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االحتالل الصهيونى وسياسة االهمال 
الطبي بحق االسرى الفلسطينيين

* حديث القدس
ــد االرسى  ــة ض ــاليل املتبع ــي االحت ــامل الطب ــة االه سياس
الفلســطينيني يف ســجون دولــة االحتــالل، هــي سياســة 
متبعــة منــذ عقــود وهــي متوارثــة عــن دولــة مــا يســمى 
االحتــالل  والحقيقــة هــي دولــة  الربيطــاين،  االنتــداب 
الربيطــاين لفلســطني لتنفيــذ وعــد بلفــور املشــؤوم بإقامــة 
«وطــن قومــي» لليهــود يف فلســطني عــىل حســاب شــعبنا 
ــة  ــذراع الضارب ــة االحتــالل ال ــه، لتكــون دول وارضــه ووطن
ليــس فقــط ضدالشــعب الفلســطيني وامنــا لشــعوب االمــة 
ــالت متناحــرة،  ــا مقســمة اىل دوي ــة وابقائه ــة قاطب العربي
ملواصلــة نهــب ثرواتهــا خاصــة الــرثوة البرتوليــة التــي تســري 

ــة االقتصــاد الغــريب. عجل
فــاألرسى يف ســجون دولــة االحتــالل يعانــون أشــد املعانــاة 
خاصــة وان هــذه الســجون هــي عبــارة عــن أكيــاس 
حجريــة كــام تســميها الحركــة االســرية، هدفهــا النيــل مــن 
ــنى  ــم ليتس ــات له ــم العالج ــدم تقدي ــود االرسى، وع صم
قتلهــم عــىل مراحــل، دون أيــة مراعــاة ال للقيــم والقوانــني 
واالعــراف الدوليــة وال لحقــوق االنســان مبــا فيهــم االرسى، 
ــراض  ــن ام ــون م ــن يعان ــن االرسى الذي ــري م ــاك الكث فهن
العالجــات  تقديــم  االحتــالل  ســلطات  ترفــض  مزمنــة 
ــد  ــهاد العدي ــا ادى اىل استش ــفائهم م ــم لش ــة له الرضوري
منهــم، والــذي كان آخرهــم الشــهيد كــامل أبــو وعــر الــذي 
كان يعــاين مــن مــرض الرسطــان منــذ ســنوات دون تقديــم 
العــالج الــالزم لــه، وقبلــه العديــد مــن الذيــن استشــهدوا 
ــؤدي اىل  ــذي ي ــد وال ــي املتعم ــامل الطب ــذا االه ــراء ه ج

ــالل. ــام تخطــط ســلطات االحت املــوت البطــيء ك
ــؤون  ــى بش ــامت تعن ــز ومنظ ــدة مراك ــذرت ع ــس ح وأم
ــري  ــور لألس ــي املتده ــع الصح ــن الوض ــرية م ــة االس الحرك
ــه  ــرية اىل ان ــور، مش ــو عاه ــال اب ــان نض ــض بالرسط املري
قــد يلقــى ال ســمح اللــه مصــري الشــهيد أبــو وعــر، جــراء 
هــذا االهــامل الطبــي املقصــود، والــذي يتعــارض مــع كافــة 
ــق  ــا يف مواثي ــة املنصــوص عليه ــراف الدولي ــني واالع القوان
ــالل عــرض  ــة االحت ــا دول ــي تــرضب به االمــم املتحــدة الت
ــة فــوق كل  الحائــط، دون رقيــب أو حســيب، وكأنهــا دول
هــذه القوانــني واالعــراف، وفــوق االمــم املتحــدة نفســها، 
تدعمهــا يف ذلــك االدارات االمريكيــة املتعاقبــة وخاصــة 
ادارة الرئيــس االمــرييك دونالــد ترامــب املنتهيــة واليتــه بــال 

رجعــة.
وأمــس أيضــاً أعلنــت هيئــة األرسى واملحرريــن عــن اصابــة 
األســري عــامد ابــو رمــوز بــورم رسطــاين، اىل جانــب مشــاكل 
ــالل ادىن  ــه ســلطات االحت ــدم ل ــكىل دون ان تق وآالم يف ال

انــواع الرعايــة الصحيــة الالزمــة.
ان هــذه السياســة االحتالليــة وغريهــا مــن السياســات 
تســتوجب قيــام املنظــامت املعنيــة بــاألرسى وبحقــوق 
االنســان، باالســتنفار مــن اجــل كشــف حقيقــة هــذا 
االحتــالل الغاشــم والضغــط عــىل دولــة االحتــالل مــن اجــل 
ــوا  ــن ضح ــؤالء األرسى الذي ــة له ــات الالزم ــم العالج تقدي

ــعبهم. ــة ش ــل حري ــن أج ــم م بحريته
وعــىل الســلطة الفلســطينية وكافــة الفصائــل والقــوى 
اثــارة موضــوع االرسى يف كافــة املحافــل الدوليــة مــن اجــل 

ــد. ــاة لحــني تحررهــم مــن القي ــد الحي ابقائهــم عــىل قي
أعــىل  وعــىل  املتواصــل  الفلســطيني  التحــرك  فبــدون 
املســتويات فــإن العــامل لــن يتحــرك، ويبقــى االحتــالل 
ســجونه  يف  ألرسانــا  البطــيء  القتــل  سياســة  ميــارس 

الحجريــة.

نحن بصدد اقامة مشاريع في الحدود بين الجزائر وتونسنحن بصدد اقامة مشاريع في الحدود بين الجزائر وتونس
صداقة األشقاءصداقة األشقاء

اإلفتتاحية

ص٠٨-٠٩

مسؤول عسكري صحراوي : 
المخزن يتكتم على خسائره في الحرب خوفا من الشعب المغربي  

قــال املكلــف بامللــف العســكري بالرئاســة الصحراويــة، املحجــوب إبراهيــم، 
جيــش  كبــدت  الصحــراوي  الجيــش  لوحــدات  املتواصلــة  الهجــامت  أن 
اإلحتــالل املغــريب خســائر كبــرية وذلــك منــذ إنطــالق الحــرب يــوم ١٣ نوفمــرب 
وإىل غايــة اليــوم وذلــك بعــد اإلعتــداء املغــريب الجبــان عــىل املدنيــني العــزل 
بالكركــرات مشــريا أن نظــام املخــزن يتكتــم عــىل خســائره خوفــا مــن إنقــالب 

الشــعب املغــريب عليــه.
ويف ترصيــح لإلذاعــة الجزائريــة كشــف املحجــوب إبراهيــم اليــوم االثنــني، أن 

"هجــامت املقاتلــني الصحراويــني مســتمرة يوميــا وبشــكل متواصــل". 
وأكــد املكلــف بامللــف العســكري يف الرئاســة الصحراويــة أن املغــرب تكبــد 
ــة  ــع الثابت ــتوى املواق ــىل مس ــيام ع ــال ال س ــة القت ــىل جبه ــرية ع ــائر كب خس

ــه عــىل طــول الحــزام.   التابعــة لقوات
وأبــرز ذات املتحــدث أن نظــام املخــزن يحــاول "التكتــم عــىل هــذه الحــرب 
التــي أقحــم نفســه والشــعب الصحــراوي وشــعوب املنطقــة فيهــا، ويتخــوف 

مــن الــرأي املغــريب املحــيل ومــن التغيــريات االقتصاديــة أساســا".

والي عين تموشنت يعطي اشارة انطالق حملة التشجير من غابة ساسل 
أرشف  وايل واليــة عــني متوشــنت الســيد امحمــد مومــن عــىل 
انطــالق عمليــة غــرس 3000 شــجرية مــن نــوع الصنوبــر الحلبــي، 
ــة، يف  ــة أوالد بوجمع ــل ببلدي ــة ساس ــروب بغاب ــوس، الخ الكاليت
ــة الســامية  ــي للتشــجري املنظــم تحــت الرعاي ــوم الوطن إطــار الي
لرئيــس الجمهوريــة " الســيد عبــد املجيــد تبــون"، تحــت شــعار " 
فليغرســها"، بحضــور رئيــس املجلــس الشــعبي الــواليئ، الســلطات 
ــان،  و مبشــاركة واســعة  ــة بالربمل ــة، نائب ــة و األمني ــة املدني املحلي
ملختلــف القطاعــات نذكــر منهــا محافظــة الغابــات للواليــة، 
مصالــح الحاميــة املدنيــة، الجــامرك، البيئــة، التجــارة، املــوارد 
املائيــة، املصالــح الفالحيــة، الشــؤون الدينيــة، الربيــد و املواصــالت 
الســلكية و الالســلكية، املصالــح األمنيــة، مصالــح الــدرك الوطنــي، 
أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي، إدارة الســجون، األرسة الثوريــة،  

ــالمية،هذا  ــافة اإلس ــدين،  و الكش ــع امل ــات املجتم ــات و فعالي الجمعي
وســتتواصل العمليــة ســب القامئــني عليهــا اىل غايــة شــهر مــارس املقبــل 
ــي  ــالف وه ــن 08 ال ــرث م ــة اىل اك ــجريات املغروس ــدد الش ــريتفع ع وس
ــا  ــفيد منه ــي ستس ــة والت ــة باملهم ــا وايل الوالي ــي وصفه ــة الت العملي
جميــع االجيــال ،هــذا واكــد مافــظ الغابــات للواليــة انــه تــم تخصيــص 
ــرة  ــجار املثم ــار لالش ــا 150هكت ــاحة قدره ــة مس ــذه العملي ــالل ه خ
ــتفيد  ــث يس ــن حي ــة الفالي ــة لفئ ــي موجه ــواع وه ــف االن ــن مختل م
ــدة  ــة واملمت ــجار املحروق ــض االش ــيتم تعوي ــام س ــالح ك ــا 100 ف منه
عــىل مســاحة 400 هكتــار تضــاف اليهــا غــرس 200 هكتــار مــن اراض 
غابيــة جديــدة ،كــام تضمنــت العمليــة توزيــع 35 الــف شــجرة تزينيــة 
ارشفــت عليهــا محافظــة الغابــات وقــد خصصــت للمناطــق الحرضيــة.

عني متوشنت ياسني بوجمعة 
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تفعيل التعاون الجزائري – اإلمراتي إلستقطاب المزيد من اإلستثمارات 

وزارة الداخلية:

 ملتقى وطني إلعداد قانون جديد للمخاطر الكبرى 

لــدى نزولــه ضيفــا لربنامــج ضيــف الصبــاح عــىل أمــواج اإلذاعــة 
ــة  ــوزارة الداخلي ــربى ب ــر الك ــدوب املخاط ــيد من ــد الس األوىل أك
والجامعــات املحليــة الدكتــور عبــد الحميــد عفــرة أن وزارة 
ــل إلعــداد  ــي شــهر ديســمرب املقب ــة تحــرض مللتقــى وطن الداخلي

ــربى. ــر الك ــد للمخاط ــون جدي قان
وقــال عبــد الحميــد عفــرة أن قانــون 2004 الــذي إعتمــدت 
ــح  ــر لتســيري املخاطــر الكــربى تجــاوزه الزمــن وأصب ــه الجزائ علي
غــري صالــح يف الوقــت الراهــن، وأكــد أن التأخــر يف إعــداد قانــون 
جديــد ســببه عــدم تطــرق القانــون املذكــور إىل الشــق املتعلــق 

بآجــال التنفيــذ وعــدم تحديــده للمســؤوليات والجهــات املخولــة 
ــة. بإصــدار املراســيم التنفيذي

وشــدد نفــس املتحــدث عــىل رضورة التأقلــم مــع املفاهيــم 
ــه إطــار  ــص علي ــا ين ــا مل ــدة لتســري الكــوارث الكــربى وفق الجدي

ــوارث. ــر الك ــن مخاط ــد م ــانداي" للح "س
ــون  ــامد عــىل قان ــه وبســبب اإلعت ــرة أن ــد عف ــد الحمي ــال عب وق
2004 بدايــة مــن 2004 إىل غايــة 2019 الجزائــر رصفــت مايفــوق 
545 مليــار دينــار جزائــري للتكفــل بالخســائر التــي تســببت فيهــا 

الكــوارث الطبيعيــة.

يف بيان لوزار التجارة أكد السيد كامل رزيق خالل املحادثات 
التي أجراها مع السفري اإلمرايت بالجزائر عرب تقنية التحارض عن 
بعد عىل رضورة تفعيل التعاون الثنايئ بني البلدين إلستقطاب 

املزيد من اإلستثامرات.
وكانت املحادثات مناسبة إلستعراض العالقات الثنائية بني البلدين 

وكذا حجم املبادالت التجارية بني الجزائر واإلمارات.
ويف هذا السياق عرب وزير التجارة كامل رزيق عن إرتياحه من 

تطور العالقات التجارية بني البلدين كام شدد عىل رضورة  تفعيل 
مجلس جزائري – إمارايت إلستقطاب املزيد من اإلستثامرات.

ودعى الوزير املستثمرين اإلماراتيني للولج إىل السوق الجزائرية، 
مشريا إىل اإلمتيازات التي وضعتها الجزائر أمام املستثمرين 
الخارجيني يف السوق الجزائرية والتي تأيت ضمن اإلصالحات 

اإلقتصادية التي أقرتها الحكومة.
من جهة أخرى أكد السفري اإلمارايت بالجزائر إستعداد بالده لرفع 

مستوى املبادالت التجارية مع الجزائر.

سونالغاز تدعو زبائنها لدفع ١٧١ مليار دينار 
دعت الرشكة الوطنية للكهرباء املغاز زبائنها لتسديد 

الفواتري املتأخرة التي بلغت 171 مليار دينار جزائري، 
وقالت الرشكة أنه تفاديا لرتاكم الفواتري عىل الزبائن 

قد تم وضع تدابري وإجراءات من شأنها تسهيل عملية 
الدفع وهذا بعدة صيغ مختلفة.

وقالت املكلفة باإلتصال يف الرشكة أن الديون املرتاكمة عىل 
الزبائن جراء التأخر يف دفع لفواتر بلغت قيمتها 171 مليار 
دينار جزائري وهو مستوى قيايس. وأضافت نفس املتحدثة 

أنه وجراء إنتشار جائحة كورونا قررت الرشكة عدم قطع 

التموين بالعاز والكهرباء عىل املواطنني كإجراء تضامني 
األمر الذي خلف خسائر فادحة لدى الرشكة.

ويف البيان الصادر عن الرشكة والذي أكدت فيه تضامنها 
املطلق مع زبائنها جراء انتشار فريوس كورونا، بالرغم من 

املتاعب املالية التي تواجه الرشكة، كام دعت الرشكة يف 
بيانها الزبائني للتوجه إىل وكاالتها املوزعة عرب كامل الرتاب 

الوطني لتسديد الفواتري املتأخرة.
وقالت الرشكة أنه وإلستكامل املشاريع التي تعمل عليها 

الرشكة وكذا إستمرارية خدمة الزبائني يتوجب عىل املواطنني 
اإلرساع يف تسديد الديون التي تقع عىل كاهلهم.

نيابة الجمهورية بوهران تقرر غلق
مقر األمن الحضري رقم ١٥ وتشريح جثة المتوفي 

يف بيانهــا الصــادر أمــس االحــد قــررت نيابــة الجمهوريــة يف واليــة 
وهــران غلــق مقــر األمــن الحــرضي رقــم 15 وكــذا ترشيــج جثــة 

املتــويف داخــل املقــر.
ــخص  ــرض ش ــرب تع ــخ 21 نوفم ــه بتاري ــرص فإن ــب ذات امل وحس
مبدينــة وهــران لطعنــات بالســالح األبيــض عــىل مســتوى الصــدر 
والظهــر، األمــر الــذي تــم خاللــه فتــح تحقيــق مــن طــرف مصالــح 

األمــن الحــرضي 15 بوهــران وتوقيــف املشــتبه بــه. وأضــاف 
البيــان أن املوقــوف تــم التحقيــق معــه مــن طــرف ذات املصالــح 
إخضاعــه إلجــراء التوقيــف تحــت النظــر، وبعــد مهلــة تبــني 
ــة  ــل الجمهوري ــار وكي ــم إخط ــن ت ــه أي ــى علي ــوف مغم أن املوق
واإلتصــال بالحاميــة املدنيــة والطبيــب الرشعــي األمــر الــذي أكــد 

ــه. وفات

مجلس األمة : 

زغماتي يعرض مشروع قانون الوقاية من 
جرائم االختطاف أمام اللجنة القانونية

 قدم وزير العدل, حافظ األختام, بلقاسم زغماتي, يوم األحد ,عرضا حول نص مشروع قانون 
الوقاية من جرائم االختطاف ومكافحتها, أمام لجنة الشؤون القانونية واإلدارية وحقوق اإلنسان 

والتنظيم المحلي وتهيئة اإلقليم والتقسيم اإلقليمي لمجلس األمة.

هــذا  خــالل  زغــاميت,  الســيد  وعــرض 
االجتــامع الــذي حرضتــه وزيــرة العالقــات 
مــع الربملــان بســمة عــزوار, أهــم املحــاور 
مــا  ســيام  املــرشوع  تضمنهــا  الــذي 
ــل  ــي تص ــددة الت ــات املش ــق بالعقوب تعل
وذلــك   , واإلعــدام  املؤبــد  الســجن  إىل 
ــار  حســب خطــورة الفعــل املرتكــب واآلث
املرتتبــة عليــه, عــالوة عــىل "الغرامــات 
املاليــة التــي قــد تصــل إىل مليــوين دينــار 

جزائــري".
ــي  ــروف الت ــر إىل "الظ ــرق الوزي ــام تط ك
يرتتــب عليهــا تشــديد العقوبــة, والتــي 
الضحيــة,  أو  الفاعــل  بصفــة  تعلــق 
ويحــدد األعــذار املعفيــة مــن العقوبــة 
ــي يرتتــب  ــا الت وكــذا األعــذار املخففــة له
ــض  ــاب أو تخفي ــن العق ــاء م ــا اإلعف عليه
ــة اإلنهــاء التلقــايئ  ــة وذلــك يف حال العقوب
ــة  ــأنه حامي ــن ش ــا م ــو م ــاف وه لالختط
ــة وتشــجيع الفاعــل عــىل العــدول  الضحي

عــن الجرميــة".
ــي  ــددة الت ــري املش ــق بالتداب ــام يتعل وفي
جــاء بهــا املــرشوع, أوضــح الوزيــر أن 
عليهــا  املنصــوص  العقوبــات  "مجمــل 
يف  أنــه  مــربزا  جنائيــة",  تعــد  ضمنــه 
ــل,  ــاف طف ــر باختط ــق األم ــا تعل ــال م ح
ــني فقــط هــام  ــإن املــرشع "ســن عقوبت ف

الســجن املؤبــد أو اإلعــدام".
ــراءات  ــف اإلج ــول "ال تتوق ــاف بالق وأض
الردعيــة عنــد هــذا الحــد, بــل تتجاوزهــا 
النــوع مــن  إىل حرمــان مرتكبــي هــذا 
ظــروف  مــن  االســتفادة  مــن  الجرائــم 
مــن  اســتفادتهم  عــدم  مــع  التخفيــف 
تكييــف العقوبــة أي مبعنــى آخــر ال يحــق 
لهــم التمتــع برخصــة الخــروج أو الحريــة 
النصفيــة أو الوضــع يف ورشــة خارجيــة أو 
االســتفادة مــن اإلفــراج املــرشوط, وبالتــايل 
فهــم ملزمــون بقضــاء العقوبــة بأكملهــا يف 

ــق". ــط مغل وس
ــم  ــي جرائ ــرشوع مرتكب ــتبعد امل ــام يس ك
ــن  ــن االســتفادة م االختطــاف الخطــرية م
كانــت  إذا  الســيام  التخفيــف,  ظــروف 
ــال أو  ــد األطف ــة ض ــم مرتكب ــذه الجرائ ه

ــيس  ــف الجن ــب أو العن باســتعامل التعذي
ــة. ــب فدي أو بطل

واســتنادا لهــذا املــرشوع -يوضــح الوزيــر- 
تحريــك  مــن  العامــة  للنيابــة  "ميكــن 
يف  حتــى  تلقائيــا  العموميــة  الدعــوى 
ــات  ــق للجمعي ــام يح ــكوى, ك ــاب الش غي
حاميــة  مجــال  يف  الناشــطة  والهيئــات 
حقــوق اإلنســان, مبقتــىض ذات النــص, 
ــة  ــات القضائي ــام الجه ــكوى أم ــم ش تقدي
والتأســس كطــرف مــدين مــع املطالبــة 

بالتعويــض".
ــاميت  ــيد زع ــار الس ــر, أش ــب آخ ــن جان م
اىل أن مــرشوع القانــون خصــص فصــال 
لحاميــة ضحايــا االختطــاف وذلــك مــن 
ــري "التكفــل الصحــي والنفــيس  خــالل توف
عــىل  العمــل  جانــب  اىل  واالجتامعــي 

تســيري لجوئهــم إىل القضــاء".
ــب  ــاميت إىل الجان ــيد زغ ــرق الس ــام تط ك
الوقــايئ الــذي تضمنــه ذات النــص, مشــريا 
اســرتاتيجية  "وضــع  يف  الدولــة  دور  إىل 
ــاف  ــة االختط ــن جرمي ــة م ــة للوقاي وطني
وتنفــذ  تصــاغ  محليــة  واســرتاتيجيات 
مــن قبــل الهيئــات العموميــة مبشــاركة 

املجتمــع املــدين".
كــام تشــمل الوقايــة -يضيــف الوزيــر- 
واإلنــذار  اليقظــة  آليــات  "اعتــامد 
والكشــف املبكــر وإجــراء دراســات حــول 
أســبابها بهــدف فهــم دوافــع ارتكابهــا (...) 
مــع وضــع نظــام معلومــايت وطنــي حــول 
تســهيل  اجــل  مــن  االختطــاف  جرائــم 

عمــل الهيئــات املكلفــة بالوقايــة".
أن  زغــاميت  الســيد  ,أكــد  وباملناســبة 
"تكييــف  إىل  يرمــي  القانــون  مــرشوع 
الترشيــع الوطنــي مــع تطــور اإلجــرام 
ــكال  ــدي لألش ــال للتص ــه مؤه ــد جعل قص
الجديــدة, خاصــة ظاهــرة االختطــاف".

القانــون  مــرشوع  أن  بالذكــر  جذيــر 
ــاف  ــم اختط ــن جرائ ــة م ــق بالوقاي املتعل
املصادقــة  متــت  ومكافحتهــا  األطفــال 
ــواب املجلــس الشــعبي  ــل ن ــه مــن قب علي

املنــرصم. الثالثــاء  الوطنــي 
الوزير األول يستقبل سفيرة جمهورية ألمانيا في الجزائر 

ــا الصــادر أول أمــس األحــد  يف بيانه
أن  األول  الوزيــر  مصالــح  قالــت 
الســيد عبــد العزيــز جــراد إســتقبل 
دولــة  ســفرية  الحكومــة  بقــرص 
ــربز.  ــث فول ــيدة اليزابي ــا، الس أملاني
ملناقشــة  املناســبة  كانــت  حيــث 
العالقــات بــني البلديــن و التباحــث 
ــن. ــني البلدي ــاون ب ــق التع حــول أف
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غرس أزيد من 5000 شجيرة ببلدية 
عين الديس ام البواقي 

مبناســبة اليــوم الوطنــي للتشــجري و تحــت شــعار فليغرســها أرشف 
صبــاح اليــوم 21 نوفمــرب  2020وايل واليــة ام البواقــي الســيد 
ــواليئ  ــعبي ال ــس الش ــس املجل ــة رئي ــني مبعي ــن تيبورت ــن الدي زي
والســلطات املدنيــة واألمنيــة والعســكرية عــىل إنطــالق الحملــة 
الوطنيــة لتشــجري بغــرس أكــرث مــن 5000 شــجرية مبنطقــة شــبكة 
الســالوة ببلديــة عــني الديــس بالتنســيق مــع محافظــة الغابــات 
العموميــة  والهيئــات  املعنيــة  القطاعــات  و مبشــاركة جميــع 

ــدين . ــع امل ــات املجتم وفعالي
مدفوين صونيا / أم البواقي

تيارت: 
بمناسبة اليوم الوطني للتشجيرتنظيم حملة 

تشجير لـ  ٥آالف شجيرة بشاوشاوة 

ــوم 21 مــن  ــاح الي ــارت صب ــة تي ــات لوالي نظمــت محافظــة الغاب
الشــهر الجــاري املصــادف لليــوم الوطنــي للتشــجري حملــة تشــجري 
ــجرية  ــرس 5 آالف ش ــاوة لغ ــة شوش ــارت منطق ــة تي ــة الدول بغاب
مــن صنــف الخــروب والــرسو والصنوبــر الحلبي،حيــث أرشف 
عــىل انطالقهــا وايل واليــة تيــارت ومبشــاركة الجيــش الشــعبي 
ــة،االدارات العمومية،املؤسســات  ــي، أســالك األمــن املختلف الوطن
االقتصادية،الجمعيــات الناشطة،الكشــافة االســالمية،لجان األحيــاء 
واملواطنني.كــام دعــو اىل املحافظــة عــىل الــرثوة الغابيــة خاصــة أن 

ــة التشــجري. ــة حمل ــة طيل ــة متواصل العملي
عوايل بن قواللة

عملية تضامنية التعقيم ١٣٤ مؤسسة
على مستوى والية بومرداس

ــوم الخميــس املوافــق ل 19نوفمــرب  2020 الســيد يحــي  أرشف ي
يحياتــن وايل واليــة بومــرداس عــىل إعطــاء إشــارة انطــالق قافلــة 
ــة  ــا الحامي ــا فيه ــة مب ــف املؤسســات املدني ــة تضــم مختل تضامني
بغيةتعقيــم   للنظافــة  مدينــات  ومؤسســة  والرشطــة  املدنيــة 
مــدارس مناطــق الظــل وهــذا ينــدرج ضمــن الربتوكــول الصحــي 
لــوزارة الصحــة للحــد مــن انتشــار وبــاء كوفيــد١٩  وقــد كشــف 
يف  أخــرى  عمليــات  يتابعهــا  العمليــة  هــذه  أن  الواليــة  وايل 
املســتقبل إىل أن يرفــع اللــه عنــا هــذا الوبــاء وعــىل النــاس ســيام 
أن  املعقــامت املوجهــة للتالميــذ هــي مــن طــرف املحســنني وانــه 
ــوزارة الصحــة  يســهر شــخصيا عــىل تطبيــق الربتوكــول الصحــي ل

ــدة ــق البعي ــه املناط ــة يف هات خاص
فارس عصامين

رئيس االتحاد الوطني للمواطنة و حقوق االنسان يستنكر هجوم قوات المخزن 
على الشعب الصحراوي  و انه "حان األوان ليقرر الشعب الصحراوي مصيره " 

دعي رئيس االتحاد الوطني للمواطنة و حقوق 
االنسان السيد عاليل عبد الفتاح هيئة األمم 
املتحدة و املنظامت الدولية لحقوق االنسان 

اىل التدخل الفوري لتفعيل الحل السيايس 
السلمي يف قضية الحال قضية الشعب 

الصحراوي حيث اعرب السيد عاليل عبد 
الفتاح عن استنكاره الشديد للهجوم الجبان 

الذي قامت به قوات املخزن عىل الشعب 
الصحراوي و اعترب رد جبهة البوليزاريو مبثابة 

دفاع عن كرامة الشعب الصحراوي و ان ما 
قامت به السلطات املغربية يعترب تعدي 

صارخ و خرق فاضح للميثاق الدويل الذي 
يدعو اىل وقف اطالق النار بني الطرفني و 
تجسيدا ملبادئ القانون الدويل اإلنساين يف 

حفظ الحقوق طالب السيد عاليل عبد الفتاح 

من األمم املتحدة تغليب لغة الحوار لتمكني 
لكل ذي حق حقه ليعم السلم و السالم و 
تجريم املتعدي و املتسبب يف اشعال فتيل 

النار بني الطرفني من جهة و توتر العالقات بني 
البلدين الشقيقني الجزائر و املغرب من جهة 

أخرى كام عرب أيضا عن مساندته الالمرشوطة 

للقضية الصحراوية و حتى الفلسطينية  و انه 
حان األوان ليقرر الشعب الصحراوي مصريه 

عرب االستفتاء كام مثن الدور الدبلومايس الذي 
تلعبه الجزائر يف الدفاع عن حق الشعوب يف 

تقرير مصريها
مصطفى. ي / بشار

توقيف أربعة أشخاص أعمارهم ما بين 23 و 40 سنة عن 
قضية تنظيم و تدبير الهجرة غير الشرعية و ضبط قارب بحري

يف إطار مكافحة الجرمية بشتى أنواعها ، قامت عنارص الرشطة بأمن 
دائرة تنس عىل إثر نقطة مراقبة  من توقيف شاحنة جر عىل متنها ثالث 
أشخاص ينحدرون من واليتني بوسط البالد،  تحمل قارب نزهة مطاطي 

طوله 5 أمتار، مزود مبحرك نوع ماركري بقوة 50 حصان ، بعد املراقبة 
اإلدارية للمركبة و القارب مع االشتباه يف استعامل هذا األخري يف تنظيم  

رحالت الهجرة غري الرشعية تم تحويل السالفي الذكر إىل مقر املصلحة 
إلستكامل التحقيق، بعد مبارشة التحريات التي بينت أن املشتبه فيهم 

كانوا بصدد التدبري وتنظيم الهجرة غري الرشعية ، و مواصلة لألبحاث تم 
تحديد هوية املشتبه فيه الرابع مع توقيفه ، حيث مكنت العملية من 

حجز مبلغ مايل من العملة الوطنية تقدر بـ 30مليون سنتيم و مبلغ من 
العملة الصعبة يقدر بـ 1300 أورو، خمس سرتات للنجدة وبعض أدوات 
املالحة  ، بعد استكامل  ملف  اإلجراءات الجزائية يف حقهم تم تقدميهم 

أمام محكمة تنس .
محمد شبيل 

خنشلة: 

غرس أزيد من 10 أالف فسيلة صنوبر حلبي 
قامت السلطات الوالئية وجمعيات املجتمع املدين جامعة وأفرادا يوم 

السبت الواحد والعرشين من شهر نوفمرب بغرس أزيد من 10000 
فسيلة ألشجار الصنوبر الحلبي،واحتضنت جبال تاوزيانت املبادرة 

والتي  انطلقت صباحا مبنطقة ثنية لغراب وذلك مبشاركة جل املديريات 
التنفيذية الوالئية وقوى األمن والدرك  ونفر من ساكنة املنطقة وكذلك 

نشطاء جمعويون وساسة محليون ،وسخرت للعملية عتاد من طرف 
إدارة الغابات واملؤسسة الجهوية للهندسة الريفية ومؤسسات أخرى 
تعمل ضمن النشاط الفالحي الغايب،واعطى وايل الوالية إشارة بداية 

العملية والتي تستهدف غرس 600 ألف فسيلة عرب مختلف ربوع 
الوالية وذلك لغاية موىف شهر مارس من السنة املقبلة وذلك بهدف 

تشجيع هذه املبادرات الطيبة وتدعيم الرثوة الغابية بالوالية والتي بها 
ما يقارب 145,000 هكتار من األشجار مبختلف أنواعها و لكن الحرائق 
األخرية اتلفت مساحة شاسعة منها،وامر وايل  الوالية القامئني عىل قطاع 

الغابات برضورة مرافقة هذه العملية من خالل السقي ومحاربة جميع 
عمليات النهب والحرق لهذه الرثوة البيئية،وتندرج هذه املبادرة ضمن 

خطط الدولة الجزائرية لرتسيخ ثقافة روح املسؤولية لدى املواطن 
وللحفاظ عىل الرثوة الغابية والتي تلعب دورا هاما يف الحفاظ عىل 

عطاالله فاتح نور خنشلةالتوازن اإليكولوجي.   
ميلة :

 فدرالية جمعيات األحياء تكرم للناجحين في البكالوريا من متضرري الزلزال 
بعــد املبــادرة التــي قامــت بهــا الفدراليــة الوالئيــة لجمعيــات 
أحيــاء ميلــة ، والتــي متثلــت يف تقديــم دروس الدعــم لفائــدة 
ــزال شــهر أوت املــايض ،  ــا مــن متــرضري الزل طلبــة البكالوري
هاهــي اآلن تقطــف مثــار مجهوداتهــا بنجــاح ثلــة ممــن تلقــو 
ــل هــذه الفرصــة  ــع مث ــى ال تضي ــا ، وحت دروس الدعــم لديه
ــاعة  ــىل الس ــوم ع ــية الي ــرية أمس ــذه األخ ــت ه ــدى ، قام س
13.00 بتكريــم التالميــذ املتفوقــني  يف شــهادة البكالوريــا مــن 
عائــالت  املترضريــن مــن الزلــزال والديــن تلقــو دروس الدعــم 

منــذ تاريــخ15 اوت اىل غايــة 12ســبتمرب.
ــعب اآلداب  ــن  ش ــا م ــذا  متفوق ــم 11تلمي ــم تكري ــث ت حي
والفلســفة، تســيري واقتصــاد، علــوم تجريبيــة، لغــات أجنبيــة 
ــن  ــالت  املترضري ــري عائ ــذ  غ ــم 04 تالمي ــم تكري ــام ت ، و ك

ــدل  16.00. ــىل مع ــو ع ــن  تحصل والذي
ومل تنــىس الفدراليــة مجهودات األســاتذة اللذيــن قدمو دروس 
ــم17  ــا  بتكري ــت أيض ــد قام ــذ ، فق ــون للتالمي ــم والع الدع
اســتاذا مــن التعليــم الثانــوي  واللذيــن يــن ســاهمو أيضــا يف 

انجــاح الربنامــج.
ــن  ــة م ــم مجموع ــم تكري ــادرة ، ت ــذه املب ــش ه ــىل هام وع
املســاهمني يف العمليــة عــىل رأســهم  إذاعــة ميلــة الجهويــة، 
مديريــة الثقافة،مديريــة الشــؤون الدينيــة ، املكتبــة الرئيســية، 

وبعــض الخــواص.
وبهــذا الحفــل البهيــج تكــون الفدراليــة والوالئيــة  لجمعيــات 
األحيــاء مرؤوســة بالســيد محمــد لهشــييل قــد أدت ماعليهــا 

تجــاه العائــالت املتــرضرة مــن الزلــزال.
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إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني المادة 749-750من ق.إ.م.إ

بطلــب مــن الســيد وزغــاري العيــد ضــد الحــاج 
ــاليل محمــد  ــن االســتاذ الجي ــه ،يعل ــق بوعبدالل برزي
ــزان  ــة غلي ــوم 01/12/2020 مبحكم ــيرشع ي ــه س أن
القاعــة ب عــىل الســاعة (14:00)زواال ببيــع العقــار 
متمثــل يف قطعــة أرض مســقية صالحــة للزراعــة 
ــدر  ــة تق ــاحة إجاملي ــع مبس ــة قط ــمة إىل ثالث مقس
10قســم  امللكيــة  مجموعــة  ب13ه 36آر47ســار 
ــق  ــة يف يف ح ــاعة املتمثل ــة املش ــوق العقاري 34الحق
امتيــاز يف حــدود 4/1 التابعــة املحجــوز ضــده تقــدر 
مســقية  ارض  ب03ه 34آر11سار75ســم2وهي 
ــني  ــوع كليمونت ــن ن ــال م ــجار الربتق ــة أش ومغروس
ــودع  ــران امل ــيش بوعم ــري مراك ــر الخب ــب تقري حس
لــدى أمانــة الضبــط بتاريــخ 13/09/2018تحــت 
مــن طــرف  األرض مشــغولة  رقــم 433/18هــذه 
ــرف  ــن ط ــز م ــر منج ــىل تقري ــده ،وبناءع ــذ ض املنف
6.825.00دج. هــو  اإلفتتــاح  مثــن  فــإن  الخبــري 

 الــريس عليــه أن يدفــع حــاال 5/1مبلــغ واملصاريــف 
8أيــام  أجــل  يف  والباقــي  املســتحقة  والرســوم 

األستاذ الجياللي محمد محضر قضائي 
حي 42مسكن عمارةB1 رقم 05غليزان

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني 
(المادة749-750من ق.إ.م.إ)

ــزة  ــة بوع ــة أرمل ــاري حليم ــيدة لخض ــن الس ــب م بطل
حنيفــي ومــن معهــا يعلــن االســتاذ الجيــاليل محمــد أنــه 
ســيرشع يــوم 01/12/2020 مبحكمــة غليــزان بالقاعــة ب 
عــىل ســاعة (14:00)زواال يف بيــع ســكن يتكــون مــن دور 
أريض يحتــوي عــىل 03غــرف ومطبــخ وفنــاء لــه واجهــة 
عــىل ممــر رونــو رقم06غليــزان مســاحته 87,36م2 وهــذا 
حســب تقريــر الخــربة املنجــز مــن طــرف مــزاري نوشــة 
بتاريــخ 24/03/2013 امــا حســب بطاقــة عقاريــة مقيــدة 
بتاريــخ 16/10/2014فــان مســاحة املســكن هــو 2,94م 
قســم 138مجموعــة ملكيــة 274فثمــن العقــار موضــوع 

البيــع باملــزاد العلنــي  حــدد ب3.057.600.00دج.
الــرايس عليــه املــزاد أن يدفــع حــاال 5/1مبلــغ واملصاريف 
والرســوم املســتحقة والباقــي يف أجــل 8ايــام بأمانــه 

ــة. ــط املحكم ضب

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

في:٢٦اوكتوبر٢٠٢٠ والية البليدة دائرة :بوعنان  بلدية : بوعنان 

رقم : ٢٠٢٠/٣٧

وصل تسجيل التصريح بتأسيس جمعية محلية ذات 
طابع الرياضي

بمقتضى القانون ٠٦/١٢ المؤرخ في ١٨ صفر ١٤٣٣ 
الموافق ل ١٢ جانفي 2012، المتعلق بالجمعيات ، 

والمادة 10 من المرسوم التنفيذي 15/74 المؤرخ في 
16/02/2015 المحدد لألحكام والقانون األساسي ا 
الجمعية الرياضية االتحاد الرياضي عمروصة بوعينان-

لنموذجي المطبق على الجمعيات والنوادي الرياضية 
الهاوية تم هذا اليوم26 /10/2020 تسليم  وصل 

التصريح بتأسيس الجمعية المسماة :

الكائن مقرها ب: الملعب البلدي عمروصة بوعنان والية 
البليدة  رئيس الجمعية :بوخرص بوعالمتاريخ الميالد 

: ١٩٨١/٠٣/٢٠ بوعنان    العنوان: مركز عمروصة 
بوعنان (البليدة)

األستاذ الجياللي محمد محضر قضائي

حي 42مسكن عمارة B1رقم 05غليزان 

إعالن عن بيع عقار بالمزاد العلني المادة 749-750من ق.إ.م.إ

بطلــب مــن الســيد وزغــاري العيــد ضــد الحــاج برزيــق 
بوعبداللــه ،يعلــن االســتاذ الجيــاليل محمــد أنــه ســيرشع 
يــوم 01/12/2020 مبحكمــة غليــزان القاعــة ب عــىل 
ــة  ــل يف قطع ــار متمث ــع العق ــاعة (14:00)زواال ببي الس
ــا  ــة به ــة التقليدي ــة للزراع ــقية صالح ــة مس أرض ريفي
تبلــغ مســاحتها 01ه 58آر75ســار مجموعــة  مســلك 
امللكيةرقــم 07 قســم رقــم 34 تقــع ببلديــة واد الجمعــة 
الحقــوق العقاريــة املشــاعة يف حــدود 4/1التابعــة ل 
برزيــق بوعبداللــه تقــدر ب39ه 68سار72ســم2وهي 
مغروســة حديثــا بأشــجار الربتقــال الحامــض م يتــم 
ــنها  ــر س ــذا لصغ ــد وه ــم بع ــم بالتقلي ــة التطعي عملي
ــدى  ــودع ل ــران امل ــيش بوعم ــري مراك ــر خب ــب تقري حس
ــط بتاريخ13/09/2018تحــت رقــم 434/18  ــة الضب أمان
975.000.00دج االفتتاحــي  الســعر  وســيكون 

5/1املبلــغ  حــاال  يدفــع  أن  املــزاد  عليــه  الــرايس 
واملصاريــف والرســوم املســتحقة والباقــي يف أجــل 8ايــام
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خالل ١٠ أيام : 
قوات األمن بخنشلة تحرر ٨٠٥ مخالفة خرق للحجر الصحي  

قامت مصالح أمن والية خنشلة ويف إطار السهر عىل تطبيق 
الحجر الصحي الجزيئ بالوالية وخالل 10 أيام ومن تاريخ الثالثاء 

العارش من نوفمرب إىل غاية العرشين من نفس الشهر بتحرير 
مامجموعه 805 مخالفة ألشخاص خرقوا الحجر املنزيل أين تم 

إنجاز ملفات فضائية يف حقهم وارسالها للجهات الفضائية للبث 
فيها وذلك بسبب تواجدهم خارج منازلهم دون سند قانوين 

ودون حيازتهم للرتاخيص القانونية للتنقل، ويف نفس السباق تم 
تحويل 53 مركبة من ضمن 58 متت مراقبتها ملحارش البلديات 

وذلك مبختلف القطاعات الحرضية بالوالية تطبيقا القوانني 
املعمول بها ، كام تم أيضا تحويل 8 دراجات نارية للمحارش 

وتحويل ملفاتها للجهات العدلية . 
 عطاالله فاتح نور خنشلة
مصالح امن سيدي بلعباس تحجز قنطار من لحوم البيضاء  

متكنت قوات الرشطة بأمن والية سيدي بلعباس من حجز أكرث 
من قنطار من اللحوم البيضاء      وكمية من أحشاء الدجاج 

كانت محملة عىل منت مركبة ال تتوفر عىل رشوط الحفظ، النقل 
والنظافة ويف ظروف صحية غري مناسبة من شأنها إلحاق ارضار 

بصحة املستهلك وموجهة لغرض املتاجرة فيها قبل أن يتم حجزها 
من طرف أفراد الرشطة.حيثيات القضية تعود إىل إستغالل قوات 

الرشطة باملصلحة الوالئية  األمن العمومي ملعلومات تفيد بوجود 
شخص يقود مركبة محملة بكمية من اللحوم لبيضاءموجهة 

لغرض املتاجرة فيها ويتم نقلها يف ظروف تفتقر ملعايري ورشوط  
الحفظ والنقل والنظافة ، ليتم وضع خطة محكمة لتوقيفه ، 

حيث تم ذلك عىل مستوى شارع سقال شعيب ، أين تم ضبط 
مركبة من نوع بيجو 405 محملةبأكرث من قنطار من اللحوم 

البيضاء  وكمية من أحشاء الدجاج غري صالحة لالستهالك البرشي 
، حيث قدر وزنها بـ 106.4 كلغ والتي تم حجزها ، يف حينتم 

إنجاز ملف قضايئ ضد هذا األخري عن تهمة نقل لحوم بيضاء يف 
جلول حلوشمركبة غري مهيأة.

المسيلة:
حملة تعقيم واسعة شملت عدة أحياء ببوسعادة 

يف حملة متواصلة و يف إطار الجهود 
املبذولة للحد من انتشار فريوس 

covid-19 قام أول أمس السيد رئيس 
الدائرة رفقة السيد رئيس املجلس الشعبي 

البلدي والسلطات االمنية ومصالح  
الحامية املدنية ، مبشاركة الجمعيات و 

ممثيل تنسيقة املجتمع املدين، و مبساهمة 
بعض املستثمرين و رجال املقاولة و 
األعامل عىل انطالق حملـة تعقيــم 

مكثفــة  و واسعــة  خصت األحيـاء 

والتجمعات السكانية عىل مستوى 
بلدية بوسعادة و قد شملت عدة أحياء 

كالطريق الرئييس و ساحة الشهداء و حي 
محمد شعباين و طريق بسكرة من محور 

دوران 17جوان اىل غاية محور دوران 
املعذر و عدة أحياء أخرى و ستستمر 

هذه الحملة لتشمل جميع مناطق وأحياء 
املدينة وباقي بلديات الدائرة املجاورة 

لها..
بونيف املسعود
أم البواقي/الحصيلة االسبوعية للحماية المدنية 

ــة  ــة املدني ــدات الحامي ــجلت وح س
عمليــة   240 البواقــي  أم  بواليــة 
تدخــل وإســعاف 241 ضحيــة ،يف 
ــراب  ــن ت ــة م ــق مختلف ــدة مناط ع
تلقــي  إثــر  عــىل  ،هــذا  الواليــة 
ــرف  ــن ط ــتغاثات  م ــات وإس مكامل
املواطنــني ،هــذه التدخــالت شــملت  
ــة   ــة املدني ــف مجــاالت الحامي مختل
ــرور او  ــوادث امل ــة بح ــواء متعلق س

االجــالء  او إخــامد الحرائــق 

حيــث تدخلــت وحــدات الحاميــة 
ــن 15  ــدة م ــرتة املمت ــة يف الف املدني
اىل 21  مــن نوفمــرب  ٱثــر 14حــادث 
تــم  12جريــح  اىل  أدى  مــرور 
إســعافهم يف عــني املــكان ثــم نقلهــم 
ــت  ــام قام ــة ك للمستشــفيات املحلي
ذات املصابــح مــن إخامد8حرائــق   
غابيــة و12 تدخــال  دون  تســجيل 

اي إصابــات .
مدفوين صونيا أم البواقي

والي عين تموشنت يعطي اشارة انطالق حملة التشجير من غابة ساسل 
أرشف  وايل والية عني متوشنت السيد امحمد مومن عىل انطالق 
عملية غرس 3000 شجرية من نوع الصنوبر الحلبي، الكاليتوس، 

الخروب بغابة ساسل ببلدية أوالد بوجمعة، يف إطار اليوم 
الوطني للتشجري املنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية 

" السيد عبد املجيد تبون"، تحت شعار " فليغرسها"، بحضور 
رئيس املجلس الشعبي الواليئ، السلطات املحلية املدنية و 

األمنية، نائبة بالربملان،  و مبشاركة واسعة ملختلف القطاعات 
نذكر منها محافظة الغابات للوالية، مصالح الحامية املدنية، 

الجامرك، البيئة، التجارة، املوارد املائية، املصالح الفالحية، الشؤون 
الدينية، الربيد و املواصالت السلكية و الالسلكية، املصالح األمنية، 

مصالح الدرك الوطني، أفراد الجيش الوطني الشعبي، إدارة 
السجون، األرسة الثورية،  الجمعيات و فعاليات املجتمع املدين،  

و الكشافة اإلسالمية،هذا وستتواصل العملية سب القامئني عليها 
اىل غاية شهر مارس املقبل وسريتفع عدد الشجريات املغروسة اىل 
اكرث من 08 الالف وهي العملية التي وصفها وايل الوالية باملهمة 

والتي ستسفيد منها جميع االجيال ،هذا واكد مافظ الغابات 
للوالية انه تم تخصيص خالل هذه العملية مساحة قدرها 

150هكتار لالشجار املثمرة من مختلف االنواع وهي موجهة 
لفئة الفالين حيث يستفيد منها 100 فالح كام سيتم تعويض 

االشجار املحروقة واملمتدة عىل مساحة 400 هكتار تضاف اليها 
غرس 200 هكتار من اراض غابية جديدة ،كام تضمنت العملية 

توزيع 35 الف شجرة تزينية ارشفت عليها محافظة الغابات وقد 
خصصت للمناطق الحرضية.

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

بيـــان إعالمــي 
مواصلة للجهود امليدانية الرامية إىل مكافحة الجرمية الحرضية عرب قطاع اإلختصاص سيام يف الظرف الراهن، 

و إثر معلومات واردة إىل األمن الحرضي الثاين بأمن والية األغواط مفادها حيازة شخص يبلغ من العمر 
(34) سنة لكمية من املرشوبات الكحولية بصدد ترويجها دون رخصة مستغال يف قيامه بنشاطه اإلجرامي 
منزله الكائن بقطاع اإلختصاص مبدينة األغواط، ليتم وضع خطة أمنية محكمة أسفرت من توقيف املعني 

مع ضبط وحجز كمية من املرشوبات الكحولية عىل مستوى مسكنه قدرت بـ180 وحدة مرشوبات كحولية، 
ليتم تحويل املشتبه فيه و املحجوزات إىل مقر املصلحة.

 بعد استكامل اإلجراءات الجزائية الخاصة بهذه القضية املتعلقة بـ بيع املرشوبات الكحولية بدون رخصة، 
تم خالل األسبوع املايض تقديم املشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط، ليحيل امللف 
عىل جلسة املثول الفوري للجلسة ليصدر يف حقه حكم بستة أشهر حبس نافذ دون إيداع، غرامة مالية نافذة 

قدرها (525000.00 دج).
جهود مصالح أمن والية األغواط تبقي متواصلة ملحاربة كل أشكال اإلجرام الحرضي و ضامن الحفاظ عىل 

أمن
 و سالمة األشخاص و املمتلكات.

مك�ب اال�﮴صال و العال
	ات العامة
أمن وال�﮵ة األ﮲عواط

���﮳#﮵ـــان إعالمــ

مواصلة للجهود امليدانية الرامية إىل مكافحة الجرمية الحرضية عرب قطاع اإلختصاص سيام يف الظرف الراهن، 
متكنت فرقة البحث والتدخل باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية بأمن والية األغواط ، يف قضيتني منفصلتني 

من توقيف شخصني يبلغان من العمر (22 سنة ، 23 سنة).
بعد ورود معلومات مؤكدة للفرقة تفيد بقيام املشتبه فيهام برتويج االقراص املهلوسة عىل مستوى حيني 
مختلفني مبدينة األغواط، و استغالل لهذه املعلومات وبعد  تكثيف األبحاث و التحريات إثر خطة أمنية 

محكمة، تم توقيف املشتبه به األول و بحوزته كمية من األقراص املهلوسة و مبلغ مايل قدره (4650 دج) من 
عائدات ترويجه لهذه السموم، فيام تم توقيف املشتبه فيه الثاين بأحد األحياء و بحوزته كمية من األقراص 

املهلوسة و مبلغ مايل  قدره (4360 دج) أين تم تحويلهام إىل مقر املصلحة ملواصلة التحقيقات.
 بعد استكامل ملف اإلجراءات الجزائية للقضيتني املتعلقتني بحيازة أقراص مهلوسة بطريقة غري رشعية 

قصد البيع ، تم تقديم املشتبه فيهام أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط ، الذي أحال ملف 
القضيتني عىل إجراءات املثول الفوري، ليصدر يف حق املشتبه فيه األول حكم بسنة  (01) حبس نافذة، و 
غرامة مالية قدرها (100000.00 دج) و يف حق املشتبه فيه الثاين حكم بسنة (01) حبس نافذة، و غرامة 

مالية قدرها (50000.00 دج).

 مكتب االتصال و العالقات العامة
أمن والية األغواط
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حوار صونيا مدفوني  ــن  ــط م ــب متراب ــب نجي ــو األدي ــن ه س1: م
ــريته؟ ــده و س ــة مول جه

ج1: نجيــب مترابــط كاتــب وعضــو اتحــاد 
الكتــاب الجزائريــني وعضــو الهيئــة اإلستشــارية 
الدوليــة لريــادة األعــامل بــاألردن مــن مواليــد 
ــي درس  ــة وادين ــن بلدي ــة 1988 اب 15 جويلي
ــل  ــة . متحص ــات عام ــال عالق ــالم واإلتص اإلع
عــىل شــهادة اإلنتــاج التلفزيــوين والتقديــم 
الــذي أعشــقه نلــت شــارة الريــادة يف التقديــم 
عــن مؤسســة القدســية بــاألردن تلقيــت عــدة 
تكوينــات يف الربمجــة والنضــام املعلوماتيــة 
عــدة  يف  مشــارك  البرشيــة  املــوارد  وتســري 

ــن. ــارج الوط ــل و خ ــة داخ ــات ادبي ملتقي

ــد  ــاء ال ب ــعراء و االدب ــن الش ــريك م س2 : كغ
ان تكــون لديــك بدايــات عــىل درب االدب 
ــت اول  ــن كان ــى و اي ــة مت ــة الجميل و الكلم

ــك؟. ــعرية ل ــة ش تجرب
ج2 : التجربــة الشــعرية كانــت يف اإلبتــدايئ 
مــن خــالل املســابقات الفكريــة بــني املــدارس 
, والشــكر يعــود ألســتاذي بشــري عبــداين الــذي 
ــري بعدهــا طــورت قــدرايت يف  ــه الفضــل الكب ل
ــد  ــتاذين عب ــة األس ــالل مرافق ــن خ ــعر م الش
األســتاذ  البيضــاء  وشــاعر  زينــاي  الرحــامن 
كتــاب,  أهــداين  الــذي  عــدوايل  نورالديــن 
ــة  ــاع صفصاف ــوان اوج ــيس بعن ــف وغلي ليوس
يف مواســم اإلعصــار, مــن هنــا أحببــت الشــعر 
واإللقــاء لدرجــة أين كنــت أطالــع كتــب اللغــة 
وأبجادياتهــا كل يــوم منــذ الصغــر خضــت 
عــن  بالكتابــة  الشــعرية  املحــاوالت  بحــر 
ــى  ــعرية بامللتق ــة ش ــت اول تجرب ــن كان الوط
الوطنــي األول هــواري بومديــن بورقلــة الــذي 
هــواري  الراحــل  الرئيــس  ارملــة  حرضتــة 
بومديــن ونلــت رشف تكرميهــا يل بعــد القــايئ 
قصيــدة بعنــوان جزائــري فكانــت محطــة 

ــىس. ــعرية ال تن ــة ش ــدة وبداي خال
   الشاعر يحب الحقيقة

ــاء و الشــعراء عــن  س3 : تختلــف نظــرة األدب
رســالة الشــعر و األدب عمومــا لــكل منهــم 
زاويــة نظــر يفرسهــا. حدثنــا عــن زاويــة 
نظــرك يف هــذه الرســالة و ألي مــدى توافــق او 

ــن.؟ ــة االخري ــض نظري ترف
ج3 :ليــس الشــعر صنعــة ميكــن لــكل إنســان 
شــخص  كل  يســتطيع  أداة  وال  احرتافهــا 
ــاعر  ــا الش ــالة يلهمه ــو رس ــا ه ــا، وإمن امتالكه
فــإذا هــو قــد تبــدل مــن نفســه نفســا أخــرى، 
ــم  ــري قي ــدة، تغ ــرة جدي ــامل نظ ــر إىل الع تنظ
نظرتــه  أقدارهــا  وتعــدل  رأيــه  يف  األشــياء 
عنــد  تنحجــز  وال  القشــور  عنــد  تقــف  ال 
ــل  ــاب وتتغلغ ــذ إىل اللب ــا تنف ــف, وإمن اللفائ
إىل صميــم الجوهرومــا تــزال هــذه النظــرة 
ــع  ــى ترف ــه حت ــى بإحساســه وتســمو بقلب ترق
ــه الحجــب عــن الجــامل الهاجــع يف الكــون،  ل
وتكشــف لــه األســتار عــن ســحره البديــع 
ورسه وأكــرب ظنــي أن اليونــان شــعروا منــذ 

القــدم بهــذه الحقيقــة الجميلــة ورمبــا كان 
هــذا الشــعور هــو الســبب يف نبوغهــم يف 
فــن الشــعر، وتفوقهــم عــىل العــامل فيــه، فقــد 
الضيــاء،  جمــة  نظــرة  الطبيعــة  إىل  نظــروا 
وكشــفوا  باطنهــا  فتبينــوا  الشــعاع،  غزيــرة 
داخلهــا وعرفــوا أن املوســيقى هــي قلبهــا 
بــل جاملهــا وجاللهــا، فأخــذوا يقرتبــون منهــا، 
يحاولــون أن يعرفــوا أرسارهــا وقــد يكــون مــن 
الجحــود أن نقــول إن الشــعر مــن األعــامل 
املوضوعيــة التــي ال يتبــني لصاحبهــا فيهــا أثــر، 
ــداء امللحوظــات  ــا عــىل إب ــرص فيه ــي يقت والت
وذكــر التنبيهــات، فــان الشــعر ذاتيــا أكــرث منــه 
ــا، وهــو  ــه خارجي ــا أكــرث من ــا وداخلي موضوعي
يعنــى بتقديــم شــخصية صاحبــه قبــل عنايتــه 
الــكالم  يحــاول  الــذي  املوضــوع  بتقديــم 
الشــعرية  واألفــكار  التصــورات  ومــا  فيــه، 
ــام  ــه، ال ك ــه ونتخيل ــم ب ــام نحل ــع ك إال الواق
نــراه ونشــهده، ولــو كانــت مهمــة الشــعر 
هــي نقــل مــا يف الطبيعــة لــكان تكــراراً قليــل 
القيمــة، ولــو كانــت هــي فكرتــه عــن الجــامل 
ــز  ــا ترتك ــة، وإمن ــة وأدىن درج ــل قيم ــكان أق ل
مهمتــه الســامية يف أنــه الحلقــة الرابطــة بــني 
الطبيعــة يف أجمــل مظاهرهــا وأســمى معانيهــا 
ــي  ــني روح اإلنســان، وإذن فالشــعر ال يبتغ وب
نقــل حقائــق األشــياء وال إظهــار جانــب الحــق 
وتزييــف الباطــل منهــا، فــان لذلــك لســاناً 
ــه. ونحــن ال ننكــر أن الشــاعر  ــوم ب خاصــاً يق
يحــب الحقيقــة الن الحقيقــة يف ذاتهــا محببــة 
ــوب ال  ــىل القل ــلطان ع ــا س ــس وله إىل كل نف
ــا ال  ميكــن أحــد أن يجحــده، ولكــن نقــول إنن
نريــد مــن الشــاعر بيــان الحقائــق، وإمنــا نريــد 
منــه تحديثنــا عــن الجــامل املســترت يف الكــون، 
ــه  ــني أجزائ ــف ب ــي تؤل ــيقى الت ــل املوس ومتثي

ــخ. ــه.. ال ووحدات

بعــض   عــن  تحدثنــا  ان  ميكــن  :هــل  س4 
ــتقبلية و  ــة املس ــة و االدبي ــاريعك الثقافي مش
ــا يف  ــوي اصداره ــي تن ــات الت ــي املؤلف ــا ه م

إطــار تخصصاتــك و اهتامماتــك ؟.

ج4 :مشــاريعي املســتقبلية هــي اين بصــدد 
امتــام روايــة بعنــوان جــراح لــن تندمــل تــدور 
محتوايتهــا عــن واقــع الشــباب العــريب يف دول 
ــيا  ــوان األرتونوس ــعري بعن ــوان ش ــيان دي النس
ــة  ــة و اإلجتامعي ــد الوطني ــني القصائ ــج ب مزي

ــة. والعاطفي

ــدوات  ــابقات او ن ــدة مس ــاركت يف ع س5 :ش
ــا؟ ــا عنه حدثن

ونــدوات  ملتقيــات  عــدة  يف  :شــاركت  ج5 
وتونــس  بــاألردن  الوطــن  وخــارج  داخــل 
وتركيــا وكذلــك أمســيات شــعرية ســواء التــي 
ــد  ــة او بالعدي ــة بالوالي تنظمهــا الفــروع األدبي
مــن الجامعــات الجزائريــة قســنطينة تلمســان 

الجزائــر ام البواقــي مســتغانم واد ســوف.
كورونا حرمتني من حضور عدة ملتقيات

س6 : مام حرمتك جائحة كورونا ؟.
ج6 :حرمتنــا الجائحــة مــن حضــور ملتقــى 
للجائحــة  رســالة  يف  األدبــاء  لــدور  عاملــي 
لجامعــة جريســون برتكيــا والــذي تــم مــن 
خــالل قبــول ورقــة بحثــي التــي تطرقــت فيهــا 
للجانــب اإليجــايب ورســالة الكاتــب يف الوقايــة 
مــن فــريوس كورنــا وكان الحضــور عــن تقنيــة 
اللــه لذلــك  التحــارض عــن بعــد ووفقنــي 
ــي  ــة بحث ــول ورق ــم قب ــال ت ــو الح ــك ه كذل
بجامعــة ماالنجــا بأندنوســيا والتــي القيــت 

ــزوم. ــة ال ــرب تقني ــك ع كذل

س7: حدثنــا عــن كتاباتــك و امتعنــا بجــزء 
منهــا ؟

األرتونوســيا  بعنــوان  شــعري  :ديــوان  ج7 
ــة  ــة و اإلجتامعي ــد الوطني ــني القصائ ــج ب مزي
والعاطفيــة جــزء مــن قصيــدة األرتونســيا * 
َمَعــاَذ  بَــرُْق..!   .. الَوْســِميَّ يَُكْفِكــُف.. طَلََّهــا 
الِكْربيَــاِء.. يَهــلُّ َوْجــٌه.. َو أنْــِت َحزيَنــٌة.. ِيف 
ــزٍّ  وُح ِع ــالَِك ُرصُ ــُرىَب ُع ــَوْت ِب ــُق َه ــاس.. طَلْ النَّ
.. َو لـَـْم يـَـُك فَْوقََهــا.. ِباألْمــِس.. فـَـْوُق فـَـالَ ِبيــُض 
ــُق  ــا.. الََح أُفْ ــاٌت َو الَ لِلُْمْنتَِضيَه ــَوارم ُمرَْهَف الصَّ
َوالَ ُســْمُر الَقَنــا.. مُيِْطــرَْن َرْوًعــا.. أَِســنَّتَُها.. بــَداج 

ــُق. ــل َصْع اللَّيْ

كلمة اخرية ؟
ــة  ــك الطيب ــىل التفات ــك ع ــول ل ــكر موص الش
واهتاممــك الكبــري كمراســلة تجمــع صفحــات 
واحــدة  بوتقــة  يف  باألدبــاء  واإلملــام  األدب 
تحــت مســميات جامليــة تفــوح بلســان التفاين 
يف عملــك وكذلــك شــكري للجريــدة حفــظ 
ــي ال  ــايت الت ــالء تحي ــا الب ــع عن ــا ورف ريب وطنن
تنتهــي واشــواقي التــي ال تنقــيض لــكل األقــالم.

الشاعر واالديب نجيب تمرابط للوسيط المغاربي:

لن انسى يوم كرمتني انيسة بومدين في ورقلة
 الشعر ليس صنعة يمكن لكل انسان احترافها

ــت يف  ــزة تكون ــحرية ممي ــة س ــق خلط ــا لتخل ــغف مع ــة و الش ــع املوهب ــا تجتم عندم
شــخصية راقيــة يف ابهــى صورهــا نجيــب مترابــط ابــن واد نينــي , مــن واليــة ام البواقــي 
الــذي ســلطت جريــدة الوســيط املغــاريب عليــه الضــوء اليــوم يف حــوار شــيق و مميــز يف 

هــذه األســطر.حاورته مراســلة الجريــدة مدفــوين صونيــا .



وأوضــح نــادي األســير إلــى أنــه ومنــذ 
مطلــع العــام الجــاري 2020، اُستشــهد 
أربعــة أســرى فــي ســجون االحتــالل، 
جــّراء جملــة السياســات التنكيليــة التــي 
ــدار ســنوات  ــى م ــم عل مورســت بحقه
اإلهمــال  سياســة  ومنهــا  اعتقالهــم، 
(القتــل  والممنهجــة  المتعمــد  الطبــي 
االحتــالل  ينفذهــا  والتــي  البطــيء)، 
ــن خــالل  ــج، م ــه بشــكل ممنه وأجهزت
اســتخدام العــالج كأداة لتنكيــل بهــم، 
والمماطلــة فــي تقديمــه أو حرمانهــم 
الجســدي  التعذيــب  وسياســة  منــه، 
ــالوة  ــة، ع ــكالها المختلف ــي بأش والنفس
علــى سياســة العــزل اإلنفرادي وتُشــكل 
يمارســها  التــي  السياســات  أخطــر 
ولفــت  األســرى.   بحــق  االحتــالل 
نــادي األســير إلــى أن عــدد شــهداء 
ــى )226(  ــيرة وصــل إل ــة األس الحرك
شــهيداً، منهــم )71( أســيراً اُستشــهدوا 
جــّراء سياســة اإلهمــال الطبــي )القتــل 
أن  نــادي األســير  البطــيء(.  وأكــد 
ــهداء،  ــن الش ــاز جثامي ــتمرار احتج اس
ــم  ــالل بقتله ــف االحت ــم يكت ــة، فل جريم
ــه  ــى االســتمرار بجريمت ــل يصــر عل ب
جثامينهــم،  احتجــاز  خــالل  مــن 
ــى بعــد استشــهادهم.   ــل بهــم حت والتنكي
الفلســطيني  األســير  نــادي  ووثــق 
األســرى  عــن  المعلومــات  أبــرز 
جثامينهــم. المحتجــزة  الشــهداء 

ــي  ــق ف ــام 1944م والتح ــة ع ــد دول ول

ــدر  ــراً وهــو ينح العمــل الثــوري مبك
مناضلــة  عائلــة  مــن 
نضالــي  إرث  لهــا 
عــام  اُعتقــل  طويــل، 
عليــه  وحكــم  1968م، 
فــي  المؤبــد  بالّســجن 
شــهيداً  وارتقــى  حينــه، 
فــي   ،1980 آب   31 فــي 
وعانــى  ســجن عســقالن، 
جــّراء  دولــة  األســير 
مــن  االحتــالل  ممارســات 
طبــي  وإهمــال  تعذيــب 
شــارك  أن  وبعــد  متعمــد، 
ــجن  ــراب س ــارك إض ــي مع ف
»عســقالن« فــي نهايــة ســنوات 
وضعــه  رغــم  الســبعينيات، 
ــي  ــث يعان الصحــي الصعــب حي
مــن مشــاكل فــي القلــب، ومــع 
المشــاركة  علــى  أصــر  ذلــك 
اإلضــراب  معــارك  كافــة  فــي 
التــي خاضهــا األســرى، وشــكل 

الشــهيد دولــة حالــة نضاليــة خاصــة 
وهامــة فــي تلــك المرحلــة، ولــم يكتــف 
ــم  ــن جرائ ــذه م ــا نف ــكل م ــالل ب االحت
يواصــل  بــل  دولــة،  الشــهيد  بحــق 
حتــى اليــوم جريمتــه باحتجــاز رفاتــه.

 ولــد الشــهيد عزيــز عويســات فــي 
تاريــخ الرابــع مــن أيلــول/ ســبتمبر 
ــر  ــل المكب ــن جب ــو م ــام 1965م وه ع
فــي القــدس، وأب لســتة أبنــاء وجــد 

لســتة 
اعتقلتــه  أحفــاد، 
فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات 
أغســطس   / آب  مــن  الثالــث  تاريــخ 
عــام 2014م، وحكمــت عليــه بالّســجن 
لمــدة )30( عامــاً. تعــرض األســير 
عويســات للتعذيــب بالضــرب المبــرح 
علــى يــد قــوات »النحشــون«، قبــل 
وبعدهــا  وجيــزة،  بمــدة  استشــهاده 
أُصيــب بجلطــة نقــل علــى إثرهــا إلــى 
استشــهاده  عــن  وأعلــن  المستشــفى، 
فــي تاريــخ 20 أيــار 2018، ويواصــل 
االحتــالل احتجــاز جثمانــه حتــى اليوم.

مــن بلــدة بيــت فجــار قضــاء بيــت لحــم، 
اُستشــهد فــي 16 تمــوز/ يوليــو 2019، 
ــزي  ــي مرك ــب ف ــه للتعذي ــد تعرض بع
و«بيتــح  »المســكوبية«،  تحقيــق 
ــب  ــن، وأُصي ــل المحققي ــن قب ــا« م تكف
نتيجــة لظــروف التحقيــق، واالحتجــاز 
ــه  ــاد، رافق ــوي ح ــاب رئ ــية بالته القاس
مــن  كجــزء  متعمــد  طبــي  إهمــال 
استشــهاده. إلــى  وأدى  التعذيــب، 

 قتلــه االحتــالل علــى مــدار )28( عاًما 
بطــيء،  بشــكل  االعتقــال  مــن 

لــك  ذ و

مــن  جملــة  عبــر 
منهــا:  الممنهجــة  التعذيــب  أدوات 
ــة  احتجــازه فــي العــزل لســنوات طويل
للعيــش  تصلــح  ال  زنازيــن  داخــل 
اآلدمــي، والتــي تســببت بإصابتــه بعــدة 
الطبــي  اإلهمــال  رافقهــا  أمــراض، 
المتعمــد وهــو جــزء أســاس مــن أدوات 
التعذيــب، وأدت بالنهايــة إلى استشــهاده 
شــباط/  مــن  الســادس  تاريــخ  فــي 
األســير  أن  علمــاً   ،2019 فبرايــر 
بــارود مــن األســرى القدامــى المعتقلين 
ــض  ــلو، ورف ــة أوس ــع اتفاقي ــل توقي قب
االحتــالل اإلفــراج عنــه، وهــو مــن 
ــوم  ــام 1991م، ومحك ــل ع ــزة اعتق غ
بالســجن المؤبــد و)35( عاًمــا، وفقــد 

والدتــه وهــو فــي األســر عــام 2017م.

أيلــول/  مــن  الثامــن  فــي  اُستشــهد   
ــة  ســبتمبر 2019، بعــد تعرضــه لعملي
قتــل بطــيء اســتمرت منــذ اعتقالــه 
ــالل  ــه االحت ــث اعتقل ــام 2015، حي ع
وتفاقــم  بالســرطان،  مصــاب  وهــو 
للتحقيــق  تعرضــه  جــراء  مرضــه 
ــن  ــن ع ــى أُعل ــديد، حت ــب الش والتعذي
استشــهاده، علًمــا أنــه بقــي محتجــز 
يســمى  فيمــا  اعتقالــه  فتــرة  معظــم 
والتــي  الرملــة«  »عيــادة  بمعتقــل 
يطلــق عليهــا األســرى »بالمســلخ«.

1994م،  عــام  االحتــالل  اعتقلــه   
واجــه جريمــة اإلهمــال الطبــي )القتــل 
البطــيء( علــى مــدار ســنوات اعتقالــه، 
بــأدوات وسياســات ممنهجــة، مارســتها 
بحقــه،  االحتــالل  ســجون  إدارة 
وأبرزهــا اإلهمــال الطبــي المتعمــد، 
عــالوة علــى ســنوات عزلــه اإلنفــرادي 
فــي  ســاهمت  والتــي  المتواصلــة، 
أن  إلــى  الصحــي،  وضعــه  تفاقــم 
استشــهد فــي تاريــخ فــي الثامــن تمــوز 
»كابــالن«  مستشــفى  فــي   2020
اإلســرائيلي بعــد )26( عامــاً علــى 
االحتــالل  ويواصــل  اعتقالــه، 
اليــوم. حتــى  جثمانــه  احتجــاز 

مــن  الثانــي  تاريــخ  فــي  اُستشــهد   
ــم،  ــت لح ــن بي ــو م ــول 2020، وه أيل
بعــد قرابــة )18( عامــاً مــن االعتقــال، 
ــة،  ــة صعب ــاً صحي ــث واجــه ظروف حي
االعتقــال  ظــروف  جــّراء  تفاقمــت 
القاســية، إضافــة إلــى سياســة اإلهمــال 
معتقــل  أن  علمــاً  المتعمــد،  الطبــي 
محكــوم  وهــو   ،2002 عــام  منــذ 
مــن  وكان  عامــاً   )18( بالســجن 
ــه  ــنوات اعتقال ــي س ــرض أن ينه المفت
فقــَد  أنــه  علمــاً  العــام،  هــذا  نهايــة 
ــقائه.  ــد أش ــه وأح ــه خــالل اعتقال والدي

 ولــد األســير كمــال أبــو وعــر فــي 
يوليــو  تمــوز/  مــن  الـــ25  تاريــخ 
وســبق  الكويــت،  فــي  1974م  عــام 
ــى فلســطين بخمــس  ــه بالعــودة إل عائلت
ســنوات، وهــو االبــن الثانــي لعائلــة 
مكونــة مــن ســتة أفــراد، تقيــم فــي 
ــن، أكمــل كمــال  ــة فــي جني ــدة قباطي بل
ــوات  ــي ق ــق ف ــة، والتح ــة العام الثانوي
ــه  ــالل بمطاردت الـــ17، واســتمر االحت
ــه  ــة مقاومت ــى خلفي ــالث ســنوات عل لث
ــه عــام 2003م،  ــل اعتقال ــالل قب لالحت
وتعــرض لتحقيــٍق قــاٍس اســتمر ألكثــر 
ــي، وحكــم  ــوم بشــكل متتال مــن 100 ي
المؤبــد  بالّســجن  االحتــالل  عليــه 
عامــاً،   و)50(  مــرات،   6 المكــرر 
عانــى األســير أبــو وعــر مــن مشــاكل 
ــرة  ــدم خــالل فت ــي ال ــابقة ف ــة س صحي
إال  مــن عالجهــا،  وتمكــن  اعتقالــه، 
بــدأ   ،2019 عــام  نهايــة  وفــي  أنــه 
وضعــه الصحــي يتدهــور تدريجيــاً، 
بالســرطان  إصابتــه  ثبتــت  أن  إلــى 
مواجهتــه  وبــدأت  الحنجــرة،  فــي 
ظــروف  فــي  الســرطان  لمــرض 
وتفاقــم  وقاســية،   صعبــة  اعتقاليــة 
أستشــهد  أن  إلــى  الصحــي  وضعــه 
ــي  ــالل ف ــي إحــدى مستشــفيات االحت ف
العاشــر مــن تشــرين الثانــي 2020. 
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قال نادي األسير، إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل احتجاز جثامين ثمانية أسرى شهداء، 
أقدمهم الشهيد أنيس دولة الذي ارتقى في سجون االحتالل عام 1980م، إضافة إلى الشهداء: 
عزيز عويسات، ونصار طقاطقة، وفارس بارود، وبسام السايح، وسعدي الغرابلي، وداوود 

الخطيب، وكمال أبو وعر الذي اُستشهد مؤخراً ورفض االحتالل تسليم جثمانه، وهم من ضمن 
)69( شهيداً يواصل االحتالل احتجاز جثامينهم.  
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أخواتــي  األماجــد  إخوتــي 
دربــي  رفــاق  الماجــدات 
الصابريــن  الصامديــن 
المتمرســين  الثابتيــن 
األســر, قــالع  فــي 

أحبتــي  القــراء  أعزائــي 
األفاضــل فمــا أنــا بصــدده 
تســليط  هــو  اليــوم 
إطــار  فــي  الضــوء 
اإلعالميــة  الحملــة 
ــراز  ــي إب ــة ف المتواصل

ملــف أخطــر حــاالت األســرى 
باألمــراض  المصابيــن  المرضــي 
االحتــالل  ســجون  فــي  المزمنــة 
والتــي تعتبــر تلــك الســجون الظالمية 
األمــراض  النتشــار  خصبــة  بيئــة 
ــالت  ــون الوي ــن يعان ــة, والذي واألوبئ
العنصريــة  اإلدارة  سياســات  مــن 
بالمســكنات  عالجهــم  تتعمــد  التــي 
دون القيــام بتشــخيص ســليم لحالتهــم 
ومعاناتهــم المســتمرة مــع األمــراض 
ــوت  ــراض والم ــة لأم ــه فريس لترك
أجســادهم, فــي  ينهــش  البطــيء 

خليــل  خالــد  المريــض/  واألســير 
موســى الســيالوي ابن الثالثون ربيعاً 
هــو أحــد ضحايــا اإلهمــال الطبــي 

المتعمــد 
إدارة  تمارســها  التــي 

والــذي  بحقــه  الســجون 
مطرقــة  بيــن  يعيــش 
يهــدد  الــذي  المــرض 
حياتــه وســندان تجاهــل 
لمعاناتــه  االحتــالل 
والقابــع حالياً في )ســجن 
انضــم  والــذي  نفحــة( 
إلــى قائمــة طويلــة مــن 
ــي  ــماء المرضــى ف أس
الســجون  غياهــب 

عامــه  أنهــى  وقــد  ودياجيرهــا، 
التاســع خلــف القضبــان ودخــل عامــه 
ــجون  ــي س ــي ف ــى التوال ــر عل العاش

ــي  ــو يقض ــرائيلي فه ــالل اإلس االحت
حكمــاً عشــرون عامــاً وأمضــى 
عامــاً. تســعة  اآلن  حتــى  منهــا 

األســير  عائلــة  بزيــارة  تشــرفت 
اســتقبلت  وقــد  الســيالوي  خالــد 
مــن  وترحيــب  عاليــة  بحفــاوة 
ــة  ــة المناضل ــذه العائل ــراد ه ــل أف قب
اشــقاؤه  مــع  الحديــث  دار  حيــث 
واحمــد  ومحمــد  تامــر  مــن  كالً 
قبــل  خالــد  األســير  حيــاة  عــن 
وبعــد اعتقالــه وُســعدت وتشــرفت 
بلقائــي بهــم والتعــرف عليهــم.

 

1990

2011

- إدانتــه بتهــم أمنيــة منهــا إطــالق 
بلــدات  علــى  صاروخيــة  قذائــف 
ــذه  ــام 2011,وتنفي ــي الع ــالل ف االحت
إلــى  عمليــة استشــهادية واالنتمــاء 
شــرطي  وطعــن  حمــاس,  حركــة 
ــوم  ــة ي ــادة داخــل ســجن نفح ــة ح بآل
األربعــاء الموافــق 1/2/2017،ردا 
ــتمرة  ــتفزازات اإلدارة المس ــى اس عل
لأســرى وقــد اشــاد والــده الحــاج 
قــام  التــي  الطعــن  بعمليــة  خليــل 
بتنفيذهــا واعتبرهــا عمليــة الطعــن 
شــرف عظيــم يســجل فــي تاريــخ 
العائلــة، معتبــرا أنهــا جــاءت فــي 
ــقيق  ــالل ش ــل االحت ــأر لقت ــياق الث س
خالــد فــي ســبتمبر 2009، باســتهدافه 
جباليــا. شــرق  مدفعيــة  بقذيفــة 

18

 

إســرائيلية  خاصــة  قــوة  اعتقلتــه 
أرض  فــي  فجــرا  عملــه  أثنــاء 
ــة  ــي مدين ــه ف ــق ل ــة مــع صدي زراعي
ــق قاســي  ــا وخضــع لتحقي ــت الهي بي
عامــا   18 بالســحن  عليــة  وحكــم 
فــي  شــرطي  عمليــة طعــن  وبعــد 
ســجن نفحــة حكــم عاميــن لصبــح 
عزلــه  وجــرى  20عامــا  حكمــة 
ــنيتن. ــدة س ــة لم ــة انفرادي ــي زنزان ف

يمعــن  وظالــم:-  تعســفي  إجــراء 
ــة  ــي مواصل ــي ف ــالل الصهيون االحت
خالــد  األســير  بحــق  إجرامــه 
الســيالوي منعــة مــن رؤيــة اهلــة 
ذلــك  كان  األمنــي  »المنــع  بحجــة 
بالســن  الطاعنــة  والدتــه  باســتثناء 
تــزوره ولهــا خمــس  كانــت  التــي 
أعــوام ممنوعــة مــن زيارتــه بعــد 
ــي. ــة طعــن الشــرطي الصهيون عملي

يعانــي األســير خالــد مــن كســور 
فــي عظــام القفــص الصــدري نتيجــة 
تعــرض  الــذي  المبــرح  الضــرب 
ــذ  ــت تنفي ــجانين وق ــل الس ــن قب ــه م ل
ــي  ــرطي الصهيون ــن الش ــة طع عملي
مــن  ويعانــي  نفحــة  ســجن  فــي 
ــاكل  ــبب مش ــس بس ــي التنف ــق ف ضي
ــب  ــدم بطل ــة وتق ــوب األنفي ــي الجي ف
ــى إدارة الســجن مــن أجــل إجــراء  إل
عمليــة جراحيــة وقــد وعدتــه إدارة 
منــذ  تماطــل  ومازالــت  الســجون 
أكثــر مــن خمــس أعــوام وال حيــاة 
القتلــة  هــؤالء  مــع  تنــادي  لمــن 
ــا  ــروس كارون ــب مؤخــرا بفاي وأصي
مســتقر. حاليــا  الصحــي  ووضعــة 
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ــرى  ــا األس ــي قضاي ــث ف ــدم الباح ق
الدكتــور رأفــت حمدونــة قبــل أمــس 
باعــداد دراســة تجربــة االضرابــات 
ــام -  فلســطين  ــة عــن الطع المفتوح
وتحــدث   ، نموذجــاً  وايرلنــدا 
ــي  ــة الت الباحــث خاللهــا عــن المكان
ايرلنــدا  لقضيــة  فلســطين  أولتهــا 
ايرلنــدا  أولتهــا  التــي  والمكانــة   ،
لقضيــة فلســطين ، وتشــابه الصــراع 
ــا  ــن بريطاني ــدا م ــالل ايرلن ــي احت ف
وانتــداب بريطانيــا علــى فلســطين 
، والوســيلة الســلمية التــي اتبعهــا 
ــن والفلســطينيين  األســرى االيرلنديي
البريطانيــة  الســجون  فــي 
علــى  واإلصــرار   ، واإلســرائيلية 
حــق الحريــة والحقــوق األساســية 
ــجون  ــي الس ــرى ف ــانية لأس واإلنس
المفتوحــة  اإلضرابــات  بوســيلة 
ــام  ــات الجس ــام والتضحي ــن الطع ع
التــي كلفــت الحركتيــن والشــعبين 
مــن شــهداء . وتنــاول د. حمدونــة 
ــات  ــف اإلضراب ــته تصني ــي دراس ف

المفتوحــة عــن الطعــام كاإلضرابــات 
والتضامنيــة،  االحتجاجيــة، 
ومنهــا  والسياســية،  والمطلبيــة، 
الجماعيــة والفرديــة، ومنهــا علــى 

المــاء والملــح فقــط ، وأخــرى 
مــع تنــاول المدعمــات مــن 
والفيتامينــات«،  المحاليــل 
اإلضرابــات  أن  وقــال 
حالــة  أوســع  تشــكل 
االحتــالل  علــى  ضغــط 
نتيجــة تحــرك الجماهيــر 
 ، منيــن لمتضا ا و
ــة  ــات الحقوقي والمؤسس
بســبب  والدوليــة، 
الجهــات  كل  تخــوف 
مــن  المحتلــة  حتــى 
األســرى  استشــهاد 
ــذي مــن شــأنه أن  ال
يوســع مــن ظاهــرة 
الغضــب العارمــة 

ــراب  ــد كل إض ــدث بع ــي تح الت
وتنــاول  الطعــام.  عــن  مفتــوح 

الحركــة  شــهداء  ســيرة  الباحــث 
األســيرة  الفلســطينية  الوطنيــة 
ورمــوز الحركــة األســيرة االيرلنديــة 
الشــهيدين  كســيرة   ، األســيرة 
المناضليــن االممييــن االيرلندييــن 
بوبــي ســاندز   «

ومارتــن 

األســرى  وســيرة   ،  « هورســن 
الشــهداء الفلســطينيين عبــد القــادر 
ــير  ــم ، واألس ــو الفح ــد أب ــر أحم جب
 ، حــالوة  محمــد  راســم  الشــهيد 
شــحادة  علــي  الشــهيد  واألســير 
محمــد الجعفــري ، واالســير الشــهيد 
إســحاق موســى مّراغــة ، واألســير 
عبيــدات  أســعد  حســين  الشــهيد 

الدكتور رأفت حمدونة 
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جمال الرحماني المكلف بالعالقات الوطنية والدولية في جمعية احرار الوطن بتونس للوسيط المغاربي

مهمتنا تنمية الحس الوطني 
لدى المواطن والتصدي لالقصاء

نحن بصــدد اقـــامة مشــــاريع 
في الحدود بين الجزائر وتونس

اجرت جریدة 
الوسیط المغاربي 

حوارا عبر المیسنجر 
مع السید جمال 

الرحماني المكلف 
بالعالقات الوطنیة 
والدولیة في جمعیة 

احرار الوطن بتونس, 
حیث طرحت علیھ 
جملة من االسئلة, 
تناولت فكرة انشاء 

ھذه الجمعیة واھدافھا 
وعملھا داخل القطر 
التونسي وخارجھ 
خاصة مع الدول 
الشقیقة المجاورة 

كالجزائر على سبیل 
المثال وفیما یلي نص 

الحدیث كامال

السؤال الخامس: تتحدثون 
عن وجود تنسیق مع 
المجتمع المدنی فی 

الجزائر هل وجدتم تجاوبا 
معه, وماذا اقترحتم علیه 

الى حد االن؟

جمال الرحمانی: الحمد 
لله مل يتوقف االتصال والتواصل 

بيننا واالشقاء يف الحزائر بالرغم من 
الربوتكول الصحي املتبع وغلق الحدود 

ونتواصل عرب الوسائل االلكرتونية.

السؤال السادس: هناك 
مناطق حدودیۀ مشترکۀ 
بین الجزائر وتونس, هل 

تهتمون بها فی برامجکم 
, خاصۀ انها مناطق 

محرومۀ ویعانی سکانها 
من الفقر والحرمان؟

جمال الرحمانی: بالطبع 
نحن بصدد اقامة مشاريع للرشيط 

الحدودي للحد من التهريب وتعمري 
الحدود والحد من النزوح للمدن.

السؤال السابع: ألم یعطل 

فیروس کورونا تنفیذ 
برامجکم والتنسیق مع 

المجتمع المدنی فی 
الجزائر فی ظل االجراءات 
االحترازیۀ التی اتخذها 
البلدان للوقایۀ من هذه 

االفۀ الخطیرة؟

جمال الرحمانی: مل يتعطل 
ونحن باتصال عرب الوسائل االلكرتونيه 

واالعالميه وحققنا عىل امليدان 
االفرتايض اكرث من املطلوب وننتظر 

عقد االتفاقيات بيننا ملا يخدم صالح 
البلدين.

السؤال الثامن: هل انتم 
متفائلون بمستقبل جمعیۀ 

احرار الوطن وبتحقیق 
انجازات فی الجزائر وتونس؟

جمال الرحمانی: اجل نحن 
متفائلون جدا فاالتحاد بني تونس 

والجزائر ضد مستعمر جعلهام يناالن 
االستقالل والروابط قويه واملستقبل 

مرشق باذن الله نحن نرى الجزائر 
تونس وتونس الجزائر نحن املثل 

الدويل لالخوه والرشاكه

السؤال االول: السید جمال 
الرحمانی المکلف بالعالقات 
الوطنیۀ والدولیۀ فی جمعیۀ 

احرار الوطن بتونس, هل 
یمکنکم ان تقدموا لنا لمحۀ 
موجزة عن فکرة انشاء هذه 

الجمعیۀ؟

جمال الرحمانی: فكرة انجاز 
هاته الجمعيه من اجل جمله من 

االهداف:
¶املساهمه يف نرش الثقافه الدمقراطيه 

التشاركيه املساهمه يف تنميه الحس 
الوطني لدى املواطن والتصدي لكل 
شكل من اشكال االقصاء والتهميش

¶املساهمه يف نرش الثقافه الدميقراطيه 
االفقيه التشاركيه 

¶املساهمه يف ثقافة املواطنه املسؤله 
بااللتزام بني الحق والواجب والحوكمه 

الرشيده السعي عىل ترسيخ قيم 
النزاهة ومبادئ الشفافيه وحق النفاذ 
للمعلومه ومقاومة كل اشكال الفساد 
¶املساهمه يف توجيه وارشاد الشباب 

ويف املجال العلمي والتشحيع عىل 
االبتكار وبعث مشاريع املساهمه يف 

بلورة اسرتاتيجيه تنمويه وطنيه شامله 
ومستدامه وعادله مع خصوصيات كل 
منطقه وترسيخ مبدأ التمييز اإليجابية 

بني الجهات. 

السؤال الثانی: هل کان 
لهذه الجمعیۀ صدى لدى 

المواطنین التونسیین وهل 
هناك اقبال على االنخراط 

فیها؟
جمال الرحمانی: نعم كانت 

لهاته الجمعيه صدى طيب لدى 
املواطن وعليها اقبال وانشات عديد 

االقاليم والفروع. 
السؤال الثالث: ممن تتمول 

جمعیۀ احرار الوطن؟

جمال الرحمانی: تتمول 
الجمعيه من االنخراطات والتربعات 
والهبات ونسبه مئويه من املشاريع 

التي تنجزها او اموال منهوبه 
تسرتجعها الجمعيه للدوله.

السؤال الرابع: ماذا أنجزتم 
الى حد االن فی تونس وما 

هی مشاریعکم المستقبلیۀ؟

جمال الرحمانی انجزنا ربط 
الصله والرشاكه بني مؤسسة الجمعيه 

واملؤسسات الحكومية ذات الصله 
بنشاط الجمعيه وزيارات لبعض 

املدارس والوقوف عىل النقائص وتم 
والحمد لله ايجاد الحلول وبحمالت 
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نحن على اتصال دائم مع االشقاء اجلزائريني

هد��نا 
�﮴عم�﮵ر الحدود 

والحد من 
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جمعیۀ أحرار الوطن للبناء والتجدید فی سطور
ــۃ  ــۃ ذات صبغ ــۃ دولي ــۃ قانوني ــد جمعي ــاء والتجدي ــن للبن ــرار الوط ــۃ أح جمعي
تنمويــۃ تعنــي بالشــأن العــام يرأســها الســيد عــيل الصغــري وترتكــب هيأتهــا املديــرۃ 
مــن الســادۃ والســيدات :  حليمــۃ مســعودي كاتــب عــام ..جــامل الرحــامين 
ــري  ــلوي الصغ ــط ..س ــم الوس ــس إقلي ــۃ ورٸي ــۃ والدولي ــات الوطني ــف بالعالق مكل
ــادي  ــام اإلقتص ــأن الع ــامم بالش ــۃ اإلهت ــداف الجمعي ــم أه ــن أه ــال ..م ــني م أم
ــن  ــف م ــي ..وبتكلي ــيل والخارج ــتثامر الداخ ــغيل واالس ــۃ والتش ــاري والتنمي والتج
ــم  ــس إقلي ــۃ ورٸي ــۃ والدولي ــات الوطني ــف بالعالق ــامين املكل ــامل الرح ــيد ج الس
ــم  ــقيقۃ   ت ــر الش ــدين يف الجزاٸ ــع امل ــن املجتم ــا م ــع رشكاٸن ــاق م ــط وباتف الوس
إنشــاء فــروع يف الدولتــني الشــقيقتني الجزاٸــر و ليبيــا وذلــك بغايــۃ التبــادل 
الجزاٸــر  دولــۃ  مــع  باالتفــاق  و   .. االجانــب  الســياح  واســتقطاب  الســياحي 
ــۃ  ــارۃ والصناع ــر التج ــا تطوي ــي وأيض ــال الصح ــر املج ــعي إيل تطوي ــقيقۃ نس الش
بــني الدولتــني الشــقيقتني إضافــۃ إيل تطويــر ســبل تشــغيل الشــباب وتطويــر 
ــادل  ــۃ للتب ــۃ واالفريقي ــا الفالحــۃ والســوق املغاربي ــدۃ منه ــۃ ع مجــاالت إقتصادي
ــا  تســهيل االجــراءات  ــدول الثــالث تونــس والجزاٸــر وليبي التجــاري ونرجــو مــن ال
ــا بهــا  ــرد عــيل املشــاريع التــي تقدمن والدعــم املــادي واملعنــوي ونحــن بانتظــار ال
ــق ــه ويل التوفي ــۃ الشــقيقۃ .. والل ــۃ الجزاٸري ــۃ التونســيۃ والدول ــن الدول ــكل م ل
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ــر مــن خمســة عشــرة عامــا  ــذ أكث من
قــررت االلتحــاق بالتعليــم الجامعــي، 
بإعــادة  أبــدأ  أن  رغبتــي  وكانــت 
المعــدل  لتحســين  العامــة  الثانويــة 
العــام الــذي حصلــت عليــه قبــل ســنة 
مــن اعتقالــي، وفعــالً فقــد طلبــت مــن 
ــدى  ــجيلي ل ــوا بتس ــي أن يقوم عائلت
ــدم  ــي أق ــم لك ــة والتعلي وزارة التربي
الثانويــة العامــة فقــام أخــي أشــرف 
بتجهيــز أوراقــي للذهــاب إلــى مقــر 
الــوزارة فــي مدينــة طولكــرم بغيــة 

ــة  تســجيلي، وفــي الطريــق إلــى مدين
طولكــرم اعترضــه حاجــز لقــوات 
االحتــالل اإلســرائيلي وعندمــا طلــب 
ــف  ــه اكتش ــرات هويت ــط المخاب ضاب
ــب  ــن تذه ــى أي ــأله إل ــي، فس ــه أخ أن
فقــال لــه لمدينــة طولكــرم كــي أســجل 
ــا  ــة عنده ــة العام ــي الثانوي ــامة ف أس
طلــب الضابــط مــن أشــرف النــزول 
ثــم  ومــن  واحتجــزه  الســيارة  مــن 
نقلــه للتحقيــق فبــدل أن يقــوم أشــرف 
العامــة أمضــى  للثانويــة  بتســجيلي 
ســجون  داخــل  شــهراً  أربعيــن 
ــى  ــي عل ــل انتقام ــرد فع ــالل ك االحت
ســعيه لتســجيلي بالثانويــة العامة، بعد 
ذلــك بثــالث ســنوات طلبــت مــن أهلي 
أن يقومــوا بتســجيلي مــرة أخــرى، 
وفعــالً قامــوا بذلــك، وقدمــت امتحــان 
الثانويــة العامــة وكان ذلــك فــي ســجن 
بئــر الســبع فــي العــام 2007، حيــث 
كان يحضــر معلمــون مــن الضفــة 
امتحــان  إجــراء  لمتابعــة  الغربيــة 
الســجون،  داخــل  لأســرى  شــكلي 
فكنــت ممــن ســاعدوا األســرى علــى 
ــررات.  ــى مجموعــة المق ــة عل اإلجاب
لــم  بأننــي  تفاجــأت  أشــهر  وبعــد 
االمتحــان،  اجتيــاز  فــي  أنجــح 
ــة اختطــاف  ــام وبحج ــك الع ــد ذل وبع
جلعــاد شــاليط قامــت إدارة ســجون 
الثانويــة  امتحــان  بمنــع  االحتــالل 
العامــة ومنــع الجامعــة نهائيــاً عــن 
األســرى، إضافــة لعديــد اإلجــراءات 
مــن  بالمطالبــة  فبدأنــا  العقابيــة، 
لنــا  بالســماح  المختصــة  الجهــات 
إلجــراء االمتحــان داخــل الســجون 
وااللتحــاق بالجامعــات الفلســطينية، 
هــذه المطالبــات اســتمرت منــذ العــام 
2008 حتــى العــام 2015 هــذا العــام 
بتقديــم  فيــه  الــذي ســمح لأســرى 
امتحــان الثانويــة العامــة والدراســة 
الســنوات  هــذه  خــالل  الجامعيــة. 
مــرات  عــدة  حاولــت  الطويلــة 
ففــي  العبريــة  بالجامعــة  االلتحــاق 
العــام 2008 اجتــزت أول فصــل فــي 
الجامعــة العبريــة بمعــدل 82 وفــي 
الفصــل الثانــي قمــت بتســجيل مادتــي 
ــى  ــة عل الشــرق األوســط والصهيوني
أمــل أن أكمــل فــي هــذه الجامعــة، 
الدراســة  مــن  أشــهر  ثالثــة  وبعــد 
نائــب  حضــر  الشــاقة،  الطويلــة 
مديــر ســجن عســقالن وأبلغنــي بأنــه 
ــي  ــر قانون ــذا غي ــراءه ه ــم أن إج يعل
ولكنــه يصــر علــى منعــي مــن إكمــال 
دراســتي وهكــذا فقــد تــم منعــي للمــرة 
الثالثــة مــن إكمــال الدراســة الجامعية. 

نتظرنــا  ا
ــالفاً  ــا س ــا قلن ــالً وكم طوي
حتــى العــام 2015 عندمــا 
التربيــة  وزارة  وافقــت 
ووزارة  والتعليــم 
علــى  العالــي  التعليــم 
ــة  ــرى فرص ــح األس من
الدراســة فــي جامعــة 
المفتوحــة،  القــدس 
لجــان  تشــكيل  فتــم 
تدريســية فــي مختلــف 

الســجون اإلســرائيلية وكانــت هــذه 
اللجــان مــن األســرى أنفســهم والذيــن 
حيــث  جامعيــة  شــهادات  يحملــون 
قامــوا باإلشــراف علــى ســير العمليــة 
معرفــة  وبحكــم  باقتــدار  التعليميــة 
األســرى بــي تــم تكليفــي ألكــون علــى 
رأس تلــك اللجــان التعليميــة علــى 
الرغــم مــن عــدم إكمالــي للدراســة 
الجامعيــة، وفعــالً قمنــا باإلشــراف 
علــى العمليــة التعليميــة واســتطعنا 
باإلضافــة للثانويــة العامة االســتمرار 
بالتعليــم الجامعــي وإعطــاء مجموعــة 
ــي  ــة ف ــدورات الثقافي ــن ال ــة م متنوع
والعالقــات  واإلعــالم  الصحافــة 

الدوليــة 
االجتماعيــة  والخدمــة 

كالعبريــة  اللغــات  وبعــض 
فلســطين.  وتاريــخ  واإلنجليزيــة 
مــن  مجموعــة  يســتمر  واليــوم 
بالجامعــات  بااللتحــاق  األســرى 
الفلســطينية فــي مســاقات مختلفة وفي 
كل يــوم يثبتــون قدرتهــم علــى تجــاوز 
مختلــف الصعوبــات التــي تضعهــا 
لمنعهــم  االحتــالل  ســجون  إدارة 
مــن تطويــر ذواتهــم، اليــوم وبعــد 
ثمانيــة عشــر عامــاُ علــى اعتقالــي 
وبعــد أكثــر مــن خمســة عشــر عامــاً 
لاللتحــاق  األولــى  محاولتــي  علــى 

بالجامعــة وبعــد أن دفــع أخــي أشــرف 
شــهراً  أربعيــن  دراســتي  ضريبــة 
فــي ســجون االحتــالل، وبعــد الكثيــر 
لــه  مــن عمليــات  ممــا تعرضــت 
الدراســية  المــواد  وســحب  النقــل 

والتضييــق علينــا خــالل المحاضرات 
وأثنــاء االمتحانــات اســتطعت مــع 
األبطــال  األســرى  مــن  مجموعــة 
الحصــول علــى شــهادة البكالوريــوس 
مــن  االجتماعيــات  تدريــس  فــي 
بتقديــر  المفتوحــة  القــدس  جامعــة 
التــي  الجامعــة  هــذه  جيــداً.  جيــد 
نكــن لرئيســها ولطاقمهــا التعليمــي 
واالحتــرام  المحبــة  كل  واإلداري 
والتــي  الجريئــة  خطوتهــم  علــى 
كســرت عديــد الحواجــز التــي كانــت 
معاصمنــا.  قبــل  بمســتقبلنا  تحيــط 
مــن  لــكل  شــكر  وألــف  فشــكراً 
ســعى وبــذل جهــداً أو وقتــاً أو عرقــاً 
دراســتهم  األســرى  يكمــل  لكــي 
ــالل.    ــجون االحت ــل س ــة داخ الجامعي
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عــدم وجــود طبيــب أخصائــي 
فــي الســجن، والموجــود فقــط هــو 
طبيــب عــام، وهــذا الطبيــب ال يعطي 
أي عــالج ســوى المســكنات، وأحيانا 
المرضيــة  الحــاالت  ذوي  يعطــي 
ليبقــوا  منومــة  أقراصــا  الحرجــة 
بآالمهــم.  يزعجونــه  وال  نائميــن، 

الطبــي  الفحــص  عمليــة   
داخــل الســجن تجــري مــن خلــف 
ــير  ــن األس ــل بي ــدي يفص ــيك حدي ش

المريــض والطبيــب، وهــذه الطريقــة 
الطبيــة  المعاينــة  فــي  الشــاذة 
والمخالفــة لكافــة القوانيــن واألنظمــة 
نقابــات  واألصــول الصــادرة عــن 
الطبيــب  األطبــاء والتــي ال تمكــن 
مــن تشــخيص الحالــة كمــا ينبغــي 
فــال يســتطيع الطبيــب مثــال قيــاس 
وفــي  شــابه  مــا  أو  قلبــه  نبضــات 
حــال اشــتكى المريــض مثــالً مــن 
ــب  ــه الطبي ــب من ــه يطل ــي بطن ــم ف أل
بعيــد.  مــن  بطنــه  عــن  الكشــف 

العيــادة  األســرى  وصــف   
الطبيــة بأنهــا عيــادة صوريــة وجــدت 
ــة  ــات الحقوقي ــهاد المؤسس ــط إلش فق
والدوليــة وخاصــة الصليــب األحمــر 
فالعيــادة  أكثــر  ال  وجودهــا  علــى 
موجــودة والطبيــب موجــود والعــالج 
والــدواء  مفقــود  واالختصــاص 
حتــى  محتجــز  للعــالج  المطلــوب 
التــي  األدويــة  أمــا  آخــر،  إشــعار 
يحتاجهــا األســرى وغيــر متوفــرة 
فــي الســجن ال يســمح بإدخالهــا ســوى 
األحمــر.  الصليــب  طريــق  عــن 

ــذي  ــايرة ال ــة والمس  المماطل
إلســكات  الســجن  إدارة  تســتخدمه 
آهــات وأنــات الجرحــى والمرضــى، 
حيــث تتعهــد اإلدارة بنقــل المريــض 
إلجــراء  للمستشــفى  المصــاب  أو 
الفحوصــات الالزمــة وقــد يحتــاج 
تــم  إلــى وقــت طويــل، وإذا  ذلــك 
ــه  ــى المستشــفى فإن ــل المريــض إل نق
الفحــص  نتائــج  علــى  يحصــل  ال 
الــالزم.  العــالج  تلقــي  ودون 

األدويــة  احتجــاز   
ــي  ــراء عقاب ــة للمرضــى كإج الالزم
احتجاجاتهــم  علــى  وردا  لأســرى 
الصحــي.  الوضــع  بتحســين 

 اشــتكى األســرى المرضــى 
أجهــزة  تأثيــر  مــن  والمصابيــن 
ــي الســجن  ــت ف ــي ركب التشــويش الت
علــى الوضــع الصحــي لأســرى، 
تلــك  تشــغيل  أن  األســرى  وأفــاد 
األجهــزة يتــم بوتيــرة عاليــة جــداً 
وتؤثــر علــى كافــة األســرى وتــؤدي 
ودوار  بصــداع  إصابتهــم  إلــى 
شــديدين، وتعــرض بعــض األســرى 

ــداع  ــدة الص ــن ش ــاء م ــاالت إغم لح
مــن تأثيــر تلــك األجهــزة وجديــر 
تســبب  األجهــزة  هــذه  أن  بالذكــر 
أمــراض ســرطانية فــي ســجن النقب. 

مــن  األســرى  اشــتكى   
)المجــاري(  الصحيــة  المكرهــة 
ــر  ــث تؤث ــي الســجن حي الموجــودة ف
منهــا  المنبعثــة  الكريهــة  الروائــح 
لأســرى  الصحــي  الوضــع  علــى 
المرضــى، ال ســيما ممــن يعانــون 
مــن حساســية فــي الصــدر وأزمــات 
قلبيــة وأولئــك الذيــن يعانــون مــن 
حساســية جلديــة فــي ظــل انتشــار 
الروائــح.  تلــك  بســبب  الحشــرات 

والبــرد  الغبــار  انتشــار   
مــن  تزيــد  الليــل  ســاعات  فــي 
الصحيــة  األوضــاع  تفاقــم وســوء 
يعانــون  الذيــن  ســيما  ال  لأســرى 
مــن إصابــات برصــاص وشــظايا 
فــي األطــراف والذيــن يحتاجــون 
ــتخدام  ــة واس ــن اإلصاب ــة أماك لتدفئ
باســتمرار.  ســاخنة  كمــادات 

األســرى  شــؤون  هيئــة  أعلنــت 
ــة األســير  والمحرريــن، عــن إصاب
أبــو رمــوز  الخالــق  عمــاد عبــد 

عامــا(  مــن مدينــة )46 
الخليــل، بــورم 
ني  طا ســر
منطقــة  فــي 
 . لخصيتيــن ا
لــت  قا و
إن  الهيئــة، 
ســير  أل ا
ــو رموز  أب
لمعتقــل  ا

منــذ 
م  لعــا ا
 ،2004

م  لمحكــو ا و
بالســجن 25 عامــا ويقبــع حاليــا 

مــن  يعانــي  عوفــر،  ســجن  فــي 
أوجــاع شــديدة فــي منطقــة الــورم، 
طبقيــة  صــورة  لــه  وأجريــت 

قبــل نحــو أســبوع  الــورم  مــكان 
المــرض  انتشــار  مــدى  لمعرفــة 
ولــم يــزود بالنتيجــة حتــى اللحظــة.

وأضافــت، أن األســير يعانــي أيضــا 
مــن مشــاكل وأوجــاع بالكلى، وال 
تقــدم لــه أدنــى 
أنــواع الرعايــة 
لصحيــة  ا
. مــة ز لال ا

وأشــارت الهيئــة، 
عــدد  أن  إلــى 
ــى  ــرى المرض األس
ســجون  فــي 
قرابــة  االحتــالل 
ــة  ــير بحاج )700( أس
عالجــي  تدخــل  إلــى 
عاجــل، بينهــم مصابون 
بالســرطان، وعشــرات 

مــن األســرى  يعانــون  الذيــن 
أمــراض خطيــرة ومزمنــة مختلفــة.



المناضــل  إستشــهاد  شــكل  وقــد 
الســوري خــالل الســنوات التاليــة 
إحــدى أيقونــات النضــال الفلســطيني 
علــى  الجامعــة  وشــخصياته 
ــي  ــنوات الت ــن الس ــاً م ــس تمام العك
فهرعــت  اإلستشــهاد  يــوم  ســبقت 
والقيــادات  المدينيــة  البرجوازيــة 
ــاً  ــل أساس ــت تمث ــي كان ــة الت التقليدي
طغــم اإلقطــاع صاحــب العالقــات 
مــع  المعروفــة  المصالــح  وشــبكة 
والحركــة  البريطانــي  اإلســتعمار 
الصهيونيــة لتلتحــق بركــب ذبيــح 
خــالل  كانــت  التــي  وهــي  يعبــد 
علــى  تُحــرض  الســابقة  الســنوات 
حركتــه وتــرى فيهــا تهــوراً وتهديــداً 
لبريطانيــا  وإغضابــاً  للمصالــح 
التــي ســوقت لهــا الطبقــات والطغــم 
المذكــورة فــي أكثــر مــن مناســبة 
ــن أن يكــون  ــد أو يمك كطــرف محاي
كذلــك عنــد إحتــدام الصــراع مــع 
الحركــة الصهيونيــة، كل مــا ســردته 
ليــس جديــداً فقــد تناولــه بإســهاب 
الشــهيد غســان كنفانــي فــي دراســته 
المنشــورة حــول ثــورة العــام 1936 
، ليــس هــذا فحســب بــل إن ُكتابــاً 
وباحثيــن ُكثــر غيــر كنفانــي أشــبعوا 
ــى  ــداوالً حت ــة وت ســيرة الشــهيد كتاب
يبــدو وأن كل جهــد ســيُبذل  بــات 
أمــا   ، بنتائجــه  مكــروراً  بعدهــم 
الــذي مــر عليهــا تاريخنــا  الِشــق 
الشــفهي والمكتــوب فــي حالــة تعجــل 
وتجاهــل دائــم مــن ثــورة القســام هــو 
ــي  ــدروس الت ــر وال ــتخالص العب إس
أتــت منظمــة وعلميــة  إن  يمكنهــا 
أن  وإســتنتاجاتها  مقدماتهــا  فــي 
لواقعنــا  لتشــريح مجهــري  تــؤدي 
وســتكون  الُمعاصــر  الفلســطيني 
مــن  حالــة  بخلــق  كذلــك  كفيلــة 
ــع  ــودي لواق ــي والعام ــرز الرأس الف
حركتنــا الوطنيــة وهــذا بالطبــع أمــر 
ــذه  ــي ه ــه ورقت ــن أن تغطي ــر م أكب
أو أن يصــل بــه للنتائــج المرجــوة 
ــل  ــذا آم ــم ل ــا َعظُ ــردي مهم ــد ف جه
دعــوة  هــذه  ســطوري  تشــكل  أن 
للباحثيــن والمهتميــن كــي نُِعيــد أو 
ــدداً  ــل مج ــيرة الرج ــح س ــدوا فت يُعي
ــتحقه  ــذي يس ــد ال ــن التمجي ــداً ع بعي
ويطلــب  يســتحق  ولكنــه  بالقطــع 
ــن  ــر م ــو أكث ــا ه ــفوح م ــه المس بدم
ذلــك إن المتتبــع لســيرة الرجــل فــي 
ســوريا وفلســطين ومــا بينهمــا يجــزم 
أن القســام العملــي جــداً والغــارق في 
ــته  ــاري بممارس ــي اإليث ــم الجمع اله
، رجــل الديــن المتفتــح والثــوري 
فــي ســلوكه حــدد بحركتــه شــكل 
الصــراع وأدواتــه وأكــد بإستشــهاده 
علــى ضــروة إدامتــه وعلــى طريــق 

إســتخالص  وتصعيــده  إدامتــه 
علــى  األداء  وتجويــد  العبــر 
الُصعــد الخاصــة والعامــة وبــرأيَّ 
العبــر  أهــم  مــن  إن  المتواضــع 
الُمســتفادة مــن تجربتــه هــي التالــي:

ــه  ــي تواج ــة الت ــة المعرك : قومي
ــاً كان وال  ــة عــدواً مركزي ــا األم فيه
زال كذلــك فــي نظــر الطبقة الشــعبية 
حكامهــا  إنحــدر  مهمــا  العربيــة 
الحقيقــة. هــذه  تغيــب  حاولــوا  أو 

علــى  الرهــان  تعظيــم   
جماهيــر األمــة وعــدم اإلستســالم 
وإقليــم  شــعب  لــكل  أن  لمقولــة 
أمــر  الخاصة-وهــذا  همومــه 
مبــرراً  ليــس  ولكنــه   - حقيقــي 
ــادت  ــي ج ــر الت ــع الجماهي للقطــع م
بالقســام مــن ســبقه أو لحــق بــه مــن 
العربيــة  الثــورة  وأســرى  شــهداء 
الفلســطينية فــي مواجهــة اإلســتعمار 
مــع   ، والصهيونــي  البريطانــي 
ضــرورة التفريــق بيــن أن تكــون 
الهمــوم الخاصــة والقضايــا المحليــة 
ــن  ــداً ع ــا بعي ــبباً لدفعه ــر س للجماهي
فلســطين أو تركيــز اإلهتمــام على أن 
هــذه الهمــوم ســببها باألســاس أنظمــة 
الحكــم التــى وجــدت أصــالً كأدوات 
ــي  ــان الصهيون ــة الكي ــة لخدم وظيفي
وجوهريــاً  شــرطياً  وإرتبطــت 
الخليــج  إبــن  أن  بمعنــي  بوجــوده 
الحركــة  فــي  يقاتــل  إنمــا  مثــالً 
علــى  القومــي  عــدوه  الصهيونيــة 
أرض فلســطين وخصمــه الطبقــي 
ــى  ــم( عل واإلجتماعــي ) نظــام الحك
أرض اإلقليــم الــذي يحمــل جنســيته.

ــي  ــد ف ــرز الجي  ضــرورة الف
الوطنيــة  مؤسســاتنا  هــرم  رأس 
طبقيــة  أســس  علــى  عــام  بشــكل 
البرغماتيــة  عــن  بعيــداً  واضحــة 
ومحــاوالت التبريــر التي وباألســاس 
ســمحت لِطُغــم رأس المــال واإلقطاع 
ــة  وذيــول الكومبــرادور والبرجوازي
الرأســمالي  األفــق والطمــوح  ذات 
القــرار  صنــع  لدوائــر  بالتســلل 
ــة القســام  ــور حرك ــرة تبل ــى فت األول
ومــا ســبقها فــزاودت علــى الحركــة 
ــن  ــا وم ــت إجهاضه ــة وحاول الثوري
فــي  وســارت  القســام  قتلــت  ثــم 
ــة  ــوت حال ــع خف ــة وم ــه مؤبن جنازت
عــادت  حينــه  فــي  الثــوري  المــد 
القديمــة. عاداتهــا  لســوء  حليمــة 

للديــن  يكــون  أن  يجــب   
بشــكله الثــوري ومكانتــه كجــزء مــن 
مكونــات تفكيرنــا و تراثنــا دوراً فــي 
مجريــات الصــراع، وتاريخنــا يكتــظ 
بنمــاذج حيــة لرجــال ديــن حملــوا 

ووصايــا  القــرون  مــورث 
الســماء لســاحات المعــارك 
فكانــوا كأجمــل مــا يكــون 
القســام  وليــس  الثورييــن 
كابوتشــي  وهيالريــون 
عــن عقــل األمــة الجمعــي 
مــع  هــذا   ، ببعيديــن 
مــن  الحــذر  ضــرورة 
ــن مــن  ــتثمر الدي أن يُس
ــل بعــض جماعــات  قب
كمبــرر  المصالــح 
لإلســتكانة والســلبية 
فمــن أوجــد األديــان 
وبعــث بهــا خلقنــا 

أحــرارا ويريدنــا عــز وجــل 
كذلــك حتــى نلقــاه ومــن نافلــة القــول 
ــال  ــن رج ــره م ــام وغي ــا أن القس هن
الديــن الثوريــن تمتعــوا بتفتــح الفــت 
إذ يذكــر تاريخنــا الشــفهي والمكتوب 
الداعيــة  وهــو  القســام  الشــهيد  أن 
الخطيــب والمــأذون الشــرعي كان 
يحضــر حفــالت زفــاف الفالحيــن 
قرانهــم  يعقــد  الذيــن  والعمــال 
ــة وكان  ــات الدبك ــي حلق ــارك ف ويش
ــورة  ــك مــن مكتشــفي شــاعر الث كذل
نــوح إبراهيــم و دفعــه لإلســتفادة مــن 
ــوري  ــاء الث ــف والغن ــي التألي ــه ف فن
ــزي  ــل عزي ــك أن تتخي ــاوم ، ول المق

القــارئ 
بالمكانــة  رجــالً 

الدينيــة التــي وصفــت يحضــر فرحــاً 
ويشــارك فــي حلقــة دبكــة ويحتضــن 
الثــوري. للعمــل  ويدفعــه  فنانــاً 

ــات  ــار للطبق  إعــادة اإلعتب
كمحــرك  المســحوقة  الشــعبية 
وباعــث للعمــل الوطنــي وهــذا أمــر 
ــام  ــد القس ــا بع ــرة م ــي فت ــورس ف م
ــز  ــة الرم ــي تجرب ــت ف ــن الالف ولك
ــراء جيشــاً  ــرد الفق ــم ي ــه ل الشــهيد ان
أعضــاء  أو  إمرتــه  تحــت  يقاتــل 
فــي  ويذوبــوا  يقدمــوه  حركيــن 

صورتــه وشــخصيته بــل صنعهــم 
علــى يديــه ثوريــون أوالً وقــادة ثانيــاً 
ــاق  وباالمــكان الرجــوع ألســماء رف
إستشــهدوا  الذيــن  ســواء  القســام 
الذيــن  أولئــك  أو  يعبــد  فــي  معــه 
والمجموعــات  الُعَصــب  قــادوا 
ــى  ــد لإلطــالع عل ــا بع القســامية فيم
والطبقيــة. اإلجتماعيــة  خلفياتهــم 

العمــالء  تعريــة   
والمتســاقطين ، الفــرز الجيد وتقســيم 
الجمهــور لخندقيــن ال ثالــث لهمــا 
والتأكيــد علــى أن تبريــر صغائــر 
األمــور يــؤدي لكبائرهــا والحيــاد 
الوطنــي  اإلشــتباك  حالــة  أثنــاء 
يدفــع أصحابــه فــي كثيــر 
للخنــدق  األحيــان  مــن 
الُمعــادي ،،، وهنــا تجدر 
أكثــر  أن  إلــى  اإلشــارة 
مــن وثيقــة تاريخيــة لفتــت 
إلــى أن المجموعــة األولــى 
الحصــار  فرضــت  التــي 
علــى الشــيخ الشــهيد ورفاقــه 
فــي أحــراش يعبــد كانــت مــن 
)الشــرطة(  الــدرك  أعضــاء 
يعملــون  الذيــن  الفلســطينين 
تحــت أمــرة ســلطات اإلســتعمار 
وهنــا نجــد أن تبريــر التعامــل 
الســعي  بــاب  مــن  العــدو  مــع 
مــن  دفــع  العيــش  لقمــة  وراء 
مارســوه لخنــدق العمالــة المباشــرة 
الشــاعر. بطــن  فــي  والمعنــى 

إستشــهاده  فــي  وللقســام   
ُحســينياً جيفاريــاً يجــب أن  موقفــاً 
إشــتداد  وعنــد  فالرجــل  يُظَهَــر 
الشــهير  شــعاره  رفــع  الحصــار 
تمامــاً  كالحســين  شــهداء  موتــوا 
والذلــة  الســلة  رفــض  حيــن 
كتشــي  و  مجيــدة  ميتــة  وأرادهــا 
ــن  ــعار الوط ــع ش ــذي رف ــارا ال جيف
أو المــوت عنوانــاً وقضــى تحتــه.
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��ر�ر� ��ا�� ��ت ا��ر�

� ����� �ا�� ���� ا��ت��� ���� ��ر� ������ ���ا��

�ر������  ا������ر   �������  �������
ا�����ر ������� ا�������� ا������ ا������ 
 ������� ��فتر��������  ������ا�  ��ا���� 
����� ا������� ا�ت��������� �ا����ف����� ف��� 
 �����  ����� ا����را�������  ا������� 
ت���� ا�������� ف���  ���� ������� �����
�ر���� ������ ا����������� افتت�ت���� 
ا������ر� ا�ت�������� ��������� ����ر 
 ��������  ���� �ت�������  فر������� 
��ر� ������� �����  ا�ت������ ف��� ا���

ف���   ���������� ���ا������  ا����ر�  ������ت 
 ��  ���� ���ر����  ا�ت������   �������� �ط��ر���� 
ا����را�ات ا�ت��� ������ ا����ر� ���� ا�ت������ 
ا�����������  ا�ب������  �ا���ت�ر��  ا��������� 
ف��� ������ ا�ت������ �ا���ا����ت ف��� ������� 
ا������ر ����� ����ر ا���ا���� ������� ������ 
�ا������  �����ت����   ��������� ا����   ���� فتطر�
��ا� ا�ت������� �������ت ا���� ������ ا������ ا�ت��� 
���� ا��ب������ ��ت���� ����� ا���ا����� ����� ������� 
�ا�ت������ت  ا���ا����  �ت�����   ����  ��������
���ر����  �����ر   ��������  ������ �ر����  ا�ت��� 
ف���   ����� �ا���ر� ا����ر�   ������  ������
������� ������ ������� ����� ������ ������ ا�ت������� 
ا�ر������ �ا���� ا�������� ������ ����� �������� 
ف���  ا���������  ا�ت������  �ا���ر�  �����ر   ������
���� ���� ��ر���� ا������� ���� ������  ا�������� ����
� ا�ت������ �ا����  ا�ت������ ا��������� ��را���� �ط����
� ا���������  ا�������� ������� ����� ����� �� �ط����
ا�ت��������� ��ت���� ���� ����� ا���� ����ر ������� 
 ��� ����� ا������� ا�ت��������� ����� ������ ����� ���
�� ������� ��ف��ر ������� ��ت���را� ������� 
������ ���������� ����را� �ت������ ا����ر� ا�����ت�ر� 
����� ����ر ���   ������ � ������ ا�����ر ا�����ر�
��ر�� ����� ������ ا�ت������ ف���  ا�������ت ا��ت��
ا����ر ���� �������� �����ر ����� ا����ر� 
ا�������  ا����  ��ط���ر�  �����ت�����  ���ب���� 
���� �����ا� ��������� ا�ت������ �ا���� ا�������� 
 ���� ����ت��ا� ������� ���� ��ر�ت���� ����� ���
���� ا�������ت ا����ف����� �ا������ات ا�ت��� �������� 
���� ا�����ر �����  ا����ر� �ا���� ا�������� ����
����ر ���� ا������� ����� ������� ا�ب���������� 
�ا���� ا������� ������ ���ا���� ا�������ت�ر ���� 
������� ا������ ����� ����� ����� ف��� ا������ 
��������� ����� ا�ف��را� ������ ������� ��ا����ت 
 �����  ��� ا����  ا����ر�   ���� ا���������� 

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

����� ا���ا���� �ط���� �������� ����� ا���ت���� 
ا�ب���� ���� ������� ا������� ا�ت��������� �ا����ف����� 
ف��� ������ ا��ت����� ������� ��ا���� ��فت��ر�� 
����� ������� ف��� �������� ا���� ����� ا�������� 
 ������� ا�ت���  ا����ف����  �ا�������  ا�ت�������� 
ا�ب����  ��������� ا����ر� ���� ����� ������� 
ا�ت������� �ا�ت������ ا����� ���رت ���� ا�������� 
ا�������  �����ا� ����  ا�������  ا�ت�������� ف��� 
����ت�����  �ا�ت������  �ا������  ا�������   �������
 ������� �ا��ر������  ا������ط����  ����������ت 
ا�������   ����� ا������   �������  �����  ������
ا����ف���� �����ر� �ا��ت������ ������ ������� 
ا��ا������  �ا����را��  ا����ف����  ا�������ت  ف��� 
ا���ا���� ������� ا����ر�� �������   �������
������ ا���������ت ا��� ف��� ا���ا����� ������ 
����را� ������ ا���ا����ت �ا������� ا�ت��� �ت������ 
�ا���� ا������� ا�ت��������� �ا����ف����� ف��� ا�������� 
ا����ر�   ������� ا����  ا���ا����   �������
ا���������  ا�����������  ا������� ����� ا������� 
ا�ت�������  ف���  ا������  �����ر�   ������ ا�ت��� 
���ا���� ��ا�� ������� ا������� ا����را������ 
طب����� �ا���� ا�������� ا�ت��� ������ �ت������  ا���
ا��������� ا�ت��������� ف��� ا�������� �ا�تب������ 
ا�ت�����ات ��ف������ت �ا����� ������� �������� 
ا��������ت� ����� ������ ������ ا��ت�� ا����ر� 
ا���������  ا�ت����� ��ت�����  ا������ط����� ���� 
ا���������  ا�ت������  ف���  ا�����را�   �� ا������� 
ا��ت���   ���� �ب���ر   �����  ���������  �������
�������� ا������� ����� ا����ر� ف��� ������� �� 
����ا� ��������� ف��� ا������ات ا�����ر� ������ 
�ا���� ���� ������� ا�ت������ ا�ت��� ����ت��� 

������� �����ر  ا������ط����  ا�����ر 

������ ا������ 23 �� ��ف�ب��ر� ���� 
����ر� ���� ����� ا������ �ا������ 
 ����� ��� ا������ط���� ا���ت���� ���ا��
������ ا��ت����   ������ �ا���� 

�� ا����

��را�����   ��������� ا�����ر�   �  1
 ����  ���� ����  21� ����ا��  ����ر 
ا������   ������  ��������  ������
ا���ت����� ا���ت����� ��� ����� 2015� 
����� ������ ا������ ������� �����ت���� 
ا�����  ������ �������ت� ������ا� 
��ت���� ������ ����ا� ا�ت��� ������ 
�����ت�����   ������� �راف����� 

��ف����  ������ ف���   �����  �������  �������

 ������ �������� ��� ������ �����ا�� ����
 ����� �����ف���   ������  �������  13
 ������ �����  30  ������� ������� �را���� 
 ����  ���  ��������  �������  ����  ��
������� ������ �����ا� ف��� ا��������

���� ���� ��

2 � ا�����ر ������� ��� ������ �ت����� 

 ��� ���� ا�������� �������� 35 ���� ���� 41(

 �������  �2006  �����  ����� ���ت���� 
ا��ت�����  ������ ف���   ��� ����  14

 ������  ������  ������� �ا�����ر   �  3
 �������� ا��������   ���� ����  37� ����ا�� 
 �2006  �����  ����� ���ت����   ��� ����  16
��� ف��� ������ ا��ت����� ���� 14 �������
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ا������ 24  ��ف�بر  2020
ا�����874 ��ا�� ��ت ا��ر�

ا���ر� ا��ر��� ������ 
��ا� ���� ����� ا����� 

ف� ���� ا��ت��
����ا�   �������� ا��ر�����  ا�����ر�   ������
 �������  ���������  ������  ����  ���� ����  22(
ا����را�����  ا��ت����   ������ ف���  ا������� 
����ا��  ا�����ر�   �� ا�����ر   ������  �������
ا��������  ����ر��   ���� ا����23  ف���  ا��ت����� 
 ����� ا�������  ف���   2015  ����� ��ف�ب��ر 

�� ������ ������ ا��ت���� ا�ر����� �������� �ا����� ��ت���� ������ ����ا� ا�ت��� ا��ت�����ت ف��� 
����� ا������� �����ب��� �������� ف��� ������ ������ �������ت ف��� ا������ ا�����ر� �ا�بط���� 
������� ا�����ر�� ����� ����ا� �ت��� ا������ ������� ������ ا�������ت� ������ ا��ت���� ����� ا�����ر� 
������ �����ر �����ات�  ���� �������� ������� ���ر� ������� ����� �� ���� 13� ������ ���� ����ا� �����
 ����� ����ت����  ��������ت  �����ر�   ������ ف���   ������� ا��ت�����   ��������  ��  �����  �������

ا�����رات� �ف��������   ������  ����� �ا��ا������   ����� ف���  ا������  ���ب���  ا����ر�  ف��� 

 ����� ا��ت����  ����ات  ا�ت����� 
ف���ر  ��ت���   ������  ������
 ���� ��ا������   �20� ا�������  ا������ 
ا�ت���ا�ات   ����� �اف���  ا������� 
���ا�����ت�  ا���ا�������   �����

 �������  �� ا�����ر�   ������  ������
 ���� ا�ت�������  ���ر�  ��ا������ 
������ ����ر ������ ف��� �ا� � ������ 

���� �ب�� �ط����

 ����� ��ر ���ر��

 ��ا�� �برا� ا�ت��� 

 ��� ����

ا�ت�����  ���ر�  ف����� 
 ���� ��ا������   ���������

 ������ ا�������  ف���  �����ات   �����

��را��� ���� ��� ���� �� ���� ��� ��ر

�ب� ا����� ���� �����

����� ����� ����� 

 ��بر� ���� ا������ 

����ت�� �� ���� ��� ����

���� �ب� ا����� ������ �� ���� 

��� ��ا

���� ��را��� ا�ب��� �� ���� ا��ر���

 �ا�� ���� �را�ات �� ���� ���ر

 

���ف� ��� ا��ت� ���� 
��� ����� �17 ������ �� ����� ا������ 

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

���ر ��ا��

��ر ���� ������ 

���� ���� ��ا��� 

 ������ �ط���  ا���ت������   �����  �������
 ������� �����ر�   ����������  ��������
��ب���   �������  ������� ا�������� 

ا�ر����� ������ ا�ب����ت� ���� ا�������
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2020 24
874

 ����������  �������  �������  
 ��  �������  ��������  ������
 ������  ��������  �������
 ��������� ������� ���������
 15  �������  �������  ����
���������  �����  ������  ������

 ����������  �������  �������   �
 ���������  ��������  �����
 ��������� ���� �� ������ �������
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يومية سياسية تهتم باألخبار 
الوطنية والفلسطينية
*عين على ماوراء الخبر*

عنوان إدارة التحرير:
15A شارع محمد خميستي 

- الجزائر -
الموقع اإللكتروني:

www.wassitmag.com
البريد اإللكتروني:

wassitmagharibidz@
gmail.com

إلشهاراتكم توجهو إلى المؤسسة 
الوطنية لإلتصال والنشر اإلشهار
ANEP رقم 01 نهج باستور 

- الجزائر -
الهاتف:

021711664
021737128

الفاكس:
021739919
021379559

المدير مسؤول النشر:
بلقاسم فرحات

المستشار االعالمي 
السعيد قرايت

رقم الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
المؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL
- الجزائر العاصمة -

الوسيط المغاربي جريدة 
ورقية وألكترونية

سحب من عدد األمس:
3000 نسخة

عدد الزيارات للموقع:
 271899

القاصة: سالف بوكحيل. الجزائر
إىل مركز الّسنابل للّدراسات 

والّرتاث الّشعبّي يف بلدة سعري 
الطّيّبة ممثًّال مبديره

الّصديق العزيز د.إدريس 
جرادات. مع خالص الوّد

(الّسنابل)
َنابـِْل ... َمرْكَــــــٌز  السَّ

ِبالِعلْــــِم َحاِفــــْل 
يَْحَفـــُظ املَـــــْوُرْوَث 

َمْذُخـــــْوَر األََوائــِْل
أَطْلََق األًبَْحاَث ِفـــــْي َدرِْس 

املََسائِْل
يَْنُشــُر التَّْحِقيْـــَق َعـــْن أَْصِل 

َالئِـْل الدَّ
ْعِب أَثْرَتَْها  ِيفْ نُُصْوِص الشَّ

الَقَبائِْل

يَبُْسُط اآلثَاَر أَْسـَفاًرا يَُوفِّيَْها 
الرََّسائِْل

يَْجَمُع املَْكُنــْوَز ِيفْ الَعْقِل 
املَُناَِضْل 

 َعــــــــــزََّز التَّْوثِيْــــــَق 
لِإلرِْث الَفَضــــائِْل

َن املــــَْرِويَّ ِمـــــــْن  َدوَّ
َســــــرِْد الَعــــَوائِْل 

َصنَّــــَف األَْمــــثَاَل ِيفْ 
َحْقــــــٍل ُمَمـاثِْل

َراَدُه اإلِْدِريْـــُس َمْحُمـــــــْوُد 
ـــــــــاَمئِْل  الشَّ

 ِيفْ ِسِعرْيِ املَْجــــِد َميْـــَداِن 
األََصـائِْل

د. زين العابدين 
العواودة

 قصيدة مهداة  من الشاعر 
الدكتور زين العابدين العواوده  قصة : شيكوالتة الموت

كان ميكان يف سالف العرص واألوان كانت هناك  مجموعة 
من األصدقاء : بدر .حليمة. اسامء. 

حليمة طفلة مريضة مبرض القلب تتناول دواء باهض 
الثمن يضطر اباها للعمل لساعات كثرية. حتى يوفر مثنه . 

فكرت بدر واسامء ان تساعد صديقتها بان يتحدثان مع 
جمعية خريية  لتوفريه لصديقتهام وفعال  تحدثا مع رئيس 

الجمعية( االصالح واالرشاد) عن حالة صديقتهام. فوافق 
مساعدتهام . كل ذلك وحليمة ال تعلم 

الدواء عبارة عن شكوالتة محشوة بذلك  الدواء
طارت حليمةفرحا  واصبت تغني  

نامت حليمة  بعد ان تناولت قطعة من دوائها وتركته 
فوق الطاولة . 

تسلل بهدوء شديد اخاها : حسني.اكل كل الدواء
استيقضت حليمة  بدائها االمل  بحثت هنا وهناك عنه 

فلم تجده اخربت اباها عن ذلك. 
ازدادت حالة حليمة  سوءا . نقلت اىل املستشفى عىل 

جناح الرسعة
 استغرب االب وصديقيتها  سبب تدهور حالة صديقتهام 

حليمة 
حرض الطبيب : صديقتكام  رمبا ستموت 

بدر: نعم؟ 
الطبيب : تحتاح  عىل جناح الرسعة. لهذا الدواء

فكر الصديقتني كيف يساعدهام. 
ان ذهبا لنفس الحمعية اكيد لن يعيدا مساعدتهام . 

ومبلغه باهض الثمن
 رجعو للمنزل حزينون  يحملون اذناب الياس 

انت بدر اىل ان اخ حليمة مل يشاركهم ذلك
سالت عنه فوجدته يف غرفته مرمي عىل االرض 

نادتهم . نقلوه رسيعا للمستشفى . قرر االطباء القيام 
بغسل بطنه 

وبعد ساعات من االنتظار. 
خرج الطبيب : هو االن بخري بعد ساعة سيستفيق من 

املخذر
 استفاق اخ حليمة من املخذر طلب من بدر فقط ان 

تحرض له
اعرتف انه رسق دواء من اخته ضنا منه انها شيكوالته . 

وطلب منها ان ال تخرب االخرين
فوافقت 

قررت بدر الرجوع اىل نفس الجمعية . لطلب الدواء 
لصديقتها

وفعال منحها رئيس الجمعية 
وشفيت 

القصة 02
قصة : مات األسد

القاصة : سالف بوكحيل . الجزائر
كان ميكان وسالف العرص واألوان كان  وال يحلو الحديث 

إال عىل رسول الله صل الله عليه وسلم 
كان هناك فيل وذئب وأسد يف غابة خرضاء سامء صافية 
وخرير املياه يطرب األذان .شمس تدفئ األجسام وتغدي 

االرواح 
فيل اسمه حمدان.ذئب اسمه سعدان اما االسد إسمه 

طهران يعشون يف امن وامان مستتمتعون .إذ   اسمكت 
رجل الفيل حمدان مصيدة . حاول الصديقان االخران 

ان ينزعاها لكنهام فشال كان الفيل يتامل ويتامل لدرجة ان 
حرض كل الحيوانات وقامو باحضار عىل جناح  الرسعة 

صديقهم الطبيب زعالن
حرض الطبيب االعني كلها منتبهة اليه املة ان يخلص 

صديقها الفيل من املصيدة. بعد ساعات كثرية من 

املحاوالت . استطاع فك تلك املصيدة . قال لهم صديقهم 
اصيب بسم افعى  احتاج دواء الخراجه

الحيوانات: ماهو؟
الطبيب زعالن: زهرة  بدر الزمان توجد يف مكان بعيدعىل 

اعىل جبل به كثريا من األفاعي
زار االسد وقال : احرضها لك بإذن الرحامن . اصرب وترى
ويف طريقه وجد. اشخاص يبدو عليهم انهم هنود ولهم 

احتفال
تقدمو منه صوبو سهامهم : جرح قليال منها ثم. استجمع 

قوته وبدا يزار ويقفز ويهجم هنا وهناك 
هربو خوفا منه 

اتبع طريقه للمكان املطلوب كان حذرا جدا يف  صعوده 
الجبل

مرة تقرصه نحلة. يخدش رجليه لكنه ال يبايل
ويف االخري وصل املكان ورجع ألصدقائه وكل جسمه متامل 

كثريا
منحهم الزهرة بدر الزمان وسقط عىل االرض ميتا لعمق 

الجرووح 

ابــن  الشــيمي  عــامد  واالديــب  االعالمــى  االســتاذ  هــو 
ــوان  ــل بدي ــد 1969م, يعم ــو موالي ــوهاج و ه ــة س محافظ

عــام التنظيــم واإلدارة مبحافظــة ســوهاج .
واإلدارة  التنظيــم  مبديريــة  الصحفــي   املســؤول  هــو  و 
ــة  ــىل صحيف ــي واألديب  ع ــرشف الفن ــك امل ــوهاج وكذل بس
أخبــار ســوهاج وأنبــاء ســوهاج وكذلــك كان يــرشف ســابقا 

ــوهاج . ــوت س ــدة ص ــىل جري ع
هــذا األديــب و املبــدع لــه صوالتــه و جوالتــه  يف عــامل االدب 
فهــو أديــب مخــرضم مــن جيــل التســعينات و لــه أكــرث مــن 

مجموعــة قصصيــة مطبوعــة .
ــد مــن  ــه  العدي ــة , ل ــز األدبي ــد مــن الجوائ ــال العدي ــد ن ق
ــة الرســمية والخاصــة  ــد املرصي األعــامل املنشــورة يف الجرائ
واإلقليميــة  , وكذلــك لــه أعــامل منشــور بالجرائــد العربيــة 
.يتميــز األديــب عــامد الشــيمي بطيــب القلــب و رقــي 
االخــالق وعــزة النفــس ,نشــيط ودؤوب يحــب العمــل كثــرياً 
ــة عارمــة يف نفــوس مــن  ــه محب ــه  خــدوم ل يف مجــال عمل
ــة بــني  ــه  قريــب كان أو  و غريــب ال يفــرق يف املعامل حول

ــع اإلســتجابة  ــة رسي أحــد ,وال يبخــل عــىل أحــد باملعلوم
و عــىل الصعيــد  األدىب ســاهم هــذا االديــب الوقــور يف 
ــة يف مجــال القصــة  ــن املواهــب األدبي ــد م اكتشــاف العدي
القصــرية و الشــعر و صعــد بهــم إىل  الســاحة األدبيــة 
ليكتشــفها القــراء ,و هــذا يؤكــد مــدى خــربة هــذا األديــب 
باالقــالم و املواهــب الجيــدة التــى تحتــاج ملثــل هــؤالء 
للوصــل بهــم عــىل الســاحة األدبيــة وهــو ال زال يعمــل بجــد 
واجتهــاد الكتشــاف املواهــب املدفونــة يف محافظــة ســوهاج 
ــرش  ــم ون ــم و توجيهه ــم و مبارشته ــون له ــد الع ــم ي لتقدي
أعاملهــم األدبيــة عــىل صفحــات الجرائــد املــرشف عليهــا كام 
ــة  ــدوات الثقافي ــة و الن ــل األدبي ــد يف املحاف ــاهم بالعدي س
واملؤمتــرات األدبيــة ليســاهم بقــد كبــري جــداً يف نــرش الوعــي 
الثقــايف مبحافظــة ســوهاج خاصــة و يســاهم بجانــب كبــري 
يف نــرش الثقافــة و الفنــون و االدب يف الصعيــد عامــة.و مــن 

اشــهر أعــامل األديــب عــامد الشــيمي 
املنشــورة بجريــدة الجمهوريــة عــام 1995م قصــة ربــع 

ريــال واملنشــورة بجريــدة الريــاض الســعودية 
و مناذج نشاطه األديب يف تشجيع األدباء و املواهب 

و هــذه احــدى موضوعاتــه املنشــورة بإحــدى الجرائــد التــي 
ــوهاج  ــت س ــدة بن ــة الواع ــت القاص ــا  حصل ــرشف عليه ي
ــابقة  ــث يف مس ــز الثال ــيل املرك ــد ع ــو محم ــال حمدت إبته
الكاتــب الصحفــى صــالح هــالل األدبيــة ىف القصــة القصــرية 
ــدة  ــا الجميلة“.وتســلمت القاصــة الواع ــن قصــة “ قريتن ع
بتهــال حمدتــو شــهادة تقديــر مــن لجنــة تحكيــم املســابقة 
وذلــك إلثرائــه الحركــة األدبيــة والثقافيــة يف الوطــن العــريب 

ــزة. ــة املتمي ــه القصصي أعامل
الجديــر بالذكــر أن القاصــة ابتهــال حمدتــو شــاركت بثــالث 
قصــص قصــرية يف كتــاب “ كيوبيــد١“ والــذى عــرض ىف 

ــارس ٢٠١٩ ــاب ىف م ــكندرية للكت ــرض اإلس مع

 نموذج يحتذى به



ــالل  ــوري خ ــل الس ــهاد املناض ــكل إستش ــد ش وق
النضــال  أيقونــات  إحــدى  التاليــة  الســنوات 
ــس  ــىل العك ــة ع ــخصياته الجامع ــطيني وش الفلس
متامــاً مــن الســنوات التي ســبقت يــوم اإلستشــهاد 
والقيــادات  املدينيــة  الربجوازيــة  فهرعــت 
طغــم  أساســاً  متثــل  كانــت  التــي  التقليديــة 
املصالــح  وشــبكة  العالقــات  صاحــب  اإلقطــاع 
والحركــة  الربيطــاين  اإلســتعامر  مــع  املعروفــة 
الصهيونيــة لتلتحــق بركــب ذبيــح يعبــد وهــي 
ــرض  ــابقة تُح ــنوات الس ــالل الس ــت خ ــي كان الت
عــىل حركتــه وتــرى فيهــا تهــوراً وتهديــداً للمصالــح 
ــات  ــا الطبق ــوقت له ــي س ــا الت ــاً لربيطاني وإغضاب
ــرف  ــبة كط ــن مناس ــرث م ــورة يف أك ــم املذك والطغ
ــدام  ــد إحت ــك عن ــون كذل ــن أن يك ــد أو ميك محاي
ــه  ــا رسدت ــة، كل م ــة الصهيوني ــع الحرك ــرصاع م ال
الشــهيد  بإســهاب  تناولــه  فقــد  ليــس جديــداً 
ــورة  ــاين يف دراســته املنشــورة حــول ث غســان كنف
ــاً  ــل إن كُتاب ــس هــذا فحســب ب ــام 1936 ، لي الع
ــرث غــري كنفــاين أشــبعوا ســرية الشــهيد  وباحثــني كُ
ــد  ــدو وأن كل جه ــات يب ــى ب ــداوالً حت ــة وت كتاب
ــق  ــا الِش ــه ، أم ــروراً بنتائج ــم مك ــُيبذل بعده س
ــوب يف  ــا الشــفهي واملكت ــا تاريخن ــذي مــر عليه ال
ــورة القســام  ــن ث ــم م ــة تعجــل وتجاهــل دائ حال
هــو إســتخالص العــرب والــدروس التــي ميكنهــا إن 
أتــت منظمــة وعلميــة يف مقدماتهــا وإســتنتاجاتها 
ــا الفلســطيني  ــري لواقعن ــح مجه ــؤدي لترشي أن ت
املُعــارص وســتكون كفيلــة كذلــك بخلــق حالــة مــن 
الفــرز الــرأيس والعامــودي لواقــع حركتنــا الوطنيــة 
ــي  ــه ورقت ــع أمــر أكــرب مــن أن تغطي وهــذا بالطب
هــذه أو أن يصــل بــه للنتائــج املرجــوة جهــد 
ــم لــذا آمــل أن تشــكل ســطوري  فــردي مهــام َعظُ
نُِعيــد أو  للباحثــني واملهتمــني يك  هــذه دعــوة 
ــن  ــداً ع ــدداً بعي ــل مج ــرية الرج ــح س ــدوا فت يُعي
التمجيــد الــذي يســتحقه بالقطــع ولكنــه يســتحق 
ويطلــب بدمــه املســفوح مــا هــو أكــرث مــن ذلــك 
إن املتتبــع لســرية الرجــل يف ســوريا وفلســطني ومــا 
بينهــام يجــزم أن القســام العمــيل جــداً والغــارق 
يف الهــم الجمعــي اإليثــاري مبامرســته ، رجــل 
الديــن املتفتــح والثــوري يف ســلوكه حــدد بحركتــه 
ــىل  ــهاده ع ــد بإستش ــه وأك ــرصاع وأدوات ــكل ال ش
رضوة إدامتــه وعــىل طريــق إدامتــه وتصعيــده 
إســتخالص العــرب وتجويــد األداء عــىل الُصعــد 
ــرأيَّ املتواضــع إن مــن أهــم  الخاصــة والعامــة وب

ــايل: ــي الت ــه ه ــن تجربت ــتفادة م ــرب املُس الع
أوال: قوميــة املعركــة التــي تواجــه فيهــا األمــة 
عــدواً مركزيــاً كان وال زال كذلــك يف نظــر الطبقــة 
الشــعبية العربيــة مهــام إنحــدر حكامهــا أو حاولــوا 

تغيــب هــذه الحقيقــة.
األمــة  عــىل جامهــري  الرهــان  تعظيــم   : ثانيــًا 
شــعب  لــكل  أن  ملقولــة  اإلستســالم  وعــدم 

ــي -  ــر حقيق ــذا أم ــه الخاصة-وه ــم هموم وإقلي
ــي  ــع الجامهــري الت ــربراً للقطــع م ــس م ــه لي ولكن
ــن  ــه م ــق ب ــبقه أو لح ــن س ــام م ــادت بالقس ج
شــهداء وأرسى الثــورة العربيــة الفلســطينية يف 
ــع  ــوين ، م ــاين والصهي ــتعامر الربيط ــة اإلس مواجه
ــة  ــوم الخاص ــون الهم ــني أن تك ــق ب رضورة التفري
والقضايــا املحليــة للجامهــري ســبباً لدفعهــا بعيــداً 
ــذه  ــىل أن ه ــامم ع ــز اإلهت ــطني أو تركي ــن فلس ع
ــى  ــم الت ــة الحك ــاس أنظم ــببها باألس ــوم س الهم
ــان  ــة الكي ــة لخدم ــالً كأدوات وظيفي ــدت أص وج
ــوده  ــاً بوج ــاً وجوهري ــت رشطي ــوين وإرتبط الصهي
مبعنــي أن إبــن الخليــج مثــالً إمنــا يقاتــل يف الحركــة 
ــطني  ــىل أرض فلس ــي ع ــدوه القوم ــة ع الصهيوني
ــم)  ــام الحك ــي ( نظ ــي واإلجتامع ــه الطبق وخصم

ــيته. ــل جنس ــذي يحم ــم ال ــىل أرض اإلقلي ع
هــرم  رأس  يف  الجيــد  الفــرز  رضورة   : ثالثــًا 

مؤسســاتنا الوطنيــة بشــكل عــام عــىل أســس 
طبقيــة واضحــة بعيــداً عــن الربغامتيــة ومحــاوالت 
التربيــر التــي وباألســاس ســمحت لِطُغــم رأس 
املــال واإلقطــاع وذيــول الكومــربادور والربجوازيــة 
ذات األفــق والطمــوح الرأســاميل بالتســلل لدوائــر 
صنــع القــرار األوىل فــرتة تبلــور حركــة القســام ومــا 
ــت  ــة وحاول ــة الثوري ــزاودت عــىل الحرك ســبقها ف
ــارت يف  ــام وس ــت القس ــم قتل ــن ث ــا وم إجهاضه
ــة املــد الثــوري  جنازتــه مؤبنــة ومــع خفــوت حال
يف حينــه عــادت حليمــة لســوء عاداتهــا القدميــة.

ــوري  ــكله الث ــن بش ــون للدي ــب أن يك ــا: يج رابع

ــا  ــا و تراثن ــات تفكرين ــن مكون ــزء م ــه كج ومكانت
يكتــظ  وتاريخنــا  الــرصاع،  مجريــات  يف  دوراً 
بنــامذج حيــة لرجــال ديــن حملــوا مــورث القــرون 
ووصايــا الســامء لســاحات املعــارك فكانــوا كأجمل 
ــون  ــام وهيالري ــس القس ــني ولي ــون الثوري ــا يك م
ــن ،  ــي ببعيدي ــة الجمع ــل األم ــن عق ــيش ع كابوت
هــذا مــع رضورة الحــذر مــن أن يُســتثمر الديــن 
كمــربر  املصالــح  جامعــات  بعــض  قبــل  مــن 
لإلســتكانة والســلبية فمــن أوجــد األديــان وبعــث 
بهــا خلقنــا أحــرارا ويريدنــا عــز وجــل كذلــك 
ــا أن القســام  ــة القــول هن حتــى نلقــاه ومــن نافل
وغــريه مــن رجــال الديــن الثوريــن متتعــوا بتفتــح 
واملكتــوب  الشــفهي  تاريخنــا  يذكــر  إذ  الفــت 

الخطيــب  الداعيــة  وهــو  القســام  الشــهيد  أن 
واملــأذون الرشعــي كان يحــرض حفــالت زفــاف 
الفالحــني والعــامل الذيــن يعقــد قرانهــم ويشــارك 
ــفي  ــن مكتش ــك م ــة وكان كذل ــات الدبك يف حلق
شــاعر الثــورة نــوح إبراهيــم و دفعــه لإلســتفادة 
ــاوم ،  ــوري املق ــاء الث ــف والغن ــه يف التألي ــن فن م
ــة  ــالً باملكان ــارئ رج ــزي الق ــل عزي ــك أن تتخي ول
ــي وصفــت يحــرض فرحــاً ويشــارك يف  ــة الت الديني
ــل  ــه للعم ــاً ويدفع ــن فنان ــة ويحتض ــة دبك حلق

ــوري. الث
الشــعبية  للطبقــات  اإلعتبــار  إعــادة   : خامســا 
الوطنــي  للعمــل  وباعــث  كمحــرك  املســحوقة 
وهــذا أمــر مــورس يف فــرتة مــا بعــد القســام 
ــه مل  ــهيد ان ــز الش ــة الرم ــت يف تجرب ــن الالف ولك
يــرد الفقــراء جيشــاً يقاتــل تحــت إمرتــه أو أعضــاء 
ــخصيته  ــه وش ــوا يف صورت ــوه ويذوب ــني يقدم حرك
بــل صنعهــم عــىل يديــه ثوريــون أوالً وقــادة ثانيــاً 
وباالمــكان الرجــوع ألســامء رفــاق القســام ســواء 
الذيــن إستشــهدوا معــه يف يعبــد أو أولئــك الذيــن 
قــادوا الُعَصــب واملجموعــات القســامية فيــام بعــد 
ــة. ــة والطبقي ــم اإلجتامعي ــىل خلفياته ــالع ع لإلط

سادســًا : تعريــة العمــالء واملتســاقطني ، الفــرز 
الجيــد وتقســيم الجمهــور لخندقــني ال ثالــث لهــام 
ــؤدي  ــور ي ــر األم ــر صغائ ــىل أن تربي ــد ع والتأكي
لكبائرهــا والحيــاد أثنــاء حالــة اإلشــتباك الوطنــي 
ــدق  ــان للخن ــن األحي ــري م ــه يف كث ــع أصحاب يدف
املُعــادي ،،، وهنــا تجــدر اإلشــارة إىل أن أكــرث 
مــن وثيقــة تاريخيــة لفتــت إىل أن املجموعــة 
األوىل التــي فرضــت الحصــار عــىل الشــيخ الشــهيد 
ورفاقــه يف أحــراش يعبــد كانــت مــن أعضــاء 
ــون  ــن يعمل ــطينني الذي ــة) الفلس ــدرك (الرشط ال
ــد أن  ــا نج ــتعامر وهن ــلطات اإلس ــرة س ــت أم تح
تربيــر التعامــل مــع العــدو مــن بــاب الســعي وراء 
لقمــة العيــش دفــع مــن مارســوه لخنــدق العاملــة 

ــاعر. ــن الش ــى يف بط ــارشة واملعن املب
ــينياً  ــاً ُحس ــهاده موقف ــام يف إستش ــابعًا : وللقس س
ــر فالرجــل وعنــد إشــتداد  جيفاريــاً يجــب أن يُظََه
شــهداء  موتــوا  الشــهري  شــعاره  رفــع  الحصــار 
كالحســني متامــاً حــني رفــض الســلة والذلــة وأرادها 
ميتــة مجيــدة و كتــيش جيفــارا الــذي رفــع شــعار 

ــه. ــىض تحت ــاً وق ــوت عنوان ــن أو امل الوط

عني على ماوراء اخلبر

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية
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 سكان قرية أوالد بوراس بمستغانم 
يطالبون بنصيبهم من مشاريع التنمية 
يطالب  ساكنة دوار أوالد بوراس باقليم بلدية السور بدائرة 

عني تادلس بالجهة الجنوبية الرشقية  من إقليم والية 
مستغانم بنصيبهم من مشاريع التنمية لغرض تحسني 

ظروف معيشتهم و توفري متطلبات العيش الكريم يف خضم 
تحديات و متاعب البطالة و غياب كافة فرص التشغيل 
أمام قوافل الشباب الذين سئموا الوعود غري املجدية . 
 الساكنة ما برحوا  يعربون عن سخطهم الشديد جراء 
النقص الفادح ملياه الرشب بفعل غياب التموين بذات 

املادة الحيوية عىل مستوى عدة مواقع بذات القرية التي 
يقطنها  أزيد من 4 أالف نسمة ، حيث تبقى شبكة التوزيع 
املنجزة قبل عقدين من الزمن  تعاين االهرتاء كام تبقى جل 

قنواتها التوصيلية بعيدة من املساكن بفعل سوء اإلعداد 
و اإلرشاف من الجهات التقنية التي أرشفت عىل برمجة 

املرشوع ، كام أن عملية التزويد ال تفي متاما باالحتياجات 
الرضورية لذات املادة الحيوية ليفرض عىل تعداد معترب من 
قاطني القرية إىل اقتناء الصهاريج مقابل دفع مبالغ تتجاوز 

ال800 دينار للصهريج الواحد من مياه قد ال تكون دوما 
صالحة لالستهالك  . 

 الساكنة أشاروا إىل حرمانهم الشديد من مختلف املشاريع 
ذات الصلة باستقرارهم بتجمعهم عىل شاكلة غياب الربط 

بشبكة التطهري و الرصف الصحي  التي يظل املشكل 
العويص و املؤرق لهم  مام يجعلهم يعتمدون عىل حفر 

املطامري للتخلص من  املياه القذرة عىل مقربة من بيوتهم 
و أبار سقي محاصيلهم الزراعية مام يضاعف من املخاطر 
البيئية و الصحية و يفيض غاىل انتشار الروائح الكريهة و 
الحرشات الضارة بالوسط االيكولوجي ، و هم يطالبون و 

يرصون عىل رضورة برمجة مرشوع يف ذات السياق ميكنهم 
عىل غرار العديد من التجمعات الريفية تجاوز املحنة بكل 

تداعياتها  . 
 اإلنارة العمومية تظل حلام يراودهم لتوفري جانب من 
األمن يف ظرف اتسعت فيه دائرة عصابات السطو عىل 

قطعان املوايش و املحاصيل و غريها من املمتلكات . 
ساكنة القرية بطابعها الريفي يناشدون السلطات املحلية 

النظر إىل انشغاالتهم بعني الجدية  النتشالهم من الظروف 
العصيبة التي يعايشونها ، و إخراجهم من نفق  ما وصفوه 
بالحرمان و التهميش ، فيام يظل مشكل محدودية حصص 

السكنات الريفية يفاقم من وضعيات عرشات العائلة ، 
ناهيك عن البطالة التي تزيد من معاناة الفئات الشبانية 

، التي تفتقر لكافة مرافق الرتفيه و املامرسة الرياضية 
باستثناء مساحة للعب كرة القدم ترابية البساط يف حني 
يطالبون بتغطيتها بالعشب الصناعي عىل شاكلة ما أنجز 

يف العديد من القرى األقل  كثافة سكانية و هو ما اعتربوه  
شكل من أشكال اإلقصاء و التمييز ، بل كيل مبكيالني عىل 

حد وصف رئيس جمعية الدوار. 
 عبدالقادر رحامنية   مستغانم 

شرطة سيدي بلعباس تحجز أكثر من 
قنطار من اللحوم البيضاء

كانت تنقل في ظروف غير صحية وموجهة لإلستهالك البشري

مواصلة ملهامها الرامية إىل الحفاظ عىل صحة املواطنني، 
متكنت قوات الرشطة بأمن والية سيدي بلعباس من حجز 

أكرث من قنطار من اللحوم البيضاء وكمية من أحشاء 
الدجاج كانت محملة عىل منت مركبة ال تتوفر عىل رشوط 
الحفظ، النقل والنظافة ويف ظروف صحية غري مناسبة من 

شأنها إلحاق أرضار بصحة املستهلك وموجهة لغرض املتاجرة 
فيها قبل أن  يتم حجزها من طرف أفراد الرشطة.

حيثيات القضية تعود إىل إستغالل قوات الرشطة باملصلحة 
الوالئية لألمن العمومي ملعلومات تفيد بوجود شخص يقود 

مركبة محملة بكمية من اللحوم البيضاء موجهة لغرض 
املتاجرة فيها ويتم نقلها يف ظروف تفتقر ملعايري ورشوط 

الحفظ والنقل والنظافة ، ليتم وضع خطة محكمة لتوقيفه 
، حيث تم ذلك عىل مستوى شارع سقال شعيب ، أين تم 

ضبط مركبة من نوع بيجو 405 محملة بأكرث من قنطار 
من اللحوم البيضاء وكمية من أحشاء الدجاج غري صالحة 

لإلستهالك البرشي ، حيث قدر وزنها بـ 106.4 كلغ والتي تم 
حجزها ، يف حني تم إنجاز ملف قضايئ ضد هذا األخري عن 

تهمة نقل لحوم بيضاء يف مركبة غري مهيأة  قانونيا .
بدرة مغريب

عز الدین القسام
 و الدروس التی لم ُتستخلص بعد

صادفــت يــوم 20/11/2020 الذكــرى الخامســة والثمانيــن إلستشــهاد الثــوري العروبــي عز الدين 
القســام فــي أحــراش بلدة يعبد القريبة مــن مدينة جنين بالضفة الغربيــة التي ال تزال محتلة 
�﮳'&لم: دعاء ال﮳ح
﮵ويسبعــد مــا يقــارب القــرن مــن حــراك القســام علــى طريــق تحريرهــا وســائر األراضــي الفلســطينية.
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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