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 كلمة السفير
منذ زيارة الدولة التي ق�ام ب�ه�ا 
رئ�ي�س ال�ج�م��ه�وري�ة ف�رانس��وا 

، 2012هوالن�د ف�ي ديس�م�ب�ر 
عرفت ال�ع�الق�ات ب�ي�ن ف�رنس�ا 
والجزائر كثافة ليس لها مثي�ل، 
على كل المستويات. اجت�م�ع�ت 
حكومتانا مرتين بمناسبة انعقاد 
اللجنة ال�ح�ك�وم�ي�ة ال�م�ش�ت�رك�ة 
رفيعة المستوى والتي ي�رأس�ه�ا 
وزي�ران�ا األوالن. ت�م تس�ج�ي�ل 
أكثر من عشرين زيارة وزارية من ال�ج�ان�ب�ي�ن ب�اإلض�اف�ة 
إلى عدة لقاءات برلمانية. تم إنجاز عدد من المشاريع ب�ي�ن 
الشركات، الجامعات والجماعات المحلي�ة ل�ل�ض�ف�ت�ي�ن. ت�م 
خلق دينامية جديدة وحان الوقت الج�ت�م�اع م�رح�ل�ي ب�ي�ن 

 رئيسي الدولتين.
“ ب�ي�ن�ات�ن�ا” جاءت زيارة العمل الهامة هذه، التي تسترج�ع 

لحظاتها القوية، غداة التفاتة قوي�ة : زي�ارة ك�ات�ب ال�دول�ة 
ال�م�ك�ل�ف ب�ال�م��ح�ارب�ي�ن ال�ق�دام��ى وال�ذاك�رة ج�ون م��ارك 

تودتشيني إلى سطيف عش�ي�ة ال�ذك�رى الس�ب�ع�ي�ن ل�م�أس�اة      
وهو تكري�م ت�اري�خ�ي ل�ب�وزي�د س�ع�ال أول  1945ماي  8

 ضحية للمجازر.
ماي قام وزير الشؤون الخارجية والتنمية ال�دول�ي�ة  12في 

لوران فابيوس بسادس زيارة له إل�ى ال�ج�زائ�ر ب�م�ن�اس�ب�ة 
تدشين مصنع تركيب عربات الترام�واي ب�ع�ن�اب�ة لش�رك�ة 
س��ي��ت��ال/ألس��ت��وم. إن��ه م��ث��ال ق��وي ج��دي��د ع��ن ش��راك��ت��ن��ا 
االقتصادية، بعد تدشين مصنع رونو لل�س�ي�ارات ب�وه�ران 

 . 2014نوفمبر  10في 
يجب علينا أكثر من أي وقت مضى أن ن�ح�ّرك ش�رك�ات�ن�ا 
لالستجابة لحاجيات الجزائر ومض�اع�ف�ة الش�راك�ات. ل�ق�د 

ج�وان  2و 1ساهمت في ذلك  شخصيا بمشاركتي يومي 
في لقاءات الجزائر التي نظمتها بيزنس فرانس في باريس 
من أجل ترق�ي�ة الس�وق ال�ج�زائ�ري�ة وتش�ج�ي�ع الش�رك�ات 

 الفرنسية لالستثمار فيها واإلنتاج.
لكن الطابع المتميز لع�الق�ات�ن�ا ي�ن�ع�ك�س أيض�ا م�ن خ�الل 

ل�ج�اك “  بيناتن�ا” حيوية العالقات الثقافية، إذ ُخّصص منبر 
النغ، رئيس معهد العال�م ال�ع�رب�ي وك�ذل�ك ع�ب�ر ال�ن�ظ�رة 
المتجددة عن الجزائر لدى جيل الشباب الفرنسي. كثيرون 
هم من اكتشفوا  بإعجاب مظاهر جمال هذا البلد المجهولة 

 من خالل وثائقي تاالسا ثم وثائقي يان أرثوس برتران.
تصالح ذاكرتينا وبناء مشاريع مبت�ك�رة وإح�ي�اء ش�راك�ت�ن�ا 
المتميزة وإع�ادة اك�ت�ش�اف ب�ع�ض�ن�ا ال�ب�ع�ض م�ن خ�الل 
استسالمنا لمواهب أك�ب�ر ال�ف�ن�ان�ي�ن ه�ي ال�م�غ�ام�رة ال�ت�ي 

 يدعوكم إليها هذا العدد الجديد من بيناتنا.
 برنارد إميي قراءة ممتعة.

 2012ثالثون شهرا بعد الزيارة الرئاسية في ديسمبر 

 لننّمي الصداقة
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 بينجامين ستورا، مؤرخ ومدير متحف تاريخ الهجرة

 "من أجل تفاهٍم أفضل من ضفة إلى أخرى"
 ماهي روابطك الشخصية مع الجزائر؟

أنا ولدت في الجزائر وقضيت طفولت�ي 
في قسنطينة فوق الص�خ�رة ق�ب�ال�ة واد 
الرمل، كانت طفولتي مليئة بالحم�ي�م�ي�ة 
والدفء الع�ائ�ل�ي وك�ان�ت ص�ع�ب�ة ف�ي 
الوقت نفسه طبعته�ا ح�رب ال�ت�ح�ري�ر. 
كما يربطني بها عملي الجام�ع�ي ح�ول 
تاريخ هذا البلد من�ذ الس�ب�ع�ي�ن�ات، ك�م�ا 
أنني وضعت وحدي قاموسا ل�ل�ف�اع�ل�ي�ن 
في الحركة الوطنية الج�زائ�ري�ة ي�ج�م�ع 

سيرة حياة. يسم�ح ال�ع�م�ل  600حوالي 
األكاديمي ب�ال�ت�وج�ه ن�ح�و م�ج�ت�م�ع�ات 
أخرى وعوالم أخ�رى وب�ال�ت�ن�ق�ل ع�ب�ر 
الجزائر ال�ك�ب�ي�رة م�ن الص�ح�راء إل�ى 
المدن الكبرى مرورا بمنط�ق�ة ال�ق�ب�ائ�ل 

 واألوراس.
 كيف تقيّم العالقات بين الجزائر وفرنسا اليوم ؟
سنة م�ن  132إنها عالقات ليست بالبسيطة، إذ ال يمكن محو 

التواجد االستعماري بسهولة من األذهان، فهذا يتط�ل�ب وق�ت�ا 
ومجهودا سياسيا وثقافيا في الوقت نفسه وهو م�ا ي�ت�م ال�ق�ي�ام 

به : العمل من أجل ت�ف�اه�م أفض�ل م�ن 
ض��ف��ة إل��ى أخ��رى وم��ح��اول��ة ت��ذل��ي��ل 
المخاوف وكذلك الت�خ�ي�الت واألح�ك�ام 
المسبقة الموجودة. تم الشروع ف�ي ه�ذا 

 العمل منذ بضع سنوات.
التقيَت أثناء الزيارة الcرئcاسcيcة وزيcر 
الثقافة عز الcديcن مcيcهcوبcي. مcا هcي 
 المشاريع واآلفاق التي تحدثتم عنها ؟

تحدثن�ا بش�أن ث�الث مش�اري�ع ك�ب�ي�رة. 
معرض الجزائر للكتاب إذ عبّر الس�ي�د 
ميهوبي عن رغبته في دعوة ع�دد م�ن 
الكتّاب والمؤلفين الفرنسيين. قسنط�ي�ن�ة 
عاصمة الثق�اف�ة ال�ع�رب�ي�ة وك�ي�ف ي�ت�م 
إحياء وتنظيم سلسلة من ال�ت�ظ�اه�رات. 
وبطبيعة الحال، بصفتي مدي�ر م�ت�ح�ف 
تاريخ الهجرة فقد ت�م ال�ت�ط�رق إل�ى إم�ك�ان�ي�ة مش�ارك�ة ه�ذا 
المتحف في مهرجان الفيلم حول الهجرة ال�ذي س�ي�ن�ظ�م ف�ي 

. كما التقيت وزيرة التربية الوطنية الس�ي�دة 2016عنابة سنة 
بن غبريط وتحدثنا حول المناهج ال�دراس�ي�ة ل�م�ادة ال�ت�اري�خ. 

 األهم بالنسبة لمستقبل العالقات هو إنجاز المشاريع.

لحظات قوية 
 للشراكة

زي��ارة :    2012ديسccمccبccر ��
دولة ل�رئ�ي�س ال�ج�م�ه�وري�ة 
وب���ي���ان ح���ول الص���داق���ة 

 والتعاون وقعاه الرئيسان.
:   2013مcccاي  29و ��28

منتدى الش�راك�ة ال�ف�رنس�ي�ة 
الجزائرية واالجتماع األول 
للجنة االقتصادية المشترك�ة 

 الفرنسية الجزائرية.
:   2013ديسcccمcccبcccر  ��16

االج��ت��م��اع األول ل��ل��ج��ن��ة 
الحكومية المشتركة رف�ي�ع�ة 

 المستوى في الجزائر.
:   2014نcccوفcccمcccبcccر  ��10

تدشي�ن مص�ن�ع رون�و ب�واد 
تليالت واالج�ت�م�اع ال�ث�ان�ي 
للجنة االقتصادية المشترك�ة 
ال���ف���رنس���ي���ة ال���ج���زائ���ري���ة، 
ب��ح��ض��ور ل��وران ف��اب��ي��وس 

 وإيمانويل ماكرون.
:   2014ديسccccمccccبccccر  ��4

االج��ت��م��اع ال��ث��ان��ي ل��ل��ج��ن��ة 
الحكومية المشتركة رف�ي�ع�ة 
ال��م��س��ت��وى ف��ي ب��اري��س، 
ترأسه�ا ال�وزي�ران األوالن 
مانويل فالس وعب�د ال�م�ال�ك 

 سالل.
ت�دش�ي�ن :    2015مcاي  ��12

مصنع سيتال/ألستوم بعن�اب�ة 
ب��ح��ض��ور ل��وران ف��اب��ي��وس 
واج�ت��م�اع م�رح��ل��ي ل��ل�ج��ن��ة 
االق��ت��ص��ادي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة 

 الفرنسية الجزائرية.

 ——————————————————————————————— نقطة تركيز

المؤتمر الصحفي 
 للرئيس هوالند

 (مقتطفات)
"تطرقت مع الرئيس بوتفليقة إلى 
جميع المواضيع. تحدثنا عن مالي، 
ألنني عبرت عن امتناني تجاه 
السلطات الجزائرية التي نظمت 
مفاوضات السالم الناجحة والتي 

(…) تسمح اآلن بإمضاء االتفاقات 
تحدثنا عن ليبيا والبحث عن حل 
سياسي ضروري والتقارب بين كل 
األطراف والعمل على تشكيل حكومة 

)  واحدة  … تحدثنا عن سوريا (
والعراق والشرق األوسط وكانت لنا 
تبادالت أيضا حول أوكرانيا، ألنني 
والرئيس بوتفليقة أردنا الحديث عن 

 مواضيع العالم بأسره".

النظر لتميز العالقات بين فرنسا وال�ج�زائ�ر ل�ي�س  ب
ه��ن��اك ش��يء ط��ب��ي��ع��ي أك��ث��ر م��ن زي��ارة رئ��ي��س 
الجمهورية فرانسوا هوالند لتقييم اإلنجازات ال�ت�ي 

 .2012تمت منذ زيارة الدولة في ديسمبر 
 زيارة مكثفة ومثمرة

"تعزيز ال�رواب�ط ب�ي�ن�ن�ا ع�ل�ى الص�ع�ي�د االق�ت�ص�ادي وال�ث�ق�اف�ي 
واإلنساني" هي الرغبة التي عبّر عنها الرئيس ف�رانس�وا ه�والن�د 

 15أثناء زيارة العمل والصداقة التي قام ب�ه�ا إل�ى ال�ج�زائ�ر ف�ي 
جوان برفقة الوزير لوران فابيوس. رغبة يت�ق�اس�م�ه�ا م�ع�ه ك�ل�ي�ا 
رئيس مجلس األمة عبد ال�ق�ادر ب�ن ص�ال�ح ال�ذي اس�ت�ق�ب�ل�ه ل�دى 

 وصوله ورافقه طيلة زيارته إلى الجزائر.
ثالث أسابيع قبيل عيد االستقالل، أص�ر ف�رانس�وا ه�والن�د ع�ل�ى 

تكريم الشعب ال�ج�زائ�ري ب�أن ب�دأ 
زيارته بوضع باقة من الزهور في 
مقام الشهيد، وقفة إج�الل ت�ع�ق�ب�ه�ا 
حوار مع الوزير األول عبد المالك 
سالل بإقامة الدولة ف�ي زرال�دة ث�م 
ال��ل��ق��اء م��ع ال��رئ��ي��س ب��وت��ف��ل��ي��ق��ة : 
ساعتان من التبادل الم�ك�ث�ف ح�ول 
كل القضايا الك�ب�رى ال�ت�ي ت�ع�ط�ي 

 للعالقات الثنائية طابعها المتميز.
في ختام الزيارة تم ل�ق�اء ودي ف�ي 
إقامة السفير الفرنسي مع ال�ج�ال�ي�ة 
ال��ف��رنس��ي��ة وك��ب��ار ال��ف��اع��ل��ي��ن ف��ي 
الص��داق��ة ال��ف��رنس��ي��ة ال��ج��زائ��ري��ة 
وم�ح��ارب�ي��ن ق��دام�ى وت�الم��ي�ذ م��ن 
الثانوية الدولية ألكسندر دوما ت�ل�ت�ه 
مأدبة عشاء رسمية نظ�م�ه�ا الس�ي�د 

 عبد القادر بن صالح.
 لحمل طموحات جديدة

أسفر هذا البرنامج المكثف عن تبادالت مفيدة جدا لتمهيد الطري�ق 
للعمل في األشهر القادمة ولفتح ورشات جديدة. في مجال التعاون 
سيتم، أثناء الدخول المقبل، إطالق معاهد تكنولوجية ج�دي�دة. ف�ي 
المجال الثقافي هناك نية في تنظيم معرض جزائري بمعهد الع�ال�م 
العربي ومشاركة متحف تاريخ الهجرة في تظاهرات ثق�اف�ي�ة ف�ي 
الجزائر. في الميدان االقتصادي تم اإلعالن ع�ن إط�الق مص�ن�ع 

 السيارات "بيجو" في الجزائر.
كلها مشاريع واعدة أعطت معنى لحضور، ضمن الوفد الرئاسي، 

من بينهم إل�ي�زاب�ي�ت جون لويس بيانكو وخمس برلمانيين بارزين 
ن�غ وج�م�ال ب�ن ووجوه مرموقة في عالم الثق�اف�ة ك�ج�اك الغيغو 

 صالح وبنجامين ستورا.

 زيارة رئيس الجمهورية فرانسوا هوالند إلى الجزائر

 الغد ينتظرنا



  

 

 طالبنا يتّحدون
توطيد االتحاد بين مدرستين من 
أجل إثراء المسارات ال�دراس�ي�ة 
للطل�ب�ة وت�ف�ت�ح�ه�م ع�ل�ى ث�ق�اف�ة 
اآلخر هو اله�دف م�ن الش�راك�ة 
المبرمة بين المدرستين الوطني�ة 
اإلدارة الجزائري�ة وال�ف�رنس�ي�ة. 
سيسمح اتفاق التعاون الذي أبرم 
مطلع شهر أفريل بالقيام بأعمال 
مشتركة والزيادة من ال�ت�ب�ادالت 
بين الهي�ئ�ت�ي�ن. ل�الح�ت�ف�ال ب�ه�ذا 
اإلمضاء ولتكريم ش�راك�ة ت�دوم 

س�ن�ة ج�م�ع  60من�ذ أك�ث�ر م�ن 
سفير ف�رنس�ا ف�ي ال�ج�زائ�ر ف�ي 
مقر إقامته ل�ل�م�رة األول�ى ع�دة 
أج���ي���ال م���ن ال���م���ت���ربص���ي���ن 

 الجزائريين.
نسج شبكة م�ن ال�ط�ل�ب�ة ف�ي م�ا 
وراء المتوسط ه�و ال�ه�دف م�ن 

 -ألوم�ن�ي ” المنصة اإللكترونية 
Alumni  “ ال���ت���ي س���ت���س���م���ح

للجزائريين المكَّونين في ف�رنس�ا 
أن يبقوا عل�ى اتص�ال وت�ث�م�ي�ن 
مشوارهم. إعالن للمعنيين : ف�ي 
انتظ�ار إط�الق�ه�ا ف�ي ال�ج�زائ�ر 
خالل الدخول الم�ق�ب�ل، ت�م ف�ت�ح 
ال��ت��س��ج��ي��الت م��ن��ذ اآلن ع��ل��ى 

www.francealumni.fr. 

ن "ربيع الشعراء" إلى عيد الموس�ي�ق�ى، أص�دت أص�وات  م
موسيقى المعه�د ال�ف�رنس�ي ف�ي ك�ل ال�ج�زائ�ر خ�الل ه�ذا 

 الموسم.
 أصوات الماضي والمستقبل

"صوت المدينة، أسلوب الشارع" هو موضوع "ربيع الشع�راء" 
لهذه السنة، تم تنظيمه في الجزائر، عن�اب�ة، قس�ن�ط�ي�ن�ة، وه�ران 
وتلمسان لالحتفال بالشعر بكل أنواعه التقليدية وك�ذل�ك ت�ع�اب�ي�ره 
األكثر عصرنة مثل "الصالم" و "الراي"، هذه التظ�اه�رة ال�ت�ي 
ال يمكن تفويتها في شهر أفريل أغرت جمه�ورا واس�ع�ا الس�ي�م�ا 
من خ�الل مس�اب�ق�ة "ص�الم" أش�رف ع�ل�ي�ه�ا ال�ن�ج�م ال�ف�رنس�ي 

 الجزائري حسين بن.
كما أسمع المعهد الفرنسي بالجزائر أصواتا أخرى بمناسب�ة أي�ام 
الفرانكفونية كصوت آسيا جبار التي تم تكريمها مج�ددا وص�وت 
م��رزاق ع��ل��واش ال��ذي ت��م تش��ري��ف��ه خ��الل م��ه��رج��ان ال��ف��ي��ل��م 

 الفرانكفوني.

 سلسلة من العروض الموسيقية المتميزة
بعد نجاحات ذائعة الص�ي�ت دع�ا ال�م�ع�ه�د ال�ف�رنس�ي ب�ال�ج�زائ�ر 
مشاهيرا عالميين لتقديم س�ه�رات ف�ي ال�ج�زائ�ر، أح�ي�ان�ا ل�ل�م�رة 
األولى. في مطلع شهر ماي سحر تيبو كوفان ب�ق�ي�ث�ارت�ه خ�م�س 
مناطق في الجزائر مليئة بالتاريخ. أياما بعد ذلك جاء دور ف�رق�ة 
البوب روك الفرنسية "إجيت" التي تم اكتش�اف�ه�ا ف�ي حص�ة "دا 

، لتلهب ال�ج�م�ه�ور ال�ج�زائ�ري ال�ذي ق�اب�ل�ه�ا 2014فويس" في 
 بتصفيقات حارة.

في ختام الموسم الموسيقي أشعل عيد الموس�ي�ق�ى س�اح�ة ال�ب�ري�د 
المركزي بأصوات عزيز سهماوي ونسمة فالمينكو وف�ري�ك�الن، 
وكدليل على نجاح تلك السهرة المميزة، طالب العديد من الفنانين 
بتوسيع المبادرة على كامل التراب الجزائري. نجاح جدي�د ل�ه�ذه 

وأص�ب�ح�ت  1982التظاهرة السنوية التي أطلقها جاك النغ سنة 
 موعدا عالميا.

 الربيع يزهر بالموسيقى
 ——————————————————————————————— ثقافة / تعاون

لقد قدمَت أكثر من ألف عرض موسيcقcي 
جcائcزة  13بcلcدا ونcلcَت  120في حوالي 

دولية قبل سن العشرين. مcا الcذي جcعcل 
 منك هذا الموسيقي المتألق ؟

الموسيق�ي ن�ب�ض ح�ي�ات�ي م�ن�ذ س�اع�ات�ي 

األولى، ف�ق�د ت�رع�رع�ت 
في نغمات أبي ون�غ�م�ات 
م��ح��ي��ط��ي ال��ع��ائ��ل��ي م��ن��ذ 
ن��ع��وم��ة أظ��اف��ري، وأن��ا 
أع��زف م��ث��ل��م��ا أت��ن��ف��س 
وأضحك وأعيش. أعشق 
الموسي�ق�ى وه�ي ت�ج�ول 
ب���ي ال���ع���ال���م ب���أس���ره 
وت��دع��ون��ي إل��ى ل��ق��اءات 
رائ�����ع�����ة وت�����زخ�����رف 
يومياتي. ل�م أح�اول أب�دا 
تفس�ي�ر ه�ذه ال�ع�الق�ة أو 
أتس��اءل ع��ّم��ا أوص��ل��ن��ي 
إلى ما أنا عل�ي�ه ال�ي�وم ؟ 
أن���ا أع���زف ف���ح���س���ب، 
أع���زف ل���ل���م���وس���ي���ق���ى 
وللحي�اة وأح�اول ت�ق�اس�م 
هذا العشق مع أكبر ع�دد 

 في كل أقطار العالم.
لccقccد قccمccَت بccجccولccة فccي 
الجزائر القت نجاحا كبيcرا. كcيcف عشcت 

 هذا اللقاء مع الجمهور الجزائري ؟
مجموع ال�ع�روض ال�ت�ي ق�دم�ت�ه�ا ك�ان�ت 
سعادة حقيقية، فقد ك�ان ل�ي الش�رف ب�أن 
أعزف في أماكن أسطوري�ة ك�ق�ص�ر دار 

الحمراء في الجزائر الع�اص�م�ة وك�ن�ي�س�ة 
عنابة ومس�رح وه�ران الس�اح�ر وم�ن�زل 
رائع في قسنطينة دون أن أنس�ى مس�رح 
تلمسان الصغير والساحر وأشع�رن�ي ك�ل 
هذا بأنه تم استقبالي في ق�ل�ب ه�ذا ال�ب�ل�د. 
تأثرت كثي�را ألن�ن�ي ت�م�ك�ن�ت م�ن إه�داء 
موسيقاي للجزائري�ي�ن ف�ي ه�ذه األم�اك�ن 
الرمزية فقد كانت كل سهرة فنية ساح�رة. 
سأحتفظ مطوال بذكريات ه�ذه األي�ام ف�ي 

 أفريقيا الشمالية.
هccل سccتccكccون الccجccزائccر والccمccوسccيccقccى 
الجزائرية مصدرا يلهمcَك فcي تcألcيcفcاتcك 

 الموسيقية القادمة ؟
هذا أكيد، الجزائر بل�د ك�ب�ي�ر غ�ن�ي ب�ع�دة 
ط��ب��وع م��وس��ي��ق��ي��ة ت��دع��و إل��ى األح��الم 
والسفر، من المؤكد أنه�ا س�ت�غ�ذي بش�ك�ل 
شعوري والشعوري عروضي الموسيقية 

 -القادمة. أحد مشاريع�ي ب�ع�ن�وان "م�دن 
Cities هو أن أروي مدن�ا م�ن ع�ال�م�ن�ا "

في شكل موسيقي، بالشراكة مع م�ؤل�ف�ي�ن 
أخرين قم�ن�ا ب�ت�ص�وي�ر ح�وال�ي عش�ري�ن 
مدينة منها م�دي�ن�ة ك�ال�ك�وت�ا، إس�ط�ن�ب�ول، 
أوالن باتور ... وم�ن ال�م�ح�ت�م�ل ج�دا أن 
تكون إحدى ال�م�دن ال�ج�زائ�ري�ة وج�ه�ت�ي 

 الموسيقية القادمة.

 حوار مع تيبو كوفان، موسيقي باهر في جولة في الجزائر

 “كل سهرة من تلك السهرات كانت ساحرة”
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 على وقع الموضة
اكتشاف للمواهب، نظرات متقاطعة 
حول اللباس وتطوره المعاصر، 
تصور ثقافي متعدد كلها مكونات 
"أيام الموضة" التي ينظمها سنويا 
المعهد الفرنسي في الجزائر في 
فروعه الخمس، تظاهرة ثقافية 
تهدف أيضا للمساهمة في تطوير 
صناعة الموضة في الجزائر. 
عروض األزياء لتسع مصممين 
جزائريين وفرنسيين وإيطاليين 
وأردنيين سحرت مرة أخرى 
الجمهور وفاجأته والذي تمكن 
أيضا من حضور عدد من 
المحاضرات والعروض التي تجمع 
بين كل أذواق البحر المتوسط. إنه 

 خيط حريري يربط بين ضفتينا.



  

 
 ——————————————————————————————— من ضفة إلى أخرى
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 مرسى الكبير يتذكر
"إن��ه الم��ت��ي��از ل��ل��دول ال��ك��ب��رى 
وللشعوب العظمى أن تس�ت�رج�ع 
األم��ان والس��ل��م وال��ت��ن��اغ��م ب��ع��د 
تمّزق عنيف" هذه الكلمات ال�ت�ي 
قالها السف�ي�ر ال�ف�رنس�ي ب�رن�ارد 

 5إميي في مرسى ال�ك�ب�ي�ر ي�وم 
جويلي�ة ت�ت�رج�م أفض�ل م�ن أي 
شيء آخر درب الت�ص�ال�ح ال�ت�ي 
عاشته فرنسا والمملكة المت�ح�دة. 

س�ن�ة خ�ل�ت ش�ه�د ه�ذا  75قبل 
المكان ذاته قصفا أدى إل�ى وف�اة 

ب�ح�ارا ف�رنس�ي�ا. ش�ارك  1.297
في هذا التكريم ال�خ�ارق ل�ل�ع�ادة 
والذي استحضرت القيادة الع�ل�ي�ا 
ال��ف��رنس��ي��ة ألج��ل��ه ال��ف��رق��اط��ة 

 143"كورب�ي" وع�ل�ى م�ت�ن�ه�ا 
بحارا عش�رات م�ن ال�م�ق�ات�ل�ي�ن 
ال��ق��دام��ى وع��دة ش��خ��ص��ي��ات 
ب��ري��ط��ان��ي��ة وج��زائ��ري��ة. ك��ان��ت 
مراسيم مليئة بالمشاعر ف�ي ج�و 

 من الترحم واألخوة.

حياة من أجل 
 الحرية

م���ؤرخ���ة وع���ال���م���ة أع���راق، 
س��اف��رت ج��ي��رم��ان ت��ي��ون إل��ى 

لتعيش بين  1935الجزائر سنة 
البربر الش�اوي�ة ف�ي األوراس، 
ما لبثت تناضل ض�د "تش�ري�د" 
الجزائريين. أصبح�ت م�ق�اوم�ة 
عندما حلت ظالل النازية ف�وق 
أوروبا، كانت عضوا في شبكة 
المقاومة لمت�ح�ف اإلنس�ان، ت�م 

، ول�م 1943نفيها في أك�ت�وب�ر 
تبق على قيد الحياة إال ب�ف�ض�ل 
"الصدفة ثم الغضب وال�رغ�ب�ة 
في فضح تلك الجرائم وب�ف�ض�ل 

م�اي  27تحالف الصداقة". في 
قام رئيس ال�ج�م�ه�وري�ة  2015

أثناء مراسيم َم�ه�ي�ب�ة  ب�إدخ�ال 
أرب��ع ش��خ��ص��ي��ات ف��رنس��ي��ة 
عظيمة إل�ى م�ق�ب�رة ال�ع�ظ�م�اء 
(ب��ان��ت��ي��ون) وم��ن��ه��م ج��ي��رم��ان 
تيون، شخصيات كان�ت حس�ب 
كلمات الرئيس "ت�ح�ب ف�رنس�ا 
أكثر من أي ش�يء آخ�ر وم�ن 
خالل ح�ب�ه�م ل�ه�ا ب�ق�وة ك�ان�وا 

 يخدمون البشرية جمعاء".

 جون مارك تودتشيني إلى الجزائر زيارة

 العمل من أجل تصالح الذاكرات

لتطرق إلى ذاكرتن�ا ال�م�ش�ت�رك�ة ب�ه�دوء  ا
وواق��ع��ي��ة ح��ت��ى ن��ت��وج��ه س��وي��ة ن��ح��و 

بهذه الكل�م�ات وص�ف ك�ات�ب  المستقبل"
الدولة ال�م�ك�ل�ف ب�ال�م�ح�ارب�ي�ن ال�ق�دام�ى 
وبالذاكرة جون مارك تودتشيني اله�دف م�ن 

 أفريل. 20و 19زيارته إلى الجزائر يومي 
 التفاتة تاريخية

اعت�رف رئ�ي�س ال�ج�م�ه�وري�ة ف�ي ديس�م�ب�ر 
أمام غرفتي البرلمان بش�ك�ل رس�م�ي  2012

ب��م��ج��ازر س��ط��ي��ف، ق��ال��م��ة  وع��ل��ن��ي وج��ّدي
 وخراطة.

بعد الكلمات يأتي الفعل فللمرة األولى ي�زور 
عضو في الحكومة مدينة سطيف ويضع باقة 
من الورود على ضريح س�ع�ال ب�وزي�د أول 

. هذا ال�ت�ك�ري�م 1945ماي  8ضحية لمجازر 
قام به ج�ون م�ارك ت�ودتش�ي�ن�ي إل�ى ج�ان�ب 
وزير المجاهدين الطيب زيتوني عشية اللقاء 
مع الوزير األول عبد المالك س�الل ورئ�ي�س 

 مجلس األمة عبد القادر بن صالح.
 "ال ذاكرة تنسى"

تهدف زيارة جون م�ارك ت�ودتش�ي�ن�ي أيض�ا 
إلحياء صفحات أخرى من التاريخ المشترك 
للشعبين الفرنسي والجزائري، ول�ه�ذا أص�ر 
كاتب الدولة على زي�ارة ال�م�ق�ب�رة ال�ب�ح�ري�ة 
لمرسى الكبير والمقبرة العسكرية ال�ف�رنس�ي�ة 
البحيرة الصغيرة بوهران ومقبرة ب�ول�وغ�ي�ن 

 بالجزائر العاصمة.
إعجاب واحترام فرنسا ل�ل�ج�زائ�ري�ي�ن ال�ذي�ن 
حاربوا إلى جانب الحلفاء لتحرير أورب�ا م�ن 

الهمجية النازية استحق تكريما خاصا، وف�ي 
هذا اإلطار قام جون مارك تودتشي�ن�ي أث�ن�اء 
حفل مليء بالمشاعر تم تن�ظ�ي�م�ه ف�ي إق�ام�ة 
السفير الفرنسي ب�ال�ج�زائ�ر ب�ت�س�ل�ي�م أوس�م�ة 
ج��وق��ة الش��رف ل��خ��م��س م��ح��ارب��ي��ن ق��دام��ى 

 جزائريين.
كانت ل�ح�ظ�ة ق�وي�ة ل�ل�غ�اي�ة، ف�ق�د ت�م ت�ق�دي�م 
األعمال ال�ث�وري�ة ل�ل�م�ح�ارب�ي�ن ع�ل�ى لس�ان 
مجموعة تالميذ من الثانوية الدولية ألكس�ن�در 
دوما، كانوا قد أنجزوا بعد بحث طويل كتاب�ا 
رائعا حول "الجزائر أثناء الحرب الكب�رى". 
إنه تأكيد آخر يضاف إلى تأكيد كاتب ال�دول�ة 
بأنه "ال تُن�س�ى أي�ة ذاك�رة". ذاك�رة ط�وي�ل�ة 
أحيانا فقد احتفل أحد المحاربين القدام�ى ف�ي 

 ذلك اليوم بعيد ميالده التسعين.

 ؟محمد، هل يمكن أن تروي لنا قصتك
ق�ات�ل�ت ف�ي ص�ف�وف ال�ج�ي�ش محمد : 

الفرنسي في تونس وف�ي إي�ط�ال�ي�ا، ل�ق�د 
توحدنا في وجه الخصم األلمان�ي وك�ان 
واجبا الدفاع عن الحرية. كان ع�ل�ي أن 
أصوم فمؤونتنا ك�ان�ت ق�ل�ي�ل�ة. أص�ب�ت 

، أت�ذك�ر أن 1944بجروح في ديسمبر 
الثلوج كانت تته�اط�ل، ال ت�زال ب�ع�ض 
شظايا القذائف موجودة في رأسي ل�ك�ن 

 الحمد �.
ما كان شعورك أثناء المراسيم التي تcم 

 تنظيمها في إقامة السفير الفرنسي؟
محمد : من الجيد أن يتم االعتراف ب�ن�ا، 

لقد أعجبني كثيرا أن يتم تسليمي وسام جوقة الشرف على ي�دي 
السيد تودتشيني وأن ألتقي ب�ع�د ش�ه�ري�ن م�ن ذل�ك م�ع رئ�ي�س 

 الجمهورية فرانسوا هوالند.
رمزي، ماذا تعلمت من خالل العمل الذي قمتم به في الثانcويcة 
 الدولية ألكسندر دوما حول "الجزائر أثناء الحcرب الcكcبcرى"

ومن خالل لقاءك مع قدامcى 
 المحاربين الجزائريين ؟

رمزي : ك�ان�ت ت�ل�ك ال�م�رة 
األولى التي ألتق�ي ف�ي�ه�ا م�ع 
ال��م��ح��ارب��ي��ن ال��ق��دام��ى وق��د 
ت�أث�رت ب�ذل�ك وأن�ا م�ع�ج��ب 
ب��ه��م، ج��دي ال��ذي ول��د ف��ي 
السنة نفسها ال�ت�ي ول�د ف�ي�ه�ا 
م��ح��م��د ق��ات��ل أيض��ا أث��ن��اء 

 الحرب.
الهدف من عملنا هو إخ�راج 
المحاربين القدامى من الظ�ل 
إلى النور، لم أكن أعتقد أب�دا 
أن أخوض تجربة مثل هذه، قراءة أعمال المقاتلين الحربية ه�و 

 شيء هائل، أنا معجب بذلك.
 ماهي الرسالة التي تريد توجيهها للشباب ؟

محمد : أنا متأثر بتواجدي إلى جانب هؤالء الش�ب�اب وأري�د أن 
 أقول لهم : أنتم سراج المستقبل.

 …عندما تلتقي األجيال 
 محمد أحد المحاربين القدامى ورمزي تلميذ في الثانوية الدولية ألكسندر دوما



  

 

عد ستة أشهر من تدشين مص�ن�ع رون�و وه�ران،  ب
عاد وزير الشؤون الخ�ارج�ي�ة وال�ت�ن�م�ي�ة ال�دول�ي�ة 

م�اي إلط�الق  12لوران فابيوس إلى الجزائر في 
مصنع سيتال عنابة واالج�ت�م�اع ال�م�رح�ل�ي ل�ل�ج�ن�ة االق�ت�ص�ادي�ة 

 المشتركة الفرنسية الجزائرية.
 اجتماع مثمر

لم يسبق ألي وزير فرنسي للشؤون الخارجية أن قام ب�ه�ذا ال�ع�دد 
من الزيارات إلى الجزائر، وسبب كل هذه الزيارات هو الك�ث�اف�ة 
المتزايدة للشراكة التي أقنعت لوران فابيوس ألن يزور الج�زائ�ر 

 للمرة السادسة منذ توليه الحقيبة الوزارية.

ضمن برنامج هذه الزيارة، اجتماع 
م��رح��ل��ي ل��ل��ج��ن��ة االق��ت��ص��ادي��ة 
الم�ش�ت�رك�ة ال�ف�رنس�ي�ة ال�ج�زائ�ري�ة 

اتفاق�ات رئ�ي�س�ي�ة.  6أبرمت خالله 
ال��ث��الث��ة األول��ى ت��ت��ع��ل��ق ب��م��ي��ادي��ن 
مختلفة كالن�ق�ل ال�ح�ض�ري وال�غ�از 
الصناعي والري، الثالث�ة األخ�رى 
تتضمن خلق مدرسة عل�ي�ا ل�إلدارة 
الص��ن��اع��ي��ة وال��ق��وان��ي��ن األس��اس��ي��ة 
ل��ل��م��دارس ال��ج��زائ��ري��ة وال��م��رك��ز 

 الثقافي الجزائري بباريس.
كما سمح�ت ه�ذه ال�زي�ارة ل�رئ�ي�س 
الديبلوماسية الفرنسي�ة أن ي�ت�ط�رق 
مع الوزير األول عبد المالك س�الل 
ووزير الشؤون الخارجية رم�ط�ان 
لعمامرة إلى أهم المشاريع الثن�ائ�ي�ة 
وكبرى المسائل في المنطقة كمال�ي 

 وليبيا.
 مشروع رمزي جديد

أقوى لحظة في هذه الزيارة كانت بدون شك تدشين مصنع سيتال 
ل�ع�رب�ات ال�ت�رام�واي ب�ع�ن�اب�ة وه�و ث�م�رة ش�راك�ة ب�ي�ن ألس�ت�وم 
والشركتين الجزائريتين فيروفيال ومؤسسة ميترو الجزائر، ك�ان 
ذلك بحضور وزير النق�ل ع�م�ار غ�ول ووزي�ر الص�ن�اع�ة ع�ب�د 

 السالم بوشوارب.
ما يترجم أهمية هذه الشراكة الصناعية الجديدة هو حضور ع�دد 
كبير من رجال األعمال والصحفيين وشخصيات للم�ش�ارك�ة ف�ي 
زيارة مصنع التركيب والعربات الجديدة، ذل�ك ال�ح�ض�ور يش�ب�ه 

 ساعات الذروة في ترامواي باريس.

 سادس زيارة للوزير لوران فابيوس إلى الجزائر

 الشراكة على السكة الصحيحة

 ——————————————————————————————— اقتصاد
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فرنسا حاضرة في كل 
 المواعيد

لم تفوت فرنسا المشاركة في أي معرض من 
مختلف الم�ع�ارض ال�دول�ي�ة ال�ت�ي ت�ن�ظ�م�ه�ا 
الجزائر، ول�ك�ن ف�ي األش�ه�ر األخ�ي�رة أخ�ذ 

 الحضور الفرنسي أبعادا استثنائية.
ش��ه��د م��ع��رض��ي "ج��ازأق��رو" و"س��ي��ب��س��ا" 
ال��م��ن��ظ��م��ان ف��ي أف��ري��ل وم��اي ب��ال��ج��زائ��ر 

ش�رك�ة  150العاصمة مش�ارك�ة اك�ث�ر م�ن 
فرنسية مترجمة في الوقت ذاته تميز المهارة 
ال��ف��رنس��ي��ة ف��ي م��ج��ال ت��رب��ي��ة ال��ح��ي��وان��ات 

 والصناعات الغذائية.
ش�رك�ة  66شاركت في معرض "باتيماتك" 

فرنسية فاعلة ف�ي م�ي�دان ال�ب�ن�اء واألش�غ�ال 
العمومية من األشغال الكبرى إل�ى ص�ن�اع�ة 

 الحنفيات.
خالل معرض الجزائر الدولي ال�م�ن�ظ�م م�ن 

ش�رك�ة ف�رنس�ي�ة  40جوان،  1ماي إلى  27
تنشط في مختلف المجاالت كان لها الش�رف 
في أن يقّدم�ه�ا س�ف�ي�ر ف�رنس�ا ف�ي ال�ج�زائ�ر 
برن�ارد إم�ي�ي ل�ل�وزي�ر األول ع�ب�د ال�م�ال�ك 

 سالل.
يظهر هذا أنه بالموازاة مع المشاريع الكبرى 
مثل رونو وألستوم فإن الشرك�ات الص�غ�ي�رة 
والمتوسطة الفرنسية تستثمر بشكل كبير ف�ي 

 الشراكة الفرنسية الجزائرية.

حملة إشهارية 
 للجزائر في فرنسا

"ي�م�ك��ن�ن��ا ال��وث�وق ف�ي إم�ك��ان�ي��ات 
الجزائر" ب�ه�ذه ال�ك�ل�م�ات ال�ق�وي�ة 
شجع السفير الفرنسي برنارد إميي 
الشركات ال�ف�رنس�ي�ة ع�ل�ى دخ�ول 
الس��وق ال��ج��زائ��ري��ة، ب��م��ن��اس��ب��ة 
الل�ق�اءات ال�ت�ي ن�ظ�م�ت�ه�ا ب�ي�زن�س 

ج���وان  2و 1ف���ران���س ي���وم���ي 
 بباريس.

شركة فرنس�ي�ة  304ما ال يقل عن 
وج��زائ��ري��ة ض��رب��ت ل��ه��ا م��وع��دا 
هن�اك أم�ل ف�ي ت�ك�وي�ن ش�راك�ات 
جديدة ك�م�ا أن�ه�ا ف�رص�ة ل�ت�رق�ي�ة 
"الوجهة ال�ج�زائ�ري�ة" س�واء ل�دى 
الشركات الصغيرة والمتوسط�ة أم 

 الشركات الفرنسية الكبرى.
الش�اه�د ع�ل��ى ال��ح�رك�ي��ة ال��ج�دي��دة 

للعالقات االقتصادية بين ال�ب�ل�دي�ن،  
فإن فرنسا التي تعد أول مس�ت�ث�م�ر 
ف���ي ال���ج���زائ���ر خ���ارج ق���ط���اع 
المحروقات استرجعت من الصي�ن 

مكانتها ك�أول مص�ّدر  2014سنة 
(إحص�ائ�ي�ات ص�ن�دوق ال�ن�ق�د للجزائر 

 ).http://goo.gl/Q49oVzالدولي 

 "منذ ما يقارب الثالثين سنة"
 حوار مع هنري بوسري، مدير عام ألستوم الجزائر

ما هcو تcاريcخ تcواجcد ألسcتcوم فcي 
 الجزائر ؟ 

استقرت ألستوم في الجزائر م�ن�ذ م�ا 
ي��ق��ارب ال��ث��الث��ي��ن س��ن��ة م��ن خ��الل 

ال�ن�ق�ل، ال�ط�اق�ة  -قطاعاتها األربعة 
ال��ح��راري��ة، ال��ط��اق��ات ال��م��ت��ج��ددة 

ت��وظ��ف ف��ي ال��ج��زائ��ر  -وال�ت��وزي��ع 
شخص. تساهم ألس�ت�وم  600حوالي 

بحيوية في مشاري�ع ال�ن�ق�ل ب�الس�ك�ك 
الحديدية ف�ي ال�ج�زائ�ر الس�ي�م�ا م�ن 
خالل شركة سي�ت�ال، ال�ت�ي ت�م�ل�ك�ه�ا 

% وم�ؤس�س�ة  41فيروفيال بن�س�ب�ة 
%  10م��ي��ت��رو ال��ج��زائ��ر ب��ن��س��ب��ة 

 % .49وألستوم بنسبة 
نجح�ت ألس�ت�وم ف�ي ت�وف�ي�ر أن�ظ�م�ة 

ترامواي مجهزة بعربات سيتاديس لمؤسسة ميترو الج�زائ�ر 
في الجزائر العاصمة ووهران وقسنط�ي�ن�ة وحص�ل�ت ع�ل�ى 
مشاريع أنظمة ترام�واي ف�ي ورق�ل�ة ومس�ت�غ�ان�م وس�ط�ي�ف 

 وقسنطينة.
ما هي االنعكاسات في الجزائcر بcعcد فcتcح مصcنcع ألسcتcوم 

 عنابة ؟
هناك عدة انعكاسات اقتصادية واجتماعية إيج�اب�ي�ة، س�ي�ت�ال 

م�وظ�ف  200تشغل اليوم ح�وال�ي 
م��ن��ت��ش��ري��ن ف��ي والي��ات ع��ن��اب��ة 
وال��ج��زائ��ر ال��ع��اص��م��ة ووه��ران 
وقس��ن��ط��ي��ن��ة. ل��ال��س��ت��ج��اب��ة ل��ت��زاي��د 
إنتاجها تعتزم سيتال ع�ل�ى تش�غ�ي�ل 
مئات الموظفين الجدد ليتم ت�رك�ي�ب 

عرب�ة س�ي�ت�ادي�س ل�ع�دة م�دن  213
 عبر الوطن.

إنه فرع حقيقي للسكك الحديدية ت�م 
خلقه، وق�د اخ�ت�رن�ا ع�دة م�م�ول�ي�ن 
محليين. ترافق ألستوم س�ي�ت�ال ف�ي 
تطورها وتساعدها على أن تص�ب�ح 

 ذاتية التسيير.
مccا هccي مشccاريccع ألسccتccوم فccي 

 الجزائر خالل السنوات القادمة ؟
لدى الحكومة الجزائرية رغبة حقيقية في تطوير النقل ع�ب�ر 
السكك الحديدي�ة ل�ل�ق�ض�اء ع�ل�ى ص�ع�وب�ات ت�ك�دس ش�ب�ك�ة 
الطرقات، بفضل تواج�ده�ا ال�م�ح�ل�ي وع�روض�ه�ا ال�ك�ام�ل�ة 
باإلضافة إلى خبرتها، تعد ألستوم الشريك المفضل للجزائر 
لمرافقتها في مشاريعها الحركية : للنقل بين المدن، شاركت 
ألستوم بقطارها "كوراديا مت�ع�دد ال�خ�دم�ات" ف�ي م�ن�اقص�ة 

عربة قطار ما بين المدن للشركة الوطنية ل�ل�ن�ق�ل  17لتوفير 
 بالسكك الحديدية من أجل الربط بين كبريات المدن.
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 الشريط الوثائقي ليان أرثوس برتران يحرك المشاعر

 إنها حقا الجزائر  !يا إلهي 

ي غضون أقل من شهر، قصفتنا التلفزة الفرنسية بشريطين  ف
علمانا أشياء مبهرة عن البلد الذي نبالغ في استغالله ولكننا 

هcي “  الcجcزائcر مcن عcلِ ” نجهل لألسف معجزاته الحقيقية. 
 رسالة حب، شكرا لهذا الصرح.

“ الجزائر من علِ ” رائعة، مدهشة، استثنائية، تهاطلت الصفات غداة بث الوثائقي 
 ليان ارثوس برتران المصور المشهور لجزائر يكّن لها حبا حقيقيا.

لقد سحرني جمال الجزائر ورأيت أن�ه م�ن الض�روري ت�ث�م�ي�ن ه�ذا ال�ب�ل�د ذو ” 

األي�ام ال�ت�ي …  المناظ�ر ال�خ�الب�ة وأكش�ف�ه ل�ل�ن�اس
ت�م�ن�راس�ت (…)  قضيتها في الجنوب كانت رائ�ع�ة 

واألسكرام حيث ذهبت هذه المرة هي من بين أجمل 
األماكن في العالم. كنت ق�د نس�ي�ت م�دى ج�م�ال�ه�ا. 
رسالتي اليوم هي إنسانية أكثر منها بيئي�ة، ف�أح�ي�ان�ا 
يصعب الحديث عن الب�ي�ئ�ة ف�ي ع�ال�م م�ب�ن�ي ع�ل�ى 

البيئة تمر من خالل الحب : ح�ب   التجارة والتبادل.
الطبيعة والعصافير وأيضا أن نحب لآلخر ما نح�ب 
ألنفسنا. الدفاع عن البيئة ال يجب أن يكون كفاحا بل 
يجب حمله في طيات خط�اب م�رح ي�ح�م�ل ال�ح�ب 

هذا ما صرح به المخ�رج ي�ان أرث�وس “  واالحترام
 “.بيناتنا”برتران لمجلة 

 شعر ملحمي
هذه القصيدة السينماتوغرافية تثير ال�ع�واط�ف (…)  

عبر التزامها ومصداقيت�ه�ا ال�ت�ي ت�ع�ب�ر ع�ن�ه�ا ك�ل 
صورة وكل تعليق وكل مقطع تحمله نظ�رات غ�ي�ر 
متفاجئة وغير عدوانية وحركات تقدم دعوات ب�ق�در 
كرم شعب وأمة ال يعرف شيئا عن ث�روات أرض�ه 

 التي تحضنه، وهنا يكمن التناقض.
لم يسبق منذ االستقالل أن قّدم أي شخص تكريما لبلدنا بهذا الح�م�اس وال�ت�واض�ع 
المحرك للمشاعر وحب جّم. أيا كانت الجهود الم�ب�ذول�ة وال�م�ص�اع�ب ال�م�ت�ك�ب�دة 
والعرق المتصبب، شكرا لهذه التحفة التي ال يمكن وصفها والتي تم�ت�ع ب�ه�ا ح�ق 
قدرها كل الجزائريين وكذلك كل محبي الطبيعة والرج�ال وال�ن�س�اء ذوي ال�ع�زم 

(…) 
 2015جوان  18بتاريخ “ ليكسبريسيون”ترجمة عن مقال صدر في جريدة 

ترجمة عن مقال صدر في جريدة "ليكو دالجيري" 
 بقلم وحيد زين 2015جوان  30بتاريخ 

تم إمض�اء ات�ف�اق ت�م�وي�ل مش�روع ص�ن�دوق ال�ت�ض�ام�ن 
األولوي الذي سيخصص لمكافحة ال�ح�رائ�ق ف�ي ال�وس�ط 
الحضري، أول أمس، بمقر ال�م�دي�ري�ة ال�ع�ام�ة ل�ل�ح�م�اي�ة 
المدنية. أمضى االتفاق الم�دي�ر ال�ع�ام ل�ل�ح�م�اي�ة ال�م�دن�ي�ة 
مصطفى لهبيري وسفير فرنسا في الجزائر برنارد إمي�ي، 
يندرج االتفاق في إطار "المجهودات التي تبذلها المديري�ة 
العامة للحماية المدنية من أجل تطوير القطاع السيم�ا ف�ي 
مجاالت تكوين ال�م�وارد ال�ب�ش�ري�ة وت�أه�ي�ل�ه�ا. م�ي�زان�ي�ة 

أورو من ش�أن�ه�ا الس�م�اح ب�م�راف�ق�ة  400.000المشروع 
خلق شبكة وح�دات ب�ي�داغ�وج�ي�ة م�خ�ص�ص�ة ل�م�ك�اف�ح�ة 

"م�ن�ازل ن�اري�ة" م�ع  8الحرائق في الوسط الحضري : 
صندوق تدريب على مكاف�ح�ة ال�ن�ي�ران ف�ي  48لواحقها و

مديريات الحماية المدنية الموضوعة تحت سلط�ة ال�م�دي�ر 
الع�ام وال�م�ت�م�رك�زة ف�ي ال�والي�ات. يس�م�ح ه�ذا االت�ف�اق 

"بتعزيز الشراكة بين الجزائر وفرنسا في مجال الحماية المدنية ال�ت�ي ب�دأت م�ن�ذ 
 وخلق بروتوكول مساعدة عملية متبادلة في حالة الكوارث.  2008

وقد صرح السيد لهبيري أن الش�راك�ة ال�ج�زائ�ري�ة ال�ف�رنس�ي�ة س�م�ح�ت ب�ت�ك�وي�ن 
تخ�ص�ص�ا" م�وض�ح�ا ب�أن ه�ذه الش�راك�ة ال�ت�ي وص�ف�ه�ا  12عون في  6.000"

" وأوضح في هذا الص�دد ف�ي 2001"بالوطيدة" عرفت "إعادة حركية هامة سنة 
خطاب قرأه رئيس ديوانه مراد بوغدة أن هذا االتفاق من شأنه الس�م�اح ب�ال�ح�ف�اظ 
على المكتسبات والمضي قدما من أجل تكفل أفضل ف�ي م�ج�ال ت�ق�ل�ي�ل األخ�ط�ار 
التكنولوجية وأخطار وسائل النقل الموجهة. كما أبرز أن مؤسستي الحماية المدنية 

 للبلدين تعاونتا بشكل وثيق من أجل ضمان نقل المهارة والخبرة بفعالية كبيرة. 
ضح سفير فرنسا في الجزائر أن اتفاقية تموي�ل ص�ن�دوق ال�ت�ض�ام�ن أومن جهته، 

األولوي ستخصص لمكافحة الحرائق في الوسط الحضري وأشار السيد إمي�ي أن 
هذا التعاون م�وض�وع ه�ام ك�ان م�ح�ل م�ح�ادث�ات ب�ي�ن�ه وب�ي�ن وزي�ر ال�داخ�ل�ي�ة 
والجماعات المحلية نور الدين بدوي. مشروع صندوق التضامن األولوي هو م�ن 
إنشاء الشريكان ومن شأنه أن يتمم الجهاز المشترك للتبادل ويعزز العالقات ب�ي�ن 
المؤسستين. هذا يوضح حسبه أن المبادالت تتجه نحو تكوين الم�ك�ون�ي�ن وتس�ي�ي�ر 
التدخالت الكبرى منخالل القيام بتمارين السيم�ا ع�ل�ى وس�ائ�ل ال�ن�ق�ل ال�م�وج�ه�ة 

 ). (...)ترامواي، ميترو وقطار(

 الحماية المدنية تريد تعزيز قدراتها لمكافحة الحرائق في الوسط الحضري

 الحصول على مهارات تسيير األزمات المعقدة
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 س. فاغارمسؤول النشر : 

 أ. دومينيبوس، أ. توماسرئيس التحرير : 

ب. إميي، ج. النغ، ب. ستورا، ت. كوفان، م. إغيل آغا، ر. زروق، ه. بوسري، مساهمة : 
Le Hicه. دوفيان ، 

 ا. و. بوكرشةترجمة : 

 جاك النغوجهة نظر... 

 وزير الثقافة سابقا، رئيس معهد العالم العربي
 

 لنتخيل ولنبدع معا
 

منذ وصولي على رأس مع�ه�د 
العال�م ال�ع�رب�ي ورغ�ب�ت�ي أن 
أزور الجزائر، بلد تربطه م�ع 
فرنسا عالقات ثري�ة م�ت�م�ي�زة 
ك�م��ا ك��ان ي��دف��ع��ن�ي ال��ت��زام��ي 
الش��خ��ص��ي ض��د االس��ت��ع��م��ار 
ال��ذي ُس��ن��ح��ت ل��ي ال��ف��رص��ة 
للتعبير عنه عندما كنت طال�ب�ا 
وف��ي ع��دة ف��رص ف��ي��م��ا ب��ع��د 
تندرج في إط�ار ك�ف�اح�ي م�ن 
أجل القيم العالمية التي يحملها 

 بلدنا.
لهذا السبب فإنني قبلت فورا اقتراح رئيس ال�ج�م�ه�وري�ة 

ج�وان أث�ن�اء زي�ارة  15فرانسوا هوالند بمرافق�ت�ه ي�وم 
 الصداقة والعمل التي قادته إلى الجزائر.

لقد كنت مندهشا أثناء الحوارات بين رئي�س�ن�ا وال�رئ�ي�س 
بوتفليقة والوزير األول سالل بنوعية العمل المنجز م�ن�ذ 

ال�ذي “  العصر الجديد. ” 2012زيارة الدولة في ديسمبر 
انفتح منذ ثالثين شهرا سمح بإعطاء طاقة تُ�رج�م�ت م�ن 
خالل تعاون متزايد ف�ي ج�م�ي�ع ال�م�ج�االت وح�وار ب�ال 

 طابوهات.
يساهم معهد العالم ال�ع�رب�ي ف�ي ه�ذا ال�دف�ع ال�م�ش�ت�رك. 
فالمؤسسة التي أترأسها اليوم والتي ساهمت ف�ي خ�ل�ق�ه�ا 
تهدف ألن تكون فض�اء ل�ل�ح�وار ب�ي�ن ث�ق�اف�ات ض�ف�ت�ي 
المتوسط. يستقبل معهد العالم العربي دوري�ا ت�ظ�اه�رات 

جوان ال�ف�ارط إذ  11حول الجزائر مثلما كان الحال في 
نظمت غرفة  التجارة والص�ن�اع�ة ال�ج�زائ�ري�ة ب�ف�رنس�ا 
منتدى اقتصادي ك�ب�ي�ر ب�ال�ت�ع�اون م�ع م�ن�ت�دى رؤس�اء 
المؤسسات الجزائري وفي هذا اإلط�ار ن�رغ�ب ف�ي أن 
نطلق مشروع عرض كبير مخصص لإلبداع الجزائري 

 المعاصر.
لقد شدهت من خالل لقاءاتي العديدة مع فنانين ومث�ق�ف�ي�ن 
جزائريين بحيوية الساحة الثقافية الجزائرية التي تست�ق�ي 
من تاريخ الجزائ�ر. ن�ي�ل ك�م�ال داود، ال�ك�ات�ب ب�ال�ل�غ�ة 

عن الرواية األولى “  غونكور” الفرنسية، مؤخرا لجائزة 
والذي كنت دعمت ترشيحه عالنية يبرهن ع�ن م�وه�ب�ة 
والتزام الجيل الجزائري الش�اب، إن ك�ان ذل�ك ي�ح�ت�اج 

“ الجزائر، لقاء مع ال�ب�ح�ر” برهانا. ونجاح حصة تاالسا 
ال�ج�زائ�ر م�ن ” والوثائقي الجذاب ليان أرثوس ب�رت�ران 

يبرز االهتمام المتجدد للجمهور الفرنسي لهذا البل�د “  علِ 
 الخالب، القريب والمجهول في الوقت نفسه.

أنا مقتنع بأن فرنسا والجزائر اللتان تعيشان اليوم تق�ارب�ا 
تاريخيا ستعرفان من خالل الفن والثقاف�ة ك�ي�ف ت�أخ�ذان 
األفضل من تاريخهما وتعززان أكثر أواص�ر الص�داق�ة 

 وتبنيان معا متوسط المستقبل.

 نهدي هذا العدد من بيناتنا لذكرى
 فيليب باجيس

 ، في عقده التاسع والخمسين2015جوان  12توفي بتاريخ 

عميد رؤساء المصالح في السفارة، كان فيليب باجيس ذو شخصية قوية ومرحة 
وكاريزمية وكان ملتزما في جميع مهامه منذ سبع سنوات على رأس مصلحة 

كان يسير المصلحة بفعالية وإنسانية ولطف  .المحاربين القدامى وضحايا الحرب
 وكذلك بروح كبيرة لخدمة الدولة والخدمة العامة وحب خالص للجزائر.


