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بعد أاسشر دام أاك Ìمن قرن ونصشف
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آان األوان ÷ماجم الشسهداء أان تتوسّسد تراب وطنها
ا÷زائر ا÷ديدة تربط ا◊اضشر باŸاضشي اÛيد

ا’فتتاحية

اإلرادة السسياسسية و«شسرف التاريخ»

تقاطعت ‘ إلذكرى  58لÓسستقÓل معا ⁄ثورة إلتحرير وإŸقاومة إلشسعبية ،إلتي أإسسسست إŸرجعية إÿالصسة لدحر إ’حتÓل إلفرنسسي
وإسستعادة إلسسيادة إلوطنية ،مهما تطلب من تضسحيات.
كان مطار هوإري بومدين ،أإمسصﬁ ،ط أإنظار إلشسعب إ÷زإئري ،حيث حطت طائرة عسسكرية تقل  24تابوتا فيها رفات قادة وأإبطال
إŸقاومة إلشسعبية ،أإبرزهم بوبغلة ،بوزيان ،إلتيطرإوي وشساب كان عمره  18سسنة Ÿا نالت منه قوإت إ’حتÓل ‘ أإبشسع صسورها.
إلرئيسص تبون حضسر مرإسسم إللحظة إلفارقة ،خاصسة وأإنه قطع على نفسسه عهدإ ‘ ذكرى يوم إلشسهيد ،بأان يتم إسسÎجاع جماجم إأ’جدإد
Óرإدة إلوطنية ‘ إلدفاع عن إ÷زإئر ،وكشسف عن هذإ إ’نتصسار للذإكرة Ãناسسبة إحياء ذكرى إ’سستقÓل .ويتم إليوم
وإآ’باء إŸؤوسّسسس Úل إ
إلقاء إلنظرة إأ’خÒة عليهم بقصسر إلثقافة ،قبل دفنهم Ãا يليق بهم ÃقÈة إلعالية ،إ ¤جنب إÿلَف من إلشسهدإء إلذين حققوإ إ◊لم.

‘ الذكرى  58لÓسشتقÓل

الرئيسص تبون يقلّد الرتب ويسسدي األوسسمة لضسباط ‘ ا÷يشص
Óركان
ترقية علي بن علي إا ¤رتبة فريق أاول وتثبيت ششنقريحة رئيسشا ل أ

سس - -ج- -ل قصس- -ر إلشس- -عب ،أإمسص إأ’ول◊ ،ظ- -ات
مهيبة بإاحياء إلذكرى ’ 58سسÎجاع إلسسيادة
إلوطنية ،حيث ترأإسص رئيسص إ÷مهورية ،إلقائد
إأ’على للقوإت إŸسسلحة ،وزير إلدفاع إلوطني
ع -ب -د إÛي -د ت -ب -ون ،ح -ف  Ó-ق ّ-ل -د ف -ي-ه إل-رتب
وأإسسدى إأ’وسسمة لضسباط من إ÷يشص إلوطني
إلشسعبي.
و“ّيز إ◊فلّ › ،سسدإ رمزية إلرإبطة إلقوية
جيشص-أإمة ،بتقليد إلفريق بن علي بن علي،
قائد إ◊رسص إ÷مهوري ،رتبة فريق أإول ،وهي
رتبة جديدة تقلد أ’ول مرة ‘ تاريخ إ÷يشص.
وتقليد إللوإء إلسسعيد شسنقريحة ،رتبة فريق مع
Óركان ،باإ’ضسافة إ ¤تقليد رتبة
تثبيته رئيسسا ل أ
لوإء إ› ¤موعة من إلعمدإء ،ورتبة عميد إ¤
›موعة من إلعقدإء ،فضس Óعن إسسدإء أإوسسمة
إ ¤ع- - - -دد م- - - -ن إإ’ط- - - -ارإت إل - - -عسس - - -ك - - -ريÚ
وإŸسستخدم ÚإŸدني.Ú
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مؤؤششرات بناء الدولة الؤطنية

اسستخÓصص الدروسص إلرسساء دعائم جزائر جديدة

تÈز «الششعب» من خÓل ملف خاصصÃ ،ناسسبة إحياء إلذكرى ’ 58سسÎجاع إلسسيادة إلوطنية ،أإبرز مؤوشسرإت بناء إلدولة
إلوطنية ‘ ظل إلسسيادة بكل إلتحديات إıتلفة ،مع إنتهاج مسسار لتقييم كافة إŸرإحل إلسسابقة وإسستخÓصص إلدروسص منها
إ’رسساء دعائم بناء جزإئر جديدة ،وتطالون غد إ÷زء إلثا Êفيه @ :حوإر مع وزير إÛاهدين وذوي إ◊قوق @ –ليل نصسر وإحد
’ يكفي @ صسناع إلتاريخ .
طالع اŸلف من صص  ٧إا١١ ¤

إلزمن هو إلذكرى ’ 58سستعادة إ’سستقÓل وإلسسيادة إلوطنية ،وإلعائد فيها هو
إŸقاومة إلشسعبية إلتي ظلت ترفضص إ’سستعمار وإسستشسهدت فيها جحافل من
إŸقاوم ÚوإŸناضسل ،Úوإ◊دث هو ما Áكن أإن نصسفه إلتقاء إإ’رإدة إلسسياسسية
بوضسوح وقوة مع «شسرف إلتاريخ».
ل -ل -ت -ذك ،Òف -إان ع -دد ج -م -اج-م إ÷زإئ-ري ÚإÙف-وظ-ة ‘ إŸت-ح-ف إل-وط-ن-ي
إلفرنسسي للتاريخ إلطبيعي بباريسص ،منذ سسنة  ،1880بلغ  536جمجمة من
ﬂتلق مناطق إلوطنÃ ،ا ‘ ذلك رفات شسريف بوبغلة (إسستشسهد عام )1854
وإلشسيخ بوزيان أإحد زعماء ثورة إلزعاطشسة (إسستشسهد عام  ،)1849وأإنه «من
ب 536 Úجمجمة ورفات هناك من تعود إ’نسسان ما قبل إلتاريخ».
وبشسهادة عضسو من إللجنة إلتي تولت عملية إلتفاوضص من أإجل إلتوصسل ’تفاق
م-ع إل-ط-رف إل-ف-رنسس-ي ع-ل-ى إسس-ت-ع-ادة ج-م-اج-م ورف-ات ه-ؤو’ء إلشس-ه-دإء ،إل-ت-ي
إعتÈت «ترإثا فرنسسيا» ،فإانه لو’ قوة إإ’رإدة إلسسياسسية للرئيسص تبون Ÿا ”
إلتمكن من إلوصسول لهذه إلنتائج.
‘ هذإ إلسسياق ،قال إلسسيد رئيسص إ÷مهورية ‘ كلمته ‘ حفل تقليد إلرتب
وإأ’وسسمة لضسباط إ÷يشص إلوطني إلشسعبي على إÿصسوصص ما يلي:
«...إن إح -ت -ف -ا’ت ه -ذه إلسس -ن -ة ب -ع-ي-د إ’سس-ت-قÓ-ل ،سس-ت-ك-ون أإَيضس-ا ◊ظً-ة م-ن
إللحظات إ◊اسسمة ‘ تارِيِخ إأ’مة ،فهي تتميز باسسÎجاعِ رفات ›موعة من
شسهدإء إŸقاومة إلشسعبية إأ’بطا إلذين تصسدوإ لÓحتÓل إلفرنسسي إلغاشسم‘ ،
إلفÎة ما ب 1832 Úو ،1865وَأإبى إلعدو إŸتوحشص إ’ َأإن يقطع آإنذإك رؤووسسهم
عن أإجسسامهم إلطاهرة نكايًة ‘ إلثوإرِ ،ثم قطع بها إلبحر حتى ’ تكون
قبورهم رمزإ للمقاومة ودلي Óعلى رفضص إ’حتÓل ،ظنا منه أإن معركَة إ◊رية
وإلكرإمة وإ’سستقÓل سستنتهي بنفيهم وﬁو آإثاِرهم ،وغاب عنه أإن أإروإحهم
باقيٌة ‘ وطنهم وهي إآ’ن معنا ‘ هذه إلِرحاب ،شساهدة على هذه إلوقفة
إلتاِريخية َأ’حفادهم.»...
إن إحتفاظ فرنسسا بهذه إ÷ماجم وتلك إلرفات ’ معنى له ،إ’ إإ’بقاء عليهم
«سسجناء» ،عقوبة لهم على مقاومتهم لفرنسسا إ’سستعمارية ،وإسستعادتهم هو
–رير لهم وإسستعادة ÷زء من شسرف تاريخنا إŸغتصسب.
إن إسستعادة إلدولة إ÷زإئرية لرفاتهم ،بعد ما يقرب من إلقرن ونصسف إلقرن،
ترجم إرإدة سسياسسية حازمة ‘ جعل إسستعادة إلذإكرة ،كل إلذإكرة مقاومة
ونضسا’ت وثورة ،معيارإ ومنطلقا ُتبنى عليه آإفاق كل عÓقة مسستقبلية.
Óقتدإء
لقد وجه إلرئيسص عبد إÛيد تبون دعوة «...للشسباب بكل فئاته ل إ
بهؤو’ء إأ’بطال وإلتشسّبع بالروح إلوطنية وإلتحلي باأ’خÓق لتحصس Úوحدة هذه
إأ’مة.»...
إن قوة إلرمزية ‘ هذه إإ’رإدة إلسسياسسية للرئيسص عبد إÛيد تبون ،تؤوسسسص
Ÿنهجية وإضسحة :بناء إŸسستقبل ينطلق من «شسرف إلتاريخ» ،من إŸقاومة
ومن إلثورة ومن تضسحيات مÓي Úإ÷زإئري ،Úمن أإجل حرية وسسؤودد جزإئر
إليوم.
عندما تقوم جزإئر إŸسستقبل على «شسرف إلتاريخ» ’ Áكنها أإن تكون إ’
جزإئر إلكرإمة لكل إ÷زإئري ،Úو’ Áكن ÷زإئر تقّدسص نضسا’ت وتضسحيات
إأ’سسÓف ،أإن تتخلى إليوم عن جزء من إ÷زإئري ‘ Úمناطق إلظل و‘ إلبيوت
إلهشسة و‘ معاناة يومية من إلظلم وإلتقصس Òإلذي خلفته ‡ارسسات سسلطوية.
إن إلتقاء إإ’رإدة إلسسياسسية بـ»شسرف إلتاريخ» ‘ ،زمن تعمل إإ’رإدة إلسسياسسية
ع-ل-ى إ’ن-ت-ه-اء م-ن ن-ظ-ام سس-ل-ط-وي ب-ق-ط-ي-ع-ة سس-ي-اسس-ي-ة م-ؤوسسسساتية قائمة على
إ’سستجابة إلفاعلة وإلفّعالة لتطلعات إ÷زإئري ،ÚإŸعّبر عنها ‘ إ◊رإك
وعﬂ Èتلف نضسا’تهم ،يؤوشسر للمحتوى إ◊قيقي لهذإ إلتغي Òوهذإ إلتحّول.
إن إإ’رإدة إلسسياسسيةÃ ،حتوى إلتغي Òوإلتحّول إلذي أإخذت به وأإكدته ،سسيكون
مقدمة قوية لبناء إرإدة وطنية فاعلة –مي هذإ إلتغي Òوتعطيه إلدفع إلÓزم
إلذي Áكنه من إلتغّلب على تÓعبات ومناورإت «قوى إ÷مود» إلسسلطوية
وإŸصسلحية.
وغنيّ عن إلقول ،إن إلنجاح إأ’كيد هو ‘ تÓقي إإ’رإدة إلسسياسسية بإارإدة
وطنية ،وذلك صسار ‡كنا بل صسار إلغاية إŸنشسودة من قبل إإ’رإدة إلسسياسسية،
وأإن ضسمان إلنجاح إلدإئم هو بناء دولة إŸؤوسسسسات ودولة سسيادة إلقانون ودولة
إلعدل وإلعدإلة من خÓل دسستور حديث وتوإفقي.
«الششعب»

الذكرى الـ’ ٥٨سشÎجاع السشيادة الوطنية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الفريق ششنقريحة:

صشت باسشتقبال رسشمي مهيب ‘ يوم مششهود
خّ

هؤؤ’ء اأ’بطال كانؤا ﬁل ابتزاز لؤبيات بقايا ا’سستعمار

رفات  24شسهيدا مقاوما تصسل إا ¤أارضس الؤطن
وصشلت ،أامسس ،دفعة أاو ،¤لرفات  24ششهيدا مقاوما إا ¤أارضس الوطن ،اسشÎجعت من فرنسشا حيث كانت ﬁتجزة .وحظيت
’على للقوات اŸسشلحة وزير الدفاع الوطني عبد اÛيد تبون Ãطار
Ãراسشم اسشتقبال مهيبة ترأاسشها رئيسس ا÷مهورية القائد ا أ
’حد Ãربع الششهداء ÃقÈة العالية بالعاصشمة.
هواري بومدين الدو‹ .على أان تدفن ،يوم غد ا أ

أاكد رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي،
الفريق سشعيد ششنقريحة ،أان اسشÎجاع جمام
أاب -ط -ال اŸق -اوم -ة الشش -ع -ب -ي -ة ضش -د ا’سش -ت -ع -م-ار
الفرنسشي “ثل عربون «وفاء وهي ثمرة جهود
وت-ع-ه-د ال-ت-زم ب-ه رئ-يسس ا÷م-ه-ورية» ،مششددا
على أان ما فعلته فرنسشا مع الرفات «’ حياء
’نسشان».
فيه و’ أاخÓق و’ اعتبار لكرامة ا إ
حمزة ﬁصشول

حمزة ﬁصشول
بعد  17٠عاما ،من الحتجاز ‘ رفوف متحف
اإلنسس-ان ب-ال-ع-اصس-م-ة ال-ف-رنسس-ية باريسس ،اسسÎجعت
ا÷زائ -ر أاخÒا ،ال -دف -ع -ة األو÷ ¤م -اج -م أاب -ط -ال
اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب -ي -ة ضس -د السس -ت -ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي
( ،)1962-18٣٠بعد مسسار تفاوضسي معقد ،حسسمته
إارادة السسلطات العليا للبÓد بقيادة الرئيسس تبون،
الذي تعهد ‘  18فيفري اŸاضسي باسستعادة رفات
اŸقاوم Úا÷زائري.Ú
وك- -ان ا÷انب ال- -ف- -رنسس- -يÁ ،اط -ل ‘ تسس -ل -ي -م
ا÷م -اج -م ال -ت -ي ي-ح-ت-ج-زه-ا م-ن-ذ  ،188٠م-ت-ذرع-ا
بكونها جزءا من موروثه ا◊ضساري والثقا‘ الذي
لن يتنازل عنه إال بعد مصسادقة الŸÈان (ا÷معية
الوطنية الفرنسسية).
وأاصسرت ا÷زائر ،على اسستعادة بقايا أاجسساد
شسهداء الكفاح التحرري ،التي اقتطعها السستعمار
الفرنسسي نكاية وتنكي ،Óدون انتظار تلك التدابÒ
البÒوقراطية أاو اÿضسوع للمسساومات السسياسسية.
الكلمة األخÒة ،عادت Ÿن أاراد صسون كرامة
اإلنسسان و ⁄شسمل كل الشسهداء األبرار –ت ثرى
أارضس -ه -م ،ع-ل-ى حسس-اب م-ن ك-اب-ر لÓ-ح-ت-ف-اظ ب-ع-ار
الÓإانسسانية والوحشسية ،والŒار بها ‘ متحف.
و‘ هذا اليوم اŸشسهود ( ٠٣جويلية) ،اŸصسادف
لÎسس-ي-م اسس-ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر ،حّ-ل-ت ج-م-اج-م الشسيخ
بوزيان ،موسسى الدرقاوي ،سسي قويدر التيطراوي،
ﬁمد األ›د بن عبد اŸالك اŸدعو الشسريف
ب-وب-غلة ،و 2٠آاخ -ري -ن ،ب-أارضس ال-وط-ن ،أاي-ن خصس-وا
ب -اسس -ت -ق -ب -ال اح -ت -ف -ائ-ي وج-ن-ائ-زي م-ه-يب ،ت-زام-ن
وال- -ذك -رى  58ل Ó-سس -ت -ق Ó-ل واسسÎج-اع السس-ي-ادة
الوطنية.

ترتيبات خاصسة
ع -م -ل -ي -ة ن -ق -ل رف -ات ال -دف -ع-ة األو ¤ل-ه-ؤولء
األب -ط -ال“ ،ت وف -ق ب -رن -ام-ج زم-ن-ي ﬁك-م ،إاذ
أاقلعت طائرة عسسكرية تابعة للقوات ا÷وية من
«ن -وع ه-رق-ل ،»C-130-ع -ل -ى السس -اع -ة ال -راب -ع -ة
صسباحا من ا÷زائر باŒاه باريسس ،رافقتها إا¤
غاية حدود األجواء الفرنسسية  ٣مقاتÓت حربية
من نوع سسوخوي (.)SU 30
و‘ حدود العاشسرة صسباحا ،غادرت الطائرة
ال -عسس -ك -ري -ة م -ط -ار ب -ورج -ي-ه وع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا رف-ات
اŸقاوم Úالشسهداء مسسجاة بالعلم الوطني ،باŒاه
مطار هواري بومدين با÷زائر العاصسمة وبالضسبط

بالقاعة الشسرفية الرئاسسية.
و‘ الوقت اّÙدد ( 1٣:٠٠ظهرا) ،وبعد التزام
ك -ب -ار اŸسس -ؤوول ÚاŸدن -ي Úوال -عسس -ك -ري Úل -ل -دول-ة
و›اه -دي -ن ،إا ¤ج -انب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
اÛيد تبون باŸدخل الرئيسس للقاعة الشسرفية،
ب -رزت ال -ط -ائ -رة ‘ السس -م -اء ﬁاط-ة م-ن ج-ه-ات-ه-ا
الثÓث ÃقاتÓت سسوخوي ،على مسستوى منخفضس
فوق مهبط اŸطار.
وب- -ع -د ج -ول -ة اسس -ت -ع -راضس -ي -ة قصسÒة ‘ أاج -واء
العاصسمة ،عادت لتحط أامام بسساط أاحمر ،ترجل
عليه الشسهداء األبطال ،و‘ وقت انضسمت مقاتلة
راب-ع-ة إا ¤ط-ائ-رات السس-وخ-وي ل-ت-م-ر ﬁل-ق-ة ع-ل-ى
مسستوى منخفضس ،لتحية رئيسس ا÷مهورية.

على أاكتاف اأ’حفاد
وبينما تأاهب طلبة ضسباط من مدارسس أاشسبال
األمة◊ ،مل توابيت اŸقاوم Úاألشساوسس‚ ،ح
سستة مظلي Úمن القوات اÿاصسة (القوات الÈية)،
‘ ت -ن -ف -ي -ذ ق-ف-ز م-ظ-ل-ي ﬁك-م ،م-ل-ف-وف Úب-ال-ع-ل-م
ال- -وط- -ن- -ي وأال- -وان- -ه ال- -ثÓ- -ث- -ة (األح- -م -ر-األب -يضس
واألخضسر) اŸنبعثة من علب نفاثة ،كتحية «إاجÓل»
ألرواح الشسهداء الطاهرة.
وكانت ◊ظة تواصسل مؤوثرة ب ÚاألسسÓف من
ا÷يشس الوطني الشسعبي واألجداد الذين فجروا
اŸقاومة اŸسسلحة ضسد السستعمار الغاشسم ،منذ
أاول يوم وطأات فيه قدمه مدنسسة أارضس ا÷زائر.
وع -ل -ى وق -ع م -ع -زوف -ة م -ه -ي -ب -ة ÷وق-ة ا◊رسس
ا÷م -ه-وري ،وصس-وت  21ط-ل-ق-ة م-دفعية ،انطلقت
م -راسس-م السس-ت-ق-ب-ال وال-ت-أاب .Úت-ق-دم أاشس-ب-ال األم-ة
ح -ام -ل Úت -واب -يت األب -ط -ال ،ب -خ -ط -ى ه-ادئ-ة أام-ام
تشسكيÓت عسسكرية ıتلف قوات ا÷يشس الوطني
الشسعبي سسليل جيشس التحرير الوطني ‘ ،مشسهد
يحمل ‘ دللته «صسون األحفاد لوديعة الشسهداء،
أامام مرأاى ومسسمع العا ⁄وبÎحيب و–ية اÓŸيÚ
من ا÷زائري ،»Úمثلما قال العقيد مصسطفى مراح
‘ كلمة اŸراسسم.
وك -ان ت -اب -وت رف -ات الشس-ي-خ ب-وزي-ان ق-ائ-د ث-ورة
الزعاطشسة ،أاول من وصسل أامام رئيسس ا÷مهورية
عبد اÛيد تبون ،الذي فسسح اŸمر منحنيا ،أامام
م -ن ح-ارب-وا السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ‘ ك-ل م-ن-اط-ق
ا÷زائر ،وذادوا عن األرضس والعرضس.
وي -ث -بت اŸؤورخ -ون ،أان ق-ي-ام ق-وات السس-ت-ع-م-ار
بقطع رؤووسس اŸقاوم Úا÷زائري ،Úكان سسلوكا
وحشس -ي -ا  ⁄يصس -م -د أام -ام أان -ف -ة الشس -ج-اع-ة ورفضس

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 2٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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السستسسÓم ،وعم Óانتقاميا بشسعا أاريد به ترويع
السسكان.
وا÷م - -اج - -م اŸسسÎج - -ع - -ة ،ت - -ع- -ود Ÿق- -اومÚ
جزائري ،Úقادوا ثورات شسعبية ضسد السستعمار،
با÷هات األربع للوطن ،من بسسكرة ،منطقة القبائل
ومناطق الغرب ،أاين قادوا معارك مقاومة مفضسلÚ
الشسهادة على اÿضسوع رغم نقصس العدة والعتاد.

عؤدة اأ’شساوسس
وت -واصس -لت م -راسس -م السس -ت-ق-ب-ال داخ-ل ال-ق-اع-ة
ال-فسس-ي-ح-ة ،ح-يث وضس-عت ال-ت-واب-يت ع-ل-ى دع-ام-ات
خشس -ب -ي -ة ،وأام -ام-ه-ا أاك-ال-ي-ل ال-ورود ،ب-ق-راءة ف-ا–ة
الكتاب ،اسستبقها الشسيخ اإلمام بعبارة « ها قد عاد
هؤولء األبطال األشساوسس» ،مضسيفا أان ما كان حلما
أاضس -ح -ى ح -ق -ي -ق -ة ب -فضس -ل ال -ل -ه ث -م ب-فضس-ل ج-ه-ود
الرجال».
وت-وج-ه ب-الشس-ك-ر وال-ع-رف-ان ل-رئ-يسس ا÷م-ه-ورية
ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون ال -ذي ت-وسس-ط ال-ق-اع-ة ،ال-ذي
«وفى» بالعهد الذي قطعه ‘ ذكرى يوم الشسهيد ‘
 18فيفري اŸاضسي ،قبل أان يعزف النشسيد الوطني
Ãقاطعه اÿمسسة.
وحضس -ر اŸراسس -م ال-ت-اري-خ-ي-ة إا ¤ج-انب رئ-يسس
ا÷مهورية ،رئيسس ›لسس األمة بالنيابة ،رئيسس
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ،ال-وزي-ر األول ،رئ-يسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،الفريق األول قائد
سس Ó- - -ح ا◊رسس ا÷م - - -ه - - -وري ،ووزراء ال- - -وزارات
السس-ي-ادي-ة اÿمسس (اÿارج-ي-ة ،ال-داخ-ل-ي-ة ،اŸالية،
اÛاه - -دي- -ن وال- -ع- -دل) .إا ¤ج- -انب ›اه- -دي- -ن،
وإاطارات با÷يشس الوطني الشسعبي.
وعقبه ،نقلت الدفعة األو ¤ألبطال اŸقاومة
الشس-ع-ب-ي-ة ضس-د السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ال-غ-اشس-م ،من
مطار هواري بومدين ،إا ¤قصسر الثقافة مفدي
زك -ري -ا ،ح -يث Áك -ن ل -ل -ج -زائ -ري Úإال -ق-اء ال-ن-ظ-رة
األخÒة عليهم ،اليوم ،ابتداء من السساعة الثامنة
صسباحا إا ¤السساعة السسادسسة مسساء.
ودعت وزارة اÛاهدين ،أامسس« ،بنات وأابناء
الشسعب ا÷زائري إا ¤إالقاء نظرة إاكبار وتبجيل
ع -ل -ى ال -رف -ات اŸق-دسس-ة ل-رواد م-ل-ح-م-ة اسس-ت-ع-ادة
السس -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة م-ن الشس-ه-داء ال-رم-وز وأاب-ط-ال
اŸقاومة الشسعبية».
وحسسب اللجنة العلمية اŸشسÎكة التي شسكلت
ب Úا÷زائ- -ر وف- -رنسس- -ا ل- -ف- -حصس وت- -ث- -ب -يت ه -وي -ة
ا÷ماجم ،فإان هذه الدفعة هي األو ¤من أاصسل
 5٣6جمجمة تعود ÷زائري Úقاوموا السستعمار.

الرئيسس اŸدير العام
مسشؤوول النششر

مصسطفى هميسسي
مدير التحرير

سسعيد بن عياد
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ق-ال شس-ن-ق-ري-ح-ة ‘ ،ك-ل-م-ت-ه Ãن-اسس-ب-ة اسس-تقبال
ج -م -اج -م شس -ه -داء اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب-ي-ة ،ب-ال-ق-اع-ة
الشس- -رف- -ي- -ة Ÿط- -ار ه- -واري ب- -وم -دي -ن ال -دو‹ ،إان
«ا÷زائر نقلت رفات  24بط Óمن أابطال ا÷زائر،
من فرنسسا حيث كانوا ﬁجوزين» .واحتفى رئيسس
األركان ،بهذا ا◊دث واإل‚از التاريخي ،واصسفا
إاي- -اه «ب- -ال- -ي -وم األغ -ر ال -ذي يسس -ت -ح -ق ال -ت -م -ج -ي -د
وال-ت-خ-ل-ي-د» ،م-ث-ن-ي-ا ع-ل-ى م-راسس-م السس-ت-ق-ب-ال التي
أاع-دت-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس وب-إاشسراف رئيسس
ا÷مهورية .وقال« :نسستقبلهم باŸدفعية ،وبقفز
مظلي ألفراد من القوات اÿاصسة وتلفهم الراية
الوطنية على أانغام النشسيد الوطني قسسما» ،ليضسيف
«تسستقبلهم وترحب بهم بوارج القوات البحرية ‘
ال-ع-اصس-م-ة ،ويسس-ت-ق-ب-ل-هم اÛاهدون وأاشسبال األمة
ليؤوكدوا لهم الوفاء بالعهد وا◊فاظ على أامانة
الشسهداء وصسون الوديعة اŸقدسسة».
و ⁄يÎك رئ- - - - - -يسس أارك - - - - -ان ا÷يشس أاي ›ال
ل -ل-مشس-ك-ك« Úه-واة اŸزاي-دات السس-ي-اسس-وي-ة» ح-ي-ال
تفاصسيل مسسار اŸفاوضسات التي سسبقت اسسÎجاع
جماجم ورفات أابطال اŸقاومات الشسعبية ،حيث
أاŸح إا ¤األفضسلية السسياسسية واŸعنوية التي ميزت
اŸوقف ا÷زائري الصسارم حيال اŸلف.
و‘ رسسالة حازمة ألتباع و‡جدي السستعمار
الفرنسسي ،قال شسنقريحة« :ها هم أابطال اŸقاومة
الشسعبية يعودون إا ¤األرضس التي ضسحوا من أاجلها
بأارواحهم وحياتهم ،والعلم الوطني يرفرف فوق
أارواح- -ه -م وأاجسس -اده -م ال -ط -اه -رة ال -ت -ي سس -رق -ه -ا
السستعمار الفرنسسي البغيضس».
ه -ذا السس -ت-ع-م-ار يضس-ي-ف رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس
«ه ّ-رب ا÷م -ام وال -رف -ات وع -رضس -ه -ا ‘ م -ت-اح-ف-ه
للتفاخر ،منذ أاك Ìمن قرن ونصسف قرن» ،مؤوكدا
أان غايته «كانت التباهي والتفاخر» ‘ ،فعل شسنيع
«ل ح- -ي- -اء ف- -ي- -ه ول أاخÓ- -ق ول اع -ت -ب -ار ل -ك -رام -ة
اإلنسس -ان» ،ل-يضس-ي-ف مشس-ددا «إان-ه ال-وج-ه ا◊ق-ي-ق-ي
البشسع ÷رائم السستعمار ووحشسيته».
وسس -ج -ل شس -ن -ق -ري-ح-ة صس-ورة أاشس-ب-ال األم-ة وه-م
يحملون توابيت اŸقاوم Úاألبطال ،ذات الدللة
التاريخية الكبÒة ،قائ« : Óها هم أابطال اŸقاومة
ي-ع-ودون إا ¤بÓ-ده-م– ،م-ل-ه-م األج-ي-ال الصس-اع-دة
على اكتافهم ‘ هذا اليوم اÛيد» ،معتÈا هذا
ال -ت Ó-ق -ي ال-ت-اري-خ-ي ،وح-م-ل ال-ط-ل-ب-ة الضس-ب-اط ‘
صسفوف ا÷يشس الوطني الشسعبي رفات أاجدادهم
الشسهداء «هو عرفان بفضسلهم وفضسل تضسحياتهم
وللمجد الذي صسنعوه من أاجل الوطن ،والعهد الذي
قطعوه من أاجل الوطن وحريته وسسيادته».
وأاكد أان اسستعادة تلك ا÷ماجم التي تؤورخ
ل -ك -ف -اح ق -وي وم -ل -ه -م ضس -د السس -ت-ع-م-ار ت-ع-د
Óمل بعد كث Òمن األ ،»⁄مفيدا بأان
«–قيقا ل أ
أاولئك األبطال «عادوا مكرم Úمبجل Úليلقوا
رفاقهم ‘ مربع الشسهداء باألرضس الطيبة»

(مقÈة العالية با÷زائر العاصسمة).

فضسح لؤبيات بقايا ا’سستعمار
الفريق سسعيد شسنقريحة ،و‘ حضسرة جماجم
ورفات الشسهداء األبطال وأامام رئيسس ا÷مهورية
وكبار مسسؤوو‹ الدولة والقيادات اإلطارات العليا
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،فضس -ح اŸم -ارسس-ات
«اÿب-ي-ث-ة» ،ل-ل-دوائ-ر ال-ف-رنسس-ي-ة اŸع-ادي-ة ل-لجزائر
اŸسستقلة وتاريخها الثوري .وقال ‘ كلمته« :إان
هؤولء األبطال الذي قضسوا أاك Ìمن قرن ونصسف
قرن ‘ غياهب السستعمار ظلما وعدوانا ،كانوا
ﬁل ابتزاز ومسساومة من لوبيات بقايا السستعمار
دعاة العنصسرية» .واعت Èوصسول الرفات وا÷ماجم
«يوما ‡يزا نسستكمل به مقومات سسيادتنا ،ويفرح
ب - - - -ه الشس - - - -ه - - - -داء األب - - - -رار ‘ ،ه - - - -ذا اŸق - - - -ام
العظيم».مضسيفا « أان هؤولء األبطال ،قدوة حسسنة
و‰وذج يحتذى وأاسسوة حسسنة» .وتابع« :لقد كابدوا
بطشس السستعمار وغطرسسته ،لكن إاÁانهم بوطنهم
واسس- -ت- -ع- -داده -م ل -ل -م -وت والسس -تشس -ه -اد م -ن أاج -ل
اسسÎجاع سسيادته جعلهم أاحياء أابد الدهر ،ونÈاسسا
يضس -يء ط -ري-ق األج-ي-اء وق-واف-ل الشس-ه-داء ،شس-ه-داء
اŸق -اوم -ة ،ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري-ري-ة وشس-ه-داء ال-واجب
الوطني لتظل ا÷زائر أابية سسيدة ﬁمية بإارادة
الله».

جهؤد رئيسس ا÷مهؤرية
و‘ ذات ال- -ك- -ل- -م- -ة ن- -وه رئ- -يسس أارك- -ان ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،ال -ف -ري -ق سس -ع-ي-د شس-ن-ق-ري-ح-ة،
«با÷هود اıلصسة واŸضسنية التي بذلها رئيسس
ا÷مهورية حتى نصسل إا ¤هذه النتيجة اŸلموسسة
وا◊اسسمة» ،واصسفا الثالث جويلية من هذا العام
«باليوم اŸبارك الذي سسيسسجله التاريخ من األيام
الكبÒة ‘ مسسÒة ا÷زائر اŸسستقلة» .وقال« :إان
ه -ذه اŸن -اسس -ب -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اسسÎج-اع ا÷م-اج-م
والرفات ألبطال اŸقاومة /هي عربون وفاء وثمرة
جهود وتعهد التزم به رئيسس ا÷مهورية Ãناسسبة
اليوم الوطني للشسهيد ‘ فيفري اŸاضسي وها هو
يتحقق ‘ غمرة الحتفال بالعيد  58لÓسستقÓل
واسسÎجاع السسيادة الوطنية».
و ⁄يغفل رئيسس األركان اإلشسادة « با÷هود التي
بذلها كل اÒÿين ،الذين عملوا ‘ صسمت وإاصسرار
وصس ،Èليعود هؤولء األبطال إا ¤أارضسهم ،أارضس
أاجدادهم ،وأارضس أاحفادهم جي Óبعد جيل» .و‘
السسياق ،دعا شسنقريحة إا« ¤ا◊فاظ على الذاكرة
الوطنية وترسسيخ قيمها ومبادئها السسامية ‘ أاذهان
األجيال اŸتÓحقة» ،مثمنا ‘ الوقت ذاته «اعتماد
الثامن ( )٠8ماي يوميا وطنيا للذاكرة ‘ ،إاطار
اله-ت-م-ام ب-ال-ت-اري-خ ال-وط-ن-ي ال-ذي ب-ادر ب-ه رئ-يسس
ا÷مهورية» .وشس- -دد ع- -ل- -ى أان «ال- -واجب ال -ي -وم
واألمانة التي ‘ أاعناقنا ،هي أان نحافظ على
وطننا ا÷زائر ،من كل خطر ومكروه ،ونحافظ
ع-ل-ى ع-ه-د الشس-ه-داء ون-رف-ع راي-ة ا÷زائ-ر خ-ف-اق-ة
عالية ب Úاأل·» .ولفت إا ¤أان ذلك هو أاحسسن وفاء
للشسهداء وخاصسة «هؤولء األبطال الذين نسستقبل
جماجمهم ورفاتهم» ،ذاكرا منهم بعضس أاسسماء قادة
اŸقاومة مثل «الشسيخ بوزيان ،موسسى الدرقاوي،
ﬂتار بن قويدر التيطراويﬁ ،مد األ›د بن
ع -ب -د اŸالك اŸسس -م -ى الشس -ري-ف ب-وب-غ-ل-ة ،ع-يسس-ى
ا◊مادي ويحيى بن سسعيد».

قائمة  24رفات من قادة اŸقاومة الشسعبية ورفاقهم
تشسمل اÛموعة األو ¤من رفات شسهداء
اŸق- -اوم- -ة الشس- -ع -ب -ي -ة  24م -ق-اوم-ا ج-زائ-ري-ا
لÓسستعمار الفرنسسي من ﬂتلف مناطق الوطن.
وي -ت -ع -ل -ق األم-ر ب-الشس-ري-ف ب-وب-غ-ل-ة ،عيسسى
ا◊مادي ،الشسيخ أاحمد بوزيان ،زعيمِ انتفاضسة
الزعاطشسة ،سسي موسسى والشسريف بوعمار بن
قديدة وﬂتار بن قويدر التيطراوي ،من بينها
جمجمة السسعيد قطع رأاسسه با÷زائر العاصسمة
سسنة  1841وجمجمة غﬁ Òددة الهوية.

كما تضسم القائمة األو ¤من رفات الشسهداء
اŸسسÎج -ع-ة م-ن م-ت-ح-ف ال-ت-اري-خ ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘
باريسس كذلك،جمجمة ﬁمد بن ا◊اج شساب
مقاوٍم ل يتعدى عمره  18سسنة من قبيلة بني
مناصسر ،وجمجمة غﬁ Òددة الهوية  ،وكذا
ج -م -اج-م ك-ل م-ن ب-ل-ق-اسس-م ب-ن ﬁم-د ا÷ن-ادي،
خ -ل-ي-ف-ة ب-ن ﬁم-د ( 26سس-ن-ة) ،ق-دور ب-ن ي-ط-و،
السسعيد بن دلهيسس  ،سسعيد بن سساعد ،ا◊بيب
ولد.

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

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
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‘ حفل أاشسرف عليه رئيسس ا÷مهورية

الفريق السسعيد شسنقريحة:

تقليد الرتب وإاسشداء اأ’وسشمة لضشباط ا÷يشض الوطني الششعبي
’على للقوات اŸسسلحة ،وزير الدفاع الوطني عبد اÛيد تبون ،أاول أامسس اÿميسس ،بقصسر
ترأاسس رئيسس ا÷مهورية ،القائد ا أ
’وسسمة لضسباط ا÷يشس الوطني الشسعبي.
الشسعب (ا÷زائر العاصسمة) ،حف Óلتقليد الرتب وإاسسداء ا أ
حضس - -ر ا◊ف- -ل ،ال- -ذي ج- -رى
Ãناسسبة الذكرى الثامنة واÿمسسÚ
لعيد ا’سستقÓل والشسبابŒ ،سسيدا
لرمزية الرابطة القوية جيشش-أامة،
كبار اŸسسؤوول ‘ Úالدولة يتقدمهم
رئيسش ›لسش اأ’مة بالنيابة ،صسالح
ق -وج-ي-ل ،رئ-يسش اÛلسش الشس-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي ،سس -ل-ي-م-ان شس-ن ،Úال-وزي-ر
اأ’ول ،ع -ب -د ال -ع-زي-ز ج-راد ،رئ-يسش
اÛلسش الدسستوري ،كمال فنيشش،
الوزير اŸسستشسار لÓتصسال الناطق
الرسسمي لرئاسسة ا÷مهوريةﬁ ،ند
أاوسس - -ع - -ي - -د ب - -ل - -ع - -ي- -د ،إا ¤ج- -انب
مسس -تشس -اري -ن ل -رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة
وأاعضساء ا◊كومة وضسباط سسامÚ
‘ ا÷يشش ال- - -وط - -ن - -ي الشس - -ع - -ب - -ي
وشس -خصس -ي -ات وط -ن -ي -ة وت -اري -خ -ي -ة
و›اهدين.
وأاشس- -رف ال- -رئ -يسش ت -ب -ون ع -ل -ى
ت-ق-ل-ي-د ال-ف-ري-ق ب-ن ع-ل-ي ب-ن ع-ل-ي،
ق- -ائ- -د ا◊رسش ا÷م -ه -وري ،رت -ب -ة
فريق أاول ،وهي رتبة جديدة تقلد
أ’ول مرة ‘ تاريخ ا÷يشش الوطني
الشس-ع-ب-ي .ك-م-ا أاشس-رف ع-ل-ى ت-ق-ل-يد

يقة

وث

رئ - -يسش أارك - -ان ا÷يشش ال - -وط - -ن - -ي
الشس -ع-ب-ي ب-ال-ن-ي-اب-ة ،ال-ل-واء السس-ع-ي-د
شس-ن-ق-ري-ح-ة ،رت-ب-ة فريق ،باإ’ضسافة

إا ¤تقليد رتبة لواء إا› ¤موعة
م- -ن ال -ع -م -داء ،ورت -ب -ة ع -م -ي -د إا¤
›موعة من العقداء ،فضس Óعن

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

العدد
18294

إاسس- - -داء أاوسس- - -م- - -ة إا ¤ع- - -دد م- - -ن
اإ’ط- - - - - -ارات ال- - - - - -عسس - - - - -ك - - - - -ريÚ
واŸسستخدم ÚاŸدني.Ú
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إاعتزاز باأ’›اد وأارقى معا Êالنصشر وا◊رية
ن- - -وه رئ- - -يسس أارك- - -ان ا÷يشس ال- - -وط - -ن - -ي
الشس-ع-ب-ي  ،ال-ف-ري-ق السس-ع-ي-د شس-نقريحة ،أاول
أامسس ،برمزية احتضسان قصسر الشسعب للحفل
’وسسمة.
السسنوي لتقليد الرتب وإاسسداء ا أ
وقال الفريق شسنقريحة ‘ كلمة ترحيبية ‘
مسس -ت -ه -ل ا◊ف -ل« :أات -ق -دم إال -ي-ك-م السس-ي-د ال-رئ-يسش
ب- -اسس- -م- -ي اÿاصش ،وب -اسس -م ك -اف -ة اŸسس -ت -خ -دمÚ
ال-عسس-ك-ري ÚواŸدن-ي ،Úال-ت-اب-ع Úل-ل-ج-يشش ال-وطني
الشسعبي ،بأاسسمى وأازكى عبارات الشسكر وا’متنان،
ع -ل-ى ه-ذا ال-تشس-ري-ف ال-ذي ح-ظ-ي-ت-م-ون-ا ب-ه ال-ي-وم،
Ãن-اسس-ب-ة إاشس-راف-ك-م الشس-خصس-ي ع-ل-ى م-راسسم حفل
ت -ق -ل -ي -د ال-رتب وإاسس-داء اأ’وسس-م-ة ال-ذي ي-ق-ام ه-ذه
السسنة ‘ رحاب قصسر الشسعبŒ ،سسيدا لرمزية
الرابطة القوية جيشش-أامة».
وأاردف بالقول إان إاشسراف الرئيسش تبون على
هذا ا◊فل «يأاتي إاÁانا منه بأان هذه الÎقيات
وال -ت -ك -رÁات “ث -ل ت -ق -ل -ي -دا راسس -خ -ا ل -ل -م-ؤوسسسس-ة
العسسكرية ،ينال من خÓله اإ’طارات ما يسستحقونه
م-ن ت-رق-ي-ة ‘ ال-رتب وت-ك-ر Ëب-اأ’وسس-م-ة ،ع-رف-ان-ا
◊صس -ائ -ل أاع -م-ال-ه-م وت-ق-دي-را ◊صس-ائ-د ج-ه-وده-م
وتثمينا Ÿثابرتهم على خدمة جيشسهم ووطنهم‘ ،
ظل ا÷زائر ا÷ديدة».
وأاك -د رئ -يسش أارك -ان ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
بالنيابة أان «هذا ا◊فل البهيج الذي يأاتي ‘ غمرة
ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك -رى ال -ث -ام -ن -ة واÿمسس Úل -ع -ي-د
ا’سستقÓل والشسباب ،يعد مناسسبة تاريخية خالدة
تبعث ‘ نفوسسنا أاسسمى مشساعر الفخر وا’عتزاز
بأا›اد ومآاثر اآ’باء واأ’جداد ،و–يي ‘ أاذهاننا
أارقى معا Êالنصسر وا◊رية».

وب -ذات اŸن -اسس -ب -ة ،ت -ق-دم ال-ف-ري-ق شس-ن-ق-ري-ح-ة
بتهانيه لكافة اŸرق Úإا ¤رتب أاعلى واŸسسدين
اأ’وسسمة ،معربا عن أامله ‘ أان تكون هذه الÎقيات
والتكرÁات «ﬁفزات أاخرى على مواصسلة درب
العمل اŸثمر بغية –قيق تأالقات و‚احات أاخرى
تليق Ãكانة ا÷يشش الوطني الشسعبي اŸغوار ،سسليل
جيشش التحرير الوطني الباسسل».

تثبيت الفريق ششنقريحة ‘ منصشب رئيسض
أاركان ا÷يشض الوطني الششعبي
” تثبيت الفريق السسعيد شسنقريحة ‘ منصسب
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي ،حسسب بيان
لوزارة الدفاع الوطني صسدر أامسش ا÷معة.
وك-ان ال-ف-ري-ق شس-ن-ق-ري-ح-ة يشس-غ-ل منصسب رئيسش
أارك-ان ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ال-ن-ي-اب-ة م-ن-ذ 2٣
ديسسم 2٠19 Èعقب وفاة نائب وزير الدفاع الوطني
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي الفريق أاحمد
قايد صسالح.
وق -د أاشس -رف رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د اÛي-د
تبون ،أاول أامسش اÿميسش ،على تقليد اللواء السسعيد
شسنقريحة رتبة فريق.

الرئيسس تبون ‘ حفل تقليد الرتب لضسباط ا÷يشس الوطني الشسعبي

انتفاضض الششعب ‘ حراكه اŸبارك من أاجل التغيÃ Òعية جيششه
ي ب Úا÷يشس والشسعب وانصسهارهما ‘ بوتقة واحدة
^ تÓحم عضسو ِ

أال -ق -ى ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،رئ-يسس
’ع -ل -ى ل-ل-ق-وات
ا÷م -ه -وري -ة ،ال -ق -ائ -د ا أ
اŸسس -ل -ح-ة ،وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ،أامسس
’ول ،ب- - - -قصس- - - -ر الشس- - - -عب ب - - -ا÷زائ - - -ر
ا أ
ال-ع-اصس-م-ة ،ك-ل-م-ة ‘ ح-ف-ل تقليد الرتب
’وسس- - -م- - -ة لضس - -ب - -اط ا÷يشس
وإاسس- - -داء ا أ
الوطني الشسعبي Ãناسسبة الذكرى الـ٥٨
لعيدي ا’سستقÓل والشسباب ،هذا نصسها
الكامل:
ن الرحيمِ والصسÓة
«بسسمِ الsله الرحم ِ
والسس Ó-م ع -ل -ى أاشس -رف اŸرسس -ل Úسس-ي-دن-ا
ﬁم- -د ع -ل -ي -ه أافضس -ل الصس -ل -وات وأازك -ى
التسسليم .
حضس -رة ال -ل -واء رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس
الوطني لشسعبي.
حضسرة الفريق بن علي بن علي.
حضس - -رة ال - -ل - -واء ق - -ائ - -د ال - -ن - -اح - -ي- -ة
’و.¤
العسسكرية ا أ
اÛاه- - -دات واÛاه- - -دون وُق- - -دم- - -اء
الضسباط السسام ÚاŸتقاعدين.
السس -ي -دات والسس-ادة اŸدع-وون ال-ذي-ن
شسرفونا با◊ضسورِ ،وأاخصس بالذكر آاخر
عضس -و ‘ ›م -وع-ة  ،22اÛاه-د ع-ث-مان
ب - - - - - - -ل - - - - - - -وزداد ،وال- - - - - - -ع- - - - - - -ق- - - - - - -ي- - - - - - -د
اÛاهد الدكتور يوسسف اÿطيب ،قائد
ال-و’ي-ة ال-ت-اري-خ-ية الرابعة ،أاطال الله
‘ عمِرهما.
إانه Ÿن دواعي الغبطة وا’عتزاِز ونحن ‘
غمرة ا’سستعداد لÓحتفال بعيد ا’سستقÓل
والشسباب َأان َأالتقي بكم ‘ هذا ا◊فل لتقليد
ال -رتب وإاسس-داء اأ’وسس-م-ة –ف-ي-زا أ’صس-ح-اِب-ه-ا
على اِŸزيد من العطاء ،للحفاظ على عهد
الشسهداء ،وŒديد الوفاء لهم .
وإان -ه ’ ي -خ -ل -و م -ن اŸغ -زى أان ت -ع-ود ه-ذه
ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة أ’ول م -رة م -ن-ذ ع-ق-ود إا ¤ه-ذا
اŸكانِ ،قصسِر الشسعب ،و‘ مناسسبة تاريخية
فاصسلة ‘ حياة اأ’مة ،بعد ا’نحراف الذي
أادى إا ¤انتفاضش الشسع ِ
ب ‘ حراكه اŸبارك
بكل مكوناته وفئاته من أاجل التغي ِÒا÷ذري
Ãع-ي-ة ج-يشس-ه ال-ع-ت-ي-د ،سس-ل-ي-ل ج-يش ِش ال-تحرير
الوطني وحرصسا منا على ترجمة تلك الصسور
الرائعة للتÓحم العضسوي ب Úا÷يشش والشسعب
وانصس -ه -ا ِره-م-ا ‘ ب-وت-ق-ة واح-دة ه-ي اأ’صس-ل،
اخÎنا هذا اŸكان لهذا ا◊فل اŸهيب.
وي -ط -يب ‹ ه -ن -ا أان أاج -دد ت -ق -دي -ر اأ’م -ة
بأاسسرها للجيشش الوطني الشسعبي ،سسليل جيشش
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ،ل -تضس -ح -ي -ات -ه ال -دائ -م-ة

واŸتواصسلة من َأاجل حماية الوطن ،إاذ مازال
أاب- -ن- -اؤون- -ا ال -ب -واسس -ل يسس -تشس -ه -دون ‘ م -ي -دان
الشس - -رف ،وه - -م ي - -ط- -اردون ف- -ل- -ول اإ’ره- -اب
اŸق -يت ،رح -م -ه -م ال -ل -ه ورزق أا َه -ل -ه-م الصسÈ
والسسلوان.

بناء دولة جديدة دÁقراطية
عادلة وقوية
إاِذا ك- -انت الÎق- -ي- -ات ت- -ق- -ل- -ي- -دا Ÿك- -اف- -أاة
اŸسس -ت -ح -ق ،Úف -ه -ي ‘ ه-ذه السس-ن-ة ب-ال-ذات،
ت -ك -تسس-ي ط-اب-ع-ا آاخ-ر ن-اب-ع-ا م-ن ك-ون الشس-عب،
بفضسل وعيه وعزِÁة جيشسه وأاسسÓكه اأ’منية،
دخ-ل ب-ع-د ان-ت-خ-اب-ات  12ديسس-م Èال-رئاسسية،
مرحلة جديدة ،اطمأان فيها إا ¤دوام نعمة
اأ’م - -ن وا’سس - -ت - -ق - -رار واسسÎج - -اع اَأ’م- -ل ‘
اŸسستقبل ،وكنا ‘ مثل هذا اليوم من السسنة
اŸاضسية على شسفا الهاوية نرى هذه النعمة
بعيدة ،حتى انتاب بعضسنا اÿوف على وديعة
اآ’باء واَأ’جداد ...فالتحية كل التحية لكل من
سساهم ‘ تفويت الفرصسة على اأ’عداء ،وفتح
ال-ط-ري-ق ل-ب-ن-اء ال-دول-ة ا÷دي-دة الدÁقراطية
العادلة والقوية بخصسائصسها ا÷زائرية.
وإانه Ÿن واجبي ‘ هذا اŸقام ،الÎحم
ع -ل -ى رو ِح أاح -د اŸراف-ق Úال-ب-ارزي-ن ل-ل-ت-غ-يÒ
الدÁقراطي الذي نعيشسه اليوم ،وهواÛاهد
من الرعيل اَأ’ول الفريق
َأاحمد قايد صسالح ،طيب
الله ثراه.
وَأاود ‘ هذه اŸناسسبة
َأان أاُه -ن -ئ الضس-ب-اط ال-ذي-ن
اسس-ت-ح-ق-وا الÎف-يع تتويجا
Ÿا ب- -ذل- -وه و–م- -ل -وه م -ع
رفاقهم للدفع Ãسستوى قواتنا اŸسسلحة إا¤
أاع -ل -ى درج -ات ا’حÎاف-ي-ة ،وا÷اه-زي-ة ل-ك-ي
ت- -ك- -ون ق- -ادرة ‘ ع -اŸن -ا اŸضس -ط -رب ع -ل -ى
م -واج -ه -ة َأاي خ -طٍ -ر ي-ت-ه-دد اأ’م-ة م-ه-م-ا ك-ان
مصسدره ،وسستلي هذه الÎقيات كوكبة أا ٌخرى
من زميÓتهم وزمÓئهم ‘ كل اŸسستويات‘ ،
نوفم ِ
 Èالقادم إان شساء الله.
Èيكات لكم ،وأالف شسكرٍ وتقديرٍ
َأاصسدق الت ِ
للمتقاعدين من كل الرتب عرفانا Ÿا قدموه،
سسيما ‘ َأاحلك اŸراحل ،وبعدها ‘ التصسدي
أ’خ-ط-ار ت-ف-كك ال-دول-ة ،وان-ه-ي-ا ِر م-ؤوسسسساتها،
وإا Êمتأاكد أانكمَ ،أانتم اŸغادرون للمؤوسسسسة
سستسسهرون ب Óشسك ‘ حياتكم ا÷ديدة على
غرسش قيم ومبادئ ثورة نوفم Èحتى تسستمر

حيًة بتعاقب اأ’جيال.
حضسرات السسيدات والسسادة،
إان احتفا’ت هذه السسنة بعيد ا’سستقÓل
سستكون َأايضسا ◊ظًة من اللحظات ا◊اسسمة ‘
ت -ا ِري ِ -خ اأ’م -ة ،ف-ه-ي ت-ت-م-ي-ز ب-اسسÎج-ا ِع رف-ات
›م -وع -ة م -ن شس -ه -داء اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب -ي -ة
اأ’ب -ط-ال ال-ذي-ن تصس-دوا لÓ-ح-تÓ-ل ال-ف-رنسس-ي
الغاشسم ‘ ،الفÎة ما ب 18٣2 Úو ،1865وَأابى
العدواŸتوحشش إا’ َأان يقطع آانذاك رؤووسسهم
عن أاجسسامهم الطاهرة نكايًة ‘ الثوارِ ،ثم
قطع بها البحر حتى ’ تكون قبورهم رمزا
للمقاومة ،ودلي Óعلى رفضش ا’حتÓل ،ظنا
منه أان معركَة ا◊رية والكرامة وا’سستقÓل
سستنتهي بنفيهم وﬁوآاثارِهم ،وغاب عنه أان
أارواحهم باقيٌة ‘ وطنهم وهي اآ’ن معنا ‘
ه -ذه ال ِ -رح -اب ،شس -اه -دة ع -ل -ى ه -ذه ال -وق -ف-ة
التاِريخية َأ’حفادهم.

إا“امِ عملية التئام شسمل جميِع شسهدائنا

بعد سساعات ،ومع إاطÓلة ا÷معة اŸباركة،
سستحط بإاذن اللهِ ‘ مطار هواري بومدين
الدو‹ ،طائرة عسسكرية من قواتنا ا÷وية،
قادمًة من فرنسسا وعلى متنها رفات  24من
ق -ادة اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب-ي-ة ورف-اق-ه-م م-ن ج-ل
م -ن -اط -ق ال -وط-ن ،مضس-ى ع-ل-ى ح-رم-ان-ه-م م-ن
حقهم الطبيعي واإ’نسسا‘ Ê
ال- -دف- -ن أاك Ìم- -ن  17٠سسنة،
ي-ت-ق-دم-ه-م الشس-ري-ف ب-وب-غ-له،
والشسيخ أاحمد بوزيان زعيم
ان - -ت - -ف - -اضس - -ة ال- -زع- -اطشس- -ة،
والشسريف بوعمار بن قديده،
وﬂتار بن قويدر التطراوي
وِإاخوانهم ،من بينهم جمجمُة شساب مقاِوٍم ’
يتعدى عمره  18سسنة من قبيلة بني مناصسر
ي -دع -ى ﬁم -د ب -ن ح -اج ،وسس -ت -ل -ت -ح -ق ب -ه -ذه
اÛم - -وع- -ة اُأ’و ¤ب- -اق- -ي رف- -ات الشس- -ه- -داء
اŸنفيَ Úأامواتا ،فالدولة عازمٌة على إا“ام
هذه العملية حتى يلتئم شسمل جميع شسهدائنا
فوق اأ’رضش التي َأاحبوها وضسحوا من أاجلها
بأاعز ما Áلكون.
إان ذلك لفي صسميم ِ واجباتنا اŸقدسسة ‘
حماية أارواح الشسهداء ،ورموز الثورة ،وعدم
التنازل بأاي شسكل من اأ’شسكال عن أاي جزء من
تاريخنا ،و‘ الوقت نفسسه ،وحتى ’ نعيشش ‘
اŸاضس -ي ف -ق-ط ف-إان اسس-ت-ذك-ار ت-اري-خ-ن-ا ب-ك-ل
ت -ف -اصس -ي -ل-هÃ ،آاسس-ي-ه وأاف-راح-ه ب-ه-دف ح-ف-ظ
الذاكرة الوطنية ،وتقييم ِ حاضسرنا Ãحاسسنه

بعد انتخابات  12ديسشمÈ
مرحلة ا’سشتقرار
واسشÎجاع اَأ’مل

ون-ق-ائصس-ه ،سس-يضس-م-ن أ’ب-ن-ائ-ن-ا وأاح-ف-ادن-ا ب-ناء
مسستقبل زاهرٍ وآامن ،بشسخصسية قوية –Îم
مقومات اأ’مة وقيمها وأاخÓقها.
إان من ب Úاأ’بطال العائدين من هم رافقوا
‘ جهاده اأ’م Òوالزعيم عبد القادر بن ﬁي
الدين  -رحمه الله  -الذي أاعيد دفن رفاته ‘
م- -قÈة ال- -ع- -ال -ي -ة ب -ع -د ا’سس -ت -ق Ó-ل وتضس -اف
أاسسماؤوهم إا ¤قائمة شسهداء انتفاضسات ’’
ف-اط-م-ة نسس-وم-ر وب-وم-ع-زة واŸق-را Êوالشس-ي-خ
ا◊داد وثورة أاو’د سسيدي الشسيخ وناصسر بن
شسهرة وبوشسوشسة وثورة ا’أوراسش ومظاهرات
ماي  1945واÛزرة التي قام بها ا’سستعمار
وك-ان ث-م-ن-ه-ا  45٠٠٠شس- -ه- -ي- -د إا ¤أان –ق -ق
حلمهم بثورة نوفم Èالعظيمة التي قصسمت
ظهر قوى ا’سستعمار الغاصسب وأاعادت فرضش
ا÷زائر دولة مسستقلة ذات سسيادة ‘ اÙافل
الدولية ونÈاسسا للشسعوب اŸناضسلة من أاجل
ا◊ري- -ة وا’سس- -ت- -قÓ- -ل واسسÎج- -اع السس- -ي- -ادة
ال -وط -ن -ي -ة وق -وة إاق -ل -ي-م-ي-ة Ãواق-ف واضس-ح-ة
يحسسب لها ا◊سساب وهي على ذلك باقية.

إاقتداء باأ’بطال وتشسبع بالروح الوطنية
وها هم رجال وأابناء ثورة نوفم ÈاÛيدة
يتطلعون Ãشساعرهم إا ¤اŸنصسورين العائدين
للÎحيب بهم بكل ما يليق بهم من التكرË
واإ’كبار واإ’جÓل مرددين قوله تعا« :¤و’
–سس Íالذين قتلوا ‘ سسبيل الله أامواتا بل
أاحياء عند ربهم يرزقون» ،وها هم يتلهفون
شسغفا إا ¤اللقاء بأاسسÓفهم فرح Úبأان وفقهم
الله إا ¤إا“ام الرسسالة وأاداء اأ’مانة والعلم
اŸفدى يرفرف فوق ربوع البÓد شساهدا على

Óجيال
وفاء اÿلف لرسسالة السسلف وﬁفزا ل أ
الصساعدة على ا’سستمرار على الدرب حتى
ت- -ب- -ق- -ى ا÷زائ -ر م -رف -وع -ة ال -رأاسش م -وف -ورة
الكرامة.
وإان- -ه -ا ل -ف -رصس -ة أاخ -رى ‘ ع -ي -د الشس -ب -اب
أاسستغلها لتوجيه دعوة ملحة للشسباب بكل فئاته
Óق -ت -داء ب -ه -ؤو’ء ا’أب -ط-ال وال-تشس-ب-ع ب-ال-روح
ل -إ
ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ح-ل-ي ب-اأ’خÓ-ق ل-تحصس Úوحدة
هذه اأ’مة.
كما يجدر ‘ هذا ا÷و اŸهيب أان أاعÈ
ع -ن ت -ق -دي -ري ل -ك -ل م -ن سس -اه -م ‘ ال -داخ -ل
واÿارج ‘ إا‚از ه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذا اŸكسسب
ا÷دي-د ل-ذاك-رت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي نتمسسك بها
كاملة غ Òمنقوصسة ،وأاخصش بالذكر خÈاءنا
اŸشس -ك -وري -ن ع -ل -ى م -ا ب -ذل -وه م -ن ج -ه-ود ‘
السس -ن -وات اأ’خÒة ل -ت -ح -دي-د ه-وي-ات ال-رف-ات
اÙفوظة ‘ أاقبية غريبة عن وطنها وعادات
أاهلها “هيدا إ’عادتها إا ¤أارضش الوطن اإ¤
جانب الشسهداء اآ’خرين.
و‘ اÿتام وإاذ أاجدد تها Êلكم بحصسولكم
ع -ل-ى ال-رتب واأ’وسس-م-ة وت-ه-ا Êل-لشس-عب ب-ع-ي-د
ا’سستقÓل والشسباب فإانني أانحني مرة أاخرى
إاج ’Óأامام أارواح شسهدائنا اأ’برار وشسهداء
الواجب الوطني ،كما أاقف وقفة عرفان Œاه
تضسحيات ›اهدينا الشسرفاء الذين ما زالوا
ع- - -ل- - -ى ال- - -ع- - -ه- - -د ب- - -اق ،Úأاط- - -ال ال- - -ل- - -ه ‘
عمرهم وأابقاهم ذخرا للوطن.
–يا ا÷زائر حرة سسيدة أابية
’برار
اÛد واÿلود لشسهدائنا ا أ
والسسÓم عليكم ورحمة الله
وبركاته».

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية

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

»æWh
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حوار اسشÎجـ ـاع ا÷م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاجم منعرج حاسش ـ ـ ـم ‘ مسشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار إاحيـ ـ ـاء الذاكرة
^ ما يحدث –ول نوعي ‘ كتابة التاريخ الوطني

” البارحة اسسÎجاع جماجم ورفات الشسهداء ا÷زائري Úالذين قضسوا ‘ اŸقاومات الشسعبية ،حدث تاريخي بامتياز وفق ما وصسفه الدكتور الÈوفسسور بزيان سسعدي مؤورخ
أاكادÁي ،وقد كان عضسوا ‘ اللجنة رفيعة اŸسستوى اŸشسكلة سسنة  ،2019التي باشسرت عملية التفاوضض ‘ مسسأالة اسسÎجاع ا÷ماجم ،عملية عسسÒة ،حدثنا عنها بالتفصسيل ‘ هذا
ا◊وار ا◊صسري لـ «الشسعب».
حاورته  :حياة كبياشض
الشسعب  :تقرر اعتماد  ٨ماي يوما وطنيا
للذاكرة ،ومشسروع قانون يجرم ا’سستعمار
م - -ط - -روح ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م- -ك- -تب اÛلسض
الشسعبي الوطني ،وقرار الرئيسض بفتح قناة
تاريخية ،كيف تقّيم هذه اŸكاسسب؟
ا’سستاذ سسعدي  :ما يحدث ‘ – ٢٠٢٠ول
نوعي ‘ كتابة التاريخ الوطني ،من خÓل جهود
معتÈة بدءا من اأعلى السسلطة التنفيذية ‡ثلة ‘
رئاسسة ا÷مهورية ،التي اتخذت قرارات حاسسمة
من خÓل –ديد يوم  ٨ماي من كل سسنة يوما
للذاكرة .
هذا الختيار ﬁمود كون  ٨ماي  ١٩٤5يوما
للمجازر الذي تراوح عدد من اسستشسهدوا فيها ما
ب ٤5 Úو  ٨٠األف شسهيد حسسب البشس Òالبراهيمي
(جريدة البصسائر) ،علما اأن  ٨ماي هو اŸشسروع
الثوري الذي سسيوؤول اإ ¤تفج Òثورة –ريرية
كÈى ‘  ١نوفم ،١٩5٤ Èما يجعل منه منعطفا
حاسسما ‘ مسسار اŸقاومات الشسعبية السسياسسية،
الثقافية  ....علما اأن كل اأيام ا÷زائر هي كل
اأيام التاريخ.
فتاريخ ا÷زائر ليسش تاريخا مناسسباتيا ،ولكل
مرحلة تاريخها فما بالك بتاريخ وطن باأكمله
عمره التاريخي  ١٠اآلف سسنة .
الإج- -راء ال- -ع- -م- -ل- -ي ال- -ث- -ا Êه- -و ق- -رار رئ -يسش
ا÷مهورية باإنشساء قناة تاريخية ،تهتم بالتاريخ
ال -وط -ن -ي ت -ك -ون ذات سس -م-ع-ة دول-ي-ة ،وه-ذا ق-رار
تاريخي ،علما اأنني كنت من اŸطالب Úبذلك منذ
 ١٠سس -ن -وات ،لأن -ن -ا  ⁄ن -ع ث -ق -ل ت -اري -خ ا÷زائ-ر
وم-وروث-ه-ا ا◊ضس-اري ،ل-ذلك اأصس-ب-ح ل-زام-ا ع-ل-ي-نا
تبليغه لÓأجيال عن طريق وسسائل تتماشسى مع
ال-عصس-ر ،ه-ي ال-وسس-ي-ل-ة الإعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي اأصس-بحت
سسÓحا ‘ القرن  ،٢١وكل “نياتي اأن يسسند الأمر
اإ ¤اأه -ل -ه ،اأصس -ح -اب الخ -تصس -اصش م -ن اأسس-ات-ذة،
اأكادÁي،Úموؤرخ ،Úيشسهد لهم بالÎاث العلمي،
وبالتا‹ من يسسمح بتصسدير تاريخنا لÓأ· ،كما
فعلت الأ· الكÈى اŸعتزة بتاريخها كالوليات
اŸت -ح -دة الأم -ري -ك -ي-ة (م-ن اك-تشس-اف ك-ريسس-ت-وف
كولومب اإ ¤حرب النجوم) ،يضساف ذلك كله اإ¤
ﬁاولة بعضش الŸÈاني Úاإصسدار قانون ŒرË

السس- -ت- -ع- -م -ار ،ك -رد ف -ع -ل ع -ل -ى ق -ان -ون الŸÈان
الفرنسسي الصسادر ‘  ٢٣فيفري  ٢٠٠5اŸمجد
لÓسستعمار.
^ اإ ¤ماذا يرجع النجاح ‘ اسسÎجاعها
ا’آن رغ -م اأن -ه ك -انت ﬁاو’ت ‘ السس -اب-ق،
وكان اŸلف يطرح ‘ كل مرة و’ يحقق اأي
تقدم؟
^^ فيما يخصش هذا السسوؤال ،اأقول اإن الدولة
ا÷زائرية شسرفتني باأن كنت عضسوا ‘ اللجنة
اıتلطة رفيعة اŸسستوى ا÷زائرية الفرنسسية،
والتي باشسرت مفاوضسات بداية من سسنة ‘ ،٢٠١٩
مسس- -األ- -ة اسسÎج- -اع ه- -ذه ا÷م- -اج- -م لأب -رز ق -ادة
اŸقاومة الشسعبية وحتى ل نبخسش الناسش حقهم،
فاإن اأول اŸبادرين للعملية ( حق ا÷زائري‘ Ú
اسسÎجاع هذه ا÷ماجم ) يعود اإ ¤اأحد الباحثÚ
‘ التاريخ والنÎوبولوجيا علي فريد بلقاضسي
اŸق -ي -م ب -ف -رنسس -ا ،ال-ذي اك-تشس-ف خÓ-ل اأب-ح-اث-ه
ب -الأرشس -ي -ف ال -ف -رنسس -ي م-رورا Ãت-ح-ف النسس-ان
ب -ب -اريسش وج -ود ال-ع-دي-د م-ن ج-م-اج-م اŸق-اومÚ
ا÷زائري ،Úفجاهر بذلك ،يضساف اإ ¤مسساعي
اإب -راه -ي -م السس -ن -وسس -ي اأسس -ت -اذ ب-ج-ام-ع-ة ف-رنسس-ي-ة
(سسارجي بونتواز ) الذي جمع  ٣٠األف توقيع،
ب-عضس-ه-ا ت-وق-ي-ع-ات ك-ب-ار اŸوؤرخ Úاأم-ث-ال رف-اييل
برانشش ،بنجامان سستورا ،عيسسى قادري ومليكة
رح- -ال وغÒه- -م ...وصس- -ول اإ ¤ال- -دور ال- -ري- -ادي
ل -وزارة اÛاه -دي -ن ال -ت -ي اح -تضس -نت ال -ع -م -ل-ي-ة،
فقامت بدور جبار بداية سسنة  ٢٠١6والتي اأسسسست
÷ن -ة اأول -ي -ة ل -ل -ت -ع -رف وف -حصش ب -عضش ج -م -اج-م
اŸقاوم Úا÷زائري ،Úبعد مفاوضسات عسسÒة مع
الطرف الفرنسسي ،ل لشسيء سسوى لأن السسلطات
الفرنسسية تعت Èا÷ماجم (موروثا فرنسسيا) واأمر
اسسÎجاعهم يتطلب قرارا من الŸÈان الفرنسسي،
ومع توفر الإرادة السسياسسية مع ا÷زائر ا÷ديدة،
وعمل اللجنة اŸنشساأة سسنة “ ،٢٠١٩كنت الدولة
ا÷زائ -ري -ة م -ن اسسÎج -اع ب -عضش ه -ذه ا÷م-اج-م
والرفات و عددها  ٢٤كمرحلة اأو ،¤تتبعها اأخرى
باذن الله.

مكسشب ’ يقدر بثمن

^ ما هي قراءتكم ’سسÎجاع ا÷ماجم
ال - - -ذي يصس- - -ادف ا’ح- - -ت- - -ف- - -ا’ت اıل- - -دة

حقهم اŸشسروع ‘ اأن يدفنوا ‘ الأرضش التي
قضس -وا م -ن اأج -ل -ه-ا ،وال-ت-ي ق-دم-وا ل-ه-ا اأن-فسش م-ا
Áلكون ،فقد جسسدوا بذلك بيان  ١نوفم Èقبل
ميÓده ،ولنا اأن نرجع اإ ¤اآخر ما كتب ‘ البيان
حتى ‚د هذه العبارة اÿالدة « فاإننا سسنقدم
اأنفسش ما ‰لك «.

إا‚از يضشاهي اسشÎجاع رفات اأ’م Òعبد القادر

’سسÎجاع السسيادة الوطنية؟
^^ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ح-د ذات-ه-ا ت-ع-ت Èم-كسس-با
وط-ن-ي-ا ل ي-ق-در ب-ث-م-ن ،ج-ع-ل الح-ت-ف-ال الرسسمي
ب -ع -ي -د السس -ت-قÓ-ل واسسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة
متميزا وتاريخيا ،من شساأنه اأن يعزز من اللحمة
ال -وط -ن -ي -ة ب Úا÷زائ -ري ،Úلأن ه -وؤلء الشس -ه -داء
ينتمون اإ ¤كل اأنحاء ا÷زائر ،وليسسوا مقاومي
منطقة معينة ،لأن اŸقاومة الشسعبية ‘ القرن ١٩
وبداية القرن  ٢٠شسملت جميع اأنحاء الوطن ،رغم
تقطعها من حيث الزمان واŸكان ،وحتى مزيد
من ذلك الشسعور بالعتزاز بعزة تاريخ ا÷زائر
لدى الأجيال الصساعدة ،علما اأن التاريخ من اأبرز
مقومات الهوية الوطنية والنتماء ا◊ضساري ،فÓ
‚د ب -ل -دا Áك -ن اأن يسس -ت-غ-ن-ي ع-ن ت-اري-خ-ه وع-ن
تدريسسه ‘ اŸنظومة التعليمية.
^ براأيكم هل يعت ÈاسسÎجاع ا÷ماجم
منعرجا جديدا ‘ اإحياء الذاكرة الوطنية،
وكتابة التاريخ الوطني؟
^^ تعت Èعملية اسسÎجاع ا÷ماجم ‘ هذا
الوقت بالذات منعرجا حاسسما ‘ مسسار اإحياء
الذاكرة الوطنية ،وتفعيل كتابة التاريخ الوطني،
لأن اŸسس- -ال -ة ت -ن -م ع -ن اه -ت -م -ام ك -ب Òم -ن ق -ب -ل
السسلطات العليا للبÓد با◊فاظ على هذه الوديعة
(ا÷زائر اأمانة الشسهداء واأمانة لÓأجيال كما قال
الراحل بوضسياف _ رحمه الله) ،وهذا يدخل
ضس -م-ن ال-واجب اŸف-روضش ع-ل-ي-ن-ا Œاه-ه-م ،وه-و

’رضض التي سسقيت بدمائهم
الرفات تدفن با أ

زغيدي :اÿطوة إا‚از تاريخي

أاك- - -د ال - -دك - -ت - -ور ﬁم - -د ◊سس - -ن
ال - -زغ - -ي- -دي ا’سس- -ت- -اذ وال- -ب- -احث ‘
ال -ت-أاري-خ ،ب-أان ا÷زائ-ر م-ن ح-ق-ه-ا أان
تسس- -ت -ع -ي -د ك -ل م -ا ت -ع -ل -ق ب -ث -ورت -ه -ا
اÛي -دة ،سس-واء «ج-م-اج-م الشس-ه-داء»
وأاب-ط-ال اŸق-اوم-ة أاو أارشس-ي-ف ال-ثورة
ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة ال- -ذي ك- -ان م- -ن بÚ
اŸطالب منذ ا’سستقÓل ،معتÈا أان
م -ل-ف اسسÎج-اع ا÷م-اج-م وال-رف-ات
خ- -ط- -وة ع- -مÓ- -ق- -ة ل- -ل -ت -وج -ه ن -ح -و
خ- - - - -ط- - - - -وات أاخ- - - - -رى ’سسÎج - - - -اع
’رشس- -ي- -ف و“ري- -ر ق- -ان- -ون ŒرË
ا أ
ا’سس -ت -ع -م -ار ووضس -ع ح -د ل -ل -ت -دخ -ل
ال- -ف- -رنسس- -ي ‘ الشس- -ؤوون ال- -داخ -ل -ي -ة
للبÓد .
خالدة بن تركي

أاوضسح زغيدي ‘ تصسريح لـ»الشسعب»،
أان اسسÎجاع الرفات خطوة لتمرير قانون
Œر Ëالسس - -ت - -ع- -م- -ار ع- -ن ك- -ل ا÷رائ- -م
اŸرتكبة ‘ حق الشسعب ا÷زائري من
 ١٩6٢\١٨٣٠ي- -ل -زم ف -رنسس -ا ب -العÎاف
ب -ج -رائ -م -ه -ا وت -ق -د Ëالع -ت -ذار ل-لشس-عب
والتعويضش عما ارتكب ‘ حقه ،خاصسة ما
ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-ويضش ع-ن التفجÒات النووية
التي وقعت ‘ صسحرائنا.
وقال األسستاذ إانه منذ أاسسبوع ÚخÓل

مناقشسة قانون الثامن ماي كعيد وطني
للذاكرة ،أاكد على ضسرورة النطÓق ‘
تسسوية ملفات ذات صسلة بالذاكرة ،منها
ملف ا÷ماجم والرفات واسسÎجاعها من
ف -رنسس -ا ب -اع -ت -ب -ار أان م-ك-ان-ه-ا ل-يسش ق-بب
م -ت -اح -ف-ه-ا ،وإا‰ا ت-دف-ن ‘ ا÷زائ-ر و‘
األرضش ال-ت-ي سس-ق-ت-ه-ا ب-دم-ائ-ه-ا الطاهرة،
و–ت رف -رف -ة ال-ع-ل-م ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ه-ذه

القبور ،قبور شسهداء اŸقاومة من أامثال
الشسهيد «بوبغلة» وغÒه من الشسهداء.
وشس- -دد اŸت- -ح- -دث خÓ- -ل م -داخ -ل -ت -ه
األخÒة على ضسرورة تسسوية اŸلفات ذات
صسلة ،مثل اسسÎجاع الرشسيف الذي كان
مطلب ا÷زائر منذ السستقÓل ووفقا Ÿا
ينصش عليه القانون الدو‹ الذي يقول« إان
اÙتل بعد حدوث السسلم وخروجه يجب
أان ي -ع -ط -ي م -ا أاخ -ذه م -ن أارشس-ي-ف م-ادي
ومكتوب ومنقول ألصسحابه األصسلي.»Ú
ويسسمح أايضسا ـ حسسب األسستاذ  -بتمرير
قانون Œر Ëالسستعمار الفرنسسي الذي
قدم للŸÈان ‘ جانفي ٢٠٢٠ ،وهو اآلن
‘ أادراج مكتب اÛلسش الشسعبي الوطني،
ح -يث ط-ال-ب-ن-ا ب-اإلف-راج ع-ن-ه ك-ي ي-ن-اقشش
ويعتمد كقانون بعدما رفضش من طرف
اÛالسش اŸتعاقبة ،غ Òأان دورنا اليوم
كباحث ‘ Úالتاريخ أان نعت Èهذه اÿطوة
إا‚ازا ت -اري -خ -ي -ا ون-ث-م-ن-ه-ا ك-وف-اء ل-دم-اء
الشس-ه-داء وك-ل ال-ذي-ن ق-اوم-وا السس-ت-ع-م-ار
ال -ف -رنسس -ي م -ن -ذ سس -ن -ة  ١٨٣٠إا ¤غ -اي -ة
اسسÎجاع السسيادة الوطنية.
وأاك- - -د زغ - -ي - -دي ‘ اÿت - -ام ،أان ه - -ذه
اÿط -وة مشس-ج-ع-ة م-ن أاج-ل ال-ت-وج-ه ن-ح-و
خطوات أاخرى تسسمح باسسÎجاع كل ما
تعلق بثورتنا اÛيدة التي ضسحى ألجلها
النفسش والنفيسش.

^ ما هي الرمزية التاريخية ا◊قيقية
لهذا اŸكسسب اÙقق يوم  3جويلية؟
^^ اع -ت Èع -م -ل -ي -ة اسسÎداد ه -ذه ا÷م -اج-م
م -كسس -ب -ا وط -ن -ي -ا رائ -دا ،سس -يسس -ج -ل ‘ سس -جÓ-ت
التاريخ ،علما اأنها توازي العملية التي قامت بها
الدولة ا÷زائرية سسنة  ١٩66على عهد الراحل
هواري بومدين ،عندما اسسÎجعنا رفات الأمÒ
عبد القادر لدفنه ‘ مربع الشسهداء ‘ مقÈة
العالية.
ف-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة سس-ت-حسسب ل-ك-ل م-ن سس-اه-م م-ن
ق- -ريب اأو م- -ن ب- -ع- -ي- -د ،و ع- -ل- -ى راأسس- -ه- -م الإرادة
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-وف-رت ل-دى رئ-يسش ا÷م-ه-ورية
وال-ذي يضس-ط-ل-ع ب-ب-ن-اء ج-زائ-ر ج-دي-دة ،اأصس-ب-حت
بشسائرها تلوح ‘ الأفق من خÓل هذا التوجه
ا÷دي-د ل-ت-ح-ق-ي-ق الإقÓ-ع الق-تصس-ادي ومسس-اي-رة
التطور وركب الدول اŸتقدمة دون الخÓل اأو
ال-ت-ه-اون ‘ م-ق-وم-ات-ه-ا ا◊ضس-اري-ة واأصس-الة الأمة
ا÷زائ -ري -ة اŸع -ت -زة ب -ت -اري -خ -ه -ا ،وال-ذي اأصس-ب-ح
م -ف -خ-رة ل-لشس-عب ا÷زائ-ري ،وال-ذي ارت-ب-ط اسس-م
وط -ن -ه Ãصس -ط -ل -ح ب -ل-د اŸل-ي-ون ونصس-ف اŸل-ي-ون
شسهيد ،وهذا مكمن العتزاز والفتخار لدينا،
لذلك حري بنا اأن نسسارع اإ ¤كتابة و تبليغ التاريخ
الوطني للجزائري ،ÚوغÒهم من الشسعوب ببعث
م -درسس -ة ت -اري -خ -ي -ة ج-زائ-ري-ة رائ-دة ،واسسÎج-اع
اأرشس -ي -ف ا÷زائ -ري Úخ -اصس-ة اŸوج-ود ب-ف-رنسس-ا،
ت -وف Òا÷وانب اŸادي -ة ل -ل -م -وؤرخ ،Úال -رف -ع م-ن
م-ع-ام-ل ال-ت-اري-خ ‘ م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ع-ليم ا÷زائرية
واله-ت-م-ام ب-ك-ي-ف-ي-ة ت-ب-ل-ي-غ-ه ،لأنها رسسالة قبل اأن
ت -ك -ون ع -م -ل -ي -ة ت -ع-ل-ي-م-ي-ة واÿروج م-ن دائ-رة اأن
ال- -ت- -اري -خ اأسس -اط Òت -روى وقصسصش –ك -ى ،ف -ك -ل
اŸسساألة ‘ عملية التبليغ والإقناع باأدلة وقرائن
تاريخية ،يسسلم بها ا÷زائري قبل غÒه وŒعله
موطن اعتزازه وافتخاره.

اÿطيب وولد قابلية:

ا◊دث يعطي ششعورا بالفخر

أاك -د دح -و ول -د ق -اب -ل -ي -ة رئ -يسض ج -م-ع-ي-ة
ق-دم-اء وزارة ال-تسس-ل-ي-ح وا’تصس-ا’ت العامة
«اŸال - - -غ» أان إاع - - -ادة ج - - -م - - -اج - - -م اŸق- - -اومÚ
ا÷زائري Úلغزو ا’سستعمار الفرنسسي ،التي
’ك Ìمن قرن ونصسف ‘
” ا’حتفاظ بها أ
م-ت-ح-ف ال-ت-اري-خ ال-ط-ب-ي-عي ‘ باريسض والتي
أاعيدت ،أامسض ،يعد «حدثا تاريخيا».
وأاضس- -اف ول- -د ق -اب -ل -ي -ة أان «ه -ن -اك خÈان
أاسسعدا Êاليوم ،األول هو أان حفل تقليد الرتب
و إاسسداء األوسسمة قد جرى بقصسر الشسعب من
أاجل إاظهار التÓحم ب Úا÷يشش والشسعب ،أاما
الثا Êفهو إاعادة جماجم الشسهداء البواسسل من
ال-ق-رن  ١٩ال -ذي -ن ك-ان-وا رواد اŸق-اوم-ة ضس-د
اÙت-ل ال-فرنسسي» .ك -م -ا أاشس -ار ‘ تصس-ري-ح
لـ»واج»على هامشش حفل تقليد الرتب وإاسسداء
األوسسمة لضسباط من ا÷يشش الوطني الشسعبي
ن- -ظ -م ب -قصس -ر الشس -عب أان ه -ذا ا Èÿيشس -ك -ل
«حدثا تاريخيا» .وتابع قوله إان هذا ا◊دث

يعطي «شسعورا بالفخر» ،مضسيًفا أانه من خÓل
هذه اŸبادرة «تكون ا÷زائر قد اسستعادت
ك -رام -ت-ه-ا وه-ي ›د ل-ل-ث-ورة واŸق-اوم-ة وه-و
بشسكل خاصش فضسل لرئيسش ا÷مهورية».
من جانبه ،أاشسار يوسسف اÿطيب (العقيد
حسسان قائد الولية التاريخية الرابعة) إا ¤أان
ا÷زائر انتصسرت على السستعمار الفرنسسي،
معتÈا أان جيله قام بواجبه Œاه الوطن.
وأاكد بذات اŸناسسبة أانه «يجب أان ننقل
التاريخ كما ينبغي إا ¤الشسباب الذي ينتمي
إاليه اŸسستقبل» .للتذك Òأان جماجم العشسرات
م - -ن اŸق- -اوم Úا÷زائ- -ري ÚلÓ- -سس- -ت- -ع- -م- -ار
الفرنسسيÃ ،ا ‘ ذلك رفات شسريف بوبغلة
(اسس -تشس -ه-د ع-ام  )١٨5٤والشس -ي -خ ب -وزي -ان م-ن
زعماء ثورة الزعاطشسة (اسستشسهد عام )١٨٤٩
موجودة ‘ متحف التاريخ الطبيعي بباريسش
م -ن -ذ سس -ن -ة  ١٨٨٠ومصس -ن -ف -ة ‘ اÛم-وع-ة
«اإلثنية» للمتحف.

الذكرى الـ 58لسشÎجاع السشيادة الوطنية

»æWh

السصبت  04جويلية  2020م الموافق لـ  13ذي القعدة  1441هـ

أاثار جدل وسشط اıتصش ‘ Úظل تفششي الوباء

أاطباء يدعون إا ¤إاعادة النظر ‘ إايقاف التششخيصص بالسشكانÒ
^ ا÷هاز أانقذ مرضشى وخفف عن اŸصشالح السشتششفائية
دق أاطباء ناقوسض اÿطر حول تطور
لزمة الوبائية ‘ ا÷زائر ،خاصشة بعد
ا أ
تسش -ج -ي -ل ارت -ف -اع غ Òمسش -ب-وق ‘ ع-دد
لصش -اب -ات ب -فÒوسض ك -ورون-ا ،مششÒي-ن
ا إ
ا ¤أاهمية السشتعانة بأاجهزة السشكانÒ
لتششخيصض الفÒوسض كون فحوصشات «بي
سشي ار» ما تزال غ Òكافية لتششخيصض
ج- -م- -ي- -ع ا◊الت اŸشش -ت -ب -ه ف -ي -ه -ا ع -ل -ى
اŸسشتوى الوطني ‘ ،ظل تفششي انتششار
الفÒوسض بششكل أاك Èمن السشابق .
صشونيا طبة
ي- -أت -ي رد ف -ع -ل األط -ب -أء ب -ع -د ق -رار وزي -ر
الصص- -ح -ة والسص -ك -أن واصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف -ي -أت
اÿأصس ب-ت-ط-ب-ي-ق اسص-ت-ع-م-أل اŸصص-ورة الطبية
«السص- -ك- -أنŸ »Òت -أب -ع -ة ح -أل -ة اŸرضص -ى ب -ع -د
خضصوعهم للتحأليل العيأدية ،وعدم اعتمأده
لتشصخيصس الفÒوسس لدى ا◊ألت اŸشصتبه ‘
اصص-أب-ت-ه-أ ،ب-أع-ت-ب-أره ل ي-ع-ط-ي ن-ت-أئج حقيقية
حول اإلصصأبة عكسس اختبأر «بي سصي آار «الذي
يسصأهم ‘ –ديد النتأئج بكل دقة .
وأاث -أر اي -ق-أف تشص-خ-يصس فÒوسس ك-ورون-أ
ب-أشص-ع-ة السص-ك-أن،Òج-دل واسص-ع-أ وان-ت-ق-أدات
ك- -بÒة وسص- -ط الط -ب -أء واıتصص Úال -ذي -ن
عÈوا عن رفضصهم لهذا القرار ،موضصحÚ
أان اıأبر التي ” اسصتحداثهأ لتشصخيصس
الفÒوسس ‘ بعضس الوليأت ل تسصأهم ا¤
لن ‘ تغطية العدد ا◊قيقي ،نظرا
حد ا آ
ل- -ت- -زاي- -د ا◊ألت اŸشص -ت -ب -ه ‘ اصص -أب -ت -ه -أ
بفÒوسس كورونأ ،والدليل على ذلك الضصغط
ال-ك-ب Òال-ذي ت-ع-يشص-ه مصص-أل-ح اŸسص-تشصفيأت
،حيث  ⁄تعد قأدرة على اسصتيعأب جميع

اŸرضص- -ى اŸت- -واف- -دي- -ن ع- -ل- -ي -ه -أ ل -ل -ق -ي -أم
بألتشصخيصس .
ويرى بعضس الطبأء ‘ تعليقأتهم عÈ
م-واق-ع ال-ت-واصص-ل الج-ت-م-أع-ي ،أان م-ن-ح-ن-ى
الزمة الوبأئية ‘ ارتفأع مسصتمر وÁكن أان
لي-أم
يصص -ل ا ¤مسص-ت-وي-أت ق-ي-أسص-ي-ة خÓ-ل ا أ
ال -ق -أدم -ة ‘ ح -أل -ة م -أ إاذا ب -ق -يت ع -م -ل -ي-ة
م -واج -ه -ة ال -وب -أء م-ت-واضص-ع-ة وال-ت-ع-أم-ل م-ع
م -ك -أف-ح-ة ه-ذا ال-فÒوسس ب-ن-فسس ال-ط-ري-ق-ة
اŸع-ت-دل-ة ،زي-أدة ع-ل-ى اسص-ت-ه-ت-أر اŸواطنÚ
الذي تسصبب ‘ تفشصي الوبأء .
لطبأء إاجراء اختبأر
واعت Èالعديد من ا أ
كورونأ بأسصتعمأل جهأز سصكأن Òسصأهم فعÓ
لصصأبأت اŸؤوكدة
‘ الكشصف عن عدد من ا إ
وقدم خدمة إاضصأفية للمصصألح السصتشصفأئية
ح- -ت- -ى تشص- -رع م -ب -أشص -رة ‘ ع -زل اŸصص -أب
وإاخضص- -أع- -ه ل- -ل- -ع Ó-ج خ -أصص -ة وأان ت -ق -ن -ي -ة
السصكأن Òللكشصف عن كورونأ تظهر نتأئجهأ
‘ ظرف خمسس دقأئق ،وهي من التقنيأت
الفعألة التي تسصمح بألتحكم أاك ‘ Ìالوبأء
عوضس النتظأر الطويل لنتأئج التحأليل.

رصشد الوضشعية الوبائية:

م-ن ج-ه-ت-ه أاوضص-ح ال-دك-ت-ور ع-ب-د ال-رح-مأن
ﬁمدي ،طبيب عأم Ãسصتشصفى البليدة معلقأ
ع-ن إال-غ-أء ال-تشص-خ-يصس ب-أع-ت-م-أد السص-ك-أن‘ Ò
صص -ف -ح -ت -ه ع Èم -وق-ع «ال-ف-أيسص-ب-وك »أان ه-ذه
ال -وسص -ي -ل -ة سص -أه -مت بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òت -وج-ي-ه
ال- -تشص -خ -يصس وسص -أع -دت ع -ل -ى ف -حصس أاغ -لب
ا◊ألت التي خضصعت مبكرا للعÓج وشصفيت
من اŸرضس مشصÒا ا ¤أان حوا‹ ثÓثة أاربأع
ا◊ألت التي ” تشصخيصصهأ عن طريق األشصعة
كأنت إايجأبية ‘ اختبأر «بي سصي آار» .
وأاضص -أف ﬁم -دي أان إال -غ -أء ال-تشص-خ-يصس
لشصعة من اŸفروضس أان يتم عند
بأعتمأد ا أ
توف Òاختبأرات «بي سصي آار » بشصكل كأ ٍ
ف
يسص -م -ح ب -تشص -خ -يصس ك -ل ح-أل-ة مشص-ك-وك ‘
إاصصأبتهأ على مسصتوى جميع الوليأت خأصصة
وأان عدد الصصأبأت ‘ تزايد مسصتمر ومن
اŸمكن -على حد تعبÒه -أان ‚د أانفسصنأ
أامأم عدد هأئل من اŸصصأب ‘ Úمراحل
م- -ت- -ق -دم -ة م -ن اŸرضس ويصص -ب -ح ال -ت -ك -ف -ل
بأŸرضصى أاك Ìصصعوبة.

 413إاصشابة جديدة 490 ،حالة ششفاء و 9وفيات
لجما‹  15070حالة 937 ،وفاة و“اثل  10832للششفاء
^ا إ
سص -ج-لت  413اإصص -أب-ة ج-دي-دة ب-فÒوسس
ك-ورون-أ (ك-وفيد )19-و  9وف-ي-أت ج-ديدة
خÓل  24سصأعة الأخÒة ‘ ا÷زائر‘ ,
ال - -وقت ال - -ذي “أث- -ل ف- -ي- -ه  490مريضصأ
للشصفأء ,حسصب مأ كشصف عنه اأمسس النأطق
ال -رسص -م -ي ل-ل-ج-ن-ة رصص-د وم-ت-أب-ع-ة فÒوسس
كورونأ ,الدكتور جمأل فورار.
واأف -أد ال -دك -ت -ور ف -ورار ,خ Ó-ل ال -ل-ق-أء
الإعÓمي اليومي اıصصصس لعرضس تطور
الوضصعية الوبأئية لفÒوسس (كوفيد,)19-
ب -أن ال-ع-دد الإج-م-أ‹ لÓ-إصص-أب-أت اŸوؤك-دة

ارتفع اإ 15070 ¤حألة,وهومأ Áثل نسصبة
 34حألة لكل  100األف نسصمة ,فيمأ بلغ
اإج - -م- -أ‹ ال- -وف- -ي- -أت  937ح - -يث Áث - -ل
الشصخأصس البألغون  60سصنة فمأ فوق نسصبة
 75بأŸأئة ‘ ح Úبلغ عدد اŸتمأثلÚ
للشصفأء  10832حألة.
واأضصأف فورار ب أن  31ولية سصجلت بهأ
نسص -ب -ة ح -ألت اأق -ل م -ن ال -نسص-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
و16ولية  ⁄تسصجل بهأ اأي حألة جديدة
خÓل  24سصأعة اŸأضصية مع الشصأرة ا¤
اأن 15ولية سصجلت بهأ مأ ب Úحألة وخمسس

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

حألت و 17ولية سصجلت اأك Ìمن سصت
ح -ألت.وكشص -ف ال -دك -ت -ور ف -ورار ،ب  -أن 54
مريضصأ يوجدون حأليأ بألعنأية اŸركزة.
واأكد الدكتور فورار اأن الوضصعية ا◊لية
للوبأء تسصتدعي من كل اŸواطن Úاليقظة
واحÎام ق- -واع- -د ال- -ن- -ظ- -أف- -ة واŸسص- -أف- -ة
ا÷سص- -دي- -ة والم- -ت- -ث- -أل ل -ق -واع -د ا◊ج -ر
الصصحي والرتداء اللزامي للقنأع الواقي
م -ع اÙأف -ظ -ة ع -ل -ى صص -ح -ة ك -ب -أر السص-ن
خأصصة اأولئك الذين يعأنون من اأمراضس
مزمنة.

نوه اÃ ¤جهودات ا◊كومة ‘ مواجهة كوفيد  ،19زيتو:Ê

تنصشيب فوج عمل لتحضش Òتعليمة تتعلق بإاعادة هيكلة ا◊زب
شص- -دد األم Úال- -ع- -أم ل- -ل- -ت -ج -م -ع ال -وط -ن -ي
ال-دÁق-راط-ي ,ال-ط-يب زي-ت-و ,Êع-ل-ى أاه-مية
ال- -ع- -م- -ل ا÷م- -أع- -ي ‘ –ق- -ي- -ق النسص- -ج- -أم
واÙأف-ظ-ة ع-ل-ى اسص-ت-ق-رار ه-ي-أك-ل ا◊زب,
وه -ذا ع -قب اشص -راف -ه ع -ل -ى ت -نصص-يب أاعضص-أء
اŸكتب الوطني ,حسصب مأ أافأد به اÿميسس
بيأن للحزب.
وأاوضصح اŸصصدر أان «الم Úالعأم للحزب
شصدد على ضصرورة العمل ا÷مأعي لتحقيق
النسص-ج-أم وال-ت-ن-ظ-ي-م اŸط-ل-وب ÚواÙأفظة
على اسصتقرار هيأكل ا◊زب» ,كمأ أاكد على
ال -دور السص-ي-أسص-ي ل-ل-م-ك-تب ال-وط-ن-ي اŸط-ألب
«بوضصع سصيأسصأت ‘ شصتى اÛألت من بينهأ
م-ل-ف ال-ه-وي-ة وال-ذاك-رة واŸن-ط-لقأت الفكرية
للحزب».
ونوهت هذه التشصكيلة التشصكيلية بأŸنأسصبة
بأÛهودات التي تبذلهأ ا◊كومة ‘ متأبعة
تداعيأت كوفيد  19وتسصخ Òالوسصأئل الطبية

صشفقة كبدت سشوناطراك  2مليار و 750مليون دو’ر
أامر قاضشي التحقيق لدى ﬁكمة بئر
مراد رايسض ‘ سشاعة متأاخرة من ليلة
اÿميسض ايداع أامازيغي أاحمد الهاششمي
ا◊بسض اŸؤوقت ب- -اŸؤوسشسش- -ة ال- -ع- -ق- -اب- -ي -ة
ل -ل -ح -راشض  ،ب -ت -ه -م -ة ت -ورط-ه ‘ صش-ف-ق-ة
مششبوهة مع ششريك اجنبي من جنسشية
اي -ط -ال -ي -ة  ‘ ،ال -فÎة ال -ت -ي ت-و ¤ف-ي-ه-ا
م -نصشب مسش -تشش -ار ال-رئ-يسض اŸدي-ر ال-ع-ام
لسش-ب-ق ع-ب-د اŸؤومن
Ûم-ع سش-ون-اط-راك ا أ
ولد قدور.
نورالدين لعراجي
كشصفت التحقيقأت المنية لعنأصصر فرقة
البحث والتحري التأبعة للدرك الوطني ببأب
جديد  ،عن تورط كل من الرئيسس اŸدير
العأم السصبق Ûمع سصونأطراك ولد قدور
عبد اŸؤومن رفقة مسصتشصأره أامأزيغي احمد
الهأشصمي  ‘ ،صصفقة مشصبوهة تتعلق بأقتنأء
مصصفأة لتكرير البÎول «اوغيسصتأ « ،Augusta
من شصركة ايطألية  ،تسصببت هذه الخÒة ‘
خسصأئر مألية كبÒة للشصركة ا÷زائرية ،حيث
ب-ل-غت ق-ي-متهأ بـ 750م -ل-ي-ون دولر ،غ Òان-ه-أ
أانفقت عليهأ فعليأ  2مليأر دولر نأŒة عن
“ويل العجز ‘ خزينتهأ .
وقوجه قأضصي التحقيق لدى ﬁكمة بئر
مراد رايسس لهمأ تهمة تبديد اموال عمومية
،إاسصأءة اسصتغÓل الوظيفة ومنح امتيأزات غÒ
مÈرة  ،الم - - -ر ال- - -ذي Ãوج- - -ب- - -ه ” اي- - -داع
اŸسصتشصأر امأزيغي احمد الهأشصمي ا◊بسس
اŸؤوقت .
التحقيق الذي ” فتحه سصيكشصف حقأئق

‚اح مششروع اللوحات ا’لكÎونية مرهون بإاصشÓح أاسشاسشات منظومة الÎبية
اع- -تÈت ن -ق -اب -ات الÎب -ي -ة ،أان ال -ت -وج -ه
للكÎونية ‘ التعليم
نحوتعميم اللوحات ا إ
لصش Ó-ح-ات ال-ت-ي ي-جب اق-راره-ا ‘
م -ن ب Úا إ
اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ،غ Òأان ت-ط-ب-ي-ق-ها على
أارضض ال -واق -ع ي -ح -ت -اج إا ¤أارضش-ي-ة وب-رن-ام-ج
معلوماتي يسشتفيد منه التلميذ بششكل يسشمح
برفع مسشتواه العلمي واŸعر‘ .
خالدة بن تركي
ثمن اıتصصون ‘ الشصأن الÎبوي جهود
السصلطأت ‘ إاصصÓح منظومة التعليم ،بدءا من
مشصكل ثقل اÙفظة اŸطروح بشصدة خÓل
السصنوات األخÒة اŸتزامنة مع برنأمج ا÷يل
ال -ث-أ ،Êال-ذي ي-قضص-ي ب-أسص-ت-ع-م-أل ك-تب وأادوات
كثÒة ،غ Òأان التوجه نحوهذه التقنية Áكن من
السص -ت -غ -ن -أء ع -ن ال -ك -م ال -ك -ب Òم-ن ال-ك-تب و‘
ﬂتلف األطوار.

كناباسشت :بناء أارضشية قوية Ÿنظومة تعليمية
أاك - - -د اŸك - - -ل - - -ف ب- - -أإلعÓ- - -م ب- - -ن- - -ق- - -أب- - -ة
«ك - -ن - -أب - -أسصت»مسص- -ع- -ود ب- -ودي- -ب- -ة ‘ تصص- -ري- -ح
لـ»الشصعب»أان الطموح ‘ بنأء مدرسصة قوية ذات
ج -ودة ون -وع -ي -ة ط-م-وح ا÷م-ي-ع ،غ Òأان ت-زيÚ
اŸدرسص -ة ،ي -ق -تضص-ي إاع-أدة ال-ن-ظ-ر ‘ األسص-أسس
وبنأء أارضصية قوية Ÿنظومة تعليمية تكون ذات
أاول -وي -ة م-ن ح-يث اإلن-ف-أق واŸي-زان-ي-ة ال-كÈى،

بأعتبأرهأ السصتثمأر ا◊قيقي ‘ كل بلد .
وأاوضص -ح ب -ودي -ب -ة بشص -أن سص -ع -ي ا◊ك-وم-ة إا¤
تعميم اللوحة اإللكÎونية ع ÈالÎاب الوطني
ل -ل -ت -ق -ل-ي-ل م-ن اسص-ت-ع-م-أل ال-ك-تب وت-خ-ف-ي-ف وزن
اÙف- -ظ- -ة،خ- -أصص- -ة م- -ع ت- -وج -ه -أت ال -ت -ل -م -ي -ذ
التكنولوجية ،أامر جيد من حيث اŸبدأا ،غ Òأان
التطبيق صصعب ويحب أان ينطلق من اŸنهأج
والÈام -ج ال -ق -وي -ة وال -ت -ك -وي-ن ا÷ي-د ÷م-أع-أت
الÎبية «األسصأتذة» ،تليهأ الهيأكل البيداغوجية
التي تليق Ãسصتوى التلميذ ،خأصصة وان اŸعلم
يلجأ ‘ ظل غيأب أابسصط الوسصأئل إا ¤شصرائهأ
من إامكأنأته اÿأصصة .
وقأل ان مشصروع اللوحة اإللكÎونية دليل على
الرغبة القوية ‘ حل مشصأكل اŸنظومة الÎبوية
والرفع من التحصصيل العلمي للتÓميذ ،وبأسصتعمأل
الوسصأئل العصصرية ،داعيأ ‘ ذات السصيأق مديري
م-ؤوسصسص-أت الÎب-ي-ة ل-ت-وف Òال-وسص-أئ-ل ال-ب-ي-داغ-وجية
الÓزمة بدل العتمأد على التسصي Òالقد Ëالذي
يلعب فيه األوليأء دورا أاسصأسصيأ ‘ توفÒهأ.
وأاضص -أف ،إا ¤غ -أي -ة ت -ع-م-ي-م مشص-روع ال-ل-وح-ة
اإللكÎونية يجب تسصليط الضصوء على اŸنهأج
الذي يجب أان يعأد فيه النظر بكيفية تسصمح
بجعل التلميذ بعيدا عن كل الثقأل ،سصواء مأ
تعلق بأÙفظة ،ثقل الÈامج،ا◊جم السصأعي
اوث -ق -ل اŸع-أرف ال-ع-ل-م-ي-ة اŸق-دم-ة ل-ه ‘ ه-ذه
اŸرحلة ،مشصÒا أان األهداف اŸسصطرة Áكن
–قيقهأ بأبسصط الوسصأئل ،فقط الÎكيز على

سشتاف‚ :اح اŸششروع مرهون برفع اŸيزانية
لم Úالعأم لنقأبة الÎبية والتعليم
صصرح ا أ
ب - -وع Ó- -م ع - -م- -ورة لـ«الشص- -عب» أان مشص- -روع
السصبورة التفأعلية سصبق ا◊ديث عنه ،غÒ
أان ت -ط -ب -ي -ق -ه ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع يسص-ت-وجب
الرفع من ميزانية الÎبية التي انخفضصت
بـ ٪60م - -ن- -ذ 3سص-ن-وات ،م-أ ي-ج-ع-ل ت-ط-ب-ي-قه
ميدانيأ صصعبأ.
وأاضص -أف ع -م -ورة أان اŸشص-روع يسص-ت-وجب
ن-ظ-أم-أ م-ع-ل-وم-أت-ي-أ ق-وي-أ وإامكأنأت ضصخمة
تطرح التسصأؤول عن مدى إامكأنية توفÒهأ
خ- -أصص- -ة وان اغ- -لب اŸؤوسصسص- -أت الÎب- -وي- -ة
ت-ف-ت-ق-ر ل-لضص-روري-أت اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-وسص-أئل
ال -ت -ع-ل-ي-م-ي-ة ال-بسص-ي-ط-ة خ-أصص-ة ‘ اŸن-أط-ق
النأئية البعيدة التي يعمل مهنيوالقطأع ‘
ظروف اقل مأ يقأل عنهأ كأرثية  ،التدفئة
لمور
غأئبة ،اŸدارسس هشصة ،وغÒهأ من ا أ
التي تسصتوجب التحسص Úقبل النتقأل إا¤
اŸشص- -روع ال- -عصص -ري .وق -أل أان ال -ت -جسص -ي -د
يسص - -ت - -دع - -ي الشص - -روع ‘ إاصصÓ- -ح أارضص- -ي- -ة
اŸنظومة التعليمية اŸمثلة ‘ اŸنأهج ثم
ال-ذه-أب ن-ح-وعصص-رن-ة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ذي يعتÈ
إاي-ج-أب-ي-أ م-ن ح-يث ت-وج-ه ال-ت-ل-م-ي-ذ وم-ي-ول-ه

ال Ó-زم -ة ل -ل -ح -د م -ن ان -تشص -أر ال-وب-أء ,داع-ي-ة
اŸواطن Úللتحلي بروح اŸسصؤوولية والتقيد
بإأجراءات ا◊جر الصصحي.
ومن جهة اخرى ,نوه ا◊زب بألدور الذي
يقوم به ا÷يشس الوطني الشصعبي ‘ حمأية
الشص -خ -أصس واŸم -ت -ل-ك-أت واÙأف-ظ-ة ع-ل-ى
اسصتقرار الوطن وﬁأربة اآلفأت الجتمأعية.
وثمن اŸكتب الوطني مسصأهمة ا◊زب ‘
اث -راء مشص -روع ت-ع-دي-ل ال-دسص-ت-ور ,ع-ن ط-ري-ق
اطÓقه لسصتشصأرة «واسصعة» لقواعده النضصألية
‘ ك -أف -ة ولي -أت ال -وط -ن ,وب -ل -ورة تصص-ورات-ه
واقÎاحأته من خÓل العمل الذي قأمت به
÷نة اÈÿاء للتجمع الوطني الدÁقراطي.
وتضص -م -ن ج -دول اع -م -أل اج-ت-م-أع اŸك-تب
ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -زب ت -نصص -يب أاعضص -أء اŸك-تب
وتوزيع اŸهأم عليهم ,وتنصصيب فوج عمل
لتحضص Òتعليمة تتعلق بإأعأدة هيكلة ا◊زب
داخل وخأرج الوطن.

بتواطؤو عبد اŸؤومن ،ولد قدور ومسشتششاره أامازيغي

«الششعب» تقف على تطبيق اŸششروع على أارضض الواقع

ال- -ت- -ك -وي -ن ا÷ي -د ÷م -أع -أت الÎب -ي -ة ع -م -وم -أ
واألسصتأذ على وجه اÿصصوصس.
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الدائم إا ¤اسصتعمأل التكنولوجيأ ا◊ديثة.

اأ’ولياء واأ’سشاتذة يرحبون
من جهته ،رئيسس جمعية أاوليأء التÓميذ خألد
احمد ‘ تصصريح لـ«الشصعب» قأل إان ا◊ديث عن
ت -ع -م -ي-م مشص-روع ال-ل-وح-ة اإلل-كÎون-ي-ة أازاح ال-ه-م
عنهم وعن األوليأء الذين يعيشصون كل سصنة على
ه -أجسس ث -ق -ل اÙف -ظ -ة ،وﬂأوف م-ن إاصص-أب-ة
أابنأئهم بأمراضس جراء اŸشصكل ،وهذا دليل ـ
يضصيف اŸتحدث ـ على إاعطأء السصلطأت أاولوية
كبÒة لقطأع الÎبية الذي كأن مهم Óلسصنوات،
وي -ع -يشس ظ -روف -أ صص -ع-ب-ة بسص-بب ال-ق-رارات غÒ
اŸدروسص- -ة ال -ت -ي ان -ع -كسصت سص -ل -ب -أ ع -ل -ى السصÒ
ا◊سصن للمدرسصة .ووصصف خألد احمد اŸشصروع
ب -أŸه -م ،غ Òأان ه -ن -أك أاول -وي-أت م-ن-ه-أ ال-ن-ق-ل،
اإلطعأم ،الهيأكل البيداغوجية وتكييف قأعأت
التدريسس واŸنهأج الذي تعألت األصصوات بشصأنه
،ق-ب-ل الن-ت-ق-أل إا ¤مشص-روع السص-ب-ورة ال-ت-ف-أع-ل-ية
الذي يدخل ‘ إاطأر تزي ÚاŸدرسصة ا÷زائرية .
وع ‘ Èذات السص- -ي- -أق ال- -ك -ث Òم -ن األول -ي -أء
لـ»الشصعب» عن ارتيأحهم الشصديد لÓهتمأم الذي
توليه السصلطأت إلصصÓح اŸنظومة الÎبوية Ã ،أ
فيهأ اÙفظة التي أاثقلت كأهل التلميذ  ،آاملÚ
أان تكون هذه اÿطوة مصصحوبة بدراسصة دقيقة
ل -واق-ع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ذي ي-ح-ت-أج ال-ت-ف-أت-ة واه-ت-م-أم
كبÒين Ÿعأ÷ة ﬂتلف اŸشصأكل اŸطروحة .

جديدة اواطراف اخرى كأنت يد ‘ القضصية
،التي تعود تفأصصيلهأ ا ¤سصنة  ، 2018اين
قأمت شصركة سصونأطراك بأقتنأء اك Èمصصفأة
نفطية من حيث قدرات النتأج  ،وكأن الهدف
من اقتنأئهأ تخفيضس فأتورة اسصتÒاد الوقود
ال -ت -ي ب-ل-غت ح-وا‹ 2.5م -ل -ي -أر دولر ‘ ت-لك
الفÎة .
تعود ملكية اŸصصفأة Ûموعة « إاكسصون
موبيل « األمريكية  ،وكأنت هذه الخÒة ‘
ح -أل -ة ت -وق -ف Ÿدة  6سص -ن -وات ق-ب-ل ان ت-ع-أد
صصيأنتهأ  ،اذ تعت Èأاضصخم مصصفأة ‘ أاوروبأ
بطأقة تكرير تقدر بـ 320أالف برميل يومًيأ
من النفط اÿأم و 11مليون برميل ‘ العأم ،
المر الذي سصيسصهل من تسصويق النتأج ‘
اوروب -أ ذات -ه -أ  ،ف -ي -م -أ ي -ح -ول ج -زء م -ن-ه ا¤
ا÷زائر وضصخه ‘ السصوق اÙلية  ،حسصب
تصص -ري -ح -أت اŸت-ه-م ع-ب-د اŸؤوم-ن ول-د ق-دور
،م-ب-أشص-رة ب-ع-د ت-ن-ف-ي-ذ الصص-ف-قة التي اكتشصفت
ذات اŸصصألح المنية انهأ ›رد خردة ل
تصصلح  ،لكن ولد قدور حسصب اŸعلومأت التي
تتوفر عليهأ «الشصعب»  ،قد ” توظيفه ‘ ذات
لشصركة بأجرة شصهرية غ Òمتوقعة  ،كمكأفأة
له على الصصفقة .
للتذك ،Òليسصت اŸرة الو ¤التي يكتشصف
فيهأ الفسصأد اŸأ‹ بشصركة سصونأطراك ،بل
سصبق وان عرفت هذه الشصركة ابرام صصفقأت
مشص -ب -وه -ة اخ -رى م -ع شص-رك-أء اج-أنب  ،م-ن-ه-أ
شص -رك -أت اي -ط -أل -ي -ة وك -ن -دي -ة م -ث -ل « اي -ن -ي «
اليطألية  ،و»اسس ان سصي لفألن « الكندية
ال -ع -م Ó-ق -ة ‘ ›أل ال -ه -ن-دسص-ة ت-ورط ف-ي-ه-أ
اطأرات من بسصونأطراك.

أاعضشاء اللجنة العلمية
‘ تيبازة اليوم
ي-ق-وم أاعضص-أء ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ي-ة Ÿت-أب-ع-ة
وال -تصص -دي ل-فÒوسس ك-ورون-أ ال-ي-وم ،ب-زي-أرة
ع -م -ل وت -ف -ق -د ت-ق-وده-م إا ¤ولي-ة ت-ي-ب-أزة،
وت -ك -ون الن -ط Ó-ق -ة م -ن م -دي-ري-ة الصص-ح-ة
والسص -ك -أن ،ف -ي-م-أ ي-ت-ن-ق-ل وزي-ر الصص-ح-ة ب-ن
بوزيد إا ¤ع Úالدفلى اليوم وينظم ندوة
صصحفية مشصÎكة مع رئيسس جمعية العلمأء
اŸسص -ل -م Úا÷زائ -ري Úي -وم الث -نÃ Úق -ر
الوزارة على العأشصرة صصبأحأ.

اإ’فراج اŸؤوقت عن طابو وبلعربي
ق -ررت السص -ل -ط -أت ال -قضص -أئ -ي -ة Ûلسس
قضصأء ا÷زائر أاول أامسس اÿميسس الفراج
اŸؤوقت ع -ن ك -ر Ëط -أب -ووسص -م Òب -ل -ع-رب-ي
وسص-ل-ي-م-أن ح-م-ي-ط-وشس ،حسصب م-أ ع-ل-م من
النيأبة العأمة.
وحسصب ذات اŸصص- -در أام- -رت ال- -غ- -رف- -ة
ا÷زائ - -ي - -ة ل - -دى ›لسس قضص - -أء ا÷زائ - -ر
بألفراج اŸؤوقت عن كر Ëطأبوبنأء على
طلب ﬁأميه.
أامأ بخصصوصس سصم Òبلعربي وسصليمأن
حميطوشس ،فأمر قأضصي التحقيق اŸكلف
Ãلفيهمأ “كينهمأ من الفراج اŸؤوقت.

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العÓقات يجب أان تبنى على أاسساسس الندية

عادت إ÷ماجم
إ ¤إأ’رضض إلطاهرة

دليوح ’ :صسدإقة دون طي صسفحة إ’سستعمار نهائيا

بن برإهم :تسسجيل هؤو’ء إŸقاوم Úضسمن إلشسهدإء وإعطائهم إلقيمة إلتاريخية

ﬁمد فوزي بقاصس

’رادة السسياسسية
كان ملف إاسسÎجاع جماجم زعماء اŸقاومة الشسعبية الشسرفاء من ب ÚاŸطالب التي كانت تدعو إاليها العديد من ا÷معيات وا◊قوقي ،Úوبفضسل ا إ
’سستقÓل الذي له ميزة خاصسة هذا العام وأاول خطورة ‘ تاريخ
للدولة ا÷زائرية حطت هذه ا÷ماجم ‘ أارضسها بعد  170سسنة ،وهو إانتصسار للجزائر ‘ عيد ا إ
ذاكرتنا الوطنية.
سسهام بوعموشسة
اع -ت Èأاسس -ت -اذ ال -ت-اري-خ ا◊ديث واŸع-اصس-ر
(ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  ) 2ع-ب-د ا◊م-ي-د دل-ي-وح
إاسسÎجاع ا÷ماجم باÿطوة السسليمة قائ:Ó
«ن -ث -م -ن -ه -ا ‘ إاط-ار إادراج م-ل-ف ال-ذاك-رة ‘
ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن ،وه -ذا ال-ذي ك-ن-ا
نفتقده منذ السستقÓل» ،مشسÒا إا ¤أان هذا
ي- -ب- -ق -ى غ Òك -اف ‘ ان -ت -ظ -ار إادراج م -ل -ف
األرشس- - -ي- - -ف والعÎاف Ãج- - -ازر ف - -رنسس - -ا
الرسسمية با÷زائر ،كي يأاخذ ملف الذاكرة
ح -ج -م -ه ا◊ق -ي-ق-ي ‘ م-ل-ف ال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين ،وحسسبه فإانه من اŸسستحيل أان ‰ر
إا ¤صس -داق -ة دون ط -ي صس -ف-ح-ة السس-ت-ع-م-ار
نهائيا ،وهذا لن يتأاتى إال باÿطوات التي
ذكرتها آانفا وهي ملف األرشسيف والعÎاف
باÛازر.
متسسائ Óماذا اسستفادت فرنسسا الكولونيالية
م- -ن إاب -ق -اء ج -م -اج -م أاق -ط -اب اŸق -اوم -ات
الشسعبية الشسرفاء ‘ فرنسسا بعد التنكيل بهم
ليكونوا ‘ متناول طلبة الطب آانذاك ثم
حولوا إا ¤متحف اإلنسسان بباريسص ،قائ Óإان
ع -رضس -ه -م ‘ اŸت -ح -ف غ Òال -ت-دل-ي-ل ع-ل-ى
وحشس-ي-ت-ه-ا وب-ع-ده-ا الشس-اسس-ع ع-ن اإلنسس-ان-ية
وا◊ضسارة بكل معا Êالكلمت ،Úمضسيفا أان
هذا السسلوك الÈبري والهمجي ل Áكن أان
‚د له مدلول أاو معنى ،إال الرغبة الشسديدة
‘ النتقام حتى من العظام والشساهد هنا
أان ه -ؤولء ال -رج -ال أاذاق -وه -ا ال-وي-ل وال-ث-ب-ور

فالعقاب من جنسص العمل ‘ نظرهم.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاع -ربت اÙام -ي-ة ف-اط-م-ة
ال -زه -راء ب -ن ب -راه-م ع-ن غ-ب-ط-ت-ه-ا ال-ك-بÒة
ب-اسسÎج-اع ج-م-اج-م زع-م-اء اŸق-اوم-ة وهي
من ب Úا◊قوقي ÚاŸطالب Úلعدة سسنوات
بذلك ،قائلة »:أانا أاسسعد امرأاة على وجه
العا ،⁄ألنه انتصسار ذهبت رؤووسص مقطوعة
وجاءوا إا ¤بÓدهم اŸسستقلة ،اليوم ذاقوا
السستقÓل «.
واعتÈت بن براهم أانها أاول خطوة ‘ تاريخ
ا÷زائ -ر وذاك -رت -ه-ا ال-ت-ي سس-ت-وح-د الشس-عب،
م- -ؤوك- -دة أان- -ه إاذا ك- -انت اإلرادة السس -ي -اسس -ي -ة
موجودة فإان الرفات سستعود وبالفعل عادت

ﬁمد Ûد «بوبغلة» وبوزيان

شسهيدإن بارزإن ‘ ذإكرة إŸقاومة إلشسعبية
يعت Èالشسهيدان ﬁمد Ûد بن عبد اŸالك
اŸدعو الشسريف بوبغلة وأاحمد بوزيان اللذان
اسسÎجعت جمجمتاهما وكذا جماجم  22شسهيدا
آاخر أامسص من فرنسسا ،رمزين من رموز اŸقاومة
الشسعبية ضسد الحتÓل الفرنسسي.
وقد ” أاخذ هذه ا÷ماجم باعتبارها غنائم
ح -رب ق -ب -ل أان ت -زخ -ر ب -ه -ا ﬁم -ي -ات م -ت -ح-ف
اإلنسسان بباريسص حيث ” الحتفاظ بها منذ
قرن ونصسف قرن من الزمن.
وكان الشسريف بوبغلة ،من مواليد  ،182٠أاول من
خاضص ثورة شسعبية –مل اسسمه اŸسستعار ضسد
اÙت -ل ال -ف -رنسس-ي ‘ ج-ب-ال ج-رج-رة Ãن-ط-ق-ة
القبائل إا ¤غاية تاريخ وفاته ‘  26ديسسمÈ
 .1854و‘ اÿمسسينيات من القرن  ،19اسستقر
بوبغلة بقلعة بني عباسص وقادة فيها حركة ثورية
من خÓل شسد التصسالت ب Úالقبائل القابعة ‘
ا÷بال اÛاورة.
و‘ مارسص من سسنة  ،1851شسن هجوما ضسد
لعزيب شسريف بن علي ،مسسؤوول زاوية إايشسÓطن
وباشساغا مطبق ألوامر الفرنسسي .Úوما إان هزم
إابان الهجوم الثا ،Êحتى شسّد البطل رحاله نحو
عرشص بني مليكشص (ولية بجاية حاليا) حيث
أاعد العدة وجعل منه مركز عملياته ا÷ديد.
و ⁄ي-ت-وان الشس-ري-ف ب-وب-غ-ل-ة ‘ مضس-اي-ق-ة ج-ن-ود
الحتÓل قبل أان يج Èعلى العودةأادراجه شسرق
جرجرة حيث التفت حوله قبائل أاخرى.
وب -ه -ذا ‚ح الشس -ري -ف ب -وب-غ-ل-ة ‘ ه-زم م-ف-رزة
للجيشص الفرنسسي ‘ مواجهة بالقرب من بوغني
يوم  18أاوت .1851
وعلى إاثر هذه الهزÁة ،مكثت هناك بعثة من
ا÷نود شسهرا كام– Óت أاوامر ا÷Ôال بليسسيي
‘ ﬁاولة منها وضسع حد ألولئك الذين كانت
تصسفهم باŸتمردين.
وب -ع-د رج-وع-ه إا ¤ب-ن-ي م-ل-ي-كشص ،ق-ام الشس-ري-ف
بوبغلة بتوسسيع نطاق عمله نحو ا÷هة السساحلية
من منطقة القبائل ،وهو ما أاج Èحوا‹ ٣٠٠٠
ج -ن -دي م -ن اŸشس -اة ع -ل -ى إاع-ادة ف-ت-ح ال-ط-ري-ق
بتاريخ  25يناير  1852ب Úالقصسر وبجاية‘ .
ج -وان م -ن ن -فسص السس -ن -ة ،أاصس -يب ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -رأاسص خ Ó-ل م -ع -رك -ة دارت رح -اه -ا ‘ ق -ري-ة
ت-ي-غ-ل-يت ﬁم-ود ق-رب سس-وق الث-ن .Úواسس-ت-ط-اع
سسنة  185٣أان يقود اŸقاومة مرة أاخرى لكن
ح -اك -م م -ن -ط-ق-ة ال-ع-زازق-ة ‘ ال-ق-ب-ائ-ل ا÷Ôال
روندون أارسسل بعثة منتصسف سسنة  1854لقمع
قبيلة آاث جناد التي تسساند بوبغلة .وما أان “ت

السسيطرة على قرية عزيب “ت مهاجمة قرية
آاث يحيى التي اسستمرت فيها اŸشسادة Ÿدة 4٠
يوما فقد خÓلها ا÷Ôال روندون  94جنديا
وجرح فيها  59٣آاخر .وبعد أان أاصسيب بوبغلة
غادر إا ¤منطقة آاث مليكشص ليعود إا ¤اŸقاومة
حيث انضسم بعدها إا ¤للة فاطمة نسسومر.
وعندما “ت الوشساية به ‘ سسنة  1854توبع من
ط - -رف اإلخ- -وة م- -ق- -را Êال- -ذي- -ن انضس- -م- -وا إا¤
الفرنسسي Úحيث ” فصسل رأاسسه عن جسسده وهو
ح- - -ي .و‘  26ن-وف-م 1894 ÈاقÎفت ال-ق-وات
ال -ف -رنسس -ي -ة أاشس -ن -ع ›زرة راح ضس -ح -ي -ت-ه-ا أال-ف
شس -خصص م -ن أاه -ا‹ م -ن -ط -ق-ة ال-زع-اطشس-ة ق-تÓ-
ب -اÿن -اج -ر .أام -ا الشس-ي-خ ب-وزي-ان ق-ائ-د م-ق-اوم-ة
الزعاطشسة فقد ” قطع رأاسسه ورأاسص ابنه وسسي
موسسى الدرقاوي و” التمثيل بهم ‘ معسسكر
ا÷نود ‘ الزعاطشسة ثم ‘ بسسكرة «ليكونوا
عÈة Ÿن يحاولون السس Òعلى خطاهم».

إا ¤تراب وطنها ،وكلمة مسستحيل ل Œد
مكانتها ،مشسÒة إا ¤أانه ‘ السسابق  ⁄يكن
هناك اهتمام بهوية ا÷زائري ،Úو” عرقلة
اسسÎجاع ا÷ماجم.
ووصس- -فت إاسسÎج- -اع ا÷م- -اج- -م ب- -الضس -رب -ة
الكبÒة لفرنسسا قائلة »:كنا نحارب ونضسع
الطلبات توصسلنا لبناء عÓقات صسداقة مع
ب -عضص ال-ف-رنسس-ي Úال-ذي-ن زودون-ا ب-ا◊ق-ائ-ق
إلثبات جرائم فرنسسا ‘ ا÷زائر ،األمر ⁄
ي- -ك -ن ه -ي -ن -ا» ،م -ط -ال -ب -ة ب -تسس -ج -ي -ل ه -ؤولء
اŸق -اوم ‘ Úق -ائ-م-ة الشس-ه-داء وإاع-ط-ائ-ه-م
القيمة التاريخية ،ألنهم كانوا شسيوخ زوايا
ضسحوا من أاجل الوطن مثل الشسيخ بوزيان

وإابنه الذي  ⁄يتجاوز  15سسنة ،مضسيفة أان
دفن رفات ا÷ماجم  ‘ 24مقÈة العالية هو
رمز ألن كل شسهداء الثورة مدفونون هناك،
قائلة« :جاءوا إا ¤مكانهم ا◊قيقي رفقة
إاخوانهم».
‘ هذا السسياق ،أاشسارت بن براهم إا ¤أان
ه -ن -اك  41ج -م -ج -م -ة م -ا ت-زال م-ت-واج-دة
Ãت -ح -ف اإلنسس -ان ب-ب-اريسص م-ن-ه-ا ج-م-ج-م-ة
إامرأاة من البليدة ،وفتاة صسغÒة ذات السسبع
سسنوات أاخذها اŸسستعمر إلجراء التجارب
عليها ،إاضسافة إا ¤أالف و 5٠٠رفات وهي
هيكل عظمي ÷سسم كامل.

أاطلقه مغردون ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي

هاشستاق «رحم إلله شسهدإءنا إأ’برإر»

’ ح - - -ديث ع Èوسس- - -ائ- - -ل ال- - -ت- - -واصس- - -ل
ا’ج-ت-م-اع-ي والصس-فحات الفايسسبوكية،
م- -ن- -ذ ا’عÓ- -ن ع -ن اسسÎج -اع ا÷زائ -ر
’و ¤من رفات شسهداء الوطن
للدفعة ا أ
’بطال ،إا’ عن هذا ا◊دث التاريخي،
ا أ
حيث ثمن معظمهم اÿطوة ،واعتÈها
ال -ب -عضس ان -ط Ó-ق-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ق-ي مسس-ار
ا÷زائر ا÷ديدة ،خاصسة وأانها تزامنت
مع ذكرى ا’سستقÓل اŸصسادف للخامسس
جويلية.
سسارة بوسسنة
أاطلق مغردون ع Èمنصسات الفضساء األزرق
هاشستاق «رحم الله شسهداءنا األبرار» تزامنا
مع عودة  24رفاتا ألبطال اŸقاومة الشسعبية
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عادت ا÷ماجم إا ¤األرضص الطاهرة العنوان
األبرز لنتزاع جماجم شسهداء قادة اŸقاومات
الشس -ع -ب -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ال-ذي-ن ق-اوم-وا الح-تÓ-ل
ال-ف-رنسس-ي ال-غ-اشس-م ‘ ب-داي-ات-ه وضس-ح-وا ب-النفسص
والنفيسص‡ ،هدين الطريق لندلع ثورة نوفمÈ
اÛيدة التي اسستعادت بها ا÷زائر حريتها بعد
ق- -رن ونصس- -ف م- -ن السس- -ت- -دم- -ار والضس- -ط- -ه- -اد
الفرنسسي الذي اسستعملت فيه أابشسع صسور القتل
والتعذيب ‘ حق أاجدادنا األبرار.
بعد أاك Ìمن  17٠سسنة عن فصسل رؤووسسهم عن
أاجسسادهم وقطع البحر الأبيضص اŸتوسسط بهم
وعرضسهم ‘ متحف اإلنسسان بباريسص متباهÚ
ب -إا‚ازه -م أام -ام الشس -ع -وب ،أاع-اد ال-رئ-يسص ت-ب-ون
الع -ت -ب -ار ل-رف-ات  24شس -ه -ي -دا م -ن ك -ب -ار ق-ادة
اŸقاومة الشسعبية ‘ ا÷زائر ،ليتوسسدوا وطنهم،
الÎاب اŸط -ه -ر ب -دم -اء ال -ث -وار واألح -رار ،ب -ع-د
حرمانهم من حقهم الطبيعي واإلنسسا Êوالديني
‘ الدفن حتى ل يكونوا قدوة لغÒهم ورموزا من
رموز اŸقاومة التي تواصسلت إا ¤غاية اسستعادة
ا◊رية بقوة السسÓح.
وي -ك -ون ع -ي -د السس -ت -ق Ó-ل ال -ث -ام -ن واÿمسس-ون
ع -ي -دي -ن ،ويصس -ن -ع م -ن اÿامسص ج -وي -ل -ي-ة 2٠2٠
ﬁطة حاسسمة ‘ تاريخ ا÷زائر ،بعد النصسر
ا÷دي-د ال-ذي ح-ق-ق-ت-ه ا÷زائ-ر اŸسس-ت-ق-ل-ة ع-لى
ف -رنسس -ا ،نصس -ر ج -اء ب -ع -دم-ا ” ت-ع-ب-ي-د ال-ط-ري-ق
لتحقيق انتصسارات أاخرى ‘ ثورة ملف الذاكرة،
وه- -و م- -ا يÎج- -م اإلرادة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة ل- -ل- -دول -ة
ا÷زائرية Œاه التاريخ.
اسس -ت -ع -ادة رف -ات وج -م -اج -م أاج -دادن -ا سس -ي-م-ه-د
ال-ط-ري-ق ل-ف-ت-ح م-ل-ف-ات ع-دي-دة ع-ال-ق-ة ي-ت-قدمها
العÎاف ب- -اÛازر الشس- -ن- -ع -اء ال -ت -ي ارت -ك -ب -ه -ا
جÔالت ا÷يشص ال -ف -رنسس -ي ع -ل -ى غ -رار ›ازر
ال -ث-ام-ن م-اي  ،1945وم-ل-ف ال-ت-ف-جÒات ال-ن-ووي-ة
ب-الصس-ح-راء ،واسس-ت-ع-ادة الÌوات اŸن-ه-وب-ة ب-ي-ن-ه-ا
أارشسيف ا÷زائر الذي يعد غنيمة حرب ل قيمة
لها لتاريخ ا÷زائر تزين بها فرنسسا متاحفها
ومكتباتها.

ا÷زائ - -ري - -ة ك - -انت ﬁت - -ج - -زة ب- -اŸت- -اح- -ف
الفرنسسية ،حيث جند رواد مواقع التواصسل
الجتماعي حروفهم على توي ،Îوانسستجرام،
وف -يسس -ب -وك ،ل -ل -ت -ع-ب Òع-ن شس-رف ال-تضس-ح-ي-ة،
وم -ك -ان -ة أاب -ط -ال اŸق -اوم -ة الشس -ع-ب-ي-ة ال-ذي-ن
فقدهم الوطن الغا‹ ،لكنهم ظلوا ‘ أاعÚ
ا÷ميع عنوان فخر وكرامة ،ووسسام اعتزاز
ع - -ل - -ى الصس - -دور ،وأاضس - -حت ه- -ذه اŸنصس- -ات
ال -رق -م -ي -ة ع -ل -ى م-دار ي-وم Úم-ي-دانً-ا خصس-بً-ا
للتÓحم الوطني ،ورثاء لشسهداء ا÷زائر الذين
ضسحوا بأارواحهم دفاعاً عن ا◊رية ،ليكونوا
مث ًÓحياً ألبناء الوطن ‘ رفع راية الوطن
عاليا.
وكتبت عدة مواقع على صسفحاتها منشسورات
ث -م -نت خ Ó-ل -ه-ا ›ه-ودات السس-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا
وعلى رأاسسها رئيسص ا÷مهورية عبد اÛيد

ت -ب -ون «–ي -ة إاك -ب -ار وإاج Ó-ل ل -ل -رئ -يسص ع -ب -د
اÛي -د ال -ذي أاوف -ى ب -وع -ده وع -م -ل ب -ج -ه-د
لسسÎداد ال -رف -ات ،وغ-ردت صس-ف-ح-ات أاخ-رى
«–ية للرئيسص تبون الذي أاكرم الشسهداء اليوم
سسÒتاحون ألول مرة منذ اسستشسهادهم».
ت -غ -ري -دات أاخ -رى م-عÈة رصس-دت-ه-ا «الشس-عب»
لشسباب فخور Ãاضسيه وتاريخه اÛيد على
سسبيل اŸثال تغريدة شساب مغÎب ع Èعن
ف -خ -ره واع -ت -زازه ب-رم-وز اŸق-اوم-ة الشس-ع-ب-ي-ة
والثورة اÛيدة ا÷ماجم هي قصسصص كفاح
وبطولت وبسسالة العظماء الذين صسنعوا ›د
ا÷زائر اليوم تسسÎجع جزءا من تاريخها ‘
يوم اسسÎجاع سسيادتها وتسستقبل أابطالها بكل
فخر تلفهم الراية الوطنية ليدفنوا بكرامة ‘
أارضسهم الطاهرة اŸسسقية بدمائهم».

ا÷زائر لن تÎاجع عن اسسÎجاع أارشسيفها ،شسيخي:

’ توجد إرإدة حقيقية لدى إ÷انب إلفرنسسي لطي هذإ إŸلف نهائيا
’رشسيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية ،أامسس ،التأاكيد على أان ا÷زائر «لن تÎاجع أابدا» عن مطالبتها
جدد عبد اÛيد شسيخي مسستشسار لدى رئيسس ا÷مهورية مكلف با أ
باسسÎجاع أارشسيفها اŸتواجد بفرنسسا.
سسنوات أاي منذ تنحية مدير األرشسيف الفرنسسي وبقاء هذه
أاوضسح شسيخي ‘ تصسريح «لوأاج» ،أان «جيل اليوم وكل األجيال
الهيئة دون مسسؤوول منذ ذلك التاريخ».
التي سستتعاقب سستظل متمسسكة Ãطلب اسسÎجاع كل األرشسيف
وأاشسار ‘ ذات السسياق أانه سستنعقد رÃا ‘ الشسهر ا◊ا‹
الوطني الدي يؤورخ لعدة حقب من تاريخنا والذي ” ترحيله
اللجنة الكÈى ا÷زائرية-الفرنسسية وسستكون مسسأالة اسسÎجاع
إا ¤فرنسسا» ،مضسيفا أانه «ل توجد إارادة حقيقية لدى ا÷انب
األرشس-ي-ف ال-وط-ن-ي ضس-م-ن اŸل-ف-ات ال-ت-ي سس-ي-ت-م ال-ت-طرق إاليها
الفرنسسي لطي هذا اŸلف نهائيا».
خÓل أاشسغال هذا اللقاء.
واسستطرد قائ Óإان «تصسرف ومواقف اŸسسؤوول ÚالفرنسسيÚ
وللتذك ،Òطالب عدد من اŸؤورخ Úوا÷معيات وا◊قوقيÚ
اŸفاوضس ‘ Úهذا اŸلف يثبت أانهم ل Áلكون صسÓحيات
Óرشسيف
بفرنسسا ،من اŸسسؤوول Úالفرنسسي Úالتاحة الفورية ل أ
لتخاذ أاي قرار».
Ãا فيه اŸتعلق بحرب التحرير ا÷زائرية من خÓل إالغاء نصص
وب -ع -د أان ذك -ر ب -ان ك -ل ال-ق-وان Úوال-تشس-ري-ع-ات ال-دول-ي-ة ت-نصص
القانون اŸتضسمن حماية سسرية الدفاع الوطني.
بوضسوح على أان األرشسيف ملك األرضص التي كتب فيها ،أاشسار
ودعت هذه األطراف ‘ بيان لها ‘ ذكرى اغتيال موريسص
شسيخي إا ¤أانه «خÓفا لكل الدول األخرى فإان فرنسسا ل تعÎف
أاودان إا« ¤إال- - -غ- - -اء» اŸادة  6٣م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-عامة الوزارية
ب -ه -ذا ال -تشس -ري -ع و–اول ع Èسس -ن ق -وان Úال -ت -نصس -ل م -ن ه-ذه
اŸشسÎكة رقم  1٣٠٠اŸتضسمنة «حماية سسرية الدفاع الوطني»،
األعراف الدولية».
معرب Úعن اسستيائهم لـ «التشسديد الواسسع الذي عرفه تطبيق
وعلى سسبيل اŸثال ،ذكر شسيخي ،الذي ع Úمؤوخرا مسستشسارا
هذه التعليمة بناء على طلب األمانة العامة للدفاع واألمن
لدى رئيسص ا÷مهورية مكلف باألرشسيف الوطني وملف الذاكرة
الوطنية ،أان فرنسسا قامت 2٠٠6 ‘ ،بسسن قانون يقضسي بإادراج واعت Èشسيخي أان هذا اإلجراء هو «خرق Ÿبدأا عدم رجعية الوطني.»Ú
األرشسيف «كجزء من األمÓك العمومية» ،وبالتا‹ ل يتنازل القوان »Úسسيما وأان ملف األرشسيف هو «ﬁل تفاوضص  ⁄يتم كما أاشسارت إا ¤أانه ‘ الوقت الذي يدعو فيه الرئيسص الفرنسسي
ع -ن -ه -ا ول تسسÎد» ك -م -ا ت -ق -رر أايضس -ا إاع -ادة ت -وزي -ع ال -رصس -ي -د ال -فصس -ل ف -ي -ه ن-ه-ائ-ي-ا» ،م-ذك-را ب-اŸن-اسس-ب-ة أان اÙادث-ات ب Úإام -ان -وي -ل م -اك -رون إا ¤ن -ق -اشص ح -ول اŸاضس -ي السس -ت -ع -م-اري
ا÷زائري من األرشسيف اŸتواجد بفرنسسا على مراكز أاخرى ا÷زائر وفرنسسا بخصسوصص هذا اŸلف «متوقفة منذ ثÓث ل -ف -رنسس -ا«ي -ظ -ل الط Ó-ع ع -ل -ى األرشس -ي-ف ال-ذي ي-ت-ي-ح دراسس-ة
مسستنÒة تناقضسية لهذه اŸسسائل ﬁل عراقيل».
«دون علم ا÷زائر».

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ
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بقاء على عهد الشسهيدات ‘ Œسسيد جزائر جديدة وقوية

«فحـ ـ ـ ـ ـÓت» شسك ّلـ ـ ـ ـن العمـ ـ ـ ـود الفقـ ـ ـ ـ ـري Ÿشسـ ـ ـ ـ ـ ـروع ا÷مهوري ـ ـة ا÷دي ـ ـدة

سساهم الشسباب ا÷زائري ‘ ا◊صسول على
ا’سستقÓل ،بحكم اأنه كان ‡ث ‘ Óجبهة وجيشش
التحرير الوطني ،Úكما سساهم ‘ مرحلة البناء
والتطوير عقب ا’سستقÓل ،وهو ما يضسع اليوم على
عاتق الشسباب ا◊ا‹ اإرثا ثقي.Ó
عمار حميسسي
–تفل ا÷زائر بذكرى ا’سستقÓل على وقع نفسس جديد
جاء به ا◊راك الشسعبي اŸبارك الذي اسستطاع اŸسساهمة
‘ ال -ت -غ-ي Òالسس-ل-م-ي ،وه-و م-ا ان-ع-كسس اإي-ج-اب-ا ع-ل-ى ا◊ي-اة
السسياسسية التي عادت اإليها ا◊ياة من جديد بعد سسبات
عميق.
صساحب هذا التغي Òا’يجابي رفع راية ﬁاربة الفسساد من
خÓل اŸتابعة القضسائية للمسسوؤول Úالسسابق ،Úالذين ثبت
تورطهم ‘ قضسايا فسساد ،حيث اأشسرف على هذه العملية
›م -وع -ة ك -بÒة م -ن ال -قضس -اة الشس -ب -اب ال -ذي -ن ث -اروا ع-ل-ى
ا’أوضساع التي كانوا يعيشسونها واسستطاعوا تنظيف القطاع
من الفاسسدين.
 ⁄يتوقف ا’أمر عند القضساء ،بل ’حت نفحات التغي Òعلى
ﬂتلف القطاعات ،حيث اأّكدت السسياسسة ا÷ديدة لرئيسس
ا÷مهورية رغبته الكبÒة ‘ منح الفرصسة لعنصسر الشسباب،
وهذا Œسسد بعد اأن تو ¤بعضس الشسباب اŸسسوؤولية كوزراء
‘ قطاعات ح ّسساسسة ومهمة.

فريدة خّمار

الشّسباب ا÷زائري يتحـــــــــّدى
صسعاب للمسساهمة ‘ التّنمية
ال ّ

سسلسسبيل ربيحة كتيتني

سسجلت «الشسعب» ‘ هذا ا’سستطÓع اتفاقهن حول اأهمية
ﬁافظة اŸراأة على جزائريتها التي اعتÈنها طريقها
نحو التميز وا’بداع ،ونحو جزائر جديدة معتزة وفخورة
Ãكونات هويتها ا’أصسيلة.
ف -ري -دة خ ّ-م -ار :اŸراأة اأصس -ال -ة ،ه -وي-ة وع-م-ل ل-غ-د
اأفضسل
اأك -دت رئ -يسس -ة ك -رسس -ي «ا’إيسس -يسس-ك-و» ل-ل-م-راأة ‘ ال-ع-ل-وم
وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ال-ت-اب-ع Ÿن-ظ-م-ة «ال-ي-ون-يسس-كو» الÈفيسسور
فريدة خّمار اأن ا’إرادة القوية ،العمل بجد وا’أخÓق هي
اأهم العوامل التي مكنت اŸراأة ا÷زائرية من ا’سستمرار
فيما بداأته اÛاهدات والشسهيدات ‘ الثورة التحريرية،
’أنها وبعد ا’سستقÓل مباشسرة اأخذت على عاتقها مهمة
ب -ن -اء وتشس -ي -ي-د ال-وط-ن ،ف-ق-د ك-اف-حت ون-اضس-لت م-ن اأج-ل
مواصسلة تعليمها العا‹ وولوج عا ⁄الشسغل فقط من اأجل
–قيق حلم «جزائر قوية ومتطورة» كانت فريدة خمار
واحدة ‡ن حملنه ب Úاأضسلعهن وهي ما تزال صسغÒة،
موؤكدة اأنها ُ ⁄يمح من ذاكرتها اأبدا مشسهد النسسوة على
اأسسطح القصسبة وهن يضسربن «اŸهراسس» سساعة منتصسف
الليل مع تعا‹ الزغاريد تضسامنا مع الشسهيد اأحمد زبانة
الذي اأعدم صسباح ذلك اليوم باŸقصسلة.
وقالت خمار اإن اŸراأة عانت كثÒا من مسستعمر حاول
جاهدا قتل وتشسريد ا÷زائري Úوسسلخهم عن اأرضسهم،
ل -ك -ن ا’أم-ه-ات ال-ل-وات-ي ك-ن اأم-ي-ات ‘ سس-واده-ن ا’أع-ظ-م
زرع -ن داخ -ل ك -ل ط -ف -ل حب ال -وط -ن ،ف -ك -انت ال -ف -ت -ي -ات
الصسغÒات من اأمثالها يسساعدن اأمهاتهن ‘ خياطة العلم
ا÷زائري الذي كان مصسدر فخر لهن ،لذلك كانت تلك
ا’أمهات سسببا ‘ تنشسئة جيل ’ يوؤمن باŸسستحيل بل كان
العمل و–دي الصسعوبات اأول مهمة وضسعها نصسب عينيه
غداة ا’سستقÓل ،وهو ما كان وراء خروج اŸراأة للدراسسة
والعمل ،فاسستطاعت Œاوز الصسورة النمطية للمجتمع من
خÓ-ل ال-ت-زام-ه-ا ب-ا÷دي-ة واŸث-اب-رة وال-تشس-ب-ع ب-اأصس-ال-ت-ه-ا
وهويتها.
وهنا ،كشسفت خمار اأن جزائر الغد ’ تبنيها امراة تطالب
بحرية ’ –Îم قيم ومبادئ اÛتمع’ ،أنها بذلك تنسسلخ
من الهوية ا÷زائرية ا’أصسيلة التي ربت ا÷يل الثائرعلى
الظلم ،فلن تكون «جزائرية» باتباعها النموذج الغربي اأو
ا’أمريكي ’أن ا◊رية ’ تعني التخلصس من مكونات الهوية
التي “يزنا عن الشسعوب ا’أخرى و لن تكون نسسخة عن
اŸراأة اÿليجية ’أنها تتشسارك معها فقط ‘ بعضس
ا’أم- -ور ول- -يسست م- -ط- -اب- -ق- -ة ل- -ه- -ا ،ي -جب اأن ت -ع -ي اŸراأة
–حسس -ب -ه -ا– اأن ت-ط-وره-ا و–رره-ا ’ ي-ك-ون ع-ل-ى حسس-اب
مبادئها واأخÓقها واأصسالتها ،فمنذ ا’سستقÓل اسستطاعت
ا’نخراط ‘ عملية البناء من اأجل تشسريف ا÷زائر ’
ه-دم-ه-ا ،م-وؤك-دة اأن ام-تÓ-ك الشس-ج-اع-ة ل-ق-ول ه-ذا دي-ن-نا
وتلك هويتنا وهذه لغتنا هي اأول خطوة نحو “ك ÚاŸراأة
لتكون ‰وذج ا÷زائرية «الفحلة» اŸتفردة بخصسائصسها
و‡يزاتها عن النماذج ا’أخرى.
وصسرحت خمار اأن اŸراأة اليوم اأمام مهمة نبيلة اأكÈ
مكافاأة لها فيها هو بناء ›تمع واٍع يقدسس العمل ويوؤمن
بجزائر جديدة وقوية ،لتحقيق هذا الهدف عليها اأن
تكون امراأة حرة ،مسستقلةﬁ ،افظة على اأصسالتها التي

جوهر هاشسمي

تلعب اŸراأة دورا اأسساسسيا ‘ التغي Òالهادف اإ¤
Œسسيد مشسروع ا÷مهورية ا÷ديدة ،وكما كانت
با’أمسش “ثل نصسف اÛتمع وتشسرف على تربية
نصسفه ا’آخر هي اليوم تعمل ‘ ﬂتلف اÛا’ت
اŸتواجدة فيه من اأجل تاأكيد اسستمرارية رسسالة
«جميÓت» ا÷زائر ،وسسواء كانت ربة بيت اأو
باحثة اأو سسيدة اأعمال هي تبقى دائما اأك Èمن اأي
رقم ،ناقشست «الشسعب» شسخصسيات نسسوية للتعرف
على اآرائهن حول مكانة اŸراأة ‘ جزائر الغد
ا÷ديدة ومدى ارتباطها ÃسسÒة اللواتي حاربن
من اأجل ا’سستقÓل.
فتيحة كلواز

تتجسسد ‘ كل تصسرفاها وسسلوكاتها ،فما قدمته اŸراأة
ع Èالتاريخ خاصسة ‘ الثورة التحريرية يثبت اأنها  ⁄تزغ
يوما عن جزائريتها ومكونات هويتها.
وتسساءلت هنا اإن فهمت اŸراأة اليوم رسسالة حسسيبة بن
بوعلي التي فضسلت اŸوت على ا’سستسسÓم ⁄ ،تتخل عن
اإÁانها بجزائر جزائرية رغم اŸتفجرات التي وضسعت
لقتلها ورفقائها ⁄ ،تنكسسر عزÁتها ‘ اŸضسي قدما
’أنها لقنت اŸسستعمر درسسا بجهادها من اأجل ا◊رية
وجوهر اŸراأة ا÷زائرية بطريقة اسستشسهادها ،معتÈة اأن
ال -ع -ل -م م -ه -م ل -ك -ن ت -رب -ي -ة ا’أب-ن-اء ه-ي ا’أسس-اسس ،خ-اصس-ة
ا’أمهات الشسابات اللواتي يجب تشسجيعهن على اŸضسي
قدما نحو مسسÒة مهنية متاألقة لكن مع تذكÒهن دائما
بدورهن كاأمهات.
وقالت الÈوفيسسور خمار اإنها من خÓل اإشسرافها على
 ÈﬂلÓ- -أب- -ح- -اث ح -ول اŸن -اط -ق ا÷اف -ة وزي -ارت -ه -ا اإ¤
ﬂتلف مناطق الصسحراء ا÷زائرية وجدت نسساء يعملن
‘ اÿفاء من اأجل بناء وترقية اÛتمع بÎبية تعتز
بهويتها واأصسالتها ،وهناك Ÿسست –رر اŸراأة بكل ما
–مله الكلمة من معنى فبدون خروجهن عن اأصسالتهن
اسستطعن –قيق ذواتهن وسسط اÙيط الذي يعشسن فيه،
وقالت اإن اأمثالهن تعلق لهن ميداليات وليسس ميدالية
واح -دة ’أن -ه -ن Áث -ل -ن ا’سس -ت -م -راري -ة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل-ل-دور
اÙوري الذي لعبته اŸراأة ‘ الثورة التحريرية.
وتتمنى خمار اأن تكون اŸراأة ‘ جزائر الغد «فحلة»
ت -ه -ت -م بشس-وؤون ع-ائ-ل-ت-ه-ا ب-ا’إشس-راف ع-ل-ى ت-رب-ي-ة اأب-ن-ائ-ه-ا
ومرافقتهم من خÓل ترسسيخ مبداأ ا’حÎام ،تشسارك ‘
ترسسيخ معا ⁄بناء دولة متطورة من خÓل اإرادتها القوية
وال- - - -ع- - - -م- - - -ل ا÷اد دون ا’ب- - - -ت - - -ع - - -اد وا’نسس Ó- - -خ ع - - -ن
اأصسالتها ،وقالت اإنها ع ÈمسسÒتها على مدى اأربع Úسسنة
اأو اأك Ìوجدت اأن تعلم التقنيات والذهاب اإ ¤اıابر
لصسنع ا’أدوية خاصسة ‘ وضسع كالذي يعيشسه العا ⁄بسسبب
كوفيد–‡ 19كن وينفع اÛتمع ،لكن ’ يجب اإغفال
ح- -ق- -ي- -ق- -ة اأن ا’أخÓ- -ق ه- -ي ع- -م- -ود ك- -ل شس- -يء ‘ ب- -ن- -اء
اÛتمعات.
ج -وه -ر ه-اشس-م-ي :ا÷زائ-ر ا÷دي-دة ت-ب-ن-ي-ه-ا اŸراأة
اŸتحررة ’ اŸنسسلخة
ت -رى رئ-يسس-ة ج-م-ع-ي-ة اŸراأة ال-ن-اشس-ط-ة ل-و’ي-ة ت-ي-زي وزو
جوهر هاشسمي اأن دور اŸراأة ا÷زائرية ع Èالتاريخ كان
ﬁوريا واأسساسسيا من «ت Úهينان» و»الكهينة» اإ’’ ¤
فاطمة نسسومر وصسو’ اإ ¤ا◊رب التحريرية اأين شساركت
‘ اŸعركة الكÈى من اأجل اسسÎجاع ا’أرضس اŸسسلوبة،
فكانت اÛاهدة ،اŸناضسلة ،واŸسسبلة وقبل ذلك ا’أم
ال- -ت- -ي ربت رج -ا’ ’ ي -ه -اب -ون اŸوت م -ن اأج -ل ا÷زائ -ر،
مشساركتها جنبا اإ ¤جنب مع اأخيها الرجل كتب اسسمها
ب- -ح- -روف م- -ن ذهب ‘ ذاك -رة ا÷زائ -ر اŸن -ت -فضس -ة ضس -د
اŸسستعمر ،ورغم تعليمها اÙدود فرضست نفسسها خاصسة

‘ ا’قتصساد الريفي بل ‚دها العمود الفقري ‘ كل
عائلة داخل اŸنزل وخارجه.
وق -الت ه -اشس -م -ي اإن اŸراأة ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل اسس-ت-ط-اعت
–قيق الكث Òمن اŸكاسسب بتوليها اأعلى اŸناصسب ‘
الدولة اإذ منحها الدسستور حق التعليم ما مكنها من تعزيز
دورها ‘ بناء اÛتمع ،لكنها تاأسسفت من تاأثر بعضس
النسساء Ãفاهيم دخيلة على اÛتمع ا÷زائري بسسبب
العاŸية التي اأعطتها مفهوما مغايرا لتحررها ،يكون
على حسساب القيم واŸبادئ ا’أصسيلة ،وكشسفت اأن اŸراأة
ا÷زائرية ع Èالتاريخ  ⁄تكبلها القيود التي نراها اليوم
فحتى العنف ضسد النسساء كان اأقل’ ،أن العائلة ا÷زائرية
‘ اŸاضس- -ي ك- -انت ج- -د ﬁاف- -ظ- -ة و–Îم م- -ك- -ان- -ة ا’أم
داخلها.
واأك - -دت ‘ ن - -فسس السس - -ي - -اق اأن اŸف- -اه- -ي- -م ال- -دخ- -ي- -ل- -ة
ك- -ال- -دÁق- -راط- -ي -ة وا◊ري -ات ه -ي ال -ت -ي اأفسس -دت مسس -ار
اÛتمع ،بسسبب تراجع اŸراأة عن ا’أهداف النبيلة التي
كانت –ملها تلك اÛاهدات والشسهيدات اللواتي ضسحÚ
بالغا‹ والنفيسس من اأجل جزائر حرة ،حقيقة توجد نسساء
 ⁄ي -ح -دن ع -ن مسس -ار «ج-م-يÓ-ت» ا÷زائ-ر وه-ن ال-ل-وات-ي
ضسمن اسستمرارية الرسسالة النوفمÈية رغم وجود بعضس
النسساء الباحثات عن ا’نسسÓخ عن اÛتمع ا÷زائري
بحجة «التحرر».
فشس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ج-ع-ل-تهن يقتنعن بحرية
بعيدا عن اأصسالتهن ما حّولهن اإ› ¤رد اسستنسساخ لنماذج
نسسوية من ›تمعات اأخرى ،وجعلهن ب Óهوية ’ ،جوهر
لهّن Áيزهن عن البقية ما يجعلهن عاجزات عن “ثيل
اŸراأة ا÷زائرية ‘ اÛتمعات الدولية ،فالشسعوب التي
’ –Îم قيمها ’ مكانة لها ‘ التاريخ.
وكشس- -فت ه- -اشس -م -ي اأن «ج -زائ -ري -ت -ن -ا ه -ي ط -ري -ق -ن -ا اإ¤
اŸسس -ت -ق -ب -ل» ،ل -ذلك ت -ع -م -ل ا÷م -ع -ي -ة ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ذات
ا’إنسسان ،فتقصس ÒاŸراأة ‘ لعب دورها اÙوري ‘ بناء
اÛتمع جعل التشساوؤم يسسيطر عليه ،فع Èقرون خلت
كانت اŸراأة تعمل على تعزيز احÎام الذات عند الطفل
ما Áنحه ثقة وفخرا بهويته ،فالرجال ’ يصسنعهم اŸال
والرفاهية ’ تصسنع النسساء ،بل هما نتيجة احÎام الثقافة
وقيم اÛتمع وهما العامÓن اللذان تتطور بوجودهما
اÛت- -م -ع -ات ،م -ت -اأسس -ف -ة ‘ ال -وقت ذات -ه ع -ن صس -ور زرع
الكراهية ،العنف ،التشساوؤم وا÷هوية اŸنتشسرة ‘ ﬂتلف
مناطق الوطن.
واأب-دت ه-اشس-م-ي ت-ف-اوؤل-ه-ا ب-ت-ح-ق-ي-ق مشس-روع ج-زائر الغد
ا÷ديدة ،فقط يجب اأن تتحمل اŸراأة مسسوؤوليتها Œاه
وطنها بزرع حب الوطن ووحدة الشسعب ا÷زائري ومبادئ
هويته ‘ اأطفال سسيكونون رجال تلك ا÷زائر التي نسسعى
اإ– ¤قيقها ،ا’أخطاء موجودة – حسسب هاشسمي–لكن
اسستدراكها ‡كن.
سسلسسبيل ربيحة كتيتني... :الرسسالة مسستمرة

قالت الناشسطة الطÓبية سسلسسبيل ربيحة كتيتني اإن اŸراأة
ا÷زائرية اسستطاعت ا’رتقاء Ãكانتها ‘ اÛتمع حيث
اأصسبح لها وجود متزايد ‘ ا◊ياة العامة و‘ ﬂتلف
اÛا’ت اج -ت -م -اع -ي -ة واق-تصس-ادي-ة ،م-ا ي-ع-ت Èاأح-د اأب-رز
ركائز التغي ‘ Òاأي ›تمع ،فقد اأصسبحت “ارسس مهنا
كانت تشسكل بالنسسبة لها منطقة ﬁرمة ،لكن فعاليتها
ودورها اÙوري الذي لعبته ع Èالتاريخ مكنها من بلوغ
اأعلى مراتب الدولة بل وتطمح اإ ¤رئاسسة ا÷مهورية.
وكشسفت اأن مواكبتها Ÿسسار التغي Òا◊اصسل ‘ اÛال
ا’قتصسادي اأصسبح جليا حتى اإنها اأصسبحت تدخل اŸنزل
بعد زوجها وتلعب دور الرجل واŸراأة ‘ حالة غياب ا’أب
هذا التغي Òا’جتماعي ا◊اصسل يعمل على تطوير ا◊ياة
العامة ،اأما بالنسسبة للتغي Òا’قتصسادي فهي اليوم “ثل
نسسبة مهمة من كتلة العمال ‘ ا÷زائر ،واأصسبح هناك
سس -ي -دات اأع -م -ال يÎاأسس -ن شس-رك-ات ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت
الصسناعية ،ما اعتÈته كتيتني انعكاسسا لدورها وفعاليتها
‘ ﬂت -ل -ف اŸي -ادي -ن ف -اسس-ت-م-راره-ا ودوره-ا ‘ ال-ت-غ-يÒ
يقاسس بالسسياسسات العمومية ومسستوى اأدائها فيها.
واعتÈت اŸراأة اليوم اسستمرارية لتلك اŸراأة اÛاهدة
والشس-ه-ي-دة م-ه-م-ت-ه-ا ف-ق-ط ت-غÒت ،ف-ب-ع-دم-ا ح-م-لت ع-ل-ى
ع-ات-ق-ه-ا –ري-ر وط-ن م-ن ع-ب-ودي-ة مسس-ت-ع-م-ر سس-ل-به حرية
اأرضسه وحاول يائسسا سسلب هويته ،هي اليوم –مل على
ع-ات-ق-ه-ا م-ه-م-ة –ق-ي-ق مشس-روع وط-ن ه-و ج-زائ-ر ج-ديدة
تتناغم وتطلعات اأجيال كاملة ،اŸراأة ‘ ثورة التحرير
ربت جي Óثائرا ’ يقبل الذل والهوان وهي اليوم تربي
جي ’ Óيقبل باŸرتبة الدنيا ب Úالشسعوب.
لذلك كانت اآفاقها تعتمد على ما تطمح اإ– ¤قيقه من
خÓل اŸتغÒات ا÷ديدة التي تتمثل ‘ زيادة تواجدها
‘ ا◊ياة العامة بفرضس نفسسها ،ولتجاوز النظرة القاصسرة
للمجتمع ،وعن طريق تبنيها Ÿشساريع تعّزز لديها فكرة
ولوجها ıتلف اÛا’ت كسسيدة اأعمال ،اأسستاذة ،طبيبة
وم -رب -ي -ة ،وصس -رحت اأن م-ن هّ-ن ‘ سس-ن-ه-ا م-ن ال-ط-ال-ب-ات
يبحثن عن فرضس اأنفسسنّ من خÓل مشساريع Œعلهن يلعÍ
دورا مهما ‘ اÛتمع ،وليسس فقط العمل بدون هدف.
وتطمح الطالبة كتيتني اإ ¤غٍد اأفضسل تتجسسد فيه جزائر
جديدة قوية ،لن تتحقق دون اإرادة قوية Áلكها الشسباب
من اأجل التغي ،Òفالقرارات السسياسسية وحدها ’ تكفي ’
بد من انخراط هذه الفئة ‘ مشسروع ا’نتقال اإ ¤مرحلة
اأخ- - - -رى ل - - -وضس - - -ع اأسسسس مشس - - -روع ا÷زائ - - -ر ا÷دي - - -دة،
فـ»اŸسستحيل تكسسره العزÁة ‘ صسناعة الغد باسستغÓل
كل معارفنا وقوتنا» .اأما الفئة الضسعيفة من النسساء هي
تبحث ‘ ا÷زائر ا÷ديدة عن ›تمع تخلصس من النظرة
الدونية لها ‘ كونها «تاع كوزينة» ،فرغم ما بلغته اŸراأة
من مناصسب عليا ما زال البعضس ينظرون اإليها Ãحدودية
معتÈين اأنها غ Òقادرة على اإثبات اإمكاناتها وفعاليتها
خارج اŸهام اŸنزلية.

تعزي ـ ـ ـز مع ـ ـ ـا Êا’سستقـ ـ ـÓل بتبنّـ ـ ـي الّرغب ـ ـ ـة ‘ الّريـ ـ ـ ـادة وا’بتك ـ ـ ـ ـار

وعكسس تواجد وزراء شسباب رغبة الرئيسس ‘ Œسسيد تقليد
غاب كثÒا ‘ السسنوات اŸاضسية ،و هو منح الفرصسة للشسباب
من اأجل تو‹ اŸسسوؤولية ،وهو العهد الذي قطعه على نفسسه
خÓل ا◊ملة ا’نتخابية .كما ظهر دور الشسباب ا’يجابي

خÓل مواجهة ا’أزمة التي مازالت تواجهها ا÷زائر جراء
ت -فشس -ي ج -ائ -ح-ة ك-ورون-ا ،وه-و ا’أم-ر ال-ذي اسس-ت-ف-ز م-ل-ك-ات
ال -ع -دي -د م -ن الشس -ب -اب ال-ذي جسس-دوا اأف-ك-اره-م ع-ل-ى ارضس
الواقع.

وج ّسسد الشسباب ا÷زائري ثقافة الريادة وا’بتكار ‘ وقت
كانت ا÷زائر “ر فيه باأزمة صسحية كبÒة ،وبعد اأن كانت
الدولة تسستورد ا’أقنعة واأدوات التعقيم اأصسبحت تنتج ﬁليا
ب -ع -د اأن رف -ع ›م -وع -ة م -ن الشس -ب-اب ال-ت-ح-دي ‘ ﬂت-ل-ف
الو’يات.
و ⁄يقتصسر ا’أمر على ا’أقنعة واأدوات التعقيم ،بل تعدى
ا’أمر اإ ¤اأجهزة التنفسس التي تعد العامل ا’أول ’إنقاذ
اŸصساب Úبوباء كورونا اŸتواجدين ‘ قاعات ا’إنعاشس،
حيث اسستطاع العديد من الشسباب اإنتاج اأجهزة تنفسس ﬁلية
لها نفسس جودة اŸسستوردة.
وعلى صسعيد العمل ا÷معوي ،لعب الشسباب دورهم على
اأكمل وجه من خÓل العديد من اŸبادرات ا’يجابية ،التي
اأكدت حسسهم الوطني ورغبتهم ‘ لعب الدور اŸنوط بهم
داخل اÛتمع.
وق -امت ›م -وع -ات شس -ب-ان-ي-ة ‘ ﬂت-ل-ف و’ي-ات وب-ل-دي-ات
الوطن ،بتنظيم حمÓت للتعقيم على مسستوى ا’أحياء لتفادي
انتشسار الفÒوسس ،وهو ا’أمر الذي ’قى اسستحسسانا كبÒا
خاصسة اأن هذه اŸبادرات غلب عليها الطابع العفوي.
ودف -عت ه-ذه اÿط-وة السس-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا اإ ¤م-ط-ال-ب-ة ÷ان
ا’أحياء التي تشسّكلت بطريقة عفوية اإ ¤تاأسسيسس جمعيات
بلدية ذات طابع خÒي تضسامني ،و÷ان ا’أحياء والقرى
والتجمعات السسكانية وذلك تثمينا للهبة التضسامنية التي اأبان
عنها ا÷زائريون خÓل اأزمة كورونا.

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ يزال حبيسس أادراج مكتب الغرفة ال ّسسفلى للŸÈان

مطالب قائمة باإلفراج عن مشصروع قان ـون Œر Ëالسصتعمار
^ إاعـــادة طرحـــه من جديـــد فرصســـة لصسيانة أامانــــة الشّسهـــــداء

حياة كبياشس

النصساب اÙدد بـ  2٠نائبا ،وقد –ّقق أاك Ìمن ذلك ،حيث بلغ عدد اŸوقعÚ
على اŸبادرة  12٠نائب ،وهو كاف جدا ـ حسسبه ـ لتمرير اŸشسروع.
ويرى بلعربي أانه ل Áكن اŸطالبة باسسÎجاع أارشسيف رفات الشسهداء اŸوجود
‘ اŸتاحف الفرنسسية ،إاّل بوجود مادة قانونية صسريحة Œرم السستعمار،
ويعتقد أان هناك لوبي فرنسسي بتواطؤو من لوبي داخل البÓد يسسعيان لتعطيل
هذا اŸشسروع بشستى الوسسائل والطرق.

‘ هذا ال ّصسدد ،وÃناسسبة الّذكرى  58لسسÎجاع السسيادة الوطنية ،طالب نّواب
من اÛلسض الشسعبي الوطني ‘ تصسريحات لـ «الشسعب» ،بإاخراج مشسروع القانون
اŸتعلق بتجر Ëالسستعمار اŸودع منذ جانفي الفارط على مسستوى مكتب
اÛلسض ،متسسائل Úعن سسبب «ا◊جر» الذي فرضض على هذا اŸشسروع القدË
ا÷ديد.
’رشسيف إا ّ
’ بوجود ماّدة
@ بلعربيÁ ’ :كن اŸطالبة باسسÎجاع ا أ
قانونية

@ صس -دوق (ح -مسس ) :مشس -روع ال -ق -ان -ون م-ط-لب شس-ع-ب-ي ول-يسس م-ط-لب
النواب

كمال بلعربي ،نائب دون انتماء سسياسسي (نائب سسابق عن األفÓن) ،وهو مندوب
أاصسحاب اقÎاح مشسروع قانون يجّرم السستعمار ،الذي أاعيد طرحه من جديد
على مسستوى اÛلسض الشسعبي الوطني ،الذي يرجع سسبب إاعادة طرح هذا
اŸشسروع بعد عدة ﬁاولت ‘ عهدات برŸانية سسابقة ،والتي باءت كلها
بالفشسل.
أاعرب بلعربي عن ارتياحه منذ قدوم الرئيسض تبون إا ¤سسدة ا◊كم ،ونيّته ‘
إاعادة فتح ملف جرائم السستعمار ‘ ا÷زائر ،والتي ل Áكن بأاي حال من
األحوال أان تنسسى ول تسسقط بالتقادم ،وذكر أاّنه أاجرى لقاءات مع اÛاهدين
واŸؤوّرخ ،ÚواŸشسروع يبدو بالنسسبة له اآلن سسهل اÿروج إا ¤النور ،خاصسة وأان
هناك نّية صسادقة من السسلطات العليا للبÓد ‘ وضسع قانون يجرم ما اقÎفه
السستعمار ‘ ا÷زائر ،مشسÒا إا ¤أاّن فكرة Œر Ëالسستعمار مطروحة منذ
السسبعينات من القرن اŸاضسي ‘ عهد الرئيسض الراحل هواري بومدين.
‘ سسياق ا◊ديث ،أاوضسح بلعربي أانّ اŸبادرة التي يدافع عنها عدد من النواب
يخّولها الدسستور ا◊ا‹ ،الذي Áكن Ãوجبه اقÎاح مشسروع قانون ‘ حال توفر

يرى النائب صسدوق اŸنتمي إا ¤حركة ›تمع السسلم (حمسض) ،أانه من الواجب
أان «نعامل فرنسسا باŸثل» ،فهي كانت سسبّاقة لسسن قانون Áجّد السستعمار ‘
فيفري  ،2٠٠5واعت Èأان مشسروع القانون الذي يجّرم السستعمار مطلب شسعبي
وليسض مطلب النواب فقط ،مشسÒا إا ¤أان هذا اŸشسروع طرح منذ اسستقÓل
ا÷زائر سسنة  ،1962وإاعادة طرحه من جديد فرصسة لتجاوز هذه العقدة وصسيانة
ألمانة الشسهداء.
ولفت اŸتحّدث إا ¤ضسرورة التعويضض والعتذار الصسريح من فرنسسا ،قائ:Ó
«التوجه إا ¤مسستقبل لعÓقات إايجابية ب Úا÷زائر وفرنسسا يكون ‘ إاطار
نظرية اŸعاملة الندية ،وليسض بذهنية مسستعمر ومسستعمر».
‘ هذا السسياق ،أاوضسح صسدوق أانّ هناك مبادرة Ûموعة من الكتل الŸÈانية
أامضسى عليها أاك Ìمن  12٠نائب ” ،إايداعها على مسستوى مكتب اÛلسض منذ
جانفي الفارط ،ولكن ◊د اآلن  ⁄تناقشض هذه الوثيقة على مسستوى مكتب
الغرفة السسفلى للŸÈان ،متسسائ Óعن اÿلفيات التي أادت إا ¤هذا التماطل أاو
الغفلة واإلهمال ،على حد تعبÒه.

’ يزال مشسروع قانون Œر Ëا’سستعمار
الفرنسسي ‘ ا÷زائر حبيسس أادراج مكتب
الغرفة ال ّسسفلى للŸÈان ،التي أادرج فيها لعّدة
مرات منذ  200٥ح Úسسنّت فرنسسا ‘ نفسس
السسنة وبالتحديد ‘ شسهر فيفري قانون “جيد
ا’سستعمار ،واعتÈته رسسالة حضسارية ،وهذا ما
جعل عددا كبÒا من النواب يسسعون لتمرير
اŸشسروع بعد مرور  6عقود تقريبا من اسستقÓل
’دانة قرابة قرن ونصسف قرن
البÓد ،وذلك إ
من التعذيب الوحشسي والتنكيل ،تشسهد عليه
جماجم الشسهداء التي ما تزال فرنسسا
ا’سستدمارية –تفظ بها ‘ متاحفها ،وتأابى
تسسليمها إا ¤ا÷زائر ماعدا جماجم الّزعماء
وقادة الّثورات الشّسعبية.

’رن -دي» :اŸشس -روع سس -ي -ط -رح ‘ ال ّ-دورة الŸÈان -ي-ة
@ ق -ي -ج -ي ع -ن «ا أ
القادمة
من جهته كشسف ﬁمد قيجي نائب عن حزب التجمع الوطني الدÁقراطي
(األرندي) ،أانّ مشسروع قانون Œر Ëالسستعمار سسيمر ‘ الدورة القادمة على
الŸÈان ،وقال إاّنه اقÎح من طرف ›موعة نواب هو من ضسمنهم ،ويرى أان
اŸشس -روع سس -ي -ع -رف ن -فسض مسس -ار اŸشس -اري -ع األخ -رى م-ت-ى اسس-ت-وف-ى الشس-روط
الضسرورية.
’رادة السسياسسة لسسن قانون يجّرم ا’سستعمار
’فÓن) :ا إ
@ خليفي (ا أ
موجودة
النائب سسمية خليفي من حزب جبهة التحرير الوطني ،وجدت ‘ الكلمة
األخÒة التي أالقاها وزير اÛاهدين وذوي ا◊قوق الطيب زيتو ‘ Êرّده على
أاسسئلة النواب حول قانون الذاكرة ،عزمه على فتح صسفحة التاريخ اıزي
ل -ف-رنسس-ا السس-ت-ع-م-اري-ة م-ن خÓ-ل ق-ول-ه« :سس-ن-مضس-ي ن-ح-و سسّ-ن ق-ان-ون ل-ت-ج-رË
السستعمار ،ل مفر من ذلك ،القانون سسيكون قانونا ذا قيمة معنوية مسساوية
للدسستور نفسسه».
وتعتقد خليفي أانّ اŸشسروع سسÒى النور طاŸا أان وزير اÛاهدين كشسف أان
مصسالح وزارته تعكف منذ سسنت Úكاملت Úعلى إاحصساء جرائم فرنسسا ،و ⁄تنته
من عملها إا ¤اليوم ،وهو ما يبّين حجم وكÌة عدد هذه ا÷رائم وفظاعتها،
والتي ل Áكن أان تسسقط بالتقادم والنسسيان ،وهذا ما يعني ـ حسسبها ـ أان هناك
إارادة سسياسسية لسسن قانون يجرم ما اقÎفته فرنسسا السستعمارية ‘ ا÷زائر

مركـ ـ ـ ـ ـز «صصالي ـ ـ ـ ـ ـزون» للّتعذيـ ـ ـ ـ ـب ...ق ـ ـ ـ ـ ـل sمـ ـ ـ ـ ـن خـ ـ ـ ـ ـرج منـ ـ ـ ـ ـ ـه حـ ـ ـ ـيّا

من ب Úمراكز التعذيب التي أاقامها جيشس
ا’حتÓل الفرنسسي بضسواحي ا÷زائر العاصسمة
إاّبان ثورة التحرير اÛيدة مركز «‹ صساليزون»
باŸدخل الشسرقي Ÿدينة ع Úالبنيان غرب ،حيث
اختار الدموي «ماسسو» إا ¤جانب اÛرم «بيجار»
معم Óلتعليب السسردين يطل على البحر ليحوله
إا ¤موقع للمظلي ÚاÛرم Úمارسسوا فيه لسسنوات
‘ إاطار مطاردة اŸناضسل Úوالفدائي ÚواŸسسبّلÚ
أاعمال تعذيب بشسعة باسستنطاق ا÷زائري ÚعÈ
اسستعمال أابشسع طرق التعذيب ا÷هنمية.
كان اŸظلّيون يقتادون كل من وقع ‘ قبضستهم إا ¤ذلك
اŸكان الذي تفوح منه رائحة اŸوت ،وتزيده أامواج البحر
وحشسة لÒتكبوا جرائمهم ع Èاسستعمال وسسائل اسستنطاق
جهنمية غالبا ما تفضسي إا ¤اŸوت أاو اإلعاقة ،فكان من
يصسل إاليه ل يخرج سساŸا.
اŸظ-ل-ي-ون ك-ال-كÓ-ب ا÷ائ-ع-ة م-ت-عّ-ط-شس-ون ل-ل-دم ،ي-قومون
ب -دوري -ات ‘ أاح-ي-اء اŸن-ط-ق-ة ،وسس-ط اŸدي-ن-ة ،ا÷م-ي-ل-ة،
اŸنظر ا÷ميل ،بÓطو ،ل فوري ( 11ديسسم Èحاليا) إا¤
غاية اŸنار وأاسسفل بوزريعة ناحية باينام ،وكل من يقع ‘

األسسر يوجه إا ¤مركز التعذيب حيث ل تبتعد عنه اŸقÈة،
وه-ن-اك ي-ن-ه-ال-ون ع-ل-ى ف-ريسس-ت-ه-م اŸسس-تضس-ع-ف-ة ب-الضس-رب
ب -ال -عصس -ي واإله -ان-ة ق-ب-ل اŸرور إا ¤ال-ت-ع-ذيب ب-ال-ك-ه-رب-اء
والتعليق واإلغراق.
كثÒون عانوا من ذلك وقليلون ‚وا ،وكان اÛرمون
يتخّلصسون من جثث الضسحايا بإالقائها ‘ البحر إلخفاء
جرائمهم ،ويتحّدث سسكان اŸدينة عن اختفاء حوا‹ 17
مناضس Óمن أاعضساء جبهة التحرير الوطني خÓل تلك
السسنوات ويحتاجون اليوم إا ¤إاعادة اعتبار ،كما يحتاج
اŸك -ان ن -فسس -ه إا ¤ح -م-اي-ة ل-ي-ب-ق-ى م-وق-ع-ا ل-ل-ت-اري-خ ي-روي
Óج-ي-ال ب-عضض صس-ف-ح-ات م-رح-ل-ة قّ-دم ف-ي-ه-ا ا÷زائريون
ل -أ
أاغلى ما Áلكون ،أال وهي ا◊ياة ثمنا لسسÎجاع الكرامة
وا◊رية.
Óجيال،
و ⁄ينل اŸوقع ما يسستحق من اهتمام وتعريف ل أ
ليبقى عنوانا أاخر ‘ كتاب التضسحيات ،وحّبذا لو تتكّفل
السسلطات اÙلية بذلك ع Èأاعمال تهيئة –مي جانب
التاريخ ‘ العمران بتدوين أاسسماء اŸفقودين على جدار
Óجيال.
يكون معلما ينقل الرسسالة ل أ
سسعيد ــ ب
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متحف اÛاهد بباتنة ...ذاكرة شسعب

أإول شصهآدة وثّقهآ إŸتحف للمجآهد إلرإحل نآجي ‚ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـآوي رفيق إلشصهيد بن بولعيد
’و ¤للثورة اÛيدة
 ٨30شسهادة حية Ûاهدين عايشسوا التحضسÒات ا أ

–رصض مديرية اÛاهدين بو’ية باتنة بالتنسسيق مع
متحف اÛاهد ،على توثيق ﬂتلف الشسهادات
التاريخية للذين عايشسوا الثورة التحريرية اÛيدة
’شسم
’وÃ ¤نطقة ا’وراسض ا أ
خاصسة التحضسÒات ا أ
الذي يعت Èمهد الثورة وقلعتها ا◊صسينة.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
تتواصسل عملية توثيق تاريخ ا÷زائر ومنطقة األوراسس خاصسة،
م -ن خ -لل تسس -ج -ي -ل الشس -ه -ادات ال -ت -اري -خ -ي -ة ا◊ي -ة ل -ع -دد م -ن
اÛاهدات واÛاهدين الذين شساركوا ‘ الثورة التحريرية
اÛيدة بعاصسمة األوراسس باتنة ،والذين تتجاوز أاعمارهم 8٠
سسنة ،أابدوا اسستعدادهم التام لنقل شسهاداتهم وتوثيقها حفاظا
على الذاكرة التاريخية ا÷ماعية للجزائري.Ú
وقد تكفل اŸتحف الولئي للمجاهدين بباتنة منذ سسنوات ،بهذه
العملية الهامة بتعليمات من وزارة اÛاهدين ،حيث كشسفت
مصسادر رسسمية عن “كن فريق البحث Ÿكتب الÎاث التاريخي
بذات اŸتحف من جمع  8٣٠شسهادة حية Ûاهدين واكبوا
التحضسÒات األو ¤للثورة اÛيدة– ،دثوا عن أادق التفاصسيل
التي رافقت عملية اندلع الثورة Ãنطقة أاريسس ثم األوراسس ككل.
وأاشسارت ذات اŸصسادر اŸتابعة للملف ،أان توثيق هذه الشسهادات
للمجاهدين األحياء ،قد انطلقت منذ سسنة  ،2٠٠٠من خلل تنقل
فريق جمع الشسهادات إا ¤منازل اÛاهدين اŸرضسى واسستضسافة
األصسحاء منهم Ãقر اŸتحف ،من خلل تسسخ Òكل اإلمكانيات
اŸادية والبشسرية الكبÒة إل‚اح العملية التاريخية ،التي –ظى
باهتمام كب Òمن طرف وزارة اÛاهدين.
وقد ” إا ¤غاية نهاية العام اŸنصسرم ،جمع أازيد من  ٣8٠سساعة
هي مدة شسهادات تاريخية أاصسبحت تعت Èمادة تاريخية دسسمة
Ÿرحلة هامة من تاريخ ا÷زائر ا◊افل بالبطولت واأل›اد
والتضسحيات ،من شسأانها أان تكون مرجعا هاما ıتلف الباحثÚ
والكادÁي ÚواŸهتم Úبدراسسة التاريخ لتأاليف مؤولفات تاريخية
توثق لهذه اŸراحل اŸهمة من نضسال الشسعب ا÷زائري ضسد
السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ال-غ-اشس-م ،ك-ون-ه-ا تضس-م –حسسب مصسادرنا–
تسسجيلت حية ونادرة لعدد كب Òمن اÛاهدين من الرعيل
األول للثورة واŸؤوثرين ‘ تاريخها خاصسة الذين كانوا رفقاء
للشسهيد البطل أاسسد الثورة مصسطفى بن بولعيد ،ويعرفون الكثÒ
عن الثورة وأادق تفاصسيلها.
ورغم رحيل العديد من اÛاهدين خلل السسنوات األخÒة
بباتنة ،إال أان ›هودات متحف اÛاهد ل تزال متواصسلة وبقوة
من أاجل تسسجيل شسهادات حية Ÿن تبقى منهم على قيد ا◊ياة
مهما كانت طبيعة مسساهماتهم ‘ الثورة التحريرية باŸنطقة،
حيث يحرصس اŸتحف الولئي للمجاهد بباتنة على مسسابقة
الزمن من أاجل تسسجيل شسهادات حية Ÿن تبقى على قيد ا◊ياة
من ›اهدي الثورة التحريرية باŸنطقة.
مرضض اÛاهدين وتقدمهم بالسسن عائقان أامام توثيق
التاريخ
ي-ق-وم ف-ري-ق اŸت-ح-ف إام-ا ب-ت-وج-ي-ه دع-وات ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ال-ذين
ي-ت-م-ت-ع-ون بصس-ح-ة ج-ي-دة ل-ل-ق-دوم ل-ل-م-تحف لتسسجيل شسهادتهم،أاو
ال-ت-ن-ق-ل م-ب-اشس-رة Ÿق-ر إاق-ام-ت-ه-م خ-اصس-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-اهدات
واÛاهدين كبار السسن والذين يعانون من أامراضس ،واسستحضسار
م -ا ع -ايشس -وه م -ن أاح -داث م -ه -م -ا ك -انت خ -لل ال -ث -ورة اÛي-دة

وتوثيقها.
وعن اŸشساكل التي يواجهها فريق التوثيق فهي اŸرضس والسسن
اŸتقدمة ألغلب اÛاهدين األحياء إاضسافة إا ¤ك Èمسساحة
ب-ات-ن-ة ،وشسسس-اع-ة رق-ع-ت-ه-ا ا÷غ-راف-ي-ة وصس-ع-وب-ة ال-تضساريسس التي
احتضسنت التحضسÒات األو ¤للثورة.
لكن ورغم ذلك ” حسسب مصسادرنا إا ¤غاية نهاية العام اŸنصسرم
 2٠19توثيق عدد كب Òمن الشسهادات بالصسوت والصسورة خاصسة
Ûاهدي الرعيل األول من الثورة رفقاء الشسهيد الرمز أاسسد
الثورة مصسطفى بن بولعيد قبل أان توافيهم اŸنية ‘ السسنوات
األخÒة.
وتعت Èشسهادات اÛاهدين ناجي ‚اوي وعمار بن شسايبة رفيقا
الشس -ه -ي-د مصس-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د م-ن أاب-رز الشس-ه-ادات ال-ت-اري-خ-ي-ة
اŸوثقة بالصسوت والصسورة ،كونهما رافقا البطل بن بولعيد ‘
–ضسÒات -ه األو ¤لن -دلع ال -ث -ورة ،ك -م -ا ” تسس -ج -ي -ل شس -ه -ادات
اÛاه -دي -ن ﬁم -د ب -ي -وشس ال -ذي واف -ت-ه اŸن-ي-ة م-ؤوخ-را ،وك-ذا
أاوصس -ي -ف ÿضس -ر ال -ل-ذي-ن حضس-را ان-دلع ال-ث-ورة م-ع ب-ن ب-وال-ع-ي-د
وشساركا ‘ الهجوم على الثكنة العسسكرية بوسسط مدينة باتنة وكذا
‘ معركة تبابوشست الشسهÒة بكيمل.
ومن ب Úالشسهادات الهامة – حسسب ذات اŸصسادر– تسسجيل نادر
للمجاهد أاحمد قادة ،الذي تو‘ قبل عام Úوكانت «الشسعب» ،قد
وثقت بدورها شسهادته ‘ لقاء خاصس جمعها بهÃ ،نزله بطريق
تازولت ” ،نشسره ‘ عدد سسابق.
وك -ان ل -ل-حضس-ور ال-ق-وي واŸم-ي-ز ل-ل-ع-نصس-ر ال-نسس-وي ‘ شس-ه-ادات
م -ت -ح -ف اÛاه-د ب-ب-ات-ن-ة ،ت-أاثÒه ال-ك-ب Òع-ل-ى ت-وث-ي-ق ا◊ق-ائ-ق
التاريخية ،حيث ” تسسجيل عشسرات الشسهادات Ûاهدات على
غ-رار ال-ب-ط-ل-ة م-ه-ا Êب-وسس-ت-ة اŸع-روف-ة ب-الشس-ه-ي-دة ا◊ي-ة وال-ت-ي

مازالت على قيد ا◊ياة.
وي -ع-ت Èمضس-م-ون الشس-ه-ادات م-ادة خصس-ب-ة ،ت-ن-اولت ال-ت-حضسÒات
اÿاصسة بالثورة منذ أاربعينيات القرن اŸاضسي ،لسسيما جمع
السسلح ،ثم ليلة انطلق األفواج من دشسرة أاولد موسسى ودار
بلقواسس بخنقة ◊دادة ،والعمليات التي ” القيام بها إاضسافة إا¤
توثيق كل ما تعلق بها من أالبسسة وﬂطوطات ومذكرات ووثائق،
وحتى Œهيزات وعتاد من بقايا أاسسلحة قدÁة وذخÒة كان
يسستعملها اÛاهدون.
ويحوي اŸتحف اŸئات من األلبسسة واآللت ا◊ربية واألدوات
اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ‘ ح -ي -اة وم -ع -يشس -ة اÛاه -دي -ن ‘ ت-لك ا◊ق-ب-ة
التاريخية الهامة ،إاضسافة إا ¤اŸعروضسات والوثائق التاريخية
التي ‚ح اŸتحف بجمعها خلل السسنوات اŸاضسية ‘ إاطار
اŸسساعي اŸبذولة لكتابة تاريخ الثورة.
ويفتح اŸتحف أابوابه بشسكل دائم ومسستمر أامام الزوار ،للطلع
على هذه الكنوز الثمينة من اŸعروضسات التاريخية اŸصسنوعة
بدماء وعرق وجهود رجال ونسساء آامنوا بالوطن وأاخلصسوا له
وضسحوا بأاغلى ما Áلكون وهي حياتهم من أاجل جزائر مسستقلة
ومزدهرة.
وقد قادت «الشسعب» العديد من الزيارات للمتحف ،واللتقاء
ب-ال-عشس-رات م-ن ال-وف-ود وال-زائ-ري-ن م-ن ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-وطن،
خاصسة خلل اŸناسسبات واألعياد الوطنية والتاريخية ،حيث يجد
الزائر سسواء معلم أاو متعلم ضسالته ‘ الغوصس ‘ مكنونات تاريخ
بلدنا ،فأاهمية اŸعروضسات تسساعد على معرفة التاريخ أاكÌ
وت -كسسب ال -زائ-ر خÈات ج-دي-دة وت-رسس-خ ل-دي-ه اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
يعرفها وتفاصسيل ضسرورية عن الفÎة التاريخية ،وتسساعده ‘
التمكن من البعد الزما ÊواŸكا ‘ Êالعملية التعليمية ،كما أانها

Œسسد له بعضس الوقائع التاريخية وتربط ‘ ذهنه ب Úما يتعلمه
‘ اŸدرسسة وب Úالواقع التاريخي ،وتنمي وتثبت له اŸعلومات
وترسسخ روح النتماء للوطن والعتزاز بهويته.
وا÷دير بالذكر أان متحف اÛاهد بباتنة هو مرفق عمومي
تاريخي ،يتواجد Ãحاذاة طريق تازولت Ãدينة باتنة ،أاطلق أاو¤
عمليات تسسجيل أاحداث الثورة التحريرية بلسسان صسناعها يوم 28
فÈاير من سسنة  ،2٠٠٠حيث كانت أاول شسهادة وثقها اŸتحف
ترجع للمجاهد الراحل ناجي ‚اوي رفيق الشسهيد مصسطفى بن
بولعيد.
’ب الثورة ا÷زائرية مصسطفى بن بولعيد
جناح ‡يز أ
ك -ك-ل اŸت-اح-ف واŸع-ارضس ال-ت-اري-خ-ي-ة اŸوزع-ة ع Èك-ل إاق-ل-ي-م
الوطن ،يخصسصس متحف اÛاهد بباتنة ،جناحا كبÒا و‡يزا
للشسهيد البطل مصسطفى بن بولعيد ،من خلل توثيق سسÒته
ونضساله بالصسورة والصسوت ،حيث يتوّفر اŸتحف على الصسور
الفوتوغرافية اÿاصسة بالشسهيد قبيل الثورة وبعدها ،وكل ما تعلق
بالتحضسÒات التاريخية لثورة الفا— نوفم.1954 È
ومن ب Úالشسهادات التاريخية الهامة اÿاصسة ب Íبولعيد والتي
ي -ح -وزه -ا اŸت -ح -ف شس -ه -ادة اÛاه -د ال -راح-ل أاح-م-د وشس-ه-ادة
اÛاهد عمار بن شسايبة اŸدعو علي ،والذي ‚ا من حادث
انفجار اŸذياع على الشسهيد مصسطفى بن بولعيد ،والذي يروي
تفاصسيل هامة حول لقاء دشسرة أاولد موسسى والسسرية التامة التي
“ت ف-ي-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع األسس-ل-ح-ة وك-ذا ال-ل-ق-اء ا◊اسس-م ب-قرية
القرين Ãنطقة بولفرايسس سسابقا ببلدية أاولد فاضسل والذي
وضسعت خلله اللمسسات األخÒة لتفج Òالثورة وصسياغة بيان أاول
نوفم.1954 È
و‚د ت -وث -ي -ق-ا لشس-ه-ادة اÛاه-د اŸرح-وم ع-م-ر مسس-تÒي ،اب-ن
منطقة كيمل ،التي اتخذ منها بن بولعيد قاعدة خلفية للتحضسÒ
للثورة التحريرية ،حيث يروي تفاصسيل رحلته مع بن بولعيد نحو
ا◊دود التونسسية الليبية ÷لب السسلح ،ثم أاو ¤عمليات الثورة
التحريرية والهجوم على الثكنة العسسكرية الفرنسسية بقلب مدينة
باتنة ليلة الفا— نوفم.1954 È
يضساف Ÿا سسبق شسهادة اÛاهد ﬁمد بزيان الذي روى بدقة
ذكريات من عايشسهم ‘ فÎة التحضس Òللثورة ،ثم الكفاح اŸسسلح،
حيث كان رفيقا ﬂلصسا ومقربا من بن بولعيد ‘ سسجن الكدية
ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،أاي-ن ي-روي ت-ف-اصس-ي-ل دق-ي-ق-ة ل-ل-هروب التاريخي من
السسجن Ÿصسطفى بن بولعيد رفقة ثلة من اÛاهدين.
هذه الشسهادات حسسب ‡ثلي األسسرة الثورية ومنظمات اÛتمع
اŸد Êبباتنة ،تؤوكد عبقرية أاسسد الثورة وتكشسف مدى إاخلصسه
وعشس -ق -ه ل-وط-ن-ه ا÷زائ-ر وج-ع-ل-ه م-ن م-ن-ط-ق-ة األوراسس خ-ل-ف-ي-ة
حصسينة إليواء أاعضساء اŸنظمة السسرية ،بعد انكشساف أامرها من
طرف اŸسستعمر.
ويعرضس اŸتحف أامام الزوار صسور بن بولعيد رفقة أافراد أاسسرته
قبل اندلع الثورة التحريرية ،وأاخرى بعدها ،إا ¤جانب كتب
وم- -ق- -الت ونسس- -خ م- -ن قصس- -اصس- -ات ج- -رائ -د ت -ع -ود إا ¤ا◊ق -ب -ة
السس -ت -ع -م-اري-ة –دثت ع-ن-ه ،ب-اإلضس-اف-ة إا 46 ¤ب-ط-ارية قدÁة
متوسسطة ا◊جم ،خاصسة باŸذياع الذي كان يسستخدمه الشسهيد،
معروضسة بالقاعة التي تتوسسط اŸتحف ،والتي ع Ìعليها ‘
أاواخر أاكتوبر من سسنة  ،2٠11أاثناء عملية ترميم منزل الشسهيد
بأاريسس ،كانت موجودة ‘ قبو سسري اأسسفل البيت  ⁄يكن معروفا
‘ أاوسساط أاسسرته ،والذي حول إا ¤متحف.

اŸـــــــــــادة التاريخيـــــــــة ا◊لقــــــــة اŸفقـــــــــودة ‘ تـــــــــدوين أارشسيــــــــــــف الثـــــــورة

إإصصـ ـ ـ ـ ـ ـدإرإت ﬁتشصمـ ـ ـ ـ ـ ـة ومآآثـ ـ ـ ـ ـر تسصتح ـ ـ ـ ـ ـق مكتبـ ـ ـ ـ ـآت م ـ ـ ـ ـ ـن إلشصهـ ـ ـ ـ ـآدإت
السس Òالذاتيـــــة نافـــــذة حّيـــــة لتسسجيـــــل الكفـــــاح وكشســـــف وحشسيــــة ا’سستعمار

ظلت اŸادة التاريخية ا◊لقة اŸفقودة ‘ اعادة
تدوين وكتابة تاريخ ثورة التحرير اŸظفرة،
’و ¤التي
سسواء من طرف الشسخصسيات الثورية ا أ
أاعلنت الكفاح اŸسسلحÃ ،ن فيهم قادة الو’يات
التاريخية ومن معهم ‘ مراكز القيادة
واŸسسؤوولية ،أاو مسسجلة من أافواه اÛاهدين الذين
بقوا أاحياء قبل أان تقضسي عليهم أامراضض
ا’سستعمار وأاوبئة العصسر .
نورالدين لعراجي

تقاسس الدول Ãدى حفظها لتاريخها ونضسالها ،فاألوطان
التي Œعل من التاريخ مادة أاسساسسية ورسسمية ‘ منظومتها
الÎبوية وا÷امعية ،هي أاوطان جديرة بالحÎام والتباهي
أامام األمصسار والدول ،ألنها صسانت عهد أابطالها وحافظت
على رسسالة شسهدائها ،من جيل ا ¤جيل ،مسسجلة ›دها
بدماء ل تقدر بثمن.
‰ت- -لك ث- -ورة ع- -ظ -ي -م -ة ‘ ال -ت -اري -خ ا◊ديث ،م -ن ح -يث
التضسحيات ا÷سسام ،وعدد السسنوات التي فاقت السسبع،
واÛال ا÷غرا‘ الذي اتسسعت أاراضسيه لتكون مسساحة
ألشسرف حرب احتضسنتها ا÷زائر قاطبة من جنوبها ا¤
شس -م -ال -ه -ا وم -ن شس-رق-ه-ا ا ¤غ-رب-ه-ا ،ه-و ام-ت-داد ت-اري-خ-ي
وإانسسا Êكب ،Òيضسرب به اŸثل ﬁليا وقاريا.
لسسف تلك البطولت واŸآاثر  ⁄تنل حقها من التدوين
ل أ
والتسسجيل واإلصسدارات ،بل ظلت ا ¤حد قريب ﬁتشسمة
إال القليل منها جانب النسسيان وخرج للعيان ‘ إاصسدارات
حملت مذكرات أاصسحابها على غرار الرائد عمار ملح

أاحد قادة الولية األو ¤التاريخية ،النقيب صسايكي ضسابط
ب -ال -ولي -ة ال -راب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وه-ي ع-ب-ارة ع-ن شس-ه-ادات
تضس -م -نت مسس -اره ال -ك -ف -اح-ي وال-ث-وري مصس-ح-وب-ة ب-الصس-ور
وال-وث-ائ-ق ،األم-ر ن-فسس-ه ب-ال-نسس-ب-ة لضس-اب-ط ج-يشس ال-ت-حرير
ب -ن -فسس ال -ولي -ة ال -راب-ع-ة ،ال-ن-ق-يب ول-د ا◊سس Úال-ذي ق-ام
بتدوين شسهادته ‘ كتاب ،وهو عبارة عن سسÒة ذاتية أابرز
من خللها بعضس ا◊قائق مصسحوبة بالوثائق والصسور أايضسا
من سسنة  1955ا ¤غاية السستقلل.
كما أاصسدر الوزير األسسبق اŸرحوم عبد الرزاق بوحارة
أاح -د ›اه -دي ال -ولي -ة ال -ت -اري -خ -ي -ة ال-ث-ان-ي-ة بـ «الشس-م-ال
القسسنطيني» مذكرات مهمة كتبها بنفسسه ‘ حوا‹ ٣٠٠
صس -ف-ح-ة أاو ي-زي-د ،م-ن-ح ف-ي-ه-ا اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ذاك-رة
الوطنية معلومات عن دور الولية الثانية ‘ دعم الثورة
اŸسسلحة ،وكيف كانت النبضس ا◊قيقي لسستمراريتها ‘
الكفاح ومقاومة السستعمار.
باإلضسافة ا ¤احتواء الكتاب ،وهو نوع من السس Òالذاتية،
على مادة حية تتعلق بالصسور والوثائق لقادة الثورة من كل
النواحي على غرار ،العقيد الطاهر الزبÒي ،أاول قائد
للولية التاريخية األو ،¤الوراسس النمامشسة ،العقيد علي
كا‘ قائد الولية التاريخية الثانية ،العقيد الشساذ‹ بن
جديد ،رئيسس ا÷مهورية األسسبق وقائد بالقاعدة الشسرقية
«غار الدماو» ،باإلضسافة ا ¤مذكرات باللغة الفرنسسية لعل
أابرزها مذكرات اللواء خالد نزار ،ومنها أايضسا شسهادات
لبعضس ›اهدي الولية التاريخية السسابعة أاو ما يعرف
فيدرالية فرنسسا ،كانت بعيدة ‘ جلها عن أارضس اŸعارك
الطاحنة ‘ ا÷بال ،لكنها تضسمنت بعضس ا◊قائق عن دور
أابناء ا÷زائر ‘ أارضس العدو باŸهجر.

وتبقى الشسهادات من أافواه أاصسحابها مادة حية ل “وت
ب -ال -ت -ق -ادم ،ألن -ه -ا –ت-وي ع-ن ح-ق-ائ-ق صس-ان-ع-ي-ه-ا ي-روي-ه-ا
اÛاهدون من أافواههم ا ¤اŸؤورخ ÚواŸهتم Úبكتابة
التاريخ ،لتكون اضسافة ا ¤الذاكرة ا÷ماعية ،يذكر فيها كل
التفاصسيل التي عاشسها الثوار ‘ ا÷بال والفيا‘ ،يخلدون
فيها اŸعارك التي قادوها ضسد العدو ،هي غ Òقابلة
ل -ل -ت -زي-ي-ف أاو ال-ت-ح-وي-ر أاو ال-ت-أاوي-ل ،ت-ن-ق-ل ك-م-ا ه-ي وع-ل-ى
اŸهتم Úبكتابة التاريخ اسسقاطها على بقية الشسهادات

األخرى التي تأاتي ‘ نفسس السسياق.
الرعيل األول من جيل الثورة كلهم رحلوا إال القلة القليلة
منهم ،هم ‘ سسن متقدمة ،مصسابة بأامراضس مزمنة منها
الزهاÁر ،منهم من سسجل ما شسهد عليه ومنهم من توفاه
اآلجل ومنهم من ل يزال  ⁄يسسجل أاية شسهادة ،األمر الذي
قد يرهن اŸادة التاريخية ويشسّوه أامانتها العلمية وقيمتها
اŸع -رف -ي -ة ‘ ه-ذا ال-ع-م-ر ،خ-اصس-ة ع-ن-د ع-م-ل-ي-ة تسس-ج-ي-ل
وتدوين هذه الشسهادات.

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ
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مفهــــــــوم الّذاكـــــرة عنـــــد ا÷ــــزائرّيÚ

وف ـ ـ ـاء لعه ـ ـد الشّسه ـ ـداء والهوي ـّة الثّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـورّية

’خرى ،وهو الفارق الذي يصسنع اŸواقف الثابتة واŸبدئية حيال
مفهوم الّذاكرة عند ا÷زائري Úيختلف اختÓفا جذريا عّما يروج له البعضض ‘ الضسفة ا أ
ﬁاربة التأاسسيسض لثقافة النسسيان ،وتدعو إا ¤النظر للمسستقبل دون تلك اŸرجعية الثورية الناصسعة والصسفحات النضسالية اŸشسرقة الزاخرة بالبطو’ت
اŸشسهودة.
جمال أاوكيلي
أابعاد دللت هذا اŸفهوم هو الوفاء لرسسالة الشسهداء
األبرار ،واسستحضسار بطولت الرجال األخيار الذين هّبوا
كرجل واحد Ÿقارعة السستعمار وقوى الشسر والدمار ،إاّنه
اŸلخصش ا÷امع اŸانع الكفيل وحده أان ل يكون بعيدا
عن األنظار بل هو الشسغل الشساغل لكل األحرار.
جل بكل اعتزاز وافتخار عودة الذاكرة الوطنية ا¤
ونسس ّ
اÿط- -اب السس- -ي- -اسس- -ي ‘ شس -ك -ل ق -رارات ح -اسس -م -ة وغÒ
مسسبوقة ،تنم عن الرادة الصسادقة ‘ النفتاح على توجه
Óجيال
جديد مفعم بدعم اضسا‘ ‘ نقل قيم الثورة ل أ
الصساعدة.
وتبعا لذلك ،فقد ”ّ إاقرار  8ماي  1945يوما وطنيا
للذاكرة تعّزز بإاطÓق قناة تلفزيونية حول التاريخ قريبا
ورفع الراية الوطنية ‘ الشسرفات تعبÒا عن اللتفاف
الشسعبي حول الثورة ،ول يتوقف األمر عند هذا ا◊د ،بل
هناك تفك Òمعمق يتعلق Ãراجعة اŸنهجية البيداغوجية
Óطفال والشسباب يعتمد
‘ دراسسة التاريخ وأاسسلوب تلقينه ل أ
على –بيبه هذه اŸادة بدل من النفور منها.
ولن يسسمح أابدا بتكرار سسيناريو الثمانينات عندما كان
تÓميذ الثانويات بالعاصسمة يهتفون بشسعار «التاريخ ‘
اŸزبلة» ⁄ ،يكن ذلك بريئا وهذا بعد قرار القائم Úعلى
التعليم بإادراج مادة التاريخ ‘ رزنامة المتحانات لشسهادة
البكالوريا ‘ الشسعب العلمية والرياضسيات.
هذا الوصسف القاسسي مازال إا ¤غاية يومنا ،هذا Á ⁄ح
من ال ّ
Óضسرار اŸعنوية التي خّلفها أانذاك
Óشسعور نظرا ل أ
والثار النفسسية البليغة التي تركها لدى عامة الشسعب،
Óسس -ف م-ن-ذ ك-ل ه-ذه ال-عشس-ري-ات أاه-م-ل-ن-ا ال-ت-اري-خ و⁄
ول  -أ
نسستطع وضسع معا ⁄مدرسسة جزائرية أاو أاكادÁية تهتم
ب -ه -ذا الشس-أان ،ي-ك-ف-ي ف-ق-ط ال-ق-ي-ام ب-إاطÓ-ل-ة ع-ل-ى ال-ك-تب
اŸدرسسية لتÓحظ تلك الصسعوبة ،وذلك التعقيد ‘ طريقة
عرضش اŸعلومة جافة ‡لة وغ Òقابلة للمطالعة.
وما تزال ا ¤غاية يومنا هذا سسارية اŸفعول ،إاذ أان
اŸك -ل -ف Úب -إاع -داد ت -لك ال -نصس -وصش وج -دوا ان-فسس-ه-م بÚ
مقاربت Úاألو ¤تتعلق باŸضسمون ،والثانية بالشسكل ⁄
يتوصسلوا ا ¤ا◊ل الثالث ،وهو الدمج خوفا من اŸسساسش
بروح النصش ،زيادة على كÌة األرقام واألسسماء ،وÁسسح
هذا الكÓم على امتدادات تاريخ ا÷زائر القد.Ë
ذاكرة غ Òمنتقاة
ترسسيم اليوم الوطني للذاكرة هو Œديد لعهد اللتزام
ب-ال-ه-وي-ة ال-ث-وري-ة ل-لشس-عب ا÷زائ-ري ‘ ال-ت-ح-ري-ر والبناء،
وهذه الثنائية واردة بقوة ‘ بيان أاول نوفم Èالذي أاشسار
صس-راح-ة إا ¤ال-قضس-اء ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ال-ك-ول-ون-ي-ا‹ ،وإاحÓل
ﬁله الدولة الوطنية بدأات مÓمح هذا اŸنعطف ا◊اسسم

عندما خرجت الطÓئع األو ¤يوم  8ماي  1945مطالبة
بالسستقÓل.
هذه اÙطة الشساهدة على رفضش السستعمار اإلسستيطاÊ
دشّسنت بداية مرحلة شساقة ومضسنية ‘ مقارعة الظلم بعد
سسنوات ينتفضش جيل آاخر ‘ وجه الحتÓل الغاشسم ،ملّقنا
إاياه درسسا ل ينسساه أابدا طيلة  7سسنوات كاملة إا ¤غاية
إاجباره على التوقيع على اتفاقية «إايفيان» ،وهو يجر أاذيال
الهزÁة النكراء.
اليوم الوطني للذاكرة هو إابقاء التواصسل الدائم والرتباط
اŸت Úمع تاريخنا ،شسعاره «حتى ل ننسسى» يسستحضسر كل
اŸناسسبات ‘ كل مرة حتى تظل راسسخة بعيدا عن الظرفية
واŸناسسباتية ،أاو ‰ر عليها مرور الكرام.
وقد تعّزز هذا اŸسسعى بفتح قناة تليفزيونية للذاكرة
والتاريخ Ãسستوى عال وصسدى دو‹ واسسع ،يكون الرهان
على الصسورة نظرا ÿصسوصسيتها ‘ هذا العا ،⁄كل الفئات
العمرية تطلع عليها ‘ ح Úأان اإلعÓم اŸكتوب منحصسر
عند النخبة فقط ،ونعت Èبأان التوجه إا ¤قناة مرئية يعد
ق -رارا صس -ائ-ب-ا م-ن ن-اح-ي-ة دÁوم-ة رسس-ال-ة ن-وف-م ،Èوه-ذا
لÓعتبارات التالية:
@ نوفم Èمادة تاريخية ثرية كّما ونوعا ،عند مؤوسسسسة
التلفزيون العموميÁ ،كن تغطية بواسسطتها سساعات البث
بدون أاي قلق عند النطÓقة.
@ وجود وثائق نادرة وحصسرية لدى مؤوسسسسة األرشسيف
الوطني Áكن اسستغÓلها اسستغÓل عقÓنيا وعلميا ‘ كل
اÓÛت.
@ اإلسستعانة باألسساتذة ذوي الكفاءة العالية ‘ التاريخ،
واإلسستثمار ‘ البحوث الراقية على مسستوى ا÷امعة.
@ البحث عن أافضسل الصسيغ اإلعÓمية Ÿعا÷ة قضسايا
التاريخ ،بعيدا عن اإلثارة حتى ل نقع ‘ تلك القوالب

ا÷اهزة التي يروج لها البعضش بأان هناك تاريخ رسسمي
وآاخر غ Òرسسمي ،هذه اŸقاربة خاطئة من األسساسش
هناك تاريخ جزائر وفقط.
@ يجب أان نتحلى با◊يطة من الدوائر اÎŸبصسة بالتاريخ
ا÷زائري التي Œد لذة ‘ التسسويق ا ¤اÓÿفات بÚ
زع-م-اء ال-ث-ورة ،وا◊ذر م-ن دع-اة اŸدرسس-ة ال-ك-ول-ون-ي-ال-ي-ة
الذين يريدون تبييضش جرائمهم ‘ ا÷زائر.
وهناك اقÎاحات ل تعد ول –صسى ‘ اÛال السسمعي
البصسري ،لذلك نتوقع ‚اح هذه القناة قبل ميÓدها نظرا
ل -ط -اب -ع -ه -ا اÿاصش ‘ اŸت -اب -ع-ة أاو ب-األح-رى اŸشس-اه-دة
ال -ق-ي-اسس-ي-ة ب-ح-ك-م ال-عÓ-ق-ة ال-ن-فسس-ي-ة ال-ف-ائ-ق-ة ب Úال-ث-ورة
وا÷زائري.Ú
هكذا تشستغل ا÷زائر على الذاكرة ،رؤويتها واضسحة ‘
هذا الشسأان ل يسسودها أاي لبسش أاو يكتنفها غموضش ،كما ل
–مل أاي توجه أاو تردد يذكر أاو خوف من جماعات
الضس -غ -ط (سس -ي -اسس -ي-ون أاو ضس-ب-اط ق-دام-ى) ،ي-ف-رم-ل-ون ك-ل
ﬁاولت اÿروج م- -ن ال- -دائ -رة اŸغ -ل -ق -ة ب -خصس -وصش أاي
تصسريح يريد قول ا◊قيقة.
وم -ه -م -ا صس -در م -ن أاوصس -اف ع -ن ا÷رائ -م ال -ف-رنسس-ي-ة ‘
ا÷زائر ،إال أانها تبقى غ Òكافية ألنها ذات طابع ظر‘ ‘
فÎة معينة يتم الÎاجع عنها ،زيادة على أانها ل تتبع
قرارات أاو مراسسم يكون لها ذلك الطابع اإلجباري ‘
التطبيق ›رد كÓم عام لÓسستهÓك وإاسسكات اآلخر.
واŸنطق التاريخي ل يقبل وباألحرى ل يقتنع بتحويل
اŸصسطلحات من أاحداث ا÷زائر إا ¤حرب ا÷زائر وسسن
قانون “جيد السستعمار ،ورفضش إادراج ا÷زائري‘ Ú
قوائم التعويضسات عن التفجÒات النووية ،والعÎاضش
على اسسÎجاع جماجم اŸقاوم ،Úهذا كله عمل على
الذاكرة غ Òمنتقاة.
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دبلوماسسيون بالفطرة
فضسيلة دفوسض
اإذا ك -انت ا÷زائ -ر ان -ت -زعت اسس -ت -ق Ó-ل -ه -ا ب -قّ-وة الّسسÓ-ح
وب-تضس-ح-ي-ات جسس-ام قّ-دم-ه-ا الشس-عب ط-واع-ي-ة ع-ل-ى م-ذب-ح
ا◊رّية ،فاإنّ عامل النّصسر اأمام واحد من اأعتى ا÷يوشش
الغربية  ⁄يكن الكفاح اŸسسلّح وحده بل النضسال السسياسسي
اÿارجي اŸتميّز الذي خاضسته الآلة الدبلوماسسية بذكاء
واقتدار لتتمّكن ‘ النهاية من ترويضش وحشش السستعمار،
وكسسر ال ّ
طوق الذي حاصسر به القضسّية ا÷زائرّية العادلة
هو واŸتواطئ Úمعه ،الذين كانوا يحمون ظهره وّÁدونه
باŸاء والصسابون لتنظيف اأيديه من دماء ا÷زائري Úبعد
كّل ›زرة ومذبحة يرتكبها ‘ حّقهم ،وكم كانت ›ازر
ومذابح فرنسسا كثÒة ورهيبة.
ع- -ل- -ى دع- -ام- -ت ،Úعسس -ك -رّي -ة وسس -ي -اسس -ي -ة سس -ار ال -نضس -ال
ا÷زائري ،وعلى صسعيدين ،داخلي وخارجي مضست الثورة
تشسّق طريق النّصسر ،ومثلما كان للسسÓح دوره ‘ بلوغ
السستقÓل ،كان للدبلوماسسية مهّمتها ‘ تدويل القضسيّة
ا÷زائرّية التي اكتسسحت السساحة العاŸية ‘ ظرف وجيز،
وانتزعت العÎاف والتاأييد و الّدعم الواحد تلو الآخر،
اإ ¤اأن هزمت الحتÓل واأجÈته على العودة من حيث اأتى
يجّر اأذيال اÿيبة ولعنة التاريخ .
انخراط الدبلوماسسية ‘ حرب التحرير الوطني ،كان قبل
تاأسسيسش ا◊كومة اŸوؤقتة ،فمع اندلع الكفاح اŸسسلّح،
اأدرك قادة الثورة حتمية تدويل القضسية ا÷زائرية وراهنوا
على اإيصسال صسوتها اإﬂ ¤تلف الهيئات الدولية ،وÁ ⁄ضش
وقت طويل حتى كانت اŸسساألة ا÷زائرية حاضسرة ‘
م -وؤ“ر ب -ان-دون-غ ع-ام  ،1955ل-ت-ت-ب-ن-اه-ا اÛم-وعة الفرو
اأسسيوية التي سسعت بكّل قوة للّدفع بها اإ ¤اأروقة منظمةالأ· اŸتحدة و›لسش الأمن الدو‹ لكن اأبواب الشسرعية
كانت مسسدودة بفيتو فرنسسا وداعميها .
واأمام هذا الوضسع ،وŸواجهة العراقيل التي كانت تعÎضش
العمل السسياسسي اÿارجي ،قّرر قادة الكفاح اŸسسّلح اأّن
جه
الوقت قد حان لتاأسسيسش هيكل رسسمي يحتضسن ويو ّ
النشساط الدبلوماسسي ،فكان الإعÓن عن تشسكيل ا◊كومة
اŸوؤقتة عام  ،1958التي –ّددت مهّمتها الأسساسسية ‘
انتزاع مواقف الدول الشسقيقة وال ّصسديقة و–ريك اأدوارها
لكسسب تاأييد وتعاطف الراأي العام العاŸي الذي لعب دورا
ب -ارزا ‘ دع -م ال -قضس -ي -ة ا÷زائ -ري-ة وال-دف-اع ع-ن-ه-ا ح-ت-ى
السستقÓل.
تاأسسيسش هذا الهيكل ،منح الثورة دفعا قوّيا ليسش فقط
ل -ن -ج -اح -ه -ا ‘ ج-م-ع الأم-وال والّسسÓ-ح وان-ت-زاع العÎاف
الدو‹ ،بل وŸسساهمتها ‘ حشسد الشسعب الذي التحق
بكثافة بسساحات الوغى ،اإذ اأّن وجود ا◊كومة رفع من
معنويات اÛاهدين واŸواطن Úعلى حّد سسواء ،حيث
ك-ان ا÷م-ي-ع ي-ن-ظ-ر اإل-ي-ه-ا ك-م-وؤشس-ر ع-ن ق-رب السس-ت-قÓ-ل،
وفع Óتاأسسيسش ا◊كومة اŸوؤقتة جعل الآلة الدبلوماسسية
تزيد من سسرعتها ونشساطها ،ومن انتصسار اإ ¤اآخر تّوجت
نضس-ال-ه-ا Ãف-اوضس-ات ق-ادت-ه-ا ب-اق-ت-دار وذك-اء ح-ت-ى اإعÓ-ن
السستقÓل.
اليوم ونحن نحيي الذكرى  58لسستعادة ا◊رية والسسيادة
الوطنية ،يحّق لنا اأن نقف بفخر واجÓل لنثّمن ذلك الدور
التاريخي الذي لعبه دبلوماسسيو الثورة ،الذين  ⁄يتخّرجوا
من مدارسش اأو معاهد متخ ّصسصسة ،لكّنهم قادوا النضسال
السس-ي-اسس-ي اÿارج-ي ب-ك-ف-اءة ع-ال-ي-ة ،وع-م-ل-وا م-ا اأم-ك-ن-هم
لتحقيق ذلك التنسسيق ب Úالعمل السسياسسي والعسسكري،
الذي صسنع واحدة من اأبرز الÌوات التي مازالت الأجيال
تتحّدث عنها باإعجاب وانبهار.

كانـــــت منطلقــــــا اسسÎاتيجيـــــا لتفجــــ Òالكفـــــاح التحـــــــرري

دبلوماسسيـ ـ ـ ـ ـة الث ـ ـ ـ ـ ـورة كسسبـ ـ ـ ـ ـت معركـ ـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـ ـرأاي العـ ـ ـ ـ ـام العاŸـ ـ ـ ـ ـي
وضسعت جبهة التحرير الوطني« ،العمل
اÿارجي» كمنطلق اسسÎاتيجي لتفج Òثورة
التحرير اÛيدة ضسد ا’سستعمار الفرنسسي ،يقيناً
منها بضسرورة تدويل القضسية ا÷زائرية وتعبئة
’قليمي والعاŸي ،ووعياً منها بأان إاسسماع
الدعم ا إ
صسوت ا÷زائر ‘ اÙافل الدولية ’ يقل أاهمية
عن صسوت البندقية ‘ جبهات اŸعارك ‘ الداخل.
حمزة ﬁصسول
جمع مفجرو ثورة الفا— نوفم ،Èب Úعبقرية اإلعداد
العسسكري وعبقرية العمل السسياسسي والدبلوماسسي ،ليتّوج
العمل على ا÷بهت Úبالنصسر والسستقÓل.
ت-دوي-ل ال-قضس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة وم-واك-ب-ة ال-ت-غÒات اإلق-ل-ي-مية
والدولية ،كان من اŸنطلقات األسساسسية التي نصش عليها
بيان أاول نوفم ،Èبشسكل أاكد إاŸاما وقراءة دقيقة لنخبة
الثوريÃ Úوازين القوى ‘ العÓقات الدولية واسستيعابهم
لها.
وورد ‘ البيان« :أاما ‘ األوضساع اÿارجية فإان النفراج
الدو‹ مناسسب لتسسوية بعضش اŸشساكل الثانوية التي من
بينها قضسيتنا التي Œد سسندها الدبلوماسسي ،وخاصسة من
طرف إاخواننا العرب واŸسسلم.»Ú
وإا ¤ج -انب األه -داف ال -داخ -ل -ي -ة ،وضس -ع ال -ب -ي-ان أاه-داف-ا
خارجية إلعÓن الكفاح اŸسسلح ضسد فرنسسا السستعمارية
على رأاسسها «تدويل القضسية ا÷زائرية»–« ،قيق وحدة
شس -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا ‘ داخ -ل إاط -اره -ا ال -ط -ب -ي -ع-ي ال-ع-رب-ي
واإلسسÓ- -م -ي» ،و»‘ إاط -ار م -ي -ث -اق األ· اŸت -ح -دة ن -ؤوك -د
ت-ع-اط-ف-ن-ا ال-ف-ع-ال Œاه ج-م-ي-ع األ· ال-ت-ي تسس-ان-د قضس-يتنا
التحريرية».
 ⁄ت -ت-أاخ-ر ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ب-اع-ت-ب-اره-ا اŸم-ث-ل
الشسرعي والوحيد للشسعب ا÷زائري ‘ ،مباشسرة العمل

على ا÷بهة اÿارجية ،وأاسسندت اŸهمة Òÿة الثوريÚ
اŸتشسبع Úبثقافة سسياسسية واسسعة ،بقيادة أاحمد بن بلة،
حسس Úآايت أاحمد وﬁمد خيضسر.
وك -انت سس -ت -ة أاشس -ه -ر ك -اف -ي -ة ،ل-ت-ق-ت-ح-م ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة
اÙافل الدولية من بوابة مؤو“ر باندونغ ،اŸنعقد ‘
الفÎة ما ب 18 Úو 24أافريل  ،1955بإاندونيسسيا وحضسره
 6٠٠مندوب عن  29دولة ،وأاعطيت لوفد جبهة التحرير
الوطني اŸشسارك صسفة عضسو «مÓحظ» ،بفضسل العمل
ال -دب -ل -وم -اسس -ي ال -ك -ب Òال -ذي ق -ام-وا ب-ه ‘ الج-ت-م-اع-ات
التحضسÒية.
وأاثمرت ا◊نكة السسياسسية للوفد ا÷زائري بقيادة حسسÚ
آايت أاح- -م- -د وﬁم- -د ي- -زي- -د إا ¤ج- -انب الشس- -اذ‹ اŸك- -ي
واألخضسر اإلبراهيمي وﬁمد الصسديق بن يحيى ،عن تبني
اŸؤو“ر لتوصسيات تدين «السستعمار الفرنسسي للجزائر،
وت -ط -الب ب -ت-م-ك Úالشس-عب ا÷زائ-ري م-ن ح-ق-ه ‘ ت-ق-ري-ر
اŸصس.»Ò
وألنه اعت Èأاول اخÎاق للثورة ا÷زائرية ‘ اÿارج ،فقد
 ·ÓاŸتحدة
رفعت  14دولة بعد هذا اŸؤو“ر عريضسة ل أ
تطالب فيها بإادراج القضسية ا÷زائرية ‘ جدول أاعمال
ا÷معية العامة األ‡ية العاشسرة ‘ سسبتم ،1955 Èلكن
ضسغوطا فرنسسية حالت دون طرحها للنقاشش العام.
و‘ ظ -رف سس-ن-ت ،Úاسس-ت-ط-اعت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
إاخ -راج ال -ك -ف -اح ال -ت-ح-رري ل-لشس-عب ا÷زائ-ري م-ن اإلط-ار
ال-ف-رنسس-ي ،خ-اصس-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى اآلف-رو آاسس-ي-وي ،ل-ت-عزز
نشساطها الدبلوماسسي بافتتاح مكاتب خارجية بعدة دول
م-ن-ه-ا ال-ي-اب-ان واŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودية وغÒهما من
الدول التي –ولت من التضسامن مع الشسعب ا÷زائري إا¤
الدعم الدبلوماسسي واŸادي (السسÓح واألموال) ،واسستمرت
مرافعات الوفد الدبلوماسسي ÷بهة التحرير الوطني‘ ،
فضس -ح ج-ور وج-رائ-م السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي ،وك-ي-ف ح-اول

ج-اه-دا ط-مسش ال-ه-وي-ة ا÷زائ-ري-ة Ãح-ارب-ة ال-دي-ن وال-لغة
واإلبادة ا÷ماعية ،فمن باندونغ إا ¤بريو Êإا ¤أاكرا إا¤
ط-ن-ج-ة وغÒه-ا م-ن ال-ع-واصس-م ال-ع-رب-ي-ة وال-ع-اŸية ،حققت
ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ت-ح-ري-ري-ة الن-تصس-ار ت-ل-و اآلخر ،مسسنودة
بالبندقية ‘ جبهات التضسحية ‘ الداخل.
و‚حت العبقرية السسياسسية لوفود جبهة التحرير الوطني ‘
اÿارج ‘ ،إاظهار قوة ا◊جة ‘ كفاح ا÷زائري ،Úولفت
انتباه الرأاي العام الدو‹ إا ¤ما يجري ‘ ا÷زائر ،من خÓل
“ك ÚاإلعÓم العاŸي وصسناع السسينما الوثائقية من نقل
الصسورة ا◊قيقية عن بشساعة جرائم السستعمار والنتهاكاتها
ا÷سس -ي -م -ة ◊ق-وق اإلنسس-ان ،وأاظ-ه-رت أايضس-ا م-دى اسس-ت-م-ات-ة
الشسعب ا÷زائري وإاصسراره على تقرير اŸصس.Ò
اسس-ت-ط-اعت دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة خÓ-ل سس-نوات

ق -ل -ي -ل-ة ،ت-ك-وي-ن رصس-ي-د م-ع-ت ،Èم-ك-ن ال-وف-د اŸف-اوضش ‘
ات -ف -اق -ي -ات إاي -ف-ي-ان م-ن ت-ق-د Ëأاداء ب-اه-ر أام-ام ا◊ك-وم-ة
الفرنسسية ،انتهى بتوقيع اتفاق وقف إاطÓق النار وتنظيم
اسستفتاء تقرير اŸصس Òونيل السستقÓل.
وأاك Èإا‚از حققه مفاوضسو الثورة ،بسسط السسيادة الوطنية
على كل شس Èمن الÎاب الوطني ،ورفضش كل اŸسساومات
بشسأان فصسل مناطق معينة (الصسحراء).
وم -ن دب -ل -وم -اسس -ي -ة ال -ث -ورة إا ¤ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸسستقلة ،لزالت اŸبادئ ذاتها –كم األداء اÿارجي
للبÓد ،وعلى رأاسسها احÎام سسيادة الشسعوب وحقها ‘
ت -ق -ري -ر اŸصس ،Òوال -تضس -ام -ن م -ع الشس -ع -وب ال -ت-ي ل ت-زال
خاضسعة لÓسستعمار وعدم التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية
للدول.

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ
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التخلصص من ﬂلفات ا’سصتعمار ...جهـ ـ ـ ـود دول ـ ـ ـ ـة ’ تنكـ ـ ـر
عملت السسلطات العمومية منذ اسسÎجاع السسيادة الوطنية ،على التخلصص من ﬂلّفات ا’سستعمار ‘ قطاع السسكن ،و الصسورة السسوداوية التي ترسّسخت ‘ الذاكرة ا÷ماعية للجزائري ،Úبعد أان رحلوا قسسرا من أاجود
’حوال قرميد مهÎئ  ⁄يعد قادرا
’راضسي وأاحسسن اŸسساكن ،إا« ¤أاكواخ» ’ تتوفر على شسروط ا◊ياة ،فـ «القربي» ظل لصسيقا بهم إا ¤سسنوات ،وجدرانه الطوبية وسسقفه من سسعف النخيل والقصسب و‘ أاحسسن ا أ
ا أ
على حماية أاجسسادهم وروحهم اŸتعبة من تقلبات الطقسص ‘ ﬂتلف الفصسول ،وقبل ذلك من احتÓل مرير ذاقوا فيه كل أانواع القمع والتعذيب.
زهراء ــ ب
ظلت مشسكلة السسكن دائما ﬁل انشسغال كب Òبالنسسبة للدولة ،فعند اإ’سستقÓل كان أاقل
من  % 1٠من الÎاب الوطني Áثل مناطق حضسرية ،والغالبية العظمى من السسكان كانوا
يعيشسون ‘ ظروف سسكنية مزرية ،و–ت تأاث Òحرية وشسرعية تنقل اŸواطن ،Úاكتظت
اŸدن اŸوروثة من ا◊قبة ا’سستعمارية بسسرعة ،تقول اŸكلفة بالدراسسات بوزارة
السسكن والعمران ،سسليمة قÓب ،التي فتحت لنا أابواب مكتبها Ãسساعدة اŸسسؤوول عن
خلية اإ’عÓم ،للوقوف على ›هودات الدولة اŸبذولة ‘ إاطار توف Òسسكن ’ئق الذي
أاصسبح كحق أاسساسسي راسسخ ‘ اÛتمع ا÷زائري ،وتعتÈه الدولة من مسسؤوولياتها
الرئيسسية Œاه السسكان و–ديدا الفئات الهشسة ،رغم أانه ’ توجد أاي دولة تلتزم بهذا و’
تنصس عليه القوان Úالدولية.

’زمة
الّنمو الّدÁغرا‘ والتّوسّسع العشسوائي يعّمقان ا أ

واج -هت السس -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي -ة ع -قب ا’سس -ت-قÓ-ل م-ب-اشس-رة ث-ق Ó-ك-بÒا بسس-بب ال-ن-م-و
الدÁغرا‘ ،الذي صساحبه نزوح جماعي للسسكان من اŸناطق الريفية إا ¤اŸدن ،وما
ترّتب عنه من –و’ت اجتماعية ،زادت من حدة أازمة السسكن ‘ ا÷زائر.
غ Òأاّن النمو السسريع للسسكان الذي مّيز نهاية السسبعينات والثمانينات من القرن اŸاضسي،
والذي تفاقم بظاهرة النزوح الريفي ،فرضس عليها ›ددا التوجه إا ¤الÈامج ا◊ضسرية
”
التي أاصسبحت ضسرورية ،نظرا للتوسسع العشسوائي للمدن والتجمعات السسكنية ،وقد ّ
Œسسيد هذه الÈامج على شسكل مناطق سسكن حضسرية جديدة ،كحل ﬂفف Ÿشسكل
التوسسع العشسوائي.
وت -ق -ول ق Ó-ب ،إان نسس-ب-ة ال-ت-ع-م ‘ Òا÷زائ-ر ب-ع-د ا’سس-ت-قÓ-ل ك-انت ضس-ع-ي-ف-ة م-ق-ارن-ة
Óقليم ا÷زائري ،حيث كانت أاهم مراكز التعم Òمتمركزة ‘
باŸسساحة الشساسسعة ل إ
اŸدن الكÈى للبÓد أاين تكمن كذلك أاهم النشساطات ا’قتصسادية ،بينما كانت اŸناطق
اأ’خرى تتميز بضسعف شسديد من ناحية البنية التحتية اأ’سساسسية (طاقة ـ مياه الشسرب
‡ا أاّدى إا ¤تشسجيع النزوح الريفي.
والصسرف ـ شسبكة الطرق...الخ) ّ
وكنتيجة لهذا وزيادة للنمو الدÁوغرا‘ اŸفرط الذي عرفته البÓد ،أاصسبحت اŸدن
الشسمالية مكتظة وبدأات تتأاقلم مع هذه الكثافة السسكانية من خÓل التوسسع العشسوائي
وغ ÒاŸراقب.
خÓل هذه الفÎة ،كانت السسياسسة اŸنتهجة من طرف الدولة تندرج ‘ إاطار الÈامج
ال-ع-م-وم-ي-ة ا›ÈŸة واŸدع-م-ة ب-اÛه-ودات ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة م-ن م-وارد ميزانية الدولة،
واندرجت هذه الÈامج ‘ ﬂتلف ﬂططات التنمية التي سسطرتها السسلطات العمومية
فمن  1962إا ” 1966 ¤اسستكمال اŸشساريع اŸوروثة من ا◊قبة ا’سستعمارية ،كعمليات
السسكن ذي اإ’يجار اŸعتدل ( )HLMغ ÒاŸنتهية ،ويتعلق اأ’مر Ãا يقارب  ٣8أالف
سسكن حضسري و 4آا’ف سسكن ريفي ،ومن  1967إا( 1969 ¤اıطط الثÓثي) ” وضسع
اللبنة اأ’و ¤لسسياسسة بناء سسكنات ا’جتماعية ،تعلق اأ’مر بÈنامج يناهز  1٣.7٠٠سسكن
منها  ٣.٠٠٠سسكن ريفي ،ومن  197٠إا 197٣ ¤برسسم اıطط الرباعي اأ’ول وكذا بعضس
” بر›ة ما يقارب  85أالف وحدة سسكنية منها  4٠أالف سسكن ريفي إا’
الÈامج اÿاصسةّ ،
أانه  ⁄ينجز سسوى  42أالف وحدة سسكنية إا ¤غاية  1978منها  24أالف سسكن ريفي.
أاما من  1974إا ،1979 ¤فسسمح اıطط الرباعي الثا Êبإا‚از  147أالف سسكن منها 87
أالف سسكن ريفي ،و من  198٠إا ” 1996 ¤إا‚از  1.14٠.٠٠٠سسكن منها  44٣أالف سسكن
ريفي.

اجتماعية ‡ولة كليا من طرف الدولة ،والتي توضسع حيز ا’سستغÓل على أاسساسس عقود
إايجاريه بقيمة مدعمة مع إامكانية ا◊صسول اŸسستفيد على اŸلكية بأاسسعار تفضسيلية،
واÙور ال-ث-ا Êت-دخ-ل م-دع-م-ا ج-زئ-ي-ا وم-ت-ع-دد الصس-ي-غ م-وج-ه ل-ل-ط-ب-ق-ات ا’ج-ت-م-اعية
اŸتوسسطة أاي ذوي الدخل اŸتوسسط ،على أاسساسس إاعانة مالية عمومية مباشسرة لفائدة
اŸسستفيد تضساف إاليها ›موعة من اإ’جراءات الضسريبية وشسبه ضسريبية قصسد تعزيز
إامكانيات الدفع من طرف الراغب ‘ Úاقتناء اŸسسكن وتيسسÒه (القروضس اŸيسسرة
للمواطن ،Úتطبيق معدل تخفيضس على اأ’راضسي اŸسستقبلة للسسكنات ،قروضس رهنية
ميسسرة للمرق.).....Ú
وجاءت كل هذه اإ’جراءات لتيسس Òالطلب من جهة ،ومن جهة أاخرى تخفيضس تكلفة
إا‚از العرضس بغية تقليصس الهوة بينهما وجعل اŸنتوج السسكني ‘ متناول طالبي السسكن.
لتطبيق هذه السسياسسة ،تقرر وضسع وسسائل تسسي Òوتنفيذ التدخÓت العمومية فيما يخصس
السس -ك -ن ’ ،سس -ي -م -ا الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لسس-ك-ن ( ،)FONALال -ذي ي -ت -ل -ق -ى ‘ م -وارده
تخصسيصسات مالية سسنوية من ميزانية الدولة ،وكذا إايرادات أاخرى ناجمة من الضسرائب
اŸتعلقة بالنشساط العقاري بينما “ثل اإ’عانات العمومية اÿاصسة بالسسكن ›مل
نفقاته؛ الصسندوق الوطني للسسكن ( ،)CNLمؤوسسسسة عمومية تتكلف بدفع مبالغ النفقات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -دخ -ل ال -دول-ة؛ صس-ن-دوق الضس-م-ان وال-ك-ف-ال-ة اŸت-ب-ادل-ة ل-لÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة
( )FGCMPIمهمته ضسمان الودائع اŸقدمة لدى اŸرق ،Úمن طرف طالبي السسكن ‘
إاطار البيع على التصساميم.

‘ نهاية سسنوات الثمانينات ورغم إا‚از حافظة تتكون ما يقارب من مليو )٠2( Êوحدة
سسكنية منذ ا’سستقÓل ،لوحظ بأانّ اŸنهجية اŸتبعة ‘ سسياسسة السسكن خّلفت نتائج غÒ
حدة لطلب السسكن دون “ييز دخل الطبقات اıتلفة
منتظرة “ثّلت ‘ اŸعا÷ة اŸو ّ
للمجتمع ،وكذا بروز ا’حتكار ‡ا أادى إا ¤غياب سسوق نشسط و شسفاف ،باإ’ضسافة إا¤
غياب اŸنافسسة ونقصس اŸهارة ‘ البحث عن حلول جديدة و فعالة.
Ÿعا÷ة هذا الوضسع وبعد ﬁاولة تصسحيحية أاولية ‘ منتصسف الثمانينات ،أاعادت
السسلطات العمومية النظر ‘ توجيه تدخل الدولة ،بشسكل يحرر اŸبادرة اÿاصسة وترقية
مشساركة جميع اأ’طراف ‘ ميدان السسكن والÎقية العقارية Ãا فيها مشساركة اŸواطنÚ
اŸعني.Ú
‘ ظل اŸراجعة اŸؤوسسسساتية اŸتخذة ‘ بداية التسسعينات ،وقصسد رفع مسستوى “ويل
السسكن بفضسل مسساهمة كل من السسوق اŸالية ،اŸتعامل ÚواŸسستفيدين وكذا إابراز
التنافسس ‘ ميدان الÎقية العقارية ،عرفت سسياسسة السسكن منعرجا حقيقيا ،على أاسساسس
اŸرسسوم التشسريعي لسسنة  199٣اŸتعلق بالنشساط العقاري والذي نتج عنه ’سسيما فتح
هذا النشساط إا ¤جميع اŸتعامل ،Úمعا÷ة الطلب بشسكل ‡يز ıتلف الطبقات
Óشسخاصس ،اعتماد إاجراءات تضسمن
ا’جتماعية ’سسيما على أاسساسس الدعم اŸا‹ ل أ
و–مي حقوق اŸتعامل ÚواŸواطن ،Úمنح مزايا ذات طابع ضسريبي وما‹ لتشسجيع هذه
النشساطات ،خلق بيئة تنافسسية من أاجل –سس Úنوعية اŸنتوج واÿدمات.
ّ Œسسدت هذه السسياسسة ا÷ديدة من خÓل فتح سسوق عقاري ÷ميع اŸتعامل Úمع
اإ’بقاء على تدخل هام من قبل الدولة على شسكل ﬁورين أاسساسسي ،Úاأ’ول تدخل كلي
وأاحادي الصسيغة موجه للطبقات ا’جتماعية اأ’ك Ìحرمانا ،وذلك بإا‚از سسكنات

‘ نفسس الوقت ّ” ،اسستحداث بطاقية للسسكن ا’جتماعي واإ’عانات العمومية ،بهدف
Óع-ان-ات ال-عمومية وتوجيه التدخل
ضس-م-ان ا’سس-ت-غÓ-ل الصس-ارم ل-لسس-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ول -إ
العمومي لذوي ا◊قوق وترسسيخ مبدأا اإ’نصساف ،وعليه فإان تدخÓت الدولة انتقلت من
جهاز اإ’عانات اŸعممة والضسمنية إا ¤نظام اإ’عانات اŸباشسرة اŸرفقة بتنويع العرضس
العقاري.
وسسمح هذا النظام بتطوير تطبيقات هامة لتجنيد التدخل العمومي ‡ا أادى إا ¤تنويع
صسيغ عروضس جديدة تسستجيب ıتلف شسرائح الطلب ،حيث ظهر وتطور باإ’ضسافة
للسسكن ا’جتماعي ا’يجاري الذي كان يحتل الصسدارة السسكن الريفي ،السسكن اŸوجه
للبيع با’يجار ،السسكن ا’جتماعي التسساهمي ،السسكن الÎقوي اŸدعم ،السسكن الÎقوي
العمومي والتجزئات ا’جتماعية باإ’ضسافة لوجود صسيغ ’ تسستدعي دعم الدولة منها
السسكن الÎقوي ا◊ر والبناء الذاتي ،وكل هذه الصسيغ تشسكل ا◊ظÒة السسكنية الوطنية
حيث أاغلب الصسيغ موجهة للتمليك.
مواصسلة ا÷هود اŸبذولة وا’سستجابة ’حتياجات السسكنية اŸع Èعنها من طرف
اŸواطن Úبتنويع صسيغ السسكنات اŸمولة كليا أاو جزئيا من طرف الدولة مع تكثيف
إانتاجها ،أادى إا ¤إا‚از خÓل الفÎة اŸمتدة من  1962إا ¤نهاية  7.9 ،2٠19مÓيÚ
وحدة سسكنية Ãختلف الصسيغ ،لتبلغ ا◊ظÒة السسكنية  9.8مÓي Úوحدة إاذا ما أاضسفنا
 1.9مليون وحدة اŸوروثة من ا◊قبة ا’سستعمارية .
من جهة أاخرى ،فإان مؤوشسر معدل شسغل السسكن الذي وصسل ‘ السسبعينات إا)٠7,٠٠( ¤
عرف –سسنا كبÒا ليصسل نهاية  2٠19إا ،٠4,46 ¤والذي يشس Òإا– ¤سسن ظروف السسكن
والتي رافقتها عمليات بارزة ‘ القضساء على اŸسساكن الهشسة عن طريق إاعادة إاسسكان

–رير اŸبادرات وترقية مشساركة اŸواطن ‘ بناء السسكن

’عانات العمومية
اسستحداث بطاقية لل ّسسكن وا إ

الوثبـ ـ ـ ـة ا’قتصصاديـ ـ ـ ـ ـة فـ ـ ـ ـ ـوق ك ـ ـ ـ ـ ـ ـل اعتبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

أاقّر كفاح الشسعب ا÷زائري اŸسستميت منذ عقود
نهجه اŸسستقيم ،واختار رؤويته الواضسحة الشسفافة،
ÓŸمح دولته اŸسستقلة التي تسسودها اŸسساواة وتسستند
إا ¤قوة ا◊ق وسسلطة القانون ،روح كفاح راهنت
على قيمة العمل كمفتاح لبلوغ الغايات الكÈى التي
’◊اح على
’ن ا إ
كانت تبدو نوعا ما مسستحيلة ،أ
’‚از ،كان اÙرك اÿفي والظاهر ‘
–دي ا إ
وثيقة بيان أاول نوفم Èاÿالدة ،ومن الطبيعي أان
يسستند البيان ا’سسÎاتيجي لثورة ا◊رية ،إا ¤كلمة
العمل  ٨مرات كاملة ،ليجعل من البعد ا’قتصسادي
’و¤
حاضسرا بشسكل مبكر حتى مع ا’سستعدادات ا أ
لتفج Òثورة التحرير اÛيدة.
فضسيلة بودريشص
تب Úبعد عقود عديدة من فجر ا’سستقÓل ،أان روح نوفمÈ
Óجيال ،ليسس ‘ الفن واأ’دب واإ’بداع بشسكل
مازالت ملهمة ل أ
خاصس ،بل ‘ العطاء بنزاهة وجد’ ،زالت تلح أانه ينبغي على
كل مواطن من موقعه سسواء كان مسسؤوو’ أاو عام Óبسسيطا ،أاو
طالبا للعلم ،أاي كل القوى الفعالة Œعل من اŸصسلحة الوطنية
فوق كل ا’عتبارات ،كما رسسم معاŸها مهندسسو الثورة ،وأاول
من سسطر مسسار عودة ا÷زائر إا ¤هويتها وسسيادتها اأ’صسلية.
بيان أاول نوفم Èجاء عميقا يحمل رؤوية بعيدة النظر ،تؤوسسسس
ب- -ذك- -اء ◊ي- -اة ا÷زائ- -ري Úع Èع -دة أاج -ي -ال ،ح -رصس ع -ل -ى
تسس -ل -ي -ح -ه-م ب-ذخÒة اإ’خÓ-صس وشس-ح-ذ ه-م-م-ه-م ب-ال-وط-ن-ي-ة،
ومدهم بروح الصس Èوالنفسس الطويل ،مدركا أان اأ’هداف

الكÈى تتطلب احÎاقا طوي ،Óوالصسمود إا ¤الوصسول Ÿرحلة
التحقيق النهائية ،وتفطن «النفمÈيون» Ãلكتهم ا’سستشسرافية
مبكرا أان الفسساد آافة معرقلة Œهضس اأ’حÓم ،وتثبط العزائم
وتعادي كل رقي وتقدم قد يبلغه البشسر ،والقطيعة معه تكون
باإ’صسÓح ا÷ذري العميق كعملية جراحية رادعة ’سستئصسال
ورمه ،وÁكن أان نسستنبط من تلك اÿطوط اÿضسراء للبيان،
التي لن Œف دماؤوها مهما تقدم الزمن ،كيف Áكن أان
نسستدرك بالقوة والطاقة ا÷ماعية للشسعب ،اأ’خطاء ونتجاوز
اإ’خفاقات بنجاحات أاخرى أاك Ìأاهمية وتأاث.Ò
وما Áكن أان نسستمده اليوم من البيان بعمق مضسمونه ودقة
د’لته ،ا’سستفادة من تفاصسيل عباراته الداعية إا ¤التحلي
بالشسفافية والوضسوح ،نابذا الفسساد مهما كان شسكله وموضسعه،
ولفت إا ¤أاهمية نهج اإ’صسÓح كورقة رابحة من شسأانها قلب
اŸوازين وتتويج الغايات ،اسستجابة لتطلعات وآامال الشسعب،
وعول كثÒا على Œميع وتنظيم الطاقات السسليمة وتعبئة
اŸوارد الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة ،على كÌتها ،لتغÒ
واقع تكرسس بسسلوكيات مشسينة تغلبت فيها اŸصسالح الضسيقة
Óشسخاصس واÛموعات على امتيازات البلد.
ل أ
باأ’مسس كما اليوم ،ا÷زائر ‘ ظرف ح ّسساسس ،بعد مكسسب
ا◊رية ،أ’ن مكاسسب أاخرى مازالت بعيدة اŸنال– ،تاج إا¤
ن- -فسس ال -ع -زÁة وذات ال -ق -رار الصس -ارم وا÷ريء ،إ’سس -ت -ع -ادة
اŸسسار الطبيعي لتفج Òمعركة ‰و ،أ’ن ا÷زائر ا÷ديدة
التي تتنفسس ا◊رية ،وتتلمسس حدود السسيادة على أاطراف
حدودها ،ما أاحوجها إا ¤جعل العمل وا’حÎاق ‘ صسدارة
اأ’ول -وي -ات ،أان ي -ن -خ-رط ا÷م-ي-ع ‘ ب-وت-ق-ة وخ-ارط-ة دق-ي-ق-ة

شساغليها ‘ مسساكن عمومية إايجارية دون أان ننسسى –سس Úجودة السسكن بإالغاء السسكن ذو
الغرفة الواحدة أاو غرفت ‘ ÚالÈامج السسكنية خاصسة العمومية اإ’يجارية.
وسسمحت هذه اÛهودات الهامة من حيث الÈامج اŸنجزة واأ’غلفة اŸالية اŸرصسودة
مع البحث اŸسستمر إ’يجاد ا◊لول اÓŸئمة Ÿشسكل السسكن ،بالتصسريح أان ا÷زائر “لك
Œربة حقيقية ورائدة فيما يخصس التكفل با’حتياجات السسكنية Ÿواطنيها ،خاصسة وأان
هذه اإ’‚ازات الكيفية سساهمت ‘ ضسمان ا’سستقرار والتماسسك ا’جتماعي من خÓل
تخفيضس العجز السسكني والقضساء على اŸسساكن الهشسة ،و–سس Úجودة اŸنتوج السسكني
وآاجال تنفيذه ،تثبيت سسكان الريف وربطه بتطوير النشساط خصسوصسا النشساط الزراعي،
إانشساء مدن جديدة وتطوير اŸراكز ا◊ضسرية– ،سس Úالبيئة اŸعيشسية للمواطن Úعن
ط-ري-ق ت-ط-وي-ر وت-ن-ظ-ي-م ال-فضس-اء ا◊ضس-ري (أادوات ال-ت-خ-ط-ي-ط ا◊ضس-ري) ،ا’سس-ت-ج-اب-ة
جهة للطلب على اŸسساكن Ãختلف الصسيغ اÙددة حسسب دخل الفئات
اŸتنوعة واŸو ّ
اŸسستهدفة مع إا‚از اŸرافق العمومية والتهيئة وربطها Ãختلف الشسبكات (اŸاء،
الكهرباء والغاز) ،تنظيم النشساط العقاري بتدعيم التأاط Òالقانو Êللمتدخل Úو‡ارسسي
هذا النشساط ،إاشسراك البنوك ‘ التمويل وإارسساء بيداغوجية اŸسساهمة اŸالية عند
اŸواطن ،Úترقية ا’قتصساد الوطني من خÓل زيادة اإ’نتاج الوطني للمواد التي تدخل ‘
البناء و–سس Úمعدل اإ’دماج وترقية أادوات اإ’نتاج الوطني و تنظيمها من حيث الدراسسة
واإ’‚از (مكاتب الدراسسات ،مؤوسسسسات اإ’‚از واŸرق Úالعقاري ،)Úإاضسافة إا ¤بلورة
دور مراكز البحث واŸراقبة التقنية ،اŸسساهمة ‘ سسوق العمل و‰و عرضس العمل
وخفضس معدل البطالة من خÓل اسستيعاب العمالة اŸاهرة أاو غ ÒاŸاهرة لتكوينها،
اŸشساركة ‘ ‰و النا œاÙلي اإ’جما‹ الوطني.

إارسساء مقاربة شساملة وإايجاد بدائل للّتكّفل بال ّ
طلب

 ⁄تتوقف ›هودات الدولة ‘ إاطار تنمية قطاع اإ’سسكان عند هذا ا◊د ،حيث وضسعت
‘ برنا›ها للفÎة اŸمتدة من  2٠2٠إا ،2٠24 ¤اسسÎاتيجية تقوم على تكثيف العروضس
لتحسس Úمسستوى معيشسة السسكان ،من خÓل تعزيز السسياسسة ا’جتماعية وتلبية الطلب
على أافضسل وجه.
وبالنظر إا ¤اŸكانة الهامة التي يشسغلها قطاع السسكن ‘ ديناميكية التطور اإ’جتماعي
والتنمية ا’قتصسادية ،فالدولة مسستمرة ‘ بذل ا÷هود واإ’ضسطÓع بدورها ا’جتماعي
من خÓل إارسساء مقاربة مÓئمة وشساملة وإايجاد بدائل للتكفل بالطلب ،تسسريع وتÒة
ت-ن-ف-ي-ذ اŸشس-اري-ع السس-ك-ن-ي-ة ا÷اري-ة وضس-م-ان إاحÎام م-واع-ي-د إا‚از وتسس-ل-ي-م اŸشس-اريع
اŸسستقبلية ،باإ’ضسافة إا ¤تسسجيل وإاطÓق برنامج جديد يضسم  1.٠٠٠.٠٠٠وحدة سسكنية،
Ãختلف صسيغ العرضس مع التجهيزات اŸرافقة والتهيئات الضسرورية ،القضساء النهائي
على اأ’حياء القصسديرية.
وأ’ن مسسؤوولياتها ’ تقف عند بناء السسكن ا÷ديد فقط ،قررت معا÷ة البناء القد Ëمن
خÓل إاسستحداث آاليات وأادوات مناسسبة للتدخل ،ووضسع اآ’ليات اÓŸئمة Ùاربة الغشس
‘ ›ال منح السسكنات ،من خÓل مراجعة نظام التوزيع اŸوجود وتعزيز اŸراقبة
اŸسسبقة لتجسسيد مبدأا اإ’سستهداف اأ’مثل واإ’نصساف مع إاعطاء اأ’ولوية للفئة الهشسة،
Óيجار وخلق سسوق عقاري ،إانشساء بصسفة مسستعجلة Œزئات
ترقية عرضس موجه ل إ
إاجتماعية جديدة و أاقطاب جديدة حول اŸدن ‘ الشسمال و‘ ا÷نوب من أاجل ضسمان
Óقليم وتوزيع أاحسسن للسسكان.
تهيئة أافضسل ل إ

ومنظمة للتحرك نحو بناء اقتصساد قوي متماسسك يسستوعب
ا÷ميع من دون تهميشس أاو إاقصساء ،ينتج الÌوة وينفتح على
العلم وا’بتكار.
نحتاج إا ¤من ينتقد ويحدد موضسع اÿطأا و يقÎح ا◊لول
اŸناسسبة ،التي Œعل من الدورة ا’قتصسادية ﬁل اهتمام
ا÷م -ي -ع ،ب -داي-ة م-ن ا÷ب-ه-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وع-ا ⁄الشس-غ-ل إا¤
ا÷امعة خزان الكفاءات ،وإا ¤اŸسسيÒين اÙنك Úالذين

يضسعون نصسب أاعينهم اŸصسلحة الوطنية فوق أاي اعتبار.
الشسعب كله مدعو أان يكون ‘ اŸوعد لبلوغ أاعلى سسقف من
اأ’داء ا’قتصسادي ،وليجعل الوثبة ا’قتصسادية فوق كل اعتبار،
خ -ط -وات ث -اب -ت-ة ن-ح-و اأ’م-ام ب-أاي-اد م-ن ح-دي-د وع-ق-ول ذك-ي-ة
مبدعة ،وقامات نزيهةÁ ،كن ضسخ الÌوة Ãا يغطي ا◊اجة
اÙلية ،ويحقق الرفاه اإ’جتماعي ع Èالتصسدير وا’سستثمار
اŸنتج.
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لندية اÎÙفة
اŸديرية الوطنية Ÿراقبة وتسسي Òا أ

 1000مليار سسنتيم عجز م ـ ـا‹ مÎإكم على كاهل إألندية
أاع- -ل- -نت اŸدي- -ري- -ة ال -وط -ن -ي -ة Ÿراق -ب -ة
لن- -دي- -ة اÎÙف -ة ال -ت -اب -ع -ة
وتسس- -ي Òا أ
ل–Ó- -ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
(الفاف) ،عن وجود عجز ما‹ يقدر بـ
لن-دي-ة ال-راب-ط-ة
 1000م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م أ
لو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ‘ إاط -ار
اÎÙف- -ة ا أ
اŸت-اب-ع-ة ال-ت-ي أاج-رت-ه-ا ت-لك ال-هيئة منذ
تنصسيبها ‘ شسهر أاكتوبر .2019
وصس - -رح رضس - -ا ع- -ب- -دوشش ال- -ذي يÎأاسش رأاسش
اŸديرية ،أامسش ،على أامواج إاذاعة البهجة:
‘‘لقد ’حظنا مع اأ’سسف عجزا ماليا مÎاكما
لندية ،ناهيك عن
يقدر بـ  1000مليار سسنتيم ل أ
الديون .حتى اآ’ن ⁄ ،يقدم ناديان تقريرهما
Ÿوسسم .»2018
وك -انت ال -ف -اف ق -د أاع -ل-نت ‘ شس-ه-ر ن-وف-مÈ
 2019عن وجود عجز ما‹ يقدر  740مليار
بعد اعتمادها على التقرير اأ’و‹ للمديرية
الوطنية Ÿراقبة وتسسي Òاأ’ندية اÎÙفة.
باإ’ضسافة إا ¤رضسا عبدوشش ،فإان اŸديرية

التي ” تنصسيبها ‘  03أاكتوبر  - 2019تضسمأايضسا كوادري بلقاسسم (خب Òما‹ ،إاطار سسابق
بوزارة اŸالية)  ،حمايدي عبد ا◊كيم (إاطار

م- -ا‹ سس- -اب -ق) ،غ -رزة رف -ي -ق (ﬁاسسب خ -بÒ
وﬁافظ حسسابات) ،بوصسافر مراد (قانوÊ
وأام Úعام بالرابطة اÎÙفة بكرة القدم).

لو¤
الرابطــــــة اÎÙفـــــــــة ا أ

ن .بـ ـ ـارإدو وإإ .بلعبـ ـ ـاسس يوقع ـ ـان علـ ـ ـ ـى إلتفاقيـ ـ ـ ـ ـة إلثÓثي ـ ـ ـ ـة
وقع نادي بارادو وا–اد بلعباسش ،اŸنتميان
إا ¤الرابطة اأ’و ¤لكرة القدم ،يوم اÿميسش،
على ا’تفاقية الثلثية التي تربط الشسركات
الرياضسية ذات أاسسهم Ãكاتب اÈÿة ومديرية
م-راق-ب-ة ال-تسس-ي ÒواŸال-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة لل–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم (فاف) ،من أاجل تطوير
ال -تسس -ي Òوا◊صس -ول ع -ل -ى شس-ه-ادة اي-زو،9001

حسسب ما أاعلنت عنه الهيئة الكروية.
وي -ل -ت-ح-ق ال-ن-ادي-ان اŸذك-وران ب-ك-ل م-ن ف-رق
مولودية ا÷زائر وشسباب بلوزداد وجمعية عÚ
مليلة و‚م مقرة التي كانت السسباقة للتوقيع
على ا’تفاقيات الثلثية اŸذكورة ‘ إاطار
تطبيق اإ’جراءات التي اتخذتها الفاف من
أاجل مرافقة اأ’ندية اÎÙفة.

وت -ع -ت Èشس -ه -ادة إاي-زو 9001م-ع-ي-ارا ل-لتسسيÒ
اŸثا‹ وهي معÎف بها دوليا .هذه اأ’داة
تهدف إا ¤مرافقة اŸؤوسسسسات لتحقيق مردود
ع- -ال ‘ ال- -تسس- -ي Òال- -داخ- -ل- -ي وال -ت -ح -ك -م ‘
ال- -نشس- -اط- -ات وال- -كشس- -ف ع- -ن أاح- -وال السس -وق
والتقليل من النفقات وجعل اŸؤوسسسسات أاكÌ
تنافسسية.

برشسلونة

هل أإوقف ميسسي مفاوضسات Œديد عقده؟
كشسف تقرير صسحفي اإسسبا ،Êاأمسس ا÷معة ،حقائق جديدة بشساأن مفاوضسات
التجديد ب Úالأرجنتيني ليونيل ميسسي ،واإدارة برشسلونة..
وكانت إاذاعة كادينا سس Òقد أاشسارت إا ¤انزعاج ميسسي من كÌة اأ’زمات اÙيطة بالنادي ‘
الفÎة اأ’خÒة..
وأاكدت أان أاسسطورة البارصسا أاوقف مفاوضسات التجديد مع برشسلونة ،ويرغب ‘ إانهاء عقده
ا◊ا‹ ‘ صسيف  ،2021ثم الرحيل ،بسسبب توجيه فئات معينة اللوم الدائم له على كل شسيء سسيئ
يحدث للفريق.
ووفاقا لصسحيفة «موندوديبورتيفو» اإ’سسبانية ،أامسش ا÷معة ،فإان مصسادر ‘ برشسلونة أاكدت
عدم وجود أاي معلومات بشسأان قرار ميسسي عن إايقاف مفاوضسات Œديد عقده مع البارصسا،
الذي ينتهي ‘ صسيف اŸوسسم اŸقبل.
وحاولت الصسحيفة التواصسل مع اÙيطÃ Úيسسي ،للتأاكد من صسحة ا ،Èÿلكنها أاكدت
أانه تعذر الوصسول إاليهم.
وأاوضسحت موندوديبورتيفو أان برشسلونة ’ يزال يريد “ديد عقد ميسسي لعام Úحتى صسيف
 ،2023مع منحه حق إانهاء العقد ‘ صسيف .2022

عانى كثÒا من الإصسابات

ميÓن باروسس يضسع حدإ ŸسسÒته كÓعب
اأعلن التشسيكي ميÓن باروسس ،مهاجم فريقي ليفربول وليون السسابق لكرة
القدم وهداف بطولة كاأسس الأ· الأوروبية لسسنة  ،2004اأمسس ا÷معة ،عن
وضسع حد ŸسسÒته الرياضسية واعتزاله كرة القدم كÓعب ‘ نهاية اŸوسسم
ا÷اري.
وقال اللعب ميلن باروسش ( 38سسنة) ،الذي عانى مرارا من اإ’صسابة ‘ ،تصسريح على موقع ناديه
ا◊ا‹ بانيك أاوسسÎافا أاحد أابرز النوادي التشسيكية ،إان « ‹ الرغبة ‘ أان أاسستمر ‘ ‡ارسسة كرة
القدم كلعب ،لكن جسسدي ’ يقوى على ذلك و’ يطاوعني».
وأاضساف الدو‹ التشسيكي السسابق الذي سسجل  41هدفا ‘  93مباراة دولية «عانيت من مشساكل صسحية
لفÎة طويلة ،و ⁄يعد ÷سسدي القدرة على ‡ارسسة كرة القدم على أاعلى اŸسستويات».
و لعب ميلن باروسش ‘ ليون خلل موسسم  2008-2007ولعب أايضاسا مع أاسستون فيل وبورتسسموث ‘
إا‚لÎا وغا’تسساراي وأانتاليسسبورت ‘ تركيا وفاز برابطة اأ’بطال مع ليفربول ‘  ،2005اعتزل اللعب
مع منتخب بلده بعد «يورو.»2012

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

كرة السسلة

إل–ادية إ÷زإئرية تعلن عن موسسم أإبيضس
أاعلن رئيسس ال–ادية ا÷زائرية
لكرة السسلة ،رابح بوعريفي ،أامسس
ا÷معة ،عن قرار هيئته بإاعÓن موسسم
أابيضس «بدون لقب أاوصسعود أاوسسقوط»
بعد ثÓثة أاشسهر ونصسف من توقف
اŸنافسسات بعد تفشسي وباء كورونا
اŸسستجد.
وصسرح اŸسسؤوول اأ’ول عن الهيئة الفدرالية:
«بعد التشساور مع ﬂتلف اأ’طرافÃ ،ا ‘
ذلك اأ’ن -دي -ة واأ’ط -ب -اء ال -ف -درال -ي ،Úق -ررن -ا
إاعلن موسسم أابيضش ،دون –ديد البطل .لن
ي -ك -ون ه -ن -اك صس -ع -ود أاوسس-ق-وط أاع-ت-ق-د أان-ن-ا
تصس-رف-ن-ا ب-ح-ك-م-ة ن-ظ-را ل-ل-وضس-ع الصس-حي ‘
البلد .كان من اŸسستحيل مواصسلة البطولة،
خ -اصس -ة وأان -ه ي-جب إاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة ل-لصس-ح-ة
العامة».
و” إايقاف اŸنافسسات ‘  13من شسهر مارسش
بعد قرار السسلطات بغلق اŸنشسآات الرياضسية
بسسبب تفشسي فÒوسش كورونا.
وأاضساف بوعريفي‘‘ :وافقت اأ’ندية باإ’جماع
ع- -ل -ى إاي -ق -اف اŸن -افسس -ة وذلك خ -وف -ا ع -ل -ى
ال - -لع- -ب .Úك- -ان ه- -دف- -ن- -ا ‘ ب- -داي- -ة اأ’م- -ر
باسستئناف اŸنافسسة ولكن أاضسحت الوضسعية

إإلصسابة تبعد فارإن عن إلتدريبات
عقب الفوز بهدف نظيف على
خيتا‘ ،يوم اÿميسس ،عاد ريال
مدريد للمران ،اأمسس ‘ ،مدينته
الرياضسية ‘ جلسسة تدريبات
خفيفة لÓعب Úالأسساسسي Úالذين
خاضسوا مباراة الليلة اŸاضسية.
ياأتي ذلك نظرا للوقت القصس ÒاŸتبقي
قبل مواجهة اأتلتيك بيلباو ،غدا ا’أحد ..
وق - -د غ- -اب ع- -ن م- -ران اأمسش ال- -ف- -رنسس- -ي
راف- -ائ -ي -ل ف -اران ،ال -ذي اضس -ط -ر Ÿغ -ادرة
اŸل- -عب ‘ ال- -دق- -ي- -ق -ة  31م-ن ال-دي-رب-ي
اŸدري - -دي ع - -قب ت - -ع- -رضس- -ه لضس- -رب- -ة ‘
الراأسش.
وذكر مدرب الريال زين الدين زيدان ‘
م -وؤ“ر صس -ح -ف -ي ع -قب ال -ل -ق -اء اأن ف-اران

«ل -يسش ع -ل -ى م -ا ي -رام...ل-ن ن-خ-اط-ر ،ل-ق-د
تعرضش لضسربة قوية».
وذكر النادي ‘ بيان اأن باقي اللعبÚ
ال -ذي -ن  ⁄يشس -ارك -وا ‘ م -واج -ه -ة خ-ي-ت-ا‘
اأجروا تدريبات اأشسد..
وع- -لوة ع -ل -ى ف -اران ⁄ ،يشس -ارك ن -اتشس -و
ف- -رن- -ان- -دي- -ز ‘ م- -ران ال- -ف -ري -ق ،ب -ل ق -ام
بتمرينات خاصسة ‘ اإطار برنامج تعافيه
من ا’إصسابة العضسلية التي شسخصست لديه
‘  8جوان اŸاضسي..
وذك- -رت مصس -ادر م -ن ال -ن -ادي ا’أب -يضش اأن
البلجيكي اإدين هازارد ،الذي غاب اأمام
خيتا‘ ،احÎازيا ،بعد تعرضسه لضسربات
‘ الكاحل الذي خضسع ÷راحة فيه ،تدرب
بشسكل طبيعي ،وقد يعود ‘ مباراة بيلباو.

بعد اÿسسارة الثقيلة لليفربول

كلوب :مانشسسس Îسسيتي كان أإفضسل منا ‘ ◊ظات كثÒة

–دث يورغن كلوب مدرب ليفربول،
عن أاهمية إاظهار رد الفعل بعد خسسارة
فريقه  4-0أامام مانشسسس Îسسيتي يوم
ل‚ليزي
اÿميسس ‘ ،إاطار الدوري ا إ
اŸمتاز..

وق -ال ك -ل -وب ‘ اŸؤو“ر ال -ت -ق -دÁي Ÿب-اراة
أاسستون فيل « ⁄أاكن ‘ حالة مزاجية جيدة
بعد مباراة السسيتي».
وأاضساف «–سسن مزاجي قليال عند الذهاب
Ÿقر تدريبات ليفربول ،فهذا هواŸكان الذي
Áكنني فيه تغي Òاأ’مور».
وتابع «مانشسسس Îسسيتي كان أافضسل منا ‘
◊ظات كثÒة ⁄ ،نتمركز بشسكل جيد ،فقدنا
الكرة ‘ مواضسع  ⁄نعتد عليها ،بعيادا عن
ذلك كنا جيدين لكن  ⁄نسستغل الفرصش».
وت -ط -رق ك -ل -وب ل -ل -ح -ديث ع-ن مسسÒة
ل -ي-ف-رب-ول ع-ل-ى أان-ف-ي-ل-د ب-ق-ول-ه «⁄
نفكر أابادا ‘ مسسÒتنا أاو وقت
امتدادها ،علينا احÎام أاسستون
ف- -ي -ل .أارق -ام -ن -ا ق -ب -ل اŸب -اراة
واضسحة لكن علينا ا’سستعداد،
اŸن- - -افسش Áلك ال- - -ك - -ث Òم - -ن
ا÷ودة».
ونوه «اŸوسسم كان خاصاسا للغاية
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا ،ي-جب ع-ل-ي-نا الÎكيز

إإيق ـ ـ ـ ـ ـاف إلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدإء إلكين ـ ـ ـ ـ ـي كيبسسانـ ـ ـ ـ ـغ  4أإع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوإم
وقال ا’–اد الدو‹ أ’لعاب القوى إان كيبسسانغ  ⁄يبلغ عن مكان
تواجده خلل  4مناسسبات ما ب Úأابريل  2018ومايو ‘ 2019حÚ
يعني عدم اإ’بلغ عن مكان التواجد  3مرات ‘ غضسون  12شسهرا
اإ’يقاف التلقائي للرياضسي اıالف.
وكان كيبسسانغ الفائز بÈونزية اŸاراطون ‘ أاوŸبياد لندن 2012
أاوقف بصسفة مبدئية ‘ جانفي اŸاضسي لعدم إابلغه عن مكان
تواجده والتلعب ‘ تقد Ëاأ’دلة.
وقال كيبسسانغ إانه غاب عن موعد ‘  17ماي  2019بسسبب حادث
سس Òوأارسسل صسورة للحادث لكن تب Úأانها ترجع ◊ادث يوم 19
أاوت .2019

لهلي السسعودي على اŸغادرة
بعد اتفاقه مع ناديه ا أ

بنسسبة  ‘ %100اŸباريات وإا’ سسنعاقب».
وشسدد «أاعتقد أان مانشسسس Îسسيتي قال إان
م -وسس -م -ه ب -دأا اآ’ن ،ل -ك-ن ب-دورن-ا ’ ن-ف-ك-ر ‘
اŸوسس -م اŸق-ب-ل ،أام-ام-ن-ا  6م-ب-اريات‰ .لك
الرغبة ولن نتوقف».
واسستكمل « ⁄نخسسر الكث Òمن اŸباريات ‘
آاخر عام ،Úلكن خسسرنا بعضش اŸباريات،
ع -ان -ي -ن -ا م -ن شس -ع -ور ال -ه -زÁة أ’ن -ن-ا ’ ن-حب
اÿسسارة ،دائاما ما اسستخدمنا هذا الشسعور ‘
اŸباريات التالية إ’ظهار رد الفعل».
وعن مباراة الدور اأ’ول أامام أاسستون فيل،
ع -ل -ق «ك -انت م -ب -اراة خ -اصس -ة ع -ن-دم-ا –ت-اج
ا÷ماه Òللحديث عن هذا اŸوسسم بعد 10
سسنوات ،كانت مباراة ﬁورية ومهمة للغاية».
وأاضساف «علينا التحضس Òلكافة اأ’مور ،ومنها
ع- -ودة ج- -اك غ- -ري- -ل -ي -تشش Ÿرك -زه اŸفضس -ل،
ن -ح -رصش ع -ل-ى ت-ق-د Ëمسس-ت-وى ج-ي-د ،م-ب-اراة
ك -ريسس -ت -ال ب-ا’سش خ Òم-ث-ال وك-ذلك سس-ي-ت-ي،
الكل شساهد فرصسنا ،هذا ’ يعني أاننا  ⁄نظهر
ا’حÎام ÷ماهÒنا ،وإاذا شسكك أاحد ‘ ذلك،
فهذا أامر غريب ،اللعبون أاظهروا الرغبة».
وعن الدروسش اŸسستفادة من مباراة سسيتي،
أاوضسح «تعلمنا الكث ‘ Òاأ’عوام اŸاضسية،
كانت الظروف غريبة ‘ تلك اŸباراة ،اأ’مر
يتعلق بكيفية التعامل مع البطل الذي ’ Áلك
شسيائا ليخسسره ،وأانت ’ “لك شسيائا لÎبحه».
وحول ا’عتماد على الشسباب ،علق «أافضسل
اللعب Úيجب تواجدهم ،الشسباب جزء من
اŸسستقبل ،لكن لن يتم إاشسراكهم اآ’ن.

بعد باريسس سسان جÒمان والسسيتي

مانشسسس Îيونايتد يتقّدم بعرضس للّتعاقد مع بن ناصسر

بÓيلي يتلقى عرضسا من غلطة سسرإي إلÎكي

ﬁمد فوزي بقاصس
مسستحيلة بعد قرار “ديد ا◊جر الصسحي إا¤
 13جويلية  .باإ’ضسافة إا ¤ذلك ,فإان الÈنامج
يتبقى فيه  15لقاء و 3أادوار لكأاسش ا÷زائر.
اآ’ن ،اأ’ن- -دي -ة ل -ه -ا ال -وقت ال -ك -ا‘ م -ن اج -ل
–ضس ÒاŸوسسم القادم‘‘.
وفيما يتعلق باŸمثل Úا÷زائريﬂ ‘ Úتلف
اŸسسابقات الدولية (اإ’فريقية والعربية) ،قال
رئ- -يسش ا’–ادي- -ة إان «م- -ع -اي Òال -ت -حضسÒات
والوسسائل لكل ناد سستؤوخذ بع Úا’عتبار ‘
ا’ختيار ‘ الوقت اŸناسسب‘‘.
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كشس - - -ف م - - -وق - - -ع «ف- - -وت مÒك- - -ات- - -و»
الفرنسسي أان نادي غلطة سسراي الÎكي
دخ -ل ‘ م -ف -اوضس -ات م -ع ﬁي -ط ال-دو‹
ا÷زائ- -ري ي- -وسس- -ف بÓ- -ي- -ل -ي ،وان -ت -هت
لخÒة إا ¤تقد Ëأاول عرضس رسسمي
ا أ
لÓعب ،بعدما طلبت إادارة نادي أاهلي
ج-دة السس-ع-ودي م-ن ب-ط-ل إاف-ري-قيا جلب
عروضس Îﬁمة من أاجل منحه ورقة
تسس- -ري -ح -ه اÙددة ب -ق -ي -م -ة  6مÓيÚ
دولر.

ريال مدريد

بسسبــــب ﬂالفـــــــة لوائــــــــح اŸنشسطــــــــــــات

قالت وحدة النزاهة ‘ األعاب القوى ،اأمسس ا÷معة،
اإن العداء الكيني ويلسسون كيبسسانغ ،حامل الرقم
القياسسي العاŸي السسابق للماراطون عوقب بالإيقاف
Ÿدة  4اأعوام بسسبب ﬂالفة لوائح اŸنشسطات.
ومن ب Úهذه اıالفات اسستخدام صسورة مزيفة ◊ادث سسÒ
لبلغ عن مكانه.
لتÈير غيابه عن موعد من  4مرات ﬁددة ل إ
وأاضس -افت ال -وح -دة ‘ ب-ي-ان «أاوق-فت ﬁك-م-ة ا’نضس-ب-اط ال-ت-اب-ع-ة
لل–اد الدو‹ أ’لعاب القوى العداء الكيني ويلسسون كيبسسانغ Ÿدة
 4أاعوام بداية من  10جانفي  2020لعدم إابلغه عن مكان تواجده
وبسسبب التلعب عن طريق تقد Ëأادلة وشسهادات زائفة».

العدد
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تأاّزمت العلقة مؤوخرا ب Úإادارة أاهلي جدة
السسعودي والدو‹ ا÷زائري يوسسف بليلي،
الذي  ⁄يتمكن من العودة إا ¤اŸملكة العربية
السس-ع-ودي-ة م-ن أاج-ل اسس-ت-ئ-ن-اف ال-ت-دريبات مع
ف -ري -ق-ه Ÿواصس-ل-ة اŸوسس-م ال-ك-روي (- 2019
 ،)2020بسسبب عدم توفر رحلت جوية بÚ
ا÷زائر والسسعودية اŸتوقفة منذ أاشسهر بعد
تفشسي جائحة كورونا «كوفيد .»19
قرار عدم مواصسلة اŸغامرة مع اأ’هلي
السسعودي ،حركت الفرق اŸهتمة بخدماته ‘
اÿليج والقارة العجوز التي ’ يزال مايسسÎو
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ي -ح -ل -م ب -الÈوز ‘ أاح -د
أانديتها ،وتأاكيد علو كعبه بعد Œربة أاو¤
فاشسلة موسسم ( )2018 - 2017مع نادي أاو‚يه
الفرنسسي الذي خاضش معه لقااء وحيدا ،ما
جعله يقرر الرحيل عن الفريق والعودة إا¤
ناديه اأ’سسبق الÎجي الرياضسي التونسسي الذي

اسستعاد معه بريقه ونال خمسسة أالقاب ﬁلية
وقارية كاملة.
تأالّق بليلي مع الÎجي الرياضسي التونسسي
واŸنتخب الوطني الذي تّوج معهما بلقبÚ
إاف -ري -ق -ي ،Úج -ع-ل-ه ﬁط أان-ظ-ار ال-ع-دي-د م-ن
الفرق اأ’وروبية التي كانت تريد شسراء عقده
خلل اÒŸكاتو الشستوي اŸنصسرم رغم أانه
كان ّ ﬁصسنا ‘ نادي اأ’هلي السسعودي ويلعب
أاسس- -اسس- -ي- -ا ،ول- -ع- -ل ق- -رار ال -لعب ب -اŸغ -ادرة
سس -ي -ج-لب ل-ه ال-ك-ث Òم-ن ال-ع-روضش اأ’وروب-ي-ة،

خصسوصسا أان قيمة شسراء عقده اŸقدرة بـ 6
ملي Úدو’ر ‘ متناول الكث Òمن اأ’ندية
التي قد Œد ‘ مدلل أانصسار اÿضسر حل
ل- -ل- -م- -وسس -م اŸق -ب -ل ‘ ،ظ -ل اأ’زم -ة اŸال -ي -ة
اÿانقة التي تتخبط فيها كل أاندية كرة القدم
ع Èالعا ،⁄والتي سستجعلهم يحولون أانظارهم
للعب‡ Úيزين وغ Òمكلفÿ Úزائن فرقهم
على شساكلة بليلي.
العرضش الرسسمي اŸقدم من قبل عملق
اأ’ناضسول لصساحب  28ربيعا ،سسÒفع من دون
شسك أاسس- -ه- -م ال- -لعب ‘ سس -وق ال -ت -ح -وي -لت
الصسيفية ،لكن بليلي الذي يعشسق التحديات
قد يختار الوجهة الÎكية ،قصسد اللعب –ت
الضسغط ا÷ماهÒي غ Òالعادي الذي يتميز
به الدوري الÎكي اŸمتاز ،والذي كان وراء
فشس - -ل ب - -روز ال- -ع- -دي- -د م- -ن ‚وم السس- -اح- -رة
اŸسستديرة.
من جهة أاخرى ،وحسسب تقارير إاعلمية
تركية فإان إادارة اأ’حمر واأ’صسفر لن تÎك
صس-ف-ق-ة ب-لي-ل-ي تضس-ي-ع م-ن-ه-ا ،ب-ع-دم-ا وضس-عته
ب- -دي -ل ل -لعب ال -ن -ي -جÒي هÔي أاون -ي -ك -ورو
صساحب  23ربيعا الذي قررت –ويله أ’حد
ال-ف-رق اŸه-ت-م-ة ب-خ-دم-ات-ه أاو إاع-ارت-ه ب-ع-دم-ا
فشس- -ل ‘ ف- -رضش ن- -فسس- -ه م- -ع ال- -ن -ادي خ -لل
اŸوسسم ا÷اري.
يذكر ،أانّ خّريج مدرسسة مولودية وهران
سس- -ج- -ل ه- -ذا اŸوسس -م  5أاه - -داف ،وقّ- -دم 3
“ريرات حاسسمة ‘  18لقاء خاضسه بأالوان
أاهلي جدة السسعودي ،و’ يزال مرتبطا معه
بعقد إا ¤غاية .2022

للعاب اŸتوسّسطية:
سسليم إايÓسس ،رئيسس ÷نة تنظيم ا أ

لن يكون هناك تقليصس ‘ ميزإنية إلتّنظيم

لل-ع-اب
سس -ت -ح -ت -ف -ظ ÷ن -ة ت -ن -ظ-ي-م ا أ
اŸت -وسس-ط-ي-ة اŸق-ررة ب-وه-ران ‘ صس-ائ-ف-ة
 2022ب -اŸي -زان -ي -ة اıصسصس -ة ل -ه -ا آان-ف-ا
ك -ام-ل-ة ،ول-ن ت-ك-ون م-ع-ن-ي-ة ب-ال-ت-ق-ل-يصس
ال -ذي أاق -رت-ه السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة إاث-ر
ت-راج-ع سس-ع-ر ال-بÎول ،حسس-ب-م-ا علم من
Óلعاب سسليم إايÓسس.
اŸدير العام ل أ
صسرح إايلسش لـ «وأاج»« :تلّقينا ضسمانات من
وزير الشسباب والرياضسة ‘ هذا الشسأان خلل
ا’جتماع الذي كان لنا معه ا’ثن ÚاŸنصسرم.
وب-ال-ن-ظ-ر إا ¤أاه-م-ي-ة ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي ي-ول-يها
رئيسش ا÷مهورية السسيد عبد اÛيد تبون
أاه-م-ي-ة خ-اصس-ة ،ت-ق-رر ع-دم ت-ق-ل-يصش م-ي-زانية
÷نة التنظيم».
ووصس- -ف ال- -ب- -ط- -ل ا÷زائ- -ري السس- -اب- -ق ‘
السسباحة ،عقب انتهاء اجتماع جديد للجنته
مع ÷نة التنسسيق التابعة للجنة الدولية أ’لعاب
البحر اأ’بيضش اŸتوسسط الذي عقد بواسسطة
ت-ق-ن-ي-ة ال-ت-واصس-ل اŸرئ-ي ع-ن ب-ع-د ،ا’ج-ت-ماع
بـ«اŸثمر».
واسس -ت -ف -ادت ÷ن -ة ال -ت-ن-ظ-ي-م م-ن م-ي-زان-ي-ة
قدرها  1 ، 3مليار دج من أاجل ضسمان إاجراء
الدورة اŸتوسسطية  ‘ 19أاحسسن الظروف،
علما أان ا÷زائر –تضسن التظاهرة ا÷هوية
للمرة الثانية ‘ تاريخها بعدما اسستضسافت

يصس -ن -ع مسس -ت -ق-ب-ل ب-ن ن-اصس-ر ا◊دث
›ددا ،ح - - -يث أاّك - - -د ن- - -ادي م- - -انشسسسÎ
ي -ون -اي-ت-د ان-ه مسس-ت-ع-د ل-ت-ل-ب-ي-ة اŸط-الب
اŸال- -ي- -ة ل- -ف -ري -ق اŸي Ó-ن م -ن أاج -ل ضس -م
ال - - - - - -دو‹ ا÷زائ- - - - - -ري خÓ- - - - - -ل فÎة
الن-ت-ق-الت الصس-ي-ف-ي-ة اŸق-ب-ل-ة ل-ت-ع-زيز
وسسط ميدانه.
عمار حميسسي
عاد اسسماعيل بن ناصسر من جديد ليتصسّدر
صس -ف -ح -ات أاب -رز الصس-ح-ف ال-ع-اŸي-ة اŸه-ت-م-ة
Ãسس- -ت- -ق- -ب- -ل -ه ،ح -يث اك -د م -وق -ع «م -انشسسسÎ
ايفينينغ» ان مانشسسس Îيونايتد يريد التعاقد
م -ع م -ت -وسس -ط م -ي -دان «اÿضس -ر» خ -لل فÎة
ا’نتقا’ت الصسيفية.
وت -ن -وي إادارة «الشس -ي -اط Úا◊م -ر» ت -ق-دË
عرضش رسسمي يقّدر بـ  50مليون يورو من اجل
ال -ظ -ف -ر ب -خ -دم-ات ال-دو‹ ا÷زائ-ري ،وه-ذا
اÁانا منها بقدراته وامكاناته الكبÒة ◊ل
مشساكل وسسط اŸيدان التي يعا Êمنها النادي
ا’‚ليزي.
واسستأانف بن ناصسر اŸنافسسة مع فريقه
ميلن ،حيث حقق نتائج ‡يزة مع الفريق من
خلل الفوز ‘ مواجهت Úامام ليتشسي وروما،
والعودة بتعادل ثم Úمن ملعب نادي سسبال،
وهي النتائج التي جعلت الفريق يحافظ على
حظوظه ‘ التاهل ا ¤رابطة ابطال اوروبا
رغم ان اŸأامورية تبدو ‘ غاية الصسعوبة.
م -ن ال -ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ي-ع-ا Êوسس-ط م-ي-دان
مانشسسس Îيونايتد من مشساكل كثÒة ‘ ›ال
اسسÎجاع الكرة رغم أان ›يء الÈتغا‹ برونو
فÒن-ان-دي-ز اضس-اف ال-ك-ث Òم-ن ال-ق-وة ل-ل-ناحية
الهجومية للفريق ،إا’ ان الناحية الدفاعية
مازالت تعا Êو–تاج ا’ ¤عب Ãواصسفات
ب- -ن ن -اصس -ر يسس -ت -ط -ي -ع م -ن -ح ا’م -ان ل -ل -خ -ط
الدفاعي.
و‘ ذات السس - -ي- -اق ،م- -ازالت ادارة ب- -اريسش
سسان جÒمان تريد التعاقد مع بن ناصسر حيث
ربطت التواصسل مع وكيل اعماله ،و–دثت
معه حول حيثيات العقد الذي من اŸفÎضش
ان يربط اللعب بالنادي الباريسسي.
ورغم أان ادارة اŸيلن رفضسل العروضش

اŸال - -ي- -ة اŸق- -دم- -ة م- -ن ادارة ب- -اريسش سس- -ان
جÒمان ،إا’ ان هذه ا’خÒة  ⁄تفقد ا’مل
‘ التعاقد مع الدو‹ ا÷زائري حيث ينتظر
ان ترفع من قيمة العروضش اŸقدمة.
وك - -انت إادارة ب- -اريسش سس- -ان جÒم- -ان ق- -د
تقدمت بعرضس Úا’ول بقيمة  30مليون يورو
وال-ث-ا Êب-ق-ي-م-ة  40م -ل -ي -ون اورو ،ل -ك-ن ادارة
اŸي -لن رفضست ف -ت -ح ب -اب ال -ت -ف -اوضش ح -ول
اللعب ا ¤غاية وصسول عرضش يناهز او يزيد
عن  50مليون يورو ،وهي القيمة التي تعتقد
ادارة اŸي -لن ان -ه -ا ت -ع -كسش ق -ي-م-ة ومسس-ت-وى
اللعب.
وبخصسوصش ا’جر الشسهري فوعدت إادارة
باريسش سسان جÒمان اللعب عن طريق وكيل
اع -م -ال -ه Ãن -ح-ه أاج-را شس-ه-ري-ا ك-بÒا ي-ن-اسسب
قدرات وامكانيات اللعب من اجل حثه على
اختيار عرضش النادي الباريسسي.
وÁيل بن ناصسر كثÒا للنتقال ا ¤باريسش
سس - -ان جÒم - -ان حسس - -ب - -م- -ا صس- -رح ‘ ال- -فÎة
اŸاضسية لعوامل عديدة أابرزها إاعجابه الكبÒ
Ãشسروع الفريق وتواجد عناصسر ‡يزة ‘
التعداد لها سسمعة عاŸية على غرار مبابي
ونيمار ،وهو ا’مر الذي حفز اللعب على
ا’نتقال ا ¤باريسش سسان جÒمان ،لكن ا’مر
مازال مرتبطا برغبة ادارة اŸيلن ،وهو ما
ي -ج -ع -ل مسس-ت-ق-ب-ل ال-لعب يسس-وده ال-ك-ث Òم-ن
الغموضش.

اŸسساهمون يرفضسون اسستمراره ‘ الفريق

إنتهاء عقد شسريف إلوزإ Êمع «إ◊مرإوة»
النسسخة السسابعة با÷زائر العاصسمة.
وأاضساف سسليم إايلسش« :يجدر التوضسيح بأان
نسسبة هامة جدا من هذه اŸيزانية سستوجه
إاŒ ¤هيز عددا من اŸرافق الرياضسية قمنا
م-ؤوخ-را ب-إاحصس-ائ-ه-ا .اأ’ك-ي-د أان-ن-ا ك-ن-ا سس-ن-تأاثر
لع- -داد
ك - -ثÒا ‘ ضس - -م - -ان السس Òا◊سس- -ن ل - -إ
للموعد اŸتوسسطي لو ” تقليصش اŸيزانية».
وبخصسوصش ›ريات ا’جتماع ا÷ديد مع
÷نة التنسسيق الدولية التي يرأاسسها الفرنسسي
برنار أامسسلم ،وهو الثا Êمن نوعه ‘ أاقل من
للعاب اŸتوسسطية
شسهر ،لفت اŸدير العام ل أ
وهران  2022إا ¤أاّنه «ورغم تأاجيل التظاهرة

شسباب بلوزداد

إإسستقدإم إŸهاجم إل ّصساعد كرإشس

أاعلن نادي شسباب بلوزداد ،تعاقده مع
لعب م -ن -ت -خب الشس-ب-ابﬁ ،ي-ي ال-دي-ن
ك- -راشس ،م- -ه- -اج -م أاوŸب -ي اŸدي -ةŸ ،دة 4
سسنوات.
وق -ال ال -ن -ادي ال -ب -ل -وزدادي ‘ ،ب -ي -ان عÈ
حسس-اب-ه ع-ل-ى «ف-يسس-ب-وك»« :اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ية
وقعت مع اللعب الشساب ،عقدا Áتد إا¤
صسيف .»2024
وي -ع-د ك-راشش ( 18ع-اام-ا)’ ،ع-ب-ا دول-ي-ا ‘
صسفوف اŸنتخب ا÷زائري للشسباب (–ت 20
سسنة) ،وينشسط ‘ اÿط اأ’مامي.
Œدر اإ’شس- -ارة إا ¤أان اŸدي- -ري -ة ال -ف -ن -ي -ة
ل -ن -ادي شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،ب -اشس -رت ق -ب -ل أاي -ام
–ركاتها ’صسطياد بعضش اŸواهب الشسابة،
خ -لل فÎة ا’ن -ت -ق -ا’ت الصس -ي -ف-ي-ة اŸق-ب-ل-ة؛
إ’‚اح مشسروع التكوين الذي سسطره ملك
النادي.
من ناحية أاخرى يواصسل ›ّمع «مادار»
اŸالك ل- -ن- -ادي شس- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ،ح- -م -لت -ه
التطوعيةŸ ،سساعدة اŸسستشسفيات ا÷زائرية
ع - -ل- -ى ال- -تصس- -دي ÷ائ- -ح- -ة فÒوسش ك- -ورون- -ا
اŸسستجد.
وأاع -ل -ن اÛم -ع ‘ ب -ي -ان أاب -رزه ا◊سس -اب
ال-رسس-م-ي ل-ل-ن-ادي ال-ب-ل-وزدادي ع-ل-ى ف-يسس-بوك
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لسسنة إاضسافية ،إا’ أان ÷نة التنسسيق واصسلت
ضس-غ-ط-ه-ا ع-ل-ى ÷ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م اÙل-ي-ة حتى
تبقى متجندة إ’‚اح الدورة».
وأابدى سسليم إايلسش ارتياحه للتعاون القائم
ب Úا÷انب ،Úمثمنا اŸسساعدة الكبÒة التي
يلقاها من ‡ثلي اللجنة الدولية «سسيما بفضسل
Œرب -ت -ه -م ال -ك -بÒة ‘ ت -ن -ظ -ي-م ال-ت-ظ-اه-رات
الرياضسية الدولية» ،على حد قوله.
وحسسب نفسش اŸسسؤوول ،فقد ”ّ التطرق
ب -اŸن -اسس -ب -ة إا ¤نسس-ب-ة ت-ق-دم أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ان
اıت-ل-ف-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-وط-نية
وعددها « ،12وسسنشسرع ‘ اأ’سسبوع اŸقبل
بعقد اجتماعات مع كل ÷نة ،حيث يتعÚ
ع-ل-ي-ه-ا ع-رضش ع-م-ل-ه-ا ب-ال-ت-فصس-ي-ل أام-ام ÷ن-ة
التنسسيق».
ورغ - -م ال - -ت - -ع - -ب Òع- -ن ارت- -ي- -اح- -ه ل- -نسس- -ق
التحضسÒات اÿاصسة باŸوعد اŸتوسسطي ،إا’
أان سسليم إايلسش أابدى تأاسّسفه «للبطء الذي
Áيز معا÷ة بعضش الهيئات Ÿلفات لها علقة
بعمل ÷نة التنظيم ما من شسأانه أان يعرقل
عملنا» ،على حد تعبÒه ،مضسيفا أانه طرح هذا
اإ’شسكال على وزير الشسباب والرياضسة سسيد
ع -ل -ي خ-ال-دي وت-ل-ق-ى م-ن-ه وع-ودا ‘ تسس-ه-ي-ل
مهمة اللجنة.

ي -واصس -ل ف -ري -ق م-ول-ودي-ة وه-ران
ال-ع-يشس ع-ل-ى وق-ع اŸشس-اك-ل والصس-راعات
ال -داخ -ل -ي-ة ،واآخ-ر فصس-ول ه-ذا الصس-راع
انتهاء عقد اŸدير العام ا◊ا‹ للنادي
شسريف الوزا Êسسي الطاهر بتاريخ 30
جوان ،وفقا Ùضسر التنصسيب الذي وقع
عليه اŸسساهمون ‘ الشسركة الرياضسية،
وب -ه -ذا ف-إان سس-ي ال-ط-اه-ر وم-ن ال-ن-اح-ي-ة
لدارية ل Áلك أاي صسفة
القانونية وا إ
‘ الوقت ا◊اضسر ،ول يسستطيع التوقيع
ع -ل -ى أاي وث -ي-ق-ة أاو صس-ك-وك م-ال-ي-ة وم-ا
شس -اب -ه ذلك ل -غ -اي -ة ع -ق -د اج-ت-م-اع آاخ-ر
ل- -ل- -مسس- -اه -م ،Úوإاع -ادة Œدي -د ع -ق -ده
لفÎة أاخرى.
هذا اŸأازق والفراغ القانو Êيبدو أانه أاّثر
ع -ل -ى ب -عضش اŸسس -اه -م Úال-ذي-ن ’ ي-ح-م-ل-ون
الوزا ‘ Êقلوبهم ،حيث أاشسارت العديد من
اŸصسادر إا ¤أان هؤو’ء ليسش لديهم الرغبة ‘
Œدي -د ع -ق-د سس-ي ال-ط-اه-ر ،م-ؤوك-دي-ن ب-أان-ه-م
فعلوا ذلك اŸوسسم اŸاضسي –ت ضسغوطات
كبÒة من طرف الوا‹ السسابق مولود شسريفي،
وبات لزاما ‘ هذه ا◊الة اإ’سسراع لتعيÚ
مدير عام جديد أاو Œديد الثقة ‘ نفسش
الشسخصش الذي ’ يحظى باإ’جماع التام.
ي -ح -دث ك -ل ه -ذا ‘ ظ -ل ت-راك-م اŸشس-اك-ل

واقÎاب التاريخ اÙددة لكل الفرق من أاجل
تعي Úرئيسش ›لسش إادارة قبل يوم  15جويلية
اŸقبل ،باإ’ضسافة إا ¤وضسع التقارير اŸالية
للسسنوات السسابقة –ت تصسرف ÷نة اŸراقبة
والتدقيق اŸا‹ التي يرأاسسها عبدوشش ،وإا’
فإان ا◊مراوة سسيكونون –ت طائل العقوبة،
وي -ت -ه -م أاح -م -د ب -ل-ح-اج ب-اب-ا ب-ال-درج-ة اأ’و¤
ويوسسف جباري بالدرجة الثانية بالتهرب من
ت -ق -د Ëحصس -ي -ل -ت -ه -م -ا اŸال -ي -ة ’أسس -ب-اب غÒ
م-ع-ل-وم-ة ،ك-م-ا أان ه-ن-اك ح-دي-ث-ا ع-ن ت-لقيهما
اسستدعاءا مباشسرا من اÙكمة على خلفية
رفضسهما التعاون مع اÿبÒة اŸالية التي ”
تعيينها.

–ويÓت:

تÈعه بعدد من اŸعدات الطبية للصسيدلية
اŸركزية للمسستشسفيات ،لدعم جهود مكافحة
 ‘ 1COVIDا÷زائر.
9 COV-19
انتشسار وباء ID
و“ثلت اŸعدات الطبية ‘ اأجهزة مراقبة،
وأاج -ه-زة ق-ي-اسش الضس-غ-ط ،وأاج-ه-زة ت-خ-ط-ي-ط
القلب ،وأاجهزة تنفسش اصسطناعي ،ومضسخات
ح- - -ق- - -ن ك- - -ه- - -رب- - -ائ - -ي - -ة ،وأاسس - -رة إان - -ع - -اشش.
كما تعّهد اّÛمع بتقد ËاŸزيد من الدعم
للمسستشسفيات ا÷زائرية ‘ ،اأ’يام اŸقبلة،
لزمة ،حيث أاّكدت
للمسساعدة ‘ التصسدي ل أ
ال-ت-زام-ه الّ-لمشس-روط ب-اŸسس-اه-م-ة اŸي-دانية
لوضسع حد للزمة ،وتخفيف العبء عن وزارة
الصسحة.

إنتقال لوروإ سساني ـ ـه إ ¤بايرن ميونيخ

أاع - -ل - -ن ن - -ادي - -ا م - -انشسسس Îسس - -ي - -ت - -ي
ال‚ل -ي -زي وب -اي -رن م -ي -ون -ي -خ الŸاÊ
ل -ك -رة ال -ق -دم ،امسس ا÷م -ع-ة ،ان-ت-ق-ال
لŸا Êل- - -وروا سس- - -ان- - -ي- - -ه ا¤
ال - - -دو‹ ا أ
صسفوف العمÓق البافاري Ÿدة خمسسة
أاعوام حتى شسهر يونيو .2025
وكتب النادي اإ’‚ليزي ‘ ،حسسابه على
موقع «توي« :»Îلوروا سسانيه انضسم إا ¤بايرن
ميونيخ« .شسكرا لك لوروا» ،فيما أاكد النادي
البافاري ،على موقعه الرسسمي ،أان «سسانيه
( 24عاما) وقع عقدا Ÿدة خمسسة أاعوام
ح -ت -ى شس-ه-ر ج-وان  2025وسس-ي-بدأا التحضسÒ

للموسسم اŸقبل ‘ ميونيخ اأ’سسبوع اŸقبل».
وقال سسانيه ‘ ،تصسريح للموقع الرسسمي
للنادي البافاري« :بايرن ميونيخ فريق رائع
ذو أاهداف كبÒة ،وهذه اأ’هداف تروق ‹
أايضاس -ا .أات-طّ-ل-ع إا ¤ال-ت-ح-دي ا÷دي-د وب-داي-ة
ال-ت-دريب م-ع ال-ف-ري-ق ،أاع-رف ه-ان-زي ف-ل-يك
منذ اŸنتخب الوطني –ت  21عاما ،كانت
لدينا علقة جيدة جدا هناك ،أاريد الفوز
بأاك Èعدد ‡كن من البطو’ت مع بايرن،
ورابطة أابطال أاوروبا على رأاسش أاولوياتنا».
و‚ح بايرن ميونيخ ‘ الظفر بخدمات
سسانيه بعدما فشسل ‘ ذلك الصسيف اŸاضسي.

وُيعد سسانيه من ابرز الوجوه ‘ كرة القدم
العاŸية ،برغم غيابه طوال اŸوسسم ا◊ا‹
بسسبب إاصسابة قوية.
وكان سسانيه انضسم ا ¤صسفوف مانشسسسÎ
سسيتي عام  2016قادما من شسالكه ا’ŸاÊ
وتوج ‘ صسفوفه بطل ’‚لÎا مرت2018( Ú
و ،)2019وك- - -أاسش ا’–اد اإ’‚ل - -ي - -زي م - -رة
واحدة ( ،)2019وكأاسش الرابطة ثلث مرات
( 2018و 2019و ،2020ودرع اÛتمع مرتÚ
( 2018و.)2019
وسسجّل سسانيه  39هدفا ‘  135مباراة مع
النادي ا’‚ليزي.

السسبت  04جويلية  2020م
الموافق لـ  13ذي القعدة  1441هـ
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من مراسسلينا

’طار اŸعيشضي لسضكان مناطق الظل
لتحسض Úا إ

’ضضافية لنشضاط 2020
اŸصضادقة على مشضروع اŸيزانية ا إ

اŸقاطعة اإلدارية لزرالدة تطلق مشضاريع تنموية

–قيق التّوازن ب Úالبلديات
وأاحياء العاصضمة

’دارية لزرالدة غرب العاصضمة مشضاريع تنموية هاّمة ،حيث اسضتفادت عدة أاحياء من برامج تتعلق بالتهيئة ا◊ضضرية
أاطلقت اŸقاطعة ا إ
’حياء والفضضاءات الÎفيهية ،عمليات هامة
’رصضفة والطرق ،إاصضÓح شضبكة الصضرف الصضحي واŸياه الصضا◊ة للشّضرب ،تنظيم ا أ
شضملت تزفيت ا أ
جاءت لتحسض Úالوضضع اŸعيشضي للسضكان خاصضة القاطن Úمنهم Ãناطق الظل.
ا÷زائر :سضارة بوسضنة
‘ هذا اإلطار ،ولتخفيف معاناة قاطني بلدية
السسويدانية ،شسرعت السسلطات اÙلية ‘ Œسسيد
برامج تنموية ،لعل من ب Úاألحياء التي اسستفادت
م -ن ه -ذه ال -ع-م-ل-ي-ة ،ح-وشس-ا ال-غ-ول-ة وسس-ان-ت-ار الّ-ل-ذان
ان -ط -ل -قت ب -ه -م -ا أاشس -غ -ال إاصس Ó-ح وت -نصس-يب ق-ن-وات
الصس -رف الصس -ح-ي ،ك-م-ا ع-رف ح-ي سس-ي-ل-وف إاطÓ-ق
Óطفال) ،وبحي
ورشسة إا‚از (تنصسيب فضساء أالعاب ل أ
 768مسسكن انطلقت أاشسغال إا‚از ملعب جواري،
وتعرف األشسغال باŸشسروع تقّدما ملحوظا.
ولتدعيم القطاع الصسحي بهياكل جديدة وحديثة،
باشسرت اŸقاطعة اإلدارية لزرالدة ‘ أاشسغال إا‚از
عيادة متعددة اÿدمات بحي  500مسسكن ،وسسيعرف
ح -وشس رولن إاط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة رب -ط بشس-ب-ك-ة اإلن-ارة

العمومية الغائبة عنه منذ سسنوات.
أاما القطاع الرياضسي باŸنطقة يرتقب أان يتعّزز
ÓÃعب ج-واري-ة ب-ال-ق-ري-ة ال-فÓ-ح-ي-ة ط-ري-ق دويرة،
وبحيي سسيدي منيف وسسي توفيق ،تعرف األشسغال
تقّدما ملحوظا ،كما لقت هذه اŸشساريع والÈامج
اسستحسسانا خاصسة بالنسسبة للشسباب واألطفال.
وقصس -د –سس Úاإلط -ار ا◊ضس -ري ب -أاح-ي-اء ب-ل-دي-ة
السسويدانية ،باشسرت اŸصسالح اŸعنية منذ أاسسابيع
‘ أاشسغال إاعادة تزفيت وتهيئة طرق كل من أاحواشس
” تنصسيب اŸؤوسسسسات
ضسيف الله ،سسنتار وقومار ،و ّ
اŸكلفة بتهيئة الطريق على مسستوى كل من حيي
يسسوال وبن فضسة ،حيث سستنطلق األشسغال بهما فور
النتهاء من ربط ا◊ي Úبشسبكة الصسرف الصسحي
واŸاء الصسالح للشسرب.
ولتدارك العجز ا◊اصسل ‘ الهياكل الÎبوية ‘
اّÛم -ع -ات السس -ك -ن -ي -ة ا÷دي -دة ،وال -ت -خ -ف-ي-ف ع-ن

’عراسس وا◊فÓت
اŸصضادقة على قرار Áنع ا أ

بومرداسس تطلق حملة لتوزيع أازيد من  50أالف كّمامة
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اŸدارسس اŸوج -ودة ،سس -ت-ت-دّع-م ب-ل-دي-ة السس-وي-دان-ي-ة
Ãدرسست Úابتدائيت Úعلى مسستوى حيي  500و360
مسس -ك -ن ت -رق -وي ع -م -وم -ي سس -تسس -ت-ل-م ق-ب-ل ال-دخ-ول
اŸدرسسي القادم.
ك -م -ا ت -ع -رف ب -ل -دي -ة زرال-دة إا‚از ع-دة مشس-اري-ع
تنموية على غرار هياكل تربوية ومطاعم مدرسسية
وم -راف -ق ت -رف -ي -ه -ي -ة خ -اصس -ة ‘ األح -ي -اء السس-ك-ن-ي-ة
ا÷ديدة ،أاما مناطق الظل باŸنطقة فسستسستفيد من
عدة عمليات تنموية ،على غرار حي سسيلوف الذي
سس- -يسس- -ت- -ل- -م خÓ- -ل ه- -ذه الصس -ائ -ف -ة ع -دة فضس -اءات
ﬂصسصسة للراحة ،باإلضسافة ا ¤سساحات للعب .كما
سس -ي -ت -م رب -ط ك -ل م-ن ح-وشس ب-ول-و‚ي وح-ي يسس-وال
قويدر بشسبكة اإلنارة العمومية على مسستوى األحياء
التي تعرف نقصسا أاو غيابا لشسبكة اإلنارة العمومية،
وت -ت -ب-ع-ه-ا ع-م-ل-ي-ات أاخ-رى م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق
واسس-ت-ك-م-ال ﬂت-ل-ف ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-م-وي-ة اŸسس-جلة
لصسالح هذين ا◊ي.Ú
ع -م -ل -ي -ات ت -ن -ظ-ي-ف وتشس-ج Òواسس-ع-ة ق-امت ب-ه-ا
اŸق -اط -ع -ة اإلداري -ة ل-زرال-دة ع-ل-ى مسس-ت-وى ك-ل م-ن
بلديات زرالدة ،سسطاوا‹ والسسويدانية ،بالتنسسيق مع
م - -ؤوسسسس - -ات «أاسس - -روت»« ،ن - -ات ك - -وم» و»أادي - -ف- -ال»،
ب -اإلضس-اف-ة إا ¤م-دي-ري-ة ال-غ-اب-ات وف-واع-ل اÛت-م-ع
اŸد.Ê

تواصضل و’ية ا÷زائر Œسضيد اŸشضاريع التنموية اŸندرجة
’شض-ك-ال-ي-ات اŸط-روح-ة ‘
‘ إاط -ار ﬂط -ط ت -ط -وي-ره-ا ل-عÓ-ج ا إ
اŸي -دان ،ب -تسض -ج -ي -ل ب -رام -ج ج -دي -دة م -ن شض-أان-ه-ا –سض Úح-ي-اة
اŸواط -ن وظ -روف م -ع -يشض-ت-ه’ ،سض-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ت-حسضÚ
Óح -ي -اء والسض-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،عصض-رن-ة
ال -وج -ه ا◊ضض -ري ل  -أ
’عتبار للبنايات القدÁة،
’نارة العمومية ،ترميم وإاعادة ا إ
ا إ
’خ -رى ،ك -إا‚از م Ó-عب ج -واري -ة وŒه -ي -ز
وك- -ذا اŸشض -اري -ع ا أ
اŸنشضآات اŸدرسضية مع مواصضلة احتوائها لظاهرة السضكن الهشس،
’طار
وغÒها من اŸظاهر التي انعكسضت سضلبا على البيئة وا إ
اŸعيشضي.
العاصضمة :آاسضيا مني
ومن هذا اŸنطلق ،وبالنظر إا¤
ما يطرحه واقع ولية ا÷زائر من
–دي- -ات ك- -بÒة ك -ولي -ة ت -أاوي م -ا
من هذا الباب ،و‘ إاطار إا‚از
يفوق عن  4مÓي Úسساكن ،عملت
اŸشس -اري-ع اŸسس-اه-م-ة ‘ م-ع-ا÷ة
السسلطات اÙلية على تخصسيصس
هذه اŸشساكل التي ل تزال تنغصس
أاغلفة مالية معتÈة ‘ هذا الشسأان،
ح -ي -اة السس-ك-ان وت-ك-م-ل-ة ‘ ال-وقت
وه- - -و م- - -ا تÎج - -م - -ه اŸؤوشس - -رات
ذاته للمشساريع التي ”ّ بر›تها
اإلق-تصس-ادي-ة واإلج-ت-م-اع-ية للولية
من قبل ،والتي سساهمت ‘ تغيÒ
ب- - - -ع- - - -د أان م ّ - - -ك - - -نت اŸك - - -اسسب
واج -ه-ة ال-ع-اصس-م-ة ،صس-ادق أاعضس-اء
واإل‚ازات ال -ه -ام -ة ال-ت-ي ح-ق-قت
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -ولئ -ي ب -ح -ر
من إاضسفاء تطوير ملموسس Ûمل
األسس -ب -وع اŸاضس -ي– ،ت إاشس -راف
ق-ط-اع-ات ال-نشس-اط ،وال-ت-ي غّ-ي-رت
وا‹ ولية ا÷زائر خÓل أاشسغال
م -ن واج-ه-ت-ه-ا Ãا ي-ل-ي-ق ب-ع-اصس-م-ة
ال-دورة ال-ع-ادي-ة ل-ل-م-ج-لسس الشسعبي
البÓد بعدما كانت تشسهد الكثÒ
ال -ولئ -ي ،ع-ل-ى مشس-روع اŸي-زان-ي-ة
من النقائصس وتعرف العديد من
اإلضس-اف-ي-ة ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ل-نشساط
اŸشساكل بالولية.
.2020
وشسّكلت اŸرحلة األخÒة حلقة
اŸشس -روع ج -اء “اشس -ي-ا وخ-ط-ة
م- -ت- -م- -ي- -زة م- -ن ح -ل -ق -ات اŸسس -ار
العمل التي اسستهدفت الÎكيز على
ال -ت -ن -م-وي ب-ال-ع-اصس-م-ة ،إاذ شس-ه-دت
دعم التنمية اÙلية وخلق التوازن
العديد من النشساطات واإل‚ازات
بﬂ Úت -ل -ف ال-ب-ل-دي-ات واألح-ي-اء،
اŸن - -درج- -ة ‘ مسس- -ار م- -واصس- -ل- -ة
وق -د ّ” م-ن-اقشس-ت-ه خÓ-ل اج-ت-م-اع
Œسس -ي -د اıط -ط -ات ال-ت-ن-م-وي-ة،
دوري بحضسور كل من األم Úالعام
ح- -يث ح- -ظ -يت ولي -ة ا÷زائ -ر ‘
ل- -ل- -ولي- -ة ،أاعضس- -اء ›لسس األم- -ة،
خضس -م ال -ت -ح -ولت ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ت-ي
ن -واب اÛلسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي،
تشسهدها البÓد بقسسط وافر من
الولة اŸنتدب ،Úأاعضساء اÛلسس
ع-وام-ل ال-ت-ن-م-ي-ة اŸسستدامة ،منها
الشس - -ع - -ب - -ي ال- -ولئ- -ي ،اŸدي- -ري- -ن
الÈن - - -ام - - -ج ا◊ك - - -وم- - -ي ا◊ا‹
ال - - - -ولئ - - - -ي ،Úرؤوسس- - - -اء اÛالسس
اŸرت- -ك- -ز ع- -ل- -ى ن- -ظ -رة ق -وام -ه -ا
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ال- -ب- -ل- -دي- -ة وم- -دي- -ري
التسسي ÒاÙكم للموارد اŸتاحة،
اŸؤوسسسس- -ات ال- -ولئ- -ي- -ة ،ح- -يث ّ”
ووضسوح ودقة األهداف والغايات،
الÎك-ي-ز خÓ-ل-ه ع-ل-ى ك-ي-ف-ية إاعادة
و–ق - -ي - -ق ال - -ت - -وازن م - -ا ب Úك - -ل
اإلعتبار لعاصسمة ا÷زائر البيضساء،
اŸن- - -اط- - -ق ،وإاع- - -ادة الع - -ت - -ب - -ار
وتذليل كافة العراقيل التي تواجه
ل -ل-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي م ّسس-ه-ا ال-ت-ه-م-يشس
اŸواطن ‘ حياته اليومية.
واإلقصساء.

سضوق اÿضضر والفواكه ““نواورة““ بباتنة

اŸطالبة بإاعادة الّتهيئة ووضضع حد للّتجارة الفوضضوية
أاصض - -در وا‹ و’ي - -ة ب - -وم - -رداسس ،ي - -ح - -ي - -ى
ي -ح -ي -ات -ن ،ق-رارا ل-تشض-دي-د إاج-راءات ال-رق-اب-ة
’عراسس
وم-ن-ع ال-ت-ج-م-ع-ات العائلية وحفÓت ا أ
’ح-ي-اء السض-ك-نية
واÿت-ان وإاق-ام-ة ال-و’ئ-م ب-ا أ
’م -اك -ن ال-ع-ام-ة ،م-ع إال-غ-اء م-راسض-م
واŸن -ازل وا أ
’ماكن اÿاصضة
تقد Ëالعزاء ‘ البيوت أاو ا أ
ع Èكافة إاقليم بلديات الو’ية ،واقتصضارها
على أاصضول اŸتو‘ وفروعه اŸباشضرين والتقيد
’جتماعي وارتداء
الصضارم بقواعد التباعد ا إ
’ضض -اف -ة إا ¤ت -وق -ي -ف م-واكب
ال -ك -م -ام -ات ،ب -ا إ
’ع - -راسس وإاخضض- -اع اıال- -فÚ
السض - -ي - -ارات ‘ ا أ
ل- -ل- -ق- -رار إا ¤ع- -ق -وب -ات تشض -م -ل سض -حب رخصس
السضياقة ووضضع اŸركبات ‘ اÙشضر Ÿدة  8أايام،
جاء هذا ‘ إاجراء اسضتبقائي Ÿواجهة تفشضي
الوباء بعد تسضجيل  24حالة جديدة بو’ية
بومرداسس خÓل  24سضاعة اŸاضضية.

بومرداسس :ز ــ كمال
أارجع مسسؤوول ا÷هاز التنفيذي أاسسباب العودة
القوية لتفشسي فÒوسس كورونا« ،إا ¤عدم احÎام
بعضس اŸواطن Úوالتجار للتداب Òالصسحية اŸتخذة
أاق-ل-ه-ا ارت-داء ال-ك-م-ام-ة ،وع-ل-ي-ه ي-ق-ول« :قمنا باتخاذ
إاجراءات ردعية لوقف ظاهرة ال ّ
Óمبالة وتشسديد
الرقابة وغلق اÓÙت والفضساءات التجارية التي ل
–Îم اإلجراءات ،ونفسس الشسيء بالنسسبة للشسواطئ
واÓŸعب ا÷واري- -ة ،ح- -يث ّ” إاع- -ط -اء ت -ع -ل -ي -م -ات
لرؤوسساء البلديات Ÿنع ﬂتلف األنشسطة الرياضسية
وغلق اÓŸعب من أاجل Œنب الكارثة».
و‘ ه- -ذا اإلط -ار ،أاط -ل -قت السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة
لبومرداسس بالتنسسيق مع فعاليات اÛتمع اŸدÊ

الناشسطة ‘ اŸيدان حملة لتوزيع أازيد من  50أالف
ك -م -ام -ة ل -ف -ائ -دة اŸواط -ن Úوال-ت-ج-ار وال-ع-ام-ل‘ Ú
ﬂتلف اŸؤوسسسسات اإلدارية والقتصسادية من أاجل
م -ك -اف -ح-ة فÒوسس ك-ورون-ا ،وإاي-ج-اد أاسس-ب-اب ال-وق-اي-ة
الضس -روري -ة ال -ت -ي حّ-ت-م-ت-ه-ا وضس-ع-ي-ة ال-وب-اء اıي-ف-ة
بالولية بعد عودتها ا ¤احتÓل مراتب متقدمة ‘
عدد اإلصسابات.
العملية “ت بإاشسراف من وا‹ بومرداسس يحيى
يحياتن Ãعية ‡ثلي ا÷معيات اÙلية واŸنتخب،Ú
وكل الفاعل ‘ Úميدان مكافحة كوفيد  19نهاية
األسس-ب-وع ح-يث أاط-ل-قت أاك Èع-م-ل-ي-ة ل-ت-وزي-ع األق-ن-عة
ال -واق -ي-ة ل-ف-ائ-دة اŸواط-نÃ Úخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات م-ع
الÎكيز على مناطق الظل اŸعزولة التي تبقى بحاجة
إا ¤تكفل مادي ،إاجتماعي ونفسسي من أاجل مواجهة
ا÷ائحة ،والتخفيف من آاثارها القتصسادية واŸادية
التي أاصسابت عشسرات األشسخاصس وأارباب العائÓت ‘
مصسادر رزقهم.
و‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضسامنية والقرارات
ال - -ردع - -ي- -ة اŸت- -خ- -ذة ،اع- -ت Èوا‹ ب- -وم- -رداسس «أاّن
السس -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة وخ Ó-ل اÿرج -ات اŸي -دان -ي-ة
للبلديات ومناطق الظل ،نقوم بعملية رمزية لتوزيع
األقنعة الواقية لفائدة اŸواطن Úوالتجار بالتنسسيق
مع فعاليات اÛتمع اŸد Êو‡ثلي األحياء والقرى
من أاجل التذك Òبأاهمية احÎام التداب ÒالحÎازية
ل -ل -وق -اي-ة م-ن فÒوسس ك-ورون-ا ،خ-اصس-ة ب-ع-د تسس-ج-ي-ل
ارتفاع ملفت ‘ عدد اإلصسابات ‘ األيام األخÒة».
يذكر أاّن ا◊ملة الولئية لتوزيع األقنعة الواقية
تدخل ‘ إاطار مسساعي وزارة الداخلية وا÷ماعات
اÙلية التي خ ّصسصست  750أالف كمامة لفائدة 15
ولية متضسّررة من الوباء ،من أاصسل  29ولية خاضسعة
حاليا للحجر ا÷زئي منها ولية بومرداسس.

ضض ّ-م سض -ك -ان ط -ري -ق ح -م -ل -ة
ب -ب -ل-دي-ة ب-ات-ن-ة صض-وت-ه-م لصض-وت
Œار اÿضض- -ر وال- -ف- -واك -ه بسض -وق
ن -واورة اÙاذي ل-ط-ري-ق ح-م-ل-ة،
اŸطالب Úمنذ مدة من السضلطات
اÙل-ي-ة ،ب-ت-ه-ي-ئ-ة وت-ن-ظ-ي-م هذا
ال-فضض-اء ال-ت-ج-اري ل-يصضبح ’ئقا،
ح - -يث –ول إا ¤فضض - -اء ل - -رم - -ي
القمامة.
باتنة :حمزة Ÿوشضي
‘ هذا اإلطار ،طالب السسكان من
رئيسس الدائرة خÓل زيارته األخÒة التي
قادته إا ¤السسوق ،بضسرورة إاعادة تهيئته
ع -ل -ى غ -رار م -ا اسس -ت-ف-ادت م-ن-ه ﬂت-ل-ف
أاسس -واق ال -ب -ل -دي -ة ال -ت -ي ت-دّع-مت م-ؤوخ-را
Ãشس- -اري- -ع ال- -ت- -ه -ي -ئ -ة وق -ن -وات الصس -رف
الصس-ح-ي و–دي-د أام-اك-ن ال-ع-م-ل ل-ل-تجار،
وغÒه -ا م-ن اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
سسكان ا◊ي وŒاره ،خاصسة وأانه يتواجد
Ãكان تقطنه كثافة سسكانية كبÒة.
ج- -ه م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ال- -ت -ج -ار ن -داًء
وو ّ
للسسلطات اÙلية بتنفيذ وعودها الكثÒة
بهذا اÿصسوصس ،والقضساء على الفوضسى
التي تنتشسر باŸوقع ،على غرار غياب
حاويات لرمي القمامة ،والركن العشسوائي
ل -لسس -ي -ارات ،األم -ر ال -ذي ع -رق -ل ح -رك-ة
اŸرور وتسس- - -بب ‘ ف - -وضس - -ى ‘ ح - -ال - -ة
الدخول واÿروج من وإا ¤السسوق ،خاصسة
ب -ال -نسس -ب -ة Ÿرك -ب -ات ال -ت -ج -ار ال-ت-ي ت-ق-ل
اÿضس- -ر وال- -ف -واك -ه ،وتسس -بب ال -وضس -ع ‘
ازدحام مروري على امتداد الطريق من
ﬁور ال- - - -دوران ◊ي كشس- - - -ي- - - -دة أام - - -ام
متوسسطة عيسسات إايدير إا ¤غاية السسوق

تشساهم.
وط -رح ال-ت-ج-ار مشس-ك-ل ت-ده-ور السس-وق
ن-ظ-را ل-غ-ي-اب ال-ت-ه-ي-ئ-ة داخ-ل-ه ع-لى غرار
Óرضسية الÎابية التي
الوضسعية الكارثية ل أ
تتحول إا ¤برك مائية ‘ الشستاء ،وتتشسكل
زوابع من الغبار خÓل فصسل الصسيف كما
هو حاصسل حاليا.
” مناشسدة السسلطات
ومن هذا البابّ ،
م -ن أاج -ل إاع -ادة الع -ت -ب-ار ل-ه-ذا السس-وق،
ال -ذي ي -ت-وف-ر ع-ل-ى مسس-اح-ة ك-بÒة ق-اب-ل-ة
للتوسسيع بدعم من مصسالح البلدية ‘ حال
ت -ه -ي-ئ-ت-ه ،وت-وف Òم-ك-ان ل-رك-ن اŸرك-ب-ات
وتوسسعة مدخل السسوق الذي يشسهد يوميا
إاقبال منقطع النظ Òمن طرف السسكان.
و‘ ظل جملة هذه اŸشساكل ،طالب
التجار واŸواطنون من اŸصسالح البلدية
بالنظر ‘ ﬂتلف اŸشساكل العالقة التي
ح ّ-ول -ت -ه م-ن-ذ إاف-ت-ت-اح-ه ق-ب-ل سس-ن-وات إا¤
ن -ق -ط -ة سس -وداء أاّرقت السس-ل-ط-ات ب-ع-د أان

ع- -ج- -زت ‘ ع- -دة م- -رات ‘ وضس- -ع ح- -د
إلح -ت Ó-ل ال -ت -ج -ار وال -ب -اع -ة ل -ل -رصس -ي -ف
اŸقابل لعرضس سسلعهم ومنتجاتهم ،قبل
ت - -خصس - -يصس األرضس - -ي- -ة ا÷دي- -دة ب- -ذات
اŸوق -ع ،وال -ت -ي  ⁄تسس -ت -غ-ل ك-ل-ي-ا ل-ي-ب-ق-ى
ال -ت -ج -ار ي -فضس -ل -ون ال -ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة
ب- -اسس- -ت- -غÓ- -ل- -ه -م ال -فضس -اءات اÿارج -ي -ة
اÙي-ط-ة ب-السس-وق ن-ظ-را ل-غ-ي-اب ال-ت-هيئة
الداخلية.
ونشس ‘ Òاألخ ،Òإا ¤أاّن اŸصس - - -ال - - -ح
اŸعنية كانت قد شسّكلت ÷نة متكونة من
رئيسس دائرة باتنة ورئيسس البلدية ونائبه
اŸكلف بالوسسائل العامة وترقية اÙيط
البيئي بحضسور مندوب اŸلحقة اإلدارية
طريق حملة  ،1زارت السسوق وعاينته عن
قرب واسستمعت لنشسغالت التجار حول
تهيئة السسوق ،حيث تعّهدت ذات اŸصسالح
بإايجاد حل نهائي له.
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من مراسسلينا

فيما يتطلع السشكان إا ¤مششاريع تنموية أاخرى

تداب Òجديدة للوقاية
من الوباء بورڤلة

تدشس Úمكتب بريدي بقرية نور إلدين Ãعسسكر

غلق أإسسوإق إلسسيارإت
وإŸاشسية وإŸرإكز إلتجارية

ب سشكان قرية نور الدين  ،الواقعة على قارعة الطريق الوطني رقم  ، 07بإاقليم بلدية ع Úفارسش ،بولية معسشكر ،بقررات السشلطات
رح ّ
لهمال  ،و وضشع حيز اÿدمة مكتب بريدي كان مهمل و مغلقا منذ أاك Ìمن عششرية من
الولئية بإاعادة تهيئة مرافق عمومية كانت عرضشة ل إ
لنششغالت قاطني هذا التجمع ليكون سشكان القرية قد إافتكوا بذلك أاحد أاهم مطالبهم التنموية.
الزمن إاسشتجابة إ
معسشكر/ام ا. Òÿسش
يتطلع سصكان قرية نور الدين ،ا– ¤ريك عجلة
التنمية ‘ منطقتهم أاك Ìباإلسصتجابة إلنشصغالتهم
األخرى Ãا يسصمح برفع الغ Íعن أاحد أاكŒ Èمع
سص -ك -ن -ي ب -دائ -رة ع Úف -ارسش ،و‘ ه-ذا اإلط-ار دع-ا
السصكان إا ¤تخصصيصش برامج تنموية تسصمح بتذليل
كافة العراقيل التي تواجههم ،معÈين عن حاجتهم
ل-ت-ه-ي-ئ-ة م-راف-ق ع-م-وم-ي-ة م-وج-ودة ب-ال-قرية و إاعادة
وضصعها حيز السصتغÓل لفائدتهم على غرار مكتب
الÈيد اŸوضصوع حيز اÿدمة قبل يوم ،Úو مفرزة
للحرسش البلدي ناشصدوا –ويلها إا ¤مرفق ترفيهي
لصصالح شصباب القرية.
وأاوضصح السصكان أانهم بحاجة إا ¤حصصصش معتÈة
من اإلعانات الريفية ترفع عنهم غ Íأازمة السصكن ‘
ظل اإلرتفاع اŸتزايد للكثافة السصكانية  ،إا ¤جانب
ت -خصص -يصش ب-رام-ج ل-ت-ج-دي-د شص-ب-ك-ات اŸي-اه و إا‚از

شص-ب-ك-ات الصص-رف الصص-ح-ي ،م-وضص-ح Úأان-ه-م م-ازالوا
يسصتعملون ا◊فر الصصحية للتخلصش من الفضصÓت و
مياه الصصرف الصصحي بطرق بدائية تهدد صصحتهم .
و تطرق السصكان من تردي الوضصع التنموي بقرية
نور الدين إا ¤أاك ÌاŸشصاكل التي تؤورق يومياتهم و‘
مقدمتها غياب النقل  ،حيث يضصطر سصكان القرية
إا ¤توقيف اŸركبات العابرة للطريق الوطني رقم 07
من أاجل التنقل إا ¤مدينة ع Úفارسش أاو معسصكر
لقضصاء حوائجهم ‘ حÁ Úتنع الناقل Úعلى خط
معسصكر ع Úفارسش عن توصصيلهم بسصبب ﬂاطر
التوقف على جانب الطريق الوطني.
من جهة أاخرى  ،ناشصد سصكان قرية نور الدين
السص -ل -ط -ات اÙل -ي -ة “ك -ي -ن-ه-م م-ن اإلسص-ت-ف-ادة م-ن
أاراضصي فÓحية باŸناطق ا÷بلية القريبة منهم  ،و
إاسصتصصÓحها والعمل فيها Ãا يسصمح بفتح فرصش
لتشصغيل أابناء القرية و شصبابها و –ريك إاقتصصاد
اŸنطقة الذي يعتمد أاسصاسصا على الزراعة ا÷بلية و
إانتاج العسصل و الكروم.

1000عائلة تسصتفيد من الغاز الطبيعي
وإاسصتفادت كل من قرية أاولد دحو و الزاوية
ببلدية بوهني و قرية سصد الشصرفة بدائرة سصي ‘-
إاط- -ار اإلح- -ت -ف -الت اıل -دة ل -ل -ذك -رى  58لعيدي
اإلسص -ت -ق Ó-ل و الشص -ب -اب  ،ل -ث Ó-ث مشص -اري-ع ط-اق-وي-ة
وضص -عت ح -ي -ز اÿدم -ة  ،شص -م -لت رب -ط  1000عائلة
بالغاز الطبيعي .
و إاسصتبشصر سصكان هذه اŸناطق الريفية اŸعزولة ،
مثل هذه اŸشصاريع التنموية بالنظر إا ¤اŸعاناة
التي تكبدوها سصابقا ‘ سصبيل ا◊صصول على قوارير
غاز البوتان ،حيث لفت سصكان قرية سصد الشصرفة
ببلدية الشصرفة ‘ دائرة سصي  ،أانهم كثÒا ما كانوا
يجمعون ا◊طب إلسصتعماله ‘ الطبخ و التدفئة ،
مشصÒين أان ربطهم بالغاز الطبيعي سصيسصهل كثÒا من
ظروفهم اŸعيشصية بهذه اŸنطقة اŸعزولة  ،التي
تفتقر كثÒا إا ¤برامج تنموية أاخرى “ ،كن سصكانها
من اإلسصتمرار ‘ خدمة األرضش.

تطبيقا لقرار غلق الششواطئ ببومرداسش

بلديات تلجأا إ ¤إŸتاريسس وأإكوإم إألتربة بدل من إلÓفتات

Œ ⁄د ب-عضش ال-ب-ل-دي-ات السش-اح-ل-ية
ب-ولي-ة ب-وم-رداسش م-ن وسش-ي-ل-ة حضش-رية
وق -ان -ون -ي -ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ق-رار ال-وا‹ ب-غ-ل-ق
الششواطئ اŸسشموحة للسشباحة Œاوبا مع
تداب Òالوقاية الصشحية من كوفيد ،19
إال ظ- - -اه- - -رة وضش- - -ع اŸت - -اريسش وأاك - -وام
لت- -رب- -ة والصش- -خ- -ور ال- -ت- -ي ” رم- -ي -ه -ا
ا أ
عشش-وائ-ي-ا ب-اŸداخ-ل ال-رئ-يسشية ‘ سشلوك
ل -ق -ي ال -ك -ث Òم -ن السش-ت-ه-ج-ان م-ن ق-ب-ل
اŸواطن Úوالعائلت التي قصشدت اŸكان
م -ن أاج -ل السش -ت -م -ت -اع ق -ل -ي -ل ب-نسش-م-ات
البحر.
بومرداسش..ز /كمال
‘ م- -ظ- -ه -ر ل ي -ل -ي -ق ب -اŸك -ان -ة والصص -ورة
السص -ي -اح -ي -ة ال -ت -ي كسص -ب -ت-ه-ا ولي-ة ب-وم-رداسش
بشصواطئها الـ 47اÓÿبة التي تسصتقطب سصنويا
أازي- -د م -ن  13م-ل-ي-ون مصص-ط-اف م-ن أاب-رزه-ا
الشصريط السصاحلي لبلدية رأاسش جنات وخاصصة
الشصاطئ اŸركزي أاو خليج اŸيناء اŸعروف
وط -ن -ي -ا ب -رم -ال -ه ال -ذه -ب -ي-ة واŸسص-م-ك-ة ال-ت-ي
تسصتقطب عشصرات الزبائن والزوار حتى من
الوليات اÛاورة÷ ،أات السصلطات اÙلية
إا ¤غ- -ل- -ق اŸداخ -ل ال -رئ -يسص -ي -ة اŸؤودي -ة ا¤
ح- -ظ- -ائ- -ر السص- -ي- -ارات ع- -ل -ى ط -ول الشص -اط -ئ

اŸركزي بوسصائل شصوهت اŸكان تنفيذا لقرار
وا‹ ال-ولي-ة ال-ق-اضص-ي ب-غ-ل-ق الشص-واط-ئ وم-ن-ع
التجمعات.
لكن التسصاؤول الذي طرحه عدد من الزوار
الذين صصادفتهم «الشصعب» ‘ اŸكان اÛاور
ل-ل-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رقم  ،24ه- - - -و Ÿاذا ÷أات
السص- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة ل -ب -ل -دي -ة رأاسش ج -ن -ات
ب- -ال- -ت -جسص -ي -د السص -ي -ئ Ÿشص -روع ق -رار ال -غ -ل -ق
باسصتعمال اŸتاريسش وأاكوام األتربة التي ”
تفريغها بالشصاحنات من اجل غلق اŸدخل
وبالتا‹ إاعÓم اŸصصطاف Úباإلشصعار بطريقة
عشصوائية وغ Òمدروسصة بدل من وضصع لفتات
م -ك -ت -وب -ة ب -ل -غ -ة م -ه-ذب-ة أاو ح-واج-ز Îﬁم-ة
بإامكانها إايصصال الرسصالة واحÎام اŸواطن؟.
م -ع ذلك سص -ج -لت الشص -عب ن -ه -اي-ة األسص-ب-وع
إاقبال كبÒا للعائÓت واŸصصطاف Úبشصاطئ
مركز اŸدينة ،مازر وعبد الويرث باıرج
الشصرقي للبلدية ونفسش األمر بالنسصبة لشصاطئ
السص -اح -ل ب -ب -ل -دي -ة سص -ي -دي داود وغÒه-ا م-ن
الشصواطئ الصصخرية التي بدأات تشصكل مÓذا
ل -ل -مصص -ط -اف ‘ Úظ-ل إارت-ف-اع درج-ة ا◊رارة
والبحث عن ◊ظات للراحة والسصتجمام رغم
اıاطر الصصحية وحتى التواجد ‘ مثل هذه
األم-اك-ن اÿطÒة ال-ت-ي ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا ال-رق-ابة
Óطفال.
وا◊ماية خاصصة بالنسصبة ل أ

العدد
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حددت اللجنة الولئية اŸكلفة
Ãتابعة الوقاية من إانتشصار فÒوسش
ك- -ورون -ا ب -ورق -ل -ة ت -داب Òج -دي -دة
تهدف إا ¤منع كل اŸظاهر التي
تتنافى والتباعد اإلجتماعي والتي
ت- -ؤودي إا ¤ت- -وسص- -ع دائ- -رة إان- -تشص -ار
فÒوسش كوفيد .19
ورقلة:إاÁان كا‘
وت -تضص -م -ن ال -ق-رارات اŸت-خ-ذة
غ -ل -ق األسص -واق األسص -ب -وع-ي-ة م-ن-ه-ا
السص - -ي - -ارات ،اŸاشص - -ي- -ة ،اŸراك- -ز
التجارية ما عدا ا÷ناح اŸتعلق
ب -اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة ب-اإلضص-اف-ة إا¤
غلق األسصواق اليومية ع Èبلديات
ورقلة ،تقرت ،سصيسصدي سصليمان،
“اسص ،Úتبسصبسصت ،بلدة عمر ،بن
ناصصر ،النزلة ،حاسصي مسصعود ،عÚ
البيضصاء على مسصتوى إاقليم الولية
- -Ÿدة  15ي- -وم -ا ‘ إاط -ار “دي -د
إاجراء ا◊جر ا÷زئي اŸنز‹.
وشصمل القرار اÿاصصة بتفادي
ان -تشص -ار فÒوسش ك -رون-ا أاك ،Ìم-ن-ع
وضص- - -ع اÿي- - -ام وال- - -ك- - -راسص- - -ي ‘
السص- -اح- -ات وال -ط -رق ال -ع -م -وم -ي -ة
Óح- -ت -ف -ال ب -األع -راسش واÿت -ان
ل - -إ
وا÷نائز ،التظاهرات الفلكلورية،
م -واكب السص -ي -ارات السص -ي -اح-ي-ة ‘
األعراسش على أال يتجاوز سصيارتÚ
سصياحيت.Ú
و” ا◊رصش ع- - -ل- - -ى اإلم - -ام
لفرضش إاحÎام التباعد ‘ صصÓة
ا÷ن -ازة وك -ذا ع -ن -د م -راسص-م دف-ن
اŸيت وتقد Ëالتعازي مع التأاكيد
ع- - -ل- - -ى أان م- - -راسص - -م دف - -ن اŸيت
اŸصص -اب ب -ك -ورون -ا ل ي-حضص-ره إال
ثÓثة من أافراد عائلته كما يجب
على أاهل اŸتوفى تفادي إاسصتقبال
اŸع- -زي- -ن ‘ اŸسص- -ك -ن ال -ع -ائ -ل -ي
وتفصصيل التعازي بالهاتف.
ه- -ذا وت- -ع- -رضش ﬂال- -ف -ة ه -ذه
ال -ت -داب Òاÿاصص -ة ب -ال -وق -اي -ة م -ن
انتشصار الوباء صصاحب اŸنزل الذي
يقام فيه حفل زفاف أاو ختان أاو
أاي نشصاط آاخر بوضصع الكراسصي ‘
ال -ط -ري -ق ال -ع -م -وم -ي والسص -اح -ات

ال-ع-م-وم-ي-ة إا ¤اŸت-اب-ع-ة القضصائية
كما توضصع باÙشصر Ÿدة ثمانية
أاي -ام السص-ي-ارات ال-ت-ي ت-ك-ون ضص-م-ن
اŸوكب عندما يتعدى عددها أاكÌ
م -ن سص -ي -ارت Úو“دد م-دة ال-وضص-ع
ب- -اÙشص -ر إا 30 ¤ي -وم -ا ‘ ح-ال
العود ة باإلضصافة إا ¤تعليق نشصاط
ا÷م- -ع- -ي- -ات ال- -ت- -ي ت- -نشص -ط ه -ذه
اإلح -ت -ف -الت ب -اسص-ت-ع-م-ال اÿي-ال-ة
والفلكلور والبارود أاثناء اإلحتفال
بالزفاف واÿتان.
وتعد هذه اÿطوة حسصب آاراء
بعضش السصكان ضصرورية بالنظر إا¤
إارت-ف-اع م-ع-دل اإلصص-اب-ات ب-ال-ولية
م -ؤوك -دي -ن ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ات-خ-اذ ك-ل
اإلج- -راءات الÓ- -زم- -ة ل -ل -ح -د م -ن
م - -واق- -ع إان- -تشص- -ار وت- -وسص- -ع دائ- -رة
العدوى وسصط اŸواطن.Ú
وسص -ج-ل ﬁدث-ون-ا ب-ك-ل أاسص-ف
إاسص -ت-ي-اءه-م م-ن ب-عضش ال-تصص-رف-ات
Óج -راءات وال -ت -دابÒ
اŸن -اف -ي -ة ل  -إ
ال -وق -ائ -ي -ة اŸت -خ -ذة ‘ ظ -ل ه-ذه
ال -ظ -روف الصص-ح-ي-ة ا◊سص-اسص-ة ،إاذ
وعلى الرغم من األرقام اŸرتفعة
ل -ع-دد ح-الت اإلصص-اب-ات ا÷دي-دة
ي -وم -ي -ا ف -إان اإلق -ب-ال ال-ك-ب Òع-ل-ى
األسص -واق ال -ي -وم -ي -ة واألسص -ب -وع -ي -ة
وتنظيم حفÓت الزفاف وغÒها
وح- -ت- -ى ت -ل -ق -ي ال -ت -ع -ازي ‘ ه -ذه
ال -فÎة ،ن -اه -يك ع -ن كسص-ر ا◊ج-ر
ا÷زئي بالتجمعات داخل األحياء،
كان حسصبهم أاحد مسصببات إانتشصار
ال -وب-اء ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤اخ-تÓ-ط ع-دد
ك -ب Òم -ن ال -ن -اسش وت -واج -ده -م ‘
م -وق -ع واح -د ‡ا ع-زز اح-ت-م-ال-ي-ة
اإلصصابة.
وأام -رت اŸصص -ال -ح ال -ولئ -ي -ة
ب- -ت -وسص -ي -ع ع -م -ل -ي -ات ال -ت -حسص -يسش
والتعقيم Ÿواجهة جائحة كورونا،
ح -يث تشص -ه -د ع-دة دوائ-ر إان-طÓ-ق
ح- -مÓ- -ت ج- -دي- -دة ل- -ل -ت -ع -ق -ي -م و
ال- -ت -حسص -يسش وت -وزي -ع ال -ك -م -ام -ات
الصص- -ح -ي -ة ع -ل -ى اŸواط -ن Úوذلك
Ãشص-ارك-ة ج-م-ع-ي-ات ن-اشص-ط-ة ع-لى
اŸسصتوى اÙلي.

لدارية للششراقة
اŸقاطعة ا إ

إجرإءإت للموإجهة حرإئق إلغابات وتنظيف إألحياء
‘ إاط- -ار ال- -وق- -اي- -ة م- -ن ح- -رائ -ق
لدارية
الغابات  ،إاتخذت اŸقاطعة ا إ
ل-لشش-راق-ة غ-رب ال-ع-اصش-مة إاجراءات
ع- - -دة ل- - -رف- - -ع مسش- - -ت- - -وى ال- - -ت - -أاهب
Ÿواجهتها ،حيث قامت ÷نة الدائرة
بصش -ي -ان -ة ج -م -ي -ع أاع -م -دة ال -ت-زوي-د
ل جميع
باŸياه داخل غابة باينام  ،م أ
اÿزان -ات ب-اŸي-اه  ،تسش-ط-ي-ح اŸم-رات
ل-تسش-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ات ال-ت-دخ-ل  ،إازال-ة
لح - -راشش ال - -ي - -ابسش - -ة
لعشش- - -اب و ا أ
ا أ
لششجار Ãادة ا÷ Òو ”
Ÿعا÷ة ا أ
ال-وق-وف ع-ل-ى م-ك-تب اŸداوم-ة Ãق-ر
م -ق -اط -ع -ة ال -غ -اب-ات ب-غ-اب-ة ب-اي-ن-ام و
بوششاوي .
اسشيا مني
وت -واصص-ل م-ن ج-ه-ة أاخ-رى السص-ل-ط-ات
اÙلية غرب العاصصمة  ،تطه Òوتعقيم

ج -م -ي -ع الشص -وارع و ال -ط -رق ال -رئ -يسص -ي-ة و
األح -ي -اء ع Èإاق -ل -ي -م اŸق-اط-ع-ة اإلداري-ة
” تنظيم عملية تنظيف
للشصراقة  ،حيث ّ
واسص- -ع- -ة –ت إاشص- -راف ال- -وا‹ اŸن -ت -دب
بجميع البلديات ‘ .هذا الصصدد ”ّ القيام
بتعقيم و تطه Òكل من األحياء الوسصط
ل -ل -م-دي-ن-ة ع-ل-ى غ-رار ،ح-ي ق-اوشش ،زواوة
عمارة ،سصيدي حسصان ،القرية  ،بوشصاوي ،
دار الضصيافﬁ ،طة ا◊افÓت  ،وهي
ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي أاسص-ف-رت ع-ل-ى رف-ع وإازال-ة
ال -ن-ف-اي-ات اÿضص-راء والصص-ل-ب-ة  75ط- -ن ،
ت -ه -ي -ئ -ة اŸسص-اح-ات اÿضص-راء  ،ت-ن-ظ-ي-ف
البالوعات القيام بعمليات تنظيف واإعادة
Óرصصفة والطرقات.
تهيئة ل أ
ك-م-ا تسص-ه-ر ج-م-ي-ع ب-ل-دي-ات اŸق-اطعة
”
على إا‚اح حملة التعقيم هاته التي ّ
تسص -خ Òل -ه -ا ك -ل اإلم -ك -ان -ات وال -وسص -ائ-ل
ال Ó-زم -ة ،مصص -ال-ح ال-ب-ل-دي-ات اŸق-اط-ع-ة،
القسصم الفرعي اŸوارد اŸائية ،مؤوسصسصة

ال- -ن- -ظ- -اف- -ة ورف- -ع ال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة
«إاكسصÎان -ات» ،م -ؤوسصسص -ة صص-ي-ان-ة شص-ب-ك-ات
الطرق والتطه« Òأاسصررت مؤوسصسصة تنمية
اŸسص -اح -ات اÿضص -راء وق -د سص ّ -خ -ر ل-ه-ذه
ال-ع-م-ل-ي-ة حوا‹  150ع-ام-ل م-ن ﬂت-ل-ف
اŸؤوسصسصات الولئية اıتصصة ‘ النظافة
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضص-ري-ة ،ع-م-ال ال-ب-ل-دية هذا
باإلضصافة إا ¤توف 7 Òشصاحنات صصهريج
،شصاحنات ﬂتلف ا◊مولة ،آالت رافعة
للنفايات و كانسصات ميكانيكية .
وع -رفت ال -ع -م-ل-ي-ة إازال-ة األعشص-اب
اليابسصة ،رفع األتربة و النفايات الصصلبة
،ت-وضص-ي-ح اإلشص-ارات ال-ت-وج-ي-ه-ي-ة األف-قية،
تهيئة اŸسصاحات اÿضصراء لقضصاء على
أاماكن الرمي العشصوائي إازالة األعشصاب
اليابسصة ،رفع األتربة و النفايات الصصلبة ،
تهيئة اŸسصاحات اÿضصراء،
توضصيح التوجيهات األفقية للطرقات و
اŸمهÓت.

ثقا‘
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عن قصسته القصسÒة «قدوتي ليسض بط Óخارقا»

يوسسف بعلوج يفت ّ
ك إŸرتبة إلأو÷ ¤ائزة كتارإ
’وŸ ¤سس-اب-ق-ة ال-قصسة
ف-از ال-ك-اتب ا÷زائ-ري ،ي-وسس-ف ب-ع-ل-وج ،ب-اŸرت-ب-ة ا أ
Óطفال عن سسÒة الرسسول صسلى الله عليه وسسلم ،التي نظمتها
القصسÒة ل أ
اŸؤوسسسسة العامة للحي الثقا‘ «كتارا» بقطر .و‘ تصسريح لـ«الشسعب» ،أاعرب
ب-ع-ل-وج ع-ن سس-ع-ادت-ه واف-ت-خ-اره ب-ت-زام-ن ه-ذا ال-تتويج مع عيدْي ا’سستقÓل
ل إا‚از له خارج ا÷زائر هو أامر يفوق شسخصسه.
والشسباب ،معتÈا أان ك ّ
أاسسامة إافراح
حلّ الكاتب ا÷زائري يوسسف بعلوج ‘
اŸرتبة األوŸ ¤سسابقة القصسة القصسÒة
Óط -ف -ال ع-ن سسÒة ال-رسس-ول صس-ل-ى ال-ل-ه
ل -أ
عليه وسسلم .ويعت Èهذا التتويج العاشسر ‘
مشسواره والثا Êهذا العام ،بعد حصسوله
على الدرع الفضسي ÷ائزة قن Èالدولية
ألدب الطفل قبل شسهرين .وكانت إادارة
اŸؤوسسسس -ة ال -ع -ام -ة ل-ل-ح-ي ال-ث-ق-ا‘ ك-ت-ارا
ب -دول -ة ق -ط -ر ق -د أاع -ل -نت ال -ن -ت-ائ-ج ال-ت-ي
ت -وصس -لت إال-ي-ه-ا ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ب-ع-د ف-رز
Ÿشس- -ارك- -ات غ- -زي- -رة وصس- -ل -ت -ه -ا ‘ ه -ذه
اŸبادرة التي تهدف إا ¤تعريف األطفال
بسسÒة الرسسول (صس).
وتّ- -وج ب- -ع- -ل- -وج ع- -ن قصس- -ت- -ه ال- -قصسÒة
«قدوتي ليسس بط Óخارقا» ،متفوقا على
سساجد حافظ من بنغÓدشس ‘ اŸرتبة
ال -ث -ان -ي -ة ،وﬁم -د ال -رشس -ي -د مضس -وي م-ن
السسودان ‘ اŸرتبة الثالثة .وتبلغ قيمة
ا÷ائزة األو 1٣ ¤أالف ريـال قطري (أاكÌ
من  ٣5٠٠دولر).
و‘ تصسريح خ ّصس به «الشسعب» ،قال
بعلوج« :كل تتويج ‹ خارج ا÷زائر هو
تتويج يفوق شسخصسي ،فحينما يذكر اسسمي

ك - -ك - -اتب أانسسب إا ¤ب - -ل - -دي ‘ ق - -ائ - -م- -ة
الفائزين ».وأاضساف« :أانا سسعيد جدا بهذا
ال -ت -ت -وي -ج خ -اصس -ة م -ع ت -زام -ن -ه م -ع ع-ي-د
السس-ت-قÓ-ل والشس-ب-اب ..ت-ل-ق-يت دع-وة من
سس- -ع- -ادة السس- -ف Òد.مصس- -ط- -ف -ى ب -وط -ورة
ل-ل-مشس-ارك-ة ‘ اح-ت-ف-ال-ي-ة سس-ف-ارة ا÷زائر
بالدوحة بهذه اŸناسسبة ،وتكرÁي على
هذا اإل‚از .لفتة طيبة نتمنى أان يقتدي
بها بقية اŸسسؤوول Úداخل البلد ».وأاّكد
ب-ع-ل-وج« :ب-ع-د ك-ل ت-ت-وي-ج تصس-ل-ن-ي ال-ت-ه-اÊ
واŸباركات ،ومعها وعود كبÒة ل تتحقق.
أا“ن - -ى أان ي - -ل - -ت - -زم ه- -ؤولء ب- -وع- -وده- -م،
وي -حÎم-وا صس-م-ت-ي وح-رصس-ي ع-ل-ى إاب-ع-اد
سسمعة بلدي عن أاي إاسساءة».
وعن هذه التجربة يقول اŸبدع اŸتّوج:
«دائما ما أاقول إان كل Œربة كتابة لها
صس-ع-وب-ات-ه-ا وت-ع-ق-يداتها اÿاصسة .الكتابة
ل -ل -ط -ف -ل ع -م-وم-ا ل-يسست ب-ال-ع-م-ل ال-هّ-ي-ن،
وح -ي -ن -م -ا Œت -م -ع شس -روط ال -ك -ت -اب -ة ع-ن
شسخصسية عظيمة مثل الرسسول صسلى الله
ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ،م-ع ت-وج-ي-ه ال-ك-ت-ابة للطفل،
واختصسار العمل القصسصسي ‘  12٠كلمة،
يصسبح العمل أاك Ìصسعوبة وتعقيدا ،لهذا
أانا سسعيد أا Êخضست هذا التحدي ،وأاسسعد
أا Êوفقت به».

وع-ن ت-ف-اصس-ي-ل ال-قصس-ة ال-ف-ائ-زة ،ي-ق-ول
ي- -وسس -ف ب -ع -ل -وج–« :ك -ي ال -قصس -ة ت -ف -رد
واسستقÓلية رأاي الطفل جاسسم عن بقية
أاصسدقائه ،وكيف أان اعتباره الرسسول قدوة
غّير من طباعهم ،بعدما كانوا يتخذون
من األبطال اÿارق Úللكوميكسس قدوات
لهم» .عن اختياره لهذا اŸوضسوع يضسيف:
«‘ ع- -ا ⁄ت- -ك- -اث- -رت ف -ي -ه الشس -خصس -ي -ات
اÿي- -ال- -ي- -ة ،رÃا م- -ن األفضس -ل أان ت -ك -ون
شس-خصس-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة بسسÒة م-ع-روفة قدوة
Óط-ف-ال .ق-دوة ب-أاف-ع-ال ح-ق-ي-ق-ي-ة Áك-ن
ل -أ
ت-ق-ل-ي-ده-ا وال-ت-م-اه-ي م-ع-ه-ا .ق-دوة ت-ق-دم
اإلضسافة Ãقدرة بشسرية ل بقوى سسحرية
خارقة».

مولود قاسسم نايت بلقاسسم ..إŸثقف إÛاهد
–ت عنوان« :مولود قاسسم نايت بلقاسسم :حكايات عن رجل القيم السسامية» ،قّدم الكاتب ﬁمد بوعزارة مداخلة
ض من مناقب الرجل ،مسستشسهدا بقصسصض ومواقف حدثت معه شسخصسيا ،أاو التي حكاها
مصسّورةّ– ،دث فيها عن بعض ٍ
له مولود قاسسم .وكانت خÓصسة اŸداخلة أان ا ِ
◊ّدة والصسرامة التي كان ُعرف بهما مولود قاسسم كان وراءهما فيضٌض
من الطيبة والنقاء والتسسامح ،وأان ا÷زائر كانت خطا أاحمر لديه ’ ،يفاوضض فيه و’ يهادن.

«مولود قاسسم نايت بلقاسسم :حكايات
ع -ن رج -ل ال -ق-ي-م السس-ام-ي-ة» ..ه-و ع-ن-وان
مداخلة قاربت  25دقيقة ،بثّها الكاتب
واŸث-ق-ف ﬁم-د ب-وع-زارة ع-ل-ى صس-ف-حته
الشسخصسية ،نهاية األسسبوع ،تطرق فيها إا¤
مناقب الرجل وخصساله ،قال ‘ مقدمتها:
«ع -رفُت ع -ل -ى ام -ت -داد ال -ع -م-ر ك-ثÒا م-ن
الرجال والنسساء ،الذين تركوا بصسماتهم ‘
تاريخ هذا الوطن العظيم ،وقد كتبت عن
الكث Òمن هؤولء ‘ ›موعة من كتبي»،
م -ع -ل -ن -ا ع -ن ك -ت -اب -ه ا÷دي-د «قصس-ت-ي م-ع
ال- -ك- -ت -اب -ة والصس -ح -اف -ة ..ح -ك -اي -ات -ي م -ع
السسياسسة» ،الذي سسيصسدر له هذا العام
بتقد Ëالدكتور بومدين بوزيد.
وذكر ‘ مداخلته بأان مولود قاسسم كان
م -ث -ق -ف-ا م-ن ط-راز رف-ي-ع ،ف-ه-و م-وسس-وع-ة
وذاكرة حية ،ل يجامل عندما يتعلق األمر
ب-قضس-اي-ا ال-وط-ن وال-ه-وي-ة ال-وط-نية وتاريخ
ال -وط-ن وث-ق-اف-ت-ه ..وك-ان ي-غضسب بسس-رع-ة
ولكنه ينسسى غضسبه بأاسسرع من ذلك ،يكره
أان يسسمع همهمة أاو ›رد همسس وهو
يحاضسر أاو يناقشس أاو يÎأاسس اجتماعا أاو
ن -دوة ف -ك -ري -ة ك -ي-ف-م-ا ك-ان شس-ك-ل-ه-ا ،وق-د
يضسطر إا ¤فرضس الصسرامة التي تسسكنه،
وق -د يضس -ط ّ-ر إا ¤إاخ -راج م -ن ي -ت-ك-ل-م م-ن
ال -ق -اع -ة م-ه-م-ا ك-انت درج-ت-ه ،وÁن-ع م-ن
يحضسر متأاخرا من الدخول .كما أاعطى
Ÿل -ت-ق-ي-ات ال-ف-ك-ر اإلسسÓ-م-ي ال-ت-ي ك-انت
ا÷زائر تنظمها عندما كان وزيرا للتعليم
األصس-ل-ي والشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ق-ي-م-ة ف-ك-ري-ة
مضسافة .وبشّسر بوعزارة بكتاب «ضسخم»
ع -ن م -ول -ود ق -اسس-م أاّل-ف-ه صس-دي-ق-ه ﬁم-د
الصسغ ÒبلعÓم عنوانه« :مولود قاسسم :آاراء
ومواقف» وينتظر أان يصسدر هذا العام.
يقول بوعزارة إانه عرف مولود قاسسم
سسنة  ،1971وكان أاول مسسؤوول سساٍم يلتقيه
‘ حياته .كان بوعزارة حينها طالبا ‘

مولود قاسسم نايت بلقاسسم

القسسم النهائي فلسسفة بثانوية ابن خلدون
بأاعا‹ العاصسمة ،و‘ شسهر رمضسان من
تلك السسنة ُ
طلب منه تقد Ëدرسس ديني
ب-ال-ت-ل-ف-زة ال-وط-ن-ي-ة ب-رعاية وزارة الشسؤوون
ال-دي-ن-ي-ة ،ف-أاعّ-د م-وضس-وع-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ق-يمة
العمل ‘ اإلسسÓم ،واسستقبله الوزير مولود
قاسسم وأاعجب باŸوضسوع واإللقاء .أامره
الوزير حينها بتغي Òطريقة لباسسه قبل
ال -تسس -ج -ي -ل ،و ⁄ي -ط -ب -ق ال -ط-الب الشس-اب
تعليمات الوزير فعّنفه هذا األخ Òتعنيفا
شسديدا ،ولكنه ما لبث بعد النتهاء من
ال -تسس -ج -ي-ل أان حضس-ن-ه وشس-ك-ره ودع-اه إا¤
مكتبه وشسربا القهوة معا ،ويعتذر الوزير
ل -ل -ط -الب الشس -اب ع -ن م-ا ب-در م-ن-ه .وم-ن
الشس -واه-د األخ-رى ،ي-ذك-ر ب-وع-زارة شس-ه-ر
م -اي  ،198٣ح-ي-ن-م-ا ن-ظ-م ق-ط-اع اإلعÓ-م
بحزب جبهة التحرير الوطني ،الذي كان
يشسرف عليه عبد ا◊ميد مهري ،ملتقى
Ãدي -ن -ة األغ -واط .ك-ان ب-وع-زارة ح-ي-ن-ه-ا
رئ-يسس –ري-ر ب-اإلذاع-ة ال-وط-ن-ي-ة ،وأام-ينا
وطنيا ‘ ا–اد الصسحافي Úا÷زائريÚ
مكلفا باإلعÓم والثقافة ،سسافر حينها برا
رف- -ق- -ة م -ول -ود ق -اسس -م ال -ذي ك -ان ي -رأاسس

تـأالق مغاربي ‘ مهرجان البوابة الرقمية للفيلم القصسÒ

«جزيرة ليلى» يتّوج بـا÷ائزة إلكÈى...

أاعلنت ÷نة –كيم مهرجان البوابة
ال -رق -م -ي -ة ل -ل -ف -ي -ل -م ال-قصس Òال-دو‹ ‘
ا÷زائ-ر ،ع-ن ال-ف-ائ-زي-ن ‘ ال-ت-ظاهرة ‘
دورت -ه -ا ال -ث -ان -ي -ة لشس -ه -ر ج -وان ،ح -يث
ع- - -ادت ا÷ائ- - -زة ال- - -كÈى «ال- - -ب- - -واب- - -ة
الذهبية» للمخرج مصسطفى الشسعبي من
اŸغ -رب ع -ن ف -ي-ل-م-ه «ج-زي-رة ل-ي-ل-ى»‘ ،
ح Úت- -وج اıرج أاح- -م- -د ع- -ق- -رب -ي م -ن
ت-ونسض بـ «ال-ب-واب-ة ال-فضس-ي-ة» ع-ن ف-يلمه
«ك- -وري- -ن- -ا» ،ل- -ت- -ع -ود ج -ائ -زة «ال -ب -واب -ة
الÈون -زي -ة» ل -ف -ي -ل -م «ع-ب-ل-ي» ل-ل-م-خ-رج
التونسسي طارق العبيدي..

عنابة :هدى بوعطيح

بوعزارة يسستذكر خصسال أاحد أاعÓم ا÷زائر

أاسسامة إافراح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اÛلسس األع-ل-ى ل-ت-ع-م-ي-م اسس-ت-عمال اللغة
ال- -ع -رب -ي -ة ،وبشس Òخ -ل -دون ،رئ -يسس قسس -م
اإلع Ó-م ب -ا◊زب ،إلل -ق -اء ﬁاضس-رات ‘
اŸلتقى .طلب مولود قاسسم من بوعزارة
األبيات التي جاءت عن األغواط ‘ إالياذة
م - -ف - -دي زك - -ري- -ا ،ل- -يسس- -تشس- -ه- -د ب- -ه- -ا ‘
ﬁاضسرته ،وكان له ذلك وكتبها ‘ ورقة
Ÿا كان يوم غدٍ ،بدأا ﬁاضسرته
صسغÒة ..و ّ
وبحث عن الورقة فلم يجدها ،فاسستنجد
ببوعزارة على اŸباشسر وقرأا هذا األخÒ
تلك األبيات ،وضسحك مولود قاسسم وكانت
طرفة من طرف اŸلتقى.
و‘ خمسسينيات القرن اŸاضسي ،كّلف
مولود قاسسم بزيارة اليمن ،وهناك التقى
ال -ق -اضس -ي ع -ب-د ال-رح-م-ن األري-ا( Êال-ذي
سس- -يصس Òب- -ع- -د سس- -ن- -وات رئ -يسس اÛلسس
ا÷م -ه -وري ال -ي -م -ن -ي) ،وأاوصس -ى األري -اÊ
مولود قاسسم أان يبلغ ثوار ا÷زائر بالتنبّه
ألطماع فرنسسا السستعمارية ‘ الصسحراء
ا÷زائ -ري -ة ،وأان ت -ك -ون الصس -ح -راء خ -ط-ا
أاحمر غ Òقابل للنقاشس ..وحينما بدأات
اŸفاوضسات –ّققت نبوءة األريا.Ê
‡ا حكاه مولود قاسسم لبوعزارة ،أانه
و ّ
قبل مفاوضسات إايفيان ،طلب منه كرË
بلقاسسم أان يأاتي له بخارطة تثبت جزائرية
الصسحراء ،وأان هذه األخÒة “تد إا ¤ما
بعد “Ôاسست .سسافر مولود قاسسم إا¤
‡لكة السسويد ،وقصسد اŸكتبة اŸلكية،
و‘ موسسوعة ضسخمة هناك وجد خارطة
للجزائر ،قال سسي مولود آانذاك  ⁄تكن
الكامÒا موجودة ،تلفت Áينا وشسمال و⁄
ي -ج -د أاح -دا ي -ن -ظ -ر إال -ي -ه ،ف-اق-ت-ط-ع ت-لك
اÿريطة ،وقال« :إان تلك السسرقة كانت
أاول وآاخر سسرقة ،ألنها كانت سسرقة جميلة
من أاجل ا÷زائر» ،وشسّدت تلك اÿريطة
عضسد الوفد ا÷زائري اŸفاوضس .وختم
بوعزارة مداخلته قائ« :Óسسنتذكر أامثال
هؤولء الرجال سسواءً ‘ نوفم Èأاو جويلية
أاو غÒه- -م- -ا ،ف- -ل- -وله- -م م- -ا اسس- -ت- -ع -دن -ا
اسستقÓلنا وكرامتنا».

القصسDOMUM FESTIVAL»»Ò

اسس -ت -ق-ب-لت مسس-اب-ق-ة ال-ب-واب-ة ال-رق-م-ي-ة
ل-ل-ف-يلم
لدورة جوان ٣٣ ،فيلما قصسÒا من  8دول
ﬂت -ل -ف -ة ،ح -يث ب -اشس -رت ÷ن-ة الن-ت-ق-اء
الدولية مهامها من أاجل اختيار القائمة
Óع -م -ال وت-ق-دÁه-ا اإ÷ ¤ن-ة
ال -قصسÒة ل  -أ
ال -ت -ح -ك -ي-م ،وال-ت-ي أاع-ل-نت ع-ن ال-ف-ائ-زي-ن
ب-ا÷وائ-ز األو ¤ل-ل-م-ه-رج-ان ،ك-م-ا اأعلنت
عن فوز فيلم «اليتيم» للمخرج «مزاري
غا »Êمن ا÷زائر بجائزة ÷نة التحكيم
مناصسفة مع فيلم «أامينة ‘ لوحة» من
إاخراج شسيفان عمر كورامركي من العراق.

جائزة تشسجيعية ألصسغر مشسارك
من جهة أاخرى ،تّوج فيلم «قدري ‘
أافعا‹ لبوشسارب من Òمن ا÷زائر بجائزة
ا÷مهور الكÈى Ãجموع  1.5٣٣صسوت،
فيما عادت اŸرتبة الثانية لر ËالزيتوÊ
م -ن ت -ونسس ع -ن ف -ي -ل -م -ه-ا «ح-ج-ر ال-واد»،
و–صسل اıرج ﬁمود بن عبد اŸؤومن
م -ن ا÷زائ -ر ع -ل -ى اŸرت -ب -ة ال-ث-ال-ث-ة ع-ن
فيلمه «.»NUMBERS
ارت-أات ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م ت-ق-د Ëجائزة
تشس- -ج- -ي- -ع- -ي- -ة ألصس- -غ -ر مشس -ارك اıرج
ا÷زائري «أادم سسماحي» من ولية البيضس

والبالغ من العمر  14سسنة ،عن فيلمه
«إاحسس -ان ال -ف -ق Òإا ¤ال -غ-ن-ي» ،إا ¤ج-انب
اıرج بوكاف ﬁمد الطاهر شسوقي عن
ف-ي-ل-م-ه « ،»EXAMوذلك ن- - -ظ Òج - -ه - -وده
اŸبذولة ‘ “ثيل ا÷زائر أاحسسن “ثيل
‘ اÙافل الدولية.
وع Èال -ف -ائ -زون م -ن خ Ó-ل صس-ف-ح-ة
اŸه - -رج - -ان ع- -ل- -ى ال- -ف- -ايسس- -ب- -وك ،ع- -ن
اعتزازهم باŸشساركة ‘ هذه التظاهرة
الفÎاضسية التي تعت Èبحسسبهم إاضسافة
Ÿشس-واره-م ال-ف-ن-ي السس-ي-ن-م-ائ-ي ،ك-ما جاء
على لسسان مصسطفى الشسعبي من اŸغرب،
ﬂرج فيلم «جزيرة ليلى» الفائز بجائزة
البوابة الذهبية ،والتي اعتÈها فخرا له
كونها جاءت من بلد شسقيق Œمعه مع
اŸغرب ثقافة واحدة وتاريخ واحد وكل
أاواصس - -ر اإلخ - -اء واÙب - -ة ‘ ..ح ÚعÈ
طارق العبيدي ﬂرج فيلم «عبلي» من
تونسس عن امتنانه الكب Òلنتقاء فيلمه
من ب ٣٣ Úفيلما مشساركا ‘ اŸسسابقة،
وت -ت -وي -ج-ه ب-ا÷ائ-زة ال-ث-ال-ث-ة ،ك-م-ا ت-وج-ه
ب -وشس -ارب م-ن Òب-الشس-ك-ر ل-ل-ج-م-ه-ور ال-ذي
صس -وت ل-ه ب-ك-ث-اف-ة ،ل-ي-م-ك-ن-ه م-ن ال-ت-ت-وي-ج
بجائزة ا÷مهور الكÈى ،مؤوكدا بأان ذلك
سسيدفعه لبذل اŸزيد من ا÷هد للسسينما
ا÷زائرية.

’وسسكار
انضسمام ﬂرج Úجزائري Úإا ¤أاكادÁية ا أ

بن إسسماعيل وإبرإهيمي ضسمن قائمة  810عضسو إ÷دد

سسا ⁄إابراهيمي
ال- -قسس- -م ال- -ث -ق -ا‘ :ت -أال -ق ج -دي -د
ل -ل -م -وه -ب -ة ال -ف-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى
الصس - -ع- -ي- -د ال- -دو‹ ،وب- -اÿصس- -وصض ‘
›ال صس -ن -اع -ة السس -ي -ن-م-ا ،ح-يث “ت
دع -وة اıرج Úم -الك ب-ن إاسس-م-اع-ي-ل
وسسا ⁄إابراهيمي لÓنضسمام إا ¤قائمة
 810عضسو جديد ‘ أاكادÁية الفنون
و ع- -ل- -وم السس- -ي- -ن- -م- -ا اŸع -روف -ة ب -اسس -م
’وسس -ك-ار» ل-ت-ي ان-ف-ت-حت
«أاك -ادÁي -ة ا أ
على جنسسيات أاخرى ،إاثر ا’نتقادات
التي طالتها خÓل عدة سسنوات بأانها
’ “ث- -ل و ’ ت- -ع- -كسض ج- -ي- -دا صس- -ورة
اÛت- -م- -ع ،ف- -ق- -امت Ãضس- -اع- -ف -ة ع -دد
’جانب ليصسل إا ¤أازيد من
أاعضسائها ا أ
( 2.100م -ن أاصس -ل م -ا ي-ق-ارب 10.000
عضسو) Áثلون  68جنسسية ،بحسسب ما
’كادÁية.
أاكده مسسؤوولو ا أ
ول- -د م- -الك ب- -ن اسس -م -اع -ي -ل ع -ام ،1966
بقسسنطينة ،حيث اسستهل مشسواره السسنيمائي
ال-ه-اوي ق-ب-ل أان ي-ت-اب-ع ت-ك-وي-ن-ه ب-ب-اريسس ث-م
بروسسيا ليزاوج بعدها ب Úشسغفه بالسسينما
والتزاماته Œاه بلده الذي أاثراه بالعديد من
األفÓم الوثائقية اإلبداعية.
غالبا ما تسسلط أافÓمه الوثائقية الضسوء
على مواضسيع عدة منها اÛتمع والتقاليد
وال -ه -وي -ة وا◊داث-ة ‘ .سس-ج-ل-ه  2٠وثائقيا
منها «ديسسيبÓد» سسنة  1998حول السساحة
اŸوسس -ي -ق -ي -ة ا÷زائ -ري-ة و «الصس Úل ت-زال

مالك بن اسسماعيل
بعيدة» سسنة  2٠٠8و «حياة قرية أاوراسسية،
م-ه-د ال-ث-ورة 5٠ ،سس-ن-ة ب-ع-د السس-ت-قÓ-ل» و
« ،1962من ا÷زائر الفرنسسية إا ¤ا÷زائر
ا÷زائرية» سسنة  2٠12و «معركة ا÷زائر،
ف -ي -ل -م ‘ ال -ت-اري-خ» ( )2٠17و ع - -دي- -د م- -ن
التكرÁات.
سس -ا ⁄اب-راه-ي-م-ي ،م-ن-ت-ج وﬂرج وك-اتب
سسيناريو و‡ثل ،ولد عام  1972بلندن .بعد
فيلم «رينباو بوغ رامبو» ÷ون تو‹ عام
 1995شسارك ‘  2٠1٠مع شسرقي خروبي،
‘ اخ- -راج «ع- -ودة أاف- -ري -ق -ي -ا -اŸه -رج -ان
الثقا‘ األفريقي الثا Êبا÷زائر» وهو فيلم
وث -ائ -ق -ي ح-ول ه-ذا اŸه-رج-ان ال-ذي ن-ظ-م
با÷زائر عام .2٠٠9
وبعد إاخراجه فيلم وثائقي حول األمÒ
عبد القادر ،صسور سسنة  2٠14الفيلم اÿيا‹
اŸطول «اآلن Áكنهم ا◊ضسور» اŸقتبسس
من رواية ارزقي مÓل التي –مل نفسس
العنوان حيث أالف بجانبه سسيناريو الفيلم.
‘ رصس-ي-ده أايضس-ا أافÓ-م خ-ي-ال-ي-ة م-ط-ول-ة
وثائقية على غرار «سسالفسس اند اوذرسس»
سس- -ن -ة  2٠٠2لم- -ان- -وي- -ل ه -ام -ون و «م -ون
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ثقافة

الريادة عند العقاد وجدلية مسصتقبل األمسس
بقلم الكاتب ﬁمد عبد العزيز شسميسس الصسفات ،واإذا كان للتاريخ وجهة
/مصسر ـ
معقولة فاإن لنا قياسش جميع ا’أمور
ال - -ت - -ي ي - -ق - -ع ف - -ي - -ه- -ا ا’خ- -تÓ- -ف
اإن هذه الكلمات تنزع اإ‹ غاية وا’ختÓل ’ ،اأحسسب اأ Êاأسستطرد
ال -ت -ع -ظ -ي -م و’ ت -ن-زع ل-غ-اي-ة اأخ-رى عندما اأتكلم ذلك الكÓم اŸوجز
ول - -يسست ه - -ي سس- -ج- -ل ح- -وادث و’ عن كاتب العربية.
ي -رى ›م -وع -ة م -ن ال -ف Ó-سس -ف-ة
تقو Ëولكنها مراآة صسغÒة عن ماذا
واŸفكرين اأن العقاد وجد مكانًا
يقولون؟ بل كيف يقولون؟
واإذا ك - -ان ا’إنسس - -ان ك - -ائ- -ن ح- -ي عاليًا ب ÚاŸثقف ،Úذلك اأنه اتخذ
ي- -ع- -يشش ‘ ه- -ذا ال- -ع- -ا ⁄ب -اأب -ع -اده م -ك -ان ً-ا وسس -ط ً-ا ب Úع -مÓ-ء ال-ف-ك-ر
ال-زم-ن-ي-ة م-اضس-ي-ه وح-اضس-ره يسس-ع-ى اŸفضسوح Úمن اأمثال طه حسسÚ
دائ -م ً-ا ’إدراك-ه-م-ا م-عً-ا ع-ن ط-ري-ق ولطفى السسيد وقاسسم اأم Úوعلي
ميزات “يزه عن الكائنات ا’أخرى ع - - -ب- - -د ال- - -رزاق ،وب Úاأه- - -ل ا◊ق
ف -ع -ل -ي -ه اأن ي -ب -حث ‘ ع -ا ⁄ال-ع-ل-م اŸسستمسسك Úبالكتاب والسسنة من
اأمثال ﬁمود شساكر وﬁمد شساكر
وعا ⁄الضسم.Ò
واإذا ك -انت ال -ري -ادة اإح -دى ه -ذه وسس- - -ي - -د ق - -طب ،وﬁم - -د ﬁم - -د
اŸميزات التي تعمل علي مفهوم حسس ،Úومصسطفى صسادق الرافعي
ال- -ب- -ع- -د ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي ل- -ل- -م -ي -زة حتى اأن الشسيخ الباقوري قال عن
ال- -ت- -ن- -افسس -ي -ة ‘ ضس -وء ال -ت -ح -ل -ي -ل ال -ع -ق -اد ،ا’أسس -ت-اذ ال-ع-ق-اد ›اه-د
ا’سسÎات -ي -ج -ي ،ب -اع -ت-ب-اره –ل-ي Óً-صس -ادق ،ب -ع-ي-د ال-ن-ظ-ر ،غ-ي-ور ع-ل-ى
 Óفاإن اŸنهاج ليسش واحداً اأو ا’إسس Ó-م غÒة ع -اق -ل -ة ،وق-ال ع-ن-ه
شسام ً
ط -ري -قً-ا واح-داً ،ب-ل ي-ت-عّ-د د ب-ت-ع-دد الشس -ي -خ ال -غ -زا‹»،ا’أسس-ت-اذ ال-ع-ق-اد
اŸوضسوعات والغاية وليسش اأشسهر خ Òمن كتب عن العقيدة والدين
م - -ن ا’أدب اŸنسس- -وب اإ ¤ع- -ب- -اسش ب- -وع -ي واإÁان ،واأن -ه صس -احب اأكÈ
ﬁمود العقاد ‘ الكتب التي تروج ع- -دد م- -ن اŸوؤل- -ف -ات ا’إسس Ó-م -ي -ة
ا÷ادة ال -ت -ي ت -زي -د ع -ل-ى ال-ثÓ-ثÚ
حتي ا’آن.
ول- - -يسش اأج - -در م - -ن ك - -ت - -اب - -ات - -ه ك -ت -اب -ا ،ق -دمت ح -ق -ائ -ق ا’إسسÓ-م،
ب -اŸق -اب-ل-ة ب-ي-ن-ه-ا وب ÚغÒه-ا م-ن واأدحضست اأب - -اط - -ي - -ل خصس - -وم - -ه».
ضس- -روب ال -ع -ظ -م -ة ال -ف -ك -ري -ة ح Úواختلف مع ا’إمام الشسعراوي حول
تسس- - - - - -اور ا’أقÓ- - - - - -م ا’أق- - - - - -دم Úع- -ب- -ق- -ري -ة ﬁم -د ف -ل -م ي -خ -ت -ل -ف -ا
واÙدث Úكلهم يخالفه ‘ كث Òاأو ب -اŸضس -م -ون ول -ك -ن اخ -ت -ل -ف-ا ح-ول
قليل اأو يناقضسه ‘ كل صسفة من اŸعنى اŸادي ونسسبة العبقرية.

ل - -ك - -ن ا’أسس - -ت - -اذ ﬁم- -د جÓ- -ل
القصساصش ( يرى من خÓل الوجهة
اŸع-ق-ول-ة ال-ت-ي ت-خ-ي-ل-ه-ا وحده) ‘
ب -حث «ه -ل ك-ان ال-ع-ق-اد نصس-ران-ي-ا»
ي- -رى ف- -ي- -ه اأن «ك- -ت- -اب (ع- -ب -ق -ري -ة
اŸسسيح ) اأو ( حياة اŸسسيح ) ،جاء
متاأخراً عن عبقرية ﬁمد ،صسلى
الله عليه وسسلم ،بعقد من الزمن اأو
ي-ك-اد ،وق-ب-ي-ل وف-اة ع-ب-اسش ال-عقاد،
ف -ه -ل ي -ع -ن -ى ه -ذا اأن ال -ع -ق-اد ك-ان
نصس -ران -ي ً-ا ؟ وي -رى ال-ب-احث ب-ع-د اأن
تناول اآراء العقاد ‘ اŸسسيح «نبوته
وقيامته واألوهيته» اأن «العقاد ⁄
ي -ك -ن نصس -ران -ي ً-ا  ،ب -ل ك -ان م-ن-تسس-بً-ا
لÓإسسÓم يفاخر به اأحيانًا ،كل ما
ه -ن-الك اأن ال-ع-ق-اد مشس-اغب ،ي-ق-ف
دائ - -م ً- -ا وح - -ي - -داً اإن ت - -ك - -ل - -م ع- -ن
النصسرانية اأو تكلم عن ا’إسسÓم ،اإن
كان ‘ ا’أدب اأو كان ‘ الفكر».
وفى موضسع اآخر قال الباحث نفسسه
ع -ن ال -ع -ق -اد» ،وخ -ف -ي اأم -ره ع -ل-ى
الناسش اإذ يقيسسون ا’أمر Ãا ينال
الشسخصش من اأمر الدنيا ،وما كانت
عند العقاد دنيا ،فقد عاشش فقÒاً
وم -ات ف -قÒاً ،وف -ق -ره بسس -بب كÌة
خصسوماته التي عزلته عن الناسش
ب -ع -د اأن ك Èسس -ن -ه» .وب -ع -د ك -ل م-ا
اط-ل-ع-ن-ا ع-ل-ي-ه م-ن م-وؤل-فات سسوؤالنا
لÓأسستاذ الباحث ما هي الدنيا التي
ت -رى وم -ك-ان-ه-ا ب-اإزاء ا◊ي-اة؟ وه-ل
ك -انت ه -ي اŸع -ق -ول ال -ذي ت -نسسب
صسحته.

 ⁄يتفطن Ÿوته سسوى طفلة ’حظت
رسسالة بيده اليمنى اŸتسسخة مثل باقي
اأعضس-اء جسس-م-ه .ق-دم-ت-ه-ا ’أم-ه-ا ف-ت-حتها
وب -داأت ت -ق -روؤه-ا ب-ع-د ت-ع-ق-ي-م ي-ده-ا وي-د
ط -ف-ل-ت-ه-ا م-ع ب-عضش ال-ع-ت-اب ع-ل-ى Ÿسس-ه-ا
شسيء قذر مات...
ق -ال ف -ي -ه -ا :ك -ل شس -يء سس -ه -ل سس -وى ‘
اÿي -ال ق -ال-ه-ا وم-ات ،م-ات ع-ل-ى ف-خ-ذي
يفÎشش الÎاب وليسش السسرير ،قالها وهو
‘ سسجون الفقر اأسس.Ò
مات و ⁄يشسبع اÿبز و ⁄يحقق ظفرا
‡ا اأراد اأن يحقق ،كان ›رد كومة من
ال- -ذك -ري -ات اŸوؤŸة ت -ت -وج -ع داخ -ل ه -ذا
ال- -ع- -ا ⁄ال- -ظ- -ا ⁄ال- -ذي ’ ي- -رح- -م اأح- -دا
مكسسورا .ا÷ناح كان مثلي ،عا ’ ⁄يوؤمن
سس -وى ب -ال -ق -وي رغ-م ق-ول-ه-م ال-ع-كسش ب-اأن
اŸسساواة قلبه وروحه ،ولكن الواقع يثبت
عكسش هذا .اأرضش نسس Òعليها تكاد ترمي
ب -ن -ا خ-ارج غÓ-ف-ه-ا ا÷وي ،ال-ه-واء ال-ذي
نسستنشسق يلعننا ’ شسيء فوق هذه ا’أرضش
–ب ال -بشس -ر ح -ت -ى ن -ح-ن ن-ك-ره سسÓ-ل-ت-ن-ا
ونحاول تصسفية بعضسنا البعضش.
ك -ل ي -وم ك -نت اأسس-ت-ي-ق-ظ م-ت-ف-ائ Ó-ب-غ-د
اأجمل اإ’ ووجدته ضسيقا مثل خرم اإبرة
ع -ل -ى ال -ي -وم ال -ذي مضس-ى ف-األ-ت-فت ل-ل-ذي
مضس -ى ب -ن-ظ-رة اشس-ت-ي-اق .واأق-ول ب-اأن-ف-اسش
–رق -ه ل -ي -ت -ن-ي م-ا ت-ق-دمت ل-ل-ي-وم ال-ث-اÊ
وŒمد الوقت وŒمدت داخله مثل قنينة
ماء بداخل ثÓجة ونسسيت لÓأبد ،كم اأحن
ل-ل-ي-وم ال-ذي غ-ادر Êوت-رك-ن-ي ل-ه-ذا ال-ي-وم
الذي اأنا فيه ،ولكن برغم اأذيته ’ اأريد

وا’إنسسان فى القراآن .واŸراأة فى
القراآن ،وردود ومناقشسات مثل :ما
ُي - -ق - -ال ع - -ن ا’إسسÓ- -م  -ح- -ق- -ائ- -ق
ا’إسس Ó- -م واأب - -اط - -ي- -ل خصس- -وم- -ه -
والتفك Òفريضسة اإسسÓمية واأعلنوا
ا◊رب ح Úقال-:
«وق -د ط -رق اŸع -ت -زل -ة وع -ل -م-اء
ال -ك Ó-م ك -ل ب -اب م-غ-ل-ق م-ن اأب-واب
ا’أسسرار الدينية التي حجرت عليها
ال -ك -ه -ان -ات ال -ق -وي -ة ‘ ال -دي -ان-ات
ا’أو ¤فنظروا العقيدة ا’إلهية و‘
اأصس- -ول اÿل- -ق وال- -وج -ود واأح -ك -ام
ال -ت-ن-ب-وؤات وع-ددوا ا’أق-وال وا’آراء
‘ كل باب من هذه ا’أبواب على
اأوسسع مدى واأصسرح بيان ووسسعهم
ا’إسسÓم جميعا واإن ضساق بفريق
منهم ‘ بعضش ا’أحيان».
ل-ك-ن ال-ع-ق-اد ب-راأي ك-ب-ار ال-ع-ل-ماء
قدم خدمة كبÒة للفكر ا’إسسÓمي
وظ -ل ع Ó-م-ة م-ن اأصس-دق عÓ-م-ات
ارت-ق-اء ا’أم-ة Ãق-ي-اسش اŸسس-وؤول-ية
واحتمال التبعة ،فنحن ’ نضساهي
ب Úرجل Úاأو اأمت Úفدولة ا’–اد
السسوفيتي دامت ح Úكانت ’زمة
ل -ل -ع -ا ⁄واأخ-ذت ‘ ا’ن-حÓ-ل حÚ
ب-ط-لت رسس-ال-ت-ه-ا ال-ع-اŸية واسستلزم
ال - -ت - -ح - -ول ‘ اأط- -وار ا’أ· ع- -ل- -ى
التعب Òالصسحيح والتاريخ اŸعقول
ل -ن -مضس -ي م -ع-ا ف-وق اأسس-وار ال-وف-اق
والشس - -ق - -اق لÔى مصسÒا م - -ق- -دورا
Áضسي اإ‹ غاية هذا ا’Œاه بعيدا
عن معنى اŸصسادفة العمياء...

األوفيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء

قصصة :
الكاتب مصسطفى عيسسى اأسسد /مصسر

هل هي اŸال والناسش با’نتفاع
اŸم -ت -د وق -ت -ه ب-ال-ع-زل-ة وخصس-وم-ة
ا’أمي Úمن جهÓء العامة اŸثقفة
اأم اأسساء الباحث ‘ تقدير اللفظ
وال -ع -م-د ل-ل-ت-ح-ق Òفسس-م-ا ب-ال-ع-ق-اد
للتعظيم ح Úترك صسفات الدنيا
وعيوبها وهو’ يدري واإ‰ا اأضساع
جهده ونفسسه ‘ اإثبات ذاته ،فمن
مصسلحة ا’أدب والثقافة ‘ الواقع
اأن يظل العقاد (بتو’ً) لكي يكون
على الدوام نشسطًا منتجًا.
‘ روايات اأشسباه ا’أمي Úهاجمه
السس-ل-ف-ي-ون ب-اأن-ه ك-ان ي-ق-يم صسالونه
الثقا‘ كل يوم جمعه و’ يذهب
للصسÓة ،بينما يذهب البعضش اإ¤
اتهامه بالعمالة للغرب واأنه يتبنى
اأف -ك -ارا ع -ل -م -ان -ي -ة ’ ع Ó-ق -ة ل -ه-ا
ب- -ال- -دي -ن ا’إسس Ó-م -ي ،ف -ه -ل ك -انت
ل -دي -ه -م ا◊ج -ة وال -ب -ي -ن -ة ب -اإق -ام-ة
الصس -ال -ون سس -اع -ة ا÷م-ع-ة اأم اأن-ه-م
اأطلعوا الغيب مع اللباقة ‘ اللعب
ب -ال -ك Ó-م اأو ال-ل-عب ب-ا’إف-ه-ام ع-ل-ى
حسسب اŸق -ام لÎج -ي -ح م -ذه -ب -ه -م
وق- -ل- -ل- -وا ح- -ج- -م ا’إسس- -ه- -ام- -ات ‘
اŸن - -اح - -ي اıت - -ل - -ف - -ة ل- -ل- -ف- -ك- -ر
ا’إسسÓمي منها السس Òوالتي ياأتي
على راأسسها العبقريات ،والتي تضسم
ع -ب -ق -ري-ة ﬁم-د واأب-ى ب-ك-ر وع-م-ر
وعثمان وا’إمام على ،كما اأن له
ب-ح-وث-ا ‘ ال-ع-ق-ي-دة ،وف-ى ال-توحيد
وا’أنبياء ،واأبحاث ودراسسات مثل:
ا’إسس Ó- -م ‘ ال - -ق - -رن ال- -عشس- -ري- -ن،
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منه الذهاب فالغد اأسسوء منه ’أن التفاوؤل
الذي كان يوؤازر Êفقد ا’أمل ‘ تفاوؤله،
كم اأصسبحت اأحن للذي مات على حضسني
وم -ا ت -رك -ن -ي ب -ره-ة م-ث-ل ظ-ل-ي واأك Ìم-ن
هذا.
لقد مات الوفاء Ãوت كلبي الذي كنت
اأحدثه ح Úهجر Êا÷ميع ،بل الذي كان
بطانيتي التي تدفئني ‘ الصسقيع حÚ
اأعانقه بل ذاك الذي  ⁄يكن ياأبه لشسكلي
ولبسسي وطريقة عيشسي هو الوحيد الذي
اأحبني اأنا ’أنني اأنا وفقط.
حتى زوجتي التي كنت اأحبها و–بني
ع -ل -ى حسسب ق -ول -ه -ا اأو ك-انت –ب-ن-ي م-ن
الزاوية اÿطاأ اأو كانت –بني ’أنني كنت
اأدل-ل-ه-ا ب-ال-ن-ق-ود ال-ت-ي اأن-ف-ق-ها عليها دون
حسساب ،وح Úنفذت نقودي نفذ حبها
وضسبت ثيابها ‘ حقائبها.
وح ÚسسÒه - -ا ‘ اأروق - -ة ال - -ب - -يت ك- -ان
صسدى قبÓت قدميها لÓأرضش تÎدد بÚ
اأرجاء اŸكان لشسدة فراغه ،فلم يبق له
شسيء Áلكه حتى ا’أثاث قد باعه ليسسدد
ج -زءا م -ن دي -ون-ه ج-راء صس-ف-ق-ة خ-اسس-رة،
وقفت وهو مطاأطئ راأسسه رمت حقائبها
على ا’أرضش بعنف.
ن- -ظ- -ر اإل- -ي- -ه- -ا ب -وج -ه شس -احب وع -ي -نÚ
‡تلئت Úبالياأسش سساألتها بكلمات متعبة
اأين اأنت ذاهبة حبيبتي.
ردت بلهجة قاسسية  ⁄تكن تسستعملها
من قبل وخصسوصسا معه.
لسست ح -ب -ي -ب -تك وم -ن ال -ي -وم ’ ع Ó-ق-ة
تربطني بك ’ من قريب و’ من بعيد.
رد عليها Ÿاذا؟! بعد وقوفه وﬁاولة

معانقتها لتبعد يديه عنها وتدفعه على
ا◊ائط معيدة قولها وهي تصسرخ باأعلى
صسوتها.
قلت لك اأريد الطÓق ’ ،اأريد العيشش
معك اأ’ تفهم؟
خرجت وبعد اأشسهر خلعته لتبحث عن
شسخصش اآخر ينفق عليها ،هي ‘ طريقة
ع-يشس-ه-ا وح-ب-ه-ا ل-ل-رج-ال ك-ط-ريقة النبات
الطفيلي الذي يعانق الشسجرة اÛتهدة
‘ –ضس Òمصسدر عيشسها لتاأكله هي حتى
تنهكها وتقتلها لتبحث عن شسجرة اأخرى.
ب -اع اآخ -ر شس -يء Áل -ك-ه ب-ي-ت-ه وسس-دد ب-ه
باقي الديون ليصسبح متشسردا بعدما كان
سسيد الناسش ومن اأغناهم.
ذات ليلة باردة بحث عن مكان ينام فيه
و ⁄يجد غ Òرصسيف ضسيق قرب بريد
اŸواصس Ó-ت ،و‘ م -ن -تصس -ف ال-ل-ي-ل اأحسش
ب-ال-دفء ف-ت-ح ع-ي-ن-ي-ه ف-وج-د ك-ل-با بجانبه
نائما ولشسدة تعبه  ⁄ياأبه له واأكمل نومه،
‘ الصس-ب-اح ال-ب-اك-ر اسس-ت-ي-ق-ظ ب-رك-ل-ة اأحد
اŸارة قائ Óاسستيقظ اأيها ا◊ق Òاأنت
تعيق اŸارة كان منبهه.
رك Ó-ت ال -بشس -رة ال -ق -اسس -ي-ة ب-ي-ن-م-ا ك-ان
منبهه ‘ عز ثرائه صسوت زوجته الرقيق
ال -ع -ذب ك -اأح -ب -ال ك-م-ان ب Úاأن-ام-ل ف-ن-ان
ﬂضسرم.
ت -ع -اق -بت ع -ل-ي-ه الشس-ه-ور والسس-ن Úوم-ن
كÌة الضسغوطات وانقÓب السساعة عليه
ب Úليلة وضسحاها فقد عقله.
ك- -ان ا÷م- -ي- -ع ي- -ن- -ظ- -رون اإل -ي -ه ن -ظ -رة
اÛن- -ون ح Úي- -ح- -دث ك- -ل- -ب- -ه ويضس -حك
اأحيانا ح Úينبح ويقوم ببعضش ا◊ركات

كان يفهمها ويفسسرها وكل نبح من نبيحه
يÎجمه.
كلبه  ⁄يكن شسرسسا بقدر البشسر حÚ
ك -ان -وا ي -ح -اول -ون اأذي -ت -ه ف -ي -كشس-ر اأن-ي-اب-ه
’إبعادهم عنه حتى صسار مكروها مثله.
اجتمع اأشسرار ا◊ي باحث Úعن خطة
يتخلصسون بها من الكلب فلم يجدوا غÒ
وضسع سسم بقطعة ◊م قدموها له ليحملها
الكلب وياأخذها لصسديقه بدل اأكلها كانت
ق- -ط- -ع -ة ◊م دون ع -ظ -م مشس -وي -ة ت -غ -ري
الشسبعان قبل ا÷ائع.
اأم -ا ال -ك -لب ف -ق -د سس -ب -ق وف -اوؤه ج-وع-ه
واأحضسرها لصسديقه و ⁄يقضسم منها ولو
قضس -م -ة ،ح -م -ل -ه -ا اŸن -ح-وسش ك-م-ا ك-ان-وا
ي-ل-ق-ب-ون-ه اأه-ل م-دي-ن-ت-ه ب-ع-د خسس-ران-ه كل
شسيء ،اأكل نصسفها وقدم نصسفها ا’آخر
ل -ل -ك -لب ل -ي -اأك -ل -ه -ا وب-ع-د سس-وي-ع-ات ب-داأت
اأعراضش السسم تظهر عليها كانا يتعرقان
كثÒا كاأن غيمة انهارت عليهما ويتاأŸان
اأك.Ì
اŸن- -ح- -وسش ك- -ان ي- -اأن ق- -ائ Ó- -جسس -دي
ي-ت-ق-ط-ع سس-اع-دو Êوال-ك-لب ب-ج-ان-ب-ه م-ثله
ولكن نسسي اأŸه والتفت ’أوجاع صسديقه
اŸنحوسش بلعق جبينه ووجهه حتى مات
على حضسنه ومات بعده اŸنحوسش ودمعه
على خده Ÿوت كلبه.
وبقيت ركÓت اŸارة على جسسده حتى
تيقنوا موته بتلك الطفلة الÈيئة.
ح Úانتهت اأمها من قراءة الرسسالة كان
حولها حشسد كث Òمنهم من بكى ومنهم
من –سسر ومنهم ...ولكن هل ينفع كل
هذا؟

‹hO

السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ

رافضسا تخاذل ا’أ· اŸتحدة
اأمام انتهاكات ا’حتÓل اŸغربي

الفاتيكان يسستدعي سسفÒي اإسسرائيل واأمريكا

–ّرك بالكونغرسس الأمريكي لوقف ضشمّ الضشفة الغربية

ب -دأا أاعضس -اء ب -ال -ك-ون-غ-رسس األم-ري-ك-ي –رك-ا
ل- -وق -ف ﬂط -ط إاسس -رائ -ي -ل لضس -م أاج -زاء م -ن
الضس -ف -ة ال -غ -رب -ي-ة اÙت-ل-ة .و‘ ح Úج-ددت
السسويد رفضسها للخطوة ،اسستدعى الفاتيكان
سس-فÒي أام-ري-ك-ا وإاسس-رائ-ي-ل ل-دي-ه ل-ل-تعب Òعن
قلقه إازاء أاي إاجراء يهدد مسساعي السسلم.
قدم  1٣عضسوا دÁقراطيا ‘ ›لسس الشسيوخ
األم -ري -ك -ي اقÎاح-ا ل-ت-ع-دي-ل ق-ان-ون ت-ف-ويضس
الدفاع لعام  ،2٠21بهدف منع إاسسرائيل من
صسرف أاموال اŸسساعدة األمريكية ‘ ضسم
أاراضس فلسسطينية.
ووصس- -ف السس -ن -ات -ور ك -ريسس ف -ان ه -ول -ن ضس -م
إاسس -رائ -ي -ل أاراضس -ي ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ب-أان-ه ان-ت-ه-اك
ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ ي-ق-وضس ت-ف-اه-م-ات ال-ولي-ات
اŸتحدة وإاسسرائيل والفلسسطيني ÚواÛتمع
الدو‹.
أاما السسناتور باتريك ليهي ،فقد أاشسار إا ¤أان
الضس- -م ي -قضس -ي ع -ل -ى أاي أام -ل م -ت -ب -ق ‘ ح -ل
الدولت.Ú
وتسساءل السسناتور كريسس م ‘Òعن ا÷دوى
من تغي Òمسسار سسياسسات قامت على تأاييد
الوليات اŸتحدة ◊ّل الدولت Úمنذ ما يقرب
من عقدين من الزمن.

تهديد السشÓم

و‘ خطوة غ Òمأالوفة ،اسستدعى الفاتيكان
كل من سسفÒي الوليات اŸتحدة وإاسسرائيل،
للتعب Òعن ﬂاوفه بشسأان –ركات إاسسرائيل
لبسسط سسيادتها على مسستوطنات يهودية غÒ
شسرعية وغور األردن ‘ الضسفة الغربية.
وق-ال ب-ي-ان ل-ل-ف-ات-ي-ك-ان إان ه-ن-اك اج-ت-ماعات
جرت الثلثاء ،ب Úالكاردينال بيÎو بارولÚ
وزير خارجية الفاتيكان والسسفÒة األمريكية
ك-ال-يسس-ت-ا ج-ي-ن-ج-ري-تشس والسس-ف Òاإلسس-رائ-ي-ل-ي

أاورين ديفيد.
وجاء ‘ البيان أان بارول Úأابدى قلق الفاتيكان
«بشسأان تصسرفات ﬁتملة أاحادية ا÷انب قد
تهدد اŸسسعى نحو السسلم ب ÚاإلسسرائيليÚ
والفلسسطيني ،Úوكذلك الوضسع ا◊سساسس ‘
الشسرق األوسسط».
وأاك -د ب -ي-ان ال-ف-ات-ي-ك-ان اŸوق-ف ال-داع-م ◊ل
الدولت Úقائل« :إاسسرائيل ودولة فلسسط Úلهما
ا◊ق ‘ الوجود والعيشس بسسلم وأامن ،وفق
حدود معÎف بها دوليا».

مواصشلة الضشغط

من جانبها ،طالبت وزيرة اÿارجية السسويدية
آان ليند اÛتمع الدو‹ بزيادة ضسغوطه على
إاسسرائيل Ÿنع ﬁاولتها لضسم أاجزاء واسسعة
من الضسفة الغربية اÙتلة .وأاوضسحت ليند أان

السشف Òالصشحراوي با÷زائر
يدعو اإ ¤مزيد من التجنيد

الضس- -غ -وط ال -دول -ي -ة ‚حت سس -اب ً-ق -ا ‘ م -ن -ع
ﬁاولت الضسم اإلسسرائيلية لبعضس اŸناطق
‘ الضسفة الغربية ،مؤوكدة ضسرورة مواصسلتها.
وقالت «‘ ح Úأان الضسم يتعارضس مع القانون
ال -دو‹ ،ف -إان ح -ل ال -دول -ت Úسس-ي-ك-ون ع-رضس-ة
ل -ل -خ -ط -ر ،وق -د يصس -ل الصس -راع ب Úإاسس -رائ-ي-ل
وفلسسط Úإا ¤نقطة ل عودة منها ،لذلك فإان
ال–اد األوروب - -ي والسس - -وي - -د سس - -ي - -واصس- -لن
الضس -غ -ط ع-ل-ى إاسس-رائ-ي-ل م-ا دام خ-ط-ر الضس-م
مسستمرا».
يشسار إا ¤رئيسس الوزراء اإلسسرائيلي بنيامÚ
نتنياهو أاعلن ‘ ماي اŸاضسي فرضس السسيادة
على مسستوطنات يهودية ‘ الضسفة الغربية
وعلى غور األردن بحلول األول من جويلية
ا÷اري ،ل -ك -ن اŸوع -د م ّ-ر م -ن دون ت -ط -ب-ي-ق
اÿطوة.

تعي Úجان كاسستكسس رئيسسا للوزراء خلفا ’إدوار فيليب

ماكرون يجري تغيًÒا حكومياً يواكب ما تبقى من وليته
انفصسل الرئيسس الفرنسسي اإÁانويل ماكرون ،اأمسس ،عن رئيسس وزرائه اإدوار فيليب الذي يحظى بشسعبية كبÒة لبدء
–ول سسياسسي ‘ نهاية فÎة و’يته اŸمتدة خمسس سسنوات وع Úشسخصسا من اليم Úليحل ﬁله.
وبعد سساعات قليلة من اسستقالة حكومة فيليبُ ،عّين جان كاسستيكسس
بدي ً
ل عنه ،وهو موظف حكومي رفيع اŸسستوى ورئيسس بلدية بلدة
صسغÒة ،لكنه ليسس شسخصسية سسياسسية من الصسف األول.
وكان كاسستيكسس البالغ من العمر  55عامًا مسساعدا سسابقًا للرئيسس
األسسبق نيكول سساركوزي الذي حكم ب Úعامي  2٠٠7و ،2٠12كما ُعÚ
منذ أافريل مفوضسًا مشسÎكًا ب Úالوزارات لشسؤوون رفع إاجراءات العزل.
وقال قصسر اإلليزيه ‘ بيان« :إانه مسسؤوول بارز وسسيحرصس على إاصسلح
ال -دول -ة وإاج -راء ح-وار سس-ل-م-ي م-ع اŸن-اط-ق» .وسس-ي-ك-ون ه-ذا ال-رجل
اÛهول حتى اآلن ،مسسؤووًل عن تنفيذ التوجهات التي قررها إاÁانويل
ماكرون حتى موعد النتخابات الرئاسسية اŸقبلة ‘ العام  ،2٠22فيما
يعتزم رئيسس ا÷مهورية –قيق تغيÒات جديدة.
وانتقد زعماء اŸعارضسة هذا الختيار باعتباره خيار الرئيسس الذي
يريد أان Áسسك بكل األوراق Ÿتابعة سسياسسته دون تغي Òوالسستعداد
للنتخابات الرئاسسية دون أان يعيقه رئيسس وزراء يطغى عليه .وندد
رئيسس حزب ا÷مهوري Úكريسستيان جاكوب بهذا اÿيار قائ ً
لÁ« :كننا
أان ننتظر منعطفًا سسياسسيًا ،لكنه سسيكون تكنوقراطيًا» ،مع «اختيار
شس-خصس م-ت-ح-ف-ظ إلدارة الشس-ؤوون ال-ي-وم-ية» .وم -ن خ-لل ت-ع-ي Úج-ان
ك -اسس -ت -ي-كسس« ،ي-ؤوك-د رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة مسس-اره .سس-ي-ك-ون ال-ي-وم ال-ت-ا‹
مشسابها لليوم السسابق» وفقا لرئيسس ا◊زب الشسÎاكي أاوليفييه فور.
وأاثناء انتظار اسستبدالها ،تصسّرف ا◊كومة اŸنتهية وليتها األعمال
ا◊الية.
ومن اŸفÎضس الكشسف عن تشسكيلة ا◊كومة ا÷ديدة قبل األربعاء
وه -و اŸوع -د اŸق -رر لسس -ت -لم ا◊ك -وم -ة اŸق -ب -ل -ة م -ه-م-ات-ه-ا ،وف-ق-ا
ل -ل -م-ح-ي-ط Úب-ال-رئ-يسس .وأاوضس-ح قصس-ر الل-ي-زي-ه أان ا◊ك-وم-ة ا÷دي-دة
«سستنفذ اŸرحلة ا÷ديدة من الفÎة الرئاسسية ،وهي مشسروع إاعادة
البنية الجتماعية والقتصسادية والبيئية واÙلية» .بعد ثلث سسنوات
‘ السسلطة نفذت خللها إاصسلحات مثÒة للجدل مثل اإلصسلحات
اŸرتبطة Ãسسأالة البطالة وتخللتها أازمات ﬂتلفة مثل تظاهرات
السسÎات الصسفراء وأازمة كوفيد 19-الصسحية ،أاعلن إاÁانويل ماكرون
أانه يعتزم بث روح جديدة وانتهاج مسسار آاخر ‘ ،الوقت الذي انخفضست
ف-ي-ه شس-ع-ب-ي-ت-ه وت-واج-ه ال-ب-لد صس-ع-وب-ات ج-راء ال-ت-داع-يات القتصسادية
الكبÒة لوباء .وقال ماكرون ،أامسس ،أامام وسسائل إاعلم ﬁلية «لدي
حصستي من سسوء التصسرف .اعتÈت ‘ بعضس األحيان أانه كان يجب
اإلسسراع ‘ بعضس اإلصسلحات .ل Áكن لذلك أان يتم إال من خلل
ا◊وار .لدي طموح كب Òلبلدنا ‘ .بعضس األحيان أاعطيت األولوية
لرغبتي ‘ إاجراء إاصسلحات على مصسلحة اŸواطن.»Ú

مسشار جديد

لكنه ‘ الوقت نفسسه ،أاكد أان «اŸسسار الذي شسرعت فيه العام  2٠17ل
يزال صسحيحا» .وسستكون ا◊كومة التالية مسسؤوولة عن تنفيذ «اŸسسار
ا÷ديد» الذي بدأا إاÁانويل ماكرون ‘ التخطيط له مع إاعطاء األولوية
للسسياسسة الصسحية والشسيخوخة وخطة للشسباب.
وهذا التعديل قد يسسمح إلÁانويل ماكرون أان يبقى نصسب عينه إامكانية
الÎشسح للنتخابات الرئاسسية اŸقبلة ‘ العام .2٠22
وتأاتي هذه التغيÒات عقب ا÷ولة الثانية من النتخابات البلدية التي
أاج- - -ريت ‘  28ج -وان وال -ت -ي شس -ه-دت ام-ت-ن-اع-ا ك-بÒا ع-ن ال-تصس-ويت
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وانتكاسسة للحزب الرئاسسي «ا÷مهورية إا ¤األمام».
وأاضساف الرئيسس للصسحافة اÙلية أانه بالنسسبة إا ¤هذه «ا◊كومة
اŸكافحة» سسيكون لدينا بعضس األولويات :إانعاشس القتصساد ومواصسلة
اإلصسلحات الجتماعية والبيئية وإاعادة تأاسسيسس نظام جمهوري عادل
والدفاع عن السسيادة األوروبية» ،مشسÒا إا ¤أان هناك حاجة إا« ¤وجوه
جديدة» و»مواهب جديدة» و»شسخصسيات من خلفيات ﬂتلفة».

أادان سسف Òا÷مهورية الصسحراوية با÷زائر،
ع- -ب- -د ال -ق -ادر ط -الب ع -م -ر« ،ت -خ -اذل» األ·
اŸتحدة و»تواطؤوها وصسمتها» أامام انتهاكات
اÙت -ل اŸغ -رب -ي ل-لت-ف-اق-ي-ات اŸوق-ع-ة بÚ
الطرف( ÚاŸغرب وجبهة البوليسساريو) ودعا
إا ¤م-زي-د م-ن ال-ت-ج-ن-ي-د Ÿواج-ه-ة ال-ت-حديات
التي تواجه الشسعب الصسحراوي ‘ معركته من
أاجل تقرير اŸصس.Ò
وأاط -ل -ق السس -ف Òالصس -ح -راوي ،عضس-و الم-ان-ة
الوطنية ÷بهة البوليسساريو ،هذا النداء خلل
إاشس -راف -ه ع -ل -ى اج -ت -م -اع Ÿوظ -ف -ي السس -ف-ارة
الصس -ح -راوي -ة ب -ا÷زائ -رÃ -ن -اسس -ب-ة ال-ذك-رى
العاشسرة لسستشسهاد اÙفوظ اعلي  -الذي
قال إان «اسستحضسار مآاثره ومآاثر كل شسهداء
الشسعب الصسحراوي هي وقفة لتجديد العهد
لشسهدائنا ومواجهة التحديات التي تواجهنا
‘ معركتنا اŸصسÒية مع الحتلل اŸغربي،
رغ -م اŸك -اسسب ال -وط -ن -ي -ة اÙق-ق-ة ‘ ب-ن-اء
ال-دول-ة الصس-ح-راوي-ة وم-ؤوسسسس-ات-ه-ا والعÎاف
الدو‹ بعدالة قضسيتنا وحق شسعبنا».
ول -دى ت -ط-رق-ه إا ¤ال-ع-م-ل-ي-ة السس-ل-م-ي-ة ل-ل·
اŸت -ح -دة ب -الصس -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،أادان السس-فÒ
الصسحراوي بـ «شسدة تخاذل اŸنظمة الدولية
وت-واط-ؤوه-ا وصس-م-ت-ه-ا أام-ام ان-ت-ه-اكات اÙتل
اŸغ-رب-ي ل-لت-ف-اق-ي-ات اŸوق-ع-ة ب ÚالطرفÚ
اŸغ-رب وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و ،واع-ت-ب-ار ب-عثة
اŸنورسسو آالية Ÿراقبة وقف إاطلق النار دون
تقد Ëأاي عمل ‘ القضسايا الهامة ،السسياسسية،
ا◊ق-وق-ي-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة ال-ت-ي ت-ف-رضس-ه-ا طبيعة
اإلقليم كقضسية تصسفية اسستعمار».
ك -م -ا ت -ط -رق ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي ط-الب ع-م-ر إا¤
اŸوقف اإلسسبا Êو العراقيل التي تضسعها دولة
إاسسبانيا أامام عملية إانهاء تصسفية السستعمار
م- -ن الصس- -ح- -راء ال -غ -رب -ي -ة ،وه -ذا م -ن خ -لل
“لصسها من مسسؤووليتها التاريخية Œاه الشسعب
الصسحراوي.
وشسغل الشسهيد اÙفوظ اعلي بيبا ،منصسب
أام Úعام مسساعد للبوليسساريو ،ثم وزيرا أاول
ورئيسسا للŸÈان وللوفد اŸفاوضس.
واسس -ت -ن -ك -ر السس -ف Òالصس -ح-راوي م-ا ي-ق-وم ب-ه
اŸغ -رب م -ن «إاغ -راق اŸن -ط -ق-ة ب-اıدرات
ونشس -ر ال -ت -ف -رق -ة وال -ف Ïب Úال -ن-اسس وŒن-ي-د
عشسرات الغرف واŸواقع اللكÎونية ‘ حرب
نفسسية ودعاية مضسللة ‘ الداخل واÿارج»
إا ¤ج -انب اسس -ت -م -راره ‘ «اغ -تصس -اب ث -روات

الشسعب الصسحراوي».

تنديد بنهب ثروات الصشحراويÚ

أاكد نائب مندوب ناميبيا لدى األ· اŸتحدة
بجنيف ،السسيد كول Úأاوبراين نامالمبو‘ ،
بيان شسفوي خلل مناقشسة البند الثا Êمن
أاشسغال الدورة Û 44لسس حقوق اإلنسسان ،أان
اإلسس-ت-غ-لل غ Òالشس-رع-ي ل-ل-م-وارد ال-ط-ب-يعية
ل -لصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة م-ن ق-ب-ل اŸغ-رب وب-عضس
لح-ت-لل وإاط-ال-ة
شس-رك-ائ-ه يشس-ك-ل ت-رسس-ي-خ-ا ل -إ
للمعاناة التي يعشسيها الشسعب الصسحراوي.
وأاضس- -اف السس- -ي- -د ن- -ام -الم -ب -و ‘ ،رده ع -ل -ى
م -غ -ال -ط -ات م -ن -دوب اإلح -ت -لل ،ق -ائ -ل‘‘ :إان
ناميبيا بصسفتها دولة مرت بنفسس التجربة،
مصسممة على أان تكون على ا÷انب الصسحيح
م -ن ال -ت -اري -خ ‘ ه -ذه اŸسس -أال -ة ،ول -ن ت -ره -ن
سس -ي -ادت -ه-ا ل-لسس-م-اح ب-إاسس-ت-م-رار إان-ك-ار م-ع-ان-اة
لحتلل مثل فلسسطÚ
الشسعوب التي تخضسع ل إ
والصسحراء الغربية وحقوقهم األسساسسية غÒ
ال - -ق - -اب - -ل ل - -ل - -تصس - -رف ‘ ت - -ق - -ري- -ر اŸصسÒ
واإلسستقلل التي تنصس عليها مبادئ القانون
الدو‹.
كما أاوضسح الدبلوماسسي الناميبي ،أان بلده لن
ت -ك -ون ضس -م -ن األط -راف ال -ت -ي واف -قت ع -ل -ى
حرمان وإانتهاك حقوق الشسعب الصسحراوي،
وإاسس -ت -غ -لل م -وارده ال -ط -ب -ي -ع -ي-ة بصس-ورة غÒ
شس- -رع- -ي- -ة› ،ددا ‘ ه- -ذا الصس- -دد ال -ت -ذكÒ
بالبيان الذي أاد ¤به سسف Òبلده قبل أاسسابيع
يتسساءل فيه عن كيف يتم السسماح باإلسستغلل
م -وارد الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ‘ ح Úي -واصس -ل
شسعبها العيشس ‘ الفقر اŸدقع.

السسفارة الروسسية تسستأانف نشساطها ‘ ليبيا

األ· اŸتحدة :الششرعية ◊كومة السشراج فقط
أاكدت األ· اŸتحدة أان ا◊كومة الليبية برئاسسة فايز
السسراج هي الشسرعية واŸعÎف بها دوليا ،وطالبت
الدول اŸؤوثرة ‘ الصسراع بأان تدرك هذه ا◊قيقة.
جاء ذلك ‘ مؤو“ر صسحفي عقده ،اÿميسس ،سستيفان
ل·
دوج - -اريك اŸت - -ح - -دث ب- -اسس- -م األم Úال- -ع- -ام ل - -أ
اŸت -ح -دة ،ع Èدائ-رة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة م-ن م-ق-ر اŸن-ظ-م-ة
الدولية ‘ نيويورك.
وك -ان دوج -اريك ي -رد ع -ل-ى أاسس-ئ-ل-ة الصس-ح-ف-ي Úبشس-أان
الهدف من ﬁادثت Úهاتفيت Úأاجراهما األم Úالعام
أان -ط -ون -ي -و غ -وتÒيسس ،األرب-ع-اء اŸاضس-ي ،م-ع السس-راج
واللواء اŸتقاعد خليفة حف.Î
وق -ال اŸت -ح -دث األ‡ي «م -ن ال -واضس -ح ،وم-ن وج-ه-ة
نظرنا ،أان هناك حكومة ليبية معÎفا بها دوليا مقرها
‘ طرابلسس وهي التي نعمل معها».
وأاضساف« :أاما حف ،Îفهو طرف ‘ النزاع ،وهو الذي
طلب التحدث إا ¤األم Úالعام ..أاعتقد أان غوتÒيسس
بعث إاليه (حف )Îبرسسائل واضسحة ،وسسأاترك األمر
عند هذا ا◊د».
وقال إان اŸكاŸة الهاتفية التي أاجراها غوتÒي مع
حف ،Îل “نحه وضسعا قانونيا أاو مركزا رسسميا.
وذكر أان من الواضسح اآلن أان هناك دول لها تأاثÒ
مباشسر على الطرف ،Úومن اŸهم توصسيل الرسسالة
نفسسها لهذه الدول.
وق - -ال اŸت- -ح- -دث األ‡ي «م- -ن اŸه- -م أان ت- -ت- -وق- -ف
الن- -ت- -ه -اك -ات اŸت -ك -ررة ◊ظ -ر األسس -ل -ح -ة م -ن ق -ب -ل
الكثÒين».
وأاك- -د دوج- -اريك أان ال- -ه- -دف م -ن اŸك -اŸت :Úوق -ف
الصسراع ،وإاعادة األطراف إا ¤اÙادثات العسسكرية
(.)5 + 5
م -ن ن -اح -ي -ة ث-ان-ي-ة ،اج-ت-م-ع ،أامسس ،وزي-ر اÿارج-ي-ة
الروسسي سسÒغي لفروف ‘ موسسكو برئيسس ›لسس
النواب الليبي عقيلة صسالح الذي وصسل ،اÿميسس‘ ،
زيارة رسسمية لروسسيا.
وأاعلن لفروف ،خلل هذا اللقاء أان موسسكو قررت
اسستئناف أانشسطة سسفارتها ‘ ليبيا.

وقال لفروف ﬂاطبا رئيسس ›لسس النواب الليبي:
«أاود أان أاحيطكم علما بأاننا قررنا اسستئناف أانشسطة
السسفارة الروسسية ‘ ليبيا ،والتي سسيقودها ‘ هذه
اŸرحلة القائم باألعمال جامشسيد بولتاييف .سسيكون
مقره مؤوقتا ‘ تونسس .لكني أاريد أان أاؤوكد اأن وظائفها
تشسمل “ثيل روسسيا ‘ جميع أانحاء ليبيا».
و‘ السسياق ،أاكدت رئيسسة ›لسس ال–اد الروسسي
فالنتينا ماتفيينكو خلل اجتماع مع عقيلة صسالح أان
روسسيا على ثقة بأان األزمة الليبية –تاج فقط إا ¤حل
ع ÈاŸفاوضسات ب Úأاطرافها.

 130ضشحية جراء األلغام
كشسفت بعثة األ· اŸتحدة للدعم ‘ ليبيا ،أامسس
األول ،أان- -ه -ا وث -قت وق -وع  1٣٠ضس-ح-ي-ة ج-راء انفجار
األلغام وﬂلفات ا◊رب غربي البلد .وقالت بعثة
األ· اŸتحدة للدعم ،إانها «وثّقت وقوع  75ضسحية من

اŸدني Úو 55من العامل ‘ Úإازالة األلغام ‘ األسسابيع
اÿمسسة اŸاضسية ،جميعهم وقعوا ‘ فخاخ متفجرة
Ãا ‘ ذلك ال- -ع- -ب -وات ال -ن -اسس -ف -ة واألل -غ -ام األرضس -ي -ة
واŸت- -ف- -ج- -رات م- -ن ﬂل- -ف- -ات ا◊رب داخ- -ل وح -ول
اŸناطق السسكنية ‘ جنوب طرابلسس» غرب ليبيا.
وأاضسافت أانها تقدم الدعم الفني واŸشسورة اللزمة
للسسلطات اŸعنية للمسساعدة ‘ إادارة الوصسول اآلمن
إا ¤اŸناطق اŸلوثة باأللغام واŸتفجرات وتطهÒها
بأامان.
وأاشس -ارت إا ¤أان السس -ت -خ -دام اŸك -ث -ف ل-ل-م-ت-ف-ج-رات
واألسسلحة الثقيلة ‘ اŸناطق ذات الكثافة السسكانية
العالية تسسبب ‘ وقوع العديد من الضسحايا ‘ صسفوف
اŸدني.Ú
وعقب انسسحاب قوات «ا÷يشس الوطني» الذي يقوده
اŸشس Òخ -ل-ي-ف-ة ح-ف Îم-ن غ-رب ل-ي-ب-ي-ا ،م-ط-ل-ع ج-وان
اŸاضس-ي ،أاظ-ه-رت اŸن-اط-ق ال-ت-ي شس-ه-دت اشس-ت-ب-اكات
للغام بجانب ﬂلفات ا◊روب من
انتشسارا هائل ل أ
الذخائر غ ÒاŸنفجرة ،األمر الذي تسسبب ‘ إاعاقة

ألسشبت  04جويلية  2020م
ألموأفق لـ  13ذي ألقعدة  1441هـ
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لقي  32ششخصشا على ألأقل مصشرعهم
جرأء هجمات ششنتها ›موعة أإرهابية
أسش-ت-ه-دفت ع-دة ق-رى ‘ م-ن-ط-قة موبتي
وسشط ما‹.

وقد وقعت هذه ألهجمات نهاية ألأسشبوع
وأسش -ت -ه -دفت ق -روي Úم -ن ب-ل-دي-ت-ي «ت-وري»
و«دي -السش -اغ -و» حسشب م -ن -ت -خ-بﬁ Úل-ي.Ú
وضشربت ألهجمات قرى غوأري ودجيميتو
وبانغاد وغو وديالي وكانا.
وأأوضش -ح م -ن -ت-خب ﬁل-ي رفضس ذك-ر أسش-م-ه
«ل -ق -د ق -امت ب -ه -ذه أل -ه -ج -م -ات ›م -وع -ة
أإرهابية قوأعدها أللوجيسشتية ‘ قرى ليبي
ل -ل -ج -ب -ه -ة ألشش -م -ال -ي -ة وم -ان -ك -او ل -ل -ج -ب -ه-ة
أ÷نوبية».
وحسشب ألششهود فاإن أŸعتدين ألذين كانوأ

مدجج Úبالأسشلحة توغلوأ ‘ هذه ألقرى
ألتي تبعد ما ب Úأثن ÚوثÓث كيلومÎأت
وحاولت ›موعات ألدفاع ألذأتي ألتصشدي
لهم لكن هولء كانوأ باأعدأد كبÒة وقدموأ
على م Ïأأربع مركبات وعششرأت ألدرجات
ألنارية.
وأأضش -اف ألشش -ه -ود «ل -ق -د ت -ع -رضشت أل -ق -رى
للهجوم ألوأحدة تلو ألأخرى .لقد قتل عدد
م - -ن ألسش - -ك - -ان وأأصش - -يب أآخ - -رون ب- -ج- -روح
وأÿسشائر أŸادية كبÒة».
و◊د ألآن  ⁄ت- -وؤك -د أ◊ك -وم -ة وق -وع ه -ذه
أل- -ه- -ج -م -ات ل -ك -ن رئ -يسس أل -وزرأء ألسش -اب -ق
وألعضشو ‘ أ÷معية ألوطنية Ãا‹ موسشى
م- -ارأ أأدأن ت -لك أل -ه -ج -م -ات ع -ل -ى وسش -ائ -ل
ألتوأصشل ألجتماعي.

تونسس

إاضضراب عام ‘ تطاوين للمطالبة بتنفيذ «اتفاق الكامور»

تظهر أأحدث ألأرقام أأن فÒوسس
كورونا أŸسشتجد أأصشاب حتى ألآن
 10مÓي Úو 892أألفا حول ألعا،⁄
تو‘ منهم أأك Ìمن  520أألفا‘ ،
ح“ Úاثل للششفاء  5مÓيÚ
و 544أألفا ،وهو ما Áثل نحو %51
من ›موع أŸصشاب.Ú
وما يزأل ألفÒوسس ينتششر بششكل جنوÊ
‘ أل -ولي -ات أŸت -ح -دة ،وب-ي-ن-م-ا شش-ه-دت
جنوب أأفريقيا قفزة هائلة ‘ ألإصشابات،
أأغ -ل -قت ألسش -ل -ط-ة أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ألضش-ف-ة
أل-غ-رب-ي-ة  5أأي- -ام؛ ‘ ﬁاول- -ة لح- -ت- -وأء
ألفÒوسس.
وأأظ -ه -ر أإحصش -اء أأن أل -ولي -ات أŸت -ح -دة
سشجلت أأك Ìمن  55أألف أإصشابة جديدة
Ãرضس كوفيد 19-أأمسس ألأول ‘ ،أأكÈ
زيادة يومية تعلن عنها أأي دولة.
وقفزت بششدة ألإصشابات بالفÒوسس ‘
أأنحاء ألوليات أŸتحدة خÓل ألأسشبوع
أŸاضش- -ي‡ ،ا وضش- -ع م- -ع- -ا÷ة أل -رئ -يسس
دون -ال -د ت -رأمب ل Ó-أزم-ة –ت أل-ت-دق-ي-ق،
ودفع عددأ من حكام ألوليات أإ ¤وقف
خطط أإعادة فتح ولياتهم بعد أإجرأءأت
عزل عام مششددة.

وتتصشدر ألوليات أŸتحدة دول ألعا⁄
م- -ن ح- -يث ع- -دد ألإصش- -اب -ات وأل -وف -ي -ات
ألناŒة عن ألفÒوسس ،أإذ سشجلت مليونÚ
و 758أألفا و 740أإصشابة ،ونحو  129أألف
وفاة.
من جانبها ،سشجلت جنوب أإفريقيا خÓل
 24سشاعة أŸاضشية  8أآلف و 728أإصشابة
جديدة‡ ،ا رفع أإجما‹ ألإصشابات أإ¤
 168أألًفا و 61أإصشابة ،حسشب بيان صشادر
عن وزأرة ألصشحة.
أإغÓق ألضشفة
و‘ ألسش - -ي - -اق ذأت - -ه ،ب - -دأأت ألسش - -ل - -ط - -ة
أل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ،أأمسس أ÷م -ع -ة ،أإغ Ó-ق
ألضش- -ف- -ة أل- -غ -رب -ي -ة Ÿدة  5أأي -ام ق-اب-ل-ة
ل -ل -ت -ج -دي -دŸ ،وأج -ه -ة أŸوج -ة أل -ث -ان-ي-ة
لفÒوسس كورونا.
ونصش -بت أأج -ه -زة ألأم -ن أل -ف -لسش -ط -ي -ن -ي-ة
ح -وأج -ز عسش -ك -ري -ة ع -ل -ى م -دأخ -ل م-دن
وب -ل-دأت ألضش-ف-ة أل-غ-رب-ي-ة ،ك-م-ا أن-تشش-رت
÷ان ألطوأرئ ‘ ألبلدأت ألتي ل تخضشع
للسشيطرة ألأمنية ألفلسشطينية.
وحتى مسشاء أÿميسس ،سشجلت فلسشطÚ
 3أآلف و 417أإصشابة بفÒوسس كورونا،
بينها  12وفاة ،و 634متعاف ،مع تزأيد
وتÒة ألإصشابات بششكل خاصس ‘ مدن

ألضشفة ألغربية.
ندأءأت لوقف أإطÓق ألنار
هذأ وحذر ألأم Úألعام لÓأ· أŸتحدة
أأن- -ط- -ون- -ي- -و غ- -وتÒيسس م- -ن أأن أن- -تشش- -ار
فÒوسس كورونا أŸسشتجد ( كوفيد)19-
قد يفاقم من أحتمالت عدم ألسشتقرأر
وتصش -اع -د أل -ع -ن -ف أل -ق -ائ -م ع -ل -ى أل -ن -وع
ألج-ت-م-اع-ي وأل-ع-ن-ف أŸن-ز‹ ،وت-ع-ط-ي-ل
عمليات ألسشÓم ألهششة.
وأأضش - -اف ألأم Úأل - -ع- -ام خÓ- -ل أ÷لسش- -ة
ألفÎأضش- - -ي- - -ة –ت شش- - -ع- - -ار «أ÷وأئ- - -ح
وألأم- -ن» أل- -ت- -ي ع- -ق- -ده -ا ›لسس ألأم -ن
أل- - -دو‹ أأمسس ألأول ،أأن- - -ه Áك- - -ن روؤي - -ة
عوأقب جائحة كوفيد ‘ 19-ألعديد من
ألبلدأن حتى ‘ تلك ألتي كان ينظر أإليها
على أأنها «مسشتقرة» .
وأأيدت  180دولة عضشوة ودولة مرأقبة
غ Òعضشوة ندأءأت ألأم Úألعام لوقف
عاŸي لإطÓق ألنار ،بالإضشافة أإ ¤أأكÌ
م -ن  20ح-رك-ة مسش-ل-ح-ة وك-ي-ان-ات أأخرى
وأأك Ìمن  800منظمة ›تمع مد.Ê
وكان ›لسس ألأمن قد أعتمد بالإجماع
ألأربعاء ألقرأر  2532ألدأعي أإ« ¤وقف
عام وفوري لÓأعمال ألقتالية ‘ جميع
أ◊الت على جدول أأعماله».

أحتجاجات دموية أعقبت مقتل فنان

مفوضضية ا’–اد اأ’فريقي تدعو ا’ثيوبي Úإا ¤الهدوء
دعا رئيسس مفوضشية أل–اد
ألإفريقي ،موسشى فقي ﬁمد،
ألششعب ألإثيوبي ،أإ ¤ألتحلي
بالهدوء وألمتناع عن ألقيام
باأعمال عنف أإثر مقتل أŸطرب
هاششالوهونديسس.
وأأك - -د ف- -ق- -ي  ‘ -ب- -ي- -ان نشش- -ره أل–اد
ألأف -ري -ق -ي ‘ أأديسس أأب-اب-ا ع-ل-ى م-وق-ع-ه
ألإلكÎو Êألليلة أŸاضشية  -أأنه «يرأقب
ألتطورأت ألأخÒة ‘ أإثيوبيا عن كثب،
‘ أأعقاب وقوع أأعمال عنف أأودت بحياة

ألكثÒين حتى ألآن وأأصشابت ألعششرأت،
أحتجاجا على مقتل ألفنان وأŸوسشيقي
هاششالوهونديسس».
ودع-ا ف-ق-ي ،أ◊ك-وم-ة ألإث-ي-وب-ي-ة لتقدË
مرتكبي هذأ ألفعل ،ألذي وصشفه بالششنيع
للعدألة ،و»تششجيع كافة ألأطرأف ◊ل
أÓÿف -ات م -ن خ Ó-ل أ◊وأر وأل -وسش-ائ-ل
ألسش-ل-م-ي-ة ،وب-ذل ج-ه-ود ك-اف-ي-ة Ÿك-افحة
جائحة كورونا».
وق -دم أŸسش -وؤول ألأف -ري-ق-ي ،ت-ع-ازي-ه أإ¤
أل-ع-ائÓ-ت أل-ث-ك-ل-ى ج-رأء أأع-م-ال أل-ع-نف،

و“نى ألششفاء ألعاجل للمصشاب.Ú
وأأسش-ف-رت ألح-ت-ج-اج-ات أل-غ-اضش-بة ،ألتي
أندلعت ‘ ألعاصشمة أأديسس أأبابا عقب
مقتل هونديسس ،عن مقتل  81ششخصشا
على ألأقل ،حسشبما أأعلنت ألششرطة.
ودف- -ن أŸغ- -ن- -ي وك- -اتب ألأغ- -ا Êب- -ل- -غ- -ة
ألأورومو ،أأول أأمسس أÿميسس ‘ ،ظل
وج - -ود م - -ك- -ث- -ف ل- -لشش- -رط- -ة وأ÷يشس ‘
مسش -ق -ط رأأسش-ه Ãدي-ن-ة أأم-ب-و ،ع-ل-ى ب-ع-د
ح- -وأ‹  100ك-ي-ل-وم 62 ( Îم-ي ) Óً-غ-رب
أأديسس أأبابا.

دخلت ولية تطاوين ،جنوب تونسس،
إأضشرأبا عاما عن ألعمل ‘ أŸؤوسشسشات
أ◊كومية ،أحتجاجا على ما أعتÈته»عدم
وفاء أ◊كومة بوعودها ‘ ما يخصس أتفاق
ألكامور».

وأسشتجاب أأها‹ تطاوين لدعوة تنسشيقية ألكامور
وأل–اد أ÷هوي للششغل بالدخول ‘ إأضشرأب
ع -ام م -ف -ت -وح Ãؤوسشسش -ات أل -وظ -ي -ف -ة أل-ع-م-وم-ي-ة
وألقطاع ألعام وكافة ألششركات أŸنتصشبة با÷هة.
وقال مرأسشلون إأن كافة أإلدأرأت أأغلقت أأبوأبها
وتوقفت أÿدمات ما عدأ بالقطاعات أ◊يوية
م- -ث- -ل أل- -ن- -ق- -ل وألصش- -ح- -ة وك- -ل م- -ا ل- -ه عÓ- -ق -ة
بالمتحانات ألوطنية.
وقال أل–اد ألعام للششغل ‘ ،بيان ،إأن أإلضشرأب
سشيسشتمر إأ ¤ح Úأسشتجابة أ◊كومة Ÿطالب
أأها‹ أŸدينة.
وي -ط -الب أأه -ا‹ ت -اط -وي -ن ،ب -ت -وف Òأل -وظ -ائ -ف

تششاد

تأاجيل ا’نتخابات التشضريعية إا2021 ¤
أعلنت أللجنة ألوطنية أŸسشتقلة
لÓنتخابات ‘ ألتششاد ،وألإطار
ألوطني للحوأر ألسشياسشي ،تاأجيل
ألنتخابات ألتششريعية ،ألتي كانت
مقررة ‘  13نوفم ÈأŸقبل ،أإ24 ¤
أكتوبر .2021
وأأوردت وكالة أألنباء ألتششادية أأن ألطرفÚ

القضضاء الÎكي يبقي على مذكرات ا÷لب الدولية للمتهمÚ

أأنهت ﬁكمة ألعقوبات أŸششددة ‘ مدينة
إأسش- -ط- -ن- -ب -ول ألÎك -ي -ة ،أأمسس ،أأو ¤أ÷لسش -ات
ألغيابية لـ 20متهما سشعوديا ‘ قضشية أغتيال
ألصش-ح-ف-ي ج-م-ال خ-اشش-ق-ج-ي دأخ-ل ق-نصش-ل-ي-ة
بÓده ‘ مدينة إأسشطنبول عام  ،2018وأأرجأات
أÙكمة أ÷لسشة ألثانية من ألقضشية إأ24 ¤
ن -وف -م Èأل -ق -ادم .ك -م -ا أأم -رت ب-اإلب-ق-اء ع-ل-ى
مذكرأت أ÷لب ألدولية ،وإأحضشار أŸتهمÚ
ألغائب Úللمحاكمة.
ويطالب ألدعاء ألعام ألÎكي بعقوبة ألسشجن
أŸؤوب -د ع -ل -ى أŸت -ه -م Úب -ت -ه -م أل -ت -خ -ط -ي-ط

فنزويـ ـ ـ ÓتÎاج ـ ـع ع ـ ـن ط ـ ـ ـرد سضفـ ـ ـÒة ا’– ـ ـ ـاد اأ’وروب ـ ـ ـي
أعلن وزير أÿارجية ألفنزويلي خورخي
أريازأ ،أن بÓده تخلت عن طرد سشفÒة
أل–اد ألأوروبي ‘ كرأكاسس لكنها تنتظر
مبادرأت مقابل ذلك.
وقال أأريازأ ،أإن ألÎأجع بادرة لعدم تعقيد أ◊وأر مع
أل–اد ألأوروبي لذلك ناأمل أأن تكون هناك مبادرأت
من أأوروبا من أأجل روؤية أأك Ìموضشوعية لÓأحدأث ‘
بلدنا ،ودعا ألوزير ألفنزويلي أأوروبا أأيضشا أإ ¤ألكف
ع-ن أت-ب-اع أسشÎأت-ي-ج-ي-ة ت-غ-ي Òأ◊ك-وم-ة ب-ال-قوة ألتي
تعتمدها وأششنطن.
من جهته ،قال ألرئيسس ألفنزويلي نيكولسس مادورو،
‘ خطاب أأمام عسشكري ‘ Úكرأكاسس :قلت للوزير
أأريازأ دعني أأفكر يبدو ‹ أأنها فكرة جيدة أأن نتيح
فرصشة للحوأر ألدبلوماسشي وألتصشال ولتفاهم جديد
مع أل–اد ألأوروبي.
وق -ب -ي -ل ذلك أأع -ل -ن أأري -ازأ ووزي -ر خ -ارج -ي-ة أل–اد
ألأوروب- -ي ج- -وزيب ب- -وري -ل ق -رأر ك -رأك -اسس ‘ ب -ي -ان
مششÎك.

ب- -ررأ ه- -ذأ أل- -ت- -أاج- -ي -ل أ÷دي -د لن -ت -خ -اب -ات
ألŸÈان ،ألذي أنتهت وليته ألتششريعية منذ
 ،2015ب -اسش -ت -م -رأر أن -تشش -ار ج -ائ -ح-ة فÒوسس
ك- -ورون- -ا أŸسش -ت -ج -د ،مششÒة إأ ¤أأن أل -رئ -يسس
ألتششادي إأدريسس ديبي رحب بالتفاق ألذي
أأدى إأ ¤أعتماد جدول أنتخابي نهائي يحÎم
أآلجال ألقانونية.

ﬁاكمة قتلة خاششقجي

تأامل ‘ إأعادة تفعيل أ◊وأر ألسشياسشي
وأأوضشح ألبيان ألذي نششر ‘ بروكسشل بعد أتصشال
هاتفي ب Úألرجل Úأأن أ◊كومة ألفنزويلية قررت
أإلغاء ألقرأر ألذي أتخذ ‘  29جوأن  2020ونصس على
أعتبار رئيسشة ‡ثلية أل–اد ألأوروبي ‘ كرأكاسس
ألسش-فÒة أإي-زأب-ي-ل ب-ري-ل-ي-ان-ت-ي ب-ي-دروسش-ا شش-خصشا غÒ
مرغوب فيه.
وأأضشاف أأن أأريازأ وبوريل أتفقا على ضشرورة أإبقاء
أإطار ألعÓقات ألدبلوماسشية وخصشوصشا ‘ مرحلة
يبدو فيها أأن ألتعاون ب ÚألطرفÁ Úكن أأن يسشهل
ط-رق أ◊وأر ألسش-ي-اسش-ي وأأن-ه-م-ا أت-ف-ق-ا ع-ل-ى تشش-جيع
ألتصش -الت أل-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ب Úأل-ط-رف Úع-ل-ى أأع-ل-ى
مسش- -ت- -وى ‘ أإط- -ار ت- -ع- -اون ج- -دي و‘ أإط -ار أحÎأم
ألقانون ألدو‹.
يذكر أأن أل–اد ألأوروبي دعا ألثÓثاء فنزوي Óأإ¤
ألÎأجع عن قرأرها أإبعاد ‡ثلتها ‘ كرأكاسس وأأكد
أأنه مسشتعد لتخاذ أإجرأءأت ‘ أإطار أŸعاملة باŸثل
ضشد سشفÒة فنزوي Óلدى أل–اد ألأوروبي كÓوديا
سش - -الÒن- -و أل- -ت- -ي “ث- -ل أأيضش- -ا مصش- -ال- -ح ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا

و–سش Úأل -وضش -ع ألق -تصش -ادي وضش-رورة ت-ط-ب-ي-ق
«أتفاق ألكامور».
وح -اولت أ◊ك-وم-ة أل-ت-ونسش-ي-ة خ-فضس أل-ت-وت-ر ‘
أل -ولي -ة م -ن خ Ó-ل سش -لسش -ل -ة ق-رأرأت أت-خ-ذت-ه-ا
م -ؤوخ-رأ ،ت-ت-م-ث-ل ‘ ت-وظ-ي-ف  500شش-خصس ،م-ن
ألولية ،قبل نهاية ألعام أ◊ا‹ ،ورفع ألعرأقيل
أŸرت -ب -ط -ة بصش -ن -دوق أل -ت -ن-م-ي-ة ،وإأي-ج-اد “وي-ل
مصشر‘ للمششاريع.
وق- -وب -لت ه -ذه أإلج -رأءأت ب -ال -رفضس م -ن ق -ب -ل
أ◊ركات ألششعبية وألنقابية ‘ ألولية.
ونصس «أتفاق ألكامور» أŸوقع عام  2017على
ت -وف 1500 Òف-رصش-ة ع-م-ل ،وت-خصش-يصس ن-حو27
م-ل-ي-ون دولر م-ن أل-ع-ائ-دأت أل-ن-ف-ط-ي-ة للصشناديق
ألتنموية باŸنطقة.
يششار إأ ¤أأن نسشبة ألبطالة ‘ تطاوين تصشل إأ¤
أأك Ìمن  ‘ 30أŸئة ،وتعد من أأعلى أŸعدلت
‘ ألبÓد.

ولوكسشمبورغ.
وكان ألرئيسس ألفنزويلي أأمهل ألثن ÚسشفÒة ألّتحاد
ألأوروبي ‘ كرأكاسس أإيزأبيل بريÓنتي بيدروزأ 72
سشاعة Ÿغادرة بÓده ،رّدأ ً على فرضس بروكسشل ‘
أليوم نفسشه عقوبات على  11مسشوؤو ً
ل فنزويليًا.
غوتÒيسس يع Úمسشتششارة خاصشة له حول أفريقيا
ع Úألأم Úألعام لÓأ· أŸتحدة أأنطونيوغوتÒيسس،
أÿم -يسس ،ك -ريسش -ت-ي-ن-ا دوأرت-ي ،م-ن أل-رأأسس ألأخضش-ر
مسشتششارة خاصشة له حول أأفريقيا.
وق -ال م -ك -تب غ-وتÒيسس أإن دوأرت-ي ،أل-ت-ي سش-ت-خ-ل-ف
بيينسس غاوأناسس من ناميبيا ،تتمتع باأك Ìمن  34عاما
من ألقيادة وأÈÿة ألإدأرية ألإسشÎأتيجية ‘ وضشع
ألسشياسشات ألعامة و‘ ألقطاع أÿاصس فضش Óعن
فهمها ألعميق للتعاون ألدو‹ وألإقليمي وألتحديات
ألتي توأجه ألبلدأن ألأفريقية.
وشش -غ -لت دوأرت -ي م-نصشب وزي-ر أŸال-ي-ة وأل-ت-خ-ط-ي-ط
وألإدأرة ألعامة ‘ ألرأأسس ألأخضشر من  2006أإ¤
.2016

وألتحريضس وألقتل.
وبعد أإلدلء بششهادتها أأمام ألقاضشي ،أأكدت
خ-دي-ج-ة ج-ن-ك-ي-ز -خ-ط-ي-ب-ة خ-اشش-ق-جي -أأنها
مؤومنة بتحقيق ألعدألة ‘ تركيا.
وجاءت ﬁاكمة أأمسس أأمام ألقضشاء ألÎكي
ب-ع-د ن-ح-و  3أأشش -ه -ر م-ن نشش-ر أŸدع-ي أل-ع-ام
ألÎكي لئحة ألتهام ألكاملة ضشد  20متهما
سشعوديا ‘ قضشية خاششقجي.
وحضش -رت أÙاك-م-ة أأن-ي-يسس ك-الم-ار ،خ-بÒة
أأل· أŸت-ح-دة أŸع-ن-ي-ة ب-ال-ق-ت-ل خ-ارج ن-طاق
ألقضشاء.
إأششهـــــــــــــــــــار

OÉ°üàbG

السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ

كرار ،رئيسس ا–اد متعاملي الصصيدلة لــ»الشصعب»:

«كورونا» قّلصض من اسستهÓك ا÷زائري ÚلأÓدوية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستهÓك الطاقة العاŸي مرشسح لÓنخفاضض بـ 2٠٥٠ ‘ ٪٨

^  ٦٥٠دواء ينتظر التسسجيل يخفضض  ٥٠٠مليون دو’ر من ا’سستÒاد

كشصف عبد الوحيد كرار ،رئيسس ا’–اد الوطني Ÿتعاملي الصصيدلة ‘ ،تصصريح خصس به «الشصعب» ،أان نسصبة اسصتهÓك
Óدوي-ة ت-راج-عت ب-نسص-بة  3ب-اŸائ-ة ،ودع-ا إا ¤ضص-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-اع-ت-م-اد تسص-ج-يل نحو  650دواء ،ب-هدف
ا÷زائ-ري Úل -أ
ال -ت -ق -ل -يصس م-ن ف-ات-ورة ا’سص-تÒادÃ ،ا ’ ي-ق-ل ع-ن  500م-ل-ي-ون دو’ر سص-ن-وي-ا ،و–دث ك-رار ع-ن خ-ط-ة ل-ت-ن-وي-ع وت-فعيل
’وروبية ،التي كانت تسصتثمر ‘ الصص Úوالهند ،وتنوي العودة إا ¤بلدانها
’دوية ا أ
ا’سصتثمارات ،واسصتقطاب شصركات ا أ
’دوية الضصرورية ‘
’نتاج ا أ
بسصبب بعد اŸسصافة ،والعمل على اسصتقطابها للعمل با÷زائر ،ووقف على التجند القائم إ
’دوية ‘ الوقت الراهن من أاجل فتح اÛال لصصناعة اللقاحات.
مكافحة فÒوسس «كوفيد  ،»19ويتطلع منتجو ا أ
فضصيلة بودريشس
ق-دم ال-دك-ت-ور ع-ب-د ال-وحيد
كرار ،تشسريحا دقيقا لوضسعية
سسوق األدوية والتجند القائم
Ùارب- - -ة ال - -فÒوسس سس - -ري - -ع
النتشسار .و ⁄يخف ‘ سسياق
م- - - -تصس- - - -ل أان الصس- - - -ن- - - -اع - - -ة
الصسيدلنية با÷زائر“ ،كنت
م -ن –ق -ي-ق ت-ق-دم ﬁسس-وسس،
خ- -اصس- -ة ب- -ع- -د أان م- -ن- -ح -ت -ه -ا
السسلطات ﬂتلف اإلمكانيات
Ÿواصسلة عملها حتى ‘ خضسم
ان- - -تشس- - -ار ع - -دوى ال - -فÒوسس،
واعÎف أان- -ه رغ -م ال -ن -ف -ق -ات
اإلضس - -اف - -ي - -ة ” ،ت - -وف Òم - -ا
–ت -اج -ه السس-وق اÙل-ي-ة م-ن
معقمات وأاقنعة واقية وأادوية
على غرار «الكلوروك ،»Úو‘
رده ع -ل -ى سس -ؤوال ي -ت -ع-ل-ق ب-أان-ه
خÓ- - -ل شس- - -ه- - -ر م - -ارسس ك - -ان
التخوف قائما من نفاد اŸواد
األولية ،التي تدخل ‘ صسناعة
األدوية بعد أان أاوقفت الهند
والصس Úصسادراتهما ،قال إانه
كان لديهم احتياطي ﬂزون
يÎاوح ما ب 6 Úو 9أاشسهر ،ما
ب Úمادة أاولية ومنتوج م ّصسنع،
ورغم صسعوبة الظرف واصسلت
اŸصسانع ا÷زائرية نشساطها،
ك - -م- -ا ك- -ان م- -ت- -وق- -ع- -ا ،ل- -ك- -ن
Óدوية
اسستهÓك ا÷زائري Úل أ
تراجع بنسسبة  ٣باŸائة ،على
خلفية تراجع إاقبال اŸرضسى
ع-ل-ى األط-ب-اء واŸسس-تشس-فيات،
وإا ¤ج- -انب أان ال- -ع- -دي- -د م -ن
األط -ب -اء فضس-ل-وا أاخ-ذ ع-ط-ل-ة،
ك- -م- -ا أان الصس- -ي- -دل -ي -ات ك -انت
›Èة ع -ل -ى غ-ل-ق أاب-واب-ه-ا ‘
ح- -دود السس- -اع- -ة ال- -ث- -ال- -ث -ة أاو
اÿامسسة ،ويرى كرار ظاهرة
ندرة أاو انقطاع بعضس األدوية،
تشسهدها جميع بلدان العا،⁄

م- - -ف - -ن - -دا بشس - -دة أان ه - -ن - -اك
انقطاعات بسسبب «كوفيد.»19
وط - - -م - - -أان رئ- - -يسس ال–اد
الوطني Ÿتعاملي الصسيدلة ،أان
اŸادة األولية متوفرة والدواء
لن يعرف أاي نقصس ألنه ‘
شسهر مارسس القانون كان يلزم
اŸن- -ت- -ج Úب- -ت -وف ٣ Òأاشسهر
ﬂزون مواد جاهزة للتسسويق
وك- -ذا م- -واد أاول- -ي- -ة ،ب- -ي- -ن- -م- -ا
اŸن- - - -خ- - - -رط- - - -ون ‘ ال–اد
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -م- -ت- -ع -ام -ل‘ Ú
الصسيدلة ،كان لديهم ﬂزون
يÎاوح م- - - -ا ب 6 Úو 9أاشسهر،
وال- -ب -ل -دان اŸصس -درة ل -ل -م -واد
األولية التي تدخل ‘ صسناعة
األدوي- - - -ة ،ف- - - -ت- - - -حت اÛال
›ددا حيث Áكننا ‘ الوقت
ا◊ا‹ السستÒاد،
ودع- -ا ال- -دك- -ت- -ور ك- -رار إا¤
ال -ت-ع-ج-ي-ل ب-تسس-ج-ي-ل أازي-د م-ن
 65٠دواء قيد النتظار ،ألنه
م- - -ن شس- - -أان ه - -ذه األدوي - -ة أان
ت -ق-لصس م-ن ف-ات-ورة السس-تÒاد
بحسسب تقديراتهم بنحو 5٠٠

مليون دولر سسنويا ،وقال إانهم
قلق Úإازاء هذا التأاخر حيث ل
Áكن تسسديد حقوق أاو رسسوم
ال - -تسس - -ج- -ي- -ل ،وم- -ن ث- -م ضس- -خ
األم- - -وال ÿزي - -ن - -ة ال - -دول - -ة،
واعÎف ‘ سسياق متصسل أان
هناك أادوية تنتظر منذ سسنة
لتسسديد حقوق التسسجيل لدى
وزارة الصسحة ،لكنها  ⁄تتلق
الضسوء وهذا بحسسب تأاكيده ل
ي -ت -م -اشس -ى م -ع األول -وي -ة ال-ت-ي
Óن -ت -اج
م- -ن- -ح -ت -ه -ا ال -دول -ة ل  -إ
والصسناعة الصسيدلنية.
و‘ الشس -ق اŸت -ع-ل-ق Ãسس-ار
السستثمارات ‘ هذا اÛال
ا◊يوي وا◊سساسس ،ذكر كرار
أان ا÷زائ -ر ل -دي -ه -ا أازي -د م -ن
 1٠٠مصس- -ن- -ع ي- -ن- -ت -ج اŸواد
الصس- -ي- -دلن- -ي -ة ،ب -داي -ة اŸواد
األول - - -ي - - -ة ووصس - - -ف ال- - -رق- - -م
ب -اŸع -ت ،Èم -عÎف-ا أان-ن-ا ال-ي-وم
ب-ح-اج-ة لسس-ت-ث-م-ارات ج-ديدة
ت- -رك- -ز ع- -ل- -ى ›م- -وع- -ة م- -ن
األدوية ،مازالت ل تصسنع ‘
ا÷زائ- -ر ،أام- -ا ب -اق -ي األدوي -ة

’سصواق الناشصئة
متفّوقا على عمÓت ا أ

يعتقد أانه ينبغي تعبئة ا÷سسور
ل - -تصس - -دي- -ره- -ا ن- -ح- -و أاسس- -واق
خ-ارج-ي-ة ،ألن-ه-ا ق-ادرة ب-تدفق
م-ن-ت-وج-ه-ا وج-ودت-ه-ا ال-ت-م-وقع
ا÷يد .وأاشسار إا ¤أان السسياسسة
ال- -ت- -ي ان -ت -ه -ج -ت -ه -ا ا÷زائ -ر،
أاع-طت ن-ت-ائ-ج-ا م-رضسية ،على
اعتبار أان ا÷زائر تصسنع أازيد
من  5٠باŸائة من اسستهÓكها،
و ‘ ظل الفÒوسس كانت هذه
اŸؤوسسسس- - - - -ات ‘ اÿط األول
وتسس -ه -ر ع -ل -ى ت -زوي -د السس -وق
اÙلية باألدوية الضسرورية.
واقÎح تسس - -ط Òوان - -ت- -ه- -اج
سس -ي-اسس-ة ج-دي-دة لسس-ت-ق-ط-اب
ﬂاب -ر وشس-رك-ات ان-ت-اج أادوي-ة
أاوروب -ي -ة ،ك-انت ت-ن-ت-ج ب-ال-ه-ن-د
والصس Úوق - -ررت ال - -ع - -ودة إا¤
بلدانها بسسبب بعد اŸسسافة،
ب -ال-ن-ظ-ر إا ¤األرضس-ي-ة ا÷ي-دة
وا÷ذابة التي “لكها ا÷زائر
ب -إام -ك -ان -ي-ات-ه-ا ال-بشس-ري-ة وك-ذا
اŸواد األولية.
وبخصسوصس إامكانية تصسنيع
ا÷زائ - -ر ل - -ل- -ق- -اح ال- -فÒوسس،
أاوضس -ح ال-دك-ت-ور أان ال-ل-ق-اح ‘
ال -ق -ان -ون ا÷زائ -ري ي -ق -تصس-ر
صس -ن -ع -ه حصس -ري-ا ع-ل-ى م-ع-ه-د
ب -اسس -ت -ور ول Áك -ن ل -ل -ق -ط -اع
اÿاصس أان ي - - - -ن - - - -خ - - - -رط ‘
اŸسس- - -ع - -ى ،و‘ ظ - -ل ت - -أاخ - -ر
ا÷زائ -ر ‘ صس-ن-ع ال-ل-ق-اح-ات،
وأافاد أانهم ‘ ال–اد الوطني
Ÿت-ع-ام-ل-ي الصس-ي-دل-ة اقÎح-وا
ف -ت -ح صس -ن -ع ال -ل -ق -اح ل -ل-ق-ط-اع
اÿاصس ،م -ن خ Ó-ل ال -ق -ان -ون
الذي ” تبنيه منذ سسنت ،Úمن
أاج -ل ت-ط-وي-ر صس-ن-اع-ة األدوي-ة
وح-ت-ى ال-ل-ق-اح-ات .ع-ن طريق
اسس- -ت- -غÓ- -ل ك- -ف -اءة خ -ري -ج -ي
ا÷امعات وتكوينهم حتى يتم
مسستقب Óجني الثمار.

إاقبال على شسراء الدو’ر

ك- -م -ا اسس -ت -ق -ر ““ال -ي -وان““ ‘
ال - - -وقت ال - - -ذي Œنب ف- - -ي- - -ه
اŸسس -ت -ث -م-رون ت-ك-وي-ن م-راك-ز
كبÒة بسسبب ﬂاوف إازاء توتر
دبلوماسسي ب Úواشسنطن وبكÚ
بشس- -أان ا◊ري- -ات اŸدن- -ي -ة ‘
هو„ كو„.
وأاضس - - - - -اف الق - - - - -تصس- - - - -اد
األمريكي وظائف بوتÒة تفوق
اŸتوقع ‘ شسهر جوان ،لكن
رد الفعل ‘ سسوق العملة كان
ف- -ات- -را بسس- -بب ارت- -ف- -اع ق- -وي
مفاجئ ‘ اإلصسابات بفÒوسس
ك - -ورون - -ا‡ ،ا ي - -ه- -دد ›ددا
بوقف األنشسطة القتصسادية.
وق- - - -ال« :ج - - -ون - - -ي - - -تشس - - -ي
إايشس-ي-ك-اوا» ،ك-ب ÒاسسÎاتيجيي
الصسرف األجنبي لدى آاي.جي
Óوراق اŸال - - - -ي - - - -ة «تسسÒ
ل ----أ

ج -دي -دة م -ن إاصس-اب-ات ك-ورون-ا
إا ¤وق - - -ف أاو الÎاج - - -ع ع - - -ن
خ-ط-ط إلع-ادة ف-ت-ح األنشس-ط-ة
الق -تصس -ادي -ة ‘ ع -دة ولي-ات
أام- -ري- -ك- -ي- -ة ب- -ع -د أاشس -ه -ر م -ن
إاج - - -راءات ال - - -ع - - -زل ال- - -ع- - -ام
الصسارمة .كما يتخذ مسسؤوولون
خ -ط -وات ل -ت-ق-ل-يصس األنشس-ط-ة
خÓ- -ل ع- -ط- -ل- -ة ‡ت -دة ل -ي -وم
السس - -ت - -ق Ó- -ل ت - -ب- -دأا ،ال- -ي- -وم
ا÷معة.
وج - -رى ت - -داول ال- -ي- -وان ‘
ال -ت -ع -ام Ó-ت ال -داخ -ل -ي-ة ع-ن-د

’صصابات بالفÒوسس
رغم التذبذب بسصبب ارتفاع ا إ

أاسسعار النفط تقÎب من  43دو’را للÈميل
م- -ازالت أاسص- -ع- -ار ال- -ن- -ف- -ط ‘ ح- -ال -ة
ال- - -ت- - -ذب- - -ذب وتشص- - -ه - -د م - -وج - -ة م - -ن
ال Ó-إاسص -ت -ق -رار ،ل-ت-ت-خ-ل-ى ع-ن م-ك-اسصب
حققتها ‘ وقت سصابق ،إاذ أاوقد ارتفاع
’صصابات بفÒوسس كورونا
جديد ‘ ا إ
ع- -اŸي- -ا و‘ ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة ،أاكÈ
مسص -ت -ه -لك ‘ ال -ع -ا ⁄ل -ل -ن-ف-ط ،شص-رارة
ﬂاوف م - -ن اح - -ت - -م- -ال ت- -ع Ìت- -ع- -ا‘
الطلب على الوقود.
ت -راج -عت ال-ع-ق-ود اآلج-ل-ة ÿام ال-ق-ي-اسس
العاŸي برنت  ٣5سسنتا أاو ما يعادل ٠.8
باŸائة إا 42.79 ¤دولر للÈميل ،وهبطت
العقود اآلجلة ÿام غرب تكسساسس الوسسيط
األمريكي  ٣5سسنتا أاو ما يوازي  ٠.9باŸائة
إا 4٠.٣٠ ¤دولر للÈميل .وارتفع اÿامان
القياسسيان ما يزيد عن  2باŸائة ،بدعم من
ب-ي-ان-ات ل-ل-وظ-ائ-ف األم-ري-كية ،جاءت أاقوى
من اŸتوقع وانخفاضس ‘ ﬂزونات اÿام
بالوليات اŸتحدة .و‘ األسسبوع ،فإان برنت
م-رت-فع  4.٣ب -اŸائ-ة وخ-ام غ-رب ت-كسس-اسس
مرتفع  4.7باŸائة.
ل -ك -ن األسس -ع-ار ت-ت-ع-رضس لضس-غ-وط بسس-بب

ارت -ف -اع -ات ‘ ع -دد اإلصس -اب -ات ال -ي -وم -ي -ة
ب- -فÒوسس ك- -ورون- -ا ع- -اŸي- -ا و‘ ال- -ولي- -ات
اŸت -ح -دة .وزاد ع -دد اإلصس -اب -ات ا÷دي-دة
بكوفيد ‘ 19-الوليات اŸتحدة بأاك Ìمن
 5٠أالف حالة ،أاول أامسس اÿميسس ،ليسسجل
رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا ل-ل-ي-وم ال-ث-الث ع-ل-ى ال-ت-وا‹.
وق- -ال« :إاي- -ه.إان.زد ريسسÒشس» ‘ م- -ذك- -رة:
«السسوق باتت واثقة على نحو متزايد ‘ أان
ت -خ -ف -ي-ف ال-ق-ي-ود ع-ل-ى السس-ف-ر واألنشس-ط-ة،
سسيعزز الطلب على النفط اÿام ،لكن تقدم
ا÷ائ -ح -ة ي -ه -دد ب -ع -رق -ل -ة ه -ذا ال -ت-ع-ا‘».
وسسيخضسع اسستهÓك البنزين Ÿتابعة وثيقة،
إاذ تتجه الوليات اŸتحدة صسوب عطلة منذ
اليوم  4جويلية ،ومن اŸتوقع أان يتحرك
العديد من األمريكي Úعلى الطرق.
وأاضس - -اف إاي- -ه.إان.زد ريسسÒشس« :ت- -ع- -ا‘
الطلب على البنزين سسيتوقف عن التقدم
حتى يتحسسن القتصساد األمريكي».
وأاف- -ادت ب -ي -ان -ات م -ن إادارة م -ع -ل -وم -ات
الطاقة األمريكية أان ﬂزونات البنزين ‘
الوليات اŸتحدة زادت  1.2مليون برميل
‘ األسسبوع اŸنتهي ‘  26جوان اŸاضسي.
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اسستعدادات إ’طÓق أاّول شسبكة شسحن ذاتية القيـادة ‘ العا⁄

ان- -حصص- -رت –رك- -ات ال- -دو’ر ‘ ن- -ط -اق ضص -ي -ق ،أامسس
ا÷معة ،إاذ لقي الدعم من التدفقات الباحثة عن اÓŸذ
’م -ن ‘ ،ال -وقت ال -ذي أادى ف -ي -ه ارت -ف -اع ع -دد ح -ا’ت
ا آ
’صص- -اب- -ة ب- -فÒوسس ك- -ورون- -ا ‘ ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة إا¤
ا إ
تثبيط اŸسصتثمرين عن الدخول ‘ ﬂاطرة مفرطة.
اإلصسابات ا÷ديدة بالوليات
اŸت- -ح- -دة ‘ اŒاه صس- -ع -ودي
منذ شسهر جوان..السسوق “يل
صس- - -وب شس- - -راء ال - -دولر أاك،Ì
خصس- -وصس- -ا م- -ق- -اب -ل ع -م Ó-ت
األسسواق الناشسئة ،ألن الدولر
يعت Èأاك Ìاألصسول أامانا هنا».
ومقابل األورو ،جرى تداول
ال- -دولر ع -ن -د  1.12٣4دولر
اليوم ا÷معة.
واسس - -ت - -ق - -ر ال- -دولر ع- -ن- -د
 ٠.9462فرنك سسويسسري بعد
ثÓ- -ث- -ة أاي- -ام م- -ت- -ت- -ال- -ي- -ة م- -ن
اŸك - - -اسسب .وج - - -رى ت - - -داول
ا÷ن- -ي- -ه السسÎل- -ي- -ن- -ي ع- -ن- -د
 1.246٣دولر واسس -ت-ق-ر ع-ن-د
Óورو .و ⁄يطرأا
 9٠.15بنسس ل أ
تغُ Òيذكر على الدولر عند
 1٠7.52ي - -ن .وأادت م - -وج- -ة

أاك - -دت شس - -رك - -ة اسس- -تشس- -ارات ال- -ط- -اق- -ة
«دي.إان ‘.جي.إال» أان الطلب العاŸي على
النفط وانبعاث ثا Êأاكسسيد الكربون رÃا
كانت ذروتها ‘  ،2٠19وسسيكون ÷ائحة
كوفيد  19 -أاثر دائم على كÓهما.
أاوضس- -حت ذات الشس- -رك- -ة ال -ت -ي م -ق -ره -ا
الÔوي -ج ،وال -ت -ي ت -ق -دم اŸشس -ورة ل -ك -ل م-ن
شسركات البÎول والطاقة اŸتجددة بشسأان
إادارة اıاطر والتكنولوجيا ،أان اسستهÓك
الطاقة العاŸي سسينخفضس  8باŸائة‘ ،
 2٠5٠عما كان متوقعا من قبل بسسبب تأاثÒ
ا÷ائحة.
وأاوضسحت «دي.إان ‘.جي.إال» ‘ بيان
عن أابحاثها بشسأان أاثر ا÷ائحة ‘ طلب

النفط والنبعاثات أان التغÒات السسلوكية
ال- -دائ- -م- -ة ،ف- -ي- -م -ا ي -خصس ع -ادات السس -ف -ر
والنتقال والعمل ،سسيقلصس أايضسا اسستخدام
الطاقة ،ويقلل الطلب على الوقود من قطاع
النقل إا ¤إانتاج ا◊ديد والصسلب.
وق -ال «سس -ف Òأال -ف -يك» ،م -دي -ر ت -وق-ع-ات
–ول ال- - -ط - -اق - -ة ‘ «دي.إان ‘.ج - -ي.إال»:
«نتوقع أان يتعافى طلب النفط العام اŸقبل،
لكن نعتقد أانه لن يصسل أابدا للمسستويات
ال -ت -ي شس-ه-ده-ا ‘  .»2٠19و‘  16جوان،
أاكدت وكالة الطاقة الدولية أانها ل تتوقع أان
يعود الطلب على النفط Ÿسستويات ما قبل
ا÷ائحة قبل  2٠22نتيجة تراجع السسفر
ا÷وي.

 ،7.٠644و ⁄ت-ت-ح-رك ال-ع-م-ل-ة
الصس-ي-ن-ي-ة ت-ق-ري-ب-ا ب-ع-د ب-يانات
أاظ -ه -رت أان ق -ط -اع اÿدم-ات
الصسيني ‰ا ‘ جوان بأاسسرع
وتÒة ‘ أاك Ìم- - - - - -ن عشس- - - - - -ر
سس- -ن- -وات .واسس- -ت- -ق- -ر ال -دولر
األسسÎا‹ عند  ٠.6929دولر
أام -ري -ك -ي ب -ع-د ب-ي-ان-ات أاك-دت
تعا‘ مبيعات التجزئة بوتÒة
قياسسية ‘ شسهر ماي .وجرى
ت -داول ال -دولر ال -ن-ي-وزي-ل-ن-دي
عند  ٠.6518دولر أامريكي.

تسص-ت-ع-د شص-رك-ة ت-ط-وي-ر الشص-اح-نات
’طÓق
ذات-ي-ة ال-ق-ي-ادة «ت-و سص-يمبل» ،إ
أاول شص -ب -ك -ة شص -ح -ن ذات -ي -ة ال-ق-ي-ادة ‘
ال-ع-ا ،⁄ك-ج-زء م-ن ج-ه-وده-ا ال-رام-ي-ة
إا ¤تسص -وي -ق ت -ك -ن-ول-وج-ي-ا الشص-اح-ن-ات
ذاتية القيادة على نطاق Œاري.
صسرح شسينج لو رئيسس تو سسيمبل قائ:Ó
«ه-دف-ن-ا ال-ن-ه-ائ-ي ت-ك-وي-ن شس-ب-ك-ة ن-ق-ل ع-لى
مسستوى الوليات اŸتحدة تتكون من الطرق
اŸرسسومة على اÿرائط التي تربط بÚ
مئات اÙطات النهائية ،لكي تتيح تشسغيل
أاسس -ط -ول شس -اح -ن -ات ذات-ي-ة ال-ق-ي-ادة ط-وي-ل-ة
اŸدى ومنخفضسة التكاليف».
وأاضس -اف مسس -ت -ط-ردا «م-ن خÓ-ل إاطÓ-ق
شس-ب-ك-ة الشس-ح-ن ذات-ي-ة ال-ق-ي-ادة م-ع شس-ركائنا
السسÎاتيجي ،Úسسنتمكن من توسسيع نطاق
تشس-غ-ي-ل-ن-ا بسس-رع-ة ،وت-وسس-ي-ع نطاق ا◊ارات
اŸروري- -ة اıصسصس- -ة ل- -ت- -ق -د Ëخ -دم -ات
الشسحن ذاتي القيادة ،ويتيح للمسستخدمÚ
السستفادة من إامكانات القيادة الذاتية على
مدار السساعة –ت الطلب».
وذكرت شسركة «تو سسيمبل» ‘ بيان أان
الشسبكة ،التي تضسم شسركات النقل والشسحن
األم- -ري- -ك- -ي- -ة ال- -كÈى م- -ث -ل «ي -و.ب -ي.إاسس»
و»بينسسكي» و»يو.إاسس إاكسسÈيسس» و»ماكلÚ

كومبا ،»Êسستسساعد على تطوير فهم شسركة
«تو سسيمبل» للتعامل مع مشسكÓت الطرق
و–سس Úهذا التعامل.
وت-تضس-م-ن شس-ب-ك-ة الشس-ح-ن ذات-ي ال-ق-يادة،
إاطÓق نظام مراقبة العمليات ذاتية القيادة
اŸعروف باسسم «توسسيمبل كونيكت» ،ومن
اŸقرر إاطÓق الشسبكة على ثÓث مراحل
متتالية“ ،هد كل مرحلة الطريق أامام بدء
التشسغيل التجاري للشساحنات ذاتية القيادة
بحلول .2٠24
وتتضسمن اŸرحلة األو ¤خÓل العامÚ
ا◊ا‹ واŸق -ب -ل ،ت-ق-د Ëخ-دم-ات الشس-ح-ن
ذاتية القيادة ب Úمدن توكسسون ،وفونيكسس،
وإال ب- - -اسس- - -و ،ودالسس ،وهسس - -ت - -ون ،وسس - -ان
أانطونيو األمريكية ،و‘ اŸرحلة الثانية ‘
ع-ام-ي  2٠22و ،2٠2٣سس-ي-ت-م ت-وسس-ي-ع ن-طاق
شس -ب -ك -ة الشس -ح -ن ذات -ي -ة ال -ق -ي-ادة م-ن ل-وسس
أا‚ل -وسس إا ¤ج -اكسس -ون ف -ي -ل ،وال-رب-ط بÚ
السس- -اح- -ل Úالشس -رق -ي وال -غ -رب -ي ل -ل -ولي -ات
اŸت -ح -دة .و‘ اŸرح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة ‘ ع-ام-ي
 2٠2٣و 2٠24سس-ي-ت-م ت-وسس-ي-ع ن-ط-اق ع-م-ل
الشس -اح -ن -ات ذات -ي -ة ال -ق -ي -ادة ع-ل-ى مسس-ت-وى
الوليات اŸتحدة ،وإاضسافة طرق الشسحن
الرئيسسة ع 48 Èولية أامريكية.

السسبت  ٠4جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٣ذي القعدة  1441هـ
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تصصّور مسصتقبلي ورؤوية إإسصترإتيجية

لنسسانية تعيشس أاخطر أازمة منذ الحرب العالمية الثانية وأاخطر
ا إ
لسس-ب-ان-ي-ة  ،»1918وي-م-كن
لن-ف-ل-ون-زا ا إ
وب -اء م -ن-ذ م-ا ي-ق-ارب ال-ق-رن «ا أ
اعتبارها حرب عالمية ضسد وباء كورونا ،تسسببت في حجر صسحي
ع -ل -ى أاك-ث-ر م-ن نصس-ف سس-ك-ان ال-ع-ال-م وشس-ل-ل ت-ام لÓ-ق-تصس-اد ال-ع-ال-م-ي،
وت-وق-ف شس-ب-ه ك-ل-ي ل-ح-رك-ة ال-ط-ي-ران وال-ن-ق-ل ع-م-وم-ا وان-ه-ي-ار أاسسعار
البترول والبورصسات العالمية.

الحلقة الثانية والخيرة
اأوا’أن--ظ--م--ة الشس--م--ول--ي--ة اأووق--ف ال--ت--ج--ارة
ال---دول---ي---ة اأوال---ت---ط---رف ال---يسس--اري ،واإن--م--ا
اسستغÓل الموقع ا’سستراتيجي للجزائر في ال-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى دي-م-ق-راط-ي-ة ضس-من دولة
ق---لب ال---م---ث---لث الصس---ي---ن--ي  -ا’أم--ري--ك--ي  -قوية ،دولة القانون والموؤسسسسات منفتحة
ا’أل--م--ان--ي ك--ب--واب--ة ’إف--ري--ق--ي--ا؛ ’أن ت--ح-رر ع---ل---ى ال---ع---ال---م ،ت--ع--ط--ي ف--رصس--ة ل--ج--م--ي--ع
اإفريقيا من القوى ا’سستعمارية التقليدية المواطنين سسواسسية لتفجير اأحسسن واأرقى
(ف--رنسس--ا وب-ري-ط-ان-ي-ا واي-ط-ال-ي-ا وال-ب-رت-غ-ال ما في ا’إنسسان.
واسس-ب-ان-ي-ا) سس-ي-ج-ع-ل-ه-ا م-ح-ور صسراع القوى الجزائر التي اأبهرت العالم بحراك سسلمي
العظمى الجديدة لبسسط النفوذ ويجب اأن مبارك العام  2٠19وتحقيق نجاح سسياسسي
ت---ل---عب ال---ج---زائ---ر دورا ري--ادي--ا م--ن خÓ--ل م---ن خÓ---ل ال---ع---زم ع--ل--ى ان--ت--خ--اب رئ--يسس
ا’ت-ح-اد ا’إف-ري-ق-ي وت-وح-ي-د ال-م-واق-ف بما ج-م-ه-وري-ة ف-ي ك-ن-ف الشس-ف-اف-ي-ة وال-ن-زاه-ة،
ي--م--ك--ن م--ن ا’سس--ت--ف--ادة م--ن ه--ذا الصس--راع وهي تجربة فريدة من نوعها ديمقراطيا
وت-وظ-ي-ف-ه لصس-ال-ح ال-ق-ارة السس-مراء ولصسالح وسس--ي--اسس-ي-ا ،ب-اإم-ك-ان ال-ج-زائ-ر ال-خ-روج م-ن
شسعوبها،
هاته ا’أزمة العالمية اأقوى وهذا يتطلب اأن
ال----تسس---ري---ع ف---ي اإح---داث م---رك---ز ل---ل---ذك---اء تكون الجبهة الداخلية صسلبة سسيادية غير
ا’قتصسادي ،والتنسسيق مع مركز للدراسسات م---خ---ت---رق---ة ،ل---ب---ل--ورة ال--مشس--روع ال--وط--ن--ي
ا’سستراتيجية الشساملة (رئاسسة الجمهورية) ال--دي--م-ق-راط-ي وا’ج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى اأرضس-ي-ة
وال---م---ج---لسس ا’ق---تصس---ادي وا’ج---ت---م---اع--ي اأخÓقية يكون محورها ا’إنسسان في اإطار
(الحكومة) ومعهد الدبلوماسسية والعÓقات روؤية اسستراتيجية واضسحة ومحددة المعالم
ال-دول-ي-ة (وزارة ال-خ-ارج-ي-ة) ،وب-ال-تعاون مع وال-ت-وج-ه-ات داخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا وفق اأجندة
الكفاءات الجامعية لبلورة اأوراق وتصسورات زم-ن-ي-ة م-ت-وسس-ط-ة ال-م-دى وتصسور مسستقبلي
واسس----تشس----راف ال----ت---وج---ه---ات السس---ي---اسس---ي---ة ممكن.
وا’ق-تصس-ادي-ة وا’أم-ن-ي-ة ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،ب-م-ا ت--ن--ت--ظ-ر ال-ج-زائ-ر م-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د ك-ورون-ا
يسس---اع---د السس--ل--ط--ة ال--ت--ن--ف--ي--ذي--ة م--ن اأخ--ذ ’إطÓ-ق ورشس-ات م-ه-م-ة لÓ-إصسÓ-ح ال-ع-ميق،
ال----ق----رارات السس----ل----ي---م---ة ع---ل---ى الصس---ع---ي---د ’أن بÓ--دن--ا ت--ج--ت--از ف--ي--ه--ا ف--ت-رة ت-اري-خ-ي-ة
الديبلوماسسي،
تميزها العديد من السسيرورات ا’نتقالية:
عشسرة نقاط نعتبرها جوهرية في تحويل دي---م---ق--راط--ي--ة وسس--ي--اسس--ي--ة ودي--م--غ--راف--ي--ة
ا’أزمة العالمية اإلى فرصسة حقيقية للجزائر ومجتمعية واقتصسادية وحتى ثقافية ،اإنها
واإدخال اإصسÓحات عميقة يكون المواطن م-رح-ل-ة ال-تسس-اوؤ’ت ال-ع-م-ي-ق-ة ال-ق-ادرة على
ال--ج--زائ--ري ج--وه--ره--ا وا’إنسس--ان ه--دف--ه--ا ب--ل--ورة ال--مشس--اري--ع ال--ك--ب-رى وع-ل-ى ت-ج-دي-د
ا’أسسمى ،وهذا في اإطار شسراكة حقيقية المشسروع الوطني وتسسريع وتيرة التنمية في
ب-ي-ن ك-ل ا’أج-ه-زة ال-ن-ظ-ام-ي-ة وال-م-واط-ن-ين ،بÓدنا(.)8
خ--اصس--ة م--ن خÓ--ل ال--راب--ط-ة ال-ق-وي-ة ال-ت-ي وف--ي ه--ذا الصس--دد ،ي--ن--ب--غ--ي اأن يسس-ت-حضس-ر
اأك--ده--ا ال--ن--م--وذج ال--ج--دي--د ف-ي ال-عÓ-ق-ات المشسروع الوطني ا’أبعاد المحددة للتنمية
المدنية-العسسكرية التي توؤكد على ا’لتحام ا’إنسسانية التي تعتبر بدورها محددة ليسس
التام بين الجيشس والشسعب ،هذا اإلى جانب ف-ق-ط ب-ال-ره-ان-ات وا’خ-ت-يارات السسياسسية،
ال---دور ال---ب---ارز ال---ذي ت---ل---ع---ب--ه ال--م--وؤسسسس--ة ول---ك---ن اأيضس---ا ب---السس---ي---اق---ات ال---م--خ--ت--ل--ف--ة
العسسكرية كموؤسسسسة عالية ا’حترافية في وال--ظ--رف--ي--ات ال-داخ-ل-ي-ة وال-خ-ارج-ي-ة ال-ت-ي
م--ه--ام--ه--ا السس--ي--ادي-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اأم-ن-ن-ا تشس--ت--رط ه--ذه ا’خ--ت--ي--ارات ،وه--ك--ذا ف--اإن
ال--وط--ن--ي ب--م--ف--ه-وم-ه الشس-ام-ل وال-م-ت-ك-ام-ل م-ح-اول-ة ال-ق-ي-ام ب-ق-راءة ل-م-اضسينا وتاريخنا
(ا’أم--ن الصس--لب وا’أم--ن الّ--ل--ي--ن) وع--ل-ى ك-ل في ضسوء المرجعية القانونية والمفاهمية
المسستويات الجهوية وفي شستى المناحي.
المتداولة اليوم دون مراعاة الطابع النسسبي
ثالثا :الفكر ا’قتصسادي والمشسروع الوطني للسسياسسات العمومية ،بالنظر اإلى مختلف
المسستقبلي
سسياقاتها وتياراتها التنموية المعتمدة حين
هذا الطرح ليسس وراءه اإيديولوجيا شسيوعية بلورتها؛ اإن ا’أخذ في ا’عتبار كل ذلك كان
اأواشستراكية ،بل محاولة ’سستعادة الجانب من الممكن اأن ينزلق بنا في اتجاه عدم
ا’إنسساني وا’أخÓقي في الفكر ا’قتصسادي ا’إنصس-اف وال-وف-اء ب-ا’أم-ان-ة اإزاء ال-ف-اع-لين
واإع--ادة ا’إع--ت--ب-ار ل-دور ال-دول-ة ف-ي ت-اأم-ي-ن في تلك الحقبة.
الحد ا’أدنى من الخدمات ما يحفظ كرامة وت--ت--م--ح--ور ورشس--ات ا’إصسÓ--ح ال--ي--وم ح-ول
ا’إنسس--ان واإع--ط--اءه وسس--ائ--ل ا’ن--طÓ-ق ف-ي مفهوم «بناء ا’إنسسان» ،الذي يعد في الوقت
الحياة على قدم المسساواة من صسحة وتربية ذات-ه م-ح-رك ال-ت-ن-م-ي-ة وغ-اي-ت-ها ،وفي ضسوء
ومسسكن ،ثم ما زاد على ذلك فليتنافسس ذلك ’ يمكن اإغفال ما حققته بÓدنا ،دولة
المتنافسسون في كل المجا’ت والقطاعات ،وم--ج--ت--م--ع--ا م--ن ت--ق--دم وم--ا اع--ت-راه-ا م-ن
ف---ل--ي--فّ--ج --ر الشس--ب--اب ط--اق--ات--ه واإب--داع--ات--ه نواقصس ،وذلك من خÓل قراءة اسسترجاعية
واب--ت--ك--ارات-ه واخ-ت-راع-ات-ه وط-م-وح-ه داخ-ل ل--مسس--ار ال--ج--زائ--ر ح--ول ت--ط--ور ال--ت--م--ك--ي-ن
رحاب الوطن وخارج اأسسواره.
ا’إنسس--ان--ي ل-ل-ج-زائ-ر كشس-عب ،وال-ع-م-ل ع-ل-ى
فالهدف ما بعد النيوليبيرالية المتوحشسة ت--ح--ري--ره ل--ل--ج--زائ--ر ك--دول-ة ،وم-ن ت-ث-م-ي-ن-ه
والتطرف اليميني والنظام العالمي الحالي ،ب-اع-ت-ب-اره ح-ي-اة وت-ج-ل-ي-ات وك-ذا ت-عبئته من
ل--يسست الشس--ي-وع-ي-ة اأوا’شس-ت-راك-ي-ة ال-م-ق-ي-ت-ة حيث قوة عمل واإنتاج للثروات ،هذا دون اأن
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ن--ه--م--ل ا’إم--ك--ان--ات ال--م--ادي-ة وال-ط-ب-ي-ع-ي-ة،
ب-وصس-ف-ه-ا اإط-ارا وم-وردا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة الشس-ام-لة
والمسستدامة ،تقف العديد من التسساوؤ’ت
ال-ك-ب-رى ال-م-ط-روح-ة ال-ي-وم ع-ل-ى ال-ج-زائ-ر،
وت-ق-ف ع-ل-ى ا’ت-ج-اه-ات ال-وازن-ة ل-ت-طورها
ال--ح--ال--ي ،وال--ت--ي سس--ي-ك-ون ل-ه-ا ت-اأث-ي-ر ع-ل-ى
مسستقبل البÓد ،كما تحدد «بوؤر المسستقبل»
التي تحمل العديد من ا’إشسكاليات الكبرى
التي تسستدعي انعطافات حاسسمة من اأجل
تشسييد جزائر اأفضسل ،وبحسسب مدى قدرتنا
على اإنجاح ا’نتقا’ت الحالية وا’إنخراط
الموفق في ا’إصسÓحات الجديدة التي ما
اأح---وج---ن---ا اإل---ي---ه--ا م--ن اأج--ل ال--دخ--ول ف--ي
ال--ج--م--ه--وري--ة ال--ج-دي-دة وت-اأسس-يسس مشس-روع
مجتمع حقيقي يضسع في قلب تصسوره بناء
ا’إنسس--ان ال--ج--زائ--ري ،ل--ت--ح--ق-ي-ق مسس-ت-ق-ب-ل
اأفضسل(. )9

إلخاتمة

علينا اأن نجعل من هذه الفرصسة الذهبية،
وق--ف--ة ت--اري--خ--ي--ة ل--ت--ق--ي--ي-م ا’أشس-واط ال-ت-ي
ق-ط-ع-ت-ه-ا بÓ-دن-ا ع-ل-ى درب ال-ت-نمية والبناء
والتشسييد ،خÓل ما يقارب السستة عقود،
ب--ن--ج--اح--ات--ه--ا وصس--ع--وب--ات--ه--ا وط-م-وح-ات-ه-ا
واإخ--ف--اق--ات--ه--ا ،مسس--ت--خ--لصس--ي--ن ال--ع--ب-ر م-ن
اخ---ت--ي--ارات ه--ذه ال--م--رح--ل--ة ال--ت--اري--خ--ي--ة،
وال--م--ن--ع--ط--ف--ات ال--ك--ب--رى ال--ت--ي م--ي--زت--ه-ا،
مسس--ت--ه--دف--ي--ن م-ن ذلك ت-رسس-ي-خ ت-وج-ه-ات-ن-ا
ال-مسس-ت-ق-ب-ل-ي-ة ع-ل-ى ال-م-دى ال-ب-عيد بكل ثقة
ووضس---وح ،م---ب--رزي--ن ب--ك--ل ت--ج--رد واإنصس--اف
الجهود الجبارة التي تبذل لوضسع الجزائر
ع---ل---ى سس---ك---ة ب--ن--اء دول--ة ق--وي--ة ت--ت--م--اشس--ى
وال--م-ع-ط-ي-ات ال-عصس-ري-ة ،وت-ل-ك-م خ-ي-ر وف-اء
لصسانعي اسستقÓل الوطن.
وع--ل--ي--ه ،ت--ت--م--ث--ل ال--غ--اي--ة ا’أول--ى م-ن ه-ذا
ال--م--وضس--وع ف--ي ت-غ-ذي-ة ال-ن-ق-اشس ال-ع-م-وم-ي
وفتحه على اأوسسع نطاق حول السسياسسات
العمومية التي يتعين تفعيلها في المسستقبل
القريب والبعيد ،وذلك في ضسوء الدروسس
المسستخلصسة من اأزمة كورونا ،وقد خلصست
هذه الورقة للقناعات الثÓث التالية:
 اإن مصس--ي--ر بÓ--دن--ا ي--وج--د ب--ي--ن اأي--دي-ن-ا،فبÓدنا في مفترق طرق ،وتتوفر اليوم على
وسسائل انخراطها الحازم في طريق طموح
وط-ن-ي ك-ب-ي-ر ي-ت-ق-اسس-م-ه ال-ج-م-يع ويتمفصسل
ح---ول ال---ت---ن--م--ي--ة الشس--ام--ل--ة وال--مسس--ت--دام--ة
والمتوازنة والقطاعية ،وللقيام بذلك يتعين
على المجموعة الوطنية اعتماد اختيارات
منسسجمة وتسسريع الوتيرة وتعميق ورشسات
ا’إصسÓح السسياسسي وا’قتصسادي ،وتحقيق

القطيعة التامة مع الممارسسات والسسلوكات
التي ظلت تعيق التنمية في بÓدنا؛
 اإن فضس--ائ--ل ال-ن-ق-اشس ال-ع-م-وم-ي ’ ت-ق-دربثمن ،و’ شسيء يمكن اأن يعوضس في مجال
ت--دب--ي--ر ال--ح-ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة ج-دال وتÓ-ق-ح
ا’أفكار والمفاهيم والتحاليل ،طالما كان
ال---ه---دف ه---وخ---دم---ة ال---مشس---روع ال--وط--ن--ي
المتقاسسم بين الجميع؛
اإن الممارسسة الديمقراطية الموطدة ،هي
وح---ده---ا ال---ت---ي ي---م---ك--ن اأن ت--وج--ه بÓ--دن--ا
ن--ح--والسس--ي--ر ال--ث--ابت ع-ل-ى ط-ري-ق ال-ن-ج-اح،
ف-م-م-ارسس-ت-ه-ا ب-م-ث-اب-رة م-دع-م-ة ب-تحمل كل
واح-د م-ن-ا ل-مسس-وؤول-ي-ت-ه ،م-ع ت-ح-ل-ي الجميع
ب-ال-ي-ق-ظ-ة ،ي-ج-ع-ل م-ن-ه-ا مجرد ترف فكري
اأوحلما يسستحيل تحقيقه.
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ا◊مل
ث -اب -ر ع -ل-ى اك-تشص-اف
أاسصرار ا◊ياة وأافÎضض
أان رح- -ل- -ة ح- -ي -اتك رح -ل -ة
فريدة لن تتكرر مسصتمتعًا بها كل
يوم ،ككتاب جديد تتصصفحه بكل
لهفه باحثاً فيه عن السصكون.
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هذا هو الـرجل الذي
Áلك  60أالف بئر نفط

فالك

الثور
اسص- - -ت- - -ي - -ق - -ظ م - -ن
وهمك ،العا ’ ⁄يقف
على ما تريد و’ ينتهي
ع -ن -دم -ا أاردت ،تسص -ت-م-ر ا◊ي-اة
طبيعية ‘ وجودك أاو غيابك،
ف ُ Ó-ت -ق -ح -م ن -فسصك Ãت -اه-ات
التذمّر.

ترعرع ‘ أاسصرة كادحة تعمل
‘ حقول الغاز والنفط ‘ و’ية
ويسصت فرجينيا اأ’مريكية ،حيث
ك - -ان وال - -ده وج - -ده وج - -د وال- -ده
ي -كسص -ب -ون ع-يشص-ه-م م-ن ال-ع-م-ل ‘
قطاع الطاقة.
اشصتغل أاجداده ‘ اآ’بار ،و‘
أانابيب نقل النفط والغاز ،وكانوا
يؤودون أاعما’ يدوية شصاقة؛ إ’عالة
أاسصرهم.
أاصصبح راسصتي هاتسصون جونيور
أاول فرد ‘ عائلة هاتسصون يتخرج
م - -ن ا÷ام- -ع- -ة ع- -ام  ،1991ل -ك-ن-ه
كذلك كان أاول من قرر القيام
ب -ع -م -ل ﬂت -ل -ف “ام -ا ‘
حياته.
وه - -ك- -ذا ‘ ع- -ام
 2001ع-ن-دما كان
راسصتي ‘ الثانية
’ م-ان-ع
وال- -ث Ó-ث Úم -ن من
ال-ع-م-ر اشصÎى اإ’خ -تÓ-ف ‘
ب - - -ئ - - -ر غ- - -از ال - - -رأاي ل- - -ك- - -ن
ق - - - - -دÁة ‘ هناك أالف مانع
و’ي -ة ويسصت م -ن شص -ت-م غÒك
فرجينيا
مهما كان دينه أاو
م -ق -اب-ل  250طائفته أاو نسصبه
أال - - -ف دو’ر .اِج- -ع -ل أادب -ي -ات
وق - -د ج - -م - -ع ن-ب-ي ال-ل-ه صص-لى
هذا اŸبلغ من ال - -ل- -ه ع- -ل- -ي- -ه
اŸال ع - - - - - - - - -ن
وسص- - -ل - -م بÚ
ط- - -ري- - -ق إاع - -ادة
عينيك
رهن منزله.
وأانت –اور غÒك الدين يريد عقولنا التي تقود اِنفعا’تنا
واآ’ن ‚ - - - - - - -د أان
للحق و’ يريد انفعا’تنا التي قد –رفنا عنه أاحيانا.
شص- -رك- -ة راسص -ت -ي ،ال -ت -ي
–مل اسصم «دايفÒسصيفايد
للغاز والنفط»“ ،تلك أاك Ìمن
 60أالف بئر نفط وغاز على امتداد
ويسصت فرجينيا وبنسصلفانيا وأاوهايو وكينتاكي
وتيناسصي ،وهي اŸنطقة ا÷غرافية التي يطلق
عليها اسصم و’يات أابا’شصيا.

ا÷وزاء
اأنت ق -ائ -د ح -ي-اتك،
أانت اŸسصؤوول ا’ول
واأ’خ Òعن ‚احك
وسص - -ع- -ادتك ’ ،ت- -لِ- -ق
ب-الّ-ل-وم ع-ل-ى اآ’خ-ري-ن واجتهد
إ’صصÓح كل ما Áكن إاصصÓحه
وتعويضصه.

شش

للعÈة
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@الششخصض
ال-ط-ب-ي-عي يضشحك ١٠
م- - - - - - - - - - -رات ‘
اليوم؟

كلنا بششر وكلنا نسشتحق اإلحÎام

@ حاجيتكم على اŸكنية
بحرف الكاف و الكاف قرينة
م -ل -ع -ون -ة بسص -ب-اب-ه-ا اح-ب-اب-ن-ا م-ا
ك -ره -ون -ا م -ا نسص -ل -م -وا ع -ل -ي-ه-م م-ا
يبوسصونا و هجرناهم و هجرونا ،
ط -ل -ب -وا م -ع -اي -ا ال -ل -ه ي -ا ال-ل-ي
سصمعونا ؟

@أان ال- -ق- -ه -وة ه -ي أاكÌ
شش -ي -ئ يششÎى وي-ب-اع
بعد البنزين؟

حل العدد
السشابق

الصصنارة

لغنياء و الفقراء  ،هو أان الرجولة ل
الششيء العادل ب Úا أ
تششÎى باŸال.

فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا بـــــــــــــــÓدي

الثمن ،فافتخر بأانك لسشت للبيع.

نبضشنا فلسشطيني لألبد

أابتسسشم

والله ما انسصينا والله ما انسصينا فلسصط ÚبÓدنا وجوى عينينا
رح تبقى بقلبي زي الزوادي مهما ظلمونا او عملوا فينا
يا ط Òالطاير ودي سصÓمي سصÓمي بحسصرة بعدي وايامي
خ Èابوي واهلي واعمامي مهما طولنا الغيبه راجعينا
يا امي ا◊نونه يا امي ا◊نونه ’ تبكي ’’ ’’ يعيوÊ
عاهدنا الله وعهدو ما انخو Êما ترجع ا’ بحد السصكينا
رايات النصصر Áه بتلوح تنده على يا مسصعد روح
ﬁلى الشصهاده وامسصك يفوح زغرودة Áه بفرحه حزينة

@ رسصالة لكل فتاة تضصع عدسصات ’صصقة هل
تقبل Úالزواج بشصاب بلحية مسصتعارة ؟

لسشد
ا أ
ع - -ام - -ل ك - -ل إانسص - -ان وك- -أانك
ت -ت -ع -ام -ل م -ع ن-فسصك -
’تظلمه ’ -تذله ’ -
تكذب عليه ’ -تنقصصه
 ’ت- -غ- -ت- -اب- -ه –’ -اولقهره  -أ’ن الزمن سصيدور وتذوق
مر ما فعل.

العذراء
ق -ن -اع -تك ب -ان ا’ج -م -ل ⁄
يأات بعد هي الوقود التي
Œع - -لك ت - -ت- -ح- -رك ن- -ح- -و
اŸسصتقبل.
اŸيزان
اإن ا◊ي - - - - - - - - -اة قصصÒة
ل - -درج - -ة أان اإ’نسص- -ان
ي - - - - - -جب أان يسص - - - - - -رق
◊ظات الفرح ،وإاذا ⁄
ت -ك -ن سص -ارق-ا ج-ي-دا سص-وف ت-ن-زل-ق
منك ا◊ياة.

حكم و أأمثـال

قسشما بالنازلت اŸاحقات
و الدماء الزاكيات الطاهرات
و البنود الÓمعات اÿافقات
@عزيزي الششاب أاصشنع حربا أ
لجل ‘ ا÷بال الششاﬂات الششاهقات
ج - - -ي - - -وبك ودعك م - - -ن ت - - -ف - - -اه- - -ات نحن ثرنا فحياة أاو ‡ات
العÓقات.
و عقدنا العزم أان –يا ا÷زائر
@ إاذا كان البعضض يفتخر بأانه غا‹ فاششهدوا ...فاششهدوا ...فاششهدوا...

السشلطان
اأ’ب -ط-ال ’ يصص-ن-ع-ون
‘ صص -ا’ت ال -ت-دريب
اأ’بطال يصصنعون من
اأشص- -ي- -اء ع- -م- -ي -ق -ة ‘
داخلهم هي :اإ’رادة و ا◊لم و
الرؤوية

سصيئة.

العقرب
يء
ص
س
د
ح
ا
و
م
و
ي
’ Œعل
ّ
يجعلك تشصُعر بأانك “لك حياة

القوسض
 ⁄تُ- -ك ْ-ن َت -ع ِ-رُف م -ا ت -ري -ده ،فسص -وف
إاذا ْ
‡ا ’ ُتريد.
ينتهي بكَ ا◊ال بالكثs Ò

ا÷دي
Áكنك ا’نتظار متمنيا حدوث شصيء ما يجعلك
تشصعر بالرضصا عن نفسصك وعملك ولكن Áكنك أان
تضصمن السصعادة اإذا اأعطيتها لنفسصك.

@ أان تكون أاصصغر إاخوتك ’يعني بأانك
سصتحظى بالد’ل ..بل يعني بأانك
سصتتنقل من دكان لدكان .

الدلو
عندما تكون راقياً ‘ حوارك و’ تسصيء و’ تشصتم و’ تقلل
‡ن يختلف معك ،فأانت تخ Èالعا ⁄إانك تلقيت تربية عظيمة.

ا◊وت
‘ تعاملك مع الغ Òركز على ا◊سصنات وŒاوز عن اأ’خطاء فإان الكÓم
ا÷ميل مثل اŸفاتيح تقفل به اأفواه وتفتح به قلوب.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

موإقيت
إلصصÓة

^  ٠٤ج -وي-ل-ي-ة  : ١٩57أإك-دت ج-بهة
إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ب-اأن إلسص-ت-قÓ-ل إلتام
للجزإئر هو أإسصاسس كل إŸقاومات.

إلطقــسس إŸنتظـــر إليـــوم و إلغــــد

^  ٠٤جويلية  :١٩٦١إللجنة إلصصينية للتضصامن
لسص -ي -وي ت -ب-دي ت-ع-اط-ف-ه-ا م-ع إ◊ك-وم-ة
إلإف -ري -ق -ي  -إ آ
إ÷زإئرية إŸؤوقتة.

2٤

إلسصبت  ٠٤جويلية  2٠2٠م إلموإفق لـ  ١3ذي إلقعدة  ١٤٤١هـ

عنابة
عنابة

ألعدد

الششاعر وكاتب الكلمات ﬁمد عنقر ‘ ذمة الله

حبيبة غريب

رح- - -ل ﬁم - -د ع - -ن - -ق - -ر
أŸع - -روف ع- -ل- -ى ألسص- -اح- -ة
ألفنية أ÷زأئرية بـ« صصانع
أŸشص - -اه»Òـ ﬂل - -ف- -ا ورأءه
رصصيدأ غزيرأ من ألقصصائد
وك -ل-م-ات أ’أغ-ا ،Êف-ك-ان ل-ه
ألفضصل ‘ مسصاعدة ألكثÒ
م -ن أ’أسص -م -اء أل -ف-ن-ي-ة ع-ل-ى
أخ - -ت - -ي- -ار أل- -ط- -ب- -ؤع أل- -ت- -ي
ت- - -ت- - -م- - -اشص- - -ى وصص- - -ؤت- - -ه - -ا
وأإم -ك-ان-ي-ات-ه-ا أل-ف-ن-ي-ة وك-ذأ
ألتي تسصاعدها على دخؤل
ألسص -اح -ة أل-ف-ن-ي-ة م-ن أوسص-ع
أ’أبؤأب.
ول- -د ﬁم -د ع -ن -ق -ر ع -ام

 ،1945ب -ال -قصص-ب-ة ب-ا÷زأئ-ر
أل - -ع - -اصص- -م- -ة ،وت- -رع- -رع ‘
مدينة سصيدي خالد ببسصكرة
م - -ع- -ق- -ل ف- -رسص- -ان ألشص- -ع- -ر
ألشصعبي ،وكان أول تسصجيل
فني له كمغني سصنة 1966
ب - -ا’إذأع - -ة أل - -ؤط- -ن- -ي- -ة‘ ،
رصص -ي -ده ع -دة أسص -ط -ؤأن -ات

ق -ب -ل أن ي -ن -ت -ق-ل أإ ¤ك-ت-اب-ة
ك- -ل- -م -ات أ’أغ -ا Êل -يسص -ج -ل
أسصمه ‘ مسصار ألكث Òمن
أ’أسصماء ألفنية أŸشصهؤرة.
غنى له ‘ طابع ألرأي
أŸرح- -ؤم ألشص- -اب حسص -ن -ي،
ألشص - -اب خ- -ال- -د وحسص- -ي- -ب- -ة
ع - -م - -روشص ،و‘ أ’أغ - -ن- -ي- -ة

 3٠°إ÷زإئر

أل -ؤه -رأن -ي-ة أل-رأح-ل بÓ-وي
ألهؤأري ،كما أنه كاتب أول
أغنية أشصتهر بها « ألشصاب
مامي » وهؤ ’ يتعدى 14
م- -ن ع- -م- -ره ،ب- -ع- -ن -ؤأن «م -ا
ع- -ن -دي ح -اج -ة ف -ال -ن -اسص »
وشص -ج -ع رأضص-ي-ة م-ن-ال ع-ل-ى
أل - - -غ - - -ن - - -اء ‘ أل - - -ط - - -اب - - -ع
«ألسص- -ط- -اي- -ف- -ي» ،وك- -تب ‘
أ’أغ -ن -ي-ة أل-عصص-ري-ة Ùم-د
 ÚŸوعبد ألرحمان جلطي
وغÒه - -م- -ا م- -ن أŸط- -ربÚ
ألشص - -ب - -اب ‘ ث- -م- -ان- -ي- -ن- -ات
وتسصعينات ألقرن أŸاضصي.
ك- -ان م- -ن ﬁب -ي أل -غ -ن -اء
ألصصحرأوي وألرأحل خليفي
أحمد ،لكنه كان يسصتمع لكل
أل-ط-ب-ؤع ،أ’أم-ر أل-ذي ق-رب-ه
من أجيال متنؤعة ومؤأهب
ﬂت- -ل- -ف- -ة ‘ شص- -ت- -ى أن- -ؤأع
أ’أغ -ن -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أ’أم-ر
أل -ذي سص -اع -ده ‘ صص -ن -اع-ة
مسصار ألكث Òمن أŸشصاهÒ
وتشص -ج -ي -ع -ه -م ع-ل-ى ت-ف-جÒ
طاقاتهم ألدفينة ومؤأهبهم
أŸتعددة.

 28°وهرإن

 28°وهرإن

إلثمن  ١٠دج

32°

35°
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خÓل جمعية عامة جرت بالتحاضصر عن بعد

انتخاب الرئيسص اŸدير العام لسشؤنلغاز على رأاسص رابطة «ميد تسشؤ»

” أن -ت -خ-اب أل-رئ-يسص أŸدي-ر أل-ع-ام لسص-ؤن-ل-غ-از،
شص -اه -ر ب -ؤÿرأصص ب -اإ’ج -م -اع ع -ل -ى رأسص رأب -ط-ة
مسصÒي شص -ب -ك -ات ن -ق -ل أل-ك-ه-رب-اء ل-ل-ب-ح-ر أأ’ب-يضص
أŸت -ؤسص -ط «م -ي -د تسص -ؤ» ل -ع-ه-دة ت-دوم  3سصنؤأت،
حسصبما أشصار إأليه أÛمع ألعمؤمي ،أÿميسص‘ ،
بيان له .وحسصب أŸصصدر ذأته ،جرى أ’نتخاب
خÓل جمعية عامة للرأبطة عقدت ‘  1جؤيلية،
عن طريق تقنية ألتحاضصر أŸرئي بسصبب ألقيؤد
ألتي فرضصتها جائحة فÒوسص كؤرونا أŸسصتجد.
«إأن ألثقة ألتي وضصعت ‘ شصخصص ألسصيد شصاهر
بؤÿرأصص من طرف أأ’عضصاء ألتسصعة عشصر ()19
للرأبطة وأŸتكؤنة من أهم شصركات ألكهرباء لبلدأن
حؤضص أŸتؤسصط وألتي تنتمي إأليها سصؤنلغاز بصصفة
عضصؤ منذ  19أبريل  ،2018تدل مرة أخرى على
أŸكانة ألتي يحتلها ›مع سصؤنلغاز ضصمن كبار

أŸت -ع -ام -ل Úأل -ط -اق-ؤي Úل-ل-م-ح-ي-ط أŸت-ؤسص-ط-ي»،
يضصيف ألبيان .وجاء ‘ ألبيان أن «هذأ أ’نتخاب
إأ‰ا يشصهد أيضصا على إأسصهام سصؤنلغاز لدى ميد تسصؤ
بفضصل خÈتها ومهارتها أÎŸأكمت Úطيلة خمسصÚ
سصنة من وجؤدها ’ ،سصيما ما يتعلق با÷هؤد ألتي
ب -اشص -ره -ا أÛم -ع أ’ج -ل أل -ت -ن -م -ي -ة أ’ق -تصص -ادي -ة
وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-ب-ل-دن-ا‡ ،ا Áن-ح ل-ل-ج-زأئ-ر مكانة
خاصصة ‘ ›ال أ’سصتفادة من ألطاقة».
وصصرح ألسصيد بؤÿرأصص عقب أنتخابه أن «ميد
تسص -ؤ سص -ت -ع -م -ل أ’ج -ل أن تصص Òم -ن -ظ -م -ة م -ه -ن -ي-ة
وأسصÎأت -ي -ج -ي -ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ك-ل أŸسص-ائ-ل أŸت-ع-ل-ق-ة
باأ’نظمة ألكهربائية أŸتؤسصطية».
كما دعا ألرئيسص أŸدير ألعام لسصؤنلغاز إأ¤
ت -رق -ي -ة «إأدم -اج أل -ن -ظ -ام أل -ك -ه -رب-ائ-ي وأل-ط-اق-ؤي
أŸتؤسصطي بشصكل فعال وناجع».

لمن
إثر معلومة مؤوكدة وردت Ÿصصالح إ أ

حجز  1200قرصص مؤؤثر عقلي وتؤقيف ششخصش Úبالعاصشمة
“كنت مصصالح أمن و’ية أ÷زأئر من حجز
 1200قرصص مؤؤثر عقلي ،وذلك بعد معا÷ة
قضص-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ك-ؤي-ن ج-م-ع-ي-ة أشصرأر ،أ◊يازة
وأ’Œار غ ÒأŸشص- -روع ب- -اŸؤؤث- -رأت أل -ع -ق -ل -ي -ة
أنطÓقا من ألشصرق أ÷زأئري ،حسصب ما جاء،
أمسص أ÷معة ‘ ،بيان لذأت ألسصلك أأ’مني.
وذكرت خلية أ’تصصال وألعÓقات ألعامة أ’من
و’ية أ÷زأئر أن قضصية أ◊ال «كللت بالنجاح
ع- -ل- -ى إأث- -ر م- -ع- -ل- -ؤم- -ة م -ؤؤك -دة وردت Ÿصص -ال -ح
أŸقاطعة ألؤسصطى للشصرطة ألقضصائية مفادها
قيام أشصخاصص مشصتبه فيهم بÎويج أŸؤؤثرأت

إاششهار

إلشصعب 2٠2٠/٠7/٠٤
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18294

إلسصاحة إلفنية تودع «صصانع إŸشصاه»Ò

غّ- - - - - -ي - - - - - -ب إŸوت ،إأول
إأمسس ،ب - - - - - - - -ا÷زإئ - - - - - - - -ر
إل- - -ع- - -اصص- - -م- - -ة «صص- - -ان - -ع
إŸشص - - - - - -اه »ÒإŸط - - - - - -رب
وإلشص - - - - -اع - - - - -ر وك- - - - -اتب
إلأغ -اﬁ ،Êم -د ع-ن-ق-ر،
ع-ن ع-م-ر ن-اهز  75سصنة
إث- -ر ت- -ع- -رضص -ه لسص -ك -ت -ة
قلبية.
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ألعقلية وبناء عليه قامت ذأت أŸصصالح بالتحري
‘ ألقضصية».
وأضص -اف أŸصص -در أن -ه ب -ع -د ع -م -ل-ي-ة ت-رصص-د
ﬁك- -م- -ة “ك- -نت ذأت أŸصص -ال -ح م -ن ت -ؤق -ي -ف
أŸشصتبه فيهما ‘ حالة تلبسص ،حيث كانا بصصدد
عقد صصفقة بيع أأ’قرأصص أŸهلؤسصة بينهما ليتم
حجز كمية من أŸؤؤثرأت ألعقلية قدرت بـ 1200
قرصص .وب -ع -د أسص -ت -ك-م-ال ج-م-ي-ع أإ’ج-رأءأت
ألقانؤنية أŸعمؤل بها ” ،تقد ËأŸشصتبه فيهما
أمام وكيل أ÷مهؤرية أıتصص إأقليميا ،أين ”
إأيدأعهما رهن أ◊بسص أŸؤؤقت.

