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2009 - 10 - 18البالد أون الين : عبد اهللا بن

آشفت التحقيقات األمنية الفرنسية عن هوية الباحث الجزائري المتهم بشبهة اإلرهاب
العمر  من  البالغ  هيشور،  بعدالن  األمر  ليون32ويتعلق  مدينة  في  المعتقل  سنة، 

''روالند اإلرهاب  مكافحة  قضايا  متابعة  خلية  رئيس  وآشف  الماضية،  األسابيع 
العديد من أجرى  النووية  األوروبي لألبحاث  المرآز  الباحث في  عدالن  أن  جاآار'' 
حسب اإلسالمي''،  المغرب  ببالد  ''القاعدة  تنظيم  من  عناصر  مع  المراسالت 
التحقيقات األولية وأنه آان يعتزم القيام بعمليات إرهابية وآان في مرحلة ''التمني

والرغبة'' لكن يبدو أنه ''لم يقم بأعمال مادية تحضيرية''.
لكن ُوجهت له تهمة اإلرهاب وتكوين جمعية أشرار. واعتقل عدالن هيشور في الثامن
الفيدرالية السياسية  المدرسة  في  الفيزياء  علم  في  أستاذ  وهو  الجاري  الشهر  من 
المديرية عناصر  عندما داهمت  عائلته  رفقة  عدالن  وآان  الفرنسية.  بمدينة لوزان 

المرآزية لالستعالمات الداخلية الفرنسية مقر سكانها بفين وسط شرق فرنسا.
وقال حليم، شقيق عدالن، إن العائلة استغربت دخول عناصر األمن في ساعة مبكرة
من صباح الثامن من سبتمبر الماضي قبل أن يتم فصل أفراد العائلة واستجواب أخيه

 ألف أورو بغرفة عدالن هيشور.13حليم ووالدته بعد أن عثر على مبلغ مالي قدر ب 
هذه األموال، يقول شقيقه حليم، وقد حاولت مصالح األمن الفرنسية معرفة مصدر 
الذي أشار إلى أن عدالن آان ينوي السفر إلى والية سطيف من أجل تجسيد مشروع

بناء منزل على أرض اشتراها بالوالية.

بالفيديوالصحيةالدينيةالثقافيةاالجتماعيةالرياضيةالدوليةاالقتصاديةالسياسيةالرئيسية

   رائحة البنزين تقلق السائقين    بيرلو: "ال ننتظر هدية من احد "     عائلة تونسية إلى الجزائر هربا من البرد ونقص المؤن50لجوء 
 لتأسيس المجلس الدولي64رياضة عسكرية: المدرسة العليا بتمنتفوست تحيي الذآرى      ألف طفل سنويا300سيتكفل سنويا ب 

3    سقوط شرطية من الطابع السابع بوهران.. إنتحار أم جريمة!    ضحية المنافسة وجبور عاد مؤخرا فقط من اإلصابة(خليلوزيش)
الصحافة اإلسبانية تطلق لقبا جديدا على سانشيز     مشتبها به وتفكك عصابات تهريب دولية11القوات المشترآة توقف     العربي
المشي البطيء و ضعف قبضة اليد     حوادث مرورية بغليزان5 جرحى في 6    تشافي قد يشارك أمام فالنسيا يوم األحد    األمعاء

مفوض التجارة: االتحاد األوروبي ال يعبأ بتهديدات إيران بقطع ا     مليون سنتيم154رئيس مصلحة تسيير األجور اختلس     مستقبال
الكلم    “اللؤم” صفة مذمومة    ‘‘إدخال تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال مرتبط بتسوية ملف جيزي‘‘    مرتبط بتسوية ملف جيزي‘‘

أمينة    المرصد الوطني للفنان يغازل المغرب    الهاتف النقال    يوسف يوسفي:    قويدري تتوج بجائزة الطيب صالح للرواية العربية
جلسة عمل بين    ني»مهرجان األهقار الدولي للفنون «تينهنان عبالسة» يدّشن مخيم «الفن المعماري الّطوبي والّطي    الوطنية

 تشريعيات الغاز!    صورة أخرى للفساد؟!    جمعية التنمية والنجاح    يستقبل نائب وزير الداخلية السعودي المكلف بشؤون األمن
المستفيدون من السكنات االجتماعية بالمقاطعة اإلدارية لسيدي    عن التعاليق وفوهة المدفع    اغتراب أمراء العرب    المخابرات

 متسابق يتنافسو362    دعاء    أخالق الرسول الكريم ...األمانة    الّصلوات الخمس    وزارة المالية ُتفلس مشاريع الشباب    أمريكا!
''حل معضلة البحرين يكمن في بناء ديمقراط    ''نسعى لتشكيل حكومة تكنوقراط واتفاق الدوحة خطوة مهمة للمصالحة''    الكريم

الفصول في اختصار سير    ''الموقف الرسمي من اتفاق الدوحة هو الذي أعلن عنه خالد مشعل''    في مهمة صعبة ب''فوندوك''
رقم قياسي جديد في است    خالصة سير سيِّد البشر لُمِحب الدِّين الطبري    مقعد األفاالن يساوي مليارا وشهادة دآتور!    القانون
أآثر م    حمية البحر االبيض المتوسط تساعد على الحفاظ على الصحة العقلية    الجزائر ضيف شرف في معرض بأمريكا    مسبقة
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إلى واقتادتهم  اليوم  ذلك  في  هيشور  أخوي  الفرنسية  األمن  مصالح  اعتقلت  آما 
باريس، وفي اليوم التالي أفرجت عن شقيقه حليم في الوقت الذي تقرر اإلبقاء عن

من أآتوبر الماضي توجيه تهمة12عدالن رهن الحبس االحتياطي، قبل أن يتقرر في 
اإلرهاب له من قبل قاض فرنسي متخصص في اإلرهاب.

من هو عدالن هيشور؟
هيشور من بين عدالن  أن يكون  على  رسمية  غير  الجزائر، تسربت معلومات  في 
للجبهة سابقين  بقياديين  عالقته  بحكم  الجزائري  للنظام  المعارضة  الشخصيات 
عناصر الفيس هيشور من محيط  اإلسالمية المحلة بالخارج، حيث يرجح أن يكون 
المحل في سويسرا حيث يتواجد مقر مرآز األبحاث النووية األوروبية بجنيف، حيث
تتعاظم ''الشبهات'' في وجود عالقة بينه وبين القيادي في الحزب المحل مراد دهينة،
التقنيات متعددة  الفيدرالية  المدرسة  في  آباحث  اشتغل  الذي  رشاد  حرآة  مؤسس 
بزويرخ وفي المرآز األوروبي لفيزياء الجسيمات بجنيف، حيث يشتبه في أن عالقة
عملهما طبيعة  بحكم  بسويسرا  دهينة  ومراد  هيشور  عدالن  بين  جمعت  صداقة 
الذي اتخذ من سويسرا منفاه االختياري من أبرز المعارضين عن دهينة  ومعروف 
للنظام والرافضين االندماج في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وعضو في المكب
التنفيذي لحرآة رشاد، حيث يشتبه بتكفله باالتصال بالخبرات واإلطارات الجزائريين
''ميوالت'' لهم  من  خاصة  التحديد،  وجه  على  وسويسرا  أوربا  في  الموجودين 
للمعارضة، باإلضافة إلى أنه آان من المكلفين بملف العالقات الخارجية في التنظيم

المسلح ''الفيدا''مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

 لقراءة الخبر من مصدره.هناانقر 

 لمعرفة ما يحبه أصدقاؤك.التسجيلأعجبني
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