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وفاة ثمانيني في اقالب 
جرار ببلدية اغالل  

ــغ مــن عمــر 83 ســنة حتفــه  لقــي شــيخ مثانينــي يبل
اثــر انقــالب جــرار كان يقــوده مبزرعــة خــالدي ربيــع 
بــدوار الربايشــة ببلديــة اغــالل بواليــة عــني متوشــنت 
عــىل  بليغــة  جــد  بكســور  الضحيــة  اصيــب  يــث 

ــم . ــل الجس ــتوى كام مس
عني متوشنت ياسني بوجمعة

اخماد حريق اندلع بغابة 
اوالد عزوز بسيدي ورياش  

حــدود  يف  لولهاصــة  الثانويــة  الوحــدة  تدخلــت 
الســاعة 15ســا 50د ، مدعومــة بالوحدتــني بنــي صــاف 
ــزوز  ــدوار أوالد ع ــع ب ــق اندل ــامد حري ــة إلخ وولهاص
ببلديــة ســيدي وريــاش حيــث متثلــت الخســائر يف 
ــدوم والحشــائش اليابســة  ــار مــن ال حــوايل  2.5 هكت
ــم انقــاد حــوايل 10بيــوت بالســتيكية  ــام ت وادغــال في

ــال. ــجار برتق ــون و 10اش ــجرة زيت و40ش
عني متوشنت ياسني بوجمعة

االمن العمومي بأمن 
والية بشار يحرر األرصفة 
من الباعة الفوضويين 

عمــدت املصلحــة الوالئيــة لألمــن العمومــي بأمــن 
ــة واســعة  ــات مراقب ــذ عملي ــة بشــار إىل تنفي والي
ــف أســواق عاصمــة  النطــاق عــىل مســتوى مختل
واليــة بشـــار وهــذا لتحريــر األرصفــة مــن الباعــة 
الفوضويــني وكافــة أشــكال التجــارة غــري الرشعيــة 
وكــذا التحســيس بأهميــة التدابــري الوقائيــة للحــد 

مــن انتشــار فــريوس كورونــا
عمليــات املراقبــة هــذه يــرشف عليهــا رئيــس 
العمومــي  محافــظ  الوالئيــة لألمــن  املصلحــة 
الرشطــة محمــد العــريب معــرف و الــذي قــام 
ــران  ــة رشطــة العم ــداين لفرق ــل املي ــل العم بتفعي
وحاميــة البيئــة حيــث شــملت مختلــف األســواق 
الســوق  و  بوهــالل  كســوق  املدينــة  بوســط 
ــا   ــم مــن خالله ــن ت ــك اي املغطــاة  وســوق الرباري
ــع  ــة للبي ــلع املعروض ــن الس ــة م ــر األرصف تحري
العمليــة هــذه تشــمل يف شــقها األول الجانــب 
التوعــوي  بحــق املواطــن يف املــيش عــىل األرصفــة 
و ليــس عــرض وبيــع الســلع يف األماكــن العموميــة 
ــات  ــذ عملي ــم تنفي ــني ت ــة يف ح ــالل األرصف واحت
ــزام  ــدى االلت ــة م ــاق ملراقب ــعة النط ــة واس مراقب
عــدم  حالــة  يف  و  التوجيهــات  و  بالتعليــامت 
ــة ضــد  ــزام ســيتم اتخــاذ اإلجــراءات القانوني االلت
العمليــة  لهــذه  الثــاين  الشــق  يف  و  املخالفــني 
ــرضورة  ــني ب ــذا املواطن ــار وك ــيس التج ــم تحس ت
ــار  ــن انتش ــد م ــة للح ــراءات الوقائي ــرتام اإلج اح
فــريوس كورونــا خاصــة لتزامــن هــذه الفــرتة مــع 
ــد  ــإن التقي ــايل ف ــمية وبالت ــزا املوس ــرتة اإلنفلون ف
باإلجــراءات الوقائيــة بــات أمــرا رضوريــا وحتميــا 
حتــى ال تصبــح هــذه األماكــن بــؤرا النتشــار 

ــاء الوب
مصطفى. ي / بشار

وزارة الصحة تخصص ١٨٠٠ سرير إضافي لمرضى كورونا

"لو أن هناك عالم حر كما يدعون، لما بقيت في 
األسر (٤١) عامًا"

هذا ما قاله لزوجته أمان نافع عندما زارته مؤخرًا 
في سجن "بئر السبع - إيشل".

نائل البرغوثي..(٤١) عامًا في األسر األئمة مدعوون لتخصيص خطبة الجمعة 
المقبلة حول إحترام التدابير الوقائية 
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مديرية الشباب والرياضة تشرف على 
قافلة تحسيسية حول كوفيد 19 
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شنين:

 الجزائر تواجه تهديدات بسبب مواقفها 
قال رئيس املجلس الشعبي الوطني السيد 
سليامن شنني عقب جلسة التصويت عىل 
قانون املالية لسنة 2021 وكذا التصويت 

عىل مرشوع قانون مكافحة الجرائم 
واإلختطاف أن الجزائر متر مبرحلة جد 

حساسة وتواجه تهديدات كثرية بسبب 
مواقفها املبدئية ومتسك شعبها بسيادته 

الوطنية.
وأكد السيد شنني عىل رضورة متتني الجبهة 

الداخلية التي ترفض استنساخ التجارب 
واملشاريع الخارجية، داعيا إىل الوقوف 
صفا واحد يف وجه هذه املؤامرات التي 

تحاك عىل الجزائر.
ويف نفس السياق قال رئيس املجلس 

الشعبي الوطني أن السبب وراء هذه 
املؤامرات هو إمتالك الجزائ ألقوى جيش 
يف املنطقة مؤمن بالسيادة الوطنية وعىل 

رضورة حامية الحدود الوطنية من كيد 

األعداء.
ويف ما يخص القضية الصحراوية إستنكر 
السيد شنني الوضع الذي آلت إلية هذه 

القضية بعد خرق اتفاق وقف إطالق 
النار من طرف قوات اململكة املغربية، 

وأضاف أن الصدام العسكري اليخدم أحدا 
واليخدم إستقرار املنطقة، داعيا الطرفني 

للتعجيل بإستئناف املفاوضات يف إطار 
لوائح وقوانني األمم املتحدة.

األئمة مدعوون لتخصيص خطبة الجمعة المقبلة حول إحترام التدابير الوقائية 
يف بيانها الصادر اليوم األربعاء أصدرت وزارة الشؤون الدينية 

واألوقاف تعليمة لألمئة بتخصيص خطبية الجمعة املقبلة لتوعية 
املصلني وحثهم عىل إحرتام اإلجراءات الوقائية ملواجهة تفيش 

فريوس كورونا .
وجاء يف البيان أنه وبسبب اإلرتفاع الكبري للحاالت اإلصابة 

بفريوس كورونا عىل املستوى الوطني ويف إطار تفعيل 
دور املسجد يف نرش الثقافة الصحية وترقية الوعي الديني 

واإلجتامعي، أصدرت مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآين 

بالوزارة تعليمة إىل مديري اللشؤون الدينية ومن خاللهم إىل 
األمئة الرتكيز يف خطبية الجمعة املقبلة عىل موضوع "وجوب 

حفظ النفس من خالل إحرتام التدابري الوقائية واإلبتعاد 
الجسدي".

كام أوضح البيان أن األمئة مدعوون للخروج يف حمالت توعوية 
لنرش ثقافة الوقاية الصحية وهذا بالتنسيق مع السلطات املحلية. 

كام دعى البيان إىل القيام بحملة تشجري واسعة تكون إنطالقتها 
من ساحات املساجد وتكون بالتنسيق مع السلطات الوالئية 

ومديرية الفالحة وكذا محافظة الغابات.
وزارة الصحة تخصص ١٨٠٠ سرير إضافي لمرضى كورونا 

بعد اإلرتفاع الكبري يف الحصيلة اليومية لعدد اإلصابات بفريوس كورونا 
قررت وزارة الصحة وإصالح املستشفيات تخصيص 1800 رسير إضايف 

ملواجهة فريوس كورونا عرب كامل الرتاب الوطني.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لرتقية وتطوير الصحة أن اإلرتفاع الكبري يف 
عدد اإلصابات كان منتظرا بسبب الدخول اإلجتامعي، وربط اإلرتفاع 
الكبري باملناطق الرشقية راجع إلرتفاع الكثافة السكانية. كام نبه عىل 

رضورة إحرتام اإلجراءات الوقائية التي وضعتها الوزارة األوىل و تطبيق 
اإلبتعاد اإلجتامعي تجنبا لخطر اإلصابة بفريوس كوفيد19-

 مصالح االمن تواصل حربها ضد مروجي المخدرات في االحياء السكنية       
متكنــت قــوات الرشطــة بالفرقــة املتنقلــة القضائيــة بامــن واليــة 
الطــارف مــن توقيــف اشــخاص عــن جــرم املتاجــرة باملخــدرات 
مــع حجــز كميــات مهيــأة للرتويــج حيثيــات القضيــة تعــود 
ــت  ــاص ليلف ــتوى االختص ــىل مس ــة ع ــوات الرشط ــات لق لدوري
انتباهــم شــخص مشــبوه حيــث بالتقــرب منــه واخضاعــه لعمليــة 
التفتيــش عــرث بحوزتــه عــىل كميــة ســالفة الذكــر مــن املخــدرات 
مــن نــوع قنــب هنــدي ليتــم عــىل اثــر ذلــك تحويلــه ملقــر الفرقــة 
وباســتكامل جميــع االجــراءات القانونيــة تــم انجــاز ملــف قضــايئ 
ــدم  ــدرات ق ــرة يف املخ ــرم املتاج ــن ج ــه ع ــتبه في ــق املش يف ح
مبوجبــه امــام نيابــة محكمــة الطــارف ايــن صــدر يف حقــه حكــم 
ــه متكنــت قــوات الرشطــة بفرقــة البحــث  قضــايئ ويف ســياق ذات
ــة  ــن والي ــة بام ــة القضائي ــة للرشط ــة الوالئي ــل باملصلح و التدخ

ــر  ــن العم ــاين م ــام الث ــخصني يف عقده ــف ش ــن توقي ــارف م الط
ــة أوســاط الشــباب وهــذا  ــرات العقلي مــن حــرم املتاجــرة باملؤث

ــة . ــاء عاصمــة الوالي عــىل مســتوى احــد احي

كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين تطرح انشغاالتها أمام لجنة الشؤون االقتصادية
عقدت لجنة الشؤون االقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الثالثاء، اجتماعا ترأسه السيد نبيل 

لوهيبي، رئيس اللجنة، خصص لبحث للصعوبات التي تواجهها النشاطات التابعة لقطاع الصناعة واإلنتاج، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

ويف هذا الصدد استمعت اللجنة اىل 
انشغاالت حملها رئيس كنفدرالية 

الصناعيني واملنتجني الجزائريني السيد 
عبد الوهاب زياين بحضور رئيس جمعية 
املنتجني الجزائريني للمرشوبات، و رئيس 
فدرالية الصناعيني والخدمات وكذا رئيس 
فدرالية مقاويل البناء واالشغال العمومية.

و اضاف البيان ان رئيس لجنة الشؤون 
االقتصادية السيد لوهيبي ابرز  ان هذا 

االجتامع جاء ملناقشة موضوع الصعوبات 
التي تواجهها النشاطات التابعة لقطاع 

الصناعة واإلنتاج وان  وضع هذا القطاع 
يطرح اليوم اإلشكال للخروج بحلول يف 

سبيل التصدي للمشاكل التي يعاين منها 
االقتصاد الوطني.

ويف العرض الذي قدمه السيد زياين أوضح 
"أنّه من الرضوري إضفاء الالمركزية عىل 

القرارات التي تتخذها السلطات العليا 
إىل دوائر وبلديات الوطن من أجل ضامن 
تنفيذها يف أرسع وقت ممكن مام يسمح 
للرشكات مبواصلة أنشطتها يف هذه الفرتة 

من األزمة الصحية".
أضاف رئيس كنفدرالية الصناعيني 

واملنتجني الجزائريني أن الرشكات واجهت 
صعوبات غري مرتبطة بشكل مبارش باألزمة 

الصحية، حيث كانت هناك حسب قوله 
مشاكل "تتعلق باإلدارة والرتاخيص ونقل 

املوارد البرشية ونقل البضائع".
يف هذا السياق، أشار السيد زياين إىل 
اّن الرشكات ردت باملطالبة عىل وجه 
الخصوص بأن تكون "القرارات التي 

تتخذها السلطات العليا للبالد، المركزية 
عىل مستوى الدوائر والبلديات من أجل 
متكني الرشكات من العمل واالستمرار يف 

متوين السوق الوطنية".
و أكد السيد زياين إمكانية إنشاء 
صندوق لدعم املؤسسات، وذلك 
"لدعم الرشكات للبقاء عىل قيد 

الحياة"، كام دعا إىل منح آجال اضافية 
يف ما يخص اإلتاوات الرضيبية وشبه 

الرضيبية للرشكات.
وقد سجل اعضاء اللجنة انشغاالت 

ومشاكل الصناعيني واملنتجني 
الجزائريني سيام منها املتعلقة 

بالصعوبات والعراقيل اإلدارية 
والبريوقراطية.

من جهته أكد رئيس اللجنة السيد 
نبيل لوهيبي بأنه سيعمل جاهدا عىل 

نقل هذه االنشغاالت إىل مسؤويل 
القطاعات الوزارية ذات الصلة وعىل 

رأسهم  الوزير األول عبد العزيز جراد 
فيام يخص معالجة هذه امللفات.

المدير العام لألمن الوطني يستعرض مع سفير 
بريطانيا بالجزائر سبل تعزيز التعاون بين البلدين

 استعرض المدير العام لألمن الوطني، خليفة أونيسي، اليوم الثالثاء، مع سفير المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بالجزائر، باري روبرت لوين، سبل تعزيز التعاون بين 

البلدين، ال سيما في محال تبادل التجارب والخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتخصص 
في مختلف مجاالت الشرطة.   

وأوضح بيان للمديرية العامة لألمن 
الوطني أن الدبلومايس الربيطاين "أشاد 

باملستوى العايل الحرتافية الرشطة 
الجزائرية التي أثبتت خربتها بجدارة، 

السيام يف تسيري األحداث الكربى".
كام استعرض الطرفان، خالل هذا اللقاء، 

"مختلف املجاالت والنشاطات املحققة يف 
إطار التعاون الرشطي الثنايئ".

من جهته، عرب املدير العام لألمن 
الوطني عن "تجديد إرادة جهاز 
الرشطة لتعزيز وتقوية التعاون 
الرشطي الثنايئ وتبادل التجارب 

والخربات واملساعدة التقنية والتكوين 
املتخصص يف مختلف مجاالت الرشطة، 

السيام يف مجال مكافحة الجرمية 
املنظمة العابرة لألوطان".

فالحة:
 حمداني يستعرض تعزيز التعاون مع الممثلة 

المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي

الجانبــني  أن  املصــدر،  ذات  أوضــح  و 
الــذي  اللقــاء،  هــذا  خــالل  اســتعرضا 
القطــاع،  مــن  إطــارات  بحضــور  جــرى 
مشــاريع الرشاكــة الجاريــة، ال ســيام يف 
مجــال الغابــات، وبحثــا إمكانيــات تعزيــز 
وتنويــع التعــاون يف مختلــف املجــاالت 
ضمــن اختصــاص برنامــج األمــم املتحــدة 

اإلمنــايئ.
ــد  ــامع ق ــه، أن االجت ــان ذات ــاف البي و أض
ســمح بتقييــم واقــع وآفــاق التعــاون بــني 
ــر وبرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ  الجزائ

ــة. ــة الريفي يف مجــال الفالحــة والتنمي
وبهــذه املناســبة، أجــرى الطرفــان تقييــامً 
التعــاون  مشــاريع  يف  املحــرز  للتقــدم 
ــر  ــة بتطوي ــة واملتعلق ــة (03) الجاري الثالث
قانــوين  وإطــار  وطنيــة  إســرتاتيجية 
ومؤسســايت بشــأن الوصــول إىل املــوارد 

واملنصــف  العــادل  والتقاســم  الجينيــة، 
اســتخدامها  عــن  الناشــئة  للمنافــع 
واملعــارف التقليديــة مبــا يتــامىش مــع 
اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي وبروتوكــول 

الجزائــر. يف  ناغويــا 
ــة تقــدم التجســيد  ــم حال كــام قامــا بتقيي
األويل لخطــة التســيري املتكامــل ملجمــع 
صنهاجــة   - غربــاس  الرطبــة،  املناطــق 
والتثمــني  التأهيــل  إعــادة  ســكيكدة:   -
ــوارد  ــالين للم ــن خــالل االســتخدام العق م
املائيــة باإلضافــة إىل التســيري املســتدام 
واســتصالح األرايض يف األحــواض املائيــة 

لســد كديــة ارسدون.
كــام تــم خــالل هــذا اللقــاء، مناقشــة 
ــمل  ــي ليش ــاون التقن ــاق التع ــيع نط توس
ــج  ــاص برنام ــن اختص ــرى م ــاالت أخ مج

األمــم املتحــدة اإلمنــايئ.

استقبل وزير الفالحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني ، يوم الثالثاء، الممثلة المقيمة 

لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الجزائر، بليرتا أليكو، حيث استعرض معها مشاريع الشراكة 

الجارية وتعزيز التعاون بين الجانبين، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

النادي الرياضي الهاوي سريع 
المستقبل(rmb matmar) لبلدية مطمر

دعوة

يرشفني ان أدعوكم لحضور انعقاد 
الجمعية العامة االنتخابية يوم الجمعة 
20نوفمرب2020عىل الساعة 17:00مساءا 

وذلك بدار الشباب باملطمر
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سكان قرية الكساسرة بمستغانم يطالبون بنصيبهم من مشاريع التنمية 
عىل غرار السواد االعظم من املناطق 

الريفية املعزولة و البعيدة عن التجمعات 
الحرضية  يعيش املواطنني مصاعب جمة  
جراء كبح املشاريع التنموية او الغش يف 

انجازها و تجسيدها عىل ارض الواقع جراء 
التحايل و اساليب التسويف املعتمدة 

من قبل املرشفني و املكلفني  ، و يف ذات 
السياق فقد أعرب ساكنة دوار الكسارسة 

التابع بلدية السور بدائرة عني تادلس 
جنوب رشق والية مستغانم ، عن تذمرهم 

الشديد إزاء ما وصفوه  بالتهميش و 
الحرمان الذي يعايشونه ، جراء إقصائهم 

من املشاريع و الربامج التنموية التي 
يظلون يحلمون بتجسيدها لتجاوز 

املتاعب و املشاق اليومية التي يزيد 
أوضاع القرية ترديا. 

 الساكنة طرحوا يف خضم ذلك جملة من 
االنشغاالت و االهتاممات عىل رأسها 

العزلة التي ترضب منطقتهم جراء غياب 
التكفل باملسالك الطرقية الفرعية التي 
تظل هاجسا يؤرقهم ، إىل جانب أزمة 
النقل و الحركة صوب املدن املجاورة 

عىل غرار عاصمة الوالية حيث يجدون 

مصاعب جمة يف العثور عىل حافلة أو  
سيارة أجرة ، إال القليل مام يستوجب 
حسبهم أن يتوفر سواء قبل أزمة وباء 

كورونا أو أثناءها . 
 كام أن التجمع السكاين املمتد عىل 

مساحة معتربة و الذي يحوي أزيد من 
ألفني نسمة ، يعيش شبابه عزلة عن العامل 

الخارجي ، يف ظل غياب كافة مرافق و 
هياكل الرتفيه و التثقيف عىل شاكة املراكز 

الثقافية و املالعب الجوارية ، إىل جانب 
معاناة انعدام فرص التشغيل يف منطقة 

فالحية بات فيها مامرسة النشاط الزراعي 
مستحيال بفعل غياب مصادر السقي 

الفالحي لألرايض يف ظل أزمة الجفاف 
التي تعصف باملنطقة منذ عدة عقود مام 

تسبب حسب الساكنة يف نضوب املياه 
الجوفية و استحالة حفر اآلبار الستخراج 

مياه الري ، إىل جانب غالء أسعار مختلف 
أنواع البذور و األعالف و باقي متطلبات 

ذات الحرفة املنتجة . 
 ساكنة الدوار أعربوا عن غضبهم الشديد 
جراء ما باتوا يستفيدون منهم من حصص 

البناءات الريفية يف وقت تبقى فيه 

عرشات العائالت تعيش تحت أسقف 
بيوت هشة غري الئقة يف الغالب للعيش 
الكريم ، كام تظل عرشات البيوت خارج 

مجال التغطية بشبكة توزيع الكهرباء 
الريفية مام يزيد من أخطار الربط 
العشوايئ ، ناهيك عن غياب اإلنارة 

العمومية وسط اتساع دائرة رسقة املوايش 
باملناطق القروية ، و هم بذلك يطالبون 
السلطات برضورة التكفل بانشغاالتهم . 

 مشكل غياب الربط بدوه يبقى  هاجسا 
يؤرق ساكنة القرية عىل غرار جل 

القرى و الدواوير بالعامل القروي عىل 
مستوى إقليم والية مستغانم و ذلك ما 
أضحى يؤثر بشكل رهيب عىل الوسط 

االيكولوجي ، فيام تبقى الفئات الشبانية 
تعاين األمرين يف خضم انعدام فرص 

الشغل و كافة مرافق التسلية و الرتفيه 
أو املامرسة الرياضية يف زمن كورونا و 

تداعيات الوباء عىل معيشة ساكنة القرى 
و األرياف  حيث تراجعت القدرة الرشائية 

بشكل ملحوظ امام اجراءات الغلق 
الجزيئ و التدابري االخرى املتعلقة مبكافحة 

الجائحة . 
مستغانم : عبد القادر رحامنية

عين الدفلى:
 توزيع 11 حافلة مدرسية عبر بلديات الوالية

أرشف وايل والية عني الدفىل عىل 
توزيع 11 حافلة مدرسية عرب بلديات 

الوالية. تأيت هذه العملية تدعيام 
للحضائر البلدية يف الوالية للتكفل 

األمثل باملتمدرسني.
وقال الويل أن العملية تندرج يف إطار 
التكفل باملناطق النائية خاصة مناطق 

الظل منها بهدف التكفل الحسن 
باملتمدرييس وتسهيل عملية التنقل إىل 

املدارس.
كام شدد الوايل عىل ظرورة التكفل 
باملدارس اإلبتدائية وضامن نظافتها 
وتوفري جميع الرشوط املساهمة يف 

التمدرس الحسن للتالميذ

خنشلة : 
عمال النظافة ببلدية قايس من دون مناصب عمل منذ 20 سنة 

يعاين عامل الشبكة اإلجتامعية بحظرية 
بلدية قايس من عدم تنصيبهم رغم 

عملهم يف مناصب مؤقتة منذ عقدين 
من الزمن ،وتستمر املعاناة الدامئة لهم 
فجلهم ومبا يقارب 20 فردا يكدون ليال 

ونهارا يف أعامل تتعلق بالنظافة يف شوارع 
املدينة وأطرافها،ومع الجائحة قدموا 

خدمات جليلة مبا أنهم مل يتوقفوا عن 
العمل وواصلوا رغم الظروف الصعبة 

ومع ذلك تم حرمانهم من منحة كوفيد 
19 رغم  أنهم أوىل من قطاعات نالتها 

دون تقديم أي جهد يف هضم مبارش 
لحقوقهم ،ويفتقر رجال النظافة  بقايس 
ألدىن رشوط العمل وحتى اللباس الخاص 

بهم مل مينح لهم منذ سنوات ما جعلهم 
يرتدون ألبسة رثة  للحد من  برد الشتاء 

وحرارة الصيف،ويف عديد املرات منهم 

من أصيب بأمراض وعدوى من النفايات 
واملخلفات التي يرفعونها يوميا ،ومع 
إرتفاع عدد ساكنة املقاطعة اإلدارية 

املنتدبة أصبح لزوما النظر يف وضعيتهم 
املؤسفة ،وطول عملهم من دون عقود 
دامئة وتقاضيهم لرواتب مل تتعد 5000 

دينار أضحى شيئا صعبا لهم،ومع تعاقب 

العديد من املجالس البلدية عىل تسيري 
شؤون املدينة  مل يستطع أي منهم إيجاد 

صيغة لتثبيتهم بل األدهى من ذلك أنه 
ويف زمن البحبوحة املالية تحصلت البلدية 
عىل مناصب لكن رصاعات املنتخبني وقتها 

جمد كل يشء لتبقى وضعيتهم مرهونة 
بقرارات قادمة .

عطاالله فاتح نور خنشلة
خنشلة:

مديرية الشباب والرياضة تشرف على قافلة تحسيسية حول كوفيد 19 
ارشفت صباح يوم األحد الخامس 

عرش من شهر نوفمرب املصالح 
الوالئية لخنشلة وتنسيقا  مع 

مديرية الشباب والرياضة عىل 
اعطاء الضوء األخرض  إلنطالق قافلة 

تحسيسية توعوية حول داء كوفيد 
19 وذلك مبقر الوالية،حيث ارشف 
وايل الوالية ومبعية إطارات مدنية 
وعسكرية عىل سري أوىل العمليات 

والتي قسمت عىل ستة مراحل أولها 
يوم 15 نوفمرب وخصصت لبلديات 
خنشلة الحامة وأنسيغة،ويوم 17 

نوفمرب لدائرة قايس وبعدها بيومني 
لدائرة أوالد رشاش،ويوم الثاين 

والعرشين لدائرة بوحاممة،وكذلك 
بلديات بغاي ومتوسة وطامزة يوم 

الرابع والعرشون من هذا الشهر 
لتختتم بدائرة ششار يوم 26 

نوفمرب،وسيشارك يف هذه القافلة 

قوى األمن من درك ورشطة إضافة 
للحامية املدنيةو مصالح مديرية 

التجارة ومديرية التضامن والنشاط 
اإلجتامعي وكذلك الهالل األحمر 

الجزائري وعدة منظامت وجمعيات 
محلية،وتندرج هذه الحملة ضمن 
خطط السلطات املحلية والوالئية 
للرفع من درجه الحيطة واليقظة 

ووقاية من الفريوس القاتل،ومؤخرا 
أصبحت املشايف تسجل رقام هائال 
يف عدد اإلصابات ما جعل الجميع 
يدق ناقوس الخطر،وقد انطلقت 

مؤخرا عدة حمالت يف هذا السياق  
مببادرات من األطراف اإلدارية أو 

تطوعا من املجتمع املدين.                 
 عطاالله فاتح نور خنشلة

عين تموشنت: 

رئيس دائرة عين االبعاء يقوم بزيارة 
تفقد ومعاينة لمناطق الظل  

قام السيد رئيس دائرة عني األربعاء 
مبعية السيد األمني العام املكلف بتسيري 

شؤون بلدية عني األربعاء ، بتفقد كل من 
دوار العبابسة ودوار الرشاقة ببلدية عني 
األربعاء، إلتقي خاللهام بالسكان طرحوا 

عدد من االنشغاالت أهمها التهيئة، الربط 
بشبكتي الكهرباء والغاز ، السكن الريفي. 

التي سيتم التدخل لدى املصالح املعنية 
لترسيع اإلجراءات لالنطالق يف اشغال 

املشاريع املسجلة خاصة الربط بالكهرباء 
بدوار الرشاقة وإمتام اشغال شبكة الرصف 

الصحي بهام والسعي لتسجيل عمليتي 
التهيئة والربط بالغاز الطبيعي.

عني متوشنت ياسني بوجمعة 
والي الجلفة

 يتخذ قرارات للحد من إنتشار الوباء بالوالية  
 إتخذ وايل والية الجلفة دومي 

جياليل حزمة من القرارات اإلحرتازية 
تهدف يف مجملها للحد  من إنتشار 

فريوس كورونا كوفيد 19.
القرارات تتضمن تدابري إحرتازية  

ملجابهة إنتشار الوباء و يتعلق 
األمر  بغلق األسواق األسبوعية 

للامشية  بكل من بلديات الجلفة 
و حايس بحبح و عني وسارة و 

مسعد و  البريين و االدريسية و 
عني االبل و الشارف و املليليحة  و 
حايس فدول  و سيدي لعجال، كام 
تقرر كذالك منع أصحاب املقاهي 
واملطاعم و املحالت من إستعامل 
الكرايس و الطاوالت داخل املحل 

و عدم السامح بتواجد أكرث من 
شخصني داخل املحالت التجارية 

بإستثناء املساحات التجارية الكربى، 
أين سيتعرض كل مخالف ألحكام 

هذا القرار إىل الغلق الفوري للمحل 
ناهيك عن املتابعات الجزائية، 

كام تقرر منع إستغالل املالعب  و 
ساحات اللعب عرب تراب الوالية.

القرارات مل تستثني اإلدارات 
العمومية حيث تقرر بإجبارية 

إرتداء الكاممة عند الدخول لإلدارات 
و املؤسسات العمومية وكذلك  منع 

منعا باتا الدخول إىل املؤسسات 
و اإلدارات العمومية بدون إرتداء 
الكاممة و  إلزام موظفي و عامل 

هذه اإلدارات و املؤسسات العمومية 
بإستعامل الكاممات أثناء العمل, كام 

تقرر  إلزام مسؤويل هذه اإلدارات و 
املؤسسات العمومية بالسهر عىل 
تطبيق هذه القرارات، أين شدد 

اللهجة عىل  كل مسؤول ثبت  
مخالفته ألحكام هذه القرارت 

بالعقوبات التأديبية املنصوص عليها 
قانونا مع التعرض للمتابعة الجزائية. 
الجلفة عيدي لخرض

خنشلة: 

 عبد المالك الصيد فنان طاله التهميش 
رغم سنوات العطاء الطويلة 

يناشد املوزع املوسيقي عبد املالك 
الصيد القامئني عىل القطاع الثقايف 

مبساعدته للحصول  عىل بطاقة فنان 
ويعاين الفنان املوسيقار  ابن حي 

الكرمة الشعبي مبدينة خنشلة من 
التهميش املسلط عليه والحقرة 
بالرغم من  حوايل 30 سنة من 

االبداع والعطاء والتي صنعت منه 
فنان موسيقي مبجال نادر بالجزائر 

وهي املوسيقى التصويرية، اين أنشأ 
البومني بعنوان ( ألوان جزائرية 1 
و2 ) إضافة إىل الرشوع يف إنشاء 

اوبريات موسيقية بعنوان (خنشلة 
ملحمة وتضحيات اسود).
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_ كيف تعرفني نفسك؟
رانــدة عــالق، إنســانة بســيطة عفويــة؛ 
الحــرف  خــالل  مــن  تحيــا  أن  تحــاول 
بدايــة  يف  مازالــت  كاتبــة  والكلمــة، 
املشــوار؛ حيــث كانــت خطــويت األوىل مــع 
ــة»  ــس تائه ــات نف ــىل العتب مجموعتي»ع
وهــي مجموعــة نصــوص، واآلن أشــتغل 

عــىل نصــوص أخــرى ومرسحيــات.
_ حدثينــا عــن بداياتــك يف الكتابــة؟ وكيف 

مشوارك؟ كان 
بدايــايت كانــت قصصــا؛ أقــوم برسدهــا 
ــن  ــاليت يف املدرســة مســتنَبطَة م عــىل زمي
واقعــي والظــروف التــي كنــت أعيشــها 
ــذي  ــال ال ــا بعضــاً مــن الخي وأضفــي عليه
كان وقتهــا عبــارة عــن أكاذيــب أجمــل 
بهــا الحكايــة هروبــا مــن واقــع مر.بعدهــا 
ــية  ــايت املدرس ــرث يف كتاب ــح أك ــدأت تتض ب
ــا  ــن بعده ــري، وم ــن خــالل حصــة التعب م
ــذي  ــد ال ــق الوحي ــة الصدي ــارت الكتاب ص
ألجــأ إليــه يف يوميــايت محاولــة الفــرار 
ــي  ــاة الت ــن الحي ــام م ــن واقعــي واالنتق م

ــيل .. ــة داخ ــت الرصخ ــي وقتل روضتن
ــت  ــاة ليس ــل حي ــبة يل فع ــة بالنس الكتاب
ــام  ــا كل ــل أحي ــط، ب ــا فق ــا أو موقف توجه
مارســتها وتتطهــر روحــي مــن خاللهــا، 
ــون  ــب أن أك ــي؛ ال أرغ ــك صديقت ال أخفي
إنســانا يولــد ثــم ميــوت بعــد الرصخــة 
األوىل، وإمنــا إنســانا ميــارس الحيــاة ثــم 
يغــادر،وإن كنــت اليــوم ممتنــة لــيشء 
فأنــا ممتنــة للظــروف التــي وهبــت يل 

والنصــوص. الحكايــات 
املشــوار  كان شــائكا نوعــا مــا، مل يكــن 
اإلحداثيــات  ألن  النــرش  عــيل  يصعــب 
ــة  ــة محافظ ــع عائل ــن أن تقن ــة، لك واضح
مازالــت تخضــع لنظــام القبيلــة أين كاتبــة 

ــدا . ــا ج ــرا صعب كان أم
_ ملن كنت تقرئني؟ ومبن تأثرِت؟

جــربان  خليــل  لجــربان  عاشــقة  بــدأت 
ا، اســتهوتني كتابــات  ومتأثــرة بــه جــدَّ
أدبــاء املهجــر ومدرســة البعــث واإلحيــاء؛ 

ــئ  ــل املراف ــرث يف رحي ــامل الن ــل إىل ع ألنتق
األدب  الســامن،ومع  لغــادة  القدميــة 
كثــريا  فيــه  انغمســت  الــذي  الجزائــري 
كقارئــة ودارســة وهــو تخصــيص العلمــي، 
ــرزاق بقطــاش،  ــع  م ــة م ــت االنطالق فكان
الفــاروق،  فضيلــة  مســتغامني،  أحــالم 
ــن  ــز الدي ــر، ع ــل األحم ــامل بركاين،فيص ك
الســاحة  يف  كــرث  جالوجي...وغريهــم 

الغربيــة. والعربيــة وحتــى  الجزائريــة 
القــراءة  يف  الشــغف  حالــة  أن  أظــن 
ــري  ــرية غ ــور املتغ ــن األم ــا م ــة مع والكتاب
الثابتــة، وال أعتقــد أن شــغفنا يف البدايــات 
حســب  ترتيبــه  يتغــري  هــو  يضمحــل، 

أولويــات نصــوص تفــرض ذاتهــا.
_ ما الجنس األديب الذي بدأت به أوال؟

ألن بدايــايت األوىل كانــت وأنــا طفلــة يف 
أروي  كنــت  فقــد  االبتدائيــة  املدرســة 
وأحــالم طفــل  القصــص مبخيلــة طفــل 
يحــاول معالجــة طفولــة منكوبــة، فقــد 
ــد  ــة، فق ــة خاص ــامل ذا مكان ــي ذاك الع بق
ــا  ــر قصص ــني واآلخ ــني الح ــب ب ــت أكت كن
لكــن  الطفــل ومغامراتــه،  قصــرية عــن 
فيــام بعــد اســتهواين الرمــز واإلشــارات 
ــر  ــة الخواط ــة إىل كتاب ــتنطاق الطبيع واس
عــامل  مــع  نفــيس  ألجــد  والومضــات 
تلــك  فأجمــع  جديــد،  مــن  القصــص 
النصــوص يف كتــاب واحــد معنــون بـــ «عىل 

العتبــات نفــس تائهــة».
نفــس  العتبــات  «عــىل  كتابــك  بعــد   _
تائهــة» هــل هنــاك جديــد يف عــامل الكتابــة 

ــع؟ والطب
أشــتغل اآلن عــىل نصــوص أخــرى ســتكون 
عبــارة عــن مجموعــة قصصيــة يف أدب 
الطفــل، وكذلكأشــتغل عــىل مرسحيــات 
موجــة للطفــل مــن عمــر 10 ســنوات إىل 
16 ســنة، أمتمــت منــذ مــدة مرسحيــة 
ــرى. ــىل أخ ــتغل ع ــا اآلن أش ــدة، وأن واح

 _ ما هو تعريفك ألدب الطفل؟
األديب  النــوع  هــو  الطفــل  أدب  وألن   

ــد  ــص والقصائ ــمل القص ــذي يش ــي ال الفن
وهــذا  لألطفــال،  واملرسحيات...املوجهــة 
مــن  الكبــار  أدب  عــن  يختلــف  األدب 
خــالل املســتوى اللغــوي وكيفيــة معالجــة 
القضايــا الحياتيــة بطابــع يتوافــق وعقليــة 
فهــو  يل  بالنســبة  ونفســيته.أما  الطفــل 
أدب يحيــي الطفــل الــذي داخــيل، يذكــرين 
ــا،  ــام كربن ــا كل ــت من ــي ضاع ــرباءة الت بال
يعيــدين دامئــا ملعايشــة طفولــة ُســلبت 
ــت  ــا، قل ــروف والجغرافي ــل الظ ــي بفع من
ــي  ــويص طفولت ــج بنص ــلفا أين أعال ــك س ل
املنكوبــة مــن خاللهــا أعيــش حيــاة جميلــة 

ــات. ــن كل األزم ــدة ع بعي
_ ماهي هواياتك خارج الكتابة؟

متنفــيس  هــي  الكتابــة  كانــت  دامئــا   
ــغفي  ــفت ش ــرا اكتش ــن مؤخ ــد، لك الوحي
باملــرسح والتمثيــل بحكــم أين أم، فقــد 
كان جــل وقتــي مــع ولــدي؛ كنــت أحــاول 
يف كل مــرة خلــق جــو جميــل نافــع معهام، 

فكنــت أقــص عليهــام قصصــا قصــرية جــدا، 
وأقــوم بتجســيدها معهــام، ويف كثــري مــن 
املــرات كان يــأيت ابنــي معتصــم طالبــا 
رســوم  مــن  مشــهدا  نجســد  أن  منــي 
متحركــة؛ كنــت قــد شــاهدته معــه، فنبــدأ 
بالتمثيــل إىل أن وجــدت نفــيس أكتــب 
ــة كل حركــة. أضــف إىل  ــات متخيل مرسحي
تعلقــي بالرتجمــة ومحاولــة ولوجــي إىل 
ــريا بحيــث  ــذي يســعدين كث هــذا العــامل ال
أين أضيــف شــيئا نافعــا لألجيــال القادمــة.

_ نريــدأن نقــرأ بعــض مــا كتبــت املبدعــة 
رانــدة عــالڨ؟

[كنــت الخيبــة الوحيــدة يف الحيــاة، كنــت 
مــا  املمزقــة،  األوراق  كل  االنكســار،  كل 
كنــت مكانــا توحــي بــيشء غــري الســواد .. 

ــرارة املــوت]. تشــبه م
_ كلمة ختامية؟

شــكرا لــك مــرة أخــرى عــىل هــذه الفســحة 
الجميلــة يف عــامل الحــرف والكلمة.

 الكاتبة راندة عالق  ل الوسيط المغاربي 

« أدب الطفل « يساهم في تكوين الطفل السوي
ــرياً  ــاً كب ــا حب ــل يف قلبه ــانة تحم ــة .. إنس ــة رائع ــة وكاتب ــيدة راقي  س
ــم ..  ــاء للقل ــل األوفي ــن القالئ ــة .. وم ــا جميل ــه .. لغته ــألدب وأهل ل
تكتــب بــكل ثقــة وتفائــل لتصنــع البهجــة يف عــامل الــرباءة والطفولــة 
املســلوبة عــن طريــق أدب الطفــل, صــدر لهــا مؤخــراً يف دار األوطــان 
كتــاب « عــىل العتبــات نفــس تائهــة « , إلتقــت بهــا جريــدة الوســيط 

ــايل . ــا الحــوار الت املغــاريب ذات مســاء دافــئ وأجــرت معه
حاورتها: أ.حفصة كيحل 
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مساهمات

ندوة أبوبكر في مكتبة أريحا بيوم االستقالل

 فــرع االتحــاد العام للمــرأة الفلســطينية 
ينظــم  واألغــوار  أريحــا  محافظــة  يف 
ــدة يف  ــال الصاع ــول دور األجي ــدوة ح ن

ــتقالل ــرية االس ــتكامل مس اس
مبناســبة يوم االســتقالل وذكرى استشــهاد 
القائــد الرمــز أبــو عــامر؛ نظــم فــرع 
يف  #االتحاد_العام_للمرأة_الفلســطينية 
ــول  ــدوة ح ــوار ن ــا واألغ ــة أريح محافظ
اســتكامل  يف  الصاعــدة  األجيــال  «دور 
الكاتــب  قدمهــا  االســتقالل»  مســرية 
ــس  ــر رئي ــو بك ــر أب ــواء بك ــب الل واألدي
أكادمييــة فتــح الفكريــة، 2020/11/16 
االثنــني يف مكتبــة بلديــة أريحــا العامــة.

حيــث رحبــت رئيســة فــرع اتحــاد املــرأة 
يف أريحــا نــادرة املغــريب يف بدايــة النــدوة 
النــدوة  افتتاحيــة  بالحضــور وقدمــت 
وتعريــف باملفكــر واالديــب اللــواء بكــر 

ابــو بكــر.
متحــورت النــدوة حــول الــدور تجــاه 
تحقيــق  يف  األجيــال  ودور  األجيــال 
االســتقالل، والقــدوة والفكــر. واشــتملت 
عــىل العديــد مــن املحــاور واملوضوعــات 
املتعلقــة بإعــالن االســتقالل واملتعلقــة 
ــارس عرفــات  بشــخصية الشــهيد الرمــز ي
ومالمحــه الشــخصية، والعقليــة الجاذبــة 
التــي امتلكهــا، وكيــف أن كل انســان 
نفســه  تطويــر  عــىل  العمــل  ميكنــه 
مميــزة  ومالمــح  امكانيــات  لتكويــن 

لديــه  يكــون  ان  املهــم  بــه،  خاصــة 
االميــان والرغبــة بالتطويــر والعمــل.

وتحــدث املفكــر والكاتــب بكــر أبــو 
بكــر حــول األفــكار  النهضويــة يف الــذات 
ــة. ــادئ والعقليــة الجاذب االنســانية، واملب

وظروفــه،  رشوطــه  الصمــود،  وحــول 
واملبــادئ  باإلميــان  التمســك  وأهميــة 
الوطنــي  للعمــل  كأســاس  الوطنيــة 

واالنجــاز. واالجتامعــي 
االنتــامء  مســألة  عــىل  شــدد  كــام 
الحضــاري حيــث اننــا كفلســطينيني جــزء 
مــن األمــة العربيــة، وجــزء مــن الرشفــاء 

واألحــرار يف العــامل.
املكونــات  عــن  بإســهاب  وتحــدث 
وهــي:  الشــخيص  للتطويــر  الرئيســة 
والنضاليــة،  وااليجابيــة،  الرســالية، 
واالنعزاليــة،  االنهزاميــة  مواجهــة  يف 
اليوميــة  الحيــاة  ســياق  يف  ووضعهــا 

لإلنســان.

كــام تطــرق اىل العديــد مــن النــامذج 
الســلبية وأيضــا النــامذج العظيمــة يف 

التاريــخ االنســاين والوطنــي القديــم.
االستشــاري  املجلــس  عضــو  وتحــدث 
حــول  قــاروط  محمــد  فتــح  لحركــة 
تجربــة الشــهيد يــارس عرفــات ومميزاتــه 
العديــد خاصــة مــا يتعلــق باالجتهــاد 
والتجريــب، وربطهــا باإلســالم والســنة 

النبويــة.
ــخصيات  ــن الش ــدد م ــدوة ع ــرض الن ح
عــدد  وممثــيل  والدينيــة  الوطنيــة 
مــن املؤسســات املحليــة والجمعيــات 
اجــاب  النــدوة  ختــام  ويف  والشــباب. 
اللــواء أبــو بكــر عــىل اســئلة ومداخــالت 
ــرث  ــة واك ــدوة غني ــت الن ــور. وكان الحض
الحضــور  اشــاد  وقــد  رائعــة،  مــن 
باإلجــامع عــىل قــوة وغنــى هــذه النــدوة 
ومــدى الفائــدة الكبــرية وااللهــام القــوي 

الــذي ملســوه خاللهــا.

             

- أحمر دم الشهداء الذي رحل 
- أبيض لون الحامم الذي سقط 

- أخرض عشب ميت مضت أعواما ومل 
ينبت 

- اسود سواد قلوب البرش 
- لون علمك يا فلسطني لن يذهب 

انت حرة ، و القدس عاصمة غزة 
قلت ذات يوم : 

لن نتوسل للخونة ، و معك حق ألنهم 
غدروا بك مائة طعنة 

- اغلقوا يف وجهك القضية و أصبحت ال 
تعرفني طعم الحرية 

- فاءك األوىل : انت فخر العرب الذين 
مل يستسلموا لحياة الرتف 

- الم : لست اعاين وحدي فجل العرب 
رفعوا قضيتك 

ومل يستسلموا ألصحاب الجنب و الرتف 
طاء : طيبتك كحب األم ألوالدها فأنت 

األم التي تأوي كل مواطن 
ياء : يافا و غزة و حيفا ابطال كرسوا رجالهم لخدمة البالد 

نون : نار احرقت سالمك و أخمدوها شهداءك األبرار 
تعريف الخونة : هم اصحاب السيادة الخائفني من اإلبادة ، همهم تفريق العرب ،   نرش 

الفتنة يف كل قلب ، 
سنبقى معك يا فلسطني ، مهام كان و مهام يكن ، سنحررك و تتحرري ، سيعيش اطفالك يف 

سالم ، و نساءك يف أمان و رجالك تغمرهم فرحة االستقالل ..

اسم الكاتبة - هناء زواوشة 

علم فلسطين
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مــن خــالل العطلــة الصيفيــة وإىل حــد الســاعة ، قــام عــامل وعامــالت 
ــد  ــة بتوحي ــات الجامعي ــة الخدم ــة ملديري ــة التابع ــات الجامعي اإلقام
الدخــول  الجهــود وتكثيفهــا مــن أجــل تقديــم األحســن إلنجــاح 
ــوع يف  ــالت بالتط ــض العام ــت بع ــث قام ــي 2021/2020 ، حي الجامع
ورشــة تفصيــل وخياطــة الكاممــات ، يف حــني قــام عــامل الصيانــة 
بصناعــة آالت التعقيــم إنطالقــا مــن أفكارهــم وبعتــاد ورشــات الصيانــة 
، وقــد ســهر الســيد منصــف براهمــي مديــر الخدمــات الجامعيــة 
بالوقــوف عــىل هاتــه العمليــة بإعطــاء دفعــة معنويــة للعــامل للعمــل 
يف ظــروف مالمئــة ، وهــذا ماجعلهــم يبدعــون ويتفانــون يف إنجــاز 

ــارة. ــة وامله ــى الدق ــم مبنته أعامله

وراشات لصناعة الكمامات باالقامة الجامعية

   ياسني زويلخ

 اإلقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية بميلة
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����ي� 19  ��ف���  2020
870������ فلسطيينيات

����������ت  ����ي��ا�  ����ا�   �����
��في���  �ل�ا����  فلس��طي�  ف���  ������مي� 
����ا�� �ن���ا� ف��� ����� �ا� في��� ��������� 
 ������ �ل���  م��ام���  ���ا��ا  ���لس��طين� 
��م���� ف�ا����ا �ي����� فلس��طي� �ل���ا � �ف��� 
������� ��س��� ����� م��ا ������ �ل��� 130 م�����ا 
�م������ات  �م�ا����   �������� ����ا�  م��� 
 � �����ا�ي���  ����لي�����  �ا�ل��ي���  �ل����� 
����� ����� ����ا�� ������ م����� ���نيس��� 
������ا�   ������ ���ا��  �ي���  ف���  ��ل������� 
 ���  ����  �1927 ���ن�  ����لي�����  �ا�ل���� 
 ������ �ن������ي���  ف���  �لن����   �������
��1987 ���ن�  ���ي���   �����  ���  ����� م��� 

�����ا�   ������� �����ي���   �����  �������
������� ��������� ���� ��ي��� ����� ��س��يا�� 
������ا� �������� ����� ����اف��� ���لس��طيني� 
�ا�����ا�� م��� ��� ��نا���� ف��� ��� � ���ن� 
���ط���  م���   ������  241  ������  �1998
 ����� ������ا�   ������� ����ا�ت   ����������
م����� ������ ������ي� ���ن� �ل��� ��������

����ا� ��������� ���� ف��� م��م���� �لط����� 
������ا�   �����  �������������� �����ي��� 
�����ام��ات  ����ي��ا�  ���ام�  مس���ا   �����
 ����� �ا��اف���  فلس��طي�  ف���  ������مي� 
�ا������  ���ا����  ����ا�  ���ي�������   �������
�����ن����  ���ل�����  ����ا������   �������
م�يا����ا  م�����ا  ������ا�   �����  ��� �م��ا 
�ل������� ����� ����� ��������������� 13.

���ي���  �����ا  ������ا�   ����� م���   �������
�ا�����  �����ي���  ���ل����   �������  �����
�ل���   �������� م���  ���ا��ي���  م���   ������
 ����� م���  ��������ا��  ������ا�  م������ 
������� ����ي��� ������ ����� ������� ������ا�� 
��ل���� ������� �ل��� ���نا���� ��������� ف��� 
�ل��ا�����  �م�ا�ي���  �������� ���ف���   �������
��س��ا���� ���م��ا�   ������� ���ا��ت  م��� 

م������   348� م�����ا   235 ���ا����   ���
��ف���ت ������ م��ا�� �م�ل�م��ات �ن���ا م��� 
����� ������ا��� ف��� �������ا�ت ������مي� 
�����ا� ���������� �����ا���ات ���� ����ي��ا� 
�������ا  ��ن��ا�  ��ني���ا   ������ �������ا� 
����يا�������� ��������� ���ا���� م��� ��م���ا� 
���ي���  ف���  ���لس��طيني�  �����طل���ات 
�����ل���  �����ا����ات  �����ا��ت   �����
�ا����س��ي� ����������ت �����ا� ����ا���� م� 
���ي��ا� ��ي�مي��� ������ا��ت �س���ا� فلس��طي��

����ا� ف��� ������� ���� ����� م������ ���������ت 
������� ��ن����� ��ما���� ������ �ف��� في���ا ����� 
�� ����� �� �� م���ا� ������ ������� ������ 
 �������  �����  ��  �������  ������ ��ن����� 
�ا������� ��ن��� ����� ���� �ا� ����� ��������� 
�ا�ما����   �������� �����ف���  �ل���  م�ني��ا 
���������� �ا�ن��ا�� ������� �ن����� ف��� م����� 
�����ا� فلس��طي� ف��� ��ما���� ���������� �ل��� 
����� ����� �� �ل��� �� ���ي��� �� �ل� من��� ��� 

�ا������ م��� م����� �������� �� ف��� ��������� 
�ا�س���ا��  ���������� ���نا����   �����  ��

 63% �نس����  �ا���ا����  ���������ت   �������
���س��ي�  ��ن����  م���  �م��ا   �������� ��ن��ا� 
�ي��� ������� م�ني��� م�ا����� �ل��� ��������� 
 ������  ��������  �������  �� �ل������   ��������
 ���� م�����   �����  ��������  ��������� �����ل� 
م��� �����  ��س��ط�  م���  �ا������  �������ت 
������� ��������ا� ��������� م������ �لي��� �������� 
م�ام��ات  ��ن��ا�   � ف�����ا   ��������  �����
������ ���ي��� م�����ي��� �������� ����� ف��� 
م����� ����ف��� �في��� ������ ������� ������ 
 ����� �������� ����� ����� ������ �������� ������
م���� ������ �� ������ا من�����ا ������� 
�ل��� ������ �������� �ا���� ��ي���� ������ 
في���ا م�ا�ي��� ������� ������� ف��� ������� 
������ا�ي� م��� �������� �� ������ �������� � 
��ن��ا� ������� �ل��� ����� ��م��� مس���طيل� 
����ا��� �����ط���  م�ا����  ������ا��  م��� 

�ا�������  ����يط���  ������ا�  ��ام��� 
 ��������  ������  �������  ������� �ا������� 
������ي���  ������ت  �����ا�����   ��������
 ��������  ������  �� ������ا�  �ل���   �����
�������� ��ا����  ف���  �����ا  من���  ������ا�� 

������ا� م��� ����م��� �����ا��� �ل�������ت ����� 
������ ������ ����� في��� ميا� ��مط��ا� �� ����� 
������� ��ي���� �ل��� ����� ������� م�������� 
�� �ي��ا�� ����ا ���� �����ا� ف��� ��س���� ��س��ا�ل� 
�� �نا�ي��� �ا����� �� ������ م��ا�� �������� �� 
��ن���� ������ ����� ��������� م��� ������� �م��� 
�������� �� �س����� من��� ������ت �ا����� �ل���ا�� 
������ ��س���ي� �� ���س���ا� �� ��ا��������� 
��ي���� ����� ������ �������� م��� ����� �� �ن����� 
من��� �ام��� ��ن��ا� ������ا� �����ا�� ��������� 
������� ����ي��� ����ي��� �ل��� ������� ������ا��

 �����  ������  �� �ا������   ��������  �������
���������ت  ����ا����  ���ل���   �������� �ل��� 
�س����   ��  ���������� ��ا�������  �����ي� 
�ل�ي�����ات �ا������� ��ي��� ������� �ا�������� 
������ �ل���   ������� ���� م�ا�ي���  �����ا� 
������ا� �ن���� �������� ��ن����� ���� ����ا����� 
 ����� �ن�����   ������ ���ا�����  ����� مس����� 
ف���� ����ا����� �� مس������ ������ ��������

�لط�����  ���ا����   �������  ������
�����ا����ات ������ا� ������ ����� ف��� �������� 
�� �ل���  �� �ا�����  ������ا�  ف���   �� ��س��� 
 �������� ��ل���ات  �ا��ل����  من���  مس��اف� 
�مي����  �اف�����ا  ���ا  ����ا��  ���������ا 
 ���������  ���������� �����ي���  ����ل����ت 
 ������� ��ا����   ����� �����ل���ات   ������
������ ������� ���م���� �����ل���� �ا�����ا� 
ف���  ��������ا�ت  ��ن�����   ����� ����س��� 
���ي��ا� ����������� ����ا ������ �ا������� ��ل� 
��ن�لي��� ��������� �اف��� ����مي��� �� ������ 
�م����� �ي��� �ا����� �ل��� ��������� �� ����� 

������ا� �� ����� ������ �� ����� �����ا� م��� 
����� �� �ي��� ������ا�� ������� �������� �����ت 
��ي��� �� �س���� �ا����ي��� �� ������� � 
������� �������� ���ل����ت ���������� ���س��ن� 
���نافل��� ��������� ����ا م��� ����� ������ا�� 
������ �ي��� ����� م��� ������ا� �������� ����� 
����� ������ م���� �ف����� �������� ����� 
�ل���   �����  ������  ���� ���طي����   ��������
������ ��س���� ������ �������� �ي����� �������� 
�ل��� �� ������� �س���� �� ���ي��� م�������ت 
����������  �������� �ل���  �ي�����   ��������

ف��� ������� ���ا���� ���� ���� ��ي���� ����يا� 
������يا��� �م�ي������� ������س��ي� ������ 
م��� ������� ��اف����� �ل��� ����ات ��س��ا�ي� 
����� ����� �������� ����� ���ي��ا� ������� �ن������ 
����� ���نس��ي� ��س���� %60 م��� ����ي��ات 
��نس��ا� �������� ������� ��ي���� �ا���ا����� م��� 
%31 م��� ����ي��ا� ������ا� ��� م��س���� 
�ل����  ���لي���   �������  �����  �����  �������
م����� م�ا�ل��� �ل����� ������ ����� من��� ����� 
������ �ل��� ����� �ي�����ات �ا�طي��� ���فا���� 
.263-264 ��ي��ا�������   ��������  ��

�ل���   ������  �����  ������  � ��ن����   �������
���������� ��طل��� ������� ��س������ ����ا�ي� 
�ا���ي� ف��� م�ا����� ��������� �� ������ ��س��� 
��ين��ا �ا����ا �� ������ ������ا� �� ������� ������ 
�ي��� ����� �ن���� �������� ����� ������� �ا����� 
�ل���ا�� ������� ������ م�������ا �ا������� 
 �����  ��������� �ا��ي���   ����� فا������   �
��س���� �������ي�� �������� �� ������ ����� 
��م��� ��ا���� ��ل���� �من���� �������������� 
 ������ ������ي��   ����������� ����في����� 
�������ا�  ��ا���� ����م��ات ����� ��م��� 
����� �ن��ا� ������ �ا���� �ل����� م�ن����� 
م��� � �ل���ي��� �لي���� �من���ا ��ط������ ������ 
م��ل�ا����  �س����  م���   ������� ����ا  ��ا���� 
 ��� ��ا������   �����  ������ م��ل���ات   ��
���ي�� ���فا�ي��� �س��ي��� �ل��� ��ن��ا� ��� 
�����ي� �������� �س��ي� �ل��� �����ا� ��ي����� 
���ل��� �������� �ل��� ��طي������ ������ 272.

������� �ام��� ��ن��ا� �� ������� ���� ����ي��� 
 ������� �������ي�   ���������� ���ط�ي��� 
�ي����� ������� ��طي��� �� ���ل���� �����ي��� 
ف���  ��ن��ا�  ��س��ا����  ��������ي��   ��
�����ا�  �����ي��ا�  �������ا��   ��������
.279  ������ �ا������  ��س��ا�ي�   �������

���� ��� ����� ��س��� ���� ���ا�� 
��� ������ات ���ا�ي� ��� ����ا� � � 

-1 ���� م� م���ات ������� �� ف� 
م��م� ����ا��� ���� ���� ��ا�� م��� 

�ا��يا� ���ل� في� ������ �ا��ط���� 
����� في� �يا� ����� ���لسطين� 

���ا�ي� ����� ���� ����� ��ط�ي��� ��� 
���ط��� ��ن� ���سا� ���سا� �ا����� 
�ل� ف�� ����� �� ����� �ا�سيط�� �لي���

-2 ����� ���ا�� ���ن�� ����ليل� 
������������ ��� ���ي� ���ن�� 

�������� ف� ����� ����� ����ا�����
منا� ��� �����ينات��

-3 ����ا� ��ل�� �����ي� ���ل�� ف� 
�����م� � ف� ��ا�� ����� ���� 299 

�ام�ا ����ا�� 452 �ام�ا ����ا�� 306 
�ام�ا ���� �� ���� �ا��� �ا������ 

������� ف� ��ا�� ����ا��

-4 م��� م�ل�ما�� مس��ا� م� م�ا���� 
����� ��نا� م�ا��� �ا�� ����� ���ل��� 

��ل��� ������� ������� ������ �� 
م�ا��ا��� ��ل��يا����

-5 �ا�� ����� �ي� ����� ���ا��ت ���ا�ي� 
�م�ا�� ����� ��������������� �م�ا�� 
���ا��� ����م� ����سي�� م�ا ��ي� 

������ ���ا��� �ل� ����� �������� �ل�ا��� 
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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.  

 
غدا ً ستغادُر الدنيا
و تبدأ ُ رحلةً اخرى

و يُطوى العمُر في طَْرٍف
كحلِم اليقظة الّسكرى

و يسأُل من تركَت هناَك
،هل أفشت ْ له سّرا

ِر ما ابكاْه ، و هل في السِّ
ر ِ من بشرى؟ ام في السِّ

و لم يرجْع ليخبرنا.
و تلك العبرةُ الكبرى
و إْن ُمنَح الخياُر له
أيولُد مرةً اخرى؟

و ليس بهذه الدنيا ،
سوى اشياؤه الصغرى
و ليس له من الدنيا ،
سوى ما تورُث الذكرى
، فليِّ غداً في العالم السُّ

يكشُف ما انطوى دهرا

و يأتيه اليقيُن و قد
أضاع بظنِِّه عمرا

و بعض الظّنِّ لو تدري ،
به نْفٌع و ليس جميعه ِوزرا

و تلفحهُ الحقيقةُ أنَّ
)قْيَصَر( لم يمْت غدرا
و أًن بِه )ابو نّواّس(

يشرُب في اللّّظى خمرا
وأّن بُِجبِّة ) الحاّلِج(

ربّاً..لم يكن كفرا
و اّن ) حبيبةً( قُتلْت

لعاٍر لم تزْل بِكرا
و لم يرجع ليخبرنا

، و تلك اآلية الكبرى
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***
عيون من خلف الستائر 
، تغار من خطوات ألسنة 

األقالم  ....  
متربصة إلنحدار زهو الربيع 
، هاتكة لخريف أفكاري من 

فوق أعالي شالل  ....  
عيون منادية ال للسطوع ، 
أهال برحيل أقمار السماء 

***
شتاء مترنح ، خجال من 
قدسية خياالتي ، من بين 
أحرف همساتي للعشق  

األفالطوني و لدفء فناجين 
كيوبيد الغرام  ....  

أعين تبحر بِسفن الصحاري ، 
تجاه سفِك مشاعر جزر 

***
الزعفران 

فتتمايل الرياح معاتبة من 
ظلمات رواسي الطوفان  

***

حتى اشراقة شموس 
جلبابي من بعد غروب 
بساتين األقدار  ....  

فتلتف حول خصري بزهور و 
ورود القصائد ، حانية لشذى 
ابتسامة ثغري ، بِندى قبالت 

األقحوان  ...  
شادية بالمحبة إلى وريدي ، 
و أعين األفئدة جميعها من 
حولي ، ما زالت في ركود 

مشاعر و قحل استفهام  .... 
أعين تناجيني بضياء الروح 
وثقافة بريق صدى اإلحساس 

 ***
لكنها تهاب من محبرتي 

، السطوة على أنانية غيم 
األذهان ....  

فيتوجني الحنين إلى االرتواء 
من شهد أشعاري ، بترياق 

بيلساني ، مهللة بحياة كروم 
اإلبداع .... من بين أناملي ، 

مهرة و قيثارة هضاب األوتار  
..

 *
*

شعر/سامي عوض هللا البيتجالي 
 –

سامي عوض هللا البيتجالي – 

فلسطين

بقلم:   * نرجس عمران - سورية

قلمي //
       منى فتحي حامد _ مصر

من مصرالشاعرة واالديبة منى 

فتحي حامد

شعر:* نرجس عمران 
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ــو وعــر هــو ثامــن أســير  الشــهيد أب
يتــم  االحتــالل  ســجون  داخــل 
احتجــاز جثمانــه، وهــؤالء األســرى 
ــز  ــة، وعزي ــس دول ــم أني ــم أقدمه ه
عويســات، وبســام الســائح، وفــارس 
بــارود، وســعد الغرابلــي، وداوود 
طقاطقــة،  ونصــار  الخطيــب، 
وجميعهــم  وعــر،  أبــو  وكمــال 
ــليم  ــالل تس ــلطات االحت ــت س رفض
طويلــة  فتــرات  بعــد  جثامينهــم 
اإلهمــال  سياســة  االعتقــال.  مــن 
ــي ســجون  ــاه األســرى ف ــي تج الطب
باتــت  اإلســرائيلي  االحتــالل 
ضدهــم  تمــارس  رســمية  سياســة 
ــة، وهــي وســيلة  ــذ ســنوات طويل من
مــن وســائل اإلعــدام العمــد التــي 
تمارســها ســلطات وإدارات ســجون 
االحتــالل، فقــد عانــى أبــو وعــر 
فــي  ســابقة  مشــاكل صحيــة  مــن 
فتــرة اعتقالــه، وبــدأ  الــدم خــالل 
وضعــه الصحــي يتدهــور تدريجيــا، 
بســرطان  إصابتــه  ثبتــت  أن  إلــى 
بفيــروس  الحنجــرة، كمــا أصيــب 
»كورونــا« خــالل تمــوز الماضــي، 
تفاقــم  الماضيــة  الشــهور  وخــالل 
ــارع،  ــكل متس ــي بش ــه الصح وضع
 10 فــي  شــهيدا  ارتقــى  أن  إلــى 
ليســت  الجــاري.  الثانــي  تشــرين 
سياســة اإلهمــال الطبــي أقــل بشــاعة 
جثاميــن  احتجــاز  سياســة  مــن 
التــي مارســتها ســلطات  الشــهداء 
طويلــة،  عقــود  منــذ  االحتــالل 
ــن  ــل جثامي ــى تحوي ــي إل ــي ترم وه
ــن  ــى رهائ الشــهداء الفلســطينيين، إل
المــوت  ثالجــات  فــي  للمســاومة 
اإلســرائيلية،  األرقــام  ومقابــر 
إلــى  االحتــالل  ســلطات  وتتجــه 
ــة  ــي المرحل ــديد ف ــن التش ــد م المزي
ــاع  ــر الدف ــه وزي ــق توج ــة وف المقبل
اإلســرائيلي، بنــي غانتــس، حيــث 
األمنــي  الــوزاري  المجلــس  أقــر 
ــت«،  اإلســرائيلي المصغــر »الكابين
فــي شــهر أيلــول الماضــي »هــذه 
ــع  ــا أورده موق ــة وبحســب م السياس
نفــس  وفــي  اإلســرائيلي.   »24«
الوقــت أصــدرت المحكمــة العليــا 
للقائــد  يجيــز  قــرارا  اإلســرائيلية 
احتجــاز  اإلســرائيلي  العســكري 
الفلســطينيين  الشــهداء  جثاميــن 
ودفنهــم مؤقتــا ألغــراض اســتعمالهم 
فــي  مســتقبلية.  تفــاوض  كأوراق 
المراقبــة  بعثــة  وجهتهــا  رســالة 
األمــم  لــدى  لفلســطين  الدائمــة 
ــف، طلبــت فيهــا  المتحــدة فــي جني
مــن األمــم المتحــدة حث »إســرائيل« 
علــى االمتنــاع عــن اللجــوء إلــى 

السياســة الوحشــية والهمجية المتمثلة 
فــي حجــز جثاميــن الشــهداء، وإلغــاء 
أي قوانيــن تســمح بمثــل هــذا العمــل، 
وذكــرت إن »إســرائيل« تحتجز 66 
ــكل  ــطينيين بش ــهداء فلس ــا لش جثمان
ــود  ــى وج ــة إل ــي، إضاف ــر قانون غي
ــام  ــر األرق ــي مقاب ــطينيا ف 254 فلس
ــاز  ــة احتج ــر سياس ــة. تعتب الجماعي
الحــرب  جرائــم  مــن  الجثاميــن 
ــة  ــى المعامل ــى إل ــي ترق ــة الت الدولي
والمهينــة،  والالإنســانية  القاســية 
وهــي تنتهــك قواعــد القانــون الدولــي 
لحقــوق اإلنســان وخاصــة المــادة 
الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   7
والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق 
الــذي  العرفــي  الدولــي  والقانــون 
ــة،  ــوء المعامل ــب وس ــر التعذي يحظ
مــن   90 القاعــدة  ذلــك  فــي  بمــا 

دراســة القانــون الدولــي العرفــي، 
التــي يتوجــب علــى دولــة االحتــالل 
مــع  تعاملهــا  فــي  بهــا  االلتــزام 
الفلســطينية  باألراضــي  الســكان 
حجــز  سياســة  وتحــرم  المحتلــة، 
الجثاميــن مــن الضحايــا الفلســطينيين 
ــق  ــن التحقي ــة م ــم المنكوب وعائالته
القتــل،  عمليــات  مالبســات  فــي 
الشــهداء  لجاثميــن  وباحتجازهــا 
التحقيقــات  وإجــراء  فتــح  تمنــع 

والمعاقبــة والمالحقــة لمرتكبــي هــذه 
الجرائــم. تشــكل جريمــة احتجــاز 
ــالن  ــاكا لإلع ــهداء انته ــن الش جثامي
حــول  المتحــدة  لألمــم  العالمــي 
يعتبــر  الــذي  القســري،  االختفــاء 
ويــدان  اإلنســانية،  ضــد  جريمــة 
ميثــاق  لمقاصــد  إنــكارا  بوصفــه 
األمــم المتحــدة، وانتهــاًكا خطيــًرا 

وصارًخــا 
اإلنســان  لحقــوق 

ــي وردت  ــية، الت ــات األساس والحري
لحقــوق  العالمــي  اإلعــالن  فــي 
ــن  ــاز جثامي ــا أن احتج ــان. كم اإلنس
لــكل  منافيــة  ممارســة  الشــهداء 
والقوانيــن  والمواثيــق  األعــراف 
الدوليــة، الســيما اتفاقيــات جنيــف 
األولــى والثالثــة والرابعــة، والتــي 

نصــت فــي بعــض موادهــا علــى 
حــق الموتــى فــي التكريــم، وألزمــت 
دولــة االحتــالل بتســليم الجثــث إلــى 
ــة  ــوس الديني ــاة الطق ــا، ومراع ذويه
الدفــن،  عمليــات  خــالل  الالزمــة 
وحمايــة مدافــن الموتــى وتســهيل 
قبورهــم،  إلــى  ذويهــم  وصــول 
ــة الالزمــة  ــات العملي واتخــاذ الترتيب
االحتــالل  ســلطات  ذلــك.  لتنفيــذ 
ــوق اإلنســان  االســرائيلي تنتهــك حق
ــكاب  ــي ارت ــتمر ف ــطيني، وتس الفلس
الجرائــم البشــعة بحــق أبنــاء الشــعب 
ــة  ــده كاف ــارس ض ــطيني، وتم الفلس
أشــكال العــدوان، وأســاليب القتــل 
العمــد المباشــر مــن خــالل اســتخدام 
الرصــاص الحــي، وعبر سياســة 
ــرى  ــد األس ــي ض ــال الطب اإلهم
استشــهاد عــدد  إلــى  أدت  التــي 
المرضــى،  األســرى  مــن  كبيــر 
ــم  ــي ظــل اســتمرار هــذه الجرائ وف
ــن  ــد م المســتمرة بحــق شــعبنا، ال ب
فتــح تحقيــق دولــي ونزيــه فــي هــذه 
ــة البشــعة  ــم وخاصــة الجريم الجرائ
األســرى،  بحــق  ترتكــب  التــي 
الذيــن  منهــم  المرضــى  ســيما  ال 
اإلهمــال  سياســة  بســبب  يقتلــون 
ــة  ــم، وجريم ــد بحقه ــي والمتعم الطب
وال  الشــهداء،  جثمانيــن  احتجــاز 
بــد مــن تدخــل المحكمــة الجنائيــة 
هــذه  فــي  للتحقيــق  الدوليــة 
مرتكبيهــا  ومحاكمــة  الجرائــم، 
حتــى ال يفلــت هــؤالء المجرميــن 
يســتحقونه.  الذيــن  العقــاب  مــن 
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محاضر جامعي في القانون 

ــات   ــرى للدراس ــز األس ــاد مرك أش
واألســيرات  األســرى  بنضــال 
الســجون  فــي  الفلســطينيات 
شــؤون  وهيئــة  االســرائيلية 
ووزارة  والمحرريــن  األســرى 
الفلســطينى  والتعليــم  التربيــة 
سياســة  مواجهــة  فــي  لنجاحهــم 
ــى منعــت  ــل االســرائيلية الت التجهي
ــم  ــة وحرمانه ــة العام ــم الثانوي تقدي
ــذ مــا  مــن االنتســاب للجامعــات من
يزيــد عــن العشــر ســنوات . وقــال 
ــز األســرى للدراســات   ــر مرك مدي
الدكتــور رأفــت حمدونــة أن نجــاح 
400 أســير فــي امتحانــات الثانويــة 
العامــة هــذا العــام 2020 ، ونجــاح  
5333 طالــب أســير علــى مــدار 
ــام ) 2014  ــن الع ــنوات م ــبع س س
– 2020 ( بتجربــة فريــدة ورائــدة 
حــركات  فــي  مســبوقة  وغيــر 
التحــرر العالميــة تؤكــد علــى إرادة 
األســرى الفلســطينيين في الســجون 
التعليميــة  للعمليــة  وانتمائهــم 
تحويــل  علــى   واصرارهــم 
جامعيــة  قاعــات  إلــى  الســجون 
ولفصــول  تعليميــة  ومــدراس 

دراســية . وأضــاف د. حمدونــة أن 
ــة  ــت بعرقل ــالل قام ــلطات االحت س
ــة مــن خــالل ســن  ــة التعليمي العملي
ــم  ــع التعلي ــذى من ــاليط ال ــون ش قان
الكتــب  إدخــال  بمنــع  وقامــت   ،
التعليميــة بــكل مراحلهــا، ورفضت 
والصفــوف  القاعــات  توفيــر 
يقــوم  مــن  وعاقبــت  الدراســية، 
بالــدروس والمحاضــرات، ومنعــت 
دخــول الكتــب المنهجيــة والمجالت 
العلميــة،  والدراســات  واألبحــاث 
ومنعــت االلتحــاق بــأي مــدارس أو 
ــة أو  جامعــات أو مؤسســات تعليمي
ــن  ــة، ومنعــت إيجــاد معلمي أكاديمي
مــن األســرى الفلســطينيين لألشــبال 
األدوات  ومنعــت  القاصريــن، 
الدراســية والقرطاســيات واأللواح، 
الخطــوات  مــن  بالكثيــر  وقامــت 
األســرى  لتجهيــل  تهــدف  التــي 
 . أوقاتهــم  مــن  االســتفادة  وعــدم 
وأوضــح د. حمدونــة أن كل تلــك 
إرادة  أمــام  فشــلت  االجــراءات 
الفلســطينى التــى نجحــت بجهــود  
وهيئــة  الســجون  فــي  )األســرى 
والمحرريــن  األســرى  شــؤون 

والتعليــم  التربيــة  ووزارة 
ــة  ــن منظوم ــي(، وضم العال
الخطــوات  مــن  متكاملــة 
المدروســة  واإلجــراءات 
الرفــض  عمليــة  بتجــاوز 
وتخطــي  اإلســرائيلي 
المعيقــات ، بمــا ال يتعــارض 

والنظــام التعليمــي فــي فلســطين، 
يضمــن  لنظــام  الثالثــة  وأســس 
وشــفافية  ومصداقيــة  التعليــم، 
االمتحانــات برقابــة مشــرفين أكفــاء 
ــر  ــام، عب ــي األقس ــرى ف ــن األس م
لجــان يتــم تشــكيلها مــن قبــل قيــادة 
ــون  ــرى يحمل ــن األس ــن م أكاديميي
اعتمادهــا  تــم  عليــا  شــهادات 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن 
وتجهيــز  اعــداد  مهمتهــا  العالــي 
 . عليهــا  والمراقبــة  االمتحانــات 
المؤسســات  حمدونــة  د.  طالــب 
الدوليــة بالضغــط علــى ســلطات 
االحتــالل التــى تتجــاوز االتفاقيــات 
الدوليــة فــي تعاملهــا مــع األســرى 
ــى  ــيراً إل ــم ، مش ــا التعلي ــي قضاي ف
أن التعليــم فــي الســجون حــق يكفلــه 
القانــون ، وحــق تعمــد بالنضــاالت 

تضحيــات  وفــق 
الفلســطينية  الوطنيــة  الحركــة 
وحققتــه  حمتــه  التــى  األســيرة 
بالخطــوات النضاليــة التــى دفــع 
األســرى مقابلهــا الكثيــر مــن الجهد 
والشــهداء ، لخوضهــم الكثيــر مــن 
اإلضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام 
المعتقــالت  بواقــع  للنهــوض 
وانجــاز حــق التعليــم . وشــكر د. 
شــؤون  هيئــة  مــن  كالَ  حمدونــة 
ووزارة  والمحرريــن  االســرى 
ــى  ــم الفلســطينى عل ــة والتعلي التربي
ــل  ــن أج ــا م ــى يبذلونه ــود الت الجه
االحتــالل  منــع  عقبــات  تجــاوز 
للتعليــم ، وتمكيــن األســرى مــن 
فرحتهــم فــي موعــد آخــر وفــق 
نظــام متبــع ومتفاهــم عليــه مــع 
علــى  يصــرون  الذيــن  األســرى 
مواصلــة التعليــم رغــم كل العقبات.
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للشــهيد أبــو وعــر قلــب طفــل، يبكيــه 
أي موقــف إنســاني مؤثــر، لكنــه قــوي 
ــه،  ــة قضيت ــن بعدال ــب مؤم ــد صل عني
حيــث اقتحــم بمفــرده معســكرا لجيــش 
بلــدة  قــرب  اإلســرائيلي،  االحتــالل 
قباطيــة جنــوب جنيــن عــام 2002، 
وقتــل عــددا مــن الجنــود، وأصــاب 
نــدا  كان  األســر  وفــي  آخريــن، 
أمــام جبــروت وقمــع إدارة ســجون 
االحتــالل. فــي الســجن أجمــع األســرى 
ــى حبهــم وقربهــم مــن أبــو وعــر،  عل
للتقــرب  الحجــج  يختلــق  كان  الــذي 
مــن المعتقليــن الجــدد، ويرفــض أن 
يبقــى األســير جاهــال بتاريــخ الحــركات 
الوطنيــة والثــورة الفلســطينية، ويبادر 
التنشــئة  عــن  دورات  إلعطائهــم 
الوطنيــة واللغــة اإلنجليزيــة، حيــث 
األســرى.  مئــات  يــده  علــى  تتلمــذ 
ســجون  فــي  األســرى  يخصــص 
االحتــالل يومــا فــي األســبوع لتنظيــف 
غرفهــم وأقســام الســجن، وكمــا يروي 
األســير البرغوثــي، أن أبــو وعــر كان 
يصحــو فــي ســاعات الفجــر األولــى 
ــقالن،  ــجن عس ــي س ــبت ف ــوم س كل ي
ويقــوم بــكل أعمــال التنظيــف للقســم، 
وعندمــا يســتيقظ األســرى مــن نومهــم 
نظيفــا،  القســم  يجــدون  صباحــا، 
ــو وعــر  ــزا. حــرص أب ــار جاه واإلفط
يوميــا،  الرياضــة  ممارســة  علــى 
يبــدأ يومــه بقــراءة القــرآن الكريــم، 
عنــد ســاعات الفجــر األولــى، قبــل أن 
المختلفــة،  الكتــب والمؤلفــات  يقــرأ 

إســماعيل  صديقــه  يصفــه  وكمــا 
ــا  ــة وأدب ــك ثقاف ــه »يمل ــي بأن البرغوث
جانــب  عاٍل«.إلــى  مســتوى  علــى 
ثقافتــه العاليــة، لــدى أبــو وعــر حــس 
الفكاهــة والنكتــة، وكان دائــم االبتســام 
ويكــره رؤيــة أســير متشــائم، ويــزرع 
األمــل والتفــاؤل فــي نفــوس األســرى، 
ويشــير البرغوثــي إلــى أنــه إلــى جانب 
ذلــك كان األســرى يتشــوقون لليــوم 
ــذاء،  ــام الغ ــال طع ــه كم ــد في ــذي يع ال
يتقنهــا  كان  التــي  المقلوبــة  خاصــة 
ولهــا نكهــة خاصــة منــه. يحــب كمــال 
ــره  ــة، ويك ــوان الزاهي ــر األل ــو وع أب
ــن  ــتفادة م ــى االس ــب إل ــة، فذه القاتم
ــة، لحياكــة أقمشــة  ــاب البالي قطــع الثي
و«األبــراش«،  والوســائد  للفرشــات 
لأســرى  البراويــز  يعــد  كان  كمــا 
ليضعــوا فيهــا صــور أحبتهــم. عــام 
أن  بعــد  الصديقــان،  تفــرق   2007
عزلــت إدارة ســجون االحتــالل أبــو 
»أيلــون«  ســجن  عــزل  فــي  وعــر 
ــي  ــماعيل البرغوث ــير إس ــت األس ونقل
ــى  ــا عل ــا بقي ــر، لكنهم ــى ســجن آخ إل
تواصــل مــن خــالل الرســائل الورقيــة، 
وأحيانــا تجمعهمــا الصدفــة فــي لقاء بـ 
»البوســطة« التــي تعــد إجــراء عقابيــا 
المــرض  يمنــع  لــم  بحــق األســرى. 
ــو  ــال أب ــى كم ــور عل ــدأ بالظه ــذي ب ال
ــول  ــن الدخ ــام 2017 م ــذ ع ــر من وع
فــي إضــراب الحريــة والكرامــة، الــذي 
اعتبــر األطــول فــي تاريــخ الحركــة 
األســيرة، إال أن ذلــك لــم يشــفع لــه 

عنــد 
 ، ل حتــال ال ا
الــذي قمــع األســرى وأطلــق الغــاز 
وبينهــم  تجاههــم  للدمــوع  المســيل 
أبــو وعــر فــي ســجن نفحــة، حيــث 
ــب  ــديد. وبحس ــاق الش ــب باالختن أصي
الكبيــر  األمــل  فــإن  البرغوثــي 
المــزروع فــي قلــب أبــو وعــر بالحريــة 
أســماء  يختــار  جعلتــه  القريبــة، 
ــا  ــم عندم ــم بإنجابه ــن يحل ــه الذي أبنائ
ينــال حريتــه، فأســمى ابنــه األكبــر 
»مجــد«، وابنتــه »ثــورة«، واألخــرى 
انتهــى  مــا  ســرعان  لكــن  »يافــا«، 
الحلــم. ارتقــى أبــو وعــر فــي العاشــر 
مــن الشــهر الجــاري فــي مستشــفى 
»اســاف هروفيــه« اإلســرائيلي بعــد 
ــرطان  ــع س ــا م ــتمرت عام ــاة اس معان
الحنجــرة. واكتشــفت إصابــة أبــو وعر 
بســرطان الحنجــرة فــي تشــرين األول/ 
وخضــع  الماضــي،  العــام  أكتوبــر 
ألكثــر مــن 50 جلســة عــالج كيميائــي، 
وعمليــة جراحيــة لزراعــة أنبــوب فــي 

ــذ آب/  ــام. ومن ــس والطع ــق للتنف الحل
ــه  ــورت حالت ــي تده ــطس الماض أغس
ــادة  ــى ســجن »عي ــل إل ــة، ونق الصحي
الرملــة«، ومــن ثــم إلــى مستشــفى 
بفيــروس  أصيــب  وهنــاك  العفولــة، 
 10 بـــ  استشــهاده  »كورونا«.وقبــل 
ــي،  ــام خضــع لجلســة عــالج كيميائ أي
اســتمرت أكثــر مــن 12 ســاعة، مــا 
تســبب لــه بإعيــاء شــديد فاقــم مــن 
بعدهــا  يرتقــي  الصحــي،  وضعــه 
تســليم  االحتــالل  ورفــض  شــهيداً. 
 7 جانــب  إلــى  وأبقــاه  جثمانــه، 
أســرى أخريــن يرفــض تســليمهم 
جثامينهــم، أقدمهــم األســير الشــهيد 
فــي  ارتقــى  الــذي  دولــة  أنيــس 
علــى   ،1980 عــام  نفحــة  ســجن 
إثــر إضــراب األســرى عــن الطعــام 
ــض  ــى اآلن يرف ــام، وحت ــك الع ــي ذل ف
ــه.  ــات لعائلت اإلفصــاح عــن أي معلوم
وبحســب الناطــق باســم هيئــة شــؤون 
فــإن  ربــه،  عبــد  حســن  األســرى 
ــون  ــد مــن األســرى مصاب ــاك العدي هن
ــالج  ــم للع ــع بعضه ــرطان، يخض بالس
االحتــالل  يكتفــي  بينمــا  الكيميائــي، 
ينقــل  المســكنات.  آخريــن  بإعطــاء 
إلــى  بالســرطان  المريــض  األســير 
جلســات العــالج الكيميائــي بواســطة 
شــأن  شــأنه  مقيــدا،  »البوســطة« 
رعايــة  يعطــى  وال  األســرى،  باقــي 
فــي  يســبب  الــذي  األمــر  خاصــة، 
النفســية والصحيــة.  تفاقــم معاناتــه 
ويقبــع فــي ســجون االحتــالل نحــو 
 300 منهــم  مريــض  أســير   700
بحاجــة لرعايــة ومتابعــة طبيــة، فيمــا 
بأمــراض  المصابــون  األســرى  أن 
مزمنــة وخطيــرة هــم الفئــة األكثــر 
حاجــة لإلفــراج عنهــم ومســاندتهن.
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ــخ وكل  ــور التاري ــل مأث ــل والنق ــع العق يجم
الحكايــات علــى أن أرض فلســطين مهبــط 

المعاجــز وموضــع البشــارات وبــذا تُضحــي 
أيضــاً أرض التناقضــات بمعناهــا اإليجابي...
فهنــا تتجلــى الحيــاة بعــد المــوت بأبهــى 
ــنوياً  ــة س ــرات الفتي ــد أن عش ــا فتج صوره
ــن  ــاً بالشــهيد يام ــن تيمن ــون إســم يام يحمل
فــرج ومثلهــن عشــرات الفتيــات يحملــن 
أســماء آيــات وريــم وتغريــد وشــادية...وفي 
بالدنــا أيضــاً تجــد الحــب يزهــر أقحوانــاً 
بريــاً علــى فوهــات البنــادق وينســاب للحيــاة 
أرضنــا  فــي  الســجن....  فكــي  بيــن  مــن 
الخليقــة  بــدء  منــذ  البحــر  يجــاور  جبــل 
ــوا متشــابهين  ــة بات ــم العشــرة الطويل وبحك
ولكــن األول لــم يتخلــى عــن شــموخه وال 
الثانــي تنــازل عــن صخبــه. وفــي تناقضــات 
يتخلــق  الحــب  الفلســطينية....تجد  حياتنــا 
الحبيبيــن  بيــن  أوليــة  نظــرة  دون  جنينــاً 
وهنــا تجــد زواج وترابــط روحــي دون أن 

ــع معشــوقة أو  يلمــس أحــد العاشــقين أصاب
ــى  ــره تجل ــبق ذك ــا س ــكل م ــاً. ول ــراه واقع ي
ــار :  ــا أســمه أســامة واســمها من ــي واقعن ف
األول شــاب كرمــاوي معتقــل منــذ ثمانيــة 
بالســجن  حكمــاً  ويقضــي  عامــاً  عشــر 
مــدى الحيــاة والثانيــة فتــاة تلحميــة تُعــد 
حاليــاً لمناقشــة رســالة الماجســتير...تعارف 
االثنــان فــي زمــن الســجن فأحــد أقــارب 
الــذي  لحبيبهــا  قيــد  رفيــق  كان  الثانيــة 
بــات اليــوم زوجهــا ومــن خاللــه وعبــر 
وأحبتــه  أســامة  قصــة  تابعــت  اإلعــالم 
لتبــدأ قصــة غــرام تتــوج بالــزواج ظهــر 
ــال أســامة  ــق ذكــرى اعتق ــذي يواف ــوم ال الي
ــة  ــى الشــهادة الجامعي ــه عل ــخ حصول وتاري
األســر  داخــل  مــن  كتبــه  أول  وإصــدار 
ــذا  ــروح وه ــذه ال ــان به ــتحق حبيب ــال يس أف
اإلخــالص بيتــا يجمعهمــا وحريــة تُظللهمــا. 

تقرير: دعاء الجيوسي.

ســالم  محكمــه  حكمــت 
العســكرية ، اليــوم، علــى 
هانــى  محمــد  األســير 
جوابــره مــن بلــدة عنبتــا 
شــرق طولكــرم، بالســجن 
4 ســنوات،  الفعلــي لمــدة 
ــة  ــة مالي ــى غرام ــة ال إضاف
شــيكل   5000 بقيمــة 
امريكــى(  دوالر   1500(
الطالــب  األســير  وعلــى   ،
عــدي  بيرزيــت  بجامعــة 
نخلــة مــن رام هللا بالســجن 
وبذلــك  شــهرا،   18 لمــدة 
يكــون اإلفــراج عنــه فــي 
القــادم  الشــهر  مــن   17
محكمــة  خفضــت  ،بينمــا 
التابعــة  االســتئناف 
االعتقــال   ، لالحتــالل 
اإلداري لمــدة شــهر لأســير 
مــن  البرغوثــي  خلــدون 
ــر شــمال رام هللا،  ــدة كوب بل
علمــاً أنــه اعتقــل بتاريــخ 
2/6/2020 وجــدد اإلداري 
علــى  الثانيــة  للمــرة  لــه 
ــي . وأجلــت محاكمــة  التوال
قنــداح  هللا  عبــد  األســير 
شــخيدم  أبــو  قريــة  مــن 
تاريــخ  حتــى  هللا،  بــرام 
األســير  و   23/12/2020
بنــي  زايــد  أحمــد  محمــد 
ــاء  ــون قض ــن طم ــودة م ع
أيــام  لثمانيــة  طوبــاس، 
ــال  ــددت اعتق ــة ، وم إضافي
األســير غســان الريمــاوي 
 8 ،لمــدة  هللا  رام  مــن 
الســتكمال  إضافيــة،  أيــام 
التحقيــق معــه فــي مركــز 
وهــو  عســقالن،  تحقيــق 
معتقــل منــذ 5 مــن نوفمبــر 
عبــادة  واألســير  الحالــي 
دنديــس مــن القــدس، حتــى 
يــوم األحــد القــادم . وأفــرج 
االحتــالل عــن الشــاب عامر 
محمــود قنــداح مــن قريــة 
رام  قضــاء  شــخيدم  أبــو 
ــال اســتمر 5  هللا، بعــد اعتق
ــه  ــع غرام ــل دف ــام ، مقاب أي
ماليــة بقيمــة 2000 شــيكل 
حســن  أكــرم  األســير   ،
العرجانــي 21 عامــا ســكان 
ــح  ــي رف ــوكة ف ــة الش منطق
األســر،  مــن  عــام  بعــد 
اعتقــال  تــم  أنــه  علمــا 
الفاصــل  الســياج  قــرب 
يوســف  محمــد  واألســير 
بعــد  جنيــن  مــن  زيــادة 
ــهور. ــتمر 9 ش ــال اس اعتق



11 الخميس 19 نوفمبر 2020
العدد: 871

Jeudi 19 novembre 2020
Numéro: 871

ملف

  

االعتصــام  خــالل  ذلــك  جــاء   .
ــي مــع األســرى  األســبوعي التضامن
الدولــي  األحمــر  الصليــب  قبالــة 
ــات  ــي هيئ ــن ممثل ــدد م ــاركة ع بمش
العمــل الوطنــي وأهالــي  وفصائــل 
المتضامنيــن  مــن  وعــدد  األســرى 
ــطينية  ــالم الفلس ــا اإلع ــوا خالله رفع
الشــهداء  مــن  العشــرات  وصــور 
كيــان االحتــالل  لــدى  المحتجزيــن 
فيمــا يســمى مقابــر األرقــام لديهــم 
بدعــوى مــن نــادي األســير وهيئــة 
ــرى.  ــي األس ــرى وأهال ــؤون األس ش
ــي  ــير ف ــادي األس ــس ن ــح رئي وأوض
طولكــرم إبراهيــم النمــر » للحيــاة 
اليــوم  اعتصــام  ان   « الجديــدة 
الشــهداء  مــع  للتضامــن  خصــص 
كيــان  لــدى  المحتجزيــن  األســرى 
كمــال  الشــهداء  مثــل   ، االحتــالل 
ابــو وعــر وفــارس بــارود وداوود 
ــعد  ــات وس ــز عويس ــب وعزي الخطي
ونصــار  دولــة  وأنيــس  الغرابلــى 
ــايح والعشــرات  ــام الس ــة وبس طقاطق
مــن الشــهداء االســرى القابعيــن فيمــا 
يســمى مقابــر األرقــام . وحــذر النمــر 
االحتــالل  ســلطات  اســتمرار  مــن 
فيمــا  المرضــى  األســرى  احتجــاز 
يســمى فيمــا يســمى مستشــفى ســجن 
الرملــة مؤكــدا ان وضعهــم الصحــي 
فــي تدهــور مســتمر مؤكــدا علــى 
ــة  ــات الدولي ــل المنظم ــرورة تدخ ض
والضغــط  الحقوقيــة  والمؤسســات 
إلطــالق  االحتــالل  كيــان  علــى 
ــه النمــر  ــور . ونب ــى الف ســراحهم عل
الــى خطــورة تفشــي فيــروس كورونا 
داخــل ســجون االحتــالل ، مؤكــدا ان 
أصيبــوا  أســير   )100( مــن  أكثــر 
بفيــروس » كورونــا » فــي ســجن 
داعيــا مصلحــة ســجون   ، جلبــوع 
إجــراءات  اتخــاذ  الــى  االحتــالل 
دون  للحيلولــة  طبيــة  وتدابيــر 
ــي داخــل ســجون  ــروس ف تفشــي الفي
الطبــي  العــالج  ولتقديــم  االحتــالل 
الــالزم لألســرى المصابيــن بفيــروس 
ــاوي  ــد بعج ــال احم ــا« . وق »كورون
ــون  ــة والتلفزي ــة اإلذاع ــر هيئ » مدي
الفلســطينية فــي طولكــرم« ان محكمة 
رفضــت  اإلســرائيلية  االســتئناف 
تخفيــض مــدة محكوميتــه ولــده الطفل 
شــهرا   18 البالغــة  بعجــاوي  زيــد 

بتوصيــة مــن الشــاباك اإلســرائيلي ، 
مؤكــدا انــه ممنــوع امنيــا مــن زيــارة 
ــا  ــن ، الفت ــر مــن عامي ــذ اكث ــده من ول
ــه  ــت مــن زيارت ــه تمكن ــى ان والدت ال
داخــل األســرى واالطمئنــان علــى 
ــاوي  ــر بعج ــي ، وعب ــه الصح وضع
بــدء  خطــورة  مــن  مخاوفــه  عــن 
تفشــي فيــروس كورونــا فــي معتقلــي 
عوفــر وجلبــوع ، وناشــد المؤسســات 

الصليــب  ومنظمــة  الدوليــة 
ذات  والجهــات  الدوليــة  األحمــر 
العالقــة التدخــل والضغــط علــى 
العــالج  لتقديــم  كيــان االحتــالل 
المصابيــن  لألســرى  الطبــي 
االحتــالل  ســجون  داخــل 
وتدابيــر  إجــراءات  واتخــذا 
انتشــار  مــن  للحــد  وقائيــة 
. الســجون  داخــل  المــرض 
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أكــد رئيــس قســم العلــوم السياســية 
للجامعــة العربيــة األمريكيــة بجنين 
يــوم   حمارشــة  جمــال  الدكتــور 
الموافــق 17/11/2020  الثالثــاء 
الحركــة  لمســاق  اعتمــاده  علــى 
الفلســطينية األســيرة الــذي أعــده 
ــت  ــور رأف ــرر الدكت ــير المح األس
حمدونــة لمــا لهــذا المســاق مــن 
أهميــة وعمــق محتــوى وجــودة 
والمتطلبــات  تتناســب  إعــداد 
المــادة  أن  مؤكــداً  الجامعيــة، 
األســير  األكاديمــي  سيدرســها 
مــن  حويــل.  جمــال  المحــرر 
ــالل  ــور ب ــال ســابقاً الدكت ــه ق ناحيت
العلــوم  قســم  رئيــس  الشــوبكى 
السياســية فــي جامعــة الخليــل أن 
الجامعــة قامــت بتدريــس مســاق 
الحركــة األســيرة، كمســاق تعليمــي 

اختيــاري  جامعــى  ومتطلــب 
 ، التخصصــات  كل  فــي  للطلبــة 

الــذي  بالتسلســل   ً يمتــاز مشــيدا 
والصياغــة  المســاق  بــه 
المخصصــة  المنهجيــة 
مؤكــداً   ، للجامعــات 
الوحيــد  المســاق  أنــه 
بطريقــة  صمــم  الــذى 
تتوافــق  أكاديميــة 
الجامعيــة  والشــروط 
ــوى  ــث المحت ــن حي م
لــكل  والتمهيــد 
والتعريــف  وحــدة 
وبأهدافهــا  بهــا 
مها  قســا أ و
ت  ا ء ا لقــر ا و

المســاعدة لهــا ، ووجــود أســئلة 
التقويــم الذاتــي للوحــدات والنشــاط 
والعملــي  النظــري  الطالبــي 
ومســرد المصطلحــات والخالصــة 
فــي نهايــة كل وحــدة . مــن ناحيتــه 
حمدونــة  رأفــت  الدكتــور  شــكر 
والعربيــة  الخليــل  جامعتــي 
ــاء  ــس أمن ــاً ومجل ــة رئيس األمريكي
ــا  ــي وإداري لتبنيهم ــم أكاديم وطاق
مســاق الحركــة األســيرة لمــا لهــذا 
ــل  ــى مجم ــكاس عل ــن انع ــر م األم
الثقافــة الوطنيــة واالعتقاليــة للطلبــة 
وتعزيزهــا ، وشــكر اللــواء قــدرى 
شــؤون  هيئــة  رئيــس  بكــر  أبــو 
األســرى والمحرريــن لكتابــة تقديــم 
التربيــة  المــادة ومراســلة وزيــر 
أكاديميــاً  إلقرارهــا  والتعليــم 
الفلســطينية،  الجامعــات  فــي 

وتمنــى علــى رؤســاء الجامعــات 
الفلســطينية االطــالع علــى المســاق 
وتبنيــه كمتطلــب جامعــى لمــا لهــذا 
ــة  ــة وطني ــن أهمي ــر م األم
فيــة  وثقا

 . للطلبــة
وأضــاف د. حمدونــة أن الكتــاب 
رســالة  عــن  عبــارة  األصــل 
ــة  ــة المناقش ــت لجن ــوراه أوص دكت
وقامــت   ، طباعتــه  بالقاهــرة 
اإلعــالم  وزارة  مشــكورة  
ــه فــي  ــرام هللا بطباعت الفلســطيني ب
العــام 2018 ، ويتكــون المســاق 
مــن خمــس وحــدات وتســعة أقســام 
، الوحــدة األولــى بعنــوان الحركــة 
 « والتطــور  النشــأة   « األســيرة 
أقســام  ثالثــة  عنهــا  ويتفــرع   ،
تاريخهــا  األســيرة  الحركــة   «
ومراحــل تطورهــا. ، والســجون 
وأســمائها،  نشــأتها  والمعتقــالت، 
الجغرافيــة  ومواقعهــا  وطبيعتهــا 
وأشــكال  االعتقــال  ومحطــات   ،

الثانيــة  التعذيــب » ، ، والوحــدة 
الــذات  وبنــاء  العوائــق  بعنــوان 
األســرى  ووســائل  واإلمكانيــات 
 « عنهــا  ويتفــرع   ، النضاليــة 
فــي  االحتــالل  ســلطات  عوائــق 
وكيفيــة   ، األســرى  حقــوق  نيــل 
بنــاء الــذات وتطويــر اإلمكانيــات ، 
ودور الحركــة األســيرة فــي تعزيــز 
الجوانــب اإلبداعيــة لــدى األســرى. 
ــة  ــة باســم التجرب أمــا الوحــدة الثالث
الثقافيــة  والمســيرة  الديمقراطيــة 
ــة فــي الســجون. ويتفــرع  والتعليمي
عنهــا » التجربــة الديمقراطيــة فــي 
الســجون اإلســرائيلية ، المســيرة 
الثقافيــة فــي الســجون اإلســرائيلية 
، المســيرة التعليميــة فــي الســجون 
الرابعــة  والوحــدة   ، اإلســرائيلية 
بعنــوان البنــى التنظيمية والوســائل 
ــة  ــي مواجه ــرى ف ــة لألس النضالي
الســجان ، ويتفــرع عنهــا البنــى 
ــاكل والمؤسســات  ــة والهي التنظيمي
االعتقاليــة ، والوســائل النضاليــة 
لألســرى الفلســطينيين فــي مواجهة 
السَّــجان. ، واإلضرابــات المفتوحة 
عــن الطعــام لتحقيــق الحقــوق ، 
والوحدة الخامســة بعنــوان إبداعات 
األســرى فــي الســجون اإلســرائيلية 
، ويتفــرع عنهــا عنــوان أطفــال 
النطــف المهربــة حالــة نضاليــة 
مســتجدة فــي الســجون اإلســرائيلية 
، وحضــور األســرى فــي المشــهد 
األســرى  وثيقــة   « السياســي 
الســجون  وأدب   ،  « نموذجــاً 
والمميــزات. »الخصائــص 

األسير المحرر الدكتور 
رأفت حمدونة



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

الخميس 19  نوفمبر 2020من أقوال الزعيم ياسر عرفات

أســامة  الفلســطيني،  األســير  َعقــد 
األشــقر، الــذي يقضــي حكما بالســجن 

قرانــه  الحيــاة،  علــى مــدى 
ســكان  مــن  فتــاة 
الغربيــة.  الضفــة 
ــة شــؤون  ــت هيئ ونظّم
األســرى والمحرريــن 
حفــال  الفلســطينية، 
المناســبة،  بهــذه 
مقرهــا  فــي 

هللا. رام  بمدينــة 
الحفــل،  وشــهد 
كتــاب،  إشــهار 
األســير  ألّفــه 
 ، شــقر أل ا
عنــوان  حمــل 
للســجن  «

ــذاق آخــر«. م
ت  حضــر و
 ، س و لعــر ا
ر  منــا
 ، ي و خــال

ســكان  مــن  وهــي 
ــة،  ــوب الضف ــم، جن ــت لح ــة بي مدين
الحفــل، بحضــور عــدد مــن أفــراد 
ــر  ــغ األشــقر مــن العم أســرتها. ويبل
ــة  ــن ســكان مدين ــو م ــا، وه 38 عام
وُمعتقــل  الضفــة،  شــمال  طولكــرم 
حكمــا  ويقضــي  19عامــا،  منــذ 

مــرات  ثمانــي  المؤبــد  بالســجن 
فــي  الفلســطينيين  بحــق  )المؤبــد 
عامــا(،   99 اإلســرائيلية  الســجون 
ــم  ــة. وتته ــا إضافي و50 عام
إســرائيل 

بقيــادة  األشــقر، 
)جنــاح  األقصــى  شــهداء  كتائــب 
حركــة  علــى  محســوب  عســكري 
الفلســطيني  الوطنــي  التحريــر 
االنتفاضــة  خــالل  »فتــح«( 

قَــدري  وقــال  الثانيــة.  الفلســطينية 
شــؤون  هيئــة  رئيــس  بكــر،  أبــو 
كلمــة  فــي  والمحرريــن،  األســرى 
ألقاهــا فــي المناســبة »نحتفــل اليــوم 
األشــقر،  المعتقــل  كتــاب  بإطــالق 
رســالة  فــي  خطوبتــه،  وحفــل 
ــالل والعالم،  لالحت
األســرى  إن 
علــى  قــادرون 
بالرغــم  الحيــاة 
االعتقــال«. مــن 
وأضــاف »االعتقــال 
إصــرار  مــن  زاد 
واســتغل  أســامة، 
االعتقــال  ســنوات 
ــال  ــم والدراســة، ون للعل
البكالوريــوس،  درجــة 
وكتــب  كتابــا،  وألــف 
المقــاالت«. عشــرات 
مؤسســات  وبحســب 
األســرى،  بشــؤون  تعنــى 
المعتقليــن  عــدد  يبلــغ 
الفلســطينيين فــي الســجون 
 4500 نحــو  اإلســرائيلية، 
ســيدة،   40 بينهــم  معتقــل، 
المعتقليــن  عــدد  بلــغ  فيمــا 
طفــال،   170 نحــو  األطفــال 
والمعتقليــن اإلدارييــن قرابــة 370.

مــراره،  رحيــل  لــكل 
وبرحيــل ابوالعبــد فروانه 
كل شــيء اصبــح بطعــم 
الهــواء  الخســارة حتــى 
بطعــم االختنــاق . ليــس 
ان  بشــيء  اللياقــة  مــن 
ايقونــة  مثلــي  يؤبــن 
ــس  ــد ، فهــو لي ــو العب كاب
هــو  االيقونــات  كباقــي 
العابــرة  الفــرادة  تلــك 
تختــرق  التــي  للوجــود 
كل المســتويات واالزمنــة 
ــه  ــن ل ــم يك ــن ، ل واالماك
اي موقــع او مســمى او 
مــن  رئاســة  او  مرتبــة 
..كان  المســتهلكة  تلــك 
القلــب  موقــع  لــه  فقــط 
الــذي تربــع علــى عرشــه 
ــن  ــكل لم ــس ل ــردا لي منف
عايشــه وســمع عنــه فقــط 
ــمع  ــن سيس ــا لم ــل حتم ب
عنــه الحقــا، وانــا هنــا 
اكتــب ليــس فقــط لتحيــا 
دائمــا بقلوبنــا بل لتســتمر 
ــا  ــن موتن ــا م ــي حمايتن ف
اتقنــت  كمــا  المعــاش 
اصعــب  وفــي  دائمــا 
ــاء  ــة اثن ــات واالمكن االوق
حياتــك. يقــول جــاك دريدا 
احبتــه.. يرثــي  وهــو 

جميلــة دائمــا هــي نهايــة 
يمــوت  حيــن   ، العالــم 
ــوع مــن  انســان ينتهــي ن
امضــاءه  تحــت  العالــم 
ويذهــب معــه ... امــا نحن 
ــد  ــو العب ــم اب ــد لعال فالنري
فقــط  ..ليــس  يذهــب  ان 
عوالمنــا  اجمــل  النــه 
العوالــم  مــن  النــه  بــل 
القليلــة التــي تحمينــا مــن 

التلــف. لقــد كانــت حياتــك 
ــى  ــن عل ــا ونح ــروى لن ت
اعتــاب عمرنــا كحواديــت 
ــك  ــع مقالب ــدات ، نتاب الج
فــرح  كمسلســل  بلهفــة 
ــا نســتجدي  ــي ، كن الينته
ــا  ــوك ليقصوه ــن عايش م
علينــا بعضهــم كان يبتزنا 
وبعضهــم كانــت مروياتــك 
..هكــذا  مايملــك  اهــم 
فــرح  ايقونــة  صــرت 
عالقاتنــا  تبــادل  تنظــم 
نرويهــا  كنــا  فقصصــك 
ونمنعهــا  نحــب  لمــن 
علــى مــن نريــد معاقبتــه ، 
نتســابق بحفظهــا نتنافس 
فاعذرنــي   .. بامتالكهــا 
 ، موتــك  علــى  بتطفلــي 
خانتنــي  ان  وســامحني 
الكلمــات فماتركتــه مــن 
يمــلء  وضحــكات  فــرح 
علــى  والزمــان  المــكان 
والطرقــات  الحيطــان 
ــكال  ــوان واالش ــى االل عل
و علينــا علــى اعمارنــا 
واشــكالنا  ومالبســنا 
عظمتــك   ، وهفواتنــا 
كان  ازعاجــك  ان  هــي 
ــب  ــاج محب ــا .. ازع محبب
االمنيــة، وســخرية  حــد 
ــع  ــا الجمي ــيقة يتمناه رش
كل  الجميلــة  لروحــك   ..
الحــب والســرتك الكريمــة 
وكل احبتــك وكل النــاس 
شــيء  كل   . العــزاء  كل 
يمــوت اال الفــرح ، فكيــف 
مثلــك يمــوت . ســنكتب 
لنحمــي  دومــا  عنــك 
مــن  بعــد  يعــرف  مالــم 
ــا ستســكنها . ــوب حتم قل

ــجون  ــت إدارة س ــير: أبلغ ــادي األس ن
ســجن  فــي  األســرى  االحتــالل 
مؤيــد  األســير  بإصابــة  »عوفــر«، 
الخطيــب )20  عامــاً( مــن بيــت لحــم، 
بفيــروس »كورونــا« الُمســتجد، وهــو 
شــقيق الشــهيد داوود الخطيــب، الــذي 
فــي  االحتــالل  ســجون  فــي  ارتقــى 
شــهر أيلــول المنصــرم. وأوضــح نادي 
األســير أن األســير الخطيــب معتقــل 
منــذ )20( يومــاً، ويقبــع فــي قســم 
ــار«، وهــو القســم المخصــص  »المعب
والمعتقليــن  الموقوفيــن،  لأســرى 
األوليــة  للمعلومــات  ووفقــاً  حديثــاً، 
المخالطيــن  األســرى  نقــل  ســيتم 
تُســميه  إلــى مــا  الخطيــب،  لأســير 
الصحــي«،  »الحجــر  بقســم   اإلدارة 
نــادي  »هداريم«.ولفــت  ســجن  فــي 
األســرى  عــدد  أن  إلــى  األســير 
»كورونــا«  بفيــروس  المصابيــن 
فــي ســجون االحتــالل ومنــذ تاريــخ 
ــي  ــرين الثان ــر/ تش ــن نوفمب ــي م الثان
ويقبــع  الـــ100،  تجــاوز  الجــاري، 

 )3( قســم  فــي  غالبيتهــم 

أن  بعــد  »جلبــوع«،  ســجن  فــي 
تســميه حّولتــه اإلدارة إلــى مــا 

الصحــي«. »بالحجــر 
واعتبــر نادي األســير 
أن اســتمرار تســجيل 
بيــن  إصابــات 
ــوف األســرى  صف
بكارثــة،  ينــذر 
مــع  الســيما 
ر  ا ســتمر ا
ة  ر ا د إ

فــي  الســجون 
اإلهمــال  سياســة  ممارســة 

والمماطلــة الممنهجــة، ومــا جــرى فــي 
ســجن »جلبــوع« مؤخــراً دليــل قاطــع 
علــى ذلــك. وحّمــل نــادي األســير إدارة 
ســجون االحتــالل المســؤولية الكاملــة 
ــه  ــدد مطالبت ــرى، وج ــاة األس ــن حي ع
ــى رأســها  ــة وعل للمؤسســات الحقوقي
الصحــة  ومنظمــة  المتحــدة،  األمــم 
علــى  الضغــط  بضــرورة  العالميــة، 
المرضــى،  عــن  لإلفــراج  االحتــالل 

وكبــار الســن علــى وجــه الخصــوص، 
ووقــف عمليــات االعتقــال اليوميــة، 
طبيــة  لجنــة  بوجــود  والســماح 
علــى  لإلشــراف  محايــدة 
صحيــاً،  األســرى 
توفيــر  وضمــان 
الوقائيــة  اإلجــراءات 
الالزمــة داخــل أقســام 
إلــى  يُشــار  األســرى. 
بيــن  أن عــدد اإلصابــات 
منــذ  األســرى،  صفــوف 
الفيــروس  انتشــار  بــدء 
إلــى  وصــل  اليــوم،  حتــى 
)132( إصابــة بينهــم أســيران 
اإلفــراج  عقــب  إصابتهمــا  اُكتشــفت 
الجديــر ذكــره  بيــوم. ومــن  عنهمــا 
فــي  يقبعــون  أســير/ة   )4500( أن 
 )700( بينهــم  االحتــالل،  ســجون 
مــن المرضــى، منهــم )300( يعانــون 
أمراضــاً مزمنــة، بينهم عشــرة أســرى 
علــى األقــل، يعانــون مــن اإلصابــة 
بمــرض الســرطان بدرجــات متفاوتــة.



. يأتــي االحتفــال بهــذا اليــوم عمــالً 
بقــرار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 
رقــم »32/40 بــاء« المــؤرخ 2 كانــون 
األول/ديســمبر 1977، وهــو احتفــال 
رســمي يقــام لالحتفــال بمناســبة اتخــاذ 
تشــرين   29 فــي  العامــة،  الجمعيــة 
قرارهــا   ،1947 الثاني/نوفمبــر 
ــى  ــص عل ــذي ين ــم 181 )د2-(، ال رق
ذلــك  إلــى دولتيــن.  فلســطين  تقســيم 
القــرار الــذي نــال الرفــض العربــي 
ــرب  ــن الع ــرب بي ــد للح ــه كان يُمه ألن
عــن  العــدوان  لصــد  و«الصهاينــة« 
فلســطين، ولكنــه اليــوم قــد يكــون أحــد 
األســانيد القانونيــة لنيــل الفلســطينيين 
الحــق فــي إقامــة دولتهــم المســتقلة على 
مســاحة مــن فلســطين التاريخيــة تفــوق 
ــاق أوســلو«  مــا كان مقترحــاً فــي »اتف
علــى أفضــل الســيناريوهات، ورغــم 
ذلــك وأده »االحتــالل«، وتضامــن معه 
ــرعية  ــر ش ــه الغي ــب« بإجراءات »ترام
بـــ »صفقتــه  ثــم  الفلســطينيين،  ضــد 
فتحــت  التــي  للســالم«  المشــبوهة 
و«عصابــات  »ناتنياهــو«  جنــون 
المســتوطنين« لـــ »الضــم«، ولتكتمــل 
خيــوط المؤامــرة بـــ »جريمــة التطبيع« 
المباركــة  الخطــوات  ظلمــت  التــي 
ــار  ــم »المس ــا اس ــي اتخاذه ــي هللا ف لنب
ــن  ــى الدي اإلبراهيمــي«، واعتدائهــا عل
»تأويــالت  بــث  فــي  والمقدســات، 
الســليمة. الفطــرة  تقبــل  ُملتبســة« ال 

التذكيــر  الُمجــدي  مــن  يكــون  قــد 
بالفلســفة التــي تقــف وراء اختيــار »أيام 
التضامــن الدولــي« فــي األمــم المتحدة، 
ــك مــن الطبيعــي أن نســأل؛ لمــاذا  ولذل
نحتفــل بيــوم التضامــن مــع الشــعب 
ــبات  ــن المناس ــره م الفلســطيني، أو غي
ــل  ــن داخ ــي م ــواب يأت ــة؟ والج الدولي
ــة  ــام الدولي ــأن » األي ــدة ب ــم المتح األم
هــي مناســبات لتثقيــف عامــة النــاس 
ــة  ــة ولتعبئ ــا ذات االهمي ــول القضاي ح

المــوارد واإلرادة السياســية لمعالجــة 
واالحتفــال  العالميــة  المشــاكل 
وتعزيزهــا.  اإلنســانية  باإلنجــازات 
ببعــض  االحتفــاالت  ان  ورغــم 
األمــم  إنشــاء  تســبق  الدوليــة  األيــام 
ــت  ــدة تبن ــم المتح ــدة، اال ان األم المتح
لنشــر  قويــة  كأداة  االحتفــاالت  هــذه 
تحديــداً  أكثــر  نكــون  الوعي«وكــي 
الدولــي للتضامــن مــع  اليــوم  بشــأن 
الشــعب الفلســطيني، ومناســبة االحتفال 
ــام  ــن الع ــا األمي ــاب عليه ــد أج ــه، فق ب
الحالــي لألمــم المتحــدة الســيد أنطونيــو 
فــي  المناســبة  ذات  فــي  غوتيريــش 
العــام الماضــي حيــث قــال: »إننــا نؤكــد 
ــوم  ــل بهــذا الي ــد، ونحــن نحتف مــن جدي
ــك  ــا بالتمس ــن، التزامن ــي للتضام الدول

بحقــوق الشــعب الفلســطيني. فاألمــم 
المتحــدة لــن تتزحــزح فــي التزامهــا 
تجاه الشــعب الفلســطيني«!ولكن ورغم 
الجهــود الكبيــرة التــي تُبــذل فــي األمــم 
الحقيقــة كمــا أشــار  المتحــدة، تظــل 
محمــود  الفلســطيني  الرئيــس  إليهــا 
عبــاس فــي كلمتــه للجمعيــة العامــة 
ــي  ــبعين ف ــة والس ــا الخامس ــي دورته ف
ســبتمبر / أيلــول المنصــرم حيــن قــال: 
» كــم كنــت أتســاءل، وأنــا أعــد كلمتــي 
هــذه، مــاذا يمكــن أن أقــول لكــم مجددا؟ 
بعــد كل مــا قلتــه فــي مرات ســابقة، عن 
ــة، عــن آالمــه  مأســاة شــعبي المتواصل
التــي يشــاهدها العالــم كل يــوم، عــن 
آمالــه المشــروعة التــي لــم تتحقــق بعــد 

ــة  ــتقالل والكرام ــة واالس ــي الحري ف
اإلنســانية أســوة بباقي شــعوب األرض، 
والســادة  الســيدات  أيهــا  متــى  فإلــى 
ــال  ــة الفلســطينية ب ســوف تظــل القضي
ــة  ــه الشــرعية الدولي حــل عــادل تضمن
وتحميــه؟ لذلــك؛ وفــي ظــل التهديــدات 
التــي تفرضهــا »إدارة ترامــب« منــذ 
أربــع ســنوات، وفــي ظــل االنفــراج 
ــى  ــدن« إل ــدوم »باي ــه ق ــر ب ــذي يبش ال
»التفكيــر  فــي  البــدء  علينــا  الحكــم، 
تكــون  وأن  الصنــدوق«،  خــارج 
الدولــي  باليــوم  لالحتفــال  المناســبة 
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني هــي 
لحظــة االنطــالق نحــو مســتقبل يحفــل 
والكرامــة  واالســتقالل،  بالحريــة، 
الســيد  بهــا  ذّكــر  التــي  اإلنســانية 
الرئيــس! فهناك دور هامة لدبلوماســيتنا 
بالعديــد  للقيــام  والشــعبية  الرســمية، 
مــن الخطــوات، وفــي كل المحافــل!

- لمــاذا ال نطــرق بــاب األمــم المتحــدة 
بدعــم مــن األشــقاء واألصدقــاء فــي 
مثــل  اإلقليميــة  والمنظمــات  العالــم، 
وســم  إلعــادة  اإلســالمي؛  التعــاون 
»العنصريــة«؟ بـــ  »الصهيونيــة« 

لــدول  مطالبتنــا  نكثــف  ال  لمــاذا   -
بمحاســبة  األوروبــي«  »االتحــاد 
»قطعــان  و  »االحتــالل«، 
المســتوطنين« علــى جرائمهــم التــي 
ــة«  ــه اإلهان ــداء وتوجي ــا »االعت أخره
لممثلــي »االتحــاد األوروبــي« فــي 
ــوم؟ ــة صبيحــة هــذا الي ــة المحتل الضف

»الكيــان«،  محاكمــة  عــن  مــاذا   -
المســؤولين،  مــن  ومجرميــه 
معتقالتــه؟ وإدارة  ومســتوطنين، 

حــركات  دعــم  عــن  ومــاذا   -
ضــد  فقــط  ليــس  المقاطعــة 
بــل  واالســتيطان،  االحتــالل، 
وضــد »تطبيــع« بعــض »األنظمــة 
فــي  ســقطت  التــي  العربيــة« 
الروحيــة«؟ »الدبلوماســية  وحــل 

- لمــاذا ال نشــارك فــي تثقيــف ورفــع 
الوعــي القومــي لدى الشــعوب العربية 
مــن أخطــار المؤامــرة التــي تســتهدف 
عواصمهــم، كمــا تســتهدف فلســطين؟

ــة  ــا بحاج ــاً، أنن ــدرك تمام ــا أن ن علين
إلــى بنــاء فــرق عمــل علــى المســتوى 
ــرات  ــن كل الخب ــتفيد م ــي، تس الوطن
لوضــع  والخــارج،  الداخــل  فــي 
اســتراتيجية فلســطينية شــاملة تواجــه 
كافــة »المهــددات« وتُحســن االســتفادة 
مــن جميــع الفــرص، ولدينــا الوقــت 
للقيــام بذلــك، قبــل وصــول أي مبــادرة 
سياســية جــادة! كثيــرة هي األســئلة التي 
ــات  ــي إجاب ــا، ونعط ــا أن نواجهه علين
صادقــة بشــأنها، لكــن فعليــاً نحــن اليــوم 
بحاجــة إلــى كل مــا هــو جديــد! فلمــاذا 
نكــون تقليدييــن؛ يســهل تُوقــع مــا نُفكــر 
به؟!دعنــا نقــول ألنفســنا، قبــل الجميــع، 
ــا  ــا وم ــا له ــت بم ــة انته ــس مرحل األم
ــة لغــد متعــدد  ــوم هــو بواب عليهــا، والي
اســتخدامها  سنُحســن  االحتمــاالت؛ 
ــد  ــك بع ــا يتوقعــون، فنحــن نمل ــوق م ف
تليــن ال  التــي  اإلرادة  بــاهلل،  الثقــة 
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الرســالة الثالثــة جــاءت بثالثــة 
مســتويات، األول واقــع األســر 
ــن قســوة، المســتوى  ــه م ــا في وم
الثانــي )الصــراع والمواجهــة، 
المســتوى الثالــث األمل/الحلــم/

يقدمــه  فمــا  ولالفــت  الفــرح، 
مــع  األلفــاظ  تماثــل  األديــب 
الفكــرة التــي يطرحهــا فــي كل 
مســتوى مــن المســتويات الثالث، 
يقــول: األول  المســتوى  ففــي 

»تشــرع شــموخ ســفينة احالمــك 
وهــي تعبــر أمــواج ابديــة. األســر 
ــب  ــي قل ــا ف ــت تحي ــة، وان العاتي
عالمــا،  تشــبه  التــي  الدوامــة، 
ســرمديا، ال نهايــة لــه مــن األلــم 
اللحظــة،  وقســوة،  واالنتظــار 
الطاغيــة، مــا لــم تحــدث معجــزه 
الثقــب  فوهــة  مــن  تنتشــلك، 
األســود لئــال تغــرق فــي هاويــة، 
العــدم. وكــي، ال تتهــاوى فــي 
الدامســة.« العتمــة  دهاليــز 

ــاظ بشــكلها  ــد األلف ــا عن ــو توقفن ل
مجموعــة  لوجدنــا  المجــرد 
ــى القســوة  ــا يشــير إل ــرة منه كبي
األســر،  أمــواج،   « واأللــم: 
نهايــة،  ال،  الدوامــة،  العاتيــة، 
وقســوة،  واالنتظــار،  األلــم، 
الثقــب،  فوهــة،  الطاغيــة، 
األســود، تغــرق، هاويــة، العــدم، 
ال، تتهــاوى، دهاليــز، العتمــة، 
يجعــل  مــا  وهــذا  الدامســة.« 
ليتألــق  يعلــو  النثــري  النــص 
وليصــل إلــى مســتوى ومنطلــق/

فاألديــب  الشــعري،  الدافــع 
ــل  ــاظ يتماث باســتخدامه هــذه األلف
يكتبــون  عندمــا  الشــعراء  مــع 
قصائدهــم، حيــث تكــون حالــة 
ُتكتــب  التــي  هــي  الالشــعور 
ــث يُوصــل  الشــاعر/الكاتب، بحي
ــذا  ــكل، ه ــن ش ــر م ــرة بأكث الفك
مــا وجدنــاه فــي المســتوى األول 
القاســي والمؤلم.المســتوى الثانــي 
يدعــو إلــى التوقــف عنــد الواقــع 
ــكل  ــذا يش ــه، وه ــر في والتفكي

)مخاض(/صــراع: حالــة 

»فإمــا أن تغــرق فــي الالحســاس 
ــك  بالزمــن ، وامــا ان تنتشــل ذات
يضعــك  الدوامــة.  قلــب  مــن 
ــاة  ــؤال الحي ــام س ــع أم ــذا الواق ه
وقبالــه   . والوجــود  والمــوت 
والعــدم،« المعنــى  ســؤال 

تشــير  المجــرد  األلفــاظ  أيضــا 
ــة المخــاض والصــراع  ــى حال إل
الكاتــب،  بهــا  يمــر  التــي 
الحيــاة/ ان،  أن/وامــا  »فإمــا 

ــدم«  ــوت، الوجود/المعنى/الع الم
مثيــرة  ذاتهــا  بحــدث  فاألســئلة 
والتفكيــر،  التوقــف  وتســتدعي 
بألفــاظ  أقرنــت  أن  بالنــا  فمــا 
متناقضــة؟، بالتأكيــد هــذا يوصــل 
ويرســخها  للمتلقــي  الفكــرة 
والوجــدان. العقــل  فــي  أكثــر 

وبمــا أن هنــاك حالــة صــراع، 
لنــا  يوضحهــا  الكاتــب  فــإن 
»فالماضــي،  بتفاصيلهــا: 
بالفــردوس  اشــبه  بــات 
أعــدت  لطالمــا  الــذي  المفقــود 
. الغابــرة  لحظاتــه  اجتــرار، 

 ، جميــال  بــدأ  وان  لكنــه 
األلــق  ذات  يحمــل  يعــد  لــم 
ــز وتخشــى  ــم تمي والروعــة، عال
ــة  ــاب بصدم ــال تص ــته لئ مالمس
عــن  يتحــدث  تحوالته«الكاتــب 
وقعــه فــي األســر، لهــذا عليــه 
لكــن  )واقعيــا(،  يكــون  أن 
الواقــع مؤلــم واقســي، وعليــه أن 
إلــى شكل/اســلوب  يبحث/يلجــأ 
ــأ  ــذا لج ــع، له ــه الواق ــاوز في يتج
إلــى الماضــي، لكــن الماضــي 
المجــرد إذا مــا وضعنــاه أمــام 
يلبــي  وال  يبدو)فــارغ(  الواقــع 
الحيــاة  فــي  الكاتــب  طمــوح 
والفــرح: »فالماضــي، بات اشــبه 
بالفــردوس المفقــود الــذي لطالمــا 
أعــدت اجتــرار، لحظاتــه الغابــرة 
ــم يعــد  ــال ، ل ــدأ جمي ــه وان ب .لكن
والروعــة،  األلــق  ذات  يحمــل 
عالــم تميــز وتخشــى مالمســته 
لئــال تصــاب بصدمــة تحوالتــه.« 
تقديــم  عــن  الكاتــب  يســتعيض 
ــاظ  ــام واأللف ــى الع ــرة بالمعن الفك

المجــردة، بطــرح فكري/فلســفي، 
متعلقــا  فلســفيا  طرحــا  فنجــد 
بالزمــن، فالكاتــب ينحــاز للزمــن 
الماضــي ـ قبــل أن األســر ـ لكــن 
هــذا الزمــن أدى إلــى األســر، 
ــي  ــه أن يلب ــف ل ــم، فكي ــى األل إل
طمــوح الكاتــب فــي الحيــاة، فــي 
ــى  ــد عل ــا يؤك ــذا م ــرح؟، وه الف
حنيــش،  أبــو  »كميــل  إنســانية 
بالحيــاة  يفكــر  إنســان  فهــو 
ويســعى إلــى الفــرح، فهــو ال يقدم 
ــل  ــل رج ــان( ب ــوبر م ــه )س نفس
عــادي، يفكــر بالحيــاة الســوية/

الطبيعيــة، لهــذا )يتخلــى( عــن 
ماضيــه ويحســم أمــره بقولــه: 

»ال عوده إذن لفردوس الماضي 
. وال بد من فردوس آت ينقذك 
من التالشي ويعيد الربيع الي 
حياتك التي احتلها الجفاف.« 

وهنــا تكمــن عبقريــة الكاتــب، 
العربــي  العقــل  يتجــاوز  فهــو 
ومســتقبله  ذاتــه  يــرى  الــذي 
علــى  ويؤكــد  الماضــي،  فــي 
الحياة/الفرح/المســتقبل  أن 
وعليــه  أت،  هــو  فيمــا  يكمــن 
أن ينظــر إلــى األمام/المســتقبل 
الوراء/الماضــي. إلــى  وليــس 

ــف، إذا  ــى التوق ــا إل ــذا يدعون وه
بتســعة  المحكــوم  األســير  كان 
فــي  حيــاة  يــرى  ال  مؤبــدات 
هــذا  قــرب  رغــم  الماضــي، 
لبــى  أنــه  ورغــم  الماضــي، 
وطمــوح  الشــخصي  طموحــه 
شــعبه فــي المقاومــة؟، بمعنــى 
أنــه حقــق حلمه/ذاتــه، فكيــف بنــا 
ــي  ــي ماض ــرى ف ــن ن ــن الذي نح
عمــرة أكثــر مــن الــف وأربعمائة 
ســنة حياة؟.بمــا أن الكاتــب تمــرد 
علــى الواقــع، علــى االحتــالل 
وثــار عليــه، فــإن رحلتــه إلــى 
المســتقبل ســتحمل بيــن ثناياهــا 
التمــرد/ الماضــي  مــن  شــيء 

ــس »أن  ــل مارك ــم يق ــورة، أل الث
الجديــد يولــد مــن رحــم القديــم«؟، 

التمــرد/ شــكل  كان  فكيــف 
التــي  المســتقبلية  الثــورة 
ــش«؟  ــو حني ــل أب ــا »كمي خاضه

»تســتل الذكريــات اآلتيــة كمــا لــو 
كانــت حدثــت بالفعــل . تخترعها، 
ــم  ــرات الحل ــي مختب ــا، ف تصنفه
نبيذهــا  رغــوه  ترتشــف،   .
مــن  رحيقهــا  وتشــم   . البكــر 
مســافات زمانيــه، بعيــدة .فمــن 
؟،«  اآلتــي  حلــم  مــن  يمنعــك 

ــال:  ــي أفع ــورة ف ــد التمرد/الث نج
تصنفهــا،  تخترعهــا،  »تســتل، 
ترتشــف، تشــم« فهــذه االفعــال 
ــم/ ــة باإلحساس/تشــم، بالعل متعلق
بالتــذوق/ تصنفها/تخترعهــا، 

ترتشــف، وإذا مــا تجاوزنــا الفعل 
القاســي »نســتل«، تكــون بقيــة 
)طبيعية/عادية/ســوية(  األفعــال 
األفعــال  خــالل  مــن  فالكاتــب 
المجــردة يؤكــد علــى رغبتــه فــي 
الحياة/الفــرح، ويؤكــد علــى أن 
ــه  ــي طموح ــجن ال يلب األسر/الس
وبهــذا  الحيــاة،  فــي  اإلنســاني 
يكــون قــد تمــرد علــى واقعــه 
نحــو  خطــوة  ليتقــدم  القاســي 
ينشــدها. التــي  الحرية/الحيــاة 

عالمــك  فــي  حــر  »انــت 
فلترســم  الحالــم  االســطوري 
ذكريــات قــد تأتــي وســتزداد، القــا 
ــي  ــا ف ــال زمنه ــا ط ــاال كلم وجم
رحــم الحلــم وان لــم تــأت يكفيــك 
شــرف مزاولــة مهنــة المتفائليــن .

تتذكــر مــاذا رأيت في حلم اآلتي : 

تحلم في البحر ..... بفتاه ترقص 
فوق الشاطئ ..... طرقات ال 
عساكر فيها ..... ومروج من 
األزهار.... وغابات خضراء 
تصبح بالبالبل والحساسين 

.ان ترى قمر المساء ....تقطف 
زهره بلل بتالتها ندى الصباح 
ان تنزلق بوحل الطريق ... 
وتعود للبيت متسخ الثياب ..

ان تقبل امرأه في ساعة متأخرة 
من الحب ..... وتشم عبير 
الطفولة ...ان تغتسل تحت 

سياط المطر ...... وان تستلقي 
على العشب وتحدق في سماء 
نيسان الصافية، ..... وأن وأن 
.... توضأ بالحلم ... وذاكره، قد 
تجيء .. وتهيأ ان تكتب ذكريات 
الزمن اآلتي ...... فما ستكتبه 
سيدون في سجل الوجود ، 

كوديعة لك« 

حجم البياض في هذا المقطع 
يؤكد على الرغبة الجامحة عند 
الكاتب في الحياة/الفرح، فهناك 
كم هائل من األلفاظ البيضاء 
تجعل المقطع مطلق البياض، 
تجتمع فيه الفكرة واأللفاظ في 

خدمة المعنى، والالفت ان 
الكاتب يستخدم عناصر الفرح 

التي يلجأ إليها الشعراء، 
المرأة والطبيعة، والكتابة 

والتمرد، فنجد حضور الطبيعة 
في: »البحر، الشاطئ، مروج، 
األزهار، غابات، خضراء، 
بالبالبل، الحساسين، قمر، 

زهرة، ندى، الصباح/ مطر، 
سماء« ونجد حضور المرأة في: 
»بفتاة، ترقص، امرأة، الحب« 
والكتابة من حالل: »تكتب، 

ستكتبه، سيدون، سجل« 
والتمرد/الثورة نجدها في: » 

تحلم في البحر، توضأ بالحلم« 
بهذا يكون كميل أبو حنيش قد 

استخدم كل عناصر الفرح/
التخفيف، وهذا يشير إلى أنه 

يقاوم/يتمرد على واقعه، ويسعى 
نحو المستقبل/الحياة بطريقته 

الخاصة.

إلــى هنــاك يكــون الكاتــب قــد 
مــا  وحقــق  الــذروة،  وصــل 
واقعــه/ تجــاوز  فقــد  يريــده، 
الســجن، إن كان علــى مســتوى 
مســتوى  علــى  أم  الفكــرة، 
علــى  أم  المســتخدمة،  األلفــاظ 
ــتخدمها  ــي اس ــم الت ــة التقدي طريق
فــي رســالته، لكنــه ال يكفــي بهــذا 
المقــادر، ويريــد أن )يغتــرف( 
المزيــد مــن الحيــاة، مــن الفــرح، 
ــكار:  ــة أف ــوى بمجموع ــذا يتق له

الرســالة  أن  »وتذكــر 
وان  تصــل  مــا  غالبــا 
موعدهــا«. عــن  تأخــرت 

...فارسم ذكريات الزمن القادم 
.... كما لو انك عشتها .... كما 

لو كنت ستحياها.... كما لو 
كانت الحياه برقتها مجرد حلم 

..... فتهيأ.

لأفراح المؤجلة. أنقشها، على 
جدار الذاكرة وحسب واعد 

اجترارها في كل يوم ...

تسلح باألنفة، والكبرياء. ال 
تنحني أمام سطوه القيد وقف 

على قدميك دائما .

إلــى  الحالــم  رحلــه  ...واصــل 
كلنــا  الضبــاب.«  ينقشــع  أن 
ــم أن فعــل األمــر غالبــا مــا  يعل
المتلقــي،  علــى  )ثقيــل(  يأتــي 
األمــر،  هــذا  يعــي  والكاتــب 
بــل  للمتلقــي،  يوجــه  لــم  فهــو 
وبهــذا  هــو،  لنفســه  وجهــه 
التمــرد  فكــرة  اوصــل  يكــون 
ــر  ــة وغي ــة خفيف ــي بطريق للمتلق
ــد أكمــل  ــا يكــون ق مباشــرة، وهن
فهــو  التمرد/الثــورة،  مشــروع 
يضــع تجربــة التمــرد الجديــدة 
تلقــي  مــن  محررنــا  أمامنــا، 

ــرة. ــح المباش ــه والنصائ التوجي

الحلقة الثالثة

بقلم : كميل ابو حنيش
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كان ميــكان يف ســالف العــرص واألوان كانــت 
: بــدر  هنــاك  مجموعــة مــن األصدقــاء 
.حليمــة. اســامء.  حليمــة طفلــة مريضــة 
ــن  ــض الثم ــاول دواء باه ــب تتن ــرض القل مب
يضطــر اباهــا للعمــل لســاعات كثــرية. حتــى 
يوفــر مثنــه .  فكــرت بدر واســامء ان تســاعد 
صديقتهــا بــان يتحدثــان مــع جمعيــة خرييــة  
لتوفــريه لصديقتهــام وفعــال  تحدثــا مــع 
ــن  ــاد) ع ــالح واالرش ــة( االص ــس الجمعي رئي
حالــة صديقتهــام. فوافــق مســاعدتهام . كل 

ــم  ــك وحليمــة ال تعل ذل
الــدواء عبــارة عــن شــكوالتة محشــوة بذلــك  

الــدواء
طارت حليمةفرحا  واصبت تغني  

نامــت حليمــة  بعــد ان تناولــت قطعــة مــن 
دوائهــا وتركتــه فــوق الطاولــة . 

ــني.اكل  ــا : حس ــديد اخاه ــدوء ش ــلل به تس
بدائهــا  حليمــة   اســتيقضت  الــدواء  كل 
االمل  بحثــت هنــا وهنــاك عنــه فلــم تجــده 
اخــربت اباهــا عــن ذلــك.  ازدادت حالــة 
حليمــة  ســوءا . نقلــت اىل املستشــفى عــىل 
ــا   ــة  اســتغرب االب وصديقيته ــاح الرسع جن
ــة  ــام حليم ــة صديقته ــور حال ــبب تده س

حرض الطبيب : صديقتكام  رمبا ستموت 

بدر: نعم؟ 
الطبيــب : تحتــاح  عــىل جنــاح الرسعــة. لهذا 

الــدواء فكــر الصديقتــني كيف يســاعدهام. 
ان ذهبــا لنفــس الحمعيــة اكيــد لــن يعيــدا 

مســاعدتهام . ومبلغــه باهــض الثمــن
ــاب   رجعــو للمنــزل حزينــون  يحملــون اذن
مل  حليمــة  اخ  ان  اىل  بــدر  انــت  اليــاس  
يشــاركهم ذلــك ســالت عنــه فوجدتــه يف 
غرفتــه مرمــي عــىل االرض  نادتهــم . نقلــوه 
ــام  ــاء القي ــرر االطب ــفى . ق ــا للمستش رسيع
بغســل بطنــه  وبعــد ســاعات مــن االنتظــار. 

خــرج الطبيــب : هــو االن بخــري بعــد ســاعة 
سيســتفيق مــن املخــذر  اســتفاق اخ حليمــة 
مــن املخــذر طلــب مــن بــدر فقــط ان 
تحــرض لــه اعــرتف انــه رسق دواء مــن اختــه 
ضنــا منــه انهــا شــيكوالته . وطلــب منهــا ان 
ال تخــرب االخريــن  فوافقــت  قــررت بــدر 
الرجــوع اىل نفــس الجمعيــة . لطلــب الــدواء 
ــة  ــا رئيــس الجمعي لصديقتهــا وفعــال منحه

وشفيت 

قصة  شيكوالتة الموت

 األخيرة
ُ

اللحظة
بينــام كنــت  جالســاً عــىل شــط النهــر , إذ 
بعصفــورة كبــرية تهــوي عــىل األرض بجــوارِي و 
ــي  ــل مع ــه . تأم ــري تُطعم ــا  الصغ ــا فرخه معه
مــا أجمــل إبــداع الخالــق يف خلقــه ,مــاذا تفعــل 
األم الحنــون؟  راقــب..  أســمى آيــات الحــب و 
التضحيــة  الحــب و الســالم  الحــب و العطــاء .

تعــال ألــق عليهــم ببصريتــك  فبــرصك وحــده ال 
يَكفــي . هــذه العصفــورة و هــذا ابنهــا بعدمــا 

هويــا عــىل األرض ســويا  تــرى مــاذا يَفعــالن؟
كأنهــا  و  نبشــاً  األرض  تنبــش  األم  هــي  هــا 
تحــرث األرض حرثــاً , تبحــث عــن فتــات خبــز, 
يف  منقــاره أشــاهد حبــة حنطــة , تندفــع لألمــام 
قفــزة و لفــم ابنــه تدفعهــا دفعــا  , يــرصخ 

ــى. ــام معن ــم لرصاخه ــا ال أفه ــان و أن االثن
جناحيهــا   تهــز  و  لألمــام  الصغــرية  تنبطــح   

ــا ســفينة  ــل عــىل األرض بجســدها و كأنه تتامي
غارقــة  بــني أمــواج البحــر  تحــاول االتــزان 
كســابق   عهدهــا مــا أجمــل عطــف األم و مــا 

ــني ــال  االثن ــو ح ه
معــاً  تــدور األم و خلفهــا فرخهــا  الصغــري و 
لكــن لـَـم يســتمر الوضــع كثــرياً هــا هــو الخطــر 

ــاذا تفعــل األم ؟  ــد و م ــادم مــن بعي ق
لحظــات و ســوف تقــع الكارثــة أُم تــرصخ و 
تنــزوي للخلــف و لحظــة تقفــز لألمــام  , يف 
تلــك اللحظــة  كانــت تقــرتب الكتلــة الضخمــة  
لتعــرب دون قصــد و الفــرخ الصغــري عاجــز عــن 
ــت يف  ــو ثاب ــا ه ــداً , ه ــز بعي ــريان أو القف الط

ــه . مكان
ــد أن تهاجــم  ــف رصخــة و تري ــرصخ أل و األم ت
ــر , لصوتهــا غــري ســامع أو  هــذا العمــالق العاب
مكــرتث  تفــرد جناحيهــا  و متــط رأســها لألمــام 

تخطــو . حلــوة الــروح و الحيــاة غاليــة  ترجــع 
للخلــف برهــة  ال أبــداً ســوف تحــاول و أن .....

و  الخطــورة مســتمرة  و  املوقــف حرجــاً  زاد 
ــب األم  ــا لقل ــهد  ي ــي املش ــواين و ينته ــر الث مت
الــذي مــازال يخفــق حتــي كاد أن يخــرج خــارج 
قفصــه الصــدري  رمبــا  تفقــد فرخهــا و كان 
لســان حالهــا أيــن أنــت يــا ريب ؟ تدمــع عيونهــا  
ــاكنان و اللســانان عاجــزان و  ــان اآلن س و القلب
ــي  ــرر قدم ــوة , م ــن أزال لكب ــبحان م ــن س لك
العمــالق دون  عنــوة  , الــذ ي أزال الخطــر عنهــا 
. عندمــا كاد أن يفتــك بهــم و لكــن أى عمــالق 
ــاك مــن يرحــم و أى ســارق يــرسق  يفتــك وهن
ــم  ــتدارت األرض به ــرس  , أس ــن يح ــاك م و هن
ومــن أعــىل و مــن أســفل و نــزل العمــالق النهــر 
, فــردا العصفــوران جناحيهــام  و إىل أعــيل النهــر 
ــة و كل  ــا كل لحظ ــل معهاممتدفق ــا و األم حلق

ــوم  ســاعة و كل ي

القاصة: سالف بوكحيل. الجزائر

سامح ادوار

النادي الرياضي الهاوي 

لقدماء حكام كرة القدم

دعوة
يرشفني ان أدعوكم لحضور 
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الرياضة محمد خميستي بغليزان

 النادي الرياضي الهاوي 
 rmb)سريع المستقبل

matmar) لبلدية مطمر

دعوة
يرشفني ان أدعوكم لحضور 

انعقاد الجمعية العامة االنتخابية 
يوم الجمعة 20نوفمرب2020عىل 
الساعة 17:00مساءا وذلك بدار 
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إرهاب الطرق يحصد 
ضحية بالجلفة 

وقــع حــادث مــرور مميــت بحــر األســبوع املــايض يف 
حــدود الســاعة 09 ســا 30 د متثــل يف إصطــدام شــاحنة مــن 
ــوع بيجــو 208،  ــو ذات مقطــورة بســيارة مــن ن ــوع رون ن
ــن  ــرب م ــم 01 بالق ــي رق ــق الوطن ــع  بالطري الحــادث وق
ــداء  ــي الن ــور تلق ــة، وف ــية بالجلف ــة الشمس ــة الطاق محط
تدخلــت إســعافات املركــز املتقــدم واد الصــدر مدعــم 
بالوحــدة الثانويــة لعــني اإلبــل، أســفر الحــادث عــن وفــاة 
ســائق الســيارة البالــغ مــن العمــر 43 ســنة وإصابــة أخــر 
ــعافات  ــم اإلس ــم تقدي ــن ت ــنة أي ــر 43 س ــن العم ــغ م يبل
األوليــة للمصــاب ونقلــه  إىل مستشــفى عــني اإلبــل و 
ــفى  ــث مبستش ــظ الجث ــة حف ــة إىل مصلح ــل الضحي تحوي

ــعد. مس
الجلفة عيدي لخرض 

البيض:

 ارتفاع أسعار األعالف 
يقلق الموالين بالبيض 

دق الكثــري مــن مــريب املــوايش ناقــوس الخطــر، بعــد 
األعــالف  أســعار  يف  املســبوق  غــري  القيــايس  االرتفــاع 
هــذه األيــام، مــام ســيزيد، حســبهم، مــن نفقــات تغذيــة 
املــوايش، التــي تُعــد بــآالف رؤوس األغنــام واألبقــار واملاعــز 
وحتــى الدواجــن، وهــو مــا ترتــب عليــه ارتفــاع يف تكلفــة 
ــواين،  ــة ذات األصــل الحي ــارص الغذائي ــف العن ــاج مختل إنت
عــىل غــرار اللحــوم والحليــب والبيــض، فضــال عــن خطــر 

ــي. ــي والفالح ــزوح الريف الن
ــيط  ــة* الوس ــات متطابق ــوايش يف ترصيح ــو امل ــر مرب وذك
ــة“،  املغــاريب*، أن ارتفــاع أســعار األعــالف، خاصــة “النخال
التــي تُنتجهــا مطاحــن الدقيــق والســميد، تكــون يف فصــل 
الصيــف والخريــف، مقبولــة نســبيا، حيــث ال يتعــدى مثــن 
ــذي  ــعر ال ــو الس ــنتيم، وه ــف س ــد 180 أل ــار الواح القنط
كانــوا يشــرتون بــه هــذا النــوع مــن األعــالف قبــل أســابيع، 
ــح بـــ 260  ــام ليصب ــز خــالل هــذه األي غــري أن الســعر قف
ــت الـــ50  ــادة قارب ــرث ، أي بزي ــار واك ــنتيم للقنط ــف س أل

ــاد. باملئــة مــن الســعر املُعت
ــاع ســعر  ــأن ارتف ــوايش، ب ــريب امل ــن م ــر م ــدد آخ ــد ع وأك
“النخالــة“، كــام جــرت عليــه العــادة يف الســنوات املاضيــة، 
ال يكــون إال يف فصــل الشــتاء، عندمــا تكــون ظــروف 
تخزينهــا مواتيــة وُمتاحــة للتجــار واملُضاربــني، ومــن جهــة 
ــروف  ــبب الظ ــي، بس ــة الرع ــب عملي ــا تصع ــرى عندم أخ
املناخيــة، مــن تســاقط لألمطــار وبــرودة للطقــس، مــا 
ــري أن  ــالف، غ ــيهم باألع ــة مواش ــوء لتغذي ــم للج يضطره
ــول فصــل الصيــف، وارتفــاع درجــة  الحــال تتغــري مــع حل
الحــرارة، التــي تتلــف األعــالف املُخزنــة، باإلضافــة إلمكانيــة 
الرعــي، وهــو مــا يــؤدي لخفــض أســعار األعــالف يف العادة، 

ــام. عــىل عكــس هــذه األي
وأبــدى ُمربــو املــوايش تخوفهــم مــن تضاعــف أســعار 
األعــالف عنــد حلــول فصــل الشــتاء مــن هــذا العــام، 
ــية،  ــتويات قياس ــل إىل مس ــوم تص ــالف الي ــت األع إذا كان
وهــو مــا ســيؤثر، حســبهم، عــىل شــعبة تربيــة الحيوانــات 
ــم  ــع إذا مل يت ــىل أن الوض ــن ع ــواين، مؤكدي ــاج الحي واإلنت
الحيوانيــة  الــرثوة  فــإن  املناســب،  الوقــت  يف  تداركــه 
ســتصبح مهــددة، فيــام ســيتم رهــن اإلنتــاج الحيــواين مــن 
ــا والظــروف  جهــة أخــرى خاصــة ونحــن يف جائحــة كورون

ــر ــها الجزائ ــي تعيش الت
ــا 310 آالف  ــطورة“ مثنه ــُذرى “املس ــادة ، ال ــن م ــغ مث وبل
ــن  ــد م ــار الواح ــن القنط ــغ مث ــام بل ــار، في ــنتيم للقنط س
الشــعري 350 ألــف ســنتيم، يف حــني أنــه مل يتعــد مثنــه قبــل 
أيــام 250 ألــف ســنتيم، وبقــى أغلــب املوالــني يتســاءلون 
عــن ســبب هــذا االرتفــاع غــري املســبوق يف مثــن األعــالف، 
الســيام يف هــذه الفــرتة، التــي كان مــن املفــروض أن أســعار 
األعــالف تكــون رخيصة.كــام ارجــع الكثــري العارفــني بخبايــا 
القطــاع ا ن هاتــه األســباب ترجــع لشــح األمطــار وموجــة 

الجفــاف التــي تعرفهــا املنطقــة
بلواسع ع

عني على ماوراء اخلبر
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شبكة الصحفيين الجزائريين: 

المغرب مطالب بفتح المدن المحتلة من 
الجمهورية الصحراوية أمام الصحافة العالمية

 طالبــت شــبكة الصحفيــني الجزائريــني املســاندين للشــعب الصحــراوي، اليــوم 
ــل  ــة، لنق ــة العاملي ــام الصحاف ــال أم ــح املج ــرب بفت ــر، املغ ــاء بالجزائ الثالث
ــا  ــة ، و م ــة الصحراوي ــن الجمهوري ــة م ــدن املحتل ــري يف امل ــا يج ــة م حقيق
تعيشــه منطقــة الكــرارات بعــد العــدوان العســكري املغــريب الجمعــة املــايض.

ــه خــالل  ــة ل ــت موهــوب، يف مداخل ــى اي وأوضــح منســق الشــبكة، مصطف
النــدوة التضامنيــة التــي نظمتهــا الشــبكة، أن "هنــاك شــح يف الصــورة 
التلفزيونيــة حــول مــا يقــع يف املنطقــة، و الــكل يعلــم ان الخــرب عندمــا يكــون 
ــق  ــورة يف توثي ــة الص ــون قيم ــع، ك ــني و مقن ــرب يق ــو خ ــورة ه ــم بالص مدع

ــرية جــدا". ــق كب الحقائ
وإســتنكر اإلعالمــي ايــت موهــوب، مامرســات النظــام املغــريب مــن خــالل 
ــني  ــل عــىل الصحفي ــق الكام ــاك، والغل ــا يجــري هن ــة م ــم عــىل حقيق التعتي
خــالل أداء عملهــم"، مســتدال يف ذلــك، مبــا حــدث مــع مراســل وكالــة االنبــاء 

االســبانية الــذي تــم طــرده.
وأضــاف، "مــن املؤســف أن املغــرب ال يســمح إال بدخــول اإلعالميــني املوالــني 
لــه، و هــذا يتنــاىف مــع الحــق يف املعلومــة، لتنويــر الــرأي العــام بحقيقــة مــا 

يحــدث هنــاك".
وأشــار إىل أن مــا يحــدث يف املناطــق املحــررة، عكــس مــا يقــوم بــه املغــرب، 

حيــث يتواجــد حاليــا 15 صحفــي، لنقــل الوضــع هنــاك.
ــدة  ــن محاي ــة مل تك ــر اإلعالمي ــن املناب ــري م ــس الشــبكة، أن" الكث ــرى رئي وي
يف تغطيــة مــا حــدث يف منطقــة الكركــرات، لحســابات سياســية و مصلحيــة، 

ــة". بإســتثناء أصــوات قليل
ويتســاءل يف ســياق متصــل، ملــاذا يتكلــم اإلعــالم املــوايل للنظــام املغــريب عــن 
الثغــرة  التجاريــة غــري القانونيــة، و ينــىس جــدار العــار عــىل طــول 2744 كلم، 
مبــا فيــه مــن الغــام، مــا بــني 7 ال 9 مليــون لغــم، وملــاذا ال يتحــدث عــن مــا 
يســمى برتوكــول أســلو، و اتفاقيــة اتــاوة حــول منــع االلغــام، و يتحــدث عــن 
الغــام الصحراويــني التــي تــم تحطيمهــا ،رغــم أن الدولــة الصحراويــة وقعــت 

عــىل اإتفاقيــة جنيــف 2005.
وإعتــرب ذات املتحــدث، أن "عــودة الجيــش الصحــراوي للعمــل املســلح 
ســيفتح العديــد مــن القضايــا، التــي تقــف وراءهــا بعــض القــوى، مــن بينهــا 

ــة". ــات الدولي ــن اإللتزام ــص م ــرب يف التمل ــاعد املغ ــي تس ــا الت فرنس

السالم عليكم؛
بدايًة، اسمحوا يل أن أشكر القامئني 

عىل حفل اإلشهار، فرًدا فرًدا، مع حفظ 
األلقاب.

التقيت األسري أسامة محمد عيل 
األشقر ظهر السابع من أيلول يف سجن 

"الجلبوع"؛
ــون  ــع أرسى يكتب ــي التواصــّيل م ــن مرشوع ــا ع تحّدثن
و"لــكّل أســري كتــاب"، ظــروف األرس والعالقــة مــع 
الخــارج، تجاهــل قضايــا األرسى والوعــود الرنّانــة دون 
رصيــد، الرســائل التــي يبعثهــا أســامة لتحريــك قضّيــة 
األرسى واالهتــامم بهــا، مرشوعــه التواصــّيل مــع أدبــاء 
العــريّب وأهمّيته؛حّدثتــه  العــامل  مــن شــّتى أرجــاء 
بــدوري عــاّم يقــوم بــه الصديــق خالــد عــز الديــن مــن 
ــالم  ــا يف اإلع ــالم أرسان ــار وأق ــرش أخب ــار يف ن ــل جّب عم
الجزائــري ومنــه إىل العــامل بأرسه.(باملناســبة، تواصلــُت 
ــارك ألســامة  ــي الحضــور ويب ــد ويحّي ــز خال مــع العزي
هــذا اإلصــدار)؛ تناولنــا مرشوعــه الثقــايفّ، مولــوده 
ــروب  ــتعراض لح ــر"، اس ــذاق آخ ــجن م ــر "للس املنتظ
مــن نــوع آخــر، مســريته االعتقالّيــة حتــى اإلفــراج 
وحــروب الظــّل واملخفــي مــاّم يتعــرّض لــه األســري 
داخــل الســجن.. وخارجــه؛ ويســعدين أن أشــارك اليــوم 
حفــل إشــهار هــذا املولــود املبــارَك. تحّدثنــا مطــّوًال عن 
ــدب  ــكّل ح ــا ل ــا األرسى وإيصاله ــة حكاي ــة كتاب أهمي
وصــوب، ملــن يســمع وملــن ال يريــد أن يســمع، هنــاك 
ــه  ــم هموم ــكّل منه ــن، ل ــِنئّ يف الزنازي ــبابنا ت ــرية ش خ
وعائلــة تنتظره...وأمــل. تــويف والــده دون فــراق أو 
عنــاق ورثــاه: "والــدي غبــَت ومــا غابــت شمُســَك يــا 
قــدويت، غبــَت وبقــي طيفــك يطّوقنــي، صــدى صوتــَك 
مــا زال يف أذين أســمعُه يقــول يل اعمــل مــا تشــاء، فلــم 
متنعنــي يف يــوٍم مــن األيــاِم عــن إداء واجــب الوطــن، 
كلامتــك يف أذين مــا زالــت حــارضة، اعمــل الخــريَ يف كل 
األوقــات، كلامتــك تُطــرز مبــاء الذهــب ال يشء يذهــب 
هبــاء فــكل عمــٍل عنــد اللــه بــاٍق". وكّيل أمــل أن تصلــه 
ــه  ــو أنّ ــِه ل ــوًرا ب ــاًم كان فخ ــه حت ــامة، ألنّ ــامت أس كل
ــا،  ــس ألرسان ــة متنّف ــا؛ الكتاب ــّد منه ــة ال ب ــا. كلم بينن

ــرّة،  ــم الح ــرب أقالمه ــه ع ــاّم يقولون ــري م ــم الكث ولديه
كلمتهــم  واخــرتاق  املســتوى،  العاليــة  وإنســانّيتهم 
وهنــاك  لهــم؛  حريّــة  الســجون  وأســوار  للزنازيــن 
ــق يف  ــة لتحلّ ــك الكلم ــال تل ــة يف إيص ــات جّم صعوب
ســامء الحريّــة. مــن تواصــيل مــع أرسى يكتبــون ملســت 
خيبتهــم وحرستهــم مــن التســويفاِت التــي ال أوَل 
ــه  ــه رســالة أســري ورغبت لهــا وال آخــر، فــكّل مــن تصل
ــت  ــاب تح ــامت الرتح ــِمع كل ــه يُس ــدار ل ــرش إص يف ن
شــعاِر: "أقــل الواجــب"، إال أنــه رسعــان مــا يتبــنّي أن 
ــر،  ــَذ يشء آخ ــَة والتنفي ــة يشء واملتابع ــود الرنّان الوع
ومقولــة "أقــلُّ الواجــب" شــعار وقــول فــارغ يطلقونــه 
يف ســامء الحريّــة الغائبــة املفقــودة، بــال قيمــة، تأكلُهــا 
ــا  ــى منه ــع وال يبق ــى تضي ــطٍء حّت ــاُم والشــهوُر بب األي
ــا  ــىل عاتقه ــذْت ع ــة أخ ــن مؤّسس ــم م ــؤكُل، وك ــا ي م
ــّب  ــت يف مه ــا وعــود ذهب ــي اإلصــداِر، ولكــن كلّه تبّن
ــني  ــد كّل القّيم ــة أناش ــذه املنّص ــىل ه ــن ع ــح. م الري
مؤسســات  وزارات،  مــن  اإلبداعّيــة  الكلمــة  عــىل 
واتحــادات كّتــاب بواجــب تبّنــي كتابــات الحركــة 
األســرية، وباألخــّص وليــدة خلــف القضبــان والزنازيــن، 
ــة، فعــًال وليــس قــوًال، فعــًال وليــس رضيبــة  وليــس ِمّن
كالمّيــة موســمّية. ال توجــد والدة أســمى مــن االحتفــاء 
مبولــود مثــل هــذا املولــود، ُرغــم الغيــاب القــرسّي 

لوالــده، وكّيل ثقــة بــأن أســامة ميــيش منتشــًيا بــوالدة 
واالحتفــاء  آخــر"  مــذاق  "للســجن  األّول  مولــوده 
ــىل  ــرصت ع ــّجانه وانت ــت س ــرّة هزم ــه الح ــه، فكلمت ب
ــن  ــا نح ــوار وه ــدران واألس ــان والج ــالك والقضب األس
نحتضنهــا بفخــر واعتــزاز. شــكًرا لــك أســامة عــىل هــذا 
ــايل  ــن أع ــك م ــه أخرون،جئت ــني أن يتبع ــود، آمل املول
الكرمــل، برفقــة زوجتــي ســمرية وزميــيل املحامــي 
ــارك  ــود، ونب ــذا املول ــك ه ــا ول ــارك لن ــع، لنب ــيل راف ع
لــك وملنــار عقــد القــران الــذي يشــكّل شــوكة يف حلــق 
ــات وتربيــكات األصدقــاء األرسى  ــّل. حاملــني تحّي املحت
مبناســبة إصــدار الكتــاب وعقــد قرانــك مــع منــار. 
آملــني بحريّــة قريبــة لــك ولرفــاق دربــك األحــرار.
حيفا/البرية 17 ترشين الثاين 2020

حسن عبادى
مداخلتي في حفل إشهار "للسجن مذاق آخر" لألسير أسامة األشقر



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 

 

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

