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وفاة شخص في حادث 
مرور بسيدي بلعباس 

ســيدي  لواليــة  املدنيــة  الحاميــة  وحــدات   تدخلــت 
بلعبــاس فجــر هــذا اليــوم مــن اجــل حــادث مــرور مميــت 
ــالب  ــر انق ــة  اث ــة الطابي ــم 16 ببلدي ــواليئ رق ــق ال بالطري
مركبــة ســياحية واصطدامهــا بشــجرة خلــف  حــادث 
مأســوي  وفــاة الســائق يف عــني املــكان املدعــو ( ب ع 33 

ــر ــخص اخ ــة ش ــنة) واصاب س
حولــت الجثــة اىل مصلحــة حفــظ الجثــث مبستشــفى 

ســيدي بلعبــاس 
التغطية  فرحات.ب

تيارت دوار الصباح في 
الدحموني يعاني العزلة

يشــتيك قاطنــة دوار الصبــاح يف الدحمــوين بواليــة تيــارت 
ــث  ــة الدحموين،حي ــة اىل بلدي ــق املؤدي ــن اهــرتاء الطري م
خاصــة  اليوميــة  حياتهــم  عــىل  ســلبا  املشــكل  أثــر 
ــم  ــض اوليائه ــده بع ــا أك ــب م ــم املتمدرسني،حس ابناءه
ــبب  ــتاء بس ــل الش ــة يف فص ــن الدراس ــون ع ــم ينقطع انه
ــكان  ــرتايب املهرتئة.س ــق ال ــىل الطري ــة ع ــال املرتاكم االوح
الــدوار طالبــو الســلطات الوصيــة االلتفــات اليهــم وتلبيــة 

ــم. ــش عنه ــنب والتهمي ــع الغ ــم ورف مطلبه

المسيلة:
سكان السدارة يعانون 
من قساوة الظروف و 
قساوة الطقس معا 

مل يــزل ســكان منطقــة الســدارة يعانــون مــن قســاوة 
الطقــس و قســاوة الطبيعــة معــا،و رغــم وعــود املســؤولني 
املتعاقبــني عــىل هــذه املنطقــة إال أنــه مل يتغــري يشء 
بعد،فــال غــاز طبيعــي و ال طريــق معبــد و ال عيــادة طبيــة 
و ال حتــى مدرســة لتعليــم األطفــال الذيــن يكابــدون 
ــرثة  ــع ك ــة م ــرق مهرتئ ــارد و ط ــو ب ــل يف ج ــقة التنق مش

ــة.. ــوب املنطق ــي تج ــة الت ــكالب الضال ال
كــام تفتقــر املنطقــة لعــدة أمــور أخــرى كحديقــة لألطفــال 
و محطــة للمســافرين و مــدارس القــرآن و اإلنارة،فــكل 
املنطقــة جبليــة وعــرة و بــدون تهيئــة،و حســب ســاكنيها 
ــيد  ــارة للس ــر زي ــود آخ ــىل وع ــم ع ــون أمله ــم يعلق فإنه
الــوايل عبــد القــادر جــالوي الــذي تنقــل ملنطقتهــم و اهتــم 

لشــأنهم و وعدهــم بتفريــج بعــض مشــاغلهم قريبــا..
منطقــة الســدارة فالحيــة بامتيــاز و لــو وجــدت مســؤولني 

يســاهمون يف تنميتهــا لقدمــت خــريا كثــريا للمنطقــة..
بونيف املسعود/املسيلة

حملة تشجير واسعة بالبويرة 

عرفت  أمس الوالية حملة تشجري واسعة وذلك بغرس 
5000 شجرة بغابة عني الرتك بالوالية  حيث ارشف عىل 

العملية  مستشار رئيس الجمهورية املكلف بالحركة 
الجمعوية  والجالية بالخارج «نزيم بن رمضان»

 وكــذا وايل الواليــة إضافــة إىل الســلطات املحليــة واالمنيــة 
وفعليــات املجتمــع املــدين واملنظــامت الطالبيــة . العمليــة 
جــاءات ردا عــىل أعــداء الوطــن الذيــن تســببوا يف حرائــق 

الغابــات . 
 ساملي زينب

الحملة الوطنية للتشجير

رسالة ألعداء الطبيعة وفرصة لزرع األمل

النرويج:

 هيئات عمالية تطالب بالتعجيل في 
إنهاء اإلحتالل المغربي للصحراء الغربية

حــزب  "شــبيبة  و  العــامل"  لنقابــات  الرنويجــي  "اإلتحــاد  مــن  كل  شــدد 
الصحــراء  يف  املغــريب  لإلحتــالل  حــد  وضــع  رضورة  عــىل  الرنويجــي"  العــامل 
واســتقالله حريتــه  نيــل  مــن  الصحــراوي  الشــعب  يتمكــن  حتــى  الغربيــة 

العــامل  حــزب  شــبيبة  رئيســة  أكــدت  فقــد  (وأص)  ذكرتــه  ملــا  ووفقــا 
أنــه  املنظمــة  رأس  عــىل  إنتخابهــا  عقــب  لهــا  خطــاب  أول  يف  الرنويجــي 
مــن  والعمــل  الجهــود  تكثيــف  للمنظمــة  الجديــدة  القيــادة  عــىل  "يتعــني 
الغربيــة"، القانــوين للصحــراء  إنهــاء االحتــالل املغــريب غــري  أجــل املســاهمة يف 

عاتــق  عــىل  تقــع  املســؤولية  أن  العــامل  حــزب  شــبيبة  رئيســة  وأضافــت 
الغربيــة تظــل هــي أخــر مســتعمرة يف إفريقيــا  الشــباب مــربزة أن "الصحــراء 
والشــعب الصحــراوي هــو اآلخــر الشــعب الوحيــد يف إفريقيــا الــذي مل يتمتــع 
بعــد بحقــه يف الحريــة كــام وعدتــه األمــم املتحــدة قبــل 30 ســنة مــن اآلن".

مــن جانبــه طالــب "اإلتحــاد الرنويجــي لنقابــات العــامل" الحكومــة الرنويجيــة 
التوصــل  أجــل  مــن  التفاوضيــة  العمليــة  الســتعادة  املغــرب  عــىل  ب"الضغــط 
املصــري". تقريــر  الصحــراوي حقــه يف  للشــعب  نهــايئ يضمــن  إىل حــل ســيايس 

الجاليات الصحراوية بالخارج تجدد 
دعمها لجيش التحرير الصحراوي 

التضامنيــة  وقفاتهــا  الخــارج  يف  الصحراويــة  الجاليــات  تواصــل 
مــن  كفاحــه  يف  الصحــراوي  الشــعبي  التحريــر  جيــش  لدعــم 
بــالده  قضيــة  عــن  والدفــاع  املحتلــة  أرضــه  اســرتجاع  أجــل 
وأج. بــه  أفــادت  ملــا  وفــق  املصــري  تقريــر  يف  وطنــه  أبنــاء  وحــق 

وذكــر ذات املصــدر أنــه يف إطــار هــذه املنابــر التضامنيــة ، نظمــت 
ــور  ــني س ــي "روس ــبت مبدنت ــا الس ــات بفرنس ــاء الصحراوي ــة النس جمعي
ســان" و"بــوايس "ضاحيــة العاصمــة الفرنســية باريــس وقفــات عــربن فيهــا 
ــرار  ــر الشــعبي الصحــراوي ورحــنب بق ــش التحري ــع جي ــن م ــن تضامنه ع
رائــدة الكفــاح جبهــة البوليســاريو بعودتهــا مــن جديــد للكفــاح املســلح

في يوم الطفل العالمي

الطفل الفلسطيني في دائرة 
اإلستهداف اإلسرائيلي

ص٠٣

مساهمة سياسية 
 عز الدين القسام و الدروس التي لم ُتستخلص بعد 

ص ص ١٠١٠

تطالعونه غدا ............
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مجلس قضاء العاصمة : 
تأجيل االستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة الى ٢٩ نوفمبر الجاري 
 تم يوم االحد تأجيل الى ٢٩ نوفمبر الجاري جلسة االستئناف في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان بثماني سنوات 

حبسا نافذة و ثمانية ماليين دج غرامة مالية بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس األموال من وإلى 
الخارج.وجاء طلب التأجيل من دفاع المتهمين ل"الطالع أكثر على الملف".

وكانــت املحكمــة االبتدائيــة قضــت يف 9 ســبتمرب املنــرصم بنفــس 
ــاس  ــد عب ــن جــامل ول ــاس، اب ــد عب الحكــم يف حــق اســكندر ول
ــام  ــي، في ــر الوطن ــة التحري ــزب جبه ــابق لح ــام الس ــني الع األم
حكمــت غيابيــا ب 20 ســنة حبســا نافــذة يف حــق الــوايف النجــل 
الثــاين لولــد عبــاس مــع اصــدار أمــر دويل بالقبــض عليــه بنفــس 

ــا غــري مســتحقة. التهــم اضافــة إىل الحصــول عــىل مزاي
ــع  ــناق م ــالدي بوش ــق خ ــذا يف ح ــا ناف ــنتني حبس ــت بس وحكم
تغرميــه ب200 الــف دج بنفــس التهــم اضافــة إىل اســتغالل 
النفــوذ علــام بــأن املعنــي كان مكلفــا بالرتشــيحات يف حــزب 

جبهــة التحريــر الوطنــي.
ــن كل  ــيش م ــد حب ــاول محم ــرأت املق ــة ب ــت ذات املحكم و كان

ــه. ــم املنســوبة إلي الته

الحملة الوطنية للتشجير

رسالة ألعداء الطبيعة وفرصة لزرع األمل
أجمع الوزراء المشاركون اليوم السبت في الحملة الوطنية للتجشير التي أشرف على إطالقها الرسمي بتيبازة الوزير األول، عبد العزيز جراد، على 

أن المبادرة 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".

مكالمة هاتفية بين السيد بوقدوم واألمين العام لالتحاد من اجل المتوسط
 أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، مكالمة هاتفية مع االمين العام لالتحاد من اجل المتوسط، ناصر كمال، حيث تطرق الطرفان الى 

افاق التعاون الثنائي، حسبما افاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

فرصــة  املكاملــة  هــذه  "شــكلت  البيــان،  ذات  وحســب 
للطرفــني مــن اجــل التطــرق اىل التعــاون الثنــايئ بــني الجزائــر 

ــزه". ــاق تعزي ــذا اف ــة و ك ــة االقليمي ــذه املنظم و ه
ــة و  ــر الشــؤون الخارجي ــاول وزي وخــالل هــذه املكاملــة، تن
االمــني العــام لالتحــاد تقــدم التحضــريات للمنتــدى االقليمــي 
ال5 لالتحــاد مــن اجــل املتوســط املرتقــب يــوم 27 نوفمــرب 

املقبــل.
لإلشــارة، يتزامــن هــذا الحــدث هــذه الســنة مــع االحتفــال 

بالذكــرى ال25 ملســار برشــلونة، يضيــف البيــان.
ــه  ــن "ارتياح ــامل ع ــارص ك ــيد ن ــرب الس ــه، اع ــن جهت وم
النشــاطات  يف  للجزائــر  النوعيــة  و  الفعالــة  للمشــاركة 
االخــرية لالتحــاد مــن اجــل املتوســط و التــي تــم تنظيمهــا 
ــريات  ــة التاث ــة اىل مواجه ــة الرامي ــود االقليمي ــار الجه يف اط
االجتامعيــة و االقتصاديــة لالزمــة الناجمــة عــن تفــيش وبــاء 

كوفيــد19-".

ومــن جهــة اخــرى، اشــاد الســيد بوقــدوم "بجهــود االتحــاد 
املبذولــة يف اطــار االزمــة الصحيــة الحاليــة كــام عــرض جهــود 

الجزائــر يف هــذا الشــأن".
كــام جــدد الوزيــر "التــزام الجزائــر بالعمــل ســويا مــع االمني 

العــام لالتحــاد بغيــة تعزيــز و تنويــع تعاونهام".
ومــن املرتقــب ان يــؤدي االمــني العــام لالتحــاد زيــارة عمــل 
ــم  ــك، يخت ــة بذل ــروف الصحي ــمح الظ ــا تس ــر عندم للجزائ

البيــان.

انتخاب الجزائر عضوا في لجنة مساعدة 
ضحايا األلغام المضادة لألفراد

خبت الجزائر باإلجماع عضوا في لجنة مساعدة ضحايا األلغام المضادة لألفراد لعهدة 
ُ

 انت
عامين (٢٠٢١-٢٠٢٢).

وجرت االنتخابات خالل أشغال الجمعية 
الثامنة عرشة للدول األطراف يف اتفاقية 

حظر األلغام املضادة لألفراد ، التي عقدت 
يف الفرتة من 16 إىل 20 نوفمرب 2020.
ويتمثل دور هذه اللجنة، التي تضم 
تشكيلتها الحالية الجزائر  وإكوادور  

وتايالند  والسويد  يف دعم الدول األطراف 
يف جهودها التي تبذلها عىل املستوى 

الوطني، من خالل تقديم توصيات، ال 
سيام بشأن التقدم واإلنجازات املسجلة 
والصعوبات التي يتعني حلها، من أجل 

تعزيز املساعدة للضحايا.
كام يشارك أعضاء هذه اللجنة يف لجنة 

التعاون املكلفة مبراقبة األنشطة املدرجة 
يف إطار تنفيذ االتفاقية.

ومن خالل هذا االنتخاب، تعرتف الدول 
األطراف بالدور الرائد للجزائر يف مكافحة 

األلغام املضادة لألفراد و يف التكفل 
بالضحايا منذ حرب التحرير الوطنية.

وللتذكري، دخلت اتفاقية حظر استخدام 
وتخزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة 

لألفراد حيز التنفيذ يف الجزائر يف 9 أبريل 
.2002

ومنذ فتح باب التوقيع عليها سنة 1997، 
عرفت االتفاقية مصادقة و انضامم ما ال 

يقل عن 164 دولة.
وزير االتصال يعلن عن شروع قطاعه في 

إعادة النظر في األطر القانونية المنظمة له 
 أعلن وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر اليوم السبت عن شروع وزارته 

في تنفيذ برنامج عمل يرتكز أساسا على إعادة النظر في األطر القانونية المنظمة للقطاع 
السيما القانون العضوي لإلعالم وقانون السمعي-البصري وكذات تعميم رقمنة القطاع.

وأكد الوزير يف حوار بثه املوقع االلكرتوين 
"أنرتنيوز" أن قطاعه رشع يف تجسيد هذا 
الربنامج من خالل نشاطات ولقاءات منها 
تنظيم ورشات موضوعاتية إال أن الظرف 
الصحي الناجم عن انتشار وباء كورونا - 
كام قال- أدى إىل تأجيل هذه النشاطات 

وعليه "فإننا نعمل عىل إيجاد صيغ بديلة 
ملواصلة عملية االصالحات".

ويرى السيد بلحيمر بأنه "يتعني األخذ بعني 
االعتبار أن اإلصالحات التي سطرتها وزارة 

االتصال أصبحت حاليا مرتبطة بصدور 
التعديل الدستوري الجديد  وما يرتتب عليه 

كقوانني عضوية وعادية".
وبخصوص الجديد فيام يتعلق ببطاقة الصحايف 

املحرتف قال الوزير أن ذلك يتطلب إعداد 
قرار يهدف إىل إنشاء اللجنة املؤقتة املكلفة 
مبنح البطاقة وبتنظيم االنتخابات املتعلقة 

بتشكيل اللجنة الدامئة ملنح بطاقة الصحفي 
املحرتف.

ويف رده عىل سؤال حول القوانني املنظمة 
للقطاع و "تأخر" صدور دفرت رشوط السمعي-

البرصي، ذكر السيد بلحيمر بأن النصوص 
املنظمة للسمعي-البرصي صدرت يف سنة 

2016، وأنها "موجودة فعال وليست غائبة".
ومن هذا املنظور، ذكر الوزير باملرسوم 

التنفيذي رقم 16-220 املؤرخ يف 11 أوت 
2016 املحدد لرشوط وكيفيات تنفيذ اإلعالن 

عن الرتشح ملنح رخصة إنشاء خدمة اتصال 
سمعي-برصي موضوعايت، و كذا املرسوم 

التنفيذي رقم 16-222 املؤرخ يف 11 أوت 
2016 املتضمن دفرت الرشوط العامة الذي 

يحدد القواعد املفروضة عىل كل خدمة للبث 
التلفزيوين أو للبث اإلذاعي.

وكشف الوزير أن قطاع االتصال بصدد "إعداد 
مرشوع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكاالت 

االتصال وكذا مرشوع قرار يتضمن اإلعالن عن 
الرتشح لفتح خدمات سمعية برصية خاضعة 
للقانون الجزائري وتبث عرب الساتل الجزائري 

+ألكوم سات +1".
وبخصوص املؤسسة الوطنية للنرش واإلشهار 
التي عرفت مؤخرا تغيريا عىل رأسها، أوضح 

السيد بلحيمر أنها "ليست املؤسسة الوحيدة 
التي عرفت أو التي ستعرف تغيريا عىل 

رأسها سواء يف قطاع االتصال أو يف غريه من 
القطاعات واملؤسسات"، مؤكدا أن "الدولة 

تظل قامئة مبؤسساتها كام أن الجهود الفردية 
تبنى عىل بعضها البعض وتتكامل"، و أن 
"العربة باالستثامر يف كل املساهامت التي 

ميكن أن تشكل إضافات من شأنها تطوير أداء 
املؤسسة باستمرار".

وحول مراجعة معايري االستفادة من اإلشهار 
العمومي لصالح الجرائد الوطنية، ذكر الوزير 

أن "هذه املعايري ال15 املحددة لالستفادة 
من اإلشهار العمومي لصالح الجرائد التي 

تتوفر فيها هذه الرشوط واملعايري املوضوعية، 
ستدخل حيز التنفيذ بدء من جانفي 2021".
ويف رده عىل سؤال حول انعكاسات جائحة 
كورونا عىل الحياة، عىل غرار تعليق النقل 

بني الواليات اىل إشعار آخر، ووضعية بعض 
الناقلني الخواص، أبرز الناطق الرسمي باسم 

الحكومة أن "انعكاسات كورونا عىل مختلف 
أوجه الحياة، منها االقتصادية هي ولألسف 
الشديد قاسم مشرتك لكل دول العامل التي 

يجتاحها هذا الوباء الفتاك منذ تسعة أشهر".
ولدى تطرقه اىل الحراك الشعبي أكد السيد 

بلحيمر أنه "ولد من رحم الشعب الذي قرر 
الخروج يف مسريات سلمية مثالية للتعبري عن 
رفضه لتجاوزات العهد السابق يف حق عموم 

فئات الشعب كام جاء مناهضا لعهدة خامسة 
لفائدة رئيس عاجز عن مامرسة صالحياته 

الدستورية".
ومن هذا املنطلق - يضيف الوزير- "فإن 

الجزائر الجديدة تحت قيادة رئيس الجمهورية 
السيد عبد املجيد تبون تبنت الحراك الشعبي 

املبارك من خالل دسرتته والتكفل تدريجيا 
بطلباته املرشوعة من خالل 54 التزاما متضمنا 

يف برنامج الرئيس وبالتايل فإن هذا املوقف 
والواقع املعيش يسقطان أجندة بعض الجهات 
املناوئة للجزائر الجديدة والتي تزعم أو تحلم 

أو تناور الستمرارية ما تسميه +حراكا+ لتزكية 
مناذج مطبوخة يف مخابر الليبريالية الجديدة 

بدعوى +تلقيننا+ الدميقراطية".
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تعزيزا للمخّطط الّتوجيهي لتسيير 
الّنفايات المنزلّية على مستوى البلدّيات

ــرضي  ــاث الح ــة األث ــط  وترقي ــة املحي ــىل نظاف ــة ع ــدف املحافظ وبه
للمــدن ،تدّعمــت بلدّيــات واليــة تبّســة بألــف « 1000 « حاويــة 
تجميــع الّنفايــة املنزلّيــة ، تــم تســليمها نهايــة األســبوع املنقــيض مــن 

ــة.  ــة تبّس ــة لوالي ــة البيئ ــرف مديرّي ط
ــة جّســدت  ــاد أّن العملّي ــواز « ، أف ــة الســّيد  « لخــرض عي ــر البيئ  مدي
يف إطــار ميزانّيــة الواليــة لســنة « 2020 « ، وتــأيت للمســاهمة يف 
ــع  ــي تطب ــر الحــرضي والحــّد مــن املظاهــر الســلبّية الت تحســني املظه
األحيــاء والتجّمعــات الّســكانّية  موّضحــا أّن حاويــات الّنفايــة املســلّمة 
للبلدّيــات مــن نــوع  « PEHD « وســعة « 770 « لــرت ، ويهيــب 

ــالف .  ــن اإلت ــا م ــة عليه ــني املحافظ باملواطن
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في مبادرة تهدف إلى المحافظة 
على الّنظام االيكولوجي

والعمــل عــىل إعــادة تحريــج وتخليــف الغطــاء الغــايب والّنبــايت بالبــالد 
، بعــد موجــة الحرائــق األخــرية التــي التهمــت آالف الهكتــارات ، 
انطلقــت باكــر صبــاح اليــوم الّســبت الواحــد والعرشيــن مــن الجــاري ، 

ــة للتشــجري، تحــت شــعار «  فليغرســها ..» ــة الوطنّي الحمل
ــم  ــني زّروق « بإقلي ــة « ع ــن منطق ــا م ــىل انطالقه ــة ارشف ع   العملّي
ــاج « ،  ــة داح ــد الربك ــّيد « محّم ــة الس ــة تبّس ــة ، وايل والي ــة تبّس بلدّي
بغــرس شــجرة إيذانــا ببــدء  فعاليــات اليــوم الوطنــي للّتشــجري، مبعّيــة 
ــيط  ــواليئ لوس ــدوب ال ــواليئ ، املن ــعبي ال ــس الّش ــس املجل ــّيد رئي الس
الجمهورّيــة ، الّســلطات اإلدارّيــة ، األمنّيــة والعســكرّية ، وعرفــت 
ــدين  ــع امل ــات املجتم ــة ، فعالي ــات العمومّي ــعة للمؤّسس ــاركة واس مش
ــة  ــات األمني ــفّية ، الهيئ ــامت الكش ــري ، املنظّ ــر الجزائ ــالل األحم ، اله
ــة ،  ــة والّنقابّي ــامت الطالبّي ــعبي ، الّتنظي ــي الّش ــش الوطن ــراد الجي وأف

ــطة.  ــات الّنش ــة والجمعّي ــات العاّملّي الهيئ
  الســّيد وايل الواليــة - باملناســبة -  أوضــح أّن العملّيــة الوطنّيــة 
للّتشــجري املنظّمــة تحــت الّرعايــة الّســامية للســّيد رئيــس الجمهوريــة، 
مفيــدا أّن هــذه الحملــة ذات أهــداف متعــّددة  إعــادة تجديــد الغطــاء 
ــة  ــليمة ، املحافظ ــة س ــامن بيئ ــط وض ــني املحي ــّرضر،  تحس ــايب املت الغ

ــي. ــوازن البيئ عــىل الّت
تشــجري  عملّيــات  أّن  الواليــة  وايل  الســّيد  أشــار  كّل  معــرض  ويف   
ــات  ــإرشاك الجمعّي ــة  ب ــات إقليــم الوالي ــة تشــهدها جميــع بلدّي مامثل

املجتمعّيــة. والفعالّيــات 
ــرشة آالف «  ــو ع ــرس نح ــتهدفت غ ــة اس ــر أّن العملّي ــر بالّذك  الجدي
10.000 « شــجرة  مــن أنــواع مختلفــة متالمئــة وطبيعــة األرض مبنطقــة 

ــة . ــات الوالي ــم بلدّي ــل بإقلي « عــني زّروق «  وعــدد مامث
 هــذا ، وتســتهدف الحملــة الوطنيــة للّتشــجري املمتــّدة إىل غايــة « 21 
مــارس 2021 «  - املصــادف لليــوم العاملــي للّشــجرة  - غــرس أزيــد مــن 
واحــد وثالثــون مليونــا مــن األشــجار مختلفــة األنــواع  عــىل املســتوى 

الوطنــي .
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 بشار :

 انطالق الحملة الوطنية للتشجير
تحت شعار "فليغرسها " اعطى السيد وايل والية بشار مبعية السيد 
االمني العام للوالية صباح اليوم 21  نوفمرب 2020 انطالقة الحملة 

الوطنية للتشجري نن بلدية القنادسة حيث تم غرس قرابة 500 شجرة 
مبرشوع ااحديقة الرتفيهية بالقنادسة مبشاركة السلطات  املحلية و 

الجيش الوطني الشعبي ، افراد االمن الوطني ، الدرك الوطني ،و 
الحامية  املدنية ، كام ساهمت فيها عديد القطاعات و الهيء_ات و 
فعاليات املجتمع املدين و جموع من املواطنني، كام عرفت بلديات  

فاطمة دايل بشارالوالية نفس عملية التشجري. 

يف إطـار املسعى الوطني للحفاظ عىل البيئة، وموازاة مع الحملة 
الوطنية للتشجري باملناطق والغابات املحروقة تحت شعار "فلنغرسها" ، 
أرشف وايل الوالية #الدكتور_محمد_بن_مالك عىل عملية تشجري واسعة 

بإقليــم والية برج بوعريريج تطبيقـا للربنامج املسطر لغرس أكرث من 
300 ألف شجرة، ويخّص املناطق املترضرة من حرائق الغابات، وضفاف 
األودية، وكذا املناطق الحرضية، حيث سيشارك يف هذه الحملة مختلف 

املتدخلني من هيئات عمومية ومجتمع مدين ومواطنني.
عيىس لرقط/برج بوعريريج

والي الوالية يشرف على عملية تشجير واسعة بإقليم الوالية

يعيش سكان حي بوخرضة التابعة لبلدية عنابة وضعية مزرية بسبب 
انعدام حافالت النقل العمومي واملرافق الرضورية األمر الذي أثار 

حفيظة السكان منددين مبا وصفوا سياسة التهميش املتواصلة وأكد 
السكان خالل حديثهم عن استيائهم إزاء الوضع الراهن باملنطقة 
العمرانية التي تشهد غياب شبه كيل لوسائل النقل الحرضية ما 

شكل معاناة يومية بالنسبة لقاطني املنطقة خاصة بالنسبة لتالميذ 
املدارس إضافة إىل غياب املرافق العمومية والرضورية وافتقار املنطقة 

السكانية ملشاريع حرضية وتنموية تصنف الحي ضمن املناطق املعزولة 
واملهمشة ويف سياق متصل استنكر سكان حي 1073 مسكنا ببوخرضة 
غياب السلطات املحلية ببلدية البوين والجهات التنفيذية بعنابة رغم 

املراسالت املتكررة للمطالبة بالنظر يف انشغاالتهم لتوفري وسائل النقل 
العمومية تغطي العجز الذي تشهده املنطقة إىل جانب تهيئة املنطقة 

عنابة تقيدة صالحوتوفري مرافق عمومية.

عنابة 

سكان بوخضرة يطالبون بالتنمية المحلية

 شكل وايل والية الطارف بن عرعار حرفوش لجنة والئية مصغرة 
تسهر عىل دراسة طلبات االستثامر ودراسة تحويل امللكية من شخص 
معنوي إىل شخص معنوي آخر وذلك بهدف ضبط خريطة االستثامر 

عىل مستوى الوالية وتسوية مختلف الوضعيات العالقة وكذلك العمل 
عىل تطهري العقار االستثامري واسرتجاع األوعية العقارية غري املستغلة 
وتوجيهها للمستثمرين الفعليني والجادين مع الرتكيز عىل االستثامرات 

ذات الطابع االقتصادي املدر للرثوة وخلق مناصب للشغل ورغم 

أن االستثامر الحقيقي يف اإلنسان باعتباره رأسامل البالد إال أن وايل 
الوالية أكد خالل هذا االجتامع عىل رضورة التنسيق التام بني مختلف 

القطاعات وترسيع وترية دراسة امللفات العالقة مع تحديد مهام 
وصالحيات القطاعات املعنية باللجنة املكلفة مبهمة متابعة وتقييم 
إنجاز املشاريع االستثامرية املنبثقة عن اجتامع لجنة املساعدة عىل 

تحديد املوقع وترقية االستثامرات وضبط العقار بالوالية.
الطارف   تقيدة صالح  كريم جيهان

الطارف 

تشكيل لجنة  مصغرة لدراسة ملفات االستثمار بالوالية

حصيلة المخالفات المسجلة /ن قبل مصالح أمن والية أم البواقي 
في إطار تطبيق الحجر الصحي الجزئي للوقاية من وباء كورونا 

يف إطار تطبيق الحجر الصحي الجزيئ عىل والية أم البواقي من الساعة 
الثامنة مساء اىل غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم املوايل وكذا 

قرار غلق بعض املحالت التجارية وتوقفها عن العمل بداية من الساعة 
الثالثة بعد الزول ، مع الوقوف عىل مدى تقيد املواطن باجراءات 

الوقاية من فريوس كورونا ، سجلت مصالح أمن والية أم البواقي خالل 
تاريخ 20 نوفمرب 2020 :

- 38 مخالفة خاصة بعدم احرتام مواقيت الحجر الصحي .
- وضع 16 مركبة باملحرش ( سيارت و دراجات نارية).

- من جهة أخرى تم تسجيل :

- 23 مخالفة خاصة بعدم احرتام أصحاب املحالت التجارية للربوتوكول 
الصحي.

- 10 مخالفات مرتبطة بعدم احرتام الربوتوكول الصحي الخاص بوسائل 
النقل .

- 80 مخالفة خاصة بعدم وضع الكاممة .
- 17 مخالفة خاصة بعدم احرتام التباعد .

وتجدد مصالح امن والية أم البواقي دعوتها لجميع املوانني برضورة 
التقيد واحرتام هذه االجراءات التي من شأنها الوقاية من انتشار الوباء .

مدفوين صونيا / ام البواقي
ميلة :

إنطالق الحملة الوطنية للتشجير تحت إشراف األمينة العامة
يف إطار حملة التشجري الوطنية التي دعا إىل الوزير األول عبد العزيز 
جراد تحت شعار " فليغرسها "، وبتكليف من السيد وايل والية ميلة 
موالي عبد الوهاب  ،ارشفت اليوم السبت 21 نوفمرب 2020 السيدة 

األمينة العامة للوالية بإطالق عملية التشجري عىل مستوى القاعدة 

املائية بعنوش عيل بلدية القرارم قوقة ،رفقة السلطات األمنية و 
العسكرية وفعاليات املجتمع املدين :  من بينهم مكتب منظمة حامية 
وإرشاد املستهلك ومحيطه مبيلة ، املجلس اإلستشاري البلدي وجمعية 

املجتمع املدين ، حيث تم غرس عدة أشجار كانطالقة للعملية.

زلزال قوي يضرب مدينة سكيكدة
أفزع نوم سكان مدينة سكيكدة فجر اليوم زلزال قوي بلغت 

شدته 5,3 درجة عىل سلم ريشرت يف حدود الرابعة صباحا و 53 
دقيقة، وتاله الثاين باقل قوة 3,9 درجات عىل سلم   ريشرت، 
عىل السادسة و 17دقيقة.و حسب مصدر رسمي فإن نقطة 

الزلزالن كانت ببلدية عني بوزيان التي تبعد 12 كلم جنوب غرب 
الحروش.. هذا وقد افادتنا مصالح الحامية املدنية انها منذ وقوع 

الهزة وهي عىل قدم و ساق الجل معاينة بعض االماكن للمترضرة 
من الهزة بعد اتصاالت سكانها، حيث وقف عنارص الحامية عىل 

تسجيل بعض التشققات يف األحيط و سقوط بعض األسقف و 
خاصة باملدينة القدمية قلب سكيكدة،  يف انتظار ما ستكشف عليه 

املعاينات امليدانية هذا الصباح 
سكيكدة مسيكة لشهب
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بيان إعالمي

 نشاطات تحسيسية توعوية متواصلة للوقاية من 
فيروس كورونا عبر الفضاء اإلذاعي ألمن والية األغواط 

   مازالت مصالح أمن الوالية تواصل نشاطاتها التحسيسية التوعوية يف الظرف الراهن للوقاية من 
عدوى انتشار فريوس كورونا، باستغالل مختلف الفضاءات و املنابر اإلعالمية، مبافيها الفضاء اإلذاعي 
األسبوعي ألمن والية األغواط « األمن الوطني يف خدمتكم «، أين قام يف هذا السياق إطارات من 

مختلف مصالح أمن الوالية عىل تقديم و نرش رسالة إعالمية وقائية لفائدة املواطنني، تم خاللها تقديم 
النصائح و اإلرشادات الرضورية الالزمة للوقاية من عدوى الفريوس، من خالل التقيد و االلتزام بالتدابري 
و اإلجراءات الصحية الوقائية الكفيلة بعدم اإلصابة بهذا الوباء، سيام ما تعلق منها بتدابري النظافة و كذا 
احرتام املسافة االجتامعية و اآلمنة، عالوة عىل ذلك و من خالل هذا املنرب اإلعالمي الهادف فقد تم دعوة 
املواطنني برضورة املكوث يف مساكنهم التي تعترب حصنا منيعا و أمنا لهم، مع  تذكريهم برضورة احرتام 

مواقيت الحجر الصحي الجزيئ املطبق ألجل صحة و سالمة الجميع.
ليختتم هذا الفضاء الجواري اإلتصايل ذو البعد التحسييس التوعوي، بتثمني مختلف الدعائم اإلتصالية 
للمديرية العامة لألمن الوطني املوضوعة تحت ترصف و يف خدمة املواطنني، كاألرقام املجانية و كذا 

املواقع اإللكرتونية و صفحات التواصل اإلجتامعي لألمن الوطني.                   
مكتب االتصال و العالقات العامة

أمن والية األغواط

الوسيط المغاربي: ٢٣-١١-٢٠٢٠

ممهالت عشوائية و طرقات كارثية ببلعباس   
أصبحت املمهالت مبختلف األحياء  و شوارع سيدي بلعباس، 
محل سخط كبري وسط  العديد من السكان بعدما كانت يف  

وقت قريب، مطلبا شعبيا كبريا للحد من الرسعة الجنونية 
للسيارات،خاصة أمام املؤسسات  و اليوم أصبحت عشوائية 

وهذا راجع لحجمها املبالغ فيه من جهة، وزيادة عددها بصفة 
عشوائية وعدم طالءها  او وضع إشارة تحديرية قبل املمهل و 

يف سياق ذي صلة  ذكر بعض السائقني  أن أغلب املمهالت التي 
وضعت عىل الطرقات ال تخضع يف الغالب إىل دراسة حقيقية؛ 

تأخذ بعني االعتبار أو املقايس املعمول بيها   واملكان الذي 
وضعت فيه، حيث أصبحت تشكل خطورة، عىل حد تعبري العديد 
منهم، والذين أكدوا أن نسبة معتربة من هذه املمهالت تم نصبها 

عشوائيا فهي تشكل لهم معاناة  شبه يومية ، السيام أصحاب 
السيارات الذين ينامون ويستيقظون عىل حديث الطرقات 

وكوارثها التي تتسبب يف هالك األشخاص وإتالف املركبات، التي 
تواجه مشاكل بالجملة عرب الطرقات من اهرتائها   الناتج عن  

التوزيع العشوايئ وغري املدروس للممهالت والتي أصبح رضرها 
أكرب من نفعها حسبهم .التستجيب ألدىن املقاييس املتعامل بها 
عكس ما هو موجود حاليا حيث ال تستجيب معظمها للرشوط 

القانونية لوضعها وتثبيتها من جهة وال حتى املقاييس التي تدخل 
يف صناعتها  ولطاملا أرهقت املواطن وأثارت تساؤالته  و الحديث 
العام و الخاص بسيدي بلعباس حول اهرتاء الطرقات و ديكورها 

الحفر اىل متى تبقى دار لقامن عىل حالها .
فرحات.ب

 عين تموشنت :

 انطالق حملة تشجير واسعة ببلدية اوالد بوجمعة 
كشفت محافظة الغابات لوالية عني متوشنت أن مصالحها حددت 

برنامجا واسعا يف مجال التشجري عرب عدة مناطق من اإلقليم 
الواليئ و تهدف العملية ، عىل مراحل ، إىل محاربة تدهور الرتبة 

و إىل تنمية املناطق الجبلية و توسيع الغطاء الغايب . وحسب  
املحافظ الواليئ فإن العملية التشجريية ستتم بإرشاك مصالح 

الفالحة ، مصالح مديرية البيئة ، املوارد املائية ، الحامية املدنية 

، الجامرك ، البلديات املعنية ، الكشافة اإلسالمية ، الجمعيات 
الناشطة يف العامل البيئي و الفيدرالية للصيادين .

هذا و تشارك محافظة الغابات للوالية كانطالق ملوسم تشجري 
2020 | 2021 ابتداءا من يوم السبت 21 نوفمرب 2020 يف عملية 

تشجريية احتفاال باليوم الوطني للتشجري بغابة ساسل ببلدية 
عني متوشنت ياسني بوجمعة أوالد بوجمعة دائرة العامرية .

مديرية البيئة تواصل حملة التعقيم بمختالف المؤسسات ضد كوفيد ١٩ 
تواصل مديرية البيئة لوالية عني متوشنت نشاطها املتمثل يف 

عمليات التعقيم ضد كوفيد 19 القاتل و وقاية منه حفاظا عىل 
صحة املواطنني .

تضمنت عملية 17 و 18 نوفمرب 2020 ، عىل التوايل ، دوائر املالح 
، عني متوشنت ، عني األربعاء ، حامم بوحجر و العامرية .

أما املؤسسات العمومية و غري العمومية املستهدفة ، هذه املرة 
، هي مركز التكوين املهني و التمهني ، مقرات الرشطة ، العيادة 

متعددة الخدمات " روبة ميلود " ، قاهة العالج لألمراض 
املعدية الصدرية ، القرية الفالحية املساعدة ، مراكز لبلديات 

شعبة اللحم ، املايدة ، عني األربعاء ، عني البيضاء ، حايس الغلة 
، العامرية و املالح . كام مست العملية وكالة موبيليس ، مديرية 
الرضائب ، OPGI  ، مصالح أمالك الدولة ، CNAC و املحافظة 

العقارية لعني متوشنت .
عني متوشنت ياسني بوجمعة 

القمامات تصنع الديكور اليومي لمدينة األغواط 

يحدث يف األغواط أنها تعرف مشاكل 
نظافة املحيط وكل يوم لألسوء من 

تعطيل مشاريع وغلق مصانع وتاخري 
توزيع السكنات وتأخري اإلعالن عىل قوائم 

اإلدماج والجانب الصحي اختفاء دواء 
خاص بكرونا ايل مشكل القاممة الذي 

اصبح وصمة عار عىل مدينة األغواط التي 
كان يرضب بها املثل يف النظافة اصبح 

السكان هم من يحملون القاممة والله 
رايت بامي عيني الدود من تراكم القاممة 

بعد ماكانت
شاحنات البالدية تهني دخلت البسنسة 

وبعض األعضاء دخلوشاحناتعم ثم تعاقد 
مع سوبت لرفع القاممة واإلنارة العمومية 

خدمت مشاء الله ماخلصوهات ثم 
تكفلت بها مديرية البئية ومالقتش روحا 
ثم جاء احد الخواص نظافة كوم "ج .ل" 

شاحناته الترفع القاممة من األحياء بل 
من امام طريق ثم اختفت حتي اصبحت 
األغواط مدينة القاممة . هل هو تقاعص 
املسؤولني ام البالدبال رجال أين هو دور 

املنتخبني والجمعيات واملنظامت املجتمع 
املدين ودور مدرية البئية .

حمدي عطاءالله

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة

مــــــــــــــــــديرية الوقاية

  بــــــــــــالغ

حصيلة التدخالت خالل 24 ساعة األخرية، عمليات التحسيسية و التعقيم تتعلق بفريوس كورونا، حوادث 
املرور ، االختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون و حوادث أخرى.

خالل الفرتة املمتدة ما بني 21 اىل 22 نوفمرب 2020  و إىل غاية صبيحة هذا اليوم عىل الساعة الثامنة صباحا 
(أي خالل  24 ساعة  األخرية) سجلت وحدات الحامية املدنية 2668 تدخل يف عــدة مناطق مختلفة من 

الوطن وهذا عىل إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت 
أنشطة الحاميـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور الحوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد الحرائق و 

األجهزة األمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهري فيام يتعلق بفريوس كورونا كوفيد19.
     فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت وحدات الحامية 

املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 59 عملية تحسيسية عرب 12 والية (48 بلدية) لفائدة 
املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم عىل رضورة إحرتام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد 

اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 106 عملية تعقيم عرب 21 والية (53 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية 
وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت املديرية العامة للحامية املدنية لهتني العمليتني 385 

عون حامية مدنية مبختلف الرتب، 37 سيارة إسعاف و 67 شاحنة، 
كام قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة بـ 131 تدخل من أجل عدة حوادث املرور عرب عدة 
واليات خلفت هذه الحوادث وفاة 02 أشخاص و إصابة 179 أخر بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، تم 

إسعاف الجرحى يف مكان الحوادث ثم تحويلهم إىل املستشفيات املحلية من قبل الحامية املدنية، 
للعلم، تدخلت مصالحنا لتقديم اإلسعافات األولية لـ 23 شخص مختنقني عىل اثر استنشاقهم لغاز احادي 

اكسيد الكربون co املنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات الحامم يف كل من واليات 04 اشخاص أم البواقي 
، 04 اشخاص والية بجاية ، 04 اشخاص والية نعامة ، 04 اشخاص والية قاملة ، 04 اشخاص والية باتنة 
و 03 اشخاص والية الجلفة ، تم التكفل بالضحايا يف عني املكان و تحويلهم يف حالة مقبولة اىل املصالح 

االستشفائية. 
و أيضا تدخلت مصالح الحامية املدنية لوالية سكيكدة من اجل عمليات تعرف عىل اثر هزة أرضية بلغت 
شدتها 5.2 عىل سلم ريشرت حدد موقعها بـ 12 كلم جنوب غرب بلدية الحروش  شعر بها سكان واليات 

جيجل ، ميلة ، قاملة و قسنطينة ، بدون تسجيل خسائر مادية ، تم تسجيل اصابة امرأة بصدمة نقلت من 
طرف مصالحنا اىل العيادة املتعددة الخدمات بالحروش . 

الوسيط المغاربي: ٢٣-١١-٢٠٢٠

عالجت مصالح األمن لوالية الطارف الكثري من القضايا الجرمية الحرضية يف 
الفرتة السالفة حيث سجلت ذات املصالح العديد من العمليات الرشطية أو 

عمليات مداهمة لألماكن املشبوهة 
الطارف تقيدة صالح

أمن والية الطارف 
قوات الشرطة لوالية الطارف تطيح بالعديد 

من رؤوس اإلجرام
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       يف إطــار محاربــة الجرميــة عــرب قطــاع اإلختصــاص، 
متكنــت ، الفـرقـــة املتنقلــة للرشطــة القضائيــة BMPJ خميس 
مليانــة بواليــة عــني الدفــىل مــن خــالل عمليتــني منفصلتــني 
ــة (شــامريخ)،  ــاب الناري ــن األلع ــن حجــز 118 وحــدة م ، م
إضافــة إىل  70 قــرص مهلــوس و كــذا قطعــة مخــدرات، 
مــع توقيــف مروجيهــا. العمليــة األوىل، تعــود إىل تاريــخ 
ــات  ــىل معلوم ــة ع ــت ذات الفرق ــن تحصل 2020/11/16، أي
ــربة مــن  ــة معت ــن كمي ــام أحــد األشــخاص بتخزي مفادهــا قي
ــتوى  ــىل مس ــة ع ــة رسي ــا بطريق ــوق) و بيعه ــامريخ (ب الش
محلــه الكائــن مبدينــة ســيدي لخــرض، ليتــم عــىل ضــوء هــذه 
املعطيــات التنقــل إىل ذات املحــل بعــد تحديــده بدقــة       و 
ــدة  ــز 118 وح ــط و حج ــة يف ضب ــل العملي ــه، لتكل مداهمت

ــا. ــة ضــد مالكه ــع إتخــاذ اإلجــراءات القانوني ــوق، م ب

ــول  ــور الحص ــا ف ــم مبارشته ــة، فت ــة الثاني ــا العملي         أم
عــىل معلومــات تتعلــق بالنشــاط اإلجرامــي ألحــد املســبوقني 
ــىل  ــدرات ع ــة و املخ ــرات العقلي ــرة يف املؤث ــا باملتاج قضائي
مســتوى شــارع جعــدان بخميــس مليانــة، حيــث كللــت 
الجهــود بتوقيــف املعنــي فيــام أمثــرت عمليــة تفتيــش 
ــن  ــد الحصــول عــىل إذن م مســكنه بحــر هــذا األســبوع بع
ــوس،  ــرص مهل ــز 70 ق ــط و حج ــن ضب ــة، م ــة املختص النياب

ــايل. ــغ م ــذا مبل ــع و ك ــات تقطي ــدرات، قصاص ــة مخ قطع
          هــذا و تجــدر اإلشــارة،  بعــد إســتكامل كافــة اإلجراءات 
القانونيــة، تــم تقديــم املشــتبه فيهــام أمــام الجهــة القضائيــة 
ــني  ــم املوقوف ــر يف قضاياه ــة، للنظ ــس مليان ــة بخمي املختص

ألجلهــا .   تقريــر محمــد شــبيل 
بومرداس- هشام زموري

في عمليتين متفرقتين أوقف فيهما شخصين

الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية BMPJ  خميس 
مليانة بوالية عين الدفلى تحجز  118 وحدة من األلعاب 

النارية إلى جانب 70 قرص مهلوس
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1/كيــف تقــدم نفســك وكيــف كانــت بدايــة 
؟  إنطالقتــك 

أمــني زروق فنــان برســالة إيجابيــة رســالة تحمــل 
ــة  ــة بالجــامل و اإليجابي ــه عالق ــا كل مال يف طياته
و اإلحســان مبفهومــه الواســع بدايــايت كانــت مــن 
ــت توجــه يل  ــث كان ــي حي داخــل مســاجد مدينت
رفقــة مجموعــة مــن شــباب مدينتــي دعــوات 
مــن قبــل العديــد مــن املشــايخ واألمئــة مبدينتــي 
إلحيــاء الحفــالت الدينيــة مــن ذكــرى املولــد 
ــظ  ــابقات حف ــاد و مس ــف و األعي ــوي الرشي النب
ــاالت  ــن اإلبته ــة م ــك مبجموع ــم ذل ــرآن الكري الق
التــي لهــا عالقــة مبضمــون الحفــالت كان هــذا منذ 
ــا و  ســنوات قبــل حصــويل عــىل شــهادة البكالوري
بعــد حصــويل عليهــا درســت بجامعــة أم البواقــي 
ــاض  ــازف ري ــي الع ــا بصديق ــىل إثره ــت ع وتعرف
زراري فأنشــأنا فرقــة وبدأنــا بإحيــاء الحفــالت 
الوطنيــة والدينيــة وغريهــام مــن املناســبات عــىل 
مســتوى واليتــي ، شــيئا فشــيئا بتوفيــق مــن اللــه 
توســعت رقعــة جوالتنــا إىل أن صــارت تأتينــا 
الدعــوات مــن مختلــف الواليــات بعــد حــوايل 
عــام مــن جوالتنــا التــي مســت تقريبــا جــل ربــوع 
ــىل  ــيقية ع ــة موس ــاء فرق ــرت يف إنش الوطن،ففك
ــيد  ــىل الس ــرة ع ــت الفك ــة طرح ــتوى الجامع مس
مديــر النشــاطات بالجامعــة الســيد ســفيان جــدي 
ــكايف فأنشــأنا  ــا الدعــم ال فرحــب بالفكــرة ومنحن
ــاد « كان  ــل اإلنش ــادي جي ــميناها « ن ــة وس الفرق
ــتاذ  ــة أس ــه رفق ــت ب ــتينغ» قم ــد «كاس ــذا بع ه
ــة  ــار مجموع ــا بإختي متخصــص يف املوســيقى قمن
إنــاث و ذكــور و مجموعــة مــن  كــورال مــن 
ــه الحمــد صــارت فرقــة  العازفــني عــىل اآلالت ولل
«اكوســتيك» ، نفــس الفكــرة قمنــا بتجســيدها 
عــىل مســتوى اإلقامــة الجامعيــة التــي كنــت مقيم 
بهــا حيــث عرضنــا الفكــرة عــىل الســيد مديــر 
النشــاطات باإلقامــة الســيد زكريــاء لربــس الــذي 
رحــب بالفكــرة ومنحنــا الدعــم الــكايف فالفرقتــان 
تدريباتنــا  وقــت  كان  حيــث  بعضهــام  أكملتــا 
ــراغ  ــات الف ــار  بأوق ــني يف النه ــىل فرتت ــم ع مقس
بالجامعــة ويف الليــل عــىل مســتوى اإلقامــة و 
للــه الحمــد ســاهمنا وال نــزال نســاهم مــن خــالل 
ــة و  ــع املناســبات الوطني ــاء جمي ــني يف إحي الفرقت
الثقافيــة داخــل تــراب الواليــة و الجامعــة مــن يوم 
ــتقالل  ــد االس ــرب وعي ــرى أول نوفم ــب و ذك الطال

ــريه..  وغ

2/ماهي أهم املحطات التي شاركت فيها ؟
باإلضافــة إىل أننــي منشــد أنــا قــارئ للقــرآن 
ــه فمــن بــني املحطــات التــي شــاركت  والحمــد لل
ــرييت  ــة مس ــام ملواصل ــة و دع ــي ثق ــا و زادتن فيه
مســابقتني والئيتــني يف التجويــد األوىل نظمتهــا 
جمعيــة العلــامء املســلمني بالواليــة تحــت شــعار 
ــىل  ــا ع ــت فيه ــد تحصل ــوت يف التجوي ــن ص احس
املركــز األول ، والثانيــة مســابقة ايضــا يف التجويــد 
ــي  ــوت الرحــامن والت ــرآن يف بي ــوان الق تحــت عن
بالتنســيق  الدينيــة  الشــؤون  نظمتهــا مديريــة 
ــة  ــت رعاي ــة وتح ــي الجهوي ــة أم البواق ــع إذاع م
ــوايل ، شــارك فاملســابقة أزيــد مــن 800  الســيد ال
متســابق وللــه الحمــد تحصلــت فيهــا عــىل املركــز 
ــاركت  ــي ش ــات الت ــم املحط ــني أه ــن ب األول ، م
ــة  ــن واإلنشــاد املســابقة الوطني ــامل الف ــا يف ع فيه
عــىل  فيهــا  تحصلــت  حيــث  الجامعــة  منشــد 
املركــز الثالــث والتــي احتظنتهــا جامعــة املســيلة 
بتنظيــم مــن التنظيــم الطــاليب «Real» ، كانــت يل 

مشــاركة ايضــا العــام املــايض يف املســابقة الوطنيــة 
يحتظنهــا  التــي  األرواح»  «حــادي  اإلنشــادية 
التلفزيــون الجزائــري حيــث وصلــت اىل الــدور 
ــح أن  ــي نطم ــابقة والت ــن املس ــايئ م ــع النه الرب

ــه ــاذن الل ــا ب ــا م ــا يوم ــال لقبه نن
مــن بــني أبــرز محطــايت يف عــامل النشــيد هــو 
االنشــاد  جيــل  نــادي  خــالل  مــن  مشــاركتي 
أم  لجامعــة  رســمي  فديــرايل  نشــيد  بتســجيل 
البواقــي النشــيد جــاء بعــد مناقشــتنا للفكــرة مــع 
الســيد مديــر النشــاطات بالجامعــة والــذي بــدوره 
عرضهــا عــىل الســيد مديــر الجامعــة األســتاذ 
زهــري ديبــي والقــت الفكــرة إستحســانهام حيــث 
تكفلــوا مبصاريــف االســتوديو وقمنــا باالعــالن 
ــت  ــيد خص ــامت للنش ــن كل ــابقة ألحس ــن مس ع
ــاز  ــث ف ــي حي ــة أم البواق أســاتذة وطــالب جامع
ــراع ،  ــيد بوك ــاعر رش ــوراه الش ــب دكت ــا طال فيه
لحنــت الكلــامت ووزعــت مــن طــرف الفنــان عبــد 
ــادي  ــورال الن ــة ك ــة وقمــت رفق الرحــامن بوحبيل
بتســجيلها وللــه الحمــد عــرض النشــيد يف امللتقــى 
الــدويل للشــهيد العــريب بــن مهيــدي حيــث كرمنــا 
رفقــة النــادي  عــىل إثــره مــن طــرف الســيد وزيــر 
ــن  ــريب ب ــل الع ــهيد البط ــت الش ــن وأخ املجاهدي
ــر الجامعــة ..  ــة ومدي ــدي والســيد وايل الوالي مهي
ونحــن االن بصــدد تصويــر فيديــو كليــب للنشــيد 
ــه  ــا ماورث ــل يف طياته ــي تحم ــه الت ــد كلامت ليخل
شــهدائنا االبــرار ألحفادهــم مــن علــم وحــب 

ــن  ــن و الوط للدي

3/اإلنشاد هل تراه خدم الدعوة اإلسالمية ؟ 
ــاالت  ــد مق ــن اح ــا م ــا مقطع ــتذكر هن ــيل اس لع
إبــن عمــي صهيــب زروق رحمــه اللــه الــذي كان 
لــه الفضــل عــيل بعــد اللــه يف أن اســتمر يف هــذا 
ــا عــن هــذا التســاؤل  ــب فيه ــذي يجي املجــال وال

ــول : ويق
للعمــل  الكــربى  املحــاور  أحــد  الفــن  يعتــرب 
الدعــوي النهضــوي الشــامل، وقــد كان للفــن أيــام 
ــام  ــالل اقتح ــن خ ــه م ــالمية بصمت ــوة اإلس الصح
والبرصيــة  الســمعية  الفضــاءات  مــن  الكثــري 
واملقــروءة، لكــن ذلــك مل يعمــر كثــريا فرسعــان مــا 
اســتيقظت الحركــة اإلســالمية عــىل صــوت مفــزع 
مــدٍو ينــادي: «ال يدخــل إىل ســوقنا مــن تفقــه يف 
الفــن»، منــذ ذلــك الحــني والتضييــق ميــارس عــىل 
كل مــن أراد أن يفكــر يف عمــل فنــي متشــبع 
بالفكــر اإلســالمي الصــايف والعــادات الوطنيــة 
األصيلــة، فلــم نجــد بعدهــا يف الســاحة الفنيــة إال 

ــة.. ــة واملرتدي النطيح

4/ماتعليقــك عــىل واقــع األنشــودة حاليــا يف العــامل 
ــالمي؟ العريب اإلس

ــه يف تحســن ملحــوظ يف املســتوى  مــن  اظــن بأن
ــات  ــة متــايش االعــامل اإلنشــادية مــع متطلب ناحي
ــك  ــة كذل ــور مــن جه ــه الجمه ــا يطلب الســوق وم

ــة اعطــاء فــرص للظهــور.. مــن ناحي
ألصحاب األصوات الجميلة باملسابقات .. 

5/كثــري مــن املنشــدين يف العــامل العــريب أصبحــوا 
مغنيــني ملــاذا؟ وهــل تعتقــد أن الســبب يف رأيــك 
يعــود إىل أن اإلنشــاد صــار يعــاين التهميــش أم 
أنــه مل يعــد لــه أهميــة مقارنــة بالســابق أم هنــاك 

أســباب أخــرى ؟
اظــن ان ملثــل هكــذا تغــري فاملســارات و الخــروج 
عــن الســكة راجــع لقناعــة الشــخص يف حــد ذاتــه 
ونيتــه التــي تــالزم كل أفعالــه وتحركاتــه فلــو كان 

الشــخص مقتنــع بــأن مايفعلــه هــو الصحيــح ومــا 
يقدمــه مــن فــن هــو الفــن بعينــه وان املنشــد هو 
ــب  ــه لق ــق علي ــتحق أن يطل ــذي يس ــخص ال الش
ــالة  ــة وراقية،رس ــالة نبيل ــدم رس ــه يق ــان ألن الفن
تحمــل أبعــادا كثــرية وتشــمل مجــاالت وقيــم 
متنوعــة منهــا اإلنســانية و االجتامعيــة و الثقافيــة 
والدينيــة وبصــورة جامليــة وابداعيــة تعكــس 
ــو كان الشــخص مقتنعــا بهــذا مــا  صفــة الفــن فل
ــىس  ــرى ال نن ــة اخ ــن جه ــق ، م ــن الطري ــاد ع ح
جانــب التهميــش ايضــا فالتهميــش موجــود و 
مــامرس لالســف هــذا حالنــا نســأل اللــه أن يغــريه 
لالفضــل لكــن ال نلقــي اللــوم عــىل مــن نــرى 
فيهــم انهــم مبقدورهــم ان يعطــوا للنشــيد حقــه 
ــن  ــم م ــة وغريه ــاع الثقاف ــؤولني يف قط ــن مس م
ــكل رصاحــة  ــة يف نظــري وب القطاعــات ذات الصل
ــه  ــد ذات ــان بح ــد او الفن ــع للمنش ــش راج التهمي
املنشــد يحــب عليــه أن يجتهــد ويصنــع اســام لــه 
يف الســوق الفنــي ولــدى الجمهــور ، هنــاك العديد 
مــن املنشــدين املعروفــني الذيــن وضعــوا بصمتهــم 
يف عــامل النشــيد نذكــر منهــم املــرصي محمــد 
ــم  ــت أعامله ــات بســيطة و عانق ــارق وبامكاني ط
ــىل  ــت ع ــت و فرض ــاهدات .. و ألزم ــني املش مالي
مــن مــارس التهميــش عليهــم يف وقــت مــىض 
ــاب ،  ــف حس ــه ال ــب ل ــه ويحس ــه حق ان يعطي
فالقــرن الواحــد و العرشيــن و زمننــا هــذا شــئنا أم 
أبينــا قيمــة الفنــان تقــاس مبــا ميلكــه مــن متابعــني 
ــن  ــات و متك ــدرات وامكاني ــن ق ــه م ــا ميتلك ال مب
فاملجــال الفنــي املوســيقى كان او غــريه ، فلــذا عىل 
املنشــد مواكبــة هــذا التطــور واالجتهــاد يف أعــامل 
ــىل  ــة ع ــع املحافظ ــد م ــة اكي ــة عالي ذات احرتافي
ــب  ــة تتواك ــورة جاملي ــدم وبص ــون و مايق املضم

ــور.. ــه الجمه ــذه او يطلب ــع مايحب م

6/كمنشد ماهي الرسالة التي تود إيصالها ؟ 
تحــرضين االن مقولــة للفنــان املغــريب رشــيد غــالم 

حيــث يقــول فيهــا نحــن ال ننــزل اىل ذائقــة النــاس 
بــل يجــب ان نســعى إىل أن تحــدث تربيــة ذوقيــة 
جديــدة لرتتفــع بــذوق النــاس , فكــام قــال و 
ــذوق العــريب  ــرأي بشــدة .. يقــول أن ال اوافقــه ال
اليــوم يف الحضيــض و لــيك تغنــي او تنشــد وتصبــح 
ــض او  ــزل اىل الحضي ــب أن تن ــوم يج ــهورا الي مش
إىل ذاك املســتوى فعــىل الفنانــني واملثقفــني اليــوم 
ــا  ــدى أبنائن ــدة ل ــة جدي ــة ذوقي ــوا تربي ان يحدث
وصغارنــا فنحــن مســؤولون عنهــم النهــم مســتقبل 

الغــد .
وكــم هــي معــربة تلــك الكلمــة التــي فصــح 
ــد  ــروت» عن ــح أوق ــري «صال ــل الجزائ ــا املمث به
الوطنيــة  الحملــة  مبناســبة  كلمــًة  مشــاركته 
املعــايل  لجمعيــة  اللــه»  رســول  «علمنــي 
يتديــن  ألن  األوان  آن  «واليــوم  الجزائريــة، 
الفنانــون، وألن يدخــل للفــن أهــل التديــن، يجــب 
أن ال نــرتك لهــم الســاحة لوحدهــم».. لقــد أحســن 
هــذا الفنــان التعبــري عــن الواجــب الــذي ينبغــي 

أن يكــون عليــه الفنــان املســلم .

7/هــل تعتقــد أن النشــيد اإلســالمي ســاهم يف 
محاربــة الفكــر املتطــرف ؟ 

ــا يحمــل  ــد فالنشــيد كــام قلن بطبيعــة الحــال أكي
ــاد  ــادف فاالنش ــي و ه ــامل و راق ــو مس ــا ه كل م
ــطية و  ــوا اىل الوس ــد يدع ــه الحم كان وال زال ولل

ــدال .. االعت

باألنشــودة  التصــوف  عالقــة  تــرى  8/كيــف 
ــدى  ــذي يســتهدفه النشــيد ل ــا ال اإلســالمية ؟ وم

؟ الجمهــور 
لــه  خاصــة  بصفــة  والنشــيد  اإلســالمي  الفــن 
القــدرة الفائقــة عــىل أن يصمــم لبنــاء صلــب 
يتمكــن مــن الفكــر فريشــده، ويســلك أغــوار 
ــه، وال  ــلوك فيقوم ــق الس ــه، ويراف ــب فيهدي القل
يتصــور فقيــه ملســألة الفــن أنــه يجــب عــىل الفــن 
أن يتقيــد بإيــراد اآليــات واألحاديــث كلــام كتــب 

أو مثــل أو صــوَّر. 

ــف  ــيد وكي ــدم النش ــب خ ــو الكلي ــل الفيدي 9/ه
ذلــك ؟ وهــل ســرنى لــك شــيئا يعــرض عــرب 

مســتقبال؟ الفضائيــات 

اكيــد فالعــرص و الزمــان تغــري كــام تكلمنــا ســابقا 
ــا  ــدة حالي ــة والرائ ــة الناجح ــامل الفني ــل األع فج
تصــور كليــب ، تحــرضين كلمــة للفنــان الجزائــري 
عبــد الرحمــن بوحبيلــة قالهــا يل يف نقــاش دار 
بيننــا حــول هــذا املوضــوع «الكليــب» قــال يل ان 
ــنوات  ــا س ــهور او رمب ــرية ش ــرص مس ــب يخت الكلي
للمنشــد او الفنــان ، فالكليــب يختــرص املســافات 
ويــربز صاحــب العمــل و العمــل بصــورة جامليــة 

ــة  ــمعية وبرصي ــة س متكامل
ــب العاجــل  ــاىل فالقري ــه تع ــاذن الل بالنســبة يل ب
ســنرشع يف تصويــر كليــب النشــيد  وســيعرض 
بــاذن اللــه تعــاىل يف جــل القنــوات الوطنيــة وملــا 

ــة ال العربي
9/ماهي طموحاتك كمنشد ؟ 

ــول اىل  ــه اىل الوص ــن الل ــق م ــعى وبتوفي ــا اس ان
ماتحدثــت عنــه ســابقا مــن فــرض نفــيس يف 
الســاحة الفنيــة وصنــع قاعــدة جامهرييــة متكننــي 
مــن اكتســاح الســاحة الفنيــة بقــوة و اصــالح مــا 
ــام  ــة ك ــة الفني ــردي للذائق ــن ت ــة م ــن اصالح ميك
ذكرنــا ، حســب مــا أرى أن فيــه طريقتــني للوصــول 
اىل هــذا باملســابقات التــي تعطــى للمنشــد او 
الفنــان اســام و وزننــا و باالجتهــاد يف أعــامل تكــون 
يف مســتوى مــا نقدمــه مــن رســالة راقيــة ونبيلــة..

كلمة ختامية...
يف االخــري كل الشــكر والتقديــر لهــذا املنــرب ... عــىل 
دعمــه للمواهــب الشــابة بهكــذا إلتفاتــات طيبــة 
قــد تكــون ســببا دفعــة قويــة تدفــع االنســان 
الشــكر   ، مشــواره  يف  كبــرية  مســافات  لقطــع 
والتقديــر للصحفيــة املتألقــة ابتســام حفيظــي 
وكل طاقــم الصحيفــة والســاهرين عــىل تنويــر 

ــالم .. اإلع

المنشد محمد زروق للوسيط المغاربي
اإلنشاد يعـد  أحد المحــاور الكبرى للعمـل الدعوي النـهضوي الشـامل..

ــة التــي  أعظــم الرســائل إىل البرشيــة تحتــاج إىل وســائل عديــدة ومختلفــة، و لعــل مــن بــني الوســائل الدعويــة الجميل
لقيــت رواجــا و قبــوال لــدى غالــب طبقــات املجتمــع مؤخــرا  و خاصــة الشــباب و األطفــال هــي تلــك األناشــيد اإلســالمية 
ذات املعــاين الراقيــة واألداء الجــّذاب املؤثــر يف النفــوس ، األمــر الــذي شــجعه الكثــريون مــن املهتمــني بالدعــوة و تنويــع 
وســائلها بهــدف الوصــول إىل طبقــات املجتمــع املختلفــة، إضافــة إىل إيجــاد البديــل الرشعــي لتلــك األغــاين املاجنــة التــي 
ضّيعــت الكثــري مــن شــباب األمــة وفتياتها...وصــارت ترهقهــم ولعــل فــن األنشــودة صــار منتــرشا يف اآلونــة االخــرية ...كان 
ــك  ــذي المتــل األذن مــن ســامع تل ــق صاحــب الصــوت العــذب و ال للوســيط املغــاريب حــوار صحفــي مــع املنشــد املتأل
األلحــان الطربيــة التــي تبعــث يف نفوســنا أجمــل ســمفونيات الكلمــة الطيبــة ..محمــد زروق منشــد وقــارئ صــدح صوتــه 

يف عــامل اإلنشــاد مــن خــالل خامــة صوتــه التــي ميتلكهــا..
حاورته ابتسام حفيظي..



�م� كل �ط� ��بي� ف�ا� م���� ���� 

���مي� ال�سي� ال��اربي ال��ا���� ��ل�سا��ات 

كل ا���� الع�بي� ��� اس��نا�� ل�د �س�ر 

ال��ا�ل بي� ال��افات الع�بي� � كس�ال�د�� 

ال���افي� � م�من� �� ��د�� لل��اف� � ��اال�نب� 

ب��اب� ��ب�� م�ب� �ا���ا� ل���ا� الع�� في 

�ل ال���� ال�عب� ال�ي ���د�ا العال� الع�بي�  

 
ل��د�� �ن�� ب�بل� ك�ب��

���ر�� في�ا ال����� ب�ا��
بني�� ب�ب��� ���� ر���
ف�ل���� ��� الن�ا�� بنا��
���� ��د� ر�ا�� ال����

���� الن���� لن�ي� ال��ا��
ت� ���� ال��ا�� د� ف�ا��ا ك�ا ��
��ار� ا���ال�� م��� �با��
ل�ب��� ل��� ال����� ��ك���

لبس��� ����� �ع�� ا�با��
ف���� الع��ب�� في ال�ل� 

�����
���� ال��ام�� في�� س�ا��
�ل���� كل� ال��ار�� �ي�ا

���� ر���� بطع�� ال�دا��
ف�د �ر�ع��� ��ا��� �ل��

����� ر��� ��با ��ا��
ل�د �يد��� سنينا ��ن�ا

الس���� ��ر�� ���� العطا��
فب�سا ل�عل� ���� ال�ي�� �

س�س��� ف��ا ��ف�� ال��ا��
�ما �ل����� ��ارب�نا ���

ف��� ا�سي�� ���� الن�ا��
ف�ي ����� الليل� �ن��� ف���

��د�� ر��ا ل�عن� الب�ا��

����ل� 
في كل� ف��� لين���

في ال���� ��� ال�يا�� �فا��
لي�د�� ملي��� ملي��� ���

بل��� ��ي�� �لبي الندا��
� ا�ربعي�� ��ني ���ام�

ل�عن� ������ �ال�ب��ا��
ل��د� �ا�ل� �ن�ا ك�ي�ا

����� ���� ل��� ال�نا��

07 lundi 23 novembre 2020
Numéro: 873

ا��ني� 23  ��ف�ب�  2020
العد��873 م� كل �ط� ��بي

� ��اسيسي           ��� ك�ن� م�
� �م� م�

     � �د ار���� �ب�ات �لبي 
م� ���

���
�� ����� ���ار م�ا���   �ا م�

ل� بال��
 � ���� ���ار ��ا��ني بالع��
 كلل�� �بي� ��� م���ي بال�ر�

 � �ا��� ���� ��د� ببلس� 
ال��ب�ل

���

�را�� �ي� النسي� بس�ا� ر��ا� 
الع���

 ���ي�� ��� ��ليي� ب��ا� 
ال���

 مد��ا لبسا�ي� ��ا�د� ب��ات 
ال�ط�

   � ���� ��س�� ��ا��ني 
بد�� ال���

 �ل���� ����� بي� �نا� ��ا�ل 
�� الس�

�ا�ف�� �ل� ���ار ا��يا�ي بلي�ت 
الس��

 ����� م����� م� ��� ب�اكي� 
ال��د

 م��لي� ال��� بي� ���ا��� 
بال��ل

���
    ف� فا�د� م� ��ل 

ل� ر�ما�سيا�ي بال��
    فالب�� م� ���� ��ار� �� 

��ا� ���عل
 ��� ����د� م� ��� �ل�الي 

بالعسل
  � ��ا ا��يا�ي �ل� م�ل�ي�� ب��ا� 

ال���
���

*
*

*

*
�ع������د �س� �ب� ���

�ل�ي��
   من� ف��ي �امد 

م� م��ال�ا��� �ا���ب� 

من� ف��ي �امد

� ���د �س� �ب� ��� � فلسطي�

 

س�ك��� في �بي��

ن�ا�ي ال���� ��

���� �� �� �ار�

�ر���ا لس��ار�

��كلل��ا ب��عار�

���رسل��ا ك��كار�

�ل� ��ني

�ل� �عبي

�ل� ��لي �ل� �ار�

�ل� بيار�ي ال���ا�

�ل� لي��� ���ار�

�ل� ���ن�� ��ل�نا

�ل� الن��ت �ال�ار

�ك�� ال�ي� �ال�������

����� �ط� م� ���ات

����نا����ن�ا ب��الي

س�سن�� 
��ب� الطي�

لل��ار ���د��

�ل� ا����

�ل� �ي�ا

�ل� ��د� �بيسا��

��ار� �ا �د� �

م� ��بي �م� �ار�

س��ر�� ال��ت �ل�ا�ي

��س�� �ام� ال����ر

��� �عا� ��دامي

��ا مي��� �ا����

اف���ا بب�كا�ي

���ك��� في �بي�

ال��� �ن�ا�ي

ا�ا �س�� فلسطيني

فلسطيني فلسطيني

���� ا�ر� �ن�ا�ي

���� ا�ر� �ن�ا�ي

���� ا�ر� �ن�ا�ي��

 ال�ا��ب�ل� � �ا�� البيلسا�  � ا��د �ال�

�ع�� البيلسا�  � ا��د �ال�



فلسطينيات
مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي 

08 lundi 23 novembre 2020
Numéro: 873

���ني� 23  ��ف���  2020
873������ فلسطيينيات

��س��نا��   ������ �ن���� 
 ��������� �ل������ات 
�������� ف��� ����ي�����لي� 
��������  �� ������� �������ت 
 ��������  ���� �ا�����ا�� 
 ��  ��������  ������ ��س��ات 
�س��� ��ل���ا� � �ي��� ����� 
� فلس��طي�� ��ا�����ا�� ���� 
 ������� ������ي���  �����ا� 
����ا���  ���ل��� �������ت 
 ������ ���ني���   ��س��نا�� 
������� ����ا� ������ 17 × 
������ا���� ������ا�   24

�������
����� فلسطي�  ف� ��ا�ت 

������ �� �سي�� ����� 
���لسطين� ����ني�  ��� 

������ ���ا�ي��
● �� ���ا�� ����� ���ن� 

 ����� �� ������
����ا����

 �� ��������� ���� �� �
فلسطي� ��  فلسطين�� 

�� ������
 ����� ����� ���� �� � 
�ا����� � ������ ����لي�� 

����� �ا�ي�� ��ي��ا �� 
 ��� ��� �� �  ������

� �� 60 � 80 �� �����
 � �� ���� ����� ���ا� 
���� ��� ���ا� 2020�

�ا� �ا���ا��� 
� �� ���� ����� ���ن� �ي� 

�ن��� �� ���ا� �����
 � �� ���� ��� ����ا���� 

�ا �ي� 20 – 50 �ن�� 
���ا� ���� �� ��سي�� 
�����ي�� �� �� ��ا��� 

� ���� ���ن���� ��ا��� 
���ي��� ���� ������� �� 

���ا�� �����ي�� 
�س�ي�� ����� ����ا� 

��� ���� �ن� ��ا � 
���� �� 50 �ل���

���ا� ���� ���ي� 
�ل��ا�����

 � ��ي� ����ا� ���� 
����ف� �لي�ا ��ن� �����ي� 

��ط�� ف� ����ا� ��� 
�ا�� ��� ���� ��ي�� 

���ا��ا�
  � �ي�� ���يا� �ف�� 
���� ���ا� �� ��� 

������� �������� �����ا 
������ ���ا��ا ف� ��� 

�ا� ���� ����� � 
� ���� ��ا��ت ��ا��� 

�ل� ��ي� ����ا��ي� 
�ا��اف�   ��� �ف�� ���� 

���ا� � فا���� 
� �ي�� ��� ����ا� 
������ �����ا�� �ل� 

���ات ��ل� �����ت 
����� ��نطا� �� ���ا� 
��ي� ���ا��ا ������ 

�ا�� �� ��� �� ��� �ن� 
��ا ����ا�

 ����� ���� ���  � 
����ا� ��������� �

� ����  ����  ��ت ���� 
�ا�ي� ��� �����ا��اف� 

��� ��سي�� �����ي� ��� 
��� ���������� ������ 

NABELSSC1@
 ���������

�����سا� �
�� ����� �����ت 

0599206664 �� �س� 
��ل�ا� 0599045528 

 ���� ������ �����
 00972

�ا���في� ���ي� ����ا��ي� 
�� ������ا ����ي� �ل��ا���



 « أســماء  والدتــه  .وتقــول 
اقســى  عقــاب  أو  ظلــم  أي 
لــه  نتعــرض  ممــا  وأصعــب 
فمــا   ، الصغــار  واحفــادي 
االحتــالل  ليحرمهــم  ذنبهــم 
والدهــم  وحضــن  حنــان 
الــذي يحبهــم ويرتبــط بهــم 
بعالقــة كبيــرة ؟«، وتضيــف 
» أي شــريعة أو قانــون فــي 
العالــم يجيــز ، تفريــق الوالد 
وحرمانهــم  أطفالــه  عــن 
مــن الحيــاة مــع والدهــم 
ومحبتــه ورعايتهــم ؟، ، 
ــا  ــت عم ــم يصم كل العال

ــم  ــا مــن جرائ يرتكــب بحقن
وانتهــاكات فايــن العدالــة والمتباكيــن 
؟«.يعتبــر  االنســان  حقــوق  علــى 
ــه  ــي عائلت ــع ف األســير شــواهنة ، الراب
 37 قبــل   ، أنفــار   10 مــن  المكونــة 
ــث »،  ــة » كفرثل ــي قري ــد ف ــاً ، ول عام
بمحافظــة قلقيليــة ، وتقــول والدتــه » 
منــذ صغــره ، تميــز باالخــالق العاليــة 
ــر  ــب كبي ــب قل ــن ، صاح ــر الوالدي وب
وشــهم  معطــاء   ، ومخلــص  ووفــي 
 ،« كثيــراً  لعائلتــه  ومحــب  وكريــم 
ــا  ــي مــدارس قريتن ــم ف وتضيــف » تعل
حتــى انهــى الثانويــة العامــة بنجــاح 
، التحــق بجامعــة  القــدس المفتوحــة 
ــه  ــي ل ــة وبق ــة اجتماعي تخصــص خدم
ــالل  ــن االحت ــرج، لك ــد للتخ ــام واح ع
مــن  الطريــق وحرمتــه  قطــع عليــه 
ــه  ــاً ان ــة ، علم ــال دراســته الجامعي اكم
.« الوطنيــة  للســلطة  منتســب  كان 

ــت الزوجــة  ــة ، عرف ــود طويل ــذ عق من
أم حــازم الطريــق للســجون وعانــت 
علــى ابوابهــا ، وتقــول » فــي بدايــة 
زوجــي  انتســب   ، الثــورة  انطالقــة 
مقاومــة  فــي  وشــارك  لصفوفهــا 
ــن  ــتهداف م ــرض لالس ــالل ، تع االحت
ــي  ــت تجربت ــال ، وكان ــاردة واعتق مط
االول معاناتــي باعتقالــه عــام 1969 
، وبعدهــا لــم يتوقــف مسلســل االلــم 
الطويــل »، وتضيــف » قضــى زوجــي 
ــر 8  ــان عب ــف القضب عــدة ســنوات خل
اعتقــاالت بيــن حكــم واداري ، وعشــنا 
كوابيــس رعــب خــالل مطاردتــه ». 

تــروي الوالــدة أم حــازم ، أن العشــرات 
مــن جنــود االحتــالل ، اقتحمــوا منــزل 
نجلهــا بتاريــخ  29/4/2019 ، وتقــول 
المنــزل  فــي  موجــوداً  يكــن  لــم   «
كافــة  وتدميــر  بتكســير  فقامــوا   ،
ــه  ــال أطفال ــددوا باعتق ــه ، وه محتويات

ــن االتصــال  ــت م ــي تمكن ــه الت وزوجت
بــي ، وابالغي وســط 

ع  مــو لد ا
ــى يســلم  ــالل اعتقالهــا حت ــة االحت ، بني
زوجهــا نفســه »، وتضيــف » بخــوف 
وقلــق ، ركضــت نحــو منــزل ابنــي 
الجنــود  الــذي كان يغــص بعشــرات 
الذيــن منعونــي مــن دخولــه والوصــول 
اعتقلــوا  لكنهــم   ، واحفــادي   لكنتــي 
زوجــي الســبعيني واحتجــزوه رغــم 
كبــر ســنه ومرضــه »، وتكمــل » بعــد 
مــرور يــوم علــى احتجــاز زوجــي 
االجــراء  هــذا  ابنــي  يحتمــل  لــم   ،
ــل  ــه مقاب ــلم نفس ــده ، وس ــال وال واعتق
كان  الــذي  والــده  ســراح  اطــالق 
يحبــه ويحترمــه كثيــراً ويرفــض أن 
يتعــرض لــالذى أو المســاس بهيبتــه ».

فــي ذلــك الحين،كانــت  الزوجــة ريهــام 
التــي  شــمس«  بطفلتهــا«  ،حامــال 
القضبــان  خلــف  ووالدهــا  انجبتهــا 
، وتقــول الوالــدة » تألمنــا كثيــراً 
العتقــال جــريء الــذي نقلــوه فــوراً 
ــة  ــجن الجلم ــي س ــق ف ــة التحقي القبي
خاللهــا  عشــنا   ، شــهور   3 لمــدة 
فــي  مصيــره  علــى  والقلــق  االلــم 
ــف »  ــاره »، وتضي ظــل انقطــاع أخب
ــن عندمــا شــاهدناه  شــكرنا رب العالمي
المحكمــة  خــالل  وســالمة  بصحــة 
فــي ظــل  انتظــار  دوامــة  ، وعشــنا 
 13 لمــدة  توقيفــه  وتمديــد  تأجيــل 
شــهر حتــى حوكــم  بالســجن الفعلــي 
لمــدة 18 شــهراً »، وتكمــل » حتــى 
اليــوم ، لــم يــرى حفيدتــي شــمس التــي 
اصبحــت تنــادي بابــا وتنطــق باســمه ، 
ــر لرؤيتهــا ومعرفتهــا  ــه شــغف كبي لدي
الــذي  الظالــم  االحتــالل  لكنــه   ،
ــاب األســير  يســتخدم كل االســاليب لعق
ــذي ال يتوقــف ». ــام ال وعائلتــه واالنتق

ــع األســير  ــوع« ، يقب ــي ســجن »جلب ف
ــرى  ــم ي ــرى ل ــي األس جــريء ، وكباق
ــبب  ــجون بس ــالق الس ــذ اغ ــه من عائلت
والدتــه  وتقــول   ، كورونــا  فيــروس 
التــي تعانــي مــن أمــراض الضغــط 
والســكري والديســك« نصلــي لــرب 
العالميــن ليحميــه وكل اآلســرى مــن 
فتــرة  تنقضــي  حتــى  الجائحــة  هــذه 
محكوميتــه ويعــود الطفالــه الذيــن رغــم 

ــم كل  ــا ، ورغ ــه مثلن ــم يفتقدون صغره

ــن  ــة ال يمك ــم الوفي ــه ووالدته ــا نقدم م
الحــد فــي العالــم أن يســد مــكان والدهــم 
 « وتضيــف   ،« عنــه  يعوضنــي  أو 
ــر  ــدي البك ــي حفي ــم ، يبكين ــكل دائئ بش
شــواهنة الــذي يحمــل صــور والــده 
ــه  ــه وقبالت ــد عناق ــه ، يري ويســألني عن
وحنانــه وهدايــاه ، ومــا زلنــا عاجزيــن 
التســاؤالت  عــن  االجابــات  عــن 
المتكــررة يوميــاً ، فامــل بــرب العالمين 
قريبــاً. شــملنا  واجتمــاع  بحريتــه 
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الجبهــة  مــن  قيــادي  وفــد   زار 
الشــعبية لتحريــر فلســطين صبــاح 
الرفيــق  منــزل  الخميــس  اليــوم 
المناضــل التاريخــي الراحــل/ عوني 
فروانــة » أبــو العبــد«، بمشــاركة 
مــن  وأعضــاء  وكــوادر  قيــادات 
الجبهــة تقدمهــم عضــوي المكتــب 
ــة  ــو دق ــم أب السياســي للجبهــة د. مري
وجميــل مزهــر. وكان فــي اســتقبالهم 
ــة، وأهــدى  ــراد مــن العائل ــه وأف أبنائ
وفــاء  درع  الزيــارة  خــالل  الوفــد 
وتقديــر لهــذا المناضــل التاريخــي. 
وأشــادت الرفيقــة أبــو دقــة خــالل 
كلمــة لهــا بمناقــب الرفيــق المناضــل 
الفروانــة،  العبــد  أبــو  التاريخــي/ 
مؤكــدةً أن فلســطين خســرت مناضــالً 
وطنيــاً مقاومــاً ووحدويــاً أفنــى حياتــه 
وقضيتهــا،  فلســطين  أجــل  مــن 

ــال،  ــاحات النض ــه س ــالً عرفت مناض
ــاً  ــاً، ومؤمن ــالل صلب ــن االحت وزنازي
ــاً  ــة طريق بالمقاومــة والوحــدة الوطني
أبــو  وتقدمــت  والعــودة.  للتحريــر 
ــة باســم الرفيــق  دقــة بخالــص التعزي
السياســي  والمكتــب  العــام  األميــن 
واللجنــة المركزيــة وكافــة الرفــاق 
ــل هــذا  ــي الوطــن والشــتات، برحي ف
إيــاه  معاهــدة  المناضــل،  الرفيــق 
باالســتمرار علــى نهجــه النضالــي 
ــة  ــة دول ــر وإقام ــق النص ــى تحقي حت
فلســطين المســتقلة وعاصمتهــا القدس 
علــى كامــل التــراب الوطنــي، وعودة 
ــي  ــم الت ــى دياره ــن إل ــع الالجئي جمي
هجــروا منهــا. تجــدر اإلشــارة أن 
الرفيــق الراحــل عونــي فروانــة أبــو 
ــق  ــد، رحــل مســاء األحــد المواف العب
ــز 80  ــر يناه ــن عم 8/11/2020 ع

عامــاً، بعــد أن أفنــى حياتــه مناضــالً 
فــي ســبيل الوطــن والقضيــة، ويعتبــر 
واحــداً مــن المقاتليــن األوائــل فــي 
ــعبية  ــة الش ــكري للجبه ــاح العس الجن
نفــذ  والــذي  فلســطين،  لتحريــر 
البطوليــة  العمليــات  مــن  العديــد 
ــي،  ــالل الصهيون ــوات االحت ــد ق ض
ــخ 3/3/  ــل بتاري ــا اعتق ــى إثره وعل
ــالل  ــة االحت 1970، وحكمــت محكم
الصهيونــي عليــه حكــم فعلــي 22 
ــادل  ــة التب ــي صفق ــرر ف ــاً، وتح عام
أبــرز  مــن  وكان   ،1985 عــام 
ــجون، وكان  ــي الس ــة ف ــاق الجبه رف
عــاٍل  باحتــراٍم  ويحظــى  وحدويــاً 
مــن قبــل كافــة األســرى فــي ســجون 
االحتــالل وقــد تنقــل بيــن العديــد مــن 
ــي  ــارك ف ــة، وش ــجون الصهيوني الس
التــي خاضتهــا  اإلضرابــات  كافــة 

الحركــة الوطنيــة األســيرة، طيلــة 
ــه  ــد واصــل نضال ــه، وق ــرة اعتقال فت
الشــعبية،  الجبهــة  صفــوف  فــي 
وتقديــر  باحتــرام  دومــاً  وحظــي 
ــل  ــا يمث ــة لم ــوادر الجبه ــادات وك قي
ثوريــة. ورمزيــة  حضــور  مــن 
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قــال رئيــس هيئــة شــؤون األســرى 
أبــو  قــدري  اللــواء  والمحرريــن 
لمــن  انــه  اليــوم،  مســاء  بكــر 
العالــم  احــرار  كل  علــى  العــار 
ومؤسســاته الحقوقيــة وبرلماناتــه 
الدوليــة مواصلــة مسلســل الصمــت 
ــرانا  ــات اس ــق عذاب ــكوت بح والس
ــن تطــوي بهــم ســنوات العمــر  الذي
والقهــر  الظلــم  باســتيالت  داخــل 
اإلســرائيلية. وأضــاف أبــو بكــر، 
ــور  ــه تص ــري يمكن ــل بش »أي عق
أن األســير نائــل البرغوثــي جنــرال 
الصبــر والنضــال، ال زال يــزرع 
األمــل ويســقيه مــن داخــل اكثــر 
االماكــن عتمتــا وبؤســاً رغــم مرور 
أكثــر مــن 40 عامــا مــن عمــره 
بيــن الزنازيــن اإلســرائيلية وخلــف 
قضبــان وأســوار الســجون التــي 
والعنصريــة«. باإلجــرام  تفــوح 
البرغوثــي   « بكــر،  ابــو  وأردف 
صاحــب ال 63 عامــاً مــن قريــة 
كوبــر قضــاء رام هللا، اعتقــل للمــرة 
 ،1978 نيســان/عام  فــي  االولــى 
بعمــر 19 عامــا، حيــن كان يــدرس 
مــع  وحوكــم  العامــة،  الثانويــة 
شــقيقه األكبــر عمــر وابــن عمــه 
ضمــن  ســراحه  )أطلــق  فخــري 
وفــي  بالمؤبــد،  شــاليط(  صفقــة 
ــم  ــر 2011، ت تشــرين األول/ أكتوب
ــي،  ــير البرغوث ــن األس ــراج ع اإلف
التــي  »شــاليط«،  صفقــة  ضمــن 
شــملت اإلفــراج عــن أكثــر مــن ألف 
أســير فلســطيني، مقابــل الجنــدي 
ــاليط، ليعــاد  ــرائيلي جلعــاد ش اإلس

إلــى   ،2014 العــام  فــي  اعتقالــه 
جانــب العشــرات مــن المحرريــن 
فــي ذات الصفقــة ويعــاد لــه حكمــه 
القديــم بالمؤبد«.وقــال، أكثــر مــن 
نائــل  اعتقــال  علــى  عامــا   40
البرغوثــي، تلــف الحديــد وصدئــت 
األبــواب واألقفــال، وال زالــت روح 
الشــموخ ولحــن الحريــة يعــزف فــي 
ــه  ــه القديم ــل، ان صورت ــي نائ عين
باألبيــض واألســود الملتقطــة لــه في 
ــعر  ــريحة الش ــع تس ــبابه م ــة ش بداي
التــي اشــتهرت فــي الســبعينيات، 
يديــه  بيــن  اليــوم  يحملهــا  والتــي 
التــي كثــرت تجاعيدهــا وعالهــا 
رأس غــزاه الشــيب أكبــر الشــواهد 
علــى ظلــم األســرى الفلســطينيين 
ترتكــب  التــي  والجريمــة 
العالميــن. مــرآى  علــى  بحقهــم 

رئيس هيئة شؤون األسرى 
والمحررين اللواء قد



 

ومنــذ العــام 1967 اعتقلــت ســلطات 
االحتــالل اإلســرائيلي مــا يزيــد عــن 
)50.000( طفــل فلســطيني، ذكــورا 
واناثــا، وزجــت بهــم فــي ســجونها 
ومعتقالتهــا، وجعلــت مــن اعتقــال 
وألطــول  األول  المــالذ  األطفــال 
ــجون  ــُل الس ــم تخ ــة، إذ ل ــرة ممكن فت
تمثيلهــم،  مــن  يومــا  اإلســرائيلية 
ومارســت بحقهــم صنــوف مختلفــة 
والنفســي،  الجســدي  التعذيــب  مــن 
وعاملتهــم بقســوة وبعنــف أحيانــا، 
حقوقهــم  أبســط  مــن  وحرمتهــم 
كالحــق  واألساســية،  اإلنســانية 
والغــذاء  والعــالج  التعليــم  فــي 
وزيــارات األهــل والمحاكمــة العادلــة 
وغيرهــا،  واحتجزتهــم فــي ظــروف 
مراعــاة  دون  إنســانية،  وال  بائســة 
طفولتهــم،  وبــراءة  ســنهم  لصغــر 
النموذجيــة  للقواعــد  احتــرام  ودون 
األطفــال  معاملــة  فــي  الدنيــا 
الســنوات  وخــالل  المحتجزيــن. 
ســلطات  تمــادت  الماضيــة  القليلــة 
امعانهــا وجرائمهــا  فــي  االحتــالل 
وأقــر  وناقــش  األطفــال،  بحــق 
)البرلمــان(  اإلســرائيلي  الكنيســت 
واقــع  تســتهدف  قوانيــن  عــدة 
الفلســطينيين،  األطفــال  ومســتقبل 
اعتقالهــم  اجــراءات  يســهل  وبمــا 
العقوبــات  وتغليــظ  ومحاكمتهــم 
محاكمــة  قانــون  مثــل:  بحقهــم 
األطفــال دون ســن 14 عامــاً، قانــون 
تشــديد عقوبــة الحــد األدنــى علــى 
راشــقي الحجــارة فــي القــدس، قانــون 
رفــع األحــكام بحــق األطفــال راشــقي 
ــا  ــع وغيره ــذه الوقائ الحجــارة. ان ه
لدينــا  القناعــة  رســخت  الكثيــر، 
دولــة  بــأن  المتابعيــن،  كل  ولــدى 

االحتــالل بــكل مكوناتهــا قــد شــاركت 
األطفــال  اســتهداف  فــي  وتشــارك 
وتدميــر الطفولــة الفلســطينية، فــي 
إطــار سياســة اســرائيلية ثابتــة. األمر 
الــذي يســتدعي مــن الجميــع، وعلــى 
وجــه الســرعة،  تــدارك الخطــورة 
واتخــاذ العديــد مــن الخطــوات وبــذل 
كثيــر مــن الجهــد والعمــل مــن أجــل 
ــة  ــال الفلســطينيين وحماي ــاذ األطف انق
ان  القــادم.  الخطــر  مــن  مســتقبلهم 
اســتهداف  فــي  القاتمــة  الصــورة 
ــم،  ــن منه ــة المعتقلي ــال ومعامل األطف
انتشــار  منــذ  تتبــدل  أو  تتغيــر  لــم 
ــة  ــي المنطق ــا« ف ــروس » كورون فاي
ولــم  الماضــي،  مــارس/آذار  فــي 
طبيعــة  علــى  تحســن  أي  يطــرأ 
اإلســرائيلية  المعاملــة  ومســتوى 
مــع الفلســطينيين عامــة واألطفــال 
ســلطات  فواصلــت  خاصــة، 
لأطفــال  اعتقاالتهــا  االحتــالل 
الصــدد  هــذا  وفــي  لهــم،  وقمعهــا 
ُســجل اعتقــال نحــو )450( طفــل 
ــام الجــاري، وأن مــن  ــة الع ــذ بداي من
بينهــم )320( طفــال تــم اعتقالهــم منــذ 
فــي  فايــروس »كورونــا«  انتشــار 
المنطقــة فــي مــارس الماضــي،، ومــا 
زالــت ســلطات االحتــالل تحتجــز 
نحــو  ومعتقالتهــا  ســجونها  فــي 
)170( طفــال. ان الوقائع والشــهادات 
لــم  »كورونــا«  جائحــة  أن  تؤكــد 
مــن  الفلســطينيين  لأطفــال  تشــفع 
بطــش دولــة االحتــالل، ولــم تدفــع 
ادارة ســجونها الــى تغييــر قواعــد 
معاملتهــا لهــم. فهــي لــم تتوقــف عــن 
ــم تجــِر أي  مالحقتهــم واعتقالهــم، ول
تحســينات علــى ظــروف احتجازهــم 
ــة،  ــروف خاص ــي ظ ــم ف ــم تعزله ول
ــة  ــى طريق ــم يطــرأ أي تحســن عل ول

معاملتهــا لهــم، ولــم توفــر لهــم البديــل 
للتواصــل مــع أهلهــم وأحبتهــم بشــكل 
دائــم بعــد أن وضعــت العراقيــل أمــام 
ــن  ــل والمحامي ــارات األه ــام زي انتظ
جائحــة  »كورونــا«.ان  بذريعــة 
فقــط،  لهــم  تشــفع  لــم  »كورونــا« 
بشــعة  وانمــا كشــفت عــن صــور 
اإلســرائيلي  معهــم،  التعامــل  فــي 
الســجون  ادارة  تجاهلــت  حيــث 
تتخــذ  خطــورة »الفايــروس« ولــم 
ايــة اجــراءات أو تدابيــر لحمايتهــم 
ــم  ــر له ــم توف ــان ســالمتهم، ول وضم
الالزمــة  والتعقيــم  التنظيــف  مــواد 
والكافيــة، برغــم خطــورة »كورونا« 
الســجون  لجــدران  واختراقــه 
واصابــة عــدد كبيــر مــن األســرى 
بالفايــروس، ممــا يعكــس اســتهتارها 
األســرى  بحيــاة  اكتراثهــا  وعــدم 
وأوضاعهــم الصحيــة، فــي تحــدي 
قواعــد  ألبســط  وصــارخ  فاضــح 
ــون  ــي اإلنســاني والقان ــون الدول القان
ــع  ــد دف ــان. لق ــوق اإلنس ــي لحق الدول
األطفــال األســرى ثمنــاً باهظــاً، علــى 
ــل جائحــة  ــالل، قب ــدار ســني االحت م
بعدهــا،  ومــن  ومــا  »كورونــا« 
يُصــاب  األطفــال  شــهادات  يقــرأ 
أن  ويكتشــف  والصدمــة،  بالذهــول 
ــب ومراكــز  ــق والتعذي غــرف التحقي

مســلخ  ســوى  ليســت  االحتجــاز، 
ــكل  ــراس ل ــة الفلســطينية وافت للطفول
مــا هــو جميــل ورائــع فيهــا، وأن كافة 
ــي  ــه، ه ــالل ومعتقالت ــجون االحت س
ــر  أماكــن الســتهداف براءتهــم وتدمي
االنســان  حقــوق  وأن  مســتقبلهم، 
وحقــوق الطفــل الدوليــة ليــس لهــا 
ــالل حينمــا  ــدة االحت ــى أجن مــكان عل
األطفــال  بمعاملــة  األمــر  يتعلــق 
زمــن  فــي  حتــى  الفلســطينيين، 
»كورونــا«، وال فــرق بيــن فيــروس 
اإلســرائيلي،  والســجان  كورونــا 
ويُعــذب  الجســد  يقتحــم  فكالهمــا 
النفــس ويــؤذي ويقتــل. والشــك بــأن 
معانــاة األطفــال الفلســطينيين ازدادت 
مــع انتشــار فايــروس »كورونــا«، 
ــاة المعتقليــن منهــم تفاقمــت  وأن معان
االنتهــاكات  تصاعــد  مــع  أكثــر 
االســتهتار  واســتمرار  بحقهــم 
اجــراءات  وغيــاب  اإلســرائيلي 
يتطلــب  ممــا  والوقايــة،  الحمايــة 

ليــس  المطالبــة  فــي  االســتمرار 
ــط،  ــم فق ــروف احتجازه ــين ظ بتحس
ــة  ــة والوقاي ــائل الحماي ــر وس أو توفي
فحســب،  »كورونــا«  خطــر  مــن 
وانمــا االفــراج عنهــم جميعــا ووقــف 
واحتــرام  واعتقالهــم  مالحقتهــم 
المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة فــي 
ــة  ــا يضمــن حماي ــم، بم ــل معه التعام
ومســتقبلها. الفلســطينية  الطفولــة 
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ــم يــزل طائــر الشــمس   ل
يــرف  الفلســطيني 
بجناحيــه حــول زنزانتــك 
المعزولــة فــي الجنــوب 
لــم  نائــل،  يــا  المحتــل 
الجميــل  الطائــر  يــزل 
وفيــاً لنقطــة مــاء بللــَت 
فيهــا جفــاف روحــه؛ وقــد 
تناولتــه جثــة شــبه هامــدة 
نهايــات شــتاء 1997 مــن 
المتناثــر  النقــب  رمــل 
ســاحة  أطــراف  علــى 
ســجن  فــي  »الفــورة« 
صحــراء  فــي  نفحــة 
دفئــاً  ومنحتــه  النقــب، 
وحبــاً ونفخــت بأنفاســك 
فــي منقــاره الصغيــر لعــل 
قليــال مــن الهــواء ينبــض 

يــا دفئــاً، وقــد ثابــرَت 
علــى  نائــل 
ــه  ــك جناحي تحري
رفــاق  متحديــاً 
بــأن  الســجن 
طائــر الشــمس 
 ، ســيعيش
ســيحلق  و
ق  فــو
يــن  ز نا لز ا

للقامــات  يغــرد 
العاليــة ويبشــرهم بحريــة 
انتفــض  األبــواب.  تــدق 
وعــاد  الشــمس،  طائــر 
مــن غيبوبتــه القصيــرة، 
يــا  بجــوارك  وعــاش 
نائــل فتــرة مــن الوقــت 
ــق  ــل أن تحــرره، وتطل قب

الريــح،  إلــى  أجنحتــه 
نشــيد  وتســلمه 

ــك  ــدى صوت ــة بص الحري
أينمــا  حلّــق  المتماســك: 
ــاء  ــذا الفض ــي ه ــئت ف ش
الواســع، وتأمــل بصمــت 
ندفنــه  الــذي  عمرنــا 
دون  الزنازيــن؛  فــي 

رايــة  رفــع  أو  انكســار 
بيضــاء.. وســتبقى رمــزاً 
لقامــة  المجــد  للوفــاء. 
كل  بالمجــد..  تعلــو 
ــي  ــور ف ــي الن ــاء ألب الوف
وكل  البــاردة  زنزانتــه 
الحــب لأســير الصلــب 
فــي  البرغوثــي  نائــل 
المريــر..  جمــر كفاحــه 
وشــعبك الوفــي يكتــوي 
االنتظــار. بجمــر 

ــن  ــرى الذي ــد االس ــروي اح ي
عايشــوه، أن عميــد االســرى 
ابــو  أحمــد  الفلســطينيين 
ــة  ــى الزنزان ــاد ال ــكر ع الس
انتهــاء  بعــد  يــوم  ذات 
دخلهــا  إن  ومــا  زيارتــه 
حتــى انفجــر بالبــكاء امــام 
بكــى  الســجن.  رفــاق 
بحرقــة كبيــرة اضطرتهــم 

ــم:  ــال له لســؤاله عــن الســبب. فق
زارتنــي قبــل قليــل ابنتــي ومعهــا 
طفلتهــا الرضيعــة تحملهــا بيــن 
تذكــرت  رأيتهــا  وحيــن  يديهــا. 
ــوام  ــل اع ــدا قب ــبيها ج ــهدا ش مش
زوجتــي  دخلــت  حيــن  كثيــرة 
تحمــل بيــن يديهــا طفلــة رضيعــة، 
كانــت هــي نفســها ابنتــي التــي 
مولودتهــا  مــع  اليــوم  زارتنــي 
الســكر  ابــو  احمــد   ! الجديــدة 
)توفــي فــي 2013( قضــى فــي 
عامــا،   27 االحتــالل  ســجون 
طفلــة،  زوجتــه  ولــدت  خاللهــا 

ت  كبــر
ــت فتــاة  ــة واصبح الطفل

ــاءت  ــة ج ــت طفل ــت وأنجب تزوج
كمــا  امهــا  مــع  جدهــا  تــزور 
جــاءت امهــا طفلــة مــع جدتهــا 
مــن  األســرى  مــن  مــا.  يومــا 
يقضــي زهــرة شــبابه ويضحــي 
بحياتــه فــي الســجون ، دفاعــا عــن 
واالنســان،  والعــرض  االرض 
ليــس مــن أجــل أن نقــرأ نحــن هــذه 
الســطور ثــم نقــرر ان نتكاســل 
نصرتهــم  عــن  نتخــاذل  او 
بكلمــة ولــو  معهــم  والتضامــن 



ــي  ــرى ف ــاء أس ــوز لق ــة تم ــت بداي رتّب
ســيّئ  الرملــة  مستشفى/مسلخ/ســجن 
إثــر  بالمــراش؛  المعــروف  الصيــت 
بالكورونــا  أســير  بإصابــة  إشــاعة 
واهتمــام صفحــة »صــوت األســير« 
ــد  ــّرر خال ــير المح ــا األس ــي يديره الت
ــًدا إلطــالق  ــن باألمــر، وتمهي عــز الدي
ــاج حــراك للحركــة  ــة نت ــة الدوليّ الحمل
االحتــالل  ســجون  داخــل  األســيرة 
عــن  للدفــاع  عالميّــة  لجنــة  إلنشــاء 
األســير  التقيــت  األســرى.  حقــوق 
إيــاد فــوزي عبــد الكريــم رضــوان؛ 
حّدثنــي  ب«طبنجــة«،  المعــروف 
بحمــاس عــن ناهض/منصور/خالــد/

وغيرهــم،  معتصم/صالح/موفّــق 
 17 المســلخ)يوجد  فــي  رفاقــه  فهــم 
ــاله،  ــرت رج ــن بُتِ ــم م ــا(؛ منه مريًض
ــرض  ــاًل، م ــلاًل كام ــّرا«، ش ــه ب »بطن
الفشــل  المعــدة،  ســرطان  األمعــاء، 
ــير،  ــب، البواس ــراض القل ــوي، أم الكل
ألــم األســنان، ألــم الــرأس الُمزمــن، 
ــي  ــات ف ــة، عملي ــر، األزم ــع الظه وج
ــن التاســعة عشــرة  العيون...ومحمــد اب
الحيــاة  بيــن  الســرطان  مــع مــرض 
والمــوت، كّل منهــم مشــروع مــوت 
مؤّكــد! دّون األســير الراحــل زهيــر 
القصصيّــة  مجموعتــه  فــي  لبــادة 
»آهــات مــن ســجن الرملــة« رحلــة 
نتيجــة  المرضــى  األســرى  عــذاب 
المتعّمــد،   الطبــي  اإلهمــال  سياســة 
األســرى،   ورفاقــه  عذابــه  صــّور 
العــذاب  ورحلــة  اآلالم  طريــق 
لأســرى، وخاّصــة المرضــى وتنقّلهــم 
آلخــر.  ســجن  مــن  البوســطة  فــي 
لخدمــة  حريبــات  األســير  تطــّوع 
ــي عيادة/مستشــفى/ أســرى مرضــى ف

مســلخ الرملــة لمــّدة أربــع ســنوات، 

ــه طبنجــة اآلن،  ــوم ل ــا يق م
ــن  ــه حي ــن صدمت ــر ع وعبّ
بــل  »فوجئــت  وصولــه: 
يمكنــك أن تقــول ُصعقــت! 
فــإذا بالقســم هــو قســم عــادي 
مثــل باقــي أقســام الســجون 
األخــرى، التــي يتواجــد بهــا 
األســرى الفلســطينيون! نفــس 
واألقفــال  واألبــواب  الغــرف 
األبــواب  علــى  توضــع  التــي 
مناظــر  ونفــس  يومــي!  بشــكل 
يحيطــون  الذيــن  الســّجانين 
بالقســم، بــل إن الحراســة والتشــديد 
علــى هــذا القســم أكثــر مــن األقســام 
العاديــة فــي باقــي الســجون... نفــس 
الغــرف واألبــواب والجــدران نفســها 
تماًمــا! حتــى اللــون األزرق الــذي 
ــا هــو  ــواب الســجون كم ــه أب تُدهــن ب
الســجون،  باقــي  فــي  اللــون  نفــس 
وال  نفســها  هــي  األبــراش  وكذلــك 
ــا«. ــجون كلّه ــن الس ــيء ع ــف ش يختل
األبيــض؟  يــرى  ال  لمــاذا  تســاءل 
ــة  ــب والممرّض ــا أّن الطبي ــع عالميً متّب
يرتــدون الــزّي األبيــض، رمــز النقــاء، 
ــي  ــاض األمــل ف ــراءة وبي ــاء، الب الصف
للهــول،  النــاس ولكــن، ويــا  نفــوس 
الطبيــب وكّل أفــراد الطاقــم يلبســون 
رداء مصلحــة الســجون! تنــاول الكتاب 
تعــّج  أحــوال األســرى وأمراضهــم؛ 
ــن،  ســجون االحتــالل بمرضــى ُمزمني
ــم  ــص بعضه ــات قص ــد دّون حريب وق
فــي هــذا الكتاب/الوثيقــة؛ منهــم جعفــر 
ــادر:  ــب بمــرض ن ــذي أصي عــوض ال
الســّكري،  منهــا  شــاملة  أعراضــه 
االلتهابــات، الضغــط، ســقوط األســنان، 
ــة  ــة، صعوب ــى الحرك ــدرة عل ــدم الق ع
فــي الــكالم، فقــدان ســريع للــوزن، 

مســتمر  بشــكل  تقيّــؤ 
واصفــرار الوجــه! أّمــا حكايــة األســير 
ــا  ــعّر له ــدة فتقش ــور موق ــد منص الُمقع
األبــدان؛ أمنيتــه مــن هللا أن يســتطيع 
قضــاء  أجــل  مــن  الحمــام  دخــول 
ــاة!  ــاه بالحي ــا يتمنّ ــذا كّل م ــه. ه حاجت
وكذلــك األمــر مــع خالــد الشــاويش  
يســتطيع  ال  كرســي  علــى  الُمقعــد 
ــرة  ــريّة كبي ــة بش ــار كتل ــة، ص الحرك
أن  أمنيتــه  المعانــاة،  علــى  مجبولــة 
ــت الجــدران  ــه، تحّول ــى قدمي ــف عل يق
ــون  ــى ل ــّي« إل ــم الطب ــوب »الطاق وقل
الرمــاد أو »ســخام طابــون جّدتــي« 
األســير  قّصــة  وصفــه.  حــّد  علــى 
الــذي  ديــاك  أبــو  ســامي  المرحــوم 
يعانــي مــن أوجــاع فــي معدتــه إثــر 
إصابتــه بمــرض الســرطان، تشــّكل 
يصــّور  متعّمــد،  طبــّي  اغتيــال 
حريبــات طريــق اآلالم التــي مــّر بهــا، 

ونقلــه مــن ســجن ألخــر، مــن مستشــفى 
ــن  ــى م ــايح فعان ــام الس ــا بس آلخــر. أّم
مــرض ســرطاني مــزدوج وأهمــل 
حالتــه   لتتدهــور  الصحــّي  وضعــه 
حتّــى المــوت؛ وقــال قبــل وفاتــه: 
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ــاة؛  ــر مــن المعان ــب واف ــال نصي لأطف
جــالل الشــراونة ابــن الســابعة عشــرة، 
 36 قدمــه  دخلــت  بقدميــه  أصيــب 
ــد  ــي المتعّم رصاصــة! واإلهمــال الطبّ
ــم  وبشــكل مقصــود وواضــح أّدى لتفاق
وضعــه وبتــر قدمــه، وخــالل التحقيــق 
معــه »تــم الضغــط عليه بشــكل جســدي 
ونفســي وقــام رجل المخابــرات بعرض 
ــرت مــن خــالل  صــور لقدمــه التــي بُت
شــريط مرئــي، فيديــو، مصــّور وكذلــك 
صــورة الجنــازة فــي الخــارج حيــث 
قــام أهلــه بدفــن قدمــه المبتــورة بجنــازة 
ــبالن  ــة الش ــك حال ــميّة«. كذل ــن رس دف
ــم  ــاح؛ ل ــم الصب ــاوي وأيه ــر الريم عم
يبلغــا الخامســة عشــر ســاعة إصابتهمــا 
ــب  ــة،  أصي ــى مســلخ الرمل ونقلهمــا إل
ــا  ــده اليمنــى وكان ُعَمــر مصابً أيهــم بي
فــي العمــود الفقــري والصــدر. أّمــا 
الطفــل أســامة زيــادات فوصــل إلــى 
ــا بعــد إصابتــه  هنــاك وعمــره 14 عاًم
الصــدر  فــي  غاشــمة  برصاصــة 
ــي  ــال ف ــى وق ــي قدمــه اليمن وأخــرى ف
أّول مقابلــة بعــد  تحــّرره: »وهللا إّن 
فــي مستشــفى الرملــة أســرى مرضــى 
يحملــون أوجاًعــا وآالًمــا ال يســتطيع 
الوطــن العربــي بأكملــه أن يحملهــا وال 
حتــى الجبــال الراســيات، وأقــول لــكّل 
ــة: اهتمــوا  ــل الوطنيّ ــادات والفصائ القي
ــي  ــة ف ــم أمان ــى، ه ــرى المرض باألس
التاريــخ  يســامحكم  ولــن  أعناقكــم 
أســرانا  تحــّرروا  لــم  إذا  والوطــن 
المرضــى«.)ص. 56( صــّور كذلــك 
ــذي  ــير ال ــاة األس ــل ومعان ــارة األه زي
يحــاول جاهــًدا كبــت ألمــه ومعاناتــه 
ســاعة الزيــارة؛ وانتقــد بحّدة تســويفات 
األســرى، مماطلتهــا  ووعــود وزارة 
وتقصيرهــا بتلبيــة احتياجات األســرى. 

الكتــاب،  فــي  الهوامــش  اســتعمال 
ــي أســفل الصفحــة،  ــص ف ــا بالن إلحاقه
النــص  تســهيل  إلــى  تهــدف  حيــث 
علــى القــارئ، جــاء موفّقـًـا: »البـُـرش« 
ــاباك« –  ــير، »الش ــوم األس ــكان ن - م
»الكلبشــات«  االســتخبارات،  جهــاز 
 – »الكنتينــا«  واألصفــاد،  القيــود   –
الــدكان أو المقصــف الــذي يشــتري منه 
األســرى لوازمهــم الشــخصيّة وتكــون 
واســتغالليّة،  عاليــة  األســعار  حيــث 
داخــل  األطفــال   – »األشــبال« 
الدمــدم« –  المعتقــالت، »رصاصــة 
ــوم  ــا تق ــة مــن مقدمته رصاصــة مجّوف
ــا  ــد اصطدامه ــار عن ــع واالنتش بالتوس
بجســم مــا، »النحشــون« فرقــة خاصــة 
للنقــل بيــن الســجون وإلــى المحاكــم 
تمثـّـل أداة إرهــاب وقمــع وعنــف بحــق 
ــوم  ــا، باســتثناء »فانت األســرى وغيره
ســندروم« )ص. 36(. قّصــة أســرانا 
لــم تُحــَك بعــد؛ بقيــت  ُمهّمَشــة، منســيّة 
ــّرة  ــوق أس ــى ف ــاك مرض ــة، هن وُمغيّبَ
التشــريح مكبّليــن فــي مقصلة/مســلخ 
ســجن الرملــة لأحيــاء الشــهداء، لــكّل 
ــة  ــاك ضــرورة ملّح ــة، وهن ــم قّص منه
لتوثيقهــا، فخــالل زياراتــي فــي اآلونــة  
األخيــرة تبيّــن أّن مــن أهــّم األمــور 
الوضــع  هــي قضيّــة  تشــغلهم  التــي 
يعانــي  الــذي  المتدهــور  الصّحــي 
فــي  مــن زمالئهــم  الكثيــرون  منهــا 
المتعّمــد  الطبــي  واإلهمــال  األســر، 
مــع ســبق اإلصــرار والترّصــد مــن 
بــّد  ال  الســجون.كلمة  ســلطة  قبــل 
منهــا؛  أزعجتنــي األخطــاء النحويّــة 
أســاءت  مّمــا  واإلمالئيّــة،  واللغويّــة 
ــك  ــص يجعل ــي بن ــه. أنه ــاب وكاتب للكت
تشــعر باأللــم والحرقــة، كتبــه حريبــات 
بعيــًدا عــن األوزان الشــعريّة، تحــت 
ــوت«: ــاٌل ينتظــرون الم ــوان »رج عن
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 زامــت وإســتحال طائــر الســالم 
ــال  ــه قت ــن حيات ــل ع ــش يقات وح
ــره  ــا نه ــع توتره ــتميت وم الُمس
عنهــا.  ليبتعــد  القيــد  رفــاق 
حلقــت  التالــي  اليــوم  صبيحــة 
الذكــر  ســالفة  اللــون  بيضــاء 
ــا  ــن تابعه ــال م ــوق الســجن وق ف
إنهــا كانــت تتقصــد بحركاتهــا 
لفــت نظــر أســير كان فــي أيامــه 
يُفــّوت دقيقــة مــن  الخوالــي ال 
ممارســة  دون  الفــورة  وقــت 
ــا  ــماني، أم ــاء الجس ــن البن تماري
اليــوم فســاعة الفــورة باتــت وقتــاً 
األحــزان  بحــر  مــن  مقتطعــاً 
والشــرود  التعــازي  إلســتقبال 
الــرب  أبــو  فمحمــد  الذهنــي 
ومنــذ  التيــع  بكنيتــه  الشــهير 
ــد  ــالح والقي ــق الس ــهاد رفي إستش
كمــال أبــو وعــر بــات غارقــاً 
منهــا  يخــرج  ال  أحزانــه  فــي 
للمشــهد  تنبــه أحــد األســرى   ،
ونــادى التيــع بمــأ صوتــه محمــد 
أقســم  تتقصــدك  الحمامــة  هــذه 
راقبتهــا  أنــي  وأطفالــي  بأمــي 
ســاعة كاملــة وهــي تحلــق بشــكل 
وقوفــك  مــكان  فــوق  عمــودي 
القســم  رفــاق  مــن  وغيــري 
أمضــت  إنهــا  قــال  المجــاور 
ليلــة البارحــة بطولهــا تحــاول 
األمــر  مــا  لزنازنتــك  التســلل 
، أبِــتَّ مــن عشــاق الطيــور؟؟

 نهــره التيــع ولــم يقــاوم فضولــه 
نحــو  خاطفــة  نظــرة  فإســترق 
الســاحة  أربــك  الــذي  الطائــر 
وهــم  وســجانيها  بســجنائها 
بالعــودة لزنزانتــه قبــل أن يســقط 
علــى رأســه مغلفــاً ورقيــاً إلتقطــه 
ــه رســالة  ــاً أن ــح البصــر ظان بلم
األســرى  أحــد  ألقاهــا  خاصــة 

ق  حــد
فــإذا  لأعلــى 
تقتــرب  ذاتهــا  بالحمامــة 
وتضــرب ســقف الفــورة الشــبكي 
بجناحيهــا ، خبــأ الرســالة فــي 
ــه  ــل لزنازنت ــه وإنس ــا مالبس ثناي
بهــدوء. أزال غالفها البالســتيكي 
رأى وصــرخ هللا  مــا  فصعقــه 
ــال وذاك  ــد كم ــذا خــط ي ــر ه أكب
فــي ذيــل الصفحــة توقيعــه !!! 

شــيئان فــي الدنيــا ال تخطئهمــا 
عينــاي حتــى لــو ســملها الســجن 
وجــه أمــي فهــو فــي ذاكرتــي 
وشــماً ، وخــط يــد كمــال فقــد ظل 
لســنوات صوتــه إلــيَّ بعــد أن أكل 
الــورم الخبيــث حنجرتــه ، ولكــن 
كيــف لكمــال أن يكتــب رســالة؟!

 متى وأين؟ 

ومــا عالقــة الطائــر بالموضوع ؟ 

الموتــى  ثالجــة  مــن  أيكتــب 
؟! كبيــر  أبــو  مشــرحة  أو 

الــذي  فعقلــي  أغثنــي  هللا  يــا   
رفيــق  فقــد  فجيعــة  أوقفتــه 
ــدرك مــا  العمــر عــن العمــل ال يُ
الرســالة  فــي  َحــّدق  يجــري... 
علــى  مكتوبــاً  إســمه  فوجــد 
معكوســة  بطريقــة  طرفهــا 
تشــفير  طريقــة  هــذه  وكانــت 
رســائل العمــل أيــام المطــاردة 
فتيقــن أنــه ال غيــر كمــال أبــو 
ــج  ــة ودب ــط الورق ــد خ ــر أح وع
يقــرأ:  وبــدأ  محتواها....توتــر 

حبيبي محمد :

مــن  والســالح  القيــد  أخ  يــا   
عتــم نعــش متهالــك حشــروني 
مســلخ  ثالجــات  فــي  داخلــه 
علــى  وأنــا  أكتــب  كبيــر  أبــو 
غيــر العــادة ال أشــعر بالبــرد 
، بــل إن أيامــي األخيــرة هــي 
ــم  ــي رغ ــي حيات ــاً ف ــر دفئ األكث
ثالجــة،،، فــي  أمضيتهــا  أنــي 

ــذا  ــي ه ــي مكان ــز ف ــع العزي التي
العســكرية  روحــي  الزالــت 
تجُدنــي  لــذا  علــيَّ  مســيطرة 
الكميــن  بســلوك  هنــا  أتعامــل 
آتــي  وال  أصمــت 
بــأي حركــة وأراقــب 
يــدور... مــا 

فــي ســاعات الصبــاح 
أقــدام  وقــع  أســمع 
الحــراس وجــزاري 
الذيــن  المســلخ 
بــزي  يتنكــرون 
أرى  األطبــاء 
تهــم  ضحكا
بلــون  صفــراء 
شــعورهم بــاردة 

كســحنهم 
مــن  أســخر 

لكنتهــم 
يبــة  لغر ا
شــك  و أ و
فــي  أصــرخ  أن 
أغبيــاء أمضيــت  يــا  وجوههــم 
عشــر  الســتة  ســجني  ســنوات 
حــراً واليــوم عــززت حريتــي 
مــا  تفهمــوا  لــن  القيــد  بكســر 
طقــوس  وال  حولكــم  يــدور 
ــذا  شــعبي فــي المــوت المقــدس ل
ــي.....  ــي وكمون ســأواصل صمت

غلبنــي  يوميــن  قبــل  محمــد 
الشــوق فحلّقــت صــوب جنيــن 
وعلــى مدخــل قباطيــة جلســت 
أغنــي لســاعة ) روحنــا عالقواعد 
روحنــا ( كان صوتــي عاليــاً فقــد 
ــهادي ســرطان  ــوم إستش ــت ي قتل
كورونــا  وفيــروس  الحنجــرة 
وكل األوجــاع وخرجــت روحــي 
ســالمة ، دلفــت نحــو بيــت العائلــة 
علــى إمتــداد الطريق كنــت أوزع 
ــى مــن أعــرف ومــن  قبالتــي عل
ال أعــرف وضننــت بجلهــا حتــى 
وصلــت حضــن أمــي قبلتهــا ألــف 
قبلــة وارتميــت فــي أحضانهــا 
تحَسُســت وجههــا كان القهــر حفر 
عليــه أخاديــداً تمنيــت لــو أنهــا 
ــي  ــا أو تطعمن ــا آراه ــي كم تران
العهــد همســت  بيدهــا كســالف 
فــي إذنهــا إيــه يــا أمــاه كان ُمنــاي 
هــذه  غيــر  بصــورة  آتيــك  أن 
ــي  ــى المــأ تزفين ــي عل تحتضنين
ــد  ــاء البل ــك نس ــي ل ــاً وتغن عريس
ــم أن  ــس ... كان الحل ــا أم العري ي
كمــا  وتهدهديــه  أمجــد  تحملــي 
بــددوا  ولكنهــم  الجــدات  تفعــل 
عمــري وقتلــوا أمجــد وهــو ال 
زال فــي صلبــي،، لــم ترنــي أمــي 
بعينــي رأســها ولكننــي متأكــد أن 

ــي قلبها  عين
همســاتي،،  وســِمَعت  رأتنــي 

أمــي يــا محمــد جبــل مــن الصبــر 
وأمــة مــن الفــداء ولكنهــا أم بكــت 
محاكمتــي  ويــوم  أســري  يــوم 
 ،، األخيــر  إنعتاقــي  ويــوم 

لكثــرة  منهــا  خجلــت  للحظــة 
ــأن  ــا ب ــن كلماته ــا ولك ــا أتعبته م
البــالد تطلــب أهلههــا وتحتاجهــم 
طفــت   . خجلــي  حــدة  خففــت 
ببيــوت إخوتــي وأخواتــي واألهل 
جميعــاً عرفــت كل مــن رأيــت 
اولئــك  حتــى  وكبيــراً  صغيــراً 
الذيــن ولــدوا بعــد إعتقالــي ، فــي 
ــي يصــدح  ــة كان أب مســجد القري
بصوتــه يرفــع األذان ُمعليــاً إســم 
كنــا  التــي  الطريقــة  بــذات  هللا 
نــزأر بهــا فــي ســاح المعــارك 
فتبســم  ويديــه  رأســه  قبلــت 
ربمــا شــعر بــي وربمــا ألقــى 
قلبــه بشــارة الصبــر  هللا علــى 
فكانــت هــي ســبب اإلبتســامة. 

أضرحــة  زيــارة  فــي  فكــرت 
بلــدة  فــي  ورفاقــه  القســام 
وقلــت  أحجمــت  ولكنــي  يعبــد 
أراهــم ويروننــي فــي مســتقرنا 
عندمــا  حــدث  وكــذا  النهائــي 
أضرحــة  بزيــارة  هممــت 
ــرج  ــن ف ــرخ ويام ــو ش ــف أب ناي
الرفــاق،،،، مــن  وغيرهــم 

أن  بــودي  يــا محمــد  أعذرنــي 
اكتــب لــك كثيــراً ألبــث شــوق 
حرمانهــا  وأعــوض  الســنين 
مشــفى  فــي  األصدقــاء  ولكــن 
الرملــة قــد يكونــوا بحاجتــي اآلن 
علــى  سأشــد رحالــي صوبهــم 
قادمــة  مــرات  لــك  أكتــب  أن 
محمــد:  صحيــح   ،،، كثيــراً 

ــرف  ــالتي أتع ــم رس ــل أن أخت قب
أننــي زرت عــكا ويافــا طفــت 
عبيــر  تنســمت  كلهــا  بالبــالد 
زرت  نابلــس  وهــواء  الجليــل 
تحمــل  المطايــا  فرأيــت  غــزة 
المنايــا وقــوم يطلبــون حياتهــم 
وحريتكــم بمــوت عدوهــم فــال 
ــب الدعــاء...  ــوا عليهــم بطي تبخل

ــاق  ــغ رف ــرا بل ــس آخ ــراً ولي أخي
عنــي  وقبلهــم  تحياتــي  القيــد 
واحــداً تلــو اآلخــر وأصرخــوا 
جميعــا فــي وجــه الســجان كمــال 
ــم خنجــراً  ــي أفقك ــاق شــرارة ف ب
فــي عرقكــم ومعــوالً في ســحقكم.
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ا������ ���� ������ ���� ������� ������� �� 
�ا������ ������ا ا�������� ا������� ������� 
 �������  �����  ������  �������  �������
ا��������� ا��������� �ا�������� ������� 
ا������� ا������ ����� �������� � ��������
�ا�������   ��������  �����������  �������
������� �ا������ �ا�������� ������� 
�ا�����ا� ا�������� ������� ������� ����� 
������� ������ ����� ا������� ا����� ��������� 
ا������   ����  ��������  ������ ا������ 
 ������ ���� ����� ���������� ������ �
 ����� ا�������  ا�������������  ا������� 
 ��������� ا�����  �ا���������  ا��������� 

 �������  ������  ������� ا������  ��ا�� 
ا������� �ا�������� ����� ������� ������ 
ا������� �� ا������� ���������� �����ا� 
ا��������� ا������� ����� ������� ����� ��� 
����� ������� ���ا ���� ����� ا������� ����� 
ا��������� ������ � ������ ����� ������� 
ا������� ا������   ������  ���� ا������ 

������� ����� ا������� ا������� ا������� 
 ��������  ������� ������ا�   ��������
ا ����� ا����������� �������� ا������  ����
ا������� ������ ����� �� ا������ ا����� 
�ا��������� ا������ا ���� ������� ������� 
ا������   ����  ������ ا�����  ا�������� 
����� ا������ ا������ �������� ������� 
ا������ ����� ������� ����� ا������� ����� 
ا ������� ����� ������  ����� ������� ��������
ا������ ������� ����� ��������� �����ا� 
 �������  �������  ��������� ���ا� 
������� ������� ���� ����� ا�����ا� ���� 
 ������ ������ ��� ������� ����� ا�������� ����
��� ��������� ���� ����� ا�������  ���ا��
ا��������   ���� ا������  ا������   �����
 ���� ا���������  �ا���������  ا������� 
ا������� ����� ������ ا���ا���� ا�������� 
ا��������� ������ ����� ا������ ا������ 
 �����  ������  � ا��������   �������
ا������   ����  ��������  ����  ��������
�������� ������� �������� ا������ �������� 
���� �������� ������� ���� ���� ا������� 
ا������ا� ������ ����� ا���ا����� ������ 
������ ا������ �� ا������� ا������� �ا������ 
 �������  ����  ������ ا������   �������  ����
 �������� ا�������  ا�������   ������
 ��������  ����  �������� ا������   ������  �
ا�����ا��   ����  ��������  �������
�ا������ ��������� �������� ������� ا������� 
�ا������ا� ������ا� ������� ��������ا��
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ا����� 23  ������  2020
ا�����873 ��ا�� ��� ا����

� ��ا�� ��� ا���� �
��� ���� ا���� ا������� 

���� 41 �� ا������

��ا�� ا���� ���� 
���� ا�������� ��ا�� 
ا���� ���� ���� 

ا��������
������� ��ا���� ����� ا������ ا������ ا������ ������ ا���������� ������ ا������ ������ ا��������� 
����� ������� ا������ 41 ���� ������ ا�������� ������ ا��ا���� ���� ������� ����� ����� �������� 
����� �������� ا�������� ����� ������ ������ �������� ا��������� �ا������� ����� ����ا� � 
����� 41 ������ ���� ا������ ���� ����� ���� �������� �����ا ������� ����� ������� ا������� �������� 
�ا����� ���� �������� �ا���������� �������� ��������� ���� �������� ��������� � ���� ا���ا���� 
 �����  ����� �ا�����   �������  ������  ��������  �����  �����������  ������� ����ا��   ���� �ا�����ا��  
ا��ا����� ������� ����� ������ ������ ������ ا���������� �� ����� ا������� ������ ا������ ����� ������ 
ا������� ا����� �������� ا��ا���� ������� ������� ������� �ا���� ا������� � �ا������ ا�������� 
������� ������ا� ���� ا������� ����� ا��������� �������ا� ���� ������ ا������� ������� ���������

 ��� ������ �����
��ا�� ��� ا���� 

�� ا���� ���� 
ا�������

ا�������  ا������   �����  ����� ا������ 
 ������  ����  ������  ������ ا�������  ا�������� 

 ����� ����� ������ ا������� ����� ����� ������ ����� ����� 
�������� ا����� ���� ������ �ا�ا����� ا����� ���� ������ � ا������ ������ ا��������� 

�ا����� ������ �������� ����������� ا����� ���� ������ ����� ������� ا������ ������ ������ ����� ������ا 
ا������� ا����� ������� ����� ا������� ا���� ��ا� ������ ����� ا������ ا� ����� ������ ا����� ����� 
������ ������ ���� ����� ���� ا�ا���� ����� ا������ �������� ���� ������ ����� ا������ �������� 

�� ������ ا������ �ا������� ������� ���� ����� ا������� ����� ������� ا� ا����� ������ � ��



14 lundi 23 novembre 2020
Numéro: 873

2020 23
873

 ������� ����� ����� � �� ������ �
 ������� ��������� ����� ����������
 ������� ����� ����� ������� ��� ������
 ���� ��������� ����� �������� ����
�������� ��������� ����� ����� �����

 ������������  ����������  ������  �
 ������  ������� ������ 300  ����
 �������  ����  ����������  ������
��������  �������  ������  100

 ������  ����������  ���������  �
 ��������  ����������  ��������
 ����� �������� ������� ��������
 �������  �����  ������  ������  ��
 ���������� �������� ���� ��������
 �����  �������  �������  ���������
�������� ������� ������� �������

 ����������  �����  �������  ����  �
 ��������  �����  ����������
 �����  ���������  ������������
 ����� ������� ����� ������ ���������
 ��������� ���������� ����� �������
 �������� ������ �������� ���������
���������  ��������  ������  ������

 �����  ���������  �����  ������� �
 ���� ����� ���� ������ ����� ������
 �������  ��������  ������������
 �� ���������  ����������  �����

����������  �����  �����  �������

 20  �����  �����  �������  �������  �
 ����������  ������  ������
 �����  ��������  ��������  �������
 �������  �������  ����������
 ����  ��������  ��������  ���������
 �����  �����  �����  ����������
 �������  �����  �����  ���������
�����������  �����  ����  ����������

 ���� ��������� ������� ������� ��� �
 ������� ����� ����� ���� ���������
 �������  ��������  ������  �����  �
���������� ����� ������� �������

 ����  ���������  �������  �

 ������  ��������  ���������  �����
 ��������  ������������  ��������
 �������  ������  ������������
 ���������  ��������  ������
���������  �������  ��������

 ��������� ������� ���� ����� �� �
 �������� �������� ������ ������ ����
 ������ ������ ��� ���� ���������
����������  ���������  �����  ������

 �������  ��������  �������  �
 ����� ������� ������ ������� ������
 �������� �������� ����� ����� ������
����������  ���������  ����  ���������

BDS

�ل��������� ������� ��
�������������������������
���������� ���ل����
��������������������������
������ �ل��������
���������ل��ل������ل�����
�������� ����� �������
������� �ل������� ���
������� �������� �������
���������ل���������������
��������ل�������ل���������
�������� ���������

�ل��������� ������� ��
���������������������������
�������� �ل������ �����
�ل���������� ����� ��������

�ل������������ ����� �ل��������
��������������������������������
���������������������������BDS
������������� ������� �������
����������� ��������� ������
��������� ����� ������������

������� �20 ����� ������� ������� ��
�������� �ل�������� �ل�������� �����
��������� �ل��������� ������� ���
�ل������ ������ ل����������
������ ������ ������� �����������
�ل�������ل�����������������������������
ل�������������������������ل��ل����

����������ل����������������������
�������ل���������ل���ل����ل���������
������������������������ل�����������
�������� ������ �2005 ������
��������� ل������� �ل��ل�����

������������������ل��������������
������������������������ل���������
ل���ل���� �����ل�� ������� ��������
�������������������������ل���������
�ل�����������������������������
�ل��ل�����ل���������������������
����������������������ل���������

ل������� �ل�������� ��ل������� ��
�ل�����������ل���������������ل�����
����������������ل�������������ل������
������� �ل�������� �ل������� �����
�ل�������������������������ل��������
ل�������� �ل��ل���� �ل�������

������ ������� �������� ������ ��
�������� ������� ��� ���������
������� ����� ������ ��������
������� ������ ����� ��������� ���
�ل���������������������� �ل��������

���������������������������������
�ل���������ل���������������������
�ل��������� ������ �������� �������
 30% �ل������� ����� ������
�ل�������� �ل������ �������� �����
�������� ������ ��������� ��������
����� �������� �ل����� �����������
�ل���������ل��ل������������������

����������������������������������
�ل���������� �ل����������� �����
�������� ����� ��������� ���ل����
��ل���� ���������� �ل����� �ل������
�ل������������ ������ ���������

�ل����������� �ل������� ������ ��
�������������������������������ل����
������������ل������������������
�������� ��� ������ ������ ������
������� ��ل����� ���������� �����
����� ��������� ��ل���� ��������
�ل�������� ��ل������ �����������

�ل�������� ������ �������� ������ ��
�������� ������ ����������� ل������
�������������������������������
�ل���������������������ل����������
��������ل��������ل������������������
������������������������������ل�����
��������� ��ل���� ل���������
��ل�������� �ل������������ �������

�������� ������ �������� �������� ��
�������ل��������ل��ل�������ل������
��������� ����� ل����� ل��������
������ ����� ����������� ������
�ل���������������������ل���������
ل�������� �ل������������ ل������
�ل�������� �������� ��ل���ل����
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 حدثني عن تأسيس جمعية املعايل ؟
ــة  ــة وطني ــي جمعي ــة ه ــوم والرتبي ــاىل للعل ــة املع جمعي
علــامء  مــن  واإلصالحيــة  الفكريــة  مرجعيتهــا  تســتمد 
ــوى والتعليمــى  ــب الرتب ــم بالجان ــاىل تهت هــذا الوطــن الغ
طــرف  مــن   2015 ســبتمرب   06 ىف  تأسســت  والدعــوي 
ــد  ــن ىف هــذا البل مجموعــة مــن األســاتذة والدعــاة الخريي
ــا  ــا مكتبن ــن  أم ــات الوط ــب والي ــد ىف أغل ــز تتواج العزي
ــم تأسيســه ىف مــارس  ــذى أتــرشف برئاســته ت ىف وهــران ال
2016 ومنــذ ذلــك الوقــت وهــو يعمــل جاهــدا عــىل 
ــا وفــق خطــة  ــة ورســالتها وأهدافه ــة الجمعي ــق رؤي تحقي

علميــة مدروســة .
ــة  ــوض باألم ــم للنه ــا جمعيتك ــوم به ــي تق ــود الت ــا الجه م
وترقيــة املجتمــع ؟ وإىل مــا تهــدف مرنئيــس جمعيــة 

املعــايل للعلــوم والرتبيــة 
 خاللها ؟

ــوض  ــل النه ــن أج ــة م ــا الجمعي ــوم به ــى تق ــود الت الجه
باألمــة تتلخــص ىف وظيفتــني أساســيتني الوظيفــة األوىل 
تربويــة تعليميــة والوظيفــة الثانيــة دعويــة إصالحيــة مــن 
ــم وروح  ــم والعل ــبع بالقي ــح متش ــل صال ــاد جي ــل إيج أج
ــذه  ــامء ه ــهداء وعل ــالة الش ــل رس ــة يحم ــالم الصافي اإلس
األمــة واملصلحــني منهــا .وقــد وضعــت الجمعيــة مجموعــة 
مــن األهــداف كــام أسســت مجموعــة مــن املشــاريع 
تعمــل مــن خاللهــا عــىل الوصــول ألكــرب عــدد ممكــن مــن  

ــل . ــرى مث ــع الجزائ ــات املجتم فئ
01 مــرشوع النهضــة بالقــرءان الكريــم وهــو مــرشوع 
يســتهدف املهتمــني بحفــظ القــرءان  تجويــدا وتــالوة 
وتدبــرا وقــد قــام بعــدة مخيــامت للحفــظ ىف ربــوع الوطــن 

.
ــو  ــوي وه ــى والدع ــل العلم ــة التأهي ــرشوع أكادميي 02 م
حامــيل  تســتهدف  الرشعــي  بالتكويــن  يهتــم  مــرشوع 
التكويــن  ىف  رغبــة  لهــم  الذيــن  الجامعيــة  الشــهادات 
ــة  ــام دورات علمي ــق نظ ــي وف ــي والتخصــص العلم الرشع
ــدان  ــن بل ــر وم ــن الجزائ ــامء م ــا عل ــرشف عليه ــة ي مكثف

املغــرب العــرىب .
واألرسة  باملــرأة  يهتــم  مــرشوع  وهــو  درر  مــرشوع   03
والطفولــة يعمــل عــىل تكويــن البيــت املســلم النموذجــي 
األرسة  تربيــة  مــن  يبــدأ  املجتمــع  صــالح  بــأن  إميانــا 

وتأهيلهــا لذلــك .
ــداد  ــم بإع ــرشوع يهت ــو م ــرواد وه ــز ال ــرشوع مرك 04 م
خطــط الجمعيــة وبرامجهــا والــدورات الرتبويــة والتأهيليــة 

ــني . ــني واملرب ــداد املدرب وإع
05 مــرشوع القيــم وهــو مــرشوع يهتــم بغــرس القيــم 
وتربيــة األجيــال عليهــا ويســتهدف عــدة فئــات ىف املجتمــع 
ــم  ــباب القي ــم \ ش ــل القي ــة \ طف ــات التالي ــق التصنيف وف
ــأن أكــرب فجــوة  ــة ب ــا مــن الجمعي ــم \ اميان \ مجتمــع القي
تعــاىن منهــا األمــة اليــوم هــي مشــكلة ضيــاع القيــم وغيابها 
, حيــث يقــول الشــاعر \ امنــا األمــم األخــالق مابقيــت \ وان 

هــم ذهبــت اخالقهــم ذهبــوا .
06 مــرشوع القــراءة التفاعليــة وهــو مــرشوع محــيل يهتــم 
ــة  ــة علمي ــراءة بطريق ــىل الق ــع ع ــراد املجتم ــجيع أف بتش
مبتكــرة يعمــل عــىل نهضــة األمــة والدفــع بهــا نحــو التقــدم 
الحضــاري كــام يعمــل عــىل ردم الفجــوة بــني هــذا الجيــل 
والقــراءة التــى تعــد مقياســا للنهــوض باألمــة .يــرشف عــىل 
هــذا املــرشوع املــدرب األســتاذ محمــد منقــور األمــني 

ــة املعــاىل مكتــب وهــران . ــوالىئ للتدريــب بجمعي ال
ــم  ــا عملك ــون به ــي تخص ــة الت ــح اإلجتامعي ــي الرشائ ماه

ــريي ؟ الخ
الجمعيــة تهتــم بــكل فئــات املجتمــع فــكل فــرد ىف املجتمع 
ــه.  ــوض ب ــه والنه ــه وتربيت ــىل ترقيت ــل ع ــا نعم ــو هدفن ه
ــا  ــا اهتامم ــا نوليه ــة تجعلن ــات خصوصي ــن لبعــض الفئ لك
ــة الطفــل .  ــا املحضــن لرتبي ــة النســاء ألنه ــدا وهــي فئ زائ
ــا  وكذلــك األطفــال والشــباب ألن لــكل أمــة ثروتهــا وثروتن
هــي فئــة األطفــال والشــباب لهــذا كان لنــا مرشوعــا يســمى 

(مــرشوع القيــم ) يســتهدف هــذه الفئــة .
ــب  ــة يتكال ــرية وحساس ــة خط ــالمية مبرحل ــة اإلس ــر األم مت
ــرة  ــراً ظاه ــاعت مؤخ ــد ش ــا وق ــداء اإلســالم عليه ــا أع فيه
ــه  ــىل الل ــد ص ــالم محم ــدس لإلس ــز املق ــىل رم ــداء ع اإلعت

ــم ؟ ــلم , فامرأيك ــه وس علي
إن اســتهداف بعــض الجهــات الرســمية املغرضــة لشــخص 
ــه  ــىل جناب ــاول ع ــلم والتط ــه وس ــه علي ــل الل ــول ص الرس
الرشيــف  بقــدر مــاكان اعتــداء ضارخــا عــىل مقــدس مــن 
مقدســات هــذه األمــة وهــو نبيهــا محمــد صــل اللــه عليــه 
وســلم والتــى حركــت مشــاعر الغــرية ىف نفــوس املســلمني 
ــد  ــدة عن ــت بصحــوة جدي ــا بعث ــاع األرض إال انه ىف كل بق
املســلمني وهــي إدراكهــم للفجــوة التــى كانــت بينهــم 
وبــني أخــالق وهــدي هــذا النبــي الكريــم .مــام يســتدعي 
العمــل عــىل إعــداد خطــة علميــة مدروســة للتعريــف بهذا 
النبــي ودعــوة النــاس للرجــوع إىل هديــه والتمســك بســنته 

ــب  ــح ح ــى ال يصب ــس حت ــس والنفي ــه بالنف ــاع عن والدف
النبــي صــل اللــه عليــه وســلم شــعارا نرفعــه ىف املناســبات 
فقــط بــل هــو واجــب رشعــى وأصــل مــن أصــول اإلســالم ال 

يكتمــل إميــان املؤمــن إال بــه .
ــه  ــىل الل ــول ص ــن الرس ــايل ع ــة املع ــت جمعي ــف دافع كي

ــلم ؟ ــه وس علي
ومــن هــذا املنطلــق الــذى يفرضــه واجــب الوقــت أطلقــت 

الدعويــة  حملتهــا  والرتبيــة  للعلــوم  املعــاىل  جمعيــة 
ــه  ــل الل ــول ص ــرصة الرس ــل ن ــن أج ــة م ــة الثالث اإللكرتوني
عليــه وســلم تحــت شــعار ( نعاهــدك يارســول اللــه ) ملــدة 
ــة  ــرب إىل غاي ــوم 15 نوفم ــت ي ــث انطلق ــل حي ــهر كام ش
15 ديســمرب شــهراً كامــال وقــد وضعــت الجمعيــة برنامجــا 
مكثفــا ومتنوعــا أهــم فقراتــه \ محــارضات . نــدوات . 
ــات .  ــرية .ومطوي ــورات قص ــات ومنش ــات . فيديوه ملتقي
ومســابقات لألطفــال . عــىل أن تتــم ترجمــة بعــض األعــامل 
إىل بعــض اللغــات األجنبيــة لتصــل رســالتنا اىل األمــم 
ــات  ــق صفح ــن طري ــث ع ــطة تب ــذه األنش ــرى كل ه األخ

ــوب كــام  ــة عــىل الفايســبوك وقنواتهــا عــىل اليوتي الجمعي
ــي : ــة وه ــذه الحمل ــا له ــة أهداف ــت الجمعي وضع

ــلم   ــه وس ــه علي ــل الل ــد ص ــي محم ــف بالنب        ـ التعري
ــه  ــامل خصال ــان ج وبي

ــه  ــل الل ــنته ص ــاع س ــه واتب ــاس اىل هدي ــوة الن        ـ دع
ــلم . ــه وس علي

       ـ نرصتــه صــىل اللــه عليــه وســلم والدفــاع عنــه 
. والنفيــس  بالنفــس 

وقــد كانــت هــذه الحملــة إلكرتونيــة نظــراً للظــروف التــى 
ــا  ــاء كورون ــة وب ــى نتيج ــر صح ــن حج ــا م ــا بالدن ــر به مت

ــا . ــه أن يرفعــه عن نســأل الل
فرســالتنا إىل مجتمعنــا  وكل محبــى رســول اللــه صــل اللــه 
عليــه وســلم أن يتفاعلــوا معنــا ىف هــذه الحملــة الشــعبية 
بالنــرش والتســويق واملشــاركة حتــى تصــل حملتنــا الدعويــة 
اىل كل النــاس ىف ربــوع هــذا الوطــن وخارجــه وهــذا أقــل 
ــد  ــا محم ــرة أعيين ــا وق ــا وحبيبن ــرصة نبين ــه ىف ن ــا نفعل م

صــل اللــه عليــه وســلم والتعريــف بــه .
ــه عــن أنــس بــن مالــك ريض  فــداك أىب وأمــي يارســول الل
اللــه عنــه قــال ( ال يؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه 
ــارى  ــه البخ ــني ) أخرج ــاس أجمع ــده والن ــده وول ــن وال م

ــه . ىف صحيح
كلمة أخرية نختم بها حوارنا ؟

شكرا لجريدة الوسيط املغارىب وشكرا للصحفية املتألقة 

رئيس جمعية المعالي للعلوم والتربية ل الوسيط المغاربي 

نعاهدك يارسول الله على نصرتك 
حاورته : أ. حفصة كيحل 
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مهندسة الطاقة المتجددةتستنجد
 بالوزير المنتدب للبيئية الصحراوية

 وأوضحت اآلنسة بن فرحات صاحبة 28 ربيعا, 
خريجة جامعة عامر ثليجي باألغواط يف تخصص 

تكنولوجيا فرع الطاقات املتجددة, أنها تريد 
إصال أبحاثها ومشاريعها إىل الوزير املنتدب 

للبيئية الصحراوية السيد حمزة أل الشيخ لتجسيد 
أبحاثها الطقاوية الذي إلتقت معه يف أخر زيارة 

قادته لوالية األغواط وطلب منها أن ترسل أبحثها 
ومشاريعها للوزارة لدراستها ولكن مل تجد من 

يأخذ بيدها وبقيت احالمها حبيسة حدود الوالية 
أن ميولها لهذا امليدان وتعلقها بالتكنولوجيات 

الحديثة هو ما حفزها القتحامه, إضافة إىل التوجه 
العاملي الجديد نحو الطاقات املتجددة الذي 

أصبح يتخىل تدريجيا عن الطاقات التقليدية وهي 
طاقات زائلة. اشتغلت بن فرحات مع محافظة 
الغابات بالوالية ضمن مشاريع تزويد مناطق 

الظل بالطاقة الشمسية. وفتح مكتب يف أبريل 
2018, بدراسة و متابعة و إنجاز املشاريع التي لها 

عالقة باستخدام الطاقات املتجددة, حيث يجري 
دراسة ميدانية من أجل اختيار املواقع املناسبة 

لرتكيب األلواح الشمسية داخل محيط املرشوع, 
إضافة إىل اختيار أماكن وضع مراوح إنتاج الطاقة 
عن طريق الرياح مع مراعاة االتجاهات املناسبة 

لضامن إنتاج أكرب. 
أن ما دفعها كذلك لخوض هذا املجال توفر بيئة 

تطبيقية من أجل استكامل دراساتها العليا يف 
الجانب النظري, معتربة أن الطاقات املتجددة 
''بيئة خصبة للبحث العلمي و التطوير الذايت'' 
. وأكدت يف ذات السياق أنها تسعى بكل جهد 

من أجل وضع بصمتها يف إحدى براءات اإلخرتاع 
مستقبال من أجل ترقية مسارها العلمي وترشيف 

الجزائر.  
وأعربت األنسة بن فرحات عن أملها يف أن تعزز 

الدولة جهودها بخصوص تطوير برامج الطاقات 
املتجددة يف الجزائر خاصة و أن هذا التوجه, يأيت 
حسبها يف صلب السياسات والخطط التي تنتهجها 

الدول املتقدمة ملواجهة الطلب عىل الطاقة 
مستقبال مبا يساعد عىل تلبية متطلبات النمو 

السكاين, ونوعية الحياة الجديدة لإلنسان, وكذا 
حاجيات اإلزدهار الصناعي. وحثت يف هذا الصدد, 
عىل تكثيف وتطوير مخططات استخدام الطاقات 
املتجددة ملواكبة التطور الهائل الذي يشهده هذا 

املجال, وما تحمله تلك الطاقات املتجددة من 
امتيازات متعددة, إضافة إىل جدواها اإلقتصادية 

الكبرية, داعية باملناسبة املواطنني إىل استعامل هذا 
املورد الطاقوي الجديد. 

أن هذه العوامل كفيلة بامليض قدما نحو خيار 

الطاقات املتجددة تضيف وفاء واستغاللها مبا يساعد 
عىل تحسني املعيشة للمواطن وأيضا تطوير النشاط 

الصناعي واإلنتاجي. وذكرت  بن فرحات أنها مل تخش 
يوما اقتحام هذا املجال الطاقوي الحديث, والذي كان 

يف املايض القريب ''حكرا عىل الرجال''. 
حمدي عطاءالله 
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ــيض،  ــايض، ومي ــُه م ــار، وكل ــُل، والنه ــب اللي ــل تعاق ــِمني، ويتواص والَس
ــي أو  ــربق املُنته ــن ال ــٌض م ــُه، ومي ــة كأن ــاِت خاطف ــي  يف لحظ وينته

ــا،  ــا، وُمرِه ــاس ِبُحلُوَه ــا يف الن ــرُي  الُدني ــيض. وتس ــد املُنق ــوت الرع كُص
ــر  يف جــو الســامء،  ــاَمٍم الَعاب ــا،  والغ ــني عشــيٍة، أو ُضحاه ــا ب ــا م كأنه
ــار، وكَهشــيم املُحتــرض؛  ــار   كالن ــف الَح ــة الشــتاء املاطــر، والصي ورحل
ومــن ثـَـم تــري يف طرفــة عــني مــن كان  ميــْال  الُدنيــا  َحــراكَاً، وضجيجــاً، 
وقــوًال، وعمــًال ، وأملــاً، وأمــًال،  كأنــُه مل  يكــن!؛ ويصبــح مــا بــني طرفــة 
ــراً   ــاً،  وأث ــوراً  َمطفي ــاً، ون ــا نســياً منســياً!؛ وأمــراً مقضي عــنٍي، وانتباهته

ــاً. مخفي
وكلُه إيل زوال الَغاَمم والَحاَمم، واللََئام؛ ولكن يبقي لإلنسان الطيب 

طيب األثر   كأجمل الثمر.
األديب الكاتب الصحفي، واألستاذ الجامعي،  املفكر العريب، واإلسالمي

األستاذ  الدكتور/ جامل  محمد  عبد الله  أبو  نحل
رئيس مجلس إدارة املركز القومي لعلامء فلسطني

الَغَمام، والَحَمام، والَلَئام

مدير الموارد المائية لوالية األغواط 
السيد محمد طباش سد سكالفة 

سينطلق قربا في السقي 

و  بأفلــو  امليــاه  تصفيــة  مبحطــة  األشــغال  إنطلــق 
ــتالم  ــع إس ــن املزم ــن %65.م ــد م ــبتها أزي ــت نس بلغ
هــذه املنشــأة الهامــة مــع نهايــة ينايــر 2021.حســب 
ــة األغــواط البســيد محمــد  ــة لوالي ــر املــوارد املائي مدي
طبــاش وســيتم تزويــد فالحــي املنطقــة مبيــاه الســقي 
ــاء  ــن األعب ــتخفف م ــي س ــة و الت ــن املحط ــا م انطالق
التــي بلغــت  الباطنيــة و  عــىل اســتغاللهم للميــاه 
ــح  ــبب ش ــنوات بس ــر 3 س ــالل آخ ــا خ ــتويات دني مس
الطبيعيــة  األســمدة  كذلــك  تنتــج  األمطار.املحطــة 
و التــي ســتوجه للفالحــة. مــرشوع انجــاز وتجهيــز 
محطــة تصفيــة امليــاه بأفلــو الــذي إنطــالق ســنة 2012

وبغــالف مــايل 240مليــار ســنتيم وعــرف تأخــر كبــري يف 
ــنوات. ــن 8س ــرث م ــغال  أك األش

ســد  مبيــاه  الســقي  يف  إنطــالق  بخصــوص  أمــا 
اســتغالل  بــدأ  العاجــل  القريــب  يف  سكالفةســيتم 
ــف  ــقي و ترصي ــي للس ــوان الوطن ــد.حيث يقومالدي س
ــع  ــن وض ــار أماك ــة و اخت ــة للمنطق ــام بدراس ــاه ق املي
ــيقوم  ــد سكالفة.س ــن س ــا م ــقي انطالق ــات للس محيط
بتزويــد كل مــن بلديــات وادي مــزي، تاجمــوت ، عــني 
مــايض ، الخنــق و األغــواط بامليــاه الصالحــة للــرشب.

ســد  ســكالفة الــذي تبلــغ طاقــة اســتيعابه 40 مليــون 
مــرت مكعــب وكلــف خزينــة الدولــة 7,69 مليــار دينــار، 
مــن إنجــاز مجمــع «كوســيدار»، يف فــرتة قياســية، 
رغــم املشــاكل التقنيــة التــي اعرتضتــه خــالل مجريــات 
ــي ســجلت  ــات وادي مــزي الت األشــغال بســبب فيضان
ــروض أن ال  ــن املف ــذي كان م ــذ 2014، و ال ــنويا من س
تتجــاوز مــدة اإلنجــاز 33 شــهر .حيــث شــهدت أشــغال 
ــة  ــادة الدراســة التقني انطــالق ســد تأخــرا، بســبب إع
وتحويلــه مــن ســد موجــه للســقي الفالحــي فقــط، إىل 
ــاه  ــة باملي ــد ســكان املنطق ســد يســتغل أيضــا يف تزوي

ــة، الصالحــة للــرشب، ماتطلــب إعــداد دراســة إضافي
ــواط 50 ــة األغ ــة لوالي ــة 12 بلدي ــعه تغطي ــد بوس  س

مــن اإلحتيــاج مــا يفــوق 43 مليــون مــرت مكعــب ســنويا 
بتكلفــة قــدرت بأكــرث مــن 7مليــار دينــار . مــرشوع ســد 
إنطلقــت بــه األشــغال ســنة 2010 وعــرف العديــد مــن 
ــة  ــواد األولي ــة امل ــا قل ــباب منه ــدة أس ــالت لع التعط
ــد مــن  ــه العدي ــة وتعاقبــت علي ــة املؤهل ــد العامل والي
ــة  ــكالفة لحامي ــد س ــيعمل س ــة وس ــات الوطني املؤسس
املنطقــة مــن فيضانــات وادي مــزي واســتغالل مــوارده 
النشــاط  كونــه  الفالحــي  الــري  إنعــاش  يف  املائيــة 
الرئيــيس بالجهــة حيــث بدأتالوكالــة الوطنيــة للســدود 
يف تســيري الســد الباطنــي بتاجمــوت يف انتظــار انطــالق 
عمليــة تهيئتــه قريبا.منــح رخــص حفــر اآلبــار للفالحــني 
ــات ال  ــىل الطلب ــرد ع ــدة ال ــون و م ــا للقان ــري طبق تس
تتجــاوز شــهرا واحدا.يضيــف مديــر املــوارد املائيــة 
نتمنــى مــن الفالحــني الذيــن يتلقــون رفــض الطلــب أن 
يتفهمــوا ذلــك ألن الدراســة تكــون مــن طــرف الوكالــة 
ــاءا عــىل رضر قــد يصيــب  ــة بن ــة للمــوارد املائي الوطني

ــاه الصالحــة للــرشب. ــني باملي ــد املواطن تزوي
حمدي عطاءالله

اقتحمــت بجــدارة وبجــرأة مجــال الطاقــات منــذ نيلهــا شــهادة مهندســة إنهــا اآلنســة وفــاء بــن 
فرحــات نموذجــا للفتــاة الجزائريــة المثابــرة اقتحمــت وهــذا مــن خــالل فتــح مكتــب للدراســات 
ــف المشــاريع المتعلقــة بهــذا المجــال  الرقميــة و الهندســية باألغــواط, ومســاهمتها فــي مختل
الطاقــوي الحديــث. وتعــد أول امــرأة فــي األغــواط تخــوض هــذا النــوع مــن الخدمــات ذات الصلــة 
بالطاقــات المتجــددة فــي الجزائــر بعــد أن تحصلــت علــى االعتمــاد الــذي مكنهــا مــن المشــاركة 
فــي مختلــف المشــاريع المتعلقــة بالطاقــة الشمســية و الطاقــات المتجــددة والبديلــة األخــرى,
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