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تحت ارشاف السيدة رئيسة املجلس الشعبي البلدي 
لبلدية بني مراد بوالية البليدة, نظمت الجمعية الوطنية 

لحقوق االنسان يف املجتمع الجزائري يوما تحسيسيا 
يف حق الطفل من الوقاية الصحية والسالمة املرورية, 

احتضنته متوسطة الشهيد احمد زراق.
وتايت هذه املبادرة للجمعية الوطنية لحقوق االنسان يف 
املجتمع الجزائري, والجزائر بل العامل اجمع مير مبرحلة 

صحية صعبة واملتمثلة يف وباء كورونا,"كوفيد١٩" الذي 
فتك مباليني االشخاص يف العامل.

وقد قام التالميذ عرب الطريق املحاذي للمتوسطة بتوزيع 
كاممات وقصاصات تحسيسية عىل املواطنني وسواق 

السيارات والحافالت والشاحنات.
ورصدت جريدة الوسيط املغاريب التي حرضت هذا 

اليوم التحسييس,استحسان املواطنني لهذه املبادرة التي 
اعتربوها سنة حميدة متنوا ان تحذو حذوها كل الواليات 

والبلديات عرب تراب الجمهورية الجزائرية.
وقد رافق التالميذ الذين نشطوا هذا اليوم التحسييس 

اعضاء من الجمعية الوطنية لحقوق االنسان يف املجتمع 
الجزائري واساتذة ومواطنون باالضافة طبعا اىل رجال 

الدرك الوطني والرشطة,باعتبارهم معنيني بالدرجة االوىل 
بامن وسالمة املواطنني.

وقد انتهزت السيدة فايس الزهرة,العضوة املؤسسة يف 
الجمعية الوطنية لحقوق االنسان يف املجتمع الجزائري 

مكلفة بالرتبية والتعليم فرصة تواجدها يف هذا اليوم 
التحسييس, حيث قدمت لتالميذ متوسطة الشهيد احمد 

زراق, بل وكل الذين حرضوا هذا اليوم التحسييس,نصائح 

وارشادات للوقاية من كل االمراض ويف مقدمتها وباء 
كورونا, وحثتهم عىل رضورة االلتزام برشوط الوقاية يف 

البيت والشارع ويف املدرسة,وطلبت منهم نقل هذه 
النصائح واالرشادات اىل اوليائهم وجريانهم واصدقائهم 

يف كل مكان, حتى تتمكن بالدنا الجزائر من التغلب عىل 
هذه الجائحة الخطرية الفتاكة بالبرشية جمعاء.

وقد  نوه الكثري ممن حرضوا هذا اليوم التحسييس 
بالجهة التي بادرت اىل تنظيمه ويف مقدمتها املجلس 
الشعبي البلدي لبلدية بني مراد والجمعية الوطنية 

لحقوق االنسان يف املجتمع الجزائري,وعربوا عن رغبتهم 
يف تكثيف مثل هذه االيام التحسيسية من اجل الوقاية 
الصحية والسالمة املرورية حفاظا عىل ارواح املواطنني 

جريدة الوسيط املغاريبويف مقدمتهم فلذات اكبادنا.

يوم تحسيسي في حق الطفل من الوقاية الصحية والسالمة المرورية

مبادرة تستحق التشجیع فی بنی مراد بالبلیدة

إنقاذ إمرأة من االختناق بمسكيانة   
تدخل أعوان الحامية  املدنية  لوحدة مسكيانة  مساء يوم 

السبت  بحي معلوم بن عيش بلدية مسكيانة  من أجل إسعاف 
إمرأة .

وحسب بيان الحامية املدنية  فقد تعرضت املرأة (ك. ل) البالغة 
من العمر 31 سنة  اىل إختناق  بغاز منبعث من فرن الطهي  

مبطبخ أثناء االستحامم ،وعىل جناح الرسعة تم نقل الضحية 
ملستشفى  بوحفص محمد مسكيانة بعد ان تم إسعافها من طرف 

الحامية املدنية يف عني املكان.
  ودعت الحامية املدنية اىل رضورة  تفقد كل التوصيالت الغازية 

باملناز ل اضافة اىل التهوية املنزلية  النقاذ االرواح ،خاصة ما شهدته 
والية ام البواقي من حوادث مامثلة وتسجيالت إختناق بغاز ووفاة   

يف فرتة وجيزة.ومتتالية.
مدفوين صونيا ام البواقي
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كوفيد19-: 
نحو انخفاض محسوس ألسعار فحوص «بي 

سي ار» واألجسام المضادة بفضل اإلنتاج 
المحلي

- أكد وزير الصناعة الصيدالنية، عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد، أن 
اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي ار» و األجسام المضادة 

المخصصة للكشف عن فيروس كورونا، ستكون متوفرة عما قريب 

بأسعار معقولة وذلك بفضل اإلنتاج المحلي.

ورصح الوزير لواج ان «اختبارات تفاعل البوليمرياز املتسلسل كانت 
تستورد يف بداية (الجائحة) مقابل 25 دوالراً لالختبار الواحد، قبل 
تخفيض هذا السعر إىل 12 دوالراً بفضل مساهمة الجيش الوطني 

الشعبي. اما اليوم، مع الشهادات التنظيمية، فاننا نستوردها مقابل 
5 دوالرات اىل 7 دوالرات. وسوف يتم إنتاجها محليا مبا يعادل 

5ر2 دوالر، مام يتيح لنا فرصة أفضل الستفادة املواطنني من هذه 
االختبارات».

كام أشار الوزير إىل أن بعض املخابر خفضت مؤخرا سعر االختبارات 
إىل 9.000 دينار مع العلم أن هذه االختبارات متوفرة بشكل عام 

بأسعار ترتاوح من 12.000 دينار إىل 17.000 دينار. كام أشار الوزير 
إىل اختبارات األجسام املضادة  التي «سيتم تصنيعها محلًيا أيًضا». 

مضيفا اننا «نقوم باستريادها بحوايل 5 دوالرات لالختبار الواحد، 
ولكن مبجرد تصنيعها محلًيا، ستكلفنا 4 دوالرات / اختبار.

وبهذا السعر ميكن أن تكون متوفرة مقابل 1500 دينار أو 2000 
دينار / اختبار عىل مستوى املخابر أو، رمبا حتى عىل مستوى 

الصيدليات كام هو الحال يف عدد من دول العامل «.
وكانت وزارة الصناعة الصيدالئية قد اكدت أن اختبارات تفاعل 

البوليمرياز املتسلسل واختبارات األجسام املضادة  سيتم إنتاجها من 
قبل ثالثة (3) مختربات وطنية هي «HUPP و IMD»، فيام يخص 

مجموعات التجميع والنقل، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 80.000 
مجموعة حيث سينتج مخترب «IMD»، مجموعات كاشف تفاعل 

البوليمرياز املتسلسل بطاقة إنتاجية يومية تقدر ب10.000 مجموعة 
و «SALEM» الختبارات املستضدات، بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 

30.000 اختبار.
ويف رده عىل سؤال حول «ندرة» دواء Lovenox، وهو مضاد للتخرث وهو 
 ،Varenox جزء من الربوتوكول العالجي ضد كوفيد19-، أوضح الوزير أن
وهو نوع جنيس لدواء Lovenox ، يصنع محلًيا مبا يقرب من 200 ألف 

علبة/ أسبوع من مخترب فراتر رازيس 100? جزائري.
كام اشار إىل أنه تم تسجيل نقص عاملي يف هذا املنتوج، مؤكدا أن الجزائر 

لديها 25 مليون حقنة جاهزة منتجة محلًيا «مام يطمئننا ويريحنا لهذا 
العام والعام املقبل» مضيفا ان إنتاج منتج (فارينوكس) «تضاعف خمس 

مرات هذه السنة» مام سيسمح لنا بتوفري 60 مليون دوالر (من الواردات) 
.»

كانت املديرة العامة للصيدلية املركزية للمستشفيات، فاطمة واكتى، 
قد أشارت مؤخًرا إىل أن الصيدلية لديها حالًيا «مخزون كاٍف» من دواء 

Lovenox ، مضيفة أن هيئتها ستحصل قريًبا عىل كمية مستوردة من احد 
املختربات.

وأضافــت أن الصيدليــة املركزيــة ســتتلقى الحًقــا الدفعــة الثانيــة مــن 
Lovenox املنتــج محلًيــا بواســطة مختــرب وطنــي.

  = اإلنتاج املحيل يزعج «لوبيات االسترياد» =
ــن  ــل م ــاين بالفع ــة تع ــوق الجزائري ــت الس ــا إذا كان ــألة م ــبة ملس وبالنس
نفــاد بضــع مئــات مــن املنتجــات الصيدالنيــة، كــام أكــده بعــض الفاعلــني 
ــك  ــات االســترياد» بأولئ ــرتدد يف وصــف «لوبي ــر مل ي ــان الوزي يف الســوق، ف
الذيــن «يحاولــون بــث الشــك يف املنتجــات املصنوعــة يف الجزائــر» مؤكــدا 
ــا  ــم تصنيعه ــام يت ــرة» بشــكل ع ــا «غــري متوف ان املنتجــات املشــار اىل انه

ــا. محلًي
ــات االســترياد» تفضــل، حســب  ــا بـــ «لوبي ــات وصفه ــه أن جه ــع قول وتاب
قولــه، املنتجــات املســتوردة، معتــربة أن أي منتــج غــري مســتورد يكــون غــري 

متوفــر، عــىل الرغــم مــن توافــر جنيســه.
وعليــه، يضيــف الوزيــر فــان الترصيحــات بشــأن عــدم توفــر بعــض األدويــة 
الحيويــة، قــد صــدرت عــىل حــد قولــه، «بشــكل عمــدي» بهــدف «تقويــض 
جهــود وزارة الصناعــات الصيدالنيــة التــي هــي بصــدد وضــع خطــة 
ــري  ــم فوات ــة تضخي ــمح مبحارب ــام سيس ــر، م ــبة للجزائ ــدة بالنس ــل فري عم

ــي». ــاج الوطن ــري يف اإلنت ــواردات) وضــامن منــو كب (ال
كــام اكــد الســيد بــن عبــد الرحــامن أن سياســته «تزعــج» هــذه «اللوبيــات» 
ألنهــا ســمحت «مــن خــالل شــهادة التنظيــم بالكشــف عــن العديــد مــن 
الــرشكات التــي كانــت تضخــم الفواتــري، مبــا يصــل إىل ضعــف ســعر املنتــج 

ب130 مــرة».
وكان رئيــس االتحــاد الوطنــي للصيادلــة (ســنابو) مســعود بلعمــري، 
قــد تاســف مؤخــرا، لنــدرة مئــات األدويــة وقــال يف نــدوة صحفيــة 
مؤخــرا ان»هنــاك 302 دواء مفقــودا و كلهــا رضوريــة وموزعــة بــني 

اإلنتــاج املحــيل واملســتورد».
وهــذا «النقــص»، ناتــج حســب قولــه، عــن «تأخــر مســجل يف توقيــع 
برامــج االســترياد وضعــف رقمنــة القطــاع واندفــاع لتقليــص فاتــورة 
االســترياد اعتبــاراً مــن العــام الجــاري، دون االســتعداد لتفــادي 

النقــص يف الســوق».
لكــن جمعيــة موزعــي األدويــة الجزائريــة، كانــت قــد أشــارت يــوم 
األربعــاء املــايض، يف بيــان لهــا، إن الســبب الحقيقــي لنــدرة بعــض 
ــريوس  ــاء ف ــوي لوب ــار الق ــوى االنتش ــس س ــر لي ــة يف الجزائ األدوي
املنتجــات،  الطلــب عــىل بعــض  الــذي أدى إىل زيــادة  كورونــا 
ــة. ــة العاملي ــواد األولي ــوق امل ــرض يف س ــات الع ــة إىل اضطراب باإلضاف

ــدد  ــأن ع ــد ب ــذي يفي ــح ال وأشــارت يف هــذا الســياق اىل أن الترصي
األدويــة املفقــودة يتجــاوز 300 دواء «مبالــغ فيــه»، وان العــدد 

ــوج. ــبها، 100 منت ــاوز، حس ــة ال يتج ــذه األدوي ــق له الدقي

الحكم بسبع سنوات سجنا نافذا على البرلماني السابق بهاء الدين طليبة
 أدان مجلس قضاء الجزائر يوم األحد النائب البرلماني السابق عن جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة بسبع (٧) سنوات سجنا نافذا وتغريمه ب٨ 

ماليين دج بتهم متعلقة بالفساد أهمها مخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس األموال من وإلى الخارج.

كام أصدر نفس املجلس حكام مامثال بسبع سنوات سجنا نافذا يف حق اسكندر ولد 
عباس، ابن جامل ولد عباس األمني العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، فيام 

حكم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا عىل أخيه الوايف مع إصدار أمر دويل بالقبض 
عليه بنفس التهم إضافة إىل الحصول عىل مزايا غري مستحقة.

وتم الحكم بسنتني سجنا نافذا يف حق خالدي بوشناق مع تغرميه ب200 
ألف دج بنفس التهم إضافة إىل استغالل النفوذ، يف حني متت تربئة املقاول 

محمد حبيش من كل التهم املنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة التمست "تشديد العقوبات" عىل املتهمني الرئيسيني يف 

قضية الربملاين السابق طليبة.
للتذكري فإن املحكمة االبتدائية لسيدي أمحمد أدانت يف 9 سبتمرب املنرصم 
كال من بهاء الدين طليبة واسكندر ولد عباس ب 8 سنوات حبسا نافذا و 
8 ماليني دج غرامة مالية، فيام حكمت غيابيا ب 20 سنة حبسا نافذا عىل 
الوايف ولد عباس مع إصدار أمر دويل بالقبض عليه بنفس التهم إضافة إىل 

الحصول عىل مزايا غري مستحقة.

وحكمت بسنتني حبسا نافذا يف حق خالدي بوشناق مع تغرميه ب200 ألف 
دج بنفس التهم إضافة إىل استغالل النفوذ، يف حني متت تربئة محمد حبيش 

من كل التهم املنسوبة إليه.

الجوية الجزائرية:
 استئناف الرحالت الداخلية وسط اجراءات وقائية صارمة لمجابهة جائحة كوفيد-١٩
استؤنفت يوم األحد بصفة رسمية الرحالت الجوية الداخلية لنقل المسافرين على مستوى المحطة الداخلية بمطار الجزائر وسط اجراءات وقائية محكمة 

لمجابهة فيروس كوفيد-١٩ ، بعد أكثر من ثماني أشهر من  التعليق بسبب الجائحة.

و يف ترصيح للصحافة بعد استقبال عدد معترب 
من املسافرين عىل مستوى مطار الجزائر (املحطة 
الداخلية) بالجزائر العاصمة ، ذكر املكلف باإلعالم 

واالتصال برشكة الخطوط الجوية الجزائرية أمني 
أندليس أن الرحالت الجوية الداخلية تخص جميع 
الرحالت من و إىل جنوب البالد بنسبة 100 باملائة 

مضيفا ان الرحالت ما بني مدن الشامل سيتم 
برمجتها بنسبة 50 باملائة كمرحلة اوىل.

و اكد أنه تم توفري اليوم األحد لفائدة املسافرين 
1.080 مقعد من خالل 31 رحلة نحو مختلف 
واليات الجنوب و كذا عدد من مطارات املدن 

الشاملية.
و دعا املسافرين إىل احرتام االجراءات الوقائية 
ضد فريوس كورونا (ارتداء األقنعة الوقائية و 
التباعد االجتامعي) مؤكدا انه "ال يشرتط عىل 

املسافرين عىل مستوى الخطوط الداخلية توفري 
شهادة التحاليل الطبية لتأكيد عدم اصابتهم 

بفريوس كورونا".
من جانبه قال مدير االتصال لدى رشكة طريان 
طاسييل، كريم بحار ان الرشكة أعطت األولوية 

للرحالت الجوية نحو واليات الجنوب مع االحرتام 
الربتوكول الصحي ملنع انتشار وباء كورونا ما بني 

املسافرين.
و أضاف انه البد عىل املسافرين ارتداء األقنعة 
الواقية و احرتام مسافة التباعد الجسامين مربزا 

انه تم تجهيز الطائرات مبعدات تعمل عىل تصفية 
الهواء كل ثالثة دقائق.

بدوره، أكد املدير العام ملطار الجزائر الدويل 
، طاهر عالش أن كل الرحالت املربمجة تخضع 

إلجراءات رقابية و وقائية صارمة ملواجهة تفيش 
الوباء.

و أشار إىل أن مطار الجزائر الدويل يحوز عىل  
كل اإلمكانيات لحامية املسافرين والحفاظ عىل 

الصحة العمومية مضيفا أنه تم تعقيم و تنظيف 
طائرات الخطوط الجوية الجزائرية للحد من 

مخاطر العدوى.
و بخصوص االجراءات الوقائية املتخذة باتجاه 
املسافرين، أكد املسؤول ان املطار يحوز عىل 

اجهزة قياس حرارة الجسم، كام  تم وضع عىل 
مستوى شبابيك التسجيل حاجزا شفافا واقي 

مع وضع عالمات عىل مستوى األرضية الحرتام 
التباعد الجسامين ما بني املسافرين.

و أشار إىل ان املحالت التجارية باملطار رشعت 
يف النشاط يف ظل احرتام اجراءات الوقاية  التي 

اقرتها السلطات العمومية.
من جهته، أبرز املكلف باالتصال و العالقات 

العامة مبديرية رشطة الحدود، العميد، حميد 
طايبي، أن املديرية العامة لألمن الوطني اتخذت 

مبناسبة استئناف اوىل الرحالت الجوية الداخلية 
جملة من التدابري الوقائية تهدف من خاللها 

اىل تطبيق الربتوكوالت الصحية املعتمدة بشكل 
حازم.

و تابع يقول أن مصالح رشطة الحدود تحرص عىل 
ترسيع وترية استكامل االجراءات االمنية الخاصة 

باملغادرين عىل مستوى املطار يف ظل التقيد 
بكافة االجراءات األمنية و الصحية عىل طول 
مسلك املسافرين إىل حني الولوج إىل الطائرة.
و أضاف انه تم وضع شبابيك خاصة باإلرشاد 
و التوجيه عىل مستوى املطار يف إطار حملة 

تحسيسية تقوم بها املديرية العامة لألمن الوطني 
يف أوساط املسافرين.

نقل جوي:

 الرحالت التجارية الدولية تبقى معلقة إلى إشعار آخر
 أعلنت وزارة النقل اليوم السبت في بيان لها عن استئناف الرحالت الجوية الداخلية ابتداء من يوم غد األحد ٦ ديسمبر موضحة ان الرحالت التجارية الدولية من وإلى 

الجزائر "تبقى معلقة إلى إشعار آخر".
وجاء يف ذات البيان " تعلن وزارة النقل عن عودة الرحالت الجوية الداخلية ابتداء من 

يوم غد األحد ٦ ديسمرب ٢٠٢٠، وذلك عرب برنامج يومي للرحالت مسطر من طرف الرشكة 
الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية إىل مختلف واليات الجمهورية".

وفيام يخص الرحالت الدولية من وإىل الجزائر- اضاف نفس املصدر - ان "هذه األخرية تبقى 
مرتبطة فقط بإجالء املواطنني العالقني خارج الوطن، وال تشمل الرحالت التجارية التي مل 

تتخذ السلطات العليا للبالد أي قرار فيام يخصها، وتبقى معلقة إىل إشعار آخر".
للتذكري فقد قرر الوزير األول عبد العزيز جراد رفع اجراء تعليق خدمات النقل الجوي 

العمومي للركاب عىل الشبكة الداخلية ابتداء من يوم غد األحد ٦ ديسمرب.
وسيخص هذا اإلجراء الذي يأيت تطبيقا لتعليامت رئيس الجمهورية السيد عبد املجيد تبون 
و عقب املشاورات مع اللجنة العلمية ملتابعة تطور جائحة فريوس كورونا و الهيئة الصحية 

جميع الرحالت من وإىل الواليات الجنوبية للبالد وكمرحلة أوىل ٥٠ باملئة من الرحالت ما بني 
مدن شامل البالد.
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تعمل الجزائر جاهدة عىل ارساء اسس السلم و االستقرار 
باملنطقة املحاطة، التي تعرف حالة من الفوىض و تردي يف 

الوضع  االمني ، اما عىل الصعيد الداخيل فهناك اصالحات كبرية 
للنهوض بعدة قطاعات و فتح مجال للرشاكة، يف ظل هذا الوضع 

املتأزم صادق الربملان االوريب عىل الئحة العار التي ال تخدم اي 
طرف و تهدف اىل احداث شق كبري بني الشعب الجزائري ودولته  

،تحت ما يسمى حقوق االنسان، هنا يأيت السؤال بتواجد هيئة 
كربى مختصة بحقوق االنسان _هيئة االمم املتحدة_ فلامذا 

الربملان االورويب يتدخل يف شؤن منطقة ال تعنيه ؟ و عىل اي 
اساس ؟ وهل لالحداث االخرية باملنطقة دور ،عىل راسها القضية 

الصحراوية ؟
و الجزائر معروفة مواقفها اتجاه العديد من القضايا الدولية 

وايضا مكافحة و محاربة االرهاب و امتالك خربة جد كبرية يف 

هذا املجال والتي  تستفيد منها العديد من البلدان باعتبار 
الجزائر رائدة بهذا الشأن ، و هنا نتساءل ايضا من جديد ملا 

نقول حقوق االنسان و الدميقراطية فام الذي جنته ليبيا و مايل 
و سوريا و العراق و اليمن املدمر ؟ غري الشتات و قوارب املوت 

للهجرة الغري رشعية التي تتذمر منها الكثري من الدول و الشعوب 
كام عربى الكثري من الشخصيات السياسية و املهتمني باالمر،  
داخل الجزائر و خارجها عن قلقهم و انزعاجهم الشديد من 
الئحة املقززة ، فموقع الجزائر االسرتاتيجي و مقوماتها هو 

مكسب لالستمرار و التعاون ال غري،  للعديد من البلدان خاصة 
االوروبية لذا املفروض هو اعادة النظر قبل التهجم ، فالجزائر 

برجالها شبابها و نساءها و الكثري من الوطنني اللذين يعملون و 
يبذلون اقىص ما عندهم من اجل الحارض و مستقبل افضل .

قسم التحرير

الئحة البرلمان االوروبي من وراءها و الى ماذا تهدف  ؟

جراد يدعو لبعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية
جدد الوزير األول عبد العزيز جراد يوم األحد, دعوة الجزائر الى ضرورة " اعادة بعث مسار التسوية السياسية" للنزاع في الصحراء الغربية, 

وحث االتحاد االفريقي على "االضطالع بعهدته" المرتبطة بحفظ السلم و االمن االفريقيين, في ظل التطورات " الخطيرة" التي عرفتها 
القضية الصحراوية مؤخرا.

و قال الوزير األول يف كلمة ألقاها اليوم عرب تقنية التواصل عن 
بعد, أمام الدورة االستثنائية ال 14 ملؤمتر رؤساء دول و حكومات 
االتحاد اإلفريقي حول "اسكات البنادق يف افريقيا" : "لن يكتمل 

مرشوعنا يف إسكات األسلحة دون وضع حد لبقايا االستعامر يف 
إفريقيا, إعامال لإلعالن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات يف 

ماي 2013 , واألجندة القارية 2063 , بتمكني الشعب الصحراوي 
من مامرسة حقه - غري القابل للترصف - يف تقرير مصريه, عرب 

تنظيم استفتاء حر و نزيه يف الصحراء الغربية".
و بعد أن أكد مجددا بأن التطورات "الخطرية " التي عرفتها 

القضية الصحراوية مؤخرا "تشكل مصدر قلق " بالنسبة للجزائر 
," يف ظل حالة الجمود غري املسبوق و غياب أي أفق لتسوية 

النزاع", ذكر السيد جراد مرة أخرى مبوقف الجزائر الداعي إىل 
"رضورة بعث مسار التسوية السياسية والتعجيل يف تعيني ممثل 
شخيص لألمني العام لألمم املتحدة و العودة إىل املفاوضات بني 

طريف النزاع" .
كام حث السيد جراد االتحاد االفريقي عىل "االضطالع بعهدته 

املرتبطة بحفظ السلم و األمن اإلفريقيني" وفقا للميثاق التأسييس 
لالتحاد وبروتوكول إنشاء مجلس السلم "للمساهمة يف إيجاد حل 

لنزاع الصحراء الغربية الذي طال أمده".
و يف إطار مبدأ الجزائر الراسخ القايض برضورة وضع حد 

للنزاعات يف القارة السمراء عىل وجه الخصوص و العامل عامة, 
دعا السيد جراد يف كلمته أمام  القادة االفارقة اىل "ترسيع وترية 

ضبط ورسم الحدود بني دول افريقيا و االلتزام الصارم مببدأ 
االتحاد اإلفريقي القايض باحرتام الحدود القامئة عند االستقالل 

للحيلولة دون تحول حدود الدول اإلفريقية املشرتكة كمصدر 
للنزاعات و مخاطر عىل األمن واالستقرار" يف املنطقة.

و نبه يف هذا السياق اىل أن " وضع حد نهايئ للنزاعات يف القارة 
و ايجاد حلول افريقية للمشاكل االفريقية يبقى هدفا منشودا", 

مشددا عىل "تالزم ثالثية السلم و األمن والتنمية" التي تستدعي 
-كام قال- " معالجة أسباب التهديدات األمنية و النزاعات خاصة 
اإلقصاء والفقر والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".

قمة إسكات البنادق في افريقيا: 

جراد يسجل "بقلق كبير" تواصل دفع 
الفدية للجماعات اإلرهابية

وقال السيد جراد, خالل كلمة له عرب 
تقنية التواصل عن بعد أمام الدورة 

االستثنائية ال14 ملؤمتر رؤساء دول و 
حكومات االتحاد اإلفريقي حول مبادرة 
"إسكات البنادق" : إن "الجزائر تسجل 

بقلق كبري تواصل تحويل مبالغ هامة 
للجامعات اإلرهابية مقابل تحرير 

الرهائن, مبا يعيق جهودنا يف محاربة 
اإلرهاب".

وأكد السيد جراد, "حرص الجزائر عىل 
مواصلة مساهمتها يف الجهود اإلفريقية 

املشرتكة لتخفيف وقع جائحة كورونا عىل 
شعوب القارة, والتي أثرت سلبا عىل وترية 

املساعي الرامية إىل تخليص قارتنا من 
النزاعات املسلحة, و إسكات األسلحة يف 

إفريقيا".
ومن أجل تحقيق هذا املسعى, شدد 
الوزير االول , عىل رضورة "تكثيف 
التشاور للتصدي للتطرف العنيف 

ومكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر 
متويله".

وشدد يف ذات اإلطار, عىل أهمية "تنفيذ 
القرارات األممية املتعلقة بفرض حصار 

عىل األسلحة يف مناطق النزاع, و بناء 
القدرات لتأمني املخزونات الوطنية من 
السالح والذخرية, والتصدي للتداول غري 

املرشوع لألسلحة الخفيفة والصغرية".
وكام أبرز, الحاجة إىل "العمل عىل 
الحيلولة دون تحول حدود الدول 

اإلفريقية املشرتكة كمصدر للنزاعات و 
مخاطر عىل األمن واالستقرار, و كذا 

ترسيع وترية ضبط ورسم الحدود بني 
دولنا وااللتزام الصارم مببدأ اإلتحاد 

اإلفريقي القايض باحرتام الحدود القامئة 
عند االستقالل".

وإدراكا منا مبتالزم ثالثية السلم و األمن 
والتنمية, يقول السيد جراد يف كلمته, 

"يتعني معالجة أسباب التهديدات األمنية 
والنزاعات خاصة اإلقصاء والفقر والحرمان 

وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية".
وأكد باملناسبة, أن "الجزائر تدعم جهود 
استعادة األمن واالستقرار يف منطقة 
الساحل عرب تعزيز القدرات الوطنية 

للدول املعنية, يف إطار التعاون الثنايئ 

أو عرب آليات متعددة األطراف تجمعها 
بجريانها, كلجنة األركان العملياتية 

املشرتكة (CEMOC) ووحدة الدمج 
."(UFL) واالتصال

ومن موقعها رئيسا للجنة املتابعة, 
يقول السيد جراد, "تواصل الجزائر 

دعم تنفيذ اتفاق السلم واملصالحة يف 
مايل, املنبثق عن مسار الجزائر, كإطار 
شامل ملجابهة مختلف التحديات التي 

يواجهها هذا البلد الشقيق".
وبخصوص األزمة الليبية, يؤكد أن 

الجزائر "مل تدخر جهدا لتقريب 
وجهات نظر اإلخوة الليبيني, دعام 
ملسار التسوية األممي إليجاد حل 

سيايس توافقي يحفظ أمن واستقرار 
ووحدة ليبيا, بعيدا عن التدخالت 
األجنبية, مع احرتام إرادة الشعب 

الليبي الشقيق".
ويف سياق متصل, أوضح السيد جراد, أن 

"رشاكة اإلتحاد اإلفريقي مع منظمة األمم 
املتحدة وغريها من الرشكاء, ساهمت يف 

تحقيق نتائج ملموسة يف إدارة العديد 
من النزاعات والتخفيف من حدتها, يف 

إطار مبدأ +حلول إفريقية للمشاكل 
اإلفريقية+", مؤكدا أن "وضع حد نهايئ 
للنزاعات يف القارة يبقى هدفا منشودا".
و مع قرب التاريخ الرمزي للوقوف عىل 

حصيلة جهودنا إلسكات دوي األسلحة يف 
ربوع قارتنا, يضيف السيد الوزير, فإن 

"الجزائر ترحب بالتوصية املرفوعة بتمديد 
هذه اآلجال لعرش سنوات إضافية, مع 

إجراء تقييم دوري كل سنتني, حفاظا عىل 
ديناميكية عملنا الجامعي لتمكني إفريقيا 

من العيش يف السلم واألمن".
ويف ختام كلمته, أكد الوزير األول أن 

"تعزيز التشاور لتنفيذ املقاربة الشاملة 
التي تتضمنها األجندة القارية 2063, 
من شأنه أن يضفي فعالية عىل عملنا 

املشرتك يف سبيل املعالجة الجذرية ألسباب 
األزمات يف قارتنا, ويقربنا أكرث من تحقيق 

التزامنا بعدم توريث األجيال القادمة 
أعباء النزاعات".

 أكد الوزير األول عبد العزيز جراد, يوم األحد, ان الجزائر تسجل  "بقلق كبير" تواصل تحويل 
مبالغ هامة للجماعات اإلرهابية مقابل تحرير الرهائن, بما يعيق جهود مكافحة اإلرهاب.

الجزائر ترافع من أجل تكثيف التشاور لمكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله
رافعت الجزائر أمام الدورة االستثنائية الرابعة عشر (14) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات االتحاد اإلفريقي حول مبادرة "إسكات البنادق", المنعقدة افتراضيا 

يوم األحد, من أجل تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب وتجفيف مصادر تمويله.

وخالل كلمة له - أمام هذه الدورة - شدد الوزير 
األول عبد العزيز جراد, عىل رضورة "تكثيف التشاور 

للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة اإلرهاب وتجفيف 
مصادر متويله", مشريا يف هذا الصدد إىل أن "الجزائر 

تسجل بقلق كبري تواصل تحويل مبالغ هامة للجامعات 
اإلرهابية مقابل تحرير الرهائن, مبا يعيق جهودنا يف 

محاربة اإلرهاب".
وأكد يف هذا السياق عىل أهمية "تنفيذ القرارات 

األممية املتعلقة بفرض حصار عىل األسلحة يف مناطق 
النزاع, و بناء القدرات لتأمني املخزونات الوطنية 

من السالح والذخرية, والتصدي للتداول غري املرشوع 
لألسلحة الخفيفة والصغرية".

ودعا السيد جراد باملناسبة, إىل "معالجة أسباب 
التهديدات األمنية والنزاعات خاصة اإلقصاء والفقر 

والحرمان وغياب آفاق تنمية اقتصادية حقيقية", وذلك 
إدراكا ملتالزم ثالثية السلم و األمن والتنمية.

وأشار يف هذا الصدد إىل "دعم الجزائر لجهود استعادة 
األمن واالستقرار يف منطقة الساحل عرب تعزيز القدرات 

الوطنية للدول املعنية, يف إطار التعاون الثنايئ أو 
عرب آليات متعددة األطراف تجمعها بجريانها, كلجنة 

األركان العملياتية املشرتكة  (CEMOC) ووحدة الدمج 
."(UFL) واالتصال

كام نوه برشاكة االتحاد اإلفريقي مع منظمة األمم 
املتحدة وغريها من الرشكاء, التي "ساهمت يف تحقيق 

نتائج ملموسة يف إدارة العديد من النزاعات والتخفيف 
من حدتها, يف إطار مبدأ  +حلول إفريقية للمشاكل 

اإلفريقية +", مؤكدا أن  "وضع حد نهايئ للنزاعات يف 
القارة يبقى هدفا منشودا".

ومع قرب التاريخ الرمزي املحدد للوقوف عىل حصيلة 
الجهود املبذولة إلسكات صوت األسلحة يف القارة 

اإلفريقية, ترحب الجزائر بالتوصية املرفوعة بتمديد 
هذه اآلجال لعرش سنوات إضافية, مع إجراء تقييم 

دوري كل سنتني, حفاظا عىل ديناميكية العمل الجامعي 
لتمكني إفريقيا من العيش يف السلم واألمن.

كام تؤكد, أن تعزيز التشاور لتنفيذ املقاربة الشاملة 
التي تتضمنها األجندة القارية 2063, من شأنه أن  " 
يضفي فعالية عىل العمل املشرتك يف سبيل املعالجة 

الجذرية ألسباب األزمات يف القارة اإلفريقية, ويقرب 
(دول القارة) أكرث من تحقيق االلتزام بعدم توريث 

األجيال القادمة أعباء النزاعات.
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فتح 8 أقسام بيداغوجية لذوي اإلحتياجات الخاصة بالبويرة

لــذوي  العاملــي  اليــوم  والتضامــن   اإلجتامعــي  النشــاط  مديريــة  أحيــت 
االحتياجــات الخاصــة هــذه الســنة يف ظــروف خاصــة بســبب جائحــة كورونــا ، و 
باملناســبة أرشف األمــني العــام للواليــة ممثــال للــوايل ومديــر النشــاط اإلجتامعــي 
واألمــني العــام ملديريــة الرتبيــة مــن املدرســة االبتدائيــة ”البشــري االبراهيمــي“ 
ــة ذوي  ــذ فئ ــرة عــىل انطــالق الدراســة باألقســام الخاصــة بتالمي ــة البوي مبدين
االحتياجــات الخاصــة وتوزيــع املحافــظ والكاممــات واملعقــامت وتدعيــم 
باألقســام بالوســائل البيداغوجيــة الرتبويــة الحديثــة، حيــث تــم هــذا العــام 8 
ــال مــن ذوي  ــغ العــدد اإلجــاميل إىل 16 قســام تتكفــل ب 146 طف أقســام ليبل

ــتاذا . ــام وأس ــم 37 معل ــة يؤطره ــات الخاص االحتياج
ساملي زينب

مقدساتنا والقمامة 
ان ظاهرة تجميع القاممة قرب املدارس واملساجد اصبحت من الديكور املالزم  ملدينة 
تبسة فحيثام وجد مسجد او مدرسة اال ووجدت مكبا للنفايات يف محيط هذا املكان 

املقدس كان االمر متعمد  هل هي ازمة مجتمع  فقد  كل قيمة اخالقية فاصبح ال 
يحرتم بيوت الله اليقيم وزنا ملنارات العلم واملعرفة ام هي  سوء تسري من االدارة 

املحلية ايا ما كان االمر فعىل السلطة املحلية ان تتدخل للحد من هذه الظاهرة 
الالاخالقية فقد قبل بزع الله بالسلطان مال يزع بالقران فان االنسان بطبعه ينصاع 

للسلطان اكرث من انصياعه  للوعظ واالرشاد وهذا اليعطي  املجتمع املدين من واجبه  
يف التوعية واالرشاد  وهذا اليعطي املجتمع املدين من واجبه يف التعية واالرشاد عىل 

راس هذا املجتمع االمئة وسلك التعليم والجمعيات املحلية 

هذه الصورة ليست من مزبلة عمومية او مكب النفايات بل هي دار الرباطات  
الرياضية بوسط مدينة تبسة والتي تظم العديد من  املكاتب ملختلف الرياضات 

والجمعيات.
فهذا املبنى املوروث من العهد االستعامري والذي اصبح يف حالة يرىث لها ففي كل يوم  

ينهار جزءا منه وخاصة اذا كان هناك يوم ممطر فالسقف قد سقط معظمه الجدران 
ام السالمل فحدث وال حرج مام يعرض العاملني فيه واملرتددين عليه اىل خطر املوت 

الحقيقي دون ان تتخد السلطات الوصية اي اجراء بذكر.
فاملبنى مل يتم ترميمه منذ زمن بعيد حتى اصبح اليفيد فيه اي ترميم .

ولذلك نحن العاملني يف هذه املكاتب نهيب بكل السلطات املحلية للتدخل العاجل 
قصد نقلنا اىل مقرات تليق مبا نقدمه من خدمات ملجتمعنا .

ومن اجل حفظ ارواحنا وارواح كل من يرتدد عىل هذه املكاتب نرجو التدخل العاجل 
والفعال من السلطة الوصية مع جزيل الشكر واالحرتام

قرايدية عزالدين تبسة
 ا
﮲طالق عمل�﮵ة الن﮲طا��ة الك�﮳�ى 
﮳لد
ّ﮵ة  « 
﮳ئر م��دم »

-  تنفيذا لتعليامت وايل والية تبّسة السّيد « محّمد الربكة داحاج « عن رفع ازيد من 
ثالثة االف « 3.000 « طّن من الّنفايات الهامدة واملنزلّية واستهدفت الّنقاط الّسوداء 
واملفرغات العشوائّية باملحاور الطرقّية  األحياء الشعبّية والّتجّمعات الّسكانّية الكربى .

  العملية متواصلة بإرشاف ميداين لرئيس الّدائرة السّيد « نّواري بروال « وسّخر 
لتنفيذها عتاد كبري، مبشاركة بلدّيات « برئ مقّدم  الحاّممات  ،قريقر ، الّرشيعة  «

 ومساهمة ايجابّية  ملقاوالت خاّصة ، جمعّيات نشطة ومواطنني 
  العملّية  مكّنت من رفع نفايات هامدة وردوم وبقايا بناء تعود إىل عرشين سنة 
خلت ، ورئيس الّدائرة يفيد مبواصلتها ، إىل غاية القضاء الّنهايئ عىل جميع الّنقاط 

الّسوداء بإقليم البلدّية .

خنشلة:  
تماطل الهيئات التنفيذية في إنجاز المشاريع المرصودة لحي ابن رشد 

ينتظر سكان حي ابن رشد والكائن بطريق 
مسكيانة وبفارغ الصرب تجسيد الوعود 

التي منحت لهم والتي تتلخص يف مشاريع 
تحتية ، إذ بالرغم من إسداء وايل الوالية 
لجملة توصيات إال أن الوضع بقي عىل 

حاله فمرشوع تعبيد طريق نهج بلكفيف 
محمود مل ينطلق لحد اليوم مع أن 

الغالف املايل للعملية رصد إال أن متاطالت 
مديرية األشغال العمومية أزمت الوضع 

بطريق يعترب رشيان الحي ، ونفس الشئ 
لتجديد قنوات الرصف الصحي والتي 

تعرف إهرتاءا كبريا وذلك منذ أكرث من 40 
سنة ، وموزاة مع ذلك شبكة التزود باملياه 
الصالحة للرشب تعرف ترسبات كثرية ويف 

عديد النقاط ، أما عن السوق الجواري 
املتواجد بحي ابن رشد والذي يضم 144 

محال تجاريا فهو مبثابة نقطة سوداء بفعل 

تراكم األوساخ به وأضحى مآوى الكالب 
الضالة ومامرسات أخرى ، ويف ختام نص 

الشكوى التي تحصلت عليها الوسيط 
املغاريب مضمونها إضافة إىل ماذكرناه 

مطالب أخرى كتوفري مرفق صحي وكذلك 
ملعب جواري وذلك لتحسني جودة الحياة 
بهذا التجمع السكاين ورفع الغنب عن أحد 

أقدم األحياء مبدينة خنشلة.
عطاالله فاتح نور خنشلة
بعد اختفاء شاب  بحمام قرقور والى سطيف يزور عائلة الشاب 

قام وايل والية سطيف كامل عبلة أمسية هذا اليوم الخميس 
03 ديسمرب 2020 رفقة أعضاء اللجنة األمنية للوالية بالتنقل 

إىل قرية لقراقرية ببلدية حامم قرقور وذلك للوقوف عىل 
عملية البحث عن الشاب برحال حسام املفقود منذ تاريخ 

02 ديسمرب 2020 . عملية البحث متت مبشاركة قوات الجيش 
الوطني الشعبي ِ الدرك الوطني ِ األمن الوطني ِ مصالح الحامية 
املدنية مدعومة من واليتي ميلة وبرج بوعريريج ِ وكذا مشاركة 

املواطنني.
 الوايل  كامل عبلة طأمن عائلة املفقود بأن السلطات العمومية لن 

تدخر أي جهد يف سبيل العثور عليه مبديا يف نفس الوقت تضامنه 
املطلق مع أفراد العائلة ودعوتهم للتحيل مبزيد من القوة و الصرب 

- يف إطار العملّيات الّتضامنّية التي اقّرها وايل والية تبّسة السّيد 
" محّمد الربكة داحاج  "  لفائدة تالميذ الفئات املعوزّة والهّشة 

من الطّورين " االبتدايئ واملتوّسط  "  سرّيت مصالح مديرّية 
اإلدارة املحلّية لوالية تبّسة  وتحت إرشاف السّيد وايل الوالية 

عملّية  توزيع "  10.200 " حقيبة مدرسّية بلوازمها   مرفقة مبآزر  
ممّولة عىل عاتق ميزانّية الوالية  تستهدف الّثامين والعرشين "  

28 " بلدّية  منها " 08 " آالف حقيبة لفائدة تالميذ الطّور األّول  
مبعّدل " 1600 " حقيبة لكّل مستوى تعليمي " من الّسنة األوىل 

إىل غاية الّسنة الخامسة ابتدايئ " و " 2200 " حقيبة مدرسّية 

موّجهة لتالميذ الطّور املتوّسط. 
  العملّية ممّولة عىل عاتق ميزانّية الوالية لسنة " 2020 " ، 

انطلق يف تجسيدها بداية األسبوع الجاري وتأيت تعزيزا للقّيم 
التضامنّية الّنبيلة  ودعام للعمل اإلنساين واملجتمعي  سبقتها 

عملّية مامثلة متّثلت يف توزيع أزيد من " 20.000 " كاّممة عىل 
تالميذ املدارس االبتدائّية  من أبناء األرس املعوزّة ومحدودة 

الّدخل  واملّد الّتضامني متواصل .
 سعدوين نورهان تبسة

توزيع اللوازم والحقائب المدرسية على معوزي الوالية

النقابة الوطنية للعمال المهنيين لقطاع 
التربية بوالية المدية يصدر بيان استعجالي  

تقــدم املكتــب الــواليئ للنقابــة الوطنيــة للعــامل املهنيني 
ــف  ــيد: بوعري ــها الس ــن رئيس ــل م ــة  ممث ــة املدي بوالي
ــة  ــة الرتبي ــني إىل مديري ــامل املهني ــب الع ــي مبطال فتح
ــي  ــكاوي الت ــد الش ــا بع ــر فيه ــل النظ ــن اج ــذا م وه
وصلــت مــن مناضــيل ومناضــالت النقابــة وكانــت النقابة 
قــد طرحــت نفــس االنشــغال اىل مديــرة الرتبيــة لواليــة 
ــن  ــتدعائهم م ــم تس ــهر وت ــن ش ــرث م ــذ اك ــة من املدي
ــن  ــاع لك ــة بالقط ــاكل العالق ــل املش ــرة لح ــرف املدي ط
كان مجــرد حربعــىل ورق حســب لســان االمــني الــواليئ 
االمــر الــذي جعــل النقابــة تصــدر اول بيــان لهــا مؤكــدة 

ــاش ــواب النق ــح اب عــىل رضورة االســغاء وفت
كــام يف حالــة مــا مل يتــم التطــرق إىل انشــغاالت الســلك 

ســوف تكــون اجــراءات
اخــرى مــن اجــل الدفــاع عــن حقوقهــم يف ايطــار 

القانــون بــه  مايســمح 
املدية قبيل محمد
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ــــــــراط�﮵ة  	
ال﮳حمهـــــــــ���﮵ة ال﮳حزا�ٔــــــــ��﮵ة الد�﮵م
الشع�﮳ـــــــــ�﮵ة

&زارة الدا﮲حل�﮵ة وال﮳حماعات المحل�﮵ة والته�﮵ئة العمرا�﮲�﮵ة

للحمـــــــــا�﮵ة المد�﮲�﮵ــــةالمد�﮵��﮵ـــــة العامـــــــة 
الو)	ا�﮵ةمــــــــــــــــــد�﮵��﮵ة 

        بــــــــــــالغ
حصیلة التدخالت خالل 24 ساعة األخیرة، عملیات التحسیسیة و التعقیم 

تتعلق بفیروس كورونا، حوادث المرور 
االختناقات بغاز احادي اكسید الكربون و حوادث أخرى.

ــوم عــىل الســاعة  ــة صبيحــة هــذا الي ــني 05 اىل 06 ديســمرب2020  و إىل غاي ــا ب ــدة م      خــالل الفــرتة املمت
ــدة  ــة 2210 تدخــل يف عــ ــة املدني ــة صباحــا (أي خــالل 24  ســاعة  األخــرية) ســجلت وحــدات الحامي الثامن
ــذه  ــني ه ــرف املواطن ــن  ط ــاثة م ــات االستغـ ــي مكامل ــر تلق ــىل إث ــذا ع ــن وه ــن الوط ــة م ــق مختلف مناط
ــرور الحــوادث  ــة بحــوادث امل ــة ســواء املتعلق ــة املدني التدخــالت شــملت مختلف مجــاالت أنشــطة الحاميـ
ــاد الحرائــق و األجهــزة األمنيــة و كــذا عمليــات التحســيس و التطهــري فيــام  املنزليــة اإلجــالء الصحــي إخمــ

ــد19. ــا كوفي ــريوس كورون ــق بف يتعل
     فيــام يخــص النشــاطات املتعلقــة بالوقايــة مــن انتشــار فــريوس كورونــا كوفيــد-19 قامــت وحــدات الحاميــة 
املدنيــة خــالل نفــس الفــرتة عــرب كافــة الــرتاب الوطنــي بـــ 72 عمليــة تحسيســية عــرب 13 واليــة (39 بلديــة) 
لفائــدة املواطنــني عــرب كافــة الواليــات تحثهــم وتذكرهــم عــىل رضورة إحــرتام قواعــد الحجــر الصحــي وكــذا 
ــة)، مــن منشــآت  ــة (42 بلدي ــم عــرب 15 والي ــة تعقي ــام بـــ 139 عملي ــة إىل القي التباعــد اإلجتامعــي، باإلضاف
وهيــاكل عموميــة وخاصــة املجمعــات الســكنية والشــوارع، أيــن خصصــت املديريــة العامــة للحاميــة املدنيــة 
لهتــني العمليتــني 253 عــون حاميــة مدنيــة مبختلــف الرتــب، 43 ســيارة إســعاف و 34 شــاحنة، باإلضافــة اىل 

وضــع أجهــزة أمنيــة لتغطيــة 01 أماكــن لإلقامــة بواليــة تلمســان موجهــة للحجــر الصحــي.  
     كــام قامــت وحــدات الحاميــة املدنيــة خــالل نفــس الفــرتة بـــ 107 تدخــل مــن أجــل عــدة حــوادث املــرور 
ــة و  ــروح مختلف ــن بج ــة 125 أخري ــخاص وإصاب ــاة 04 أش ــوادث وف ــذه الح ــت ه ــات خلف ــدة والي ــرب ع ع
ــة مــن  ــم تحويلهــم إىل املستشــفيات املحلي ــم إســعاف الجرحــى يف مــكان الحــوادث ث ــة الخطــورة، ت متفاوت

قبــل الحاميــة.
      للعلــم، قامــت مصالحنــا بتقديــم اإلســعافات األوليــة لـــ 41 شــخص مختنقــني عــىل إثــر استنشــاقهم لغــاز 
ــدة  ــاكنهم يف ع ــل مس ــاه داخ ــخنات املي ــة و مس ــزة التدفئ ــن أجه ــث م ــون co املنبع ــيد الكرب ــادي اكس أح
واليــات مــن الــرتاب الوطنــي، و كــام تدخلــت مصالــح الحاميــة املدنيــة لواليــة ســطيف ، الجــل 01 شــخص مــن 
جنــس ذكــر يبلــغ مــن العمــر 52 ســنة  متــويف مختنقــا بغــاز احــادي اكســيد الكربــون املنبعــث مــن مدفئــة 

داخــل مســكنه  بقريــة عبــاد رشيــف بلديــة بنــي ورتيــالن ، تــم نقــل الضحيــة اىل املستشــفى املحــيل . 

ــــــــراط�﮵ة الشع�﮳ـــــــــ�﮵ة 	
ال﮳حمهـــــــــ���﮵ة ال﮳حزا�ٔــــــــ��﮵ة الد�﮵م
&زارة الدا﮲حل�﮵ة وال﮳حماعات المحل�﮵ة والته�﮵ئة العمرا�﮲�﮵ة

المد�﮵��﮵ـــــة العامـــــــة للحمـــــــــا�﮵ة المد�﮲�﮵ــــة

مــــــــــــــــــد�﮵��﮵ة الو)	ا�﮵ة

     

   �﮳ـــــــــــــــــــــــــالغ

از أحادي الك��﮳�ن الح�﮵طة و الحذر من ﮲حطر اإل﮲حتنا)	ات �﮳ع1
    12 شخص توفوا و 278 اخرين تم إنقاذهم من موت محقق  من طرف عنارص الحامية املدنية منذ الفاتح       
من نوفمرب  2020 جراء االختناقات بغاز احادي الكربون Co  املترسب من مختلف وسائل التدفئة ، هذا الغاز 
الخطري تجعل خصائصه سم قاتل وصامت ينترش يف املنازل و املساكن خاصة  مع انخفاض درجات الحرارة  و 

األحوال الجوية املرتدية تجعل املواطنني  يقبلون بكرثة عىل استعامل وسائل التدفئة التي تزيد من مخاطر 
التسمامت بهذا الغاز .   

       هذه الحوادث  ليست صدفة  لكن نتيجة ألخطاء يف الوقاية  كنقص أو انعدام التهوية داخل املنازل 
السكنية ، الرتكيب السيئ  ، قدم األجهزة  ، إستعامل جهاز الطبخ و الطابونة كوسيلة للتدفئة ..الخ. 

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

ألخذ املزيد من الحيطة و الحذر، و كذا إتباع النصائح الوقائية التالية للحفاظ عىل أرواحهم : ، 

ال تسدوا أبدا فتحات التهوية، لضامن عملية تهوية مستمرة داخل املنازل. 1

القيام دامئا بتهوية املنزل عند استعامل أجهزة التدفئة. تهوية املنازل ال تقل عن 10 دقائق يوميا و . 2
عدم غلق فتحات التهوية يف املنازل خاصة يف أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات املاء.

قوموا بصيانة دورية و دامئة ملختلف أجهزة التدفئة من طرف أخصايئ يف الرتصيص.. 3

عدم إستعامل الوسائل التقليدية كالطابونة أو آالت الطبخ كوسائل تدفئة. 4

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

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
والية سطيف

دائرة بني ورتيالن
بلدية بني ورتيالن

التعريف الضريبي:099519229178401
رقم الهاتف والفاكس:036.49.31.95

اعالن عن املنح املؤقت
طبقا الحكام املادتان65 الفقرة2و82 من املرسوم الرئايس رقم 15-247املؤرخ يف 16سبتمرب 

2015,املتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام, يعلم رئيس املجلس الشعبي 
البلدي لبلدية بني ورتيالن كافة املتعهدين الذين شاركوا يف طلب العروض مع اشرتاط قدرات دنيا 

املعلن عنه تحت رقم2019/02املتعلق بانجاز مرشوع:
-املتابعة وتكملة اشغال امللعب الريايض ببلدية بني ورثيالن(مركز).

انه,بعد تحليل وتقييم العروض تم منح املرشوع مؤقتا اىل املتعهد التايل

ميكن للمتعهدين غري املقبولني االطالع عىل النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية يف اجل 
اقصاه(03) ايام ابتداء من اليوم االول لنرش اعالن املنح املؤقت للصفقة كام ميكن للمعارضني منهم 

عىل اختيار املصلحة املتعاقدة تقديم طعن امام اللجنة البلدية للصفقات العمومية خالل عرشة (10) 
ايام ابتداء من اليوم نفس اليوم واذا تزامن اليوم العارش مع يوم عطلة او يوم راحة قانونية,ميدد 

التاريخ املحدد لرفع الطعن اىل يوم العمل املوايل

عوامل االختيارمدة االنجازاملبلغ بكل الرسومرقم التعريف الجبايئاملتعهد املقبول

الرشكة ذات املسؤولية 
املحدودة باتيهوماز 
مؤسسة االشغال 

العمومية والبناء يف 
مختلف مراحله

متاهل تقنيا واقل 03اشهر21.301.583.10دج001619009212160
عرض مايل

٢٠١٦٠١٩٥٢٤ :Anepالوسيط المغاربي: ٠٧-١٢-٢٠٢٠

جريدة الوسيط المغاربي
عين على ما وراء الخر

يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

إلعالنتكم وإشهاراتكم يرجى اإلتصال 

بمصلحة اإلشهار لدى الجريدة على الرقم:

٠٥٥٠٤٦٣٥٠٤
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تصوير الطائر النادر 

«دخلة مرمرة» ألول 

مرة في الجزائر

متكــن مصــوري وموثقــي الحيــاة الربيــة يف الجزائــر يتقدمهــم كل مــن املصــور 
ــر  ــور مــن تصوي ــد الغف ــار وبودهــان عب ــن مخت ــق والعلمــي ب ــق املوف توفي
الطائــر النــادر املعــروف باســم «دخلــة مرمــرة» ألول مــرة يف الجزائــر وهــذا 
ــادر  ــر ن ــرب طائ ــة ،ويعت ــقانة بباتن ــرة س ــة لدائ ــيل التابع ــال متلي ــايل جب بأع
ظهــور يف الجزائــر حيــث يولــد يف جزيــرة «رسدينيــا» ويعــرف بصغــر حجمــه 
ويعيــش تقريبــا يف منخفضــات وتوثيــق هــذا الطائــر النــادر حســب املختصــني 

ســيكون خطــوة لتوثيــق الطيــور النــادرة املتواجــدة يف األوراس.
أسامة هوادف



ناهــض فــرج األقــرع واحــد مــن 
مئــات األســرى المرضــى الذيــن 
ــن  ــن الزنازي ــم بي ــوزع معاناته تت
واإلهمــال الطبــي، فــي ســجون 
وتتزايــد  اإلســرائيلي  االحتــال 
ــى  ــوم عل ــد ي ــا بع ــماؤهم يوم أس
المــوت. اعتقــل  انتظــار  قائمــة 
مــرة  أول  األقــرع  الخمســيني 
عــام 1983 وحكــم عليــه بالســجن 
المؤبــد، بتهمــة مســؤوليته عــن 
إســرائيلية،  دبابــة  أول  تفجيــر 
جنــود،   3 مقتــل  عــن  أســفرت 
 10 محكوميتــه  مــن  وأمضـــى 
ضمــن  عنــه  وأفــرج  ســنوات 
اتفاقيــة أوســلو عــام 1993، وبعــد 
تحــرره خــدم في األجهــزة األمنية 
المحاصــر.  غــزة  قطــاع  فــي 
وبرفقــة  مدهــش،  وبصمــت 
يتصــدى  المتحــرك،  كرســيه 
المتراكمــة،  ألوجاعــه  ناهــض 
بعــد  الســجان،  ظلــم  ويتحــدى 
مــرة  لاعتقــال  تعــرض  أن 
أخــرى فــي 20 يونيــو 2007، 
علــى جســر الكرامــة األردنــي 
بعــد عودتــه مــن رحلــة عــاج 
أســفرت عــن بتر ســاقه اليســرى، 
إثــر تعرضــه لاختطــاف علــى 
حمــاس  حركــة  ميليشــيات  يــد 
فــي غــزة فــي ظــل ســيطرتها 

ــرة،  ــك الفت ــان تل ــى القطــاع إب عل
رصاصــة   40 بـــ  وإصابتــه 
جســمه. وأنحــاء  أطرافــه  فــي 

 م�����
 تعــرض األقــرع ألقســى أســاليب 
التحقيــق  فتــرة  أثنــاء  التعذيــب 
معــه، وبعــد أربــع ســنوات واجــه 
ــرر  ــد المك ــجن المؤب حكمــا بالس
يعــادل  مــا  أي  مــرات،  ثــاث 
75عامــا، بعــد إدانتــه بقتــل 3 
مــن جنــود االحتــال مــن خــال 
ــوة ناســفة ارتطمــت  وضــع عب
منطقــة  فــي  دبابتهــم  بهــا 
القطــاع. فــي  »نتســاريم« 

 مب��� ��سا���
الشــقيق  هــو  عاهــد   
الوحيــد الــذي يســمح لــه 
ــدث  ــض، تح ــارة ناه بزي
الجديــدة«  »الحيــاة  لـــ 
قلبــه  يعتصــر  واأللــم 
ــم  ــذي ل ــقيقه ال ــى ش عل

يتمكــن مــن زيارتــه منــذ نحــو 
العــام، بعــد أن توقفــت الزيــارات 
فــي ظــل جائحــة كورونــا، »يرقــد 
شــقيقي بشــكل دائــم فــي ســجن 
عيــادة الرملــة، يعانــي أوجاعــا 
التــي  اإلصابــة  نتيجــة  عديــدة 
ــى  ــه عل ــل اعتقال ــا قب ــرض له تع
يــد ميليشــيات حمــاس، ولــم يكــن 
ــة ســوى  ــادة الرمل ــي عي ــى ف يتلق
المســكنات، مــا أدى إلــى تفاقــم 
وأصبحــت  الصحــي.  وضعــه 
خطــرا  تشــكل  اليســرى  قدمــه 
ــن  ــبب تعف ــده بس ــة جس ــى بقي عل
أن  بعــد  الداخليــة،  أنســجتها 
رفضــت إدارة ســجون االحتــال 
إجــراء العمليــات الجراحيــة التــي 
ــة  ــدة إلزال ــرات ع ــه م ــددت ل ح
شــظايا الرصاص، فقــررت إدارة 
الصهيونيــة  الســجون  مصلحــة 
ــة  ــه عملي ــت ل ــد أجري ــا، وق بتره
)أســاف  مشــفى  فــي  البتــر 
فــي  اإلســرائيلي  هاروفيــه( 

ــل مــن العــام 2013،  شــهر  أبري
الســاقين«. مبتــور  وأصبــح 
يتابــع: »خضــع شــقيقي فــي العــام 
ــرى،  ــر أخ ــات بت الماضــي لعملي
لمــا تبقــى من ســاقيه بســبب 

اإلهمــال  سياســة 
بحقــه،  المتعمــد  الطبــي 
واســتمرار تعفــن أنســجة مــا 
تبقــى مــن ســاقيه، وصــار 
جســد«. بنصــف  يعيــش 

 معاناة
األمــر  يكــن  لــم   
غديــر  علــى  ســها 
األســير  زوجــة 
تســد  أن  األقــرع، 
الفــراغ الــذي تركــه 
ناهــض بحيــاة أبنائهــا 
رائــد  األربعــة، 
ونــداء  ونســمة 
ونــارا، فقــد ألحــق 
ل  عتقــا ا
معانــاة  األب 

بأبنــاء  كبيــرة 

 ، ســير أل ا
تبدلــت  إذ 
ــم حياتهم  معال
فقــدان  بعــد 
األب،  حنــان 
صبحــت  أ و
ــوم،  ــة بالهم مثقل
تتمكــن  ولــم 
مــن  الزوجــة 
زيــارة زوجهــا فــي 
االحتــال  ســجون 

منــذ 

عام 2018.
  17 ���ر�

شــؤون  هيئــة  محامــي  أفــاد   
فــواز  والمحرريــن  األســرى 
شــلودي، عقــب زيارتــه االخيــرة 
المرضــى  األســرى  مــن  لعــدد 
ســجن  )بعيــادة  تعــرف  فيمــا 
الرملــة( قبــل يومين، أن األســرى 
المرضــى القابعيــن هنــاك يعانــون 
خطيــرة  صحيــة  أوضــاع  مــن 
ومــن ظــروف إعتقاليــة قاســية 
وبيــن  وصعبــة. 
 17 إن  الشــلودي، 
أســيرا مريضــا هناك 
يعانــون مــن انعــدام 
الطبيــة  الخدمــات 
الصحيــة،  والرعايــة 
تشــخيص  وعــدم 
المرضيــة،  الحــاالت 
ــم العاجــات  وانعــدام تقدي
لهــم،  الازمــة  واألدويــة 
ومســاومة األســرى علــى 
ــكنات  ــم المس ــاج، وتقدي الع
غالبيتهــم  وأن  والمنومــات، 
يعانــون مــن الشــلل واإلصابــة 
بالرصــاص، ويتنقلــون علــى 
كراســي متحركــة، ويعتمــدون 
آخريــن  أســيرين  علــى 
اليوميــة. باحتياجاتهــم  للقيــام 
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خصصــت   1992 العــام  وفــي 
كانــون  مــن  الثالــث  المتحــدة  األمــم 
االعاقــة،  لــذوي  ديســمبر  أول/ 
الهامــة  الفئــة  هــذه  حضــور  لتضــع 
المجتمــع  أعمــال  جــدول  علــى 
أوضاعهــا  فــي  لينظــر  الدولــي، 
وســبل  ومتطلباتها واحتياجاتهــا 
الوعــي  وكذلك لزيــادة  نصرتهــا، 
االعاقة، والتأكيــد  لقضايــا  والفهــم 
حقــوق  وحمايــة  احتــرام  علــى 
ودعمهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 
وضمــان  العالــم  أنحــاء  كافــة  فــي 
الوقائــع  فيما تشــير  توفيــر حقوقهــم. 
ــاع مضطــرد  ــى ارتف واإلحصــاءات إل
فــي أعــداد األشــخاص ذوي اإلعاقــة 

الفلســطينية المحتلة،  األراضــي  فــي 
ــدة  ــداءات المتصاع ــد االعت ــراء تعم ج
الممنهجــة  القمعيــة  والممارســات 
والجرائــم  االنتهــاكات  واســتمرار 
االحتــال  قــوات  قبــل  مــن  بحقهــم 
دون   ، ومســتوطنيه،  اإلســرائيلي 
أدنــى  أو  ألوضاعهــم  مراعــاة 
واحتياجاتهــم  لحقوقهــم  احتــرام 
علــى  يقتصــر  ال  الخاصة. واألمــر 
ــم  ــال  ل ــلطات االحت ــل أن فس ــك، ب ذل
تســتثنهم مــن اعتقاالتهــا التعســفية، ولــم 
ترحمهــم مــن بطشــها وتعذيبهــا وســوء 
احتياجاتهــم  تراعــي  معاملتهــا، وال 
ســجونها،  فــي  احتجازهــم  بعــد 
ــراف  ــن أط ــم م ــى لديه ــا تبق ــّدت م فقي
الباســتيكية،  أو  الحديديــة  بساســلها 

ــة  ــة والمعاق وزجــت بأجســادهم المنهك
الضيقــة  زنازينهــا  فــي  والمقعــدة 
مــن  زاد  ممــا  الســيئة،  وســجونها 
ومــا  آالمهــم.  مــن  وفاقــم  معاناتهــم 
تحتجــز  االحتــال  ســلطات  زالــت 
فــي ســجونها ومعتقاتهــا العشــرات 
مــن  يعانــون  الفلســطينيين ممن  مــن 
ــة(،  ــة أو جزئي ــات جســدية ) كامل إعاق
ــية، أو  ــة ونفس ــة وعقلي ــات ذهني وإعاق
الســمعية  حســية )كاإلعاقة  إعاقــات 
فاضــح  تحــدي  والبصرية(. فــي 
االتفاقيــات  صارخ لكافــة  وانتهــاك 
والمواثيــق الدوليــة، والســيما اتفاقيــة 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  حقــوق 
التــي كفلــت لهــذه الفئــة حــق التمتــع 
الشــخصي،  واألمــن  الحريــة  فــي 

ــكل  ــم بش ــن حريته ــم م ــدم حرمانه وع
ــال  ــة االحت ــِف دول ــم تكت ــفي. ول تعس
بعــدم احتــرام حقــوق ذوي االحتياجــات 
ــن  ــر للمعتقلي ــم توف ــا ل ــة، وانم الخاص
منهــم احتياجاتهــم األساســية كاألجهــزة 
واألطــراف  المســاعدة،  الطبيــة 
األطــراف،  لفاقــدي  الصناعيــة 
ــة  ــزة خاص ــة أو أجه والنظارات الطبي
بالمشــي والفرشــات الطبيــة أو آالت 
الكتابــة الخاصــة بالمكفوفيــن وغيرهــا. 
ــام محــاوالت  ــل أم ــا وتضع العراقي كم

المؤسســات  قبــل  مــن  إدخالهــا 
واإلنســانية،  والحقوقيــة  المختصــة 
ــدة بحــق ذوي  ــة جدي ــا يشــكل عقوب مم
ــم داخــل  ــن معاناته ــم م ــة، ويفاق االعاق
مــن  االحتال، ويضاعــف  ســجون 
ــل  ــي ظ ــذا ف ــم. ه ــم عليه ــق عوائله قل
عــدم وجــود أطبــاء نفســيين مختصيــن 
ومرشــدين اجتماعييــن فــي الســجون 
اإلســرائيلية. ان بعــض ذوي االعاقــة 
االحتــال  ســجون  فــي  القابعيــن 
اإلســرائيلي كانــوا قــد أعتقلــوا وهــم 
ظــروف  جــراء  اإلعاقــة  يعانــون 
كان  بعضهــا  مختلفــة،  وأســباب 
ــا.  ــي إحداثه ــياً ف ــببا رئيس ــال س االحت
والبعــض اآلخــر انضم لجيــش المعاقين 
يُمــارس  مــا  جــراء  االعتقــال  بعــد 
ــه.  ــون ل ــا يتعرض ــن وم ــق المعتقلي بح
وأن المعطيــات اإلحصائيــة تشــير الــى 
ارتفــاع مضطــرد فــي عــدد األشــخاص 
ــّروا  ــن م ــك الذي ــن أولئ ذوي اإلعاقة بي
بتجربــة االعتقــال، حيــث كان االعتقــال 
والســجن ســببا رئيســياً فــي انضمامهــم 
ــب  ــث تصاعــد التعذي ــة، وحي ــك الفئ لتل
واســتمرار  بالمصابيــن،  والتنكيــل 
العــزل االنفــرادي واالهمــال الطبــي 
اإلســرائيلي  االســتهتار  واتســاع 
وتمــادي الســجان والطبيــب والممرض 
وعــدم  األســرى  بحــق  بجرائمهــم 
واألمــراض  بمعاناتهــم  االكتــراث 
ــذي  ــي تصيبهــم، األمــر ال المتعــددة الت
يجعلهــم أكثــر عرضــة لإلعاقــة. ان 
اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  أوضــاع 
وكذلــك  اإلســرائيلية،  الســجون  فــي 
ــم  ــن األم ــب م ــم، تتطل ــن منه المحرري
المتحــدة ومــن كافــة مؤسســات المجتمع 
باليــوم  احتفاالتــه  وخــال  الدولــي 
الفئــة: أوال:  بهــذه  الخــاص  العالمــي 
ان يضعهــم علــى جــدول أعمالــه، وأن 
أوضاعهم واحتياجاتهــم،  فــي  ينظــر 
وأن ينتصــر لهــم ولحقوقهــم اإلنســانية 
ــرك  واحتياجاتهــم األساســية، وان يتح
تدهــور  مــن  للحــد  جــاد  بشــكل 
علــى  الضغــط  ثانيــا:  أوضاعهــم. 
ســلطات االحتــال لوقــف اعتقاالتهــا 
ــة  ــة وإطــاق ســراح كاف ــذوي االعاق ل
المعتقليــن منهــم، والعمــل علــى توفيــر 
مســتوى الئــق مــن الحيــاة الكريمــة لكل 
مــن تســبب االحتــال بإعاقتهــم، أو كان 
الســجن والتعذيــب ســببا فــي انضمامهــم 
لهــذه الفئــة. ثالثــا: توفيــر الحمايــة لكافة 
الســجون  فــي  والمعتقليــن  األســرى 
االصابــة  خطــر  مــن  اإلســرائيلية 
ــت جســدية و نفســية أو  ــة، أكان باإلعاق
حســية،  والعمــل علــى تغييــر الظروف 
والعوامــل التــي تســببت باإلعاقــة لــدى 
ــن. ــرى والمحرري ــن األس ــن م الكثيري
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*عبد الناصر فروانة، اسير 
محرر ومختص بشؤون 

األسرى والمحررين، 
وعضو المجلس الوطني 

الفلسطيني، ورئيس وحدة 
الدراسات والتوثيق في هيئة 
شؤون األسرى والمحررين 

وعضو اللجنة المكلفة إلدارة 
شؤون الهيئة بقطاع غزة،
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فروانــة،  الناصــر  عبــد  عبّــر 
األســرى  بشــؤون  المختــص 
ــي  ــره العال ــن، عــن تقدي والمحرري
والمؤسســات  والشــعوب  للــدول 
وأحــرار  والشــخصيات  واللجــان 
ــن  ــروا ع ــن عبّ ــع، الذي ــم أجم العال
تضامنهــم مــع الشــعب الفلســطيني، 
ــن  ــي للتضام ــوم العالم ــبة الي بمناس
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
أقرتــه األمــم المتحــدة ويُصــادف 
عــام. كل  مــن  نوفمبــر   29 فــي 

المتضامنيــن  كل  فروانــة  ودعــا 
تحويــل  إلــى  أجمــع  العالــم  فــي 
الرمــزي  التضامــن  هــذا 
إرادة  إلــى  الواســع،  والعاطفــي 
قويــة وخطواتهــم عمليــة وأفعــال 
ــال  ــرة تُنهــي االحت ملموســة ومؤث
مسلســل  وتوقــف  اإلســرائيلي 
ــن  ــرج ع ــة وتُف ــاالت اليومي االعتق
وترفــع  واألســيرات  األســرى 
الظلــم عــن شــعبنا وتُمكنــه مــن حــق 
تقريــر المصيــر والعيــش بحريــة 
المســتقلة  الفلســطينية  فــي دولتــه 
الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا 

وقــال فروانــة: لقــد غالــت دولــة 
فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
االعتقــال،  لسياســة  انتهاجهــا 
االعتقــاالت  تلــك  شــكلت  وقــد 
سياســتها  مــن  اساســياً  جــزءاً 
الفلســطينيين،  مــع  تعاملهــا  فــي 
واضحــت ظاهــرة يوميــة، حيــث 
ويســجل  إال  واحــد  يــوم  يمــر  ال 
فيــه العديــد مــن حــاالت االعتقــال. 

يراعــي  ال  االحتــال  وأضــاف: 
ــن  ــام، بي ــن األي ــوم م ــي ي ــاً، ف فرق
الرجــال والنســاء، أو بيــن راشــد 
وقاصــر، وإنمــا طالــت االعتقــاالت 
الشــعب  وشــرائح  فئــات  كافــة 
الفلســطيني، ذكــوراً وإناثــاً، أطفــاالً 
فتيــات  وشــيبة،  شــبانا  ورجــاالً، 
مرضــى  وزوجــات،  وأمهــات 
وأكاديمييــن  وعمــال  ومعاقيــن 
سياســية  وقيــادات  ورياضييــن، 
ــات  ــة جامع ــة وطلب ــة ومهني ونقابي
ومــدارس وادبــاء وكتــاب وفنانيــن. 
باإلضافــة الــى نــواب فــي المجلــس 
ســابقين. ووزراء  التشــريعي 

كل  أن  فروانــة  وأوضــح 
الفلســطينية  واألســر  العائــات 
االعتقــال  مــرارة  ذاقــت  قــد 

ــة  ــاك عائل ــد هن ــم تع ــجن، ول والس
فلســطينية واحــدة فــي األراضــي 
ــد ذاق  ــة، إال وقـ الفلســطينية المحتل
أفرادهــا مــرارة االعتقــال. وفــي 
ــرة  ــت األس ــرة تعرض ــاالت كثي ح
بكامــل أفرادهــا، لاعتقــال. فيمــا 
الفلســطينيين  مــن  اآلالف  هنــاك 
ألكثــر  لاعتقــال  تعرضــوا  قــد 
مــن مــرة، و يُقــدر عــدد حــاالت 
ســني  مــدار  علــى  االعتقــال 
االحتــال بأكثر مــن )1000.000( 
حالــة اعتقــال، فيمــا ُســجل اعتقــال 
منــذ  فلســطيني   )4200( قرابــة 
الجــاري2020. العــام  مطلــع 

وأشــار فروانــة إلــى وجــود تــازم 
مقيــت وقاســي، بيــن االعتقــاالت 
والتعذيــب، حيــث أن جميــع مــن 
مــن  االعتقــال،  بتجربــة  مــروا 

 - تعرضــوا  قــد  الفلســطينيين، 
مــن  واحــد  إلــى   - األقــل  علــى 
الجســدي  التعذيــب  أشــكال  أحــد 
المعنــوي  واإليــذاء  النفســي  أو 
والمعاملــة القاســية،  ممــا يلحــق 
الضــرر بالفــرد والجماعــة، ويعيــق 
مــن تطــور اإلنســان والمجتمــع.

مجمــل  أن  فروانــة  وأكــد 
يصاحبهــا  ومــا  االعتقــاالت، 
ويتبعهــا، تشــكل انتهــاكا جســيما 
لقواعــد القانــون الدولــي وتتنافــى 
وبشــكل فاضــح مــع أبســط القوانيــن 
الدوليــة،  واالتفاقيــات  والمواثيــق 
وأن اســتمرار االعتقــاالت وبقــاء 
االحتــال  ســجون  فــي  اآلالف 
الشــعب  تخلــي  إلــى  تقــود  لــن 
ولــن  حقوقــه  عــن  الفلســطيني 
الوصــول  فــي  مســيرته  توقــف 
ألهدافــه المشــروعة، ولــن تقــود 
إلــى أي نــوع مــن الســام، إذ ال 
يمكــن فصــل الســام عــن الحريــة.

وذكــر فروانــة انــه بحلــول يــوم 
الشــعب  مــع  العالمــي  التضامــن 
ــي  ــع ف ــزال يقب ــا ي ــطيني، فم الفلس
اإلســرائيلي  االحتــال  ســجون 
قرابــة )4300( اســير، موزعيــن 
عــن نحــو )21( ســجنا ومعتقــا 
نحــو  بينهــم  توقيــف،  ومركــز 
أســيرة  و)38(  طفــا،   )160(
و)370( معتقــل اداري، ومن بينهم 
يقضــون  اســيرا   )1037( أيضــاً 
20ســنة. عــن  تزيــد  أحكامــا 



ــدره  ــر أص ــي تقري ــز ف ــال المرك وق
للمعــاق  العالمــي  اليــوم  بمناســبة 
كانــون  مــن  الثالــث  يوافــق  الــذي 
بــان  عــام  كل  مــن  ديســمبر  أول/ 
االحتــال يحتجــز فــي ســجونه 27 
أســيراً فلســطينياً يعانــون مــن اإلعاقــة 
كانــت  ســواء  المتعــددة  بأشــكالها 
يخضعــون  و  نفســية،  أو  جســدية 
التــي  القاســية  االعتقــال  لظــروف 
ــم  ــر له ــم، وال توف ــن معاناته ــد م تزي
ــم الخاصــة  ادارة الســجون احتياجاته
الباحــث   . مســاعدة  أجهــزة  أو 
“ريــاض األشــقر” أكــد بــأن االحتال 
ال يتــورع عــن اعتقــال المواطنيــن 
ــية  ــات نفس ــن اعاق ــون م ــن يعان الذي
اعتقــل  حيــث  مختلفــة،  وجســدية 
بعضهــم وهــم علــى كراســي متحركة 
يســتطيعون  اعتقلــوا ال  وآخريــن   ،
غيرهــم،  بمســاعدة  إال  الحركــة 
أمــراض  مــن  يعانــون  وآخريــن 
لألهليــة،  وفاقديــن  نفســية خطيــرة 
التحقيــق  لظــروف  ويعرضهــم 
القاســية األمــر الــذي يفاقــم معاناتهــم 
باألمــراض،  إصابتهــم  ويضاعــف 
بــل يرفــض فــي الكثيــر مــن االحيــان 
او  المتحركــة  الكــراس  اصطحــاب 
العكاكيــز التــي يتنقلــون مــن خالهــا.
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وأشــار “األشــقر” الــى أن ممارســات 
األســرى  بحــق  القمعيــة  االحتــال 
ــن  ــداد المعاقي ــع اع ــي رف ــاهمت ف س
فــي الســجون، وفــى مقدمتها ممارســة 
وســائل التعذيــب القاســية والمحرمــة، 
أدت  والتــي  االنفــرادي،  والعــزل 
الــى اصابــه عــدد منهــم بإعاقــات 
دائمــة او جزئيــة، وكذلــك اطــاق 
النــار علــى المواطنيــن قبــل اعتقالهــم 
ممــا ســبب لهــم اعاقــات مختلفــة.

واستشــهد “االشــقر” بعــدة حــاالت 
اصيبــت بإعاقــات خــال التحقيــق 
ســاطي  لــؤي   ” األســير  منهــا 
األشــقر” )36 عامــاً( مــن طولكــرم، 
فــي  قــاس  لتحقيــق  تعــرض  وكان 
الجلمــة،  وتحقيــق  توقيــف  مركــز 
األمــر الــذي تســبب لــه بشــلل تــام فــي 
رجلــه اليســرى، وقــد أطلــق االحتال 
وأعــاد  ســنوات،   3 بعــد  ســراحه 
إصابتــه  رغــم  مــرات   5 اعتقالــه 
بالشــلل فــي ســاقه. كذلــك االســير 
ــل  ــن الخلي ــحاتيت” م ــور الش “منص
ــذى يقضــى حكمــاً بالســجن لمــدة  وال
17 عامــاً ، ومعتقــل منــذ عــام 2004 
، اصيــب بإعاقــة نفســية قاســية نتيجــة 
طويلــة،  لفتــرة  االنفــرادي  العــزل 

المحيــط  علــى  يتعــرف  ال  حيــث 
ــه منعــزالً  ــه ، ويقضــى وقت مــن حول
عــن زمائــه ال يتحــدث معهــم وال 
يتعــرف علــى ذويــه خــال الزيــارة .

������ ��د���

ــى أن األســرى  وأشــار “األشــقر” إل
المعاقيــن يعانــون معانــاة مزدوجــة و 
ــن،  ــرى اآلخري ــن األس ــة ع مضاعف
ــاكات  ــن انته ــا بي ــون م ــم يجمع ألنه
اإلجراميــة  وممارســاته  االحتــال 
معانــاة  وبيــن  األســرى،  بحــق 
علــى  قدرتهــم  وعــدم  اإلعاقــة 
فــي  لغيرهــم  والحاجــة  الحركــة، 
الحيــاة  أنشــطة  وممارســة  التنقــل 

داخــل الســجن. إضافــة إلــى خلــو 
األجهــزة  مــن  االحتــال  ســجون 
الطبيــة المســاعدة لــذوي االحتياجــات 
الصناعيــة  كاألطــراف  الخاصــة، 
واألرجــل،  األيــدي  لفاقــدي 
والمقاعــد   ، الطبيــة،  والنظــارات 
الطبيــة  والفرشــات  المتحركــة، 
خاصــة  أجهــزة  أو  والمشــّدات 
يســتطيعون  ال  الذيــن  باألســرى 
الســير، “كجهــاز الوكــر” والعكاكيــز 
، التــي تســاعد علــى المشــي، وكذلــك 
أجهــزة التنفــس والبخاخــات لمرضــى 
ــة  الربــو والتهابــات القصبــة الهوائي
االحتــال  يرفــض  المزمنةكمــا 
الطبيــة  األجهــزة  تلــك  ادخــال 

عــن طريــق مؤسســات خاصــة أو 
ــمح  ــك ال يس ــة، كذل ــات حقوقي منظم
األهالــي،  طريــق  عــن  بإدخالهــا 
يتواجــد  االحتــال  يســمح  ال  كمــا 
اســرى غيــر مرضــى فــي مستشــفى 
االســرى  لمســاعدة  الرملــة  ســجن 
وإعــداد  الحركــة  علــى  المعاقيــن 
الطعــام وتنــاول األدويــة واالســتحمام 
وغيرهــا، كمــا ال يوفــر االحتــال 
حــاالت  لمتابعــة  نفســيين  اطبــاء 
االســرى الذيــن اصيبــوا بأمــراض 
الســجن  ظــروف  نتيجــة  نفســية 
والعــزل، وهــذا يزيــد مــن معانــاة 
الســجون. فــي  المعاقيــن  األســرى 
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ــر “األشــقر” سياســة اإلهمــال  واعتب
ــة  ــي اصاب ــبب ف ــدة س ــي المتعم الطب
بإعاقــات  االســرى  مــن  العديــد 
دائمــة أو مؤقتــة، حيــث أدى تأخــر 
ــراء  ــي إج ــد ف ــجون المعتم إدارة الس

ــة ألســرى  ــات الجراحي بعــض العملي
مــن  أطــراف  بتــر  إلــى  مرضــى 
ــير  ــع األس ــدث م ــا ح ــادهم، كم أجس
“ناهــض األقــرع” الــذي تــم بتــر 
االلتهابــات  نتيجــة  اليســرى  قدمــه 
بعــد  منهــا  عانــى  التــي  الشــديدة 
إهمــال عاجــه. كذلــك الفتــى “جــال 
شــراونه” 18 عــام مــن الخليــل ، 
ــه  ــد اصابت ــرى بع ــه اليس ــرت قدم بت
عاجــه،  واهمــال  بالرصــاص 
كذلــك أدى عــزل بعــض األســرى 
انفــرادي،  لســنوات طويلــة بشــكل 
الشــديد  للتعذيــب  تعرضهــم  أو 
واإلرهــاق النفســي والعصبــي إلــى 
إصابتهــم بإعاقــات نفســية مســتمرة . 
وطالــب مركــز فلســطين المؤسســات 
الدوليــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان، 
التدخــل والضغــط علــى االحتــال 
ــرى  ــرات األس ــراح عش ــاق س إلط
الذيــن يعانــون مــن إعاقــات مختلفــة، 
حتــى يســتكملوا عمليــة تأهيلهــم و 
أن  قبــل  الخــارج،  فــي  وعاجهــم 
ــدية  ــية والجس ــم النفس ــور حالته تتده
كافــة  دعــا  كمــا  ذلــك.  مــن  أكثــر 
وســائل اإلعــام المختلفــة لتســليط 
الفئــة  هــذه  معانــاة  علــى  الضــوء 
تأخــذ  لــم  والتــي  األســرى،  مــن 
. اإلعامــي  التفعيــل  فــي  حقهــا 
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اعتبر مركز فلسطين لدراسات األسرى استمرار االحتال في اعتقال المعاقين استخفافاً 
بحياة اإلنسان الفلسطيني، ومخالفة صريحة ألبسط األعراف والمواثيق الدولية التي تعتبر 

هؤالء ذوى احتياجات خاصة ال يجوز االعتداء عليهم بل تقديم العون والمساعدة لهم .
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الحديديــة  األقفــاص  تشــكل  هنــا.. 
شــهادةً علــى مــرارة التاريــخ وكيــف 
ــا..  ــى جــاد، هن ــة إل تتحــول الضحي
فــي معتقــل جلبــوع يُحتجــز حاليــاً 
نحــو 360 معتقــاً فلســطينياً تحيطهــم 
والســياجات  الشــاهقة  الجــدران 
ــلح  ــون المس ــوام الباط ــة وأك الحديدي
وكاميــرات  أبــراج  جانــب  إلــى 
ــا  ــي تحــدث عنه ــك الت ــة، كتل المراقب
المفكــر »ميشــال فوكــو« وســماها 
»البنابتيكــون« والتــي تعنــي رؤيــة 
علــى  قائمــة  والفكــرة  شــيء،  كل 
أســاس اســتخدام الهندســة المعماريــة 
مــن أجــل توســيع نطــاق الســيطرة 
البــارز  فالبــرج  الســجناء،  علــى 
الســجين  جعــل  وظيفتــه  بوضــوح 
يشــعر بأنــه مراقــب علــى الــدوام.

أربعــة أقســام ُخصصــت فــي معتقــل 
وآالم  عذابــات  لتكديــس  جلبــوع 
السياســيين  المعتقليــن  عشــرات 
وذاكراتهــم  وقصصهــم  بأحامهــم 
أكثــر  أمضــى  بعضهــم  وعبثهــم، 
ــال  ــن دون أن ين ــود م ــة عق ــن ثاث م
قســطًا لعنــاق شــمس الحريــة .. أو 
ــن  ــم م ــون أغلبيته ــاً ك ــاً مؤج نصيب
ــى  ــه عل ــد يحملون ــن بالمؤب المحكومي
ون  أكتافهــم إلــى إشــعاٍر آخــر، ويجــرُّ
ــم  ــى حــواف ُمَدِده ــل عل ــم الثقي يومه
علــى  عــار  وصمــة  ليطبعــوا 
»العالــم  فــي  الصامتيــن  جبيــن 
الحــر« الــذي انســاق وراء سياســة 
الفلســطيني  عــن  اإلنســانية  نــزع 
األصانــي فــي بلــده األم المســتعَمَر.

الفلســطينيين  المعتقليــن  معانــاة 
ــي ظــل جائحــة  تأخــذ منحــى آخــر ف
ـف  ُصنِـّ جلبــوع  فســجن  كورونــا، 
تفشــي  نتيجــة  حمــراء«  »منطقــة 
إذ  المعتقليــن،  بيــن  الفايــروس 
لت، حتــى كتابــة هــذه الســطور،  ُســجِّ
فــي صفــوف  حالــة مصابــة   120
ــات  ــن المعتق ــره م ــن. وكغي المعتقلي
الصهيونيــة التــي تتــوزع فــي جميــع 
أرجــاء الوطــن الُمســتعَمر، تدَّعــي مــا 
يُســمى »إدارة مصلحــة الســجون« 
ــع  ــة لمن ــراءات وقائي ــدة إج ــاذ ع اتخ
تفشــي الوبــاء. لكــن حقيقــة األمــر 
مغايــرة تمامــاً وســريالية فــي الوقــت 
نفســه، فإجــراءات التعقيــم خجولــة 
ــر إدارة  ــدت - وال توف ــداً - إن وج ج
لألســرى،  تعقيــم  مــواد  المعتقــل 
حتــى الكمامــة يشــتريها المعتقلــون 
وبأســعار  الخاصــة  نفقتهــم  علــى 
تفــوق الســوق بأضعــاف. وبــدالً مــن 
االختــاط،  التباعــد وعــدم  فــرض 
تواصــل القــوات الخاصــة اقتحاماتهــا 
األســرى  لغــرف  ومســاء  صباحــاً 
ــجانون  ــث الس ــش، فيعب ــة التفتي بحج
بمقتنيــات الســجناء مــن دون أدنــى 
مراعــاة إلجــراءات الوقايــة، وكأنهــم 
يتعمــدون نشــر الوبــاء بيــن صفوفهم.

أبــرز مــا يقــال عــن عــام الوبــاء 
مصلحــة  إدارة  اســتغال  هــو 
الســجون الظــرف الوبائــي لتعزيــز 
المعتقليــن،  بحــق  انتهاكاتهــا 
بشــكٍل  القوانيــن  وتجاوزهــا 
ــر  ــا عش ل اثن ــجِّ ــد ُس ــاخر، وق س
خرقــاً جديــداً لحقــوق المعتقليــن 
-وال ســيما فــي معتقــل جلبــوع- 
وهــو مــا يُشــكِّل تحديــاً للحركة 
ــاً  األســيرة مــن جهــة، وضرب
والمنجــزات  للحقــوق 
المكتســبة للمعتقليــن، هــذه 
تحققــت  التــي  المنجــزات 
حــرب  معــارٍك  بعــد 
األمعــاء الخاويــة الطويلــة 
ــود. ــبعة عق ــدار س ــى م عل

ولتوضيــح ماهيــة االنتهــاكات، نــورد 
اإلجــراءات الجديــدة إلدارة الســجون 
فــي  اســتهتارها  علــى  تــدل  التــي 
مواجهــة كورونــا، وســعيها لمواجهــة 
ــر  ــطيني عب ــي الفلس ــل السياس المعتق
ــبة: ــة والمكتس ــه الطبيعي قضــم حقوق

-1 تجميــد التحويــات إلى المستشــفى 
الخارجــي لجميــع الحــاالت الطبيــة 
التــي تتطلــب المتابعــة، األمــر الــذي 
يعنــي وقــف تقديــم العــاج لقطــاع 
ســيما  وال  المعتقليــن،  مــن  واســع 
صحيــة  مشــكات  يعانــون  الذيــن 
تعجــز  متخصصيــن  إلــى  تحتــاج 
ــم. ــن توفيره ــات ع ــادات المعتق عي

المعتقليــن  زيــارات  تعليــق   2-
لعيــادة الســجن، ومنــع التواصــل مــع 
الطبيــب )توفــر اإلدارة طبيبــاً واحــداً 
 360 منهــم  شــخصاً،   740 لنحــو 
معتقــاً سياســياً بينمــا يتــوزع الباقــون 
وطاقــم  الجنائييــن  األســرى  بيــن 
الحركــة  منــع  بحجــة  الســجانين( 
والتجــوال فــي »المنطقــة الحمــراء« 
لــذا يُتــرك المعتقلــون الفلســطينيون 
أو متابعــة طبيــة  مــن دون عــاج 
ويفاقمــون  أوجاعهــم  يصارعــون 
إشــكاالتهم الطبيــة حتــى إشــعاٍر آخر.

األســنان  طبيــب  عــاج  وقــف   3-
واالكتفــاء بتوزيــع مســكنات لــآالم، 
ــب األســنان  ــا أن طبي والمضحــك هن
فــي معتقــل جلبــوع يلقبــه المعتقلــون 
ر  ار، األمــر الــذي يســتحضِّ بالجــزَّ
فــي ذهننــا الدكتــور )منغليــه( الشــهير 
االعتقــال  فــي معســكرات  النــازي 
الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  فــي 
فحوصــات  تجميــد  إلــى  إضافــة 
أخصائــي العيــون وهــو مــا يحــرم 
المعتقليــن شــراء نظــارات جديــدة.

-4 تأجيــل زيــارات ذوي األســرى 
يعنــي  وهــذا  آخــر،  إشــعاٍر  إلــى 
ــدم  ــاً، وع ــة كلي ــن العائل ــاع ع االنقط
إدخــال المابــس، وخصوصــاً أننــا 
ــذا  ــتاء، وله ــل الش ــواب فص ــى أب عل
يحتــاج المعتقلــون إلــى مابــس لتدفئة 

أجســادهم 
كمــا  البــرد،  مــن 

الزيــارات يعنــي وقــف  أن تأجيــل 
إدخــال الكتــب التــي تُشــّكل الغــذاء 
للمعتقليــن. والمعنــوي  الروحــي 

مصلحــة  إدارة  قوانيــن  تنــص   5-
توفيــر  ضــرورة  علــى  الســجون 
فــي  الُمعتقَــل  أهــل  مــع  التواصــل 
حــال انقطــاع الزيــارة، لكــن الرســائل 
تكــون  أن  مــن  خوفــاً  ممنوعــة 
موبــوءة، والمــرة األخيــرة والوحيــدة 
التــي ُســمح االتصــال مــع األهــل 
كانــت قبــل أكثــر مــن خمســة أشــهر، 
إذ  المعتقليــن،  ولعــدد محــدود مــن 
الذيــن  األســرى  معظــم  اســتُثني 
»حمــاس«  حركتــي  إلــى  ينتمــون 
والجبهــة  اإلســامي  والجهــاد 
فلســطين. لتحريــر  والشــعبية 

خاصــة  إجــراءات  فُرضــت   6-
القضائيــة،  المســائل  إلــى  بالنســبة 
تُجــرى  المحاكمــات  فأصبحــت 
ــا يُضعــف  ــر )الســكايب( وهــو م عب
تمثيــل األســير ودفاعــه وتواصلــه 
مــن  الرغــم  وعلــى  محاميــه.  مــع 
شــكلية  الصهيونيــة  المحاكــم  أن 
طبيعــة  عــن  تختلــف  وال  أصــاً 
عبــر  الكولونياليــة  المحاكــم 
التاريــخ، فإنهــا باتــت مهزلــة بــكل 
معنــى. مــن  الكلمــة  تحملــه  مــا 

-7 اســتُغلت الجائحــة لمنــع زيــارات 
لمتابعــة  للمعتقــل  المحاميــن 
وقضاياهــم. المعتقليــن  شــؤون 

-8 وضــع عراقيــل أمــام االلتماســات 
ضــد  المعتقلــون  يرفعهــا  التــي 
الســجانين بشــأن االنتهــاكات اليوميــة 
عــدم  مــن  الرغــم  وعلــى  بحقهــم، 
ــات إالّ  ــذه االلتماس ــى ه ــل عل التعوي
ــة  ــة اآلن قائم ــإن السياس ــدر، ف ــا ن م
االلتماســات  رفــع  تأجيــل  علــى 
بحجــة عــدم القــدرة علــى إخــراج 
الُمدَّعــي مــن المعتقــل إلــى المحكمــة.

يســمى  مــا  اتخــذت  عندمــا   9-
ــل  ــة قب ــا« الصهيوني ــة العلي »المحكم

عاميــن قــراراً تاريخيــاً بتقليــص عــدد 
ــة االكتظــاظ  ــراش لمواجه األب
ــل المعتقات،  داخ
شــكَّل هــذا القــرار 
تاريخيــاً  منعطفــاً 
ــف  ــأنه تخفي ــن ش م
ــاً.  ــو قلي ــاة ول المعان
وقــد حاولــت وزارة 
الداخلــي  األمــن 
االحتــال  لســلطات 
المعتقليــن  اســتثناء 
لكــن  الفلســطينيين، 
ثــم  جــدوى،  دون  مــن 
بحجــة  للتأجيــل  ســعت 
الميزانيــة، وكان الموعــد 
فــي  المحــدد  النهائــي 
هــذا  مــن  نيســان/أبريل 
جائحــة  وجــاءت  العــام. 
ــق  ــى طب ــة عل ــا كهدي كورون
اإلدارة  لتتنصــل  ذهــب  مــن 
بالكامــل. القــرار  تنفيــذ  مــن 

األقســام،  زيــارات  وقــف   10-
االجتماعيــة  الوســيلة  وهــي 
الوحيــدة للتواصــل بيــن المعتقليــن، 
بعــد  كإنجــاز  تحققــت  والتــي 
الطعــام. عــن  إضرابــات  سلســلة 

ــجون  ــن الس ــات بي ــق النقلي -11 تعلي
المعتقليــن،  رغبــات  بحســب 
نقــل  اســتمرار  مــن  الرغــم  علــى 
بحســب  وقمعهــم  عنــوةً  المعتقليــن 
مــن  الســجون  مخابــرات  حاجــات 
العــدوى. بنقــل  االكتــراث  دون 

شــراء  علــى  قيــود  وضــع   12-
ــن  ــان المعتقلي ــن وحرم ــواد الكانتي م
األساســية  األصنــاف  مــن  العديــد 
مــع  التعامــل  صعوبــة  بحجــة 
الشــركة المــوردة بســبب سياســات 
المعتقــل. خــارج  اإلغــاق 

طبعــاً، ال تقر إدارة مصلحة الســجون 
بالسياســة الممنهجــة التــي تقترفهــا 
المضطهديــن،  المعتقليــن  بحــق 
بالمظالــم  الُمســتعِمر  يقــر  ال  كمــا 

بحــق  اقترفهــا  التــي  التاريخيــة 
ــترون وراء  ــم يتس ــن، فه المضطهدي
اإلدارة  تنفــك  وال  كورونــا  جائحــة 
تضفــي طابعــاً عقانيــاً علــى أعمالهــا 
الُمســتعِمر  يعقلــن  كمــا  وتبررهــا، 
واالضطهــاد  العنــف  وســائل  كل 
المســتعَمرة. الشــعوب  بحــق 

المعتقــات  حــال  أن  فــي  شــك  ال 
يومــاً  ســوءاً  تــزداد  الصهيونيــة 
باتخــاذ  اإلدارة  يــوم، وتمعــن  بعــد 
ــن  ــة بحــق المعتقلي الخطــوات التنكيلي
معتمــدةً علــى دعــم حكومــي غيــر 
فاضــح.  ُدولــي  وتجاهــل  مســبوق 
للحركــة  الذاتــي  العامــل  أّمــا 
ــي  ــاً ف ــؤدي دوراً مركزي ــيرة في األس
تمــادي اإلدارة بســحب المنجــزات، 
فالحركــة األســيرة مفككــة وتعانــي 
تفشــت  وقــد  وتكلســاً،  شــرذمة 
األمــراض  جميــع  جســدها  فــي 
أصــاً  تفشــت  التــي  االجتماعيــة 
الفلســطينية،  السياســية  البنيــة  فــي 
بيــن  جدليــة  عاقــة  هنــاك  إن  إذ 
ــة  ــورة عام ــطيني بص ــع الفلس الوض
والحركــة األســيرة بصــورة خاصــة.

فهــو  إيامــاً  األكثــر  األمــر  أّمــا 
ــة  شــكلية تعامــل المؤسســات الحقوقي
مجمــل  مــع  الفلســطينية  القانونيــة 
يخيــب  الــذي  األمــر  االنتهــاكات، 
الســلطة  فــأداء  المعتقليــن؛  آمــال 
المجتمــع  جانــب  إلــى  وفعالياتهــا 
بــات  المعتقليــن  بشــأن  المدنــي 
خالــي المضمــون ويعكــس غيــاب 
وتطغــى  الفاعلــة،  االســتراتيجيات 
العتــب  التكلــس ورفــع  مــن  حالــة 
الخــارج،  فــي  النشــاطات  علــى 
ــن  ــف المعتقلي ــام بمل ــع االهتم فتراج
المؤسســات  وعجــز  الفلســطينيين 
الرســمية عــن تدويــل قضيــة االعتقال 
السياســي ليــس ســوى انعكاســاً للحالة 
ولضعــف  المتشــظية  الفلســطينية 
وترهــل القــوى السياســية وتراجعهــا.

��� ��ب��� ���مبر 2020
* شــادي الشــرفا، أســير فلســطيني 
نيســان/ فــي  اُعتقــل  القــدس،  مــن 

محكمــة  وأصــدرت   2002 أبريــل 
بالســجن  بحقــه  حكمــاً  االحتــال 
بتهمــة  عاًمــا  عشــرين  لمــدة 
انتمائــه للجنــاح العســكري للجبهــة 
الشــعبية لتحريــر فلســطين. يعتبــر 
األســيرة  الحركــة  قيــادات  مــن 
والثقافيــة  الكفاحيــة  ووجوههــا 
والسياســية المعطــاءة، حصــل فــي 
الســجون علــى شــهادة الماجســتير 
دراســات  السياســية/  العلــوم  فــي 
القــدس. جامعــة  مــن  إســرائيلية 
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إخوتــي األماجــد أخواتــي الماجــدات 
رفــاق دربــي الصامديــن الصابريــن 
الثابتين المتمرســين في قاع األســر,

أعزائــي القــراء أحبتــي األفاضــل 
ــوم هــو تســليط  ــا بصــدده الي ــا أن فم
الحملــة  إطــار  فــي  الضــوء 
فــي  المتواصلــة  اإلعاميــة 
حــاالت  أخطــر  ملــف  إبــراز 
األســرى المرضــي المصابيــن 
فــي  المزمنــة  باألمــراض 
ســجون االحتــال والتــي تعتبر 
ــة بيئــة  تلــك الســجون الظامي
خصبــة النتشــار األمــراض 

ــة, والذيــن يعانــون الويــات  واألوبئ
العنصريــة  اإلدارة  سياســات  مــن 
التــي تتعمــد عاجهــم بالمســكنات 
دون القيــام بتشــخيص ســليم لحالتهــم 
ومعاناتهــم المســتمرة مــع األمــراض 
ــوت  ــراض والم ــه فريســة لألم لترك
أجســادهم, فــي  ينهــش  البطــيء 

شــادي  المريــض/  واألســير 
ابــن  حــاوة  الوهــاب  ســميرعبد 

األربعــون 
أحــد  هــو  ربيعــاً 

ضحايــا اإلهمــال الطبــي المتعمــد 
الســجون  إدارة  تمارســها  التــي 
بحقــه والــذي يعيــش بيــن مطرقــة 
المــرض الــذي يهــدد حياتــه وســندان 
ــع  ــه والقاب ــال لمعانات ــل االحت تجاه
حاليــاً فــي ســجن )الديمــون( والــذي 
مــن  طويلــة  قائمــة  إلــى  انضــم 

اســماء المرضــى فــي غياهــب 
ودياجيرها،  السجون 
عامــه  أنهــى  وقــد 
الخامــس عشــر خلــف 
القضبــان ودخــل عامــه 
علــى  عشــر  الســادس 
ســجون  فــي  التوالــي 
االســرائيلي  االحتــال 
حكمــاً  يقضــي  فهــو 
بالســجن خمســة وعشــرون 
ــى  ــا حت ــاً وأمضــى منه عام
عامــاً. عشــر  ســتة  اآلن 
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 يمعــن االحتــال الصهيونــي فــي 
األســير  بحــق  إجرامــه  مواصلــة 
ــة  ــن رؤي ــة م ــض شــادي بمنع المري
أهلــة )إخوتــه وأخواتــه وأقاربــه( 
وكانــت  األمنــي«  »المنــع  بحجــة 
آخــر زيــارة لــه فــي شــهر 8/2018م

ــاوة ــادي ح ــير:- ش ــال األس - اعتق

خــرج األســير »حــاوة« الــذي كان 
مطلــوب ومطــاردا لقــوات االحتــال 
إلــى  تــم  مصــر  إلــى  غــزة  مــن 
إســرائيل بهــدف تنفيذ عمليــات فدائية 
عليــه وخضــع  القبــض  القــاء  تــم 
ســجن  أقبيــة  فــي  قــاس  لتحقيــق 
اعترافــات  عليــه  وكان  عســقان 
وتــم  أصدقائــه  قبــل  مــن  مســبقة 
ــب  ــق الصلي ــن طري ــه ع ــاغ ذوي إب
باعتقــال أبنهــم تــم انتقــل إلــى ســجن 
ــون. ــم الديم ــة ت ــم نفح ــبع ت ــر الس بئ

   ال�الة ال��ية ل�سير� 
�ا�� ��وة

 فــي حديثــي مــع والــد األســير شــادي 
عــن معانــاة أبنــه فــي األســر فقــد أفاد 
لــي بأنــه يعانــي مــن مشــاكل صحيــة 
واألعصــاب  والكلــي  الكبــد  فــي 
ويعيــش علــى المســكنات التــي ال 
اآلالم  مــن  التخفيــف  فــي  تســاهم 
جســده. تنهــش  التــي  واألمــراض 

مــن علــى ســطور مقالي أوجــه ندائي 
والهيئــات  المؤسســات  كافــة  إلــى 
الدوليــة وخاصــة منظمــة الصحــة 
العالميــة والصليــب االحمــر ومنظمة 
ــا حــدود بالتدخــل العاجــل  ــاء ب أطب
المريــض  األســير  حيــاة  إلنقــاذ 
لتقديــم  عنــه  لإلفــراج  حــاوة 
العــاج الــازم لــه خــارج الســجون- 

ال�ر�ة �� ال�ر�ة ألسرا�ا ال�واس� 
و�سيرا��ا الما�دا��وال��ا� 

ال�ا�� ل�مر�� الم�ا�ين ��مرا� 
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أفرجــت ســلطات االحتــال اليــوم 
األربعــاء الموافــق 2/12/2020 
محمــود  »نضــال  األســير  عــن 
دغلــس« )40 عامــاً(، مــن مدينــة 
محكوميتــه  انتهــاء  بعــد  نابلــس 
ــة  ــا كامل ــاً قضاه ــة 19 عام البالغ
متنقــاً فــي ســجون االحتــال . 
ــأن  ــاد ب مكتــب إعــام األســرى أف

ــت  ــال اعتقل ــوات االحت ق
األســير«دغلس« بتاريــخ 

عقــب   ،3/12/2001
ــازل  ــي أحــد المن حصــاره ف

ونقلتــه  أبوابــه،  وتفجيــر 
ــى التحقيــق، حيــث  مباشــرة ال

فــي  شــديد  لتعذيــب  تعــرض 
ــرة  ــال فت ــا خ ــاح تكف ــز بت مرك

ــر  ــتمرت ألكث ــي اس ــق الت التحقي
إعــام  وأضــاف  شــهرين.  مــن 
األســرى بــأن مخابــرات االحتال 
ــى  ــاء ال ــة االنتم ــه تهم ــت ل وجه
كتائــب أبوعلــي مصطفــى الجنــاح 
المســلح للجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فــي  والمشــاركة  فلســطين، 
ضــد  عســكرية  عمليــات  تنفيــذ 
االحتــال، أدت الــى اصابــة عــدد 
مــن الجنــود بجــراح،  وأصــدرت 
حكمــا  بحقــه  االحتــال  محاكــم 

عــام،   19 لمــدة  بالســجن 
اليــوم  كاملــة وتحــرر  أمضاهــا 
مــن ســجن النقــب الصحــراوي 
الــى  األســرى  إعــام  وأشــار   .
وابنــاء  ذويــه  مــن  المئــات  ان 

ــي  ــوا ف ــه كان ــة واصدقائ منطق
اســتقباله علــى 

حيــث   ، الحاجــز 
نقلــوه الــى مســقط رأســه حيــث 
تقــام لــه هنــاك خيمــة اســتقبال 
كبيــرة ومهرجــان ترحيبــي . وكان 
األســير »دغلــس«  تعــرض خال 
فتــرة اعتقالــه الطويلــة الــى العديــد 

مــن العقوبــات مــن قبــل إدارات 
الســجون التــي تنقــل بهــا ، حيــث 
تــم عــزل عــدة مــرات، وحــرم 
مــن زيــارة ذويــه، وقــد شــارك 
اإلضرابــات  مــن  العديــد  فــي 
التــي خاضهــا األســرى لتحصيــل 
حقوقهــم . وعقــب اإلفــراج عنــه، 
أكــد األســير المحــرر »دغلــس« 
ان أوضــاع األســرى فــي الفتــرة 
وأن  للغايــة،  قاســية  األخيــرة 
ــكل  ــم ب ــاول قتله ــال يح االحت
الطــرق، بمــا فيهــا تســهيل 
كورونــا  فيــروس  دخــول 
واصابــة  الســجون  الــى 
األســرى  مــن  العشــرات 
اســتهتار  ظــل  فــي 
الــى  بحياتهــن. وأشــار 
تشــهد  الســجون  أن 
وأن  كبيــرا،  احتقانــا 
مقلقــة  فيهــا  األوضــاع 
جــدا، خاصــة فــي ســياق اإلهمــال 
ســجون  إدارة  مــن  المتعمــد 
ــل  ــرى، ونق ــق األس ــال بح االحت
بضــرورة  األســرى  رســالة 
الوحــدة الوطنيــة والنضــال مــن 
ــاً . ــراحهم جميع ــاق س ــل اط اج

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

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
مــن  عــدد  أن  والمحرريــن، 
الســجانين فــي مركــز توقيــف 
أحــد  علــى  اعتــدوا  الجلمــة 
األســرى الموقوفيــن بالضرب 
المبــرح قبــل أيــام، بعــد أن 
بالتعــب  شــعوره  أبلغهــم 
ــة  ــه لمراجع ــاء وحاجت واإلعي
أن  الهيئــة،  وقالــت  العيــادة. 
األســير الفتــى هانــي ارميات 
)17 عامــا( مــن ســكان مخيــم 
جنيــن، والمعتقــل منــذ أكتوبــر 
الماضــي بعــد مداهمــة البيــت 
مــن  متأخــرة  ســاعات  فــي 
الليــل، تــم نقلــه الــى مركــز 
تحقيــق الجلمــة حيــث شــعر 
وحيــن  والتعــب  باإلعيــاء 
اشــتكى مــن ذلــك، قــام الجنــود 
وضربــه  عليــه  باالعتــداء 
حتــى  وأرجلهــم  بأيديهــم 
فــي  نــازف  أصيــب بجــرح 

رأســه، علــى أثــره تــم نقلــه 
اإلســرائيلية  المشــافي  ألحــد 
أن  وأوضحــت،  لعاجــه. 
تعــرض  ارميــات  األســير 
ــر  ــتمر ألكث ــاس اس ــق ق لتحقي
مــن 20 يومــا، وبعدها تــم نقله 
الــى ســجن مجيــدو. ولفتــت 
األســرى  أن  إلــى  الهيئــة، 
ــا يتعرضــون  ــون حديث المعتقل
التنكيــل  أســاليب  لكافــة 
ــل  ــة والتعذيــب مــن قب واإلهان
المحققيــن والســجانين خــال 
عمليــة التحقيــق واالســتجواب 
ــاء  والنقــل، كالحرمــان مــن لق
والســب  والشــتم  المحامــي 
والضــرب والتهديــد وإجبــار 
االعتــراف  علــى  األســير 
وتوقيعهــم  التنكيــل،  تحــت 
ــة  ــة العبري ــادات باللغ ــى إف عل
محتواهــا  المعتقــل  يفهــم  ال 
وخاصــة االســرى القاصرين.
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المتحــدث  ســم أكــد  با
ــهداء  ــدس للش ــة الق ــة مهج مؤسس
أن  الشــقاقي  محمــد  واالســرى 
األســير معتصــم رداد يعتبــر مــن 
أخطــر الحــاالت المرضيــة فــي 
ســجون االحتــال وحياتــه مهــددة 
بالخطــر الشــديد وهــو عرضــة 
وقــت. أي  فــي  لاستشــهاد 

الســبت  اليــوم  الشــقاقي  وأشــار 
خــال حــوار مــع إذاعــة صــوت 
األســرى، أن األســير رداد يعانــي 
جميــع  فــي  مســتمرة  االم  مــن 
ــادة  ــات ح ــد، والتهاب ــاء الجس انح
الــدم  نســبة  وأن  االمعــاء،  فــي 
لديــه منخفضــة وبشــكل كبيــر جــداً 
بســبب النزيــف المســتمر الــذي 

يتعــرض لــه بيــن الحيــن واالخــر، 
الجهــاز  ضعــف  إلــى  إضافــة 
المناعــي لــه وهــو مــا يعــرض 
االســير للخطــر الشــديد وخاصــةً 
فــي ظــل انتشــار جائحــة كورونــا 
علــى  جســده  يقــوى   ال  حيــث 
مقاومــة مثــل هــذه الفيروســات 
وبيــن   . أخــرى  مــرض  أي  أو 
االحــال  ســلطات  أن  الشــقاقي 
تتعمــد اســتهداف األســرى مــن 
خــال سياســة االهمــال الطبــي 
ــم  ــدف تركه ــم به ــدة ضده المتعم
وقتلهــم  لألمــراض  فريســة 
تقديــم  عــدم  خــال  مــن  ببــطء 
ــدم  ــم وع ــة له ــات الزم أي عاج
عرضهــم علــى أطبــاء مختصيــن
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ــي  ــف األوروب ــق التحال ــد منس أك
هــال  أبــو  علــي  القــدس  فــي 
كل  منــع  يحــاول  االحتــال  أن 
ــرة  ــة والمناص ــوات الداعم األص
ــاً  لألســرى داخــل الســجون، قائ
» حاولــت مجموعــات صهيونيــة 
فــي  وتحديــداً  هولنــدا  فــي 
اليميــن  مــع  بالتعــاون  الهــاي، 
المؤتمــر  لإللغــاء  الهولنــدي. 
وكانــت  الماضــي.  العــام 

كانــت تمــارس سياســة الترغيــب 
والتهديــد لمنــع عقــد المؤتمــر، 
وفعــاً تمكنــت مــن الغــاء عقــد 
المؤتمــر فــي اربــع قاعــات« . 
وبيــن أبــو هــال اليــوم الســبت 
خــال حــوار مــع إذاعــة صــوت 
المقــرر  المؤتمــر  أن  األســرى، 
الموافــق  القــادم  األحــد  عقــده 
رام  مدينــة  فــي   13/12/2020
هللا فــي تمــام الســاعة 11 ظهــراً، 

التضامــن  كل  شــعار  تحــت 
مــع األســرى المرضــى، يأتــي 

فــي وقــت صعــب علــى الحركــة 
ــه مــن سياســة  األســيرة تعانــي في
ــى  ــي أدت إل ــي الت ــال الطب االهم
استشــهاد العديــد مــن االســرى 
مــن  يعانــون  الذيــن  المرضــى 
مشــدداً  خطيــرة.  امــراض 
قضيــة  تدويــل  علــى ضــرورة 
ــع  ــم أجم ــة العال ــرى ومعرف األس
وكشــف  عليــه.  الواقــع  بالظلــم 
أبــو هــال عــن إطــاق حملــة 
ــدول  ــتوى كل ال ــى مس ــة عل دولي
ومختلــف  واالوروبيــة  العربيــة 
دول العالــم تضامنــاً مــع األســرى 
ــدة  ــى االجن ــم عل ولطــرح قضيته
الدوليــة للضغــط علــى ســلطات 
االحتــال لتغييــر مــن سياســتها 
التــي تمارســها ضدهــم وتوفيــر 
ــم  ــم وعرضه ــم له ــاج المائ الع

مختصيــن. أطبــاء  علــى 
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 الكاتبة فاطمة بومدين في حديث للوسيط المغاربي
الثقافة هي ثروة الشعوب

س:بداية كيف تعرفني نفسك للقراء؟
بومديــن فاطمــة كاتبــة و روائيــة مــن مواليــد ٢٠ اكتوبــر 
١٩٩٤ دائــرة فرنــدة واليــة تيــارت صــدر لهــا مؤلفــني 
ــة،  ــل ثنائي ــذا العم ــكل ه ــمراء و يش ــاء و س ــوان إيلي بعن
متحصلــة عــىل شــهادة ليســانس يف األدب مســار أدب 
عــريب و طالبــة ماســرت ٢ تخصــص حداثــة و معــارصة 

ــارت.  ــدون _ تي ــن خل ــة اب بجامع
ــة،   تحــرر مقــاالت تعالــج مواضيــع مختلفــة (دراســة ادبي
ــدة  ــبوع بجري ــرأة..)  كل أس ــامل امل ــب،  ع ــة،  مواه نقدي
أفريكانــو الثقــايف ب مــرص، خصــص لهــا ركــن خــاص 

ــا. ــة حديث ــة البهج ــربة يف مجل ــة و الع بالقص
س:كيف تم دخولك لعامل الكتابة؟

كتبــت قصــة قصــرية عندمــا كنــت يف مرحلــة التعليــم 
ــاب  ــت إعج ــا نال ــرش لكنه ــة مل تن ــذه القص ــط ه املتوس
كل مــن قرأهــا مــن أســاتذة و زمــالء و هــذا ماشــجعني 
ــذي  ــة ال ــامل الكتاب ــزة يف ع ــدة و ممي ــة جي ــوض تجرب لخ

ــاء ــودي األول إيلي ــة مول ــد كتاب ــه بع ــت في ولج
س: ماهي أهم أعاملك األدبية املوجودة عىل الساحة؟

صــدر يل مؤلفــني لحــد اآلن و أنــا أحــاول اآلن توفــري نســخة 
تجمــع العملــني يف كتــاب واحــد باللغــة اإلنجليزية.

ــف  ــك وكي ــت أعامل ــي أحتضن ــرش الت ــا هــي دار الن س: م
ــة التعامــل معــك؟  ــت طريق كان

تعاملــت مــع دار آدم مــرام للنــرش و التوزيــع. كان مســارنا 
معــا يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة  البــأس بــه. 

س: مــا رأيــك يف مســتوى الكتابــة الروائيــة العربيــة؟ وهــل 
تعتقديــن أنهــا وصلــت أىل العامليــة؟

تتميــز الروايــات العربيــة مبــذاق خــاص عنــد  قرائتها ســواء 
يف الــرشق أو الغــرب فهنــاك روايــات عربيــة قــد صنعــت 
األدب العــريب وحتــى األدب العاملــي ألنهــا كانــت البدايــة 
الحقيقيــة للروايــة يف حــد ذاتهــا ، كــام أن الروايــة العربيــة 
معروفــة يف الغــرب ولهــا قيمتهــا الكبــرية عــىل الرغــم مــن 
إختــالف الثقافــات الرشقيــة والغربيــة و اســتطاعت رغــم 
ــرية.  ــة الكب ــذه املكان ــها يف ه ــع نفس ــات  أن تض الصعوب
ــات  ــوظ و رواي ــب محف ــة لنجي ــة الثالثي ــا رواي ــر منه نذك
جــربا ابراهيــم جــربا، الطيــب صالح،عبــد الرحمــن املنيــف، 

غســان كنفــاين، ابراهيــم الكــوين و.....
س:هــل تعتقديــن أن الكتابــة تنــدرج تحــت مســمى 

املوهبــة؟ أو  الهوايــة 
ان اللــه َخلقنــا جميعــا بداِخــل كل مّنــا شــيئا ُمميــزا 
وجوهــرا جميــال لكــن مــا علينــا فعلــه نحــن هــو أن نقــوم 
بالبحــث عــن هــذه الجوهــرة الرائعــة بداخلنــا. أن نقــوم 
ــة  ــن نقط ــن تكُم ــا أي ــرِف حق ــى نع ــة كل يشء حت بتجرب

القــوة لدينــا، أن نعــرف حقــا مــا الــذي مُييزنــا عــن غرينــا، 
مــا الــيشء الــذي باســتطاعِتك فعلــه بينــام اآلخــرون مُيكــن 
أن يجــدوا صعوبــة يف فعلــه و األمــر ليــس ِحكــرا بــل هــو 
الفــارق الــذي َجعــل منــا مختلفــني  وأنــا أثنــاء بحثــي  عــن 
هــذه الجوهــرة  اكتشــفت  أن الكتابــة بالنســبة يل موهبــة 

قبــل أن تكــون هوايــة. 
 س: مــن الــذي شــجعك عــىل خــوض هــذا املجــال ؟ومانوع 

الدعــم الــذي يحتاجــه املبدع املثقــف يف الوقــت الراهن؟
أهــم شــيئ يحتاجــه الشــخص لخــوض أي تجربــة هــو أن 
ــا  ــل أن يشــجعه اآلخــرون طبعــا.  و أن يشــجع  نفســه قب
طبقــت هــذا كــام ال أنفــي أين لقيــت دفعــا و دعــام كبــريا 
ــام  ــا في ــرية.  أم ــي الصغ ــراد عائلت ــض أف ــي و بع ــن أخ م
ــدع  ــف و مب ــه كل مثق ــد يحتاج ــذي  ق ــم ال ــص الدع يخ
فهــو الدعــم الفكــري، و النقــدي و املــادي قبــل كل شــيئ 
ذلــك أن الثقافــة واالبــداع هــي ثــروة الشــعوب رغــم 
ــات  ــوهات وانحراف ــات وتش ــن انتكاس ــا م ــرأ عليه ــا يط م
لكنهــا تبقــى تراكميــة التقطــع صلتهــا باملــايض وال تســتلم 
ــني التطــور  ــري و قوان ــة التغي ــا وهــذه طبيع ــث كلي للحدي
.و انــه لعيــب انســاين  كبــري عــىل رئيــس الجمهوريــة 
والربملــان و وزارة الثقافــة وكل مــن لــه عالقــة بهــذا املجــال 
مــن قريــب أو بعيــد  ان اليُرشعــوا  قانونــا لحاميــة هــذه 

ــا.  ــة و دعمه الرشيح
ــا يف  ــتندينا عليه ــي تس ــة الت ــارة أو الحكم ــي العب س:ماه
ــني  ــىل هات ــتندت ع ــايت اس ــوال حي ــريتك؟ ط ــك ومس حيات

ــني: العبارت
«لــو مل تصــل بعــد اىل نقطــة قوتــك عليــك أن تصنــع 
النقــاط بنفســك و تســري عليهــا باحثــا عــام يهــواه قلبــك و 
تحبــه نفســك ثــم تبــدأ بالتجربــة فرمبــا ســتبهرك النتائــج 

ــك».  ــدا يف يف نقطــة قوت ــون رائ فتك

«صوت املرأة ثورة». 
س: ما مشاريعك املستقبلية يف مجال الكتابة و اإلبداع؟

أجنبيــة مــن  نــرش  للتعامــل مــع دور  أخطــط حاليــا 
ــة جديــدة،  كــام أرغــب  أجــل نــرش أعــاميل الســابقة بحل
بشــدة يف  التوجــه بقلمــي نحــو عــامل القصــة ذات النفــس 

ــة.  الطويل
س: حدثينــا بشــكل مفصــل عــن رواياتــك الصــادرة حديثــا 

«إيليــاء» و «ســمراء «
ــل أن  ــة عــن الهجــرة و بعــض أســبابها قب تتحــدث الثنائي
تتعمــق يف وصــف  عــامل مابعــد الهجــرة.  وتصــور لنــا 
كيــف أن املــرأ يفقــد ذاتــه مــع تــوايل اإلنكســارات، فيعــود 
ــري  ــره يج ــل فك ــه ويرح ــع أمنيات ــيئا و تضي ــتهي ش اليش

ــة.  ــات الطفول ــف ذكري خل
ان الرحلــة التــي تصفهــا الثنائيــة رحلــة مجهولــة مملــوؤة 
ــا  ــابك فيه ــاق وتتش ــدار األعن ــا األق ــرضِب فيه ــآيس تَ بامل
ــبق أن  ــط س ــوج بخي ــني منس ــظ الفتات ــد خ ــر فنج املصائ

ــري األم.  ــج مص نس
ــا  ــى أنن ــة حت ــاة الواقعي ــن الحي ــرب م ــة ع ــل الثنائي تحم
نــكاد نــرى املعــاين تتقاطــر بــني الســطور و الحــروف 
تتزاحــم  لتعالــج صــورة املــرأة مــن كافــة النواحــي (املــرأة 
املتمــردة عــىل العــادات و التقاليــد،  العاملــة،  املهاجــرة،  
األم،  الخادمــة،  املتزوجــة،  املهمشــة،  العليلــة... وقضايــا 

أخــرى) 
وقــد اليفهــم هــذه املزاحــامت اال شــخص تجــاوز مرحلــة 

املطالعــة العاديــة و هدهــد العملــني عــىل مهــل
س:كلمة أخرية للقراء نختم بها هذا الحوار؟

يقــول مثــل شــعبي «...واحــد يحلــم خــري مــن واحــد 
ڨاطــع ليــاس..» 

أحلــم فقــط، ال تتوقــف عــن الحلــم أبــدا فاألحــالم خلقــت 

الشاعرة :سالف بوكحيل . 
الجزائر

حلمي اكون انسان وليس جماد
احيا فوق االرض  ال ببن االنقاذ
كيف تلومونني إلني من الغير 

منقاذ
انا انسان وروحي من رباألرض 

والسماء واليه تعاد
اسمع ياعالم  واعتبر

جسدي انهكته األمراضواإلبر
واخوتي عافوني اعتبروني مرض 

خطير
يالالسف تلزمون دولكم

باتفاقيات لدفاع عن حقوقنا
 تضعون  الكثير من المواد

تضحكون بها على عقولنا       
  قد اسميتمونا المعاقين

 نحن ذوي اإلحتياجاتالخاصة 
المساكين

هل تضنون اننا  بذلك االسم 
اللعين فرحين؟

شاعرية لليوم العالمي للمعاقين 

قصيدة  :         معاق وليس معيق

ــد  ــي تري ــا الفت ــر بقلمه ــة يف الجزائ ــا يف ســامء رواي ــع نجمه ــة مل ــوم كاتب ــا الي ضيفتن
كــرس حواجــز التــى تعيــق إيصــال صــوت املــرأة وهــي تــردد دامئــا أن صــوت املــرأة 
ثــورة فهــي األم واألخــت وزوجــة وال ميكــن تقــدم املجتمــع مهــام كان دون أن يكــون 
الشــقائق  نعــامن دور يف ذلــك ، مــن مدينــة اإلصالــة والخيــل األصيــل لتقــت الوســيط 

املغــاريب مــع صاحبــة ثنائيــة «إيليــاء وســمراء» فــكان هــذا الحــوار املمتــع

.حاورها أسامة هوادف
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زلزال عنيف هذا الذي يحدث يف "كوخ العرب" املهرتئ لألسف الشديد، 
لقد تبني مبا ال يدع مجاال للشّك ان بعض حكام العرب واألعراب

واملستعربة / مع احرتامي للعرب األحرار املقاومني / مل يستطعوا تأسيس 
دول قوية ذات سيادة حرة يف قرارها وتتحكم يف مصريها، الظاهر ان 

هذه الدول تحكمها حكومات فاشلة بل عميلة للغرب بصفة عامة 
وامريكا بصفة خاصة؛ حكومات عاجزة عىل طول الخط؛ ال تستطيع حتى 

نش الذباب عىل وجهها وال يرجى منها أي خري، نقول مثل هذا الكالم 
بسب تلك االخبار الحزينة املؤملة التي نطالعها كل يوم يف الصحافة 

العاملية عن احوال الحكام العرب والرسم الكاريكاتوري الحزين الذي 
يصّور حالتهم البائسة؛ وهي اخبار ورسوم  تدمي قلوب الشعوب 
العربية التي ابتلت مبثل هؤالء الحكام البؤساء الذين ال يفرقون / 

لألسف الشديد / بني مصالحهم الشخصية واملتمثلة اساسا يف البقاء عىل 
رؤوس عروشهم ؛ ومصالح شعوبهم التي ميارسون عليها سياسة الجزرة 

والعصا، فهل يعقل ويصح أن تقيم دول عربية عالقات وّد وإخاء مع 
الكيان الصهيوين الذي بنى باألمس القريب دولته العنرصية عىل جامجم 

الشعب الفلسطيني بل وحتى عىل  جامجم اولئك العرب واملسلمني 
الذين هبوا سنة ١٩٤٨ لنرصة فلسطني  وما ادراك ما فسطني من 

قدسية عند العرب يف ذلك الزمان كأرض عربية فيها أماكن مقدسة تأيت 
يف مقدمتها القدس املقدسة ومسجدها االقىص الرشيف أوىل القبلتني 

وثالث الحرمني الرشيفني، وها هو هذا الكيان يحاول اليوم بناء مجده 
عىل حساب كل العرب واملسلمني يف تحّد صارخ لهذه االمة التي خذلها 
حكامها الذين يترصفون كسياسيني مراهقني يتالعبون مبصري امة بأكملها 

غري مبالني مبصريها ومستقبلها؟، يا حرستاه عىل ما مىض؛ رحمكم الله 
يا زعيم االمة يا هواري بومدين يا من قلتها برصيح العبارة: الجزائر 

مع فلسطني ظاملة أو مظلومة؛ وانت ايها امللك فيصل يا من قلتها امام 
األشقاء وألصدقاء واألعداء : سأذهب أنأ وإخويت وأبنايئ  / إذا ما أتحت 

لنا الفرصة لتحرير القدس / رحمك الله وطيب ثراك يا جامل عبد النارص 
يامن انتقلت اىل الرفيق األعىل وحرشجة فلسطني يف صدرك. ورحمك الله 

يا صدام العظيم يا شهيد االمة يا سيد الشهداء ستبقى شوكة مؤملة يف 

حلق الخونة والحكام االقزام اىل يوم الدين؛ لألسف ومليار أسف "النار 
تلد الرماد " كام يقول املثل الشائع عندنا يف الجزائر. جاء زمن الحكام 

األقزام، باعوا القضية املركزية للعرب واملسلمني يف سوق النخاسة بثمن 
بخص . وكأنهم بعملهم هذا يوثقون من جديد و بصفة رسمية وبشهود 
زور تنفيذ وعد بلفور املشؤوم إلقامة وطن "قومي لليهود" يف فلسطني 
عىل حساب الشعب الفلسطيني وارضه ووطنه؛ لتكون دولة االحتالل 

الذرع الضاربة ليس فقط  ضد الشعب الفلسطيني وامنا لشعوب االمة 
العربية قاطبة؛ وابقائها مقسمة اىل دويالت متناحرة فيام بينها؛  ملواصلة 

نهب ثرواتها؛ خاصة الرثوة البرتولية التي يعتمد عليها اقتصاد الدول 
الغربية. ورمبا خري دليل ما يحدث اليوم يف العراق وسوريا واليمن وليبيا 

يا حرستاه عليك يا زمن وىل ولن يعود. يا حرستاه عىل بعض حكام 
العرب  اليوم؛ يقايضون رشفهم وارضهم من اجل البقاء عىل رأس العرش؛ 

ان هذا العرش الذي تستهينون به اليوم سيثور ويكرس القيود واالغالل 
و سيقلب الطاولة عليكم اليوم أو غدا طال الزمن أو قرص. لقد راهنتم 

عىل "الحاج ترمب" املهزوم يف االنتخابات االمريكية وخرستم الرهان 
بعدما منحتموه ماليري الدوالرات ؛ فعىل من تراهنون اليوم ؛ بالتأكيد 
ستفتحون خزائنكم اىل خليفة الرئيس املهزوم ملنحه "فدية " حاميتكم 

والبقاء عىل رأس عروشكم ؛ تأكدوا أن هذا لن ينفعكم وسيدرككم 
السقوط ولو اختبأتم تحت ابط "الحاج  ناتنياهو" الصديق الحميم 

لبعض الحكام العرب الذين استقبلوه بحفاوة يف مدينة  "ناعوم" الشؤم 
يف السعودية؛ إنه الخذالن بعينيه انها الخيانة العظمى لالمة.

يتساءل اليوم أكرث من مالحظ ومتتبع للشأن العريب عم إذا كانت دولة 
االحتالل قد نجحت يف هدفها املنشود واملتمثل يف رضب العرب بعضهم 
ببعض؛ وحتى نكون رصحاء نقول ؛ إن الكيان الصهيوين استطاع بالفعل 

أن يتغلغل يف وسط بعض البلدان العربية وسيطر حتى عىل مفاصل 
الحكم فيها ؛ وخري دليل عىل ذلك هذه االجتامعات املكثفة بني مسؤويل 

هذه الدول العربية املنضوية تحت  ابط نتانياهو و مسؤويل دولة 
االحتالل الصهيوين ؛ و بالفعل فقد اثرت هذه االجتامعات عىل العالقات 

العربية / العربية خاصة يف تلك الدول الرافضة للتطبيع مع الكيان 

الصهيوين؛ 
والغريب يف األمر ومن سخرية الزمن 
ففي الوقت الذي توجد فيه العالقات بني الدول العربية شبه مجمدة 
؛ نجدها نشطة وتعرف حيوية غري مسبوقة بني بعض الدول العربية 

والكيان الصهيوين العنرصي ؛ وحسب وكاالت األنباء والقنوات الفضائية 
فإن خطوط الهاتف  اصبحت ذات حرارة عالية جدا  وتكاد ال تنقطع بني 

املسؤولني يف دولة االحتالل ونظرائهم يف البلدان العربية التي اصبحت 
تربطهم بهم عالقات؛ وشعارهم يف محادثاتهم هو "كيف يكون الحال 

غدا افضل مام عليه اليوم".
والحقيقة املرة ان الحكم العريب اليوم مزري جدا والوضع االجتامعي 

بلغ درجة متقدمة من التعفن مل يسبق لها مثيل ؛ والوضع الفلسطيني 
يف حالة سيئة، حالة ترقب وانتظار. ورغم هذا الداء واالعداء  مازالت 

الشعوب العربية واإلسالمية / رغم مشاكلها االجتامعية / عىل استعداد 
للدفاع عن القضية الفلسطينية مبا أوتيت من قوة العقل واملادة ؛ ولو مل 
تكن هذه  الشعوب العربية مكبلة بقيود مصنوعة من حديد ما بقيت 
فلسطني تعاين من نري االستعامر اىل اليوم، بعد هذا الكفاح املرير الذي 

خاضه الفلسطينيون عىل مدار سبعني سنة قدموا خاللها قوافل من 
الشهداء. ونضال مستميت تشهد عليه اليوم سجون الكيان الصهيوين 

حيث يعاين االف االرسى الفلسطينيون ظلامت زنزانات هذا الكيان 
الصهيوين العنرصي الذي تغول بفضل الحامية الغربية وعىل رأسها االدارة 
االمريكية  "الصديق الحميم" لبعض  حكام  عرب  آخر الزمان وللحديث 

بقية إن شاء الله

زلزال عنيف في "كوخ العرب" 

كيف يكون الحال أفضل مما هو عليه؟

بقلم السعيد قرايت

*كان من املفرتض أن تكون حّريته يوم الجمعة املايض*
تدعوكــم القــوى الوطنيــة، وهيئــة شــؤون األرسى، وجمعيــة 
األرسى واملحرريــن، ونــادي األســري الفلســطيني، للمشــاركة يف 
الخطيــب  داوود  الشــهيد  جثــامن  بتســليم  للمطالبــة  وقفــة 
ــالل احتجــاز جثامينهــم،  ــث يواصــل االحت ــه الشــهداء، حي ورفاق
*وذلــك يــوم الثالثــاء املوافــق الثامــن ديســمرب الجــاري، مــن أمــام 

ــراً* ــدة ظه ــاعة الواح ــم، الس ــت لح ــهيد يف بي ــزل الش من
ــر"، يف  ــجن "عوف ــى يف س ــب ارتق ــري داوود الخطي ــري: األس للتذك
ــل  ــة قت ــد عملي ــايض، بع ــول/ ســبتمرب امل ــن أيل ــثاين م ــخ الـ تاري
ــه،  ــنوات اعتقال ــدار س ــىل م ــه ع ــالل بحق ــا االحت ــيء، نفذه بط
ــة والعنيفــة، ومنهــا سياســة  ــة مــن السياســات القمعي عــرب جمل

ــيء).  ــل البط ــد (القت ــي املتعم ــامل الطب اإله
ــة  ــوم الجمع ــن األرس ي ــه م ــون حّريت ــرتض أن تك ــن املف كان م
ــا  ــد 18 عاًم ــاري، بع ــمرب الج ــن ديس ــع م ــق الراب ــايض، املواف امل

ــن األرس. ــهور م ــة ش ومثاني
حتــى اليــوم يواصــل االحتــالل احتجــاز جثامنــه، إىل جانــب ســبعة 
ــز  ــة، وعزي ــس دول ــالل وهــم:  أني ــوا يف ســجون االحت أرسى ارتق
ــايح،  ــام الس ــارود، وبس ــارس ب ــة، وف ــار طقاطق ــات، ونص عويس

ــو وعــر.  وســعدي الغرابــيل، وكــامل أب
*عــن شــهيد الحركــة األســرية داوود طلعــت الخطيــب، يســتعرض 

نــادي األســري أبــرز املعلومــات*

ــام 1975م، يف  ــب ع ــت الخطي ــهيد داوود طلع ــري الش ــد األس ول
بيــت لحــم، وبــدأ مواجهتــه لالحتــالل يف ســن مبكــر، إىل أن 
اُعتقــل يف شــهر أبريــل عــام 2002م، عــىل خلفيــة مقاومتــه 
لالحتــالل إبــان انتفاضــة األقــىص، وهــو ينتمــي إىل حركــة التحرير 
الوطنــي "فتــح"، وحكــم عليــه االحتــالل يف حينــه بالّســجن ملــدة 

ــهور.  ــاً، و8 ش 18 عام
تعــرض خــالل ســنوات اعتقالــه لجملــة مــن السياســات القمعيــة 
أُصيــب  والتــي أدت إىل مرضــه وتفاقمــه، حيــث  والعنيفــة، 
ــه لسياســة  ــدأت مواجهت ــب، وب ــام 2017م، بجلطــة عــىل القل ع
"القتــل البطــيء" اإلهــامل الطبــي، التــي تســبب االحتــالل مــن 
خاللهــا قتــل العــرشات مــن األرسى منــذ 1967م، وهــم مــن بــني 
ــذ عــام 1967م،  كان  226 أســرياً، ارتقــوا يف ســجون االحتــالل من

أخرهــم الشــهيد كــامل أبــو وعــر.
ــده  ــه ووال ــنوات أرسه، والدت ــالل س ــب خ ــهيد الخطي ــَد الش فق
وشــقيقه، مــا فاقــم مــن معاناتــه مــع رحيلهــم، دون أن يتمكــن 

مــن وداع أحــد منهــم. 
يف الثــاين مــن أيلــول/ ســبتمرب 2020م وذلــك قبــل موعــد اإلفــراج 
عنــه بعــدة شــهور والــذي كان مــن املقــرر يف الرابــع مــن كانــون 
ســجن  يف  الخطيــب  األســري  ارتقــى  2020م؛  ديســمرب  األول/ 
ــالل  ــزال االحت ــا ي ــة، وم ــة قلبي ــرض لنوب ــد أن تع ــر"، بع "عوف

ــه. ــاز جثامن ــل احتج يواص

*دعوة للمشاركة في وقفة من أمام منزل 
الشهيد داوود الخطيب للمطالبة بتسلم جثمانه*

أمن دائرة عين البيضاء يحجز أزيد 
من ٣١٠٠ وحدة من المشروبات 

الكحولية 

يف إطــار املجهــودات الراميــة ملحاربــة مختلــف أشــكال 
االجــرام الســيام مــا تعلــق باملتاجــرة باملرشوبــات الكحوليــة 
بــدون رخصــة متكــن عنــارص الرشطــة القضائيــة بأمــن دائــرة 
عــني البيضــاء األســبوع املنــرصم خــالل عمليــة تفتيــش 
ملســكن مبدينــة عــني البيضــاء بعــد اتخــاذ كافــة االجــراءات 
املرشوبــات  مــن  معتــربة  كميــة  ضبــط  مــن  القانونيــة 
الكحوليــة قــدرت بـــ 3137 وحــدة مــن مختلــف األنــواع و 
ــة  ــراءات القانوني ــة االج ــا و مواصل ــم حجزه ــام ، ليت األحج

الصحراء الغربية:
 جنوب إفريقيا تطالب مجلس األمن بدعم بعثة 

المينورسو لتنفيذ واليتها على النحو المحدد
 طالبت جنوب إفريقيا، أمس السبت، مجلس األمن الدولي بدعم بعثة األمم المتحدة لالستفتاء في 

الصحراء الغربية (مينورسو) لتنفيذ واليتها األساسية على النحو المحدد في القرار ٦٩٠ (١٩٩١) 
وجميع القرارات الالحقة في إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية. 

وحسب وثيقة نرشها مجلس االمن  حول 
مواقف الدول األعضاء من قضية الصحراء 

الغربية - تناقلتها وسائل اإلعالم الصحراوية 
-  قدمت جنوب إفريقيا "مقرتحات مثل أن 

يقوم مجلس األمن بزيارة األرض املحتلة، كام 
فعل يف عام ١٩٩٥، لتقييم الحالة يف امليدان، 
ملحاولة الخروج من املأزق السيايس الراهن 
بني الطرفني"، و أن الصحراء الغربية تتطلب 
اهتامم املجلس، وينبغي أال تعامل عىل نحو 

مختلف".
ويف هذا الصدد، تقرتح جنوب إفريقيا، مثلام 

يشارك مجلس األمن مع االتحاد األفريقي 
بشأن مسائل أخرى عىل جدول أعامل 

املجلس، أن "يكون هناك تنسيق رسمي أكرب 
مع االتحاد األفريقي بشأن الصحراء الغربية". 

وأكدت جنوب افريقيا أن مجلس االمن 
مطالب ب"استعراض أساليب عمله وأن 

يجري أعامله بطريقة شفافة ونزيهة، ألن 
الطريقة التي يتناول بها مسألة الصحراء 

الغربية، تقوض قدرة املجلس عىل إحداث 
تغيري حقيقي يف امليدان، وامليض قدما نحو 

حل هذه املسألة التي طال أمدها". 

وحذرت من "تنامي املشاعر والدعوات من 
قبل الجبهة الشعبية لتحرير الساقية 

الحمراء ووادي الذهب إىل فض االرتباط 
بعملية األمم املتحدة، بسبب تصورات 

بأن األمم املتحدة ال تقوم مبا يكفي". 
وأشارت جنوب إفريقيا، وفقا للوثيقة، إىل 
أن ملجلس األمن دور "حيوي يضطلع به 
يف حل مسألة الصحراء الغربية، غري أنه 

فشل يف القيام مبسؤوليته".
وجددت قناعتها الراسخة بأن "حل 

مسألة الصحراء الغربية يكمن يف التمسك 
بالرشعية الدولية، وأن عىل الطرفني 

-املغرب وجبهة البوليساريو- أن يتقيدا 
بنطاق قرارات مجلس األمن واملعايري 

الدولية املعتمدة". 
وحثت جنوب إفريقيا مجلس األمن عىل 

"أال يسمح عىل اإلطالق بأن ينتقض الواقع 
السيايس من الرشعية الدولية، فمن شأن 
ذلك أن يقوض األساس الذي يقوم عليه 
النظام الدويل القائم عىل القواعد والذي 

تقوم عليه األمم املتحدة".
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سيرة ومسيرة 

آمنــة حافــظ صالــح الدحــدوح مــن 
مواليــد العــام 1942 فــي بلــدة كرتيــا 
ــا  ــرت عائلته ــي اضط ــرة والت المهج
ــزة  ــة غ ــوء إلــى مدين لتركهــا واللج
ــد روت  ــام 1948، وق ــة الع ــي نكب ف
لمركــز أبــو جهــاد أبــرز محطــات 
تجربتهــا النضاليــة . فــي العام 1973 
علمــت أن أخــي طــه حــدث معــه 
شــيء فــي منطقــة جباليــا، ذهبــت  
هنــاك ألعــرف مــاذا حــدث؟ فوجــدت 
ــد استشــهد فــي اشــتباك مســلح   ــه ق أن
ــرائيلي ،  ــالل اإلس ــوات االحت ــع ق م
وجــدت النــاس متجمعيــن حولــه ، 
ومدرعــات  آليــات  وهنــاك حركــة 
هنــاك  كان  إســرائيلية،  عســكرية  
وســيلة  يوجــد  ال   ، للتجــوال  منــع 
إلخبــار أهلــي، أردت نقــل أخــي إلــى 
ــاعدة  ــيارة بمس ــفاء بس ــفى الش مستش
ــا  ــك اللحظــات أوقفتن ــي تل ــاس،  ف الن
قالــوا   ، االحتــالل  لجيــش  دوريــة 
ــت:« ال  ــي«، قل ــي فدائ ــي:« أخوك ل
، كان بشــتغل فــي البرتقــال، قالــوا:« 
أصــرخ  صــرت  مــات؟  كيــف 
طختــوه،  انتــم  قتلتمــوه،  عليهــم:« 
 ، أبنائنــا«  تقتلــون  احتــالل  أنتــم 
تجمــع عــدد كبيــر مــن الجنــود حولــي 
ــي  ــف عرفت ــألون:« كي وصــاروا يس
إنــوا مــات ؟ ميــن أخبــرك ، ميــن 
أصحابــه ، قلــت:« مــا بعــرف شــي، 
انــو أخــوي  بالراديــو  أنــا ســمعت 
ــا  ــى جبالي ــت عل طــه  اتصــاوب فجي
أشــوف مــاذا حــدث،  لقيتــه استشــهد، 
ــك  ــي تل ــيء..« . ف ــرف ش ــا ال أع أن
اللحظــات قــام أحــد الجنــود بضربــي  
ظهــري  علــى  وبالبندقيــة  بقدمــه 
األلــم،  مــن  صرخــت   وقدمــي 
ودفعنــي إلــى الســيارة ، وقعــت علــى 
قلــت:«  أشــتمهم  صــرت  األرض، 
ــذه  ــي«، وه ــوي وتضربون ــم أخ قتلت
ــّرت  ــي م ــة الت ــن التجــارب الصعب م
فــي حياتــي حيــث أخــي استشــهد وأنــا 
يتــم  اللحظــة  نفــس  وفــي  حزينــة، 
ــي،  ــق معــي وضرب ــي والتحقي اعتقال
هــم يريــدون تعذيبــي نفســياً وجســدياً 
فــي آن واحــد ، ولكــم أن تتخيلــوا 
حجــم األلــم، أنــا حزينــة ومعــي أخــي 
والتحقيــق  اعتقالــي  ويتــم  الشــهيد 
ــفا  ــفى الش ــى مستش ــا إل ــي ، ذهبن مع
ثــم نقلنــا أخــي إلــى بيتنــا وألقينــا 
نظــرة الــوداع ودفنــاه رحمــه هللا. بعــد 
مضــي أســبوع تقريبــاً علــى استشــهاد 

قــوات  طّوقــت  أخــي 
اإلســرائيلي  االحتــالل 
اعتقلونــي  منزلنــا، 
إيــاك   بدنــا  وقالــوا:« 
األســئلة  لبعــض 
ــم  ــت له ــي، قل وترجع
ــار  ــدي صغ ــا عن »أن
تحققــوا  بدكــم  إذا 
فــي  هنــا  معــي 
ــوا:«  ــت« ، قال البي
قلــت  ينفــع،  مــا 
:«صعــب  لهــم 
اطلــع مــن البيت 
عنــدي   أنــا 
أمــل   بنتــي 
طفلــة  وهــي 

ضيعــة  ر
بقــدر  مــا  ســنة وشــهر  عمرهــا 

ابنتــي،  أحضــن  كنــت  اتركهــا«، 
فجــاء أحــد الجنــود بشــكل وحشــي 
ومســكني مــن كتفــي وقــال بعنــف 
»امشــي يــال امشــي وهاتــي معــك 
علــى  أقــع  أن  كــدت   ، الطفلــة« 
األرض مــع بنتــي ، وضعونــا داخــل 
ــم  ــود ث ــيء بالجن ــكري مل ــب عس جي
نلقونــا إلــى ســجن الســرايا بغــزة.
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ــس،  ــر المالب ــة تغيي ــي لغرف  أدخلون
وأجبرونــي علــى لبــس مالبــس لونهــا 
بنــي ممزقــة ، ثــم إلى غرفــة صغيرة، 
كنــت وحيــدة مــع بنتــي، مــّرت عــدة 
كان  يحضــروا،   أن  دون  ســاعات 
رائحــة  لهــا  ســيء   الغرفــة  جــو 
لقــد  للحيــاة،  غيــر صالحــة  ســيئة 
كانــت بنتــي الرضيعــة تبكــي طــوال 
التخفيــف  أُحــاول  كنــت  الوقــت، 
ــا، مــرت عــدة ســاعات دون أن  عنه
يأتــي أحــد، وبعــد فتــرة جــاء ضابــط 
وقــال :«تعالــي علــى التحقيق«.نقلني 
ــي  ــاط ، أمرن ــا 3 ضب ــة به ــى غرف إل
بالجلــوس علــى األرض ثــم صــار 
يســأل  األســئلة الســابقة:« ميــن ييجي 
عندكــم، تعرفــي ميــن؟ ، تنحبســي 
وال تقــري وتعترفــي، قلت:«اعتــرف 
ــرف شــي«. ــا بع ــا م ــش، أن ــى اي عل

ومــن التجــارب الفظيعــة التي عشــتها 
فــي التحقيــق كان جنــود االحتــالل 
ابنتــي  وينزعــون  علــّي  يهجمــون 
ــم  ــوة، ث ــي بالق ــن حضن ــة م الرضيع
ــجن  ــة الس ــباك غرف ــى ش ــون إل يذهب
مــن  وينزلوهــا  يُدلوهــا  العلويــة  
الشــباك، ويقولــون:« هــل تعترفــي 
كانــوا  الشــباك،   مــن  نَرميهــا  أم 

يمســكون 
أمــل  ابنتــي 

ويريــدون  قدميهــا  مــن  الرضيعــة 
إلقاؤهــا مــن الشــباك خــارج الســجن 
بعيــدة  مســافة  مــن  األرض  علــى 
العلــوي،  الطابــق  فــي  كنــا  حيــث 
لقــد كــرروا هــذا الفعــل أكثــر مــن 
مــرة،  كانــوا يقولــون:« ميــن تعرفــي 
ــم   ــرخ عليه ــت اص ــة، كن ــن الفدائي م
حــرام عليكــم تعذبونــي وتعذبــوا هــذه 
الطفلــة الرضيعــة حــرام ، حــرام ، 
حيــث يمســكونها بطريقــة مؤذيــة، 
أيديهــم،  كنــت  بيــن  كانــت تبكــي 
أخشــى علــى ابنتــي، وفــي بعــض 
ــاول أن  ــي وأُح ــك نفس ــان أتمال األحي
أقهرهــم،  فعندمــا يهــددون برمــي 
ارموهــا  لهــم:«،  أقــول  ابنتــي 
ارموهــا،    ، قلــب  عندكــم  كان  إن 

ــا  ــل خاله ــتكون مث ــا فس إذا رميتموه
شــهيد ومثــل جميع شــهداء وشــهيدات 
فلســطين األبطــال«، عنــد ذلــك يُثــار 
غضبهــم  ويأتــون لضربــي وتعذيبي، 
ــي  ــي ف ــلوك االحتالل ــذا الس ــل ه ولع
ــم  ــب أطفاله ــرى وتعذي ــب األس تعذي
الرضــع والتهديــد  ينــدرج ضمــن 
واإلجــراءات  النفســي  الضغــط 
التحقيــق  وأســاليب  اإلســرائيلية 
العنيفــة وقــد مــورس معــي شــخصياً. 
ومــن أســاليب التعذيــب أيضــا أنــه 
ــن  ــد المحققي ــال ألح ــط وق ــاء ضاب ج
ادخلوهــا فــي غرفــة ، فجــاء المحقــق 
فــي  نُدخلــك  بدنــا  لــي:«  وقــال 
ــه:«  ــت ل ــق ، قل ــة للتحقي ــة مغلق غرف

معكــم  اذهــب  ولــن  ادخــل  لــن 
وأمســكت مــن شــباك ممــر الســجن،  

تدبحنــي  تطخنــي  بــدك  قلــت:« 
لــن  بنتــي  مــع  تموتنــي  تكســرني 
اذهــب معكــم«، بعــد ذلــك جــاء محقق 
آخــر وصــار يتحــدث بــكالم غيــر 
ــة  ــيدة كويس ــت س ــال:« أن ــف وق عني
صغــار  أطفــال  معــك 
حتــى  تعترفــي  الزم 
ســراحك«،  نطلــق 
احبســوني  فقلــت:« 
عنــدي  يوجــد  ال  أنــا 
عنــه«. أتحــدث  شــيء 

 أرســلوني لمديــر الســجن 
ــربي  ــي:« تش ــال ل ــذي ق ال
شــاي قهــوة دخــان«، قلــت: 
ــال:«  ــة، ق ــرب حاج ــا بش م
احكــي، قلــت:« مــا عنــدي 
ــال:« هــي اســطوانة،  شــي، ق
قلــت:«  تحكــي،  مــا  ليــه 
ــة  ــخ و تربي ــن الطبي ــألني ع اس
األطفــال، لكــن عــن الفدائيــة مــا 
ــال:«  ــم ق ــه، ث ــي احكي ــدي ش عن
كيــن انصرفــي«، قلــت لــه:« أنتــم 
تعذبــوا النســاء واألطفــال وذهبــت، 
بقيــت رهــن االعتقــال مــدة 13 يوماً 
متتاليــة ثــم تــم اإلفــراج عنــي بكفالــة.
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وفــي األول من شــهر يوليو مــن العام 
ــى األردن ،  ــافرة إل ــت مس 1986 كن
ــى جســر األردن  ــش عل ــاء التفتي وأثن
وجــد جيــش االحتــالل اإلســرائيلي 
معــي  أوراقــاً ووجهــوا لــي تهمــة  
توصيــل مراســالت لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية وحركــة فتــح.  قــام جيــش 
باحتجــازي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
غرفــة  فــي  األردن  معبــر  علــى 
اعتقــال، وضعــوا تغميــة علــى وجهي 
وقيــدوا يــدي للخلــف، وجــاء أحــد 
المحققيــن، وصــار يســألني:« مــن 
أيــن هــذه األوراق وأيــن سترســليهم، 
مــن أرســلك«، بقيــت تحــت التحقيــق 
ــاء  ــرة المس ــي فت ــاعات وف ــدة 7 س م
نقلونــي إلــى مركــز اعتقــال أريحــا ، 
وهنــاك خضعــت الســتجواب جديــد، 
وقــال  جديــد  ضابــط  جــاء  حيــث 
للمحققيــن:« ليــش مغميينهــا،  قالوا:«

هــذه تنقــل رســائل للمنظمــة، هــذه 
إرهابيــة، كان الجــو حــاراً وكنــت 
والعــرق  الشــوب  مــن  أُعانــي 
ــى  ــة عل ــن التغمي ــس م ــق التنف وضي
وجههــي بعــد ســاعة قامــوا برفعهــا. 
ــا  ــال أريح ــي اعتق ــاعتين ف ــت س بقي
المجــدل،  ســجن  إلــى  نقلونــي  ثــم 
وخضعــت لعــدة أســابيع مــن التحقيــق 
ــا  ــة منه ــاليب متنوع ــل وأس المتواص
اإلهانــة  الكرســي،  علــى  التقييــد 
العــزل.  التهديــد،  الصــراخ،    ،
وضعونــي فــي زنزانــة انفراديــة ، 

ــرون عنــدي يهوديــات  ــوا يحض كان
ــاً  ــن كالم ــن يتحدث ــات، يصرخ جنائي
ــن  ــان يقم ــض األحي ــي بع ــاً، وف بذيئ
ــنق  ــن ش ــن، ويحاول ــرب بعضه يض
اصــرخ  كنــت   ، أمامــي  بعضهــن 
الغرفــة، كان  لكــي يطلعونــي مــن 
النفســي  والتأثيــر  الضغــط  الهــدف 
وإصابتــي بصدمــات عصبيــة مــن 
ــرة  ــذه األجــواء المتوت ــي ه ــش ف العي
ــي  ــاً ال اعــرف أن أُصل ــت أحيان ، كن
بســبب اليهوديــات الجنائيــات وطلبت 
مــن أحــد الحــراس لكــي يخرجنــي 
الصــالة  وقــت  الزنزانــة  مــن 
عنهــن. بعيــداً  خارجهــا  أُصلــي 

نقلونــي إلــى زنزانــة أُخــرى صغيــرة 
بعيــداً عــن الجنائيــات اليهوديــات، 
ــةً  ــة صعب ــذه الزنزان ــروف ه كان ظ
، رائحتهــا نتنــة ، ال تــرى ضــوء 
ــة  ــن الزنزان ــل م ــن أفض ــمس لك الش
جنائيــات  بهــا  التــي  الســابقة 
الســجن  حــراس  كان  يهوديــات، 
يواصلــون عمليــات اإلذالل بحقــي،  
تحــت  مــن  الطعــام  يحضــرون 
المواجــه  فقــررت  الزنزانــة،  بــاب 
ــد  ــي أح ــل ف ــم، وبالفع ــدي له والتص
ــن  ــام م ــود الطع ــر الجن ــام احض األي
بإرجاعــه  فقمــت  البــاب،  تحــت 
ــر  ــام ألكث ــن الطع ــت ع ــم وأضرب له
مــن يــوم، فجــاء الضابــط وقــال:«  
ــه:«  ــت ل ــام، قل ــي الطع ــش ترجع لي

أنــا إنســانة، أنــا مــش كلبــة تحضــروا 
لــي األكل مــن تحــت البــاب ، افتحــوا 
ــرم  ــوا األكل بشــكل محت ــاب وهات الب
وذهــب   الضابــط  غضــب  زاد   ،«
ــاب  ــون الب ــاروا يفتح ــام ص ــد أي وبع
ــد شــعرت  ــام، لق ــي الطع ــون ل ويدخل
كان  عليهــم،  االنتصــار  بنشــوة 
لــدي هــدف واضــح بــأن أتصــدى 
ــي  ــش ف ــت أعي ــم. كن ــر عليه وانتص
مــن  يــوم  وفــي  لوحــدي،  الغرفــة 
فــي  األيــام صــرت اســمع صوتــاً 
غرفــة منعزلــة ، صــرت أُنــادي:« 
ــاك إحــدى  ــا، وجــدت أن هن ــن هن مي
األســيرات وقــد عزلوهــا فــي غرفــة 
فــي نفــس المــكان لكــن بعيــدة عنــي، 
ــى بعــض ، نســاند  ــادي عل ــا نن صرن
بعضنــا البعــض عــن بُعــد عــن طريق 
ــروح  ــع ال ــأس ورف ــدم الي ــاداة بع المن
المعنويــة وبــأن الفــرج قريــب إنشــاء 
معزولــة  كنــت  عندمــا  حقيقــة  هللا. 
وســمعت أســيرة أخــرى فهــذا شــعور 
جيــد رفــع معنوياتــي بالرغــم مــن 
أننــي لــم أراهــا، المهــم شــعرت بــأن 
هنــاك معــي أحــد يخفــف الوحــدة. 
بعــد 21 يومــاً مــن التعذيــب والعــزل 
اإلنفــرادي فــي ســجن المجــدل نقلوني 
ســجن  كان   ، الرملــة  ســجن  إلــى 
الرملــة عبــارة عــن عــدة غــرف بهــا 
ــي  ــيرة ، وضعون ــارب 25 أس ــا يق م
فــي غرفــة بهــا 6 أســيرات ، ارتحــت 
أســيرات  أنهــن  عرفــت  عندمــا 
بداخلــي،  فرحــت    ، فلســطينيات 
الســجن  مــع حيــاة  أـــتأقلم  وبــدأت 
العاديــة، تعرفــت علــى األســيرات 
ــل  ــار، نعم ــوال النه ــدث ط ــا نتح كن
فــي مجــال التطريــز، الرســم ، صنــع 
يتوفــر  كتــاب  أي  نطالــع   ، األكل 
لدينــا، نُغنــي وننشــد عــن الوطــن.
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يذكــر أن مركــز »شــمس« دأب منــذ 
بــدء العــام علــى إصــدار مراصــد 
ونصــف  ســنوية  متخصصــة 
ــوع  ــذا الن ــول ه ــهرية ح ــنوية وش س
التقريــر  اســتند  االنتهــاكات.  مــن 
تقــوم  منهجيــة  علــى  الرصــدي 
علــى الرصــد الميدانــي مــن قبــل 
طاقــم وباحثــي مركــز »شــمس«، 
وحصــر  برصــد  قامــوا  والذيــن 
ضــد  اإلســرائيلية  االنتهــاكات 
ــرة  ــآت الفلســطينية خــالل الفت المنش
فــي   30/11/2020  1/11/2020-
الغربيــة  الضفــة  محافظــات  كافــة 
إصــدار  غايــات  يراعــي  بمــا 
ومــن  الشــهري،  المرصــد  هــذا 
البيانــات  ثــم العمــل علــى تحليــل 
وتفكيكهــا وإخراجهــا علــى شــكل 
جــداول، وفقــاً لخارطــة مؤشــرات 
شــاملة. ونوعيــة  كميــة  تحليليــة 

خــالل  لمركــز »شــمس«،  ووفقــاً 
نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  شــهر 
ــالل  ــوات االحت ــتهدفت ق 2020، اس
اإلســرائيلي )214( منشــأة يملكهــا 

أو  بالهــدم  ســواء  فلســطينيين/ات، 
توزيــع  أو  أو اإلخــالء  المصــادرة 
بنيّــة اســتهداف هــذه  اإلخطــارات 
المنشــآت مســتقبالً. وقــد تركــزت 
عمليــات  فــي  االنتهــاكات  أبــرز 
ــت )134( منشــأة.  الهــدم، التــي طال
ــى  ــا عل ــار مالكيه ــم إجب ــا ت )4( منه
ــد  ــة التهدي ــت طائل ــاً تح ــا ذاتي هدمه
بالغرامــات والســجن. فيمــا صــادرت 
االحتــالل واســتولت علــى  قــوات 
خلــة  منطقــة  فــي  واحــدة  منشــأة 
فــي  بديــا  لبلديــة  التابعــة  حســان 
وأجبــرت  كمــا  ســلفيت.  محافظــة 
ــة  ــخ 4/11/2020، )13( عائل بتاري
ــرج  ــي الب ــع منطقت ــكان تجم ــن س م
الشــمالية  األغــوار  فــي  والميتــة 
علــى الخــروج مــن خيامهــم الســكنية 
ــاعة  ــى الس ــاعة 8:00 وحت ــن الس م
اليــوم  نفــس  مســاء  مــن   18:00
ــكرية،  ــات عس ــام بتدريب ــة القي بحج
مؤقــت.  إخــالء  حالــة  يشــكل  مــا 
إمــا مــن حيــث اإلخطــارات، فقــد 
 )79( االحتــالل  قــوات  أخطــرت 

المصــادرة  أو  بالهــدم  منشــأة 
ســكنية،  معظمهــا  اإلخــالء،  أو 
تجاريــة  أخــرى  إلــى  باإلضافــة 
المؤشــر  ركــز  وقــد  وزراعيــة. 
ــي  ــآت الت ــع المنش ــى توزي األول عل
ــدم أو المصــادرة  ــم اســتهدافها باله ت
وفقــاً  اإلخطــارات  أو  اإلخــالء  أو 
هــذا  شــملت  والتــي  لنوعهــا، 
ســكنية:  وغــرف  بيــوت  الشــهر 
بركســات:  مســاكن  منشــأة،   )35(
)29( منشــأة، مســاكن خيــام )62( 
 )11( كرافانــات  مســاكن  منشــأة، 
منشــأة، وحــدات وغــرف صــرف 
ميــاه:  آبــار  )2( منشــأة،  صحــي: 
اســتنادية:  جــدران  منشــأة،   )7(
)3( منشــأة، منشــآت تجاريــة: )7( 
منشــأة، مغســلة ســيارات، حظائــر 
منشــأة،   )40( ماشــية:  وبركســات 
غــرف  منشــأة،   )6( مخــازن: 
ودفيئــات  وبركســات  وكرفانــات 
باإلضافــة  منشــأة،   )9( زراعيــة: 
إلــى معــرش خشــبي ودرج. فيمــا 
ركــز المؤشــر الثانــي علــى التوزيــع 

رصــداً  لالنتهــاكات  الجغرافــي 
لمناطقيــة االســتهداف، إذ جــاءت هذا 
 )84( الشــهر محافظــات طوبــاس 
منشــأة،   )15( والقــدس  منشــأة، 
فــي ذروة  منشــأة،   )13( والخليــل 
الهــدم.  حيــث  مــن  االســتهدافات، 
ســواء  اإلخطــارات  إلــى  بالنظــر 
بالهــدم أو المصــادرة أو اإلخــالء أو 
ــن  ــا م ــاء وغيره ــال البن ــف أعم وق
االنتهــاكات التــي تمنــع الفلســطينيين 
مــن إعمــال حقهــم فــي بنــاء وإعمــار 
ــغ عــدد  ــد بل ــآتهم، فق ــتثمار منش واس
فــي  إخطــار   )76( اإلخطــارات 
مناطــق مختلفــة هــذا الشــهر. وتشــير 
ــى اتجاهــات تمركــز  اإلخطــارات إل
القادمــة  اإلســرائيلية  االســتهدافات 
كان  وقــد  الفلســطينيين.  لمنشــئات 
المســتهدفة  المحافظــات  ترتيــب 
باإلخطــارات كمــا يلــي: محافظــة 
محافظــة  منشــأة،   )33( طوبــاس 
منشــأة،   )17( واألغــوار  أريحــا 
محافظــة الخليــل )16( منشــأة. فيمــا 
ركــز المؤشــر الثالــث علــى الســكان 
المســتهدفين، بمــا أن هــذه العمليــات 
التــي تســتهدف المنشــآت الفلســطينية 
معــزول  نطــاق  فــي  تجــري  ال 
الســكان  بلــغ عــدد  الســكان.  عــن 
شــهر  خــالل  منهــا  المتضرريــن 
ــل  ــى األق ــر )84( شــخص عل نوفمب
مــن بينهــم عــدد كبيــر مــن األطفــال 
مــن  وعــدد  طفــل،   )45( بلــغ 
ــون  ــي تك ــات الت ــي الفئ ــاء، وه النس
ــاالت. ــذه الح ــي ه ــر ف ــا أكب معاناته

أمــا المؤشــر الثالــث فقــد ركــز علــى 
الحجــج التــي تســتخدمها »إســرائيل« 
فــي  باالحتــالل  القائمــة  الســلطة 
محاولتهــا شــرعنة الجريمــة. فــي 
ــغ عــدد المنشــآت  ــر، بل شــهر نوفمب
مصادرتهــا  أو  هدمهــا  تــم  التــي 
بحجــة  إخطارهــا  أو  إخالءهــا  أو 
ــدون ترخيــص فــي مناطــق  ــاء ب البن
مــن  منشــأة   )188( عــدد   )C(
أصــل )214( منشــأة، ومنشــأة تــم 
اســتهدافها كعقوبــة جماعيــة ضــد 
ــوات  ــة ق ــن بمقاوم ــالت المتهمي عائ
االحتــالل، وواحــدة بحجــة قربهــا 
ــة  ــي، و)4(  بحج ــدار األمن ــن الج م
أثريــة ، و)4(  البنــاء علــى أرض 
ــاط  ــر االرتب ــن مق ــرب م ــة الق بحج
العســكري فــي مدينــة قلقيليــة ، فيمــا 
تــم اســتهداف )18( منشــأة باإلخــالء 
بحجــة إقامــة تدريبــات عســكرية. 
األخيــر  المؤشــر  واســتعرض 
عمليــات »الهــدم الذاتــي« واإلمعــان 
الفلســطينيين  بإجبــار  القهــر  فــي 
ــي  ــآتهم وف ــدم منش ــى ه ــهم عل بأنفس

طائلــة  تحــت  منازلهــم  مقدمتهــا 
إذ  الباهظــة،  بالغرامــات  التهديــد 
بلــغ عــدد المنشــآت التــي أجبــرت 
بالتداخــل  االســتعمارية  المنظومــة 
المحليــة  والهيئــات  المحاكــم  بيــن 
وقــوات شــرطة وجيــش االحتــالل 
أصحابهــا علــى هدمهــا هــذا الشــهر 
ــرت ســلطات  ــد أجب )4( منشــآت. فق
االحتــالل فــي حــي جبــل المكبــر 
محمــد  المواطــن  القــدس،  بمدينــة 
هــدم  علــى  ونجلــه عطيــة،  قنبــر 
منزليهمــا فــي حــي قنبــر ببلــدة جبــل 
المكبــر، جنوبــي شــرق مدينــة القدس 
الشــرقية المحتلــة، تنفيذاً لقــرار بلدية 
االحتــالل اإلســرائيلي، بحجــة البنــاء 
المواطــن  ترخيــص. ويقطــن  دون 
ــي  ــن ف ــه وولدي ــر وزوجت ــد قنب محم
ــة  ــنوات، باإلضاف ــذ 7 س ــزل من المن
ــزل  ــه بمن ــة وزوجت ــه عطي ــى نجل إل
مجــاور، كمــا تبلــغ مســاحة المنزليــن 
االجماليــة حوالــي 170 متــراً مربعاً. 

وفــي ذات الســياق، أجبــرت ســلطات 
االحتــالل فــي حــي جبــل المكبــر 
أيمــن  المواطــن:  القــدس،  بمدينــة 
جعابيــص، علــى القيــام بنفســه بهــدم 
ــاً  ــاري، تفادي ــه التج ــن محل ــزء م ج
لدفــع غرامــات باهظــة فــي حــال 
بعمليــة  االحتــالل  ســلطات  قيــام 
الترخيــص.  عــدم  بحجــة  الهــدم، 
تجــري هــذه العمليــات عــادةً فــي 
مدينــة القــدس، حيــث االســتهداف 
األكبــر فــي ســياق التهويــد، والنفــوذ 
الواســع لســلطات االحتالل المختلفة. 
االحتــالل  قــوات  أجبــرت  كمــا 
المواطــن محمــد صندوقــة، مــن حــي 
واد الجــوز فــي مدينــة القــدس علــى 
ــد أن  ــه، بع ــدم منزل ــام بنفســه به القي
ــاً  ــابق، تفادي ــت س ــي وق ــه ف أخطرت
لدفــع غرامــات باهظــة فــي حــال 
بعمليــة  االحتــالل  ســلطات  قيــام 
 . الترخيــص  عــدم  بحجــة  الهــدم، 
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شــهر  عــن  الشــهري  مرصــده  »شــمس«  والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز  أصــدر 
اإلســرائيلية  واالســتيالء  واإلخــالء  والمصــادرة  الهــدم  عمليــات  حــول  الثانــي2020  تشــرين 
أو  التعليميــة  أو  التجاريــة  أو  الصناعيــة  أو  الســياحية  أو  الدينيــة  الفلســطينيين ســواء  ضــد منشــآت 
الرســمية أو الزراعيــة وبالتركيــز علــى الســكنية منها.والــذي جــاء تحــت عنــوان )تقريــر الرصــد 
الفلســطينيين(.  ومنشــآت  منــازل  ضــد  اإلســرائيلية  واالنتهــاكات  الهــدم  عمليــات  حــول  الشــهري 
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كنــت اعمــل فــي الســجن فــي مجــال 
مــن  يتوفــر  بمــا  الطعــام  إعــداد 
حاجيــات ، اصنــع اللبــن والمخلالت 
أو  الفــورة  فتــرة   ، والخبــز 
ــاً  ــاعة صباح ــتراحة نصــف س االس
ونصــف ســاعة مســاء ، كان الجنود 
أو المجنــدات يحضــرون الســاعة 
السادســة صباحــاً ويفتحــون بــاب 
الغــرف للفــورة ، إذا وجــدوا إحــدى 
ــا  ــم يتركوه ــة  فإنه ــيرات نائم األس
ويغلقــون القســم  عليهــا ويحرموهــا 
الفــورة  مســاحة  الفــورة.  مــن 
صغيــرة ، يجبرونــا علــى المشــي 
خلــف بعــض ، يراقبونــا ، أحيانــاً 
يقلصــون وقــت الفــورة ويقودونــا 
بســرعة.  الســجن  نحــو  بالقــوة 
كنــت اصنــع الكحــل لألســيرات، 
ــت والقطــن  باســتخدام تســخين الزي
فــي علبــة حديــد مــن علــب الطعــام 
المــرات  إحــدى  فــي   ، الفارغــة 
خــرج دخــان كثيــف أثنــاء صناعتــي 
الجنــود  أن  شــعرت  للكحــل، 
الدخــان،  نتيجــة  ســيحضرون 
الكحــل،  وخبــأت  النــار  فأطفــأت 

ــى  ــوا عل ــق هجم ــد دقائ ــل بع وبالفع
غرفتــي، وفتشــوها، وقالــوا:« ايــش 
فيــه،  هنــاك رائحــة حريق«.خــالل 
فتــرة االعتقــال صــار عنــدي ألــم 
فــي رأســي كمــا مرضــت وتعبــت ، 
كانــوا ال يُقدمــون لــي شــيء ســوى 
األكامــول، قلــت لهــم:« هــذا الــدواء 
العــالج  هــذا  قالــوا:«  بيطيــب، 
اإلهمــال  كان  لقــد   ، عندنــا  اللــي 
الطبــي واضحــاً فــي الســجن  وال 
أســيرات   بأننــا  مراعــاة   يوجــد 
بحــق  يمــارس  الطبــي  فاإلهمــال 
حــد  علــى  واألســيرات  األســرى 
ســواء. نمشــي فــي الفــورة، نمــارس 
ــن  ــدات يقل ــت المجن ــة، كان الرياض
لنــا:« انتــن ليــش جاييــن هــون، ليش 
انحبســتن ، اقعــدن فــي البيــت«،  
هنــا  نحــن  عليهــن:«  نــرد  كنــا 
ــا«. ــن وطنن ــع ع ــجن نداف ــي الس ف

فــإن  الزيــارات  وبخصــوص 
إدارة الســجن كانــت تنفــذ سياســة 
أو  تأجيلهــا  أو  الزيــارات  منــع 
فتــرة محــدودة  بالزيــارة  الســماح 
ــط  ــاليب الضغ ــة أس ــداً، وممارس ج

علــى  أو  األســيرة  علــى  النفســي 
لزيــارة  أتشــوق  كنــت  أهلهــا،  
أُســرتي،  أبنائــي الصغــار وزوجــي 
ــوم  ــي ي ــر ف ــي، أتذك ــي وإخوت وأهل
ابنــي  مــن األيــام جــاء لزيارتــي 
الصغيــر مــع أخــوه الكبيــر، فرحــت 
معــه  كان  احتضنتــه  كثيــراً،  بــه 
ــوال  ــي الك ــد إعطائ ــوال يري ــه ك علب
هجــم  إياهــا  أعطانــي  وعندمــا 
جنــدي إســرائيلي ونزعهــا، وقــال:« 
ممنــوع ممنــوع« ، لقد تأثرت نفســياً 
كمــا تــم إرهــاب ابنــي الصغيــر.

وبناتــي  ألوالدي  اشــتاق  كنــت 
عــدة  مــّرت  لقــد   ، الصغــار 
ومنهــا  الســجن  فــي  مناســبات 
أراهــم. أن  دون  األضحــى  عيــد 

طبعــاً بقيــت فــي ســجن الرملــة مــدة 
ــراج  ــم اإلف ــث ت ــة حي 6 أشــهر كامل
.  1/12/1986 بتاريــخ  عنــي 
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كانــت فلســطين تغيــب شــيئا فشــيئا 
عــن المشــهد الصحافــي فــي ظــل 
انــدالع الشــوارع العربيــة ، وتصاعــد 
ــوت  ــة الم موجــة الفوضــى ، ومجاني
بالريمــوت  يحركهــا  كان  التــي   ،
واشــنطن  معهــد   « كنتــرول 
لدراســات الشــرق األدنــى » ، مــا 
عبئــا  الفلســطينية  القضيــة  جعــل 
الشــعوب  بإمــكان  يعــد  لــم  فائضــا 
الصحافــة  وال   ، احتمالــه  الثائــرة 
التــي جنحــت للتخفــف مــن قضيــة لــم 
تعــد مســلية ، إذ تــم اختزالهــا بأخبــار 
عابــرة أو أشــرطة عاجلــة ، وهــو 
مــا ال يلبــي نهــم حــراك صحافــي 
تضــخ   ، إنعــاش  بغــرف  مرهــون 
ــة –  ــة ومريب ــارا طازجــة ومدوي أخب
بمــا ال يتجــاوز أعــراف الوصايــة 
و  المتلقــي  شــهية  تثيــر   - الغربيــة 
شــراهة طاقــم الطــوارئ اإلعالميــة . 

حيــن قدمــُت اســتقالتي مــن القــدس 
 ،  2011 عــام  مــرة  أول  العربــي 
كان  الــذي  بــوك  للفيــس  اتجهــُت 
 ، ملغومــا  عالمــا  إلــّي  بالنســبة 
ومكشــوفا علــى أجهــزة غامضــة ، 
ولكنــه فــي كل أحوالــه نافــذة حــرة 
يتحكــم  أو  يحكمــه  ال  منبــر  و   ،
الكاتــب  فأنــت   ، ســواك  أحــد  بــه 
ــل  ــل كام ــذي تتحم ــب ال ــت الرقي وأن
المســؤولية عمــا تكتبــه ، أو تنشــره 
، خاصــة فيمــا يتعلــق بفلســطين ، 
ــم  ــة جحي ــن خزن ــة بي ــة الضائع الجن
غــذوا االنشــقاق الفصائلــي عبــر بــؤر 
إعالميــة فــي لنــدن ، تمولهــا أرصــدة 
ســرية وأمــوال مغســولة ، وأشــباح 
ــة  ــة الهوي ــْت خصوصي ــة،  ذّوب إقليمي
فاختطفــت   ، الرســالة  وطنيــة  و   ،
لتتاجــر  أصحابهــا  مــن  القضيــة 
بهــا ، وتختصــر التاريــخ والذاكــرة 
،أو  انتخابيــة  بشــعارات  والوطــن 
عــن  ناهيــك   ، طائفيــة  بروباغنــدا 
مــن  الُمهَّجنــة  الصحافيــة  الفــرق 
الــذي   ، الرأســماليين  الماركســيين 
مــن  الحريــة  قيمــة  مــع  تعاملــوا 
! نضالــي  ال   ، انحاللــي  منظــور 

و افتــح يــا فيــس بــوك أبوابــك ،  تماما 
كمغــارة علــي بابــا ، التــي أعبــر بهــا 
الخــط الفاصــل بيــن مــا كان ومــا 
ســيكون ، حيــث جــاء البوســت األول 
ــة  ــى جن ــي إل ككلمــة ســحرية ،أدخلتن
ــر  ــة فج ــي برائح ــات ، وغمرتن الجن
ــف  ــالم خل ــرق األح ــن ع ــب م تتصب
اآلن  أنــا  العميــاء،  العنابــر  ســتائر 
ــى فلســطين ،  ــب مــن فلســطين إل أكت
ــن :   ــر التدوي ــي دفت ــش ف ــذ أول نق من

الســاعة   ، العالــم  أيهــا  مرحبــا 

 ، الخــراب  بتوقيــت  صفــر  اآلن 
مــن  األســفل  الــدرك  فــي  األمــة 
وحدهــا  وفلســطين    ، الشــقاء 
! الســماء  ســماء  إلــى  تعــرج 

بطريقــة أو بأخــرى ، توصلــك لغتــك 
إلــى بلــدك ، كأنهــا جســرك الحــر 
و  التفتيــش  فــرق  تطوقــه  الــذي ال 
مقصــات  ،وال  الحــدود  حــرس  ال 
األحــرار  توافــد  ،  حيــث  الرقيــب 
المــدن  كل  مــن   ، صفحتــي  إلــى 
ــت  الفلســطينية ، ومــن الشــتات ، كان
الوثقــى  العــروة  هــي  الحكايــات 
األمــر  بــدا  حتــى   ، وبينهــم  بينــي 
لــم أكــن  أشــبه باكتشــاف وطــن ، 
أعــرف عنــه ســوى مــا قرأتــه أو 
مــا ورثتــه ، وهــو مــا لــم يكــن كافيــا 
فقــط  حينهــا  يكوننــي،  أو  ألكونــه 
تعلمــت درســي األول فــي االنتمــاء : 

أمُّ األَُمــم ،  وهــي الّرقيــُم  الحكايــةُ 
ــك  ــد ، لذل ــت األب ــرَمِدّي ألوغاري الّس
تجربتــي  اســتثمار  مــن  البــد  كان 
. الحكايــة  حكايــة  فــي  الصحافيــة 

حكايــا  إلــى  االســتماع  كان 
للمعرفــة  ســبيال  وذويهــم  األســرى 
صــرر  فــي  الخبيئــة  الحقيقــة  و   ،
 ! ُمحرمــة  كســردية   ، الذاكــرة 

شــوائب  كل  مــن  مصفــاة  الحكايــة 
السياســية ، و األحــزاب ، والفصائــل 
، الحكايــة كمــادة خــام ، لــم تعبــث 
بهــا المصالــح أو المنافــع ، أو ملــوك 
تنجــو  التــي  الحكايــة   ، الطوائــف 
ــى كأن  ــجن ، حت ــجان  بالس ــن الس م
! المحفــوظ  لوحهــا  هــو  الســجن 

أســرار  منجــم  علــى  عثــرت  لقــد 
وخبايــا ، لــم أقــرأ عنهــا مــن قبــل 
ــم يكــن مســموحا  ــل ل ــي ، ب ــي حيات ف
أصــال بنشــرها أو تداولهــا ، وهــو مــا 
جعــل الحقيقــة علــى خطورتهــا ، هــي 
الرهــان ، ليــس علــى النجــاح المهنــي 
، وليــس علــى االنتمــاء الوطنــي ، 
بــل علــى رفــض التماهــي مــع ثقافــة 
خصوصــا   . الصحافــي  الخــرس 
ــي بعــض األســرى ، أن  ــن أخبرن حي
ــيرعند  ــه األس ــع علي ــرط يوق ــم ش أه
مغادرتــه للســجن هــو التكتــم علــى 
!   ) الســجن  حكايــة   ( الروايــة 

ــك تاريخــك وال  عــدوك ال يســرق من
ذاكرتــك وال صالتــك وال ســماءك 
ال  و   ، جثمانــك   وال  جســدك  ال  و 
ــط ، عــدوك  ــك فق مســتقبلك وال قيامت
أخطــر مــن هــذا بكثيــر ، إنــه يصــادر 
قرينــك  مــن  يعريــك   ، حكايتــك 
القصصــي ، مــن ذاتــك ،  يحولــك 

إلــى شــخص خــاو ، فــي قمقــم العــدم 
ــة  ــال حكاي ــم أن اإلنســان ب ــه يعل ، ألن
ــدا  ــا تحدي ــي ، وهن هــو حجــر موميائ
تعلمــت درســي الثانــي عــن الحقيقــة :

الخلــود  مســتودع  هــي  الحكايــة 
الشــعوب   ، الوجــود  وصنــدوق 
شــعوب  هــي  حكايــات  بــال  التــي 
مــن  البــد  لذلــك   ، مصيــر  بــال 
اســتثمار الحكايــة البتــكار صحافــة 
ــرد  ــى الكشــف والس ــح إل ــدة تجن جدي
واألثــر! بالخبــر  فتعنــى   ، معــا 

ــرة  ــى الذخي ــر كان عل ــان األكب الره
الحيــة : األحــرار ، الذيــن اندفعــوا 
و   ، وأحالمهــم  طاقاتهــم  بكامــل 
لالنضمــام   ، اإلبداعيــة  مدخراتهــم 
إلــى المشــروع ، الــذي خــرج مــن 
إلــى  ودخــل   ، المســتحيل  نطــاق 
مجــال الواقــع االلكترونــي ، بهمــم 
ــا  ــام عزمه ــاوى أم ــارة ، كان يته جب
رفضنــا  أننــا  حتــى   ، صعــب  كل 
أو   ، االكتفــاء بصحافــة متواضعــة 
للمشــروع  أردنــا  ألننــا   ، عاديــة 
الصحافيــة  الشــروط  يســتوفي  أن 
الصارمــة  ومعاييرهــا   ، الرفيعــة 
تناطــح   ، تنافســية  بمواصفــات    ،
امبراطوريــات صحافيــة عريقــة فــي 
آخــر  الفلســطينية  القضيــة   ، لنــدن 
اهتماماتهــا ،و القضيــة تســتحق أن 
واإلمكانيــات  األفــكار  لهــا  نجنــد 
والطاقــات ، فقــد انضــم للمشــروع 
مخيــم  ابــن  الفلســطيني  مديــره 
جنيــن مــازن حمــدان ، ومستشــاره 
ــر  ــتاذ بك ــطيني األس ــي الفلس الصحاف
عويضــة ، بخبــرة امتــدت ألكثــر مــن 
أربعيــن عامــا فــي الصحافــة العربيــة 
اتحــاد  ورئيــس   ، بريطانيــا  فــي 
الكتــاب الفلســطينيين مــراد الســوداني 
، كمديــر تحريــر و رافــد رئيســي 
الســجون  مــن  المرســلة  للوثائــق 
والنضاليــة  اإلبداعيــة  وللذاكــرة   ،
الفرنســية  الصفحــة  ومحــرر    ،
والمترجــم الذكــي الكاتــب الجزائــري 
ضيــف حمــزة ضيــف ، ومحــررة 
الروائيــة   ، اإلنجليزيــة  الصفحــة 
األردنيــة والمترجمــة غصــون رحــال 
، والمفكــرة والمترجمــة الراقيــة هيــام 
حداد ، و رســام الشــعار األســير الحر 
ياســين أبــو لفــح ، وكتــاب وأدبــاء 
ومنظميــن  ومشــرفين  ومبدعيــن 
مــن فلســطين،و أســرى وأســيرات 
 . وخارجهــا  الســجون  داخــل 

قســمنا الصحيفــة إلــى أبــواب ، منهــا 
ــة  ــا إبداعي ــة ، ومنه ــة و تحقيقي توثيقي
 ، لألخبــار  وشاشــة   ، قصصيــة  و 
ــا  ــى كتابته ــاوب عل ــة يتن ــع افتتاحي م

ومــن  الســجون  مــن  األبطــال 
ــيرين  ــان ، ش ــر عدن ــا: خض خارجه
 ، العيســاوي  ســامر   ، العيســاوي 
مــواد المطــور ، منيــر المطــور ، 
عصمــت منصــور ، أحمــد أبــو عــزام 
، محمــد زغلــول وغيرهــم ، و أبطــال 
الجريــدة مــن الصحافييــن والكتــاب ، 
ــر .  ــة التحري ــة لرئاس ــة ثابت ــع كلم م

بشــكل  تصــدر  الجريــدة  كانــت 
دوري مبدئيــا ، ثــم بشــكل شــهري 
يــرد  بمــا  العــدد  إنعــاش  مــع   ،
مقــاالت  و   ، يوميــة  أخبــار  مــن 
. جديــدة  إبداعيــة  وأعمــال   ،

تواصلنــا مــع أمهــات األســرى ، مــع 
ــال  ــع األبط ــم ، م ــم ، زوجاته أطفاله
أســرى  مــع   ، الســجون  داخــل 
مبعديــن ، و مــع أســرى مرضــى ، و 
أســيرات و حرائــر ، كانــت فلســطين 
كلــه  وبيتــي   ، بيتــي  فــي  كلهــا 
ــت  ــذ واظب ــطين ، من ــي فلس ــاك ف هن
علــى إصــدار الجريــدة مــن خلــف 
ــة  ــى حديق ــل عل ــرة تط ــة صغي طاول
شــتائية موحشــة ، عشــبها المهجــور 
! الشــريد  ســورها  مــن  أعلــى 

واكبنــا معركــة األمعــاء الخاويــة ، و 
ــا بحريــة األبطــال بعــد صفقــة  احتفين
األحــرار ، و برفــع علــم فلســطين فــي 
ــة  ــا حال ــة ، وأصبحن ــل الدولي المحاف
صحافيــة أنعشــت الحــراك الثقافــي 
والنضالــي فــي المخيمــات ، و المــدن 
والقــرى والســجون ... وبهــا نظمــُت 
ــر لألســرى الفلســطينيين  ــر مؤتم أكب
ــي  ــة ف ــرفة إعالمي ــدن ، كمش ــي لن ف
فــي  الفلســطينية  الجاليــة  مكتــب 
بريطانيا ،  و من » أســرانا » تعلمُت 
 : الكتابــة  فــي  الجوهــري،  درســي 
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 الشــك أن االنقســام الفلســطيني ألقــى 
بظاللــه علــى هــذا المشــهد ،لألســف ، 
وال شــك أن هنــاك مــن حــاول تشــويه 
المشــروع ، ربمــا لنــوازع شــخصية 
ــى  ــر وأعل ــن المشــروع كان أكب ، لك
مــن كل هــذه المنغصــات ،كان العمــل 
حرفيــا ،بحــس عــال مــن االلتــزام 
ــن أهــل  ــا م ــة والتجــرد ، وجدن والدق
الضمائــر الحيــة مــن ســاهم ماديــا فــي 
ــي  ــع االلكترون ــف الموق ــة تكالي تغطي
، و منــح مكافــآت ورواتــب لألســرى 
الملتزميــن معنــا أو لذويهــم ، مــن 
ــذا  ــل به ــن العم ــرى ، ولك ــرة ألخ فت
الشــكل المتقطــع ، ال يمكن أن يســتمر 
يمتــص  و   ، الهمــم  يُفتــر  ألنــه   ،
الحمــاس  مــن  الهائلــة  الشــحنات 
وجدنــا  باختصــار   ..... واالندفــاع 
أنفســنا أمــام طريقيــن مســدودين : 

إمــا أن يتفــرغ األبطــال للقضيــة » 
المشــروع » ، علــى حســاب أعمالهــم 
، وإما أن ننســى المشــروع » القضية 
» ، ألننــي لــم أكــن ألقبــل العمــل 
بشــكل تطوعــي ، فــي صحافــة أريــد 
لهــا أن تكــون مصــدرا للــرزق الكريم 
ــا  ــرفة، بم ــة والمش ــة النظيف و الحقيق
ال يتعــارض و يعيــق رزق أبطالهــا 
ــة  ــون القضي ــو أن تك ــا ه ، كان هدفن
هــي الشــغل الشــاغل ألصحابهــا ، أن 
تكــون مهنــة نضاليــة ، ال يتكاســل أو 
يتثاقــل منهــا مــن يشــتغلون لهــا وبهــا 
،  كنــا نهــدف ألن يتفــرغ لهــا أبطالهــا 
ــة  ــود صحاف ــان ، و كجن ــهود عي كش
خبــرة  مــن  جوانبهــا  يســتوفون 
يجعلهــا  مــا   ، ومعانــاة   ، وتجربــة 
ــرا واســتمرارية ،  ــا وتأثي ــر صدق أكث
ــو  ــق لألســف ، ول ــم يتحق ــا ل ــو م وه
الصحافــة  وجــه  لغيــر  تحقــق  كان 
جامعــة  إلــى  المشــروع  ولحــول   ،
صحافيــة ومكتبــة توثيــق ، و ثكنــة 
أبطــال ، خصوصــا أن بعــض النخــب 
ــة انبهــرت بهــذا المشــروع  اإلنجليزي
، وبذلــت مســاعيها لتبنيــه، مــا واجــه 
كان  ألنــه    ، منــا  قطعيــا  رفضــا 
ــه . ــا ذكرت ــي عــن كل م ــي التخل يعن

أؤســس  أن  مثــال  بإمكانــي  كان 
ــا  ــا فائق ــدر ربح ــة ، ت ــة مختلف صحاف
مــن   ، مســبوق  غيــر  واهتمامــا 
أصحــاب رؤوس األمــوال والبزنــس 
فــي العالــم العربــي ، ولكننــي اختــرت 
وطنــي  علمنــي  وقــد   ، وطنــي 
 : االختيــار  فــي  األقســى  درســي 
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هنــاك صحافــة يتيمــة، ألنهــا صحافــة 
ال تمجــد الباطــل ، ال تنافق الفصائل ، 
ال تلهــي العقــول وال تخدر الضمائر ، 
هــذه الصحافــة » بتخــوف » ، ال أحــد 
ــر  ــا يف ــرون كم ــل يف ــا ب ــرب منه يقت
المــرء مــن قســورة ، يصبــح  الحــق 
فيهــا شــبهة ، وتصبــح الكلمــة تهلكــة 
ــاء ،  ــا للدم ــدرا مجاني ــة ه ، و الحقيق
ــاله ! ــوارا ... وي ــة تجــارة ب و الحري

مشــروعا  يكــن  لــم  المشــروع 
ــت  ــك كن ــا ، ولذل ــل وطني ــخصيا ب ش
يكتــب  عندمــا  شــديد  بقهــر  أحــس 
مــع   ، فقــط  أجلــي  مــن  أحدهــم 
تقديــري لهــذه الــروح العاليــة والوفيــة 
ــي  ــع الوطن ــد للداف ــت أري ــي كن ، لكن
 . األقــوى  هــو  يكــون  أن  العــام 

البــد هنــا أن أتحدث عــن أجمل تفاعل 
ــر ،  ــن الجزائ ــع أســرانا تلقينــاه م م
ــد  ــتاذ خال ــا األس ــرض علين ــث ع حي
صالــح نشــر ملفاتنــا فــي المالحــق 
التــي تخصصهــا الصحافــة الجزائرية 
 . الفلســطينيين  األســرى  لقضيــة 
ــدادا  ــه يشــكل امت ــذا بحــد ذات وكان ه
نابضــا ل«أســرانا » ،ونحــن نســتقبل 
المالحــق التــي تضــم كل مــا اشــتغلنا 
راقيــة  حلــة  فــي   ، ألشــهر  عليــه 
مــا   ، المســتوى  ورفيعــة   ، باهيــة 
أوصالنــا  فــي  العزيمــة  يجــدد  كان 
اإلرادة  دمائنــا حــرارة  فــي  ويبــث 
والطاقــة والحريــة . ولــو إلــى حيــن !
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فــي  فلســطين”  وأضــاف “مركــز 
ــي  ــوم العالم ــبة الي ــه بمناس ــر ل تقري
للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني 
العامــة  الجمعيــة  أقرتــه  والــذي 
لـ”األمــم المتحــدة” فــي عــام 1977، 
ــذي يصــادف التاســع والعشــرين  وال
مــن نوفمبــر أن األســرى يفتقــدون 
العربــي  التضامــن  أشــكال  لــكل 
ينعكــس  الــذى  الحقيقــي  والدولــي 
ايجابــاً علــى واقعهــم، ومــا يحصلون 
عليــه فقــط هــو القليــل جــداً مــن 
التضامــن العاطفــي الــذى ال يؤثــر 
علــى سياســة االحتــالل تجاههــم .

“ريــاض  الباحــث  واعتبــر 
مــن  األســرى  قضيــة  األشــقر” 
عــن  نتجــت  التــي  القضايــا  أهــم 
مــع االحتــالل وبالتالــي  الصــراع 
حــر  صــوت  كل  الــى  تحتــاج 
والتضامــن  إلســنادهم  وشــريف 
جرائــم  حقيقــة  وفضــح  معهــم 
بحقهــم. ترتكــب  التــي  االحتــالل 

ــالل يضــرب  ــأن االحت واســتطرد ب
بعــرض الحائــط كل القــرارات التي 
أقرتهــا المؤسســات الدوليــة فيمــا 
يتعلــق باحتــرام حقــوق اإلنســان، 
ــة إنســانية  ــة األســرى معامل ومعامل
ومســتلزماتهم،  حقوقهــم  وتوفيــر 
وال يلتــزم بتطبيــق أيــاً منهــا ورغــم 
ــاك  ــى انته ــم عل ــت العال ــك يصم ذل
واالتفاقيــات  للمواثيــق  االحتــالل 
االســتمرار  علــى  شــجعه  ممــا 
مــع  والتعامــل  النهــج،  هــذا  فــي 
القانــون. فــوق  كدولــة  نفســه 

وأكــد بــأن االحتالل يعتقــل )4400( 
أســير فلســطيني فــي ظــل ظــروف 
غايــة فــي الســوء، و يرتكــب بحقهــم 
والتضييــق  االنتهــاك  أشــكال  كل 
و ســوء المعاملــة، وال يوفــر لهــم 
ــا  ــي نصــت عليه ــوق الت ــى الحق أدن
المواثيــق االنســانية، اضافــة الــى 
التعذيــب  أســاليب  كل  اســتخدام 
النفســي والجســدي بحقهــم خــالل 
يحتاجــون  وهــم  التحقيــق،  فتــرة 
معهــم  التضامــن  إلــى  بالفعــل 
محليــاً وعربيــاً ودوليــاً مــن أجــل 
أن يســمع العالــم كلــه بمعاناتهــم .

أن  الــى  “األشــقر”  وأشــار 
سياســة  يســتخدم  االحتــالل 
االســتنزاف البشــري بحــق الشــعب 
الفلســطيني وخاصــة فــي الضفــة 
المحتلتيــن،  والقــدس  الغربيــة 

حيــث يواصــل عمليــات االعتقــال 
توقــف،  دون  والجماعيــة  الفرديــة 
وقــد بلغــت حــاالت االعتقــال خــالل 
يقــارب  مــا  فقــط  الجــاري  العــام 
اعتقــال. حالــة   )3900  ( مــن 

لــم  االعتقــاالت  ان  الــى  منوهــاً 
بــل  معينــة  فئــة  علــى  تقتصــر 
طالــت كافــة شــرائح وفئــات الشــعب 
ــت حــاالت  ــث وصل الفلســطيني، حي
ــن  ــال القاصري ــن األطف ــال بي االعتق
عــن  يزيــد  مــا  العــام  بدايــة  منــذ 
)500( حالــة، ال يــزال منهــم )170( 
خلــف القضبــان عــدد منهــم جرحــى، 
بينمــا بيــن النســاء بلغــت حوالــى 
منهــن  يــزال  ال  و  حالــة،   )115(
)39( أســيرة فــي ســجون االحتــالل 
ومريضــات. جريحــات  بينهــن 

ســجون  إدارات  تــزال  ال  كمــا 
االحتــالل تمــارس سياســة المــوت 
بإهمــال  األســرى  بحــق  البطــيء 
ــي  ــة ف ــن خــالل المماطل ــم م عالجه
ــا أدى  ــة، م متابعــة الحــاالت الصحي
الــى زيــادة نســبة الخطــورة علــى 
انتشــار  بعــد  وخاصــة   ، حياتهــم 
 137 وإصابــة  كورونــا  جائحــة 
اســيراً بالفيــروس، فــي ظــل عــدم 
ــة  ــة والوقاي ــر إجــراءات الحماي توفي
لألســرى ممــا يهدد حياتهــم بالموت .

بحيــاة  االحتــالل  يســتهتر  كذلــك 
العشــرات من االســرى الذين يعانون 
مــن األمــراض الخطيــرة كالســرطان 
ــب،  ــاكل القل ــوي، ومش ــل الكل والفش
حيــث  الــدم،  وضغــط  والكلــى 
غيــر  الحــاالت  بعــض  أصبحــت 
حياتهــا  يهــدد  مــا  للعــالج  قابلــة 

ــا  ــو م ــة، وه ــي أي لحظ ــوت ف بالم
شــهداء  حصيلــة  الرتفــاع  أدى 
الحركــة األســيرة مؤخــراً إلــى 226 
أســير بعــد استشــهاد األســير “كمــال 
ابــو وعــر” نتيجــة اإلهمــال الطبــى .

االحتــالل  ســلطات  أســاءت  كمــا 
االعتقــال  قانــون  اســتخدام 
كأســلوب  واســتخدمته  اإلداري 
التعامــل  فــي  الجماعــي  للعقــاب 
فــي  الفلســطينيين  المواطنيــن  مــع 
ــتمرار  ــرع اس ــم تش ــدام ته ــل انع ظ
طويلــة،  لفتــرات  اعتقالهــم 
القــرارات  أعــداد  وصلــت  حيــث 
الجــاري  العــام  خــالل  االداريــة 
فقــط مــا يقــارب )1000( قــرار .

األســرى  أن  “األشــقر”  وأكــد 
مــن  يعانــون  الســجون  كافــة  فــي 
انتهــاكات ال حصــر لهــا فــي ظــل 
تنكــر االحتــالل للمواثيــق الدوليــة 
ذات العالقــة باألســرى وفــي مقدمتها 
حيــث  الرابعــة،  جنيــف  اتفاقيــة 
يتعامــل معهــم بعدوانيــة واضحــة، 
األســاليب  ابتــداع  فــي  يتفنــن  و 

التــي تضييــق عليهــم حياتهــم، وفــى 
األســرى  يشــكو  الحالــي  الوقــت 
المالبــس  فــي  حــاد  نقــص  مــن 
واألغطيــة الشــتوية ووســائل التدفئــة 
مــع دخــول فصــل الشــتاء، األمــر 
اإلصابــة  إلــى  يعرضهــم  الــذي 
باألمــراض الكثيــرة التــي يســببها 
ــم  ــي تالزمه ــة، والت ــرد والرطوب الب
. الشــتاء  رحيــل  بعــد  ســنوات 

مــن  كذلــك  األســرى  ويعانــي 
المتكــررة  التفتيــش  عمليــات 
وفــي  مفاجــئ  بشــكل  لغرفهــم 
أوقــات متأخــرة ، ومــا يرافقهــا مــن 
ــتم  ــرب والش ــداء بالض ــش واعت تفتي
محتويــات  وقلــب  واالســتفزاز 
األجهــزة  ومصــادرة  الغــرف 
الكهربائيــة واألغــراض الشــخصية، 
ــث  ــتاء حي ــل الش ــي فص ــة ف وخاص
ــوث  ــم المك ــالل عليه ــرض االحت يف
. ســاعات  خــالل  البــرد  فــي 

مر�� �����ن لد�ا�ا� ا��ر�

��� ا��ر� ��تا��� ال� �� ���ا� 
التضامن العربي والدولي

20 samedi 05 decembre 2020
Numéro:881

السب� 05 ديسمبر 2020
العدد881 ���

للمســاعدة  طبعــا عروضــا  تلقينــا 
يهوديــة  جهــات  مــن   ، الماديــة 
فــي بريطانيــا ، تناصــر القضيــة 
 ، رفضنــا  ولكننــا   ، الفلســطينية 
تلقينــا عروضــا رمزيــة مــن  ثــم 
ــا  ــة  ، ولكنن ــة وإقليمي ــات عربي جه
أيضــا رفضنــا ، وعندمــا بحثنــا عــن 
مموليــن فلســطينيين ، لــم نجــد أحدا . 

ــت  ــن رفع ــالم ، ولك ــف األق ــم تج ل
ــرانا  ــود أس ــح وج ــف ، أصب الصح
رمزيــا ، ومــع التقــادم الزمنــي كان 
يصعــب االحتفــاظ بالموقــع علــى 
الســيرفر ، بســبب التكلفــة و الجمــود 
التــام فــي التفاعــل مــع الجريــدة التي 
كانــت تلفــظ أنفاســها األخيــرة قبيــل 
انتخابــات ترامــب ، و ألننــا حرصنا 
علــى أن تبقــى أســرانا فــي الذاكــرة 
رحلــة حيــة ، حتــى لــو لــم يتبــق 
منهــا ســوى حكايتهــا ، كان البــد من 
ســحبها مــن الشــبكة العنكبوتيــة !

ذهب الموقع ، وذهب األرشــيف ، و 
لكــن الحكايــة كبــرت بــل ولــدت مــن 
جديــد ، وهنــا تعلمت درســي األهم : 

ــر يظــل  ــر ، واألث ــة هــي األث الرحل
فاعــال ، حتــى بعــد انتهــاء الرحلــة . 

» أســرانا » ، هــي أجمــل إنجــاز 
فــي  حققتــه   ، ووطنــي   ، مهنــي 
ــذة  ــة لذي ــا تجرب ــا ، أنه ــي كله حيات
ونديــا  عذبــا  يــزل  لــم  مذاقهــا   ،
فــي رضــاب قلمــي، فقــد صقلــُت 
البطولــة ، و  يــد  شــجاعتي علــى 
بيــد األســرى ،  حــررُت حريتــي 
وتخرجــت مــن مدرســة صحافيــة 
أســراها  هــم  محرووهــا  كان 
. أبطالهــا  هــم  موظفوهــا  و   ،

وربمــا كان أيضــا لصدور » أســرانا 
» مــن لنــدن اســتثناء خــاص ، حيــث 
قمنــا بنشــر فضائــح وجرائــم كبــرى 
، مســكوت عنهــا ، مــن عقــر الديــار 
البريطانيــة التــي ال تغــرب عنهــا 
يكــن  فلــم  مســتعمراتها،  شــموس 
يهمنــا الخطــر ، ولــم ننظــر لمــن 
ــا  كانــوا يالحقوننــا الصطيــاد روحن
، واختطــاف دمنــا مــن حبــر القلــب 
،  إنمــا كنــا ننظــر للســماء ، لدفــات 
الحريــة وعربــات الشــمس ، كانــت 

أصــوات الفــرح  والبطولــة تتناهــى 
ــف ســرية  ــن هوات ــامعي م ــى مس إل
هنــاك فــي جــزر الشــيطان ، لتعلــق 
برأســي كناقــوس ، يصحــي األحــالم 
مــن منامــات الحمــام ، حيــن يطيــر 
الحمــام ، يحــط الحمــام ، علــى عــش 
فكــرة خضــراء ، تفتقــت كبرعــم 
شــهيد ، حــد شــباكي البعيــد فــي 
مهجــري الموحــش .... وآخ يــا بلد !

الجزائــر  أن  مــرة  كتبــُت  عندمــا 
لــم   ، الفلســطينية  الجنســية  تمنــح 
أكــن أبالــغ ، بــل أؤمــن ،  فالحريــة 
 ، الســماء  مــن  تبــدأ  مــا  دائمــا 
والجزائــر التــي تدخــر أكثــر مــن 
ــي  ــون شــهيد ف ــون ونصــف ملي ملي
بنــك الخلــود ، هــي التــي ســتعيد 
ــال  ــا ، وفع ــرانا » روحه ــى » أس إل
مــن  األجمــل  المفاجــأة  جــاءت 
الزميــل واألســتاذ خالــد صالــح » 
عــز الديــن » ، حيــن أخبرنــي أن » 
أســرانا االلكترونيــة » ســتتحول إلى 
ــي  ــه عل ــة » ، وأن ــة » ورقي صحيف
ــا األول ،  ــة عدده ــب افتتاحي أن أكت

الــذي تضمــه الصحــف الجزائريــة. 

ــدأ ؟  ــن أب ــب ؟ مــن أي ــدي أكت شــو ب
مــن خالــد صالــح ، حــارس الحريــة 
ــاء  ــن أبن ــة ، أم م ــاب األبدي ــى ب عل
؟  الشــهداء  جزائــر  فــي  الســماء 
مــن  أتعلــم  أننــي  أدركــت  هنــا 
جديــد درســي األول فــي اللغــة  : 

ال��ا�ر ��� ا��را� ��� يس�ر�� 
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��را���  ������ �� ال��ا�ر ��� 
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�������� ال�ب��� � �الس���� � 
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االحتــالل  ســجون  فــي  الفلســطينيين  األســرى  آالف  أن  األســرى  لدراســات  فلســطين  مركــز  أكــد 
لــه  يتعرضــون  مــا  ظــل  فــي  والدولــي  العربــي  التضامــن  أشــكال  لــكل  يحتاجــون 
منهــم،  شــهيداً   226 ارتقــاء  الــى  أدت  قاســية  وظــروف  جســيمة  انتهــاكات  مــن 
. المصيــر  نفــس  ينتظــرون  المرضــى  االســرى  عشــرات  بينمــا  اآلن  حتــى 
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م��� �ب���� �����ن�

األساســية  دراســته  أنهــى 
مــدارس  فــي  واإلعداديــة 
لالجئيــن  الغــوث  وكالــة 
مــن  والثانويــة  الفلســطينيين 
الثانويــة  الفالوجــة  مدرســة 
1965م. عــام  وذلــك 

الثانويــة  المرحلــة  خــالل 
احتفــاالت  فــي  شــارك 
يوليــو   23 ثــورة  انتصــار 
العســكري  العــرض  فــي 
مدينــة  فــي  أقيــم  الــذي 
ــوة. ــالب الفت ــكندرية كط اإلس

ــا  ــو ري ــادر أب ــد الق التحــق عب
بجامعــة األزهــر فــي القاهــرة 
وحصــل  1965م،  عــام 
تاريــخ  ليســانس  علــى 
وتخــرج فيهــا عــام 1971م.

الجامعيــة  دراســته  خــالل 
عضــواً  كان  القاهــرة  فــي 
العــام  االتحــاد  فــي  فاعــالً 
وكذلــك  فلســطين  لطلبــة 
فتــح. حركــة  تنظيــم  فــي 

بعــد تخرجــه مــن الجامعــة 
تعاقــد مــع البعثــة التعليميــة 
مــارس  حيــث  الليبيــة 
كمــدرس  ليبيــا  فــي  عملــه 
نشــاطه  إلــى  باإلضافــة 
فتــح. حركــة  تنظيــم  فــي 

أبــو  القــادر  عبــد  حضــر 
العــام  المؤتمــر  ريــا 
المعلميــن  التحــاد  الثانــي 
ُعقــد  الــذي  الفلســطينيين 
ــطس  ــهر اغس ــس ش فــي تون
كان  حيــث  1975م،  عــام 
عضــواً فــي اتحــاد المعلميــن.

عندمــا تــم إجــراء االنتخابــات 
للمعلميــن  العــام  التحــاد 
عبــد  انتُخــب  ليبيــا،  فــرع 

عضــواً  ريــا  أبــو  القــادر 
التنفيذيــة  اللجنــة  فــي 
دورة. مــن  أكثــر  لالتحــاد 

وفــي المؤتمــر الثالــث التحــاد 
ــطينيين  ــن الفلس ــام للمعلمي الع
دمشــق  فــي  ُعقــد  الــذي 
صيــف عــام 1979م، شــارك 
عبــد القــادر أبــو ريــا بفاعليــة 
فقــد  نقابيــاً  دورهُ  يكــن  ولــم 
منطقــة  لجنــة  عضــو  كان 
ــة. ــرب التنظيمي ــس الغ طرابل

ــر  ــي المؤتم ــواً ف ــر عض اختي
عــام  فتــح  لحركــة  الرابــع 
فــي  ُعقــد  والــذي  1980م، 
مدينــة أبنــاء الشــهداء بدمشــق.

ــا علــى الصعيــد العســكرّي  أّم
ــو  ــادر أب ــد الق ــارك عب ــد ش فق
ريــا ولبّــى نــداء الواجــب فــي 
لجنــوب  إســرائيل  اجتيــاح 
ــك  ــام 1978م، وكذل ــان ع لبن
اجتيــاح  خــالل  شــارك 
إســرائيل للبنــان عــام 1982م، 
مــع مجموعــة مــن المناضليــن 
مــع  وبقــي  التنظيــم،  أبنــاء 
مغــادرة  حتــى  المقاتليــن 
القيــادة الفلســطينية بيــروت.

ليبيــا ظاهــرة  تبنّــت  عندمــا 
فتــح  حركــة  فــي  االنشــقاق 
فتــح  حركــة  أن  واعتبــرت 
تقــف حجــر عثــرة فــي طريــق 
نشــِر نظريــة القذافــي العالميَّــة 
ــة  ــى صناع ــة إل ــة إضاف الثالث
اللجــان  وقتهــا  ُســمَّي  مــا 
شــأن  مــن  كان  الثوريــة 
ــة أن  ــاحة الليبي ــي الس ــك ف ذل
ــادات  ــن القي ــر م ــادر الكثي يغ
الفلســطينية وكان عبــد القــادر 
ضمنهــم. مــن  ريــا  أبــو 

خــالل  1983م،  عــام  فــي 
ــاد المؤتمــر العــام الرابــع  انعق
للمعلميــن  العــام  التحــاد 
الفلســطينيين فــي عــدن انتُخب 
ــد القــادر أبــو ريــا عضــواً  عب
ــاد. ــة لالتح ــة العامَّ ــي األمان ف

ــا  ــو ري ــادر أب ــد الق شــارك عب
ــرات  ــن المؤتم ــد م ــي العدي ف
الدولــي،  المســتوى  علــى 
فلســطين  كانــت  حيــث 

ــي االتحــاد العالمــيِّ  عضــواً ف
كمــا  )الفيــر(،  للمعلميــن 
ــي مؤتمــرات اتحــاد  شــارك ف
المعلميــن التــي ُعقــدْت فــي 
أكثــر مــن عاصمــة عربيــة.

مــا  أنــه  بالذكــر  والجديــر 
زار  أو  فعاليــة  فــي  شــارك 
إالّ  مناســبة  حضــر  أو  بلــداً 
وكانــت لــه بصماتــه الطيبــة 
التــي  الجميلــة  والذكريــات 
بقيــت إلــى يومنــا هــذا فــي 
عاصــروه. مــن  ذاكــرة 

عبــد القــادر أبــو ريــا )أبــو 
فــي  عضــواً  كان  محمــد( 
ــيِّ الفلســطينيِّ  ــس الوطن المجل
الــدورات  فــي  وشــارك 
ــه  بمهامِّ واضطلــع  كافــةً 
فــي اللجــان المشــاركة بــكل 
نجــاح واقتــدار. كان نشــاطه 
األصِعــدة  ُمختَلــِف  علــى 
كافــةً متميــزاً خــارج الوطــن.

المنظمــة  قيــادة  عــودة  بعــد 
وقواتهــا إلــى أرض الوطــن 
عبــد  عــاد  1994م،  عــام 
القــادر أبــو ريــا إلــى أرض 
الوطــن حتــى أحــسَّ أن حلمــه 
ــدرات  ــر ق ــق، فأظه ــدأ يتحقَّ ب
تشــكيل  فــي  عاديــة  غيــر 
الجديــدة  الفلســطينية  الحالــة 
فالتحــق  الوطــن  أرض  فــي 
ــيِّ  ــه السياس ــِة التوجي ضيَّ بمفوَّ
واختيــر  عميــد،  برتبــة 
الـــ)17(  لقــوات  مفوضــاً 
الرئاســة. حــرس  وأمــن 

الموافــق  اإلثنيــن  يــوم 
صعــدت  30/5/1995م، 
روحــه إلــى بارئهــا، حيــث تــم 
الصــالة عليه وُشــيَِّع في جنازة 
ــرة الشــرقية  ــى المقب ــة إل مهيب
مــن  العديــد  فيهــا  شــارك 
وقــادة األجهــزة  المســؤولين 
غفيــر. وجمهــور  األمنيــة 

انتهــت رحلــة العطــاء، رحلــة 
ثــم  العــدو،  مــع  الصــراع 
أخيــراً مــع المــرض، حيــث 
نضاليــاً  إرثــاً  فقيدنــا  تــرك 
واجتماعيــاً، وسياســياً ونقابيــاً.

قلــوب  فــي  ذكــراه  ســتبقى 

ئــه  قا صد أ
ــن  ــول م ــي عق ــه، وف وزمالئ
علــى  المحاضــرات  تلقــوا 
يديــه فــي ســجلِّ المناضليــن 
والقيــادات  الفلســطينيين 
فيهــم  يْصــُدُق  الذيــن  كافــةً 
ــَن  ــى: )م ــهُ ســبحانه وتعال قولُ
َصَدقــوا  ِرجــاٌل  الُمْؤِمنيــَن 
ــْم  ــِه فَِمْنهُ ــدوا هللا َعلَْي ــا عاهَ م
وِمْنهُــْم  نَْحبَــهُ  قََضــى  مــن 
لُــوا  بَدَّ ومــا  يَْنتَِظــر  مــن 
العظيــم. تَْبديــال( صــدق هللا 

فقيدنــا رحــل وتــرك زوجــة 
علــى  حافظــت  مناضلــة، 
وكبــاراً،  صغــاراً  أبنائهــا 
درب  الــدرب،  رفيقــة  إنهــا 
أم  األخــت  إنهــا  المرحــوم، 
الصابــرةُ  ريــا،  أبــو  محمــد 
مــن  رجــالً  فقــدت  التــي 
وتحملــت  الرجــال،  أشــجع 
أعبــاء الحيــاة وكانــت أهــالً 
فقــد  فيهــا.  بــارك هللا  لذلــك 
ــم  ــاء ســتة وه ــن األبن ــرك م ت
مــي،  هنــد،  )ريــم، محمــد، 
وأكبرهــم  مهنــد(،  ياســر، 
ذاك  محمــد  الدكتــور/  اآلن 
المعطــاء،  الشــهم،  الشــاب 

تســتطيع  الــذي 
مــن  خيــر  أنــه  القــول، 
التــي  األمانــة  يحمــل 
لــه والــده. المغفــور  تركهــا 

ريــا  أبــو  القــادر  عبــد  كان 
للشــجاعة  ومثــاالً  متميــزاً، 
بــكل  مضحيــاً  والرجولــة، 
شــيء، كان مبــادراً، مناضــالً 
َحمــل  بامتيــاز،  فتحاويــاً 
األب  وكان  باقتــدار  األمانــة 
الدافــئ  والحضــن  الحنــون 
يتــوان  لــم  الحركــة،  ألبنــاء 
ــذ الصغــر وريعــان  لحظــة من
بكافــة  القيــام  مــن  شــبابه 
المهــام الُمكلــف بهــا، حيــث 
وعذابــات  آالم  ينــس  لــم 
د. الُمشــرَّ شــعبنا  أبنــاء 

ُعــرف عنــه خصالــهُ الحميــدةُ 
وتســامحه، كان مثقفاً وسياســيّاً 
بارعــاً، ملّمــاً باألحــداِث التــي 
المنطقــة وكان  فــي  تحصــُل 
بهــا. واســعٍة  درايــٍة  علــى 
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مخطــط  يتواصــل  الــذي  الوقــت  فــي 
حكومــة  شــرعنته  الــذي  الضــم 
نتنياهــو- غانتــس فــي )17/5/2020( 
-والتــي تضــم فــي تشــكيلتها أحــزاب 
ــوات  ــرف- بخط ــن المتط ــن واليمي اليمي
مــا  مســتغلة  الميــدان  فــي  متســارعة 
إلدارة  االنتقاليــة  الفتــرة  مــن  تبقــى 
ــدة  ــات المتح ــة الوالي ــي رئاس ــب ف ترام
ــودة  ــع ع ــن م ــي تتزام ــة، والت األميركي
قيــادة الســلطة الفلســطينية إلــى ســابق 
االحتــالل  حكومــة  مــع  عالقاتهــا 
اإلســرائيلي بعــد أن تحللــت مــن كافــة 
فــي  معهــا  وتفاهماتهــا  التزاماتهــا 
تشــريع  علــى  رداً   )19/5/2020(
الكنيســت )البرلمــان( اإلســرائيلي للضم.
لمــاذا  الكثيــرة،  التســاؤالت  رغــم 
قــرار  الفلســطينية  الســلطة  اســتعجلت 
ــادي  ــرار القي ــررات الق ــا عــن مق عودته
فــي )19/5/2020( برســالة مــن منســق 
اإلدارة المدنيــة فــي حكومــة االحتــالل 
اإلســرائيلي لرئيــس الشــؤون المدنيــة في 
حكومــة الســلطة الفلســطينية تؤكــد التزام 
بيــن  الموقعــة  باالتفاقيــات  إســرائيل 
الجانبيــن الفلســطيني واإلســرائيلي، ومــا 
ــلطة الفلســطينية  ــزام الس ــع الت ــذي يمن ال
بتلــك االتفاقيــات التــي تحللــت منهــا بعــد 
قــرار إســرائيل الســطو علــى أمــوال 
يعــادل  مــا  أي  الفلســطينية  المقاصــة 
وتعويضــات  ورواتــب  مخصصــات 
ــطينيين،  ــهداء الفلس ــرى والش آالف األس
بذريعــة أنهــا تذهــب لدعــم »اإلرهــاب«.
ــة،  ــي هــذه الظــروف الحالكــة والصعب ف
ــة  ــنوية الثاني ــرى الس ــام الذك ــف أم نتوق
لرحيــل القائــد الوطنــي الكبيــر اللــواء 
خالــد عبــد الرحيــم أميــن ســر اللجنــة 
المركزيــة للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر 
فلســطين، الــذي رحــل مبكــراً فــي الثانــي 

كانــون  مــن 
ــا  ــود بن أول )ديســمبر( عــام 2018، لتع
ــيرة  ــي مس ــة ف ــات فاصل ــرة لمحط الذاك
ــد عــن نصــف قــرن  ــدة تزي ــة ممت نضالي
مــن النضــال والتضحيــات الجســام والتي 
الراســخة  لقناعاتنــا  نظــراً  تتواصــل، 
للقضيــة والحقــوق  بحتميــة االنتصــار 
تعاظمــت  مهمــا  الفلســطينية  الوطنيــة 
طريقهــا. تعتــرض  التــي  التحديــات 
عبــد  للراحــل  وطويــل  حافــل  تاريــخ 
الرحيــم، لــم يقتصــر بالبتــة علــى العمــل 
ــة  ــاء اللبن ــي بن ــاهم ف ــل س ــكري، ب العس
ــي  ــيرة ف ــة األس ــة الوطني ــى للحرك األول
ســجون االحتــالل اإلســرائيلي جنبــاً إلــى 
ــه الشــهيد األســير  ــق درب جنــب مــع رفي
فلســطين«  »مانديــال  القاســم  عمــر 
عضــو اللجنــة المركزيــة للجبهــة، ودوراً 
بــارزاً فــي قيــادة نضــاالت األســرى فــي 
اإلســرائيلية  الســجون  إدارة  مواجهــة 
اإلنســانية  الحقــوق  عــن  دفاعــاً 
الزنازيــن،  قضبــان  خلــف  لألســرى 
ــن  ــة م ــع دفع ــه م ــتعاد حريت ــى أن اس إل
زمالئــه األســرى عــام 1979 وجــرى 
الالجئيــن  لمخيمــات  إبعــاده  حينــذاك 
الجديــد  مشــواره  ليبــدأ  لبنــان،  فــي 
فــي قيــادة العمــل العســكري ومعــارك 
الفلســطينية. المخيمــات  عــن  الدفــاع 
ونحــن نتوقــف أمــام مســيرة نضاليــة 
عبــد  خالــد  القائــد  للشــهيد  طويلــة 
فــي  مســاهمته  ومنهــا  الرحيــم، 
األســيرة،  الوطنيــة  الحركــة  بنــاء 
وصلــت  التــي  الحالــة  عــن  نتســاءل 
إليهــا القضيــة الوطنيــة الفلســطينية أمــام 
ــف  ــي تعص ــرى الت ــتعصاءات الكب االس
بهــا مــن ترهــل وتراجــع للحالــة الوطنيــة 
الرهانــات  اســتمرار  مــن  الفلســطينية 
الخاســرة علــى اتفــاق أوســلو الفاســد، 
والصــراع علــى ســلطة خدمــات، ســلطة 

ن  و بــد
حتــى  االنقســام،  طرفــي  بيــن  ســلطة 
ــة  ــلطة الضعيف ــك الس ــال بتل ــل الح وص
والتفاهمــات  االلتزامــات  إلــى  للعــودة 
والرضــوخ  االحتــالل  حكومــة  مــع 
ــاء  ــم انه ــرائيلية رغ ــروط اإلس ــى الش إل
التفــاق  االنتقاليــة  المرحلــة  عمــل 
أوســلو والتزاماتــه، وتوصيــف المرحلــة 
النضاليــة بأنهــا »مرحلة تحــرر وطني«.

ونســتذكر فــي هــذه الســنوية الثانيــة التــي 
رحــل عن شــعبنا الفلســطيني اللــواء خالد 
ــدة  ــة عدي ــل نضالي ــم، مراح ــد الرحي عب
ــة  ــة الوطني ــه بالحرك ــع التحاق ــا م واكبه
فــي  مراحلهــا  تجلــت  الفلســطينية، 
العمــل الفدائــي وقيــادة القــوات المســلحة 
للجبهــة  العســكرية  الــذراع  الثوريــة 
فــي  مميــزاً  ولعبــه دوراً  الديمقراطيــة 
تطويــر قدراتهــا القتاليــة جنبــاً إلــى جنــب 
مــع رفيــق دربــه خالــد نــزال عضــو 
ــة  ــة الديمقراطي ــة للجبه ــة المركزي اللجن
،إلــى جانــب التخطيــط واإلشــراف علــى 
فــي  الفدائيــة  العمليــات  مئــات  تنفيــذ 
جنــوب لبنــان ومنهــا عمليــة »عيــون 
المرصــد  اســتهدفت  التــي  الدولــة« 
ولــم  الشــيخ.  جبــل  فــي  اإلســرائيلي 
ــد دوره العســكري  ــل امت ــك ب ــف بذل يكت
الخاليــا  بنــاء  علــى  اإلشــراف  فــي 
األحمــر  النجــم  لمجموعــات  المقاتلــة 
ــة  ــذراع العســكرية للجبهــة الديمقراطي ال
باألراضــي الفلســطينية المحتلة في قطاع 
ــب  ــي القل ــطينية وف ــة الفلس ــزة والضف غ
منهــا مدينــة القــدس، إبــان االنتفاضــة 
ــارة(  ــة الحج ــرى )انتفاض ــة الكب الوطني
عــام 1987 والتــي يعيــش شــعبنا ذكراهــا 
األيــام. هــذه  فــي  والثالثيــن  الثالثــة 

ــد  ــد عب ــد خــاض الشــهيد الراحــل خال لق
الرحيــم النضــال فــي كافــة المياديــن، فــي 
الزنازيــن والمعتقــالت، وفــي معــارك 

الدفــاع عــن المخيمــات الفلســطينية 
فــي لبنــان وقيــادة العمــل العســكري، 
وصــون مكانــة وكيانيــة م.ت.ف الممثــل 
ــطيني  ــعب الفلس ــد للش ــرعي والوحي الش
وبرنامجهــا الوطنــي المرحلــي، وبنــاء 
أجيــال مــن المناضليــن فــي صفــوف 
فــي  بالمخيمــات  الشــعبية  الحركــة 
وفــي  والشــتات،  اللجــوء  مناطــق 
مرحلــة  فــي  الفدائــي  العمــل  قواعــد 
والقــدس  بالضفــة  المســلح  الكفــاح 
واألردن. وســوريا  ولبنــان  وغــزة 

الذيــن  كافــة،  للشــهداء  الوفــاء  إن 
ــطين  ــل فلس ــن أج ــم م ــوا بأرواحه ضح
ــة  ــة وكينون ــا ومكان ــار لقضيته واالنتص
االنقســام  بإنهــاء  يكــون  م.ت.ف، 
ــريع  ــة، والتس ــدة الوطني ــتعادة الوح واس
الوطنــي  اإلجمــاع  قــرارات  بتطبيــق 
األمنــاء  اجتمــاع  مخرجــات  ومنهــا 
ــطينية  ــة الفلس ــل المقاوم ــن لفصائ العامي
ــدة  ــة الموح ــادة الوطني ــكيل القي ــر تش عب
طريــق  علــى  الشــعبية  للمقاومــة 
وصــوالً  الشــاملة  الوطنيــة  المواجهــة 
ــر  ــامل لدح ــي الش ــان الوطن ــى العصي إل
اإلســرائيليين،  واالســتيطان  االحتــالل 
ــام  ــاء االنقس ــة إلنه وإنجــاز خطــة وطني
وتعزيــز  الوطنيــة  الوحــدة  واســتعادة 
ــام  ــاء النظ ــة وبن ــراكة الوطني أســس الش
السياســي الفلســطيني بمرجعيــة وثيقــة 
للبرنامــج  واســتناداً  الوطنــي  الوفــاق 
بوابــة  فتــح  الــذي  المرحلــي  الوطنــي 
االعتــراف بحقــوق الشــعب الفلســطيني.

حيــث كان الشــهيد الرفيــق خالــد عبــد 
الديمقراطيــة،  للجبهــة  وفيــاً  الرحيــم 
كان  مــا  بقــدر  لفلســطين  ووحدويــاً 
ومثقفــاً،  وفلســطينياً،  وطنيــاً،  يســارياً 
األمميــة  النضــال  لحركــة  ومخلصــاً 
لجانــب  ويقــف  االمبرياليــة،  ضــد 
والمكافحــة  المخلصــة  الشــعوب 
واســتقاللها. حريتهــا  نيــل  أجــل  مــن 

ونحــن نفتقــدك اليــوم، ونفتقــد شــهداء 
الذيــن  والشــعب  واالنتفاضــة  الثــورة 
ــي  ــدك ف ــن بع ــك وم ــن قبل ــهدوا م استش
مســيرة النضــال والتضحيــة الطويلــة، 
جيادهــم  صهــوات  افتقدتهــم  والذيــن 
نقــول  فلســطين،  تاريــخ  ليطــرزوا 
عمــرك  أمضيــت  الــذي  البنيــان  إن 
صامــداً  ســيبقى  بنائــه،  فــي  مســاهماً 
شــامخاً يشــغله مناضليــن التحقــوا فــي 
صفــوف مدرســة الجبهــة الديمقراطيــة 
األمانــة  ويســلموا  الصفــوف  ليتقدمــوا 
جيــل. بعــد  جيــل  دربهــم  لرفــاق 

عينيــك  تكتحــل  ولــم  مبكــراً  رحلــت 
ــة فلســطين محــررة مــن االحتــالل  برؤي
واالســتيطان بعاصمتهــا القــدس، وعــودة 
ــي  ــى ديارهــم وممتلكاتهــم الت ــا إل الجئيه
هجــروا منهــا منــذ العــام 1948، وتعــود 
إلــى مســقط رأســك فــي عنبتــا بمحافظــة 
طولكــرم بالضفــة الفلســطينية، رحلــت 
الطفولــي  أيــام عمــرك  تتذكــر  وأنــت 
فــي حــارات وشــوارع عنبتــا وفلســطين 
تمســك  أن  ودون  عاصمتهــا،  بالقــدس 
فلســطين.  تــراب  مــن  حفنــة  بيديــك 
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تمر القضية الوطنية الفلسطينية 
في منعطفات كبيرة جراء 

استمرار االنقسام الفلسطيني 
للعام الرابع عشر على التوالي، 
والحصار اإلسرائيلي الخانق 
على قطاع غزة الشجاع مع 
تسارع وتيرة االستيطان 

والتهويد واألسرلة، ونهب 
ومصادرة األراضي وهدم 

منازل المواطنين، ومواصلة 
جرائم اإلعدامات واالعتقاالت 

واالقتحامات اليومية للمدن 
الفلسطينية في عموم قطاع غزة 
والضفة الفلسطينية وفي القلب 

منها مدينة القدس المحتلة.
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غيــر أّن القــراءة والمطالعــة فــي عالــم الّســجن ال 
تقتصــر علــى غايات تحصيــل المعرفــة والثّقافة، 
وملكــة الكتابــة وحســب، وإنمــا باتــت وســيلة 
للحفــاظ علــى القــدرات العقليّــة وامتــالك القــدرة 
علــى مواجهــة الّســجان وإجراءاتــه اليوميّــة، 
والحيلولــة دون تســّرب فكــرة الّســجن القاتلــة 
إلــى أعمــاق الّســجين، عــالوة علــى أنّهــا وســيلة 
وطقــس لتماســك التّنظيــم االعتقالــي. فعندمــا 
تتراجــع عمليــة المطالعــة وغيرهــا مــن أنشــطة 
واالنحطــاط،  للضعــف  عالمــة  فتلــك  ثقافيّــة 
وفــي حــال انتعاشــها وتطّورهــا، فهــذا يعنــي 
ــدة. ــة جي ــي حال ــي المنظــم ف ــم االعتقال أّن الجس

ــب  ــن الكت ــآالف م ــجون ب ــات الّس ــص مكتب وتغ
واإلصــدارات المتنوعــة، تراكمــت منذ عشــرات 
الّســنين، بفضــل النّضــال االعتقالــي، وليســت 
ــاة  ــةً مــن الّســجان أو حرًصــا منــه علــى الحي منّ
الثّقافيّــة للّســجين. وقــد تراجعــت الحيــاة الثّقافيّــة 
والمطالعــة لــدى األســرى فــي الّســنوات األخيــرة 
إذا مــا قارناهــا بمحطّــات ومراحــل مختلفــة مــن 
ــك نتيجــة األســباب  عمــر الحركــة األســيرة وذل
وعوامــل مختلفــة، أبرزهــا تفاقــم أزمة المشــروع 
ــجون. ــى ســاحات الّس ــاتها عل ــّي وانعكاس الوطن

ــذ  ــراءة من ــى الق ــا عل ــت مواظبً ــي كن ــن ناحيت م
ســنوات الطّفولــة المبّكــرة وتطــّورت مطالعاتــي 
ــة  ــى ومرحل ــة األول ــي االنتفاض ــت، ف ــع الوق م
التّعليــم الجامعــّي، وصــواًل إلــى مرحلــة الّســجن، 
وفــي هــذه المرحلــة تكثّفــت قراءتــي وباتــت 
تشــغل حيــًزا كبيــًرا مــن يومــي فــي الّســجن.

يكفــي  ال  العمــر  أّن  أدركــت  الوقــت  ومــع 
للمطالعــات العشــوائيّة، وأنـّـه يتعيـّـن علــّي انتقــاء 
األفضــل، الــذي مــن شــأنه أن يشــّكل أساًســا 
لتثمــر الحقًــا فــي  للثّقافــة وتطّورهــا،  صلبًــا 
عمليــة الكتابــة. غيــر أّن هــذه المطالعــات لــم 
تقتصــر علــى مجــال أو حقــل محــّدد بــل تنّوعــت 
الّسياســة، والفكــر،  المجــاالت كافّــة:  لتشــمل 
والتّاريــخ، والّديــن، والميثولوجيــا، والفلســفة، 
والنّقــد. والّدراســة،  والّشــعر،  والّروايــة، 

ــا  ــس تنوًع ــب يعك ــة الكت ــي مطالع ــوع ف إّن التّن
فــي المعرفــة والثّقافــة ويحــّرر القــارئ مــن 
إشــكالية الثّقافــة أحاديـّـة البعــد، إذا صــّح التّعبيــر. 
الّســلوك  ومــن شــأنها أن تتــرك آثارهــا فــي 
وحمايــة  التّفكيــر،  فــي  المرونــة  واكتســاب 
التّصلــب  فــي مصيــدة  الوقــوع  مــن  القــارئ 
وال  تتنــوع  أن  للكتابــة  ويســمح  والمغــاالة، 
ــي  ــدد، فالّروائ ــط أو شــكل مح ــيرة لنم ــى أس تبق
ــه  ــون لدي ــه أن يك ــن علي ــالً- يتعيّ ــاعر -مث والش
إلــخ. واألدب...  والّسياســة  بالتّاريــخ  معرفــة 

أو  الّشــعرّي  لنّصــه  يمكــن  كيــف  وإاّل 
مــا  ويبــدع  ويثمــر  يتطــور  أن  األدبــّي 

والمعرفــة. الثّقافــة  فــي  متنوًعــا  يكــن  لــم 

الّســجن  عتبــة  لولوجــي  األول  اليــوم  منــذ 
ــا إلــى جنــب  واظبــُت علــى القــراءة اليوميّــة جنبً
مــع مواظبتــي علــى الكتابــة، كانــت قراءاتــي 
ــت فــي بعــض  ــة وصل متنوعــة ولســاعات طويل
األحيــان إلــى أكثــر مــن عشــر ســاعات فــي 
اليــوم. أقــرأ فــي اللّيــل وفــي النّهــار. وكانــت 
هــذه العمليّــة شــاقّة ومتعبــة، قــرأت المئــات مــن 
المتوفــرة  والموســوعات  والمجلّــدات  الكتــب 
نوصــي  كنــا  ومــا  الّســجن،  مكتبــات  فــي 
العائليّــة. الّزيــارات  علــى  بداخلــه  األهــل 

ــد حــدود  ــف عن ــراءة ال تتوق ــة الق ــر أّن عملي غي
المطالبــة وحســب، وإنّمــا كان يتوجــب علــى 
مــا  أو  الكتــاب  يحتويــه  مــا  تســجيل  القــارئ 
كانــت  وبهــذا  كاتبًــا.  كان  إذا  منــه،  يحتاجــه 
ــس  ــه لي ــا أنّ ــا، كم ــتغرق وقتً ــراءة تس ــة الق عملي
بمكتبــة  يحتفــظ  أن  الكاتــب  القــارئ/  بوســع 
أعــراف  فــي  مألــوف  غيــر  فهــذا  خاّصــة. 
ــة،  ــادرة و بأعــداد قليل ــي حــاالت ن ــجن إال ف الّس
فضــاًل عــن التّنقــالت الّدائمــة بيــن الّســجون. 
حمــل  مــن  األســير  ــن  يمكِّ ال  الــذي  األمــر 
ــالت،  ــاء التّنق ــه أثن ــب مع ــن الكت ــرة م ــة كبي كميّ
فالحقائــب المســموح بهــا أثنــاء عمليــة النّقــل 
ال تتعــّدى الحقيبتيــن أو ثــالث، وهــي بالــكاد 
ــة. ــه الّضروري ــير ومقتنيات ــس األس ــي لمالب تكف

بــات يتعيـّـن علــّي ابتــكار طريقــة تســمح باقتنائــي 
ألعــداد كبيــرة مــن الكتــب، أحملهــا معي بســهولة 
ــام. ــجون واألقس ــن الّس ــة بي ــي الّدائم ــي تنقالت ف

مــن  بكميّــة  احتفــظ  بــدأت  األول  العــام  منــذ 
الكراســات واألقــالم وأخــذت بترقيــم الكراســات 
وعنونتهــا، هــذا الكــراس للتّاريــخ وهذا للّسياســة، 
اإلســرائيليّة،  للّشــؤون  وهــذا  للّشــعر،  وهــذا 
كنــُت  كتــاٍب  ومــع كل  إلــخ،  للفكــر...  وهــذا 
خالصتــه...  لتكثيــف  أســعى  كنــت  أطالعــه، 
أو مــا أحتاجــه للكتابــة فــي مختلــف الحقــول.

كنــت  فقــد  والبحثيّــة  الّدراســيّة  للغايــات  أمــا 
ــق  ــة للتوثي ــات الالزم ــخ االقتباس ــى نس ــد إل أعم
ودار  والمؤلــف،  الكتــاب،  اســم  مــع  العلمــي 
إلــخ. الطّبــع...  ومــكان  والطّبعــة،  النشــر، 

وبهــذه الطّريقــة صــار بوســعي تفريــغ زبــدة 
يســهل  كراســات  فــي  الكتــب  تتضمنــه  مــا 
أعــداد  تتزايــد  الوقــت  مــع  وأخــذت  حملهــا. 
القــراءة...  بتواصــل  ارتباطًــا  الكراســات 
وتراكــم علــّي فــي الســنوات العشــر األولــى 
منهــا  اســتفدت  كراًســا.  خمســين  مــن  أكثــر 
فرصــة  ســنحت  وعندمــا  كتاباتــي،  فــي 
البيــت. إلــى  إلرســالها  ســارعت  إخراجهــا، 

عــادت  األخيــرة  الثّمانــي  الّســنوات  وفــي 
أحملهــا  التــي  المتنقلــة  مكتبتــي  وازدهــرت 
اآلن  وهــي  خاّصــة،  حقيبــة  فــي  معــي 

50 كراًســا، حيــث  مــن  أكثــر  تشــتمل علــى 
تطــّورت هــذه الكّراســات ومــا تحملــه بيــن دفاتها 
بتطــّور قراءاتــي، وطريقــة تفريغــي للنّصــوص 

والمعلومــات، وبتطــّور أعمالــي الكتابيـّـة أيًضــا.

والثّريّــة  الصغيــرة  مكتبتــي  تعرضــت  لقــد 
لالنتهــاك عشــرات المــّرات، جــرى مصادرتهــا 
ــش الهمجــّي  ــا للتّفتي ــر مــن مــرة وإخضاعه أكث
ــّي. ضاعــت فــي العــام 2006  ــل أن تعــود إل قب
ــي مــن ســجن  ــاء نقل ــي إحــدى البوســطات أثن ف
جلبــوع إلــى ســجن ريمــون، ولكنّهــا عــادت إلــّي 
بعــد شــهور طويلــة. يجــري تفتيشــها والعبث بها 
ــة. ــة والّدوريّ ــات الّروتينيّ ــف التّفتيش ــي مختل ف

ــتخبارات  ــن واالس ــد األم ــا عن ــرى احتجازه يج
ــد،  ــي إلــى ســجن جدي ــدى انتقال ــام وأســابيع ل أليّ
2017 بحجــة ضبــط األمــن  صــودرت عــام 
لكّراســة مســجل عليهــا مطالبنــا عشــية إضــراب 
مــدة  أثرهــا  علــى  وعزلــت   ،2017 نيســان 
وبقيــت  لإلضــراب،  التّخطيــط  بتهمــة  شــهر 
ــا  ــة عاًم ــجن نفح ــي س ــزة ف ــة محتج ــذه المكتب ه
وحتّــى   2016 أواخــر  منــذ  العــام.  ونصــف 
الّرفــاق  تمّكــن  إلــى أن   2018 العــام  أواســط 
فــي ســجن نفحــة مــن اســتعادتها، وإعادتهــا إلــّي 
فــي ســجن ريمــون مــع أحــد الّشــباب المنقوليــن 
لطرفــي، كمــا وتعّرضــت هــذه المكتبــة المتنقلــة 
لالنتهــاك واإلتــالف فــي آذار عــام 2019، بعــد 
قمــع اإلدارة لقســم 7 فــي ريمــون علــى أثــر 
للغــرف  وإحراقنــا  األقســام،  أحــد  إلــى  نقلنــا 
فــي القســم الجديــد، فيمــا جــرى االنتقــام مــن 
بقيــت  التــي  الّشــخصيّة  وممتلكاتنــا  حاجيّاتنــا 
ــى قســم 7  ــا إل ــور عودتن ــي وف ــي قســم 7، لكن ف
بعــد شــهر مــن القمــع، عثــرت علــى جــزء مــن 

ــات  مكتبتــي بعــد جهــود مضنيــة بيــن الحاجيّ
ــي ســاحة المقســم،  ــال ف ــاة بإهم ــرة الملق الكثي

أكــوام  بيــن  آخــر  جــزء  علــى  وعثــرت 
طفيفــة. كانــت  األضــرار  لكــن  النّفايــات، 

ــف  ــة ألضــرار وتل ــذه المكتب ــا وتعّرضــت ه كم
ــام  ــن ع ــان م ــي نيس ــال، فف ــة اإلهم ــر نتيج كبي
2013 أثنــاء تواجدنــا فــي قســم 4/ نفحــة، وأثنــاء 
اســتحمام أحــد الّشــباب مســاًء، وعلــى مــا يبــدو 
ــي الحمــام،  ــى فّوهــة البالوعــة ف نســي قدمــه عل
ــام  ــارج الحم ــاه خ ــّرب المي ــى تس ــه إل ــم ينتب ول
لتغــرق أرضيـّـة الغرفــة بالمــاء، كانــت األضــواء 
مطفــأة، ولــم ننتبــه للميــاه التــي تســّربت ووصلت 
إلــى حقائبنا أســفل األبــراش، كان الوقــت متأخًرا 
ــن  ــا يمك ــاذ م ــا، ســارعنا إلنق ــه أحدن ــا انتب عندم
ــم  ــى معظ ــربت إل ــد تس ــاه ق ــت المي ــاذه . كان إنق
الحقائــب، تبلّلــت الثّيــاب واألدوات واألوراق. 
مكتبتــي غرقــت بالمــاء، تفقّدتهــا بغضــب، وفــي 
الّصبــاح نشــرت الكّراســات تحت أشــعة الّشــمس 
إلــى أن جفـّـت. لكــن آثــار التّلــف ال تــزال بــارزة، 
ومــع ذلــك نجــت المكتبــة مــن التّلــف الكلــّي.

ترافقنــي  معــي،  المتنقلــة  مكتبتــي  تــزال  ال 
يــوم.  كل  إليهــا  ألجــأ  وترحالــي،  حلّــي  فــي 
أغذيهــا  كراســاتها،  ســطور  بيــن  أنقــب 
باتــت  شــهر  كل  ومــع  فهمهــا،  أشــبع  وال 
جديــدة. كراســات  إليهــا  ويضــاف  تتزايــد، 
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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