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حضضور شضعبي ورسضمي قوي بقصضر الثقافة مفدي زكريا

الرئيسص تبون ‘ حوار خصّص به «فرانسص :»٢٤

آإلف إ÷زإئري Úيكّرمون شصهدإء
إŸقاومة بالدموع وإلزغاريد

إلسصتفتاء على إلدسصتور ‘ سصبتم Èأإو أإكتوبر
لمر
تشضديد إاجراءات ا◊جر الصضحي إان لزم ا أ

تؤافد آالف ا÷زائري ،Úأامسص ،على قصشر الثقافة ،إللقاء نظرة أاخÒة على رفات وجماجم الششهداء من قادة اŸقاومة الششعبية
لÓحتÓل الفرنسشي ،الذين يؤارون الÌى ،اليؤمÃ ،قÈة العالية.
اعت ÈاŸؤاطنؤن اسشÎجاع رفات الششهداء ‘ عيد السشتقÓل ،اسشتكمال للسشيادة الؤطنية ،داع Úإا ¤بذل كل اŸسشاعي
لسشÎجاع األرششيف الؤطني اŸهّرب وإالزام فرنسشا باإلعتذار والتعؤيضص.
بالدعاء والدمؤع والزغاريد وأاكاليل الزهؤر ،وقف آالف اŸؤاطن Úبخششؤع ،أامام رفات  24ششهيدا من قادة وصشنّاع مÓحم
اŸقاومة الششعبية ضشد السشتعمار الفرنسشي ،حيث ُقرأاوا فا–ة الكتاب على أارواحهم الطاهرة.

صص٤

جراد خÓل زيارة ميدانية إا ¤العاصضمة

وضصع حجر إألسصاسس ألزيد
من  14أإلف مسصكن «عدل»

متابعة الوضضعية الوبائية:
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لرهاب
مكافحة ا إ

تدمﬂ 12 Òباأ
للجماعات إإلرهابية
بباتنة وقنبلة تقليدية
بع Úإلدفلى
صص٢٤

مل

ف
خاصص

تسضليم مفاتيح أالف سضكن
للمسضتفيدين ببابا أاحسضن
ششكل عيد اسشÎجاع السشيادة الؤطنية مؤعدا للتأاكيد على مكانة اŸؤاطن ‘ برامج
التنمية ،حيث قام الؤزير األول عبد العزيز جراد ،أامسص ،خÓل زيارة ميدانية إا¤
العاصشمة ،بؤضشع حجر األسشاسص إل‚از  14 145سشكن بصشيغة البيع باإليجار لفائدة
مكتتبي وكالة ترقية و–سش Úالسشكن (عدل) .و‘ أاول ﬁطة ،أاعطى إاششارة
انطÓق إا‚از  6 010مسشكن بالهضشبة ا÷نؤبية لبلدية أاولد فايت
فيما أاششرف على حفل تسشليم مفاتيح للمسشتفيدين من أالف وحدة سشكنية بصشيغة
البيع باإليجار ببلدية بابا أاحسشن.
و” هذا –ت عنؤان تأاكيد ضشرورة «مراعاة ششروط العيشص الكر Ëوالطمأانينة» ‘
إا‚از هذه السشكنات».
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ا÷زء الثـــاÊ
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أاكد رئيسص ا÷مهؤرية عبد اÛيد تبؤن ،أان السشتفتاء على الدسشتؤر سشينظم خÓل الدخؤل
الجتماعي القادم ‘ ششهر سشبتم Èأاو أاكتؤبر حال –سشنت األوضشاع الصشحية ،مؤؤكدا أان ا÷زائر
لن تلجأا لÓسشتدانة و“لك احتياط صشرف كافية لسشنة أاو سشنت ،ÚمششÒا أانه بصشفته رئيسشا للبÓد
لديه كل الصشÓحيات ‘ تطبيق العفؤ عن اŸسشاج Úإاذا اقتضشى األمر .واوضشح أان كل القرارات
اŸتخذة بخصشؤصص ا◊د من تفششي وباء كؤرونا العاŸي تبنى على أاسشاسص تؤصشيات اÛلسص
العلمي ,مششÒا ا ¤احتمال تششديد اجراءات ا◊جر الصشحي «ان لزم المر ذلك».

بقية صص 3

Ãناسضبة عيد السضتقÓل والشضباب

رئيسس إ÷مهورية يتلقى
مكاŸة هاتفية من أإم Òدولة قطر

صص 3

تزامنا مع عيد السضتقÓل

إصصدإر إأورإق وقطع نقدية جديدة

” إاصشدار فئة جديدة من األوراق النقدية والقطع اŸعدنية إلعطائها صشؤرة ناصشعة ،كؤنها
مرآاة لتاريخنا وأا›اد ششعبنا ،كما أاكده الؤزير األول لدى إاششرافه ،رفقة وزير اŸالية ،على
العملية.
تتميز ورقة  2000دينار جزائري بحملها صشؤرة القادة السشتة مهندسشي الثؤرة
التحريرية اÛيدة.
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متابعة الؤضسعية الؤبائية

رغم األرقام ..الشسهداء خالدون

 430إاصسابة جديدة 349 ،حالة شسفاء و 9وفيات

اŸاضشية ،مع اإلششارة إا ¤أان  11ولية سشجلت بها
ما ب Úحالة وخمسص حالت و 20ولية سشجلت أاكÌ

ال-ب-ل-ي-دة -)27+( 1715 :ا÷زائ- - - - -ر1619 :( -)38+سش -ط -ي -ف -)69+( 1479 :ت -ي -ب -ازة510 :

لغ -واط -)17+( 275 :بسش- -ك -رة-)23+( 228 :
اأ
“Ôاسشت.)12+( 71 :

وزير الصسحة:

وفاة  26مسستخدما بقطاع الصسحة وإاصسابة  1515آاخر
كشش - -ف وزي - -ر الصش - -ح- -ة والسش- -ك- -ان وإاصشÓ- -ح
اŸسش -تشش -ف -ي -ات الÈوفسش -ور ع -ب -د ال-رح-م-ان ب-ن
بوزيد ،مسشاء ا÷معة ،عن وفاة  26مسشتخدما
بالقطاع الصشحي جراء فÒوسص كورونا وإاصشابة
 1515أاخر بالوباء ،موضشحا خÓل نزوله ضشيفا
على حصشة بالتلفزيون العمومي حول انتششار وباء
ك- -ورون- -ا ب- -ولي -ة ال -ب -ل -ي -دة رف -ق -ة ﬂتصش Úم -ن
اŸن -ط -ق -ة» أان ال -ق -ط -اع ف -ق -د ن -ت -ي -ج -ة ان-تشش-ار
لسش Ó-ك
ال - -فÒوسص  26ع -ام  Ó-م -ن ﬂت -ل -ف ا أ
وإاصش- -اب -ة أازي -د م -ن  1500أاخ -ر ب-عضش-ه-م “اث-ل
لخر لزال قيد العÓج».
للششفاء والبعضص ا آ

لصش-اب-ات ،خÓ-ل
وب -خصش -وصص إارت -ف -اع ع-دد ا إ
لخÒة ،بعد تخفيف ا◊جر الصشحي قال
ليام ا أ
اأ
الوزير إان هذه الزيادة ‘ ا◊الت هي «وضشعية
عاŸية راجعة إا ¤طبيعة الفÒوسص» وا÷زائر
أاصشبحت تصشنف ‘ نفسص الوتÒة والتي يرجحها
اÈÿاء إا« ¤عدم احÎام القواعد الوقائية».
واع- -ت Èال- -وزي -ر ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ان -تشش -ار
الفÒوسص باŸدن الكÈى إا ¤الكثافة السشكانية
لوليات الششمال ،معÈا عن أاسشفه ‘ ذات الوقت
«للعناء خاصشة النفسشي الذي يششتكي منه عمال
القطاع نتيجة طول مدة انتششار الفÒوسص».

العيادات متعددة اÿدمات ...ا÷بهة األو ‘ ¤مكافحة الوباء
ازدادت أاه -م -ي -ة اŸؤؤسسسس -ات الصس -ح -ي-ة
لخÒة ،تزامنا مع
لونة ا أ
ا÷ؤارية ‘ ،ا آ
ا÷ائحة الصسحية ،سسيما ‘ التؤجيه نحؤ
اŸصس-ال-ح اÿاصس-ة وال-ق-ي-ام ب-ال-ت-ح-قيقات
لوبئة
الؤبائية لرصسد ومتابعة تفشسي ا أ
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ك-ؤف-ي-د ،19 -حسسب م - - - -ا
أاوضسحته د .نادية ع ّ
Óم مديرة اŸؤؤسسسسة
الصس-ح-ي-ة ا÷ؤاري-ة ب-زارل-دة ‘ تصس-ريح
لـ«الشس-عب» ،ك-اشس-ف-ة ع-ن ال-ق-ي-ام ب-حؤا‹
– 100قيق وبائي تقريبا ،منذ  4أاشسهر،
من اكتشساف أاول حالة بالبليدة.
سسعاد بؤعبؤشش
يÈز دور ال- -ع- -ي- -ادات م- -ت- -ع- -ددة اÿدم -ات
وقاعات العÓج أاك ‘ Ìظل انتششار الوباء عÈ
الوطن ،كونها تعرف توافدا كبÒا هي األخرى
ع Èالعاصشمة ،نظ Òما تقدمه من الوقاية
وال- -ع Ó-ج ال -ق -اع -دي م -ن تشش -خ -يصص اŸرضص،
ال- -عÓ- -ج ا÷واري ،ن- -اه- -يك ع- -ن ال- -ف- -ح- -وصص
اÿاصش -ة ب -ال -طب ال -ع -ام وال -طب اŸت -خصشصص
القاعدي ،وكذا تنفيذ الÈامج الوطنية للصشحة
والسشكان ،وبالتا‹ هي األقدر واألقرب لرصشد
الوضشعية الوبائية ‘ اŸيدان.
وأاوضشحت د.عاÓم أانه ” Œنيد فرق من
أاج -ل ال -ت -ح -ق -ي -ق ال -وب -ائ-ي ،ع-ل-ى مسش-ت-وى ك-ل
البلديات التابعة Ÿصشالح الوقاية من األوبئة،
ت -ت -ك -ون م -ن أاط -ب -اء ع -ام Úي -ق -وم -ون ب-رصش-د

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸؤقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

أامانة المديرية العامة

التحرير0٢٣ 4٦ 91 ٨٧ :
الفاكسش0٢٣ 4٦ 91 ٧9 :
لدارة والمالية
ا إ

وبالعودة إا ¤اŸؤوسشسشة الصشحية ا÷وارية
بزرالدة ،أاوضشحت د.عاÓم أان اŸؤوسشسشة تضشم
مقاطعت Úإاداريت– Úت اختصشاصشها اإلقليمي
ول تعرف انتششارا كبÒا للوباء ،حيث تضشم
مقاطعة سشيدي عبد الله اŸتكونة من بلدية
معاŸة والزعاترية ،أاما مقاطعة زرالدة فتضشم
ك- -ل م- -ن ه- -ذه األخÒة ك- -ب- -ل- -دي- -ة ،سش -ط -اوا‹
والسشويدانية.
‘ اŸقابل ،عبارت د.ع ا
Óم عن ارتياحها
Ÿسش -ت -وى ال -وع -ي وان -خ -راط اŸواط-ن Úع-ل-ى
مسشتوى اŸقاطعت ÚالداريتÚ
لزرالدة وسشيدي عبد الله ‘
ج -ه -ود م -ك -اف -ح-ة ك-ورون-ا ،م-ا
سشاهم ‘ انخفاضص مؤوششرات
النتششار على مسشتوى بلدياتها
اÿمسشة ،ما يسشاهم ‘ عدم
خ- -ل- -ق ضش -غ -ط ع -ل -ى مسش -ت -وى
اŸؤوسشسش- -ات السش- -تشش- -ف- -ائ- -ي -ة
وضش -م -ان أاحسش -ن ت -ك -ف -ل ب -ا◊الت اŸصش -اب-ة،
خ -اصش -ة وأان ا÷يشص األب -يضص أان -ه -كت ق-درات-ه
ط -وال األرب -ع -ة األشش -ه -ر اŸاضش-ي-ة ب-ل وسش-ج-ل
وسشطه عدة إاصشابات ومنها من انتهت بالوفاة،
داع -ي -ة إا ¤ضش -رورة ال -وع -ي ب-خ-ط-ورة ال-وضش-ع
الوبائي الذي هو ‘ منحى تصشاعدي وأاهمية
ا◊يطة وا◊ذر.

حوا‹ – 100قيق
وبائي بزرالدة
وسسيدي عبد الله

يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسش مالها الجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الهاتف0٢٣ 4٦91 ٨0 :
الفاكسش0٢٣ 4٦91 ٧٧ :

(021) 60.70.40

د .بونقطة :الوضسعية الوبائية ‘ بجاية مسستقرة
وصس- - - - -ف اıتصش ‘ أام - - - -راضش ال - - - -غ - - - -دد
والسس-ك-ري ال-دك-ت-ؤر ع-ب-د ال-رح-ي-م ب-ؤن-قطة
الؤضسعية الؤبائية ‘ بجاية باŸسستقرة» نؤعا
لن ،م -ق -ارن-ة ب-ب-عضش ال-ؤلي-ات
م -ا إا ¤ح -د ا آ
ال- -ت- -ي تسس- -ج- -ل ارت- -ف- -اع- -ا ق- -ي -اسس -ي -ا ‘ ع -دد
لصس - -اب - -ات ب - -فÒوسش ك - -ؤرون - -ا خ - -اصس- -ة ‘
ا إ
لخÒة ،من بينها وليات سسطيف
لسسابيع ا أ
ا أ
وقسسنطينة ووهران ،داعيا السسلطات اŸعنية
إا ¤تطبيق الصسرامة والردع ‘ حق جميع
Óجراءات الؤقائية ‘ ظل عدم
اıالف Úل إ
وجؤد خيارات بديلة قد تسساهم ‘ ا◊د من
تفشسي الؤباء ‘ ا÷زائر.

صسؤنيا طبة

مديرة اŸؤؤسسسسة الصسحية ا÷ؤارية بزرالدة د .نادية ع ّ
Óم:
وم- -ت- -اب- -ع- -ة ﬂت -ل -ف ا◊الت ع -ل -ى مسش -ت -وى
بلدياتهمÃ ،جرد تلقي القائمة السشمية من
م - -دي - -ري - -ة الصش- -ح- -ة والسش- -ك- -ان وك- -ذا ال- -ولة
اŸنتدب ،Úو‘ كث Òمن األحيان يتم النتقال
إا ¤مقر سشكناهم بسشيارة اŸؤوسشسشة بالتنسشيق
مع فرق الدرك الوطني أاو األمن الوطني.
وحسشب مديرة اŸؤوسشسشة الصشحية ا÷وارية
ب-زرال-دة ،ي-ت-م-ث-ل ال-ت-ح-ق-ي-ق ال-وب-ائي ‘ القيام
ب -اسش -ت -ج -واب ا◊ال -ة اŸصش -اب -ة ح-ول وضش-ع-ه-ا
الصش-ح-ي ،وك-ذا مسش-ار –رك-ات-ه-ا وت-ن-ق-ل-ه-ا من
دخ - -ول وخ- -روج Ÿع- -رف- -ة مسش- -ار
ال -فÒوسص ،ن -اه -يك ع -ن م -ت -اب-ع-ة
ﬂت- - - -ل- - - -ف األع - - -راضص وم - - -دى
انتششارها وسشط اÙيط العائلي
من حمى وسشعال وتطورها لغياب
ح -اسش -ة ال -ذوق والشش -م ،ك -م -ا ي-ت-م
قياسص درجة ا◊رارة.
‘ اŸقابل ،يتم ششرح وتوعية
ا◊ال -ة اŸصش -اب -ة وﬁي -ط -ه -ا ال -ع -ائ-ل-ي ب-أاه-م
التداب ÒاŸتخذة بداية باللتزام با◊جر Ÿدة
 14ي -وم -ا ،وا◊رصص ع -ل -ى ع -دم الخ -تÓ-ط،
ناهيك عن ترك أارقام الفريق الطبي من أاجل
التصش -ال ‘ ح -ال ت -ده -ور ا◊ال -ة ،ح -ت-ى ي-ت-م
ال -ت -دخ -ل ‘ ال -وقت اŸن-اسشب وت-وج-ي-ه-ه-ا إا¤
مصش- -ل- -ح- -ة ك- -وف- -ي- -د اıتصش -ة ب -اŸؤوسشسش -ات
السشتششفائية.

أاكد أان كؤرونا ‘ ا÷زائر غ Òقاتل

م- -ن سشت ح- -الت .وكشش- -ف أايضش- -ا ب -أان  56مريضشا
يوجدون حاليا بالعناية اŸركزة.

الوليات األك Ìتضسررا بالفÒوسس
( -)49+ورقلة- )34+( 522 :بجاية-)11+( 393 :
ب -ات-ن-ة -)23+( 385 :ا÷ل- - -ف - -ة-)21+( 321 :

الرئيسش اŸدير العام
مسسؤؤول النشسر

مصسطفى هميسسي
مدير التحرير

سسعيد بن عياد

أام Úبلعمري

من كان يتصشور أاششخاصشا غادروا عاŸنا قبل حوا‹ قرن Úيلهبون مواقع التواصشل ويششغلون
الصشفحات األو ¤للجرائد الوطنية والعاŸية وتخ اصشصص لهم فقرات وبرامج ‘ التلفزيونات وتغطيات
ي كرم أاكرم الله به هؤولء األبطال من ششهداء هذه
لعودة رفاتهم إا ¤األرضص التي ماتوا من أاجلها ،أا ا
األرضص ،فكانت دماؤوهم Ãثابة الوقود الذي أالهب ثورات ومقاومات الششعب ا÷زائري ضشد الغزاة إا¤
أان جاء اليوم اŸششهود ،الفا— نوفم 1954 Èالذي حششد كل القوى الوطنية التي صشاممت على اقتÓع
ششأافة الحتÓل ووضشع حد لÓسشتبداد والطغيان السشتعماري لتكون سشبع سشنوات فقط كافية إلنهاء
حقبة اسشتعمارية مظلمة اسشتمرت لـ 132وانتهت ذات  5جويلية من العام .1962
أا◊قت تلك الهامات السشامقة ،اŸكادسشة ‘ علب بأاحد دهاليز متحف (اإلنسشان) بباريسص ،الذل
والعار باŸسشتعمر مرت Úوذلك ‘ الوقت الذي تاوهم أانه هو من أاهانهم بوضشعهم ‘ علب؟ األو¤
عندما واجهت جحافله ببأاسص وششجاعة فكبادته اÿسشائر والهزائم والثانية عندما كششفت عورته وعارت
جرائمه ووحششيته أامام العا ⁄وكششفت زيف ششعاراته وهو الذي احتفظ بدليل إادانته إا ¤اليوم وسشيظل
هذا العار يطارد الفرنسشي Úجي Óبعد جيل.
آالف اŸواطن Úالذين اصشطفوا ،أامسص ،بقصشر الثقافة ‘ طواب Òطويلة من أاجل الÎحم على
جثام Úششهداء اŸقاومة ا÷زائرية اŸعروضشة ببهو القصشر ،وهي مسشجاة بعلم الوطن الذي اسشتششهدوا
 Íالذين قتلوا
من أاجله بعد –ريرها من األقفاصص ،يؤوكد ما قاله الله تعا ‘ ¤كتابه الكر] Ëول –سش ا
‘ سشبيل الله أامواتا[ وقد رأاينا هذا الوعد اإللهي بأام أاعيننا ،أامسص ،وكأااني بهؤولء قد بعثوا من جديد
وهاهم يعودون بعد  170عام ليششغلوا الرأاي العاŸي ،بينما تاوهم جÓدوهم أانهم طمسشوا عليهم إا¤
األبد وجعلوا منهم ›ارد أارقام تسشلسشلية؟ الششهيد Á ⁄ت وا÷رÁة لن تطمسص ،جافت الصشحف
ورفعت األقÓم.

لجما‹  15500حالة 94٦ ،وفاة و“اثل  111٨1للشسفاء
¯ا إ
سش-ج-لت  430إاصش -اب-ة ج-دي-دة ب-فÒوسص ك-ورون-ا
(كوفيد )19-و 9وفيات جديدة ،خÓل  24سشاعة
األخÒة ‘ ا÷زائر ‘ ،الوقت الذي “اثل فيه 349
مريضشا للششفاء ،حسشب ما كششف عنه ،أامسص السشبت،
ال -ن -اط-ق ال-رسش-م-ي ل-ل-ج-ن-ة رصش-د وم-ت-اب-ع-ة فÒوسص
كورونا ،الدكتور جمال فورار.
وأافاد الدكتور فورار ،خÓل اللقاء اإلعÓمي
اليومي اıصشصص لعرضص تطور الوضشعية الوبائية
ل -فÒوسص (ك -وف-ي-د ،)19-ب - -أان ال - -ع - -دد الج - -م- -ا‹
Óصشابات اŸؤوكدة ارتفع إا 15500 ¤حالة ،وهوما
ل إ
Áثل نسشبة  35حالة لكل  100أالف نسشمة ،فيما بلغ
إاجما‹ الوفيات  ‘ 946ح Úبلغ عدد اŸتماثلÚ
للششفاء  11181حالة.
وحسشب ن - -فسص اŸسش - -ؤوولÁ ،ث - -ل األشش - -خ - -اصص
البالغون  60سشنة فما فوق نسشبة  75باŸئة من
إاجما‹ الوفيات ،مضشيفا بأان  31ولية سشجلت بها
نسشبة حالت أاقل من النسشبة الوطنية و 17ولية ⁄
تسش -ج -ل ب -ه -ا أاي ح -ال -ة ج -دي -دة ،خÓ-ل  24سشاعة
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‘ تصشريح خصص به «الششعب» ،أاوضشح اıتصص
أان ال -وضش -ع ال -وب -ائ-ي ب-ب-ج-اي-ة  ⁄يصش-ل إا ¤م-رح-ل-ة
اÿط -ورة رغ -م ت -زاي -د ح -الت اإلصش -اب -ة ب-فÒوسص
كورونا بصشفة يومية ‘ ،وقت تبذل فيه ›هودات
كبÒة على اŸسشتوى الولئي لتششخيصص أاك Èعدد
من ا◊الت اŸششتبه فيها باسشتعمال –اليل» بي
سشي أار» أاوالفحصص باعتماد جهاز» السشكان »Òإال أان
ط-اق-ة اسش-ت-ي-ع-اب اŸراك-ز السش-تشش-ف-ائ-ي-ة وال-ه-ياكل
الصشحية ‘ اŸنطقة  -على حد قوله  -ما تزال
ﬁدودة بسشبب نقصص اإلمكانيات الÓزمة ،خاصشة
م-ا ت-ع-ل-ق ب-ق-اع-ات اإلن-ع-اشص وال-ت-ج-ه-ي-زات ال-طبية
الضش-روري-ة ال-ت-ي تسش-ت-خ-دم إلن-ق-اذ اŸرضش-ى ال-ذين
تظهر عليهم أاعراضص ششديدة اÿطورة.
وأاضشاف الدكتور بونقطة ،أان النظام الصشحي ‘
تراجع مسشتمر نظرا للهياكل الصشحية التي أاصشبحت
تعيشص ضشغطا يوميا وغ Òقادرة على اسشتيعاب عدد
اŸرضشى اŸتوافدين على اŸصشالح الصشحية ‘
ظل نقصص اإلمكانيات ووسشائل العÓج ،ما يجعل
الطواقم الطبية وششبه الطبية عاجزين عن التكفل
ب -ج -م -ي-ع اŸرضش-ى ،ف-ك-ثÒا م-ا تسش-ود ي-وم-ي-ا ح-ال-ة
الرتباك وسشط عمال الصشحة بسشبب تدهور الوضشع
‘ اŸراكز السشتششفائية وارتفاع عدد اإلصشابات
ب -ال -فÒوسص ،م -ؤوك -دا اسش -ت -ع -داده ل -ت -ق -د Ëال -دع -م
واŸسش - -اع - -دة ل - -زم Ó- -ء اŸه- -ن- -ة ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
اŸسشتششفيات العمومية الذين يواجهون اÿطر ‘
الصشفوف األو.¤
واقÎح اıتصص ‘ أامراضص الغدد والسشكري،
أان ي -ت-م السش-ت-ع-ان-ة ب-ب-عضص ال-ه-ي-اك-ل غ Òالصش-ح-ي-ة

ك -ال -ف -ن-ادق واإلق-ام-ات ا÷ام-ع-ي-ة ،ل-ع-زل اŸرضش-ى
الذين تظهر عليهم أاعراضص خفيفة ل تسشتدعي
ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸسش-تشش-ف-ي-ات ،بغرضص
ت-خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط وح-ت-ى ي-ت-م-ك-ن اŸرضش-ى ال-ذي-ن
يعانون من إاصشابة حادة بفÒوسص كورونا من إايجاد
أاماكن بقاعات العÓج ووحدات العناية اŸركزة،
ﬁذرا من اسشتمرار الوضشع على حاله ‘ األيام
القادمة دون إايجاد حلول من ششأانها أان تسشاهم ‘
السشيطرة على الوباء.
وفيما يخصص خطورة اŸرضص ،أاششار اıتصص
أان فÒوسص كورونا الذي انتششر ‘ ا÷زائر ليسص
خطÒا لدرجة كبÒة وغ Òقاتل ،والدليل على ذلك
تسشجيل أاقل عدد يومي من الوفيات خاصشة ‘
األسشابيع األخÒة ،بغضص النظر عن تزايد حالت
اإلصشابة ،مششÒا إا ¤أان  80باŸائة من اŸصشابÚ
يششفون من اŸرضص تلقائيا ودون تلقي العÓج‘ ،
ح Úأان األشش -خ -اصص األك Ìع -رضش -ة ل-ل-مضش-اع-ف-ات
والتي تصشل إا ¤حد الوفاة هم الذين يعانون من
أامراضص مزمنة وتعقيدات صشحية أاخرى وكذا كبار
السش -ن ،مضش -ي -ف -ا أايضش -ا أان -ه ل Áك -ن ت -أاك -ي -د م-دى
خطورته نظرا لعدم توفر اŸعلومات الكافية حول
الفÒوسص ا÷ديد الذي يتم متابعة تطوره يوميا.
ويرى الدكتور بونقطة ،أان التخويف ل يقدم
منفعة ول يأاتي بنتيجة ولكن أاهم ما Áكن أان
يقدمه اıتصص هو توصشيل اŸعلومة الصشحيحة
وال-دق-ي-ق-ة ونصش-ح اŸواط-ن Úب-ت-ح-م-ل مسش-ؤوول-ي-تهم
واللتزام باإلجراءات الوقائية واتخاذ الحتياطات
الÓ-زم-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ف-ادي ال-ت-ج-م-ع-ات وال-ت-زاحم
قائ Óأان عدم اللجوء إا ¤أاسشلوب التهويل ل يعني
السشتهتار بالوضشع الوبائي الذي تعرفه ا÷زائر ‘
الوقت الراهن.
ودعا إا ¤تطبيق الصشرامة والردع ‘ اللتزام
بالقواعد الوقائية ،من خÓل فرضص غرامات مالية
للمخالف Úللقانون ،خاصشة وأان فئة كبÒة ل تؤومن
بوجود الفÒوسص وقد تسشببوا ‘ نقل العدوى إا¤
آاخرين وعرضشوا أاهاليهم إا ¤اÿطر ،حيث دفعوا
ثمن ا÷هل والسشتهتار الكب Òالذي أادى إا ¤تفششي
الوباء ،مششÒا إا ¤أان العودة إا ¤ا◊جر الصشحي
يتطلب دراسشة معمقة للوضشع من ﬂتلف ا÷وانب،
صشحية واقتصشادية ونفسشية ‘ ،ح Úقد يسشاهم
ا◊جر الصشحي ا÷زئي ‘ مناطق ينتششر فيها
الفÒوسص ‘ تقليل انتششاره ومكافحته.

انفراج ‘ الوضسع العام Ãسستشسفى يسسعد خالد Ãعسسكر
سشجلت اŸصشلحة اŸرجعية لعÓج كوفيد
 19يسشعد خالد Ãعسشكر ،انفراجا ‘ الوضشع
ال -ع-ام ل-ل-م-وؤسشسش-ة السش-تشش-ف-ائ-ي-ة ال-ت-ي ع-اششت
ضش -غ -ط -ا ره -ي -ب -ا ‘ الأي-ام اŸاضش-ي-ة“ ،ث-ل ‘
اح-ت-ج-اج-ات ل-ط-اق-م اŸسش-تشش-فى بسشبب نقصص
الإم-ك-ان-ي-ات واسش-ت-ي-اء ب ÚاŸرضش-ى واأه-ال-ي-هم
بسش -بب ضش -ع -ف ال -ت -ك-ف-ل الصش-ح-ي واÿل-ط بÚ
هوية اŸرضشى اŸتوف.Ú
وحسشب اŸع- - -ل- - -وم- - -ات اŸت- - -وف- - -رة ،ف- - -اإن

مسشتششفى يسشعد خالد لعÓج كوفيد  ،19قد
سشجل ،يوم اأمسص ،تعا‘ ومغادرة  66حالة،
الأمر الذي قلصص من حدة الضشغط اŸسشجل
بذات اŸصشلحة ،كما عملت اإدارة اŸسشتششفى
ع -ل -ى ت -وف Òسش-وار ت-ع-ري-ف-ي ب-اŸرضش-ى ال-ذي-ن
يسش-ت-ق-ب-ل-ه-م مسش-تشش-ف-ى يسش-ع-د خ-ال-د ،من اأجل
–دي- -د ه- -وي -ات -ه -م ‘ ح -ال ت -ع -ق -د وضش -ع -ه -م
الصشحي.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -ؤث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

معسسكر :اأم ا ÒÿسسÓطنية

لشسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رئيسس ا÷مهورية يتلقى مكاŸة هاتفية من أام Òدولة قطر

اإلسستفتاء على الدسستور ‘ سسبتم Èأاو أاكتوبر

تلقى رئيسس أ÷مهورية ،عبد أÛيد تبون،
أأمسس ،م -ك -اŸة ه -ات -ف -ي-ة م-ن صس-احب ألسس-م-و
ألشسيخ “يم بن حمد آأل ثا Êأأم Òدولة قطر،
Ãن -اسس -ب-ة ع-ي-د ألسس-ت-قÓ-ل وألشس-ب-اب ،حسسب
بيان لرئاسسة أ÷مهورية.
وجاء ‘ ألبيان «تلقى رئيسس أ÷مهورية،
ألسس -ي -د ع -ب -د أÛي -د ت -ب -ون ،أأمسس ،م -ك-اŸة
ه -ات -ف -ي-ة م-ن صس-احب ألسس-م-وألشس-ي-خ “ي-م ب-ن

لمر
^ تشسديد إاجراءات ا◊جر الصسحي إان لزم ا أ

حمد آأل ثا Êأأم Òدولة قطرÃ ،ناسسبة عيد
ألسس -ت -قÓ-ل وألشس-ب-اب“ ،ن-ى ف-ي-ه-ا ل-ل-ج-زأئ-ر
ق -ي -ادة وشس-ع-ب-ا م-زي-دأ م-ن أل-ت-ق-دم وألزده-ار
وألرفاهية».
وأأضساف أŸصسدر ذأته أأن سسموأأم Òدولة
قطر «بارك أسستعادة أ÷زأئر لرفات شسهدأئها
أألبطال ودفن رفاتهم ألطاهرة ‘ ثرأها مع
رفاقهم أألخيار».

وزير التصسال الناطق الرسسمي للحكومة ،بلحيمر:

تاريخ الصسحافة الوطنية مرتبط باللتزام Œاه القضسايا الكÈى لأÓمة

تتمة صص 1
كشسف ألرئيسس تبون ‘ حوأر خصس به قناة
«ف- -رأنسس  »24أل -ف -رنسس -ي -ة ،أأن أل -دسس -ت-ور أ÷دي-د
للبÓد سسيكون جزأئريا خالصسا وألسستفتاء عليه
ك -ان م -ق -ررأ ن -ه -اي-ة ج-وأن ،ل-ك-ن بسس-بب أل-ظ-روف
ألصس -ح -ي-ة أل-ت-ي ف-رضس-ت-ه-ا ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا ت-اأج-ل،
م-وضس-ح-ا أأن أل-ن-ق-اشس-ات ح-ول أŸسس-ودة م-ت-وأصس-لة
لتغي Òوتوسسيع بعضس أŸوأد ،حيث تسسلمت أللجنة
حوأ‹ أألفي مقÎح.
وقال ألرئيسس« :سسنذهب أإ ¤نظام شسبه رئاسسي
يقدم صسÓحيات وأسسعة للنوأب لغلق ألأبوأب أأمام
ألسسلطة ألشسخصسية» ،معتÈأ أأن أ÷زأئر هي ألبلد
ألوحيد ،أإفريقيا وعربيا ،ألذي يتوفر على عدد
ه -ائ -ل م -ن أ÷رأئ -د أŸسس -ت -ق -ل -ة وح -ري-ة أل-ت-ع-بÒ
مكفولة ،فهي تنتقد بكل حرية.
و‘ ›ال ألقتصساد ،أأبرز ألرئيسس تبون أأن
أ÷زأئ -ر ل -ن ت -ل -ج -اأ ل Ó-سس -ت -دأن -ة أÿارج -ي-ة رغ-م

أنخفاضس سسعر ألبÎول وسسيتم أإيÓء أأهمية كبÒة
ل -ق -ط -اع أل -ف Ó-ح -ة .وق -ال ت-ب-ون «بصس-ف-ت-ي رئ-يسس-ا
للجمهورية سساأطّبق صسÓحياتي فيما يخصس ألعفو
عن أŸسساج Úأإذأ أقتضسى ألأمر».
وحول ألعÓقات أ÷زأئرية ـ ألفرنسسية ،أعتÈ
ألرئيسس تبون أأنه منذ  ⁄ 1962يصسل ألأمر أإ¤
قطع ألعÓقات ،رغم حالة ألتذبذب ألتي أتسسمت
بها ،مضسيفا أأن ألعÓقات مع فرنسسا معقدة ،تتسسم
‘ بعضس ألأحيان بالعاطفة أ÷ياشسة ،كاشسفا أأن
نقاشسات جمعته مع ألرئيسس ماكرون ‘ برل Úحول
ألعÓقات ألثنائية «ومعه Áكن أأن نتقدم أأشسوأطا،
م-ن-ه-ا م-ل-ف أل-ذأك-رة» ،مضس-ي-ف-ا «أل-رئ-يسس م-اكرون
Áكنه أأن يقدم ألكث ÒلعÓقاتنا ،ونحن دولة نافذة
ولها كلمتها ‘ أÛتمع ألدو‹ وألقاري ،سسوف
ننتقل لعÓقات هادئة ونقية» .مشسÒأ أأن ماكرون
ق -ال م -ا  ⁄ي -ق -ل -ه أأسس Ó-ف -ه وأأن-ه أعÎف ب-ج-رأئ-م
ألسستعمار ويجب أإيجاد حل لهذه ألقضسية .وهناك

تعليقات أإيجابية فيما يخصس ›ازر  8ماي 1945
مع ألرئيسس ماكرون دون عدوأنية وكره ،يجب أأن
‚اب -ه قضس -ي-ة أل-ذأك-رة أل-ت-ي تشس-وه أل-عÓ-ق-ات بÚ
ألبلدين وألذهاب نحو تهدئة أŸناخ».
وفيما يخصس أإن كان سسيقوم بزيارة مسستقبÓ
لباريسس ،كشسف تبون أأن «ألزيارة سستنظم حسسب
أ÷دول ألزمني وسستكون زيارة دولة وليسست زيارة
ع -م -ل .ف -ال -ظ -روف ألصس -ح -ي -ة  ⁄تسس -م -ح سس -اب-ق-ا
ب- -ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ،ل -ك -ن ح -ال -ي -ا ن -ح -ن ن -درسس زي -ارة
مسستقب.»Ó
وحول ألأزمة ألليبية ،أأكد تبون أأن ليبيا قد
ت -ن-زل-ق ل-ل-ن-م-وذج ألسس-وري ولب-د م-ن أل-ت-وصس-ل أإ¤
وق -ف أل -ن-ار وأأن ت-ت-ح-ل-ى ك-ل ألأط-رأف ب-ا◊ك-م-ة،
مشسÒأ أأن أ÷زأئر تقف على مسسافة وأحدة مع
ألأط -رأف أل -ل -ي -ب-ي-ة ومسس-ت-ع-دة ل-ت-ن-ظ-ي-م ح-وأر بÚ
ألليبي ‘ Úحالة قدموأ طلبا».
ﬁمد مغÓوي

اسسÎجاع رفات رموز اŸقاومة الشسعبية

جراد يشسيد بدور الباحث Úبلقاضسي وسسنوسسي
لول ،ع- - -ب - -د
أاشس- - -اد ال- - -وزي- - -ر ا أ
ال- - -ع - -زي - -ز ج - -راد ،أامسص ،ب - -اŸؤورخ
والعا ‘ ⁄النÌوبولوجيا فريد
بلقاضسي والباحث براهيم سسنوسسي
ودوره- -م- -ا ‘ اسسÎج -اع رف -ات 24
م-ن رم-وز اŸق-اوم-ة الشس-ع-ب-ي-ة ضس-د
السستعمار الفرنسسي.
وكتب ألوزير أألول ‘ تغريدة له
ع -ل -ى م -وق -ع ت -وي« Îأأري -د أأن أأشس -ي -د
بالسسيد علي فريد بلقاضسي أŸؤورخ
وأل- -ع -ا ‘ ⁄ألنÌوب -ول -وج -ي -ا ،أل -ذي
“ك-ن م-ن أك-تشس-اف ت-وأج-د ج-م-اج-م
ألشس -ه -دأء ،خ Ó-ل أأب -ح -اث -ه Ãت -ح -ف
أإلنسسان بباريسس».
وكتب ‘ تغريدة أأخرى «وأأشسيد
ب-السس-ي-د ب-رأه-ي-م سس-ن-وسس-ي ل-ل-ع-ريضسة
أل -ت -ي ط -رح -ه -ا ع ÈألنÎنت وأل -ت-ي
سساهمت بدورها للتعريف باÛازر
أŸقÎف- - - -ة م - - -ن ط - - -رف ف - - -رنسس - - -ا

ألسس -ت -ع -م-اري-ة ب-ا÷زأئ-ر خÓ-ل 132
سسنة.

..ويشسرف على مراسسم إاصسدار
أاوراق وقطع نقدية جديدة
أأشسرف ألوزير أألول ،عبد ألعزيز
ج -رأد ،أأمسسÃ ،ق -ر أ◊ك -وم -ة ع -ل-ى
م- -رأسس- -م إأصس- -دأر ف -ئ -ة ج -دي -دة م -ن
أألورأق أل -ن -ق -دي -ة وأل-ق-ط-ع أل-ن-ق-دي-ة
أŸعدنية ،بحضسور وزير أŸالية أأÁن
ب -ن ع -ب -د أل -رح-م-ان إأ ¤ج-انب وزي-ر
أÛاه -دي -ن وذوي أ◊ق -وق أل -ط-يب
زي -ت -و Êووزرأء آأخ -ري -ن م-ن ﬂت-ل-ف
ألقطاعات.
و‘ مسستهل خطابه ،أأكد جرأد أأن
ألعملة ألوطنية “ثل أأحد رموز ألسسيادة
أل-وط-ن-ي-ة ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى أأه-م-ي-ة إأع-ط-اء

صس-ورة «ن-اصس-ع-ة» ع-ن أأورأق-ن-ا أل-ن-ق-دية
وأل-ق-ط-ع أل-ن-ق-دي-ة أŸع-دن-ي-ة أل-ت-ي ت-عد
«مرآأة لتاريخنا وأأ›اد شسعبنا».
وأأعلن أأنه قد “ت أŸصسادقة على
م -ن -ح ق-ط-ع-ة أأرضس-ي-ة م-وج-ه-ة ل-تشس-ي-ي-د
م-رك-ز صس-ن-اع-ي عصس-ري يضس-م ،إأضس-اف-ة
إأ ¤مطبعة ،مقرأ للصسندوق ألعام وكذأ
أŸركز ألوطني لفرز أألورأق ألنقدية
وم -رك-ز م-ه-ن-ي خ-اصس Ãه-ن أل-ط-ب-اع-ة
وصسك ألنقود معتÈأ أأن هذأ سسيسسمح
«ب - -ال - -رف - -ع م - -ن أأدأء ه - -ذه أŸؤوسسسس- -ة
ألسس -ي -ادي -ة صس -اح-ب-ة أ◊ق أل-ق-ان-و‘ Ê
إأصسدأر نقد».
من جانبه ،أعت Èوزير أŸالية أأن
أإلصسدأر Áجد تاريخ أ÷زأئر وثورتها
وت- - -ع- - -ي- - -د أل- - -ل - -ح - -م - -ة ب ÚأŸوأط - -ن
وأŸؤوسسسسات ألسسيادية .كما أأعطى نبذة
ع -ن ه -ذه أل -ف -ئ-ة أ÷دي-دة م-ن أألورأق
أل- -ن -ق -دي -ة وك -ذأ أل -ق -ط -ع -ة أŸع -دن -ي -ة

وخÓل زيارة ميدانية إا ¤العاصسمة

أ÷ديدة .فبالنسسبة للورقة ألنقدية ،من
ف -ئ-ة أأل-ف-ي دي-ن-ار ج-زأئ-ري ( 2000دج)
ف- -ق- -د أأوضس- -ح أأن- -ه- -ا “ث- -ل ‘ أل- -وج- -ه
أألم- -ام- -ي أألب -ط -ال أألشس -اوسس ألسس -ت -ة
م- -ه- -ن- -دسس- -ي أن- -طÓ- -ق ث- -ورة ن- -وف -مÈ
أÛيدة ،وأأما ‘ ظهر ألورقة ،فيمثل
معلم Úمن معا ⁄أ÷زأئر ‡ثل‘ Ú
ق« ÈأمدأغسسÃ »Úنطقة باتنة.
أأما بالنسسبة للمعلم ألثا ،Êألذي
Áث -ل «ف -وڤ-ارة ب-ن-ي ف-وغ-ي-ل» ب-أادرأر
ف -ه -و Áث -ل ع -ب-ق-ري-ة أ÷زأئ-ري عÈ
أل -عصس -ور وروح أŸسس -اوأة وأل -ع-دل ‘
ت -قسس -ي -م أÒÿأت وأل -غ-ل-ل ب Úأأف-رأد
أÛت -م -ع أل-وأح-د.أأم-ا ع-ن أل-ق-ط-ع-ة
أل-ن-ق-دي-ة ف-ه-ي “ث-ل ألشس-ه-ي-د أأح-م-د
زبانة ،أأول شسهيد أأعدم باŸقصسلة ‘
أ÷زأئر وهي تعت Èحسسب قول وزير
أŸالية «رمزية تاريخية أأخرى “ثل
بشساعة ألسستعمار بكل أŸقاييسس».

يضسع حجر األسساسس ألزيد من  14أالف مسسكن «عدل»
لول ،عبد العزيز جراد،
أاشسرف الوزير ا أ
ل‚از
لسس- -اسص إ
أامسص ،ع - -ل - -ى وضس- -ع ح- -ج- -ر ا أ
ليجار لفائدة
 14145سسكن بصسيغة البيع با إ
م -ك -ت -ت -ب -ي وك -ال -ة ت -رق -ي-ة و–سس Úالسس-ك-ن
(عدل) بولية ا÷زائر.
وقام جرأد ‘ ،أأول ﬁطة له ،بإاعطاء إأشسارة
ألنطÓق إل‚از  6 010مسسكن بالهضسبة أ÷نوبية
لبلدية أولد فايت من ضسمن  14 145وحدة م›Èة
لفائدة مكتتبي وكالة «عدل» بولية أ÷زأئر.
وباŸناسسبة ،أأكد ضسرورة «مرأعاة شسروط ألعيشس
أل -ك -ر Ëوأل -ط -م-أان-ي-ن-ة» ‘ إأ‚از ه-ذه ألسس-ك-ن-ات»،
مشس -ي -دأ ب -ح -رصس وك -ال -ة «ع -دل» ع-ل-ى ع-دم أ‚از
Óﬁت Œاري -ة ع -ل-ى مسس-ت-وى أل-ب-ن-اي-ات أŸن-ج-زة
وأسس -ت -ب -دأل -ه -ا Ãرأك -ز Œاري-ة «ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-اف-ة
ألشسروط ألÓزمة».
وج- - -دد ج- - -رأد ح - -رصس رئ - -يسس أ÷م - -ه - -وري - -ة
وم -ؤوسسسس-ات أل-دول-ة ع-ل-ى «خ-دم-ة ألشس-عب» ،دأع-ي-ا
Ãناسسبة ألحتفال بالذكرى  58لعيدي ألسستقÓل
وألشس -ب -اب إأ« ¤أسس -ت -ذك -ار أأ›اد ك-ل أأول-ئك أل-ذي-ن
ضسحوأ ‘ سسبيل ألوطن وحرروأ أألرضس وألنسسان.

...يسسلم مفاتيح أالف سسكن ببابا أاحسسن
كما أأشسرف ألوزير أألول ،عبد ألعزيز جرأد،
أأمسس ،على حفل تسسليم أŸفاتيح للمسستفيدين
م-ن أأل-ف وح-دة سس-ك-ن-ي-ة بصس-ي-غ-ة أل-ب-ي-ع ب-اإليجار
ببلدية بابا أأحسسن.
وقام جرأد ‘ ،أÙطة ألثانية من زيارته إأ¤

ولية أ÷زأئر ،رفقة عدد من أأعضساء أ◊كومة
ووأ‹ أل- -ع- -اصس- -م- -ة ،ي- -وسس- -ف شس- -رف -ة ،و‡ث -ل -ي
ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة وأألم -ن -ي-ة ،ب-ت-دشس Úأ◊ي
ألسسكني ألذي يحمل أسسم أÛاهد عمر بودأود
وي -ت -وف -ر ع -ل -ى ك -ل أŸرأف -ق ألضس-روري-ة ،سس-ي-م-ا
أŸرأفق ألرياضسية وأŸسساحات أÿضسرأء.
وبعد تفقده للسسكنات أŸنجزة ،سسلم ألوزير
أألول قرأرأت ألسستفادة لعدد من أŸسستفيدين
أل-ذي-ن أأع-رب-وأ ع-ن أرت-ي-اح-ه-م ل-تسس-ل-م سس-ك-ن-اتهم
بالرغم كما قالوأ من «ألتأاخر أŸسسجل ‘ آأجال
أإل‚از».
وب- -ذأت أŸن- -اسس- -ب- -ة ،ك -رم ع -ائ -ل -ة أÛاه -د
ألرأحل عمر بودأود ،منوها بخصساله وÃسساره
ألثوري.
ك -م -ا ع Èع -ن أف -ت -خ-اره ب-ت-دشس Úه-ذأ أ◊ي
عشس -ي -ة أح -ت -ف -ال أ÷زأئ -ر ب -ال -ذك -رى أل -ث -ام -ن -ة
وأÿمسس Úلعيد ألسستقÓل وألشسباب.

أأكد ألوزير أألول عبد ألعزيز جرأد ،أأمسس ،أأن
«أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة أل -ت-ي نسس-ع-ى إأ ¤ب-ن-ائ-ه-ا ل-ن
ت -ك -ون دون ألشس -ب -اب» أل -ذي Áلك ك-ل أل-ق-درأت
وأŸؤوهÓت للمسساهمة ‘ –قيق ذلك› ،ددأ
ألتزأم ألدولة على مرأفقة هذه ألشسريحة سسيما
من أ÷انب ألقتصسادي.
Óذأعة ألوطنية أأنه على
وأأوضسح ‘ تصسريح ل إ
«جيل أليوم أأن يفهم أأن بناء ألوطن لن يتحقق
دون أل -ت -مسسك Ãاضس -ي -ن -ا وأسس -ت -ل -ه -ام أل-ع Èم-ن
تضس- -ح- -ي- -ات أأج- -دأدن- -ا» مضس- -ي- -ف -ا أأن «أ÷زأئ -ر
أ÷دي -دة ل -ن ت -ك -ون دون ألشس -ب -اب أل -ذي ل -ه ك -ل
أŸقدرأت وألمكانيات» للمسساهمة ‘ معركة
ألتشسييد.
وأأضساف جرأد أأن أ÷زأئر أ÷ديدة تبنى بكل
أ÷زأئ- -ري Úوألشس- -ب- -اب أل- -ذي- -ن خ -رج -وأ ‘ 22
فÈأير  2019بطريقة سسلمية أأبهروأ بها ألعا⁄
«لتغي Òنظام أأهانهم».

أاكد وزير التصسال ،الناطق الرسسمي
باسسم ا◊كومة ،عمار بلحيمر ،أامسص ،أان
ت-اري-خ م-ه-ن-ة الصس-ح-اف-ة ال-وط-ن-ية « لطاŸا
ارتبط ارتباطا وثيقا باللتزام التام Œاه
ال- -قضس- -اي- -ا ال- -وط- -ن -ي -ة ال -كÈى واÙط -ات
لمة».
اŸصسÒية ا◊اسسمة ‘ حياة ا أ
وذكر بلحيمر ‘ ،بيان له أأن «حرية ألتعبÒ
كان لها وزنها ،وسسيظل معام Óأأسساسسيا ‘
أت- - -خ- - -اذ أل- - -ق- - -رأرأت أŸصسÒي- - -ة وتصس - -ويب
أŸبادرأت ألرأمية إأ ¤أ◊فاظ على ألوحدة
ألوطنية وألتÓحم ب Úأأفرأد ألشسعب ألوأحد».
وأأضساف أأن هذه «هي نفسس أŸهام أŸنوطة
ب- -رج- -الت ألصس- -ح- -اف -ة وأإلع Ó-م ،أل -ذي -ن ⁄
ي -ت -خ -ل-ف-وأ ع-ن أŸشس-ارك-ة ‘ ح-رب أل-ت-ح-ري-ر
لسسÎجاع ألسسيادة ألوطنية و ⁄يتأاخروأ عن
معارك ألبناء وألتشسييد على مر عقود من
ألزمن عرفت خÓلها أ÷زأئر –ولت عديدة
كان للصسحفي ÚخÓلها دور بارز ‘ –قيق
رسسالة ألشسهدأء وألدفاع عن مضسام Úبيان أأول
نوفم ،Èوهوما يÎجم ألبدأية ألسستعمارية
ل -ت -اري -خ ألصس -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة ،أل -ت-ي ك-انت
بدأيتها بجريدة «أŸبشسر» آأنذأك وهي أأول ما
عرفه أ÷زأئريون ‘ هذأ أÛال».
وت -اب -ع ق -ائ  Ó-إأن أ÷زأئ -ر «ع -رفت ن-هضس-ة
فكرية بصسدور عدة صسحف وطنية ،ما أأزعج
ألسس -ل-ط-ات ألسس-ت-ع-م-اري-ة أل-ت-ي ب-ات م-وق-ف-ه-ا

جلسسة عمل ب Úوسسائل إاعÓم عمومية والوكالة ا÷زائرية للتعاون الدو‹
شسارك مسسؤوولو وسسائل أإلعÓم ألعمومية،
أأمسس ‘ ،جلسسة عمل مع ألوكالة أ÷زأئرية
ل-ل-ت-ع-اون أل-دو‹ م-ن أأج-ل أل-تضس-ام-ن وأل-تنمية
ترأأسسها وزير ألتصسال ألناطق ألرسسمي باسسم
أ◊كومة عمار بلحيمر.
وسس-ي-ع-قب ل-ق-اء أل-ت-ع-ارف ه-ذأ ك-م-ا وصس-فه
ألوزير لقاءأت أأخرى من أأجل تنسسيق أأفضسل
لعمل ألصسحافة ألعمومية و–ديد توأجدها

وأنتشسارها ‘ أÿارج خصسوصسا ‘ أفريقيا
تكملة أأجهزة ألدبلوماسسية أ÷زأئرية.
وسس -م -ح أل -ل -ق-اء Ÿسس-ؤوو‹ وسس-ائ-ل ألعÓ-م
ألعمومية بالتعرف أأك Ìعلى مهام وصسÓحيات
أل-وك-ال-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ت-ع-اون أل-دو‹ م-ن أأج-ل
ألتضسامن وألتنمية سسيما ‘ ›ال ألتصسال،
حسسب ألتوضسيحات ألتي قدمها مديرها ألعام
 ،شسفيق مصسباح.

اŸفوضسية السسامية ◊قوق النسسان

ا÷زائر تدعولسستئناف البعثات
التقنية إا ¤الصسحراء الغربية
دع -ا أل -وف -د أ÷زأئ -ري ب -األ· أŸت -ح -دة،
أأمسس ،ب -ج -ن-ي-ف أŸف-وضس-ي-ة ألسس-ام-ي-ة ◊ق-وق
أإلنسس -ان إأ ¤أسس -ت -ئ -ن -اف أل -ب -ع -ث -ات أل -ت -ق-ن-ي-ة
ب-الصس-حرأء ألغربية .وب -ه-ذأ أÿصس-وصس ق-ال
ألقائم باألعمال لدى ألبعثة أ÷زأئرية ،مهدي
ل -ي -ت -ي -م ،خÓ-ل ن-ق-اشس م-ع أŸف-وضس ألسس-ام-ي
 ·ÓأŸتحدة ◊قوق ألنسسان ميشسال باشسلي
ل أ
Ãناسسبة ألدورة Û 44لسس حقوق ألنسسان
«ب-خصس-وصس ألق-ل-ي-م غ ÒأŸسس-ت-ق-ل ل-لصسحرأء
ألغربية نذكر مرة أأخرى أأنه  ⁄يتم إأيفاد أأي
بعثة تقنية منذ  .»2015وأأضساف ليتيم «وعليه
ن -دع -وأŸف -وضس -ي -ة ألسس-ام-ي-ة ◊ق-وق أإلنسس-ان
لسستئناف مهامها وإأعدأد برنامج مسساعدة
ت- - -ق- - -ن - -ي - -ة وت - -ع - -زي - -ز ق - -درأت أŸؤوسسسس - -ات
ألصسحرأوية» .ك- -م- -ا دع- -ا ‘ ذأت ألسس- -ي- -اق
أŸسسؤوولة عن حقوق أإلنسسان باأل· أŸتحدة
لتتطرق بالتفصسيل إأ ¤أإل‚ازأت أÙققة ‘
هذأ أÛال ‘ تقريرها ألسسنوي ألقادم.

...وتدعو إا ¤احÎام سسيادة الدول
دعت ب -ع -ث-ة أ÷زأئ-ر أل-دأئ-م-ة ل-دى م-ك-تب

ّﬁملة بـ 41طنا من اŸسستلزمات الصسحية

طائرات عسسكرية تواصسل جلب اŸعدات الطبية من الصسÚ
حطت ،مسساء أأمسس أألول أ÷معةÃ ،طار هوأري بومدين ألدو‹ ثÓث
طائرأت من نوع إأليوشس 76-Úتابعة للقوأت أ÷وية أ÷زأئرية ،قادمة من
جمهورية ألصس Úألشسعبيةﬁ ،ملة ب 41طنا من أŸسستلزمات وأŸعدأت
ألطبية أŸوجهة Ûابهة فÒوسس كورونا كوفيد ،19-حسسب ما أأفاد به،
أأمسس ،بيان لوزأرة ألدفاع ألوطني.

وأضسحا وهومصسادرة كل ألصسحف أ÷زأئرية
أل -ت -ي ك -انت ت -ه -دف إأ ¤ت -ن -وي -ر أل -رأأي أل-ع-ام
أ÷زأئري وتعدى ذلك إأ ¤بعضس أإلجرأءأت
ألتعسسفية ضسد ألصسحف ألوطنية من أŸصسادرة
إأ ¤م Ó-ح -ق -ة أأصس -ح -اب -ه -ا ب -السس -ج-ن وأل-ن-ف-ي
وألتغر.»Ë
وأأبرز ألوزير أأنه «ورغم كل ألعرأقيل ألتي
وأجهت ألصسحافة أ÷زأئرية ‘ بدأيتها إأل أأن
إأÁان ألشسعب أ÷زأئري Ãسسؤوولية ألصسحافة
‘ إأيقاظ أألمة ودورها ألبارز ‘ بث ألوعي
ألوطني  ⁄يسستسسلم للمعاملة ألقاسسية فقابل
جÈوت أŸسستعمر با◊كمة وضسبط ألنفسس،
فما إأن تصسادر ألسسلطة ألفرنسسية جريدة حتى
يسس -ارع أ÷زأئ -ري -ون إأ ¤إأصس -دأره-ا ب-ط-ري-ق-ة
أأخرى ،وهوما يوضسح لنا صسمود أ÷زأئريÚ
وإأ◊احهم باŸطالبة بحرية ألصسحافة».
وأأوضس- -ح ب- -ل- -ح- -ي- -م- -ر أأن ت- -لك «أÙط -ات
أŸضسيئة ‘ تاريخ أ÷زأئر أŸسستقلة كانت
ولزألت ‘ ح -اج -ة م -اسس -ة إأ ¤ت -ث -م Úوإأب-رأز
حتى تبقى تلك ألصسلة ب Úأألجيال أŸتعاقبة
جيل بعد جي– Óفظ رسسالة ألشسهدأء ألذين
يعودون دوما إأ ¤أألرضس ألطيبة.
ك -م -ا ع -ادت رف -ات رم -وز أل-ث-ورة ألشس-ع-ب-ي-ة
وأŸقاومة من أأرضس أŸسستعمر إأ ¤معانقة
ت -رأب أ÷زأئ -ر أŸسس -ت -ق -ل -ة أŸسس-ق-ي-ة ب-دم-اء
ألبوأسسل وألشسجعان ألأشسرأف».

وذكر نفسس أŸصسدر أأن طائرأت ألنقل ألعسسكرية «نفذت  14رحلة جوية
منذ بدأية هذه ألعمليات بحجم سساعي يقدر بحوأ‹  378سساعة ” على
إأثرها نقل  183طن من أŸسساعدأت ألطبية» ،وهذأ ما يؤوكد «جاهزية
أ÷يشس ألوطني ألشسعبي بكل مقوماته على كل أ÷بهات خاصسة ونحن
نحيي ألذكرى ألـ 58لعيدي ألسستقÓل وألشسباب».
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Ûلسس ح- -ق -وق ألنسس -ان إأ ¤أحÎأم سس -ي -ادة
ألدول ووحدتها ألÎأبية.
ف -خ Ó-ل ن -ق -اشس ت -ف -اع -ل -ي م -ع أŸف -وضس -ة
 ·ÓأŸت -ح -دة ◊ق-وق أإلنسس-ان،
ألسس -ام -ي -ة ل  -أ
م-يشس-ي-ل ب-اشس-ل-ي ،صس-رح م-ه-دي ل-ي-ت-ي-م ،ألقائم
باألعمال بالبعثة أ÷زأئرية أأن «أ÷زأئر تدعو
إأ ¤أحÎأم سس- -ي- -ادة أل -دول ط -ب -ق -ا ل -ل -م -ب -ادئ
ألعاŸية لعدم ألتدخل ‘ ألشسؤوون ألدأخلية
أŸكرسسة ‘ ميثاق أأل· أŸتحدة».
«ك -م -ا أأن -ه -ا –ث أÛت -م -ع أل -دو‹ ع -ل -ى
ألحÎأم ألصسارم للوحدة ألÎأبية لكل ألدول
Ãا فيها ألوضسعيات ألتي أأثÒت خÓل هذه
ألدورة» ،أأضساف ألديبلوماسسي أ÷زأئري.
ك- -م- -ا أأك -د أأن أ÷زأئ -ر «ت -رحب ب -ارت -ي -اح»
ب- -ال -ت -زأم م -ك -تب م -ف -وضس -ي -ة أأل· أŸت -ح -دة
ألسسامية ◊قوق ألنسسان بتنفيذ أأجندة »2030
م - -ت - -ط- -رق- -ا ‘ ه- -ذأ ألشس- -أان إأ« ¤أŸك- -اسسب
أŸعتÈة» ألتي سسجلها ألبلد ‘ Œسسيد حقوق
أإلنسس-ان ع Èت-رق-ي-ة أل-ت-ع-ددي-ة أل-دÁق-رأط-ية
وأل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أل- -بشس- -ري -ة وأل -ت -م -ت -ع ب -ا◊ق -وق
أألسساسسية».
وشسكر ألوفد أ÷زأئري أŸفوضسية ألسسامية
على تقريرها ألسسنوي حول حقوق أإلنسسان،
›ددأ لها دعم أ÷زأئر إل“ام عهدتها.
من جهة أأخرى ،أأشسار ليتيم إأ ¤أأن أ÷زأئر
تقاسسم باشسلي ‘ قلقها حول ألوضسع أ◊ا‹
◊ق -وق أإلنسس -ان ‘ أألرأضس -ي أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة
أÙتلة وتدين بشسدة ﬂطط ضسم أأجزأء من
ألضسفة ألغربية.
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حضسور شسعبي ورسسمي قوي بقصسر الثقافة مفدي زكريا

آا’ف ا÷زائري Úيكّرمون شصهداء اŸقاومة بالدموع والزغاريد

أالقى آا’ف ا÷زائري ،Úأامسس ،نظرة أاخÒة على رفات وجماجم الشسهداء اŸقاوم ،Úبقصسر الثقافة مفدي زكريا ،واعتÈوا
’رشسيف
اسسÎجاعهم ‘ عيد ا’سستقÓل ،اسستكما’ للسسيادة الوطنية ،داع ‘ Úالوقت ذاته إا ¤بذل كل اŸسساعي ’سسÎجاع ا أ
الوطني اŸهرب ،وإالزام فرنسسا با’عتذار والتعويضس.
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عنابة

إاطÓق إاسصم اÛاهد بن عودة على مقاطعة «ذراع الريشش»
أاشس- -رف وا‹ و’ي- -ة ع- -ن- -اب- -ة ج- -م- -ال
الدين برÁي ،أامسس ،بحضسور السسلطات
’سس-رة ال-ث-وري-ة
’م -ن-ي-ة وا أ
ال -و’ئ -ي -ة وا أ
واÛت-م-ع اŸد Êع-ل-ى تسس-م-ي-ة اŸق-اط-ع-ة
’داري -ة «ذراع ال -ريشس» ب -اسس-م اÛاه-د
ا إ
اŸرح - -وم مصس - -ط- -ف- -ى ب- -ن ع- -ودة ،عضس- -و
اÛموعة  22التاريخية ،وذلك ‘ إاطار
احتفا’ت ا÷زائر بالذكرى  58لعيدي
ا’سستقÓل والشسباب.
عنابة :هدى بوعطيح

قصسر الثقافة :حمزة ﬁصسول
ب-ال-دع-اء وال-دم-وع وال-زغ-اري-د
وأاك- -ال- -ي- -ل ال- -زه- -ور ،وق- -ف آالف
اŸواط -ن Úب -خشص -وع ،أام-ام رف-ات
 24م- -ن ق- -ادة وصص -ن -اع م Ó-ح -م
اŸقاومة الشصعبية ضصد السصتعمار
الفرنسصي ،بقصصر الثقافة مفدي
زكريا بهضصبة العناصصر بالعاصصمة،
ق -ارئ Úف -ا–ة ال -ك -ت-اب وراف-عÚ
أاك- -ف الضص- -راع- -ة ل- -لÎح- -م ع -ل -ى
أارواحهم الطاهرة.
م-ن-ذ السص-اع-ة ال-ث-ام-ن-ة ونصصف
صص -ب -اح -ا ،ب -دأا ال -ت-واف-د الشص-ع-ب-ي
وال -رسص -م -ي ،ع -ل -ى ال -قصص-ر ال-ذي
اخ -ت Òلح -تضص -ان م -راسص -م إال-ق-اء
ال -ن -ظ -رة األخÒة ع -ل -ى األب -ط-ال
اŸق - -اوم Úق - -ب - -ل ضص - -م- -ه- -م إا¤
رفاقهم الشصهداء باŸربع اÿاصس
ÃقÈة العالية ،اليوم األحد.
اصص-ط-ف ال-زائ-رون ‘ سص-لسص-لة
بشصرية طويلة امتدت إا ¤الباب
ال -رئ -يسص-ي اÿارج-ي ،م-ن-ت-ظ-ري-ن
دورهم إللقاء نظرة الوداع على
الفرسصان الذي اختاروا البندقية
وصصهوة اÿيل للدفاع والذود عن
ال-بÓ-د ‘ وج-ه السص-ت-ع-م-ار .ل-قد
ج- -اؤووا ،إا ¤اŸراسص- -م اŸه- -ي -ب -ة،
فرادى وعائÓت ،أاطفال وشصبابا
وك - -ه - -ول وشص - -ي - -وخ - -ا ،م - -ن ذوي
الح - -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصص- -ة ،وم- -ن
ا÷هات األربع للوطن « من أاجل
ه- -ؤولء ال- -رج- -ال ال- -ذي -ن ضص -ح -وا
بأانفسصهم ،وعلمونا وأابناءنا كيف
Áوت الرجال» ،مثلما صصرح لنا
مواطن قدم من ولية سصطيف.
وأاضص -اف« :ج -ئت ألق -ول ل -ه-م،
ع -د” ال -ي-وم ،ل-ت-ج-دوا أاح-ف-ادك-م
ليحضصنوكم ،بالرغم من الظروف
الصص-ح-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا ال-بÓ-د»،
وتابع« :سصيبقى هذا درسس للدول،
ودرسس لنا ،ونقول لهم  ⁄تذهب
تضص-ح-ي-ات-ك-م ه-ب-اء ،ت-ركتم أاجيال
ورجال يحفظون األمانة».
وقال أاحد الشصباب ،لـ«الشصعب»،
أان «أارواح هؤولء اŸقاوم Úوكل
الشص -ه -داء ،سص -ت -ظ -ل ‘ ذاك-رة ك-ل
األج - -ي- -ال ،وال- -ت- -اري- -خ سص- -ي- -ظ- -ل
يذكرهم ويحفظ ›دهم» ،ودعا
إا ¤ت-خ-ل-ي-د اŸشص-اع-ر ال-روح-انية
حيال الشصهداء عند ا÷زائري،Ú
حتى «يظلوا ‘ قلوبنا».
من جانبها ،قالت سصمية ذات
 15ربيعا ،بعد أان وضصعت إاكليل
ورد أام- - -ام ت- - -واب - -يت اŸق - -اومÚ
األبطال « :جئت لرؤوية الشصهداء
ال - -ذي - -ن ح - -رروا ه- -ذه ال- -بÓ- -د»،
ل- -تضص- -ي- -ف« :شص -رف ك -ب Òل -ن -ا أان

ي-دف-ن-وا ب-ي-ن-ن-ا و‘ ال-وط-ن ال-ذي-ن
ضصحوا من أاجله ،واÛد واÿلود
لشصهدائنا األبرار» .وسصمية واحدة
م -ن م -ئ -ات ا÷زائ-ري-ات الÓ-ئ-ي،
أاب Úإال أان يودعن الشصهداء ،مثلما
ك-انت ت-ف-ع-ل أام-ه-ات-ه-ن وج-دات-هن
إاب -ان السص-ت-ع-م-ار ،ح-يث صص-دح-ن
ب- -زغ- -اري- -د ال- -ف- -خ- -ر والع -ت -زاز
ب -ال -رج -ال ال -ذي-ن اسص-تشص-ه-دوا ‘
سصبيل الوطن.
وق -الت سص -ي -دة ت -ب-ك-ي ب-ح-رق-ة
رف -ق -ة زوج -ه -ا ،أان-ه-ا ت-ع-ي ج-ي-دا
م- -ع- -ن- -ى اسص -ت -ع -ادة رف -ات ه -ؤولء
األبطال« ،ألنني من عائلة شصهداء
مفقودين إا ¤اليوم ،وأاشصعر أانهم
ب -ي -ن -ه-م وسص-ي-دف-ن-ون غ-دا م-ث-ل-م-ا
يسصتحقون».

الشصهيد حي ’ يصصلى عليه
وكل الذين وقفوا ‘ حضصرة
ج -م -اج -م ورف -ات ه-ؤولء ال-رج-ال
العظماء ،فرحوا بتمكينهم أاخÒا
م -ن ح -ق-ه-م ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘ ال-دف-ن
ع -ل-ى ال-ط-ري-ق-ة اإلسصÓ-م-ي-ة ،و‘
السص -ي -اق ،أاوضص-ح ال-دك-ت-ور ﬁم-د
إادير مشصنان ،اŸفتشس اŸركزي
بوزارة الشصؤوون الدينية واألوقاف،
أان «ه - -ؤولء الشص- -ه- -داء ل يصص- -ل- -ى
ع -ل -ي-ه-م غ-دا ،ألن-ه-م أاح-ي-اء ع-ن-د
ربهم» .وقال مشصنان الذي يشصغل
عضص-وي-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-وزارية للفتوى
لـ»الشصعب»« :الشصهيد حي يرزق،
ك -م -ا ق -ال ال -ل-ه ت-ع-ا ‘ ¤ال-ق-رآان
الكر ،Ëولذلك الرسصول صصلى الله
عليه وسصلم  ⁄يصصل على شصهداء
أاح- -د ،ب- -ل دف- -ن- -ه- -م ب- -دم- -ائ- -ه- -م
ولباسصهم ،وكذلك هؤولء الشصهداء
سصيدفنون هكذا بدون صصÓة كما
يفعل بالشصهداء ألنهم أاحياء».
ك- - -م- - -ا أاوضص- - -ح ب- - -أان «ال- - -ي- - -د
السص -ت -ع -م-اري-ة ال-ب-غ-يضص-ة ح-رمت
ه - -ؤولء الشص - -ه - -داء م- -ن ح- -ق- -ه- -م
الطبيعي ‘ أان يدفنوا ‘ األرضس
ال- -ت- -ي اسص- -تشص- -ه -دوا م -ن أاج -ل -ه -ا
وأاحبوها» ،مضصيفا بأانه «ما من
شصك أان كل شصهيد من هؤولء أاراد
أان يدفن ‘ هذه األرضس» ،مشصيدا
Ãسصاعي الدولة ا÷زائرية وعلى
رأاسصها رئيسس ا÷مهورية «الذي
ع- -م- -ل ج- -اه- -دا ع -ل -ى اسصÎج -اع
ا÷م -اج -م وال -رف-ات ‘ ،ان-ت-ظ-ار
اسصÎجاع بقية الشصهداء لينضصموا
إا ¤رف -ق -ائ -ه -م ‘ ا÷ه -اد ال-ذي-ن
يعدون باÓŸي.»Ú

حضصور رسصمي

ب- - -ي - -ن - -م - -ا ت - -واصص - -ل ت - -واف - -د
ا÷زائري Úعلى قاعة اŸراسصم،
ح -يث تسص -ج -ى ال-ت-واب-يت ‘ ،ظ-ل
احÎام ت- - -داب Òال- - -وق- - -اي - -ة م - -ن
فÒوسس ك- -ورون -ا ،سص -ج -ل حضص -ور
أاعضص -اء م -ن ا÷ه -از ال -ت -ن -ف -ي-ذي
وع- -ل- -ى رأاسص- -ه- -م وزي- -ر التصص- -ال
الناطق الرسصمي باسصم ا◊كومة
ع -م -ار ب -ل -ح-ي-م-ر ،وزي-ر األشص-غ-ال
ال-ع-م-وم-ي-ة ف-اروق شص-ي-ع-ل-ي ووزير
الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة سص -ي-د ع-ل-ي
خ- -ال- -دي رف- -ق- -ة ك- -ات -ب -ة ال -دول -ة
للرياضصة سصليمة سصواكري ،الذين
قرأاوا فا–ة الكتاب على أارواح
الشصهداء اŸقاوم.Ú
كما  ⁄يتخلف ‡ثلو السصلك
ال- -دب- -ل- -وم- -اسص -ي األج -ن -ب -ي ،ع -ن
م -راسص -م إال -ق -اء ال-ن-ظ-رة األخÒة،
ي -ت-ق-دم-ه-م السص-ف Òال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي
أام Úمقبول ،وسصفÒة دولة تركيا
م -اه -ي -ن -ور أاوزدم Òغ -وك -ط -اشس،
وسص -ف Òج -م-ه-وري-ة ل-ب-ن-ان ﬁم-د
حسص- -ن ،ال -ذي ع Èع -ن «أاه -م -ي -ة
ا◊دث التاريخي للجزائر ولكل
األمة العربية» ،ألن «األمر يتعلق
Ãقاوم Úأابطال بفضصلهم يتمتع
جيل اليوم بالسصتقÓل وا◊رية،
واسصتلهمت من تضصحياتهم شصعوب
أاخرى وتلمسصت طريقها للتحرر».

عار ا’سصتعمار باق
و‘ غ -م -رة ال -ف -رح ب -اسص-ت-ع-ادة
الرفات و“كينهم من حقهم من
شص- -عÒة ال- -دف -ن ‘ األرضس ال -ت -ي
ضصحوا من أاجلها ،طفت مشصاعر
الغضصب والسصتنكار Œاه فرنسصا
السص- -ت- -ع- -م- -اري- -ة .ح- -يث ت -واف -ق
اŸواط-ن-ون وال-ط-ب-ق-ة السص-ياسصية،
على أان «فرنسصا بجماجم ورفات
شص -ه -دائ-ن-ا ،دل-ي-ل م-ادي م-ل-م-وسس
على حجم وبشصاعة السصتعمار»،
مثلما قال األم Úالعام للمنظمة
الوطنية ألبناء اÛاهدين خالفة
مبارك.
واعت ÈاŸتحدث أان اسصتعادة
الرفات «إا‚از مهم جدا نفتخر
به ونشصيد بأاصصحاب الفضصل من
ال- -رج- -ال وع- -ل -ى رأاسص -ه -م رئ -يسس
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د اÛي-د ت-بون»،
واسصتطرد أان األهم «هو أان نلقن
أابناءنا تاريخ كل شصهيد من هؤولء
الشص -ه -داء ح -ت -ى ن-ع-رف ون-ح-ف-ظ
ذاك-رت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة ونصص-ون أام-ان-ة
الشصهداء».
ودعا خالفة رفقة شصاب آاخر
كان يحمل قصصيدة شصعر تكرÁا
ل -لشص-ه-داء إا« ¤م-واصص-ل-ة الضص-غ-ط

ع- -ل -ى ف -رنسص -ا لسص -ت -ع -ادة ب -ق -ي -ة
ا÷م -اج -م وال -رف -ات ،واسصÎج-اع
األرشصيف الوطني وإالزام فرنسصا
بالتعويضس عن ›ازرها البشصعة
وباألخصس النووية منها».
من جانبه ،أاكد رئيسس حركة
›تمع السصلم عبد الرزاق مقري،
أان «هؤولء الشصهداء شصداد اآلفاق
أاح- -ب- -ط- -وا خ- -ط- -ة السص- -ت- -ع- -م -ار
الفرنسصي الذي كان يريد أان يبيد
ا÷زائ- -ري Úك- -م -ا أاب -ي -د ال -ه -ن -ود
ا◊مر».
وقال مقري أان «دين شصهداء
اŸق- -اوم- -ة الشص- -ع- -ب- -ي- -ة وال- -ث- -ورة
واÛاه -دي -ن ،ع -ل-ي-ن-ا ك-ب Òج-دا
وواج -ب-ن-ا ن-ح-ن ج-م-ي-ع-ا أان ن-ب-ق-ى
ع-ل-ى ع-ه-د الشص-ه-داء» ،ف-ي-م-ا دعا
رئ- -يسس ح -زب اŸسص -ت -ق -ب -ل ع -ب -د
ال -ع -زي -ز ب -ل -ع -ي -د إا ¤اسص -ت-حضص-ار
اŸناسصبة التاريخية «لبناء التوافق
ال- -وط -ن -ي» ،وإاك -رام «روح وذك -رى
ه -ؤولء األب -ط -ال ال -ذي -ن ح -ارب -وا
السص -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسص-ي إا ¤آاخ-ر
قطرة من دمائهم».
أام -ا رئ -يسص -ة ال -ه Ó-ل األح -م -ر
ا÷زائ-ري ،سص-ع-ي-دة ب-ن ح-ب-ل-يسس،
فاسصتنكرت حرمان فرنسصا لهؤولء
الشص -ه -داء ط-ي-ل-ة  170سص-ن-ة ،م-ن
ح- -ق- -ه- -م الشص -رع -ي وال -دي -ن -ي ‘
ال -دف -ن« ،وت -رك -ت-ه-م ﬁن-ط‘ Ú
علب ‘ جرÁة بشصعة تضصاف إا¤
جرائهما التي ل “حى».
ووصص - -ف األم Úال- -ع- -ام ◊زب
جبهة التحرير الوطني ،بعجي أابو
الفضصل اسصÎجاع رفات الشصهداء
اŸقاوم« ÚباŸفاجأاة التي أاّثرت
‘ ك- - -ل ا÷زائ- - -ري ،»Úوت- - -وج - -ه
«ب- - -الشص- - -ك- - -ر اÿالصس ل- - -رئ- - -يسس
ا÷مهورية واŸؤوسصسصة العسصكرية
على ا÷هود التي بذلوها لتمكÚ
ا÷زائ -ري Úم -ن اسص-ت-ق-ب-ال ودف-ن
شصهداء بكل عزة واعتزاز».
وأاوصص - -ى ›اه - -د م- -ن- -ط- -ق- -ة
األوراسس ،دري -اسس اع -م-ر ،شص-ب-اب
ا÷زائ-ر ب-اسص-ت-حضص-ار اŸن-اسص-ب-ة،
للحفاظ على األمانة« ،ألن آامالنا
كمجاهدين أاحياء والشصهداء كلها
م -ع -ل -ق -ة ع -ل -ي-ك-م» .وت-زاي-د ع-دد
الوافدين إا ¤قصصر الثقافة مفدي
زكريا ‘ الفÎة اŸسصائية بشصكل
لفت ،وت -واصص -لت م-راسص-م ال-وداع
البطو‹ للشصهداء اŸقاوم Úإا¤
غ - -اي - -ة السص - -ادسص- -ة مسص- -اء ،وف- -ق
الÈنامج اÙدد من قبل وزارة
اÛاهدين.
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“ي -زت الح-ت-ف-الت ب-نشص-اط-ات ث-ري-ة،
بتكر Ëعائلة اÛاهد الراحل مصصطفى
ب - -ن ع- -ودة ،واسص- -ت- -ب- -دال اسص- -م اŸدي- -ن- -ة
ا÷دي - - -دة م - - -ن ذارع ال - - -ريشس إا ¤اسص- - -م
اÛاه -د وال -ع -ق -ي -د ‘ ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني مصصطفى بن عودة اŸدعو «سصي
ع -م -ار» ،أاح -د أاعضص -اء ال -وف -د ا÷زائ -ري
الذي أادار مفاوضصات إايفيان مع فرنسصا
السصتعمارية.
كما نظم Ãقر الولية حفل تكرÁي
لبعضس ›اهدي ولية عنابة ” ،خÓله
توزيع عقود اŸلكية ‘ إاطار التسصوية على
ب - -عضس اŸسص- -ت- -ف- -ي- -دي- -ن ،وم- -ن- -ح ك- -راسس
كهربائية ،دراجات نارية واآلت للخياطة
ل -ف -ئ -ة ذوي الح -ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة ،وأاك-د
الوا‹ باŸناسصبة أان ا÷زائر وبالرغم من
الضصائقة اŸالية التي “ر بها ‘ الوقت

الراهن ،اإل أان الدولة تبذل مزيدا من
ا÷ه- -د Œاه ج -م -ي -ع شص -رائ -ح اÛت -م -ع،
وب- -األخصس ذوي الح- -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة
وال-ذي-ن ه-م ب-ح-اج-ة إا ¤ال-دع-م وال-ت-ك-فل
الج -ت -م -اع -ي ،مشصÒا إا ¤أان -ه -م ت -ك -ف-ل-وا
ب- -ب- -عضس ال- -نسص- -اء اŸاك- -ث -ات ‘ ال -ب -ي -وت
Ÿن -ح -ه -م -ن ف -رصص -ة اŸسص -اه-م-ة ‘ ب-ن-اء
القتصصاد الوطني ،كما أاكد بأان العملية
سص -ت -ت -واصص -ل اإ ¤ن -ه -اي -ة السص -ن-ة ،لسص-ي-م-ا
ب -ال -نسص -ب -ة ل -ل-ف-ئ-ة اŸع-اق-ة ،وال-ت-ك-ف-ل Ãا
يقارب  60شصخصصا.
واأشصرف اŸسصؤوول األول على ا÷هاز
التنفيذي لولية عنابة على افتتاح معرضس
اإ‚ازات الشصباب باŸركز العلمي للÎفيه،
اأين وقف على اإبداعات هذه الفئة و‘
ﬂتلف اÛالت ،مثمنا ‘ سصياق حديثه
اإل -ي -ه -م ›ه -ودات -ه -م والسص -ت -م -راري -ة ‘
نشص -اط -ات -ه -م ،وذلك Ãراف -ق -ة السص-ل-ط-ات
اÙلية..
الح- - -ت- - -ف - -الت اıل - -دة ل - -ل - -ذك - -رى
اŸزدوج -ة ل -ع-ي-دي السص-ت-قÓ-ل والشص-ب-اب
تتواصصل اليوم بعنابة ،بزيارة مقام الشصهيد
والÎحم على أارواح الشصهداء ،إا ¤جانب
وضص - -ع ح - -ج - -ر األسص- -اسس Ÿشص- -روع إا‚از
›م- -ع م- -درسص -ي ب -ح -ي ال -ر ،Ëوت -دشصÚ
ﬁطة خدمات ومركز Œاري Ÿسصتثمر
خاصس لتتختم بتنظيم حفل تكرÁي على
شصرف ا◊ضصور.

اللجنة الوزارية للفتوى:

«شصهداء اŸقاومة أاحياء ’ ُيصصsلى عليهم»
أاف-تت ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة ل-ل-فتوى التابعة
لوزارة الشصؤوون الدينية واألوقاف ،اأمسس،
بعدم جواز الصصÓة على شصهداء اŸقاومة
الشص-ع-ب-ية  24ال -ذي -ن اسصÎج-عت ا÷زائ-ر
رفاتهم ،ا÷معة ،وذلك ألنهم «اأحياء».
وأاج- -ابت ال -ل -ج -ن -ة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا ،ع -ن
السصؤوال اŸطروح بخصصوصس حكم الصصÓة
ع- -ل- -ى ه- -ؤولء الشص- -ه- -داء ،م -وضص -ح -ة ب -أان
«ج -م -اه Òع -ل -م -اء اŸال-ك-ي-ة والشص-اف-ع-ي-ة
وا◊ن- -اب- -ل- -ة ق- -د ذه- -ب- -وا اإ ¤أان شص- -ه -داء
اŸعركة ل يصصلى عليهم ،ألنهم أاحياء،
فقد اختاروا اŸوت فوهبت لهم ا◊ياة».
واسص -ت -بشص -ر أاعضص -اء ال -ل -ج -ن -ة ال-وزاري-ة
ل -ل -ف -ت -وى ب-اسصÎج-اع رف-ات الشص-ه-داء م-ن
أاب- -ط- -ال اŸق- -اوم- -ة ،ال- -ذي- -ن «ح- -رم- -ه- -م

السص-ت-ع-م-ار ح-ق-ه-م ‘ أان ي-دف-ن-وا ب-أارضس
ا÷زائر التي اأحبوها ووهبوا حياتهم من
أاجلها ،وبهذا ينضصمون إا ¤اÓŸي Úمن
شصهداء الوطن ‘ ،انتظار أان يلتحق بهم
إاخوانهم بفضصل الله ثم بفضصل اŸسصاعي
ا◊ث-ي-ث-ة ل-ل-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ت-ي ت-وجت
Ãسصاعي رئيسس ا÷مهورية عبد اÛيد
تبون» -كما اأضصاف البيان.
ودعت اللجنة اإ ¤الدعاء والÎحم على
الشص - -ه - -داء واإŒ« ¤دي- -د ع- -ه- -د ال- -وف- -اء
ل-ل-م-ب-ادئ وال-ق-ي-م ال-ت-ي ضص-ح-وا م-ن أاجلها
واسص- -ت- -ل- -ه- -ام ال -دروسس وال -ع Èم -ن -ه -م ‘
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى سص-ي-ادة ال-وط-ن ووح-دت-ه
واأمنه واسصتقراره ،والعمل من أاجل رقيه
وازدهاره».

منظمة أابناء الشسهداء:

اسصÎجاع الرفات أاضصفى طابعا ‡يزا على  5جويلية
اعتÈت اŸنظمة الوطنية لأبناء
الشص------ه------داء اأن اسصÎج-----اع رف-----ات
وج-م-اجم  24شص-ه-ي-دا م-ن شص-هداء
اŸق-اوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة اأضص-ف-ى ط-اب-عا
«خاصصا و‡يزا» على الذكرى 58
لعيدي السصتقÓل والشصباب.
واأشص--ارت اŸن-ظ-م-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا
اأن----ه----ا «تسص----ج----ل ‘ ه----ذا ال----ي----وم
ال-ت-اري-خ-ي ب-ك-ل ال-ف-خ-ر والع-ت-زاز
اŸم----زوج ب----ال----ت----ق----دي---ر ل---رئ---يسس
ا÷م--ه--وري--ة ع--ب--د اÛي--د ت--ب--ون،
وا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،سص-ل-ي-ل
جيشس التحرير ،على سصهرهم وبذل

ج------ه------وده------م لسصÎج------اع رف-----ات
وج----م----اج----م شص----ه----داء اŸق----اوم---ة
الشص--ع--ب--ي--ة ،وال--ذي اأضص--ف-ى ط-اب-ع-ا
خ--اصص--ا و‡ي--زا ع--ل-ى ال-ذك-رى 58
لعيدي السصتقÓل والشصباب ‘ ظل
ا÷زائر ا÷ديدة النوفمÈية».
وب--اŸن-اسص-ب-ة ح-يت اŸن-ظ-م-ة ‘
بيانها الشصعب ا÷زائري وهناأته،
م--ت--م--ن--ي--ة ل--ه ول--ل--وط--ن «ك-ل اÒÿ
والصص--ح--ة وال--ع--اف--ي--ة م--ع ال--ت--ق--دم
والزدهار ،وفاء لرسصالة الشصهداء
الأب--رار واÛاه--دي--ن الأخ--ي-ار ‘
كنف التضصامن والوحدة».

الرئاسسة الفرنسسية:

مبادرة «صصداقة وتبصصر»
وصص - -فت ال - -رئ - -اسص - -ة ال - -ف - -رنسص- -ي- -ة
اسصÎج- -اع ا÷زائ -ر ÷م -اج -م  24من
ق-ادة اŸق-اوم-ة الشص-ع-ب-ي-ة لÓ-سص-ت-ع-مار
الفرنسصي والتي كانت ﬁفوظة لأكÌ
م- -ن ق- -رن ونصص- -ف Ãت -ح -ف الإنسص -ان
بباريسس Ãبادرة «صصداقة وتبصصر».
وصصرحت الرئاسصة الفرنسصية لوكالة
ف- -رانسس ب- -رسس ،ا÷م- -ع -ة ،ب -اأن «ه -ذه

العملية تدخل ‘ اإطار مبادرة صصداقة
وت- -بصص- -ر اإزاء ك- -ل ج -راح ت -اري -خ -ن -ا».
واأضص -افت اأن «ه -ذا ه-و م-ع-ن-ى ال-ع-م-ل
ال - -ذي ب - -اشص - -ره رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة
(ال - -ف - -رنسص - -ي) م - -ع ا÷زائ - -ر وال - -ذي
سصيتواصصل ‘ كنف احÎام ا÷ميع من
اأج - -ل مصص - -ا◊ة ذاك - -رت - -ي الشص - -ع- -بÚ
الفرنسصي وا÷زائري».
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انطÓق اŸسسار ‘ 2011

كرونولوجيا اسصÎجاع رفات شصهداء اŸقاومة الشّصعبيّة

عرف ملف اسسÎجاع رفات وجماجم شسهداء اŸقاومة الشّسعبية ضسد ا’سستعمار الفرنسسي للجزائر ،واŸتواجدة Ãتحف التاريخ
ال-ط-ب-ي-ع-ي ‘ ب-اريسس م-راح-ل ع-دي-دة م-ن-ذ ت-ف-ج Òه-ذه ال-قضس-ي-ة سس-نة  ،2011ل-ت-تّ-وج مسس-اع-ي ا÷زائ-ر ا◊ث-ي-ث-ة ب-إاعÓ-ن رئيسس
ا÷مهورية ،عبد اÛيد تبون اÿميسس ،عن إاعادة  24رفات من قادة اŸقاومة الشّسعبية ورفاقهم ،أاول أامسس ،إا ¤أارضس الوطن
على م Ïطائرة عسسكرية من القوات ا÷وية ا÷زائرية قادمة من فرنسسا.
‘ هذا الصصدد ،اأولت ا÷زائر اهتماما خاصصا
لهذا اŸلفÃ ،وجب ما ينصس عليه الدسصتور من
ضص-م-ان ال-دول-ة ’حÎام اأرواح الّشص-ه-داء ،وت-ط-ب-ي-ق-ا
’أحكام القانون رقم  99-07اŸوؤرخ ‘  5اأبريل
 ،1999اŸتعّلق باÛاهد والشّصهيد’ ،سصيما اŸادة
 54منه التي “نع «التّنازل باأي شصكل من ا’أشصكال
عن اأي جزء من الّتراث التّاريخي والثّقا‘».
كما جاء ا’هتمام بهذا اŸلف بالّنظر Ÿا –مله
قضصية اسصÎجاع رفات وجماجم شصهداء اŸقاومة
الشّصعبية اŸتواجدة Ãتحف التاريخ الطبيعي ‘
باريسس ،من رمزية وا’عتناء الذي يحظى به هوؤ’ء
الّرموز من طرف الدولة ا÷زائرية.
وÃن -اسص-ب-ة اسصÎج-اع رف-ات  24ق -ادة م-ن ق-ادة
اŸق -اوم -ة ا÷زائ -ري -ة ،ذك -رت وزارة اÛاه -دي -ن
” تبادل
وذوي ا◊قوق اأنه منذ  9جوان ّ ،2016
م-راسصÓ-ت ﬂت-ل-ف-ة وع-ق-د اج-ت-م-اع-ات ت-نسص-ي-ق-ي-ة
ع -دي -دة ب Úال -ق -ط -اع -ات اŸع-ن-ي-ة (ال-وزارة ا’أو¤
ووزارتي الشصوؤون اÿارجية واÛاهدين)’ ،إدراج
ال-قضص-ي-ة ضص-م-ن اŸب-اح-ث-ات ا÷زائ-ري-ة ال-ف-رنسص-ي-ة
واإيجاد السصبل اŸناسصبة ’سصÎجاع هذه الرفات.
” عقد اأول اجتماع تنسصيقي بتاريخ 23
وقد ّ
جوان  ،2016وتضصّمن دراسصة التقرير الذي اأعدته
اŸل-ح-ق-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-السص-ف-ارة ا÷زائ-ري-ة ب-باريسس
بخصصوصس ا’إجراءات اŸقÎحة من طرف مدير
اÛموعات اŸتحفية باŸتحف الوطني للتاريخ
الطبيعي.
وكان الّرئيسس الفرنسصي اإÁانويل ماكرون قد
تعّهد ‘ زيارته للجزائر ‘ السصادسس من ديسصمÈ
 2017باسصتعداده لتسصليم جماجم شصهداء اŸقاومة
الشص -ع-ب-ي-ة اŸت-واج-دة Ãت-ح-ف ال-ت-اري-خ ال-ط-ب-ي-ع-ي
بباريسس ،ومنذ ذلك التاريخ كلّف الوزير ا’أول وزارة
اÛاهدين بالتنسصيق مع وزارة الشصوؤون اÿارجية
’إعداد الطلب الّرسصمي ’سصÎجاعها.
سص -ن -ة م -ن ب -ع -د ذلك ت -ق -ري -ب -ا ،اسص -ت -ق -ب -ل وزي-ر
اÛاهدين الطيب زيتو Êسصف Òفرنسصا با÷زائر،
جهها
بطلب منه ،والذي سصّلمه نسصخة من مراسصلة و ّ
وزير اأوروبا والشصوؤون اÿارجية الفرنسصي اإ ¤وزير
الشصوؤون اÿارجية ،والتي يطلب فيها –ديد سصويا
ب -ق -اي -ا ال -رف -ات ال -ت -ي ل -يسصت م -وضص -وع م-ن-اقشص-ة،
وا’أخرى التي يجب اأن تكون  Óﬁللمزيد من
التوثيق العلمي من خÓل دراسصة سصتجريها اللجنة

ال-ع-ل-م-ي-ة ،وذلك وف-ق-ا ل-ت-وصص-ي-ات اللجنة ا◊كومية
اŸشصÎك- -ة ال- -رف -ي -ع -ة اŸسص -ت -وى اÛت -م -ع -ة ‘ 7
ديسصم.2017 È
وق -د ّ” ع -ق -د اج-ت-م-اع ت-نسص-ي-ق-ي ‘  3سصبتمÈ
 2018تضصّمن اإدراج تعديÓت على الوثيقة الواردة
من الطرف الفرنسصي حول طريقة العمل وتشصكيلة
الفوج ،وتعي Úتشصكيلة اللجنة العلمية ا÷زائرية.
وعقدت اللجنة العلمية ا÷زائرية  -الفرنسصية،
اŸكّلفة بتحديد هوية الرفات ،اجتماعات على
مسصتوى متحف ا’نسصان بباريسس 12 ‘ ،سصبتمÈ
 2018ب -رئ -اسص -ة ك -ل م -ن الÈوف -يسص -ور ب-ل-ح-اج م-ن
ال -ط -رف ا÷زائ -ري واŸدي-ر ال-ع-ام ل-لÎاث ب-وزارة
الثقافة الفرنسصية“ ،حورت اأسصاسصا حول تنظيم
العمل و–ديد دور اللجنة اŸشصÎكة والتفاوضس
حول اإمكانية توسصيع القائمة لتشصمل كل الرفات
اŸتواجدة على الÎاب الفرنسصي ،واŸصصادقة على
جدول ا’جتماعات الثنائية ومناقشصة الوثائق التي
سصيقدمها الطرف الفرنسصي لتحديد قائمة الرفات
ا÷زائرية اŸوجودة بفرنسصا.
وب -ت -اري-خ  5ف -ي -ف-ري  ،2019ع -ق -دت ال ّ-ل -ج -ن-ة

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

اŸشصÎك-ة ا÷زائ-ري-ة -ال-ف-رنسص-ي-ة اج-ت-م-اع-ا Ãقر
وزارة الشصوؤون اÿارجية با÷زائر ،تضصّمن التاأكيد
على ضصرورة تدارك التاأخر وتسصريع وتÒة العمل،
ت -ف -ع -ي-ل ق-ائ-م-ة  06ج -م-اج-م اŸك-ت-م-ل-ة ،وضص-ب-ط
الÈنامج الزمني لعقد لقاءات دورية بواسصطة تقنية
ال -ت -ح -اضص -ر اŸرئ -ي ع -ن ب -ع -د وال -ت -اأك-د م-ن م-دى
م-ط-اب-ق-ة ن-ت-ائ-ج ا’أب-ح-اث ل-ل-منهجية اŸتفق عليها
وا’تفاق ‘ ا’أخ Òعلى عقد لقاء ‘  28مارسس
 2019بباريسس لعرضس نتائج البحث التي توصّصل
اإليها الطرف ا÷زائري.
من  18اإ 26 ¤مارسس  ،2019اجتمعت اللجنة
العلمية اŸشصÎكة ’إجراء التحاليل على الّرفات
اŸت -واج -دة Ãت -ح-ف ال-ت-اري-خ ال-ط-ب-ي-ع-ي ب-ب-اريسس،
ولفحصس العّينات وفقا لÈوتوكول العمل العلمي
اŸعتمد.
‘ شصهر مارسس  ،2020عقدت نفسس اللجنة عدة
اج-ت-م-اع-ات م-ت-ت-ال-ي-ة اأسص-ف-رت ع-ن اإع-داد ال-تقرير
ال -ن -ه -ائ -ي ،و–دي -د ال -رف -ات وا÷م -اج -م ال-ق-اب-ل-ة
لÓسصÎجاع وتلك الغ Òقابلة لÓسصÎجاع ،والتي
–تاج اإ ¤تدقيق.
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ا÷ماجم..وسصخرية الّتاريخ
نور الدين لعراجي
لسصت أادري هل أاسصمح لنفسصي باسصتعمال عنوان الّنصس الشّصه Òللّروائي
الطاهر وطار «الشصهداء يعودون هذا اأ’سصبوع» ،دون أان يغضصب منّي سصهوا
احمد بن قطاف مقتبسس الّرواية إا ¤نصس مسصرحي ،أ’ّنني تطاولت على
ذاكرة اÿشصبة؟ وهل يغفر ‹ عزالدين ›وبي والسصيدة صصونيا ،تطّفلي
على ذلك ،فقد رحل اأ’ربعة إا ¤غربتهم اأ’بدية وبقيت اÿشصبة تذكرهم
و–تفظ لهم باŸرافعات التاريخية ،من أاجل عودة الشّصهداء؟
وهل تراهم اآ’ن يشصعرون بالفخر ،أ’ّن رفات ورموز اŸقاومة الشّصعبية
عادت إا ¤تراب الوطن وعطر اأ’جداد ،بعد قرن وسصبع Úسصنة من
اŸنفى القسصري؟ اأ’كيد أاّنهم سصيفرحون بهذه العودة وا’نتصصار ،حتى
وإان كانت اأ’رواح صصعدت إا ¤بارئها ،منذ تلك الّلحظات التي نّكل
ا’سصتعمار بها أاجسصادهم وفصصل فيها رؤووسصهم عن أاجسصامهم قربانا
لقادته دعاة ا◊ضصارة وحماة ا’نسصانية والتاريخ أامثال «سصانت ارنو»،
«بورديلة»« ،بيجو»’« ،فيجري»« ،جون بيار» ،وغÒهم من سصّفاحي
التاريخ واإ’نسصانية.
عادت رفات الشصريف بوبغلة ،الشصيخ احمد بوزيان ،بوقديدة ،قويدر
التيطراوي ،مرابطﬁ ،مد بن ا◊اج وغÒهم من اأ’سصماء التي نعرفها
والشّصخصصيات التي ’ نعلمها إا ¤أارضس الوطن بعد طول انتظار ومعاناة
أاب -دي-ة ،رسص-م م-ع-اŸه-ا الّ-ن-ك-ران ،ا÷ح-ود وا◊رم-ان..ع-ادوا ل-ي-كّ-رم-ون
بالّدفن ‘ وطنهم ،كما يكرم غÒهم من اأ’موات فما بالك بالشّصهداء
أامثالهم؟
ا÷رÁة ظّلت قائمة اأ’ركان ووحشصية ا’سصتعمار باأ’مسس هي نفسصها
ال -ت -ي تسص ّ-ت -رت وشص-اركت ‘ مسص-اوم-ات سص-ي-اسص-وي-ة م-ق-اب-ل “ك-ي-ن-ن-ا م-ن
اسصÎجاعهم اليوم ،بل واصصلت غطرسصتها وعدوانيتها بعد ا’سصتقÓل،
و ⁄يثنها عن ذلك اأ’عراف واŸواثيق الدولية ،التي تنصس على احÎام
ا’نسصان وكرامة اأ’سصرى ،فما بالك بأابطال قاوموا ودافعوا عن أارضصهم
وع-رضص-ه-م ،و ⁄يسص-تسص-ل-م-وا ،أاف Ó-ي-ح-ظ-ى ه-ؤو’ء اأ’ب-ط-ال ب-ج-ن-ازة تليق
Ãواقفهم وشصجاعتهم اأ’سصطورية.
بعضس اأ’صصوات النشصاز ،ولو أاّنها  ⁄تكÎث لهذا ا’نتصصار وظلّت
صصامتة ،لهان اأ’مر ،أام أاّنها تنفعل وتهلّل رافضصة اسصÎجاع ا÷ماجم من
أاسصاسصه ،فهذا هو الهوان والعيب والدناءة ،أاعداء ا÷زائر والتاريخ ‘
الداخل  ⁄يعجبهم صصنيع العمل ،فراحوا يتباكون أاّمهم «فافا» ،ويشصكونها
طالب Úمنها الصصفح والصصفيح Ÿدارات سصوأاتهم بعد عودة اأ’بطال إا¤
أارضس آابائهم التي دفعوا من أاجلها أارواحهم .وهنا تسصتحضصر Êمقولة
ال ّ-رئ -يسس اأ’سص -ب -ق ه-واري ب-وم-دي-ن« :ب-ي-ن-ن-ا وب Úف-رنسص-ا ب-ح-ر م-ن ال-دم
Óصصوات اŸغّردة خارج ال ّسصرب
وطوفان من ا÷ماجم» ،و’ Áكن ل أ
التأاث ‘ Òعظمة اأ’بطال ،فسصخرية التاريخ تظل وصصمة عار ،لصصيقة
فرنسصا ولو عادت كل ا÷ماجم إالينا راجلة..
يرفضس حتى نطق أاسصماء جÔا’تكم وضصّباطكم وقادتكم ،الذين هتكوا
اأ’عراضس وسصلبوا اأ’رواح من أاجسصاد أاصصحابها اŸقاوم ،Úودّمروا
وشصّردوا حماة هذا الوطن .فهل تعرفون يا أاحفاد (جÒي  -روبرت -
بيجو  -بوجو ـ ’ كوسصت وبيجار...والقائمة طويلة؟
إاّننا ‘ ا÷زائر ،نحن أاحفاد عبد القادر واŸقرا Êوبوزيان ،لن تغفل
عيوننا عن قطرة دم أاو عن دمعة –ّدرت من على خد امرأاة ثكلى أاو من
ع Úطفل يتيم أاو رجل فقد جمجمة والده ‘ غفلة مصصطنعة من عيون
العا ⁄اŸتح ّضصر...

صسحفي بوعزارة لـ «الشسعب»:
الكاتب ال ّ

جماجم عّرت جرائم جÔا’ت اإ’بادة ا÷ماعية

اأشس-اد ال-ك-اتب الّصس -ح-ف-ي ،اﬁم-د ب-وع-زارة،
ب-اسسÎجاع  24م-ن رف-ات وج-م-اج-م اŸقاوم،Ú
ال -ذي -ن اسس -تشس -ه -دوا م -ن اأج -ل ح -ري -ة ال-وط-ن،
م- -ع- -تÈا ا◊دث ال- -ت -اري -خ -ي Ãث -اب -ة اعÎاف
ف -رنسس-ي Ãا ارت-ك-ب-ه اŸسس-ت-ع-م-ر ‘ ح-ق الشس-عب
ن تلك
ا÷زائري طوال فÎة احتÓله ،موؤّكدا اأ ّ
الّروؤوسس ظّلت شساﬂة تعري جرائم جÔا’ت
ال- -دم وا’إب -ادة ا÷م -اع -ي -ة Ãت -ح -ف ا’نسس -ان
اأح- -د ا’أقسس- -ام السس- -ب- -ع- -ة Ãت- -ح- -ف ال- -ت- -اري -خ
الطبيعي ‘ باريسس.
فتيحة كلواز

جه الكاتب الصصحفي اﬁمد بوعزارة –ّية اإ¤
و ّ
ك -ل م -ن سص -اه -م ‘ اإع -ادة رف -ات وج-م-اج-م رج-ال
اŸقاومة ،الذين عادوا ليشصموا رائحة الوطن التي
قطعت روؤوسصهم من اجله ،ليتوسصدوا ترابها بعد
 170سصنة من اسصتعادة اأحفادهم اسصتقÓل اأرضصها
الطيبة ،وقال اإّن هذا العمل الذي اسصتطاع اأن يتم
بعد ا◊راك الشصعبي سصيسصحب لكل الذين عملوا
على اسصتعادة جماجم هوؤ’ء الزعماء الكبار ،كان
من بينهم ﬁمد ا’أ›د بن عبد اŸالك اŸعروف
بـ «ب -وب-غ-ل-ة» ،ق-اد اŸق-اوم-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل،
الشصيخ بوزيان زعيم ثورة الزعاطشصة ،اإ ¤جانب
ﬁمد بن عÓل خليفة ا’أم Òعبد القادر الذي
اأقام اŸصصانع ‘ منطقة مليانة ،قال عنه ا÷Ôال
بيجو عند اسصتشصهاده ‘ اŸنطقة الغربية« :ا’آن
نسصتطيع اأن ننهي مقاومة ا’أم Òعبد القادر».
سصّ- -ج - -ل ب -وع -زارة ارت -ي -اح -ه اŒاه ه -ذا ا◊دث
التاريخي الذي سصيعطي جيل ا’سصتقÓل صصورة
اأخرى Ÿا ارتكبته فرنسصا من جرائم ضصد هذا
الشصعب ا’أبي ،موضّصحا اأن الشصعب  ⁄يقدم مليون
ونصصف شصهيد ،كما يقال ،بل اأك Ìمن ذلك حيث
قّدر عددهم بتسصعة مÓي Úشصهيد ،بدليل اأن ‘

 1871اأحصصت فرنسصا عدد سصكان ا÷زائر ÃليونÚ
و 200األف ،بينما كان عدد سصكانها ‘ 4 ،1832
مÓي Úو 500الف ،وهنا تسصاءل عن مصص ÒمليونÚ
و 300الف من سصكان ا÷زائر على مدى اأربعÚ
سصنة.
‘ نفسس السصياق ،قال اإن فرنسصا اأحصصت سصكان
ا÷زائر ‘  1930بعد احتفالها Ãئوية احتÓلها ،بـ
 5مÓي ،Úوهو ‰و سصكا Êضصعيف ‘  100سصنة،
ن -اه -يك ع -ن اآ’ف اŸع-م-ري-ن ال-ذي-ن ج-اوؤوا ال-ي-ه-ا
ل Ó-سص -ت -يÓ-ء ع-ل-ى خÒات-ه-ا ب-ا’إضص-اف-ة ا ¤ا÷ن-ود
الفرنسصي ،Úفاأي عدد سصواء كان مليون Úاأو اأربعة
مÓي Úيبقى قلي ‘ Óحق من اأبيدوا من الشصعب
ا÷زائري.
وكشص - -ف ب - -وع - -زارة ،اأن اÙت - -ل ق- -ط- -ع روؤوسس
اŸقاوم Úلتطوف بها قواته لعرضصها ‘ القرى
واŸدن ب -غ -ي -ة ت -خ -وي -ف واإح -ب -اط ع-زÁة الشص-عب
ا÷زائ-ري ’إث-ن-ائ-ه-م ع-ن اŸق-اوم-ة ،ل-ك-ن ال-ن-تيجة
جاءت عكسصية ،فيكفي اأحرار ا÷زائر اأّنهم قاموا
بـ  46مقاومة كÈى على امتداد هذا الوطن من
اأقصصاه ا ¤اأقصصاه ،تنقسصم كما اأحصصاها اŸوؤرخون
اإ 15 :¤م -ق -اوم -ة ‘ ا÷ن -وب 12 ،م -ق-اوم-ة ‘
الشصمال 11،مقاومة ‘ الشصرق و 08مقاومات ‘
الغرب ا÷زائري اأين انطلقت اأولها –ت قيادة
ا’أم Òعبد القادر ،والتي اسصتمرت على مدى 17
سصنة.
اأم - -ا اأط - -ول م - -ق- -اوم- -ة ف- -فّ- -ج - -رت ‘ ا÷ن- -وب
ا÷زائري –ت قيادة الناصصر بن شصهرة انطÓقا
م - -ن ا’غ - -واط ،ح - -يث دامت  24سص -ن-ة و 6اأشصهر
متواصصلة و 5سصنوات متقطّعة ،وصصفه اŸسصتعمر
ÓÃح الصصحراء لفشصل كل ﬁاو’ته ‘ قتله اأو
خرها لذلك.
اإمسصاكه رغم كل الوسصائل التي سص ّ

الناصصر بن شصهرة...رفات تنتظر العودة
ناشصد اﬁمد بوعزارة اإعادة رفاة ناصصر بن
شصهرة ،البطل ،اإ ¤اأرضس الوطن ،حيث يوجد قÈه
‘ دمشصق التي نفي اليها ‘  1875انطÓقا من
ا’أراضص -ي ال -ت -ونسص -ي -ة بصص -ح-ب-ة اŸق-اوم ال-ت-ونسص-ي
ﬁمد الكبلوتي ،فبعد التضصييق عليه اضصطر ا¤
نقل مقاومته ا ¤عمق الÎاب التونسصي ،وهناك
قاد البطÓن مقاومة مشصÎكة ذات بعد مغاربي
تونسصية  -جزائرية حتى اإلقاء القبضس عليهما من
طرف السصلطات الفرنسصية بعد تاآمر داي تونسس
عليهما اآنذاك ،ليتم نفيهما ا ¤بÒوت ومنها ا¤
سصوريا.
وصص ّ-ر ح اأن م -ق -اوم -ة ال -ن -اصص -ر ب -ن شص -ه-رة ال-ت-ي
امتدت للعديد من جهات الوطن ،ج ّسصدت البعد

ا÷ماعي الوطني ‘ اŸقاومات الشصعبية ،بل هو
اأول م- -ن ط ّ-ب -ق ال -ق -ي -ادة ا÷م -اع -ي -ة ‘ م -ق -اوم -ة
اŸسصتعمر حيث سصاعده ثÓثة من القادة ا’بطال
اŸع -روف Úه -مﬁ :م -د ب -ن ع -ب-د ال-ل-ه م-ن ورق-ل-ة
(تلمسصا Êا’أصصل) ،التلي بن ا’أكحل اأصصيل مدينة
ا÷ل- -ف- -ة وﬁي ال -دي -ن اب -ن ا’أم Òع -ب -د ال -ق -ادر،
م-ف-ه-وم ال-ق-ي-ادة ا÷م-اع-ي-ة طّ-ب -ق-تها اأيضصا قيادات
ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي الشص-اب-ة ‘ ح-رب-ه-ا ضص-د
اŸسص -ت -ع -م -ر ،ف -ك -ان ﬁم -د خ -يضص -ر اأك Èاأعضص -اء
›موعة  20سصنا بـ  37سصنة ،اأما ›موعة السصتة
فكان مصصطفى بن بولعيد اأكÈهم سصنا بـ  37سصنة
وديدوشس مراد اأصصغرهم بـ  27عام ،مذّكرا ‘
السصياق ذاته اأنّ هذا ’ ينفي اعتماد ا’أم Òعبد
القادر مفهوم الوطنية ‘ اŸقاومة ’أن من سصاعده
فيها رجا’ت من كل اأنحاء ا÷زائر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حب بعودة الشّسهداء من اŸنفى
أاحزاب تر ّ

خطوة ’سسÎجاع ما تبّقى من التّاريخ والّذاكرة

لبناء اÛاهدين ،خالفة مبارك ،اسسÎجاع جماجم ورفات شسهداء اŸقاومة الشّسعبية،
لم Úالعام للمنظمة الوطنية أ
وصسف ا أ
حوا من أاجلها بعد أاك Ìمن  170سسنة.
با◊دث التاريخي والبطو‹ ،كونه سسمح بعودة رجالت اŸقاومة الوطنية إا ¤أارضسهم التي ضس ّ
سسعاد بوعبوشس
أاوضصح خالفة ‘ تصصريح لـ «الشصعب» ،أاّن
اسصÎج- -اع ا÷م- -اج -م ي -كشص -ف ال -وج -ه اآلخ -ر
ل-ف-رنسص-ا ول-ع-ق-ي-دت-ه-ا اإلج-رامية ،بعدما نهبت
وقّ- -ت- -لت وع ّ-ذبت وخ -انت ع -ه -ودا وم -واث -ي -ق،
ودّنسصت آاثار قادة عظام ‘ اŸقاومة الشصعبية
وا◊رك -ة ال -وط -ن-ي-ة ،و ⁄تسص-ت-ث-ن أاي أاح-د م-ن
سصياسصتها السصتدمارية ،متسصائ Óعن األسصباب
التي بّررت فرنسصا لنفسصها لÓحتفاظ برفات
حلت
وجماجم قادة عظماء ،وفيما إاذا كانت ُر ّ
على سصبيل التشصفي أاو كدليل لها على النتصصار
‘ ح -روب -ه -ا أاو ك -ج -رÁة ‘ ح -ق النسص -ان -ي -ة
وت -ع-رضص-ه-ا ‘ م-ت-ح-ف النسص-ان وه-ي ت-رفضس
العÎاف ب -ه-ا ‘ ت-ن-اقضس ف-اضص-ح ل-ع-ق-ي-دت-ه-ا
السصتعمارية.
وأاشصار أام Úعام منظمة أابناء اÛاهدين
إا ¤أان اسصÎج- -اع ال- -رف- -ات وا÷م- -اج -م ك -ان
م- -ط -لب ك -ل اŸن -ظ -م -ات ال -ث -وري -ة وه -ي -ئ -ات
اÛتمع اŸد ،Êبل كان مطلب كل جزائري
غ -ي -ور ع -ل -ى ت -اري -خ -ه ،ال -ذي ح-اولت ف-رنسص-ا
طمسصه Ãختلف الوسصائل ،ولكن التاريخ أابى
ذلك ،و‘ كل مرة كان يلّقنها درسصا يجهضس كل
ادع- -اءات- -ه- -ا ب- -أان- -ه- -ا دول- -ة ح- -ق- -وق اإلنسص- -ان
وا◊ريات.

وأاّكد ‘ هذا السصياق ،أان العملية تعكسس
ا÷دي -ة واإلخ Ó-صس ال -ت -ي أاظ -ه -رت -ه-ا اإلرادة
السصياسصية للقيادة ا÷ديدة ‘ التعامل مع هذا
اŸلف ،كونه يتعلق بالذاكرة الوطنية للدولة
ا÷زائرية التي ل Áكن لها أان تبنى دون كل
مكوناتها ،خاصصة وأان هذه الرفات تعود لقادة
لهم باع ‘ اŸقاومة الشصعبية ،وكانوا األرضصية
األو ¤التي رسصمت أاو ¤مÓحم الكفاح ضصد
اŸسصتعمر.

و‘ اŸق-اب-ل عّ-ب-ر األم Úال-ع-ام ل-ل-م-ن-ظ-م-ة
الوطنية ألبناء اÛاهدين عن أامله ‘ أان
ت-ك-ون ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة خ-ط-وة ل-ت-ح-ق-يق مطالب
أاخ -رى م -ن ف -رنسص -ا ،ع -ل -ى غ -رار م -دف-ع ب-اب-ا
مرزوق ،الذي اسصتو ¤عليه اÙتل الفرنسصي
سص -ن-ة  1830و” وضص - -ع - -ه ك- -نصصب ‘ إاح- -دى
سص -اح -ات م -دي -ن -ة «بÒسصت» وم -ن ف -وق-ه ديك
رومي إا ¤غاية اليوم ،ناهيك عن اعÎاف
فرنسصا با÷رائم التي ارتكبتها ضصد الشصعب
ا÷زائري وتعويضصها لكل ما اقÎفته ‘ حقه.
وأاب -دت اŸنّ-ظ-م-ة “ّسص-ك-ه-ا ب-اسصÎج-اع ك-ل
أارشصيف ا÷زائر اŸتواجد بفرنسصا ،باعتباره
يؤوّرخ للعديد من اÙطات التاريخية ،وهو
ملك للجزائر باعتباره كتب على أارضصها وهو
م -ا ت -نصس ع -ل -ي -ه ك -ل ال -تشص -ري -ع-ات وال-ق-وانÚ
الدولية ،وهّرب ا ¤فرنسصا لتطمسس الكث Òمن
ا◊ق -ائ -ق وتسص-ت-غ-ل-ه ‘ تشص-وي-ه رم-وز ال-نضص-ال
الوطني.
وحسصب خ -ال-ف-ة ي-ع-ت ÈاسصÎج-اع األرشص-ي-ف
الوطني أامر هام جداŸ ،ا يلعبه من دور كبÒ
‘ معا÷ة الكث Òمن ا◊قائق والكشصف عن
العديد من الوقائع التي طمسصت أاو حّرفت
ل -غ -اي -ة واح -دة ،وه -ي خ-دم-ة مصص-ال-ح ف-رنسص-ا
با÷زائر.

ّŒمع الطّلبة ا÷زائرّي Úالأحرار :

إاعادة جماجم شسهداء اŸقاومة انتصسار
اع- -تّŒ Èم- -ع ال -ط -ل -ب -ة ا÷زائ -ريÚ
الأح- - -رار اسسÎداد ج- - -م - -اج - -م ورف - -ات
شسهداء اŸقاومةÃ ،ثابة اسستقلل ثان،
وانتصسار اآخر يسسجل للشسعب ا÷زائري
على اŸسستعمر الفرنسسي.
خالدة بن تركي
ق- -ال ن -ائب الأم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ج -م -ع ،ن -ذي -ر
ع- -ل -ي -تسص -ة ‘ ،اتصص -ال بـ «الشص -عب» ،اأن ا◊دث
درسس لÓأجيال والشصباب من اأجل العتبار منه،
ف- -الصص -ورة ال -ت -ي ق ّ-دمت ي -وم امسس ،وط -ري -ق -ة
السصتقبال الرسصمي تعّبر بوضصوح عن اŸكانة
السص -ام -ي -ة لشص -ه -داء اŸق -اوم -ة ،ال -ذي -ن ق-دم-وا
اأنفسصهم فداءً لهذا الوطن ،وللشصعب ا÷زائري
الأبي الذي ل ذاكرة له دون اسصÎجاع رفات
شصهدائه ،وما تبقى من ثورتنا اÛيدة.

واأّك- -د اŸت- -ح- -دث اأن -ه ي -وم خ -ال -د ،ح -يث
تتواصصل اأمانة الشصهداء جي Óبعد جيل ،هذا
ال -ي -وم ال-ذي سص-يسص-ج-ل-ه ال-ت-اري-خ ،لأن-ه سص-م-ح
باسصتعادة رفات الشصهداء الأبرار للمقاومات
الشصعبية اإ ¤اأرضس ا÷زائر ا◊بيبة ،هو نصصر
جديد امتزج بنشصوة حب الوطن واسصÎجاع
ذكريات التاريخ اÛيد للجزائر التي ظلت
‘ اأرواح -ه -م ال -ف -ي -اضص -ة ب -اŸع-ا Êالسص-ام-ي-ة
واŸثل العليا ترفرف ‘ اأرجاء الوطن تزيد
شصعبها حماسصا واإقداما ‘ الدفاع عن ا◊ق
وردع العدوان واŸعتدين.
واأضصاف اأن شصباب ا÷زائر سصيفهم اليوم
اأن الأم- -ان- -ة اأع- -ي- -دت لأصص- -ح- -اب- -ه- -ا ،رف -ات
الشص- -ه- -داء الأب- -رار اÿال- -دي- -ن اإ ¤اأرضص- -ه- -م
ال -ط -اه -رة ال -ت -ي ول -دوا وت -رع -رع -وا ف -ي -ه -ا،
ون -اضص -ل -وا ف -وق ت -راب -ه-ا وج-اه-دوا م-ن اأج-ل

›دها وكيانها خÓل الثورات واŸقاومات
الشص -ع -ب -ي -ة م-ن اأج-ل ط-رد ال-دخ-ي-ل الأج-ن-ب-ي
اÙتل من ديارها ،اإن اأرواحهم  ⁄تÈح
اأرضس الوطن منذ الثورات الأو ،¤غ Òاأنهم
ظ - -ل - -وا اأب - -ط - -ال ورم - -وزا ن - -ت - -وارث قصصصس
بطولتهم ومشصاعر حبهم للوطن جي Óبعد
جيل.
وسص- -ي -ج -ع -ل ا◊دث ال -ت -اري -خ -ي  -ي -ق -ول
اŸتحدث  -شصباب ا÷زائر يسصÎجع الذاكرة
وي -ق -ف ع -ن -د ال -تضص -ح-ي-ات ا÷سص-ام لشص-ه-داء
اŸق - -اوم - -ة م- -ن اأج- -ل اأن ي- -ن- -ع- -م ب- -ا◊ري- -ة
والسصتقÓل ،مثّمنا جهود الرجال اıلصصÚ
الذين  ⁄يتوانوا ◊ظة ‘ اسصÎجاع الرفات
الطاهرة من اأجل اإ“ام فرحة السصتقÓل،
واسصÎجاع عبق التاريخ العظيم للجزائر التي
قهرت فرنسصا الغاشصمة.

ثّمنوا اسسÎجاع جماجم أابطال اŸقاومة

أاحفاد الشّسيخ بوزيان :انتصسار حقيقي وفخر
ث ّ-م -ن أاح -ف -اد الشس -ي -خ ب-وزي-ان ق-ائ-د ث-ورة
ال -زع -اطشس -ة ال -ت -ي وق -عت سس -ن-ة  1849ضسد
الح -ت-لل ال-ف-رنسس-ي ،وك-ذا سس-ك-ان ال-زي-ب-ان
ب- -ولي -ة بسس -ك -رة ،أامسس ،اسسÎج -اع ا÷زائ -ر
ل- -رف- -ات وج- -م- -اج- -م ›م -وع -ة م -ن شس -ه -داء
اŸق -اوم -ة الشس -ع -ب -ي -ة ،وال-ت-ي م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-لك
اÿاصس-ة ب-الشس-ي-خ ب-وزي-ان ومسستشساره موسسى
ال -درق -اوي ل -دف -ن-ه-ا ‘ أارضس ال-وط-ن ب-ع-د أان
ظّلت معروضسة ‘ اŸتحف الوطني للتاريخ
لنسسان
الطبيعي بباريسس بفرنسسا (متحف ا إ
لك Ìمن  170سسنة.
سسابقا) أ

فبواحة الزعاطشصة التي كانت مسصرحا
لن -ت -ف -اضص -ة ق -اده-ا الشص-ي-خ ب-وزي-ان ب-ب-ل-دي-ة
ل-يشص-ان-ة ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ب-ع-د  30ك-ل-م جنوب
غرب بسصكرة ،انتشصر خ ÈاسصÎجاع جماجم
ع- -دد م- -ن شص- -ه- -داء اŸق- -اوم- -ة الشص- -ع- -ب -ي -ة
باŸنطقة .و‘ تصصريح لـ «وأاج» أاّكد حفيد
ق -ائ -د ث -ورة ال -زع-اطشص-ةﬁ ،م-د السص-ع-دي،
الذي كان متأاثّرا ◊د ذرف الدموع ،بأان
ع- -ودة ا÷م -اج -م إا ¤أارضس ال -وط -ن يشص ّ-ك -ل
«انتصصارا حقيقيا سصيسصمح بطي ملف تواجد
رفات وجماجم شصهداء للمقاومة الشصعبية
ا÷زائ -ري -ة ‘ اŸت -ح -ف ال -وط-ن-ي ل-ل-ت-اري-خ
ال -ط -ب -ي -ع -ي ب -ب -اريسس ب -ف -رنسص-ا» .وذك-ر ب-أاّن
ا÷يشس الفرنسصي قد «دمّر واحة الزعاطشصة
عن آاخرها سصنة  ،1849وأاباد سصكانها ألّنهم
رفضصوا جميع أاشصكال الحتÓل وهم يعدون
شص -اه -دا ع -ل -ى ج-رÁة إاب-ادة ت-ركت ج-راح-ا
ع -م-ي-ق-ة ‘ ق-ل-وب سص-ك-ان م-ن-ط-ق-ة ال-زي-ب-ان
خصصوصصا وا÷زائر عموما».
وأاضص -اف ⁄« :ت-ت-ن-ازل ع-ائ-ل-ت-ي ي-وم-ا ع-ن
م -ط -لب اسص -ت -ع -ادة رف -ات أاج-دادي ،ك-م-ا ⁄
تتوقف يوما عن اإلÁان بأاّنه سصيأاتي يوم

تعود فيه رفات جماجم أافراد عائلتي وكذا
ا÷زائ - -ري ÚاŸق- -اوم Úإا ¤ذوي- -ه- -م ب- -ع- -د
سص -ن -وات وسص -ن-وات م-ن إاب-ع-اده-م» .وأاضص-اف
ﬁم -د السص -ع -دي وق -د اج -ت -اح -ت-ه مشص-اع-ر
جياشصة بأانّ « 5يوليو 2020
اŸصصادف للذكرى  58لعيدي السصتقÓل
والشصباب ولكن أايضصا لتاريخ إاعادة دفن بكل
ك -رام -ة ج-م-اج-م الشص-ي-خ ب-وزي-ان وم-ق-اومÚ
آاخرين ب Úذويهم يعد فخرا بالنسصبة لنا».
من جهته ،يرى الباحث ‘ التاريخ فوزي
مصصمودي أان «إاعادة جماجم اŸقاوم Úإا¤
أارضس ا÷زائر تسصÎجع الذاكرة ا÷ماعية
أاŸا ع- -م- -ي- -ق -ا Ÿا وق -ع م -ن ›ازر ‘ ح -ق
ا÷زائ -ري Úط -وال ال -فÎة السص -ت -ع -م -اري -ة،
‡زوجا Ãشصاعر الفرحة والفخر بجزائر
 ⁄تنسس ولو للحظة أابطالها ،و ⁄تتنازل عن
حقها ‘ اسصÎجاع رفاتهم» .وبالنسصبة له،
Áث -ل اسصÎج -اع ال -رف-ات وا÷م-اج-م أايضص-ا،
شصهادة على ا÷رÁة اŸرتكبة من طرف
الحتÓل الفرنسصي ،والتي أاباد خÓلها القيم
اإلنسصانية قبل اإلنسصان».
م -ن ج -ه -ت-ه ،اع-ت Èن-ائب رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
«ال -زع-اطشص-ة» اÙل-ي-ة اŸه-ت-م-ة ب-ا◊ف-اظ
ع -ل -ى آاث -ار وم-ع-ا ⁄م-وق-ع ال-زع-اطشص-ة ،ن-ور
ال -دي -ن ع -ب -د ال-ب-اق-ي ،ب-أان «ت-اري-خ ا÷زائ-ر
ولسصيما خÓل مرحلة التوسصع الفرنسصي ‘
ا÷زائر ،شصهد أاحداثا جد مؤوŸة  ⁄تصصل
إا ¤هذه األجيال بتفاصصيلها اŸفزعة بسصبب
نقصس اŸعلومات عن األحداث التاريخية».
وق -ال ب -أاّن «قضص -ي -ة رؤووسس اŸق-اوم Úال-ت-ي
ق- -ط- -عت و” إاب -ع -اده -ا ع -ن أارضس ال -وط -ن،
فضص- - -حت ‡ارسص - -ات ا÷يشس ال - -ف - -رنسص - -ي
الدموية ،وأاذكت حب الوطن لدى الشصباب

الذين تناقلوا على نطاق واسصع خ Èاسصتعادة
الرفات ع Èالوسصائط اإللكÎونية».
وقد عبّر اıتصس ‘ التاريخ اÙلي،
ال -ط -اه -ر ج -م -ع-ي ،ع-ن ب-ه-ج-ت-ه ب-اسصÎج-اع
جماجم شصهداء اŸقاومات الشصعبية ،واعتÈ
ه- -ذا ا◊دث Ãث- -اب- -ة «ع -ودة األب -ط -ال إا¤
بÓدهم ا÷زائر ،التي  ⁄تتخل عنهم يوما
رغ- - -م ﬁاولت ف - -رنسص - -ا ط - -مسس م - -ع - -ا⁄
اŸقاومات الشصعبية وتشصويهها منذ دخولها
إا ¤ا÷زائر سصنة .»1830

مقاومة ملحمية ورفضض قطعي لÓسستسسÓم

ل -ق -د ب -دأات األح -داث ال -ت-ي ك-انت واح-ة
الزعاطشصة مسصرحا لها ‘  16يوليو 1849
ع- -ن- -دم- -ا ح- -اولت ال -ق -وات السص -ت -ع -م -اري -ة
الفرنسصية فرضس سصيطرتها على تلك الواحة،
ح -يث ق -وب -لت Ãق -اوم-ة شص-رسص-ة م-ن ط-رف
السص -ك -ان ب -ق -ي -ادة الشص -ي -خ ب -وزي-ان .وق-د ”
قصصف الواحة بأاك Ìمن  1500قذيفة إلجبار
السصكان على السصتسصÓم لكن دون جدوى،
حسصبما أافاد به اŸؤورخون.
وأامام اسصتماتة اŸقاوم ‘ Úالدفاع عن
ح-ري-ت-ه-م وع-ن أارضص-ه-م ⁄ ،ت-ت-م-ك-ن ال-قوات
ال -ف -رنسص -ي -ة ب -ق -ي -ادة ا÷Ôال هÒب-ي-ون م-ن
دخول الواحة إال بعد  52يوما من ا◊صصار.
وانتهت اŸعركة بتاريخ  26نوفم Èمن سصنة
 1849بصصورة مأاسصاوية من خÓل إابادة جميع
السصكان ،وتدم Òجل اŸنازل واآللف من
أاشص -ج -ار ال -ن -خ -ي-ل .وق-ام ا÷يشس ال-ف-رنسص-ي
ب- -ق- -ط- -ع رأاسس ق- -ائ- -د الن- -ت- -ف- -اضص -ة واب -ن -ه
ومسصتشصاره ،و” تخليد هذا الفعل الشصنيع
ضصمن جدارية موجودة بالواحة التي تروي
انتفاضصة الزعاطشصة.

حبت اأحزاب سسياسسية باسسÎجاع
ر ّ
رفات قادة ورموز اŸقاومة الشسعبية،
شس -ه-داء وف-خ-ر ا÷زائ-ر ،م-ن م-ت-ح-ف
الإنسس- - -ان ب- - -ب- - -اريسس ،ح- - -يث ك- - -انت
ت -ع -رضس ب -ع-د اأن ُصس -درت ب-وحشس-ي-ة،
ك - -غ - -ن- -ي- -م- -ة ح- -رب لأك Ìم- -ن ق- -رن
ونصس- -ف ق- -رن م -ن ال -زم -ن ،وسس -ج -لت
ب -ع-اط-ف-ة ج-ي-اشس-ة ه-ذا ال‚از اŸه-م
والن- -تصس- -ار ال- -ت -اري -خ -ي ،وراأت اأن -ه
سس -ي -ك -ت -م -ل ب-اسسÎج-اع م-ا ت-ب-ق-ى م-ن
ال - -ت - -اري - -خ وال - -ذاك- -رة ال- -وط- -ن- -ي- -ة،
وŒسس- - -ي - -د مشس - -روع ق - -ان - -ون ŒرË
السس -ت -ع -م -ار ال-ذي  ⁄ي-ر ال-ن-ور ب-ع-د
رغم ايداعه منذ سسنوات.
زهراء ــ ب
ك- - -تب ح- - -زب ال- - -ت - -ج - -م - -ع ال - -وط - -ن - -ي
الدÁقراطي ‘ بيانه« ،هكذا يكون الوفاء
للشصهداء والأبطال والرجال الذين قدموا
اأسص -م -ى م -ا Áل -ك-ون وه-ي اأرواح-ه-م ع-ل-ى
مذبح ا◊رية لأجل ان يظل الوطن عزيزا
وتعيشس الأجيال ‘ كرامة ،هكذا تكون
التضصحية ويكون عرفان المة» ،واعت Èان
اسص- -ت- -ع -ادة رف -ات اب -ط -ال اŸق -اوم -ة ه -ي
Ãثابة المانة التي ” الوفاء بها فقد
كانت اŸعركة طويلة و شصاقة ‘ سصبيل
اسص -ت -ع -ادت -ه -ا ،و ذهب ا ¤اب -ع -د م -ن ذلك
حينما قال اإن اإعادة رموز جماجم بعضس
رم -وز اŸق -اوم -ة الشص -ع -ب -ي -ة والسص -ت-ق-ب-ال
الرسصمي يتجاوز كل الدللت ‘ ،اأن الدم
ا÷زائري ل يقبل اŸسصاومة واأن اأرضس
ا÷زائ - -ر اأو ¤ب - -اإع - -ادة دف - -ن اأب- -ن- -ائ- -ه- -ا
واأب- -ط -ال -ه -ا Ãا ي -ل -ي -ق ب -ه -م وÃا ق ّ-د م -وه
لشصعبهم.
واأّكد «الأرندي» اأن التاريخ يجب اأن
يكتب ويوثّق باأقÓم مدرسصة السصتقÓل،
واأن ال -ع -م-ل ع-ل-ى اسص-ت-ع-ادة ك-ل م-ا ي-تصص-ل
Ãوروثنا التاريخي مسصاألة حتمية يجب اأن
ت -اأخ -ذ م -ك -ان -ه -ا ‘ اه -ت -م -ام -ات ال -دول -ة
واÛتمع.
وراأت ح -رك -ة ال -ن -هضص -ة ‘ ب -ي -ان ح-م-ل
توقيع اأمينها العام ،يزيد بن عائشصة ،اأن
اسصÎجاع رفات شصهداء اأبطال اŸقاومات

الشصعبية ‘ واحة الزعاطشصة بسصكرة التي
خلدها التاريخ ‘ الفÎة اŸمتدة ب16 Ú
يوليو  1849م اإ 26 ¤نوفم Èعام  1849م
–ت قيادة شصيخ اŸقاومة البطل بوزيان،
ق- -د ت- -ك- -ون اÿط- -وة الأو ‘ ¤ال- -ط- -ري -ق
السص-ل-ي-م لسصÎج-اع م-ا ت-ب-ق-ى م-ن ال-ت-اري-خ
والذاكرة الوطنية ،مشصÒة اإ ¤اأن حرب
الإبادة التي مارسصها السصتعمار الفرنسصي
اآنذاك خلفت اأك Ìمن  13األف جزائري
بقيت رفاتهم ﬁجوزة طيلة ( 170عاما)
‘ م - -ت - -اح - -ف ف - -رنسص - -ا ،اسص - -ت- -م- -رارا ‘
‡ارسص - -ت - -ه - -ا ل Ó- -إره - -اب ع- -ل- -ى الشص- -عب
ا÷زائ-ري ،اإذ  ⁄ي-ك-ف-ه-ا ال-ت-ن-ك-ي-ل وال-قتل
والإب - -ادة ن - -ك- -اي- -ة ‘ الشص- -عب ا÷زائ- -ري
اŸقاوم.
اأما حركة الإصصÓح الوطني ،فعّبرت ‘
ب-ي-ان ل-ه-ا ع-ن شص-ك-ره-ا وع-رف-ان-ها لرئيسس
ا÷م- -ه- -وري -ة لأن -ه ال -ت -زم ووّف -ى ب -وع -وده
الواحدة تلو الأخرى و‘ كل اÛالت،
وزاد عيد السصتقÓل لهذا العام اعتبارا
باسصÎجاع رفات الشصهداء وترقية ضصباط
ج -يشص -ن -ا اŸغ -وار سص -ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
الوطني الباسصل بقصصر الشصعب ،موازاة مع
اإصص - -داره ل - -ع - -ف - -و ك - -ر Ëلصص - -ال- -ح ب- -عضس
اÙب - - -وسص ÚواŸوق- - -وف Úل- - -يشص- - -ارك- - -وا
مواطنيهم فرحة عيد السصتقÓل.
واأّكدت باŸناسصبة ،اأنّ جرائم الحتÓل
الفرنسصي ‘ حق ا÷زائري Úلن تسصقط
بالتقادم اأبدا ،معتÈة اأن الوفاء للشصهداء
سص -ي -ظ -ل ن -اقصص -ا ح -ت -ى ي -ت -ح -ق -ق ب -اإ‚از
«مشصروع قانون Œر Ëالسصتعمار» ،الذي
سص -ب -ق واأن ب -ادرت ب -ه ال -ك -ت -ل-ة الŸÈان-ي-ة
◊ركة الإصصÓح الوطني منذ عام ،2005
واأعيد تقدÁه من طرف اأزيد من 150
نائب من ﬂتلف الكتل عام  ،2009ومازال
اŸشصروع حبيسس الأدراج اإ ¤اليوم».
” اسصتكمال هذا اŸشصروع
وقالت اإن ّ
«اŸعطّل» سصيÈهن على الوفاء ا◊قيقي
م ّ- -ن - -ا ل- -لّشص - -ه- -داء «الأم- -وات» والشص- -ه- -داء
«الأح-ي-اء» ،وسص-ي-ح-ف-ظ ك-رامة ا÷زائريÚ
وا÷زائ -ري -ات ،وي -كّ-ر سس ال-ولء ا◊ق-ي-ق-ي
مّنا للوطن.

جمال مسسرحي (قسسم التّاريخ بجامعة باتنة :)1

وفاء Ÿن اسستشسهدوا من أاجل الوطن

اعت Èالباحث ‘ التاريخ القدË
لسس -ت -اذ اÙاضس -ر ب -قسس -م ال-ت-اري-خ
وا أ
بجامعة باتنة  ،1جمال مسسرحي ،أانّ
«اسسÎج- -اع رف -ات  24م-ن اŸق-اومÚ
لسس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي
ا÷زائ -ري Úل  -إ
ي- -جّسس- -د أاسس- -م- -ى م- -ع- -ا Êال- -وف- -اء Ÿن
اسستشسهدوا من أاجل الوطن».
وصصرح ذات الباحث أامسس لـ «وأاج» ،أان
ه- -ذه اŸب- -ادرة ت- -ع Èع -ن Œسص -ي -د ال -دول -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-وف-ائ-ه-ا Œاه ت-اري-خ-ه-ا وصص-ناع
تاريخها ،كما تنم أايضصا عن وفاء الشصعب
ا÷زائ-ري ألب-ط-ال-ه ال-ذي-ن ضص-ح-وا ب-ال-نفسس
والنفيسس من أاجل –رير ا÷زائر من براثن
الغزاة.
وتعد هذه اÿطوة التي جاءت مفاجأاة
للشصعب ا÷زائري عشصية الحتفال بالذكرى
 58ل -ع -ي -د السص -ت-قÓ-ل والشص-ب-اب ،وإان ك-ان
اŸفاوضس يعلم بالتأاكيد Ãسصار اŸسصعى بكل
تفاصصيله ،على حد تعب Òالسصتاذ مسصرحي،
ام -ت -دادا لسص-ت-ع-ادة ا÷زائ-ر ل-رف-ات األمÒ

ع -ب -د ال -ق -ادر غ -داة اإلسص -ت-قÓ-ل وإان ك-انت
الظروف تختلف ووضصعية الشصهداء تختلف
أايضصا ،كما قال.
وأاّكد اŸتحدث على ضصرورة اإلسصتمرار
‘ اŸطالبة بإاسصÎجاع ما تبقى من رفات
أابطال آاخرين ،الذين يبقى مكانهم الطبيعي
والوحيد هو مربع الشصهداء باألرضس التي
سصقتها دماؤوهم الطاهرة.
وأابرز جمال مسصرحي الذي كان واحدا
من الباحث Úالذين طالبوا وبإا◊اح وŸرات
عديدة بضصرورة اسصÎجاع رفات مقاومي
Óسصتعمار الفرنسصي
النتفاضصات الشصعبية ل إ
با÷زائر ،أان رفاة الشصهداء تعد جزءاً من
ال -ذاك-رة ال-وط-ن-ي-ة وح-ل-ق-ة م-ه-م-ة ‘ مسص-ار
اŸقاومة اŸريرة ضصد اÙتل ،حيث تبقى
شص -اه -دا ح -ي -ا ع-ل-ى حب ا÷زائ-ري ألرضص-ه
وتفانيه ‘ الدفاع عنها ببسصالة ،وكذا عن
شص -ج-اع-ت-ه وث-ورت-ه ع-ل-ى ك-ل أاشص-ك-ال ال-ظ-ل-م
والعدوان.

 ٥جويليــــــة  ٥ - ١٩٦٢جويليــــــــــة ٢٠٢٠
مـــــــــوؤششرات بنـــــــــــاء الدولـــــــــــة الوطنيــــــــة ..

إاسستخ ـÓصس ال ـدروسس إلرسس ـ ـاء دعائـ ـم جزائ ـر جدي ـدة
الأحد  ٠٥جويلية  ٢٠٢٠م اŸوافق لـ  ١٤ذي القعدة  ١٤٤١هـ الثمن ١٠دج اŸوقع الإلكÎوwww.ech-chaab.com Ê
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نصسـ ـر واحـ ـد ل يكف ـي...
الذاكرة مـن أاولويات ا÷زائـر ا÷ديدة ،زيتو:Ê

الشسهـ ـداء اŸفقودون ..مل ـ ـف مسستمـ ـ ـر مع ك ـل ا÷ه ـات اıت ّصسـ ـة

ا÷ي ـ ـ ـشس الوطنـ ـ ـ ـ ـي الشسعب ـ ـ ـ ـ ـي  ..عقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة وتاري ـ ـ ـ ـخ

كتاب «سسطو على مدينة ا÷زائر– ..قيق
‘ عملية نهب جويلية « 1830لبيار بيان»
فريـ ـ ـق جبهـ ـ ـة ال ّتحرير الوطني لكـ ـرة
الق ـدم ..صسّناع التّاريخ

أاناشسي ـ ـ ـد وطنيـ ـ ـ ـ ـة و أاغـ ـ ـ ـاٍن ثورّيـ ـ ـ ـة...
الوجـه اآلخ ـر للمقاوم ـة الشّسعبي ـة
مقّومـ ـ ـات الهوي ـ ـة ثـ ـ ـ ـراء للشسخصسي ـ ـ ـ ـة
الوطني ـ ـة وليـ ـسس لتفكيكه ـ ـا

الذكرى الـ ٥٨لسشÎجاع السشيادة الوطنية
اأ’حد  ٠5جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ

»æWh

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

لخر للمقاومة الشّشعبية
أاناششيد وطنية وأاغا Êثورّية...الوجه ا آ

العدد
18295
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هـ ـ ـ ـل وّفين ـ ـ ـاهم حّقه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم؟

الششهيد علي معاششي

اŸغنية بڤار حدة

ششّكلت الأغنية البدوية والأنششودة
الثورية والقصشيدة اŸلتزمة سشواء
بالفصشحى اأو ‘ اŸلحون ،وجها اآخر من
مقاومة الششعب ا÷زائري ضشد فرنسشا
السشتعمارية وجيششها الغازي ،فكانت
كل منها تدون للمعارك والنتصشارات
و–ث على الصش ÈواŸقاومة ،وعلى
التجنيد ‘ عملية دعم الششعب ÷يشص
التحرير الوطني ومسشاندته والتصشدي
لكل ﬂططات فرنسشا الرامية اإ ¤طمسص
هوية ا÷زائري Úالثقافية ،التاريخية
والدينية.

ت- -رددت ك- -ثÒا ‘ ال- -غ- -رب ا÷زائ- -ريﬂ ،ل- -دة
اإحدى اŸعارك الضشارية التي كبد فيها جيشس
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ج-يشس ا’ح-تÓ-ل ال-ف-رنسش-ي،
انتصشار تغّنت به النسشوة ‘ ا’أعراسس ،ؤنقلن
بطو’ت اÛاهدين ا’أبرار ؤ›ّدن تضشحيات
الششهداء ،فكانت ا’أغنية تدؤينا Ÿاآثر ثورة بÚ
طرف Úغ Òمتعادلة ‘ العتاد ؤعدد الرجال،
فكان فيها الغلبة ’أصشحاب ا◊ق ؤا’أرضس على
الغازي اŸسشتدمر.
«الطيارة الصشفراء» ◊ن اآخر ؤكلمات حزينة
ؤم -ع ّ-ب -رة ’أغ -ن -ي -ة سش -ط -اي -ف -ي -ة شش-هÒة ،م-نّ-د دة
ؤف-اضش-ح-ة ل-قصش-ف ا’سش-ت-ع-م-ار الفرنسشي للقرى
ؤاŸداششر ا÷زائرية ‘ اإطار تطبيق سشياسشة
«ا’أرضس اÙرؤق -ة» ا’إج -رام -ي-ة ؤال-رام-ي-ة اإ¤
ترهيب اŸدني Úلثنيهم على موؤازرة ؤمسشاعدة
الثوار« .الطيارة الصشفراء» التي كانت با’أمسس
صشوتا Ÿعاناة اŸدني Úالعزل ،ؤتدؤينا ’أخبار
بطو’ت اÛاهدين ؤالششهداء ؤصش Èالرجال
ؤالنسشاء على بطشس فرنسشا ا’سشتعمارية ،تغنى
ال -ي -وم ‘ ف-لسش-ط Úك-رم-ز ل-ل-م-ق-اؤم-ة ؤال-نضش-ال
اŸسشتمر حتى النصشر اأؤ الششهادة.
جرنا الّثورة من اأزل
ف ّ
سشجّل يا دهر معالينا
والّنصشر الأك Èكان لنا
›دا من صشنع اأيادينا
كلمات بقوة األف مدفع ؤرششاشس ،كان ؤقعها
قويا على العزÁة ؤالفوؤاد ،كلمات من نششيد

حبيبة غريب
ك -انت ضش -ري -ب -ة ه -ذا ا÷انب م-ن اŸق-اؤم-ة
الشش -ع -ب-ي-ة غ-ال-ي-ة ج-دا ،ف-ك-م م-ن شش-اع-ر سش-ج-ن
ؤعّذب اأؤ اأعدم ،ؤكم من كاتب نفي بعيدا عن
اأهله ،اأؤ اضشطهد ؤشُشّرد ،ؤلكن بقي الصشمود
ق-ائ-م-ا ،ت-غ-ذي-ه ح-ن-اج-ر ال-نسش-اء ؤاأه-ازيجهن ‘
ا’أعراسس ؤاŸناسشبات ،يتغن Úببطو’ت الرجال
ؤي -ق -وي -ن م -ن ع -زÁت -ه-م ،ف-ك-انت ه-ذه ا’أغ-اÊ
تدؤين ÓŸحم ؤ’أحداث ؤحفظ لها ،تناقلها
الزمن ششفهيا من منطقة اإ ¤منطقة ؤمن سشنة
اإ ¤اأخ -رى ؤم -ن ج -ي -ل اإ ¤ج -ي -ل ،ح -ت -ى –ق-ق
النصشر ‘  ٠5جويلية .1962
«الله يهديك يا ؤاد الششو‹ ،»...ا’أغنية التي

«م -ن اأج -لك عشش -ن-ا ي-ا ؤط-ن-ي» ،اأح-د ا’أن-اشش-ي-د
ال -ث -وري -ة ال -ت -ي ك -ت-بت ب-رؤح ؤط-ن-ي-ة ن-اضش-ل م-ن
خÓلها اأصشحابها على طريقتهم ضشد ا’سشتعمار
ال -غ -اشش -م ،ف -ت -ب -ن -اه -ا الشش -عب ؤت -ع-ل-م-ه-ا ال-ك-بÒ
ؤالصش -غ ،Òف -ك -انت Ãث-اب-ة الشش-اح-ن ل-ل-م-ق-اؤم-ة
الشش -ع -ب -ي -ة ؤاŸل -ه-م ل-لضش-م-ائ-ر ،ؤاŸغ-ذي ل-رؤح
ا÷زائ -ري ال -ث -ائ-ر م-ن اأج-ل اسشÎج-اع سش-ي-ادت-ه
على اأرضشه الطاهرة.
«قولوا ’أّمي ما تبكيشس يا اŸنفي» ،اأغنية
ع -م -ي -ق -ة اŸع -ا– ،Êك -ي ع-ن ال-ق-ه-ر ؤالسش-ج-ن
ؤال- -ت -ع -ذيب ؤال -ق -ت -ل ؤال -ن -ف -ي اإ ¤ك -ال -ي -دؤن -ي -ا
ا÷ديدة ،لكل مقاؤم جزائري رفضس اأن يركع
اأمام فرنسشا ا’سشتعمارية ؤاأن يرضشخ لها.
م- -اذا قّ- -د م- -ن- -ا ل- -ه -ذا الÎاث ال -ث -وري ال -ي -وم
ؤا÷زائر –تفي بالذكرى  58لÓسشتقÓل؟ هل
قمنا با◊فاظ عليه ؤتدؤينه ؤدراسشته؟ ؤهل
اهتممنا به كما ينبغي كونه يحمل الكث Òمن

اŸع -ل -وم -ات ع -ن ح -ق -ب -ة م-فصش-ل-ي-ة م-ن ت-اري-خ
ا÷زائر؟
ا ل س ش -وؤ ا ل م -و ج -ه ا ل -ي -و م ل -ل -ب -ا ح -ث  ‘ Úت -ا ر ي -خ
ا  Ÿق - - - -ا ؤ م - - - -ة ا ÷ ز ا ئ - - - -ر ي - - - -ة  ،ؤ ل Ó- - -أ ك - - -ا د  Áي Ú
ؤ ا ’إ ع  Óم ي  Úؤ ؤ ز ا ر ة ا  Ûا ه د ي ن ا ل ت ي اأ خ ذ ت
ع ل ى ع ا ت ق ه ا ج م ع ؤ ت د ؤ ي ن ا ل ش ش ه ا د ا ت  ،ؤ ا ل س ش وؤ ا ل
م و ج ه اأ ي ض ش ا ل و ز ا ر ة ا ل ث ق ا ف ة ؤ ل ل ن خ ب ة م ن م وؤ ل ف Ú
ؤ ك -ت -ا ب س ش -ي -ن -ا ر ي -و ه -ا ت ؤ  ﬂر ج  ، Úف -ك -م ن -ح -ت ا ج
ا ل -ي -و م ’أ ف  Ó-م ت -ا ر ي -خ -ي -ة ؤ ؤ ث -ا ئ -ق -ي -ة ؤ ل -ر ؤ ا ي -ا ت
ؤ ل - -د ؤ ا ؤ ي - -ن – ف - -ظ ه - -ذ ا ا ل -و ج -ه ا ÷ م -ي -ل م -ن
ا  Ÿق - -ا ؤ م - -ة ا ÷ ز ا ئ - -ر ي -ة ؤ ت -ع -ر ف ب -ه ل Ó-أ ج -ي -ا ل
ا ل ص ش -ا ع -د ة  ،ؤ ت -ع -ي -د ا ’ ع -ت -ب -ا ر ل -ه -وؤ ’ ء ا ل ش ش -ع -ر ا ء
ؤ ا  Ÿوؤ ل -ف  Úا ل -ن س ش -و ة ا ل -ذ ي -ن ق -ا ؤ م -و ا ب -ا ل -ك -ل -م -ة
ؤ ا ل ع ز  Áة ؤ ا ل ل ح ن م ن اأ ج ل اأ ن – ي ا ا ÷ ز ا ئ ر
ح ّر ة اأ ب ّي ة .

أاّكد أاهمية اسشتغÓلها ‘ تعزيز هوّيتنا ،د ــ حمايدي:

الّروايـ ـ ـ ـ ـ ـة الّتاريخيـ ـ ـ ـة  ⁄تعـ ـ ـ ـط له ـ ـا قيمتهـ ـ ـا العلميّ ـ ـة

اأبرز الدكتور بشش Òحمايدي ،اأسشتاذ بقسشم التاريخ
كلية العلوم الإنسشانية بجامعة معسشكر اأهمية الرواية
التاريخية من اأفواه من عايششوا الثورة التحريرية
اŸباركة ،و–ويلها اإ ¤مادة علمية يسشتفيد منها الطلبة
والباحثون ‘ اإعادة كتابة تاريخ الثورة ،واصشفا
التاريخ بفن من الفنون التي تتداولها الأ· والأجيال،
له طعم خاصص ،مششÒا اإ ¤اأن الرواية التاريخية ⁄
تعط لها قيمتها العلمية.
معسشكر :اأم ا Òÿــ سشÓطني

قال الدكتور بشش Òحمايدي ‘ حديث لـ «الششعب» ،اإنه ’
ع -جب م -ن تسش -اؤؤ’ت اأب-ن-ائ-ن-ا ؤع-دم ؤضش-وح الصش-ورة ال-ت-اري-خ-ي-ة
لديهم’ ،أنهم يوؤمنون باŸلموسس ؤيرجون التطور دؤن اإدراك
’إبعاد ا’أحداث التاريخية ،ؤالع ÈاŸسشتخلصشة من الرؤايات
التاريخية اŸنقولة عن ا’آباء ؤا’أجداد ؤا’أمهات ،كل ذلك يعود
حسشب اŸت- -ح- -دث اإ ¤عصش- -ر السش- -رع -ة ؤاآث -ار ال -ع -وŸة ؤال -غ -زؤ
الثقا‘ ،الذي ما انكف يوؤثّر ‘ اÛتمع.
ؤيضش -ي -ف ا’أسش -ت -اذ ح -م -اي -دي ،اأن ا÷ه -ود ال -ت -ي ب -ذلت م -ن -ذ
السشنوات ا’أؤ ¤لÓسشتقÓل من اأجل اإعادة كتابة التاريخ  ⁄تصشل
بعد اإ ¤ا’أهداف اŸتوخاة من اأجل حفظ ذاكرة ا’أمة ؤصشون
قيمها ‘ ،ظل هجمات ششرسشة ؤمسشتمرة تطال كل ما له صشلة
ببطو’ت الششعب ا÷زائري ؤتاريخه اÛيد ،تدخل كلها ‘
سشياق الدعاية ا’سشتعمارية ا›ÈŸة لفصشل الششعب ا÷زائري

عن هويته ؤتاريخه.
‘ ه -ذا الصش -دد ،اأك -د ال -دك -ت -ور ح-م-اي-دي بشش Òع-ل-ى اأه-م-ي-ة
اسشتغÓل الرؤاية التاريخية Ãا يخدم ا’أجيال الÓحقة ؤيعزز
“سشكها بهويتها الوطنية ،بطريقة علمية بحتة من خÓل –ويل
هذه الرؤايات الششفوية اإ ¤مادة تاريخية علمية ،مششÒا اإ ¤اأن
القائم Úعلى اŸيدان ؤ‘ سشياق جمع الششهادات ا◊ية من اأفواه
اÛاهدين ،بذلوا جهودا قيمة ‘ التصشور العام بهدف جمع
هذه الششهادات ا◊ية ،لكن ذلك غ Òكاف كونه  ⁄يتناسشق مع
التطورات ‘ عز حاجتنا اإ ¤كتابة التاريخ اإ“اما ’أمانة اأهل
الفضشل ‘ ا’سشتقÓل اÛيد.
ؤدعا حمايدي اإ ¤اإعطاء اŸادة اÛمعة من رؤايات تاريخية
ؤشش-ه-ادات ح-ي-ة ،اأه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ب-اإق-ح-ام ﬂاب-ر ال-ب-حث ال-ع-ل-مي
ؤا’إطار ا÷امعي ؤا’إعÓم ،لنقل هذه الرؤايات ؤ–ويلها اإ¤
مادة تاريخية علمية تكفي لسشد اÿلل ‘ تواصشل ا’أجيال ؤÈŒ
ا’رتباط بينها.
‘ هذا السشياق ،اأششار اأسشتاذ التاريخ اإ ¤اأن الرؤاية التاريخية
 ⁄ت -ع -ط -ى ل -ه -ا اأه -م-ي-ة ع-ل-م-ي-ة ،ا’أم-ر ال-ذي ف-ت-ح اÛال اأم-ام
ال -تشش -ك -يك ؤا’سش -ت -خ -ف -اف ب -اأ›اد ؤب -ط -و’ت م-ن ع-ايشس فÎة
ا’سش -ت -ع -م -ار ال -ف -رنسش -ي ؤق -اؤم -ه ب -ال-ن-فسس ؤال-ن-ف-يسس’ ،ف-ت-ا اأن
اسشتغÓل الرؤاية التاريخية ’ نتحصشل على نتائجه ‘ اŸدى
القريب ،بل تظهر نتائجها مع اأجيال ’حقة ــ ؤذاك مربط
الفرسس ــ بعد اأن توضشع ‘ نسشقها ؤاإطارها العلمي ،قائ:Ó
«هناك تسشابق الباحث ‘ Úالتاريخ ÷مع اŸادة التاريخية ‘
ﬂت -ل -ف ال -ت -خصشصش -ات م -ن اŸك -ت -ب -ات ال-ف-رنسش-ي-ة ،ح-يث ع-م-ل

ا’سشتعمار الفرنسشي على جمع الرؤايات التاريخية ،ؤؤضشعها
–ت تصشرف ›السشه العلمية ؤطبعا ‘ كتب تاريخية».
ؤحسشب ح -م -اي -دي ف -اإن م -ا ي -ن -قصش -ن -ا ه -و ا’إرادة السش-ي-اسش-ي-ة
ؤالتخلصس من اÿوف من اأجل كتابة التاريخ ؤعدم ا’كتفاء
بجمع الرؤايات ؤالششهادات ا◊ية’ ،عتقاده اأن الثورة التحريرية
اŸباركة مسشتمرة اسشتمرار ﬂلفات ا’سشتعمار ؤاآلته الدعائية
ا◊اقدة على انتصشارات الثورة اŸباركة ؤاإ‚ازات اأبطالها.

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
األحد  ٠5جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ
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ل-ق-د ان-تصس-ر الّشس-عب ا÷زائ-ري ون-خ-ب-ت-ه ع-ل-ى اŸن-ظ-وم-ة ا’سستعمارية
انتصسارا باهرا ونادرا ‘ التاريخ ا◊ديث.
أان ‚عل الدولة قوّية وال ّسصلطة ،كل سصلطة ،مقيّدة
مصسطفى هميسسي
ب -ال-ق-ان-ون وخ-اضص-ع-ة ل-رق-اب-ة م-ؤوسّص-سص-ات-ي-ة وسص-ي-اسص-ي-ة
وشصعبية منظّمة بالقانون.
إاّنه نصصر عمره اليوم  58عاما ،وكّنا نتمنّى أان ل
لنأاخذ مثال اŸؤوسّصسصات اŸنتخبة ،سصواء من حيث
ي- -ك- -ون الّ- -ن -صص -ر ال -وح -ي -د ،أ
لّن ت -ف -ك -يك اŸن -ظ -وم -ة مسص -ت -وى “ث -ي-ل-ه-ا ıت-ل-ف ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة أاو
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السصتعمارية كان يسصتلزم انت
القناعات أاو اŸصصالح ،أاو من حيث مسصتوى أادائها
شص- -ت- -ى اÛالت ،ف- -ه- -ل ّ” ذلك؟ ا أ
لم- -ر ق- -د ي -ك -ون وم -ن ح -يث ن -ظ -ام ع Ó-ق -ت-ه-ا ب-الّسص-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة،
موضصوع جدل ب Úآاراء متعّددة ومتنّوعة.
لسصباب متنّوعة ،دون
والتجارب أاثبتت أانها ظّلت ،أ
ما هي اŸعاي Òالتي Áكن ـ ونحن نسصتعد لبناء الدور اŸطلوب منها ودون مسصتوى التطلّعات ودون
رؤوية دسصتورية جديدة لبناء جزائر جديدة تريدها مسص -ت -وى ال -ق -درة ع -ل -ى Œسص -ي -د ال-وع-ود السص-ي-اسص-ي-ة
اإ
لرادة السصياسصية أان تكون ترسصيخا للثّورة الّنوفمÈية والÈامج التنموية التي تضصعها ال ّسصلطات العمومية.
وغاياتها ـ اللّجوء إاليها من أاجل تبيـّن إاجابة على قدرٍ أاّم-ا م-ن ح-يث عÓ-ق-ت-ه-ا ب-السص-ل-ط-ة ال-ت-ن-فيذية فيمكن
عاٍل من اŸوضصوعية؟
القول أاّنها ظلّت ‘ اŸمارسصة الفعلية خاضصعة ،حتى
أاقÎح ‘ هذه اÙاولة الÎكيز على معيار أاراه وإان  ⁄تكن منزوعة ال ّسصلطة “اما .أاما من حيث
أاسصاسصيا وهو بناء الدولة الوطنية التي حّدد مﬁÓها ع Ó-ق -ت -ه-ا ب-اŸواط-ن ،Úف-ت-لك ظّ-ل-ت تشصّ-ك-ل مشص-ك-ل-ة
اأ
لسص -اسص -ي -ة ب -ي -ان أاول ن-وف-م ،Èوه-ل “ّك-نت الّ-ن-خب عويصصة ،فهي إان مّثلت الناسس طرحت على ‡ارسصة
اŸتعاقبة على إادارة شصؤوون البÓد من Œسصيد ذلك السصلطة إاشصكاليات  ⁄تكن مسصتعّدة للتعاطي معها،
الهدف الواضصح؟
وإان ه - -ي مّ- -ث- -لت أاكÌ
لج-اب-ة ق-د ت-لقى
اإ
ت- -ق- -دي -رات السص -ل -ط -ة
’قوى ‘ Œربتنا السسلطة
من كان ا أ
توافقا واسصعا عندما
الظرفية فقدت الكثÒ
من اŸصصداقية ،ومن
’جابة أاكيدة السسلطة،
أاق -ول :ط-ب-ع-ا م-ا زال أام الدولة؟ ا إ
ال- -ق -درة ع -ل -ى ت -أاطÒ
Œسص-ي-د ه-ذه ال-دول-ة ب--ل وصس--ل--ن--ا ح--د أان صس--ارت ال--دول--ة
غ- -اي- -ة  ⁄ت- -ت- -جسص- -د
م - -ط - -الب اÛت - -م - -ع
ك ّ- -ل - -ي - -ة ،ح - -ت- -ى وإان تكاد تقتصسر على السسلطة.
والتكفل بها ،وهو أامر
–ّق- - -قت م - -ك - -اسصب
ي- -ن- -ب -غ -ي أان ي -ج -د ل -ه
كثÒة.
عÓجا ‘ الرؤوية السصياسصية الدسصتورية ا÷ديدة.
ب- -ي- -ان أاّول ن -وف -م Èي -ق -ول نّصص -ا« :إاق -ام -ة ال -دول -ة
ل -ه -ذا ،وب-ع-د Œرب-ة  58ع-ام-ا ،ي-ن-ب-غ-ي أان ي-حدث
ا÷زائ-ري-ة ال-دÁق-راط-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ذات السصيادة انتقال نوعي ‘ الدسصتور اŸقبل ‘ اŒاه تقوية
لسصÓمية».
ضصمن إاطار اŸبادئ ا إ
الدولة وإاخضصاع السصلطة للرقابة .ول يكفي ‘ ذلك
ال -ك -ل -م -ات اŸف-ت-اح-ي-ة ا أ
لسص-اسص-ي-ة ق-د ت-ك-ون ه-ي :تأاكيد ضصرورة الفصصل ب Úال ّسصلطات بل ينبغي أان ننتبه
ال -دول -ة ،ال -دÁق-راط-ي-ة ،الج-ت-م-اع-ي-ة ،والسص-ي-ادة ث-م إا ¤أاّن اŸمارسصة الفعلية لل ّسصلطة كثÒا ما  ⁄تكن
اŸب -ادئ ا إ
لسصÓ-م-ي-ة .إاّن-ه ب-رن-ام-ج م-ت-ك-ام-ل و–دي-د م -ت -ط -اب -ق -ة ح -ت-ى م-ع نصص-وصس ال-دسص-ت-ور وم-ع روح-ه
هوّية .ولهذا فإان ماينبغي التوقف عنده هو الدولة ،باÿصصوصس ،فضص Óعن Œاوزات أاخرى كثÒة ينبغي
Ãع -ن -ى اŸؤوسّص -سص -ات وال -ع Ó-ق -ة ب Úالّسص -ل-ط-ات وب Úالحتماء منها قدر اŸسصتطاع.
لجهزة وآاليات اّتخاذ القرار ثم عÓقة
ال ّسصلطات وا أ
تلك مسصائل أاسصاسصية Áكنها أان تكون منطلقات
ال ّسصلطة ،التي تسصّير شصؤوون الّدولة ،بالناسس وآاليات لبناء ا÷زائر ا÷ديدة ،وأان تكون أارضصية تضصبط روح
ا◊صصول على شصرعية التمثيل وشصكل الرقابة على الّدسصتور ا÷ديد ومواده.
ال ّسصلطة ومسصتوى تطابق ‡ارسصة السصلطة مع نصصوصس
إاّن حالة الّتدهور التي بلغتها الكث Òمن مؤوسصسصات
الدسصتور ومع نصصوصس القانون .هذه اŸنهجية “ّكننا ال -دول -ة Œع -ل ج -ه-د ب-ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة م-عّ-ق-دا
من عدم التيهان ‘
وضصخما بل وﬁفوفا
ت-ق-ديرات واعتبارات
بالكث Òمن اıاطر،
إان ح--ال--ة ال--ت--ده--ور ال-ت-ي ب-ل-غ-ت-ه-ا
سص- - - -ي- - - -اسص- - - -وي - - -ة أاو
م- -ن- -ه- -ا ق- -وى ال -رك -ود
إاي - -دي - -ول - -وج - -ي - -ة أاو ال-ك-ث Òم-ن م-ؤوسسسس-ات ال-دولة Œعل
وا÷م - - - - - - - - - - - -ود (les
غÒها.
-forces de l’iner
جهد بناء ا÷زائر ا÷ديدة معقدا
 )tieال- - - -ت- - - -ي رفضصت
من ناحية أاخرى ،وضس--خ--م--ا ،ب--ل ﬁف--وف-ا ب-ال-ك-ث Òم-ن
ق - -د ي - -ح - -م - -ل ه - -ذا
دائما كل تغيُ Òيحدث
ال -وصص -ف ‘ ط ّ-ي -ات -ه اıاط-----ر وم-----ن-----ه-----ا ق-----وى ال-----رك----ود
ق- -ط -ي -ع -ة ك -ام -ل -ة م -ع
ج- - -زءاً ه- - -اّمً- - -ا م - -ن وا÷مود.
«ث- - - -وابت الّضص- - - -ب- - - -ط
لجابة ،وقد يضصمن
اإ
ال -داخ -ل -ي ل -ل-ن-ظ-ام» (
مسصتوى توافق جيد عليها .فإاذا أاخذنا Ãعيار من ،)les constantes de régulation interne
اŸعاي Òالتي نسصتخدمها ‘ العلوم السصياسصية وهو وخاصصة آاليات شصرعية التمثيل والÎتيب اŸؤوسصسصاتي
البحث ‘ نوعية اŸؤوسّصسصات (  -la qualité des inونظام العÓقة ب Úالسصلطة والناسس وب Úالسصلطات
 ،)stitutionsسصواء من حيث “ثيليتها أاو من حيث فيما بينها وبينها وب Úالناسس ،وغ Òذلك من آاليات
لرادات،
ف -ع -ال -ي -ت-ه-ا وم-ن ح-يث ت-ط-اب-ق أاف-ع-ال-ه-ا وسص-ل-وك-ات-ه-ا ال -ع -م -ل ال -ت -ي ع ّ-ط -لت ال ّ-ط-اق-ات وأاوه-نت ا إ
و‡ارسصاتها مع القانون ،فإاّن –قيق الغاية اŸنشصودة وبّددت الÌوات وح ّ
لمال ‘ جزائر العدل
طمت ا آ
ما زال ‘ حاجة للكث Òمن ا÷هد وخصصوصصا للكث Òوالعدالة ،جزائر الكرامة وا◊ّرية.
لرادة .كما نÓحظ أاّن هذه اŸؤوسّصسصات ،بسصبب
من ا إ
لثار اŸدّمرة التي
ينبغي النتباه إا ¤أاّنه من ب Úا آ
شص -ك-ل ‡ارسص-ت-ه-ا ل-لّسص-ل-ط-ة و‘ ال-وقت ن-فسص-ه بسص-بب خّ-ل-ف-ه-ا ح-ك-م الّ-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،لسص-ي-م-ا ‘ عهده
لخ ،Òغياب أاي فكرة إاصصÓح متكاملة ،بل وأاي
طبيعتها ⁄ ،تتمّكن من حماية نفسصها من الفسصاد ا أ
لفسصاد.
وا إ
قدرة على اŸبادرة وعلى إانتاج فكرة سصياسصية أاخرى.
هناك مسصأالة غاية ‘ ا أ
لهمية وÁكن أان تأاتي ‘ ه -ن -اك أاف -ك -ار م -ت -ن-اث-رة ه-ن-ا وه-ن-اك ع-ن-د ه-ذا م-ن
شصكل تسصاؤول :من كان ا أ
لح -زاب وذاك ،ول -ك -ن ال -ف -ق -ر السص -ي -اسص -ي وان-تشص-ار
لقوى ‘ Œربتنا ال ّسصلطة أام ا أ
ّ
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الدولة؟ ا إ
الّرداءة على نطاق واسصع هما اللذين سصادا.
ّ
لجابة أاكيدة ا ّ
صصارت الدولة تكاد تقتصصر على السصلطة ،وذلك أامر
ولهذا ،العملية معّقدة على أاك Ìمن صصعيد ،وليسس
خ -ط ،Òأ
لّن -ه ي -ح -رم ال -دول -ة م -ن ال -ك -ث Òم-ن ال-ذك-اء هناك طرف سصياسصي جاهز لتقد Ëبديل سصياسصي
والكث Òمن ال ّ
لحزاب اŸوجودة والّنشصطة ⁄ ،تتمّكن
طاقات التي كان ينبغي أان تسصاهم ‘ متكامل ،فا أ
لفكار
ضص -م -ان ن -وع -ي-ة أاج-ود ل-ل-م-ؤوسصسص-ات .ول-ه-ذا Áك-ن أان من تغي Òموازين القّوة ،و ⁄تنتج إال قلي Óمن ا أ
نسصتنتج قاعدة أاسصاسصية :القّوة اŸفرطة لل ّسصلطة تؤوّدي أاهّمها فكرة كانت تتقاذفها بينها ،وهي فكرة التوافق
حتما لضصعف الدولة ،وهو ما يحّتم علينا اليوم ،بعد الوطني ،وهي فكرة تبّناها حزب ا◊رية والعدالة
 58عاما من السصتقÓل ،أان نقلب القاعدة كلّية ،أاي منذ عام  ،2٠12ودعا السصيد مولود حمروشس وجبهة
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القوى الشصÎاكية إا ¤جعلها منهجية بناء ،ثم أاخÒا ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ك -ل « ث -وابت الّضص -ب -ط ال-داخ-ل-ي ل-ه-ذا
تلّقفتها حركة «حمسس» ،ول ندري بأاي منطق سصطت النظام» .إاّن «التغي »Òيبدأا من «الثورة» على قواعد
لنها هي اŸع ّ
طل اŸنهجي
عمل النظام السصابق ،أ
على الفكرة سصياسصيا.
لرادة السصياسصية واضصحة ‘ التّوجه بقّوة نحو ل -دول-ة السص-ي-ادة ودول-ة اŸؤوسصسص-ات وسص-ي-ادة ال-ق-ان-ون،
إاّن ا إ
لباء اŸؤوسّصسص.Ú
منظومة حكم أاك Ìحداثة ترفضس حكم الفرد وحكم وŒسصيد وصصيّة ا آ
من حيث التشصخيصس العملي Áكن التوقف عند
العصصب وحكم اŸصصالح وتؤومن بضصرورة الفصصل بÚ
لسصاسصية التالية:
لّنه ثبت Ãا ل يدع ›ال للشصك اŸسصائل ا أ
السصلطة واŸصصالح ،أ
ا’نتقال :الن -ت-ق-ال ال-ي-وم ،ي-ن-ب-غ-ي أان يّ-ت-ج-ه ‘
أاّن اجتماع احتكار ال ّسصلطة باحتكار الثّروة هو نهاية
اŒاهﬂ Úت -ل -ف:Ú
لن- -ظ -م -ة ب -ل وي -ه ّ-دد
اأ
ان- -ت- -ق- -ال ب Úج- -ي -ل
ال -دول ‘ اسص-ت-ق-راره-ا
’رادة السس--ي--اسس--ي-ة واضس-ح-ة ‘
إان ا إ
ن - -وف - -م Èوأاج - -ي - -ال
و‘ وجودها.
ك -ي -ف ‚ّسص -د ال-ي-وم ال-ت-وج-ه ب-ق-وة ن-ح-و م-ن-ظ-وم-ة ح-ك-م
السصتقÓل ،وانتقال
م -ن ن -ظ-ام سص-ي-اسص-ي
أاه -داف ث -ورة ن -وف-م Èأاك Ìحداثة ترفضض حكم الفرد..
لنظام سصياسصي آاخر.
لسصيما ‘ بناء الدولة ،وت----ؤوم----ن ب----ال----فصس---ل ب Úالسس---ل---ط---ة
‡ا ل شصك فيه أان
و
لنها منطلق كل شصيء،
أ
ّ
وكيف نبني دولة قوية واŸصسالح..
ال- -هّ- -ب- -ة الشص- -ع- -ب- -ي- -ة
اŸب -ارك -ة ،سص -ت-ف-رز،
لّنها هي اŸعّول عليها
أ
كما يقول علماء الجتماع ،مع الوقت نخبتها اŸمثّلة
‘ بناء ا÷زائر ا÷ديدة؟
لسصئلة ا÷ديرة بالهتمام وا÷دل ،من أاين لها ولتطلّعاتها على تنوعها.
أاول ا أ
سسيادة الشّسعب :ل “ارسس ال ّسصيادة الشّصعبية إال
نبدأا :هل من بناء الّدÁقراطية ونشصرها وتثبيتها أام
لول هو حرية الختيار،
لقل :ا أ
من بناء نظام سصياسصي مؤوسصسصاتي جديد يتولّى بناء بتوّفر شصرط Úعلى ا أ
أاط- -ر ‡ارسص- -ة ا◊ري- -ة ووضص- -ع آال- -ي- -ات ال- -ت- -ح- -ك -ي -م وحرية الختيار تتطلّب وجود حياة سصياسصية حقيقية
الدÁقراطي؟ إانّ السصعي اليوم هو لبناء جمهورية ووجود أاحزاب ،ووجود تنافسس حقيقي ب Úمدارسس
أاخرى ،فالتجربة التي عاشصتها البÓد ،حتى مع توفر سصياسصية حقيقية ووجود مشصاركة واسصعة للمواطن.Ú
الثا Êهو وجود دسصتور حديث وتشصريعات ،وجود
حسصن النية لدى بعضس الذين سصّيروا شصؤوون البÓد ،هي
مؤوسّصسصات قوية ،وجود رقابة فعلية ووجود سصلطة
Œربة حكم فقط.
من ناحية أاخرى ل Áكن أان تقوم قائمة لدولة مضصادة فاعلة وفعلية.
لو ¤ال -ت -ي ي-ن-ب-غ-ي
الشّسرعية :إاّن -ه -ا اŸسص -أال -ة ا أ
أاخ-رى م-ن دون «ت-ف-ك-يك» ال-ن-ظ-ام السص-ل-ط-وي ال-ق-ائ-م
والنتهاء منه .فكيف Áكن تفكيك هذا النظام من تسصويتها ولو بشصكل مرحلي متوافق عليه .الشّصرعية ل
ت -أات -ي إاّل م -ن خ Ó-ل “ث -ي -ل ح -ق-ي-ق-ي ل-ك-ل م-ك-ون-ات
لي خطر؟
غ Òتعريضس الدولة أ
لج -اب-ة اŸب-اشص-رة ت-ك-ون ب-ال-ق-ول :إان-ه-اء اŸن-ط-ق اÛت -م -ع ا÷زائ -ري ع -ل -ى ق -اع-دة اŸواط-ن-ة ول-يسس
اإ
لي اعتبار آاخر.
الذي أانتج هذا النظام وآاليات عمله ،ول ينتهي إان اسصتنادا أ
لن
ا’سستقرار :هذا أامر ل يعّد شصعارا فارغا ،أ
اسص -ت -م -ر م -ن ح -م -ل -وا ه -ذا اŸن -ط -ق وداف -ع -وا ع -ن -ه
لرادة عدم السصتقرار بّوابة لل ّسصطو مرة أاخرى على إارادة
لمر ‡كن ما دامت ا إ
واسصتفادوا منه .إان ا أ
ا÷زائرّي ‘ Úالتّغي Òالشّصامل والعميق.
السصياسصية متوّثبة لذلك.
الوحدة الوطنية :مسصأالة غاية ‘ األهمية وليسصت
كيف نبني دولة مؤوسّسسسات؟
شصعارا دÁاغوجيا ،ألول مرة ‘ التاريخ تقوم وحدة
ترابية سصكانية اسصمها ا÷زائر ،وألول مرة يقوم شصعور
‘اأ
لنظمة الشّصمولية هناك قاعدة ثابتة :سصلطة بالنتماء لهذا الكيان الجتماعي السصياسصي ،واحتاج ذلك
قوية دولة ضصعيفة.
ل -تضص -ح -ي -ات ضص -خ-م-ة م-ن أاج-ي-ال م-ن ا÷زائ-ري .Úه-ذه
ذلك ي- -ع -ن -ي ع -م -ل -ي -ا أاّن -ه ل سص -ل -ط -ة إال السص -ل -ط -ة ال -وح -دة ك -انت م -ع ّ-رضص -ة ل -لشص -رخ واسص -ت-ع-م-لت السص-ل-ط-ة
ال -ت -ن-ف-ي-ذي-ة ،ول رق-اب-ة ت-ذك-ر ول سص-ل-ط-ة مضص-ادة ول السصتعمارية ،باÿصصوصس ،ا÷هوية وسصيلة لتمزيق صصف
معارضصة فعلية ول ›تمع مد Êمسصتقل ول انتخابات نضصالت ا÷زائري ،Úاليوم عّززت الهبة الشّصعبية هذه
حقيقية .ولهذا ينبغي قلب هذه القاعدة لتقوم دولة الوحدة ،وحدة النضصال ووحدة الغاية ،وأاعطتها قدرة
قوية وسصلطة مقيّدة بالقانون.
اسصتمرارية رائعة.
ولكن ،ومن أاجل الوصصول إا ¤بناء جمهورية اأخرى،
الّ-ت-رتيب اŸؤوسّسسساتي ⁄ :ن- -ت- -وّصص -ل ‘ Œرب -ة
بنظام سصياسصي حديث
ا◊ك - -م ،وه - -و أام- -ر
ت- -ع- -ود ف- -ي- -ه السص- -ي- -ادة
احتاج لعقود ورÃا
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غ
ب
ن
ي
ل
ا
ق
ت
ن
’
ا
ل -لّشص-عب بشص-ك-ل صص-ري-ح
قرون ‘ الكث Òمن
ك- -ام- -ل ودائ- -م ،ه -ن -اك اŒاه :Úان-ت-ق-ال ب Úج-ي-ل ن-وف-مÈ
البلدان حتى يسصتقر
ن - -ه - -ائ - -ي - -ا ،إا ¤م- -ا
م- -ن- -ط- -ل -ق -ات ي -ن -ب -غ -ي وأاجيال ا’سستقÓل ..وا’نتقال من
النطÓق منها وهنا
أاسص ّ- -م - -ي - -ه ت - -رت- -يب
ك نظام إا ¤نظام آاخر.
ق-واع-د ي-ن-ب-غ-ي وضص-عها
م- -ؤوسّص -سص -ات -ي ( un
وه-ن-اك م-ع-اي Òي-ن-ب-غي
-système insti
الهتداء بها.
 ،)tutionnelوالÎت -يب اŸؤوسصسص -ات -ي ي -ع -ن -ي ن -ظ -ام
القاعدة ا أ
لسصاسصية هي الفصصل الواضصح ب Úال ّسصلطة عÓقة ب Úالسصلطة وا÷زائري ،Úخاصصة ضصمانات
وال -دول -ة .ف -ال-دول-ة ،ه-ي م-ؤوسّص-سص-ة اŸؤوسّص-سص-ات وه-ي ا◊ري -ات ،ون -ظ -ام ع Ó-ق -ة ب ÚاŸؤوسصسص -ات ال-ثÓ-ث،
الÎاب والشّصعب ،وهي الدسصتور والقانون فضص Óعن ووضصع ضصمانات حقيقية للفصصل ب Úالسصلطات.
العÎاف الدو‹.
Óم -ور ،أالح -ظ :ال ّ-ن -ظ-ام
ال ّ-رق-اب-ة :ت -بسص -ي -ط -ا ل  -أ
الواقع أاّن ا أ
لمر بسصيط واÿلط ناجم عن كون الشّص -م -و‹ ظ -ل ي ّ-ت-سص-م ب-ت-ق-ي-ي-د اÛت-م-ع وب-السص-ل-ط-ة
الدولة ظّلت هي ال ّسصلطة فقط .ذلك Áكن Œسصيده اŸطلقة للسصلطة التنفيذية وانعدام كل رقابة على
م- -ن خÓ- -ل إاق- -ام- -ة ن- -ظ- -ام سص- -ي- -اسص- -ي آاخ -ر بÎت -يب ‡ارسصة السصلطة ككل .لهذا ،لبد من قلب القاعدة
مؤوسّصسصاتي آاخر ،ورÃا حتى الوصصول لتنظيم إاداري كلّيا ،أاي –رير اÛتمع وتقييد السصلطة ،كل سصلطة،
وترابي آاخر.
بالقانون والرقابة والسصلطات اŸضصادة.
الدولة اليوم ‘ حاجة لتحول عميق ‘ تنظيمها
هذه هي األمور التي أاقّدر ضصرورة الّتركيز عليها ،من
و‘ آاليات اتخاذ القرار ،و‘ نظامها اŸؤوسّصسصاتي و‘ أاج -ل ال -ب -دء ‘ –ق-ي-ق ان-تصص-ارات ج-دي-دة –م-ي ان-تصص-ار
طبيعة العÓقة ب Úالسصلطة فيها والناسس ،و‘ حاجة جبهة الّتحرير على النظام السصتعماري ،ول يبقى انتصصارا
لتحول كامل ‘ طبيعة العÓقة ب Úالسصلطات الثÓث ،وحيدا ،ومعلوم أاّن الشّصيطان يسصكن ‘ التّفاصصيل ،ولهذا
و‘ ح -اج -ة ل -ط -ب-ي-ع-ة عÓ-ق-ة أاخ-رى ب ÚاŸؤوسصسص-ات ينبغي التّوافق أاول على األسصاسصيات ،وتأاجيل كل ما يعطّل
لجهزة.
وا أ
أاو يهّدد أاي مسصار سصياسصي توافقي.
لهذا ،ولبناء دولة بنظام يضصمن عدم عودة هذا
صس -ح -ا‘ وك -اتب ،صس-احب ك-ت-اب «ك-ي-ف –ك-م
اŸنطق وأادواته السصياسصية وغ Òالسصياسصية ،ل بد من
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تتعرضس Ùاولة طمسس من الداخل واÿارج

مقّوم ـ ـ ـات الهويـ ـ ـة ث ـ ـ ـ ـ ـراء للشسخصسيـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ولي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس لتفكيكها

وقفت ا÷زائر «صصامدة» وما تزال ‘ وجه حمÓت «يائسصة» تقودها أاطراف يحركها ا◊ن Úا’سصتعماري ،لضصرب اسصتقرارها ووحدة شصعبها،
’خرى تدافع
’حتÓل «فّرق تسصد» ،فا◊رب هذه اŸرة ليسصت مواجهة مباشصرة ب Úقوت Úإاحداهما ﬁتلة ظاŸة ،وا أ
–ت نفسس شصعار قوى ا إ
’سصلحة الفتاكة ،بل ب Úقوى غ Òمرئية -وان كانت معروفة -تشصن حربا على العقول و –اول اسصتنزاف
عن سصيادة أارضصها ،و’ باسصتعمال ا أ
كل ما له امتداد بالهوية لضصرب وحدة الوطن ،وتكوين فرد دون روح دون انتماء Áكن احتواءه والتحكم فيه و –ريكه ‘ أاي اŒاه ،وكأانه
قطعة شصطر„ ،أاو ورق شصجر اÿريف تذروها الرياح أاينما تريد.

زهراء ب.
برز خطر أ◊رب أŸسستمرة على ألهوية
أل -وط -ن -ي -ة أل -ت -ي ت -ق -وده -ا أأط -رأف دأخ-ل-ي-ة
لخÒة،
وخ - -ارج - -ي- -ة بشس- -دة ‘ ألسس- -ن- -وأت أ أ
ووج -دت ‘ م -وأق -ع أل -ت-وأصس-ل ألج-ت-م-اع-ي
أأرضسا خصسبة ◊مي وطيسسها ،و‘ ألشسباب
وقودأ و ذخÒة حية لتحريك فصسل آأخر من
فصسولها ،و أأدأة لتحقيق أأهدأف معلنة و
أأخرى خفية تعد أمتدأدأ لتلك ألتي حددتها
ألقوى ألسستعمارية ،و ⁄تنجح ‘ ألوصسول
لرضض و ألعرضض،
إأليها عندما أسستباحت أ أ
لن- -ه- -ا ت- -كسس- -رت ع- -ل- -ى صس- -خ -رة «أل -وح -دة
أ
ألوطنية».
أسس -ت-ه-دأف م-ك-ون-ات أل-ه-وي-ة أ÷زأئ-ري-ة،
ليسض حملة وليدة أليوم ،بل تعود إأ ¤أ◊قبة
ألسس -ت -ع -م-اري-ة ح-يث ت-ف ج-ن-ود ألح-تÓ-ل و
لمكانيات
قادته ‘ أسستعمال كل ألوسسائل و أ إ
لجل ذلك كل
لطمسض مقوماتها ،وجندوأ أ
أÈÿأء و ألقسسيسس ،Úلتغي Òأللسسان ألعربي،
لسس Ó-م-ي ،وأف-ت-ع-ال أأزم-ة
وط -مسض أل -دي -ن أ إ
لمازيغ ،لتفكيك بنية
عرقية ب Úألعرب وأ أ
أÛت -م -ع وتسس -ه -ي -ل أل -ت -ح -ك-م ‘ م-ق-درأت
ألشسعب وخÒأته ،رغم أأن ألتاريخ يشسهد على
أنصس -ه -اره -م ‘ ب -وت -ق -ة وأح -دة أأخ -ذت م-ن
لم -ازي -غ -ي ع ّ-زت -ه وم -ن أل -ع-رب-ي ألشس-ه-ام-ة
أ أ
لسسÓ-م وسس-م-اح-ت-ه،
وألشس -ج -اع-ة –ت ظ-ل أ إ
وذأبت كل أÓÿفات أŸوجودة ‘ أأذهان
«أŸعتدين» فقط من أأجل وحدة ألوطن.

ا’هتمام بالذاكرة واجب وطني مقّدسس
يعت Èألدكتور حسس Úعبد ألسستار ،أأسستاذ
Óسس -ات -ذة-
ﬁاضس- -ر ب- -اŸدرسس- -ة أل -ع -ل -ي -ا ل  -أ
ب -وزري -ع -ة ‘ ،ح -دي -ث -ه لـ «ألشس -عب» أل-ذأك-رة
أ÷ماعية خزأنا لثقافة ألشسعوب وتاريخه،
حيث “د هذه ألذأكرة أ÷ماعية ألشسعوب
وأÛتمعات بالسسلوكيات وأŸوأقف وألقيم،
لحدأث وألبطولت
وذأكرة أ÷زأئر مليئة با أ
أّل -ت -ي “ت -د ب -ج-ذوره-ا ‘ أأع-م-اق أل-ت-اري-خ،
أنصس -ه -رت خ Ó-ل -ه -ا ألشس -خصس -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة
وتشسّكلت Ãا –مله من مقومات ،ومكنتها
لحد أأن
من صسون هويتها أّلتي ل Áكن أ
ي-ت-خ-ط-اه-ا أأو ي-ت-ج-اوزه-ا ،رغ-م أسس-ت-ه-دأفها
أّلذي تكرر ع Èألتاريخ ،ولزأل لسسيما وأأن
حديثنا عن ألذأكرة أ÷ماعية يأاتي ‘ سسياق
ه -ذه أل-ه-ج-م-ة ألشس-رسس-ة ع-ل-ى ه-وي-ة وذأك-رة
لمة ،وما رأفقها من هجمات إأعÓمية على
أ أ
أ÷زأئر وثوأبتها ومؤوسسسساتها من أأعدأئها
‘ ألدأخل وأÿارج.
لذلك يرى ألدكتور حسس Úأأن ألهتمام
بالذأكرة ألوطنية ‘ هذأ ألظرف بالذأت
وأجب وطني مقدسض ل يقبل أأي مسساومة،
لج- -ل –ري- -ر ت- -اري- -خ- -ن- -ا م- -ن أل- -ذه- -ن- -ي- -ة
أ
ألسس -ت -ع -م -اري -ة ،وم-ن أأج-ل صس-ي-ان-ة ه-وي-ت-ن-ا
لجيال بالوعي ألتاريخي
ألوطنية ،و–صس Úأ أ
وفق إأسسÎأتيجية مدروسسة ترتكز على إأعادة

ك -ت -اب -ة ت-اري-خ-ن-ا أل-وط-ن-ي وت-ف-ع-ي-ل ذأك-رت-ن-ا
لسسÎأتيجية،
أ÷ماعية Ãا يخدم أأهدأفنا أ إ
وع -م -ق -ن-ا أل-ت-اري-خ-ي ون-ح-رصض ك-ل أ◊رصض
Óج -ي -ال أل -ق -ادم -ة ب -ال -ط -ري -ق -ة
ليصس -ال -ه ل  -أ
إ
ألصس -ح-ي-ح-ة ل-ن-خ-ل-ق م-ن-ه-م أأج-ي-ال م-تشس-ب-ع-ة
ب -ال -ع -زة أل -ق -وم -ي -ة وأÛد أل -وط-ن-ي ،ت-ع-ت-ز
ب -ت -اري -خ-ه-ا وت-ف-ت-خ-ر ب-أاج-دأده-ا وم-اضس-ي-ه-ا
وُم-ح-ب-ة ل-وط-ن-ه-ا ،وﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى أأصس-ال-تها
وهويتها وثقافتها بجميع مكوناتها مسستعدة
لرفع ألتحدي.
لكن مثل هذأ ألبناء للشسخصسية ألوطنية
ي-ت-ط-لب -ب-حسسب أل-دكتور
حسس -Úإأرأدة سس- -ي- -اسس -ي -ة
ق -وي -ة ب -ق-رأرأت ج-ري-ئ-ة،
وأأن يسس- -ت- -ع -ي -د أل -ت -اري -خ
م - -ك - -ان- -ة م- -رم- -وق- -ة ‘
م -ن -ظ -وم -ات -ن -ا ألÎب-وي-ة
وألج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة و‘
م -ن-اه-ج-ن-ا ،وأن ت-رأف-ق
أل - - -ن - - -خب أıتصس - - -ة
ل -لÈن -ام -ج ألسس -ي -اسس -ي
للذأكرة ‘ ،ما يجب
أأن يفعل دور أÛتمع
أŸد Êليقدم ألقيمة
أŸضسافة ،وأأن يكون
لدأة
لع Ó- - - - - - - - - -م أ أ
أ إ
أل- -ف- -ع- -ل- -ي -ة ‘ ه -ذأ
أل -ت -وج -ه ب -أان “ن -ح
ل -ل -ذأك -رة وأل-ت-اري-خ
لولوية على باقي
أ أ
ألÈأم- - - -ج ،ول شسك أأن Œم- - - -ي - - -ع
أ÷ه -ود وت -رك -ي -ز أله -ت-م-ام ب-ب-ح-وث ت-اري-خ
أ÷زأئر ككل ل تاريخ ألثورة فقط يكتسسي
أأهمية بالغة ‘ مشسروع ألتنمية ألوطنية وهو
لسسÎأت -ي -ج -ي -ة ل -ل -دول-ة
م -ن أŸوضس -وع -ات أ إ
أ÷زأئرية.
لجيال ألقادمة ‘
وحتى نحافظ على أ أ
ظل ألتحديات ألقائمة ،ينبغي تفعيل أأكÌ
لمسض و ج-ي-ل
جسس -ور أل -ت -وأصس -ل ب Úج -ي -ل أ أ
أليوم ،ألذي يقع عليه مسسؤووليات عظيمة
ل -ت -أاسس -يسض ن -ظ-ام أل-وق-اي-ة وأ◊م-اي-ة ون-ظ-ام
لمان ،فالرهان أŸسستقبلي هو صسيانة أأمن
أ أ
وسسÓ- -م- -ة وأسس- -ت -ق -رأر أ÷زأئ -ر ،وأنسس -ج -ام
لسس - -ت- -ع- -دأد ل- -ل- -ره- -ان- -ات
أÛت - -م - -ع ث - -م أ إ
ألقتصسادية ألكبÒة ألتي –تاج لزيادة درجة
وعي ألشسباب ،عن طريق تعزيز أŸكونات
لسساسسية للهوية ألوطنية و ترقية أŸوروث
أ أ
أ◊ضساري و ألثقا‘ ،وألقتدأء بأاثر ألعظماء
من أأبناء هذأ ألوطن و بقيمهم أÿالدة ،حتى
نسس -ت -م -ر ‘ شس -ق ط -ري-ق-ن-ا ن-ح-و أŸسس-ت-ق-ب-ل
ل -ي -م -ك -ن -ن -ا م-ن أŸق-ارع-ة أل-ن-اج-ح-ة ل-ك-اف-ة
ألتحديات ،من أأجل جزأئر آأمنة مسستقرة
ﬁفوظة ألسسيادة.

اŸوروث ا◊ضساري وا◊ماية القانونية
ي- - - -ق- - - -ول أÙام- - - -ي وعضس- - - -و أÛلسض
ألدسستوري سسابقا عامر رخيلة لـ «ألشسعب»،
لشس -ي -اء أل -ت -ي ت -ع -رضست ف -ي -ه -ا
إأن م -ن ب Úأ أ

أ÷زأئر للمسسخ وألتشسويه وﬁاولة ألقضساء
عليها هي مقومات ألشسخصسية ألوطنية ،من
لغة ،عقيدة ،هوية ،أنتماء حضساري و ثقا‘،
وم -ن ب Úأل -ت -ح -دي -ات أل -ت-ي وأج-ه-ت-ه-ا م-ن-ذ
أسسÎج-اع-ه-ا أسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ،ه-و ﬁاول-ة أزألة
ترسسبات ألسستعمار ‘ مكونات ألشسخصسية
ألوطنية وألتشسويه وألتهميشض وﬁاولة غرسض
أأفكار و نظرة دونية ‘ عقول أ÷زأئريÚ
أŒاه ألسس -ل -وك -ات أل -ع -ق-ائ-دي-ة أ÷زأئ-ري-ة و
أŸقومات ألثقافية للمجتمع أ÷زأئري من
عادأت و تقاليد و ثقافات ،و هي أأصس‘ Ó
ذأتها “ثل عناصسر مكونات

ألشسخصسية ألوطنية.
وأأضساف رخيلة أأن ألفرأغ ألدسستوري ألذي
ع -رف -ت-ه أ÷زأئ-ر م-ن سس-ن-ة  1965إأ ¤غ-اي-ة
 ،1976رغم أأنها حققت ‘ هذه ألفÎة عدة
أ‚ازأت ‘ أ÷انب أŸادي كبناء قاعدة
متينة لÓقتصساد ألوطني ،إأل أأنه من حيث
تقن Úحماية مقومات ألشسخصسية ألوطنية ⁄
يكن ﬁل إأهتمام ،رÃا بفعل ألزخم ألثوري
أل -ذي ك -ان م -وج -ودأ وألÈن-ام-ج أÛت-م-ع-ي
أ÷اري ت- -ن- -ف- -ي- -ذه ،وأع -تÈت ك -أان أŸشس -رع
أل -دسس -ت -وري غ Òم -ل -زم ب -ت -ق-د Ëضس-م-ان-ات
◊ماية مقومات ألشسخصسية ألوطنية.
لكن بدءأ بدسستور  1976مرورأ بدسستور
 1989و  1996إأ ¤غاية  2016بدأأت ألسساحة
ألقانونية وألقضسائية تعرف تأام Úمقومات
ألشس -خصس -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ،وأأع -طت ن -وع-ا م-ن
لسسÓمية ،وأللغة،
ألقدسسية بالنسسبة للعقيدة أ إ
وأل-رم-وز أل-وط-ن-ي-ة ك-ال-ع-لم وألنشسيد ألوطني،
لسساسسية ‘
وألوحدة ألوطنية ،وأÿيارأت أ أ
ﬂتلف أÛالت.
ومع ذلك يقول أأن أŸتغÒأت أŸوجودة
‘ ألعا ⁄وأنعكاسساتها على ألسساحة ألوطنية،
ن- -اه- -يك ع- -ن ألصس- -رأع أل -ث -ق -ا‘ وأل -ف -ك -ري
ليديولوجي ألذي كان لديه عدة تأاثÒأت،
وأ إ
يفرضض علينا ‘ هذه أŸرحلة ألتوجه إأ¤
أله -ت -م -ام ب -ال -ب -حث ‘ أأب -ع -اد ألشس -خصس -ي -ة
لم -ازي -غ -ي -ة أأح -د
أل -وط -ن -ي -ة ،خ -اصس -ة و أأن أ أ
لنه
ألعوأمل أŸكونة لها تعد مكسسبا وطنيا أ

أأزأل سسببا من أأسسباب ألتوترأت ‘ ألبÓد
ووف -ر أ◊م -اي -ة ل -ع -دم أسس -ت -غ Ó-ل-ه-ا دأخ-ل-ي-ا
وخ -ارج -ي -ا ،ول -ك -ن ه-ذه أل-دسسÎة وأ◊م-اي-ة
أل -ق-ان-ون-ي-ة ي-ن-ب-غ-ي أأن ي-ق-اب-ل-ه-ا صس-رأم-ة م-ن
لدأرة
ألقضساء أ÷زأئري ،و ألسسياسسي Úو أ إ
أ÷زأئرية حيال أأي تÓعب أأو أسستغÓل من
لي مقّوم من
لنه ل Áكن أ
طرف ألقوى ،أ
مقّومات ألشسخصسية ألوطنية مثل أللغة أأن
يكون ‘ متناول فئة معينة أأو يحتكر من قبل
فئات تريد أأن تنصسب نفسسها وصسية عليه،
Óم-ازي-غ-ي-ة و ن-فسض
ن -فسض ألشس-يء ب-ال-نسس-ب-ة ل -أ
ÓسسÓم.
ألشسيء بالنسسبة ل إ
وسس -ج -ل رخ-ي-ل-ة ظ-ه-ور ن-زع-ة ج-دي-دة ،و
ﬁاولت أسستغÓل عناصسر ألهوية ألوطنية
أأم- -ام أل -ت -غÒأت أل -ت -ي –دث ‘ أÛت -م -ع
أ÷زأئري ،لذلك يجب أأن نتجه إأ ¤تطبيق
لحكام ألدسستورية و حتى ألقانون ألعضسوي
أ أ
ل- -ردع وم- -ن- -ع أأي ﬁاول- -ة أسس- -ت -غ Ó-ل ل -ه -ذه
ألعناصسر ،ف Óيعقل أأن ينصض دسستور 1989
لي حزب سسياسسي أأن يقوم
على أأنه ل Áكن أ
بالظهور على أأسساسض لغوي أأو ديني ،ومع
لحزأب ألسسياسسية
ذلك يتم ألسسماح بظهور أ أ
على أأسساسض عوأمل لغوية ودينية ،لذلك لبد
من صسرأمة ‘ تطبيق ألدسستور وألقوأن،Ú
وأأن تلتزم ألسسلطة بوضسع ضسوأبط و قوأنÚ
–كم أÛتمع.
ك- -م -ا لب -د أأن ت -ك -ون م -ق -وم -ات أل -ه -وي -ة
ألوطنية ألثÓث ثرأء للشسخصسية ألوطنية و
ليسض لتفكيكها ‘ إأطار ›تمع موحد ،و
ح- -ي -ز ج -غ -رأ‘ ﬁدد ،و–ت ع -ل -م وأح -د،
ونشس -ي -د وط-ن-ي ،وع-ل-ي-ن-ا أأن ‚ع-ل ب-ي-ان أأول
ن- -وف- -م Èب- -ي- -ان ت- -أاسس -يسس -ي ل -ك -ل أÛت -م -ع
أ÷زأئ- - -ري ،ول- - -يسض ÷ه- - -ة أأو ط - -رف م - -ن
لطرأف.
أ أ
وأقÎح رخيلة لتحصس Úألهوية ألوطنية،
ف -ت -ح ن -ق -اشض ح-ول م-ق-وم-ات-ه-ا ح-ت-ى ل ي-ت-م
أسستغÓلها من أأطرأف معينة ،و ألقضساء على
ك -ل أل -ت-وت-رأت ،ف-اÛت-م-ع ع-ل-ي-ه أأن ي-وأج-ه
حركة «أŸاك» و منطقة ألقبائل يجب أن
لن عدم إأفشسال
تكون ‘ طليعة أŸتجندين ،أ
ﬂط -ط -ات ه -ذه أ◊رك -ة سس -ي -ف -ت-ح أÛال
ل -ظ -ه -ور ح -رك -ات أأخ -رى خ -اصس -ة و أأن ف -ي-ه
ﬁاولت ب - -ا÷ن - -وب وم - -ن - -ط- -ق- -ة أل- -غ- -رب
أ÷زأئ -ري ،وع -ل -ى أل-دول-ة أأن ت-وأج-ه ه-ؤولء
لم -ور إأ ¤نصس -اب -ه -ا،
ب- -ح -زم ،ح -ت -ى ت -ع -ود أ أ
لن ه -ذه أل -ق-وى تسس-ت-غ-ل
و–صس -ن ألشس -ب -اب أ
أأوضس-اع-ه-م ألج-ت-م-اع-ي-ة ألصس-ع-بة ،وألقصسور
ألفكري وألسسياسسي أŸوجود حتى عند بعضض
أل - -ن- -خب ل- -ن- -فث سس- -م- -وم- -ه- -ا وج- -ره- -م إأ¤
مسستنقعها.
وختم بالقول أأن بناء ›تمع دÁقرأطي
يضس- -م- -ن أŸسس- -اوأة ب Úج -م -ي -ع أŸوأط -ن،Ú
يقتضسي –قيق تعميق أأهدأف ثورة نوفمÈ
وفق نهج سسوي ،ووضسع دسستور للجمهورية
لنه منذ سسنة  1963وألدسساتÒ
أ÷زأئرية ،أ
Óشس -خ -اصض ،وح -ان أل -وقت ل -وضس-ع
ت -وضس -ع ل  -أ
دسستور للجزأئر وهذأ هو أŸنطق ألذي تكلم
ب -ه رئ -يسض أ÷م -ه -وري-ة ع-ب-د أÛي-د ت-ب-ون،
أأضساف رخيلة.
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العلم ا÷زائـ ـ ـري...
إارث تاريخي غ Òقابل
للتّغي Òأاو اŸسساومة
سس ــ بوعموشصة

من مكاسسب ثورة أأول نوفم 1954 Èألعلم
وأل -نشس -ي -د أل -وط -ن -ي -ان ،وه -م -ا غ Òق-اب-لÚ
للتغي Òأأو أŸسساومة ،يعّبرأن عن مسسÒة
نضس -ال -ي -ة لشس-عب ع-ان-ى ويÓ-ت أŸسس-ت-دم-ر
أل- -ف- -رنسس -ي ،وم -رت -ب -ط -ان ب -ه -وي -ة ألشس -عب
أ÷زأئري أŸوحد ‘ مكوناته أإلجتماعية
وألثقافية وعقيدته أإلسسÓمية ،وهما رمز
ألسسيادة وذأكرة أ÷زأئري .ÚفلطاŸا كان
أل -ع -ل-م أ÷زأئ-ري رم-زأ ل-وج-ود ه-ذه أألم-ة
وصس -م -وده -ا ‘ وج -ه ك -ل أل-غ-زأة ،رغ-م ك-ل
أ◊م Ó-ت أŸغ -رضس -ة أل -ت -ي ت -ري-د أإلسس-اءة
إأليه.
وصسل إأ ¤شسكله ألنهائي أŸعتمد أليوم،
فقد كان عبارة عن رأية أختلف شسكلها
حسسب ألنظام ألسسياسسي أ◊اكم ،ففي عهد
أÓÿفة أألموية كان شسعار ألدولة أللون
أألخضس -ر وأل -رأي -ة م -ك-ت-وب ع-ل-ي-ه-ا شس-ه-ادة
ألتوحيد وهي «ل إأله إأل أللهﬁ ،مد رسسول
ألله» وآأية قرآأنية ،أأما ‘ ألعهد ألعباسسي
ف- -ك- -ان أل- -ل- -ون أأسس- -ود ،و‘ ع- -ه- -د أل -دول -ة
ألفاطمية كان لون ألرأية أأبيضض ،وهم أأول
م -ن رسس -م أل -ه Ó-ل ع -ل -ى أل -رأي -ة ،وأت -خ-ذه
أل-ع-ث-م-ان-ي-ون شس-ع-ار دول-ت-ه-م ،وأخ-ت-ل-ف لون
ألرأية وشسكلها ‘ عهد ألدولة ألرسستمية
ودولة أŸوحدين وألدولة ألزيانية.
شسهد ألعلم أ÷زأئري تطورأ ‘ أللون
وألشس -ك-ل وأل-ت-ن-وع خÓ-ل أل-ع-ه-د أل-ع-ث-م-ا،Ê
ح -يث ك -انت أل -رأي -ة أل -رسس -م -ي -ة ل -ل -ج-زأئ-ر
ألعثمانية بيضساء أللون بخيوط ذهبية ،ترفع
ع -ل -ى سس -ف -ن أألسس-ط-ول أل-ع-ث-م-ا ‘ ،ÊحÚ
أل- -رأي- -ة أ◊م- -رأء –م- -ل -ه -ا وح -دأت ف -رق
أإلنكشسارية ،وكانت رأية ألبحارة أÿضسرأء
مزينة بسسيف ذي ألفقار مع ثÓثة ‚وم
وهÓ-ل .ل-ي-خ-ت-ت-م ب-ال-ل-ون أألخضس-ر وألهÓل
باللون أألبيضض يرمز للعقيدة أإلسسÓمية.
وب - -ع - -د دخ - -ول ألح- -تÓ- -ل أل- -ف- -رنسس- -ي
أ÷زأئر ،أسستبدل أألم Òعبد ألقادر أللون
أألح-م-ر ل-ع-ل-م أل-دأي-ات أل-رسس-م-ي ب-ال-ل-ونÚ
أألخضس - -ر وأألب - -يضض ،رسس- -مت ع- -ل- -ي- -ه ي- -د
مبسسوطة كتب عليها أآلية ألقرآأنية «نصسر
م -ن أل -ل -ه وف -ت -ح ق -ريب» ‘ ،ح Úأح-ت-ف-ظ
أأحمد باي باللون أألحمر كإاسستمرأر لرمز
أل -دول -ة أل -ع -ث -م-ان-ي-ة ،وألشس-ك-ل أŸسس-ت-ط-ي-ل
وأأضساف له رسسما ولونا جديدأ هو سسيف
ذي ألفقار باللون أألبيضض.
ففكرة إأنشساء ألعلم أ÷زأئري كانت منذ
سسنوأت ألثÓثينات من ألقرن أŸاضسي ‘
إأطار ‚م شسمال إأفريقيا ،للتأاكيد على أأن
أ÷زأئر ليسست قطعة فرنسسية ،وقد كان له
ب -ع -د م -غ -ارب -ي م -ن خÓ-ل أخ-ت-ي-ار أألل-وأن
أل -ثÓ-ث-ة أألخضس-ر ،أألب-يضض وأألح-م-ر وه-ي
ت- -رم- -ز ل- -دول ت -ونسض ،أ÷زأئ -ر وأŸغ -رب،
وأللون أألخضسر كان دأئما مرتبطا بتاريخ
مقاومة أألم Òعبد ألقادر ،وأآلية ألقرآأنية
حاضسرة دأئما للتعب Òعن ألنتماء للدين
وأ◊ضسارة أإلسسÓمية ،لن أإلسسÓم بالنسسبة
للجزأئري Úكان Áثل ألهوية وأ÷نسسية.
ظهور ألعلم أ÷زأئري ‘ شسكله أ◊ا‹
ألول مرة كان ‘  5أأوت  1934بعد ألتفاق
ع -ل -ي -ه خÓ-ل أج-ت-م-اع أŸك-تب ألسس-ي-اسس-ي،
وك - -ان ب- -ال- -ل- -ون Úأألخضس- -ر وأألب- -يضض و‘
وسسطه هÓل و‚مة باألحمر ،حيث قامت
زوجة زعيم أ◊ركة ألوطنية مصسا‹ أ◊اج
إأÁيلي بروسسكان بخياطته.
وق -د ورثت أل -ث -ورة أل -ع -ل -م أل-وط-ن-ي ع-ن
أ◊ركة ألوطنية ألذي كان سسÓحا معنويا
Ûاه- -دي ج- -يشض أل- -ت- -ح- -ري- -ر أل -وط -ن -ي،
يقدمون له ألتحية كل صسباح ،وقد أأعطى
م -ؤو“ر ألصس-وم-ام م-ك-ان-ة ل-ل-ع-ل-م أ÷زأئ-ري
ألذي كان يرمز للحرية وأ÷هاد أŸقدسض،
وكان يحمله أÛاهدون ‘ كل معركة ضسد
جيشض ألعدو ،فالعلم أ÷زأئري كان أأفضسل
سسف Òللتعريف بالقضسية أ÷زأئرية وألهوية
ألوطنية ذأت أألبعاد أإلسسÓمية.

الذكرى الـ ٥8لسشÎجاع السشيادة الوطنية
األحد  05جويلية  2020م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا◊راك الششعبي ثا Êحدث مفصشلي ‘ تاريخ ا÷زائر أاﬁ .مد عمرون:

أ÷زأئريـ ـ ـ ـ ـون أأم ـ ـ ـام فرصشـ ـ ـ ـة تاريخيـ ـ ـة إلحـ ـ ـ ـ ـدأث إأصش ـ ـÓح سشياسشـ ـي عمي ـق
ﬁطات مفصشلية وأاحداث مهمة مرت بها ا÷زائر منذ
اسشتقÓلها ،سشاهمت ‘ بلورة اŸششهد السشياسشي وتششكيل
لصشÓحات السشياسشية
واقعه ،كما هو عليه اليوم ولعل ا إ
أابرز منتجاتها ‘ ،هذا ا◊وار سشنحاول مع ﬁمد عمرون
أاسشتاذ العلوم السشياسشية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو
لصشÓحات التي ششهدتها بÓدنا،
لهم ا إ
التطرق أ
لصشÓح العميق اŸنششود خÓل
لحداث ا إ
وضشرورتها إ
اŸرحلة القادمة خاصشة ونحن مقبلون على النتقال
للجمهورية الثانية.
إاÁان كا‘
@ «الشش- -عب» :ع- -ايششت ا÷زائ- -ر م- -ن- -ذ اسش- -ت- -قÓ- -ل -ه -ا –ولت
اجتماعية واقتصشادية أاثرت على اŸششهد السشياسشي ،ما هي أابرز
لصشÓح السشياسشي ‘ بÓدنا؟
ﬁطات ا إ
لسش -ت -اذ ﬁم -د ع -م -رون :أاول ،ي -جب ال -ق -ول ب -أان ع -م -ل-ي-ات
@@ ا أ
اإلصشÓح السشياسشي داخل النظم السشياسشية قد تكون نتيجة إارادة داخلية
من النظام ،أاو نتيجة ضشغوط البيئت Úالداخلية أاو اÿارجية ،وقد Œتمع
أاحيانا كل هذه العوامل من أاجل الدفع باإلصشÓحات السشياسشية‘ ،
ا÷زائر ،ومنذ السشتقÓل ،عمليات اإلصشÓح السشياسشي غالبا ما كانت
–ت ضشغوط البيئة الداخلية.
ولعل أابرزها على اإلطÓق هي إاصشÓحات سشنة  ،1989والتي جاءت
عقب أاحداث  5أاكتوبر  ،1988حيث أادخل النظام السشياسشي تغيÒا عميقا
‘ طريقة إادارته للحياة السشياسشية والقتصشادية ،فمن نظام بحزب
ط Ó-ئ -ع -ي واح -د ح -اك -م ،إا ¤ن -ظ -ام ت-ع-ددي دÁق-راط-ي ،وم-ن اق-تصش-اد
اششÎاكي موجه إا ¤نظام رأاسشما‹ متفتح ،وهو بذلك كان اإلصشÓح
األعمق ‘ تاريخ ا÷زائر إا ¤حد اآلن.
اليوم ،وبعد حراك ششعبي مششهود ،انطلق كتعب Òعن رفضض منظومة
سشياسشية باتت مأازومة ،أاين اسشتطاع هذا ا◊راك –ييدها من اŸششهد
السش-ي-اسش-ي ،ي-ج-د ال-ن-ظ-ام السش-ي-اسش-ي ا÷دي-د ن-فسش-ه أام-ام ح-ت-مية تقدË
إاصش Ó-ح-ات سش-ي-اسش-ي-ة يسش-ت-ج-يب م-ن خÓ-ل-ه-ا لضش-غ-وط ب-ي-ئ-ت-ه ال-داخ-ل-ي-ة
وتطلعات الششعب ا÷زائري ،وهنا كلما اقÎب النظام السشياسشي ا◊ا‹
من مÓمسشة حقيقية Ÿطالب الششعب ،وŒسشيدها ‘ إاصشÓحات سشياسشية
عميقة ،كلما اŒهنا إا ¤حالة من النفراج والنخراط الششعبي وا◊زبي
واŸد ‘ Êهذا اŸسشار ،ليكون حراك فيفري  2019ثا Êحدث مفصشلي
‘ تاريخ ا÷زائر وإاصشÓحاتها السشياسشية.
و‘ األخ Òيجب اإلششارة ،إا ¤وجود إاصشÓحات أاخرى عرفها النظام
السشياسشي سشابقا ،سشواء مع دسشتور  ،1996أاو دسشتور  ،2016وقبل ذلك
ميثاق  ،1976لكنها كانت إاصشÓحات بعيدة عن إاحداث تغي Òجوهري ‘
فلسشفة وتفك Òالنظام السشياسشي.
لصشÓ-ح-ات ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا ا÷زائ-ر،
@ م -ا ت -ق -ي -ي-م-ك-م Ÿسش-ار ا إ
وكيف سشاهمت برأايكم ‘ نضشج وبلورة الرؤوية السشياسشية؟
@@ ‘ ا◊قيقة ،حراك  2019أاكد بأان كل اإلصشÓحات السشياسشية التي
عرفتها ا÷زائر  ⁄تسشتطع أان تصشل بنا إا ¤بناء نظام سشياسشي متوازن،

بسشلطات تنفيذية وتششريعية وقضشائية مسشتقلة وفعالة ،كما أاخفقت هذه
اإلصشÓحات ‘ بناء دولة ا◊ق والقانون ،هذا اإلخفاق مرده إا ¤ثÓث
نقاط أاسشاسشية ‘ اعتقادي.
األو ¤وهي غياب اإلرادة السشياسشية ا◊قيقية ،لدى صشانع القرار ‘
إاحداث –ّول وإاصشÓح سشياسشي مؤوثر ،فكثÒا ما كانت اإلصشÓحات عبارة
عن «◊ظة إاصشÓحية مؤوقتة» ناŒة عن بيئة ضشاغطة وليسض عن قناعة
راسشخة بضشرورة اإلصشÓح ،فبمجرد زوال البيئة الضشاغطة ،يعاود صشانع
Óزمة ،فعوضض أان يكون
القرار إانتاج نفسض السشلوكات السشابقة التي أادت ل أ
اإلصشÓح خطي تقدمي يصشبح عبارة عن دائرة مفرغة نعود دائما فيها
لنقطة الصشفر.
النقطة الثانية :هي فششل النخب السشياسشية ا◊اكمة واŸعارضشة ‘
بناء مؤوسشسشات قوية ،فعندما يفششل الŸÈان لعقود ‘ تششريع قانون
واحد وهو اŸؤوسشسشة اıول لها ذلك ،وعندما تعجز األحزاب السشياسشية
ع -ن أاداء وظ-ائ-ف-ه-ا السش-ي-اسش-ي-ة اŒاه م-ن-اضش-ل-ي-ه-ا واŸواط-ن ،Úوي-ت-ح-ول
اÛتمع اŸد Êإا ¤ناطق باسشم السشلطة التنفيذية عوضض أان يكون همزة
الوصشل بينها وب ÚاŸواطن ،عندها ،يتحول أاي إاصشÓح مهما كان عميقا
إا› ¤رد جسشد ب Óروح ،ما دامت هذه الفواعل السشياسشية ليسشت ‘
مسشتوى النصض ول اإلصشÓح.
النقطة الثالثة :مرتبطة باŸششاركة الششعبية ‘ هذه اإلصشÓحات،
فغالب اإلصشÓحات التي “ت ‘ ا÷زائر ،كان الششعب ا÷زائري مغيب
وب-ع-ي-د ع-ن-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة ح-ال-ة الغÎاب السش-ي-اسش-ي ال-ذي ك-ان ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا
اÛتمع ا÷زائري ،وبالتا‹  ⁄يششعر بأانه معني بهذه اإلصشÓحات
بالرغم من أانها موجهة له بالدرجة األو ،¤وهو ما زاد من اتسشاع الهوة،
وع -دم ال -ث -ق -ة ب Úال-ن-خ-ب-ة السش-ي-اسش-ي-ة (ح-ك-م-ا وم-ع-ارضش-ة) وب Úالشش-عب
ا÷زائري.
اليوم ،نحن ا÷زائريون أامام فرصشة تاريخية جديدة للششروع ‘ عملية
إاصش Ó-ح سش -ي -اسش -ي ع -م -ي-ق ن-غ Òم-ن خÓ-ل-ه ف-لسش-ف-ة ا◊ك-م ‘ ا÷زائ-ر،
والعÓقة ب Úا◊اكم واÙكوم ،وإاذا ما اسشتطعنا –قيق النقاط الثÓث
السشابقة من إارادة سشياسشية جادة وجريئة ،إاŒ ¤ديد كب ‘ Òالنخب
السشياسشية ،مرورا بضشمان مششاركة أاك Èللششعب ا÷زائري ‘ أاي عملية
إاصشÓح قادمة ،فإاننا من دون ششك سشنكون أامام مسشار صشحيح لبناء دولة
مؤوسشسشات قائمة على ا◊ق والقانون.
@ ط-م-وح-ات ك-بÒة ي-ع-ل-ق-ه-ا الشش-عب ا÷زائ-ري ع-ل-ى اŸرحلة
القادمة ولعل تعديل الدسشتور أاحد أاو ¤خطواتها ،ما رأايكم؟
@@ بالفعل ،ا◊راك الششعبي رفع عاليا سشقف آامال وطموحات الششعب
ا÷زائري ،وأامام السشلطة السشياسشية اليوم مسشؤوولية تاريخية من أاجل
–قيق هذه الطموحات واآلمال ،والدسشتور باعتباره وثيقة أاسشمى للدولة
ا÷زائرية يعت Èأاحد اŸؤوششرات التي Áكن من خÓلها أان نقيسض مدى
جدية السشلطة السشياسشية ‘ الدفع نحو مسشار إاصشÓحي عميق.
فمسشودة الدسشتور وبحسشب عنوانها ،تبقى «مسشودة» اجتهدت فيها
اللجنة ‘ تقد ËتعديÓت ‘ كل أابواب الدسشتور من الديباجة إا ¤غاية
األحكام النتقالية ،ما يؤوكد على األقل من جانبه الششكلي حدوث تعديل
عميق لدسشتور  ،2016من الناحية اŸوضشوعية ،هناك نقاط إايجابية

ي -جب ال -ت -ذك Òب -ه-ا ج-اءت ب-ه-ا مسش-ودة ال-دسش-ت-ور ،األو ¤ت-وسش-ي-ع دائ-رة
ا◊ري -ات وا◊ق -وق ال -ع-ام-ة ب-اقÎاح  23م-ادة ج-دي-دة ت-ك-رسض ل-ل-حقوق
وا◊ريات ،كما اأن توسشيع دور اŸعارضشة ‘ الŸÈان قد يعطي نفسشا
لهذه اŸؤوسشسشة التششريعية اÿاملة ،تأاسشيسض اÙكمة الدسشتورية ودسشÎة
اŸؤوسشسشات الرقابية ،كلها نقاط يجب اأن تثمن.
باŸقابل هناك نقاط –تاج إا ¤مزيد من النقاشض الوطني ،خصشوصشا
ما تعلق بطبيعة النظام السشياسشي ،حتى وإان كانت اللجنة قد قدمت
تÈيراتها لختيارها النظام ششبه الرئاسشي ،مسشأالة نائب الرئيسض وإارسشال
وحدات من ا÷يشض خارج ا◊دود واإلبقاء على ›لسض األمة ،كلها
قضشايا أاثارت نقاششا «صشحيا» داخل اÛتمع– ،تاج منا جميعا Ÿزيد
من النقاشض والتحليل ،ومن اللجنة والسشلطة مزيدا من القناع.
‘ األخ ،Òيجب اإلششارة إا ¤أان الدسشتور هو أاحد مظاهر اإلصشÓح
وليسض كله ،فبقدر حاجتنا إا ¤دسشتور توافقي جامع مكرسض للحقوق
وا◊ريات ،بقدر ما نحتاج أايضشا ‘ ظل العملية اإلصشÓحية إا ¤قطيعة
نهائية مع الرداءة السشياسشية والفسشاد واÙاباة وكل مظاهر التخلف
السشياسشي والقتصشادي السشابق.Ú

لسشÓميـــــــــــة
هدفهــــــــا طمــــــــسس الهويــــــــــة العربيـــــــــــة وا إ

أألقـ ـ ـ ـ ـ ـاب أ÷زأئـ ـ ـ ـ ـري ÚأŸششين ـ ـ ـ ـ ـ ـة ...إأرث مسشمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم خّلفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه أإلسشتعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

للقاب اŸششينة واıلة با◊ياء ،تركة
ا أ
لدارة السشتعمارية ‘
مسشمومة خلفتها ا إ
ا÷زائر لطمسس هويتهم ،بوراسس،
بوكراع ،بوسشنة ،بوذينة ،بوصشبع ،بوبغلة،
بومعزة ،بوبقرة ،كابوية ،بونيف،
للقاب ا÷ارحة كلها ‰اذج
وغÒها من ا أ
وششهادات حية على جرÁة الدولة
الفرنسشية التي م ّسشت ا◊الة اŸدنية
للقاب
للجزائري ،Úوالذي فرضشه قانون ا أ
العائلية الصشادر ‘  23مارسس  ،1882حيث
أالزم ا÷زائريون بتقييد مواليدهم
ووفياتهم وعقود زيجاتهم وطÓقهم.
سس .بوعموششة

كشش -فت األب -ح -اث ‘ األنÌب -ول -وج-ي-ا اإلج-ت-م-اع-ي-ة
والثقافية ‘ ا÷زائر  ،أان اإلسشتعمار الفرنسشي أاحدث
تغيÒا جذريا ‘ أالقاب ا÷زائري ،Úوقطع انتسشابهم
لششجرة العائلة العريقة بإاعطاء أاسشماء ›هولة ،وقد
أاسشاءت ا◊الة اŸدنية الفرنسشية سشنة  1882للششعب
ا÷زائري بتسشجيل أاسشماء وأالقاب ﬁرفة ،وأاخرى
–مل صشفات التذليل واإلحتقار والسشتهزاء.
ا÷زائريون كانوا Áلكون أاسشماء وأالقابا ششريفة قبل
دخول األتراك ،حيث كان اإلسشم يحمل سشلسشلة اآلباء
والقبيلة واŸكان ،لكن اإلسشتعمار الفرنسشي قام بتغيÒ
جذري هدفه ب Îاألصشالة واإلنتماء الششريف الضشارب

‘ ا÷ذور األمازيغية والعربية للجزائري 80 ،ÚباŸائة
من ا÷زائري Úل يعرفون قبيلتهم األو ¤ألن أالقابهم
تعرضشت لتششويه وتغي Òجذري ،بحسشب دراسشات قام
بها بعضض الباحث Úا÷زائري ،Úحيث أاطلعوا هؤولء
وزارة الداخلية سشنة  2008على دراسشاتهم حول أالقاب
ا÷زائ -ري ،Úومشش -ك -ل تسش -ج -ي-ل-ه-ا ‘ ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة إاب-ان السش-ت-قÓ-ل ،ف-ات-خ-ذت ال-وزارة ع-ل-ى
عاتقها تصشحيح األخطاء ‘ الكتابة فقط.

أاصش -درت اإلدارة السش -ت -ع -م -اري -ة ال -ف-رنسش-ي-ة ‘ 23
مارسض  1882قانون ا◊الة اŸدنية أاو قانون األلقاب
الذي ينصض على اسشتبدال أالقاب ا÷زائري ÚالثÓثية
وتعويضشها بأالقاب ل ترتبط بالنسشب ،وسشبق صشدور
ه -ذا ال -ق -ان -ون ﬁاولت م -ت -واصش -ل -ة ل-ط-مسض ال-ه-وي-ة
ا÷زائرية.
والغاية من اسشتبدال أالقاب ا÷زائري ÚالثÓثية،
وتعويضشها بأالقاب ل ترتبط بالنسشب هو تفكيك نظام

القبيلة لتسشهيل السشتيÓء على األراضشي ،وإابراز الفرد
كعنصشر معزول ،وتغي Òأاسشاسض اŸلكية إا ¤األسشاسض
الفردي بدل من أاسشاسض القبيلة ،وطمسض الهوية العربية
واإلسش Ó-م -ي -ة م -ن خÓ-ل ت-غ-ي Òاألسش-م-اء ذات ال-دلل-ة
الدينية وتعويضشها بهوية هجينة ،وإاحÓل الفرد ‘
اŸعامÓت اإلدارية والوثائق مكان ا÷ماعة ،وتطبيق
النمط الفرنسشي الذي يخاطب الششخصض بلقبه وليسض
باسشمه.
وÃوجب ه- -ذا ال- -ق- -ان- -ون  ⁄ت- -ك- -ت- -ف السش- -ل -ط -ات
السشتعمارية بتغي Òأاسشماء وأالقاب ا÷زائري Úبصشفة
عشش-وائ-ي-ة ،ب-ل عّ-وضشت ال-ع-دي-د م-ن-ه-ا ب-أاسش-م-اء مششينة
ون -اب -ي -ة وب -عضش -ه -ا نسش -ب -ة ألعضش-اء ا÷سش-م وال-ع-اه-ات
Óل-وان ول-ل-فصش-ول
ا÷سش -دي -ة ،وأال -ق -اب -ا أاخ-رى نسش-ب-ة ل -أ
وألدوات الفÓحة وللحششرات وللمÓبسض وللحيوانات
وألدوات الطهي.
و ⁄ي -ك -ن ه -ن -اك أاي م -ن -ط -ق ‘ إاط Ó-ق األل -ق -اب ع -ل-ى
األششخاصض ،سشوى –طيم معنويات ا÷زائري ،Úمن خÓل
منح الفرصشة لÎديد أاسشمائهم اŸششينة طول الوقت وعلى مّر
الزمن ،وما يزال األبناء واألحفاد يتوارثون هذه األسشماء
منذ عام  1882وهي أاسشماء  ⁄يختاروها هم ول آاباؤوهم،
وإا‰ا أاُجÈوا على حملها حتى اليوم.
وم -ن األم -ث -ل -ة ع -ل -ى ذلك قصش -ة ا÷زائ -ري «ا◊اج
البخاري بن أاحمد بن غا »Âوله أاربعة أاولدﬁ :مد
وع- -ب -د ال -ق -ادر وأاح -م -د وا◊ب -يب ،ف -ق -د خسش -ر ه -ذا
الششخصض أارضشه بعد رحيله إا ¤سشورية ،وبعدما قامت
اإلدارة بتغي Òأالقاب أاولده حيث أاصشبحوا «ﬁمد
ع ّسش -ال ،وع -ب -د ال -ق -ادر ب -وشش -م -ة ،وأاح -م -د ال -ب -ح-ري،
وا◊بيب نّداه.

ح
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الذاكــــــرة مـــــــن أاولويـــــــات ا÷زائر ا÷ديـدة ،زيتو Êل«الششعــــب»:

اسصÎجـ ـ ـ ـ ـاع ا÷ماجـ ـ ـ ـم عرفـ ـ ـ ـ ـان لألمّـ ـ ـ ـ ـ ـة وتثمـ Úلرصصيـ ـ ـ ـ ـ ـد التضصحي ـ ـ ـ ـ ـات
الشصهداء اŸفقودون ..ملف مسصتمـ ـر مـ ـ ـ ـع ك ـ ـ ـل ا÷ه ـ ـات اıت ّصص ـ ـ ـة

اختارت وزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوق
لح - -ت - -ف- -ال ب- -ال- -ذك- -رى  58لعيد
شش - -ع - -ار ا إ
لسش-ت-قÓ-ل «م-ع-ا ل-ب-ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة»،
ا إ
ليكون ‘ مسشتوى عظمة ا◊دث اÙتفى به
وت-ط-ل-ع-ات أاب-ن-ائ-ه-ا ‘ ب-ن-اء ج-زائ-ر قوية ،كما
لبرار ،بحسشب ما صشرح به
أارادها ششهداؤونا ا أ
وزي -ر ال -ق -ط -اع ‘ ح -وار لـ «الشش-عب» ،م-ع-تÈا
لمّة
إاسشÎجاع ا÷ماجم هذا العام عرفان ا أ
ل - -رسش - -ال - -ة الشش - -ه - -داء ،وت - -ث - -م Úل - -رصش- -ي- -د
تضشحياتهم ‘ مسشÒة ا◊رية والسشتقÓل،
مششÒا إا ¤أان عملية دراسشة ملف اŸفقودين،
صشة.
ل تزال مسشتمرة مع كل ا÷هات اıت ّ

اÛاهدين وذوي ا◊قوق ملفات من هذا النوع ،أاو
م- -ا ي- -ت- -م ت -داول -ه ب -ك -ل أاسش -ف ‘ وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
والوسشائط الجتماعية.
^ بالنسشبة لقناة التاريخ التي أاعلن عن
إاط Ó-ق-ه-ا م-ؤوخ-را ،ك-ي-ف سش-ي-ك-ون مضش-م-ون-ه-ا،
ومتى سشيكون بثها؟

أاجرت ا◊وار :سشهام بوعموششة
تصشويرﬁ :مد .آايت قاسشي
لسشتقÓل هذه السشنة
^ «الششعب» :عيد ا إ
ي-ع-ود ‘ ظ-روف صشّ-ح-ي-ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،م-ا هي
اŸعا Êالتي تطبع ا◊دث رغم ا÷ائحة؟
^^ ال -وزي -ر ال-ط-يب زي-ت-و :Êف-ع Ó-يحتفي
الششعب ا÷زائري ،هذه السشنة بالذكرى  58لعيد
اإلسشتقÓل  05جويلية  1962ـ  05جويلية ‘ 2020
ظ-روف اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ت-كتسشي أاهمية
كÈى ومكانة خاصشة لدى كل ا÷زائريŸ Úا –مله
م -ن مضش -ام Úرم -زي -ة ت -اري-خ-ي-ة ،ح-يث دأابت وزارة
اÛاهدين ‘ كل سشنة ،على إابراز معاناة التحرير
والثمن الباهظ الذي دفعه ششعبنا لسشÎجاع حريته
اŸسشلوبة ،ومظاهر الفرحة واإلبتهاج بإاسشتعادة
السش -ي -ادة ال -وط-ن-ي-ة ،دون إاه-م-ال –دي إاع-ادة ب-ن-اء
الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة ،التي واجهت ّﬂلفات
الÎكة السشتعمارية الثقيلة ،إلعادة بعث النششاط ‘
هياكل كل اŸؤوسشسشات ،ضشمن مسشار البناء و التششييد
وال-ت-ن-م-ي-ة م-ع ال-ت-ط-ل-ع ب-أام-ل إا ¤اŸسش-ت-ق-ب-ل ،ضشمن
ﬂزون ال -ق -ي -م اŸششÎك -ة ال -ت -ي ت-راك-مت ب-ت-ع-اقب
األجيال وتواصشلها ،من خÓل برامج متنوعة ثرية
وشش- -ع- -ارات ت- -خ- -ت- -زل اŸاضش -ي
وا◊اضشر و اŸسشتقبل معا ،بكل
أابعاده التاريخية.
لكن و‘ ظل ظروف تتعلق
بتفششي وباء كوفيد 19 -تعيششها
اŸع- -م- -ورة م- -ن- -ذ سش -ت -ة أاشش -ه -ر
ت-ق-ري-ب-ا ،أاق-رت ال-ل-جنة الوطنية
ل-ت-حضش Òح-فÓ-ت إاح-ي-اء األي-ام
واألع -ي-اد ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي تضش-م
ع - - -دة ق - - -ط - - -اع - - -ات وزاري- - -ة
واŸن - -ظ - -م - -ات وا÷م - -ع - -ي - -ات
الوطنية ،وتعنى بحماية الذاكرة
ال -وط -ن -ي-ة ،ح-يث سش-ط-رت ه-ذه
ال -ل -ج -ن -ة ب -رام-ج خ-اصش-ة ‡ي-زة ت-تضش-م-ن ف-ع-ال-ي-ات
ونششاطات تاريخية ثقافية تربوية وعلمية ،سشتنششر
ع ÈاŸواقع اإللكÎونية ومنصشات ششبكات التواصشل
اإلجتماعي.
ك -م -ا سش -ت-ك-ون ه-ن-اك نشش-اط-ات وط-ن-ي-ة ﬁل-ي-ة
ﬁدودة ،تراعى فيها كل ششروط الصشحة والسشÓمة
وتداب Òوقائية ،التي توصشي بها اŸصشالح ال ّصشحية
اıتصش -ة ،ع -ل -ى أان ت -ت -خ -ل -ل ك-ل ه-ذه ال-نشش-اط-ات
وال-ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-اري-خ-ي-ة ح-مÓ-ت ت-وع-وية Ûابهة
جائحة كورونا «كوفيد  ،« 19سشواء على مسشتوى
اŸؤوسشسشات –ت الوصشاية أاو بالتنسشيق مع قطاعات
وزارية أاخرى أاو تنظيمات اÛتمع اŸد ،Êعلى
غ - -رار وزارة الشش - -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة و األوق- -اف ،عÈ
منابرها أاو مع القيادة العامة للكششافة اإلسشÓمية
ا÷زائ-ري-ة ،وج-م-ع-ي-ة ق-دم-اء ال-كشش-اف-ة اإلسشÓ-م-ية
ا÷زائرية ‘ ،إاطار إاتفاقيات تعاون وتنسشيق.
وبودي ‘ هذه السشانحة ،أان أاذكر بأان اإلحتفال

اعطاء العناية
لكتابة تاريخنا
وتبليغه لألجيال

ب -ذك -رى ع -ي -د اإلسش -ت -ق Ó-ل ه-ذه
السشنة ،قد اخت Òله ششعار» معا
ل-ب-ن-اء ا÷زائ-ر ا÷دي-دة» ،ل-ي-كون
‘ مسش- - -ت- - -وى ع - -ظ - -م - -ة ا◊دث
اÙتفى به وتطلعات أابنائنا ‘
ب -ن -اء ج -زائ -ر ق-وي-ة ،ك-م-ا أاراده-ا
ششهداؤونا األبرار.

^ اسشÎج - - - - -عت ا÷زائ- - - - -ر
رف-ات  24شش-ه-ي-دا من زعماء
اŸق- -اوم- -ة الشش- -ع- -ب- -ي- -ة ،وه -و
مطلب رفع منذ سشنوات ،ما قولكم ؟

^ يعّد ملف اسشÎجاع جماجم ششهداء اŸقاومة
الشش -ع -ب -ي -ة م -ن ب ÚاŸل -ف -ات اŸرت -ب -ط-ة ب-ال-ذاك-رة
التاريخية اŸطروحة مع ا÷انب الفرنسشي ،وقد
كانت دائمًا ‘ صشلب اŸباحثات اŸششÎكة ‘ إاطار
ال -ل -ج -ن -ة ا◊ك -وم -ي -ة اŸششÎك -ة رف -ي -ع -ة اŸسش-ت-وى
ا÷زائرية الفرنسشية ،كما هي أايضشًا ضشمن اللجنة
اıتصش -ة ال -ت -ي ت -ع -م -ل وف -ق رؤوى شش -ام -ل -ة بشش-ك-ل
مسشتمر ،وا◊مد لله وبفضشل اإلرادة السشياسشية ”
اسشÎجاعها ودفنها ‘ أارضض الوطن.
ويعت Èهذا اŸلف من ب ÚاŸلفات التي أاولتها
السشلطات العليا للبÓد أاهمية خاصشة ،وأاذّكر هنا Ãا
قاله رئيسض ا÷مهورية عبد اÛيد تبونÃ ،ناسشبة
اليوم الوطني للششهيد  18فيفري  ‘ ،2020هذا
الششأان ،حيث قال« :إاÁانا بتضشحيات الششهداء التي
نعيشض بفضشلها أاحرارا ،فإاننا نعدهم أاننا لن نتخلى
ع -ن ﬁاسش -ب -ة اŸسش-ت-ع-م-ر ع-ل-ى اسشÎج-اع ذاك-رت-ن-ا

أاما عن الششطر الثا Êمن سشؤوالكم ،واŸتعلق
ورفات ششهدائنا ،ششهداء اŸقاومات الششعبية التي
مهدت الطريق لثورة نوفم ÈاŸظفرة واŸنتصشرة» .ب-ت-ج-ر Ëاإلسش-ت-ع-م-ار ،ف-إان-ن-ا ن-ؤوك-د ب-أانه يجب علينا
وهي كلمات واضشحة وتعب Òعن عرفان األمّة ب -ال-درج-ة األو ،¤إاع-ط-اء ال-ع-ن-اي-ة اÿاصش-ة ل-ك-ت-اب-ة
Óجيال و إاعطائه اŸكانة الÓئقة
ل -رسش -ال -ة الشش -ه -داء الّشش -ري -ف -ة ،وت -ث -م -ي -ن ً-ا ل-رصش-ي-د تاريخنا وتبليغه ل أ
به ‘ ،التدريسض و البحث وجرد كل ما إاقÎف ‘
تضشحياتهم ‘ مسشÒة ا◊رية والسشتقÓل.
حق ا÷زائري Úمن  1830إا ، 1962 ¤مع إاسشتششارة
^ م -اذا ع -ن ال ّ-ل -ج-ان اŸششÎك-ة لسشÎج-اع اŸؤورخ ÚواÈÿاء ‘ ال- -ق- -ان- -ون ال- -دو‹ ودراسش- -ة
لرششيف والتمسشك بتجر Ëالسشتعمار ،هل اŸوضشوع من جميع النواحي.
ا أ
لرادة سشياسشية ؟
هذا يحتاج إ
^ ه -ل اسش -ت -ك -م-لت ع-م-ل-ي-ة إاحصش-اء ج-رائ-م
لسشتعمار ؟
^^ بالنسشبة Ÿلف إاسشÎجاع األرششيف ا÷زائري ا إ
اŸتواجد بفرنسشا ،فإانه وبالرغم من تششكيل ÷ان
^^ ل يختلف اثنان على أان
مششÎكة وتنظيم إاجتماعات مع
السش- -ت -دم -ار ‘ ح ّ-د ذات -ه ع -م -ل
الطرف الفرنسشي ،إال أانه ل
إاج- - -رام- - -ي ،وع- - -ل- - -ى ف- - -رنسش- - -ا
ي- -وج -د ◊د السش -اع -ة أاي شش -يء
السش-ت-ع-م-اري-ة –م-ل مسش-ؤوول-ي-تها
م -ل -م -وسض أاو ج -دي ب -خصش -وصض
ال -ت -اري -خ -ي -ة إازاء م-ا أا◊ق-ت-ه م-ن
ه- -ذا اŸل- -ف ،م -ع ال -ت -أاك -ي -د أان
م- -ظ- -ا ⁄وم -آاسض ‘ ح -ق الشش -عب
األرشش- -ي -ف ا÷زائ -ري اّŸرح -ل
ا÷زائ -ري ،ول -ك -ن-ه م-ع ه-ذا ف-إاّن
ج- - -زء م- - -ن ح- - -ق- - -وق الشش - -عب
وزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوق
ا÷زائري ومن ذاكرته الوطنية،
ت -ق -وم ع Èف -رق -ة ب-حث ﬂتصش-ة
ال - -ت - -ي ل Áلك أاي ج- -ي- -ل ح- -ق
ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸرك -ز ال -وط -ن-ي
ال- -ت- -ن- -ازل ع- -ن- -ه- -ا ،ع- -ل- -م- -ا أان
ل -ل -دراسش-ات ،وال-ب-حث ‘ ا◊رك-ة
األرشش -ي -ف ا÷زائ-ري ب-ف-رنسش-ا،
الوطنية وثورة أاول نوفم،1954 È
يضش- - - - -م األرشش - - - -ي - - - -ف اإلداري
وأارششيف اÿواصض ،أارششيف ا◊كومات والوزارات هذه اللجنة التي تضشم أاسشاتذة وباحثﬂ Úتصش،Ú
إا ¤ج- - -انب أارشش - -ي - -ف اŸن - -ف - -ي Úا÷زائ - -ري Úإا ¤تقوم بإاحصشاء جرائم السشتدمار والذي اسشتباح كل
اŸسش-ت-ع-م-رات ال-ف-رنسش-ي-ة ( ك-ال-ي-دون-ي-اـ م-دغشش-ق-ر ،اŸمارسشات دون أان يتحّلى بأاي وازع أاخÓقي أاو
وغÒها من اŸسشتعمرات) ،وغÒها من اŸلفات قانو Êأاو إانسشا ،Êفهي أافعال ل Áكن وصشفها إال
با÷رائم ضشد اإلنسشانية ،والتي  ⁄ولن يهمل التاريخ
الهامة ،وهنا تكمن أاهمية إاسشÎجاعه.

ترسصيم  ٨ماي
١٩٤٥
يوما وطنيا صصون
لذاكرة ا÷زائريÚ

^^ ل -ق -د ل -ق -ي إاع Ó-ن رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
اÛيد تبون ‘ ،رسشالته Ãناسشبة إاحياء الذكرى الـ
Û 75ازر الثامن ماي  ،1945إاطÓق قناة تعنى
بالتاريخ الوطني ،ترحيباً كبÒاً ،ومباششرة ،بعد هذا
ال -ق -رار ع -ق -دت وزارة اÛاه -دي -ن وذوي ا◊ق-وق
ع-دي-د الج-ت-م-اع-ات ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزارة التصشال
واŸؤوسشسشة العمومية للتلفزيون ا÷زائري ،لوضشع
التصشورات واألسشسض التي Áكن من خÓلها Œسشيد
هذا اŸششروع بالغ األهمية.
ونحن حاليًا بصشدد جمع اŸادة الوثائقية ( أافÓم،
أاششرطة وثائقية )..من اŸركز الوطني للدراسشات
وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة وث-ورة أاول ن-وف-مÈ
 ،1954واŸت- -ح- -ف ال -وط -ن -ي واŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة
والولئية للمجاهد للمسشاهمة بها ‘ إاطÓق هذه
ال -ق -ن-اة ،ب-ع-د دراسش-ت-ه-ا وتصش-ن-ي-ف-ه-ا ،ب-اإلضش-اف-ة إا¤
اسشتغÓل رصشيد الششهادات ا◊ية التي “لكها وزارة
اÛاهدين والتي يفوق حجمها السشاعي  34أالف
سشاعة ‘ ،إانتاج وا‚از عديد األعمال التوثيقية
التاريخية.
إا ¤جانب سشلسشلة األعمال السشمعية ـ البصشرية
واألف Ó-م ال-ت-اري-خ-ي-ة ،واألشش-رط-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
أانتجتها وزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوقÃ ،ناسشبة
إاحياء الذكرى الـ  50لعيد السشتقÓل وكذا ﬂتلف
اŸناسشبات التاريخية ،كما ” إاعداد  20ششريطا
تاريخيا وثائقيا ،يتناول أاحداث و رموز الوليات
بدءا بالتعريف بالولية وقوفا عند مرحلة اŸقاومة
الششعبية وا◊ركة الوطنية والثورة التحريرية ،مع
إابراز كل اŸعا ⁄التاريخية ذات األهمية والتعريف
برموز الوليات وأاحداثها التاريخية ،على أان تعمم
العملية لتششمل كل الوليات.

نحن بصصدد جمع
اŸادة الوثائقية
للمسصاهمة ‘ قناة
التاريخ

ا÷هات اıت ّصشة ،مع العلم
تسشجيلها.
ك -م -ا أان ك -ل اŸدي -ري -ات ال -ولئ-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن أان وزارة اÛاه- -دي- -ن ،ق -د
واŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة وال -ولئ -ي -ة ل -ل -م -ج -اه-د وك-ل إان-ط-ل-قت ‘ ع-م-ل-ية إاحصشاء
القطاعات اŸمثلة للجنة الوطنية لتحضش ÒحفÓت وطنية اعتمادا على قاعدة
إاح- -ي- -اء األي -ام واألع -ي -اد ال -وط -ن -ي -ة ،وك -ل أاط -ي -اف ال -ب -ي -ان-ات اŸرك-زي-ة م-ن-ه-ا
اÛت -م -ع –ي -ي ﬂت -ل -ف ال -ذك-ري-ات ال-ت-ي ت-ت-عّ-ل-ق وع -ل -ى مسش -ت-وى اŸدي-ري-ات
با÷رائم السشتدمارية التي عانى منها ششعبنا ‘ ال- -ولئ- -ي -ة ،وع -ل -ى مسش -ت -وى
سش -ب -ي -ل اÓÿصض م -ن رب-ق-ة الح-تÓ-ل ،والح-ت-ف-ال اŸركز الوطني للدراسشات و
ب-ال-ذك-رى األل-ي-مة  08م -اي  1945و ال-ت-فجÒات البحث ‘ ا◊ركة الوطنية
النووية با÷نوب وجرائم اÙرقات ،وما إا ¤ذلك وثورة أاول نوفم.1954 È
إاضش- - -اف - -ة إا ¤أان ه - -ذا
من مناسشبات ،ما هي إال تخليد لهذه الذكريات
وال -ت -ع -ري -ف ب -ه -ا و م -ط -ال -ب-ة ا÷م-ي-ع ب-اإلسش-ت-ن-ك-ار اŸل- -ف ك- -ان ﬁل ب -حث ودراسش -ة م -ن ط -رف ف -وج
ال -ع -م -ل اŸششÎك ا÷زائ -ري ـ ال -ف-رنسش-ي م-ن أاج-ل
والتنديد.
–ديد آالية و ميكانيزمات معا÷ة اŸلف ،لسشيما
^ ل ي -زال م -ل -ف إاحصش -اء أاسش -م -اء شش -ه-داء ما تعّلق منها بتسشهيل عملية الوصشول إا ¤األرششيف
ال- -ث- -ورة ال- -ت- -ح- -ري- -ري- -ة ق- -ائ- -م- -ا Ãن ‘ ذلك ا÷زائري اŸتواجد بفرنسشا ،خاصشة ما تعلق منه
اŸف- -ق- -ودون ب- -دون ق- -ب -ور ،م -ا ه -ي حصش -ي -ل -ة بفÎة اŸقاومة الششعبية و ا◊ركة الوطنية و ثورة
أاول نوفم ،1954 Èوإاعداد خارطة طريق ومنهجية
العمل؟
سشليمة Ÿعا÷ته ‘ إاطاره اّÙدد.
^^ لوزارة اÛاهدين وذوي ا◊قوق بطاقية
وطنية للششهداء واÛاهدين اŸعÎف بهم بصشفة
^ م -اذا ع -ن م -ل -ف اÛاه -دي -ن اŸزّي -ف،Ú
دق- -ي- -ق- -ة ،وذلك ب- -فضش- -ل م- -ا ي- -ت- -وف -ر م -ن أاج -ه -زة وال -ذي ي -ع -ود ‘ ك -ل م -ن -اسش -ب -ة ت -اري -خ -ي -ة
وتكنولوجيات حديثة ،وهي مرتبة ومنظمة بششكل للواجهة ؟
مضشبوط و تخليد أاسشماءهم ومآاثرهم ،ويتم إاحياء
تواريخ إاسشتششهادهم وإاطÓق تسشميات على مرافق
^^ يندرج هذا التوصشيف الذي أاششر” إاليه ‘
عمومية وخاصشة بأاسشمائهم .
سش -ؤوال -ك -م ‘ إاط-ار ح-مÓ-ت ال-تشش-ك-يك ‘ ت-اري-خ-ن-ا
بالنسشبة Ÿلف اŸفقودين ،فقد ح ّضشرت وزارة اÛيد واŸسشاسض Ãن ضشحوا من النسشاء والرجال
اÛاه -دي -ن وذوي ا◊ق -وق إاحصش -اًء أاول -ي ً-ا ل -ل-فÎة وفدوا الوطن بالنفسض والنفيسض.
ماب 1962-1954 Úوالعملية مازالت مسشتمرة مع كل
وأاؤوّكد مرة أاخرى أاّنه ل توجد على مسشتوى وزارة

^ بخصشوصص مصشادقة الŸÈان
ع -ل -ى ق -ان -ون اع -ت -م -اد  08ماي
 1945يوما وطنيا ؟

^^ لقد جاء مششروع هذا النصض
ال- -ق- -ان- -و Êب -ن -اًء ع -ل -ى ق -رار رئ -يسض
ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب -د اÛي -د ت -ب -ون،
لÎسشيم يوم الثامن ماي من كلّ سشنة
^
«يومًا وطنيًا للذاكرة» ،تخليداً لذكرى
›ازر  08ماي  ،1945وذلك بالنظر
Óه-م-ي-ة اإلسشÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ذاك-رة ال-وطنية بالنسشبة
ل -أ
◊ياة األ· والششعوب ،فهي الوعاء الذي ترتوي به
األج -ي -ال الصش -اع -دة حسش -ه -ا ال -وط-ن-ي وه-ي ت-واج-ه
التحديات والصشعوبات ،كما أانها تظّل دومًا مبعث
الفخر واإلعتزاز الدائم لديهم.
وإاقرار هذا اليوم ،كيوم وطني للذاكرة يهدف
باألسشاسض إا ¤ترسشيخ ذاكرة األمة لدى األجيال و
التصشّدي لثقافة نسشيان مآاسشي السشتعمار البغيضض،
أاو التنكر لتضشحيات األسشÓف واأل›اد ‘ سشبيل
اسشتعادة ا◊رية والسشتقÓل.
وترسشيم تاريخ  08ماي من كل سشنة يوما وطنيا،
هدفه صشون وحماية ذاكرة الششعب ا÷زائري ‘
ه -ذه اŸرح -ل -ة ال -ت -اري -خ -ي-ة ،م-ع ال-ت-أاك-ي-د أان م-ل-ف
الذاكرة يعد من أاهم إانششغالت ا÷زائر ا÷ديدة .
^ ب -ال -نسش -ب -ة ل -تسش -ج -ي -ل الشش -ه-ادات ا◊ي-ة
وال- -ك- -ت- -اب- -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة ،إا ¤أاي -ن وصش -لت
العملية؟

^^ بإاعتبار أان األرششيف ا◊قيقي ،متواجد عند
كل ›اهد عاشض و عايشض ثورتنا وعند كل عائلة أاو
أاسشرة جزائرية –تفظ بوثيقة أاو ورقة أاو صشورة ،أاو
حتى مقتنيات تعود لفÎة ما من تاريخ ا÷زائر
البطو‹ ،وبالنظر ألهمية تسشجيل وجمع الششهادات
ا◊ية حول أاحداث الثورة التحريرية و رموزها و
ب -غ -ي -ة ت-وث-ي-ق-ه-ا وإاسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ،ف-ق-د سش-ط-رت وزارة
اÛاه -دي -ن وذوي ا◊ق -وق ،ب -رن-ا›ا وط-ن-ي-ا ع-ن
طريق اŸؤوسشسشات –ت الوصشاية ( اŸتحف الوطني
للمجاهد ـ اŸتاحف ا÷هوية للمجاهد ـ اŸتاحف
الولئية ـ مراكز الراحة ـ مديريات اÛاهدين )،
و ك - -ذا ا◊مÓ- -ت ال- -وط- -ن- -ي- -ة ح- -ول م- -وضش- -وع دور
الششهادات ا◊ية ‘ توثيق تاريخ الثورة التحريرية،
ع Èلقاءات وندوات و أايام دراسشية ،إاضشافة إا¤
إارسشال فرق متخصشصشة لتسشجيل الششهادات ا◊ية و
إاسشتÓم الوثائق و األششياء األخرى ،ذات العÓقة
بتاريخنا اÛيد.
Óسشراع ‘ العملية،
و” تسشط Òبرنامج وطني ل إ
ع -ن ط -ري -ق ك -ل ال -وسش -ائ-ل اŸت-اح-ة ،لسش-ي-م-ا ت-لك
اŸتوفرة على مسشتوى اŸركز الوطني للدراسشات و
البحث ‘ ا◊ركة الوطنية و ثورة أاول نوفم1954 È
و اŸتحف الوطني للمجاهد و اŸتاحف ا÷هوية
والولئية ،وكذا مديريات اÛاهدين بالوليات و
م -راك -ز ال -راح -ة واŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل-ت-ج-ه-ي-ز ك-ب-ار
معطوبي حرب التحرير الوطني وملحقاته ،بغية
ج -م -ع أاك Èع -دد ‡ك -ن م -ن الشش -ه-ادات ا◊ّي-ة م-ن
أاولئك الذين ل زالوا على قيد ا◊ياة ،مع إاسشتعمال
الوسشائل ا◊ديثة Ÿعا÷ة ورقمنة هذه الششهادات
ا◊ية.
وقصشد اإلسشتغÓل األمثل لهذا الرصشيد الهام من
الششهادات ا◊ية ،فقد “ت مباششرة عملية تصشنيف
وتبويب الششهادات ا◊ية وفق منهج أاكادÁي‡ ،ا
سشيسشهل من عملية إاسشتغÓل هذه اŸادة التاريخية،
م- -ن ط- -رف اıتصش Úو ال -ب -اح -ث ،Úخ -اصش -ة ت -لك
اŸسشجلة مع ششخصشيات تاريخية وطنية و اإطارات
الثورة ،إا ¤جانب ششهادات حية مسشجلة مع اأصشدقاء
الثورة ‡ن سشاندوا القضشية ا÷زائرية ‘ اأحلك
أاي -ام اإلسش -ت -ب -داد ال -ف -رنسش -ي ،وم -ن ﬂت-ل-ف ال-دول
الششقيقة والصشديقة.
وح -ت -ى تسش -ت-م-ر م-ه-م-ة وزارة اÛاه-دي-ن وذوي
ا◊ق -وق ‘ ،نشش -ر ال -ث -ق -اف -ة ال -ت -اري -خ-ي-ة األصش-ي-ل-ة
Óم-ة ،واألخ-ذ ب-عون
وت-رسش-ي-خ ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة ل -أ
األج-ي-ال قصش-د “ك-ي-ن-ه-م م-ن اŸق-ارب-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة
ا÷ادة و إايصشال التاريخ الوطني ÷يل  ⁄يعشض
أاحداثه ،خاصشة ذلك اŸرتبط Ãرحلة اŸقاومة
الششعبية و ا◊ركة الوطنية وثورة أاول نوفم،1954 È
وبغرضض رفع منسشوب اŸعارف التاريخية للناششئة
خاصشة ،أاخذت وزارة اÛاهدين على عاتقها وعÈ
م-ؤوسشسش-ات-ه-ا –ت ال-وصش-اي-ة ،م-ه-م-ة إاصش-دار سشلسشلة
متنوعة من اŸنششورات.
وسش -ي-ت-م م-واصش-ل-ة ال-ع-م-ل-ي-ة م-ن خÓ-ل اإصش-دارات
وم-نشش-ورات أاخ-رى ق-ي-م-ة ،ل-ت-ت-واصش-ل ب-ذلك ع-م-ل-ي-ة
الطبع وإاعادة الطبع والÎجمة للعديد من البحوث
والدراسشات اŸتخصشصشة ،لسشيما ما تعلق بأامهات
الكتب التي أابدعت و سشاهمت فيها أاقÓم جزائرية
على وجه اÿصشوصض( ،كتب ـ سشلسشلة ملتقيات ـ
سشلسشلة الندوات ـ سشلسشلة الوثائق ـ الÎجمة ـ
سشلسشلة األعمال الكاملة واŸذكرات) ،والتي تعنى
جميعها بتاريخ ا÷زائر ا◊ديث للفÎة اŸمتدة من
 1830إا ¤غاية  ،1962وهذا Ãسشاهمة األسشاتذة
اıتصش ،Úم- -ن خÓ- -ل مشش- -اري- -ع ب- -ح- -وث ﬂاب -ر
تاريخية وأاسشاتذة متعاقدين مع مؤوسشسشاتنا –ت
ال -وصش-اي-ة ،ع-ل-ى غ-رار اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسش-ات
وال -ب -حث ‘ ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة وث-ورة أاول ن-وف-مÈ
.1954

إلذكرى إلـ’ 58سسÎجاع إلسسيادة إلوطنية
اأ’حد  05جويلية  2020م الموافق لـ  14ذي القعدة  1441هـ
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أ÷ي ـ ـ ـشش ألوطنـ ـ ـ ـ ـي ألششعب ـ ـ ـ ـ ـي  ..عقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة وتاريـ ـ ـ ـ ـخ
’طارإت إلكفؤوة
^ إÿدمة إلوطنية خزإن زّود إŸؤوسسسسة إلعسسكرية با إ
شسعارهم ‰وت ويحيا إلوطن ...على إلعهد
Óمانة ﬁافظون–،يا إ÷زإئر ،إنه
باقون ول أ
إ÷يشش إلوطني إلشسعبي سسليل جيشش إلتحرير
إلوطني إلذي ولد من رحم معاناة إلشسعب
إ÷زإئري إبان إلثورة ،و ⁄ينفصسل يوما عنه،
إسستطاع أإن يفرضش نفسسه كإادإرة موإزية
لÓسستعمار ‘ إلفصسل ‘ قضسايا إÿصسومات بÚ
’عرإشش وتقييد إ◊الة إŸدنية من عقود إلزوإج
إ أ
وإلطÓق وإلو’دإت وغÒها ،بقي وفيا لرسسالة
إلشسهدإء له عقيدة رإسسخة وثابتة ،سساير ﬂتلف
تطورإت إ÷زإئر وكان حاضسرإ ‘ أإحلك إلظروف،
وما مرإفقته للحرإك إلشسعبي إلسسلمي لتجنب أإي
’ك Èدليل على حرصش هذه إŸؤوسسسسة
إنز’ق أ
إلعريقة على أإمن إلوطن.

و“ت Úالروابط مع الدول اإ’فريقية جنوب الصسحراء.
ولعل أاك Èمشسروع ما تزال اأ’جيال تشسهد عليه ،هو
مشسروع إاقامة حزام غابي سسمي السسد اأ’خضسر Ÿكافحة
زحف الرمال والتصسحر نحو مدن الشسمال ،والذي شسرع ‘
إا‚ازه سسنة Á 1971تد على مسساحة  3مليون هكتار بطول
قدره  160كلم وعرضش  20كلم.
كما سساهم أافراد ا÷يشش الوطني الشسعبي ‘ تطهÒ
ا◊دود الشسرقية والغربية من اأ’لغام اŸمتدة على خطي
شسال وموريسش ،والتي تركها اإ’سستعمار ،حيث بلغت نحو 9
مÓي Úلغم ،و خلفت  4830ضسحية جزائري خÓل الثورة
و 2470ضسحية بعد ا’سستقÓل ،متسسببة ‘ نسسبة عجز بـ 20
باŸائة على اأ’قل عن بقية اŸتضسررين ،بحسسب التقرير
الذي قدمته ا÷زائر Ÿنظمة اأ’· اŸتحدة لسسنة . 2019

الشسعبي وتطوره
ت-ن-ظ-ي-م-ا وتسس-ليحا ،وتعت Èمدرسسة
أاشسبال الثورة التي أانشسئت ‘ ماي
 1963وال-ك-ل-ي-ة العسسكرية ıتلف
اأ’سسلحة بشسرشسال ‘ جوان 1963
من أاهم اإ’‚ازات ‘ هذا اÛال.
وت- -ل- -ت- -ه- -ا إانشس -اء ه -ي -اك -ل أاخ -رى تسس -ت -ج -يب
Ÿت- -ط- -ل- -ب- -ات ا÷ي -وشش ا◊دي -ث -ة وال -ت -ق -ن -ي -ات
ال -عسس -ك -ري -ة اŸع-اصس-رة ،ح-يث أاع-ي-د إاح-ي-اء م-درسس-ة
أاشسبال الثورة التي أاصسبحت تسسمى Ãدرسسة أاشسبال اأ’مة
والتي تعد مفخرة ا÷زائر بفضسل اŸرحوم الفريق الڤايد
صس -ال -ح ق -ائ -د اأ’رك -ان ووزي -ر ال -دف-اع ،ح-يث ت-خ-رج م-ن-ه-ا
إاط -ارات ب -ك -ف -اءة ع -ال -ي -ة وت -ك -وي-ن راق ن-ف-ت-ق-ده ال-ي-وم ‘

سسهام بوعموشسة
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي ي-خ-ت-ل-ف ع-ن ب-اق-ي ج-ي-وشش
العا ،⁄عرف ‘ مسساره منذ اإ’سستقÓل عدة إا‚ازات
ف -ب -ع -د سس-ن ق-ان-ون اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘  16أاف-ري-ل 1968
ت -ع -ززت صس -ف -وف -ه ب -ط-اق-ات شس-ب-ان-ي-ة ،وأاصس-ب-حت اÿدم-ة
الوطنية خزانا يزود ا÷يشش باإ’طارات ذات الكفاءة بهدف
اŸسساهمة ‘ التنمية الوطنية وتدعيم ا÷بهة الدفاعية.
معول للبناء وإلتنمية إلوطنية
شس -ارك شس -ب -اب -ه ‘ –ق-ي-ق ع-دة مشس-اري-ع ك-اıط-ط
الرباعي اأ’ول ومشساريع الÈامج اÿاصسة بتنمية اŸناطق
الريفية والفقÒة ،قصسد إاعادة التوازن ب ÚاŸدن واأ’رياف
وا◊د من ظاهرة النزوح الريفي ،وعلى رأاسسها بناء القرى
ال -ن -م -وذج -ي -ة وﬂت -ل-ف م-راف-ق-ه-ا ا◊ي-وي-ة ،ب-ن-اء السس-دود
ا÷ديدة وإاصسÓح القدÁة منها ،شسق الطرق ،حفر اآ’بار
ومد اأ’نابيب ،اأ’سسÓك وأاعمدة الكهرباء والهاتف.،
يضساف ا ¤ذلك فك العزلة عن اŸناطق النائية ،و بناء
اŸدارسش وال -ث -ان -وي -ات وا÷ام -ع -ات ‘ ك -ث Òم -ن و’ي -ات
Óجيال الصساعدة فرصسة ا’لتحاق
الوطن ،حيث أاتاحوا ل أ
Ãيدان التعليم ،عÓوة على ذلك فقد قاموا با‚از العديد
من اŸطارات اŸدنية ‘ ﬂتلف جهات الوطن خاصسة
ب -اŸدن ا÷ن -وب -ي -ة ،وسس -اه -م -وا ‘ شس -ق ال-ط-رق السس-ري-ع-ة
وخطوط السسكة ا◊ديدية.
و ⁄تتوقف ا‚ازات اÿدمة الوطنية ،فقد سساهموا ‘
إانشساء طريق عابر للصسحراء ‘  16سسبتم 1971 Èرغم
الظروف الطبيعية القاسسية ‘ الصسحراء ،من أاجل التعاون

‘ اŸقابل حافظت اŸؤوسسسسة العسسكرية على دورها
اأ’سساسسي وهو حماية ا◊دود والسسهر على أامن الوطن،
ف- -ق- -د ح -رصست دائ -م -ا ع -ل -ى –ديث ق -وات -ه -ا اŸسس -ل -ح -ة
وعصس -رن -ت -ه -ا وŒه -ي -زه -ا ب -آال -ي -ات م -ت -ط -ورة “اشس -ي-ا م-ع
التطورات ا◊اصسلة ‘ العا ،⁄سسواء بالنسسبة للقوات الÈية،
البحرية أاو ا÷وية.
و‘ هذا اإ’طار ” ،إانشساء هياكل التكوين والتدريب
وإارسسال البعثات إا ¤الدول الشسقيقة والصسديقة ،لتتخرج من
كÈي- -ات اŸدارسش واŸع- -اه -د ‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -خصسصس -ات
مشسكلة بذلك أاو ¤الطÓئع التي سستؤوطر ا÷يشش الوطني

ج -ام -ع-ات-ن-ا ،م-ا ج-ع-ل ا÷زائ-ري Úي-ت-ه-اف-ت-ون ع-ل-ى إادخ-ال
أاو’دهم إا ¤هذه اŸدرسسة العريقة بحكم التكوين ا÷يد
Óجيال الشسابة.
الذي تقدمه ل أ
وت - -والت إا‚ازات وم- -واق- -ف أاف- -راد ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي
الشسعبي و يسسجل له التاريخ موقفا مشسرفا ‘ ،وقوفه إا¤
جانب إاخوانه العرب ‘ ا◊رب العربية اإ’سسرائيلية سسنة
 1967ف -ح -طت أاول ط-ائ-رة عسس-ك-ري-ة ج-زائ-ري-ة ‘ م-ط-ار
القاهرة ،يوم  06جوان ،1967ثم وصسل بعد ذلك بقليل لواء
بري،التحق باÿط اأ’ول للجبهة ،كما شساركوا ‘ حرب
أاكتوبر  ،1973واحتل جيشسنا بذلك اŸرتبة الثانية بعد

العراق ،من حيث الدعم العسسكري الذي قدم لهذه ا◊رب.
’نسسانية
إŸشساركة ‘ إلعمليات إ إ
 ⁄يقتصسر دور ا÷يشش الوطني الشسعبي على معركتي
البناء والدفاع ،بل تعداه إا ¤اŸشساركة ‘ اŸهمات الوطنية
الكÈى ،على غرار مشساركته ‘ ﬁو آاثار «الزلزال» الذي
ضسرب منطقة اأ’صسنام (الشسلف حاليا) ‘  10أاكتوبر 1980
حيث بذل أافراد ا÷يشش قصسارى جهدهم إ’نقاذ اŸواطنÚ
وإاخ -راج -ه -م م -ن –ت اأ’ن-ق-اضش ،وت-ق-د ËاŸسس-اع-دة ل-ك-ل
اŸنكوب Úالذين أاصسبحوا دون مأاوى.
واأ’مر نفسسه قام به ا÷يشش أاثناء زلزال ع“ Úوشسنت
سسنة  ،1999كذلك سسجل ا÷يشش حضسوره أاثناء الكارثة التي
Ÿت بالعاصسمة جراء فيضسانات باب الوادي ‘  10نوفمÈ
أا ّ
 ، 2001ح -يث سس -ارع -وا ’ن -تشس-ال ا÷ثث وإان-ق-اذ اŸن-ك-وبÚ
وإاسسعاف ا÷رحى وفتح الطرقات ،وقدموا نفسش اŸسساعدة
‘ زلزال بومرداسش ‘  21ماي .2003
إلصسناعة إلعسسكرية جزء ’ يتجزأإ من إلنسسيج
إلصسناعي إلوطني
اقتحمت اŸؤوسسسسة العسسكرية بفضسل إاسسÎاتيجيتها ا÷انب
اإ’قتصسادي ،من خÓل إانشساء وحدات صسناعية أاوكلت لها مهام
تزويد ا÷يشش الوطني الشسعبيÃ ،ا يحتاجه من مسستلزمات
ك-ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-م-واد اŸت-ف-ج-رة وم-ؤوسسسس-ة الصس-ن-اع-ات
اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،ووح-دة اأ’ل-بسس-ة وال-ت-أاث-يث ومؤوسسسسة اÓŸبسش
واأ’حذية ،إاضسافة إا ¤مؤوسسسسة صسناعة الطائرات ذات طابع
إاقتصسادي ،تسسهر على توف Òحاجيات الشسركاء واŸتعاملÚ
Ãختلف أانواع الطائرات ،كما تقدم خدمات ما بعد البيع،
أاعمال اŸراقبة ،الصسيانة ،اŸتابعة التقنية والتكوين والتأاهيل.
باŸقابل ،سسمحت الصسناعة العسسكرية بإاعادة فتح مصسانع
كانت مهددة با’فÓسش على غرار الشسركة الوطنية للعربات
الصسناعية ،أاو مغلقة كمصسنع اأ’حذية ببوسسعادة ومصسنعÚ
ل-ل-خشسب ب-و’ي-ة خ-نشس-ل-ة ،وتسس-ع-ى م-ؤوسسسس-ة ا÷يشش ال-وط-ني
الشسعبي ÷لب التكنولوجيات وخلق مناصسب الشسغل ،وذلك
ك -ل -ه ‘ إاط -ار ﬂط -ط م-ت-وسس-ط اŸدى ل-ل-ت-ط-وي-ر ‘ إاط-ار
التنمية.

شسنـــــوف دحمــــان ،صسحفــــي ﬂضســـــرم ،يتــــذّكر:

 5جويلي ـ ـ ـة  ١٩٦٢أأول م ـ ـ ـ ـرة أحتف ـ ـ ـ ـل فيه ـ ـ ـ ـا أ÷زأئري ـ ـ ـ ـون ‘ ألششـ ـ ـ ـ ـارع بكـ ـ ـ ـ ـل حريـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ جــــزإئر عادلــــة يجـــد فيهـــا كــــل مــــوإطن إ◊ق ‘ إلتعــب Òوإلعــيشش إلكـــرË
^ ﬂتلــف إ◊كومــــات  ⁄تعـــط إلصسحافــــة دورهــــا ‘ إعـــــدإد جزإئــــر سسّيــــدة

أامسسك بيد والدي ،كنا ‘ سساحة الشسهداء ،رفقة والدتي،
أاختي وأاخي وسسط رجال ونسساء وأاطفال يغنّون ويرقصسون
ويتبادلون القبÓت ⁄ .أاكن اعرف جيدا معنى تلك الفرحة،
م -ا ع -دا ح -ال -ة اÿوف ال -ذي ك -ن -ا نشس -ع -ر ب -ه م -ن ا÷ن -ود
الفرنسسي .Úوالذي أاصسبح Áكنه التوجه إا ¤عمله دون
خشسية خطر رؤويته عائدا ووجهه ملطخ بالدماء كما حدث
قبل سسنة .كنا نحمل على رؤووسسنا قبعات بأالوان ا÷زائر
ونحمل الراية الوطنية بقبضسة قوية خشسية أان تنتزعها منا
ا÷ماه.Ò
شسعرنا بالعطشش وا÷وع ،لكن رفضسنا مغادرة ا’حتفال
وكانت أاول مرة نشساهد فيها عددا كبÒا من ا÷زائريÚ
^ إل -ه -دف إŸرك -زي ل Ó-سس -ت-قÓ-ل إ◊ري-ة ،خ-اصس-ة
يحتفلون ‘ الشسارع بكل حرية .وأاتذكر
إل -ت -ع -ب ،Òم -ا ه-ي ق-رإءتك ل-وسس-ائ-ل
الكÓب التي تهددنا كل صسباح Ÿا نذهب
’عÓ-م إل-ي-وم ،م-ق-ارن-ة ب-ب-يان أإول
إ إ
إذإ منح إلدسستور
إا ¤اŸدرسسة ،جنود ا’حتÓل يجوبون
نوفمÈ؟
اأ’حياء ب Óتوقف مع صسوت الرصساصش إطارإ لÈوز ›تمع
^^ ي -جب ال -ت -ذك Òب -أان الصس -ح -ف-ي
ال -ذي ي -ط-ل-ق-ون-ه وصس-رخ-ات-ه-م اŸرع-ب-ة مد Êبقّوة “ثيلية
ﬁم -د ال -ع -يشس-اوي ( )1959-1929م- -ن
رŒهيعبلان.ي ارتعشش مثل ورقة  ..كان وضسعا نبني جزإئر كبÒة
كتب بيان أاول نوفم 1954 ÈبإامÓء من
ﬁم -د ب -وضس -ي -اف ،وم -راد دي-دوشش ‘
^ تصس- -ادف إل- -ذك -رى  58م -ع إ◊رإك ،ه -ل ه-ن-اك ﬁل للخياطة للمناضسل ‘ حزب «الشسعب» عيسسى كشسيدة
عناصسر مشسÎكة؟
‘ القصسبة السسفلى.
الصسحفي ﬁمد العيشساوي ” توقيفه Ãجرد عودته من
^^ طبعا يوم  5جويلية عيد ا’سستقÓل ونتيجة كفاح منطقة القبائل ،حيث “ت طباعة وثائق بيان أاول نوفم،È
ل- -عشس- -ري -ات خ -اضس -ه -ا الشس -عب ا÷زائ -ري ضس -د ا’ح -ت Ó-ل Ãنزل عائلة زعموم .كان هدف البيان اسستقÓل ا÷زائر،
ال-ف-رنسس-ي ال-ك-ول-ون-ي-ا‹ .ا’ضس-ط-ه-اد واŸصسادرة والتقتيل ،أاو’ م -ن خ Ó-ل إاق -ام-ة دول-ة ج-زائ-ري-ة سسّ-ي-دة دÁق-راط-ي-ة
السس -رق -ة وا’غ-تصس-اب ،اإ’ب-ادة ك-انت أاسس-ل-ح-ة ا’سس-ت-ع-م-ار ،واجتماعية ‘ إاطار اŸبادئ اإ’سسÓمية ،وثانيا احÎام كل
وضسد كل هذا خاضش شسعبنا ا◊رب.
ا◊ريات اأ’سساسسية بدون “ييز بالعرق أاو الدين.
واليوم ا◊راك تعب Òعن مشساعر الÓعدل ،يع Èعنها
‘ هذا البند ،جاء بوضسوح أان هذه اÓŸحظة تعني
م-واط-ن-ون ضس-ح-اي-ا ال-ظ-ل-م سس-ي-اسس-ي-ا واج-ت-م-اع-ي-ا وت-رب-وي-ا الصسحافة ،لكن أا’حظ وجود ﬁيط شساسسع ب Úا◊قيقة
وصسحيا وجامعيا ورياضسيا ،كل جزائري خرج على طريقته اŸتضس- -م- -ن- -ة ‘ ب- -ي -ان أاول ن -وف -م Èوالصس -ح -اف -ة ،وال -ي -وم
إ’ظهار عدم الرضسا ضسد منتخب ،Úأاحزاب سسياسسية بعيدة
عن واقع اŸواطن ،Úحكام صسّم Œاه حقهم ‘ السسكن
وم -درسس -ة ن -اج-ع-ة وصس-ح-اف-ة دÁق-راط-ي-ة وإاعÓ-م م-ف-ت-وح
للنقاشش اŸتناقضش.
خرج ا÷ميع للتظاهر ،نسساء وأاطفال ورجال ،شسيوخ،
صسحافيون ،جامعيون ،أاطباء ،فÓحون وعمال وموظفون.
كان ذلك من أاجل جزائر عادلة يجد فيها كل جزائري
ا◊ق ‘ التعب Òوالعيشش الكر Ëمع العÓج والتقاعد ‘
كرامة والشسعور با’نتماء إا› ¤تمع بحاجة إاليه.

يد‹ إلصسحفي إıضسرم ،شسنوف دحمان ‘ ،هذإ
إ◊وإر Ãناسسبة عيد إ’سستقÓل بانطباعاته
وقرإءته للحدث إلبارز ‘ إلذإكرة إ÷زإئرية ،من
’سسرة ،يوم  5جويلية
إلطفولة ،وكيف عاشش رفقة إ أ
 ،1962إ ¤إلروإبط ب Úإلذإكرة وإلظرف إلرإهن ‘
ضسوء إ◊رإك إلشسعبي إلسسلمي ،مرورإ با◊رية ‘
أإسسمى معانيها وإلدور إلذي يقوم به إÛتمع إŸدÊ
من خÓل إŸكانة إلتي يخصسها به إلدسستور.
أإجرى إ◊وإر :سسعيد بن عياد
^«إلشسعب» :ما هي إلذكريات إلتي –تفظ بها عن
يوم  5جويلية  ،1962كيف عشسته ،خاصسة إلطفولة
–ت إ’حتÓل؟
^^ دح-م-ان شس-نوف :ك -ان ي -وم-ا ح-ارا ،أات-ذك-ر ج-ي-دا،

بصسراحةﬂ ،تلف ا◊كومات  ⁄تعط الصسحافة دورها ‘
إاعداد جزائر سسيّدة .وهناك عمل كب Òينتظر ‘  2020من
حيث اŸكانة التي يوليها لها الدسستور ،لننتظر ونرى.

^ إلثورة حملها إلشسعب ،كيف Áكن جعل إÛتمع
إŸد Êفاع ÓإنطÓقا من إلدسستور؟
^^ ’ تزال اŸمارسسات ا’إدارية تعيق اŸواطنÚ
ال -راغ -ب ‘ Úاإنشس -اء ج-م-ع-ي-ات-ه-م ،وم-وق-ف السس-ل-ط-ة Œاه
ا÷معيات ’ يزال ب Úاعتبارها اأدوات اأو الهيمنة اأو
التحرشش بها .عدة جمعيات توجد –ت «رحمة» قرارات
اإدارية تعسسفية ‘ .حالة الطوارئ كل مظاهرة اأو اجتماع
عمومي ‡نوع.
’ يجب اأن نحلم ،فالطبقة السسياسسة واÛتمع اŸدÊ
على درجة من الضسعف ،كما يشسرح ناصسر جابي ،اأسستاذ
علم ا’جتماع وعضسو اŸنتدى اŸد Êللتغي .Òصسحيح
ا◊رك -ة ا÷م -ع -وي -ة غ Òم -رف -وضس -ة م -ن الشس-ارع م-ق-ارن-ة
با’أحزاب ،لكن ا÷ميع ضسعيف .والظرف ا◊ا‹ Áكن اأن
يشسّكل ،بحسسبه ،فرصسة للطرف ÚلÓنفتاح على اÛتمع
وا’أمل ‘ “ثيله« .ا’ثنان لهما دورا ‘ هذه الفÎة من
ال -ت -ح ّ-ول ’أن -ه ي -ق -ع ع -ل -ى ع-ات-ق-ه-م-ا ح-م-ل صس-وت ح-رك-ة
اŸواط -ن» ،ك -م -ا ي-وؤك-ده .غ Òاأن-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-خ-تصش ‘
ا’جتماع ،الوقت لÓنسسجام والتكامل ،ويقول« :نحن ‘
مرحلة حسساسسة ومن الضسروري ترك اÓÿفات السسياسسية
وا’إيديولوجية جانبا Ÿصسلحة البÓد».
واإذا م -ن -ح ال -دسس -ت -ور اإط-ارا لÈوز ›ت-م-ع م-د Êب-ق-وة
“ثيلية لكافة ا÷زائري Úنبني جزائر كبÒة’ ،أنه ’ نثق
‘ اأح- -زاب سس- -ي -اسس -ي -ة تسس -ت -ع -م -ل اأوراق -ن -ا ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة
Ÿصسلحتها ،فالعا ⁄اŸعاصسر ،يبنى ،على ومع ،اÛتمع
اŸد.Ê

الذكرى الـ’ ٥٨سسÎجاع السسيادة الوطنية
اأ’حد  05جويلية  2020م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ
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صصنّاع الّتاريخ...
«كرة القدم ليسس ›ّرد لعبة» ،ذلك ما
اأّكده فريق جبهة التحرير الوطني بدوره
الريادي والفّعال ‘ اإسسماع دوي الثورة
التحريرية ع Èالعا ‘ ،⁄رسسالة نبيلة
من اأجل اسستعادة ا◊رية واسستقÓل
ا÷زائر.
حامد حمور

يعت Èفريق جبهة التحرير
الوطني لكرة القدم من ب Úفروع
النضسال ضسد اُŸسستعمر الفرنسسي
باŸوازاة مع الشسق Úالعسسكري
والسسياسسي ،بهدف التعريف اأكÌ
بالقضسية ا÷زائرية وتدويلها اأمام
الراأي العام الدو‹ .ا’إنطÓقة
الفعلية يوم  13اأفريل  ،19٥٨حيث
كان Ãثابة سسف Òحقيقي للقضسية
الوطنية ‘ اإطار العمل الذي كان
يرمي ‘ ذلك الوقت للّتعجيل
با’إسستقÓل ،و ⁄يكن القرار سسهÓ
بالنسسبة للمسسوؤول Úعلى راأسس
جبهة التحرير الوطني ،اإ’ّ اأن
الدقة وا◊نكة جعلتهما يصسلون
للمبتغى من خÓل ميÓد هذا
الفريق ،وسسمح باإظهار الكفاءات
التي يتمتع بها اأبناء هذا الوطن
اُŸغتصسب.
نبيلة بوقرين
 ⁄تكن اŸهمة سشهلة بالنظر لÓأوضشاع
التي كانت سشائدة ‘ تلك الفÎة ،ولهذا
كان من الضشروري العمل ‘ سشرية تامة
وتفادي اأي خطاأ قد ُيفششل اŸهمة اإ¤
غ -اي -ة ال -ب -داي -ة ال -ف -ع -ل -ي -ة ل-ه-ذا اŸول-ود
ا÷ديد ،الذي سشيكون له صشدى اإعÓميا
وسشياسشيا كبÒا فيما بعد ،وكان Ãثابة
ضشربة موجعة لفرنسشا التي كانت تعمل
من اأجل القضشاء على الثورة التحريرية
و“ن- -ع ام- -ت- -داده -ا م -ن خ Ó-ل ق -م -ع ك -ل
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ات ال-ت-اب-ع-ة ÷ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني.
اإ’ّ اأن اÈÿة وال- -ذك- -اء وُب -ع -د ال -ن -ظ -ر
ب-ال-نسش-ب-ة لÓ-أشش-خ-اصس ال-ذي-ن ّ” تكليفهم
ب -ه -ذه اŸه -م -ة الصش-ع-ب-ة وال-دق-ي-ق-ة ،ك-ان
اأقوى بكث Òمن رقابة الفرنسشيّ Úو‚حوا
‘ م - -ه ّ- -م - -ت - -ه- -م ب- -ك- -ل ج- -دارة ،واأّك - -دوا
للمسشتعمر الغاششم اأنهم ينتمون اإ ¤وطن

مغتصشب وششعب مقهور ومسشلوب ا◊رية
ب -ق-ي-ادة اŸه-ن-دسس ﬁم-د ب-وم-زراق وب-ن
بيتور.
شسباب لّبوا نداء الوطن
متجاهل Úامتيازات اŸسستعمر
ال -ب -داي-ة ك-انت م-ن خÓ-ل ال-ت-ق-رب م-ن
ال Ó-ع -ب Úالشش -ب -اب اÎÙف Úب-ا’أن-دي-ة
الفرنسشية ،حيث عمل كل من بومزراق
ورفقائه على كسشب ود وثقة ›موعة من
اأب -رز ا’أسش-م-اء ال-ت-ي ك-انت “لك شش-ع-ب-ي-ة
كبÒة ‘ صشورة كل من رششيد ﬂلو‘
ال -ذي سش -اه-م ‘ ت-ت-وي-ج م-ن-ت-خب ف-رنسش-ا
ال - -عسش - -ك - -ري ب- -ك- -اأسس ال- -ع- -ا ،⁄اإضش- -اف- -ة
Ÿصش- -ط- -ف -ى زي -ت -و Êال -ذي ك -ان م -ع -ن -ي -ا
Ãون -دي -ال السش -وي -د رف-ق-ة ﬂل-و‘ سش-ن-ة
ﬁ ،1958مد معوشس ،عبد ا◊ميد زوبا،
ا’إخ - -وة سش - -وك - -ان واآخ- -ري- -ن م- -ن خÓ- -ل
ال- -ل- -ق- -اءات ال- -دوري -ة ‘ ع -ط -ل -ة ن -ه -اي -ة
ا’أسشبوع ،حتى ’ يلفتوا انتباه اŸسشّيرين
على راأسس ا’أندية التي كانوا يلعبون لها،
جاء الدور على تاأم Úالطرق من اأجل
ه -روب ال Ó-ع -ب Úب -ع-دم-ا اأب-دوا ق-ب-ول-ه-م
للفكرة ،ووافقوا على تلبية نداء الوطن
وا÷ب -ه-ة ع-ل-ى حسش-اب ا’إم-ت-ي-ازات ال-ت-ي
كانوا يحظون بها ‘ نواديهم.
اأح -دث -وا ضش -ج -ة اإع Ó-م -ي-ة ك-بÒة ل-فك
ا◊صش-ار ال-ذي ك-انت ت-ف-رضش-ه السش-ل-ط-ات
الفرنسشية ‘ هذا ا÷انب ،حتى تقضشي
على الثورة ’أن اختفاء  10اأسشماء ’معة
‘ الدوري الفرنسشي ‘ ليلة واحدة كان
Ãثابة صشفعة حقيقية للفرنسشي ‘ Úكل
اŸسشتويات.
و‘ اŸقابل كان ‚اح واسشع النطاق
للقيادة العليا ÷بهة التحرير الوطني ‘
ا÷زائر وبفرنسشا وتونسس ‘ اآن واحد،
ح- -يث رف- -ع ال -ف -ري -ق ال -راي -ة ا÷زائ -ري -ة
واأسشمع النششيد ا÷زائري ‘ الكث Òمن
العواصشم ‘ ،الوقت الذي كانت تعيشس
ف- -ي- -ه ث- -ورة ن- -وف- -م Èم- -رح -ل -ة ح -اسش -م -ة
ومصشÒي - -ة ع - -رفت اشش - -ت - -داد اŸع - -رك- -ة

ال- -دب -ل -وم -اسش -ي -ة ب -ع -د ت -دوي -ل ال -قضش -ي -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ودخ- - -ول- - -ه - -ا اأروق - -ة ا’أ·
اŸت-ح-دة ،وب-ال-رغ-م م-ن ُم -ح-اول-ة تضشييق
اÿن-اق م-ن ط-رف السش-ل-ط-ات ال-ف-رنسش-ي-ة
’إفششال مُخطّطها ،اإ ّ
’ اأن ا◊ديث عن
الثورة ا÷زائرية عاد من جديد بفضشل
السشاحرة اŸسشتديرة.
كان الÓعبون وكل الطاقم القائم على
الفريق Ãثابة مسشبّل Úو›اهدين عملوا
Ûان ،و ⁄ينتظروا اأي مقابل رغم
با ّ
اأّنهم كانوا ششباب ‘ مقتبل العمر ،حيث
قّدموا كل ما لديهم ‘ كل اŸقابÓت ‘
كل دول العا ،⁄هtمهم الوحيد هو تقدË
الدعم ÷بهة التحرير الوطني ‘ تدويل
ال -قضش -ي -ة ا÷زائ -ري -ة وال-دع-اي-ة ل-ه-ا ع-ن
طريق الرياضشةÃ ،ا اأن القيادة العليا ‘
تلك الفÎة كانت تقول باأّنه اإذا كّنا ‘
خ -ط -اب سش -ي -اسش-ي ‚م-ع  100اأو 1000
شش - -خصس ،ف - -اإن م- -ب- -اراة ‘ ك- -رة ال- -ق- -دم
تتجاوز  60األف متتبع.
م -ن ه -ن -ا نسش -ت -ن-ت-ج اأن ال-ذي-ن ت-فّ-ط -ن-وا
لتكوين فريق ‘ كرة القدم كانوا على
دراي- -ة ب- -اأه- -م- -ي -ة ه -ذا ا÷انب ،ب -ع -دم -ا
اسش -ت -ف -ادوا م-ن اÈÿة وال-ت-ج-رب-ة ال-ل-تÚ
ق- -ادت- -ه- -م- -ا ن- -ح -و اÿارج ،ح -يث ق -ام -وا
بالدعاية للقضشية ا÷زائرية وعملوا كل
ما ‘ وسشعهم لتدويلها واإسشماع صشوت
ا÷زائ- -ري Úال- -ذي -ن ك -ان -وا ي -ع -ان -ون م -ن
ويÓت ا’إسشتعمار الفرنسشي للعا.⁄
وه -ن -اك م -ن ف -ارق-وا ا◊ي-اة وع-دده-م
كب Òواآخرون هم على قيد ا◊ياة اأطال
الله ‘ عمرهم ،وكان لهم دور بارز ‘
خ -دم -ة ال-ك-رة ب-ع-د ا’إسش-ت-قÓ-ل لسش-ن-وات
عديدة بدليل اأن اŸولودية تّوجت باللقب
القاري الوحيد لها بقيادة اأسشماء كانوا
ضشمن فريق جبهة التحرير الوطني سشنة
 ،1976ن -فسس ا’أم -ر ب -ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
الوطني الذي تاأّهل اإ ¤مونديا‹ 1982
و 1986وتّوج باأول لقب قاري سشنة 1990
بقيادة كرما‹.

تبقى ملحمة فريق جبهة التحرير ششاهدة على
تضش -ح -ي -ات ‚وم ت-اأّل -ق-وا ‘ اÓŸعب ب-ف-ن-ي-ات-ه-م
وذكائهم التكتيكي ،وانتقلوا ا ¤النضشال ‘ قضشية
عادلة ووّفقوا ‘ كلتا ا◊الت Úو بامتياز ليكونوا
مثا’ ’أجيال من الÓعب Úوالرياضشي.Ú
تاريخ  13اأفريل  1958ششاهد على واقعة اهتّز
لها عا ⁄كرة القدم ’ ،سشيما ‘ فرنسشا ح Úقرر
’عبون جزائريون Îﬁفون ‘ عديد ا’أندية
اÎÙف - -ة ال - -ف - -رنسش - -ي - -ة اŸغ - -ادرة ‘ سش - -ري- -ة،
وا’لتحاق بتونسس من اأجل تكوين فريق جبهة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،وب-ال-ت-ا‹ ا’ن-طÓ-ق ‘ رح-لة
دع -م ال -ث -ورة بشش-ك-ل فّ-ع -ال ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿك-ان-ة ك-رة
القدم ‘ العا ⁄وتاأثÒها على ا÷ماه.Ò
الصش- -دى ا’إعÓ- -م- -ي ك- -ان ك -بÒا وت -ن -اولت اأكÈ
الصش -ح -ف ا’أوروب -ي -ة ا◊دث ل -ع -دة اأي-ام ،ل-ي-ك-ون
«الهدف ا’أول قد وقع وبطريقة ‡ّيزة» ،بالنظر
للدور الكب Òالذي كان يلعبه عناصشر هذا الفريق
الرمز ضشمن اأنديتهم ،حتى اأن ﬂلو‘ وزيتوÊ
كانا مرششح Úللمششاركة ‘ مونديال  1958مع
منتخب فرنسشا.
لكن اŸششاركة ‘ انتصشار قضشية عادلة لنيل
اسشتقÓل ا÷زائر كانت اأهم من كل ششيء اآخر
حسشب شش- -ه- -ادات الÓ- -ع- -ب Úال- -ذي- -ن ك- -انت ل -ه -م
ﬁطات ‘ دول عديدة اأبهروا بها عششاق الكرة،
وج -ل -ب -وا ت -ع -اط -ف شش -ع -وب ال -ع -ا ⁄م -ع ال -قضش-ي-ة
ا÷زائ -ري-ة ،ل-ي-ك-ون-وا سش-ف-راء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
م- -ق- -دم Úصش- -ورا ع -ن نضش -ال الشش -عب ا÷زائ -ري
وحقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
اأسشماء خالدة ‘ قاموسس كرة القدم ا÷زائرية
ع -ل -ى غ -رار ﬂل -و‘ ،ك-رم-ا‹ ،زي-ت-و ،Êم-ع-وشس،
سش -وك -ان ،ب-وب-ك-ر ،زوب-ة ،رواي ،ب-خ-ل-و‘ ،ع-م-ارة،
عريبي...وبعد اأن سشاهموا ‘ نيل ا’سشتقÓل،
قدموا «مهاراتهم» التدريبية وحسشهم ا’حÎا‘
ل -ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي ت -ف-وقت ‘ ع-دة
ﬁطات بفضشل عمل هوؤ’ء ا’أبطال.
اأو ¤ا’أل -ق -اب ال -دول -ي -ة ك -انت ع -ل-ى ي-د رشش-ي-د
ﬂلو‘ ‘ عام  1975ح Úنال اŸنتخب الوطني
اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي -ة ‘ األ-ع-اب ال-ب-ح-ر ا’أب-يضس
اŸتوسشطŸ ،ا تفوق على اŸنتخب الفرنسشي ‘
مباراة تاريخية ،سشنوات بعد ذلك ‘  1978نفسس
اŸدرب يقود اŸنتخب الوطني للفوز بالذهب ‘
ا’أل- -ع- -اب ا’ف -ري -ق -ي -ة ب -ع -د ن -ه -ائ -ي ‡ّي -ز اأم -ام
نيجÒيا.
لقد اأعطى ’عبو فريق جبهة التحرير الوطني
«اأرضش -ي-ة» ل-روؤي-ة ت-ف-اوؤل-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
ا÷زائرية ،و–قق اإ‚از التاأهل ا ¤مونديال
 1982ب- -فضش- -ل ’ع- -ب Úي- -رّد دون ‘ ك- -ل م- -رة اأن
التكوين الذي تابعوه منذ الفئات الصشغرى على
يد سشوكانﬂ ،لو‘ واليكان سشمح لهم بتطوير
مهاراتهم التي اأبهروا بها العا ⁄ذات صشيف ‘
اإسش -ب-ان-ي-ا ،وق-د سش-اه-م م-ع-وشس ‘ ت-اأه-ل ال-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي ا ¤ك -اأسس ال-ع-ا ‘ ⁄ط-اق-م ف-ن-ي رف-ق-ة
روغ -وف وسش -ع -دان ،ا ¤ج -انب مشش-ارك-ة ﬂل-و‘
كمدير فني خÓل الدورة.
ونال اŸنتخب الوطني اأول لقبه القاري عام
 1990بفضشل حنكة وعمل عبد ا◊ميد كرما‹،
ال- -ذي ق ّ-د م تشش -ك -ي -ل -ة اأب -دعت واأه -دت ا÷زائ -ر
الكاأسس ا’إفريقية ا’أوÃ ¤لعب  5جويلية.
ك -م -ا ’أعضش -اء ف -ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
سش -ج ّ‡ Ó-ي -زا ع -ل -ى مسش -ت-وى ا’أن-دي-ة وا’أل-ق-اب
القارية ،كان اأولها بقيادة عبد ا◊ميد زوبة الذي
قاد مولودية ا÷زائر ا ¤كسشب كاأسس افريقيا
لÓأندية البطلة عام  ،1976ثم تÓه ﬂتار عريبي
على راأسس وفاق سشطيف عام .1988
وت -ب -ق -ى ﬁط -ات ه -وؤ’ء ا’أب -ط -ال راسش -خ -ة ‘
اأذهان كل ا÷زائري Úضشمن مسشارهم النضشا‹
ل-ن-ي-ل ا’سش-ت-قÓ-ل ،وت-ق-دÁه-م Ÿع-ارفهم الكروية
كمدرب Úومرب’ Úأجيال عديدة من الÓعب.Ú

ألذكرى ألـ’ ٥٨سسÎجاع ألسسيادة ألوطنية
األحد  ٠5جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ
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أŸنظومة ألتّربوية أحدثت نقلة ‘ تاريخ أŸدرسسة أ÷زأئرّية ،أ ــ بوعزة:

توّجه ألتّعليم بعد أ’سشتقÓل أفششل أّıطط ألفرنسشي ‘ ﬁو ألشّشخصشية ألوطنية
’‚ــازأت
’سسÓمــي أهم أ إ
’نتمـــاء ألعــربي أ إ
’سساسسيــــة وألّتمسســــك با إ
^ أŸدرسســــة أ أ
^ ألشّســــــــــــــــروع ‘ إأصسÓحــــــــــــــــــــات بنظــــــــــــــــرة جديــــــــــــدة للّتعليـــــــــــــــــم

مّرت أŸنظومة ألتعليمية ‘ أ÷زأئر بعد
أ’سستقÓل Ãرأحل أسساسسية تركت بصسماتها ‘
تاريخ ألتعليم ،ألذي عرف –ديات كÈى ،خاصسة
’مية ‘ أوسساط ألشسعب أ÷زأئري
بعد بلوغ نسسبة أ أ
أك Ìمن  90باŸائة ،وكذأ ألهجرة أ÷ماعية لنحو
’مر ألذي أحدث
 1٨ألف معلم و 1400أسستاذ ،أ أ
فرأغا كبÒأ ،حاول ألقائمون على أ◊كم تدأركه
من خÓل أ’سستعانة باÈÿأت ألعربية للنهوضض
بالتعليم ،ووقف أهدأف فرنسسا ألرأمية إأ ¤ضسرب
ألعمود ألفقري للمنظومة ألÎبوية.
خالدة بن تركي
تصسوير :فوأز بوطارن
أاج -م-ع اıتّصش-ون ‘ ال-ت-اري-خ ،وع-ل-ى رأاسش-ه-م األسش-ت-اذ
بوعزة بوضشرسشاية ‘ حديثه لـ «الششعب « أان اŸنظومة
الÎبوية مّرت بأاربع مراحل ،بهدف –سش Úالتعليم الذي
يعت Èهوية األمة وثقافتها ،حيث عرفت مرحلة الرئيسص
أاحمد بن بلة بإاسشتعادة اللغة العربية اعتبارها الوطني وبدأا
اله -ت -م -ام ال -ف -ع -ل -ي ب -اŸن -ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ،وك-ذا اف-ت-ت-اح
اŸدارسص ألبناء ا÷زائر كمرحلة “درسص أاو ¤ما بÚ
سشنتي  1963و 196٤أاين ششرع ‘ التدريسص باللغة العربية،
وت -ق ّ-رر ال -ب -دء ب -ال-ت-ع-ريب اŸرح-ل-ي ب-داي-ة ب-السش-ن-ة األو¤
ابتدائي ،وأاعطي للعربية حجم سشاعي كب ‘ Òتدريسص كل
اŸواد بها.
تشسكيل ÷نة وطنية للّنهوضض بالّتعليم
وتعريبه
تركة ثقيلة ورثتها هذه اŸرحلة التي كان يسشبح فيها
الششعب ا÷زائري ‘ ا÷هل واألمية والفقر ،أاين حاول
القائم على ا◊كم الرئيسص الراحل بن بلة تدارك الفراغ،
ب -ع -د ه-ج-رة اŸعّ-ل-م Úإا ¤السش-ت-ع-ان-ة ب-اÈÿات ال-ع-رب-ي-ة
وتعريب التعليم ،والنهوضص به من خÓل تششكيل ÷نة وطنية
لوضشع تصشورات كفيلة بالهتمام بالتعليم ،تضشّمنت تعريب
التعليم وجزأارته وكذا دمقرطته ،أاي يصشبح إاجباريا على كل
أابناء ا÷زائر بدون اسشتثناء ،حيث انعقد أاول اجتماع ‘
 1962تقرر فيه العتماد على اإلطار الوطني ا÷زائري،
مع فتح اÛال لكل األطفالÃ ،ن ‘ ذلك الذين Œاوزوا
سشن العششر سشنوات.
أاوضشح األسشتاذ بوعزة ‘ ششرح له حول اŸراحل التي مر
بها التعليم ‘ ا÷زائر ،أان البداية كانت عام  ،1967حيث
صشدر قرار تعريب السشنة الثانية لكل اŸواد ا›ÈŸة ،عدا
اللغة األجنبية التي اسشتمرت إا ¤غاية  ،1969مع اإلهتمام
بالكتاب اŸدرسشي من خÓل اختيار ما يتطابق مع مبادئ
ثورة أاول نوفم ،Èوكذا بداية التخطيط التنموي للمنظومة
الÎبوية.

وم -ن اıط -ط-ات ال-ت-ي اه-ت-مت ب-اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة
اıطط الثÓثي األول  1967ـ  ،1969الذي أاعطى أاولوية
كبÒة للمنظومة الÎبوية ،واقتطع ميزانية معتÈة لتحقيق
ÓصشÓح الششامل
ذلك ،ثم الفÎة  197٠ـ  ،1978وهي بداية ل إ
‡ا أابرز
للتعليم ‘ اŸضشمون والÈامج ،وطرق التعليم ّ
ب -عضص اŸشش -اري-ع اإلصشÓ-ح-ي-ة م-ن-ه-ا مشش-روع  1973خÓل
اıط - -ط ال - -رب - -اع - -ي األول وال- -ث- -ا Êث- -م مشش- -روع 197٤
واŸششروع اŸعدل ‘ عام .1976
أاه -م م -ا م ّ-ي -ز اŸرح -ل -ة حسشب ب -وضش -رسش -اي -ة ،ت-نصش-يب
اŸدرسشة األسشاسشية خÓل اŸوسشم الدراسشي  198٠ـ 1989
التي كانت تهدف إلصشÓح اŸدرسشة ا÷زائرية انطÓقا من
›م- -وع- -ة األسشسص م -ن -ه -ا ال -ت -مسشك ب -اإلن -ت -م -اء ال -ع -رب -ي
اإلسشÓمي ،غرسص مبادئ الوطنية ،اÙافظة على مكاسشب
ال -ث -ورة وت -ل -ق-ي-ن-ه-ا ل-ل-نشصء وال-ت-حصش-ي-ل ال-ع-ل-م-ي واŸع-ر‘
للقاعدة الششبانية ،والتي “يزت Ãجموعة من النقاط منها
إاعطاء ا◊ق الكامل للطفل ا÷زائري ‘ التمدرسص Ÿدة
تسشع سشنوات متتالية بششرط أان تكون اللغة العربية لغة
التعليم األسشاسشية ،مع الهتمام بالقدرات اÿاصشة بالتلميذ
‘ إاطار اıطط اÿماسشي األول  198٠ـ  ،198٤وفيه
نالت الÎبية والتعليم ا◊ظ األوفر من اŸيزانية العامة
للجزائر.
وبالنسشبة للمخطط اÿماسشي الثا 1985 Êـ  ،1989كان
للمنظومة الÎبوية اهتمام خاصص من حيث اŸيزانية ششأانه
ششأان التعليم الثانوي الذي لقي اهتماما كبÒا ،على غرار
التعليم اإلبتدائي ،حيث عرف إاصشÓحات مهمة وكان ‘
البداية يعتمد على دورة تعليمية للتلميذ مدتها  3سشنوات

صسحي ‘ أ÷زأئر حّقق أŸعجزأت ‘ ظروف صسعبة
ألّنظام أل ّ

‘ ثÓث ششعب الرياضشيات ،العلوم والفلسشفة وهو النمط
السش -ائ -د خ Ó-ل فÎة الح -ت Ó-ل ال -ف -رنسش-ي ،وه-ي م-رح-ل-ة
خصشت فÎة كل من الرئيسش Úبن بلة وبومدين ،أاما مرحلة
الششاذ‹ وما بعده أاضشيفت بعضص اŸواد العلمية ‘ إاطار
إاصشÓحات ،مع إانششاء ششعب جديدة منها العلوم اإلسشÓمية،
باإلضشافة إا ¤ظهور وإانششاء ا÷ذع اŸششÎكة بداية من عام
 1993وه-ذا دل-ي-ل ع-ل-ى اله-ت-م-ام ب-خصش-وصش-ي-ات ال-ت-ل-ميذ
ا÷زائري.
إأصسÓحات Œسسدت بعد عودة أ’سستقرأر
ب -اŸق -اب-ل ،أاّك-د ب-وع-زة أان م-رح-ل-ة ال-تسش-ع-ي-ن-ات ع-رفت
خاصشيت Úأاسشاسشيت Úهما إانششاء اÛلسص األعلى للÎبية
بتاريخ  12نوفم 1996 Èالذي يعنى بكل مراحل التعليم
وال -ث -ق-اف-ة ،ح-يث أاصش-در وث-ي-ق-ة –م-ل ع-ن-وان ن-ح-و ن-ظ-رة
جديدة للتعليم ،وقدم إاصشÓحات قادها عبد الرحمان بن
صشالح لتأاتي بعدها ÷نة بن زاغو ،وإان كانت إاصشÓحات
اللجنة حادت عن األطر ،إال أانها تبقى إاصشÓحات يجب
ذكرها ،على حد قوله.
بعد عودة األمن ‘ البÓد ،عاد الهتمام بششكل أاكÈ
ÓصشÓحات من
Ÿنظمة التعليم ،وبدأا التطبيق الفعلي ل إ
حيث التأاط Òالكلي للÎبية وتكوين كفاءات متميزة ‘ كل
التخصشصشات ،وأاكد ‘ إاطار مششاريع اإلصشÓحات ،أانه ل
يجب البحث عن السشتÒاد ‘ ظل وجود كفاءات بإامكانها
وضش -ع ب -رن -ام -ج إاصشÓ-ح-ي يسش-ت-غ-ل إاي-ج-اب-ي-ات اŸن-ظ-وم-ة،
ووضشعها ‘ إاطار مششاريع تتناسشب وعاداتنا وتقاليدنا ،على
غرار قضشية اللغة الفرنسشية التي أاصشبحت فاششلة والعا⁄
يتجه نحو اإل‚ليزية ،األمر الذي يجب اعتماده ‘ التعليم

ا÷زائري بأاطواره الثÓث.
نظام ألّتعليم أ÷زأئري Œربة يجب أ’سستلهام
منها
اعت Èأاسشتاذ التاريخ ،أاّن إاصشÓح نظام التعليم ا÷زائري
‘ السشنوات األخÒة رغم نقائصشه يبقى Œربة ينبغي أان
يؤوخذ منها اإليجابي ،لتكوين مهارات قادرة على مواجهة
–دي-ات األل-ف-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،م-ث-ل ال-ت-ف-ك Òال-ن-ق-دي واإلبداع
واŸشش- -ارك- -ة وال -ت -واصش -ل وال -ع Ó-ق -ة م -ع وسش -ائ -ل اإلع Ó-م
والتكنولوجيا واŸبادرة والتفاعل ،غ Òأان هذا ل Áنع من
العودة إا ¤األصشل ،وهو النظام الكÓسشيكي القد Ëالذي
أاثبت ‚اعته ‘ عديد اŸرات ،والذي بني على قاعدة
النتقال من ا÷زء إا ¤الكل،عكسص اŸنظومة ا◊الية التي
تعتمد على الكل قبل ا÷زء ،األمر الذي أاحدث خل‘ Ó
التعليم يجب تداركه مسشتقب ،Óأاضشاف يقول.
و‘ –ليله Ÿراحل التعليم العا‹ ،قال األسشتاذ إانها
مرت بعدة مراحل  1962ـ  ،197٠حيث ورثت منظومة
تعليمة اسشتعمارية وهي جامعة ا÷زائر ومدرسشت ،Úليتم
بعد هذه السشنة إانششاء وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي
التي قامت ‘ السشنوات ب 1971 Úـ  198٤بتعريب القطاع،
والع-ت-م-اد ع-ل-ى ال-ت-أاط Òا÷زائ-ري ودÁق-راط-ي-ت-ه ،وك-ذا
تعريب العديد من التخصشصشات على غرار العلوم اإلنسشانية
والجتماعية.
كانت فÎة  1985ـ  1989بداية وضشع خارطة جامعية
ب -خ -ل -ق أاو ت -أاسش -يسص ج -ام-ع-ة ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل وم-راك-ز
جامعية 199٠ ،ـ  2٠2٠تأاسشيسص اÛلسص األعلى للÎبية
الذي اهتم بالÎبية والتعليم بكل مسشتوياته وكذا ل مركزية
التعليم العا‹ ،أاي خلق مراكز ببعضص الوليات ،حيث يوجد
 35مركزا جامعيا بغضص النظر عن ا÷امعات.
باإلضشافة ا ¤النقلة اŸسشجلة ‘ الهياكل البيداغوجية،
تبقى قضشية النظام القد Ëدكتوراه دولة ونظام اŸاجسشتÒ
ونظام «دييا» مع اإلصشÓحات التي عرفتها ا÷امعة ،تغÒ
إا ¤نظام دكتوراه ثم دكتوراه علوم ودكتوراه «أال أام دي»
ال- -ذي ح- -ك -م ع -ل -ي -ه ب -ال -فشش -ل ،ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه .وحسشب
ب -وضش -رسش -اي -ة ،أان -ه ك -ان م -ن األفضش -ل اإلب -ق-اء ع-ل-ى ن-ظ-ام
ليسشانسص ما بعد التدرج على النظام القد Ëأاربع سشنوات
ل-ي-ت-ك-ون ال-ط-الب ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ع-ل-وم الج-تماعية واإلنسشانية
والعلوم األخرى ،ماعدا العلوم التقنية والطبية التي تتطلب
 5سشنوات على غرار النظام القد ،Ëلكن التخصشصشات التي
م ّسشها النظام ا÷ديد يسشجل فيها نقصص كب Òمن حيث
التكوين ،ما يلزم التفك Òمليا ‘ التخلي عن هذا النظام.
وأاب- -رز السش- -ت- -اذ ‘ اÿت- -ام دور ا÷ام- -ع- -ة ا÷زائ -ري -ة
وك-ف-اءات-ه-ا ال-ت-ي Áك-ن أان ت-واج-ه ال-ت-ح-دي-ات وال-تطورات،
وت -ن -افسص كÈى دول ال -ع -ا ⁄اق -تصش -ادي ق -ائ « :Ó-ال-ت-ك-وي-ن
ا÷زائري متميز قادر على منافسشة الدول اŸتطورة».

د ـ بن أششنهو« :ألنّهوضض بالقطاع يتطلّب أحÎأم أهدأف ألّثورة»
أرسست قيادة ألثورة نظاما صسحيا فعا’ بقي Ÿا بعد
أ’سستقÓل ،مسساهما ‘ ضسمان تغطية صسحية شساملة
›انية بعد أŸعاناة وألظروف ألقاسسية ألتي خلفها
أ’سستعمار ألفرنسسي ‘ حق ألشسعب أ÷زأئري ،ولكن
رغم أŸعاناة وضسعف وسسائل ألعÓج ‘ تلك ألفÎة
ألصسعبة إأ’ أن عملية ألتجنيد وألتطوعي  ⁄توقفها
’دأرة أ’سستعمارية ،بل أسستمرت مسساهمات
أ إ
’طباء وﬂتلف أıلصس Úللوطن بالرغم من قلة
أ أ
عددهم ‘ ألتكفل با÷رحى وأŸرضسى بÚ
أÛاهدين ،وحتى أŸدني Úبإامكانيات منعدمة إأ¤
غاية أسسÎجاع ألسسيادة ألوطنية.
صسونيا طبة
ششهد قطاع الصشحة مع بداية الكفاح اŸسشلح نقصشا كبÒا
على مسشتوى اإلطارات ،وﬂتلف وسشائل العÓج ‘ ،الوقت
ججا بأاحدث
الذي كان فيه اÛاهدون يواجهون جيششا مد ّ
ال -ت -ج -ه -ي -زات ،األم-ر ال-ذي دف-ع ال-ق-ائ-م Úع-ل-ى إادارة شش-ؤوون
العمليات العسشكرية والسشياسشية إا ¤التحضش Òلبناء جهاز طبي،
وت -وف Òاألدوي -ة وت -دريب اŸوارد ال -بشش -ري -ة ب -إاشش-راف أاط-ب-اء
و‡رضش Úأاكفاء ود›هم ‘ صشفوف جبهة التحرير الوطني
إلسش -ع -اف اŸصش -اب Úوضش -ح -اي -ا األل -غ-ام ،ف-ك-ان دوره-م ب-ارزا
و‡يزا وفعال ‘ اÛال الصشحي.
اıتصص ‘ الصشحة العمومية ،الدكتور فا— بن أاششنهو،
أاكد أان النظام الصشحي مر بعدة مراحل ،أاصشعبها كان ‘ فÎة
السشتعمار الفرنسشي ‘ ظل غياب اإلمكانيات وحتى األطباء،
واسشتمرت اŸعاناة إا ¤أان اسشتجاب طلبة جامعات الطب لنداء
ال- -ث- -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة ،ال -ذي -ن  ⁄يÎددوا ‘ ت -ق -د Ëال -دع -م
واŸسشاهمة بقوة ‘ التكفل باÛاهدين ا÷رحى ،والقيام

بأاصشعب العمليات ا÷راحية ‘ ا÷بال وبوسشائل منعدمة ،إال
أانهم كانوا ‘ اŸسشتوى اŸطلوب واسشتطاعوا إانقاذ العديد من
اŸرضشى رغم الظروف الصشعبة ،ونقصص تكوينهم الذي كان
كثÒا ما يعوضص بإاخÓصشهم للوطن وتفانيهم ‘ خدمته.
’وبئة عاشسها أ÷زأئرّيون ‘ أ◊قبة
أخطر أ أ
أ’سستعمارية
قال الدكتور بن أاششنهو إان ما ميز اÛال الصشحي ‘ تلك
ال -فÎة ا◊سش-اسش-ة م-ن ال-ك-ف-اح ضش-د ال-ع-دو ال-غ-اشش-م ي-ك-م-ن ‘
التنظيم اÙكم والعمل الذي كان ‘ سشرية تامة ،بالرغم من
ح -ال -ة ا◊رب وق -ل -ة اإلم -ك-ان-ي-ات اŸت-وف-رة ع-ل-ى اŸسش-ت-ويÚ
اŸادي وال- -بشش- -ري ،ب- -اإلضش -اف -ة إا ¤ال -ق -ي -ادة ال -ث -وري -ة ال -ت -ي
اسشتطاعت أان تقدم خدمات جليلة ÷يشص التحرير الوطني
واŸدني Úمن أافراد الششعب ،نظرا للحاجة اŸاسشة إلسشعاف
اÛاه -دي -ن وإان -ق -اذه -م م -ن اŸوت ،ح-يث سش-ارعت ق-ي-ادات
ال-ث-ورة إا ¤ال-ت-نسش-ي-ق ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا ب-الع-ت-م-اد على إامكانياتها
اŸتواضشعة إليجاد حلول لعدة مششاكل ،خاصشة ما تعلق بنقصص
اإلطارات واإلسشعافات الأولية السشتعجالية وجمع األدوية،
وكل ما يخصص التضشميد وأادوات ووسشائل ا÷راحة اÿفيفة.
وذكر اıتصص ‘ الصشحة العمومية الذي واكب تطور
اŸن- -ظ -وم -ة الصش -ح -ي -ة ،أان ا÷زائ -ر شش -ه -دت خ Ó-ل ا◊ق -ب -ة
السشتعمارية أاخطر األمراضص واألوبئة ،وتسشبب عدم وجود
لقاحات ضشد األمراضص اŸعدية إا ¤حدوث كوارث صشحية،
ولكن حمÓت التوعية التي كان يقودها اŸتطوعون ‘ تلك
ال- -فÎة  ⁄ت- -ت -وق -ف ،إاذ سش -اه -م -وا ‘ نشش -ر ال -وع -ي والÎب -ي -ة
الصشحية.
زي -ادة ع -ل -ى ال-ت-ق-ن-ي Úال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ت-ن-ق-ل-ون إا ¤اŸي-دان
إلج -راء ب -ح -وث ع -ن األوب -ئ -ة ،مششÒا إا ¤مسش -اه -م -ات ب-عضص
اıتصش Úالذين كتبت أاسشماؤوهم بأاحرف من ذهب على غرار

الÈوفيسشور العرباوي وششو‹ وجانيت بلخوجة الذين وقفوا
إا ¤جانب اÛاهدين ،غ Òمبال Úبالكارثة الصشحية التي
ورثت عن السشتعمار إا ¤أان أاصشبحت ا÷زائر دولة مسشتقلة ل
يحرم فيها أاي مواطن من خدمات صشحية ›انية ودون
إاقصشاء.
ألطب أÛا Êأهم ميزة...ومكافحة ألسسل Œربة
رأئدة
عرفت مرحلة ما بعد السشتقÓل ـ حسشب اıتصص ‘
الصش -ح -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ـ ت -ط-ورا م-ل-ح-وظ-ا ‘ ›ال اÿدم-ات
الصش -ح -ي -ة م -ق -ارن -ة بسش -اب -ق -ت -ه -ا ب -فضش -ل ال -ع -م -ل اŸت -واصش-ل
واÛه- -ودات اŸب- -ذول- -ة ،و“ك- -نت ا÷زائ- -ر م- -ن ال -ن -ه -وضص
ب -اŸن -ظ -وم -ة الصش -ح-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-ع-زي-ز الصش-ح-ة ا÷واري-ة،
فأاصشبحت السشباقة ‘ النظام الصشحي ا÷واري ،زيادة على
ت -ط -ب -ي -ق ن -ظ -ام ال -طب اÛا Êوال -قضش -اء ع -ل -ى ال -ك -ث Òم-ن
األمراضص واألوبئة كالسشل والششلل الذي كان يصشيب األطفال
وخفضص نسشبة الوفيات أاثناء الولدة ،بعد أان عاشص الششعب

ا÷زائري حرمانا صشحيا كبÒا ،مذكرا بال‚ازات اÙققة،
من بينها اختيار اŸنظمة العاŸية للصشحة ‘ أاواخر السشتينات
ا÷زائر كتجربة رائدة ‘ القضشاء على داء السشل وكنموذج
ناجح ‘ العÓج.
ويأامل الدكتور بن أاششنهو عودة القطاع إا ¤السشكة األصشلية،
واحÎام أاهداف الثورة من أاجل خدمة ا÷زائري Úبسشواعد
وطنية كفؤوة ،بعد أان انحرف عن مسشاره ا◊قيقي ‘ ظل
ت -ده -ور اÿدم -ات الصش -ح-ي-ة ›ددا ،ج-راء سش-ي-اسش-ة ال-تسش-يÒ
اŸتبعة والتي  ⁄ترقى إا ¤اŸسشتوى اŸطلوب رغم توفر
إامكانيات العÓج من أادوية وŒهيزات طبية ،باإلضشافة اإ¤
تخصشيصص ا◊كومة ميزانيات ضشخمة للتكفل بقطاع الصشحة،
مؤوكدا أان النظام الصشحي ا÷زائري نششأا ‘ ظروف صشعبة،
ولكن بفضشل تفا Êاألكفاء –ول إا ¤األحسشن على جميع
األصشعدة ولكن سشرعان ما عاد النهيار ›ددا  -على حد
تعبÒه  -األمر الذي يسشتدعي تعزيز العمل اŸيدا Êمثلما
كان ‘ السشابق ،والعودة إا ¤األهداف التي سشطّرتها الثورة.
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فالك
ا◊مل

نبضشنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
فلسشطينـ ـي
لأÓب ـ ـ ـ ـ ـ ـد

ل Áك -نك اأن ت -ف -ه -م
شس - -خصض م- -ا “امً- -ا ،م- -ا ⁄
تضس- -ع ن- -فسسك ‘ م -ك -ان -ه و
ترى األشسياء من زاويته.
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الثور

إاذا كنت تتمنى أان
–رك ج -ب -اًل ‘ ال-غ-د
،ع- -ل- -يك أان ت -ب -دأا ب -ح -م -ل
ا◊جارة من اليوم.

ا÷وزاء

وم -اذا ل-و أاخ-ج-لك
الله بكرمه ،ومنحك تلك
ال- - -ت- - -ي أاقسس- - -مت أان- - -ه - -ا
مسستحيلة.
Áا السسجن مهما علي ما
يبعدك عني
عدي الزمن وارجع إا‹
تلقا Êمسستني
صسامد  . . .ول بتنذل فيك
العزم ما قل
وبÎعب اÙتل ما خيبت
ظني
صسامد  . . .ول بنذل فيي
العزم ما قل
Áا البعد مثل العشسق يحلى
بعذاب وشسوق
مثل النهر ما يندفق إال
Ãطر وغروق
مهما يا ميما نفÎق خليك
راسسك فوق
وإان نار قلبي ولعت ◊كي لها
حني
صسÈك على مر الصسÈ
ياميمتي يقويك
و–دى نوبات القهر وحشض
الف Óيخاويك

السشرطان

 ⁄أاّن يعاهدكَ
مؤو َ
أاحدهَم َعلْى البقاَء َو َل
ح َ-ل َب -ل ي -ت -غَ Òك ِ-ث Òّ-ا
َي -ر ْ
ِ
ليجّÈك َعلّى الرحّيل

^ ه- - -ل ت- - -ع- - -ل - -م أإن شش
غ
ل
ع
قلـك
›م- -ؤع أإط- -ؤإل إ’وع -ي -ة

إل- -دم- -ؤي- -ة ‘ إ’نسص- -ان إل- -ب -ال -غ
إل -ذي ي -زن  ٥٠ك-ي-لؤ غرإما
ن-ح-ؤ  ١٠٠٠٠٠ك-ي-لؤ مÎ
وه- -ؤ م- -اي -ك -ف -ي
ل - - -ل - - -ف إل - - -ك- - -رة
إ’رضصية عند
خط
إ’سصتؤإء

’ خؤف على إلؤطن
وفيه جمع مبارك كالذي شصهد
إسصتقبال رفات شصهدإئنا
إŸسصÎجع Úمن أإرضص إŸسصتعمر
إلفرنسصي وإلله أإعلى و أإكÈ
على كل من طغى
و.ÈŒ

‘ حبك يابÓدي

سسأالو Êمن أاكون  ‘ ...الشسرق و الغرب
سسأالو Êمن أاكون ‘ ...شسمال و جنوب
خـــــــــــ ÈمثــــــــــÒ
قلت أال ترون  ...إا Êجزائري
***
سسأالو Êمن –ب  ...و Ÿن كان النسسب
قلت يا للعجب  ...إا Êجزائري
***
إان هذه يدي  ...ألبناء بلدي
من أاجلك غدي  ...أاحسسن من حاضسري
***
هذا هو الباحث واŸؤورخ ا÷زائري علي
نحن أاولد الثورة  ...كل ذاق اŸرة
ز
فريد بلقاضسي الذي اكتشسف جماجم رمو
و اليوم راهي حرة  ...بالشسعب الثائر
***
اŸقاومة ا÷زائرية داخل ﬂازن متحف
ل فرق بيننا  ...و ا◊ب Ÿنا
اإلنسسان بباريسض ‘ مارسض  ،2011ومن بÚ
و األم أامنا ...بكل اŸشساعر
أاك Ìم- - -ن  18أال-ف ج-م-ج-م-ة بشس-ري-ة Ãت-حف

مكتششف جماجم رموز
اŸقاومة ا÷زائرية

اإلنسسان ” ،التعرف على نحو  ،500بينهم 36
ق -ائ -دا م -ن رم -وز اŸق -اوم -ة ا÷زائ -ري -ة ُق-ط-عت
رؤووسسهم عام  ‘ 1849ا÷زائر.

ابتسسشم

ºµM
∫É`ãeGC h
للعÈة

األسشد

ق - - -ل Ÿن رأاي- - -ت- - -ه
يسسقط من أاعماق قلبك
و ⁄ت -ف-ع-ل شس-ي-ئ-ا ،شس-ع-رت
ألول مره أا Êقد سسئمت
من إانقاذك.

^ ح - -اج- -ي- -ت- -ك- -م
على إŸكنية بالدإل و
إلدإل ف إلشصتا مرجة
و ف إلربيع فرجة و ف
إلصص- - -ي- - -ف دي - -ر ق - -رون
إŸعزة ؟

العذراء

و إاذا حَ - -دُث - -و َك ع - -ن
سَسيئة ُفÓن  ،فُقل ..غَفَر
الّله لنا و لهُ”” و ل َتِزد.

حل العدد السشابق
^ كؤرونا.

^ ’ تذهب إ ¤إلله وأإنت وحدك
 ..إذهب ب- -ع -م -ل صص -ال -ح وب -أاشص -خ -اصص
إسصتطعت أإن تؤؤثر فيهم.
^ إن ك- - -ان إلـط- - -ري- - -ق ع- - -ل - -ى م - -ا
يرإم..فأاعلم أإنك ‘ كمـ.Ú

 Óحكيما..ماهي الشسجاعة؟فقال؛ أان ل تنتقم ‡ن
^ سسأال غÓم رج آ
أاسساء إاليك بل تتحمل وتصس،Èفبصسق الغÓم على وجه ا◊كيم ليختÈه
،فمردغه ا◊كيم،بالÎاب وضسربه ضسربا مÈحا وداسض عليه ،فقال الغÓم
للحكيم:والله كنت أاعلم بأانك كاذب.

ل تسس- - -تصس - -غ - -ر أاث - -ر
ال- - -ع- - -م - -ل ال - -ط - -يب ع - -ل - -ى
غÒك..ف-ل-ع-ل ك-ل-م-ة بسس-ي-طة
منك تعني الكث Òلهم.

العقرب

عودة الششهداء ألرضض الششهداء

ا ِح - -ت - -ف - -اظ ف- -رنسس- -ا
ب - -ج - -م - -اج- -م ب- -عضض
الشسهداء دليل قاطع
ع -ل-ى أاه-م-ي-ة وج-ود
م - -ق- -اوم- -ة م- -رغت
أان- -ف اŸسس- -ت -ع -م -ر
وأارغمته على عدم
ت- -رك أاجسس- -اده -م
على هذه األرضض
ف -أاخ -ذت -ه -م وق-ط-عت ب-ه-م
البحر خوفا من أان ُتبعث روحهم من جديد فتقاومهم
مرة أاخرى.وهذا حال الشسرفاء أاحياء و أاموات يرعبون العدو و اÿائن.

اŸيزان

ل شس- - -يء ي - -ع - -ادل ال - -ن - -ي - -ة
ال -ط -ي-ب-ة..إاف-ع-ل م-ا تشس-اء وات-رك-ه-م
يفهمونك..كما يشساؤوون.

القوسض

ل تناقشض من يريد أان يظهرك
ﬂط -ئ ً-ا دائ -م -ا..ف -ق -ط ق-ل ل-ه أانت صس-ح
وينتهي اŸوضسوع..

ا÷دي

اب -ت-ع-د ع-ن ج-لسس-ات ال-ن-ف-اق ال-ت-ي تسس-ود
فيها تلك الوجوه التي تظهر لك بأانها مÓئكيه و‘
داخلهم يخفون ماحمله إابليسض من كره آلدم.

الدلو

عندما ترى عيباً عندأاحدهم أاخÈه ول ُتخ ÈغÒه
فهو اŸعني بتغيÒه لسسواه.

^ سس- - -اف - -ررج - -ل واشس - -ت - -اق ل - -زوج - -ت - -ه ف - -أارسس - -ل إال - -ي - -ه - -ا :
”” اشستقت لك يازوجتي الرابعة ””.
من هو ا÷ريء الذي سسيتو ¤إاقناعها بأانه خطأا
مطبعي وكان قصسده زوجتي الرائعة ؟؟!.
هذه ا◊ياة لن تقف لÎاعي حزنك ،إاما أان
ال- -ل -ه ي -ف -رج ه -م -ه أان -ت -ب -ه -وا وأان -ت -م
Óبد.
رغم ا ِنكسسارك  ،أاو أانك سستبقى طريحًا ل أ
تكتبون.

ا◊وت

تقف أانت وتكملها

من مراسسلينا
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ناششدوأ ألسشلطات إأنقاذ أŸرفق ألرياضشي

ملعب مرزاق ببلوزداد يتحول إا ¤مفرغة
يشش- -ه- -د أح- -د أÓŸعب أ÷وأري -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ب -ل -دي -ة
ب -ل -وزدأد ب -ال -ع -اصش -م -ة ،وب -الضش -ب -ط بشش-ارع ألشش-ه-ي-د م-رزأق
ألديب ،وضشعا كارثيا بالرغم أنه من ب ÚأŸرأفق ألرياضشية
ألتي تسشاهم ‘ ألÎفيه عن ششباب أŸنطقة حيث Áارسشون
رياضشتهم أŸفضشلة وينظمون دورأت رياضشية –ت إأششرأف
أ÷معيات ألرياضشية على مسشتوأه.
Óط-ف-ال ال-ذي-ن ب-ات-وا
ب -ال -نسس-ب-ة ل -أ
Ü.õjõY:ôFGõ÷G
Óصس- -اب- -ة ب- -أام- -راضش
ع - -رضس - -ة ل - -إ
ن
ا
ك
‘ ه - -ذا اإلط- -ار أاع- -رب سس-
ا◊سساسسية.
ء
ا
ر
ج
ا◊ي عن اسستيائهم الشسديد
كما أاصسبح اŸلعب ‘ ظل هذا
ه
ي
ل
إ
ا
ل
ال -وضس -ع ال -ك -ارث -ي ال -ذي آا
ال-وضس-ع ال-ك-ارث-ي ،أارضس-ي-ة خصس-بة
ل
ه
ذ
Ÿ
اŸل -عب ج -راء الن-تشس-ار ا
ل- -ت- -ك- -اث- -ر ا◊شس- -رات الÓ- -سس -ع -ة
ا
ن
ه
ة
ر
ث
Óكياسش واألوسساخ اŸتنا
ل أ
والضس- -ارة ،ن- -اه- -يك ع -ن ان -تشس -ار
وهناك األمر الذي جعله عبارة
ال -روائ -ح ال -ك -ري -ه -ة ال -ت -ي ت -زك -م
عن مفرغة للنفايات ،فضس Óعن
األنوف خاصسة ‘ أايام ا◊ر ،إاذ
انتشسار الروائح الكريهة التي تسسد
تسساهم درجات ا◊رارة اŸرتفعة
األنفسش.
وحسسب تصس - -ري - -ح سس - -ك- -ان ا◊ي ‘ ت -ع-ق-ي-د األوضس-اع م-ع ال-روائ-ح
لـ«الشس- -عب““ ،ف- -إان ال -وضس -ع ي -ن -ب -ئ الكريهة.
بكارثة حقيقية ‘ ظل غياب دور وع- -ل- -ي -ه ي -ط -الب ق -اط -ن -وا ا◊ي
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘ ت -ن -ق -ي-ة ب -ال -ت -دخ -ل ال -ع -اج -ل ل -لسس -ل-ط-ات
اÙي- -ط وال- -وق- -وف ع -ل -ى ه -ذا اÙل -ي -ة ،إلزال -ة ال -ن -ف -اي-ات م-ن
اŸرف- -ق ال -ري -اضس -ي ال -ذي –ول اŸلعب والتي باتت تنبئ بكارثة
ل -ه -اجسش ح -ق -ي-ق-ي ل-دى السس-ك-ان ب- -ي- -ئ- -ي- -ة خ -طÒة ‘ ظ -ل غ -ي -اب
الذين أاكدوا أان هذا األخ Òأاصسبح اŸصس - -ال - -ح اıتصس - -ة وغ - -ي - -اب
ي- -تسس- -بب ل- -ه- -م ‘ ال- -ع- -دي- -د م -ن ال- -ث -ق -اف -ة ال -ب -ي -ئ -ي -ة ل -دى ب -عضش
اŸشس - -اك - -ل الصس- -ح- -ي- -ة ،خ- -اصس- -ة السسكان.

إاطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق مششاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع جديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة ببلديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الرويبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لحتفال
لدأري-ة ل-ل-روي-ب-ة ‘ إأط-ار أل-ت-ك-ف-ل ب-إانشش-غالت وأحتياجات ألسشاكنة ،وÃناسشبة أ إ
أع-ط-ى أل-وأ‹ أŸن-ت-دب ل-ل-م-ق-اط-ع-ة أ إ
لمر بإا‚از
لسشتقÓل وألششباب إأششارة أنطÓق مششاريع جديدة ببلدية رويبة وتدشش Úأخرى يتعلق أ أ
بالذكرى أŸزدوجة لعيدي أ إ
لسشدأء
ملعب جوأري بحي  170مسشكن ،تدشش Úقاعة عÓج بحي ألصشوأششات وملحقة بحي ألسشباعات ،أŸناسشبة كانت فرصشة إ
تعليمات صشارمة Ÿصشالح بلدية رويبة Ÿباششرة أششغال إأ‚از ملعب جوأري بحوشص فيدأل وملعب جوأري بحي  300مسشكن.
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‘ ذات السسياق– ،صسي مصسالح
اŸق- -اط- -ع- -ة اإلداري- -ة بصس -ف -ت -ه -ا
صساحبة مشسروع برنا›ا طموحا
ل -ف -ائ -دة ب -ل-دي-ت-ي رغ-اي-ة وه-راوة
ب- -رام- -ج ت- -ن -م -وي -ة ع -دة وسس -ي -ت -م
إاطÓ- -ق- -ه -ا م -ن ال -ي -وم األح -د ٠5
ج -وي-ل-ي-ة  2٠2٠ت-ي-م-ن-ا ب-الذكرى
اŸزدوج -ة ل -ع -ي -دي السس -ت -ق Ó-ل
والشسباب.
كما ” الوقوف على إا‚از مسسبح

تهيئة ألششارع ألرئيسشي وألطريق ألعام بالبوÊ

ششباب حي ““السشرول““ يبادرون لبناء خندق لصشرف اŸياه
بادر سشكان حي
““ألسشرول““ إأ ¤بناء
خندق لصشرف وألتخلصص
من أŸياه ألناŒة عن
ألتسشربات ،جرأء ألثقوب
بالقناة ألرئيسشية
ألقدÁة ،وألتي تعيق
تقدم مششروع ألتهيئة
على مسشتوى ألششارع
ألرئيسشي ،وكذأ ألطريق
ألعام من ناحية ،ومن
ناحية أخرى لصشرف
لمطار ألتي
مياه أ أ
تنحدر من أ÷بال وألتي
تتسشبب ‘ غلق ألطريق
ألعام.
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بهدف ألتكفل بإانششغالت وأحتياجات ألسشكان

شس- -ب- -ه أاوŸب- -ي وق -اع -ة م -ت -ع -ددة
ال -ري-اضس-ات ب-ب-ل-دي-ة ه-راوة ح-يث
اسس-ت-ؤون-فت األشس-غ-ال ب-ع-دما كانت
م - -ت - -وق- -ف- -ة خÓ- -ل فÎة ا◊ج- -ر
الصس - -ح - -ي ،وشس - -رعت م - -ؤوسسسس - -ة
ك- -وسس- -ي- -دار بصس -ف -ت -ه -ا اŸك -ل -ف -ة
ب- -اŸشس- -روع ‘ ت- -رك- -يب ه- -ي- -ك -ل
ال-دع-ام-ات ا◊دي-دي-ة ب-اŸسس-ب-ح،
فيما توشسك أاشسغال إا‚از القاعة
اŸت - -ع - -ددة ال - -ري - -اضس- -ات ع- -ل- -ى
اإلنتهاء.
وت-ن-ف-ي-ذا ل-لÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر م-ن

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

العدد
18295

18

طرف مصسالح اŸقاطعة اإلدارية
روي-ب-ة ،تسس-ت-م-ر ع-م-ل-ي-ات تنظيف
اÙيط ،من خÓل برنامج زمني
ﬁدد من عمليات تنظيف ونزع
ا◊شسائشش واألعشساب اليابسسة من
ط -رف ع -م -ال م-ؤوسسسس-ة أاسس-روت،
بشسارع العربي خالد برويبة.
ك- -م -ا تسس -ه -ر السس -ل -ط -ات ‘ ذات
اإلط - -ار ع- -ل- -ى تسس- -خ Òوسس- -ائ- -ل
وع- -م- -ال م- -وؤسسسس -ة ““اكسسÎان -ات““
ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-ظ-ي-ف ﬁي-ط
السس -وق ال -ب -ل-دي ب-ال-روي-ب-ة ،ورف-ع

حملة أ◊صشاد بباتنة

ﬂل -ف -ات السس -وق م -ن ال -ن-ف-اي-ات
وﬂلفات ““الكرتون  ‘ .““..هذا
الصس- - -دد ،ت- - -ه- - -يب السس- - -ل - -ط - -ات
ب - -اŸواط - -ن ÚاŸتسس- -وق ÚوŒار
السس - -وق ،إلحÎام أاوق- -ات إاخ- -راج
ﬂل -ف -ات ال -تسس -وق ،ووضس-ع-ه-ا ‘
األم-اك-ن اıصسصس-ة ل-ه-ا ،م-ث-ل-م-ا
تدعو ا÷ميع إلحÎام إاجراءات
ال - -وق - -اي- -ة م- -ن إان- -تشس- -ار فÒوسش
كورونا اŸسستجد كوفيد ،19-من
خÓ- -ل ارت- -داء ال- -ق- -ن- -اع ال -واق -ي
والتباعد ا÷سسدي.

تراج ـ ـ ـ ـ ـع ف ـ ـ ـ ـي إانتـ ـ ـ ـاج ششعبـ ـ ـ ـة ا◊ب ـ ـ ـ ـوب ب ـ ـ ـ ـ ٪ 14
لورأسص باتنة،
تتوأصشل بعاصشمة أ أ
حملة أ◊صشاد ،للموسشم ألفÓحي
2019ـ  ،2020وسشط توقعات ببلوغ
إأنتاج  1.8مليون قنطار هذه ألسشنة،
على مسشاحة إأجمالية خاصشة
با◊بوب قدرت بـ  143ألف هكتار،
وهي ألكمية ألتي ترأجعت مقارنة
بالسشنة أŸاضشية ،حيث بلغ ألنتاج 2.4
مليون قنطار بعد زرع  154ألف
هكتار أŸوسشم أŸاضشي.

 ⁄ي -ن-ت-ظ-ر شس-ب-اب ““السس-رول““
ب- - -ب- - -ل- - -دي - -ة ال - -ب - -و– Êرك
السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ،ل-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ي الذي يقطنون به ،حيث
بادروا بأانفسسهم إا ¤تنظيفه
و–سس ÚاŸظهر ا÷ما‹ له،
ك- -م- -ا ي -ن -ت -ظ -ر سس -ك -ان ا◊ي
اسس -ت-ج-اب-ة ال-ه-ي-ئ-ات اŸع-ن-ي-ة
ل-ت-ط-ل-ع-ات-ه-م ،ب-إاع-ادة إاطÓ-ق
األشسغال على مسستوى الشسارع
الرئيسسي والطريق العام..
اÿن -دق ” ب -ن -اؤوه ب -اŸدخ-ل
اŸؤودي إلك - -م - -ال - -ي - -ة م - -رË
بوعتورة ،والذي يتفرع على
التجمعات السسكنية لشسطري
““إاÁيفور““ و«ديانسسي““ ،وذلك
بعد أان جمع متضسامنون من
سسكان حي السسرول ،والذين
ل يتجاوز عددهم  15فردا،
ح- - -وا‹  2٠أال - - -ف دج م- - -ن
أاموالهم اÿاصسة ،لشسراء ما
ي -ل -زم إل“ام ه -ذا اŸشس-روع،
‘ غ - -ي - -اب ت - -ام ل- -ل- -ج- -ه- -ات
اŸسسؤوولة.
وع-رف-ان-ا ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ت-ي
يبذلها الشسباب عﬂ Èتلف
أاحياء البلدية ،وتشسجيعا على
م-واصس-ل-ة ع-م-ل-ي-ات ال-ن-ظافة،
ن - - - -زع ا◊شس - - - -ائشش ،طÓ- - - -ء
ا÷دران ،ت- -زي Úال- -ب- -ن -اي -ات
وت - - -ه - - -ي - - -ئ- - -ة اŸسس- - -اح- - -ات
والفضساءات اÿضسراء وتنمية
ل - -روح اŸواط - -ن- -ة وال- -ع- -م- -ل
التطوعي وا÷ماعي ،أاسسدى
رئ - -يسش اÛلسش الشس - -ع - -ب - -ي
ال -ب -ل -دي ت-وج-ي-ه-ات Ÿت-اب-ع-ة

وم- -راف -ق -ة اŸب -ادرات ال -ت -ي
ي- -ق- -وم ب- -ه- -ا الشس -ب -اب داخ -ل
أاحيائهم والتجمعات السسكنية
ل- -ل- -رف- -ع م- -ن م- -ع- -ن -وي -ات -ه -م
وم - - -واصس- - -ل- - -ة ج- - -ه- - -وده- - -م
ومسس -اه -م -ت-ه-م ‘ دف-ع وتÒة
التنمية..
شس -ب -اب ح-ي ““السس-رول““ وب-ع-د
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة واج- -ه- -ة اŸسس -ج -د
واألرصسفة وموقف ا◊افÓت
وت- - - -ن- - - -ظ- - - -ي- - - -ف اÙي - - -ط
ب - -إام - -ك - -ان - -ي- -ات- -ه- -م اŸادي- -ة
ال - -بسس - -ي - -ط - -ة ،وال- -ت- -ي لقت
اسس-ت-حسس-ان ا÷م-ي-ع ي-رف-ع-ون
التحدي من جديد بعد تهيئة
اŸسس -اح -ة اÿل-ف-ي-ة ل-ل-م-ل-عب
ا÷واري ،وذلك م- - - -ن أاج - - -ل
إا‚از مشسروع بسسيط أللعاب
األط-ف-ال الصس-غ-ار ،ب-اإلضسافة
إا ¤غ- -رسش ع -دد م -ع -ت Èم -ن
األشس- -ج- -ار ،ووضس- -ع م- -ع -دات
ل-ل-م-م-ارسس-ة ال-رياضسة للشسباب
وسسياج ◊ماية اŸعدات.

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،و‘ إاط -ار
التداب Òالوقائية للحماية من
فÒوسش ك -ورون -ا ك -وف -ي-د19-
ق- -ام ه- -ؤولء الشس- -ب- -اب أايضس- -ا
Ãبادرة تطوعية“ ،ثلت ‘
إانتاج وتوزيع  6آالف كمامة،
سساهم فيها بعضش اÙسسنÚ
م- - - -ن شس- - - -ب - - -اب ا◊يŒ ،ار
األقمشسة وخياط ،Úحيث ”
ت -وزي -ع -ه -ا م -ن ق -ب -ل ال-ل-ج-ان
اŸع- -ت -م -دة ﬁل -ي -ا ‘ إاط -ار
ت -أاط Òاألح-ي-اء وال-ت-ج-م-ع-ات
السسكانية لدعم الفئات الهشسة
من اŸواطن.Ú
اŸبادرة مسست عددا معتÈا
من سسكان ا◊ي ،إا ¤جانب
سس -ك -ان م -ن-اط-ق ال-ظ-ل ب-ح-ي
““ع Úالشس -ه -ود““ و«ال -زي-ت-ون-ة““
وحي ““سسوترامسست““ ،كما ”
اأيضسا تخصسيصش  2٠٠كمامة
ل -ع -م -ال وم -وظ -ف -ي ب -ل -دي -ة
البو. Ê

أنطÓق حملة ألوقاية من آأفة ““ألبوفروة““

 635أال ـ ـ ـ ـف نخلـ ـ ـة منتجـ ـ ـ ـة بو’يـ ـ ـ ـة ورقلـ ـ ـ ـة
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أارج -ع م -دي -ر اŸصس -ال -ح ال -فÓ-ح-ي-ة الÎاج-ع
اŸسسجل ‘ كمية اإلنتاج إا ¤ا÷فاف الذي
ضسرب اŸنطقة خاصسة ‘ شسهري فيفري
وم -ارسش وال -ت -أاخ -ر ال -ك-ب ‘ ÒإاطÓ-ق ح-م-ل-ة
ا◊رث ‘ بعضش اŸناطق ،إاضسافة إا ¤تقلصش
اŸسساحة اŸزروعة إا 12٤ ¤أالف هكتار.
وأاشسارت مصسادر من مديرية الفÓحة إا¤
ت -ق -لصش اŸسس -اح -ة اŸزروع -ة بـ 1٤باŸائة،
منها ما نسسبته  7باŸائة أاي  9آالف هكتار،
–ولت إا ¤مسساحات منكوبة نظرا لتأاخر
حرثها و  9آالف هكتار عبارة عن حصساد
أاعÓف.
وسسخرت ا÷هات اŸعنية ◊ملة ا◊صساد كل
اإلم- -ك- -ان- -ات اŸادي- -ة وال -وسس -ائ -ل م -ن أاج -ل
إا‚اح- -ه -ا ،خ -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق ب -اإلج -راءات
ال -وق-ائ-ي-ة Ùارب-ة ا◊رائ-ق ال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا
تتلف مئات الهكتارات سسنويا ،إاضسافة إا¤
ا◊رصش ع -ل -ى م -راف -ق -ة ال -فÓ-ح Úلضس-م-ان
تخزين اÙصسول ،حيث ” تسسخ 272 Òآالة
حاصسدة ،منها  62خاصسة بتعاونية ا◊بوب
ا÷افة ،باإلضسافة إا ¤تخصسيصش  1٤نقطة

Œميع مع اإلسستعانة Ãخازن اÿواصش ،بعد
إاصس -دار ت -راخ -يصش ‘ ح -ال تشس -ب -ع اıازن
اŸسسخرة.
وت -ت -وق-ع اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،إان-ت-اج م-ل-ي-ون
قنطار شسع ،Òو  65٠أالف قنطار قمح صسلب و
 15٠أالف قنطار قمح ل Úو  5٠أالف قنطار
خ -رط -ال ،رغ -م أان نسس -ب -ة تسس-اق-ط األم-ط-ار
بلغت هذه السسنة  25٠ملم ‘ ،ح Úبلغت
اŸوسسم اŸاضسي  38٠ملم ،حيث –تاج نبتة
ال -ق -م -ح إا 25٠ ¤م-ل-م ،م-ن األم-ط-ار ل-ل-ن-م-و
الطبيعي وا÷يد ،حسسبما أافادت به مصسادرنا
األمر الذي أادى إا ¤تراجع اإلنتاج.
و‘ سسياق دعم الفÓح Úومرافقتهم ،تقنيا
وم -ال -ي -ا وإاداري -ا ،أاك -د م -دي-ر ال-فÓ-ح-ة م-ن-ح
ال-دول-ة ل-ل-ع-دي-د م-ن ال-تسس-هيÓت السستثنائية
والكبÒة للفÓح ،Úمن أاجل تنمية الزراعة

بولية باتنة وتطويرها خاصسة وأانها معروفة
بإانتاج العديد من الشسعب الفÓحية وطنيا،
ك-ون-ه-ا ولي-ة فÓ-ح-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ،خ-اصس-ة ب-عد
إان -تشس -ار ال -وع -ي ل -دى ال -ف Ó-ح Úوإات-ب-اع-ه-م
ıت-ل-ف األسس-ال-يب وال-ت-ق-ن-ي-ات ا◊دي-ث-ة ‘
اإلرشس-اد ال-فÓ-ح-ي وت-ق-ن-ي-ات ال-ري ،وت-وسسيع
اŸسساحات اŸزروعة ،األمر الذي سسيمكن
م- -ن مضس- -اع- -ف- -ة اإلن- -ت- -اج ورف- -ع اŸردودي -ة
اŸوسسم الفÓحي القادم.
ونشس ‘ Òاألخ Òأان اŸسس- - -اح - -ة اŸزروع - -ة
با◊بوب لهذا اŸوسسم بلغت  1٤3585هكتار،
ومن اŸتوقع إانتاج أاك Ìمن  7٠٠أالف قنطار،
Ãردود متوقع يقدر بـ 1٤قنطارا ‘ الهكتار
الواحد.

تسشتهدف حملة ألوقاية من آأفة
““بوفروة““ ما يزيد عن  635.000نخلة
منتجة بولية ورقلة ‘ إأطار أ◊ملة
ألوطنية ◊ماية ألصشحة ألنباتية ،وفق
ما أفادت به مديرية أŸصشالح ألفÓحية.
وق -د ان -ط-ل-قت ه-ذه ا◊م-ل-ة ال-وق-ائ-ي-ة ن-ه-اي-ة
األسس -ب -وع اŸنصس -رم م-ن أاح-د بسس-ات Úب-ب-ل-دي-ة
سسيدي خويلد شسرق ورقلة ،حيث يشسارك ‘
ه -ذه ال -ع -م -ل-ي-ة م-ت-ع-ام-ل-ون خ-واصش م-ن-ه-م 11
م -ؤوسسسس -ة وف Ó-ح -ون ب -اإلضس -اف -ة إا ¤اŸع -ه-د
الوطني ◊ماية النباتات بغرداية.
أاوضس-ح م-دي-ر اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،سس-ل-ي-م ب-ن
زاوي ،أان -ه ” ت -وزي -ع ك -م -ي -ات م -ن اŸب-ي-دات
ا◊شس -ري-ة م-ن-ذ م-ط-ل-ع شس-ه-ر م-اي-و اŸن-قضس-ي
Ÿباشسرة عملية الوقاية على مسستوى واحات
النخيل عﬂ Èتلف بلديات الولية.

وم -ن ج -ه -ت -ه ،أاوضس -ح رئ-يسش مصس-ل-ح-ة ال-دع-م
التقني باŸعهد الوطني ◊ماية النباتات عبد
الله دجال ،أان اŸعهد سسخر كافة اإلمكانيات
إل‚اح ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة ع-ل-ى مسستوى
بسسات Úالنخيل بهذه الولية.
وت - -ع- -د آاف- -ة ““ب- -وف- -روة““ واح- -دة م- -ن اآلف- -ات
ال-ط-ف-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-دم-ر ال-ن-خ-ي-ل اŸث-مر ،وهو
ع -ب -ارة ع -ن ع-ن-ك-ب-وت ل-ه ال-ق-درة ع-ل-ى –م-ل
درج- -ات ا◊رارة ال- -ع- -ال- -ي -ة وأاشس -ع -ة الشس -مسش
القوية ،ويتسسبب ‘ ظهور هذا اŸرضش الذي
يصسيب النخيل ويضسر بكميات ونوعية التمور،
مثلما جرى شسرحه.
Óشسارة فإان ولية ورقلة تتوفر على ثروة من
ل إ
ال -ن -خ -ي -ل ت -ق-در ب-أاك Ìم-ن م-ل-ي-و Êن-خ-ل-ة م-ن
ﬂتلف أاصسناف التمور منتشسرة على مسساحة
إاجمالية تفوق  25.٠٠٠هكتار.

OÉ°üàbG

أأ’حد  05جؤيلية  2020م ألمؤأفق لـ  1٤ذي ألقعدة 1٤٤1هـ

أاسصــــــــواق اÿضصــــــر و الفواكـــــــــه ببأتنــــــة

اإإقبـ ـال كبـ ـ Òرغـ ـم اإلظـ ـرف اإلصسصحـ ـي
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’ح - -ظ - -ن - -ا م - -ن خ Ó- -ل أ÷ؤل - -ة
ألسسريعة ألتي قامت بها ““ألشسعب““
‘ ﬂت - - -ل - - -ف أسس- - -ؤأق أÿضس- - -ر
وأل- -ف- -ؤأك- -ه ب -ب -عضس دوأئ -ر و’ي -ة
باتنة ،ألÎأجع ألكب ‘ Òأأ’سسعار
سس - - -ؤأء ‘ أسس - - -ؤأق أ÷م- - -ل- - -ة أو
أل-ت-ج-زئ-ة ،ح-يث ت-رأج-عت أسس-عار
ألبطاطا إأ ¤متؤسسط  50-٤5دج
للكلغ ألؤأحد بعدما وصسلت إأ¤
 80-75دج ل- -ل- -ك -ل -غ خ Ó-ل ذروة
ت -فشس -ي أل -فÒوسس أل -ت-اج-ي شس-ه-ر
أفريل أŸنصسرم.
ب- -دوره -ا ،ع -رفت أسس -ع -ار ب -اق -ي
أÿضسر و ألفؤأكه خاصسة ألؤأسسعة
أ’سستهÓك منها ،أنخفاضسا نسسبيا
حيث أنتقل متؤسسط سسعر أ÷زر
م -ن  100دج إأ 50 ¤دج ل-ل-كلغ،
وألطماطم من  120دج إأ 50 ¤دج
وألكؤسسة من  120إأ 55 ¤دج و
أÿسس من  100دج إأ 60 ¤دج ،أما
سس -ع -ر م-ادة أل-ث-ؤم وأل-ت-ي شس-ه-دت

تشصهد منذ أازيد من
أاسصبوع Úأاسصعأر اÿضصر والفواكه
‘ ﬂتلف أاسصواق التجزئة بعأصصمة
لوراسس بأتنة ،تراجعأ نسصبيأ ،بعد
ا أ
الرتفأع الكب Òالذي عرفته بسصبب
تداعيأت تفشصي فÒوسس كورونأ ،وتهأفت
اŸسصتهلك Úعلى ﬂتلف اŸنتجأت
لمر الذي شصجع
الغذائية ا أ
ن - -درة م- -ن ق- -ب- -ل ووصس- -ل
أنقضساء شسهر رمضسان
ر
أ
ع
ص
س
أ
ل
ا
‘
اŸضصأربة
سسعرها إأ  800 ¤دينار ‘
ألفضسيل ألذي يك Ìفيه
سصأبقأ.
فصس -ل ألشس -ت -اء ،ف-ق-د ب-ل-غ أل-ي-ؤم
أسستهÓك ألعائلة أ÷زأئرية
 250دينار.
كما إأنهار سسعر ألبصسل من  75دج
إأ 25 ¤دج ،فيما قدر سسعر أŸؤز
بـ  170دج للكلغ ،أما سسعر ألبطيخ
أأ’حمر فلم يتجاوز  50دج للكلغ
ون-فسس ألشس-يء ب-ال-نسس-ب-ة ل-لفقؤسس
وألبطيخ ،حيث أنخفضست أسسعار
غ- -ال- -ب- -ي- -ة أÿضس -ر وأل -ف -ؤأك -ه ‘
أسسؤأق باتنة ،مروأنة ،بريكة ،عÚ
أل -ت -ؤت -ة بشس -ك -ل سس -م-ح ل-ل-م-ؤأط-ن
ألبسسيط باقتناء وبشسكل مسستمر
ك- -ل م- -ا ي -ح -ت -اج -ه م -ن ﬂت -ل -ف
أŸن- -ت- -ج- -ات أل- -غ- -ذأئ- -ي -ة وح -ت -ى
ألفؤأكه ،أأ’مر ألذي أثار أرتياح
أŸؤأطن Úخاصسة بعد مبادرأت
ﬂت- -ل- -ف أŸصس- -ال- -ح ب -ع -م -ل -ي -ات
Óسسؤأق
مرأقبة وتفيشس وزيارأت ل أ
ل -ل -ؤق-ؤف ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة أأ’سس-ع-ار
وعدم أŸضساربة فيها ،مؤأزأة مع
أسستمرأر جائحة كؤرونا كؤفيد.

وتشسهد
أسس -ؤأق ب -ات -ن -ة ،إأق -ب -ا’ م -ن -ق -ط-ع
ألنظ Òللمؤأطن Úرغم حسساسسية
ألظرف ألصسحي ،حيث أن بعضس
أل- -ت- -ج- -ار وأل- -ب- -اع- -ة م- -ل- -ت -زم -ؤن
ب-إاج-رأءأت أل-ؤق-اي-ة ألصس-ح-ي-ة م-ن
خ Ó-ل أرت -دأء أأ’ق -ن -ع -ة أل -ؤأق -ي-ة
وأل -ك -م -ام -ات ،وت -ع -ق -ي -م أل -ن-ق-ؤد
أŸع -دن-ي-ة وغÒه-ا م-ن إأج-رأءأت
أل- -ت- -ب- -اع- -د ‘ ،ح Úأن غ -ال -ب -ي -ة
أŸؤأط- - - -ن Úي - - -رفضس - - -ؤن ه - - -ذه
أإ’جرأءأت وهؤ ما ظهر جليا ‘
أسس -ت -ه -ت -اره -م ،أأ’م -ر أل-ذي رف-ع
نسس -ب-ة أإ’صس-اب-ة ب-ال-ك-ؤرون-ا ب-ب-ان-ة
مؤؤخرأ.
وأرج- -ع ب- -عضس أل- -ت- -ج- -ار وب- -اع -ة
أÿضس- -ر أل- -ذي -ن –دث -ن -ا إأل -ي -ه -م
ت-رأج-ع أسس-ع-ار أÿضس-ر وأل-ف-ؤأك-ه
ه -ذأ ألصس -ي -ف وب-نسس-ب-ة ك-بÒة إأ¤

وإأق -ب -ال -ه -ا أل -ك-ب Òع-ل-ى أأ’سس-ؤأق
’قتناء ﬂتلف أŸنتجات ،وÃا
أن أأ’سس - - - -رة تÎأج- - - -ع نسس- - - -ب- - - -ة
أسستهÓكها فيؤؤدي ذلك بالضسرورة
إأ ¤ت- -رأج- -ع أل- -ط- -لب وب- -ال- -ت- -ا‹
أن- - -خ- - -ف- - -اضس أسس - -ع - -ار أÿضس - -ر
وألفؤأكه.
ك-م-ا سس-اه-م دخ-ؤل م-رح-ل-ة ج-ن-ي
أÙصسؤل ‘ أنخفاضس أأ’سسعار
ووف -رت -ه -ا بسس -بب ع -دم تسس -ج -ي-ل
تقلبات جؤية خÓل فصسل ألشستاء،
أأ’م- - -ر أل- - -ذي ح- - -اف- - -ظ ع- - -ل - -ى
أÙصسؤل وجعله وفÒأ يلبي كل
ح-اج-ي-ات ألسس-ؤق أÙل-ي-ة ب-باتنة
وبعضس ألؤ’يات أÛاورة خاصسة
ب - -ع - -د دخ - -ؤل ﬁصس- -ؤل و’ي- -ات
أ÷ن- -ؤب إأ ¤ألسس -ؤق ع -ل -ى غ -رأر
أل -ط -م -اط-م وأل-ب-ط-اط-ا م-ن وأدي
سس- -ؤف وبسس- -ك- -رة وأل- -ف -ؤأك -ه م -ن
و’يات ألغرب.

أاسصواق عأŸية

تراج ـ ـ ـ ـع مبيعـ ـ ـ ـات السسيـ ـ ـ ـارات بأاوروبـ ـ ـ ـا بـ ٪ 25
لŸأÊ
توقع ال–أد ا أ
لصصنأعة السصيأرات تراجع
مبيعأت السصيأرات ‘ أاوروبأ
هذا العأم بنسصبة  25بأŸأئة
مقأرنة بعأم .2019
ق -الت ه -ي-ل-دج-رأد م-ؤل-ر ،رئ-يسس-ة
أ’–اد ‘ ب- - - - -رل““ :Úأأ’سس - - - -ؤأق
ألدولية أنهارت إأ ¤حد ليسس له
مثيل““.
وب -ال -نسس -ب -ة إأ ¤أŸان -ي-ا وح-ده-ا،
ي - -ت - -ؤق - -ع أ’–اد ت- -رخ- -يصس 2.8
مليؤن سسيارة جديدة هذأ ألعام،
بÎأجع قدره  23باŸائة مقارنة
ب- -ال- -ع- -ام أŸاضس -ي .و‘ أل -نصس -ف
أأ’ول من هذأ ألعام ،ترأجع عدد
ألÎأخ- -يصس أ÷دي -دة ‘ أŸان -ي -ا
بنسسبة  35باŸائة إأ 1.21 ¤مليؤن
سسيارة.
وق -الت م -ؤل -ر ““م-ع-د’ت ألÎأج-ع
تتقلصس ببطء ›ددأ““ ،مشسÒة ‘
ذلك إأ ¤ألطلبات لدى ألشسركات
أأ’Ÿان -ي -ة ،أل-ت-ي أرت-ف-عت ›ددأ
ب -نسس -ب-ة  11ب - -اŸائ- -ة ‘ ج- -ؤأن
أŸاضس- -ي م- -ق- -ارن- -ة بشس -ه -ر م -اي
ألسسابق له.
وذكرت مؤلر أنه يتع Úأ’نتظار
Ÿع- - -رف- - -ة إأذأ م - -ا ك - -ان أÿفضس
أŸؤؤقت لضس- - -ري- - -ب - -ة أل - -ق - -ي - -م - -ة
أŸضسافة ،ألذي دخل حيز ألتنفيذ
م -ط-ل-ع ه-ذأ ألشس-ه-ر ،سس-ي-ؤؤدي إأ¤
زي- - -ادة أŸب- - -ي - -ع - -ات ‘ ق - -ط - -اع
ألسسيارأت.
‘ ح Úق- -الت شس- -رك- -ة صس- -ن -اع -ة
ألسسيارأت أليابانية نيسسان مؤتؤر،
أول أمسس““ ،إأن مبيعاتها ‘ ألصسÚ
- -‰ت  ‘ ٤.5أŸائ- - -ة ‘ ج - -ؤأن
م-ق-ارن-ة ب-الشس-ه-ر ن-فسس-ه ق-بل عام
إأ 136 ¤أل-ف-ا و ٩2٩سس-ي-ارة ،إأذ

ت- -ت- -ع- -اف- -ى أك Èسس -ؤق ‘ أل -ع -ا⁄
ل- -لسس -ي -ارأت م -ن فÒوسس ك -ؤرون -ا
ببطء.
وسسؤق ألسسيارأت ألصسينية ،أأ’كÈ
‘ أل- -ع- -ا ،⁄أح -د ﬁاور ت -رك -ي -ز
““نيسسان““ ‘ ألؤقت ألذي تكابد
ف -ي -ه ألشس -رك -ة أŸت -عÌة إ’صس Ó-ح
مشسكÓت ناجمة عن مسسعى قؤي
ل -ل -ت -ؤسس -ع ،ق -اده ك -ارل -ؤسس غصس-ن
رئيسسها أŸعزول.
إأ ¤ذلك ،تعتزم شسركة ““دأÁلر““

أأ’Ÿان- -ي- -ة لصس- -ن -اع -ة ألسس -ي -ارأت
أŸشس -ارك-ة ‘ شس-رك-ة ““ف-ارأسس-يسس
إأن- -رج- -ي““ ألصس- -ي- -ن- -ي- -ة لصس- -ن -اع -ة
أل- -ب- -ط- -اري- -ات ،ل- -تضس- -م- -ن ب -ذلك
م- -ؤأصس- -ل- -ة أإ’م- -دأد لسس -ي -ارأت -ه -ا
ألكهربائية.
وأوضس -حت ألشس -رك-ة ،وم-ق-ره-ا ‘
م-دي-ن-ة شس-ت-ؤŒارت أأ’Ÿان-ي-ة أنه
” “ه - -ي - -د أل- -ط- -ري- -ق لشس- -رأك- -ة
أسسÎأت -ي -ج -ي -ة م-ؤسس-ع-ة ،ت-تضس-م-ن
أيضسا أŸشساركة ‘ رأسس أŸال،
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م -ب -ي-ن-ة أن أÛم-ؤع-ة سس-تشس-ارك
م - -ق - -اب - -ل ع - -دد غﬁ Òدد م - -ن
مÓي ÚخÓل دورة أ’كتتاب ألعام
لـ«فارأسسيسس““ بنحؤ  3باŸائة.
وجاء ‘ بيان ““دأÁلر““ ألبارحة
أأ’و ،¤أن ألشس - -رك - -ة ألصس- -ي- -ن- -ي- -ة
بصسفتها شسريكا أسسÎأتيجيا “ثل
““ح -ج -ر زأوي -ة ث -ابت““ ‘ أل-ف-ري-ق
أ◊ا‹ Ÿؤردي خÓيا ألبطاريات
للشسركة’ ،فتة إأ ¤أن ألعقد يؤفر
لـ«دأÁل -ر““ وعÓ-م-ت-ه-ا أأ’سس-اسس-ي-ة
““م -رسس-ي-ديسس-ب-ن-ز““ ت-ؤري-دأ آأم-ن-ا
ل - -ل - -ب - -ط - -اري - -ات ،م- -ؤضس- -ح- -ة أن
““فارأسسيسس““ سستؤؤمن ‘ أŸقابل
خططها لبناء قدرأتها أإ’نتاجية.
وك- -انت ““دأÁل- -ر““ و«ف- -ارأسس- -يسس““
أتفقتا بالفعل ‘ صسيف عام 201٩
ع -ل -ى ألشس -رأك -ة ‘ إأن -ت -اج خÓ-ي-ا
أل -ب -ط-اري-ات ب-اسس-ت-خ-دأم ك-ه-رب-اء
م -ؤل -دة م -ن أل -ط -اق-ة أŸت-ج-ددة.
وذك- -رت ““دأÁل -ر““ أن -ه ” إأك -م -ال
ألعقؤد حاليا.

لوروبي مشصÎيأته للسصندات
بعد توسصيع البنك اŸركزي ا أ

ارتفاع مؤوشسر اإلنتاج اŸسستقبلي Ÿنطقة اليورو

أاظهر مسصح أان تراجع
أانشصطة الشصركأت Ãنطقة
اليورو النأجم عن
إاجراءات العزل العأم التي
ُفرضصت لوقف انتشصأر
فÒوسس كورونأ الشصهر
اŸأضصي انحسصر بشصدة إاذ
اسصتأأنفت اŸزيد من
الشصركأت أانشصطتهأ وغأدر
اŸواطنون منأزلهم.
أُصسيب نحؤ  11مليؤن شسخصس
‘ أنحاء ألعا ⁄بالفÒوسس ،لكن مع أنخفاضس
أعدأد أإ’صسابات أليؤمية أŸسسجلة ‘ معظم
أن- -ح- -اء أوروب -ا خ -ف -فت أ◊ك -ؤم -ات أل -ق -ي -ؤد
أŸفروضسة على حركة أŸؤأطن.Ú
وب -ه -دف دع -م أ’ق-تصس-ادأت أŸتضس-ررة ،وسس-ع
ألبنك أŸركزي أأ’وروبي مشسÎياته للسسندأت
أŸرت -ب -ط -ة ب-ا÷ائ-ح-ة إأ ¤م-ا إأج-م-ال-ي-ه 1.35
تريليؤن يؤرو ألشسهر أŸاضسي بينما –ركت
أ◊كؤمات لتقدم مسستؤيات غ Òمسسبؤقة من
ألتحفيز أŸا‹.
ورÃا كان ذلك يؤؤتي ثماره ،إأذ أرتفعت ألقرأءة
ألنهائية Ÿؤؤشسر آأي.إأتشس.أإسس ماركت أÛمع
Ÿديري أŸشسÎيات ،ألذي ُيعد مؤؤشسرأ جيدأ
Ÿتانة أ’قتصساد ،إأ ‘ ٤8.5 ¤شسهر جؤأن من
 ‘ 31.٩ماي أŸاضسي ،ما يتجاوز ألقرأءة
أأ’ول-ي-ة أل-ب-ال-غ-ة  ٤7.5وي -قÎب م -ن مسس-ت-ؤى
أÿمسس Úألفاصسل ب Úألنمؤ وأ’نكماشس.
وق- -ال ج- -اك آأل-Úري- -ن- -ؤل- -دز م- -ن ك- -اب- -ي -ت -ال
إأيكؤنؤميكسس ““ألزيادأت أ◊ادة ‘ مؤؤشسرأت

مديري أŸشسÎيات Ÿنطقة أليؤرو ‘ جؤأن
تشس Òإأ ¤أن ألنشساط ينتعشس بسسرعة كبÒة،
لكنه يظل منخفضسا بكث Òعن مسستؤى ما قبل
أأ’زمة““.
وتؤقع أسستطÓع للرأي أجري ‘ شسهر جؤأن
أŸاضسي ،أن ينكمشس أقتصساد ألتكتل بؤتÒة
غ Òمسسبؤقة بنسسبة  12.5باŸائة ‘ ألربع
أŸاضسي لكنه سسينمؤ  7.٩باŸائة ‘ ألربع
أ÷اري.
ك - -م- -ا ع- -اود أل- -نشس- -اط ‘ ق- -ط- -اع أÿدم- -ات
أŸهيمن على أŸنطقة ألنمؤ تقريبا ألشسهر
أŸاضسي .وأرتفع مؤؤشسره Ÿديري أŸشسÎيات
إأ ٤8.3 ¤من  30.5ليزيد بفارق مريح عن
قرأءة أولية عند .٤7.3
وعاد أيضسا ألتفاؤول بشسأان أ’ثني عشسر شسهرأ
أل-ق-ادم-ة .وأرت-ف-ع م-ؤؤشس-ر أإ’ن-ت-اج أŸسس-ت-قبلي
أÛم - -ع Ÿن- -ط- -ق- -ة أل- -ي- -ؤرو إأ ¤أŸن- -ط- -ق- -ة
أإ’يجابية ›ددأ ،ليسسجل  56.٩مقابل ٤6.8
‘ ماي.

تأأثر الزراعة الصصينية بألفÒوسس

التخـ ـ ـوف مـ ـ ـن أازم ـ ـ ـة غذائي ـ ـ ـة عاŸي ـ ـة
لو ¤من تفشصي
لسصأبيع ا أ
خÓل ا أ
لرفف
وبأء كورونأ ،كأنت صصور ا أ
الفأرغة ‘ اŸتأجر الكÈى وﬁأل
البقألة ‘ البلدان اŸتقدمة ،مثÒة
للفزع والقلق ليسس فقط للمسصتهلك،Ú
بل وللحكومأت ‘ البلدان اŸتقدمة
والنأمية على حد سصواء.
وح -ذر مسس -ؤؤول -ؤن ك -ب -ار ‘ م -ؤؤسسسس-ات دول-ي-ة
ع- -اŸي- -ة ،خÓ- -ل أزم -ة فÒوسس ك -ؤرون -ا ،م -ن
أحتما’ت تعرضس ألبشسرية أو بعضس ألبلدأن
ع- -ل -ى أأ’ق -ل ÿط -ر أÛاع -ة إأذأ أسس -ت -م -رت
ج -ائ -ح -ة ك -ؤرون -ا أ’شس -ه-ر ط-ؤأل ،وك-انت ت-لك
ألتؤقعات أو ألتقديرأت مفزعة للجميع.
ب-ال-نسس-ب-ة ل-دول-ة ب-ح-ج-م ألصس Úوت-اري-خ-ه-ا مع
أÛاعات ،كان أأ’مر أك Ìقلقا وخطؤرة.
فالصس Úدولة وبكل أŸعاي Òمؤبؤءة تاريخيا
باÛاعات ،وتلك أÛاعات ليسست جزءأ من
ذكريات تاريخية Œدها ‘ كتب ألتاريخ أو
ألكتب أŸدرسسية ،إأ‰ا جزء من ألذأكرة أ◊ية
أ’ب- -ن- -اء أك Èشس- -ع- -ؤب أأ’رضس ،أل -ذي -ن ع -ان -ؤأ
›اعات أÿمسسينيات وألسستينيات من ألقرن
أŸاضسي ،عندما دفعهم عدم تؤأفر ألطعام
إأ ¤تناول ◊اء أأ’شسجار وأأ’حزمة وأأ’حذية
أ÷لدية.
يشس Òب - - -عضس أÈÿأء أ’ق - - -تصس- - -ادي Úإأ ¤أن
م-ت-اب-ع-ة ت-ط-ؤرأت أل-ق-ط-اع أل-زرأع-ي ألصسيني،
وألتعرف على تفاصسيل تطؤره ألفصسلي ،تعد
قضسية تتجاوز ‘ أهميتها وخطؤرتها ترف
ألتعرف على أأ’وضساع أ’قتصسادية ‘ ألصس،Ú
أو أسستكشساف قدرتها على ألنمؤ ،أو أإ’Ÿام
ب-ا÷ؤأنب أıت-ل-ف-ة Ÿسس-ت-ق-ب-ل-ه-ا ومسس-اع-يها
لتعزيز مكانتها أ’قتصسادية .وتدهؤر إأنتاجية
أل-ق-ط-اع أل-زرأع-ي ألصس-ي-ن-ي وت-رأج-ع م-عد’ت
‰ؤه ،ل -ه -ا م -ن أل -ت -أاثÒأت م -ا ي-ت-ج-اوز ح-دود
أ’قتصساد ألصسيني Ãرأحل ،إأذ Áكن أن تطلق
شسرأرة أزمة غذأئية عاŸية بكل ما تتضسمنه
أأ’زم- -ة م- -ن أرت- -ف- -اع ‘ أسس -ع -ار أÙاصس -ي -ل
ألزرأعية وزيادة ‘ أعدأد أ÷ؤعى ‘ ألعا.⁄
’ “تلك ألصس Úإأ’  7باŸائة من أأ’رأضسي
ألصسا◊ة للزرأعة ‘ ألعا ‘ ،⁄ألؤقت ذأته

بسصبب بلوغ التضصخم نسصبـة ٪ 12

اللÒة الÎكية تنهار
إا ¤أادنى مسستوياتها

ترأجعت أللÒة ألÎكية إأ ¤أدنى مسستؤياتها منذ منتصسف ماي بعد
أن قالت فيتشس إأن ألبÓد ’ تزأل تؤأجه ﬂاطر “ؤيل خارجية،
وإأن دورة تيسسÒها ألنقدي أقÎبت من ألنهاية ،وذلك بعد أن قفز
ألتضسخم بأاك Ìمن أŸتؤقع.
أنهت ألعملة ،ألتي وصسلت إأ ¤مسستؤى منخفضس قياسسي ‘  7ماي،
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أأ’سسبؤع عند  6.865مقابل ألدو’ر ،وذلك بعد نزول إأ‘ 6.88 ¤
ألتعامÓت أŸسسائية ليؤم أول أمسس .وأبعدها ألتحرك عن نطاق

عليها عبء تؤف Òألغذأء لـ  22باŸائة من
سسكان ألكرة أأ’رضسية.
ويضس -ي -ف ““ع -ل -ى أل -رغ -م م -ن م -رأه -ن-ة ب-عضس
أÈÿأء ‘ أÛال ألزرأعي على أن تؤجه
ألصس Úإأ ¤أÙاصسيل أŸعدلة ورأثيا Áكن أن
يكؤن أÿيار أŸسستقبلي أأ’مثل لضسمان –قيق
درجة مقبؤلة من أ’كتفاء ألذأتي ‘ أÛال
ألزرأعي ،ومتؤسسط حجم أŸزرعة ألصسينية
من ب Úأأ’صسغر ‘ ألعا ،⁄وأرأضسي ألصسÚ
ألزرأعية مقسسمة إأ 200 ¤مليؤن مزرعة.
ويشس Òإأ ¤أن أÙاصس- -ي- -ل أŸع -دل -ة ورأث -ي -ا،
ولكي –قق فروقات حقيقية ‘ ›ال أإ’نتاج
ألزرأعي تتطلب مزأرع عمÓقة على ألنمط
أأ’مريكي أو ألكندي ،وهذأ شسبه مسستحيل ‘
ألصس Úنتيجة ألتضساريسس ألصسينية ،وما بها من
جبال أو صسحارى ،هذأ كله يجعل من ألصسعب
للغاية تطؤير ألهيكل ألزرأعي ألصسيني.
ويؤؤكد أن ألطبيعة أÛزأة ألصسغÒة للمزأرع
ألصسينية هي أ’ختÓف أ◊اسسم مع أŸزأرع
ألغربية ،وتكلفة تغي Òألنمط ألزرأعي ألصسيني
ع- -ن ط- -ري- -ق ت- -ؤسس -ي -ع أŸزأرع ألصس -غÒة أم -ر
يصس -عب –ق -ي -ق -ه ع -ل-ى أرضس أل-ؤأق-ع ،ف-دم-ج
أŸل-ك-ي-ة أل-زرأع-ي-ة ل-ل-م-زأرع Úمسس-ت-ح-ي-ل من
أل-ن-اح-ي-ة أل-ل-ؤج-يسس-ت-ي-ة ،وي-ع-ي-د ه-ذأ أل-ت-حدي
ألقيادة ألصسينية إأ ¤أŸربع أأ’ول ،حيث إأن
ضسمان تؤف Òأ’حتياجات ألغذأئية لنحؤ ربع
سسكان ألكرة أأ’رضسيةÁ ’ ،كن أن يعتمد فقط
على أ’كتفاء ألذأتي ،إأ‰ا يتطلب منها مزيدأ
م -ن أإ’درأك ب -أاه -م -ي -ة أل -ت -ج -ارة أل -دول-ي-ة ‘
أÛال ألزرأعي.

ضسيق للغاية كانت فيه على مدأر أأ’سسبؤع ÚأŸاضسي.Ú
أظهرت بيانات ‘ وقت سسابق أن ألتضسخم قفز بأاك Ìمن أŸتؤقع
إأ 12.5 ¤باŸائة على أسساسس سسنؤي ‘ شسهر جؤأن ،ليزدأد بعدأ
عن هدف ألبنك أŸركزي ،ويدفع أÙلل Úإأ ¤ألتنبؤؤ بأان زيادأت
‘ سسعر ألفائدة تلؤح ‘ أأ’فق.
و‘ أأ’سسبؤع أŸاضسي ،علق ألبنك من غ ÒأŸتؤقع تيسس Òدورة
مدتها عام تقريبا ‘ مؤأجهة أنخفاضس بنسسبة  13باŸائة للÒة
ه -ذأ أل -ع -ام ،وه -ؤ م -ا أسس -ت -ن -زف أح -ت -ي -اط -ي-ات أل-ن-ق-د أأ’ج-ن-ب-ي،
وأ’ل -ت -زأم -ات أÿارج-ي-ة ل-ل-بÓ-د أŸرت-ف-ع-ة نسس-ب-ي-ا .وق-الت وك-ال-ة
ألتصسنيف أ’ئتما Êفيتشس إأن هناك ““أحتما’ت خفضس كبÒة““
لتؤقعاتها بأان ميزأن مدفؤعات تركيا سسيسستقر ‘ ألنصسف ألثاÊ
م -ن أل -ع-ام .وق-الت ’«:ت-زأل ألضس-غ-ؤط أÿارج-ي-ة ن-ق-ط-ة ألضس-ع-ف
أ’ئتمانية ألرئيسسية لÎكيا““.
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info@ech-chaab..com
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.

قصصيــــــــــدة

”” قافي ـة
لششعب ـي””

قصصيدة

«–يا ا◊ياة””

قصصة
قصصÒة

أا’ مـ ـ ـ ـ ـ ـن منقـ ـ ـ ـ ـ ـذ ؟

سصم Òخلف الله /الطارف
لْوَراسس ك ـع ـب ـة ث ـائ ـر
ل ـنـا ج ـبـل ا أ
ُتـرى أاين من جاسشوا خـÓل الـمـنـازل
فـرنـسشـا كـمـا الرومان فـالـكـل سشـائـر
ومـن قـبـلهـْم ونـداَل حـّثوا الـمـراكب
فششـعـبي لـيوم الدين نـور الـمـششاعـل
َي ـروم لـ ـعـ ـxز ل ل ـقـيـد اŸـعـ ـاصشـم
وفـوق لسشا Êقول سشفـر الـمـصشاحف
لـكـل نـوادي الـمـجـد كالـنـجـم طارٍق
فـ ـششـعـبـي مـق ـsدسس ك ـم ـي ـراث آادم
ب ـه كـل مـحـم ـود وفـخـر الـمـنـاقـب
أام ـيـر كـمـا زيـغـود لـلـح ـق نـاصش ـر
وعـبـد الـحـمـيـد قـام بـا◊ق واعـظا
وذكرى ل Íبـولـعـيـد تـسشبي اÙابر
ب ـششعـبي َتـَغـّنى سشرب ط Òالنوارسس
فـَم ـْن ذا بـ ـسشـاح لـلـف ـخ ـار مـبـارز
سَشـَيـبـقى بـدنـيا الـمجد كالرب واحـدا
أاُتـْن ـ َسش ـى ج ـم ـي ـÓت وللـة ف ـاط ـم
سشـÓما أايـا ششـع ـب الـقـنـا والـمـÓحـم
ت كـوجـه الـَن ـّيـريـن السشـواطـع
وُدمـ َ
ودام ف ـؤوادي ع ـاشش ـق ـا لـل ـب ـي ـارق

قصصة
قصصÒة

ُيـعـانـقـهـا أابـناء ششـع ـبـي الـَمـَواجـِد
وكـانـوا ك ـأاورام وشش ـ ـuر الـ ـزوائـ ـد
بـدرب ال ـجـÓء عـن ديـار ال ـفـرائـد
فهـيهات أانْ ترسشو بـمرسشى الـمـناِجد
لنـسشـان نار الـمـراصشـد
وبـيـن بـني ا إ
لح ـراٍر عـ ـي ـون الـمـقـاصشـد
ودرب أ
لـه كـل تـ ـب ـج ـيـل بـقـلـب لـ ـواجـ ـد
ُيـنـاجـي لـه حرف وبحـر الـقـصش ـائـد
ع ـل ـيه أاسُشـtل الـسش ـيـف ‘ وجه كائد
ِ
ي ال ـق ـول م ـن أاي رافـ ـد
ف ـآات بـه ـ s
َيـؤوُم ك ـت ـائ ـب ال ـرج ـال الـ ـsرَواشِش ـد
فـأاحـي ـا رمـيـمـا فـي عـداد الـبـوائ ـد
خـرائد
حـسشن وجه الـ َ
وُتـنسشي يراعي ُ
حـامد
ومـوج ل ـب ـحـٍر ُمـنـشش ـد ل ـلـَم ـ َ
لـششـعـبي وششـعـبـي ما له من مُـجالـد
مـنـيـرا كـنـجـمـات وِع ـق ـد الـفـرائـد
وَمـْن ُكـ ـsن لـلـtث ـوار خـيـَر ُمـَع ـاضش ـد
لـك الـّرب حـاٍم مـن ششـرور لـحـاسش ـد
ولـؤولـؤوةً تـزه ـو بـ ـصش ـدر الـق ـÓئ ـد
ومـا خـ s
طـه ششـعـبـي بـتـلـك السشـواعد

OƒæédGh πØ£dG

عبد القادر رالة
م- -ا أاشش- -د وط -أاة اإلحسش -اسس ب -ا÷ Íإاذ
أايقنت بأا Êل أاسشاوي ششيئا .اجتاحني
ذلك اإلحسشاسس العنيف Ÿا Ùت أاولئك
ا÷نود الفرنسشي ÚالثÓثة يجرون طف ً
Ó
صشغÒا ! تضشآالت نفسشي ...
أانا أاؤومن بالثورة ،وأاقرأا تقريبا كل ما
تنششره جبهة التحرير الوطني ،وأابغضس
فرنسشا منذ أان كنت طف ، Óقبل أان تندلع
الثورة بسشنوات  ...لكن ما كنت ششجاعا
ول امتلكت تلك الششجاعة التي Áتلكها
ذلك الطفل الذي Ùته وأانا ‘ طريقي
ا ¤البقالة!
ثÓ-ث-ة ج-ن-ود ب-ب-زات-ه-م ال-عسشكرية
ا◊اق- -دة واŸسش -ت -ن -ف -رة ،ورشش -اشش -ات -ه -م
وخ -وذات-ه-م اŸت-جÈة Áسش-ك-ون ط-ف Ó-و
يجّرونه بعنف حاقد وسشط ششارع خالٍ
إال مني أانا ،ومن صشاحب البقالة وامرأاة
ت -ن -ظ -ر إال-ي-ه-م ب-اح-ت-ق-ار وت-دع-و ال-ل-ه أان
يخلصشنا يوماً من الظا...ÚŸ
جندي Áسشكه من يده اليمنى ،واألخر
م -ن م -رف -ق -ه األيسش -ر ،وال -ث -الث وراءه-م
يدفعه ويضشربه بقوة على قفاه بيده ،ثم
يركله رك ً
 Óششديدا  ...الركل والضشرب
تصشاحبها أاششد عبارات الششتم!
ال -ط -ف -ل ك -ان م -ت -م -اسش-ك-ا يصش-رخ ت-ارة
بالعربية– :يا ا÷زائر حرة مسشتقلة! ثم
ي-خ-اط-ب-ه-م ب-ل-غ-ة ف-رنسش-ي-ة م-تقطعة بأان
تضش -ح -ي -ة الشش-عب ل-ن ت-ك-ون ن-ه-اي-ت-ه-ا إال
السش -ت -ق Ó-ل ...الشش-عب ل-ن ي-رضش-ى ب-غÒ
ا◊رية كاملة!...
وبدا ‹ أان هذا ما كان يث Òا÷نود
ف -يشش -ت -دون ‘ الضش -رب ألن -ه-م ي-ف-ه-م-ون
معنى ما يقول  ،اŸعنى ا◊قيقي ،ليسس

لسشت وأا Ëالله باÿائف
من الُكُرونا الصشائل الزاحف
أاين اŸفر للفتى اÿائف
ما كسشبت يداه ‘ السشالف
يا رب هيئ لنا من أامرنا رششدا
وانششر علينا من السش Îا÷ميل ردا
واجعل لنا منك فتحا غ Òمنقطع
واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا
يا رب عاف من وباء الُكُرونا
جميعنا بجاه أافضشل الورى
و‚نا من صشولة ا÷راثم
كل يوم الششمسس تطلع
” بالنور الوجود
كل ◊ظة خ Òيعدي ‘ القلوب ول الورود
أانت أاقوى أانت أابقى
سشر أاسشرار ا◊ياة

ﬁمد جÓوي شصرشصال تيبازة

خاطرة

تائـه إاّنا..

أاحمد سصبتي  /قسصنطينة

الشش- -عب ف- -ق- -ط ضش- -ده- -م وإا‰ا أاج- -ي -ال
اŸسشتقبل من أاطفال وششباب! وŸا
ي -ك-ون األط-ف-ال م-ث-ل أاب-ائ-ه-م ل ي-رضش-ون
ب -غ Òا◊ري -ة ف -ح -ت -م -ا سش -ت -ك -ون ن -ه-اي-ة
السشتعمار قريبة ،وقريبة جدا ...
ف-ل-م-ا ك-ان ي-ت-ل-ف-ظ ذلك ب-ال-ف-رنسشية
يضشربونه بقوة...
وع -ل -ى ط -ول الشش -ارع اÿال ك -ان -وا
يضش- -رب -ون -ه ت -ارة  ...ي -رك -ل -ون -ه ت -ارة ...
ويششتمونه تارة أاخرى  ...حتى أاوصشلوه
إا ¤السشيارة العسشكرية القابعة ‘ أاقصشى
الزاوية من الششارع ...
ك -انت أاع-ي-ن-ن-ا ن-ح-ن ال-ثÓ-ث-ة ف-ق-ط
ت-ت-اب-ع-ه-م ،أان-ا ،ال-ب-ق-ال واŸرأاة اŸرتدية
للحايك التي كانت تنظر إاليهم منذ أان
أامسشكوه  .وكان البقال أاك Ìفضشول مني
فسش- -أال- -ه -ا اب -ن م -ن ذلك ال -ط -ف -ل؟ وه -ل
تعرفينه؟ هل هو من سشكان حينا؟...
نظرت إاليه اŸرأاة طوي Óثم –ولت
نحوي وقالت بأاسشى وافتخار  :ـ إانه ابن
الششعب !

لح ضشوء القمر ‘ السشماء و إانا تائه
ب Úال-ف-ج-اج أاب-حث ع-ن ال-ق-اف-ل-ة ال-ت-ي
رح-لت ن-ح-و ا÷ن-وب ﬁم-ل-ة ب-أاح-ب-اب
ال -ق -لب ال -ذي -ن رح-ل-وا و ⁄ي-ودع-وا إا¤
اآلن لزال ف - -ؤوادي مسش- -اف- -را م- -ع- -ه- -م
ك -ال -ظ -ل ك -ان -وا ق -رب األع Úاب -ت-ع-دوا
واخ-ت-ف-وا ‘ تضش-اريسس وج-ه ال-ط-ب-ي-ع-ة
ف- -م- -ن ذلك ال- -ي- -وم أاوراق أاج- -ن- -ح- -ت- -ي
اÿضش -راء ذب -لت وت Ó-ع -بت ب -ه -ا ري -اح
اÿريف على بسشاط األرضس وأاغصشان
جسشدي اŸنهك غادرته البÓبل التي
 Óقرصس
تنششد أاغا Êالصشبح قبل أان  Áأ
الشش- -مسس األرضس و ال -ع -م -ر ال -ذي ك -ان
وردا  ⁄ي -ب -ق م -ن -ه إال األشش -واك ال -ت -ي
أالبسشتني ما زال يحتضشن حز Êوأالمي
ف- -ع- -دت إا ¤اŸدي- -ن -ة وŒولت ‘ ك -ل
درب من دروبها لعلني أاجد عششا ‘
أاحد نوافذها وأاسشكن فيه ما تبقى ‹
من العمر مع العصشفورة التي “نيت إان
‚وت من ا÷ائحة التي –صشد كآالة
الدرسس رؤووسس الناسس و ل تفرق بÚ
عريسس و عروسشة و أام مرضشعة أاو كهل
أاو ع- -اب- -د قضش- -ى ع- -م- -ره م -ت -ع -ب -دا ‘
اÙراب.

بوزيان اŸيلي :ا÷زائر العاصصمة
تختلج الفكرة اŸتأاججة اأحاول اإيقاظ
الكلمات أاغوصس ولكن سشرعان ما اأطفو
على السشطح كقطعة فل Úوتبقى الكلمات
نائمة ‘ مرابطها ،واألفجار جمهرة ‘
غ -ي -اهب ال -رم-اد  ...أاع-ي-د ال-ك-رة م-رات
وم- -رات  ...ت- -ذك- -رت- -ه- -ا سش -ق -طت ع -ل -ى
صشندوق كلماتي اÿسشيء ككرة فولذية
لتحدث فيه تصشدعات وششقوق عديدة.
ت-ط-اي-رت ال-ك-ل-م-ات ك-ال-ن-ح-ل اسش-ت-يقظت
ال -ع -واط -ف واألح -اسش-يسس ضش-ج-ي-ج ه-ائ-ل
هز Êمن الداخل إاعصشار ششديد طغى
على ذاكرتي قلبت الصشفحات اإ ¤الوراء
وج - -اءت الصش - -ور واضش - -ح - -ة ب- -أال- -وان- -ه- -ا
الطبيعية.
العاطفة ملتهبة والكلمات ششهب ونيازك
خارقة اصشطفت وتراصشت كذئاب جائعة
تنتظر اإلششارة .اسشتحضشرت ‘ ﬂيلتي

خاطرة

تلك الكلمات وا◊روف اللعينة وتخيلت
فم قائلها يك Èويك Èولسشانه ذيل حمار
اه-ت-ز ل-ي-ط-رح ت-لك ال-ك-وم-ة ال-ن-تنة ،كأاسس
وغانية تفعÓن ‘ أامة ﬁمد أاك‡ Ìا
ي -ف-ع-ل-ه األ-ف م-دف-ع ! ك-ان أاح-ب-ار ال-ي-ه-ود
وكنت اأمقتهم  ...نعم أامقتهم لدرجة ل
يعلم مداها إال الله .وأافقنا نحن أامة
ﬁم- -د ذات ي- -وم م- -ن غ -ف -وة ان -ت -اب -ت -ن -ا
ف -وج -دن -ا أاصش -اب -ع -ه -م ق -د ال -ت -فت ح -ول
اأع -ن -اق -ن -ا ،واب -تسش -ام -ة صش -ف -راء وح -رك-ة
حربائية ،جاءوا ليقدموا لنا التعازي عن
الضش- -ف- -ة ال -غ -رب -ي -ة واŸسش -ج -د األقصش -ى
اŸدنسس ب -أاح -ذي -ت -ه -م ،ب-ل ق-ب-ل ك-ل ه-ذا
راحوا إا ¤هيئة األ· اŸتحدة ليدافعوا
ع-ن ح-ق-وق-ن-ا ول-ي-ت-ق-ب-ل-وا م-ن-ا ت-ن-دي-داتنا
وشش -ك-اوي-ن-ا ضش-ده-م ،إان-ه لشش-يء مضش-حك
ُمبك حًقا ،وكل ما نأامله أان نسشÎجع ذاكرتنا،
لنعرف معا ⁄الطريق القو Ëوأان يبقى تنفيذ
فكرة ا◊ Èإا ¤أاجل غ Òمسشمى.

«مت ـ ـ ـ ـى نكت ـ ـ ـ ـب ع ـ ـ ـ ـن أاوطاننـ ـ ـ ـ ـ ـا؟»

حن Úذيبون  /سصطيف
زاد ال- -قَ- -رف واشش- -م- -ئ- -زت الّ- -ن- -فسس م- -ن
ا◊ديث ع- -ن ا◊ب ومصش- -ادف -ت -ه ‘ ك -ل
مقام ومقال ...صشار العقل يششتهي ثورة
ك -ت -اب -ة ت-ت-ح-دث-ون ف-ي-ه-ا ع-ن ع-ادات-ك-م و
تقاليدكم عن السشعادة و أاحضشان األوطان
...فأاخÈو Êكيف نفتح أابوابنا لÓجئÚ
وك -ي -ف ن-نصشب اÿي-ام Ÿن-ك-وب-ي سش-وري-ا،
ك -ي -ف ن -ح -رر ف -لسش-ط Úونصش-ل-ي ب-ج-انب
األقصش -ى وك -ي -ف ‚ع -ل السش-ودان واح-دة
بعد التفرقة ! وكيف نوقف السشتبداد
والقتل فيها ! كيف نصشطاد األرنب الÈي
‘ ل -ي -ب -ي-ا اŸن-كسش-رة وك-ي-ف ن-زور ت-ونسس
اŸتأاŸة ...ثم احكوا ‹ عن أام الدنيا
وكيف بنى فراعنة مصشر أابو الهول وكيف
صش - -م - -مت األه - -رام - -ات ..أاخÈو Êع- -ن
غ- - -روب الشش- - -مسس بشش - -واط - -ئ ا÷زائ - -ر
اŸنهوبة و كيف ُتْفَتح ا◊دود بينها و بÚ
اŸغ -رب الشش -ق -ي -ق -ة ل -ت -ك -ت -م -ل ف -خ -ام -ة
السشياحة اŸغربية بقوافل جزائرية ..عن

خاطرة

ك-ي-ف-ي-ة إاع-داد ف-ط-ائ-ر ال-ت-ف-اح م-ن شش-جر
ت- -ف -اح األردن  ...ع -ل -م -و Êك -ي -ف أات -ق -ن
ل -ه -ج -ات ك -ل األوط -ان ال -ع -رب -ي -ة وأاخÒا
أاخÈو Êعن الششعور عندما يهتز الفؤواد
وتخششع الروح ÿالقها ‘ سشجدات أامام
ال -ك -ع -ب -ة ! ...أارأاي -ت-م م-ا ال-ذي اشش-ت-ه-ي-ن-ا
ق- -رائ- -ت- -ه ! أام -ا وج -دت أاق Ó-م -ك -م غÒ
تراهات أافئدتكم ! إال تكتب أاقÓمكم عن
الديار و اŸواطن ،عن الÎاث والتاريخ
وعن العادات والتقاليد ! وعن القضشايا
الوطنية أاكيد  ...فعار على الكاتب أان
يفضشل أاŸه وأامله عن آالم وآامال وطنه.

الوطن الغا‹

خضصـراوي يحيــــى  /الطــارف
أاج-م-ل ال-وه-ل-ة ال-ت-ي ي-رف-رف ف-ي-ه-ا ع-ل-م
وط -ن -ي ‘ السش -م -اء ...ذلك ال -ع-ل-م ال-ذي
ي -رم -ز إا ¤ال-ط-ب-ي-ع-ة واألم-ن وال-دم-اء...
ثÓث :ثÓث كلمات تبعث األمل ‘ نفسس
اŸرء....ي- -ا ل- -ي- -ت- -ك- -م ت- -ع -رف -ون ق -ي -م -ة
الوطن؟ ...راية  :نصشف خضشراء تدل
على النماء ،ونصشف بيضشاء تدل على
ال -ن -ق -اء  ....ت -لك أال -وان ت-ب-عث األم-ل ‘
ن-فسس اŸرء ...ي-ا ل-ي-ت-ك-م ت-ع-رف-ون ق-ي-مة
الوطن؟  ...لن تنسشى تلك الثانية التي
أانششدوا فيها ذلك النششيد ‘ آامان ...

ال - -نشش - -ي - -د ال- -ذي ك- -تب ب- -ال- -دم- -اء ،وراء
القضشبان.
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صشحرأء ألغربية
أŸرصشد ألدو‹ Ÿرأقبة ثروأت أل ّ

أاŸانيا متورطة ‘ السستغÓل غ Òالشّسرعي Ÿوارد اإلقليم اÙتل
نشس- - -ر اŸرصس- - -د ال - -دو‹ Ÿراق - -ب - -ة ث - -روات
الصسحراء الغربية (فرع أاŸانيا) مقا’ غنيا
ب -اŸع -ل -وم -ات ال -دق -ي -ق-ة ح-ول ت-ورط أاŸان-ي-ا
اإ’–ادية ‘ اإ’سستغÓل غ Òالشسرعي Ÿوارد
الصسحراء الغربية اÙتلة ،وذلك باإ’عتماد
ع -ل -ى ب -ي-ان-ات ووث-ائ-ق رسس-م-ي-ة ع-ن ا◊ك-وم-ة
آاخرها صسادرة يوم  24أافريل اŸاضسي ،أاثبتت
أاّن ال - - -فÎة م - - -ا ب 2017 Úو 2019اسستوردت
أاŸان -ي-ا  34.711ط -ن م -ن مسس -ح -وق السس -مك
قادمة من موانئ الصسحراء الغربية اÙتلة.
اŸق- -ال أاشس- -ار إا ¤أاّن ه- -ذه اأ’رق -ام ت -ت -واف -ق
بشسكل دقيق مع بيانات حكومة برÁن ،وسسبق
لفرع اŸنظمة بأاŸانيا أان تطّرق إاليها ‘ عدة
تقارير سسنة  ،2019بشسكل مف ّصسل حيث أاّنه من
جلت جمارك
جانفي  2017إا ¤أاوت  2018سس ّ
ميناء برÁن  22.026طن ،فيما بلغ ‘ الفÎة
ما ب Úأاوت  2018إا ¤ديسسم12.685 2019 È
ط -ن ،وه -و م -ا تصس -ل ق -ي -م -ت-ه وف-ق ت-ق-دي-رات
اŸنظمة حوا‹  40مليون يورو ،إا’ أانها تشسكل
ان -ت -ه -اك-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ و’ت-ف-اق-ي-ة ج-ن-ي-ف
الرابعة من قبل اŸغرب بصسفته قوة احتÓل
وكل شسركائه ،وفقا ’سستنتاجات اأ’خÒة لقسسم
اأ’ب- - -ح - -اث ب - -الŸÈان اأ’Ÿا– ‘ Êل - -ي - -ل - -ه
ل -ل -ج -وانب ال -ق -ان -ون -ي -ة ل -ل -ن -زاع ‘ الصس-ح-راء
الغربية.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،أاب -زر اŸق -ال ،ج -زءا ً م -ن
ال- -ت- -ح- -اي- -ل اŸم -ارسس م -ن ق -ب -ل اŸف -وضس -ي -ة
اأ’وروب -ي -ة ع -ل -ى ال -ق-ان-ون ال-دو‹ ‘ ،مسس-أال-ة
إاسستÒاد البضسائع من منشسآات تقع ‘ الصسحراء
الغربية إا ¤أاوروبا كسسلع مغربية ،ونتيجة لذلك
’ ت -ظ -ه -ر ال -واردات م -ن الصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة
اÙتلة على هذا النحو ‘ إاحصساءات التجارة

اÿارج -ي -ة أ’Ÿان -ي -ا ،رغ -م أان ل -وائ -ح ا’–اد
اأ’وروبي تلزم بذلك ،إا’ أان اÿلل هنا يعود
›ّددا إ’صس -رار اŸف -وضس -ي -ة إادراج الشس-رك-ات
اŸتواجدة ‘ الصسحراء الغربية ضسمن قائمة
اŸؤوسسسسات اŸعتمدة ‘ قائمة اŸغرب.
ل- -ق- -د قّ- -ررت ﬁك- -م -ة ال -ع -دل اأ’وروب -ي -ة أاّن
ال ّصس -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ’ Áك-ن إادراج-ه-ا ضس-م-ن
اإ’تفاقية التجارية مع اŸغرب لعدة إاعتبارات
قانونية تتعلق با◊صسول على موافقة جبهة
البوليسساريو بصسفتها اŸمثل الشسرعي والوحيد
للشسعب الصسحراوي صساحب السسيادة التي ’
 ·ÓاŸتحدة ،إا’
يتوفر عليها اŸغرب وفقا ل أ
أان اŸفوضسية ذهبت عكسس ذلك باŸوافقة
على إادراج  11شسركة متواجدة ‘ الصسحراء
الغربية ضسمن قائمة شسركات اŸغرب.

وح -ول ه -ذه اŸسس -أال -ة ،صس ّ-رح السس-ي-د ح-م-دي
ﬁمد السسالك عضسو منظمة مراقبة الصسحراء
الغربية بأاŸانيا ،أان ا’–اد اأ’وروبي ينتهك
القانون الدو‹ ويقّوضس جهود اأ’· اŸتحدة
إ’ي -ج -اد ح -ل ل -ل-ن-زاع ،م-ن خÓ-ل اŸم-ارسس-ات
اŸشسكوك فيها للغاية والتي ’ تفسس Òلها غÒ
دعم قوة اإ’حتÓل بل شسريك لها ‘ اأ’عمال
غ Òالقانونية على أاراضسي الصسحراء الغربية،
مسستغربا التسساهل مع التحايل على القانون
والسسماح بتزوير منشسأا الواردات من الصسحراء
ال -غ -رب -ي-ة وإادراج-ه-ا ضس-م-ن ق-وائ-م اŸن-ت-ج-ات
اŸغربية وŒاهل مراسسÓت ودعوات جبهة
البوليسساريو اŸمثل الشسرعي والوحيد للشسعب
ÓسستغÓل غÒ
الصسحراوي بالوقف الفوري ل إ
شسرعي Ÿواردها الطبيعية.

تÓحق ألصشيادين وتطلق ألنّار عليهم

إاسسرائيل تدمّر قطاع ال ّصسيد البحري بغزة

قال مركز حقوقي فلسشطيني ،أمسص ،أإنّ قطاع ألصشيد ألبحري ‘ غزة يتعرضص لعملية تدم Òأإسشرأئيلية منظمة.
وجاء ذلك ‘ تقرير صسدر عن مركز اŸيزان ◊قوق اإ’نسسان (غ ÒوغÒها.
حكومي) ،بشسأان ا’نتهاكات اإ’سسرائيلية ضسد قطاع الصسيد البحري وذك -ر أان ال -ق -ط -اع ال-ب-ح-ري سس-اه-م ‘ دع-م ال-ن-ا œال-ق-وم-ي اإ’ج-م-ا‹
خÓل النصسف اأ’ول من عام .2020
الفلسسطيني ،وسسلة السسكان الغذائية.
وأاضساف اŸركز أان عملية التدم ÒاŸنظمة تظهر من خÓل انتهاكات ورصسد اŸركز ارتكاب إاسسرائيل نحو  172انتهاكا بحق قطاع الصسيد ‘
قوات ا’حتÓل اŸسستمرة ،اŸتمثلة ÓÃحقة الصسيادين ‘ عرضس غزة ،خÓل النصسف اأ’ول من العام ا÷اري .وذكر أان تلك ا’نتهاكات
البحر ،وإاطÓق النار Œاههم ،واعتقال بعضسهم ،ووقوع قتلى وجرحى أاّدت إا ¤تضسّرر العامل ‘ Úقطاع الصسيد ،وتعطيل إامكانية توسسيع
‘ صسفوفهم ،وتدم Òومصسادرة معداتهم ،ومنعهم من العمل.
أاعمالهم بالتوازي مع الزيادة الطبيعية أ’عداد السسكان.
وتابع اŸركز« :تضساف إا ¤تلك اŸمارسسات –ديد مسساحة الصسيد ووفق التقرير ا◊قوقي ،فإان ا’نتهاكات أادت إا ¤تصسنيف العامل‘ Ú
اŸسس-م-وح ل-لصس-ي-اد ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ال-ع-م-ل ضس-م-ن-ه-ا ،وم-ن-ع إادخ-ال اŸواد القطاع البحري ضسمن الفئات اأ’شسد فقرا ‘ اÛتمع الفلسسطيني
واŸعدات البحرية الÓزمة بشسكل عام».
بغزة.
وأاوضسح أان القطاع البحري وّفر فرصس عمل للصسيادين والعامل ‘ Úوأاشسار إا ¤أان عدد العامل ‘ Úقطاع الصسيد خÓل عام  2019كان
اŸه -ن ذات ال -ع Ó-ق -ة ب -ه م-ث-ل صس-ن-اع-ة اŸراكب وصس-ي-ان-ت-ه-ا ،وصس-ي-ان-ة  ،5606من بينهم  3606صسياد.
اŸعدات والشسباك ،وŒارة اأ’سسماك وما يرتبط بها من عمليات نقل

’نعاشص أ’قتصشادي
مهّمتها تطبيق خطة أ إ

توّقع تشسكيل ا◊كومة الفرنسسية ا÷ديدة غدا

ينوي رئيسس الوزراء الفرنسسي ا÷ديد جان
كاسستيكسس والرئيسس إاÁانويل ماكرون تشسكيل
حكومة ‘ أاسسرع وقت ‡كن لتطبيق خطة
إان- -ع- -اشس ‘ م- -واج- -ه- -ة اأ’زم- -ة ا’ق -تصس -ادي -ة
وا’ج -ت -م -اع -ي -ة ق -ب-ل ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
اŸرتقبة ‘  .2022وقال كاسستيكسس الذي ⁄
يكن معروفا من قبل ا÷مهور العريضس وشسغل
منصسب نائب اأ’م Úالعام لÓليزيه ‘ عهد
الرئيسس اأ’سسبق نيكو’ سساركوزي ،إاّن «فلسسفة
هذه ا◊كومة هي التحرك والعمل بسسرعة ‘
أاوضساع اأ’زمة» .وقال رئيسس ا◊كومة اŸؤويد
لتخفيف العزل إانه سسيفعل ما بوسسعه لتشسكيل
حكومته قبل يوم الغد اإ’ثن ،Úويقدم بيانه
السس- -ي- -اسس -ي م -ن -تصس -ف اأ’سس -ب -وع اŸق -ب -ل إا¤
الŸÈان الذي باتت أاعماله مرتبطة بالفريق
ا◊كومي ا÷ديد .وتقول مصسادر ‘ ﬁيط
الرئيسس ماكرون إان التعديل ا◊كومي سسيكون
واسسعا وسسيضسم مواهب جديدة وشسخصسيات
من كل اأ’طياف.
وÁن -ح اخ -ت -ي -ار رج -ل ت -ق -ن-ي ل-يشس-غ-ل رئ-اسس-ة
ا◊كومة ،رئيسس الدولة حرية التحرك بعد
ثÓث سسنوات من التفاهم الودي مع ادوار
ف- -ي- -ل- -يب ،ال- -ذي ب- -اتت م- -ك- -ان- -ت -ه تÎسس -خ ‘
ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ا◊ك-وم-ي-ة ول-دى ال-رأاي العام.
وق-د ب-دأات خÓ-ف-ات ب-ي-ن-ه-م-ا خصس-وصس-ا ح-ول
إاصسÓح أانظمة التقاعد.
وأاّكد رئيسس الوزراء ا÷ديد« :لسست هنا أ’كون
–ت اأ’ضسواء بل لتحقيق نتائج».
وب-ي-ن-م-ا ت-ل-وح ب-وادر صس-ع-وب-ات ع-ل-ى ا÷بهتÚ
ا’قتصسادية وا’جتماعية ،سسيكلّف كاسستيكسس
تطبيق «الطريق ا÷ديد « ،الذي يريده رئيسس

الدولة وحدد اأ’ولوية فيه للسسياسسة الصسحية
وÿطة من أاجل الشسباب واسستئناف تطبيق
إاصسÓح أانظمة التقاعد .وحول طريقة عمله،
ق -ال ك -اسس -ت -ي -كسس إان -ه سس-ي-ف-ت-ح مشس-اورات م-ع
اأ’مة ،والشسركاء ا’جتماعي Úو‘ اأ’راضسي
ومع كل ا÷هات الفاعلة إ’شسراك أاك Èعدد
‡ك- -ن ‘ ال- -ب -حث ع -ن ح -ل -ول ووضس -ع ع -ق -د
اجتماعي جديد .وأاوضسح أاّنه «عندما نواجه
أازمة ،يجب ا’سستمرار ‘ دعم ا’قتصساد ،لكن
يجب القيام بخيارات مفيدة ،خيارات موجهة،
أاي خيارات تسسمح بإاعادة البناء والكسسب من

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

السسيادة ا’قتصسادية ،ان يكون لدينا فرنسسا
اق -تصس -اد ي -حÎم ال-ب-ي-ئ-ة ،اي ات-خ-اذ إاج-راءات
عاجلة وإاجراءات بنيوية :هذا هو ﬁور خطة
ا’نعاشس التي نعدها».
وأاخÒا ،واف- -ق ادوار ف- -ي -ل -يب ال -ذي سس -ي -ع -ود
اعتبارا من اليوم اأ’حد إا ¤بلدية هافر ،على
مسساعدة الرئيسس على تعزيز اأ’غلبية التي
أاضس -ع -ف -ت -ه -ا خسس -ارة اأ’غ -ل -ب -ي -ة اŸط -ل-ق-ة ‘
ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وح-رك-ات اح-تجاج داخلية
وفشس- -ل ‘ ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -ب- -ل- -دي- -ة ◊رك- -ة
ا÷مهورية إا ¤اأ’مام.

تركيا ماضشية ‘ دعم حكومة ألوفاق ألوطني

إايطاليا تعلن “ ّسسكها بحظر وصسول األسسلحة إا ¤ليبيا
أاّكدت إايطاليا مضسيها قدما ‘ تنفيذ التزامها
ب -ح -ظ -ر وصس -ول السس Ó-ح إا ¤ل -ي -ب-ي-ا ‘ ،إاط-ار
مشس-ارك-ت-ه-ا ب-ع-م-ل-ي-ة «إاي-ري-ن-ي» ل-لسس-يطرة على
وصسول اأ’سسلحة لهذا البلد العربي الغارق ‘
أازمة داخلية وتدخÓت خارجية.
وأاعلن وزير اÿارجية ا’إيطا‹ ،لويجي دي
م -اي -و ،أان -ه ف -ي -م -ا ي -ت -ع-ل-ق ب-ع-م-ل-ي-ة «إاي-ري-ن-ي»
اأ’وروبية للسسيطرة على حظر اأ’سسلحة إا¤
ليبيا ،فإانّ «إايطاليا سستتمّكن اآ’ن من توفÒ
أاصسول هذه العملية بعد موافقة الŸÈان على
م-رسس-وم ال-ب-ع-ث-ة ،ال-ت-ي تشس-ت-م-ل ع-ل-ى ف-رقاطة
وطائرت.»Ú
وعملية «إايريني» هي مهمة أاوروبية Ÿراقبة
حظر اأ’سسلحة على ليبيا.
كما أاّكد دي مايو «أانه من اأجل فعالية اŸهمة،
من اŸهم أان يتم نشسر جميع القطع العسسكرية
اıطط لها ،والتي يجب أان تكون بحرية
وجوية وسساتلية» ،وذلك «لرصسد جميع أانحاء
ليبيا ،و‘ أاقرب وقت ‡كن».
وأاوضس -ح ال -وزي -ر اإ’ي -ط -ا‹ ،أاّن ب Ó-ده ت -دّع -م
العملية السسياسسية ‘ ليبيا ،وأاّنه ‘ اجتماعه
اأ’خ ‘ Òط- - -راب- - -لسس م- - -ع رئ- - -يسس اÛلسس

الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني الليبي فائز
السس- -راج ،ووزي- -ر اÿارج- -ي- -ة الÎك- -ي م- -ول -ود
تشس- -اووشس أاوغ- -ل- -و ب- -عث ب- -رسس- -ال -ة دع -وة إا¤
ا’عتدال.
وطالب وزير اÿارجية بوجوب «تعي‡ Úثل
 ·ÓاŸتحدة ‘
Óم Úالعام ل أ
خاصس جديد ل أ
ليبيا ،فهو منصسب شساغر منذ فÎة طويلة».
على صسعيد آاخر ،أاّكد وزير الدفاع الÎكي
خلوصسي أاكار ،أامسس السسبت ،مضسي بÓده ‘
ال -وق -وف إا ¤ج -انب ل -ي-ب-ي-ا وف-ق م-ا ي-ق-تضس-ي-ه
القانون الدو‹ والعدل.
جاء ذلك ‘ كلمة للوزير الÎكي خÓل زيارة
قوات بÓده ‘ طرابلسس ،على هامشس زيارة
رسسمية يجريها إا ¤ليبيا ،حيث أاضساف« :نقف
مع إاخواننا الليبي Úوفق ما ينصس عليه القانون
الدو‹ والعدل ،ولن نÎاجع عن هذا اŸوقف.
وح -ول اŸق -اب -ر ا÷م-اع-ي-ة ال-ت-ي ع Ìع-ل-ي-ه-ا
أاخًÒا ج -ن -وب -ي ط -راب -لسس ،وم -دي -ن-ة ت-ره-ون-ة
وﬁي -ط -ه-ا ،ق-ال أاك-ار إان-ه-ا ت-ع-د ج-رائ-م ضس-د
اإ’نسسانية ،معربًا عن افتخاره بجنود بÓده ‘
ليببا جراء أادائهم مهامهم بشسكل مشسرف.

لبنان يوأجه فÎة عصشيبة

األزمة القتصسادية ا◊الية هي األصسعب
قال وزير الصسناعة اللبنا Êعماد حب الله،
أامسس السسبت ،إان اأ’زمة اŸالية وا’قتصسادية
ا◊ادة التي Áر بها لبنان حاليا“ ،ثل فÎة
عصسيبة ’ تشسبهها أاي مرحلة سسابقة منذ فÎة
اÛاعة التي عرفها اللبنانيون خÓل ا◊رب
العاŸية اأ’و.¤
وأاّك -د وزي -ر الصس -ن-اع-ة ال-ل-ب-ن-ا ،Êأان ا◊ك-وم-ة
ماضسية ‘ إاعطاء اأ’ولوية لتلبية احتياجات
الصس - -ن - -اع - -ي ÚواŸزارع ،Úأ’ن ال- -ق- -ط- -اعÚ
الصسناعي والزراعي يشسكÓن ركنا أاسساسسيا من
أارك -ان ا’ق -تصس -اد ال -وط -ن -ي وي -وف -ران ف -رصس
العمل ،فضس Óعن تعزيز ا◊ركة التجارية.
وأاشسار إا ¤أان ا’قتصساد الريعي هو «اقتصساد
ال-ت-ب-ع-ي-ة» أ’ن ا’ق-تصس-اد ا◊ق-ي-ق-ي ي-قوم على

الصسناعة والزراعة Ãا يحقق اإ’نتاج ،معتÈا
أان ما يأاتي بعدهما «فروع وروافد» على حد
قوله ،مشسّددا على أان واجب الدولة توفÒ
ا◊ماية للصسناعات الوطنية.
وذكر أان اŸسستثمرين اللبناني Úيتع Úعليهم
أان ي -غ-ت-ن-م-وا ف-رصس-ت-ه-م ‘ إاع-ادة ل-ب-ن-ان ع-ل-ى
أاسسسس ا’سستثمار والتمويل والتصسنيع الوطني،
مشسÒا إا ¤أان هناك تعاونا وثيقا ب Úوزارتي
الصسناعة والزراعة لتشسجيع مسسارات اإ’نتاج
‘ ›ا’ت الصسناعات الزراعية ،اأ’مر الذي
يؤودي إا ¤التكامل ب Úالقطاع Úواسستثمار
اŸسساحة اأ’ك Èمن اأ’راضسي وزيادة اإ’نتاج
والقدرة التنافسسية والتصسديرية ومن ثم رفع
مسستويات اŸعيشسة.

تقّدمت Ãسشودة قرأر ضشّدها إأ ¤ألوكالة ألذرية

ظريف ينتقد خطوة أاŸانيا وبريطانيا وفرنسسا

انتقد وزير اÿارجية اإ’يراﬁ ،Êمد جواد
ظ -ري -ف ،ال -دول اأ’وروب -ي -ة ال -ثÓ-ث (أاŸان-ي-ا،
ب -ري-ط-ان-ي-ا وف-رنسس-ا) ل-ت-ق-دÁه-ا مسس-ودة ق-رار
Ûلسس حكام الوكالة الذرية ضسد إايران.
وأافادت اÿارجية اإ’يرانية عن رسسالة بعثها
ظريف إا ¤مسسؤوول السسياسسية اÿارجية ‘
ا’–اد اأ’وروبي ،جوزيب بوريل ،انتقد فيها
ت- -ق -د Ëال -دول اأ’وروب -ي -ة ال -ث Ó-ث (أاŸان -ي -ا،
بريطانيا وفرنسسا) مسسودة قرار Ûلسس حكام
الوكالة الذرية ضسد إايران.
وقال ظريف ‘ الرسسالة« :أاي تدخÓت من
قبل اآ’خرين بشسأان تعاون إايران مع الوكالة
الذرية تتعارضس مع ا’تفاق النووي وقد تؤوثر
سسلبا على هذا التعاون».
وأاضس-اف ال-وزي-ر« :ط-ه-ران سس-ت-ت-خ-ذ خ-ط-وات
ضس -روري -ة ومÓ-ئ-م-ة Œاه اأي أاط-م-اع وسس-ل-وك
غ Òمسسؤوول للدول اأ’وروبية اŸوقعة على
ا’تفاق النووي».
وأاّك - -د ظ - -ري - -ف ‘ ،وقت سس- -اب- -ق ،أان ال- -دول
اأ’وروبية الثÓث ،فرنسسا وأاŸانيا وبريطانيا،
انضسمت إا ¤الو’يات اŸتحدة ‘ العقوبات

أ÷مهورية أ÷زأئرية ألدÁقرأطية ألششعبية
مكتب أ’سشتاذ  :طÒي صشالح ﬁضشر قضشائي لدى أختصشاصص ›لسص قضشاء برج بوعريريـج
›لسص قضشاء برج بوعريريج  05ششارع – V-حي  5جويلية برج بوعريريج
ألهاتف 0772418042/ 035.76.45.10

اعÓن عن بيع عقار باŸزاد العلني

بطلب باŸتابعة و السسعي من السسيد(ة) :قروج عبد ا◊فيظ القائم ‘ حق
ابنائه القصسر :قروج عبد الرحيم ،قروج اÁان ،قروج هناء السساكن بـ :رقم
 18شسارع« :ال» حوزة  560برج بوعريريج
بناء على رخصسة بالتصسرف ‘ اموال قاصسر الصسادرة عن رئيسس قسسم شسؤوون
اأ’سسرة Ãحكمة برج بوعريريج ،بتاريخ – 2019/12/25:ت رقم الÎتيب:
. 19/ 972اŸعدلة بأامر صسادر عن رئيسس قسسم شسؤوون اأ’سسرة Ãحكمة برج
بوعريريـج بتاريخ – 2020/01/22:ت رقم الÎتيب . 20/53 :
بناء على ﬁضسر ايداع قائمة شسروط البيع بامانة ضسبط ﬁكمة برج
بوعريريج اŸؤورخ ‘ – 2020/03/19 :ت رقم 31/20 :
ب -ن -اء ع -ل -ى أام -ر –دي -د ج -لسس -ة ال -ب -ي -ع ب -اŸزاد ال-ع-ل-ن-ي الصس-ادر ب-ت-اري-خ :
– 2020/06/17ت رقم 992/20
يعلن اأ’سستاذ طÒي صسالح ﬁضسر قضسائي لدى اختصساصس ›لسس قضساء
برج بوعريريج الكائن مكتبه بالعنوان اŸذكور أاعÓه عن بيع عقار باŸزاد
العلني ’على عرضس و آاخر مزايد للعقار التا‹:
حقوق عقارية مشساعة مقدرة ب  36/20جزء ‘ قطعة ارضس مسساحتها
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 300م Îمربع مأاخوذة من حقوق عقارية مقدرة ب  600 :م Îمربع
مأاخوذة بدورها من حقوق عقارية مقدرة ب 28/528 :جزء ‘ ›موعة
م-ل-ك-ي-ة ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا فÓ-ح-ي-ة ت-ق-ع ب-اŸك-ان اŸسس-م-ى ع-وي-ن زريقة بلدية برج
بوعريريـج تقدر مسساحتها ب 27 :هك و  34آار و  65سسآا دائرتها اŸدنية و
دائرة ﬁافظتها العقارية و و’يتها برج بوعريريـج تنتمي ا ¤القسسم 05
›موعة ملكية  262من ﬂطط مسسح ا’راضسي لبلدية برج بوعريريـج
حدد السسعر ا’فتتاحي لبيع العقار Ãبلغ قدره 450.000.00 ( :دج ) اربعمائة
و خمسسون الف دينار جزائري (Ãوجب خÈة تقييمية )
يكون البيع يوم  2020/07/14 :على السساعة العاشسرة صسباحا () 10:00
بقاعة ا÷لسسات رقم Ã 02قر ﬁكمة برج بوعريريج
فعلى ا÷مهور الراغب ‘ اŸزايدة و Ÿعلومات اك Ìيرجى ا’طÓع على
قائمة شسروط البيع بامانة ضسبط اÙكمة او ا’تصسال Ãكتب اÙضسر
القضسائي الكائن مكتبه بالعنوان اŸذكور اعÓه.
أÙضشر ألقضشائي

ا’قتصسادية على بÓده.
وشس ّ- -دد وزراء خ - -ارج- -ي- -ة ف- -رنسس- -ا وأاŸان- -ي- -ا
وب -ري -ط -ان -ي -ا ‘ ،وقت سس -اب -ق ،ع -ل-ى ضس-رورة
احÎام إايران لنظام عدم تخصسيب اليورانيوم
لكي ’ تسستحوذ هذه اأ’خÒة على السسÓح
النووي ،ما يؤوكد على أاهمية ا’تفاق النووي.
ويذكر أان الرئيسس ا’أمÒكي ،دونالد ترامب،
ك -ان ق -د أاع -ل -ن ي-وم  8م -اي  ،2018انسس-ح-اب
الو’يات اŸتحدة من ا’تفاق الشسامل بشسأان
الÈنامج النووي اإ’يرا ،Êالذي ” التوصسل
إاليه ب« Úالسسداسسية الدولية» كرعاة دوليÚ
(روسسيا والو’يات اŸتحدة وبريطانيا والصسÚ
وف - -رنسس - -ا وأاŸان- -ي- -ا) وإاي- -ران ‘ ع- -ام ،2015
وأاع -ادت ال -و’ي-ات اŸت-ح-دة ف-رضس ع-ق-وب-ات
واسسعة النطاق ضسد إايران والدول اŸتعاملة
معها اعتبارا من يوم  7أاوت من العام نفسسه.
وعارضس باقي اأ’عضساء ،الوسسطاء الدوليون،
«اÿمسس- - -ة» ه- - -ذه اÿط- - -وة م - -ن ال - -و’ي - -ات
اŸت - -ح - -دة .وأاع - -ل - -ن الشس- -رك- -اء اأ’وروب- -ي- -ون
لواشسنطن ،أانهم ينوون ا’سستمرار ‘ ا’لتزام
بشسروط الصسفقة مع إايران.

تهنئة
Ãن------اسس------ب------ة ‚اح
الÈع-------م أاح-------م-------د
منصسف بن سسا‘ ⁄
ا’ن--ت-ق-ال إا ¤السس-ن-ة
أاو ¤م-------ت------وسّس------ط،
ي--ت-قّ-دم إال-ي-ه وال-داه،
«ف--ائ--زة» و»ت--وف-ي-ق»
’ه-ل ،ب-أاج-م-ل
وك-ل ا أ
ب----اق----ات الّ----ت---ه---ا،Ê
م---ر ّصس---ع---ة ب---ال---ف--ل وال--ي--اسس--م ،Úم--ع أاح--ر
الّ-تÈ-ي-ك-ات ،م-ت-مّ-ن Ú-ل-ه م-زي-دا م-ن الّ-ت-أاّلق
والّنجاح.

ألف مÈوك

á°VÉjQ

األحد  ٠5جويلية  2٠2٠م الموافق لـ  1٤ذي القعدة  1٤٤1هـ

بعد أإوŸبيك مرسشيليا وسشبورتينغ لششبونة

سسيفاسض سسبور الÎكي يدخل سسباق ضسم سسليماÊ

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

ا’–ادية ا÷زائرية تعلن عن موسسم أابيضض

’ول للمنتخب إلوطني إ÷زإئري لكرة إلقدم إسشÓم سشليما ،Êمفكرة ثالث ترتيب إلدوري إلÎكي إŸمتاز
دخل إلهدإف إ أ
نادي سشيفاسس سشبور إلÎكي ،حسشب ما أإكدته تقارير إعÓمية تركية ،بعدما قررت إدإرة نادي موناكو عدم تفعيل بند ششرإء
’مارة إلذي “كن معه من
عقده من نادي ليسش Îسشيتي إ’‚ليزي ،رغم أإن ﬁارب إلصشحرإء قدم موسشما كبÒإ بجانب نادي إ إ
تسشجيل  9أإهدإف وتقد“ 8 Ëريرإت حاسشمة ‘ كل إŸنافسشات.
ﬁمد فوزي بقاصس

خدمت نهائيات كأاسس أا·
إافريقيا  2٠19التي توج فيها
اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن -ي ب -ال -ت -اج
القاري الثا ،Êمهاجم اÿضسر
إاسسÓ-م سس-ل-ي-م-ا Êك-ثÒا ب-عدما
اسس -ت -ع-اد ال-ث-ق-ة ‘ إام-ك-ان-ي-ات-ه
وع- -اد إا ¤مسس- -ت -واه م -ع ن -ادي
م -ون -اك -و اŸوسس -م اŸاضس-ي ‘
الليغ  1الفرنسسية ،األمر الذي
جعله مطلوبا ‘ أاك Ìمن ناد
هذه الصسائفة رغم بلوغه سسن
 32عاما.
اŸسستوى اŸميز الذي ظهر
به ابن مدينة ع Úالبنيان مع
رفقاء فابريغاسس جعله يبعث
مشس -واره ال -ك -روي م-ن ج-دي-د،
هو الذي كان قاب قوسس Úأاو
أادنى من العتزال إاثر Œربته
السس-ي-ئ-ة م-ع ن-ادي ف-يÔب-اتشس-ي
موسسم ( ،)2٠19- 2٠18تأالق ⁄
يشس -ف -ع ل -ه م -ع م -ن -اج Òن -ادي
ليسس Îسسيتي اإليرلندي بياندن
روج Òال - - - -ذي ق - - - -رر ع - - - -دم
العتماد عليه اŸوسسم اŸقبل
وطلب إادارة الفوكسسيز بإايجاد
ف - -ري - -ق ل - -ه ،رغ - -م أان ع - -ق - -د

سسليما Êينتهي صسيف .2٠21
ه -ذا ،وق -د ي -ظ -ه -ر ال -دو‹
ا÷زائ- - -ري م- - -ن ج- - -دي- - -د ‘
الدوري الÎكي ،ليؤوكد أانه ظلم
م - -ن ق - -ب - -ل اإلعÓ- -م اÙل- -ي
وال - -ط - -اق - -م ال- -ف- -ن- -ي ل- -ن- -ادي
فيÔباتشسي الذي أاسساء توظيفه
ف- -وق اŸسس- -ت- -ط -ي -ل األخضس -ر،
ح -ت -ى ي-ن-ت-ق-م ري-اضس-ي-ا م-ن-ه-م،
خصسوصسا أان ا÷ميع يعرف أان

ال Ó- -عب السس- -اب- -ق لشس- -ب- -ي- -ب- -ة
الشس -راق -ة ي -عشس -ق ال -ت -ح-دي-ات
واللعب –ت الضسغط إلسسكات
أافواه اŸشسكك.Ú
م - -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،كشس- -ف
موقع أافريك سسبور عن اهتمام
ن - -ادي أاوŸب- -يك م- -رسس- -ي- -ل- -ي- -ا
ب -خ-دم-ات ث-ا Êأافضس-ل ه-داف
‘ ت -اري -خ اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي
ا÷زائري ،حيث أاكد صساحب

اŸق -ال أان اŸدي -ر ال -ري -اضس-ي
ل - -ن - -ادي ع - -اصس - -م - -ة ا÷ن- -وب
ال-ف-رنسس-ي أاون-ت-و Êزوب-ي-زاريتا
ي -ب -حث ع -ن ت -دع -ي -م ف -ري -ق -ه
Ãه- -اج- -م ث -ا Êب -ع -دم -ا فشس -ل
اŸه -اج -م داري-و ب-ي-ن-ي-دي-ت-و ‘
إاقناع الطاقم الفني واإلداري
ألصس - - -ح- - -اب ال- - -زي األب- - -يضس
واألزرق ،وهو ما جعله يهتم
بخدمات السسوبر سسليما.Ê
ك -م -ا أان صس-ح-ي-ف-ة أاوغ-وج-و
الÈتغالية أاكدت هي األخرى
اهتمام نادي سسبورتينغ لشسبونة
ب- -إاع- -ادة ب- -ط -ل إاف -ري -ق -ي -ا إا¤
صس -ف -وف-ه-ا ب-داي-ة م-ن اŸوسس-م
ال - -ك- -روي ا÷دي- -د (- 2٠2٠
 ،)2٠21رف - - -ق - - -ة ع - - -دد م - - -ن
ال Ó-ع -ب Úالسس -اب -ق Úل -ل-ف-ري-ق
إلع -ادة ب -ن -اء تشس -ك -ي -ل -ة ق -وي -ة
ت -ن -افسس ع -ل -ى ل -قب ال -ب-ط-ول-ة
الÈت-غ-ال-ي-ة ال-ت-ي اب-ت-ع-د ع-ن-ه-ا
الفريق األبيضس واألخضسر منذ
رحيل الهداف ا÷زائري.
Óشس- - -ارة ،ف- - -إان ه- - -داف
ل - - -إ
اÿضسر و‘ حال توقيعه لنادي
أاوروب- - -ي ج- - -دي - -د سس - -ي - -ك - -ون
السسادسس ‘ مشسواره الكروي
منذ تنقله لعا ⁄الحÎاف.

إأعلنت إ’–ادية إ÷زإئرية ’ألعاب
إلقوى ،إأمسس إلسشبت ،عن إنهاء إŸوسشم
إل -ري -اضش-ي  2020-2019م -ب-ك-رإ ب-دون
تسش- - -ل- - -ي- - -م إأل - -ق - -اب إأو –دي - -د ه - -وي - -ة
إلصشاعدين وإلنازل.Ú
وياأتي هذا القرار بعد مرور حوا‹ اأربعة
اأشسهر على التعليق الكامل للمنافسسات بسسبب
تفشسي جائحة كورونا فÒوسس (كوفيد،)19-
بهدف «ا◊فاظ على الصسحة العامة».
و ت -ق -ول ال -ه -ي -ئ -ة ال–ادي-ة ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا:
«بسس -بب ال -وضس -ع -ي -ة الصس -ح -ي-ة ا◊ال-ي-ة ,ف-اإن
اŸوسس - -م ال- -ري- -اضس- -ي  2٠2٠-2٠19سسيكون
اأبيضسا ,حيث لن يكون هناك ل بطل و ل
صساعد و ل نازل».
وحسسب نفسس اŸصسدر ،فاإن هذا القرار
قد اتخذ من طرف اأعضساء اŸكتب الفدرا‹

ل–Ó-ادي-ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق وال-تشس-اور م-ع ال-ل-ج-نة
الطبية« .هذا القرار نا œعن عوامل اأخرى
ذات طابع رياضسي ،على غرار العدد الكبÒ
للمنافسسات ( 8٠باŸائة) التي Œ ⁄ر بعد،
وك -ذا اسس -ت -ح -ال -ة اسس -ت -ئ -ن-اف اŸن-افسس-ة دون
–ضسÒات م Ó-ئ -م -ة ل -ل -ري -اضس -ي ،»Úيضس -ي -ف
البيان.
وتعت Èا–ادية األعاب القوى اأنها اتخذت
«ال- -ق- -رار الصس- -ائب» ب- -الإعÓ- -ن ع- -ن م -وسس -م
اأب - -يضس ،وه - -ذا قصس - -د السس - -م - -اح ل Ó- -أن- -دي- -ة
ب -ال -ت -حضس Òب -ك -ل راح -ة ل-ل-م-وسس-م ال-ري-اضس-ي
ا÷ديد.
وبالتا‹ –ذو ا–ادية األعاب القوى حذو
كرة السسلة والتايكواندو والريغبي والسسباحة
التي كانت اأو ¤ال–اديات الرياضسية التي
اأعلنت عن موسسم اأبيضس.

فÒون

ميسسي يواجه «مرحلة انتقالية» ‘ البارصسا

بطولة إلعا ⁄للفكوتريان إلفيتنامي

تأاجيل دورة  2020بسسبب كورونا
اأُج -لت ب -ط -ول -ة ال -ع-ا ⁄ل-ل-ف-ك-وت-ري-ان
الفيتنامي ،التي كانت مقررة من 3٠
اأكتوبر اإ 3 ¤نوفم ÈاŸقبل با÷زائر
ال- -ع- -اصس- -م -ة ،اإ ¤ت -اري -خ لح -ق بسس -بب
جائحة كورونا ،حسسب ما اأعلنه ال–اد
الدو‹ لÓختصساصس.
واأوضسح نفسس اŸصسدر ‘ بيان اأن
«ق -رار ال-ت-اأج-ي-ل ات-خ-ذه رئ-يسس ال–اد
ال-ع-اŸي ل-ل-ف-ك-وت-ريان الفيتنامي ،هونغ
فنه جيانغ بعد التشساور مع نائبه توت

ك- -ون- -غ ن- -غ- -ي- -ان ،اŸك- -ل- -ف ب- -ت- -ن- -ظ -ي -م
التظاهرات الدولية الكÈى ،اإضسافة اإ¤
رئيسس الهيئة الفدرالية ا÷زائرية ،ربيع
اآيت ›.»È
واأضس - -اف اŸصس - -در« :ب - -ع- -د ا◊ج- -ر
الصس- -ح- -ي ال- -ذي ف -رضس -ه وب -اء ك -ورون -ا
العاŸي (كوفيد )19-وما ‚م عنه من
اضس- -ط- -راب ‘ –ضسÒات ال -ري -اضس -يÚ
والذي سسينعكسس على مردودهم الفني
خÓل بطولة العا 2٠2٠-⁄التي كانت

سس-ت-ن-ظ-م اأواخ-ر شس-ه-ر اأك-ت-وب-ر اŸقبل,
قررت الهيئة العاŸية تاأجيل اŸنافسسة
ا ¤تاريخ لحق».
و◊د السساعة ⁄ ،يتم الإعÓن عن
اأي تاريخ لإعادة بر›ة بطولة العا،⁄
اإل اأن ال–اد الدو‹ لهذه الرياضسة
القتالية سسياأخذ بع Úالعتبار نقطتÚ
مهمت Úوهما تطور الوضسعية الصسحية
ع Èال - - -ع - - -ا ⁄و رزن - - -ام- - -ة ﬂت- - -ل- - -ف
اŸنافسسات اŸقبلة.

رحيله من غلطة سشرإي مسشأالة وقت

الدحيل القطري يسسعى للّتعاقد مع فغو‹
دخل نادي إلدحيل رإئد ترتيب
إل -ب -ط-ول-ة إل-ق-ط-ري-ة سش-ب-اق إن-ت-دإب
إل Ó-عب إل -دو‹ إ÷زإئ -ري سش -ف-ي-ان
’ن- - -ت- - -ق- - -ا’ت
ف - - -غ - - -و‹ ‘ ،سش - - -وق إ إ
إلصشيفية إ◊الية.
ويرغب فريق الدحيل ‘ جلب لعب
يحوز الكفاءة واÈÿة الدولية على غرار
سسفيان فغو‹ ،اسستعدادا لِخوضس منافسسة
كبÒة ‘ اŸوسسم اŸقبل ،مُمّثلة ‘ كأاسس
رابطة أابطال آاسسيا.

وبات نادي الدحيل ثا Êفريق قطري
يرغب ‘ اإلسستفادة من خدمات فغو‹،
ب -ع -د ن-ادي ال-غ-راف-ة .ك-م-ا ذك-رت-ه اÛل-ة
اÙلية «اسستاد الدوحة» ‘ أاحدث تقرير
لها ِبهذا الشسأان .فضس Óعن تنافسس فرق
أاخ -رى م -ن السس -ع -ودي -ة واإلم -ارات ِل -ضس ّ-م
الÓعب الدو‹ ا÷زائري.
وي -رت -ب -ط ا÷ن -اح سس -ف -ي-ان ف-غ-و‹ (3٠
سسنة) مع نادي غلطة سسراي الÎكي بِعقد،
بدأات مّدته صسيف  2٠17وتنقضسي ‘ 3٠

من جوان .2٠22
و ⁄تسستطع إادارة نادي غلطة سسراي
الÎك- -ي ت -وف Òم -ب -ل -غ األج -رة الضس -خ -م -ة
لÓعب فغو‹ ،خاصسة بعد تفشّسي فÒوسس
«كورونا» ،وتراجع العائدات اŸالية .وهو
ما جعلها ُتخ ّ
طط لِبيع الدو‹ ا÷زائري.
ويتقاضسي سسفيان فيغو‹ أاجرة سسنوية
ضس -خ -م -ة ُت -ق ّ-در ِب-ن-ح-و  ٤م Ó- -ي Úأاورو،
ُت- - -سسّ- - -دده- - -ا ل- - -ه إادارة ن- - -ادي غ- - -ل - -ط - -ة
سسراي الÎكي.

بايرن ميونيخ

اŸشسكل اŸا‹ يحول دون التعاقد مع هافÒتز
ي - - - -ح - - - -ول إŸشش - - - -ك- - - -ل إŸا‹ دون
إسش- - -ت- - -ق- - -دإم إ’أŸا Êإل - -دو‹ ك - -اي
هافÒتز إ ¤نادي بايرن ميونيخ،
حسش -ب -م -ا ذك-ره رئ-يسش-ه إل-ت-ن-ف-ي-ذي
ك-ارل ه-اي-ن-ز روم-ي-ن-ي-غ-ه ‘ حديث
Ùطة «ششبورت  »1إلتلفزيونية.
واسس -ت -ب -ع -د روم -ي -ن -ي -غ -ه ال-ت-ع-اق-د م-ع
هافÒتز ،قائ « : Óبكل وضسوح :انتقال
هافÒتز لن يكون ‡كنًا بالنسسبة لنا ‘
هذا العام من الناحية اŸالية».
واأضس- -اف ال- -ن- -ج- -م الأسس- -ب- -ق ل -ه -ج -وم
اŸنتخب الأŸا« :Êكرة القدم ‘ كل
اأن -ح -اء اأوروب -ا ت -واج -ه –دي -ات م -ال -ي-ة
ك- - -بÒة ،ط- - -اŸا اأن- - -ه ل ي - -زال م - -ن غÒ

اŸمكن اللعب بحضسور ا÷مهور».
وتابع« :كل واحد يعرف مقدار القيمة
(لصسفقة هافÒتز) التي يفكر فيها رودي
فولر ‘ باير ليفركوزن.
واإ ¤جانب بايرن ،تسسعى العديد من
الأندية الكبÒة (اأبرزها ريال مدريد)،
لضسم هافÒتز 21 ،عاًما ،الذي من غÒ
اÙتمل اأن ينتقل اإ ¤بايرن ‘ هذا
الصسيف؛ بسسبب تكاليف صسفقة انتقال
لÒوي سسا Êوالضسرائب التي سستصسل ا¤
 1٠٠م -ل -ي -ون ي -ورو ‘ ظ-ل فÎة ك-ورون-ا
الصسعبة.
وق - -ال ف - -ول - -ر ،اŸدي - -ر ال - -ري - -اضس - -ي
ل -ل -ي -ف-رك-وزن ‘ ،تصس-ري-ح-ات لصس-ح-ي-ف-ة

«بيلد»« :ليسس هناك شسيء ﬁدد Áكن
الإع Ó-ن ع -ن -ه ‘ ح -ال -ة ه -افÒت -ز .اإن-ه
شسخصسيا ياأمل ‘ اأن يبقى عاما اآخر،
لكننا لدينا اتفاق ،فاإذا كان مناسسبا فمن
اŸم- -ك- -ن اأن ي- -رح- -ل ‘ ه- -ذا الصس- -ي- -ف
اأيضسا».
وق-ال روم-ي-ن-ي-غ-ه- ،ال-ذي  ⁄يسس-ت-ب-عد
القيام بصسفقات اأخرى بصسفة عامة اأو
بيع لعب Úاأيضسا ،-اإنه يتمنى اأن «يبقى
هافÒتز لعام اآخر ‘ ليفركوزن ،لأننا
م-ه-ت-م-ون ب-اŸن-افسس-ة ،وي-جب ع-ل-ي-ن-ا اأن
نقوم بالصسفقات باسستمرارية معينة ،ول
اأسستبعد اأيضسا اأن نبيع لعبا اأو اآخر من
اأجل اأن نكسسب تعويضسا ماليا».

اعت Èاألرجنتيني خوان سسيباسستيان فÒون،
الÓ- -عب السس- -اب- -ق وال- -رئ- -يسس ا◊ا‹ ل- -ن -ادي
إاسستوديانتسس دي ل بÓتا ،أان مواطنه ليونيل
ميسسي‚ ،م برشسلونة يواجه «مرحلة انتقالية»
بالفريق الكتالو.Ê
وقال ‘ تصسريح لوكالة األنباء اإلسسبانية:
«إانها ليسست فÎة جيدة للفريق ،فهو يواجه
عملية اسستبدالت وهذه السستبدالت معقدة؛
م -ن الصس -عب ال -ع -ث-ور ع-ل-ى لعب م-ث-ل تشس-ا‘
(هÒنانديز) أاو (أاندريسس) إانييسستا».
وأاضس- -اف ضس- -اح- -ك- -ا« :ه- -ؤولء اŸوج- -ودون
يتقدمون ‘ العمر».
وزاد« :إانها ◊ظة انتقالية ومعقدة سسيتعÚ
عليهم العمل ‘ نهاية اŸطاف إليجاد حل
لكل ذلك».
Óرجنت Úوما
وحول إامكانية عودة ميسسي ل أ
إاذا كان ذلك ع Èالنتقال إلسستوديانتسس دي

بÓتا ،علق« :إاذا أاراد اÛيء إا ¤هنا ،فإان
القميصس رقم ﬁ 1٠جوز له».
وتابع« :أابعد من ذلك ،ل أاتخيله حقا خارج
برشسلونة ،لكن كلها أامور نقولها اليوم وغدا قد
نراه يذهب إا ¤ناٍد آاخر ‘ .الواقع هو سسيد
قراره وهو أادرى برغباته ويعلم ماذا يريد».
وردا على سسؤواله حول مواطنه أايضسا ،دييغو
سس -ي -م -ي -و ،Êم -درب أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د ،أاردف:
«بالنسسبة ‹ ،دييغو هو مدرب برجماتي .لقد
رأايته يقدم مباريات قدم فيها شسيئا وأاخرى ⁄
يفعل ذلك».
واسس -ت -ط-رد« :ه-ذا ي-ن-م ع-ن ذك-اء ،وي-ع-كسس
ق -درة ع -ل -ى تشس -ك -ي-ل ال-ف-ري-ق حسسب اŸب-اراة
واÿصسم».
وخ -ت -م« :ي-ع-ج-ب-ن-ي اŸدرب ال-ذي ي-ت-ع-ام-ل
وفقا للمنافسس الذي أامامه .من هذه الناحية،
يبدو ‹ دييغو مدربا ذكيا».

إنتقا’ت

تياغو أالكانتارا قريب جدا من التوقيع لليفربول

أاضسحى لعب بايرن ميونيخ األŸا ،Êتياغو
أال-ك-ان-ت-ارا« ،ق-ري-ب-ا ج-دا» م-ن ال-ت-وق-ي-ع ل-فريق
ليفربول اإل‚ليزي ،حسسب ما نشسرته صسحيفة
«سسبورت» اإلسسبانية.
وأاوضس -حت الصس -ح-ي-ف-ة أان اŸف-اوضس-ات بÚ

ال Ó-عب ال -ب -ال -غ م -ن ال -ع -م-ر  29عاما
ومسسؤوو‹ النادي اإل‚ليزي «متقدمة
ج- -دا» ،مضس -ي -ف -ة أان -ه « ⁄ي -ت -ب -ق سس -وى
التفاق على بعضس التفاصسيل اŸادية».
وتابعت « :بايرن يطالب بـ  35مليون
أاورو لÓسستغناء عن الÓعب اإلسسبا،»Ê
إال أان إادارة «ال - - -ري - - -دز» ل ت- - -رغب ‘
تسسديد اŸبلغ «دفعة واحدة».
وي -ن-ت-ه-ي ع-ق-د أال-ك-ان-ت-ارا م-ع ب-اي-رن
اŸوسس- -م اŸق- -ب- -ل ،وت- -وج م- -ع -ه ب -ل -قب
البطولة اÙلية  7مرات ولعب معه
 23٠مباراة ‘ ﬂتلف اŸسسابقات منذ
انتقاله إا ¤صسفوفه عام  2٠13قادما
من برشسلونة اإلسسبا.Ê
ويبدو أان الÓعب السسابق لÈشسلونة يبحث
عن خوضس –ديات جديدة بعدما قضسى 7
سسنوات ‘ اŸنافسسة األŸانية.
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قبل سصت جو’ت من اÿتام

بن رحمة مرشصح لنيل جائزة أافضصل لعب ‘ «الشصامبيونشصيب»
بدأا ا◊ديث ‘ الصصحافة ا’‚ليزية
خÓل الفÎة اŸاضصية عن هوية اŸتوج
ب - - - - - - - -ج- - - - - - - -ائ- - - - - - - -زة أافضص- - - - - - - -ل ’عب ‘
«الشصامبيونشصيب» حيث يتواجد الدو‹
ا÷زائ -ري سص-ع-ي-د ب-ن رح-م-ة ع-ل-ى رأاسص
ق -ائ -م -ة أاب -رز اŸرشص -ح Úل -ل-ت-ت-وي-ج ب-ه-ذا
اللقب.

»°ù«ªM QÉªY
بصشم الدو‹ ا÷زائري سشعيد بن رحمة على
موسشم اسشتثنائي ◊د اآلن ‘ ظل تأالقه الكبÒ
مع برينتفورد ،حيث قاده للتواجد مع األندية
اŸرشش -ح -ة ل -لصش -ع-ود إا« ¤الÒÁÈل-ي-غ» اŸوسش-م
اŸقبل.
ورغ- -م أان ب- -ن رح- -م- -ة ل يضش- -ع ه- -ذا ال -ل -قب
الششخصشي ضشمن أاهدافه لكن تأالقه الكب Òمع
ف -ري -ق -ه م -ن -ذ ان-طÓ-ق اŸوسش-م وث-ب-ات مسش-ت-واه
سشاهم ‘ توسشيع الهوة بينه وب Úمنافسشيه على
هذا اللقب الششخصشي.
ويتواجد بن رحمة ‘ صشراع على لقب أافضشل
لعب مع ال‚ليزي الصشاعد ايزي ايبÒاتششي
صشانع أالعاب كوينز بارك رينجرز الذي ورغم أانه
كان ‡يزا خÓل مرحلة الذهاب وقبل توقف
البطولة إال أانه كان ظ Óلنفسشه بعد اسشتئناف
اŸباريات عكسس بن رحمة الذي واصشل التأالق.
من ناحية أاخرى ،جسشد بن رحمة تأالقه من
خÓل التواجد ‘ قائمة تششكيلة األسشبوع بعد أان
تأالق خÓل مواجهتي ريدينغ وويسشت بروميتشس

البيون من خÓل تسشجيل هدف وصشناعة آاخر.
ويراهن أانصشار برينتفورد كثÒا على بن رحمة
من أاجل قيادة الفريق لتحقيق صشعود تاريخي
إا« ¤الÒÁÈليغ» خاصشة أان الفريق متواجد على
دائرة اŸنافسشة لتحقيق هذه الغاية من خÓل
التواجد ‘ اŸركز الثالث.
وي -ن -افسس ال -ف -ري-ق ع-ل-ى م-ك-ان-ة ل-ل-ت-واج-د ‘
م-واج-ه-ات السش-د ال-ت-ي سش-ت-ج-ري ن-ه-اي-ة اŸوسش-م

لتحديد الصشاعدين خاصشة أان ثنائي الصشدارة
ل-ي-دز ي-ون-اي-ت-د وويسشت ب-روم-ي-تشس ال-ب-ي-ون وسش-عا
الفارق مع صشاحب اŸركز الثالث إا ¤خمسس
نقاط.
وقبل  6جولت عن نهاية اŸنافسشة سشيكون
بن رحمة وفريقه برينتفورد مطالبا بتحقيق ٤
ان -تصش -ارات ع -ل -ى األق -ل م -ن أاج -ل ال -ت -واج-د ‘
الدورة اŸصشغرة التي سشتجري نهاية اŸوسشم
ل-ت-ح-دي-د األن-دي-ة األخ-رى ال-ت-ي سشÎاف-ق ث-ن-ائ-ي
الصشدارة إا« ¤الÒÁÈليغ».
كما Á ⁄ر تأالق الÓعب مرور الكرام على
األن -دي -ة ال -ك -بÒة ‘ ا‚لÎا ح -يث ي -ت-واج-د ب-ن
رح-م-ة حسشب الصش-ح-اف-ة ال‚ل-ي-زي-ة ‘ م-ف-ك-رة
ال- -ع- -دي- -د م- -ن األن- -دي -ة ع -ل -ى غ -رار ويسش -ت -ه -ام
وليسشÎسشيتي إاضشافة إا ¤تششلسشي وأارسشنال.
ويرغب الÓعب ‘ النتقال إا ¤فريق أاقوى
ل -ل -م -ن -افسش -ة ع -ل -ى األل -ق-اب ‘ ظ-ل ت-أال-ق-ه ه-ذا
اŸوسشم حيث يدرك بن رحمة أان الفرصشة مواتية
بالنسشبة له لتحقيق حمله والنتقال إا ¤فريق
آاخر رغم أان اŸأامورية لن تكون سشهلة.
ويحلم الÓعب بإاعادة سشيناريو رياضس ﬁرز
‘ ا‚لÎا من لعب مغمور إا ¤أافضشل لعب ‘
ال -ب -ط -ول -ة م -ت-ف-وق-ا ع-ل-ى لع-ب‡ Úي-زي-ن ول-ه-م
اسشمهم وسشمعتهم على مسشتوى الكرة العاŸية.
ول -ن ي -ت -ح -ق-ق ه-ذا السش-ي-ن-اري-و إال م-ن خÓ-ل
النتقال إا ¤فريق قادر على اŸنافسشة والتواجد
مع أاندية اŸقدمة ‘ البطولة ال‚ليزية التي
تششهد كل موسشم صشراعا كبÒا ب Úاألندية على
اŸراكز األو.¤

’زمة اŸالية جراء تفشصي كورونا
بسصبب ا أ

لعبو «السصنافر» يوافقون على تخفيضس األجور
ق -الت مصص -ادر م -ق -رب -ة م -ن ب -يت شص -ب-اب
قسصنطينة ،إان اŸدرب ا÷ديد للنادي عبد
ال -ق -ادر ع -م -را ،Êاغ -ت -ن -م ف -رصص -ة ل -ق -ائ-ه
بالÓعب بلقاسصمي عبد الفتاح إاسصماعيل،
’دارة
خ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع ال -ذي ع -ق-دت-ه ا إ
ب -ال Ó-ع -ب ،Úل -ي -ط-ال-ب-ه ب-اŸواصص-ل-ة ب-أال-وان
’قل ،مؤوكدا
«السصنافر» Ÿوسصم آاخر على ا أ
له أانه لن يندم على قراره ‘ حال فضصل
ال -ب -ق -اء ،ع-ل-م-ا أان ب-ل-ق-اسص-م-ي ال-ذي ال-ت-ق-ى
اŸدي- -ر ال- -ع- -ام رشص- -ي -د رج -راج م -رارا ك -ان
’خ Òعندما أاكد له أانه لن
صصريحا مع ا أ
ي -غ Òشص -ب -اب قسص -ن -ط -ي -ن -ة إا’ ب-ا’حÎاف
خارج الوطن ،وهو نفسص ما قاله الÓعب
Ÿدربه عمرا.Ê
ي- -ح- -دث ه- -ذا ‘ ال- -وقت ال- -ذي رفضس ف- -ي- -ه
متوسشط ميدان ششباب قسشنطينة ،إاسشÓم هريدة،
الذي ” تسشريحه ‘ وقت سشابق ،التوقيع على
بروتوكول تخفيضس األجور الذي اقÎحه اŸدير
ال -ع -ام ل -ل -ن -ادي وك -ذا اŸدي-ر ال-ري-اضش-ي ،رشش-ي-د
رجراج ونصشر الدين ›وج على التوا‹ ،ملحا
ع-ل-ى ضش-رورة ا◊صش-ول ع-ل-ى ك-ام-ل مسش-ت-ح-ق-اته
اŸالية العالقة التي كان يدين بها قبل تسشريحه
من الفريق ،مهددا ‘ ذات الوقت باللجوء إا¤
÷نة اŸنازعات لسشتعادة أامواله ،ليكون موقف
هريدة من مقÎح اإلدارة القسشنطينية ،النقطة
السش- -وداء ال- -ت- -ي أاخ- -ل- -طت أاوراق اŸسش- -ؤوول‘ Ú
الوقت ا◊ا‹ ،علما أان هريدة كان قد رفضس
ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ورق-ة تسش-ري-ح-ه ل-ي-ت-م –وي-ل-ه إا¤
الفريق الرديف ‘ وقت سشابق.

Óشش -ارة ف -إان ك -ل ال Ó-ع-ب Úال-ذي-ن حضش-روا
ل -إ
الجتماع رفضشوا ‘ بادئ األمر مقÎح اŸدير
العام رششيد رجراج ،والذي اقÎح فيه تخفيضس
أاج -رت -ه -م إا ¤نصش -ف م -ا ي -ت -ق-اضش-ون-ه ‘ ال-وقت
ا◊ا‹ ،حيث ع Èغالبيتهم عن تذمرهم إازاء
اŸقÎح وه -ددوا Ãق -اط-ع-ة الج-ت-م-اع ،ق-ب-ل أان
يقÎح رجراج مرة أاخرى  35من اŸائة فقط
بدل من  5٠من اŸائة ،وهو اŸقÎح الذي لقي
اسشتحسشان زمÓء الغائب حسش Úبن عيادة ،علما
أان التفاق ” التوقيع عليه من قبل كل الÓعب،Ú
وسش -ي -ت -م وضش -ع -ه ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ك-تب ال-راب-ط-ة
اÎÙفة لكرة القدم ،وكذا ÷نة اŸنازعات،
مثلما اششÎط ال–اد ا÷زائري للكرة ،لتفادي

حول قضصية مباراة «الداربي»

ما ل يحمد عقباه ‘ اŸسشتقبل ‘ ،حال قّرر
أاحد الÓعب Úمقاضشاة النادي أاو إايداع ششكوى
ع -ل-ى مسش-ت-وى ÷ن-ة اŸن-ازع-ات ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى
أامواله العالقة.
و‘ سشياق آاخر ،قامت إادارة النادي بتقدË
اŸدرب ا÷دي - -د ع - -ب - -د ال- -ق- -ادر ع- -م- -را Êإا¤
الÓعب ،Úوذلك على هامشس مأادبة الغذاء التي
نظمتها على ششرف الÓعب ‘ Úمقر النادي،
ح- -يث وخ Ó-ل ال -ك -ل -م -ة ال -ت -ي أال -ق -اه -ا اŸدرب
عمرا ،Êطلب من الÓعب Úأاخذ األمور بجدية
والÎكيز على اŸنافسشة ،مؤوكدا أانه واثق على
–قيق نتائج إايجابية ‘ اŸسشتقبل مع التعداد
ا◊ا‹.

إادارة ا–اد العاصصمة تÎقب صصدور قرار «التاسس»
تÎقب إادارة ا–اد العاصصمة ،صصدور
ق- -رار اÙك- -م- -ة ال- -ري- -اضص- -ي- -ة ال- -دول- -ي -ة،
بخصصوصص قضصيتها ضصد الرابطة اÎÙفة
وا–ادية كرة القدم ‘ ،غضصون السصاعات
’ي -ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،ب-ح-يث ي-ع-يشص
أاو ا أ
مسص-ؤوول-و وج-م-ه-ور «سص-وسص-ط-ارة» ع-لى أامل
سصماع أاخبار سصعيدة من زيوريخ.
يأامل ال–اد ‘ ،إالغاء العقوبة اŸسشلطة عليه
من قبل ÷نة النضشباط ‘  1٤أاكتوبر ،2٠19
ل -يسش -ت -ع -ي -د ال -ن -ق-اط ال-ثÓ-ث ال-ت-ي خصش-مت م-ن
رصشيده ‘ ،انتظار إاعادة بر›ة «الداربي» أامام
مولودية ا÷زائر ،إان  ⁄تعلن السشلطات عن إالغاء
أاو إانهاء اŸوسشم الكروي حسشب ترتيبه ا◊ا‹،
بسش -بب «فÒوسس ك -ورون -ا» ال -ذي ارت -ف -عت نسش-ب-ة
انتششاره ‘ البÓد هذه األيام.
وق -اط -ع ال–اد ،م -واج -ه -ت -ه اŸت -أاخ -رة ع -ن
ا÷ولة الرابعة أامام العميد ،والتي كانت م›Èة
بتاريخ  12أاكتوبر  ،2٠19بحجة تواجد الÓعب
مؤويد ال ،‘Óمع منتخب ليبيا ‘ تلك الفÎة،
وتزامن اللقاء مع تواريخ ال–اد الدو‹ للعبة،
وعليه عوقب الفريق بخسشارة «الداربي» على
البسشاط بثÓثة أاهداف لصشفر ،وخصشمت ثÓث
نقاط من رصشيده مع غرامة مالية قدرها 1٠٠
مليون سشنتيم.

ورفضشت ÷ن- -ة ال -ط -ع -ون ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -ف -اف،
اسشتئناف ال–اد ‘ القرار ،ثم رفضشت اÙكمة
ال -ري -اضش -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ،ال-ن-ظ-ر ‘ ال-قضش-ي-ة م-ن
ن- -اح- -ي- -ة اŸضش -م -ون ،ل -ت -ل -ج -أا إادارة ال -ن -ادي إا¤
اÙك -م -ة ال -دول-ي-ة ،ب-ح-يث “ت دراسش-ة اŸل-ف
ب -ت -اري -خ  5ج- - -وان اŸاضش- - -ي ،وا÷م- - -ي- - -ع ‘
«سش - -وسش - -ط - -ارة» يÎقب األخ - -ب - -ار السش - -ارة م- -ن
سشويسشرا.
وقال ﬁامي الفريق ،أاحمد دهيم ‘ ،حديث
سشابق ،إان قرار «التاسس» ،سشيصشدر نهاية جوان أاو
بداية ششهر جويلية على أاك Ìتقدير ،علما أان
قرارات اÙكمة الرياضشية نهائية ،و‘ حال ما
فصش- -لت ‘ ال- -قضش- -ي- -ة ،ف -إان ال -ف -اف وال -راب -ط -ة
سشيلتزمان بالتطبيق مع تعويضس ال–اد عن كل
مصشاريف اÙاكمة.
وعلى صشعيد آاخر ،يبقى مسشتقبل ا◊ارسس

ال- -دو‹  ÚŸزم -ام -وشس ،غ -امضش -ا ،ب -ح -يث ب -داأ
ا◊ديث ي -دور ع -ن إام -ك -ان -ي -ة رح -ي -ل -ه ‘ ،فÎة
التحويÓت اŸقبلة ،خاصشة وأان عقده ينتهي هذا
الصشيف وسشيكون حرا من أاي التزام ،كما ⁄
تشش- -رع إادارة ال -ن -ادي ‘ ال -ت -ف -اوضس م -ع -ه ح -ول
التجديد Ÿوسشم واحد على األقل.
وحسشب مصشدر مقرب من الفريق ،فإان فكرة
الحÎاف خ- - - -ارج ا÷زائ - - -ر ،ل ت - - -زال ت - - -راود
زم -ام -وشس ،رغ -م ت -ق-دم-ه ‘ السش-ن ،خ-اصش-ة وأان
بعضس األندية اÿليجية مهتمة بخدماته ،كما
–دثت مصشادر أاخرى ،عن رغبة ششبيبة القبائل
‘ ضش -م -ه وإام -ك-ان-ي-ة ال-ع-ودة إا ¤ا÷ار م-ول-ودي-ة
ا÷زائر.
وكان زماموشس ،على وششك حمل أالوان نادي
أاحد السشعودي ،قبل موسشم ،Úعلى ششكل إاعارة
Ÿدة أارب -ع -ة أاشش -ه -ر ،ق -ب -ل أان ي -ت -دخ -ل ال-رئ-يسس
السش-اب-ق ل-ل-ن-ادي رب-وح ح-داد ،ل-ي-ج-هضس الصش-فقة
رغم العرضس اŸا‹ الكب ،Òمع اإلششارة إا ¤أان
اب -ن م-ي-ل-ة ،ه-دد ‘ فÎة ال-ت-ح-ويÓ-ت الصش-ي-ف-ي-ة
للموسشم اŸاضشي ،بفسشخ العقد والرحيل ،بسشبب
ع-دم اسش-تÓ-م-ه Ÿسش-ت-ح-ق-ات-ه اŸال-ي-ة اÎŸاك-مة
والتي بلغت رواتب عششرة أاششهر كاملة ،ليقنعه
اŸكتب اŸسش Òالسشابق ‘ آاخر ◊ظة بالعدول
عن قراره.

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

العدد
18295

–سصبا ’سصتئناف البطولة التونسصية

23

بك Òيخضصع لÈنامج بد Êخاصس مع الصصفاقسصي
’ زال النادي الصصفاقسصي التونسصي
ي-ن-ت-ظ-ر ع-ودة ’ع-به ا÷زائري ،إاسصÓم
ب- -ك ،Òإا– ¤ضصÒات ال- -ف- -ري -ق –سص -ب -ا
’سص -ت -ئ -ن-اف ال-ب-ط-ول-ة ال-ت-ونسص-ي-ة ال-ت-ي
تنطلق يوم  2أاوت اŸقبل ،بعد أان كان
م -ن اŸف -روضص أان ي -ت -واج -د ‘ صص -ف-اقسص
’سصبوع ا◊ا‹.
بداية من ا أ
ل -ك -ن ال -وضش -ع ال -ع -ام ال -ذي ت -ع -يشش-ه ت-ونسس
وا÷زائ -ر بسش -بب ج -ائ-ح-ة ك-ورون-ا أا ّخ-ر ع-ودة
ال Ó-عب ب-أاي-ام ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر ح-ل-ول-ه ب Úي-وم
وآاخر بصشفاقسس بعد أان أاعدت له اإلدارة مقرا
ﬂصشصش -ا ل -ل -ح -ج -ر الصش-ح-ي اإلج-ب-اري Ÿدة
أاسشبوع ،بعد اسشتظهار التحاليل الÓزمة التي
سش -ي -ق -وم ب-ه-ا الÓ-عب ‘ ا÷زائ-ر ،ث-م سش-ي-ق-ع
إاج -راء –ال -ي -ل ث -ان -ي -ة ل -ه ‘ صش -ف -اقسس ق-ب-ل
اللتحاق بالتمارين مع اÛموعة حتى تقع
اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى سشÓ-م-ة اÛم-وع-ة ،خ-اصشة
وأان ا÷زائ- -ر م- -ازالت ت- -ع- -ا Êم- -ن ﬂل -ف -ات
العدوى اÙلية.
وسش- -ي- -ل- -ت- -ح- -ق إاسشÓ- -م ب -ك Òب -اÛم -وع -ة
وسش- -يشش- -رع ‘ ال- -ت- -م -اري -ن ب -ع -د اسش -ت -ك -م -ال -ه
Óجراءات القانونية والوقائية ،التي وضشعها
ل إ

ال–اد التونسشي لكرة القدم بعد التنسشيق مع
وزارة الصشحة ،ومن اŸرجح أان يكون التحاقه
بÎبصس الفريق الذي سشيخوضشه الفريق خÓل
األسشبوع القادم.

وصصف مسصÒته مع الوكرة بالناجحة

بن يط ـ ـو :اشصتقـ ـ ـنا إا ¤أاجـ ـ ـ ـواء اÓŸع ـ ـ ـ ـب
أاكد ا÷زائري ﬁمد بن يطو ’عب
ال- -وك- -رة ال- -ق- -ط- -ري أان ف- -ري- -ق -ه ي -ق -دم
مسص -ت-وي-ات ج-ي-دة ‘ دوري ‚وم ق-ط-ر،
وأان-ه-م ي-ت-ط-ل-ع-ون ل-ت-حسص Úم-رك-زهم ‘
اŸسصابقة ،مشصÒا ‘ الوقت نفسصه ،إا ¤أان
ال- -ب- -ط- -ول -ة ت -ع -د م -ن أاق -وى ال -دوري -ات
العربية.
وقال بن يطو ‘ تصشريحات نششرها اŸوقع
الرسشمي للنادي« :قدم الفريق مسشتويات جيدة
حتى اآلن ‘ بطولة الدوري ،ورغم أان اŸركز
السشابع الذي يحتله الفريق حالياً هو أاقل من
اŸسشتويات التي قدمها ،اإل أان النتائج التي
–ققت تعت Èمقبولة إا ¤حد ما باعتبار أان
ه -ذا ال -ف -ري -ق ق -ادم م -ن ال -درج -ة ال -ث -ان -ي-ة».
وزاد« :اŸهم اآلن هو أان يتمكن الفريق من
–سش Úمركزه ‘ جدول الÎتيب قبل نهاية
منافسشات الدوري ،وأان يركز على مضشاعفة
هذه النجاحات ‘ اŸوسشم اŸقبل من خÓل
اŸن- -افسش -ة ب -ق -وة ع -ل -ى ال -ت -واج -د ‘ اŸرب -ع
الذهبي».
وأاضشاف« :قوة اŸنافسشات ‘ دوري ‚وم
قطر ⁄ ،تكن مفاجأاة بالنسشبة ‹ ألنني كنت
أاعرف الكث Òعن هذا الدوري قبل انضشمامي
لنادي الوكرة وا◊مد لله أانني تأاقلمت سشريعا
مع فريقي بششكل خاصس ومع الدوري بششكل
ع- -ام ،وأادي -ن ب -ال -فضش -ل ‘ ذلك ب -ال -ط -ب -ع إا¤
مسش- -ؤوو‹ ن- -ادي ال- -وك- -رة وج- -م- -ي- -ع زمÓ- -ئ -ي
بالفريق».
واعÎف بن يطو بأان فÒوسس كورونا تسشبب ‘
إابعاد جميع الÓعب Úعن اŸسشتطيل األخضشر
لفÎة طويلة ،وجعلهم يعيششون ظروفا عصشيبة
للغاية.
وق- -ال« :م- -ع ق- -رار اسش- -ت- -ئ- -ن- -اف ال- -نشش -اط
الرياضشي نششعر بحماسس كب ‘ Òالتدريبات،
ألننا اششتقنا للمباريات والأجواء ا◊ماسشية مع
كرة القدم وأا“نى أان تنتهي كل اآلثار السشلبية
التي أاحدثها هذا الفÒوسس ‘ أاقرب وقت
‡كن ،وأان تعود ا◊ياة إا ¤طبيعتها سشواء ‘
مÓ- -عب ال- -ك- -رة أاو ‘ ا◊ي- -اة بشش -ك -ل ع -ام».
وشش - -دد ب- -ن ي- -ط- -و ع- -ل- -ى أان- -ه سش- -ع- -ي- -د ج- -دا ً
بتحضشÒات الفريق لسشتئناف مسشابقة دوري
‚وم قطر ،خاصشة وأان جميع أاعضشاء الفريق

يعملون بروح الفريق الواحد من أاجل إاسشعاد
ج -م -اه Òال -ن -ادي وال -ب -حث ع -ن اŸزي -د م -ن
النتصشارات ‘ اŸباريات اŸتبقية بالدوري.
وزاد النجم ا÷زائري« :ا÷و العام الذي
يحيط بفريق الكرة بنادي الوكرة يسشاعد على
التأالق ،حيث أان ا÷ميع يعمل من أاجل ‚اح
ال -ف -ري -ق دون أاي اع -ت -ب -ارات شش -خصش-ي-ة وروح
ال - -ت - -ع - -اون Œده - -ا سش - -ائ- -دة ب Úا÷م- -ي- -ع».
وأاكد« :ل أانكر سشعادتي بتواجدي ضشمن قائمة
هدا‘ بطولة الدوري حتى اآلن وسشعيد أايضشا
ل- -وج- -ود ثÓ- -ث- -ة ج -زائ -ري Úآاخ -ري -ن ‘ ه -ذه
ال -ق -ائ -م -ة ،وه -م ب -غ -داد ب -و‚اح لعب السش-د
وياسش Úبراهيمي لعب الريان وسشفيان هني
لعب الغرافة ،ولكني أاؤوكد أان هذا األمر ل
يعنيني كثÒا ً ألن النتائج التي يحققها الفريق
أاهم بكث Òمن أاي ‚احات ششخصشية».
وخ- -ت- -م« :اŸه- -م ه- -و أان ي -ح -ق -ق ف -ري -ق -ي
الن- -تصش- -ارات دون ال- -ن- -ظ- -ر ألي اع- -ت- -ب- -ارات
ششخصشية ،ولكن ‘ النهاية لو –قق الثنان
معاً فسشأاكون أاك Ìسشعادة بالطبع.

للحصصول على عقود رعاية جديدة

«الكاف» تفكر ب›Èة نصصف نهائي رابطة األبطال
‘ اإلمارات
كششف تقارير صشحفية عن اŒاه داخل
ال–اد اإلفريقي لكرة القدم «كاف» إاقامة
نصشف نهائي بطولة دوري أابطال أافريقيا ‘
دولة اإلمارات ،وأاضشافت أان أاعضشاء اŸكتب
ال -ت -ن -ف -ي-ذي ب-ال–اد اإلف-ري-ق-ي ل-ك-رة ال-ق-دم
اقÎحوا إاقامة نصشف النهائي ونهائي بطولة
دوري أابطال أافريقيا ‘ دولة اإلمارات و”
الت -ف -اق ب -ي -ن -ه -م وب Úرئ -يسس ال–اد أاح -م-د
أاحمد.
وأاك- -م- -ل ال- -ت -ق -ري -ر أان ال–اد األف -ري -ق -ي
سش -ي -حصش-ل ع-ل-ى ع-ق-ود رع-اي-ة ج-دي-دة خÓ-ل
اŸباريات اŸقبلة سشتجعله يقدم دعما كبÒا

ل–Óادات الوطنية Ÿواجهة أاضشرار التوقف
على خلفية انتششار فÒوسس كورونا.
وحسشب ال -ت -ق -ري-ر ،ف-إان ال–اد اإلف-ري-ق-ي
رصش- -د  16م-ل-ي-ونا و 2٠٠أال- -ف دولر ل -دع -م
ال–ادات الوطنية ‘ القارة السشمراء Ãعدل
 3٠٠أالف دولر لكل ا–اد.
وكان من اŸقرر إاقامة نهائي بطولة دوري
أابطال إافريقيا ‘ الكامÒون إال أان انتششار
ج-ائ-ح-ة ك-ورون-ا ج-ع-لت ال-ت-ف-ك Òي-ت-غ Òداخ-ل
ال–اد ال -ق -اري ،ح-يث سش-ي-ت-م ل-عب م-ب-اري-ات
نصشف النهائي ‘ دولة واحدة ﬁايدة على أان
تكون مباراة النهائي بها أايضشا.

أأ’حد  05جويلية  2020م ألموأفق لـ  14ذي ألقعدة  1441هـ

»æWh

لرهاب
مكافحة ا إ

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

ألعدد
18295

24

تدمﬂ 12 Òبأا للجماعات إإلرهابية بباتنة وقنبلة تقليدية بع Úإلدفلى
“ّك -ن ع -ن -اصش -ر ا÷يشش ال -وط-ن-ي
الشش- -ع- -ب- -ي ،اأول اأمسش ا÷م- -ع -ة ،م -ن
كشش -ف وت-دمﬂ 12 Òب-اأ للجماعات
الإره-اب-ي-ة ب-ب-ات-نة وقنبلة تقليدية
الصشنع بع Úالدفلى ،حسشب ما اأورده
اأمسش السش- -بت ب -ي -ان ل -وزارة ال -دف -اع
الوطني.
أوضس - -ح ذأت أŸصس - -در أن - -ه «‘ أإط- -ار
مكافحة أ’إرهاب ،كشسفت ودّمرت مفرزة
للجيشس ألوطني ألشسعبي ،يوم  03جويلية
 ،2020قنبلة ( )01تقليدية ألصسنع ،وذلك
أإث-ر ع-م-ل-ي-ة ب-حث وت-ف-ت-يشس ب-ع Úأل-دف-لى
بالناحية ألعسسكرية أ’أو ،¤فيما “كنت
م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس أل-وط-ن-ي ألشس-ع-ب-ي ،أث-ن-اء
عملية “شسيط Ãنطقة كاف ﬂتار بباتنة
 /ن.ع  ،5م - -ن كشس - -ف وت- -دمﬂ 12 Òباأ
للجماعات أ’إرهابية».
و‘ أإطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة
أŸنظمة« ،حجز عناصسر ألدرك ألوطني
بوأدي عيسسى ببشسار  /ن.ع ،3كمية معتÈة
م - -ن أل - -ك - -ي - -ف أŸع - -ال - -ج ت - -ق ّ- -در بـ 287
كيلوغرأم».
ك -م -ا أوق-فت م-ف-ارز مشسÎك-ة ل-ل-ج-يشس
ألوطني ألشسعبي ،خÓل عمليات منفصسلة
بكل من جيجل وخنشسلة  /ن.ع ،5تلمسسان
 /ن.ع 2وغردأية  /ن.ع« ،4خمسسة ()05

Œار ﬂدرأت وحجزت  47 . 6كيلوغرأم
من ألكيف أŸعالج و 3444قرصس مهلوسس،
با’إضسافة أإ ¤ثÓث ( )03مركبات» ،فيما
أوقف عناصسر ألدرك ألوطني ،بكل من
ألوأدي وورقلة  /ن.ع 5136« ،4وحدة من
ﬂت-ل-ف أŸشس-روب-ات و 1.584.000وحدة
من أ’ألعاب ألنارية».
من جهة أخرى ،أوقفت مفارز للجيشس
ألوطني ألشسعبي بكل من “Ôأسست وبرج
ب - -اج - -ي ﬂت - -ار  /ن.ع« ،6ث -م -ان -ي -ة ()08

أشس- -خ -اصس وح -ج -زت سست ( )06م-رك-ب-ات
رب -اع -ي-ة أل-دف-ع و 1260ل Îم- -ن أل -وق -ود
أŸوجه للتهريب ،با’إضسافة أإ 12 ¤مولدأ
ك-ه-رب-ائ-ي-ا وسس-ب-ع ( )07م -ط -ارق ضس-اغ-ط-ة
تسستعمل ‘ عمليات ألتنقيب غ Òألشسرعي
عن ألذهب ‘ ،ح ” Úأإحباط ﬁاو’ت
تهريب  3498ل Îمن ألوقود بكل من
ألطارف وتبسسة وسسوق أهرأسس  /ن.ع5
وت-وق-ي-ف  14م -ه -اج -رأ غ Òشس -رع-ي م-ن
جنسسيات ﬂتلفة بتلمسسان  /ن.ع.»2

جل أاي خسشائر بششرية
 ⁄تسش ّ

هّزة أإرضصية بقوة  4.5درجات بباتنة
جلت صسباح أمسس ،بو’ية باتنة‘ ،
سس ّ
ح- -دود ألّسس- -اع- -ة  8:45دق-ي-ق-ة ب-التوقيت
أÙل -ي ،ب-ل-غت قّ-وت-ه-ا  4.5درج-ات ع-لى
سسلم ريشس ،Îوحّدد مركز ألهزة على بعد 5
ك- -ل- -م ج- -ن- -وب شس- -رق ب -ل -دي -ة ’زرو دأئ -رة
سس- -ري- -ان -ة ،حسسب م -ا أف -ادت ب -ه مصس -ال -ح
أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ل-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،ن-ق Ó-عن
م -رك -ز أل -ب -حث ‘ ع-ل-م أل-ف-لك وأل-ف-ي-زي-اء
ألفلكية وأ÷يوفيزياء.
و ⁄يتم تسسجيل أي خسسائر بشسرية ،كما
أّن مصسالح أ◊ماية أŸدنية أّكدت أّنها ⁄
جل أي تدخÓت ،حيث جّددت دعوأتها
تسس ّ

للموأطن Úباتخاذ أ◊يطة وأ◊ذر وألتزأم
ألهدوء وألسسكينة.

...ومصصرع شصخصص وإنقاذ آإخر سصقطا ‘ بئر Ãنعة
جلت مصسالح أ◊ماية أŸدنية لو’ية
سس ّ
باتنة ،وفاة شسخصس وإأنقاذ آأخر من دأخل
ب-ئ-ر Ãن-ط-ق-ة شس-اŸة ب-ب-ل-دي-ة م-ن-عة ،حيث
تعّرضس شسقيقان إأ ¤أختناق بسسبب ألدخان
أŸنبعث من مضسخة أŸاء ،قبل أن يهويا
‘ قعر ألبئر أŸغطاة باإ’سسمنت بقطر 4
أمتار وعمق  10أمتار ،وبه فتحت Úأ’و¤
 01م Îمربع وألثانية  70سسم مربع ،وقد

إإشصهار

هرعت فرق ألتدخل ألتابعة لوحدة منعة
م -دع -م -ة ب -وح -دة آأريسس إ’ن-ق-اذ ألضس-ح-ي-ة
أ’ول ألبالغ من ألعمر  47سسنة وهو من ”
إأن- -ق -اذه ق -ب -ل ي -وم وأح -د ف -ق -ط ‘ ن -فسس
أŸوقع ،ومن نفسس ألبئر ،فيما لقي شسقيقه
 28سسنة حتفه.
وق -د ّ” ن -ق -ل أأ’ول إأ ¤ع -ي -ادة م -ن -ع-ة
لتلقي أ’سسعافات ،فيما حّولت جثة ألثاÊ
إأ ¤مصس -ل -ح -ة أ◊ف -ظ Ÿسس-تشس-ف-ى آأريسس،
ل -ت -ب -اشس-ر ب-ع-ده-ا أ÷ه-ات أıتصس-ة ف-ت-ح
–قيق معمق ‘ أسسباب أ◊ادث أأ’ليم.

باتنة :حمزة Ÿوششي
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