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لخ ،““Òلـ ““ا““Èÿ
بيار دوم ،مؤولف الكتاب اŸث Òللجدل ““الطابو ا أ

““غالبية ا◊ركى بقوا ‘ ا÷زائر بعد ا’سصتقÓل““
❊ تعرضصت للرقابة بفرنسصا على يدي قسصيسس كاثوليكي متحالف مع اليم ÚاŸتطرف
❊ من اÿطأا ا’عتقاد بأان كل ا◊ركى الذين بقوا ‘ ا÷زائر يوجدون ‘ السصلطة
❊ الوزير زيتو Êقال إان أارقامي خاطئة ..أاظن أانه  ⁄يقرأا كتابي
❊ كتابي منتشصر ‘ اÿارجية ا÷زائرية وردود الفعل فيها إايجابية للغاية
❊ نشصهد Œدد روح ““ا÷زائر فرنسصية““ وروب Òمينار هو من يجسصدها
❊ حرب ا÷زائر ’ تزال بعد  50سصنة تسصتعمل سصÓحا لÓشصتغال بالسصياسصة ‘ فرنسصا

صص :ح .م

يتهم بيار دوم ،مؤولف الكتاب اŸث Òللجدل عن أاعداد ا◊ركى الذين بقوا ‘ ا÷زائر بعد السصتقÓل ،رجل دين
مسصيحيا وحزب مارين لوبانÃ ،نعه من تقد Ëعرضص عن نتائج التحقيق الذي أاجراه با÷زائر ‘ ،مدينة
بجنوب فرنسصا .ويذكر ‘ حوار مع ““ا ،““Èÿأان ““ا÷زائر فرنسصية““ واقع مسصتحكم ‘ رجال السصياسصة الفرنسصي،Ú
وأان اŸواطن Úالفرنسصي Úيريدون فع Óأان تعÎف فرنسصا رسصميا بجرائمها السصتعمارية.
ا÷زائر :حاوره حميد يسص
م- -ب- -اشس- -رة ب- -ع -د صس -دور ك -ت -اب -ي ‘
ف - -رنسس- -ا ،صس- -رح وزي- -ر أÛاه- -دي- -ن،
أل -ط -يب زي -ت -و ،Êأن أأ’رق -ام ““خ-اط-ئ-ة
لربعاء
سصتعقد ندوة صصحفية ا أ
“ام-ا““ .أظ-ن أن-ه  ⁄ي-ق-رأ ك-ت-اب-ي ،ف-ل-و
اŸق-ب-ل ب-تولون ،تتناول مؤولفك
ف -ع -ل ل -ك-ان ’ح-ظ أن ك-ل رق-م ق-دم-ت-ه
لخ ““Òال-ذي ك-ت-بته
““ال-ط-اب-و ا أ
مبني على درأسسات تاريخية وعروضس
ب-ن-اء ع-ل-ى ن-تائج –قيق طويل
قوية جدأ .ولكن ‘ نفسس ألوقت أعي
ح--ول ا◊رك--ى ال--ذي-ن ب-ق-وا ‘
بأان إأحصسائياتي تضسعه ‘ حرج ،أ’نها
ا÷زائ-ر ب-ع-د السص-تقÓل .قبل
ت -ع -ي -د أل -ن -ظ -ر ‘ أل -ت -اري -خ أل -رسس -م-ي
بضصعة شصهور تعرضصت للرقابة ‘
أ÷زأئ- -ري أل -ذي ي -ت -مسسك ب -ه ألسس -ي -د
تولون ،هل Áكن أان تشصرح ما
زيتو Êجدأ .غ Òأنني أدرك أن كتابي
جرى؟
منتشسر ‘ وزأرأت أخرى ،خاصسة وزأرة
❊‘ ديسسم ÈأŸاضسي دعيت من طرف
أÿارجية ،وردود ألفعل فيها إأيجابية
›م - -وع - -ة ألصس - -دأق - -ة أإ’سس Ó- -م- -ي- -ة
للغاية.
)
أŸسس -ي -ح-ي-ة ب-ت-ول-ون( ،ج-ن-وب ف-رنسس-ا
““ا÷زائر فرنسصية““ ..هل لديها
بيار دوم
ه
ب-ه-دف ع-رضس أل-ت-ح-ق-يق ألذي أ‚زت
وج--ود ال--ي--وم ‘ ن-ف-وسص ب-عضص
،
ر
حول أ◊ركى ألذين بقوأ ‘ أ÷زأئ
ال---ف---رنسص---ي ،Úسص---واء ك---ان--وا
و’زأل- -وأ أح- -ي- -اء ح- -ت- -ى أل- -ي- -وم .ه- -ذه أل -ت -اري-خ ب-ا÷زأئ-ر .وف-ي-م-ا ي-خصس دأر
سصياسصي Úأام مواطن ÚعاديÚ؟
أÛموعة تقع –ت سسلطة ألقسسيسس أل -نشس -ر ““سس -ي-دي-ا““ ،أع-ت-ق-د أن ““خ-ط-ه-م
Óسس -ف نشس -ه -د م -ن-ذ بضس-ع
أل -ك -اث -ول -ي-ك-ي ب-ت-ول-ون دوم-ي-ن-يك رأي .ألتحريري““ يتمثل خصسوصسا ‘ أنهم ’ ❊ ن -ع -م ،ول  -أ
ف-ج-أاة وق-ب-ل أسس-اب-ي-ع ق-ل-ي-ل-ة ع-ن موعد يغضسبون بعضس أأ’شسخاصس ‘ مناصسب سسنوأت ما يشسبه Œدد روح ““أ÷زأئر
أÙاضس -رة ،أب-ل-غت ب-أان-ه-ا أل-غ-يت وم-ن عليا‡ ،ن ’ يريدون أن يعاد ألنظر ‘ فرنسسية““ .فكرتي تتجه مث Óإأ ¤فوز
روب Òم -ي -ن -ار ،ع -م -دة ب -ل -دي -ة ب -ي -زي -ي
ألتاريخ ألرسسمي.
دون تفسس.Ò
ك----ي----ف ي---ن---ظ---ر ا÷زائ---ري---ون (جنوب فرنسسا) .مينار هذأ مقرب من
أصس-دق-ائ-ي ‘ ت-ول-ون م-ت-أاك-دون ب-أان
والفرنسصيون إا ¤مقاربتك للحركى م -اري -ن ل-وب-ان ،وي-جسس-د روح-ا ج-دي-دة
ألقسسيسس تدخل Ÿنع إألقاء أÙاضسرة.
لخ ،““Òبعد قرابة عام خ -طÒة ج -دأ ع-ل-ى أنسس-ج-ام أÛت-م-ع
‘ ““الطابو ا أ
ه- -ذأ أل -قسس -يسس م -ع -روف ب -ق -رب -ه م -ن
أل- -ف- -رنسس -ي .و‘ ك -ل خ -ط -ب -ه ،ي -ع -ق -د
من صصدوره؟
أل -ي -م ÚأŸت -ط-رف ب-ف-رنسس-ا ،وخ-اصس-ة
م-اري-ون م-اريشس-ال ل-وب-ان ح-ف-ي-دة ج-ان ❊ لقي كتابي بفرنسسا إأعجابا من طرف م -ق-ارن-ات ب Úم-ع-ارك أ÷يشس ألسس-ري
م- -اري ل- -وب -ان .وأ◊ق -ي -ق -ة أن صس Ó-ت كل أŸؤورخ Úأ÷ادين ،وكل أأ’شسخاصس ‘  1960ضس -د ““إأره -اب-ي-ي أأ’ف-ا’ن““،
وث-ي-ق-ة ج-م-عت دوم-ا أل-يم ÚأŸتطرف أŸقتنع Úبأانه كان ينبغي على ألشسعب وم -ع -ارك -ه ه-و أل-ي-وم ضس-د أŸه-اج-ري-ن
وورث -ة م -ت -ط -ر‘ ““أ÷زأئ-ر ف-رنسس-ي-ة““ ،أ÷زأئ-ري أن ي-حصس-ل ع-ل-ى أسس-تقÓله ،أŸغ - -ارب- -ي Úوضس- -د ““ك- -ل أإ’ره- -اب- -يÚ
أقصس -د ورث -ة م-ن-ظ-م-ة أ÷يشس ألسس-ري ،وأن ك- -ل أ◊رك- -ى ‘ ن- -ظ -ره -م ل -يسس -وأ أŸسسلم .““Úإأنها فضسيحة!
إأنه أ’مر ’ يصسدق أن نÓحظ بأان
وأل- -عسس -اك -ر أ’ن -ق Ó-ب -ي Úوك -ل أل -ذي -ن بالضسرورة أوغادأ وخونة .هؤو’ء ألناسس
رفضس -وأ أن تصس -ب-ح أ÷زأئ-ر ج-زأئ-ري-ة .ي-ع-ل-م-ون أن أ◊ق-ي-ق-ة معقدة ،ويعلمون ح -رب أ÷زأئ -ر ت -ظ -ل ،ب -ع -د  50سسنة،
ه -ؤو’ء أŸت -ط -رف -ون ي -ب -غضس-ون ك-ت-اب-ي أنه ‘ ألنهاية أ◊ركى هم أيضسا ضسحايا مسس- -ت- -ع- -م -ل -ة ‘ أÿط -اب ألسس -ي -اسس -ي
ألفرنسسي كسسÓح لÓشستغال بالسسياسسة
““ألطابو أأ’خ .““Òفمنذ  50سسنة يذكر ظلم أ’سستعمار.
غ Òأن ك -ت -اب -ي ت -ك-ره-ه ك-ل أوسس-اط أليوم! وهذأ ألسسÓح يوظف ‘ سسكان
هؤو’ء أن ““كل أ◊ركى““ ” ““سسحقهم““
م-ن ط-رف ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر ألوطني ‘ ““أ÷زأئر فرنسسية““ .هذه أأ’وسساط  ⁄ب-ي-زي-ي ،أل-ذي-ن يسس-ت-مرون ‘ ألتصسويت
 ،1962أما ألتحقيق ألذي أجريته يب Úيسسبق لها أبدأ أن ضسمت عددأ كبÒأ ،لصسالح روب Òمينار.
زار وزي---ر اÛاه---دي--ن ا÷زائ--ري
ولكنها –دث صسخبا ،هؤو’ء ينظمون
بأان ذلك غ Òصسحيح.
ف--رنسص--ا الشص--ه--ر اŸاضص--ي ،وال-ت-ق-ى
‘ ظ- -رف ثÓ- -ث سس -ن -وأت ،ق -ط -عت م -ظ -اه -رأت وت -ت-ح-دث ع-ن-ه-م وسس-ائ-ل
ن--ظÒه ج--ان م--ارك ت--ودتشص-ي-ن-ي
آأ’ف ألكيلومÎأت با÷زأئر ،بحثا عن أإ’ع Ó-م .ه -ذه أأ’وسس -اط م -وج-ه-ة م-ن
وبحث معه ملفات التجارب النووية
ق -دأم -ى أ◊رك -ى ‡ن ه -م ع -ل -ى ق-ي-د طرف قدأمى منظمة أ÷يشس ألسسري،
‘ الصص--ح--راء ،واŸف--ق--ودي--ن ب--ع--د
أ◊ي- -اة .و‘ خ- -ت- -ام ك- -ت -اب -ي ،أذك -ر أن وقدأمى أ’نقÓبي Úألذين يسستثمرون
السص---ت---قÓ---ل وأارشص---ي---ف ح---رب
غالبية أ◊ركى بقوأ ‘ أ÷زأئر ،و ‘ ⁄آأ’م أ◊ركى وأبنائهم .وألبعضس من
ال-ت-ح-ري-ر .غ Òأان مسصأالة ا◊ركى
أبناء أ◊ركى ’ يقوون على ألتحرر من
غيبت عن الزيارة واÙادثات ،هل
يتعرضسوأ للقتل.
تعتقد أان الطرف Úغ Òمسصتعدين
ب-ع-د نشص-ر ك-ت-ابك بفرنسصا ‘ أافريل ه- -ذأ أل- -ت- -وظ -ي -ف ،وي -رددون أل -ف -ك -رة
حاليا للخوضص ‘ هذا اŸلف؟
 ،2015كان منتظرا نشصره با÷زائر أÿاطئة ““›ازر عامة بحق أ◊ركى““،
من طرف مؤوسصسصة ““سصيديا““ .لكن ‘ بينما عندما أسسأالهم يقولون إأن لديهم ❊ ن -ع-م ه-ذأ صس-ح-ي-ح .مسس-أال-ة أ◊رك-ى
آاخر ◊ظة ،رفضصت اŸؤوسصسصة نشصره أعماما وأبناء عمومة حركى بقوأ ‘ “ثل حقا ““ألطابو أأ’خ ‘ ““Òكل من
أÛت- -م- -ع Úأ÷زأئ- -ري وأل -ف -رنسس -ي،
بحجة أان قضصية ا◊ركى ل تناسصب أ÷زأئر و ⁄يقتلوأ.
خ-ط-ه-ا ال-تحريري .ماذا يعني هذا؟
و‘ أ÷زأئ - -ر ،ج - -رى أ◊ديث ع - -ن وب -ال -ت -ا‹ ‘ أل -عÓ-ق-ات ب Úأل-ب-ل-دي-ن.
ن
ماذا يؤواخذ عليك بالضصبط؟ علما أا
ك-ت-اب-ي ح-ت-ى ق-ب-ل أن ي-نشس-ر .أع-تقد أن وح-ت-ى يسس-ق-ط ه-ذأ أل-ط-اب-و ،ي-نبغي أن
مسصؤوو‹ ““سصيديا““ يرفضصون ما أاشصيع ألغالبية ‘ أ÷زأئر سسئمت من ألتاريخ تعÎف فرنسسا رسسميا بأان كل أسستعمار
بأانهم مارسصوا الرقابة عليك.
أل -رسس -م-ي ،وت-ري-د أن ت-ع-رف أ◊ق-ي-ق-ة هو فضسيحة ،وأن أ’سستعمار ألفرنسسي
.
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❊ ‘ أ÷زأئ- -ر ،ي -ط -رح مشس -ك -
ح -ول ح -رب أل -ت -ح -ري-ر .أت-ل-ق-ى ي-وم-ي-ا كان بوجه خاصس فظيعا وقات.Ó
ن
أ
ي
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فمنذ  50سسنة يروي ألتاريخ ألر
وÃج- - -رد أن ي - -ت - -م ه - -ذأ أ’عÎأف
““ك- -ل ألشس- -عب ث- -ار ضس- -د أŸسس- -ت- -ع- -م- -ر رسس -ائ -ل م -ن ج -زأئ-ري ،Úب-فضس-ل ف-يسس
بوك ،يبحثون عن قرأءة كتابي ،وأقول سستسسقط كل أشسكال أ’نسسدأد بسسرعة،
أŸسس- -ت- -ب -د ‘  ،““1954وأن أ◊رك - - - -ى ،دأئ -م -ا إأن -ه م -ن أÿط -أا أل -تصس-دي-ق ب-أان وغ -ال-ب-ي-ة أŸوأط-ن Úأل-ف-رنسس-ي Úت-ؤوي-د
أل -ذي -ن ك-ان ع-دده-م ب-ال-ت-أاك-ي-د ق-ل-ي““ ،Ó-أ◊ركى ألذين بقوأ يوجدون كلهم ‘ ه-ذه أل-ف-ك-رة ،ل-ك-ن رج-ال ألسسياسسة هم
ي -ك -ون -ون ق-د سس-اف-روأ إأ ¤ف-رنسس-ا ع-ام
من يرفضسون ألتسسليم بها.
 ،1962ما عدأ عددأ قلي Óمنهم يكون ألسسلطة ‘ أ÷زأئر““!
ه-ل ي-ح-دوك أام-ل ‘ أان ي-لقى ““الطابو
وأ◊رك- -ى أل- -ذي -ن ب -ق -وأ م -زأرع -ون
ألشس -عب ق -د ق -ت -ل -ه -م ‘ إأط-ار ““أن-ت-ق-ام
لخ ““Òط--ري-ق-ه إا ¤ال-نشص-ر ي-وم-ا م-ا
ا أ
شس -رع-ي““ .غ Òأن ك-ت-اب-ي ي-ب Úأم-ري-ن .فقرأء عادوأ إأ ¤حياتهم ألبدوية ،وهم
با÷زائر؟
‘ أل -ع -م-وم ي-ع-ان-ون م-ن-ذ  50سس-ن-ة من
أو’ أن أ◊ركى كانوأ كÌأ جدأ ،حوأ‹ أإ’قصس-اء أ’ج-ت-م-اع-ي ‘ ق-رأه-م .ل-قد ❊ ن -ع -م ب  Ó-ريب .ف -أان-ا ع-ل-ى ع-ل-م ب-أان
 400ألف شسخصس ،ورÃا أك Ìمن ألعدد
Óه-ان-ة وألشس-ت-م ،وأب-ن-اؤوه-م ألكثÒين يرغبون ‘ قرأءته ،ليسس هذأ
أ◊قيقي للمجاهدين .وثانيا أن عددأ ت-ع-رضس-وأ ل -إ
أيضسا .إأن وصسف ““أبن أ◊ركي““ و““بنت فحسسب ،بل أن مؤوسسسسات نشسر أخرى
قلي Óمنهم هاجر إأ ¤فرنسسا ،حوأ‹ أ◊رك- -ي““ ،شس- -ت- -ي -م -ة ’ ت -زأل ت -ردد ‘ أك Ìشس -ج -اع -ة م -ن ““سس -ي -دي-ا““ ،أتصس-لت
 25أل -ف -ا .آأ’ف ك -ثÒة ت-ع-رضس-وأ ف-عÓ-
Óسس-ف ،وك-أان أ’ب-ن وأ’ب-ن-ة ب- -ي ..ل- -دي ث -ق -ة ‘ أل -ق -درة أل -رأئ -ع -ة
ل -ل-ق-ت-ل ‘  ،1962ول-ك-ن أل-غ-ال-ب-ي-ة ظلت أ÷زأئ -ر ل -أ
ل - -ل- -م- -ج- -ت- -م- -ع أ÷زأئ- -ري ع- -ل- -ى م- -د
ع- -ل- -ى ق- -ي- -د أ◊ي -اة .وه -ذه أ◊ق -ائ -ق مسسؤوو’ن عن أفعال أبيهما.
ه-ل ت-ل-ق-يت ردود ف-ع-ل م-ن مسصؤوول ÚألدÁقرأطية ونقاشس أأ’فكار با◊ياة،
أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-ت-ي أوضس-ح-ها ‘ كتابي ’
ح.ي
رغم كل ألعقبات.
جزائري Úبعد صصدور الكتاب؟
ت- -ن- -اسسب أÿط أل- -رسس- -م- -ي ل- -ت- -دريسس

لرندي بالثقيل
سصعدا Êيقصصف أام Úعام ا أ

““أاويحيى ’ يوثق به““

❊ ““أنا ’ أثق ‘ أويحيى““ ،بهذه ألعبارة رد أمÚ
ع-ام ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ع-م-ار سس-ع-دأ،Ê
عندما سسئل عن فحوى تصسريح سسابق أ’م Úعام
أأ’رن -دي ،أح -م -د أوي -ح -ي-ى ،أل-ذي ق-ال ف-ي-ه أإن
““سس-ع-دأ Êصس-دي-ق-ي ول-ن ت-دف-عو( Êألصسحفي)Ú
للرد عليه““ .لكن هذأ ألكÓم  ⁄يقنع سسعدأ،Ê
ف -أاع -ل-ن ع-دم ث-ق-ت-ه ‘ أوي-ح-ي-ى ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د
ألسسياسسي.
رغ-م أن أوي-ح-ي-ى ح-اول ت-ه-دئ-ة أل-وضس-ع ب-ي-نه
وب Úسسعدأ ،Êألذي هاجمه ‘ أآ’ونة أأ’خÒة
بـ““شسرأسسة““ ‘ كافة خرجاته أإ’عÓمية ،إأ’ أن
أم Úع- -ام أأ’ف- -ا’ن ’ي -زأل مصس -رأ ع -ل -ى ع -دم
““ترك““ أويحيى ““‘ حاله““ .فقد تناول سسعدأÊ
أويحيى ،أمسس ‘ ،كلمة له ‘ لقاء مع قطاع
ألشس -ب -اب ‘ أأ’ف -ا’ن ،ع -قب سس -ؤوأل صس -ح -ف -ي،
ي لكوÊ
قائ““ :Óما قاله أويحيى بأانه لن يرد عل ّ
صسديقه وحليفا أسسÎأتيجيا ◊زبه ،فأانا ’ أثق
فيه و’ ‘ مبادرة ألتهدئة ألسسياسسية ،أما تهدئة
شسخصسية بيننا ف Óمانع عندي““.
و ⁄ي - -ت - -ح - -رج سس- -ع- -دأ ‘ Êأإ’عÓ- -ن أم- -ام
ألصس - -ح - -ف - -ي Úب - -أان ““أسس - -ت - -ح - -ق - -اق - -ات 2017
(أ’نتخابات ألتشسريعية وأÙلية) سستحصسدها
جبهة ألتحرير ألوطني ،وعندما نفوز سسيقولون
أكتسسحوأ أÛالسس بالتزوير““ .وأرفق سسعدأÊ
ه -ذأ أل -تصس -ري -ح ب-تصس-ري-ح آأخ-ر كشس-ف ف-ي-ه ع-ن
““قرب إأعÓن حكومة جديدة من طرف رئيسس
أ÷م -ه -وري -ة أ’ّن -ه -ا م-ن صسÓ-ح-ي-ات-ه““ .و’ي-زأل
سس- -ع -دأ Êي -ت -ح -دث ع -ن أل -ت -ع -دي -ل أ◊ك -وم -ي
وموأعيد أإ’فرأج عنه ،رغم أن ألرئيسس عاكسسه
أك Ìمن مرة.
و ⁄ي -ف -وت سس -ع -دأ Êف -رصس -ة أل -ه-ج-وم ع-ل-ى
أحزأب أŸعارضسة ،فكان خطابه أمسس ﬂتلفا
عما سسبق .فقد أتهم أŸعارضسة بأانها ““تسسعى
إأ ¤أسس -ت -ق -دأم ت -دخ -ل أج -ن -ب -ي ‘ أل -بÓ-د ◊ل
مشساكلنا ،ليحولوأ أ÷زأئر إأ ¤ليبيا أو سسوريا““،
مضسيفا““ :أŸعارضسة تخلت عن دورها أ◊قيقي
‘ أŸسساهمة ‘ حل مشساكل ألبÓد ،ألتي –تاج
إأ ¤رصس ألصس -ف -وف وأ’ب -ت -ع -اد ع-ن أŸزأي-دأت

وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أŸك-تسس-ب-ات ،فا÷زأئر أآ’ن
ﬁاصسرة من جميع أ÷هات وتكاد ألبلد ألوحيد
ألذي بقي خارج أÿريف ألعربي““.
ووصس - -ف سس - -ع - -دأ ÊأŸع- -ارضس- -ة بـ““معارضسة
ألفنادق““ ،قائ““ :Óهذه أأ’حزأب شسغلها ألشساغل
أ◊ديث عن ألرئاسسيات وألوصسول إأ ¤كرسسي
أŸرأدي -ة ،و’ ت -ت-ح-دث ع-ن صس-ح-رأئ-ن-ا أل-كÈى
أل -ت -ي أصس -ب -حت م-ه-ددة ،ف-اŸه-م ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة وفقط ،وتتجاهل أيضسا
تقد Ëحلول لتد Êأسسعار ألبÎول وطرق دعم
أ’ق -تصس -اد وأÙاف -ظ -ة ع -ل-ى “اسسك أل-ب-ل-د““،
مشسÒأ إأ ¤أن ““مشس -روع أŸع -ارضس -ة ه -و ك-رسس-ي
ألرئاسسة ،وبرنا›ها أ’نتخابات فقط““.
ويرى سسعدأ Êأن ““ألدولة أŸدنية هي ألتي
–دد دور أأ’حزأب ،وبقدر ما ترأقب ’بد أن
ترأقب وعلى أŸناضسلﬁ Úاسسبة قيادأتها عما
يقدمونه لهم ولبÓدهم ،فا◊زب ليسس كاشسي
(ط-اب-ع) وخ-ط-ب-ة““ .وأن-ت-ق-د سسعدأ ÊأŸسسؤوولÚ
ألذي ““يعمرون““ ‘ كرأسسي أŸسسؤوولية ،قائ:Ó
““أŸسس -ؤوول م -ا’زمشس ي -ح -م-ي أل-ك-رسس-ي ف-ق-ط
ويشس- -د ف- -ي- -ه و’ ي -ؤوم -ن ب -ال -ت -غ -ي Òف Ó-ب -د م -ن
ألتدأول““ .وهنا أسستدرك سسعدأ Êنفسسه عندما
خشسي أن يفهم كÓمه بأانه يسستهدف بوتفليقة،
موضسحا““ :أنظروأ إأ ¤ألرئيسس بوتفليقة عندما
ب - -ق- -ي ط- -وي ‘ Ó- -أل- -رئ- -اسس- -ة ،فÎة عّ- -م- -ره- -ا
ب -اإ’‚ازأت أل -ع -ظ-ي-م-ة ‘ ك-ل أل-و’ي-ات وع-ل-ى
مسستوى كل أ÷هات وألقطاعات““.
و‘ أج -ت -م -اع أ’عضس -اء أŸك -تب ألسس -ي -اسس-ي،
أمسس ،أعلن سسعدأ Êعن ““Œمع سسيعقد قريبا
‘ أل-ق-اع-ة أل-ب-يضس-وي-ة ،ل-لخروج بخارطة طريق
ج- -دي- -دة ت -خصس أŸب -ادرة أل -وط -ن -ي -ة ◊زب -ن -ا،
ف -السس -اح -ة ألسس -ي -اسس-ي-ة ط-غ-ى ع-ل-ي-ه-ا أل-ت-ح-ج-ر
وأ÷فاف ،وأŸعارضسة باÿصسوصس أضسحت لها
عقدة ألكرسسي ،وسسيكون لنا أيضسا لقاء مع جميع
ألشسركاء ألسسياسسي Úدأخل أŸبادرة ،وألذين بلغ
عددهم حاليا  36حزبا ومئات ألتنظيمات ،ومع
بلوغ موعد ألتجمع سسيصسل ألعدد إأ 50 ¤حزبا.
ا÷زائر :خالد بودية

اŸلف الليبي حولها إا ¤مقصصد Ÿبعوثي العواصصم الغربية

إانزال دبلوماسصي على ا÷زائر

عبد العزيز رحابي :عواصصم العا ⁄تسصعى لفهم ما يجري والتهديدات اÙتملة
حسصني عبيدي :ا÷زائر تعرف أاك Ìمن غÒها الشصأان الليبي
❊ يزور أ÷زأئر ،أليوم ،وزير خارجية روسسيا،
سسÒغ- -ي ’ف -روف ،أل -ذي تسس -ع -ى ب Ó-ده ◊شس -د
أل -دع -م ل -دوره ‘ سس -وري -ا ‘ ،ظ -ل أت -ف -اق وق-ف
إأطÓ- -ق أل- -ن -ار أŸوق -ع م -ع أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة
أأ’م-ري-ك-ي-ة .و‘ ب-رن-ام-ج أل-زي-ارة م-ب-اح-ث-ات مع
أŸسس-ؤوول Úأ÷زأئ-ري Úو‘ م-ق-دم-ت-ه-م ألرئيسس
عبد ألعزيز بوتفليقة ،أهمها ألوضسع ‘ ليبيا.
وك -انت م -وسس -ك -و أول م -ن ح -ذر أ÷زأئ -ر م-ن
ﬂاطر توأجد مقاتلي تنظيم دأعشس ‘ ليبيا،
مؤوكدة بأان أ÷زأئر تشسكل ألهدف ألقادم لهذأ
أل-ت-ن-ظ-ي-م أإ’ره-اب-ي أل-ذي دم-ر أرك-ان أل-دولة ‘
سسوريا ،مهددأ إأياها بالتقسسيم .وقبل ’فروف،
زأر وزير أÿارجية ألÈتغا‹ أ÷زأئر ،وقبله جاء
رئ -يسس دب -ل-وم-اسس-ي-ة أل-د‰ارك ك-يسس-ت-ي-ان ب-انسس
وأل -ت -ونسس -ي خ -م -يسس أ÷ه -ي -ن -اوي ون -ائب وزي -ر
أÿارجية أأ’مريكي للشسؤوون ألسسياسسي توماسس
شسانون ،وجميعهم سسمعوأ من ألرئيسس بوتفليقة
مسسوغات أŸوقف أ÷زأئري ألرأفضس للتدخل
ألعسسكري ‘ ليبيا.
وتشسهد أ÷زأئر منذ أسسابيع ما Áكن أعتباره
إأنزأ’ دبلوماسسيا من كÈيات ألعوأصسم ألعاŸية،
حيث أسستقبلت خÓل ألشسهرين أŸاضسي Úما ’
يقل عن سستة دبلوماسسي Úأجانب ،باإ’ضسافة إأ¤
أم Òقطر ألسسابق ألشسيخ حمد بن خليفة آأل ثا،Ê
وو‹ ألعهد ألسسعودي ﬁمد بن نايف بن عبد
أل -ع -زي -ز ،أل-ذي قضس-ى ع-ط-ل-ة خ-اصس-ة ‘ ج-ن-وب
غ-رب أ÷زأئر .وب-ال-نسس-ب-ة إأ ¤أل-دكتور حسسني
ل -ع -ب -ي -دي ،أÿب ‘ Òألشس -ؤوون أ’سسÎأت -ي -ج -ي -ة،
ومدير مركز ألدرأسسات وأأ’بحاث حول ألوطن
ألعربي وأوروبا بجنيف ألسسويسسرية ،فإان ألتوجه
إأ ¤أ÷زأئر ‘ هذه ألظروف يدل على إأدرأك
زأئ-ري-ه-ا ب-أان-ه-ا ه-ي أل-وح-ي-دة ‘ م-ن-ط-ق-ة شسمال
إأفريقيا ألتي تعرف ألوأقع ألليبي بشسكل جيد.
و‘ تصسريح لـ““أ ““Èÿأرجع ذلك إأ ¤ألعÓقات
ألقوية ألتي كانت تربطها بحكام ليبيا ألسسابقÚ
و‘ مقدمتهم ألعقيد ألرأحل معمر ألقذأ‘ ،كما
أنها كانت ألدولة ألعربية ألوحيدة ألتي أسستقبلت
أب-ن-اء وزوج-ة أل-ق-ذأ‘ ب-ع-د أع-ت-قاله ثم إأعدأمه.
غ Òأن سس- - -ف Òأ÷زأئ - -ر ألسس - -اب - -ق ‘ ك - -ل م - -ن

أŸكسس-يك وإأسس-ب-ان-ي-ا ،ع-ب-د ألعزيز رحابي ،ألذي
يقرأ هذأ ألتهافت على أ÷زأئر على أنه سسعي
لÓسستماع لوجهة ألنظر أ÷زأئرية Ÿا يجري ‘
ل -ي -ب -ي -ا ،ح -ت -ى وإأن ك -ان أأ’م -ر ي -ب -دو ﬁسس -وم -ا
ب- -خصس- -وصس أل- -ت- -دخ- -ل أل -عسس -ك -ري ،ك -ون أن أي
سسيناريو للتدخل ألعسسكري هو أمتدأد Ÿا بدأ
سسنة  ،2011بوأسسطة حلف أأ’طلسسي ،وألضسربات
أ÷وية أŸعروفة وأÛهولة دليل على ذلك.
وبرأي رحابي ،فإان مباحثات ضسيوف أ÷زأئر
 ⁄ت- -ك- -ن ت- -خ- -رج ع -ن ن -ط -اق أ’سس -ت -فسس -ار ع -ن
أŸسسأالت Úأللت Úتؤورقان أÛتمع ألدو‹ ،وهو
أإ’ره -اب وك -ي -ف -ي -ة أل-تصس-دي ل-ه وكسس-ر شس-وك-ت-ه،
وألعودة بأاك Èقدر ‡كن من أŸعلومات حول
حقيقة ما يجري وفهم ما Áكن أن يحدث ‘
ظل أأ’وضساع ألرأهنة ‘ هذأ ألبلد.
و’ يخفي رحابي ‘ ،أتصسال مع ““أ ،““Èÿأن
–ول أ÷زأئر إأ ¤مقصسد دبلوماسسي Ÿبعوثي
ع -وأصس -م أل -ع -ا ⁄م -رده أ◊رك-ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي
أصس -ب-ح ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا أ÷ه-از أل-دب-ل-وم-اسس-ي خÓ-ل
أل -فÎة أأ’خÒة ،وأل -ت-ي سس-م-حت ب-ع-ودة أ÷زأئ-ر
للقارة ألسسمرأء بعد طول غياب.
و‘ نفسس أ’Œاه ،يشس Òحسسني عبيدي إأ ¤أن
أ◊ل ألسس -ل -م -ي أل-ذي ت-ن-ادي ب-ه أ÷زأئ-ر أصس-ب-ح
أليوم لغة تتكلم بها كل ألدول ألغربية ،لكن ألبطء
‘ ألتحرك  ⁄يؤوت ثماره أŸرجوة ◊د أآ’ن،
ع-ل-م-ا أن أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة أأ’م-ريكية حريصسة
ع -ل-ى ع-دم أل-دخ-ول ‘ أي ح-رب ب-ري-ة ت-ك-ب-ده-ا
خسس -ائ -ر بشس -ري -ة م -ث -ل -م-ا حصس-ل ‘ أف-غ-انسس-ت-ان
وألعرأق ،وإأ‰ا تعتمد ألضسربات أ÷وية أŸركزة
ضسد أ÷ماعات أإ’رهابية إ’بعاد أي تهديد على
مصسا◊ها وأمنها ألقومي.
وم -ن ج -انب آأخ -ر ،ح -رصست أ÷زأئ -ر ،خ Ó-ل
أل-فÎة أŸاضس-ي-ة ،ع-ل-ى إأي-ف-اد وزي-ري-ه-ا ل-ع-مامرة
وعبد ألقادر مسساهل إأ ¤أي ﬁفل دبلوماسسي ‘
ألشسرق أو ألغرب ،كانت ليبيا وما‹ حاضسرت‘ Ú
ج -دول أع -م -ال -ه ،ب -غ -ي-ة أل-ت-وضس-ي-ح وأل-دف-اع ع-ن
م -وق -ف -ه -ا وألسس -ع -ي إ’ق -ن -اع أأ’ط -رأف أأ’خ -رى
بجدوأه.
ا÷زائر :جÓل بوعاتي

