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تقرير للوسيط املغاربى

ص١٦

إلى احلرة بنت احلرة في ارض الكنانة إلى احلرة بنت احلرة في ارض الكنانة 
أيتها الحرة بنت الحرة يف ارض الكنانة ، بالد النيل العظيم ، بالد 

الشهداء والعظامء والعبور املشهور ، أحييك تحية الرجال املخلصني 
األوفياء املؤمنني ، من ارض املليون ونصف املليون شهيد ؛من الجزائر  
من ارض املحبة واالخوة والشهامة وهذا قليل عليك أيتها الحرة بنت 

الحرة يف بالد االزهر الرشيف وما ادراك ما االزهر الرشيف ، مقام 
العلامء والفقهاء يف الدين االسالمي العظيم ؛ ليس غريبا ابدا ان  

تتلقى جريدة الوسيط   املغاريب قصيدة شعرية من الشاعرة الكبرية 
الفحلة بنت الفحلة منى فتحي حامد  بنت العروبة واالسالم واألخوة 

واملحبة  مرص الشقيقة الحبيبة ليس غريبا ياحبيبة املاليني هؤالء 
املاليني 

الذين، اطلعوا عىل قصيدتك الجميلة الرائعة ؛ ليس غريبا ان تكتبي يا 
منى األماين شعرا عن الجزائر يشبه البلسم بل هو عسل صايف يف خلية 

نحل شيدتها 
من رحيق ازهار وورود حدائق غناء وبساتني خرضاء يف ارض الكنانة 

وارض الجزائر الحبيبة الغالية 
ليس غريبا عىل الجزائريني ان تفتخر منى اللؤلؤة بنت اللؤلؤة من 
مرص الرجولة والبطولة والشهامة  يف شعرها بالجزائر بلدها الثاين ، 

بديهي ان تتغنى منى املنارة ببلدها الثاين ، انت يا منى الجميلة يف 

القلب ومرص ارض الكنانة يف القلب اىل األبد .
نحييك تحية االبطال والعظامء يا بنت االحرار الكرام ، ستبقى 

قصيدتك التي اخرتت لها عنوانا العشق يا جزائر والذي استخرجته من 
اعامق فؤادك ؛ خالدة يف اذهاننا ؛ نحن ابناء الجزائر وستبقى خالدة 
يف اذهاننا اىل ان يرث الله جل جالله األرض وما عليها ،ابناء الجزائر 

يف الرشق والغرب يف الشامل والجنوب يقبلونك عىل جبينك ويبلغونك 
سالمهم وتحياتهم ويرسلون لك رسائل الحب والعشق عىل جناح 

حامم الحب والسالم يا بنت العروبة واالسالم  .بني الجزائر الحبيبة 
ومرص الشقيقة  عالقات ضاربة جذورها يف اعامق التاريخ   حيث 

ستبقى مواقف الجزائر  تجاه بالد العروبة واالسالم مرص الحبيبة  ؛ 
ومواقف ارض الكنانة تجاه الجزائر ارض الشهداء والبطولة خالدة 

خلود التاريخ 
يا جميلة الجميالت لقد احييت فينا حبنا لبعضنا البعض كأمة واحدة 

كشعب واحد يجمعنا كل يشء وال يشء يفرقنا ؛ هذه هي مرص 
العظيمة التي انجبت الزعيم جامل عبد النارص, فليس غريبا عليها 

اليوم ان تنجب منى الحرة بنت االحرار لتحيي فبنا حرارة اللقاء بني 
االخوة االشقاء . فالف تحية من الجزائر ملن تحب الجزائر .

¶جريدة الوسيط المغاربي
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لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا : 

بروتوكول صحي صارم لتأمين 
الرحالت الجوية الداخلية

حتسبا الستئناف الرحالت اجلوية الداخلية ابتداء من السادس من ديسمبر  أكد عضو اللجنة  العامة  ملتابعة  
ورصد فيروس كورونا الياس اخاموك ان كل االمكانيات املادية  والبشرية سخرت لتطبيق البروتوكول الصحي 

املعتمد .
وأوضح اخاموك لالذاعة الجزائرية  أنه تم اعتامد 

بروتوكول صحي صارم منذ الولوج اىل املطار  وبعد 
النزول من الطائرة  حيث خصص للعملية طاقم  
من عامل مطار الجزائر   وطيارين تم تكوينهم  

منذ اشهر " هناك بروتوكول صحي  خاص بالرحالت  
الجوية  مشدد للحفاظ عىل سالمة املسافرين 

ابتداء من الولوج اىل املطار اىل التسجيل  اىل قاعة 
الركوب وكيفية تنظيم الصعود  إىل الطائرة و تنظيم 
عملية تعقيم الطائرة  بني كل رحلة ورحلة.   ومتت 

عملية تكوين  العامل منذ أشهر " .
 وعن االجراءات الواجب اتخاذها أكد الدكتور 

أخاموك  أنها تتعلق ب " تنظيم عمية التسجيل 
ليك يكون هناك تباعد اجبارية ارتداء الكاممة منذ 

الدخول للمطار حتى الخروج من املطار عملية 
الولوج للطائرة يجب ان تكون منظمة لتطبيق 

التباعد الجسدي بني كل قاعة وقاعة يجب تعقيم 
اليدين  خاصة عند وصول الطائرة  ..هناك عملية 

منظمة  وخاصة لتعقيم الطائرة ".
وكان الوزير األول، عبد العزيز جراد قد قرر أمس 

االثنني رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي 
العمومي للركاب عىل الشبكة الداخلية ابتداء من 

األحد 6 ديسمرب.
وسيخص هذا اإلجراء جميع الرحالت من وإىل 

الواليات الجنوبية للبالد وكمرحلة أوىل 50 باملئة 
من الرحالت التي تخدم شامل البالد .

ولتطبيق صارم للربوتوكول الصحي سخرت مختلف 
القطاعات  املشرتكة يف العملية  كافة االمكانيات 

املادية  والبرشية لتفادي انتشار الفريوس يف 

الرحالت.
و عليه اعلنت رشكة الخطوط الجوية الجزائرية 

يف بيان لها امس االثنني عن مواصلة رحالت اجالء 
املواطنني العالقني خارج الوطن و كذا الراغبني 

بالدخول اىل الرتاب الوطني العتبارات استثنائية 
مع رضورة حيازة شهادة التحليل الطبي املخربي 

(PCR) معدة 72 ساعة عىل االكرث قبل موعد 

الرحلة.
غري أن الرشكة مل تحدد يف بيانها تاريخ بداية 

الرحالت او الدول املعنية برحالت االجالء موضحة 
ان الربنامج املفصل للرحالت املربمجة "سيتم االعالن 
عنه الحقا" مع تبليغ املواطنني املعنيني بذلك قصد 

التقرب من الوكاالت التجارية للخطوط الجوية 
الجزائرية القتناء التذكرة.

القضاء على ثالثة ارهابيين في عملية 
بحث وتمشيط بواد بوعايش بجيجل

 أفادت وزارة الدفاع الوطني عن  القضاء عىل 
ثالثة ارهابيني  يف عملية نوعية  مبنطقة واد 

بوعايش يف والية  جيجل  وهي العملية التي  
تأيت لتؤكد  يقظة والتزام  الجيش الشعبي 

الوطني يف الحفاظ عىل أمن واستقرار البالد .
 وبحسب ما نرش يف الصفحة الرسمية لوزارة 

الدفاع الوطني عىل فايسبوك فقد متكنت 
مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 01 

ديسمرب  وخالل عملية بحث ومتشيط مبنطقة 

واد بوعايش قرب بلدية العنرص بجيجل 
بالناحية العسكرية الخامسة ، من القضاء عىل 

إرهابيني (02) اثنني، بعد االشتباك مع مجموعة 
إرهابية خطرية.

 ومبواصلة العملية تم  القضاء عىل ارهايب 
آخر  لرتتفع بذلك حصيلة هذه العملية إىل 

القضاء عىل ثالثة (03) إرهابيني واسرتجاع ثالثة 
(03) مسدسات رشاشة من نوع كالشنيكوف 
وخمسة (05) مخازن ذخرية مملوءة وقنبلة 

(01) يدوية وكميات معتربة من الذخرية 
ولوحة (01) لتوليد الطاقة الشمسية، باإلضافة 

إىل (12) حقيبة ظهر وسبعة (07) أجهزة 
اتصال وألبسة وأدوية وأغراض أخرى .

تأيت هذه العملية النوعية، التي ال تزال 
متواصلة، لتؤكد عزم قوات الجيش الوطني 

الشعبي عىل تعقب هؤالء املجرمني عرب كامل 
الرتاب الوطني، ومدى يقظة والتزام قواتنا 

املسلحة يف الحفاظ عىل أمن واستقرار البالد.

وفاة أسقف الجزائر السابق هنري تيسيي :

رجل السالم الذي لطالما سعى لتكريس العيش معا
تويف يوم الثالثاء مبدينة ليون الفرنسية 

أسقف الجزائر السابق، هرني تيسيي إثر 
سكتة دماغية عن عمر ناهز 91 سنة، 

بحيث كان رجل سالم مدافعا عن حوار 
األديان ولطاملا سعى إىل تكريس العيش معا 

من خالل توطيد أوارص الصداقة اإلسالمية 
واملسيحية.

يف هذا االطار, أشاد الوزير األول, عبد 
العزيز جراد يف رسالة تعزية نرشت عىل 

صفحته مبوقع التواصل االجتامعي فايسبوك  
بشغف الراحل "بتاريخ الجزائر وكان 

مكتشف مذكرات األمري عبد القادر وظل 
مدافعا عن قيم التسامح والتعايش وحوار 

األديان, تعازي الخالصة إىل عائلة الفقيد 
وكل رفقائه".

واستطرد يقول  "يفارق هذه الحياة رئيس 
أساقفة الجزائر السابق هرني تيسيي، الذي 

ارتبط بالجزائر الوطن, وأحب الجزائريني 
الذين عاش معهم طيلة حياته".

ومن جهته، قال رئيس مجلس األمة 
بالنيابة، صالح قوجيل يف رسالة تعزية أنه 

"برحيل هرني تيسيي, وارث رس الكاردينال 
إتيان ليون دوفال الذي ساند بإخالص ثورة 

نوفمرب املجيدة, تفقد الكنيسة والساحة 
الدينية يف الجزائر أحد خدامها املخلصني يف 

جميع مناحيها".
ومل يفوت وزير الشؤون الدينية واألوقاف، 
يوسف بلمهدي لتعزية عائلة الراحل الذي 

كان "محبا للجزائر التي مل يغادرها حتى 
يف أحلك الظروف، مرافعا عنها شاهدا عىل 

مراعاتها ملبدأ الحرية الدينية وحاميته, 
مندمجا مع القضايا الوطنية وملام بالثقافة 

العربية واإلسالمية، وداعيا إىل حوار 
الحضارات ومحافظا عىل جميع األديان 

واملقدسات وعىل قيم التعايش والسالم".
وملا كان شديد التعلق بالجزائر، حصل 

الفقيد عىل الجنسية الجزائرية سنة 1966.
هذا وأكد الربوفيسور مصطفى الرشيف، 

وزير سابق حائز عىل جائزة اليونسكو 
للحوار بني الثقافات، أن األسقف تيسيي 
"أحب الجزائر وتبناه بلد الفاتح نوفمرب 

مبنحه الجنسية عام 1966. وهو الوريث 
الجدير لألسقف دوفال الذي انحاز إىل 
الشعب الجزائري خالل الثورة املجيدة، 

بحيث يعكس األسقف تيسيي صورة أولئك 
األساقفة الكاثوليكيني اإلنسانيني".
وإذ وصفه "باملدافع عن الصداقة 

االسالمية-املسيحية"، استذكر السيد 
مصطفى رشيف الندوة الدولية اإلسالمية- 
املسيحية التي عقدت يف قرطبة (إسبانيا)، 

يف عام 1974، ملا "ُسمح ملجموعة املشاركني 

املسلمني بالقيام بصالة يوم الجمعة يف 
املسجد الشهري بقرطبة بناء عىل تدخل 

األسقف تيسيي لدى أسقف قرطبة".
يف حني وصف األمني العام للمجلس 

اإلسالمي األعىل، بوزيد بومدين السيد 
تيسيي بـ"الجزائري الوطني الذي عمل 
طيلة حياته عىل ترقية القيم اإلنسانية".
وتابع قائال "لقد ساهم الراحل يف إرساء 
مناخ ملؤه التسامح والحوار بني مختلف 

الطوائف"، مشددا عىل أن "هذه الشخصية 
العظيمة آثرت البقاء يف الجزائر خالل 

العرشية السوداء".
ووصف من جهته األسقف بول ديفارج 

الراحل قائال "كان شغوفا بالجزائر، بشعبها 
ولغتها وثقافتها، ومولعا بشخصية األمري 

عبد القادر"، معتربا أنه "هو من قاد 
كنيسة الجزائر إىل بر األمان خالل العرشية 

السوداء".
يذكر أن هرني تيسيي ولد يوم 21 يوليو 
1929 مبدينة ليون الفرنسية، وهو قس 

كاثولييك فرانكو-جزائري تم تعيينه كراعي 
لألبريشية الجزائرية سنة 1955 ثم أسقف 
وهران من طرف البابا بولس السادس سنة 

1972 قبل أن يصبح أسقف الجزائر بني 
1988 و2008.

وحسب األسقف بول ديفارج، فإن جثامن 
الفقيد الذي أقام فرتة طويلة مبدينة 

تلمسان سيوارى الرثى بالجزائر.

مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (السيدا):

إحراز "تقدم معتبر" في الجزائر
أكد وزير الصحة والسكان وإصالح 

املستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد يوم 
الثالثاء بالجزائر العاصمة أن الجزائر أحرزت 

«تقدما معتربا» يف مكافحة فريوس نقص 
املناعة البرشية-السيدا، مشددا عىل «مواصلة 

الجهود» يف ظل األزمة الصحية لفريوس 
كورونا.

و أبرز الوزير مبناسبة االحتفال باليوم العاملي ملكافحة داء السيدا «نوعية وكثافة» 
الرشاكة التي تربط الجزائر بربنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 
املناعة البرشية/السيدا والتي مكنت البلد من تسجيل «تقدم معترب» يف مجال 

مكافحة السيدا حيث أنه «وباء غري نشط للغاية بانتشار يقدر بحوايل 1ر0 يف املائة».
و يف هذا الصدد جدد التأكيد عىل «إرادة الجزائر يف بذل املزيد لتوفري كل الوسائل 

من أجل قلب مسار انتشار هذا الوباء العاملي» ناهيك عن «االنخراط بحزم يف 
الهدف الطموح الذي حدده برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني بفريوس نقص 

املناعة البرشية/ السيدا واملتمثل يف القضاء عىل السيدا بحلول عام 2030».
وأكد أن «هذه اإلرادة السياسية قد أسفرت عن تجند كامل للحكومة وجميع 

املتدخلني وهذا يف إطار متعدد القطاعات»، مشريا إىل «اإلبقاء» عىل متويل كبري بأكرث 
من 95 يف املائة من ميزانية الدولة وحدها.

ويتمثل التحدي يف ضامن «جميع الخدمات الرضورية مبا يف ذلك الكشف والعالج 
مبضادات الفريوسات للجميع ومجانا».

وحذر السيد بن بوزيد من أن السلوك املحفوف باملخاطر وقلة استخدام وسائل 
الحامية وتعاطي املخدرات بالحقن وظاهرة الهجرة  كلها «عوامل هشاشة تتطلب 

يقظتنا»، مشددا عىل «اإلرادة يف مواصلة الجهود لرفع التحدي» من خالل تنفيذ 
املخطط الوطني االسرتاتيجي ملكافحة السيدا (فريوس فقدان املناعة/سيدا/االمراض 

املتنقلة جنسيا) 2024-2020.
وتابع الوزير أن هذا املخطط يهدف إىل «تحسني التصدي الوطني عىل ضوء خصائص 

الوباء ودينامكيته مع تركيز الجهود عىل الفئات السكانية الرئيسية املعرضة لخطر 
اإلصابة بالسيدا» كام أنه يرمي إىل تقديم «العالج الجيد يف بيئة مواتية وغري موصمة 

وغري متييزية من أجل التخفيف من تأثري الوباء».
وذكر بتسجيل الجزائر منذ أكتوبر املايض ضمن قامئة البلدان املستفيدة من الرتخيص 
الطوعي ملجموعة براءات األدوية من «ميدسينز باتنت بول» و «فيف هيلثكاير» مام 

يسمح لها بالحصول عىل الجزيء العام من «دولوتغرافري» بسعر»مخفض للغاية».
ويف هذا الصدد، التزم الوزير «بتحديث» الدليل العالجي من خالل إدراج هذا العالج 

يف «الخط األول» لصالح ما يقارب  80? من األشخاص املصابني بفريوس فقدان 
املناعة مشريا إىل أن هذا سيساعد يف الوقت نفسه عىل خفض الفاتورة السنوية 

السترياد العالج املضاد للفريوسات العكوسة (ARV) بأكرث من 6 ماليني دوالر.
ولدى التطرق إىل األزمة الصحية الحالية، تأسف املسؤول األول لقطاع الصحة لكون 

فريوس كوفيد19- تسبب يف اضطراب الخدمات الصحية وهدد التقدم املحرز عىل 
مدى العرشين سنة املاضية يف مجاالت الصحة والتنمية، مبا يف ذلك التقدم املحرز يف 

مكافحة فريوس فقدان املناعة «.
وأشار الوزير اىل احياء هذا اليوم تحت الشعار الدويل : «التضامن العاملي واملسؤولية 

املشرتكة» وتحت الشعار الوطني: «ضامن العالج و الدواء لفريوس فقدان املناعة 
خالل كوفيد19- مسؤولية الجميع»، ملحا عىل «أهمية استمرارية الخدمات املوجهة 

للتكفل باملصابني بفريوس فقدان املناعة.
و أضاف أن الهدف هو «منع تصاعد التهميش و عودة انتشار وباء السيدا»واصفا 

إياه ب «الخطر عىل الصحة العمومية».
و بهذه املناسبة شكر الربوفيسور بن بوزيد مختلف وكاالت األمم املتحدة عىل 

«دعمها» ملسعى  مكافحة السيدا الذي تقوده الجزائر، مشيدا يف ذات الوقت بأعضاء 
اللجنة الوطنية للوقاية واملكافحة الخاصة، من أجل «جودة العمل املنجز خالل 

عهدتهم» وكذا «النشطات التي تم انجازها بكثري من االلتزام من قبل جميع رشكائنا 
خالل جائحة كوفيد19-، مشريا عىل وجه الخصوص اىل املجتمع املدين «الذي تزداد 
مشاركته اكرث فاكرث» يف الوقاية الجوارية مع الفئات الهشة من السكان وكذلك يف 

الدعم النفيس واالجتامعي لألشخاص املصابني بفريوس فقدان املناعة.
و يف األخري أوىص الوزير قائال «اليقظة مطلوبة أكرث من أي وقت مىض، وتتطلب من 
مجتمعنا بأرسه إىل املزيد من التُجند لتكثيف جهودنا من أجل تحقيق األهداف التي 

حددناها ألنفسنا. فلنكن متحدين ومسؤولني».
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تاوزيانت:
 تالميذ الطورين المتوسط والثانوي 

بقرية كتيبة دون نقل مدرسي

  يعــاين تالميــذ الطوريــن املتوســط والثانــوي بقريــة كتيبــة والتابعــة إقليميــا 
لبلديــة تاوزيانــت مــن غيــاب النقــل املــدريس مبــا أنهــم يدرســون ببلديــة 
ــل  ــىل التنق ــن ع ــم مجربي ــبيا ، مايجعله ــم نس ــدة عليه ــت والبعي تاوزيان
بســيارات الخــواص أو عــىل مــنت شــاحنات أو جــرارات يف ظــروف مؤســفة 
ومنهــم مــن ميــيش ملســافات طويلــة ســريا عــىل األقــدام ويــزداد األمــر ســوءا 
ــي  ــح بعــض املســالك الت ــرد الشــتاء حيــث تصب ــام وب خصوصــا وهــذه األي
ــدة  ــة ع ــة كتيب ــد وجــه ســكان قري ــا ، وق ــل توحله ــة بفع ــا صعب يقطعونه
مراســالت للســلطات املحليــة لتوفــري حافلــة لنقــل ابنائهــم إال أن مطالبهــم 
ــة  ــن حافل ــتفادت م ــت اس ــة تاوزيان ــم أن بلدي ــة ، رغ ــا صاغي ــق أذان مل تل
ــو  ــائق وه ــود س ــدم وج ــون بع ــؤوليها يتحجج ــدريس إال أن مس ــل امل للنق
الشــئ الــذي اعتــربه ســكان القريــة تهربــا مــن املســؤولية مــن مشــكل لــن 

ــة.      ــة وعــىل رأســها وايل الوالي ــه إال بتدخــل الســلطات الوالئي يتــم حل
عطاالله فاتح نور خنشلة

حجز قطعة أثرية على شكل امرأة 
عبر إقليــم واليــة أم البــواقي 

متكنت فصيلة األبحاث للدرك الوطني بأم البواقي، من اسرتجاع قطعة أثرية 
قدمية تدخل ضمن املمتلكات الثقافية التي لها قيمة فنية و تاريخية

القطعة املسرتجعة عبارة عن متثال عىل شكل امرأة تحمل بيدها اليمنى 
مرساة لسفينة، مبتورة اليد اليرسى عىل قاعدة مجوفة ورجلها اليمنى
موضوعة عىل كتاب يجانبه كرة يعود للحقبة مابني 1870 إىل 1915 

ميالدية،مصنوع من مادة الربونز، تم عىل إثر هذه العملية توقيف ثالثة 
(03) أشخاص،كانوا بصدد نقل هذه القطعة األثرية من والية ميلة و 

بيعها مبدينة عني مليلة (أمالبواقي) مقابل مبلغ مايل قدره 430 مليون 
سنتيم،وحجز سيارة سياحية مستعملة يف العملية.

سيتم تقديم األطراف أمام الجهات القضائية فور اإلنتهاء من التحقيق.
- املحجــــــوزات:

- قطعة أثرية عىل شكل امرأة .
- سيارة سياحية

مدفوين صونيا
 
تفكيك شبكتين جهويتين تنشطان عبر 
عدة واليات، مختصتينفي االعتداء على 

مستعملي الطريق و سلب أموالهم. 

متكن أفراد الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني بعني فكرون، من
تفكيك شبكتني جهويتني تنشطان عرب عدة واليات، مختصتني يف االعتداء 

عىل
مستعميل الطريق و سلب أموالهم، تم عىل إثر هاتني العملني توقيف 

شخصني
وتحديد هوية ثالثة (03) أشخاص آخرين الزالوا يف حالة فرار وجاري 

البحث
عنهم، وحجز سيارتني نفعيتني كانتا تستعمال يف عمليات االعتداء و أسلحة

بيضاء (سيوف وسكاكني)، كام ضبطت بحوزة أحد املوقوفني أقراص مهلوسة.
تم تقديم الشخصني املوقوفني أمام الجهات القضائية املختصة أين تم 

إيداعهم
الحبس املؤقت . إسرتجاع سيارة مرسوقة وحجز240 قرص مهلوس نوع 

يريغابالني300 ملغ. 
عىل إثر معلومات واردة إىل الكتيبة اإلقليمية للدرك الوطني

مبسكيانة، مفادها رسقة سيارة سياحية من طرف مجهولني، عىل الفور تم 
نرش

مواصفات املركبة املرسوقة وغلق جميع محاور الطرق، ليتم اسرتجاع املركبة
عىل مستوى مشتة ذراع الصنوبر بلدية مسكيانة و توقيف أربعة (04) 

أشخاص
كانوا عىل متنها ترتاوح أعامرهم بني 30 و 38 سنة، وبعد تفتيش املوقوفني 

تم
العثور عىل 240 قرص مهلوس نوع يريغابالني 300 ملغ، ومبلغ مايل 20

مليون سنتيم عائدات املتاجرة بهذه املهلوسات.
تم تقديم املوقوفني أمام الجهات القضائية املختصة.

- املحجــــــوزات:
- 240 قرص مهلوس نوع يريغابالني 300 ملغ..

مدفوين صونيا / ام البواقي

ميلة : 

سكان حي 20 أوت بتاجنانت يغرقون في مستنقع النفايات 
يناشــد ســكان حــي 20 أوت بتاجنانــت مديريــة البيئــة بالتدخل 
العاجــل إليجــاد حــل ملشــكلة الرمــي العشــوايئ للقاممــات يف 
قطعــة أرض تابعــة للخــواص بوســط الحــي ، حيــث يقــوم بعــض 
ــا  ــا أفادن ــا ، فحســب م ــات به ــرك النفاي التجــار باســتغاللها وت
بــه بعــض ســاكنة الحــي فــإن رائحــة القاممــات الكريهــة تصــل 
ــك  ــار  لتل ــال الصغ ــض األطف ــأ  بع ــني يلتج ــم ، يف ح إىل بيوته
املســاحة الفارغــة  لقضــاء أوقــات فراغهــم باللعــب وســط تلــك 
ــات  ــم وامليكروب ــدر للجراثي ــراض ومص ــببة لألم ــات املس النفاي
ــلكا  ــة مس ــة األرضي ــك القطع ــت تل ــرى أضح ــة أخ ــن جه ، وم

للعائــالت مايزيــد األمــر خطــورة أكــرث  .
وعنــد تنقلنــا لعــني املــكان صادفنــا صاحــب القطعــة األرضيــة 
والــذي أكــد لنــا هــو اآلخــر بأنــه ميتلــك وثائــق تلــك القطعــة 
، وهــو اآلخــر يناشــد مصالــح البيئــة  بالتدخــل الرسيــع لحــل 

هــذا املشــكل.
ــا منــه فــذات الشــخص يقــوم بتنظيــف تلــك  وحســب ماعلمن

ــا لكــن التجــار يرتكــون القاممــات يف كل مــرة. القطعــة دوري

ــك القطعــة هــم  ــة لتل ــة املقابل ويشــتيك أيضــا عــامل اإلبتدائي
أيضــا مــن نفــس املشــكل ألنــه يأثــر عــىل نظافــة املدرســة ومحيطهــا 

، خاصــة بســبب الروائــح الكريهــة اللتــي تغــزو الحــي.
ــكلة  ــك املش ــون تل ــت يصارع ــي 20 أوت بتاجنان ــكان ح ــى س ويبق

ــة. ــراض وأوبئ ــدة أم ــم يف األخــري ع ــي تســبب له ــة الت البيئي
ياسني زويلخ_ميلة

رغم غياب الدعم: 
جمعية المواهب الرياضية بقايس خزان لخامات المستقبل 

تعكف جمعية املواهب الرياضية بقايس والتي تختص بتكوين 
العبي كرة القدم عىل تنشئة جيل املستقبل عىل أسس صحيحة 
رياضية وتربوية ، ويضم النادي الذي تأسس سنة 2015 تعدادا 
قوامه 130 برعم بأعامر ترتواح بني 6سنوات و13 سنة وبتأطري 
من 5 مدربني وممرن للحراس ماجعله من بني النوادي املميزة 

املختصة يف التكوين ، وأصبح محج ابناء مدينة قايس لتعلم 
أبجديات كرة القدم ويف جو تربوي هادف ومبجهودات جبارة 
ملسرييه ، ويف جعبة الجمعية الفتية عدة مشاركات يف دورات 

وطنية  و دولية  منها الدورة الوطنية بالطارف سنة 2016 
صنف الكتاكيت ودورتني بكل من بجاية سنة 2016 والجلفة 

2018 وكذلك دورة دانون بخنشلة سنة 2019 ، ورغم هذا 
الرصيد الوافر ويف حيز زمني قصري إال أن املدرسة الكروية   

تعاين جملة من   املشاكل أبرزها غياب مقر للجمعية ، إضافة 
لغياب الدعم املايل من السلطات املحلية وبعد مرور 5 سنوات 

من تأسيس الجمعية مل تتحصل عىل أي إعانة من البلدية، 
ويتدرب الشبان يف ظروف صعبة بامللعب البلدي 8 ماي 

1945 والذي يتم تقاسمه مع جمعيات أخرى ، وطالب مسريو 
النادي من السلطات الوالئية واملحلية برضورة منحهم عىل 

األقل ملعب جواري من بني املالعب املتواجدة بإقليم البلدية ، 
متمنني أن يتم دعمهم ماديا سواء من قبل الهيئات التنفيذية 

أو الخواص وذلك عىل أمل مرشوع أكرب لدعم الفريق األول 
بقايس بالعبني يف املستوى وبطرق تكوينية حديثة.

عطاالله فاتح نور خنشلة

مصالح امن سطيف تشدد من اجراءاتها 
الردعية  للمخالفين الجراءات الوقائية  

مصالــح أمــن واليــة ســطيف، تشــدد مــن إجراءاتهــا الردعيــة يف 
ســبيل كبــح كل مواطــن مخالــف  لإلجــراءات الوقائيــة املعروفــة 
والكفيلــة بالحاميــة مــن اإلصابــة بفــريوس "covid19" وتدعــو 
إىل رضورة مواصلــة التقيــد بهــذه اإلجــراءات حفاظــا عــىل األمن 
والســالمة العامــة حيــث ســجلت ذات املصالــح رفــع عــدد هــام 

مــن املخالفــات طــوال األســبوع الفــارط أهمهــا مايــيل:
 2559 شــخصا توبعــوا بســبب مخالفــة قــرار إداري (عــدم وضــع 

ــاع الواقي) القن
مخالفتهــا  بســبب  باملحــرش  املوضوعــة  املركبــات  عــدد   

النقــل:   لوســائل  الوقائيــة  لإلجــراءات 
ــ 674 سيارة

ــ 141 دراجة نارية
ــ 32 وسيلة نقل

258 مخالفة بخصوص التباعد الجسدي.
182 مخالفــة بخصــوص عــدم تقيــد مختلــف املحــالت التجاريــة 

ــراءات الالزمة. باإلج
 1918 مخالفة بخصوص عدم احرتام آجال الحجر الصحي.

إىل جانــب اإلجــراءات الردعيــة التــزال مصالــح أمــن واليــة 
ــاف  ــة أطي ــية لكاف ــالت التحسيس ــد الحم ــر عدي ــطيف تؤط س
املجتمــع منهــا تأطــري 320 خرجــة ميدانيــة تحسيســية، ناهيــك 

ــال  ــال يف إيص ــالم واالتص ــائل اإلع ــف وس ــتغالل مختل ــن اس ع
ــائل  ــذا وس ــة وك ــة املحلي ــرار اإلذاع ــىل غ ــة ع ــائلها الهادف رس

ــبوك. ــي كالفايس ــل االجتامع التواص
كام تذكر ذات املصالح املواطنني مبا ييل:

تجنــب التنقــالت املفرطــة عــىل أن يكــون الخــروج إال للــرضورة 
القصوى.

اتباع طرق الوقاية التي أوصت بها املصالح املعنية.
اقتنــاء األدويــة ومختلــف األساســيات مســبقا وتجنــب الخــروج 

أثنــاء ســاعات الحجــر.
 تجنبــا كل أشــكال التجمعــات مهــام كانــت طبيعتهــا باعتبارهــا 

تســاهم يف تفــيش هــذا الوبــاء.
 أخذ األمور عىل قدر عايل من الجدية وعدم التهاون.

ــا وزارة  ــت عليه ــي نص ــة الت ــالمة الصحي ــد الس ــد بقواع  التقي
ــة. الصح

التخــاذ  فيهــا  مشــكوك  حالــة  أي  عــن  للتبليــغ  املســارعة 
املناســب. الوقــت  يف  الالزمــة  اإلجــراءات 

هــذا وتبقــى مصالــح الرشطــة بســطيف دومــا يف خدمــة 
املواطنــني عــىل مــدار الـــ 24/24 ســا وتدعوهــم إىل رضورة 
ــة، وأن كل  ــة تام ــر بجدي ــروح املســؤولية واخــذ األم التحــيل ب
ــة. ــات صارم ــيعرض لعقوب ــر س ــراءات الحج ــل إلج ــن مل ميتث م
ع املالك قادري سطيف
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ميلة :
 الوالي يشدد على تطبيق اإلجراءات اإلحترازية لتفادي تفشي فيروس كورونا 

يف إطار املتابعة الدورية لوضعية الوالية اتجاه جائحة 
كورونا ، عقد السيد موالي عبد الوهاب وايل الوالية رفقة 

أعضاء اللجنة األمنية املوسعة أمسية يوم الثالثاء 01 
ديسمرب2020 عىل الساعة الثالثة مساءا ، اجتامع للخلية 
الوالئية ملكافحة فريوس كورونا من أجل دراسة وضعية 
الوباء بالوالية و تقييم اإلجراءات املتخذة ضمن خارطة 

الطريق املعدة لذلك ، وذلك للحد من انتشار هذه الجائحة 
حيث خلص االجتامع إىل القرارات التالية :

- مواصلة االجتامعات العادية والدورية للجنة األمنية 
املوسعة لتقييم اإلجراءات الوقائية املتخذة يف هذا الشأن ، 

وبرمجة إجتامعات استثنائية كلام اقتىض األمر .
- مواصلة عمل اللجان املنصبة عىل مستوى مديرية الرتبية 

والجامعة املكلفة مبتابعة وضعية الوباء بالوسط املدريس 
والجامعي بالتنسيق مع مصالح الصحة والسكان.

- مواصلة عمل اللجان املنصبة عىل مستوى دوائر الوالية 
واملكلفة مبتابعة ومكافحة جائحة كورونا .

- الرصامة يف مراقبة إحرتام إجراءات الربوتوكل الصحي عىل 
مستوى املؤسسات العمومية و الفضاءات التجارية ومنع 

التجمعات و إقامة األفراح.
- تكليف املفتشية العامة للوالية مبراقبة عمل لجان الدوائر 

يف إطار زيارات فجائية.
- مواصلة ضامن توفر األكسيجني مبستشفى فرجيوة ، االمر 

الذي سوف يتدعم بإقتناء صهريج لفائدة املؤسسة عىل 
عاتق ميزانية الوالية

- تكليف مديرية الصحة والسكان برفع مستوى التنسيق مع 
مختلف الرشكاء السيام مع القطاع الخاص للصحة.

- مواصلة الزيارات امليدانية ملختلف املؤسسات االستشفائية 
املخصصة للتكفل باملصابني بفريوس كورونا واملعالجة اآلنية 

ألي عراقيل محتملة قصد التكفل األمثل باملرىض.
- توسيع عمليات التعقيم بإرشاك كل القطاعات ليشمل 

جميع الفضاءات واملؤسسات عرب تراب الوالية.
- تكثيف املراقبة الدورية ملدى تطبيق الربوتوكول الصحي 

عىل مستوى املؤسسات الرتبوية .
- التكثيف من العمليات التحسيسية بإستغالل جميع 
الوسائط اإلعالمية املتاحة و الفضاءات املمكنة ، قصد 

االلتزام بتطبيق اإلجراءات الوقائية .
- تكليف مديرالشؤون الدينية باملراقبة الدورية للمساجد و 
ضبط اإلجراءات الوقائية الالزمة استعدادا لفتح عدد جديد 
من املساجد السيام بعد قرار الحكومة بفتح املساجد ذات 

السعة ألكرث من 500 مصيل.
أخريا ، يجدد وايل الوالية دعوته للمواطنني برضورة الحفاظ 

عىل صحتهم من خالل إتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة ، 
السيام التباعد االجتامعي.

الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بمسكيانة توقف 
شخصين وتحجز ٤٠٠ غرام مخــــدرات كيـــف معـــالج 

يف اطار محاربة كل انواع الجرمية خاصة ما 
تعلق باملتاجرة باملخدرات (كيف معالج)، 

متكن عنارص الفرقة املتنقلة للرشطة 
القضائية مبسكيانة بتاريخ 2020.11.28 

من توقيف شخصني وحجز 400 غرام من 
الكيف املعالج ومركبة سياحية تستعمل 

يف عملية الرتويج.
العملية جاءت بعد تحريات ميدانية 

مكنت من الحصول عىل معلومات 
بخصوص قدوم شخصني عىل منت مركبة 
ينحدران من مدينة تبسة إلبرام صفقة 

بيع لكمية من املخدرات ، ليتم عىل الفور 

وضع خطة امنية محكمة، افضت اىل 
توقيف املركبة باحد احياء مدينة مسكيانة 

مع توقيف املشتبه فيهام البالغان من 
العمر 27 و 28 سنة مع ضبط اربعـ04ـة 

صفائح من املخدرات (كيف معالج) بوزن 
400 غرام .

املشتبه فيهام وبعد تحويلهام اىل مقر 
الفرقة انجز ضدهام ملفا جزائيا عن قضية 
" حيازة ونقل و توزيع ووضع للبيع مواد 
مخذرة(كيف معالج) بطريقة غري قانونية 

" ، قدما مبوجبه امام الجهات القضائية 
بتاريخ 2020.12.01 .

مدفوين صونيا

أم البواقي
  وفاة ستيني إختناقا بالغاز  وإجالء سيدة في حالة حرجة   

 تويف شخص يبلغ من العمر 63 سنة  
إختناقا بالغاز بحي مهدي التوهامي  
ببلدية باللة  دائرة مسكيانة  يف حني  

متكن أعوان  الوحدة الرئسية  للحامية 
املدنية  مساء اليوم  من إسعاف  إمرأة 
تبلغ من العمر 16 سنة  تقطن يف شقة 

بحي العريب بن مهيدي  بأم البواقي   
وجاء يف بيان  مديرية الحامية املدنية  أن 
مصالحها  بوحدة مسكيانة تدخلت  مساء 

الثالثاء  1 ديسمرب  عىل الساعة 14:00 
الجل  إجالء جثة الضحية  (م س )  63 

سنة متويف  إثر إستنشاقه  أحادي أكسيد 
الكاربون  CO املنبعث  من موقد الطهي  
وهذا حسب ترصيح الطبيب املناوب  تم 
نقل الجثة اىل مستشفي مسكيانة  فيامتم 

فتح تحقيقا يف ذلك من طرف الجهات 
االمنية املختصة  بحضور وكيل الجمهورية 

.
كام اشارت ذات املصالح  ان اعوان 

الحامية املدنية الوحدة الرئيسية بام 
البواقي  تدخلو عىل الساعة 18و 2د  
السعاف سيدة (م ب) تبلغ من العمر 
61سنة   عقب إستنشاقها co املنبعث 
من املدفاة  اينتم إسعافها ونقلها اىل 
املستشفى املحيل بالوالية . ويف ذات 
السياق عرثت مصالح الحامية املدنية 

مبدينة عني البيضاء  عىل جثة فتاة تبلغ 
من العمر 14 سنة  مشنوقة بواسطة حبل  
داخل مسكن بحي السالم  عملية التدخل  

متت  يف حدود الساعة 17 و 3 د   .
مدفوين صونيا أم البواقي.

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية

وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

للحمـــــــــاية المدنيــــةالمديريـــــة العامـــــــة 

الوقايةمــــــــــــــــــديرية                                 

بـــــــــــــــــــــــــالغ
ال  12 شخص توفوا و 278 اخرين تم إنقاذهم من موت محقق  من طرف عنارص الحامية 
املدنية منذ الفاتح من نوفمرب  2020 جراء االختناقات بغاز احادي الكربون Co  املترسب 
من مختلف وسائل التدفئة ، هذا الغاز الخطري تجعل خصائصه سم قاتل وصامت ينترش 

يف املنازل و املساكن خاصة  مع انخفاض درجات الحرارة  و األحوال الجوية املرتدية تجعل 
املواطنني  يقبلون بكرثة عىل استعامل وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر التسمامت بهذا 

الغاز .   
 هذه الحوادث  ليست صدفة  لكن نتيجة ألخطاء يف الوقاية  كنقص أو انعدام التهوية 

داخل املنازل السكنية ، الرتكيب السيئ  ، قدم األجهزة  ، إستعامل جهاز الطبخ و الطابونة 
كوسيلة للتدفئة ..الخ. 

       إن الوقاية تبقى الوسيلة األنجع  للحد من الوفيات و التقليل من األرضار الناجمة من 
هذا النوع من الحوادث املنزلية ، و يف هذا السياق تذكر و تدعوا املديرية العامة للحامية 
املدنية مرة أخرى كافة املواطنني ألخذ املزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح 

الوقائية التالية للحفاظ عىل أرواحهم : ، 
ال تسدوا أبدا فتحات التهوية، لضامن عملية تهوية مستمرة داخل املنازل

القيام دامئا بتهوية املنزل عند استعامل أجهزة التدفئة. تهوية املنازل ال تقل عن 10 دقائق 
يوميا و عدم غلق فتحات التهوية يف املنازل خاصة يف أماكن تواجد وسائل التدفئة أو 

سخانات املاء.
قوموا بصيانة دورية و دامئة ملختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصايئ يف الرتصيص.

عدم إستعامل الوسائل التقليدية كالطابونة أو آالت الطبخ كوسائل تدفئة

يف حال وجود خطر، القيام بتهوية املكان وعىل الفور اإلتصال بالحامية املدنية عىل الرقم النجدة 14  وكذا 
الرقم األخرض 1021  مع تحديد طبيعة الخطر و العنوان بالضبط ألجل التكفل رسيع و فعال .

جريدة الوسيط المغاربي
عين على ما وراء الخر

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

إلعالنتكم وإشهاراتكم يرجى 

اإلتصال بمصلحة اإلشهار لدى 

الجريدة على الرقم:

٠٥٥٠٤٦٣٥٠٤
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الكاتبة واإلعالمية وردة زرقين للوسيط المغاربي

المرأة الجزائرية فرضت وجودها في مجال األدب
رغم أنه ترجم لها الكثير من القصائد إلى لغات أجنبية 

عدة إال أنها ال تهتم للشعر كثيرا الكاتبة واإلعالمية 
والشاعرة وردة زرقني دخلت العاملية من بابها الواسع كان 

لنا  معها هذا احلوار اآلتي .
• بداية نرحب بك سيديت عرب هذا  الفضاء اإلفرتايض 

لنجري معك هذا الحوار .
الوسيط املغاربي: بماذا يمكن 

أن تعرف الشاعرة والكاتبة 
واإلعالمية وردة زرقين عن 

نفسها ؟

وردة زرقين: وردة زرقني من مواليد قاملة، إطار 
سابق بالجزائرية للمياه وحدة قاملة، إعالمية بجريدة 

"املساء"الوطنية وكاتبة وأيضا شاعرة.
الوسيط املغاربي: أي من هذه 

األلقاب تفضل وردة زرقين أن 
يشار إليها بها .؟

وردة زرقين: كاتبة إعالمية.
الوسيط املغاربي: كيف كانت 

بدايتك مع الشعر 

وردة زرقين: الحقيقة، بدأت كتابة الشعر 
منذ سنوات طويلة، بالتحديد أثناء مزاولتي الدراسة 
الجامعية، ألفُت خاللها العديد من القصائد، كانت 
البعض منها بالفرنسية واالنكليزية، ثم توقفت عن 
كتابة الشعر منذ سنوات الهتاممي مبجاالت أخرى، 

والحقيقة أنا لسُت مهتمة كثريا بالشعر، رغم أن 
البعض من قصائدي تُرجمت إىل عدة لغات منها 

الرتكية، األوزباكستانية، االسبانية، االيطالية، الرصبية 
والصينية، وتم نرشها يف مجالت وجرائد ومواقع 
الكرتونية عاملية، كام شاركت بها يف انطولوجيات 

عاملية أذكر منها، يف الهند، اندونيسيا، رومانيا، تونس، 
اسبانيا، ايطاليا، أمريكا، رصبيا، تركيا، الصني وغريها، 

فقمت بجمع وترتيب كل قصائدي،  وحاليا أنتظر 
صدور ديواين الشعري بعنوان "قرار".

الوسيط املغاربي: املعروف عن 
مدينة قاملة أنها مدينة تتمتع 

بمناظر طبيعية خالبة كيف كان 
تأثير هذه الطبيعة C إبداع 

الشاعرة وردة زرقين .؟

وردة زرقين: صحيح، قاملة لها طبيعة ساحرة 
متتزج بعبق التاريخ، شهدت مجموعة من الحضارات 

الرومانية والوندالية والبيزنطية واإلسالمية وغريها، 
أذكر أيضا أن قاملة منطقة سياحية ملا فيها من سهول 
خرضاء وحاممات معدنية وآثار رومانية وعامل أثرية 

وغري ذلك، فكل هذه املحطات وسحر الطبيعة تحتاج 
زيارتها ومشاهدتها واالستمتاع بها والتأمل فيها، 

فكان يل السفر لكتابة قصائد تتغنى بها، وأشري هنا 
أنني ملا اكتب، فأنا أكتب عن بالدي الجزائر كلها.
الوسيط املغاربي: كيف ترين 
 G مساهمة املرأة الجزائرية
املجال األدبي هل استطاعت 
 C فرض إبداعها ووجودها

الساحة األدبية ؟

وردة زرقين: املرأة الجزائرية ساهمت منذ 
سنوات طويلة يف املجال األديب، وهي تستمر يف فرض 
إبداعها ووجودها عىل الساحة األدبية سواء الوطنية 

أو العربية أو العاملية، ورمّبا الروائية منها باألساس، 
فأصبحت املرأة الجزائرية ناشطة ومنتجة للثقافة، 
وهي بذلك تشارك الرجل يف هذا املجال، أيضا يف 

مجال القصص القصرية دون أن ننىس الشعر، وأصبح 
للمرأة الجزائرية مفهوم يُعرف باألدب النسوي 

الجزائري، كام أصبحت تَُنظّم ملتقيات ومهرجانات 
خاصة بالكتابة النسوية الجزائرية عىل مستوى 

العديد من واليات الوطن.
الوسيط املغاربي: كانت لك 

تجربة بحثية مميزة G مجال 
املوروث الثقاG الشفوي 

الجزائري وهو األمثال الشعبية 
فتمخضت عن عدة كتب . بداية 

العنقود فجواهر واضاءات ثم 
تيمزيث .كيف تقيمين هذه 

التجربة ؟ وهل لها ما بعدها ؟

وردة زرقين: نعم. لقد خضُت مغامرة مستمرّة 
تنقلُت فيها بني املدن والبوادي واملناطق الريفية، 

ألجمع الرتاث الشفهي الذي شارف عىل االندثار من 
ألسنة كبار الّسن، وأمثرت التجربة حتى اآلن إصدار، 

كتبني (٢) عن الرتاث الشفهي من أمثال شعبية، 
بوقاالت والغاز شعبية مبا يعرف املحاجيات، كتاب 
حول األغنية الثورية الشعبية وكتاب حول الرتاث 

الشفهي القبائيل من أمثال شعبية ومحاجيات وترانيم 
وقصص وأساطري، واملعلوم أن النسيان يهّدد ذاكرة 

اإلبداع الشعبي، فقد قررُت أن أغوص يف أعامق 
الذاكرة واإلبداع الشعبي، وقمُت بالبحث عنه يف 

مناطق مختلفة من ربوع الجزائر، بحيث سعيُت إىل 
عملية بحث واسعة، لجمع وإنقاذ وكل ما هو خارج 
التوثيق من أناس حفظوا هذه الجواهر الثمينة التي 
توارثتها األجيال عن األجداد، فكنُت أجالس الكبار، 
خصوصاً العجائز، لالستامع لألمثال والقصص وحتى 

للغة األصيلة التي كانوا يتحدثون بها، فساعدين ذلك 
عىل االنتباه لهذا الرصيد من الكنوز الذي هو يف 

طريقه إىل الزوال إذا مل تتم العناية به، وإن أفضل 
وسيلة لحفظه هو جمعه وتضمينه يف كتب، وأقول 

أن اهتاممي بهذا الكنز الثمني تحًول إىل مامرسة 
منتظمة، وجعلني أجتهد وأبحث عنه يف مناطق 

مختلفة من ربوع بالدي.
أؤكد لك أنني مستمرّة يف البحث والجمع لرتاثنا 

الشفهي من مختلف مناطق بالدي (وذلك باستعامل 
إمكانيايت الشخصية يف رحلة البحث)، علام أن 

جمع هذه األعامل فيه نوع من التعب والتنقل من 
مدينة إىل أخرى، وما بني األرياف والبادية، للبحث 
عن تراثنا، أما عن املشاريع، يل كتاب عىل مستوى 

وزارة الثقافة حول األمثال الشعبية الشاوية من 
ترجمة إىل العربية، رشح وتعليق، كذلك كتاب آخر 
عىل مستواها حول القصص الشعبية وهي مضارب 

األمثال الشعبية بعنوان "إكليل الزهور"، وحاليا 
بصدد االنتهاء من تحضري جزء آخر من أمثال شعبية، 

بوقاالت والغاز شعبية اخرتُت له عنوان "كنوز 
جزائرية".

الوسيط املغاربي: لنتحدث 
قليال عن التجربة اإلعالمية 

 G كيف وجدتها ؟ وهل عملك

املجال اإلعالمي أضاف لك شيء 
ما G مجال الكتابة والشعر ؟

وردة زرقين: املجال اإلعالمي بالنسبة يل متعة 
رغم إن املهّمة متعبة وهي مهنة املصاعب، لكن 

عندما يحب اإلنسان عمله فإنه حتام ال يحس بامللل، 
وأقول أن املجال اإلعالمي ساعدين فقط يف إتاحة 

الظروف لجمع الرتاث عند تنقيل إىل واليات من أجل 
التغطية اإلعالمية ملهرجانات أو ملتقيات أدبية رغم 

أنني أتنقل يف أغلب األحيان بدعوة لحضور تلك 
املناسبات بصفة شاعرة أو كاتبة.

الوسيط املغاربي: ماهي أهم 
الصحف والجرائد التي كتبت 

 G فيها .وهل تطمحين للعمل
اإلعالم املرئي ؟ التلفزيون مثال؟

وردة زرقين: أول تجربة يل يف املجال اإلعالمي 
كانت يف جريدة "الراية" ثم انتقلت إىل جريدة 

"املؤرش" لفرتة قصرية، وانتهى يب املطاف يف جريدة 
"املساء" الوطنية وهذا منذ سنوات، 

كتبت أيضا يف مجلة "الليبي" الشهرية التي تصدر يف 
ليبيا، وأيضا مجلة "الرتاث" يف اإلمارات العربية، كانت 

يل مقاالت حول الرتاث الجزائري.
بالنسبة اإلعالم املريئ، رصاحة ال أطمح للعمل فيه، 

فأنا أفضل الصحافة املكتوبة، ألنني اعتدُت عىل القلم 
الذي اعتربه رفيقي وعشقي.

الوسيط املغاربي: ما هي 
املواضيع التي تناولتها وردة 

زرقين G أشعارها ؟

وردة زرقين: كتبت عن عدة مواضيع منها 
الوطن، الحظ، الطبيعة، الحب وغري ذلك .

الوسيط املغاربي:كلمة أخيرة 
توجهينها للمرأة املبدعة .

وردة زرقين: أدعو املرأة املبدعة أن تواصل يف 
كتابتها وإبداعها، وأن تكتب وتكتب حتى تصل إىل ما 
تريده وتُوضع يف مكانة الئقة بها وتؤدي دورا مرموقا 

ومشهودا لها بوصفها أديبة وشاعرة وناقدة وروائية 
وقاصة وكاتبة، وبالتايل تشارك يف جوانب متعددة 

خدمة لألدب وللمجتمع .
الوسيط املغاربي: شكرا لك اديبتنا 

املوقرة عىل هذا الحوار الشيق امتنى لك مزيدا من 
النجاح .دمت للثقافة واإلبداع عنوان 

حاورتها :ربيعة اإلبراهيمي
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تدعمت الساحة الثقافية في اجلزائر مبولود أدبي جديد يحمل عنوان "دانتسو" الكاتبة العشرينية 
"نسرين سماحي"  رواية حتمل بني طياتها معالم اإلنسان الذي يتخبط داخل صراعاته النفسية التي 
أحدثتها مجموعة من الظروف الصعبة املنافية لرغبته ، كان للوسيط املغاربي لقاء مع الكاتبة فكان 

هذا احلوار.
الوسيط املغاربي: بداية 

كيف تعرفين نفسك 
للقراء؟

نسرين سماحي: أوال بسم الله 
الرحٰمن الرحيم  ، 

أعرفكم عىل نفيس يف بادئ األمر ، نرسين 
سامحي شابة عرشينية من مدينة املرشية 
والية النعامة ، طالبة يف الجامعة تخصص 

لسانيات عامة ، كاتبة روائية صاعدة  
ومدققة لغوية ، عملت مؤخرا كقائدة 

يف فريق النهضة  بالعامل العريب "مرشوع 
ٱصبوحة للقراءة"، مقدمة ومنشطة  

داخل الوالية وحائزة عىل "امليكروفون 
الذهبي" بطبعته االوىل الذي نظمته 

جامعتنا حديثا  مشاركة يف العديد من 
املسابقات ومتحصلة عىل شهادات دولية  
من بينها شهادة مدرب سوروبان لألطفال 

، أما عن تعريفي الخاص فأقول أّن 
نرسين  هي زهرة أبت أن تسقي نفسها 

إالّ بنفسها ، باالرادة والعزمية والطموح ، 
فأخذت باألسباب وجعلت أحالمها قبلتها 

متوكلة عىل  الله ، مندفعة نحو النجاح 
،غري آبهة بأعداء النجاح .

الوسيط املغاربي: كيف 
تم دخولك لعالم الكتابة؟

نسرين سماحي:يف الحقيقة 
لطاملا رددت  أّن الكتابة و نرسين هام 

وجهان لعملة واحدة ، فقد عهدت نفيس 
منذ الصغر وأنا أرى الفرحة تغمر معلمتي 
وهي تقرأ  التعبري الكتايب الخاص يب أمام 

زماليئ الصغار  ، فكان هذا بالنسبة يل 
دعام معنويا عظيام ، فكنت أنتظر خالل 
مسرييت الدراسية دامئا هذه الحصة التي 

أستطيع من خاللها البوح مبا يحمله قلمي 
،  وما جعلني ألج لهذا العامل  سبب 

واحد  وحيد وهو أن أكون  كاتبة عظيمة 
ذات يوما عىل شاكلة "  نجيب محفوظ 

، ومصطفى صادق الرافعي ، أحالم 
مستغامني ، وأدهم الرشقاوي، وغريهم 

ممن أناروا للقلم دربا وللقّراء دروبا..
الوسيط املغاربي: ما هي 
أهم األعمال التي ساهمت 

0 تكوين رؤيتك 
الفكرية واألدبية؟

نسرين سماحي: سألقب نفيس 
هنا ب " الرحالة " لست ممن غادروا 

بأجسامهم ولكّني غادرت  بفكري  فكنت 
جّوالة عقول ، ومدن من خالل اطالعي 

عىل العديد من الكتب يف مختلفة 
املجاالت والتخصصات ،  فأجدين يف كل 

كتاب أكوِّن جزء من رؤيتي الفكرية 
واألدبية ،باختصار أقول أن  قاعديت 

الفكرية واألدبية هي تقاطع لعديد من 
اآلراء واألفكار التي قدمها األدباء منذ 

القدم إىل حد الساعة ، ولكن سأذكر أّن 
املجال املحبب لقلبي هو "علم النفس 

واالجتامع، ومفارقة األديان"
الوسيط املغاربي: ما 

هي الرسالة التي تحملها 
روايتك الصادرة حديثا 
تحت عنوان "دانتسو" 

للقراء؟

نسرين سماحي: لقد حملت 
رواية "دانتسو "بني طياتها العديد 

والعديد من الرسائل كام أين دونتها 
عىل شكل رسائل رصيحة بعد نهاية كل 

جزء  وسأرسق لكم ما دونته كرسالة بعد 
حديثي عن شخصية هتلر حينام قلت 

عىل لسان أحد الشخصيات 
ن كفاحك ،بل أترك التاريخ    " ال تَُدوِّ

يتكفل باألمر .." 
ولكن  تبقى الرسالة األكرث عمقا وأهمية  

هي " أّن اٱلرسة  إن غابت فسيصبح 
املجتمع  مجرد حفنة من املرىض 

النفسيني و أّن الدين هو الطريق الذي 
يؤدي للنجاة يف غياب األرسة يف حني 

أّن  التمسك بالدين بني أحضان  األرسة 
سيخلق مجتمعا مثاليا أفالطونيا "

الوسيط املغاربي: ما 
هي طقوس الكتابة التي 

عشتها مع روايتك؟

نسرين سماحي: لقد عشت مع 
روايتي مبشاعر مختلفة وأفكار متنوعة، 

فوجدتني أحزن لحزن الشخصيات وأسعد 
لسعادتهم ، وأتأمل ملعاناتهم التي حاكيتها 

، كام أين وجدتني كلام كتبت عن يشء 
إّال وذهبت للبحث عنه يف الكتب حتى 

أستطيع التعبري عنه دون أخطاء خاصة يف 
مجال علم النفس ، وال أنس أّن روايتي 

كاملة دونتها ليال ، حيث سكون الليل 
يجعلني أكرث تأثرا باألحداث وأكرث تفاعال 

مع الكتابة .
الوسيط املغاربي:من 

الذي شجعك @ خوض 
هذا املجال؟ ومانوع 
الدعم الذي يحتاجه 
املبدع املثقف 0 

الوقت الراهن ؟

نسرين سماحي:سأبدأ مبا 
أسميهم النقطة صفر الذين قالوا  ال وأنا 

أجبتهم بنعم " أعداء النجاح " شكرا لكم 
فقد كنتم سبيا ال حساب له ولكن حساب 
عليه، ثم سأقول أن أول شخصية شجعتني 

عىل خوض هذا املجال ، وسأبقى شاكرة 
لها دامئا ألين لوالها ملا كنت أبدا هي  

"نرسين" فقد اندفعت دون أن أستشري 
أحدا  وجعلته حلام وتحقق وكل هذا 
بفضل من الله تعاىل وعونه  ، وثانيا  

عائلتي والداي واخويت  ودعمهم مبختلف 
الطرق يل  ، وأساتذيت الذين جعلوين أشعر 

بأين كاتبة متمكنة و أستطيع أن ألج 

لهذا العامل دون خوف ، و أيضا أصدقايئ 
وجميع من يحبني وقال كلمة جميلة يف 

حقي حني  رآين أمتتم بالكتابة .
- أما عن نوع الدعم الذي أعتقد أنه 

يناسب أي مبدع أو مثقف ، فأنا أقول  
أن الدعم املعنوي  والنفيس هو أساس 

انطالق أي شخص ، ألن الكلمة بالنسبة 
يل أقوى وأعظم و أكرث تأثريا عىل نفسية 

الشخص ،  يجب أن تدعم األرسة أبناءها 
أوال  من خالل االطراء والثناء عليهم 

حتى ال تكبح جناحهم ، وإذا خرج املبدع 
املجتمع سيكون مستعدا لكل يشء ألنه 

بدأ من قاعدة سليمة ودعم عظيم "دعم 
األرسة"  ثم سأتحدث عن دعم  الدولة 

من خالل تخصيص مساحات لهذه العقول 
املبدعة يك تعرب عن نفسها وتخصص 

لكل مبدع نوعا من الدعم الذي يناسبه 
أما املجتمع فلن أتحدث عن دعمه فأنا 

أعرف أن املجتمع يساهم فقط ألن املبدع 
حني يدخل حلبة املجتمع البد أن يكون 

مستعدا لتقبل الدعم أو الرفض واالنتقاد .
الوسيط املغاربي: ماهي 

العبارة أو الحكمة التي 
تستندينا عليها 0 

حياتك ومسيرتك؟

نسرين سماحي:" أكون أو ال 
أكون " هذه قاعديت يف الحياة  ليس فقط 

يف مجال الكتابة ، بل يف مجال الدراسة 
و إن شاء الله يف العمل  وأي يشء سألج 

له يوما ،  ثم أقول " أعداء النجاح هم 
أساس النجاح "   أؤمن  أن هذه القاعدة 

ستجعلنا عظامء دامئا .
الوسيط املغاربي: ما 

مشاريعك املستقبلية 
0 مجال الكتابة 

واإلبداع؟

نسرين سماحي: أفضل  دامئا 
أن أفعل بدال من أن أقول  ،ولكن حاليا 

أحاول إشباع رغبتي يف عامل األدب و 
ستكون يل أعامل كثرية  بعد عمر طويل 

إن شاء الله .
الوسيط املغاربي: كلمة 

أخيرة للقراء نختم بها 
هذا الحوار؟

نسرين سماحي:أوال أشكركم 
عىل هذا الحوار الجميل الذي أعتربه دعام 
كبريا بالنسبة يل ، فقد مكنني من الوصول 

للقّراء و تكوين جزء من شخصيتي يف 
أذهانهم ،  سأقول لهم يف نهاية الحوار 

دامت أعينكم تنري لنا طريقنا يف كل 
قارئ يكتشفني سيفتح يل مجدا جديدا 
، وسأهديكم نصيحتي   التي أحب أن 

أختم بها  ، فإن كنتم آباء وأمهات أريدكم 
أن تكونوا صالحني مع أبناءكم داعمني 

لهم بكلامت طيبة حتى ال يلتزموا قوقعة 
العزلة والكمون ،  ولكم جميعا مبختلف 
أعامركم حاولوا السعي  وراء طموحكم 
فوالله إن مثار النجاح بعد جهد وعمل 

مذاقها طيب وحلو ، والسالم عليكم 
ورحمة الله.

حاورها: أسامة هوادف

الكاتبة "نسرين سماحي " للوسيط المغاربي

ال تدون كفاحك بل أترك 
التاريــــخ يتكـــفل باألمر



باســم  نــداء  الحــاج  ابــو  واطلــق   
جانــب  الــى  للوقــوف  المركــز 
الشرســة  الهجمــة  بعــد  االســرى 
االســرى  ضــد  الســجون  إلدارة 

ــؤون  ــاد لش ــو جه ــز أب ــل مرك يواص
جامعــة  فــي  األســيرة  الحركــة 
الحركــة  تجــارب  نشــر  القــدس 
النضاليــة  الفلســطينية  األســيرة 
المعتقــالت  وخــارج  داخــل 
هــذه  لتوثيــق  وذلــك  اإلســرائيلية 
ــة ــال القادم ــة لالجي ــم البطولي المالح

األسير المحرر شعبان حسونة  
سيرة ومسيرة 

ســليم  شــعبان  المحــرر  األســير 
عبــد حســونة مــن مواليــد الســابع 
عــام  أول  تشــرين  مــن  عشــر 
فــي  الشــجاعية  حــي  فــي   1969
فــي  أمضــى  وقــد  غــزة،  مدينــة 
 22 اإلســرائيلي  االحتــالل  ســجون 
جهــاد  أبــو  لمركــز  وروى  عامــا 
النضاليــة تجربتــه  مــن  مقتطفــات 

الفلســطينية  االنتفاضــة  بدايــة  مــع 
األولــى عــام 1987 ، قامــت  قــوات 
إداري  بشــكل  باعتقالــي  االحتــالل 
لمــدة 6 أشــهر. أُعيــد اعتقالــي  مــرة 
بتهمــة   1990 العــام  فــي  ثانيــة  
واالنتمــاء  ثوريــة  بأعمــال  القيــام 
فــي  اإلســالمي  الجهــاد  لحركــة 
الســجن  فــي  ومكثــت   ، فلســطين 
ــي  ــررت ف ــث تح ــاً حي ــدة 22 عام م
ــام 2011. ــرار ع ــاء األح ــة وف صفق

مــن  متنوعــة  ألســاليب  تعرضــت 
والضــرب  الشــبح  منهــا  التعذيــب 
أُصبــت  لفتــرات طويلــة،  والتقييــد 
فــي أنحــاء جســدي نتيجــة التعذيــب، 
تعرضــت لإلهمــال الطبــي و العــزل 
ــدة، تعرضــت  ــرادي أشــهر عدي االنف
 ، النفســي  والتعذيــب  للضغــط 
رغــم ذلــك كنــت أتحمــل واصبــر 
الســجن مرحلــة فاصلــة  ، أرى أن 
الصمــود  ثــم  الصمــود  عنوانهــا 
وجبروتــه. الســجان  مواجهــة  فــي 

العتقالــي  األولــى  اللحظــات  منــذ 
جيــداً  الوقــت  اســتثمر  أن  قــررت 
وأُســجل  والتثقيــف  القــراءة  فــي 
ــا  ــر عنوانه ــي األس ــة ف ــة مهم تجرب
عــن  اكتــب   ، الكتابــي  اإلبــداع 
معانــاة  عــن   ، وفلســطين  الوطــن 
التجربــة. وانقــل  واألســر  الســجن 

منــذ  بــدأ  والقــص  للكتابــة  ُحبــي 

أمتلــك  أكــن  لــم  لكــن  الصغــر 
األدوات الفنيــة الكبيــرة للكتابــة كل 
ــاوالت  ــن مح ــارة ع ــه عب ــا دونت م
ــت  ــجن انخرط ــي الس ــيطة، وف بس
والفكريــة  األدبيــة  التعبئــة  فــي 
علــى  وتفتحــت  للمعتقليــن، 
أكتــب  وبــدأت   ، أكثــر  األدب 

األســيرة. للحركــة  بيانــات 

ــي  فــي العــام األول مــن اعتقال
ــي كتبــت نصــاً مســرحياً  الثان
بعنــوان »عــرس الشــهادة في 
النقــب« وتــم تمثيلــه علــى 
اتجهــت   الســجن،  مســرح 
البحثيــة  الكتابــة  إلــى 
ونشــرت  والمقــاالت، 
المعتقــل  مجــالت  فــي 
تثيــر  وكانــت كتاباتــي 
تحولــت  ثــم  النقــاش، 
إلــى الروايــة واألدب .

فــي الســجن درســت النحــو والصرف 
باحثــاً عــن امتــالك األدوات الكتابيــة، 
قــرأت كتبــاً كثيــرة ألطــور مهاراتــي 
، أُداوم علــى قــراءة  القــرآن الكريــم، 
وأقــرأ فــي مجــال البالغــة واالجتماع 
وعلــم النفــس والتاريــخ والسياســة  
وروايــات أدبيــة عربيــة وروســية.

كتبــت عــن الحــركات اإلســالمية فــي 
القــرن التاســع عشــر وهــو موضــوع 
نــادر، والمعلومــات شــحيحة عنــه 
خاصــة فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة، 
كتبــت عــن التطــور الفكــري للدكتــور 
ــي  ــل ف ــقاقي، أمي ــي الش ــهيد فتح الش
الكتابــات السياســية والتاريــخ إلــى 
البحــث العلمــي ، ثــم بعــد ذلك صرت 
واألدبيــة. الروائيــة  للكتابــة  أتجــه 

جربتي األول في الكتابة  رواية 
» » الغيمة السودا

كانــت كتابــة الدراســات والبحــوث 
الثانيــة  التجربــة  أمــا  السياســية، 
واألدب،  الروايــة  كتابــة  فهــي 
فــن  كتابــة  فــي  فــوراً  بــدأت  لقــد 
األدبــاء  عكــس  علــى  الروايــة 
الذيــن يبــدأون أوالً بكتابــة القصــة 
للروايــة. ينتقلــوا  ثــم  القصيــرة 

»ظــل  روايــة  الســجن  فــي  ألّفــت 
الغيمــة الســوداء«  و نُشــرت وكان 
ــض  ــى إن بع ــراً حت ــدى كبي ــا ص له
المنتجيــن طلبوهــا ليصنعــوا منهــا 
أفالمــاً ومسلســالت ومــواد مرئيــة.

ــة هــي قطــاع غــزة  ــة الرواي جغرافي

وبالتحديــد حــي الشــجاعية  
وتمتــد لتصــل إلــى يافــا المحتلــة ، 
وتتحــدث عــن حقبــة زمنيــة مهمــة 
مــن األربعينــات حتــى التســعينات 
حولهــا  الكتابــة  قلــت  فتــرة  وهــي 
عنهــا.   دّون  الكتــاب  مــن  وقلــة   ،

الظــروف  عــن  تحكــي  الروايــة 
المقســمة   فلســطين   تعيشــها  التــي 
حكــم  تحــت  قســم  أقســام   3 إلــى 
مــع  وقســم  المصريــة  اإلدارة 
اإلدارة األردنيــة وقســم هــو مــدن 
.1948 عــام  المحتلــة  فلســطين 

كنــت ابحــث كيــف كانــت المقاومــة، 
الفلســطيني  الشــعب  كان  كيــف 
يعيــش،  الواقــع االجتماعــي والواقــع 
االقتصــادي ، لقــد فكــرت قبــل كتابــة 
هــذه الروايــة أن اكتــب بحثــاً تاريخيــاً 
لكــن رأيــت أن أي بحــث تاريخــي 
لــن يفيــد ولــن يكــون مؤثــراً كمــا فــي 
فــن الروايــة  التــي تؤثــر وتصنــع 
النــاس  لــدى  الحقيقــي   الوعــي 
االحتــالل.  ظــرف  عــن  وتُعرفهــم 

يعنــي ظــل  الســوداء  الغيمــة  ظــل 
االحتــالل ، تحكــي ظــروف شــعبنا 
ــة  ــدث الرواي ــالل ، تتح ــت االحت تح
أيضــا عــن قصــة أســرة مهجــرة مــن 
يافــا ســكنت بغــزة وتجابــه الصعــاب، 
ــى 3 شــخصيات  ــة إل تتطــرق الرواي
المناضــل،  المجاهــد  شــخصية   :
وشــخصية  العميــل،  وشــخصية 
الثــوري المتهــور ، كنــت اكتــب عــن 

هــذه الشــخصيات بنفــس المشــاعر 
والولــوج للشــخصيات والتأثيــرات.

فــي روايــة الغيمــة الســوداء صــّورت 
ــش  ــزة يعي ــي غ ــعبنا ف ــف كان ش كي
تحــت الحكــم المصــري، لقــد اســتقيت 
ــي مــن خــالل محــاورة مــن  معلومات
ــة  ــرة، هــذه الرواي ــك الفت عايشــوا تل
ملهمــة   كانــت 
الُكتّــاب  لبعــض 
ــة  فــي مجــال التجرب
االجتماعيــة ومناقشــة 
الفلســطيني  الواقــع 
المرحلــة. تلــك  فــي 

لقــد أشــاد الكثيــر مــن 
بالروايــة   األســرى 
صــالح  الشــهيد  أتذكــر 
فــي  إلينــا  جــاء  شــحادة 
وقــال:  وقرأهــا  القســم 
فــي  مهــم   عمــل  إنهــا 
االجتماعــي  الوعــي 
وينبغــي  والسياســي، 
يقرأهــا. أن  الجميــع  علــى 

لي رواية »الهوية 
واألرض« 

ــة  ــي الســجن أيضــاً رواي ــت ف ألف
ومكانهــا  واألرض«  »الهويــة 
أم الفحــم . و« مــا دفعنــي لكتابتهــا 
هــو حضــوري لبرنامــج تلفزيونــي 
مــن  أطفــال   4 يجمــع  إســرائيلي 
ــام  ــة ع ــطين المحتل ــي فلس ــا ف أطفالن
البرنامــج  نهايــة  وفــي   ،  1948
أن  األطفــال  مــن  المذيــع  طلــب 
يُعرفــوا عــن هويتهــم، فقــال األول 
والثانــي  إســرائيلي،  عربــي  إنــه 
ــال  ــث ق ــرائيلي، والثال ــه  إس ــال إن ق
إنــه  فلســطيني، والرابــع قــال إنــه  
عربــي،  فكــرت بأهميــة كتابــة رواية 
ــت  ــطينية ، التقي ــة الفلس ــد الهوي تجس
عــدداً مــن أســرى فلســطين المحتلــة، 
والتقيــت مــع أطفالهــم فــي الزيــارات،  
ــد  ــاة عندهــم  وبع ــى الحي ــت عل تعرف
للكتابــة  لــدي رؤيــة  ذلــك تكونــت 
الفعليــة  والروايــة تتطــرق بجانــب 
كبيــر منهــا إلــى الشــرائح االجتماعيــة 
فلســطين  داخــل  فئاتهــا  بمختلــف 
المحتلــة، وتتنــاول التمســك بالوطــن.

ي  ع من« » ار ال رواية» 
ن السجن  ال  عل اعتبار  عت ا

» ر من  ر و كوك 

كتبــت أثنــاء اعتقالــي أيضــاً روايــة« 
بهــا  حــزت  الزمــن«  خــارج 
علــى جائــزة مــن رابطــة الكتــاب 
ــن   ــة خــارج الزم الفلســطينيين، رواي
مــن  رســالة  تكــون  أن  أردتهــا 
المقاومــة  حــركات  إلــى  األســرى 
ــئمنا  ــد س ــه لق ــر بأن ــارج األس ــي خ ف

الســجن ووجــب عليكــم تحريرنــا.

خــارج الزمــن تعنــي االعتقــال  علــى 
آخــر  كوكــب  الســجن  أن  اعتبــار 
هــذه  خرجــت  لقــد  آخــر   وزمــن 
الروايــة إلــى النــور قبــل صفقــة وفــاء 
فــي  وتحديــداً  بســنوات  األحــرار  
العــام 2008، صــورت فيهــا الســجن 
الصمــود. وكذلــك  األلــم  ومشــاهد 

» ا الد رواية »

أيضــاً  اعتقالــي  فتــرة  فــي  ألفــت 
التــي  الــدم«  »جنــاح  روايــة 
تحكــي أن هنــاك مــن يُســافر علــى 
تســافر  والطيــور  الطائــرة،  جنــاح 
بأجنحتهــا،  لكــن المســافرون إلــى 
إنهــم  ؟،  يســافرون  كيــف  الجنــة 
دمهــم،  جنــاح  علــى  يســافرون 
المســافر علــى جنــاح الــدم اقصــد 
االستشــهادي. أو  الشــهيد  بــه 

فــي  كتابتهــا  فــي  بــدأت  الروايــة 
انتفاضــة  مــن  األولــى  األيــام 
األيــام  تلــك  تميــزت  األقصــى، 
بالعــدد الضخــم مــن االستشــهاديين  
تلــك  أفســر  أن  أُحــاول  كنــت 
الظاهــرة  بشــكل مهنــي ووطنــي.

أرى أن األعمــال األدبيــة بشــكل عــام 
ذهــب  بأنــه  االستشــهادي   تُظهــر 
الحيــاة،  مــن  يئــس  ألنــه  للشــهادة 
لكــن الحقيقــة غيــر ذلــك، لقــد التقيــت 
ــوا  ــن اعتقل ــرى الذي ــن األس ــدداً م ع
استشــهادية،   عمليــات  تنفيــذ  قبــل 
ــدت  ــتهم ووج ــم وناقش ــتمعت منه اس
أنهــم لــم ييأســوا مــن الحيــاة كمــا 
يتصــور البعــض بــل لديهــم حالــة 
عاليــة  صوفيــة  روحانيــة  إيمانيــة 
جعلهــم يتشــوقون للقــاء هللا عــز وجــل 
علــى  إليــه  للســفر  يدفعهــم  ممــا   ،
جنــاح دمهــم، هــم يلبــون نــداء الوطــن 
والقــدس.   الوطــن  عــن  ويدافعــون 

أكــدت خــالل الروايــة أهميــة  أنــه 
ــب  ــهادي فيج ــق االستش ــا  يُطل عندم
 ، كبيــر  هــدف  نحــو  يكــون  أن 
االستشــهادي قيمــة كبيــرة وعندمــا 
بشــكل  يكــون  أن  يجــب  يُطلــق 
مــدروس أكملــت كتابــة الروايــة فــي 
ســجن هداريــم وكان هنــاك العديد من 
القيــادات ونواب التشــريعي  ووزراء  
األســير  مثــل   ، فصائــل  وقيــادات 
مــروان البرغوثــي وســمير القنطار ، 
قــرأوا الروايــة واثنــوا عليهــا كثيــراً. 

حدا  ة«  رواية »البوس
ا  ش كريا  رد في  الرواية 

افا  وا  ة  و لسوا في البوس
يلي ي من السجان اإلسرا من  التع

مــن الروايــات التــي ألفتهــا أيضــاً 
»البوســطة« و التــي تتحــدث عــن 
مجموعــة مــن القضايــا وتركــز علــى 
البوســطة  داخــل  األســرى  معانــاة 
وهــي عربــة يُنقــل بهــا األســرى مــن 
ســجن آلخر مقيــدي األيــدي واألقدام.

تــرد  الروايــة  أحــداث  كافــة 
جلســوا  أشــخاص  ذكريــات  فــي 
أصنافــاً  والقــوا  البوســطة   فــي 
الســجان  مــن  التعذيــب  مــن  
مواقــف  ولديهــم  اإلســرائيلي  
أيضــا.. والتحــدي  الصمــود  مــن 
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* مركز أبو جهاد لشؤون 
الحركة األسيرة في جامعة القدس

حا من نضال الحركة األسيرة

األسير المحرر شعبان حسونة يروي 
ضالية جربته ال ا من  ت م

قال فهد ابو الحاج مدير عام مركز ابو جهاد لشؤون الحركة األسيرة في جامعة القدس في 
تصريحات صحفية ان الوقت قد حان لالستماع الى أنات ونداءات االسرى واإلحساس 

بمعاناتهم ومعاناة أبناء عائالتهم وإبقاء هذا الملف مفتوحا امام كل المحافل الدولية وتذكير 
المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وأسراه .



مسية سجين« مجموعة 
» اليهود  يحبون   ية

ون بداف  نهم ي ين   لس المجي ل
المغريا المادية ف  وبسب 

هيونية العالمية  ب ال م من  بار
 »

عامــي  قصصيــة  مجموعــة  ألفــت 
»أمســية  منهــا  و1999   1998
ســجين« حيــث كتبتهــا فــي عــزل 
الســبع ، وفيهــا  كتبــت عــن  بئــر 
وصفــت  الســجن،   داخــل  حياتــي 
الســجن و أبوابــه المغلقــة زنازينــه 
التــي تتســع لشــخص واحــد،  الشــباك 
الملــيء بالقضبــان الحديديــة الغليظــة 
الصلبــة التــي ألغــت وظيفتــه كشــباك 
لإلنســان،  والهــواء  النــور  يجلــب 
أكتــب عــن جميــع ظــروف الســجن..

القصصيــة  المجموعــة  فــي  كتبــت 
بعــض األحــداث أو المواقــف التــي 
أتعــرض لهــا فــي الســجن  ثــم أصــور 
الســتخالص  فنــي  بشــكل  المشــهد 
التــي  المواقــف  ومــن   ، العبــر 
كتبتهــا لقائــي مــن أحــد الســجانين 
أرتيريــا.  مــن  وهــو  اليهــود 

حيــث كنــت أقــف علــى بــاب الســجن 
وإذا بحــارس يحضــر عنــدي  قــال 
لــي:« مــن أيــن أنــت؟ قلــت: أنــا 
مــن غــزة، و بلدتــي األصليــة بئــر 
أنــت،  أيــن  مــن  ســألته:  الســبع، 
ــم  ــه : أل ــت ل ــا ، قل ــن أرتيري ــال: م ق
تشــتاق ألرتيريــا،  قــال: نعــم ،  قلــت 
لــه : لمــا ال تذهــب لبلــدك؟  قــال: 
ــى  ــر عل ــا مجب ــي أن ــتطيع  ألن ال اس
ذلــك،  فبادرنــي بســؤال » ألــم تشــتاق 
لغــزة؟ قلــت لــه: أنــا اشــتاق لغــزة  
ــدي وفــي  ــا فــي فلســطين بل لكننــي أن
ســجن الســبع القريــب مــن بلدتــي  
األصليــة التــي هجــر أهلــي وأجــدادي 
منهــا بســبب العصابــات الصهيونيــة. 

ــة   ــي القصــة لخصــت أن الصهيوني ف
أحضــرت أنــاس  غربــاء محتليــن 
ــوق  ــم ش ــد له ــطين  ال يوج ــى فلس إل
يحبــون   ال  اليهــود  لفلســطين، 
المجــيء لفلســطين  إنهــم يأتــون بدافع 
وبســبب  فقــط   الماديــة  المغريــات 
الصهيونيــة  قبــل  مــن  إجبارهــم 
العالميــة، فعندمــا يُطلــب مــن اليهــود 
الحضــور بشــكل اختيــاري لفلســطين 
فإنهــم ال يحضــرون، فــي المقابــل 
متشــوق  دومــاً  الفلســطيني  فــإن 
ــن األرض والوطــن. ــه اب ــه ألن لوطن

ور ل ال ا  ر روايتان لم 

ومــن أعمالــي أيضــاً كتبــت روايتــان 
لكــن لــم تخرجــا إلــى النــور ، فقدتهمــا 
إجــراءات  بســبب  الســجن  فــي 

مــن  نقلــي  فــي  الســجون  إدارة 
ســجن آلخــر أو العــزل،  الروايــة 
هــي  عنــوان،  لهــا  ليــس  األولــى  
ــة  ــل قص ــد مث ــوع جدي ــن ن ــة م رواي
 ، قصــة رمزيــة  هــي   ، طــرزان  
أمــا الروايــة الثانيــة  فاســمها صهــوة 
الريــح  وهــي تحكــي عــن صمــود 
الشــهيد  وقــام  الفلســطيني  الشــعب 
رمــاح الحســني برســم رســوماتها. 

ــال  ــن األعم ــة م ــت مجموع ــا كتب كم
ومنهــا  والسياســية  التاريخيــة 
المدخــل  كتــاب  أو  موســوعة 
الفلســطينية القضيــة  دراســة  فــي 

ــه أن يحمــي  ــب علي ــي األســر الكات ف
كل  األدبيــة،  ومشــاريعه  كتاباتــه 
الكتابــات كانــت مطــاردة وتاُلحــق 

ة مــن قبــل  ر ا د إ
ســجون 

المــواد   ، االحتــالل 
ــي  ــواد الت ــر الم ــي أخط ــة ه المكتوب
المخابــرات،  تبحــث عنهــا أجهــزة 
هــذه المالحقــة تضــع الكاتــب فــي قلق 
دائــم علــى جنينــه،  وهــو الروايــة أو 
ــي  ــة الت ــة أو القص ــة،  فالرواي القص
يجــري كتابتهــا فــي الســجن  ولــم 
النــور  إلــى  تخــرج  ولــم  تنضــج 
عليهــا  نخشــى  الجنيــن  مثــل  هــي 
، لذلــك كنــت وأنــا اكتــب أُحــاول 
الكتابــات   أُخفــي  كيــف  وابحــث 
الســجان. أعيــن  عــن  وأُهربهــا 

االحتــالل يطــارد أي أســير يكتــب 
ابتكرتهــا  كثيــرة  طــرق  وهنــاك   ،
ــى  ــة حت ــاء الكتاب ــي   أثن ــاء عمل إلخف
هــذه  ومــن  كتاباتــي  يصــادروا  ال 
ــهو  ــات س ــار أوق ــت أخت ــرق كن الط
ذروة  ليســت  أوقــات   ، الســجان 
ــن  ــرات م ــار فت ــش ،  اخت ــي التفتي ف
الليــل والنهــار ، وبحســب خبرتــي 
صــرت  التفتيــش  مواعيــد  فــي 
للعمــل  ومواعيــد  جــداول  اعمــل 

أكــون  أن  واســتطيع  الكتابــي  
الســجان. مطــاردة  عــن  بعيــداً 

األدب 
فــي 

ن  لســجو ا
مــن  نــراه  مــا  لكــن  كبيــر  

بســبب  قليــل   هــو  محصــول 
فــاألدب  الســجون   إدارة  مالحقــة 
هــو  الســجن  مــن  خــرج  الــذي 
األدب الــذي اســتطاع الفــرار مــن 
االحتــالل. ســجون  مــن  اإلعــدام  

القرطاســية  يمنــع  دائمــاً  الســجان 
واألقــالم والكتــب ، اذكــر فــي العــام 
هداريــم  ســجن  فــي  وأنــا    2003
بمنــع  الســجون  مصلحــة  قامــت 
نهائــي،  بشــكل  واألقــالم  األوراق 
ســعيت للحصــول على  هــذه األدوات 
ــال  ــبيل المث ــى س ــة  عل ــرق معين بط
كانــت مصلحــة الســجون تخرجنــا في 
ســيارة البوســطة مقيديــن مــع ســجناء 
جنائييــن يهــود  ونتعــرض للتنكيــل 
واإلهانــة فــي  البوســطة،  لكــن رغــم 
ذلــك كنــت أســعى إلــى أن انتهــز تلــك 
ــن  الفرصــة آلخــذ أقــالم مــن الجنائيي
منهــم  حصلــت  وفعــالً  اليهــود، 

ــي مالبســي. ــا ف ــالم وأخفيته ــى أق عل

فــي بعــض األحيــان تُرســلنا مصلحــة 
ــات ،  ــة المخالف ــى محكم ــجون إل الس
وهــي محكمــة فورية تعقدهــا مصلحة 
الســجن لتنفيــذ عقوبــة بحــق أي أســير  
ــف داخــل الســجن،  ــام بشــيء مخال ق
كنــت اســتغل وجــودي فــي غرفــة 
محكمــة العقوبــات واخطــف األقــالم.

ل  تمي  ميعا  ي  روايا
عي األد الوا عية  الوا

رواياتــي جميعــاً تنتمــي إلــى الواقعيــة 
)األدب الواقعــي( جميعهــا أيضــا مــن 
أحــداث  كانــت  الخيــال وإن  نســيج 
بشــكل تفصيلــي .. فهــي ليســت قصــة 
شــخص بعينــه ألن 

هــم  األبطــال 
ــع  ــن، وجمي ــر حقيقيي ــال غي أبط
فيهــا  نفســي  أجــد  رواياتــي 
تجربــة  وهــي  فيهــا،  وأعيــش 
تجــارب  ضمــن  تســجل  مهمــة 
األديــب  األســير  بــأن  األســرى 
ــش  ــب يعي ــو يكت ــجن وه ــل الس داخ
فــي كتاباتــه يعيــش مــع الشــخصيات 
ــن  ــه م ــط ب ــا يحي واألحــداث رغــم م
ــب. ــة وتعذي ــن معتم ــان وزنازي قضب

ــر مــن  ــة أكث ــة الرواي ــك كتاب ــا امتل أن
هــي  الروايــة   ، القصيــرة  القصــة 
بكثيــر  أوســع  هــي  كبيــر  مجهــود 
جميــع  القصيــرة،  القصــة  مــن 
الروايــات أجــد نفســي ، أميــل فــي 
وابتعــد  المكثفــة  للجمــل  الكتابــة 
حينمــا   ، واإلنشــاء  التكــرار  عــن 
اكتبــه  الروائــي  المشــهد  اكتــب 
للكتابــة  أعــود  ثــم  صفحــة  ب20 
صفحــات.  4 إلــى  واالختصــار 

كنــت اصنــع لنفســي طقوســاً خاصــة 
فــي الكتابــة أوالً اقتنــاص الفرصــة 
ثــم   الســجان  أعيــن  عــن  للبعــد 
ــض  ــوة وبع ــاء والقه ــع كأس الم أض
ــهد  ــر المش ــوم بتصوي ــات ، أق الحلوي
إال  الكتابــة  اســتطيع  الروائــي  وال 
. وحيــداً  نفســي  استشــعر  حينمــا 

كنــت أتواصــل مــع أدبــاء وكتــاب 
ــور  ــل الدكت ــجن  مث ــل الس ــا داخ وأن
عبــد الخالــق العــف والكاتــب غريــب 
ــن الشــخصيات  عســقالني  وهمــا م
المهمــة والمؤثرة والتي اســتفدت منها 
فــي العمــل الكتابــي ، فكانوا يرســلون 
ــوا يســردون الجانــب  ــد ، كان ــي النق ل

االيجابــي المتقــن ويذكــرون الجوانب 
إضافــة.  أو  لتعديــل  تحتــاج  التــي 

خــالل كتاباتــي أُصــور واكتــب عــن 
ــه،  ــة تفاصيل ــي بكاف ــع  االعتقال الواق
التعذيــب، القهــر، الحرمــان، العــزل، 
القمــع، اإلضرابــات عــن الطعــام، 
األهــل  لقــاء  الزنازيــن،   عتمــة 
والثبــات  الصمــود،  والزيــارات، 
السالســل،  والعطــاء،  والتضحيــة 
صــور االحتالل اإلســرائيلي الغاشــم، 
صــورة الســجان وأســاليبه العدوانيــة، 
البوســطة، مشــاعر الفــراق ، الحنيــن 
داخــل  الفــرح   مشــاعر  لألهــل، 
األســرى  بيــن  العالقــة   ، الســجن 
ــبات  ــرى المناس ــي األس ــف يقض ،كي
ــهر  ــاد ،ش ــة،  األعي ــة والديني الوطني
عــن  اكتــب  كنــت  رمضــان،  
المقاومــة  للحريــة،  التشــوق 
ومدنهــا،  فلســطين  والبطولــة، 
األحــداث  عــن  اكتــب  كنــت 
الوطنيــة  والقضايــا  الكبــرى 
وتحــدث  شــعبنا  يعيشــها  التــي 
خــارج الســجن ضمــن التواصــل 
وقضايــاه.  شــعبنا  مــع  والتفاعــل 

وغيــر  المباشــر  التعبيــر  اســتخدم 
ــي  ــرات ف ــاك فق ــاً هن المباشــر، أحيان
ــا هــي انعــكاس  ــة إنم ــات كامل الرواي
األســرى،  وبداخــل  بداخلــي  مــا 
كنــت اكتــب لألســرى ومشــاعرهم 
ــا جميعــا  وانقــل معاناتهــم واكتــب أنن
ــة . موحــدون نحــو فلســطين والحري

إن التجربــة الكتابيــة لــي فــي الســجن 
تكشــف  األســرى  األدبــاء  ولكافــة 
ــي  ــوري والنضال ــون الث عــن المضم
الصــادق  والتعبيــر  واإلنســاني 
ونســتطيع القــول أن ظــروف الســجن 
اإلبــداع  طــورت  المعانــاة  ورغــم 
ــا  ــاء األســرى كم ــدى األدب ــي ل الكتاب
األســرى  أدب  أن  القــول  نســتطع 
ــاحة  ــي الس ــه ف ــه قوت ــن  ول أدب متي
األدبيــة ليــس علــى مســتوى فلســطين 
األدبــاء  إن  خارجهــا،   فــي  بــل 
يطــوروا  كيــف  عرفــوا  األســرى 
ــم  مــن أنفســهم ويجــودوا مــن أعماله
واألدبيــة  الفنيــة  المعاييــر  وفــق 
والعلميــة  ووفــق صــدق التجربــة.

األدبــاء  يكتبــه  مــا  أن  شــك  وال 
وتأثيــر  لــه  الســجن  فــي  األســرى 
المعتقليــن  جمــوع  علــى   ايجابــي 
صمودهــم  تعزيــز  حيــث  مــن 
االحتــالل. لممارســات  وتحديهــم 

اهــرب  كنــت  الزنازيــن  رغــم    
الروايــات ، اســتخدم طــرق عديــدة 
ــجن  ــارج الس ــات لخ ــب الرواي لتهري
ومنهــا الكبســوالت ، وال يوجــد قصــة 
هــروب تشــبه األخــرى بشــكل عــام .

وأنــا داخــل الســجن نُشــر لــي روايتين 
همــا الغيمــة الســوداء وجنــاح الــدم ، 
ــارة   ــاء الزي ــرة تفاجــأت وأثن وبعــد فت
علــى  حصلــت  أنــه  إخبــاري  تــم 
عضويــة اتحــاد الكتــاب الفلســطينيين  
لقــد فرحــت كثيــراً وكان هــذا بمثابــة 
إنجــاز مهــم  تغلبــت بــه على الســجان 
الفلســطيني  األســير  بــأن  ورســالة 
صامــد مرابــط  صابــر يحقــق أهدافه.
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ففــي ريعــان الشــباب ، أصبحــت 
فلســطين تســكن روحــه وعنوانــا 
لطريقــه بعدمــا تشــرب روح الثــورة 
وقيــم النضــال مــن والــده  الــذي 
ــبيل  ــي س ــال ف ــه مناض ــى حيات قض
الوطــن، فحمــل الرايــة وتعــززت 
لجبهــة  إنتمــى  بعدمــا  اإلرادة 
ــدم  ــي وكنفاني،فتق ــو عل ــم واب الحكي
المســيرات  فــي  دومــا  الصفــوف 
ــة  والمواجهــات واإلعمــال التطوعي
ــي  ــاالت الت ــي االعتق ــم توال . ورغ
يبلــغ مجموعهــا 34 مــرة ،  تعرض 
ــوم  ــي ي ــه وثان ــل زفاف ــا قبي لبعضه
مــن إعتقالــه ومــرة بعــد اســبوع مــن 
ــه  ــوال العتقال ــه وص ــة كريمت خطب
األخيــر فجــر الخميــس الماضــي 
المشــوار  يواصــل  زال  ،مــا 
ويخــوض الليــل لميــالد المنفييــن 
التضحيــات  هــذه  ان  مؤمنــاً   ،
. والخــالص  للنصــر  الخيــار 

ي ا عبد  ع الم
ــة النضــال  ســطور ، تلخــص حكاي
هللا  عبــد  للمناضــل   ، والبطولــة 
 56  ، زكارنــة  هللا  عبــد  عفيــف 
قــادة  مــن  يعتبــر  الــذي   ، عامــاً 
ــر فلســطين  ــعبية لتحري ــة الش الجبه
ترويهــا   ، جنيــن  محافظــة  فــي 
دربــه  رفيقــة  وإعتــزاز  بفخــر 
ــد  ــر »ام خال الناشــطة النســوية عبي
فعاليــة  عــن  تتاخــر  ال  التــي   ،«
وطنيــة وتضامنيــة مــع االســرى 
محطــات  طــوال  والتي  تحمــل 
زوجها  مســؤولياتها  اعتقــال 
ــد  ــة مــن ول ــة اســرتها المكون برعاي
و3 بنــات ، لــم يتوقــف االحتــالل 
الســنوات  طــوال  عقابهــم  عــن 
الماضيــة بحرمانهــم مــن والدهــم 
الــذي قضــى خلــف القضبــان أكثــر 
ممــا عــاش معهــم ، لكنهم يتســلحون 
جميعــا بــاالرادة والصمــود واألمل .

ه ا من حيا مح
فــي قلعــة النضــال والبطولــة ، حــي 
المــراح فــي جنيــن ، ولــد ونشــأ 
فــي  وتربــى   ، هللا  عبــد  األســير 
بيــت وطنــي ومناضــل، فاكتســب 
ــده المرحــوم  ــن وال حــب الوطــن م
ــف المعــروف بتاريخــه  الحــاج عفي
ــه  ــذي زرع ــي ال ــي والنضال الوطن
واياهــم  فتعــرض   ، ابنائــه  فــي 
وتقــول   ، لالعتقــاالت  جميعــاً 
منــذ   « عبيــر  الزوجــة  الناشــطة 
صغــره ، وعلــى مقاعــد الدراســة 
، بــدات مســيرة نضــال عبــد هللا  
ــش حــراً  لقناعــه بحــق شــعبنا بالعي
ورفــض  ارضــه  علــى  كريمــا 
ــي المــرة  ــه ف ــذي اعتقل ــالل ال االحت

لــى  و ال م ا عــا
 ،« 1981
وتضيف 
ــم  » رغ
صغــر 
ســنه ، 

الجالديــن  تحــدى 
وصمــد فــي اقبيــة التحقيــق مجســدا 
ــة  ــي كاف ــررت ف ــة تك ــور بطول ص
محطــات االعتقاليــة ، فقــد تســلح 
المواجهــة خلــف  بعقيــدة وفلســفة 
ــة  ــي كل جول ــرج ف ــان ، فخ القضب
ــالد ». ــى الج ــراً عل ــق منتص تحقي

رحي الوالدة 
لــم تنــال تجربــة االعتقــال مــن عبــد 
ــي  ــي ف ــع مشــواره النضال هللا ، فتاب
ــه فــي  ــع رفاق ــوف م ــة الصف مقدم
الجبهــة الشــعبية ، فاصبــح مســتهدفاً 
خلــف  ليزجــه   ، االحتــالل  مــن 
القضبــان خاصــة فــي المناســبات 
وذكــرى  االرض  كيــوم  الوطنيــة 
انطالقــة الجبهــة وغيرهــا ، وتقــول 
ــة عبيــر » لنشــاط عبــد هللا  المناضل
االحتــالل  مقاومــة  فــي  واخوانــه 
، تكــررت اعتقاالتهــم ، وخــاض 
جــوالت  مــن  المزيــد  زوجــي 
التحقيــق والتحــدي خلــف القضبــان 
 1982 عــام  مــن  الفتــرة  وفــي   ،
ــام دون  ــر ع ــم يم ــى 1987 ، ل حت
اعتقالــه »، وتضيــف » خــالل عــام 
1985 ، خــاض االســرى وبينهــم 
ــف  ــوا خل ــن كان اشــقاء زوجــي الذي
القضبــان ، االضــراب التاريخــي 
والدتهــم  فتوفيــت  الســجون،  فــي 
بســبب  الحكــم«   ام  حماتــي« 
مــن  ابنائهــا  وحــرم  المــرض 
وداعهــا ، ولــم يراعــي االحتــالل 
وتكمــل   ،« والحــداد  االلــم  حالــة 
» فــي اليــوم الثانــي مــن رحيلهــا 
ووســط حزننــا، اقتحــم االحتــالل 
هللا  عبــد  واعتقــل  االجــر  بيــت 
ــان . ــف القضب ــه خل لينضــم الخوان

ة الحجر ا انت

كان   ، هللا  عبــد  تحــرر  عندمــا 
ســاحات الوطــن تشــتعل بعدمــا 
لعــت  ند ا

انتفاضــة  شــرارة 
االقصــى ، فلــم يتأخــر عبــد هللا عــن 
،شــارك  النضالــي  واجبــه  تاديــة 
ولجــان  المســيرات  فــي  بفعاليــة 
فتعــرض   ، الشــعبية  المقاومــة 
وتقــول   ، واالســتهداف  للمالحقــة 
تنــال  لــم   « خالــد  ام  المناضلــة 
تجــارب التحقيــق ومعانــاة الســجون 
مــن روح عبــد هللا المتمــرد والثائــر 
، فتعــرض لالعتقــال خــالل اعــوام 
1988 و1988 و1991 ، وامضــى 
فيهــا 5 ســنوات خلــف القضبــان »، 
وتضيــف » كان عبــد هللا ، يطمــح  
ــة  ــتة الثانوي ــال دراس ــا الكم طموح
العامــة ،لكــن االعتقــاالت المتكــررة 
حرمتــه مــن حقــه المشــروع ،وفــي 
بعــض الســنوات تعمــد االحتــالل 
ــه  ــات لحرمان ــل االمتحان ــه قب اعتقال
اكملــه  الــذي  التوجيهــي  مــن 
خلــف القضبــان وحقــق النجــاح .

فافه اعت يو 
بفخــر واعتــزاز ، تتحــدث المناضلة 
ام خالــد عــن رفيــق دربهــا الــذي 
نغــص االحتــالل فرحتهمــا بالــزواج 
العــرس  قبــل  اعتقــل  عندمــا 
بيــوم واحــد ، وتقــول » عبــد هللا 
ــي  ــص ووف ــي ، مخل ــل حقيق مناض
انســاني   ، حــدود  بــال  ومعطــاء 
ومناصــر للفئــات المهمشــة يقــف 
الظلــم  ويرفــع  الفقــراء  لجانــب 
عــن المحتاجيــن ونصيــر للعمــال 
حقيقــي  وداعــم  والمناضليــن 
للمــراة  وحقوقهــا، وهــب حياتــه 
ــا كان  ــف » عندم ــه »، وتضي لوطن
يتحــرر، يعمــل دون توقــف مــن 
اجــل قضيــة االســرى ومناصرتهــم 

ودعــم صمودهــم واعــالء صوتهــم 
وبعــد زواجنــا ومســؤولياته قســم 
والنضــال  العائلــة  بيــن  حياتــه 
الوطنــي والسياســي واالجتماعــي 
. والنقابــي  والجماهيــري 
تــروي ام خالــد ، انهــا وعبــد 
ــا  ــد زفافهم ــددا موع هللا ، ح
فــي شــهر تمــوز عــام 1988 
الدعــوات  توزيــع  وبعــد   ،
واســتكمال التجهيــزات للحفــل 
رغــم كــون عبــد هللا مطلوبــا ، 
كان االحتــالل لهمــا بالمرصــاد 
، وتقــول » فــي تلــك المرحلــة 
مــن االنتفاضــة ، عــاش عبــد هللا 
ــرر  ــتهدافه ق ــم اس ــا، ورغ مطلوب
كل  جهزنــا   ، بالــزواج  التحــدي 
الترتيبــات ، لكــن قبــل يــوم فقــط 
ــن  ــالل م ــن االحت ــد تمك ــن الموع م
ــال  ــه لالعتق ــه وجــرى تحويل اعتقال
 ،« شــهور   6 لمــدة  االداري 
ــه ، و  ــف » انتهــت محكوميت وتضي
بعــد اســبوع مــن اطــالق ســراحه ، 
تزوجنــا فــي 1988-12-24 ، لكــن 
فــي اليــوم الثانــي ، اقتحمــوا منــزل 
عائلتــه العتقالــه لكنــه نجــا النــه 
لــم يكــن موجــوداً فــي المنــزل .

ة ا ا انت
وتوالــي  االســتهداف  رغــم 
هللا  عبــد  ،حقــق  االعتقــاالت 
تأســيس  مــن  تمكــن   ، احالمــه 
 : ابنــاء  باربعــة  ورزق   اســرة 
، خالــد  أكبرهــم زينــة 30 عامــاً 
 22 ايمــان   ، يــدرس  عامــا   26
ــا ،  ــا 15 عام ــم ياف ــاً واصغره عام
والتــي كانت  تــالزم والدتهــا فــي 
ــع االســرى  ــة م ــة تضامني كل فعالي
الــذي  والدهــا  مقدمتهــم  وفــي 
تحمــل صــوره وتتمنــى خالصــه 
ــع  ــر » تاب ــة عبي ــول المناضل ، وتق
عبــد هللا مشــوار حياتــه ، ومثلمــا 
والرعايــة  والحنــان  الحــب  وفــر 
ــم  ــط به ــن ارتب ــاؤه الذي ــه وابن لعائلت
بعالقــة وطيــدة ، لــم يقصــر بواجبــه 
تجــاه وطنــه وقضيتــه ، فتعــرض 
خــالل  عدة  مــرات  لالعتقــال 
وتضيــف   ، االقصــى«  انتفاضــة 
 ،  2012 عــام  اعتقالــه  خــالل   «
شــارك رفاقــه االســرى مــن الجبهــة 
الشــعبية  معركــة االمعــاء الخاويــة 
والعــزل   للعقوبــات  وتعــرض 
تاثيــر  ورغــم   ، الجلمــة  فــي 
االضــراب علــى صحتــه رفــض 
. تحــرر  حتــى  وصمــد   ، فكــه 

اداري وحكم 
 ، المعانــاة  محطــات  تنتهــي   لــم 
ففــي يــوم انطالقــة الجبهــة الشــعبية 
لتحريــر فلســطين ، كان عبــد هللا 
اعتقــال   آخــر  مــع  علــى موعــد 

ام  ،وتقــول   11-12-2015 فجــر 
ــد  ــد » انتزعــوه مــن فراشــه بع خال
تفتيــش المنــزل ، ونقلــوه مباشــرة 
لســجن مجــدو ، وفــي بدايــة اعتقالــه 
 6 لمــدة  لــالداري  تحويلــه  تــم 
شــهور،  وبعــد اســبوعين عرضــوه 
ــت  ــي قض ــالم الت ــة س ــى  محكم عل
بســجنه 16 شــهراً ، بتهمــة االنتمــاء 
ــر فلســطين  ــعبية لتحري ــة الش للجبه
لــي  ســمحوا   « وتضيــف   ،«
ــم صــدر  ــدة ، ث ــرة واح ــه م بزيارت
قــرار بمنعــي امنيــاً وابنتــاي ايمــان 
وزينــة مــن زيارتــه ، وخــالل هــذا 
ــالم  ــقيقته اح ــت ش ــال ، توفي االعتق
 ، المــرض  بســبب  عمــان  فــي 
ــا  ــة عندم ــد هللا لصدم ــرض عب وتع
. الزيــارة  خــالل  الخبــر  ســمع 

ير  ال ا عت ا
الــدوام  علــى  هللا  عبــد  بواظــب 
ــن  ــة جني ــه ببلدي ــي وظيفت اليومــي ف
، وفجــر 9/7/2020 ، كان علــى 
موعــد جديــد نحــو ســجون االحتالل 
ــد  ــروي أم خال ــا ت ــم كم ــذي اقتح ال
 ، بوابتــه  تفجيــر  بعــد  منزلهــم 
غرفــة  فــي  جمعونــا   « وتقــول 
انتهــت  حتــى  وعزلونــا  واحــدة 
مــن  وانتزعــوه  التفتيــش  عمليــة 
ــاد  ــبب كالمعت ــداء الس ــا دون اب بينن
مكبــل  مجهولــة  لجهــة  ونقلــوه   ،
 ،« العينيــن  ومعصــب  اليديــن 
وتضيــف » علمنــا مــن مؤسســة 
ســيعقد  االحتــالل  أن   ، الضميــر 
ــد  ــة لتمدي غــدا االحــد جلســة محكم
توقيفــه ، ضمــن سياســة االســتهداف 
االحتــالل  هــذا  مــن  المســتمرة 
الظالــم الســرتنا وأبنــاء شــعبنا ، 
وســنبقى   ، يقهرونــا  لــن  لكنهــم 
صامديــن ونحــن أحــرار وكذلــك 
القيــد. رغــم  حــر  فهــو  عبــد هللا 

مود رادة  وال ا
شــكلت   ، المحطــات  كافــة  فــي 
الزوجــة المناضلــة عبيــر ، اروع 
ــراة  ــال للم ــود والنض ــور الصم ص
ــب  ــت لجان ــي وقف ــطينية ، الت الفلس
 ، ووفــاء  ببطولــة  دربهــا  رفيــق 
االبنــاء  تربيــة  علــى  وحرصــت 
كمــا يحــب ويرغــب والدهــم ، لكــن 
باالعتقــال االخيــر ، شــعرت بحــزن 
ــم كبيــر ، وتقــول »دومــا اعتــز  وال
ــت  ــن تالم ــه ، لك ــي ونضاالت بزوج
قليلــة  فتــرة  بعــد  اعتقلــوه  النهــم 
مــن اعتقــال زوج ابنتــي ايمــان  »، 
وتضيــف » فــي ظــل غيــاب الــزوج 
، عانيــت كثيــرا ، لكنــي بدعمــه 
تحملــت المســؤولية كاملــة ،فعبــد هللا 
يؤمــن بالمســاواة وحــق المــراة ومن 
مناصريهــا دوما ،ورغــم مــا يشــكل 
غيابــه مــن عبــيء، تابعــت خطواتــه 
ــى  ــات حت ــي الجامع ــاء ف ــع االبن م
واالمــور  والمــدارس،  تخرجــوا 
العائليــة »، وتكمــل » دومــا ســنبقى 
مــع عبــد هللا وكل ابطــال الحريــة 
نســتمد  ،و  فلســطين  وماجــدات 
المعنويــة  الــروح  وهــذه  قوتنــا 
الصلبــة مــن صمــوده ونضاالتــه  
ــا  ــة لدين ــان والثق ــي تعــزز  االيم الت
 ، بيننــا  يفــرق  لــن  االحتــالل  ان 
فارواحنــا تحلــق معــا فــي ســماء 
الحريــة والوطــن ، تؤكــد انــه ال 
بــد لليــل ان ينجلــي والفــرج قريــب 
لــه ولكافــة االســرى االبطــال ».
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القضبــان  خلــف  يقبــع  زال  ومــا   
 22 البالغــة  محكوميتــه  لقضــاء 
مــن  معاناتــه  ظــل  فــي   ، عامــاً 
ــه  ــر إصابت ــراض وخاصــة تأثي اإلم
الــذي  االحتــالل  برصــاص 
بإهمــال عالجــه  عقابــه   يواصــل 
مــن  وإخوانــه  والــده  وحرمــان 
. األمنــي  المنــع  بذريعــة  زيارتــه 

وفة  السعادة الم

نضــال  رحلــة  تلخــص   ، ســطور 
وبطولــة األســير نــور الديــن عدنــان 
داوود ، 35 عامــاً ، ترويهــا والدتهــا 
الســتينية الصابــرة ليلــى »ام ثائــر »، 
التــي تتمنــى عناقــه والفــرح بحريتــه 
 ، أبنائهــا  زواج  فرغــم   ، وزفافــه 
تقــول » لــم نشــعر بطعــم الفرحــة 

والســعادة التــي يعتقلهــا االحتــالل 
مــع ابنــي منــذ زجــه خلــف القضبــان 
ــه  ــوم يقضي ــكل ي ــاً ، ف ــل 13 عام قب
إحزانــي  تكبــر   ، القضبــان  خلــف 
والســعادة  والفــرح  الحيــاة  فهــو   ،
 ،« منــا  االحتــالل  خطفهــا  التــي 
وتضيــف » فــي المناســبات وخاصــة 
ورمضــان  وبناتــي  أبنائــي  زواج 
تفــرح  النــاس  كل   ، واألعيــاد 
وتحتفــل ، لكــن حرمــت كل صنــوف 
الحضانــي  يعــود  حتــى  الفــرح 
ويمــأل حياتــي بالنــور واألمــل ».

ه ور من حيا س

فــي عمــان ، ولــد ونشــاً وعــاش نــور 
ــن 8  ــة م ــه المكون ــي عائلت ــع ف الراب
انفــار ، حتــى تحقــق حلــم العــودة 

العائلــة  رأس  ولمســقط  للوطــن 
والدتــه  وتقــول   ، قلقيليــة  مدينــة 
ــي  ــة  ف ــته االبتدائي ــل دراس » اكم
قلقيليــة حتــى اندلعــت  االنتفاضــة 
االولــى ، فتخلــى عــن كل شــيء 
ورغــم صغــر ســنه شــارك فــي 
مقاومــة االحتــالل ، ثــم التحــق 
الشــعبية  الجبهــة  بصفــوف 
فــي  عمــل   « وتضيــف   ،«
ــم  ــنوات ، ول ــدة س ــز لع مخب
ــه  ــة واجب ــن تادي ــف ع يتوق

تزايــد  الــذي  والوطنــي  النضالــي 
وتعــزز خــالل انتفاضــة األقصــى 
.« لالحتــالل  مطلوبــاً  فأصبــح 

ابة ة و ح م

لــم يهتــم نــور بتهديــدات االحتــالل ، 

وتقــول 
تقــدم   « والدتــه 

ــة  ــات خاص ــي المواجه ــوف ف الصف
ــذي  ــم يهــاب االحتــالل ال المســلحة ل
ــن  ــه ونصــب الكمائ ــتمر بمالحقت اس
ــب  ــرات أصي ــدى الم ــي إح ــه ، وف ل
برصاصهــم فــي منطقــة الحــوض 
ذلــك  ورغــم   ، اليســرى  بقدمــه 
رفــض تســليم نفســه »، وتضيــف » 
ــل  ــدات ، تنق ــن والتهدي بســبب الكمائ
بيــن الجبــال والكهــوف حتــى اعتقــل 
فــي عمليــة خاصــة بمنطقــة صوفيــن 
القريبــة من أريحا فــي 24-4-2003  
بالتحقيــق  ، وقضــى عــدة شــهور 
فــي زنازيــن الجلمــه ، حتــى حوكــم 
ــاً ». ــدة 22 عام ــي لم بالســجن الفعل

ضبان ل ال

فمــارس   ، الحكــم كافيــاً  يكــن  لــم 
ــكال  ــة إش ــور كاف ــق ن ــالل بح االحت
ــزل ،  ــة الع ــام خاص ــاب واالنتق العق
ــردة  ــه المتم ــه » روح ــول والدت وتق
ــارك  ــان ، فش ــف القضب ــه خل الزمت
الســجون  لمصلحــة  التصــدي  فــي 
والنقــل  بالعــزل  عاقبتــه  التــي 
ــكان  ــتقرار ، ف ــن االس ــان م والحرم
لسياســاتها  الخضــوع   يرفــض 
ظــروف   « وتضيــف   ،« القمعيــة 
ــى  ــرت عل ــال ، أث ــق واالعتق التحقي
صحتــه ، فقــد اعتقــل قبــل اســتكمال 
 ، اإلصابــة  اثــأر  مــن  عالجــه 
مــن  يعانــي  زال  ومــا 
ومتواصــل  حــاد  الــم 
كمــا   ، الحــوض  فــي  
ــاكل  ــب بالديســك ومش أصي
وترفــض   ، األســنان  فــي 
عالجــه  الســجون  إدارة 
ســجن  مــن  نقلــه  وتتعمــد 
آلخــر ممــا يفاقــم معاناتــه ».

ي الم األم

 ،« ريمــون   « ســجن  فــي 
 ، حاليــاً  نــور  األســير  يقبــع 
يســمح  التــي  الوحيــدة  وكونهــا 
ــه ام  ــت  والدت ــا زال ــا بزيارته،م له
ثائــر تقــاوم إمراضهــا  مــن  ضغــط 
وكلســترول وضعــف بعضلــة القلــب 
ومفاصــل ، للتواصــل معــه وزيارتــه 
، وتقــول » أبشــع واقســي العقوبــات 
ــده  ــه ، فوال ــي مــن عائلت ــان ابن حرم
ومرضــه  بالســن  كبــره  رغــم 
مرفــوض امنيــا ويــزوره كل عاميــن 
مــرة ، وجميــع إخوانــه ال يســمح 
كل  مــرى  ســوى  بزيارتــه  لهــم 
عــام ،ورغــم الشــكاوي واالحتجــاج 
قــرار  إلغــاء  المخابــرات  ترفــض 
كل   « وتكمــل   ،« األمنــي  المنــع 
كبيــرة  معانــاة  تعيــش  عائلتنــا 
ــا  ــه ، وعندم ــه وغياب ــه لفقدان وحزين
ــى  ــعيد ولبن ــر وس ــي ثائ ــزوج أبنائ ت
وشــقيقهم   يفرحــوا  لــم   ، وســنابل 
خلــف القضبــان ، وفرحتنــا الوحيــدة 
و الكبيــرة بحريتــه واحتضانــه ».

jeudi 03 novembre 2020
Numéro:881

مي 03  ديسمبر  2020 ال
881 العدد 10مل

ي لس نادي األسير ال

د عامها  ة  ا م  األسيرة الجريحة 
ل حت ير في سجون ا الساب واأل

خلــت  د
 25 األســيرة أمل طقاطقة )
ــار،  ــت فج ــدة بي ــن بل ــا( م عاًم
 )7( بالّســجن  والمحكومــة 
الســابع  عامهــا  ســنوات، 
فــي  التوالــي واألخيــر  علــى 
ســجون االحتــالل اإلســرائيلي. 
إن  األســير  نــادي  وقــال 
اعتقلــت  االحتــالل  قــوات 
األول  األســيرة طقاطقة في 
األول/ ديســمبر  كانــون  مــن 
أطلقــت  أن  بعــد   ،2014
عليهــا النــار، وأصابتهــا بســت 
الصــدر  فــي  رصاصــات 

وقدمهــا  ويدهــا  والخصــر 
فتــرة  وخــالل  اليســرى، 
اعتقالهــا األولــى خضعــت لعدة 
عمليــات جراحيــة في مستشــفى 
ومــا  اإلســرائيلي.  »هداســا« 
تــزال األســيرة طقاطقة تعاني 
ــات، خاصــة أن  جــّراء اإلصاب
إحــدى الرصاصــات اســتقرت 
فــي صدرهــا، وهنــاك خطــورة 
تــم  حــال  فــي  حياتهــا  علــى 
أن  إلــى  يُشــار  اســتئصالها. 
فــي  األســيرة طقاطقة تقبع 
إلــى  »الدامــون«  معتقــل 
جانــب رفيقاتهــا األســيرات.   

تقرير:  علي سمودي – جنين 
ضال بعدما  ل دراسته وكر عمر لل ل  حت  حت اومته ل ه وم ور نضا عدد  تين   ا نت  بين ا

ابة  فرف  اردة ل ل الم عرض  ل و حت عبية  فاستهدفه ا ين وانتم للجبهة ال حم راية فلس
ستس والترا  حت اعت  ا

محكو 22 عاما

األسير الجري  نور داوود يعاني من 
ي ه والم األم مال ع

ال ابو رمو يد  األسير عماد عبد ال
ل حت ر في سجون ا عامه الساب ع

  األســير عمــاد عبــد الخالــق ابــو 
رمــوز مــن مدينــة الخليــل قــد 
ــي  ــر ف ــابع عش ــه الس ــل عام دخ
ــوز  ــو رم ــالل . اب ــجون االحت س
اعتقــل فــي العــام 2004م وحكــم 
بالســجن لمــدة خمســة وعشــرون 
ــح  ــة فت ــي حرك ــاطه ف ــا لنش عام
كتائــب  العســكري  وجناحهــا 
شــهداء األقصــى وهــو أعــزب 
ويبلــغ مــن العمــر 45 عامــا . 
وتعــرض األســير خــالل ســنوات 
قمــع  عمليــات  لعــدة  اعتقالــه 
وتنكيــل وعــزل انفــرادي مــن قبل 
لنشــاطه  وذلــك  الســجون  إدارة 
الســجون  إدارة  مواجهــة  فــي 
ــة  ــة والتنكيلي ــا القمعي وإجراءاته
فــي  األســير حاليــا  ويقبــع   ..
العلــم  مــع  عوفــر  ســجن 

ــام  ــوز ع ــو رم ــاد اب ــير عم األس
2018 و2019 وحتــى بدايــة هــذا 
العــام قامــت أداره الســجون بنقلــه 
عمــاد  األســير  ليكــون  تعســفيا 
ابــو رمــوز دخــل كل ســجونهم 
ــة األســبوع  ــات تعســفية نهاي بنقلي
ليبقــى بالمعابــر حتــى يــوم االثنين 
وبدايــة  بــه  ،كتنكيــل  الماضــى 
الخبــر  الشــهر جــاء هــذا  هــذا 
الصاعــق . أعلنــت هيئــة شــؤون 
يــوم  والمحرريــن،  األســرى 

األحــد الماضــي ، عــن إصابــة 
الخالــق  عبــد  عمــاد  األســير 
مــن  عامــا(   46( رمــوز  أبــو 
ــرطاني  ــورم س ــل، ب ــة الخلي مدين
الخصيتيــن.  منطقــة  فــي 
األســير  أن  الهيئــة  وأوضحــت 

رمــوز  أبــو 
 ،2004 العــام  منــذ  المعتقــل 
عامــا   25 بالســجن  والمحكــوم 
ســجن  فــي  حاليــا  ويرســف 
عوفــر، يعانــي مــن أوجاع شــديدة 
وأجريــت  الــورم،  منطقــة  فــي 
ــورم  ــكان ال ــة م ــه صــورة طبقي ل
لمعرفــة  أســبوع  نحــو  قبــل 
ولــم  المــرض،  انتشــار  مــدى 

يــزود بالنتيجــة حتــى اللحظــة. 

يعانــي  األســير  أن  وأضافــت 
وأوجــاع  مشــاكل  مــن  أيضــا 
بالكلــى، وال تقــدم لــه أدنــى أنــواع 
الرعايــة الصحيــة الالزمــة ومــن 
هنــا كأصدقــاء األســير عمــاد أبــو 
رمــوز نناشــد الرئيــس محمــود 
باألســرى  للمطالبــة  عبــاس 
المرضــى لعالجهــم الفــوري 
علــى  وتكــون  والعاجــل 
الرئيــس  أولويــات  ســلم 
الضمائــر  أصحــاب  وكل 
المجتمــع  ونناشــد  الحيــة 
ــوق  ــي  ومؤسســات حق الدول
ــري  ــات اس ــان ومؤسس اإلنس
الحــرب وكل مــن يهتــم بأمــور 
ســراحهم  إلطــالق  االســرى 
الفــوري والعاجــل وندعــو هللا 
ان يشــفيه وللعلــم والدتــه مريضــه 
والتنــام وتعانــي مــن حالــه نفســيه 
ــن  ــع ع ــنجات وتمتن ــه وتش صعب
إجــراء اي عمليــه خاصــة بهــا 
ابنهــا  علــى  االطمئنــان  قبــل 
المعتقــل منــذ 17عــام لــم تحتضنه 
زيارتــه  مــن  ممنوعــة  وللعلــم 
ــه  ــخصيه قيادي ــه ش ــذا ألن وكل ه
ــه  ــاول اغتيال وأداره الســجون تح
واالن  شــيء  بــكل  تصفيتــه  او 
لعــالج  وبحاجــه  مصــاب  هــو 
ــه . ــوري النقــاد حيات ــل وف عاج



بــدا عليهــا النشــاط منــذ أول يــوٍم 
الصحفيــة  الوكالــة  فيــه  دخلــت 
ــت  ــوم طرح ــي أول ي ــة، وف كمتدرب
تقريــرا صحفيــة  تكتــب  أن  ميــس 
عــن قضيــٍة مــا فــي إحــدى قــرى 
رام هللا، وكنــوٍع مــن دعــم ميــس، 
وألنهــا تســتحق، أصبحــت مادتهــا 
الموقــع  واجهــة  علــى  اإلخباريــة 
اإلخبــاري. لكــن فــي اليــوم التالــي لــم 
ــة..  ــي الوكال ــس حاضــرة ف ــن مي تك

مداهمــة  بعــد  االحتــالل  اعتقلهــا 
ــاء  ــي أثن ــا. ف ــم قلندي ــي مخي ــا ف بيته
رحلــة التحقيــق مــع ميــس قابلــُت 
ــي كل  ــرة، و ف ــن م ــر م ــا أكث والدته
مــرة أشــاهدها فــي وقفــات التضامــن 
أســير  كل  أن  أرى  األســرى،  مــع 
وأســيرة فــي ســجون االحتــالل كأنــه 
إبنهــا، وكانــت مدافعــة عــن األســرى 
بهتافاتهــا  األول  الطــراز  مــن 
البــارز..  االعالمــي  وظهورهــا 

وقفــت أمــام ســجن عوفــر بالســاعات 
ولــم تمــل، وتعرضــت للكثيــر 
أثنــاء  المضايقــات  مــن 
ميــس،  محاكمــة  حضــور 
كانــت  مــا  مــن  وبالرغــم 
ــات  ــن معنوي ــه م ــع ب تتمت
عاليــة، إال أنهــا لــم تخفــي 
ــن  ــٍر م ــي كثي ــا ف دموعه
المــرات أمــام كاميــرات 
خصوصــاً  اإلعــالم، 
ــض  ــفت بع ــا كش عندم
حجــم  التقاريــر 
الــذي  التعذيــب 
ــا  ــه إبنته ــرض ل تتع
ــس. بعــد خمســة  مي
ــن  ــهراً م ــر ش عش
ميــس  اعتقــال 
 » ة لعنيــد ا «

مخابــرات  وصفتهــا  كمــا 
أخويهــا  اآلن  يســتطيع  االحتــالل، 
الصغيريــن، إيليــا )4 أعــوام( وزيــن 
غرفتهــا  إلــى  يدخــال  أن  )عــام(، 
ويعانقانهــا، بعدمــا كانــوا يعبّــران 
ــى  ــان إل ــا ويذهب عــن اشــتياقهما إليه
غرفتهــا للبحــث عنهــا، حتــى إنــه 
ــن  ــليمان م ــم س ــرج أخوه ــا خ حينم
ــر  ــد أن تحض ــه نري ــاال ل ــجن، ق الس
ألبشــع  تعرضــت  إلينــا.  ميــس 
أنــواع التنكيــل والتعذيــب فــي أقبيــة 
ــق  ــاء التحقي ــه أثن ــالل وزنازين االحت

معهــا، وفــي وقــٍت مــا مــن التحقيــق، 
بمقابلتهــا  لوالدهــا  ُســمح  وبعدمــا 
واالطــالع علــى صحتها، قــال حينها 
أنــه لــم يتمكــن مــن 

علــى  التعــرف 
مالمحهــا لمــا شــاهده مــن آثــار 

التعذيــب واإلرهــاق الــذي بــدا علــى 
إبنتــه خــالل التحقيــق معهــا، كمــا 
ــج  ــل ممنه ــى تنكي ــت إل ــا تعرض أنه
مــن قبــل محققــي االحتــالل، إذ كانت 
»جــوالت التحقيــق لســاعات طويلــة 
علــى  »مشــبوحة«  وهــي  قضتهــا 
كرســي صغيــر داخــل زنزانة شــديدة 
لتحقيــٍق  واخضاعهــا  البــرودة«، 

علــى  شــبحها  تخللــه  عســكري، 
والقرفصــاء«،  »المــوزة  طريقــة 
ــة  ــا عالق ــت أن له ــم يثب ــه ل ــم أن رغ
بنشــاطات عســكرية، وتــم توجيــه 
الئحــة اتهــام لهــا بالمشــاركة فــي 
الوقــت  فــي  طالبيــة.  نشــاطات 
ذاتــه هــددت مخابــرات االحتــالل 
تفاصيــل  نشــر  بعــدم  محاميهــا 
ــت  ــذي تعرض ــي ال ــب الوحش التعذي
لــه. فــي إحــدى المــرات حاولــت 
ميــس الهــروب مــن أيــدي المحققــات 
والجلــوس بإحــدى زوايــا الزنزانــة، 
بإمســاكها  قامــت  المحققــة  لكــن 
بالحائــط  وبــدأت بضــرب رأســها 
عليهــا  والصــراخ  بقــوة  وركلهــا 
كمــا  بذيئــة،   بألفــاظ  وشــتمها 
أخيهــا  إحضــار  المحققــون  تعمــد 
وذويهــا البتزازهــا والضغــط عليهــا 
إلجبارهــا علــى االعتــراف 
بالتهــم الموجــه ضدهــا، الفتةً 
الزنازيــن  ظــروف  أن  إلــى 
بهــا  تُحتجــز  كانــت  التــي 
طــوال التحقيــق معهــا  غايــة 
ــى  ــى أدن ــر إل ــوة وتفتق ــي القس ف
اآلدميــة،  الحيــاة  مقومــات 
فالحيطــان اســمنتية خشــنة مــن 
الصعــب االتــكاء عليهــا، والفرشــة 
وبــدون  غطــاء  بــدون  رقيقــة 
 24 مشــعل  والضــوء  وســادة، 
ــات  ســاعة ومزعــج للنظــر، والوجب
باإلضافــة  جــًدا،  ســيئة  المقدمــة 
الميــاه  إلــى معاناتهــا مــن دخــول 
العادمــة إلــى زنزانتهــا والتــي كانــت 
والغطــاء.  الفرشــة  علــى  تفيــض 
كمــا أن المحققــون تعمــدوا إدخــال 
جــرذ كبيــر إلــى الزنزانــة اليذائهــا، 
عــدا عــن مماطلتهــم فــي االســتجابة 
مــن  كحرمانهــا  مطالبهــا  ألبســط 
ــتفزازها  ــام، واس ــى الحم الدخــول إل
أبــو  والســخرية منهــا، وخضعــت 
ــا، ومــن  غــوش للتحقيــق لـــ 30 يوًم
ــون«  ــل »الدام ــى معتق ــت إل ــم نُقل ث
هنــاك. موقوفــة  التــزال  حيــث 
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ر دنا ال دنا الهمم و ع ع
ــَزُع  ــْيِل، يَْن ــاِء السَّ ــاٌء َكُغثَ هــم »ُغثَ
ُكــْم  ُ اْلَمهَابَــةَ ِمــْن قُلُــوِب َعُدوِّ هللاَّ
َويَْجَعــُل فـِـي قُلُوبُِكــُم اْلَوهـَـَن، قِيــَل: 
ــاِة  ــبُّ اْلَحيَ ــاَل: ُح ــُن؟ قَ ــا اْلَوهَ َوَم
المــال   ... اْلَمــْوِت«  َوَكَراِهيَــةُ 
هــو التجــارة الحاكمــة فــي ســوق 
العبيــد ، القيمــة الماديــة أغلــى مــن 
اإلنســان فكيــف باالوطــان ، كل 
تلــك عندهــم مجــرد مســميات تباع 
ــة أن الصــراع  وتشــترى... الحقيق
تجــاوز المفاهيــم التقليديــة للحــرب 
، الصــراع اليــوم مــع الــذات ، 
مــع الهــواء وحتــى المصطلحــات 
... صــراع يريــد الخصــم منــك 
لمــرة  ليــس  لكــن  تمــوت  أن 
ــي لطبيعــة  واحــدة ، اإلدراك الفعل
ــك  ــراع الحالــي يوجــب علي الص
ــد  ــم ق ــأر قدي ــاك ث ــن أن هن ان تتيق
ــد أن يشــرع قانــون  ــغ مــن الحق بل
المحروقــة  واألرض  الغــاب 
علــى اللغــة واإلنســان واألرض 
تحــت مســمى عرقــي مــن ســاللة 
ــد اإلنســان  الشــيطان األول... يري

اســواقهم  فــي  ســلعة  يكــون  ان 
بــدون اي قيمــة .. بعــد كل تلــك 
القنــوات المســتعربة التــي تبــث 
ســمومها منــذ ســنوات فــي أجيــال 
متالحقــة ، بعــد كل تلــك القوانيــن 
مســميات  تحــت  طبقــت  التــي 
ــة بثمــن بخــس . بعــد كل  حضاري
ــن ... هــل  ــي الدي ــك الشــعوذة ف تل
تــراك تتعجــب مــن هكــذا تطبيــع ، 
ال يمكــن لعاقــل مؤمــن ان يراهــن 
علــى الشــعوب بمجــرد ارتبــاط 
الرهــان   ... دنيــوي  أو  عرقــي 
الحقيقــي علــى الثلــة المؤمنــة} َكــم 
ــَرةً  ــةً َكثِي ــْت فِئَ ــٍة َغلَبَ ــٍة قَلِيلَ ــن فِئَ مِّ
ِ { الرهــان الحقيقــي علــى  بـِـإْذِن هللاَّ
الرجــل الخمســيني الــذي تهتــك 
األمــراض جســده مكبــل اليديــن 
ــه  ــة بأمعائ ــع دول ــن ويُرك والقدمي
الخاويــة ان شــاء هللا تعالــى نقولهــا 
تحقيقــا ال تعليقــا عقيــدة ال عروبــة 
ــى توقيــت  .. الرهــان الحقيقــي عل
البهــاء الُمتــزن بيــن عــزة المســلم 
ــرون ..  ــن يستبش ــداء الذي ــن ن وبي

بيــن بــخ بــخ لتمــرة قــد تؤخــر 
ــن  ــنيين وبي ــدى الحس ــر بإح النص
االســتجابة لوعــد هللا باالســتخالف 
بــاألرض... النصــر لكــم ومــا تلــك 
لمعركــة  حطــب  إال  التحالفــات 
الفصــل وحتميــة النصر ولــن يوقد 
ســراج القــدس إال زيــت زيتونهــا 
بعزيــز... هللا  علــى  ذلــك  ومــا 

را   ب   يا 
ا عل الح لس ا سو

ليه مر  ي   بل وال
العباد

أثنــاء عملــي فــي إحــدى الــوكاالت الصحفيــة المحلية، ســألت عــن فتاة كنــت قد شــاهدتها ألول 
مــرة فــي الوكالــة، حينهــا قالــوا لــي أنهــا طالبــة بكليــة االعــالم بجامعــة بيرزيت، وهــي بصدد 
خــوض تدريــٍب ُصحفــي.. ميس أبو غوش شــقيقة الشــهيد حســين واألســير ســليمان أبو غوش. 
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واألسر والجرح بحركة فت 

ة فت  ر والجرح بحرك هدا واألس ة ال ي و م
ان العودة  دا مهر بار 

ي يو عرض   ي الراب بت لس ال
ة كريم يون ا سر و  ل

الشــهداء  مفوضيــة  تقدمــت   
بحركــة  والجرحــى  واألســرى 
األعــزاء  الزمــالء  الــي  فتــح 
ــرفة  ــة المش ــي اللجن ــل ف واألفاض
ولجنــة التحكيــم  مهرجــان العــودة 
ــال  ــون ب ــع المعن ــطينى الراب الفلس
ــص  ــودة .. بخال ــق الع ــط بح تفري
الشــكر والتقديــر علــي جهودهــم 
بهــذه المبــادرة حيــث قــررت لجنــة 
ــزة  ــم باإلجماع،إطــالق جائ التحكي
جائــزة  عنــوان  تحــت  األســرى 
ــوق  ــاع عــن حق ــس للدف ــم يون كري
الــذي يشــكل رمزيــة  األســرى. 
لألســرى اإلبطــال داخــل ســجون 
ــاس  ــرى أس ــالل و ألن األس االحت
المهرجــان  ان  يذكــر    ، العــودة 
ــد  ــز أخــرى، فق ــدة جوائ ــح  ع يمن
جائــزة  هنــاك  يكــون  أن  تقــرر 
خاصــة بعنــوان أصحــاب  اإلرادة 
ــكل  ــث يش ــات . حي ذوي االحتياج
معظمهــم  المجتمــع  مــن  جــزء 
الحــروب  إلصابــات  تعــرض 
نشــبت  االحتــالل  وانتهــاكات 
وقــد  الحركيــة  اإلعاقــة  عنهــا 
أثنــى رئيــس المهرجــان ســعود 
علــى  اإلداري  والطاقــم  مهنــا  
هــذه المقترحــات حيــث تــم اطــالع 
ــة  ــي مفوضي ــة ف ــرة اإلعالمي الدائ

الشهداء واألســرى والجرحى 
األســتاذ  مــع  وبالتنســيق 
إبراهيــم مطــر مســؤول قســم 
ــي والمرئي  اإلعالم االلكترون
بالمفوضيــة  واإلشــادة مــن 
األســتاذ رامــى عــزارة رئيس 
بالمفوضيــة   دائــرة اإلعــالم 
العــام  المفــوض  ومباركــة 
لألســرى  وعضــو الثــوري 
علــي  البردينــى  تيســير 
ــص  ــيتم تخصي ــث س ــرح بحي الط
االســرى   ألفــالم  عــرض  يــوم 
.وأهمهــا فيلــم مؤبــد مفتــوح  الــذى 
يحاكــى قضيــة كريــم يونــس الفيلــم 
المفوضية،يذكــر  إنتــاج   مــن 
فــى  ســيقام  المهرجــان   ان    
وزاره  برعايــة  الرابعــة  دورتــه 
وبالشــراكة  الفلســطينية   الثقافــة 
ــل  ــطين . تتواص ــه فلس ــع جامع م
التحكيــم  لجنــة  اجتماعــات 
األعضــاء   مــن  المكونــة 
ــدة »غــادة الراعــي  ــورة الناق الدكت
وشــح  »اعتمــاد  »والمخرجــة 
والسيناريســت  »،والكاتبــة 
»والمخــرج«  الشــناوي  »ديانــا 
لجنــة  ورئيــس  عبيــد«  أكــرم 
مصطفــى   / المخــرج  التحكيــم 
العــرض  أيــام  ان  يذكــر  النبيــه 

 6/12/2020 فــي  ســتنطلق 
.10/12/2020 حتــى 
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هــم  الفلســطينيون  االســرى 
ــم  ــة رغ ــة والحري ــوان الكرام عن
هــم   – االســر  ورغــم  القيــود 
ــب  ــذي ال ينض ــاء ال ــوع العط ينب
واالمــة  الشــعب  طليعــة  وهــم 
الذيــن يضحــون مــن اجــل نيــل 
واالســتقالل  الحريــة  شــعبهم 
الغالــي  ويقدمــون   . الناجزيــن 
تحقيــق  ســبيل  فــي  والنفيــس 
هــذا الهــدف النبيــل واالخالقــي 
والوطنــي بــكل مــا تعنــي هــذه 
االوصــاف مــن معانــي ســامية. 
ــن  ــم فل ــا وصفناه ــن مهم ــم الذي ه
نعطيهــم حقهــم النهــم اكــرم بنــي 
البشــر رفعــة وســموا واخالقــا، 
هــم الحريصــون علــى الوحــدة 
طريــق  هــي  التــي  الوطنيــة 
االنجــازات  وتحقيــق  التحــرر 
ــي  ــى االنتصــارات الت وصــوال ال
تطلعــات  وتحقــق  القيــد  تحطــم 
ــتقالل  ــة واالس ــي الحري ــعبنا ف ش
والعــودة واقامــة الدولــة المســتقلة 
الشــريف.  القــدس  وعاصمتهــا 
التــي  الصفــات  لهــذه  نظــرا 
ينتمــون لهــا الــى جانــب صفاتهــم 
ــالل  ــلطات االحت ــان س ــة ف القيادي
ممثلــة بــادارات الســجون وقــوات 
ــا،  ــع الســجون تســتهدفهم يومي قم
دون  يــوم  يمــر  يــكاد  ال  حيــث 
خــالل  مــن  اســتهدافهم  يتــم  ان 
االعتــداء عليهــم واقتحــام غرفهــم 
ورشــهم بالغــاز ، الى جانب ســوء 
ــة والمعيشــية،  ــم الصحي اوضاعه
فــال عــالج وال طعــام يقيهــم مــن 
االمــراض، ويعانــي الكثيــر منهــم 
مــن العــزل فــي زنازيــن مظلمــة، 
ورطوبــة قاتلــة، فهــم يعانــون مــن 
ــف ،  ــرد الشــتاء وحــرارة الصي ب
ورغــم كل ذلــك فهــم صامــدون 
الــة  يواجهــون  صابــرون   ،

القمــع والتنكيــل ، بثبــات 
مخططــات  ويفشــلون 
دولــة االحتــالل فــي النيــل 
مــن عزيمتهــم وارادتهــم 
انهــا  بــل  تليــن  ال  التــي 
اعجــزت  فوالذيــة،  ارادة 
االحتــالل  دولــة  اجهــزة 
ــي  ــا ف ــق اهدافه ــن تحقي ع
افراغهــم مــن مضمونهــم 
هــذه  ان  بــل   ، النضالــي 
وعمليــات  االنتهــاكات 
زادتهــم  والتنكيــل  القمــع 

بعدالــة  ايمانهــم  علــى  ايمانــا 
فــي  واصرارهــم  قضيتهــم 
ــل  ــن اج ــم م ــي نضاله المضــي ف
حريــة شــعبهم وزوال االحتــالل 
ــي اســاليبه  ــن ف ــذي يتفن الغاشــم ال
القمعيــة والتنكيليــة بحقهــم وبحــق 
اســرهم وجــاءت جائحــة كورونــا 
اســرى  معانــاة  مــن  لتزيــد 
ادارات  وان  خاصــة   ، الحريــة 
ــم  ــض تقدي ــالل ترف ســجون االحت
ــب  ــل تجن ــن اج ــم م ــزم له ــا يل م
ــر،  ــاء الخطي ــذا الوب ــم به اصابته
ــام  ــا ترفــض اعطــاء ارق ــا انه كم
حقيقيــة حــول عــدد االصابــات 
ــق  ــذي يقل فــي صفوفهــم االمــر ال
اهاليهــم، بــل شــعبنا باكملــه. وممــا 
يزيــد الطيــن بلــة، منــع ادارات 
ســجون االحتــالل منــع الزيــارات 
فــي ضــوء انتشــار الوبــاء كعقــاب 
لالســرى، خاصــة الذيــن يقــودون 
منهــا  مختلفــة  بتهــم  الســجون، 
االنصيــاع  وعــدم  التحريــض، 
والرضــوخ الجــراءات وقــرارات 
هــذه االدارات التــي هدفهــا ســحب 
انجــازات الحركــة االســيرة علــى 
مــدى العقــود الماضيــة. ان هــؤالء 
االســرى ... اســرى الحريــة.... 
والذيــن يواجهــون قمــع ادارات 

وقواتهــا  الســجون 
وبســالة  بصمــود  التنكيليــة، 
منــا  تتطلــب  النظيــر،  منقطعــة 
كشــعب وقيــادة وفصائــل وطنيــة، 
اجــل  مــن  الســبل  بــكل  العمــل 
ــع  ــم واطــالع جمي ــن معه التضام
قضاياهــم  علــى  العالــم  دول 
ومطالبهــم العادلــة فــي العــالج 
والنظافــة  الصحــي  والمــأكل 
وغيرهــا مــن القضايــا المنصوص 
ــن، واالعــراف  ــي القواني عليهــا ف
االمــم  ميثــاق  وفــي  الدوليــة، 
المتحــدة. فالتضامــن مــع الحركــة 
ــن  ــل واجــب يمك ــو اق ــيرة ه االس
ان نقدمــه لهــم، لمنــع االحتــالل 
ــي  ــم ، خاصــة ف ــراد به ــن االنف م
الحــاالت  عــدد  ازديــاد  ضــوء 
حــاالت  وكذلــك  المرضيــة 
ــبب  ــم بس ــي صفوفه ــهاد ف االستش
سياســة االهمــال الطبــي. فلتتوســع 
لتشــمل  التضامــن  حمــالت 
وعــدم  المجتمــع  اطيــاف  كافــة 
ــة  ــي الحرك ــى اهال ــا عل اقتصاره
ــى  االســيرة، وطــرح قضيتهــم عل
اعلــى المســتويات فــي العالــم وفي 
المحاكــم الدوليــة، فهــم يســتحقون 
رغــم  الكثيــر،  الكثيــر  منــا 
المجافيــة. وظروفهــم  ظروفنــا 

يا م العديد من ال عل ر وفد 

ي محاف  بو الحا يلت الدكتور 
ساة  ه عل م ي  ورك حدي سل

هدا األسر امين ال احتجا 

زار الدكتــور فهــد أبــو الحــاج 
مديــر عــام مركــز أبــو جهــاد 
األســيرة  الحركــة  لشــؤون 
علــى  القــدس  جامعــة  فــي 
مــن  عــدد  ضــم  وفــد  رأس 
الشــخصيات محافظــة ســلفيت 
بهــدف لقــاء المحافــظ عبــد هللا 
كميــل، وقــد رافقــه األســتاذ 
راضــي جراعــي وأبو حســين 
العايــدي  وأكــرم  الكعابنــة 
ــو  ــاد أب ــح وإي ــو صال واألخ أب
مــن  آخــر  وعــدد  هللا  عبــد 
ــاش  ــم نق ــد ت الشــخصيات، وق
العديــد مــن القضايــا وتــدارس 
التــي  الحاليــة  األوضــاع 
األســرى  قضيــة  بهــا  تمــر 
ــطيني  ــع الفلس ــل الوض ومحم
رحــب  اللقــاء  بــدء  وفــي   .
هللا  عبــد  المحافــظ  عطوفــة 
ــعادته  ــا س ــد مبدي ــل بالوف كمي
بالزيــارة وحــرص أعضــاء 
الوفــد علــى إطالعــه علــى 
الواقــع الــذي تمــر بــه قضيــة 
ــور  ــدم الدكت ــد ق األســرى، وق
أبــو الحــاج عرضــا شــمل أهــم 
ــا  ــا حالي ــي يعانيه ــا الت القضاي
األســرى داخــل المعتقــالت، 
ال ســيما القابعيــن علــى أســرة 
المــوت والذيــن يزيــد عددهــم 
عــن عشــرين أســيرا وضعهــم 
فــي غايــة الخطــورة، وهــم 
لمتابعــة  ماســة  بحاجــة 
ــاض  ــة إنق أوضاعهــم ومحاول
ــاك  ــال أن هن ــا ق ــم . كم حياته
أكثــر مــن 400 أســير مــن 
داخــل  يزالــوا  ال  األطفــال 

معتقــالت االحتــالل، وهــو مــا 
ــع  ــكل المجتم ــدي ل ــر تح يعتب
المواثيــق  وكل  الدولــي 
واألعــراف الدوليــة، وركــز 
ــاز  ــاة احتج ــى مأس ــه عل حديث
جثاميــن الشــهداء األســرى، 
ســلطات  احتجــزت  حيــث 
االحتــالل 8 جثاميــن حديثــا 
الشــهداء  لمئــات  يضافــوا 
الســابقين والــذي يقبعــون فيمــا 
يســمى مقابــر األرقــام . وختــم 
تلخيــص  بإعطــاء  حديثــه 
عــن أبــرز أنشــطة المركــز 
ــه  ــة وأطلع ــد كاف ــى الصع عل
ــز،  ــل المرك ــر عم ــى تقري عل
ــي  ــي بتبن ــكل الوطن ــا ال مطالب
إســتراتيجية واضحــة وعمليــة 
األســرى  معانــاة  إلنهــاء 
إطــالق  شــرط  ووضــع 
ســراحهم كافــة فــي أي حديــث 
عــن تســوية سياســية. ونــوه 
كميــل  هللا  عبــد  المحافــظ 
ــة  ــدة الوطني ــة الوح ــى أهمي إل
وإلــى ضــرورة التفــاف الــكل 
القيــادة  حــول  الفلســطيني 
ــون  ــك ك ــيادة الرئيس،وذل وس
مقبلــة  الفلســطينية  القضيــة 
عديــدة  اســتحقاقات  علــى 
الجهــود  توحيــد  يلزمهــا 
الوطنــي،  الموقــف  وتقويــة 
ــب إطــالق  ــى مطل ــدا عل مؤك
ــد أو  ــرى دون قي ــراح األس س
شــرط لكــي يســهموا مــع باقــي 
أبنــاء شــعبنا فــي عمليــة البنــاء 
. المســتقلة  الدولــة  وإقامــة 

دورة فار ي  ي لس سير ال ي نادي ا ر

سر  رف ا رابا في  م عا  وا ال
ن في سجن عس

االســير  نــادي  رئيــس  قــال 
إن  فــارس  قــدورة  الفلســطيني 
قــوات القمــع التابعــة إلدارة ســجون 
االحتــالل  اقتحمــت قســم االســرى 
واحدثــت  عســقالن  ســجن  فــي 
خرابــا كبيــرا فــي غــرف االســرى، 
بحثــا عــن مــا تســميه مــواد ممنوعة 
النقالــة وغيرهــا.  الهواتــف  مثــل 
حديــث   فــي  فــارس  واوضــح 

إلذاعــة صــوت فلســطين الرســمية، 
القمــع  قــوات  ان  الثالثــاء،  يــوم 
ــو  ــه نح ــجن وب ــت الس ــي اقتحم الت
ــة  ــاعة الخامس ــن الس ــيرا  م 40 اس
صباحــا وحتــى الســاعة الواحــدة 
ظهــرا ، وفشــلت فــي العثــور علــى 
علــى  فــارس  وشــدد  شــيئ.  اي 
ضــرورة أن تتولــى جهــة دوليــة 
كمنظمــة الصحــة العالميــة التحقــق 

بحــق  االحتــالل  إجــراءات  مــن 
ــة  ــن األدوي االســرى المرضــى وم
الحتياجاتهــم  وفقــا  لهــم  المقدمــة 
االحتــالل  مواصلــة  ظــل  فــي 
داخــل  الطبــي  االهمــال  سياســة 
ــم . ــادرة مقتنياته ــجون ، ومص الس
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ي  هيون ال ا  بت ا  
ع  ال وال  ألم ة  ر وال
ا  و و ي  ي لس ال
ة  المالي ر  األس ا  تح مس
ة  ي ي ح ة  و ل  ة  بحا
ة ورف  الحكوم ب  ن  م
ة هيوني ا ال رف ل الت

ن  ن يجع م د  ل يري حت  ا
ا معتبرا  ر ر  ال األس نض
ل استس  ة ب ل ول الس ب
ال  نض حوي  او  ومح
ر  ي ه  ن ي ب ي لس ع ال ال
ر كبي ر  ا  رعي  ش

ع  ال وال  م ا  احتج  
ير  حت  ي  ي لس ال
ال  م ر  يعتب ل  حت ل
ن ح  ة وم ن الدولي واني لل
ال  ن ي ي  ي لس ع ال ال
ر التي  ا ا عل الم بتعويض
ن لي للمعت ل  حت ا ببها  س

ا  ا وم م  احتج
ة  هيوني ة  ر ر  األس
ا  ر عل  يج 
ة  الدولي م  للمحاك ا  ال
ان نس و ا ا ح سس وم

ن  م ل  حت ا ة  حكوم  
وال  األم ة  ر ورا 
ر  تب ن  د  ري ية  ي لس ال
وة  ك وليتها  مس ن  م
ا  دفيعه يج  ل  ل ل  احت
ل حت ا ا ن  ولية ع المس

ة  يم ب لي  و  المو  
ر  س دف ل ي  وال الت األم

ار  اعتب ي  ما در  ب
ا ر ا  عب ش ا  نض

ة  هيوني ال ا  ر الس  
رض  م  فالمحاك ة  ل متوا
ة  مالي ا  عويض و ا  رام
ر   األس عل  ن  يي بالم
ين  تو ود والمس ال الج ل
ال  وال و ل و األم
ة  رف مت ة  هيوني ا  م م
ل حت ا ي  ال  ول

ر  األس ي  ال ا  عان  
اني  نس وا  هدا  وال
اد  ن المب ي و م و
ل  ا الت و  يج ة   ي الو
ر  ح ع  ش د  يو و  ا  ه ع

را س و ه  هدا ل ر  ك يت
ة  تل رع  ل  حت ة ا  حكوم
كوا  س ة  هاي ن  ومجرمي

ن  ا  كم ية  ي فلس ا  دم
م  رعا ة  هيوني ا  سس م

ا م م  له رف  و
يا  سياس ن  ن  ا  علي  
ة  الدولي ن  واني فال ا  انوني و
ن  ر  و ة األس ا رعاي جي ل
ل  حت ا ا  د  ا  ن
ل حت ا ا  بضحاي ي  ونعت

ي  ف ر  ال ادة  ا إلع نحت  
ل  حت ا م  ا  ي ا ا ك 
باري  ة  ي ا ا ا  و و
ع  و ي  الت ة  ادي ت ا
ي  ي لس ال اد  ت ا
ل حت ا ة  يم ح 

ا  غو ار  ل يم حت  ا
ية  سياس داف  أل ة  مالي
د  ن  ن  ا ويج  دن
ع  فال ة  ر ال  
عل  ادر  ي  ي لس ال
ة  رس ا  م ود  م ال
ن عل  ن نرا ل ونح حت ا
ة لي الدا ا  ووحد ا  س رو ن ي ال ار  انت  

ا  رن رة وح ي لة  مس
اف  ت س ا ن  م
ن  م ا  ال ت  ب
ون  م يلت ن   م ب 
ة ي ا الو ا  را باإل

و  الو ن  يمك   
حت  ش  ي  ب
ن  ليما  س دا  ب و  ل
ة   اب اإل ا  ح
دد  ع عل  ر  ه
ن ابي ن الم ر م كبي

ة  اي الع رف   
متل  ة  المك

تهتار  س ا ب  بس ن  ابي بالم
داد  ع ن  م اد  ي  ال
د  ع فيج  ن  ابي الم
ة الكمام لب  ة  ار م

رو  فاي ار  انت ادة  ي  
كر  دد مر الس ا يه كورون
ر  ي  ف يكونون  س م  ألنه

رو اي بال م  ابته را 
ت  ل  دي  ي تهتار  س ا  
ل  ل لي  ا  ال ر  ا
ب  ن  اد م ا الج لت يج ا
ما ا ال  ر   ن فال ي الموا

ارين  ن المست ا فري م  
ا  س ل  رون  ي
ال  ح ي  وف ة  المرك ة  اي الع
ن  م ة  المك ة  اي الع عج 
المر  داد  اع تيعا  اس

ا الت اإل  يتم  فس
ة  م وفر ا  ال  ا   م
ادا  اإلرش ا  بع ا ا 
لب  ل  ن  م ة  حي ال
دي األي م  ي ع و ة  الكمام

ول  وك برو ر  غيي يتم  س  
ادة  ي ب  ا بس فح كورون
ة األولوي وحس  ا  الح

ن  دو  يب ا  م عل 
عل  وا  يكون م  ل ن  يي مارا ا
ان  دة الكي م الجدي ته دي م ب عل
د  ا بع دم ول ال هيون و ال
ة شراش  ر ا س بي معه الت
يا  الس ب  ن  م اد  ال
ا ل  ا ك م يليين  را اإلس
ي  روا  يعي م  ول م  ه انتبا
ين  فلس تهم  ر لس ا  تم ا
د  ة بع ي العربي وبع األرا

ن  ود م بعة ع ن س ر م ك
ل  وا  ت م يلت ن ول م ال
ل  ة  و  ار  ح
ي  اليوم ت  ال ة  سياس
ي  ها  يمارس ي  الت
ا  ب بح  ل  حت ا
ي  ي لس ال ع  ال
ان  تي س ا ل  و 
وابت  د  والتهوي
ا  ل م ن األرض و  د م ي م
جون  س ي  ف ر  األس و  يعان
م  ل ب  وبال دي  ال م  كيانه
ة  ر ا لل تم ي ا روا  ن يعي ول
ية  ي لس ال وال  األم عل 
تبعاد  اس ة  ل الس ن  م ل  وال
هدا  ر وال ا األس م
ي  الت ة  الدول ي  ا   ه م
ة  ة العربي م ا األن بع معه
ن  و ول  ا  مه را ة  م ا و
ا  األش ية  م  ه نت ا  ك

ا  ن هم ف ة شراش ر عل س
م  ب له ا  ر م ا  نه در  ن
وا  ل د ا  بعدم م  ه عورا تر  لس
م  ه اد ف رف  ل  المحت 
ي  والليال را  األف وا  ام و
د  د الجدي ا بالواف الم ابتها
م ه حيا ي  ا و  ل د و

ي  ا  فه ن حيا ث ع وبالحدي
ن  ل م حت ن ا هديدي ن   بي
ة  اني ة  ه ن  ا م ة والوب ه
ديان  والس ة  ر الم ن  وبي
و  ا  وس و بر ج ن ن ا  علي
وا  در  ك ة  الح الم ي  بتح
ا  ام الت ا  اني ل و حت ا ن  م
ة  اي والو مة  الس ا  را ب
ا ومجتمع ا  س ن ي  حم ل

ل  حت ياكم من ا ا  و سلم
والوبا

ة  حة بغ ارة ال ار و مست
الدكتور مدح عبا في حديث 

د و ال اعة  إل

ة  ي لج ا األول لر ال
ة موس  المتابعة الحكومية بغ

اعة  السما في حديث إل
د و ال

ي  ف ام  ال اإل   
ن الوا  ة م ا 
ك  ب ه  مع نتعا  ن 
ن  و اد  و ي  يجاب
ة الضغ  ن حال د ع نبتع
ا عب ش عل  ي  س ال

د  ي اإل  رار   
ا  و ة  الدراس
ددة  متع ا  اريو ي س
ي  ف يت  س رار  وال

اس الم الو 
عل    3 ا   
ة  م األ ة  لي ة  اول
ا  كام  م ي  و
ال  و يب الح ي  و 
ه م بع  و علي ا  كم

ا را واإل ديدا  الت
داد  ع ب ب  رار مر ال  
ا  والوفي ا  اب اإل
ي  ح ال ا  ال درة  و
ان  ل  ود  م عل ال

ة ت ا الم ود الجه ه
اون  ع ن  م د  ب   
را  ش ة  كاف
ي  ي لس ال المجتم 
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 قاعات عالج جاهزة خاوية على عروشها بتاجنانت
يشتكي سكان دائرة تاجنانت من قاعات العالج المتواجدة بكل من مشتة أوالد بوزيد ، بوسالم ،ومشتتة الماء األبيض ، بسبب عدم 

دخولها حيز العمل منذ إنجازها ، ومازاد الطين بلة سكن بعض األشخاص التابعين أو غير التابعين لقطاع الصحة بدون وجه حق .

وبعد إتصالنا بمديرة الصحة أكدت لنا أنه اليمكن فتحتها حاليا ألن مصالحها منشغلة تماما بمواجهة كوفيد 19.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو ظلت الجائحة مدة أطول ؟ هل سيبقى سكان تلك المشاتي يعانون في صمت؟ وخاصة ونحن 

على أبواب فصل الشتاء وقلة وسائل النقل بسبب تطبيق البروتوكول الصحي ؟؟؟.

ياسين زويلخ
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يومية سياسية تهتم باألخبار 
الوطنية والفلسطينية
*عين على ماوراء الخبر*

عنوان إدارة التحرير:
15A شارع محمد خميستي 

- الجزائر -
الموقع اإللكتروني:

www.wassitmag.dz
www.wassitmag.com

البريد اإللكتروني:
wassitmagharibidz@

gmail.com

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

- الجزائر -
الهاتف:

021711664
021737128

الفاكس:
021739919
021379559

المدير مسؤول النشر:
بلقاسم فرحات

المستشار االعالمي 
السعيد قرايت

رقم الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
المؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL
- الجزائر العاصمة -

الوسيط المغاربي جريدة 
ورقية وألكترونية

سحب من عدد األمس:
3000 نسخة

عدد الزيارات للموقع:
 271899

الوجل هو الظاهرة األسمى في قصيدة 
)  للشاعر حميد الغرابي

ُ
(المقل
الوجل ... هو الظاهرة األسمى يف قصيدة شاعرنا 

الكبري حميد الغرايب حيث الّرس والبوُح يف هواُه هام 
فصولُه الباسمة وصفحاته املرشقة ، فإْذ يبعث الوجُل 
عىل األمل فإن دموعه تدفعه اىل الشكوى ، وإْذ يحّض 

اللوُم عىل التشاؤم فإن التنايس يكون طريقاً اىل 
التجاهل ، وهو بذات الوقت مصدُر قلِقه العميق 
لحزٍن دفني ،وأًىس ملحٍّ ،وشكوى أعلنت نفسها بال 
سابق انذار ، فأقّضْت مضجَعه لتجعل من غرامه 
مساراً وجدانياً يبحث فيه عن اطمئنان فؤاِده ، 

فأحال دمعَته التي أجرتْها مقلُُه اىل ومضِة أمٍل نظَر 
فيها شاعرُنا ببصريٍة ثاقبة من خالل زاويٍة بيضاء 

لسِنيِِّه الخمسني وهو يُضِمر يف هواُه رسُّه الذي أباَحه 
وجلُه . 

والغفلة ... هي األخرى مصدر قلِقه العميق ، فهي 
تلك اآلفُة التي تصيب القلَب ويعّمُه الحرماُن ، 

وشاعرنا الينظر اليها كَمْن يتخّبط يف الظالم ، فقد 
أيقن اّن اصدَق آيات تعبريِه هي تلك التي يخطّها 

بيمينه ويبرصها بوجدانه ، لذلك فإنه يعرتف أن 
الخلل يف عينيه لاَِم رآُه من غياٍب ملعشوقته التي 

اليجد بّداً من التربير لها ، فغدا شعوُره مأساًة احتفل 
باللوعة والعذاب ، ونهباً لعواصف مألْت حياتَه 

وهزّت اركاَن هياِمه ، وكأّن أمالً قد تبّخَر تحت حرارة 
الشوق والهّم ، وتلك بال شك هي تجربة شاعرنا 

الناهضة يف غزليته التي أثارت دهشة الغادي والرائح 
رغم ابياتها التسعة فقط فهو اليعرف اال ان يكون 

صادقاً يف شكواُه دون افتعال او كذب آلماله األثريية 

التي يلتمسها يف عشق بدأ بخطوة ولآلن ملّا ينتِه ، 
وتلك هي الصورة الشاعرية النبيلة وهو املعروف 
بنبلِه ورومانسيته التي جاس خاللها ابياتَه خائفاً 

يرتقب ، تتجاذبه الحرية بشواظها وهو يرى راحته 
الكلّية يف احرتاقه ، فيفيُء اىل مالذه الذي اكتحلْت 

عيناُه بتوديعها يف جوٍّ من الشعور باألىس ، يتضمن 
خلوَة نفسِه وهواجَس احالمِه التي جعلت قلَبه 

مضطرباً .
اّما دموُعه التي جرت عىل مقلتيه فهي االخرى مصدر 

زاِده املنشود لبْغَيتِه املثىل فأقبَل بشعره املتصل 
بقلبه ال بعقله ، يف شغٍف بالغٍ ونََهٍم ليس له حّد 

وهو يبحث عن مقومات ذلك الشغف ليصنع منه 
مزاَجه الخاص ليتعلّم حكمة نسيان خجلِه التي فاتْت 

عليه وقت ايام صباُه ، وهنا تكمن مأساة شاعرنا 
القدير ، فَسكينُة سنّيِه الخمسني تكاد التخلو من عبق 
أنثى ، والن شاعرنا اليقنع بالذكريات فانه يسهو عن 

صحبه ونصيحتهم الغري مجدية فيحس ان وجوده 
الخايل قد فاض بعشقه ، وان قلبه الصدئ قد ارتوى 

منه ، وان حّسه الفاتر قد ماج بعباِبِه ، وان حياته 
الهانئة بدات تسري بطريِق حريٍة تنترث عىل مدارجه 

وروٌد نرضٌة ، وترفُّ عىل جوانبه رياحنُي نافحٌة .
وخالصة األمر ...ان شاعرنا حرَص عىل توظيف 

موسيقى بحر البسيط لهذا اللون من الحب الذي 
توهجْت منه اللهفُة والعذاب ، وهام مصدر أي 

شعور ، بقافية ووزن وغرض شعري محكٍم ، اتحّدْت 
جميُعها لتشكَّل إطاراً يتكون من خرباته النفسية 

وقدراته الشعرية .
قصيدة(المقُل)

الشاعر حميد الغرابي 

يكفي من الشعر ماتجري له املقُل 
والشعر بالقلب ال بالعقل متصُل
يلومني الصحب ملا غبت من علٍل
مابال حرفك قد ضاقت به السبُل 
هل جف نهرك بالخمسني فافرتقت 

عن ضفتيك بحور الشعر والجمُل
وقد تناسوا بان القلب مضطرٌب 

فحسبَي الله من صحٍب اذا جهلوا 
قد يضمر املرء رساً يف الهوى وجالً
وقد يبوح بٍرس يف الهوى الوِجُل 

كم ضيع القلب من ترجى مودتُه 
بغفلة عن معاين الحب ينشغُل
حتى تعلّم بعد الفوت حكمتُه

من صاحب العيب ينىس وجهه الخجُل
تبقى مالذاً وان تنىس فامنسيْت 
عيناَي عينيك بالتوديع تكتحُل 

قد غاب وجهك عن عيني فأحسبُه 
ماغاب وجهك بل عيني بها خلُل 

الناقد عبدالباري المالكي 

 انا الجزائرية األبية

انا الجزائرية األبية
انا العربية  املسلمة

انا العاشقة للقانون  املحبة للسالم
ظهر شاب ال يظهر عليه انه اخاها

ظهر والنار تكاد تأكل كل يشء  تقابله
ظهر وعيناه ترسل الرشارات الكبرية 

انهال عليها بوابل بحباة التجريح  اإلنتقام
من أنت أيتها  العربية املستوردة لالفكار  

العنيفة الردود؟
من تكونني بني أخالنك واترابك؟

اااه  عجبت  لك يا زمن  إن  اصبح للعرب 
صوت وافتخار

اااه  من االراذل  اصبحو مع االخيار 
جاءه  الجواب  املبني

حلت  عليه صواعق  التهديد والوعيد
سالف القسنطينية الرشقية 

بنت الفحول والرجال
سالف القانون عشقها األدب راحتها التعلم 

متعتها
سالف الجامل  الرحامين الرشقي

اإلحرتام التميز والرقي
بلدي الجزائر الحبيبة

بلدي من اوائل البلدان التي اعرتفت بالدولة 
الفلسطينية املجروحة

سالف بوكحيل

نرجس عمران -  سورية
هل غادر الهيًام من أمىس دمي ؟

هل واكب الخذالن نبض املعصم ؟
يا ساكنا قلبي  ولست بعامل

كم مرة ً ناداك دون تكلِّم ؟!
للحب همٌس أخرٌس يجتاحني

وله من الهمسات صوت األبكم

يا أنت أنت كام الرتاب فضمني
بلغ ترابك قد أتيت   ألرمتي

هذي أحاسييس حتى لو ملتني
فحضني لغري سواك ال لن ينتمي

فارفق مبن قصد الحبيب ليحتمي
بك منك من قلٍب  حزيٍن  ارحمي

نرجس عمران -  سورية

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والية تندوف

مديرية التنظيم والشؤون العامة
قرار رقم 500 مؤرخ في: 26 نوفمبر 2020 يتضمن فتح التحقيق العمومي حول دراسة مدى التاثير على البيئة 

SARL SUISSI ملشروع اجناز وحدة انتاج العجائن لفائدة الشركة ذات املسؤولية احملدودة سوسي
  

ان وايل والية تندوف:
- مبقتىض االمر رقم 58/75 املؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 املتعلق بالقانون املدين املعدل واملتمم.

- مبقتىض االمر رقم 07/95 املؤرخ يف 25 يناير 1995 املتعلق بالتامينات ال سيام املادة 164 منه.
- مبقتىض القانون رقم 09/84 املؤرخ يف 04 قرباير 1984 املتعلق بالتنظيم االقليمي للبالد, املعدل واملتمم.

- مبقتىض القانون رقم 09/01املؤرخ يف 12 ديسمرب 2001 املتعلق بتسيري النفايات ومراقبتها وازالتها.
- مبقتىض القانون رقم10/03 املؤرخ يف19 جويلية 2003 املتعلق بحامية البيئة يف اطار التنمية املستدامة.

- مبقتىض القانون رقم 11/10 املؤرخ يف 22 جوان 2011 املتعلق بالبلدية.
- مبقتىض القانون رقم 12/07 املؤرخ يف21فيفري2012 املتعلق بالوالية.

- مبقتىض القانون رقم 11/18 املؤرخ يف 02 جويلية 2018 املتعلق بالصحة.
- مبقتىض املرسوم الرئايس املؤرخ يف 25 جانفي 2020 يتضمن تعيني السيد يوسف محيوث واليا يف والية تندوف.

- مبقتىض املرسوم رقم 60/75 املؤرخ يف 29افريل 1975 املتعلق باملناطق املحمية.
- مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم 94/215 املؤرخ يف 23 جويلية 1994 الذي يحدد اجهزة االدارة العامة يف الوالية وهياكلها.

- مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم 40/97املؤرخ يف 18 يناير 1997 املتعلق مبعايري تحديد النشاطات واملهن املقننة الخاضعة للقيد يف السجل التجاري وتاطريها املتمم.
- مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم 198/06 املؤرخ يف 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم املطبق عىل املنشات املصنفة لحامية البيئة.

- مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم 144/07 املؤرخ يف 19 ماي 2007 الذي يحدد قامئة املنشات املصنفة لحامية البيئة.
- مبقتىض املرسوم التنفيذي رقم 145/07 املؤرخ يف 19 ماي 2007 يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات املصادقة عىل دراسة التاثري عىل البيئة,املعدل واملتمم.

- بناءا عىل دراسة التاثري عىل البيئة.
- بناء عىل التقرير الوصفي للمرشوع.

- بناء عىل املراسلة رقم 20/305 املؤرخة يف 08 اكتوبر2020 الواردة من مديرية البيئة لوالية تندوف.
- بناء عىل املراسلة رقم 20/1854 املؤرخة يف 12 اكتوبر 2020 الواردة من االمانة العامة لوالية تندوف.

وباقتراح من مدير التنظيم والشؤون العام
-يقرر-

املادة االولى: يرشع يف اجراء تحقيق عمومي حول دراسة مدى التاثري عىل البيئة ملرشوع انجاز وحدة انتاج العجائن لفائدة الرشكة ذات املسؤولية املحدودة سويس 
SARL SUISSI

املادة02: يجري التحقيق برتاب بلدية تندوف وملدة خمسة عرش (15) يوما ابتداء من نرش هذا القرار ويعلن للمواطنني مبقر البلدية وعىل محيط 500مرت من مكان 
اقامة املؤسسة عىل االقل 7 ايام قبل الرشوع يف التحقيق وطيلة مدته.

املادة 03: يعني السيد: مقبل يوسف بصفته مفتش بيطري مسؤول عن وحدة قاعدية عىل مستوى مديرية املصالح الفالحية كمحافظ محقق لهذا الغرض ويفتح مبقر 
بلدية تندوف سجل مرقم ومؤرش يوضع تحت ترصف املواطنني البداء ارائهم حول املرشوع, ان الترصيحات املحصل عليها تكون فردية وممضاة مع التعريف بهوية 

اصحابها.
املادة04: ال يرشع يف التحقيق اال بعد انقضاء مهلة 10 عرشة ايام ابتداء من نهاية اجراء تعليق االعالن.

املادة 05: عند انتهاء مدة التحقيق يختم املحافظ املحقق السجل, ويبدي برايه بوضوح حول مالمئة او عدم مالمئة املرشوع, ثم يرسل امللف كامل اىل السيد مدير 
التنظيم والشؤون العامة. املادة06: يكلف السادة االمني العام للوالية,مدير التنظيم والشؤون العامة,مدير البيئة,مدير املصالح الفالحية رئيس الدائرة,رئيس املجلس 

الشعبي لبلدية تندوف,رئيس امن الوالية واملحافظ املحقق,كل فيام يخصه بتنفيذ ما جاء يف هذا القرار الذي سينرش يف مجموعة العقود االدارية للوالية.

الوسيط المغاربي: ٠٣-١٢-٢٠٢٠

دراسة نقدية
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تقرير : للوسيط المغاربى

تحت رعاية وزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة بالدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة 
وبالرشاكة مع جامعة فلسطني اجتمعت لجنة التحكيم الخاصة باألفالم السينامئية 
املشاركة يف مهرجان العودة السيناميئ الدويل تحت شعار ال تفريط بحق العودة, 

وذلك يف مقر جامعة فلسطني يف مدينة غزه, وحرض اعضاء لجنة التحكيم املشكلة 
من املخرج مصطفى النبيه رئيس اللجنة واملخرجة اعتامد وشح عضوا, واملخرج 

واملمثل اكرم عبيد عضواً, والسيناريست ديانا الشناوي عضوا, والدكتورة غادة الراعي 
عضوا ومتت مشاهدة وتقييم مجموعة من األفالم املشاركة يف املهرجان.

اىل ذلك حرض أعضاء اللجنة التحضريية اجتامع لجنة التحكيم لالطالع عىل سري 
ومجريات تقييم األفالم املشاركة بحضور األستاذ املخرج سعود مهنا رئيس املهرجان, 
واملخرج زهري البلبييس مدير املهرجان, واألستاذ نظام مهنا مدير اإلنتاج يف املهرجان, 
واملهندسة دعاء صالح مدير العالقات العامة واالعالم, واملخرج يوسف خطاب مدير 

العالقات الخارجية يف املهرجان,
واكد رئيس املهرجان املخرج سعود مهنا ان املهرجان سيعقد يف موعده املحدد يف 

السادس من ديسمرب القادم.
من جانبه قال املخرج مصطفى النبيه رئيس لجنة  التحكيم ان إدارة املهرجان قررت 

منح جائزة خاصة بأفالم االرسى تكرميا لعميد االرسى الفلسطينيني داخل سجون 
االحتالل باسم جائزة " كريم يونس".

لجنة التحكيم في مهرجان العودة السينمائي الدولي تقرر منح جائزة باسم األسير كريم يونس

تغطية : حفصة كيحل 

 يف ظل مانشهده من هرولة نحو التطبيع ومتسكاً بالقضية الفلسطينية 
املباركة فإن املنصة العاملية حوريات األقىص بالتنسيق مع النادي العريب 

Askkd يف تركيا , نظمت ندوتني إلكرتونيتني رافضتني للتطبيع تحت شعار " 
لألقىص منارصين .. ضد املطبيعن " وذلك يومي الجمعة و السبت من نوفمرب 

27-2020/11/28 عرب تقنية " الزوم zoom " بحضور ثلة مباركة طيبة من 
الدكاترة و األساتذة من بني املقدس والعامل العريب واإلسالمي وهم [ د.فاتنة 

سليامن – أ.إيهاب الجالد- أ.هشام توفيق- د.محمد خالد أمارة- د.محمود 
سعيد الشجراوي ]  إضافة إىل املشاركة البارزة للدكتورالجزائري " مراد كدير 

" مبداخلته تحت عنوان ( مكانة بيت املقدس يف رسالة األنبياء عليهم السالم 
.. مناعة الذاكرة التاريخية القرآنية ) وهومحارض وكاتب وباحث مختص يف 
الشأن الفلسطيني و املدير التنفيذي ألكادميية أىب مدين الغوث للدراسات 

الفلسطينية كام أنه مسؤول عن التدريب والتكوين يف جمعية الربكة للعمل 
الخريي واإلنساين والذي أدىل للوسيط املغاريب برأيه وانطباعه حول الندوة 
وسريورتها قائالً : [ متثل هذه امللتقيات ضمري األمة الحي النابض ووعيها 

املتكامل وأداة لإلستنهاض والتعبئة وصناعة الفهم لدى األمة اإلسالمية، إذ 
متثل هذه امللتقيات رساج زيت يوقد نور املسجد األقىص املبارك وفلسطني 

يف العقول والنفوس ألننا نؤمن أن تحرير فلسطني يتحقق يف عامل التصورات 
قبل تحققه يف عامل الترصفات، فمتى متكن يقني التحرير يف العقول والقلوب 

كان تحريرها قضية وقت , و الجزائر لطاملا كانت املبادرة والصانعة الفعل 
يف القضية املركزية فلسطني عرب كيمياء رباط ممتد يف التاريخ ومرتسخ يف 

جغرافية الرباط واإلرتباط فلذلك ميثل الشعب الجزائري اآلن رفقة الشعوب 
اإلسالمية النقبة الكربى أمام التطبيع الذي يريد إحالل النظرة الصهيونية 

املزيفة األسطورة محل الفطرة اإلنسانية السليمة، فكانت مشاركتنا استكامالً 
لسلسلة الرباط والتي تستكمل اآلن الجزائر مبوقفها الرسمي املرشف وضمري 

شعبها املتوهج رسم حلقة من حلقات نرصة قضية فلسطني ورفض املطبيعني 
] , ولقد خرج الحضور من الندوتني بعدة توصيات متثلت يف نرش الوعي 

الثقايف واإلبداعي بالقضية الفلسطينية والتأكيد عىل كل الرتاب الفلسطيني 
وفضح سبل وأساليب التهويد والتأكيد عىل نرصة القدس ودعم أهلها بكل 
األشكال إضافًة إىل دعوة كل صاحب لون فني أن يدعم القضية وينرشها 
بإيجاد البيئة املالمئة لتأمني إخراج الرسالة الفنية بالشكل الالئق باملحتوى 

واملادة . وتم إنهاء أشغال الندوتني عىل أمل عقد لقاءات قادمة تجمع صناع 
الوعي لقضية األمة القضية الفلسطينية فهل ياترى ستتواصل هذه املبادرات 

بكفاح وصمود يف ظل الظروف واألزمات التي يعيشها العامل العريب واإلسالمي 
والتي تهدد أمنه واستقراره ؟ وهل ستبقى الشعوب ثابتة ومقاومة لصد خطر 
الكيان الصهيوين الذي يقبل ناعام كجلد األفعى وفيه السم الزعاف ليهتف أنا 

الصديق وهو العدو نفسه ؟

د.مراد كدير « باحث وناشط في الشأن الفلسطيني «   

ندوتین إلکترونیتین ضد التطبیع
 ASKKD المنصۀ العالمیۀ حوریات األقصى بالتنسیق مع النادي العربی

مجلس مدينة بينتينا يدعو 
الحكومة اإليطالية واإلتحاد 
األوروبي إلى إدانة العدوان 

المغربي بالكركرات
طالب مجلس مدينة بينتينا الحكومة اإليطالية واالتحاد األوروبي 

باتخاذ مواقف «جادة» وفق اختصاصهم إلدانة العدوان العسكري 

للمغرب على المتظاهرين السلميين الصحراويين في المنطقة 

العازلة بالكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية.

وأدان املجلس العمل العدايئ الذي أقدمت عليه قوات االحتالل 
املغريب يف الكركرات, واالنتهاك الصارخ لالتفاقيات العسكرية 

التي ترعاها األمم املتحدة بني طريف النزاع يف الصحراء الغربية 
جبهة البوليساريو واملغرب, حسبام نقلت وكالة األنباء 

الصحراوية (واص).
ودعا يف هذا الصدد, الحكومة اإليطالية واإلتحاد األورويب إىل 
«اتخاذ مواقف جادة وفق اختصاصهم إلدانة العدوان املسلح 
للمغرب, وكذا استعادة االمتثال لالتفاقيات املربمة من أجل 

تعزيز مسار السالم يف املنطقة والترسيع يف إجراء استفتاء تقرير 
املصري يف الصحراء الغربية».

وشدد املجلس عىل «أهمية رفع مستوى الوعي لدى اإليطاليني 
مبأساة الشعب الصحراوي, واستئناف أنشطة التوأمة والتبادل 

الثقايف وغريها من الفعاليات التضامنية بعد تجاوز األزمة 
الصحية التي مير بها العامل».

كام جدد «تضامنه املطلق» مع الشعب الصحراوي وتعهد ببذل 
كل الجهود للتحسيس بقضية الصحراء الغربية, خاصة ما يجري 
يف هذه املرحلة التاريخية مبا يف ذلك الهجوم العسكري للقوات 
املسلحة املغربية الذي استهدف املتظاهرين املدنيني السلميني 
الصحراويني الذين كانوا ينددون باالنتهاك الصارخ لالتفاقيات 

الدولية مبنطقة الكركرات.

الرئيس الصيني يؤكد على ضرورة االلتزام بحل 
الدولتين لتعزيز السالم في الشرق األوسط

شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ، المجتمع الدولي على ضرورة االلتزام بحل 

الدولتين وتكثيف الجهود لتعزيز عملية السالم في الشرق األوسط على أساس 

قرارات األمم المتحدة ذات الصلة ومبدأ «األرض مقابل السالم».

ويف رسالة تهنئة إىل االجتامع الذي عقدته األمم املتحدة الثالثاء 
لالحتفال باليوم الدويل للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

قال يش جينبينغ، إن «الصني، بصفتها عضوا دامئا يف مجلس 
األمن، مستعدة ملواصلة عملها مع املجتمع الدويل لبذل جهود 
حثيثة للتوصل إىل تسوية مبكرة للقضية الفلسطينية عرب حل 

شامل وعادل ودائم، وتقديم إسهامات إيجابية لتحقيق السالم 
واالستقرار والتنمية يف منطقة الرشق األوسط»

وأشار إىل أن القضية الفلسطينية، باعتبارها مشكلة أساسية 
يف الرشق األوسط، لها تأثري عىل السالم واالستقرار اإلقليميني، 

واإلنصاف والعدالة الدوليني، والضمري واألخالق البرشية.
كام ذكر الرئيس الصيني أن بالده «تويل أهمية كبرية للقضية 

الفلسطينية، وتؤيد دامئا العدالة واألخالق عىل املستوى الدويل، 
وتدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني الستعادة حقوقه 

املرشوعة ألمته، وكذا الجهود التي تفيض إىل التسوية السلمية 
للقضية الفلسطينية».

ولفت إىل أنه يف ظل الظروف الحالية، يتعني عىل املجتمع 
الدويل إيالء املزيد من االهتامم للتحديات الجسيمة التي ميثلها 
فريوس كورونا الجديد (كوفيد19-) لفلسطني ومساعدة الشعب 

الفلسطيني يف مكافحته للوباء.
وذكر يف السياق بانه منذ بداية تفيش الوباء، قدمت الصني 

دفعات متعددة من املساعدات إىل فلسطني من خالل قنوات 
ثنائية ومتعددة األطراف، مضيفا أن الصني، بصفتها صديقة 

لفلسطني، ستواصل تقديم أكرب قدر من املساعدة لها.
وكانت األمم املتحدة أعلنت عن اعتامد اليوم العاملي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني عام 1977، وصادف تاريخ صدور قرار 

تقسيم فلسطني يف 29 نوفمرب عام 1947.

 المسيلة:عمليات تعقيم شملت بوسعادة و ضواحيها..
شهدت دائرة بوسعادة أمس عمليات تعقيم و تطهري واسعة شملت حتى 
البلديات املجاورة لها كالهامل و سيدي عامر..العملية متت بالتنسيق بني 

البلديات و كانت عرب شاحنات كبرية للرش عىل مدى الطرقات و الشوارع..و ما 
تزال العملية مستمرة ملكافحة وباء كورونا كوفيد ١٩،هذا بالتنسيق مع السلطات 

الوالئية التي كانت حريصة عىل استمرارية عمليات التطهري و تواصلها لتشمل 
جميع ربوع الوالية كام كانت هذه املبادرة شاملة لبعض مناطق الظل املهمشة 

التي ال تطالها أيادي املسؤولني و ماتزال مستمرة لغاية انحسار هذا الوباء..
بونيف املسعود..



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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