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أطفال فلسطين بين أشواك 
االحتالل وورود األمل

بقلم: فادي أبوبكر  كاتب وباحث فلسطيني

أقــرّت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وفقــاً لقــرار رقــم 836 
يف عــام 1954 أن يكــون العرشيــن مــن شــهر نوفمــرب يومــاً عامليــاً  
ــخ  ــة يف تاري ــة بالغ ــن أهمي ــوم م ــذا الي ــه ه ــا يحمل ــل، مل للطف
الطفولــة، كونــه اليــوم الــذي اعتمــدت فيــه األمــم املتحــدة 
ــي  ــل الت ــوق الطف ــة حق ــت اتفاقي ــل، وتبّن ــوق الطف ــالن حق إع
صاَدَقــت عليهــا معظــم دول العــامل، وذلــك يف عــام 1989. ومنــذ 
ــامد  ــخ اعت ــنوية لتاري ــرى الس ــل بالذك ــامل يحتف ــام 1990 والع ع
ــل.  ــوق الطف ــة بحق ــة املتعلق ــم املتحــدة  لإلعــالن واالتفاقي األم
بــأي حــاٍل ُعــدت هــذا العــام أيهــا اليــوم العاملــي عــىل أطفــال 
فلســطني وعــىل وجــه الخصــوص املعتقلــني منهــم يف ســجون 
االحتــالل والــذي يبلــغ عددهــم حاليــاً قرابــة 170 طفــالً؟. ســتة 
ــود  ــة عق ــن ثالث ــرث م ــّروا .. وأك ــل م ــاً للطف ــاً عاملي ــتون يوم وس
عــىل اعتــامد  واعــالن االتفاقيــة املتعلقــة بحقــوق الطفــل مــرّت، 
وأطفــال فلســطني مــا زالــوا يعانــون التهجــري، والترشيــد، والقتــل، 
ــامٌر  ــِرتت، وأع ــٌل بُ ــأت، وأرج ــنٌي ُفِق ــب. أع ــال، والتعذي واالعتق
تأكُلهــا الســجون .. ومــا زال الســؤال الحــارض: اىل متــى ســيبقى 
أطفــال فلســطني يعيشــون هــذه الحالــة مــن اإلجــرام والعنرصيــة 
التقاريــر  آخــر  الدويل؟.تشــري  والقانــون  املجتمــع  وتغييــب 
ــة،  إىل أن ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل اعتقلــت منــذ  اإلحصائي
العــام 1967مــا يزيــد عــن خمســني ألــف طفــل فلســطيني، 
الفــرتة (2015-2020)، مــا  ســبعة آالف منهــم فقــط خــالل 
يجعــل اليــوم العاملــي للطفــل واتفاقيــة حقــوق الطفــل مدعــاة 
للســخرية يف فلســطني، ويؤكــد مــن جديــد عــىل إمعــان االحتــالل 
اإلرسائيــيل يف تصعيــد جرامئــه بحــق األطفــال ضمــن سياســة 
ــة  ــطينية بكاف ــة الفلس ــتهدف الطفول ــتهدفهم وتس ــة تس ممنهج
ــم إنســانية أخــرى  ــال إىل جرائ أبعادهــا. ويتعــرض األرسى األطف
عــدا جرميــة اعتقالهــم الكارثيــة أصــالً، تبــدأ منــذ لحظــه دخولهــم 
األرس، إذ يتعرضــون ألســاليب تعذيــب ومعاملــة حاطّــة بالكرامــة 
ــام  ــان، ك ــوق االنس ــة لحق ــري الدولي ــة للمعاي ــانية ومنافي اإلنس
يتــم احتجــاز أغلبيــة األطفــال يف معتقــالت داخــل دولــة الكيــان 
ــبب يف  ــة، ويتس ــف الرابع ــة جني ــف اتفاقي ــا يخال ــيل، م اإلرسائي
ــكل  ــذي يش ــم وال ــارات أهاليه ــن زي ــم م ــة منه ــان الغالبي حرم
انتهــاكاً صارخــاً لكافــة األعــراف الدوليــة. ويســتمر مسلســل 
الجرائــم اإلرسائيليــة بحــق أطفــال فلســطني، حتــى بعــد  تفــيش 
جائحــة كورونــا (كوفيــد 19-) يف مــارس 2020 ، حيــث تــم اعتقال 
ــروف  ــط ظ ــة وس ــة الجائح ــذ بداي ــل من ــة طف ــن ثالمثئ ــرث م أك
ــا  ــي فيه ــا ال ترتق ــا أنه ــال عنه ــن أن يُق ــا ميك ــل م ــة أق اعتقالي
الحيــاة إىل الحيــاة اآلدميــة. حيــث مــا زالــت ســلطات الســجون 
باإلجــراءات  القيــام  تقاعســها عــن  اإلرسائيليــة مــرصّة عــىل 
والتدابــري االحرتازيــة والوقائيــة العاجلــة والجديــة لحاميــة األرسى 
ــط  ــا. وس ــروس كورون ــة فاي ــة ملواجه ــجون اإلرسائيلي ــل الس داخ
ــا زال أطفــال فلســطني يزرعــون  ــيل، م ــالل اإلرسائي أشــواك االحت
ورود األمل،مؤمنــني برســالة اللــه تعــاىل التــي تقــول «إصــربوا إن 
ــخ صمــوداً  ــن»، ومســطّرين يف ســجالت التاري ــع الصابري ــه م الل
أســطورياً  ال مثيــل لــه داخــل الســجون وخارجهــا، ومعّولــني 
عــىل أن تهــزم أشــتال األمــل وورودهــا  أشــواك األمل واالحتــالل 
ــوم  ــطني يف ي ــال فلس ــالة أطف ــف رس ــاف. وتختل ــة املط يف نهاي
ــذا  ــأيت ه ــث ي ــامل، حي ــال الع ــي أطف ــن باق ــي ع ــل العامل الطف
ــه  ــول: «إن ــال فلســطني يق ــال أطف ــام ولســان ح ــوم يف كل ع الي
اليــوم الــذي نقــول فيــه أننــا  أطفــاٌل عصّيــون عــىل اإلســتخفاف 
واالنكســار.. أطفــاٌل ال يســكتون أبــداً عــن التعــّدي عــىل وطنهــم 
ومدارســهم وحدائقهــم ومالعبهــم، ولــن يرتاجعــوا  عــن قضيتهــم 
مهــام طــال الزمــن»، فهــل يفهــم املجتمــع الــدويل هــذه الرســالة 

ــرب 2021؟. ــن نوفم ــن م يف العرشي

اإلفتتاحية

جراد: منطقة التجارة الحرة اإلفريقية
خيار استراتيجيي للجزائر

ص٠٣

وهران : المرحلة الخامسة من عملية التشجير الكبرى بالوالية 

تواصلــت نهــار اليــوم الســبت 05 
الخامســة  املرحلــة   2020 ديســمرب 
مــن عمليــات التشــجري وتنظيــف 
ــران،  ــة وه ــة بوالي ــاءات الغابي الفض
وذلــك يف إطــار الحملــة الوطنيــة 

لتشــجري.
واليــة  نظمــت  الســياق  هــذا  يف 
مختلــف  مــع  بالتنســيق  وهــران 
ــدرك  ــرار ال ــة عــىل غ ــح املعني املصال
الوطنــي، االمــن الوطنــي، الجــامرك، 
التنفيذيــة واملديريــات  املديريــات 
فعاليــات  بالبلديــات،  التقنيــة 
 70 يف  ممثلــني  املــدين  املجتمــع 
القطاعــات  مختلــف  يف  جمعيــة 

عمليــة  اليــوم  نهــار  واملواطنــني، 
ــل  ــة جب ــتوى غاب ــىل مس ــعة ع واس
بإقليــم  االســود»  «جبــل  القهــار 

بلديــة حــايس بــن عقبــة.
ــرس  ــن غ ــت م ــة  مكن ــذه العملي ه
ــملت  ــجرية، ش ــارب 4.300 ش ــا يق م
موقعــني مبســاحة تقــدر ب 4 هكتــار، 
 800 حــوايل  حضــور   وشــهدت 

ــاركني. ــف املش ــن مختل ــخص م ش
ــات  ــذه العملي ــري أن ه ــدر التذك يج
ــة  ــة إىل غاي ــة دوري ــتمر  بصف ستس

ــل. ــارس املقب 21 م
بوعود نبيلة وهران.
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الجيش الوطني الشعبي

فــوج غــري عــادي تدريبــات شــاقة وجديــة - رصامــة - احــرتاف -انضبــاط 
و التمتــع بثقــة كبــرية  يشــكلون فريــق حقيقــي اخــوة و تالحــم االمــر 
يقتــرص عندهــم بتحديــد الهــدف و التنفيــذ ال مــكان للرجــوع اىل الــوراء 
او مجــرد التفكــري بهــذا الــيشء نخبــة حقيقيــة للقــوات الخاصــة  او كــام 
يطلــق عليهــم رجــال الظــل حبهــم الشــديد للوطــن و عشــقهم لرتابــه 
يجســد فكــرة وجودهــم ، مهامتهــم فريــدة و نوعيــة بــأدوات و أجهــزة 
جــد متطــورة يف امليــدان الحــريب وبرشاســتهم ال تعنــي لهــم يشء هاتــه 
ــرتاتيجات  ــن باس ــع امليادي ــروف و جمي ــم يف كل الظ ــدات  تجده املع
ــة  ــا عملي ــر منه ــا نذك ــد منه ــم شــاركو بالعدي ــذ عملياته ــة لتفي متنوع
تيغنتوريــن التــي انذهــل بهــا الجزائريــون و قبلهــم العــامل اجمــع ملــا 
ــارة  ــة جب ــرتول وانتظــار املصــري، نخب ــار الب ــوا  شاشــاتهم  نحــو اب صوب
ــتقرار  ــن و اس ــدد ام ــي ته ــات الت ــع العملي ــذ جمي ــىل تنفي ــن ع قادري
ــتحداثه  ــم اس ــوج ت ــه ف ــن ان ــم م ــز بالرغ ــد وجي ــرف ج ــد يف ظ البل
ــة  ــرب كاف ــه ع ــل فرق ــكرية األوىل تتدخ ــة العس ــنة 2005  م بالناحي س
الــرتاب الوطنــي يف إطــار املخططــات االســتعجالية ، االســتطالع الخــاص، 
مكافحــة اإلرهــاب ،الجرميــة املنظمــة ،املعلومــات  العملياتيــة  ،تحريــر 

الرهائــن و كــذا مرافقــة و حاميــة الشــخصيات ٫
تعتمــد هــذه املهــام  عــىل افــراد ذوي  مؤهــالت و كفــاءات جــد عالية و 
تختلــف األســلحة التــي تزودهــم بهــا القيــادة العليــا يف البــالد باختــالف 
األماكــن و العمليــات اىل جانــب بدالتهــم الخاصــة املصممــة مبــا يحتاجه 
املقاتــل يف امليــدان تتميــز مبعــدات الحاميــة املتطلبــة مــع ســرتات واقية 
للرصــاص مــع حاملــة الذخائــر و معــدات أخــرى مــع خــوذة مــن الجيــل 
الجديــد بــوزن اقــل و شاشــات معلومــات مــع ســامعات تكتيكيــة يعتــرب 
زي املقاتــل يف القــوات الخاصــة مــن احــدث األنــواع املوجــودة و ســالح 
فريــد مــن نوعــه مــع شاشــة تصويــب ، تقنياتهــم يف الرمــي جــد متقنــة 

و ردة فعلهــم رسيعــة و دقيقــة و هــي اساســيات كل فــرد يف الفرقــة
ــذوذ عــن كل شــرب  ــه الفــرق و غريهــا مســخرة و حــارضة دامئــا لل هات
مــن ارض الوطــن و االســتمرار يف نهــج الرســالة املقدســة التــي ورثوهــا 
عــن اســالفهم اســود و شــهداء جيــش التحريــر الوطنــي ، و كل منهــم 
رســم احرفــا عــىل قلبــه و جبينــه  مكتوبــة بالحديــد و النــار و الــدم 

ــر مفادهــا اال ارض الجزائ
املصدر روبورتاج للتلفزيون الجزائري

إستمرار حملة تلقيح سكان المناطق النائية 

ضد اإلنفلونزة الموسمية 

تواصل األجهزة الطبية التابعة ملصالح الصحة العسكرية حملتها يف 
تلقيح سكان املناطق النائية ضد اإلنفلونزة املوسمية وكذا الكشف عن 

فريوس كورونا

ويف البيان الصادر عن وزارة الدفاع اليوم الجمعة أكدت فيه مواصلة 
األجهزة الطبية التابعة ملصالح الصحة العسكرية حملتها الوطنية يف 

تلقيح سكان املناطق النائية واملعزولة ضد فربوس اإلنفونزة املوسمية 
وكذا العمل عىل الكشف عن فريوس كورونا يف هذه املناطق.

وقال البيان أنه العملية تأيت يف إطار الحرص الدائم للقيادة العليا 
للجيش الشعبي الوطني تدعيم املنظومة الصحية الوطنية ومد يد 
العون لفائدة سكان املناطق النائية والحدودية وكذا تعزيز رابطة 

الجيش – األمة.
قسم التحرير + وكاالت

اإلعالم الجزائري... جسد بال روح
تعتبــر الصحافــة الســلطة الرابعــة فــي العالــم فمنــه تســتمد الــدول قوتهــا، فهــي مــن تجعــل الظالــم مظلــوم وترجــع الحــق علــى أهلــه بقدرتهــا 

علــى صناعــة الخبــر وتأثيرهــا القــوي علــى عقــول الشــعوب.

غري أن هذا كله منعدم يف الجزائر، فبعض 
املؤسسات اإلعالمية الخاصة يف الجزائرعبارة عن 

لوبيات لحصد األموال دون اللجوء إىل الصناعة أو 
التأثري، بل بالعكس فهي دامئا ما تسارع لصناعة 

الركاكة اإلعالمية وتتبع األخبار التي ال تسمن 
وال تغني من جوع كتغطية خرب الحامر وصاحبه 
املتوجه إىل عمق الجنوب الجزائري أو إستقبال 

مراهق تفنن يف رمي نفسه يف حاويات النفايات 
كنجم سيسطع نجمه ذات يوم.

الصحافة الجزائرية عبارة عن مؤسسات أغلبها 
يديرها أصحاب املقاهي و محالت البقالة، فكل 

من هب ودب أصبح ميلك مؤسسة إعالمية ينرش 
بها األخبار التي ال تقرأ بتاتا وال يهتم بها أي كائن 

عىل وجه األرض. ويف نفس الوقت أصبح أهل 
اإلختصاص يستحون من إطالق إسم الصحفي 

عليه، ألن اللقب أصبح متاح للجميع دون إستثناء.
املراقب لإلعالم يف شتى أركان العامل يالحظ أن 
القنوات اإلعالمية عىل إختالف حجمها تعمل 

جاهدة للتطوير املحتوى اإلعالمي وكذا السبق 
للخرب إال اإلعالم الجزائري فهو دامئا يف سبات ال 

تقطعه سوى أخبار الرسقة اإلغتصاب، وكأن الجزائر 
بعيدة كل البعد عن الرصاعات الدولية واإلقليمية 

التي يشهدها العامل حاليا، فالقضية الصحراوية خري 
دليل عىل إنعدام اإلعالم يف الجزائر أو باألحرى 
غياب أهل اإلختصاص عن الساحة اإلعالمة يف 

الجزائر. فكل القنوات و الجرائد واملواقع اإلعالمية 
الجزائرية إتخذت من القضية موقف الحياد أو 

الخوف من العقاب. وهنا نطرح سؤال العقاب من 
من؟ أو ليست القنوات اإلعالمية العمومية ووكالة 

األنباء الجزائرية إتخذت من القضية الصحراوية 
موقف املدافع والداعم لحق الشعب الصحراوي يف 

تقرير مصريه.
الوضع الذي وصل إليه الوضع اإلعالمي يف الجزائر 

ميكن نسبه إىل العصابة التي دأبت عىل رشاء 
الذمم و منح اإلعتامدات لعامل املقاهي الذين 

ال يستطعون حتى تهجئة أسامئهم وكذا عقلية « 
الشيتة» اإلعالمية التي صنعها النظام السابق يف 

حقبة العصابة والتي قضت عىل مبدأ النقد الهادف 
الذي يعترب السبيل الوحيد للمراقبة من اإلنسالخ 

من املسؤولية.

يف نفس الوقت الذي تنام فيه القنوات والجرائد 
الجزائرية عن تأدية مهامها اإلعالمية نجد بعض 

القنوات املأجورة واملدعمة من قبل الذين يريدون 
اإلطاحة بالجزائر تتكالب عىل الجزائر والجزائريني 
بفضل الذين قبلوا ببيع ذممهم إىل أعداء الجزائر، 
فهم دامئا ما يرون الوضع يف الجزائر بعني «عوراء» 

ترى ما تشاء هي أن تراه.

فإىل متى سيبقى إعالمنا ينتظر اإلشارة من 
املسؤولني الجزائريني للدفاع عن الجزائر وإىل متى 

سيبقى املحتوى اإلعالمي املقدم مبني عىل حوادث 
اإلغتصاب و حاالت السحر والشعوذة.

إعالمنا الجزائري اآلن بحاجة إىل تنظيف جذري 
وإعادة الحسابات يف من يجب أن يغادر الساحة 
ويف من يبقى، ضف إىل ذلك إعادة صنع إعالميني 
مؤهلني ومؤثرين من شأنهم التأثري عىل الشعب 
الجزائري وصناعة الرأي دون خوف من أي يشء.

ل ل

وزارة الصحة تبدأ التحضيرات  اللجويستكية  

لإلنطالق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا 
واصــالح  والســكان   الصحــة  وزارة  وجهــت 
املستشــفيات مراســلة ذات الطابــع االســتعجايل   
صــادرة عــن مديريــة الوقايــة وترقيــة الصحــة  
تخــت رقــم 1138|2020 موجهــة باالســاس اىل 
الســادة مــدراء الصحــة تتضمــن احصــاء الوســائل 
ضــد  التلقيــح  بحملــة  الخاصــة  والتجهيــزات 

فــريوس كورونــا 
ــت الوســيط عــىل  ــى تحصل وحســب املراســلة الت
نســخة منهــا   فقــد طلبــت مصالــح وازارة الصحــة   
الوســائل  كل  احصــاء  الوالئيــني  املــدراء  مــن 
الخاصــة بالتربيــد وكــذا وســائل النقــل املخصصــة 
لنقــل للقــاح وكــذا التجهيــزات املخصصــة  لــذات 
ــة  ــدات الكهربائية،وضعي ــص املول ــرض وباالخ الغ
ــه  ــاح وحفظ ــل اللق ــائل نق ــد ، وس ــلة التربي سلس
سلســلة  وضعيــة  معرفــة  عــىل  يســاعد  ،مــام 

ــة . ــاكل الصحي ــتوى الهي ــىل مس ــد ع التربي
ــن  ــت م ــى طلب ــلة والت ــس املراس ــب نف     وحس
املخصصــة   الوضعيــة   ارســال  الصحــة  مــدراء 

ــون  ــة  يك ــة صحي ــكل مؤسس ــد ل ــلة التربي لسلس
قبــل يــوم االحــد 6 ديســمرب 2020

واصــالح  والســكان  الصحــة  وازرة  تحضــريات    
عمليــة  إلنطــالق  تحضــريا  تــأيت  املستشــفيات 
التلقيــح ضــد فــريوس كورونــا  بتوفــري كل الظــروف 
ــد و  ــلة التربي ــق بسلس ــام تعل ــة في ــة خاص املالمئ

النقــل الصحــي االمــن للقــاح .

و  يف حــال اقتنــاء لقــاح معتمــد وفعــال مــن 
منظمــة الصحــة العامليــة كــام رصح مؤخــرا وزيــر 
الصحــة  عبــد الرحــامن بــن بوزيــد   .تكــون 

ــة ــال مرحل ــت فع ــد دخل ــر ق الجزائ
التحضري  لعملية التلقيح ضد كوفيد

ع املالك قادري
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محرقـــــة»هولوكوست» جرم في حق سكان 
األغواط : فرنسا حرقت األغواطيين  أحياء يوم 
سقوط المدينة في الرابع من ديسمبر  1852 

رغم أن جرائم فرنسا كانت فظيعة كام تثبت الحقائق الخاصة حول 
احتالل مدينة األغواط، إال أن الحكومة الفرنسية ترفض مجرد االعرتاف 
بها وليس االعتذار عنها و حسب ما أدىل به صبحي حسان ابن املنطقة، 

وهو يدرس يف جامع وهران علم النفس الحريب يقول أن أول معركة 
وقعت، أجريت فيها تجربة لسالح املدفعية مبادة كيمياوية يف مدينة 

األغواط يف 04 ديسمرب 1852 عىل الساعة 07 صباحا بالهجوم مبدفعية 
بوضع مادة يف ضخرية املدفع هذه املادة هي *الكلورفوروم* تؤدي 

إىل تنويم الناس وشل أعضائهم بتأثريه عىل نشاط الدماغ، وبعد ذلك 
وضعهم يف أكياس وحرقهم أحياًء وهم مخدرين، هذا حسب تقرير 

األستاذ أوكسينال بودانوس إىل قيادة األركان الفرنسية للامريشال 
فياالتيه فياميخص التجربة الكياموية، والتقرير موجود لحد اآلن يف 

األرشيف الفرنيس ما يقارب 60 صفحة كتبت سنة 1853

جرمية إبادة باألسلحة الكياموية نفذتها فرنسا يف الجزائر . يف الرابع من 
شهر ديسمرب من سنة 1852 بوالية األغواط، شهدت املنطقة إستشهاد 
ثلثي سكانها،مبا يقارب 2500 شهيدا من 3500 ساكن،من بني الضحايا 

أطفال ورضع تم وضعهم يف أكياس وحرقهم أحياًء وهم مخدرين بفعل 
مادة» الكلوروفورم «الغازية السامة،وحملت هاته الجرمية يف أوساط 

سكان األغواط و شهود عن الواقعة تسمية عام «الخلية» أو «الشكاير». 
ومقربة املقاومة الواقعة يف نقطة مفرتق طرق»العسافية» األغواط» 
شاهدة عىل مكان الواقعة،بعد مرور 162 سنة هي تقاوم النسيان 
و ترجع تاريخ خزي أيادي الجرمية و التنكيل و التعذيب،الرتهيب 

والتخويف يف حق املدنيني

حسب التقارير الفرنسية التي مل ترتب لغزو األغواط. استعدت فرنسا 
جيدا لرضب األغواط بقيادة بوسكارين والدمري ومارميوش وجوسيف 

براييس، هذا األخري أرسل أربع من الجنود ينذر سكان األغواط بتسليم 
املدينة، فأقسموا أن ميوتوا تحت أسوارها، فقتلوا جنديني من األربعة 

وبتاريخ 04 ديسمرب 1852 تحالف الجرنالت الثالثة، وتم إعالن الستنفار 
يف شامل الجزائر لرضب األغواط بحشود عسكرية قدرت بـ 7375 

عسكري إضافة عىل فرسان حمزة عميل فرنسا وسيدي الشيخ بـ 1200 
بنواحي بريان من الجنوب، وحارصوا املدينة. الجرنال جوسيف من 

الرشق أمام رضيح الويل الصالح سيدي الحاج عيىس، والجرنال برييس 
من رأس العيون شامال، ومن الغرب 3000 جندي، فانقسم الفرسان 

املقاومون وسقطت املدينة بتاريخ 04 ديسمرب 1852 باستشهاد ثلثي 
السكان «2500 شهيد» من أصل 3500 ساكن، وقتل الجرنال يوسكارين 
و10 من كبار الضباط الفرنسيني، وبقي 400 ساكن، وهجر نحو األلف. 
حاول الفرنسيون حرق املدينة، وإبادة البقية لوال تدخل الجرنال راندو 

بوجهته اإلنسانية أن سكان األغواط شجعان ودافعوا عن مدينتهم، 
وليسوا من الجبناء، لذلك بقي السكان عىل حالهم

. حمدي .عطاءالله

ــوم  ــراد, ي ــز ج ــد العزي ــر األول, عب ــد الوزي  أك
الســبت, أن منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 
اإلفريقيــة, التــي ســتدخل حيــز التنفيــذ مطلــع 
ــرتاتيجيا»  ــارا اس ــكل «خي ــة, تش ــنة القادم الس
االفريقيــة  الــدول  داعيــا  للجزائــر,  بالنســبة 
الصعوبــات مــن أجــل  اىل االرساع يف تذليــل 

ــة. ــام للمنطق ــل الت التفعي
املنطقــة و  ألقاهــا حــول هــذه  و يف كلمــة 
أهميتهــا, خــالل مشــاركته يف الدورة االســتثنائية 
ال13 ملؤمتــر رؤســاء دول و حكومــات االتحــاد 
اإلفريقــي, عــرب تقنيــة التحــارض املــريئ عــن 
ــرى يف  ــر ت ــراد أن الجزائ ــيد ج ــد الس ــد, أك بع
ــتوجب  ــرتاتيجيا يس ــارا اس ــة «خي ــذه املنطق ه
تضافــر الجهــود للمــيض بــه قدمــا، خدمــة 
ــا، و كــذا  ــا و يف دولن ألهــداف التنميــة يف قارتن
دعــام ألهــداف إحــالل الســلم و األمــن» التــي 
تبقــى, يضيــف, مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا مبــدى 

ــة. ــة االقتصادي ــرية التنمي ــدم يف مس التق
و اعتــرب أن «التقــدم» املســجل يف تفعيــل هــذه 
ــح  ــن الفات ــداء م ــتنطلق ابت ــي س ــة، الت املنطق
ينايــر مــن خــالل الــرشوع يف تبــادل الســلع 
ــاء,  ــدول األعض ــني ال ــود ب ــات دون قي و الخدم
«يحثنــا عــىل بــذل املزيــد مــن الجهــود ملواصلــة 
العمــل عــىل تذليــل الصعوبــات و االنتهــاء مــن 
ــري  ــأنها التأث ــن ش ــي م ــة، و الت ــائل العالق املس
ــام ملنطقــة التجــارة الحــرة». ــل الت عــىل التفعي

و مــن بــني املســائل العالقــة, خــص الســيد 
جــراد بالذكــر قواعــد املنشــأ وعــروض التعريفــة 
الجمركيــة لتجــارة الســلع وجــداول االلتزامــات 

ــات ــارة الخدم ــة بتج املتعلق
الجزائــر  اســتعداد  أكــد  الخصــوص،  بهــذا  و 
ل «مواكبــة التوافــق املســجل عــىل مســتوى 
ــة  ــائل العالق ــأن املس ــاوض بش ــات التف مؤسس

ذات الصلــة بقواعــد املنشــأ».
ــة  ــروض التعريف ــداد ع ــة إع ــأن عملي ــر ب و ذك
ــذا  ــات و ك ــلع والخدم ــارة الس ــة لتج الجمركي
العــروض األوليــة للقطاعــات ذات األولويــة 
اآلن يف  الجزائريــة «هــي  الخدمــات  لتجــارة 

مرحلتهــا األخــرية».
بأهميــة  منهــا  قناعــة  الجزائــر,  كانــت  و 
التكامــل االقتصــادي اإلفريقــي، مــن الــدول 

ــس  ــاق املؤس ــىل االتف ــع ع ــباقة إىل التوقي الس
اإلفريقيــة  القاريــة  الحــرة  التجــارة  ملنطقــة 
لقمــة  العــارشة  االســتثنائية  الــدورة  خــالل 
رؤســاء الــدول والحكومــات املنعقــدة يف مــارس 
ــات يف  ــالق املفاوض ــذ انط ــاركت من 2018 ، وش
ســنة 2016 ، بطريقــة منتظمــة و فعالــة، يف 
ــىل  ــة، وع ــات التفاوضي ــات املؤسس كل اجتامع

جميــع املســتويات.
ــراد,  ــيد ج ــف الس ــر, يضي ــت الجزائ ــام أعط ك
بعــدا هامــا لهــذا املــرشوع مــن خــالل التأســيس 
ــذا  ــة ه ــيري و متابع ــى بتس ــا تعن ــدة علي لوح

ــرتاتيجي. ــف االس املل

عــىل  مؤخــرا  الجزائــري  الربملــان  صــادق  و 
اتفــاق تأســيس منطقــة التجــارة الحــرة القاريــة 
اإلفريقيــة، عــىل أن يتــم إيــداع وثائــق التصديق 
مبجــرد اســتكامل اإلجــراءات الداخليــة, حســب 
مــا ذكــر بــه الوزيــر األول الــذي تطــرق إىل 
الرؤيــة التــي تبنتهــا الجزائــر يف إعطــاء صبغــة 
ــة  ــة الوطني ــة للبنــى التحتي ــة و اندماجي تكاملي
واملشــاريع املهيكلــة اإلقليميــة ، وفــاء منهــا 
لبعدهــا اإلفريقــي و تتمــة اللتزاماتهــا القاريــة 
و سياســتها التضامنيــة مــع البلــدان اإلفريقيــة.

منهــا  ستســتفيد  املشــاريع  هــذه  أن  وأكــد 
القاريــة  الحــرة  التجــارة  منطقــة  محالــة  ال 
ــة اللوجســتية  ــا ســتأيت باإلضاف ــة، كونه اإلفريقي
ــر  ــق العاب ــالل الطري ــن خ ــيام م ــة، الس الالزم
للصحــراء الــذي يربــط الجزائــر بالغــوس يف 
نيجرييــا، و خــط أنابيــب الغــاز بــني الجزائــر و 
نيجرييــا، واملضاعــف بخــط األليــاف البرصيــة ، 
وكــذا مينــاء رششــال ، كمركــز للشــحن البحــري.

== املنطقــة ســرتفع التجــارة البينيــة االفريقيــة 
مــن 16 باملئــة اىل 52 باملئــة ==

و اعتــرب الوزيــر األول أن إنشــاء منطقــة التجارة 
الحــرة القاريــة اإلفريقيــة ميثــل «فرصــة هامــة 
لتكثيــف و تطويــر التجــارة البينيــة»، التــي مــن 
املنتظــر أن تعــرف ارتفاعــا محسوســا، فضــال 
عــن دعــم أهــداف التكامــل واالندمــاج القــاري 
اللذيــن  االســتثامر،  و  التجــارة  خــالل  مــن 
يعتــربان عنرصيــن رئيســيني لدعــم النمــو و 

ــتدامة . ــة املس ــة االقتصادي التنمي
و أشــار اىل أن املؤهــالت و القــدرات االقتصادية 
إلفريقيــا, التــي تشــكل ســوقا ب 2ر1 مليــار 

ــتعرف  ــار دوالر, س ــة 3000 ملي ــمة و بقيم نس
ــة  ــات التجاري ــار التدفق ــال يف إط ــتغالال أمث اس
داخــل إفريقيــا التــي ســتقارب نســبة 52 باملئــة 
تتجــاوز 16  التــي ال  الحاليــة  النســبة  بــدل 

ــة. باملئ
و أكــد الســيد جــراد أن تنميــة التجــارة البينيــة 
ــة  ــة اإلقليمي ــر سالســل القيم سيســهم يف تطوي
زيــادة  العمــل،  فــرص  خلــق  و  التصنيــع  و 
عــىل أن اإللغــاء التدريجــي للرســوم الجمركيــة 
ــة بعــد الدخــول الفعــيل  ــدان اإلفريقي ــني البل ب
ملنطقــة التجــارة الحــرة، بنســبة %90 مــن بنــود 
ــنوات،  ــدة 5 س ــالل م ــة، خ ــة الجمركي التعريف
يف  اإلفريقيــة  للــرشكات  أولويــة  «ســيعطي 
ــدة  ــة املتزاي ــوق اإلفريقي ــات الس ــة حاجي تلبي

ــا». ــن مزاياه ــتفادة م واالس
و بهــذه املناســبة,  نقــل الســيد جــراد تحيــات 
رئيــس الجمهوريــة ، الســيد عبــد املجيــد تبــون, 
و متنياتــه بالتوفيــق والنجــاح ألشــغال املؤمتــر، و 
تهانيــه لرئيــس جنــوب افريقيــا و رئيــس االتحاد 
االفريقــي, ســرييل رامافوســا، عــىل «قيادتــه 
ــغ  ــه البال ــة ، وحرص ــا القاري ــرصة ملنظمتن املتب
ــرتك ، و  ــي املش ــل اإلفريق ــوض بالعم ــىل النه ع
الــذي تجــىل مــن خــالل جهــوده الحثيثــة عــىل 
تنظيــم قمتــني اســتثنائيتني بالرغــم مــن الوضــع 
ــىل  ــا ع ــذي تفرضــه جائحــة كورون ــب ال العصي

دولنــا و عــىل العــامل بــأرسه».
كــام شــكر الرئيــس محــامدو إيســوفو ، رئيــس 
جمهوريــة النيجــر، عــىل «مــا بذلــه مــن عنايــة 
، يف إطــار العهــدة املوكلــة إليــه مــن طــرف 
املنظمــة، ليبلــغ مــرشوع منطقــة التبــادل الحــر 
القاريــة اإلفريقيــة مرحلتــه املتقدمــة التــي 

ــوم». ــا الي ــف عليه نق
القمــة  انعقــاد  أن  جــراد  الســيد  اعتــرب  و 
حــول هــذا املوضــوع الهــام, رغــم مــا تعيشــه 
الــدول االفريقيــة جــراء تفــيش جائحــة كورونــا 
ــا يف  ــيض قدم ــة للم ــن «إرادة حقيقي ــم ع ، ين
ســطرها  التــي  الســامية  األهــداف  تجســيد 
ــا القاريــة، و أكدتهــا  ــاء املؤسســون ملنظمتن اآلب
القمــم املتعاقبــة لالتحــاد اإلفريقــي، الســيام 
ــا باالندمــاج القــاري و التكامــل  ــق منه ــا تعل م

االقتصــادي».
وأج

منطقة التجارة الحرة اإلفريقية
 تشكل «خيارا استراتيجيا» للجزائر
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الوالي يعطي تعليمات لإلسراع في عملية 
إدماج عمال عقود ماقبل التشغيل. 

ارشف صباح اليوم الخميس 03 ديسمرب 
2020 السيد عبد الوهاب موالي وايل 

الوالية عىل انعقاد اجتامع مجلس الوالية 
رفقة السيد رئيس املجلس الشعبي الواليئ 
و بحضور   السيدة  األمينة العامة للوالية 
و الهيئة التنفيذية للوالية  وذلك لدراسة 

قطاع التشغيل بالوالية حيث وبعد  
تقديم عرض لواقع القطاع من طرف مدير 

التشغيل  وكذلك عرض من طرف رئيس 
مفتشية الوظيفة العمومية حول  مدى 

تقدم عملية املصادقة  عىل مخططات  
تسيري  املوارد البرشية، أسدى السيد الوايل 

توجيهات  وتعليامت من أجل اإلرساع 
يف التكفل مبختلف النقاط واملالحظات 

املعروضة خالل هذين العرضني السيام : 
   -  اإلرساع يف عملية اإلدماج من 

خالل تدليل جميع الصعوبات وتسهيل 
اإلجراءات اإلدارية وتبسيطها.

  - اإلرساع يف تحويل مقررات اإلدماج 
للمستفيدين منها،  من طرف املديريات 

و البلديات إىل مصالح مديرية التشغيل 
من أجل التسوية النهائية يف أقرب اآلجال 

املمكنة.
- اإلرساع  يف استكامل املصادقة عىل 

مخططات تسيري املوارد البرشية  املتبقية 
ودعوة رئيس مفتشية  الوظيفة العمومية 

للتنسيق مع املديريات املعنية لرفع 
التحفظات املسجلة وتدليل العراقيل 

اإلدارية املحتملة وتقديم حوصلة دورية 
حول املوضوع للسيد الوايل.

ياسني زويلخ_ميلة

توزيع ١٤١ كرسي متحرك ودراجة نارية 
لفائدة ذوي االحتياجات الخاصة بتبسة

سرّيت صباح يوم الخميس الّثالث ديسمرب 
الجاري ، مصالح مديريّة اإلدارة املحلّية 

لوالية تبّسة  ، عملّية تضامنّية أخرى 
بالّتنسيق مع مديريّة الّنشاط االجتامعي  

مّست هذه املرّة فئة ذوي االحتياجات 
الخاّصة ، مبناسبة يومهم العاملي  املصادف 

للّثالث ديسمرب من كّل سنة.   
  اىل ذلك ، ارشف السّيد وايل الوالية  
-محمد الربكة داحاج- مرفوقا بالسّيد 

رئيس املجلس الّشعبي الواليئ ، املندوب 

الواليئ لوسيط الجمهوريّة ، الّسلطات 
األمنّية والعسكريّة - ، بحضور مديرا 

اإلدارة املحلّية والّنشاط االجتامعي  عىل 
توزيع " 141 " حّصة من العتاد الوظيفي  
لفائدة رشيحة املعاقني حركّيا لكّل األعامر، 

متثلت يف " 20 " كريس متحرّك ملتعّددي 
اإلعاقة ، " 30 " كريس عادي ، " 30 " 
كريس متحرّك عادي لألطفال ، " 20 " 

كريس كهربايئ عادي ، " 28 " كريس 
متحرّك كهربايئ ، و" 13 " دراّجة ناريّة 

لذوي االحتياجات الخاّصة.
-أفاد وايل الوالية أّن هذه العملّية ممّولة 

عىل عاتق ميزانّية الوالية لسنة " 2020 
" و تستهدف بلديّات الوالية الّثامين 
والعرشين ، مضيفا أّن املبادرة  تؤكّد 

حرص الّسلطات العمومّية عىل االرتقاء 
بهذه الّرشيحة الهاّمة يف املجتمع ، وتأمني 
احتياجاتها ، والعمل عىل تأهيلها وتقديم 

الّرعاية املطلوبة لها
سعدوين نورهان :تبسة

اختصت في املتاجرة باألسلحة النارية و اخملدرات  و فيما مت حجز 7 مسدسات
 نارية نصف آلية و 740 غرام من اخملدرات الصلبة و 4 مركبات سياحية 
أمن مستغانم يطيح بشبكة خطيرة عابرة للواليات

 يف اطار الجهود املبذولة لغرض محاربة 
الجرمية بكافة اشكالها ، فقد متكنت 

منتصف األسبوع املنقيض و حسب ما 
كشف عنه رئيس اآلمن الواليئ يف ندوة 

صحفية له ، ارشف عليها صبيحة يوم 
الخميس املنرصم عنارص األمن الخارجي 
لبلدية صيادة املتاخمة لعاصمة الوالية 

، يف عملية نوعية من اإلطاحة شبكة 
إجرامية خطرية تتاجر يف األسلحة النارية 
و املخدرات الصلبة و اللينة، ميتد نشاطها 

لعدة واليات من الوطن و تتخذ من إقليم 
والية غليزان مركزا لنشاطها اإلجرامي 

العملية التي تم تنفيذها و استكاملها يوم 
األربعاء الفارط و تحت اإلرشاف املبارش و 

املتابعة املستمرة لوكيل الجمهورية لدي 

محكمة عني تادلس مبستغانم ملدة دامت 
حوايل 7 أشهر ، و باستعامل تقنيات 

خاصة يف البحث و التحري طبقا للقانون 
اإلجراءات الجزائية ، فقد متت بطريقة 
مدروسة اعتمدت عىل رسعة التنفيد و 
االحرتافية، حيث مكنت من توقيف 7 
أشخاص سبعة ترتاوح أعامرهم بني 35 
و 65 سنة ينحدرون من واليايت غليزان 

و الشلف، كام كللت بحجز 7 مسدسات 
نارية  نصف آلية و ذخرية حية مصنفة 
طبقا لألمر 97-06 املؤرخ يف 21 يناير 

1997 و املتعلق بالعتاد الحريب و األسلحة 
و الذخرية، باإلضافة إىل كمية معتربة من 
املخذرات الصلبة قدرت ب 740 غرام يف 
شكل مسحوق أبيض تم إرسال عينة منه 

إىل املخرب العلمي للرشطة للتحليل
 إىل جانب كمية قدرت ب  193 غرام 

من الكيف املعالج و 4 مركبات سياحية 
مرقمة برتقيم واليات: تلمسان، الشلفو 

غليزان
عن تهم تكوين جمعية أرشار، اقتناء و 
حيازة، املتاجرة، حمل و نقل و استرياد 
أسلحة نارية وذخرية حية بدون رخصة 

من السلطة املؤهلة قانونا   ، القيام 
بطريقة غري مرشوعة بحيازة املخدرات 

لغرض البيع و  وضع للبيع و النقل 
و التخزين من طرف جامعة إجرامية 

منظمة، تم انجاز ملف إجراء قضايئ قدم 
مبوجبه املشتبه فيهم أمام نيابة محكمة 

عني تادلس مبستغانم . 
 مستغانم : عبدالقادر رحامنية 

حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا

يف إطار الحمالت التحسيسة التي تقوم بها مصالح الحامية املدنية حول الوقاية من 
فريوس كرونا ومدى انتشاره يف املجتمع، قامت صبيحة هذا يوم الخميس بحملة 

تحسيسية للوقاية من فريوس كورونا وذلك بالتنسيق مع جمعية شباب الخري برج 
بوعريريج يف إبتدائية بن وجغيط ارزقي وعبد الله البشري، 

تحت عنوان _ ضع كاممتك لتحمي نفسك _
حيث تم تقديم بعض النصائح و اإلرشادات للوقاية من مخاطر هذا الفريوس باإلضافة 

إىل توزيع أكرث من 200 كاممة لفائدة التالميذ و األساتذة وحتى الطاقم اإلداري، كام 
تم أيضا التطرق لبعض النصائح لسالمة الوقائية من خطر اإلختناق بالغازات املحروقة 

ُعرِف هذا النشاط بحضور كل من مدير املؤسسة و بعض أولياء التالميذ
عيىس لرقط/برج بوعريريج

االحتفال باليوم العالمي لذوي االحتياجات الخاصة.

أرشف صبيحة يوم الخميس وايل الوالية الدكتور محـمد بن مالك فعاليات االحتفال 
مبناسبة اليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة بالوالية وكان ذلك تكرميا وتحفيزا ملا 

يقومون به رغم ظروفهم التي تخلتلف عن البعض.
ُعرِف هذا النشاط بحضور كل من السلطات املدنية والعسكرية، كام تخلل فيها إعطاء 

فرصة إلستفادات  الشباب يف طار القرض املصغر
عيىس لرقط/ برج بوعريريج

بغاي : مشاتي العرارشة وفيض أحريز 
وبوحرقول في إنتظار رفع الغبن عنها 

ينتظر وبفارغ الصرب سكان مشايت  
العرارشة وفيض أحريز وبوحرقول 

والتابعة إلقليم بلدية بغاي تجسيد 
مشاريع لرفع الغنب عنها ،إذ تعترب 

مشتة لعرارشة والتي تبعد عن مقر 
بلديتها بحوايل كلم واحد األكرث ترضرا 
حيث أن الطريق التي توصل إىل هذا 
التجمع الريفي عبارة عن مسلك ترايب 

تزداد صعوبة التنقل فيه شتاءا وما 
الصورة املرفقة إال دليل واضح عىل 

ذلك ، ويعاين قاطنو هذا الريف من نقص يف مياه الرشب ماجعل سكانه يقتنون هذه 
املادة الحيوية من الصهاريج املتنقلة بطريقة يومية ومقابل أمثان باهضة أو اإلعتامد 

عىل األبار اإلرتوازية واململوكة للفالحني مع تواصل هذا اإلشكال للسنة السابعة تواليا 
، وغري بعيد توجد مشتة فيض أحريز والتي تعرف عزلة ال نظري لها نتيجة إهرتاء 

الطريق الذي يربطها مبدينة الكاهنة ولقطع مسافة 3 كلم يجب سلك مسالك جانبية 
وهو األمر ذاته بريف بوحرقول ، ورغم رصد 14 مليار سنتيم لتجسيد مشاريع تحتية 

بهذه األقاليم إال أن اإلنسداد الحاصل ببلدية بغاي جعل كل شئ متوقفا وحجرا يف 
مسار التنمية بهذه املناطق، وإن كانت هذه املشاريع باإلمكان تجسيدها إال أن أكرب 

عقبة تتمثل يف مجرى وادي بغاي اذ يشق مشتة لعرارشة وشتاءا وحني فيضانه يسبب 
خسائر كربى لفالحي هذا الريف ومحيطات أخرى ليظل هاجسا حقيقية يهدد حياة 

الساكنة .  
 عطاالله فاتح نور خنشلة. 
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تعزيزا للعمل اجلواري االتصالي مع مختلف فئات اجملتمع

أمن والية األغواط يحيي اليوم العالمي لذوي 
االحتياجات الخاصة عبر أثير إذاعة الجزائر 

من األغواط

مواصلة للنشاطات التحسيسية التوعوية ألمن والية األغواط عرب أثري إذاعة الجزائرمن األغواط 
، تم خالل الفضاء اإلذاعي األسبوعي الخاص بأمن الوالية " األمن الوطني يف خدمتكم " إىل 

جهود مصالح األمن الوطني يف حامية فئة ذوي اإلحتيجات الخاصة  تزامنا و اإلحتفال باليوم 
العاملي لذوي االحتياجات الخاصة املصادف لـ 03 ديسمرب من كل سنة، مع تثمني نشاطات 

مصالح أمن الوالية يف حامية هذه الفئة الحساسة من املجتمع، كام تم خالل هذا الفضاء 
األسبوعي التطرق ملختلف املبادرات التحسيسية التوعوية املنظمة لفائدة رشائح املجتمع مبا 

فيهم تالميذ املؤسسات الرتبوية.
عالوة عىل ذلك فقد تم خالل هذا الفضاء اإلذاعي األسبوعي تقديم نصائح و إرشادات يف 
مجاالت السالمة املروية، مع تقديم نصائح و ارشادات للمواطنني تدعوهم لرضورة اتخاذ 

جميع التدابري الوقائية من فريوس كورونا كوفيد19-مع تثمني جهود مصالح األمن الوطني 
يف هذا اإلطار املوجهة ملختلف رشائح املجتمع ليختتم العدد بدعوة املستمعني للتواصل عرب 

الدعائم اإلتصالية للمديرية العامة لألمن الوطني املوضوعة يف خدمتهم و تحت ترصفهم عىل 
مدار الساعة طيلة أيام األسبوع.

مكتب االتصال و العالقات العامة
من والية األغواط

أدرار : 

أعضاء المجلس الشعبي الوالئي يطالبون 
بضرورة تسوية وضعية العقار 

بهدف الوقوف عىل مدى تجسيد مشاريع مخططات التنمية البلدية والقطاعية ويف إطار 
برنامجي مناطق الظل وصندوق الضامن والتضامن مابني البلديات والصعوبات التي تواجه 

انجاز بعض املشاريع عقد أعضاء املجلس الشعبي الواليئ لوالية أدرار عدة جلسات حول 
مشاريع التنمية، وبرنامج مناطق الظل. 

كام كانت الجلسات فرصة للتعرف عىل املنجزات واملكتسبات ومختلف العراقيل، وطرح 
انشغاالت املواطنني وجمعيات املجتمع املدين التي راسلت املجلس، خاصة منها جمعيات 

األحياء. وقد تم خالل األيام املاضية استقبال مديري قطاعات السكن، التجهيزات  العمومية، 
البناء والتهيئة العمرانية، الطاقة، الرتبية، املوارد املائية والفالحة والصحة. عىل أن يتم استقبال  

باقي مديري القطاعات األخرى خالل األيام املقبلة.
هذا وقد خرج آخر اجتامع  احتضنته قاعات االجتامعات، والذي ضم  نواب للرئيس وأعضاء 
من مكتب املجلس ولجنة الفالحة  بحضور مديرة الفالحة، مديري تعاونية الحبوب والبقول 

الجافة لوالية أدرار، وكالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، مدير الديوان الوطني لألرايض 
الفالحية، وبعد االستامع لعروض قدمها ضيوف املجلس وفتح  نقاش حول مختلف املشاكل 
التي تواجه املستصلحني والفالحني، يف كافة املجاالت – خرج  – بجملة من التوصيات  حول 

ملف العقار الفالحي. حيث ألح الجميع عىل رضورة تسوية وضعية العقار وهذا بتفعيل 
املراسيم واملقررات الوزارية املتعلقة به، إجراء لقاءات دورية يف اإلذاعة لرشح وإعالم املواطنني 

املعنيني بالقرارات املتخذة يف هذا  الشأن، الترسيع يف إنجاز مراكز لتخزين الحبوب عىل 
مستوى األقطاب الفالحية بأولف، زاوية كنتة، فنوغيل، وأوقروت، وكذا تنظيم أيام دراسية 

يشارك فيها كل املتعاملني يف القطاع لرسم سياسة واضحة، مع وضع خارطة طريق والئية 
خامسية 2024/2020، وتشجيع املستثمرين لدخول ميدان الصناعات الغذائية التحويلية، 

عدم تسعرية نقل املواد العلفية كالشعري وغريها إىل املناطق البعيدة كالربج، علام بأن الغرفة 
الفالحية لوحدها ساهمت باكرث من 200 مليون سنتيم لنقل مادة الشعري للربج، اإلرساع يف 
معالجة امللفات العالقة الخاصة بتوزيع األرايض عىل املستثمرين اىل جانب اقرتاحات اخرى.
لإلشارة فإن املجلس الشعبي الواليئ لوالية أدرار، سيعقد دورته العادية الرابعة لهذه السنة، 

نهاية الشهر الجاري. حيث من املربمج تناول عدة ملفات يف مقدمتها  الدخول االجتامعي لهذه 
السنة، واملتزامن مع الحالة الصحية  الحرجة التي تعيشها  البالد  منذ مثانية اشهر.

أدرار / رضوان ناجمي

األسعار تظل ملتهبة و توقع انتاج ما يتجاوز 1.2 مليون قنطار  
 حملة جني الحمضيات بمستغانم تدخل مراحلها الحاسمة

دخلت حملة جني محاصيل الحمضيات 
بوالية مستغانم ، التي تعد فاكهة املوسم 
،مراحلها الحاسمة ، حيث دخل الفالحون 

مؤخرا يف سباق لهم ضد الساعة بعدما 
تعرضت حقول واسعة ألمراض مجهولة 
أصابت الثامر حال نضوجها و أدت إىل 

اصفرار حبات الربتقال و تساقطها يف 
مشاهد حريت املستثمرين و ألحقت بهم 
خسائر فادحة ، يف ظرف بات فيه املنتوج 

ناضجا ، و ذلك حسب مصادرنا جراء 
تغري احوال الطقس بانخفاض معدالت 

الحرارة ومع تسجيل كميات من االمطار 
املتساقطة التي ادخلت الرسور و البهجة 

يف نفوس الفالحني . 
باملوازاة مع ذلك ، فإن عملية الجني قد 
استبقت املوعد لتلك الدواعي و لغرض 

تاليف املزيد من الخسائر ، كام أن الحملة  
سوف تستغرق عدة أسابيع متتالية سوف 

تشمل مساحة ، تناهز 4600هكتار ، 
تنترش عرب عدة جهات من تراب إقليم 

الوالية  ذات الطابع الفالحي ،عىل غرار 
بلديات مارسى ، بوقريات، سريات، السور، 

عني تادلس ، صيادة وخري الدين أي 
املناطق و الجهات الداخلية خصوصا التي 
تشتهر بإنتاج ذات الفاكهة املوسمية التي 

يشتد عليها اإلقبال و االستهالك بفعل 
خصائصها الفيزيائية و بحكم احتوائها 
عىل الفيتامني "يس " املقاوم لألنفلونزا 

املوسمية . 
كام تجدر اإلشارة إىل آن  اشجار 

الحمضيات املغروسة برتاب الوالية تتنوع 
أصنافها ، بني املبكرة منها ، أي التي تنضج 

خالل شهري  اكتوبر ، نوفمرب و مطلع 
ديسمرب، واملتمثلة يف "الكليمنتني" حيث 
مساحتها ال تتجاوز 20باملئة من املساحة 
اإلجاملية ، كام هو الحال بالنسبة لنوع " 

املندرين التي ال تغطي إال نسبة ال تتجاوز 
5باملئة فقط والتي تنضج متأخرة خالل 

شهري  فرباير و مارس . 
 أما النوع األكرث انتشارا والذي يغطي 

مساحة معتربة تتجاوز 75باملئة من 
املساحة اإلجاملية فيتمثل يف برتقال 

الطومسون" حيث تعد والية مستغانم 
رائدة يف إنتاجه عىل املستوى الوطني 

حيث تحتل املراتب األوىل و هو النوع 
الذي يجابه شتى انواع االوبئة و الحرشات 
الضارة عىل شاكلة حرشة البحر املتوسط . 

 باملوازاة مع ذلك فان أسعار فاكهة 
املوسم تظل مرتفعة ، حيث مل تقل 

عن سقف 150دينار للكلغ الواحد إىل 
ما يناهز 250دينار بالنسبة للنوعيات 

الرفيعة من ذات املنتوج الذي يكرث 
عليه الطلب لعدة اعتبارات استهالكية 

وصحية ،حيث ينصح األطباء تناول أنواع 
الربتقال ملواجهة مختلف أنواع االنفلونزا 
والفريوسات املتكاثرة خالل موسم الربد. 
املصالح الفالحية  من جانبها ترتقب واىل 

حني استكامل عملية الجني وحملتها 
أواخر شهر مارس ، أن تصل الكمية 

اإلجاملية إىل ما يقارب 1.2 مليون قنطار 

مبعدل إنتاج يصل إىل 250قنطار يف 
الهكتار الواحد ، و حيث تشهد البساتني 
و املساحات املزروعة بذات املنتوج إىل 

جانب سوق الجملة للخرض و الفواكه 
الكائن ببلدية صيادة  ،تدفق عرشات بل 
مئات التجار عرب شاحنات النقل و ذلك 

من مختلف واليات الوطن ، مام يزيد من 
الطلب عىل فاكهة الحمضيات التي تشتهر 

بإنتاجها الوالية رغم مصاعب املناخ و 
اتساع دائرة الجفاف مام أضحى يؤثر عىل 

االستثامر يف ذات الشعبة الفالحية . 
ويف موضوع متصل فان املستثمرين يف 

القطاع غالبا ما يواجهون املتاعب املختلفة 
منها انتشار األمراض والطفيليات، التي 

تصيب املحاصيل من الحمضيات خصوصا   
نوع "الطومسون " حسب املتتبعني للشأن 

الفالحي، يف ظرف باتت فيه التكاليف 
ملواجهتنا باهظة أالمثان بفعل غالء أسعار 

املواد الكياموية املستوردة ، إىل جانب  
نقص التأطري ألفالحي ومحدودية اإلرشاد 
،مع ارتفاع أسعار املبيدات ومشاكل نقص 

مياه الري  يف ظل اتساع رقعة الجفاف 
،إىل جانب انعدام وحدات ومؤسسات 

صناعية تسهم يف تحويل منتجات 
الحمضيات إىل عصري أو مرىب تحفز 

املنتجني واملستثمرين عىل توسيع نطاق 
ذات النوع من زراعة األشجار املثمرة يف 
منظقة تبقى بها أخصب و أجود األرايض 

الزراعية غري مستغلة لسوء التسيري و 
العشوائية . 

مستغانم عبدالقادر رحامنية 

مواطنو لقصري يحيا وادريس بطلمين يطالبون بالتنمية 
أقدم سكان القرص عىل تنظيم وقفة 

احتجاجية وغلق الطريق البلدي الرابط 
بني مقر البلدية بوكزين وعدة قصور 

أخرى مرورا مبحاذاة بحيا وادريس 
مطالبني بحقهم يف التنمية وإنهاء حالة 

اإلقصاء والتهميش.
املحتجون أكدوا عىل  رضورة اعتامد 
الحوار سبيال لحل املشاكل املطروحة 

حيث التزم رئيس دائرة رشوين بخصوص 
غلق قاعة العالج باالتصال  باملؤسسة 

العمومية للصحة الجوارية بتيميمون  
لفتح القاعة يف غضون األسبوع املقبل كام 
التزم بالعمل من أجل إمتام أشغال وإعادة 

األشغال غري املطابقة للمعايري بالقاعة 
املتعددة النشاطات وتجهيزها بجهاز 

لإلعالم اآليل وتلفاز والطاوالت والكرايس 
ومجمدة وتزويدها ببعض التجهيزات 

الرياضية حسب اإلمكانيات املتاحة كام 
عرب عن سعيه من أجل تسجيل عملية 
توسيع لشبكة املياه الصالحة للرشب 

خالل سنة2021 وبرمجة عملية  إلنجاز 
مصد  للرمال والرياح“افراق“ يف إطار 

الحصة التي استفادت منها البلدية 
تخصص لصالح  الطريق البلدي املحاذي 

للقرص.تجدر اإلشارة إىل أن السلطات 
الوالئية قامت بتصنيفها يف مقدمة مناطق 
الظل بالوالية وذلك ملا تعانيه من حرمان 
من مشاريع التنمية لعقود ، نظرا الفتقار 

البلدية لالمكانات. 
أدرار / رضوان ناجمي 
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اإليداع لمروج المخدرات بالقرب من 
مدرسة ابتدائية بمدينة الونزة. 

يف إطار محاربة الجرمية الحرضية بشتى أنواعها خاصة ما تعلق منها باالتجار غري الرشعي 
باملخدرات و املؤثرات العقلية متكنت قوات الرشطة التابعة ألمن دائرة الونزة من توقيف 

شخص 30 سنة وحجز كمية من املخدرات مقدر وزنها بأكرث من 90 غرام كانت مهيأة للرتويج 
بالقرب من احد املؤسسات الرتبوية االبتدائية مبدينة الونزة ، حيث تعود وقائع القضية اىل 
ورود معلومات اىل ذات املصلحة تفيد بوجود تحركات مشبوهة الحد األشخاص املسبوقني 

قضائيا بالقرب من احد املؤسسات الرتبوية االبتدائية باملدينة ، ليتم بناء عىل ذلك تتبع 
تحركات املعني وتكثيف األبحاث والتحريات اىل غاية توقيفه يف حالة تلبس بالقرب من 

املؤسسة املذكورة وهو بصدد عرض كمية من املخدرات املذكورة للبيع ،باإلضافة اىل مبلغ 
مايل مقدر بـ20000 دج كعائدات من الرتويج ،وعليه وبالتنسيق مع النيابة املختصة تم فتح 

تحقيق يف القضية تم خالله تفتيش مسكن املشتبه فيه الذي عرث داخله عىل قارورتني من 
مؤثر عقيل شديد التأثري وشفريت كيتار كانت تستعمل لتقطيع املخدرات ، وعليه وبعد إمتام 

كافة اإلجراءات القانونية الالزمة تم تقديم املتورط امام العدالة لدى محكمة العوينات التي 
أصدرت يف حقه امرا يقيض باإليداع.

فارس بوسكني: تبسة
ميلة : 

توقيف شخص وحجز كمية من 
المخدرات بتاجنانت. 

متكن عنارص أمن دائرة تاجنانت بوالية ميلة أول أمس من توقيف شخص وحجز  كمية من 
املخدرات و سالح أبيض مبدينة تاجنانت.

العملية جاءت باستغالل معلومات مفادها قيام صاحب كشك لبيع املأكوالت الخفيفة 
باستغالل محله لبيع املخدرات واملؤثرات العقلية وسط مدينة تاجنانت، أين تم وضع خطة 

ميدانية تكللت بتوقيف املشتبه فيه البالغ  من العمر 21  سنة، حيث ضبط بحوزته عىل كمية 
من املخدرات قدر وزنها بـ 17غ من املخدرات ( كيف معالج ) مهيأة للرتويج باإلضافة إىل 

سالح أبيض ( قاطع ورق ) يستعمل يف تهيئة و تقطيع املخدرات.
بعد استكامل اإلجراءات القانونية ُقدم املشتبه فيه أمام النيابة املختصة بشلغوم العيد التي 

أمرت بوضعه رهن الحبس.
ياسني زويلخ_ميلة

فرقة التدخل الثانوية لدائرة 
خميس الخشنة لوالية بومرداس

انقاذ عائلة من جراء ترسب لغاز أحادي الكربون الكربون يف خميس الخشنة.
تدخلت الوحدة الثانوية الحامية املدنية لدائرة خميس الخشنة يف حدود الساعة 22:40 الجل 

انقاذ عائلة من جراء استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون املنبعث من سخان املاء عىل 
مستوى حي شارب عودو بلدية و دائرة خميس الخشنة العائلة مكونة من 5 أفراد ( رجل و 
امراة و 3 اطفال ) يعانون من صعوبة يف التنفس تم اسعافهم و تحويلهم اىل عيادة متعددة 

الخدمات خميس الخشنة.
تغطية :خليف يونس

 أرشف السيد وايل الوالية الدكتور محمد 
بن مالك إجتامع بخلية األزمة متعددة 

القطاعات للوقاية ومتابعة فريوس كورونا 
كوفيد 19. ملتابعة الوضع الصحي ومدى 

تطبيق الربتوكول الصحي عرب مختلف 
قطاعات ،الرتبية، التجارة ،النقل، الشؤون 

الدينية.
حيث أعطى تعليامت برضورة تكثيف 

حمالت التعقيم والتطهري عرب املؤسسات 
العمومية، كام قام بإعطاء إشارة لفتح 

املساجد واملصليات عرب القرى و املدارش 
من أجل إقامة الصلوات الخمس، وذلك 

تخفيف الضغط عىل املساجد املركزية 
واملقدر بـ: 77 مسجد ليبلغ  عدد املساجد 

املفتوحة للصلوات الخمس بـ: 500 
مسجد...

كام أشار يف إجتامعه عىل الرسعة التي 
متت بها عملية التكفل بتجديد عتاد 
مصلحة تصفية الدم ملستشفى رأس 
الوادي و الذي سيسلم عن قريب، 

باإلضافة إىل تنويهه باإلستقرار التي 
تشهده الوالية يف التزود باألكسجني عىل 

مستوى مستشفيات الوالية .
عيىس لرقط/برج بوعريريج

إجتماع والي الوالية بخلية األزمة متعددة 
القطعات ومتابعة فيروس كورونا

أطلقت مديرية البيئة لوالية عني متوشنت 
عملية تنظيف وتعقيم واسعة النطاق ضد 
املوجة الثانية لوباء كوفيد 19  بالفضاءات 

العمومية ببلدية حامم بوحجر ،وقد 
حظيت هذه املبارة التي نظمت مبساهمة 
مصالح البلدية ومديرية الشؤون الدينية 
واالمن والدرك الوطني واملجتمع املدين .

ويف هذا الجانب اوضح املدير الواليئ 
ملديرية البيئة السيد بولحية ياسني بقوله 

"تقوم املديرية بعملية تعقيم بالتعاون 
املبارش مع السلطات االمنية واملجتمع 

املدين من أجل تنظيف الفضاءات 
العمومية والطرقات واالرصفة واالدارات 
العمومية وحتى دور العجزة ،وهذا من 

أجل القضاء عىل انتشار هذا الفريوس 
الخطري عرب مختلف الفضاءات العمومية 

."
كام ذكر املسؤول االول مبديرية البيئة " 
بفضل الحمالت التحسيسية التي نقوم 

بها أضحت لدى املواطن التموشنتي 
عموما ثقافة التعقيم وسلوكيات النظافة 

والتباعد االجتامعي وقد أصبحوا يولون 
عناية لقواعد االساسية (غسل اليدين 
باستمرار وارتداء االقنعة والكاممات) 

والهدف من كل هذه العمليات هو تأمني 
صحة املواطن بالدرجة االوىل ".

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

تجنبا لتفشي الموجة الثانية من وباء كوفيد ١٩

مديرية البيئة لعين تموشنت تطلق حملة 
تعقيم واسعة ببلدية حمام بوحجر 

حصيلة التدخالت خالل 48 ساعة األخيرة، عمليات 
التحسيسية و التعقيم تتعلق بفيروس كورونا، حوادث املرور 
االختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون و حوادث أخرى.
 خالل الفرتة املمتدة ما بني 03 اىل 05 ديسمرب2020  و إىل غاية صبيحة هذا اليوم عىل الساعة الثامنة 

صباحا (أي خالل  48 ساعة  األخرية) سجلت وحدات الحامية املدنية 4849 تدخل يف عــدة مناطق 
مختلفة من الوطن وهذا عىل إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت شملت 

مختلف مجاالت أنشطة الحاميـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور الحوادث املنزلية اإلجالء الصحي 
إخمــاد الحرائق و األجهزة األمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهري فيام يتعلق بفريوس كورونا 

كوفيد19.
     فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت وحدات الحامية 

املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 73 عملية تحسيسية عرب 10 والية (64 بلدية) 
لفائدة املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم عىل رضورة إحرتام قواعد الحجر الصحي وكذا 
التباعد اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 73 عملية تعقيم عرب 16 والية (52 بلدية)، من منشآت 

وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت املديرية العامة للحامية املدنية 
لهتني العمليتني 429 عون حامية مدنية مبختلف الرتب، 67 سيارة إسعاف و 55 شاحنة، باإلضافة اىل 

وضع وضع أجهزة أمنية لتغطية 01 أماكن لإلقامة بوالية تلمسان موجهة للحجر الصحي.   
كام قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة بـ 226 تدخل من أجل عدة حوادث املرور عرب 
عدة واليات خلفت هذه الحوادث وفاة 07 أشخاص وإصابة 259 أخرين بجروح مختلفة و متفاوتة 

الخطورة، تم إسعاف الجرحى يف مكان الحوادث ثم تحويلهم إىل املستشفيات املحلية من قبل الحامية.
للعلم، قامت مصالحنا بتقديم اإلسعافات األولية لـ 46 شخص مختنقني عىل إثر استنشاقهم لغاز أحادي 

اكسيد الكربون co املنبعث من أجهزة التدفئة و مسخنات املياه داخل مساكنهم يف عدة واليات من 
الرتاب الوطني، و كام سجلنا أيضا وفاة 02 اشخاص مختنقني بغاز احادي اكسيد الكربون، الحالة األوىل 

يتعلق األمر بامرأة تبلغ من العمر 72 سنة متوفية مختنقة بغاز co داخل منزلها املتواجد بحي 56 
مسكن بوالية البويرة،  الحالة الثانية يتعلق األمر برجل يبلغ من العمر 61 سنة متويف بغاز co داخل 

املسكن العائيل املتواجد ببلدية و دائرة بوزينة والية باتنة.      
 و كام تدخلت أيضا وحدات الحامية املدنية من اجل إطفاء 05 حرائق حرضية و مختلفة بكل من والية 

املسيلة، بومرداس، تيزي وزو و قسنطينة، تسببت هذه الحرائق يف وفاة 01 امرأة، اصابة 01 شخص 
بحروق و اصابة 02 اشخاص بضيق يف التنفس عىل اثر حريق شب مبسكن متكون من 04 غرف متواجد 

ببلدية عني الزاوية دائرة ذراع امليزان والية تيزي وزو.   
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عين تموشنت: 

فرقة مكافحة تهريب المخدرات بامن والية 
عين تموشنت تحجز ٥٠كلغ من المخدرات 

يف اطار مكافحة الجرمية بشتى اشكالها 
ويف عملية نوعية متكنت عنارص فرقة 

مكافحة تهريب املخدرات التابعة 
للمصلحة الوالئية للرشطة القضائية بامن 

والية عني متوشنت من تفكيك شبكة 
مختصة يف تهريب املخدرات تنشط انطالقا 

من الحدود الغربية للبالد مرورا بوالية 
عني متوشنت ناحية املدن الغربية أين 

تم توقيف 02 من أفرادها و يتعلق االمر 
باملدعو/ س م 28 سنة و املدعو/ ع ن 41 

سنة مع حجز كمية مقدرة بـ50كلغ من 
املخدرات كيف معالج.

العملية جائت بعد ورود معلومات مؤكد 
لعنارص الفرقة تفيد بالنشاط املشبوه 
الفراد الشبكة . حيث انه بعد مراقبة 

تحركاتهم تم استصدار اذن بتمديد 
االختصاص لدى محكمة السانية بوالية 
وهران ليتم توقيف احد املشتبه فيهم 
و هو يف حالة  تلبس بصدد نقل كمية 
املخدرات و املقدرة  ب 50 كلغ عىل 

مستوى احد بلديات والية وهران بعد 
تحويله اىل مقر الفرقة و اعالم السيد 

وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية 
أفىض التحقيق معه اىل تحديد هوية بقية 

رشكائه .
ليتم استصدار عدة أذون بتمديد 

االختصاص و التفتيش بكل من محكمة 
العامرية . محكمة وهران . و محكمة 

قديل و التي اسفرت  توقيف املشتبه فيه 
الثاين مع حجز زورق نزهة  ملك ملشتبه يف 

اخر موجود يف حالة فرار . كان يستعمل 
يف عملية تنظيم رحالت رسية عرب البحر 

وكذا تهريب املخدرات .
املشتبه فيهم سيتم تقدميهم امام السيد 
وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.

بدرة مغريب 

 والي الوالية يعطي  إشارة  إنطالق قافلة المعدات 
الخاصة لذوي اإلحتياجات الخاصة بام البواقي

قام صبيحة يوم الخميس 03 ديسمرب 
2020 السيد وايل أم البواقي  "زين الدين 

تيبورتني " مبعية رئيس املجلس الشعبي 
الواليئ بزيارة ميدانية للعيادة متعددة 

الخدمات الشهيد هوام أحمد ببلدية سوڨ 
نعامن بحضور  كل من رئيس دائرة سوڨ 

نعامن ورئيس املجلس الشعبي البلدي  
وبحضور مدراء القطاعات املعنية أين 

عاين السيد الوايل كل مصالح العيادةو 
والتجهيزات التي وضعت لخدمة املواطن 

و التكفل األمثل باملرىض
حيث أسدى  تعليامت هامة أهمها
_وضع حيز الخدمة عيادة متعددة 

الخدمات واإلنطالق يف تقديم الخدمات 
الجوارية فورا.

_برمجة عملية تطوعية لتنظيف املفرغة 
القدمية .وعدم الرمي العشوايئ للنفايات 

املنزلية بجوار العيادة وتحويلها ملركز الردم 
التقني .

_ تخصيص فضاء بالعيادة ملصلحة 
التلقيح( vaccin) إستعدادا للقاح ضد 

فريوس كورونا .
_ وضع  سياريت اإلسعاف (02) لبلدية 
سوق نعامن  املوجودة بالبلدية تحت 

ترصف عيادة متعددة الخدمات الجديدة .
و يف إطار التكفل مبناطق الظل عرب_تراب 

الوالية
 قام السيدوايل زين_الدين_تيبورتني  رفقة 

رئيس املجلس الشعبي الواليئ وضع حيز 
الخدمة شبكة الكهرباء لربط 19 سكن 

مبشتة الواسعة بلدية بريش وهذا يف إطار 
التكفل وتحسني ظروف.املعيشة لسكان 

مناطق الظل.حيث إستحسن سكان املشتة  
هذه املبادرة القيمة.

 كام تم
إنطالق_قافلة_املعدات_الخاصة_لذوي_

اإلحتياجات_الخاصة
ملناطق الظل مبناسبةاليوم العاملي 

لذوي اإلحتياجات الخاصة      يف 
إطار االحتفاالت باليوم العاملي لذوي 

االحتياحات الخاصة ،أعطى صبيحة 
اليوم 03 ديسمرب 2020 من مقر الوالية 

_الديوان _ #السيد__زين_الدين_تيبورتني 
مبعية رئيس املجلش الشعبي الواليئ 

ومدير النشاط اإلجتامعي والتضامن  
إشارة إنطالق قافلة توزيع 63 إعانة من 

املعدات متثلت يف  ( دراجات ذات محرك 
ثالثية العجالت ، كرايس آلية للمتمدرسني 
، معينات سمعية موجه للتالميذ األقسام 
الخاصة  ، وكرايس خاصة لألطفال الشلل 

الدماغي . وتندرج هذه العملية ضمن 
ميزانية الوالية للتكفل األمثل بهذه الفئة .

وكذا العملية مست أيضا األرس املنتجة 
مبناطق الظل متمثلة يف معدات ( آالت 

الطبخ ، الخياطة ، آالت الحلويات ) 
ستوزع اليوم عىل مستحقيها .

مدفوين صونيا

أمن والية ام البواقي  يحجز ممنوعات وأسلحة بيضاء و 
تحرير عدة مخالفات مرورية خالل عمليات شرطة واسعة

يف إطار النشاطات األمنية الرامية للوقاية 
من مختلف أشكال الجرمية الحرضية 
، تواصل مصالح امن والية ام البواقي 
تنظيم علميات رشطية واسعة النطاق 

عرب جميع دوائر اختصاصها ، حيث 
نظمت بتاريخ 2020.12.02 تحت 

إرشاف السيد نائب رئيس أمن الوالية 
عميد أول للرشطة/ زين سليم عمليات 

أمنية شملت مختلف األحياء و الشوارع 
واالماكن العامة و كذا املشبوهة وهذا 
من خالل الدوريات الراكبة و الراجلة 
ومداهمة أوكار الجرمية و الوضعيات 

املختلفة للمراقبة املرورية العمليات التي 
تهدف أساسا اىل الحفاظ عىل أمن و صحة 

املواطن أسفرت عىل ماييل :
- مراقبة 376 شخص تبني أن من بينهم 

شخص محل بحث من قبل الجهات 
القضائية.

- توقيف أريعة أشخاص و حجز 51 قرص 
مهلوس .

- حجز 138 وحدة من املرشوبات 
الكحولية بعني البيضاء.

- توقيف خمسة أشخاص وحجز أسلحة 
بيضاء (سكني حجم كبري ، سكينني من نوع 

اوكايب و قاطعني،نانشاكو حديدي).

- توقيف شخص و حجز طالسم و أغراض 
تستعمل يف الشعوذة بسوق نعامن.

- توقيف شخص و اسرتجاع دراجة نارية 
محل رسقة بعني كرشة.

- مراقبة 258 مركبة مع وضع 03 مركبات 
و شاحنة يف املحرش وتحويل مركبتني اىل 
مقر الرشطة لعدم حيازة اصحابها عىل 

وثائق السري.
- مراقبة 10 دراجات نارية مع وضع 

دراجة يف املحرش وتحويل 06 دراجات 
نارية اىل املقرات األمنية .

- تحرير 51 مخالفة و 03 جنح مرورية.
مدفوين صونيا

فرقة قمع االجرام BRBتوقف 5 اشخاص 
وتحجز كمية من المخدرات والمهلوسات 

واالسلحة البيضاء
متكن عنارص الرشطة بفرقة قمع االجرام BRBباملصلحة الوالئية للرشطة القضائية بأمن 

الوالية أم البواقي بتاريخ 30 نوفمرب 2020 عىل مستوى حي مصطفى بن بوالعيد 
بأم البواقي بعد استغالل معلومات من توقيف مركبة سياحية من نوع BMW كان 

عىل متنها اربعة اشخاص (02 ذكور و02 اناث) حيث بالتفتيش الدقيق لهام وللمركبة 
تم ضبط 31 قرص من ادوية مهلوسة مختلفة وقطع من املخدرات مهياة للرتويج ، 
باالضافة اىل علبة بها عدد من قاطع االوراق (كيتار) ومبلغ مايل كعائدات املتاجرة 

باملخدرات واملؤثرات العقلية ، ليتم تحويلهم اىل مقر الرشطة ، ومببارشة التحقيق يف 
القضية مكن من تحديد هوية شخص خامس وتوقيفه اين عرث بحوزته عىل قطعة من 

املخدرات و 12 قرص مهلوس مهيأ للرتويج باالضافة اىل سالح ابيض (سكيمن ثالث 
نجوم) ومقص طبي ومبلغ مايل من عائدات املتاجرة بهذه لسموم .

املشتبه فيهم تم تقدميهم امام النيابة املحلية بتاريخ 2020.12.02 بعد ان انجز 
ضدهم ملف جزايئ عن قضيتي : «حيازة مخدرات (كيف معالج) مع املؤثرات العقلية 

لغرض البيع واملتاجرة» «حيازة املخدرات، ادويبة ذات خصائص مخدرة لغرض 
املتاجرة، مامرسة مهنة الصيدلة بطريقة غري رشعية، حمل سالح ابيض من الصنف 

السادس دون مربر رشعي» .
مدفوين صونيا

عني متوشنت: 
تلويحة شكر وعرفان للجيش االبيض 

المتواجد بمستشفى بلدية حمام بوحجر

أرشف وايل والية عني متوشنت، السيد «أمحمد أمومن» صبيحة الخميس مبقر الوالية 
عىل فعاليات االحتفال باليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة املصادف ليوم 03 

ديسمرب من كل سنة، بحضور السلطات األمنية، منتخبة بالربملان، مدير النشاط 
االجتامعي و التضامن للوالية، و العديد من فعاليات املجتمع املدين  من ذوي 

اإلحتياجات الخاصة و كذا العديد من الجمعيات .
بهذه املناسبة املباكة، كرم السيد الوايل كل من التلميذين «حاج عبد الرحامن عبد 
السميع» و     « كوريدات جلول» و منحهم كرايس متحركة و التلميذة « لعريقي 

أسامء» مع منحها سامعة أذن متمنيا لهم جميعا التوفيق  و النجاح.
كام أعطى السيد الوايل إشارة انطالق قافلة تضامنية محملة بالعديد من املستلزمات 
التي تحتاج إليها هذه الفئة من املجتمع من كرايس متحركة وعكازات، باإلضافة إىل 

املواد الغذائية األساسية، أفرشة، ألبسة، مداىفء موجهة لفائدة 63 عائلة معوزة موزعة 
عىل ستة (06) بلديات.

كام توجه سيد وايل والية عني متوشنت رفقة أعضاء اللجنة األمنية عىل املصلحة 
املخصصة لعالج مرىض كوفيد 19، مبستشفى « بن ربيع عبد القادر» بحامم  بوحجر 

بحضور مدير الصحة و السكان للوالية، مدير املؤسسة اإلستشفائية العمومية، و 
العديد من إطارات القطاع.

 خالل هذه الزيارة التقى السيد الوايل باألطقم الطبية املجندة  للتكفل باملرىض 
املصابني بفريوس كورونا الذين أبدوا ارتياحهم  لتوفر وسائل و مستلزمات الوقاية، كام 

استمع السيد الوايل إىل انشغالهم مؤكدا عىل أنه تم اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بحله و 
تدعيم املصلحة بأطباء التخذير و اإلنعاش.

هذا وقد أثنى السيد الوايل عىل الجهود  املبذولة من طرف األطقم الطبية مؤكدا 
استعداده عىل مرافقتهم و تقديم لهم الدعم املادي و املعنوي و تشجيعهم عىل 

مواصلة عملهم الدؤوب بكد و جد و تفاؤل ملغالبة الوباء.
عني متوشنت ياسني بوجمعة
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الطارف 
والي الطارف ينتقد تقاعس المسؤولين 

و التأخر الفادح في تجسيد المشاريع 

ترأس وايل والية الطارف بن عرعار خرفوش مبعية رئيس املجلس 
الشعبي الواليئ و السيد األمني العام للوالية بحضور أعضاء املجلس 

التنفيذي اجتامعا خصص ملتابعة وضعية برامج التنمية للبلديات عىل 
جميع لقطاعات السيام تلك املسجلة للتكفل مبناطق الظل حيث أدىل 
السيد الوايل بن عرعار خرفوش تعلميات من اجل إعادة بعث بعض 

املشاريع واستدراك التأخر الحاصل خاصة يف مشاريع التهيئة و اإلنارة 
العمومية و تنظيف املحيط كام أعطى تعليامت برضورة االستامع 

النشغاالت املواطنني و للتكفل بها أحسن وجه .
تقيدة صالح

الطارف
سكان عين الكرمة يطالبون بالتنمية

يطالب سكان احياء بلدية عني الكرمة السلطات املحلية و الوالئية 
رضورة تهيئة األحياء لبلدية الزيتونة الذي يفتقد فيه السكان اىل 
كل رضوريات الطبيعية حيث ان هذه االحياء املشتكون لجريدة 
الوسيط قالوا ان السلطات املحلية تعهدت وقتها بتهيئة األحياء 
وربطها بشبكات الغاز و املاء و الرصف الصحي و تعبيد جميع 

الطرقات اال ان السكان وبعد ان تنمو تشيد سكناتهم الريفية واخربوا 
القامئني عىل شؤون البلدية بذلك قلم تحرك األخري ساكنا حيث 

يعيش السكان يف دوامة من املشاكل ترجمت بجملة من الوقفات 
االحتجاجية فلم تجد أذانا صاغية ملطالبهم الرشعية ورغم ان سكان 
هذه املباين الريفية مبلك اصحابه جميع الوثائق التي تثبت امللكية 

اال ان السلطات املحلية جعلتهم نسبا منسيا ليبقى بذلك املواطنون 
يدفعون مثن غياب املصالح املسؤولة حيث يوفرون املاء بالصهاريج 
و يحفزون الحفر و يجعلون منها مصب ملياه شبكة الرصف الصحي 

هذا و يطالبو القاطنني بهذه املشايت يطالبون من الوايل بن عرعار 
خرفوش رضورة تسجيل مشاريع تنموية بالقرى الريفية عىل غرار 

شبكة الرصف الصحي وربط جميع السكنات باملاء و الغاز الطبيعي 
مع تعبيد طرقات االحياء .

تقيدة صالح / كريم جيهان 

عنابة 
مصالح امن والية عنابة 

تطلق حملة تبرع بالدم في 
صفوف منتسبيها 

اطلقت امس مصالح من والية عنابة حملة تضامنية يف صفوف 
افرادها للتربع بالدم لفائدة املستشفيات و املراكز الصحية بالوالية 
وحسب بيان مكتب االتصال و العالقات العامة لالمن والية عنابة 

تحوز الوسيط املغاريب فان حملة التربع بالدم انطلقت عىل مستوى 
الوحدة 217 لحفظ النظام الكائن مقرها بحي سيدي عاشور بالجهة 

الغربية للمدينة حيث عرفت اقبال وتوافد كبري من كبري من طرف 
اطارات وقيادات واعوان الوحدة عىل ان تشمل العملية بعدها مقر 

كتيبة التدخل الرسيع رقم 1 و الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية 
بربحال ونظريتها بسيدي عامر، ولفت البيان اىل أن مصالح امن والية 
عنابة ستواصل عملياتها التضامنية و االنسانية لفائدة مختلف رشائح 

املجتمع تجسيدا ملبدأ الرشطة الجوارية سيام خالل االزمة الوبائية 
التي تشهدها الوالية و البالد عموما بسبب تفيش فريوس كوفيد19 
ونظر لطلب املتزايد من طرف املستشفيات و املراكز الصحية عىل 

الدم من أجل انقاذ ارواح املرىض، تجدر االشارة اىل ان فيدرالية 
املتربعني بالدم لوالية عنابة كانت قد وجهت نداء استغاثة مستعجل 
اىل كافة املتربعني عرب اقليم الوالية من اجل املساهمة يف انقاذ مرىض 

فقر الدم وذلك بعد تسجيل تراجع يف عدد املتربعني خالل الفرتة 
االخرية بسبب تفيش فريوس كوفيد 19 املستجد مؤكدة ان ذلك 
الرتاجع يف العمليات التضامنية تسبب يف تسجيل نقص فادح يف 

أكياس الدم االمر الذي بات يهدد حياة العديد من املرىض داعية كافة 
املواطنني و السلطات العمومية اىل التدخل واطالق حمالت توعوية و 

تحسيسية من اجل تشجيع التربع بالدم سيام خالل هذه الفرتة .
تقيدة صالح

قاملة
BRI  قالمة توقف مروجي المخدرات الصلبة (إكستازي)

يف إطار مكافحة جرائم املخدرات واملؤثرات 
العقلية يف الوسط الحرضي، وعىل إثرمعلومات 
مؤكدة، متكنت قوات الرشطة القضائية (فرقة 

البحث والتدخل) التابعة ألمن والية قاملة 
بتاريخ: 23-11-2020 مساء، بعد عملية مراقبة 

وترصد، من توقيف املشتبه فيهام، املتورطني 
يف ترويج املؤثرات العقلية واملخدرات الصلبة 

يف أوساط الشباب، البالغني من العمر 21و36 
سنة، مقيمني بقاملة، اللذين كانا عىل منت مركبة 

سياحية عىل مستوى مدينة حامم دباغ.
 بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بشأنهام، 

تم ضبط وحجز 27 قرص من املخدر الصلب 
(اكستازي)ومبلغ مايل من عائدات االتجار.

 تم تحويل املشتبه فيهام اىل املصلحة، بعد 

حجز ما تم العثور عليه، فتح تحقيق يف القضية 
كون ضدهام ملفا قضائيا عن فعل: حيازة نقل 
وتخزين املخدرات الصلبة (اكستازي) وعرضها 

للبيع بطريقة غري مرشوعة يف إطار جامعة 
إجرامية منظمة، قدم املشتبه فيهام أمام 

محكمة قاملة، أين صدر يف حقهام أمر ايداع.
قاملة هشام بوغرارة 

 يف إطار مكافحة جرائم املخدرات 
واملؤثرات العقلية يف الوسط 

الحرضي، متكنت قوات الرشطة 
القضائية بفرقة مكافحة املخدرات 

باملصلحة الوالئية للرشطة 
القضائية بأمن والية قاملة من 
توقيف شخصني مشتبه فيهام، 

ترتاوح أعامرهام بني 28 سنة و30 
سنة، ينحدران من والية تبسة 

عىل منت مركبة سياحية باملدينة 
الجديدة بقاملة .   

 بعد اتخاذ اإلجراءات القانونية 
الالزمة بشأن املشتبه فيهام وبشأن 

املركبة، تم العثور عىل    2520 
قرص من دواء بريغابالني و 299 

قرص اكستازي كانت مخبأة 
باحكام داخل السيارة.

 تم تحويل املشتبه فيهام إىل 
املصلحة، بعد حجز ما تم العثور 

عليه، فتح تحقيق يف القضية كون 
ضدهام ملفا قضائيا عن فعل: 

حيازة املؤثرات العقلية وتخزينها 
ونقلها وعرضها للبيع بطريقة 
غري كمرشوعة ، حيازة بضاعة 
حساسة قابلة للتهريب داخل 

اإلقليم الجمريك دون اثبات وضعها 
القانوين اتجاه الترشيع باستعامل 

وسيلة نقل من طرف شخصني 
واملامرسة غري الرشعية ملهنة 

الصيدلة دون رخصة من السلطات 
املؤهلة قانون  قدم املشتبه 

فيهام امام محكمة قاملة  التخاذ 
اإلجراءات بشانهام

قاملة هشام بوغرارة 

فرقة مكافحة المخدرات تضرب بيد من حديد وتطيح 
بمروجي المخدرات على مستوى المدينة الجديدة بقالمة

حملة تعقيم واسعة للوقاية من كورونا بالبوبرة
نظمت يوم الثالثاء جامعة 

البويرة وبالتنسيق مع 
مصالح األمن الوطني 

ومديرية الحامية املدنية 
عملية تعقيم وتطهري 
واسعة النطاق بالحرم 

الجامعي وذلك استمرارا 
لحملة تطهري للقاعات 
واملدرجات و املنشآت 

بالجامعة والقطب 
الجامعي تطبيقا للربوتوكول الصحي للوقاية من فريوس كورونا، ونشري أن جامعة 
البويرة بدأت مبكرا منذ تفيش الوباء وإعالن استئناف الدراسة يف تنفيذ إجراءات 
الوقاية سواء عمليات التعقيم أو تسخري وحدة الطب الوقايئ تحت ترصف األرسة 

الجامعية إىل جانب تنظيم حمالت إعالمية وتحسيسية مع نرش امللصقات وتحديد 
املداخل واملخارج ، هذا فيام تقوم لجنة املتابعة بخرجات ميدانية دورية للوقوف 

عىل مدى احرتام وتطبيق الربوتوكول الصحي .
ساملي زينب

مديرية الحماية المدنية لوالية برج 
بوعريريج تنظم حملة لتوعية المواطنين

نظمت الوحدة الثانوية 
لدائرة برج الغدير 

حملة تحسيسية 
للوقاية من خطر 

CO الغازات املحروقة
وكذا حملة تفيش 

وباء كورونا كوفيد 19 
بثانوية مالك بن نبي بلدييتها

كام قامت أيضا وحدة  رأس الوادي بعمليات التعقيم للشوارع 
واألحياء وحتى الساحات واملقرات اإلدارية ملواجهة جائحة 

كورونا كوفيد 19.
حيث عرفت هاته الحملة مبشاركة البلدية والهالل األحمر 

الجزائري، إضافة ملصالح الغابات وجمعية التواصل الريايض 
والرتفيهي.

عيىس لرقط/ برج بوعريريج

يف اطار مساعي مصالح االمن الوطني ملعالجة 
مختلف قضايا الفساد اإلداري وكذا اختالس 

األموال واالمالك العمومية متكنت قوات 
الرشطة التابعة للفرقة االقتصادية واملالية بأمن 

والية تبسة من معالجة قضية تتعلق باإلثراء 
غري املرشوع مع إساءة استعامل الوظيفة 

تورط فيها موظف عامل عىل مستوى بلدية 

تبسة ومتكن من خاللها من االستفادة من عدة 
عقارات بطرق مشبوهة ،حيث تم يف هذا االطار 
وبالتنسيق مع النيابة املختصة استدعاء وسامع 

كل من املوظف املشتبه فيه (محل التحقيق) 
وكذا موظف اخر تابع ملؤسسة عمومية 

اقتصادية ثبت اثناء التحقيق تورطه يف ذات 
القضية، باإلضافة اىل استدعاء و سامع كل من 

املمثل القانوين ملديرية أمالك الدولة و مديرية 
الصناعة واملناجم بتبسة ،وعليه وبعد استكامل 

مجريات التحقيق تم تقديم اطراف القضية 
امام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت 
امرا يقيض بوضع موظف البلدية رهن الرقابة 

القضائية بتهمة إساءة استغالل الوظيفة يف حني 
استفاد املشتبه فيه الثاين من االفراج.

الفرقة االقتصادية و المالية تعالج قضية سوء استغالل 
الوظيفة متورط فيها موظف في بلدية تبسة. 
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_كيف نشأ ياسني صحراوي الطفل؟
نشــأ ياســني صحــراوي الطفــل يف عائلــة بســيطة يف منطقــة 

عاديــة مــن عائلــة محبــة للمجــال الفنــي وشــغوفة بــه.
_ كيف اكتشفت موهبتك يف االنشاد؟

_ اكتشــفت موهبتــي يف االنشــاد منــذ الصغــر بحيــث كنت 
انشــد كثــريا وأقلــد مختلــف االناشــيد التــي كنــت اســمعها 
يف التلفــاز بحيــث لقيــت دعــم كبــري مــن االب ذلــك 
الوقــت النــه رأي يف صــويت أننــي قــادر عــىل الوصــول بــه 
بعيــدا بعدهــا حــني دخــوىل للمدرســة تلقيــت دعــم كبــري 
مــن أســاتذيت ألنهــم لطاملــا كانــو يحبــون ســامع مختلــف 
ــالت  ــف الحف ــاء مختل ــي إلحي ــويت وينادونن ــيد بص األناش
انتقــايل للمتوســطة  الوطنيــة حتــي حــني  واملناســبات 
والثانويــة بقيــت اتلقــي ذلــك الدعــم مــن األســاتذة النهــم 
ــام اال  ــت تق ــبة كان ــريا واي مناس ــويت كث ــون ص ــو يحب كان

ــا. وكان صــويت حــارضا فيه
_تخصصك الجامعي و طموحاتك يف العمل؟

_ تخصــيص الجامعــي أدرس تخصــص أرطوفونيــا التخصــص 
الــذي أعشــقه وأحبــه النــه تخصص انســاين بالدرجــة األوىل 
،نقــوم فيــه بعــالج مختلــف االظطرابــات نتعامــل مــع فئــة 
هشــة يف املجتمــع كالتوحــد وغريهــا نتعامــل مــع االطفــال 
ــع  ــل م ــم تحــس بشــعور ال يوصــف حــني تتعام ونعالجه

الــرباءة .
حبــي للتخصــص جعلنــي أكــون االول يف الدفعــة واحصــل 

عــىل معــدالت جيــدة يف مســاري الجامعــي اآلن.

_ما رسالتك الفنية التي تود أن تصل للجمهور؟
_ رســالتي الفنيــة املــراد إيصالهــا للجمهــور : ان يدعمــوا 
هــاذ الفــن األصيــل ألن لديــه دعــم كبــري مــن بلــدان 
عربيــة مقارنــة بالجزاىــر ، دامئــا يف هــاذ الفــن نســعي 
ــامت  ــا كل الكل ــل يف طياته ــة تحم ــالة هادف ــال رس إليص

ــا. ــالق وغريه ــم وأخ ــن قي ــة م الهادف
_ماذا عن تفاعل الجمهور مع االنشاد ؟

_ تفاعــل الجمهــور مــع االنشــاد : قليــل نوعــا مــا هنــا يف 
وطننــا لكــن مؤخــرا بــدأ الجمهــور مييــل قليــال لهــذا الفــن 
األصيــل أتكلــم عــن نفــيس اليــوم اتلقــي تفاعــل وجمهــور 

كبــري معــي والحمــد اللــه.
_هل يتلقى هذا املجال دعام ؟

_ هــذا املجــال ال يتلقــي دعــم كبــري مقارنــة بباقــي الفنــون 
وهــذا يطــرح العديــد مــن التســاؤالت ايــن نصيــب هــذا 

الفــن مــن الدعــم واالهتــامم؟
_لو نقول  مثال «سامي يوسف» ماذا تقول

_ ســامي يوســف فنــان ومنشــد كبــري وكل العــرب يحبونــه 
دامئــا صوتــه يــرتك أثــر كبــري يف نفوســنا واي منشــد صاعــد 

يتمنــي أن يكــون مثلــه يومــا مــا.
_ ماذا عن شعورك مع امليكروفون؟

_ شــعوري مــع امليكروفــون شــعور كبــري جــدا دامئــا اعتــرب 
امليكروفــون الصديــق الحقيقــي الين كل مــرة ال اكــون 
ــايف  ــرج م ــيك أخ ــون ل ــأ للميكروف ــدة ألتج ــية جي يف نفس

ــري. خاط
_هل تخطط أللبومات قادمة؟

ــيد  ــات واألناش ــن األلبوم ــد م ــط للعدي ــم اآلن أخط _ نع
ــاء  ــب ان ش ــتقبل القري ــتكون يف املس ــي س ــدة الت الجدي

ــه. الل
_ماذا عن الكلامت و تأليفها؟ 

_ عــن الكلــامت وتأليفهــا اليــوم يوجــد العديــد مــن 
الكتــاب ماشــاء اللــه أعرفهــم ويعرفوننــي لطاملــا اقرتحــوا 

ــويت. ــا بص ــيد لتأديته ــض األناش ــة بع ــيل كتاب ع
_ما عنرص التجديد الذي سيكون يف أعاملك ؟

_ ســيكون هنالــك عنــرص تجديــد يف أعــامىل بكلــامت 
جديــدة وبســتيل آخــر.
_كلمة أخرية  للجمهور ؟

ــن  ــذا الف ــني له ــا داعم ــوا دامئ ــور أن يبق ــي للجمه _ كلمت
ــا . ــم مصــدر دعمن ألنه

حاورته خديجة ناييل

المنشد الشاب ياسين صحراوي ل: الوسيط المغاربي

«هذا المجال ال يتلقي دعم كبير مقارنة بباقي الفنون 
ــوق يف   ــي متف ــب  جامع ــراوي  و  طال ــني صح ــوب ياس ــاب  املوه ــد الش ــع املنش ــدد م ــوار متج يف ح

تخصصــه  أرطوفونيــا  و مميــز يف فنــه ،  يعرفنــا عــىل رحلتــه و مســريته  يف اكتشــاف موهبتــه يف فــن 

االنشــاد أحــد أرقــى  الفنــون التــي تعــرب  عــن أســمى املعــاين و األفــكار .

 املكتب العمومي للتوثيق لألستاذ / زويلخ الطاهر
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الحاكم عبد الرحمن والسيد / سامل كور قاسيمي 
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(603014).استرياد كل املعدات ، املاكنات ،قطع الغيار و اللواحق املوجهة لصناعة املنتجات الزراعية الغذائية (703014)استرياد املعدات ،ماكنات 
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الكاتب فيصل األحمر ل:الوسيط المغاربي 

"  تحول الخيال العلمي في الجزائر وطيلة ربع القرن الذي عايشته فيه من مرحلة التساؤل 

حول جوهره وجدواه، إلى مرحلة اإليمان به وبهذه الجدوى، وبإمكانياته الكتابية العالية."
فــي حــوار شــيق مــع  الدكتــور فيصــل  أســتاذ األدب العربــي بجامعــة جيجــل ،   صاحــب العديــد مــن المؤلفــات 
الروائيــة المميــزة  منهــا خزانــة األلحمرســرار ، أميــن العلوانــي يجيــب عــن أســئلتنا المتنوعــة لنغــوص معــه 

فــي عوالمــه المتعددة و االســتثنائية .
ــة الروائيــة مــن  ــا عــن رحلتــك فــي الكتاب 1/بدايــة حديثن

"رجــل األعمــال "  إلــى "النوافــذ الداخليــة" مــرورا بـ"أميــن 

العلوانــي " و"حالــة حــب" و "ســاعة حــرب ســاعة حــب "... 

كيــف تصفهــا؟ 

أهــم مــا مييــز رؤيتــي للروايــة هــي رضورة أن تلتصق 
بالحيــاة ال بالتاريــخ الــروايئ، رضورة أن تكــون تجربــة 
ــة  ــة وثقافي ــة واجتامعي ــس فكري ــن هواج ــة م مركب
تخرتقنــي وتقــض مضجعــي، مــع قلــق جــاميل أعانيــه 
مطــوال أيضــا. روايــايت التــي كتبتهــا كلهــا كانــت 
حــاالت طــوارئ داخــل جمجمتــي تحتــاج إىل تفريــغ 
كل تلــك األشــياء مــن أجــل عــودة األمــن واالســتقرار 
إىل أحشــايئ ومتكنــي مــن العــودة إىل حيــاة ذات 
إيقــاع عــادي. وقــد يكــون هــذا الــكالم غريبــا عندمــا 
يقــرأ الواحــد يف بعــض حــوارايت بأننــي عمومــا أقــيض 
ــص  ــع الن ــرث م ــا أك ــالث ورمب ــنتني أوث ــن س ــرث م أك
ــي  ــو أنن ــة ه ــاح الغراب ــد... إال أن مفت ــروايئ الواح ال
أكتــب برسعــة الكتابــة األوىل التــي فيهــا مــا يقــارب  
النصــف (إىل ثالثــة األربــاع) مــن الحكايــة والهواجــس 
ــة  ــص واملراجع ــىل الن ــل ع ــى العم ــم يبق ــورة ث املذك
املناســب  اإليقــاع  عــن  بحثــا  الكتابــة  وإعــادات 
واالنســجام الداخــيل بــني العنــارص املتباينــة التــي 
ــة  ــامل املراجع ــرتم، وأع ــل مح ــل عم ــا داخ ــد منه الب
التــي تحــاول إخــراج النــص عــىل أفضــل وجــه ممكــن.

ــة يف  ــرية طويل ــاميل مس ــر أع ــن روايت األوىل إىل آخ م
ــف  ــا كي ــت فيه ــا) تعلم ــرن تقريب ــع ق ــة (رب الحقيق
الحيــاة،  امــام  الــرضوري  االنبهــار  عــىل  أحافــظ 
الشــخصيات  عــىل  احــكام  إلقــاء  عــن  واالبتعــاد 
ومواقفهــا بإرجاعهــا إىل نقــاط ثابتــة (ومــا هــي 
ــاح إليهــا، مــن وجــودي الصغــري الحقــري  ــة)، أرت بثابت
ــات. ــدم الثب ــة وع ــو الحرك ــد ه ــه الوحي ــذي ثابت ال

الكاتــب فيصــل   فيهــا 
ٔ
التــي نشــا البئيــة  2/مــاذا عــن 

األحمــر؟

بيئــة متعــددة املالمــح. مــن حظــي أننــي كنــت دائــم 
الرتحــال بــني مدينتــي األصليــة (جيجــل) عــىل ســاحل 
املتوســط ومدينــة ســكنى عائلتــي قدميــا؛ والتــي هــي 
ــىص  ــة) يف أق ــة تبس ــر بوالي ــرئ العات ــقط رأيس (ب مس
الــرشق عــىل الحــدود التونســية. مدينتــان متباعدتــان 
ــن  ــن بلدي ــام م ــد أنه ــدو للواح ــى يب يف كل يشء حت
العــامل  بتلقــي  مبكــرا  ذلــك  يل  ســمح  مختلفــني. 
كإمكانيــة للعيــش عــىل إيقاعــني. يف عــامل ذلــك متلــك 
املــآكل عائلتــني للمذاقــات، اللهجتــان تقــوالن كل 
يشء بشــكلني مختلفــني. القيــم التــي تجرجرهــا اللغــة 
وطــرق العيــش متباينــة، التاريــخ الشــخيص للنــاس يف 
املكانــني يقــول أصنافــا مــن الحكايــات. شــكل النســاء 
ومذاهــب جاملهــن وكالمهــن ... كل ذلــك كان يعمــل 
تربيــة خياليــة واســتيهامية  تربيــة حــوايس  عــىل 
ــل  ــبة لطف ــا بالنس ــرشح أهميته ــي ل ــعة ال داع واس

ــا. ســيكون كاتب
اللغــوي  التعــدد  الــذي كان يل كان  الثــاين  الحــظ 
ــا  ــول عليه ــة املع ــن الطبق ــت م ــي كان ــي الت لعائلت
ــو  ــون حامل ــون املثقف ــتقالل: املوظف ــاب االس يف أعق
الحلــم النبيــل بجزائــر العــزة والثقافــة واألنفــة. جزائر 
ــرف  ــية. تع ــن الفرنس ــا تتق ــة بقدرم ــر بالعربي تفتخ
ــخ  ــخ العــامل وتعــيل مــن شــأن التاريخــني؛ التاري تاري
املحــيل بشــقيه األمازيغــي والعــريب، والتاريــخ الثقــايف 

ــالمي)... ــريب اإلس (الع
تلك هي املقومات األساسية لهذه البيئة.

 3/السينما و الكتابة؟ 

ال يوجــد يشء ارتبطــت بــه ودام ارتباطــي بــه يف 

ــة غــري  ــة تاريخي ــع غلب ــب. م ــاة كالســنام والكت الحي
ذات بــال للســنام ألننــي بــدأت بعشــق الفضــاء 
ــع  ــدة م ــي طقوســا معق ــذي يخف ــم ال األســود املظل
األفــالم قبــل أن ابــدأ قصــة الحــب املبنيــة عــىل 
املالمســة واملداعبــة والنظــر املتلصــص والرنــو واطالــة 
التأمــل يف املعشــوق وإيــالج أشــيايئ يف أشــيائه ... 
وكل تلــك التفاصيــل الحميميــة التــي تحــدث لنــا مــع 

ــاب. الكت
ــادة الســهر  ــة  التقطــت ع ــري يف امليلي ــي الصغ يف بيت
عائليــا مــع األفــالم. فلــم الســهرة كان طقســا معقــدا 
ال تســتثنى منــه ســوى والــديت التــي مل تكــن منجذبــة 
اىل األفــالم الناطقــة باللغــة الفرنســية.كان هنالــك 
الســهرة  املتمثــل يف فلــم  الفــردوس  املوعــد مــع 
الســناميئ األمــرييك عمومــا والفرنــيس يف حــاالت قليلــة 
أو األورويب نــادرا واملــرصي مــرة واحــدة يف األســبوع. 
أســبوع عروســه ســنامئيا هــو فلــم ســهرة الخميــس 
الــذي هــو فلــم ســناميئ مــن أفــالم املغامــرات، 
ــن  ــذاك أو م ــل آن ــاهري التمثي ــن مش ــري م ــل كب ببط
كالســيكيات الســنام يف املرحلــة الذهبيــة؛ مرحلــة 
ــى  ــات حت ــن األربعيني ــنام (م ــدة للس ــني املجي الثالث

الســتينيات)...
ــا  ــاة، تربه ــول الحي ــت كل يشء ح ــالم تعلم ــع األف م
وغموضهــا،  وضوحهــا  ومرهــا،  حلوهــا  وترابهــا، 
سالســتها وتعقيدهــا، يرسهــا الــذي بعــد عرسهــا، ... 
ــه  ــف أمام ــر يب مل تق ــاة م ــف يف الحي ــد موق ال يوج
حالــة ســنامئية مــن آالف األفــالم التــي تفرجــت 
ــز  ــي الســريذايت "الرتكي ــأن يســمى يف معجم ــا بت عليه

ــل". ــم جمي ــع فل م
الفلــم الجميــل عنــدي قصــة معقــدة. حــوار كثيــف.

ــات ســيناريو  ــة. تقلب ــة وألعــاب كالمي إحــاالت ثقافي
ذكيــة. خلــو مــن الفجاجــة. فجائعيــة معينــة. ارتبــاط 
مــع الحيــاة. (أخــي الصغــري كان يحبنــي ويعشــق 
الجلــوس إىل فلــم مــع أخيــه "الشــيخ" كــام كان –وال 
زال يســميني- وكان يصــف هــذا النــوع مــن األفــالم 
باألفــالم اململــة التــي فيهــا الــكالم وليــس فيهــا حركــة 

ــاع الهــدرة"). " األفــالم الســامطة ت
4/ ما جديد الخيال العلمي معك؟ 

تحــول الخيــال العلمــي يف الجزائــر وطيلــة ربــع 
ــاؤل  ــة التس ــن مرحل ــه م ــته في ــذي عايش ــرن ال الق
بــه  حــول جوهــره وجــدواه، إىل مرحلــة اإلميــان 
وبهــذه الجــدوى، وبإمكانياتــه الكتابيــة العاليــة. لقــد 
كان الحديــث عــن خ ع منــذ ربــع قــرن يشــبه الكفــر. 
املســتمرة إىل  العــودة  الكاتــب مجــربا عــىل  وكان 
الواقــع، مــع مالحظــة أن الواقــع يف عرشيــة الــدم كان 
ميثــل فعــال إغــراء كبــريا لعمليــات التخييــل، ومل يكــن 
يســريا تحــدي ذلــك الواقــع والخــروج بــه إىل األبعــاد 
الرمزيــة التــي يولــع بهــا الخيــال العلمــي عــادة. وكان 
ــوع  ــك الن ــكيل للقــراء املتعوديــن عــىل ذل ــاب ال الغي
ــن  ــرب. ولك ــق األك ــو العائ ــا ه ــل يف بالدن ــن التخيي م
األشــياء تغــريت برسعــة وإىل األفضــل. وأنــا أعلــم أن 
هــذا الحديــث يبــدو اليــوم لقــراء هــذا الحــوار غريبــا 
جــدا، ولكــن الفهــم الصحيــح لكثــري مــن الظواهــر ال 

ــه ان ميــر بالوعــي بالتاريــخ كــام كان فعــال. ــد ل ب
امــا اليــوم فأنــا ســعيد وقــد تغــريت األحــوال جذريــا، 
ــودي  ــرييت وجه ــان مس ــيس ب ــزي نف ــي أن أع ويروقن
قــد لعبــا دورا يف هــذا التغيــري. أنــا ســعيد عــىل ســبيل 
املثــال بالكتــاب الجامعــي الــذي صــدر منــذ ســنتني، 
والــذي أرشفــت عليــه، مبشــاركة قرابــة العرشيــن 
كاتبــا هــم أملــع أقــالم هــا النــوع يف البــالد العربيــة( 

عنــوان  تحــت 
العــوامل  "خرائــط 
وأنــا  املمكنــة"). 
أيضــا  ســعيد 
مــع  بــاإلرشاف 
األســتاذة وســيلة 
عــىل  بوســيس 
كتــاب  إصــدار 
هــام يصــدر مــع 
مطالــع عــام 2021 
ــدي  ــاب نق ــو كت ه

ــة  ــات النقدي ــن الدراس ــة م ــع مجموع ــي يجم جامع
والشــهادات واملراجعــات حــول روايتــي الخياليــة 
ــاب  ــاد وكت ــات لنق ــواين" ؛ دراس ــني العل ــة "أم العلمي
بــني درج  مــن ســت دول عربيــة... وغــريه كثــري 

واملطبعــة. الحاســوب  وذاكــرة  املكتــب 
م تكامل؟

ٔ
5/ الواقع و الخيال ... هل بينهما صراع ا

أعتقــد انهــام وجهــان لعملــة واحــدة هــي حيــاة 
ــرد  ــل ج ــع ألج ــاج إىل الواق ــان محت ــان. اإلنس اإلنس
حصيلــة لتجاربــه ورؤاه وتصوراتــه، وإلحــاق مصداقية 
(ولــو وهميــة) مــن خــالل صفــات نتعــود عليهــا مــن 
أمثــال: واقعــي/ فعــيل، معيــش، مجــرب، يقينــي، 
متفــق عليــه... هــذه هــي الصفــات التــي نحــب 
الواقــع ألجــل املصادقــة عليهــا... إال أننــا نحتــاج 
بشــدة إىل الخيــال ألجــل زحزحــة الواقــع عــن جموده 
ــه يتكلــس برسعــة  التلقــايئ، فمــن صفــات الواقــع ان
ــال  ــل الخي ــني. يعم ــب الرشاي ــاة بتصل ــب الحي ويصي
حينهــا عــىل زحزحــة الواقــع عــن ســكونيته املرضيــة 
التــي يتعــود عليهــا مــن خــالل تثبيــت لحظــات 
ــة أو  ــا بالحقيق ــة ويكنيه ــة يعدهــا مراجــع ثابت معين
واقــع الحــال. وإن هــي إال أســامء ســامها الواقــع مــا 

ــلطان. ــن س ــا م ــه به اأزل الل
الواقــع هــو الوجــه املــرشق للخيــال وطريقــة الخيــال 
البهيــة للخــروج مــن مــأزق الوهــم والتخريــف، 
ــاة  ــن حي ــذي يضم ــل ال ــم الجمي ــو الحل ــال ه والخي
الواقــع ويخــزن ثــم يفجــر طاقتــه عــىل التغيــري ألجــل 

ــام. ــاة إىل األم ــاة وبالحي ــرور يف الحي امل
م أنهــا 

ٔ
ــم ا ــة لفهــم العال ــك محاول ــي عرف ــة ف هــل الكتاب

ــدة؟  ــم جدي ــق لعوال خل
االثنــان معــا. مــع مالحظــة أن املهمتني غــري مختلفتني، 
وال هــام منفصلــة إحداهــام عــن األخــرى. أعتقــد أن 
الــروايئ -يف عــريف عــىل األقــل - فيلســوف غــري حكيــم 
ــي  ــايل الت ــىل التع ــدرة ع ــك الق ــاز التعبري...ميل إن ج
ــال  ــور متع ــن منظ ــياء م ــر إىل األش ــن النظ ــه م متكن
يختلــف عــن الخــربة الخطيــة الســطحية التــي ميلكهــا 
ــج  ــتخالص نتائ ــه باس ــمح ل ــون ، وتس ــاس أجمع الن
ــب  ــخص غري ــه ش ــل، ولكن ــف والتأم ــرة بالتوق جدي
ــاة هــي املدخــل  ــة الحي ــا، ففتن ــاة عموم ــه الحي تفتن
ــداث  ــل األح ــة لتأم ــة الجامح ــة، الرغب ــرب للرواي األك
التــي لــواله لذابــت يف النســيان والالمبــاالة، ولوقعــت 
يف ســلة مهمــالت الحيــاة، ذلــك امليــل الغريــب صــوب 
تســليط كامــريا قويــة عــىل حيــوات بــرش غــري مؤهلــني 
الحتــالل مناصــب العامليــة ومواقــع األســطرة ثــم 
ــرج  ــة تخ ــة عالي ــخصيات ذات رمزي ــم إىل ش تحويله

بهــم مــن دوائــر العــادي إىل دائــرة االســتثناء.
ــة  ــكل رواي ــا ســبق يظــل الســؤال المركــزي ل وســط كل م

ــي  ــى الحقيق ــا المعن ــرر: م ــؤال المتك ــك الس ــة ذل ــو إجاب ه

ــاة؟ ــق للحي العمي

يبــدو يل مــن خــالل النــدوات التــي أقيمهــا أو أشــارك 

ــط  ــاة يرتب ــى الحي ــن معن ــا ع ــك بحث ــا أن هنال فيه
بعملنــا كروائيــني؛ فنحــن منــارس الحيــاة بشــكل 
تلقــايئ ورسيــع ومتشــابك،وهذه الصفــات الثــالث 
ــة  ــل الكافي ــان والتأم ــافة األم ــق مس ــن خل ــا م متعن
لفهــم مــا نخــوض يــه، لهــذا يحتــاج النــاس إىل الــروايئ 
هــذا العــامل املتوفــر لدينــا والفيلســوف الــذي نطالــه 
ــذي  ــرب ال ــذا األخ األك ــه، ه ــا بحروف ــا ويطالن بخيالن
يجيــد فهــم مــا يحــدث لنــا والــذي يعيننــا عــىل فهــم 

ــرار املناســب... ــاذ الق ــامل وعــىل اتخ الع
يشء مثــل املرافقــة العقليــة قياســا عــىل املرافقــة 

البيداغوجيــة. املرافقــة  أو  النفســية 
ــا  ن يكــون النقــد نشــاطا فردي

ٔ
ــب) ا 7/هــل يجــب (او يغل

ــا؟ و جماعي
ٔ
ا

 النقــد يبــدأ مشــاريع جامعيــة ومــدارس، ثــم يتحــول 
اســتثنائيني  إىل مغامــرات فرديــة متامــا ألشــخاص 
يلتقــون يف لحظــات عاليــة التوتــر بنصوص اســتثنائية، 
هــؤالء األشــخاص ينتهــون إىل تشــكيل مــدارس يتبنــى 

الغــري طريقتهــا... وهكــذا دواليــك
سرار في الكون حقا؟

ٔ
هل هناك ا

أعتقــد أنــك تشــريين إىل بعــض مــا هــو يف كتــايب 

الســريذايت األخــري «خزانــة األرسار»، والحاصــل هــو أن 

طريقــة وعينــا هــي التــي تصــوغ األرسار. الكــون 
واضــح وغامــض يف الوقــت نفســه. هــو ســطوح 
معنــى  كل  مــن  مفرغــة  صامتــة  وامتــدادات 
ــه  ــه ووجدان ــان نظرت ــا اإلنس ــي عليه إىل أن يلق
ورغباتــه ومخاوفــه فيعطيهــا معنــى يخرجهــا مــن 
ــول  ــا خ ــذات م ــو بال ــذا ه ــد ان ه ــا... أعتق صمته
ــة  ــة العالي ــك املكان ــب الســاموية تل لإلنســان يف الكت

ــق. ــىل ســجالت الخل ع
وراس ســميتها 

ٔ
ســبوعية بجريــدة اال

ٔ
9/ لــك زاويــة ا

«التفكيــر بصــوت عــال»... فهــل يمكننــا فعــل ذلــك 
بالمطلــق؟

التفكــري هــي  مــامر ســتي للفلســفة ولفعــل 
ــا شــاعر متحــول  مامرســة مجازيــة بالــرضورة. ان
ــا  ــي حين ــث الجامع ــا، وإىل البح ــة حين إىل الرواي
آخــر، ومســتعني حينــا ثالثــا بالخيــال العلمــي 
يف إطــار ميتافــوري واســع وشــديد النشــاط... 
ــد  ــاب البع ــن ب ــا م ــا ادخله ــفة أن ــى الفلس وحت
كــام   – عنــدي  يشء  كل  للحيــاة.  االســتعاري 
ــن  ــا م ــل جيوش ــه- يقاب ــدى نيتش ــال ل ــي الح ه
ــن عــىل  ــك التمري ــة إال ذل ــا الكتاب االســتعارات... وم
االســتعارة يف الحقيقــة. مــا نســميه معــاين حقيقيــة 
هــو اســتعارات خبيثــة جــدا اســتطاعت التخفــي 
عــن االســتعارة بقدراتهــا االســتعارية نفســها. 
ــة  ــة. الحقيق ــف بالحقيق ــارت توص ــى ص ــت حت تخف
هــي اســتعارة تصنــع مــع حياتنــا ألفــة وســالما 

ــني وهمي
البقية في الصفحة 11
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تجــارب  إلــى  رحلتــه  فــي  الكاتــب  يحتــاج  مــدى  ي 
ٔ
ا 10/إلــى 

تيــة؟  حيا

ــدون تجــارب  ــة ب إىل أبعــد حــد ممكــن. أعتقــد أن الكتاب
ــة متطرفــة هــي  ــة وناشــزة غريب ي ــزة وحدِّ جديــدة ومتمي
مجــرد متاريــن بالغيــة أســلوبية يتعلــم مــن خاللهــا املــرء 
كيــف يكتــب عــىل طريقــة فــالن أوعــالن. التجــارب هــي 
ــني  ــي ع ــخ. ه ــامل والتاري ــىل الع ــلطها ع ــي نس ــني الت الع
الحقيقــة. هــي محــك التفكــري الحقيقــي. وكــام كان يقــول 
ــول  ــم يق ــي جس ــفة ه ــإن كل فلس ــه ف ــك نيتش فريديري
حكايتــه عــىل األرض، أو كــام كان جيــل دولــوز يقــول: إن 

ــار مــا.. كل فلســفة هــي الســرية الذاتيــة لعقــل جب
11/ أنــت مــن األســماء الوازنــة فــي الفلســفة فــي الجزائــر... مــاذا 

تعنــي لــك الفلســفة؟ 

شــخصيا تربيــت عــىل الفلســفة، ويل معهــا صفحــات كثــرية 
مــن كتــاب حيــايت. وكثــريٌ مــن هــذه الصفحــات مكتــوب 

عليه:نيتشــه. 
فريديريك نيتشه العظيم.

أكــرث يشء راقنــي يف فلســفة نيتشــه التعــدد والخــروج 
عــن النســق والفــوىض الخالقــة للكتابــة وصعوبــة الدخــول 
يف خانــة واحــدة فقــط. ويظهــر لنــا هــذا جيــدا مــن 
خــالل الئحــة املتأثريــن بــه، فهــو يســم مبيســمه فالســفة 
متنافريــن فكــرا وســلوكا واتجاهــا سياســيا مثــل برغســون 
ــاك  ــار، ج ــوا ليوط ــان فرانس ــو، ج ــال فوك ــم ميش أوال، ث
ديريــدا و جيــل دولــوز، و إذا كان هــؤالء األخــريون منتمني 
ــريا يجعــل ليوطــار  ــا كب ــإن بينهــم تباين ــل واحــد ف إىل جي
ــا  ــا رشسـ مناضــال يســاريا ويجعــل ميشــال فوكــو معارضـ
لــكل أنــواع الخضــوع للهياكـــل واملؤسســـات االجتامعيـــة 

والسياسيـة.  
أحببــت يف نيتشــه رفعــه صوتــه ضــد عبــادة الدولــة 
العمــق،  يف  ســيايس  ضــد  ألنــه  السياســية  والليرباليــة 
ــام كان،  ــزب" مه ــامء إىل أي "ح ــرة االنت ــه فك ــذا كره وك
ــة إىل الضعــف البــرشي  ــق املؤدي ــه فكــرة الطرائ ومعارضت
بــكل أشــكاله املمكنــة... وإىل غايــة اليــوم تبــدو يل طريقــة 
ــرشق  ــذا ال ــا يف ه ــكل أمراضن ــا ل ــري عالج ــه يف التفك نيتش
ــاء مــرشوع فــرد رشقــي متكامــل  الــذي فشــل متامــا يف بن

ومســتقل ومســؤول. 
  مــن جهــة أخــرى تربيــت شــعريا يف املدرســة الســرييالية، 
ــكل  ــت صــورة نيتشــه عــىل الجــدار، ف ــاك أيضــا كان وهن
مطلــع حصيــف عــىل نصــوص الســريياليني يقــرب إىل 
ــوبو"  ــب س ــوار"" أو فيلي ــول إيل ــون" أو "ب ــدري بريت "أن

كالمــا مثــل هــذا الــكالم الــذي كان يقــال يف حــق نيتشــه: 
»إن انســجام و متاســك نظــام معــني ال يشــكل ضامنــا 
ــىل  ــه ع ــه) يف هجوم ــد (نيتش ــد اعتم ــه، لق ــة في للحقيق
األنظمــة والنظاميــة عــىل رفــض الالعقالنيــة التــي تكمــن 
يف عــدم مناقشــة األنظمــة للمســلامت، ففــي نظــره ليــس 
العلــم نظامــا مغلقــا ال ذاتيــا بــل هــو بحــث متحمــس عــن 

ــة«.   املعرف
كان  كــام  التفكــري  وكيفيــة  التفكــري  الفلســفة  تُعلّمنــا 
ــأ  ــات الخط ــن غمكاني ــذر م ــا الح ــول، وتعلمن ــط يق كان
ــام  ــوران)، ك ــار م ــكالم إلدغ ــة (وال ــارات الصحيح يف املس
تعلمنــا عــدم التهيــب مــن التفكــري وتقديــم  هاجــس 
ــهروردي)؛ أي  ــهاب الس ــري الش ــق (بتعب ــىل الخل ــق ع الح
الخــروج مــن زمننــا والدخــول يف أزمنــة افرتاضيــة ســابقة 
عــىل  تعودنــا  مطبــات  إىل  تنبيهنــا  تســتطيع  والحقــة 
أخطائنــا يف الحكــم... تعلمنــا الفلســفة نتيجــة لــكل ذلــك: 
رضورة مراجعــة قناعاتنــا الســابقة وطرائــق عديــدة لفعــل 

ــك. ذل
12/ماذا عن الشعر؟ كيف تصف تجربتك في ذلك؟ 

ــريا.  ــاميل كث ــرشت أع ــعر. انت ــع الش ــدا م ــوظ ج ــا محظ أن
نــرشت أشــعارا داخــل الجزائــر وخارجهــا. يل ديوانــان نــرشا 
ــر  ــن املناب ــري م ــة يف كث ــعاري مدروس ــرة. اش ــن م ــرث م أك
ســواء منهــا الجامعيــة الرســمية والصحفيــة الطارئــة. 
ــي  ــل الفن ــار والتواص ــري واالنتش ــايت إىل التعب ــن حاج ولك
فاضــت كثــريا فيــام وراء الشــعر الــذي مــن طبيعتــه ضيــق 
دوائــر جمهــوره وانحســار فضــاء انتشــاره. يف تجالبتــي 
اعتقــد أننــي أدخلــت الشــعر إىل الفلســفة والروايــة ولكــن 
ــعرية.  ــي الش ــىل رؤيت ــا ع ــل مهيمن ــدة ظ ــعر كقصي الش
ــر  ــض املناب ــتمرار يف بع ــعارا باس ــرش أش ــب وأن ــا اكت وأن
األلكرتونيــة خاصــة. وأشــعر بفــرح كبــري يداهمنــي، مثــل 
ــت نصــا  ــام أنهي ــص أو كل ــي ن ــام داهمن طفــل صغــري، كل
ورضيــت عليــه بعــد التعديــالت الكثــرية واملفرطــة أحيانــا 

ــا. ــة دامئ والرضوري
ــن  ــفائه م ــل يف ش ــاعرا ال أم ــيل ش ــك داخ ــد أن هنال أعق

ــعر. الش
ن 

ٔ
ــد يهمــك ا ــذي ق ــا ال ــك؟ وم عمال

ٔ
ــة ا 13/ هــل تطمــح لترجم

ــو ترجمــت ؟  ــك ل ــه روايات تحتفــظ ب

ترجمــت ثالثــة روايــات يل إىل الفرنســية، وهــي قيــد 
ــام  ــا يف الع ــان منه ــر اثنت ــا تظه الدراســة والتشــاور. ولرمب
ــه  ــص حجم ــم تقلي ــا يت ــى وم ــا يبق ــد أن م ــل. أعتق املقب
الحقيقــي هــي مهمــة املرتجــم. النــص بالنســبة يل انتهــى 

أمــره. رمبــا نتشــاور يف بعــض التفاصيــل إال أن الكلمــة 
ــة يف  ــامت التأويلي ــب الرتج ــم. أح ــل للمرتج ــة تظ النهائي
ــة  ــرات والحصيل ــدة م ــة ع ــت الرتجم ــامل األدب. مارس ع
هــي أن لــكل لغــة مزاحهــا، ولــكل نــص يولــد يف رحــم لغــة 
مــا مــزاج لــن يســتطيع اســتعادته بعــد الرتجمــة إىل لغــة 
ــرتاح  ــون اق ــن يحاول ــون الذي ــذا ينجــح املرتجم أخــرى، له
ــات  ــىل الطاق ــاء ع ــم بن ــص املرتج ــدة يف الن ــة جدي أمزج
ــا تظــل مهمــة  ــة. ولكنه ــة داخــل كل لغ ــة املعتمل املختزن

ــد. ــد بعي ــرية إىل ح عس
14/ االٕيديولوجيات... ما موقفك الخاص منها؟

ســبق يل أن كتبــت شــيئا مــن قبيــل أن اإليديولوجيــا 
ــام  ــا مت ــتقل عنه ــاول ان نس ــن نح ــى ونح ــا حت ــط بن تحي
االســتقالل. والخاصــة يف رأيــي هــي ان اإلبدبولوجيــا مثــل 
ــل  ــه يوجــد قلي ــذا فإن ــا. ل ــروح؛ تعــرب كل يشء يف حياتن ال
ــة  ــنا إىل طاول ــة جلوس ــى يف طريق ــا حت ــن اإليديولوجي م
ــع  ــا متوق ــرية.. اإليديولوجي ــوة أو فط ــا قه ــور وتناولن الفط
للــذات، وال مهــرب لنــا مــن هــذا التموقــع حتــى يف أبســط 
األشــياء. نحــن أبنــاء عاداتنــا، ومخاوفنــا، وطريقتنــا يف 

ــي. ــال وع ــي أو ب مامرســة األشــياء بوع
ــا ســالحا ذا حديــن، فنحــن نفعــل بهــا  تبقــى اإليديولوجي
ــة  ــة دافع ــا إىل طاق ــا تحويله ــا نشــاؤه؛ إذ ميكنن ــا) م (وله
ــة  ــا. يف نهاي ــس به ــل العك ــا فع ــام ميكنن ــاء ك ــوب البن ص
األمــر هنالــك إيديولوجيــا ســاعدت روســيا عــىل االنبعــاث 
مــن رمــاد كانتــه منــذ أربعــني ســنة، وهنالــك إيديولوجيــا 

وليبيــا،  العــراق  مثــل  عربيــة  بلدانــا  فككــت  مقيتــة 
ــا الغــزاة التفســري الوحيــد ملــا حــدث  وليســت إيديولوجي
ويحــدث عندنــا، بــل إن هنالــك حاضنــة محليــة لــكل هــذا 
االســتعداد للعــداء وللشــقاق هــي التــي مهــدت للغــزاة.

ــات  ــي املنعرج ــا ه ــتكون اإليديولوجي ــع س ــرة أوس يف دائ
ــق  ــا العمي ــاح إىل خبثه ــي نرت ــا الت ــا نصوصن ــي متــر به الت
املتأصــل. وال نــص يخلــو مــن إيديولوجيــا كــام علمنــا 

ــو. ــال فوك ميش
خيــرا لــو ســمحت لــك الفرصــة لحديــث داخلــي مــع 

ٔ
15/ ا

مــاذا ســيكون؟ القــراء 
 أمتنــى أن تتعلمــوا مــن كتابــايت أهــم الصفــات التــي 
زودتنــي بهــا الكتابــة: الســامحة. اللقــاء املــرح الخــرّي مــع 
القــراء والكتــاب، الســامحة كقيمــة برشيــة تتــأىت مــن 
خــالل  انخراطنــا كقــراء يف حيــوات أبطــال النصــوص األتيــة 
ــب  ــة جوان ــرشق والغــرب، ومــن خــالل تربي ــن ال ــا م إلين
التعاطــف البــرشي، مــن خــالل تبنــي وجهــات نظــر الغــري، 
وفهــم أســباب أفعالهــم ومســارب قوتهــم وضعفهــم. 
ــع  ــاء بتواض ــة بيض ــام ورق ــف أم ــان الواق ــامحة اإلنس س
كبــري، يحــرك الكلــامت وكلــه أمــل بــأن يجعــل العــامل 
ــرك  ــا ال تح ــا رمب ــوص يكتبه ــالل نص ــن خ ــال م ــل قلي أفض
ــا  ــر، ولرمب ــا يف الصغ ــاكنا متناهي ــرك س ــا تح ــاكنا، ورمب س
تتغــري موازيــن التاريــخ فيتعــني اليســري عســريا واملتناهــي 

ــرب. ــا يف الك ــر متناهي يف الصغ
حاورته خديجة نايلي

اإلعالمي الصاعد فؤاد بوجلدة ل: الوسيط المغاربي 

« مسؤولية الصحافة بالنسبة لي هي أمانة فهدفي هو خدمة المجتمع و الوطن»
حوار مع  فؤاد بوجلدة صحفي بجريدة الشرق سطيف إبن قرية ثقليعث شرف واليته وبلديته 

إعالميا في عدة محافل دولية ، نتعرف عليه و على شغفه بهذه المهمة المقدسة  
_بداية من فؤاد بوجلدة؟

بعــد بســم اللــه الرحــامن الرحيــم والصالة والســالم 
ــه  ــىل ال ــد وع ــيدنا محم ــم س ــولة لكري ــىل رس ع
وصحابتــه اجمعــني ريب ارشيل صــدري ويــرس يل 
امــري واحلــل عقــدة مــن لســاين يفقــه قــويل امــا 
بعــد الســالم عليكــم والرحمــة اللــه تعــايل وبركاتــه 
يل عظيــم الــرشف والتقديــر إقامــة حــوار مــع 
ــدة  ــىل جري ــيل ع ــة ناي ــزة خديج ــة املتمي اإلعالمي
ــة  ــا لخدم ــعى طبع ــي تس ــاريب والت ــيط املغ الوس

ــتطاع  ــدر املس ــداع ق ــباب واإلب الش
ــطيف  ــة س ــن والي ــدة م ــؤاد بوجل ــم األخ ف معك
ــة ثقليعــث  ــم قري ــة العل ــد مــن مــن قري وبتحدي
ببلديــة ذراع قبيلــة صحفــي بجريــدة الــرشق اليوم 
القديــر  الصحفــي  يديرهــا  والتــي  اإللكرتونيــة 
محمــد بــن كمــوخ وصحفــي ســابق يف عــدة جرائد 
ورقيــة وإلكرتونيــة وطالــب مبعهــد اإلعــالم وايضــا 
وطنيــة  مســابقات  عــدة  يف  ومشــارك  منشــط 
منهــا املســابقة الوطنيــة للتقديــم التلفيزيــوين 
ــنة  ــي س ــون الذهب ــة للميكروف ــابقة الوطني واملس
٢٠١٩ برعايــة وزارة الشــباب والرياضــة وكان يل 
ــني املســابقتني  ــة ســطيف يف هات ــل والي رشف متثي
امليــدان  وايضــا كاتــب وشــاعر هــاوي اهــوى 
األديب كثــريا وحاليــا رئيــس نــادي رؤيــة للصحافــة 
واإلعــالم رفقــة املبدعــة بســمة ســعيد عريــف 
مبركــز الرتفيــه العلمــي البــاز وايضــا مــدرب يف 
ــت إيل هــذا  ــي دخل ــم والت ــاء وتقدي ــات اإللق فني
امليــدان العــام املــايض وكان يل رشف إقامــة عــدة 
دورات كللــت بنجــاح وكان يل رشف بعــد جائحــة 
فــريوس كوفيــد ١٩ تنظيــم مســابقة وطنيــة عــىل 
صفحتــي اطلقــت عليهــا إســم مســابقة الصحفــي 
برعايــة  كانــت  والتــي  اإللكرتونيــة  املتميــز 
ــتدامة  ــة واملس ــة البرشي ــالم والتنمي ــة الس أكادميي

وبتنســيق مــع املنظمــة الوطنيــة لحاميــة الطفولــة 
ــة اليتيمــة  ــة األرمل ــادي حــواء لرعاي والشــباب ون
والتــي حققنــا منهــا نجاحــا بعــد مشــاركة يف عــدة 

ــات. والي
_يلقبونــك "الصحفــي الصاعــد" بواليتــك  

فكيــف و لمــاذا اختــرت الصحافــة ؟
 نعــم كان يل رشف متثيــل الواليــة يف عــدة محافــل 
وطنيــة ودخــول للميــدان اإلعالمــي بقــوة وتواجــد 
يف مختلــف املناســبات الرســمية وخاصــة منهــا 
األدبيــة جعــل البعــض يلقبوننــي بصحفــي الصاعــد 
بواليــة ســطيف وهــذا رشف كبــري يل خاصــة بعــد 
واليــة  يف  األنشــطة  مختلــف  بتغطيــة  قيامــي 
ــه  ــد الل ــى والحم ــتثناء لألعط ــدون إس ــطيف ب س
صــورة إيجابيــة لإلعــالم وبــأن اإلعــالم هذفــه 
وخاصــة  للمتابعــني  كامهــي  الحقيقــة  إيصــال 
معانــات مناطــق الظــل ماجعــل الكثــري يلقبوننــي 
ــل  ــم العراقي ــد رغ ــي الصاع ــم الصحف ــذا اإلس به
التــي اواجههــا إال اين عــازم عــىل اكــامل مشــواري 

ــدان. ــذا املي يف ه
حقيقــة الصحافــة قبــل كل شــئ  موهبــة واإلنســان 
املحــب لهــذا امليــدان يســتطيع صقــل موهبــه عــرب 
ــف  ــن يف مختل ــالل تكوي ــن خ ــك م ــة وذل املامرس
ــة  ــة واملتواجــدة بقــوة يف األون ــة اإلعالمي األكادميي

األخــرية.
ــرء  ــة تكســب الم ــا مهن ــد أنه ــل تعتق _ه

ــه؟ ــي حاجات ــه و تغط قوت
ــي  ــه وتغط ــرء قوت ــب امل ــة تكس ــي مهن ــم فه نع
ــه رغــم العراقيــل التــي تواجههــا الصحافــة  حاجات
الجزائريــة وطبعــا لــكل إنســان رئيــه يف هــذا 
األمــر فانــا جــد متفائــل  وخاصــة مــن ناحيــة 
التوظيــف لكــن امتنــى ان تحــل كل هــذه املشــاكل 
وان يعطــى لــكل ذي حقــا حقــه  يف هــذا امليــدان  

وان نبنــي إعالمــا قويــا يف كل النواحــي يرتقــى إيل 
ــه. ــة بحــول الل العاملي

_مــا رأيــك فــي الوجــوه التلفزيــة و فــي 
مســتوى اإلعــالم اليــوم ؟

ــني  ــاك إعالم ــة هن ــوه اإلعالمي ــص الوج ــام يخ في
يســتحقون كل الثنــاء عــىل برامجهــم الهادفــة 
وتوعيتــه  املجتمــع  لخدمــة  يســعون  والذيــن 
عكــس البعــض فهنــاك بعــض الحصــص الترقــى ان 
يشــاهدها املجتمــع وخاصــة اننــا مجتمــع محافــظ 
لهــذا احــي بعــض الوجــوه اإلعالميــة التــي تســعى 
لتقديــم األفضــل للصحافــة الجزائريــة مــن كل 
لبنــاء  يســعون  والذيــن  والجوانــب  النواحــي 
إعــالم قــوي يســاهم يف خدمــة املواطــن والوطــن 
ــا  ــالم يف يومن ــتوى اإلع ــا مس ــة األوىل ام يف الدرج
ــور  ــد التط ــة بع ــوظ  خاص ــور ملح ــه يف تط فأظن
ــة إيل هــذا  التكنولوجــي الحــارض  ودخــول الرقمن
كل  عنــد  تتــداول  املعلومــة  ماجعــل  القطــاع 
ــت  ــة وليس ــة الصحيح ــا املعلوم ــني وطبع املواطن
ــالالت يف  ــدة إخت ــود ع ــم وج ــا رغ ــة منه الوهمي
هــذا القطــاع إال ان عــىل الجهــات املختصــة إيجــاد 
حلــول تســاعد مــن رفــع مســتوى اإلعــالم يف 

الجزائــر ومنافســة الصحافــة العامليــة.
_كيف تصف مسؤولية الصحافة ؟

 مســؤولية الصحافــة بنســبة يل هيــا امانــة فهــديف 
هيــا خدمــة املجتمــع  والوطــن وخاصــة املواطــن 
البســيط يف مناطــق الظــل الــذي اليجــد لتعبــري عن 
ــة  ــة الصحاف ــا مهن ــالم  وايض ــائل اإلع ــه إال وس رئ
هيــا مهنــة املتاعــب مهنــة شــاقة يجــب عــىل 
مامرســها التحــيل بشــجاعة والصــرب يف مختلــف 
امليديــن لهــذا احــي كل رجــال اإلعــالم يف مختلــف 
وســائل اإلعــالم الذيــن يســعون لتنويــر الــرأي 
ــا إال  ــن صعوباته ــم م ــتجدات فربغ ــف املس مبختل

ــه. ــم األفضــل بحــول الل ــىل تقدي ــون ع ــا عازم انن
_هــل هنــاك إعالمــي أو إعالميــة نمــوذج 

بالنســبة لــك؟
هنــاك عــدة إعالمــني بنســبة يل منــوذج ناجــح 
قدمــو كثــريا للصحافــة الجزائريــة واســتطعو فــرض 
املتوصــل  بالعمــل  امليــدان  هــذا  موهبتهــم يف 
فمنهــم اإلعالمــي القديــر محمــد بــن كمــوخ 
ــا  ــل فيه ــذي اعم ــوم ال ــرشق الي ــدة ال ــر جري مدي
الكثــري  قــدم  الناجــح  لإلعالمــي  منــوذج  فهــو 
للصحافــة الجزائريــة وايضــا هنــاك عــدة إعالميــني 
فمنهــم  بيهــم  اإللتقــاء  كان يل رشف  جزائريــن 
اإلعالمــي محمــد شــيخي واإلعالمــي القديــر كريــم 
بوســامل واإلعالمــي واألديــب طاهــر مرابعــي وغــري 
ــة  ــري للصحاف ــو الكث ــن قدم ــني الذي ــن اإلعالمي م
هــذا  يف  ناجحــا  منوذجــا  بعتبارهــم  الجزائريــة 

ــدان. املي
_أين ترى نفسك بعد عشر سنوات؟ 

ســؤال وجيــه كيــف ارى نفــيس بعــد ١٠ ســنوات 
الحكــم بيــد اللــه ســبحانه وتعــايل والنعلــم الغيــب 
لكــن إذا احيينــا اللــه ســبحانه وتعــايل تلــك املــدة 
ــد يف  ــي صاع ــى كأعالم ــل إيل مبتغ ــى ان اص فأمتن
الجزائــر وان اخــدم الوطــن واملوطــن بحــول اللــه 
تعــايل وان تصبــح جريــدة الــرشق بحــول اللــه 
ــاحة  ــا يف س ــا قوي ــام إعالمي ــة ورق ــاة تلفيزيوني قت

ــة ــة الجزائري اإلعالمي
_ما رسالتك؟

رســالتي اوال احــي عائلتــي الذيــن يســهرون عــىل 
نجاحــب واخــص بذكــر ايب وامــي وجــدي واخــوي 

األســتاذ ســيدعىل بوجلــدة والدكتــور بجامعــة 
بوجلــدة  تطبيقــة  رياضيــات  تخصــص  بجايــة 
ــة واحــدا واحــدا  صهيــب الذيــن وكل افــراد العائل
ــدان  ــذا املي ــول يف ه ــوة لدخ ــوين الق ــن منح الذي
جــدي  احــي  كــام  املســتطاع  قــدر  ودعمــوين 
اللــه يف عمــره والــذي  بوجلــدة احمــد طــول 
يطعــىل نصائــح حتــى اكــون فتــى يافعــا للمواطــن 
ــة  ــي قري ــكان قريت ــا كل س ــي ايض ــن واح والوط
ثقليعــث والذيــن يشــجعونني للمــويض قدمــا 
ــة  ــكان بلدي ــا كل س ــي ايض ــدان واح ــذا املي يف ه
ذراع قبيلــة الرشفــاء مــن هــذا املنــرب احــي جميــع 
متابعــي األوفيــاء عــرب صفحتــي الفيســبوكية فــؤاد 
والعافيــة  الصحــة  دوام  لهــم  وامتنــى  بوجلــدة 
ــذي  ــاء ال ــذا الوب ــا ه ــع علين ــه ان يرف ــو الل وادع
اخــذ منــا الكثــري مــن األحبــة يف األخــري ادعــو اللــه 
ان اكــون إنســانا يافعــا للوطــن والديــن وان اخــدم 
هــذا الوطــن ماســتطعتو لــه مــن قــوة بحــول اللــه.

_كلمة أخيرة للقراء؟
كلمــة اخــرية للقــراء امتنــى لــكل اآلدبــاء الجزائريني 
ــدان اآلديب  ــم األفصــل للمي ــن يســعون لتقدي الذي
الجزائــري النجــاح والتوفيــق رغــم العراقيــل التــي 
هــذا  يف  التحــدي  رايــة  يرفعــو  وان  يواجهنهــا 

ــه  ــدان بحــول الل املي
كــام اشــكر جريــدة الوســيط املغــاريب والصحفيــة 
الشــابة حديجــة نايــيل عــىل هــذا الحــوار الشــيق 

امتنــى لكــم النجــاح والتوفيــق .
حاورته خديجة نايلي



ته  تو  ر عربي« فضا م »من ك 

ما  لمسا رية « ا »يومية الوسي المغاربي الج

سور  ا لمد  ك األ العربية دون است

افا العربية و كسرالحدود  التوا بين ال

بر  االم افة   حدود لل ن  ة  م الجغرافية  م

ا العر في  ش ابة عربون محبة واحترا ل بم

ا العالم العربي   هد عبة التي ي روف ال  ال

 
 

حيــن  و 
في  نــرى 
ِط  ــقو لس ا
اً د صعــو

ْن  ذ إ ــَف  فكي
؟ ــُد نَْصع
حيــن  و 

لعيــَش  ا نــرى 
تًــا مو

ــو  تخب و 
، ةُ ــا لحي ا

  ِ جــل فِمــْن أ
؟ لَُد نو ــن ْ م

نظُــنُّ  حيــن  و 
ــوَف  لكه ا
ــاً شموس

ذن  إ ــَف  فكي
؟ نســتفيق

ُمنِــَع  ْن  إ و 
، ــُث لغْي ا

ــنطفئ  س ــف  كي
؟ يــْق لحر ا ا  هــذ
فــي  لــَت  ز و ما

، تغــرُق ليّــمِّ  ا
ــُب لحبي ا مــّر 

يــُب لغر ا مــّر  و 
ْتــَك  نقذ ا مــا  و  

ليّمِّ ا ــن  م
ٍر  د قا ا  يَــد

ْر ــد مقتَ
الُخ و  مــرَّ ا و 

ــُق في لر ا
من  يبــَق  لــْم  و 
. يمْر لــْم  حــٍد  أ

؟ ــر ْ تنتظ ــن ْ  فم
تــرى  و حيــن 
يمــِة  لهز ا ــي  ف

اً نصــر

ن  ذ إ ــف  فكي
؟ تنتصــْر

ــطُ  لمحنّ ا ا  هــذ و 
ه قْصِر ــي  ف

ســقطت ْ  قــد  و 
ــُذ ي و لتعا ا ــه  عن
ميــٌم و  و  ٌن  نــو

ُء با
فيِه  َد  عــا مــا  و 
لَخــلُّ و  ا ســوى 

ــُح لمل ا
َغ منــه  ْفــِر أُ و 

ُء ا لهــو ا
: شــعُب فيــا 

نرى  ــَن  حي
و  ــَل  للي ا
، ةَ لهــوَّ ا

نّــا  بأ نُقــرُّ  حيــَن 
. . نا  ــر ُكس
يكــون ُ 

ن ْ  ذ إ لنقيــُض  ا
ُمْمكنــا

َن  ٓا قــْد    و 
ْن  ا ْحــك  لرو

تســتفيَق
ن  و قــد ٓا

ن ْ  ــأ ب ِء  ــا ِمي للُمو
. فــَن تُد
 

12 dimanche 06 decembre 2020
Numéro:882

األحد 06 ديسمبر 2020
882 العدد ر عربي من ك 

ي عن  لت و س
ي  الحياة بالما
ة  و عن اشرا

األح
كان  بتها

سوة  ة بال متو
رفة ب  م

يان الع
ولي  فتعجب من 

ا و ما 
سي و  به من م

شجان
ي  ر يا 
ة  يا ستار و ال

دان ر الو ر
كلل روحي بوردة 
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سامي عوض  

ين البيتجالي  فلس

لمي   م فتحي حامد 

ة  ا ل ة ا يب ألد اعرة  ا ر ال ن م م

ي  فتح م  ة  ي ر لم ا ة  د ا ل ا و 

د  م حا

 
أطوي جناحاً 

ضامراُ كم يشتهي

أن يهجَر الطيَن 
الُمكبَِّل ُشعلتي

 أن يرسَم الهذياُن 
نافذةَ السَّنا

وعلى خيوِل الفجِر 
أعبُُر َعْتمتي

 أيظلُّ قِنديُل 
الربيع معلّقاً

مثَل المنارِة تقتفيِه 
ُمهجتي ؟؟

 أحالمي 
اصطدمت قواِدُم 

لحنِها

بِعناِد قضباِن 
الدجى في ُعزلتي

 ترتدُّ أجنحتي 
وثّمةَ ريشةٌ

سقطْت كدمعِة 
تائٍب او قانِت

جّربُت 
أن أغفو.. معاوُل 

فكرٍة

ْت سكوني  قضَّ
واستباحْت غفوتي

 يقتادني األمل 
الكسيُح مسافراً

حيُث البيادُر ال 
تصاِدُر ِحنطَتي

 حيُث األماني ال 
يشيُب ُحداؤها

قهراً وصبراً في 
ضجيٍج صامِت

 أمضي وال 
أمضي... وأعبُُر 

حافياً

وخال جراحي ما 
حملُت بُجعبتي

 الريُح هّزتني 
لتبلَو شوكتي

فإذا بجذري عاشقاً 

في تُربتي

 هزئَْت  بأحالمي 
البريئِة عينُها

وأنا المليئةُ 
بالموانِئ رحلتي

 كم كان يدفعني 
الحريق إلى النوى

فيرّدني بَْردي  

ألحُضَن َجمرتي

 فعزفُت إيقاَع 
الحياِة مجدَّداً

وعسى طيوُر  
الضوِء تقصُد 

ُشرفتي

 

04/12/2020

*أجنحة السراب*
 بقلم الشاعرة ماجدة ابو شاهين

ان المبد نهاد العيس اللوحة لل
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ر فرحا يمة  ليم 

ور ر كمليون ع

لبي ان  عل 

» حترا لمحمود دروي »م ا

--1

السجن حواٌر ما بين األسير، 
وفورة الصباِح، حيث يغني األسير 

لمجرى الحديث، ليكثف معنى 
األمل لهذا الصباح، وهو نوٌع من 
العالقة الشخصية ما بين األسير 

واأللم صباًحا، حيث يعمد إلى جمع 
بقاياه في »ماعون« كبير، ويدوسهُ 

الستخالص العبر من السنوات 
المهدورة في روايٍة يحاوُل أن 

يكون بطلها ليختصر على نفسه 
اإلجابات.

فالسجن مرةً أخرى قفير نحٍل 
يحاول فيه »تفلية« المعاني 
الستخالص عسل المعاناة.

وهو انحياُز الذاكرةَ لفتاٍة بعينها 
دون األخريات وحسُد النساء 

للذاكرة. وعريها الصريح الفاضح، 
وغنى المعاني في االختصارات.

وهو خيطُ شمٍس غزلته الليلة 
السابقة، وأطلقته في الصباح، 

الفراشاْت.

--2

السجن دوائر مربّعة بأفقية النظر

وقارورةٌ مغلقة في عمودية العمى

وبقايا طعاٍم للطيور، وجوع األسير

وأرق غير متوقٍع لليلٍة نسيت عقد 
خيطها وشح التنفس، وثقوب ضوٍء 

تحمل إلينا ما يكفي فقط.

يدة  حرا و لي من رم ال و
م ر دا ديمة لحا

السجن  عمر له في رحي األسير 
والسجان

جان ر ال السجن وحد 

م ما بين  ا دا السجن حوار ون
األ والسما

رف واحد باألدعية  ا من  ن
م السما ة  و وا وال

--3

السجن رجع الصدى في حديث 
قوقعٍة دافئةَ وال تنظر إليه مرةٌ 

أخرى في المرآْه .

السجن خمس خطواٍت أخرى قبل 
البدء من جديد

وثالث خطواٍت عموديٍة للريح

وتمحيٌص لمعنى الخريف

وألف معنى وتفسير

واالّ تكون في المكان، ونقطة حبٍر 
في الزمان

واستحالة األلم لجدار

السجن تعداٌد للخساراْت

* * *

السجن آسيرةٌ أنجبت هذه األرض

وتحولت إلى شجرٍة كاملة

السجن رد الجيوش الغازيْة

كي أعود لتذوق خمراً معتْق

وثمرةً ناضجْة

* * *

و من  ب  حة ال السجن را
ة ناف

ام ة وركن  ام وسما 

هة سابعة و

ر فو لة  السجن 

دسة يلة م

ة ر

تين ر

ة ورابعة ال و

* * *

ي  ملة واحدة  ر في  ت لت
ة ليم ر

وهي رقصة الحرية والحياة التي 
سأردد إيقاع آياتها لدين الحرية، 

لسنواٍت وسنوات لتكبر على إيقاعها 
األجيال، ولتمارس دين الحرية 

كرقصةٌ.

هذه هي رقصة الطفلة الجميلة ليم، 
فهي حفيدة نبيل وثائر، بل نبٌي 

وثائر، ال يترك فرصة تضيع إال 
وأنبت على جدران زنزانتنا الفرح 

ومرج سنابل، فهو يغني لألمل 
كفالٍح متمرٍس، وينتظره كي يجري 

إلى جدران السجن الصلفة، فتنبت 
السنابل، لنخرج من شح هواء 

زنازيننا الخانق لرحابة الحوار 
معه.

فتارةً يجدف بنا على بحر حيفا، 
ونسبح حتى انطفاء الشمس خلف 
الكرمل، لتسير في الصباح التالي 
في وادي النسناس، وتارةً أخرى 
تراقصنا حفيدته الطفلة ليم، على 
أنغامها التي تّصر على انتقائها 

بعناية، ألعود طفالً ولدته أو لفظه 
الرحم الصخري العاقر، الذي 
يحتجزنا في رحمه منذ سنين 

في عملية والدة ال تتم االّ قسًرا، 
لكن الطفلة ليم تدفعني بألحانها 

ورقصاتها إلى الحياة كقابلةً 
متمرسة في الحياة لتخنقني جدران 
الزنازين، وليمتلئ الجو من حولي 

فراشات ملونة تتطاير، وقلوباً 
وردية صغيرة تلهو، وفقاعات 

ملونة لكن الوقت أضيق بنافذته من 
أن يحقق لي أمنيتي أن تأخذ الطفلة 
ليم بيدي لنلهو وندبك ونرقص هي 

دقيقة واحدة فقط، مّدت لي يدها 
الصغيرة، مسدت فيها على رأسي 

بحنان أنغامها، فأغفو ليلتي على 
أحالمها وتغرز يدها بصدري تمسد 
قلبي لينبت فيه من جديٍد دين الحرية 

والحياة.

رقصة الحفيدة ليم، هي معجزة 
نبيٍّ يتقن المعجزات لمريديِه، حيث 

يستكثر أن أدعوه بالنبي في دليل 
تواضعهم - هو نبّي دين قديم - 

جديد، »دين الحرية« غنّى ويغني 
آياته الشعراء واألنبياء منذ فجر 

التاريخ، وال زال الفرسان يحرسون 
ناره المقدسة، حسن، رائد، 
وفراس، وآالف الفرسان ..

فهم من يحاولون كشط غبار الزمن 
لوهب الحياة خضراء يانعةٌ لنا 

وللبشر .. فهم صناٌع يتقنون 
فن نحت البقايا الحزينة ليحولوها 

لحكاية سعادة وفرح.

أوليس هذا هو دين االنبياء 
الحقيقيين، وهب السعادة واألمل 

والفرح للبشر والمعذبين.

نعم، رقصة ليم، هي طقوٌس لدين 
الحرية، سنبقى نرتّل آياته كي 

تحفظها األجيال القادمة.

رقصة 
ل  سجن الحرية ل م ر  األسير  م

هيون ريمون ال

سان  رير 
د الكتو  ال

دور رواية 
سير  ة« ل ر »ال

ل ر م م
الفــاروق  دار  عــن  صــدر 
فــي  والنشــر  للطباعــة 
روايــة  مؤخــرا  نابلــس 
العمــل  وهــي  »الخــرزة« 
مفلــح. منــذر  لألســير  األول 
ــذي صــدر  ــع هــذا العمــل ال ويق
»ســردية«  تصنيــف  تحــت 
فــي 150 صفحــة مــن القطــع 
المتوســط، وصمــم غالفــه الفنان 
الفلســطيني ظافــر شــوربجي، 
وقــدم للســردية المحامــي حســن 
»الخــرزة«  وروايــة  عبّــادي. 
هــي الروايــة األولــى للكاتــب 
مفلــح، وتــدور فكــرة الروايــة 
النضاليــة،  التجربــة  حــول 
مــن  كثيــرا  الكاتــب  فيرصــد 
الثانيــة،  االنتفاضــة  أحــداث 
المطــاردات ومالحقــة  وفتــرة 
للمقاوميــن.  االحتــالل  قــوات 
وتنطلــق فكــرة الســردية مــن 
تلــك  مــن  حقيقيــة؛  حكايــة 

ــب  ــا الكات ــي وجده ــرزة الت الخ
ــوب  ــة إحــدى جي ــي ثني ــذر ف من
ــي  ــام ف ــه بأي ــد اعتقال ــه بع بنطال
ــه ردحــاً  ــق لترافق ــز التحقي مرك
مــا  وتختــزن  الســنين  مــن 
اختزنتــه مــن ســنوات وظروف، 
فيربــط مــن خــالل هــذه الخــرزة 
األحــداث التاريخيــة بالمــوروث 

باألحــداث  الشــعبي 
ليبنــي  المعاصــرة، 

فــي  متحــركا  نصــا 
أزمنــة مختلفــة وبيئــات 
ــذر  ــب من متعــددة. والكات
مفلــح مــن قريــة بيــت 
نابلــس،  قضــاء  دجــن 
ولــد فــي الكويــت عــام 
1976، وحاصــل علــى 
صحافــة  بكالوريــوس 
عــام  أعمــال  وإدارة 
جامعــة  مــن   2001
الوطنيــة،  النجــاح 
وماجســتير فــي الشــؤون 
مــن  اإلســرائيلية 
)أبــو  القــدس  جامعــة 
 2018 عــام  ديــس( 
داخــل  وجــوده  أثنــاء 
المعتقــالت االســرائيلية. 
فــى  عضــو  وهــو 
الصحفييــن  نقابــة 
ومعتقــل  الفلســطينيين، 
منــذ عــام 2003 ومحكوم بـ 33 
عامــاً، ولــه العديــد مــن المقاالت 
واألبحــاث  والدراســات 
التــى نشــرت فــي أكثــر مــن 
مــن  مجموعــة  ولــه  موقــع، 
القصــص والقصائــد، وروايــة 
ــة. ــار الطباع ــي انتظ ــرى ف أخ

رسالة من 
انة  ن ل ال

 شكرا لكم 
باسمه وحد  شري له

لك  ا  ير دبية  حية شعرية 
عة والجميلة  حا األ الرا
ين يكتبون  ا األحرار ال دبا من 

هم ويرسمون  هم وعر بدما
ن والح والع فو  الو

ين رفضوا  ور ال يما الس
هم ورفضوا  وا بكلما تا ن ي

حا  م  شعار ن يساوموا  ب
بوا التسول  ان و المعالي والسل
بوا الحاكم لك   عل 

يدي  اد  لمي و رف  األحرار 
لمي عال عل  و

أذكــر،  أن  إال  يســعني  ال  هنــا 
ــن  أحــد هــؤالء األحــرار والمبدعي
المحامــي  واألديــب  الكاتــب 
عبّــادي«،  حســن  »األســتاذ 
صاحــب العشــق الحيفــاوي عشــقنا 
جميعــا، الــذي اصطــادت أقدامــه 

غبــار الطرقــات إلــى الســجون 
لعلــه يعثــر علــى شــظايا قصيــدة، 
ــر..  ــق ثائ ــذب أو عاش ــا مع كتبه
كتابــا  أو  روايــة  يوصــل  لعلــه 
ــا  ــير، طالم ــدة أس ــه وح ــس ب يؤن
شــبك. دون  للشــمس  اشــتاق 

يها الرا األستا  حية ل 
حسن عبادي

عصيــر  أقــدم  أن  أنســى  ال 
الغيمــات وورد الكلمــات لــكل من 
يهتــم بــأدب حركتنــا األســيرة.. 

أســير  اســم  يذكــر  مــن  لــكل 
ولــو حتــى فــي الهــواء الطلــق، 
المجهولــة  األرقــام  خانــة  يَُجنّبُــه 
ســنوات  مــن  يقضيهــا  التــي 
ــد.. ــه أح ــم ب ــنوات دون أن يعل وس

يعــّد  أو  يقــدم  مــن  لــكل  تحيــة 
هــؤالء  لنصــرة  برنامًجــا 
األحيــاء..  مقابــر  فــي  األحيــاء 
الشــاعرة  األديبــة  أنســى  وال 
»قمــر  الجميلــة  واإلعالميــة 
أتحفتنــا  التــي  الرحمــن«  عبــد 
ــا  ــًرا وقراءته ــا شــعًرا ونث بمتابعته
القصيــدة.. رمــل  ثنايــا  فــي 

أتوّجــه لــكل قرائنــا ألقــول لكــم:

أيهــا األحبــة ..لكــم نبــذل الكلمــات.. 

واألعمــار  الــروح   بذلنــا  كمــا 
أمتنــا وشــعبنا  لترتقــي  والســنين 
ولغتنــا  وهويتنــا.. بكــم نكبــر ولكــم 
نفــرش ســجاد الشــعر والكلمــات 
لتمــروا  واآلهــات؛  والدمــاء 
ويقيــن..  بثبــات  الحريــة  إلــى 
وقــت  لكــن  تنفــد،  ال  الكلمــات 
دائًمــا. ويحكمنــا  كئيــب  الســجن 

ري لكم حبي وشعري ون
بكم نحيا ونتحرر 

دمتم
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ار 1 ة  مح
يقف الفلسطيني وحده .. مر عليه 

فتى فسأله عن سبب وقوفه .. 
قال له : أقف منتظراً للحل ... ، 

وقد تركني البعض و ذهب لزمن 
التطبيع ..!

في ذكرى الشهيد الياسر أقف على 
روحه مستذكراً تاريخه العريق ..، 
أقول لكل فلسطيني الحق كالشمس 

مهما طال غيم االحتالل سنرى 
الحق ..

* * *

ار 2 ة  مح
 يقف الفلسطيني .. في كهولة عمره 
.. هناك على كرسي االنتظار داخل 
المحطة المهجورة.. هناك وحيداً .. 
يأتي ليستذكر األلم الذي لم يغادره 
أصالً ..، ليقول هامساً أما آن اآلن 

أن ترتاح مثل بقية الشعوب .. و 
في ذكرى االستقالل الذي لم يتحقق 
كانه السراب .. لم يبقى في المحيط 

إال انت ...

* * * 

هيد كمال    األسير ال
بو وعر  

ا فهو الجواد  ر اليو عال  
ار اليو رح عن الحياة  ال

ر  ه  ا شم حريته لك
ه بين  ر ة  ي كريا ك عب ال

رسم  ها  ه وم و رفا دربه وا
دران السجن  وبة  عبر ر

وال عجاف كان  وا  وعبر س
ا  ر اعه بابتسامة ي و ار  ي

هر  سر السجان وي ا ي سيا
ي روحه بين  ن  م  كان ي

ه  ل والد حبته في  له و ربو 
ها ليلت  انها وع حضان ح و

رض بلد  يرة عل  اسه األ ن
ية ا الحبيبة

....
تهي نضال يو  لم ي

ال شار بروحه  اعت
عاليا  ية بك ال الو

ضال عبر  وبك ساحا ال
وبها حت  السجون من 

شمالها عبر شمالها المحت 
ل  ست ح ا شار الجمي 

والحرية
دي  و اح اإلرادة يا 

ل عل  شديد  الوفا
ا مح  السجان مع

وان  و فاألسر ع
عبة دا ال  المرحلة ال
رون  ضية  يس لم لل الم

اومتهم  م  بم عمار اري ب
ت  ارعتهم وب ضال بم وال

د السجان  ة  الوسا الممك
يرة  م  ساد حت 

هم س معا و
تكسر عليهم  م  ساد رة  وف

و   ي  امرة السجان ال م
ل فم يحي  حت ا ا من 

ويتغ عل سهر وحرمان 
د  ا الهوا  ف ن ير حت 

ا  ا سر انسانيته وعيونه يغ
ب السجان  ا  ال وبه

هيونيته ه ب ا يحت 
ون سرا  ل ي األسر في 
و التما األول والمباشر 

مود  يدافعون ويدعمون 
ادرة  د سياسة م شعبهم 

ضم ك يو في  ي التي  األرا
يمون فيها  ة وي د والض ال

م  عمار ا يدافعون ب المستو
عن الكرامةالمهجورة ألمة  

ة في  يرة لوحدة  اسها األ ن
من التهرول لك سرا

....
ا ولكن   ا ومن بي حت ع
ين  ول ومن  ا  علم ما

اية لك مع  بد فاسم ك
ر في فتحته   عل البا األ

د  ل الساحة و ر  ن يتة  الم
ل  نت  ها ف انسحب الحياة م

ة  اف ابلة وعل ال الجهة الم
وا لجريمة الضبا  ا 

د وعم ك لحما بح
سر م شاعرنا الدروي  ول

ه ل ي كمال  و
فالسجن  لي  سجين و

ض ليلة فيه  حد  ما من  افة ك
دلي  مض اللي كله في   و
جة   عض الحرية المت

ة  ومن فرض السهر عل األر
يا  ن  ا  عا و ا حافيا وعارياو

ها من ك ناحية حرا  حتض كمال 
ان متحررا من عبث البر
ها وما  بس ا وما  غر ما 

ا  ستجابة ل سرعها في ا
السرا

ا  يا كمال ي كمال يا 

لب يمتل  سدا رحل و رحل 
ا  ب ع شمسا وحرية وي

ار وا  ين رحل و لس ل
مريرا ولكن ستب شمسا في 

ير در  سما الحركة األسيرة 
ضال ال

الها  حد ر ين  بكي فلس  اليو 
* * *

با عمار  يا  ي    سيدي الر
كرة  يا سيد الدولة   سيد ال

دنا  ل كوفيت و رنا  ا ن ا  ك
ل  هر  ين من ال ة فلس ري

دنا األ  تي و ل و البحر و
ا  و ل عيون  رنا  ا ن  و
ا  ين  و لس نتما ل رو ا

رادة التحدي  دنا  و و ار 
واب  ا ال علم ا كلما  ا سمع و

ية ي لس ال
ي  م الربا الروحي والو ن 
ية بين  اري ومي عبر ملحمة  وال

ضية ع وال األرض وال
ا   ين في سد فلس د  ل

راد  ين في  جسد فلس و
لين يمت التي   وية وع ال

ما المجد للع
ا األبرار  هدا لود ل المجد وال

ميعا ا  األكر م
* * * 

ا الوالد  ر
كر الياسر 11/11(  في 

مساكين هؤالء الذي يعتقدون ..

أن الغياب سيغليك من قاموس 
الزوار ، أو بغيابك سيطمس 

تاريخك العريق ، أو ليس العظماء 
تظهر خيرتهم بعد غيابهم .

رحما ر السما 
أبو عمار .. أنت المعلم و مدرسة 

بذاتك ، بطريقك الصعب الذي 
شقيته مع أخوانك في الرعيل األول 
، ذلك الدرب الطويل و الشاق الذي 
مهدتموه بالبنادق وأُسرجتموه بدماء 

الشهداء والجرحى و تضحيات 
األسرى و كل الجنود المجهولين 

للوصول للتحرر و التحرير و 
االنعطاف من المحتل إلقامة الدولة 

ياسر عرفا 
أتذكر أيام الحصار .. كنا نتابع 
االخبار بقلق بشيء عميق في 

النفوس ينقل ذاك المشهد ، ولكن 
كان عزائنا الوحيد بثابتك و تجذرك 

رغم زمن تكالبت به الظروف و 
من معها عليك ..!

مساكين أولئك الذين يعتقدون .. 
أن حصارك سيقتل عزيمتك، لن 

يدركوا أن فيك إرادة شعب و 
مصيره فأمثالك ال خيارات لهم 
سواء الثبات و البقاء و الصدق 

بالقول الفعل كما عهدناك ..

يريدونني إما أسيرا او طريدا او 
قتيال واكملت الجملة واستشرفت 

المستقبل وما آلت إليه األقدار 
وهذه إرادة هللا تختارك يا ابانا 

شهيدا ..شهيدا.. شهيدا .مساكين 
اولئك الذين ظنوا ..

أنك في حصارك ضعيف ، رغم 
حصارك المطبق وليس االول و 
من قبله في بيروت ..، بل كنت 
من حصارك القائد والموجه و 

مولد لطاقة الثورة والثوار ..، لم 
يدركوا أنك الحر فينا ..، الحر 

باألرضواألشجار.. وفي كل شيء 
..، أدركوا أنهم فشلوا بحصارك 
وانتصرت بصمودك وخسروا ...

ورا الكا 
األسير عبد 

الرحمن 
ادمة الم

رير  للوسي 
المغارب 

ة التحكيم في  لج
ان العودة  مهر

ي الدولي  ما السي
ة باسم  ا رر م 

األسير كريم يون
الثقافــة  وزارة  رعايــة  تحــت 
بالدكتــور  ممثلــة  الفلســطينية 
عاطــف أبــو ســيف وزيــر الثقافــة 
ــطين  ــة فلس ــع جامع ــراكة م وبالش
ــم الخاصــة  ــة التحكي اجتمعــت لجن
المشــاركة  الســينمائية  باألفــالم 
ــينمائي  ــودة الس ــان الع ــي مهرج ف
الدولــي تحــت شــعار ال تفريــط 
بحــق العــودة, وذلــك فــي مقــر 
مدينــة  فــي  فلســطين  جامعــة 
لجنــة  اعضــاء  وحضــر  غــزه, 
التحكيــم المشــكلة مــن المخــرج 
مصطفــى النبيــه رئيــس اللجنــة 
والمخرجــة اعتمــاد وشــح عضــوا, 
والمخــرج والممثــل اكــرم عبيــد 
ديانــا  والسيناريســت  عضــواً, 
الشــناوي عضــوا, والدكتــورة 

غــادة الراعــي عضــوا وتمــت 
ــن  ــم مجموعــة م ــاهدة وتقيي مش

األفــالم المشــاركة فــي المهرجــان. 
الــى ذلــك حضــر أعضــاء اللجنــة 
التحضيريــة اجتمــاع لجنــة التحكيم 
ــات  ــير ومجري ــى س ــالع عل لالط
تقييــم األفــالم المشــاركة بحضــور 
مهنــا  ســعود  المخــرج  األســتاذ 
والمخــرج  المهرجــان,  رئيــس 
زهيــر البلبيســي مديــر المهرجــان, 
واألســتاذ نظــام مهنا مديــر اإلنتاج 
والمهندســة  المهرجــان,  فــي 
العالقــات  مديــر  صالــح  دعــاء 
والمخــرج  واالعــالم,  العامــة 
ــات  ــر العالق ــاب مدي ــف خط يوس
ــد  ــان, واك ــي المهرج ــة ف الخارجي
المخــرج  المهرجــان  رئيــس 
ســعود مهنــا ان المهرجــان ســيعقد 
فــي موعــده المحــدد فــي الســادس 
ــه  ــن جانب ــادم. م ــمبر الق ــن ديس م
النبيــه  المخــرج مصطفــى  قــال 
رئيــس لجنــة  التحكيــم ان إدارة 
المهرجــان قــررت منــح جائــزة 
ــا  ــرى تكريم ــالم االس ــة بأف خاص
الفلســطينيين  االســرى  لعميــد 
باســم  االحتــالل  ســجون  داخــل 
يونــس«. كريــم   « جائــزة 

هدا  ية ال و م
بار  واألسر والجرح 
ان العودة  ي مهر

ي الراب لس ال

 يو عرض 
سر و  ل

ة كريم يون ا
هدا  ال ة  ي و م ر  عب
ة  بحرك والجرح  ر  واألس
ا  دير و  ا  كر ش ن  ع فت 
م  ة التحكي رفة ولج ة الم للج
ي  لس ال ودة  الع ان  بمهر
ري  »ب  ون  المع الراب 
عل  ل  و  « ودة  الع بح 
ر  س رض  ل و ع ي ي
يون  م  كري ة  ا وا 
ا  م م باإل ة التحكي رر لج و
ح  ر  األس ة  ا  
يون  م  كري ة  ا « وان  ع
 » ر و األس ن ح ا ع للدف
ر  س ل ة  ي رم ك  ي ي  ال
ألن  و  ل  حت ا جون  س دا 
حس  ودة  ا الع س ر  األس
ر  واألس هدا  ال ة  ي و م
ان  ر ان المهر ك والجرح  ي
د  ر ف وا  دة  يم  ع
ة  ا ا  ون  يك ن  رر 
ا  اإلرادة  ح وان  ة بع ا
ك  ث ي ا  حي حتيا وي ا
م  مه ن المجتم مع  م

رو  الح ا  اب إل رض  ع
ب  ن ل  حت ا اكا  وانته

د  و ة   الحركي ة  اإلعا ا  ه ع
عود  ان س ي المهر  ر
عل  اإلداري  م  ا وال ا   مه
م ا  ث  ا حي ترح  الم
ة  ي و ي م ة ف مي رة اإلع الدا
والجرح  ر  واألس هدا  ال
ر  م م  ي برا م  ي  س وبالت
لكتروني  م اإلع ا س ول  مس
ادة  ة  واإلش ي و ي بالم والمر
رة  ي دا ارة ر ن رام ع م
ة  ومبارك ة   ي و بالم اإلع 
و  ر  وعض س ا ل وض الع الم
ي  ير البردي عل يس ور  ال
ي  يتم  ث س ر بحي ال
ر   س ا ألف  رض  ع و  ي
و   ت م د  ب م م  فيل ا  مه و
م يون  ة كري ضي ال يحاك 
كر  ي ية و ا  الم نت ن  م م يل ال
ه  ا ف دور ي ان  س ان المهر
ة  اف ال ار  و ة  برعاي ه  الرابع
م  راكة  وبال ية   ي لس ال
توا  ين   فلس ه  امع
م  التحكي ة  لج ا  تماع ا
ورة  ا  الدكت ن األعض ة م المكون
ي  الراع ادة  « دة  ا ال
وش  اد  »اعتم ة  ر »والم
ا  اريس »ديان ة والسي ب والكا «
ر  ك  » ر »والم اوي  ال
م  ة التحكي ي لج د« ور عبي
ه بي ال م  ر   الم
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ِضيل الكالب علي بعض من لبس الثِياب
َ

تف
رمُبَــا يكــون عنــوان خاطرتنــا هــذا 
وخاصــة  املِــراْس،  صعــب  اليــوم 
ــا   ــرش، ولكنه ــض الب ــيل بع ــِمِه ع ِبَوَس
ــا،  ــم مرارته ــي رغ ــرة الت ــة املُ الحقيق
نســتوضحها،  أن  يجــب  وقســوتها، 
ال  لِكَشــِف ِســرتها، ألنــُه مــن َســَرتَ  
ْ، وإمِنــا  للحــذِر ، والتحذيــر منهــا،  ــرتِّ سُّ
ال  وحتــي  ومكرهــا!؛  خبثهــا،  ومــن 
يقــع أحــد يف ِفخــاَخِ شــباِكها، ولنقــف 
نســتبني ســبيل  تفاصيلهــا  يك  عــيل 
الرُشــِد مــن الَغــي؛ فأَمــوٍر صغــرية قــد 
تُجــُر بــالوي كثــرية!. فنحــُن نعيــُش 
مُتشــاباهات،  أُمــوٌر  فيــه  زمــاٍن  يف 
وُمتشــابكات، وقــد يختلــط الحابــل 
بالنابــل، ويصبــح فيهــا الحليــم حــريان، 
مــن شــدة الفــنت، والباليــا، ففــي هــذِه 
ــدواً،  ــب ع ــب الصاح ــد ينقل ــام ق األي
ــا  انقلــب الصديــق عــدواً فــكان  ولَُرمَبَ
أعلــم باملــّرضة، وقــد يخــون الِخــل 
األقــارب  بعــض  تجــد  وقــد  ِخلــُه، 
ــد  ــد، ويحق ــامة فيحس ــارب الس كالعق
ــان  ــب الزم ــري عجائ ــُه، وت ــيل قريب ع
يف بضعــة شــهوٍر،  وتــري اليــوم بعــض 
األغنيــاء صــاروا فقــراء، وبعــض الفقراء 
هــم  مــن  وتجــد  أغنيــاء،  أصبحــوا 
ــن  ــحاب، وم ــوق الس ــن ف ــاء كم أثري
هــو  ُفقــراء فقــراً مُدقعــاً، وكأنهــُم 
مــن  وتجــد  الــُرتاب!؛  تحــت  ماتــوا 
أشــباِه النســاء، والرجــال مــن يتمكــن، 
ــذب،  ــن، ويك ــي يَتمك ــكَْن حت ويتمس
ــاب  ــوا ثي ــون، واستغش ــادع ويخ ويُخ
التقــوي، وهــم  يف الحقيقــة كاألفعــي!؛ 

ــن  ــن ال، ول ــم، ولك ــا تُعطيه ــدر م وبق
تُرضيهــم، وهــو حــال الِلَئــام، «فــإن 
أنــت أعطيــت الكريــم ملكتــُه، وإن 
أعطيــت اللئيــم متــرَد»!؛ ومــن النــاس 
مــن تزرعــُه، ولكنــه مــع أول َقَفــزٍة 
َمْعــن  الشــاعر  وصــدق  يَخلعــك!؛؛ 
بــن أَوس القائــل:» أَُعلِّـــُمُه الرَِّمـــايَة 
َســاِعُده  اْشــَتدَّ  ـــا  َفلمَّ يَـــوٍم،،  كُلَّ 
ــَوايف،،  ــَم الَق ــُه نَظْ ــْم َعلَّْمُتـ َرمــايِن،،  َوكَ
ــايِن!!؛ فبعــض  ــاَل َقاِفيــًة َهجـ ــا َق ـ َفلَـمَّ
البــرش  ماكريــن، َفألســتنهم  أحــيل من 
ــرب!.   ــن الص ــُر م ــم أَّم ــل، وقلوبه العس
القــرآن  يف  الكلــب  ذكــر  ورد  لقــد 
ــرات األويل يف ســورة  ــة م ــم ثالث الكري
ــَواِرحِ  ــَن الَْج ــم مِّ ــا َعلَّْمُت ــدة :» َوَم املائ
ــُه  ــُم اللّ ُمكَلِِّبــني تَُعلُِّمونَُهــنَّ ِمــامَّ َعلََّمكُ
«؛ ويقصــد باآليــة الــكالب املعلَّمــة 
االصطيــاد  وُعلَِّمــْت  بَــْت  أُدِّ التــي 
لصاحبهــا، والكلــب ال يَصــري ُمَعلَّــامً إال 
عنــد أمــور، وهي: إذا أُرســل اسرتســل، 
وإذا أَخــذ َحبــس وال يــأكل، وإذا دعــاه 
ــإذا  ــه، ف ــرَّ من ــه، وإذا أراده مل يَف أجاب
ــم، أي أن  فعــل ذلــك مــرَّاٍت فهــو ُمعلَّ
تعليــم الحيــوان يكــون بــرتك مــا يألفــه 
ــلُْب  السَّ الكلــب  وعــادُة  ويعتــاده، 
مــّرات  األكل  تــرك  فــإذا  والنَّْهــُب، 
ُعــرِف أنــه تعلَّــم؛ وقــد قــال صــىل 
ــم  ــن حات ــِديِّ ب ــلم لَع ــه وس ــه علي الل
ــك  ــلَت كلب ــه: «إذا أرس ــه عن ريض الل
اللــه فــكُْل»  املعلَّــم وذكــرَت اســم 
وعــن أيب هريــرة ريض اللــه عنــه قــال: 

ــه  ــه علي ــىل الل ــه ص ــول الل ــال رس ق
وســلم: «َمــن اتخــذ كلبــاً إال كلــب 
ماشــية أو صيــد أو زْرع نقــص مــن 
ــرة  ــا امل ــرياط»؛ وأم ــوم ق ــره كل ي أج
ــة التــي ُذكــر فيهــا الــكيل فهــي   الثاني
يف ســورة األعــراف يف قــول اللــه جــلَّ 
الَّــِذي  نََبــأَ  َعلَْيِهــْم  «َواتْــُل  شــأنه: 
ــُه  ــا َفأَتَْبَع ــلََخ ِمْنَه ــا َفانَس ــاُه آيَاتَِن آتَْيَن

ــْو  ــَن*َ ولَ ــْن الَْغاِوي ــكَاَن ِم ــْيطَاُن َف الشَّ
ــَد إَِىل  ــُه أَْخلَ ــا َولَِكنَّ ــاُه ِبَه ــْئَنا لَرََفْعَن ِش
كََمَثــِل  َفَمَثلُــُه  َهــَواُه  َواتََّبــَع  اْألَْرِض 
يَلَْهــْث  َعلَْيــِه  تَْحِمــْل  إِْن  الْكَلْــِب 
الثالثــة  واملــرة  يَلَْهــْث»؛  تَْرتُكْــُه  أَْو 
التــي ُذكــر فيهــا يف ســورة الكهــف: 
ــِد»،  ــِه ِبالَْوِصي ــٌط ِذَراَعْي ــْم بَاِس «َوكَلُْبُه
ــٌة  ــَيُقولُوَن ثَالثَ ــه جــلَّ شــأنه: «َس وقول
َخْمَســٌة  َويَُقولُــوَن  كَلُْبُهــْم  راِبُعُهــْم 
ِبالَْغْيــِب  َرْجــامً  كَلُْبُهــْم  ساِدُســُهْم 
كَلُْبُهــْم  َوثاِمُنُهــْم  َســْبَعٌة  َويَُقولُــوَن 
«؛ والتاريــخ مــيلء باألحــداث التــي 
اثبتــت فيهــا الــكالب وفائهــا عــىل 
خــالف بعــض البــرش؛ . ولــو يذكــر 
الزيتــون غارســُه لصــار الزيــت دمعــاً؛ 
وأختــم مقالنــا بقــول العالمــة الفقيــه 
يف  اللــه  رحمــه  الشــافعي  اإلمــام 
أبيــات شــعٍر  رائعــة قــال فيهــا: «لَيــَت 
ــا  ــت ُمجــاِوَرًة... َولَيَتن ــا كانَ ــِكالَب لَن ال
ال نَــرى ِمــاّم نَــرى أََحــدا... إِنَّ الــِكالَب 
ــَس  ــُق لَي ــا... َوالَخل ــدي يف َمواِطِنه لََته
ِبهــاٍد َرشُُّهــم أَبَــدا...  َفاِهــرُب ِبَنفِســَك 
ــعيداً  ــا...  تَبقــى َس ــَتأنِس ِبِوحَدتِه َواِس
ــض  ــرِدا...»؛ وإن بع ــَت ُمنَف ــا كُن إِذا م
ــني  ــني املنافقــني الكذاب األفاكــني الخائن

ملُخلفــني  ا
العُهــود، والوعــود، هــم أشــباه الكفــره 
القتلــة مــن الغاصبــني اليهــود، وإن 
لبســوا أجمــل الثيــاب، وتغنوا بالســالم، 
والحــامم، والحــب، ولكنهــم يف قلوبهم 

ــاً،  ــه مرض ــم الل ــرض فزاده م
فهنــا يكــون تفضيــل الــكالب 
لبــس  مــن  بعــض  عــيل 
الثِيــاب مــن أمثــال أولئــك 
ــا  ــدر م ــرة، وبق ــة الفج الخون
ــل، والتســرت  ــون الترسب يحاول
ملــن  والخيانــة  والتخفــي   ،
ــم، وإنخــدع فيهــم،  قــد أََمنُه
سينكشــف  حتــامً  ولكنهــم 
أمرَُهــم، وجشــعهم وأنفســهم 
بالســوء  األمــارة  املريضــة 
فأيــن  الُدونيــة  األنانيــة، 
يعلــم  ممــن  َســيذَهُبون 
القائــل  وأخفــي  الــرس، 
يعلــُم  وتعــايل:»  ســبحانُه 
خائنــِة األعــنُيْ ومــا تُخفــي 

الصــُدور».
ــب  ــث األدي ــب، والباح الكات
واإلســالمي  العــريب  املفكــر 
غــري  الجامعــي  واملحــارض 

املتفــرغ

األستاذ 
الدكتور/ جامل عبد النارص محمد 
عبد الله أبو نحل

عضو  نقابة إتحاد كتاب، 
وأدباء  مرص

البلداء وداء القيادة؟
عــن  الحديــث  حــني  الكثــريون  يرتبــك   
القضيــة  أو  املهمــة  أجــل  مــن  العمــل 
سياســيا  يكــون  قــد  والــذي  الهــدف  أو 
اقتصاديــا  أو  عامــا  وطنيــاً  أو  محــدوداً، 
صغــريا أم كبــريًا وســواء كان داخــل منظمــة 
(تنظيــم) ربحــّي، أم غــري ربحــي أي طوعــي 
والنقابيــة  السياســية  التنظيــامت  وكل 
واملنظــامت غــري الحكوميــة تــأيت ضمــن 

الثــاين التصنيــف 
للفشــل  ميكننــا تعــداد أســباب عديــدة 
التنظيمــي يف أي تنظيــم ســيايس أو غــري 
ســواء  الطويلــة،  تجربتنــا  مــن  ســيايس، 
(الجامعة/التنظيــم/ املنظمــة  بنــاء  يف 

وتجديدهــا،  تطويرهــا  أو  املؤسســة...) 
ــة  ــة طويل ــك يف ورق ــنا ذل ــبق أن ناقش وس
لنــا تحــت عنــوان ملــاذا فشــلت التنظيــامت 
يف  موقعنــا  عــىل  ومنشــورة  السياســية؟ 
 www.bakerabubaker.info الشــابكة 
، ولكــن دعونــا هنــا نركــز عــىل ثالثــة 
ــن  ــري م ــا يف كث ــم اختباره ــارزة، ت ــور ب أم
باملؤسســات  التــي طالعناهــا  الدراســات 
ــايل: ــة كالت ــرشكات الربحي ــى ال ــة، وحت عام

ــادة عــن مشــاركة الكــوادر يف  ــع الق ١-ميتن
ــا  ــل وأحيان ــرارات: ب ــربى والق ــامت الك امله
فالِصلــة  لــذا  الصغــرى،  عــن  ميتنعــون 

مقطوعــة بحقيقــة الواقــع عــىل امتــداد 
الهــرم التنظيمــي رأســيا إال باملناســبات.

 فمــن جهــة فــإن القــادة أو املســؤولني 
يفرتضــون بأنفســهم الفهــم املكتمــل املفيض 
للقــرار! وال حاجــة لهــم لتفعيــل األطــر 
ــم  ــم (منتظ ــل ومنتظ ــزن ومتص ــكل مت بش
حســب الالئحــة والقانــون والنظــام) مــا 
قــد يوقعهــم تحــت شــباك تطبيــق النظــام، 
مــا  املختلــف  الوعــي  ضغــط  وتحــت 

اليطيقونــه.
ــادة  ــادة (الق ــع الق ــكل بســاطة ميتن ــذا ب  ل
الصائــب  بالتعريــف  وليــس  باملوقــع 
للقائــد) عــن مقاســمة األعضــاء تخوفاتهــم 
تواجــه  التــي  الحقيقيــة  التحديــات  أو 
املؤسســة فتصبــح الصلة بالحقيقــة منقطعة 
أواملعلومــات  الفهــم  تحتكــر  فئــة  بــني 
وتســتغني عــن اآلخريــن، وهــي بظنهــا 
ــؤالء  ــة، وه ــواب والحقيق ــك الص ــا متتل أنه
هــم فئــة القــادة حيــث املوقــع، وبــني فئــة 
الكــوادر التــي ينمــو عندهــا الشــك لســبب 
باملعلومــات  ارشاكهــا  وعــدم  تهميشــها 
والتحديــات والقــرار، بــل وتقليــص مضمون 
األطــر للتحشــيد (التكديــس الكّمــي) فقــط 
مــا قــد يــؤدي بكثــري مــن األعضــاء للشــعور 
بالدونيــة أوالهامشــية، وعــدم القــدرة عــىل 
التغيــري أو حتــى عــدم الرغبــة بالتغيــري، أو 

ــا  ــى عــىل مواقعه ــري حت الخــوف مــن التغي
ــة. املتدني

٢-الشــخصيات البليــدة ال تحــب املبــادرات 
فــان  لذلــك  الهجــوم:  أو  املخاطــرات  أو 
مثــل هــذه الشــخصيات يف داخــل التنظيــم 
الســيايس هــي عبــارة عــن كــّم بــال معنــى، 
ــاة  ــه، كاملرس ــة ل ــل ال قيم ــن ثق ــارة ع وعب
ــع الســفينة مــن االقــالع،  ــا من ــي مهمته الت
رّصهــم  يتــم  الذيــن  األشــخاص  إنهــم 
كجمــع  التنظيــم  داخــل  وتجميعهــم 
ــاة، أو ببســاطة  ــا، أي للمباه ــع قدمي الطواب

مــا هــم إال أرقــام!
ألســباب  تكــون  قــد  الشــخصية  بــالدة 
عديــدة تتعلــق بالشــخصية مــن جهــة، 
ولبــؤس  واالســتقطاب،  االختيــار  ولســوء 
انعدامهــا  أو  والتثقيــف  الرتبيــة  عمليــة 
ولتكريــس منهــج الكــم التنظيمــي يف آليــة 
ــول  ــس ح ــط ولي ــة فق ــيد االنتخابي التحش
ــا  ــل قوته ــة وعوام ــدف املؤسس ــرة وه فك

وتقدمهــا.
ان التنظيــم (املؤسســة) القــوي ال يضــم 
ــل يتخــري  ــن هــّب ودب، ب ــه م ــني صفوف ب
مــن تنطبــق عليهــم املواصفــات مــن تلــك 
الشــخوص النشــطة املؤمنــة النضاليــة ذات 
العمــل  عــىل  عينهــا  والتــي  الدميومــة، 
خــوض  مــن  الخــوف  وعــدم  والعطــاء 

املخاطــر اومواجهــة التحديــات مــا تخلصت 
ونرجــع  السياســية،  التنظيــامت  منــه 
الســبب أيضــا لضمــور الفكــرة الجامعــة 
وللجــوء الدائــم لالرقــام عــرب التحشــيد دونـًـا 

ــل. ــل الفاع ــتثامر العق ــن اس ع
اال  التغيــري  يحبــون  ٣-القــادة عموًمــا ال 
مجربيــن: وليــس هنــاك مــن إجبــار قانــوين 

ــيل). ــون الداخ ــام (القان ــرب النظ اال ع
الدميقراطيــة  الثقافــة  فقــدان  ظــل   ويف 
ومعهــا  املؤسســة  أو  الجامعــة  داخــل 
ــار  ــة النظــام الداخــيل، ومامرســة الكب ثقاف
ــة) خاصــة يف  ــذة االســتبداد (الديكتاتوري لل
ــح  ــدة يصب ــخصيات البلي ــي الش ــل تنام ظ
ــا هــو الحــل  ــون لدين القــرس والجــرب بالقان
الــذي يجــب اال نتخــىل عــن التمســك بــه، 
وإال بقينــا مرتهنــني إلرادة األفــراد الذيــن 
ــون  ــة ويطيح ــم املتقدم ــلمون مواقعه يتس
يُبقــي  النــاس أو يختزلونهــا ملــا  بأفــكار 
عليهــم يف كراســيهم.  القــادة أو املــدراء 
ــون  ــا يزحف ــع العلي ــؤولون يف املواق أو املس
ــا  ــي ال ميكــن إزالته ــش التنعــم الت عــىل ري
اال بطــرق ثالثــة إمــا بالنظــام (القانــون) 
النظــام  بثقافــة  وإمــا  النفــاذ،  واجــب 

الدميقراطــي املتغلغلــة، وإمــا باملــوت.

بكر أبوبكر

ما ينشر في هذه الصفحة مقاالت 

واراء وتحليالت ال يلزم اال صاحبه 

فقط, وال يلزم الجريدة في شيء وال 

تتحمل اية مسؤولية

 جريدة الوسيط المغاربي



يحتفــل  والعالــم   1990 عــام  ومنــذ 
اعتمــاد  لتاريــخ  الســنوية  بالذكــرى 
األمــم المتحــدة  لإلعــالن واالتفاقيــة 
ــاٍل  ــأي ح ــل. ب ــوق الطف ــة بحق المتعلق
ُعــدت هــذا العــام أيهــا اليــوم العالمــي 
علــى أطفــال فلســطين وعلــى وجــه 
فــي  منهــم  المعتقليــن  الخصــوص 
ســجون االحتــالل والــذي يبلــغ عددهــم 
ســتة  طفــالً؟.   170 قرابــة  حاليــاً 

وســتون يومــاً عالميــاً للطفــل مــّروا .. 
وأكثــر مــن ثالثــة عقــود علــى اعتمــاد  
واعــالن االتفاقيــة المتعلقــة بحقــوق 
ــا  ــطين م ــال فلس ــّرت، وأطف ــل م الطف
ــريد،  ــر، والتش ــون التهجي زالــوا يعان
والقتــل، واالعتقــال، والتعذيــب. أعيــٌن 
وأعمــاٌر  بُتِــرت،  وأرجــٌل  فُقِــأت، 
ــؤال  ــا زال الس ــا الســجون .. وم تأُكله
ــال  ــيبقى أطف ــى س ــى مت ــر: ال الحاض
فلســطين يعيشــون هــذه الحالــة مــن 
وتغييــب  والعنصريــة  اإلجــرام 
الدولي؟.تشــير  والقانــون  المجتمــع 
إلــى  اإلحصائيــة،   التقاريــر  آخــر 
اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات  أن 
اعتقلــت منــذ العــام 1967مــا يزيــد 
ــطيني،  ــل فلس ــف طف ــين أل ــن خمس ع
ســبعة آالف منهــم فقــط خــالل الفتــرة 
اليــوم  يجعــل  مــا   ،)2015-2020(
حقــوق  واتفاقيــة  للطفــل  العالمــي 
الطفــل مدعــاة للســخرية فــي فلســطين، 
إمعــان  علــى  جديــد  مــن  ويؤكــد 
تصعيــد  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل 

جرائمــه بحــق األطفــال ضمــن سياســة 
ممنهجة تســتهدفهم وتســتهدف الطفولة 
الفلســطينية بكافــة أبعادهــا. ويتعــرض 
األســرى األطفــال إلــى جرائــم إنســانية 
أخــرى عــدا جريمــة اعتقالهــم الكارثية 
دخولهــم  لحظــه  منــذ  تبــدأ  أصــالً، 
األســر، إذ يتعرضون ألســاليب تعذيب 
ــانية  ــة اإلنس ــة بالكرام ــة حاطّ ومعامل
لحقــوق  الدوليــة  للمعاييــر  ومنافيــة 
االنســان، كمــا يتــم احتجــاز أغلبيــة 
ــة  ــل دول ــالت داخ ــي معتق ــال ف األطف
الكيــان اإلســرائيلي، مــا يخالــف اتفاقية 
جنيــف الرابعــة، ويتســبب فــي حرمــان 
ــم  ــارات أهاليه ــن زي ــم م ــة منه الغالبي
والــذي يشــكل انتهــاكاً صارخــاً لكافــة 
ــة. ويســتمر مسلســل  األعــراف الدولي
أطفــال  بحــق  اإلســرائيلية  الجرائــم 
ــة  ــي جائح ــد  تفش ــى بع ــطين، حت فلس
كورونــا )كوفيــد 19-( فــي مــارس 
ــر مــن  ــال أكث ــم اعتق 2020 ، حيــث ت
الجائحــة  بدايــة  ثالثمئــة طفــل منــذ 
وســط ظــروف اعتقاليــة أقــل مــا يمكــن 

أن يُقــال عنهــا أنهــا ال ترتقــي فيهــا 
الحيــاة إلــى الحيــاة اآلدميــة. حيــث مــا 
ــت ســلطات الســجون اإلســرائيلية  زال
مصــّرة علــى تقاعســها عــن القيــام 
االحترازيــة  والتدابيــر  باإلجــراءات 
والوقائيــة العاجلــة والجديــة لحمايــة 
األســرى داخــل الســجون اإلســرائيلية 
لمواجهــة فايــروس كورونــا. وســط 
مــا  اإلســرائيلي،  االحتــالل  أشــواك 
يزرعــون  فلســطين  أطفــال  زال 
هللا  برســالة  األمل،مؤمنيــن  ورود 
إن  »إصبــروا  تقــول  التــي  تعالــى 
ومســطّرين  الصابريــن«،  مــع  هللا 
صمــوداً  التاريــخ  ســجالت  فــي 
داخــل  لــه  مثيــل  ال  أســطورياً  
ــى  ــن عل ــا، ومعّولي الســجون وخارجه

وورودهــا   األمــل  أشــتال  تهــزم  أن 
ــة  ــي نهاي ــالل ف ــم واالحت ــواك األل أش
أطفــال  رســالة  وتختلــف  المطــاف. 
فلســطين فــي يــوم الطفــل العالمــي 
عــن باقــي أطفــال العالــم، حيــث يأتــي 
هــذا اليــوم فــي كل عــام ولســان حــال 
ــطين يقــول: »إنــه اليــوم  أطفــال فلس
الــذي نقــول فيــه أننــا  أطفــاٌل عصيـّـون 
واالنكســار..  اإلســتخفاف  علــى 
ــّدي  ــداً عــن التع ــاٌل ال يســكتون أب أطف
علــى وطنهــم ومدارســهم وحدائقهــم 
عــن  يتراجعــوا   ولــن  ومالعبهــم، 
ــل  ــن«، فه ــال الزم ــا ط ــم مهم قضيته
ــالة  ــذه الرس ــي ه ــع الدول ــم المجتم يفه
ــر 2021؟. ــن نوفمب ــرين م ــي العش ف
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أقّرت الجمعية العامة لألمم المتحدة وفقاً لقرار رقم 836 في عام 1954 أن يكون العشرين 
من شهر نوفمبر يوماً عالمياً  للطفل، لما يحمله هذا اليوم من أهمية بالغة في تاريخ 

الطفولة، كونه اليوم الذي اعتمدت فيه األمم المتحدة إعالن حقوق الطفل، وتبنّت اتفاقية 
حقوق الطفل التي صاَدقَت عليها معظم دول العالم، وذلك في عام 1989.

ل  حت شوا ا ين بين  ال فلس
وورود األم

األســير:  نــادي   – هللا  رام 
االحتــالل  يواصــل 
اإلســرائيلي، احتجــاز جثمــان 
الشــهيد األســير داوود طلعــت 
لحــم،  بيــت  مــن  الخطيــب 
ســجن  فــي  ارتقــى  الــذي 
مــن  الثانــي  فــي  »عوفــر« 
أيلــول الماضــي، جــّراء عملية 
ــالل  ــا االحت ــيء نفذه ــل بط قت
ــال  ــة اإلهم ــر سياس ــه عب بحق
وانتهــت  المتعمــد،  الطبــي 
بإصابتــه نوبــة قلبيــة. وقــال 
األســير  إن  األســير  نــادي 
مــن  كان  الخطيــب،  الشــهيد 
المفتــرض أن يكــون يــوم غــد 
حّريتــه«،  »موعــد  الجمعــة 
ــه  حيــث تنتهــي مــدة محكوميت
البالغــة )18( عاًمــا وثمانيــة 
ــذ  ــالل نف شــهور، إال أن االحت
ــيء  ــل البط ــة القت ــه عملي بحق

مــن خــالل سياســة اإلهمــال 
وجعلــه  المتعمــد،  الطبــي 
فريســة للمــرض، ولــم يكتــف 
االحتــالل بذلــك بــل واصــل 
احتجــاز جثمانــه حتــى اليــوم.
فــي  األســير  نــادي  ولفــت 
الشــهيد  أن  إلــى  لــه،  بيــان 
الخطيــب واجــه علــى مــدار 
ظروفًــا  اعتقالــه  ســنوات 
قاســية،  وصحيــة  اعتقاليــة 
تفاقمــت جــّراء سياســات إدارة 
العنيفــة  االحتــالل  ســجون 
تســتخدمها  التــي  والقمعيــة 
وأبرزهــا  األســرى،  بحــق 
اإلهمــال الطبــي، التــي تُشــكل 
التنكيليــة،  السياســات  أبــرز 
باستشــهاد  تســببت  والتــي 
األســرى،  مــن  العشــرات 
فــي ســجون االحتــالل منــذ 
عــام 1967م. يُشــار إلــى أن 

ــن  ــو م ــب، وه ــهيد الخطي الش
ــل  ــام 1975م، اُعتق ــد ع موالي
عليــه  2002م، وحكــم  عــام 
 )18( بالّســجن  االحتــالل 
عاًمــا وثمانيــة شــهور علــى 
لالحتــالل،  مقاومتــه  خلفيــة 
ــَد  ــه فق وخــالل ســنوات اعتقال
أن  يذكــر  وشــقيقه.   والديــه 
ســبعة أســرى شــهداء آخريــن 
احتجــاز  االحتــالل  يواصــل 
أنيــس  وهــم:  جثامينهــم 
عويســات،  وعزيــز  دولــة، 
وفــارس  طقاطقــة،  ونصــار 
الســايح،  وبســام  بــارود، 
وكمــال  الغرابلــي،  وســعدي 
عــدد  أن  علمــاً  وعــر،  أبــو 
شــهداء الحركــة األســيرة منــذ 
عــام 1967م،  226 شــهيد .

بوبكر   كا وباحث  لم فادي  ب
ي  ي فلس

عائلة الطفل األسير محمد مقبل تؤكد أن جهاز 
الشاباك أشرف بشكل مباشر على تهشيم وجه 

ابنها واعتقاله من مخيم العروب قبل أيام.

عبــر مركــز حنظلــة للحركــة 
الطفــل  والــد  أكــد  االســيرة 
ــل أن  ــر مقب ــد مني ــير محم األس
ابنــه يقبــع حاليــاً فــي مشــفى 
بالقــدس  كارم  عيــن  هداســا 
المحتلــة تحــت حراســة ُمشــددة 
االحتــالل.  جنــود  قبــل  مــن 
اتصــال  فــي  مقبــل  ولفــت 
بغرفــة تحريــر حنظلــة اليــوم 
إلــى   3/12/2020 الخميــس 
ــة  ــر الصهيوني ــة عوف أن محكم
حتــى  نجلــه  توقيــف  مــددت 
ــل بدعــوى  ــاح األحــد المقب صب
اســتكمال التحقيقــات معــه رغــم 
الصعبــة  الصحيــة  أوضاعــه 
عمليــة  لــه  أُجريــت  أن  بعــد 
لترميــم  أمــس  يــوم  جراحيــة 
كســور الفــك والوجــه. وعــن 

قــال  محمــد  مــع  جــرى  مــا 
مــن  كبيــرة  قــوات  إن  والــده 
جيــش االحتــالل داهمــت مخيــم 
العــروب فجــر األحــد الموافــق 
ــه  ــدت علي 29/11/2020 وإعت
بأعقــاب  المبــرح  بالضــرب 
بكســور  أصابــه  مــا  البنــادق 
فــي الفــك والوجــه ورضــوض 
عامــة فــي الجســم الفتــاً إلــى 
يســمى  شــاباك  ضابــط  أن 
نفســه كــرم ويعمــل فــي مركــز 
تحقيــق عتصيــون رافــق جنــود 
اعتقلــوا  الذيــن  االحتــالل 
شــخصياً  وأشــرف  محمــد 
ــي  ــب الت ــات التعذي ــى عملي عل
ــه. ــاء اعتقال ــه أثن مورســت بحق
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انتصار ماهر األخرس ... 

المعاني والتوقيت والدالالت
 

بقلم العميد: أحمد عيسى*
*المدير العام السابق لمعهد فلسطين ألبحاث األمن 

القومي
 

ماهر األخرس ليس األول من الفلسطينيني الذي يخوض إرضاباً 
مفتوحا عن الطعام ضد إعتقاله إدارياً من قبل االحتالل اإلرسائييل، 

إذ سبقه الكثري من الفلسطينيني يف هذا املسار، لكن معركته 
ستبقى األكرث أهمية عام سبقها من معارك من حيث معناها 
وتوقيتها ودالالتها وتداعياتها. فمن حيث املعنى تعترب معركة 
األخرس شكال من اشكال املقاومة الذي يسمو عىل كل أشكال 

ومعاين املقاومة املعروفة، ويف ذلك يجادل املبدع املرصي عامر 
عىل حسن يف كتابه (التغيري اآلمن.. مسارات املقاومة السلمية 

من التذمر اىل الثورة)، "بأن كثريين يتوهمون أن املقاومة مرهونة 
فقط بالرصاص والدم، وأن القتال وخوض املعارك هو كل درجاتها 

وأشكالها، أو هو مبتدؤها ومنتهاها [...] ولكن إمعان النظر 
والتدقيق واإلنصات لصوت الحق والحقيقة يربهن عىل أن فعل 

املقاومة يدور عىل جبهات عدة وال يقترص عىل جبهة بعينها 
وال طرف بذاته، وإذا كانت مقاومة املستعمر واملحتل والغريب 
الغاصب هي األبرز واألعىل صوتاً واألكرث طرحاً، فإن هناك ثالث 
جبهات تدور عليها معركة حامية للمواجهة ال تقل بأي حال من 

األحوال عن التصدي للمستعمر أو الدفاع عن سيادة الوطن 
وإستقالله وحريته [...]، وتدور الجبهة األوىل حول مقاومة الحاكم 

الجائر، وتتعلق الثانية مبقاومة األفكار املتخلفة والتقاليد البالية 
واألعراف املتحجرة املغلوطة، أما الثالثة فتدور حول مقاومة أو 

مجالدة النفس".ويف الشأن ذاته نرشت وسائل اإلعالم الفلسطينية 
يوم الجمعة املوافق ٢٠٢٠/١١/٢٠ مقاالً قصرياً تكون من ٢١٨ 

كلمة لألخ مروان الربغويث عضو اللجنة املركزية لحركة فتح 
املحكوم ملدى الحياة أمىض منها ١٩ عاماً، كرسه لرشح املقاومة 
الفلسطينية حرصاً، حيث تضمن ٢٤ معنى للمقاومة يف فلسطني 
تبدأ من إصالح األرض وزراعتها مروراً بالتصنيع والبناء واإلعامر 
والعمل التطوعي والتعاوين واالجتامعي والفني واألديب والتعليم 

وتفجري طاقات الشباب الفلسطيني ومساعدة الفقراء واملحتاجني 
وذوي االحتياجات الخاصة وزيارات ذوي الشهداء واحتضانهم، 
وزيارات ذوي األرسى والتضامن معهم والعمل عىل تحريرهم 

واحرتام حقوق املرأة ومساندتها وتعزيز دورها، وتكريس التعددية 
والحريات وتكريس سيادة القانون وفصل السلطات ومقاتلة 

املحتل والتضحية واالستشهاد يف سبيل الوطن املقدس والشعب 
واتباع خطى الشهداء، ومقاطعة الفاسدين وسارقي قوت الشعب 

ولقمة عيشه ومحاسبتهم، ورفض كل أنواع التطبيع والتنسيق 
مع املحتل، ورفض االنقسام األسود والنضال من أجل املصالحة 

الوطنية والوحدة، ونبذ العنف الداخيل ونبذ الخالفات والضغائن 
والتحريض عىل الحقد وإثارة الفنت، وااللتزام بالحوار األخوي 

والدميقراطي واحرتام الرأي والرأي اآلخر وتكريس وحدة الشعب 
يف الوطن والخارج والشتات، واإلميان باملبادئ واملثل والقيم 

واإلميان املطلق بحقنا املقدس يف بالدنا ويف أرض اآلباء واألجداد 
عىل طول الوطن وعرضه ومن النهر إىل البحر، ورفض االنصياع 
للعدو املحتل واإلرصار عىل مواصلة النضال والكفاح، والتمسك 
بالهوية الوطنية واالنتامء العريب واإلسالمي واإلنساين، واإلرصار 

عىل إمياننا باالنتامء للمثل والقيم واملبادىء اإلنسانية رغم 
كل الذل والقهر والجوع والفقر واالضطهاد واالحتالل والتمييز 

العنرصي، اإلميان بالنرص والحرية والعودة واالستقالل والكرامة 
الوطنية والسيادة.

أما من حيث التوقيت، فتكمن أهمية انتصار األخرس، يف تزامن 
هذا االنتصار مع لحظة بدى فيها مخطط تيئيس الشعب 

الفلسطيني وتغيري وعيه وإزاحته عن مرسح التاريخ قد بلغ مداه 
ووصل اىل محطته النهائية، ومل يعد أمام الشعب الفلسطيني أمام 
ذلك إال التسليم واالستسالم لقوة االستعامر واإلضطهاد اإلرسائييل، 

ال سيام وأن القوة األعظم يف العامل (أمريكا) قد استثنت مرة 
أخرى الفلسطيني من حقه يف تقرير مصريه وهي تُعيد بناء النظام 

العاملي الجديد، واألهم ان النظام العريب الرسمي قد تخىل علناً 
عن الفلسطيني واصطف اىل جانب أمريكا وإرسائيل يف رؤيتهام 

للنظام العاملي واإلقليمي الجديد، األمر الذي يؤكد أن الفلسطيني 
ليس بوارده االستسالم ورفع الراية البيضاء رغم بقائه وحيداً يف 

هذه املعركة الالمتكافئة يف عالقات القوة.
من جهته األخرس كرس ُجل املعاين والرشوحات التي قدمها 

الربغويث وحسن للمقاومة يف معركته التي امتدت ملئة وأربعة 
أيام متواصلة انتهت بانتصار إرادته عىل قوة املحتل، مثبتاً بذلك 

أن االنتصار يف املعركة يحتاج إىل اإلرادة والتصميم عىل النرص 
رمبا أكرث بقدر حاجته إىل إمتالك ممكنات القوة التي إن مل تقرتن 

باإلرادة تبقى عمياء، األمر الذي جسده األخرس بقوله لحظة 
خروجه من سجنه "لقد انترصت لوحدي عىل أكرب قوة عسكرية يف 

الرشق األوسط".
كام أنه حَمل انتصاره عىل خطاب يجسد أهم دالالت معركته 

بقوله "ال ميكن أن نتخلص من االحتالل ونحن ساكتني عن 
االحتالل، إذ ال ميكننا انتظار العامل ليخلصنا من االحتالل". وأضاف 

"ال ميكن أن تكون هناك مصالحة فلسطينية داخلية طاملا هناك 
أوسلو"، األمر الذي ستكون له يقيناً تداعياته، ال سيام وأن مناذج 

املعارك الفردية تتصدر مشهد املقاومة الفلسطينية يف ظل انحسار 
النموذج الجامعي. 

ممثلوا مشروع " إشتري منهم "

ندعم التجار المقاطعين للمنتجات الفرنسية 

ــه وســلم ودعــام  ــه علي ــه صــىل الل ــرصة لرســول الل ن
أطلــق  الفرنســية  للمنتجــات  املقاطعــني  للتجــار 
مجموعــة مــن الشــباب الجزائــري الناشــط الغيــور 
ــع التواصــل اإلجتامعــي  ــه عــىل مواق ــه ونبي عــىل دين
مــرشوع " إشــرتي منهــم " بحيــث فتحوا باب املشــاركة 
واملســاهمة يف املــرشوع عــن طريــق [ إلتقــاط صــورة 
التاجــر للمنتجــات الفرنســية مــن  تبــني مقاطعــة 
ــىل  ــة املــرشوع ع ــد صفح ــالها إىل بري ــم إرس ــه ث محل
موقــع الفيســبوك ويقــوم أصحــاب املــرشوع باإلشــهار 
املجــاين لــكل املحــالت املقاطعــة بدعــوة النــاس للرشاء 
ــن  ــار الذي ــام التج ــة أم ــوا الفرص ــام أتاح ــم ] , ك منه
الميلكــون متاجــر بإرســال صــور ألي شــكل مــن أشــكال 
مقاطعتهــم , ورغــم ضخامــة كميــة املنتجات الفرنســية 
بالجزائــر إال أن الكثــري مــن التجــار إســتجابوا للمبــادرة 
ميدانيــاً و رفعــوا الســلع الفرنســية مــن أرفــف العــرض 
نــرصة لرســول اللــه صــىل اللــه عليــه وســلم و ردا عــىل 
الرســوم املســيئة والســاخرة لــه مؤكديــن عــدم تنازلهم 
عــن الدفــاع عــن النبــي وأن املقاطعــة أقــل ماميكــن أن 
ــه الرافــض إلســاءة فرنســا , كــام لقــي املــرشوع  يفعل
الجزائــري  الشــباب  مــن  كبرييــن  ودعــامً  إقبــاالً 
مبختلــف تخصصاتــه مــن املديريــن لــه إىل اإلعالميــني 

ــاً . ــاً ومعنوي ــني مادي ــني واملتفاعل واملتربع
ــه  ــلم ل ــب كل مس ــالة تخاط ــم كرس ــت مبادرته جائ
غــرية عــىل نبيــه أن التســتهن بترصفــك الفــردي يف 
ــيئاً  ــل ش ــا أن تفع ــة إم ــر بطريق ــك والتفك ــرصة دين ن
قويــا عظيــام مؤثــرا يف العــامل أجمــع أو أنــك لــن تفعــل 

شــيئاً .
تغطية : حفصة كيحل

ماذا ينتظر إعالمنا 

ونخبتنا ليقوما بالواجب؟

تعيش الجزائر مؤخرا عاصفة من الهجامت الخارجية متثلت 

يف عدة تدخالت من جهات مختلفة ال مربر وال تفسري 

لها، مع ان مواقف الجزائر ثابتة منذ االستقالل كمناهضة 

اإلمربيالية و دعم حركات التحرر، خصوصا ملا يتعلق االمر 

بدول الجوار والدول الشقيقة كمسألة الصحراء الغربية و 

قضية فلسطني، والتي وصفها رئيس الجمهورية عبد املجيد 

تبون يف ترصيح له، بالقضايا املقدسة ، فتعالت االلسن و 

االستفزازات الخارجية عرب مواقف رسمية و تصاريح نخب 

سياسية معادية ، قامت بحمالت اعالمية كربى ، من هنا يأيت 

السؤال عن محل و دور الطبقة املثقفة و األجهزة اإلعالمية 

يف الجزائر و تطرح عدة عالمات استفهام حول الفراغ الذي 

تشهده الساحة

و شهدنا قبل يومني تدخل الربملان االورويب يف الشأن الداخيل 

للجزائر و مصادقته عىل الئحة تضمنت انتقادات فيام يتعلق 

بحقوق األنسان و يعترب التدخل الثاين يف هدا العام و كان 

الرد الرسمي من الخارجية الجزائرية يف كل مرة واصفة اياه 

بالوقاحة و اإلهانة فيام اخدته االجهزة اإلعالمية العاملية 

كطبق ساخن عىل استديوهاتها و كام عودنا االعالم الصحافة 

الجزائريتني من تخاذل و ضعف و وهو ما نراه كل مرة ، امل 

يحن الوقت للتعامل مع مواقع التواصل االجتامعي بجدية 

و تكثيف النشاط االعالمي املضاد إليصال الصورة الحقيقية 

للمجتمع الدويل و تشكيل حاجز ضد الحمالت االعالمية و 

ادعاءات املنظامت و الهيئات التي تزعم الدفاع عن حقوق 

اإلنسان ، والتي غالبا ما تكون ملفقة تستهدف امن و هيبة 

الدولة الجزائرية

و ليك تكون الرسالة االعالمبة الجزائرية هادفة و مؤثرة 

و لها القدرة عىل الذوذ الحقيقي عن مصالح االمة ،وجب 

ان تخضع للتحديث و القدرة عىل مواكبة الثورة الحاصلة 

يف مجال االعالم الرقمي ،و االساليب العلمية املدروسة 

يف مجابهة الربوباغندا املمنهجة ، و التخيل عن الركاكة 

الكالسيكية التي عفى عنها الزمن و مل تعد قادرة حتى عىل 

اقناع شيوخ اميني فام بالك بجيل رضع التكنولوجيا مع 

حليب امه ، و عليه وجب ان يعي مسؤولو و مسريو هاته 

االجهزة االعالمية حجم املسؤولية امللقاة عىل عاتقهم ، و 
ان ال ينتظروا الوكاالت الحكومية و التقارير الرسمية ليأدوا 
واجبهم يف الدفاع عن وطنهم و مصالح شعبهم و إال فلامذا 
نسمي نفسنا اعالما ؟ و اين ستجد نخبتنا منابرا غرينا لتقول 
فيها كلمتها و تؤدي دورها يف صناعة راي عام متزن و تفكري 

وطني سليم؟

قسم التحرير 

االنزالقات المغربية في األراضي الصحراوية ..الى متى؟
مــازال الشــعب الصحــراوي يف األرايض و املناطــق املحتلــة يعاين 
مــن اضطهــادات و أعــامل تعســفية غــري إنســانية مــن طــرف 
ــح أن  ــزل، يطم ــعب أع ــق ش ــريب يف ح ــالل املغ ــوات االحت ق
ــة تجســدت - األعــامل  ــل و أن يتنفــس طعــم الحري يعيــش ب
ــابقة،  ــام الس ــالل األي ــلمية خ ــرات الس ــفية - يف املظاه التعس
مل يســلم منهــا أي فــرد خصوصــا فئــة النســاء تزامنــا و اليــوم 

العاملــي ملناهضــة العنــف ضــد املــرأة   
 وهــذا مــا يتنــاىف مــع لوائــح األمــم املتحــدة و منظــامت 
حقــوق االنســان العامليــة، ومل يقتــرص االمــر عنــد هــذا الحــد 
بــل وصــل ازعــاج الصحراويــني حتــى خــالل تظاهراتهــم التــي 
ــة،  ــرف املغارب ــن ط ــة م ــدان أوروبي ــدة بل ــا  يف ع ــوا به قام
ملجــرد أنهــم قالــوا بصــوت عــال نريــد بلــد مســتقل بالكامــل 
ــة  ــع الرشعي ــامىش م ــا يت ــع م ــوق م ــة الحق ــه كاف ــش  في نعي
الدوليــة،  هنــا نتســائل هــل ميكــن ان يــأيت هــذا االعتــداء مــن 
ــودود  ــب ال ــريب الطي ــعب املغ ــدق ان الش ــل نص ــراغ ؟ و ه ف

ــداءات ــذه االعت ــل ه ــوم مبث يق
ــتنكرة  ــامل مس ــف دول الع ــرب مختل ــل ع ــل ردود الفع و تتواص
ــرات  ــة الكرك ــريب يف منطق ــكري املغ ــدوان العس ــددة بالع ومن
يف خــرق فاضــح لوقــف اطــالق النــار املوقــع بــني جبــه 
ــع  ــا م ــذي كان ســنة  ١٩٩١م، تزامن البوليســاريو و املغــرب ال

تــوايل الدعــوات اىل اإلرساع يف اجــراء 
ــري ، ــر املص ــتفتاء تقري اس

 امــا عضــو األمانــة  الوطنيــة لجبــة 
املستشــار  الوزيــر   ، البوليســاريو  
لــدى  السياســية  بالشــؤن  املكلــف 
الصحراويــة  الجمهوريــة  رئاســة 
،الســيد البشــري املصطفــى الســيد فــس 
ــال ان  ــة ق ــائل إعالمي ــات لوس ترصيح
العــدوان املغــريب عــىل املتظاهريــن 

الكفــاح  الســلميني شــكل نقطــة تحــول شــامل يف مســار 
ــة  ــهدها املنطق ــي تش ــدة الت ــة الجدي ــلح ، و ان الوضعي املس
خلقــت ردود فعــل وطنيــة غــري مســبوقة مــن خــالل انخــراط 
جميــع الصحراويــن يف دعــم و تأييــد قــرارت الجبهــة الشــعبية 
تكثيــف  و  بالكركــرات  املغــريب  االحتــالل  ردع  بخصــوص 
ــراوي ، و بخصــوص  ــر الشــعبي الصح ــش التحري هجــامت جي
ــو  ــة ه ــدا للتهدئ ــا واح ــاك رشط ــد ان هن ــالم أك ــة الس عملي

رحيــل االحتــالل املغــريب
ــري صــربي  ــة الجزائ ــر الخارجي ــرب وزي ــس الســياق أع ويف نف
بوقــادوم يف كلمتــه التــي القاهــا يــوم األربعــاء خــالل الــدورة 
غــري العاديــة ال٢١ للمجلــس التنفيــذي لالتحــاد االفريقــي ان 

الوضــع يف الصحــراء الغربيــة و االنزالقــات األخــرية مصــدر 
قلــق كبــري بالنســبة للجزائــر ٫ و ان مســار األمــم املتحــدة لحــل 
القضيــة الصحراويــة تعــرض لحالــة جمــود غــري مســبوق ، أدت 
ــاق  ــاب اف ــل غي ــراوي يف ظ ــعب الصح ــاة الش ــم معن اىل تفاق
مفاوضــات سياســية جديــة لتمكــني الشــعب الصحــراوي مــن 

تقريــر املصــري
هنــا يــأيت الســؤال مجــددا امــام األدلــة و الحقائــق التاريخيــة 
و املجهــودات األمميــة النبيلــة اتجــاه قضيــة عادلــة مــا الــذي 
ينتظــره املخــزن ؟ و اىل مــاذا يســعى وهــو يعــرف ان املنطقــة 

يف حالــة ال اســتقرار و تــردي يف الوضــع األمنــي اإلقليمــي

قسم التحرير 



إخوتــي األماجــد أخواتــي الماجــدات 
رفــاق دربــي الصامديــن الصابرين 
الثابتيــن المتمرســين فــي قــالع 
ــي  ــراء أحبت ــي الق ــر, أعزائ األس
بصــدده  أنــا  فمــا  األفاضــل 
الضــوء  تســليط  هــو  اليــوم 
ــة  ــة اإلعالمي ــار الحمل ــي إط ف
ــف  ــراز مل ــي إب ــة ف المتواصل
األســرى  حــاالت  أخطــر 
المصابيــن  المرضــي 
فــي  المزمنــة  باألمــراض 
ســجون االحتــالل والتــي 
الســجون  تلــك  تعتبــر 
خصبــة  بيئــة  الظالميــة 

واألوبئــة,  األمــراض  النتشــار 
مــن  الويــالت  يعانــون  والذيــن 
التــي  العنصريــة  سياســات اإلدارة 
دون  بالمســكنات  عالجهــم  تتعمــد 
لحالتهــم  ســليم  بتشــخيص  القيــام 
ومعاناتهــم المســتمرة مــع األمــراض 
ــوت  ــراض والم ــه فريســة لألم لترك
أجســادهم,  فــي  ينهــش  البطــيء 
أمــل  المريــض/  الطفــل  واألســير 
معمرعرابــي نخلــة, ابــن السادســة 
ضحايــا  أحــد  هــو  ربيعــاً  عشــر 
التــي  المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال 
بحقــه  الســجون  إدارة  تمارســها 
والــذي يعيــش بيــن مطرقــة المــرض 
ــه وســندان تجاهــل  ــذي يهــدد حيات ال
االحتــالل لمعاناتــه والقابــع حاليــاً في 
ــى  ــذي انضــم إل ــر( وال )ســجن عوف
قائمــة طويلــة مــن اســماء المرضــى 
ــا،  ــب الســجون ودياجيره ــي غياه ف
ــة  ــت محكم ــوف وأّجل ــازال موق وم
ــوم  ــة، ي ــر العســكرية الصهيوني عوف
الطفــل  ُمحاكمــة  جلســة  األحــد، 
األســير المريــض أمــل معمــر نخلــة 
ــل. ــهر المقب ــن الش ــر م ــى العاش حت

م   األسير ال المري  
لة معمرعرابي ن

 مواليد 2004

يرة برا  امة  حي ال  مكان اإل

ع تماعية    الحالة ا

ال 3/11/2020 عت اري ا  

ال عوفر عت  مكان ا

د  ليه  يو ه   التهمة المو
م  هم »بسب مل سري« و

داري« حويله »ل

ن بدون  وف حت ا  الحكم مو
حكم

 -

م  ال األسير    اعت
لة عرابي ن

ــة  ــي نخل ــل عراب ــل/ ام ــل الطف اعتق
ــاء  ــا مس ــر 16 عام ــن العم ــغ م البال
ــن  ــوة م ــدي ق ــى اي ــن عل ــوم االثني ي
ــوات  ــة لق ــة التابع ــدات الخاص الوح
أقــام  االحتــالل الصهيوني,بعــد أن 
مفاجئــا  حاجــزا  االحتــالل  جيــش 
بيــن  الواصــل  الطريــق  علــى 
بيرزيــت وعطــارة شــمال رام هللا 
ــوة الخاصــة بالضــرب  ــدت الق واعت
بعــد  أمــل  الطفــل  علــى  المبــرح 
قيامهــا باعتــراض الســيارة التــي كان 
يســتقلها مــع اصدقــاءه أثنــاء عودتهــم 
مــن مدينــة روابــي ,ومــن ثــم اقتادتــه 
الــى جهــة مجهولــة, وبعــد قــرار 
المحكمــة باإلفــراج عنــه لوضعــه 
اإلدارة  ذات  تعــود  الصحــي، 
الصهيونيــة للتراجــع عــن القــرار 
اإلداري  لالعتقــال  ملفــه  وتحويــل 
بحجــة أن هنــاك ملــف ســري ضــده.

كمــا داهمــت قــوات االحتــالل منــزل 
»وطــن«   إدارة  مجلــس  عضــو 
معمــر عرابــي فــي حــي الطيــرة 
عليــه  واعتــدوا  هللا  رام  بمدينــة 
بالضــرب  اســامة  أبنــه  وعلــى 
وعاثــوا  وحشــي  بشــكل  المبــرح 
محتويــات  بــكل  ودمــارا  خرابــا 
ــى  ــامة ال ــة اس ــاده نجل ــزل واقتي المن
ــن  ــل اليدي ــو مكبّ ــة وه ــة مجهول جهل
اعتقلــت  العينين,علمــا  ومعصــوب 
اســامة  الطفــل  االحتــالل  قــوات 
نيســان  شــهر  فــي  امــل  شــقيق 
2017، خــالل مواجهــات اندلعــت 
الفلســطيني  يــوم األســير  بمناســبة 
»عوفــر«  معتقــل  مــن  بالقــرب 
غــرب مدينــة رام هللا وحكــم عليــه 

شــهور  أربعــة  بالســجن 
ماليــة. غرامــة  ودفــع 

حية  الحالة ال
م معمر  سير  ل

لة عرابي ن
يعانــي األســير الطفــل/ أمــل 
عرابــي مــن ورم ســرطاني 
وجــرى  الرئــة  فــي  حميــد 
اســتئصاله قبــل اعتقالــه فــي 
كانــون  مــن  عشــر  التاســع 

الثانــي الماضــي مــن رام هللا وخضع 
لجلســات مكثفــة من العالج, وحســب 
حنظلــة  لمركــز  خاصــة  مصــادر 
إّن الطفــل  لألســرى والمحرريــن، 
مــرض  مــن  يعانــي  الــذي  نخلــة 
نــادر Matsthemia Graves، أو 
الوبيــل ويحتــاج  العضلــي  الوهــن 
إلــى العــالج كل 4 ســاعات, وقــد 
حــذر رئيــس هيئــة شــؤون األســرى 
والمحرريــن اللــواء قــدري أبــو بكــر 
فــي مؤتمــر فــي صحفــي إطــالق 
حملــة »أنصــار« لمناصرة األســرى 
المرضــى مــن منزلــي األســيرين 
ــي  ــر ف ــو وع ــاك وأب ــو دي ــهيد أب الش
جنيــن مــن تفاقــم الحالــة الصحيــة 
لثالثــة أســرى مصابيــن بالســرطان، 
ــو عاهــور- وعمــاد  وهــم/ نضــال أب
عرابــي،  وأمــل  رمــوز-  أبــو 

الطبــي  اإلهمــال  سياســة  نتيجــة 
االحتــالل. ســجون  فــي  المتعمــدة 

أوجــه  مقالــي  ســطور  علــى  مــن 
المؤسســات  كافــة  إلــى  ندائــي 
ــة وخاصــة منظمــة  ــات الدولي والهيئ
الصحــة العالميــة والصليــب االحمــر 
ومنظمــة أطبــاء بــال حــدود بالتدخــل 
العاجــل إلنقــاذ حيــاة األســير الطفــل 
الــذي  عرابــي  امــل  المريــض 
إلزالــة  جراحيــة  عمليــة  أجــرى 
ــهر والزال  ــل أش ــة قب ــي الرئ ورم ف
يتلقــى العــالج لغايــة اليــوم لإلفــراج 
لــه  الــالزم  العــالج  لتقديــم  عنــه 
وخشــيتا  خوفــا  الســجون-  خــارج 
انقطــاع  حــال  فــي  حياتــه  علــى 
ــه الزال  ــة وان ــه، بخاص ــالج عن الع
مكثفــة. عــالج  لجلســات  يخضــع 

الحرية ك الحرية ألسرانا 
ا  سيرا البواس و
ا  دا وال الما

ابين  العا للمر الم
ة  الحرية  تل مراض م ب

ك الحرية ألسرانا 
دا ا الما سيرا و
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المتحــدة  األمــم  مكتــب  دعــا 
)إســرائيل(   اإلنســان،  لحقــوق 
فــوري  بشــكل  التحقيــق  إلــى 
جميــع  فــي  ومســتقل  وشــفاف 
قواتهــا  اســتخدام  حــاالت 
القتــل أو  إلــى  التــي أدت  للقــوة 
ــؤولين  ــبة المس ــة، ومحاس اإلصاب
ــون  ــاً للقان ــه »وفق ــال إن ــا. وق عنه
القــوة  اســتخدام  فــإن  الدولــي، 
ــه فقــط كمــالذ  ــة مســموح ب المميت
ــاة أو  ــد الحي ــى تهدي ــر رداً عل أخي
خطيــرة«. إلصابــة  التعــرض 

يــوم  لــه،  بيــان  فــي  وأضــاف 
األربعــاء، أن إلقــاء الحجــارة كمــا 
يبــدو ال يشــكل مثــل هكــذا تهديــد. 
باإلضافــة إلــى ذلك، فإن اســتخدام 
بطريقــة  يتــم  أن  يجــب  القــوة 
ممكــن.  ضــرر  أقــل  تســبب 
علــى  النــار  إطــالق  أن  وتابــع 
الــرأس أو الجــزء العلــوي مــن 
ــاً مــع هــذه  ــدو متوافق الجســم ال يب
المتطلبــات. حيــث يتمتــع األطفــال 
بحمايــة خاصــة بموجــب القانــون 
مــن  حمايتهــم  ويجــب  الدولــي 
ــات، وال  ــع األوق ــي جمي ــف ف العن
ــف  ينبغــي تعريضهــم لخطــر العن
أو تشــجيعهم علــى المشــاركة فيــه.

وأشــار البيــان إلــى أن »قــوات 
أصابــت  اإلســرائيلية  األمــن 
األقــل  علــى  أطفــال  أربعــة 
بالذخيــرة  خطيــرة  بجــروح 
المعدنــي  والرصــاص  الحيــة 

ــي حــوادث  ــف بالمطــاط ف المغل
منفصلــة فــي الضفــة الغربيــة 

ــن،  ــبوعين المنصرمي خــالل األس
حيــث نتجــت جميــع هــذه الحــاالت 
المميتــة  القــوة  اســتخدام  عــن 
ــوات األمــن  ــل ق ــة مــن قب المحتمل
اإلســرائيلية فــي ظــروف تشــير 
فيهــا المعلومــات المتاحــة إلــى أن 
االطفــال لــم يشــكلوا تهديــداً علــى 
الحيــاة ولم يعرضــوا الجنود أو أي 
شــخص آخــر إلصابــات خطيــرة، 
القــوة  أن  يبــدو  فإنــه  وبذلــك 
المســتخدمة لــم تكــن متوافقــة مــع 
ــون الدولي«.وأوضــح »ففــي  القان
التاســع والعشــرين مــن تشــرين 
االمــن  قــوات  أطلقــت  الثانــي، 
اإلســرائيلية الذخيــرة الحيــة علــى 
صــدر فتــى يبلــغ مــن العمــر ســتة 
عشــر عامــاً فــي مدينــة البيــرة. 

قــوات  فــإن  ورد،  مــا  وحســب 
تــرد  األمــن اإلســرائيلية كانــت 
علــى إلقــاء الحجــارة واســتخدمت 
ســابق  دون  الحــي  الرصــاص 
إنــذار، حيــث يرقــد الفتــى فــي 
الثامــن  المكثفة«.وفــي  العنايــة 
الشــهر،  ذات  مــن  والعشــرين 
قــوات  »أطلقــت  البيــان،  وفــق 
األمــن اإلســرائيلية الذخيــرة الحية 
علــى صــدر فتــى آخــر يبلــغ مــن 
فــي  عامــاً  عشــر  ســتة  العمــر 
ســلواد. الفتــى كان يحــاول عبــور 
الشــارع بينمــا كانــت قــوات األمن 

إلقــاء  علــى  تــرد  اإلســرائيلية 
مــن  الرغــم  وعلــى  الحجــارة. 
محاولتــه إعــالم الجنــود بنيتــه، 
ــه،  ــار علي ــالق الن ــم إط ــه ت إال أن
وهــو يرقــد فــي العنايــة المكثفــة«.

أمــا اإلصابــة الثالثــة فوقعــت وفقــا 
ــابع والعشــرين  ــي الس ــان، »ف للبي
أيضــا،  الثانــي  تشــرين  مــن 
كفــر  فــي  احتجاجــات  وخــالل 
االمــن  قــوات  أصابــت  قــدوم، 
اإلســرائيلية فتــى يبلــغ مــن العمــر 
بالرصــاص  عامــاً  عشــر  ســتة 
بالمطــاط  المغلــف  المعدنــي 
الفتــى  ســقط  حيــث  برأســه، 
المشــفى  وأدخــل  إصابتــه  بعــد 
الجمجمــة«. فــي  كســر  مــع 

البيــان وقعــت اإلصابــة  ووفــق 
عشــر  الســابع  »فــي  الرابعــة 
فقــد  حيــث  الشــهر،  ذات  مــن 
خمســة  العمــر  مــن  يبلــغ  فتــى 
اليمنــى  عينــه  عامــاً  عشــر 
عندمــا كان فــي طريــق عودتــه 
مــن المدرســة، بعــد أن أصابتــه 
ــا  ــم قلندي ــي مخي ــدة ف ــرة مرت ذخي
مــن  الرغــم  وعلــى  لالجئيــن. 
المــكان  فــي  مواجهــات  وقــوع 
قــوات األمــن اإلســرائيلية  بيــن 
وســكان المخيــم، فــال تشــير أُي 
المتاحــة علــى  المعلومــات  مــن 
ــداً ألي  ــكل تهدي ــى كان يش ان الفت
أحــد لحظــة إطــالق النــار عليــه«.

فــي حضــرة القامــات الشــامخة جنــراالت الصبــر والصمــود القابضيــن علــى الجمــر 
والمتخندقــه فــي قالعها كالطود الشــامخ, إنهم أســرانا البواســل األبطال وأســيراتنا الماجدات 
القابعيــن فــي غياهــب الســجون وخلــف زنازين االحتــالل الغاشــم تنحني الهامــات والرؤوس 
ــورود خجــالً مــن عظمــة تضحياتهــم. ــاراً أمــام عظمــة صمودهــم وتحمــر ال إجــالالً وإكب

يم فودة برا لم  سامي  ب



قــال فهــد ابــو الحــاج مديــر عــام 
ــة  ــؤون الحرك ــاد لش ــو جه ــز اب مرك
فــي  القــدس  فــي جامعــة  األســيرة 
ــد  ــت ق ــة ان الوق ــات صحفي تصريح
حــان لالســتماع الــى أنــات ونــداءات 
بمعاناتهــم  واإلحســاس  االســرى 
ومعانــاة أبنــاء عائالتهــم وإبقــاء هــذا 
الملــف مفتوحــا امــام كل المحافــل 
الدولــي  المجتمــع  الدوليــة وتذكيــر 
بمســؤولياته تجــاه الشــعب الفلســطيني 
ــداء  ــاج ن ــو الح ــق اب ــراه . واطل وأس
ــب  ــى جان ــوف ال ــز للوق ــم المرك باس
الشرســة  الهجمــة  بعــد  االســرى 
االســرى  ضــد  الســجون  إلدارة 

جربة األسير المحرر الدكتور محمد 
عرند

األســير المحــرر الدكتــور  محمــد 
مــن  عرنــدس  محمــود  محمــد 
مواليــد الرابــع مــن كانــون الثانــي 
عــام 1978 فــي مخيــم النصيــرات 
ــذي  ــن وســط قطــاع غــزة وال لالجئي
لجــأت إليــه أســرته مــن مدينــة أســدود 
بعــد نكبــة عــام 1948 ، وهــو دكتــور 
صيدلــي يحمــل شــهادة البكالوريــوس 
االعتقــال،  قبــل  الصيدلــة   فــي 
وأثنــاء اعتقالــه ومكوثــه فــي ســجون 
عــدة  علــى  حصــل  االحتــالل 
ــاه  ــل دع ــوم تأهي ــا: دبل ــهادات منه ش
ــتير  ــخ، وماجس ــوس تاري ، وبكالوري
وقــد  اإلســرائيلية،  الدراســات  فــي 
أمضــى فــي ســجون االحتــالل 19 
لمركــز  تجربتــه  ويــروي  عامــا 
 2000 العــام  بعــد   . جهــاد  أبــو 
الثانيــة،  االنتفاضــة  تصاعــدت 
ــة بإنهــاء  انتفاضــة األقصــى  المطالب
وهبّــت   ، اإلســرائيلي  االحتــالل 
للتصــدي  الفلســطينية  الجماهيــر 
بمختلــف  والعــدوان  لالحتــالل 
 13/8/2001 وبتاريــخ  الطــرق. 
ــر  ــا وجماهي ــا يذهــب أهلن ــت كم ذهب
شــعبنا للدفــاع عــن الوطــن ومواجهــة 
االحتــالل ، شــاركت بمهمــة جهاديــة 
لــزرع عبــوات ناســفة علــى الحــدود 
للتصــدي  البريــج  لمخيــم  الشــرقية 
تقتحــم  التــي  االحتــالل  لدبابــات 
أطفالنــا.  وتقتــل  ومخيماتنــا  مدننــا 
األمــر  االحتــالل  قــوات  اكتشــفت 
الســاعة الثانيــة عشــر ظهــراً وقامــت 
باعتقالــي بعــد محاصــرة وإطــالق 
ســاعات.   5 مــدة  اســتمرت  نــار 
أدخلونــي دبابــة عســكرية، تعرضــت 
للضــرب واإلهانــة وإطفــاء الســجائر 
علــى جســدي، كنــت علــى الرغــم 
التعذيــب والسالســل أتصــدى للجنــود 
، نقلونــي إلــى موقــع عســكري قريــب 
ــداً  ــاراً ج ــو ح ــدود. كان الج ــن الح م
خاصــة ونحــن فــي شــهر أغســطس، 
اشــعر بالعطــش الشــديد بعــد يــوم 

ــن  ــت م ــار ، طلب ــن الحص ــل م كام
يحضــروه،  فلــم  المــاء،  الجنــود 
وبعــد فتــرة جــاء جنــدي ومعــه 
زجاجــة ورش قليــالً مــن المــاء 
علــى أنفــي وفمــي، كان يُقــّرب 
يُبعدهــا،  ثــم  المــاء  زجاجــة 
 ، النفســي  بالتعذيــب  يتعامــل 
فالمــاء موجــود لكــن ممنــوع 
مــن  مكبــالً  كنــت  الشــرب. 
ــتيكية إذا  ــود بالس ــف بقي الخل
حّركــت يــدي اشــعر أنهــا 
ســوف تنقطــع ، تورمــت 
جــروح  وهنــاك  اليديــن 
مــن  نقلونــي  ودمــاء، 
إلــى  العســكري  الموقــع 

ســجن عســقالن وهنــاك بــدأت رحلــة 
تحقيــق وتعذيــب اســتمرت 49 يومــاً 
متواصلــة. زنزانــة انفراديــة لونهــا 
ــر  ــوء أحم ــا ض ــي منتصفه ــود ف أس
مــؤذي للعيــن ، ال اعــرف الليــل مــن 
النهــار، ال اســتطيع تحديــد الســاعة ، 
اســأل الســجان: كــم الســاعة؟ فيقــول: 
الســاعة الســابعة ، بعــد ســاعتين أقــوم 
بســؤاله مــرة أخــرى، فيقول: الســاعة 
ترجــع  الســاعة  وكأن  الخامســة.. 
إلــى الخلــف. وهــذه تجربــه مهمــة 
يراوغــون   الذيــن  الســجانين  مــع 
الصحيحــة،  اإلجابــة  يعطــون  وال 
هــم يلعبــون فــي مســائل الضغــط 
النفســي تجــاه األســير بالتزامــن مــع 
التعذيــب الجســدي. كنــت ارغــب فــي 
التعــرف علــى الوقــت حتــى اســتطيع 
األيــام  خــالل  و   ، الصــالة  تأديــة 
ــت بشــكل  ــدد الوق ــة صــرت اُح التالي
وجبــات  إحضــار  أثنــاء  تقديــري 
كانــوا   ، قليــالً  كان  الــذي  الطعــام 
يمنعــون اآلذان وال اســتطيع ســماع 
أي شــيء  داخــل الزنزانــة. تعرضــت 
للشــبح علــى الحائــط، وعلــى كرســي 
منخفــض جــداً، حيــث يربطــون يــدي  
بسالســل حديديــة مثبتــه فــي األرض 
إلــى  يــؤدي  الكرســي  انخفــاض   ،
تقــوس ظهــري وآالم قاســية.  عندمــا 
ينقلونــي مــن الزنزانــة إلــى غرفــة 
ــي ، و  ــدي وقدام ــدون ي ــق يقي التحقي
يضعــون علــى عينــي نضارة ســوداء 
داكنــة محكمــة اإلغــالق مثــل نضــارة 
ُعمــال اللحــام والحديــد بحيــث ال أرى 
ــن  ــق الواصــل م ــي الطري أي أحــد ف
مــرات  التحقيــق.  لغرفــة  الزنزانــة 
ــة  ــداً داخــل غرف ــي وحي ــرة يُبقون كثي
ــك  ــي تل ــاعات، وف ــدة س ــق ع التحقي
ــات  ــف  بدرج ــغلون الُمكيّ ــرة يُش الفت
عاليــة  أو  جــداً  منخفضــة  حــرارة 
ــديدة.  ــاآلم ش ــاب ب ــت أُص ــداً ، كن ج
المحققــون كانــوا يمنعونــي مــن النوم،  
ــه كان يتابــع معــي 4 أو 5  لدرجــة أن
»شــفتات« مــن المحققيــن ، كل فتــرة 
يطلبونــي للتحقيــق مــن جديــد وعــدم 

النــوم 
إلــى  أدى 

واإلرهــاق  باإلعيــاء  إصابتــي 
 49 بعــد  التركيــز.  وعــدم  الشــديد 
يومــاً نُقلــت إلــى غــرف األســرى، 
وقــد بقيــت موقوفــاً لمــدة 3 ســنوات، 
فــي تلــك الفتــرة نقلونــي للمحاكــم 
ــد  ــنة، وبع ــم 32 س ــوا حك ــث طلب حي
تدخــل المحاميــن تــم إنــزال الحكــم 
، وأصــدرت المحكمــة اإلســرائيلية 
 19 لمــدة  بالســجن  حكمــاً  بحقــي 
عامــاً  قضيتهــا كاملــة فــي الســجون.

رابا  جربتي في اإل

نفحــة  إلــى  عســقالن  مــن  انتقلــت 
ســجن  إلــى   2003 العــام  وفــي   ،
ــة  ــة انفرادي ــي زنزان ــل ف ــبع ايش الس
ذلــك  إثــر  وعلــى  األرض   تحــت 
الطعــام  عــن  اإلضــراب  قــررت 
ــراب  ــذا أول اض ــردي، وه ــكل ف بش
ــام  ــدة 9 أي ــتمر م ــث اس ــه حي أخوض
متتاليــة، وبالفعــل اســتطعت التحــدي 
إخراجــي  تــم  حيــث   ، والمجابهــة 
الســبع  عــزل  إلــى  الزنزانــة  مــن 
حيــث مكثــت فيــه 6 أشــهر. تــم نقلــي 
إلــى ســجن هداريــم عــام 2004 ، 
وهنــاك خضــت اإلضــراب الثانــي 
عــن الطعــام لكــن هــذه المــرة مــع 
 18 مــدة  اســتمر  حيــث  األســرى 
ــة  ــات جماعي ــذت إضراب ــاً ، ونف يوم
مــع  تضامنــاً  إســنادية  وأخــرى 
أســرى مضربيــن، بحيــث خضــت 
 7 مــن  يقــارب  مــا  الســجون  فــي 
ــروعة  ــات مش ــات . اإلضراب إضراب
ــا  ــل لديه ــراغ ب ــن ف ــي م ــا ال تأت ألنه
شــروط  تحســين  مثــل:  مطالــب 
الحيــاة ، إلغــاء العــزل اإلنفــرادي،  
ــال اإلداري  الحــد مــن سياســة االعتق
تحســين   ، بالزيــارات  الســماح    ،
والتعليميــة.  الصحيــة  الظــروف 
الخطــوة  هــو  اإلضــراب  حقيقــة 
ــا  ــي يلجــأ إليه األخطــر واألقســى الت
مــن  عليهــا  يترتــب  لمــا  األســرى 
مخاطــر جســيمة  جســدية ونفســية 

المــوت. واإلضــراب  إلــى  تصــل 
عــن الطعــام يمكن 
ــن  ــه م أن ننظــر ل
األول:  جانبيــن 
 ، الســهولة  عــدم 
يــوم  كل  فاإلنســان 
آالم  نتيجــة  يمــوت 
المعــدة وعــدم التركيز 
والقــيء  واإلعيــاء 
الهــزال.  و  الشــديد 
الثانــي:  الجانــب  أمــا 
ــل  ــام ب ــّد أي ــس ع ــو لي فه
وتحــدي  صبــر  مرحلــة 
ومعركــة  ومجابهــة،  
لتحقيــق   خاويــة  أمعــاء 
الــذات  إثبــات  أهــداف 
ــي  ــة  والتحــرر الوطن والهوي
وهــو مرحلــة كفاحية ســالحها 
االحتــالل.  وجــه  فــي  الصمــود 
ــام  ــه كان ع ــراب خضت ــب إض أصع
2017 وهــو إضــراب جماعــي قــاده 
البرغوثــي  مــروان  القائــد  األســير 
كان هدفــه تحســين ظــروف حيــاة 
الوقــت  ذلــك  فــي  كنــت  األســرى 
فــي  اســتمريت  نفحــة.  فــي ســجن 
ــام 2017  ــام ع ــن الطع ــي ع إضراب
ــوم  ــي الي ــة، وف لمــدة 42 يومــاً متتالي
ــاء  ــن أُصبــت باإلعي الحــادي والثالثي
الشــديد. نقلونــي إلــى ســجن »اوهلــي 
ــب ،  ــى طبي ــي عل ــدار«، عرضون كي
ــى  ــي إل ــي، ونقلون ــدي وقدم ــدوا ي قي
لــي  قاســوا   ، ســوروكا  مستشــفى 
دقــات القلــب وبعــد لحظــات شــاهدت 
أمــر عجيبــاً لقــد حضــر مجموعــة 
ــود وزادوا  ــم جن ــاء ومعه ــن األطب م
مــن  بــي  امســكوا  و  تقييــدي  مــن 
يضعــون  وبــدأوا  الجوانــب  جميــع 
ــي  ــي فم ــر ف ــي وآخ ــي أنف ــاً ف بربيش
ويســكبون شــيئاً مــا داخــل معدتــي 
ــد توقــف مجــرى تنفســي ، انقطــع  لق
لقــد   ، المــوت  شــاهدت  نفســي،  
اســتخدموا معــي التغذيــة القســرية. 

ثــم  المستشــفى  فــي  يومــاً  بقيــت 
وواصلــت  للســجن  أعادونــي 
أن  إلــى  أتوقــف  ولــم  اإلضــراب 
ــل  ــن قب ــاؤه م ــن إنه ــالن ع ــم اإلع ت
لقــد  األســيرة،  الوطنيــة  الحركــة 
إذا  األســير  بــأن  رســالة  أوصلــت 
تســلح بالثقــة بــاهلل عــز وجــل والصبر 
االحتــالل  يســتطيع  فلــن  واإلرادة  
كســر إضرابــه عــن الطعــام أو كســر 
صمــوده مهمــا اتبعــوا مــن طــرق 
التــي  القســرية  التغذيــة  وأســاليب. 
اســتخدموها معــي هــي أســلوب تتبعه 
منــذ  االحتــالل  ســجون  مصلحــة 
ــيلة  ــي وس ــى اآلن ،  وه ــن و حت زم
ــي  ــب النفس ــل ، والتعذي ــرة للقت خطي
صــارخ  وانتهــاك   ، والجســدي 

يحاولــون  هــم  اإلنســان  لحقــوق 
الطعــام.  عــن  اإلضرابــات  وقــف 

جربتي التعليمية

ــرائيلي  ــالل اإلس ــوات االحت ــت ق قام
ــد تخرجــي ب 3 أشــهر  ــي بع باعتقال
مــن كليــة الصيدلــة بجامعــة األزهــر 
، كنــت ُمجهــز صيدليــة كمشــروع 
ظــروف  بســبب  لكــن   ، طمــوح 
الســجن   فــي  ووجــودي  االعتقــال 
ــا.  ــي لبيعه ــل ألهل ــل توكي ــت بعم قم

ــة شــديدة  ــدي رغب فــي الســجن كان ل
فــي مواصلــة العلــم وبالفعــل ســجلت 
ماجســتير  العبريــة  الجامعــة  فــي 
ــت  ــية ، درس ــوم سياس ــص عل تخص
3 كورســات ، لكــن عندمــا قامــت 
بعمليــة  الفلســطينية  المقاومــة 
جلعــاد  اإلســرائيلي  الجنــدي  أســر 
ــة الســجون  ــاليط  فرضــت مصلح ش
ــن  ــا م ــا منعن ــة منه ــراءات عقابي إج
الدراســة.  وإيقــاف  التعليــم  إكمــال 
فتــرة جــاء مشــروع دراســة  بعــد 
عــن بُعــد تخصــص دبلــوم تأهيــل 
ــوم  ــة للعل ــة الجامعي ــن الكلي ــاة م دع
التطبيقيــة بغــزة، وبالفعــل ســجلت 
فيــه، وفــي تلــك الفتــرة كنــت طالــب 
هــذا  فــي  آن واحــد  فــي  ومــدرس 
ــة  ــي الجامع ــث كلفتن التخصــص، حي
لغــة  تخصــص  األســرى  بتدريــس 
إنجليزيــة وهــو مســاق داخــل هــذا 
بتدريــس  تكليفــي  تــم  التخصــص، 
إجادتــي  بســبب  اإلنجليزيــة  اللغــة 
لهــذه اللغــة خاصــة وأننــي احمــل 
بكالوريــوس صيدلــة. حصلــت علــى 
دبلــوم تأهيــل دعــاة بتقديــر امتيــاز 
مــع مرتبــة الشــرف واســتمريت فــي 
تدريــس اللغــة اإلنجليزيــة، و صــرت 
مــن  العامــة  الثانويــة  اُدرس طلبــة 
األســرى مادتــي الرياضيــات واللغــة 
ــك جــاء برنامــج  ــة. بعــد ذل اإلنجليزي
بكالوريــوس تاريــخ عــن بُعــد مــن 
فيــه  ودرســت  األقصــى  جامعــة 
ــخ  ــوس تاري ــى بكالوري ــت عل وحصل
بتقديــر امتيــاز. بعــد ذلــك التحقــت 
ــو ديــس دراســات  بجامعــة القــدس أب
الدراســات  فــي  ماجســتير  عليــا 
يقــوم  برنامــج  وهــو  اإلســرائيلية  
باإلشــراف عليــه الدكتــور األســير 
لــه دور  الــذي  البرغوثــي  مــروان 
بالجانــب  االهتمــام  فــي  مميــز 
األكاديمــي والتعليــم العالــي لألســرى. 

برنامــج  مــن  كثيــراً  اســتفدت 
الماجســتير حيــث إنــه برنامــج مكثــف 
يعتمــد علــى البحــث والنقــاش كمــا أن 
األســير مــروان البرغوثــي الُمــدرس 
فــي البرنامــج يتبــع أســاليب تدريــس 
مميــزة تهــدف إلــى تنميــة قــدرات 
ــو يحــب  ــر  فه الدارســين بشــكل كبي
ويســعى  الطلبــة  مــن  يســتمع  أن 
النقــاش والتفاعــل المفيــد  إلحــداث 
الــذي يفتــح اآلفــاق، وبعــد جهــود 
ــى  ــت مــن الحصــول عل ــة تمكن علمي
ــان  ــي االمتح ــتير وبق ــة الماجس درج
الشــامل الخــاص بالبرنامــج. كنــت 
فــي الســجن أُحــب القــراءة والتثقيــف 
الذاتــي، اقــرأ موضوعــات فكريــة 
مجــال  فــي  نفســي  طــورت   ،
، العبريــة  و  اإلنجليزيــة  اللغــة 

18 حة  يتب في ال
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* مركز أبو جهاد لشؤون 
الحركة األسيرة في جامعة القدس



 بعد شد وجذب بيني وبين ذاتي 
وصلُت لقناعٍة مفادها ليس المهم من 

أين أبدأ؟ وكيف؟ المهم أن أوصل 
رسالتهم ألكبر شريحة من الناس في 

العالم على اختالف توجهاتهم الفكرية، 
ومرجعياتهم المذهبية، وخلفياتهم 

األيديولوجية ..

قبل ثالثة أشهر من كتابة هذا المقال 
تقريبًا كان الناس يتنقلون في العالم 

ويجيبونه من أقصاه إلى أقصاه بكل 
أريحية، يغادرون منازلهم وقتما 

يشاؤون، ويسافرون إلى أي مكاٍن 
يرغبون دون حسيٍب أو رقيٍب، فال 
أحد كائنًا من كان يستطيع أن يقيد 

حريتهم أو يحد من حركتهم في التنقل، 
هم أحراًرا في عيش حياتهم بالطريقة 

التي تناسبهم طالما أنهم لم يخالفوا نًصا 

شرعيًا أو عرفًا اجتماعيًا ..

ثم فجأة بين ليلٍة وضحاها أصبح الناس 
في العالم أجمع أسرى ال يملكون 

حرية التنقل، فباتت حركتهم محدودة، 
وتنقلهم محصور ..

أصبح الناس يعيشون في سجٍن كبير 
خروجك من المنزل لم يعد كمان كان، 

قد تخرج ويتم معاقبتك ومخالفتك، 
لكنك داخل بيتك لك الحرية الكاملة في 

استخدام هاتفك المحمول، والجلوس 
في غرفٍة واسعة، واألكل من أي 

صنٍف يعجبك، والحديث مع عائلتك، 
والتواصل مع أصدقائك، ومتابعة 

محطات التلفزة التي تستهويك، 
والخروج إلى حديقة بيتك، وممارسة 
الرياضة التي تناسبك، وال أحد يحقق 

معك أو يمسك بالسياط كي يعذبك، 

ومع هذا كله تتأفف من الحياة، تشعر 
كأنها ضاقت عليك، تتسخط تارةً 

وتواسي نفسك تارةً أخرى، تحاول 
االنتحار، وتنتظر الفرج إلنهاء الحظر 

وزوال الفايروس، وعودة الحياة إلى 
عهدها السابق، كل يوٍم يمر تظنه 

كألف سنٍة أو يزيد، وكل ساعٍة تمضي 
تشعر كأنها شهور أو أكثر، تحسب 
يومك بالثانية، تريد أن تدفع كل ما 

تملك مقابل أن تنتهي جائحة كورونا 
ل، لقد مليت وكليت وأصابك الضجر 

وربما اختنقت ..

وعلى الجهة األخرى ورغم النعيم 
الذي ال زلت تنعم فيه شعرت أن الدنيا 

ضاقت في وجهك، هل فكرت يوًما 
بأولئك القابعين في سجون االحتالل 
الصهيوني منذ عقود؟ بعضهم يعيش 

في عزٍل انفرادي ال يرى أحد وال 
أحد يراه، منفصل تماًما عن الواقع، 

وبعضهم يعيش في أسوار السجن مع 
مجموعة أخرى من رفاقه ال يرون 

أحًدا سوى وجوه بعضهم، الزيارات 
عن بعضهم إما ممنوعة أو محدودة، 

لكنهم في المجمل يعيشون تحت رحمة 
السّجان المتغطرس الذي ال يخاف 

إال وال ذمة، وفي آخر الليل قد يفتح 
الحارس بوابة السجن لينادي على 

أحدهم للتحقيق معه في قضيٍة ما، ثم 
بعد التحقيق وربما أثناءه يتم تعذيبه 

شتى أصناف العذاب، ثم يعيدوه إلى 
زنزانته وربما يعزلوه عن محيطه، 
األسرى في سجون االحتالل حالهم 
يصعب وصفه، وظروفهم أسوأ مما 

نتخيل، وأكثر تعقيًدا مما نتصور، لو 
بقينا دهوًرا وشهوًرا أن نحاكيه للعالم 

لن نستطيع أن نوصله.

فمن عايش تجربة األسر يعرف 
واقع األسرى، ومع ذلك ال يتأففون 
وال يساومون أو يستلمون أو حتى 
ينحنون لعدوهم، يقفون في وجهه 
بكل جرأٍة، ويقامون سياطه بكل 

بسالٍة، بعضهم محكوم بعشرين مؤبد 
ولم ييأسوا، وآخرين محكوم عليهم 

بثالث مؤبدات ولم يتنازلوا، وآخرين 
بعشرٍة أعواٍم تتفاوت محكومياتهم، 

لكنهم جميًعا لم يخضعوا ويكأنهم 
جبلوا من نفس الطينة، طينة الكبرياء 

والعزة والشموخ، هل فكرت بهؤالء 
المحرومين من رؤية الشمس منذ 

عقود، واالتصال بأهاليهم، والتواصل 
مع أصدقائهم وأقربائهم، هل فكرت 
بهم وهم يسحبون على وجوههم إلى 
غرف التحقيق، والكالب البوليسية 

تنهش أجسادهم، والوحوش البشرية 
تحاول أن تغتال حالوة روحهم.

هل أحسست بهم؟ ه

ل تخيلت شعورهم؟ هل فكرت بهم؟ 
هل قدرت حجم النعمة التي تعيش بها 
مقارنة مع حجم المعاناة التي يعيشها 
بها األسرى؟ هل تخيلت الضغوطات 

التي تمارس عليهم؟ شهرين لم 
تتحمل التعايش مع جائحة الكورونا، 
وتكركبت حياتك، وتخربطت أيامك، 
وتشتت أفكارك، بينما يعيش األسرى 

منذ عقود وهم ثابتين على تحقيق 
هدفهم دون أن يتأففوا أو يتراجعوا 
.. كلما ضاقت بك الحياة، واشتدت 
أزمتها عليك تذكر أن ما تمر به ال 

يساوي شيئًا مما يمر به األسرى 
يوميًا.. هذه فرصة بأن تتذكر األسرى 
بأن تذكر أهلك ومجتمعك وأصدقائك 

ومن حولك بقضية األسرى، هذه 
فرصة ذهبية كي تقتطع من مالك 

وتعطي أبناء األسرى، هذه فرصةٌ 
ذهبية ال تعوض بأن تدعو لألسرى أن 

يخلصهم هللا من أسرهم، هذه فرصة 
لتعرف أن األسر ليس مجرد كلمة تقال 

وتنسى بل هي موت بطيء، وتعذيب 
متواصل، وتحقيق دائم، الشهيد يموت 

مرة واحدة بينما يموت األسير في 
اليوم مئات المرات.. أن تكون أسيًرا 

معناه أن تقاوم المحتل في كل ثانية 
تقضيها خلف جدران الزنزانة، األسير 

يقاوم وال يساوم حتى آخر لحظة في 
حياته، واألسرى ينتصرون على 

المحتل بإصرارهم وإرادتهم.
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ع األسر  را  رير مكت 

ه يار لي من  لة األسير عايد  ل يم عا حت ا
منعــت إدارة ســجون االحتــالل 
خليــل  عايــد  األســير  عائلــة 
قفيــن  مــن  ســلمان«  »أبــو 
ــه  ــن زيارت ــرم م ــمال طولك ش
القلــب  عمليــة  إجرائــه  بعــد 
مراســل  وقــال  المفتــوح. 
إن  األســرى  إعــالم  مكتــب 
االحتــالل  ســجون  إدارة 
بــه  تقــدم  طلبــا  رفضــت 
لزيــارة  األســير  محامــي 
ــي المستشــفى  ــه ف ــه ل عائلت

بعــد إجرائــه العمليــة؛ كمــا أن 
محاولتهــا للتنســيق للزيــارة عبــر 
بــاءت  هيئــة الصليــب األحمــر 
أجــرى  األســير  وكان  بالفشــل. 
ــة قلــب مفتــوح بعــد  أمــس عملي
كامــل  انســداد  مــن  معاناتــه 
للشــرايين؛ حيــث عانــى لفتــرة 
طويلــة مــن أوجــاع وإهمــال طبي 
ــة  ــة الصحي ــذه المرحل ــه له أوصل
الحرجــة. وأفــادت عائلتــه بــأن 
االحتــالل يتعمــد عــدم إعطائهــا 
حالــة  عــن  واضحــة  صــورة 

األسير 
انتهــاء  بعــد  الصحيــة 

ــي أجريــت  ــة الت ــة الجراحي العملي
ــي  ــوروكا ف ــفى س ــي مستش ــه ف ل
الداخــل المحتــل. وكان األســير 
 1989 عــام  اعتقــل  خليــل 
الحيــاة  مــدى  بالســجن  وحكــم 
وأفــرج عنــه فــي صفقــة وفــاء 
فتــزوج   2011 عــام  األحــرار 
وأعيــد  أطفــال؛  ثالثــة  وأنجــب 
عــام  منتصــف  فــي  اعتقالــه 
2014 وأعيــد لــه الحكــم المؤبــد.

لم محمود العايد ب

فــي  محــاوالت  لــي   
القصــص  كتابــة 
األدبيــة  والخواطــر 
واســتطعت  والمقــاالت 
نشــر بعــض المقــاالت 
ومجــالت  مواقــع  فــي 
خــارج  وصحــف 
الســجن منهــا صحيفــة 
االســتقالل بغــزة. اذكــر 
بعــض  تأتينــا  كانــت 
الصحــف للســجن ولكــن 
كنــا   ، متأخــر  بشــكل 
نســتفيد منهــا فــي قــراءة 
والمقــاالت  التحليــالت 
التــي  الصحــف  مــن   ،
القــدس  جريــدة  تأتــي 
حيــث نتابــع مقاالتهــا، 
كمــا كنــا نتابــع الحلقــات 
ــرها  ــي ينش ــة الت الدوري
جهــاد  أبــو  مركــز 
الحركــة  لشــؤون 
بجامعــة  األســيرة 
جريــدة  فــي  القــدس 
ــارب  ــول تج ــدس  ح الق
المحرريــن،  األســرى 
علــى  احــرص  كنــت 
التجــارب  هــذه  قــراءة 
ــرى.  ــا األس وكان يقرأه
االطــالع  مــن  نســتفيد 
ــى تجــارب األســرى  عل
الذيــن ســبقونا، ونتعرف 
ــف  ــطتهم وكي ــى أنش عل
ــى  ــروا عل ــدوا وصب تح
وكيــف  التعذيــب   آلــة 
ــة  ــت مراحــل الحرك كان
األســيرة،  الوطنيــة 
ــذي حصــل  والتطــور ال

والعــزل  واإلضرابــات 
الثقافيــة  والعمليــة 
والتنظيميــة  والفكريــة 
والعالقــات االجتماعية . 
األســرى مجتمــع جميــل 
كل  التعــاون،  نحــب   ،
أســير يقــدم مــا يســتطيع 
ــي  ــه ، وف ــة زمالئ لخدم
هــذا اإلطــار كنــت أحــب 
ــة  ــيء لخدم ــذ أي ش تنفي
لــي  فــكان   األســرى، 
نشــاطات متنوعــة فــي 
الســجن منهــا الحصــول 
ــاعدة  ــم ومس ــى التعلي عل
ــي الحصــول  ــي ف زمالئ
ــت  ــم،  دّرس ــى التعلي عل
و  جامعــات  طــالب 
عامــة  ثانويــة  طلبــة 
أميــة  محــو  وطلبــة 
أشــارك  كنــت  كمــا 
الرعايــة  تقديــم  فــي 
لألســرى  الصحيــة 
قــدر المســتطاع. وفــي 
الرياضــي  الجانــب 
الكثيــر  أُمــارس  كنــت 
الرياضيــات  مــن 
وكــرة  التنــس  منهــا 
القــدم وألعــاب الجــري 
فالرياضــة  والجمبــاز 
الســليم  والعقــل  مهمــة 
فــي الجســم الســليم. وفي 
ــواً  ــت عض ــجون كن الس
ــة  ــة لحرك ــة القيادي للهيئ
 ، اإلســالمي  الجهــاد 
وبطبيعــة الحــال كان لي 
ــي  ــة ف ــاطات تنظيمي نش
الكثيــر مــن المجــاالت 

علــى  العمــل  منهــا 
تعزيــز الوحــدة الوطنيــة 
وتنظيــم  وترتيــب 
والنــدوات   الســجون 
الفكريــة.  واللقــاءات 

يارا ال

وأمــي  أبــي  كان 
 ، باســتمرار  يزورانــي 
ــارات  ــعد بالزي ــت اس كن
لكــن بعــد حادثــة أســر 
شــاليط توقفــت الزيارات 
، كنــت احــرص علــى 
مــن  الجهــود  كل  بــذل 
أجــل أن اتصــل بوالــدي 
الســجن  داخــل  وأنــا 
عليهمــا،  واالطمئنــان 
والشــيء الــذي أثــر فــي 
نفســيتي بشــكل خطيــر 
هــو وفــاة والــدي فــي 
العــام 2017 وأنــا داخــل 
حزنــت  لقــد  الســجن 
تحــرري  تــم  كثيــراً. 
مــن ســجون االحتــالل  
 12/8/2020 بتاريــخ
وبســبب جائحــة كورونــا 
دخلــت الحجــر الصحــي 
غــزة  قطــاع  فــي 
ثــم   ، 3أســابيع  لمــدة  
ــي  ــا ف ــى بيتن ــت إل وصل
النصيــرات، وســط فرح 
كبيــر، لقــد ســعدت بلقــاء 
الجميــع ، وفرحــت بلقاء 
فرحــت  التــي  والدتــي 
ــت ســعادتها  ــراً وكان كثي
ال توصــف حيــث التقــت 
ــاب. ــد طــول غي ــي بع ب

سر رسالة ل

معركــة  هــو  األســر 
بســالح  نضاليــة 
ومختلــف،  متغيــر 
النضاليــة  المعركــة 
ال  والمجاهــد  للمقــاوم 
اعتقالــه  عنــد  تنتهــي 
والمجاهــد  المقــاوم   ،
يذهــب لمرحلــة نضاليــة 
ــر  ــالح آخ ــة بس وجهادي
اإلرادة  ســالح  هــو 
واألمعــاء  والصبــر 
والصمــود.  الخاويــة 
لألســرى  رســالتي 
والتماســك،  الوحــدة 
لألســرى  ورســالتي 
أن األســير فــي  أيضــاً 
يــده ســلعة ثمينــة جــداً 
الســلعة هــي  ،  وهــذه 
أن  عــرف  إذا  الوقــت 
جيــداً  الوقــت  يســتثمر 
فإنــه يصنــع إنســاناً مثقفاً 
ووطنــه  لذاتــه  مفيــداً 
ومجتمعــه.  وألســرته 
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.. يطــل األخيــر مــن نافــذة غرفتــه 
ــداك!«،  ــت ه ــايف البي بالســجن: »ش
ثــم أتبــع كالمــه وهــو يشــير بيــده نحو 
الجبــل: »لقــد راقبــت ذاك المنــزل كل 
يــوم مــن هــذه النافــذة، حينمــا كان 
قطعــة أرض، وبعــد ســنوات جــاء 
ــي  ــدؤوا ف ــاء وب ــال البن المســاح وعم
ثــم ربــت علــى  تســوية«.  أعمــال 
ــه شــجون ومســافة  ــي صوت ــه وف كتف
والحنيــن  االنتظــار  مــن  طويلــة 
تختلــف عــن حســابات القيــاس: » 
القاعــدة  مــن  البنــاء  أراقــب  كنــت 
حتــى ُشــيِّد كامــاًل«. تنهيدتــه التــي 
 100 تــروي  هنــا  إجابتــه  ســبقت 
حكايــة مــن األلــم: »حينمــا اكتمــل 
البنــاء رأيــت أناًســا يزفــون عروســين 
ــوم  ــم كل ي ــرت أراه ــم ص ــت، ث للبي
زال  مــا  للتنــزه«.  يخرجــان  وهــم 
األيــام:  تلــك  إلــى  يرحــل بصوتــه 
»بعــد مــدة رأيتهــم وهــم يحملــون 
طفــاًل صغيــًرا وكنــت أراه وهــو يكبر 
شــيئًا فشــيئًا حتــى صــار يلعــب علــى 
ــر  ــوام وكب ــرت األع ــت، م ــاب البي ب
الطفــل أكثــر وأنــا أراقبــه كل يــوم 
مــن نافــذة الســجن، أعيــش فــي نفــس 
المــكان، كل شــيء يتغيــر حولــي، 
أراقــب الحيــاة التــي تمضــي بســرعة 
حتــى مالمحــي وســنوات عمــري إال 
ــرج  ــر«. أخ ــم تتغي ــي ل ــان الت القضب
الهودلــي المنديــل ومســح دموعــه، 
أنــه  وعــرف  البرغوثــي  وعانــق 
ســيمكث بجانــب »مدرســة الثــورة«.

يد« سجن »

ســجن جنيــد، قســم رقــم )7( الغرفــة 
الهودلــي  وليــد  يبــدأ  )12(؛  رقــم 
حكــم  بعدمــا  هنــاك  األول  يومــه 
ــا،  ــالل بالســجن 12 عاًم ــه االحت علي
»كيــف  بداخلــه:  األســئلة  تتزاحــم 
ســأمضي كل هــذه المــدة؟«، قبــل أن 
ــيًرا أمضــى  ــة أس ــل الغرف ــد بداخ يج
وكان  عاًمــا،   12 محكوميتــه  مــن 
وقــص  البرغوثــي،  نائــل  األســير 
عليــه مــا ســبق. تفاصيــل لقائــه األول 
مــع البرغوثــي تســكن ذاكــرة الهودلي 
فــي حديثــه مــع صحيفــة »فلســطين«: 
»بعــد إجابتــه تلــك، أدركــت أن أمامي 
شــخصية ترفــع المعنويــة فــي صبرها 
وتحديهــا، وأن مــا ندفعــه مــن أثمــان 
باهظــة هــي بســيطة ألجــل قضيتنــا، 
ــا  ــة التحــرر«. م وأن الســجن ضريب
إن تنســلي شــمس الصبــاح، وتلقــي 
التــي ال يعرفهــا  الذهبيــة  بجدائلهــا 
االحتــالل  ســجون  فــي  األســرى 
المعتمــة، وتصــل عقــارب الســاعة 
فــي دورانهــا عنــد الســابعة صباًحــا، 

حتــى يخــرج البرغوثــي ونحــو 300 
أســير إلــى ســاحة الســجن الخارجيــة 
بمســاحة ملعــب كــرة ســلة يســيرون 
دائريـًّـا. فــي هــذا المشــهد يجــب علــى 
األســير التــزام حركــة ســير منتظمــة 
نتيجــة صغــر المســاحة، فــي األعلــى 
يغطــي »الفــورة« ســقف مــن الشــباك 
األســير  حــاول  كلمــا  الحديديــة، 
رؤيــة الســماء أو جمــال الشــمس، 
تفســد هــذه الشــباك جمــال المشــهد 
ــي  ــا تنته ــرعان م ــره، س ــع نظ وتقط
الســاعة ويعــود البرغوثــي المعــروف 
بنشــاطه الرياضــي مــع األســرى إلــى 
حياتــه  أصبحــت  الســجن.  غرفــة 
ــة،  ــف النمطي ــير خل ــجن تس ــي الس ف
ــط الســجن يأخــذ  ــاح باكــر، ضاب صب
الســجن  أبــواب  الصباحــي،  العــدد 
ــد  ــورة« عن ــى »الف ــوم إل ــح كل ي تفت
الوحيــد  المــكان  وهــي  الســابعة، 
الــذي يتســلل منــه بعــض النــور مــن 
الخــارج، تمضــي الســاعة المســموح 
لألســرى الخــروج فيهــا للســاحة، ثــم 
يعــودون إلــى ســجونهم فــي داخــل 
األيــام  تمــُح  لــم  األســرى.  أقســام 
والســنوات تلــك التفاصيــل مــن ذاكرة 
الهودلــي: »الغــرف معتــرك سياســي 
ــارك  ــطة، يش ــدة أنش ــه ع ــارس في نم
األســير فــي إعــداد الطعــام، وترتيــب 
الغرفــة، يمضــي الوقــت بالحديــث 
االســتماع  أو  والقــراءة  الصــالة  أو 
ــى  ــار، حت ــة األخب ــات ومتابع لإلذاع
يأتــي موعــد »الفــورة« والخــروج 
الخارجيــة  للســاحة  أخــرى  مــرة 
نفســها، فيهــا يجلــس األســير لمــدة 
ســاعة أو ســاعتين يتبــادل الحديــث 
وفــي  األســرى«,  أصدقائــه  مــع 
هــذا المــكان يحضــر األســير صــالة 
نائــل  األســير  »كان  الجمعــة«. 
رياضيًّــا يحافــظ علــى الصلــوات، 
أراه يضــع  كنــت  الفجــر،  يســتيقظ 
المذيــاع علــى أذنــه لســماع األخبــار، 
وبعدهــا يخــرج للســاحة لممارســة 
لتنــاول  للغرفــة  الرياضــة، ويعــود 
طعــام اإلفطــار، يحــب لعــب كــرة 
ونقــرأ  نعــود  ثــم  الطاولــة،  تنــس 
ــر  ــا« أكث ــت »الفاصولي ــرآن، كان الق
ســلطات  تقدمهــا  التــي  الوجبــات 
ال  كنــا  اإلســرائيلية،  الســجون 
علــى  الموقــف  يجبــره  نأكلهــا«. 
إخــراج تنهيــدة ممزوجــة بالســخرية: 
االحتــالل  لنــا  يقــدم  »أحيانًــا 
منهــا،  نســخر  وكنــا  »الشــوربة« 
»يجــوز  إنــه  بيننــا:  فيمــا  ونتهكــم 
فيهــا الوضــوء، فــكان معظمهــا مــاء 
وال نــرى مكوناتهــا مــن الخضــار«.

ر ح الم ساعة 

البــرد القــارس يحوم بســجن 
تتهيــأ  الغيــوم  عســقالن، 
لســقوط زخــات المطــر، 
يخــرج األســير نائــل فــي 
أحــد األيــام، بعدمــا بــدأت 

بالتســاقط  المطــر  زخــات 
ــاحة  ــى س ــر إل ــكل غزي بش
الســجن، يمــارس رياضته 
المفضلــة بالــدوران تحت 
ــل  ــك التفاصي المطــر، تل
تجــذب ذاكــرة الهودلــي 
إليهــا: »خــرج بعــض 
لتحــدي  الشــباب 
البرغوثــي اســتمروا 
ــت  ــة تح ــاعة كامل س
الغزيــر  المطــر 

روحــه  كانــت   )...(
روح شــباب ال يصــدق 
كبيــًرا  أصبــح  أنــه 
فــي الســن كأنــه لــم 
ســنوات  يحســب 
فــي  الســجن«. 
ــام الســجن،  أحــد أي
جديــد  شــاب 
يأتــي أســيًرا إلــى 
ســجن عســقالن، 
لــي  د لهو ا

األســرى،  وبعــض 
تــرى  »هــل  يوجهونــه: 
يكنــى  الختيــار؟  ذلــك 
بأبــي »النــور«.. اذهــب 
وقبــل  وامــِش معــه«، 
أوصــوه:  يذهــب  أن 
معــه  تحكــي  »لمــا 
مــن بــاب االحتــرام 
عمــي؛  يــا  احكيلــه 
يحــب أن يســمعها«. 
وصلــه  إن  ومــا 

ــو  ــي أب ــاداه: »عم ــاب ن الش
نحــوه  البرغوثــي  التفــت  النــور«، 
ــا  ــك أن ــا عم ــن أن ــن وي ــا: » م غاضبً
يعلــق  قــدك«.  وقــدي  زيــك  زي 
ــة  ــة طويل ــتذكًرا بضحك ــي مس الهودل
اســترجع معهــا اللحظــات الجميلــة 
ــبقت  ــجن س ــرارة الس ــون م ــي ته الت
أي  ســماع  يكــره  »كان  كلماتــه: 
شــيء يشــير إلــى كبــر ســنه، وكأنــه 
ــك الســنوات«.  ال يعتــرف بمــرور تل
مــن جديــد يبحــر بشــخصية رفيــق 
األســر: »هــو صاحــب نكتــة، يضحك 
ــعرهم  ــم ال يش ــزح معه ــباب ويم الش
ــى  ــر أمض ــل كبي ــاوم ومناض ــه مق أن
ســنوات طويلــة فــي األســرى، فــكان 

متواضًعــا، 
ــوة  ــه الق ــا نســتمد من كن

الروحيــة والصبــر والعزيمــة، نشــعر 
ــاء نســتطيع  ــا أقوي ــه بأنن ونحــن بقرب
فــي  الجميــل  الســجان«.  تحــدي 
البرغوثــي كذلــك، أنــه لــم يصــدر منه 
ــف  ــه ضعي ــى أن ــل عل أي حــرف يدل
ومحبــط، لــم يســمع الهودلــي وغيــره 
مــن األســرى مــن كالمــه ومشــاعره 
ولغــة جســده وابتســامته وضحكــه إال 
مــا يدلــل علــى أنــه فــي قمــة معنوياته.

ورة مدرسة 

بيــن  المرحــة  شــخصيته  رغــم 

األســرى، فــإن البرغوثــي كان صلبـًـا 
فدائًمــا  الســجون،  إدارة  وجــه  فــي 
يأخــذ الموقــف األقــوى.. »نائــل كان 
معنــي  أنــه  تشــعر  ثــورة  مدرســة 
معنويــات  لرفــع  رســالة  بإيصــال 
ــث مــع  ــل الحدي ــه ال يقب كل مــن حول
الســجان بنفــس ضعيــف، فــال يتحــدث 
إال مــن موقــع النديــة وبأنه إنســان حر 
يأبــى الخنــوع واالستســالم، دقيــق في 
المصطلحــات التــي تصــف االحتــالل 
باالحتــالل« والــكالم لرفيــق الســجن. 
ــه  ــا ل ــة رواه ــظ بقص ــي يحتف الهودل
ــه  ــه والدت ــوم أخذت ــي، ذات ي البرغوث
هــو وشــقيقه عمــر لشــراء أحشــاء 
الخــراف »كــرش«، ووضعــت 
األغــراض علــى ســطح الحافلــة 
وصلــت  وبعدمــا  الصغيــرة، 
»كوبــر«،  قريــة  إلــى  الحافلــة 
نزلــت أمــه بحثــت عــن »الكــرش« 
ــي  ــه الت ــت والدت ــده، غضب ــم تج فل
ــن  ــكل م ــاه ل ــا باالنتب ــت ابنيه أوص
ينــزل أغراضــه مــن ســقف البــاص، 
إال  الكــم  مبيــت  »فــش  وحذرتهــم: 
يكمــل:  الكرشــات«،  تجيبــوا  لمــا 
»قالــي لــي البرغوثــي: ذهبنــا للقــرى 
وندعــو  ننــادي  وكنــا  المجــاورة 
»الكرشــات«،  ســرق  مــن  علــى 
ــال  ــة وق ــار القري ــرج مخت ــا خ يومه
لنــا: »بدكــم تموتــوا كل البلــد عشــان 
إيجــاد  فــي  وســاعد  كرشــات«، 
المفقــودات. األول مــن آب/ أغســطس 
محكوميــة  فتــرة  انتهــت   ،2002
الحريــة،  موعــد  وحــان  الهودلــي، 
ســنوات  فــي  وصــل  البرغوثــي 
هــذه  فــي  عاًمــا،   24 عنــد  ســجنه 
اللحظــات يتشــوق كل أســير لعبــق 
الحريــة، لكنهــا لحظــات ممزوجــة 
بالدمــوع والفــراق، واألســى علــى 
حــال أســرى ســيبقون داخــل ســجون 
يتمنــون  أنهــم  رغــم  االحتــالل، 
مــن  والخــروج  الحريــة  معانقــة 
يدغــدغ  االحتــالل،  قضبــان  بيــن 
وهــو  الهودلــي  مشــاعر  الموقــف 
يســتذكر لحظاتــه األخيــرة باألســر 
ــا،  تهيــأ للبــكاء: »كان اإلفــراج مفاجئً
المحــدد  الموعــد  قبــل  جــاء  ألنــه 
بعــدة أشــهر بعــد موافقــة محكمــة 
االحتــالل العليــا علــى االلتمــاس 
الــذي قدمتــه«. علــى بــاب قســم 
ــي  ــاق الهودل ــد عن ــرى، بع األس
جــاء  األســرى،  مــع  األخيــر 
البرغوثــي إليــه وعانقــه وأوصــاه 
بــأن يــزور والديــه ويحدثهمــا عــن 
ذكرياتــه معــه، وقــد فعــل ذلــك مــع 
كل أســير يأتــي لغرفتــه يمضــي فتــرة 
حكمــه ويغــادر فيمــا هــو يبقــى داخــل 
يدغــدغ مشــاعر  الموقــف  األســر، 
الهودلــي مــن جديــد: »يومهــا حبســت 
تنهيــدات الوجــع بداخلــي، وتأملــت 
دخلــت  وكيــف  البرغوثــي  مالمــح 
الســجن حينهــا وكان قــد أمضــى 12 
القضبــان، وأمضيــت  عاًمــا خلــف 
حتــى  المــدة،  تلــك  نفــس  بالســجن 
آخــر يــوم وكان نائــل قــد أمضــى 24 
عاًمــا ومــا زال خلــف القضبــان«. 

دا واليو  ع  ل  م في  »الت
ر من 41 عاما  ك ل  و و 

ب 17  ر  نا  ضبان و ل ال
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ا  وب   رير  يحي اليع
ين  ين اون  ة  مو فلس

بسجن »جنيد« بنابلس، »الوافد الجديد« وليد الهودلي يسأل األسير نائل 
البرغوثي: »كيف أمضيت 12 عاًما هنا؟«
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و ب وال جاعة  وال وة  ال

ة  ة مدي ن  ر بي رع ا و نم
ل  و ة  ين المحتل فلس ار  ع
ة  واإلعدادي ية  األساس ه  علوم
ه ريت دار  م ف  ة  انوي وال

ويلتح  ا  ي ا مض  و
ه  ع م يم ل ل ن ك  لك ة  بالجامع
ة  ي الو ة  بالحرك ا  اإللتح
المحت  ار  لي ية  ي لس ال
ا  ب رد  ش ال  الغا 

ور  ن  م ه  تلع وا عبه  ش

ه  س ن ف  ل  ك  حم 
العم  ا   رر  و الوديعة
ك  ب عبه  ا ش ب ن  ا ع الدف
اة  للحي مع  ف  ا  الوس
ن  مري ا يعان  ا  عب وش

واعت  رعة  ا وبس مض األي
ف  ر  الكبي ار  ال ا 
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ا  ح ر ارو  يس
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ال  ا وم ي  فلس جين  لس
و  بح ارا  ونه لي  د  يت
ا  اك س ر  يح ولم  ان اإلنس

ن  و م ر  س ا ا اب ان ع
د  ا  ه ولك ال  الجب ا  حمله
ة  يمي و ة  فكري دار  م
ن  لي المعت علم  ية  وسياس
والتحم  ر  ب ال ال  األب
ا  ر وا ان  اإلنس ا  وب
رة  م م  ا ويس ر  لي ر  ك ب
ا  والب ر  التحري ف  ر 

م  كري ود  م ان 
ر  ي الك اف  ه  ورفا
ة  ي الو ة  للحرك ر  ي والك
د  س ث  حي ية   ي لس ال
د  التح ن  م انية  نس ار  ج
ر  ك ال ر  ة  فكري اب  وم
ك  ري ل ا ال ان وا اإلنس

م  رفا ف العال رار وال ح ا

ه  م يون ومع ك كري د ش ل
من  يرة س ة ا ادا الحرك ي ك 

عدا  وس روان  م ة  العمال
الي  س ا  م ا  دارا حديدي ال 
ي حت  ية التع م ووح ال

ا  ري ال ك  م  ح
ا  اب ع ا   علمته الت 
ة  حال كلوا  لي م  ال
ا  نتم وا ة  التضحي ن  م

ن  الو وا 
ة المحت ال  اش وا  ح وليو

ي ن فع ا ش ا  ع دا  عا

ة  جرب ب  اكتس الوا  وف 
ة  ة  ممي ر  س ا ا ال اب
ض الو ف  و ال ا  علته
ل ف  ي وك لس المجتم ال
ب   لس دا  ال حت  ه  م كل العال
رار   وا د  للتح ا   نمو
ه  م كل ورا ف العال ود ال وو

رادة العم كريم  ر   ت ست
ن    يون وسيتحرر با
ضالية  جربته ال وستضي 
ديدا  نسانية بعدا  الكبيرة  ل

يال  درسه ك األ

ي  حوي ال
رار  عبد الجبار 
ال اإلداري عت ل

 حولــت ســلطات االحتــالل 
ــد  ــي الشــيخ عب ــوم، المرب ،الي
ــرار  ــد ج ــد أحم ــار محم الجب
ــن  ــة جني ــن مدين ــاً م 55 عام
لمــدة  االداري  لالعتقــال   ،
4 شــهور . وأفــاد المحامــي 
ــدس  ــون لـ«الق ــو ع ــازن أب م
مــن  اعتقــل  جــرار  ان   ،«
منزلــه فــي مدينــة جنيــن قبــل 
عرضــه  وخــالل  أســبوع، 
أمهلــت  المحكمــة  علــى 
ــة العســكرية 72 ســاعة  النياب
لتقديــم الئحــة اتهــام بحقــه، 
ــه  ــا عجــزت عــن ادانت وبعدم
ــال  ــه لالعتق ــة حولت ــاي تهم ب

كان  الــذي  االداري 
الملــف  بذريعــة  جاهــزاً 
الســري . وجــرار ، أســير 
ــرض لالعتقــال  ــرر تع مح
مــرات عديــدة بيــن أحــكام 
فــي  وقضــى   ، وإداري 
االحتــالل  ســجون 
رغــم  ســنوات  عــدة 
ومعاناتــه  مرضــه 
مشــاكل  عــدة  مــن 
ــه  ــاً ان ــة، علم صحي
ولديــه  متــزوج 
األبنــاء  مــن   4
مدرســاً  ويعمــل 

. جنيــن  فــي 

ين رير علي سمودي  



دخلــت غرفــة لقــاء المحاميــن  فــي 
ــه  ــر الســبع فوجدت ســجن إيشــيل ببئ
ــا!  ــًرا التقين ــه: »وأخي ــت ل ــا فقل واقفً
كيفــك نائــل؟« فأجابنــي باســتغراب: 
»مــا  أجبتــه:  »كيــف عرفتنــي«؟ 
أنــت ِســلِب!« فابتســم ســاخًرا وقــال: 
ال مشــاهير وال رمــوز فــي الســجن، 
ــا. ــل ينتظرون ــا أه ــرى ولن ــا أس كلّن

كان هــذا لقائــي األّول باألســير نائــل 
صالــح عبــدهللا البرغوثــي، الزيــارة 
نقلــه  بســبب  تعثّــرت  األولــى 
مــن ســجن هداريــم ليلــة الزيــارة 
وعــن  عنهــا  وحّدثتــه  المقــّررة، 
بــادر  المؤقّتــة«،  »الفرحــة  تلــك 
قائــاًل: أعدتنــي إلــى لقــاء الــوداع 
ــذه  ــي ه ــه ف ــن التقيت ــدي حي ــع وال م
الغرفــة ذاتهــا، يــوم 12.08.2004، 
فــي  وكان  حفيــده صالــح  يرافقــه 

عشــرة  الرابعــة 
الحقًــا،  واستشــهد  عمــره  مــن 
.08.10.2004 يــوم  وتوفّــى 

المتجــّدد،  اعتقالــه  عــن  حّدثنــي 
حقلــه  مــن  الباميــة  قطــف  حيــث 
ــر،  ــالة الفج ــه لص ــن بيت ــرج م وخ
انتظــاره  زوجتــه  مــن  وطلــب 
جملتــه  وكانــت  الباميــة  لطبخــة 
بتَتقرمِعــش«،  »الباميــة  األخيــرة: 
تــّم  المســجد  مــن  طريقــه  وفــي 
والعالــم  واعتقالــه،  »اختطافــه« 
تعســفّي  اعتقــال  صامتًــا،  يتفــّرج 
كــرّدة فعــل لضغــط المســتوطنين.

هنــاك قصــص إنســانيّة لألســرى 
علــى  دمعــات  الصخــر،  تُبكــي 
صفحــات الفــن، وهنــاك صفقــات 
الصوريّــة  المحاكــم  فــي  العــار 
التــي تشــّكل شــراكة فــي جرائــم 

وكأنّهــا  حــرب  
للزنــى. شــرعنة 

الســجن  دخــل 
للمــّرة األولــى يــوم 
 2 1 . 1 2 . 1 9 7 8
ه  ر شــعا و
طريقنــا  »هــاي 
دفعنــا واخترناهــا« 

ــة  ــس بحاج ــا ولي ثمنً
ــّول  ــم يع ــل، ول لمقاب
حــّراس  علــى 
الكازينــو  أبــواب 
وال  أريحــا  فــي 
المــوالت. حــّراس 

حّدثنــي  عن شــعوره 
ــاء  ــر الزرق ــآذن جس ــاهد م ــن ش حي
مــن شــبّاك البوســطة وعــن الموانــئ 
ــون. ــجن الدام ــن س ــا م ــي تخيّله الت

حولــه،  ُكتــب  مــا  حــول  تحّدثنــا 
وجمــر  الكعبــي  بســام  كتابــات 
ــن  ــد عــز الدي المحطــات، ودور خال
وقفتــه  فــي  الجزائــري  واإلعــالم 
فرحــة  والحجــة  األســرى،  مــع 
ــي  ــا الت ــع ليمونته ــا م ــرة بينن حاض
غّذتهــا بحفنــة تــراب مــن كل ســجن 
زارتــه فــي أرجــاء الوطــن الســليب.

ــا! ــي حيف ــنلتقي ف ــاًل: س ــي قائ وّدعن

أحلــى  نائــل  عزيــزي  لــك 
ولجميــع  لــك  الحريّــة  التحيّــات، 
قريبًــا  نلتقــي  الحريّــة،  أســرى 
وعدتنــي. كمــا  حيفانــا  فــي 

ول ا   3 كانون   حي
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»البامية 
بتِتقرمِعش«

و 30  ي ي حت ر عل  ن
ا  ونته ع دة  غري  2019 و  م
ادر  ب  » ا كت ير  س ك  »ل
ا  دارا كتاب ال  ي رو  بم

ان ضب ل ال ن  ابعي رانا ال ألس

ة  ادي د  محم ة  فهيم ي  ود
يحم  ا  كت ن  م س  ب لي 
 281 » ا كري وان »مرف ال ع
ر  وي ف  ورة الغ ة  ح
وري  اض  في توديو  اس
ي  ي د ال حم وي  المد اللغ
ادر  ا ال لي رب  م ش مي
ة  اوي ي الحي ة ك ش ن مكتب ع

ي  عباس ال  ا  احبه ل

وان  ح ع ا  ي الكت ا ف
ه  كاكي ر س ر ك و اله
ن  م م  المع ر  م ن  د  »بع
ع  ة عل ال ا العربي عام ال
ن  ان م ع وا باإل ام ي و ي لس ال

ه األ  ن و ريد م  
ن  م وا ال بض ن  د  ين وبع فلس
روا  ا ن  د  ة وبع ي ال عي م
ادوا  ت ية واس ي لس ة ال ضي بال
ون  ه ويلوم دون ت و ي م الي نرا
دون  ه  يجلدون ب  و   رم
ين  اس ه مت ة بحال ف و ر ة  رحم

ه و  لي ل  ا  ب فيم م الس نه
ن  م ا  ا  وم ع  ال ا 
ن كان  د  ه بع ر اة عل  معان
» ا ك ر ه ب ر م عل  ع ي

ا  ه و رو  ا ل ة وف ا لمس الكت
لي  الم  س ي  فتح ير  األس
ا  »مهم فكتب  ه   رحم
كت  ن  ا حاول  كتب ومهم
وفي ح فع ألن  ن  فل
ي  د حمل ف وبح ك 
انية  ي اإلنس ش ك معان
ا  مو وس ا  ورفعته ا  يه بر
ال  ن  م ا  فيه ا  م وك 
دة ألن  ة وحمي ع ة را يب
ج  ا  لم انا  نس ك 

ه« ل م انية  اإلنس

ال  ل ة  هيم ل كرا  ش
ي ش ك  ة  ولمكتب

را  ت ه   ري ي  و ف ا  و
ه  رحال ة ليح  ل دران العا الج
ان  ضب ل ال رانا  س ادي  ي ب

 

ا حي ول 2020  3 كانون 

األستا المحامي  لم   ب
حسن عبادي

لم حسن عباد ب

)65 سير كتا  لك 

 مدي يدا
م كم  ي أللمسها و ك

حب
امتي ي  ح م 

هر المكابر ب ال و
ي اب ك ال في 

لوان ض بك 
ة والك الب

ا م ح ابه  ين  نحن ال
ل شم  رنو  ا  لوب و

ضي بعالم
هر ا السديم المك يحتله 

ا الكون نحم ا له
يم رة األم الع ب

ا عل ح  والحلم يجمع
العدالة والس

ل حياة ين  ا مر الح وكل
ها الحرو و  و  

ون الج
را  ل ال مامها  ود  و ي

ا والل
***

الة ا الغ ي
را من شمال  د 

يا األ
كل ا ال يام وعان 

ا سي والس ة بالم الملي
د المع ا  لي ا 

راشة  حترا كما ال ود ا
باللهي

درك مع  ا الجميلة  ي
الجمال

مسك في ساعديه و
بك ما في العمر من 

شغ
ار ل يكتوي بال
ا دي و يهو 

وس ساحا المعار 
ا وال

وي ا  ي ب  و
در  ن المو  ير 

ها وحبيبها ب
را ولم  انحسر ال

ي الما ب بالي 
اد مكابرا ومتيما ال

ة  ي عل در المرو يم
هامة والتما وال

***
ما نا نحب دا

ا الحلم يلم في ربا  ونح 
ي عي

يث يه م 
افير  ير  كما الع و ي

الجميلة والحما
كرنا سم يانعا يب ي ونح 

سا عن مع األمومة بما ن
ا  ي و  ا األول حوا  م

الكريمة
نما  لي  ا نحيا  ن ولي   

وي نحيا 
ال  يا من الر لو األن في 

و الكرا سا  و ال
ما من ك  كبر دا والح 

اب والدمار وا ال
مان  ا ال ن في  كر  س ن

المر
ون  ون المسير ويكر را يغ ب

كما المسي
هم فو  دمون حيا ي

لي ال
يهم شرف الدفا عن  يك

ا الوداعة والو
***

ي ك مدي يدا 
دار ب من  لتهد ما 

لبي را بعين  كي 
سبحي فو الغما ضحكين و
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