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يف اليــوم العاملــي للطفــل، الــذي يصــادف 20 ترشيــن الثــاين مــن كل 
عــام، وهــو التاريــخ ذاتــه الــذي اعتمــدت فيــه الجمعيــة العامــة لألمم 
املتحــدة اتفاقيــة إعــالن حقــوق الطفــل عــام 1959، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل يف عــام 1989، ال يــزال الطفــل الفلســطيني يعــاين مــن انتهــاك 
جســيمة مــن قبــل ســلطات االحتــالل. اعتقلــت قــوات االحتــالل 
اإلرسائيــيل، أكــرث مــن 400 طفــل فلســطيني ممــن تقــل أعامرهــم عــن 
ــن األول  ــة ترشي ــى نهاي ــاري، وحت ــام الج ــة الع ــذ بداي ــا) من (18 عاًم
ــطينياً،  ــالً فلس ــو (170) طف ــدس، وإن نح ــن الق ــم م ــايض، غالبيته امل
تعتقلهــم ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل، وتحتجزهــم يف ثالثــة ســجون 
ميــة هــي: «مجــدو، عوفــر، والدامــون». وال تــزال ســلطات االحتــالل، 
ــن  ــد م ــرض املزي ــال، وف ــال األطف ــات اعتق ــذ عملي ــتمرة يف تنفي مس
اإلجــراءات والعقوبــات بحقهــم، رغــم اســتمرار انتشــار فــريوس 
ــوة  ــة أس ــزل مضاعف ــة ع ــال عملي ــه األرسى األطف ــا»، ويواج «كورون
ــارة عائالتهــم ومحاميهــم، الســيام منــذ  بالبالغــني، ويحرمــون مــن زي

ــاء. األشــهر األوىل مــن انتشــار الوب
ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات واالنتهــاكات التــي يذكرهــا نــادي األســري 
الفلســطيني بحــق األرسى األطفــال، اعتقالهــم املنظــم مــن منازلهــم يف 
ســاعات متأخــرة مــن الليــل، ونقلهــم إىل مراكــز التحقيــق والتوقيــف، 
ــض  ــت يف بع ــة، وصل ــاعات طويل ــام أو رشاب لس ــم دون طع وإبقائه
ــة لهــم،  ــه الشــتائم واأللفــاظ النابي ــة ليومــني، وتوجي الحــاالت املوثّق
ــع  ــات منهــم، ودفعهــم للتوقي ــزاع االعرتاف تهديدهــم وترهيبهــم، النت
ــم  ــا، وحرمانه ــة دون ترجمته ــة العربي ــة باللّغ ــادات املكتوب ــىل اإلف ع
مــن حّقهــم القانــوين بــرضورة حضــور أحــد الوالديــن، واملحامــي خــالل 
الّتحقيــق، وغــري ذلــك مــن األســاليب واالنتهــاكات، ومنهــا حرمانهــم 
مــن اســتكامل دراســتهم. ويواجــه األطفــال خاصــة يف القــدس املحتلــة، 
عمليــات اعتقــال منظمــة، لهــا آثــار كارثيــة عــىل مصريهــم، مــن ضمنها 
تدمــري بنيــة املجتمــع املقــديس، واســتهداف األرسى األطفــال، بسياســة 
ــات مــن  ــة املئ ــت عــرب الســنوات املاضي ــي طال ــزيل“ الت ــس املن ”الحب
ــم،  ــا عليه ــي فرضته ــال، وشــكلت أخطــر السياســات الت األرسى األطف
وذلــك بتحويــل بيوتهــم إىل ســجن. إن االنتهــاكات التــي متارســها دولــة 
االحتــالل ضــد األطفــال الفلســطينيون تتعــارض مــع اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل ومبــادئ الرشعــة الدوليــة لحقــوق االنســان، والقانــون الــدويل 
ــال  ــة األطف ــىل حامي ــة ع ــات الدولي ــت االتفاقي ــث نّص ــاين، حي اإلنس
ــام  ــع لع ــف األرب ــات جني ــدت اتفاقي ــات املســلحة؛ وأك خــالل النزاع
1949وبروتوكالهــا اإلضافيــني عــام 1977م عــىل توفــري حاميــة خاصــة 
لصالــح األطفــال. األطفــال يحظــون بشــكلني مــن الحاميــة التــي يكفلها 
القانــون الــدويل اإلنســاين، فالحاميــة األوىل هــي حامية عامــة يتمتعون 
بهــا كونهــم مدنيــني، والحاميــة الثانيــة هــي حاميــة خاصــة يتمتعــون 
بهــا بصفتهــم أطفــاالً، وهنــاك أكــرث مــن 25 مــادة يف اتفاقيــات جنيــف 
ــوق  ــة حق ــدت اتفاقي ــام أك ــم. ك ــال ورضورة حاميته ــري إىل األطف تش
ــة لألطفــال وحياتهــم  الطفــل لســنة 1989 عــىل رضورة توفــري الحامي
وتوفــري فــرص النــامء والنمــو وقيــّدت هــذه املواثيــق ســلب األطفــال 
ــة، فاملــادة  ــه املــالذ األخــري ألقــرص فــرتة ممكن حريتهــم، وجعلــت من
ــه كل إنســان  ــة حقــوق الطفــل تعــرف الطفــل «بأن األوىل مــن اتفاقي
ــك  ــل ذل ــغ ســن الرشــد قب ــا مل يبل ــة عــرشة، م مل يتجــاوز ســن الثامن
ــل  ــوق الطف ــة حق ــص اتفاقي ــه»، وتن ــق علي ــون املنطب ــب القان مبوج
كذلــك «أّن الطفــل، بســبب عــدم نضجــه البــدين والعقــيل، يحتــاج إىل 
إجــراءات وقايــة ورعايــة خاصــة، مبــا يف ذلــك حاميــة قانونيــة مناســبة، 
ــة  ــة االتفاقي ــة يف ديباج ــادة الثالث ــز امل ــا». وترك ــوالدة وبعده ــل ال قب
ــدول األطــراف  ــة األطفــال حيــث تنــص «تتعهــد ال عــىل رضورة حامي
بــأن تضمــن للطفــل الحاميــة والرعايــة الالزمتــني لرفاهــه «كــام تنــص 
ــه «ال يجــوز أن يجــري أي  ــة عــىل أن ــادة 16 مــن ديباجــة االتفاقي امل
تعــرض تعســفي أو غــري قانــوين للطفــل يف حياتــه الخاصــة أو أرستــه أو 
منزلــه أو مراســالته، وال أي مســاس غــري قانــوين برشفــه أو ســمعته»، 
ومنًعــا للتعذيــب فقــد أكــدت املــادة 37 (أ) عــىل «أال يعــرض أي 
طفــل للتعذيــب أو لغــريه مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة القاســية، 
أو الالإنســانية أو املهينــة» كذلــك قيــدت اتفاقيــة حقــوق الطفــل 
اعتقــال الطفــل بشــكل كبــري حيــث نصــت املــادة 37 ( ب) « أال 
يحــرم أي طفــل مــن حريتــه بصــورة غــري قانونيــة أو تعســفية، ويجــب 
ــون وال  ــا للقان ــجنه وفًق ــازه أو س ــل أو احتج ــال الطف ــرى اعتق أن يج
يجــوز مامرســته إال مللجــأ أخــري وألقــرص فــرتة زمنيــة مناســبة»، وتؤكــد 
ــة الطفــل  ــة حقــوق الطفــل املــادة 37 (ج) عــىل رضورة معامل اتفاقي
ــن  ــروم م ــل كل مح ــز» يعام ــال والحج ــرض إىل االعتق ــو تع ــى ول حت
ــة  ــان، وبطريق ــة يف اإلنس ــة املتأصل ــرتام للكرام ــانية واح ــه بإنس حريت
ــاص،  ــه خ ــنه، وبوج ــوا س ــن بلغ ــخاص الذي ــات األش ــي احتياج تراع
ــة  ــرب أّن مصلح ــا يعت ــني، م ــن البالغ ــه ع ــن حريت ــل م ــل كل طف يفص
الطفــل تقتــىض خــالف ذلك».ورغــم أّن دولــة االحتــالل اإلرسائيــيل قــد 
صادقــت عــىل معاهــدة حقــوق الطفــل عــام 1991م، لكــن مل تلتــزم 
مبــا جــاء فيهــا، وأصــدرت العديــد مــن القوانــني واألوامــر العســكرية 
التــي تنتهــك حقــوق الطفــل الفلســطيني، وأنشــأت ســلطات االحتــالل 
محاكــم عســكرية، وحاكمتهــم بنــاًء عــىل أوامــر عســكرية، األمــر الــذي 
يشــكل مخالفــة صارخــة لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين، مــن دون 

أي مســاءلة أو محاســبة مــن جانــب املجتمــع الــدويل.

اإلفتتاحية

اإلعالم األسكتلندي يسلط الضوء على العدوان 
المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل بالكركرات 

ســلطت جريــدة «ذي ناشــيونال» األســكتلندية يف عددهــا الصــادر يــوم 
ــدام  ــد إق ــة بع ــراء الغربي ــة يف الصح ــداث الجاري ــىل األح ــوء ع ــني, الض االثن
قــوات اإلحتــالل املغــريب  باإلعتــداء عــىل املدنيــني الصحراويــني الذيــن كانــوا 
يتظاهــرون ســلميا أمــام ثغــرة الكركــرات غــري القانونيــة جنــوب غــرب 
ــذي ردت  ــار ال ــة يف خــرق صــارخ لوقــف إتفــاق إطــالق الن الصحــراء الغربي
ــن  ــاع ع ــار الدف ــراوي يف إط ــر الصح ــش التحري ــدات جي ــا وح ــه بدوره علي

ــا . ــة مواطنيه ــس وحامي النف
ــادت  ــوان «ع ــدة اإلســكتلندية بعن ــه الجري ــذي نرشت ــال ال ــب املق ــال كات وق
ــار» أن  ــف إطــالق الن ــن وق ــا م ــد 29 عام ــة بع ــراء الغربي الحــرب إىل الصح
الحــرب إندلعــت بعــد دخــول الجيــش املغــريب املنطقــة العازلــة بالكركــرات 
جنــوب غــرب الصحــراء الغربيــة ملواجهــة املتظاهريــن الصحراويــني الســلميني 
ــة  ــلطات املغربي ــه الس ــذي فتحت ــب» ال ــر النه ــون «مم ــوا يغلق ــن كان الذي
ــف  ــاق وق ــريا إىل أن إتف ــا، مش ــور إىل موريطاني ــة للعب ــري رشعي ــة غ بطريق

ــة. ــة العازل ــول املنطق ــكري بدخ ــمح ألي عس ــار, ال يس ــالق الن إط
وأبــرز أن إعــالن الجبهــة, لتوقــف إلتزامهــا بإتفــاق وقــف إطــالق النــار جــاء 
ــني  ــد املدني ــريب ض ــش املغ ــكري للجي ــدوان العس ــىل الع ــا ع ــرد منه ــورا ك ف
الصحراويــني موضحــا بــأن الجيــش الصحــراوي وبعــد أن قــام بإجــالء املحتجــني 

نفــذ عمليــات عســكرية وقصــف مختلــف نقــاط وخنــادق جيــش اإلحتــالل 
املغــريب, والتــي ماتــزال مســتمرة إىل حــدود هــذه اللحظــة عــىل كل القواعــد 
ــغ 2700  ــادق مــن شــامل إىل جنــوب الجــدار العســكري الفاصــل البال والخن

كيلومــرت.
ــة  ــة الصحــراء الغربي ــال عرضــا مفصــال عــن قضي ــب املق ــدم كات وبعــد أن ق
ــة إىل  وتاريخهــا, محمــال إســبانيا املســؤولية عندمــا ســلمت الصحــراء الغربي
ــة  ــري وحص ــد البح ــا يف الصي ــتمرار مصالحه ــل إس ــة مقاب ــرب يف «صفق املغ
مــن أربــاح منجــم الفوسفات».أشــار الكاتــب إىل أن غــزو القــوات املغربيــة 
لإلقليــم أدى إىل تهجــري الســكان الصحراويــني األصليــني إىل مخيــامت الالجئــني 
ــة املغــرب للوســاطة التــي تقــوم بهــا األمــم املتحــدة إلجــراء  وكــذا إىل عرقل
اســتفتاء تقريــر املصــري مســتمرا -يضيــف املقــال- يف إنتهــاك القانــون الــدويل 
وكــذا إتفاقيــات جنيــف, بنقلــه ملئــات اآلالف مــن املســتوطنني إىل الصحــراء 
الغربيــة و إســتغالل املــوارد الطبيعيــة لإلقليــم, بتواطــؤ مــع رشكات أجنبيــة 

ــة. مــن بينهــا, رشكات بريطاني
ويف الختــام خلــص املقــال, إىل أن النظــام املغــريب يواصــل قمــع نشــطاء 
حقــوق اإلنســان واإلعالميــني الصحراويــني واملؤيديــن لإلســتفتاء, و مــا يــزال 

ــة. ــجون املغربي ــد يف الس ــجن املؤب ــات بالس ــون عقوب ــم يقض ــد منه العدي

بعد نقل جثمانه لمعهد أبو كبير
عائلة الشهيد أبو وعر وهيئة االسرى 

والمؤسسات الفلسطينية تطالب 
بتسليمه ومنع احتجازه

حداد في السجون وإرجاع وجبات طعام..
ص-٠٧
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ــك بلغــت  ــة ألوب ــان» ســعر الســلة املرجعي ــة ف وحســب املنظم
75ر44 دوالرا للربميــل يــوم االثنــني، مســجلة بذلــك ارتفاعــا 
ــث كان  ــايض حي ــبوع امل ــة األس ــجل نهاي ــتوى املس ــة باملس مقارن

قــد اســتقر 38ر43 دوالرا «.
و كان متوســط ســعر خامــات اوبــك قــد انخفــض اىل 08ر40 

دوالر للربميــل شــهر أكتوبــر املنــرصم.
مــن جانبــه، بلــغ خــام برنــت وهــو خــام النفــط املرجعــي لبحــر 
الشــامل املــدرج يف ســوق لنــدن يف نهايــة جلســة امــس االثنــني, 
عنــد 06ر46 دوالر مرتفعــا ب 1ر1دوالر مــا ميثــل نســبة ارتفــاع 

40ر2 باملائــة.
ــب  ــايف الطل ــل تع ــة بأم ــى أســعار الذهــب األســود مدعم و تبق
الــدويل عــىل الطاقــة يف ظــل إعــالن بعــض املخابــر العامليــة عــن 
ــد19- اىل  ــاء كوفي ــة بوب ــر لقاحــات ضــد اإلصاب ــا يف تطوي تقدمه
جانــب إمكانيــة  بدايــة حمــالت تلقيــح واســعة قبــل نهايــة 

ــة. ــنة الجاري الس

ــا  ــك و حلفائه ــاء أوب ــتثمرون لق ــب املس ــرى، يرتق ــة اخ ــن جه م
ــامع  ــبقه االجت ــذي سيس ــل ال ــمرب املقب ــده يف 1 ديس ــع عق املزم

ــاري . ــرب الج ــك يف 30 نوفم ــدوة أوب ــوزاري ال 180 لن ال
و تــأيت هــذه اللقــاءات يف اطــار متابعــة تطــورات الســوق العاملية 
للنفــط ويف ظــل تطبيــق منتجــي أوبــك + للمرحلــة الثالثــة مــن 
ــحب 7ر7  ــىل س ــا ع ــص حالي ــي تن ــاج و الت ــض اإلنت ــاق خف اتف
مليــون برميــل يف اليــوم مــن الســوق وذلــك إىل غايــة نهايــة شــهر 
ــل يف  ــون برمي ــدره 8ر5 ملي ــض ق ــل املــرور اىل تخفي ديســمرب قب

اليــوم بدايــة العــام املقبــل.
و كانــت اللجنــة الوزاريــة املشــرتكة ملتابعــة اتفــاق أوبــك و خــارج 
ــىل  ــي ع ــه ينبغ ــىل أن ــا االخــري ع ــد أوصــت يف اجتامعه ــك ق أوب
كل الــدول املشــاركة يف اعــالن التعــاون ان تكــون يقظــة وحــذرة 

ومســتعدة للتحــرك إن لــزم االمــر حســب متطلبــات الســوق.
و ا ج

الجزائر- البرتغال:بحث سبل 

دعم و تعزيز التعاون الصناعي
ــت  ــات آي ــة، فرح ــر الصناع ــتقبل وزي  اس
عــيل براهــم، ســفري الربتغــال بالجزائــر، 
اليــوم  فيزلــوز،  البــكارك  دي  لويــس 
الثالثــاء بالجزائــر،  حيــث ناقــش الطرفــان 
ــايئ يف  ــاون الثن ــز التع ــم و تعزي ــبل دع س
ــان  ــه بي ــاد ب ــبام أف ــة، حس ــال الصناع مج

للــوزارة.
ــان  ــتعرض الطرف ــاء، اس ــذا اللق ــالل ه وخ
ــيام يف  ــة الس ــة الثنائي ــات االقتصادي العالق

ــا. ــبل ترقيته ــي وس ــاع الصناع القط
وبهــذه املناســبة، تطــرق الســيد  آيــت عيل 
براهــم إىل مختلــف التدابــري التــي اتخذتها 
الحكومــة لتشــجيع االســتثامر وإىل قانــون 
ــد الــذي ســيكون جاهــزا  االســتثامر الجدي
قبــل نهايــة الســنة الجاريــة، يضيــف ذات 

املصــدر.
وأشــار، يف هــذا الصــدد، إىل أن هــذا اإلطار 
الدوليــة  للمعايــري  املطابــق  الجديــد، 
إىل  يهــدف  باالســتثامر،  يتعلــق  فيــام 
ــة  ــات متبادل ــح ضامن ــل ومن ــع العراقي رف

للمســتثمرين.
الربتغــايل،  الســفري  أعــرب  مــن جانبــه، 
بــالده  اهتــامم  عــن  البيــان،   يضيــف 
بتعزيــز العالقــات االقتصاديــة مــع الجزائر،  
معتــربا بــأن فرصــا عديــدة للرشاكــة تفتــح 
التــي  بعــد اإلصالحــات  البلديــن  أمــام 
ــب  ــر الســيام عق ــا  يف الجزائ ــم اعتامده ت
ــري  ــت تس ــي كان ــدة 51-49 الت ــاء قاع إلغ

االســتثامر األجنبــي.
و ا ج

نص قانون المالیة ل 2021 :
 رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس األمة 
يثمنون التحفيزات االقتصادية واالجتماعية

ــاء  ــوم الثالث ــة مبجلــس األمــة ي مثــن رؤســاء املجموعــات الربملاني
مختلــف التحفيــزات التــي وردت يف نــص قانــون املاليــة ل2021 
لتشــجيع االســتثامر الوطنــي و األجنبــي إىل جانــب املحافظــة 

ــة للمواطــن. ــدرة الرشائي عــىل الق
و خــالل جلســة علنيــة مخصصــة ملناقشــة نــص القانــون, ترأســها 
الســيد صالــح قوجيــل, رئيــس املجلــس بالنيابــة, بحضــور وزيــر 
ــد  ــة, اك ــن الحكوم ــاء م ــامن وأعض ــد الرح ــن عب ــن ب ــة أمي املالي
رئيــس املجموعــة الربملانيــة للتجمــع الوطنــي الدميقراطــي، عــيل 
جربــاع, ان مــرشوع القانــون جــاء لرتشــيد النفقــات العموميــة و 
أدخــل تحفيــزات عديــدة منهــا تخفيضــات يف الرســوم و الرضائــب 
املوجهــة للمؤسســات املتوســطة و الصغــرية و املصغــرة لتشــجيع 
لــذوي  الرشائيــة  القــدرة  عــىل  املحافظــة  و  املحــيل  االنتــاج 

املدخــول املحــدود.
و مثــن يف ذات االطــار التحفيــزات التــي اعطيــت للنهــوض مبناطق 
الظــل حيــث تــم تخصيــص 50 مليــار دج لتحقيــق مشــاريع 

ــة بهــذه املناطــق. تنموي
كــام مثــن اعتــامد رقمنــة و عرصنــة قطــاع االدارة و تحديــث 
ــد  ــر الغ ــاس لجزائ ــر أس ــا حج ــي  اعتربه ــة الت ــة الجبائي األنظم
و ذلــك للقضــاء عــىل البريوقراطيــة و املحســوبية و النهــوض 

باالقتصــاد.

ــة  ــزب جبه ــة لح ــة الربملاني ــس املجموع ــرب رئي ــه, اعت ــن جهت م
التحريــر الوطنــي, بوحفــص حوبــاد, ان هــذا القانــون الــذي 
ــو لتحكــم افضــل يف انفــاق املــال  ــة, «يصب جــاء يف ظــروف صعب
املــس  دون  املوجــودة  املاليــة  االختــالالت  ومعالجــة  العــام 
بالدعــم املوجــه للفئــات الهشــة والحفــاظ عــىل القــدرة الرشائيــة 

للمواطنــني».
عــىل  للبــالد  العليــا  الســلطات  «حــرص  االطــار  هــذا  ومثــن 
مســاعدة الفئــات الهشــة رغــم الصعوبــات املاليــة التــي تعرفهــا 
البــالد», معتــربا أن االزمــة املاليــة تحتــم دعــم و تحفيــز الرشاكــة 
بــني الــرشكان الخاصــة و العموميــة و ذلــك بهــدف تقلــص فاتــورة 

ــترياد. االس
ــد  ــار, فق ــمي جي ــايس, الهاش ــث الرئ ــة الثل ــس مجموع ــا رئي ام
اعتــرب ان القــرارات التــي تضمنهــا القانــون لفائــدة الفئــات الهشــة 
متثــل اجــراءات وجيهــة رغــم «انعكاســاتها الثقيلــة» عــىل ميزانيــة 

الدولــة يف ظــل الوضــع املــايل املتــأزم.
ودعــا يف هــذا الســياق اىل ايجــاد حلــول إلشــكالية عجــز امليزانيــة 
ــة  ــدي لالزم ــالل التص ــن خ ــك م ــة وذل ــات الظرفي ــارج املقارب خ
ــل  ــني الطوي ــىل املدي ــرتاتيجية ع ــرة اس ــر ونظ ــق والجوه يف العم

ــكيل. ــد الهي واملتوســط عــىل الصعي
و ا ج

الوزير األول يترأس اجتماعا لوالة الجمهورية

واصلــت أســعار ســلة خامــات منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط (أوبــك), المكونــة مــن 13 نفطــا خامــا منھــا 
خــام صحــاري الجزائــري ارتفاعھــا لألســبوع الثانــي علــى التوالــي لتبلــغ 75ر44 دوالر للبرمیــل, مدعمــة 
بآمــال تحســن الطلــب العالمــي علــى الطاقــة بســبب التقــدم فــي إیجــاد  لقــاح ضــد وبــاء كوفیــد19-،  وفقــا 

للبیانــات الصــادرة یــوم الثالثــاء عــن المنظمــة.

متوسط سعر خام أوبك يرتفع 
الى ٧٥ر٤٤ دوالرا للبرميل

تــرأس الوزيــر األول, الســيد عبــد العزيــز 
لــوالة  اجتامعــا  الثالثــاء,  يــوم  جــراد, 
ــريئ  ــارض امل ــة التح ــرب تقني ــة ع الجمهوري
عــن بعــد, حســب مــا أفــاد بــه بيــان 

األول. الوزيــر  ملصالــح 
ــن  ــامع كل م ــذا االجت ــارك يف ه ــد ش و ق
املحليــة  الجامعــات  الداخليــة  وزيــر 
الفالحــة  وزيــر  العمرانيــة,  والتهيئــة 
ــة,  ــوارد املائي ــر امل ــة, وزي ــة الريفي والتنمي

ــة  ــر الرتبي ــكان و وزي ــة والس ــر الصح وزي
الوطنيــة.

وقــد تضمــن جــدول أعــامل االجتــامع 
"تســيري  املصــدر--  نفــس  --حســب 
بجائحــة  املرتبطــة  الصحيــة  الوضعيــة 
ــري  ــاه والتداب ــد باملي ــد ١٩", "التزوي كوفي
وكــذا  اتخاذهــا"  املزمــع  االســتعجالية 
"تقييــم نظــام الوقايــة مــن الفيضانــات".
و ا ج

وزارة العدل تؤكد أن تأجيل العديد 
من القضايا الجزائية جاء "استجابة 

لطلب دفاع المتهمين"

ــوم  ــا ي ــان له ــدل, يف بي ــدت وزارة الع  أك
الثالثــاء, أن تأجيــل العديــد مــن القضايــا 
الجزائيــة التــي كانــت مجدولــة للمحاكمــة 
الجهــات  مــن  عــدد  مســتوى  عــىل 
ــاع  ــب دف ــتجابة لطل ــاء "اس ــة, ج القضائي
ــني  ــة بعــض املحام ــني بســبب إصاب املتهم
ــا". ــريوس كورون ــم بف ــني يف حقه املؤسس

ملــا  "تبعــا  أنــه  ذاتــه  البيــان  وأوضــح 
تداولتــه بعــض الصحــف الوطنيــة مــن 
مــن  العديــد  تأجيــل  مفادهــا  أخبــار 
ــة  ــت مجدول ــي كان ــة الت ــا الجزائي القضاي
مــن  عــدد  مســتوى  عــىل  للمحاكمــة 
قضــاء  كمجلــيس  القضائيــة  الجهــات 
ــزايئ  ــب الج ــذا القط ــازة وك ــر وتيب الجزائ
امحمــد,  بســيدي  واملــايل  االقتصــادي 
وذلــك بســبب إصابــة املتهمــني املحبوســني 
ــدل  ــإن وزارة الع ــد ١٩, ف ــريوس كوفي بف
تفنــد بصفــة قطعيــة صحــة هــذه األخبــار 

ــا كان  ــذه القضاي ــل ه ــأن تأجي ــح ب وتوض
ــبب  ــني بس ــاع املتهم ــب دف ــتجابة لطل اس
يف  املؤسســني  املحامــني  بعــض  إصابــة 

حقهــم بهــذا الفــريوس".
ــد  ــدل "تؤك ــان أن وزارة الع ــاف البي وأض
التدابــري  اتخــاذ  بفضــل  أنــه  مجــددا 
الوقائيــة واالحرتازيــة الرضوريــة مــن قبــل 
مســؤويل املؤسســات العقابيــة, حاميــة 
لنزالئهــا, فــإن عــدد اإلصابــات يف صفــوف 
ــذا  ــة له ــذ ظهــور املوجــة الثاني هــؤالء من
عــىل  اليــوم  تاريــخ  غايــة  إىل  الوبــاء 
ــني (٣٠)  ــغ ثالث ــد بل ــي ق ــتوى الوطن املس
حالــة, ســتة وعــرشون (٢٦) منهــا قــد 
 (٤) أربــع  وبقيــت  للشــفاء  متاثلــت 
حــاالت خاضعــة للعــالج الطبــي وحاالتهــا 

يف تحســن مســتمر".
و ا ج
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للمدرسة العليا لألساتذة 

وجيــه 3603 طالــب اىل جامعــه عــامر ثليجــي كشــف االســتاذ الدكتــور 
محمــد الســايح جــوال نائــب مديــر الجامعــه املكلــف بالتكويــن العــايل 
ــن  ــن املتواصــل والشــهادات والتكوي ــاين والتكوي ــن االول والث يف الثوري
ــدرج عــىل مســتوى جامعــه عــامر ثليجــي االغــواط عــن  العــايل يف الت
توجيــه 3603 طالــب جديــد حامــل لشــهاده البكالوريــا لهــذا العــام اىل 
جامعــه يف مختلــف مياديــن التكويــن التــي تتضمنتهــا هــذه املؤسســه 
الجامعيــه مــن بينهــا كليــه الطــب واشــاره املتحــدث اىل فتــح تخصصات 
جديــده يف املاســرت مدمــج يف ليســاونس يف الهندســه املعامريــه والــري و 
االشــغال وبنائــات مدنيــه وبيئــه وكــذا عمــران ومهــن املدينــه وتســيري 
التقنيــات الحرضيــه كلهــا بــكل هندســه املدنيــه والهندســه املعامريــه 
مــن اجــل تنويــع التخصصــات وحســب رغبــات الطلبــه وشــعبهم مــن 
ــامن  ــد الرح ــب عب ــاتذه للطال ــا لالس ــه العلي ــتقبلت املدرس ــا اس جهته
ــم  ــاعد للتعلي ــر املس ــاش املدي ــب كب ــتاذ الطي ــب االس ــواط حس باألغ
والشــهادات والتكويــن املتواصــل هــذا العــام 902طالــب موجــه. مــن 
ــوار  ــي واديب يف األط ــق علم ــىل 15ملح ــني ع ــات موزع ــف الوالي مختل
60أســتاذ  تحــت إرشاف  الشــفهية  املقابــالت  إجــراء  بعــد  الثالثــة 
متخصــص ايرتفــع عــدد الطلبــة اإلجــاميل ايل2572طالــب باإلضافــة إىل 

180طــاال يف طــور املاســرت يف ســتة تخصصــات.
حمدي عطاءالله

شرطة ام البواقي توقف شخصين 
وتحجز قطع نقدية اثرية وقطع حفرية. 

ــة مكافحــة  ــع فرق ــة البحــث والتدخــل BRI بالتنســيق م ــت فرق متكن
االتجــار الغــري رشعــي باملخــدرات باملصلحــة الوالئيــة للرشطــة القضائيــة 
بأمــن واليــة ام البواقــي مــن توقيــف شــابني يف العقــد الثــاين مــن العمــر 

وحجــز 100 قطعــة اثريــة .
العمليــة جــاءت عــىل إثــر اســتغالل جيــد ملعلومــة عملياتيــة ، مفادهــا 
عقــد صفقــة بيــع لقطــع اثريــة نــادرة ، أيــن قــام عنــارص فرقــة البحــث 
ــرت  ــيق أمث ــة التنس ــة محكم ــل امني ــة عم ــع خط ــل BRI بوض والتدخ
بتوقيــف شــخص مشــتبه فيــه بتاريــخ 2020.11.19 ، حيــث عــرث 
ــه اىل مقــر الفرقــة . ــم تحويل ــة ليت ــة أثري ــه عــىل 10 قطــع نقدي بحوزت

مواصلــة للتحقيــق يف القضيــة تــم التوصــل اىل هويــة رشيكــه وتوقيفــه 
بعــد متديــد االختصــاص اىل واليــة خنشــلة كــام أســفرت عمليــة تفتيــش 
ــة  ــة نقدي ــة و 67 قطع ــة اثري ــة حفري ــط 23 قطع ــىل ضب ــكنه ع مس
ــة (23 ــة أثري ــوز اىل 100 قطع ــاميل املحج ــدد االج ــل الع ــة ليص أثري

ــة) . ــة و 77 قطعــة نقدي قطعــة حفري
املحجــوزات تــم التأكــد مــن قيمتهــا الفنيــة والتاريخيــة بالتنســيق مــع 
ــح املختصــة ليتــم إنجــاز ملــف جــزايئ ضــد املشــتبه فيهــا عــن  املصال
قضيــة « بيــع و إخفــاء ممتلــكات ثقافيــة مصنفــة ، إخفــاء أشــياء متأتية 
ــة  ــلطات املؤهل ــن الس ــة م ــب دون رخص ــر أو تنقي ــة حف ــن عملي م
ــا « تــم تقدميهــام امــام النيابــة املختصــة بتاريــخ 2020.11.23 . قانون
مدفوين صونيا / ام البواقي

التغطية بالشبكة أبرزها خدمات متعاملي 
الهاتف الجوال بخنشلة تثير إستياء الحرفاء  

ــة  ــم والي ــني بجــل أقالي ــع املتعامل ــال لجمي ــف النق ــري شــبكات الهات تث
خنشــلة إســتياء الســاكنة وذلــك لرتديهــا وضعــف التغطيــة ،وإن كانــت 
ــة  ــة الوالي ــدن كعاصم ــربى امل ــرصة عــىل ك ــع مقت ــل الراب ــات الجي خدم
ــات األخــرى  ــع البلدي ــإن جمي وششــار وقايــس ومؤخــرا أوالد رشــاش ف
تعــاين مــن غيــاب التغطيــة  مــا يجــرب القاطنــني بهــا املــيش عــدة 
ــاالت  ــا يف الح ــة خصوص ــة هاتفي ــراء مكامل ــل إج ــن أج ــرتات  م كيلوم
ــالق  ــباقة إلنط ــس الس ــت موبيلي ــك ،وكان ــرتجي ذل ــي تس ــة والت الطارئ
خدمــات الجيــل الرابــع وذلــك منــذ 28 نوفمــرب 2018 و منــذ ســنتني ال 
تــزال خدماتهــا جــد ســيئة أمــا عــن املتعامــل جــازي فقــد أطلــق خدمــة 

ــدود  ــد ح ــاعة مل تتع ــة الس ــارط ولغاي ــر الف ــهر أكتوب ــف ش 4g منتص
مدينــة خنشــلة ،أمــا عــن املتعامــل أوريــدو والــذي كان مملــوكا لرشكــة 
الوطنيــة الكويتيــة وأصبــح بحــوزة املســتثمر القطــري فــال أثــر لخدماتــه 
ــرص  ــا مقت ــة فتواجده ــوكاالت التجاري ــن ال ــة، وع ــراب الوالي ــع ت بجمي
عــىل خنشــلة و املقاطعــات اإلداريــة املنتدبــة مــا يجــرب الحرفــاء القاطنــني 
باألريــاف والبلديــات الصغــرية للتنقــل  وعــىل مســافة طويلــة للحصــول عــىل 
ــات  ــني الخدم ــرضورة تحس ــدن ب ــل امل ــكان ج ــب س ــيطة ،وطال ــات بس خدم

ــع.                          ــل الراب ــة بالجي وتوســيع التغطي
عطاالله فاتح نور 

المسیلة:
 جمعية الوفاء للتضامن الوطني تبادر بعمليات التعقيم.. 

انطلقــت جمعيــة الوفــاء للتضامــن الوطنــي يف عمليــات التعقيــم و 
ــاء و شــوارع  التطهــري ببلديــة عــني الخرضاء،العمليــة شــملت عــدة أحي
و مؤسســات حكوميــة كــام نظــم طاقــم الجمعيــة طوابــري عمليــة 
صــب رواتــب املتقاعديــن عــرب مركــز الربيــد بــذات البلديــة،و تســاهم 
الجمعيــة أيضــا يف توزيــع الكاممــات عــىل املواطنــني و املوظفــني بــكل 
القطاعــات مــام القــى استحســان الجميــع و تفاعلــوا مــع هــذه الجمعيــة 
التــي تثبــت كل مــرة رئيســتها االســتاذة مريــم شــيخي بأنهــا عــىل قــدر 

ــار  ــات و انتش ــة االمكان ــاب و قل ــم الصع ــا رغ ــة إليه ــؤولية املوكل املس
ــاء.. الوب

جمعيــة الوفــاء للتضامــن الوطنــي باملســيلة مكســب حقيقــي و طاقــم 
حــق لــه بــأن يكــون جمعيــة متكاملــة األطــراف بعيــدا عــن السياســة و 
بعيــدا عــن توجهــات املســؤولني بنشــاط جمعــوي بحــت و حــر لخدمــة 

الصالــح العــام..
بونيف املسعود

وفاة شاب في حادث انحراف سيارة  ببلدية الرصفة جنوب سطيف 
ــل  ــس ألج ــرص أم ــل ع ــان قب ــني ومل ــة ع ــة املدني ــرق الحامي ــت ف تدخل
حــادث انحــراف وانقــالب ســيارة تجاريــة عــن الطريــق مــن جــرس صغــري 
بــدوار اوالد بوســالمة بلديــة الرصفــة جنــوب ســطيف، خلــف لألســف 
الشــديد وفــاة الســائق يف مــكان الحــادث وهــو شــاب بالــغ مــن العمــر 
ــد  ــفى محم ــث مبستش ــظ الجث ــة حف ــه إىل مصلح ــت نقل ــنة، تول 24 س

بوضيــاف عــني وملــان، بحضــور مصالــح الــدرك الوطنــي.

ــة عــني آزال ألجــل إخــامد غرفــة يف  ــة املدني كــام تدخلــت فــرق الحامي
الطابــق االول ملنــزل فــردي بحــي 188منــزل ببلديــة عــني آزال، وحالــت 
ــض  ــالف بع ــق إىل إت ــزل، أدى الحري ــزاء املن ــي أج ــاره إىل باق دون انتش
ــة.  أغــراض الغرفــة، ويرجــح ســبب الحريــق إىل حــدوث رشارة كهربائي
ع املالك قادر

القبض على شابين بحوزتهما أقراص مهلوسة 
بطريقة غير شرعية قصد البيع باألغواط 

مواصلــة للجهــود امليدانيــة الراميــة إىل مكافحــة الجرميــة الحرضيــة عــرب 
ــث  ــة البح ــت فرق ــن، متكن ــرف الراه ــيام يف الظ ــاص س ــاع اإلختص قط
ــة األغــواط  ــة بأمــن والي ــة للرشطــة القضائي والتدخــل باملصلحــة الوالئي
، يف قضيتــني منفصلتــني مــن توقيــف شــخصني يبلغــان مــن العمــر (22

ســنة ، 23 ســنة).
بعــد ورود معلومــات مؤكــدة للفرقــة تفيــد بقيام املشــتبه فيهــام برتويج 
ــواط، و  ــة األغ ــني مبدين ــني مختلف ــراص املهلوســة عــىل مســتوى حي االق
اســتغالل لهــذه املعلومــات وبعــد  تكثيــف األبحــاث و التحريــات إثــر 
خطــة أمنيــة محكمــة، تــم توقيــف املشــتبه بــه األول و بحوزتــه كميــة 
مــن األقــراص املهلوســة و مبلــغ مــايل قــدره (4650 دج) مــن عائــدات 
ــاين بأحــد  ــه الث ترويجــه لهــذه الســموم، فيــام تــم توقيــف املشــتبه في

األحيــاء و بحوزتــه كميــة مــن األقــراص املهلوســة و مبلــغ مــايل  قــدره 
(4360 دج) أيــن تــم تحويلهــام إىل مقــر املصلحــة ملواصلــة التحقيقــات.

 بعــد اســتكامل ملــف اإلجــراءات الجزائيــة للقضيتــني املتعلقتــني بحيــازة 
أقــراص مهلوســة بطريقــة غــري رشعيــة قصــد البيــع ، تــم تقديــم املشــتبه 
فيهــام أمــام الســيد وكيــل الجمهوريــة لــدى محكمــة األغــواط ، الــذي 
أحــال ملــف القضيتــني عــىل إجــراءات املثــول الفــوري، ليصــدر يف حــق 
ــة  ــذة، و غرامــة مالي ــس ناف ــه األول حكــم بســنة  (01) حب املشــتبه في
ــم بســنة  ــاين حك ــه الث ــا (100000.00 دج) و يف حــق املشــتبه في قدره

(01) حبــس نافــذة، و غرامــة ماليــة قدرهــا (50000.00 دج).
حمدي عطاءالله 

ملبنة قدوار باألغواط توزع الحليب على مستوى 
المدينة  بطـــــــــاقة 3000 لتر في الســـــاعة 

ــة  ــة برفق ــارة ميداني ــة األغــواط  بزي ــة لوالي ــح الفالحي قامــت مصال
ــة  ــة باملديري ــات االقتصادي ــات والتحقيق ــة االحصائي ــس مصلح رئي
،ملعاينــة ملبنــة قــدوار االمــني املتواجــدة ببلديــة األغــواط أيــن تفقدا 
ــم  ــن والبســرتا ث ــة التخزي ــن اســتقبال اىل عملي ــدأ م كل االجنحــة ب
التعليــب والتخزيــن كــام اســتمعا إىل عــدة انشــغاالت تخــص امللبنــة 
ــىل  ــة ع ــاج . واملحافض ــع اإلنت ــرث لرف ــجيعه اك ــزه وتش ــذا لتحفي وه
هــذه الوتــرية .امللبنــة تــوزع عــىل مســتوى مدينــة األغــواط  بطاقــة 

ــواط , ــرت يف الســاعة باالغ 3000 ل
ــة ســتعتمد  وحســب صاحــب االســتثامر الســيد :قــدوار  فــإن امللبن
يف نشــاطها مســتقبال عــىل الحليــب النــيء الــذي يتــم جمعــه مــن 
ــىل  ــنويا ع ــرت س ــون ل ــوايل 06 ملي ــّدر بح ــذي يق ــني، وال ــد املرب عن
مســتوى الواليــة، منهــا جمعهــا بــكل مــن بلديــة افلــو وحــايس الرمــل 

و البلديــات املجاورتــني، وذلــك باالعتــامد عــىل 26 وحــدة لتجميــع 
ــذي تحققــه  ــاج ال ــي تنشــط باملنطقــة، إضافــة إىل اإلنت الحليــب الت
40 بقــرة حلــوب التابعــة للوحــدة. ومــن شــأن هــذا االســتثامر الــذي 
ــن  ــف م ــة، أن يخّف ــالث املتواجــدة بالوالي يضــاف إىل الوحــدات الث
ــه  ــذي قّدرت ــاج مــادة الحليــب باملنطقــة، وال العجــز املســّجل يف إنت
ــوم،  ــرت يف الي ــف ل ــوايل 12 أل ــابق، بح ــت س ــة يف وق ــح املعني املصال
ــرت  ــف ل ــادة إىل 25 أل ــذه امل ــىل ه ــب ع ــم الطل ــاع حج ــد ارتف بع
يوميــا، مــام يضطــر التجــار إىل اســتدراك العجــز بجلــب 50 باملائــة 
ــا مــن بعــض الوحــدات  ــذي يجــري تســويقه انطالق مــن املنتــوج ال
املتواجــدة بالواليــات املجــاورة عــىل غــرار الجلفــة و غردايــة و 

ــص . البي
حمدي.عطاءالله 
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أمن والية أم البواقي يسجل ١١٤ مخالفة خاصة 
بعدم احترام مواقيت الحجر الصحي خالل يومين 

مواصلــة الجــراءات تطبيــق الحجــر الصحــي الجــزيئ عــىل واليــة أم 
البواقــي مــن الســاعة الثامنــة مســاء اىل غايــة الســاعة الخامســة 
صباحــا مــن اليــوم املــوايل إضافــة إىل قــرار غلــق بعــض املحــالت 
التجاريــة وتوقفهــا عــن العمــل بدايــة مــن الســاعة الثالثــة بعــد 
ــيش  ــار وتف ــن انتش ــد م ــة للح ــراءات وقائي ــذا كإج ــزول ، وه ال
فــريوس كورونــا، حيــث ســجلت مصالــح أمــن واليــة أم البواقــي 

خــالل يومــي 22 و 23 نوفمــرب 2020 :
- 114 مخالفة خاصة بعدم احرتام مواقيت الحجر الصحي .

- وضع 09 مركبة باملحرش ( سيارت و دراجات نارية).
- من جهة أخرى تم تسجيل :

- 13 مخالفــة خاصــة بعــدم احــرتام أصحــاب املحــالت التجاريــة 
للربوتوكــول الصحــي.

- 123 مخالفة خاصة بعدم وضع الكاممة .
- 25 مخالفة خاصة بعدم احرتام التباعد .

وتجــدد مصالــح امــن واليــة أم البواقــي دعوتهــا لجميــع املواطنني 
ــأنها  ــن ش ــي م ــراءات الت ــذه االج ــرتام ه ــد واح ــرضورة التقي ب

ــاء . الوقايــة مــن انتشــار الوب
مدفوين صونيا 

وقفة احتجاجية لسكان بلدية طولقة بسبب 
قائمة المستفيدين من السكن االجتماعي 

ــي  ــني بعــض مواطن ــوم االثن ــاح الي ــا صب ــة نظمه ــة احتجاجي وقف
بلديــة طولقــة أمــام مقــر واليــة بســكرة املطالبــة مبراجعةقامئــة 
ــة  ــاري ببلدي ــي ايج ــكن عموم ــة 439 س ــن حص ــتفيدين م املس

طولقــة، كــام طالبــو بالكشــف عــن معايــري التوزيــع أهمهــا ســلم 
ــة القامئــة. ــي ســاهمت يف مراقب ــة الت التنقيــط ورفضهــم للجن

                         راوية حامديجلول حلوش

حملة تعقيم واسعة  بصالح 
باي جنوب والية سطيف 

ــل  ــرية  للعم ــادي الخ ــة االي ــت جمعي قام
االنســاين والخــريي ببلديــة صالــح بــاي   
ملختلــف  واســعة     تعقيــم  بحملــة 
االحيــاء واملؤسســات والهيــاكل املســتقبلة 
للجمهــور  .العمليــة التــى اطرتهــا جمعيــة 
االيــادي الخــرية مبشــاركة الكشــافة  وبعــض 
هيئــات  وكــذا   املحليــة   الجمعيــات 

كالتجــارة   والجزائريــة للميــاه وقطــاع  
الغابــات وفرقــة الــدرك الوطنــي .

 العمليــة التــى دامــت تقريبــا يومــا كامــال   
مــن  كبــرية  امكانيــات  لهــا  وســخرت 
ــة  ــم     عمومي ــج للدع ــاحنات وصهاري ش

وملــك للخــواص .
ع املالك قادري 

مستشفــــى عين ولمـــــان بسطيـــف 
يتدعم بخزان اكسجين سعة ١٠ االف لتر  

مديــر  مــن  الوســيط  جريــدة  علمــت 
ــاف  ــد بوضي املؤسســة االستشــفائية  محم
بعــني وملــان واليــة ســطيف    انــه ســوف 
ــم املستشــفى بخــزان اكســجني  ــم تدعي يت
ســعةعرشة  االف  لــرت   لتصبــح بذلــك 
ــة  ــادة الحيوي ــه امل ــن   بهات ــة التخزي طاق
ــارور ة    ــة اىل 150 ق ــرت باالضاف ــف ل 16 ال

اكســجني    .
يشــهد  وملــان  عــني  مستشــفى  للعلــم 
تشــبع اغلــب مصالحــه ايــن يتــم استشــفاء 
139 حالــة  كلهــا تتطلــب املتابعــة الطبيــة 

ــادة  ــذا االكســجني وهــو ماشــكل   زي و ك
ــتهالك . ــىل االس ــب ع الطل

مــن جهــة اخــرى واثنــاء معاينــة   واىل 
الواليــة كــامل عبلــة  للمرافــق التــى ميكــن 
تــم  استشــفائية  مرافــق  ك   اســتغاللها 
الوقــوف عــىل جاهزيــة بيــت الشــباب   
كرمــاىل عبــد الحميــد     ايــن تــم الوقــوف 
ــى اعطــى  ــص والتحفظــات الت عــىل النقائ
الــوايل  تعليــامت برفعهــا يف اقــرب وقــت .
ع املالك قادري

إحتجاج أساتذة التعليم المتوسط بالبويرة. 
ــط  ــور املتوس ــاتذة الط ــن أس ــة م ــس مجموع ــة أم ــم صبيح نظ
ــم  ــدا منه ــة  تندي ــة باملدين ــر الرتبي ــام مق ــة أم ــة احتجاجي وقف
ــول  ــذ الدخ ــم من ــرة يف حقه ــرارات الجائ ــوه بالق ــا وصف ــىل م ع
املــدريس الحــايل خاصــة مــا تعلــق بقضيــة الحجــم الســاعي 
املفــروض عليهــم والــذي اعتــربوه غــري معقــول متامــا ، معترببــن 
ذلــك ضغــط كبــري   بعــد  إضافــت حصصــا يف كثــري مــن املــواد،  
كــام عــربوا عــىل   انعــدام الرصامــة يف تطبيــق الربوتوكــول الصحــي 
ــذ  ــع تراخــي التالمي ــة خاصــة م ــن املؤسســات الرتبوي ــري م يف كث
الذيــن ينقصهــم الوعــي رغــم املجهــودات املبذولــة مــن األطقــم 
ــدد  ــات تن ــن رفعــوا الفت ــة» هــذا وناشــد املحتجــون الذي الرتبوي

بوضعيتهــم الجهــات املعنيــة التدخــل العاجــل يف هــذه القضيــة 
ــة . ــة عام ــاع بصف ــذ أوال والقط ــة التلمي ملصلح

ساملي زينب.

يوم دراسي بسيدي بلعباس حول تسير النفايات 

أرشف اول امــس  وايل واليــة ســيدي بلعبــاس الســيد ليــامين 
مصطفــى  عــىل اعطــاء االفتتــاح الرســمي ألشــغال اليــوم الــدرايس 
ــوم القاعــة  ــه الي ــذي تحتضن ــات ال حــول التســيري املدمــج للنفاي
الكــربى للمحــارضات و قــد أشــار  الســيد الــوايل يف كلمتــه 
ــة  ــرتاتيجية الوطني ــر االس ــة  تطوي ــدى أهمي ــىل م ــة ع االفتتاحي
للتســيري املدمــج للنفايــات و توســيع هــذه االســرتاتيجية   لتكــون 
أكــرث تكيفــا مــع معطيــات الواقــع املحــيل و جعلهــا أحــد الفــروع  
املهمــة لالقتصــاد يف هــذا االطــار تــم التنويــه بأهميــة االتفاقيــة 
ــة و الجامعــات  ــة و وزارة الداخلي ــني وزارة البيئ ــي ابرمــت  ب الت
ــة  ــة الوطني ــع الوكال ــاون م ــة بالتع ــة العمراني ــة  و التهيئ املحلي

ــتوى  ــىل مس ــات ع ــيري النفاي ــة تس ــم ومراقب ــات    لتنظي للنفاي
مراكــز الــردم حســب املعايــري الدوليــة املعتمــدة و كــذا التدقيــق 
و املعاينــة لهــذه املراكــز مــن قبــل الخــرباء تحســبا ألي اختــالالت.

ــي  ــات الت ــدرايس إىل الصعوب ــوم ال ــون ضمــن الي و أشــار متدخل
تواجههــا الجامعــات املحليــة يف إدارة النفايــات نظــرا لنقــص 
االمكانيــات املاديــة مذكــريت  بــأن نســبة جمــع الرضيبــة املفروضة 
عــىل النفايــات املنزليــة مــن طــرف البلديــات ال تتجــاوز حاليــا  ٥ 

باملئــة
.جلول حلوش

والي سطيف فى زيارة تشجيع للطاقم الطبي 

والشبه طبي بمستشفى عين ولمان 

مواصلــة لسلســة الزيــارات التفقديــة للهيــاكل 
الصحيــة للواليــة قــام أمســية هــذا اليــوم 
ــة ســطيف  ــرب ٢٠٢٠ وايل والي األحــد ٢٢ نوفم
ميدانيــة  بزيــارة  عبلــة"  "كــامل  الســيد 
تفقديــة للمؤسســة العموميــة االستشــفائية 
ــيد  ــة الس ــان رفق ــني ومل ــاف بع ــد بوضي محم

مديــر الصحــة والســلطات املحليــة .
الســيد الــوايل عايــن مــدى جاهزية املستشــفى 
الســتقبال كافــة املــرىض الســيام مــرىض كوفيــد 
١٩ وأعطــى تعليــامت صارمــة للطاقــم املســري 
ــن  ــة ع ــامالت طارئ ــة أي احت ــد ملواجه بالتجن
ــامد مخططــات اســتثنائية تعتمــد  ــق اعت طري
عــىل اســتباق األحــداث واســترشاف األوضــاع 

لتســيري هــذا الظــرف الصحــي االســتثنايئ.

ويف حديثــه مــع الطاقــم الطبــي أثنــى الســيد 
الــوايل عــىل مجهــودات أفــراد الجيــش األبيــض 
وعــرب عــن عرفانــه لتضحياتهــم الجســام يف 
ــا  ــني مبدي ــاة املواطن ــاظ عــىل حي ســبيل الحف
دعمــه املطلــق لألطقــم الطبيــة وشــبه الطبيــة 
والنظــر يف جميــع انشــغاالتهم قصــد التكفــل 

بهــا.
الســيد الــوايل عايــن أيضــا بيــت الشــباب 
املرحــوم عبــد الحميــد كرمــايل والــذي تــم 
تخصيصــه كمركــز للحجــر الصحــي ووقــف 
يف  اســتغالله  قصــد  جاهزيتــه  مــدى  عــىل 

الطارئــة. الحــاالت 
ع املالك قادري

بیان إعالمي

الفرقة الجنائية بأمن االغواط تطيح بشخص يقوم بشحن 
و نقل المخدرات و المؤثرات العقلية على متن مركبة قصد 

البيع 

مواصلة للجهود امليدانية الرامية إىل مكافحة الجرمية الحرضية مبختلف أشكالها سيام يف الظرف 
الراهن، متكنت الفرقة الجنائية باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية ، من اإلطاحة  بشخص يبلغ 
من العمر (٣٢) سنة،  يقوم بشحن و نقل املخدرات و املؤثرات العقلية قصد بيعها عرب قطاع 

اإلختصاص.
      األبحاث و التحريات التي تم مبارشتها يف إطار التحقيق املفتوح بشأن هذه القضية، مكنت 
يف ظرف وجيز من توقيف املشتبه فيه بأحد أحياء املدينة ،عىل منت مركبة ، أين أسفرت عملية 
التفتيش القانونية للمشتبه فيه ، من ضبط و حجز كمية من املخدرات (مادة الكيف املعالج)، 
باإلضافة إىل (٣٤) قرص من املؤثرات العقلية، ثالث قارورات من محلول مخدر كانت مخبئة 

داخل املركبة، ليتم تحويل الشخص و املحجوزات للمصحة ملواصلة التحقيق.
بعد استكامل اإلجراءات الجزائية لقضية الحال املتعلقة بـ:شحن و نقل املخدرات (الكيف 

املعالج) و املؤثرات العقلية بطريقة غري رشعية قصد البيع مع العود، تم تقديم املشتبه فيه 
أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة األغواط، الذي أحال امللف إىل جلسة املثول الفوري ، 

ليصدر يف حقه أمر إيداع الحبس املؤقت.  

مكتب اإلتصال و العالقات و العامة
أمن والية األغواط
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 يف إطــار الحملــة الوطنيــة للتشــجري التــي أرشف عليهــا الســيد رئيس 
ــة  ــداء الطبيع ــالة اىل أع ــها ) كرس ــعار ( ليغرس ــت ش ــة تح الحكوم
الــذي قامــوا مؤخــرا بحــرق الغابــات يف عــدة واليــات مــن الوطــن 
، كانــت واليــة بســكرة مــن بــني الواليــات الســباقة يف املشــاركة  يف 
ــيد  ــبت 2020/11/21  الس ــوم الس ــث أرشف ي ــة ،حي ــذه العملي ه
ــة تشــجري ألكــرث  ــة بســكرة عــىل عملي ــوار وايل والي ــه أيب ن ــد الل عب
ــة  ــال الواقع ــة مزب ــي بغاب ــر الحلب ــن الصنوب ــجرية م ــن 1000 ش م
ــة و  ــكرية و األمني ــلطات العس ــور الس ــوت ،و بحض ــة تاجم يف قري

ــة .  املدني
مبشــاركة محافظــة الغابــات لواليــة بســكرة و بالتنســيق مــع الهيــآت 
ــة االشــغال  ــل  مديري ــدان مث ــة يف املي ــات الفاعل األخــرى و املديري
العموميــة و الشــباب و الرياضــة و الحاميــة املدنيــة ، وقــد شــارك يف 
عمليــة التشــجري أفــراد الجيــش الوطنــي الشــعبي ، الــدرك الوطنــي، 
األمــن الوطنــي ، أعــوان محافظــة الغابــات، أعــوان املديريــات 
التنفيذيــة للواليــة، أعــوان إدارة الســجون،و بعــض  جمعيــات 
املجتمــع منهــا جمعيــة جمينــة لرتقيــة الســياحة و حاميــة الــرتاث و 

الكشــافة االســالمية  و أهــايل املنطقــة .   
حيــث قامــت األيــادي الخــرضاء بإعــادة الحيــاة اىل املســاحات 
ــاء  ــد الغط ــذا بتجدي ــة و ه ــنوات املاضي ــة يف الس ــة املحروق الغابي
النبــايت لغابــة مزبــال التــي تعتــرب املتنفــس البيئــي املهــم يف واليــة 
بســكرة مــن حيــث نوعيــة األشــجار الصنوبريــة ،وهــي ترتبــع عــىل 
مســاحة 13000 هكتــار،و هــي غابــة طبيعيــة ، تقــع بجبــل أحمــر 
خــدو شــامل رشق واليــة بســكرة ، ويف املنطقــة الجنوبيــة مــن 
األوراس، عــىل الحــدود مــع واليــة باتنــة ، و ذلــك بهــدف املســاهمة  
ــادة  ــراض ، زي ــة اىل االنق ــة اآليل ــرثوة الحيواني يف املحافظــة عــىل  ال

ــي .  ــي و البيئ ــا االيكولوج ــىل دوره ع
و خــالل الحــوار الــذي فتحــه الســيد الــوايل مــع أهــايل املنطقــة ،تــم 
ــة و  ــة تاجمــوت ملــا لهــا مــن مكان ــة إعــامر قري التطــرق اىل حتمي
ــة ،خاصــة و  ــة و الســياحية و البيئي ــة التاريخي ــن الناحي ــة  م أهمي
أنهــا قريبــة مــن قلعــة جمينــة الســياحية التــي كانــت مــأوى مللــك 
األوراس القائــد بيــداس و األمــرية ديهيــة  ، و ذلــك بتشــجيع األهــايل 
عــىل الرجــوع اىل أراضيهــم املهجــورة  منــذ العرشيــة الســوداء، 
ــل  ــة  بفض ــان للمنطق ــلم و األم ــودة الس ــد ع ــا بع ــتقرار به واالس
ــن  ــذا ع ــا ، و ه ــن به ــعبي املتواجدي ــي الش ــش الوطن ــراد الجي أف
طريــق بعــث مشــاريع تنمويــة طموحــة، كتســجيل برنامــج خــاص 
بالســكن الريفــي، و إنجــاز املســالك الريفيــة ،و دعــوة الشــباب اىل 
ــة  ــل تربي ــة ،مث ــة املختلف ــة الريفي االســتثامر يف النشــاطات الفالحي
النحــل و املــوايش، و حفــر املناقــب املائيــة للفالحــني إلحيــاء بســاتني 

واحــة رمــان وبعــث الحيــاة بهــا مــن جديــد .
و قــد أعلــن الســيد الــوايل عــن برمجــة حملــة تشــجري ثانيــة 
ــن  ــجرية م ــن 2000 ش ــرث م ــرس أك ــل لغ ــمرب املقب ــخ 11 ديس بتاري
ــوط   ــل البل ــجار مث ــن األش ــرى م ــواع أخ ــع أن ــي م ــر الحلب الصنوب
والتــني الشــويك و الــرسو ،و هــي األشــجار التــي تتناســب مــع طبيعــة 
املنطقــة الجبليــة لتعويــض الخســائر الغابيــة و الغطــاء النبــايت الــذي 
تــم إتالفــه و تعــرض للتخريــب. مــع العلــم أن  املؤسســة الجهويــة 
محافظــة  إرشاف  تحــت  و  األوراس ,  باتنــة .  الريفيــة  للهندســة 
ــة التشــجري  ــا مــرشوع عملي ــد أســند له ــة بســكرة ق ــات لوالي الغاب
ملحيــط مســاحته 50 هكتــار مــن غابــة مزبــال الــذي تعــرض 
للحرائــق ســابقا و هــي التــي ســتتكفل مبتابعــة عمليــة التشــجري  و 

ــالك . ــة املس ــقي و تهيئ الس
األخرض رحموين

* مالحظة : ميكن لكم نرش املقال بتوقيع – القسم املحيل- فقط .

*  والية بسكرة *

األيادي الخضراء تعيد األمل الى تاجموت
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من هو الفنان احمد املرصي ؟

فنــان فلســطيني مــن قريــة الــرصة/ يف بلــدة دورا 
– الخليــل مــن الضفــة الغربيــة,

كانــت بدايتــه مــن ذلــك الطفــل الــذي ُجبــَل عــىل 
حــب األغنيــة الرتاثيــة الفلســطينية

منــذ نُعومــة أظفــاره و التــي ظلــت حلــام يــراوده 
بالوقــوف عــىل مــرسح األغنيــة 

حقيقــة  الحلــم  أصبــح  حتــى  الفلســطينية 
ــرص يف  ــز وجــل , وكان يتحــني الف ــه ع بفضــل الل
املناســبات االجتامعيــة ليفجــر تلــك املوهبــة التــي 

ــاه. ــذ صب ــت من تجل
ومــا انفــك الجمهــور الفلســطيني وكذلــك اإلعــالم 
ينتظــر أحمــد املــرصي عــىل أحّر مــن الجمــر يف كل 
جديــد عــرب الفضائيــات ووســائل اإلعــالم املختلفــة 
مواقــع  و  ميديــا  بالسوشــال  انتهــاًء  وليــس 

ــي. ــل االجتامع التواص

ــاره أحمــد املــرصي  (2) مــا هــو اللــون الــذي اخت
لنفســه؟ وملــاذا هــذا االختيــار؟ وهــل كان صدفــة 

أم كان لــه معايــري؟
اللــون الــذي اخرتتــه هــو اللــون الشــعبي بألوانــه 
و أجناســه املتنوعــة ,األمــر الــذي يشــكل ملمحــاً 
بــارزاً يف هويــة أحمــد املــرصي الفنية.حقيقــة 
منطــاً  شــكلت  الفلســطينية  الشــعبية  األغنيــة 
مــن أمنــاط التعبــري الــذي يجــد فيــه الفلســطيني 
فياضــة  مشــاعر  مــن  يختلجــه  عــام  ُمَتَنفســاً 
حيــاة  مناحــي  كل  ويف  واألتــراح  األفــراح  يف 

. الفلســطيني 

لذلــك فهــذه األغنيــة ظلــت األقــدر عــىل التعبــري 
عــن كل املواقــف و األحــداث ببســــاطتها وســعة 
انتشــارها وحقيقــًة مل تكــن صدفــة بــل كانــت 
لألغنيــة  الفلكلــوري  الــرتايث  القالــب  ضمــن 
الشــعبية مــع تــرك بصمــة خاصــة يف هــذا املجــال .

ــون الشــعبي خاصــة يف فلســطني  (3) يقــال أن الل
لــه عــدة أهــداف : منهــا الحفــاظ عــىل الــرتاث 
الفلســطيني .هــل تــرى هــذا اللــون أقــرب إىل 
ــص  ــك مخت ــم ان ــطينية بحك ــري الفلس الجامه

يف هــذا اللــون ؟
بالطبــع نعــم , مــن أبــرز أهــداف اللــون 
الشــعبي هــو الحفــاظ عــىل الــرتاث والهويــة 
ولحنهــا  كلامتهــا  مــن خــالل  الفلســطينية 
ــل  ــل ب ــبات واملحاف ــاركتها يف كل املناس ومش
وســاهمت يف ترســيخ الوعــي وزرع معــاين 
العــزة و اإلبــاء و إذكاء روح املقاومــة و رفــض 

ــل . ــوع للمحت ــذل والخن ال
كل  يف  حــارضة  الشــعبية  األغنيــة  وظلــت 
املناســبات االجتامعيــة مــن زواج و نجــاح 
وميــالد وأحــزان .....الــخ. مــام جعلهــا األقــرب 
ــا  ــق له ــة فتخف ــوس العام ــرياً يف نف ــرث تأث واألك

ــراً.  ــاً و فخ ــواً وطرب ــوب زه القل

(4) مبــا أّن الّلــون الشــعبي , رمبــا قــد يكــون 
ــرية يف  ــالد الشــام , أو  يف دول كث ــدى ب ــاً ل معروف
ــدون  ــريب يعتق ــري الوطــن الع ــريب  وغ الوطــن الع
أن منشــأ هــذا اللــون هــو واحــد أو عــدة ألــوان. 
الجامهــري  وقلــب  قلبــك  إىل  أقــرب  أيهــا 

؟            الفلســطينية 
حقيقــًة ال أســتطيع أن أخــصَّ لونــاً دون غــريه 
فكلهــا حــارضة خاصــة يف املناســبة التــي تتطلبهــا 
األغنيــة فلألعــراس أهازيجهــا وللحــزن كلامتــه 
النبويــة  الخــاص ناهيــك عــن املدائــح  ولونــه 
ــهداء  ــاء الش ــة ورث ــة و الوطني ــبات الديني واملناس
وتوديعهــم وال أنــىس التغنــي باملــدن الفلســطينية 
ووصــف الحنــني الــذي يختلــج صدورنــا شــوقاً 

ــاً. ــاً وحنين وحب
وإن أرت أن أكــون مقاربــاً أكــرث رمبــا كان للعتابــا 

واملــوال حضــوراً يف نفــيس دون ســواها ملــا تبّثه من 
حامســٍة وتحــدٍّ ورفــٍض للواقــع املريــر الــذي نحــي

                                                                                                                                                                . ه ا
أن  الجمهــور أعتقــد جازمــاً  أمــا فيــام يخــص 
شــغل املواطــن الفلســطيني هــو الوطــن فاألغــاين 
ــل  ــوالً يف املجم ــوراً وقب ــرث حض ــي األك ــة ه الثوري
يف  األخــرى  األلــوان  حضــور  ينفــي  ال  وهــذا 

الخاصــة. املناســبات 

مــن  مجموعــة  قــدم  املــرصي  أحمــد   (5)
و  األعــامل  عــىل  يُطلعنــا  أن  األعامل,أرجــو 

واملواضيــع؟ الكليبــات 
ألبــوم  الفنيــة  أعــاميل  باكــورة  كانــت 
ــوم  ــاله ألب ــب الحصار,ت ــن قل القدس,ورصخــات م
شــموخ رغــم األمل ثــم ألبــوم همســات تراثيــة 
(مبارك,وعــرس  لألفــراح  ألبومــني  ,وأنجــزت 
األعــامل  عــرشات  قدمــت  كــام  األنــوار) 
ــن)  ــعب الجباري ــات  (الش ــا كليب ــة منه الفني
و(قطــر النــدى) و(شــعب األحــرار)و (هبــت 
و(الصــوت  الجنة)و(عــيل رشاعــك)  روائــح 
ــى ل  ــرية تتغن ــامل كث ــن أع ــك ع الحّي),ناهي

مــدن فلســطني.
 حيــث تناولــت فيهــا موضوعــات شــتى مــن 
ــاد  ــر األمج ــورة وذك ــب و الث ــني و الغض الحن

ــات . ــذه املوضوع ــر ه ــاء .......إىل آخ والرث
ــبيل  ــىل س ــعراء ع ــن الش ــري م ــتعنت بكث اس
ــو  ــس أب ــر ال الحــرص ( خــرض ســامل , أني الذك
ــمري  ــالح , س ــد ص ــد , رائ ــل عاب ــة , خلي ماري
أبــو الهيجــا , رضــوان قطنــاين , أرشف حشــيش 
،د.رائــد  ، أشــجان عــواد  قــدري  , محمــد 
ناجــي) وال أنــىس كلــامت كثــرية مــن تأليفــي .

ــت  ــا زال ــامل م ــن األع ــة م ــاك مجموع وهن
قيــد العمــل وقريبــاً ســترى النــور بــإذن اللــه, 
ــة  ــىل ) موزع ــت األح ــوان ( أن ــر بعن ــب آخ وكلي
ــن  ــطينية م ــعبية الفلس ــة الش ــوان األغني ــىل أل ع
ــا ,  ــرة , الدلعون ــا , الجف ــة , امليجان ــل جبلي مواوي
ــرادة , الزجــل الفلســطيني ,  ــف الطــول , الك زري

ــري . ــا الكث ــا وغريه العتاب
 

(6)مؤخــرا أصــدر أحمــد املــرصي كليــب ( حلفتــك 
يــا غــايل  ) الــذي نــرش عــىل عــدة فضائيــات وبــث 
عــىل فضائيــات كثــرية , لــو تحدثنــا عــن هــذا 

العمــل وفريــق العمــل وكيــف تــم العمــل ؟

ــور والشــاعر الحبيــب  صاحــب الفكــرة هــو الدكت
رائــد ناجــي وهــو صاحــب الكلامت،ابــن فلســطني 
والجزائر معاً.                                                           وهذا 
ــي تربــط فلســطني  يؤكــد عــىل عمــق العالقــة الت
بالجزائــر الحبيبــة خاصــة والحــب املكنــون الــذي 

نكنــه للجزائــر بلداً و شــعباً.
أمــا بخصــوص تصويــر العمــل تــم يف مناطــق 
مختلفــة ابتــداءاً بالقــدس ومــروراً بــرام اللــه, 
وتحديــداً القبيبــة وقلنديــا وبــدو طبعــا بالتعــاون 
مــع بعــض املجالــس املحليــة يف املناطــق املذكــورة 

ــاء. ــكر والثن ــي  كل الش ــم من له
ــامة  ــري أس ــان الكب ــان الفن ــن ألح ــل م ــذا العم ه
قاســم وتوزيــع موســيقي الفنــان محمــود ســلمى 
وإخــراج الرائــع محمــد فرحــان الكرمــي و مونتــاج 

ــور. ــب أزد جمه الحبي
ــة تفتقــر  ــم بجهــود ذاتي ــم العمــل ت أمــا كيــف ت
اإلخــراج  عــامل  يف  املتطــورة  اإلمكانيــات  عــىل 

والتصويــر.
بــكل  الفلســطيني  الواقــع  يحــايك  والكليــب 

تــه. مكونا
 

ــان  ــا الفن ــاين منه ــي يع ــاكل الت ــي املش ــا ه (7)م
الفلســطيني عمومــاً , واملشــاكل والعقوبــات التــي 

تعــرتض أحمــد املــرصي عــىل وجــه الخصــوص ؟

بدايــًة املشــكلة الكــربى التــي يعــاين منهــا الفنــان 
اإلحتــالل  مالحقــة  هــي  عمومــاً  الفلســطيني 
ــداع  ــن واإلب ــىل الف ــاق ع ــق الخن ــة وتضيي للكلم
الشــباب.                                                                                 نفــوس  يف  أثــر  مــن  للكلمــة  ملــا 
مــن املعيقــات أيضــا افتقارنــا لإلمكانيــات املاديــة 
واللوجســتية.يف ظــل غيــاب دور وزارة الثقافــة 

الفلســطينية..
ــان فلســطيني فقــد تعرضــت لإلعتقــال  وكــوين فن
الفنيــة  األعــامل  بعــض  بســبب  والســجن 

بإصدارهــا.        قمــت  التــي  واأللبومــات 

ــري ؟ و  ــن الجزائ ــىل الف ــع ع ــت مطل ــل أن (8) ه
هــل لديــك أصدقــاء مــن الوســط الفنــي الجزائــري 
ــة  أو  ــة مــن ألحــان جزائري ؟ و هــل تفكــر بتجرب

غــري ذلــك يف املــدى املنظــور أو املســتقبل ؟

اإلجابــة نعــم يل تواصــل مــع عــدد مــن فّنــاين 
ــني  ــيقيني وموزع ــن موس ــة م ــر الحبيب الجزائ
ــان  ــك دحــامن , واملوســيقي الفن ــال : مال أمث
الرائــع عبــد الرحمــن أبــو جبيلــة , و حســان 
ــن  ــد الرحم ــيقار عب ــان املوس ــامن و الفن دح

ــم . ــروت وغريه عك
حقيقــًة أفكــر بتجربــة كهــذه ويل الــرشف أن 
أقــوم بذلــك فهنــاك رؤيــة للمشــاركة يف عمــل 
فنــي متناغــم ومنســجم بألحــان هــي مزيــج 
مــن الــرتاث الفلســطيني و الجزائــري عــىل 

حــٍد ســواء.
ملــا للجزائــر الحبيبــة مــن مكانــة يف عقــل 

فلســطيني، كل  ووجــدان 
وعظيــم  الشــكر  بجزيــل  أتوجــه  وختامــا 
االمتنــان ألحــرار الجزائــر الذيــن نســتمد منهم 
ومــن حبهــم ومؤازرتهــم لنــا أســباب الصمــود 
ــاب  ــم الصع ــق رغ ــة الطري ــات ومواصل والثب

والسالم
أخوكم املحب االفنان أحمد املرصي

الفنان الفلسطيني احمد المصري للوسيط المغربي 

اللون الدي اخترته هو اللون الشعبي 
حاوره د.رائد ناجي 



إدارة  نقلــت   بعدمــا   ، ذلــك  يأتــي 
ســجون االحتــالل ، أمــس  جثمــان 
الشــهيد األســير أبــو وعــر الــى معهــد 
الطــب العدلــي »أبــو كبيــر«، إلجــراء 
معاينــة خارجيــة وفحــص ظاهــري 
لــه.  ct صــورة  وإجــراء  للجثمــان 

د د ر   
ــدس«:« إن  ــهيد ل«لق ــد الش ــال وال وق
إقــدام االحتــالل علــى احتجــاز جثمانــه 
يعتبــر جريمــة جديدة تضاف لمسلســل 
القتــل واإلعــدام الــذي تعــرض لــه 
كمــال منــذ إصابتــه بالمــرض ورفــض 
كافــة الطلبــات إلطــالق ســراحه رغــم 
ــاف  ــة »، وأض ــه الصحي ــوة حالت خط
بعدمــا  جثمانــه  تشــريح  نريــد  ال   «
قتلــوه مــن خــالل اإلهمــال المتعمــد 
الدوليــة  الجهــات  كافــة  ونطالــب   ،
بتحمــل مســؤولياتها لمنــع احتجــازه 
حتــى بعــد استشــهاده والــذي يعتبــر 
لكافــة  وانتهــاك  بمشــاعرنا  مســاس 
.« الدوليــة  والقوانيــن  األعــراف 

يدا اب    
ــير  ــقيقه األس ــح ش ــه ، أوض ــن جانب م
أن   ، لمراســلنا  محمــد  المحــرر 
االحتــالل منــع العائلــة مــن زيــارة 
ــا  ــروس كورون ــذ انتشــار في ــال من كم
إصابتــه  بعــد  وحتــى   ،  25-3 فــي 
ــاً  ــا تصريح ــض منحه ــا ، رف بكورون
 ، عليــه  واالطمئنــان  لزيارتــه 
وأضــاف » خــالل 16 عامــاً ، رفــض 
ــه  ــاً لزيارت ــي تصريح ــالل منح االحت
ــام  ــدة ع ــت لم ــا اعتقل ــى عندم ، وحت
مــن رؤيتــه واالجتمــاع  منعونــي   ،
ــام  ــاب وانتق ــان كعق ــف القضب ــه خل ب
اســتمروا  الــذي  شــقيقي  ومــن  منــا 
وخطيــرة  ممنهجــة  بطريقــة  بقتلــه 
حصلــت  شــقيقتي   « وأكمــل   ،«
بعــد معانــاة كبيــرة  علــى تصريــح 
، ولكنهــا منعــت ثالثــة مــرات مــن 
ــة  ــت لبواب ــا وصل ــى بعدم ــه حت زيارت
الســجن ورغــم حيازتهــا تصريــح ، 
لهــا  الســماح  ورفضــوا  احتجزوهــا 
بزيارتــه ، ممــا يؤكــد ، إصرارهــم 
ــا  ــه عن ــالل عزل ــن خ ــه م ــى عقاب عل
. معــه  التواصــل  مــن  وحرماننــا 
فــي  قانــون  يوجــد  ال   « وتابــع 
المســتمر  الظلــم  العالــم يجيــز هــذا 
بحــق شــقيقي الــذي ســرق الســجن 
 ، حيــاً  شــبابه  وزهــرة  حياتــه 
 ، شــهيداً  يعاقبــه  واالحتــالل 
.« فــوراً  بتســليمنا جثمانــه  نطالــب 

سر في الس   ا
ســجون  فــي  األســرى  وأرجــع 
الموافــق  األربعــاء  يــوم  االحتــالل 
الطعــام،  وجبــات   ،  11/11/2020
ــا  ــي أقروه ــم الت ــن خطواته ــزء م كج
األســير  رفيقهــم  استشــهاد  عقــب   ،
كمــال أبــو وعــر، وفــق مــا ذكــر نــادي 
الحــداد  األســرى  وأعلــن  األســير. 

يســتمرون  أيــام،  ثالثــة  لمــدة 
وجبــات  بإرجــاع  خاللهــا 
صــالة  أقامــوا  كمــا  الطعــام، 
أبــو  الشــهيد  علــى  الغائــب 
وعــر، بحســب نــادي األســير.
إدارة  األســرى،  وحّمــل 
الســجون المســؤولية الكاملــة 
رفيقهــم،  استشــهاد  عــن 
مطالبيــن بتســليم جثمانــه.
وفــي بيــان صــدر عنهــا 
ــة األســيرة  ــت الحرك ،زف
فــي ســجون االحتــالل 
 ، شــعبنا  أبنــاء  إلــى 
القائــد  الشــهيد البطــل 
ــن  ــر اب ــو وع ــال أب كم

كتائــب شــهداء األقصــى 
ــال  ــهيداً جــراء اإلهم ــى ش ــذي ارتق ال
الطبــي المتعمــد مــن قبــل مصلحــة 
الســجون الــذراع األمنــي للحكومــة 
أبــو  »كمــال  وقالــت   . اإلســرائيلية 
وعــر الفدائــي الــذي لقــن االحتــالل 
أحــد  وكان  المقاومــة،  فــي  دروســاً 
علــى  المســتوطنين  صائــدي  أهــم 
الطــرق االلتفافيــة،  كمــا أنــه قتــل 
أكثــر حاقــد فــي مســتوطنة »إيتمــار« 
ــالل  ــش االحت ــاط جي ــد ضب ــل أح وقت
ــي  ــالم ف ــه الس ــف علي ــر يوس ــي قب ف
إذ   « وأضافــت   ،« نابلــس  مدينــة 
وعــر  أبــو  كمــال  األســير  فــارق 
شــهيداً  ربــه  إلــى  وارتقــى  الحيــاة 
وهــو مكبــل اليديــن والقدميــن أمــام 
الذيــن  الحاقديــن  الســجانين  أنظــار 
عذابــات  علــى  ويتغــذون  يتلــذذون 
وأمــام  األســرى،  وآهــات  ووجــع 
جــزء  هــي  التــي  الطبيــة  الطواقــم 
ــدة،  ــة الحاق مــن هــذه المؤسســة األمني
إننــا فــي الحركــة األســيرة لنحمــل 
ــالل ومصلحــة ســجون  حكومــة االحت
عــن  الكاملــة  المســؤولية  االحتــالل 
وعــر  أبــو  كمــال  وقتــل  استشــهاد 
». وذكــرت ، أن  كمــال أبــو وعــر 
انضــم إلــى كوكبــة شــهداء الحركــة 
األســيرة، إلــى إخوانــه بســام الســايح، 
ســامي أبــو ديــاك، نصــار طقاطقــة 
وداوود الخطيــب وغيرهــم العشــرات 
مــن شــهداء الحركة األســيرة.وعاهدت 
ــة األســيرة ، أبــو وعــر أنــت  الحرك
األســيرة  الحركــة  شــهداء  وجميــع 
ــة   ــى الوفي ــطين،  أن تبق ــهداء فلس وش
لدمائهــم الطاهــرة وتكمــل المســيرة 
والعهــد علــى دربهــم حتى نيــل الحرية 
واالســتقالل وإقامــة الدولة الفلســطينية 
الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا 

ا  معطيات و
أبــو  األســير  أن  الهيئــة،  وأفــادت 
الثالثــاء  مســاء  استشــهد  وعــر، 
بعــد  هروفيــه«،  »أســاف  بمشــفى 
صــراع مــع مــرض الســرطان، حيــث 
ــق  ــرة والحل ــرطان الحنج ــب بس أصي
نهايــة العــام الماضــي 2019، وقــد 
ــال  ــد إهم ــعاعي بع ــالج إش خضــع لع

طبــي 
ــل  ــن قب ــد م متعم

إدارة معتقــالت االحتــالل، ومــن 
ثــم تدهــورت حالتــه بشــكل ســريع فتــم 
ــوب  ــة زرع أنب ــه إلجــراء عملي تحويل
ــس. ــى التنف ــاعدته عل ــتيكي لمس بالس
ســجون  إدارة  أن  الهيئــة،  وذكــرت 
االحتــالل ،كانــت أعلنــت عــن إصابــة 
األســير أبــو وعــر بفيــروس كوفيــد 
19 )كورونــا( خــالل تمــوز الماضي،  
وذلــك بعــد نقلــه مــن معتقــل »جلبوع« 
إلــى  حينهــا  فيــه  يقبــع  كان  الــذي 
ــافي اإلســرائيلية، وبعدهــا  ــد المش أح
إلــى مــا يســمى »مشــفى  نقلــه  تــم 
الرملــة«، ليواجــه المــوت البطــيء 
المرضــى  األســرى  مــن  كغيــره 
القابعيــن فيــه، فالمشــفى تنعــدم فيــه 
وال  والصحيــة،  الطبيــة  الخدمــات 
ســوى  لأســرى  عــالج  أي  يوفــر 
المنومــة. واألدويــة  المســكنات 

ي  ن  يل ل ش  
ســلطات  األســرى  هيئــة  وحملــت 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  االحتــالل 
حيــاة األســرى فــي ســجون االحتــالل، 
وأســلوبها المتعمــد والمقصــود بإهمــال 
أوضاعهــم الحياتيــة والصحيــة، والتي 
ــير  ــهاد األس ــا استش ــر نتائجه كان آخ
كمــال أبــو وعــر أحــد ضحايــا اإلهمال 
ــت بضــرورة  ــد ،وطالب ــي المتعم الطب
تشــكيل لجنــة تحقيــق خاصــة وزيــارة 
خطــورة  علــى  لالطــالع  الســجون 
المعتقليــن  يعيشــها  التــي  األوضــاع 
فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلية.

ر  يات مست دا  
مؤسســة  و  األســير  نــادي  وطالــب 
الدفــاع  مركــز  و  القــدس  مهجــة 
المدنيــة  والحقــوق  الحريــات  عــن 
»حريــات«، بتســليم جثمــان الشــهيد 
ــراف  ــق األع ــه وف ــوراً لدفن ــه ف لعائلت
ــة. وذكــرت  ــة والوطني ــد الديني والتقالي
أن   ، عنهــا  صــدر  بيانــات  فــي 
  2019 العــام  منــذ  عانــي   األســير 
،مــن ورم فــي الحنجــرة، وتــم نقلــه 
إلــى مستشــفى العفولــة ألخــذ خزعــة، 

ــي  ــن ســرطان ف ــي م ــه يعان ــن أن وتبي
وتــم  الصوتيــة  واألحبــال  الحنجــرة 
نقلــه لجلســات عــالج إشــعاعي فــي 
مستشــفى »رمبــام« بحيفــا وهــو مقيــد 
ــدة  ــي الســرير ومحاصــر بع ــن ف اليدي
الطبيــة  التقاريــر  وبحســب  جنــود. 
بالتدهــور،  الصحيــة  حالتــه  أخــذت 
وبــدأ يفقــد الــوزن بشــكل ملحــوظ، 
كمــا عانــى مــن بحــة وتضخــم فــي 
األوتــار الصوتيــة 
فــي  ديســك  و 
الظهــر وفائــض 
دهنيــات  فــي 
ــه  ــت ل ــدم. أجري ال
زراعــة  عمليــة 
بالســتيكي  أنبــوب 
الرقبــة  فــي 
علــى  لمســاعدته 
وأنبــوب  التنفــس، 
آخــر موصــول بالمعــدة 
علــى  لمســاعدته 
وأكــد  الطعــام.  تنــاول 
الــذي  الطبــي  التقريــر 
ــات أن  ــه حري حصــل علي
التشــخيص المبكــر لــه كان 
مــن الممكــن أن يكشــف عن 
مرضــه فــي وقــت مبكــر. 
بفيــروس  كمــال  أصيــب 
كورونــا قبــل عــدة أشــهر وتــم وضعــه 
فــي العــزل أثنــاء اإلصابــة. وبحســب 
ــات  ــاع عــن الحري ــق مركــز الدف توثي
والحقــوق المدنيــة »حريــات« 2020، 
إلــى  الطبــي  اإلهمــال  سياســة  أدت 
وفــاة 71 أســيراً داخــل الســجون منــذ 
عــام 1967، أربعــة منهــم منــذ مطلــع 
العــام 2020، وهــم: نــور البرغوثــي، 
ســعدي الغرابلــي، داوود الخطيــب، 
كمــال أبــو وعــر، ليرتفــع عــدد شــهداء 
ــة  ــى 226. ثماني ــيرة إل ــة األس الحرك
االحتــالل  دولــة  زالــت  مــا  منهــم 
:الشــهداء  وهــم  جثامينهــم  تحتجــز 
عويســات،  عزيــز  دولــة،  أنيــس 
طقاطقــة،  نصــار  بــارود،  فــارس 
حريــز،  محمــد  الســايح،  بســام 
الخطيــب.  الغرابلــي، داوود  ســعدي 
ــطينية ، أن  ــات الفلس ــدت المؤسس وأك
ســلطات  تنتهجهــا  التــي  السياســات 
االحتــالل اإلســرائيلي تؤكــد بوضــوح 
الســجون  مصلحــة  اســتهتار  مــدى 
اإلســرائيلية وطواقمهــا الطبيــة بحقوق 
األســير الفلســطيني وانتهاكهــا ألحــكام 
ــي اإلنســاني،  وقواعــد القانــون الدول
ــذي  ــري ال ــون العنص ــن القان ــدءا م ب
ســنه الكنيســت اإلســرائيلي بتاريــخ 
يحظــر  والــذي   26/12/2018
إطــالق ســراح األســرى المرضــى 
مطلقــاً بذريعــة مقاومتهــم لالحتــالل 
باإلرهاب،وباحتجــاز  ووصمهــم 
الذيــن  المرضــى  جثاميــن األســرى 
يستشــهدون داخــل الســجون بســبب 
ــذ  ــه من ــرت، ان ــي. وذك ــال الطب اإلهم
ــا المســتجد  ــاء كورون ــة تفشــي وب بداي
ــالل بإطــالق  ــلطات االحت ــت س ،طالب
الســن  وكبــار  المرضــى  ســراح 
الخطــر  بســبب  والنســاء  واألطفــال 
ــف  المباشــر عليهــم، ومــن أجــل تخفي
أن  إال  الســجون،  داخــل  االكتظــاظ 
فمنــذ شــهر  حــدث،  تمامــاً  العكــس 
تشــرين الثانــي تجاوز عــدد اإلصابات 
إصابــة. المئــة  جلبــوع  ســجن  فــي 

ودعــت المؤسســات المجتمــع الدولــي 
لالنتصــار  العالمــي  العــام  والــرأي 
الفلســطينيين  األســرى  لقضيــة 
االحتــالل  ســجون  فــي  والعــرب 
باعتبارهــم أســرى حريــة، ناضلــوا 
ــتقالله  ــن أجــل حريــة شــعبهم واس م
إدانــة  فــي  عــن صمتــه  والخــروج 
هــذه الجريمــة المتواصلــة والمتكــررة 
فــي إعــدام األســرى المرضــى وعــدم 
ــق  ــم ورف ــب له ــالج المناس ــم الع تقدي
علــى  والضغــط  ســراحهم،  إطــالق 
عــن  باإلفــراج  االحتــالل  ســلطات 
ــن الشــهداء األســرى المرضــى  جثامي
وحــق  بحقهــم  ترتكــب  الذيــن 
آخــري. حــرب  جريمــة  عائالتهــم 

ي  ر   و وم
للقــوى  االســرى  لجنــة  ونظمتــه 
 ، غــزة  فــي  واإلســالمية  الوطنيــة 
أمــس ، وقفــة  أمــام مقــر الصليــب 
،رفضــا  غــزة  بمدينــة  األحمــر 
واســتنكارا لجريمــة استشــهاد األســير 
سياســة  جــراء  وعــر  ابــو  كمــال 
واســتنكر   المتعمــد.  الطبــي  القتــل 
ــة  ــة المكلف ــس اللجن حســن قنيطــة رئي
بــإدارة الهيئــة بغــزة ، جريمــة قتــل 
جــراء  وعــر  ابــو  كمــال  األســير 
المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  سياســة 
داخــل ســجون االحتــالل ، محــذرا 
مــن ارتفــاع قائمــة شــهداء الحركــة 
ــاج  ــتمرار انته ــل اس ــي ظ ــيرة ف األس
ــب  ــة دون رقي ــذه السياس ــالل له االحت
او حســيب وســط صمــت دولــي مريب 
وغيــاب الليــات المالحقــة والمحاســبة 
جرائمــه  علــي  لالحتــالل  الدوليــة 
ــح  ــي ضــرورة فت ــد عل ــابقة . وأك الس
ملــف اإلهمــال الطبــي داخــل ســجون 
الموضــوع  واثــارة  بقــوة  االحتــالل 
محليــا ودوليــا علــي كافــة المســتويات 
القانونيــة والدبلوماســية واإلعالميــة 
ــذه السياســة  ــا ه ــات ضحاي ــع ملف ورف
الــي محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي 
ــة  ــا قنيط ــن . ودع ــت ممك ــرع وق أس
الــي توفيــر شــروط الوقايــة والحمايــة 
الصحــة  منظمــة  لهــا  دعــت  التــي 
ــا  ــروس كورون ــة فاي ــة لمواجه العالمي
الــذي يهــدد حيــاه االســرى المرضــى 
ــل  ــة داخ ــراض المزمن ــاب األم أصح
يقــدر  والــذي  االحتــالل  ســجون 
ــن  ــن 300 أســير  م ــر م ــم بأكث عدده
بينهــم 16 أســير مريــض بالســرطان .

يا    م 
ولــد الشــهيد كمــال أبــو وعــر عــام 
إلــى  وعــاد  الكويــت،  فــي   1974
فلســطين قبــل عائلتــه بخمــس ســنوات، 
وهــو االبــن الثانــي لعائلــة مكونــة مــن 
ــة  ــدة قباطي ــي بل ــم ف ــراد، تقي ــتة أف س
العامــة،  الثانويــة  أكمــل  بجنيــن. 
واســتمر  الـــ17،  بقــوات  والتحــق 
ــنوات  ــالث س ــه لث ــالل بمطاردت االحت
لالحتــالل  مقاومتــه  خلفيــة  علــى 
ــرض  ــام 2003، وتع ــه ع ــل اعتقال قب
لتحقيــٍق قــاٍس اســتمر ألكثــر مــن 100 
يــوم، وحكــم عليــه االحتــالل بالّســجن 
و)50(  مــرات،   6 المكــرر  المؤبــد 
عامــاً، وحرمــه االحتــالل مــن الزيــارة 
بعــد  متتاليــة  ســنوات  ثــالث  لمــدة 
اعتقالــه، وقبــل نحــو عــام فقــط ُســمح 
ألشــقائه بزيارتــه، شــارك األســير أبــو 
وعــر فــي كافــة اإلضرابــات المفتوحة 
عــن الطعــام ومنهــا اإلســنادية، وكان 
ــذ  ــام 2017. ومن ــراب ع ــا إض آخره
وضعــه  بــدأ   ،2019 عــام  نهايــة 
إلــى  تدريجيــاً،  يتدهــور  الصحــي 
فــي  بالســرطان  إصابتــه  ثبتــت  أن 
ــه لمــرض  ــدأت مواجهت الحنجــرة، وب
اعتقاليــة  ظــروف  فــي  الســرطان 
الشــهور  وخــالل  وقاســية،  صعبــة 
الصحــي  وضعــه  تفاقــم  الماضيــة 
بشــكل متســارع، إلــى أن أستشــهد .
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»أيرلنــدا  كتــاب  مؤلــف  ويقــول   
والقضيــة الفلســطينية بيــن عامــي 
1948 و2004« الــذي نشــر عــام 
الفلســطينية  القضيــة  أن   ،2005
احتلــت مكانــا مميــزا فــي ضميــر 
طويــل  أمــد  منــذ  األيرلندييــن 
االعتبــارات  كثيــرا  يتجــاوز  بمــا 
أو  واالقتصاديــة  الجغرافيــة 
ــق  ــوازي وتطاب ــاً لت السياســية، ووفق
تجربــة  مــع  الفلســطينيين  محنــة 
أن  خاصــة  القوميــة  األيرلندييــن 
بريطانيــا احتلــت البلديــن وســببت 
لهمــا معانــاة تاريخيــة، فقــد أوجــد 
عاطفيــا  وتواصــال  اتصــاال  ذلــك 
األمــر  فلســطين،  مــع  ووجدانيــا 
بالنشــاط األيرلنــدي  الــذي أوحــى 
هــذا.  يومنــا  حتــى  المنطقــة  فــي 
الحكومــات  بــأن  ويســتطرد 
األيرلنديــة المتعاقبــة منــذ انضمــام 
األوروبــي  االتحــاد  إلــى  أيرلنــدا 
فــي العــام 1973 رفعــت لــواء تأييــد 
ــا,  ــة الفلســطينية داخــل أوروب القضي
وكانــت أيرلنــدا أول عضــو أوروبــي 
نــادى بقيــام دولــة فلســطينية فــي 
 ،1980 العــام  مــن  فبراير/شــباط 
ــن ســمح إلســرائيل  ــت آخــر م وكان
ــمبر/ ــي ديس ــا ف ــفارة فيه ــييد س بتش
ــالل  ــام 1993. وخ ــون األول ع كان
ــا  ــا بعده ــلو وم ــات أوس ــة اتفاقي حقب
أيرلنــدا  حكومــات  اســتمرت 
القــوي وغيــر  الدعــم  فــي توفيــر 
المحــدود للقضيــة الفلســطينية, وفــي 
حديــث لرئيــس الــوزراء األيرلنــدي 
بيرتــي أهيــرن أمــام رابطــة السياســة 
الخارجيــة فــي مدينــة نيويــورك فــي 
 2000 عــام  مــن  ســبتمبر/أيلول 
ــؤون  ــي للش ــد األخالق ــن أن البع أعل
الدولية كان الســبب األول والرئيســي 
القضيــة  بدعــم  األيرلنــدي  للــدور 
الكاتــب  ويســتطرد  الفلســطينية. 
بــأن االرتبــاط والتأييــد األيرلنــدي 
للقضيــة الفلســطينية اســتمر حتــى 
ــلو,  ــة أوس ــاؤل بحقب ــر التف ــد تبخ بع
قــام   2003 يونيو/حزيــران  ففــي 
بريــان كويــن -الــذي أصبح بعــد ذلك 
بزيــارة  أيرلنــدا-  وزيــر خارجيــة 
ــر  ــل ياس ــس الفلســطيني الراح الرئي
عرفــات فــي أوج االنتفاضــة الثانيــة 
إســرائيل  رفضــت  أن  بعــد  حتــى 
اســتقبال الشــخصيات األجنبيــة التــي 
خــالل  الفلســطيني  الزعيــم  تلتقــي 
زيارتهــا للمنطقــة. ويحتــرم الشــعب 
غيــر  المنظمــات  دور  الفلســطيني 
الحكوميــة األيرلنديــة التــي اســتمرت 
ــم  ــة الدع ــاط لترجم ــل بنش ــي العم ف

األيرلنــدي  العــام 
للفلســطينيين 

كثيــرة  بوســائل 
القيــام  منهــا 
الدوليــة  بالحمــالت 
مــع  للتضامــن 
 ، الفلســطينيين 
أخــرى  وخطــوات 
كرفــع نحــو 12 ألفــاً 
الشــخصيات  مــن 
العامــة األيرلنديــة ومــن 
ــاء  ــن أعض ــم 52 م بينه

البرلمــان وأعضــاء مــن 
األوروبــي  البرلمــان 
والسياســيين  والشــيوخ 
عريضــة  المســتقلين 

بمقاطعــة  تطالبهــا  الحكومــة  إلــى 
ــذت  ــن نف ــك الحي ــذ ذل إســرائيل, ومن
عــزل  أجــل  مــن  مهمــة  حمــالت 
ومــا  شــرعيتها.  ونــزع  إســرائيل 
للجيــش  السياســي  الجنــاح  زال 
الجمهــوري األيرلنــدي المعــروف 
باســم الشــين فيــن -الــذي انتخــب 
ــدي  ــن األيرلن ــي البرلماني ــوه ف ممثل
ــم  ــي الحك ــارك ف ــي، ويش والبريطان
ــا  ــدا قوي ــمالية- منتق ــدا الش ــي أيرلن ف
ــى  ــذا . وف ــا ه ــى يومن إلســرائيل حت
ــاول تطــور  ــياق ســوف نتن ــذا الس ه
الفلســطينية  االعتقاليــة  التجربــة 
الوطنيــة  الحركــة  ونضــاالت   ،
اإلضرابــات  وخاصــة  الفلســطينية 
المفتوحــة عــن الطعــام وشــهدائها 
 . االيرلنديــة  بالتجربــة  ومقارنتهــا 

ت   رابات ال و  ا
رلند  الطعا وسيل فلسطيني ا

ي ال في الس  لت
يلي سرا ي وا طا ت البر عت وال

الوطنيــة  الحركــة  اســتطاعت 
ــرى  ــا األس ــيرة كم ــطينية األس الفلس
ــم  ــة إمكانياته ــم قل ــون- رغ االيرلندي
الماديــة وعبــر نضــاالت مســتمرة 
توجــت بعــدد كبيــر مــن الشــهداء 
حكيمــة  نضاليــة  خطــوات  وعبــر 
ــات  ــع والمتطلب ــع الواق ومنســجمة م
التكتيكيــة  بالخطــوات  تــارة   «
وأخــرى باالســتراتيجية، وبالوســائل 
الســلمية والحــرب النفســية والعنيفــة، 
واإلضرابــات  وبالحــوارات 
الوجبــات،  وترجيــع  والمواجهــة 
والتواصــل  النفســية،  والحــرب 
للســجون  األخــرى  القــالع  بيــن 
المؤسســات  ومــع  والمعتقــالت، 
ــي  ــة ف ــة والدولي الفلســطينية والعربي
الخــارج ومــع الجماهيــر« أن تحقــق 

إنجــازات 
وبالكثيــر  كبيــرة. 
التضحيــات  مــن 
الحركــة  انتقلــت 
األســيرة مــن ضعــف 
ــرة  ــى الخب ــة إل التجرب
والقيــادة، ومــن العجــز 
إلــى اإلعــداد والريــادة، 
االســتهداف  ومــن 
إلــى الحمايــة واألمــن، 
الــكادر  غيــاب  ومــن 

إلــى إعــداد القــادة، وتــم 
مرحلــة  مــن  االنتقــال 
ــة  ــن العفوي ــى أفضــل، م إل

وفقــدان االتــزان، إلــى مرحلــة بنــاء 
إلــى  والخطــأ،  والتجربــة  الــذات 
مرحلــة التكويــن التنظيمــي ومأسســة 
البنــى التنظيميــة، إلــى مرحلــة البنــاء 
إلــى  التنظيميــة،  الســلطة  وســيادة 
ــج  ــامل والنض ــال الش ــة النض مرحل
والعــزة  واالنتصــار  والمخــاض 
ــة الرعــب  ــق معادل والكرامــة وتحقي
مــع طواقــم إدارة مصلحــة الســجون، 
ومــن ثــم الوصــول إلــى حالــة حقيقية 
مــن اإلبــداع علــى كل المســتويات 
والثقافيــة  واإلداريــة  التنظيميــة 
والخارجيــة،  واألمنيــة  والماليــة 
والتأثيــر  الفصائليــة  والعالقــات 
اإليجابــي خــارج الســجون. ويعتبــر 
الطعــام  المفتــوح عــن  اإلضــراب 
النضاليــة  الخطــوات  أهــم  مــن 
األســاليب  أفضــل  ومــن  الســلمية 
ــل  ــون داخ ــا المعتقل ــأ اليه ــى يلج الت
الســجون، وهــو ســالح اســتراتيجي 
الســالح  هــذا  أثبــت  وقــد  فتــاك، 
ــة  ــيرة االعتقالي ــه خــالل المس فاعليت
)(، منــذ ســنواتها االولــى وحتــى 
يومنــا هــذا. فاإلضــراب المفتــوح 
عــن الطعــام ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، 
غيــر  األخيــر،  الخيــار  هــو  بــل 

المفضــل لــدى األســرى، وتلجــأ إليــه 
الحركــة األســيرة بعــد اســتنفاذ كافــة 
التكتيكيــة)(،  النضاليــة  الخطــوات 
أهــداف  وهنــاك 
ومســميات لإلضرابــات 
المفتوحــة عــن الطعــام 
اإلضرابــات   « منهــا: 
 ، جيــة حتجا ال ا
 ، منيــة لتضا ا و
 ، لمطلبيــة ا و
ومنهــا  والسياســية، 
الجماعيــة والفرديــة، 
ومنهــا علــى المــاء 
 ، فقــط  والملــح 
وأخــرى مــع تناول 

المدعمــات مــن المحاليــل 
فاإلضرابــات  والفيتامينــات«، 
تشــكل أوســع حالــة ضغــط علــى 
ــر  ــرك الجماهي ــة تح ــالل نتيج االحت
والدوليــة،  والعربيــة  الفلســطينية 
الحقوقيــة  المؤسســات  وتدخــل 
ــن استشــهاد  ــة، والتخــوف م والدولي
ــرة  ــن ظاه ــذي يوســع م األســرى ال
الغضــب العارمــة التــي تحــدث بعــد 
ــام.  ــن الطع ــوح ع ــراب مفت كل إض
منــذ ســنوات لجــأ الفلســطينيون إلــى 
الطريقــة االيرلنديــة فــي اإلضرابات 
ــم  ــد أه ــام كأح ــن الطع ــة ع المفتوح
االســتراتيجية  النضاليــة  الوســائل 
سياســات  مواجهــة  فــي  الســلمية 
إدارة مصلحــة الســجون اإلســرائيلية 
وبهــدف الوصــول للحريــة وتحقيــق 
الحقــوق األساســية واإلنســانية التــي 
نصــت عليهــا االتفاقيــات والمواثيــق 
المدرســة  رائــد  وكان   ، الدوليــة 
الشــيخ  فلســطين  فــي  االيرلنديــة  
العشــرات  وتبعــه  عدنــان  خضــر 
مــن األســرى وخاصــة فــي مناهضــة 
االعتقــال االدارى بــال الئحــة اتهــام 
هــذه  وانتشــرت   ، وبملــف ســرى 
الوســيلة بشــكل قــوي مؤخــراً وســط 
األســرى. وشــهد االضــراب عــن 
المعتقليــن  وســط  شــكالن  الطعــام 

الشــكل  السياســيين،  الفلســطينيين 
االيرلنديــة  الطريقــة  علــى  األول 
االســرى  أحــد  يعلــن  حيــث 
اإلضــراب عــن الطعــام ويبقــى علــى 
هــذا النحــو حتــى المــوت، ثــم يدخــل 
أســير أخــر ليتابــع النضــال وهكــذا.. 
الطريقــة  علــى  الثانــي  الشــكل 
جميــع  يعلــن  حيــث  الفلســطينية 
االســرى مــرة واحــدة اإلضــراب 
بشــكل جماعــي ويبقــى حتــى تحقيــق 
مطالــب أو جــزء مــن هــذه المطالب. 
هــذه  وخطــورة  صعوبــة  ورغــم 
الطريقــة علــى األســرى وحياتهــم 
المــوت(  حتــى  )إضــراب  كونــه  
التــي  القاســية  االوضــاع  أن  اال 
والظلــم  األســرى  منهــا  يعانــي 
األســيرة  الحركــة  تعيشــه  الــذي 
الكنيســت  قوانيــن  مــن  والخــذالن 
مــن  جعلــت  الجديــدة  اإلســرائيلي 
اختياريــاً،  وليــس  االمــر محتومــاً 
ــة  ــذه الطريق ــون به ــح المضرب ونج
الفلســطيني  المجتمــع  اقنــاع  فــي 
ــن  ــة. وم ــم النضالي ــدوى طريقته بج
مظاهــر إبداع األســرى الفلســطينيين 
فــي الســجون اإلســرائيلية  » القــدرة 
علــى قــراءة الواقــع » مــن حيــث 
حاجــة األســرى للمطالــب والحقوق، 
حيــث  مــن  أوضاعهــم  ودراســة 
فــي  والتعمــق  والضعــف،  القــوة 
مــن  اإلســرائيلي  للواقــع  النظــر 
وائتالفهــا  الحكومــة  شــكل  حيــث 
وشــخصية وزيــر األمــن الداخلــي 
مصلحــة  إدارة  عــن  المســؤول 
عنهــا،  والمســؤول  الســجون 
ومكانــة  الفلســطينية  واألوضــاع 
فــي  أولوياتهــا  ضمــن  األســرى 
ــوم،  ــداث والهم ــة األح ــل زحم ظ
العربيــة  األوضــاع  ومراقبــة 
والعالميــة، والحكمــة فــي اختيــار 
الظــرف والتوقيــت المناســببين، 
ودراســة جميــع البدائــل وفــق 
اإلمكانيــات المتاحــة، واألهــم 
النضــال  وســيلة  اختيــار 
تكلفــة  وأقــل  تأثيــر  األكثــر 
ــة  ــي مواجه ــة ف ــر مالئم وأكث
اســتخدم األســرى  ولقــد  الســجان. 
النضاليــة  الوســائل  مــن  الكثيــر 
التكتيكيــة  والســلمية،  العنيفــة   «
ــم  ــق حقوقه ــتراتيجية » لتحقي واالس
واعتمــدوا  واإلنســانية،  األساســية 
كأحــد  الســلمي  النضــال  طريقــة 
مــن  المؤثــر  النضــال  وســائل 
ــن  ــة ع ــات المفتوح ــالل اإلضراب خ
الطعــام، تلــك الوســيلة التــي تعــد 
النضــال  أشــكال  ألحــد  امتــداداً 
الطغــاة،  وجــه  فــي  العالمــي 
امتــداده  يعــود  الســلمي  فالنضــال 
إلــى قــرون طويلــة مــا قبــل الميــالد،

ــة  ــة احتجاجيّ ــون أّول حرك ــد تك  وق
عــام  إلــى  تعــود  مؤّرخــة  ســلميّة 
حيــن حجــب  الميــالد،  قبــل   494
أســيادهم  عــن  التعــاون  العامــة 
الحركــة  تلــك  الرومــان،  النبــالء 
ــن  ــداً م ــراً جدي ــت عص ــي افتتح الت
ــلطات،  ــع الس ــلميّة م ــة الس المواجه
ــورات  ــل بالث ــخ حاف ــاً فالتاري وحديث
الســلميّة  االحتجاجيّــة  والحــركات 
التــي راكمــت تجربــة إنســانيّة هائلــة 
لمقاومــة القهــر، والظلــم واالحتــالل.
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خــالل  مــن  الســلمي  فالنضــال 
العديــد مــن الوســائل وعلــى رأســها 
عــن  المفتوحــة  اإلضرابــات   «
الطعــام » أثبتــت نجاعتهــا وقدرتهــا 
علــى التأثيــر وتحصيــل الحقــوق، 
األســرى  قضيــة  إبــراز  وفــي 
العربــي  إعالميــاً علــى المســتوى 
ــالل  ــلطة االحت ــة س ــي، وإدان والدول
ــات  ــا تتجــاوز االتفاقي ــاً، كونه قانوني
والقانــون  الدوليــة،  والمواثيــق 
الدولــي اإلنســاني بمعاملتهــا الســيئة 
علــى  وعملــت  المعتقليــن،  مــع 
ــطينياً  ــم فلس ــول قضيته ــاف ح االلتف
ســنتناول  وهنــا  ودوليــاً.  وعربيــاً 
عــن  المفتــوح  اإلضــراب  وســيلة 
األســرى  اتخذهــا  والتــي  الطعــام 
ــة  ــون كأحــد أشــكال مقاوم االيرلندي
ــه  ــى ظروف األســرى، وســأتطرق إل
والخطــوات  وأنواعــه،  وتوقيتــه، 
ــة التــي تســبقه فــي اإلعــداد  التمهيدي
لنجاحــه. كأســباب  والتحضيــر 

ت  الطعا  را ال  ا
ا ور وا التعر وال
ت  را ال  عر ا

 الطعا 

اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام 
أو مــا يعــرف بـــ »معركــة األمعــاء 
ــتراتيجية  ــة االس ــة أو المعرك الخاوي
فــي الســجون » هــو امتنــاع المعتقــل 
عــن تنــاول كافــة أصنــاف وأشــكال 
فــي  الموجــودة  الغذائيــة  المــواد 
المــاء  باســتثناء  متنــاول األســرى 
ــر هــذه  ــح )(، وتعتب ــل مــن المل وقلي
الخطــوة األخطــر واألقســى التــي 
ــب  ــا يترت ــون لم ــا المعتقل ــأ إليه يلج
 – جســيمة  مخاطــر  مــن  عليهــا 
جســدية ونفســية- وصلــت فــي بعض 
األحيــان إلــى استشــهاد عــدد منهــم، 
هــذه  مثــل  إلــى  األســرى  ويلجــأ 
ــة الخطــوات  ــاذ كاف ــد نف الخطــوة بع
األخــرى،  التكتيكيــة  النضاليــة 
وعــدم االســتجابة لمطالبهــم عبــر 
الســلطات  بيــن  المفتــوح  الحــوار 
االحتالليــة، واللجنــة النضاليــة التــي 
تمثــل المعتقليــن، حيــث أن األســرى 
ــوح عــن  ــرون اإلضــراب المفت يعتب
هــدف  لتحقيــق  وســيلة  الطعــام، 
وليــس غايــة بحــد ذاتهــا، كمــا تعتبــر 
ــلمية  ــة الس ــاليب النضالي ــر األس أكث
وأهمهــا، مــن حيــث الفعاليــة والتأثير 
علــى إدارة المعتقــالت والســلطات 
والــرأي العــام لتحقيــق مطالبهــم، 
وأخيــراً  أوالً  تبقــى  أنهــا  كمــا 
معركــة إرادة وعزيمــة وتصميــم)(، 
اإلضرابــات  مــن  أنــواع  وهنالــك 
كاإلضرابــات  األهــداف،  وفــق 
والتضامنيــة،  االحتجاجيــة، 
أمــا   ،)( والسياســية  والمطلبيــة، 
مــن  اإلضرابــات  تصنيــف  عــن 
ــراب  ــك: - اإلض ــدة فهنال ــث الم حي

المحــدود: وهــو االمتنــاع 
عــن 

ل  و تنــا
م  لطعــا ا
تقــل  لفتــرة 
ثالثــة  عــن 
بُغيــة  أيّــام 

ر  ســتنكا ا
مــا  موقــف 
يخــص قضيــة 
أو  معينــة، 
تضامــن  حالــة 
شــخص  مــع 
أو  معــزول 
مريــض أو كحالــة 
احتجاجيــة مؤقتــة.

- اإلضــراب غيــر المحــدود عــن 
عــن  االمتنــاع  وهــو  الطعــام: 
ــر  ــة غي ــرة زمين ــام لفت ــاول الطع تن
ــا  ــرة انقضائه ــرن فت ــدودة، وتقت مح
بتحقيــق المطالــب التــي نفــّذ مــن 
أجلهــا اإلضــراب وتبقــى مفتوحــة 
ــد تقتــرن بســقوط شــهداء، حيــث  وق
المضربيــن  بيــن  اإلعــالن  يتــم 
ــيبقى  ــام أن اإلضــراب س ــن الطع ع
مفتوحــاً إلــى أجــل غيــر ُمســّمى.

ت  رابات ال ني ا
 الطعا

شارك ي ال ني م    

ي  ا رابات   

ــتثناء  دخــول جماعــي لأســرى باس
ــد  ــة، وق ــة المزمن ــاالت المرضي الح
غالبيتهــا  أو  الســجون  لــكل  يمتــد 
أو  )1970و1992م(،  كإضــراب 
للمعظــم كمــا اإلضرابــات السياســية 
مــا  وغالبــاً   ،2012 وإضــراب 
تتمثــل  مطلبيــة  قضايــا  يحمــل 
المعيشــية. الظــروف  بتحســين 

رابات فر   

فــي  تطوعــي  فــردي  دخــول 
الطعــام،  عــن  مفتــوح  إضــراب 
أســباب  فرضتــه  نضالــي  كشــكل 
اســتدعته  وموضوعيــة)(،  ذاتيــة 
ــاع  ــدم اإلجم ــي ظــل ع الظــروف ف
المطلوبــة  األغلبيــة  تحقيــق  أو 
ــتراتيجية  ــوات اس ــي خط ــول ف للدخ
ووطنيــة  ســامية  أهــداف  تحمــل 
أو  اإلداري،  االعتقــال  كرفــض 
التمديــدات تحــت مســمى مقاتــل غير 
شــرعي، أو المطالبــة بتطبيــق قانون 
األســرى  علــى  الحــرب  أســرى 
أخــرى،  وقضايــا  الفلســطينيين، 
ــر فــي األعــوام  وبــرزت بشــكل كبي
2015م(.  –  2011( بيــن  مــا 

دا ي ا ني م   

ي ا ت رابات ا  ا

وســيلة  اإلضرابــات  تلــك  مثلــت   

احتجــاج 
ــة  ــا مطلبي ــى قضاي عل
كالتفتشــات ومنــع الزيــارات، وســوء 
ــتهتار  ــاً، أو االس ــاً ونوع ــام كم الطع
بحيــاة أســير معرضــة حياتــه للخطــر 
والمطالبة بنقله للمستشــفى، أو بســبب 
األســرى  احتياجــات  إدخــال  منــع 
وأحذيــة  وأغطيــة  مالبــس  مــن 
أخــرى. وقضايــا  الزيــارات  عبــر 

امني رابات الت  ا

الطعــام  عــن  اإلضــراب  مثــل   
األســرى  مــع  أيــام  أو  لوجبــات 
المضربيــن عــن الطعــام احتجاجــاً 
التعســفي  اإلداري  اعتقالهــم  علــى 
ــع  ــن م ــام، أو التضام ــح اته ــال لوائ ب
األســرى المعزوليــن لفتــرة طويلــة 
بشــروط غيــر محتملــة وغير إنســانية 
الدوليــة. االتفاقيــات  لــكل  مخالفــة 

طلبي  رابات ال  ا

تكــراراً  اإلضرابــات  أكثــر  وهــي 
ــذ بــدء الحركــة األســيرة، وتصــل  من
إدارة  تلبيــة  لفتــرات طويلــة حتــى 
الســجون لمطالبهــم، وتهــدف تلــك 
اإلضرابــات إلــى تحســين شــروط 
ــة  ــاة األســرى المعيشــية، والرعاي حي
األهــل،  زيــارة  وشــروط  الطبيــة، 
وتطبيــق االتفاقيــات الدوليــة علــى 
وشــروط  التعليــم  فــي  األســرى 
والحقــوق  والتهويــة،  االعتقــال، 
األساســية، وقضايــا مطلبيــة تقتضيهــا 
ــرى )(.  ــى أخ ــرة إل ــن فت ــة م الحاج

رابات السياسي  ا

ــي  ــات السياســية الت ــر االتفاقي ــم تم  ل
الفلســطيني  الطرفيــن  بيــن  وقعــت 
األســرى  بشــأن  واإلســرائيلي 
مــروراً عابــراً، بــل واجهــت غضبــاً 
قبــل  مــن  الذعــاً  وانتقــاداً  شــديداً 
األســرى، وقامــوا بثــالث إضرابــات 
الطعــام  عــن  مفتوحــة  سياســية 
أولهــا  كان  بحريتهــم)(،  للمطالبــة 
1994م،  حزيــران  يونيــو/  فــي21 
والثانــي فــي 18 يونيــو/ حزيــران 
كانــون   5 فــي  والثالــث  1995م، 
أول / ديســمبر1998م، وكان لهــذه 
اإلضرابــات التأثيــر الكبيــر بالضغــط 
ــاة  ــات والرع ــم المفاوض ــى طواق عل

السياســية  للعمليــة  الدولييــن 
اإلفــراج  أجــل  مــن  للضغــط 
عــن  اإلفــراج  وتــم  عنهــم، 
المفاوضــات  بموجــب  اآلالف 
ونضــاالت  السياســية 
فــي  األســيرة  الحركــة 
الســجون بإبــراز قضيتهــم، 
ــات  ــام بعملي ــن ق ــتثناء م باس
مقاومــة نوعيــة تســببت بجــرح أو 
دولــة  رفضــت  مســتوطنين  قتــل 
وبقــي  عنهــم،  اإلفــراج  االحتــالل 
ــر  ــد أكث ــي الســجون بع عــدد منهــم ف
ــلو. ــة أوس ــى اتفاقي ــام عل ــن 20 ع م

ت  الطعا في  رابات ال ا
ا الدولي  ال

علــى  الدوليــة  االتفاقيــات  أكــدت 
خيــارات  احتــرام  ضــرورة 
المحتجزيــن والحفــاظ علــى كرامتهــم 
اللجنــة  موقــف  ويتفــق  اإلنســانية، 
الدوليــة للصليــب األحمــر الدولــي 
مــع موقــف الرابطــة الطبيــة العالميــة 
إعالنــي  فــي  عليــه  والمنصــوص 
العــام  مــن   « وطوكيــو  مالطــا   «
حــق  علــى  أكدتــا  واللتــا  2006م، 
األســير أينمــا كان أن يختــار وســيلته 
كانــت  مــا  إذا  وخاصــة  النضاليــة 
ــات  بوســيلة ســلمية، ومنهــا اإلضراب
المفتوحــة عــن الطعــام. وهــذا األمــر 
التغذيــة  لتحريــم   « الباحــث  يقــود 
القســرية »، كمخالفــة قانونيــة، لجــأت 
ــي منتصــف  ــالل ف ــة االحت ــا دول اليه
الكنيســت  مــن  بقــرار   2014
ــلطات  ــذي أعطــى س ــرائيلي، ال اإلس
االحتــالل صالحيــة إطعــام المعتقليــن 
الفلســطينيين المضربيــن عنــوة، ممــا 
شــكل خطــراً علــى صحــة وحيــاة 
يعيــد  الــذي  األمــر  المضربيــن، 
بحــق  يمــارس  كان  مــا  لأذهــان 
 « بنظــام  يعــرف  بمــا  المضربيــن 
الزونــدا » فــي ســبعينيات وثمانينيــات 
إلــى  أدت  والتــي  الماضــي  القــرن 
األســرى. مــن  العديــد  استشــهاد 

دا  ب م الش يا   ا
رابات  ر ا لسطينيي  ال

ت  الطعا  ال

الفلســطينيون  األســرى  تســلح 
فــي  االيرلندييــن  رفاقهــم  بتجربــة 
المواجهــة واالضرابــات المفتوحــة 
عــن الطعــام داخــل االعتقــال ، ونشــد 
االممــي  للمناضــل  الفلســطينيون 
ــي  ــهيد » بوب ــير الش ــدي األس االيرلن
اضرابــاً  خــاض  الــذي   « ســاندز 
مفتوحــاً عــن الطعــام لمــدة 66 يومــاً 
ــي  ــهيداً ف ــقط ش ــد س ــام 1981 وق ع

ســجن )ميــز( فــي شــمال ايرلنــدا، 
ــن  ــن م ــز للمناضلي ــى رم ــول إل وتح
ــة واالســتقالل، وتركــت  اجــل الحري
فــي  كبيــراً  اثــراً  تلــك  خطوتــه 
اســتقالل ايرلنــدا الشــمالية واإلفــراج 
عــن جميــع األســرى المحتجزيــن. 
ــدى  ــير االيرلن ــب األس ــت مطال وكان
الشــهيد » بوبــي ســاندز » شــبيهة 
ــرى  ــا األس ــي يطرحه ــب الت بالمطال
حكومــة  ان  وخاصــة  الفلســطينيين 
إســرائيل اخــذت الكثيــر مــن القوانيــن 
والتعليمــات التــي وضعتهــا الحكومــة 
ــا  ــي تطبيقه ــتمرت ف ــة واس البريطاني
ــا  ــطينيين ومنه ــرى الفلس ــى األس عل
 « ســاندز   « اإلداري.  االعتقــال 
زي  ارتــداء  برفــض  يطالــب  كان 
الســجن معتبــراً نفســه أســير حــرب، 
داخــل  بأعمــال  القيــام  ورفــض 
الســجن لصالــح الحكومــة البريطانيــة 
إضافــة إلــى الحــق فــي الحصــول 
ــم  ــي تنظي ــارات والحــق ف ــى الزي عل
الحفــالت والنشــاطات داخــل الســجن.
كمــا أن المهمــة النضاليــة التــي يقــوم 
بهــا األســرى الفلســطينيون وعلــى 
رأســهم األســير الشــيخ خضــر عدنان 
ــرة أصبحــت  ــات األخي ــي اإلضراب ف
اكبــر مــن مجــرد النضــال إللغــاء 
وإنمــا  اإلداري،  االعتقــال  قانــون 
األســرى  مــع  بالتعامــل  المطالبــة 
ــن  ــق القواني ــة وف الفلســطينيين بكرام
اإلنســان  حقــوق  ومبــادئ  الدوليــة 
واعتبارهــم مقاتلــو حريــة ال يحــق 
قوانينهــا  تطبيــق  االحتــالل  لدولــة 
عليهــم.  العســكرية  وإجراءاتهــا 
والــروح  يــذوب،  الــذي  فالجســد 
فــي  أصبحــت  وقــد  تحلــق  التــي 
خطــر، تســتدعي المجتمــع الدولــي 
برمتــه إلــى اإلســراع فــي التدخــل 
ــرى  ــة لأس ــة القانوني ــر الحماي لتوفي
والذيــن  االحتــالل  ســجون  داخــل 
يتعرضــون لشــتى أنــواع االنتهــاكات 
ــس  ــي تم ــية الت ــات الوحش والممارس
اإلنســانية. وكرامتهــم  حقوقهــم 

يتضامــن  ان  غريبــاً  فليــس 
ــع اضــراب األســرى  ــون م االيرلندي
فيــه  يجــدون  فهــم   ، الفلســطينيين 
ــه  ــن اجل ــوا م ــذي دفع ــروعهم ال مش
حريتهــم  ســبيل  فــي  غاليــاً  ثمنــاً 
ــد أضــاءوا الشــموع  واســتقاللهم، وق
ال  ان  مطالبيــن  للحريــة  وهتفــوا 
يذهــب األســرى الفلســطينيون ضحية 
ذهــب  مثلمــا  اســتعمارية  سياســة 
ــم  ــتيقظ العال ــى اس ــاندز حت ــي س بوب
ظــل  فــي  ترتكــب  جريمــة  أمــام 
العجــز الدولــي فــي إنهــاء سياســة 
ــى الشــعب الفلســطيني.  االحتــالل عل
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 وأعتقــد أن شــهداء حــركات التحــرر 
اإلضرابــات  وتجربــة   ، العالميــة 
ــدا  ــي ايرلن ــام ف ــن الطع ــة ع المفتوح
أن  وكمــا   ، متشــابهة  وفلســطين 
الجيــش  باضــراب  تعتــز  ايرلنــدا 
االيرلندي«الشــين  الجمهــوري 
كان  و   ،  1/3/1981 فــي  فيــن« 
شــخص  أول  عامــا-   -27 ســاندز 
جمهــوري إيرلنــدي مــن بيــن عشــرة 
اثــر  علــى  استشــهدوا  أشــخاص 
الطعــام  عــن  المفتــوح  االضــراب 
ــي  ــرى ف ــق االس ــى ح ــول عل للحص
المعاملــة كأســرى سياســيين، ولــم 
ــي  ــوى ف ــراب س ــذا االض ــف ه يتوق
الثالــث مــن تشــرين اول 1981 بعــد 
استشــهاد عشــرة مــن المناضليــن فــي 
واســتجابة  البريطانيــة،  الســجون 
لمطالبهــم  البريطانيــة  الحكومــة 
واالعتــراف بهــم كأســرى حــرب. 

ويعلــم الفلســطينيون قصــة المناضــل 
الكبيــر » مارتــن هورســن » ورفضه 
فــك االضــراب المفتــوح عــن الطعــام 
فــي  بجانبــه  أمــه  احضــار  رغــم 
محاولــة لثنيــه عــن خطوتــه و وثنيــه 
ــه  ــن خطوت ــه ع ــه وعدول ــن موقف ع
ترقــب  لحظــة  االضــراب  وفــك 
رجــل  قبالتهــا  وكان   ، استشــهاده 
مارتــن  ترغيــب  يحــاول  الكنيســة 
مــن  وتنفيــره  بالحيــاة،  هورســن 
المــوت، فــكاد أن يتــردد، ومــا كان 
مــن األم العظيمــة ســوى أن تذكــر 
المــوت  عــن  يفصلــه  الــذي  ابنهــا 
ــا:  ــت البنه ــب، فقال ــرب كأس حلي ش
يــا مارتــن!! إن روح بوبــي ســاندس 
تنتظــرك فــي الســماء، فتذكــر مارتــن 
ورفيــق  وهدفــه  مبادئــه  هورســن 
دربــه وصديقــه بوبــي ســاندس، فمــا 
كان منــه إال أن زاد تصميمــا علــى 
استشــهد  حتــى  معركتــه  مواصلــة 
وأهدافــه.  مبادئــه  عــن  دفاعــاً 

د  بر  ر  ا بد ال سير  يد ا الش
ب ال

ولــد عبــد القــادر جبــر أبــو الفحــم 
 , عــام1929م  بريــر  قريــة  فــي 
بالشــعب  النكبــة  حلــت  وعندمــا 
الفلســطيني عــام 1948م هاجــر مــع 
ــعب  ــن الش ــات األالف م ــرته كمئ أس
مــن  هجــروا  الذيــن  الفلســطيني, 
جباليــا  مخيــم  فــي  وأقــام  ديارهــم 
ــادر  ــد الق ــق/ عب ــزة . إلتح ــاع غ بقط
ــام  ــة ع ــوات المصري ــم بالق ــو الفح اب
1953م , وحصــل علــى عــدة دورات 
عســكرية حيــث تــم ترقيتــه الــى رتبــة 
عريــف ومــن ثــم الــي رتبــة الرقيــب 
ــاء  ــى دورة رقب ــا عل , وحصــل بعده
أوائــل عــام 1960 فــي مصــر وكان 
األول علــي دورتــه, فرفــع الــي رتبــة 
الرقيــب أول , وكان مثــاالً يحتــذي 
بــه وحــاز علــي إحتــرام وثقــة كل 
مــن عرفــه مــن ضبــاط مصرييــن 
وفلســطينيين , وعندمــا بــدأ تشــكيل 
الوحــدات الفلســطينية عيــن مســؤوالً 
 , خانيونــس  تدريــب  مركــز  عــن 
ــي حــرب عــام 1956م ,  وإشــترك ف
ــث كان  ــرب 1967م , حي ــك ح وكذل

ضمــن كتيبــة الصاعقــة التــي قاتلــت 
بذاتــه.  العــدو  ويعرفهــا  بشراســة 
ابوالفحــم  القــادر  عبــد  وقــف  لقــد 
حزيــران  معركــة  أنقــاض  وســط 
والدخــان لــم ينقشــع عــن الخنــادق 
ــن  ــم تك ــزاء ل ــهداء األع ــث الش وجث
ــا  ــالح م ــا , والس ــي مدافنه ــتقر ف تس
ــه  ــإذا ب ــاك , ف ــا وهن ــراً هن زال متناث
اليــرى مــن ذلــك كلــه اال معركــة 
جديــدة يجــب أن تنشــب , وجولــة 
جديــدة يجــب أن تســتهل , وأيــدي 
جديــدة يجــب أن تحمــل الســالح .

عبــد  كان  مباشــرة  الهزيمــة  بعــد   
القــادر أبــو الفحــم مــن المؤسســين 
الشــعبية  التحريــر  قــوات  لفصيــل 
المناضليــن  تدريــب  فــي  وشــارك 
ــات  ــي عملي ــارك ف ــا ش ــكرياً كم عس
عســكرية عديــدة ومميــزة , حيــث بــدأ 
إنخــراط الشــباب فــي حركــة المقاومة 
ــن المحتــل حافــزاً شــديداً  فــي الوط
لإللتحــاق  لإلســراع  الجديــد  للنشــأ 
بالمقاومــة , حيــث كانــوا الدعامــة 
الرئيســية لهــا فــي قطــاع غــزة , دون 
تمييــز أو تحييــز كل علــى حــد ســواء 
. ونظــراً لكفاءتــه العســكرية التــي 
كان يضــرب فيهــا المثــل كان هــؤالء 
للتــدرب  الســباقون  هــم  الشــباب 
علــي يديــه لحمــل الســالح والقيــام 
ــزة .  ــاع غ ــي قط ــة ف ــات فدائي بعملي

ــات  ــد العملي ــي أح ــاركته ف ــد مش عن
ــاً  ــام 1969م جــرح جرح ــة ع الفدائي
جســده  فــي  أصيــب  حيــث  بليغــاً 
ــي مــن  ــي يعان بعــدة رصاصــات وبق
ــوم إستشــهاده  ــي ي ــذه الجــروح حت ه
 , اإلســرائيلية  القــوات  فإعتقلتــه   ,
وحكمــت عليــه بالســجن المؤبــد عــدة 
مــرات . كان عبــد القــادر أبــو الفحــم 
داخــل الســجن نموذجــاً رائعــاً فــي 
العطــاء والصمود واألخــالق الحميدة 
, ويمتلــك عالقــات واســعة أهلتــه ألن 
يكــون شــخصية محوريــة ومؤثــرة 
فــي تنظيــم صفــوف األســرى وقيــادة 
 . الســجون  إدارة  ضــد  نضاالتهــم 
شــارك األســير / عبــد القــادر أبــو 
الفحــم فــي اإلضــراب األول للحركــة 
األســيرة فــي ســجن عســقالن فــي 
أيــار 1970م , مــع  الخامــس مــن 
الطعــام  عــن  المضربيــن  زمالئــه 
الســيئ  الصحــي  وضعــه  رغــم 
 , المشــاركة  علــي  أصــر  أنــه  إال 

ــار  ــن أي ــوم العاشــر م ــاء ي ــي مس وف
عــام 1970م أي بعــد خمســة أيــام من 
اإلضــراب تفاقــم وضعــه الصحــي 
ســوءاً فتــم تحويلــه الــي عيادة الســجن 
للعــالج , لكــن الســجانون لــم يقدمــوا 
لــه العــالج الــالزم وأُعيــد الي الســجن 

, وفــي اليــوم التالــي 11/5/1970م 
ــد  ــي موعــد مــع الشــهادة . لق كان عل
ــو  ــادر أب ــد الق كان الشــهيد البطــل عب
الفحــم رمــزاً مــن رمــوز الحركــة 
األســيرة , وبطــالً مقدامــاً مــن أبطــال 
المعاصــرة. الفلســطينية  ثورتنــا 

و د  يد راس م سير الش - ا
 ، الفلســطينية  الثــورة  أبطــال  أحــد 

بقــوات  التحــق 
فــي  الشــعبية  التحريــر 
شــمال قطــاع غــزة جباليــا 
البلــد والــذي ارتقى شــهيداً 
24/7/1980م  بتاريــخ 
الغــذاء  تســريب  نتيجــة 
الصناعــي الــذي ارغمــه 
الســجانون علــى تناولــه 
باألنبــوب الــى رئتــه، 
ســجن  إضــراب  فــي 
ــذي  ــهير وال ــة الش نفح
بــدأ فــي 14 تمــوز/ 
يوليــو1980 واســتمر 

واستشــهد خاللــه  يوًمــا,   32 لمــدة 
وعلــي  حــالوة  راســم  األســيران 
ــا األســير  ــم التحــق بهم ــري، ث الجعف
إســحاق موســى مّراغــة »أبــو جمال« 
متأثــراً بمــا لحــق بــه جــراء »التغذيــة 
القســرية«ولد الشــهيد الفدائــي راســم 
جباليــا  فــي  حــالوة  محمــد  محمــد 
البلــد مقــر ســكناه ومســقط رأســه 
بتاريــخ 7/5/1953م وقــد تــم اعتقالــه 
1968م  عــام  وفــي   ، 8/3/1970م 
حزيــران   / يونيــو   5 نكبــة  وبعــد 
راســم  الشــهيد  تنظيــم  تــم  1967م 
حــالوة إلــى صفــوف قــوات التحريــر 
ــي  الشــعبية مــن خــالل الشــهيد الفدائ
محمــد حمــودة الملقــب »بالخــزق« 
بعاميــن.  راســم  الشــهيد  ويكبــر 
خــاض العديــد مــن العمليــات الفدائيــة 
الصهيونــي  العــدو  دوريــات  ضــد 
ــع  ــة والمواق ــة والراجل ــا المحمول منه
عســكرية وكبــد العــدو خســائر فادحــة 
ــة ..  ــم الصهاين ــوف جنوده ــي صف ف
تــم اعتقــال الشــهيد الفدائــي راســم 
ــوات  ــه لق ــبب انتمائ 8/3/1970م بس
التحريــر الشــعبية وقيامــه بنشــاطات 
عســكرية ضــد قــوات االحتــالل وبعد 
التحقيــق معــه فــي أقبيــة التحقيــق 
ــات  ــكان العملي ــى م ــاره إل ــم إحض ت
التــي قــام بتنفيذهــا وجــرى تصويــره 
ــات  ــذ العملي ــه بتنفي ــة قيام ــى كيفي عل
ضــد جنــود االحتــالل اإلســرائيلي 
وحكــم عليــه بالســجن مــدى الحيــاة... 

ــاج  ــرار االندم ــم بق ــم راس ــا عل عندم
مــع فتــح أعلــن هــو اآلخــر انضمامــه 
إليهــا وكان فــي المعتقــل تــم نقلــه 
ــى ســجن  ــي أواســط الســبعينيات إل ف
ــم يمكــث راســم طويــالً  بئــر الســبع ل
هنــاك بســبب نشــاطه الملحــوظ حيــث 
شــكل ســياجاً منيعــاً لأمــن االعتقالــي 
داخــل الســجن، وكان حارســاً أمينــاً، 
ــم  ومدافعــاً شرســاً عــن وحــدة التنظي

وســالمة المعتقلين،فقــد كان مســتهدفاً 
مــن إدارة الســجون فتــم نقلــه إلــى 
ســجن نفحــة عــام 1980م مباشــرة 
بعــد افتتاحــه، تــم تصميــم ســجن نفحة 
ــل  ــادات العم ــم قي ــاً يض ــون مكان ليك
النضالــي إلبعــاد تأثيرهــم الوطنــي 
اآلخريــن.  المعتقليــن  ســائر  عــن 
ــع  ــة دف ــي نفح ــاني ف ــع الإلنس الوض
ــدء  ــرار الب ــاذ ق ــى اتخ ــن إل المناضلي
اإلضــراب  فــي 
عــن  المفتــوح 
ــتغرقت  ــام اس الطع
األعــداد  عمليــة 
لإلضــراب شــهرين 
أتــى  لكنــه  كامليــن 
اليــوم  بثماره،منــذ 
انضمــت  األول 
المعتقــالت  باقــي 
مــا  اإلضــراب  إلــى 
الســجون  إدارة  دفــع 
ــدأت  ــى الهســتيريا وب إل

تنكــر  اللحظــة  تلــك  منــذ 
المتســببين  مــن  االنتقــام  بطريقــة 
فــي اإلضــراب العــام الــذي شــمل 
كل الســجون والمعتقــالت, تــم نقــل 
معتقــال  وعشــرين  وخمســة  راســم 
ــم  ــة لعزله ــجن الرمل ــى س ــن إل آخري
تأثيرهــم  وإبعــاد  اآلخريــن  عــن 
ــام  ــم بإطع ــرار الحاس ــاذ الق ــم اتخ وت
الفكــرة  وكانــت  عنــوة  المضربيــن 
األنبــوب  ذلــك  بإيــالج  الجهنميــة 
المطاطــي بالقــوة وصــوالً إلــى معــدة 
المضــرب عــن الطعــام. ذهــب راســم 
ضحيــة )زنــدة( علمــا لقــد رفــض 
راســم حــالوة فتــح فمــه وقــاوم بشــدة 
إلــى  الســجانين  الــذي دفــع  األمــر 
حشــو األنبــوب عنــوة فــي أنفــه فدخــل 
لــم  الرئتيــن،  إلــى  اآلخــر  طرفــه 
يســتطع راســم التنفــس والحــظ القتلــة 
ذلــك وعلمــوا أن طــرف األنبــوب 
ــل  ــدة ب ــى المع ــم يدخــل إل ــي ل الداخل
إلــى الرئتيــن ومــع كل ذلــك وبنيــة 
ــب  ــل قامــوا بســكب الحلي مســبقة للقت
فــي  الغليــان  درجــة  إلــى  الحــار 
الرئتيــن وكانــت  إلــى  انفــه فســال 
تحــت  راســم  استشــهد  أن  النتيجــة 
هــذه العمليــة )الجراحيــة( بامتيــاز....

الطاهــر  الجثمــان  إحضــار  وتــم   
تــم  أن  بعــد  األخيــر  مثــواه  إلــى 
نقلــه إلــى معهــد أبــو كبيــر وفــي 
ــت  ــان حاول ــي 18 رمض ــوم الثان الي
ســلطات االحتــالل حصــر المشــيعين 
ــد  ــر ، وبع ــاركة للجماهي ــع المش ومن
يتــم  لــم  الجثمــان  الحصــول علــى 
الوســطاء  مــع  باالتفــاق  االلتــزام 
ــم  ــد ت ــه ق ــييع  أن ــد التش ــن عن ، وتبي
قتــل الشــهيد حيــث وجــدت خلــف 
رأســه فتحــة كبيــر نتيجــة كدمــات 
أثــار  جســده  علــى  وتبيــن  قويــة 
يتوقــف  ولــم  والتعذيــب  الضــرب 

جســده  أنحــاء  مــن  الــدم  نزيــف 
ــم  ــة ... وت ــراح العميق ــة بالج المتخم
ــه  ــرة علي ــوداع األخي ــرة ال ــاء نظ إلق
مــن قبــل األهــل واألحبــة واألقــارب 
ــرت  ــي حض ــرة الت ــر الغفي والجماهي
ــي  ــق ف ــة المناط ــن كاف ــاركة م للمش
غــزة والضفــة وأراضــي ألـــ 48م في 
تشــييع جنازتــه ليــوارى الثــرى إلــى 
مثــواه األخيــر فــي مقبــرة الفالوجــا .

ا لي  يد  سير الش   ا
ر ع د ال  م

ولــد الشــهيد علــى الجعبري فــي قرية 
رافــات عــام 1946حيــث هاجــرت 
ــة الــى  عائلتــه عــام 1948 بعــد النكب
مخيــم عقبــة جبــر فــي اريحــا، ثــم 
ــة  ــم الدهيش ــي مخي ــش ف ــت للعي انتقل
فــي بيــت لحــم وينتمــي الجعبــري الى 
عائلــة مناضلــة عريقــة متواضعــة 
المجتمــع  تقاليــد  علــى  محافظــة 
ــن  ــم الدي ــة بتعالي ــطيني وملتزم الفلس
درس  ,حيــث  الحنيــف  اإلســالمي 
الشــهيد علــى الجعبــري فــي االردن 
حتــى عــام 1967م .. - ســافر علــي 
الــى العــراق وهنــاك التحــق فــي 
صفــوف الثــورة ليشــارك فــي العديــد 
األراضــي  إلمــداد  المهمــات  مــن 
والســالح,  بالذخيــرة  المحتلــة 
ــالل,  ــارك ضــد االحت ــارك بالمع وش
واشــتبك مــع قــوات االحتــالل فــي 
ــخ  ــا بتاري ــط بأريح ــة وادي القل منطق
إصابتــه  إلــى  أدى   8/1/1968
واستشــهاد رفاقــه، واعتقالــه جريحــا 
الحيــاة..  مــدى  بالســجن  وحكــم 
وحكــم علــى األســير علــي الجعبــري 
بالســجن المؤبــد ونقــل الــى ســجن 
نفحــة ليشــارك باألضــراب التاريخــي 
عــن الطعــام فــي 14 تموز/يوليــو 
مــن عــام 1980 وتــم نقلــة عقابــاً 
فــي  معتســار  ســجن  ســجن  إلــى 
الســاعة السادســة والنصــف مســاء 
ــق 21/7/1980  ــن المواف ــوم االثني ي
مضربــاً  وعشــرين  الســتة  ضمــن 
بعــد  المبــرح  للضــرب  وتعرضــا 
ــت معتســار  ــى ســجن بي وصولهــم إل
فــي حوالــي الســاعة الحاديــة عشــرة 
علــي  الشــهيد  الليلــة,  نفــس  فــي 
ــرب  ــة الض ــاء جول ــه أثن ــي علي أغم
األولــى وأن ســقوطه علــى األرض 
الضــرب  مــن  مزيــداً  لــه  ســبب 
إدخالــه  تــم  واألرجــل،  بالعصــي 
إلــى الزنزانــة فــي الســاعة الثانيــة 
فــي  الليــل  منتصــف  مــن  عشــرة 
حالــة مــن اإلنهــاك الشــديد بســبب 
ــيئة  ــروف س ــي ظ ــل ف ــفر الطوي الس
والضــرب الــذي تعرض له وال ســيما 
ــة باألســاس.  ــة ضعيف ــه البدني أن بنيت

خــرج فــي حــدود الســاعة الثانيــة 
ــى  ــق 22/7/1980 إل ــا المواف صباح
وهنــاك  اإلجبــاري  الغــذاء  قاعــة 
واجــه عنفــاً جســمانياً شــديداً ومــا 
أنبــوب  دس  مــن  ذلــك  صاحــب 
التغذيــة اإلجباريــة فــي الرئــة والــذي 
ســبب لــه تقيئــا وســعاال شــديدين فــي 
التنفــس منــذ اللحظــة التــي غــادر فيها 
قاعــة القتــل, وفــي الســاعة السادســة 
ــذ  ــوءا وأخ ــه س ــا ازدادت حال صباح
يتقيــأ دمــا وبــدأ يطلــب المســاعدة 
الطبيــة بإلحــاح, فــي الفتــرة التــي 
ــل  ــرة تدخ ــة عش ــاعة الثاني ــت الس تل
ابتــزاز  محــاوال  الطبــي  الطاقــم 
اإلضــراب  لوقــف  منــه  موقــف 
لــه، اإلســعاف  تقديــم  مقابــل 
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عشــرة  الثانيــة  الســاعة  فــي 
المحاميــة  كانــت  أن  ظهرا،وبعــد 
هــو  قابلتــه  قــد  تســيمل«  ليئــا   «
والمناضــل اســحق مراوغــة الــذي 
كان أيضــاً يصــارع المــوت وبعــد 
أن طالبــت مــن مديــر الســجن بتقديــم 
اإلســعاف الطبــي لهمــا تــم نقلهمــا 
برفقــة المــالزم أول ديمــوده إلــى قســم 
تصويــر األشــعة بمستشــفى ســجن 
ــر  ــم تصوي ــري له ــث أج ــة حي الرمل
فــي الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر، 
ــم  ــر ت ــد الظه ــة بع ــي الســاعة الثاني ف
ــا  ــعاف وأبلغ ــيارة إس ــى س ــا إل نقلهم
ــفى  ــي مستش ــا ف ــيتم إدخالهم ــه س بأن
ســجن الرملــة ولكــن بــدل مــن ذلــك تم 
وضعهمــا فــي المعبــار ســجن الرملــة 
حتــى الســاعة الثالثــة والنصــف. بعــد 
مكوثهــم فــي المعبــار ســاعة ونصــف 
للمســاعدة  طلبــا  يصرخــون  وهــم 
انهــارت قواهــم فتــم نقلهمــا في ســيارة 
إســعاف إلــى مستشــفى ســجن الرملــة 
ممــر  عبــر  الرابعــة  الســاعة  فــي 
مستشــفى ســجن الرملــة متكئيــن علــى 
أكتــاف الســجانين، وهنــاك ارتقــى 
فــي  األرض،  علــى  علــي  الشــهيد 
والنصــف  الرابعــة  الســاعة  حــدود 
ــة  ــم نقــل الشــهيد علــي علــى حمال وت
»أســاف  مستشــفى  إلــى  إســعاف 
ــفى  ــل المستش ــث وص ــه« حي هورفي
 ، الحيــاة  فــارق  ان  بعــد  شــهيدا 
بتاريــخ  شــهيداً  األســير  ارتقــى 
تســريب  نتيجــة  24/7/1980م 
ارغمــه  الــذي  الصناعــي  الغــذاء 
الســجانون علــى تناولــه باألنبــوب 
الــى رئتــه، فــي إضــراب ســجن نفحــة 
ــوز/  ــي 14 تم ــدأ ف ــذي ب ــهير وال الش
يوليــو1980 واســتمر لمــدة 32 يوًمــا 
، وبقــي جثمــان الشــهيد محتجــز لمــدة 
13 ســنة فــي مقابــر األرقــام وتــم 
تســليمه بعــد جهــود مــن المحاميــن 
عــام 1993 حيــث جــرت لــه جنــازة 
. لحــم  بيــت  محافظــة  فــي  مهيبــة 

س  ا م س يد  سير الش  ا
مرا 

ُولــد الشــهيد إســحاق موســى مّراغــة، 
فــي بلــدة ســلوان جنــوب المســجد 
األقصــى ب القــدس المحتلــة، فــي 
فــي  عضــواً  كان  1941م.  العــام 
ويُعتبــر  العــرب  القومييــن  حركــة 
التحــق  فيهــا.  األول  الرعيــل  مــن 
بصفــوف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين منــذ بدايــة تأسيســها وخاض 
ــة  ــاالت الجماهيري ــن النض ــد م العدي
المتنوعــة.  والتنظيميــة  والسياســية 
اعتُقــل مّراغــة للمــرة األولــى بتهمــة 
االنتمــاء للجبهــة الشــعبية، وكونــه 
ــة القــدس فــي شــهر  مســؤولها بمنطق
فبرايــر 1969م. وأُفــرج عنــه فــي 
أغســطس 1972م بعــد أن أمضــى 
االعتقــال  رهــن  أعــوام  خمســة 
والتعذيــب. فــور خروجــه مــن األســر 
واصــل الرفيــق نضالــه الثــوري إلــى 
ــر  ــي فبراي ــرى ف ــرة أخ ــل م أن اعتُق
ــجن لمــدة  عــام 1975 وحوكــم بالس
ســنوات  خــالل  عامــاً.  عشــرين 

االعتقــال تنقّــل مّراغــة بيــن ســجون: 
ــة، وكان  ــبع، ونفح ــر الس ــة، بئ الرمل
ســجون  فــي  الجبهــة  قيــادات  مــن 
االحتــالل، ومســؤوالً عــن العالقــات 
الخارجيــة. ُعــرف بيــن األســرى 
بأنــه مثــاٌل للقائــد الثــوري األصيــل 
استشــهد  الصلــب.  والعّمالــي 
التعذيــب  إثــر  البطــل  الرفيــق 
لــه  تعــرض  الــذي  الوحشــي 
الصهيونيــة  الســجون  داخــل 
ــال الصحــي  والمــرض واإلهم
اســتهدف  الــذي  المتعمــد 

اغتيالــه، وكان خــاض مــع عــدد 
مــن الرفــاق إضــراب نفحــة الشــهير 
بحقّــه  ومورســت  1981م،  بالعــام 
تســبب  مــا  القســرية،  التغذيــة 
خطيــرة،  صحيّــة  بأعــراض  لــه 
تدهــورت حالتــه مــن بعدهــا، إلــى 
ــوم،  ــذا الي ــل ه ــي مث ــى ف ــن ارتق حي
. 1983م  العــام  مــن  نوفمبــر   16

سعد  سي  يد  سير الش  ا
بيدات

عبيــدات  أســعد  حســين  األســير 
الشــهداء  أولئــك  مــن  واحــد  هــو 
المقدســيين الذيــن استشــهدوا خلــف 
عســقالن  ســجن  وقضبــان  أســوار 
فــي الرابــع عشــر مــن تشــرين أول/
أكتوبــر عــام 1992، أثنــاء مشــاركته 
فــي اإلضــراب المفتــوح عــن الطعــام 
الــذي انطلــق فــي الســابع والعشــرين 
واســتمر  ســبتمبر،  أيلــول/  مــن 
متواصلــة. يومــاً  عشــر  لتســعة 

القــدس  مدينــة  فــي  الشــهيد  ولــد 
عــام 1970، ســكان جبــل المكبــر 
المقدســة،  المدينــة  شــرق  جنــوب 
ــل  ــي مجم ــاً ه ــان وعشــرون عام اثن
استشــهاده،  قبــل  حياتــه  ســنوات 
ومــع انــدالع انتفاضــة الحجــارة فــي 
 1987 عــام  أول/ديســمبر  كانــون 
المقاوميــن  الســباقين  مــن  كان   ،
عــام  ليُعتقــل  ووجــوده،  لالحتــالل 
لـ”الجبهــة  االنتمــاء  بتهمــة   1988
فلســطين”  لتحريــر  الديمقراطيــة 
ومقاومــة االحتــالل، وبعــد تعذيــب 
المحاكــم  إحــدى  أصــدرت  قــاٍس 
بالســجن  حكمــاً  ضــده  االحتــالل 
ســنوات. ســبع  لمــدة  الفعلــي 

مــن  والعشــرين  الســابع  وفــي 
كانــت   1992 عــام  أيلول/ســبتمبر 
انطالقــة اإلضــراب المفتــوح عــن 
الطعــام والــذي شــمل كافــة الســجون 
بشــكل  والمعتقــالت “اإلســرائيلية” 
يومــاً،   19 واســتمر  متفــاوت، 
بـــ”أم  تســميته  علــى  واصطلــح 
المعــارك” كونــه شــّكل مرحلــة مهمــة 
فــي الــذود عــن كرامــة األســرى. وقــد 
شــارك فــي هــذا اإلضــراب أكثــر 
وحظــي  أســير،  آالف  ســبعة  مــن 
فــي  واســعة  جماهيريــة  بمســاندة 
الوطــن والشــتات، وتمكنــت الحركــة 
انتــزاع  مــن  مــن خاللــه  األســيرة 
األساســية. الحقــوق  مــن  العديــد 

ــوح عــن  ــدء اإلضــراب المفت ــع ب وم
ــع  ــدات يقب ــهيد عبي ــام، كان الش الطع

ــي  ف
إحــدى غــرف 

ســجن عســقالن الــذي أعلن 
لإلضــراب  االنضمــام 
الشــامل منــذ اليــوم األول 
لبدئــه، فيمــا هنــاك بعض 
التحقــت  قــد  الســجون 
باإلضــراب بعــد أيــام 
وفقــاً  انطالقتــه  مــن 
لظروفهــا، وبإصــرار 
ومعنويــات  شــديد 
ــرر حســين  ــة ق عالي
إخوانــه  مشــاركة 
معركــة  ورفاقــه 
األمعــاء الخاويــة، 

ط  ا نخــر ال ا و
تســميته  علــى  اصطلــح  مــا  فــي 
شــرف  لينــال  المعــارك”  بـــ”أم 
مقاومــة الســجان بأمعائــه الخاويــة.

   ومــرت األيــام ثقيلــة، وتفاقمــت 
ــن  ــاة األســرى المضربي ــا معان خالله
تصاعــد  ظــل  فــي  الطعــام،  عــن 
والمضايقــات  التنكيــل  عمليــات 
إلجبارهــم  النفســي  والضغــط 
وإفشــاله،  اإلضــراب  إنهــاء  علــى 
الصحيــة  األوضــاع  وتدهــورت 
ــوا  ــن األســرى دون أن يتلق ــد م للعدي
ذلــك  ورغــم  الالزمــة،  الرعايــة 
اســتمر اإلضــراب، وصبر األســرى، 
وتحملــوا معانــاة الجوع وآالم الجســد، 
ووصــل إلــى لحظــة االنتصــار التــي 
ممثلــي  بيــن  مــا  باتفــاق  توجــت 
ينهــي  الســجون،  وإدارة  األســرى 
بموجبــه األســرى إضرابهــم، وتلبــي 
إدارة الســجون مطالبهــم، وليحققــوا 
الحقــوق  مــن  العديــد  خاللــه  مــن 
إضــراب  اســتمر  فيمــا  األساســية، 
آخريــن. ليوميــن  نفحــة  ســجن 

يحتفــل  كان  الــذي  الوقــت  وفــي 
ــقالن،  ــجن عس ــي س ــرى ف ــه األس في
ــق االنجــاز  ــم وتحقي ــاء إضرابه بانته
دون ســقوط شــهداء، صعقــوا بنبــأ 
استشــهاد األســير المقدســي حســين 
مــن  عشــر  الرابــع  فــي  عبيــدات 
بدمائــه  ليســطر   ،1992 أكتوبــر 
البطولــة  حــروف  الطاهــرة 
المعــارك”،  “أم  فــي  واالنتصــار 
كمــا ســطرها عشــرات األســرى مــن 
ــدة  ــارك ع ــي مع ــده ف ــن بع ــه وم قبل
قضبــان  خلــف  األســرى  خاضهــا 
بقافلــة  ليلتحــق  ســجون االحتــالل، 
ــجل  ــيرة، وليس ــة األس ــهداء الحرك ش
اســمه بحــروف مــن نــور وعــزة )(.

ا   

الفلســطينيون   األســرى  اعتمــد 
النضــال  طريقــة  وااليرلنديــون 
المتمثــل  االســتراتيجى  الســلمي 
الطعــام  المفتــوح عــن  باإلضــراب 
كأحــد   « والجماعــي  الفــردي   «
هــذه  المؤثــر،  النضــال  وســائل 
ألحــد  امتــداداً  تعــد  التــي  الوســيلة 
ــي،  ــال العالم ــكال النض أش
ــيلة  ــذه الوس ــت ه ــد أثبت ولق
علــى  وقدرتهــا  نجاعتهــا 
ــوق.  ــل الحق ــر وتحصي التأثي
عــن  المفتــوح  واإلضــراب 
الطعــام ليــس هدفــاً بحــد ذاتــه، 
األخيــر،  الخيــار  هــو  بــل 
ــدى األســرى،  ــر المفضــل ل غي
الحركــة األســيرة  إليــه  وتلجــأ 
الخطــوات  كافــة  اســتنفاذ  بعــد 
وهنــاك  التكتيكيــة،  النضاليــة 
أهــداف ومســميات 

ت  بــا ا ضر لإل
منهــا:  الطعــام  عــن  المفتوحــة 
االحتجاجيــة،  اإلضرابــات   «
والتضامنيــة، والمطلبية، والسياســية، 
ــا  ــة، ومنه ــة والفردي ــا الجماعي ومنه
ــرى  ــط، وأخ ــح فق ــاء والمل ــى الم عل
مــع تنــاول المدعمــات مــن المحاليــل 
والفيتامينــات«،  فاإلضرابــات 
علــى  حالــة ضغــط  أوســع  تشــكل 
االحتــالل نتيجــة تحــرك الجماهيــر 
والدوليــة،  والعربيــة  الفلســطينية 
الحقوقيــة  المؤسســات  وتدخــل 
ــد أن كل  ــة أعتق ــي النهاي ــة. ف والدولي
مخططــات إدارة مصلحــة الســجون 
فشــلت  وبريطانيــا  اســرائيل  فــي 
الفلســطينيين  األســرى  احبــاط  فــي 
وااليرلندييــن فــي تحقيــق حقوقهــم 
وتخــرج  والسياســية،  االنســانية 
البلديــن  فــي  الســجون  رحــم  مــن 
ــاب  ــن، وكت ــراء ومختصي ــادة وخب ق
ومفكريــن،  وصحفييــن  وأدبــاء 
المؤسســات  فــي  وانخرطــوا 
فــي  ونجحــوا  واألهليــة  الرســمية 
نضاليــة  بوســائل  قضيتهــم  ابــراز 
قريبــة خاصــة فــي الســجون بتجربــة 
االضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام .

ليل  ف  ر ر عر بالدكت  
دو  طي 
ي  علي ت  م

ا  ت ل ا الر    ب
امع  ي  ال سا ل ا و

ا  يل   ت في اسرا ال

ا  ا امتيا  2005  و
 2001

ي  لي راسات ا ستير    ما
يلي م  راسات اسرا  

ب     د   امع ال
ا 2008  بامتيا    

را  ف  العل  كت  
ث  د الب السياسي  م مع

ر م  ا والدراسات العربي بال
ي  ول م  ب الشر ا مر
بالطبا في العا 2016 برسال 

ي  بدا ا ا ا ال ن  
ني  رك ال ار ال في 

سير  لسطيني ا ال
در  ني   ستير م  ما

تا م  ر م د ي بشر بت ن و
ي  كا شتر بي ا ام ال البر

بل  ست ني ال ليت الدولي وب
ي  التطبي

ات :
يي  اب ال   

لسطينيي والدوليي ال
با  تا وا ا ال   في ا

لسطينيي  ال
لسطينيي  دربي ال اب ال   

.

مي  برات 

ير  امع  ر  ا ل م  
ر  مت

نتد  ي ال ا د برام في ف  
ا  ساب

نا  ي  ا د برام في ف  
ا د  ساب ال

ل  ا  سرا ام  دا بر ا با  
ي فلسطي الي  ا ف

ا  ا  ر  ا مد ل   
ر البرام  سر ومد ت ا

ا  ار ب ل  و م
سر  ار م مركز ا س و
يلي   سرا اث ا ب للدراسات وا

ات :  ل م
كتب مطبوعة : 

سر  ي ل بدا ا ا  ال
ار  ر  و ا لسطينيي  ال

لسطيني را   ا ال
رك  ي لل ار والتن  ا

و  ي  ر  ا سير  ا
رر  را    سر وال ا
ر م  بي    ف ال
اكر  ما بي الس  ا ال

ا  ت الش ن  وال
بي مطب    ات  روا

ي   لبي وال ني   ا م 
ل  والشتات  ت ال ل 

ا : و
ومديــر  عامــا  مديــًرا  يعمــل 
بهيئــة  الدولــي  القانــون  دائــرة 
والمحرريــن  األســرى  شــئون 
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د  نا  ل 
في فلسطي  
ا  ن الش ت
 كلنا مشار 

ا  فال 
يلي  سرا ا
ل م  ا مت

ميا  ار  و  دفعيات وال رات وال الطا
يد س   دا  كل   س 

رفات اسر  ي  ا الز بر 2020م  ف ربعا 25   ا

ر   دث بعد   ما 
ني  كا  ا

در  سد ال ا م  ي
ل  لسطيني ال  ال

د استطا  يل ف ست بدا ال
ر  سام ا ل  نا ال
بيدات ورفي  ي  ا

و  ل منار  نا رب ال
اوم  دث ال نعا   

ا و  را د  بع
ر  ا  للس م كتا 

شر  ي  ا رور  ت ب و
ت  سن في س ا

ا كل   ر م  ك البار 
ل  ا ال  را ا ب تر

ل  ي الداكن التي   ال
ال  در العال العربي و
ل  ا ال الي ال 

ل  ب الت والع التي 
ي  ا لي وال ب ال العربي 

لسطيني ي ال ل ال
وام الس  ز  ي  ا ف را ف
ا  ن و يل  ت س ال ا  نع  
ل وال   م ا ل ر
ا  طينيي  لس ال ي  ل ل  ب
ر  ر بي للت ي س كا البند
تطي  س بل  ل الس ن ا  ندم
ي  ف د  ب ال   ل  الع
ا  ا م ا س رو و ع ال
اوم  ر ال ت د  ل  
ت  ا  ي ال ل  رار  وا
ر  ر م ي ا   ا ندم

رب ل ر  ل معل 

دات  بي ي  ا ال ن  ل 
ر  ام ا س ير  س ال ا ال
ل و  ي بع  م 
رور  ت وم ات ا زا ي  ف
ر  س ن م ا ر س ش ي  ا
ات  ا الس م  رر  وك 
ي  ف و  ا الي  م  ول  ا
ن 19   و م الس ر ا الش
زو  ام ال س ر  ا  ي د  ب
رار  ت س ا ن  ي س ال 
ل ال    ا وال ي لل
را برفي  ار ال درا الب ال
ار بالر م   در من ال
سس  ل ال ا و رو الس ب
ب  ل  ب  عا ي  ال الت ال
ور  زر ب ن و ر وو
ام  س لب ل  ي  الي ف
ار  من ل  م   ر 
ا  ي الرم ل ف م نب ا كي 
ز  ي  ر ف زر ال وكي 
ا   فا ل  ر كل  ال
ا  ي ال اس  د  م ي 
ل  ر  كبي ي  ا  الش
اوم  ا وال ي ل ال رار  ا

داس ل  ز ال   ي  ف

ت   س ا  ل ا م  ي ال
ار  ا من ا ب ر ا و  ع
را  و ا  ي تل  ال اب  الش
ل  س ال ر   ع ا  دام و
ل  دا  ب ر  ا  ن عب ل
ا  يارا ورا  دا  بعي ا  ال
م  ا  رب ا   ي  الت
د م  ش ل ال م ت ن لل  ال
ا  ا  يار ار ف ورا  ال
طي  رار فلس ت ل اس رار 
ر وال  ا والن ي لي بال ال
ا  نن را  ا ا ب ن ل  د  كي و
يل  ت س يل ال ت س ل ال ل  
او  ار ال ت ا  ندم نس 
ل  ب ب  ع ي ال در ال ال
ات  زا ر الز ر  ا  ندم
ال   ل  ال ب  ار  ن
يل  ت س ا ال ب ت  ت و
ي  د ال ر  ي  
در  زو لن ال طبي  ل 
لي  ا رمز الع ن  و
اوم  ا ال ترك في ي ا الت
و  ي  و طيني  لس ال
ار  وو رر  وال ر  س ا
ا  ت ال ا  وا اف  ال
طي  ي فلس ب ر م م ي وال
ر  ب ا و ربي ار  ام ومن س و
ط لل  ا  العال م

تر   وا ا  ا س ا
ي  الع ا  رو  الل 
ب  ا ا ر  ك ل  ي  الت
ا  ب  ل  دام  و
د  س ا  س ال ب  ن  ل
ر  ي  م  ا  ر ن
زو و  ت ا  ر ابن ي  و
ا  ن ل ار  الب ا  ب ال ورا 
ات  م ا كل ا ا ك ر  ع
ال   طينيات   لس ال
ب  ار  ت ا و  ر  نت  
ا  م ات ورا  ي اوم و م
ي  ال ات  ل ال س  ر كا 
ل  ال ا  تع ل  ي  والع
طي  لس بيب ول د لل م  
ار  ا من س الس ر  ل 
ي  ل ل الر والت ام  س و
ي   دا ف ا بعي  ال
د  س يل  ت س ا ال يل  ت س ال
الي  ت ا م  ي  ا ال الش 
ي  ي ف كي  الش الت
ات  ل بال و   ل  ا
ر من  عب ال س ا  س م
ال  ي   ورم ر 
وكي  ي  اس ال ي  ناف وال

ا ي  ر الع ط س ي 

ير  س ا ا ول   كت
ا  للس م ر  ام ا س
ل  رو ال ر ومل 
ا والدف  ي ي لل دا ال مت  ا
ب  وا ا  ا   ب

ا ت ال ر  ا  و كا  

ل  ل  ل  ا  ا م ي  لل
ير  ز م س ي  ام ف س
ربط  ي الرفي ال   ال
ا  ا ر ب  ي  الت ا  ي بال
ل  ا يا  اس ا  يا و ا  عب
ي   الت ار  الب ل  ال رو 
ر  تاب و ا  فا ال ر
د  ي ي وال يال ل ب ل  م ا
ز  س  ي   مع
دا  بعي ل  ا  را و ر  الطي
ر  ا و شا ل  ع   
ا  ل دو  ع ي  ال ار 
عل  وس  ور

ي  و
د  البعي ف  ا ل  ر 
ل  ل  م ا وبس 
ر  و 
دو  ال ا  ين
ات  ي لت ي  الع

71 ر   س ا

بي  ت  تاب  بال
ي  و ال 
ي كا  ارب الت
ل الع  ير  س
ات  ترا ا م 
ب  التار 
ا  ت ال ا  ا
طينيي  لس ل ا
ا  ا للس ت ال

ير  س بي ا رك ا لل
نس  ا و ل ر   عب  
تطي  س د ال   ي ا ال ار
د  ف رو  ا   ير د 
رابات  ا م ا اومت ت م د ع
ل  ار  ال ا  مع ا ل 
ير  س تاب ل ل ال ا  ت ا
ر  الن ر  ي   ف ال 
ل  ا فع ا ك ب م ورا ال
ا   ال بيل  ل س ل  ع و
طيني  لس ال ير  س ا ر  ال
ي ال   ند ا باس  ال
ل  ت ب ي س ا با
دا  ب ا ا يد ا س ا م ي
او  وال ي  نس ال والتار 
ا  للس م ا  ر روا ب

ا  ي  لبن  ر 
لي  ر  س ا ل  
ي  س ا  ك الس   
ا  ي ن  ال رو ل ي ال
د   ر ل   و 
س في كل  ر ا  ي ات ال م
ر الس ال  ل كالب
ب  ن ال ر  ر ال س
رار  وا ا  ي ال و 
د  طل ب   ا ال وا
ر الش  س تطي   س
ا  ا والن والر والس
ا  الع س  و  
لط  س ي   الت والبراكي 

ا  لي د 

لط  س س 
ا  ا   در م ا وب ا
ي ف  اس ات ال مي ا الي
ل  ا  وا ا  ي ال ن 
ي  ا  ت ت ا ر بل
ام    س تطا  ي اس و

ر و ا  س ت  بطر

ل  ا  رف ط الل و28  اس ب
تر  س ل   ر  ام ا س
ل  و رو  س ال ت  ر
ر  ا ليس ب ار ال دا  بعي
ول و  ار ا لي م 
لب  ا  دف ب ل  رم ل ال ب
تاب  ر بال ل كل م  و

ر  ت س ا 
دارات الي  ار م ا  س ا
ب  ا  الس ا  زر ي  الت
ار  ي ك ال الب ا ف مس
ام  س ا كا  ات ا ر وم
ل  ب تل  ي او   س ال
ب  لي ف ب  ل ال  
ا  ر رار س ت س ل ا ل م  ا
ا  ب ب ل  كش م
ام  س ار  ت ا ا ي ي فس ال ف
ار  ارت من ت ل وا م   ا
زا  ار الز ليل    
ل  ل الر م رف ا
ر  ي ال  ا  ل البدا  ي  ف
ام  س الي  ا  عت ال
ل  ع ا  و
ا  ت اس ل 
د  ب رو  مش
ي  ف دا  ي و
 2009 ا  الع
رو  مش و 
ا  ب ا ا  بن
ر  س رب بي ا
م  ر  كبي د  و
ي  بد وال ا  ب ا
طي  فلس ي  ف
ل  وب والعال 
ر  س ا ت  د  ت
ار  العال  ل 
ر  س ا ي  دال 
ا  ت ا رور  و
ت  ا  و  ا  ب
الش  ي   الت ا  م
ي  ا س ا  ا و طيني  لس ال
ي  ا ف ر ي و بنش ال و
العربي  ال  م  د  العد
ي    والعال

ي  ا ا الت د و ا ال ب
سام  ررت منار برف 
سيل  ي وال   ال

ار ال  لع 
ا  لسطيني  مسار ال

ي ال



سر  ت ا ا   

سر   ا ا بد رب 
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 تقــوم ثــالث جامعــات فلســطينية علــى األقــل 
بتدريــس مســاقاً أعــده الباحــث األكاديمى واألســير 
وشــمل  حمدونــة،  رأفــت  الدكتــور  المحــرر 
ــة  ــر تقليدي ــا، وغي ــة إعالمي المســاق مباحــث غائب
قياســاً  الفلســطينيين  األســرى  بمكانــة  وتســموا 
ــب  ــق بالجوان ــة ، وتتعل بحــركات التحــرر العالمي
ــة واإلنســانية لأســرى الفلســطينيين فــى  اإلبداعي
الســجون اإلســرائيلية كالديمقراطيــة االعتقاليــة 
، وطفــرة ســفراء الحريــة وتهريــب النطــف ، 
والمســيرة التعليميــة والثقافيــة ، واإلنتــاج األدبــي 
ــتراتيجية  ــة واإلس ــة التكتيكي ــائل النضالي ، والوس
والتأثيــر  والتأثــر   ، الفلســطينيين  لأســرى 
بالمحيــط السياســي الفلســطيني والعربــي والدولــي 
ــم  ــتاذ عل ــان أس ــران علي ــور عم . ووصــف الدكت
االجتمــاع المشــارك بجامعــة فلســطين التقنيــة 
»خضــورى«  المســاق بغيــر التقليــدي لمــا يحملــه 
ــى  ــب اإلبداع ــر الجان ــرق يظه ــوى مش ــن محت م
الروايــة  علــى  ويــرد  الفلســطينيين  لأســرى 
اإلســرائيلية الســلبية ،وأكــد أن المســاق األكثــر 
قبــول والــذى يغطــى أكثــر مــن 400  طالــب 
فــى  الجامعــة  فــروع  كل  فــى  شــعب  لثمانــى 
ــاق  ــن لمس ــذ عامي ــل من ــرم ورام هللا والخلي طولك
الجوانــب االبداعيــة ولخمــس ســنوات للحركــة 
ــة  ــرة االعتقالي ــان بالخب ــاد د. علي ــيرة ، وأش األس
خمســة  أمضــى  الــذى  للباحــث  واألكاديميــة 
الســجون  غالبيــة  فــى  متواصلــة  عامــا  عشــر 
مــن  والتــى ظهــرت  اإلســرائيلية  والمعتقــالت 
خــالل تسلســل المواضيــع وعمــق األفــكار وقــوة 
ــار  ــه أش ــن ناحيت ــة . م ــرارة التجرب ــاء وم االنتم
ــة  ــة العربي ــية للجامع ــوم السياس ــم العل ــس قس رئي
األمريكيــة بجنيــن الدكتــور جمــال حمارشــة إلــى 
تجربــة العربيــة األمريكيــة مــع مســاقات مختلفــة 
للحركــة الفلســطينية األســيرة ، وكان االختيــار 
النهائــى لمســاق األســير المحــرر د. حمدونــة 
ــى  ــاق الت ــداد المس ــودة اع ــوى وج ــة المحت ألهمي
أن  مؤكــداً  الجامعيــة،  والمتطلبــات  تتناســب 
ــن  ــرى المحرري ــن األس ــدد م ــها ع ــادة يدرس الم
األكاديمييــن ، وســيقوم بتدريــس الحركــة األســيرة 
ــس التشــريعى  ــة عضــو المجل ــا االبداعي وجوانبه
ســابقاً وعضــو المجلــس الثــورى األســير المحــرر 
د.  جمــال حويــل . مــن ناحيتــه قــال ســابقاً الدكتور 
بــالل الشــوبكى رئيــس قســم العلــوم السياســية فــي 
جامعــة الخليــل أن الجامعــة قامــت بتدريس مســاق 
ــة ، كمســاق  الحركــة األســيرة وجوانبهــا االبداعي
ــة فــي  ــارى للطلب تعليمــى ومتطلــب جامعــى اختي
كل التخصصــات ، مشــيدا بالتسلســل الــذى يمتــاز 
بــه المســاق والصياغــة المنهجيــة المخصصــة 
ــذى  ــد ال ــاق الوحي ــه المس ــداً أن ــات ، مؤك للجامع
والشــروط  تتوافــق  أكاديميــة  بطريقــة  صمــم 
والتمهيــد  المحتــوى  حيــث  مــن  الجامعيــة 
وبأهدافهــا  بهــا  والتعريــف  وحــدة  لــكل 

 ، لهــا  المســاعدة  والقــراءات  وأقســامها 
للوحــدات  الذاتــى  التقويــم  أســئلة  ووجــود 
والنشــاط الطالبــى النظــرى والعملــى ومســرد 
ــدة  ــة كل وح ــي نهاي ــة ف ــات والخالص المصطلح
. مــن ناحيتــه شــكر الدكتــور رأفــت حمدونــة 
الجامعــات الفلســطينية رؤســاء ومجلــس أمنــاء 
وطاقــم أكاديمــى وإدارى لتبنيهمــا مســاق الحركــة 
األســيرة لمــا لهــذا األمــر مــن انعــكاس علــى 
للطلبــة  واالعتقاليــة  الوطنيــة  الثقافــة  مجمــل 
أبــو بكــر  اللــواء قــدرى  وتعزيزهــا ، وشــكر 
والمحرريــن  األســرى  شــؤون  هيئــة  رئيــس 
لكتابــة تقديــم المــادة ومراســلة وزيــر التربيــة 
الجامعــات  فــي  أكاديميــاً  القرارهــا  والتعليــم 
الفلســطينية، وتمنــى علــى رؤســاء الجامعــات 
وتبنيــه  المســاق  علــى  االطــالع  الفلســطينية 
ــة  ــن أهمي ــر م ــذا األم ــا له ــى لم ــب جامع كمتطل
ــة  ــاف د. حمدون ــة  . وأض ــة للطلب ــة وثقافي وطني
أن الكتــاب األصــل عبــارة عــن رســالة دكتــوراة 
أوصــت لجنة المناقشــة بالقاهــرة طباعته ، وقامت 
مشــكورة  وزارة االعــالم الفلســطيني بــرام هللا 
بطباعتــه فــي العــام 2018 ، ويتكــون المســاق مــن 
ــى  خمــس وحــدات وتســعة أقســام ، الوحــدة األول
بعنــوان الحركــة األســيرة » النشــأة والتطــور 
الحركــة   « أقســام  ثالثــة  عنهــا  ويتفــرع   ،  «
األســيرة تاريخهــا ومراحــل تطورهــا، والســجون 
وطبيعتهــا  وأســمائها،  نشــأتها  والمعتقــالت، 
االعتقــال  ومحطــات   ، الجغرافيــة  ومواقعهــا 
وأشــكال التعذيــب » ، ، والوحــدة الثانيــة بعنــوان 
ووســائل  واإلمكانيــات  الــذات  وبنــاء  العوائــق 
األســرى النضاليــة ، ويتفــرع عنهــا » عوائــق 
ــرى ،  ــوق األس ــل حق ــي ني ــالل ف ــلطات االحت س
وكيفيــة بنــاء الــذات وتطويــر االمكانيــات ، ودور 
الحركــة األســيرة فــي تعزيــز الجوانــب اإلبداعيــة 
لــدى األســرى ، أمــا الوحــدة الثالثــة باســم التجربــة 
ــي  ــة ف ــة والتعليمي ــيرة الثقافي ــة والمس الديمقراطي
الســجون ، ويتفــرع عنهــا » التجربــة الديمقراطيــة 
فــي الســجون االســرائيلية ، المســيرة الثقافيــة فــي 
الســجون االســرائيلية ، المســيرة التعليميــة فــي 
الســجون االســرائيلية ، والوحــدة الرابعــة بعنــوان 
البنــى التنظيميــة والوســائل النضاليــة لأســرى 
فــي مواجهــة الســجان ، ويتفــرع عنهــا البنــى 
التنظيميــة والهيــاكل والمؤسســات االعتقاليــة ، 
ــي  ــطينيين ف ــرى الفلس ــة لأس ــائل النضالي والوس
ــات المفتوحــة عــن  ــجان، واإلضراب ــة السَّ مواجه
الطعــام لتحقيــق الحقــوق ، والوحــدة الخامســة 
الســجون  فــي  األســرى  إبداعــات  بعنــوان 
أطفــال  عنــوان  عنهــا  ويتفــرع   ، اإلســرائيلية 
النطــف المهربــة حالــة نضاليــة مســتجدة فــي 
ــي  ــرى ف ــور األس ــرائيلية ، وحض ــجون اإلس الس
المشــهد السياســي » وثيقــة األســرى نموذجــاً » ، 

وأدب الســجون »الخصائــص والمميــزات« . 
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األســرى  قضايــا  فــي  الباحــث  قــدم 
األحــد  اليــوم  حمدونــة  رأفــت  الدكتــور 
باعــداد دراســة تجربــة االضرابــات المفتوحــة 
ــدا نموذجــاً ،  ــام -  فلســطين وايرلن عــن الطع
ــي  ــة الت ــا عــن المكان وتحــدث الباحــث خالله
ــة  ــدا ، والمكان ــة ايرلن ــطين لقضي ــا فلس أولته
 ، فلســطين  لقضيــة  ايرلنــدا  أولتهــا  التــي 
ــن  ــدا م ــالل ايرلن ــي احت ــراع ف ــابه الص وتش
ــطين  ــى فلس ــا عل ــداب بريطاني ــا وانت بريطاني
، والوســيلة الســلمية التــي اتبعهــا األســرى 
الســجون  فــي  والفلســطينيين  االيرلندييــن 
ــى  ــة واإلســرائيلية ، واإلصــرار عل البريطاني
حــق الحريــة والحقــوق األساســية واإلنســانية 
ــات  ــي الســجون بوســيلة اإلضراب لأســرى ف
ــات الجســام  ــام والتضحي المفتوحــة عــن الطع
مــن  والشــعبين  الحركتيــن  كلفــت  التــي 
شــهداء . وتنــاول د. حمدونــة فــي دراســته 
تصنيــف اإلضرابــات المفتوحــة عــن الطعــام 
والتضامنيــة،  االحتجاجيــة،  كاإلضرابــات 
الجماعيــة  ومنهــا  والسياســية،  والمطلبيــة، 
والفرديــة، ومنهــا علــى المــاء والملــح فقــط ، 
وأخــرى مــع تنــاول المدعمــات مــن المحاليــل 
اإلضرابــات  أن  وقــال  والفيتامينــات«، 
ــالل  ــى االحت ــط عل ــة ضغ ــع حال ــكل أوس تش
والمتضامنيــن،  الجماهيــر  تحــرك  نتيجــة 
بســبب  والدوليــة،  الحقوقيــة  والمؤسســات 
مــن  المحتلــة  حتــى  الجهــات  كل  تخــوف 
الــذي مــن شــأنه أن  استشــهاد األســرى 

الغضــب  ظاهــرة  مــن  يوســع 
إضــراب  كل  بعــد  تحــدث  التــي  العارمــة 
ــاول الباحــث ســيرة  مفتــوح عــن الطعــام. وتن
شــهداء الحركــة الوطنيــة الفلســطينية األســيرة 
ورمــوز الحركــة األســيرة االيرلنديــة األســيرة 
االممييــن  المناضليــن  الشــهيدين  كســيرة   ،
االيرلندييــن » بوبــي ســاندز ومارتن هورســن 
» ، وســيرة األســرى الشــهداء الفلســطينيين 
عبــد القــادر جبــر أحمــد أبــو الفحــم ، واألســير 
واألســير   ، حــالوة  محمــد  راســم  الشــهيد 
 ، الجعفــري  محمــد  شــحادة  علــي  الشــهيد 
مّراغــة  إســحاق موســى  الشــهيد  واالســير 
ــدات . ــعد عبي ــين أس ــهيد حس ــير الش ، واألس

ر رر الدكت سير ال  ا
دو ف   ر
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  نـشــيــد الـــروح
ــف  ــم اليقظــة، توق ــع حل ــاده ايل متــاس جــاف م ــدر ق الق
يعــرث عــىل  الذكريــات علــه  باســطا رشيــط  للحظــات 
ــداث، مل  ــات األح ــد منعرج ــق عن ــان الفائ ــات االنس أنزمي
ــاس  ــه اإلحس ــري في ــى يث ــه حت ــل يف أوج توهج ــن العق يك
بالظــأم بــل كانــت رسابــا يخــرتق الــروح، يكتســح الثنايــا و 
املنعطفــات، يف ســرية الهذيــان يتضــاءل الحلــم أمــام القــدر 
حتــى تغــرب شــمس حقيقتــه الزائلــة، و تغــوص الجــدران 
ــام  ــدة أم ــذ النج ــة نواف ــة فاتح ــر القدمي ــة يف الدفات العالي
رصخــة مثقلــة بالنعــاس و بتواتــر الكوابيــس، مل تكــن ســوى 
فرضيــات تائهــة عنــد الحــدود تبحــث عــن قدرهــا الضائــع 
ــوايف املنتفضــة مــن رحــم العــرف  زمــن البعــث، زمــن الق
و القبيلــة، تجتــاح دمــوع الدهشــة قالعــا محصنــة يف 
منتصــف الحــرف القديــم، دمــوع انكــرست فيهــا األغصــان 

ــل... ــف طوي ــداة خري ــا املالجــئ غ و تشــتت فيه
حــني يختلــس مــن روح األمكنــة ظــالل األشــخاص الغائبــني 
واملغيبــني، ال يجــد مــن األمنيــات غــري صــالة عائــدة 
ــامت  ــري كل ــة، غ ــات املخاتل ــالم والحكاي ــظي األح ــن تش م
ــي  ــفرة وه ــاالت املش ــال بالرس ــم االحتف ــتوطنت مراس اس
ــاض  ــح بي ــني... اكتس ــني الح ــد... ح ــها البعي ــر حارس تنتظ
ــي  ــة وه ــده اليتيم ــا قصائ ــف العمر...مخلف ــج منتص الثل

ــاء. ــنني الجوف ــات الس ــط جراح تخ
ــر إىل  ــامل والدة القم ــد اكت ــا بع ــرت موطنه ــور هج الطي
ــمس،  ــول الش ــن أف ــاك، يف وط ــة، هن ــز اآلمث ــن الجنائ وط
ــدم  ــروف ب ــط الح ــن يخ ــاالت، م ــرأ الرس ــن يق ــاك م هن
الغيــب، مــن ال تســعفه الذاكــرة يغتــاب شــهادة مولــدك، 
يرميهــا بحجــارة مرضجــة بدمــاء هابيــل، هنــا حيــث األنــا 
كتابــا أســند دفتيــه إىل الفنــاء تكتمــل قصــة وطــن الــرؤى 

الجارحــة واملجرتحــة، إىل أيــن؟ العنــوان انتهــى إىل زوال إىل 
عشــق غريــب يف أرض النفايــات.... بــال عطــر غبــار الطلــح 
ــارك  ــظ ت ــي قائ ــاء صيف ــات ذات مس ــة البداي ــط خامت يخ

ــني. ــداع واملخدوع ــرية الخ ــق س ــه يالح طيف
ــب  ــات مــن دم الغري ــه لتقت ــا عن ــاة حــادت بحوادثه الحي
ــن  ــة ع ــرة املنفصل ــقطة الحائ ــذه الس ــاة ه ــا، الحي حيائه
اآلمثــة،  الحكايــات  البحــث يف مســتنقع  تواصــل  دمــه 
ــن مــا عــرف ســرية  ــا... وعــن حــرية املريدي ــه... وعنه عن
ــري  ــروح غ ــب وال ــة القل ــا دون يف خارط ــن، م اآلخري

ــدة: ــامت الخال ــدح بالكل ــي تص ــداد وه ــة األض لغ
إن غابــت عنــك الدنيــا فأنــت ســيد املقــام، وإن 
تدثــرت بشــدوها فأنــت تعــد خطــوات الجنائــز التــي 
تقذفهــا ريــاح آذار، لــك العمــر الباقــي أيهــا الخريــف 
الغائــب، لــك مــكان الخــوف وزمــان التيــه مــن حــني 
اىل آن، ســيد مــن كان وكنت...الطريــق يف تقاطعــه 

ــوت. ــه نج ــوت ويف اتصال م
األمل ينحــرص يف دائــرة وعيــه الفــردي ليتحــول اىل 
ــدد  ــة، يتج ــاعة الهزمي ــرتاق س ــب باالح ــاس غري إحس
بتجــدد األفــكار والحيــوات التــي تبعــث عــىل أنقــاض 
ــى، تحــدث  ــا الفت ــأمل أيه ــروح... فت نواقــض ســكون ال
ــارا،  ــى آث ــر أضح ــن أث ــارت أفكارا...ع ــرة ص ــن فك ع
تقمــص متعــة الحضــور النوعــي والغيــاب األزيل، فأنت 
ابــن التجربــة وعــازف امللحمــة ... تــأمل فالســكون 
ــرح  ــوى الج ــوت ... س ــوى امل ــا س ــة ال يعقله حرشج

ــرة...  ــروف الحائ ــري الح ــط س ــن يخ ــات م والجراح
فلتكــن، لبعضــك بعــض يتخفــى وبعــض يتجــىل، كــن 
ــا لحاجــة  ــك م ــت املتجــيل وهــو الخــايف، كــن لذات أن
غــريك يف التعــايل، ومــا لحاجــة نفســك يف التــدين، كــن 

أنــت املتــدين بــروح الخــايف وأنــت املتعــايل بــروح 
ــيل.. املتج

ــود يف  ــش الخل ــكب عط ــذي يس ــم ال ــت النج ــن أن ك
ــات  ــني حبيب ــع ب ــذي وق ــني ال ــيد الغائب ــد ونش القصي
مطــر طاهــر خــارج توقيــت الســهو، داخــل تقاســيم 
ــذي  ــد ال ــامالت، للجمع...للواح ــن االحت ــض ع ــق فائ عش
ــف  ــة خل ــه متداعي ــات تي ــه... لحظ ــت حريت ــزل صم اخت
ــكان  ــه امل ــدد ب ــم... تهاوى...مت ــن الرس ــال ع ــب متع صخ
ســيال مــن ذكريــات خائفــة... ومــن طرقــات تطــرق أبــواب 

ــة: ــه الزائف عزلت
ال تلتفــت إىل أول نقطــة مــن الطريــق فالســري يف األماكــن 

املزدحمــة يجــّدد انطالقتــك عنــد كل ســقوط
الخبــز رغيــف الفقــراء واألغنيــاء أمــا الحكمــة فهــي رغيــف 
املنبوذيــن مــن عــامل الفقــر والغنــى، فأصنــع يــا ســيد املقــام 
ــج  ــن أجي ــح م ــاب ال يفت ــد ب ــك عن ــر خريف ــك وأنح رغيف

النــار وال ســكون الديــار.
 
 
  تامر ونامر 

كان ميكان وسالف العرص واالوان.كان  هناك صديقان تامر 
ونامر. يحبان لعبة كرة القدم.تامر مدافع يف مجموعته ونامر 

قلب الوسط
اليوم مقابلة مع فريق كريستي اقوى فريق يف املنطقة 

اعلن عن مقابلة ضد فريق كريستي
التحضريات مكثقة  املدرب : عامر. مييش بني اعضاء فريقه ياكد 

لهم نقاط مهم يف ادائهم
وصل عند نامر .

يا نامر. الفريق هو مجموعة وليس فرد
وبعدها انرصف

بدات املبارات بني الفريقني
االوضاع عىل ما يرام . اهداف تسدد من طرف فريق  تامر انتهى 

الشوط االول بفوز الفريق
 الالعبني فرحني والحامس  بالفوز يكاد ينطق  من اعني الالعبني.
انطلق الشوط الثاين . الكرة االن  لدى نامر . يجري ويجري بها  

حاول صديقه ان يلفت انتباهه ان   ميررها له.فلم يابه له
حارصه اعضاء فريق كريستي 

استصعب االمر عليه . حاول املراوغة. حاول  لكن دون جدوى 
ازداد غضب اعضاء الفريق تركو شباكهم فارغة

فسجل الهدف االول 
حاول تامر انقاذ املوقف حاول وحاول لكن دون جدوى

سدد الهدف الثاين . اما نامر بقي مذهل يف مكانه مل يحرك ساكنا
 انتهت املبارات  بفوز فريق كريستي . واقيص فريق تامر ونامر 

من التاهل
حرض املدرب بهدوء تام اىل نامر: يا نامر  نبهتك ان عمل 

الجامعة اقوى من العمل الفردي فلم تبايل .  وانرصف

القاصة : سالف بوكحيل. الجزائر



أثــارت الحملــة املســتمرة عــىل وســائل التواصــل االجتامعــي ضــد 
ــئلة،  ــن األس ــة م ــف مجموع ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــرشوع قان م
أهمهــا مــا مــدى صحــة الربــط بــني مســودة مــرشوع القانــون واتفاقيــة 
ــذي ال  ــط ال ــز ضــد املــرأة، هــذا الرب ــة أشــكال التميي القضــاء عــىل كاف
يأخــذ بعــني االعتبــار أن األرسة محــل الحاميــة مــن العنــف تتكــون مــن 
ــىل  ــا ع ــرص مفهومه ــن وال يقت ــار الس ــال وكب ــاء واألطف ــال والنس الرج
املــرأة فقــط، والجديــر ذكــره يف هــذا الســياق أن مــرشوع قانــون حاميــة 
األرسة مــن العنــف يتضمــن إجــراءات وتدابــري خاصــة تتالئــم مــع طبيعــة 
األرسة وتكوينهــا، أهمهــا عــدم اعتبــار إيقــاع العقوبــة هدفــاً بحــد ذاتــه، 
ــاين  ــل الج ــالح وتأهي ــرضورة إص ــة ب ــون العناي ــرشوع القان ــويل م ــل ي ب
والضحيــة، آخذيــن بعــني االعتبــار ارتباطهــام برابطــة الــدم التــي يوجــد 
اســتحالة اجتامعيــة يف االنفــكاك منهــا، واملالحــظ أن الجــدل الدائــر 
حــول هــذا املوضــوع ال ميكــن اعتبــاره حــوار مجتمعــي بّنــاء، ألنــه مبنــي 
ــرتم  ــس ال تح ــىل أس ــة ع ــر قامئ ــات نظ ــك بوجه ــت والتمس ــىل التزم ع
املوضوعيــة والدقــة يف الطــرح، األمــر الــذي أدى إىل انســداد أفــق حــوار 

ــي تخــدم املجتمــع. ــة الت ــح الجوهري جــدي يراعــي املصال
هــذا االنســداد يف الحــوار املجتمعــي يســتفيد منــه ويغذيــه بعــض 
التيــارات الدينيــة يف املجتمــع، باإلضافــة إىل جهــات متنفــذة بالحكومــة 
لهــا موقــف ســلبي مــن منظومــة حقــوق اإلنســان بشــكل عــام، يرتجــم 
ــة  ــون حامي ــيداو، وقان ــة س ــادي التفاقي ــف املع ــة باملوق ــورة مختزل بص
األرسة مــن العنــف، وهــذا مــا يفــرس الربــط غــري املنطقــي بــني مســألة 
القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ومحاربــة العنــف األرسي 
ــك نجــد مــن الــرضوري حــل هــذه املشــكلة  والعنــف ضــد املــرأة، لذل
خصوصــاً يف ظــل غيــاب املجلــس الترشيعــي، مــن خــالل تغيــري األدوات 
ــذه  ــال، ألن ه ــة يف املج ــات العامل ــن املؤسس ــتعملة م ــة املس الحقوقي
ــاذ  ــة مــن شــأنها محاســبة املكلفــني بإنف ــر مســاءلة جدي األدوات مل توف
املامطلــة  وكذلــك  األرسي  العنــف  لوجــود  إنكارهــم  عــىل  القانــون 
ــالل  ــن خ ــك م ــون ذل ــف، ويك ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــدار قان بإص
ــز يف  ــىل التميي ــم ع ــف القائ ــدة ملعالجــة العن ــن أدوات جدي البحــث ع
املجتمــع وتحديــداً العنــف ضــد املــرأة،  بشــكل خــاص ومبــارش مبعــزل 
عــن الهــدف االســرتاتيجي الــذي يعتمــد عــىل متتعهــا الكامــل بحقوقهــا 

ــة. ــة والثقافي ــة واالجتامعي االقتصادي
ــّد مــن التأكيــد عــىل أن التحــدي الراهــن  لخدمــة الهــدف املنشــود ال ب
ــان  ــوق اإلنس ــري حق ــذ معاي ــل يف تنفي ــان، يتمث ــوق اإلنس ــال حق يف مج
ــاً بهــدف القضــاء عــىل العنــف ضــد املــرأة وأســبابه  املعمــول بهــا حالي
ــع،  ــرأة يف املجتم ــامرس ضــد امل ــف امل ــواع العن ــدد أن ــة، وأن تع الجذري
مســألة تحتــم بالــرضورة اعتــامد آليــات متعــددة ملكافحتــه، األمــر 
الــذي يعتــرب غايــة يف األهميــة لضــامن تحقيــق األهــداف املتوقعــة 
منهــا، آخذيــن بعــني االعتبــار أن ظاهــرة العنــف ضــد املــرأة هــي نتيجــة 
لعالقــات غــري متكافئــة بــني الرجــل واملــرأة عــرب التاريــخ أدت إىل هيمنــة 
ــز حــال دون  ــزاً ضدهــا، هــذا التميي الرجــل عــىل املــرأة ومامرســته متيي
نهوضهــا الكامــل والتمتــع بحقوقهــا، لهــذا نعتقــد أن مســألة  التصــدي  
للعنــف ضــد املــرأة مــن حيــث املامرســة يجــب تجزئتهــا وعالجهــا 
ــع املــرأة  ــاً وهــي متت ــة األوســع نطاق بشــكل منفــرد مبعــزل عــن القضي

ــز. ــا دون متيي ــة حقوقه بكاف
ــة  ــامم الدول ــأن انض ــري ب ــن التذك ــّد م ــاله ال ب ــر أع ــا ذك ــىل م ــاًء ع بن
ــة  ــرتام وحامي ــل باح ــا التزامات، تتمث ــدات حقوق اإلنسان يحمله ملعاه
تلك الحقــوق التــي تتضمنهــا، وتنفيذهــا، وتعزيـزها ويشمل أيضاً التزاماً 
بتوخي احــرتام مبــدأ العناية الواجبة لتطبيــق أحكامهــا، هــذا املبــدأ الــذي 
يحّمــل الدولــة مســؤولية عــن العنــف املرتكــب مــن أفــراد أو أشــخاص 
غــري موظفيهــا الرســميني، لــذا يقــع عــىل عاتــق الدولــة واجــب الحاميــة 
ــة القضاء عىل  ــوة  لجن ــاءت  دع ــى ج ــذا املعن ــال، وبه ــذه األفع ــن ه م
ــام  ــة يف ع ــة لالتفاقي ــدول املنضم ــيداو) لل ــة س ــرأة (لجن التمييز ضد امل
(١٩٩٢)  بتوصيتهــا العامة رقم 19 إىل الحــرص عىل منع العنف ضد املــرأة 

ــة. ــة الواجب ــار العناي والتصدي لـه باســتخدام معي
ــم املتحــدة  ــة لألم ــة العام ــن الجمعي ــاله صــدر ع ــا ورد أع ــر م ــىل إث ع
إعالن القضــاء عــىل العنــف ضــد املــرأة عام 1993، ويُلزِم هــذا اإلعــالن 
الدول بتطبيــق مبــدأ العنايــة الواجبــة والحــرص عىل منع أعامل العنف 

ــة عليها، برصف النظر عام إذا ارتكبتها  ــرأة والتحقيق فيها واملعاقب ضد امل
أطراف خاضعة للدولة أم مستقلة عنها. ومفهــوم العنايــة الواجبــة بهــذا 
ــة أم مل تعمــل عــىل  ــت دول ــا إذا عمل ــد م ــاراً لتحدي ــر معي الشــكل يوف
الوفــاء بالتزاماتهــا يف مجــال مكافحــة العنــف ضــد املــرأة، وأعيد التأكيــد 
ــني» لعام 1995،  ــار يف الفقرة 125 من منهاج عمل «بيج ــىل هذا املعي ع
واملهــم ذكــره يف هــذا الســياق أن تطبيــق معيــار العنايــة الواجبــة  أظهــر 
العديــد مــن العيــوب  يف محاربــة العنــف ضــد املــرأة وأهمهــا اقتصــاره 
ــىل  ــز ع ــك الرتكي ــه، وكذل ــدى وقوع ــف ل ــة العن ــىل مواجه ــى اآلن ع حت
االصــالح الترشيعــي وإقامــة العــدل وتوفــري الخدمــات، أمــا فيــام يتعلــق 
بااللتــزام األهــم وهــو الوقايــة مــن أعــامل العنــف فأثــره قليل نســبياً، مبا 
يف ذلــك عــىل صعيــد تغيــري الهيــاكل والقيــم األبويــة القامئــة عــىل نــوع 
ــع  ــري املجتم ــرأة وترســخه يف تفك ــف ضــد امل ــم العن ــي تدي ــس الت الجن

واألفــراد ومــن ضمنهــم املكلفــني بإنفــاذ القانــون.
هــذه القيــم املرتســخة ملوظفــي الدولــة الرســميني، تؤثــر عــىل مســتوى 
ــة مبحاربتهــم للعنــف ضــد املــرأة، ويكــون ترصفهــم  ــة واملصداقي الجدي
الســائدة يف  النمطيــة  األفــكار  مــع  الغالــب  منســجم يف  مبواجهتــه 
ــول التــي مــن شــأنها القضــاء  ــرة الحل ــق دائ ــذي يغل املجتمــع، األمــر ال
عــىل هــذه الظاهــرة املجتمعيــة، وينتــج عنهــا دوران يف حلقــات دائريــة 
مفرغــة، حيــث أن الحركــة والتقــدم بهــا توصلنــا بــكل تأكيــد إىل نقطــة 
البدايــة، دون نتائــج جوهريــة مــن شــأنها تغيــري الصــورة النمطيــة 
الســائدة يف املجتمــع اتجــاه املــرأة، وهــذه املعادلــة تفــرس الجــدل 
ــىل  ــة ع ــطينية املتعاقب ــات  الفلس ــاط الحكوم ــتمر يف أوس ــر واملس الدائ
ــم  ــل بالرغ ــن طوي ــذ زم ــف من ــن العن ــة األرسة م ــون حامي مســودة قان
مــن إضافــة الجهــات الحكوميــة ذات االختصــاص مالحظاتهــا عــىل عــدد 
مــن مســودات مــرشوع القانــون، التــي توالــت بالصــدور منــذ مــا يقــارب 

ــام 2004. ــا ع ــت وكان أوله ــنة مض (16) الس
ــدد  ــة تع ــب مواجه ــاله يج ــور أع ــة املذك ــري املعادل ــتناد إىل تفس باالس
ــددة  ــرتاتيجيات متع ــىل اس ــامد ع ــرأة، باالعت ــد امل ــف ضـ ــكال العنـ أش
الجوانــب ملنعــه ومكافحتــه بفعاليــة، حيــث تعتــرب هــذه املســألة 
رضوريــة، بســبب أن هــذا النــوع مــن العنــف يف معظــم األحيــان يكــون 
نتاجــاً ألنــواع مختلفــة مــن التمييــز، لــذا يجــب إعــادة التفكــري يف معيــار 
العنايــة الواجبــة بعــد أن ظهــرت عيوبــه كــام ذكرنــا ســابقاً، اّخذيــن بعــني 
االعتبــار آليــة بســيطة لفحــص وقيــاس النتائــج تعتمــد عــىل حالــة العنف 
املــامرس ضــد املــرأة ومــا يقابلهــا مــن إجــراءات حكوميــة متخــذة 
ــم   ــع القائ ــد الوض ــو تأيي ــا نح ــؤرش إىل النواي ــذي ي ــر ال ــه، األم ملحاربت
ــز يف املجتمــع الفلســطيني، بالنظــر  ــم عــىل التميي ملســألة العنــف القائ
ــائدة،  ــة الس ــوره النمطي ــتمرار ص ــتفيدة باس ــات املس ــة الجه إىل مصلح
وبنــاًء عــىل مــا ذكــر أعــاله، نجــد رضورة  يف البحــث عــن معيــار مختلــف 
ــة عــن أفعــال العنــف املامرســة ضــد املــرأة و  ــل املســؤولية للدول يحّم
املرتكبــة يف ســياقات اجتامعيــة معينــة، مبــا يف ذلــك املســؤولية الجزائيــة 
املبــارشة للمكلفــني بإنفــاذ القانــون عــن العنــف القائــم عــىل التمييــز يف 

ــة:- ــارص التالي املجتمــع يتضمــن العن
ــم  ــري القي ــون) بتغي ــاذ القان ــني بإنف ــني املكلف ــة (املوظف ــزام الدول -1 الت
االجتامعيــة ومؤسســاته التــي تكــرس عــدم املســاواة بــني الجنســني، ويف 

الوقــت ذاتــه مواجهــة العنــف بفعاليــة لــدى وقوعــه.
أشــخاص  مــن  األخــرى  االجتامعيــة  واألطــراف  الدولــة  اشــرتاك   2-
ومؤسســات باملســؤوليات فيــام يتعلــق بالوقايــة ومواجهــة العنــف 

وغــريه مــن انتهــاكات حقــوق اإلنســان.
-3 ضــامن تغيــري الصــورة النمطيــة الســائدة لــدى املكلفــني بإنفــاذ 
القانــون (املوظفــني العموميــني) حــول العنــف القائــم عــن التمييــز 
يف املجتمــع، وتحميلهــم املســؤولية الجزائيــة عــن اســتمراره، وعــدم 
ــر اســتمرار وجــوده،  ــك عــدم جــواز تربي ــه، وكذل املحاســبة عــىل إرتكاب

ــة. ــؤولية الجزائي ــة املس ــت طائل تح
اإليجابيــة ملوظفيهــا  األفعــال  للدولــة عــن  الجزائيــة  املســؤولية   4-
ــق باملوافقــة  ــام يتعل ــني معهــم مــن الخــواص، في ــني واملتعاقدي العمومي
عــىل أفعــال تشــكل عنــف ضــد النســاء مــن أفــراد أو جامعــات خاصــة 
ــذه  ــتمرار ه ــن اس ــكوت ع ــل بالس ــلبي املتمث ــم الس ــة، أو دوره فاعل

ــا. ــاب عليه ــب للعق ــوين املناس ــىض القان ــاذ املقت ــدم اتخ ــال وع األفع

ــوق  ــة حق ــاً يف حامي ــدأً أساســياً وعاّم ــز مب ــدأ عــدم التميي ــرب مب -5 يعت
اإلنســان وجوهريــاً لتفســري اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب  وتطبيقهــا 
ــب بحــد  ــف التعذي ــز ضمــن نطــاق تعري ــب عــدم التميي ــدرج جان وين
ذاتــه يف املــادة األوىل مــن االتفاقيــة التــي تحظــر رصاحــة أفعــاالً محــددة 
ــاً كان  ــز أي ــىل التميي ــوم ع ــباب يق ــن األس ــبب م ــذ «ألي س ــام تنّف حين
ــا  ــكت عنه ــا أو يس ــق عليه ــرض أو يواف ــا أو يح ــا يرتكبه ــه» عندم نوع

ــه. ــد مع موظــف رســمي أو متعاق
مــا ذكــر أعــاله يشــكل معيــاراً مــن معايــري حقــوق اإلنســان، نعتقــد أنــه 
ــة  ــة الحكوم ــل أروق ــل داخ ــداد الحاص ــة االنس ــة معالج ــدم بفاعلي يخ
الفلســطينية، فيــام يتعلــق بعــدم رغبــة بعــض املوظفــني املتنّفذيــن فيهــا 
ــم  ــدم مواجهته ــك ع ــف، وكذل ــن العن ــة األرسة م ــون حامي ــدار قان بإص
ــالت  ــكل حم ــىل ش ــت ع ــي انعكس ــة الت ــداد االجتامعي ــذا االنس الّثاره
ــدار  ــد إص ــي ض ــل االجتامع ــبكات التواص ــىل  ش ــة ع ــة منظم تحريضي
القانــون، دون مراعــاة أصــول ومعايــري حريــة الــرأي والتعبــري التــي 
ــال  ــذه األفع ــمية ه ــار يف تس ــذا املعي ــد ه ــاً يفي ــل، وأيض ــرتم ونبج نح
التحريضيــة مبســمياتها الحقيقيــة التــي تنســجم مــع املعايــري القانونيــة 
ــة  ــي الدول ــكاب موظف ــرب أن ارت ــي تعت ــان، الت ــوق اإلنس ــة لحق الدولي
الرســميني أو موافقتهــم أو تحريضهــم أو ســكوتهم عــن العنــف القائــم 

ــب. ــن أشــكال التعذي ــع شــكل م ــز يف املجتم ــىل التميي ع
ــوين لواقــع  ــد التكييــف القان ــار ميكــن اســتخدامه عندمــا نري هــذا املعي
العنــف املــامرس ضــد املــرأة الفلســطينية، وأيضــاً حالــة اســتمرار العنــف 
ــىل  ــاً ع ــذة فعلي ــة املتخ ــراءات الحكومي ــن اإلج ــا م ــا يقابله األرسي وم
ــاً عــىل اســتمرار  ــة ضمني ــة موافق ــث نجــد أن الحكوم ــع، حي أرض الواق
ــة مــن خــالل الســكوت  العنــف األرسي وترتجــم هــذه املوافقــة الضمني
طويــل األمــد (كــام ذكرنــا ســابقاً) عــن إصــدار قانــون حاميــة األرسة مــن 
ــىل  ــميني ع ــني الرس ــض املوظف ــض بع ــة إىل تحري ــذا باإلضاف ــف، ه العن
ــام  ــاد الع ــان االتح ــر بي ــام ذك ــاش ك ــر الهب ــرأة (الوزي ــد امل ــف ض العن
للمــرأة)، ويعتــرب تحريــض املوظفــني الرســميني عــىل العنــف ضــد املــرأة 
وموافقتهــم الضمنيــة عليــه وســكوتهم عــن إصــدار قانــون حاميــة األرسة 

مــن العنــف شــكل مــن أشــكال التعذيــب.
أخــرياً إن اســتخدام هــذا الوصــف القانــوين للعنــف املــامرس ضــد املــرأة 
باعتبــاره شــكل مــن أشــكال التعذيــب، برأينــا يشــكل ضامنــة حقيقيــة 
ملحاســبة املوظفــني الرســميني عــن العنــف القائــم عــىل التمييــز يف 
ــة  ــن اتفاقي ــادة األوىل م ــص امل ــتند إىل ن ــة تس ــذه الضامن ــع، وه املجتم
ــات  ــون العقوب ــن قان ــزء م ــون ج ــوف تك ــي س ــب الت ــة التعذي مناهض
ــام 2003)،  ــات لع ــون العقوب ــرشوع القان ــتقبل (م ــطيني يف املس الفلس
األمــر الــذي يوفــر املالحقــة الجزائيــة املبــارشة أمــام املحاكــم، ويســاهم 
أيضــاً بشــكل أكــرث فاعليــة بالضغــط عــىل الحكومــة  للترسيــع يف اتخــاذ 
ــم عــىل  ــف القائ ــق بالعن ــام يتعل ــري يف السياســات في اإلجــراءات والتغي
التمييــز يف املجتمــع، وكذلــك إصــدار قانــون حاميــة األرسة مــن العنــف، 
آخذيــن بعــني االعتبــار أن الــدول يف العالقــات الدوليــة تتعامــل بدرجــة 
ــكاب  ــن جــراء ارت ــا م ــع عليه ــع الوصــم الواق ــن الحساســية م ــة م عالي
ــل  ــة أق ــاكات بدرج ــن االنته ــا م ــع غريه ــة م ــب باملقارن ــة التعذي جرمي
كاملتعلقــة مببــدأ عــدم التمييــز ضــد املــرأة، لذلــك أكدنــا عــىل مســؤولية 
املوظفــني الرســميني عــن التصــدي الفّعــال للعنــف ضــد املــرأة يف 

ــع. املجتم

عني على ماوراء اخلبر

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

االربعاء 25 نوفمبر 2020  الموافق لـ 10 ربيع الثاني1442 هـ  العدد 875

ة لتدا�﮳�﮵ر  �أ��﮵د من  أالف مرك�﮳ة م﮲حال
الح﮳حز ال﮳ح#"ٔ�� وضعت �﮳المحشر 

ــة  ــة العام ــت املديري ــاء أعلن ــوم الثالث ــا الصــادر الي يف بيانه
لألمــن الوطنــي أن مصالــح الرشطــة متكنــت خــالل األســبوع 
املنــرصم مــن حجــز 4293 مركبــة ووضعتــه باملحــرش وهــذا 
بســبب مخالفــة أصحابهــا لتدابــري الحجــر الصحــي الجــزيئ.

وأكــد نفــس املصــدر أن مصالــح الرشطــة وأثنــاء تأديــة 
مهامهــا خــالل فــرتة الحجــر الصحــي الجــزيئ الــذي فرضتــه 
الحكومــة الجزائريــة يف 32 واليــة متكنــت مــن وضــع أزيــد 
ــة  ــة ناري ــا 827 دراج ــرش، منه ــة يف املح ــن 4 أالف مركب م
ــي  ــر الصح ــري الحج ــا لتداب ــة أصحابه ــبب مخالف ــذا بس وه

ــزيئ. الج

مسؤولیۀ الموظفین الرسمیین عن التصدي الفعال للعنف ضد المرأة فی المجتمع

املحامي عالء البدارنة
املستشار القانوين ملركز الدفاع عن الحريات



هذه الصحيفة تم تحميل 
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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