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ومض	 لمي،	 ُ حتقق	 ريا..	 رى	مقربيت	وأ
هيا..	فقد	ظل	فراقمك	 مك	اليت	طاملا	اشتقت	إ ُرفا

لقي..	 لسنني	غّصة	يف	
مك	 شفت	أن	رفا ذ	ان	اك وحرسيت	تضاعفت	م
التارخي	 ملتحف	 رتون	 من	 صنادیق	 حتتضهنا	
لیمك	 ببارس..	حزن	وأىس	وحرسة	 الطبیعي	

مك.. ىل	ما	آل	 و
لمك..	 م بأشاوس	 یلیق	 ال	 ظامل	 مصري	
ه	من	 األغر	يف	و ل	 الر وقفة	 وقفمت	
وهنب	 وأريض	 رشيف	 لیغتصب	 اء	
لنفس	 حضیمت	 أبنايئ..	 وستعبد	 رزيق	
خيیفمك	 مل	 	.. مستق حرة	 ألصبح	 س	 والنف
أسالیبه	 وال	 هتدیداته	 وال	 د،	 املس املستعمر	

الوحشیة..
ینه..	 مت	املستعمر	درسا	ُحفرت	بطولتمك	يف	ج أبطال..	لَق
دمك..	ومل	تتوقف	 مك	وأ ال	م لیمك..	ف ر	بُغضه	 َما	أشعل	
رؤوسمك	 وقطع	 بأجساممك	 لك	 بل،	 احلد،	 لهذا	 ه	 وحش
مك	 ..	وخيف 	ذ كن	 ربة	لغريمك،	َحىت	وان	مل	 لقها	لتكونوا	 و
رايب	 وشتاق	 لیمك..	 قليب	 وحيرق	 األنظار..	 عن	 بعدها	

لضممك..
ذ	 د	الفريس	البغیض	مين	وهّرمك	إىل	أمه	فرسا	م خطفمك	املس
ع	ال	 أزید	من	قرن	ونصف	قرن	بغایة	التبايه	والتفاخر..	بفعل	ش
	 بذ ُمظهرا	 سان..	 لكرامة	 اعتبار	 وال	 الق	 أ ه	وال	 ف اء	 ح

ه.. شع	جلرامئه	ووحش قي	ال ه	احلق الو
التارخي	 نمت	مفخريت	وال	زلمت	وستضلون	صنعمت	 البواسل..	 أبنايئ	
ىل	 رمت	الشهادة	 ال..	وآ ي	ال	یصنعه	إال	العظامء	من	الر ید	ا ا

ل	والهوان..	 الرضوخ	وا
ل	رفاهتم	إىل	أرض	غریبة	وتعرض	لعقود	 ُر لمك	أن	 ما	اكن	لعظامء	م
أريض	 وعن	 أحضاين	 عن	 وتَبعد	 الُنور..	 لك	 وأنمت	 ُمظلمة	 یة	 بأق
لمك	وأحفادمك	 ماء،	من	رعیل	ج الطاهرة..	اليت	ارتوت	هنر	من	ا
ل	الثورة	النومفربیة.. من	شهداء	جمازة	8	ماي	1945	وج

	من	 ود	وإخرا س	لتحرري	من	الق َسعیمت	وقدممت	النفس	والنف
ستعباد..	إىل	ضوء	احلریة	والكرامة	والعزة	 داد	و س ظلامت	لیل	
عمت	بفضلمك	خبريات	أريض	الطاهرة	وسیاديت.. ستقالل..	ف و

عهد	 ّيل	 سطع	 الفؤاد..	 ومثرات	 القلب،	 ات	 وُمهُ باد،	 األ أفالذ	
رخيیة	من	أحفادمك،	ها	 ن..	والیوم،	وبعد	هبّة	 ستقالل	وأنمت	يف	تعداد	املفقود

ه	لك	اخلري.. دید	أتومس	ف 	ذا	أسرتجع	أنفايس	وأتأهب	لعهد	 أ
كمتل	مشل	أبنايئ..	 ولكن..	ما	اكن	يل	أن	أبىن	عهدي	اجلدید	دون	أن	

رخيها	 شغاالت،	ألن	األمة	اليت	حتفظ	 رخيي	يف	طلیعة	 ه	 دید،	أَحضى	ف عهد	
ار	الیوم،	وأمل	الغد.. إمنا	حتفظ	ذاهتا..	فالتارخي	ثورة	األمس،	واف

شهداء	 أنمت	 أرواحمك	 حامیة	 املُقدس،	 الواجب	 مصمي	 من	 وأحضى	
دِم	التنازل	بأي	شلك	من	األشاكل	عن	أي	جزء	 الواجب،	و
ل	زاهٍر	وآمن،	ُحترتم	 من	الرتاث	التارخيي،	لبناء	مستق

القها. ه	مقومات	األمة،	وقميها	وأ ف
املساعي	 وتضاعفت	 اجلهود	 ضافرت	 ف
لیلتمئ	 مك	 رفا اع	 اسرت بعهد	 وفاءا	
الشهداء	 أبنايئ	 مجیعِ	 مشل	
اليت	 أريض	 فوق	
فوق	 بمتوها	 أح

الظنون..
حتقق	احلُمل..	وُويف	

فاكن	 العهد..	 وَجتسد	 د..	 لو
األبطال	 أبنايئ	 لمك	 الوفاء	 عربون	
أحضاين	 إىل	 الیوم	 ُدمت	 أن	 األشاوس	
لك	 الربرة	 أحفادمك	 رات	 طا منت	 ىل	
احلربیة	 السفن	 وصفارات	 زتاز	 وا خفر	
والغائب	 احلارض	 سمع	 ل تُدوي	

مك.. بعود
أغر	 ارك	 م یوم	 يف	 نفي	 إىل	 ُدمت	
رى	فك	 عزز	إىل	قليب	آال	وهو	ذ
ت	 تَوق واستقاليل..	 ودي	 ق

	قویة	لقطیعة	مع	ماض	قدمي	وعهد	 حيمل	يف	نفيس	رسا
زدهار.. ه	قطار	التقدم	و رب	ف دید..	 ل	عهد	 قریب	من	أ
مك	أحفادمك	من	املظلیني	البواسل	 يف	یوم	رجوعمك	األغر	َرّحب	

لعمل	وطنمك	 رمز	 ملونة	 وُحتفه	شامرخي	 الوطنیة،	 الرایة	 تلُفه	 زال	جوي	 بإ
رفرف	فوق	ساميئ.. لغايل	لرتوه	 ي	ُذدمت	 ا

مدفعیة،	 طالقات	 وصوت	 ود،	 الق من	 حترري	 شید	 ل یبة	 معزوفة	 وقع	 ىل	 و
لام	محلوا	 ىل	اكتافمك	م مك	 املني	تواب لفمك	الصاحل	من	أشبال	األمة	 َ المك..	وتقدم	أحفادمك	من	 انطلقت	مرامس	استق

وصانوا	األمانة	من	بعدمك،	وهنلوا	من	سريمك	الغراء	أمسى	القمي..
مك.. رى	مربع	الشهداء	مبا	یلیق	بعظمتمك	وتضحیا ريا	سرتقد	روحمك	الطاهرة	يف	 ر..	وأ أهال	مك	ابنايئ	القادة	بني	أحضان	أممك	اجلزا
التیطراوي،	وسعید	 قویدر	 ن	 بوقدیدة،	وخمتار	 والرشیف	 ن،	ويس	موىس،	 وبوز 	، بوبغ والرشیف	 امحلادي،	 ىس	 أبنايئ:	
س،	 لیفة	ن	محمد،	وقدور	ن	یطو،	والسعید	ن	دله يل	 ن،	ومحمد	ن	احلاج،	وبلقامس	ن	محمد	اجلنادي،	و مرابط،	وعامر	ن	سل

بارا.. الال	وإ مك	الشاخمة	لتنحين	لها	قامات	أحفادمك	إ ريا	هاما ادت	أ ة..	 ب..والبق د،	واحلب ن	سا والسعدي	
ادت	اللكمة	 ال..	أرحج	الكفة	لصاحل	احلق	و سلميمك،	إال	أن	ارصار	احفادمك..	الر ورمغ	أن	اجلانب	الفريس،	اكن	مياطل	يف	
فاظ	 ر	لالح ىل	حساب	من	اك رى	أرضهم،	 رار	حتت	 رامة	اإلسان	ومل	مشل	لك	الشهداء	األ رية	ملن	أراد	صون	 األ

حف.. جتار	هبا	يف	م سانیة	والوحشیة،	و بعار	الالإ
حف	العار	الفريس	إىل	نور	أريض	 فََعلَها	ابنايئ	األحرار	من	أحفادمك..	وهاؤمك	الیوم	خترجون	من	ظلامت	م

یبة	تلیق	مباكنتمك.. ازة	 الطاهرة	الطیبة	يف	ج
ريا..	 ال..لیضم	أ ه	األج رخيي	وتأرخيي	تالقت	ف ار	ويف	مشهد	 ف ويف	جو	من	اخلشوع	و

مك	اليت	اشتقت	لك	الشوق	لها.. حضين	رفا
الء	إىل	أحضاين..	وحتیة	لسندي	من	 ظر	رفاهتم	اإل ن	ت حتیة	لمك	وللك	أبنايئ	ا

	معركة	البناء..	 ىل	مواص ي	محل	وصان	األمانة..	والعازم	 ل	الیوم	ا ج
ر	 لعيل	القد ر..	يف	هذا	الیوم	األغر..	إال	أن	تترضع	 سع	ُأممك	اجلزا وال	
ني	 النب مع	 ىل	 األ الفردوس	 يف	 انه	 ج فسیح	 لیمك	 ینعم	 ان	

قا.. والصدیقني	والشهداء	والصاحلني	وحسن	أولئك	رف
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للقوات  األعلى  القائد  الجمهورية،  رئيس  ترأس 
المجيد  عبد  السيد  الوطني،  الدفاع  وزير  المسلحة، 
2020، بقصر الشعب  02 جويلية  تبون، يوم الخميس 
بالجزائر العاصمة، حفال لتقليد الرتب وإسداء األوسمة 

لضباط الجيش الوطني الشعبي.

وحرض احلفل اذلي جرى ع�شية إحياء اذلكرى الثامنة وامخلسني 
القوية  الرابطة  لرمزية  جتسشيدا  وال�شباب،  الا�شتقالل  لعيدي 

جيش-أمة، كبار املسؤولني يف ادلوةل، يتقدهمم رئيس جملس األمة 
الوطين،  ال�عيب  اجمللس  رئيس  قوجيل،  صاحل  السشيد  ابلنيابة، 
جراد،  العزيز  عبد  السشيد  األول،  الوزير  �شنني،  �لامين  السشيد 
املست�ار  الوزير  فنيش،  كامل  ادل�شتوري،السشيد  اجمللس  رئيس 
أو�عيد  حمند  السشيد  امجلهورية،  لرئا�ة  الرمسي  الناطق  لالتصال 
لرئيس امجلهورية وأعضاء احلكومة  بلعيد، إىل جانب مست�ارين 
وطنية  وخشصيات  ال�عيب  الوطين  اجليش  يف  �امني  وضباط 

واترخيية وجماهدين.

وأرشف الرئيس ابملنا�شبة عىل تقليد الفريق بن عيل بن عيل، قائد 
احلرس امجلهوري، رتبة فريق أول، ويه رتبة جديدة تقدل ألول 

مرة يف اترخي اجليش الوطين ال�عيب.
كام أرشف عىل تقليد رئيس أراكن اجليش الوطين ال�عيب ابلنيابة، 
اللواء السعيد �شنقرحية، رتبة فريق، ابإلضافة إىل تقليد رتبة لواء 
إىل مجموعة من العمداء، ورتبة معيد إىل مجموعة من العقداء، فضال 
عن إ�داء أومسة إىل عدد من اإلطارات العسكريني واملسشتخدمني 

املدنيني.

وألقى الرئيس لكمة ابملنا�شبة، أبرز فهيا املغزى من أن »تعود هذه 
الاحتفالية ألول مرة منذ عقود إىل هذا املاكن، قرص ال�عب، ويف 
منا�شبة اترخيية فاصةل يف حياة األمة، بعد مرحةل الاحنراف اليت 
َأبعدت ال�عب عن حاكمه، مما أدى ِإىل انتفاض ال�عب يف حراكه 
املبارك، بلك مكوانته وفئاته، من أجل التغيري اجلذري مبعية جي�ه 
العتيد، �ليل جيش التحرير الوطين، وحرصا منا عىل ترمجة تكل 
الصور الرائعة للتالمح العضوي بني اجليش وال�عب، وانصهارهام يف 

بوتقة واحدة يه اأَلصل، اخرتان هذا املاكن لهذا احلفل املهيب«.

ترأس حفل إسداء األوسمة بقصر الشعب.. رئيس الجمهورية:
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نّوه رئيس أراكن اجليش الوطين ال�عيب، الفريق السعيد �شنقرحية، 
ال�عب  قرص  احتضان  برمزية   ،2020 جويلية   2 امخليس  يوم 
للحفل السشنوي لتقليد الرتب وإ�داء األومسة اذلي ترأ�ه رئيس 
الوطين،  ادلفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد  امجلهورية، 

السشيد عبد اجمليد تبون.
وقال الفريق �شنقرحية، يف لكمة ترحيبية يف مسشهتل احلفل، »أتقدم 
املسشتخدمني  اكفة  وابمس  اخلاص،  ابمسي  الرئيس  السشيد  إليمك 
العسكريني واملدنيني التابعني للجيش الوطين ال�عيب، بأمسى وأزکى 

عبارات ال�كر والامتنان، عىل هذا الترشيف اذلي حظيمتوان به 
الرتب  تقليد  اليوم، مبنا�شبة إرشافمك ال�خيص عىل مرامس حفل 
وإ�داء األومسة اذلي يقام هذه السشنة يف رحاب قرص ال�عب، 

جتسشيدا لرمزية الرابطة القوية جيش ـ أمة«.

وأردف ابلقول إن إرشاف الرئيس تبون، عىل هذا احلفل »يأيت 
إمياان منه بأن هذه الرتقيات والتكرميات متثل تقليدا راخسا للمؤ�سة 
العسكرية، ينال من خالهل اإلطارات ما يسشتحقونه من ترقية يف 

وتقديرا حلصائد  أعامهلم  عرفاان حلصائل  ابألومسة،  وتكرمي  الرتب 
هجودمه وتمثينا ملثابرهتم عىل خدمة جي�هم ووطهنم يف ظل اجلزائر 

اجلديدة«.
وأكد رئيس أراكن اجليش الوطين ال�عيب أن »هذا احلفل الهبيج 
لعيد  وامخلسني  الثامنة  ابذلكرى  الاحتفال  مغرة  يف  يأيت  اذلي 
الا�شتقالل وال�شباب، يعد منا�شبة اترخيية خادلة تبعث يف نفو�شنا 
أمسى م�اعر الفخر والاعزتاز بأجماد ومآثر اآلابء واألجداد، وحتيي 

يف أذهاننا أرىق معاين الّنرص واحلرية«.

وبذات املنا�شبة، تقدم الفريق �شنقرحية، بهتانيه لاكفة املرقني إىل 
رتب أعىل واملسدين األومسة، معراب عن أمهل يف أن تكون هذه 
العمل  الرتقيات والتكرميات »حمّفزات أخرى عىل مواصةل درب 
املمثر بغية حتقيق تألقات وجناحات أخرى تليق مباكنة اجليش الوطين 

ال�عيب املغوار، �ليل جيش التحرير الوطين البا�ل«.

نّوه برمزية حفل 
تقليد الرتب وإسداء 

األوسمة.. الفريق 
شنقريحة:

هذا تقدير 
حل�سائد اجلهود 

واملثابرة على 
خدمة اجلي�س 

والوطن
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أوىف رئيس امجلهورية، السشيد عبد اجمليد تبون،  القائد األعىل 
املزدوجة  اذلكرى  يف  ادلفاع الوطين،  املسلحة، وزير  للقوات 
نفسه  عىل  قطعه  اذلي  ابلعهد  وال�شباب،  الا�شتقالل  لعيدي 
أمام ال�عب اجلزائري اب�رتجاع رفات أبطال املقاومة ال�عبية 
ليلتمئ مشل مجيِع �هدائنا فوق األرض اليت َأحبوها وحضوا من 

أجلها بأعز ما ميلكون.
إجناز عكس جليا معلية اجلدية واإلخالص اليت أظهرهتا اإلرادة 
السشيا�شية للقيادة اجلديدة يف التعامل مع ملف امجلامج احملجوزة 

يف فرنسا، كونه يتعلق ابذلاكرة الوطنية لدلوةل اجلزائرية اليت ال 
ميكن لها أن ُتبىن دون لك مكوانهتا، خاصة وأن هذه الرفات 
تعود لقادة هلم ابع يف املقاومة ال�عبية، واكنوا األرضية األوىل 

اليت رمست أوىل مالمح الكفاح ضد املسشتعمر.
البالد يف  امجلهورية، جلية يف جعل اترخي  رئيس  إرادة  وتربز 
طليعة ان�غاالت اجلزائر اجلديدة، انطالقا من قناعته بأن األمة 
اليت حتفظ اترخيها إمنا حتفظ ذاهتا، وتزيد يف قدرهتا عىل إنضاج 

الوعي ال�عيب الوطين. وفاءا بالعهد
رئيس الجمهورية يعيد 

أبطال المقاومة الشعبية 
إلى أحضان الجزائر األم
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عاي�ه  اذلي  والتأرخيي  التارخيي  احلدث  فإن  أكرث من ذكل،  بل 
ال�عب اجلزائري بفضل احلرص ال�خيص و�هر رئيس امجلهورية 
عىل متابعة مسار معلية الا�رتجاع من بدايهتا اىل غاية عودة رفات 
�هداء املقاومة يف هذه املنا�شبة املباركة، أضفى »القد�شية »عىل 
مساعي حامية أرواح ال�هداء ورموز الثورة، وعدم التنازل بأي 
�لك من األ�اكل عن أي جزء من اترخي البالد حفاظا عىل اذلاكرة 

الوطنية، واليت مبوجهبا �يمت تقيمي احلارض،  ويضمن بناء مسشتقبل 
زاهر وآمن، حترتم فيه مقومات األمة وقميها وأخالقها.

السشيادة  ملقومات  ا�شتكامل  اإلجناز  هذا  اعتبار  فيه  مبالغ  وغري 
ابزتاز ومساومة من  الوطنية، من منطلق أن الرفات اكنت حمل 

لوبيات بقااي الا�شتعامر  دعاة العنرصية.

انتصار  اجمليدة  ثورتنا  رموز  من  رمز  احملقق اب�رتجاع  اإلجناز  إن 
التارخي بأحرف من ذهب. وإن إرشاف اجليش  اترخيي �يسجهل 
الوطين ال�عيب �ليل جيش التحرير الوطين عىل معلية نقل رفات 
�هداء املقاومة ال�عبية، يعكس يف املقام األول، تر�شيخ الرابطة 
التارخيية بني األجيال، بدليل أن الرفات تعود للقرن الـتا�ع عرش 

ومعلية الا�رتجاع متت يف القرن الـواحد والعرشين..
جيش  �ليل  ال�عيب  الوطين  للجيش  الوطين  املرياث  تربز  كام 

وحامهيا،  ال�هداء  ر�اةل  وحامل  الثورة،  مفّجر  الوطين  التحرير 
وهو اذلي عقد العزم عىل أن ال حييد عن هذه الر�اةل ويبقى يسري 

عىل درب أ�الفه ممن حضوا من أجل أن حييا الوطن.
كام أن اجليش الوطين ال�عيب ينظر مجلامج �هداء املقاومة ال�عبية 
كقادة أدوا دورمه يف ادلفاع عن الوطن منذ تأ�يس ادلوةل اجلزائرية 

عىل يد األمري عبد القادر.

مبادئ غير قابلة للتنازل أو التفاوض
ترسيخ الرابطة التاريخية بين األجيال
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إن اختيار توقيت ا�رتجاع رفات �هداء املقاومة حيمل ر�اةل 
قوية لقطيعة مع مايض قدمي من أجل جزائر جديدة. 

فكام اكن الثالث جويلية 1962، خيدل قطيعة ال�عب اجلزائري 
الا�شتقالل  عىل  ا�شتفتائه  خالل  من  الا�شتعامر  مع  العظمي 
والانفصال عن فرنسا الا�شتعامرية، فأن برجمة معلية دفن الرفات 

مع هذا  تنطبق  لـ5 جويلية،  املصادف  يوم عيد الا�شتقالل  يف 
التوجه. 

وابلتايل فهذا التوقيت يعكس يف العمق رغبة اجلزائر يف الانفصال 
الهّبة  هنايته  رمست  قريب  وعهد  ا�شتعامري  بعيد  مايض  عن 

ال�عبية، لركوب قطار التقدم والازدهار.

حدث دولي

أما عىل املسشتوى ادلويل، فإن هذا احلدث التارخيي يؤكد من جديد عىل جناح »دبلوما�شية اذلاكرة«، وهو ما �شيعزز موقع 
وصورة اجلزائر دلى اجملموعة ادلولية، بعد أن حققت هدفا لصاحلها ومتكنت من ا�رتجاع رفات 24 �هيدا من �هداهئا اذلين 

أعدموا  ومه يف ربيع العمر..

قطيعة مع ماضي قديم وعهد غير بعيد من أجل جزائر جديدة
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للقوات  األعىل  امجلهورية، القائد  رئيس  وفاء  َرمَسها  م�اهد 
بعهده  تبون  اجمليد  عبد  السشيد  ادلفاع الوطين،  املسلحة، وزير 
ال�عبية رمز  املقاومة  أبطال  اجلزائري اب�رتجاع رفات  لل�عب 

عزته وكرامته.

الوطين  التحرير  ال�عيب �ليل جيش  الوطين  اجليش  وبإرشاف 
أبناء  ومبسامهة  ال�عبية،  املقاومة  �هداء  رفات  نقل  معلية  عىل 
السشنوات  اجلزائر يف ادلاخل واخلارج من خرباء بذلوا هجود يف 

األخرية لتحديد هوايت الرفات احملفوظة يف أقبية متحف ابريس.
األمة  جملس  رئيس  يتقدهمم  ادلوةل،  يف  املسؤولني  لك  وحبضور 
الوطين،  ال�عيب  السشيد صاحل قوجيل، ورئيس اجمللس  ابلنيابة، 
كامل  السشيد  ادل�شتوري،  اجمللس  ورئيس  �شنني،  �لامين  السشيد 
فنيش، والوزير األول السشيد عبد العزيز جراد، والفريق السعيد 
والفريق الاول  ال�عيب  الوطين  اجليش  أراكن  رئيس  �شنقرحية، 
عيل بن عيل قائد احلرس امجلهوري وأعضاء من احلكومة إىل جانب 

خشصيات وطنية وجماهدين.

مع الساعات التاريخية.. استرجاع رفات أشاوس الجزائر
شهدث األيام الثالثة المواكبة للذكرى الـ 58 لالحتفال المزدوج بعيدي االستقالل 
والشباب لحظات تاريخية غير عادية كان بطلها رفات لشهداء لهم باع في المقاومة 

الشعبية كانوا في غياهب ظلمات متاحف باريس. 
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جدد رئيس امجلهورية، عبد اجمليد تبون، الثالاثء 18 فرباير 2020، 
ذاكرتنا  بـ »ا�رتجاع  اجلزائر، ووعد  لر�اةل �هداء  عهده ووفاءه 

ورفات �هدائنا من املسشتعمر السابق«.

وكتب الرئيس تبون يف تغريدة هل عرب موقع تويرت، مبنا�شبة إحياء 
اليوم الوطين لل�هيد املصادف ل18 فرباير، »يف هذا اليوم املبجل 
لر�الهتم،  ووفايئ  عهدي  أجدد  األبرار،  اجلزائر  ل�هداء  واملمجد 
املسشتعمر  من  �هدائنا  ورفات  ذاكرتنا  اب�رتجاع  هلم  ووعدي 

السابق. �هداء الثورات ال�عبية اليت همدت لثورة نومفرب املظفرة 
املنترصة«.

لل�هيد،  الوطين  اليوم  إحياء  �احنة  امجلهورية  رئيس  ا�شتغل  كام 
اذلي احتضنت والية �عيدة مرامسه الوطنية ليقطع عىل نفسه ذات 

الوعد.
فكرر وعده مبحا�شبة املسشتعمر واب�رتجاع الرتاث التارخيي ورفات 
�هداء املقاومات ال�عبية، وذكل يف ر�اةل قرأها نيابة عنه وزير 

اجملاهدين وذوي احلقوق الطيب زيتوين. 

أعلن رئيس امجلهورية، السشيد عبد اجمليد تبون، يف لكمة ألقاها 
خالل حفل تقليد الرتب وإ�داء األومسة لضباط اجليش ال�عيب 
الـ58  ابذلكرى   الاحتفال  مبنا�شبة  ال�عب،  الوطين بقرص 
لعيدي الا�شتقالل وال�شباب: »بعد �اعات، ومع إطالةل امجلعة 
املباركة، �شتحط  بإذن هللا يف مطاِر هواري بودين ادلويل، 
طائرة عسكرية من قواتنا اجلِوية،  قادمة من فرنسا وعىل متهنا 
رفات 24 من قادة املقاومة ال�عبية وِرفاقهم من جل  مناطق 
واإلنساين يف  الطبيعي  من حقهم  الوطن، مىض عىل حرماهنم 

ادلفن أكرث من 170  �شنة، يتقدهمم الرشيف بوبغةل وال�شيخ 
بوعامر بن  الزعاط�ة، والرشيف  انتفاضة  أمحد بوزاين، زعمِي 
قديده وخمتار بن قويدر التيطراوي وِإخواهنم، من بيهنم مججمة  
منارص  بين  قبيةل  من  �شنة   18 معره  يتعدى  ال  مقاوٍم  �اب 
يدعى محمد بن حاج، و�شتلتحق هبذه اجملموعة اأُلوىل ابيق رفات 
العملية  إمتاِم هذه  عازمة عىل  فادلوةل   أمواات،  املنفيني  ال�هداء 
حىت يلتمئ مشل مجيِع �هدائنا فوق األرض اليت  َأحبوها وحضوا 

من أجلها بأعز ما ميلكون«..

أيام قبل المشهد التاريخي..
الإعالن عن الب�سارةرئي�س اجلمهورية..  يجدد العهد با�سرتجاع رفات ال�سهداء
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»حرضات السشيدات والسادة،
َأيضا حلظًة  �شتكون  بعيد الا�شتقالل  السشنة  هذه  احتفاالت  إن 
من اللحظات احلامسة يف اتِرخِي األمة، فه�ي تمتزي اب�رتجاِع رفات 
مجموعة من �هداء املقاومة ال�عبية األبطال اذلين تصدوا لالحتالل 
العدو  وَأىب  بني 1832 و1865،  ما  الفرتة  يف  الغامش،  الفرنيس 
املتوحش إال َأن يقطع آنذاك رؤو�هم عن أجساهمم الطاهرة ناكيًة 
يف الثواِر، مث قطع هبا البحر حىت ال تكون قبورمه رمزا للمقاومة، 
ودليال عىل رفض الاحتالل، ظنا منه أن معركَة احلرية والكرامة 
والا�شتقالل �شتنهت�ي بنفهيم وحمو آاثِرمه، وغاب عنه أن أرواهحم 
ابقيٌة يف وطهنم ويه اآلن معنا يف هذه الِرحاب، �اهدة عىل هذه 

الوقفة التاِرخيية أَلحفادمه.
بإذن هللِا يف  املباركة، �شتحط  بعد �اعات، ومع إطالةل امجلعة 
مطاِر هواري بومدين ادلويل، طائرة عسكرية من قواتنا اجلوية 
قادمًة من فرنسا وعىل متهنا رفات 24 ِمن قادة املقاومة ال�عبية 
الوطن، مىض عىل حرماهنم من حقهم  وِرفاقهم من جل مناطق 
الطبيعي واإلنساين يف ادلفن أكرث من 170 �شنة، يتقدهمم الرشيف 
بوبغهل، وال�شيخ أمحد بوِزاين زعمي انتفاضة الزعاط�ة، والرشيف 
بوعامر بن قديده، وخمتار بن قويدر التطراوي وِإخواهنم، من بيهنم 
مججمُة �اب مقاِوٍم ال يتعدى معره 18 �شنة من قبيةل بين منارص 
يدعى محمد بن حاج، و�شتلتحق هبذه اجملموعة اأُلوىل ابيق رفات 
ال�هداء املنفيني َأمواات، فادلوةل عازمٌة عىل إمتاِم هذه العملية حىت 
يلتمئ مشل مجيِع �هدائنا فوق األرض اليت َأحبوها وحضوا من أجلها 

بأعز ما ميلكون.

مقتطف من نص خطاب رئيس 
امجلهورية خالل حفل تقليد الرتب 

وإ�داء األومسة لضباط اجليش 
ال�عيب الوطين بقرص ال�عب، 

مبنا�شبة الاحتفال ابذلكرى  ال58 
لعيد الا�شتقالل وال�شباب

>>>
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عدم التنازل بأي �لك من األ�اكل عن أي جزء من اترخينا
ال�هداء،  أرواِح  حامية  يف  املقد�ة  واجباتنا  مصمِي  لفي  ذكل  إن 
ورموِز الثورة، وعدِم التنازل بأي �لك من األ�اكل عن أي جزء 
نعيش يف املايض فقط  نفسه، وحىت ال  الوقت  من اترخينا، ويف 
فإن ا�شتذاكر اترخينا بلك تفاصيهل، مبآ�شيه وأفراحه هبدف حفظ 
اذلاكرة الوطنية، وتقيمِي حارِضان مبحا�شنه ونقائصه، �شيضمن ألبنائنا 
وأحفادان بناء مسشتقبل زاهر وآمن، ب�خصية قوية حترِتم مقومات 

األمة وقميها وأخالقها.
إن من بني األبطال العائدين من مه رافقوا يف هجاده األمري والزعمي 
عبد القادر بن حميي ادلين ـ رمحه هللا ـ اذلي أعيد دفن رفاته يف 
قامئة �هداء  إىل  أ�امؤمه  بعد الا�شتقالل، وتضاف  العالية  مقربة 
احلداد  وال�شيخ  واملقراين  وبومعزة  نسومر  فاطمة  الال  انتفاضات 
وثورة  وبو�و�ة  بن �هرة  ال�شيخ وانرص  �شيدي  أوالد  وثورة 
األوراس ومظاهرات ماي 1945، واجملزرة اليت قام هبا الا�شتعامر 
واكن مثهنا 45000 �هيد إىل أن حتقق حلمهم بثورة نومفرب العظمية 
اليت قصمت ظهر قوى الا�شتعامر الغاصب وأعادت فرض اجلزائر 
لل�عوب  ونربا�ا  ادلولية  احملافل  يف  �شيادة  ذات  مسشتقةل  دوةل 
املناضةل من أجل احلرية والا�شتقالل، وا�رتجاع السشيادة الوطنية 
لها احلساب ويه عىل ذكل  إقلميية مبواقف واحضة حيسب  وقوة 

ابقية.
إىل  مب�اعرمه  يتطلعون  اجمليدة  نومفرب  ثورة  وأبناء  رجال  مه  وها 
التكرمي  من  هبم  يليق  ما  بلك  هبم  للرتحيب  العائدين  املنصورين 
واإلكبار واإلجالل مرددين قوهل تعاىل »وال حتسنّب اذلين قتلوا يف 
�بيل هللا أمواات بل أحياء عند رهبم  يرزقون«، وها مه يتلهفون 
�غفا إىل اللقاء بأ�الفهم فرحني بأن وفقهم هللا إىل إمتام الر�اةل 
�اهدا  البالد  ربوع  فوق  يرفرف  املفدى  والعمل  األمانة،  وأداء 
الصاعدة عىل  لألجيال  السلف، وحمّفزا  لر�اةل  اخللف  وفاء  عىل 
الا�شمترار عىل ادلرب حىت تبقى اجلزائر مرفوعة الرأس موفورة 

الكرامة.«
>>>
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يوم امجلعة 03 جويلية 2020.. عاد ال�هداء عىل أكتاف أحفادمه 
من أفراد اجليش ال�عيب الوطين �ليل جيش التحرير الوطين.

ويف هذا اليوم امل�هود، املصادف لرت�شمي ا�شتقالل اجلزائر، حّلت 
جاممج ال�شيخ بوزاين، موىس ادلرقاوي، يس قويدر التيطراوي، 
محمد األجمد بن عبد املاكل املدعو الرشيف بوبغةل، و20 آخرين، 
هميب،  وجنائزي  احتفايئ  اب�شتقبال  خصوا  أين  الوطن،  بأرض 

تزامن واذلكرى 58 لال�شتقالل وا�رتجاع السشيادة الوطنية.
ورمغ أن اجلانب الفرنيس، اكن مياطل يف تسلمي امجلامج اليت حيتجزها 

منذ 1880، متذرعا بكوهنا جزءا من موروثه احلضاري والثقايف 
الوطنية  )امجلعية  الربملان  مصادقة  بعد  إال  عنه  يتنازل  لن  اذلي 
بقيادة رئيس امجلهورية، عىل  الفرنسشية(، إال أن ارصار اجلزائر، 
ا�شتعادة رفات �هداء الكفاح التحرري، اليت اقتطعها الا�شتعامر 
الفرنيس ناكية وتنكيال، دون انتظار تكل التدابري البريوقراطية أو 
اخلضوع للمساومات السشيا�شية، أرحج الكفة لصاحل احلق وعادت 
اللكمة األخرية ملن أراد صون كرامة اإلنسان ومل مشل لك ال�هداء 

األبرار حتت ثرى أرضهم.
جويلية   3 ليوم  املوافقة  املباركة  امجلعة  إطالةل  من  �اعات  بعد 

ال�سهداء يعودون 
يوم اجلمعة

 03 جويلية 2020 
اإلى اأح�سان ثرى 

اجلزائر

2020، وبأرضية املطار، وقف رئيس امجلهورية ومعه كبار مسؤويل 
ادلوةل، يف جو هميب وعالمات الفرحة و الفخر ابدية عىل حميامه 

دلى وصول األبطال.

وقد أعاد ذكل بأذهان امجليع إىل فرتة غابرة من زمن الكفاح اذلي 
كتبه األ�الف بدماهئم، من أجل أن حييا ال�عب اجلزائري حرا 

مسشتقال، ليربز مرة أخرى متسك الفرد اجلزائري حبريته وكرامته 
للتذكري بأمهية  أيضا  املنا�شبة  حىت وإن لّكف ذكل حياته. واكنت 
الا�شتلهام من دروس السلف الصاحل، املعاين ادلاعية إىل مل ال�مل 
وإف�ال  الفرقة  ونبذ  الوطنية،  الوحدة  حول  لاللتفاف  وادلعوة 

احملاوالت اليت تسشهتدف ا�شتقرار األمة يف إطار اجلزائر اجلديدة.

ساعات اإلنجاز
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الأولى  الدفعة  رفات  نقل  عملية 
وفق  متت  ال�شعبية،  املقاومة  لأبطال 

طائرة  اأقلعت  اإذ  حمكم،  زمني  برنامج 
»نوع  من  اجلوية  للقوات  تابعة  ع�شكرية 

هرقل-C-130«، على ال�شاعة الرابعة �شباحا 
غاية  اإلى  رافقتها  باري�س،  باجتاه  اجلزائر  من 

من  حربية  مقاتالت   3 الفرن�شية  الأجواء  حدود 
نوع �شوخوي .

ويف حدود العا�شرة �شباحا، غادرت الطائرة الع�شكرية 
مطار بورجيه وعلى متنها رفات املقاومني ال�شهداء م�شجاة 

باجلزائر  بومدين  هواري  مطار  باجتاه  الوطني،  بالعلم 
العا�شمة.

التزام  وبعد  ظهرا،  الواحدة  ال�شاعة  على  اأي  املحّدد،  الوقت  ويف 
اإلى  وجماهدين،  للدولة  والع�شكريني  املدنيني  امل�شوؤولني  كبار 

للقاعة  الرئي�شي  باملدخل  تبون  املجيد  عبد  اجلمهورية  رئي�س  جانب 
ال�شرفية، برزت الطائرة يف ال�شماء حماطة من جهاتها الثالث مبقاتالت 

�شوخوي، على م�شتوى منخف�س فوق مهبط املطار.
يف وقت ان�شمت مقاتلة رابعة اإلى طائرات ال�شوخوي لتمر حملقة على م�شتوى 

ال�شعبي،  الوطني  اجلي�س  من  خمتلفة  ت�شكيالت  باملطار  وتوزعت  منخف�س، 
الراية  تلفهم  اخلا�شة  القوات  من  اأفراد  ل�شتة  مظلي  وبقفز  للمدفعية  بـ21 طلقة 

الوطنية، حيث و�شحوا ال�شماء ب�شماريخ ملونة ترمز للعلم الوطني. 

ترتيبات 
خاصة
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وعىل وقع معزوفة هميبة جلوقة احلرس امجلهوري، وصوت 21 طلقة 
انطلقت مرامس الا�شتقبال والتأبني. وتقدم أ�شبال األمة  مدفعية، 
عسكرية  ت�كيالت  أمام  هادئة  خبطى  األبطال،  توابيت  حاملني 
خملتلف قوات اجليش الوطين ال�عيب �ليل جيش التحرير الوطين، 
يف م�هد حيمل يف داللته صون األحفاد لوديعة ال�هداء، أمام مرأى 

ومسمع العامل وبرتحيب وحتية املاليني من اجلزائريني. 
واكن اتبوت رفات ال�شيخ بوزاين قائد ثورة الزعاط�ة، أول من 
املمر  فسح  اذلي  تبون،  اجمليد  عبد  امجلهورية  رئيس  أمام  وصل 

اإنحناءة الإجالل 
والإكبار والعرفان 
للشهداء األبطال

مناطق  لك  يف  الفرنيس  الا�شتعامر  حاربوا  من  أمام  منحنيا، 
اجلزائر، وذادوا عن األرض والعرض.

حيث  الفسشيحة،  القاعة  داخل  الا�شتقبال  مرامس  وتواصلت 
وضعت التوابيت عىل دعامات خ�بية، وأماهما أاكليل الورود، 
بقراءة فاحتة الكتاب، ا�تبقها ال�شيخ اإلمام بعبارة » ها قد عاد 
هؤالء األبطال األ�اوس«، مضيفا أن ما اكن حلام أحضى حقيقة 

بفضل هللا مث بفضل هجود الرجال«.

وتوجه ابل�كر والعرفان لرئيس امجلهورية عبد اجمليد تبون اذلي 
تو�ط القاعة، واذلي »وىف« ابلعهد اذلي قطعه يف ذكرى يوم 
ال�هيد يف 18 فيفري املايض، قبل أن يعزف الن�شيد الوطين 

مبقاطعه امخلسة.
ومسؤولون  تبون  اجمليد  عبد  امجلهورية  رئيس  ترمح  وبعدها 
�امون يف ادلوةل، عىل ارواح �هداء املقاومات ال�عبية ابلقاعة 

الرشفية ملطار هواري بومدين.
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أكد رئيس أراكن اجليش الوطين ال�عيب، الفريق �عيد �شنقرحية، 
أن ا�رتجاع جامم أبطال املقاومة ال�عبية ضد الا�شتعامر الفرنيس 
رئيس  به  الزتم  وتعهد  هجود  مثرة  ويه  »وفاء  عربون  متثل 
امجلهورية«، م�ددا عىل أن ما فعلته فرنسا مع الرفات »ال حياء 

فيه وال أخالق وال اعتبار لكرامة اإلنسان«.
جاممج  ا�شتقبال  مبنا�شبة  لكمته  يف  �شنقرحية،  �عيد  الفريق  قال 
بومدين  ال�عبية، ابلقاعة الرشفية ملطار هواري  املقاومة  �هداء 
ادلويل، إن »اجلزائر نقلت رفات 24 بطال من أبطال اجلزائر، من 
فرنسا حيث اكنوا حمجوزين«. واحتفى رئيس األراكن، هبذا احلدث 
واإلجناز التارخيي، واصفا إايه »ابليوم األغر اذلي يسشتحق المتجيد 
والتخليد«، مثنيا عىل مرامس الا�شتقبال اليت أعدهتا القيادة العليا 
للجيش وبإرشاف رئيس امجلهورية. وقال: »نسشتقبلهم ابملدفعية، 
وبقفز مظيل ألفراد من القوات اخلاصة وتلفهم الراية الوطنية عىل 
هبم  وترحب  »تسشتقبلهم  ليضيف  قسام«،  الوطين  الن�شيد  أنغام 
بوارج القوات البحرية يف العامصة، ويسشتقبلهم اجملاهدون وأ�شبال 
األمة ليؤكدوا هلم الوفاء ابلعهد واحلفاظ عىل أمانة ال�هداء وصون 

الوديعة املقد�ة«.
ومل يرتك رئيس أراكن اجليش أي جمال للم�ككني »هواة املزايدات 
�شبقت  اليت  املفاوضات  مسار  تفاصيل  حيال  السشيا�وية« 
أملح  ال�عبية، حيث   املقاومات  أبطال  ورفات  ا�رتجاع جاممج 
اجلزائري  املوقف  اليت مزيت  واملعنوية  السشيا�شية  األفضلية  إىل 

الصارم حيال امللف.
قال  الفرنيس،  الا�شتعامر  وممجدي  ألتباع  حازمة  ر�اةل  ويف 
األرض  إىل  يعودون  ال�عبية  املقاومة  أبطال  مه  »ها  �شنقرحية: 
يرفرف  الوطين  والعمل  بأرواهحم وحياهتم،  أجلها  اليت حضوا من 
فوق أرواهحم وأجسادمه الطاهرة اليت رسقها الا�شتعامر الفرنيس 

البغيض«.
امجلامج  »هّرب  اجليش  أراكن  رئيس  يضيف  الا�شتعامر  هذا 
والرفات وعرضها يف متاحفه للتفاخر، منذ أكرث من قرن ونصف 
قرن«، مؤكدا أن غايته »اكنت التبايه والتفاخر«، يف فعل �نيع 

»ال حياء فيه وال أخالق وال اعتبار لكرامة اإلنسان«، ليضيف 
م�ددا »إنه الوجه احلقيقي الب�ع جلرامئ الا�شتعامر ووح�يته«.

وجسل �شنقرحية صورة أ�شبال األمة ومه حيملون توابيت املقاومني 
أبطال  مه  »ها   : قائال  الكبرية،  التارخيية  ادلالةل  ذات  األبطال، 
املقاومة يعودون إىل بالدمه، حتملهم األجيال الصاعدة عىل اكتافهم 
يف هذا اليوم اجمليد«، معتربا هذا التاليق التارخيي، ومحل الطلبة 
أجدادمه  رفات  ال�عيب  الوطين  اجليش  صفوف  يف  الضباط 
اذلي  وللمجد  تضحياهتم  وفضل  بفضلهم  عرفان  »هو  ال�هداء 
الوطن  أجل  من  قطعوه  اذلي  والعهد  الوطن،  أجل  من  صنعوه 

وحريته و�شيادته«.
وأكد أن ا�شتعادة تكل امجلامج اليت تؤرخ لكفاح قوي وملهم ضد 
بأن  مفيدا  األمل«،  من  كثري  بعد  لألمل  »حتقيقا  تعد  الا�شتعامر 
مربع  يف  رفاقهم  ليلقوا  مبجلني  مكرمني  »عادوا  األبطال  أولئك 

ال�هداء ابألرض الطيبة« )مقربة العالية ابجلزائر العامصة(.

فضح لوبيات بقايا االستعمار
فضح الفريق �عيد �شنقرحية، ويف حرضة  جاممج ورفات ال�هداء 
األبطال وأمام رئيس امجلهورية وكبار مسؤويل ادلوةل والقيادات 
العليا للجيش الوطين ال�عيب، املامر�ات »اخلبيثة«،  اإلطارات 
الثوري.  واترخيها  املسشتقةل  للجزائر  املعادية  الفرنسشية  لدلوائر 
قرن  من  أكرث  قضوا  اذلي  األبطال  هؤالء  »إن  وقال يف لكمته: 
ونصف قرن يف غياهب الا�شتعامر ظلام وعدواان، اكنوا حمل ابزتاز 
واعترب  العنرصية«.  دعاة  بقااي الا�شتعامر  لوبيات  من  ومساومة 
وصول الرفات وامجلامج »يوما ممزيا نسشتمكل به مقومات �شيادتنا، 
أن   « العظمي«.مضيفا  املقام  هذا  األبرار، يف  ال�هداء  به  ويفرح 
حسشنة«.  وأ�وة  حيتذى  ومنوذج  حسشنة  قدوة  األبطال،  هؤالء 
إمياهنم  لكن  وغطر�شته،  الا�شتعامر  بطش  اكبدوا  »لقد  واتبع: 
ا�رتجاع  أجل  من  والا�ت�هاد  للموت  وا�شتعدادمه  بوطهنم 
أبد ادلهر، ونربا�ا ييضء طريق األجياء  �شيادته جعلهم أحياء 
و�هداء  التحريرية  الثورة  املقاومة،  �هداء  ال�هداء،  وقوافل 

الواجب الوطين لتظل اجلزائر أبية �شيدة محمية بإرادة هللا«.

اشادة بجهود 
رئيس الجمهورية

ويف ذات اللكمة نوه رئيس أراكن اجليش الوطين ال�عيب، الفريق 
رئيس  بذلها  اليت  واملضنية  اخمللصة  »ابجلهود  �شنقرحية،  �عيد 
امجلهورية حىت نصل إىل هذه النتيجة امللمو�ة واحلامسة«، واصفا 
الثالث جويلية من هذا العام »ابليوم املبارك اذلي �يسجهل التارخي 
من األايم الكبرية يف مسرية اجلزائر املسشتقةل«. وقال: »إن هذه 
املقاومة يه  والرفات ألبطال  امجلامج  املتعلقة اب�رتجاع  املنا�شبة 
عربون وفاء ومثرة هجود وتعهد الزتم به رئيس امجلهورية مبنا�شبة 
اليوم الوطين لل�هيد يف فيفري املايض وها هو يتحقق يف مغرة 

الاحتفال ابلعيد 58 لال�شتقالل وا�رتجاع السشيادة الوطنية«.
ومل يغفل رئيس األراكن اإل�ادة » ابجلهود اليت بذلها لك اخلريين، 
اذلين معلوا يف مصت وإرصار وصرب، ليعود هؤالء األبطال إىل 
أرضهم، أرض أجدادمه، وأرض أحفادمه جيال بعد جيل«. ويف 
السشياق، دعا �شنقرحية إىل »احلفاظ عىل اذلاكرة الوطنية وتر�شيخ 
يف  ممثنا  املتالحقة«،  األجيال  أذهان  يف  السامية  ومبادهئا  قميها 
لذلاكرة، يف  يوميا وطنيا  ماي  الثامن )08(  ذاته »اعامتد  الوقت 
امجلهورية«.  رئيس  به  اذلي ابدر  الوطين  ابلتارخي  إطار الاهامتم 
و�دد عىل أن »الواجب اليوم واألمانة اليت يف أعناقنا، يه أن 
حنافظ عىل وطننا اجلزائر، من لك خطر ومكروه، وحنافظ عىل 
عهد ال�هداء ونرفع راية اجلزائر خفاقة عالية بني األمم«. ولفت 
لل�هداء وخاصة »هؤالء األبطال  إىل أن ذكل هو أحسن وفاء 
قادة  أ�امء  بعض  مهنم  ذاكرا  ورفاهتم«،  جاممجهم  نسشتقبل  اذلين 
املقاومة مثل »ال�شيخ بوزاين، موىس ادلرقاوي، خمتار بن قويدر 
التيطراوي، محمد األجمد بن عبد املاكل املسمى الرشيف بوبغةل، 

عيىس امحلادي وحيىي بن �عيد«.

الفريق شنقريحة: 

هوؤلء الأبطال كانوا حمل 
ابتزاز لوبيات بقايا ال�ستعمار
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قائمة الدفعة األولى لجماجم ورفات شهداء المقاومة
مشلت قامئة ادلفعة األوىل لرفات وجاممج �هداء املقاومة ال�عبية اليت 

وصلت إىل اجلزائر، ماييل:
�ت )6( جاممج لقادة �هداء املقاومة ال�عبية: رأس حمنطة لعيىس 
ابألعور،  امللقب  بوبغةل  الرشيف  ومججمة  بوبغةل،  رفيق  امحلادي 
موىس  ومججمة يس  الزعاط�ة،  مقاومة  زعمي  بوزاين،  ومججمة 
رفيق بوزاين، ومججمة الرشيف بوقديدة املدعو بوعامر بن قديدة، 

ومججمة خمتار، بن قويدر التيطراوي.
العلمية:  اللجنة  طرف  من  معرفة  )11(  مججمة  عرشة  احدى 
اللوم،  �شنة 1841 بباب  يف  رأ�ه  قطع  مرابط،  �عيد  مججمة 
منطقة  يف  قطعها  مت  الهوية  حمددة  غري  ومججمة  العامصة،  اجلزائر 

الساحل عام 1841، ومججمة عامر بن �لامين من مقاطعة اجلزائر 
من 17 إىل 18 �شنة  السن  احلاج  بن  محمد  ومججمة  الو�طى، 
من القبيةل العظمية بين منارص، ومججمة بلقامس بن محمد اجلنادي، 
العامصة  اجلزائر  يف  تويف  محمد 26 �شنة  بن  خليفة  عيل  ومججمة 
يف 31 ديسمرب 1838، ومججمة قدور بن يطو، ومججمة السعيد 
من  �اعد  بن  السعدي  ومججمة  �لامين،  بين  من  دلهيس  بن 
نوايح القل، ورأس غري حمددة الهوية، حمفوظ ابلزئبق والتجفيف 
اكمل( املولود  غري  )امس  ودل  احلبيب  ومججمة  ال�ميس 1865، 

�شنة 1844 مبنطقة عرباتساب، مقاطعة وهران.
تسع )9( جاممج مل يمت الك�ف عهنا من طرف اللجنة العلمية.

إلى قصر الثقافة مفدي زكريا
الا�شتعامر  ضد  ال�عبية  املقاومة  ألبطال  األوىل  ادلفعة  نقلت  وعقبه، 

الفرنيس الغامش، من مطار هواري بومدين، إىل قرص الثقافة مفدي زكراي، 
الثامنة  الساعة  من  ابتداء  علهيم،  األخرية  النظرة  إلقاء  من  اجلزائريني  لمتكني 

صباحا إىل الساعة الساد�ة مساء من يوم السبت 04 جويلية 2020 .
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رئي�س اجلمهورية، ال�سيد عبد املجيد تبون: 
من صميِم واجباتنا املقدسة حماية أرواِح 

الشهداء
»ِإن ذكل لفي مصمِي واجباتنا املقد�ة يف حامية أرواِح ال�هداء ورموِز الثورة، 
التارخيي  تراثنا  التنازل بأي �لك من األ�اكل عن أي جزء من  وعدِم 
والثقايف، ويف الوقت نفسه وحىت ال نعيش يف املايض فقط، فإن ا�شتذاكر 
اترخينا بلك تفاصيهل، مبآ�شيه وأفراحه، هبدف حفظ اذلاكرة الوطنية وتقيمِي 
حارِضان مبحا�شنه ونقائصه، �شيضمن ألبنائنا وأحفادان بناء مسشتقبل زاهٍر 

وآمن، ب�خصية قوية حترتم مقومات األمة، وقميها وأخالقها«.

الشكر على اجلهود املبذولة
»للك من �امه يف ادلاخل واخلارج يف اجناز هذا 
املكسب اجلديد ذلاكرتنا الوطنية اليت نمتسك هبا 
اكمةل، غري منقوصة«، خاصة »خرباءان امل�كورين 
األخرية  السشنوات  يف  هجود  من  بذلوه  ما  عىل 
أقبية غريبة  احملفوظة يف  الرفات  لتحديد هوايت 
عن وطهنا وعادات أهلها، متهيدا إلعادهتا إىل أرض 

الوطن إىل جانب ال�هداء اآلخرين«.

مكتب جمل�س الأمة لرئي�س اجلمهورية:
كبير االمتنان وعظيم العرفان

جسل مكتب جملس األمة، لرئيس امجلهورية، السشيد عبد اجمليد 
تبون، ولألمة اجلزائرية قاطبة والتارخي يف هذه احملطة الغّراء، 
كبري الامتنان وعظمي العرفان عىل رعايته الكرمية لهذه املساعي 
اليت �تبقى حداًث ابرزًا وخربًا انصعًا يتداوهل اجلزائريون جياًل 

بعد جيل...

رئي�س جمل�س الأمة بالنيابة، 
ال�سيد �سالح قوجيل:

ُأثمن عاليا استجابة رئيس 
اجلمهورية، باسترجاع رفات الزعماء

»ُأمثن عاليا ا�شتجابة رئيس امجلهورية، السشيد عبد اجمليد 
تبون، ملطلب معرة 58 �شنة والقايض اب�رتجاع رفات 
وجاممج زعامء املقاومة ال�عبية ضد الا�شتعامر الفرنيس، 
املوجودة مبتحف فرنسا، حيث بعد لك هذه السشنوات 
من  خطوة  ويه  امجلهورية  رئيس  السشيد  ا�رتجعها 
اخلطوات اليت �رتمغ فرنسا عىل الاعرتاف جبرامئها، وما 
أخرى،  تتبعها خطوات  أن  أوىل جيب  إىل خطوة  هذه 

وحنن ممتسكون هبا«

رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، 
ال�سيد �سليمان �سنني:

حتمل املسؤولية وصون الوديعة
 «اليوم منا�شبة للرتمح عىل  ال�هداء والاعرتاف والتقدير 
صون  حتمل  املسؤولية يف  يوم  أيضا   للمجاهدين وهو 
مسار  خدمة  �عبنا وا�شتئناف  عىل   الوديعة واإلرصار 
التطور والتمنية واحلفاظ عىل األمن والا�شتقرار ومتا�ك 

اجلهبة ادلاخلية«

الفريق �سعيد �سنقريحة:

جهود مخلصة ومضنية
ا�ادة ابجلهود اخمللصة واملضنية اليت بذلها رئيس امجلهورية 
حىت نصل إىل هذه النتيجة امللمو�ة واحلامسة واليت »يه 

مثرة هجود وتعهد الزتم به رئيس امجلهورية«

الوزير الأول، ال�سيد عبد العزيز جراد
اشادة ببلقاضي وسنوسي

والعامل  املؤرخ  بلقايض  فريد  عيل  ابلسشيد  أ�شيد  ان  »أريد 
جاممج  تواجد  اكت�اف  من  متكن  اذلي  الانرتوبولوجيا،  يف 

ال�هداء، خالل أحباثه مبتحف اإلنسان بباريس«.
عرب  طرهحا  اليت  للعريضة  �شنويس  براهمي  ابلسشيد  »وأ�شيد 
الانرتنت واليت �امهت بدورها للتعريف ابجملازر املقرتفة من 

طرف فرنسا الا�شتعامرية ابجلزائر خالل 132 �شنة«.

وزير املجاهدين وذوي احلقوق، 
ال�سيد الطيب زيتوين:

التاريخ يسجل املسعى النبيل
»التارخي جسل يف صفحاته الناصعة هذا املسعى النبيل لرئيس 

امجلهورية وفاء للعهد وحفاظا ذلاكرة الامة وصوهنا«
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»ها هم اأبطال املقاومة يعودون  اإلى بالدهم.. حتمـلهـــــــم الأجيال ال�ساعدة  على اكتافهم يف هذا اليوم املجيد«
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مرامس  وقبل   .. امجلعة  ليوم  الكربى  الا�شتقبال  مرامس  بعد 
القادة  اليت حتمل رفات  التوابيت  العالية، مت وضع  اجلنازة مبقربة 
زكرايء  مفدي  قرص  هبو  ال�عبية، يف  للمقاومة  وعرشون  األربع 
العسكرية  األاكدميية  يف  الضباط  الطالب  قبل  من  حوامل  عىل 

لرش�ال، قبل إحاطهتا بأاكليل من الزهور.
 4 السبت  يوم  لوصولها،  املوايل  اليوم  العامصة،  �وارع  لت�هد 
جويلية 2020، َهّبة �عبية حنو قرص الثقافة مفدي زكرايء إللقاء 

النظرة األخرية عىل األبطال.
اجلزائر..أعطينامك  �هداء  »اي  واحد  بصوت  يهتافتون  مواطنون 

مسشتذكرين  املواطنني  ودموع  وزغاريد  تكبريات  حتت  عهدا« 
بطوالهتم اخلادلة وتضحياهتم اجمليدة من أجل أن تسشتقل اجلزائر 

حرة �اخمة بأبناهئا، قوية بسشيادهتا وحريهتا ودولهتا النومفربية.
وقد صنع رجال ونساء و�شباب و�شيوخ وكذا عائالت فضلت 
ان تصطحب أبناءها وحىت رضعها، رمغ األزمة الصحية، ملحمة 
جديدة، تلتقي فهيا األجيال، لوطن أم يه اجلزائر. حيث قرأوا 
الفاحتة عىل أرواح ال�هداء األربع وعرشين، ومن النسوة األحرار 
من رفعن ابلزغاريد ن�وة الانتصار، ورجال ألقوا التحية العسكرية 

عىل أبطال يسشتحقون المتجيد والثناء..

اإلقاء  نظرة الإكبار والتبجيل.. يوم ال�سبت 04 جويلية 2020
مكتب مجلس األمة  برئاسة  السيد صالح قوجيل يهنئ 

الشعب الجزائري  بمناسبة االحتفاء بالذكرى 
الثامنة والخمسين لعيد االستقالل والشباب

يد صاحل قوجيل، رئيس جملس األمة ابلنيابة، ويف مغرة الاحتفاء ابذلكرى  إن مكتب جملس األمة، برئا�ة السشّ
الثامنة وامخلسني لعيد الا�شتقالل وال�شباب... وإذ يرتمح بلك خ�وع وإجالل عىل األرواح الزكية ل�هداء 
اجلزائر... فإنه يتقدم إىل مجوع املواطنات واملواطنني خبالص الهتاين والتربياكت بعيد الا�شتقالل اجمليد... هاته 

املنا�شبة اخلادلة اليت رّصعت بأحرف من ذهب عودة اجلزائر إىل حظرية األمم املسشتقةل السشّيدة...

..ويهنئه باسترجاع ُرفات قادة المقاومة الشعبية
»أهئن ال�عب اجلزائري األيب اب�رتجاع ُرفات 24 �هيدا من قادة املقاومة ال�عبية ضد الاحتالل الفرنيس 

ورفاقهم... بعد احتجاز قرسي ألكرث من 170 عاما مبتحف التارخي الطبيعي بباريس يف فرنسا...«
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مت يوم األحد مبربع ال�هداء مبقربة العالية، دفن �هداء املقاومة ال�عبية 
ال24 اذلين أعيدت رفاهتم إىل أرض الوطن يوم امجلعة من فرنسا يف 

جنازة رمسية تعكس تضحيات هؤالء الابطال.

  اكن انطالق املوكب اجلنائزي من قرص الثقافة )مفدي زكراي( أين مت 
ا�شتقبال هؤالء ال�هداء اذلي اكنت رفاهتم مسجاة ابلراية الوطنية، 
وابملو�شيقى العسكرية، تقديرا ذلكرى وفاهتم واعرتافا بتضحياهتم من 

أجل أن تعيش الاجيال اليت تلهتم، حرة مسشتقةل.

امجلهورية،  رئيس  ا�شتقباهل  يف  اجلنائزي  املوكب  وجد  احملطة  وهبذه 
عبد  السشيد  الوطين،  ادلفاع  وزير  املسلحة،  للقوات  األعىل  القائد 

اجمليد تبون، اذلي قرأ فاحتة الكتاب ترحام عىل أرواهحم الطاهرة، يف 
هذا اليوم اخلادل من اترخي اجلزائر، اذلي يزتامن مع  اذلكرى ال58 
ال�رتجاع السشيادة الوطنية، اذلين قاوموا احملتل الفرنيس من أجل 

ا�رتجاعها قبل عقود طويةل من الزمن. 

عرابت  عىل  ال�هداء  رفات  وضعت  الثقافة  قرص  من  ومبارشة 
عسكرية زينت ابلورود  قبل التوجه اىل مثوامه األخري مبقربة العالية، 
ليدفنوا اىل جانب إخواهنم وأبناهئم واحفادمه ال�هداء واجملاهدين من 
من  قرساي  فرنسا الا�شتعامرية  حرمهتم   أن  بعد  خمتلف الاجيال، 

حقهم الطبيعي واإلنساين يف ادلفن عىل أرض وطهنم الام.

وقبل الوصول اىل مقربة العالية، مر املوكب اجلنائزي املهيب، اذلي 
مرورا  العامصة،  �وارع  ببعض  تبون،  اجمليد  عبد  الرئيس  تقدمه 
ب�ارع جيش التحرير الوطين للسامح للمواطنني ابلرتمح عىل الارواح 
املواطنني ختليد  من  العديد  ال�هداء، حيث  فضل  لهؤالء  الطاهرة 
هذه اللحظات التارخيية من خالل تصوير املوكب اجلنائزي هبواتفهم 
النقاةل، تعبريا عن خفرمه واعزتازمه هبؤالء األبطال اذلين قدموا حياهتم 

يف �بيل حترير الوطن من الا�شتعامر الفرنيس.
وخالل مرامس ادلفن اليت �ارك فهيا الرئيس تبون وكبار املسؤولني 
يف ادلوةل وضباط �امون يف اجليش ال�عيب الوطين، مت قراءة الفاحتة 

وادلعاء لل�هداء من قبل اإلمام، قبل أن يلقي وزير اجملاهدين وذوي 
احلقوق، الطيب زيتوين لكمة تأبينية أبرز فهيا قمية هذا اليوم »امل�هود 
اذلين  هؤالء الابطال  بتضحيات  منوها  اجلزائر،  اترخي  يف  واخلادل« 
ا�ت�هدوا يف ميادين الرشف ومثنيا ابملنا�شبة عىل »املسعى النبيل« 

لرئيس امجلهورية »وفاء للعهد وحفظا لذلاكرة«.
كام ذكر السشيد زيتوين ابملنا�شبة مبختلف مراحل املقاومة ال�عبية ضد 
الا�شتعامر الفرنيس انطالقا من ثورة الامري عبد القادر مرورا مبقاومة 
أمحد ابي وال�شيخ املقراين  واوالد �شيدي ال�شيخ وصوال اىل ثورة 

اول نومفرب اجمليدة.

.. ضم ثرى األم الجزائر أبطالها
اليوم األغر..

جنازة ر�سمية ترقى الى ت�سحيات الأبطال.. يوم الأحد 05 جويلية 2020  

وزير المجاهدين الطيب زيتوني: 
القادة العظماء عادوا اإلى اأر�سهم

الطيب  احلقوق،  وذوي  اجملاهدين  وزير  ألقى 
بأن  فهيا  أكد  تأبينية،  لكمة  ابملنا�شبة،  زيتوين، 
عودة الرفات رموز املقاومة ال�عبية إىل أرض 
فيه   الوطن »�لكت حداث اترخييا حا�ام جيسد 
الاعزتاز ابملالمح البطولية اليت بذلها القادة العظامء 
الاجماد«،  جسل  يف   مرشقة  صفحات  خمدلين 

م�ريا، يف ذات السشياق، اىل ان »هللا �شبحانه 
العظامء  القادة   رفات  إلرجاع  وفقنا  وتعاىل 
بعداةل  الاميان  ولوال   )...( ارضهم  اىل  الطاهرة 
قضيتنا واعامتدا عىل حقنا واعزتازا مباضينا وثباات 
عىل مبادئنا ووفاء بعهدان وقياما بواجبنا ومرورا 
بتضحيات �هدائنا واكراما ألرواهحم الطاهرة ملا 
حتقق هذا الاجناز التارخيي اذلي �شيخدل يف جسل 

الانسانية امجلعاء«.
صفحاته  يف  »جسل  اليوم  التارخي  أن  وأضاف 
الناصعة هذا املسعى النبيل لرئيس  امجلهورية وفاء 
للعهد وحفاظا ذلاكرة الامة وصوهنا«، معتربا أن  
اجلزائر »تعيش هذه اللحظات من التارخي تعبريا 
عن وفائنا ذلاكرة أولئك الرجال اذلين محلوا لواء 

اجلهاد يف �بيل هللا والوطن«. 
واتبع الوزير قائال: »اليوم منا�شبة للتأمل نؤدي 
فهيا واجب العرفان  والمتجيد ألبطال اجلزائر اليت 
�تبقى قلعة للحرية والسالم وفضاء للحوار اجلاد  
والانساين  احلضاري  للتفاعل  وقطبا  املسؤول 
�شىت  يف  املرشوعة  حبقوقها  ممتسكة  و�شتظل 

امليادين«.
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"وعقدنا العزم"
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رئي�س  �شلم  الدفن،  مرا�شم  ختام  يف 
كانت  التي  الوطنية  العالم  اجلمهورية 
الى  البطال  رفات  توابيت  بها  م�شجاة 
ا�شارة  يف  الأمة،  اأ�شبال  مدار�س  من  اأفراد 
اأجيال اجلزائر  رمزية تربز التوا�شل بني 

يف �شبيل حمايتها والدفاع عنها.

تواصل 
األجيال

من  اإكليال  تبون  الرئي�س  و�شع  كما 
الزهور اأمام توابيث زعماء املقاومة 
ال�شعبية وقراأ فاحتة الكتاب ترحما 

على اأرواحهم الطاهرة.
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اإ�سادة بدور الباحثني بلقا�سي و�سنو�سي 
يف ا�سرتجاع رفات رموز املقاومة ال�سعبية

أعرب الرئيس تبون عن تقديره »لكل من ساهم يف الداخل واخلارج يف 
اجناز هذا  املكسب اجلديد لذاكرتنا الوطنية التي نتمسك بها كاملة، 
غير منقوصة«، خاصا  بالذكر »خبراءنا املشكورين على ما بذلوه من 
جهود يف السنوات األخيرة لتحديد  هويات الرفات احملفوظة يف أقبية 
غريبة عن وطنها وعادات أهلها، متهيدا إلعادتها  إلى أرض الوطن 

إلى جانب الشهداء اآلخرين«.
العزيز  عبد  األول،  الوزير  وأشاد 
يف  والعالم  باملؤرخ  بدوره  جراد، 
بلقاضي  فريد  االنتروبولوجيا 
ودورهما  سنوسي  براهيم  والباحث 
رموز  من   24 رفات  استرجاع  يف 
االستعمار  ضد  الشعبية  املقاومة 

الفرنسي. 
فكتب الوزير األول يف تغريدة له على 
بالسيد  أشيد  ان  »أريد  تويتر  موقع 
والعالم  املؤرخ  بلقاضي  فريد  علي 
من  متكن  الذي  االنتروبولوجيا،  يف 
الشهداء،  جماجم  تواجد  اكتشاف 
االنسان  مبتحف  ابحاثه  خالل 

بباريس«.
أشيد  »و  أخرى  تغريدة  يف  وكتب 
للعريضة  سنوسي  براهيم  بالسيد 
والتي  االنترنت  عبر  طرحها  التي 
فرنسا  طرف  من  املقترفة  باملجازر  للتعريف  بدورها  ساهمت 

االستعمارية باجلزائر خالل 132 سنة«.

اكت�ساف املاأ�ساة مبتحف فرن�سا
تعود بداية الكشف عن الرفات إلى شهر ماي 2011، ملا صرح الباحث 
األنباء  لوكالة  بلقاضي،  علي  فريد  واألنثروبولوجيا،  التاريخ  يف 
اجلزائرية، باحتواء متحف التاريخ الطبيعي بباريس، لرفات عشرات 
املقاومني اجلزائريني لالستعمار الفرنسي، من بينهم رفات الشريف 
بوبغلة الذي استشهد عام 1854، والشيخ بوزيان زعيم ثورة الزعاطشة 

املستشهد عام 1849.

وجاء تصريح األستاذ بلقاضي للفت االنتباه إلى الرموز القوية للتاريخ 
اجلزائري املعاصر، و التي ظلت لسنني محرومة من الدفن. حيث يعود 
تاريخ ادراجهم ضمن مجموعة متحف باريس، حسب ذات املختص، 
إلى عام 1880. وقد حفظت الرفات يف صناديق كرتونية أو يف محلول 

الفورمول.

وتعززت مجهودات األستاذ بلقاضي إلعادة الرفات إلى ثرى اجلزائر 
مبجهودات األستاذ اجلامعي ابراهيم سنوسي، سنة 2016، حيث أطلق 

هذا األخير عريضة على االنترنيت للمطالبة باألمر.

املجتمع  ضمن  املساندات  من  أالف  سنوسي  األستاذ  مبادرة  وتلقت 
املدني يف فرنسا واجلزائر، على غرار محمد حربي، بنيامني ستورا، 
روني غاليسو، جيلبير مينييه، جيل مونسيرون، رافائيل برانش، إضافة 
إلى مثقفني وعلماء اجتماع على غرار عيسى قادري، كريستني شولي 

عاشور، ومليكة رحال ومحمد الطيب عاشور.

وحسب املوّقعني على العريضة، فقد بات من الضروري تعميم العريضة 
التي أطلقها املؤرخ علي فريد بلقاضي، واستندوا على كتاب »احلرب 
وحكومة اجلزائر« للصحفي لوي دي بوديكور الذي كشف عن تعّرض 
الزعاطشة،  معركة  خالل  كاملة  إلبادة  جزائري  مائة  ثمان  من  أكثر 
الفرنسية، منها متحف  باملتاحف  الذين تتواجد بعض من جماجمهم 

اإلنسان.

 كرونولوجية امل�ساعي
أولت اجلزائر اهتماما خاصا مللف استرجاع رفات الشهداء، مبوجب 
الشهداء،  أرواح  الحترام  الدولة  ضمان  من  الدستور  عليه  ينص  ما 
وتطبيقا ألحكام القانون رقم 99-07 املؤرخ يف 5 أبريل 1999، املتعلق 
باملجاهد والشهيد، السيما املادة 54 منه التي متنع »التنازل بأي شكل 

من األشكال عن أي جزء من التراث التاريخي والثقايف«.

وشهدت عملية استرجاع رفات وجماجم شهداء املقاومة الشعبية 
التاريخ  مبتحف  واملتواجدة  للجزائر  الفرنسي  االستعمار  ضد 
القضية سنة  باريس مراحل عديدة منذ تفجير هذه  الطبيعي يف 
رئيس اجلمهورية،  بإعالن  لتتوج مساعي اجلزائر احلثيثة   ،2011
عبد املجيد تبون، اخلميس 02 جويلية 2020، عن إعادة 24 رفات 
من قادة املقاومة الشعبية ورفاقهم يوم اجلمعة 03 جويلية 2020، 
اجلوية  القوات  من  عسكرية  طائرة  منت  على  الوطن  أرض  إلى 

اجلزائرية قادمة من فرنسا.

ويف ذات السياق، ذكرت وزارة املجاهدين وذوي احلقوق أنه منذ 9 
جوان 2016، مت تبادل مراسالت مختلفة وعقد اجتماعات تنسيقية 
الشؤون  ووزارتي  األولى  )الوزارة  املعنية  القطاعات  بني  عديدة 
اخلارجية واملجاهدين(، إلدراج القضية ضمن املباحثات اجلزائرية 

الفرنسية وإيجاد السبل املناسبة السترجاع رفات الشهداء.

ومت عقد أول اجتماع تنسيقي بتاريخ 23 يونيو 2016، والذي تضمن 
اجلزائرية  بالسفارة  الثقافية  امللحقة  أعدته  الذي  التقرير  دراسة 
بباريس بخصوص اإلجراءات املقترحة من طرف مدير املجموعات 

املتحفية باملتحف الوطني للتاريخ الطبيعي.
وكان الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون قد تعهد يف زيارته للجزائر 
يف السادس من ديسمبر 2017 باستعداده لتسليم جماجم شهداء 
املقاومة الشعبية املتواجدة مبتحف التاريخ الطبيعي بباريس، ومنذ 
ذلك التاريخ كلف الوزير األول وزارة املجاهدين بالتنسيق مع وزارة 

الشؤون اخلارجية إلعداد الطلب الرسمي السترجاعها.

سنة من بعد ذلك تقريبا، استقبل وزير املجاهدين الطيب زيتوني 
سفير فرنسا باجلزائر، بطلب منه، والذي سلمه نسخة من مراسلة 
وجهها وزير أوروبا والشؤون اخلارجية الفرنسي إلى وزير الشؤون 
اخلارجية والتي يطلب فيها حتديد سويا بقايا الرفات التي ليست 
من  للمزيد  محال  تكون  أن  يجب  التي  واألخرى  مناقشة  موضوع 
وذلك  العلمية،  اللجنة  دراسة ستجريها  العلمي من خالل  التوثيق 
وفقا لتوصيات اللجنة احلكومية املشتركة الرفيعة املستوى املجتمعة 

يف 7 ديسمبر 2017.
إدراج  تضمن   2018 سبتمبر   3 تنسيقي يف  اجتماع  عقد  وقد مت 
الفرنسي حول طريقة  الطرف  من  الواردة  الوثيقة  على  تعديالت 

العمل وتشكيلة الفوج وتعيني تشكيلة اللجنة العلمية اجلزائرية.
وعقدت اللجنة العلمية اجلزائرية-الفرنسية، املكلفة بتحديد هوية 
بباريس، يف 12  اإلنسان  اجتماعات على مستوى متحف  الرفات، 

سبتمبر 2018 برئاسة كل من البروفيسور 
واملدير  اجلزائري  الطرف  من  بلحاج 
الفرنسية،  الثقافة  بوزارة  للتراث  العام 
العمل  تنظيم  حول  أساسا  متحورت 
وحتديد دور اللجنة املشتركة والتفاوض 
حول إمكانية توسيع القائمة لتشمل كل 
الرفات املتواجدة على التراب الفرنسي 
االجتماعات  جدول  على  واملصادقة 
الثنائية ومناقشة الوثائق التي سيقدمها 
الطرف الفرنسي لتحديد قائمة الرفات 

اجلزائرية املوجودة بفرنسا.

تدارك التاأخر
عقدت   ،2019 فيفري   5 وبتاريخ 
اجلزائرية-الفرنسية  املشتركة  اللجنة 
اجتماعا مبقر وزارة الشؤون اخلارجية 
التأكيد على ضرورة  باجلزائر، تضمن 

الـ 06 جماجم  تفعيل قائمة  العمل،  وتيرة  التأخر وتسريع  تدارك 
املكتملة وضبط البرنامج الزمني لعقد لقاءات دورية بواسطة تقنية 
التحاضر املرئي عن بعد والتأكد من مدى مطابقة نتائج األبحاث 
لقاء يف 28  املتفق عليها واالتفاق يف األخير على عقد  للمنهجية 
مارس 2019 بباريس لعرض نتائج البحث التي توصل إليها الطرف 

اجلزائري.
املشتركة  العلمية  اللجنة  اجتمعت   ،2019 مارس   26 إلى   18 من 
الطبيعي  التاريخ  املتواجدة مبتحف  الرفات  على  التحاليل  إلجراء 

بباريس ولفحص العينات وفقا لبروتوكول العمل العلمي املعتمد.
يف شهر مارس 2020، عقدت نفس اللجنة عدة اجتماعات متتالية 
واجلماجم  الرفات  وحتديد  النهائي  التقرير  إعداد  عن  أسفرت 
القابلة لالسترجاع وتلك الغير قابلة لالسترجاع والتي حتتاج إلى 

تدقيق.

كرونولوجية اإلنجاز

األستاذ  براهيم سنوسياألستاذ فريد بلقاضي
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يف رده على سؤال، يف حوار حصري خص به فرانس24 ، 
حول مسألة املطالبة باالعتذار من قبل فرنسا على 
أشار  االستعمارية  احلقبة  إبان  املرتبكة  اجلرائم 
شبه  وصلتنا  وأن  »سبق  أنه  الى  اجلمهورية  رئيس 
اعتذارات، وكانت هناك تعليقات ايجابية اجتاه هذا 
الفرنسيني«  املسؤولني  من  العديد  قبل  من  املطلب 

مضيفا »أننا نتمنى أن يتم تقدمي االعتذار«.

مطلب غري قابل للتنازل 
تقديــــم العتــــــذار

رموز  رفات  استرجاع  حدث  تناول  سؤال  على  وردا 
قال  الفرنسي  االستعمار  ضد  الشعبية  املقاومة 
الرئيس تبون أن »الرئيس الفرنسي ماكرون قد تفهم 
الطلب اجلزائري وتلقاه بصدر رحب« الفتا بخصوص 
جرائم االستعمار الى أن الرئيس ماكرون »قد حتلى 

بالشجاعة وقال ما لم يجرؤ البعض على قوله«.
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واحة  �اكن  مقاومة  تعد 
املقاومات  من  الزعاط�ة 
قرص  رمغ  الرائدة  ال�عبية 
مدهتا، حيث دامت املواهجات 
الفرنيس  بني قوات الاحتالل 
الزعاط�ة  واحة  أهايل  وثوار 
بوزاين  أمحد  ال�شيخ  بقيادة 
جويلية   16 من  أ�هر  أربعة 

إىل 26 نومفرب1849م .
إىل  الفرنسشيون  وصل 
 16 يوم  واحة  الزعاط�ة 
العقيد  بقيادة  1849م  جويلية 

اكربو�شيا اذلي �دد احلصار عىل الواحات  خلنق وإخامد 
املقاومة والقضاء عىل قائدها ال�شيخ بوزاين.

وأمام ا�شامتتة مقاومة ال�شيخ بوزاين مع أهايل وقبائل املنطقة 
ف�لت قوات الاحتالل يف القضاء عىل ثورة الزعاط�ة يف 
واحتلت  جديد  من  قواهتا  فرنسا  جفندت  األوىل،  احملاوةل 
املائدة كام �شيطرت عىل  القريبة من منطقة كدية  الزاوية 
مفرتق الطرق املؤدية إىل واحة الزعاط�ة وفرضت حصارا 
عسكراي عىل املنطقة. ويف يوم 26 نومفرب 1849م عاودت 

قوات الاحتالل الهجوم ودخلت الواحة.
موىس  احلاج  وال�شيخ  حسني  وابنه  بوزاين  ال�شيخ  دافع 
ادلرقاوي ببساةل إىل أن �قطوا �هداء بعد الا�شتالء عىل 
رؤوس  الفرنسشيون  جّز  حيث  بأهالهيا،  والتنكيل  الواحة 
الثالثة ومحلوها إىل بسكرة وظلت معلقة  هؤالء األبطال 

عىل أبواهبا عّدة أايم.

الفرنسشيون  ارتكب  وقد 
لواحة  اقتحاهمم  خالل 
ب�عة  جرامئ  الزعاط�ة 
وقطعوا  القرية  خفربوا 
خنةل  آالف   10 حوايل 
خشص   800 من  وأزيد 
واعدموا  الانقاض  حتت 

من بقي حيا.
للتذكري ن�أ أمحد بوزاين، 
الزعاط�ة،  مقاومة  بطل 
ن�أة دينية حففظ كتاب هللا 
وتفقه يف املذهب املاليك كام 
إلزتم ابلطريقة ادلرقاوية يف التصوف ويه السبب الرئيس 
تعرفه عىل احلاج موىس بن احلسن ادلرقاوي وإختاذه  يف 

خليفة هل فامي بعد عند إعالنه الثورة ضد الفرنسشيني.
معل  عن  للبحث  دفعه  ما  متواضعًا،  بوزاين  أمحد  واكن 
خالل  فهيا  �قاًء  اكن  أنه  يقال  حيث  العامصة  اجلزائر  يف 
اليت  املهن  إحدى  ويه  عرش  التا�ع  القرن  ثالثينيات 
إىل  ذكل  بعد  عاد  هناك،  تقليداًي  البسكريون  احتكرها 
الصحراء برأس مال معني لال�تامثر يف زراعة خنيل المتر 
كام اكن يفعل البسكريون، ما جعل منه ماكل أرض متواضع 
يف الزيبان قبل أن يعينه األمري عبد القادر مسؤواًل حمليا 
عىل منطقة الزعاط�ة. واكن من أنصار األمري عبد القادر 
وتوىل منصب �شيخ الزعاط�ة لعدة �شنوات حىت ا�شتوىل 

اجليش الفرنيس عىل منطقة الزيبان.

الا�شتعامر  ضد  ال�عبية  املقاومة  متزيت 
الفرنيس يف منطقة القبائل ببساةل وحنكة 
قادهتا الذلين كثريا ما حتمل امسهم حبيث 
اكن يقع عىل عاتقهم تنظمي الساكنة مبا اكن 
ضد  بدائية  إماكنيات  من  حوزهتم  يف 
جيش نظايم وأكرث قوة من حيث العدد 

والسالح.
يذكر  التارخي  يبقى  القادة،  هؤالء  ومن 
الك من محمد جملد بن عبد املاكل، املدعو 
نسومر  فاطمة  والال  بوبغةل  الرشيف 
الذلين قادا املقاومة يف وجه العدو ولقنوا 
أنه اكن يف  مع  درو�ا جليش الاحتالل 

روندون،  مار�ال  احلامك واجلرنال  غرار  الضباط عىل  كبار  قبضة 
ماك ماهون والنقيب بي�و واجلرنال بليسشيي.

فأما الرشيف بوبغةل فقد غادر جنوب غرب البالد ليسشتقر يف ابدئ 
األمر بسور الغزالن )والية البويرة حاليا( �شنة 1849، مث رسعان 
ما انتقل إىل منطقة القبائل املعروفة بمتسك �اكنهتا بأرضهم، ليحط 
الرحال بقلعة بين عباس مث ببين مليكش )جباية حاليا(، جفعل مهنا 

قاعدة للمقاومة.
إقلميهم ضد  ادلفاع عن  احمللية عىل  القبائل  تيقن من عزم  إن  وما 
احملتل، حىت رشع الرشيف بوبغةل يف التحضري للمقاومة من خالل 
تنظمي جي�ه وهيلكته وحتديد األهداف الرئيسشية اليت اكن ينبغي 
حتقيقها قبل أن يقوم بعدة جهامت ضد جيش الاحتالل ومساعديه 

احملليني.
جهومه  بوبغةل  الرشيف  �ن   ،1851 �شنة  من  مارس  �هر  ويف 
بن رشيف عيل،  البا�اغا  أقبو، ضد  مبنطقة  لعزيب،  األول عىل 
إقطاعي ومساعد اإلدارة الفرنسشية، ومن مثة راح يكثف جهوماته 

ضد عدة مراكز فرنسشية يف لك ربوع املنطقة.

صيت  وذاع  جهوماته  توالت  وهكذا 
أخرى،  قبائل  إلهيا  وانضمت  مقاومته 
اليت  الفرنسشية  السلطات  ما جعل  وهو 
املقاومة،  هذه  جحم  من  متخوفة  اكنت 
وراحت  بل  لتخمدها  اهامتهما  تركز 
كبار  لواء  حتت  هامة  قوى  تسشتقطب 
دورال  غرار  عىل  والعمداء  الضباط 
ودوبرواتل  وبو�يك  وبوبري  وبالجن 

واكمو.
إىل  البطل  اضطر   ،1853 �شنة  ويف 
جبال  واجتياز  مليكش  بين  مغادرة 
ابلضفة  الرحال  ليحط  رشقا  جرجرة 
اجلنوبية لوالية تزيي وزو حاليا حيث أقام أراكنه وخطط جهوماته 

ضد جيش الاحتالل.
وهناكل التقى الرشيف بوبغةل مبقاومة جبال جرجرة، الال فاطمة 
نسومر، واغتمن فرصة جتنيد الفرق العسكرية الفرنسشية يف حرب 
الثورة  إىل  القبائل  ويدعو  ليكثف جهوماته  القرم )1856-1853( 
والانضامم إىل قضيته، إذ جنح يف مض لك من آيت جناد وآيت 

إجر.
قام حامك عزازقة، اجلرنال روندون  املقاومة،  تصاعد وترية  وإزاء 
القبائل  ليلقنوا   1854 بإطالق فرق عسكرية حنو منتصف �شنة 
الثائرة رش العذاب، وأصيب البطل عىل إثر واحدة من الا�تبااكت 

جبروح وعاد أدراجه إىل بين مليكش ليسشتأنف مقاومته هناك.
الرأس  مقطوع  �هيدا  بوبغةل  الرشيف  1854، �قط  �شنة  ويف 
قبل أن يعلق جيش املسشتعمر، انتقاما منه، رأ�ه عىل معود و�ط 

مدينة برج بوعريرجي وينقهل بعدئذ إىل متحف اإلنسان بباريس.

بورتريه..

ال�سهيد حممد ملجد بن عبد 
املالك املدعو ال�سريف بوبغلة

رمز ال�سجاعة واملقاومة

ال�سهيد اأحمد بوزيان
رمز الب�سالة والتحدي
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مقتطفات من »إلياذة اجلزائر« ملفدي زكريا

جزائر 
أمي..

َجزائر، يا َمطلَع املعجزات
ة اهلل يف الكائنات وَيا حَجّ
ب يف أرضِه وَيا بسَمَة الَرّ

وَيا وجَهه الضاحَك القسمات
وَيا لوحًة يف سجِلّ اخللوِد
ور احلاملات متوج بَها الُصّ
ًة بَثّ فيَها الوجود وَيا قَصّ
مِوّ بروِع احلَياة َمعاني الُسّ

وَيا َصفحًة خط فيَها البقا
بناٍر ونوٍر جَهاَد األَباة

نا وَيا للبطوالِت تغزو الُدّ
وتلهُمها القيَم اخلالدات
دتها القرون وأسطورًة رَدّ

فهاجْت بأعماقنا الذكَريات
ويا ُترَبًة تاَه فيَها اجَلالل

فتاَهت بَها القَمم الشامخات
وألقى النهاية فيَها اجَلمال

فِهمنا بأسَرارَها الفاتنات
وأهوى على قَدَميها الزَمان
فأهوى على قدَميَها الطغاة

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

َجزائُر، يا بدعَة الفاطِر
انع القادِر ويا روَعة الَصّ

..وَيا ثورًة حاَر فيَها الزمان
ويف شعبَها الهادئ الثائِر

ويا وحدًة َصهرتها اخلطوب
فقامت على َدمها الفائِر

ويا همًة َساد فيها احلَجى
فلم تُك تقنُع بالظاِهر

..َسالٌم على عيدِك.. 
الثامن واخلمسني )بتصرف(

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

َتستحضر اللحظات 
المفعمة باألحاسيس 
الجياشة التي عاشها 

الشعب الجزائري 
بعودة رفات أشاوس 
الجزائر إلى وطنهم.. 
يوم الجمعة 3 جويلية 
2020، إلياذة شاعر 

الثورة الفذ، المرحوم 
مفدي زكريا.. قصيدة 

الف بيت وبيت.. اللوحة 
الفنية التي رسمت 
تاريخ الجزائر بكلمات 
من ذهب.. الملحمة 

التي رصدت بطوالت 
الشهداء األشاوس.. 
إلياذة نتقاسم بعض 

من ُدررها مع كل 
جزائرية وجزائري.. الحب 
الشغوف للجزائر األم..

ا كَراًما وَجاعت فرنسا … فكَنّ
ا األلى ُيطِعموَن الطعاما! وكَنّ

فأْتَخمها قمُحنا الذَهبُيّ
دقات اللئاما وكم ُتبطُر الَصّ

..وأوَحى له قمحُنا غزَونا
..ومروحُة الداي لم تُك إال

 كما يستبيُح اللُصوُص احلراما

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

َبلى … َيا فرنسيُس، َهذا احِلَمى
 َصنْعنا سيادته بالدَما

وال جَهاًدا ننَي الِطّ َبَلونا الِسّ
َما تباركنا معجزاُت الَسّ

َمضت مائة.. وتسعون عاًما )بتصرف(
نذوُد، ونأنُف أن ُنهزما

َصَعدنا، نقاوم، شرًقا وغرًبا
ما وجنَعل أرواَحنا ُسَلّ

غزا الموريسيير أحَمد باشا
فقمنا بسيرتا نُصون احِلمى

وُثرنا نقاوم: بيًتا فبيًتا
مى وشبًرا فشبًرا، وُنْسبي الُدّ

ولوال تخاذُل بعِض الكسالى َ
الّرعاديد، لم ُنفلت املجرما

ر عزَم الشَباب معسكُر فَجّ
فطاوَل عمالُقها األجنما
وُبويع، َشاِعرَها الهاشمي

فكان بها القائَد امللهما
َيصوغ النطاَم، ويبري احلَسام

فيقطُر ذاك، وهذا … َدما

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ
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أيا َعبَد قادِر … كنَت القديرا
وكان النضاُل َطوياًل َعسيرا
اك شعٌب شرْعَت اجلَهاد، فلَبّ
، فُكنت النصيرا وناجاك َرٌبّ

مَت َجيًشا، وُسسَت بالًدا ونَظّ
فكنَت األميَر اخلبيَر اخلطيرا

وألهبَت يف القابعني احلَنايا
وأيقظَت يف اخلانعني الضميرا

ْلَت َمارياَن ما ال ُتطيق وحَمّ
عَت بيجو العذاَب املريرا.. وجَرّ

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

ف رايَتك ابُن اجَلزائر تلَقّ
ان ُتبلى السرائر وعند ابن زَيّ

وهَبّ الزعاطشُة الثائرون
 فهَبّ لنصرِتهم كُلّ ثائر

ان ُسخف اللئاِم ى ابُن زَيّ حتَدّ
فمات الشهيد، فداَء اجلزائر

وَهل َيخِفُض ابُن اجلزائر َهاًما
راصر؟ ويحني َجبيًنا أمام الَصّ

لتشهد ِبَسكرة إصرارَنا
وصْدَق ندانا أمام املجازر …
ا وتروي النخيُل لعقبَة عَنّ

وحتِك الرَماُل صموَد القَساور
ويذكُر أبو معزٍة للجبال

 صراَع أبي بغلٍة يف املغاور
وحتفظ سطيُف ألبطالها

 وأبطال سرتا جليَل املفاخر
راُع، ولم تخُب يوًما وداَم الِصّ

شعاليُله، يف القرى واحلواضر
ا املناَيا وكانوا البغاَة، فكَنّ

ا الكواِسر وكانوا الُبغاَث، فكَنّ

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

وتذكُر ثورُتنا الَعارمه
ُبطوالت، سيَدتي فاطمه

ر بركانها جرجرا ُيفِجّ
 فترجف باريس والعاصَمه!

د باسم أمَها ِذْكره وخَلّ
ى قداَسَته الدائَمه فزَكّ
وفاضت دَماُء بني َراتٍن

ي قراراِته احلاسَمه  تفِدّ
نُسومُر مذ نَسبوك لتاكال
رفضِت التواكَل يا فاطَمه!
وألهبت ناًرا تذيب الثلوج

وتْعصُف بالفئة الظاملَه
وجنٍد، ُيَباع وُيشترى كَما
ائمه ُتَباع، وُتستأجر الَسّ
وأرعفِت َراندون يف كبره

ودست على أنفه الراغَمه
ا رت للجنراالت خًدّ وصَعّ

فخابت نواياهم اآلثَمه
أتنسى اجلزائُر حواءها؟

وأمَجاُدَها لم تزل قائَمه؟

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

دي الشيخ قادوا النضاال بنو سِيّ
 َفهزوا الثرى وأذابوا اجلَباال..

..فيا آل ُمقَراَن ُأسَد الكفاح
الح ونْبَع الندى، والهدى والَصّ

وَن َدرَب اخللود نهدمت، تشُقّ
الح دمتوا نهجه بالَسّ فعَبّ

اُد يف السوق ألقى عَصاه وَحَدّ
وأعلنَها يف الذرى والِبطاح

كمثِل َعَصاي … َسُألقي الفرنسيـَس
َماح.. يف البحر، أرُكُلهم بالِرّ

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

َجزائر، أبدَعَها ذو اجَلالل
ر طينتها ِمن نَضال وَصَوّ

ازح ُعشاقَها باَلٌد مُتَ
ومتنُع عنهم لذيذ الوَصال

ُهول َفما انكفأت ثورٌة يف الُسّ
وال انطفأت ثورٌة يف اجلَبال

ولم َيحن أوراُس هاَمتُه
وال هدأت عاصفاُت الرمال

وال استسلمت ُجرجرا للمغير
وال أوَهن العزَم طوُل النكال

َسلوا َساحة الشَهَداء أَما
ر البدوي املئال؟.. بها قَرّ

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ

لئن بَحّ َصوُت السيوِف الصقال
َماح الَعوالي وأْغفى َصريُر الِرّ

راع فحرُب اليراع أعاَد الِصّ
يقود َسراياه جنُم الشمال
بأرض فرنسا، َيُدُكّ فرنسا

ويْنذُر َساستها بالوبال
َمعاميُد تزخُر فيهم َحنايا

بُروِح الفدا، واألماني الغوالي
ُتَباركهم َصرخاُت الضمير
وُتْلِهُمهم ذكرياُت النضال
وقال الرعاديد: قوٌم رعاٌع

مجاننُي، جتري وراء اخليال
وقال املناجيُد: قوٌم ِكراٌم

جال َصناديُد، من عظماء الِرّ
وقال الفرنسيُس: بئَس املصير
إذا القوُم لم ُيَحقوا بالنكال

وقال األلى ناصروا حزبنا
َسَنْقِضي على لعنِة االحتالل

دوا ِشْعرُه وقال الذي خَلّ
فَداُء اجلزائر، ُروحي وَمالي

نا ْنا الُدّ لأَ ْلنا الورى، ومأَ غأَ شأَ
الة بِشعٍر ُنرِتّله كالصأَّ

نايا اجلزائر تسابيحُه من حأَ
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"كــتبناها بدماء الشهداء.. 
لبني اجليل غدا"
..ولتحيا اجلزائر"
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تصور شامل للواقع الذي فرضه 
اإلحتالل والممارسات القمعية 

وحاالت اإلبادة والتهجير
هذا  ألن  ننسى  قد  بوعافية:  الشريف  السيد 
من طبعنا، لكن التاريخ ال ينسى ألن هذا من 
 8 ننسى  ال  حتى  الكرام  مشاهدينا  طبعه، 
صفحات  يف  ُنقِلّب  أن  اليوم  نريد   ،1945 ماي 
صنعوا  ممن  شهادات  نسمع  أن  ونريد  التاريخ 

هذا التاريخ.
ونستضيف  األمة  مجلس  مقر  يف  اآلن  نحن 
األمة  مجلس  رئيس  قوجيل،  صالح  السيد 

بالنيابة، مرحبا بكم سيدي الكرمي.

السيد صالح قوجيل: أهال وسهال.
إذن هي فرصة لكي  بوعافية:  الشريف  السيد 
التاريخ،  هذا  صنعوا  رجال  من  التاريخ  نسمع 
يقول  من  هناك   ،1945 ماي   8 عن  نتحدث 
وهناك  مجازر،  يقول  من  وهناك  أحداثا، 
قوجيل،  صالح  السيد  انتفاضة،  يقول  من 
رئيس مجلس األمة بالنيابة، كيف تقرأ هذه 

األحداث؟

هذه  على  شكرا  قوجيل:  صالح  السيد 
االستضافة.

ولكل  لك  كرمي  رمضان  شيء  كل  وقبل  أوال 
وللمشاهدين  لك  أمتنى  كما  القناة،  مشاهدي 

الصحة والهناء يف هذا الشهر الكرمي. 
من  محطة   1945 ماي  الثامن  يعتبر  حقيقة، 
مازلنا   حيُث  اجلزائري،  الشعب  كفاح  محطات 
سنة  سنة،   75 مرور  بعد  التاريخ،  هذا  نتذكر 
فقط،  باألمس  وقعت  األحداث  كأن  سنة،  بعد 
كون الذاكرة ما تزال حية، فهي إذن محطة من 

محطات تاريخ اجلزائر.
وقبل أن أتكلم عن8  ماي، البد أن أتكلم عما 
وطبيعة  حقيقة  لفهم  التاريخ،  هذا  قبل  كان 
استعمار  ألن  للجزائر،  الفرنسي  االستعمار 
عن  متاما  يختلف  استيطانيا  كان  اجلزائر 
االستعمار يف كل البلدان األخرى، ورمبا ميكن 

مقارنته مبا حدث يف أمريكا الشمالية، ملا رحل 
األوربيون الحتالل واستيطان أمريكا.

يف سنة 1870 أي بعد مرور 40 سنة عن احتالل 
اجلزائر، قامت فرنسا بإحصاء سكان اجلزائر 
حيث كنا آنذاك 3 ماليني نسمة وبعد مرور 40 
سنة أخرى أي يف سنة 1910، قامت السلطات 
االستعمارية بإحصاء آخر للسكان حيث وجدت 
2.9 مليون نسمة، أي أن تعداد سكان اجلزائر 
قد انخفض بـ 100.000 نسمة خالل 40 سنة، 
وهذا يبني أن االستعمار االستيطاني كان يهدف 
وتعويضه  اجلزائري  الشعب  من  التخلص  إلى 
بشعب آخر من أوروبا؛ وعليه كانت هناك إبادة 
للشعب اجلزائري، مارسها ضده هذا  حقيقية 
االستعمار االستيطاني بغض النظر عن الوفيات 

بسبب األمراض وسوء التغذية وما إلى ذلك.
أخرى  مرور 40 سنة  بعد  أي  ويف سنة 1950 
فرنسا  قامت  األخير،  السكاني  اإلحصاء  عن 
بإحصاء آخر، فأصبح الشعب اجلزائري يقدر 
أو  توقفت  اإلبادة  أن  أي  نسمة  ماليني  بـ6  
فما  السكن،  عدد  زيادة  إلى  أدى  تقلصت مما 

هو السبب يا ترى يف ذلك؟
العاملية األولى  السبب يكمن يف اندالع احلرب 
)1918-1914( ثَُمّ احلرب العاملية الثانية )-1939
إلى مقاتلني  1945( حيُث كانت فرنسا بحاجة 
عن  توقفت  ولذلك  جيشها  لتدعيم  جزائريني 
يف  وشرعت  اجلزائري  الشعب  وإبادة  تقتيل 
اجلزائري يف  الشعب  ألبناء  اإلجباري  التجنيد 
وبالدها؛  نفسها  عن  للدفاع  جيشها  صفوف 
وبالتالي فإذا قمَت بتحليل بسيط فستستنتج أن 

اإلبادة قلّت وخّفت لهذا السبب.
املتحدة  الواليات  انضمت  ملا   ،1942 سنة  ويف 
الثانية  العاملية  للمشاركة يف احلرب  األمريكية 
مع  ذلك  وتزامن  باجلزائر  لقواتها  إنزال  ووقع 
تصريح الرئيس األمريكي آنذاك روزفلت، حيُث 
احلرب  يف  احللفاء  انتصار  بعد  بأنه  صّرح 
مصير  تقرير  تنظيم  يجب  الثانية  العاملية 
بهذا،  معنيون  نحن  وطبًعا  املستعمرة؛  الشعوب 
وعلى هذا األساس جتّند املناضلون والوطنيون 
 Les( البيان«  »أحباب  يسمى  تنظيما  وكونوا 
Amis du Manifeste(، ضم كل أطياف الشعب 

االحتاد  الوطنية:  احلركة  املمثلة يف  اجلزائري 
 )UDMA( اجلزائري  للبيان  الدميقراطي 
املسلمني  العلماء  وجمعية  عباس،  لفرحات 
اجتمعت  الوطنية،  التيارات  وباقي  اجلزائريني 
ُكلُّها حول نفس الهدف، وكان هناك جتنيد كبير 

يف تلك الفترة أي يف سنة 1942. 
أنا كنت صغيًرا وقتذاك ولكن أتذكر ذلك جيدا، 
)أحباب  التنظيم  لهذا  فرع  تكوين  مّت  حيث 
»قرية  فيها،  نعيش  كنا  التي  القرية  البيان( يف 
عني ياقوت«؛ وباملناسبة فإن املشرف على هذا 
التنظيم هو خالي، السيد سيحالي سعيد، وأنا 
له  الوقت متمدرًسا حيث قدمت  كنت يف ذلك 
أسماء  لتدوين  مني،  كمساهمة  جديدا  كراسا 
هذا  امتأل  وقد  التنظيم،  هذا  يف  املنخرطني 

الكراس عن آخره بأسماء املنخرطني.
البيان،  وحترير  التنظيم  هذا  تشكيل  مت  وملا   
آنذاك  عباس  فرحات   - البيان  أي   – سلّمه 
األمريكية  املتحدة  للواليات  العام  القنصل  إلى 

يف اجلزائر ويدعى السيد ميريف؛ ميكننا اليوم 
طلب االطالع على الوثائق التي بحوزة الواليات 
البيان ونتعرف  املتحدة األمريكية وسنجد هذا 

ونطلع على محتواه...

عن  سنتحدث  رمبا  بوعافية:  الشريف  السيد 
األرشيف بعد حني...

دعني  ولكن  نعم  قوجيل:  صالح  السيد 
وصاغوا  حّرروا  الذين  اإلخوة  إّن  أيًضا  أقول 
الشعب  إلى  النداء   ،1954 نوفمبر  أول  بيان 
الوطني،  التحرير  جبهة  وأسسوا  اجلزائري، 
يكونون قد استلهموا من أحداث سنة 1942، أي 
من هذا البيان الذي التفت حوله جميع مكونات 
احلركة الوطنية وأطياف الشعب اجلزائري يف 

سنة 1942.
على  احللفاء  انتصار  وبعد   ،1945 سنة  ويف 
بهذا  لالحتفال  العالم  شعوب  خرجت  النازية، 
اآلخر  هو  اجلزائري  الشعب  وأراد  النصر، 

مشاركة شعوب العالم هذا االحتفال فخرج إلى 
البيان  أحباب  أو  أنصار  مثل  تنظيماته  جانب 
يف مظاهرات عارمة عبر مختلف شوارع مدن 
سطيف،  يف  خاّصة  وبصفة  اجلزائر  ومناطق 
من  اجلزائري  العلم  رفع  وبعد  وخراطة،  قاملة 
طرف شاب جزائري، لم تستسيغ فرنسا ذلك، 
إلى  وعادت  عشوائيا  الرصاص  تُطلق  فراحت 
وارتكاب  وإبادة  تقتيل  من  القدمية  عادتها 
املجازر يف حق الشعب اجلزائري وأودت بحياة 
قاملة،  سطيف،  من  كل  يف  شهيدا   45.000
خراطة، عني الكبيرة، سوق أهراس وغيرها من 

مناطق اجلزائر. 
حدث هذا يف الوقت الذي لم يلتحق فيه بعُد أبناء 
الشعب اجلزائري املجّندين يف صفوف اجليش 
املناطق  ساكني  السيما  بديارهم  الفرنسي 
يف  القتال  جبهات  من  عودتهم  وعند  املذكورة، 
كانوا  وهم  أُبيدت  قد  عائالتهم  وجدوا  فرنسا 
يكافحون مع فرنسا يف احلرب العاملية الثانية !! 
وهنا ُطِرَح سؤال مهم: ما العمل؟ ما هو احلل؟

تكوين منظمات العمل السياسي 
من كل التيارات  وبدء التحضير 

للكفاح المسلح
سنتان من بعد ذلك أي يف سنة 1947، سمحت 
وبتشكيل  السياسي  االنفتاح  ببعض  فرنسا 
الشعب  حزب  فيهم  مبا  سياسية  أحزاب 
الذي كان ينشط يف السرية   )PPA( اجلزائري
فأعاد تشكيل نفسه وظهر باسم آخر هو حركة 
انتصار احلريات الدميقراطية )MTLD( وجرت 

 L'Assemblée( اجلزائرية  اجلمعية  انتخابات 
 1947 سنة  يف    )des délégués algériens

وكان مقرها هنا باملقر احلالي ملجلس األمة. 
وقد ترّشح الوطنيون وأنصار البيان اجلزائري 
الشعب  فيها  وشارك  االنتخابات  لهذه  بقوة 
كبيرة،  نتائج  وحققوا  بكثافة  أيًضا  اجلزائري 
لكن السلطات االستعمارية جلأت إلى تزويرها، 
ونتذكر إلى يومنا هذا أن تلك االنتخابات سميت 
بانتخابات نيجالن، نسبة إلى احلاكم الفرنسي 
إدموند نيجالن، وكان عدد  آنذاك يف اجلزائر 
مقعدا   120 هو  اجلمعية  تلك  داخل  املقاعد 
 )Premier collège( منها 60 مقعدا للفرنسيني
الذين كان عددهم يبلغ 800.000 نسمة ونفس 
 Deuxième(للجزائريني مقعًدا   60 أي  العدد 
عددا  أكثر  كان  اجلزائري  فالشعب   ،)collège
من  فقط   %10 ميثلون  الذين  الفرنسيني  من 
من   %50 منحهم  مت  ذلك  ومع  السكان  عدد 

املقاعد!! 
وقد جنح يف هذه االنتخابات حوالي 10 فقط 
من   5 الوطنيني،  املناضلني  اجلزائريني  من 
البيان،  أحباب  حزب  من  و5  الوطنية  احلركة 
أما الباقي فقد اختارتهم فرنسا من اجلزائريني 
الذين قبلوا بحكمها، منهم الباشاغاوات والقياد 

وأتباع فرنسا وما إلى ذلك. 
وبعد االنتخابات، عقدت اللجنة املركزية حلزب 
 )MTLD( حركة انتصار احلريات الدميقراطية
اجتماعا ألعضائها، ومت دراسة الوضع السائد 
ماي   8 يف  حدث  منتظًرا مما  كان  وما  آنذاك 
1945 وكذا النتائج املترتبة عنه وتردي األوضاع 



مجازر 8 ماي 1945 - حديث خاص

63

مجازر 8 ماي 1945 - حديث خاص

62

سوًءا أكثر فأكثر بعد االنفتاح السياسي الذي 
ارتكبتها  التي  املجازر  بعد  به فرنسا  تظاهرت 

يف حق الشعب اجلزائري يف ماي 1945...

السيد الشريف بوعافية: إذن ما هو احلل؟
السيد صالح قوجيل: احلل الوحيد املتبقي 
هو التوجه نحو العمل املسلح، ومن أجل جتسيد 
هذا احلل كان يجب أن ننظم أنفسنا وهنا مت 
-L'organisation s السرية  املنظمة  )إنشاء 
crète( يف سنة 1947 وفروع لها على مستوى 
كان  بحيث  اجلزائر،  ومناطق  جهات  مختلف 
هناك من املناضلني يف هذه املنظمة السرية من 
ترك جهته أي منطقته )مسقط رأسه كما يُقال( 

وتنّقل نحو منطقة أخرى للنضال والعمل.
 3 مرور  وبعد  قويا،  التنظيم  هذا  كان  وفعال 
سنوات أي يف سنة 1950 مت اكتشاف املنظمة 
وبعد  تبسة،  منطقة  يف  املستعمر  طرف  من 
على  القبض  إلقاء  مّت  والتحريات  البحث 
واتخذت  املركزية  اللجنة  فاجتمعت  أعضائها، 
قرارا بتجميد نشاط املنظمة السرية خوفا من 
نشاط  جتميد  إلى  االستعمار  سلطات  جلوء 

احلزب، وهذا حفاظا على احلزب.
وجتدر اإلشارة هنا إلى أّن مصطفى بن بولعيد 
كان العضو الوحيد يف مجموعة الـ 22 وعضو 
رفض  الذي   6 الـ  ومجموعة  املركزية  اللجنة 
قرار جتميد نشاط املنظمة السرية، وقال بأننا 
نشاطه؛  جتميد  ينبغي  ال  قوي  تنظيم  لدينا 
ومصطفى  املركزية  اللجنة  بني  مشكل  فحدث 
بن بولعيد، وكان لهذا اخلالف انعكاسات فيما 

بعد. 
وأوعمران  بلقاسم  كرمي  أّن  كذلك  هنا  وأشير 
كانا هما أيًضا عضوين يف هذا التنظيم السري، 
تابعني ملصالي احلاج؛ ويف تلك األثناء العصيبة 
فيه  أعضاءٌ  بدأ  السري  التنظيم  هذا  على 
قبضة  من  واالنفالت  الهروب  استطاعوا  ممن 
االلتحاق  يبحث عنهم، يف  كان  الذي  املستعمر 
مبنطقة  منهم  والبعض  األوراس  مبنطقة 
األوراس  إلى  جاء  منهم  الكثير  ولكن  القبائل؛ 
ألنهم وجدوا فيها التنظيم احمُلكم واألمان، ومن 
أذكر  باألوراس  التحقوا  الذين  اإلخوان  جملة 
اهلل  عبد  بيطاط،  رابح  يوسف،  زيغوت  منهم: 
بن طوبال، وعمار بن عودة وغيرهم؛ فقد مكثوا 
فترة زمنية يف منطقة األوراس وهم من شّكل 

فيما بعد ما يُسمى مبجموعة الـ 22.

الوضع اإلقليمي ومتغيراته 
وتأثيراته على دعم الكفاح المسلح

وأهم الشخصيات الوطنية المبادرة 

يف سنة 1951، حدث تغيير يف منطقة الشمال 
الثانية  العاملية  احلرب  نهاية  بعد  اإلفريقي، 
ليبيا،  استقلت  حيث  فيها،  احللفاء  وانتصار 
وباملناسبة امللك السنوسي أصله جزائري وحتى 
الذاكرة  الليبي - إن لم تخوِن  رئيس احلكومة 
يعني  جزائري،  أيضا  وأصله  شالبي  اسمه   -
تفاؤال  هذا  ويُشّكل  موجودة  اجلزائرية  الروح 

كبيرا بالنسبة لنا. 

ويف سنة 1952 وقعت ثورة يف مصر على امللك 
تعيني  ومّت  األحرار  الضباط  طرف  من  فاروق 
جمال عبد الناصر، وبعد فترة وقعت انتفاضة 
يف تونس وبعدها يف املغرب، ونحن يف اجلزائر 
كان هناك انقسام سياسي داخل صفوف حركة 
بني   )MTLD( الدميقراطية  احلريات  انتصار 
املصاليني واملركزيني حول العمل املسلح؛ وبينما 
بادر مصطفى  الطرفني،  الصراع محتدما بني 
والعربي  بوضياف  محمد  مبعية  بولعيد  بن 
إنشاء  يف  بالتفكير  بيطاط  ورابح  بلمهيدي 
اللجنة  اسم  حتت  الطرفني  بني  للصلح  جلنة 
الثورية للوحدة والعمل )CRUA( مع فروع لها 
يف مختلف املناطق ولكنها لم توفق يف التوّصل 

إلى عملية الصلح.
املركزية  اللجنة  اجتماع  عقد  تقرر  هذا،  بعد 
التخاذ القرار املناسب خاصة يف ظل املستجدات 
مبنطقة الشمال اإلفريقي حيث استقلت ليبيا 
واالنتفاضات  التغيير يف مصر  وكذلك حدوث 
يف تونس واملغرب، فكان البد من القيام بشيء 

ما ومن هنا جاء اجتماع مجموعة الـ 22. 
أن  باإلمكان  كان   22 الـ  اجتماع  احلقيقة  يف 
يكون بعدد أكبر، 40 أو 50 أو أكثر ولكن صعوبة 
التنقل يف البالد لم تسمح بذلك، األعضاء كانوا 
ُمراقبني وُمطاردين من قبل سلطات االستعمار 
فاملهمة  العاصمة،  إلى  تنقلهم  من  صعب  مما 
أّن  أذكر  املثال  سبيل  وعلى  جدا؛  كانت صعبة 
االجتماع  يحضرا  لم  وأوعمران  بلقاسم  كرمي 
وكذلك شيحاني بشير الذي كان نائبا ملصطفى 

بن بولعيد لم يحضر هو اآلخر.
وناقش  بولعيد،  بن  مصطفى  االجتماع  ترأس 
احلاضرون الوضع السائد آنذاك وكيفية اخلروج 
املعيش؛  الواقع  لذلك  مخرج  وإيجاد  مبوقف 
االجتاه  هذا  يف  سياسي  عمل  من  البد  وكان 
فتَمّ تكليف كل من السادة بن بولعيد وبوضياف 
وبيطاط وبن مهيدي بالتفكير يف بلورة املوقف 
الـ 22 هذا مّت يف   إجتماع مجموعة  املناسب.. 
26جوان 1954 واالجتماع الذي ضم 6 أعضاء 
كان بعد 4 أشهر من اجتماع مجموعة الـ 22، 

مت فيه دراسة األوضاع وتقييم حصيلة 4 أشهر 
والنشاط، حيث اتصل مصطفى بن  العمل  من 
بولعيد خالل هذه الفترة مبصالي احلاج ليقنعه 
بقيادة الثورة والعمل املسلح كون جميع األعضاء 
بن  وكان  الشعب،  لدى  معروفني  غير  اآلخرين 
بولعيد الوحيد الذي لديه إمكانية التنقل بسهولة 
املركزية  اللجنة  يف  عضوا  كونه  إلى  باإلضافة 
مع العلم أّن مصالي احلاج ال يستقبل أيا كان؛ 
وكانت نتيجة هذا اللقاء أن رفض مصالي احلاج 

هذا العرض وموقفه معروف تاريخيا. 
وتبًعا لذلك، صّرح مصطفى بن بولعيد قائال – 
وهذا الكالم مثلما أخبروني به كان بهذه العبارة 
من  والبد   )Rideau( الـ  هذا   غلق  »يجب   -
االعتماد على أنفسنا وتعويض الزعامة بالعمل 

اجلماعي« أي مجموعة الستة.
بالثورة دون  القيام  إنه ال ميكن  أيًضا  كما قال 
مشاركة منطقة القبائل ومشاركة كرمي بلقاسم 
بولعيد  بن  وبحكم عالقة مصطفى  وأوعمران، 
جميعهم  كانوا  حيث  الشخصيتني،  بهاتني 
أعضاء يف املنظمة السرية، اتصل بهما وأقنعهما 
باملشاركة والتحقا بالتنظيم؛ وبعد هذا كله تقرر 
26أكتوبر  يوم   الستة  األعضاء  اجتماع  عقد 

.1954
ولقد سبق لي أن تطرقت إلى هذا املوضوع هنا 
بـمقـر مجلس األمة - بصفتي مجاهًدا - وذلك 
بهذه  استشهدت  حيث  املناسبات  إحدى  يف 
الوقائع الرائعة من تاريخنا يف جمع الكلمة ولّم 
الذي  بالدور  وذّكرت  الصفوف؛  ورص  الشمل 
لعبه وأّداه مصطفى بن بولعيد يف التحاق كرمي 
استقالل  أجل  من  بالعمل  وأوعمران  بلقاسم 
التي  اخلالفات  من  وبالرغم  اجلزائر  وحترير 
كانت موجودة بينهم؛ ووجهت حينئٍذ – كمجاهد 
إلى جميع  نداًء   - األمة  ملجلس  كرئيس  وليس 
وإطارات  كمجاهدين  اجلزائري  الشعب  أبناء 
ومسؤولني سياسيني ووطنيني لاللتحاق بالركب 
من أجل بناء جمهورية جديدة؛ كنت قد قدمت 
املناسبة  بهذه  اليوم  وأكرره  وأعيده  النداء  هذا 

اخلاصة، مناسبة ذكرى 8 ماي 1945...

السيد الشريف بوعافية: نصل إذن إلى احلديث 
العالقات  عن اجلزائر اجلديدة ونتحدث عن 
يريد  املواطن  رمبا  الفرنسية،  اجلزائرية 
عالقات  يف  جديدة  جزائر  يرى  أن  ويطمح 
جديدة مع فرنسا.. فرنسا التي لم تعترف إلى 
غاية يومنا هذا بجرائمها وأكثر من ذلك فهي 
عن  تتحدث  التي  باألرقام  حتى  تعترف  ال 
أين   !!  1945 ماي   8 مجازر  يف  شهيد   45.000

وصل هذا امللف يف نظركم؟

السيد صالح قوجيل: بالنسبة لهذا امللف، 
الذي هو – حقيقًة - ملف كبير، ميتد من 1830 
إلى 1962، يشمل - كذاكرة - كل ما قامت به 

فرنسا وارتكبته يف اجلزائر خالل الفترة.
كنت قد حتدثت مع مسؤولني يف فرنسا وقلت 
لهم إننا عندما قمنا بالثورة لم تكن ضد الشعب 
الفرنسي بل كانت ضد االستعمار الفرنسي، وكنا 

دائما نفرق بني االستعمار والشعب الفرنسي.
الذي طردناه من اجلزائر يف سنة  واالستعمار 
أحزاب  إلى  وحتول  فرنسا  إلى  رجع    ،1962
وجمعيات ومنظمات ولوبيات وهم من يؤثر على 

مسار وطبيعة العالقات اجلزائرية الفرنسية!!
اجلمهورية  رئيس  ملنصب  مترشح  يأتي  ملا 
االستعمار  بأن  انتخابه  قبل  ويصرح  الفرنسية 
يف  فوزه  بعد  ولكن  إنسانية  جرمية  كان 
االنتخابات ينسى كامل تصريحاته بفعل ضغط 

اللوبيات واألحزاب وتأثير ذلك على قراراته.
موجودة،  واألحزاب  اللوبيات  هذه  دامت  وما 
تبقى العالقة بني اجلزائر وفرنسا غير مستقرة، 
االنشغال يف عالقاتنا  هذا  نطرح  دائما  ونحن 

مع فرنسا.

الرئيس،  السيد  بوعافية:  الشريف  السيد 
بيننا وبني فرنسا تاريخ طويل، بيننا أرشيف 
وكيف  امللف  هذا  ترى  أين  وذاكرة،  وتاريخ 
من  اجلماجم  نستعيد  حتى  يعالج  أن  ميكن 
متحف اإلنسان بباريس وكيف نسترجع ذلك 

األرشيف؟ 
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بيان أول نوفمبر : استراتيجية 
مستمرة لبناء وتطوير الدولة 

الجزائرية

السيد صالح قوجيل: قبل أن أجيب عن 
هذا ألن الكالم حوله قد يطول، هناك محاوالت 
وزارة املجاهدين ومساعي احلكومة ككل فيما 
أن  لي  اسمح  ولكن  املوضوع،  هذا  يخص 
أواصل احلديث عن ظروف اندالع ثورة الفاحت 
»الستة«  انعقد اجتماع  ملا  نوفمبر 1954 حيث 
يزال  ما  الذي  نوفمبر،  أول  بيان  وصاغوا 
أيضا  ويصلح  هذا،  يومنا  إلى  محتواه صاحلا 
يكن  لم  صاغوه  الذين  فاإلخوان  للمستقبل، 
 cours( املستوى التعليمي لألفضل منهم يتعدى
complémentaires ou cours préparato -

res ou certificat de fin d'études( فبالنظر 
إلى مستوى اخلطاب الذي ُكِتَب به البيان، يدل 
– حقيقًة - على عبقرية مّيزت هؤالء املناضلني 
وأقصد من الناحية الثقافية البحثة؛ ما معنى 
باألدبيات  متشبعني  كانوا  أنهم  يعني  هذا؟ 
اخلاصة باحلركة الوطنية، ألن احلركة الوطنية 

كانت تُربي وتُعِلّم...

السيد الشريف بوعافية: مدرسة!
 - حقـيـقـًة   – نعم  قوجيل:  صالح  السيد 
كانت مدرسة! وعلى هذا، نستنتج أن البـيـان – 
بيان أّول نوفمبر - كتب من طرف هؤالء اإلخوة 
الستة، ولم يكن أحد آخر معهم، وقد بلغوا هذا 

املستوى من التفكير...

السيد الشريف بوعافية: هذه هي العبقرية!
إّنها عبقرية!  نعم،  السيد صالح قوجيل: 
التحرير؟  جبهة  ملفهوم  تصورهم  بنوا  كيف 
اجلزائري؟  للشعب  بالنسبة  النداء  يكون  كيف 
وكيف يُخاطب النداء كل الوطنيني أفراًدا وليس 

كأحزاب، ليلتحقوا بهذا الركب؟ 
اندلعت  فلما  البداية،  املهمة سهلة يف  تكن  لم 
الثورة يف أول نوفمبر، أتذكر آنذاك ماذا كانوا 
يقولون؟! الفئة التي كانت مع فرنسا كانت تقول: 
فرنسا«؟!!  يُخرجون  احلفاة،  العراة،  »هؤالء 

وستهطل  الشتاء  فصل  »سيحل  أيضا:  وقالوا 
ويصطادونهم  الثلوج  وتتساقط  األمطار، 
كاألرانب«! وحّل فصل الشتاء وتهاطلت األمطار 
وتساقطت الثلوج وجاء 20 أوت 1955، وأولئك 
كيف  أنظر  )أسودا(!  أصبحوا صيودا  األرانب 
تطورت األمور تدريجيا من اليوم األول، مرحلة 
بعد مرحلة، ومع مرور الوقت عرفنا كيف نقتنع 
أوضح  وهنا  أيًضا؛  بها  غيرنا  ونُقنع  بالثورة 
من  كانت  الثورة  هاته  أن  بحيث  مهما  أمرا 
أجل الشعب، حتى شعار أول نوفمبر كان »من 
الشعب وإلى الشعب«، كل شيء من الشعب ويف 

خدمة الشعب، هذا هو مبدأ أول نوفمبر.

الرئيس،  السيد  بوعافية:   الشريف  السيد 
نحن اليوم يف اجلزائر املستقلة، هناك حديث 
شهداء  بفضل  االعتراف  وجوب  عن  كذلك 
إلى  تنظرون  كيف  الفترة،  تلك  ومجاهدي 
أحداث  ضحايا  بتكريس  تقول  التي  املطالب 
شهداء  قائمة  ضمن   1945 ماي   8 ومجازر 

اجلزائر؟

السيد صالح قوجيل: نعم، يف كل األحوال، 
هم شهداء خاصة بالنسبة للذين ُقتلوا ونّكل بهم 
خالل  اإلبادة  جرمية  عليهم  ومارس  املستعمر 
أولئك  وحتى  تاريخنا،  من  املؤملة  الفترة  تلك 
الذين ألقى املستعمر القبض عليهم وسجنهم، 
منهم من حكم عليه بـ 20 سنة سجنا نافذا، و25 
سنة، وباملؤبد، وبقي هؤالء مسجونني حتى سنة 
1962، ولقد رأيتهم يوم فتحنا سجن »لومباز« 
يف باتنة وأخرجنا منه كل املساجني، وكان من 
بينهم إخوان قابعني يف السجن منذ أحداث 8 
ماي 1945، كانوا 4 أو 5، حتى حتررت اجلزائر 

يف سنة 1962. 
اليوم وبعد 22 فيفري نعمل من 

أجل بناء ديمقراطية حقيقية

املسائل  هذه  كل  عن  احلديث  اليوم  نستطيع 
ونسميها مبسمياتها وتعود األمور إلى مجراها 
التاريخي، مبا يخدم  احلقيقي وضمن سياقها 
وخاصة  سواء  حّد  على  والذاكرة  التاريخ 
كمسؤولني   - اليوم   ألننا  للمستقبل،  بالنسبة 

نفسي  أعتبر  حال،  كل  على  كمجاهد  وأنا   -
من املاضي عشت بقرب أو مباشرة كل أحداث 
وأنا   ،1962 منذ  املسؤولية  مارست  الثورة، 
يجب  للمستقبل،  لست  لكنني  حاليا  موجود 
نتحدث  ملا  بحيث  للمستقبل  تفكيرنا  يكون  أن 

نتوجه دائما نحو املستقبل.
وما نعيشه منذ فيفري 2019 ملا خرج الشعب 
اخلامسة،  العهدة  فكرة  وأبطل  الشارع  إلى 
الرابعة  العهدة  متديد  فكرة  أيضا  أبطل  ثم 
السلمية  واحتجاجاته  نضاله،  الشعب  وواصل 
واحلضارية بسند من اجليش الوطني الشعبي، 
سليل  هو  الشعب،  ساند  الذي  اجليش  هذا 
أضيف  كمجاهد  وأنا  الوطني،  التحرير  جيش 
كلّها  األمور  هذه  وجدارة«،  »بحق  عبارة  لها 
للمستقبل، لبناء دميقراطية جديدة.. ذلك ألنه 
بعدما جتاوزنا كل تلك الفترات ومتسكنا بخيار 
واألوحد  الوحيد  السبيل  الدستور،  تطبيق 
الجتناب الدخول يف الفوضى وانفالت األمور، 

والثبات،  اجلميع  جهود  بفضل  هلل  واحلمد 
دم  قطرة  تسل  لم  الشعب  مظاهرات  وسلمية 
واحدة، ونظمنا االنتخابات، وال أحد كان يتصور 
أنه سيكون بإمكاننا تنظيم االنتخابات يف تلك 
الفترة، ولكن رغم ذلك عّدلنا قانون االنتخابات 
وأنشأنا سلطة مستقلة ملراقبة االنتخابات التي 
انتخابات  تنظيم  ضمان  يف  إيجابيا  دوًرا  أّدت 
حرة ونزيهة وشّفافة، دون تدخل اإلدارة إال فيما 
-sur le plan logist )يخص التحضير املادي 

que(، وترشح خمسة إخوان، وكانت النتيجة أن 
األول،  الدور  تبون، يف  املجيد  عبد  السيد  فاز 
مبنصب رئيس اجلمهورية بنسبة ٪58 على ما 

أعتقد.
األمر األّول الذي يجب أن أركز عليه هنا ألنه 
مهم جدا، هو أّنه مباشرة بعد إعالن فوز السيد 
اجلمهورية،  رئيس  مبنصب  تبون  املجيد  عبد 
حدى،  على  كل  األربعة،  املترشحون  صرح 
املنتخب  الرئيس  وهنأوا  بالنتيجة،  بقبولهم 

اجلزائر،  يف  مرة  ألول  حتدث  وهذه  اجلديد، 
ولها داللة وأهمية كبيرة بالنسبة للخارج، وحتى 

بالنسبة للمشككني يف الداخل.
األربعة  املترشحني  حضور  هو  الثاني  واألمر 
املنتخب،  اجلمهورية  رئيس  تنصيب  مراسم 
وهذه أيضا رسالة قوية للخارج، ورمبا لم نول 
ألّول  حيث  مهم،  ولكنه  املوضوع  لهذا  أهمية 
بنتائج  املترشحون  يعترف  اجلزائر  يف  مرة 
شرعية  فإن  هذا  وعلى  الرئاسية،  االنتخابات 

رئيس اجلمهورية املنتخب ال غبار عليها. 
بالذكر،  جدير  أيًضا  هو  الذي  اآلخر  واألمر 
يتعلّق بوفاة املجاهد أحمد قايد صالح، رحمة 
اهلل عليه، يومني بعد تنصيب رئيس اجلمهورية، 
وهو الذي ساير كل تلك املرحلة، ووضع اجليش 
بعد  شاهدنا  ماذا  وحمايته؛  الشعب  خدمة  يف 
وفاته؟ رافقه الشعب إلى مثواه األخير يف موكب 
جنائزي مهيب، الشعب وحده هو من نّظم هذه 
املرافقة، دون حكومة وال تنظيم وال شيء آخر،  
أربع  ملدة  وتقريبا  بقوة  وحده  الشعب  مشى 
مقبرة  غاية  إلى  الشعب  قصر  من  ساعات، 
واليات  مختلف  من  الّناس  وقدمت  العالية، 
الوطن، حيث مّت تكريس املفهوم الشعبي لشعار 
»الشعب واجليش خاوة خاوة«؛ هذه ثالثة أمور 
يجب أن نأخذها بعني االعتبار ونستخلص منها 

الدروس والعبر...

السيد الشريف بوعافية: السيد الرئيس، على 
الشعب، وأنت منذ قليل حتدثت عن من  ذكر 
حلول  مبجرد  الثورة  توّقف  على  يراهن  كان 

فصل الشتاء وهطول األمطار وتساقط الثلوج 
أو رمبا تقل حدة الثورة، ولكن حتّولت األرانب 

إلى أسود.
الرئيس-  السيد   - وأسود  أشبال  لدينا  اليوم   
الثورة  العالقة بني جيل  أن تكون  كيف ميكن 
التي  الرسالة  هي  ما  اليوم؟  الشباب  وجيل 

تبعث بها اليوم؟

دولة التزول بزوال الحكام

السيد صالح قوجيل: أعتقد أن مرجعيتنا 
اليوم هي رغبات الشعب، ملا نرى برنامج رئيس 
الذي  تبون،  املجيد  عبد  السيد  اجلمهورية، 
بينها  من  تعهدا  أو  التزاما   54 على  يحتوي 
الشعب  انتخبه  حيث  والشباب«،  »املستقبل 
وما  والتعهدات،  االلتزامات  هذه  أساس  على 
كان برنامج املترشح أصبح اليوم برنامج رئيس 
مصادقة  خالل  من  الشعب  زّكاه  اجلمهورية، 
غرفتي البرملان على مخطط عمل احلكومة من 

أجل جتسيد برنامج السيد رئيس اجلمهورية.
تلك  أهم  جتسيد  يف  نشرع  اليوم  نحن  وها 
االلتزامات والتعهدات بطرح الدستور للمراجعة 
»دستور جديد«،  وهو مبثابة  والتعديل  الشاملة 
يتناسق مفهومه مع الواقع املعيش ويُلبي رغبات 
الشعب خاّصة ما تعلّق منها بإنشاء دولة، تكون 
وكل  مواطن  كل  اجلميع،  دولة  أي  للجميع، 
شخص يجد مكانته يف هذه الدولة، فهي دولته، 
ألن  واحلكم،  الدولة  بني  نفرق  أن  يجب  وهنا 
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أخرى  إلى  محطة  من  يتغّير  أن  ميكن  احلكم 
ومن مرحلة إلى أخرى حسب رغبات الشعب، 
هو  الشعب  االنتخابات،  تُقام  عندما  حيُث 
الذي يختار، وال تزول الدولة مع زوال احلكام، 
بزوال  الدولة  تزول  »ال  وقته:  يف  بومدين  قال 
األشخاص« واليوم نحن نقول »ال تزول الدولة 
للناس جميعا،  الدولة تبقى  مع زوال احلكام«، 
عليها  جنتمع  أن  يجب  التي  الدولة  هي  هذه 
أغلبية  ومواالة،  معارضة  كلنا،  حولها  ونتفق 
وأقلية، وهذا يدخل يف إطار النداء الذي وّجهته 
لبناء هذه الدولة التي تكون للجميع، هذا األمر 
مؤسسات  فيخُصّ  الثاني  األمر  أّما  األول؛ 
الدولة، حيث أّن ميزان الدولة هو العدالة، أما 
رغبات  دها  حُتِدّ أمور  عن  عبارة  فهو  الباقي 
الشعب وتتعلّق أساًسا بالبلدية، الوالية، املجلس 
ستتم  أمور  وهي  وغيرها،  الوطني  الشعبي 
البرنامج؛ صحيح  مراجعتها كونها موجودة يف 

أّنه توقف...

هذه  بسبب  بوعافية:  الشريف  السيد 
اجلائحة؟

الوضع  بفعل  نعم  قوجيل:  صالح  السيد 
الراهن الذي نعيشه جراء تفشي جائحة كورونا 
فيروس )كوفيد - 19(؛ وإن شاء اهلل سنخرج 

منه قريبا...

في ظل الدستور المرتقب: سيكون 
لزاما مراجعة المنظومة القانونية 
وتكييفها مع مفهوم الدولة للجميع

الرئيس،  السيد  بوعافية:  الشريف  السيد 
اللقاء  هذا  من  املتبقي  اجلزء  ص  سُنخِصّ
السياسي وما  الراهن والوضع  اخلاص ألسئلة 

يحيط باجلزائر.
عن  قليل  منذ  الرئيس،  السيد  حتدثت، 
رئيس  وقال  وإثرائه،  الدستور  تعديل 
الطبقة  أيدي  بني  سيكون  إّنه  اجلمهورية 
األسابيع  خالل  واجلمعيات  السياسية 
مجلس  عن  نتحدث  سمحتم  ولو  القادمة، 
تتوقع  كيف  بالنيابة،  ترأسونه  الذي  األمة 
ملجلس   - الرئيس  السيد   - نظرتك  هي  ما  أو 
اإلبقاء  سيتم  هل  القادم؟  الدستور  يف  األمة 
للبرملان؟  العليا  والغرفة  السفلى  الغرفة  على 

كيف تتصور العمل البرملاني؟

مجلس  موضوع  قوجيل:  صالح  السيد 
األخرى،  الدولة  مؤسسات  كباقي  هو  األمة 
وأعتقد أن السيد الرئيس قد تكلم عن مجلس 
منها  فهمت  اإلشارات،  بعض  وأعطى  األمة، 
إّن  ثُّم  أخرى؛  مبهام  لكن  عليه  سيبقي  أنه 
على  ستوزع  الدستور  تعديل  مشروع  مسودة 
املجتمع  وتنظيمات  والشخصيات  األحزاب 

املدني ملناقشتها وحتليلها، وتقدمي االقتراحات، 
وإثرائها وستُحال بعد ذلك كمشروع قانون على 
غرفتي البرملان ملناقشته وبلورة كل االقتراحات 
املقدمة بشأنه واملصادقة عليه، وبعد استنفاد 
املشروع  سيُعرُض  والعمليات،  اخلطوات  هذه 

على الشعب لالستفتاء.
وملا يصادق الشعب على هذا الدستور، ندخل 
حينئٍذ يف مرحلة أخرى خاصة بتطبيق الدستور 
اجلديد وما جاء به من أحكام جديدة وبنظرة 
مغايرة متاما ملا هو جاٍر العمل به يف ظل الدستور 
احلالي، حيُث سيكون لزاما مراجعة منظومتنا 
اجلميع  دولة  مفهوم  مع  وتكييفها  القانونية 
احلقيقية،  الدميقراطية  ممارسة  وقواعد 
قانوني  وتعديل  مراجعة  إلى  وبالتالي سنتوجه 
الدستور،  بعد  مباشرة  واألحزاب  االنتخابات 

وبعد ذلك تُنّظم االنتخابات، وسيكون للسلطة 
يف  أساسٌيّ  دوٌر  االنتخابات  ملراقبة  املستقلة 
ونزاهتها،  االنتخابات  وصدقية  جدية  ضمان 
لتمثيل  ويتقّدم  يترشح  الذي  الشخص  يعني 
وليس الستغالل  لتمثيله،  يأتي حقيقة  الشعب 
خدمة  أو  فئوية  أو  شخصية  ألغراض  ذلك 
للشعب  ممثال  يكون  وجاٍه،  نفوٍذ  أصحاب 
ولدائرته االنتخابية، وبذلك يتمّتع هذا املنتخب 
له  الشعب،  باسم  ويتكلم  الشعبية،  بالشرعية 
فالن  توصية  أو  تزكية  وليست  الشعب  ثقة 
ننتظرها  التي  األمور  هي  هذه  عالن،  أو 
ونسايرها، وأنا كمجاهد أمتنى وأحلم - ومن 
على  اجلزائر  ستكون  كيف   - أحلم  أن  حقي 
مدى 20 سنة أو 30 سنة  القادمة، هو حلم ويف 
نفس الوقت وصية )Testament(، وسأكتب يف 

هذا املوضوع عن قريب - إن شاء اهلل - كيف 
أرى كمجاهد مستقبل اجلزائر وكيف أحلم بها 
وما أمتناه لها وألبنائها على مدى 20 سنة أو 
بَْت جلنة من  نُِصّ 30 سنة  القادمة؛ هذا وقد 
يف  تنظر  كي  اجلمهورية  رئيس  السيد  طرف 
إلى غاية سنة 2034،  اآلن  آفاق اجلزائر من 
البد أن نبدأ يف التفكير من اآلن كيف ستكون 
 20 لها  أضيف  وأنا   ،2034 سنة  اجلزائر يف 
سنة أخرى أي »كيف ستكون اجلزائر من اآلن 
الذكرى  تصادف  حتى   »2054 سنة  غاية  إلى 

املئوية الندالع ثورة أول نوفمبر 1954...

مستوى  أي  على  بوعافية:  الشريف  السيد 
يرتكز  ماذا  على  احلل  هذا  الرئيس؟  السيد 
يف نظرك؟ هذه املسافة الزمنية لالستشراف 

على ماذا ترتكز يف هذا احللم؟

هذا حلمي كمجاهد 
للجزائر في 2054

السيد الشريف بوعافية: السيد الرئيس، على 
ماذا تركز يف هذا احللم الذي تريد أن تكتبه 

لألجيال القادمة؟

السيد صالح قوجيل: أوال وقبل كل شيء 
وسيادية  حرة  دائما  اجلزائر  تبقى  أن  ينبغي 
اخلارج،  أمام  خاصة  السياسي  قرارها  يف 
وأن حتافظ على استقالل البالد ووحدتها، ال 
تتدخل اجلزائر يف شؤون أي بلد آخر وال تقبل 
أيًضا أن يتدخل الغير يف شؤونها الداخلية، هذه 
بها،  وأحلم  تكون  أن  أمتنى  التي  اجلزائر  هي 
وأمتنى أن يكون هناك توزيعا وانتشاًرا ُمنظًما 
الوطني  التراب  كامل  عبر  للسكان  ومتوازًنا 
من اآلن إلى غاية سنة 2054، حيث سيرتفع 
مليونا   80 أو   70 ورمبا سنكون  السكان  عدد 
 45 حدود  يف  نحن  اليوم  وجزائري،  جزائرية 
مليونا لكن غدا سيزيد عدد السكان، وبالتالي 

يجب التفكير يف كيفية تنظيم أنفسنا وانتشارنا 
والتقسيم  يتناسب  مبا  الوطني،  التراب  عبر 

اإلقليمي مع الكثافة السكانية...

واإلمكانيات  بوعافية:  الشريف  السيد 
واملهارات...

األمور  هذه  نعم،  قوجيل:  صالح  السيد 
يجب على اإلنسان التفكير فيها من اآلن ويضع 

لها االستراتيجيات واخلطط...

السيد الشريف بوعافية: السيد الرئيس، قبل 
عن  نتحدث  نحن  احللم،  هذا  يف  نغوص  أن 
فقد  الراهن،  واالقتصادي  السياسي  الواقع 
املجيد  عبد  السيد  تولي  عن  أشهر   5 مرت 
تبون مقاليد الرئاسة، ويكون من الصعب رمبا 
تقييم هذه املرحلة، لكن املواطن يتطلع دائما 
اجلديدة،  اجلمهورية  هذه  يف  اجلديد  إلى 
بصفتكم رئيسا ملجلس األمة بالنيابة، ماهي 
أهم النقاط اإليجابية التي ترونها يف مسيرة 

الرئيس خالل اخلمسة أشهر؟

السيد صالح قوجيل: صحيح أّن املسائل 
االقتصادية لديها كل األهمية، وقد تكلم عنها 
وإسهاب،  بتفصيٍل  اجلمهورية  رئيس  السيد 
جراء  عاملية  صحية  أزمة  اليوم  نعيش  نحن 
)كوفيد  املستجد  تفشي جائحة كرونا فيروس 
- 19(، وهي أزمة وّلدت أزمة أخرى هي األزمة 
سلًبا  الصحية  األزمة  أّثرت  أي  االقتصادية 
الطلب على  قّل  الدول حيث  اقتصاديات  على 
بسبب  احملروقات  خاصة  مثال  الطاقة  مواد 
توّقف األنشطة االقتصادية وانخفضت أسعار 
احملروقات يف األسواق العاملية وقلّت مداخيل 
الريع  على  اقتصادها  يعتمد  التي  الدول 
أزمات  هنالك  ستكون  أّنه  وأكيد  البترولي، 
أخرى سيشهدها العالم يف املستقبل؛ فما هو 
ستتعامل  وكيف  ذلك  كّل  يف  اجلزائر  موضع 

وتواجه اجلزائر كّل هذه املتغّيرات الهامة؟
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إذن، فعال اجلانب االقتصادي لديه كل األهمية، 
والقرار االقتصادي السيادي أكثر أهمية، نحمد 
اهلل أّن بالدنا اليوم ليست لديها ديون خارجية، 
هذا مكسب كبير، ألّنه ملا ال تكون لديك ديون 
فأنت  عليك،  يؤثر  أن  ميكنه  أحد  ال  خارجية 
سّيُد قرارك، وهذا جانب مهم، وقد تكلم عن 
لدينا  إنه  وقال  اجلمهورية،  رئيس  السيد  هذا 
إمكانيات ووسائل، ونتوفر على موارد وثروات 
نحافظ  كيف  نعرف  أن  يجب  فقط  هامة، 
نحافظ  حتى  استغاللها  نحسن  وكيف  عليها 
واالقتصادي  السياسي  القرار  استقاللية  على 

لبالدنا.
طبعا من خالل تطوير وتنويع االقتصاد، يبقى 
طموحنا قائما فيما يخص اجلانب االجتماعي، 
نحن كلنا أبناء الشعب، أوالد الفالحني، عشنا 
الظروف  حتسني  يف  اليوم  ونطمح  احلرمان 
االجتماعية واملعيشية لكافة أبناء اجلزائر من 
خالل حتسني القدرة الشرائية وحتقيق النماء 
الفرص  تكافؤ  ظل  يف  والرفاهية  واالزدهار 
عشنا  نحن  االجتماعية،  والعدالة  واإلنصاف 
شيء؛  كل  من  احلرمان  يطبعها  قاسية  حياة 
الفرنسيني يف حديث  املسؤولني  أحد  أن  أذكر 
تريد  »هل  له:  فقلت  عمري،  عن  سألني  معه 
نوفمبر  يف  ولدت  !أنا  احلقيقة؟  لك  أقول  أن 
1954، ألن قبل نوفمبر 1954 لم نكن موجودين، 
بدأنا نشعر بوجودنا من يوم رفعنا رؤوسنا يف 

 !!1954
وعليه، لن نتخلى عن الضعفاء، ألن الثورة قام 
بها الضعفاء، فمن األصول واألنفة والرجولة أن 
ال ننسى كيف عشنا، فقد عرفنا اجلوع والبؤس 
أن  يجب  لذا  كثيرة،  قاسية  وأمورا  واحلرمان 
االجتماعية  وأيضا  االقتصادية  سياستنا  تُبنى 
الشعب  ألبناء  يكفل  الذي  املنظور  هذا  وفق 

العيش الكرمي مثلما نّصت عليه مواثيق ثورتنا 
دميقراطية  دولة  نوفمبر،  أّول  بيان  خاّصة 

اجتماعية ...

لن ننسى وصية الشهداء : اْتَهاَلو 
في الجزائر

السيد الشريف بوعافية: على ذكر هذه الثورة 
أن اجلزائر وّفت حق  الكرمي، هل ترى  سيدي 
األسرة الثورية وكّل من شارك يف هذه الثورة 
املادي  احلقيقي،  االعتراف  من  ومّكنتهم 

واملعنوي؟

حال  كل  على  قوجيل:  صالح  السيد 
اإلمكانيات  حسب  يكون  املادي  االعتراف 
هذا  يف  تقّصر  لم  الدولة  أن  وأعتقد  املتاحة، 
والعرفان  التقدير  كل  مّنا  لهم  لكن  اجلانب، 
مادي  اعتراف  يكون هناك  أن  وقبل  واالمتنان 
هناك اعتراف معنوي وهو األهم؛ فكل الفضل 
فيما نحن عليه اليوم يعود إلى الشهداء؛ وهنا 
إبان  أذكر لكم شيئا مهما عايشته مع إخواني 
التي  األخيرة  الكلمة  كانت  التحريرية،  الثورة 
يتلفظ بها الشهيد قبل أن تفارق روُحه جسَده 
هي »أتهالو يف اجلزائر«، كنت حاضرا وسمعتها 
أكثر من مرة، وكل املجاهدين يف عدة جهات من 
الوطن يؤّكدون ذلك، لم يقل »أتهالو يف أوالدي« 
يف  »أتهالو  يقول  بل  عائلتي«،  يف  »اتهالو  أو 
نناضل  التي  الوصية  هي  تلكم  نعم  اجلزائر«، 
يتوجب  أمانة،  الشهداء  لنا  تركها  أجلها،   من 
من  وتبليغها  عليها  احلفاظ  كمجاهدين  علينا 
جيل آلخر حتى ال ننسى وصية الشهداء ونعمل 

بها بأن نحافظ على اجلزائر.

السيد الشريف بوعافية:  السيد الرئيس، نحن 
نعيش هذه األيام هذا احلجر الصحي نتيجة 
اجلائحة، أو ما يعرف بوباء كورونا، كيف ترى 
الوضع بصفتك قبل كل شيء مواطنا تعيش 

هذا احلجر الصحي؟

السيد صالح قوجيل: صحيح، هذا الوباء 
عطلنا كثيرا من الناحية السياسية واالقتصادية 
وترتبت عنه انعكاسات كبيرة، ولكن اإلجراءات 
سواء  األخرى  بالبلدان  مقارنة  اتخذناها  التي 
 )... إسبانيا  إيطاليا،  )فرنسا،  أوربية  أكانت 
نطمئن  جتعلنا  أمريكا،  يف  وحتى  عربية  أم 
يرام،  ما  بواجبنا على أحسن  إننا قمنا  ونقول 
الفضل  يعود  وهنا  البداية،  منذ  بواجبنا  قمنا 
باملناسبة،  أحييها  التي  الطبية  األطقم  إلى 
وكافة  وممرضني  ومساعديهم  أطباء  من 
وما  قّدموا  الذين  الصحي  القطاع  مستخدمي 
أداء  يف  ويتفانون  خدماتهم  يقّدمون  يزالون 
واجبهم املهني مهما كلّفهم ذلك من تضحيات، 
كما أحيي أيضا مصالح األمن، أعوان احلماية 
والتقدير  التحية  توجيه  أنسى  وال  املدنية، 
التي  التضامنية  هبتهم  على  الشعب  أبناء  إلى 
صنعوا بها أروع صور التآزر والتكافل، السيما 
يف هذا الشهر الفضيل رمضان، وخاّصة باجتاه 
املساكني واحملتاجني واملعوزين وكذلك تضامنهم 
مع العاملني يف السلك الطبي يف املستشفيات، 
الشعب  هذا  قدرة  كبيرا يف  أمال  يعطينا  هذا 
على االنتصار على هذا الوباء والنهوض بالبالد 

نحو آفاق واعدة... 

الرئيس،  السيد  بوعافية:  الشريف  السيد 
العملية  وصلت  أين  التضامن،  ذكر  على 
واألعضاء  األمة  مجلس  إلطارات  التضامنية 

بتبرعاتهم؟

السيد صالح قوجيل: نحن على كل حال 
ملا نتبرع ال نصرح بذلك، كل واحد قام بواجبه، 
مسألة  هي  اخلير  وفعل  التبرع  عملية  إّن  ثم 
إمكانياته،  حسب  على  تبرع  كٌلّ  شخصية، 
تبرعات  هناك  ألن  رمزي  األمر  هذا  ولكن 
كثيرة ومتنوعة، من طرف الشعب ورجال املال، 
واحملسنني، ونحن كأعضاء يف مجلس األمة أو 
إطارات  وكذا  الوطني  الشعبي  املجلس  نواب 

نقوم  اجلزائري،  املجتمع  من  جزء  الغرفتني 
بواجبنا ونؤدي دورنا بصفة عادية.

على كل حال تطرقنا لكل هاته اجلوانب، بالرغم 
من أّن املوضوع الرئيس لهذا اللقاء هو ذكرى 8 
ماي 1945، فأترحم على أرواح الشهداء وأسأل 
ما  للذين  والعافية  والصحة  العمر  طول  اهلل 
يزالون على قيد احلياة خاّصة املناضلني الذين 
نرى  ألننا  مطمئنون  ونحن  الفترة،  تلك  عاشوا 
بأن تضحياتهم لم تذهب سدى وبدأنا - واحلمد 

هلل - نلمس نتائجها...

الرئيس،  السيد  بوعافية:  الشريف  السيد 
هذه  نستغل  فقط  اخلتامية،  الكلمة  قبل 

الصحي  احلجر  نعيش  ونحن  الفرصة 
يقضي  كيف   شخصيا:  سؤاال  ألسألكم 
السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس األمة 
يقضي  كيف  الصحي؟  احلجر  بالنيابة، 

يومه وليله؟ 

السيد صالح قوجيل: على كل حال أنا ككل 
املواطنني، آت إلى هنا، إلى مكتبي،  كل صباح 
ألن هناك عمل وضروري أن نشتغل، ولكن ليس 
بالوتيرة املعهودة فقد قلّصنا حجم أعمالنا وكثافة 
الصحي  إجراءات احلجر  وكّيفناها مع  أشغالنا 
والتدابير االحترازية من وباء كورونا فيروس مثلما 
أقرتها السلطات؛ فعلى سبيل املثال جرت العادة 
التاريخية  املناسبات  نحيي  أن  األمة  يف مجلس 
ومحاضرات  ندوات  بتنظيم  الوطنية  واألعياد 
وأيام دراسية برملانية ومعارض، وندعو املؤرخني 
واألساتذة املختصني ووسائل اإلعالم والصحافة، 
لكن هذه السنة تعذر علينا ذلك مبناسبة ذكرى 8 
ماي 1945 بسبب جائحة كورونا، وأنا شاكٌر لكم 
تنظيم هذا اللقاء اخلاص الذي تكلمُت فيه معكم 
وإليكم باسم مجلس األمة وكمجاهد، وشكرا لكم 

مرة أخرى.
كيف تقضي يومك   السيد الشريف بوعافية: 

الرمضاني يف الليل، أي بعد اإلفطار؟

الناس،  ككل  واهلل  قوجيل:  صالح  السيد 
باحلجر  ونلتزم  املنزل  يف  نبقى  اإلفطار  بعد 
علينا،  جديد  أمر  هذا  احلقيقة  يف  املنزلي، 
وحتى نضحك قليال فقد قلت لبعض األصدقاء: 
التجوال  نلتزم بحظر  ولم  نعرف  نكن  لم  »نحن 
الذي فرضه علينا االستعمار ألننا كنا يف اجلبل 
اليوم  ولكن  املدن،  على  فرض  التجوال  وحظر 
التجوال  بحظر  االلتزام  على  مجبرون  نحن 

واحلجر يف بيوتنا بسبب كورونا فيروس«!

السيد الشريف بوعافية: قبل أن نختم - السيد 
الرئيس - كلمة أخيرة، تفضلوا.

السيد صالح قوجيل: يف اخلتام، أشكركم 
على االستضافة ومساهمتكم يف تبليغ الرسالة 
اإلعالمية النبيلة من خالل استحضار ذكرى 8 
ماي 1945، واستخالص الدروس والعبر حفاظا 
اجلزائري  للشعب  اجلماعية  الذاكرة  على 

ورسالة وأمانة الشهداء. 
ونحيي  اجلزائري،  للشعب  النجاح  كل  وأمتنى 
حتيا  اجلزائر،  ونحيي  اجلزائري،  الشعب 
األبرار،  لشهدائنا  واخللود  املجد  اجلزائر، 

والسالم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته.
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وإذا كان رحيل المجاهد عبد القادر 
العمودي أحد أعضاء مجموعة الـ 22 
التاريخية، وكذا رحيل المجاهد عمر 
بوداود والمجاهد ورئيس الحكومة 

األسبق بلعيد عبد السالم والمجاهد 
عبد القادر خليفة والمجاهد حمود 

شايد، يعتبر فقدانا كبيرا لرجال ذلك 
الرعيل من أبناء الجزائر، فإّن التاريخ 

سوف يبقى يصنفهم في زمرة أولئك 
الذين قال فيهم القرآن الكريم:

 "رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 
ينتظر وما بدلوا تبديال" صدق اهلل 

العظيم .

عاشت الجزائر نعيم الحرية بفضل الشهداء، الذين 
سقوا بدمائهم الزكية تربة الوطن من أقصاه إلى 
أقصاه، وبفضل المجاهدين الذين واصلوا المسار 

النضالي، حاملين رسالة الشهداء ومساهمين في 
بناء الجزائر المستقلة.

والزمن ال يتوقف واألعمار تنقضي.. لكن العمل 
النضالي يبقى مشكاة تهتدي بها األجيال.

وبمناسبة رحيل هؤالء المجاهدين، فقد تقّدم المجاهد صالح 
قوجيل رئيس مجلس األمة بالنيابة بتعازيه ألسرهم ولكل 

المجاهدين، واألسرة الثورية.

هكذا كانوا 
وهكذا رحلوا


