
عني على ماوراء اخلبر

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

األحد ٢٢ نوفمبر 2020  الموافق لـ ٠٧ ربيع الثاني1442 هـ  العدد ٨٧٢

السيدة ميركل 
تعرب عن ارتياحها 
لتماثل الرئيس تبون 

للشفاء

الوزير األول يشرف على إنطالق 
الحملة الوطنية للتشجير

الحملة الوطنية للتجشير، 
رسالة ألعداء الطبيعة و 

فرصة لزرع األمل
أجمع الوزراء املشاركون أمس السبت يف الحملة الوطنية 

للتجشري التي أرشف عىل إطالقها الرسمي بتيبازة الوزير األول، 
عبد العزيز جراد، عىل أن املبادرة هي رسالة ألعداء الطبيعة و 

فرصة لزرع االمل.
وشددت يف هذا الخصوص وزيرة البيئة، نصرية  بن حراث، عىل 

رضورة الحفاظ عىل الرثوة الغابية ملا لها من دور «فعال» يف 
املحافظة عىل األنظمة اإليكولوجية عىل غرار مكافحة التصحر و 

التغريات املناخية.
وأضافت أن الغابات تساهم من الناحية االقتصادية بنسبة 

«معتربة» يف الناتج املحيل الخام  الوطني، مربزة أن مبادرة اليوم 
الرامية لغرس أزيد من 250 ألف شجرة هي «أحسن رد عىل 

أعداء الطبيعة».
من جهته، أفاد وزير الفالحة و التنمية الريفية، عبد الحميد 

حمداين، أن اختيار شعار «فليغرسها»، هو شعار «لإلستمرارية 
و الدميومة و الحفاظ عىل البيئة و الحياة و التجديد مهام بلغ 

مستوى جرائم الحرائق من خسائر يف الرثوة الغابية».
واعترب السيد حمداين الحملة الوطنية للتشجري مبثابة «رد فعل 
املجتمع ضد األعامل التخريبية املتسببة يف تدهور الفضاءات 

الغابية و زعزع استقرار الساكنة فيها».
وقال أن الحملة تهدف إىل تجنيد جميع املواطنني و أعضاء 

املجتمع املدين للوقوف ضد هذه األعامل التي تتسبب يف 
خسائر معتربة يف الرثوة الغابية و من مثة إعادة الحياة لها 

مجددا، مربزا أن قطاعه يطمح لغرس أزيد من 31 مليون شجرية 
خالل موسم 2021-2020.

كام أكد وزير الفالحة و التنمية الريفية أنه عمال بتوجيهات 
و تعليامت الوزير االول، تجري حاليا «عىل قدم وساق» 

عمليات إحصاء الخسائر و تعويض املترضرين، سواء ما تعلق 
بالتعويضات املالية أو العينية لصالح الفالحيني و املوالني و 

غريهم من الفئات األخرى املترضرة.
ومن جانبه، قال وزير الشؤون الدينية و األوقاف، يوسف 

بلمهدي، أن «التشجري عبادة قبل كل يشء»، مربزا أن «كل من 
تسبب يف جرمية حرق الغابات عمدا سيتعرض للعقاب الرباين 

قبل العقاب البرشي».
وأضاف أن «الدين اإلسالمي يويص بالحفاظ عىل البيئة و 

الغطاء النبايت عىل اعتبار أنه عنرص أسايس للحياة» معتربا حملة 
اليوم «فرصة لزرع االمل» قبل أن يشري أن «األمئة و الدعاة 

و الصالحني مجندون لغرس ثقافة احرتام البيئة و مواجهة كل 
الظواهر  السلبية التي من شأنها املساس باملواطن و بيئته».

نسيم ضيافات يتطرق 
مع سفير جمهورية كوريا 
الجنوبية بالجزائر إلى سبل 
تعزيز الشراكة بين البلدين

االنتقال الطاقوي: 

الجزائر وألمانيا تسعيان 
إلى تعزيز تعاونهما
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وطني

السيدة ميركل تعرب عن ارتياحها 
لتماثل الرئيس تبون للشفاء

تلقى رئيس الجمهورية عبد املجيد تبون اليوم 
الجمعة يف املستشفى الذي يعالج فيه بأملانيا 

رسالة من املستشارة األملانية أنجيال مريكل 
اعربت له فيها عن ارتياحها لتامثله للشفاء 

جراء إصابته بفريوس كورونا املستجد.
و جاء يف رسالة املستشارة األملانية "أعرب 

لكم عن خالص متنيايت بالشجاعة والقوة 
ملواصلة فرتة النقاهة".

وأج

الوزير األول يشرف على إنطالق 
الحملة الوطنية للتشجير

أشرف الوزیر األول, السید عبد العزیز جراد, یوم السبت, رفقة وفد وزاري, على إطالق حملة وطنیة 
بمناسبة الیوم الوطني للتشجیر تحت شعار "فلیغرسھا", من تیبازة, الوالیة األكثر تضررا من حرائق 

الغابات مؤخرا.
ويتم غرس عرب كامل الرتاب الوطني 250 

الف شجرة, منها 3000 بتيبازة أبرزها أشجار 
الزيتون, الوالية األكرث ترضرا من حرائق 

الغابات, إذ سجلت باملنطقة خسارة تقدر 
ب3800 هكتار, منها 820 هكتار خالل حرائق 

ليلة السادس اىل السابع نوفمرب املايض التي 
أودت بحياة شخصني.

وتتزامن هذه املبادرة التي نظمت بأعايل 
تيبازة, بسد بوكردان بسيدي اعمر, مع اليوم 

العاملي للطفل وشارك فيها تالميذ الكشافة 
اإلسالمية وأشبال األمة وكذا مواطنون 

وفعاليات املجتمع املدين.
وتعتزم الدولة من خالل هذه املبادرة غرس 

خالل موسم 2020-2021 أزيد من 31 مليون 
و 500 الف شجرة عرب كامل الرتاب الوطني 
فيام بلغت حصيلة املوسم السابق غرس 11 

مليون و 500 الف شجرة.
للتذكري, ففي إطار التحقيقات التي بارشتها 

الضبطية القضائية بوالية تيبازة ملعرفة أسباب 
الحرائق األخرية, أمر قايض التحقيق لدى 
محكمة رششال (تيبازة) بإيداع 20 متهاًم 

الحبس املؤقت, ووضع اثنني آخرين تحت 

الرقابة القضائية, مع إصدار أوامر بالقبض 
يف حق ستة آخرين يف حالة فرار, جميعهم 

متورطون يف إرضام النريان بغابات قوراية يف 
تيبازة.

وحسب بيان سابق لوزارة الفالحة, سجل 41 
حريًقا غابًيا خالل ليلة 6 إىل 7 نوفمرب الجاري, 

مّست مثاين واليات من الوطن واملتمثلة يف كل 
من تلمسان والبليدة وسيدي بلعباس ووهران 

والشلف وعني متوشنت وتيبازة ومستغانم.
وأتت حرائق الغابات عىل مساحة إجاملية 

تقدر بنحو 42.338 هكتار خلفتها 3292 بؤرة.

حرائق الغابات:

 الوزير األول يدعو الى االسراع في تعويض الفالحين المتضررين
دعا الوزير األول، عبد العزيز جراد، اليوم  

السبت من تيبازة املصالح املعنية اىل 
"االرساع" يف تعويض الفالحني املترضرين  من 
حرائق الغابات التي عرفتها ليلة السادس اىل 

السابع نوفمرب الجاري مثاين واليات.
و قال السيد جراد خالل إرشافه عىل اطالق 
الحملة الوطنية للتشجري إنه من الرضوري 

تعويض الفالحني املترضرين "يف أجل أقصاه 
الخامس عرش (15) ديسمرب القادم"، مشددا 

عىل "تخفيف اإلجراءات اإلدارية" يف هذا 
الشأن.    

و باملناسبة، تطرق اىل ضحايا الحرائق الذي 
بلغ عددهم ضحيتني اثنتني، مشريا اىل أن 
الحكومة قد "بادرت بتعويض عائالتهم".

للتذكري، فإن والية تيبازة كانت أكرث الواليات 
ترضرا من حرائق 6-7 نوفمرب، إذ تكبدت 
املنطقة خسارة تقدر ب3800 هكتار من 

األشجار، منها 820 هكتار خالل حرائق  ليلة 
السادس اىل السابع نوفمرب املايض التي أودت 

بحياة الشخصني.
واعترب الوزير األول اليوم الوطني للتجشري 

هذه السنة "يوم خاص" بالنظر اىل "الخسائر 
الكبرية" التي عرفتها الغابات مؤخرا، مذكرا أن 
"التحقيقات أثبتت  الفعل اإلجرامي بتواطئ 

من أطراف مناوئة من خارج الوطن".
وقال أن الغابة "ثروة وطنية كانت يف املايض 
قلعة ملحاربة االستعامر الذي  تكالب عليها 

بالنابامل"، و أن "أعداء اليوم حاولوا استهداف 

الغابة من خالل عمليات مفتعلة لكن الرد 
عليهم يكون بطريقة سلمية من خالل 

التشجري".
و دعا السيد جراد "كل الجزائريني لغرس 

األشجار عىل اعتبارها رمز من رموزالحرية و 
بعث الحياة من جديد".

وسجل أيضا أن اليوم يتزامن مع اليوم العاملي 
للطفولة، مربزا أن "الشجرة مثرة للحياة كام 

أن الطفولة مثرة لإلنسانية"، قبل أن يعرب عن 
أمانيه أن يكون املوسم  الدرايس "جيدا" 

لألطفال، و يدعو األرسة الرتبوية اىل مزيد من 
التجنيد لحامية أنفسهم و حامية األطفال 

من خالل التقيد أكرث بالربوتوكول الوقايئ من 
فريوس  كوفيد19-.      

وكان الوزير األول، السيد عبد العزيز جراد،  
قد أرشف اليوم السبت، رفقة وفد وزاري، عىل 

إطالق حملة وطنية مبناسبة اليوم الوطني 
للتشجري تحت شعار "فليغرسها"، من تيبازة، 

الوالية األكرث ترضرا من حرائق  الغابات 
مؤخرا.

ويتم غرس عرب كامل الرتاب الوطني 250 
الف شجرة، منها 3000 بتيبازة أبرزها أشجار 

الزيتون، الوالية األكرث ترضرا من حرائق 
الغابات، إذ سجلت باملنطقة خسارة تقدر 

ب3800 هكتار، منها 820 هكتار خالل 
حرائق ليلة السادس اىل السابع نوفمرب املايض 

التي أودت بحياة شخصني.
وتتزامن هذه املبادرة التي نظمت بأعايل 

تيبازة، بسد بوكردان بسيدي اعمر، مع اليوم 
العاملي للطفل وشارك فيها تالميذ الكشافة 

اإلسالمية وأشبال األمة وكذا مواطنون 
وفعاليات املجتمع املدين.

وتعتزم الدولة من خالل هذه املبادرة غرس 
خالل موسم 2020-2021 أزيد من 31 مليون 

و 500 الف شجرة عرب كامل الرتاب الوطني 
فيام بلغت حصيلة املوسم السابق  غرس 11 

مليون و 500 الف شجرة.
للتذكري، ففي إطار التحقيقات التي بارشتها 

الضبطية القضائية بوالية تيبازة  ملعرفة 
أسباب الحرائق األخرية، أمر قايض التحقيق 

لدى محكمة رششال (تيبازة)  بإيداع 20 
متهاًم الحبس املؤقت، ووضع اثنني آخرين 

تحت الرقابة القضائية، مع إصدار أوامر 
بالقبض يف حق ستة آخرين يف حالة فرار، 

جميعهم متورطون يف إرضام النريان بغابات 
قوراية يف تيبازة.

وحسب بيان سابق لوزارة الفالحة، سجل 41 
حريًقا غابًيا خالل ليلة 6 إىل 7 نوفمرب الجاري، 

مّست مثاين واليات من الوطن واملتمثلة يف 
كل من تلمسان والبليدة وسيدي بلعباس 
ووهران والشلف وعني متوشنت وتيبازة 

ومستغانم وأتت حرائق الغابات عىل مساحة 
إجاملية تقدر بنحو 42.338 هكتار خلفتها 

3292  بؤرة.

وزير التجارة : تعليمات صارمة لمتابعة 
تنفيذ إجراءات الحد من تفشي كوفيد19-

وجه وزير التجارة، كامل رزيق الخميس، تعليامت صارمة للمدراء الجهويني واملدراء 
الوالئيني للقطاع برضورة التواجد يف امليدان و متابعة تنفيذ إجراءات الحد من تفيش وباء 

كوفيد19-.
و وجه رزيق هذه التعليامت خالل اجتامع بتقنية التحارض املريئ عن بعد، ترأسه الخميس، 

مبقر الوزارة، مع املدراء الجهويني واملدراء الوالئيني للقطاع.
ويأيت هذا االجتامع بناء عىل تعليامت الوزير األول لوزير التجارة يف اجتامع الحكومة 

املنعقد بتاريخ األربعاء 18 نوفمرب 2020 برضورة تشديد اإلجراءات الرقابية فيام يخص 
قطاع التجارة للحد من تفيش وباء فريوس كورونا (كوفيد19-).

وباملناسبة، قدم الوزير، حسب بيان للوزارة جملة من التعليامت للمدراء برضورة «التواجد 
يف امليدان عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع ورضورة التجند الكامل يف هذا الظرف 

الصحي الخاص كام سبق وتجند كل إطارات وموظفي القطاع مع بداية هذه الجائحة يف 
الجزائر».

كام طلب الوزير «متابعة تنفيذ كل اإلجراءات التي أقرتها الحكومة للحد من تفيش الوباء 
والتنسيق الكامل تحت سلطة والة الجمهورية يف اتخاذ أي قرار استعجايل من شانه حامية 

صحة املواطن».

االنتقال الطاقوي: 

الجزائر وألمانيا تسعيان 
إلى تعزيز تعاونهما

أكد وزير االنتقال الطاقوي و الطاقات املتجددة شمس الدين شيتور خالل االستقبال الذي 
خص به يوم الخميس سفرية أملانيا بالجزائر السيدة اليزابيت وولربز، أن الجزائر وأملانيا 

تسعيان إىل تعزيز تعاونهام يف مجال االنتقال الطاقوي وتأكيد التزامهام من اجل العمل معا 
عىل تعزيزها وتطويرها، حسبام أفاد به بيان للوزارة اليوم الجمعة.

و اوضح ذات املصدر أن كال الجانبني أعربا عن ارتياحهام لهذا التعاون والتزامهام بالعمل 
يف تناغم لتعزيزه وتطويره من خالل عقد رشاكات برؤية متعددة األبعاد ومفيدة للطرفني، 

بالنظر إىل إمكانيات وفرص قطاع الطاقة الجزائري واملهارة األملانية.
و أضاف ذات البيان أن الوزير شكر خالل هذا االستقبال، السفرية عىل املساعدة والتعاون 

النموذجي لسنوات عديدة، كام استعرض حالة التعاون بني البلدين يف مجال الطاقات 
املتجددة والنجاعة الطاقوية، التي وصفها باملمتازة والكثيفة، القامئة عىل الثقة والصداقة.

وأشار السيد شيتور إىل أن مجاالت التعاون التي ميكن تعميقها مع الجانب األملاين هي عىل 
وجه الخصوص: البحث عن مشاريع ملموسة تدمج التحكم يف تقنيات اإلنتاج، ونقل املعرفة 

والخربة، والتكوين والبحث والتطوير داخل معهد االنتقال الطاقوي بسيدي عبد الله.
من جانبها، رحبت السفرية بإنشاء وزارة االنتقال الطاقوي والطاقات املتجددة التي ستجعل 

من املمكن التعاون بشكل أوثق يف املوضوعات ذات االهتامم املشرتك.
يف ذات السياق أعرب الطرفان عن التزامهام ببذل املزيد من الجهود يف هذا التعاون الثنايئ 

من أجل رشاكة دامئة خاصة لتنفيذ مخطط الطاقة الشمسية. كام تم االتفاق عىل أن يتم 
تنظيم يوما جزائريا أملانيا يف الجزائر العاصمة يف مجال االنتقال الطاقوي، خالل الربع األول 

من عام 2021.

نسيم ضيافات يتطرق مع سفير جمهورية 
كوريا الجنوبية بالجزائر إلى سبل تعزيز 

الشراكة بين البلدين
استقبل الوزير املنتدب 

لدى الوزير األول املكلف 
باملؤسسات املصغرة, نسيم 

ضيافات, يوم الخميس, سفري 
جمهورية كوريا الجنوبية 

بالجزائر, يل أون يون, حيث 
استعرض الجانبان واقع 

عالقات التعاون والرشاكة 
بني البلدين يف املجال 

االقتصادي و تطرقا إىل سبل 
التعاون ووسائل تعزيزها, حسبام افاد به بيان للوزارة املنتدبة.

و باملناسبة, عرض الوزير االسرتاتيجية الجديدة املنتهجة يف قطاع املؤسسات املصغرة سواء 
عىل املستوى املحيل أو الدويل مربزا يف ذات الوقت األهمية البالغة التي يوليها السيد رئيس 

الجمهورية ملجال االقتصاد الشباين وهو يف قلب اإلصالحات الجديدة التي يقرتحها السيد 
ضيافات, حسب البيان.

و يف نفس السياق, تطرق الوزير املنتدب اىل خلق روابط التعاون بني الجزائر وكوريا يف هذا 
املجال من أجل السامح للمؤسسات املصغرة الجزائرية لالستفادة من خربة نظريتها الكورية.

و بدوره اكد سفري جمهورية كوريا الجنوبية عىل أن الجزائر «رشيك اقتصادي واسرتاتيجي 
بالنسبة لديه» وهو ما يشجعهم عىل الدفع بالعالقات الثنائية أكرث يف مجال املؤسسات 

املصغرة, حيث عرب عن انفتاحه بخلق برنامج تعاون يف املجاالت التي تطرق إليها السيد 
ضيافات.
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غلق 16 محل تجاري  بأم البواقي 
لخرقهم البرتوكول الصحي

سجلت مصالح مديرية التجارة  يف الفرتة املمتدة 
من 02 اىل 19 نوفمرب 2020 ، 537 تدخل عىل 

مستوى مختلف األنشطة التجارية مع اقرتاح غلق 
16 محل تجاري لعدم احرتامهم التدابري الوقائية 

والصحية من فريوس كورنا خاصة يف يتعلق 
بعدم احرتام التباعد االجتامعي واالكتظاظ داخل 

الفضاءات التجارية، عدم ارتداء الكاممات بالنسبة 
للتجار والزبائن، كام تم توجيه 59 إعذار كتايب 

للمتعاملني االقتصاديني الذين تهاونوا يف تطبيق 
التدابري الصحية حسب خصوصية النشاط التجاري 

الذين سجلت عىل مستوى محالتهم بعض النقائص 
كمرحلة أوىل لرفع التحفظات يف أقرب اآلجال قبل 
توجيه الغلق االداري يف حالة عدم تدارك النقائص 

املسجلة يف املرة الثانية.

    فيام يخص تدعيم تدابري الوقاية والحامية 
ملجابهة فريوس كورونا ، وتطبيقا ملحتوى بيان 

الوزارة األوىل املتضمن تدعيم تدابري الوقاية 
والحامية يف اطار تسيري األزمة الصحية ملكافحة 

انتشار فريوس كورونا كوفيد19-  و القرار الواليئ 
رقم 2191 املؤرخ يف 16 نوفمرب 2020 الصادر يف 
هذا الشأن ، جندت مصالح املديرية جميع فرق 

قمع الغش مع تسخري فرق رقابة للعمل يف عطلة 
نهاية األسبوع  باإلضافة اىل تشكيل فرق مختلطة 

مع مصالح االمن تعمل يف 
الفرتة الصباحية واملسائية  ملراقبة مدى التزام 

التجار بتطبيق محتوى القرار سواءا بتعليق بعض 
االنشطة التجارية كالقاعات الرياضية واماكن 

التسلية واالستجامم وفضاءات الرتفيه أو احرتام 

اوقات العمل لبعض االنشطة التجارية املجربة 
يوقف نشاطها بعد الساعة الثالثة زوال ويشمل 

الــــقراراالنشطة التاليـــة :
- تجارة بالتجزئة  لألجهزة  الكهرو منزلية 

- تجارة األدوات املنزلية و الديكـــورات
- تجـــارة املفروشــات وأقمشة التأثـيث

- تجــــارة اللوازم الرياضيــــة
- التجارة يف االلعاب واللـعب

- أماكن متركز األنشطة التجاريـــة
- قاعات الحالقة للرجال والنســــاء

- تجارة املرطبات والحلويـــــات
مدفوين صونيا  

أمن والية ميلة يكثف النشاطات التحسيسية 
للحد من انتشار فيروس كورونا.

يف ظل االرتفاع املحسوس لإلصابات بفريوس 
كورونا و تعزيزا للربنامج التحسييس الذي سطرته 

املديرية العامة لألمن الوطني للحد من انتشار 
هذا الفريوس، تواصل مصالح أمن والية ميلة 

خرجاتها التحسيسية و التوعوية لفائدة التجار 
وأصحاب املحالت التجارية التي تعرف توافدا كبريا 

للمواطنني وكذا أصحاب حافالت النقل الحرضي 
واملسافرين.

يف هذا الصدد قامت مصالح أمن والية ميلة بـ 
4619 عملية تحسيسية منذ شهر مارس الفارط 

استهدفت عرشات املحالت التجارية باملدن 

والقطاعات التابعة الختصاص األمن الوطني 
متحورت حول الجانب التحسييس والتوعوي لفائدة 

التجار، الزبائن، أصحاب حافالت النقل الحرضي 
واملسافرين برضورة احرتام تدابري الوقاية وكذا 

التباعد الجسدي، مع رضورة التعقيم والتنظيف 
املستمرين، كام تم تكثيف هذه الحمالت 

يف األسبوعني األخريين خاصة يف ظل االرتفاع 
املحسوس املسجل مؤخرا يف عدد اإلصابات بهذا 
الفريوس، مع تسخري شاحنة ضخ املياه الخاصة 

بأمن الوالية للتعقيم والتي قامت منذ بداية 
الوباء بـ 212 عملية تعقيم استهدفت الشوارع، 

املستشفيات، األحياء، املدارس والساحات 
العمومية.

أما يف الجانب الردعي فقد سجلت نفس املصالح 
خالل األسبوعني األخريين 1260 مخالفة منها 975 
مخالفة تخص عدم ارتداء الكاممة ، 106 مخالفات 

بسب عدم احرتام التباعد الجسدي، 114 مخالفة 
تخص عدم احرتام الربوتوكول الصحي يف املحالت 

التجارية و 65 مخالفة بخصوص عدم احرتام 
الربوتوكول الصحي يف وسائل النقل الجامعي.
كام تواصل مصالح أمن والية ميلة خرجاتها 

التحسيسية والتوعوية لتشمل أكرب عدد ممكن من 
فئات املجتمع،و تثمن تفهم وتعاون املواطنني.

االفراج عن السكنات االجتماعية قريبا.

توزيع أكثر من 3300 وحدة سكنية 
قبل نهاية السنة الجارية 

كشفت، مصالح والية البويرة يف بيان رسمي 
صدر مساء أمس، عن أكرب عملية توزيع 

للسكنات االجتامعية عرب تراب الوالية، حيث 
سيتم توزيع 3382 وحدة سكنية اجتامعية  

قبل نهاية السنة الجارية موزعة عىل 26 
بلدية، وتأيت هذه العملية تنفيذا للوعود 

التي أطلقها وايل الوالية " لكحل عياط عبد 
السالم" قبل أشهر قليلة أمام طالبي السكن 

االجتامعي، الذين فاق عدد ملفاتهم أكرث من 

10 أألف طلب عرب إقليم الوالية. وحسب 
ماورد يف نص البيان اإلعالمي الذي نحوز 

عليه، فإن عملية توزيع الحصص السكنية 
يف كل بلدية مرشوط بعملية االنتهاء من 

التحقيقات االجتامعية وإعداد القوائم 
النهائية للمستفيدين، وأشار ذات البيان أن 
فرق التحقيق رشعت يف عملها ميدانيا عرب 

كل دوائر الوالية، ويف هذا الشأن تطالب 
مصالح الوالية من املواطنني طالبي السكن 

االجتامعي احرتام وتسهيل عمل لجان الدوائر، 
ومساعدتها باإللتزام التام بإجراءات الوقائية 

من جائحة كورونا كوفيد 19 ، وجاء كذلك يف 
بيان الوالية أن بلدية البويرة متلك حصة األسد 

من مجموع السكنات االجتامعية املرتقب 
توزيعها، حيث خصص لها 903 وحدة سكنية، 
ويقابله يف ذلك عدد امللفات املودعة بأكرث من 

13 ألف ملفا لدى مصالح الدائرة.
ساملي زينب/ البويرة

 المديرية        العامة للحماية المدنية لوالية بومرداس

حملة تحسيسية خاصة بوقاية 
من خطر الغاز في المدارس.

تنفيذ للتعليامت الصادرة من طرف املديرية العامة الحامية العامة املتعلقة 
بالحمالت التحسيسية خاصة بوقاية من خطر االختناق بالغاز ال سيام غاز 
أحادي اكسيد الكربون تم اليوم انطالق القافلة التحسيسية الخاصة بهذا 

املوضوع عىل مستوى العديد من املدارس عىل مستوى والية بومرداس وكان 
االفتتاح عىل مستوى مدرسة عيل حمدان بومرداس مبشاركة الرشكة الوطنية 

لتوزيع الكهرباء و الغاز مديرية التجارة مديرية الصحة و كذلك مديرية 
الرتبية تم اعطاء نصائح وقائية توعوية لفائدة التالميذ مع توزيع مطويات 

وهذه الحملة التحسيسية متس معظم املؤسسات الرتبية عرب كامل تراب 
والية بومرداس منها ابتدائيات ثانويات و متوسطات و هذا راجع لصدى 

االجايب الذي تعود به بحيث منذ 2020/01/01 مل نسجل يل حالة وفاة خاصة 
بحوادث االختناق عىل مستوى اقليم والية بومرداس كام تم تسجيل 17 

حالة اختناق تم انقاذهم من املوت املحقق و عملية التحسيس متواصلة 
اىل غاية نهاية املوسم الشتوي ويف ظل التزايد امللحوظ يف اصابات بفريوس 

كورونا ارتأت مديرية الحامية املدنية لوالية بومرداس اعطاء كذلك و يف نفس 
الوقت نصائح وقائية توعوية لفائدة التالميذ فيام يخص الحد من تفيش 

فريوس كورونا covid 19 مع توعيتهم عىل رضورة ارتداء الكاممات و التباعد 
و إستعامل املواد املطهرة مع البقاء يف املنزل و عدم الخروج اال للرضورة 

القسوة و عملية التحسيس متواصلة اىل غاية زوال هذا الفريوس.

أمن األغواط يوقف 256 أشخاص، و 
79 مركبة و دراجة نارية خالل الثالث 
أيام األولى من تطبيق الحجر الجزئي 

مواصلة للنشاطات املتخذة من قبل مصالح أمن والية األغواط يف شقها 
الخاص بإنفاذ تدابري الحجر الصحي الجزيئ عرب قطاع االختصاص بعد اعادة 

تفعيلها، متكنت مصالح أمن الوالية خالل الثالث (03) أيام األوىل من 
توقيف (256) شخص خالفوا إجراءات الحجر الجزيئ، أين تم يف حقهم اتخاذ 

اإلجراءات القانونية، كام تم خالل نفس الفرتة حجز وتحويل للمحرش (55) 
مركبة و (24) دراجة نارية، خالف أصحابها إجراءات الحجر املنزيل.

باملوازاة تم تجنيد كل اإلمكانيات املادية و البرشية ملصالح أمن الوالية 
ملواصله و تكثيف مختلف األنشطة التحسيسية و التوعوية و الوقائية من 

عدوى فريوس كورونا، املوجهة للمواطنني وكذا أصحاب املحال التجارية ، من 
خالل تقديم النصائح و اإلرشادات و توزيع املطويات التحسيسية للتقيد و 
االلتزام بالتدابري الوقائية من الجائحة، سيام ما تعلق منها باتخاذ إجراءات 

النظافة، رضورة تفادي كل أشكال التجمعات  و احرتام املسافة الوقائية 
اآلمنة، مع دعوة املواطنني للبقاء يف منازلهم كأهم إجراء وقايئ صحي، و 
احرتام مواقيت الحجر املنزيل الجزيئ املتخذ لصالحهم ولسالمتهم وسالمة 

أرسهم.
مكتب االتصال و العالقات العامة
  أمن والية األغواط

أمن والية سعيدة يوقف ثالثة أشخاص 
متورطين في النصب و اإلحتيال.

متكن عنارص األمن الحرضي  الثالث 
سعيدة من توقيف ثالثة (03 ) 

أشخاص ترتاوح أعامرهم بني 23 و 
25 سنة إتر تورطهم يف قضية النصب 

و االحتيال عىل األشخاص عرب موقع 
التواصل االجتامعي (فايسبوك) 

باإلضافة إىل الرسقة تحت طائلة 
التهديد بأسلحة بيضاء حيث تعود 

وقائع القضية نهاية األسبوع املايض 
عندما تقدم شخصني يبلغان من العمر 

26 سنة و 33 سنة يقطنان بواليات أخرى أمام عنارص األمن الحرضي الثالث 
لرفع شكوى ضد شخص نصب عليهام من خالل وعد الضحية األوىل  بإقتناء 

مركبة و وعد الثاين اقتناء محركني خاصني بسقي األرايض غريان نتائج التحقيق 
التي أسفرت عنها مصالح األمن الحرضي الثالث أن املشتبه فيه الرئييس يقوم 

بعرض ورقة نقدية من فئة 2000,00 دج صحيحة عرب تقنية املتجر و يروج 
من خاللها أنها مزورة و بعد التواصل مع الضحايا  يوضع تحت ترصفهام رقمه 

الهاتفي حتى يتسنى لهم اإلتصال به و االتفاق عىل تفاصيل إستبدال مبالغ 
مالية معتربة بالعملة الوطنية عىل أساس أنها مزورة مببالغ غري مزورة يدفعها 

له الضحيتني، حيث تم استدراج الضحيتني إيل والية سعيدة بحي الصومام 
و سلب منهام باالستعانة مع مشتبه فيهام آخرين  (02) مبالغ مالية تحت 

طائلة التهديد بأسلحة بيضاء
عبد الكريم خلدون- سعيدة
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اعالن بالحجر 
أصدرت محكمة رشاقة يوم 21/07/2020 حكم صادر عن شؤون 

األرسة تحت فهرس 04024/20 يقرر إفراغ الحكم الصادر عن محكمة 
الحال يف 21/11/2019 تحت فهرس 808/19 واعتادا عىل تقرير خربة 
الخبري الدكتور محند طيب بن عثامن تحت رقم 20/2020 وبالنتيجة 
الحجر عىل املرجع ضده سيد املليك عامد املولود بتاريخ 09/10/2000 

ببني مسوس مع تعيني املرجعية والدته املسامة رقيق حياة مقدما 
عليها لرعايته والقيام بشؤونه املالية واإلدارية مع تأشرية هذا الحكم 

عىل هامش شهادة ميالد املحجور عليه لبلدية مكان ميالده 

جراء تضاعف اإلنتاج و تراجع األسعار     

منتجو البطاطا بمستغانم يطالبون 
بحلول تنتشلهم من وضعيات اإلفالس 

مع انطالق حملة جني املحصول املبكر و 
بالتزامن مع اتساع دائرة وباء امليليديو ، يشهد 

الحقل الفالحي بوالية مستغانم انهيارات 
متتالية ألسعار املنتجات الزراعية ذات 

االستهالك الواسع ، عىل غرار محصول سيدة 
املائدة التي سجلت انخفاضات ملحوظة حيث 
بات مثن الكلغ الواحد منها ال يتجاوز 25 دينار 

بسوق الجملة للخرض و الفواكه ، فيام تسوق 
مبختلف املحالت و نقاط البيع للتجزئة مبا ال 
يتجاوز ال30 دينارا للكلغ الواحد ،  و ذلك 

جراء اختالل التوازن بني العرض و الطلب أمام 
ارتفاع قيايس لإلنتاج ، مام أفىض إىل تكدس 

املحصول و صعوبات التسويق و التخزين 
أمام غياب وحدات و مؤسسات  التحويل 

، يف خضم انعدام الصناعات الغذائية بوالية مستغانم 
التي تعد رائدة يف مجال اإلنتاج الزراعي إذ قدر السنوي 
منه ب11 مليون قنطار من مختلف أنواع الخرضوات و 

الفواكه ، عىل شاكلة البطاطا مبا تجاوز ال4 ماليني قنطار ، 
فضال عن الشوفالر ب 1 مليون قنطار حيث يسجل تراجع 

رهيب يف أسعاره مبا يقل عن 15 دينار للكلغ الواحد ، 
كام تحتل مستغانم املرتبة الثانية يف إنتاج الحمضيات مبا 

يقارب ال1.3 مليون قنطار ، إىل جانب باقي األنواع األخرى 
كالطامطم الجزر  و البصل. 

 الفالحون الناشطون يف الحقل الحيوي و يف شتى الشعب 
، يشتكون أحوالهم للجهات الوصية التي تظل مكتوفة 

األيدي ، فيام يعاين املستثمرون متاعب اإلفالس و يتحملون 
مبفردهم متاعب الخسائر املالية التي يتكبدونها ، يف ظرف 
تبقى فيه السياسة  الفالحية املنتهجة  عقيمة ، يدفع مثنها 

القطاع االسرتاتيجي دون إيجاد البدائل املتعلقة بالتخزين و 
الحفاظ عىل استقرار األسعار ، مع توفري مناخات التحويل و 

التصدير ملختلف األسواق بتوفر معايري الجودة التي تتميز 
بها املحاصيل الزراعية بالوالية و بحكم موقعها الجغرايف و 
توفرها عىل ميناء تجاري يقربها من أوروبا و باقي بلدان 

العامل . 
اليومية و يف ذات السياق تجولت عرب العديد من الحقول و 

األسواق حيث رصدت أراء املنتجني و تجار الخرض ، حيث 
اجمع الكل عىل أن املعاناة مستمرة انعكاساتها وخيمة 

عىل مستقبل القطاع ألفالحي ، يف ظرف اتسعت فيه رقعة 
الجفاف و نضبت املياه الجوفية لتشتد وطأة صعوبة ري 
و سقي املحاصيل الزراعية بالتزامن مع ظهور شتى أنواع 

األمراض و األوبئة التي تصيب مختلف أنواع املحاصيل 
عىل شاكلة حفارة الطامطم ، حرشة البحر املتوسط و مرض 
امليليديو الذي يكتسح حقول البطاطا ، يف ظرف تبقى فيه 

صناديق التأمني عن املخاطر و الكوارث الطبيعية مجرد 
هياكل بال الرواح و حيث يظل الفالح املستثمر الجاد يكابد 

املحن مبفرده ، و حيث تتسع دائرة املتاعب و املشاق    . 
 عبدالقادر رحامنية   

اثر حادث مرور خطير  

 مصرع تلميذة أثناء خروجها من
 المدرسة بالصفصاف في مستغانم  

 لقيت نهار األمس تلميذة يف السابعة من العمر مرصعها اثر حادث مرور خطري وقع مبحاذاة املدرسة 
االبتدائية الكائنة بدوار املواليد ببلدية الصفصاف بأقىص جنوب رشق والية مستغانم . 

 الضحية دهستها مركبة سياحية مام جعلها  تتعرض إلصابات بليغة  عىل مستوى الرأس  ، حيث تم اثر 
تحويلها عىل جناح الرسعة إىل مصلحة االستعجاالت الطبية مبستشفى مدينة بوقريات أين خضعت للعناية 

املركزة لكن خطورة الجروح  عجلت برحيلها  و حيث لفظت  أنفاسها األخرية . 
 من جانبها الجهات األمنية فتحت تحقيقاتها ملعرفة أسباب الحادث املروري املميت الذي يعد ال4 من 

نوعه خالل شهر نوفمرب الجاري حيث اتسعت دائرة الحوادث املرورية السباب تعلقت بالرسعة املفرطة و 
عدم احرتام قوانني السري . 

  مستغانم : عبدالقادر رحامنية  

 مواصلة للعمليات الرشطية املنجزة من طرف مختلف 
مصالح أمن والية مستغانم، بإرشاف مبارش من رئيس أمن 
الوالية مند بداية انتشار وباء جائحة كورونا و للوقاية من 

الخطر  و الحد من انتشاره ، بارش أمن والية مستغانم  
نهار أول األمس  منذ الساعات األوىل  عرب إقليم 

اختصاصه عمليات رشطية واسعة النطاق، سخرت لها قوة 
برشية و لوجيستية معتربة وفق خطة محكمة مقسمة إىل  
شقني ، شق تحسييس و توعوي وقايئ و أخر ردعي يهدف 
إىل تطبيق التعليامت الصادرة عن السلطات العليا للبالد 

و رفع املخالفات ضد األشخاص املخالفني إلجراء ارتداء 
الكاممات و عدم احرتام مسافة التباعد الجسدي، دون 
اإلغفال عن مراقبة النشاطات التجارية و مدى احرتام 

أصحابها للرشوط الوقائية.  
يف هذا السياق سجلت مختلف التشكيالت األمنية 

املقحمة يف هذه العمليات خالل الفرتة األخرية    أزيد 
من 5600 مخالفة تعلقت بعدم ارتداء الكاممة ، إىل 

جانب مراقبة 9االف و 79 محل تجاري ، فضال عن تنظيم 
عمليات تحسيسية واسعة بخصوص احرتام مسافات 

التباعد الجسدي و إلزامية التقيد بارتداء األقنعة الواقية   
و أن تلك الحمالت تندرج يف إطار الجهود املبذولة لغاية 

املساهمة يف املحافظة عىل الصحة العامة للمواطن، 
باعتبارها من أولوياتها الراهنة،  فيام تدعو كافة ساكنة 
الوالية مستغانم للتحيل بكل رشوط و مظاهر الوقاية 

تطبيقا للمبدأ العام "الوقاية خري من العالج" يحدث هذا 
يف ظرف يسجل فيه ارتفاع قيايس لالصابات بالفريوس 

القاتل الذي اتسعت دائرة تفشيه .  
  مستغانم :عبدالقادر رحامنية  

في إطار اإلجراءات الرامية إلى مواجهة تفشي وباء كورونا  

 أمن مستغانم  يراقب أزيد 
من ٩ االف محل تجاري  

الوسيط المغاربي: ٢٢-١١-٢٠٢٠الوسيط المغاربي: ٢٢-١١-٢٠٢٠ Anep: ٢٠١٦٠١٨٧١٠
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تنفيذ للتعليامت الصادرة من طرف املديرية 
العامة الحامية العامة املتعلقة بالحمالت 

التحسيسية خاصة بوقاية من خطر 
االختناق بالغاز ال سيام غاز أحادي 

اكسيد الكربون تم اليوم انطالق القافلة 
التحسيسية الخاصة بهذا املوضوع عىل 

مستوى العديد من املدارس عىل مستوى 
والية بومرداس وكان االفتتاح عىل مستوى 

مدرسة عيل حمدان بومرداس مبشاركة 
الرشكة الوطنية لتوزيع الكهرباء و الغاز 
مديرية التجارة مديرية الصحة و كذلك 
مديرية الرتبية تم اعطاء نصائح وقائية 

توعوية لفائدة التالميذ مع توزيع مطويات 
وهذه الحملة التحسيسية متس معظم 
املؤسسات الرتبية عرب كامل تراب والية 

بومرداس منها ابتدائيات ثانويات و 
متوسطات و هذا راجع لصدى االجايب 

الذي تعود به بحيث منذ 2020/01/01 
مل نسجل يل حالة وفاة خاصة بحوادث 

االختناق عىل مستوى اقليم والية بومرداس 
كام تم تسجيل 17 حالة اختناق تم 
انقاذهم من املوت املحقق و عملية 

التحسيس متواصلة الى غاية نهاية املوسم 
الشتوي ويف ظل التزايد امللحوظ يف اصابات 

بفريوس كورونا ارتأت مديرية الحامية املدنية 
لوالية بومرداس اعطاء كذلك و يف نفس الوقت 

نصائح وقائية توعوية لفائدة التالميذ 
فيام يخص الحد من تفيش فريوس كورونا 

covid 19 مع توعيتهم عىل رضورة ارتداء 
الكاممات و التباعد و إستعامل املواد 

املطهرة مع البقاء يف املنزل و عدم الخروج 
اال للرضورة القسوة و عملية التحسيس 

متواصلة اىل غاية زوال هذا الفريوس.
بومرداس- هشام زموري

املجاهد»بــن حميــدات  عائلــة  حملــت 
ــد  ــواة بوزي ــي االخ ــة بح ــم» القاطن بلقاس
ــة اوالد هــداج رقــم 2 ببومــرداس. يف بلدي

الســلطات املحليــة الوالئيــة تبعــات اي 
القاطنــة  العائلــة  افــراد  خطــر يصيــب 
بفيــال كولونياليــة اشــارت جميــع التقاريــر 
انهــا  اىل  املعنيــة  الهيئــات  وشــهادات 
مهــددة باالنهيــار فــوق قاطينيهــا يف اي 
ــب  ــد الواج ــة مجاه ــت عائل ــة. وكان لحظ
الوطنــي «بــن حميــدات» قــد رفعــت 
سلســلة مــن الشــكاوي والتقاريــر ملختلــف 
الســلطات العليــا بالبــالد تطالــب فيهــا 
التدخــل العاجــل مــن اجــل ترميــم الســكن 
ــرث مــن 16  ــه اك ــم في ــي يقي ــوين الت الكلول
فــردا وتعتــرب املجاهــدة يامينــة مــن الرعيل 
االول الــذي لبــى نــداء الجهــاد. حيــث دمر 
بالحــوش  العائــيل  االســتعامر مســكنهم 

انــذاك مركــزا  املخفــي. بعــد ان اتخــذ 
ــى  ــا املكن ــام حكــم عــىل زوجه للثوار.وبين
«ســليامن املوســطاش» باالعــدام غيابيــا 
بعدمــا فــر والتحــق بالثــوار بجبــل بوزقــزة 
ــك وتعرضــت  ــر ذل .ســجنت هــي عــىل اث
التنكيل.حيــث  اشــكال  وابشــع  العتــى 
احتجــزت يف زنزانــة فرديــة يف خميــس 
الخشــنة ملــدة شــهر مــع رضيعتهــا صاحبــة 
ال 8  اشــهر ثــم حولــت لزانزنــة يف الثنيــة 
ملــدة 10 ايــام ثــم قضــت شــهرا يف ســجن 
بنــي مســوس. اذ تعرضــت لالســتنطاق 
مــن قبــل القــوات الخاصــة . لينتهــي بهــا 
ــهر  ــدة 5 اش ــي مل ــجن رسكاج ــاف بس املط
مــن دون محاكمــة رفقــة رضيعتهــا اىل 
ــدر  ــكرية وص ــة العس ــت للمحكم ان حول
ــذ  ــري ناف ــجنا غ ــني س ــام بعام ــا حك ضده
مــع االقامــة الجربيــة وهــو مــا مكنهــا 

مــن مواصلــة النظــال والجهــاد بنقــل منــح 
ــهداء. ــل الش ارام

ــورة  ــس الث ــح مجل ــتقالل من ــداة االس وغ
«الســلطة  الرابعــة  الواليــة  املنطقــة1 
للمجاهــدة  تســخرية  انــذاك»  الرســمية 
ــر  ــال املعم ــل يف في ــا. تتمث ــة وزوجه يامين
ــاوالد هــداج  ــة ب النقيب»ديكــرس» الواقع
ــا  ــا وتعويضه ــري جهاده ــا نظ ــة فيه لالقام
عــن بيتهــا العائــيل بالحــوش املخفــي الذي 
ــود  ــة عق ــد خمس ــوار. وبع ــزا للث كان مرك
ــة  ــال الكولونيالي ــت الفي ــن اهرتئ ــن الزم م
واصبحــت ابلــة لالنهيــار بشــهادة املصلحــة 
التقنية.ومصلحــة املراقبــة التقنيــة لحســني 
فــرع  املدنيــة  الحاميــة  ووحــدة  داي 
يضــم  الــذي  املســكن  وهــو  بــودواو. 
ــة  ــعت العائل ــا توس ــردا بعدم ــو 30 ف نح

واضحــت تناهــز 16 عائلــة
اقامــت اكواخــا عــىل جنبــات الفيــال يف 
ظــروف مزريــة. وهــو مايجعلهــم يرتقبــون 
هــزات  حــدوث  مــن  خــوف  وكلهــم 
ــكن. ــار املس ــبب يف انهي ــد تتس ــة ق ارضي

علــام ان زلــزال 2014 الــذي هــز العاصمــة 
جدارنــه  تصــدع  مــن  زاد  وضواحيهــا 
ــا  ــىل حاله ــت ع ــور ظل ــقفه.اال ان االم وس
وفضحــت عجــز املصالــح املعنيــة يف ايجــاد 
حــل جــدي للقاطينــني ســواء برتحيلهــم اىل 
مســاكن الئقــة او بحــل اخــر يخلصهــم 
عنــاء هاتــه االخطــار. كــام جــاء رد الوزيــر 
 01 بتاريــخ  مراســلة  خــالل  مــن  االول 
تؤكــد  املجاهــد  2014.لعائلــة  ديســمرب 
اســتالمه للعريضــة والشــكوى الــواردة اليــه 
بتاريــخ 26 نوفمــرب 2014. وان مصالحــه 
قامــت بدارســتها وتحويلهــا مبــارشة اىل 
ــل  ــرداس بغــرض التكف ــة بوم ــح والي مصال

بــه
تغطية خليف يونس ا

 

عائلة المجاهدين بن حميدات تواجه خطر انهيار»فيال» كولونيالية باوالد هداج في بومرداس

 موديرية الحماية المدنية لوالية بومرداس
حملة تحسيسية خاصة بوقاية من خطر الغاز في المدارس.
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 مشهد ضعيف بإخراج سيء!
عندمــا قــررت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية رفــض تلقــي أمــوال 
ــل  ــذي مث ــا، وال ــذي طاله ــم ال ــباب الخص ــا ألس ــدة لن ــة العائ املقاص
مخصصــات أرس الشــهداء، واألرسى لقيــت هــذه الخطــوة ابتهاًجــا لــدى 
ــاز تكــرّس فكــرة أن الشــهداء  ــة بامتي ــد باعتبارهــا خطــوة وطني العدي
ومثلهــم األرسى هــم مــن املناضلــني الذيــن ال ميكــن أن نتخــىل عنهــم، 
ــة  ــة والنضالي ــي والرواي ــري للوع ــن تدم ــم م ــم مخصصاته ــا يف خص مل

ــرري. ــارنا التح ومس
ويف االتجــاه اآلخــر رفضــت فئــة مــن الفلســطينيني عــدم أخــذ األمــوال 
ــات  ــه وبحســب اتفاقي ــا، فلنأخــذ ونطالــب، ألن املنقوصــة ألنهــا أموالن
ــالش،  ــس بب ــل أجــر ولي ــا مقاب ــف بجمعه ــيل مكل ــلو»، فاإلرسائي «اوس
ومــا اقتطاعــه لجــزء مــن األمــوال ألي ســبب كان، وتحــت أي مــربر اال 
اســتمرار لقرصنتــه العلنيــة، والتــي منهــا اقتطاعــه أجــزاء مــن األرض، 
ــتمرة،  ــة مس ــتعامرية احتاللي ــة اس ــي عملي ــا، وه ــا ذاته ــن حياتن وم
ــة اىل  ــل القضي ــدم تحوي ــا وع ــا لن ــذ م ــرة أخ ــؤالء فك ــل ه ــك فض لذل

ــال. ــا بالوب ــة سياســية ألنهــا ســتعود علين قضي
ــالمية أو  ــة أو االس ــروح العروبي ــخ ال ــازن أن يض ــس أبوم ــاول الرئي ح
روح الحــق والعدالــة لــدى القــادة العــرب، واالجانــب الحًقــا باللجــوء 
ــذي  ــريب! ال ــم الع ــط الدع ــوم حائ ــن مفه ــم ضم ــم الدع ــم لتقدي اليه
أقرتــه مختلــف املراجــع العربيــة ولكــن ال حيــاة ملــن تنــادي! كــام تالهــا 
ــكيل  ــن التخــيل ال ــك ع ــروض أيضــا ناهي ــض العطــاء الســلطة الق الرف

عــن العــرب الفلســطينيني وكأنهــم مــن أمــة أخــرى.
ــىل  ــة وع ــة العربي ــرارات القم ــم ق ــاق رغ ــع النط ــيل واس ــل التخ حص
ــك  ــا املل ــي افتتحه ــام 2018 والت ــران ع ــدس يف الظه ــة الق ــها قم رأس
ســلامن بــن عبــد العزيــز بالقــول: «ليعلــم القــايص والــداين أن فلســطني 
وشــعبها يف وجــدان العــرب واملســلمني». وأكــد «إعــالن قمــة القــدس» 
عــىل مركزيــة القضيــة الفلســطينية (؟!) مشــدداً عــىل «بطــالن وعــدم 
رشعيــة القــرار األمــرييك بشــأن االعــرتاف بالقــدس عاصمــة إلرسائيــل».

قمــة تونــس العربيــة عــام 2019 أكــدت عــىل مركزيــة قضيــة فلســطني! 
وأكــرث، أي بتواصــل الدعــم املــايل وعــدم قطعــه! وذلــك قبــل أقــل مــن 
عــام مــن إعــالن «ترامــب» صفعتــه لألمــة العربيــة واالســالمية بإنهــاء 
ــا  ــر 2020م، وم ــهر يناي ــة! يف 28 ش ــطني املركزي ــة فلس ــة قضي وتصفي
ــا»،  ــة ســميت «تطبيًع ــة الصهيوني ــات التحــاق بالدول تالهــا مــن اتفاق
خالفــا لــكل القــرارات بــدًءا مــن قمــة بــريوت 2002، وحيــث أشــارت 
قمــة 2019 نصــا: عــىل «مواصلــة تقديــم كل أشــكال الدعــم الســيايس 
واملعنــوي واملــادي للشــعب الفلســطيني وقيادتــه الرشعيــة الوطنيــة»!؟ 
فيــام كان األمــر بعــد إعــالن ترامــب صفعتــه لألمــة أن توقــف الدعــم 

كلًيــا عــرب رســالة صوتيــة مــن موظــف درجــة عــارشة.
ــون االنعــزال عــن  اتضــح املوقــف العــريب بالتســابق مــن خــالل ماراث
ــع، وكأن املرتاكضــون ســيقبضون  ــع أوالتتبي ــام أســمي التطبي ــة في األم
عــىل مســتقبلهم وهــم بالحقيقــة يقبضــون عــىل الهــواء، فمــن يصاحــب 
األفعــى البــد أن يلــدغ، ومــا كان للذئــب أن يصاحــب الغنــم مطلقــا.

اتجــاه  قليــال  األمــام  اىل  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تقدمــت 
ــع  ــه م ــي ظــل انفضــاض األخ الشــقيق وتحالف ــة فف ــة الوطني املصالح

النضــال  عــىل  الكبــرية  الضغــوط  ومامرســته  املتصهــني،  األمريــيك 
الفلســطيني اكتشــف الفلســطينيون للمــرة األلــف أن الحضــن الوطنــي 
ــة للعــريب، ال ســيام وأن  ــأ، وهــو االوىل واملقدم الفلســطيني هــو األدف
االنعزاليــني بــدأوا يتخــذون مــن االنقــالب واالنقســام الفلســطيني 
مــربرا لالنفضــاض عــن فلســطني! ضمــن أســباب عديــدة اخــرى تبًعــا 

ــم. ملصالحه
ــالن  ــطينية كان إع ــة الفلس ــة املواجه ــا يف سياس ــري قدًم وباملس
أن  2020/5/19م  يف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  رئيــس 
الســلطة «يف ِحــّل مــن جميــع االتفاقــات والتفاهــامت مــع 
الحكومتــني األمريكيــة واإلرسائيليــة»، مبــا يف ذلــك اتفاقــات 
التنســيق األمنــي مــع دولــة االحتــالل، معتــربة أّن ضــّم أراٍض يف 
الضفــة الغربيــة، يقــّوض فــرص التوّصــل للســالم. وهــذا التحلــل 
مــن االتفاقيــات لقــي كثــري مــن التشــكك مــن عديــد األطــراف 
ــل مــن االلتزامــات  ــني املشــككني بالتحل حتــى قــال أحــد املحلل
ألحــد الــوكاالت حينهــا أن : «الــرصاع الداخــيل بــني أقطــاب 
ــان  ــلطة ككي ــىل الس ــاء ع ــاه اإلبق ــع باتج ــلطة يدف ــادة الس قي
ــات  ــح فئ ــق مصال ــايس تحقي ــه األس ــطيني، هدف ــيايس فلس س
ــح  ــت مصال ــواء كان ــة، س ــورات معين ــن تص ــات ضم ومجموع
سياســية أو اقتصاديــة أو عالقــات محوريــة ودوليــة». وقــال 
غــريه حينهــا لوكالــة صفــا أن ”الســلطة غــري جــادة بالتحلــل مــن 
االتفاقيــات مــع االحتــالل، ألن التحلــل معنــاه أن نعــود إىل مــا 
قبــل أوســلو بيــوم، وهــو ال وجــود للســلطة، واالحتــالل يتحمــل 

ــالل“. ــاء االحت أعب
ثــم مــا كان مــن فتــح املســار الجديــد مــن مســارات املصالحــة 
ــنذ  ــكاس، م ــم االنت ــاج ث ــني االبته ــة ب ــا املتقلب ــة، ولكنه الطويل
ــن  ــون م ــل املجتمع ــام 2007، وتوص ــزة ع ــد غ ــوي ض ــالب الدم االنق
حركــة فتــح وحــامس ومــن خــالل األخ جربيــل الرجــوب وصالــح 
العــاروري وزمالئهــام منــذ شــهر 7 للعــام 2020م اىل رضورة إجــراء 
االنتخابــات الترشيعيــة وبالقامئــة النســبية الكاملــة، وتأكيــدا عــىل 
ــق  ــطينية املتف ــداف الفلس ــىل األه ــطينية، وع ــر الفلس ــة التحري منظم

عليهــا بالدولــة الفلســطينية بحــدود 1967.
 وكيفــام كان األمــر فــإن الســلطة تقدمــت كثــريا باتجــاه تحقيــق 
املصالحــة الوطنيــة عــرب مــد خيــوط االتفــاق مــع كافــة الفصائــل 
الفلســطينية وهــو مــا حصــل يف لقــاء األمنــاء العامــني للفصائــل 
ــاء  ــه اللق ــازن، إن ــس أبوم ــع الرئي ــام يف 2020/9/3 م ــطينية اله الفلس
ــامت  ــاد لكل ــربود واالنتق ــة باإلهــامل أوال ــدول العربي ــه ال ــذي تقبلت ال
بعــض األمنــاء العامــني ليــس إال، ويف رفــض خفــّي للمصالحــة، فكلــام 
تضامــن الفلســطينيون كلــام انكشــف عــري االنعزاليــني العــرب ومــدى 
ضعــف حججهــم بالتخــيل عــن فلســطني وســريهم اىل حتوفهــم بافرتاض 
أنهــم يتجهــون اىل املســتقبل عربالتحالــف االســتتباعي مــع اإلرسائيــيل.

توســيع  وعــىل  الوطنيــة،  الوحــدة  عــىل  العامــون  األمنــاء  اتفــق 
املقاومــة الشــعبية الســلمية بقيــادة جامعيــة، وعــىل الرشاكــة النضاليــة 
ــايئ  ــالن النه ــص اإلع ــام ن ــة -ك ــة وازن ــكيل لجن ــىل تش ــوا ع ــام اتفق ك

لالجتــامع بــني رام اللــه وبــريوت- تُقــّدم: «رؤيــة اســرتاتيجية لتحقيــق 
إنهــاء االنقســام واملُصالحــة والرشاكــة يف إطــار «ُمنظّمــة التحريــر 
ــد لشــعبنا الفلســطيني، خــالل  ــل الرشعــي والوحي الفلســطينية» املُمّث
ُمــّدة ال تتجــاوز خمســة أســابيع، لتقديــم توصياتهــا للجلســة املُرتقبــة 
للمجلــس املركــزي الفلســطيني ومبُشــاركة األمنــاء العاُمــني فيهــا يك 
نضمــن ُمشــاركة الجميــع تحــت مظلــة الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية.» 
ومــرت األســابيع الخمســة ومل نســمع عــن توصياتهــا، ومل ينعقــد 

ــزي! ــس املرك املجل
تواصلــت اللقــاءات مــع «حــامس» مــن اســطنبول فالدوحــة يف شــهر 9 
وصــوال اىل القاهــرة، وبافــرتاض أن يصــل الــرد املكتــوب مــن «حــامس» 
ــايس  ــوم الرئ ــدار املرس ــة إلص ــات الترشيعي ــق باالنتخاب ــام يتعل في
ــال  ــث ق ــة! حي ــا القدمي ــة لعادته ــادت حليم ــن ع ــك، ولك بذل
األخ عــزام األحمــد يف 2020/10/28 نصا:»نحــن بعجلــة مــن 
ــر(رد حــامس الرســمي  ــة شــهر أكتوب ــذ بداي ــا، وننتظــر من أمرن
عــىل إجــراء االنتخابــات الترشيعيــة)، لكنهــم يبــدو أنهــم ليســوا 
ــاء  ــامع األمن ــد اجت ــا يفــرتض أن يعق ــة مــن أمرهــم»!؟ م بعجل

ــرد الــذي مل يــأيت. العامــني بعــد ال
بــال شــك أن القضيــة الفلســطينية، القضيــة املركزيــة لألمــة 
العربيــة حتــى العــام 2019 عــىل األقــل!؟ حســب مقــررات 
ــك  ــع تل ــة م ــل الداخلي ــا العوام ــل فيه ــة! تتداخ ــم العربي القم
العربيــة واإلقليميــة والخارجيــة ال ســيام أن منــيشء هــذه 
ــها  ــىل رأس ــة وع ــتعامرية االمربيالي ــوى االس ــي الق ــة ه القضي
ــريب  ــد الع ــوين يف الجس ــان الصهي ــت الكي ــي زرع ــا الت بريطاني
إلبقــاء حالــة التــرشذم والتفتيــت والنهــب والســيطرة وهــو مــا 
هــو كائــن اليــوم، حتــى كان مــا كان مــن االنتخابــات االمريكيــة 
يف شــهر نوفمــرب 2020 التــي انتظرهــا العــامل عــىل رجــل واحــدة 
ــني، أو  ــاء أواملحتل ــال الضعف ــدة أمث ــن بش ــن املترضري ــواء م س
ــي  ــة -الت ــة العربي ــت األم ــا كان ــداد والخصــوم، وم ــه األن مبقابل

ــه. ــد أن تكون ــًدا وال تري ــا- ن ــزء منه ــن ج نح
شــكلت بــوادر فــوز املرشــح للرئاســة االمريكيــة «بايــدن» 
مشــكلة لــدى اإلدارة اإلرسائيليــة، ولــدى االنعزاليــني العــرب 
حلفــاء «ترامــب»، رغــم صهيونيــة الرجــل الجديــد، إال أنــه أقــل 

ــني. ــد املحلل ــن عدي ــام يظ ــيل ك ــكل تجمي ــوءا وإن بش س
شــكل فــوز «بايــدن» مســاحة واســعة مــن االرتيــاح لــكل 
والعنيفــة  الفظــة  األمريكيــة  السياســات  مــن  املترضريــن 
والقمعيــة وخاصــة تجاهنــا نحــن الفلســطينيني، رغــم مــا يشــوب 
العمليــة االنتخابيــة مــن شــكوك وتجاذبــات قــد تكــون مقدمــة الهتــزاز 
ــا  ــم وأيض ــي العظي ــود الصين ــل الصع ــة يف ظ ــيك، خاص ــام األمري النظ
ــدون  ــد مــن السياســيني أنفســهم يعي ــا ســيجد معــه العدي ــرويس م ال

حســاباتهم جيــدا.
ــام  ــال في ــت ردود األفع ــطينيني تفاوت ــن كفلس ــا نح ــبة لن ــم بالنس امله
يتعلــق بفــوز «بايــدن» الســيام واالجــامع عــىل الصهينــة لجميــع 
الرؤســاء، وإن اختلفــت النســب أو األشــكال مــن القضيــة الفلســطينية، 
شــدة او لينــا خداًعــا أو منــاورة، إال أن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
تقــول  كــام  الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  مــن  االقــرتاب  اختــارت 

ــار. ــن االنتص ــالن ع ــكان االع ــالت ف التحلي
ــزي) يف 2020/11/17:  ــاء رايئ (تلف ــالل لق ــيخ خ ــني الش ــال األخ حس ق
وصلنــا اليــوم رســالة مــن «إرسائيــل» تؤكــد التزامهــا باالتفاقيــات 
ــد  ــة يف عه ــالة مكتوب ــذه أول رس ــر، وه ــة التحري ــع منظم ــة م املوقع
ــة». وأضــاف  ــا عــىل كل املشــاريع التصفوي نتنياهــو، وهــي انتصــار لن

الشــيخ، أن « مــا جــرى انتصــار لشــعبنا العظيــم الــذي تحمــل الكثــري يف 
الســنوات و االشــهر األخــرية ، خاصــة بعــد أن تحمــل الحصــار والجــوع 
والفقــر واملــرض وكل يشء يف ســبيل الدفــاع عــن موقفــه الوطنــي 

ــري». الكب
ــة،  ــىل الطاول ــودة ع ــد موج ــرن مل تع ــة الق ــيخ، أن صفق ــرب الش و أعت
وأن الســلطة تأخــذ مــا أعلنتــه اإلدارة األمريكيــة الجديــدة يف برنامجهــا 
االنتخــايب، حــول عــدم التزامهــا بـ»صفقــة القــرن» و نيتهــا إعــادة فتــح 
مكتــب منظمــة التحريــر يف واشــنطن واعــادة دعــم األونــروا، مشــريًا إىل 
أن ذلــك ســيبنى عليــه إعــادة العالقــة مــع اإلدارة األمريكيــة الجديــدة.

وتابــع الشــيخ بالقــول: ســنعمل إلنهــاء مرحلــة كبــرية مــن األمل و 
الضغــط والحصــار الــذي تعرضــت لــه القيــادة والشــعب، كتافنــا 

عــراض.. ومــا حــد بلــوي دراعنــا ال بحصــار وال بضغــوط».
ــع  ــات واملوان ــم كل العقب ــة رغ ــة واملصالح ــدة الوطني ــار الوح إن مس
هــو مســار ســليم وإلزامــي كان ميثــل بالنســبة للنضاليــة الفلســطينية 
وجهــة مــا كان مــن املفــروض تجاوزهــا بتاتًــا، وال تحــت أي مــربر 
ســيايس اســرتاتيجي أو تكتيــيك، وكان يف الضمــري الفلســطيني أن األخــوة 
العربيــة واالخــوة الفلســطينية ال بديــل لهــا مهــام كانــت طبيعــة اإلدارة 
االمريكيــة التــي ال تبغــي مــن املنطقــة اال النفــط وأمــن «إرسائيــل».

للعالقــات  بالعــودة  االنتصــار  اعــالن  لخطــوة  الفهــم  كان  وعليــه 
الفلســطينية (االضطراريــة بالحقيقــة) مــع اإلرسائيليــني وقبــول األمــوال 
ليــس كــام أرادت الخطــوة التــي أظهــرت مشــهدا كان يحتــاج إلخــراج 

أفضــل!
ــالل  ــري االحت ــت ن ــني تح ــن -الرازح ــطينيني بالوط ــني الفلس ــة ب العالق
القــرسي واإلرهــايب اليومــي- وعــرب أطــر الســلطة الرســمية هــي عالقــة 
شــائكة وملتبســة ورصاعيــة يوميــة واضطراريــة بــال شــك، وهــي عالقــة 
ــم دور  ــف يف دور وحج ــا، ومختل ــكلها وأمره ــح  ش ــف يف توضي مختل
الســلطة فيهــا بــني املحللــني والسياســيني، وخاصــة العالقــة املاليــة 

ــة. ــة اليومي والحياتي
ــدور والشــكل للســلطة  ــض لل ــول أوالرف ــن القب وبغــض النظــر ع
ــًدا  ذاتهــا ســواء ملــن يراهــا ال لــزوم لهــا، أو أنهــا خدميــة وبعي
عــن املنظمــة، أوملــن يراهــا تشــكيل ضمــن تشــكيالت املنظمــة، 
وتكريًســا  والراحــة  واألمــل  التفــاؤل  عــىل  الباعــث  فــإن 
ــاذ أي  ــم اتخ ــة كان أن يت ــروح الوطني ــة لل ــة وتقوي للدميقراطي
ــام  ــة، وك ــطينية الجامع ــر الفلس ــالل األط ــن خ ــيايس م ــرار س ق
ــه وهــو الــذي رفــع  ــا ل حصــل يف املســار الوحــدوي الــذي أرشن

ــري. ــدى الجامه ــار ل ــدم واالنتص ــل بالتق ــدار االم ــن مق م
كان مــن املفيــد أن تكــون خطــوة عــودة هــذه العالقــات، بــأن 
يتــم إقرارهــا، أو تعديلهــا توقيتا، أومثنا أوعرب اســتخدامها بشــكل 
ــي  ــي الجامهريالت ــر ولوع ــكل األط ــق ل ــرتام الئ ــب، وباح مناس
تســبق قيادتهــا دوًمــا، وذلــك بعــد حــوارات مناســبة ونقاشــات 
ــة  ــة التنفيذي ــالل اللجن ــن خ ــعبية أو م ــر الش ــن األط ــواء م س
ــق  ــن يواف ــني -مب ــاء العام ــامع األمن ــزي أواجت ــس املرك أو املجل
أو يرفــض فيهــم- ألن فكــرة العقليــة املؤسســية والعقليــة 
ــة املنظمــة هــي  ــة والعقلي ــة النضالي ــة الرشاك ــة وعقلي الجامعي
ــي  ــل الحقيق ــي الحام ــداف، وه ــق لأله ــي املحق ــن وه الضام

ــريًا. ــالف كب ــم االخت ــام كان حج ــطيني مه ــكل الفلس لل
املواقع الرسمية.

بكر أبوبكر

املنهج اإليكولوجي
النــص األديب كل معقــد، فلفهــم النــص األديب املهجــري، 
نحتــاج إىل فحــص كل عنــارصه الســتخالص الســامت 
التــي تربطــه ببيئــة املهجــر ومتيــزه مــن األدب املحــيل. 
ــادر  ــي – الن ــج اإليكولوج ــتعانة باملنه ــن االس ــد م فالب
ــر إىل  ــج ينظ ــو منه ــريب - وه ــتعامل يف األدب الع االس
ــداع األديب  ــني اإلب ــة ب ــة، فالعالق ــان بالبيئ ــة اإلنس عالق
والبيئــة متينــة ال ميكــن تجاهلهــا، ويتجــىل ذلــك يف 
وصــف الطبيعــة والعمــران. ومــن يســتقر يف بيئــة 
ــا،  ــاة فيه ــم بالحي ــعابها، وأعل ــالً أدرى بش ــر طوي املهج
وأدق يف تصويرهــا. فهكــذا تفــّوق أدبــاء األندلــس مــن 
أمثــال ابــن خفاجــة يف وصــف األندلــس بقصورهــا 
ــوم  ــاء املهجــر الي وبســاتينها وأشــجارها... ويواصــل أدب
وصــف الطبيعــة والعمــران يف بيئتهــم الجديــدة: «يدنــو 
فــؤاد مــن نافــذة غرفتــه املطلّــة عــىل حديقــة جرينتــش 
بلنــدن... تبــدو الحديقــة يف هــذه الســاعة جــرداء 
ــة  ــوب حــداد...» (رواي ــدي ث ــا ترت موحشــة قامتــة، كأمّن

ــَدر).  ــاُح الَق ِريَ

الحنني إىل الوطن 
والتأثــري البيئــي يختلــف مــن مــكان إىل آخــر، فاملهاجــر 
العــريب الــذي اســتقر يف أوطــان عربيــة شــقيقة تشــرتك 
يف اللغــة والديــن والتاريــخ والتقاليــد وظــروف الحيــاة 
ــات  ــه يف مجتمع ــد نفس ــذي وج ــك ال ــن ذل ــف ع يختل
غربيــة تختلــف عنهــا لغويــا وعقائديــا وإيديولوجيــا...

والغربــة رغــم مرارتهــا عامــل يســاعد عــىل تفجــري 
ــني  ــب، وتتجــّىل آثارهــا يف الحن ــة لألدي ــة اإلبداعي الطاق
إىل الوطــن الــذي ال نجــده يف األدب املحــيل. وقــد عــربَّ 
عــن الحنــني إىل الوطــن أدبــاء عــرب منــذ قديــم الزمــان 

ــع األعــامل  ــوم يطب ــا زال الي ــس، وم ــاء األندل ــل أدب مث
األدبيــة يف كامــل بقــاع الدنيــا. إنــه شــعور طبيعــي 
صــادق يعيشــه األديــب بعيــدا عــن وطنــه وأهلــه 
وأحبابــه، ونشــعر بصدقــه مثــال يف أبيــات الشــاعر 

ــرتاليا: ــم يف أس ــن املقي ــامل الدي ــب ك ــي أدي العراق
«دجلة.. يا دجلة.. يا دجلة، 

ما الذي حّولني من ملٍك إىل شّحاذ؟
ومن فيلسوف إىل مجنون؟

ومن ضحكٍة إىل تابوت؟»

تجربة الهجرة بأتم معانيها 
لكــن هــل يعيــش حالــة الهجــرة باملعنــى التــام للكلمــة 
األديــب  صــدق  الديــار؟  خــارج  عــريب  أديــب  كل 
ــاك فــرق  الســعودي محمــد العبــاس عندمــا قــال: «هن
بــني روايــة غســان كنفــاين بعنوانهــا وعبارتهــا الجازمــة 
ــا  ــث اإلرصار والتحــدي، باعتباره ــا» حي ــد إىل حيف «عائ
روايــة مــن روايــات املّهجريــن النازحــني، وبــني معظــم 
عناويــن  تحمــل  التــي  اليــوم  العربيــة  الروايــات 
نوســتالوجية رخــوة، مكتوبــة بلغــة اســتعادية ســياحية 
بالفعــل  يعيشــون  ال  العــرب  الروائيــني  بعــض  ألن 
بقــدر  للكلمــة،  الشــعوري  باملعنــى  الهجــرة  حالــة 
ــن  ــة م ــىل درج ــات ع ــامل ب ــال يف ع ــون الرتح ــا ميارس م
االنفتــاح والتواصــل.» (القــدس العــريب 27 ســبتمرب 16). 
فالشــعور بالهجــرة يختلــف مــن مهاجــر إىل آخــر ومــن 
ــبابها  ــرة وأس ــروف الهج ــع لظ ــرى ويخض ــة إىل أخ بيئ
ومدتهــا وظــروف العيــش يف البيئــة الجديــدة. فلــن 
ــن غــري فحــص هــذه األعــامل  ــادال م ــا ع يكــون حكمن
األدبيــة فحصــا عميقــا يف ضــوء كل هــذه العوامــل 

والظــروف.

النزعة اإلنسانية 
مــن ســامت األدب املهجــري التــي مــا فتئــت متّيــز 
األعــامل األدبيــة خــارج األوطــان النزعــة اإلنســانية، 
وهــي يف مفهومهــا العاملــي تجــاوز حواجــز االنتــامءات 
الوطنيــة والعرقيــة والدينيــة، وتدعــو إىل احــرتام كل 
األجنــاس واللغــات والديانــات وعــدم التمييــز بــني 
املتديــن وامللحــد وغــري ذلــك. مثــل هــذا الشــعور 
ــات  ــة باملجتمع ــريب مقارن ــن الع ــال يف الوط ــل ضئي يظ
الغربيــة. فــال عجــب أن النزعــة اإلنســانية عندنــا بــرزت 
ــامل  ــىل أع ــب ع ــام غل ــر بين ــاء املهج ــدي أدب ــىل أي ع
ــي. والشــعور  ــع القومــي والدين ــني الطاب الزمــالء املحلي
ــاس  ــكاك باألجن ــن االحت ــأ م ــر ينش ــانية يف املهج باإلنس
ــا...  ــا ومعتقداته ــا ثقافاته ــي له ــة الت ــة املختلف البرشي
ــدا حســيبة  ــة املقيمــة يف كن ــة الجزائري فهــا هــي األديب
طاهــر تثــور عــىل  التعصــب الدينــي يف الوطــن العــريب 
ــا  ــي ي ــر: «ملَ تلمن ــعراء املهج ــات ش ــوال كتاب ــىل من ع
أخــي اإلنســان ألين بُــوذي أو هنــدويس أو مجــويس أو... 
ــك  ــو قادت ــاطة ل ــك ببس ــت، ألن ــامل إن فعل ــت ظ ؟! أن
ــية  ــا نرجس ــيل!... كفان ــت مث ــي لكن ــم أم ــدار لرح األق
ــا إىل  ــن رحمه ــرج م ــعارات ال يخ ــة وش ــة وديني عرقي
الفنــاء والقتــل باســم الديــن والعــرق إن ّهــذا لعمــري 
جنــون، فمــن نعبــد أكــرب مــن أن يحتــاج إىل جنــود 
برشيــة حتــى يســمي بعضنــا نفســه جنــد اللــه! فالديــن 
ــاع  ــس للدف ــق ولي ــن الخال ــرب م ــة للتق ــيلة روحي وس

ــي)  ــس كام ــة نوامي ــه.» (رواي عن

النزعة التشاؤمية 
ــري  ــزت األدب املهج ــي مي ــرى الت ــر األخ ــن املظاه وم

ــد  ــاؤمية. وال نقص ــة التش ــة والنزع ــروب إىل الطبيع اله
ــاب اإلنســان  ــد تنت ــي ق ــة النفســية الت بالتشــاؤم الحال
ــة›  ــاؤمية املهجري ــة التش ــا ‹النزع ــه وإمن ــى يف وطن حت
الناتجــة عــن الهجــرة عــن األوطــان. ولتبــنّي هــذه 
النزعــة البــد مــن الغــوص يف أعــامق العمــل األديب 
ــن  ــب م ــس الكات ــل يف نف ــعي للتوغ ــتنطاقه والس واس

ــه.  خالل
فهــا هــي دراســة جامعيــة تكشــف النزعــة التشــاؤمية 
خــالل وصــف  مــن  الحديثــة  املهجريــة  الروايــة  يف 
حديقــة يف يــوم ممطــر: «تتخلّلهــا أشــجار عاريــة قاحلــة 
بــال حيــاة، وكأّن الزمهريــر حمــل عليهــا مــع بدايــة 
فصــل الشــتاء الطويــل، فخلــع لباســها وقطــع أنفاســها. 
تعلوهــا ســامء ملّبــدة بغيــوم داكنــة كثيفــة منخفضــة، 
بــدت لشــّدة انخفاضهــا وكأنّهــا تحضــن األرض. تــرّذ 
ــاعات  ــذ س ــاع من ــري انقط ــن غ ــا م ــن فوقه ــامُء م الس
طويلــة، كأمّنــا تــذرف دموعــا حزينــة تتناثــر عــىل أرجــاء 
هــذه الحديقــة البائســة فتزيدهــا كآبــة وبؤســاً ويأســا.» 

ــَدر)  ــاُح الَق ــة ِريَ ــر يف رواي ــامت أدب املهج (س

مقياس زمني للهجرة 
ولفحــص صدقيــة الهجــرة وتأثريهــا البــد أيضــا مــن 
ــن  ــب. فم ــا األدي ــر فيه ــي هاج ــة الت ــر إىل الحقب النظ
رحــل عــن األوطــان يف أواخــر القــرن املــايض يف عــرص 
ــوم يف  ــا الي ــل عنه ــن رح ــس كم ــة لي ــائل الربيدي الرس
ــز األدب  ــرب.  وخالصــة القــول لنمّي زمــن املاســنجر وفاي
املهجــري مــن غــريه يف هــذا العــرص، نحتــاج إىل فحــص 
هــذه األعــامل مــن كل الجوانــب والســعي لتبــنّي عالقتها 
بالبيئــة والكشــف عــن ســامت متيزهــا مــن غريهــا مثــل 
وصــف الطبيعــة والحنــني إىل الوطــن والنزعــة 
عــىل مناهــج  اعتــامداً  اإلنســانية والتشــاؤمية، 
نقديــة مثــل املنهــج اإليكولوجــي الــذي ينظــر إىل 

ــذي ينظــر إىل نفســية  ــج النفــيس ال ــة واملنه البيئ
األديــب مــن خــالل نصــه وظــروف حياتــه.  ومهــام 
ــرص يف  ــن أن يح ــع م ــري أوس ــاألدب املهج كان ف
إطــار مــكاين أو زمــاين ضيــق. فهــو جغرافيــا واســع 
ســعة العــامل الــذي نحيــا فيــه ونرحــل يف أرجائــه، 
ــن  ــاه ع ــذي ورثن ــدم األدب ال ــم ق ــا قدي وتاريخي
ــان.  ــم الزم ــذ قدي ــم من ــني برتحاله ــداد معروف أج
ويتواصــل هــذا األدب اليــوم بعيــدا عــن األضــواء 
يف كامــل بقــاع الدنيــا معــربا عــن مشــاعر عميقــة 
صادقــة صقلتهــا حيــاة مختلفــة يف بيئــة جديــدة، 
ــا  ــا، تحي ــاة فيه ــرة بالحي ــالم متأث ــا أق تشــارك فيه
فيهــا الهجــرة بــأدق معانيهــا.. أقــالم اكتشــفت بــني 
أهاليهــا - مــن أجنــاس برشيــة وانتــامءات دينيــة 
مختلفــة - أســمى معــاين اإلنســانية، فطبــع كل 
ــان.  ــات األوط ــن مؤلف ــا م ــا وميزه ــك كتاباته ذل
ــت  ــانية وبات ــادئ اإلنس ــمى مب ــت أس أرواح أدرك
واإلنســانية  املحبــة  زرع  عــىل  القــدرة  متلــك 
ــة  ــة أدبي ــك رابط ــا ال متل ــامل، لكنه ــالم يف الع والس
وال صحفــا مامثلــة لتلــك التــي اســتفاد منهــا 
شــعراء القارتــني األمريكيتــني أواخــر القــرن 19 
ومطلــع القــرن 20، وال تنــال أعاملُهــا نصيَبهــا مــن 
النقــد األديب املنشــغل باألعــامل املحليــة. وتظــل 
هــذه األقــالم مشــتتة، مجهولــة، تصــارع مــن أجــل 
ــانية  ــادئ اإلنس ــبعة باملب ــة املش ــائلها األدبي ــال رس إيص
إىل الجامهــري العربيــة. ويف ظــل العــزوف عــن القــراءة  
ــة إيصــال األعــامل إىل  ــد واإلعــالم وصعوب ــاب النق وغي
ــا  ــرّد له ــهاماتها، وال يُ ــربز إس ــد ال ت ــريب، ق ــن الع الوط

ــة. ــال املقبل ــار إال يف األجي االعتب

كيــف نمّيــز األدب المهجــري مــن المحلي 

بقلم: مولود بن زادي أقالم مهاجرة 

«االغــرتاب عــن الوطــن هــو اقتــالع املــرء مــن جــذوره ومحيطــه، ووضعــه يف بيئــة أخــرى، بعيــدة أو قريبــة. ويكــون إمــا اغرتابــا قرسيـّـا أو اختياريــا، 
بعيــدا عــن مــكان والدتــه وملعــب طفولتــه وذكرياتــه وتفاصيــل الحيــاة اليومّيــة والجغرافّيــة واالجتامعيــة والعاطفّيــة...» بهــذه الكلــامت صــّورت 
لنــا الكاتبــة مريــم نجمــه الهجــرَة، وهــي ظاهــرة تــالزُم اإلنســان منــذ ظهــوره عــىل ســطح األرض، مؤثــرة فيــه ويف تفكــريه وإبداعــه ومــن جملــة 
ذلــك األدب. واألدب هــو تعبــريٌ عــن األفــكار واملشــاعر والتجــارب، وعــادة مــا يعكــس البيئــة التــي يحيــا فيهــا أو يرحــل إليهــا املــرء. هكــذا نشــأ 
األدب املهجــري يف الغــرِب، مختلفــا فكــرة وأســلوباً عــن نظــريه يف الوطــن العــريب. وبحكــم االختــالف الثقــايف والعقائــدي واإليديولوجــي فــإن هــذا 
األدب محكــوٌم عليــه حتــام بالبقــاء ألجيــال.. وهــا هــم املشــاركون يف ملتقــى الــرسد الثالــث عــرش يف الشــارقة ( 18-20 ســبتمرب/أيلول) يقــرون 
بوجــود هــذا األدب وإن اختلفــوا يف تحديــد مفهومــه وكيفيــة تبّينــه. ويبقــى التســاؤل: كيــف منّيــز األدب املهجــري مــن املحــيل فيــام يُكتــب خــارج 

األوطــان يف زمــن التكنولوجيــا ووســائل االتصــال والنقــل املتطــورة؟ 



»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.  

يوما مناديا إلى 
يقظة الضمير من غفوات 

تناثرت من حول مالمحنا من 
الكبرياء و األنانية و األحقاد 
، و غروب شمس التواصل 

على المحبة والسؤال و 
االهتمام و الوفاء ، و شغ 
تحقيق األمنيات بالمسرات 

بمشاعر كل انسان بالوجود 
..

  يوما تسكنه نفحات و 
أكاليل الزهور و الورود 

جنات البساتين  .... 
يوما متألئا بصدق المشاعر 
و التعامل اإلنساني بعيدا عن 

العصبية و اختالف الجنس 
و العمر و اللون ، مع شتى 

األفئدة و العقول ....
 .... 

التسامح من أسمى و أرقى 
همسات نبضات المودة و 

التعاطف و األلفة مع إئتالف 
الروح  ...

يوقظنا من غيمات األعين 
عن ستائر الغش و الرياء و 
الخداع و التفاخر و التدليس 

...
التسامح من شخص إلى 
شخص آخر ، عادات و 

تقاليد نتوارثها من جيل إلى 
جيل ...

التسامح لغة البشرية و 
اإلنسانية الراجية الفوز 

بالدعاء و إرضاء اإلاله و 
عطاءات بال انتهاء أو حدود 

....
التسامح مع الذات و األسرة 

و األصدقاء و الجيران و 
المقربين ، و األشخاص 
المحيطين بنا الذين لن 

نتقابل 
معهم أو لن تراهم العين ..

التسامح مع كل المخلوقات 
في هذا الكون ...

التسامح مع النفس و العطاء 
المتواصل و عدم احتكار 

الكلمة الهادفة و مساعدة و 
إسعاد اآلخرين ، من انسان 
أو يتيم أو من ذي الهمم أو 

كبار السن ، و كل محتاج أو 
فقير  ...

السماحة باالبتسامه 
كهدية لمداواة و معافاة 

المستضعفين ..
التسامح ليس ضعف ، بل 
سمة من خمائل الرقي و 

الطيبة و العفوية و الحنين 
...

التسامح و غفران األخطاء 
، سبحانه هو الرب  الغفار 

المتسامح إلينا إلى يوم 
الساعة العظيم ...

التسامح زيادة بالثواب و 
الجزاء النفيس و المحبة 
إلينا من أرواح و قلوب 

اآلخرين ...
فيعتبر يوم التسامح يوما 

عالميا ، يشدو بالتماسك و 
بالصبر و باألخوة و الوفاء 
، معا في كل فرح و في كل 

شدة أو ضيق ...
بل الترابط بالسالم و بالوئام 
و باالخالص و بالمحبة في 

كل لحظة و بكل حين .....
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كم سهرنا  على ضوء 
القمر 

نشدو للنجم على لحن 
األلم

أضمك بين آهات 
ونحيب النسيم

ساهرا حتى يظهر األمل 
دون خوف وال كلل

قلبي يدق من الرحيل 
فال أمضي بال قبل
أحسب األيام دهرا

عند الغياب
أعصر جرحي مترقبة

ال يطيب لي شيء
وأنت بعيد عني يا قدري
أمشي تائهة في الفيافي

أشم ريحك في القفر
يا لهفي على عيوني 

جارفة
يا وجعي على ليالي 

السمر
غاب شعاع القمر 
اختفى النجم متوجعا

محتشم من الظلم
بات الفجر ليال

كل الورود ذبلت

*
*

*

*

بقلم/بسوف ججيقة

قلمي//
   منى فتحي حامد 

من الجزائر الشاعرة الكاتبة بسوف ججيقة 

بقلم/بسوف ججيقة

من مصرالشاعرة واالديبة منى 

فتحي حامد



اطالع ذوي األلباب في قراءة  في كتاب   
قراءت نقدية في بعض الكتب واإلصدارات 

المحلية
إعداد وعرض وتعليق

د. ادريس محمد صقر جرادات 
مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي 

سعير-الخليل-فلسطين 

فلسطينيات
مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي 
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 صدر كتاب أغانينا- مئة أغنية 
ال بد منها للمدارس العربية عن 
معهد إدوارد سعيد الوطني لتعليم 
الموسيقى في جامعة بير زيت 
بحجم 215 صفحة من القطع 

الكبير من تجميع و تدوين وإعداد 
عيسى بولص ،أهدى الكتاب إلى 

ابنتيه حلى ومجدل.
العــام  المديــر  خــوري  ســهيل  أشــار 
فــي  للموســيقى  ســعيد  إدوارد  لمعهــد 
هــذا  فكــرة  للكتاب:«جــاءت  مداخلتــه 
فــي  ثقافيــة ملحــة  لســد حاجــة  الكتــاب 
اليــوم  ونحــن  العربــي  الوطــن  مــدارس 
لموروثنــا  المشــترك  الوعــي  نفقــد 
أهــم  مــن  ألغانينا،واألغنيــة  الموســيقي 
مــن  وهــي  العربيــة،  الثقافــة  مقومــات 
مقومــات الشــعور بالوطــن والمواطنــة«.

إصــدار  مــن  الهــدف  أن  الباحــث  ذكــر 
اإلنســان  عالقــة  يعــزز  :«أن  الكتــاب 
الموســيقية،  بمرجعياتــه  العربــي 
الثقافيــة  القيــم  فهــم  علــى  ويســاعد 
وإدراك  وتقديــر  والتاريخيــة  واإلنســانية 
وتداولهــا«. عليهــا  الحفــاظ  أهميــة 

مدرســي  علــى  تعليمــات  هنــاك  أن  كمــا 
معــه  التعامــل  فــي  اعتمادهــا  الكتــاب 
بالنوتــة  الخاصــة  التعليمــات  بدراســة 
الخاصــة  المصطلحــات  قائمــة  ودراســة 
المالحظــات  وتغطيــة   ، بالكتــاب 
المرفقــة فــي الكتــاب بجانــب كل أغنيــة.

بعضهــا  مالحظــة   16 اســتعراض  تــم 
مــكان  أو  األغنيــة  بموضــوع  متعلــق 
ــة  ــي الطفول ــا مــن أغان ــا ووظيفته ظهوره
ــب  ــبات والح ــاد والمناس ــل واألعي والتهالي
والوطــن  والحمــاس  والحــرب  والفــرح 
والســخرية  والشــرب  والرقــص  والعمــل 
والمآتــم والتعــازي لإلشــارة إلــى أمكنــة 
لإلشــارة  والــرف  للتنفــس  مقترحــة 
للمقاطــع اآلليــة التــي تعــزف وال تغنــى 
والقــوس فــي المقاطــع اآلليــة لإلشــارة إلــى 
ــرف المتقطــع  حركــة قــوس الكمنجــات وال
بشــكل  تغنــى  التــي  للمقاطــع  لإلشــارة 
ــة  ــع الغنائي ــي المقاط ــوس ف ــي والق جماع
ــى  ــى عل ــي تغن ــرف الت ــى األح ــارة إل لإلش
أكثــر مــن نغمــة والعارضــة بيــن الكلمــات 

لبــدء كلمــة جديــدة علــى النغمــة نفســها 
ومــازورات فارغــة مــع تعليمــات خاصــة، 
قائمــة  عشــرة  الحاديــة  الصفحــة  وفــي 
بالصفــوف المدرســية واألغنيــة المناســبة.

ــح- ــة بالموش ــات خاص ــاك تعريف ــك هن كذل
االســم المشــتق مــن الوشــاح- والطقطوقــة 
مــن األهزوجــة والقدود-األلحــان الدينيــة 
أو المدنيــة أو المونولــوج-األداء الفــردي 
والوصفــي والغزلــي والفكاهــي، ثــم قائمــة 
باإليقاعــات والمقامــات المســتخدمة فــي 
الكتــاب واألســماء المقاميــة للنغمــات و18 
مرجعــا باللغــة العربيــة فــي نهايــة الكتــاب.

الباحــث  مــع  هاتفيــة  مكالمــة  وفــي 
13/11/2009م  بتاريــخ  بولــص  عيســى 
ــاب  ــول الكت ــكا ح ــي أمري ــا ف ــم حالي والمقي
االلكترونــي  البريــد  عبــر  ومراســلته 
الكلمــات  فــي  التدقيــق  بــأن:«  وأشــار 
ووعيــه  الطفــل  عمــر  مــع  وتناســبها 
كانــت األســاس فــي تحديــد ايــة أغانــي 
ــر  ــا معايي ــت هن ــار، اتبع ــة أعم ــب اي تناس
عالميــة فــي التربيــة )تجنــب االغانــي التــي 
تتعامــل مــع العنــف )أو مواضيــع أخــرى 
اللحــن  الصغــار،و  اغانــي  فــي  عديــدة( 
الجمــل  واســتيعاب  المقامــي  والســياق 
ــل  ــة العام ــت بمثاب ــا كان ــة وايقاعاته اللحني
ــن  ــة م ــدى األغني ــدد م ــذي ح ــي ال االضاف
ــيقي  ــل الموس ــور الطف ــا لتط ــث اهميته حي
ومســتتب(.  ومنطقــي  تدريجــي  بشــكل 

للكتــاب  الموجــز  العــرض  هــذا  بعــد  و 
ــة: ــات التالي ــى المالحظ ــارة إل ــن اإلش يمك

-1صنف الباحث األغاني حسب 
العمر والصفوف، ما هو المعيار 
الذي اعتمد عليه؟حيث كثير من 

األغاني تناسب صف أول مثال من 
أول إلى ثاني ، من ثاني إلى ثالث، 
من أول إلى رابع... علما بأن قصر 

النوتة في األغنية معيار للمراحل 
األساسية والذكاء الموسيقي يتطور 

مع الطالب كالنمو الجسمي أو 
الحركي. .

-2ورد عدة مرات أن األغنية تؤدى 
باللهجة الفلسطينية الفالحية أو 

البدوية بلفظ »حالتش أو حالتج« 
ولم يشر الباحث إلى لهجة الكشكشة 

أو العنعنة أو اإلمالة والترقيق 
والتفخيم في اللهجات العربية والتي 

امتازت بها قبائل عن أخرى.
-3ورد تعريف بعض المصطلحات 
بطريقة غير سليمة ، مثال صفحة 

27 تعريف البالن بالعوسج و النتش 
وفي صفحة 181 تعريف العوسج 

بأنه شجرة شوكية لها سيقان 
خشبية متفرعة،أي التعريفين 

يعتمد؟
-4تعريف العقال صفحة 42 بأنه« 

حبل سميك يوضع على الرأس، 
فهل يقبل الفالح الفلسطيني والبسي 

العقال والكوفية هذا التعريف 
للعقال؟ علما بان العقال هو نسيج 

مجدول بطريقة دائرية وخاصة مع 
شراشيب للزينة ويتألف من دورين 

لتثبيت الحطة فوق الرأس.
-5تعريف البشارة أو البشورة 
صفحة 37 »أنها حشرة صغير 
في حين أن هناك رواية أخرى 

حول البشورة في التراث الشعبي 
الفلسطيني وهو سوق المالبس 

القديمة، وكانت تشتهر مدينة الرملة 
بسوق األربعاء حسب رواية اآلباء 

واألجداد وسوق البشورة في القدس 
والذي يعرف اليوم بسوق الرابش.
-6حكاية عاالوف مشعل معروفة 

للقاصي والداني قصة الشاب الذي 
تجند زمن األتراك وتغيب فترة 

طويلة فخاطبته محبوبته أنه طول 
الغياب.

-7تكرار 32 مرة للفقرة التالية في 
الكتاب:«بات الناس أو المطربون 
أو الزجالون ينظمون أبياتا خاصة 

بهم تبعا للمناسبة وخصوصيتها 
، أو يقتبس بعضهم من بعض 

أو يضيفون أو يعيدون صياغة 
المتوارث من األبيات لتناسب 

المناسبة،كان باإلمكان اإلشارة إليها 
في مقدمة الكتاب.

-8ورد صفحة 113 أغنية الروزنا، 
وورد تعريف الروزانا: »بأنها 

سفينة مساعدات ايطالية، من أين 
أتى بهذه القصة، علما بأن الروزنة 
:«هي فتحة في سقف العقد العربي 

لوضع التبن والحب من خاللها، 

والمقصود في األغنية أنها فتحة 
بين جدارين،بيت المحبوبة وبيت 

حبيبها كانا يتحدثان من خاللها 
وحينما انكشف أمرهما تم إغالق 

الروزنة-الطاقة والفتحة في الجدار-
نظمت هذه األغنية ألم وحسرة على 

إغالق الطاقة والروزنة وال أدري 
من أين جاء الدكتور علي جهاد 

راسي بهذه الرواية حسب المكالمة 
الهاتفية مع الباحث.

-9توثيق المراجع في الهوامش 
كقصة جبينة صفحة 119 ، والعودة 
إلى كتب ومراجع حديثة الطبع وهي 
موجودة في السوق ومنها :«كتاب 
في البال أغنية لكاتب هذه السطور 

وكتاب األغاني الشعبية لموسى 
علوش وكتاب األغاني النسائية 

لفدوى يونس وديوان شعر راجح 
السلفيتي وموسوعة الشعر والزجل 

الشعبي وغيرها الكثير، علما بان 
المراجع التي استند إليها منشورة 

قبل 20-15 عاما.
-10شمل الكتاب نصوص أغاني 

من موروث مصر وبالد الشام ، ولم 
يورد نصوصا من البلدان العربية 
األخرى مع العلم أن هدف الباحث 

من إعداد الكتاب:«أن يكون الكتاب 
مرجعا للمدارس في الوطن العربي 

بالرغم من أن الباحث يفضل أن 
يكون مرجعا لبالد الشام.

هذه المالحظات ال تقلل من أهمية الكتاب 
فهو جهد جماعي صادر عن مؤسسة 

عريقة ولها خدمات طويلة في مجال العمل 
الموسيقي و يعد مرجعا لمعلمي الموسيقى 
يعبر عن ساعات العمل الطويلة والجهد 
الشاق الذي بذله الباحث في التجميع 
واالختيار واإلعداد والتلحين وكتابة 

النوتات ومراجعتها .

الشكر كل الشكر للباحث وفريق العمل 
المشرف على إصدار هذا الكتاب ونتطلع 

إلى طبعة مزيدة ومنقحة في األعوام 
القادمة مع األخذ بعين االعتبار تشكيل 

لجنة تقييم ومراجعة للكتاب من الباحثين 
التراثيين والمؤسسات التراثية في الوطن 

الحبيب والدول العربية الشقيقة.



أكــد د . نشــأت الوحيــدي الناطــق 
ــة الشــهداء واألســرى  باســم مفوضي
والجرحــى بالهيئــة القياديــة العليــا 
لحركــة فتــح فــي قطــاع غــزة وممثل 
األســرى  لجنــة  فــي  فتــح  حركــة 
للقــوى الوطنيــة واإلســالمية أن دولة 
االحتــالل اإلســرائيلي هــي الخاســرة 
باحتجازهــا  وأخالقيــا  معنويــا 
لجثاميــن الشــهداء الفلســطينيين  ومن 
بينهــم أســرى قضــوا نحبهــم فــي 
الســجون اإلســرائيلية بفعــل اإلهمــال 
ــاد  ــب . وأف ــد والتعذي ــي المتعم الطب
أن دولــة االحتــالل اإلســرائيلي ال 
تــزال تحتجــز 8 جثاميــن ألســرى 
استشــهدوا فــي الســجون اإلســرائيلية 
معتبــرا أن هذه السياســات العنصرية 
واحتجــاز  باختطــاف  اإلســرائيلية 
الفلســطينيين  الشــهداء  جثاميــن 
ــرب  ــم الح ــار جرائ ــي إط ــدرج ف تن
الســماوية  الشــرائع  لــكل  والتنكــر 
واإلنســانية  الدوليــة  واالتفاقــات 
والشــعب  الشــهداء  ذوي  ولحــق 
الشــهداء  تشــييع  فــي  الفلســطيني 
إلــى مثواهــم األخيــر ودفنهــم حســب 
يليــق  وبمــا  اإلســالمية  الشــريعة 
وتضحياتهــم  الوطنيــة  بمكانتهــم 
الجســام مــن أجــل الحريــة والحفــاظ 
ــة الفلســطينية .  ــة الوطني ــى الهوي عل
ــدي الناطــق  ــأت الوحي ــال د . نش وق
ــة الشــهداء واألســرى  باســم مفوضي
والجرحــى بالهيئــة القياديــة العليــا 
لحركــة فتــح فــي قطــاع غــزة وممثل 
األســرى  لجنــة  فــي  فتــح  حركــة 
أن  واالســالمية  الوطنيــة  للقــوى 
ــن  ــة الســترداد جثامي ــة الوطني الحمل
مصيــر  عــن  والكشــف  الشــهداء 
المفقوديــن وثقــت 321 مــن األســماء 
فلســطينيين  لشــهداء  تعــود  التــي 
تحتجــز دولــة االحتــالل اإلســرائيلي 
 8 بينهــا  مــن  الطاهــرة  جثامينهــم 
نحبهــم  قضــوا  ألســرى  جثاميــن 
شــهداء فــي الســجون اإلســرائيلية 
أنيــس  الشــهيد  األســير  وأقدمهــم 
دولــة وهــم علــى النحــو التالــي :

-1    أنيس محمود محمد دولة 
– شريم ) قلقيلية وبلدته األصلية 

قلقيلية 

ــد 28 / 8 / 1944  ــن موالي ــو م وه
ــر  ــن العم ــغ م ــزب - وكان يبل – أع
36 عامــا ( دخــل إلــى فلســطين عبــر 
الحــدود األردنيــة فــي دوريــة فدائيــة 
وأصيــب فــي اشــتباك مســلح مــع 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي عنــد 
مقــر الحاكــم العســكري االســرائيلي 
تــم  حيــث  نابلــس  مدينــة  بوســط 
جريــح  وهــو  مباشــرة  اعتقالــه 
ليقضــي   1968  /  11  /  30 فــي 
وقــد  مؤبــدات   4 بالســجن  حكمــا 
استشــهد األســير أنيــس دولــة فــي 

المفتــوح عــن الطعــام  اإلضــراب 
ــتمر 30  ــذي اس ــقالن ال ــجن عس بس
يومــا فــي 31 / 8 / 1980 حيــث 
الســجون  إدارة مصلحــة  مارســت 
ــة  ــة وجريم ــا ضــده سياس ــي حينه ف
دولــة  تــزال  الطبــي وال  اإلهمــال 
تحتجــز  اإلســرائيلي  االحتــالل 
بعــد  التاريــخ  ذاك  منــذ  جثمانــه 
ــه 12 عامــا فــي  ــذ اعتقال قضــاءه من
الســجون االســرائيلية وتدعــي فقــدان 
. كاذبــة  حجــج  تحــت  الجثمــان 

-2    عزيز موسى سالم عويسات 

ــد جبــل المكبــر بالقــدس فــي  ) موالي
4 / 9 / 1965 ( محتجــز جثمانــه 
منــذ استشــهاده فــي مستشــفى آســاف 
هاروفيــه فــي مســاء يــوم األحــد 
الموافــق 20 / 5 / 2018 وكان 
معتقــال فــي الســجون اإلســرائيلية 
منــذ تاريــخ 8 / 3 / 2014 – 
بالســجن  حكمــا  يقضــي  كان 
لمــدة 30 عامــا وخــالل مــدة 
دولــة  مارســت  اعتقالــه 
ــه  ــرائيلي بحق ــالل اإلس االحت
ــب الجســدي والنفســي  التعذي
أصيــب  قــد  كان  حيــث 
وجلطــة  حــاد  بنزيــف 

نتيجــة   2018 / 5 /  2 فــي  قلبيــة 
الهمجــي  االســرائيلي  االعتــداء 
ــي  ــي ســجن إيشــل ودخــل ف ــه ف علي
غيبوبــة حــادة مــا اســتدعى نقلــه فــي 
حينهــا إلــى مستشــفى الرملــة ثــم 
ــى  ــم إل ــه ث مستشــفى آســاف هاروفي
ــه  ــم إعادت مستشــفى تــل هاشــومير ث
هاروفيــه  آســاف  مستشــفى  إلــى 
تــل  مستشــفى  إدارة  رفــض  بعــد 
ــم  ــى أنه ــا بمعن ــاءه فيه هاشــومير بق
جعلــوا مــن األســير حقال للتجــارب .

-3    فارس محمد أحمد بارود 

 – أعــزب   - الشــاطيء  مخيــم   (
51 عامــا ( محتجــز جثمانــه منــذ 
 /  2  /  5 تاريــخ  فــي  استشــهاده 
2019 وكان اعتقــل علــى يــد قــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي فــي 23 / 3 / 
1991 وكان يقضــي حكمــا بالســجن 
أصيــب  كان  وقــد  الحيــاة  مــدى 
بنزيــف   2018  /  11  /  18 فــي 
شــريان  الســتئصال  أدى  داخلــي 
يغــذي الكبــد وجــزءا مــن الكبــد .

فــارس  األســير  والــدة  أن  يذكــر 
مــن  تبلــغ  كانــت  التــي  بــارود 
فــي  الحيــاة  فارقــت  عتيــا  العمــر 
ــق 18 /  ــس المواف ــوم الخمي ــر ي ظه
5 / 2017 وقــد حرمهــا االحتــالل 
منــذ  زيارتــه  مــن  اإلســرائيلي 
تشــديد  إطــار  فــي   2000 العــام 
الخنــاق علــى األســرى وذويهــم .

-4    نصار ماجد عمر طقاطقة 

ــي  ــت فجــار ف ــدة بي ــن ســكان بل ) م
قضــاء محافظــة بيــت لحــم – 31 
عامــا ( كان يســتعد 

وقــد  لزفافــه 
اعتقــل علــى يــد قــوات االحتــالل 
 2019 / 6 / 19 اإلســرائيلي فــي 
بعــد مداهمــة منزلــه ونقلــه للتحقيــق 
فــي مركــز توقيــف الجلمــة لمــدة 
ــى  ــه إل ــم نقل ــك ت أســبوعين وبعــد ذل
العــزل اإلنفــرادي في ســجن نيتســان 
ــي  ــه الصح ــور وضع ــة ليتده الرمل
وقــد مــورس بحقــه جريمــة وسياســة 
اإلهمــال الطبــي اإلســرائيلي مــا أدى 
الستشــهاده فــي صبــاح يــوم الثالثــاء 
الموافق 16 / 7 / 2019 بعد اعتقاله 
ــي مــن  ــم يكــن يعان بشــهر واحــد ول
محتجــز   . اعتقالــه  قبــل  أمــراض 
ــجن  ــي س ــهاده ف ــذ استش ــه من جثمان
نيتســان الرملــة فــي صبــاح يــوم 
الثالثــاء الموافــق 16 / 7 / 2019 .

-5    بسام محمد أمين السايح 

وقضــى نحبــه شــهيدا فــي مستشــفى 
مقصلــة  تحــت  هاروفيــه  آســاف 
اإلســرائيلي  الطبــي  اإلهمــال 
األحــد  يــوم  مســاء  فــي  المتعمــد 
وكان   2019  /  9  /  8 الموافــق 
معتقــال فــي مــا تســمى بعيــادة ســجن 
ــة اإلســرائيلي منــذ تاريــخ 8 /  الرمل
ــن  ــي م ــث كان يعان 10 / 2015 حي
ســرطانين فــي الدم والعظــم وقد أدت 
العالجــات الكيماويــة التــي جــرت له 
دون متابعــة حقيقيــة علــى يــد أطبــاء 
مختصيــن إلــى ظهــور المــاء فــي 
رئــة األســير وزيــادة كبيــرة مــن 

ــى الرئتيــن  المــاء عل
وتضخــم فــي الكبــد 
وضعــف فــي عمــل 
القلــب  عضــالت 
نســبة  إلــى  وصلــت 
مــن  وهــو      %  15
ــس  ــة نابل ــد محافظ موالي
.  1973  /  8  /  31 فــي 

-6    األسير سعدي خليل 
محمود الغرابلي

فــي  غــزة  مواليــد  مــن   
وبلدتــه   1946  /  6  /  12
ــل  ــزة وكان اعتق ــة غ األصلي
االحتــالل  قــوات  يــد  علــى 
 /  10  /  4 فــي  اإلســرائيلي 
ــه 10  ــزوج ول ــو مت 1994 وه
ــاء وقضــى نحبــه شــهيدا فــي  أبن
اإلســرائيلي  كابــالن  مستشــفى 
فــي يــوم األربعــاء الموافــق 8 / 
7 / 2020 نتيجــة لالهمــال الطبــي 
كان  حيــث  المتعمــد  اإلســرائيلي 
األســير يعانــي مــن مــرض ســرطان 
الحــوض  وكســر  البروســتاتا 
. والضغــط   الســكري  ومــرض 

-7    داوود طلعت داوود الخطيب 
– بيت لحم -

 قضــى نحبــه شــهيدا بســجن عوفــر 
اإلســرائيلي فــي مســاء األربعــاء فــي 
2 / 9 / 2020 وهــو يصلــي العشــاء 
إثــر إصابتــه بنوبــة قلبيــة حــادة مــن 
مواليــد محافظــة بيــت لحــم فــي 14 
محافظــة  ســكان   -  1976  /  11  /
بيــت لحــم وبلدتــه األصليــة بلــدة 
عيــن كارم فــي المناطــق الفلســطينية 
اعتقلتــه   –  1948 عــام  المحتلــة 
قــوات االحتــالل اإلســرائيلي مــن 
بيتــه الكائــن قــرب كنيســة المهــد 
والســوق القديمــة فــي محافظــة بيــت 
لحــم  فــي تاريــخ 2 / 4  / 2002 
ــل  ــح وكان يعم ــة فت ــي لحرك - ينتم
العامــة  المخابــرات  فــي  ضابطــا 
حكمــا  يقضــي  كان   - الفلســطينية 
تبقــى  حيــث  عامــا   18 بالســجن 
مــن محكوميتــه ســوى 3 شــهور مــا 
ــاع عــدد شــهداء الحركــة  أدى الرتف
األســيرة  الفلســطينية  الوطنيــة 
. أســيرا   225 إلــى  حينهــا  فــي 

الخطيــب  داوود  الشــهيد  األســير 
فقــد والديــه رحمهمــا هللا  قــد  كان 
أثنــاء  جناتــه  فســيح  وأســكنهما 
اعتقالــه فــي الســجون اإلســرائيلية 
طلعــت  الحــاج  والــده  فقــد  حيــث 

نوفمبــر   14 فــي  الخطيــب  داوود 
2014 وفقــد والدتــه الحاجــة الفاضلة 
ــزة ) أم  ــف الحم ــد يوس ــال محم فري
داوود ( فــي 18 / 1 / 2018 إثــر 
معاناتهــا مــن مــرض القلــب وكانــت 
قلبيــة  جلطــات  بعــدة  أصيبــت 
ــا  ــوح كم ــب مفت ــة قل ــرت عملي وأج
ــد شــقيقه  ــد فق كان األســير الشــهيد ق
بعــد   2020 ينايــر  فــي  أشــرف 
ــه  ــع مــرض الســرطان ول ــاة م معان
9 أشــقاء وشــقيقات ) محمــد – فــادي 
ــد  ــد هللا – مؤي – بهــاء وعــالء – عب
– هديــل – عبيــر – روان ( وقــد 
ــهادة  ــى ش ــهيد داوود عل حصــل الش
الثانويــة العامــة وهــو فــي الســجن .

-8    األسير كمال نجيب أمين 
أبو وعر من سكان قباطية بقضاء 

جنين وبلدته األصلية قباطية – 

ــي  ــت ف ــد الكوي ــن موالي أعــزب - م
ــى  ــل عل ــد اعتق 25 / 7 / 1974 وق
يــد قــوات االحتــالل اإلســرائيلي فــي 
15 ينايــر 2003 وكان يقضــي حكما 
50 عامــا  6 مؤبــدات +  بالســجن 
وهــو مــن أبــرز قــادة كتائــب شــهداء 
. فتــح  لحركــة  التابعــة  األقصــى 

كان األســير كمــال أبــو وعــر معتقــل 
فــي عــزل مستشــفى آســاف هاروفيه 
ــاء  ــه بوب ــن إصابت ــالن ع ــد اإلع بع
كورونــا فــي األحــد 12 / 7 / 2020 
ــرض  ــه بم ــت أعــراض إصابت وكان
الســرطان فــي الحنجــرة قــد ظهــرت 
فــي أواخــر العام 2019 فــي حين أن 
ــالل اإلســرائيلي منعــت  ــة االحت دول
والمحاميــن  الفلســطينيين  األطبــاء 
ــة  ــج مختلف ــت حج ــه تح ــن زيارت م
مــن  وعــر  أبــو  األســير  وعانــى 
أمــراض الديســك وتقرحــات المعــدة 
وارتفــاع فــي نســبة الحديــد بالــدم 
وقــد فــارق الحيــاة شــهيدا فــي مســاء 
االثنيــن الموافــق 10 نوفمبــر 2020 
فــي مــا تســمى بعيــادة ســجن الرملــة 
فــي تزامــن مــع ذكــرى استشــهاد 
الرئيــس الرمــز ياســر عرفــات وفــي 
تزامــن مــع استشــهاد د . صائــب 
استشــهاد  ذكــرى  ومــع  عريقــات 
وحســين  عــودة  فــارس  الطفــل 
عبيــات وفــي تزامــن مــع ذكــرى 
استشــهاد مهنــدس وفــاء األحــرار 
ــد  ــري وكأن القائ ــد الجعب ــد أحم القائ
ــد حتــى  كمــال أبــو وعــر أراد التأكي
ــهداء  ــاء الش ــأن دم ــهاده ب ــي استش ف
وأفــاد   . دائمــا  وتوحدنــا  تجمعنــا 
االحتــالل  دولــة  أن  الوحيــدي   . د 
جثمانــا   66 تحتجــز  اإلســرائيلي 
ــم  ــوا نحبه ــطينيين قض ــهداء فلس لش
ــر  ــي أول أكتوب ــدس ف ــة الق ــذ هب من
2015 مــن بينهــم 12 شــهيدا قضــوا 
مســيرات  فعاليــات  خــالل  نحبهــم 
ــي 30 آذار  ــت ف ــي انطلق ــودة الت الع
ــهداء  ــود لش ــن تع 2018 + 5 جثامي
النفــق فــي شــرق خــان يونــس الذيــن 
ــخ  ــوي بتاري ــف ج ــي قص ــوا ف ارتق
ــذه  ــرا أن ه ــر 2017 معتب 30 أكتوب
السياســات العنصريــة اإلســرائيلية 
جثاميــن  واحتجــاز  باختطــاف 
الشــهداء الفلســطينيين تنــدرج فــي 
والتنكــر  الحــرب  جرائــم  إطــار 
ــانية  ــة واإلنس ــات الدولي ــكل االتفاق ل
. الســماوية  الشــرائع  ولــكل 
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لحركة فتح في قطاع غزة



ســلطات  احتجــاز  عيســى  وأدان 
فــي  الشــهداء  لجثاميــن  االحتــالل 
الثالجــات باإلضافــة الحتجــازه أكثــر 
مــن 250 مــن جثاميــن الشــهداء التــي 
ال تــزال محتجــزة فــي مقابــر االرقــام 
و67 مفقــودا، واعتبــر هــذا االحتجــاز 
يتناقــض مــع اتفاقيــات جنيــف االربــع 
االنســان  وحقــوق  1949م  لســنة 
المرعيــة كفــرع مــن القانــون الدولــي 
مــن جهــة أولــى وشــكال مــن اشــكال 
ــة واألذى النفســي  ــات الجماعي العقوب
عيســى  وشــدد  الشــهداء.  لعائــالت 
»احتجــاز ســلطات االحتالل الشــهداء 
ــذوا أو  الفلســطينيين لزعمهــا أنهــم نف
حاولــوا تنفيــذ عمليــات ضــد أهــداف 
إســرائيلية، يشــكل انتهــاكا خطيــرا 
ــة  ــت دول ــة التــي عمل ــن الدولي للقواني
جميعــا  انتهاكهــا  علــى  االحتــالل 
»االنتهــاكات  عيســى،  ».وأوضــح 
إســرائيل  ترتكبهــا  التــي  الجســيمة 
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ف
الحــرب،  جرائــم  قبيــل  مــن  هــي 

وجرائــم ضــد اإلنســانية أوال، وأن 
كافــة المناطــق الفلســطينية برمتهــا 
مــا زالــت حســب القانــون الدولــي 
اإلســرائيلي  لالحتــالل  خاضعــة 
المــادة  »بموجــب  ».ونــوه،  ثانيــا 
42 مــن الئحــة الهــاي لســنة 1907 
ــع  ــطينية تخض ــي الفلس ــإن األراض ف
لحالــة احتــالل حربــي، يترتــب عليــه 
انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 
المدنييــن  بحمايــة  الخاصــة   1949
زمــن الحــرب، إال أن إســرائيل ال 
تســلم لهــذا الموقــف وتتنكــر النطبــاق 
علــى  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة تهربــا 
ــا  ــة لخروقاته ــؤولية الدولي ــن المس م
االتفاقيــة  هــذه  ألحــكام  المســتمرة 
».وأشــار عيســى، »موقــف األمــم 
المتحــدة بشــأن انطبــاق اتفاقيــة جنيف 
الرابعــة علــى األراضــي الفلســطينية 
ســنة    منــذ  واضحــا  كان  المحتلــة 
دولــة  إســرائيل  باعتبــار   ،  1967
محتلــة لهــذه األراضــي ولــم تســلم 
بالمبــررات اإلســرائيلية ولــم تقــف 

ــراغ  ــل: )ف ــا مث عنده
والغــزو  الســيادة 
ــع،  ــي(«. وتاب الدفاع
يتضــح  ذلــك  »إن 
مــن موقــف مجلــس 
الدولــي،  األمــن 
ــرار  ــي الق ــك ف وذل
ــنة 1967  242 س
يدعــو  والــذي 
إلــى  إســرائيل 
االنســحاب مــن 
ضــي  ا ر أل ا
لفلســطينية  ا
وتــم  المحتلــة، 

تأكيــد هــذا القــرار فــي القــرار 338 
ــى تطبيــق  ــذي دعــا إل لعــام 1973 ال
قــرار مجلــس األمــن الدولــي رقــم 
242 القاضــي بانســحاب إســرائيل 
ــة  ــطينية المحتل ــي الفلس ــن األراض م
».وأضــاف عيســى »القــرار الصادر 
 1322 رقــم  األمــن  مجلــس  عــن 
شــجب  قــد   7/10/2000 بتاريــخ 
ــرط  ــف واالســتخدام المف ــال العن أعم

للقــوة مــن جانــب القــوات اإلســرائيلية 
ــا  ــطينيين، ودع ــن الفلس ــد المدنيي ض
ــزام  ــى االلت ــة إل إســرائيل كقــوة محتل
القانونيــة  بالتزاماتهــا  المطلــق 
تها  ليا و مســؤ و

عليهــا  المنصــوص 
فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 
1949 , والمتعلقــة بحمايــة المدنييــن 
».ولفــت،  الحــرب  وقــت  فــي 
»أصــدرت الجمعيــة العامــة لأمــم 
أكــدت  عديــدة  قــرارات  المتحــدة 
فيهــا بــأن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــى األراضــي الفلســطينية  تســري عل

القــرارات  هــذه  وأدانــت  المحتلــة 
االنتهــاكات اإلســرائيلية والخروقــات 
.« االتفاقيــة  لهــذه  الجســيمة 

واســتطرد، »لعــل أهم هــذه القرارات 
ــم 43/58  ــة رق ــة العام ــرار الجمعي ق
ــم  ــرار رق ــخ 6/12/1988 والق بتاري
44/48 بتاريــخ 8/1/1989 اللــذان 
الخطيــرة  الخــرق  حــاالت  اعتبــرا 
الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  ألحــكام 
خــالل االنتفاضــة الفلســطينية األولــى 
حــرب  جرائــم   ،)1987-1993(
ــى،  ــال عيس ــانية ».وق ــة لإلنس وإهان
ــة حقــوق اإلنســان فــي األمــم  أن لجن
بتاريــخ  قــرار  اتخــذت  المتحــدة 
إســرائيل  يديــن   19/10/2000
ويؤكــد علــى وجــوب التزامهــا كقــوة 
الرابعــة  جنيــف  باتفاقيــة  محتلــة 
األول  اإلضافــي  والبروتوكــول 
الملحــق بهــا لعــام 1977. ويقــول 
لمبــادئ  ووفقــا  بأنــه  عيســى، 
القانــون اإلنســاني الدولــي، فقــد 
حــددت المــادة )17( مــن اتفاقيــة 
1949م  لســنة    األولــى  جنيــف 
معاييــر التعامــل مــع جثــث االعــداء، 
حيــث نصــت هــذه المــادة علــى »انــه 
يجــب علــى أطــراف النــزاع ضمــان 
دفــن أو حفــظ الجثــث بصــورة فرديــة 
بقــدر مــا تســمح بــه الظــروف، علــى 
أن يســبق ذلــك فحــص دقيــق، وإذا 
كان ممكنــا بواســطة فحــص طبــي 
للجثــث بغيــة تأكيــد المــوت والتعــرف 
علــى الهويــة وتمكيــن إصــدار تقريــر 
». كمــا يجــب حســب هــذه المــادة 
ــى  ــم الموت ــن تكري ــا م ــد الحق »التأك
ــن،  ــا أمك ــة م ــم الديني ــب تقاليده حس
تصنــف  وأن  قبورهــم  تحتــرم  وأن 
ينتمــون  التــي  القوميــات  حســب 
بصــورة  حفظهــا  يتــم  وأن  إليهــا، 
تعليمهــا  يجــري  وان  مالئمــة، 
بحيــث يمكــن العثــور عليهــا دائمــا 
».ويضيــف عيســى ان هنالــك أيضــا 
قانونيــة  ونصــوص  شــبيهة  مــواد 
مماثلــة مثــل المــادة 120 مــن اتفاقيــة 
مــن   130 والمــادة  الثالثــة  جنيــف 
وخاصــة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة 
المــادة 34 مــن البروتوكــول االول 
باتفاقيــات  الملحــق   1977 لســنة 
جنيــف األربــع. ويــرى عيســى أن 
هــو  الشــهداء  جثاميــن  احتجــاز 
لأمــم  العالمــي  لإلعــالن  انتهــاك 
القســري  االختفــاء  حــول  المتحــدة 
الــذي يعتبــر جريمــة ضــد االنســانية 
، ويــدان بوصفــه انــكارا لمقاصــد 
وانتهــاكا   ، المتحــدة  االمــم  ميثــاق 
ــان  ــوق االنس ــا لحق ــرا وصارخ خطي
التــي وردت  االساســية  والحريــات 
لحقــوق  العالمــي  االعــالن  فــي 
رغــم  عيســى  ويقــول  االنســان. 
والمــواد  القانونيــة  النصــوص 
القانــون  فــي  الواضحــة  الملزمــة 
االنســاني الدولــي ، إال أن السياســات 
علــى  والممارســات  االســرائيلية 
اســرائيل  ان  تظهــر  الواقــع  أرض 
ــادئ  تتنكــر بشــكل واضــح لهــذه المب
ــار عيســى حــول  ــات. وأش وااللتزام
مقابــر األرقــام ، الــى أن هــذه المقابــر 
غيــر الئقــة وال تحتــرم جســد وقدســية 
اإلنســان ، وان الجثــث تدفــن علــى 
عمــق ســطحي ال يتجــاوز نصــف 
ــا عرضــة لنهــش  ــا يجعله ــر ، م المت
وقــد  والضبــاع  الضالــة  الــكالب 
ــيول  . ــار والس ــاه األمط ــا مي تجرفه
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لدراســات  فلســطين  مركــز  أكــد 
األطفــال  اســتهداف  أن  األســرى 
واالعتقــال  بالقتــل  الفلســطينيين 
يتــم  االحتــالل  جنــود  قبــل  مــن 
ــرة  ــات مباش ــد وبتعليم ــكل متعم بش
السياســية  المســتويات  مــن اعلــى 
واالمنيــة لقــادة االحتــالل . وأوضــح 
مركــز فلســطين فــي تقريــر بمناســبة 
يــوم الطفــل العالمــي الــذى يصــادف 
العشــرين مــن نوفمبــر بأنــه علــى 
الرغــم مــن أن االتفاقيــات الدوليــة 
لحقــوق اإلنســان وتحديــداً اتفاقيــة 
علــى  شــددت  الطفــل،  حقــوق 
ــال  ــة لأطف ــر الحماي ــرورة توفي ض
النمــاء  فــرص  ولحياتهــم وتوفيــر 
والنمــو، إال أن ســلطات االحتــالل 
األطفــال  اعتقــال  مــن  جعلــت 
ــاً ، واقدمــت  ــا أولي الفلســطينيين هدف
منــذ  منهــم  االالف  اعتقــال  علــى 
الفلســطينية.  لأراضــي  احتاللهــا 
قــال  األشــقر”  “ريــاض  الباحــث 
باعتقــال  يكتفــى  لــم  االحتــالل  أن 
ــكام  ــدار اح ــد اص ــل تعم ــال ب األطف
قاســية وانتقاميــة بحقهــم، وعرضهــم 
ــائل  ــية، ووس ــال قاس ــروف اعتق لظ
تعذيــب قاســية، و انتهــاك لحقوقهــم، 
كل  الحائــط  بعــرض  والضــرب 

تحــرم  التــي  الدوليــة  االتفاقيــات 
اللجــوء العتقــال االطفــال اال فــي 
ســلب  وقيّــدت  الحــاالت،  اضيــق 
منــه  وجعلــت  حريتهــم،  األطفــال 
فتــرة  وألقصــر  األخيــر  “المــالذ 
بــان  “األشــقر”  وأفــاد  ممكنــة”. 
االحتــالل صعــد بشــكل كبيــر مــن 
اســتهداف االطفــال باالعتقــال خــالل 
بعــدد  االخيــرة  الخمــس  الســنوات 
انــدالع هبــه القــدس، حيــث وصلــت 
األطفــال  بيــن  االعتقــال  حــاالت 
خاللهــا الــى مــا يزيــد عــن )6000( 
حالــة اعتقــال . فيمــا تعــرض جميــع 
االعتــداء  الــى  منهــم  اعتقــل  مــن 
ــال،  ــن االعتق ــرح حي ــرب المب بالض
والــزج بهــم فــي ظــروف قاســية، 
والتحقيــق  التوقيــف  مراكــز  فــي 
أشــكال  كل  بحقهــم  ومــارس 
والضغــط  والتعذيــب  االنتهــاك 
يتعامــل  والجســدي حيــث  النفســي 
ــن  ــال كإرهابيي ــع األطف ــالل م االحت
ــدات  ويوجهــون لهــم الشــتائم والتهدي
بشــكل مســتمر . وكشــف األشــقر 
أن االحتــالل ال يــزال يعتقــل فــي 
فــي ســجنى  170 طفــالً،  ســجونه 
بينمــا  والدامــون،  وعوفــر  مجــدو 
مراكــز  فــي  منهــم  عــدد  يتواجــد 

ــق والتوقيــف فــي ظــروف  التحقي
فــي  وبــرزت  للغايــة،  قاســية 
ــرض  ــرة ظاهــرة ف ــرة االخي الفت
االحــكام المرتفعــة التــي ترافقهــا 
ــي  ــة باهظــة والت غرامــات مالي
اعتقــال  و  للمؤبــد  وصلــت 
التحريــض  بحجــة  أطفــال 
 . الفيســبوك  موقــع  علــى 
واشــار األشــقر الــى ان ادارة 
الســجون تواصــل اجراءاتهــا 
والتعســفية  التنكيليــة 
االســرى  األطفــال  بحــق 
عمليــات  وابرزهــا 
االقتحــام والتفتيــش لغرفهــم 

واقســامهم ، فيمــا يحــرم االحتــالل 
ــارة  ــال مــن زي العشــرات مــن االطف
المحامــي  زيــارة  مــن  او  ذويهــم 
الخــاص بهــم، اضافــة الــى اســتمرار 
المعاملــة الســيئة مــن قبــل الســجانين 
األطفــال  مــع  يتعاملــون  الذيــن 
ــتائم  ــم الش ــون له ــن ويوجه كإرهابيي
والتهديــدات بشــكل مســتمر . اضافــة 
الــى اعتقــال العديــد مــن األطفــال 
وهــم مصابيــن بعــد اطــالق النــار 
عليهــم، بــل ومــارس بحقهــم التحقيــق 
وهــم مصابيــن قبــل ان يتــم نقلهــم 
التحقيــق  وواصــل  العــالج،  الــى 

معهــم 
غــرف  وهــم 

المستشــفيات بشــكل غيــر إنســاني 
ــع  ــطين المجتم ــز فلس ــد مرك . وناش
اليــوم  هــذا  حــدد  الــذى  الدولــي 
الخروقــات  ومتابعــة  للطفــل 
مســؤولياته،  يتحمــل  ان  بحقــه، 
ومــا  فلســطين،  اطفــال  تجــاه 
ــت  ــم فاق ــن جرائ ــه م ــون ل يتعرض
االحتــالل  وإلــزام  الحــدود،  كل 
واالتفاقيــات  المواثيــق  بتطبيــق 
حــّد  لوضــع  باألطفــال  الخاصــة 
لمعاناتهــم المتفاقمــة بشــكل يومــي .



فــي  االعتقــاالت  وتيــرة  وتزايــدت 
ال  بينمــا  الماضيــة،  القليلــة  األيــام 
يــكاد يمــر يــوم دون اعتقــال جيــش 
لفلســطينيين  اإلســرائيلي  االحتــالل 
بينهــم أطفــال، إذ أكــدت مؤسســات 
تعنــى بأوضــاع األســرى، أن ســلطات 
ــالت  ــارس حم ــزال تم ــالل ال ت االحت
االعتقــال التــي طالــت مــن بدايــة عــام 
2020 قرابــة 300طفــل حيــث كانــت 
تمــوز  شــهر  فــي  إحصائيــة  أخــر 
منهــم  طفــالً،    270 الــي  وصلــت 
مــن أطلــق ســراحهم بغرامــات ماليــة 
عاليــة  ومنهــم تجــدد لهــم االعتقــال 
واالســتدعاء وكتابــة تعهــدات علــي 
تعذيــب  سياســات  وتمــارس  األهــل 
خاصــة  األســرى  ضــد  ممنهجــة 
االحتياطــي،  الحبــس  بنــد  تحــت 
يعتقــل االحتــالل اإلســرائيلي األطفــال 
خاصــة  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
ــا  ــن، فيم ــرى البالغي ــن األس ــداً ع بعي
يماطــل االحتــالل فــي اإلفــراج عنهــم، 
منتظــراً وصولهــم إلــى الســن القانونية 
مــن أجــل المحاكمــة. ومــع انتشــار 
إســرائيل،  فــي  كورونــا  فيــروس 
تــزداد المخــاوف علــى حيــاة األســرى 
الفلســطينيين، خاصــة المرضــى منهــم 
كانــت  إذ  الســن واألطفــال،  وكبــار 
إدارة ســجون االحتــالل اإلســرائيلي 
ســجانين   3 إصابــة  عــن  أعلنــت 
ــا، همــا شــرطيان  إســرائيليين بكورون
فــي ســجن عوفــر، وآخــر فــي ســجن 
نقــل  إلــى  أدى  مــا  وهــو  الرملــة، 
العــدوى ألحــد األســرى الفلســطينيين 
الحقــاً. عنهــم  أفــرج  الذيــن 

ومنــذ بدايــة أزمــة كورونــا علقــت 
اإلجــراءات القانونيــة، وأُلغيــت جميــع 
تقريبــاً،  الســجون  إلــى  الزيــارات 
مــا يحــرم األطفــال مــن التواصــل 
الشــخصي مــع أُســرهم ومحاميهــم، 
ــة  ــذي “يســبب مشــقة إضافي ــر ال األم
بيــن  ويحــول  نفســية  ومعانــاة 
االستشــارات  تلقّــي  وبيــن  األطفــال 
ــب  ــتحقونها”، حس ــي يس ــة الت القانوني
المســئولين األممييــن. قــوات االحتــالل 
اإلســرائيلي اعتقلــت منــذ العــام 2000 
قاصــر   17000 عــن  يقــل  ال  مــا 
فلســطيني، تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 
)18-12( عامــاً، وُســّجلت العديــد مــن 
حــاالت االعتقــال واالحتجــاز ألطفــال 
لــم تتجــاوز أعمارهــم العشــر ســنوات، 
وأن نحــو ثالثــة أرباعهــم تعرضــوا 
لشــكل مــن أشــكال التعذيــب الجســدي، 
المعتقليــن  جميــع  تعــّرض  فيمــا 
مراحــل  خــالل  النفســي  للتعذيــب 
االعتقــال المختلفــة، وذلــك بحســب 
والشــهادات  اإلحصــاءات  آخــر 
الموثقــة للمعتقليــن األطفــال. يتعــرض 

ــي الســجون  ــال األســرى ف األطف
أســاليب  ألبشــع  اإلســرائيلية 
التنكيــل والتعذيــب وخاصــة في 
ســجون التوقيــف والتحقيــق، 
االحتــالل  يحتجزهــم  حيــث 
فــي غــرف صغيــرة وبأعــداد 
ــط  ــم ويضغ ــرة، ويبتزه كبي
معــه  لالرتبــاط  عليهــم 
بعــد تهديدهــم  والعمالــة، 
بالســجن لفترات طويلة أو 
ــال  ــزل واعتق نســف المن
األهــل، ويعتــدي عليهــم 
المبــرح  بالضــرب 
ــد  والهــز العنيــف وتقيي

واألرجــل  األيــدي 
ــن واســتخدام  وعصــب األعي
الكهربائيــة  الصواعــق 
مــن  والحرمــان  والشــبح 
النــوم والضغــط النفســي 
كمــا  والشــتم.  والســب 
يعانــي األطفــال األســرى 
مــن ظــروف احتجــاز 
ــانية  ــر إنس ــية وغي قاس
األدنــى  للحــد  تفتقــر 
مــن المعاييــر الدوليــة 
األطفــال  لحقــوق 
وحقــوق األســرى، 
فهــم يعانــون مــن 
الطعــام  نقــص 
ورداءتــه وانعــدام 
ــة وانتشــار  النظاف

ــاظ  ــرات واالكتظ الحش
واالحتجــاز فــي غــرف ال يتوفــر فيهــا 
وكذلــك  مناســبتين،  وإنــارة  تهويــة 
وانعــدام  الطبــي  اإلهمــال  يعانــون 
ــس  ــص المالب ــة ونق ــة الصحي الرعاي
األهــل  زيــارة  مــن  والحرمــان 
مرشــدين  توفــر  وعــدم  والمحامــي 
واالحتجــاز  نفســيين  وأخصائييــن 
مــع البالغيــن ومــع أطفــال جنائييــن 
ــش  ــاري وتفتي ــش الع ــة والتفتي صهاين
الممتلــكات  ومصــادرة  الغــرف 
وفــرض  التنقــل  وكثــرة  الخاصــة 
الباهظــة وألتفــه  الغرامــات الماليــة 
التعليــم. مــن  والحرمــان  األســباب 

 عمليــات اختطــاف ألطفــال الذيــن 
ــنة،  ــم دون 12 س ــاوز أعماره ال تتج
اتبــاع  علــى  خطيــر  مؤشــر  وهــذا 
جديــدة  لسياســة  االحتــالل  ســلطات 
الصغيــر  الجيــل  هــذا  تســتهدف 
الخــوف  وزرع  وتدميــره  إلرهابــه 
ويحكــم  نفســيته،  فــي  والجبــن 
االحتــالل علــى كل طفــل تثبــت عليــه 
ــوده  ــى جن ــارة عل ــق الحج ــة رش تهم
مــن 10 إلــى 20 ســنة ســجنًا، فــي 
المــد  إليقــاف  إســرائيلية  محاولــة 
الثــوري الفلســطيني. كمــا يتعــرض 

األطفــال األســرى لإلهمــال الطبــي 

الــذي أدى إلــى زيــادة عــدد المرضــى 
عــن  يرتفــع عددهــم  حيــث  بينهــم، 
ال  واالحتــالل  مريًضــا،  طفــالً   50
ــض  ــالزم، ويرف ــالج ال ــم الع ــدم له يق
ــا مختًصــا لكــي  أن يحضــر لهــم طبيبً
ــة، وإن  ــم الصحي ــى حالته ــن عل يطمئ
يتعــرض  التــي  األمــراض  أغلــب 
لهــا األطفــال األســرى هــي انتشــار 
ــا  ــدث عندم ــا ح ــمم، كم ــاالت التس ح
بيــن  بالتســمم  حــاالت   10 ســجلت 
ســجن  فــي  األســرى  األطفــال 
لوجبــة  تناولهــم  نتيجــة  »تلمونــد«، 
إدارة  لهــم  قدمتهــا  فاســدة  معلبــات 
ــرائيلية  ــادر إس ــير مص ــجن، وتش الس
األســرى  األطفــال  مــن   14% أن 
تعرضــوا للتهديــد بالتحــرش الجنســي 
ــة خــالل  ــل الســجانين الصهاين مــن قب
ــن  ــي زنازي ــم ف ــق معه ــرات التحقي فت
اثــار  صدمــة  وســجون االحتــالل، 
االعتقــال والتعذيــب الــذي يمارســه 
جنــود االحتــالل فــي األســرمنهم مــن 
ظــل يعانــي هــذه اآلثــار بعــد خروجــه 

ســلطات  وتحــرم  الســجن.  مــن 
»اإلســرائيلي«  االحتــالل 
مــن  األســرى  األطفــال 
التــي  الحقــوق  أبســط 
المواثيــق  لهــم  تمنحهــا 
الحــق  وتشــتمل:  الدوليــة، 
فــي عــدم التعــرض لالعتقــال 
ســبب  ومعرفــة  العشــوائي، 
علــى  والحصــول  االعتقــال، 
قــاٍض  أمــام  والمثــول  محــاٍم، 
الخارجــي،  بالعالــم  واالتصــال 
والحــق فــي معاملــة إنســانية تحفظ 
كرامتــه، وحق األســرة فــي معرفة 
الطفــل.  اعتقــال  ومــكان  ســبب 
مــن جهــة أخــرى، فــإن ســلطات 
ــالل العســكري »اإلســرائيلي«  االحت
الحائــط  بعــرض  ضربــت 
حقــوق األطفــال المحروميــن 
وتعاملــت  حريتهــم،  مــن 
معهــم »كمشــروع مخربيــن«، 
العــذاب  أصنــاف  وأذاقتهــم 
والمهينــة،  القاســية  والمعاملــة 
وحرمــان  وشــبح،  مــن ضــرب 
ــد  ــام، وتهدي ــن الطع ــوم وم ــن الن م
وشــتائم وتحــرش جنســي، وحرمــان 
معهــم  واســتخدمت  الزيــارة،  مــن 
والبدنيــة؛  النفســية  الوســائل  أبشــع 
النتــزاع االعترافــات والضغــط عليهم 
ــرات  ــح المخاب لتجنيدهــم للعمــل لصال
»اإلســرائيلية«.وتتعامل معهــم  مــن 
خــالل محاكــم عســكرية، تفتقــر للحــد 
المحاكمــات  معاييــر  مــن  األدنــى 
ظــروف  مــن  ويعانــون  العادلــة، 
إنســانية،  وغيــر  قاســية  احتجــاز 
كنقــص الطعــام ورداءتــه، وانعــدام 
الحشــرات،  وانتشــار  النظافــة، 
ــرف  ــي غ ــاز ف ــاظ، واالحتج واالكتظ
وإنــارة  تهويــة  فيهــا  يتوفــر  ال 
مناســبتان، واإلهمــال الطبــي، ونقــص 
ــال األســرى  ــى األطف ــس. ويتلق المالب
المؤبــد،  كالســجن  عاليــة،  أحكامــاً 
والســجن لمــدد تتــراوح مــن ســنة إلــى 
15 عامــاً، وغالبــاً مــا تكــون هــذه 
األحــكام مقرونــة بغرامــات ماليــة مــن 
 300 مــن   ( شــيقل.   6000 1000-
الــى 3000 دوالر أمريكــى ( الحرمان 
مــن الرعايــة الصحيــة والعــالج الطبي 
المناســب، وعــادةً مــا تكــون أقــراص 
لمختلــف  العــالج  هــي  المســكنات 
أنــواع األمــراض، وال تــزال ســلطات 
االحتــالل تماطــل، وأحيانــاً ترفــض 
ــى  ــة للمرض ــات جراحي ــراء عملي إج
ــي  ــراض الت ــن األم ــم، و%40 م منه
يعانــون منهــا ناتجــة عــن ظــروف 
ونوعيــة  الصحيــة،  غيــر  اعتقالهــم 
ــة.  ــدام النظاف ــم، وانع ــدم له األكل المق

يتعرضــون  األســرى  األطفــال  أن 

ــي  ــب النفس ــواع التعذي ــن أن ــد م للعدي
والجســدي الــذي يتــرك آثــاره الخطيرة 
الحاليــة والمســتقبلية علــى حياتهــم، 
فيمكــن  »تعــرض األطفــال للســجن 
ــوث  ــي تل كصدمــة مــن الصدمــات الت
الحالــي  والفكــري  النفســي  واقعهــم 
األحــداث  تلــك  فتأثيــر  والمســتقبلي 
الصدميــة علــى األطفــال يفــوق كثيــراً 
تأثيــره علــى الكبــار؛ بســبب نقــص 
الخبــرات التــي توجــد لــدى األطفــال، 
ــات  ــص آلي ــل، ونق ــة ســن الطف وحداث
األحــداث،  مــع  والتعامــل  الدفــاع 
ــخصي  ــق الش ــاليب التواف ــص أس ونق
بصــورة  الضاغطــة  األحــداث  مــع 
كبيــرة«.أن االســرى األطفــال بعــد 
مــن  يعانــون  قــد  عنهــم  اإلفــراج 
والقلــق  كالشــك  نفســية  مشــاكل 
واالســتثارة  والعصبيــة  واالكتئــاب، 
الســريعة وأوجــاع الــرأس والصــداع، 
ونســبة منهــم يعانــون مــن مشــاكل  
)نفــس جســدية(.و مــن وجــود مشــاكل 
تكيــف اجتماعــي، وصعوبــة فــي تقبــل 
دورهــم فــي األســرة مــع العصبيــة 
مــع  المشــاكل  واصطنــاع  الشــديدة 
بصــورة  األســرة  وأفــراد  اإلخــوة 
ــي  ــف النفس ــوء التكي ــم س ــس حج تعك
ــم  ــم كنتيجــة لمروره واالجتماعــي له
ــي أفســدت  ــة القاســية الت ــذه التجرب به
واالجتماعيــة«. النفســية  حياتهــم 

اســتخدام  الســجون  إدارة  اســتمرار 
ــذه  ــي ه ــرادي ف ــزل االنف ــة الع سياس
المرحلــة، يُشــكل انتهــاكاً يُضاعــف 
المعــزول،  األســير  معانــاة  مــن 
خاصــة مــع اســتمرار إجــراءات إدارة 
الســجون المتعقلــة بحالــة الطــوارئ 
وبــاء  انتشــار  اســتمرار  ظــل  فــي 
ــذ  ــا من ــدأت بتنفيذه ــي ب ــا، والت كورون
 ،2020 مــارس  آذار/  شــهر  مطلــع 
المحاميــن،  زيــارات  وقــف  ومنهــا 
عمــل  وتقييــد  األســرى،  وعائــالت 
تحــرم  الســجون  فــإدارة  المحاكــم. 
فــي  انفراديــاً  المعــزول  األســير 
زيــارة  مــن  االعتياديــة  األوقــات 
العائلــة بمجــرد عزلــه، وفــي الظــرف 
الراهــن يواجــه اليــوم عــزل ُمضاعــف 
مــع  توقــف زيــارات المحاميــن التــي 
تُشــكل الوســيلة الوحيــدة لــه، التصالــه 
علــى  وبعائلتــه  الخارجــي،  بالعالــم 
ســاهمت  وقــد  الخصــوص.  وجــه 
إجــراءات إدارة الســجون األخيــرة، 
المؤسســات  تواصــل  إعاقــة  فــي 
وعقّــد  األســرى،  مــع  الحقوقيــة 
الوضــع  فــي  يواجــه  الــذي  عملهــا 
التحديــات،  مــن  الكثيــر  الطبيعــي 
فهنــاك المئــات مــن عائــالت األســرى 
أبنائهــا  علــى  االطمئنــان  تنتظــر 
الســيما المرضــى منهــم والمعزوليــن. 

الســجون  إدارة  إدعــاء  ورغــم 
مكالمــة  بإجــراء  ســمحت  بأنهــا 
ــر  ــذا األم ــرى، إال أن ه ــة لأس هاتفي
يبقــى مرهــون بالتنفيــذ حيــث تفيــد 
معلومــات أن بعــض الســجون التــي 
بالتواصــل  فيهــا  لأســرى  ُســمح 
مــع عائلتهــم، تعــرض جــزء منهــم 
كمــا  التواصــل،  مــن  للحرمــان 
ــك  ــم« وذل ــجن »هداري ــي س ــرى ف ج
وُســمح  المؤسســات،  لمتابعــة  وفقــاً 
ــن التواصــل  ــرة واحــدة م ــال م لأطف
مــع عائالتهــم، و فــي هــذا الســياق 
قضيــة  علــى  هنــا  الضــوء  نســلط  
جــرى  اللواتــي  الثــالث  األســيرات 
ــن. ــن االتصــال بعائالته ــن م حرمانه
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البواســل  اســرانا  ان   
الماجــدات  وأســيراتنا 
قويــة  عزائــم  أصحــاب 
وال  تليــن،  ال  وثابتــة 
للواقــع  يستســلموا 
المأســاوي المريــر الــذي 
غياهــب  داخــل  يحيونــه 
يســجنون  وال  الســجون 
أنفســهم داخــل لحظــات 
واالنكســار  الضعــف 
ــالل  ــم خ ــر به ــي تم الت
الطويــة  الســنوات 

مــا  وهــذا  األســر،  قــالع  فــي 
أربــك حســابات العــدو وافشــل كل 
ــم  ــل إرادته ــالل لقت ــات االحت مخطط
كأقطــع  وجعلهــم  شــوكتهم  وكســر 
أحجــار الشــطرنج تحركهــم كيفمــا 
ــم  ــا أرادوا وتفريغه ــى م ــاءوا ومت ش
مــن محتواهــم الوطنــي والنضالــي 
فهــم  هيهــات  ولكــن  والثــوري 
وعلــى  لعدوهــم  قاهريــن  مازالــوا 
جبــروت  يواجهــون  ثابتيــن  حقهــم 
صالبــة  بــكل  الظالــم  الســجان 
وعنفــوان وإقــدام متحديــن إجــراءات 
وممارســاتها  الســجون  مصلحــة 
اإلرهابيــة والعنصريــة. فــي حضــرة 
القامــات الشــامخة جنــراالت الصبــر 
والصمــود القابضيــن علــى الجمــر 
كالطــود  قالعهــا  فــي  والمتخندقــه 
البواســل  أســرانا  إنهــم  الشــامخ, 
الماجــدات  وأســيراتنا  األبطــال 
الســجون  غياهــب  فــي  القابعيــن 
وخلــف زنازيــن االحتــالل الغاشــم 
ــالالً  ــرؤوس إج ــات وال ــي الهام تنحن
صمودهــم  عظمــة  أمــام  وإكبــاراً 
ــة  ــن عظم ــورود خجــالً م ــر ال وتحم
تضحياتهــم, إخوتــي األماجــد أخواتــي 
ــن  ــي الصامدي ــاق درب ــدات رف الماج
المتمرســين  الثابتيــن  الصابريــن 
ــراء  ــي الق ــر, أعزائ ــالع األس ــي ق ف
أحبتــي األفاضــل فمــا أنــا بصــدده 
اليــوم هــو تســليط الضــوء فــي إطــار 
الحملــة اإلعالميــة المتواصلــة فــي 
إبــراز ملــف أخطــر حــاالت األســرى 
باألمــراض  المصابيــن  المرضــي 
االحتــالل  ســجون  فــي  المزمنــة 
والتــي تعتبــر تلــك الســجون الظالميــة 
األمــراض  النتشــار  خصبــة  بيئــة 
ــالت  ــون الوي ــن يعان ــة, والذي واألوبئ
العنصريــة  اإلدارة  سياســات  مــن 
بالمســكنات  عالجهــم  تتعمــد  التــي 
ــام بتشــخيص ســليم لحالتهــم  دون القي
ومعاناتهــم المســتمرة مــع األمــراض 
ــوت  ــراض والم ــة لأم ــه فريس لترك
أجســادهم,  فــي  ينهــش  البطــيء 
واألســير المريــض/ صالــح صبحــي 

وود  دا
ابــن  موســى  دار 

الواحــد وخمســين ربيعــاً هــو أحــد 
المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  ضحايــا 
التــي تمارســها إدارة الســجون بحقــه 
والــذي يعيــش بيــن مطرقــة المــرض 
ــل  ــندان تجاه ــه وس ــدد حيات ــذي يه ال
االحتــالل لمعاناتــه والقابــع حاليــاً فــي 
ــى  ــذي انضــم إل ــة( وال ــجن الرمل )س
ــة مــن اســماء المرضــى  قائمــة طويل
فــي غياهــب الســجون ودياجيرهــا، 
وقــد أنهــى عامــه 16خلــف القضبــان 
ــي فــي  ــى التوال ودخــل عامــه 17 عل
ــو  ــرائيلي فه ــالل االس ــجون االحت س
وأمضــى  حكما17ًمؤبــد  يقضــي 

عامــاً.  17 اآلن  حتــى  منهــا 

 - األسير المريض:- صالح 
صبحي داوود دار موسى »أبو 

إسالم«

- تاريخ الميالد:- 30, أبريل 
1969م

- مكان اإلقامة :- من قرية بيت 
لقيا جنوب غرب رام هللا، بالضفة 

الغربية

- الحالة االجتماعية:- متزوج من 
األخت تغريد نعمان عاصي وله من 

األبناء أربعة بنات وولدين وهم 
/ بيسان- - دعاء- وطن- اسراء- 

محمد- إسالم

- المؤهل العلمي:- حاصل على 
شهادة البكالوريوس في الشريعة 

اإلسالمية، وعمل قبل اعتقاله 
مدرساً للتربية اإلسالمية في بيت 

لقيا، وخطيب مسجد في محيط مربع 
سكناه.

- تاريخ االعتقال:- 27/9/2003م

- مكان االعتقال:- سجن )أيالون( 
في الرملة،

- التهمة الموجه إليه:- االنتماء 
إلى كتائب الشهيد عز الدين 

القسام تصنيع وتجنيد ومسئول 
عن التخطيط لعملية - استشهادية 
في مقهى ليلي وأخرى في محطة 
للباصات قتل فيهما 16 صهيونياً..

الحكم:- 17مؤبد

 إجراء تعسفي وظالم:

فــي  الصهيونــي  االحتــالل  يمعــن   
األســير  بحــق  إجرامــه  مواصلــة 
صالــح دار موســي بمنعــة مــن رؤيــة 
اهلــة بحجــة »المنــع األمنــي« فــي 
بدايــة اعتقالــه, كمــا عوقــب أكثــر 
مــن مــرة بالعــزل االنفــرادي لمــدة 
الصحيــة  ظروفــه  رغــم  طويلــة 
الســيئة وتــم زيارتــه مــن قبــل زوجتــه 
المرحومــة بعــد مــرور أربــع ســنوات 
ــح  ــه وشــقيقة موســي صال مــن اعتقال
مــرور  بعــد  زيارتــه  مــن  تمكــن 
28/4/2019م  وبتاريــخ  عامــا   14
اعتقلــت نجلــه إســالم ونقلتــه إلــى 
محكمــة  وأصــدرت  عوفــر  ســجن 
ــه  ــن اعتقال ــبوع م ــد أس ــالل بع االحت
ســت  لمــدة  إداري  اعتقــال  قــرار 
شــهور، وحيــن قاربــت علــى االنتهاء 
جــددت لــه لمــرة ثانيــة لســتة أشــهر، 
وثــم تجديــد اعتقالــه لــه للمــرة الثالثــة 
لنفــس المــدة, كمــا لــم يتمكــن مــن 
الحــاح صبحــي داوود  وداع والــدة 
المنيــة  وافتــه  الــذي  موســى  دار 
وهــو بالســجن وتــاله وفــاة والدتــه 
عطيــة  يوســف  صبحيــة  الحاجــة/ 

75 عامــا بعــد صــراع مــع المــرض 
ــاة الســيدة/ نعمــان عاصــي  وتــاله وف
ان  دون  األســير  زوجــة  اســالم  أم 
الــوداع  نظــرة  إلقــاء  مــن  يتمكــن 
عليهــم. اعتقــال األســير البطــل :- 
صالــح دار موســى اعتقــل األســير 
البطــل صالــح دار موســى بتاريــخ 
ــاس  ــق ق 26/7/2003، خضــع لتحقي
اجــل  مــن  زوجتــه  اعتقــال  وتــم 
ــه  ــدم منزل ــم ه ــا ت ــه كم ــط علي الضغ
ــه وقــد هــدم  ــام من ــة لالنتق فــي محاول
االحتــالل بيتــه بالكامــل بعــد فتــرة 
وجيــزة مــن اعتقالــه. ويعتبــره الكيــان 
األســرى  اخطــر  مــن  الصهيونــي 
وتحرمــه مــن االجتمــاع باألســرى 
بطوليــه  عمليــات  خلــف  لوقوفــه 
ــه  ــم علي ــل وحك ــان المحت ــزت الكي ه
بالســجن 17 مؤبــداً، حيــث مكــث منــذ 
بدايــة اعتقالــه فــي التحقيــق لمــدة عــام 
كامــل واألســير صالــح هــو أســير 
عــدة  اعتقــل  حيــث  ســابقا  محــرر 
مــرات وأمضــى ســنوات فــي ســجون 
ــال  ــي االعتق ــا ف ــالل جــزء منه االحت
ــير:-  ــة لأس ــة الصحي اإلداري. الحال
ــح داود  ــير صال ــى األس ــح موس صال
مــن  ويعانــي  ســابق  محــرر  هــو 
والروماتيــزم  النفســية  الحــاالت 
ومشــاكل فــي النظــر والعديــد مــن 
فــي  مشــاكل  ولديــه  األمــراض 
األعصــاب، مــن علــى ســطور مقالــي 
ــة المؤسســات  ــى كاف ــي إل أوجــه ندائ
ــة  ــة منظم ــة وخاص ــات الدولي والهيئ
الصحــة العالميــة والصليــب االحمــر 
ــاء بــال حــدود بالتدخــل  ومنظمــة أطب
العاجــل إلنقــاذ حياة األســير المريض 
ــم  ــه لتقدي صالــح موســى لإلفــراج عن
العــالج الــالزم لــه خــارج الســجون.

الحرية كل الحرية ألسرانا البواسل 
وأسيراتنا الماجدات

والشفاء العاجل للمرضى المصابين 
بأمراض مختلفة

الحرية كل الحرية ألسرانا وأسيراتنا 
الماجدات.
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فــي 20 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
نائــل  األســير  يدخــل  الجــاري، 
بـ«أبــو  المعــروف  البرغوثــي 
النــور« عامــه الـــ)41( فــي ســجون 
االحتــالل اإلســرائيلي، وهــي أطــول 
مــدة اعتقــال فــي تاريــخ الحركــة 
نــادي  وقــال  األســيرة.  الوطنيــة 
البرغوثــي  األســير  »إن  األســير: 
ــن  ــاً( م ــر )63 عام ــن العم ــغ م البال
واجــه  هللا،  رام  فــي  كوبــر  بلــدة 
ــذ عــام 1978م، قضــى  ــال من االعتق
منهــا )34( عامــاً، بشــكٍل متواصــل، 
ضمــن  2011م،  عــام  وتحــرر 
أن  إال  األحــرار«،  »وفــاء  صفقــة 
االحتــالل أعــاد اعتقالــه، وضمــن 
عــام  واســعة  اعتقــاالت  حملــة 
2014م، إلــى جانــب العشــرات مــن 
رفاقــه المحرريــن فــي الصفقــة.«
مــن  عقــود  أربعــة  مــدار  وعلــى 
االعتقــال، فقــَد البرغوثــي والديــه، 
العديــد  ومــرت  أجيــال،  وتوالــت 
علــى  التاريخيــة  األحــداث  مــن 
الســاحة الفلســطينية، وفــي العالــم. 
ونقلــت زوجتــه أمــان نافــع خــالل 

ســجن  فــي  لــه  األخيــرة  زيارتهــا 
ــال  ــالة ق ــل« رس ــبع –ايش ــر الس »بئ
فيهــا: »لــو أن هنــاك عالــم حــر كمــا 
يدعــون، لمــا بقيــت فــي األســر )41( 
األســير،  نــادي  عاماً«واســتعرض 
ــاة األســير  ــرز المحطــات عــن حي أب
ــا  ــي وجهه ــائله الت ــي، ورس البرغوث
علــى مــدار ســنوات اعتقالــه األخيرة. 
ولــد األســير البرغوثــي فــي بلــدة 
كوبــر فــي الـــ23 مــن تشــرين األول/ 
واُعتقــل  1957م،  عــام  أكتوبــر 
ــى عــام 1978م، وُحكــم  للمــرة األول
و)18(  المؤبــد  بالّســجن  عليــه 
عامــاً، وعلــى مــدار )34( عامــاً، 
ــت  ــل، رفض ــكٍل متواص ــا بش قضاه
ســلطات االحتــالل اإلفــراج عنــه، 
صفقــات  مــن  العديــد  عقــد  رغــم 
التــي  واالفراجــات  التبــادل، 
المفاوضــات. إطــار  فــي  تمــت 
فــي الثامــن عشــر مــن تشــرين األول/ 
أكتوبــر عــام 2011م، وضمــن صفقة 
تبــادل »وفــاء األحــرار« أفــرج عنــه 
ــرى،  ــن األس ــات م ــب المئ ــى جان إل
دربــه  رفيــق  ضمنهــم  مــن  وكان 

المحــرر فخــري البرغوثــي، وتــزوج 
بعــد اإلفــراج عنــه مــن  المحــررة 
أمــان نافــع، حيــث يصــادف اليــوم 
مــرور تســعة أعــوام علــى زواجهمــا. 
ــران/  ــن حزي ــر م ــن عش ــي الثام وف
ســلطات  أعــادت  2014م،  يونيــو 
االحتــالل اعتقالــه مجــدداً، وأصدرت 
بحقــه ُحكمــاً مدتــه 30 شــهراً، وبعــد 
أعــادت  محكوميتــه،  مــدة  قضائــه 
ُحكمــه الســابق، وهــو المؤبــد و)18( 
عامــاً، إلــى جانــب العشــرات مــن 
محــرري صفقــة »وفــاء األحــرار«، 
ــم الســابقة،  ــم أحكامه ــد له ــن أُعي الذي
وغالبيتهــم يقضــون أحكامــاً بالّســجن 
قتلــت   ،2018 المؤبــد. وفــي عــام 
ــح  ــه صال ــن أخي ــالل اب ــوات االحت ق
البرغوثــي، واعتقلــت شــقيقه عاصم، 
ووالديهمــا، ومجموعــة كبيــرة مــن 
منزليــن  وهدمــت  عائلتــه.  أفــراد 
العقــاب  سياســة  ضمــن  للعائلــة، 
ــا  ــا وم ــت له ــي تعرض ــي الت الجماع
أفــراد  غالبيــة  أن  حيــث  تــزال، 
عائلتــه تعرضــوا لالعتقــال عشــرات 
المــرات، ومــا يــزال شــقيقه عمــر 

رهــن االعتقــال. - ووجــه األســير 
ســنوات  مــدار  علــى  البرغوثــي 
رســائل  عــدة  الماضيــة  اعتقالــه 
نســتذكر منهــا. - إن الطريــق الوحيدة 
الوحــدة  مــن  أوالً  تبــدأ  لتحريرهــم 
الوطنيــة، كمنطلــق أساســي الســتعادة 
الهويــة الفلســطينية، وإعــادة االعتبار 
للقضيــة وأهدافهــا التحرريــة. - إن 
تعصــف  التــي  المؤلمــة  األحــداث 
وحــدة  مــن  تُعــزز  أن  يجــب  بنــا 
ــر،  ــي درب التحري ــعبنا ف ــال ش نض
وليــس فــي درب المشــاريع المؤقتــة.
لقتــل  االحتــالل  محــاوالت  إن   -
إنســانية.  إال  تزيدنــا  لــن  إنســانيتنا 
الوطنيــة  الوحــدة  تعزيــز  إن   -
واجــب وطنــي وقومــي، يجــب أن 
الســير  مــن  نتمكــن  حتــى  نحققــه 
ــى  ــل عل ــو درب التحــرر. - العم نح
الوطنــي  الوعــي  منســوب  رفــع 
لمواجهــة التحديــات الكبيــرة التــي 
أن  يجــب   - بمصيرنــا.  تعصــف 
صفقــة  محــرري  قضيــة  تكــون 
»وفــاء األحــرار« المفتــاح إلتمــام 
أي صفقــة تبــادل لتحريــر األســرى. 

بقلم: سامي إبراهيم فودة
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ــن  ــن م ــوم الثام ــاح الي ــي صب ف
ــام 1967،  ــو( ع ــران )يوني حزي
شــاهدُت جارتَنــا، وهــي امــرأة 
رايــة  تعلــق  بالســنِّ  طاعنــة 
منزلهــا  نافــذة  علــى  بيضــاء 
ــي  ــت ف ــي. كن ــي قريت ــق ف العتي
الحاديــة عشــرة مــن عمــري، 
النظــر  ملفــت  المشــهد  وكان 
للطفــل، ســألت األكبــر منــي ســنّا 
لــي:  فقيــل  ذلــك،  عــن معنــى 
ــود«،  ــد اليه ــقطت بي ــالد س »الب
وفــي هــذا الفعــل داللــة علــى 
مقابلــة  وفــي  االستســالم. 
صحفيــة أجريــت معهــا، تقــول 
شــقيقة األســير نائــل البرغوثــي، 
ــام  ــي »ع ــه ف ــان، أنّ ــيدة حن الس
النــاس  معظــم  رفــع   1967
ــم،  ــوق منازله ــات بيضــاء ف راي
إلــى  نائــل رفــض، وصعــد  إال 

ســطح منزله واســتعد لرشــق 
االحتــالل  آليــات 
عنــد  بالحجــارة 

مــا  عند .» مرورها
ــالد، كان  ســقطت الب
البرغوثــي  نائــل 
قريــة  فــي  المولــود 
كوبــر، شــمال مدينــة 
اليــوم  فــي  هللا،  رام 
ــن  ــع والعشــرين م الراب

)أكتوبــر(  أول  تشــرين 
عــام 1957 فــي العاشــرة 
وبالتالــي  عمــره،  مــن 
فإننــي أكبــره بالســّن بعــام 
ــة  ــك للدالل ــر ذل ــف. أذك ونيّ
األولــى  مســألتين،  علــى 

أنّــه إذا فّســر معنــى رفــع الرايــة 
ابــن  لكونــه  فذلــك  البيضــاء، 
تاريــخ  لهــا  فلســطينية  عائلــة 
السياســي  العمــل  فــي  طويــل 
ــإن لديــه  ــي ف والكفاحــي، وبالتال
ــي  ــل السياس ــام بالعم ــض إلم بع
والثانيــة  بيئتــه،  مــن  اكتســبه 
إلجــراء مقارنــة ســريعة بيــن 
طليــق،  حــرٍّ  إنســان  حيــاة 
عــن  يزيــد  مــا  قضــى  وآخــر 
ثلثــي عمــره خلــف القضبــان، 
وبخاصــة أننــا أبنــاء جيــل واحد. 

علــى  جيلنــا  أعيــن  تفتّحــت 
االحتــالل الــذي لــم ينتــِه بعــد. 
وعينــا  بــدأ  حــدث  وعندمــا 
ــد  ــاً بع ــّكل، ويوم ــي بالتش الوطن
يــوم، بــدأت خياراتنــا تتبلــور، 
فهنــاك مــن اختــار طريــق الكفاح 
اختــار  مــن  وهنــاك  المســلح، 
السياســي،  النضــال  طريــق 
خيــاره،  ثمــن  دفــع  وكالهمــا 
فمالحقــة االحتــالل للمناضليــن 
ــى  ــر عل ــم تقتص ــطينيين ل الفلس
الكفــاح  طريــق  اختــاروا  َمــن 
المســلح، بــل طالــت جميــع َمــن 
بوســائلهم  االحتــالل  قاومــوا 
المختلفــة، فأقتيد آالف النشــطاء 
سياســيين  مــن  الفلســطينيين 
وصحفييــن  وكتــاب  ونقابييــن 
...إلــخ إلــى معتقــالت االحتــالل، 
وقضــوا ســنوات مــن أعمارهــم 

التاســعة  فــي  غياهبهــا.  فــي 
)عــام  عمــري  مــن  عشــرة 
1975( غــادرت البــالد للدراســة 
الجامعيــة، وفي التاســعة عشــرة 
مــن عمــره )عــام 1978( أقتيــد 
نائــل البرغوثــي إلــى الســجن، 
وُحكــم عليــه بالســجن المؤبــد 
عشــرة  ثمانيــة  إلــى  إضافــة 

نــادي  )حســب  عامــاً 
الفلســطيني(.  األســير 
ســلطات  رفضــت  وقــد 

االحتــالل اإلفــراج عنــه 
العديــد  إبــرام  رغــم 
التبــادل  صفقــات  مــن 
االحتــالل  ســلطات  بيــن 
وفصائــل  اإلســرائلي 
وكذلــك  فلســطينية، 
اإلفراجــات التــي تمــت فــي 

ر  طــا إ

بيــن  المفاوضــات 
الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة 
ــِرَج  ــى أن أُف ــك الســلطات، إل وتل
عنــه عــام 2011 فــي صفقــة 
التبــادل التــي أصبحــت تُعــَرُف 
بصفقــة )شــاليط( نســبة للجنــدي 
جلعــاد  االحتــالل،  قــوات  فــي 
شــاليط، الــذي أِســَر مــن قبــل 
اإلســالمية  المقاومــة  حركــة 
)حمــاس( عــام 2006 وظــل فــي 
األســر ألكثر من 5 ســنوات حتى 
تــم اإلفــراج عنــه. وفــي عــام 
2014، أُعيــد اعتقــال البرغوثي 
مــن  العشــرات  جانــب  إلــى 
المحرريــن بالصفقــة المذكــورة. 
نائــل  متجايــالن،  أننــا  ذكــرت 
البرغوثــي أُقتيــد إلــى ســجنه، 
وكانــت لــه حيــاة، وأنــا غــادرت 
للعمــل،  ثــم  للدراســة،  البــالد 
بتفاصيلهــا  حيــاة  لــي  وكانــت 
ــى أن عــدت بشــكل  المتشــّعبة إل
نهائــي إلــى فلســطين المحتلــة 
أتحــدث  عندمــا   .1991 عــام 
عــن هــذه التجربــة، وإن كنــت 
ــا  ــذي قمن ــدور ال ــن ال ــل م ال أقلّ
بــه فــي ســنوات االغتــراب، تلــك 
الســنوات التــي شــهدت محطــات 
أننــي  إال  عديــدة،  إنكســارات 
ــل حيــاة  أردُت اإلشــارة إلــى تعطّ
مــن هــم باألســر، واقتصــار تلــك 
داخــل  الحركــة  علــى  الحيــاة 
ــادهم،  ــى أجس ــة عل ــة مغلق غرف
كانــت  فقــد  أرواحهــم  أمــا 
طليقــة، وعقولهــم كانــت ترســم 

طــرق الخــالص، لنــا، ولهــم مــن 
ــا  ــالل الوحشــي لبالدن ــذا االحت ه
الصابــر  وشــعبنا  المقدســة، 
النبيــل. أمــا نحــن الطلقــاء، وإن 
انخرطنــا بالنشــاط السياســي، 
وإن  حريتنــا،  عشــنا  فقــد 

ــا  ــة، وكّون ــت منقوص كان

أبناؤنــا  عائالتنــا، وعــاش 
رعايتنــا،  وتحــت  بيننــا، 
منــه  ُحــِرَم  األمــر  وهــذا 
مــن  اآلالف  عشــرات 
فــي  الفلســطينيين  األســرى 
كتبنــا  االحتــالل.  ســجون 
عــن أســرانا البواســل فــي 
أن  إال  االحتــالل،  ســجون 
ــة  ــم اليومي ــل حياته تفاصي
تصويرهــا،  يســتطيع  ال 
دقيــق  بشــكل  عنهــا  والكتابــة 
وإنســاني، إال هــم. نحــن كتبنــا 
ونكتــب عــن مناضليــن دفعــوا 
ــان،  ــف القضب جــّل أعمارهــم خل
وجلّهــم قضــوا زهــرة شــبابهم 
ــة، إال أن  ــن الحري ــن م محرومي
تفاصيــل تلــك الحيــاة بأبعادهــا 
اإلنســانية، وتفاصيلهــا اليوميــة، 
ال يمتلــك القــدرة علــى توصيفهــا 
ــة الســجن،  ــاش تجرب ــن ع إال م
ذلــك  عــدا  ومــا  وعذاباتــه، 
ســواء  المخيــال،  أســير  يظــل 
ــون  ــف تك ــن خــالل تصــّور كي م
الحيــاة داخــل الســجن، أو مــن 
خــالل تجميــع مــا اختــزن فــي 
الذاكــرة مــن قصــص نســمعها 
خرجــوا  الذيــن  األســرى  مــن 
للحريــة. األســير نائــل البرغوثي 
نــال حريتــه لســنوات قصيــرة، 
وخــالل  اعتقالــه،  أعيــد  ثــم 
ــاول  ــرة ح ــك الســنوات القصي تل
الطبيعيــة،  حياتــه  يعيــش  أن 
تــزوج مــن األســيرة المحــررة 
ذهــب  وكفــالح،  نافــع،  إيمــان 
لرعايــة أرضــه واالعتنــاء بهــا، 
بأشــجار  زراعاتهــا  وتجديــد 
الزيتــون، وكان يتطلــع وزوجتــه 
ــاء أســرتهما  إلنجــاب طفــل، وبن
االحتــالل  أّن  إال  الصغيــرة، 
حرمــه مجــدداً مــن هــذا األمــل، 
ومــن هــذه الرغبــة اإلنســانية. 
قضــى األســير نائــل البروغوثــي 
أربعيــن عامــاً مــن عمــره فــي 
ــة بــال  الســجن. تظــل هــذه الجمل
معنــى إال إذا حاولنــا تخيـّـل كيــف 

قضاهــا فــي كامــل تفاصيلهــا، 
ويومــاً بعــد يــوم، وليلــة بعــد 
ليلــة، ليكــون لهــا معنــى. إّن 
ــن  ــة اإلنســان م حجــز حري
أكثــر العذابــات اإلنســانية 
إيالمــاً، بغــض النظــر عــن 
القضيــة التــي كانت ســببا 
مثــل  وفــي  ذلــك.  فــي 
حالــة أســرانا، فــإن هــذه 
عنــد  تتوقــف  ال  اآلالم 
ــة،  حــدود حجــز الحري
بسلســلة  تبــدأ  فهــي 
طويلــة مــن العذابات، 
تبــدأ بتعريــض األســير للتعذيــب 
الجســدي والنفســي، وال تنتهــي 
ــة  ــة، وإهان ــن الحري ــه م بحرمان
تلــك  إن  اإلنســانية.  كرامتــه 
نفســها  للحيــاة  ســلٌب  الحيــاة 
اإلنســانية.  أبعادهــا  بكامــل 
ــة  ــع قضي ــل م ــا أن ال نتعام علين
ــدو  ــي )باســتيالت( الع أســرانا ف
كأرقــام، ســواء مــن حيــث عــدد 
المعتقليــن، وال كأرقــام مــن حيث 
مــن  حرمانهــم  ســنوات  عــدد 
ــذه  ــّول ه ــا أن نح ــة. علين الحري
األرقــام إلــى حــاالت إنســانية، 
تفاصيــل.  مــن  فيهــا  مــا  بــكل 
ــق  ــي طري ــذي ســار ف األســير ال
النضــال ضــد االحتــالل يســتحق 
نيــل شــرف البطولــة علــى فعلــه 
ــطيننا  ــبيل فلس ــي س ــي ف النضال
وشــعبنا، ولكــّن مــن حقــه علينــا 
ــه  ــان، ل ــه كإنس ــاول حيات أن نتن
ــات  ــه لحظ ــه، ول ــه وتطلعات آمال
ــل  ــاني. فه ــه اإلنس ــه وضعف قوت
ضعفــه  حالــة  إنــكار  نســتطيع 
أجبتــه  أحــد  يرحــل  عندمــا 
النظــرة  إلقــاء  يســتطيع  وال 
األخيــرة عليــه، وتقبيــل وجنتــه؟ 

يشــاهد  عندمــا  يضعــف  أال 
حاجــز  وبينهمــا  والدتــه 
تقبيــل  يســتطيع  وال  زجاجــي 
ــه  ــام طفل ــف أم ــا؟ أال يضع يديه
احتضانــه؟  يســتطيع  ال  الــذي 

وأال يضعــف عندمــا يتزامــل مــع 
ــا  ــالً والتقي ــه طف ــذي ترك ــه ال ابن
كســجينين داخــل زنزانــة واحدة؟

الحرية لأسير البطل نائل 
البرغوثي

الحرية ألسيراتنا الماجدات، 
وأسرانا البواسل في سجون 

االحتالل

الحرية لفلسطيننا المقدسة، 
وشعبنا البطل
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مــن  تنفــك  ال  االحتــالل  ســلطات   -  
المقدســات  بحــق  اليوميــة  االعتــداءات 
الفلســطيني. شــعبنا  أبنــاء  وبحــق  اإلســالمية 
ــوا اقتحــام المســجد  ــان المســتوطنين حاول - قطع
وقامــوا  بالخليــل,  الشــريف  اإلبراهيمــي 
المســجد،  مأذنــة  علــى  الشــمعدان  بتركيــب 
وقامــوا أيضــاً بأعمــال العربــدة  فــي ســاحات 
وأســطح المســجد مــن بــاب التحــدي لمشــاعر 
يحــاول  التــي  الحقائــق  ولتغييــر  المســلمين 
االحتــالل فرضهــا علــى المقدســات اإلســالمية.
- وزارة األوقــاف حاولــت منــع ســلطات االحتــالل 
جيــش  حمايــة  أن  إال  الشــمعدان  تركيــب  مــن 
الشــمعدان. تركيــب  مــن  مكنتهــم  االحتــالل 
- ندعــو أبنــاء شــعبنا إلى التكاثــف واإلصرار على 
حمايــة المقدســات ألنها ســتبطل سياســة االحتالل.
بمخاطبــة  اليــوم  ســتقوم  األوقــاف  وزارة   -
الجهــات الرســمية والدوليــة والحقوقيــة ومنظمــة 
اليونســكو فــي محاولــة لمنــع تكــرار الحــدث.
- فــي اآلونــة األخيــرة مدينــة الخليــل والبلــدة 
ــعورة,  ــة ومس ــة ممنهج ــت لهجم ــة تعرض القديم
البلديــة  أرض  علــى  باالســتيالء  قامــوا  حيــث 
المجــاورة للمســجد اإلبراهيمــي وتركيــب مصعــد  

داخــل المســجد وهــذه الخطــوة القت رفضاً شــعبياً.
فــي  تأتــي  العنصريــة  االحتــالل  سياســة   -
اإلســالمية  المقدســات  علــى  الســيطرة  ســياق 
ونحــن  القــدس,  فــي  أو  الخليــل  فــي  ســواء  
عــن  ندافــع  وســنبقى  بشــدة,  ونديــن  نرفــض 
اإلســالمية ومقدســتنا  الفلســطينية  أرضنــا 

- المســتوطنون يعملــون علــى زيــادة 
عددهــم مــن 800 مســتوطن إلــى 1600 
ــذ  ــدث من ــم تح ــوٍة ل ــي خط ــتوطن ف مس
بدايــة الوجــود االســتيطاني فــي الخليــل.

مدينــة  فــي  الصهيونيــة  األطمــاع   -

الخليــل فــي تزايــد منــذ األزل, 
القديمــة  بالبلــدة  واهتمامهــم 
متزايــد  اإلبراهيمــي  والمســجد 
مــن أجــل تغييــر شــكل مدينــة 
اإلســالمية. العربيــة  الخليــل 

دعمنــا  نكــرس  أن  علينــا   -
بالتواجــد  الخليــل  لســكان 
والجماهيــري  الشــعبي 
والعمــل  الشــعبية  والمقاومــة 
بالجانــب القانونــي واإلعالمــي 
المحتــل. نوايــا  لفضــح 

الدعــم  مــوارد  تجفيــف   -
والتطبيــع  الرســمي  العربــي 
مــع االحتــالل هــي أهــم عوامــل 
الفلســطينية. القضيــة  ضعــف 

دور  هنــاك  يكــون  أن  يجــب   -
القطاعــات  كل  بيــن  رســمي  تكاملــي 
مدينــة  ســكان  إلســناد  الحكوميــة  
االســتيطان. مــن  وحماياتهــم  الخليــل 

 -
لأســير  التحيــة  كل 
البرغوثــي  نائــل 
 41 امضــي  الــذي 
عامــا فــي الســجون 
ــر مــن  وهــي مــدة أكث
عمــره مرتيــن قضاهــا 
الســجن. داخــل 
ــدو  ــتطيع الع ــم يس - ل
كســر  الصهيونــي 
العاليــة  اإلرادة  هــذه 
ولــم نســمع عن أســير 

مضــي  ا
فــي  عامــا   41
االحتــالل. ســجون 

نائــل  األســير   -
يتمتــع  البرغوثــي 
عاليــة  بمعنويــات 
وإرادة. وتحــدي 

- األســير البرغوثــي 
الشــعب  أيقونــة 
ولــم  الفلســطيني 
االحتــالل  يســتطع 
ســلبه حــب فلســطين.

الكلمــات  كل   -

ت  بــا لخطا ا و
والمهرجانــات ال تفــي 
البرغوثــي الســنوات 
التــي يقضيهــا كل يــوم 
فــي ســجون االحتالل.

- مطلــوب مــن الــكل 
الفلســطيني أن يحمــل 
نائــل  األســير  ملــف 
الدوليــة. للمحافــل 

المطلــوب   -
الخارجيــة  مــن 
أن  الفلســطينية 
تتبنــى قضيــة األســير 
أمــام  البرغوثــي 
لفضــح  العالــم  دول 
االحتــالل. جرائــم 

 منسق حملة مناهضة الجدار واالستيطان 
في مدينة الخليل عثمان أبوصبحة في 

حديٍث إلذاعة صوت القدس

عضو لجنة األسرى للقوى الوطنية 
واإلسالمية ياسر مزهرمعقباً على دخول 
األسير نائل البرغوثي عامه 41 خلف 
القضبان في حديث إلذاعة صوت القدس

الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 
الفلسطينيين »األونروا« عدنان أبو حسنة 
في حديث إلذاعة صوت القدس حول بدء 

الدورة الرابعة من توزيع المساعدات 
الغذائية في قطاع غزة

- الــدورة ســتبدأ خــالل األيــام القادمة 
وستشــمل مليــون و 140 ألــف الجئ 
القديــم  النظــام  وفــق  فلســطيني, 
»الكوبونــات البيضــاء والصفــراء«.
منتظمــة,  التوزيــع  عمليــات   -
الســابقة  العمليــات  وتأخيــر 
فيهــا  اتباعــه  تــم  الــذي  والنظــام 
كورونــا. موجــة  بســبب  كان 
فــي  ســتطبق  الجديــدة  األنظمــة   -
بعــض  وهنــاك  القــادم,  العــام 
هنــاك  يكــون  وقــد  التحفظــات 
سيحســم  التــي  التعديــالت  بعــض 
القادمــة. األســابيع  خــالل  أمرهــا 
ــة  ــرة الماضي ــا حــدث خــالل الفت - م
هــو ثبــات التمويــل وفــي المقابــل 
زيــادة مســتويات الفقــر, فال تســتطيع 
أن تميــز بيــن فقــر مدقــع وآخــر أقــل.
- عمليــة التوزيع ســتكون متســاوية, 
أال  ومــن يســتحق ســيعطى شــرط 
ثابــت. دخــل  مصــدر  لــه  يكــون 
إيجابيــة  إشــارات  عــن  ســمعنا   -
الجديــدة  األمريكيــة  اإلدارة  مــن 
األونــروا,  مــع  التعامــل  فــي 
أشــهر. لعــدة  يحتــاج  وهــذا 

ــة  ــم المرحل ــراه« تعلي ــا ن - حســب م
االبتدائيــة غيــر وارد, كــون الوضــع 
الوبائــي فــي قطــاع غــزة خطيــر.
- نقتــرب بســرعة مــن خطــر محــدق, 
ــت  ــرة ليس ــة المحاص ــزة المنهك وغ
لهــا قدرة علــى االســتيعاب, والقضية 
وزارات. بإمكانيــات  تتعلــق  ال 

 عدنان أبو حسنة 

 ياسر مزهر

حسام أبو الرب 

عثمان أبوصبحة
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_عن ماذا تكتب الكاتبة والء ؟
ــس  ــرية ، أعك ــص القص ــاالت والقص ــر واملق ــب الخواط أكت
مــن خاللهــا واقــع الحيــاة ، مــع مــزج القليــل مــن الخيــال 
يف قالــب فنــي ميتــع القــارئ ، وعــن طريــق الكتابــة أكافــح 
جهــل اآلخريــن ، وأترجــم املشــاعر واألحاســيس التــي 
بداخــيل إىل كلــامت ، فالقلــم ايضــا مثــل اللســان يبــوح يف 

ــه الكاتــب . كل مــا يشــعر ب
_كيف تصفني عالقتك باألطفال؟

كــوين معلمــة ومربيــة لآلجيــال فمــن البديهــي أن تربطنــي 
ــريا  ــك كث ــم وأضح ــب أجواءه ــة ، أح ــة متناغم ــم عالق به
ــامل  ــريا يف ع ــا كب ــيض وقت ــة ، وأن أم ــم الربيئ ــىل هفواته ع

ــة . ــدق والعفوي ــرباءة والص ال
_هــل هنــاك دمــج بــني مواهبــك و طرقــك يف تعليــم 

األطفــال؟
الطالــب يتعلــم بشــكل أرسع وأســهل ، وتتخــزن املعلومــة 
يف ذاكرتــه ، إذا كان التعلــم عــن طريــق اللعــب واألنشــطة 
، وعندمــا يشــارك هــو بنفســه يف العمليــة التعليميــة 

ــة ،  التعلمي
مثــال : موهبــة االنشــاد أســتخدمها لتعليــم األطفــال بعــض 
األناشــيد اإلنجليزيــة والعربيــة والدينيــة ، امــا املوهبــة 
ــق النمذجــة  ــن طري ــم ع ــل فاســتخدمها يف التعل يف التمثي
ــرس  ــب ، وغ ــدى الطال ــات ل ــت املعلوم ــاكاة ؛ لتثبي واملح
القيــم واملبــادئ اإليجابيــة فيــه ، ولــيك يكتســب املهــارات 

ــة . املتنوع

ــك بأرضــك  ــا عالقت ــني لن ــك فلســطينية  هــل تصف ــا أن _مب
األم ؟

ــتياق أزيل ،  ــني وإش ــة حن ــي عالق ــاألرض األم ه ــي ب عالقت
جميــع الشــعوب لهــم وطــن يســكنون فيــه ، أمــا انــا 
ــىل  ــي ع ــة وطن ــرت خريط ــيل ، حف ــكن داخ ــي يس فوطن
جــدران قلبــي ، مــن الســهل عــيل أن انشــغل عــن نفــيس 
ولكــن مــن املســتحيل أن أنــىس وطنــي ، وطــن حــارض يف 

ــان . ــكان وزم ــدان يف كل م الوج

_ما األدوات التي تستخدمني يف كتابة القصص ؟
 ، ومنهجيــة  أســلوب  تحتــاج  تعلمــون  كــام  القصــص 
ــرد  ــو مج ــك ه ــا دون ذل ــتخدامها ، م ــزم بإس ــب مل والكات

الهــام يختلــف مــن كاتــب إىل آخــر . 
ــاول  ــري ، وأح ــال الفك ــتخدم الخي ــي أس ــبة يل فإنن بالنس
جاهــدة أن تكــون القصــة زاخــرة بعــدة أخالقيــات ؛ لبنــاء 
فكــر القــارئ وتوجيهــه عــرب العــرب والقصــص التــي أنســجها 

.
_كيف حال املرأة يف مجتمعك؟

املــرأة الفلســطينية طموحــة وقويــة ومثابــرة ، عــىل الرغــم 
ــوم  ــي تق ــا ، فه ــي تواجهه ــات الت ــات واملعيق ــن التحدي م
بعــدة ادوار فرناهــا أم وأب بنفــس الوقــت ، اي تعمــل 
داخــل البيــت وخارجــه ، عصاميــة مكافحــة تبنــي نفســها 
بنفســها ، أيضــا املــرأة الفلســطينية صامــدة ، البعــض 
منهــن أنجــنب األطفــال ، وأكملــن تعليمهــن داخــل ســجون 

ــة. ــب املختلف ــائل التعذي ــن وس ــم م ــىل الرغ ــالل ع االحت

 _ماذا عن التمثيل ؟
بالنســبة ملوهبــة التمثيــل : كنــت أمــارس التمثيــل عندمــا 
كنــت طفلــة عــىل مــرسح املدرســة ، واملســجد الــذي 
ــم ، ولكــن عندمــا كــربت  ــه القــرآن الكري كنــت احفــظ في

ــط . ــة فق ــغلت بالدراس انش

و نضيف لها أسئلة قد أجبت عنها فوق هي : 
_مشاركاتك؟

أول مشــاركة يل يف الكتابــة عندمــا كنــت يف املرحلــة الثانوية 
، حيــث شــاركت مبســابقة املقالــة باللغــة اإلنجليزيــة 

ــم تكرميــي  ــاين ، وت ــز الث وفــزت باملرك
ثم انشغلت يف الدراسة الجامعية وتوقفت عن الكتابة 

بعــد التخــرج بــدأت بكتابــة الخواطــر واملقــاالت والقصــص 
القصــرية ، وأول مجلــة تعاملــت معهــا هــي مجلــة « 

إرشاقــات « الفلســطينية . 
ــت  ــة ، وحصل ــابقات األدبي ــن املس ــد م ــاركت يف العدي ش
ــس  ــر وتون ــن الجزائ ــة م ــة تكرميي ــهادات إلكرتوني ــىل ش ع

ــت  والكوي

وتــم النــرش يل أيضــا يف مجلــة « أمــرية الكويتيــة « ، ومجلــة 
« زمــردة الثقافيــة « 

ــارك يف  ــي ش ــب ، الت ــن الكت ــد م ــا يف العدي ــرتكت ايض اش
تأليفهــا عــدة كاتبــات مــن شــتى أنحــاء الوطــن العــريب مثل 
: أمــروس ، حــروف بريئــة ، رفقــا بالقواريــر ، بــوح كيــان ، 

رصخــات أطفــال الشــوارع ، مــن فلســفات املجتمــع . 
ــث  ــطيني « حي ــرأة الفلس ــوم امل ــابقة « ي ــاركت يف مس ش

ــز األول . ــزت باملرك ف
_ما دافعك يف الحياة ؟

الدافــع الــذي كان لــه أثــر يف حيــايت : إيصــال رســالة للعــامل 
أن املــراة الفلســطينية قــادرة عــىل تحقيــق ذاتهــا والوصــول 

 .
مــن جهــة اخــرى : أنعــم اللــه تعــاىل عــيل باملوهبــة ، فهــذه 

نعمــة كبــرية مــن رب العاملــني.
_هل تلقيت الدعم خالل مسريتك؟

ــايت  ــيل وصديق ــن اه ــري م ــم كب ــم ، اوال دع ــبة للدع بالنس
ــي  ومتابعين

ــاح  ــارات : « النج ــامعي عب ــىل مس ــرتدد ع ــا ت ــت دامئ كان
ــك «  ــن صفات ــز م ــك « و « التمي عنوان

حيــث تلقيــت العديــد مــن املكاملــات الخارجيــة والداخليــة 
لدعمــي .

_ماطموحاتك املستقبلية ؟
طموحايت املستقبلية : 

أوال : أن يتم نرش مؤلفايت يف املناهج الدراسية. 
ثانيــا : أن يتــم ترجمتهــا عــىل مســتوى العــامل ، وأن تصبــح 

عامليــة ، فأنــا طموحــي يســري نحــو العامليــة .

_نصيحة للمواهب الشابة ؟
لنظــرة  ال  اإللتفــات  بعــدم  املواهــب  جميــع  أنصــح 
ــلني .  ــاط الفاش ــني ، وال إلحب ــرة التافه ــدين ، وال لرثث الحاس

أنصحهم بامليض بثبات نحو الهدف .

_كلمة أخرية منك؟
ــي  ــن دعمن ــع م ــكر جمي ــي : أود أن أش ــرية من ــة اخ كلم
ــاهم يف  ــن س ــارة ، وكل م ــة أو زي ــالة او مكامل ــواء برس س
التصويــت يل مبســابقة يــوم املــرأة الفلســطيني ، وأشــكرك 
أنتــي األســتاذة خديجــة الصحفيــة الالمعــة عــىل هــذا 

ــيق . ــوار الش الح
 

حاورتها خديجة ناييل

الكاتبة الفلسطينية  والء القواسمة ل :الوسيط المغاربي 

  المرأة الفلسطينية قادرة على تحقيق ذاتها و الوصول 
يف حــوار مــع  فلســطينية األصــل أردنيــة الجنســية الكاتبــة  والء القواســمة تجمــع 
ــات  ــن املؤلف ــد م ــاركة يف العدي ــل مش ــاد و التمثي ــة  االنش ــة الكتاب ــني موهب ب
ــا رحلتهــا و اهتامماتهــا . ،معلمــة صــف  متخرجــة مــن جامعــة الغــوث تــرسد لن
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 غلق المدارس "غير مطروح" 
و االتصاالت "جارية" القتناء اللقاح

أكد الوزير األول, عبد العزيز جراد, 
يوم السبت من تيبازة, أن غلق املدارس 

بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا 
"غري مطروح حاليا" معلنا ان االتصاالت 

"جارية مع مخابر أجنبية" القتناء 
اللقاح.

وأوضح الوزير األول يف ترصيح صحفي 
عىل هامش إرشافه بسد بوكردان 
بوالية تيبازة عىل إطالق الحملة 

الوطنية التشجري مبناسبة اليوم الوطني 
التشجري, أنه "إذا كانت هناك حاالت 
إيجابية باملدارس سيتم التعامل معها 

بصفة انفرادية لكن قرار غلق املدارس 
ليس مطروحا حاليا" مشددا عىل أن 

"الدولة تقوم بواجبها و ستواصل القيام 
بواجباتها تجاه مواطنيها".

وأبرز أن كل القرارات املتخذة سابقا 
يف تسيري أزمة انتشار جائحة فريوس 

كورونا تتم "بعد استشارة اللجنة 
العلمية و الخرباء و العلامء الجزائريني 

الذين يعملون وفق مقاربة عملية 
دقيقة و موضوعية, سواء داخل أو 
خارج الوطن", مؤكدا أن "القرارات 

والتدابري تتخذ تدريجيا يف وقتها".
ودعا السيد جراد إىل "التقيد بآراء 

العلامء و األطباء و الخرباء بعيدا عن 
النقاشات" التي وصفها ب "البزنطية" 
و "بعيدا عن منطق الترسع يف اتخاذ 

القرارات".

وقال يف نفس املوضوع : "هل هناك 
أنظمة يف العامل غلقت مدارسها" قبل 

أن يربز أن االحصائيات "ليست مقلقة 
لدرجة غلق املدارس" قبل أن يجدد 
دعوته لألرسة الرتبوية و األولياء و 

النقابات إىل رضورة التجنيد من خالل 
"التقيد األمثل" لتدابري الوقاية ملواجهة 

تفيش الجائحة.
وأضاف أنه "عىل غرار باقي انحاء 

العامل, نحن أمام حرب, و يبقى التقيد 
الشديد بالربوتوكول الوقايئ وحده 
الكفيل مبواجهة فريوس كورونا و 

التقليص من حدة انتشاره".
ويف نفس السياق, جدد السيد جراد 

التذكري بأن الجزائر تجري حاليا اتصاالت 
مع عدة مخابر القتناء اللقاح املفرتض 

لعالج اإلصابة من فريوس كورونا" 
مربزا أنه "يتم إرشاك علامء و أطباء و 

جزائريني لهم كفاءات معرتف بها دوليا 
يف عملية املفاوضات و أيضا للتأكد من 

أن استعامله ليس له أي مضاعفات" 
عىل الصحة.

وطأمن يف هذا الخصوص أن "كل 
التعليامت والتوجيهات والتوصيات 

تشدد عىل رضورة الحذر قبل استعامل 
اي لقاح و التأكد من فعاليته دون 

مضاعفات".
وحول ارتفاع نسبة اإلصابات مؤخرا بعد 

تسجيل انخفاض ملحوظ لها, أكد السيد 
جراد عىل أن "الجزائر, مثلام واجهت 

املوجة األوىل من انتشار وباء كورونا و 
متكنت من تقليص عدد الحاالت بفضل 

مقاربة علمية دقيقة, ستواجه املوجة 
الثانية بنفس العزمية" مضيفا "أنه 

ميكن القول انطالقا من النسبة املئوية 
لإلصابات يف الجزائر مقارنة بالنسبة 

العاملية أن الوضع مستقر, لكن يف نفس 
الوقت ال يجب أن ترتاخى أو نقلل من 

خطورة الوباء".
و بعد أن أثنى عن دور الجيش األبيض 

املجند منذ انتشار الوباء بالجزائر, 
دعا املواطنني إىل التقيد "الصارم" 

باإلجراءات الوقائية من خالل "املزيد 
من الحذر و عدم االستهزاء", مشددا أن 

املواطن اليوم "مطالب برضورة األخذ 
بعني االعتبار بجدية هذا النداء".

كام شدد الوزير األول عىل أن مكافحة 
انتشار جائحة فريوس كورونا "مسؤولية 

مشرتكة بني الجميع عىل حد سواء, 
كسلطات عمومية أو مواطنني أو أرسة 

طبية" مطمئنا يف نفس الوقت حول 
قدرات البالد يف مواجهة الوضع الصحي 

بالقول أن "الدولة لها كل اإلمكانيات 
ملواجهة الوباء و تقليص حاالت اإلصابة 

مثلام فعلت خالل املوجة األوىل" من 
انتشار فريوس كوفيد19-".

الحكومة الصحراوية: السالم العادل مرهون 
باالنسحاب المغربي من األراضي المحتلة

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الصحراوية، وزير اإلعالم 
السيد  حامدة سلمى الداف، أن " السالم العادل  والنهايئ 

مرهون باالنسحاب املغريب" من تراب الجمهورية الصحراوية،  
واحرتام املغرب لحدوده املعرتف بها دوليا، وذلك يف رده عىل 

مغالطات حكومة املغرب. 
وأوضح الناطق الرسمي يف بيان أمس الخميس نقلته وكالة 

األنباء الصحراوية  أن الجمهورية الصحراوية ستواصل 
استعامل حقها يف الدفاع عن النفس طبقا ملقتضيات  القانون 

التأسييس لالتحاد االفريقي لكونها تتعرض لحرب عدوانية 
و احتالل أجنبي ال رشعي يهدف إىل مصادرة حق شعبها يف 

الحرية والسيادة.
وقال حامدة سلمى يف رده عىل ترصيحات الناطق الرسمي 
للحكومة املغربية ، اململوءة كالعادة باملغالطات و التزوير، 

إن مقولة: "املغرب يف صحرائه و هي يف  مغربها " تجسد أكرب 
كذبة و تلفيق من صنع مغريب.

وأوضح أن املجتمع الدويل، مبنظامته الدولية و القارية و 
محاكمه الدولية ، ال يعرتف للمغرب بالسيادة عىل الصحراء 

الغربية ، و بالتايل فوجود املغرب يف الصحراء الغربية صنفته 
األمم املتحدة منذ غزوه العسكري كاحتالل ال رشعي، طبقا 

لنص الالئحة 34/ 37  الصادرة عن الجمعية العامة لألمم 
املتحدة سنة 1979 و التي أكدها األمني العام السابق لألمم 

املتحدة بان يك مون يف زيارته األخرية  للمنطقة.
ويف هذا الصدد ، أورد الناطق الرسمي باسم الحكومة 

الصحراوية، "توضيحات هامة"  حول مغالطات نظام االحتالل 
املغريب بخصوص خرقه التفاق وقف إطالق النار مبنطقة  

الكركرات مؤكدا أن  ثغرة  الكركرات ليست طريقا دوليا أو 
إقليميا و إمنا ثغرة غري رشعية تجسد قرارا مغربيا أحادي 

الجانب ، شكل خرقا سافرا  لالتفاق  العسكري رقم 1.

الجيش الشعبي الصحراوي يواصل قصف 
مواقع قوات اإلحتالل المغربي بالحزام الفاصل

واصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي 
هجامته عىل مواقع لقوات االحتالل املغريب 

بحزام الذل والعار، مخلفة خسائر برشية 
ومادية .

وبحسب البالغ العسكري رقم 08 ، الذي 
بثته وكالة االنباء الصحراوية، فان الهجامت 

خلفت خسائر برشية ومادية يف صفوف 
جيش اإلحتالل املغريب.

وجاء يف البالغ "شنت مفارز متقدمة من 
مقاتلينا البواسل أمس الخميس هجامت 

عنيفة إستهدفت مواقع العدو"، مشريا 
اىل استهداف منطقة ألفيعيني بقطاع الفرسية التي 

تعرضت للقصف ملرتني متتاليتني.
كام استهدف قصف مركز "تخندقات العدو يف منطقة 

أم أدكن بقطاع البكاري" وأخر قواعد االحتالل يف 
منطقة روس السبطي، بقطاع املحبس"، يضيف نص 

البالغ العسكري.
اىل جانب هذه املواقع تعرضت منطقتي اشيظمية 
و أم لكطة بقطاع املحبس لقصف وصف بالعنيف 

وقصف أخر أستهدف منطقة أكليبات العكاية بقطاع 
آورسد.

وبخصوص الهجامت التي شنها جيش التحرير الوطني 
الصحراوي اليوم الجمعة فقد تم تنفيذ "قصف عنيف 

إستهدف منطقة روس أودي أم ركبة بقطاع املحبس 
، وقصف أخر إستهدف منطقة روس فدرة التامت 

بقطاع حوزة".
ويواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي هجامته 
املكثفة عىل مواقع قوات االحتالل املغريب منذ يوم 
الجمعة املايض ، بعد إقدام هذه االخرية عىل خرق 

إتفاق وقف إطالق النار من خالل الهجوم عىل 
املدنيني الصحراويني العزل،الذين كانوا يتظاهرون 

بشكل سلمي أمام ثغرة الكركرات غري الرشعية.

حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه : 

خبراء جزائريون يشاركون في دورة 
تدريبية افتراضية لأللسكو

شارك خرباء واساتذة جامعيون جزائريون يف الدورة  التدريبية  
االفرتاضية حول حامية الرتاث الّثقايف املغمور باملياه التي عقدتها يوم 
األربعاء املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم «األلكسو»، حسبام 

أفاد به بيان لوازرة الثقافة و الفنون.
وسّجلت الجزائر حضورها  يف هذه  الدورة  التي نظمت تحت 

عنوان «حامية الرتاث الثقايف املغمور باملياه وتوظيفه يف التنمية يف 
البلدان العربية» مبجموعة من الخرباء من املركز الوطني لألبحاث يف 

علم اآلثار وأساتذة باحثني من جامعة تيبازة.
واستعرض املشاركون الجزائريون تجربة الجزائر يف مجال حامية 

الرتاث الثقايف املغمور باملياه، كام شكلت الدورة فرصة أيضا  
للمشاركني من بلدان اخرى لتقديم اقرتاحات لتعزيز سبل التعاون 

بني البلدان العربية وتبادل الخربات و تنظيم برامج تكوين و تدريب 
يف  هذا املجال.

عين تموشنت:

توقيف 4 أشخاص مشتبه بضلوعهم 
في إضرام النار بغابة ساسل

متكنت مصالح الدرك الوطني  بعني متوشنت مساء يوم الخميس 
من توقيف 4 أشخاص يرتاوح سنهم ما بني 27سنة و 58 سنة يشتبه 

بضلوعهم يف جرمية إرضام النار بغابة ساسل الواقعة بإقليم بلدية 
املساعيد حسبام علم لدى املجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بعني 

متوشنت.
و أكدت مصالح الدرك الوطني أن الحريق الذي شب مساء الخميس 

بغابة ساسل الواقعة ببلدية املساعيد هو» فعل إجرامي» حيث تم 
توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم منحدرين من بلديات العامرية و 

املساعيد و عني متوشنت و ينتمون إىل نفس العائلة مثلام أبرزه ذات 
املصدر األمني.

و أكدت التحقيقات األولية التي بارشتها مصالح الدرك الوطني 
التابعة للمجموعة اإلقليمية بعني متوشنت أن «إرضام النريان بغابة 
ساسل كان يهدف من خالله مرتكبيه إىل توسيع مساحة أراضيهم 

الفالحية  املتواجدة مبحاذاة الغابة «.
وقد عرثت مصالح الدرك الوطني خالل عملية تفتيش ملساكن 

املشتبه فيهم املوقوفني عىل مرسعات للحريق ممثلة يف صفائح 
بنزين مثلام أضافه ذات املصدر األمني.

من جهتها تواصل مصالح الحامية املدنية جهودها لتطويق إنتشار 
هذا الحريق و إخامده مثلام أشري إليه .



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 
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