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عين الدفلى:
 توزيع 11 حافلة مدرسية 

عبر بلديات الوالية. 
أرشف وايل واليــة عــن الدفــى عــى توزيــع 11 حافلــة 

ــة  ــذه العملي ــأيت ه ــة. ت ــات الوالي ــر بلدي ــية ع مدرس

تدعيــا للحضائــر البلديــة يف الواليــة للتكفــل األمثــل 

باملتمدرســن.

وقــال الــويل أن العمليــة تنــدرج يف إطــار التكفــل 

باملناطــق النائيــة خاصــة مناطــق الظــل منهــا بهــدف 

عمليــة  وتســهيل  باملتمدريــي  الحســن  التكفــل 

التنقــل إىل املــدارس.

كــا شــدد الــوايل عــى ظــرورة التكفــل باملــدارس 

ــع الــروط  ــا وتوفــر جمي ــة وضــان نظافته اإلبتدائي

املســاهمة يف التمــدرس الحســن للتالميــذ

شرطة أم البواقي تذكر 
مسيري محطات بيع 

الوقودبشروط التوزيع 
بتاريــخ  البواقــي  ام  أمــن واليــة  نظمــت مصالــح 

عــى  توعويــة  تحسيســية  عمليــة   2020.11.15

ــي ،  ــة أم البواق ــود مبدين ــع الوق مســتوى محطــات بي

ــة  ــات بإلزامي ــري املحط ــر مس ــا تذك ــن خالله ــم م ت

ــتعاله  ــادي اس ــود لتف ــع الوق ــروط توزي ــد ب التقي

ــات  ــة وهــذا عــى ضــوء حجــم الكمي ــات اجرامي لغاي

ــى  ــح الرطــة ع ــن طــرف مصال املحجــوزة مؤخــرا م

ــق  ــول الحرائ ــق ح ــار التحقي ــن يف إط ــتوى الوط مس

األخــرة التــي اســتهدفت الــروة الغابيــة و تســببت يف 

احــراق آالف الهكتــارات مــن األشــجار .

مدفوين صونيا/ أم البواقي

حجز 7 قناطير من 
الكيف لمعالج ببشار 

ــا  ــز م ــن حج ــة ع ــارك الجزائري ــح الج ــت مصال أعلن

ال يقــل عــن 7.825 قنطــارا مــن الكيــف املعالــج 

باملنطقــة الحدوديــة الغربيــة يف عمليتــن منفصلتــن.

ــش  ــراد الجي ــع أف ــاون م ــة األوىل بلتع ــت العملي وكان

ــل«  ــة جب ــاة  »لبق ــة املس ــي باملنطق ــعبي الوطن الش

ــر  ــة القصدي ــن بلدي ــم م ــوايل 27 ك ــد ح ــي تبع والت

بواليــة النعامــة أيــن تــم حجــز 1.72 قنطــار مــن 

ــكام. ــأة بإح ــت مخب ــج كان ــف املعال الكي

ــن  ــارك م ــح الج ــت مصال ــة متكن ــة الثاني ويف العملي

حجــز 6.105 قنطــار مــن نفــس املــادة باملنطقــة 

ــث  ــة، حي ــة النعام ــن« بوالي ــو املجاهدي املســاة »ثني

حقيبــة   24 داخــل  مخبــأة  الكميــة  هــذه  كانــت 

محمولــة عــى ظهــر 10 أحمــرة والتــي كانــت متوجهــة 

ــالد ــل الب ــو داخ نح

أمطار رعدية مرتقبة 
على هذه الواليات 

قالــت مصلحــة  الثالثــاء  أمــس  الصــادر  باينهــا  يف 

ــى  ــوي ع ــراب ج ــع إضط ــا تتوق ــة أنه ــاد الجوي األرص

الواليــات الوســطى والرقيــة خــالل األيــام القادمــة

ــن  ــة م ــت املصلحــة أن اإلضطــراب ســيكون بداي وقال

يــوم الجمعــة املقبــل عــى مســتوى الواليــات التاليــة: 

باتنــة، تبســة، ســوق أهــراس، عنابــة،  قســنطينة، 

ســكيكدة، بجايــة، ســطيف، الجزائــر العاصمــة، املديــة، 

ــرة. ــدة والبوي البلي

وتتوقــع مصلحــة األرصــاد الجويــة أمطــار رعديــة عــى 

ــة األمطــار لـــ 20  ــث ســتصل كمي هــذه املناطــق حي

ملــم

المجلس الشعبي الوطني:
 التصويت على قانون المالية لسنة 2021 

كشف بيان للمجلس الشعبي الوطني أن املجلس عقد جلسة علنية أمس الثالثاء 

خصصها للمصادقة عىل قانون املالية الخاص بسنة 2021، وكذا مرشوع القانون املتعلق 

بالوقاية من جرائم إختطاف األشخاص ومكافحتها.

ويذكر أن لجنة املالية وامليزانية كانت قعد عقدت اجتامعا يوم األحد لدراسة 

التعديالت املستوفية للرشوط القانونية التي اقرتحت عىل  مرشوع قانون املالية 2021.

أما فيام يخص قانون الوقاية من جرائم اختطاف األشخاص ومكافحتها والذي 

تم مناقشته يوم الخميس املايض يف الجلسنة العلنية والتي ترأسها السيد شنني 

رئيس املجلس الشعبي الوطني، أين أكد النواب عىل رضورة تطبيق العقوبات 

القصوى وحتى اإلعدام يف حق مرتكبي هذه الجرمية والتي اعتربوها دخيلة عىل 

املجتمع الجزائري

زوجة االٔسير االٔشقر المحكوم ثمانية مؤبدات  
أنا ال أعترف ال باالحتالل وال بسجونه وأحكامه

ص ص 1٣1٣

يجب على فرنسا التوقف عن دعم 
السياسة التوسعية للمخزن المغربي

نــددت الحركــة املناهضــة للعنرصيــة والصداقــة بــني الشــعوب باإلعتــداء املغــريب الســافر 

ضــد املدنيــني الصحراويــني العــزل يف الكركــرات جنــوب غــرب الصحــراء الغربيــة داعيــة 

يف الوقــت ذاتــه فرنســا إىل الكــف عــن دعــم سياســات املخــزن التوســعية الــذي ميــارس 

القمــع عــىل الشــعب الصحــراوي يف األرايض املحتلــة.

وجــاء يف بيــان الحركــة أن »اســتمرار األعــامل العدائيــة يشــكل خطــرا جســيام يف املنطقــة« 

داعيــة يف هــذا الصــدد مجلــس األمــن الــدويل إىل التحــرك دون تأخــر لوقــف العــدوان 

املغــريب عــىل الشــعب الصحــراوي«.

وشــددت الحركــة أنــه »يجــب عــىل مجلــس األمــن أيضــا أن يتحــرك لالســتجابة للمطالــب 

ــة للشــعب الصحــراوي ضــد االحتــالل غــر املــرشوع ألراضيــه وأن ينظــم برسعــة  العادل

اســتفتاء تقريــر املصــر )تطبيقــا للعهــدة ذات األولويــة لبعثــة األمــم املتحــدة للصحــراء 

الغربيــة( مــام سيســمح للشــعب الصحــراوي أن يقــرر بحريــة ودميقراطيــة مســتقبله«.

وأشــارت الحركــة إىل املوقــف الفرنــي ودعــوة الحكومــة الفرنســية اىل رضورة بــذل كل 

الجهــد املمكــن لتفــادي التصعيــد و العــودة اىل حــل ســلمي«.

وحملــت الحركــة فرنســا الجــزء األكــرب مــن املســؤولية بخصــوص مــا يحــدث يف الكركــرات 

وذلــك » مــن خــالل تشــجيع السياســة التوســعية للنظــام املغــريب الــذي يقمــع املدنيــني 

ــل  ــراوي, تتحم ــعب الصح ــر الش ــر مص ــض تقري ــة و يرف ــني يف االرايض املحتل الصحراوي

فرنســا مســؤولية كبــرة بخصــوص الوضــع الراهــن«, يضيــف املصــدر.

ــج مــن خــالل  و أضافــت الحركــة »يجــب عــىل الحكومــة الفرنســية ان تســتخلص النتائ

ــدويل«. ــون ال ــه و القان ــاره عــىل احــرتام التزامات ــا للنظــام املغــريب و اجب وقــف دعمه



األربعاء 18 نوفمبر 022020
العدد: 870

Mercredi 18 novembre 2020
Numéro: 870 طني و

محكمة سيدي امحمد:

 انطالق محاكمة االخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور
انطلقت محاكمة االخوة بن حمادي، مالكي مجمع "كوندور" للمنتوجات الكهرومنزلية و االلكترونية المتورطين في قضايا مرتبطة 

اساسا بالفساد اليوم االثنين بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.
و تخص قضية مجمع كوندور ، أحد فروع 

"الرشكة باألسهم جي يب فارما" املختصة 
يف الصناعة الصيدالنية، يف جانبها املتعلق 

بإنجاز مصنع باملنطقة الصناعية سيدي 
عبد الله ( غرب العاصمة) و استرياد 

األدوية.
و من بني االشخاص الذين تتم محاكامتهم 
عبد الرحامن بن حامدي مسري و صاحب 

االسهم يف مجمع كوندور و اخوته 
اسامعيل و عبد الكريم و عامر و موىس 

بن حامدي، الوزير السابق لالتصاالت 
السلكية و الالسلكية الذي تويف مؤخرا بعد 

اصابته بوباء كوفيد19-.
كام يعترب كل من الوزيرين األولني 

السابقني أحمد أويحيى و عبد املالك 
سالل و الوزير السابق لألشغال العمومية 

عبد الغاين زعالن و وزير الصناعة عبد 
السالم بوشوارب ( الفار خارج الوطن) 

ضمن املتهمني يف هذه القضية.
و يتابع املتهمون االساسيون بتهم منح 
"االمتيازات غري املستحقة" التي يكون 

املجمع قد استفاد منها من خالل صفقات 
عمومية استفادت منها الفروع التابعة له.

و يخص نفس امللف أيضا حوايل أربعني 
شخصا آخرا و ست رشكات ملك لعائلة 
بن حامدي مثلوا للمحاكمة كأشخاص 

معنويني متابعني بتهم "تبييض األموال" 
و " تبديد و استعامل أموال البنك" 

و "التمويل الخفي ألحزاب سياسية و 

الحملة االنتخابية لعبد العزيز بوتفليقة 
للعهدة الرئاسية ال5".

و خالل االستامع له من طرف رئيس 
الجلسة، نفى الوزير االول السابق 

عبد املالك سالل كل التهم املنسوبة له 
حيث رصح أنه "مل تكن له أية صلة ال 
من قريب و ال من بعيد بقضية الرشكة 

باألسهم جي يب فارما". كام أكد أن 
هذه الرشكة " أبرمت عقد التنازل و 

تحصلت عىل فضاء النجاز وحدة للصناعة 
الصيدالنية باملدينة الجديدة سيدي 

عبد الله بيدا أنه مل يكن بعد عىل رأس 
الحكومة".

كام اضاف أن "وزيرا أوال حتى و ان 
ترأس املجلس الوطني لالستثامر ليست 

له صالحيات منح و رقابة و متابعة 
مرشوع استثامر" مشريا اىل أن هذا "من 

صالحيات و مسؤولية الوكالة الوطنية 

للتطوير الصناعي و الجانب الذي سلم 
عقد االمتياز".

و حسب قوله فان هذه القضية "تخص 
الوايل السابق للعاصمة و الرشكة املعنية".

و حول نفس املوضوع، رصح الوزير األول 
السابق أحمد أويحيى ردا عىل أسئلة 
القايض عن طريق التواصل املريئ عن 

بعد من سجن العبادلة (بشار) أن " هذه 
املسائل تخص بشكل مبارش الجامعات 

املحلية و عىل راسها الوالية و ليس رئاسة 
الحكومة ".

كام أضاف أويحيى الذي نفى أيضا التهم 
املنسوبة اليه أن "وزيرا أوال ليس مسؤوال 

عن التأخر املسجل يف انجاز املشاريع 
االستثامرية " و أن "عدم احرتام دفرت 

الرشوط يقع عىل مسؤوليات السلطة التي 
وقعت عىل منح عقد التنازل العقاري و 

ليس عىل رئيس الحكومة".

الخروقات التفاق وقف إطالق النار "تعد على 
االلتزامات األممية" بحل القضية الصحراوية

صدر البرلمان الجزائري، يوم االثنين، بيانا حول الوضع في الصحراء الغربية، اعتبر فيه الخروقات "غير القانونية" التفاق وقف إطالق النار، 
المرتكبة من طرف المغرب "تعد على االلتزامات األممية بحل القضية الصحراوية في إطار منظمة األمم المتحدة".

ــع  ــه "يتاب ــري أن ــان الجزائ ــد الربمل وأك
بقلــق شــديد التطــورات األخــرية يف 
املتعلقــة  الغربيــة  الصحــراء  أرايض 
بالخروقــات املغربيــة التفــاق وقــف 
(املوقــع ســنة 1991)  النــار  إطــالق 
واالتفــاق العســكري رقــم 1 الذيــن 
أبرمتهــام اململكــة املغربيــة مــع جبهــة 
ــة ومتابعــة  البوليســاريو، وتحــت رعاي

منظمــة األمــم املتحــدة".
كــام اعتــرب هــذه الخروقــات "غــري 
اململكــة  طــرف  مــن  القانونيــة" 
املغربيــة، مبثابــة "تعــد عــىل االلتزامات 
الصحراويــة  القضيــة  بحــل  األمميــة 
وقراراتهــا  املتحــدة  األمــم  إطــار  يف 
ولوائحهــا ذات الصلــة، مبــا ميكــن بعثــة 
ــتفتاء يف  ــم االس ــدة لتنظي ــم املتح األم
ــرار  ــو، الق ــة (املينورس ــراء الغربي الصح
مــن   (1991 أبريــل   29 ليــوم   690
ــم  ــي تنظي ــية وه ــا األساس أداء مهمته
ــه يف  ــر املصــري حــر ونزي اســتفتاء تقري
أقــرب اآلجــال، مــام ميكــن الشــعب 
مســتقبله  تحديــد  مــن  الصحــراوي 
ــر مصــريه  ــه يف تقري ــوق أرضــه وحق ف

غــري قابــل للتــرصف".
ــري  ويف هــذا اإلطــار، ذكــر الربملــان الجزائ
ــزاع  ــإن الن ــوم، ف ــو معل ــام ه ــه و "ك بأن

بحســب  يعتــرب  الغربيــة،  الصحــراء  يف 
ــر  ــح والتقاري وصــف كل القــرارات واللوائ
األمميــة، مبــا يف ذلــك قــرار مجلــس األمــن 
رقــم 2548 (الصــادر يف 30 أكتوبــر 2020) 
وتقريــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة 
الغربيــة  الصحــراء  يف  األوضــاع  حــول 
(املــؤرخ يف 23 ســبتمرب 2020)، قامئــا عــىل 
حــق الشــعب الصحــراوي يف تقريــر املصــري 
ــك  ــىل ذل ــص ع ــام ين ــة ك ــكل دميقراطي ب
ميثــاق األمــم املتحــدة والالئحــة رقــم 
ــدة  ــم املتح ــة لألم ــة العام 1514 للجمعي

ديســمرب 1960)".  14)
كــام شــدد، يف ذات الصــدد، عــىل أن "أي 
ــريورة  ــة ص ــىل حقيق ــة ع ــة للتغطي محاول
هــذه القضيــة العالقــة" تعــد "تجــاوزا 
التعاطــي  يف  مكــرس  هــو  ملــا  رصيحــا 

ــة التــي  ــة الصحراوي والتعامــل مــع القضي
تبقــى قضيــة تصفيــة اســتعامر، تكفــل 
للشــعب الصحــراوي حقــه غــري القابــل 
ــريه". ــر مص ــل تقري ــن أج ــرصف م للت

وعليــه، يؤكــد الربملــان الجزائــري عــىل 
ــل  ــات العم ــأى مؤسس ــة أن تن "أهمي
العــريب املشــرتك عــن املســائل الخالفيــة 
والعالقــة العربية-العربيــة، خاصــة وأن 
القضيــة الصحراويــة قضيــة مدرجــة 
املتحــدة"،  األمــم  عمــل  أجنــدة  يف 
علينــا  "يتوجــب  بأنــه  ليضيــف 
والتقــارب  التوافــق  مراعــاة  جميعــا 
بــني الربملانــات العربيــة مبــا يحقــق 
طموحــات شــعوبنا وتطلعاتهــا يف هــذه 
املرحلــة الحساســة والحرجــة"، وفقــا 

ملــا ورد يف ذات البيــان.

محاكمة اإلخوة بن حمادي :

 االستماع لمسؤولين سامين سابقين
تواصلت بعد ظهر يوم االثنين بمحكمة سيدي امحمد (بالعاصمة) محاكمة اإلخوة بن حمادي 

المتورطين في قضايا فساد، باالستماع لمسؤولين سامين سابقين نفوا باإلجماع منح امتيازات 
غير مستحقة لمالكي مجمع "كوندور".

وتتعلق القضية األوىل مبنح وعاء عقاري 
بوالية سكيكدة سنة 2014 تحسبا إلنجاز 

مركز مخصص للمحروقني، بحيث أكد 
الوزير األول السابق عبد املالك سالل أنه 

"مل يكن ال اآلمر وال صاحب املرشوع"، 
مشريا إىل أن مدير الصحة والسكان بهذه 

الوالية "هو املسؤول األول عن ذلك".
وأما القضية الثانية فتتعلق بعقدين تم 

إبرامهام سنتي 2015 و2016 بني مجمع 
كوندور واملتعامل العمومي للهاتف النقال 

موبيليس، بحيث تم االستامع بشأنهام 
إىل الوزيرين األولني السابقني عبد املالك 

سالل وأحمد أويحيى الذي مثل عرب تقنية 
التحارض املريئ من سجن العبادلة ببشار 

حيث تم نقله منذ عدة أشهر.
ولدى استجوابهام من طرف رئيس 

الجلسة، أكد املتهامن أن العقدين محل 
القضية تم إبرامهام "وفقا للنظام الداخيل 
ملوبيليس"، يف حني شدد عبد املالك سالل 

عىل أن القضية "اقتصادية محضة" ومل 
تكن تخضع للقانون املتعلق بالصفقات 

العمومية وبالتايل فإن "السلطة العمومية 
ال دخل لها".

وسبق للقايض أن أشار إىل األرضار التي 
لحقت بامليزان التجاري لرشكة موبيليس 

نتيجة االختالالت املوجودة يف الصفقة 
املذكورة, والتي تقدر بنحو 53 مليار 

سنتيم.
كام تم االستامع إىل الوزير األول السابق, 

عبد املالك سالل ووزير األشغال العمومية 
السابق, عبد الغني زعالن يف إطار القضية 

الثالثة التي نظرت فيها املحكمة, وهي 
قضية "التمويل الخفي" للحملة االنتخابية 

لرئيس الجمهورية السابق, عبد العزيز 
بوتفليقة.

وأكد املتهامن أنهام مل يعلام بوجود 
حسابني مرصفيني, ُمّول أحدهام من 

األموال العمومية والثاين من جهات مانحة 
أخرى, مبا فيها مجمع األخوين بن حامدي.

وأضاف القايض أن املبلغ الذي منحه 
هؤالء اإلخوة قد قدر ب5 ماليري سنتيم.

واحتج املتدخالن بأنهام مل يكونا مسؤولني 
عن هذا الجانب الخاص حرصًيا بالراحل 

حمود شايب.
وتجدر اإلشارة يف األخري إىل أن محاكمة 

األخوين بن حامدي ستستمر الثالثاء 
باالستامع لعدد من الشهود.

المجلس الشعبي الوطني يشارك في 
لقاء حول األمن الغذائي في إفريقيا

 سيشارك المجلس الشعبي الوطني، غدا الثالثاء، في مشاورة إقليمية افتراضية لغرب و وسط 
شمال إفريقيا بشأن مشروع القانون النموذجي حول األمن الغذائي والتغذية في إفريقيا، حسبما 

أفاد به اليوم اإلثنين بيان لهاته المؤسسة التشريعية.

وسيكون املجلس الشعبي الوطني ممثال 
بالسيدة نجاة عاممرة و السيد عبد املالك 

صحراوي، يضيف نفس املصدر.
وستجمع حلقة العمل هذه اكرث من 100 
مشارك من الربملانات الوطنية، الوزارات 

الحكومية املختصة، منظامت املجتمع 
املدين العاملة يف مجاالت "االمن الغذايئ 

و التغذوي"  يف إفريقيا و كذا خرباء من 
اإلتحاد اإلفريقي و الربملان اإلفريقي 
والرشاكة الجديدة من أجل إفريقيا 

(النيباد) و منظمة األغذية و الزراعة و 
ذلك بهدف جمع التعليقات و املقرتحات 
و بناء توافق يف اآلراء حول املوضوع عىل 

املستوى القاري.
أكاديمية الشباب الجزائري تدين "االعتداء السافر" 

على منطقة الكركرات
 أدانت أكاديمية الشباب الجزائري، في بيان لها اليوم االثنين، االعتداء السافر للقوات المغربية 

على منطقة الكركرات بالصحراء الغربية، داعية منظمة االمم المتحدة الى إلزام المغرب باحترام 
االتفاقيات والمعاهدات الدولية ووقف انتهاكها لألراضي الصحراوية المحررة.

كام طالبت األكادميية برضورة توفري 
"الرشوط الالزمة" لحامية الشعب 

الصحراوي ومتكينه من حقه يف "تقرير 
مصريه بنفسه، طبقا ملا ورد يف املواثيق 

والقوانني الدولية واألممية وتصفية 
االستعامر يف القارة االفريقية".

واعتربت أن "االعتداء السافر عىل 
منطقة الكركرات من طرف قوات 

املخزن يشكل نقطة تحول يف تاريخ 
الشعب الصحراوي وشبابه"، محذرة 

من أن هذا االعتداء سيؤدي اىل ظهور 
"بؤر توتر جديدة لتأجيج املنطقة 

بدعم من بعض الدول".

وأكدت أكادميية الشباب الجزائري أن 
"الشعب الصحراوي له الحق الكامل 

يف تقرير مصريه بنفسه، بعيدا عن 
املناورات والحسابات السياسية الضيقة 

للمغرب، ويف ضامن حقوقه املرشوعة 
ويف مقدمتها حقه يف الحياة ويف العيش 

الكريم".
وذكرت من جهة أخرى انها ستبقى 
"وفية ملبادئ الجزائر املستمدة من 

تاريخها الحضاري والنضايل ومؤازرتها 
للشعوب املقهورة ويف مقدمتها الشعب 

الصحراوي".
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بادرت مديرية التكوين املهني لوالية الطارف اىل منح كمية 
معتربة من الكاممات ومواد التعقيم لفائدة املدارس االبتدائية 
التابعة لوالية الطارف بعد قرار الزامية استعاملها هذه املبادرة 
قامت بها مراكز التكوين املهني عرب تراب الوالية لفائدة تالميذ 

املدارس ضمن اجراءات الوقاية من فريوس كورونا داخل 
املؤسسات الرتبوية وحسب املدير الواليئ لتكوين السيد / حاجي 

فان املديرية تسعى لتخصيص اكرث من 50 الف كاممة و 300 
جهاز قياس للحرارة 1500 لرت هالم كحويل باالضافة اىل اكرث من 
10 االف لرت من مادة الجافيل و مستلزمات التنظيف ستستفيد 

منها اكرث من 66 مدرسة ابتدائية مبقر عاصمة الوالية لثاليث االول 
من السنة الدراسية الجديدة 2021/2020 وقد ارشف وايل الوالية 

بن عرعار حرفوش و السلطات املحلية عىل عملية تسليم هذه 

الهبة بني مديرية التكوين ومديرية الرتبية وتدخل هذه العملية 
حسب املدير الواليئ لتكوين السيد حاجي يف اطار املجهودات 
امليدانية التي تقوم بها السلطات الوالئية ملكافحة تفيش وباء 

كورونا كام سيتم تشكيل لجنة بني قطاع الرتبية ومديرية التكوين 
ملعاينة مدى تطبيق الربتكول الصحي الذي سريافق عملية 

الدخول و الذي يتميز دون شك برصامته الكبرية خاصة ان االمر 
يتعلق باالطفال بالدرجة االوىل وهو ما يتطلب تكييف اجراءات 

معايرة مثاما مقارتنا باستئناف النشاطات و تطهري كل مرافق 
املؤسسة وكذا تنظيف وتطهري خزانات املياه وفضاء املؤسسة 
وذلك بوضع مخطط لكيفية تنقل التالميذ مع وجوب تهيئة 

مدخل املدرسة بوضع حواجز مادية وارشطة ملونة بشكل يضمن 
تنقل التالميذ يف اتجاه واحد مع احرتام التباعد الجسدي .

الطارف : تقيدة صالح ، كريم جيهان

الطارف
مديرية التكوين تتكفل بتوزيع كمامات لفائدة المدارس االبتدائية

تواصل قوات االمن املشرتكة بني الرشطة 
و الدرك الوطني مداهامت عرب كامل 

قطاعات اختصاصها و توسعت العملية 
اىل جل دوائر وبلديات الوالية وشملت 

مختلف االحياء و النقاط السوداء وأوكار 
الجرمية و االسواق العمومية وقد اسفرت 

العملية اىل حجز قارورات حمر من 
مختلف االنواع و االحجام وكمية معتربة 
من االسلحة البيضاء من مختلف االنواع 

و االحجام اضافة اىل امراض مهلوسة من 
نوع بريقامالني كام اسفرت اشخاص تورطو 

يف بيع املرشوبات الكحولية و املؤثرات 
العقلية كام اسفرت عملية املداهامت 

املشرتكة مراقبة وتفتيش مركبات ورخص 
هوية عدد من االشخاص مع حجر 

دراجات نارية بدون وثائق وتوقيف اكرث 
من 25 شخص من معتادي االجرام .

الطارف : تقيدة صالح 

الطارف

توقيف العشرات من المجرمين في 
مداهمات مشتركة  بين االمن و الدرك

اصدر وايل الطارف بن عرعار خرشوف خالل األيام األخرية حملة 
من تدبري الوقائية للحد من انتشار فريوس كورونا يف مقدمتها 
إلزامية ارتداء الكاممات داخل الفضاءات التجارية حيث شدد 

عيل واجب التقيد الصارم و الدقيق برشوط و إجبارية استعامل 
الكاممات من قبل التجار داخل محالتهم و الباعة املتنقلني 

خاصة مع تزايد عدد اإلصابات و تهاون و ال مباالة املوطنني 
بعد أخذهم االحتياطات الوقائية و عيل رأسها وضع الكاممات 

لتفادي انتقال العدوي ، أمر املسؤول األول عيل الوالية أصحاب 
املحالت التجارية بإجبار الوافدين عيل محالتهم عيل ارتداء هذه 

الكاممات الواقية مع إلزام العاملني يف املحالت بارتدائها أيضا 
كام يقع تحت مسؤلية التجار سواء أصحاب املحالت التجارية 
او باألسواق املغطاة للخرض و الفواكه التي تعرف توافد كبري 

للموطنني لالقتناء ما يلزم من املواد االستهالكية خالل شهر 

رمضان الكريم تنظيم الوافدين داخل فضائتهم التجارية تجنب 
االكتضاض والتزام من خالل تنظيم الطوبري و رضورة احرتام 

مسافة التباعد بني األفراد مسافة (1.5 مرت ) مع رضورة املطهر 
الكحويل تعقيم اليدين عند دخول كل زبون كام كلف مصالح 

األمن املختصة و مصالح مديرية التجارة و البلديات بتنفيذ 
اإلجراءات و الحرص عىل ضامن األمن و الرشوط الوقائية الواجبة 
من طرف التجار و الوافدين عىل هذه الفضاءات تفاديا لالنتشار 

وباء كورونا دعا وايل والية بن عرعار خرفوش كل املواطنني 
واملواطنات إىل التحيل بروح املسؤولية وأخذ الحيطة عند الخروج 
من منازلهم لقضاء حاجياتهم اليومية و التقيد بالرشوط الوقائية 
ورضورة االلتزام بالبقاء يف بيوتهم و الخروج االالف من االرواح 

عرب مختلف دول العامل.
تقيدة صالح 

الطــــــــارف

بسبب التامطل يف عمليات االنتهاء من إلزامية الكمامات داخل المحالت التجارية
األشغال الجارية و البطء الكبري يف إمتامها 
خصوصا وان املستفيدين من السكن وهم 

بالعرشات طالبو من املسؤلني بترسيع 
وترية االنجاز 

هذا واكد وايل الوالية بن عرعار حرفوش 
منذ تعينه عىل رأس والية الطارف يف 
العديد من املرات من خالل زياراته 

امليدانية عىل وجوب اإلرساع يف عمليات 
االنجاز و التهيئة و املتابعة امليدانية 

للمدراء املكلفون باملرشوع وعىل الدفع 
مبسايرة األشغال وبالرسعة القصوى 

إلسكان هؤالء املستفيدين و الذي طال 
امد صربهم بسبب املعاناة التي يتخبط 

فيها من غالء االجار لدى الخواص و 
الوضعية املادية الصعبة لدى غالبيتهم 

ملحدودية مداخيلهم وهو جعلهم يطالبون 
من املسؤول االول عىل الوالية بتوجيه 

أوامر للقامئني عىل املرشوع باالنتهاء منه 
خصوصا وان الوايل رصح لجريدة الوسيط 
املغاريب ومنذ ايام سيتخذ اجراءات ردعية 
للمقاولني املتقاعسني يف املشاريع السكنية 

التي فات أجلها.
الطارف : تقيدة صالح

الطارف

مشاريع سكنية بخطى ثابتة على 
المشاريع التي لم يتم انجازها

رفع سكان مناطق الظل ببلديات والية الطارف جملة من 
االنشغاالت اىل السلطات املحلية يف مقدمتها نقص فادح يف 

املشاريع التنموية مام عطل قطار التنمية بهذه املناطق املعزولة 
و البعيدة عن اهتاممات املسؤولني رغم املجهودات  و االغلفة 

املالية املخصصة لتنمية الريف و لكن املعاناة متواصلة مع 
البحث عن قارورة الغاز لتغطية املتطلبات اليومية من ذلك 

مشايت واد جنان واد الحوت رمل السوق مشايت بلدي الشافية 
حي خمريي عيل سيدي مبارك و حي بن عامر ببلدية الشط و 

سيدي ريحان و حي الضاوي و حي نجوى بخوش بالبسباس كل 
هذا يضاف اىل املتاعب االخرى من غياب الكهرباء الريفية فك 
العزلة الخدمات الصحية مياه الرشوب و نقل املتمدرسني هذه 

االنشغاالت نقلناها اىل املصالح تامعنية و اكدوا لنا سيتم توصيل 
االحياء بشبكة الكهرباء و الغاز لهذه البلديات املعنية باالستفادة 
من هذا املرشوع و من بينهم بلدية الشافية و قرية سيدي مبارك 

و حي خمريي عيل ببلدية الشط و قرية عني طويلة و نجزى 
بخوش بالبسباس و منطقة تفاحة ببلدية الشافية و واد جنان و 
قرية واد الحوت ببلدية رمل السوق و قرية بوتلة لفرين لبلدية 

عني عسل كونهم اكرث ترضرا فيام توعدت املصالح التقنية مببارشة 
األشغال لتخفيف العبء عىل هذه املشايت يف انتظار تكفل 

املصالح االخرى بباقي املطالب و انشغاالت سكان هذه املناطق 
الريفية املعزولة بوالية الطارف .

تقيــدة صالح

التنمية بوالية الطارف

معاناة سكان مناطق الظل في والية الطارف

ميلة :
 أمن ميلة يفكك شبكة دولية لتهريب وتزوير السيارات 

أطاحت الفرقة االقتصادية واملالية باملصلحة الوالئية للرشطة 
القضائية بأمن والية ميلة بشبكة دولية لتهريب السيارات 
وتزوير وثائقها راح ضحيتها 20 شخصا من مختلف أنحاء 

الوطن .
أفراد الشبكة كانوا يقومون بتهريب السيارات وتسجيلها 

بإحدى بلديات الرتاب الوطني مبوجب ملفات قاعدية 
مزورة بتواطؤ موظفني من تلك البلدية، الذين يقومون 

بتسجيلها بأسامء أشخاص وهميني وكذا خرباء مناجم 
من مختلف أنحاء الوطن، ليتم فيام بعد تحويلها بأسامء 
أشخاص طبيعيني عن طريق عقود بيع مزورة، وهذا بعد 

تزوير رقمها التسلسيل يف الطراز.
تفاصيل القضية تعود إىل أواخر سنة 2018 حيث تم تسجيل 

شكوى ألحد املواطنني من بلدية شلغوم العيد بوالية ميلة 
سبق وأن رسقت مركبته وبداخلها رخصة السياقة الخاصة 

به ليتفاجأ فيام بعد باتصال من أحد األشخاص يطلب منه 
أن يقوم بإمتام إجراءات البيع الخاصة مبركبة فاخرة مسجلة 

باسمه بالرغم من انه مل يسبق له امتالك مركبة من هذا 
النوع، كام تلقى إنذارات من دولة فرنسا بسبب مخالفات 

مرورية مرتكبة داخل الرتاب الفرنيس .
عىل إثرها بارشت عنارص الفرقة االقتصادية واملالية 

تحقيقاتهم التي أفضت إىل اسرتجاع مركبة فاخرة من نوع
BMW X6  مسجلة باسم الضحية باستعامل نسخة من رخصة 
السياقة الخاصة به مثبت عليها صورة فوتوغرافية ليست له و 

بوثائق مزورة.
بثكثيف التحريات وبالتنسيق مع مكتب  أنرتبول الجزائر تم 

التوصل إىل أن السيارة محل بحث دويل رسقت من مدينة 
هامبورغ األملانية وتم تهريبها عرب دولة تونس إىل الجزائر، 

باإلضافة إىل ذلك تم اكتشاف تسجيل 5 سيارات أخرى بنفس 
الطريقة .

التحريات املوسعة كللت بتحديد هوية 04 أشخاص مزدوجي 
الجنسية جزائرية / فرنسية مغرتبني بفرنسا يقومون بانتحال 

هوية الضحية باستعامل رخصة السياقة الخاصة به، مع حجز 05 
مركبات محل تزوير يف ملفاتها القاعدية.

بعد استكامل إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية البالغ 
عددهم 32 مشتبه فيه و 20 ضحية يوم الخميس الفارط أمام 

نيابة القطب الجزايئ املتخصص بقسنطينة .

إنطالق الحملة التحسيسية للكشف  
المبكر عن داء السكري بأم البواقي 

أطلقت أمس املؤسسة العمومية 
للصحة الجوارية أم البواقي تحت 
ارشاف السيد املدير هشام خليل 

حملة تحسيسية للكشف املبكر عن 
حاالت جديدة ملرىض السكري 

و التي ستشمل جميع الوحدات 
الصحية التابعة لها عىل مستوى 

جميع بلديات الوالية و التي ستمتد 
ملدة ثالثة أيام (15-16-17) و ذلك 

إلحياء اليوم العاملي لداء السكري 
املصادف ل14 نوفمرب 

و قد شارك يف هذه الحملة الطبية 
التحسيسية عدة أطباء مختصني يف 

هذا املجال بارشاف الطبيب كيموش 
منصف املختص يف داء السكري و 

تتضمن هذه الحملة تقديم النصائح 
و كذا القيام بقياس السكر يف الدم 

و فحص القدمني و التحسيس 

حول رضورة الكشف املبكر لداء 
السكري و تقديم مجموعة من 

الربامج الغذائية التي تساعد عىل 
الحفاظ عىل صحة املواطن حيث 

شهدت هذه الحملة املنظمة سنويا 
إقباال كبريا من طرف السكان الذين 

يستجيبون للقيام بالتحاليل للكشف 
و لقد بلغ عدد املقبلني عليها يف 

اليوم الثاين 670 كشف سجلت من 
خالله 14 حالة تعاين من ارتفاع 

معدل السكر يف الدم و يف سياق 
ذلك اوضح القامئني عليها عىل 

مستوى مختلف العيادات الطبية 
املسخرة لها انه سيتم استدعاء 

املريض املسجل الحقا للتكفل به 
صحيا و تقديم التوجيهات الطبية 

الالزمة .
مدفوين صونيا /ام البواقي
شرطة أم البواقي تواصل عملها التحسيسي  

و التوعوي للوقاية من فيروس كورونا 
تواصل مصالح أمن والية أم البواقي عرب 

كامل قطاع اختصاصها عمليات التحسيس 
و التوعية بشكل مكثف يف إطار الحملة 
الوطنية تحت شعار "الرشطة مرافقكم 

الدائم " وهذا لفائدة تالميذ املؤسسات 
الرتبوية من مختلف األطوار .

حيث يقوم إطارات و أعوان الرشطة 

بإلقاء دروس منوذجية لفائدة التالميذ 
حول موضوعي السالمة املرورية و كذا 

الوقاية من انتشار فريوس كورونا أين يتم 
توجيه النصائح و االرشادات مع توزيع 
مطويات و منشورات من أجل التحيل 
بالسلوكات الصحيحة التي تقيهم من 

مختلف املخاطر .
مدفوين صونيا/ أم البواقي

سطيف:
 تطبيق إجراءات جديدة للحد من إنتشار فيروس كورونا 

قرر وايل والية سطيف السيد " كامل 
عبلة" غلق حديقة التسلية املوجودة 

عىل مستوى بلدية سطيف ومنع وضع 
الطاوالت والكرايس داخل املقاهي 

ودور الشاي حسب ما أفاد به البيان 
الصادر عن مصالح والية سطيف.

كام أوضح البيان أنه تم منع حركة 
وسائل النقل الحرضي لألشخاص العمومي 

والخاص خالل أيام عطل نهاية األسبوع
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ــيس  ــم تأس ــوت ت ــة بلح ــتاذة فتيح ــة األس ــت رئاس تح
هــذه الجمعيــة حــوايل ســنة 2015 مبدينــة عــني امللــح 

ــة املســيلة.. ــوب والي أقــىص جن
كان للوســيط املغــاريب وقفــة عــىل نشــاطات الجمعيــة 

و قاعاتهــا..
ــزات  ــإن معظــم تجهي و حســب مداخــالت األســتاذة ف
الجمعيــة بقاعاتهــا و عتادهــا املخصــص للروضــة و 
الخياطــة و الطبــخ هــو مــن جهدهــا الخــاص و ال فضــل 

ــا ســوى رب العاملــني.. ألحــد عليه
األســتاذة فتيحــة مناضلــة و صامــدة و تحــب عملهــا و 
تتقنــه خاصــة مــا يتعلــق مبجالهــا يف قطــاع الصحــة فلهــا 

فضائــل كثــرية عــىل مدينــة عــني امللــح كافــة..
ــة قاعــة للعــب و أخــرى للدراســة هــذا  تضــم الجمعي
عــىل غــرار مــا تصنعه املرتبصــات مــن أشــغال امليكرامي 
و الخياطــة و التفصيــل و الحلويــات مبختلــف أصنافهــا..

جمعيــة ترقيــة املــرأة و الفتــاة بعــني امللــح تحــت 
رئاســة األســتاذة فتيحــة بلحــوت مكســب حقيقــي 
ــس  ــل يناف ــوي متكام ــم جمع ــة و طاق ــوب الوالي بجن

أقــدم الجمعيــات بالواليــة..

جمعية ترقية المرأة و الفتاة بعين الملح والية المسيلة..

تقرير بونيف المسعود
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س : كيف تعرف نفسك للقراء ؟
ج: رامي حاكم 20 سنة من مواليد 19 

ماي 2000 بالجزائر العاصمة، من والية 
ام البواقي لكن مقيم فالعاصمة مبوجب 

الدراسة ، طالب جامعي سنة ثانية ليسانس 

تخصص مالية و محاسبة جامعة الجزائر 3 
، صاحب رواية ذات الظل، و ممثل عىل 

خشبة املرسح و سيناريست
س: كيف تم دخولك لعامل الكتابة؟

ج: بدأت مسرييت مع القلم عندما كنت 

يف رابعة عرش من عمري حيث كنت 
اكتب قصص قصرية و بعض الخواطر و 

اقوم برميها الحقا، حتى عام الثامنة عرش 
شجعت نفيس و اتخذت قرار ان ابدأ يف 

عامل كتابة الرواية تحت عنوان ذات الظل 
و حقيقًة كانت تجربة جد رائعة لكنني 
مل أكملها مبوجب كنت مرتشح لشهادة 

البكالوريا...و التهيت بالجامعة حتى عام 
2020 قررت أن أكمل التجربة

س: حدثنا عن روايتك الصادرة حديثا تحت 
عنوان" ذات الظل"

ج: تتحدث الرواية عن قصة حب من 
طرف واحد لفتاة بسيطة وطيبة وقعت 
يف حب رجل سني سلفي مل يهتم المرها 

مطلقا ، تعالج الرواية واقع الحب يف الدين 
االسالمي كشعور ينظر اليه نظرة ازدراء 

رغم ان ديننا دين محبة وألفة ..
بطلة القصة تسمى ظل والبطل يسمى 

أحمد أسامة يلتقيان صدفة يف مواقع 
التواصل يف مجموعات اسالمية للنقاش يف 
أمور الدين وتسري القصة يف هدوء يحمل 

يف طياته عاصفة ..هي عبارة عن رواية 
اجتامعية حزينة تتختلف الباقي من حيث 

تحمل طابع و اسلوب جديد.
س:هل هناك حدث معني حفزك لكتابة 
هذه الرواية وما الشواغل التي اشتغلت 

عليها يف هذا النص ؟
ج: استمد إلهامي من املجتمع اي األمور 

الواقعة فاملجتمع اعيد صياغتها بطريقتي 
الخاصة

حيث يف ذات الظل عربت عن حدث يتكرر 

دامئا لكن أضفت له طابع مغاير (منظور 
ديني) و استعملت اسلوب مغاير و جديد 
و من مميزاته لن يرتكك التشويق و معرفة 
اللغز املحري من بداية الرواية حتى لنهايتها.

س: مالذي تود إيصاله للعامل من خالل 
"ذات الظل"

ج: كغريها من الرواية تحمل ذات الظل 
العديد من العرب و الرسائل الهادفة و 

سأترك القارئ حب و رشف معرفتها
س: مبن تأثرت من األدباء واملؤلفني  محليا 

وعامليا ؟
ج: هناك العديد من األدباء مغرم بأدبهم 

مثل: غيوم ميسيو فأنا معجب كثريا 
بأسلوبه يف رسد و وصف األحداث و أيضا 
جربان خليل جربان و روايات همنغواي و 

بالطبع دوستويسفيك

س: ما رأيك يف توجه الكثري من الشباب 
نحو الكتابة روائية يف هذا الوقت؟

ج: من منظوري هذا شيئ جميل حيث 
اصبحنا نشاهد تطورا ملحوظا يف األدب 

الجزائري و مبا ان توجه الكثري للكتابة 
الرواية سيمكننا من معرفة الكثري من 
األساليب و أيضا أوجه النظر هذا ما 

سيمكن القراء من االستفادة اكرث
س: من هذا املنرب ماهي رسالتك للشباب 

الصاعد ؟
ج : رسالتي لشباب الصاعد هي

األمور العظيمة تبدأ بفكرة لذا حارب قاوم 
ال تستسلم حتى ولو حاولوا تحطيمك ال 
تستمع لهم ال تكرتث بهم اسع لحلمك و 

ال تيأس و تتوقف عند أول فشل بل ثابر و 
حول هذا الفشل لنجاح

س: ما املجاالت األخرى التي تهتم بها ؟
ج: املجاالت األخرى التي اهتم بها: التمثيل 

و االخراج املرسحي فاملرسح ابوا الفنون
س: ما مشاريعك املستقبلية يف مجال 

الكتابة و اإلبداع ؟
ج:حاليا انا بصدد كتابة رواية جديدة 

مختلفة متام االختالف عن ذات الظل من 
حيث الطابع و األسلوب

و بصدد كتابة سيناريوهات ألفالم قصرية 
من اخراجي.

س: ما هي العبارة أو الحكمة التي تستند 
عليها يف حياتك؟

ج: الحكمة التي استند عليها يف حيايت 
هي :

ال أعلم ماذا يخبئ يل الغد لكنني خبأت له 
التفاؤل و حسن الظن بالله

س:هل من كلمة أخرية نختم بها حوارنا؟

ج: اشكركم عىل هذه الدعوة و الحوار 
الشيق اقدامكم الله يف دعم الشباب و 

املوهوبني شكرا لكم

الروايئ رامي حاكم يف حديث الوسيط املغاريب
األمور العظيمة تبدأ بفكرة لذلك لن أتوقف عن الكتابة

تدعمت الساحة الثقافية في الجزائر بمولود أدبي جديد للكاتب رامي حاكم والموسوم ب 

"ذات الظل" حيث حاول الكاتب من خالل روايته تسليط الضوء على قضية لها حضور قوي في 

مجتمعنا العربي في هذا الحوار يجيبنا صاحب رواية عن جملة من األسئلة.

حاوره : أسامة هوادف

النادي الرياضي الهاوي الفتح لوالية غليزان

دعوة

يشرفني ان أدعوكم لحضور انعقاد الجمعية العامة 

االنتخابية يوم الجمعة ٢٠نوفمبر٢٠٢٠على 

الساعة ١٧:٠٠مساءا وذلك بمقر النادي



_ يف البداية نود التعرف عىل عبري رزوق 
اإلنسانة والكاتبة الصاعدة ؟

 معكم عبري رزوق و هي فتاة جزائرية 
من والية وهران، طالبة سنة ثانية ثانوي 

شعبة علوم طبيعية ، كان يل رشف 
وضع أول قدم يف عامل الكتابة من خالل 
كتيبي حجر حرك حجر "شكرا كورونا" 

الذي تطرقت فيه إل ى تأثري فرتة الحجر 
الصحي يف تغيري مجرى حيايت و كذا عقلية 

املجتمع عامة. باتت املطالعة مؤنستي 
و غداء روحي ،إذن فأحب قراءة الكتب 
عىل عكس الروايات ال أحبذها كثريا، و 
من الكتب أفضل تلك التي تتكلم عن 

تنمية و تطوير الذات، و الكتب الفكرية 
التي تعالج املواضيع االجتامعية و تنمي 

الحس التحلييل لإلنسان .
_ ماذا تقرئني ؟ وملن تقرئني ؟ ومبن تأثرت 

من األدباء ؟
 باتت املطالعة مؤنستي و غداء روحي 

،إذن فأحب قراءة الكتب عىل عكس 
الروايات ال أحبذها كثريا، و من الكتب 

أفضل تلك التي تتكلم عن تنمية و 
تطوير الذات، و الكتب الفكرية التي 

تعالج املواضيع االجتامعية و تنمي الحس 
التحلييل لإلنسان . من أول األدباء تأثريا 

يف تكويني ككاتبة منذ نعومة أظافري 
كانا الداهية األصمعي و أمري الشعراء ال 

متنبي، أما من الكتاب فأحب أسلوب 
جورج ي زيدان، و أفكار مالك بن نبي 

و ستيفن كويف. أثر يف نفيس األديب 
الجاحظ برقي كتاباته و فصاحة لسانه و 
قصة موته الدالة عىل شدة حبه للعلم و 

املعرفة .
_ من كان له الفضل يف اكتشاف موهبتك 

؟ 
اكتشاف موهبتي كان رشاكة بني الوسط 

التعليمي فقد الحظ أساتذيت متيز 
طريقتي يف الكتابة عن باقي أقراين أما 

أصل املوهبة فقد ورثتها عن أيب و عملت 
أمي عىل تكويني منذ سنوايت األوىل .
_ حدثينا عن كتابك ؟ وكيف كانت 

البداية ؟ 
كتيبي " حجر حرك حجراً " هو عبارة عن 
تجربتي مع الحجر الصحي يف ظل جائحة 

كورونا التي ساهمت يف تغيري مجرى 
حيايت كمراهقة ونظريت حول تعامل 

املجتمع مع هذا الوضع اإلستثنايئ , أما 
البداية فكانت من تدوين مذكرايت يف تلك 
الفرتة مع الحجر ورحلة التغيري التدريجية 
ثم تحولت إىل مقال وبعدها أحببت نقل 
تجربتي الفريدة إىل كتيب أشارك فيه مع 

الناس نظريت ومامررت به .
_  ماهي طقوس الكتابة التي شعرت بها 

مع كتابك ؟ 
أكيد أن طقوس تأليف الكتاب األول ألي 
كاتب تكون مختلفة و مميزة، و خاصة يف 

حالتي بني سني و الظروف االستثنائية، 
يف هذه األجواء الجميلة بهجة لدخول 

عامل الكتابة، حب لنقل تجربتي من 
القصة إل ى فكر القراء، شاركة الله تعاىل 
الذي وهبني فرصة عيش الوباء و الوعي 

ألحداث التغيري االيجايب يف حيايت .
_ ماهي هواياتك واهتامماتك عىل غرار 

الكتابة ؟ 
عىل غرار الكتابة، أحب املطالعة و دراسة 
علم النفس و أمناط الشخصيات، كام أنني 

هاوية للسفر و تبادل الثقافات  .
_ هل سيكون لك أعامل أخرى قادمة ؟ 

إن شاء الله أخطط لتأليف كتب أخرى يف 
مواضيع مختلفة .

_ نريد أن نقرأ ما جادت به أناملك من 
إبداع ؟

 أهدي لجريدتكم مقاال من كتايب 
"تعلمت" يقال أن الخلوة أساس تجديد 

النفس و األفكار إلعادة النظر يف كل 
يشء، كان هذا الحجر خلوة جزئية الغوص 

بتفكريي و كنت طيلة هذه الفرتة أكتب 
مالحظات قد جمعتها لكم يف هذا الجزء. 

جعلني الحجر أخترب عالقايت مع الناس 
فكان تقدير عالمة االختبار أن عالقتنا 

مل تكن عميقة بل مجرد تعود فقط. 
تعلمت أن أتعامل مع الناس وفق مبدأ 
ال تقديس و ال شيطنة فال يوجد إنسان 
كامل و أساس املشاكل هو رفع سقف 

التوقعات. اكتشفت يف حجري أن الناس 
العقالء الحكامء ما زالوا موجودين يف هذا 

العامل، الحمد الله كنت قد يئست من 
قبل و لكنني تنوهت إىل أنهم متواضعون 

لدرجة طغى عىل ظهورهم تكرب البقية. 
تولدت عندي نظرة جديدة ألناس مل 

أعد أراهم مجرد أجسام تتحرك، بل أرى 
يف كل جسد كيان و قصة عميقة، أفكار 

ومشاعر.. . أدركت األهمية الكبرية للرتبية 
التي صنعت املجتمع و تحدد عالقاتنا مع 

الجميع. من أبرز الصفات تقديرا عندي 
هي قوة العزمية و التحدي فقد أثبتت 
عن تجربة صحة املقولة "الكثري يبدأ و 
لكن القليل من سيكمل الطريق. " رمبا 

هذه االكتشافات معروفة لغالبيتكم 
و لكن بالنسبة يل كان الحجر فرصة 

الكتشاف ما سبق .
 _  ماهي الرسالة التي توجهينها ألقرانك 

؟
 أقول لقرايئ األعزاء أمتنى أن تجربة قراءة 

الكتيب كانت ممتعة و مفيدة و أثرت 
فيكم ايجابيا و لو بالقليل.  

_ كلمة أخرية ؟
   أقول لكل من يقرأ اآلن خد قرارا 

بالتغيري من الداخل و اسعى لتطوير 
نفسك و ليكن الطموح شعاركم و النجاح 

مسعاكم. , و شكرا لجريدة الوسيط 
املغاريب.
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الكاتبة الصاعدة رزوق عبري لـ «الوسيط املغاريب»

 شكرًا كورونا ؟! 
عبير رزوق فتاة حالمة طموحة من مدينة وهران لم تتخطى العشرين من عمرها بعد ومع ذلك بدأت رحلتها في عالم 

الكتابة واإلبداع, حبها وميلها الكبيرين للكتابة في مختلف المواضيع اإلجتماعية واإلنسانية جعلها تتخطى مخاوفها 

وتدخل عالم الكتابة من بابه الواسع , إلتقت بها جريدة الوسيط المغاربي وحاورتها .
حاورتها : أ.حفصة كيحل 



هل هناك أحد في فلسطين ال يتمنى الشهادة 
, كلنا مشاريع شهادة , فالقصف اإلسرائيلي 

متواصل من الطائرات والمدفعيات 
والصواريخ , و يوميا يسقط شهداء , كل يوم 

نسمع عن شهيد

األربعاء 18  نوفمبر 2020من أقوال الزعيم ياسر عرفات

يكشــف    وكرامــة  بشــرف   المــوت 
حقيقــة   التجــار  أصحاب    المكاســب  
إلــى رب  روحــه   تنقــل   أن  فقبــل 
الخلــق . فقــد  كشــف  حقيقــة  الذيــن 
يتغازلــون بالوطنيــة . فهــذا  مــا كتبــه 
ابــن فلســطين  الشــهيد كمــال أبــو 
وعــر : أنــا كمــال لــي مــن العمــر 
46 عامــاً ، أمضيتهــا محاربــاً يتناقــل 
النــاس روايــات كثــر عنــي ، عــن 
ميــالدي ، عــن نشــأتي ، عــن غربتــي 
، عــن عودتــي ، عــن طلعتــي االولــى 
وبدايــة  االولــى  رصاصتــي  عــن   ،
 ، كثــر  روايــات  هــن   .... قصتــي 
ــم  ــا يه ــم م ــرد لك ــي أس ــن دعون ولك
ــو وعــر  ــا كمــال اب ــة : أن مــن الحكاي
مقاتــل وأســير فلســطيني ، غيبنــي 
المحتــل عــن دفــئ أســرتي أُبعــدت 
ــدي ومســاندة  ــة وال ــراً عــن خدم قه
اخوانــي متــزوج مــن القضيــة لــي 
وأكثــر   ... عاقــون  اوالد  خمســة 
أكبرهــم أصفــر اللــون ، لــه اذرع لهــا 
ــأس ، قــوي  ــت ، كان شــديد الب انتمي
ــه  ــي وج ــاً ف ــدا منيع ــه ، كان س البني
كل مــن يقتــرب مــن أمــه اللتــي مــن 
ــام  ــه االي ــت احوال ــل ، بدل أجلهــا نقات
ســلمياً   ، اللهجــة  رقيــق  ، وصــار 
ذراعــه  قطــع  وبيمينــه   ، يهــادن 
المقاتــل ، وجنــح لغصــن الزيتــون 
ووراء ظهــره رمــى ســالحه الــذي 
بــه يقاتــل ... ومــع االيــام شــق عصــا 
تركنــي  وهنــا   ، اخوانــه  طاعتــه 
وحيــداً داخــل أســري حزينــا اصــارع 
ان  وادعــوا هللا  وســجاني  مرضــي 
يعــود لرشــده ويخرجنــي مــن بيــن 
بينــي  التــي حالــت  الجــدران  هــذه 
ــون  ــه اخضــر الل ــاة،. يلي ــن الحي وبي
، ملتــٍح ، عنيــد »اذا قاتــل« ، اكتفــى 
عليــه  ليبســط  البيــت  مــن  بجــزء 
نفــوذه ، ومــع المحتــل اخــذ هدنــة 
القتــال  مــن  يرتــاح  بهــا  طوويلــة 

ويتفــرغ للنــزاع علــى مــا تبقــى مــن 
البيــت مــن يحكمــه هــو ام اخيــه ! 
اســمٌر يليهــم ، حائــٌر بينهــم ، ولكنــه 
ــه  ــى جــذع الزيتون ــه عل أســند بندقيت
ــال مــع العــدو  ، ولحــق بهــم ، وال قت
الغاشــم ! واخــرون نائمــون ، ســبات 
طويــل ، ال اســتيقاظ بعــده ! انــا كمــال 
، مــر شــريط ايامــي مســرعاً امامــي ، 
لســت نــادم ! وهللا لســت نــادم ! لســت 
حزينــاً أن غــدر بــي أوالدي وعقونــي 
وانــا واياهــم فــي ســبيل القضيــة كنت 
ــى نفســي !  ــاً عل ــل ! لســت حزين اقات
لكــن بــي كل الحــزن عليهــم ! انــا 
كمــال ، وعلــى الرغــم مــن عقــوق 
ــب  ــاء الصاح ــك وف ــد ، كان هنال الول
والخليــل .. أنــا كمــال ، ولــي صديــٌق 
ــة  ــق الطلق ــرها رفي ــةً بأس ــادل أم يع
االولــى ، رفيــق الليالــي البــاردة ، 
المطــاردات ، ورفيــق األســر ، رفيقي 
ــرب »  ــو ال ــد اب ــي محم وشــريك درب
التيــع » الــذي وعلــى الرغــم مــن 
ــاء  ــى وف ــاء ، برهــن عل عقــوق االبن
االصدقــاء وظــل معــي حتــى آخــر 
اللحظــات يقاتــل ، عنــوان للوفــاء يــا 

. صديقــي 
علــي هللا  مــنَّ  اليــوم   ، كمــال  أنــا 
بالراحــة التامــة ، ال ألــم ، ال ســرطان 
، ال بــرد ، ال تعذيــب ، ال قهــر ، ال 
ال   ، عاقييــن  اوالد  علــى  رهــان 
بيــن  تنقــالت  ال   ، كاذب  فيــروس 
معتقــالت اليــوم مــنَّ هللا علــي بــأن 
فــك قيــدي بعــد 17 عامــاً مــن التعــب 
 ، والظلــم  والويــل  واالســر  والكــد 
وفاضــت  روحــي  تحــررت  اليــوم 
الــى باريهــا ، اليــوم التقــي حمــزة 
ــد  ــر وامج ــاد العام ــرب ، وزي ــو ال اب
الفاخــوري ، ومحمــود نــزال وياســر 
ومجاهــد   ، كميــل  وظافــر   ، نــزال 
 ، حنايشــة  الســالم  وعبــد  وثائــر 
وعبــد   ، زكارنــه  ورشــيد  وجهــاد 
االخــوان  وكل   ، نصــر  الــرزاق 
حريتــي  اليــوم   . صدقــوا  الذيــن 
وأمــي  ألبــي  الســالم   . وراحتــي 
 ، أحــب  الــذي  ولبلــدي  وأخوانــي 
ولرفيــق دربــي الصديــق الصــدوق 
. فلســطين  الــى  والســالم  التيــع 

أمينــة  الناشــطة  أكــدت 
الطويــل زوجــة األســير 
علــي رفيــق شــواهنة مــن 
قلقيلية أن إدارة الســجون 
بيــن  زوجهــا  ســاومت 
الفحــص  أو  الزيــارة 
ــل  ــت الطوي ــي . وقال الطب
إن إدارة الســجن أبلغــت 
»علــي« بوجــود بوســطة 
الــى مستشــفى بــرزالي 
األربعــاء  يــوم  صبــاح 
 11/11/2020 الماضــي 
ــارة  ــوم الزي ــي ي ــك ف وذل
ــد  ــررة بع ــت مق ــي كان الت
ليتــم  طويــل،  انقطــاع 
خياريــن  أمــام  وضعــه 
ــا  ــة أم ــة الصعوب ــي غاي ف
ــارة  ــارة وخس ــام الزي اتم
الــذي  الطبــي  الفحــص 
تشــخيصي  ســيكون 
دون عــالج بــكل تأكيــد، 
وأضافــت  العكــس.  أو 
زوجهــا  أن  الطويــل 
ان  االدارة  علــى  اقتــرح 
مبكــراً  زيارتــه  تكــون 
تأجيــل  يتــم  ان  علــى 
وقــت  بعــد  الفحــص 
طلبــوا  انهــم  الزيــارةاال 
منــه التوقيــع علــى كتــاب 
يؤكــد مــن خاللــه رفضــه 
للعــالج رغــم ان الحقيقــة 
ــد  ــا، وق ــك تمام عكــس ذل
تــم توقيــع هــذا الكتــاب 
بالضبــط لحظــة دخولــي 
الســجن  ســاحة  الــى 
مــن  وكان  بمعنــي 
الزيــارة  اتمــام  الممكــن 
الخــروج  ثــم  ومــن 
العلــم  مــع  للبوســطة، 
أنــه لــم يتــم إبالغــه بهــذا 
األمــر مــن قبــل، وفقــط 
ــارة  ــوم الزي ــاح ي ــم صب ت
بعــد ان كنــت علــى وشــك 
ســجن  الــى  الوصــول 
الطويــل  وقالــت  النقــب. 

االحتــالل  يتعامــل  هكــذا 
مــع األســرى فــي إطــار 
سياســة اإلهمــال الطبــي 
ــذي  ــا ال ــدة، واال م المتعم
ــص  ــيق للفح ــع التنس يمن
الطبــي فــي يــوم يتناســب 
انــه  االســير علمــا  مــع 
هــذا  بإجــراء  يطالــب 
الفحــص منــذ ٣ أشــهر 
ذلــك  ومنــذ  تقريبــا 
نتمكــن مــن  لــم  الوقــت 
جــاء  وحينمــا  زيارتــه 
والتــي  الزيــارة  وقــت 
الكثيــر  لأســير  تعنــي 
الكثيــر حتــى وان كانــت 
ــه  ــم ابالغ ــدا ت ــرة ج قصي
بموضــوع الفحــص. رغــم 
إنهــاء الجــدل وخروجــه 
أحــد  اســتمر  للزيــارة 
الشــرطة  عناصــر 
ــارة  ــاء الزي ــه أثن مضايقت
ومحاولــة أشــغاله حتــى 
حــدث نقــاش بينهمــا وتــم 
داخليــة  محكمــة  عقــد 
تقــرر خاللهــا عزلــه مــدة 
احتجــاج  وبعــد  ايــام   7
األســرى تــم منعــه مــن 
شــهرين  مــدة  الزيــارة 
الكانتيــن  إدخــال  ومــن 
شــهرين.  مــدة  أيضــا 
وبينــت الطويل ان زوجها 
يوميــا  يتنــاول  االســير 
األدويــة  مــن  حبــات   6
إصابتــه  بعــد  المختلفــة 
ــدم  بارتفــاع فــي ضغــط ال
خــالل االعتقــال الحالــي 
ــة  وبحاجــة إلجــراء عملي
الــدم  بالزمــا  فحــص 
وأخــذ خزعــة مــن النخــاع 
عــن  للكشــف  الشــوكي 
ســبب االنخفــاض الحــاد 
فــي  كشــفه  تــم  الــذي 
البيضــاء  الــدم  كريــات 
ــي . ــه الحال ــة اعتقال بداي

مــن  عائلتــه  يحــرم  االحتــالل 
العــام قرابــة  منــذ  زيارتــه 
نــادي األســير: نقلــت إدارة ســجون 
جبــران  محمــد  األســير  االحتــالل 
خليــل )37 عامــاً(، مــن عــزل ســجن 
ــاً مــع  ــة، تزامن ــى الرمل »ريمــون« إل
لعائلتــه  زيــارة العائلــة لــه. ووفقــاً 
قرابــة  الســجون، ومنــذ  إدارة  فــإن 
العــام، تتعمــد بنقلــه مــن الســجن الذي 
يقبــع فيــه إلــى ســجن آخــر تزامنــاً مــع 
ــادي  ــح ن ــه. وأوض ــا ل ــد زيارته موع
األســير فــي بيــان لــه اليــوم اإلثنيــن، 
مــن  األســير محمد خليل، وهو  أن 
ســكان بلــدة المزرعــة الغربيــة فــي 
رام هللا، والمحكــوم بالّســجن المؤبــد 
يُعانــي  عامــاً،   )25( إلــى  إضافــة 
أوضاعــاً نفســية وعصبيــة صعبــة، 

االعتقــال  ظــروف  بســبب  نتجــت 
علــى  لهــا  تعــرض  التــي  القاســية 
ــذ  ــدة من ــه الممت ــدار ســنوات اعتقال م
ــه النفســي  عــام 2006، ورغــم وضع
الســجون  إدارة  تواصــل  الصعــب 
ســنوات،  منــذ  إنفراديــاً  عزلــه 
مــن  المزيــد  فــرض  فــي  وتُمعــن 
بحقــه،  التنكيليــة  اإلجــراءات 
مــن  عائلتــه  حرمــان  ومنهــا 

زيارتــه. واعتبــر نــادي األســير أن 
األســير محمد خليل  عــزل  اســتمرار 
فتــرة  خــالل  والديــه  فقــَد  الــذي 
اعتقالــه، إضافــة إلــى حرمانــه مــن 
الزيــارة، والتعمــد بنقلــه المتكــرر بيــن 
الســجون؛ جريمــة. ووجهــت عائلــة 
لكافــة  األســير محمد خليل مطالبتها 
ــها  ــى رأس ــاص، وعل ــات االختص جه

الصليــب 
حمــر  أل الدولــي ا

الضغــط  علــى بضــرورة 
بالســماح  االحتــالل،  ســجون  إدارة 
توفيــر  وضمــان  بزيارتــه،  لهــا 
لــه. الالزمــة  الصحيــة  الرعايــة 
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»من كل قطر عربي« فضاء مفتوح خصته 

»يومية الوسيط المغاربي الجزائرية «،لمساهمات 

كل األقالم العربية دون استثناء، لمد جسور 

التواصل بين الثقافات العربية و كسرالحدود 

الجغرافية ، مؤمنة أن الحدود للثقافة . هذاالمنبر 

بمثابة عربون محبة واحترام لأشقاء العرب في 

ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم العربي.  

الجزائر عشق فلسطين
فلسطين عشق الجزائر
سر ما يوحد حدث قدر

كيف يسمح وقت البعض
تصور مشهد نور األمل
ال يوجد أصدق من البرق
وحده قال قراري مستقل
ليعلم الجميع بفلسطين

عمر وثيقة حروف تبشير
فال تسقطوا حق التاريخ
لن نغفر لكم واحترموا

روح الشعب صرخة الوطن
الحلم له بدايات أجمل
اليقين كما هو يسكننا
ثقوا بانفسكم واعلموا

لن يرحل ولن يصادر حق
عبرة الثورة في الوفاء

للشهداء للجرحى لأسرى
يؤلمني كالم البعض هواء

يلوث وال يقدم ما نراه
كيف ال تشعرون بيوم فخر

العيب هو جهل الممارسة

من أوقف المقاومة عمدا
من حمي جنود االحتالل منا
اتركوا الساحات لتنتفض

من األرض المحتلة للخارج
كما كانت في طريق الحرية
تسير وتشير بحفظ البوصلة
صراعات الذات سبب المذلة
اجيال تسأل ونادر من قدم

حقيقة تخاطب الشمس القمر
ماذا علينا بعد أن ننتظر
ال أمانع صداقة اليه ودي
يقول أنا مع حق فلسطين
سيراني أدافع عنه ايضا
يعود كل منا للتاريخ.!

لم نحارب غير الصهيوني
العقل يحتاج استخدام

هم كما هم رفض األحالم
ال تبشر جهل يسكن ظالم
كن أنت فعل حواس ضاد
ترجمة خبر دجاج بياض
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حياة ما أجملها مع 
لحظات السعادة ، عندما 
تقوم على مباديءالرقي 

والتكافؤ واالحترام 
المتبادل ، االنصات إلى 
الرأي اآلخر ، و التعامل 

معه بشيم اإلدراك و 
األخالق بالرفض أو 

باإليجاب ..

فما أروعها العالقات 
القائمة على العشق 
والصدق و الوفاء و 
التواضع و االنسانيه 

المتبادلة بين شخصين أو 
مع األكثر و الغالبية من 

األفراد ..
فعندما أشير اآلن 

بهمساتي إلى موضوع 
اإلرتباط أو) أريد زوجآٓ ( 
، من وجهة نظر اإلناث 

أو الرجال ، فهل كل 
منهما له نفس الرؤية 

و الزاوية المحددة تجاه 
الطرف اآلخر ،أم تختلف 
و تتنافى بإختالف القيم 

والعادات والنشأة و 
الثقافة و لغة الحوار و 

األهداف ...
المرأةتتملك منهاالمشاعر 

والعاطفةونبض الخيال
،فعندما تختار شريك 
العمر ،هل بالعقل أم 

بالفؤاد يتم تلك االختيار  
..

و هل ينجح في شتى 
األحوال ..

نساء تغلبهن رومانسية 
المشاعر ، أو الغرق 
في المرآة الضريرة 
،وأخريات عاشقات 

لِشغف اللقاء.
فمنهن من تتوجه العاطفة 
عند االختيار ، و قد يكون 

ذاك خطأ أو صواب ...

قد يكون اإلختيار ناجحا 
، إذا تأألت المشاعر 

بالمحبة و الود و األلفة و 

اإلخالص و التراحم بين 
الزوجين ،في ظل تبادل 
المشاعر و المشاركة  
بِألق و تفاهم و ثقافة 
لغة و فكر و حوار ، 
مع التكافؤ بينهما في 

شتى الكلمات و العبارات 
و األفعال ،و االهتمام 

المتبادل بالعالقة الزوجية 
و األسرية بينهما ..

لكنه ، قد يكون اختيارا 
معيبا ، ليس مؤديا 

للنجاح و للتواصل بالحياة 
الزوجية ...

** و من أسباب فشل 
العالقة بين األزواج ::

1_االختيار السيء من 
البداية الناتج عن عدم  
     التكافؤ بين الزوجين 

..
2_ ال وجود للغة حوار 

بينهما ...

3_ زواج المصلحة القائم 
على عدم تقارب  

     المشاعر ...
4_ زواج الصالونات أو 
زواج العائالت ، القائم

     على الموافقة بإتمام 
الزواج بال أي نقاش أو
     معارضة ، مع عدم 

االستماع إلى رغبات
     الذات ..

5_ زواج تجنب القيل و 
القال ، أي الستر تحت

     وطأة تفادي القسوة و 
المعاناة بظروِفِ ما ،
     اقتصاديه أو 

اجتماعية ، و الحدة من 
اآلالم .

6_ اللجؤ سريعا إلى 
فكرةالزواج ، هربا من 

نظرة
     المجتمعات الشرقية 
للنساء عامة ،و باألخص
      للمرأة المطلقة أو 

األرملة ..

7_السمات الغير مقبوله 
عند التعامل بالحياة

     الزوجية بين األزواج 
، مثل : العناد ، الغرور و
     التعالي ، ديكتاتورية 

الرأي ، الصوت العالي
     أثناء النقاش ، البخل 
،األنانية و عشق الذات ،
    الخيانة ، عدم الرضا 

و نقص القناعة ، 
المقارنة

     باآلخرين ، ديمومة 
الفكر أو األخالق ، اإلهانة

     و لغة الهمجية ، 
تدخل أي طرف خارجي 

بين
     األزواج مما يؤدي 
إلى حدة عدم الوفاق أو
     عدم التصالح و 

االختالف ،جفاء المشاعر 
و

     عدم تبادل 
الرومانسية وهمسات 

االنسجام ..

وتتعدد األسباب ،ومن 
كل هذا يجب علينا 
التعلم و التثقيف 
لتجنب انحدار 

العالقات الزوجية 
، و أن ال تخطو 

النساء باألخص تجاه 
السرعة عند اختيار 

شريك الحياة ... 
فهل يا سيدتي 

سترددين بزمننا 
الحالي تغريدة ) أريد 
زوجآٓ ( بال أي تفكير 
أو تدقيقا ناجحا عند  
االختيار ، كي تتفادين 

مضار أرجوحة 
النهاية ..!

*

*

الجزائر عشق 

فلسطين
شعر/كرم الشبطي

بقلم : كرم الشبطي – 

فلسطين

بقلم: أحمد صالح – شاعر البيلسان

قلمي //
       منى فتحي حامد _ مصر

من مصرالشاعرة واالديبة منى 

فتحي حامد
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صباح الخير لخليل الرحمن.. صباح الخير لوادي 
النصارى الذي نعود للحديث عنه كلما طالعتنا 
شمس الخامس عشر من نوفمبر لعام 2002 
لتعيد ذاكرتنا ثمانية عشر عاما إلى الوراء.. 

عندما كانت الخليل ترتل القرآن في صالة 
التراويح في العاشر من رمضان.. وكان ثالثة 

من أبنائها من مجاهدي سرايا القدس.. يعبئون 
بنادقهم برصاص العزة والكرامة.. للصالة 

في محراب الجهاد والشهادة. أكرم الهنني .. 
والء سرور .. وذياب المحتسب،كانوا ثالثةٌ 

أعياهم النظر في الوجوه العبرية التي تحاول 
بأساطيرها، سرقة الحق الفلسطيني... ثالثة كان 
همهم أن يشاهدوا خليل الرحمن, وسائر الوطن, 
طاهرا نظيفا من أي دنس كما أراده أبينا ونبينا 

إبراهيم.... ثالثة رفضوا تواجد المستوطينن بين 
أزقة مدينتهم التي ال تقبل إال بأصحاب األرض 
.. فكتبوا بطوالتهم على صفحات األيام، بمداد 

شرايينهم التي انهمرت طائعة، في سبيل هللا وفي 
سبيل الوطن . فأصبحت المعركة قصة عصية 

على النسيان.. قصة تعمدت بدم األطهار في 
وادي النصارى.. أو »زقاق الموت« كما أسماه 
جيش االحتالل، الذي فقد فيه أربعة عشر جنديا 

من خيرة وحداته في مقدمتهم قائد قواته في 
الخليل العميد »درور فاينبرغ« وضابط العمليات، 

الرائد سميح سويدان.
تأتي ذكرى زقاق الموت.. وقد تمدد االستيطان 

على حساب األرض الفلسطينية.. تحت طائلة 

الضم وصفقة القرن.. ومطامع العدو في 
مصادرة الحق الفلسطيني.. برسم التطبيع مع 

األنظمة العربية التي اختارت ذل العيش في 
كنف االحتالل، ورفضت حياة العزة التي يصنعها 
الشهداء بدماء الحرية والكرامة. التحية ألرواح 

الشهداء أكرم الهنني .. 
والء سرور .. وذياب المحتسب، الذين نستذكر 
بهم سيرتنا األولى في مواجهة جيش االحتالل 

وغول االستيطان بالضفة المحتلة. 

التحية ألرواح شهدائنا األبرار.. الخالص ألسرانا 
البواسل .. والحرية لفلسطين

صباح فلسطين .. صباح القدس

صبــاح يــوم جديــد نســتقبل فيــه أحــداث 
جديــدة قديمــة .. وكل االحــداث علــى 
مــن   .. األهميــة  مــن  المســتوى  ذات 
تهديــدات االحتــالل التــي يجــب أن تأخــذ 
علــى محمــل الجــد.. إلــى المصالحــة 
ــلك  ــا أن تس ــد له ــي الب ــطينية الت الفلس
تــرف  عــن  بعيــدا  الصــواب،  جــادة 
فعــل  دون  المستنســخة،  اللقــاءات 
ملمــوس علــى األرض.. فكورونــا التــي 
تستشــيط غضبــا فــي حضور االســتهتار 
والالمبــاالة وغيــاب االلتــزام بإجــراءات 
الوقايــة والســالمة .. هــذه التحديــات 
وغيرهــا الكثيــر، الرهــان فيهــا علــى 
ــى إعــادة صياغــة  اإلرادة الذاتيــة، وعل
وعينــا.. وكلمــا ارتفــع منســوب إيماننــا 
بقدرتنــا علــى مواجهتهــا.. كلمــا اقتربنــا 
التــي  والوســائل  الســبل  مــن  أكثــر 
خيــارات  ال  تجاوزهــا..  علــى  تعيننــا 
ــا  ــرط بم ــا أال نف ــا .. وعلين ــرة أمامن كثي

ظــل  فــي  أيدينــا..  بيــن  منهــا  تيســر 
الظــروف التــي نعيشــها جميعــا.. قائمــة 
العناويــن  فيهــا  تزدحــم  األولويــات 
الرئيســة.. وهــذا يجبرنــا علــى التفكيــر 
واســتبعاد  أدواتنــا،  تحديــث  فــي 
ــدم  ــا التق ــذا يمكنن المعطــوب منهــا.. هك
اســتعصى علينــا  مــا  تفســير  باتجــاه 
ــي  ــاكل الت ــات والمش ــول لأزم ــن حل م
تالزمنــا منــذ ســنوات.. أو حتــى منــذ 
أيــام.  بضعــة  فــي  وربمــا   .. شــهور 
ــالل..  ــد االحت ــم مــن كي ســلمنا هللا وإياك
علينــا  هللا  ومــنَّ   .. الوبــاء  ومــن 
ببشــرى خيــر، تقربنــا مــن المصالحــة.

األبــرار..  لشــهدائنا  الرحمــة 
 .. البواســل  ألســرانا  الخــالص 
والقــدس. لفلســطين  والحريــة 
القــدس صبــاح   .. فلســطين  صبــاح 
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سلمنا هللا وإياكم من كيد االحتالل.. ومن 
جائحة كورونا ومنَّ هللا علينا ببشرى 

خير، تقربنا من المصالحة.

رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
وليد عساف إلذاعة صوت القدس 

حول طرح عطاءات بناء 1257 وحدة 
استيطانية جديدة في القدس المحتلة.

ــن أخطــر العطــاءات  ــذا العطــاء م - ه
القائــم  الوضــع  علــى  تؤثــر  التــي 
القــدس لمدينــة  والمســتقبلي 
-  المخطــط يهــدف إلغــالق الحــدود 
وإتمــام  القــدس  لمدينــة  الجنوبيــة 
بعــض  هنــاك  حيــث   , محاصرتهــا 
شــرقي  تربــط  التــي  الثغــرات 
المحتلــة. الضفــة  بمناطــق  القــدس 
ــر إنشــاء  ــا عب ــى إغالقه ــل عل -  العم
القائمــة  المســتوطنات  وتوســيع 
مناطــق  تعتبــر  التــي  المناطــق  فــي 
ــة. ــدس والضف ــرقي الق ــن ش ــط بي رب
هناتــوف  جفعــات  مســتوطنة    -
مــا  تمامــا  تغلــق  القــدس  جنــوب 
والقــدس  لحــم  بيــت  محافظــة  بيــن 
تمامــاً. عزلهــم  علــى  وتعمــل 

ــوب  ــي جن ــن اتصــال ف ــاك نقطتي -  هن
القــدس هــي جفعــات هناتــوف وشــرق 
شــهدت   والتــي  غنيــم  أبــو  جبــل 
ســكنية  لشــقق  هــدم  عمليــة  أكبــر 
فــي وادي الحمــص العــام الماضــي.
ــدم  ــط ه ــذ مخط ــى تنفي ــل عل -  والعم
مئــات المنــازل فــي المنطقــة لتطويــق 
الضفــة. عــن  وعزلهــا  القــدس 
الجديــدة  االســتيطانية  الوحــدات    -
تســتهدف اســتكمال الربــط مــا بيــن 
الكتلــة االســتيطانية مــن مغتصبة جيلو 
الــى جفعــات هناتــوف ثــم الــى جبــل أو 
المدينــة  الــى شــرق  غنيــم وصــوالً 
الشــارع األمريكــي  مــا يســمى  مــع 
المســتوطنات  هــذه  ســيربط  الــذي 
أدوميــم. معاليــه  مســتوطنة  مــع 
إلنشــاء  التخطيــط  اآلن  يتــم    -
منطقــة  فــي  جديــدة  مســتوطنة 
المنطــار جنــوب شــرق القــدس مــن 
أجــل ربــط الجهــة الشــرقية للقــدس 
مــن  تمتــد  اســتيطانية  كتلــة  فــي 
مغتصبــة آدم الــى مســتعمرات كفــار 
ــير  ــم , وموش ــه أدومي ــم ومعالي ادومي
أدوميــم ثــم المســتعمرة الجديــدة التــي 
المنطــار. فــي  لهــا  التخطيــط  يتــم 
عــزل  يســتهدف  المخطــط  هــذا    -
عــن  بالكامــل  القــدس  مدينــة 
التركيبــة  وتغييــر  المحتلــة  الضفــة 
مــن  المدينــة  فــي  الديموغرافيــة 
حيــث اســتغالل األراضــي الفلســطينية 
الفارغــة وتحويلهــا الــى مســتوطنات.
-  مصــادرة أراضــي فلســطينية يهــدف 
الــى تحويــل  االحتــالل مــن خاللهــا 
األغلبيــة الديموغرافيــة لصالح اليهود 

داخــل المدينــة وهــو جــزء مــن تهويــد 
ــتباق  ــن اس ــزء م ــدس، وج ــة الق مدين
ــداً. ــرة ج ــع خطي ــرض وقائ ــن لف الزم

-  المــكان المســتهدف األكثــر خطــورة 
ــة  ــط مدين ــة بمحي ــة الجنوبي ــي الجه ف
بنــاء  أيــام  تــم  مــا  القــدس ويشــبه 
جبــل أبــو غنيــم عــام 1967 المســمى 
مســتعمرة هروحمــاه التــي تعتبــر أكبــر 
القــدس. محيــط  فــي  المســتوطنات 
-  نتوقــع ان تقــوم حكومــة نتنياهــو 
بالتعــاون مــع إدارة ترامــب بالكثيــر 
الفتــرة  خــالل  الخطــوات  مــن 
االنتقاليــة األمريكيــة لــإلدارة الجديــدة.
-  هنــاك مشــروع هــدم لقريــة حوســان 
مــن  وهــي  طوبــاس  شــرق  شــمال 
تمــت  التــي  الهــدم  عمليــات  كبــرى 
حيــث تــم هــدم 77 منشــأة أي هــدم 
وتمهيــدا  تقريبــا  بالكامــل  القريــة 
والحديديــة  مقحــوم  قريتــي  لهــدم 
الواقعــة  المنطقــة  تفريــغ  بهــدف 
بيــن شــارعي 60و90 مــن الوجــود 
الضــم. لعمليــة  تمهيــدا  الفلســطيني 
-  هنــاك تهديــدات بتنفيــذ عمليــة هــدم 
وتهجيــر الخــان األحمــر نهايــة الشــهر 
الجــاري وبالتالــي أصبحــت األمــور 
فــي القــدس المحتلــة خطيــرة جــداً.

فلســطينية  جهــود  هنــاك    -
الوجــود  لحمايــة  تنفــذ  كبيــرة 
الفلســطيني فــي المناطــق المصنفــة 
أوســلو. التفاقيــة  وفقــا  »ج« 
حمصــة  قريــة  بنــاء  إعــادة  تــم    -
بالكامــل وجــاري العمــل علــى بنــاء 
خــالل  الحيوانيــة  للثــروة  الحظائــر 
األيــام المقبلــة وكذلــك تنظيــم فعاليــات 
الهــدم  لعمليــات  مضــادة  شــعبية 
والتصــدي لعمليــات التهجير القســري.

وليد عساف

رئيس المكتب االعالمي الحكومي سالمة معروف 
الذاعة صوت القدس حول ارتفاع عدد االصابات 

بفيروس كورنا بغزة
-  نجتهــد فــي كل اإلجــراءات التــي يتــم اتخاذهــا لمحاولــة بقــاء عجلــة الحيــاة تدور 
فــي كافــة قطاعــات المجتمــع حتــى ال تشــكل حالــة ضغــط مثلمــا حــدث ســابقا عنــد 
إغــالق القطــاع بشــكل تــام ومــا نتــج عنــه مــن تبعــات علــى كافــة شــرائح المجتمع.
اســتمر  لــو  حتــى  الفيــروس  علــى  يقضــي  ال  التــام  اإلغــالق   -
لإلغــالق  الوصــول  لعــدم  نســعى  وبالتالــي  يزيــد  مــا  أو  شــهر  اإلغــالق 
محــدودة. للمواطنيــن  تبــدو  قــد  إجــراءات  باتخــاذ  تأخيــره  أو  التــام 
ببعــض شــرائح  قاســية وتمــس  تكــون  قــد  اتخاذهــا  تــم  التــي  القــرارات    -
المجتمــع ولكــن تنفيذهــا يأتــي فــي إطــار تأخيــر أو منــع الوصــول لإلغــالق 
ــه. ــس قطــاع بعين ــع ولي ــة قطاعــات المجتم ــى كاف ــر عل ــد يؤث ــذي بالتأكي ــام ال الت
والمؤسســات  التجاريــة  المحــال  إلغــالق  الزمنيــة  الفتــرة  تقليــص    -
كبيــر. بشــكل  والمخالطــة  المواطنيــن  تنقــل  مــن  للحــد  يهــدف 
الســالمة  بإجــراءات  االلتــزام  وعــدم  الحــد  عــن  اإلصابــات  زيــادة    -
والوقايــة تصبــح عامــالً كبيــراً فــي انتشــار ونقــل عــدوى فيــروس كورونــا.
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فمشــيئة هللا فــوق كل مشــيئة.. 
تكــون  أن  يأبــى  ومــن 
نحــو  طيرانــه  بوصلــة 
المســجد األقصــى .. ويغير 
عقــارب المنطــق، لتتجــه 
المزعــوم..  الهيــكل  إلــى 
فهــو يرحــل إلــى الالعــودة.. 
وهــذا ال نفــع منــه وال فائــدة.. 
وفائدتنــا فــي كلمــة نجتمــع 
حولهــا، وفــي موقــف يوحدنا، 
بعدمــا امتنــع األشــقاء عــن مــد 
ــوا  ــا.. وفضل ــم لمصافحتن أيديه
ليكونــوا  أعدائنــا  مصالحــة 
عونــا لهــم علينــا.. وهنــا يتجلــى 
دورنــا.. فــي ضــرورة تحقيــق 
ــرة  ــت طائ ــا حط ــا.. بعدم وحدتن

مصالحتنــا 
ــن مطــار..  ــر م ــي أكث ف
ــب  ــا الحقائ ــا ننتظــر هداي ومازلن

العواصــم..  بيــن  المســافرة 
لنعــود للقــدس موحدين.. ونشــد 
اســتطعنا  بمــا  الرحــال  لهــا 
ــل. ــاط الخي مــن قــوة ومــن رب
االحتــالل  علــى  هللا  أعاننــا 
المطبعيــن. مــن  وأعوانــه 
مــن  وإياكــم  هللا  ســلمنا 
الوبــاء .. ومــنَّ هللا علينــا 
المصالحــة. بتحقيــق 
لشــهدائنا  الرحمــة 
الخــالص  األبــرار.. 
البواســل  ألســرانا 
والحريــة   ..
والقــدس. لفلســطين 
صبــاح فلســطين .. صباح القدس

ال  الفحــص  مــواد   -
لحيــن  أليــام  إال  تكفــي 
إضافيــة  مــواد  توريــد 
مــن قبــل منظمــة الصحــة 
الصحــة. ووزارة  العالميــة 

- الفحــص يبــدأ لمــن يعانــي 
ثــم  ومــن  األعــراض  مــن 
المخالطيــن ومــن ثــم حــاالت 
مناطــق  فــي  عشــوائية 
المســحات   - موبــوءة. 
العشــوائية يتــم ســحبها مــن 
ــة ســكانية  مناطــق ذات كثاف
مســحة   300 يعــادل  بمــا 
ــة  ــل كثاف ــق أق ــن المناط وم

مســحة.   70 يعــادل  بمــا 
إصابــات  تســجيل  تــم   -
المســحات  مــن  إيجابيــة 
الــذي  األمــر  العشــوائية 
ــات  ــل علــى وجــود إصاب يدل
كثيــرة وهــذا أمــر خطيــر.

- العينات العشــوائية تكشــف 
المصابــون  هــؤالء  أن 
المــرض  ينشــرون 
مناعــة. أقــل  هــم  لمــن 

- لبــس الكمامــة ضــرورة 
الحيــاة  ضروريــات  مــن 
ــر  اآلن واالبتعــاد مســافة مت
وتجنــب االزدحام كاألســواق 

وااللتــزام  والبنــوك 
الوقايــة  باإلجــراءات 
العــدوى. لــدرء  كالنظافــة 

- االحتــالل يحظــى بدعم أمريكي 
ال محــدود, وفــي كل المســتويات 
ــات  ــن الخالف ــر ع بصــرف النظ
ــة. ــة الداخلي ــية األمريكي الرئاس

- االســتيطان داخــل األراضــي 
المحتلــة يــزداد يومــاً بعــد يــوم, 
ويلتهــم مزيــد مــن األراضــي 
ــود رادع. ــطينية دون وج الفلس

القــدس  أن  يعتبــر  - االحتــالل 
»يهوديــة«  أرض  هــي 
ويحــاول  لهــم,  بحتــة 
والوســائل  الطــرق  بشــتى 
بالكامــل. القــدس  تهويــد 

- بيانــات الشــجب واإلســتنكار 
وخاصــة  الفلســطيني  العربــي 
ال  العربيــة,  الــدول  جامعــة 
تجــدي نفعــاً أمــام هــذا اإلرهــاب 
المتصاعــد. الصهيونــي 

- ســلطات االحتــالل تزعــم أن 
هــو  الثالــث  ســليمان  هيــكل 
مــكان المســجد األقصــى, وتعمل 
علــى إقامــة القــدس الكبــرى.

- االحتــالل وســع مــن منهجيتــه 
ــع المســتوطنين  ــل م ــي التعام ف
حيــث يســمح لهــم بالتغــول أكثــر 
الفلســطيني. األراضــي  فــي 

فلســطينياً  المطلــوب   -
الداخليــة  الجهــود  تكثيــف 
مــن  وتوحيدهــا  الوطنيــة 
االحتــالل  مواجهــة  أجــل 
االســتيطانية. ومشــاريعه 
علــى  الرهــان  يمكــن  ال   -
االحتــالل  مــع  المفاوضــات 
ــة  ــي وصفق وســط انقســام داخل
قــرن وتطبيــع عربــي معيــب.
الفلســطينية  القضيــة   -
مــن  تتراجــع  لأســف 
ــلمين  ــرب والمس ــات الع اهتمام
ثانويــة. قضيــة  وأصبحــت 

مدير عام المختبرات بوزارة الصحة د. عميد 
مشتهى في حديث إلذاعة صوت القدس

األمين العام للهيئة اإلسالمية المسيحية 
لنصرة القدس والمقدسات د. حنا عيسى في 

حديٍث إلذاعة صوت القدس 

نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في 
»األونروا« عبدالعزيز أبو سويرح خالل 

حديٍث إلذاعة صوت القدس

  -

موظفــي  رواتــب 
»األونــروا«  الغــوث  وكالــة 
المســاس  يمكــن  ال  أحمــر,  خــط 
كان. ظــرف  أي  تحــت  بــه 

الحصــار  تحــت  تــرزح  غــزة   -
والوضــع  عــام,   13 مــن  أكثــر 
يتحمــل  ال  واالقتصــادي  الداخلــي 
أن يكــون هنــاك عجــز أو نقــص 
الوكالــة. موظفــي  رواتــب  فــي 

هــو  الرواتــب  تخفيــض  قــرار   -
باألســاس قــرار سياســي, خاصــةً 
ــات المتحــدة  ــط الوالي ــي ظــل ضغ ف
األمريكيــة إلنهــاء قضيــة الالجئيــن.

إدارة  اســتمرار  حــال  فــي   -

التعســفية  بقراراتهــا  األونــروا 
ــوات  ــإن الخط ــب, ف بحــق الروات
باكــورة  ســتكون  الحاليــة 
احتجاجيــة  فعاليــات  لسلســة 
الوكالــة,  سياســة  علــى 
الفعاليــات  تصعيــد  وســيتم 
القادمــة. بالمرحلــة 

الموظــف  حصــول  عــدم   -
فــي  الطبيعــي  حقــه  علــى 
ــى  ــك عل الراتــب, ســيؤثر ذل
الخدمــات المقدمــة مــن قبــل 
ــطينيين. ــن الفلس ــن لالجئي الموظفي

- ال نتمنــى تطــور األحــداث نحــو 
األســوأ, بــل نراهن على حــل األزمة 
وإرجــاع الحقــوق ألصحابهــا وعــدم 
المســاس بهــا فــي كل الظــروف.

- الــدول المانحــة مطالبــة بتحمــل 
ــانية  ــة واإلنس ــؤولية األخالقي المس
الماليــة  الموازنــات  توفيــر  فــي 
لأونــروا  يتســنى  حتــى  للوكالــة 
ــى أكمــل وجــه. ــم خدماتهــا عل تقدي

بقــرارات  القبــول  يمكــن  ال   -
تتدحــرج  ال  حتــى  الوكالــة  إدارة 
الخدمــات  تقليــص  نحــو  األمــور 
لالجئيــن. المقدمــة  األساســية 

د. حنا عيسى

د. عميد مشتهى 

 

خاص -  إذاعة صوت 
األسرى :

األسير نائل 
البرغوثي يدخل 
عامه الـ 41 في 
سجون االحتالل.. 
وخمسة أسرى 
أخرين بدخلون 
أعواماً جديدة

 أفــادت إذاعــة صــوت األســرى 
أن خمســة أســرى مــن قطــاع 
الفلســطينية  والضفــة  غــزة 
األســير  بينهــم  المحتلــة 
يدخلــون  البرغوثــي  نائــل 
مــن  عشــر  الســابع  اليــوم 
فــي  جديــدة  أعوامــا  نوفمبــر 
وهــم: االحتــالل  ســجون 

هللا رام  محافظــة  مــن   

 األســير نائــل البرغوثــي )63 
رام  محافظــة  مــن  عامــا(، 
ال  عامــه  اليــوم  يدخــل  هللا، 
41 فــي الســجون منــذ اعــادة 
اعتقالــه بتاريــخ 17/11/2014 
ضمــن  عنــه  االفــراج  بعــد 
عــام  األحــرار  وفــاء  صفقــة 
أمضــى  قــد  وكان  2011م 
الســجون. فــي  عامــا   34

ــي  ــير البرغوث ــم األس ــوم يت  الي
الســجون،  فــي  عامــا   40
مــدة  وأطــول  أقــدم  وهــي 
فلســطيني  أســير  يقضيهــا 
االحتــالل.. ســجون  فــي 

 من قطاع غزة

 األســير مــروان إبراهيــم محمــد 
ــة« )40  ــز »المقادم ــد العزي عب
البريــج  مخيــم  مــن  عاًمــا( 

المحكــوم  القطــاع،  وســط 
ــاة  ــدى الحي ــد م ــجن المؤب بالس
2007م  عــام  منــذ  ومعتقــل 
علــى  عامــا   13 وأمضــى 
التوالــي فــي ســجون االحتــالل.

طوبــاس محافظــة  مــن   

الفــي  رافــع  الفــي  األســير 
بالســجن  المحكــوم  الحصنــي، 
ســتة ســنوات وثمانيــة شــهور..

واألســير صقــر زيــاد شــحادة 
فقهــا، المحكــوم بالســجن ســتة 
شــهور.. وخمســة  ســنوات 

برهــان  ضــرار  واألســير 
المحكــوم  دراغمــة،  الفــي 
ســنوات.. ســتة  بالســجن 

ــام  ــذ ع ــون من ــم معتقل وجميعه
2017م وأمضــوا ثالثة ســنوات 

االحتــالل. ســجون  فــي 
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وتقول«أنــه اليــوم الــذي انتظــره منــذ 
17 عامــاً، عشــت فيهــا كل صنــوف 
األلــم والوجــع بفقدانــه وغيابــه عنــا، 
ــا  ــم بالنهــوض صباح ــة ، أحل كل ليل
لســماع أجمــل خبــر فــي العالــم .. 
واتمنــى أن يتحقــق اليوم قبــل الغد ».

ترقب وانتظار

ــة »  ــة وحرك ــالن المقاوم ــذ إع ومن
حمــاس »عــن أســر جنود،يترقــب 
األســرى  مــن  المئــات  أهالــي 
أوســلو  اتفــاق  قبــل  المعتقليــن 
 ً أحكامــا  يقضــون  الذيــن  وأولئــك 
تلقــوا  صفقــة  عــن  عالية،أخبــاراً 
وفــق  بانجازهــا  عديــدة  وعــوداً 
معاييــر فلســطينية لمنــع تكــرار مــع 
ــاء األحــرار  ــة »وف ــي صفق حــدث ف
المحــروم  فلســطين  فالمواطنــة   ،«
، زوجــة األســير ســامر المحــروم 
يومــاً  األمــل  نفقــد  لــم  تقــول »   ،
رغــم إدراكنــا بتالعــب وسياســات 
االحتــالل الــذي أعــاد اعتقــال زوجي 
رغــم التزامــه بشــروط صفقــة وفــاء 
وأســس  تــزوج  فقــد   ، األحــرار 
ــتقبلنا  ــا لمس ــة وخططن ــزالً وعائل من
بعــد ربــع قــرن مــن الظلــم وشــطب 
ــات الســابقة  ــة الصفق اســمه مــن كاف
6 ســنوات،ما  »،وتضيــف » منــذ 
ــان  ــف القضب ــرزح خل ــامر ي زال س
إســرائيلي،اعاده  سياســي  بقــرار 
والعشــرات مــن المحرريــن لقضــاء 
ــه  ــم، فكأن ــن محكومياته ــى م ــا تبق م
جديــد  مــن  االعتقــال  رحلــة  بــدأ 
الحيــاة  مــدى  المؤبــد  بحكمــه 
»،وتكمــل » رزق ســامر بطفليــن 
فــي  زال  مجمدة،ومــا  نطــف  مــن 
األمــل  يــزرع   ، النقــب  ســجن 
فــي رفاقــه االســرى وفــي قلوبنــا 
، ســنوات عمــره  فــي كل زيــارة 
تضيــع خلــف القضبــان ، ونتمنــى 

المعــاد  رفاقــه  وكل  يكــون  أن 
أي صفقــة  مقدمــة  فــي  اعتقالهــم 
وعــدم تركهــم رهائــن لالحتــالل ».

أمل كبير ..

ــة غــادة   وانهمــرت دمــوع المواطن
اإلخبــار،  تســمع  الســعدي،وهي 
التضــرع  عــن  تتوقــف  ال  فهــي 
لــرب العالميــن ، ليكــرم والدتهــا 
نجلهــا  لتعانــق  بالعمــر  المســنة 
 17 منــذ  المعتقــل  نهــار  األســير 
 ، الحيــاة  مــدى  والمحكــوم  عامــاً 
وقالــت » يــارب .. ســالحي ودعائــي 
ــة شــقيقي  ــا ننتظــر حري ــم، فكلن الدائ
ــا علــى  ــا ليعانــق والدتن ــه الين وعودت
المــرض  مــن  تتحــرر  أن  أمــل 
وتعــود لهــا صحتهــا وعافيتهــا التــي 
انهــارت لحزنهــا ودموعهــا التــي لــم 
ــت  ــه »، وأضاف ــذ اعتقال ــف من تتوق
ــرت وحافظــت  ــي صب ــي الت » والدت
علــى قوتهــا عندمــا استشــهد شــقيقي 
ســامر ورغــم الحكــم علــى نهــار 
الــذي لــم تنقطــع عــن زيارتــه حتــى 
أصبحــت طريحــة الفــراش ، عاشــت 
علــى أمــل واحــد ضمــه لحضنهــا 
 ، اليــوم  لكنهــا   ، بزفافــه  والفــرح 
ــر  ــد تتذك ــم تع ــراش ول ــة الف طريح
حتــى اســمه »، وتكمــل »رســالتي 
ــذا  ــع ، ال تحرمــوا والدتــي ه للجمي
االمــل الــذي يمكــن أن يغيــر حياتهــا 
ــه  ــة أمل .. ال تتركــوا شــقيقي فالصفق
واليــوم   ، الوحيــد  الكبيــر وحلمنــا 

، ســمعنا أخبــار عديــدة ولــم نعــد 
قادريــن علــى معرفــة الحقيقــة ».

 دعوات مستمرة ..

منــزل  فــي  المشــهد  يختلــف  وال   
ــا  ــد رض ــراد محم ــير م ــة األس عائل
ــون شــرق  ــدة جلب ــي بل ــرب ف ــو ال أب
ــد  جنيــن ، والمحكــوم بالســجن المؤب
الصــور  تكــررت  مرات،فقــد   4
التــي عاشــتها عائلتــه فــي صفقــة 
» وفــاء األحــرار »، وعــاد إليهــا 
األمــل ،خاصــة للوالــدة الســبعينية 
تعانــي  التــي  الــرب  أبــو  رســمية 
التــي  والضغــط  القلــب  أمــراض 
حرمتهــا زيارتــه لفتــرة قبــل كورونــا 
ونصــف  شــهر  قبــل   « وتقــول   ،
دخــل عامــه الرابــع عشــر بعيــداً 
ــي وحياتنا،عشــت فيهــا  عــن أحضان
كل لحظــة الحــزن والمــرارة بســبب 
هــذا الفــراق القســري والجبري،فــال 
ــي  ــى قلب ــي عل ــن ابن ــى م يوجــد أغل
ــه  ــاعة فل ــراق لس ــو كان الف ــى ل حت
ــف  ــرة »،وتضي ــة كبي ــر وصدم تأثي
»رغــم الحكــم بالســجن المؤبــد ، لــم 
نفقــد األمــل ، فالحكــم لــرب العالميــن 
الــذي نتضــرع لــه ليــل نهــار لنعيــش 
حتــى نــراه منتصــراً علــى االحتــالل 
وزفافــه  القيــد  بكســر  وســجونه 
يتكــرر  ال  أن  ونتمنــى   ، عريســاً 
اســتعدينا  فقــد   ، معنــا  حــدث  مــا 
وجهزنــا الســتقباله ، لكــن االحتــالل 
ــا  ــل »أبطالن ــا »،وتكم نغــص فرحتن

الذيــن ضحــوا بشــبابهم وحريتهــم 
، يجــب أن يكونــوا األولويــة فــي 
الصفقــة ومنــع االحتــالل مــن فــرض 
أمانــة  انهــم   ، ومعاييــر  شــروط 
ــم  ــال تتركوه ــع ف ــاق الجمي ــي أعن ف
وال   ، االحتــالل  بقبضــة  رهائــن 
تســمحوا باإلشــاعات والتصريحــات 
.« الحيــاة  وتفقدنــا  تؤلمنــا  التــي 

لم أعد احتمل ..

منــذ انتفاضــة الحجــر، تدفــع العجوز 
مريــم أبــو غليــون مــن مخيــم جنيــن 
ــل  ــن قب ــا م ــتهداف عائلته ــن اس ،ثم
االحتــالل الــذي هــدم منزلهــا وشــرد 
ولديهــا  يعتقــل  وحاليــاً   ، عائلتهــا 
ــو  ــح محمــد أب األســير منتصــر صال
غليــون  المحكــوم  بالســجن المؤبد 5 
مــرات إضافــة  ل50 عامــاً واألســير 
عمــار المحكــوم 12 عامــاً ، وتقــول 
أم محمــد »اعتقلــوا كل  الســبعينية 
أســرتي ، هدمــوا منزلــي ، طــاردوا 

ئــي  بنا أ
بوابــات  علــى  عمــري  قضيــت   ،
ولــم  صبــرت  لكــن   ، الســجون 
ومعنوياتــي  عزيمتــي  مــن  ينالــوا 
واعتــزازي  فخــري  ازداد  بــل   ،
»وجعــي  »،وتضيــف  ببطوالتهــم 
الوحيــد فــي الحيــاة ،هــو منتصــر 
البطــل والجريــح والــذي يقبــع خلــف 
القضبــان منــذ 16 عامــاً،كل أمراض 
ــي  ــم تؤلمن ــا ل ــي لكنه ــم أصابتن العال
كحرمانــي منــه ، قلبــي لم يعــد يحتمل 
الحضانــي؟«،   يعيــده  غيابه،فمــن 
العمــر  مــن  يبقــى  لــم   « وتكمــل 
أكثــر ممــا مضــى ، وقلوبنــا متعلقــة 
بالصفقــة التــي تعتبــر األمــل الوحيــد 
لعجــوز مثلــي .. نتمنــى مــن الجهــات 
المعنيــة ، ســماع صــوت واضــح 
وصريــح ومنــع التالعــب بأعصابنــا 
أكثــر. تحتمــل  تعــد  لــم  التــي 
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تقرير – علي سمودي – اعالمي 
وأسير محرر 

للقــوى  األســرى  لجنــة  أكــدت 
فــي  واإلســالمية  الوطنيــة 
قطــاع غــزة تعليــق االعتصــام 
األســرى  ألهالــي  األســبوعي 
والمعتقليــن فــي ســجون االحتــالل 
اإلســرائيلي بمقــر اللجنــة الدوليــة 
للصليــب األحمــر فــي مدينــة غزة 
والثالثيــن  الخامــس  لألســبوع 
علــى التوالــي بســبب تفشــي وبــاء 
كورونــا وحفاظــا علــى ســالمة 
المعتصميــن . وقــال د . نشــأت 
ــي  ــالم ف ــؤول االع ــدي مس الوحي
لجنــة األســرى للقــوى الوطنيــة 
غــزة  قطــاع  فــي  واإلســالمية 
ــة  ــي اللجن ــح ف ــة فت ــل حرك وممث

االعتصــام  تعليــق  قــرار  أن 
األســبوعي كان ألول مــرة فــي 
تاريخــه الموافــق االثنيــن 16 / 
3 / 2020 منــذ قيامــه قبــل أكثــر 
ــب منظمــة  مــن 24 عامــا . وطال
الصحــة العالميــة واللجنــة الدوليــة 
والمفــوض  األحمــر  للصليــب 
الســامي لحقــوق االنســان واألمــم 
األوروبــي  واالتحــاد  المتحــدة 
واجباتهــم  أمــام  بالوقــوف 
ــة  ــر الحماي ــي توفي ــم ف والتزاماته
والفحوصــات  الوقايــة  وســبل 
الطبيــة وتقديــم العــالج الــالزم 
فــي  الفلســطينيين  لألســرى 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ســجون 

فــي ظــل تفشــي وبــاء كورونــا 
مصلحــة  إدارة  واســتمرار 
وارتــكاب  بممارســة  الســجون 
ــد  ــي المتعم ــال الطب ــم اإلهم جرائ
عشــرات  هنــاك  أن  خاصــة 
المصابيــن  المرضــى  األســرى 
ــى  ــرة إل ــة وخطي ــراض مزمن بأم
جانــب األســرى كبــار الســن وهــم 
أرض خصبــة الســتقبال الوبــاء 
ــار  ــة . وأش ــص المناع ــبب نق بس
ــي  ــال الطب ــة اإلهم ــى أن سياس إل
مصلحــة  إدارة  ترتكبهــا  التــي 
بضــوء  اإلســرائيلية  الســجون 
أخضــر مــن رأس الهرم السياســي 
ــالل اإلســرائيلي  ــة االحت ــي دول ف

مؤخــرا الستشــهاد  أدت  والتــي 
ــو  ــن أب ــب أمي ــال نجي األســير كم
وعــر مــن ســكان قباطيــة فــي 
قضــاء جنيــن فــي مســاء االثنيــن 
وإصابــة   2020  /  11  /  10
ســجن  فــي  األســرى  عشــرات 
الســجون  مــن  وغيــره  جلبــوع 
ــة حــرب  ــي جريم اإلســرائيلية ه
مــرأى  علــى  تجــري  بامتيــاز 
ومســمع مــن العالــم الــذي يتغنــى 
والديمقراطيــات  بالحريــات 
حقــوق  عــن  والدفــاع 
. ســاكنا  يحــرك  وال  االنســان 
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وتقــول » هــذه اإلحــكام ســتنتهي 
وتــزول مــع االحتــالل ، فمــا قدمنــاه 
ــتمرة  ــت مس ــا زال ــات م ــن تضحي م
، تؤكــد أن شــعبنا فــي طريقــه نحــو 
ــطينية  ــة الفلس ــة الدول ــة وإقام الحري
ــف »  ــدس »، وتضي ــا الق وعاصمته
ــى بطــوالت  ــدم يومــاً عل ــن نن ــم ول ل
أبنائنــا ، مــن الطبيعــي أن نحــزن 
ــى فراقهــم ،لكــن ســنبقى  ــر عل ونتأث
ــم  ــم وصموده ــز بكفاحه ــر ونعت نفه
ــذي شــردنا  ــالل ال ومقاومتهــم لالحت
لالجئيــن  وحولنــا  أرضنــا  مــن 
ــإذن  ــازر ، وب ــا المج ــب بحقن وارتك
فلســطين  بحريــة  ســتفرح   ، هللا 
شــقيقي   « وتكمــل   ،« وأســرانا 
المناضــل محمــد الصبــاغ اعتقــل 
ــد ،  بريعــان الشــباب وحوكــم بالمؤب
وقضــى 25 عامــا خلــف القضبــان ، 
لكنــه صمــد وصبــر وانتصــر علــى 
بيننــا   ، القيــد والســجان ، واليــوم 
يعيــش حيــاة طبيعيــة ، رغــم اننــا 
ــم  ــن الحك ــا ، لك ــل احيان ــا األم فقدن
ــه. ــرج كرب ــذي ف ــن ال ــرب العالمي ل

 من حياته ..

أبصــر   ، جنيــن  مخيــم   فــي 
التاســع  ليكــون   ، النــور  يوســف 
ــر  ــن 14 نف ــة م ــه المكون ــي عائلت ف
، وتقــول والدتــه »  نشــأ وعــاش 
ــة  ــات التضحي ــور ومحط ــط ص وس
عشــق  فقــد   ، لعائلتنــا  والنضــال 
ــره ،  ــذ صغ ــة من ــال والمقاوم النض
ولطالمــا تمنــى أن يصبــح مقاتــالً 
كخالــه  شــعبه  عــن   ً ومدافعــا 
وخالــه  الصبــاغ  محمــد  االســير 
ــالء  ــى ع ــب االقص ــاد كتائ ــذي ق ال
المســبرات  فــي  يشــارك  فــكان   ،
ــب  ــف »عق ــات »، وتضي والمواجه
ــف  ــم يوس ــة، انض ــدالع االنتفاض إن
لصفوفهــا ، وخــالل شــهرين تشــرين 

االول عــام 2002 ، اقتحــم االحتالل 
المخيــم مجــدداً ، فتقــدم الصفــوف 
فــي التصــدي والتحــدي ، فاســتهدفه 
نــاري فــي  قنــاص حاقــد بعيــار 
»،وتكمــل  مباشــرة  الصــدر 
،عانى  مــن  طويلــة  لفتــرة   «
مــوت ســريري،وتوقع االطبــاء 
 ، لحظــة  أي  فــي  استشــهاده 
ارشــدنا  العالميــن  رب  لكــن 
لنقلــه لــالردن رغــم خطــورة 
وضعــه »، وتكمــل » خضــع 
 ، جراحيــة  عمليــات  لعــدة 
لكــن االطبــاء عجــزوا عــن 
التــي  الرصاصــة  اخــراج 
القلــب  قــرب  اســتقرت 

لقســمين  كبــده  لقســم  وادت 
ومــا  لمضاعفــات  وتعــرض   ،
جســده. فــي  الرصــاص  زالــت 

مسيرة نضال ..

 لــم تنــال االصابــة مــن عزيمتــه 
ــه  ــال خال ــكل اغتي ــه ، وش ومعنويات
القائــد عــالء الصبــاغ بتاريــخ  -26

2002-11 ، نقلــة نوعيــة فــي مســار 
حياتــه ، فقــد اصبــح مقاتــالً كمــا 
أحــب فــي كتائــب االقصــى ، وتقــول 
ــه  ــه وجراح ــم بالم ــم يهت ــه » ل والدت
وازداد  كثيــراً  تأثــر   ، النازفــه 
إغتيــال  بعــد   ، وعنفوانــاً  ثــورة 
،وأكمــل  بندقيتــه  ،فحمــل  خالــه 
المشــوار مــع رفيــق دربــه خالــد 
يوســف  الحاوي«،وتضيف«تمــرد 

نفســه،وتحدى  تســليم  ورفــض 
التهديــدات  رغــم  االحتــالل 
عــن  يتأخــر  باغتياله،ولــم 
اعتقــل. حتــى  ومعركــة  مواجهــة 

 الكمين واالعتقال ...

ــوم محفــور  ــخ  2004-7-5، ي  تاري

فــي 
الوالــدة  ذاكــرة 

الســتينية قنديــل ،وتقول«مــن وســائل 
ــالل  االعــالم علمنابمحاصــرة االحت
خالــد  القائــد  مــع  يوســف  البنــي 
الحــي  فــي  منزلــه  فــي  الحــاوي 
ــد كان  ــن، فخال الشــرقي  بمدينة جني
وحيــد والدتــه التــي حرمهــا االحتالل 
رؤيتــه بســبب مطاردتــه واســتهدافه 
»،وتضيف«تســلل يوســف مــع خالــد 
والدته،وخــالل  علــى  لالطمئنــان 
ــدات  ــة ، الوح ــللت للمنطق دقائق،تس
لتي  ا ، » بين لمســتعر ا » ية لسر ا
لوحــة  تحمــل  مركبــة  اســتخدمت 
حاصــرت   ، فلســطينية  ترخيــص 
نفــس  وفــي   ، والمنــزل  المنطقــة 
الوقــت ، اقتحمــت عشــرات الدبابات 
ــة  ــال العملي ــن الكم ــات جني والدوري
ــد  ــف خال ــا اكتش ــل »عندم »، وتكم
ــة  ــن ، خاضا  معرك ــف الكمي ويوس
عنيفــة ورفضــا االستســالم ، ورغــم 
خالد  بالمقــاوم  اســتمر  اصابتــه 
ــه  ــن والدت ــي حض ــهد ف ــى أستش حت
يوســف  أمــا   ، شــقيقاته  وأمــام 
ــالل  ــود االحت ــه لجن ــالل تصدي ،وخ

فــي  ناريــه  اعيــرة  ،أصيب  بعــدة 
وتــرك   ، وقدميــه  االثنتيــن  يديــه 
ــف  ــة، وإختط ــد جث ــالل خال االحت
بنــي  إ

مجهولــة. لجهــة  ونقلــه 

المصير المجهول ..

 تضاربــت الروايــات حــول مصيــر 
يوســف فــي ظــل تكتــم االحتــالل 
ــه »  ــول والدت ــره ، وتق ــول مصي ح
عشــنا كوابيــس رعــب لفتــرة طويلــة 
اعتــرف  أخباره،حتــى  النقطــاع 
االحتــالل بانه مــا زال حي ، وعندما 
إنتهــى التحقيــق مــع يوســف، وتمكنــا 
معاناتــه  اكتشــفنا  زيارتــه،  مــن 
الرصــاص  أثــار  مــن  الرهيبــة 
ــده  ــه بشــلل فــي ي ــذي أدى الصابت ال
اليســرى وتشــوهات فــي أصابــع يــده 
ــة  ــي البداي ــف » ف ــى« ،وتضي اليمن
خضــع لعــدة عمليــات جراحيــة ، 
لكــن االحتــالل لــم يكمــل عالجــه 
يعانــي  زال   ،  ومــا  اليــوم  حتــى 
. لرحلــة عــالج طويلــة  وبحاجــة 

صور أخرى ...

 ، االحتــالل  محكمــة   قضــت 

 ، الحيــاة  مــدى  يوســف  بســجن 
عــن  يتوقــف  لــم  االحتــالل  لكــن 
ــه  ــول والدت ــه ، وتق ــتهداف عائلت اس
» علــى مــدار الســنوات الماضيــة 
عانينــا   ، الحجــر  انتفاضــة  ومنــذ 
الكثيــر مــن االحتــالل الــذي هــدم 
ــال شــقيقي  ــد اعتق ــا بع ــزل عائلتن من
ــدى  ــم م ــذي حوك ــاغ ال ــد الصب محم
قــرن  ربــع  بعــد  الحياة   وتحــرر 
بعــد  وتضيــف«   ،« األســر  مــن 
عشــرة أيــام مــن إعتقــال يوســف 
» داهــم االحتــالل منــزل وانتــزع 
ظــروف  لتعيــش  هنــادي  ابنتــي 
الصعبــة  والســجون  التحقيــق 
وقضــت عــام ونصــف ، وبعدهــا 
تعــرض لالعتقــال أبنائــي الواحــد 
تلــو األخــر محمــد قضــى عاميــن 
وســيف 6 ســنوات ،وأصبحــت 
ــات الســجون. ــى بواب ــي عل حيات

الشهيد فداء ..

، مضــى  الطريــق  نفــس   علــى 
فقــاوم   ، قنديــل  فــداء  الشــاب 
عمليــة  فــي  استشــهد  حتــى 
،بتاريــخ-4 الخاصــة  للوحــدات 
فــي  والدتــه«  2006-7،وتقــول 
ــارك  ــى ، ش ــة االقص ــة انتفاض بداي
والمواجهــات  الفعاليــات  فــي 
ــف  ــرة خل ــى فت ــل وقض ــى اعتق حت
القضبــان وتحــرر، لكنــه اســتأنف 
ــي ، فانتســب  ــاطه ودوره البطول نش
لكتائــب شــهداء االقصــى واصبــح 
مطلوبــا »، وتضيــف » شــارك فــي 
اقتحــم  الــذي  لالحتــالل  التصــدي 
لكــن   ، اليــوم  ذلــك  فــي  المخيــم 
ــره  ــت تنتظ ــة كان ــدات الخاص الوح
ريعــان  فــي  بكميــن  واغتالتــه 
الشــباب »، وتكمل » خالل اســتقبال 
ــادت  ــداء ، ع ــهاد ف ــن باستش المهنئي
الوحــدات الخاصــة ليــال ً لترتكــب 
مجــزرة جديــدة ، فقــد هاجمــت بيــت 
العــزاء فــي مقــر اللجنــة الشــعبية 
للخدمــات فــي المخيــم وســط إطــالق 
الستشــهاد  أدي  ممــا  كثيــف  نــار 
العشــرات  واصابــة  شــبان  ثالثــة 
الجريمــة  هــذه  فــي   « وتتابــع   ،«
، أصيــب إبنــي معيــن واعتقــل و 
ــا  ــان، أم ــف القضب ــام  خل ــى ع قض
ــار  ــي الثاني  أيمــن فأصيــب بعي نجل
ــوه  نــاري غاشــم  في القــدم ، وأعتقل
وحوكم  بالســجن الفعلــي 26 شــهراً.

في ذكرى االنتفاضة ..

الوالــدة  كله،تقــول  ذلــك  رغــم 
مقدمتــه  وفــي  شــعبنا  فتحيــة« 
األسرى،مســتمرون فــي المعركــة 
واالنتفاضــات لــن تتوقــف مــا دام 
هنــاك احتــالل واســتيطان،وواجبنا 
أن نربــي أبنائنــا علــى حــب الوطــن 
فــي  والتضحيــة  اليــه  واالنتمــاء 
ســبيل حريتــه »، وتضيــف » علينــا 
أن نتعلــم الــدروس مــن بطــوالت 
يوســف  وبينهــم  أســرانا  وصمــود 
،فرغــم الحكــم القاســي، فــان إرادتــه 
قويــة وعزيمتــه ال تليــن.. ودومــا 
ــا  ــع معنوياتن ــه ويرف ــر ببطوالت يفخ
يشــعر  ،حتــى  زيــارة  كل  فــي 
ــد  ــير، فق ــام اس ــس أم ــه لي الزائر،أن
ــه ويواصــل  تحــدى الســجن وظروف
اخوانــه  مــع  النضــال  مســيرة 
الحريــة. طريــق  علــى  االســرى 
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رئيــس  قــال  األســير:  نــادي 
فــارس،  قــدورة  األســير  نــادي 
إن اســتمرار ســلطات االحتــالل 
المديــر  باعتقــال  اإلســرائيلي 
الســابق لمكتــب مؤسســة »الرؤيــة 
األســير  غــزة  فــي  العالميــة« 
هــو  الحلبــي،  محمــد  المهنــدس 
خطيــر  وترهيــب  اســتهداف، 
للعامليــن فــي المؤسســات الحقوقية 
فــارس،  وتابــع  فلســطين.  فــي 

إن االحتــالل يســتخدم اإلرهــاب 
بحــق الحقوقييــن، إلجبارهــم علــى 
العمــل وفــق مــا يخــدم مشــروعه، 
معتبــراً أن قضيــة األســير الحلبــي 
والمعتقــل منــذ عــام 2016، بمــا 
تعســفية،  إجــراءات  مــن  فيهــا 
الحقوقيــة  للمنظومــة  اختبــار 
الدوليــة، وإمكانيــة دفاعهــا عــن 
اإلنســانية.  ورســالتها  عملهــا 
ــة المؤسســات  ــارس كاف ــب ف وطال

الدوليــة الحقوقيــة بالضغــط على 
االحتــالل لإلفــراج عــن األســير 
الحلبــي فــوراً. وكانــت األمــم 
فــي  بيانــاً  أصــدرت  المتحــدة 
ــر  ــي/ نوفمب الـــ12 تشــرين الثان
الجــاري، طالبــت فيــه إســرائيل 
بإطــالق ســراح األســير الحلبي، 
المعتقــل منــذ أربعــة أعــوام دون 

تعــرض  والــذي  قضائــي  حكــم 
ســّرية. محاكمــة  جلســة  لـــ140 

رئيس نادي األسير قدورة 
فارس



ــا ال أعتــرف ال باالحتــالل   »أن
ــت  ــه« قال وال بســجونه وأحكام
قرانهــا  عقــدت  التــي  منــار 
مــن  األشــقر  األســير  علــى 
ــرم،  ــمال طولك ــدا ش ــة صي قري
فــي حفــل نظمتــه هيئــة شــؤون 
األســرى والمحرريــن، ووزارة 
الثقافــة، واالتحــاد العــام للكتــاب 
ــار  ــرة. من ــة البي ــاء بمدين واألدب
التــي لــم يجمعهــا مــع أســامة 
ــتطيع  ــًدا، ال تس ــورة أب ــة ص أي
قوانيــن  وفــق  ألنــه  زيارتــه، 
االحتــالل الجائــرة، ال يســمح 
باســتثناء  أســير  أي  بزيــارة 
قرابتــه مــن الدرجــة األولــى. 
ــب  ــور مهي ــط حض ــوم، وس الي
من األهــل واألقــارب والمحبين 
الرســمية  الفعاليــات  وممثلــي 
ــار قرانهــا  والشــعبية عقــدت من
مــن  لتتمكــن  اســامة  علــى 
زيارتــه ورؤيتــه للمــرة األولــى 
علــى أرض الواقــع وليــس عبــر 
الصــور. قصــة منــار بــدأت فــي 
كانــت  عندمــا   ،2018 العــام 
تتواصــل أســبوعيًا عبــر برامــج 
ــرى،  ــة باألس ــات المهتم االذاع
وتوجه رســائل لألســرى بشــكل 
عــام، والبــن خالهــا بهــاء بنــي 
عــودة بشــكل خــاص.. آنــذاك 
كان أســامة برفقــة بهــاء فــي 
ذات الغرفــة. هنــاك فــي ســجن 
جلبــوع، كان الوقــت يمــر بطيئا 
تلــوى  ومــرة  الظــل..  وثقيــل 
ــدأ  ــة، ب ــع كل محادث ــرة، وم الم
االعجــاب والتعلــق بمنــار أمــرا 
إلبــن  أعــرب  »لقــد  حتميــا. 
ــي  ــه ب ــن اعجاب ــاء ع ــي به خال
وأخبــره بأنــه يريــد االرتبــاط 
بــي، وبــدوره نقــل بهاء رســالته 
األقــارب«،  أحــد  عبــر  لــي 
قالــت منــار التــي تكمــل دراســة 
الماجســتير فــي جامعــة القــدس 
المفتوحــة بتخصــص دراســات 
ــا  ــت »عندم ــرائيلية. وأضاف إس
توجهــت  الخبــر،  وصلنــي 
لإلنترنــت وبحثــت عــن أســمه. 

أحــب  األســاس  فــي  وأنــا 
وأعتبرهــم  األســرى  قضايــا 
ــة  ــي قص ــت انتباه ــال. ولف أبط
ــي  ــل ف ــذي اعتق ــاب ال ــذا الش ه
مطــارًدا  وكان   ،2002 العــام 
مــن  تمكــن  وكيــف  لســنين، 
ــي  ــة ف حمــل المســؤولية الوطني
مقاومــة المحتــل مبكــرا وبعمــر 
ــة  ــا، إضاف ــد م ــى ح ــر ال صغي
إلصــراره الشــديد بــأن األســير 
ــا، وإنمــا هــو انســان  ليــس رقًم
عبــر  بالحيــاة  طريقــة  لديــه 
نشــره للعديــد مــن المقــاالت، 
»للســجن  لكتــاب  وإطالقــه 
واســتكمال  آخــر«،  مــذاق 
الســجن،  داخــل  الدراســة 
البكالوريــوس  أنهــى  فهــو 
فــي الســجن، وينتظــر طلــب 
اكمــال دراســته للماجســتير«.

بمــدة  منــار  تكتــرث  لــم 
ــل  ــي تص ــامة الت ــة أس محكومي
عامــا،  و50  مؤبــدات   8 لـــ 
بــه  االرتبــاط  علــى  ووافقــت 
رغــم معارضــة الجميــع فــي 
بــادئ األمــر، الــى أن تــم إعالن 
خطوبتهمــا فــي العــام الماضــي، 
ومنــذ ذلــك الحيــن ومنــار علــى 
للقــاء األول،  جمــر االنتظــار 
والزيــارة  األولــى،  والنظــرة 
ــك ســوى  ــا ال أمل ــى.. »أن األول
ــر  ــي كثي ــه، وف بضــع صــوٍر ل
بوضــع  أقــوم  األحيــان  مــن 
عبــر  معــا  تجمعنــا  صــورة 
ــيد  ــوب، لتجس ــج الفوتوش برنام
ــة  ــي محاول لحظــة اشــتياق، وف
ــد.  ــان البع ــراغ وحرم ــد الف لس
زيارتــه،  أتمنــى  حاليــا  وأنــا 
وهــذا حلمــي منــذ ســنة. كل يــوم 
أفكــر فيــه وأنظــر الــى صــوره 
علــى الهاتــف دون أن أراه على 
أرض الواقــع، وفــي كل لحظــة 
عائلتــي  أمــام  عنــه  أتحــدث 
ــه«  ــى رؤيت ــم أتمن ــم ك وأخبره
»ال  وتضيــف  منــار.  تقــول 
ــعوري  ــيكون ش ــف س أدرى كي

لــي  يســمح  عندمــا 
ــه، ولكــن لحظــة  بزيارت
ســتكون  لــه  رؤيتــي 
فــي  شــيء  أجمــل 
حياتي«.وتؤكــد »هــذا 
شــريك حياتــي، وأنــا 
أفديــه  أن  مســتعدة 
بعمــري، فهــو مــن 
بحريتــه  ضحــى 
وألجــل  ألجلنــا، 
فلســطين وألجــل 
ــا.. لذلــك  كرامتن
أقــاوم  أنــا 
يقتــي  بطر
 ، صــة لخا ا

وانتظــار  بالصبــر 
عليــه الفرج«.وتــردف »أنــا أخــاف 

خاصــة  كثيــًرا، 

فيــروس  انتشــار  بعــد 
ســجن  فــي  كورونــا 
جلبــوع، وبعــد التواصــل 
المعنيــة،  الجهــات  مــع 
جيــدة  بصحــة  أنــه  تبيــن 
ولكننــي  مصــاب.  وغيــر 
أخشــى مــن ذلــك ال قــدر هللا«.

منــار  تقــول  أســامة،  وعــن 
كتــب  مثقــف،  رجــل  »هــو 
المقــاالت ألكثــر  العديــد مــن 
عربيــة  جريــدة   20 مــن 
تــوج  الحــب  ومحليــة، وهــذا 
بإنجــازات وعمــل، وليــس فقــط 
عواطــف، ورســالتنا اليــوم أننــا 
اال  والظــروف  الســجن  رغــم 
ــا، وســنتزوج،  ــان مع ــا حبيب أنن
أطفــاال،  وســننجب  وســنبدع، 
المعجــزات  وســنصنع 
الَســجان«. أنــف  رغــم 
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والروائــي  الشــاعر  أهدانــي 
باســم  الحــّر  األســير 
مــن  نســخة  خندقجــي 
األخيــرة  روايتــه 
امــرأة  »انفــاس 
)األهليّــة  مخذولــة« 
والتوزيــع،  للنشــر 
جــاء  عمــان(. 
اســتهالل  فــي 
ال  » . . . ئ ر طــا
كل  هــل  أعلــم.. 
ــوب  ــو مكت ــا ه م
دفتــي  بيــن  مــا 
هــذه الروايــة قــد 

ــي  ــا.. أم أنن ــدث حقً ح
اختلقــُت مــا ســتطالعونه بعــد 
لحظــات؟ فأنتــم مثلــي تماًمــا مــا 
أن تنتهــوا مــن القــراءة حتــى 
ــخرية  ــم وس ــكم بأل ــألوا أنفس تس
ــّوه  ــم أن ــك ل هــذا الســؤال.. ولذل
قائــاًل كمــا يقولــون إنَّ األســماء 
واألحــداث  والشــخصيات 
محــض خيــال وصدفــة، إذ إنــه 

ــي  ــة خيال ــط ثم ــالدي فق ــي ب وف
ــي.  ــول خيال ــة معق ــول وثم معق
باســم«.كتب  ودمتــم. 

المقدســّي  األديــب 
محمــود شــقير فــي التظهيــر: 
الــذي  الواقــع،  قســوة  »أمــام 
تســعى  الفلســطينيّون،  يحيــاه 
روايــة باســم خندقجــي إلــى خلق 
ــي ممعــن فــي قســوته،  واقــع فنّ
تعريــة  يقصــد  بذلــك  كأنّــه 

ــد  ــس بع ــن الملتب ــا الراه وضعن
ســنواٍت مــن االنتفاضــة األولــى 
األرض  فــي  انفجــرت  التــي 
المحتلـّـة للتحــّرر مــن االحتالل، 
منــه  نتحــّرر  فلــم 
خلــل  بســبب  ربّمــا 
التنظيــم  فــي  فــادح 
الخطايــا  وارتــكاب 
)ســتكون  واألخطــاء«. 
مــع  لــي وقفــة مطّولــة 
الروايــة قريبًــا( كتــب لــي 
فــي اإلهــداء: » األســتاذ 
عبــادي،  حســن  العزيــز 
مجــّرد  ليســوا  األســرى 
مبدعــون،  هــم  بــل  أرقــام 
باســم  وتقديــري.  محبتــي 
للعزيــز  خندقجي«.شــكًرا 
ــا  ــة ولن ــه القيّم ــى هديّت باســم عل
قريــب. موعــد  الحريّــة  مــع 
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ــي 175 صفحــة  ــاب ف ــد جــاء الكت وق
يتحــدث  فصليــن،  علــى  موزعــة 
واقــع  عــن  منهــا  األول  الفصــل 
االعتقــال وظــروف الحيــاة االعتقالية، 
فيتحــدث عــن  الثانــي  الفصــل  أمــا 
تقــوم  وكيــف  الظــل،  حــروب 
فــي  بحــروب  االحتــالل  إدارات 
ــي  ــك المجتمع ــك التماس ــاء لتفكي الخف
فــي  اختــراق  إلحــداث  والتنظيمــي 
ــه  ــع الفلســطيني وتطويع ــة المجتم بني
تــم  وكيــف  االحتــالل  لسياســات 
اكتشــاف هــذه السياســات ومواجهتهــا.

اعتقــل  األشــقر  أســامة  واألســير 
كميــن  فــي   14/11/2002 بتاريــخ 
فــي  لــه  االحتــالل  جنــود  نصبــه 
بعــد  بطولكــرم،  شــويكة  ضاحيــة 
مطــاردة اســتمرت عاميــن، وتــم إثــر 
ذلــك إخضاعــه لتحقيــق ألكثــر مــن 3 
ــلطات  ــه س ــت علي ــد حكم ــهر، وق أش
ــرات  ــد 8 م ــجن المؤب ــالل بالس االحت
و50 عامــا، بتهمــة مواجهــة المحتــل. 
وفــي نهايــة االحتفــال تــم عقــد قــران 
ــار  ــى من ــقر عل ــامة األش ــير أس األس
ــب رئيــس حركــة  ــال نائ خــالوي. وق
فتــح محمــود العالــول إننــا نضيــف 
أدب  علــى  جديــدة  إضافــة  اليــوم 
ــار  ــذي اخت ــاب ال ــذا الكت ــجون به الس
لــه عنوانــا فريــدا، وهــو مــذاق القــوة 
واإلرادة والعزيمــة، بعيــدا عــن األلــم 
واليــأس والظلــم، موضًحــا أن قضيــة 
األســرى علــى ســلم أولويــات القيــادة، 
أذهــان  فــي  خاصــة  مكانــة  ولهــم 
الفلســطيني.  الشــعب  كل  وعقــول 
هللا  رام  محافــظ  وجهــت  بدورهــا، 
والبيــرة ليلــى غنــام، التحيــة لألســرى 
داخــل ســجون االحتــالل. مــن جانبــه، 
ــرى  ــؤون األس ــة ش قــال رئيــس هيئ
إن  بكــر،  أبــو  قــدري  والمحرريــن 
الســجون  هــذه  مــن  أراد  االحتــالل 
ولكــن  لألحيــاء،  مقابــر  تكــون  أن 
ــات  ــد وجامع ــا معاه األســرى جعلوه
خرجــت آالف مــن الكــوادر، الفتــا 
الطويلــة  الســجن  ســنوات  أن  الــى 
التــي أمضاهــا األســير األشــقر لــم 
مــن  الســجان،  تمناهــا  كمــا  يكــن 
وظلــم ويــأس واحبــاط، إنمــا اســتطاع 
وقــوة،  بــإرادة  الســجن  تحــدي 
حيــث نشــر العديــد مــن المقــاالت.

يعــد  الكتــاب  هــذا  أن  الــى  وأشــار 
الشــباب،  لتوعيــة  قيمــة  مســاهمة 
ــل.  ــذا المحت ــة ه ــم حقيق ــرى العال ولي
العــام  األميــن  أكــد  جهتــه،  مــن 
لالتحــاد العــام لألدبــاء والكتــاب مــراد 
األحــكام  ورغــم  أنــه  الســوداني، 
الجائــرة لألســير األشــقر، اال أنهــا 
لــم تنــل مــن عزيمتــه، فهــو يصــر 
علــى الحيــاة والفــرح، مشــيًرا الــى 
باكــورة  العــام  االتحــاد  إطــالق  أن 
اســامة لهــو انحيــاز لمدونــة األســرى.

األشــقر  األســير  الســوداني  ومنــح 

عضويــة االتحــاد، تأكيــًدا علــى دوره 
ــرى  ــود األس ــزز صم ــا يع ــه بم وفعل
نقيــب  منحــه  فيمــا  وعزيمتهــم. 
الصحفييــن ناصــر أبــو بكــر عضويــة 
فــي النقابــة. الــى ذلــك، قــال مديــر 
ــي  ــات ف ــام اآلداب والنشــر والمكتب ع
وزارة الثقافــة عبــد الســالم العطــاري، 
إن أدب الحركــة األســيرة هــو مــن 
أولويــات واهتمامــات الــوزارة، الفتــا 
الــى أن أســامة ومنــار ســجال ملحمــة 
ثقافيــة ابداعيــة مــن خــالل تواصلهمــا 

مــع العالــم، ومــع الكتــاب واألدبــاء 
الفلســطينيين. وقــال األســير أســامة 
األشــقر فــي كلمــة مســجلة لــه: إن 
هــذه المناســبة هــي أكبــر دليــل علــى 
الفلســطيني،  الشــعب  وارادة  قــوة 
بالرغــم مــن كل الظــروف والتحديــات 
منهــا  يعانــي  التــي  والصعوبــات 
األســرى  أن  الــى  مشــيرا  األســير، 
وظلمــه،  للســجان  يســتكينوا  لــن 
كل  فــي  النضــال  رايــة  وســنرفع 
حــق  أصحــاب  وأننــا  المياديــن، 

مســتبد.  ظالــم  االحتــالل  وأن 
وأكــد األشــقر أن األســرى قــادرون 
ــق  ــى خل ــاة عل ــجن والمعان ــم الس رغ
المعجــزات واالنبعــاث مــن جديــد. 
منــار خــالوي زوجــة  قالــت  فيمــا 

األســير األشــقر إننــا نحتفــل اليــوم 
رغمــا عــن انــف الســجان الــذي يريــد 
مؤكــدة  واليــأس،  المعانــاة  لألســير 
بــروح  يتمتــع  األشــقر  األســير  أن 
معنويــة عاليــة وبقــوة إرادة كبيــرة.
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ــة،  ــدس المفتوح ــة الق ــت جامع منح
أســامة  األســير  االثنيــن،  اليــوم 
ــي  ــوس ف ــة البكالوري ــقر درج األش
تخصــص »تعليــم االجتماعيــات« 
فــي  التربويــة  العلــوم  كليــة  مــن 
اجتيــازه  بعــد  وذلــك  الجامعــة، 
ــج  ــن برنام ــات التخــرج ضم متطلب
ســجون  داخــل  لألســرى  التعليــم 
جامعــة  تنفــذه  الــذي  االحتــالل، 
مــع  بالتعــاون  المفتوحــة  القــدس 
والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة 
العلمــي وهيئــة شــؤون األســرى 
رئيــس  ومنــح  والمحرريــن. 
الجامعــة أ. د. يونــس عمــرو، عائلــة 
األســير شــهادة ابنهــا، فهــو أحــد 
الثانــي  للفــوج  خريجــي الجامعــة 
الســجون  داخــل  األســرى  مــن 
خريجــاً.   )246( عددهــم  البالــغ 
األشــقر  األســير  منــح  وجــاء 

شــهادة البكالوريــوس علــى هامــش 
حفــل أقامتــه هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن بالتعــاون مــع وزارة 
ــام  ــة الفلســطينية واالتحــاد الع الثقاف
الفلســطينيين،  واألدبــاء  للكتــاب 
ــير  ــاب لألس ــالق كت ــه إط ــم خالل ت
بعنــوان »للســجن مــذاق آخــر«، 
ــراء  ــراج الزه ــدق أب ــة فن ــي قاع ف
بمدينــة رام هللا، والكتــاب صــادر 
عــن االتحــاد العــام للكتــاب واألدباء 
عمــرو  د.  أ.  وقــال  الفلســطينيين. 
»إن البرنامــج جــاء ضمــن حــرص 
التعليــم  توفيــر  علــى  الجامعــة 
العالــي لألســرى داخــل الســجون 
لألســرى  خارجهــا  وفرتــه  كمــا 
ســنوات  مــدار  علــى  المحرريــن 
عديــدة، وضمــن معاييــر وأســس 
أكاديميــة تضمــن جــودة مخرجــات 

البرنامــج.  هــذا 

تقديــم  الجامعــة  وســتواصل 
األســرى  لخدمــة  تملكــه  مــا  كل 
وقضيتهــم ليكونــوا قادريــن علــى 
ــرر  ــى التح ــم عل ــاعدة مجتمعه مس

واالســتقالل«.

رئيــس  قــال مســاعد  ذلــك،  إلــى 
د.  أ.  الطلبــة  لشــؤون  الجامعــة 
محمــد شــاهين إنــه »تــم اليــوم منــح 
فهــو  األشــقر،  لألســير  الشــهادة 
ــذي  ــي ال ــوج الثان أحــد خريجــي الف
األســرى  مــن  الجامعــة  خرجتــه 
االحتــالل  ســجون  فــي  القابعيــن 
لبرنامــج  يســجل  كبيــر  بنجــاح 
التعليــم داخــل ســجون االحتــالل، 

فــي  انطلــق  الــذي 
العــام 2014 ويلتحــق بــه )1277( 

فــي خمســة ســجون«. أســيراً 

ويقبــع األســير أســامة األشــقر )39 
صيــدا  بلــدة  ابــن  وهــو  عامــاً(، 
بطولكــرم، منــذ )19( عامــاً فــي 
ــي  ــث يقض ــالل، حي ــجون االحت س
مؤبــدات  ثمانيــة  بالســجن  حكمــاً 
ــن األســرى  ــاً، وهــو م و)50( عام
إصابــة  مــن  ويعانــي  المرضــى 
بشــظايا  اعتقالــه  قبــل  ســابقة 
رصاصــات  وخمــس  صــاروخ 
أصيــب بهــا خــالل تصديــه القتحــام 
قبــل  طولكــرم  لمدينــة  االحتــالل 

شــهور. بعــدة  اعتقالــه 

شــواطئَِك  علــى  تحــط  خواطــري 
تســافر بعيــداً وتجــول فــي كل اآلفــاق 
ــرغ  ــه وتف ــن ل ــكان تأم ــة عــن م باحث
بيــن أحضانــه تجــول  أحمالهــا  كل 
إفريقيــا  فــي  البعيــدة  الصحــاري 
فتجــد اآلهــات والحرمــان والوجــع 
مــن  يزيــد  بالجــراح،  الممــزوج 
قســاوتها وصعوبــة التأقلــم أحوالهــا 
ــوق  ــة تف ــا الحــروب كآب ــى زادته حت
كل مــا تمــر بــه وتحيــاه. تختــرق 
الصحــاري عابــرةً لغابــات األطلســي 

العربــي  المغــرب  علــى  فتطــل 
علمــا  الدنيــا  مــأل  الــذي  الجميــل 
ــا  ــوم م ــرزح الي ــة، ي وحضــارة وثقاف
بيــن الخــوف مــن المســتقبل وظروف 
الحاضــر المؤلــم الــذي تطغــى غمامــة 
اإلرهــاب الســوداء علــى أفقــه وتســد 
كل أجــواء الفــرح فيــه وتمنــع وجــوه 
الحيــاة مــن االســتمرار والتواصــل 
ــواء  ــن أج ــداً ع ــق بعي ــداع. تحل واإلب
القــارة  فــي  فتحــط  تلــك  الكآبــة 
الظــروف  عاشــت  التــي  العجــوز 

ذاتهــا قبــل مئات الســنين واســتطاعت 
التغلــب عليهــا وخلــق واقعهــا الجديــد 
المختلــف الــذي يجعلهــا تتعفــف عــن 
اســتقبال المحتاجيــن والملتجئيــن إلــى 
ــن  ــم بي ــم لمصيره ــا فتتركه أحضانه
أو تحــت  أو جوعــاً  المــوت غرقــاً 
حيــاة  وتنســى  الطائــرات  غــارات 
ــت  ــف كان ــا وكي ــي طفولته ــى ف األس
عندمــا  التوســل  بنظــرات  تحــدق 
كانــت تعيــش الظــروف ذاتهــا، وكيف 
ــن  ــات اآلخري ــر طاق أنهــا تســللت عب
لتصنــع مســتقبلها الــذي أصبــح اليــوم 
واقعــاً. تطيــر عبــر األجــواء واآلفــاق 
كانــت  لبــالد  والواســعة  الرحبــة 
حتــى وقــت قريــب تعانــي مــا نعانيــه 
ولكنهــا فتحــت عينيهــا وبــدأت تحفــر 
ــي  ــت ف ــي الصخــر مســتقبلها فتفوق ف
ــس  ــدأت تناف ــارة وب ــة والتج الصناع
ــذا  ــي ه ــة ف ــوى المتغطرس ــى الق أعت
العالــم وعرفــت بعــد دروس وأوجــاع 
كبيــرة أنــه ال يصنــع مســتقبلها إال 
ترســم  فبــدأت  وأبناؤهــا  جهدهــا 
التــي  الخاصــة  أهدافهــا  بنفســها 
تريدهــا هــَي ال تلــك التــي تمليهــا 
وفــي  عليهــا.  المختلفــة  القــوى 
الجــوار منهــا بــالد رســمت للعالــم 
ــت  ــوم وكان ــط ذات ي ــوط وخرائ خط

حلــت  أينمــا  الضجيــج  تخلــق 
وارتحلــت، حتــى اختلفــت الظــروف 
واألحــوال وتغيــرت مجــاري األمــور 
فأصبحــت األمــراض تحيــط بهــا مــن 
القــوى  تبعثــرت  اتجــاه، حتــى  كل 
وتفرقــت أجــزاء الجســد الواحــد ولــم 
ــع بشراســة  ــخ يداف ــق ســوى التاري يب
عــن مصيــر تلــك البــالد فــكان لهــا ما 
أرادت وعــادت اآلن تحاول المنافســة 
فــي ســباق األمــم نحــو االرتقــاء وبناء 
خواطــري  والمســتقبل.  الحضــارة 
حلقــت فــي كل األجــواء والمجــاالت 
واألصقــاع وعــادت ترنــو بحــب إلــى 
شــواِطئَك يــا وطنــي العربــي الكبيــر، 
المهاجــرة  ســفنك  سترســو  فمتــى 
دومــا دونمــا توقــف ومتــى توقــف 
ذاك الرحيــل القســري المتواصــل؟ 
قواعــدك  بتأســيس  ســتبدأ  ومتــى 
نحــو  مجــدداً  لالنطــالق  الثابتــة 
اآلفــاق والمعالــي واألمجــاد؟ متــى 
ــك عــدوى  ــب تصيب ــي الحبي ــا وطن ي
والمنافســة  والســباق  االنطــالق 
ــاة ونحــو المســتقبل ونحــو  نحــو الحي
االختــراع واالختــراق لــكل الحواجــز 

المصطنعــة؟ والموانــع 

خاطرة حرة من 
مناضل سجين: 
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ثقافــــــــة

ــك  ــة وتل ــذه االريحي ــكراً له ــاريء: ش الق
االنســيابية الجميلــة وتعــد تلــك املفــردات 
املسرتســلة مــع صــوت فــريوز قاعــدة 
ــكار  ــة االف ــاق ومزاوج ــداً لالتف ــة ج جميل
كــام اؤد ان اشــري اىل ذلــك االحســاس الذي 
ينتابنــي عنــد انتقــايل مــن مرحلــة القــراءة 
البدائيــة او االوىل اىل مرحلــة التشــويق 
ــاحرة..وليك  ــك الس ــري قوت ــت تاث ــا تح وان
اكمــل ذلــك االحســاس وانــا يف بدايــة 
تفســريمحتواك  يف  عاملــك  اىل  الدخــول 
ارجــو ان تســاعدين يف ان اضــع قدمــي 
عــىل املرحــل االوىل يف التشــويق مبتانــة 
بنــاءك ومنحــي القــدرة يف فــك مغاليقــك 
ــون ســعيداً  ــك واك ــواب املوصــدة في واالب
عندمــا نشــرتك معــاً يف البحــث عــن االبعاد 
ــك  ــم مفردات ــرسي يف رح ــي ت ــة الت الخفي
والتــي ســتكون مثــار اعجــايب مبثــل هكــذا 
ــي  ــي اصغ ــنئ بانن ــام اؤد ان تطم والدة ك
والصــدى  ايقاعــك  اىل  احاســييس  بــكل 
املخلــوق يف تراتيــب مفرداتــك ولزيــادة 

ــيسء اىل  ــادي ال ت ــت يف اي ــان فان االطمئن
اســتخدامك

ولــيك اكــون دقيقــاً باالضافــة اىل االصغــاء 
املذكــور فانــا ارصــد مــا موجــود فيــك 
ومــا هــو الــيشء الــذي ال متلكــة ومــا 
الــذي تريــدة او تــويص بــه اوتتجــة نحــوة 
ــيدي  ــا س ــك ي ــوم بقراءت ــراين اق ــك ت لذل
العزيــز واعــادة هــذة القــراءة بتــأين عــال 
مــن اجــل الكشــف عــن اوراقــك وكذلــك 
التــي  الخفيــة  االبعــاد  عــن  الكشــف 
ــذي  ــاون ال ــك التع ــىس ذل ــودك وال ان تس
التعــاون  ذلــك  والمتــام  معــي  ابديتــة 
معــاً  االثنــان  نحــن  نتفــق  قــد  فاننــا 
االساســية  املالمــح  عــىل  العثــور  عــىل 
ــد يكــون املــكان  ــك خــارج نفســك او ق ل
خــارج اطــار املفــردات املكونــة لــك  ويل..

ــك  ــار رضورة ان امتل ــر االعتب ــذاً بنظ ماخ
قــدرا مــن االســتطاعة يف التحــرر مــن 
هيمنتــك اثنــاء القــراءة ويف نفــس الوقــت 
ــاً يف  ــتطاعة ايض ــن االس ــدراً م ــك ق امنح

التحــرر مــن ســيطرة القــراءات املتعــددة 
ــي  ــام حذرتن ــا معك..ومثل ــوم به ــي اق الت
صديقــي العزيــز فــاين احــذرك بــؤد ان 
ال ارى فيــك قــدراً كبــرياً مــن التوتــرات 
ــري  ــي القــدر الكب ــا ال متنحن ــة النه الداخلي
ــؤرسين  ــن ي ــان ولك ــة واالطمئن ــن الراح م
ذلــك االســلوب الــذي يتجــىل فيــه الخيــال 
وامتالكــة تقنيــات الجــامل واملوســيقى 
ــي باالســتمتاع  والشــاعرية ..كــام ال يفوتن
ــن  ــدراً م ــح ق ــكل واض ــس بش ــا امل عندم
االحســاس الصــويف والخيــال البــاذخ يف 
ــون عاجــزاً  ــد ان اك ــة وال اري ــك البهي طلت
الــذي  الغمــوض  كثافــة  تأثــري  تحــت 
ــن  ــان م ــم ب ــرياً اؤد ان تعل ــك واخ يكتنف
االمــاين التــي احبهــا هــي كــام قــال فوكــو 
فيلســوف اللغــة والجنــون ( ال يعنينــي 
ــذات  ــن ال ــري ع ــة يف التعب ــتخدام اللغ اس

ــة)  ــذات يف اللغ ــدان ال ــل فق ب
هــذا كل مــا يف جعبتــي يف هــذة الجلســة 
فلنــرشب قهوتنــا والنســمع فــريوز ونكمــل 

يف لقــاء اخــر ....

حوار افرتايض بني النص وقارئه.....
( صباح الخير ايها.....

( الجزء الثاين) / الكاتب جبار السدخان 

 كانــت الدعــوة لنــا، نعــم لقــد متــت دعوتنــا إىل 
الحفــل العظيــم . ســوف يحــرض الحفــل كل العظــامء 
كــام يرونهــم هــم، وقــد جــاءوا إلضفــاء الــرشف 
والقيمــة للحفــل، هنــاك مــن جــاء عنــوة دون دعــوة، 
وقوتهــم كانــت كفيلــة بحضــور هــذا الحفــل، ونحــن 
أيًضــا متــت دعوتنــا بــربودة شــديدة؛ و ملــاذا؟ ال أعــرف. 
ــا،  ــوب فين ــري مرغ ــا غ ــه أنن ــك في ــت أش ــن ماكن و لك
لكننــا جئنــا ألجــل ىشء هــام تعرفــه كل األمــم, و جــاء 
ــم  ــوب, كله ــدب و ص ــن كل ح ــري م ــرش كث ــل ب للحف
ــل،  ــة ىف الحف ــة الواضح ــم الخاص ــم بصمته ــت له كان
وكان لنــا نحــن النصيــب األكــرب ىف إعــداد و تجهيــز و 
ــذا  ــل ه ــن, وألج ــا نح ــم كان علين ــل؛ نع ــذ الحف تنفي
قــد دعينــا؛ إكــرام كل الضيــوف والحارضيــن. كان 
اً، و نحــن ملتزمــون الصمــت؛ إىل أن  ــارًداً جــدٍّ الجــو ب

جــاءت فقــرة شــكر الســادة الحضــور، وتــم شــكر كل 
ــني  ــامء و اآلت ــوم والعظ ــة الق ــن علي ــل م ــن بالحف م
عنــوة إال نحــن, وملــاذا؟ ال أعــرف. وقــد فتــح البوفيــه، 
ــا بفعــل فاعــل، ونحــن  ــا تأخرن ــع، لكنن ــدم الجمي وتق
نلــزم الصمــت ألجــل إمتــام الحفــل بصــورة الئقــة، رغــم 
أن بروتوكــول البوفيــه يحكــم أن يتقــدم كل املدعويــن 
للبوفيــه دون متييــز, و أيضــا ال أعــرف! تبقــى لنــا 
الفضــالت مــن مائــدة العظــامء، ونحــن أصحــاب 
ــدم  ــد تق ــن ق ــرصوف؛ لك ــال امل ــام وامل ــل والطع الحف
جــزء وتخلــف آخــر. كان املتقــدم للامئــدة مــن شــدة 
الجــوع و شــدة الــربودة، أمــا الباقــي عــاف مــا تبقــى؛ 
ــوالء  ــدة ه ــف ملائ ــدم العفي ــدي أن يتق ــن يج ــذا ل ل
القــوم، رغــم أن هــذه الفضــالت كانــت عظيمــة وكثــرية 
و تكفــي بــًرشا كثــرية. انتظرنــا طويــًال ىف بــرودة الشــتاء 

ــيقوم  ــن س ــا م ــبًقا أنن ــم مس ــا نعل ــا كن ــة، ألنن القارص
بنتظيــف وتنظيــم املــكان مثــل كل مــرة، وهكــذا مــر 

ــة ســعيدة. ــا ليل ــا جميع ــل بســالم، ومتنين الحف

سامح ادور سعدالله – مرص 
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هوى قلبي يسري ويف اتساع 
اىل عامن يا أرض السباع
بواديها تُراقبها صقور

إذا ما االرض ثارت للدفاع
فربع العز أشدوهم بشعري 

من االلحان خطت فيرباع
عهدنا العز فيأهل الكرامة
فحن القلب للغرو الوداع
وزرقاء تهيم بها نفوس

وريح املسك غطى للبقاع
تخيلت املروءة دون إربد
وجدت الكون مُيأل بالفزاع
وعجلون الجنان بها رحيق
يشد الناس دوما يف تباع
فوافرها يغازلها حنينا
وكاملها يغطي بإلتفاع

ويا جرش العروبة انت أحىل 
عروس االرض كالريم املطاع
سحاب ترمق االحساس فيها
عرين الطب تشفي للوجاع
فسريي يا جباه العز سريي
اىل العلياء دوما يف ارتفاع
وبرتاء يشعشع يف سامها
من األنباط تاريخ اليفاع
ونادتني أيا كرك التفاين
وقول الشعر َغرَّد للقالع
أشقاء عىل األعداء نار

ترد الكيد يف نحر الجزاع
فال تسمع لوغد أو جبان 
ُهُم األخيار صعب االبتالع
دعوت الله ينجيهم دواما
من االسقام والقوم الرعاع

هلموا اليوم يا أهيل لنجعي 
فقدس العز حنٍّت للرصاع
تناجي خري من ولدته أنثى
فأُسد الغاب تردع للضباع

وتسمو فوق انجمهم جميعا
ألن الحق يرجع بالذراع

سالمي اليوم يا أردن يرسي
اىل األحباب يا حسن الطباع

أ. نايف أعمر

هوى القلب
القصيــدة الشــعرية  للشــاعر نايــف اعمــر الفائــز بالمركــز 

الثالــث فــي مبــادرة مركــز الســنابل للدراســات والتــراث 

الشــعبي :قصائــد شــعرية مــن فلســطين األبيــة الــى أردن 

النخــوة والحميــة 



 يخربون 
بيوتهم بأيديهم

بقلم :السعيد قرايت 

عندمــا ســمعت وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة 
مواطنــني  خمســة  هنــاك  ان  يقــول  رششــال  
ارضمــوا النــار يف منازلهــم ؛ طمعــا يف حصولهــم 
ــتغلني  ــة ؛ مس ــرف الدول ــن  ط ــات م ــىل تعويض ع
ــة التــي اشــعلها مجرمــون خــالل  الحرائــق العمدي
االســبوع املــايض يف اكــرث مــن غابــة يف بعــض 
ــذا  ــيس ه ــىل نف ــت ع ــة ؛ طرح ــات الجمهوري والي
الســؤل الــربيء ؛ مــن منــا ال يحــب الجزائــر ؟ 
ــال   ــاك فع ــيس هن ــت نف ــبق اجب ــري مس ودون تفك
مــن ال يحــب الجزائــر ؛ نعــم هنــاك مــن ال يحــب 
الجزائــر ؛ ومــن بــني هــؤالء الذيــن ال يحبــون 
ــدا يف  ــار عم ــعلوا الن ــن اش ــك   الذي ــر اولئ الجزائ
الغابــات يف عــدة واليــات ؛ وحتــى اولئــك الذيــن 
اشــعلوا النــار يف بيوتهــم طمعــا يف التعويضــات 
املاليــة متنحهــا لهــم الدولــة هــم كذلــك ال يحبــون 
الجزائــر ؛ وان قالــوا نحــن نحــب الجزائــر فهــم 
ــذي  ــح ال ــون وينافقــون ؛ الن املواطــن الصال يكذب
يحــب وطنــه ال تخطــر ببالــه مثــل هــذه االفعــال 
املشــينة /لألســف الشــديد / ان هــؤالء الذيــن 
ــن طــرف  ــم م ــا يف تعويضه ــم طمع ــوا بيوته احرق
ــون يف  ــم مجرم ــل ه ــون ؛ ب ــم غشاش ــة ؛ ه الدول
نظــر القانــون ؛ يجــب انــزال اشــد العقوبــات 
عليهــم حتــى يكونــوا عــربة لغريهــم مــن املجرمــني 
الذيــن هــم عــىل شــاكلتهم ؛ وخاصــة اولئــك 
ــت  ــات أزهق ــرشات الغاب ــرق ع ــوا بح ــن قام الذي
ارواحــا واتلفــت مــزارع ومداجــن بســببها  يف عــدة 
واليــات مــن تــراب الجمهوريــة ؛ إنهــا جرائــم يــكاد 

ــا . ــرشي ال يصدقه ــل الب العق
ــم  ــق عليه ــن تنطب ــؤالء الذي ــع ه ــامح م ان التس
اآليــة الكرميــة يف قولــه تعــاىل : « يخربــون بيوتهــم 
بإديهــم « يعنــي اننــا نشــجع مثــل هــذه االعــامل 
والقوانــني  الســاموية  االديــان  تحرمهــا   التــي 
الوضعيــة ؛ انهــا فرصــة للعدالــة لتــرضب بيــد مــن 
حديــد عــىل يــد هــؤالء املجرمــني  اعــداء االنســانية 
ــه ســبحانه وتعــاىل .  ــا الل ــا به ــي حبان والطبيعــة الت
ــق يف  ــة بالتحقي ــة املعني ــح الدول واملؤكــد ان مصال
ــب  ــف يج ــل صي ــدث كل فص ــي تح ــق الت الحرائ
عليهــا  ان تتحــرى الحقيقــة يف تحقيقاتهــا ؛ وال 
تعــوض اال اولئــك املنكوبــني الحقيقيــني الذيــن 
تعرضــت ممتلكاتهــم للتلــف جــراء الحرائــق . 
ــة  ــوس اســتغالل تعاطــف الدول ــا ثبــت باملل بعدم
مــن طــرف هــؤالء  الحقيقيــني  املنكوبــني  مــع 
الذيــن ال ضمــري لهــم/ لألســف الشــديد / همهــم 
الوحيــد النهــب ؛ شــعارهم بعــدي الطوفــان؛ آخــر 
اهتاممهــم التفكــري يف غريهــم حتــى ولــو كان مــن 

ذي القــرىب  .
العدالــة  تعلــن  لــو  حبــذا  يــا  القــول  صفــوة 
ــهدوا  ــة ليش ــة الوطني ــني والصحاف ــبقا املواطن مس
ــوا  ــم  ويكون ــهري به ــم التش ــى يت ــم حت محاكمته
عــربة ال مثالهــم ولــكل مــن تســول لــه نفســه 
االمــارة بالســوء اقــرتاف مثــل هــذه الجرائــم التــي 

ال تغتفــر . 

عني على ماوراء اخلبر
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كادت الجزائر ان تحدث املعجزة وتهزم وباء 
كورونا او كوفيد 19 كام يسميه علامء االوبئة ؛ 

نقول مثل هذا الكالم ألن عدد االصابات  انخفض 
خالل شهر اكتوبراملايض اىل اقل من 130 اصابة 

وهو رقم قيايس ادخل الفرحة يف نفوس كل 
الجزائريني وبصفة خاصة الجيش االبيض من 

االطباء واملمرضني والتقنيني يف قطاع الصحة ؛  
بل ان الكثري من الجزائريني كانوا يقولون ان داء 

كورونا اصبح من املايض ومل يعد اال ذكرى ذكرها 
ذنب ال يغتفر ان صح التعبري ؛ لكن/ لألسف / عاد 

هذا الداء وبقوة اىل الجزائر واصبح يالمس الرقم 
1000 اصابة يف اليوم . كام اصبح عدد الوفيات يف 

اليوم يالمس رقم 20وفاة يف اليوم . 
والحقيقة التي ال غبارعليها  ان سبب عودة هذا 
الوباء اىل ربوع  بالدنا سببه االنسان بدون ادىن 

شك ؛ هذا االنسان دفعه الغرور اىل نزع الكاممة 
واقامة االعراس واالفراح والوالئم وفتح االسواق 
عىل مرصعيها ناهيك عن االكتظاظ يف املطاعم 
واملقاهي والساحات العمومية اما يف الحافالت 

فحدث وال حرج خاصة حافالت القطاع الخاص ؛ 
حيث ال تغادر الحافلة املحطة اال اذا حرش صاحبها 

الركاب املساكني كالرسدين يف الصندوق .
وامام هذا الوضع الخطري الذي اصبح ينذر بنتائج 

خطرية ارضت مصالح الدولة اىل مرجعة نظام 
الحجر يف اغلب الواليات ؛ وبعد ان وقع الفأس 

يف الرأس كام يقول املثل الشعبي يف بالدنا أصبع 

املواطن املتسبب يف عودة كورونا يعض عىل 
اصابعه ولسان حاله يقول : يا ليتني مل أنزع 

الكاممة ومل أخرج من بيتي بدون ادىن سبب ومل 
اعانق وصافح االصدقاء واالحباب والخالن ومل 

احرض ال عرسا وال وليمة  نعم انها الطامة الكربى 
عندما يتعلق االمر بحية االنسان ؛ حيث يندم يوم 

الينفع الندم .
لكن هل نتعظ اليوم ونحفظ الدرس عن ظهر 

قلب ونلتزم بنصائح العلامء واالطباء واملختصني 
ام سنعود اىل عادتنا القدمية كام عادت حليمة اىل 
عادتها القدمية  ؟ االيام القليلة القادمة هي التي 

ستجيب عن سؤالنا بكل رصاحة ودون لف او 
دوران وبدون مجاملة ؛ فإذا انخض عدد االصابات 

اليومية فهذا يعني اننا استوعبنا االزمة  وحفظنا 
الدرس عن ظهر قلب ؛ اما اذا بقي عدد االصابات 

عىل حاله أو ارتفع ال قدر الله فهذا يعني أننا 
مل نتعظ ومل نلتزم بالنصائح املقدمة لنا من اجل 
حامية ارواحنا وارواح اهلنا من الهالك لألسف 

الشديد . وعليه فالحيطة والحذر مطلوبان أمام 
هذا البعبع القاتل الذي ال يرى بالعني املجردة 

ودوخ العلامء والباحثني الذين عجزوا عن إيجاد 
عالج او لقاح للحد من خطورته والقضاء عليه 

نهائيا . ومن هنا ميكننا ان نقول ان العالج الوحيد 
املتوفر حاليا هو الوقاية ثم الوقاية وااللتزام التام 

بنصائح العلامء والحكامء واهل االختصاص اذا 
اردنا البقاء عىل قيد الحياة 

س ٫ ق

بالوعي والحس المدني نهزم كورونا

بيان إعالمـي
 أمن والية األغواط يوقف إحدى عشر 

(١١) شخص محل أوامر قضائية

 في إطار البرنامج العملياتي الهادف إلى محاربة الجريمة 
الحضرية بمختلف أشكالها تمكنت عناصر المصلحة الوالئية 
للشرطة القضائية بأمن والية األغواط خالل األسبوع الماضي 
من توقيف (١١) شخص محل بحث  بموجب أوامر قضائية 

صادرة عن الجهات القضائية لتورطهم في العديد من القضايا 
اإلجرامية، ليتم على إثر ذلك اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية 

الالزمة في حق األشخاص الموقوفين، حيث بعد تقديمهم أمام 
العدالة تم إيداع  خمسة (٠٥) أشخاص المؤسسة العقابية، 

فيما صدر في حق البقية أحكام قضائية مختلفة، لتبقي 
نشاطات مصالح أمن الوالية الميدانية في مكافحة الجريمة 
الحضرية بمختلف أشكالها عبر قطاع اإلختصاص متواصلة، 

من أجل حماية األشخاص و الممتلكات، تعزيز الشعور باألمن و 

السكينة لدى المواطنين. 

مكتب االتصال و العالقات العامة
أمن والية األغواط

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة

مــــــــــــــــــديرية الوقاية

بــــــــــــالغ الحصيلة األسبوعية
خالل  الفرتة  املمتدة ما بني 08 اىل 14 أكتوبر 2020، سجلت وحدات الحامية املدنية 

23089 تدخل وهذا عىل إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من طرف املواطنني، هذه التدخالت 
شملت مختلف مجاالت أنشطة الحامية املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور، الحوادث 

املنزلية، اإلجالء الصحي إخمــاد الحرائق و تغطية األجهزة األمنية ملختلف التظاهرات، من 
بينها 13009 تدخــل خاص بعمليات اإلجالء الصحي، أيـن تم فــيهــا إســعاف و إجالء 

12870 جريح مريض إىل املستشفيات من طرف أعوان الحــامية املدنيـة.
ويف سياق حوادث املرور قامت وحدات الحامية املدنية بـ 1968 تـدخـل من أجل 1096 

حادث مرور أدت إىل وفاة 40 شخص و جرح 1251 آخرين تم إسعافهم و نقلهم إىل املراكز 
اإلستشفائية.

أثقل حصــيلة سجلت يف واليــة الجزائر بوفاة 04 اشخاص و جرح 63 آخرين تم إسعافهم 
و تحويلهــم إىل املراكز االستشفائية  عىل إثـر 75  حادث مرور .

كام قامت وحدات الحامية املدنية بـ 1581 تدخال سمح بإخـــامد 1223 حريق منها منزلية 
صناعية وحرائق مــختلفـة. 

باإلضافة وخالل نفس الفرتة، قامت وحداتنا يف مجال العمليات املختلفة بـ 6177 تدخـل 
فـي نفس الفرتة لتغطية 5465 عملية إسعاف و إنقاذ األشخاص يف خطر.     

أما فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت  
وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 578 عملية تحسيسية 
لفائدة املواطنني عرب 48 والية ، تحثهم وتذكرهم عىل رضورة إحرتام قواعد الحجر الصحي 
وكذا التباعد اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 627 عملية تعقيم عامة عرب 48 والية مست 
عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع ، أين خصصت املديرية 
العامة للحامية املدنية لهاتني العمليتني 2708 عون حامية مدنية مبختلف الرتب، باإلضافة 

إىل 364 سيارة إسعاف و 417 شاحنة مضخة.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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