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حفل تقليد الرتب واإ�سداء الأو�سمة

الرئي�ش يجدد تقدير الأمة لت�سحيات اجلي�ش 
جدد رئي�ش اجلمهورية, عبد املجيد تبون, اأول اأم�ش اخلمي�ش, تقدير الأمة باأ�سرها للجي�ش الوطني 

ال�سعبي ولت�سحياته »الدائمة  واملتوا�سلة« من اأجل حماية الوطن.
عبدال�سالم.غ

�ألقاها  كلمة  يف  تبون  �لرئي�س  وقال 
و�إ�سد�ء  �لرتب  تقليد  حفل  خالل 
�لوطني  �جلي�س  ل�سباط  �لأو�سمة 
مبنا�سبة  �ل�سعب,  بق�رص  �ل�سعبي 
�ل�ستقالل  لعيد  �ل58  �لذكرى 
�ملغزى  من  يخلو  ل  »�إنه  و�ل�سباب: 
مرة  لأول  �لحتفالية  هذه  تعود  �أن 
ق�رص  �ملكان,  هذ�  �إىل  عقود  منذ 
�ل�سعب, ويف منا�سبة تاريخية فا�سلة 
يف حياة �لأمة, بعد مرحلة �لنحر�ف 
�لتي �بعدت �ل�سعب عن حكامه, مما 
حر�كه  يف  �ل�سعب  �نتفا�س  �إىل  �أدى 
من  وفئاته,  مكوناته  بكل  �ملبارك, 

جي�سه  مبعية  �جلذري  �لتغيري  �جل 
�لعتيد, �سليل جي�س �لتحرير �لوطني, 
وحر�سا منا على ترجمة تلك �ل�سور 
�لر�ئعة للتالحم �لع�سوي بني �جلي�س 
بوتقة  يف  و�ن�سهارهما  و�ل�سعب, 
هذ�  �خرتنا  �لأ�سل,  هي  و�حدة 

�ملكان لهذ� �حلفل �ملهيب«.
�أن  هنا  يل  »ويطيب  قائال:  و�أ�ساف 
للجي�س  باأ�رصها  �لأمة  تقدير  �أجدد 
�لد�ئمة  لت�سحياته  �ل�سعبي,  �لوطني 
�لوطن,  حماية  �أجل  من  و�ملتو��سلة 
�إذ ما ز�ل �أبناوؤنا �لبو��سل ي�ست�سهدون 
يطاردون  وهم  �ل�رصف,  ميد�ن  يف 
�هلل  رحمهم  �ملقيت,  �لإرهاب  فلول 

ورزق �أهلهم �ل�سرب و�ل�سلو�ن«.
رئي�س  �أو�سح  �أخرى,  جهة  من 

�لرتقيات  كانت  »�إذ�  �أنه  �جلمهورية 
تقليد� ملكافاأة �مل�ستحقني, فهي يف 
هذه �ل�سنة بالذ�ت, تكت�سي طابعا �آخر 
وعيه  بف�سل  �ل�سعب,  كون  من  نابعا 
وعزمية جي�سه و�أ�سالكه �لأمنية, دخل 
�لرئا�سية,  �نتخابات 12 دي�سمرب  بعد 
مرحلة جديدة, �طماأن فيها �إىل دو�م 
و��سرتجاع  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  نعمة 
ذ�ت  يف  وقال  �مل�ستقبل«.  يف  �لأمل 
من  �ليوم  هذ�  مثل  يف  »كنا  �ل�سياق: 
�لهاوية  �سفا  على  �ملا�سية  �ل�سنة 
بعيدة, حتى  بعيدة,  �لنعمة  نرى هذه 
وديعة  على  �خلوف  بع�سنا  �نتاب 
�لآباء و�لأجد�د... فالتحية كل �لتحية 
�لفر�سة  تفويت  يف  �ساهم  من  لكل 
لبناء  �لطريق  وفتح  �لأعد�ء  على 

و�لقوية  �لعادلة  �لدميقر�طية  �لدولة 
بخ�سائ�سها �جلز�ئرية«.

�ملنا�سبة  هذه  تبون  �لرئي�س  و�غتنم 
�أحمد قايد  �لفريق  للرتحم على روح 
و�جبي  »و�إنه ملن  قال:  �سالح, حيث 
روح  على  �لرتحم  �ملقام  هذ�  يف 
للتغيري  �لبارزين  �ملر�فقني  �حد 
�لدميقر�طي �لذي نعي�سه �ليوم, وهو 
�لفريق  �لأول  �لرعيل  من  �ملجاهد 

�حمد قايد �سالح, طيب �هلل ثر�ه«.
��ستحقو�  »�لذين  �ل�سباط  هناأ  كما 
وحتملوه  بذلوه  ملا  تتويجا  �لرتفيع 
مب�ستوى  للدفع  رفقائهم  مع 
درجات  �على  �إىل  �مل�سلحة  قو�تنا 
تكون  لكي  و�جلاهزية  �لحرت�فية 
على  �مل�سطرب  عاملنا  يف  قادرة 

�لأمة  يتهدد  خطر  �أي  مو�جهة 
�أنه  �إىل  م�سري�  م�سدره«,  كان  مهما 
�أخرى  كوكبة  �لرتقيات  هذه  »�ستلي 
كل  يف  وزمالئهم  زميالتهم  من 
�لقادم«وعرب  نوفمرب  يف  �مل�ستويات, 

وتقديره  �سكره  عن  تبون  �لرئي�س 
»عرفانا  �لرتب  كل  من  للمتقاعدين 
ملا قدموه, �سيما يف �حلك �ملر�حل, 
تفكك  لأخطار  �لت�سدي  يف  وبعدها 

�لدولة و�نهيار  موؤ�س�ساتها«.)

نا�سطون و فاعلون يثمنون اخلطوة 

اجلزائر انت�سرت با�سرتجاعها جماجم مقاوميها
.     حل�سن زعيدي: الرئي�ش اإلتزم مبا تعهد به يف ر�سالته يوم ال�سهيد

.     بن خالف : فرن�سا مطالبة بالعرتاف  بجرائمها 
.     زغالمي: فرن�سا فهمت باأنها ل تتعامل مع اأطراف موالية

.     مو�سى عا�سور :  اعرتاف مبدئي بجرائم فرن�سا يف اجلزائر
ثمن نا�سطون و فاعلون خطوة �جلز�ئر 
�لثورة  قادة  من  رفات   24 با�سرتجاع 
و  مهمة  بادرة  باأن  معتربين   �ل�سعبية, 
�عرت�ف مبدئي و�سمني جلر�ئم فرن�سا 
بالتز�م  �أ�سادو   حني  يف  �جلز�ئر,  يف 
تبون  �ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�ل�سهيد  مبا تعهد به يف ر�سالته يف يوم 
و  ��سرتجاع مكانتها  و  �لذ�كرة  باحرت�م 

��ستكمال �أركانها.

حل�سن زعيدي
الرئي�ش اإلتزم مبا تعهد به يف 

ر�سالة يوم ال�سهيد

زعيدي  حل�سن  �لتاريخي  �ملوؤرخ  �أكد 
باأن �جلز�ئر �نت�رصت بعد �رص�ع طويل 
�لثورة  قادة  رفات  ��سرتجاع  �أجل  من 
باأن عودة من عبدو  معترب�  �لتحريرية, 
��ستكمال  �لوطني   �لطريق  �ل�ستقالل 

لل�سيادة �لوطنية و �لذ�كرة باأركانها.
�جلز�ئر  خطوة  زعيدي  حل�سن  �عترب  
�لثورة  قادة  من  رفات   24 با�سرتجاع 
�جلمهورية  رئي�س  �لتز�م  توؤكد  �ل�سعبية 
يف  به  تعهد  مبا  تبون  �ملجيد  عبد 
ر�سالته يف يوم �ل�سهيد باحرت�م �لذ�كرة 
و ��سرتجاع مكانتها و ��ستكمال �أركانها 

.
�لتاريخي حل�سن زعيدي  و�سدد �ملوؤرخ 
على �أن ��سرتجاع رفات �جلز�ئر �نت�سار 
للجز�ئر و �إ�ستكمال �لإ�ستقالل �لوطني 
للحر�ك  �نت�سار  و  �لوطنية,   �ل�سيادة  و 
�لثورة  �سهد�ء  �سور  رفع  �لذي  �ل�سعبي 
و  نوفمرب  �أول  ببيان  نادى  و  �لتحريرية 

�حرت�م �لذ�كرة.
و�أ�سار �ملتحدث باأن هذه �خلطوة باردة 
جد مهمة و �إنت�سار حقيقي لدبلوما�سية 
رئي�س  عليها  �أعلن  �لتي  �لذ�كرة 
و  باإحرت�مها  وعد  �لتي  و  �جلمهورية 
يوم  هذ�   »: م�سيفا  مكانتها,  �إ�سرتجاع 
  , �لدللت  من  �لعديد  يحمل  تاريخ 
�جلز�ئر  لإ�ستعادة  حقيقي  �إنت�سار  هو 

لرفات قادة �لثورة �ل�سعبية ».
�لفرن�سي  �لرئي�س  باأن  زعيدي  ولفت 
و  �ل�سادقة  �لنية  له  تكن  مل  ماكرون 
بجر�ئم  لالعرت�ف  يف  �حلقيقة  �لإر�دة 
كان  باأنه  م�سري�  �جلز�ئر,  يف  فرن�سا 
بادرته  �جلز�ئر  زيارته  بعد  من  مناظر 
�حلق  �إرجاع  و  �لعتذ�ر  و  لالنحناء 
تبنى  ماكرون  لالأ�سف  لكن  لأ�سحابة, 

نف�س �ل�سيا�سات �لتي تبناها �مل�سوؤولون 
و  متاطلت  لطاملا  ففرن�سا  قبله,  
تالعبت بهذ� �مللف �لذي كان مطروحا 

منذ 2004«.
�إ�سرتجاع  �رصورة  على  زعيدي  و�سدد 
�لأر�سيف �ملادي و �ملعنوي , وت�سجيع 
�أجل  من  �لوثائق  �إىل  للو�سول  �لباحثني 
كتابة �لتاريخ, لفتا يف هذ� �ل�سدد باأن 
 1000 قدمت  �جلز�ئرية  �جلامعة   »:
�لتاريخ  يف  دكتور�ه  و  ما�سرت  �أطروحة 
�جلز�ئري ولكن لالأ�سف جزء كبري منها 
مل يطبع », م�سدد� على �رصورة �أن تتوفر 
�لإر�دة �ل�سيا�سية لل�سعي قدمت للتوثيق 
و �إخر�ج �لأفالم  و جمع �ل�سهاد�ت من 
قيد  على  ليز�لون  �لذين  �ملجاهدين 

�حلياة ».
بن خالف 

فرن�سا مطالبة بالإعرتاف  
بجرائمها و الإعتذار و التعوي�ش

ثمن �لنائب �لربملاين عن جبهة �لعد�لة 
خطوة  خالف  بن  خل�رص  و�لتنمية 
�لثورة  قادة  رفات  با�سرتجاع  �جلز�ئر 
�ل�سعبية, �أين و�سفها باخلطوة �لعمالقة 
على  م�سدد�  �ل�سحيح,  �لجتاه  يف 
و  بجر�ئمها  فرن�سا  تعرتف  �أن  �رصورة 

تقدم �لعتذ�ر و �لتعوي�سات .
:« مو�سوع  باأن  وقال خل�رص بن خالف 
��سرتجاع جماجم �ل�سهد�ء كان مو�سوع 
بالعديد  توجهنا  �أين   ,2014 منذ  ن�سال 
على  �ملتعاقبني  للوزر�ء  �لأ�سئلة  من 
يكن  مل  لالأ�سف  �ملجاهدين,   وز�رة 
�آنذ�ك  �سيا�سية  و�إر�دة  حترك  هناك 

ل�سرتجاعها:«.
لز�ل  �لن�سال  باأن  �ملتحدث  و�سدد 
للك�سف  �لأر�سيف  لإ�سرتجاع  متو��سل 
لل�سغط   , �حلقائق  من  �لعديد  عن 
و  بجر�ئمها  لالإعرت�ف  فرن�سا  على 
على  �لإعتذ�ر  و  �لتعوي�سات  تقدمي 
يف  �لنووية  �لتجارب  و  �ملجازر  تلك 
مهيئة  �لظروف  باأن  لفتا  �سحر�ئنا, 
لأن �لع�سابة و�أذنابها �لذين كانو يعقلون 
بن  و�أكد  ذهبو:«.  �لقو�نني  هذه  مترير 
خالف على �رصورة �لإفر�ج عن م�رصوع 
�أدر�ج  �إخر�جه من  و  �لإ�ستعمار  جترمي 
مطالبا  �لوطني,   �ل�سعبي  �ملجل�س 
�مل�رصوع   هذ�  لتمرير  بال�سعي  �لنو�ب 
له  مد�خلة  يف  باأنه  �ملتحدث:«   وذكر 

على هام�س تر�سيم 8 ماي يوم للذ�كرة 
�لذي   , �جلماجم  ملو�سوع  �لتطرق  ثم 
�أكدنا على �رصورة جلب �جلماجم �لتي 
بل  فرن�سا,  يف  �ملتحف  مكانها  لي�س 
زكاها  �لتي  �ل�سهد�ء  �أر�س  يف  مكانها 

بدمائهم �لزكية .«
زغالمي

فهمت فرن�سا باأنها ل تتعامل مع 
اأطراف موالية

�لعيد زغالمي  �أكد �لأ�ستاذ يف �لإعالم 
�لثورة  قادة  من  رفاة   24 �إ�سرتجاع  باأن 
�إيجابية  بادرة مهمة و خطورة  �ل�سعبية 
و �إنت�سار بعد �رص�ع طويل, م�سدد� على 
�رصورة �أن تعرتف فرن�سا بجر�ئمها وما 

قامت به �جلز�ئر .
خطوة  باأن  زغالمي  �لعيد  �إعترب 
قادة  من  رفاة   24 با�سرتجاع  �جلز�ئر 
�لثورة �ل�سعبية �نت�سار جزئي يف �إنتظار 
عن  متخ�س  �لتي  �لقادمة  �لإنت�سار�ت 
تقدميها  و  بجر�ئمها  فرن�سا  �عرت�ف 

�لتعوي�سات �ملادية و �ملعنوية .
رئي�س  خطابات  باأن   زغالمي  ولفت 
ل  باأنها  فرن�سا  فهمت  �جلمهورية 
تتعامل  بل  مو�لية,  �أطر�ف  مع  تتعامل 
جديد  منطق  و  جديدة  جمهورية  مع 
غابت  �لتي  و�لوطنية  باملنطق  مت�سبع 
كثري�, م�سري� باأنه كان هناك تو�طوؤ كبري 
�جلز�ئر  يف  �سابقني  م�سوؤولني  قبل  من 
باأن  زغالمي  و�سدد  فرن�سا  م�سالح  مع 
نيته  �أظهر  تبون  �ملجيد  عبد  �لرئي�س 
و  �جلز�ئر  عزة  �إ�سرتجاع  يف  �ل�سادقة 
�إعادة  �رصورة  على  م�سدد�  كر�متها,  
�أول  ميثاق  و  �جلز�ئرية  �لثورة  �إحياء 
�لتخدنق  �جلميع  مطالبا   , نوفمرب 

وتقدمي �لدعم يف �إطار هذ� �مل�سعى .
حققت  �جلز�ئر  باأن  زغالمي  و�أكد 
رفات  �إ�سرتجاع  بخطوة  عظيم  �إجناز 
�إنتظار  يف  �لتحريرية,   �لثورة  قادة 
قامت  �لتي  باملجازر  �لعلني  �لإعرت�ف 
�جلز�ئر  على  يجب  باأنه  م�سدد�   , بها 
�أن تعدو �إىل �لأمام من �أجل �إقامة دولة 
باحلكومات  مقارنة  قر�ر�تها  يف  �سيدة 

�ل�سابقة �لتي كان ولئها لفرن�سا.

مو�سى عا�سور 
اإعرتاف مبدئي جلرائم فرن�سا يف 

اجلزائر

�جلز�ئر  بجامعة  �لقانون  �أ�ستاذ  �إعترب 
قادة  رفات  عودة  باأن  عا�سور  مو�سى 
مبدئي  �عرت�ف  هي  �لتحريرية  �لثورة 
 , جر�ئم  من  �رتكبته  ما  على  لفرن�سا 
جمهورية  نحو  مهمة  بادرة  باأنها  لفتا 

جز�ئرية جديدة .
رئي�س  باأن  عا�سور  مو�سى  ولفت 
�إعادة  يف  جد�رته  �أثبت  �جلمهورية 
,مما  �جلز�ئرية,  �ل�سيا�سة  يف   �لنظر 
خلف تخوف �لطرف �لفرن�سي و كيفية 
�لثورة  طم�س  يف  �سيا�ستها  عن  �لعدول 
�أ�سبحت  �جلز�ئر   »: قائال  �جلز�ئرية, 
وهي  جديد,   �سيا�سي  و�سع  لها   قوية 
�لنظام   , جديدة  معادلة  يف  �لآن 
كانت  �لتي  �جلز�ئر  باأن  يعي  �لفرن�سي 
من قبل لي�ست هي �لتي عليه �لأن, يجب 
بالتغيري و  �لذي نادى  �أن نحي �حلر�ك 
�إحد�ث قطيعة مع �ملمار�سات �ل�سابقة 

.«
الطيب الهواري

ندعو ال�سلطات العليا لال�ستمرار 
يف هذا امل�سار

ثمن �لأمني �لعام للمنظمة �لوطنية لأبناء 
��سرتجاع  �لهو�ري  �لطيب  �ل�سهد�ء, 
�لثورة  قادة   من   24 رفاة  �جلز�ئر 
�ل�سعبية,  معترب� باأن هذه �خلطوة �ليوم 
�أظهرت �ل�سيا�سة �لوطنية �خلال�سة �لتي 
�ملجيد  عبد  �جلمهورية  رئي�س  يتبعها 

تبون.
��سرتجاع  باأن  �لهو�ري  �لطيب  �سدد 
�ل�سعبية  �ملقاومة  قادة  من   24 رفات 
�لن�سال  يف  ل�ستمر�رهم  حمفز  �أمر 
لف�سح جر�ئم �ل�ستعمار �لفرن�سي �لذي 
دمر �لعباد و�لبالد طيلة 132 �سنة, د�عيا 
هذ�  يف  لال�ستمر�ر  �لعليا  �ل�سلطات 
قانون  ينتج عنه  �أن  �لذي يجب  �مل�سار 
لتجرمي �ل�ستعمار مع ت�سفية كل ملفات 
�لذ�كرة �لعالقة مع �مل�ستعمر �ملا�سي, 
ل �سيما و�أنه ل يفوت �أي فر�سة لت�سويه 

�جلز�ئر و�سعبها.
تكلمنا   »: �لهو�ري  �لطيب  وقال  
هوؤلء  رفات  ��سرتجاع  �رصورة  على 
حتقق  و�ليوم  وتكر�ر�  مر�ر�  �لأبطال 
ما كنا نطالب به, و�سن�سعى لتحقيق كل 
مطالبنا �ل�رصعية �لهادفة لف�سح فرن�سا 

وجر�ئمها”.
اإميان لوا�ش

الحتفالت بالذكرى ال58  لعيد ال�ستقالل 

الإفراج عن �سجناء احلراك 
با�رص رئي�س  �جلمهورية عبد �ملجيد 
نحو  يف  �ل�سري  �لأ�سبوع  نهاية  تبون 
�حلر�ك  قادة  مع  �ساملة  م�ساحلة 
�ل�سعبي  من خالل �إ�سد�ر عفو �سامل 
ئية  نها م   حكا باأ عن  �مل�سجونني   
�لذكرى  �حلر�ك  مبنا�سبة  من رموز 
عن  ,  و�لبحث  لال�ستقالل  �ل58 
طرق �أخرى لالإفر�ج �ملوؤقت للملفات 
و�ل�سري  �لتحقيق  لتز�ل  قيد  �لتي 
�لبحث  خالل  من  �لق�سائي   وذلك 
مع  قانونية  بالتعاون  حلول  عن 
جلز�ئر  متهيد�  �لعدل  وهذ�  وزير 
�أبنائها  من  كل  �إىل  جديدة  حتتاج 
عن  وذلك  و�لتطور  �لنهو�س  �جل 
طريق �لإفر�ج عن حو�يل 70 حمبو�س 
�رتبطت ق�سيتهم باحلر�ك �ل�سعبي  .

قد  �جلمهورية  رئي�س  وكان  هذ� 
رئا�سيا  عفو�  �لأربعاء  م�ساء  ��سدر 
عن 06 حر�كيني حمكوم عليهم  ب�سفة 
نهائية باأحكام  حائزة لالأمر �ملق�سي 
�رصيف  بعالل  �لأمر  فيه  ويتعلق 
رياحي   , جلول  ,�سد�د  �لدين  ن�رص 
بن  د�ود   , ح�سني  ,خا�رص  مليك 
�أعطى  حني  يف   , جياليل  �أن  عمر 
�ل�سجناء  عن  باقي  بالفر�ج  تعليمات 
باحلر�ك  متعلقة  بتهم  �ملحبو�سني 

طابو�  �لذي  مقدمتهم  كرمي  ويف 
�جلز�ئية  �لغرفة  قبل  عنه  من  �أفرج 
�لعا�سمة  ق�ساء  مبجل�س  �خلام�سة 
�أ�س�سه  دفاعه  �لذي  من  طلب  بعد 
على �أن  �حلكم �ملحكوم به و�لقا�سي 
نافذ حمل طعن  وبالتايل  بعام حب�س 
�لذي  �حلكم  �أ�سل  تنفيذ  ي�ستوجب 
حب�س  ب06  و�لقا�سي  ��ستنفذه 
�لطعن  يف  �لف�سل  �نتظار  نافذة  يف 
عن  �لإفر�ج  مت  حني  يف  بالنق�س, 
قبل  بور�وي  من  �أمرية  �لنا�سطة 
��ستئناف  بعد  تيبازة  ق�ساء  جمل�س 
نافذ من  �لقا�سي بعام حب�س  حكمها 
قبل جمل�س ق�ساء تيبازة يوم 21 جو�ن 
�ملا�سي  , على خلفية ��ستئناف �رصيع 
, من جانب مت �إطالق �رص�ح  كل من 
�لنائب �لربملاين خالد تيزغات وجملة 
حمكمة  قبل  �حلر�كيني  من  من 
بجاية  , من جانب �آخر �أ�سدر قا�سي 
�لتحقيق لدى حمكمة  بغرفة �لتحقيق 
 � �حممد  قر�ر  �سيدي  مبحكمة 
بالإفر�ج عن  �لنا�سطني �سمري بلعربي 
�إجر�ء  حمطو�س  �سمن  و�سليمان   ,
�ل�سيا�سيني  �لنا�سطني  ملفات  ت�سوية 

ون�سطاء �حلر�ك �ل�سعبي . 
حممد بن ترار

بيان لوزارة الدفاع الوطني

تثبيت الفريق ال�سعيد �سنقريحة 
رئي�سا لأركان اجلي�ش 

�سنقريحة  �ل�سعيد  �لفريق  تثبيت  مت 
�جلي�س  �أركان  رئي�س  من�سب  يف 
لوز�رة  بيان  �ل�سعبي, ح�سب  �لوطني 
�لدفاع �لوطني �سدر �أم�س  �جلمعة. 
ي�سغل  �سنقريحة  �لفريق  كان  و 
من�سب رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني 
دي�سمرب   23 منذ  بالنيابة  �ل�سعبي 

�لدفاع  وزير  نائب  وفاة  2019 عقب 
�لوطني رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني 
�ل�سعبي �لفريق �أحمد قايد �سالح و 
عبد  �جلمهورية,  رئي�س  �أ�رصف  قد 
على  �خلمي�س  �أم�س  تبون,  �ملجيد 
رتبة  �سنقريحة  �ل�سعيد  �للو�ء  تقليد 

ع.غفريق.  
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عبدال�سالم .غ/وكاالت

جدد املدير العام للأر�شيف الوطني, 
اجلمعة,  اأم�س  �شيخي,  املجيد  عبد 
ترتاجع  »لن  اجلزائر  اأن  على  التاأكيد 
اأبدا« عن مطالبتها با�شرتجاع اأر�شيفها 
�شيخي  واأو�شح  بفرن�شا  املتواجد 
بالذكرى  االحتفال  ع�شية  ت�رصيح  يف 
الوطنية,  ال�شيادة  ال�شرتجاع  ال58 
التي  االأجيال  وكل  اليوم  »جيل  اأن 
مبطلب  متم�شكة  �شتظل  �شتتعاقب 
الذي  الوطني  االأر�شيف  ا�شرتجاع كل 
يوؤرخ لعدة حقب من تاريخنا و الذي 
اأنه  م�شيفا  فرن�شا«,  اإىل  ترحيله  مت 
اإرادة حقيقية لدى اجلانب  »ال توجد 

الفرن�شي لطي هذا امللف نهائيا«.
وا�شتطرد قائل اأن »ت�رصف ومواقف 
املفاو�شني  الفرن�شيني  امل�شوؤولني 
ال ميلكون  اأنهم  يثبت  امللف  هذا  يف 

�شلحيات التخاذ اأي قرار«.
القوانني  كل  بان  ذكر  اأن  وبعد 

والت�رصيعات الدولية تن�س بو�شوح على 
كتب  التي  االأر�س  ملك  االأر�شيف  اأن 
فيها, اأ�شار م�شوؤول االأر�شيف الوطني 
االأخرى  الدول  لكل  »خلفا  اأنه  اإىل 
الت�رصيع  بهذا  تعرتف  ال  فرن�شا  فان 
من  التن�شل  قوانني  �شن  وحتاول عرب 
�شبيل  الدولية«وعلى  االأعراف  هذه 
املثال, ذكر �شيخي, الذي عني موؤخرا 
اجلمهورية  رئي�س  لدى  م�شت�شارا 
الذاكرة  و  الوطني  باالأر�شيف  مكلف 
الوطنية, اأن فرن�شا قامت, يف 2006, 

االأر�شيف  باإدراج  يق�شي  قانون  ب�شن 
العمومية«,  االأملك  من  »كجزء 
ت�شرتد«  وال  عنها  يتنازل  »ال  وبالتايل 
الر�شيد  توزيع  اإعادة  اأي�شا  تقرر  كما 
املتواجد  االأر�شيف  من  اجلزائري 
»دون  اأخرى  مراكز  على  بفرن�شا 
هذا  اأن  �شيخي  اجلزائر«واعترب  علم 
االإجراء هو »خرق ملبداأ عدم رجعية 
االأر�شيف  ملف  واأن  �شيما  القوانني« 
الف�شل  يتم  مل  تفاو�س  »حمل  هو 

اأن  باملنا�شبة  مذكرا  نهائيا«,  فيه 
وفرن�شا  اجلزائر  بني  املحادثات 
بخ�شو�س هذا امللف »متوقفة منذ 
مدير  تنحية  مند  اأي  �شنوات  ثلث 
االأر�شيف الفرن�شي وبقاء هذه الهيئة 

دون م�شوؤول منذ ذلك التاريخ«.
�شتنعقد  اأنه  ال�شياق  ذات  واأ�شار يف 
رمبا يف ال�شهر احلايل اللجنة الكربى 
و�شتكون  اجلزائرية-الفرن�شية 
الوطني  االأر�شيف  ا�شرتجاع  م�شاألة 

التطرق  �شيتم  التي  امللفات  �شمن 
اإليها خلل اأ�شغال هذا اللقاء

 وللتذكري, طالب عدد من املوؤرخني 
بفرن�شا,  احلقوقيني  و  اجلمعيات  و 
االإتاحة  الفرن�شيني  امل�شوؤولني  من 
املتعلق  فيه  مبا  للأر�شيف  الفورية 
بحرب التحرير اجلزائرية من خلل 
اإلغاء ن�س القانون املت�شمن حماية 

�رصية الدفاع الوطني.

ك�سف م�ست�سار رئي�س اجلمهورية املكلف باالأر�سيف 
عبداملجيد �سيخي اأن اللجنة الكربى اجلزائرية 
الفرن�سية �ستنعقد يف غ�سون ال�سهر اجلاري و 

�سيكون ملف االأر�سيف الوطني يف قائمة االأولويات 

القائمة اال�سمية لرفات وجماجم 
�سهداء املقاومة ال�سعبية:

املدير العام لالأر�سيف الوطني, عبد املجيد �سيخي

انعقاد اللجنة الكربى اجلزائرية-الفرن�سية 
ال�سهر احلايل

.     اجلزائر لن ترتاجع عن ا�سرتجاع كل اأر�سيفها 

-راأ�س حمنطة لعي�سى احلمادي, رفيق بوبغلة
-جمجمة ال�سريف بوبغلة

-جمجمة بوزيان زعيم مقاومة الزعاط�سة
-جمجمة �سي مو�سى رفيق بوزيان

-جمجمة ال�سريف بوقديدة املدعو بوعمار بن قديدة
-جمجمة خمتار بن قويدر التيطراوي

-جمجمة �سعيد مرابط, قطعت راأ�سه يف �سنة 1841 بالعا�سمة
ال�ساحل  منطقة  يف  قطعها  مت  الهوية  حمددة  غري  -جمجمة 

عام 1841
-جمجمة عمار بن �سليمان من اجلزائر العا�سمة

-جمجمة حممد بن احلاج ال�سن من 17 اىل 18 �سنة من قبيلة 
بني منا�سر

-جمجمة بلقا�سم بن حممد اجلنادي
-جمجمة علي خليفة بن حممد 26 �سنة, تويف يف العا�سمة يف 

1838 دي�سمرب   31
-جمجمة قدور بن يطو

-جمجمة ال�سعيد بن دلهي�س من بني �سليمان باملدية
-جمجمة ال�سعدي بن �ساعد من نواحي القل ب�سكيكدة

والتجفيف  بالزئبق  حمفوظة  الهوية  حمددة  غري  -راأ�س 
ال�سم�سي 1865

-جمجمة احلبيب ولد .. ا�سم غري كامل, مولود 1844 بوهران
-اإىل جانب ت�سع جماجم مل يتم الك�سف عنها من طرف اللجنة 

العلمية

الفريق ال�سعيد �سنقريحة يوؤكد

رفات املقاومني كانت حمل م�ساومات  

ال�سريف بوبغلة وال�سيخ بوزيان 

رمزان للمقاومة ال�سعبية �سد 
االحتالل الفرن�سي 

دحو ولد قابلية رئي�س جمعية »املالغ«

اإعادة جماجم املقاومني 
اجلزائريني »حدث تاريخي« 

الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س  و�شف 
�شنقريحة  �شعيد  الفريق  ال�شعبي 
مقاوما   24 رفاة  اإعادة  ان  اجلمعة 
الفرن�شي  اال�شتعمار  �شد  جزائريا 
بعد  حتقق  امل  وهو  العظيم  باليوم 
كثري من االأمل موؤكدا اأن هذه الرفات 
كانت حمل م�شاواة من طرف لوبيات 
باملنا�شبة  دعا  كما   , ا�شتعمارية 
على  احلفاظ  اجلزائري  ال�شعب 
لوعد  تنفيذا  مكروه  اأي  من  البلد 

ال�شهداء االأبرار
كلمة  يف  �شنقريحة  الفريق  وقال 
هذه  ا�شتقبال  مرا�شم  خلل  األقاها 
منت  على  و�شلت  التي  اجلماجم 
تعي�س  اجلزائر  اأن  ع�شكرية  طائرة 
يوم عظيم يلتئم �شمل جميع �شهدائنا 
فوق االأر�س التي اأحبوها و�شحوا من 
اأنه  م�شيفا  ميلكون  ما  باأعز  اأجلها 
بهذا االإجناز يتحقق االأمل بعد كثري 

من االأمل
وذكر الفريق اأن هذه اجلماجم كانت 

لعدة  بفرن�شا  ل�شنوات  حمجوزة 
فرتة  بدورهم خلل  م�شيدا  �شنوات 
املقاومة ال�شعبية من اجل ا�شرتجاع 
مذكرا   , وا�شتقلله  الوطن  �شيادة 
م�شاواة  حمل  كانت  الرفات  هذه  اأن 
وابتزاز من طرف لوبيات ا�شتعمارية 
منوها باجلهود املخل�شة التي بذلها 
تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
احلا�شمة  النتيجة  هذه  اإىل  للو�شول 
الثامن  من  اليوم  بتكري�شه  نوه  كما 
من ماي يوم للذاكرة الوطنية  مذكرا 
اأبطاال  املقاومني  كانوا  هوؤالء  اأن 
ا�شتلهام  اإىل  داعيا  التاريخ  فخلدهم 
ت�شحيات  من  والعرب  الدرو�س 
لهم  بالوفاء  الوعد  وجتديد  االأبطال 
الوطن  بتحرير  ال�شامية  والأهدافهم 
واحلفاظ عليه واإبقاءه �شيدا مزدهرا 
االأمم واحلفاظ على بلدنا  من  بني 
 -- قال  –كما  ذلك  وهو  مكروه  كل 

اح�شن وفاء لعهد ال�شهداء
 عطار ب 

بن  ملجد  حممد  ال�شهيدان  يعترب 
بوبغلة  ال�رصيف  املدعو  عبداملالك 
اأ�شرتجعت  اللذان  بوزيان  واأحمد 
جمجمتيهما وكذا جماجم 22 �شهيدا 
اآخر اأم�س اجلمعة من فرن�شا, رمزان 
�شد  ال�شعبية  املقاومة  رموز  من 
االحتلل الفرن�شي وقد مت اأخذ هذه 
حرب  غنائم  باعتبارها  اجلماجم 
متحف  حمميات  بها  تزخر  اأن  قبل 

االحتفاظ  بباري�س حيث مت  االإن�شان 
بها منذ قرن ون�شف قرن من الزمن 
مواليد  من  بوبغلة,  ال�رصيف  وكان 
�شعبية  ثورة  خا�س  من  اأول   ,1820
املحتل  �شد  امل�شتعار  ا�شمه  حتمل 
مبنطقة  جرجرة  جبال  يف  الفرن�شي 
تاريخ وفاته يف 26  اإىل غاية  القبائل 

دي�شمرب 1854.

اأكد دحو ولد قابلية رئي�س جمعية 
قدماء وزارة الت�شليح واالت�شاالت 
اأن اعادة جماجم  العامة »املالغ« 
لغزو   اجلزائريني  املقاومني 
مت  التي  الفرن�شي,  اال�شتعمار 

قرن  من  الأكرث  بها  االحتفاظ 
التاريخ  متحف  يف  ون�شف 
�شيعاد  والتي  باري�س  يف  الطبيعي 
يعد  اجلمعة,  غد  يوم  منها   24

»حدثا تاريخيا«.

نهاية  الفرن�شية  ال�شلطات   اأفرجت 
االأ�شبوع عن جماجم 24  جزائري منها 
ظلت  الوطنية التي  املقاومة  لقادة   06
األف   18 عن  يزيد  ما  رفقة  حمبو�شة 
العا�شمة  االإن�شان يف  جمجمة مبتحف 
الفرن�شية باري�س الذي و�شلته على �شكل 
هدية من الدكتور كايو بني �شنتي 1880 
حتنيطها وحفظها  جرى  وقد  و1881, 

مبادة م�شحوق الفحم لتفادي تعفنها.
, وذلك بعد مفاو�شات حثيثة التختلف 
مفاو�شات  اإيفيان  والتي  عن  كثريا 
انطلقت منذ �شنة 2011 قبل ان تدخل 
مرحلة اجلدية يف �شنة 2016 وا�شتمرت 
كامل  يف  �شهرا   48 ملدة  توقف  دون 
اجلماجم  باقي  عن  االإفراج  انتظار 
والعديد من املطالب التي التزال عالقة 
اال�شتعمارية  وفرن�شا  بني  اجلزائر  ما 
باالإ�شافة  اجلماجم  غرار  باقي  على 
بخطوط  االألغام  �شحايا  ملفات  اإىل 
عددهم  جتاوز  التي  وموري�س  �شال 
ال7300  بني قتيل ومعطوب منذ 1956 
النووية  الفرن�شية  التجارب  و�شحايا 

برقان جنوب اأدرار االأر�شيف الفرن�شي 
العالق بفان�شان واك�س بروفون�س   .

اجلماجم  هذه 
ن  ن�شا الإ ا مبتحف   ظلت     لتي   ا
الوطنية  منها  منذ  املقاومة  بباري�س 
هويات  على  التعرف  جرى  فقط   500
من  قائداً  راأ�شهم  36  على  اأ�شحابها, 
ُقطعت  ثم  ُقتلوا  اجلزائرية  املقاومة 
اال�شتعمار  قوات  قبل  من  روؤو�شهم 
الفرن�شي اأوا�شط القرن الـ 19, ثم نقلت 
اإىل العا�شمة الفرن�شية لدوافع �شيا�شية 

واأنرثوبولوجيا.
من  علب  يف  اجلماجم  هذه  وحفظت 
خزانات  يف  مو�شوعة  املقّوى  الورق 
يف  منعزلة  قاعة  داخل  حديدية 
املتحف بعيدا عن مراأى العموم, خوفا 
يثري وجودها جدال جديدا بني  اأن  من 
اجلزائر وفرن�شا حول حقبة اال�شتعمار 
يك�شف  ومل  بها,  املتعلق  واالأر�شيف 
�شهر  حتى  اجلماجم  تلك  وجود  �رص 
للباحث  حتركات  بعد   2011 مار�س 
اجلزائري علي فريد بالقا�شي  املقيم 

بداية  حلملة  كانت  فرن�شا  والتي  يف 
ال�شلطات  قبل  من  مطالبة  بها 
نف�س  يف  اأ�شدرت  التي  اجلزائرية 
تطالب  عري�شة  العام  العام  ويف 
رواجاً  تلق  مل  اأنها  غري  با�شرتجاعها؛ 
كبرياً, ويف ماي من �شنمة 2006 , متكن 
اإبراهيم �شنو�شي, االأ�شتاذ اجلزائري يف 
جامعة �شريجي بونتواز  الفرن�شية, من 
ال�شرتجاع  توقيع  األف   30 قرابة  جمع 
هذه  اجلماجم. وو�شلت  لهذه  بلده 
اجلماجم اإىل متحف باري�س على �شكل 
هدية من الدكتور كايو بني �شنتي 1880 
حتنيطها وحفظها  جرى  وقد  و1881, 

مبادة م�شحوق الفحم لتفادي تعفنها.
ال�شلطات  وظلت  مطالب  هذا 
اجلزائرية من نظريتها الفرن�شية اإعادة 
اجلماجم اإىل اجلزائر من اأجل دفنها يف 
اأر�شهم طبقاً التفاقية اإيفيان  وا�شتدت 
رف�س مدير  2016  اأمام  يف  املطالب 
متحف االإن�شان بباري�س, برونو دافيد, 
يف �شهر فرباير 2016, الإعادة اجلماجم, 
املتحف  حمتويات  اأن  اعتبار  على 

جعل  ما   , الفرن�شية  للدولة  ملك 
املجاهدين  ت�شدد  الربملان  ووزارة 
من لهجتها للمطالبة بهذه اجلماجم التي 
جلزائريني  ي�شتوجب  االأ�شل  يف  هي 
وهو  بالدفن  اإكرامهم  على  ال�شلطات 
اأوىل  بت�شليم  مت   فعل  كمرحلة  ما 
بكل   ال�رصيف  تتعلق  جمجمة   24
احلمادي  بوبغلة  ورفيقه  عي�شى 
ورفيقه  القلعي  بوزيان  , جمجمة 
بوقديدة  ال�رصيف  مو�شى  و  ال�شي 
اإىل  بوعمار  باالإ�شافة  املدعو 
قويدر  بن  جماجم  املختار 
,وعمار  مرابط  التيطراوي  و�شعيد 
وبقا�شم  حاج  بن  �شليمان  وحممد  بن 
بن  خليفة  اجلنادي  وعلي  حممد  بن 
بن  يطو  وال�شعدي  بن  حممد  وقدور 
دهلي�س  واحلبيب  بن  �شاعد  وال�شعيد 
الهوية  جماجم  جمهولة  الهراين و09 
ت�شليم  على  املوافقة  انتظار  يف   ,
معرو�شة  التزال  اأخرى  جماجم 

مبتحف باري�س .
حممد بن ترار

بقاء 18 األف جمجمة  مبتحف االإن�سان بباري�س  

اجلزائر ت�سرتجع جماجم 24 مقاوما
.     ظلت حمبو�سة  اأكرث من150 عاما بطريقة مهينة

بومدين  هواري  مطار  اإىل  و�شلت 
مقاوما   24 اجلمعة  رفات 
على  الفرن�شي  جزائريا  لل�شتعمار 
اجلوية  للقوات  تابعة  طائرة  منت 
من  قادمة  ال�شعبي  الوطني  للجي�س 
ق�رص  اإىل  نقلهم  مت  حيث  فرن�شا 
الثقافة الإلقاء النظرة االأخرية عليهم 
على اأن تتم مرا�شم دفنهم غدا االأحد 

مبربع ال�شهداء مبقربة العالية .
عبد  اجلمهورية,  واأ�رصف  رئي�س 
للقوات  االأعلى  القائد  تبون,  املجيد 

مرا�شم  على  الدفاع  وزير  امل�شلحة 
املقاومة  �شهداء  رفات  اإ�شتقبال 
ال�شعبية باأر�شية مطار هواري بومدين 
يف  لدورهم  تقديرا  وانحنى  الدويل 
الفرن�شي  اال�شتعمار  البلد  حترير 
الدولة  اإطارات  الغا�شم  بح�شور 
احلر�س  وقائد  احلكومة  واأع�شاء 
االأول  علي  اجلمهورية  الفريق 
اجلي�س  اأركان  ورئي�س  علي  بن 
ال�شعيد  الفريق  ال�شعبي  الوطني 
ا�شتعرا�شات  �شنقريحة  و�شط 

وحدات  خمتلف  قبل  من  ع�شكرية 
مغاوير  من  ال�شعبي  الوطني  اجلي�س 
الن�شيد  , كما مت عزف  و�شلح اجلو 
وقراءة  �شمت  دقيقة  ووقف  الوطني 
هوؤالء  اأرواح  على  الكتاب  فاحتة 

املقاومني .
ق�رص  اإىل  مقاومني   و�شتنقل  رفات 
الثقافة مفدي زكرياء حيث �شي�شمح 
النظرة  اإلقاء  للمواطنني  ال�شبت 
الطاهرة   اأرواحهم  على  االأخرية 
الرفات  دفن  مرا�شم  �شتكون  فيما 

ال�شهداء  االأحد 5 جويلية مبربع  يوم 
رئي�س  كان  , و  العالية  مبقربة 
قد  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية 
اأعلن اخلمي�س يف كلمة األقاها خلل 
حفل ر�شمي نظم مبنا�شبة االحتفال 
اال�شتقلل  لعيد  ال58  بالذكرى 
وال�شباب اأن االأمر يتعلق بخطوة اأوىل 
اجلزائريني  املقاومني  رفات  الإعادة 
على  عازمة  الدولة  اأن  على  موؤكدا 

اإمتام هذه العملية
بايةع  

و�سلوا اأم�س من فرن�سا على منت طائرات اجلي�س

دفن جماجم 24 مقاوما بالعالية االأحد القادم

ملف
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مرمي خمي�سة

حديثه  خالل  خ�رضي  �أقرتح  حيث 
كل  حل  يتم  �أن  »�لو�سط«،  يومية  مع 
مل  �لتي  �ملوجودة،  �لأخرى  �لهيئات 
�لهيئة  على  و�لإبقاء  �أهد�فها  حتقق 
لها  ت�سخر  �لتي  �لد�ستورية �جلديدة، 
�لب�رضية،  و  �ملادية  �لإمكانيات  كل 
مع  �ل�سالحيات،  كل  لها  تعطي  و 
متكينها من كل �لآليات �لقانونية �لتي 
جادة  مكافحة  بتحقيق  لها،  ت�سمح 
للف�ساد، �لذي نخر موؤ�س�سات �لدولة، 

و�أو�سك على تقوي�ض �أركانها.
�ل�سياق،  ذ�ت  يف  �ملتحدث،  وذكر 
�لد�ستورية  للهيئة  �ل�سخ�سي  ت�سوره 
�جلديدة �ملقرتحة، و�لتي �أطلق عليها 
يكون  �ملحا�سابات«،  »د�ئرة  ت�سمية 
ويتفرع  بالعا�سمة،  �ملركزي   مقرها 
تتو�جد  فروع،  �إىل  �لتنظيمي  هيكلها 
يف جل �لوليات و �لدو�ئر و �لبلديات، 
مع حتديد �رضوط �سارمة للعمل فيها، 
و�لإخال�ض  و�لنز�هة  �لكفاءة  تت�سمن 
يف ممار�سة �ملهام، �إىل جانب منحها 
��ستناد�  �ملطلقة،  �لرقابة  �سالحية 
�ملر�سلة  �مل�ستند�ت  و  �لوثائق  �إىل 
�لفجائية  �لرقابة  طريق  عن  �أو  لها، 
�لهيئات  لكل  و�لأمكنة،  �ملقر�ت  يف 
مبيز�نية  �ملمولة  و�ملوؤ�س�سات 
طبيعتها،  عن  �لنظر  ب�رضف  �لدولة، 
هذه  تكون  �أن  �ل�رضوري  من  حيث 
�ل�سلطات يف  كل  �لهيئة م�ستقلة، عن 

�لت�رضيعية  و  �لتنفيذية  �سو�ء  �لدولة، 
مرتبطة  تكون  �أن  على  و�لق�سائية، 
تتوج  حيث  �لعامة،  بالنيابة  فقط 
�إىل  ير�سل  �أو حم�رض،  بتقرير  عملها 
�إذ�  �إقليميا،  �ملخت�ض  �لعام  �لنائب 
لها  تو�سلت  �لتي  �لوقائع  �أن  قدرت 

تكت�سي طابعا جز�ئيا. 
�أ�ساف نف�ض �مل�سدر، �إن �إحد�ث هذه 
�إليها  �أ�رضنا  �لتي  �لهيئة باملو��سفات 
�لتز�يد  �سابقا،  �سيقلل ل حمالة من 
بالدنا،  يف  �لف�ساد  لظاهرة  �لكبري 
تزود  م�ستقلة  هيئة  �ستكون  لأنها 

�ملرتكبة  بالوقائع  مبا�رضة،  �لق�ساء 
من �مل�سوؤولني و �ملوظفني �لعموميني 
و �لأمرين بال�رضف،  �ملعتربة قانونا 
بحيث  �لف�ساد،  جر�ئم  من  جرمية 
�ست�سبح مبثابة �سمام �لأمان، و تنهي 
ل حمالة حالة �لت�سرت على �ملجرمني، 
�لذي عاثو� ف�ساد�  يف مال �ل�سعب، و 
على  �أو�سكو�  و  �لدولة،  وجود  هددو� 
�ل�سعب  هذ�  لول  �أركانها،  تقوي�ض 

�لعظيم. 
كما �أف�سح عميد كلية �لعلوم �لقانونية 
�مل�رضوع  �أن   ، �مل�سيلة  بجامعة 

ت�سمن  �لد�ستور،  لتعديل  �لتمهيدي 
كهيئة  �ملحا�سبة،  جمل�ض  تكري�ض 
�لبعدية،  بالرقابة  مكلفة  د�ستورية 
�جلماعات  و  �لدولة  �أمو�ل  على 
�لإقليمية و�ملر�فق �لعمومية، و كذلك 
�لتابعة  �لتجارية  �لأمو�ل  روؤو�ض  على 
من   208 �ملادة  يف  ذلك  و  للدولة، 
�مل�رضوع �لتمهيدي لتعديل �لد�ستور، 
كما �أعلن �ملوؤ�س�ض �لد�ستوري ح�سبه، 
�إحد�ث  على    215 �ملادة  ن�ض  يف 
»�ل�سلطة  م�سمى  حتت  جديدة،  هيئة 
�لف�ساد  �لوقاية من  لل�سفافية و  �لعليا 
و مكافحته«، وحدد مهمتها يف و�سع 
و  لل�سفافية  وطنية،  ��سرت�جتيات 
�لوقاية من �لف�ساد و مكافحته و �ل�سهر 
�ملعلومات  جمع  و  تنفيذها،  على 
و  �ملخت�سة،  لل�سلطات  تبليغها  و 
�خلا�سة  باملمتلكات  �لت�رضيح  تلقي 
بالت�رضيح طبقا  لالأ�سخا�ض �ملعنيني 
�لتبليغات  تلقي  على   زيادة  للقانون، 
حالت  و  �مل�سالح  بت�سارب  �خلا�سة 
�إخطار  و  �لوظائف  بني  �جلمع 
�لقت�ساء،  عند  �ملخت�سة  �ل�سلطات 
�لد�ستور بذلك،  �أن  باملنا�سبة،  مربز� 
�لهيئات  تعدد  منط  على  حافظ 
�لعام، و  بالرقابة على �ملال  �ملكلفة 
�ملنتقد، نظر� ملحدودية  �لنمط  هو 
يف   ، �لهيئات  هذه  جناعة  و  فعالية 
حتقيق �حلماية �لقانونية للمال �لعام،  
قيا�سا على  خمرجات ن�ساطها خالل 

�ل�سنو�ت �ملا�سية.

دعا اأ�ستاذ القانون العام، بجامعة حممد بو�سياف امل�سيلة، خ�سري حمزة اأم�س ال�سلطات العليا 
يف البالد، باعتباره باحثا يف جمال املال العام و ال�سفقات العمومية، اأن يتم اإعادة هيكلة هيئات 

الرقابة على املال العام، وتوحيدها يف هيئة واحدة، يحدثها التعديل الد�ستوري اجلديد، و يحدد  
معاملها الأ�سا�سية، ويرتك للقانون تنظيم امل�سائل التف�سيلية اخلا�سة بها.

البويرة

الوايل بغلق الأ�سواق 
واملجمعات التجارية 15 يوما

امل�سيلة

اأمر بالقب�س على رئي�س بلدية 
ونوغة ال�سابق

يف ق�سية ف�ساد تخ�س م�سفاة اأوغي�ستا

حب�س م�ست�سار للمدير العام  
ملجمع �سونطراك  

اخلبري القانوين حمزة خ�سري لـ"الو�سط":

ال�سرورة ت�ستدعي توحيد موؤ�س�سات الرقابة 
.     الف�ساد تهديد حقيقي لكينونة الدولة

�أ�سدر و�يل �لبويرة »لكحل عياط عبد 
بتعزيز  يق�سي  قر�ر�  �أم�ض  �ل�سالم« 
ملنع  و�لوقائية  �ل�سحية   �لإجر�ء�ت 
لتعليمة  طبقا  كورونا  فريو�ض  تف�سي 
�لوزير �لول �لذي منح �حلرية �لولة 
من �أجل غر�ض تد�بري �إ�سافية ح�سب 
و�سعية كل ولية ، ويف �ل�سياق ت�سمن 
ن�سخة  على  حت�سلنا  �لذي  �لقر�ر 
�ليومية  �لأ�سو�ق  جميع  غلق  منه 
و�لأ�سبوعية مبا فيها �أ�سو�ق �ملا�سية 
ملدة  �لكربى  �لتجارية  �ملجمعات  و 
15 يوما عرب كافة �لبلديات �إىل جانب 
و�خلتان  �لزو�ج  �أعر��ض  �إقامة  منع 
وتكون  �لختالط  فيها  يكرث  �لتي 
بني  �لعدوى  �نت�سار  مبا�رض� يف  �سببا 
مو�ئد  و�قت�سار  �لأ�سخا�ض  عديد 
كما   ، و�لفروع  �لأ�سول  على  �لعز�ء 

�لولية  على  �لأول  �مل�سوؤول  فر�ض 
�لتي  �ملحالت  على  خا�سة  مر�قبة 
مل مي�سها قر�ر �لغلق من خالل فرق 
تتحرى مدى تطبيق �إجر�ء�ت �لوقاية 
�لكمامات  بارتد�ء  تعلق  ما  خا�سة 
و�حرت�م �لتباعد �لجتماعي متوعد� 
ت�سل  �لعقوبات  باأق�سى  �ملخالفني 
�لتجاري  �ل�سجل  و�سحب  �لغلق  حد 
�ملالية  �لغر�مات  مع  نهائية  ب�سفة 
�ل�سارية  �لقو�نني  يف  بها  �ملن�سو�ض 
�ملفعول ، هذ� و�سجلت ولية �لبويرة 
�إىل غاية يوم �م�ض 205 حالة موؤكدة 
 329 لل�سفاء  ومتاثل  بلدية   34 عرب 
مري�سا فيما يتابع 77 مري�سا �لعالج 
منهم 14 حالة يف �لإنعا�ض ومت ت�سجيل 

13 حالة وفاة منذ ظهور �لوباء .
اأح�سن مرزوق

بئر  حمكمة  لدى  �لتحقيق  قا�سي  �أمر 
باإيد�ع   �خلمي�ض  م�ساء  ر�ي�ض   مر�د 
ملجمع  �لعام   �ملدير  �لرئي�ض  م�ست�سار 
�سونطر�ك  �أحمد �لها�سمي �مازيغي  يف 
ق�سية ف�ساد تخ�ض تبديد �مو�ل عمومية  
و�سوء  مربرة   غري  �متياز�ت   ومنح 
��ستغالل �لوظيفة ، �ثر �لتحقيقات �لتي 
�سبق  مل�سالح درك باب �حلديد وحققت 
فيها و�لتي تخ�ض ف�سائح �سونطر�ك  يف 
ولد  �ملومن  عبد  �ل�سابق   �ملدير  عهد 
موؤكدة  م�سادر  وح�سب  �لق�سية   . قدور 
من �ملحكمة فاأن هذ� �مللف �لأول �لذي 
يخ�ض �سفقة  �قتناء  �مل�سفاة �أوغي�ستا  
فيها   و�أن حققت  �سبق  و�لتي   �ليطالية 
�حلديد  لباب  �لوطني  �لدرك  ف�سيلة 
حممد  �مازيغي  رفقة  فيها  و�ملتورط 
عبد  �لأ�سبق   �لعام   �ملدير   ، �لها�سمي 
�ملومن ولد قدور ، هذ� ويعد هذ� �مللف 
من بني ع�رض�ت �مللفات �لتي مت فتحتها 
فيها  مت  و�لتي  �لوطني  �لدرك  م�سالح 
نهب �ملاليري يف �سفقات م�سبوهة  من 
ل�سونطر�ك  11نز�عا  عن  �لتنازل  بينها 
ومنح  بع�ض �حلقول يف م�ساريع نفطية 

ب�سحر�ء �جلز�ئر  �لتي كانت �سوناطر�ك  
على و�سك �لفوز بها يف �ملحاكم �لدولية 
توتال  �رضكة  مع  ق�سية  مقدمتها  ويف   ،
�لفرن�سية  و�أخرى مع ريب�سول �ل�سبانية  
بدعم  رجعي  باأثر  �لأرباح  ومنحهما    ،
�ل�رضكتني  تعوي�ض  مت  كما  ولدقدور  من 
�إعادة   جانب  �إىل  تينفوي  يف  بحقول 
جتديد عقد �ل�رضكة �ل�سبانية يف حقول 
ب�سيغة  �أخرى   �سنة  ل20  �أمينا�ض  عني 
�ملز�يد�ت  �إىل  �للجوء  ودون  �لرت��سي 
�ملن�سو�ض عليه يف �لقانون  �لأمر �لذي 
�إىل تر�جع �لإنتاج لأقل من مليون  �أدى  
ع�رض�ت   �إىل  بالإ�سافة  يوميا   برميل 
�مل�سبوهة  و�ل�سفقات  �لت�سيري  ملفات 
�لدولر�ت   تبديد ماليري  �إىل   �أدت  �لتي 
بطرق   و�لتي متت  م�سبوهة  يف �سفقات 
غري �سوية ما جعل م�سالح �لدرك �لوطني 
فيها   �لتدقيق  بعد  حقيقتها   على  تقف 
من  بد�ية  �لق�ساء  �إىل  �لأطر�ف  و�إحالة 
�ليطالية  �مل�سفاة  لقتناء  �سفقة  ملف 
�أوغي�ستا �لتي تعترب بو�بة  �لق�سايا �لتي 

حتال �إىل �لق�ساء .
حممد بن ترار

من  مقربة  م�سادر  ك�سفت 
بوزير  �خلا�ض  �لتحقيق  ملف 
حقائق  لوح  �لطيب  �لعدل 
مثرية حول  ملفات  ت�سيري �لعد�لة يف 
عهده وت�سجيل عدة جتاوز�ت  تخ�ض 
قد  كربى و�لتي  ق�سائية  خروق 
يف  �لعد�لة  �إىل  �إطار�ت  عدة  جتر 
مقدمتهم �سقيق �لرئي�ض عبد �لعزيز 
من  يد   لعد � و ل�سعيد  � تفليقة   بو
�لوزر�ء و�لإطار�ت  من ولية تلم�سان 
تلم�سان  و�يل  ولية  مقدمتهم  يف 

�ل�سابق علي بن يعي�ض .
 هذ� ولعل �أول ملف غريب يف ق�سية 
�لطيب لوح  هو حقيقة �إ�سابته بخلل 
�لتي  �لطبية  لل�سهادة  عقلي  وفقا 
على  �لإعفاء  �حل�سول  يف  ��ستغلها 
�سحة  و�أن   ، �خلدمة   �لوطنية  من 

�أن  عقليا  فكيف  ملختل  �ل�سهادة 
،  و�ن  للعدل  وزير�  مت  قا�سيا  يكون 
يتابع  فهنا  �سحيحة  غري  كانت 
�ملزور  يف  و��ستعمال  بالتزوير 
ملف  ويعد  ،  هذ�  ر�سمية  حمرر�ت 
�لأمة  جمل�ض  تزوير  �نتخابات 
2008  �إحدى  �أهم  دي�سمرب   31 يوم 
�لولية  و�يل  �ستجر  �لتي  �مللفات 
�لتحقيق  يعي�ض  �إىل  بن  علي  �ل�سابق 
يتابع  كما   ، بوتفليقة  �ل�سعيد  وكذ� 
�لطيب لوح رفقة  �ل�سعيد بوتفليقة يف 
توظيف  �لعد�لة لق�سايا �سيا�سية  ومت 
من  على  �لعديد  خالل  �لت�سرت 
�مللفات �لثقيلة �لتي مت �لت�سرت عليها 
، وو�سل �لأمر �إىل �لدو�ض على  قانون 
�إفر�غ  �جلز�ئية  يف  �لإجر�ء�ت 
بالأمر  �ملمهورة  �لنهائية  �لأحكام 

بالقب�ض ، ويف مقدمتها ملف  �سكيب 
�لتي  مت  �سوناطر�ك  خليل  وملفات 
وزير  �بن  ، وملف  جديد  من  فتحها 
�هلل  �لبحري  �لأ�سبق عبد  �ل�سيد 
خنافو  بعد تورطه يف نهب  �لع�رض�ت 
�لقمح �ملدعم  ومت  من �لأطنان  من 
قبل  بالقب�ض  من  �أمر  �إ�سد�ر 
ثبوت  ورغم   ، �لغزو�ت  حمكمة 
�لطيب  �لوزير  حقه  فان  �لأدلة  يف 
�أمر  باإفر�غ  �أعطى  تعليمات  لوح 
�ملوؤ�س�سة  يف  دون  مبيته  بالقب�ض 
حماكمته   ورغم  ومت   ، �لعقابية 
�لأدلة  �لتي تورطه يف ق�سايا �لف�ساد 
�إد�نته  بعام  مت  �لعام  �ملال  ونهب 
�مللف  �لنفاذ  وهو  موقوف  حب�ض 
�أثار ��ستغر�ب  �ملو�طنني،  من  �لذي 
لوح  �أخرى  يتابع  �لطيب  جهة 

ملفات  �لف�ساد  من  بالعديد 
�أحد  مع  لبارونات �حلدود  وعالقاته 
�ل�سيناتور�ت  �لذي نهبه منزل ومبلغ 
يتابع  يف  كما   ، باملنطقة  كبري  مايل 
�لنتخابات  وتهديد  ق�سايا  تزوير 
و�مل�سا�ض  �لأ�سخا�ض  �لعديد  من 
بحريتهم ، حيث كون ع�سابة  ير�أ�سها 
و�لتي  كان  ق�سائيا  م�سبوقني 
ير�أ�سها  »ترييري » و�لتي زرعت �لرعب 
نفو�ض  �لتلم�سانني  بالتو�طوؤ  يف 
حمكمة  لدى  �جلمهورية  وكيل  مع 
�مللفات  تلم�سان  �ملحبو�ض  وهي 
وقد  �لتحقيق  فيها  �نطلقت  �لتي 
�أ�رضت  حيث  �أكرب،  ملفات  تك�سف 
م�سادر ق�سائية  �أن ملف �لطيب لوح 

هو �أكرب ملفات �لع�سابة .
حممد بن ترار

تزوير للوثائق ، وامللفات الق�سائية يف تلم�سان

التحقيقات تعري جتاوزات الطيب لوح 

فجر منتخبو �ملجل�ض �لولئي لولية 
رئي�ض  �إىل  مر��سلة  يف  �لأغو�ط 
�جلمهورية ف�سيحة من  �لعيار �لثقيل 
�مل�ست�سفى  غلق  ��ستمر�ر  تخ�ض 
للعام  لأبو�به  لالأغو�ط  �جلامعي 
فتحه  �لتو�يل عو�ض  على  �لر�بع 
�لذين   19 كوفيد  ب�سحايا  للتكفل 
يوم مبعدل  بعد  يوما  يتز�يد عددهم 
�لوفيات   يوميا  ناهيك عن  30 حالة 
�ليومية  بفعل نق�ض �ملر�فق �ل�سحية 

وحتول �لولية �إىل بوؤرة  للوباء .
�ملجل�ض  رئي�ض  و�أ�سار نائب  هذ� 
�لولئي لولية �لأغو�ط �ملنتخب عن 
حزب جبهة �لتحرير �لوطني   طاهر 
قي�ساري  �أنهم  متعجبون من ��ستمر�ر 
مت   �لذي  �ل�سحي  �ملرفق  هذ�  غلق 
�إمتامه وجتهيزه  منذ 04 �سنو�ت  بعد 
05 �سنو�ت من �لأ�سغال  كلفت �لدولة 
ما يزيد عن 1500 مليار  لتوفري 240 
�رضير  و�لذي بقي معر�سا  للتلف منذ 

2017 بتجهيز�ت كلفت ميز�نية �لدولة 
�لنائب  نف�ض  ، هذ� وح�سب  �ملاليري 
�ل�سحة  هي  وز�رة  �أن  ي�ساع  ما  فان 
�لتي رف�ست فتح �مل�ست�سفى �جلامعي  
�لذي  �لأمر   �لوزير  بح�سور  �إل 
ي�ستوجب  تدخل �ل�سلطات �لعليا  من 
من   ، �ل�سحي  �ل�رضح  هذ�  فتح  �أجل 
جهته دعا  قي�ساري وز�رة �ل�سحة �ىل 
ودعمه   �جلامعي   �مل�ست�سفى  فتح  
�لتاأخري  يف  لتفادي  للك�سف  بجهاز 

�لك�سف عن  �لإ�سابات ، حيث حتول 
�لتحاليل �إىل غاية م�ست�سفى با�ستور  
بالعا�سمة   وتتاأخر لع�رضة �أيام كاملة  
ي�ساهم   �لنتائج  ما  ظهور  يف  �أحيانا 
�لذي  �لأمر   ، �لإ�سابة  بوؤرة  رفع  يف 
ير��سلون  �لولئيني  �ملنتخبني  جعل 
رئي�ض �جلمهورية  للتدخل  لفتح هذ� 
�ل�رضح �ل�سحي و��ستغالله ملحا�رضة 

وباء كورونا .
حممد بن ترار

املنتخبون يرا�سلون رئي�س اجلمهورية 

غلق امل�ست�سفى اجلامعي بالأغواط يفاقم وباء كورونا
�أمر قا�سي �لتحقيق لدي حمكمة مقرة 
على  �مل�سيلة،بالقب�ض  ولية  �رضق 
�ل�سابق،�ملتو�جد  ونوغة  بلدية  رئي�ض 
يف حالة فر�ر، بتهم متعددة على ر�أ�سها 
�سوء ��ستغالل �لوظيفة وخمالفة �حكام 
�متياز�ت  منح  وكذ�  �ل�سفقات  قانون 
�لتي  �لق�سية  للغري،وهي  مربرة  غري 
�لأبحاث  ف�سيلة  عنا�رض  عاجلتها 
�لوطني  للدرك  �لإقليمية  باملجموعة 
�لنيابة  من  تعليمة  �أثر  بامل�سيلة، 
�أثر  �لعامة ملجل�ض ق�ساء بفتح حتقيق 

ت�سوية �لأمور �ملالية ل�ساحب �ملقاولة 
و�دي  ج�رض  م�رضوع  باأ�سغال  �ملكلفة 
 6 تفوق  مالية  بقيمة  ومعربين  جري 
باملائة   90 ت�سديد  مت  �سنتيم  ماليري 
�أمر  �لأ�سخا�ض،حيث  يف  تقدم  دون 
رهن  �ملقاول  باإيد�ع  �لتحقيق  قا�سي 
منتخبني    3 و�سع  مع  �ملوؤقت  �حلب�ض 
��سد�ر  �لق�سائية،بينا  �لرقابة  حتت 
بلدية ونوغة  بالقب�ض على رئي�ض  �أمر� 

�ل�سابق.
عبدالبا�سط ب

حمكمة  لدي  �لتحقيق  قا�سي  �أمر 
�مل�سيلة،بو�سع  ولية  جنوب  بو�سعادة 
عني  لبلدية  �ل�سعبي  �ملجل�ض  رئي�ض 
ب�سبب  �لق�سائية  �لرقابة  �مللح،حتت 
��ستغالل  �سوء  ق�سية  يف  متابعته 
يف  �لأمنية  �مل�سالح  �لوظيفة،وكانت 
�لق�سية  هذه  يف  حققت  �مل�سيلة،قد 
�لنيابة  �إىل  حتويله  مت  ملفا  و�جنزت 

��ستمع  بو�سعادة،وقد  مبحكمة  �لعامة 
بو�سعادة  �لتحقيق لدي حمكمة  قا�سي 
�لبلدية  لرئي�ض  �أم�ض،�خلمي�ض  �أول 
يقرر  �ن  قبل  �ساعات  لعدة  �حلايل 
�لق�سائية،فيما  �لرقابة  حتت  و�سعه 
طرف  من  جارية  �لتحقيقات  تز�ل 

�لعد�لة حول هذه �لق�سية.
عبدالبا�سط ب

امل�سيلة

و�سع رئي�س بلدية عني امللح حتت 
الرقابة الق�سائية
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مرور  مع  عقيما  اجلدل  هذا  �صار 
قائما  كان  الذي  ذلك  مثل  الزمن 
تتويجا  اال�صتقالل  كان  اإذا  ما  حول 
حترير  حلرب  اأم  حتريرية  لثورة 
اعتبار  وقد قام مثله يف فرن�صا بني 
و   1954 بني  اجلزائر  يف  جرى  ما 
1962 اأحداثا اأم حربا كاملة االأركان 
الفرن�صي على  الربملان  ا�صتقر  وقد 
عنها  يرتتب  ما  بكل  اعتبارها حربا 
اجلزائري  اجلانبني  من  تبعات  من 

والفرن�صي. 
املفهومية  املناو�صات  هذه  بداأت 
ترتك مكانها لنظرة واقعية تعترب فرتة 
ماأ�صاة  للجزائر  الفرن�صي  االحتالل 
حتاول  ظلت  فرن�صا  لكن  حقيقية 
اأ�رضار  ذات  اأنها  على  ت�صورها  اأن 
اجلزائري  اجلانبني  بني  م�صرتكة 
لال�صتعمار  كان  فكما  واالأوروبي 
الن�صيج  على  بالغ  اأثر  اال�صتيطاين 
اجلزائري  والدميغرايف  االجتماعي 
وقيمه الثقافية واحل�صارية فاإن اإنهاء 
االحتالل عام 1962 مل يكن ليتم دون 
اأن يرتك اأثرا على ال�صاكنة االأوروبية 
انطالقا  اجلزائر  يف  ا�صتقرت  التي 
واأن  الأهلها  تعود  لن  االأر�ض  اأن  من 
و�صعها االجتماعي لن ينقلب مبجرد 
تقرير  من  اجلزائري  ال�صعب  متكني 

م�صريه.
واإذا عدنا اإىل املفاهيم املت�صارعة 
اإذ  متكاملة  حقيقتها  يف  ف�صنجدها 
مل�صار  تخ�صع  فهي  مربر  منها  لكل 
كانت  فاإذا  التفاو�ض  من  طويل 
اإىل  اأف�صت  قد  ايفيان  مفاو�صات 
االحتالل  واإنهاء  النار  اإطالق  وقف 
الذي يعني جتريد القوات الفرن�صية 

من �صلطتها على االأر�ض اجلزائرية 
فاإن اال�صتقالل قد بداأ خطوته االأوىل 
ال�صعب  قرر  1   جويلية عندما  يوم 
اجلزائري باأغلبية �صاحقة االنف�صال 
اال�صتعماري  النظام  عن  ال�صيا�صي 
ا�صرتجاع   اأما  لنف�صه.  دولة  واإقامة 
ممتد  م�صار  فهو  الوطنية  ال�صيادة 
بقدرة  مرتبط  اأنه  اإذ  الزمن  عرب 
من  التخل�ض  على  امل�صتقل  ال�صعب 
قراره  على  الو�صاية  اأ�صكال  جميع 
االأم�ض  م�صتعمر  من  �صواء  وم�صريه 
�صاأنه  يف  اأجنبي  تدخل  اأي  من  اأو 

الداخلي.
�صنة   58 منذ  اجلزائر  اأن  الواقع 
من  بعد  تتمكن  مل  اال�صتقالل  من 
على  الكاملة  �صيادتها  ا�صرتجاع 
ثرواتها ورموزها وثقافتها ونظامها 
وقد  واالجتماعي،  االقت�صادي 
يختلف من�صوب ال�صيادة من فرتة اإىل 
اأخرى فعندما �صددت اجلزائر كافة 
من�صوب  رفعت  اخلارجية  ديونها 
�صغوط  من  وتخل�صت  ال�صيادة 
وامالءات املوؤ�ص�صات املالية الدولية 
الداخلية  االأزمات  وقد تغتنم فر�ض 
اأي بلد مثل ما  للم�صاومة يف �صيادة 
الت�صعينيات  اأزمة  خالل  يحدث  كاد 
ال�صيادة  ا�صرتجاع  معركة  ظلت  لذا 
تبقى  وقد  تزال  وال  قائمة  الكاملة 
االإرث  ثقل  اإىل  بالنظر  طويلة  ملدة 
هذه  �صتظل  كما  اال�صتعماري، 
�صيا�صية  مزايدات  حمل  املعركة 
ال�صيا�صية  االأطراف  بني  وجزر  ومد 
ال�صلة  ذات  املو�صوعات  ال�صيما 
بالذاكرة وقد بداأت ال�صلطة القائمة 
التاريخ  بيت  ترميم  عملية  يف  اليوم 

الوطني باإن�صاء يوم للذاكرة الوطنية 
بالتاريخ  تعنى  اإعالمية  وقنوات 
بداأ  م�صعى  ا�صتكمال  اإىل  اإ�صافة 
ال�صعبي  امل�صتوى  على  �صنوات  منذ 
الر�صمي  امل�صتوى  على  وتوا�صل 
املقاومني  جماجم  ال�صرتجاع 
التا�صع  القرن  خالل  اجلزائريني 
ع�رض وبداية القرن الع�رضين، اإ�صافة 
متتد  قد  التي  االأر�صيف  معركة  اإىل 
اال�صتعماري  جترمي  وقانون  طويال 

الذي قد يرى النور قريبا. 
جديدة  مكا�صب  تلك  كانت  واإذا   
ا�صتكمال  طريق  يف  باخلري  مب�رضة 
كانت  اأخرى  مكا�صب  فاإن  ال�صيادة 
قائمة اإال اأنها مهددة من حني الآخر 
وا�صتقرار  الرتابية  الوحدة  منها 
رموزنا  جانب  اإىل  احلدود  واأمن 
قرارنا  وا�صتقالل  والثقافية  اللغوية 
ال�صغوط  عن  ف�صال  االقت�صادي 
على  الآخر  حني  من  متار�ض  التي 
وحقوق  احلريات  ال�صلطة يف جمال 
االإن�صان والتعامل مع الهجرات غري 

ال�رضعية. 
هذه  يجري  ما  عنا  ببعيد  ولي�ض 
االأوروبي  الربملان  داخل  االأيام 
ب�صوؤال  اإيطايل  نائب  بادر  حيث 
اللجنة  رئي�صة  نائبة  اإىل  موجه 
واالأمن  اخلارجية  لل�صوؤون  االأوروبية 
اجلزائر«  يف  احلريات  »و�صع  ب�صاأن 
التي  التدابري  بتو�صيح  فيه  يطالب 
اأن يتخذها الربملان االأوروبي  يجب 
به  تقوم  الذي  القمع  »اأعمال  جتاه 
يف  ال�صيما  اجلزائرية  ال�صلطات 
فيها  تكرث  التي  القبائل  منطقة 
االحتجاجات« وقد ا�صتند الربملاين 

غري  وال�صعوب  االأمم  »منظمة  اإىل 
القبائل  منطقة  تعترب  التي  املمثلة« 
اأر�صا حمتلة تبحث عن ا�صتقالليتها 
عدد  على  حتتوي  اأنها  عن  ف�صال 
كبري من امل�صيحيني امل�صطهدين!! 
يف  بعيدا  االإيطايل  النائب  وذهب 
التعاون  من  امتع�ض  عندما  وقاحته 
والتقارب اجلزائري الرتكي واعتربه 
تهديدا للم�صالح االأوروبية وا�صتقرار 

احلدود اجلنوبية.
التي  االأوىل  املرة  هذه  ولي�صت 
يتناول فيها الربملان االأوروبي ال�صاأن 
فقد  الو�صاية  من  ب�صيء  اجلزائري 
تتعلق  تو�صيات  اأ�صدرت  اأن  حدث 
االإن�صان  حلقوق  ال�صلطة  باحرتام 
اإ�صدار  وا�صتنكر  الدينية  واحلريات 
قانون تعميم اللغة العربية يف اجلزائر 
يف عهد املجل�ض الوطني االنتقايل. 
بالتدخالت  التنديد  يكفي  فهل 
ال�صيادة  على  للحفاظ  االأجنبية 
احل�صون  اأف�صل  اأن  اأم  اجلزائرية 
لي�صع  البيت اجلزائري  تو�صيع ف�صاء 
التام  االحرتام  ظل  يف  اأبنائه  جميع 
للقانون. لقد بينت التجارب ال�صيما 
اأن  العربي«  بالربيع  منها  املت�صلة 
احلكم  الأنظمة  اخلا�صعة  البلدان 
االأكرث  هي  املركزية  اال�صتبدادية 
�صقوط  مبجرد  لال�صتباحة  عر�صة 
البلدان  تكت�صب  بينما  النظام  راأ�ض 
ب�رضعيتها  القوية  املوؤ�ص�صات  ذات 
ال�صعبية والقائمة على �صيادة القانون 
اأجنبية  و�صاية  اأي  �صد  قوية  مناعة 
اأو من منظمات  �صواء من حكومات 

وموؤ�ص�صات دولية. 

�لطريق نحو �ل�سيادة �لوطنية

بقلم اح�سن خال�ص   

بقلم /  الدكتورة:حورية ومان /
جامعة حممد خي�سر ب�سكرة

منذ اخلام�ص من جويلية 1962 �ساد 
جدل يف اأو�ساط املوؤرخني واملفكرين 

ال�سيا�سيني حول املك�سب الذي حققته 
اجلزائر هل هو اإن�ساء جمهورية 

جزائرية حديثة بعد اال�ستقالل عن 
فرن�سا كاآخر منظومة احتالل اأم هو 
ا�سرتجاع لل�سيادة اجلزائرية التي 

كانت قائمة قبل االحتالل الفرن�سي؟ 

جدل تاريخي

موجات عن�سرية اأيديولوجية

ظهرت يف االآونة االأخرية موجات 
عن�سرية اأيديولوجية تن�سر وتبث 

مغالطات تاريخية ا�ستقتها من كتابات 
املدر�سة التاريخية الفرن�سية، التي 

حرفت وزيفت و�سوهت تاريخنا. .

حماربة تزييف �لتاريخ �لوطني م�سوؤولية و�سرف
والتي مل يقت�رض اهتمامها على الفرتة 
ذلك  تعدى  بل  للبالد  اال�صتعمارية 
املوروث  عن  والتنقيب  البحث  اإىل 
االحتالل  فرتة  �صبق  الذي  التاريخي، 
املادية  االآثار  يف  املتمثل  الفرن�صي 
اللجان  باإن�صاء  قامت  كما  والكتابيّة، 
العلمية ومنح الرخ�ض لالأفراد للقيام 
التعريف  و  واجلمع  البحث  بعمليات 
بتكوين  وقامت  التاريخية،  باالآثار 
حتفظ  التي  املخت�صة  اجلمعيات 

املكت�صفات التاريخية
اال�صتعمارية  املدر�صة  �صخرت  كما 
املادية  اإمكانياتها  كل  الفرن�صية 
اال�صتعمار  وتقنني  لت�رضيع  والب�رضية 
بتزييف  وذلك  للجزائر،  الفرن�صي 
من  التاريخية  احلقائق  وحتريف 
طرف كتاب وباحثني غري متخ�ص�صني 
ومن  الهواة  من  معظمهم  كان  فقد 
كتاب الثقافة العامة وكتاب املذكرات 

والتقارير الر�صمية.
املدر�صة  اجتهدت  اأخرى  جهة  من 

الفرن�صية اال�صتعمارية جلمع احلقائق 
باملجتمع  املتعلقة  واملعارف 
احلياة،  جماالت  �صتى  يف  اجلزائري 
على  �صيطرتها  ب�صط  بهدف  وذلك 
اجلزائر ب�صفة خا�صة و�صمال اإفريقيا 
اهتمامها  يقت�رض  فلم  عامة،  ب�صفة 
على اجلزائر فح�صب. بل قامت بعد 
بتاريخ  باالهتمام  قواعدها  اإر�صاء 
على  لل�صيطرة  واملغرب  تون�ض 
�صمال اإفريقيا. فلم تكتفي درا�صاتهم 
ذلك  تعدى  بل  والتنقيب  البحث  على 
والت�صكيك  احلقائق،  وتزيف  للت�صويه 
االإ�صالمية  الفرتة  خا�صة  �صدقها  يف 
اإ�صتيفان غزال  والعثمانية فقد ادعى 
اأن الكتابات التاريخية التي ترجع للعهد 
لعدم  وذلك  االإ�صالمي غري �صحيحة  
وجود الوثائق ال�صحيحة  واملعا�رضة، 
وقال اأن الباحث  ال يجد �صوى بع�ض 
املنقودة  وغري  املتاأخرة   احلوادث 
لكنها   لالأحداث  الت�صجيالت   وبع�ض 
ت�صجيالت مرتبطة بالنظم  الع�صكرية 

الدولة  يخ�ض  وفيما  نزيهة.  وغري 
الفرن�صية  املدر�صة  حاولت  العثمانية 
اجلزائر  يف  العثماين  التواجد  ت�صويه 
بحجة اأن اخلالفة العثمانية ت�صطهد 
الدولة  واأن  االإيالة،  يف  امل�صحيني 
واأهانت  ا�صتعمرت اجلزائر  العثمانية 

�صكانها.
موؤخرا ولالأ�صف ال�صديد ظهرت بع�ض 
الغري  واخلطرية،   الناعقة  االأ�صوات 
متخ�ص�صة يف درا�صة التاريخ  و الهوية 
ال�صم  تبث  بالوطنية،  لها  عالقة  وال 
مكا�صبها  حتقيق  اأجل  من  لل�صباب 
الهوية  ق�صية  فا�صتغلت  االإيديولوجية 
لتق�صيم اجلزائر. وق�صية الت�صكيك يف 
ومتجد  البطل  تخون  رموزنا،  وطنية 
اخلائن فتجعل من ت�صاء، بطال مغوار، 
والتفرقة  الكره  لبث  ت�صاء  وجترم من 
والفتنة. ون�رض ق�صايا اأخرى ال ّاأ�صا�ض 
التاريخية.  واحلقيقة  ال�صحة  من  لها 

خللق ال�صك والريبة.
الوطنني  االأمناء  يكتبه   التاريخ 

الذي  العلمي  منهجه  له  ال�رضفاء، 
و�صهادات  ر�صمية  وثائق  على  ي�صتند 
تتعر�ض  احلدث  �صانعي  من  �صفوية 
واملقارنة  والتمحي�ض  للتحقيق 
الطويل  والبحث  العميقة  والدرا�صة 
على   ن�صتند  اأن  ميكن  فال  وال�صاق، 
التوا�صل  و�صائل  تبثها  معلومات 
هب  من  كل  يتناقلها  االجتماعي، 
ودب ويعتنقها الكثريون، دون الفح�ض 
والتمحي�ض واالطالع واال�صتف�صار عن 
�صحة املعلومة. و ما هو خطر على 
ونتجاوزه،  وا�صتقرارنا منحه  وحدتنا 
اأو  ر�صول  لي�ض  التاريخ  �صنع  فمن 
اخلائن  حما�صبة  نحا�صبه  لكي  نبي 
يحكم  ال  للتاريخ  فالدار�ض  لوطنه. 
االأ�صباب  ويتجاهل  النهايات  على 

واملقدمات
التي  املقيتة  االإيديولوجية  لنحارب 
ما فتئت وما ترددت لت�صتيت وحدتنا 
اأجله  من  �صحى   الذي  وا�صتقرارنا 

مالين  من الوطنني االأحرار.
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وحدة الأمة اأهم عنا�سر 
قوتها.. ووحدة اأمتنا هي 

اأحد جتليات انت�سارها، 
وهي وحدة ل ت�سبه 

�سواها، ذلك لأنها عملية 
م�ستمرة تقوم على تكري�س 

ر�سالة عاملية مبنية على 
عقيدة ارتقت بالإن�سان 
فوق دوافعه الغريزية 

نحو اأوا�سر اإن�سانية ترفع 
همته وت�سمو باأخالقه 

وتر�سي قيما جتعل الإن�سان 
اأخا لالإن�سان بال فوارق 

من لون اأو عرق.. وكانت 
هذه هي اأخالق املنت�سرين 

توحدهم على قيم ومفاهيم 
و�سلوك.. ولطاملا حذرنا 

القراآن الكرمي من التفرقة 
والت�سرذم والتنازع 

والرتكا�س اإىل امل�ساعر 
البهيمية وارتباطاتها، 

و�سجل لنا التاريخ نتائج 
التفرقة والتنافر هزائم و 

اندحارا وف�سال.. 

كرد�ستان مثال

احلركات االنف�سالية �سناعة ا�ستعمارية
ل�شتى  الطويلة  رحلتها  اأمتنا يف  تعر�شت  لقد 
اأنواع الفنت طائفية وردة وت�شتت وكان اأ�شواأها 
يف  ر�شفه  ملدى  العرقي  التنازع  �شك  بال 
والقيم  امل�شاعر  ت�شتبدل  حيوانية  اأخالق 
وت�شكن  غريزية،  بهيمية  بدوافع  ال�شامية 
النف�س انغالقا و�شيقا، والروح �رشا وعدوانية، 
هذا  ويف  فتنا..  والبالد  ع�شبية  وال�شلوك 
والفرن�شيون  االجنليز  اال�شتعماريون  وجد 
وال�شهاينة الفر�شة يف تاأجيج الروح اجلاهلية 
وبث االإحن، ويف كل مكان من بالدنا حتركوا 
فيه وجدنا اأخطر خملفاتهم: دعوات انف�شالية 
ثم  ومن  عرقيات،  اإىل  االأمة  وحدة  لتفكيك 
احل�شاري  انتمائها  من  عرقية  كل  تفريغ 
وت�شييجها مب�شاعر عدوانية �شد وحدة االأمة 
من  املق�شود  هو  وهذا  االأخرى،  واأعراقها 
قبل دهاقنة اال�شتعمار، وا�شتدعى ذلك تكوين 
تدريب  ومراكز  خمتربات  يف  العرقيات  دعاة 
وتوجيه ي�رشف عليها اأجهزة االأمن املعادية.. 
ومن لوازم هذه الدعوات االنف�شالية اأن ترتبط 
الغربي..  واال�شتعماري  ال�شهيوين  باملخطط 
�رشطا  ال�شهيوين  بالكيان  العالقة  واأ�شبحت 
هذه  واأ�شبحت  االنف�شالية،  الدعوات  لوجود 

الدعوات قنابل موقوتة يف الدولة الوطنية. 

امل�ساألة الكردية:

 لقد كان التحرك اال�شتعماري للم�شاألة الكردية 
تركيا  يف  الوطنية  الدولة  تكوين  بعد  مبا�رشة 
تتواجد  حيث  ال�شام  وبالد  والعراق  وايران 
املناطق  هذه  الأن  وذلك  الكردية  الكثافة 
القومية  الروح  تعزيز  على  عملت  الثالث 
املفرغة من بعدها احل�شاري فكانت الرتكية 
والعروبة  ال�شاهن�شاهية  والفار�شية  العلمانية 
القومية العلمانية.. فوجد االأكراد اأنف�شهم قد 
جتاوزهم قطار التق�شيم العرقي ومت اإدخالهم 
يف الدولة الوطنية وهنا بداأ التحريك للم�شاألة 
مع  مليونا   1.5 االأكراد  تعاي�س  لقد  الكردية، 
اإخوانهم العرب يف �شورية دومنا متايز اإىل حد 
5 ماليني  العراق  تقدموا خطوات يف  و  كبري 
حكم  يف  يدخل  خا�س  اإقليم  على  لوا  ليتح�شّ
فيدرايل مع الدولة العراقية، اإال اأنهم يف تركيا 
بحاالت  مروا  مليونا   10 واإيران  مليونا   15
واحلروب  القمع  اىل  فيها  تعر�شوا  قا�شية 
اأ�شواأها التي  والتهمي�س والتمييز العرقي كان 
احلركات  نهجت  حيث  تركيا  يف  بها  ميرون 
امل�شلحة.. البد  املواجهة  دروب  االنف�شالية 
العربية  الدولة  يف  االأكراد  ان  مالحظة  من 
كانوا يف حالة  القومية  دعاوها  رغم  الوطنية 

تداخل بال حما�ش�شة وال متييز.
العراق  يف  االنف�شاليني  حالة  �شندر�س  هنا 
يف  بارز  دور  االإ�رشائيلي  للمو�شاد  كان  حيث 
تدعيمهم  ويف  لهم  االنف�شالية  الروح  تغذية 
لدعواهم  واالإقليمي  الدويل  املناخ  وتوفري 
بتدريب  �شهاينة  اأمن  �شباط  تخ�ش�س  وقد 
العراق  �شمال  يف  كردية  مقاتلة  جمموعات 
اليعازر«  بن  »ديفيد  ال�شهيوين  ال�شابط  وكان 
الذي اأ�شبح يف اأواخر وظائفه وزير حرب هو 
العراقية  الكردية  املع�شكرات  على  امل�رشف 
احلملة  قائد  الربزاين  م�شطفى  مع  باالتفاق 
حليفا  يومها  اإيران  �شاه  كان  االنف�شالية.. 
للربزاين والكيان ال�شهيوين فكان الدعم �شامال 
للحالة االنف�شالية يف �شمال العراق وتوا�شلت 
بعد  تبلورت  ان  اإىل  االنف�شالية  احلالة  هذه 
�شقوط العراق وحل جي�شه.. وكادت تعلن عن 
تركيا  االإقليم  تدخل  لوال  منف�شلة  دولة  قيام 
واإيران اللتني اأرغما الربزاين على التخلي عن 

انتخابات االإقليم.

الدعم ال�سهيوين: 

قبل �شبعة و خم�شني عاما رن جر�س الهاتف 
رئي�س  املتحدث  كان  و   ) األياف  اآرييه   ( لدى 

اأ�شكول  )ليفي  اآنذاك  ال�شهيوين  الكيان  وزراء 
ال�شناعة  وزير  نائب  األياف  اعتاد  لقد   ..)
ملقابالت  ي�شتدعى  اأن  ال�شهيوين  والتجارة 
�رشية فقد عمل ل�شالح املو�شاد يف املغرب و 
ال�شخ�شي الأ�شكول   �شنغافورة وكان امل�شاعد 
لوفا..اإن  األياف:  يداعب  وهو  قال  الذي 
احلكومة  من  يريد  العجوز  اجلرنال  الربزاين 
مقر  اإىل  تختاره  مندوب  اإر�شال  االإ�رشائيلية 
للحكومة  كممثل  كرد�شتان  جبال  يف  قيادتها 
بالذهاب  تقبل  فهل  الكني�شت،  و  االإ�رشائيلية 
لعدة اأيام تكون خاللها �شيفا على الربزاين؟. 
االإ�شـرائيلي:  التجهيز  خط  بداأ  هنا  من 
املدربون  1975عا�س  و   1963 عامي  بني 
الع�شكريون و االأطباء االإ�رشائيليون مع االأكراد 
قواعد  يف  اليهودية  الديانة  طقو�س  يوؤدون 
املتمردين يف اجلبال، و يف ذروة التمرد نظم 
املو�شاد عملية ن�شف اأنابيب البرتول العراقي 
واال�شتيالء على احتياطي كبري منه يف حماولة 
مل�شاعدة االأكراد على االنف�شال.. اأدت رحلة 
للعناية  ميداين  م�شت�شفى  قيام  اإىل  األياف 
باملر�شى وتبني دفع رواتب للمقاتلني االأكراد، 
كما مت تقدمی االأ�شلحة مثل املدفعية والهاون 
�رشح  وكما  اخلفيفة..  والبنادق  ال�شواريخ  و 
تنظيمهم  كيفية  عن  �شابقون  مو�شاد  عمالء 
االأكراد يف جمموعات قتالية هاجمت القوات 
خ�شائر  وكبدتها  العراق  �شمال  يف  النظامية 

قدرت بحوايل ع�رشة اآالف جندي عراقي..
اأوائل  يف  االنف�شاليون  االأكراد  القادة  كان 
احلكومة  كانت  فقد  متحم�شني  ال�شتينات 
االنقالبات  ب�شبب  م�شتقرة  غري  العراقية 
املتتالية، اأما اإيران ال�شاه فقد كانت تزودهم 
االإيرانيون  وكان  وامل�شت�شارين..  باالأ�شلحة 
و  م�شرتكة..  م�شالح  ي�شرتكون يف  وال�شهاينة 
يف  اإ�رشائيل  ت�شاعدهم  اأن  االأكراد  اأمل  كان 
حتالفهم  مقابل  م�شتقلة  دولة  على  احل�شول 
معها فيما هم يقيدون حركة اجلي�س العراقي 
الكيان  مع  املواجهة  جبهات  اإىل  التقدم  عن 
ن�شبة  العراق  اأكراد  وي�شكل  ال�شهيوين.. 
زعماء  كان  العراق..  �شكان  من  باملائة   10
مبا  اجلميع  اأن  يدركون  االأكراد  االنف�شاليني 
فيهم االيرانيون يف اجلوار يرف�شون قيام دولة 
يدعموا  ان  حلفاء ميكن  هناك  اأن  اإال  كردية 
اأما  وال�شاه  اإ�رشائيل  راأ�شهم  على  املحاولة 
هدف اإيران ال�شاه فكان اإلهاء العراق واحليلولة 

دون تطلعه اإىل تعديل احلدود. 

تطور العالقة مع ال�سهاينة:

حيث  الربزاين  مع  حماوالته  األياف  ويتذكر 
من  قريبة  جيدة  ع�شكرية  مواقع  يف  كان 
حقول النفط يف ال�شمال وكان يحكم كل ريف 
كرد�شتان تقريبا. وما كان يحتاجه الربزاين هو 
م�شاعدته  املتحدة  الواليات  رف�شت  املال.. 
يف اأوا�شط ال�شتينات وكان ال�شوفييت يدعمون 
العراق اأما االإيرانيون فال ميكن االعتماد عليهم 
حيث قطعوا املعونة  عن الربزاين يف اللحظة 
التي وافق فيها على اإجراء مفاو�شات �شلمية 
مع بغداد.. فماذا كان على اإ�رشائيل اأن تقدم 
له؟؟ يتذكر األياف: كان على الربزاين اأن يدفع 
اإىل اهل  الطعام  للمقاتلني رواتبهم وان يقدم 
االقليم فكانت اأ�شعب اأيام الربزاين يف �شيف 
و�شول  دون  االإيرانيون  حال  1966 حيث  عام 
فيما  كرد�شتان،  اإىل  االإ�رشائيلية  امل�شاعدات 
كان اجلي�س العراقي يقرتب من اجلبال وعقد 
ال�شهاينة مع الربزاين حمادثات متوا�شلة وهم 
من  احليوية  امل�شاعدات  و�شول  ينتظرون 
اإ�رشائيل وكان الربزاين ي�شعر بالقلق واملرارة 
عبء  حتمل  ميكنهم  ال  االأكراد  »باأن  وقال: 
الدعم  فو�شل  اال�شتقالل«..  اجل  من  القتال 

الكايف للربزاين من الكيان ال�شهيوين.
لقد اثبت الربزاين والءه للكيان ال�شهيوين يوم 

2حزيران يونيو 1967 بعدم التزامه مب�شاركة 
بدال  باأنه   : قائال  م�رش  م�شاعدة  يف  العراق 
امل�رشي  الرئي�س  من  �شيطلب  احلرب  من 
وفتح  االإ�رشائيلية  احلدود  عن  قواته  »�شحب 
عر�شا  الربزاين  ووافق  تريان«..  م�شايق 
عراقيا بالهدنة وخ�شي من اأن تقطع اإ�رشائيل 

امل�شاعدات ب�شبب موافقته.. 
وا�شتمر اخلرباء ال�شهاينة يف عملهم بكرد�شتان 
الدول  على  حزيران1967   5 يف  احلرب  اأثناء 
العربية واأر�شل الربزاين برقية تهنئة للحكومة 
جديا  وذبح  القد�س  باحتالل  ال�شهيونية 
احتفاال بهذه املنا�شبة وعمت الفرحة اأو�شاط 
االنف�شاليني االأكراد بعد اأن �شمعوا بان �شالح 
اجلميل  الربزاين  ورد  دمر  قد  العراقي  اجلو 
املبذولة  العمليات  يف  و�شاعد  لالإ�رشائيليني 
لتهريب مئات اليهود العراقيني عرب كرد�شتان 
زيفي  ال�شابق  املو�شاد  رئي�س  يتذكر  وكما 
زمري فقد كان ذلك بالن�شبة للربازاين م�شدرا 
اإ�رشائيل،  خلدمة  �شيئا  فعل  كونه  العتزازه 
وكانت عملية التهريب تلك حمفوفة باملخاطر 
على االأكراد.. ويف العام 1968 ح�رش الربزاين 
اأ�شنانه  يف  حاد  اأمل  ملعاجلة  اإ�رشائيل  اإىل 
اآنذاك)زملان  ال�شهيوين  الكيان  رئي�س  وقابل 
التخلي عن طلب  الربزاين  الذي ن�شح  �زشار( 
كردية  دولة  اإقامة  اإىل  ودعاه  الذاتي  احلكم 
ذات �شيادة : تدفقت امل�شاعدات ال�شهيونية 
الذي  االأمر  الربزاين  املادية والع�شكرية على 
جعله اأكرث جراأة يف االإعالن عن اأهدافه، وبناء 
واالأمنيني  الع�شكريني  اخلرباء  ن�شائح  على 
ال�شهاينة هاجم املتمردون االأكراد عام 1969 
من�شاأة نفطية يف �شمال العراق واأوقفوا اإنتاج 

النفط يف كركوك بن�شبة 50  %. 

ال�ساه يدعم الأكراد: 

ويف اأوائل ال�شبعينيات اأ�شبح نظام ال�شاه اأكرث 
االأمريكان  قدم  كما  لالأكراد  دعمه  �شخاء يف 
ال�شهاينة  ودرب  امل�شاعدة  يد  هدوء  يف  
الدبابات  قيادة  على  االأكراد  االنف�شاليني 
مواتية  الظروف  فكانت  ال�شواريخ  واإطالق 
للهجوم  ال�شهاينة  ن�شائح  على  بناء  للربزاين 
على منابع النفط فاأ�شعلوها يف �شمال العراق 
الكردي:  القائد  فيه  حتدث  الذي  الوقت  يف 
ت�شم  االأطراف  مرتامية  كردية  دولة  عن) 
و�شوريا  واإيران  وتركيا  العراق  من  اأجزاء 
 11 _عن  يومذاك  �شكانها_  عدد  يزيد 
اأي  على  االأكراد  يدركه  ما مل  ن�شمة(.  مليون 
زيتون  غ�شن  يعر�س  بداأ  ال�شاه  اأن  هو  حال 
عن  العراق  تخلي  مقابل  العراقي  للنظام 
�شيطرته على ممر �شط العرب اال�شرتاتيجي. 
ال�شاه  ملبادرة  اآنذاك  العراقيون  ي�شتجب  مل 
و�شنوا هجوما على القرى الكردية فهّب ال�شاه 
مل�شاعدة االأكراد، ويف �شتاء العام 1975 متلك 
اإقامة  االأكراد  باإمكان  اأنه  اعتقاد  الربزاين 
العراق  �شمال  يف  حقيقي  ذاتي  حكم  منطقة 
باملدفعية  االأكراد  يزود  اإيران  �شاه  وكان 
اأن  غري  للطائرات..  امل�شادة  وال�شواريخ 
والعراق  اإيران  يف  النظامني  بني  املعاهدة 
لالأكراد  االإيراين  الدعم  فورا  اأوقفت  اآنذاك 
واأغلق ال�شاه حدوده مع العراق وهكذا توقف 
التي  واالأمريكية  ال�شهيونية  االأ�شلحة  تدفق 

متر عرب اإيران.  

هجـوم عراقـي �سـاحق: 

اأو  اأ�شلحتهم  ت�شليم  االأكراد  من  اإيران  طلبت 
فاخرب  من�شق  عراقي  اإيراين  هجوم  مواجهة 
الربزاين جنوده باأنه �شيهرب اإىل اإيران فطلب 
االأكراد من �شدام ح�شني موا�شلة املفاو�شات 
دون  املنطقة  هاجم  العراقي  اجلي�س  اأن  اإال 
األف  �شتون  حوايل  وهرب  كردية  مقاومة  اأية 
اأدى  الذي  . ولكن ما  اإيران  اإىل  مقاتل كردي 

اإىل اإنهيار الربزاين؟؟ كان القائد الكردي يبلغ 
72 عاما و�شعر بعجزه عن مواجهة التناق�شات 
معتقدا اأن اأي زعيم اآخر لن ينجح فيما ف�شل 
رف�شت  عندما  املرارة  جترع  انه  كما  فيه 
ا�شتقباله  حتى  اأو  عالجه  املتحدة  الواليات 
ويف كانون االأول 1978 مات الربزاين وبعد عدة 
اأ�شابيع هرب �شاه اإيران من طهران اثر اندالع 
ال�شاه  بنظام  اأطاحت  والتي  االإيرانية  الثورة 
وتوجه  املنطقة..  يف  اللعبة  �رشوط  مغرية 

عدد من قادة التمرد الكردي اإىل اأوروبا. 

الدور ال�سهيوين يف كرد�ستان: 

احتل االأمريكان العراق يف ابريل  2003 وكان 
الإقليم كرد�شتان و الب�شمرقة الكردية دور كبري 
العراقية  الدولة  موؤ�ش�شات  على  الق�شاء  يف 
االأكراد  فاأعلن  االأمور  وتطورت  الإ�شقاطها.. 
عن برملان كردي ورئي�س لالإقليم.. ورفع علم 

خا�س بهم.
الب�شمرقة  لقوات  بتدريبها  اإ�رشائيل  تعرتف   
على  بغداد  ل�شقوط  ال�شابقة  االأ�شهر  يف 
املهمات اخلا�شة، وتن�رش جمموعاتها االأمنية 
بعد  العراق  اأنحاء  اأكراد يف  من خالل حلفاء 
االأمريكي  االحتالل  حتت  بغداد  �شقوط 
علماء  ت�شفية  يف  مبهماتها  قامت  وهكذا 

العراق وكبار �شباطه. 
للعراق  االأمريكي  االحتالل  اإفرازات  وكاأحد 
وتف�شيخ �شبكة عالقاته املجتمعية وال�شيا�شية 
ل�شالح  وال�شيا�شية  االأمنية  موؤ�ش�شاته  وتدمري 
وجدت  واأجنبية  اأمريكية  اأمنية  �شبكات 
التغلغل  يف  فر�شتها  ال�شهيونية  احلكومات 
واإرباك الو�شع االأمني و االإ�شهام يف االإجهاز 
وا�شرتاتيجيا مبوقع  جغرافيا  يتمتع  بلد  على 
ال�شهيوين  امل�رشوع  ال�رشاع �شد  ح�شا�س يف 
يف  امل�رشوعة  غري  االأمريكان  وم�شالح 
املنطقة فتحرك املو�شاد من قواعده االأمينة 
كل  تغطي  �شبكة  ت�شكيل  اإىل  كرد�شتان  يف 
العراق من �شماله اإىل جنوبه ح�شب ما يت�رشب 
من اأخبار من عدة م�شادر وقد جعلت موقعا 
لها يف فندق يف قلب العا�شمة العراقية ميلكه 
يف  وظائفها  توؤدي  كردي..وهاهي  �شخ�س 
تخريب العراق واإ�شعال الفنت فيه، وقد ذكرت 
ال�شحف العربية موؤخرا اأن دورات اأمنية مكثفة 
لقوات  االإ�رشائيلي  الدفاع  جي�س  اأجراها 
الكردية  الوفود  والزالت  الكردية..  الب�شمرقة 
ت�شمل  بن غوريون  اإىل مطار  اربيل  ت�شل من 
التوا�شل بني  اأمنية واقت�شادية تعزز  فعاليات 
احلكم الفدرايل واالأجهزة االأمنية ال�شهيونية.

 كلمــة اأخــریة:  

هذا هو اأحد ملفات اخلطورة يف االأمة حيث 
االنف�شالية  النزعات  يف  العدو  اخرتاقات 
امللف  هذا  والطائفية..  العرقية  والدعوات 
على  تقوم  عادلة  معاجلات  ي�شتدعي  الذي 

اأ�شا�س املواطنة و�شلطة القانون..
وقد  ج�شيمة  ت�شحيات  قدموا  االأكراد  اإن   
من  جزءا  ي�شبحوا  ان  اإىل  قياداتهم  اأخذتهم 
ا�شتنزاف  يف   اال�شتعماري  امل�رشوع   اأدوات 
االنف�شاليني  زعماء  والء  ورغم  اأوطانهم 
االأكراد للغرب واالأمريكان وال�شهاينة اإال اأنهم 
كما  كردية  دولة  لقيام  يقويهم  من  يجدوا  لن 
الوطنية  الدولة  فكرة  االنف�شاليون..اإن  يحلم 
تفتيت  مرحلة  جاءت  و  كبريا  حتديا  تواجه 
اإ�رشاف  الوطنية حتت  ودولها  وبلدانها  االأمة 
والعرب  االأكراد  يجد  وهنا  اال�شتعماريني.. 
االأ�شا�شي  املكون  وهم  واالأتراك  واالإيرانيون 
الذي  ال�شلب  اجل�شم  �شك  بال  اإنهم  )لل�رشق( 
اأحد من  ي�شتطيع  لن  الأنه  تنافره  ينبغي عدم 
حل  دون  الأزماته  حل  اإيجاد  املكونات  هذه 

اأزمة االآخرين.

اأقالم

بقلم: �سالح عو�س
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اجلزائريني  الطلبة  جتمع  اغتنم 
التعليم  بوزارة   لقائهم   الأحرار 
للتعقيب  العلمي  البحث  و  العايل 
على �سبب عدم اإ�رشاك املنظمات 
امل�سريية  القرارات  الطالبية يف 
من  التاأكيد  وكان   . ال�سابقة 
�ستاأخذ على عاتقها  اأنها  الوزارة 
الجتماعي  ال�رشيك  ا�ست�سارة 
التي  الأمور  يف  وحمليا  وطنيا 
ملفهموم  تر�سيخا  الطلبة  تخ�ص 
هذا  الت�ساركية،  الدميقراطية 
بع�ص  متاأخر  اأنه  رغم  اللقاء 
الطلبة  جتمع  اأن  اإل  ال�سيء 
اجلزائريني الأحرار قدم جمموعة 
التي  والقرتاحات  املطالب  من 
رفعت اإلينا من القواعد الن�سالية 
التعليم  منط  اعتماد  اإىل  اللجوء 
النمط  هذا  بعد  عن  الرقمي 
اأو�ساط  الذي مل يثبت جناحه يف 
ال�سعب  اأ�سحاب  خا�سة  الطلبة 

يحتاجون  الذين  والتقنية  العلمية 
تكميال  التطبيقية  الدرا�سات  اإىل 
الوزير   اأقر  حيث   ، لتكوينهم 
من  النمط  هذا  تطبيق  ب�سعوبة 
اإىل  موؤقتة  و�سيلة  لكنه  التعليم 
الدرا�سة  مقاعد  اإىل  العودة  حني 
اجلامعي  املو�سم  وا�ستكمال 
به  وطالب  �سبق  كما  ح�سوريا 
عدة  يف  الأحرار   الطلبة  جتمع 
ا�ستكمال  مع   ، وبيانات  تدخالت 
عدد  بتقلي�ص  ح�سوريا  املو�سم 
الأ�سابيع املخ�س�سة للدرا�سة مع 
العادية  المتحانات  اإجراء جميع 
مذكرات  ومناق�سة  وال�ستدراكية 
املقبلني  للطلبة  بالن�سبة  التخرج 
املا�سرت  طوري  يف  التخرج  على 

واللي�سان�ص. 
اإىل  اللقاء خل�ص  اأن هذا  ومعلوم 
ال�سلطة  اإعطاء مدراء اجلامعات 
الدخول  تنظيم  يف  التقديرية 

على  جامعة  كل  يف  اجلامعي 
خا�سة  الظروف  ح�سب  اإحدى 
الكبري  باجلنوب  الأمر  يتعلق  ما 
مقاعد  اىل  الرجوع  و�سعوبة 
اأوت  �سهر  نهاية  يف  الدرا�سة 
ب�سبب احلرارة ال�سديدة ، اإ�سافة 
ل�رشورة اإيجاد حل واقعي لطلبة 
الذين  العليا لالأ�ساتذة  املدار�ص 
وزارة  بني  لتفاقية  يخ�سعون 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
،والذين  والتعليم  الرتبية  ووزارة 
مل ينهوا املو�سم اجلامعي ب�سبب 
مبناق�سة  يقوموا  ومل  الوباء 
لي�ستطيعون  وبالتايل  مذكراتهم 
م�ستوى  على  ملفاتهم  تقدمي 
التي  الفرتة  الرتبية يف  مديريات 

حددتها وزارة الرتبية الوطنية. 
الطالبية  املنظمات  حثت  كما 
قوانني  �سياغة  �رشورة  على 
املجال�ص  يخ�ص  فيما  وا�سحة 

اأجل  من  امل�ستحدثة  العلمية 
ال�سالحيات  تداخل  جتنب 
اجلامعات  مدراء  بني  الإدارية 
العلمية،ويف  املجال�ص  وروؤ�ساء 
اجمع  فقد  مت�سل  �سياق 
اأي�سا  اللقاء    يف  امل�ساركون 
حوار  اإطالق  �رشورة   على 
وم�ساورات بني مدراء اجلامعات 
اجل  من  الطالبية  والتنظيمات 
يخ�ص  فيما  مقرتحاتهم  تقدمي 
الدخول اجلامعي واإجناح الدخول 
اجلامعي القادم. اعتبار مناق�سة 
كدورة  �سبتمرب  يف  املذكرات 
و   ، ا�ستدراكية  ولي�ست  عادية 
فتح القامات اجلامعية اجلديدة 
اجلاهزة وا�ستكمال جتهيز البقية 
املو�سم  يف  الطلبة  ل�ستقبال 
املقبل على غرار برج بوعريريج 

وبلعبا�ص اجللفة.
اأحمد باحلاج 

جتمع الطلبة اجلزائريني الأحرار 

اإجماع على ف�شل منط التعليم الرقمي 

كا�سنو�س اأدرار

غمو�ض يكتنف م�شري الناجحني 
التوظيف �شنة 2016

.    مطالب بتدخل وزير العمل وايفاد جلنة حتقيق
يكتنف  الغمو�ص  يزال  ل 
م�سابقة  يف  الناجحني  م�سري 
الولئية  بالوكالة  التوظيف 
للعمال  الجتماعية  للتاأمينات 
م�سي  رغم  باأدرار  الأجراء  غري 
اإظهار  عن  كاملة  �سنوات    04
الوكالة  هذه  يف  الناجحني  قائمة 
ال�سباب  من  جمموعة  نا�سد   .
التوظيف  م�سابقة  يف  الناجحني 
الجتماعية  التاأمينات  بوكالة 
اأدرار  بولية  الأجراء  غري  للعمال 
يف مرا�سلة موجهة ليو�سف عا�سق 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير 
حت�سلت  قد  كانت  الجتماعي، 
يومية "الو�سط"على ن�سخة منها ، 
موؤكدين اأنه   يفرت�ص على الوزارة 
الو�سية  اأن تلتفت مللف الت�سغيل 
ال�سباب  خا�سة  ب�سفة  باجلنوب 
،ت�سيف املرا�سلة اأنهم ل يجدون  
الوظائف وهي بالقرب منه وذلك 
مبعايري  توزيعها  خلفية   على 

اجلهوية املقيتة. 
هوؤلء  قال  مت�سل  مو�سوع  ويف 
وهو  ذلك  من  اأخطر  هناك   اأن 
ممار�سة الإق�ساء املمنهج ، بدليل 
اأن امللف املرفق بهذا التقرير هو 
توظيف  م�سابقة  اجتازوا  ل�سباب 
 CASNOS �سندوق  ل�سالح 
لولية اأدرار �سنة 2016 ومنذ ذلك 
ملنا�سبهم  ي�ستدعوا  مل  التاريخ 
اأخرى  م�سابقة  اأية  من  وحرموا 

وكالت  لأن  اجتيازها  ميكنهم 
 ، موظفني  تعتربهم  الت�سغيل 
ت�سيف  موؤكد  هو   ما  اأن  حيث 
اأن منا�سبهم  املرا�سلة املذكورة  
يتم  التالعب بها لفائدة اأ�سخا�ص 
من  مبواطنة  يتمتعون  اآخرين 
الدرجة الأوىل، وقد التحق البع�ص 
منهم مبنا�سب العمل دون م�سابقة 
الدولة  ملبادئ  �سارخ  تعدي  يف 
القائمة على العدل وامل�ساوات بني 
اأبناء الوطن  اإىل جانب ذلك نا�سد 
القائم  امل�سكل  من  املت�رشرين 
ل�سنوات ،  الوزير من اأجل التدخل 
ال�سخ�سي و العاجل  بهدف ت�سوية 
حتقيق  وفتح  املعنيني  و�سعية 
هذا  عن  امل�سوؤولني  يحدد  معمق 
و�سباب  اإطارات  مب�سري  التالعب 

يف مقتبل العمر.
ومعلوم اأن الوزارة الو�سية قد تلقت 
احتجاجية  وعرائ�ص  �سكاوى  
التي  واخلروق  التجاوزات   حول 
من  هام  بعدد  عنها  م�سكوت  ظل 
الجتماعية  التاأمينات  وكالت 
بوليات  الأجراء  غري  للعمال 
اجلنوب ، وهو الأمر الذي يتنافى 
احلكومة  وتوجيهات  تو�سيات  مع 
الرامية لتهدئة الأو�ساع اإىل غاية 
ال�سعبة  ال�سحية  الظروف  جتاوز 
تف�سي  جراء  البالد  بها  متر  التي 

جائحة كورونا .
اأحمد باحلاج 

 
تقدم  مدى  على  للوقوف  وذلك 
ملختلف  بالن�سبة  الأ�سغال 
معر�ص  ويف  بها،  امل�ساريع 
توزيع  مدير  قدم  زيارتهما 
بتقدمي  بالوادي  والغاز  الكهرباء 
العملية  �سريورة  حول  �رشوحات 
املتعلقة  بربط اأكرث من 50 وحدة 
بالطاقة  ربه  عبد  بقرية  �سكنية 
الكهربائية منوها يف الوقت ذاته 
الأ�سغال جتاوزت  ن�سبة تقدم  اأن 

. %60
اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر   هذا 
عملية  با�رشت  التوزيع  مديرية 
على  كهربائية  حمولت   3 اإجناز 
ال�سبكات  من  كلم   3.90 م�سافة 

كلم  و1.98  التوتر  متو�سطة 
التوتر  منخف�سة  ال�سبكات  من 
مليون   23 جتاوز  مايل  بغالف 
العملية  هذه  تعترب  كما  دينار، 
ذات اأهمية كبرية بالن�سبة ل�سكان 

توا�سال  وهي  ربه  عبد  قرية 
ل�سل�سة الإجنازات التي ج�سدتها 
الأخرية  الفرتة  يف  املديرية 
والتي �ساهمت يف حت�سني نوعية 
املقدمة  اخلدمة  وا�ستمرارية 

اىل زبائننا.
وموا�سلة  �سلة  ذي  �سياق  ويف 
وتعزيز  لتدعيم  الّرامية  للجهود 
الكهربائية  بالطاقة  التغطية 
التوزيع  مديرية  با�رشت  بالولية 
حمول   80 اجناز  عملية  بالوادي 
كهربائي بطول �سبكة جتاوز 240 
كلم بني هوائية واأر�سية وبغالف 

مايل جتاوز 1،110مليار دينار.
 وتندرج العملية التنموية يف اإطار 
التطبيق ال�سارم لتعليمات رئي�ص 
اجلمهورية عبد املجيد تبون التي 
بالنزول  والقا�سية  للولة  وجهها 
لن�سغالت  وال�ستماع  للميدان 
املواطنني و ال�سعي خلف التكفل 
الأولويات و  بتطبيق مبداأ ح�سب 

الإمكانات املتاحة .

يف اإطار تزويد ال�ساكنة بالكهرباء و�سمن برنامج مناطق الظل، واملتكفل به من طرف الولية �سمن 
�سندوق الت�سامن وال�سمان للجماعات املحلية، قام  حمزة اآل �سيد ال�سيخ الوزير املنتدب املكلف 
بالبيئة ال�سحراوية و عبد القادر بن �سعيد وايل ولية الوادي بزيارة تفقدية لقرية عبد ربه 

ببلدية العقلة دائرة الرباح.

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي:

اأحمد باحلاج 

نحو ربط 50 م�شكنا بالكهرباء بقرية 
عبد ربه ببلدية العقلة

من تنظيم جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية 

 حملة حت�شي�شية حول الت�شمم 
العقربي بوالية ورقلة

نظمت جمعية النخبة الوطنية للعلوم 
حت�سي�سية  حملة   ، ورقلة  الطبية 
توعوية للوقاية من الت�سمم العقربي 
ودكاترة  اخ�سائيني  مب�ساركة  وذلك 
احلملة  باملو�سوع.  �سلة  لهم 
طرف  من  املنظمة  التح�سي�سية 
للعلوم  الوطنية  النخبة  جمعية 
الطبية بورقلة  حملة  �سعار معاً من 
الت�سمم  �سد  معاً  اآمن  �سيف  اأجل 
العقربي مبا اأن و هذا العام كورونا 
الوقائية  لالإجراءات  اإحرتاماً  و 
تقرر   ، الجتماعي  التباعد  و 
التح�سي�سية  احلملة  تنظيم  هذه 
الإعالم  طريق  عن  العام  هذا 
اللكرتوين  اإلكرتونية ، عك�ص   العام 
خرجات  كانت  فيه  الذي  املا�سي 
ميدانية حت�سي�سية. وقال امل�رشفون 
احلملة  �ستكون  هذه  تنظيم  على 
هي  و  حت�سي�سية  فيديوهات  هناك 
عبارة عن جمموعة لقاءات م�سورة 
اأجراها )�سهيب تلي( رئي�ص النخبة 
مع  ورقلة  الطبية  للعلوم  الوطنية 
اأطباء خمت�سني يف هذا املجال )د.

ملة خمت�ص يف التخذير و الإنعا�ص / 
و د.حممدي خمت�ص يف علم الأوبئة 
و الطب الوقائي ( كل منهما حتدث 
يف كلمة حت�سي�سية ح�سب تخ�س�سه 
من عوامل النت�سار اإىل الأعرا�ص و 
على  تظهر  التي  امل�ساعفات  حتى 
و  الأخطاء  ت�سحيح  و  امللدوغني 

املعتقدات ال�سائعة لدى املواطنني 
لتفادي  الوقاية  طرق  عن  كذلك  و 
الت�سمم العقربي  الوقوع يف حالت 
و كذلك تقدمي بع�ص الإح�سائيات 
كذلك  الأخرية  ال�سنة  يف  للولية 
الدينية  ال�سوؤون  مدير  ال�سيد  مع 
ح�ساين  د.مولي  ورقلة  لولية 
اجلمعية  رئي�ص  معه  اأجرى  الذي 
اإلقاء  اأجل  ال�ساأن من  لقاء يف هذا 
كان  مو�سوعه  حت�سي�سية  كلمة 
حول من يتهاون ب�سحته ول يذهب 
من  اأخرى  بعبارة  اأو  للم�ست�سفى 
اأن  دون  فقط  الرقية  على  يعتمد 
حالت  يف  امل�ست�سفى  اإىل  يذهب 
اللدغ اأو الت�سمم العقربي . من جهة 
بالن�سبة  ثانية مت تق�سيم املوا�سيع 
الأئمة  و  املخت�سني  لالأطباء 
اجلمعية  طرف  من  م�سطر  كان 
الفيديوهات  هذه  اأن  حيث   ،
ب�سكل  تن�رش  التوعوية  التح�سي�سية 
ال�سبت  )يوم  من  ابتداً  يومي  �سبه 
الر�سمية  ال�سفحة  على  جوان(   13
للعلوم  الوطنية  )النخبة  للجمعية 
ال�سفحات  خمتلف  الطبية( وعلى 
الولية..... بالإ�سافة  يف  النا�سطة 
التح�سي�سية  الفيديوات  هذه  اإىل 
اأخرى  من�سورات  هناك  �ستكون   ،
توعوية مب�سطة و مفهومة بطريقة 

اأخرى .
اأحمد باحلاج 

مبدينة  جواد  حي  �سكان  ينا�سد 
اجلزائرية  م�سالح  ب�سكرة 
ندرة  م�ساكل  يف  النظر  للمياه 
بيوت  اأن  علما  املياةباملنطقة، 
مما  اأيام  منذ  ت�ست�سقي  مل  احلي 
ا�ستوجب اإعادة الن�سغال املذكور 
املتعلقة  املطالب  واجهة  اإىل 
باملحلية.  التنمية  خدمات  بتدين 

عرب �سكان حي جواد بب�سكرة عن 
تذمرهم من الندرة احلادة يف املياه 
منذ عدة اأيام، حيث اأكد متحدثون 
احلي  �سكان  من  الو�سط  جلريدة 
اخلا�ص  الزمني  التوزيع  اأن عملية 
باملياه اأق�ستهم من الالئحة، حيث 
م�سالح  لدى  املواطنون  ا�ستكى 
لولية  للمياه  اجلزائرية  �رشكة 

معاينة  وبعد  الأمر،  هذا  ب�سكرة 
الأخرية،  الو�سعية من جانب هذه 
قنوات  باأن  احلي  �سكان  اأخربوا 
توزيع املياه اخلا�سة بحيهم تعاين 
من م�ساكل الن�سداد، الأمر الذي 
اآنفا.  ت�سبب يف امل�سكل املطروح 
عملية  باأن  املتحدثني  ذات  وقال 
وقتا  و�ست�ستغرق  مكلفة  ال�سيانة 

املواطنون  بها  قام  ما  اأذا  اأطول 
الإمكانيات  لقلة  نظرا  باأنف�سهم، 
الن�سداد،  مكان  حتديد  و�سعوبة 
اجلزائرية  اأخ�سائيي  طالبوا  اأين 
اإمكانيات  ت�سخري  �رشورة  للمياه 
ال�رشكة لفك العزلة عنهم يف اأقرب 

وقت ممكن.
اأحمد نا�سري

�سح املياه يوؤرق ال�ساكنة

اجلزائرية للمياة مطلوبة بحي جواد بب�شكرة
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فرحاين طارق عزيز

وبح�سب رواية »ك��ستيل« ف�إن ال�سبب 
يف قي�م هذه الثورة، هو رف�ض فرقة 
اأوالد �سيدي عبيد الق�طنني يف بك�ري�، 
اجلديد  الق�ئد  ط�عة  يف  الدخول 
االحتالل  �سلطة  لهم  عينتهم  الذي 
اأوالد  الأن  القبيلة،   اأبن�ء  خ�رج  من 
الدائرة،  يف  بقوا  الذين  عبيد  �سيدي 
بكثري  ن�سب�  اأرفع  اأنف�سهم  يعتربون 
م�س�ض  على  وقبلوا  بك�ري�،  اأهل  من 
الق�يد الذي فر�ض عليهم؛ ب�الإ�س�فة 
اإىل رف�سهم التنظيم االإداري اجلديد 
االحتالل  �سلط�ت  و�سعته  الذي 
يده�  ب�سط  بق�سد  بك�ري�  ملنطقة 
تب�سة  اإقليم  من  اجله�ت  تلك  على 
اجلزائر  بني  �سك�نه�  تنقل  ومنع 
اال�ستقرار  على  واإجب�رهم  وتون�ض، 

فوق اأرا�ٍض حددته� لهم �سلف�.
ب�أنهم:  اإبالغه�  اإىل  دفعهم  م�  وهو 
»�سينتقلون اإىل االأرا�سي التون�سية يف 
ح�ل م� اأجربوا على اخل�سوع حلكمن� 

مثل ب�قي القب�ئل«.
على  ظلوا  القبيلة  هذه  اأبن�ء  لكن 
كم�سلمني  لهم  يجوز  ال  ب�أنه  قن�عتهم 

وك�أ�رشاف الدخول يف ط�عة الك�فر.
قرر يف اأكتوبر 1853، �رشيف من فرقة 
اأوالد �سيدي عبيد املقيمة يف تون�ض 
قوات  مه�جمة  قديدة،  بن  عم�ر 
وا�سرتداد  تب�سة،  يف  الفرن�سي  العدو 
راأ�ض  على  تتقدم  اأجداده  اأرا�سي 

ج�نب  اإىل  �سمت  قوات 
عن��رش  ع�سريته،  اأبن�ء 
الفرا�سي�ض  قبيلة  من 
جندهم يف تون�ض، وعرب 
بهم احلدود ال�رشقية يف 

اجت�ه بك�ري�.

مهاجمة مدينة 
تب�سة

بني  قديدة  ابن  ا�ستنفر 
قومه املقيمني يف بك�ري�، 
مه�جمة  منهم  وطلب 
تتمركز  التي  تب�سة  مدينة 
االحتالل  جي�ض  قي�دة  به� 

ب�ملنطقة.
�سبب  يكون  اأن  نرجح 
يف  التون�سية  الفرق  م�س�ركة 

انتق�م فرق الزغ�ملة  االنتف��سة. هو 
من الهجوم الفرن�سي الذي �سن عليه� 
 8 يف  التون�سية  الفرق  بع�ض  وعلى 
اأفريل 1853 عندم� التج�أت يف مطلع 
اجلزائري،  الرتاب  اإىل  ال�سنة  تلك 
ال  لكي  تب�سة،  من  ب�لقرب  وا�ستقرت 
ويروي  تون�ض.  لب�ي  ال�رشائب  تدفع 
»فريو« وق�ئع معركة بك�ري�، ب�أ�سلوب 
للحق�ئق  والتدلي�ض  للثوار،  االزدراء 
ق�ئال: ».... يف حدود ال�س�عة الع��رشة 
نوفمرب،  ال�س�د�ض  يوم  من  �سب�ح� 
اأن  واأكد  اجلدد،  الفر�س�ن  اأحد  قدم 
كلم  ثالثة  بعد  على  خيم  ال�رشيف 
من بك�ري�، مبعية 100 خي�ل، وحوايل 
قبل  ر�سله  ج�لت  م�س�ة.  جندي   300
االأن�س�ر.  لتجنيد  قب�ئلن�،  بني  ذلك 
فراأى »ج�بي )japy(«، املالزم االأول 
والق�ئد  الث�لثة،  الزواف  كتيبة  من 
الوقت  اأن  بحكمة  تب�سة،  يف  ب�لني�بة 
ال�رشيف  هجم�ت  ل�سد  من��سب�  ك�ن 

تتوفر  التي  القليلة  وب�الإمك�ني�ت   ،
االنتظ�ر  مت  لو  احل�مية.الأنه  عليه� 
املتطرفون  الجتمع  الت�يل  اليوم  اإىل 
ال�سعب  من  ول�س�ر  اجله�ت،  كل 

اخلروج من تب�سة.

قرار �سارم

املالزم  اأجرب  ال�س�رم،  القرار  بهذا 
ال�سب�حية،  مفرزة  ج�بي...  االأول 
�س�و�ض،  حممد  الق�يد  فر�س�ن  و 
ف�ر�س�،على   56 املجموع  يف  ك�نوا 
جي�دهم،  �سهوة  امتط�ء  يف  االإ�رشاع 
ثم �س�ر بهم ب�جت�ه ال�رشيف. ظل 100 
يف  من�و�س�  و60  الزواف،  من  جندي 
املوقع.  حم�ية  حم�ية  لت�أمني  تب�سة، 
يف  املن�و�سني  ن�سف  وتخندق 
تراجع  لدعم  بك�ري�،  طريق  منت�سف 
فر�س�نن� عند ال�رشورة. ومل� اقرتبوا 
اأن  وجدوا  العدو،  مع�سكر  من  قليال 
�سفح  عند  رج�له  ن�سم  قد  ال�رشيف 
راجلني،  من�و�سني  هيئة  يف  التالل 
اأق�م هو مع فر�س�نه يف خمفر  بينم� 
اأم�م خيمته، وو�سع جوقة املو�سيقى 
بذلك  مرتقب�  الطليعة،  يف  الع�سكرية 
و�سل  وعندم�  ث�بتة.  بخطى  الهجوم 
ق�يد تب�سة حممد �س�و�ض على م�س�فة 
ودع�ه  ال�رشيف،  �سوب  اجته  معينة، 
ب�ل�ست�ئم.  عليه  فرد  اال�ست�سالم؛  اإىل 
فك�ن ذلك اإيذان� ببدء القت�ل: دق بوق 
بقي�دة  ال�سب�يحية  ف�نق�ض  الهجوم، 
واملالزم  »ج�بي«،  االأول  املالزم 

مب��رشة   «  Cohendetكوهندي«
على ال�رشيف.

رقيب  اإليه،  و�سل  من  اأول  ك�ن 
�سيف  وب�رشبة  »بروا«  الفر�س�ن 
عنده�  ن�سفني.  وجهه  ق�سم  واحدة 
الثوار  وفر  ب�لن�بل،  احل�بل  اختلط 
قي جميع االجت�ه�ت، بعد اأن فقدوا 
�سعوبة  بف�سل  وجنوا  زعيمهم، 
املعركة  ح�سيلة  ك�نت  الت�س�ري�ض. 
فقدان العدو اثني ع�رش قتيال، ظلت 
مل  بينم�  مك�نه�،  يف  ج�ثمة  جثثهم 
غنمن�  واحد.  جريح  اإال  من�  ي�سب 
، وثالث راي�ت دينية  ال�رشيف  خيمة 
ك�نت  الكبري، و300 الفتة  من احلجم 
�ستوزع يف الغد على العرب الث�ئرين، 
بن�دق،  عدة  اإىل  ب�الإ�س�فة  هذا 
به�  جيء  عتيقة  نح��سية  وخوذات 
من بع�ض مت�حف الزواي�. يف حوايل 
ال�س�عة اخل�م�سة م�س�ء، ع�د املالزم 
االأول »ج�بي« مع جنده اإىل تب�سة مع 

جثث املهزومني، تغمرهم ال�سيح�ت 
املتحم�سة لرج�ل احل�مية، الذين مل 
يتمكنوا من امل�س�ركة يف تلك ال�رشبة 

املف�جئة، واجلريئة.

الوازع الديني

له  ك�نت  العدو  جي�ض  اأن  ومع 
اأن  اإال  املعركة،  هذه  يف  الغلبة 
يذعنوا  مل  عبيد،  �سيدي  اأوالد 
فرقتهم  اخت�رت  حيث  له، 
البالد  بك�ري� هجرة  املقيمة يف 
وااللتج�ء اإىل تون�ض، كو�سيلة من 
و�س�ئل املق�ومة، وظلت تتحني 
ويتجلى  منه،  لتنتقم  الفر�ض 
الط�بع الديني الذي ك�ن يحكم 
يف  القبيلة،  هذه  ت�رشف�ت 
اإ�رشاره� على رف�ض اخل�سوع 
يحرم  ف�ال�ستالم  »للرومي«. 
مواليهم  اأو  الكف�ر  مواالة 
واخل�سوع  امل�سلمني  من 

حلكمهم.
رواية  خالل  من  ذلك  ت�أكيد  وميكنن� 
وق�ئع  عن  الفرن�سي  اجلرنال  هذا 
معركة بك�ري�، رغم م� فيه� من مغ�الة 
من  لدين�  معهود  للحق�ئق  وتدلي�ض 
الطرق  دور  االحتالل،  جي�ض  �سب�ط 
وخ��سة  املعركة،  قي�دة  يف  ال�سوفية 
ك�ن  فقد  الرحم�نية.  الطريقة  منه� 
الط�بع الديني هو املحرك االأ�س��ض 
يف مق�ومة اأوالد �سيدي عبيد، وك�نت 

الزاوية هي معقد لواء جه�دهم.
عن  الرواية  تلك  لن�  تك�سف  كم� 
تنل  مل  وطنية  جه�دية  �سخ�سية 
هي  والبحث،  الدرا�سة  من  ح�سه� 
قديدة  بن  عم�ر  ال�رشيف  �سخ�سية 
العبيدي، الذي يف نظرن� ميثل ق�ئدا 

ع�سكري� ب�أمت معنى الكلمة.
قوة،  من  ا�ستط�ع  م�  للمعركة  اأعد 
ب�ل�سبغة  و�سبغه�  اخليل،  رب�ط  ومن 
بكل  املعركة  خ��ض  ثم  اجله�دية. 

ب�س�لة ون�ل ال�سه�دة.
مع ظروف ال�سيخ بوعم�مة. فكليهم� 
تون�ض،  يف  االأول  املهجر:  يف  ن�س�أ 
والث�ين يف املغرب، ثم ع�د اإىل اأر�ض 
ملق�رعة  قوات  راأ�ض  على  الوطن 

العدو.

كره فرن�سا

ت�سهد  الرواية  اأن  اإىل  ب�الإ�س�فة  هذا 
التي  والغل،  الكراهية  نزعة  على 
االحتالل  ع�س�كر  تع�مل  تطبع  ك�نت 
واأ�رشان�،  وجرح�ن�،  قتالن�،  مع 
التي  ال�سي��سة  طبيعة  عن  وتك�سف 
ك�ن يتبن�ه� املحتل الفرن�سي يف حق 
املج�هدين اجلزائريني، والتي ك�نت 
وم�س�درة  ممتلك�تهم،  نهب  قوامه�: 
اأرا�سيهم، و�رشب بنيتهم االقت�س�دية، 
واالجتم�عية. وهي املع�مالت ذاته� 

وب�سكل  �ستتكرر  التي 
الثورة  ف�سيع خالل فرتة 

التحريرية.
يف  اأنف�سن�  جند  وب�لت�يل، 
اجلزائرية  الرواية  غي�ب 
يف  املعركة،  تلك  عن 
الرواية  من  مريب  �سك 
الفرن�سية، وال ن�سن اأن تكون 
الوق�ئع التي حدثت يف هذه 
املعركة، اإال اأن اأوالد �سيدي 
حيث  له.  يذعنوا  عبيد،مل 
املقيمة يف  فرقتهم  اخت�رت 

اإىل تون�ض،  بك�ري� هجرته و االلتج�ء 
املق�ومة، وظلت  و�س�ئل  كو�سيلة من 

تتحني الفر�ض لتنتقم منه.
ونرجح اأن يكون ال�سفح الذي تقدمت 
حول  املقيمة  القبيلة  اأ�رش  بع�ض  به 
زاوية �سيدي عبيد اإىل �سلطة االحتالل 
يف �سهر م�ر�ض 1857، تكتيك� متويهي� 
الهدف منه �سم�ن بق�ئه� يف الزاوية 
يد  وتقدمي  كثب،  عن  العدو  ملراقبة 
العون للمتمردين من الفرق االأخرى. 
فقد تفطنت االإدارة اال�ستعم�رية مل� 

حيث  الك�ذبة،  املواالة  ت�سميه  ك�نت 
اأن  عليهم  وا�سرتطت  طلبهم  رف�ست 
ردهم  وانتظرت  القبيلة؛  فرق  يقدم 
ط�ل،  انتظ�ره�  اأن  غري  �سغف.  بكل 

ورج�ئه� خ�ب.
فبدال من اأن يطلب منه� اأوالد �سيدي 
ط�عته�،  يف  ويدخلون  االأم�ن،  عبيد 
ع�س�كره�.  على  كثفوا من هجم�تهم 
اإىل  الع�سكرية  ب�لقي�دة  اأدى  م�  وهو 
 »Bonvalet تكليف الرائد »بنوف�يل
هجوم  و�سن  لتمردهم،  حد  بو�سع 
دارهم  عقر  يف  عليهم  مب�غت 

ب�لزاوية، ومع�قبتهم اأ�سد العقوبة.
حني  على  »اأخذوا  جوان،  �سهر  ففي 
منهم  وقتل  ال�سف�س�ف.  واد  يف  غرة 

50 نفرا، و�سلب منهم 300 بعريا«.
كبريا  انخف��س�   ،1853 �سنة  �سهدت 
مبنطقة  الزراعي  املح�سول  يف 
اأ�سع�ر  يف  ف�ح�س�  وارتف�ع�  تب�سة، 
على  �سلب�  انعك�ض  مم�  احلبوب. 
مواردهم  وعلى  ال�سك�ن،  معي�سة 
امل�لية. وك�نت من نت�ئجه اأي�س� عجز 
الفرق اخل��سعة مثل فرقتي العالونة، 
واأوالد ر�س��ض عن دفع م� عليه� من 
�رشائب للم�ستعمر. اإذ مل تدفع �سوى 

خم�ض م� عليه� من �رشائب.
تكن  مل  االحتالل  �سلط�ت  اأن  ومب� 
مهم�  ال�رشائب  م�س�ألة  يف  تت�س�هل 
اأو االأ�سب�ب –خ��سة  ك�نت الظروف، 
على  ت�رشف  ك�نت  االأموال  تلك  واأن 
التو�سع  من  لتمكينه  اجلي�ض،  نفق�ت 
اأوعزت  البالد- فقد  وال�سيطرة على 
تب�سة  يف  الع�سكرية  القي�دة  اإىل 
ب�إر�س�ل حملة ت�أديبية �سد تلك الفرق، 

واإرغ�مه� على الدفع.

دور الرائد الفرن�سي بنوفايل

»بنوف�يل  الرائد  اإىل  املهمة  اأ�سندت 
النقيب  خلف  الذي   ،»Bonvalet
ق�د  تب�سة.  دائرة  راأ�ض  على  »اأجلرو« 
هجوم� �سدهم، وتوغل يف اأرا�سيهم، 
يف ا�ستعرا�ض للقوة، مب�س�عدة ال�رشية 
الث�لثة،  اإفريقي�  لفرقة قن��سة  االأوىل 
التي قدمت من عني البي�س�ء، بقي�دة 

»De Bernis الرائد »دي برين

الرائد يف يوم 23 جويلية  زحف هذا 
رتل  راأ�ض  على  ت�زبنت،  على   1854
ع�سكري موؤلف من: �رشية من فرقة 
قن��سة اإفريقي� الث�لثة، بقي�دة النقيب 
�سب�يحي�،  جندي�  و50  »برو�س�ر«، 
و75  »كوهندي«،  املالزم  بقي�دة 
مكتب  رئي�ض  اإمرة  حتت  قن��س� 

العرب، املالزم االأول »اإيلريي�«.
ومم� ج�ء يف جملة »رويف دو لريون« 
عن  نقال  املعركة،  تلك  وق�ئع  عن 
ال�س�درة  الفرن�سية،  االأخب�ر  جريدة 

يف اأوت 1854: ه�جم الرتل يف ال�سب�ح 
ت�زبنت،  يف  ك�نت  خيمة   300 الب�كر 
له�  تعر�ض  ]التي  العقوبة  ك�نت 
يف  جمع  وفورية.  عنيفة  االأه�يل[ 
حدود ال�س�عة الث�منة �سب�ح�، قطيع 
يف  العدو،  من  انتزع  الذي  امل��سية 
اأع�يل العنبة. اجتمع اللم�م�س�، بعدم� 
ك�نوا يق�ومون فرادى، كل واحد يذود 
واحتلوا  ويحمي قطيعته،  عن خيمته 
ب�لرتل،  املحيطة  املرتفع�ت  كل 
دّعمه�  عنيفة،  معركة  بداأت  عندئذ 
بب�س�لة املن�و�سون لالأه�يل، وعن��رش 
الذين  اإفريقي�  قن��سة  فرقة  من 
يحر�سون اخللفية.... خ�رش العدو 63 
رجال، بينم� مل تخ�رش قواتن�... �سوى 

خم�سة جرحى.

مقاومة العالونة و اأوالد ر�سا�ش

دار  م�  »ك��ستيل«،  املالزم  وي�سف 
الفريقني،  بني  املعركة  تلك  يف 
العالونة،  به�  ق�وم  التي  والكيفية 
يف:  ج�ء  مل�  وفق�  ر�س��ض،  واأوالد 
»ت�ريخ الفرقة الث�لثة قن��سة اإفريقي�« 
تب�سة  برين  دي  الرائد  »غ�در  ق�ئال: 
يف يوم 22جوان، يف ال�س�عة الع��رشة 
الفجر  بزوغ  العدو مع  والتقى  م�س�ء، 
عن  ه�جم  ت�زبنت،  ه�سبة  عند 
و  ال�سب�يحية،  بقوات  العالونة  ميينه 
بفرقة  الربار�سة  ي�س�ره  وعن  القوم؛ 
ن�سبت  بينم�  االأوىل.  ال�رشية  من 
الف�سيلت�ن االأخري�ن، و�رشية امل�س�ة، 
تل  فوق  االحتي�ط  ي�سكلون  الذين 

ي�رشف على ال�سهل.
كلفت هذه القوات بدعم فرق الهجوم 
من  االأه�يل  ومنع  ال�رشورة،  عند 
العنبة  عني  م�سيق  على  ال�سيطرة 
خلفن�، الأنن� كن� �سنعربه جمددا للعودة 

اإىل تب�سة.
انتهت بعد �س�عتني من القت�ل مق�ومة 
من  العديد  وفقد  دحر،  الذي  العدو 
 12 املع�سكر  اإىل  جلبن�  القتلى... 
األف راأ�ض من امل��سية، وغن�ئم اأخرى 

معتربة«.
عدد  اأن  الرواي�ت  تلك  من  ويتبني 
لهذا  ت�سدوا  الذين  اللم�م�س�  الثوار 
اأن  بدليل  قليال،  ك�ن  الهجوم 
�س�عتني  فقط  دامت  املعركة 
من الزمن. ويبدو  اأن الثوار الذوا 
من�طق  اإىل  واأهليهم  ب�أنف�سهم 
غري  ك�نوا  اأنهم  ومب�  اآمنة. 
ق�درين على االن�سح�ب ب�رشعة 
مع ذلك الكم اله�ئل من روؤو�ض 
ترك  اإىل  ا�سطروا  االأغن�م، 
كطعم  وراءهم  منه�  ق�سم 
يلهون به عدوهم، ويوؤمنون به 

ان�سح�بهم.
فرغم كل تلك احلمالت التي 
الإخ�س�عهم،  اللم�م�س�  �سد  �سنت 
اإال  ال�رشائب،  دفع  على  واإجب�رهم 
اإال  فر�سة  ج�ءتهم  كلم�  ك�نوا  اأنهم 
ال�س�ع  له  وردوا  عدوهم  على  وث�روا 
احلقيقة  بهذه  اعرتف  وقد  �س�عني. 

كب�ر »جرناالت اجلي�ض االإفريقي«.
لتنت�رش  تكن  مل  االحتالل  فقوات 
اأمورهم  تكن  مل  لو  اجلزائريني  على 
ببع�ض  عليهم  ت�ستعني  وك�نت  �ستى، 
اأبن�ء املنطقة الذين ب�عوا �سم�ئرهم 

ووطنهم للعدو بثمن بخ�ض.

معركة بكاريا دارت هذه املعركة يف خريف �سنة 1853، بني فرقة اأوالد �سيدي عبيد املقيمة يف بكاريا، توؤازرهم فرق اأخرى قدمت من تون�ش من جهة، 
واجلي�ش الفرن�سي ممثال يف قوات النقيب »اأجلرو )Allegro(« احلاكم الع�سكري لدائرة تب�سة من جهة اأخرى.

معركة بكاريا يف خريف �سنة 1853

مقاومة ال�سريف عمار بن قديدة يف تب�سة

ما  »كا�ستيل«،  املالزم  " ي�سف 
دار يف تلك املعركة بني الفريقني، 
والكيفية التي قاوم بها العالونة، 

واأوالد ر�سا�ش، وفقا ملا جاء يف: 
»تاريخ الفرقة الثالثة قنا�سة 

اإفريقيا« قائال: »غادر الرائد دي برين 
تب�سة يف يوم 22جوان، يف ال�ساعة 

العا�سرة م�ساء، والتقى العدو مع بزوغ 
الفجر عند ه�سبة تازبنت، هاجم عن 
ميينه العالونة بقوات ال�سبايحية، و 
القوم؛ وعن ي�ساره الربار�سة بفرقة 

قومه من ال�سرية االأوىل " بني  قديدة  ابن  " ا�ستنفر 
املقيمني يف بكاريا، وطلب منهم 

مهاجمة مدينة تب�سة التي تتمركز 
بها قيادة جي�ش االحتالل باملنطقة، 

نرجح اأن يكون �سبب م�ساركة الفرق 
التون�سية يف االنتفا�سة. هو انتقام 

فرق الزغاملة من الهجوم الفرن�سي الذي 
�سن عليها وعلى بع�ش الفرق التون�سية" 

تاريخ
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بقلم د. حممد مرواين
باحث وكاتب �سحفي

الذي  الإعالمي  الن�ضال  ولعل 
املظفرة  التحرير  ثورة  رافق 
ثورة  قوة  ركائز  اأهم  من  يعترب 
�ضاهمت  فقد  اخلالدة  نوفمرب 
فاجاأت  التي  ال�رسية  الإذاعة 
 1956 دي�ضمرب   16 يوم  يف  العدو 
التحرير  ثورة  اأوج  يف  يعني 
الإذاعة  هذه  �ضاهمت  اخلالدة 
لالإذاعة  الأ�ضيل  املنبع 
ر�ضالة  الدفاع عن  اجلزائرية يف 
القائمة  التحريرية  الثورة 
اأ�ضا�ضا على دعم الثورة اإعالميا 
العمل  باعتبار  وهذا  و�ضيا�ضيا 
الإعالمي الداعم لق�ضايا التحرر 
من ال�ضتعمار اأو ال�ضتدمار كما 
ي�ضميه » مالك بن نبي » من اأهم 
ميكن  التي  ال�ضيا�ضية  الركائز 
اأي  يف  الثورة  عليها  ترتكز  اأن 
مظاهر  من  التحرر  ين�ضد  بلد 

الحتالل وال�ضتعمار .
التي  ال�رسية  الإذاعة  �ضاهمت 
مهد قرار قيادة »الت�ضالت » يف 
راأ�س  وعلى  با�ضتحداثها  الثورة 
املجاهد  الثورية  القيادة  هذه 
بو�ضوف  احلفيظ  عبد  الراحل 
يف تقدمي دعم اإعالمي و�ضيا�ضي 
املنرب  لتكون  للثورة  وقوي  هام 
للثورة  القوي  الإعالمي  والذراع 
التحررية وحلقة الت�ضال احليوية 

و�ضوت اجلزائر املكافحة
من  العديد  اإغفال  ميكن  ول 
ونحن  التاريخية  املعطيات 
نتحدث عن دور الإذاعة ال�رسية 
توؤكد  التي  التحريرية  الثورة  يف 

الإعالمي  املنرب  هذا  اأهمية 
حاول  فقد  الثورة  اإبان  ووجوده 
ومبجرد  الفرن�ضي  ال�ضتعمار 
للثورة  الأوىل  ال�رسارة  اندلع 
الغايات  ت�ضويه  التحريرية 
و�ضور  نوفمرب  لثورة  العظمى 
عن  كخارجني  املجاهدين 
غري  واىل  طرق  وقطع  القانون 
التي  التو�ضيفات  من  ذالك 
اأطلقها امل�ضتعمر للت�ضوي�س على 
فاجاأته  التي  التحريرية  الثورة 
الذي انطلقت  بالتنظيم املحكم 
ومن  لها  الوا�ضع  وبالنت�ضار  به 
الذي  التاريخي  ال�ضياق  كان  هنا 
اأي  ال�رسية  الإذاعة  فيه  ظهر 
اندلع  من  �ضنتني  قرابة  بعد 
كان  للثورة  هاما  مك�ضبا  الثورة 
�ضنة  وان  خا�ضة  يكون  اأن  يجب 
تاريخية  حمطة  كانت   1956
هامة يف م�ضار الثورة التحريرية 

ففي هذه ال�ضنة كانت هجومات 
وعرفت  الق�ضنطيني  ال�ضمال 
ال�ضومام  موؤمتر  تنظيم  الثورة 
الداعم  ال�ضيا�ضي  الن�ضال  وبدا 
للثورة يف النت�ضار وكان لبد يف 
البالغة  التاريخية  املرحلة  هذه 
املنرب  هذا  يظهر  اأن  الأهمية 
كل  ليدعم  الثوري  الإعالمي 
الع�ضكرية وال�ضيا�ضية  النجاحات 
يف  اأي�ضا  واجهت  التي  للثورة 
حماولت   1956 اأي  ال�ضنة  هذه 
الفرن�ضي  للم�ضتعمر  عدية 
وحما�رستها  عليها  لل�ضغط 
الإذاعة  �ضوت  انطالق  اأن  غري 
مبثابة  كان   1956 عام  ال�رسية 
انطالق ر�ضا�ضة اأخرى يف كيان 
الغا�ضم  الفرن�ضي  امل�ضتعمر 
نبل  ال�رسية  الإذاعة  ك�ضفت  اإذ 
وهي  اخلالدة  نوفمرب  ر�ضالة 

احلرية وال�ضتقالل .

دوافع اإن�ساء الإذاعة 
ال�سرية اإبان ثورة 

التحرير :

احلكومة  تاأ�ض�ضت  حينما 
 1958 عام  املوؤقتة 
وزارة  لديها  �ضكلت 
لالأخبار كانت تتوىل ن�رس 
واملعلومات  الأخبار 
الثورة  جناحات  عن 
واملكا�ضب  التحريرية 
الهدف  وكان  املحققة 
احلقيقة  يف  املن�ضود 
الثورية  القيادة  من 
توظيف  يف  اآنذاك 
يف  الإعالم  و�ضائل 
�ضد  الوطني  الكفاح 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر 
قوية  عالقة  ربط 

جي�س  وبني  وال�ضعب  الثورة  بني 
ال�ضعب  ممثل  الوطني  التحرير 
كان  الذي  وال�ضعب  اجلزائري 
وهمجية  جربوت  من  يعاين 
تولت  كما  الفرن�ضي  امل�ضتعمر 
و�ضائل الإعالم يف الثورة كالإذاعة 
ال�رسية وجريدة املقاومة دح�س 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر  اأكاذيب 
وحت�ضني املواطنني والراأي العام 
من دعايات امل�ضتعمر الفرن�ضي 
موؤمتر  �ضدد  وقد  املتوا�ضلة 
ال�ضومام على الرفع من م�ضتوى 
بني  والتن�ضيق  الإعالمي  العمل 
لتقدمي  الإعالمية  الأجهزة 
الدعم الإعالمي املطلوب للثورة 
التحرير   جي�س  به  يواجه  الذي 
الإعالم ال�ضتعماري وقد ورد يف 
ال�ضيا�ضي  للمنهج  الثالث  الق�ضم 
حتت  ال�ضومام  موؤمتر  مليثاق 
والدعاية  العمل  و�ضائل   « عنوان 
على  ب�رسعة  الرد  ب�رسورة   «

الفرن�ضي  امل�ضتعمر  اأكاذيب 
ودعاياته املغر�ضة التي ميار�س 
الثورة وقيادتها و�ضددت  يف حق 
على  الإطار  هذا  يف  التعليمات 
مكاتب  ي�ضبه  ما  اإن�ضاء  �رسورة 
مناطق  خمتلف  عرب  اإعالمية 
الوطن لن�رس قيم الثورة التحريرية 
وجناحاتها والرد على امل�ضتعمر 
ال�ضتعمارية  ودعايته  الفرن�ضي 
التحريرية  الثورة  اعتمدت  وقد 
الدول  من  العديد  اإذاعات  على 
 : الإذاعات  هذه  ومن  العربية 
اإذاعة �ضوت العرب من القاهرة 
اإبان  حموريا  دورا  لعبت  التي 
من  بداية  التحريرية  الثورة 
 1955 عام  من  الثورة  اأخبار  بث 
اإعالمية  برامج  ثالثة  باعتماد 

هامة منها :
التحرير  جي�س  :�ضوت  -برنامج 
القاهرة  من  يخاطبكم  الوطني 
اإذاعة  �ضوت  من  يبث  كان   :

وبعد  العربية  باللغة  العرب 
اأ�ضبح  املوؤقتة  احلكومة  اإن�ضاء 
يحمل عنوان » �ضوت اجلمهورية 

اجلزائرية » يذاع بالفرن�ضية .
وقد ا�ضتطاعت الثورة اأن تتح�ضل 
على ويف عام 1956 على جهازين 
القواعد الأمريكية  لالإر�ضال من 
اللذان كانا ي�ضتعمالن يف ربط 
وحدات اجلي�س عرب امل�ضافات 
هذه  توظيف  مت  وقد  البعيدة 

الأجهزة يف البث الإذاعي 
بدا اإر�ضال الإذاعة ال�رسية بجهاز 
اإر�ضال من نوع ب �س 630 معتقال 
عليها  احل�ضول  مت  �ضاحنة  عرب 
من القاعدة الأمريكية باملغرب 
وكانت   1956 عام  القنيطرة  من 
تبث براجمها بالريف يف مناطق 
ملدة  ال�ضبانية  ال�ضيطرة  حتت 
بالعربية ون�ضف  �ضاعة  �ضاعتني 
�ضاعة بالأمازيغية ون�ضف �ضاعة 
الإعالن  بالفرن�ضية وكان  اأخرى 

عرب الإذاعة »هنا اإذاعة اجلزائر 
» �ضوت جبهة  احلرة املكافحة 
التحرير الوطني وجي�س التحرير 
قبل  من  يخاطبكم  الوطني 
على  ي�رسف  كان  وقد  اجلزائر 
ت�ضري هذه الإذاعة منا�ضلون من 
اأمثال مدين حوا�س , عبد ال�ضالم 
مزيان  املجيد  عبد   , بلعيد 
امل�ضتعمر  �ضعى  وقد  وغريهم 
على  الت�ضوي�س  اإىل  الفرن�ضي 
الإذاعة ال�رسية عن طريق مثال 
اإذاعي  بث  مركز  من  اأغان  بث 
من اجلزائر كما عمد امل�ضتعمر 
الإذاعة  بث  مكان  حتديد  على 

على منت �ضيارة ل�رسبها .
املحاولت  كل  اأن  غري 
ال�ضتعمارية مل ت�ضتطع الق�ضاء 
الإعالمي  املنرب  هذا  على 
الثوري الذي رغم انه كان هناك 
 1958 و   1957 بني  ما  انقطاع 
اأجهزة  اقتنت  اجلبهة  اأن  غري 
الإذاعة  للبث  جديدة 
مبنطقة  و�ضعها  مت 
الناظور املغربية باتفاق 
البث جمدد  م�ضبق وعاد 
 1959 جويلية  لالإذاعة 
عي�ضى  �ضوت  كان  وقد 
�ضوت  كان  م�ضعودي 
املدوي  التحريرية  الثورة 
بومدين  عنه  قال  الذي 
الثورة  جناحات  ن�ضف  ان 
عي�ضى  �ضوت  وراءها  كان 
الذي  الراحل  م�ضعودي 
اجلزائر  �ضوت  انطلق 
من  حنجرته  من  احلرة 
رافق   1956 تون�س  ال�ضقيقة 
اأي�ضا  الإعالمي  العمل  يف 
�ضاهمت  وقد  بوزيدي  حممد 
ك�ضف  يف  ال�رسية  الإذاعة 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر  جرائم 
ال�ضتعمارية  الدعاية  ومواجهة 
�رسب  اإىل  ت�ضعى  كانت  التي 
التحريرية  الثورة  مقومات 
ال�ضعبي وهذا  املظفرة وكيانها 
لالإذاعة  الريادي  الدور  يوؤكد 
اإبان  الثوري  ولالإعالم  ال�رسية 
اإذ  املظفرة  التحرير  ثورة 
يف  الثوري  الإعالم  هذا  �ضاهم 
والإعالمي  ال�ضيا�ضي  الن�ضال 
الكفاح  قوة  من  عزز  الذي 
والهتمام  البحث  وان  امل�ضلح 
لالإعالم  التاريخي  الدور  بهذا 
ويف  املظفرة  التحرير  ثورة  يف 
يكون  ان  يجب  ال�ضتقالل  نيل 
يف  الهامة  الأولويات  �ضمن 
واأداء  البحث  م�ضارات  خمتلف 

موؤ�ض�ضات الو�ضاية .

من تاريخنا

االإعالم الثوري ...منابر نا�سلت من اأجل اال�ستقالل
اإن املت�سفح لتاريخ الثورة التحريرية املظفرة واملتاأمل عن عمق يف قيمة الن�سال والكفاح امل�سلح املنظم الذي قاده 

جي�ش التحرير الوطني منذ اندلع ثورة نوفمرب اخلالدة يف الأول نوفمرب 1954 يدرك متاما اأن هناك م�سارات 
ن�سالية اأخرى اإىل جانب الكفاح امل�سلح �ساهمت هذه امل�سارات الن�سالية يف اإجناح الثورة وانت�سارها والتفاف ال�سعب 

حولها ولعل من اأبرز مقومات هذا الن�سال الكفاح ال�سيا�سي والإعالمي الذي قادته العديد من الوجوه الثورية 
املعروفة بحنكتها ال�سيا�سية وقدرتها على ال�ستثمار يف النجاحات الع�سكرية �سد امل�ستعمر الفرن�سي .

تاريخ

الإذاعة  " �ساهمت 
ال�سرية التي مهد قرار 

قيادة »الت�سالت » يف الثورة 
با�ستحداثها وعلى راأ�ش هذه 

القيادة الثورية املجاهد الراحل 
عبد احلفيظ بو�سوف يف تقدمي 
دعم اإعالمي و�سيا�سي هام وقوي 

للثورة لتكون املنرب والذراع 
الإعالمي القوي للثورة التحررية 
وحلقة الت�سال احليوية و�سوت 

اجلزائر املكافحة  "



تقرير: اإعالم الأ�سرى

املحررة  الأ�سرية  زوجته  وتقول   
الأ�رسى  اإعالم  مكتب  لـ  نافع  اإميان 
اإن قوات الحتالل اعتقلت زوجها يف 
الثامن ع�رس من يونيو عام 2014 بعد 
باأ�رس  غزة  قطاع  املقاومة يف  جناح 
اأرون"  "�ساوؤول  ال�سهيوين  اجلندي 
التي  املاأكول  الع�سف  معركة  اإبان 
تلك  وخالل  الحتالل.  اأنف  مرغت 
ع�رسات  الحتالل  اعتقل  احلملة 
من حمرري �سفقة وفاء الأحرار يف 
ظلمة  اإىل  واأعادهم  املحتلة  ال�سفة 
املاأ�ساة  ولكن  جديد،  من  ال�سجن 
الأكرب كانت حني اأعاد لهم اأحكامهم 
باأن الحتالل  نافع  املوؤبدة. وتو�سح 
البداية على زوجها  اأ�سدر حكما يف 
وزوراً  ظلماً  �سهراً   30 بال�سجن ملدة 
العائلة  انتظرته  ثم  ذنب  اأي  دون 
باإعادة  تفاجاأت  ولكن  عنه  لالإفراج 
ليوؤكد  احلياة،  مدى  ال�سجن  حكم 
ذلك على �سادية املحتل يف التعامل 
وتدخل  الفل�سطيني،  �سعبنا  اأبناء  مع 
وال�سوق.  النتظار  من  اأخرى  دوامة 
الذي  الفدائي  ذاك  الربغوثي  نائل 

اعتقل �سابا يف الرابع من اأبريل عام 
1978، كان يف الثامن ع�رسة من عمره 
يدافع عن وطنه ال�سليب بقوة عزميته، 
اعتقل من منزله يف قرية كوبر �سمال 
يتح  مل  همجي  اقتحام  بعد  اهلل  رام 
الأبواب،  لفتح  حتى  الوقت  للعائلة 
الغذائية  املواد  اجلنود  خلط  يومها 
نائل  واعتقلوا  النوافذ  وحطموا 
بتهمة  له �سل�سلة حماكمات  واأجريت 
الحتالل،  مقاومة  يف  امل�ساركة 
اأن  قبل  عاما   34 الأ�رس  يف  ليم�سي 
 2011 عام  قيده  املقاومة  تك�رس 

�سمن 1057 اأ�سريا واأ�سرية.

قوة العقيدة

بئر  �سجن  يف  حاليا  الأ�سري  يقبع 
هو  املحتلة،  فل�سطني  جنوب  ال�سبع 
كان  بل  بائ�ساً  الأ�رس  فرتة  مي�ض  مل 
ي�سع اأماًل لكل من حوله من الأ�رسى، 
كان وما زال لهم الأب والأخ وال�سديق 
العتقال  وطاأة  يخفف  الذي  املازح 
كتابات  له  كانت  كما  على من حوله، 
اأظهرت  اأجراها  ودرا�سات  خمتلفة 
قوة اإرادته وعدم ا�ست�سالمه جلدران 

ال�سجن.
يوم  يدخل  زوجها  باأن  نافع  وتو�سح 
عامه  نوفمرب  من  ع�رس  ال�ساد�ض 
ولكنه  العتقال  يف  والثالثني  التا�سع 
واجهه مل  الذي  الظلم  كل هذا  رغم 
�سلبة  اإرادته  وبقيت  معنوياً  يتاأثر 
الطيبة  �سفاته  على  حمافظا  وبقي 
التي كان يتمتع بها �سابقا. منذ ثالثة 
اأ�سهر مل تتمكن نافع من زيارة زوجها 
عميد ال�سرب ب�سبب ما ي�سمى باملنع 
الأمني للزيارة؛ حيث يتعمد الحتالل 
الت�سييق عليه حتى وهو داخل الأ�رس 
بعد  فيها  ارتبط  التي  زوجته  ويحرم 
اأي  الأحرار  وفاء  �سفقة  يف  حترره 
وتوؤكد  عقب 34 عاما من العتقال. 
زيارته  من  تتمكن  مل  اأنها  الزوجة 
اإعادة  منذ  قليلة  مرات  ب�سع  �سوى 
اعتقاله عام 2014 بينما يحق لالأ�سري 
اأي  �سهريا  زيارتني  على  احل�سول 

بواقع 24 زيارة كل عام!
نافع  تاأُل  مل  اعتقاله  اإعادة  ومنذ 
زوجها  ق�سية  تدويل  يف  جهدا 
من  به  مر  ما  على  العامل  وتعريف 

ظلم وقهر.
وتتابع:" نائل يعرف اأننا على حق وهو 

للو�سول  عادلة  ق�سية  لأجل  ينا�سل 
اعتقاله  الحتالل؛  على  الن�رس  اإىل 
راأ�ض  وبات ميثل  قانوين  وغري  ظامل 
احلركة الأ�سرية لأنه اأم�سى اأكرث من 
والزنازين  ال�سجون  يف  عمره  ثلثي 
والقوة  ورغم ذلك ميدنا باملعنويات 

لأجل اإكمال ر�سالته".

�سهادة حية

القائد  الأ�سري  عاي�ض  من  كل 
الربغوثي يحمل يف قلبه �سهادة حّية 
حول ما ميلكه الأ�سري من قوة عقيدة 
ومعنويات تناطح ال�سحاب ونور علٍم 
كل  يعترب  حيث  ف�سيئا،  �سيئا  يتو�سع 
من  النور  اأبو  الأ�سري  اأن  عاي�سه  من 
اأرقى ال�سخ�سيات التي تعاملوا معها 
يزال  به ل  واأنه رغم كل ما مر  اأبداً 
بدوره  والتوا�سع.  لل�سرب  منوذجا 
فازع  القيادي  املحرر  الأ�سري  يوؤكد 
ال�سفة  �سمال  من طوبا�ض  �سوافطة 
الربغوثي  القائد  الأ�سري  عاي�ض  اأنه 
 1999 عامي  بني  ع�سقالن  �سجن  يف 
كفيلة  كانت  الفرتة  تلك  واأن  و2000، 
ويقول  له.  م�رسقة  �سورة  يكّون  باأن 

لـ مكتب اإعالم الأ�رسى اإن الربغوثي 
ويتمتع  متفائال  الوقت  طوال  كان 
النف�سي  وو�سعه  عالية  مبعنويات 
مريح جدا ودائم البت�سامة بل ويوزع 
الأ�رسى،  اإخوانه  على  املعنويات 
تك�رس  مل  الأ�رس  �سنوات  باأن  مبينا 
عزائمه ومل تثبط ن�ساطه. وي�سيف:" 
النور ن�سيط وخادم لإخوانه وذو  اأبو 
يتوانى  ل  حيث  جدا  رهيب  توا�سع 
عن القيام باأي عمل خلدمة الأ�رسى 
التنظيف،  اأعمال  اأو  الطعام  كاإعداد 
اإيجابية مفتوحة  عالقته مع اجلميع 
يخرج  وكان  تفارقه  ل  وابت�سامته 

للعب الريا�سة ب�سكل يومي".
ميتلكه  الذي  املعرفة  كنز  وحول 
دائم  النور  اأبا  باأن  �سوافطة  يوؤكد 
عاليني  وثقافة  علم  ولديه  القراءة 
تاريخ  وكل  تاريخيا  خمزنا  يعترب  بل 
يف  الثورات  تاريخ  وحتى  ال�سجون 
ومعانيها  اأحداثها  يدرك  العامل 
للثورة  رمز  هو  ويتابع:"  وتفا�سيلها. 
ذات  املعاين  وكل  لالأ�رسى  وعميد 

امل�ستوى الراقي تتمثل يف نائل".

اأمل ل يغيب
اآلف  كما  الربغوثي  الأ�سري  عائلة 
تنتظر  التي  الفل�سطينية  العائالت 
�سم�ض حرية جديد بف�سل اهلل اأول ثم 
ثانياً،  الثابتة على وعودها  املقاومة 
اأخبار  انتظار  يف  متل  ول  تكل  فال 
وترى  لها.  البت�سامة  تعيد  مفرحة 
الوقت  ويف  الحتالل  باأن  العائلة 
الذي يدخل فيه الأ�سري عامه التا�سع 
عهده  ينق�ض  العتقال  يف  والثالثني 
مع املقاومة ويقوم بعملية جبانة يف 
حماولة لك�رسها؛ ولكن ما حدث من 
املقاومني  قبل  من  ومتابعة  يقظة 
يجدد الأمل يف قلوب اأهايل الأ�رسى 
لأنه يوؤكد اأن هناك مقاومة حري�سة 
اأبنائها ومتم�سكة بكل حقها بل  على 
ما  وقت  اأبناءهم يف  تعيد  اأن  وكفيلة 
العائلة كذلك  قد يكون قريبا. وتعرب 
من  ذاته  الوقت  يف  اأملها  خيبة  عن 
التي  العربية  الدول  بع�ض  موقف 
تهرول لإقامة عالقات مع الحتالل 
الأ�رسى  اآلف  معاناة  تتنا�سى  بينما 
واملر�سى  والن�ساء  الأطفال  منهم 

واملوؤبدات وغريهم.

اجلمعة 03 - ال�سبت 04  جويلية  2020  املوافـق  لـ 13 ذو القعدة  1441ه 10

الأ�سري القائد نائل الربغوثي 

ُعمدة الأ�ضر واأ�ضالة الق�ضية
يف ظلمة الزنازين الباردة التي حتمل بني ت�سققاتها عقودا من القهر؛ تنبثق الق�س�ص التي يكاد ل 

ي�سدقها عقل ب�سري، فذاك اأجنبت ابنته التي كانت جنينا حني اعتقل؛ وذاك تزوج ابنه الذي مل يكن 
قد اأكمل العام حني اعتقل، وهذا عا�ص يف العزل عقدا كامال وذاك نه�ص املر�ص ج�سده وهو ل يح�سل 
على الدواء عقابًا وظلمًا. ولكن من اأبرز الق�س�ص التي ترتبع على عر�ص احلركة الأ�سرية هي حكاية 

ذاك الطود ال�سامخ الذي ما عرف للكلل معنى؛ الأ�سري القائد نائل الربغوثي "اأبو النور" )63عاما( 
�ساحب اأعلى مدة يق�سيها اأي اأ�سري يف العامل . ك�سرت املقاومة قيده عام 2011 بعد اأكرث من ثالثة 

عقود على اعتقاله منذ �سبعينيات القرن املا�سي ولكن كما هي عادة املحتل يف خفر العهود اأعاد 
اعتقاله قبل اأربعة اأعوام .

نائل الربغوثى اأقدم اأ�ضري
 فى العامل

نائل  الأ�سري  اعتقال  على  عاًما   40
الربغوثي )63 عاًما( من بلدة كوبر.

واجه العتقال منذ عام 1978م.
يف  الحتالل  �سلطات  عليه  حكمت 

حينه بال�ّسجن املوؤبد و)18( عاًما.
والديه  فقَد  اعتقاله  �سنوات  خالل 
ومنهم  عائلته،  معظم  واعتقلت 

�سقيقه عمر الربغوثي.
وا�ستمر اعتقاله ب�سكل متوا�سل حتى 

عام 2011م.
“وفاء  �سفقة  �سمن  عنه  اأُفرج 

الأحرار” عام 2011م.
اعتقاله  الحتالل  �سلطات  واأعادت 
رفاقه  من  الع�رسات  جانب  اإىل 

املحررين يف ال�سفقة عام 2014م.
 )30( مدة  البداية  يف  عليه  وحكمت 
له  اأعادت  انق�سائها  وبعد  �سهراً 

احلكم املوؤبد و)18( عاًما.
�سالح  ا�ست�سهد   2018 عام  يف 

واعتقل  �سقيقه،  ابن  وهو  الربغوثي 
وكذلك  عا�سم،  الآخر  �سقيقه  ابن 
�سقيقه عمر الربغوثي وزوجته �سهري 
الربغوثي، وجمموعة كبرية من اأبناء 

بلدته كوبر.
“بئر  �سجن  يف  اليوم  يبقع  الأ�سري 

ال�سبع.

الأ�ضري نائل الربغوثي .. مانديال فل�ضطني
بقلم ثامر عبدالغني �سباعنه

مانديال  نل�سون  الراحل  غدى  لقد 
وال�سطهاد،  للحريه  عاملا  رمزا 
احلديث  عند  يُ�ستح�رس  ا�سمه  وبات 
والعتقال  وال�سرب  املعاناة  عن 
العامل  عن  غاب  بينما  ال�سيا�سي،  
ام�سوا  الذين  الفل�سطينيني  ال�رسى 
من  اطول  فرتة  الحتالل  �سجون  يف 
ووطنهم  لق�سيتهم  وقدموا  مانديال 
ا�سعاف ما قدمه مانديال، لكن لجتد 
على  ول  الدوليه  املنابر  يف  ذكر  لهم 
الن�سان  حقوق  �سعار  حاملي  ال�ُسن 
نائل  الفل�سطيني  ال�سري  والن�سانية. 
ال�رسى  احد  )ابوالنور(  الربغوثي 
ع�رسات  ام�سوا  الذين  الفل�سطينيني 
ال�سنني يف �سجون الحتالل، ل بل هو 
�ساحب اطول فرته اعتقال يف �سجون 
الحتالل ال�رسائيلي، ابو النور جندي 
من جنود الوطن...والمة...وا�سال اهلل 
ان يثبتنا على طريق احلق وان ل يفنت 

ونائل الن مي�سي على طريقه بال كلل 
الذي  المل  عينيه  ون�سب  تردد  ول 
�سيتحقق باذن اهلل يف وحدة المة على 
لها  امة  وبناء  فل�سطني  طريق حترير 
يف  وت�ستحقها  بها  تليق  التي  مكانتها 
ح�ساره  لبناء  املتجدده  م�ساهمتها 
ان�سانيه اكرث عدل وحما�رسةللظلم...
بعدل ال�سالم ومقاومة كل من يتطاول 
وا�رساقة  ووحدتها  المة  نه�سة  على 
ان  اهلل  ن�سال  الذي  املتجدد  المل 
الربغوثي  نائل  قريبا.  حتقيقه  يكون 
املولود عام 1957 يف بلدة كوبر قرب 
عام  الأوىل  للمرة  اهلل،واُعتقل  رام 
1978م، )19 عاًما حينها(، وُحكم عليه 
وقد  عاًما،  و)18(  املوؤبد  بال�سجن 
الإفراج  الحتالل  �سلطات  رف�ست 
�سفقات  من  العديد  مرور  رغم  عنه 
يف  متت  التي  والفراجات  التبادل 
ال�رس  يف  ام�سى  املفاو�سات،  اإطار 
حيث  متوا�سل،   ب�سكل  عاًما(،   34(
حترر يف �سفقة التبادل 2011، ثم اأُعيد 

اعتقاله 2014 اإىل جانب الع�رسات من 
ال�سري  يقول  بال�سفقة.  املحررين 
ال�رسى  م�ساعر  عن  الربغوثي  نائل 
عند العالن عن �سفقة وفاء الحرار 
: ان ال�سعور لدى اجلميع كان رائعا لن 
هناك من �سيقطف ثمرة دماء �سالت 
ال�سحيح  العنوان  اىل  توجهت  وعيون 
عن  بعيدا  ال�رسى  عن  القيد  لك�رس 
ال�سعارات والعرائ�ض وهذا ما اعطى 
لن  وذويهم  لال�رسى  بالتفاوؤل  امال 
بف�سل  تو�سيحها  مت  طريقا  هناك 
بان  �سهداء  ارتقوا  الذين  اجلنود 
ان  بعد  �سيعودون  ال�رسى  اخوانهم 
كل  من  اقوى  مفتاحا  لهم  �سهروا 
القيود... تزوج الربغوثي عقب حترره 
من   2011 عام  التبادل  �سفقة  يف 
اإىل  نافع"،  "اأمان  املحررة  املعتقلة 
2014.و�سدر  عام  اعتقاله  اأعيد  اأن 
وبعد  �سهراً،   30 مدته  ُحكًما  بحقه 
ق�سائه مدة حمكوميته اأعاد الحتالل 
ُحكمه ال�سابق وهو املوؤبد و18 عاًما، 

حمرري  من  الع�رسات  جانب  اإىل 
اأُعيدوا  الذين  الأحرار"  "وفاء  �سفقة 
وغالبيتهم  ال�سابقة  اأحكامهم  اإىل 
اأن  املوؤبد.  بال�ّسجن  اأحكاًما  يق�سون 
علم  ولديه  نهم  قارىء  نائل  الأ�سري 
وثقافة عاليني. وقد ا�ستهر  بني رفاقه 
الأ�رسى اأنه ميلك ثقافة وا�سعة جًدا، 
الحتالل  �سجون  اإدارة  ت�ستطع  ومل 
ابداعه  طم�ض  املختلفة  باإجراءاتها 
الإنكليزية  اللغتني  فتعلم  الثقايف، 
يُعّد  وهو  ال�سجون.  داخل  والعربية 
يف  �ساركوا  الذي  لالأ�رسى  مرجعاً 
بدءاً  الفل�سطيني،  الن�سال  حمطات 
عقد  نهاية  احلجارة  انتفا�سة  من 
ان  هذا.  يومنا  وحتى  الثمانينيات، 
�ساحب الروح العظيمة ل ي�سلل العقول 
ول العقول ت�سله، فاإذا ما غّطت هذه 
الأ�سواق م�ساحات النف�ض، حتولت اإىل 
عاطفة عامة تن�سبغ الأفكار والأذواق 
طبيعًة  وت�سبح  ب�سبغتها،  والآداب 

اأخرى اأقوى من كل طبيعة.



ق.ف

علي  “عطوة  املري�ض  اعتقلت  بينما 
احلزين” )53 عاًما( وزوجته، وهما من 
القطاع، خالل  الن�سريات و�سط  �سكان 
عام  املحتلة  الأرا�سي  داخل  وجودهم 
بعد  �رساحهم  اإطالق  ومت  للعالج،   48
كما  والتحقيق.  العتقال  من  اأيام   10
املجل�ض  يف  النائب  العتقالت  طالت 
ح�سن”  اأبو  �سليمان  “خالد  الت�رسيعي 
بعد  عنه  واأفرج  جنني،  من  عاماً(   53(
اعتقال ا�ستمر 17 يوماً يف مركز حتقيق 
اأ�سقاء من  ثالثة  اعتقل  فيما   . اجللمة 
 ” وهم  اخلليل  �سمال  العروب  خميم 
عبد  حممد   ” اهلل  وعبد  واأحمد  اإيهاب 
اهلل ابو ريا يف يوم واحد احدهما خالل 
مروره عن حاجز ع�سكري على طريق 
منزل  مداهمه  خالل  واآخرين  اذنا 

العائلة.

اعتقال ال�صحفيني

للمركز  الإعالمي  الناطق  واأ�سار 
اأن  اإىل  الأ�سقر”  “ريا�ض  الباحث 
ال�سحفيني  ا�ستهداف  وا�سل  الحتالل 
حيث  املا�سي  ال�سهر  الفل�سطينيني 
عن  ردعهم  بهدف  �سحفيني   3 اعتقل 
ال�سحفي  وهم  الحتالل،  ف�سح جرائم 
جنني  من  ال�سعدى”  حممد  “جماهد 
بعد مداهمه منزله والعبث مبحتوياته، 
ادارى  اعتقال  قرار  بحقه  واأ�سدرت 
كمال  “اأحمد  ال�سحفي  و  اأ�سبوع،  بعد 
فل�سطني،  تلفزيون  يف  ويعمل  حبابة” 
اك�سا  بيت  حاجز  على  توقيفه  بعد 
عليه  العتداء  و  القد�ض،  غرب  �سمال 
ال�سحفية  اعتقلت  فيما  بال�رسب. 
 24 عوي�ض”،  الرحمن  عبد  “�سند�ض 
يف  لالأحداث  تغطيتها  خالل   ، عاماً 
بعد  عنها  وافرجت  الق�سى،  امل�سجد 

امل�سجد  عن  اإبعادها  ب�رسط  التحقيق 
الق�سى ملدة 3 اأ�سهر.

اعتقال الن�صاء

الحتالل  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  ولفت 
ا�ستهداف  من  املا�سي  ال�سهر  �سعد 
حيث  الفل�سطينيات،  والفتيات  الن�ساء 
ر�سد 21 حالة اعتقال منهن قا�رستني 
وهما “ميار النت�سة”، 16 عاماً، و”مرام 
النت�سة”، 17 عاماً ، اإ�سافة اىل الفتيات 
“�سفاء ابو غالية”، 18 عاماً، و”اآية ابو 
 18  ، معتوق”  و”اآية  عاماً،   21 ناب”، 
باب  منطقة  من  اعتقالهن  مت  عاماً، 
الرحمة بامل�سجد الأق�سى. بينما اعتقل 
القت�ساد  كلية  يف  الطالبة  الحتالل 
بجامعة خ�سورى “دعاء رم�سان عرفة 
يف  الطالبة  و  طولكرم  من  عاماً”   21“
خالل  كايد”  “ليان  بريزيت  جامعة 
جنوب  زعرتة،  حاجز  عرب  مرورهن 
“حال  وهن  �سيدات   3 واعتقل  نابل�ض. 
الغول”  وجدان  بربر  وزينة  مر�سود 
منددة  م�سرية  يف  م�ساركتهن  خالل 

اإياد احلالق يف  بجرمية اإعدام ال�سهيد 
حممد  خديجة  واملرابطتني  القد�ض، 
خوي�ض، وهنادي حممد احللواين، اأثناء 
الأ�سباط.  باب  من  بالقرب  تواجدهن 
فطافطه”  “اإميان  اعتقال  اإىل  اإ�سافة 
“عبد  الأ�سري  زوجه  وهى  القد�ض  من 
الأ�سري حممد  والدة  و  الأعور”  املنعم 
وال�سيدة  عامني،  منذ  املعتقل  الأعور 
املقد�سية “ابت�سام عو�ض”50 عاماً من 
بلدة �سلوان بالقد�ض، كما اعتقل مديرة 
“اإلهام  والتمكني  للتنمية  املراأة  جمعية 
بلدة بيت  اأحمد يف  اأبو �سبيح” وجنلها 
والدة  واعتقلت  القد�ض.  �سمال  حنينا 
املعتقل  املقد�سي  النا�سط  و�سقيقة 
النا�سطة  كذلك  الزعانني”،  “عرين 
و�سلمها  عاماً،   44 اخلليلي”،  “رائدة 
اأ�سهر، واعتقلت  بالإبعاد ملدة 5  قراراً 
�سبانة”  “وحيد  املحرر  الأ�سري  زوجه 

من بلدة الطور .

اعتقال الأطفال

الأطفال  ا�ستهداف  الحتالل  ووا�سل 

واحلب�ض  بالعتقال  الفل�سطينيني 
الباهظة،  املالية  والغرامات  املنزيل 
حيث اعتقل الحتالل )52( طفاًل خالل 
حزيران، اأ�سغرهم طفاًل مل يتجاوز )10 
�سنوات( من عمره من بلدة �سلوان جنوب 
“حممد  والطفلني  الأق�سى،  امل�سجد 
حمزة عبيد” )12عام( و” روحي اجلبار 

“)13 عاماً(، من القد�ض .
فيما اعتقلت الطفل “م�سطفى حممود 
النار  اإطالق  بعد  عاماً(،   17( غوامنة” 
عليه واإ�سابته يف فدمه، بالقرب من بلدة 
بيتني يف رام اهلل. فيما �سادقت حمكمة 
عوفر الع�سكرية على رفع حكم الأ�سري 
 35 من  الرمياوي”  �سمري  “عمر  الفتى 
عاماً اىل ال�سجن املوؤبد مدى احلياة، و 
ثبتت احلكم ال�سادر بحق الفتى “اأحمد 
عاما،   32 ملدة  “بال�سجن  عبيدة  اأيوب 
عام  منذ  ومعتقالن  اهلل  رام  من  وهما 

.2015
اإ�صراب عن الطعام

املا�سي  ال�سهر  باأن  الأ�سقر  واأ�ساف 
اإ�رساب  اإداريني  اأ�سريين  خو�ض  �سهد 
على  احتجاجاً  الطعام  عن  مفتوح 
التع�سفي  الإداري  اعتقالهم  ا�ستمرار 
اإبراهيم  فادي   ” الأ�سريين  وهم 
الأ�سري  و  اخلليل،  مدينة  من  غنيمات” 
الدهي�سة  خميم  من   ” �سحادة  “عدي 
يومي  الإ�رساب  اأعلنا  وقد  حلم،  ببيت 
الحتالل  نكث  بعد  يونيو  من   23،24
جوهري  قرار  باإ�سدار  لهم  بوعده 
اأقدمت  وقد   . �رساحهما  واإطالق 
الأ�سريين  عزل  على  ال�سجون  اإدارة 
ومنعتهم  عوفر،  زنازين  يف  امل�رسبني 
ملمار�سه  وذلك  املحامي،  زيارة  من 
ال�سغط عليهما، لوقف الإ�رساب، وهما 
معتقالن منذ �سبتمرب 2019 وجدد لهما 

الإداري 3 مرات متتالة.
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مركز فل�صطني لدرا�صات الأ�صرى

400 حالة اعتقال خالل جوان بينهم 
52 طفاًل و 21 �صيدة و3 �صحفيني
اأكد مركز فل�صطني لدرا�صات الأ�صرى باأن �صلطات الحتالل �صعدت خالل �صهر حزيران املا�صي من اعتقالتها 

بحق الفل�صطينيني ب�صكل وا�صح يف حماولة لردعه ومنعه من الت�صدي لقرار ال�صم، حيث ر�صد املركز)400( حالة 
اعتقال بينهم 52 طفاًل، و 21 امراأة وفتاة. وقال “فل�صطني للدرا�صات” يف تقريره ال�صهري حول العتقالت اأن قوات 

الحتالل اعتقلت 5 مواطنني من قطاع غزة، منهم اثنني مت اعتقالهم قرب احلدود ال�صرقية، من �صمال وو�صط 
القطاع، وثالث مت اعتقاله من بحرية الحتالل خالل حماولته الت�صلل عرب البحر �صمال القطاع، وهو “عز الدين 

ح�صني” )26عاما( من �صكان جباليا. 

اإدارة �صجون الحتالل 

جتديد العزل الإنفرادي لالأ�صري خرواط 
وتنقله اإىل عزل �صجن "جمدو"

الأ�صريان �صحادة وغنيمات 

موا�صلة ال�صراب عن الطعام رف�صًا 
لعتقالهما الإداري

�سجون  اإدارة  اإن  الأ�سري  نادي  قال 
الحتالل جددت اأمر العزل الإنفرادي 
بحق الأ�سري حممد عمر خرواط ملدة 
�سهرين، ونقلته من عزل �سجن "اأيلون- 
الرملة" اإىل عزل �سجن "جمدو".وبني 
اأن  اليوم،  له  بيان  يف  الأ�سري  نادي 
بال�ّسجن  واملحكوم  خرواط  الأ�سري 
منذ  واملعتقل  مرات،  اأربع  املوؤبد 
الإنفرادي  العزل  يواجه   ،2002 عام 
منذ بداية �سهر مار�ض املا�سي، وقد 
فرتة  خالل  مرات  عدة  نقله  جرى 
الحتالل  �سجون  اإدارة  حمماًل  عزله، 
م�سريه.  عن  الكاملة  امل�سوؤولية 
الأ�سري  نادي  اأكد  الإطار  هذا  ويف 
تُ�سكل  الإنفرادي  العزل  �سيا�سة  اأن 

تنتهجها  التي  التنكيلية  الأدوات  اأبرز 
الأ�رسى،  اإدارة �سجون الحتالل بحق 
التي  القا�سية  العزل  فعدا عن ظروف 
تفتقر  زنازين  يف  الأ�سري  يواجهها 
فاإن  الآدمية،  احلياة  �رسوط  لأدنى 
الأ�سري  حترم  الحتالل  �سجون  اإدارة 
املعزول من حقه يف الزيارة لت�سعه يف 
عزل م�ساعف. يُ�سار اإىل اأن اإجراءات 
اإدارة ال�سجون املرتبطة بانت�سار الوباء 
من  فاقمت  املا�سي،  اآذار  �سهر  منذ 
الأ�رسى املعزولني، خا�سة مع  معاناة 
توقف زيارات املحامني خالل الفرتة 
املا�سية، حيث تُ�سكل زيارة املحامي 
املعزول،  لالأ�سري  الوحيدة  الو�سيلة 

للتوا�سل مع العامل اخلارجي.

قال نادي الأ�سري،  اإن الأ�سريين عدي 
بيت  يف  الدهي�سة  خميم  من  �سحادة 
حلم، وفادي غنيمات من بلدة �سوريف 
يف اخلليل، يوا�سالن اإ�رسابهما املفتوح 
عن الطعام رف�ساً لعتقالهما الإداري. 
واأو�سح نادي الأ�سري اأن الأ�سري �سحادة 
م�رسب عن الطعام منذ 12 يوم، فيما 
منذ  اإ�رسابه  غنيمات  الأ�سري  يوا�سل 
الأ�سري �سحادة  اأن  اإىل  ولفت،  يوم.   11
يبلغ من العمر )24 عاماً(، وهو معتقل 
منذ 21 نوفمرب 2019، ويقبع يف �سجن 
"عوفر"، وقد �سدر بحقه اأمري اعتقال 
اإداري مدتهما اأربعة �سهور، وقد تعر�ض 
قبل هذا العتقال، لعتقال �سابق عام 
يدر�ض  اأنه طالب جامعي  2018، علماً 
ال�رسيعة الإ�سالمية، هذا ويُ�سار اإىل اأن 
�سحادة يُعاين من مر�ض ال�سقيقة وهو 

بحاجة اإىل متابعة �سحية. اأما الأ�سري 
غنيمات يبلغ من العمر )40 عاماً(، وهو 
 ،2019 28 �سبتمرب  تاريخ  منذ  معتقل 
�سدر  وقد  "عوفر"،  �سجن  يف  ويقبع 
اإداري،  اعتقال  اأوامر  ثالثة  بحقه 
قراراً جوهرياً  اأن  وكان من املفرت�ض 
بحيث  الثاين  الأمر  بعد  بحقه  �سدر 
اأن  اإل  انتهائه،  عنه عقب  الإفراج  يتم 
اأمر  بحقه  اأ�سدرت  الحتالل  �سلطات 
اأن تعر�ض  اإداري جديد، علماً  اعتقال 
بداأت  �سابقاً،  مرات  خم�ض  لالعتقال 
بنات  لأربع  اأب  وهو   ،2009 عام  منذ 
ورمي(.  ومها،  ويقني،  )مرمي،  وهن 
هو  غنيمات  الأ�سري  اأن  اإىل  ويُ�سار 
جنل الأ�سري اإبراهيم عبد اهلل غنيمات، 
املكرر  املوؤبد  بال�سجن  املحكوم 

مرتني.

بالوباء  الإ�سابات  ارتفاع عدد  يف �سوء 
عمليات  تنفيذ  يف  الحتالل  وا�ستمرار 

العتقال
قال نادي الأ�سري يوم اأول اأم�ض الثنني 
خماوف  اإن   ،  2020/06/29 املوافق 
�سفوف  بني  )الكورونا(  وباء  انت�سار 
تت�ساعد،  الحتالل  الأ�رسى يف �سجون 
الإ�سابات  عدد  ارتفاع  �سوء  يف  وذلك 
قوات  وا�ستمرار  عام،  ب�سكل  بالوباء 
العتقال  عمليات  بتنفيذ  الحتالل 
حالت  عدد  و�سلت  حيث  يومياً، 
يف  الوباء  انت�سار  بداية  منذ  العتقال 
 ،900 املا�سي،  قرابة  مار�ض  �سهر 
كان من بينها مر�سى وجرحى واأطفال 
بالغ  عن  الأ�سري  نادي  وعرب  ون�ساء. 
بتجاهل  الحتالل  ا�ستمرار  مع  قلقه، 
حيال  والدولية  املحلية  املطالبات 
املر�سى  ل�سيما  الأ�رسى  عن  الإفراج 

الأ�سري  نادي  ولفت  والأطفال.  والن�ساء 
اإىل اأن اإجراءات اإدارة �سجون الحتالل، 
حم�سورة  بقيت  املتعقلة بالوباء، 
عقاب  لأداة  وحتولت  املنع،  ب�سيا�سة 
عزل  م�ساعفة  يف  و�ساهمت  حرمان، 
ال�ّسجان  اليوم  يواجهون  الذين  الأ�رسى 
بديل  اأي  توفر  اأن  دون  والفريو�ض، 
نادي  وجدد  معاناتهم.  من  للتخفيف 
الدولية  للمنظمات  مطالبته  الأ�سري 
كجهة  الأحمر  ال�سليب  راأ�سها  وعلى 
فاعلية  اأكرث  بدور  القيام  اخت�سا�ض، 
الراهن،  الظرف  احتياجات  لتلبية 
على  الطمئنان  اإمكانية  وحتقيق 
وال�سغط  عائالتهم،  وطماأنة  الأ�رسى، 
من اأجل وجود جلنة طبية دولية حمايدة 
والتاأكد من  الأ�رسى  تُ�سارك يف معاينة 
 )4600( قرابة  اأن  اإىل  يُ�سار  �سالمتهم. 

اأ�سري/ ة يقبعون يف �سجون الحتالل.

نادي الأ�صري

خماوف انت�صار وباء كورونا 
بني الأ�صرى تت�صاعد

الحتالل  قوات  اإن  الأ�سري  نادي  قال 
حمالت  من  �سّعدت  الإ�رسائيلي 
منهم  املواطنني  بحق  العتقال 
وذلك  والن�ساء،  والأطفال  املر�سى 
وارتفاع  الوباء  انت�سار  ت�ساعد  مع 
الحتالل  واإعالن  الإ�سابات،  ن�سبة 
�سجانيه،  بني  اإ�سابات  وجود  عن 
الذي  الأمر  منهم،  الع�رسات  وحجر 
على  احلا�سلة  املخاوف  من  يزيد 
الحتالل.  �سجون  الأ�رسى يف  م�سري 
وبني نادي الأ�سري اأن حملة اعتقالت 
ال�سفة،  يف  الحتالل  قوات  نفذتها 

الأقل،  على  مواطناً   )24( طالت 
وفتاة  اأ�سري،  زوجة  وهي  �سيدة  بينهم 
بريزيت،  جامعة  يف  طالبة  وهي 
يف  العتقال  عمليات  تركزت  حيث 
حمافظات القد�ض ورام اهلل ونابل�ض. 
ولفت، اإىل اأن قوات الحتالل اعتقلت 
الرب،  اأبو  اأحمد  وهم:  )11( مقد�سياً 
خليل  وحممد  ال�سالمية،  واأكرم 
عمرية، وجواد جوده، واأحمد مهاينة، 
خوي�ض،  وحممد  الهوى،  اأبو  وعالء 
�سبيتان،  اأبو  واإيهاب  ال�سياد،  ووليد 
عبيد.  نايف  الأ�سهب، وحممد  ورائد 

والبرية  اهلل  رام  يف  اأنحاء  عدة  ومن 
ن�سار  حنني  ال�سيدة  الحتالل  اعتقل 
وهي زوجة الأ�سري رامي ف�سايل الذي 
الحتالل،  �سجون  يف  �سنوات  ق�سى 
اإ�سافة اإىل الطالبة يف جامعة بريزيت 
عاهد  واأجمد  حجلة،  اأو  اإيلياء 
اأ�سري  وهو  بريزيت  بلدة  من  �سمحان 
 19( �سمادعة  نا�رس  ومهدي  �سابق، 
عاماً( من خميم اجللزون. فيما جرى 
عزبة  بلدتي  من  ملواطنني  اعتقال 
اجلراد وذنابة يف طولكرم وهما: عبد 
عاماً(،   31( الهم�رسي  زياد  الكرمي 

و�سليمان ح�سني �سليم )37 عاماً( وهو 
اأ�سري �سابق. ومن عدة اأنحاء وبلدات 
من:  كاًل  الحتالل  اعتقل  نابل�ض  يف 
يزن الزاغة وهو اأ�سري �سابق، ومن�سور 
ب�سار من�سور، وحربي داوود، و�سائل 
ع�سيدة،  واأيوب  ال�سيفي،  حت�سني 
يُ�ساف اإىل املعتقلني ال�سقيقني عنان 
كفر  بلدة  من  وهما  الق�سول  وعمرو 
الديك يف �سلفيت. يُ�سار اإىل اأن قوات 
القد�ض  من  اأم�ض  اعتقلت  الحتالل 
الفتى اإ�سالم زيتون، واملحامي �سالح 

احلموري وهو اأ�سري �سابق.

الحتالل يعتقل )24( مواطنًا على الأقل من ال�صفة بينهم �صيدة وفتاة

نادي الأ�صري: الحتالل ُي�صعد من حمالت العتقال مع ت�صاعد انت�صار الوباء
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عي�سة ق.

�إنهاء  »�لعميد«  �إد�رة  وقررت 
وقت  يف  لكنها  خمازين  مهام 
مت�صل �قرتحت عليه تويل من�صب 
من  �بتد�ء  �لرديف  �لنادي  مدرب 
لكن  �ملقبل،  �لكروي  �ملو�صم 

�لعر�ض  يف  يف�صل  مل  �ملعني 
�جل  من  مهلة  وكلب  �إليه  �ملقدم 
�لإقرت�ح،  على  �لرد  قبل  �لتفكري 
وجاء قر�ر م�صوؤول �ملولودية بعد 
للفئات  �لالعبني  من  عدد  رحيل 
�ل�صبانية �إىل فرق �أخرى على غر�ر 
يف  خمازين  وف�صل  بلوزد�د  �صباب 

ت�صكيلة  مع  بخدماتهم  �لحتفاظ 
�لنزيف  �أ�صحى  �أين  �لعميد، 
�لعا�صمي  �لفريق  �أبو�ب  يطرق 
بالهجرة �جلماعية لالعبي  ويهدد 
للعرو�ض  بالنظر  �ل�صبانية  �لفئات 
�لتي و�صلتها من �أندية �أخرى على 
غر�ر وفاق �صطيف، �صاب بلوزد�د 

و�حتاد �لعا�صمة.
هذ�  تفادي  �إىل  منها  و�صعيا 
�إد�رة  با�رشت  �ل�صيئ  �ل�صيناريو 
�لالعبني  ��صتدعاء  يف  �أملا�ض 
بالحتفاظ  �ملهتمة  �ل�صبان 
على  �لتوقيع  �أجل  من  بخدماتهم 
�ملولودية  مع  �حرت�فية  عقود 

�حلايل،  �ل�صيفي  للمركاتو  حت�صبا 
وهي �لعملية �لتي با�رشتها منذ �أول 
عدد  من  �لتوقيع  من خالل  �أم�ض 
بني  ما  متتد  عقود�  �لأ�صماء  من 
مو�صمني وثالثة مو��صم على غر�ر 
بن  رم�صان  �لن�ض،  �لالعب ح�صام 

�لذين  �لالوي،  عبد  وز�كي  كوينت 
�ملولودية من خاللهم  �إد�رة  ت�رش 
�ل�صابة  باملو�هب  �لعتناء  على 
م�صتقبل  تعتربهم  �لذين  للنادي 

�لفريق على �ملدى �ملتو�صط.

اأنهت اإدارة فريق مولودية اجلزائر مهام حممد خمازين من من�سب مدير الفئات ال�سبانية بعد اإجتماع 
العمل الذي جمعه اأول اأم�ص رفقة رئي�ص جمل�ص الإدارة عبد النا�سر اأملا�ص بخ�سو�ص تقييم العمل املقّدم 
من طرف الفئات ال�سبانية على مدار املو�سم الكروي احلايل، حيث اأف�سى الجتماع اإىل اإقالة خمازين من 

املن�سب الذي قررت اإدارة النادي العا�سمي اإلغاوؤه وعدم التفكري يف ا�ستخالف خمازين

بعد رحيل عدد من لعبي الفئات ال�سابة نحو فرق اأخرى

اأملا�س يقيل خمازين ويقرتح عليه تدريب الرديف

�لألعاب  تنظيم  جلنة  حتتفظ  �ن  تقرر 
�صائفة  يف  بوهر�ن  �ملقررة  �ملتو�صطية 
�آنفا  لها  �ملخ�ص�صة  مبيز�نيتها   2022
�لذي  بالتقلي�ض  معنية  تكون  ولن  كاملة 
تر�جع  �إثر  �لعمومية  �ل�صلطات  �أقرته 
�صعر �لبرتول، ح�صبما علم �أول �أم�ض من 
�ملدير �لعام لالألعاب �صليم �إيال�ض، �لذي 
�رشح: »تلقينا �صمانات من وزير �ل�صباب 
و�لريا�صة يف هذ� �ل�صاأن خالل �لجتماع 
�ملن�رشم،  �لثنني  معه  لنا  كان  �لذي 
وبالنظر �إىل �أهمية �لتظاهرة �لتي يوليها 
�ملجيد  عبد  �ل�صيد  �جلمهورية  رئي�ض 
تقلي�ض  عدم  تقرر  خا�صة،  �أهمية  تبون 
�لبطل  وو�صف  �لتنظيم«،  جلنة  ميز�نية 

عقب  �ل�صباحة،  يف  �ل�صابق  �جلز�ئري 
جلنة  مع  للجنته  جديد  �جتماع  �نتهاء 
لألعاب  �لدولية  للجنة  �لتابعة  �لتن�صيق 
عقد  �لذي  �ملتو�صط  �لأبي�ض  �لبحر 
بو��صطة تقنية �لتو��صل �ملرئي عن بعد، 

�لجتماع باملثمر.
ميز�نية  من  �لتنظيم  جلنة  و��صتفادت 
�أجل �صمان  قدرها 1.3 مليار دينار من 
�أح�صن  يف   19 �ملتو�صطية  �لدورة  �إجر�ء 
حتت�صن  �جلز�ئر  �أن  علما  �لظروف، 
يف  �لثانية  للمرة  �جلهوية  �لتظاهرة 
�لن�صخة  ��صت�صافت  بعدما  تاريخها 
و�أ�صاف  �لعا�صمة،  باجلز�ئر  �ل�صابعة 
�إيال�ض: »يجدر �لتو�صيح باأن ن�صبة هامة 

جد� من هذه �مليز�نية �صتوجه �إىل جتهيز 
عدد� من �ملر�فق �لريا�صية قمنا موؤخر� 
كثري�  �صنتاأثر  كنا  �أننا  �لأكيد  باإح�صائها، 
يف �صمان �ل�صري �حل�صن لالإعد�د للموعد 
�مليز�نية«،  تقلي�ض  مت  لو  �ملتو�صطي 
�جلديد  �لجتماع  جمريات  وبخ�صو�ض 
ير�أ�صها  �لتي  �لدولية  �لتن�صيق  جلنة  مع 
من  �لثاين  وهو  �أم�صالم،  برنار  �لفرن�صي 
نوعه يف �أقل من �صهر، لفت �ملدير �لعام 
�أنه   2022 وهر�ن  �ملتو�صطية  لالألعاب 
ورغم تاأجيل �لتظاهرة ل�صنة �إ�صافية، �إل 
على  �صغطها  و��صلت  �لتن�صيق  جلنة  �أن 
جلنة �لتنظيم �ملحلية حتى تبقى متجندة 

لإجناح �لدورة.

حممد  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  تعّر�ض 
يف  م�صاركته  خالل  �إ�صابة  �إىل  فار�ض 
�ملقابلة �لتي ��صتقبل ناديه �صبال �مل�صيف 
�أ�ض ميالن �صهرة �لأربعاء �لفارط حل�صاب 
حيث  �ليطايل،  �لدوري  من   29 �جلولة 
�لوطني  للمنتخب  �لأي�رش  �لظهري  دخل 
يف  �صبال  مدرب  �قحمه  بعدما  بديال، 
لكن  مي�رشويل  لزميله  خلفا   46 �لدقيقة 
�صوى  يدم  مل  �مليد�ن  �أر�صية  على  بقاءه 
متاأثر  وهو  يغادر  �أن  قبل  �صاعة  ن�صف 
يعاين  �نه  وتبنّي  د�همته،  �لتي  �لآلم  من 
�لفخذ  م�صتوى  على  ع�صلية  �إ�صابة  من 
خالل �أطو�ر �ملقبلة و�لتي �أظهرت متزقا 
من  تظهر  �أن  ينتظر  �خلطورة  درجة  لكن 
�لتي  �ملعّمقة  �لطبية  �لفحو�صات  خالل 
�صيخ�صع لها فار�ض من �جل �لتعرف على 
رفقاء  وكان  �مليادين.  عن  �لغياب  مدة 

فار�ض قد تعرثو� على ملعبهم �مام زمالء 
مو�طنه ��صماعيل بن نا�رش بعدما فر�صو� 
عليهم �لتعادل هدفني يف كل �صبكة، �صارك 
�أ�صا�صيا  �خل�رش  ميد�ن  متو�صط  خاللها 
بعد  »�لرو�صونريي«  ت�صكيلة  يغادر  �ن  قبل 

مرور 70 دقيقة من �للعب.

�إجناز  يف  قريبا  �ل�رشوع  يرتقب 
بامللعب  �لقوى  �ألعاب  م�صمار 
�لرئي�صي للمركب �لريا�صي �جلديد 
وكذ�  مقعد  �ألف   40 ب�صعة  لوهر�ن 
من  علم  ح�صبما  �مللحق  �مللعب 
م�صالح �لولية خالل زيارة تفقدية 
�لقادر جالوي  �لو�يل عبد  بها  قام 
للمركب �لريا�صي �لذي هو يف طور 
�مل�صدر  نف�ض  و�أو�صح  �لإجناز، 

تابع  �أجنبي  ينتظر حلول خبري  �أنه 
�لقوى،  لألعاب  �لدولية  للفيدر�لية 
ق�صد �لت�صديق على كل �لدر��صات 
وفقا  �لإجناز  يف  لل�رشوع  متهيد� 
يف  بها  �ملعمول  �لدولية  للمعايري 
�ملركب  وكان  �خل�صو�ض،  هذ� 
ببلدية  �إجنازه  �جلاري  �لريا�صي، 
من  تفقدية  زيارة  حمل  �جلري  بئر 
جالوي،  �لقادر  عبد  �لو�يل  طرف 

�أر�صية  و�صعية  على  وقف  حيث 
�مللعب بعد �لنتهاء من عملية و�صع 
كما  وجاهزيته،  �لطبيعي  �لع�صب 
وقف �أي�صا على عدد من �لور�صات، 
من  �لنتهاء  �رشورة  على  �أكد  �أين 
�ل�صيد  و�أعطى  �ملتبقية،  �حل�ص�ض 
ل�صاحب  تعليمات  �أي�صا  جالوي 
من  �لدر��صات  ومكتب  �مل�رشوع 
�أجل �إنهاء �لدر��صة �ملتعلقة باإعادة 

بامللعب  �لإنارة  تدعيم  يف  �لنظر 
من  بها  �ملعمول  للمعايري  وفقا 
�لقدم  لكرة  �لدويل  �لحتاد  قبل 
ثم  ومن  طاقتها  من  بالرفع  وذلك 
ق�صد  �ل�صينية  لل�رشكة  تقدميها 
�ل�رشوع يف �لأ�صغال يف �أقرب وقت 
�مل�صدر.  نف�ض  ي�صيف  ممكن، 
ف�صال  �لريا�صي،  �ملركب  ويحتوي 
�لرئي�صي  �لقدم  كرة  ملعب  عن 

متعددة  قاعة  �مللحق  و�مللعب 
مقعد  �آلف   6 ب�صعة  �لريا�صات 
منها  م�صابح،  بثالثة  مائي  ومركز 
ن�صف  وثالث  �أوملبيان  م�صبحان 
�لفر�صة  �لو�يل  و��صتغل  �أوملبي، 
�لطريق  تهيئة  �أ�صغال  ملعاينة 
�ملوؤدي �إىل �ملركب �لأوملبي �لذي 
يعرف �أعمال تهيئة وع�رشنة رفقة 
عدد من �لطرق و�ملحاور �لطرقية 

�لريا�صي  �ملرفق  بهذ�  �ملحيطة 
�لريا�صي  �ملركب  �لهام.و�صيكون 
��صتالمه  �لذي من �ملقرر  �جلديد 
 ،2020 �جلارية  �ل�صنة  نهاية  يف 
م�رشحا لأهم �ملناف�صات �لريا�صية 
�لبحر  لألعاب   19 �لطبعة  �صمن 
�لأبي�ض �ملتو�صط �ملقررة بوهر�ن 

من 25 جو�ن �إىل 5 جويلية 2022.
ق.ر.

بعد زيارة تفقدية لوايل وهران اإىل املركب الريا�سي اجلديد

االنطالق يف اإجناز م�ضمار األعاب القوى قريبا

حت�سبا لتح�سري الألعاب املتو�سطية وهران 2022

اإيال�س: ال تقلي�س يف ميزانية جلنة التنظيم

غادر اأر�سية امليدان بعد ن�سف �ساعة من دخوله مقابلة ميالن

فار�س يتعر�س الإ�ضابة ع�ضلية على 
م�ضتوى الفخذ

قائد اخل�سر دخل احتياطيا وحرم من هدف عاملي

رفقاء حمرز يف�ضدون تتويج ليفربول برباعية
�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  رفقاء  �رشب 
�لقمة  مقابلة  خالل  بقوة  حمرز  ريا�ض 
فريقي  �أم�ض  �أول  �صهرة  جمعت  �لتي 
ملعب  على  وليفربول  �صيتي  مان�ص�صرت 
»�لحتاد« حل�صاب �جلولة 32 من �لدوري 
�لجنليزي �ملمتاز، �أين �نتهت �ملو�جهة 
يف  نظيفة،  برباعية  �صيتي  �ملان  بفوز 
�للقب خالل  �أطاح خالل حامل  مو�جهة 
نادي  بخليفته  �ل�صابقني  �ملو�صمني 
�جلولة  باللقب خالل  توج  �لذي  ليفربول 
على  فر�صة  �أي  له  يرتك  ومل  �ملا�صية 
�كت�صاح  خالل  من  �لأخ�رش  �مل�صتطيل 
�لذي  �لأول  �ل�صوط  يف  خا�صة  �للعب 
متفوقني  »�ل�صبريز«  ت�صكيلة  لعبو  �أنهاه 
بثالثية دون رد تد�ول على ت�صحيلها كل 
�أن  قبل  وفودين،  �صرتليغ  بروين،  دي  من 

يعمق �لالعب ت�صامربلني �لنتيجة بتوقيع 
�لهدف �لر�بع عن طريق �خلطاأ.

�خل�رش  قائد  دخول  �ملو�جهة  و�صهدت 

�ل�صباين  �ملدرب  ف�صل  بعدما  بديال 
لعب  �لذي  وهو  �إر�حته  غو�رديال  بيب 
�ملناف�صة  ��صتئناف  منذ  �للقاء�ت  جميع 
�أر�صية  حمرز  دخل  حيث  �أ�صا�صيا، 
�مليد�ن يف �لدقيقة 58 من �ملبار�ة مكان 
من  �أكرث  وقدم  خي�صو�ض  غابرييل  زميله 
�صال  حيث  ر�ئعة،  لعب  �صاعة  ن�صف 
دفاع  و�أقلق  �مليد�ن  �أر�صية  على  وجال 
�لتهديف  فر�صة  و�صيع  »�لريدز«  ت�صكيلة 
عندما  �آخرها  منا�صبة،  من  �أكرث  يف 
خلريج  هدفا  �لفيديو  تقنية  رف�صت 
�صجل يف  عندما  �لفرن�صي  لوهافر  نادي 
�لوقت �ل�صائع من �للقاء �لهدف �خلام�ض 
بطريقة عاملية لكن �حلكم رف�صه بالعودة 

�إىل تقنية »�لفار«.
عي�سة ق.

احتل املركز 97 من خالل قائمة اأبزر جنوم الكرة امل�ستديرة

ماجر يرتبع �ضمن التوب 
100 االأف�ضل يف التاريخ

�جلز�ئرية  �لقدم  كرة  �أ�صطورة  تو�جد 
ر�بح ماجر �صمن قائمة �أف�صل 100 لعب 
مت  حيث  �لتاريخ،  مد�ر  على  �لعامل  يف 
يف  �لالعبني  �ف�صل  قائمة  عن  �لك�صف 
�لكرة �مل�صتديرة على مر جميع �لأوقات، 
و�لتي �صهدت تو�جد لعب جز�ئري �صنع 
لعبا،  �لأخ�رش  �مل�صتطيل  على  �لتاريخ 
بف�صل �مل�صتويات �لفنية �لتي كان يقدمها 
وباخل�صو�ض  �لقدم  كرة  ممار�صته  خالل 

نادي  قمي�ض  �رتدى  �أين  �لثمانينيات  يف 
بلقب  �لتتويج  نحو  وقاده  �لربتغايل  بورتو 
�لقدمية  ن�صختها  �أوروبا يف  �أبطال  دوري 
�لنادي  تاريخ  يف  مرة  لأول   1978 �لعام 
�لربتغايل، و�صجله ��صمه باأحرف من ذهب 
�لنهائي  �لذي وقعه يف  �لهدف  من خالل 
كان  و�لذي  �لأملاين  ميونيخ  بايرن  �أمام 
عن طريق �لكعب، و�أ�صبح ماركة م�صجلة 

با�صمه.

عي�سة ق.

ق.ر.عي�سة ق.



اجلمعة 03 - ال�سبت 04  جويلية  2020  املوافـق  لـ 13 ذو القعدة  1441ه دويل13

وكاالت

جاءت  »بلومبريغ«،  وكالة  وبح�سب 
خلف  ظهر  بعدما  اجلدل  حالة 
كري�ستني كتاب »اأطل�س اخللق« الذي 
ي�ستعر�س �سوًرا لأحافري وحيوانات 
مت�سابهة وينتقد فكرة تطور احلياة 
كل  خلق  »اهلل  اإن  ويقول  والكائنات، 

اأ�سكال احلياة مثالية«.
يحيى،  هارون  تاأليف  من  الكتاب 
ا با�سم عدنان اأوكتار،  املعروف اأي�سً
اإ�سالمية  تلفزيونية  �سخ�سية  وهو 
 2018 عام  �سجنه  ومت  تركية، 
منها،  بتهم  اأن�ساره،  من  والعديد 
القا�رصين  على  اجلن�سي  العتداء 
والتج�س�س  اإجرامية  �سبكة  واإدارة 
اأكرب  منزل  يف  الكتاب  م�ساهدة 
اليورو،  منطقة  يف  مركزي  م�رصيف 
�سابقة  وظائف  �سغلت  والتي 
النقد  ل�سندوق  كمديرة  مرموقة 
لفرن�سا،  املالية  ووزيرة  الدويل 
اأذهل الكثريين، الذين ت�ساءلوا حول 
هذا  ملثل  كري�ستني  اقتناء  اأ�سباب 

الكتاب، والأهم من ذلك عر�سه يف 
واجهة الكامريا اأثناء البث. رمبا لأن 
املجانية  الن�سخ  اآلف  اأر�سل  اأوكتار 
ال�سيا�سيني  اإىل  اجلماعي  بالربيد 
العامل  وال�سحفيني واملدار�س حول 
جميًعا  لي�سوا  العامل  قادة  ولأن   -
يتعلق  ما  يف  الآن  حتى  حكيمني 

تعد  التي  الإنرتنت  عرب  بالندوات 
نافذة على منازلهم.

انتقلت كري�ستني اإىل فرانكفورت يف 
من�سبها  لتويل  املا�سي  العام  نهاية 
يف  وقتها  معظم  وق�ست  اجلديد، 
وقال  الوباء.  تداعيات  مع  التعامل 
�سخ�س مطلع على الأمر لـ«بلومبريغ« 

اإنها مل تقراأ الكتاب قط حاول اأوكتار 
و�سع كتابه يف موؤ�س�سات تعليمية يف 
وزارة  لكن  الأوروبية،  الدول  بع�س 
من  باإبعاده  اأمرت  الفرن�سية  التعليم 
املدار�س، قائلة اإنه ل يفي »باأي من 
عليها  املن�سو�س  اجلودة  متطلبات 

للتدري�س«.

اأثارت رئي�سة البنك املركزي االأوروبي، كري�ستني الغارد، حالة من اجلدل خالل ظهورها يف فعاليات قمة 
عرب االإنرتنت، االأ�سبوع املا�سي، للحديث عن جائحة فريو�س كورونا.

ب�سبب كتاب ملفكر م�سلم ينتقد نظرية التطور

 كري�ستني الغارد  تثري اجلدل 

ت�ستخدم تكنولوجيا الذكاء ال�سناعي لتحليل ودمج املعلومات 

جي�ش العدو ال�سهيوين  يد�سن وحدة ا�ستخباراتية جديدة
الكيان  يف  البث  هيئة  ك�سفت 
تد�سني  عن  النقاب  ال�سهيوين 
ا�ستخباراتية،  وحدة  اجلي�س 
يف  نوعية  مهام  تنفيذ  ميكنها 
هيئة  واأ�سارت  خمتلفة.  جبهات 
اأن اجلي�س د�سن  اإىل  البث »مكان« 
املرئية«،  »ال�ستخبارات  هيئة 
الذكاء  تكنولوجيا  ت�ستخدم  التي 
ودمج  حتليل  اأجل  من  ال�سناعي 
واأو�سح  احلرب  خالل  املعلومات 

تلك  اأن  الإ�رصائيلي  اجلي�س 
وحدة  عليها  �سيطلق  الوحدة 
ال�ستخبارات،  هيئة  يف   »9900«
�سورة  املقاتلة  للقوات  توفر  التي 
ا�ستخباراتية ومرئية ل�ساحة القتال 
احلوا�سب  طريق  عن  تتلقاها 
ال�ستخباراتية  الوحدة  اأ�سارت 
على  بقدرتها  الهيئة  تلك  اأن  اإىل 
الذكاء  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
معلومات  ودمج  لتحليل  ال�سناعي 

تلك  وجتمع  كثرية  ا�ستخباراتية 
م�سادر  من  معلوماتها  الهيئة 
ال�سناعية  »الأقمار  مثل  متنوعة، 
واأجهزة  امل�سرية  والطائرات 
يف  اإن�سانية  وم�سادر  ال�ست�سعار 
وتتلقى  وموحدة«،  �ساملة  �سورة 
حقيقي  وقت  يف  املقاتلة  القوات 
هيئة  وقالت  املعركة.  خالل 
الوحدة  تلك  اإن  الإ�رصائيلية  البث 
للوحدات  تتيح  ال�ستخبارات 

املقاتلة اإمكانية مواجهة التحديات 
ومن  اجلديدة  القتال  �ساحة  يف 
بوا�سطة  الربية  املناورة  تخطيط 
القتال  �ساحة  يحاكي  جهاز 
تاأتي يف  الوحدة  تلك  اأن  واأ�سافت 
اجلديدة  اخلما�سية  اخلطة  اإطار 
اأن  وتقرر  الإ�رصائيلي،  للجي�س 
هيئة  الوحدة  هذه  قائد  يرتاأ�س 
قتالية خا�سة جتمع بني امل�ستويني 

ال�ستخباراتي والقتايل.

اأ�سدر رئي�س اجلمهورية ، الأمني العام جلبهة 
البولي�ساريو ، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 

من  رئا�سيني،اأجرى  مر�سومني  غايل  ابراهيم 
خاللهم حركية جزئية وتعيينات على م�ستوى 
والتوثيق،  والأمن  الوطني  الدفاع  وزارتي 

ح�سبما افاد به بيان لرئا�سة اجلمهورية .
وجاء يف ن�س البيان :

اجلمهورية العربية ال�سحراوية الدميقراطية
الرئا�سة

بيان
اإياه  يخولها  التي  ال�سالحيات  على  بناء 
رئي�س  غايل،  اإبراهيم  الأخ  اأ�سدر  الد�ستور، 
ال�سعبية  للجبهة  العام  والأمني  اجلمهورية 
الذهب،  ووادي  احلمراء  ال�ساقية  لتحرير 

 2 اخلمي�س  اأم�س  اأول  رئا�سيني  مر�سومني 
جزئية  حركية  اإجراء  ت�سمنا   ،2020 يوليو 
وتعيينات م�ست مهام بوزارتي الدفاع الوطني 
التي  التعيينات  بني  ومن  والتوثيق  والأمن 
ت�سمنها املر�سومان تعيني الأخ �سيدي اوكال 
لالأخ  خلفا  والتوثيق  الأمن  لوزارة  عاما  اأمينا 
نافع م�سطفى ددي الذي عني مديرا مركزيا 
للعالقات اخلارجية بوزارة الدفاع الوطني كما 
مت تعيني كل من الأخ اأباه الديه ال�سيخ، مديرا 
�سالمه  والأخ  الع�سكرية  الدرا�سات  ملكتب 
امي�سه، مديرا ملكتب التفتي�س بوزارة الدفاع 

الوطني.
انتهى بيان الرئا�سة.)وا�س(

الرئي�س ال�سحراوي اإبراهيم غايل 

حركية وتعيينات يف وزارتي الدفاع الوطني واالأمن 

بوابة  ب�ساحنته  م�سلح  اقتحم 
الوزراء  رئي�س  فيه  يعي�س  عقار 
الكندي جا�سنت ترودو، اخلمي�س، 
واختباأ داخل ملدة �ساعتني، قبل 
اأن تنجح ال�رصطة يف القب�س عليه 
امللكية  اخليالة  �رصطة  قالت 
الكندية يف بيان، اإن ترودو مل يكن 
متواجدا وقت احلادث يف اأوتاوا، 
لفتة اإىل اأن امل�ستبه به ع�سو يف 
وفق  الكندية،  امل�سلحة  القوات 
ما ذكرت وكالة اأ�سو�سييتد بر�س.

الرجل  اأن  ال�رصطة  واأو�سحت 
يف  ب�ساحنته  البوابة  اقتحم 
ومت  �سباحا،   6:30 ال�ساعة 
العقار  يف  دفيئة  يف  عليه  العثور 
�ساعتني  بعد  واعتقاله  الف�سيح، 
متحدثة  رف�ست  جانبها،  من 
با�سم وزير الدفاع الكندي التعليق 

ا�ستمرار  ظل  يف  املو�سوع،  على 
به  امل�ستبه  وا�ستجواب  التحقيق 
واأطفاله  وزوجته  ترودو  ويعي�س 
بالعقار  ريفي  منزل  يف  الثالثة 
العام  احلاكم  لإقامة  املخ�س�س 
لكندا، لأن مقر الإقامة التقليدي 
لرئي�س الوزراء يف حاجة للتجديد 
من�سب  باييت  جويل  وت�سغل 
ممثلة  وهي  العام،  احلاكم 
الثانية  اإليزابيث  بريطانيا  ملكة 
من�سبا  وتتوىل  للدولة،  كرئي�سة 
اأنها  كما  كبري،  حد  اإىل  �رصفيا 
ذلك  اأي�سا يف  املنزل  تكن يف  مل 
تويرت:  على  باييت  وكتبت  الوقت 
الكندية  امللكية  ال�رصطة  »ن�سكر 
وال�رصطة على حل الو�سع ب�رصعة 
هذا ال�سباح يف قاعة ريدو. جميع 

موظفينا يف اأمان«.

كندا

م�سلح يقتحم مقر �سكن ترودو.. 
ويختبئ داخله ل�ساعتني

ق�سية قتل خا�سقجي

الق�ساء الرتكي يبداأ حماكمة 
غيابية مل�ستبه بهم �سعوديني 

اإ�سطنبول،  يف  حمكمة  بداأت 
اجلمعة، حماكمة غيابية لع�رصين 
ويل  من  مقربان  بينهم  �سعودًيا 
حممد  الأمري  ال�سعودي،  العهد 
ال�سلطات  تتهمهم  �سلمان،  بن 
اأع�ساء  وتقطيع  بـ»قتل  الرتكية 
ال�سحفي جمال خا�سقجي العام 
2018«، وفق ما اأفاد �سحفي يف 
بني  بر�س«ومن  »فران�س  وكالة 

ا املتهمني  هوؤلء الع�رصين �سخ�سً
بـ»القتل املتعّمد مع نية الت�سبب 
املحققون  يعترب  مبعاناة«، 
ال�سابق  النائب  اأن  الأتراك 
لرئي�س املخابرات العاّمة، اأحمد 
ال�سابق يف  ع�سريي، وامل�ست�سار 
الديوان امللكي ال�سعودي، �سعود 

القحطاين، هما مدّبرا العملّية.

اأم�س  �سينية،  �سحيفة  ن�رصت 
احتمال  ب�ساأن  تقريرا  اجلمعة، 
اإقدام الهند على خطوات ع�سكرية 
جتاه ال�سني على احلدود املتنازع 
والأ�سلحة  الدولتني  بني  عليها 
اجلي�س  ي�ستخدمها  قد  التي 
�سحيفة  لذلك.ذكرت  الهندي 
قد  الهند  اأن  ال�سينية  »�سوهو« 
ت�ستخدم الآلة الع�سكرية الرو�سية 
ال�سني  احلديثة يف مواجهتها مع 
من خالل دبابة »اآرماتا« الرو�سية 
بناء  ال�سينية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
على معلومات ع�سكرية اأن الهند 
عاجلة  ع�سكرية  اتفاقات  عقدت 
مع رو�سيا لت�سلم اأ�سلحة ومعدات 
جديدة  منها  اإ�سافية،  ع�سكرية 
احلديثة  »اأرماتا«  دبابات  وبينها 
طراز  من  حربية   ومقاتالت 
ومروحيات   »29 و«ميغ  »�سو-30« 

ع�سكرية من طراز »كا 226 تي«.
فاإن  ال�سيني  التقرير  وبح�سب 

يدل  الع�سكري  الهندي  الن�ساط 
الهندية  القوات  حاجة  على 
التي  اأ�سلحتها  لتحديث  امللحة 
على  قادرة  وغري  قدمية  باتت 
ال�سينية  الع�سكرية  القوة  جمابهة 
وب�رصعة  با�ستمرار  تتطور  التي 
كبرية وتابع التقرير اأن الهند تعمل 
على  للح�سول  عدة  جبهات  على 
اأبرزها رو�سيا،  الأ�سلحة احلديثة 
بالإ�سافة اإىل عقود توريد اأ�سلحة 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 
من  وغريها  وفرن�سا  واإ�رصائيل 
الدول امل�سنعة لالأ�سلحة وك�سف 
عقود  تفا�سيل  ال�سيني  التقرير 
تريد  حيث  رو�سيا  مع  الأ�سلحة 
دبابة   500 نحو  �رصاء  نيودلهي 
قواتها  لدعم  »تي-90«  اأرماتا 
الربية. واأ�ساف التقرير اأن الهند 
متتلك نحو 700 مروحية اأمريكية 
من  وغريها  اأبات�سي  طراز  من 

الأ�سلحة الأجنبية.

هل ت�سرب الهند ال�سني بالقوة 
والنار الرو�سية؟

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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ه�سام الهبي�سان/�سحفي اأردين

القوات  نزلت  ، يف عام 1830  التفا�صيل  ويف 
غرب  فرج  �صيدي  جزيرة  �صبه  يف  الفرن�صية 
جي�صاً  اأعدت  اأن  بعد  اجلزائر،  العا�صمة 
واخليالة،  امل�صاة  من  جندي  األف   40 ي�صم 
واأ�صطول  احلرب،  اأدوات  باأحدث  مزودين 
يتكون من 700 �صفينة، وقد اختار الفرن�صيون 
مدينة  مباغتة  على  حلر�صهم  املوقع  هذا 
اجلزائر بالهجوم عليها براً، نظراًَ اإىل �صعوبة 
احتاللها من البحر، فقد �صمدت طيلة قرون 
وطاأت  اأن  ومبجرد  الغازية،  الأ�صاطيل  اأمام 
هّب  اجلزائر،  اأر�ض  الفرن�صية  اجليو�ض 
ال�صعب اجلزائري الراف�ض لل�صيطرة الأجنبية 
للدفاع عن اأر�صه، قائماً اإىل جهاد نادت اإليه 
والأعيان  العلماء  احلكومة املركزية، وطبقة 

يف اجلزائر.
البداية  اجلزائرية يف  املقاومة  تركزت  وقد 
على حماولة وقف عمليات الحتالل، و�صمان 
بقاء الدولة لكن معظم هذه املحاولت باءت 
بالف�صل نظراً اإىل عدم توازن القوى، وت�صّتت 
الفرن�صية  اجليو�ض  اأمام  جغرافياً  الثورات 
املنظمة التي ظلت تتزايد وتت�صاعف لديها 
اجلزائريني  �صمود  ا�صتمر  وقد  الإمدادات، 
طوال فرتة الغزو متمثاًل يف مقاومات �صعبية 
توا�صلت طيلة القرن التا�صع ع�رش اإىل بداية 
امل�صلحة  الثورات  اأهم  ومن  الع�رشين  القرن 

خالل هذه الفرتة.
امتدت  والتي  القادر  عبد  الأمري  مقاومة   –
اإىل 1847 و�صملت كاًل من املدية  من 1832 

وب�صكرة ومليانة ومع�صكر وتلم�صان.
بومعزة،  امللقب  اهلل  عبد  بن  ثورة حممد   –
واحل�صنة  بال�صلف   1847 اإىل   1845 من 

والتيطري.
اإىل   1864 من  ال�صيخ  �صيدي  اأولد  ثورة   –
ومنطقة  عمور  وجبل  البي�ض  بواحة   1880
بقيادة  وتيارت  الغزلن  �صور  التيطري، 
�صي  حمزة،  بن  اأحمد  حمزة،  بن  �صليمان 

لتعلي.
ال�صيطرة  بلغت  الع�رشين،  القرن  بداية  ويف 
رغم  على  ذروتها  اجلزائر  يف  ال�صتعمارية 
اأنحاء  كامل  �صملت  التي  ال�صعبية  املقاومة 
اجلزائر تقريباً، وبدا دوي املعارك يخّف يف 
الأرياف ليفتح املجال اأمام اأ�صلوب جديد من 
املقاومة وهو الن�صال ال�صيا�صي الذي انطلق 
من املدن، ويعود الف�صل يف ذلك اإىل ظهور 

من  تخرج  الذي  املثقف  ال�صباب  من  جيل 
وعمل  والقرويني،   والأزهر  الزيتونة  جوامع 
على ن�رش اإفكار الإ�صالح الجتماعي والديني، 
كذلك دفعات من الطالب اجلزائريني الذين 
واقتب�صوا  الفرن�صية،  باللغة  تعليمهم  تابعوا 
من الثقافة الغربية طرقاً جديدة يف التفكري 
اإىل  الو�صول  يف  وفكرهم  ن�صالهم  لإجناح 

حقوقهم وا�صتقاللهم.
املقاوم  وامل�صلح  ال�صيا�صي  الن�صال  وا�صتمر 
يف كل امليادين فقد ظهرت حركات �صيا�صية 
احلركة  ن�صطت  فقد  الفرتة،  تلك  يف  عدة 
فاحتة  ال�صيا�صي،  ال�صعيد  على  الوطنية 
املجال اأمام تكوين منظمات �صيا�صية متثلت 
وتاأ�صي�ض  �صعبية  وطنية  تيارات  ظهور  يف 
الأمري  حركة  اأهمها،  من  �صيا�صية  اأحزاب 
خالد، حزب جنم �صمال اأفريقيا 1926 وحزب 
العلماء  وجمعية   1937 اجلزائري  ال�صعب 
طرف  كل  يعمل  وبالتوازي   ،1931 امل�صلمني 
يعلن  التي  التاريخية  اللحظة  اإىل  للو�صول 
فيها ا�صتقالل اجلزائر وقد و�صلوا فعاًل اإىل 
غايتهم، واأعلن ا�صتقالل اجلزائر ب�صكل كامل 
عن امل�صتعمر الفرن�صي ولكن بعد ت�صحيات 

ج�صام نذكر منها هنا.
�صملت  رهيبة  جمزرة   1945 عام  -جمزرة 
مدن �صطيف وقاملة وخراطة، �صقط خاللها 

ما يزيد عن 45.000 �صهيد.
احلرا�ض  بوادي  العوفية  قبيلة  -اإبادة 

وم�صادرة ممتلكاتها عام 1832.

اأولد  قبيلة  اإبادة  �صبيح،  بني  قبيلة  -اإبادة 
رياح بجبال الظهرة.

– اإبادة �صكان واحة الزعاط�صة 1849.
يقول  املجازر  هذه  كل  على  حي  وك�صاهد 
باجلزائر  الفرن�صيني  الع�صكريني  القادة  اأحد 
وهو ال�صفاح دميونتنياك الذي ا�صتهر كقاطع 
جندي:  ر�صائل  كتابه  يف  وي�صجل  للروؤو�ض، 
الوحيد  وهمنا  البالد  و�صط  رابطنا يف  »اإننا 
حتى  والتخريب  والتدمري  والقتل  الإحراق 
تركنا البالد قاعاً �صف�صفاً، اإن بع�ض القبائل 
مازالت تقاومنا لكننا نطاردها من كل جانب 
حتى ت�صبح الن�صاء والأطفال بني �صبي وذبيح 
اأي�صاً  وي�صيف  ونهب،  �صلب  بني  والغنائم 
قائاًل: »ينبغي اأن نقتل كل الرجال والأطفال 
اإىل جزر  بهم  ونبعث  ال�صفن  ن�صعهم يف  واأن 
ينبغي  وبكلمة خمت�رشة،  اأو غريها،  املركيز 

اأن نق�صي على كل من ل يركع اأمامنا.
لقد كان ال�صتعمار الفرن�صي يهدف من خالل 
حديث هذا ال�صفاح املدعو دميونتنياك اإىل 
لل�صعب  واملعنوي  املادي  الوجود  اإلغاء 
اجلزائري، واأن يكون هذا البلد تابعاً لفرن�صا 
لذلك تعددت و�صائل الفرن�صيني لك�رش �صوكة 
اجلزائريني وعقيد تهم ووحدتهم، اإل اأن هذه 
املحاولت حتطمت اأمام �صالبة هذا ال�صعب 
الفرن�صيون  بداأ  فقد  ومتا�صكه،  وت�صحياته 
اخل�صبة  الأرا�صي  باغت�صاب  اجلزائر  يف 
الذين  الفرن�صيني،  للم�صتوطنني  واإعطائها 
اأكرث من  ا�صتقالل اجلزائر  بلغ عددهم عند 

ال�صعب امل�صلم  مليون م�صتوطن، ثم حماربة 
امل�صاجد  من  كثري  حتويل  فتم  عقيدته،  يف 
ثكنات  اأو  لل�رشطة  خمافر  اأو  كنائ�ض  اإىل 
مذابح  من  ارتكبوه  ما  اإىل  اإ�صافة  للجي�ض، 

ب�صعة، اأبيدت فيها قبائل بكاملها.
الفرن�صي  ال�صتعماري  امل�رشوع  اأحدث  لقد 
يف اجلزائر جروحاً عميقة يف بناء املجتمع 
اإيقاف  على  فرن�صا  عملت  حيث  اجلزائري، 
 133 للجزائر  واملجتمعي  احل�صاري  النمو 
اجلزائريني  هوية  طم�ض  وحاولت  �صنة، 
الأ�ص�ض املادية واملعنوية  الوطنية، وت�صفية 
ب�رشب  املجتمع،  هذا  عليها  يقوم  التي 
�صيا�صة  واتباع  والأ�رشية،  القبلية  وحدته 
دينه  على  الق�صاء  اإىل  تهدف  تب�صريية 
اأفريقيا  كني�صة  واأحياء  الإ�صالمي،  ومعتقده 
ل  العرب  »اأن  اأخذت مبقولة  التي  الرومانية 
يطيعون فرن�صا اإل اإذا اأ�صبحوا فرن�صيني، ولن 
ي�صبحوا فرن�صيني اإل اإذا اأ�صبحوا م�صيحيني.

ال�صعب  واإرادة  الإلهية  الأقدار  �صاءت  ولكن 
فيه  بداأ  الذي  اليوم  يكون  اأن  اجلزائري 
نف�ض  هو  للجزائر  الفرن�صي  الحتالل 
الفارق  اأن  غري  فيه  ا�صتقلت  الذي  اليوم 
بالأحداث  امتالأت  �صنة   133 بينهما  الزمني 
املليون  ون�صف  مليون  من  اأكرث  وال�صهداء، 
�صهيد، وباخلراب والدمار الوا�صع لبلد اأنهكه 
الأمل  حلظات  عا�صا  و�صعب  بلد  ال�صتعمار، 
والأمل، فقد �صحى ال�صعب اجلزائري خالل 
133 �صنة بكل ما ميلك يف �صبيل الو�صول اإىل 
ما  اأقل  دموي  ا�صتعمار  من  بالتخل�ض  غايته 
الفا�صي  النازي  بال�صتعمار  ت�صبيه  ميكن 
ال�صعب  ال�صهيوين بقدر ما ارتكب بحق هذا 

من جمازر ومذابح ت�صّوه تاريخ الب�رشية.
ال�صعب  عزم  جتلى   1962 عام  ويف  ختاماً، 
نتائج  عرب  ال�صتقالل  نيل  على  اجلزائري 
كانت  التي  ال�صتفتاء  نتائج  عرب  ال�صتقالل 
اإعالن  ومت  نعم،  املئة  يف   99.7 ن�صبتها 
واختري   1962 3 متوز  يوم  اجلزائر  ا�صتقالل 
يوم 5 متوز عيداً لال�صتقالل، عيداً ل�صتذكار 
�صهيد،  املليون  ون�صف  مليون  ت�صحيات 
والأجداد،  الآباء  مالحم  ل�صتذكار  عيداً 
اجلغرافية  اجلزائر  وحدة  ل�صتذكار  عيداً 
والدميغرافية، فهذه هي اجلزائر بلد ال�صهداء 
بخري  دامت  وال�صموخ،  والعزة  الكرامة  وبلد 
على  حمافظاً  بوحدته  متم�صكاً  �صعبها  ودام 

تاريخ الآباء والأجداد.
*كاتب ونا�صط �صيا�صي – الأردن.

ا�ستقالل اجلزائر

اأ�سطورة لن يعرف لها العامل مثياًل!؟  
يف مثل هذه االأيام يحتفل االأ�سقاء يف اجلزائر بذكرى ا�ستقاللهم، هذا اال�ستقالل هو عبارة عن اأ�سطورة مل يعرف 

لها العامل مثياًل، وال التاريخ الب�سري لها اأمنوذجًا. هذه امللحمة هي عبارة عن اأ�سطورة وحكاية طويلة الف�سول، حزينة 
االأحداث، جتمع بني البطولة واملاأ�ساة، بني الظلم واملقاومة، بني القهر واال�ستعمار، بني احلرية وطلب اال�ستقالل، كان اأبطال 
هذه الق�سة الفريدة مليونًا ون�سف املليون �سهيد، وماليني اليتامى والثكاىل واالأرامل، وكتبت اأحداثها بدماء قانية غزيرة 

اأُهرقت يف ميادين املقاومة، ويف امل�ساجد، ويف اجلبال الوعرة، حيث كان االأحرار هناك يقاومون اال�ستعمار بكل جتلياته.

ا�صتطاع  الكاتب اجلزائري املبدع  يو�صف 
باملرتبة  يفوز  اأن  الأوىل  باملرتبة  بعلوج 
لالأطفال  الق�صرية  الق�صة  الأوىل  مل�صابقة 
عن �صرية الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم التي 
تنظمها املوؤ�ص�صة العامة للحي الثقايف كتارا 
الرباعن  ب�صرية  تعريف  اإىل  تهدف  والتي 
اجلائزة  تعد  هذه  اأن  كما  اهلل  خلق  خري 
 ، بعلوج  الأدبي  م�صوار  العا�رشة  يف 
بعدما  وهذا   ، ال�صنة  والثانية  خالل  هذه 
جلائزة  الف�صي  �صهرين  الدرع  نال  قبل 

قنرب الدولية لأدب الطفل بالعراق.
تفوق   الكاتب  فلقد  ال�صياق  ذات   ويف 
على  وا�صتحقاق  جدارة  بعلوج  عن  يو�صف 
بعمل  امل�صابقة  هذه  امل�صرتكني  يف   بقية 
خارقا«. بطال  لي�ض  »قدوتي  عنوان  حمل 
اأقول  ما  »دائما  الكاتب:  يقول  التجربة  عن 
اإن كل جتربة كتابة لها �صعوباتها وتعقيداتها 
الأ�صا�ض  فالكتابة  هذا  وعلى  اخلا�صة 

للطفل عموما لي�صت بالعمل الهني، وحينما 
جتتمع �رشوط الكتابة عن �صخ�صية عظيمة 
مثل الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم، مع توجيه 
الق�ص�صي  العمل  واخت�صار  للطفل،  الكتابة 
�صعوبة  اأكرث  العمل  ي�صبح  كلمة،   120 يف 
هذا  خ�صت  اأين  �صعيد  اأنا  لهذا  وتعقيدا، 

التحدي، واأ�صعد اأين وفقت به«. 
 ولقد  ك�صف يو�صف بعلوج ليومية »الو�صط 
باملرتبة  الفائزة  الق�صة  تفا�صيل  »  عن 
لالأطفال  الق�صرية  الق�صة  الأوىل  مل�صابقة 
و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  الر�صول  �صرية  عن 
الطفل  راأي  والتي حتكي  تفرد وا�صتقاللية 
جا�صم عن بقية اأ�صدقائه، وكيف اأن اعتباره 
الر�صول قدوة غري من طباعهم، بعدما كانوا 
للكوميك�ض  اخلارقني  الأبطال  من  يتخذون 
قدوات لهم«  م�صيفا اأنه جرى اختياره لهذا 
املو�صوع: »يف عامل تكاثرت فيه ال�صخ�صيات 
اخليالية، رمبا من الأف�صل اأن تكون �صخ�صية 

حقيقية ب�صرية معروفة قدوة لالأطفال. قدوة 
والتماهي  تقليدها  ميكن  حقيقية  باأفعال 
معها. قدوة تقدم الإ�صافة مبقدرة ب�رشية ل 
بقوى �صحرية خارقة«.   كما اأن هذا التتويج 
امل�صتحق  للكاتب اجلزائري  يو�صف بعلوج 
لقائمة  الطفل،  �صي�صاف   اأدب  جمال  يف 
يف  عليها  حت�صل  العديدة  التي  اجلوائز 
عدة دول  كبلده  اجلزائر، العراق، الإمارات 
ومن  وفل�صطني.  قطر   ، املتحدة  العربية 
لالإبداع  ال�صارقة  جائزة  اجلوائز  هذه  بني 
 2013 اخليام  نادي  وجائزة   2012 العربي 
وجائزة   2014 اجلمهورية  رئي�ض  وجائزة 
والدرع   2018 للم�رشح  العربية  الهيئة 
لأدب  الدولية  قنرب  مل�صابقة  الف�صي 
الق�صة  فرع  يف  العراق  بدولة  الطفل 
2020  بالإ�صافة  للجائزة  يف  الق�صرية 
الأوىل  املرتبة  يف  العا�رشة  واملتمثلة 
عن  لالأطفال  الق�صرية  الق�صة  مل�صابقة 

اأين  و�صلم  وعليه  اهلل  �صلى  الر�صول  �صرية 
العام  هذا  يف  كتارا  جائزة  على  حت�صل 
العامة  املوؤ�ص�صة  طرف  من  واملنظمة 
وبالتايل   ، بدولة قطر  كتارا  الثقايف  للحي 
بني  املتنوعة  الأعمال  �صاهمت  فلقد 
يف  ا�صمه  تكري�ض  يف  وامل�رشح  الق�صة 
هذا املجال، و يف هذا ال�صدد يقول بعلوج 
اأن  »اجلوائز بالن�صبة له و�صيلة ولي�صت غاية 
،فلقد كنت ولزالت اأعتربها اأف�صل و�صيلة 
املجال  ا�صم  يف  لتكري�ض  حاليا  متاحة 
الذي  الوحيد  ل�صت  اأعتقد  اأنني  و  الأدبي 
ذي  �صياق  يف  الراأي،  موؤكدا  بهذا  يوؤمن 
»اأدبرايز«  ملن�صة  املتابعني  عدد  اأن  �صلة 
تقدم  والتي  �صنوات،   3 منذ  اأ�ص�صتها  التي 
اأخبار وطرق امل�صاركة يف اجلوائز الأدبية 
الكتاب  اهتمام  على  دليل  خري  املختلفة 

العرب بالتناف�ض«. 
حكيم مالك

اجلائزة العا�سرة يف م�سواره االأدبي  

تتويج يو�سف بعلوج باملرتبة الأوىل جلائزة كتارا

عن وطني اجلزائر
الطارف  : خ يحي

هذا الرثى الذي تدو�صه اأقدامنا، اأطفال عندما
نخطو خطواتنا الأوىل املتعرثة.

ق�صة طموحنا و جناحنا كبارا.
هذا الوطن الذي نح�ض اأننا منه، ومن ترابه

جبلنا، واإىل ترابه نعود ما اأقوى حبه.
لقد علمتني احلياة اأن اأوطان النا�ض هي قطع من
اأكبادهم وهم ل يعلمون، فاإذا ما اقتطعت عا�صوا 

مفتتي الأكباد.
و هكذا اأمتنى لو اأ�صتطيع اأن اأهم�ض يف اأذين كل

خملوق،اعنت بوطنك ، اعنت بكبدك قبل اأن تعطب 
، لأجله ي�صبح اجلبان �صجاعا ، لأجله
نرحب باملوت اأكره �صيء لدى احلي.

لن اأومن يوما اإل باجلزائر وطنا، اأحمل حبها
ويزداد  �صعوري  ا�صمها،فيهيج  اأذكر  اأح�صائي،  يف 

ارتباط بها.
اجلزائر جنمة غالية يف �صماء عالية.

اجلزائر جوهرة ثمينة تزين اأيديكم اجلميلة.
اجلزائر لوؤلوؤة كرمية تدفن يف قلوبكم الرحيمة.

الأمان......هي  بي�صاء.....هي  حمامة  اجلزائر 
ال�صالم.

جزائر يا قبة زرقاء يعمها ال�صفاء.
جزائر يا وردة حمراء �صاكنة يف رو�صة خ�رشاء.

جزائر يا �صمعة �صياء يف دام�ض الظلماء.
جزائر اأحبك كحب الأر�ض للمطر.
جزائر اأحبك كحب الع�صفور للوكر.

جزائر اأنت نور ينبعث من القمر.
جزائر اأنت ن�صيم يغذي الروح وي�صعد الب�رش.

جزائر اإن كنت وردة فاأنا غ�صنك......

جزائر اإن كنت �صماء فاأنا اأر�صك .....
جزائر اإن كنت �صفينة فاأنا مر�صاك......
جزائر اإن كنت ذاكرة فاأنا �صاكنها.......

جزائر لو كنا �صمو�صا ملا بخلنا عليك بال�صياء
جزائر لو كنا بحارا لتجاوزنا حد ال�صخاء.
جزائر لو كنا مدادا لنظمنا عنك �صعرا كله

اأحلان.
جزائر لو كنا كلمات لألفنا لك نرثا كله

امتنان.
هذه الأر�ض الطاهرة طهر لغتها ودينها......

هذه الرتبة اللينة التي ارتوت، وما زالت
ترتوي بدماء زكية .....

يعز على من افتداها بالأم�ض، اأن تغت�صب
عذريتها....

تدن�ض  اأن  بالأم�ض،  اأحبها  من  يرف�ض 
كرامتها......

لن يقبل من عتقها بالأم�ض، اأن ت�صتعبد اليوم .
يف اجلزائر اأحفاد املليون ون�صف املليون �صهيد

يف اجلزائر اأحفاد لعبد القادر و عبد
احلميد.......

،بن  نوفمرب)ديدو�ض  جليل  اأحفاد  اجلزائر  يف 
املهيدي واآخرون...(

حتى  حبهم  ر�صعوا  و  �رشبوا  اأبناء  اجلزائر  يف 
الثمالة، فا�صلموا وجوههم لرب اجلاللة.

يف اجلزائر اأبناء مل يوؤمنوا اإل باجلزائر وطنـــا
واأمــــا.

يف اجلزائر اأبناء مل يحفظوا من الق�صائد اإل
ق�صيدة اجلزائر،فجعلوا منها اأن�صودة وغنوة متالأ 

رحبهم ايقاعا جميال .
وطني ...... بالدي كيف ي�صتهزوؤون بك، واأنت

اأعظم من كل كلمة.
بالدي.....اأنت البذرة يف تربيتي .

اأنت النور يف عيني .
اأنت احلب يف وجداين .

فهل لنا وطن غريك يا بالدي .
جزائر اإن احلياة فرتة..... والعمر زهرة.....

واملحبة ذكرى......
مت�صي الفرتة......وتذبل الزهرة......وما تبقى

اإل الذكرى......
وعيب احلياة اأنها ذكريات.....و عيب الذكريات
اأنها حلظات ....وعيب اللحظات اأنها لن تعود .

فاإليك  يا جزائر اأعز ما عندي يف الوجود،
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اأندية الرابطة املحرتفة الأوىل

عجز مايل بـ 1000 
مليار �سنتيم

بق�سميها  املحرتفة  اجلزائرية  الأندية  دخلت 
نفق  يف  منها  الكبرية  ل�سيما  والثاين،  الأول 
يف  اإفال�سها  باإ�سهار  مهددة  وباتت  مظلم 
زالت  ما  التي  الديون  تراكم  نتيجة  وقت؛  اأي 
بفعل  م�ست  �سنوات  منذ  وطاأتها  حتت  ترزح 
اإيجاد  اإداراتها يف  �سح املوارد املالية، وف�سل 
مداخيل ثابتة ميكن من خاللها ت�سيري اأمورها 
والوفاء بالتزاماتها املالية من مقدمات عقود 
ورواتب لالعبني والعاملني داخل اأروقتها. فمنذ 
و�سعت  اجلزائر،  يف  الحرتاف  نظام  اإقرار 
خ�سو�سا  حمرج  موقف  يف  نف�سها  الأندية 
قطاع  اأهملت  اأن  بعد  الأخرية،  ال�سنوات  يف 
الفئات ال�سنية وبداأت تناف�س بع�سها على جلب 
لتدعيم  اأخرى  اأندية  من  اجلاهزين  الالعبني 
كبدت  فيها  يبالغ  مالية  مبالغ  مقابل  �سفوفها 
خزائنها ماليني الدينارات يف الوقت الذي كان 
فيه دخول القطاع اخلا�س ك�رشيك ا�سرتاتيجي 
يف املجال الريا�سي على ا�ستحياء، وهو ما زاد 
خط  حتت  الأندية  باتت  حتى  تعقيدا  الأمور 
الهاوية رغم املبالغ املالية  الفقر وعلى حافة 
الدولة  خزينة  من  ناد  كل  خزينة  تدخل  التي 
الوطنية ملراقبة  اجلزائرية. واأعلنت املديرية 
وت�سيري الأندية املحرتفة التابعة “للفاف” عن 
�سنتيم  مليار   1000 ب  يقدر  مايل  عجز  وجود 
القدم  لكرة  الأوىل  املحرتفة  الرابطة  لأندية 
يف اإطار املتابعة التي اأجرتها تلك الهيئة منذ 
الفاف  وكانت   .2019 اأكتوبر  �سهر  تن�سيبها يف 
وجود  عن   2019 نوفمرب  �سهر  يف  اأعلنت  قد 
اعتمادها  بعد  مليار   740 يقدر  مايل  عجز 
على التقرير الأويل للمديرية الوطنية ملراقبة 

وت�سيري الأندية املحرتفة.
ج.ن

فرن�سا
تعيني "جان كا�ستيك�س" 

رئي�سا للوزراء
كا�ستيك�س"  "جان  تعيني  الإليزيه  ق�رش  اأعلن   
امل�ستقيل  احلكومة  لرئي�س  للوزراء خلفا  رئي�سا 
اجلمعة،  بيان  يف  الإليزيه  واأو�سح  فيليب  اإدوار 
احلكومة  بت�سكيل  كا�ستيك�س  تكليف  جرى  اأنه 
اإميانويل  الفرن�سي  الرئي�س  وكان  اجلديدة 
املا�سي،  اأفريل  يف  كا�ستيك�س  كلف  ماكرون  
باإدارة عملية رفع التدابري املتخذة �سد جائحة 
فريو�س كورونا ويف 2008 توىل كا�ستيك�س رئا�سة 
�سغل  كما  فرن�سا  جنوبي  براد�س  بلدة  بلدية 
يف  الفرن�سية  الرئا�سة  عام  اأمني  نائب  من�سب 
عهد الرئي�س الأ�سبق نيكول �ساركوزي يف 2011 

الأنا�سولو 2012.

مدير �سونلغاز رئي�سا 
لرابطة "ميد ت�سو"

�ساهر  ل�سونلغاز،  العام  املدير  الرئي�س  انتخب 
رئي�س  رابطة  من�سب  يف  بالإجماع  بوخلرا�س 
الأبي�س  للبحر  الكهرباء  نقل  �سبكات  م�سريي 
�سنوات،   3 تدوم  لعهدة  ت�سو"  املتو�سط "ميد 

ع.بح�سبما ورد يف بيان ملجمع �سونلغاز .
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ال�سكان ينا�سدون وايل م�ستغامن التدخل العاجل

حي "400 "م�سكن "بخروبة يعاين منذ �سنوات

م.مرواين

اأع�ساء جمعية  واأ�سار عدد من 
بخروبة   " م�سكن   400" حي 
ال�سكني  التجمع  حاجة  اإىل 
احلي  يحمي  واقي  جدار  اإىل 
ال�سكني الذي يقع قرب واجهة 
بحرية يف غاية الأهمية كما يلح 
العمارات  طالء  على  ال�سكان 
جدرانها  تعاين  التي  ال�سكنية 
وبخ�سو�س  �سعبة  و�سعية  من 
�سكان  يتطلع  التي  املقرتحات 
طرحها  اإىل  ال�سكني  احلي 
راأ�سها  على  ال�سلطات  اأمام 
عنها  فقال  م�ستغامن  وايل 

ترتكز  اأنها  اجلمعية  رئي�س 
ف�ساءات  اجناز  طلب  على 
الذين  لالأطفال  ترفيهية 

للن�ساط  متنف�س  اأي  ليجدون 
وتخ�سي�س  طبية  وعيادة 
الأر�سفة  لتجديد  م�رشوع 

يقه  الذي  احلي  واجهة  وتزين 
يف  ت�ستقطب  �سياحية  مبنطقة 
كل مو�سم ا�سطياف الآلف من 
امل�سطافني من خمتلف وليات 
الوطن هذا وقال "قايد عمر " 
رئي�س جمعية حي " 400 م�سكن 
اأن  م�ستغامن  ببلدية  بخروبة   "
�سكان احلي يتطلعون اإىل طرح 
الولية  وايل  اأمام  ان�سغالتهم 
التي  اجلوارية  اللقاءات  �سمن 
عن  الأول  امل�سوؤول  يعقدها 
ممثلي  مع  التنفيذي  اجلهاز 
لقت  والتي  الأحياء  جميعات 
تثمينا وا�سعا من قبل مواطنني 

وممثلي املجتمع املدين .

ينا�سد �سكان حي" 400" م�سكن "كناب " ببلدية م�ستغامن وايل الولية " عبد ال�سميع �سعيدون " 
تخ�سي�ص م�سروع لجناز عيادة طبية بقرب احلي ال�سكني املعروف بكثافته ال�سكانية وح�سب 

رئي�ص جمعية احلي " قايد عمر " فان حي "400 " م�سكن "كناب " بخروبة واملحاذي ملنطقة �سيدي 
املجذوب ال�سياحية يعاين منذ �سنوات من غياب الإنارة العمومية كما يفتقر احلي ال�سكني 
مل�ساحات وف�ساءات ترفيهية للأطفال رغم وجود م�ساحة لقطعة اأر�سية حماذية لإحدى 

عمارات احلي غري م�ستغلة 

عر�ص ترويجي 

موبيلي�س يطلق عر�سا ترويجيا على اخلدمة 
MobSound املو�سيقية

عن  موبيلي�س  موبيلي�س  لأعلنت 
جديد  ترويجي  عر�س  اإطالق 
  MobSoundخدمة على 
زبائنه  لكل  خالله  من  يتيح 
هذه  يف  جمانا  الإ�سرتاك 
 02 من  اإبتداء  ،وعليه  اخلدمة 
ي�سمح  يوم،   21 وطيلة  جويلية 
موبيلي�س لزبائنه الولوج خلدمته 
 MobSound املو�سيقية 
ت�سمح  مبحتوياتها.  والإ�ستمتاع 

MobSoundللزبائن  خدمة  
التي  للمو�سيقى  الإ�ستماع  من 
حمدودة  غري  ب�سفة  يف�سلونها 
خدمة  من  الإ�ستفادة  ميكن 
 - خالل:  من   MobSound
اإر�سال 1 عرب SMS اإيل 4121 - 
 Mobsound تطبيق  بتحميل 
من  اأو   ،Google Play عرب 
mobsound. الرابط:  خالل 

mobilis.dz

واخلم�سون  الثامنة  الذكرى  مبنا�سبة 
الذي  وال�سباب  ال�ستقالل  لعيد 
�سنة،  كل  من  جويلية   05 ال  يُ�سادف 
تهانيها  باأحّر   Ooredoo تتقدم 
له  متمنية  الأبي  اجلزائري  لل�سعب 
املزيد من الرقي والهناء والزدهار.

 Ooredoo تُ�سارك  �سنة،  ككل 
الذكرى  هذه  تخليد  يف  اجلزائريني 
املجيد  اجلزائر  تاريخ  من  العظيمة 
فرحة  اجلزائري  ال�سباب  وتُقا�سم 
لبطولت  يُوؤّرخ  الذي  اليوم  هذا 
ر�سالته  يف  اأ�سالفه.     وت�سحيات 

نائب  �رّشح  للجزائريني،  التهنيئية 
ال�سيد   ،Ooredoo لـ  العام  املدير 
ب�سام اآل ابراهيم: " اأت�رشف، با�سمي 
ان   ،Ooredoo كافة عمال  وبا�سم 
اأتقدم باأحّر التهاين واأطيب الأمنيات 
مبنا�سبة  الطيب  اجلزائري  لل�سعب 
له  متمنيا  وال�سباب  ال�ستقالل  عيد 
تاريخ  الرقي والزدهار.  املزيد من 

باأ�رشه  العامل  يذكر  5 من جويلية  الـ 
بت�سحيات اأبناء اجلزائر الأبطال يف 
�سبيل وطنهم. واغتنم هذه املنا�سبة 
على  لأترحم  املجيدة  التاريخية 
الطاهرة.  اجلزائر  �سهداء  اأرواح 
يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل  واأدعو 
اإن  عنا  يرفع  واأن  وابنائها  اجلزائر 

�ساء اهلل هذا الوباء. "

الذكرى املزدوجة لعيدي ال�ستقلل وال�سباب

اجلزائري ال�سعب  ُتهنئ   Ooredoo

لأمن  الولئية  املديرية  ك�سفت 
ويف  م�ساحلها  وهران  اأن  ولية 
حلماية  املراقبة  الدورية  اإطار 
اإطار  19  ويف  كوفيد  املواطن من 
الثالث  خالل  الردعية  العمليات 
متكنت  من  املا�سية  اأ�سهر 
الق�سائية  الإجراءات  تنفيذ 
اأ�سل  من  �سخ�س  يف  حق 16167 
26366 �سخ�س مت مراقبتهم كما مت 
و�سع 1980 مركبة  و961 دراجة يف 
املح�رش البلدي ومت مراقبة 1052 
املجال  الوقائي  يف  ،اأما  اأخرى 
م�ستوى  املحالت  على 

 3769 مراقبة  مت  التجارية  فقد 
حمل  غلق951  اقرتاح  حمل  ومت 
ب�رشوط  الوقاية  لإخاللهم 
اإعذارات  كتابية  وتوجيه  ال�سحية 
ل1356  حمال اآخر بفعل النق�س يف 
اإجراءات الوقاية ، كما مت ت�سجيل 
�سخ�س  ب�سبب  ل4266  خمالفات 
عدم ارتداء القناع الواقي  يف حني 
مت تنظيم 12834 حملة وقائية  من 
فريو�س  انت�سار  حما�رشة  اجل 
التي  وهران  الكورونا  مبدينة 
الغرب  م�ستوى  على  الأكرب  تعد 

اجلزائري .

الوطني  الدرك  عنا�رش  متكنت 
ل�سلف بالتعاون مع م�سالح التجارة 
لذات الولية  من اكت�ساف مدبح 
بطريقة  الدجاج  لذبح  �رشي  
كلغ   635 وحجز  �رشعية   غري 
العملية   . الفا�سد   الدجاج  من 
م�سالح  تلقتها  ملعلومات  جاءت 
�سلف  بولية  الوطني  الدرك  
ذبح  يف  �سخ�س  ن�ساط   حول 
امل�ستودعات  احد  يف  الدجاج 
ودون  �رشعية  غري  بطريقة 
احرتام ل�رشوط النظافة   ودون 

ليتم   ، التجاري  ال�سجل  حيازة 
وتتم  وم�سالح   العدالة  ابالغ 
وحجز  امل�ستودع  مداهمة 
الدجاج  من  كلغ  و635  املعدات 
انها  البيطري  الطبيب  اكد  التي 
ليتم  لال�ستهالك   �ساحلة  غري 
بح�سور  واتالفها   حجزها 
و�سلطات  التجارة  م�سالح 
وتوقيف �ساحب املذبح  البلدية 
ومبا�رشة التحقيق معه يف انتظار 

تقدميه للعدالة.
حممد بن ترار

اأمن ولية وهران

حجز للمركبات وغلق للمحالت  
ال�سلف

اكت�ساف مذبح �سري للدجاج 

م.ب

زعماء  جماجم  ا�سرتجاع  عملية  اإن 
اأمثال   من  اجلزائر   ال�سعبية يف  املقاومة 
الأجمد   امللك  عبد  بن  حممد  بوبغلة 
ثورة  زعيم  بوبغلة  بال�رشيف  املعروف 
بوزيان  وال�سيخ  الدرقاوي  ومو�سى    1850
زعيم ثورة الزعاط�سة1849 و�سي املختار 
بن  حممد  وراأ�س  التيطراوي  قدودر  بن 
عالل بن مبارك من كبار م�ساعدي الأمري 
وثوار  لزعما  جمجمة  و36  القادر  عبد 
الإن�سان  متحف  يف  تقبع  كانت  اآخرين 

م�ساء  �سباح  ال�سياح  على  تعر�س  بباري�س 
لكرامة  وا�سرتداد  مفرح  تاريخي  حدث 
ميثلون  ال�سهداء  هوؤلء  لن  اجلزائريني 
ر�سيدها  يف  اجلزائر  متلكه  ما  اأغلى 
الواجب  عليها  ويحتم  والثوري  التاريخي 
الوطني اأن ت�ستعيدهم حفاظا على الكرامة 
الفرن�سي  امل�ستدمر  عمل  التي  الوطنية 
على ال�ستهانة  وهذه اجلماجم هي اإدانة 
ارتكبها  التي  الفرن�سي  امل�ستدمر  جلرائم 
ال�سهداء  �ساحة  مذبحة  من  اجلزائر  يف 

الطيبات 13مار�س 1962  1831اإىل جمزرة 
اإدعاءاته  زيف  مدى  على  قاطع  ودليل 
التي  الإن�سان  حلقوق  ملبادئ  باحرتامه 
خطوة  وهي  الفرن�سية    الثورة  بها  نادت 
ال�سيا�سية  للقيادة  حت�سب  جبارة  تاريخية 
باقي  ا�ستكمال  اأنتظار  يف  للبالد  احلالية 
الأر�سيف  ا�سرتجاع  قبيل  من  اخلطوات 
و  الفرن�سية  املراكز  يف  القابع  الوطني 
كتابة  اٱعادة  يف  �سك  بال  �سي�سهم  الذي 
للذاكرة  بناء  واإعادة  الوطني  التاريخ 

نزيهة  وطتية  جزائرية  باأقالم  الوطنية 
لتعرف  املقبلة  لالأجيال  جاهزا  تقدمه 
قدمها  التي  اجل�سام  الت�سحيات  حجم 
وهي  بالفخر  ولت�سعر  اجلزائري  ال�سعب 
تقرا بطولتهم امل�سطرة بحروف من ذهب 
يف �سجل التاريخ الإن�ساين وقد قيل من ل 
يعرف ما�سيه ل ميكنه ان ي�سنع م�ستقبله 
املجد  ولهم  اجلزائر   �سهداء  اهلل  رحم 
واخللود يف علياء اجلنان وعا�ست اجلزائر 

حرة اأبية على كل غا�سب وحمتل.

كلمة لبد منها

ا�سرتداد لكرامة اجلزائريني

جمال البو�ص/
 اأ�ستاذ التاريخ جامعة 

م�سيلة

قلم جاف

ال يكفي ا�سرتجاع 
اجلماجم

الوليد فرج

مع ا�سرتجاع جماجم ثوارنا الأبطال ، نكون قد 
جمدنا  ر�سمت  منا  مقد�سة  قطعة  ا�سرتجعنا 
فهي   ، دم  بحروف من  التليد  تاريخنا  دونت  و 
لي�ست جمرد جماجم من عظام و رفات ل�سحايا 

جرائم امل�ستدمر الغا�سم .
ان هذه اجلماجم الطاهرة الدليل القاطع الذي 
ل يقبل النق�س ، على اجلرائم �سد الإن�سانية و 
الفرن�سي  املجرم  اقرتفها  التي  الإبادة  جرائم 
اجلرمية  و  الأر�س  هذه  قدماه  وطاأت  منذ 
و  الأبطال  هوؤلء  لرفات  �رشقته  هي  الأ�سنع 
على  كدليل  العار  متحف  يف  عندها  اخزنها 

ب�ساعة جرائمه و خ�سة نفو�سهم الدنيئة .
تُن�سق  اأن   ، يوم  اأي  من  اأكرث  و  اليوم  �سار  انه 
النخب  �سيما  ل  اأفرادا  و  جماعات  اجلهود 
ق�سائية  معارك  يف  البدء  اجل  من  القانونية 
على م�ستوى املحاكم الدولية من اأجل حما�سبة 
كل  فيها  انتهك  التي  جرائمه  على  امل�ستدمر 
اأحكام القانون الدويل الإن�ساين ول �سيما جرائم 
الإبادة اجلماعية ، التي قامت اأركانها يف عدة 
مواقع عرب عمليات تقتيل جماعي ممنهج والتي 
اإبادة  جرمية  و�سف  و  تكيبف  عليها  تنطبق 
الدولية  اجلنائية  املحكمة  طرف  من  املعتمد 

التي ا�سرتطت
الأ�سخا�س منتمني  اأو  ال�سخ�س  يكون  اأن   -  1  
دينية  اأو  اأو عرقية  اإثنية  اأو  قومية  اإىل جماعة 

معينة.
تلك  اإهالك  اجلرمية  مرتكب  ينوي  اأن   -  2
اأو  العرقية  اأو  الإثنية  اأو  القومية  اجلماعة 

الدينية، كليا اأو جزئيا، ب�سفتها تلك.
منط  �سياق  يف  ال�سلوك  هذا  ي�سدر  اأن   -  3
�سلوك مماثل وا�سح موجه �سد تلك اجلماعة 
اأو يكون من �ساأن ال�سلوك اأن يحدث بحد ذاته 
ذلك الإهالك. )من بيان الدورة الأوىل جلمعية 
الأ�سا�سي  روما  نظام  يف  الأطراف  الدول 
للمحكمة اجلنائية الدولية املنعقدة يف نيويورك 

خالل الفرتة من 3 اإىل 10 �سبتمرب 2002(
اإن الوعي ال�سعبي اليوم يدعو اإىل جتاوز التم�سك 
بالأجماد اإىل املطالبة و�سيانة حقوق من �سنعوا 
الأجماد ، فال يعقل اأن ت�رشق جثامني �سهداءنا 
بع�س  ناهيك على   ، بتذاكر مالحمهم  ونكتفي 
اللغط حول من كان ال�سبب يف ا�سرتجاعهم ، اإن 
اأرواح ال�سهداء اليوم مازالت قلقة اإزاء اإهانات 
ي�ستكمل  اأن  ميكن  ول   . امل�ستمرة  امل�ستدمر 
اأول  ،واأنا  ق�سائيا  مبحا�سبته  اإل  املجد  هذا 

املتطوعني .



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
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