،ع-ظ-يَ-م الشص-أان ،م-تسص-امً-ي-ا
ع - - - -ن الدن - -اي - -ا؛ ق - -ال أل- -ل- -ه -
سص - -ب - -ح - -ان - -ه وت - -ع - -ا { - ¤اوا’
ح اسصانُة اوا’ أل sسصuيائُة
ات ْسصاتِوي أْل ا
ِ
ا
ح-اسصُ-ن افِ-إااذأ
أ
ي
ه
ي
أْداف ْ-ع ِب -اsل -تِ-
ا ْ
أsل ِ-ذي اب -يْ -ان -اك اواب ْ-ي -نا ُ -ه اع-ادأاوٌة
اكأااsن ُ
م * اواما ُيالsقااها
حِمي ٌ
ي ا
ه اولِ w
ن صاصابُروأ اواما ُيالsقااها
ِإأ ’sألsذِي ا
حظ xاعِظيمٍ} ]فصصلت:
ِإأُ ’sذو ا
.[35 ،34
لسصاءة
لسصÓم يجيز أان ترد ا إ
فا إ
باŸثل؛ فتعاقب اŸسصيء Ãثل ما
لسصمى ‘
آاذاك به ،ولكن اŸثل ا أ
لسصÓم أان ُتحسصن إا ¤من أاسصاء
ا إ
إاليك ،وتعفو عمن ظلمك.
ء
ق- - -ال  -ج - -ل شص - -أان - -ه { -او ا
جازأ ُ
ساصuيائةٍ ساصuيائٌة ِمثْلُاها} ]لشصورى:
 ،[40ثم قال بعد ذلك{ :افام ْ
ن
جُرُه اعالى ألsل ِ
ه
اعافا اوأاصْصال ا
ح افأاا ْ
ِإأsن ُ -
... Ú
ه ا’ ُي ِ-ح t-ب أل s-ظ -الِ ِ-م  -ا
اوال -ام -نْ صاص -اب -ار او ا
ك
غ -اف -ار ِإأsن اذِل  -ا
الِم ْ
’ُُمورِ} ]ألشصورى:
م أْ أ
ن اعْز ِ
.[43 - 40
لسصÓم يجيز اŸعاملة باŸثل،
فا إ
ولكنه يشصجع على العفو واŸغفرة
ع -ن -د اŸق -درة ،وه -ذا ه -و ال-ن-ب-ل
لنسصانية،
وكرم اÿلق ،والعظمة ا إ
وال -تسص -ام -ح ‘ اŸع -ام -ل -ة ،ول-يسس
ذلك من الضصعف مطلًقا.
وقد أامر الله نبsيه  -صصلى الله
عليه وسصلم  -بِل Úا÷انب ،وحسصن
اŸع -ام-ل-ة ،وال-ت-واضص-ع ل-ل-م-ؤوم-ن،Ú
كما أامره بالتÈؤو من عملهم إان
عصص -وه ف -ي-م-ا أارشص-د إال-ي-ه وح-ث-ه-م

عليه؛ ذلك قول الله  -تعا- ¤
ك
ك ِلَ-مِ -ن اsتَ-بَ-ع َ
جَ-ن-اَحَ -
{َواْخِ-فْ -ضس َ
ك َفُقْل
َ * Úفإاِْن َع َصصْو َ
ِمَن اْلُمؤوِْمِن َ
إاِuن - -ي َب - -رِيء ٌ ِم s- -م - -ا َت ْ- -عَ- -مُ- -ل- -وَن}
]الشصعراء.[21٦ ،21٥ :
ولذا علينا أان نعامل الناسس جميًعا
بالرفق ،والل ،Úوالتواضصع ،سصواء
اŸط - -ي - -ع م - -ن - -ه - -م وال- -ع- -اصص- -ي،
واÙسص- - -ن م- - -ن - -ه - -م واŸسص - -يء؛
لسصÓم دين التسصامح والسصÓم،
فا إ
دين الرحمة والعفو والعدالة ،ل
دين القسصوة ،والغدر ،والتعذيب،
والظلم.
ف -ع -ل -ى اŸسص-ل-م - Úم-ه-م-ا ك-انت
أاجناسُصهم أاو أاوطانهم  -أان يتنبهوا
إا ¤أان- -ه- -م َحَ- -م- -لُ- -ة راي- -ة ال- -ع -دل
والرحمة بعد أاسصتاذهم ومعuلمهم
ﬁمٍد  -صصلى الله عليه وسصلم -
لمانَة
وعليهم أان يتنبهوا إا ¤أان ا أ
التي ائتمنهم الله عليها  -وهي
البÓغ للناسس بالقرآان  -إا‰ا هي
نور للناسس جميًعا إاذا آاَمنوا بها ،ل
َفْرق ب Úأاسصوَد وأابيضس؛ يقول الله
م ِم-ان ألs-لِ-ه
ت -ع -ا{ :¤اق ْ-د اج -اءاُكْ -
ب ُمِب * ٌÚايْهدِي ِبهِ
ُنوٌر اوكِتاا ٌ
أل -لُ - sه امِ-ن أsت-اب-اع ِرضْص-اوأانُ -ه سُصُ-ب-ال
ج ُ- -ه - -مْ ِم - -ان
أل sسص- - -لا ِ
م اوُيْ- - -خ - -رِ ُ
أل t -
ظ ُ-ل -ام -اِت ِإأال -ى أل t-ن -ورِ ِب ِ-إاْذِنِ-ه
اوايْ- - -هِ- - -ديِ- - -هْ- - -م ِإأال- - -ى صِص- - -ارأٍط
ُم ْسصاتِقيمٍ}]أŸائدة.[16 ،15 :
ويسص -ت-ن-ت-ج م-ن ه-ذا أان اŸسص-ل-مÚ
مسص- -ؤوول -ون ع -ن إان -ق -اذ ال -بشص -ري -ة
ج -م -ي -ع -ه -ا ،ف -ح -ت -ى ل -و ت -أاّج-جت
لحقاد والعنصصريات ‘ صصدور
ا أ
أاع-دائ-ن-ا؛ ف-اŸسص-ل-م-ون  ⁄ي-بعثهم
ال-لُ-ه ل-ي-واج-ه-وا ح-قً-دا ب-حقد ،ول
عنصصرية بعنصصرية ،بل عليهم أان
ي- -ح- -اف- -ظ- -وا ع- -ل- -ى راي -ة ال -ع -دل
لنسصانية،
والتسصامح والرحمة مع ا إ
وأال ي - -خضص - -ع - -وا لسص - -ت - -ف- -زازاِت
أاعدائهم التي يرومون من خÓلها
إا ¤زحزحتهم عن مبادئهم.

صص ‘ Èحياة أŸسصلم
أهمية أل ّ

عناية القرآان به تؤؤّكد ما له من قيمة كبÒة ‘ ا◊يات Úالدنيا واألخرى

الصص Èبرز األخÓق الوارد ذكرها ‘ القرآان حتى لقد
زادت مواضصع ذكره فيه عن مائة موضصع ،وما ذلك إال
لدوران كل األخÓق عليه ،وصصدورها منه ،فكلما قلبت
خلقًا أاو فضصيلة وجدت أاسصاسصها وركيزتها الصص ،Èفالعفة:
صص Èعن شصهوة الفرج والع ÚاÙرمة ،وشصرف النفسس:
صص Èعن شصهوة البطن ،وكتمان السصر :صص Èعن إاظهار
مال يحسصن إاظهاره من الكÓم ،والزهد :صص Èعن فضصول
العيشس ،والقناعة :صص Èعلى القدر الكا‘ من الدنيا،
وا◊لم :صص Èعن إاجابة داعي الغضصب ،والوقار :صص Èعن
إاج -اب -ة داع -ي ال-ع-ج-ل-ة وال-ط-يشس ،والشص-ج-اع-ة :صص Èع-ن
داعي الفرار والهرب ،والعفو :صص Èعن إاجابة داعي
النتقام ،وا÷ود :صص Èعن إاجابة داعي البخل ،والكيسس:
صص Èعن إاجابة داعي العجز والكسصل وهذا يدلك على
ارت -ب -اط م -ق -ام -ات ال -دي -ن ك-ل-ه-ا ب-الصص ،Èل-ك-ن اخ-ت-ل-فت
األسصماء وا–د اŸعنى ،والذكي من ينظر إا ¤اŸعاÊ
وا◊قائق أاوًل ثم يجيل بصصره إا ¤األسصامي فإان اŸعاÊ
هي األصصول واأللفاظ توابع ،ومن طلب األصصول من
التوابع زل .ومن هنا ندرك كيف علق القرآان الفÓح على
الصص Èوح- -ده {وج- -زاه- -م Ãا صصÈوا ج -ن -ة وح -ري -را ً}،
{أاولئك يجزون الغرفة Ãا صصÈوا ،ويلقون فيها –ية
وسص Ó-م ً-ا}{ ،سص Ó-م ع -ل -ي -ك -م Ãا صص ”Èف -ن-ع-م ع-ق-ب-ى
الدار}.
وترجع عناية القرآان البالغة بالصص Èإا ¤ما له من قيمة
ك- -بÒة ‘ ا◊ي- -ات Úال- -دن- -ي -ا واألخ -رى ،ف -ل -يسس ه -و م -ن

الفضصائل الثانوية ،بل من الضصرورات الÓزمة التي ل
Óنسصان عنها ،ف‚ Óاح ‘ الدنيا ول نصصر ول
انفكاك ل إ
“ك Úإال بالصص ،Èول فÓح ‘ اآلخرة ول فوز ول ‚اة
إال ب - -الصص ،Èف - -ل- -ول صص Èال- -زارع وال- -دارسس واŸق- -ات- -ل
وغÒهم ماظفروا Ãقاصصدهم:
ل من جّد ‘ أمر يحاوله
وق ّ
وأسصتصصحب ألصص Èإأ’ فاز بالظفر
وقال آاخر:
’ تيأاسصن وإأن طالت مطالبة
إأذأ أسصتعنت بصص Èأو ترى فرجا
أخلق بذي ألصص Èأن يحظى بحاجته
لبوأب أن يلجا
ومدمن ألقرع ل أ

وأاهل اإلÁان أاشصد الناسس حاجة إاليه ألنهم يتعرضصون
للبÓء واألذى والف{ Ïأا ،⁄أاحسصب الناسس أان يÎكوا أان
يقولوا آامنا وهم ل يفتنون ،ولقد فتنا الذين من قبلهم
ف -ل -ي -ع -ل -م -ن ال -ل -ه ال -ذي -ن صص -دق -وا ول-ي-ع-ل-م-ن ال-ك-اذب}Ú
ا]لعنكبوت ،[2-1:وقال{ :أام حسصبتم أان تدخلوا ا÷نة
وŸا يأاتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسصتهم البأاسصاء
والضصراء ،وزلزلوا حتى يقول الرسصول والذين آامنوا معه
متى نصصر الله ،أال إان نصصر الله قريب} ]البقرة،[214:
ورسصل الله صصلوات الله وسصÓمه عليهم أاشصد أاهل اإلÁان
حاجة إا ¤الصص Èألنهم الذين يقومون أاسصاسصاً بالدعوة
ويجابهون األ· بالتغي ،Òوهم ح Úيقومون بذلك يكون

ال -واح -د م -ن -ه -م ف -ردا ً ‘ م-واج-ه-ة أام-ة ت-ع-ان-ده وت-ك-ذب-ه
وتعاديه ،قال رسصول الله ـ صصلى الله عليه وسصلم ـ»أاشصد
الناسس بÓءً األنبياء ثم األمثل فاألمثل» ،وكّلما كان القوم
أاشصد عنادا ً وأاك Ìإاغراقًا ‘ الضصÓل كانت حاجة نبيهم
إا ¤الصص Èأاك Ìكأاو‹ العزم مث ،ًÓنوح وإابراهيم وموسصى
وعيسصى عليهم الصصÓة والسصÓم.
لقد كانت أاوامر الرب سصبحانه Ùمد عليه الصصÓة
والسصÓم بالصص ÈكثÒة ‘ القرآان وما ذاك ،إال ألنها دعوة
شص -ام -ل -ة ت -واج -ه أا· األرضس ك -ل-ه-ا ،ف-خصص-وم-ه-ا ك-ثÒون
وحاجة إامام الدعوة إا ¤الصص Èأاعظم ،لقد واجه النبي ـ
صصلى الله عليه وسصلم ـ صصنوف األذى البد Êوالنفسصي
واŸا‹ والجتماعي والدعائي وغÒه ،وقاوم ذلك كله
بالصص Èالذي أامره به الله ‘ عشصرين موضصعًا ‘ القرآان
كلها إابان العهد اŸكي ألنه عهد البÓء والفتنة والضصعف
وتسصلط الكافر ،وكان ‡ا قاله الله له{ :واصص Èوما
صصÈك إال بالله ول –زن عليهم ول تك ‘ ضصيق ‡ا
Áك-رون} ]ال-نحل .[128:ف -أام -ر ب -الصص◊ Èك -م-ه وه-و
سصبحانه ل يحكم إال با◊ق والعدل ،وقال له {فإانك
بأاعيننا} فصصيغة ا÷مع لزيادة التثبيت والتأانيسس ،وقال
الله Ÿوسصى{ :ولتصصنع على عيني} ،ومن كان بع Úالله
ومرأاى منه فلن يضصيع ولن يغلب ،ثم أامر بالتسصبيح كما
أامره به ‘ جملة آايات على أاعقاب أامره بالصص ،Èولعل
السصر فيه أان التسصبيح يعطى اإلنسصان شصحنة روحية –لو
بها مرارة الصص.È
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هذه ألصصفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شصريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشصكرأ

اإلسسÓم يجيز اŸعاملة باŸثل ،ولكنّه يشسّجع
على العفؤ واŸغفرة عند اŸقدرة
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ألتّسصامح ‘ أ’إسصلم
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خ Òالهدى

عن ألنعمان بن بشص Òأنه قال :إأن أباه أتى به رسصول ألله ـ صصلى
ألله عليه وسصلم ـ فقال :إأّني نحلت أبني هذأ غلمًا كان ‹،
ل ولدك نحلته
فقال رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ «أك s
مثل هذأ» ،فقال ،’ :فقال رسصول ألله ـ صصلى ألله عليه وسصلم ـ
«فأارجعه» (روأه مسصلم وغÒه).

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلــك

سس :هل من أŸمكن أن يعيشس ألرجل مع مطلقته ‘ بيت وأحد
’و’د؟
من أجل أÙافظة على أ أ
@@ ج :اإذا طsلق الزوُج امرأاَته اآخر ثÓث تطليقات ،أاو طّلقها طلقت Úأاو
واحدة وانتهت عّدتها ،فإاّنها تصصبح اأجنبية عنه ،ول يحل له اÿلوة بها،
ول Ÿسصها ،ول النظر اإليها.
ولشصك أان بقاءهما ‘ بيت واحد يصصعب معه اللتزام بهذه الضصوابط
الشصرعية ،من عدم اÿلوة ،ومن لزوم احتجابها عنه ،كما –تجب من
سصائر األجانب ،اإل اإذا كان ‘ البيت متسصع ،واأمكن تخصصيصس جزء له،
Ãرافقه ومدخله اÿاصس به ،وأاما أان يكونا جميعا ‘ بيت واحد،
يشصÎك -ان ‘ م -دخ -ل -ه ،وم -راف -ق -ه ،ف -إان -ه ي -ت -ع ّ-ذر ج -دا ال ّسص Ó-م -ة م-ن
اÙظورات السصابقة.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد
ب أن يعصصى ألله.
قال سصفيان ألثوري :من دعا لظا ⁄بالبقاء فقد أح ّ

أاقوال مأاثورة

ق -ال ع -م -ر ’ :أم ّ-ل ث -وب -ي م -ا وسص-ع-ن-ي ،و’ أمّ-ل زوج-ت-ي م-ا
أحسصنت صصحبتي ،و’ أملّ دأبّتي ما حملتني ،إأنّ أŸلل من
’خلق
سصيء أ أ

سصلوك ‘ اŸيزان:

حفظ اللسسان

الفحشس ‘ ‘ القول وبذاءُة اللسصان؛ ظاهرة اجتماعية خطÒة ،انتشصرت
ب Úالناسس كالنار ‘ الهشصيم ،ف Óتكاد “ر عليك ◊ظة من اللحظات
وأانت تسص ‘ Òشصارع أاو سصوق أاو ‘ أاي مكان إال وتسصمع من الكÓم
السصاقط الفاحشس البذيء ما ُيغضصب الله ،وما ل يليق Ãسصلم يخاف الله
ويسصتحيي من الله ومن عباده.
فمن الناسس من اعتاد النطق بالكلمات النابية واأللفاظ السصاقطة ،ول
يسصتحيي أان يجهر بها ب Úالناسس؛ ألن لسصانه قد تعّوَدها ،وطبَعه قد
أاشصِرَبها ،فهو يتشصّدق بها طول نهاره ،ويفتخر بها ب Úأاقرانه ..كÓمُه
ب
قبيح ومنطقه خبيثَ ،وصْصف للعورات ،وتتبع للزلت ،وقذف وسص ّ
واسصتهزاء ...ل يسصتحيي من خالقه الذي يسصمعه ،ول يسصتحيي من رجل
ول امرأاة ،ول يعرف وقارا لصصغ Òول كب..Ò
وم -ن ال -ن -اسس م -ن ع ّ-ود لسص -ان -ه السصّب والشص -ت-م ،واع-ت-اد ال-ن-طَ-ق ب-ل-ع-ن
األشصخاصس واألماكن والدواّب ،حتى أاصصبح النطقُ باللعنة أاسصهلَ األلفاظ
ب خالقه ،ويسصب دينه ،ويسصب قريبه وجاره ،ويسصب صصديقه
عليه ،يسص ّ
وعدّوه ..فالسصبّ شِصعاُره ،والشصتمُ ِدثاُره ،ل Áنعه من ذلك عقل ول مُروءة
ول دين..
ومن الناسس َمن إاذا كانت بينه وب Úأاخيه اŸسصلم منازعة أاو مشصاّدة،
ُيطِلق لسصانه عليه بالسصبّ والشصتم والتعي Òوالتنقيصس ،وَيقذفه وَيرميه
Ãا ليسس فيه من اŸعايب والقبائح..
Óسصتار،
Óعراضس ،وهاِتكا ل أ
ومن الناسس مَن جّرَد لسصاَنه مِقراضًصا ل أ
بكلمات تنضصُح بالسصوء والفحشصاء ،سصليط مسصرف ‘ العدوان على العباد
بالسصخرية والسصتهزاء ،والتنقصس والزدراء ،وتعداد اŸعايب ،والكشصف
جُزه عن
ح ُ
عن اŸثالب ،وتلفيق التهم واألكاذيب ،وإاشصاعة األباطيل ،ل َي ْ
ذلك ديٌن ول مروءة ول حياء ..فاللّهم احفظ أالسصنتنا من كل سصوء
وفحشس ورذيلة ،يا رب العا .ÚŸاللّهم طهر أالسصنتنا من الكÓم السصيء
الفاحشس البذيء ،واجعلها يا رب أالسصنة تلهج بذكرك وشصكرك وحسصن
الثناء عليك.اللهم أاعنا على ذكرك وشصكرك وحسصن عبادتك ،واجعلنا يا
مولنا من عبادك الصصا◊..Ú

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصصÓة

^  2٦ديسصم : 1٨٥٤ Èاسصتشصهد اŸقأوم الثأئر
«ب-وب-غ-ل-ة» ق-أئ-د اŸق-أوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
جرجرة.
^ 2٦ديسصم : 19٥٨ Èا◊كومة الفرنسصية
تقرر اتخأذ اجراءات اقتصصأدية جديدة Ÿواجهة
اسصتمرار تدهور اŸيزانية بسصبب التكأليف البأهظة
للحرب ‘ ا÷زائر.
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تشصأء الصصدف أان يدفن الراحل
قأيد صصألح يومين قبل حلول الذكرى
 ٤1لوفأة الراحل هواري بومدين،
ليرسصم الحدثأن صصورة متكأملة
لرجلين صصنديدين ،صصأدقين وفيين،
يجسصدان حقيقة في نظر المواطن
’نسصأن الحر ،الشصجأع ،الوفي
العأدي ،ا إ
والمخلصس للوطن والشصعب.

OÉ«Y øH ó«©°S

من هواري بومدين إا ¤ڤايد صصالح قصصة
ك -ام -ل -ة ل -رج -ل Úم -ن ن -فسس ال-ط-ي-ن-ة الصص-اف-ي-ة،
مسصتوفية كل شصروط العرفان والتقدير ،تبقى
راسصخة ‘ أاذهان الشصعب ا÷زائري Îﬂقة
اأ’ج- -ي- -ال ل- -ت- -ك- -ون ع -ن -وان -ا ب -ارزا ‘ ال -ذاك -رة
ا÷ماعية ،التي تختزن العواطف واŸواقف ‘
ميزان الوطنية الصصادقة.
قواسصم مشصÎكة Œمع البطل ،Úحتى وإان كان
الفارق ‘ السصنÁ ،كن إايجازها ‘ ﬁطات
كÈى تسصتحق الوقوف عند أابعادها التاريخية
واإ’نسص-ان-ي-ة وت-ف-ك-يك رم-وزه-ا ،إ’دراك اŸع-ا⁄
حتى ’ نخطئ الطريق ‘ ،زمن تتداخل فيه
ال -ت-ج-اذب-ات وت-خ-ت-ل-ط اŸي-و’ت ،م-ا يسص-ت-وجب
ال -ب -ق -اء ع-ل-ى درج-ة م-ن ال-ت-واصص-ل م-ع اŸاضص-ي
’سصتخÓصس العÈة خاصصة Ÿن يكون له شصرف
ما بعده شصرف لقيادة بلد كا÷زائر.
الرجÓن من طينة جيل نوفم Èفقد التحقا
بالثورة التحريرية قادم Úمن أاعماق الشصعب
ال-ف-ق ÒواŸضص-ط-ه-د واŸشص-رد ب-ف-ع-ل ا’ح-تÓل
الفرنسصي الذي أاول ما اسصتهدف عند احتÓل
ب Ó- -دن - -ا ،اإ’نسص- -ان ،إام- -ا إ’خضص- -اع- -ه وه- -و م- -ا
اسص-ت-عصص-ى ع-ل-ي-ه-م ،أاو اغ-ت-ي-ال-ه وإاب-ادت-ه وهو ما
حصصل فع Óطيلة قرن وثÓث Úسصنة أاو إادماجه
بوسصائل الÎغيب والÎهيب.
مراجعة مسصÒة ما أان اندلعت الثورة حتى
حسصم كل واحد منهما على غرار أابناء جيلهم

من اıلصص Úا’ختيار باللحاق مباشصرة بالثورة
وهي ‘ سصنواتها اأ’و ،¤ورفضس ا’ثنان أاداء
اÿدم -ة ال -عسص-ك-ري-ة –ت ا’ح-تÓ-ل ،م-فضص-لÚ
م- -ث- -ل أاق- -ران- -ه- -م -ا م -ن اŸت -بصص -ري -ن ‘ ع -ه -د
ا’سصتعمار الغاشصم الفرار من اÿدمة اإ’جبارية
التي اسصتنزفت خÒة أابناء ا÷زائر ،وا’لتحاق
بصصفوف الثورة اŸباركة.
هذه اŸيزة أاعطت للمجاهد الفريق الراحل
ڤايد صصالح مثل العقيد الراحل قبله بومدين
وغÒهما من اأ’طهار ،منهم من قضصى نحبه
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدي ،Óمركزا رفيعا
لدى الشصعب ا÷زائري ،الذي ’ يبخل ‘ رد
العرفان ،وهو ما عكسصته تفاصصيل ا÷نازة أامسس
فكانت Ãثابة تلك التي عاشصتها ا÷زائر ذات
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عÓمة مشصÎكة أاخرى أانهما بقيا لسصنوات
ط- -وي- -ل- -ة ك- -ل حسصب أاج- -ل- -ه ،ب- -ل- -ب -اسس ا÷يشس،
مرابط ‘ ÚاŸواقع اŸتقدمة ،حتى وإان شصغل
اأ’ول منصصب رئيسس الدولة ،كما توليا رئاسصة
اأ’ركان ،وربطا عÓقة وطيدة ومشصهود لها مع
اأ’فراد ،وبالذات ا÷نود حيثما كانت مسصتويات
القيادة.
أامر آاخر أان الرجل ⁄ Úيقوما بزيارة إا¤
ارضس ال- -ب- -ل- -د اÙت -ل ح -ت -ى وإان ك -انت فÎات
“يزت باأ’ريحية للبÓد وانفتاح على العا،⁄
وهو موقف أاصصيل وطبيعي لرجال اكتووا بنار
ا’سصتعمار وعايشصوا كيف كانت تقنبل القرى
واŸداشص- -ر و–رق اأ’ك- -واخ وتشص -رد ال -ع -ائ Ó-ت
وتنتهك حرمات حرائر ا÷زائر.
أام -ث -ال ه -ذي -ن ال -ك-بÒي-ن ب-ال-ق-ي-م واÿصص-ال
ا◊م- -ي- -دة واŸواق- -ف ال- -واضص- -ح- -ة ⁄ ،تصص- -ن- -ع
شص- -خصص- -ي- -ت- -ه -م -ا رتب أاو م -راك -ز مسص -ؤوول -ي -ة أاو
‡ارسصات سصلطوية ،وإا‰ا كان كل ذلك الوقار
والعرفان وا’حÎام من شصعبهما ،من جينات
اأ’حرار كونه  ⁄يحدث أان تنكر أاحد Ÿاضصيه أاو
انسصلخ عن هويته أاو ركب موجة أاهواء السصلطان

جّددوا تأأكيدهم على تعزيز العÓقأت مع الجزائر

الرئيسس تبون يتلقى تها Êرؤؤسساء الدؤل ؤا◊كومات
تلقى رئيسس
الجمهورية ،عبد
المجيد تبون ،عقب
فوزه في ا’نتخأبأت
الرئأسصية لـ 12
ديسصمبر ،2019
برقيأت تهنئة بعث بهأ
روؤسصأء دول و مسصوؤولو
منظمأت دولية.
‘ ه - - -ذ ا ا ل ص ص - -د د ق - -د م
رئ- - - -يسس ج- - - -م- - - -ه - - -وري - - -ة
اأوزب - - -اكسص - - -ت - - -ان شص - - -وكت
م  Òض ص - -ي - -ا ئ - -ي - -ف « ت -ه -ا ن -ي -ه
اÿالصص -ة» ل-ل-رئ-يسس ت-ب-ون،
م -وؤك -دا اأن «ف-وزه ال-ب-اه-ر»
‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة
ي- -وؤك- -د اأن ا’أم- -ر ي- -ت- -ع -ل -ق
«ب -رج -ل سص -ي -اسص -ي ع -ظ-ي-م
وﬁنك “ك- -ن م -ن ال -ف -وز

ب -ت -ق -دي -ر واحÎام الشص-عب
ا÷زائ- - - -ري م- - - -ن خ Ó- - -ل
ب-رن-ا›ه ا’ن-ت-خابي الذي
ربح بفضصله ثقته».
من جهتها ،بعثت رئيسصة
اإث- -ي -وب -ي -ا سص -ه -ل -ورق زودي
ت -ه -ان -ي -ه -ا ل-ل-رئ-يسس ت-ب-ون،
م -ع-رب-ة ع-ن ق-ن-اع-ت-ه-ا ب-اأن
ان- -ت -خ -اب -ه رئ -يسص -ا ل -ل -ب -ل -د
«سصيزيد ‘ تعزيز عÓقات
الصص- - -داق- - -ة ال- - -ع- - -ري- - -ق - -ة
اŸوج -ودة ب Úال -ب -ل -دي-ن».
وقد اغتنمت هذه الفرصصة
ل -ل -ت -ع -ب Òع -ن «“ن -ي -ات -ه -ا
اÿالصص -ة Ãوف -ور الصص-ح-ة
والسص - -ع - -ادة وال- -رف- -اه- -ي- -ة
ل - - - - -لشص- - - - -عب ا÷زائ- - - - -ري
الشصقيق».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،ق -دمت

م- -ن- -ظ -م -ة ا–اد ن -ق -اب -ات
ع -م-ال اإف-ري-ق-ي-ا «ت-ه-ان-ي-ه-ا
ا◊ارة» ل- -ل- -رئ- -يسس ت- -ب -ون،
معربة له عن “نياتها له
«ب- -ال- -ن- -ج- -اح» ‘ م -ه -م -ت -ه
ا÷ديدة.
كما وردت برقية تهنئة
من اŸدير العام للمنظمة
ا’سصÓمية للÎبية والعلوم
وال- -ث- -ق -اف -ة (اإيسص -يسص -ك -و)،
سص- -ا ⁄ب- -ن ﬁم -د اŸالك،
ال-ذي “ن-ى ف-ي-ه-ا ل-لرئيسس
ت -ب -ون «ال -ت -وف -ي -ق ال -ك-ام-ل
وال-ن-ج-اح اŸسص-تمر ÿدمة
ب- -ل- -ده و–ق- -ي- -ق م- -ط- -الب
شص- -ع- -ب -ه وت -ط -وي -ر ال -دول -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ح- -ت -ى ت -ت -ب -واأ
اŸك- -ان- -ة ال- -راق- -ي- -ة ال -ت -ي
تسصتحقها ب Úدول العا.»⁄

وا◊كم من أاجل مآارب شصخصصية فاضصحة أاو
خ -دم -ة زم-رة خ-ون-ة م-ت-خ-ف ‘ Úث-وب وط-ن-يÚ
مزيف.
خصص-ل-ة أاخ-رى ج-دي-رة ب-ال-ت-وق-ف ع-ن-ده-ا أان
حب الوطن والدفاع عنه ‘ كل الظروف قناعة
راسص -خ -ة وم-ؤوك-دة ع-ن-د ال-ب-ط-ل ،Úوال-وق-وف إا¤
جانب الشصعب وا’نتصصار للمواطن Úمسصأالة ’
تقبل النقاشس أاو اŸسصاومة –ت أاي إاغراء كان
حتى ولو كان ا◊كم ،وكان للراحل ڤايد صصالح
‘ هذا اأ’مر بصصمة ’ “حى حينما وقف ‘
اللحظة اŸفصصلية وا◊اسصمة إا ¤جانب خيار
الشصعب ا÷زائري Ÿا انتفضس ضصد العصصابة التي
أارادت ا’لتفاف على الشصرعية ،موّقعا قرارا
ح-اسص-م-ا ب-ا’ل-ت-زام ب-ال-دسص-ت-ور وإاسصقاط مشصروع
اÿامسصة والتمديد وكل ما كمان سصيÎتب من
انهيار وسصقوط لبلد أاك Èمن مشصاريع شصخصصية
أاو فئوية لزمرة تسصللت إا ¤دواليب القرار قبل أان
تسصقط اأ’قنعة.
العودة إا ¤الشصعب للفصصل كانت قناعة أايضصا
لدى بومدين Ÿا تأاكد أان الشصرعية الثورية بعد
تو‹ السصلطة ‘  ١9جوان  ١96٥من خÓل ما
سص -م -اه «تصص -ح -ي -ح ث-وري» وم-ا ي-ع-ت« Èان-قÓ-ب-ا»
باŸعاي ÒالدÁقراطية ا◊ديثة ⁄ ،تعد قابلة
للعيشس فتوجه إا ¤طلب رأاي الشصعب من خÓل
عرضس اŸيثاق الوطني وإارسصاء دسصتور كان على
اأ’ق -ل ‘ ت -لك اŸرح -ل -ة أارضص -ي -ة إ’ع -ادة ب -عث
اŸسصار الشصعبي للشصرعية ‘ صصياغة التوجهات
ورسصم اÿيارات.

ل -ك -ن اأ’ك Ìت -ع -بÒا ع -ل -ى ارت -ب-اط ا’سص-مÚ
ب -ل -ح -ظ -ة ت -اري -خ -ي-ة مشصÎك-ة ب-ب-ع-دي-ن زم-ن-يÚ
ﬂتلف“ Úاما ،ذلك التعاطف ا÷لي والتأاثر
الواسصع ‘ أاوسصاط الشصعب بكل فئاته وأاجياله ‘
التعاطي مع وفاة الرجل ،Úوتكاد جنازة ڤايد
صص -ال -ح تشص -ب-ه م-ا ح-ظ-ي ب-ه ب-وم-دي-ن م-ن ح-يث
ا’هتمام وتتبع اأ’خبار واŸشصاركة الشصعبية ‘
التشصييع ‘ صصورة أاذهلت العا ⁄وزادت من رفعة
الشصعب ا÷زائري ب Úاأ’· ،كونه شصعب مهما
ك -انت ا’خ -ت Ó-ف -ات واÓÿف -ات ي -ع -رف ك -ي-ف
ي -راف -ق ك -ب -اره اıلصص Úإا ¤م -ث-واه-م اأ’خ،Ò
ويأابى أان يشصار إاليه بالبنان من شصعوب أاخرى
تفتقر لهذه القيمة اإ’نسصانية وا◊ضصارية وتصصنع
‘ كبارها ما ’ يصصنعه عدو ‘ عدوه.
حقيقة الشصعب ا÷زائري خارج فئة العصصابة
واÿونة واŸندسص ،Úكله شصرف وعزة وأانفة فهو
ي -ع -ط-ي Ÿن ي-كسصب ق-ل-ب-ه ك-ل ال-ث-ن-اء وال-ت-ق-دي-ر
والتبجيل ،ليسس Ÿا يكون اŸرء ‘ السصلطة ولكن
Ÿا يغيب عنها بداعي اŸوت أاو غÒه ،وهي
حالة فريدة لشصعب فريد أايضصا يتسصم ‘ الظاهر
بالتعصصب واإ’صصرار على الرأاي ولكن بالتعاطف
والتسصامح Ÿا تشصتد الشصدائد ويكون البلد على
كف عفريت ‘ موضصع اÿطر ،وهي ميزة ليسصت
وليدة ظروف وإا‰ا حصصيلة تراكمات لعقود من
الزمن ‘ فÎات تشصكل فيها الوعي ا÷زائري
وتبلورت الشصخصصية الوطنية اŸمزوجة بالصصدق
واأ’نفة والكلمة ا◊رة ونبذ ا’حتقار والتمييز
وا’سصتغÓل.

كاريكات /ÒعنÎ

ليتك تبعث من مقامك اآ’ن لÎى بأام عينيك ،هذه
ال-ه-ب-ة الشص-ع-ب-ي-ة اŸسص-ت-ث-ن-اة ‘ ت-اري-خ ا÷زائر هبة
ج -م -اهÒي -ة ⁄ ،ن -ر م -ث -ل-ه-ا إا’ ‘ ج-ن-ازة ال-رئ-يسس
ال- -راح- -ل ه- -واري ب -وم -دي -ن ،ح Úب -ك -ت -ه الشص -وارع
وترملت القرى ،و–سصرت قلوب البسصطاء حرقة
على فراقه.
ليتك تبعث من مقامك الزكي سصيادة الفريق،
لتتجول ‘ أامصصار ا÷زائر التي أاحببتها ،دفعت
شصبابك من أاجلها ،ليتك اآ’ن تقاسصم هؤو’ء الذين
ق-دم-وا م-ن ك-ل و’ي-ات ال-وط-ن ل-يشص-ه-دوا م-راسص-ي-م
جنازة قائدهم اÛاهد ڤايد صصالح.
ل -ي -تك ت -ن -هضس اآ’ن م -ن ن -وم -تك اأ’ب -دي -ة وت -ع -ود
أادراجك إا ¤خيم العزاء ‘ ،كل الشصوارع والقرى
والبلديات ⁄ ،تكن السصلطات وراءها و– ⁄ضصرها،
إانها سصلطة الشصعب التي رافعت عنها ‘ اÿرجات
وا÷و’ت اŸك-وك-ي-ة ،إان-ه-ا السص-ل-ط-ة الشص-ع-ب-ي-ة التي
راف-ق-ت-ه-ا ط-ي-ل-ة عشص-رة أاشص-ه-ر ،أام-ي-ن-ه-ا وم-رشص-ده-ا
وحاميها من كل اŸتسصلل Úوالكائدين.
ل -ي -تك ت -أات -ي م -ن غ -ف-وتك وت-ق-اسص-م اŸآا” وخ-ي-م
ال -ع -زاء ،وت -ت-ذوق اأ’ط-ع-م-ة ال-ت-ي ت-ن-زل صص-دق-ات-ه-ا
ا÷اري- -ة ع- -ل -ى روحك ‘ ع -ل -ي“ ،Úسص -ح ذن -وبك،
أاليسصت ا◊سصنات تذه Íالسصيئات يا صصاحب اŸقام
الزكي.
ليتك تأاتي من حلمك اأ’بدي راج Óوترى الشصيوخ
والعجائز وذوي ا’حتياجات وهم ينعونك ،بالبكاء،
ويذرفون الدموع مثل السصيول العارمة ،أالسصت الذي
ك-نت Œالسص-ه-م ‘ م-ق-ام-اتك ا’نسص-ان-ي-ة ب-اأ’ري-اف
وال -ك -ت -ات-يب“ ،ن-ح-ه-م ع-ط-فك واب-تسص-ام-اتك وم-ن
اŸال تغدق عليهم القدر الكاف.
ليتك تتسصلل من ب ÚاŸوتى وأارواح الشصهداء ،لÎى
أان أاحمد ڤايد Á ⁄ت ⁄ ،ينته أاثره ‘ ،سصجÓت
الوفاة ،إا‰ا أاحمد ڤايد حمل حروف اسصمه اŸئات
من اŸواليد ا÷دد ‘ ربوع الوطن تيمنا بشصجاعته،
صصدقه وسصÒته ،من الذي أاجÈهم على اختيار
ذلك ،هل كنت فيهم وصصيا ،أام أانها اأ’قدار حÚ
تن Òشصموع صصاحبها ليكون نÈاسصا ،وشصمعة –Îق
لتضصيء سصماء اآ’خرين.
ليتك تطل من عاŸك الÈزخي ،وتÓمسس ذلك
الفراغ الذي خلفته وراءك ‘ الثكنات و‘ اŸدن،
وأانت الذي كانت الرتبة بالنسصبة إاليك وظيفة ،أاما
اأ’فراد من العسصاكر والرتباء فهم مواطنون ،يجب
صصون كرامتهم وحفظ مآاثرهم.
ماذا فعلت أايها القائد حتى أاحبك كل هؤو’ء؟ ماذا
ف -ع -لت ‘ خ -ل -وتك ح -ت -ى ب-ك-تك ال-ع-ي-ون ،ال-رئ-يسس
واŸرؤووسس ،الصصغ Òوالكب ،Òالفق Òوالغني ،ماذا
فعلت حتى أاحبك كل هؤو’ء أايها الفريق؟
حكمة اأ’سصبوع /
«نؤومن يقينا أان اأ’شصخاصس مصصÒهم الزوال ،أاما
Óبد» أاحمد ڤايد صصالح
الوطن فهو باق ل أ

