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الجزائر عنصر مهم و فعال و بثوابت نبيلة
ص٠٣

 

الوطنيــة  للهيئــة  العــام  األمــني  قــال 
ملكافحــة الفســاد اليــوم الثالثــاء عنــد 
اإلذاعــة  امــواج  عــىل  ضيفــا  نزولــه 
إلطــالق  تســتعد  الهيئــة  أن  الوطنيــة 
ــا مناهضــة  ــة هدفه شــبكة شــبكة وطني
ســيكون  املــرشوع  أن  وقــال  الفســاد. 
ــنة  ــن الس ــاليث األول م ــالل الث ــا خ متاح

املقبلــة.
نفــس  كشــف  الســياق  ذات  ويف 
بإعــداد  قامــت  الهيئــة  أن  املتحــدث 
بطاقــة تقنيــة ســم عرضهــا هــذا األربعــاء 
مبناســبة اليــوم العاملــي ملكافحــة الفســاد 
املصــادف ليــوم 9 ديســمرب. كــام أكــد 
ــة  ــة رقمي ــن منص ــارة ع ــبكة عب ان الش
تضــم كل فعاليــات املجتمــع الوطنــي 
الهــدف منهــا نبــذ الفســاد بــكل أشــكاله 
وكــذا تفعيــل دور الحركــة الجمعويــة يف 

محاربتــه.
املتحــدث أن  الوقــت قــال  ويف نفــس 
الهيئــة اوصــت بســن قانــون يحمــي 
ــب  ــم أن أغل ــن الفســاد بحك املبلغــني ع
أســامئهم  معرفــة  يخشــون  املواطنــني 

عنــد التبليــغ عــن الفســاد

الهيئة 
الوطنية لمكافحة 

الفساد تستعد 
إلطالق شبكة 

هدفها مناهضة 
الفساد

بقلم السعيد قرايت 

جرائم في حق األسرى الفلسطيين 

ــق  ــاكا بح ــرث انته ــام 2020 االك ــدة ان ع ــادر مؤك ــول مص تق
االرسى الفلســطينيني يف ســجون بنــي صهيــون ؛ فاملنيــة تتهــد 
دهــم يف كل لحظــة وســوط الســجان الصهيــوين يــكاد ال 
يفــارق اكتافهــم  ؛ والحرمــان مــن ابســط الحقــوق االنســانية 
شــعار دولــة االحتــالل الصهيــوين يف تعاملهــا معهــم ؛ واملصيبــة 
الكــربى ان ســلطات االحتــالل ترفــض تســليم جثامــني اولئــك 
االرسى الذيــن ارتقــوا بســبب االهــامل الطبي وانعــدام الرعاية 
الطبيــة وســوء التغذيــة والحــراة الشــديدة يف فصــل الصيــف 
والرطوبــة الكبــرية يف فصــل  الشــتاء و اشــياء اخــرى ال يتســع 
املجــال هنــا لذكرهــا . ويــكاد العقــل ال يصــدق عندمــا يســمع 
ان الســلطات الصهيونيــة ترفــض تســليم جثامــني اولئك االرسى 
الفلســطينيني الذيــن ارتقــوا؛ اىل اهلهــم ؛ وهــو عمــل اجرامــي 
ــر ؛  ــخ الغاب ــث  وال التاري ــخ الحدي ــه ال التاري ــا عن مل يحدثن
ــوق االنســان يف  ــة ومنظــامت حق يحــدث يف فلســطني املحتل
العــامل تتفــرج وال تحــرك ســاكنا ألن الســجان صهيــوين والجــالد 

داخــل الزنزانــة شــقيقه .
ومــن هنــا اال يحــق لنــا ان نفــول ان العــامل كلــه متواطــئ ضد 
الشــعب الفلســطيني برمتــه وليــس ضــد االرسى الفلســطينيني 
فقــط ؛ ان اركان الجرميــة يف حــق االرسى الفلســطينيني قامئــة 
وال غبــار  عليهــا وال تنتظــر اال مــن االحــرار يف العــامل وحــامة 
حقــوق االنســان رفــع دعــوى قضائيــة امــام محكمــة العــدل 
الدوليــة ملحاكمــة هــؤالء  الصهاينــة املجرمــني عــىل جرامئهــم 
الفظيعــة التــي ال  تغتفــر يف حــق شــعب اعــزل اال  مــن 
االميــان  القــوي بعدالــة قضيتــه ؛ شــعب طــرد مــن ارضــه ورشد 
يف اصقــاع املعمــورة بــدون وجــه حــق امــام مــرأى  ومســمع 

مــن هــذا العــامل الظــامل ؛ 
ــان يف  ــوق االنس ــامت حق ــى منظ ــه حت ــيك ان ــزن املب واملح
العــامل العــريب ال تحــرك ســاكنا تجــاه االرسى الفلســطينيني ومــا 
ــع  ــار النســانيتهم  واملتتب ــم واحتق ــه مــن عــذاب وظل يعانون
لنشــاطات منظــامت حقــوق االنســان يف العــامل العــريب فيــام 
يخــص االرسى الفلســطينيني فإنهــا تــكاد ال تذكــر ؛ ويف الحقيقة 
انــه بامــكان هــذه املنظــامت الحقوقيــة يف العــامل العــريب ان 
تتحــرك وترافــع مــن اجــل حريــة هــؤالء االرسى الفلســطينيني 
الذيــن زجــت بهــم ســلطات االحتــالل الصهيــوين يف غياهــب 
ســجونها بغــري وجــه اال ألنهــم رفضــوا الظلــم والعبوديــة 

والعيــش تحــت نــري االســتعامر الصهيــوين الغاشــم .
ــجون  ــب س ــطينيني يف غيه ــهداء الفلس ــدد الش ــاع ع ان ارتف
ســلطات الكيــان الصهيــوين يؤكــد مــدى االهــامل الطبــي 
بحــق هــؤالء االرسى خاصــة مــن ذوي االمــراض املزمنــة وملــن 
يحتاجــون اىل عمليــات جراحيــة االمــر املخالــف للمبــادئ 
ــة  ــة العام ــا الجمعي ــي اعتمدته ــة االرسى الت ــية ملعامل االساس
ــوايل والتــي اكــدت  لالمــم املتحــدة يف 1971 و1990 عــىل الت
ــة لالشــخاص  ــة الطبي ــة صحــة االرسى وتوفريالرعاي عــىل حامي
الحتجزيــن ؛ والتــي اعتــربت ان أي مخالفــة يف هــذا الجانــب  

ــانية . ــري االنس ــة غ ــة املعامل ــى اىل درج يرق
وهنــا نســأل ايــن منظــامت حقــوق االنســان يف العــامل 
مــن املعاملــة الألانســانية لــالرسى التــي اقرتهــا هيئــة االمــم 
املتحــدة ؟ وايــن منظــامت حقــوق االنســان يف العــامل العــريب 
مــن عــدم احــرتام ســلطات الكيــان الصيــوين لهــذه املبــادئ . ؟

ــوين يف  ــالل الصهي ــلطات االحت ــا س ــي ترتكبه ــم الت ان الجرائ
حــق االرسى الفلســطينيني ســتبقى وصمــة عــار يف جبــني 
العــامل بصفــة عامــة واولئــك املتشــدقني بالدفــاع عــن حقــوق 

ــة .  ــة خاص ــامل  بصف ــان يف الع االنس

اإلفتتاحية

تدخل املركز املتقدم للحامية املدنية لوالية برج 
بوعريريج وسط املدينة منتصف هذا اليوم، 

من أجل إسعاف مختنق إثر إستنشاق غازات 
محروقة منبعثة من املدفأة بحي 05 جويلية 

ببلدية برج بوعريريج.
املختنق من جنس ذكر يف عمر 25 سنة ، ىف 
حالة غثيان قدمت له اإلسعافات األولية يف 
عني املكان وتم تحويله بسيارة اإلسعاف اىل 

مستشفى لخظر بوزيدي بربج بوعريريج .
عيىس لرقط/ برج بوعريريج

إنقاذ مختنق إثر إستنشاقه 
لغازات محروقة منبعثــة 

من المدفأة 

الحاجة نصرة.. بـ القش تنسج حكايا التراث الفلسطينى

ص١٦
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الئحة البرلمان األوروبي تعكس 
«المخططات الفاشلة» التي 

تحاك ضد الجزائر
- أكد وزير االتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر 
يوم االثنين, أن الئحة البرلمان االوروبي حول وضعية حقوق 

االنسان في الجزائر تعكس «المخططات الفاشلة» التي تحاك 
ضد الجزائر التي «ال تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية األبوية 

الموروثة عن االستعمار».
وأوضح الوزير يف حوار ملوقع «سبوتنيك» قائال: «ردنا كناطق رسمي 

باسم الحكومة الجزائرية عىل الئحة الربملان األورويب كان واضحا 
ورصيحا, إذ تعد هذه املرة الثانية التي يصدر فيها الربملان األورويب 

الئحة حول الوضع الداخيل للجزائر, وهو ما يعكس املخططات 
الفاشلة التي أحيكت ضد الجزائر من طرف لوبيات وأطراف خارجية 

تحاول دوما رضب استقرار الجزائر وزعزعته مستهدفة بالدرجة 
األوىل الجيش الوطني الشعبي, حامي الدولة وسيادتها وضامن أمنها 

واستقرارها».
واضاف بأن هذا املوقف «جاء يف سياقه الزمني الذي يفرض عىل 
الحكومة الجزائرية إبداء رأيها بخصوص الئحة الربملان األورويب  

وتقديم رسالة للداخل والخارج مفادها أن الجزائر الجديدة أصبحت 
تتعامل بطريقة مغايرة وال تقبل الدروس الجوفاء أو الوصاية األبوية 

املوروثة عن االستعامر».
واشار اىل ان «الرأي العام الجزائري يف عمومه استحسن هذا املوقف 

الواضح والصارم تجاه القوى السياسية الداخلية والخارجية, التي 
تعمل ضد التوجه الجديد للسياسة الجزائرية املنتهجة حاليا والتي 

ترفض أية وصاية أجنبية كانت».
ويف رده عىل سؤال حول «األهداف من وراء هذه املواقف 

والقرارات», أكد الوزير ان مثل هذه املواقف والقرارات الصادرة 
عن الربملان األورويب «هدفها واضح ومعلوم لدى العام والخاص, 

وهي ترصفات تحمل يف ثناياها الدعوة إىل التدخل يف الشأن الداخيل 
للجزائر خدمة ملصالح أطراف معينة».

ولفت السيد بلحيمر اىل أن «األطراف املعادية لها مواقف تقليدية 
تجاه الجزائر ويتحمل أيضا الربملان األورويب مسؤوليته تجاه هذه 

العنارص, لهذا كشفنا الغطاء عن هذه األطراف والجهات التي تعمل 
ضد مصالح الجزائر وتربز األهداف الخفية من وراء ذلك».

وتابع قائال بأنه «أصبح من الواضح ان اللوائح غري اإللزامية 
التي يصدرها الربملان االورويب تندرج يف إطار مخطط يهدف إىل 

زعزعة استقرار بعض الدول النامية كالجزائر التي بقيت وستبقى 
متمسكة بسيادتها ومبواقفها تجاه القضايا العادلة يف العامل كالقضية 

الصحراوية والفلسطينية».
ويف هذا السياق, تساءل السيد بلحيمر: «ملاذا ال يندد الربملان 

األورويب باالنتهاكات الصارخة لحقوق االنسان يف اليمن التي تعيش 
مأساة حقيقية أو يف الصحراء الغربية وفلسطني وحتى يف بعض 

الدول األوروبية ؟».
وأعرب عن اسفه يف ان «ميارس بعض أعضاء مؤسسة مبستوى الربملان 

األورويب دور املرتزقة لصالح لوبيات معروفة هدفها األسايس هو 
القضاء عىل ما تبقى من الدول يف أفريقيا والعامل العريب وأمريكا 

الالتينية وكذا آسيا عن طريق زرع الفتنة فيها بني الحاكم واملحكوم  
ومامرسة الضغوط عليها بشتى الطرق وتشويه صورتها عىل املستوى 

املحيل والدويل».
واعترب الوزير أن الهدف من كل هذا هو «إشباع أطامع توسعية 

بحتة واستغالل ثروات تلك الدول النامية دون أن تضطر تلك القوى 
الخفية التي تحرك دمى الربملان األورويب وغريه الستعامل القوة 

العسكرية».
 =الصحراء الغربية تظل قضية تصفية استعامر=

يف رده عن سؤال حول «خطوة افتتاح اإلمارات والبحرين قنصليات 
يف مدينة العيون», قال الوزير: «من حيث املبدأ, الجزائر ال تتدخل 
يف السياسات الداخلية للدول, ومن حيث املبدأ كذلك الجزائر تظل 

مع حق الشعوب يف تقرير مصريها باعتبار أن قضية الصحراء الغربية 
تظل قضية تصفية استعامر وأن الجمهورية الصحراوية عضو مؤسس 
يف االتحاد اإلفريقي. لذلك فإن املدن الصحراوية, السيام العيون, هي 

مدينة تحت طائلة االستعامر املليك املغريب».
ويف هذا الشأن, تدعو الجزائر --يستطرد الوزير-- إىل «تطبيق 
القرارات األممية بخصوص الحل السيايس الذي يفيض إىل حق 

الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه», مشريا اىل أن قضية الصحراء 
الغربية «كانت حارضة بقوة خالل أشغال القمة االستثنائية لالتحاد 

اإلفريقي حول مرشوع إسكات األسلحة وعربت األغلبية الساحقة 
للمتدخلني عن إدانتهم النتهاك اتفاق وقف إطالق النار من قبل 

املغرب, مجددين تضامنهم مع الشعب الصحراوي ودعمهم لحقه 
غري القابل للترصف يف تقرير مصريه واالستقالل وفقا لقرارات 

الرشعية الدولية».
وعن «مدى تأثر الخطوات املغربية مبعرب الكركرات عىل العالقات 
بني الجزائر واملغرب», رد السيد بلحيمر بالقول أن هذه القضية 
هي «انتهاك لوقف إطالق النار املوقع بني طريف النزاع (املغرب 

والبوليساريو)», مربزا أنه «بطبيعة الحال, أي نزاع مسلح يخلُق توترا 
لدى دول الجوار».

كام أكد يف ذات السياق أن السلوك املغريب «تسبب يف تفجري الوضع 
من جديد وإعادة النزاع املسلح, وهو ما حذرت منه الجزائر مرارا», 

مجددا الدعوة اىل «السلطات امللكية للعودة إىل رشدها وتطبيق 
القرارات األممية بتفعيل دور االتحاد اإلفريقي عن طريق إعادة 

إحياء دور مجلس السلم واألمن الذي تم تكليفه رسميا مبتابعة هذه 
القضية».

اتفاق الشراكة بين الجزائر واالتحاد األوروبي :

هناك ارادة للحـــوار بين الجانبيــــــن
 قال وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, يوم االثنين, أن "هناك ارادة للحوار" بين الجزائر واالتحاد األوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين 

منذ ٢٠٠٥ مؤكدا أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين.

ــىل  ــواج ع ــح ل ــدوم يف ترصي ــيد بوق ــال الس وق
ــؤون  ــامي للش ــل الس ــع املمث ــه م ــش ترأس هام
الخارجيــة و السياســة األمنيــة باالتحــاد االورويب, 
ــس  ــدورة 12 ملجل ــغال ال ــل, ألش ــب بوري جوزي
الرشاكــة بــني الجزائــر و االتحــاد االورويب  أن  
ــس  ــني ومل نلم ــن الجانب ــوار م ــاك ارادة للح "هن
أن  مؤكــدا  االورويب"  الطــرف  مــن  الرفــض 
االتفــاق يجــب أن "يــوازن" بــني مصالــح الطرفــني 

االورويب. و  الجزائــري 
الجزائريــني  املفاوضــني  ان  اىل  الوزيــر  وأشــار 
" واعــون بنقائــص االتفــاق, خاصــة يف جانبــه 
التجــاري,  ملحــا عــىل رضورة" تصحيــح االختــالل 
يف حالــة وجــوده" و " أخــذ كل التدابــري ملراجعــة 

ــوازن". ــدة الت ــاق عــىل اســاس "قاع هــذا االتف
وأفــاد الوزيــر أنــه خــالل محادثاتــه مــع ممثــيل 
العديــد مــن الــدول األعضــاء يف االتحــاد األورويب 
ــر  ــال, واملج ــا, الربتغ ــا, إيطالي ــرار أملاني ــىل غ ع
عــرب هــؤالء عــن وعيهــم عــن عــدم تــوازن اتفــاق 
ــه  ــا لكن ــح أوروب ــى يف صال ــذي يبق ــة ال الرشاك
أضــاف  أن "لــكل طــرف اهدافــه", مــا يتوجــب 
-حســبه- "ان يضمــن االتفــاق مصالــح الطرفــني".

ــد مهــم  ــر بل ــادوم ان " الجزائ ــر الســيد بوق وذك
جــدا, ألنهــا متثــل بوابــة افريقيــا وأوروبــا, و 

مركــز االســتقرار" يف املنطقــة.
و يف رده عــىل ســؤال حــول  الئحــة الربملــان 
االورويب حــول وضــع حقــوق االنســان يف الجزائــر 
عــىل ســري املباحثــات, اكــد بوقــادوم, أن " رد 
ــية  ــزاب سياس ــن اح ــا م ــكل مكوناته ــر ب الجزائ
ــت  ــالة وصل ــا, و الرس ــدين" كان قوي ــع م ومجتم
ــام  ــه "مه ــىل ان ــر", مشــددا ع ــني باألم إىل املعني
ــا عــىل  ــا مــع االتحــاد األورويب ردن كانــت عالقتن

ــح". ــوي ورصي ــيكون "ق ــان كان و س الربمل
املكلــف  املنتــدب  الوزيــر  اكــد  مــن جانبــه, 
ــىل  ــكاي يف رده ع ــىس ب ــة, عي ــارة الخارجي بالتج

ســؤال لــواج, بخصــوص مراجعــة اتفــاق الرشاكــة 
مــع االتحــاد األورويب, ان " لقــاء اليــوم ســيكون 
ــة الحــوار, للوصــول  ــوس عــىل طاول فرصــة للجل

ــة". ــات التجاري ــوزان يف املعطي "اىل ت
واضــاف يف ذات الســياق, ان الحكومــة الجزائريــة 
ــن  ــري م ــم الكث ــادة تقيي ــررت يف برنامجها,"إع ق
االتفاقيــات مــع عــدة دول عربيــة و مــع االتحــاد 
املشــاورات يف هــذا  ان"  اىل  األورويب", مشــريا 
االطــار بــدات يف 29 ســبتمرب مــن العــام الجــاري, 
كــام كانــت هنــاك مشــاورات تقنيــة صبــاح 

ــوم و نقاشــات يف املســاء. الي
و يف ســياق متصــل, أبــرز وزيــر الصناعــة, فرحات 
و  وباالتفــاق  الصناعــة,  وزارة  ان  عــيل,  ايــت 
الرشاكــة مــع باقــي القطاعــات املعنيــة, وضعــت 

تقييــم التفــاق الرشاكــة.
ــة   ــيل أن الحكوم ــت ع ــات اي ــيد فرح ــد الس واك
اتخــذت إجــراءات جديــدة لهــا صلــة ببعــض 
ــر"  ــىل ان الجزائ ــددا  ع ــا يف الخارج",مش رشكائن

ــات,  ــن إصالح ــه م ــت ب ــا قام ــن م ــتدافع ع س
وســتجيب خــالل الــدورة الثانيــة عــرشة ملجلــس 
ــىل  ــاد االورويب ع ــر و االتح ــني الجزائ ــة ب الرشاك
بعــض تحفظــات الرشيــك االورويب, كــام ســتطرح 

ــلبيات". الس
و خــالل هــذا اللقــاء الــذي يعتــرب اعــىل منتــدى 
تشــاور و حــوار ســيايس منبثــق مــن اتفــاق 
االورويب,  االتحــاد  و  الجزائــر  بــني  الرشاكــة 
ســيقوم الطرفــان بتقييــم شــامل للعالقــات و 
التعــاون بــني الجزائــر و االتحــاد االورويب, الســيام 
فيــام يتعلــق بالحــوار الســيايس حــول العالقــات 
الثنائيــة و كــذا القضايــا االقليميــة و الدوليــة 
تنفيــذ  اىل  باإلضافــة  املشــرتك  االهتــامم  ذات 

ــة. ــاق الرشاك اتف
كــام ســيتطرق الطرفــان لألولويــات املشــرتكة 
االورويب  االتحــاد  و  الجزائــر  بــني  للرشاكــة 
كذلــك  ســيتبادالن  حيــث  املقبلــة  للســنوات 
وجهــات النظــر حــول مســائل التنقــل التــي 
ــه  ــف أوجه ــرة يف مختل ــف الهج ــة مبل ــا عالق له

الثنائيــة.
الئحة البرلمان األوروبي بتحريض من اللوبيات تهدف إلى "إحداث ربيع عربي" في الجزائر

 اعتبر الجامعي أحمد بن سعادة، أن اللوبيات التي يكمن هدفها في "إحداث ربيع عربي" في الجزائر، أو بعبارة أخرى زعزعة استقرارها، هي وراء الئحة البرلمان 

األوروبي حول وضعية حقوق االنسان في الجزائر، وهي مسألة استغلوها "للمساومة"، متأسفا لتورط بعض األطراف الجزائرية في هذه المؤامرة.

ــوم"، أن  ــع "روســيا الي ــه يف موق ــن ســعادة يف مســاهمة ل ــد الســيد ب وأك
ــا  ــدي عــىل بلدن ــذي يعت ــي ال ــرط الســيايس األجنب "كل هــذا النشــاط املف
مــن كل الجهــات، مبــا فيــه الربملــان األورويب،مــا هــو إال جهــة فاعلــة مــن 
ــر  بــني جهــات أخــرى عديــدة، هدفهــا : +إحــداث ربيــع عــريب+ يف الجزائ
ــا مــع مشــاركة  ــح بلدن ــويب ضــد مصال و "هــذه الالئحــة مصدرهــا عمــل ل

ــا لألســف". بعــض مواطنين
ويف هــذا النــص، تســاءل الســيد بــن ســعادة، وهــو مؤلــف كتــب عديــدة 
مخصصــة لــدور الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف الثــورات العربيــة، حــول 
دور وهــدف اللوبيــات داخــل مختلــف هيئــات االتحــاد األورويب بخصــوص 
ــريب أي  ــع ع ــد يف ربي ــال البل ــا إلدخ ــة بعضه ــككا يف "محاول ــر، مش الجزائ

هدمــه أو إضعافــه".
ــات  ــف هيئ ــوب مختل ــات تج ــني اللوبي ــدد أن مالي ــذا الص ــح يف ه وأوض
االتحــاد األورويب، ســعيا للدفــاع عــن مصالــح أوســاط األعــامل وكــذا تلــك 
الخاصــة بالهيئــات التــي تعمــل يف مجــاالت +حقــوق االنســان+ و +تصديــر 

ــة+". الدميقراطي
ــار  ــويب، أش ــل الل ــذا العم ــة به ــات" ذات الصل ــتنكر "االنحراف ــد أن اس وبع
ــة  ــر املالي ــول التقاري ــري ح ــق األخ ــعادة إىل التحقي ــن س ــد ب ــيد أحم الس
ــن  ــا" م ــا مالي ــم اخرتاقه ــف "ت ــرت كي ــي أظه ــات، الت ــه الهيئ إلحــدى هات
قبــل بعــض املنظــامت غــري الحكوميــة ذات النفــوذ، مذكــرا الســيام منظمــة 
ــة،  ــول مجري ــن أص ــيك م ــر األمري ــا امللياردي ــوح" لصاحبه ــع املفت "املجتم

ــوروس. ــورج س ج
ــد مــن  ــوح" تعمــل "مــع العدي ــف أن منظمــة "املجتمــع املفت ــد املؤل وأك

ــرار  ــىل غ ــة ع ــر+ الدميقراطي ــة يف +تصدي ــة املتخصص ــامت األمريكي املنظ
الصنــدوق الوطنــي للدميقراطيــة والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 

ــة". ــة دار الحري ومنظم
ــوح" لجــورج  ــه ال يخفــى عــىل أحــد أن منظمــة "املجتمــع املفت وذكــر بأن
ــمى  ــا يس ــامت، يف م ــذه املنظ ــع ه ــري" م ــد كب ــة إىل ح ــوروس "متورط س
ــري  ــا "غ ــىل أنه ــدل ع ــذا ي ــريب، وه ــع+ الع ــة و +الربي ــورات امللون بـــ "الث

ــيا". ــيام روس ــدان الس ــن البل ــد م ــة يف العدي مرغوب
ــي أصدرهــا الربملــان  وبعــد أن اســتعرض قامئــة املوقعــني عــىل الالئحــة الت
ــش  ــس ووت ــة شــهر نوفمــرب، اســتدل الجامعــي بهيومــن رايت األورويب نهاي
ومنظمــة العفــو الــدويل والفدراليــة الدوليــة لحقــوق االنســان ومراســلون 
بــال حــدود وســيفيكوس و أورومــاد حقــوق، التــي هــي "مــن اللوبيــات لدى 

االتحــاد األورويب ومتولهــا منظمــة "املجتمــع املفتــوح" لســوروس".
ــوق  ــة لحق ــة الفرعي ــة اللجن ــا، رئيس ــا أرين ــرق إىل دور ماري ــد أن تط وبع
ــن  ــد م ــة تع ــي أن هــذه النائب ــرز الجامع ــان األورويب، أب االنســان يف الربمل
ــورج  ــد ج ــم" عن ــوق به ــاء املوث ــة "الحلف ــاين أورويب يف قامئ ــني 226 برمل ب

ــوروس. س
ــه  ــن ســعادة أن ــب الســيد احمــد ب ــا، كت وبخصــوص الالئحــة يف حــد ذاته
"ال ميكننــا إال اســتغراب طــول سلســلة األوامــر التــي تحتويهــا"، مضيفــا أن 
الئحــة الربملــان األورويب وترصيــح الرئيــس الفرنــيس إميانويــل ماكــرون حــول 

الجزائــر "يعتــربان تدخــال ســافرا وغــري مقبــول يف الشــؤون الجزائريــة".
ــرون والســيدة  ــح والســيد ماك ــال "يف السياســة، ال يوجــد ســوى املصال وق

ــح بلديهــام ال غــري". ــا يعمــالن لصال أرين
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الجزائر عنصر مهم و فعال و بثوابت نبيلة 

تشــهد الســاحة السياســية غليــان كبــري، نتيجــة لحــدود مشــتعلة 
ــر الكثــري  باملنطقــة االقليميــة املحيطــة التــي تفــرض عــىل الجزائ
مــن االعــامل و املبــادرات الســلمية ، فبعــد ليبيــا و مــايل عرفــت 
الصحــراء الغربيــة هــي االخــرى خــرق يف القانــون املــربم و املوقــع 
ــاريو و  ــة البوليس ــني جبه ــار ب ــالق الن ــف اط ــنة 1991 م لوق س
املغــرب ، اضافــة اىل  اعــامل غــري رشعيــة باملنطقــة املحتلــة 
لتنفيــذ مشــاريع تبيضيــة دخلــت فيهــا عــدة بلــدان و دويــالت 

معتــادة عــىل مثــل هــذه االمــور غــري شــفافة ،
فمثــل هــذه الخطــوات هــي تهديــد لألمــن و الســلم باملنطقــة ، و 
باعتبــار الجزائــر عنــرص مهــم و فعــال و بثوابــت نبيلــة و متوارثــة 
ــيدها،  ــىل تجس ــعى ع ــي تس ــة و الت ــة الجزائري ــام الدول ــذ قي من
ــي متثلــت يف  ــة و الت ــى االن السياســة الجزائري فقــد حققــت حت
ــة يف  خارجيتهــا عــدة انجــازات جــد مهمــة ، ببعــث رســائل قوي
ــدورة  ــاركة يف ال ــد املش ــة ، فبع ــة واقليمي ــرات دولي ــدة مؤمت ع
ــذي لالتحــاد االفريقــي و  ــس التنفي ــة ال 21  للمجل الغــري العادي
ــذي يخــص  ــع ، ال ــر الواق ــام االم وضــع اعضــاء هــذا االتحــاد ام
ــدول  ــن ال ــد م ــت العدي ــد اعلن ــة ، فق ــتقبل املنطق ــن و مس أم

اعرتافهــا و تضامنهــا و مســاندتها للقضايــا العادلــة و عــىل راســها 
القضيــة الصحراويــة و هــو مكســب حقيقــي و نقطــة مهمــة يف 

ــو ســيايس التمحــور الجي
ايضــا مــن خــالل مشــاركة الجزائــر بقمــة اســكات البنــادق 
ــدد بالحاجــة  ــري ، ن ــر االول الجزائ ــا و عــىل لســان الوزي بإفريقي
ــة  ــدول االفريقي ــة دون تحــول حــدود ال اىل العمــل عــىل الحيلول
و  االمــن  عــىل  مخاطرهــا  و  للنزاعــات  مصــدر  اىل  املشــرتكة 
ــني  ــدود ب ــم الح ــط و رس ــرية  ضب ــع وت ــذا ترسي ــتقرار ، و ك االس
ــايض  ــي ، الق ــاد االفريق ــدأ  االتح ــارم مبب ــزام الص ــدول و االلت ال

ــتقالل ــد االس ــة عن ــدود القامئ ــرتام الح باح
ــامع  ــا يف االجت ــق خارجيته ــن طري ــوم ع ــر الي ــارك الجزائ و ستش
ــيتم  ــاد االورويب و س ــر و االتح ــني الجزائ ــة ب ــس الرشاك 12 ملجل
مــن خاللــه مناقشــة عــدة قضايــا إقليميــة ذات االهتــامم املشــرتك
ــر و قوتهــا – هــذه االعــامل تــدل عــىل املســعى االيجــايب للجزائ

ريادتهــا- و متكنهــا فيــام تســعى اليــه بدولتهــا –جيشــها-و شــعبها 
الطيــب الحــر التــي تــرسي يف عروقــه رســائل الحريــة و االخــالص 

التــي اكتســبها  عــن طريــق تاريــخ نضــال عظيــم

الئحة البرلمان األوروبي هدفها إحداث ربيع عربي في الجزائر
أرجع الجامعي أحمد بن سعادة  الالئحة 

التي صدرت عن الربملان األورويب إىل 
لوبيات هدفها زعزعة أمن واستقرار 
الجزائر من خالل إحداث ربيع عريب 

يف البلد، كام تأسف عىل إشرتاك بعض 
الجهات يف داخل الجزائر مع هذه 

اللوبيات.
وقال بن سعادة يف مساهمته ملوقع 

روسيا اليوم أن هذه اللوائح التي تصدر 
عن الربملان األورويب يف كل مرة ماهي إال 

محاوالت فاشلة لزعزعة أمن واستقرار 

الجزائر من خالل التواطؤ مع لوبيات 
يشرتك فيها حتى مواطنون جزائريون 

لألسف.
وأشار السيد أحمد بن سعادة إىل أن 
التحقيق األخري حول التقارير املالية 

إلحدى هاته الهيئات، أظهر كيف "تم 
اخرتاقها ماليا" من قبل بعض املنظامت 

غري الحكومية ذات النفوذ، مذكرا السيام 
منظمة "املجتمع املفتوح" لصاحبها 

امللياردير األمرييك من أصول مجرية، 
جورج سوروس.

وزير الصناعة يتباحث مع السفير 
الروماني سبل التعاون بين البلدين 

ــت  ــاات آي ــة فرح ــر الصناع ــتقبل وزي إس
الرومــاين  الســفري  اإلثنــني  أمــس  عــىل 
أيــن  ألكســاندرو،  مارســيل  بالجزائــر 
تباحــث الطرفــان حــول ســبل التعــاون 
وتعزيــز الرشاكــة الثنائيــة بــني البلديــن 

الصناعــي. املجــال  يف  خاصــة 
عــيل  بــن  فرحــات  الوزيــر  واســتعرض 
وضعتهــا  التــي  الجديــدة  التوجهــات 

ــدان اإلســتثامر  ــة يف مي الحكومــة الجزائري
معربــا عــىل إهتــامم الجزائــر بالتعــاون 

مــع رومانيــا.
ــوق  ــاين أن الس ــفري الروم ــرب الس ــام اعت ك
ــوق  ــا س ــدة بإعتباره ــد واع ــة ج الجزائري
تتوفــر عــىل الــرشوط املالمئــة بالنســبة 

الرومانيــة. للمؤسســات 

الشركة المدنية المهنية للتوثيق  لألستاذين زغيدي  سعاد

 و مزيان حكيم الكائن مقرها شارع زغواني  عبد القادر رقم 03 أوالد 

يعيش والية البليدة و أمام األستاذة زغيدي سعاد.

هبة قاعدة تجارية

النشر األول 

مبوجب عقد املحرر مبكتبنا بتاريخ 2020/11/29 ، الذي هو قيد 
التسجيل  وهب السادة راوي نرصالدين ، راوي محفوظ ، راوي 

محمد ، راوي بشرية ، راوي لياس ، راوي سمري ، راوي فيصل ، راوي 
سفيان  للسيد/ راوي سيد عيل كل حقوقهم  يف قاعد تجارية بكل 

عنارصها املادية و املعنوية  ليصبح السيد/ راوي سيدعيل  مالك 
للحقوق املقدرة بـ(17/17) يتمثل نشاطها يف تجارة بالتجزئة لالبسة 
، االحذية واالنسجة رمز النشاط (502102) مستغلة يف محل الكائن 

بحي بوراس محمد البليدة، املقيدة باملركز السجل الوطني للسجل 
التجاري بوالية البليدة تحت رقم 97 أ4010636  00-/09 تاريخ 

بداية النشاط 1997/11/16.
و تم تقوميها مببلغ قدره عرشة مليون دينار جزائري (10.000.000 

دج). 
ستودع  نسختني من هذا العقد لدى املركز املحيل التجاري لوالية 

البليدة .
لإلعالن املوثقة.

الشركة المدنية المهنية للتوثيق  لألستاذين زغيدي  سعاد 
و مزيان حكيم الكائن مقرها شارع زغواني  عبد القادر رقم 

03 أوالد يعيش والية البليدة و أمام األستاذة زغيدي سعاد.
هبة قاعدة تجارية

النشر األول

مبوجب عقد املحرر مبكتبنا بتاريخ 2020/11/29 ، الذي 
هو قيد التسجيل  وهب السادة راوي نرصالدين ، راوي 

محفوظ ، راوي محمد ، راوي بشرية ، راوي لياس ، راوي 
سمري  راوي فيصل ، راوي سيد عيل  للسيد/ راوي سفيان 

كل حقوقهم  يف قاعد تجارية بكل عنارصها املادية و 
املعنوية  ليصبح السيد/ راوي سفيان مالك للحقوق 

املقدرة بـ(17/17) يتمثل نشاطها يف  تجارة بالتجزئة 
للمكتبة والوراقة (507203) مستغلة يف محل الكائن 08 

شارع الشهداء البليدة، املقيدة باملركز السجل الوطني 
للسجل التجاري بوالية البليدة تحت رقم 97 أ4010636-

01-09 بتاريخ:2017/06/20 . 
و تم تقوميها مببلغ قدره (16.000.000 دج). 

ستودع  نسختني من هذا العقد لدى املركز املحيل 
التجاري لوالية البليدة .

لإلعالن املوثقة.

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة
مــــــــــــــــــديرية الوقاية

بــــــــــــالغ الحصيلة األسبوعية

           خــالل  الفــرتة  املمتــدة مــا بــني 29  نوفمــرب اىل 05 ديســمرب 2020، ســجلت وحــدات الحاميــة املدنيــة 
20318 تدخــل وهــذا عــىل إثــر تلقــي مكاملــات االستغـــاثة مــن طــرف املواطنــني، هــذه التدخــالت شــملت 
ــة، اإلجــالء  ــة ســواء املتعلقــة بحــوادث املــرور، الحــوادث املنزلي ــة املدني مختلــف مجــاالت أنشــطة الحامي
الصحــي إخمــــاد الحرائــق و تغطيــة األجهــزة األمنيــة ملختلــف التظاهــرات، مــن بينهــا 12498 تدخــــل خاص 
بعمليــات اإلجــالء الصحــي، أيـــن تــم فــيهــــا إســــعاف و إجــالء 12055 جريــح مريــض إىل املستشــفيات من 

طرف أعوان الحــــامية املدنيـــة.
         ويف ســياق حــوادث املــرور قامــت وحــدات الحاميــة املدنيــة بـــ 1471 تـدخـــل مــن أجــل 872 حــادث 

مــرور أدت إىل وفــاة 24 شــخص و جــرح 888 آخريــن تــم إســعافهم و نقلهــم إىل املراكــز اإلستشــفائية.
       أثقــل حصــــيلة ســجلت يف واليــــة غردايــة  بوفــاة 06 اشــخاص و جــرح 17 آخريــن تــم إســعافهم و 

تحويلهــــم إىل املراكــز االستشــفائية  عــىل إثـــر 14  حــادث مــرور .
       كــام قامــت وحــدات الحاميــة املدنيــة بـــ 853 تدخــال ســمح بإخـــــامد 590 حريــق منهــا منزليــة صناعية 

مــختلفـة.  وحرائق 
         باإلضافــة وخــالل نفــس الفــرتة، قامــت وحداتنــا يف مجــال العمليــات املختلفــة بـــ 5496 تدخـــل فـــي 

نفــس الفــرتة لتغطيــة 4817 عمليــة إســعاف و إنقــاذ األشــخاص يف خطــر.
ــت   ــد19- قام ــا كوفي ــريوس كورون ــن انتشــار ف ــة م ــة بالوقاي ــام يخــص النشــاطات املتعلق ــا في             أم
وحــدات الحاميــة املدنيــة خــالل نفــس الفــرتة عــرب كافــة الــرتاب الوطنــي بـــ 453 عمليــة تحسيســية لفائــدة 
ــد  ــذا التباع ــر الصحــي وك ــد الحج ــم وتذكرهــم عــىل رضورة إحــرتام قواع ــة ، تحثه ــرب 48 والي ــني ع املواطن
اإلجتامعــي، باإلضافــة إىل القيــام بـــ 560 عمليــة تعقيــم عامــة عــرب 48 واليــة مســت عــدة منشــآت وهيــاكل 
عموميــة وخاصــة املجمعــات الســكنية والشــوارع ، أيــن خصصــت املديريــة العامــة للحاميــة املدنيــة لهاتــني 

العمليتــني 1970 عــون حاميــة مدنيــة مبختلــف الرتــب، باإلضافــة إىل 282 ســيارة إســعاف و 296 شــاحنة مضخــة.
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قــام الســيد مديــر الحاميــة املدنيــة لواليــة بــرج بوعريريــج 
اليــوم 07 ديســمرب2020 بزيــارة ميدانيــة تفتيشــية ملركــز إســعاف 
الطرقــات الياشــري مرفوقــا برئيــس مصلحــة الحاميــة العامــة 
و رئيــس مصلحــة االدارة واالمــداد بالنيابــة  ورئيــس مكتــب 

ــار  ــذا يف اط ــي وه ــاط اإلجتامع ــن و النش ــتخدمني و التكوي املس
ــىل  ــوف ع ــة للوق ــة املدني ــدات الحامي ــة لوح ــارات الدوري الزي
ــة ســري  ــة واإلســتامع إلنشــغاالت االعــوان ومعاين مــدى الجاهزي

الوحــدات .
عيىس لرقط/ برج بوعريريج

مديرية الحماية المدنية لوالية برج بوعريريج

متكنت نهار االمس عنارص الرشطة القضائية المن دائرة عني 
تادلس ،  من وضع حد لنشاط شخص يقوم برتويج الخمور 

وحجز كمية معتربة منها بلغت 1944 وحدة من مختلف االنواع 
و االحجام .

العملية جاءت اثر معلومات وردت اىل املصلحة تفيد أن أحد 
األشخاص يقوم برتويج املرشوبات الكحولية بالجملة بطريقة 
غري مرشوعة و ميول قطاع خري الدين و عني تادلس بالخمور، 

ويستخدم  مسكنه الكائن بدوار الحشم  مقرا لتخزين و توزيع 

الخمور .
عليه و بعد اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عني تادلس 

متت عملية مداهمة املكان
 و تفتيشه حيث تم  ضبط 1944 وحدة من الخمر مختلفة 

األحجام و األنواع و إيقاف املشتبه فيه .
عن تهمة  بيع املرشوبات الكحولية بدون رخصة، تم إنجاز ملف 

إجراء قضايئ ضد سالف الذكر قدم مبوجبه أمام النيابة 
عبدالقادر رحامنية   مستغانم 

أمن عين تادلس يحجز 1944 قورورة خمر و يوقف مروجها 

ــار االمــس عــىل مســتوى مستشــفى ســيدي عــيل  ــويف نه  ت
بــرشق اقليــم واليــة مســتغانم مديــر مدرســة الفاتــح نوفمــرب 
بــذات املدينــة اثــر اصابتــه بفــريوس كوفيــد 19 ، و ذلــك بحر 
االســبوع املنقــيض حيــث اســتدعى االمــر ادخالــه املؤسســة 
االستشــفائية املذكــورة بعدمــا ســاءت حالتــه الصحيــة و 

ظهــرت عليــه مختلــف اعــراض الفــريوس التاجــي .
 مديــر املدرســة االبتدائيــة املدعــو " طويــل ع " يبلــغ 
مــن العمــر 60 ســنة حيــث مرتقــب احالتــه نهايــة املوســم 

الجــاري عــىل التقاعــد بعــد قــىض حياتــه بقطــاع الرتبيــة و 
التعليــم ، حيــث خيــم الحــزن عــىل املؤسســة الرتبويــة خصوصــا 
ــوا عــن متابعــة دروســهم كــام هــو حــال  ــن  عزف ــا الذي تالمذته

ــوي ، . ــم الرتب الطاق
ــاء يف  ــار الوب ــرة انتش ــه دائ ــعت في ــرف اتس ــذا يف ظ ــدث ه  ح
الوصــط املــدريس يف خضــم عجــز الجامعــات املحليــة عــن توفــري 

ــي . ــول الصح ــة بالربوتوك ــات املرتبط الرضوري
 عبدالقادر رحامنية   مستغانم     

وباء الكورونا يودي بحياة مدير مدرسة بمستغانم 

مطالب باالسراع في تكملة مشروع إنجاز مستشفى 60 سرير بزاوية كنتة 

ناشــد ســكان دائــرة زاويــة كنتــة الســلطات الوالئيــة بــأدرار 
التدخــل ألجــل اإلرساع يف تكملــة مــرشوع إنجــاز مستشــفى 
ــك للحاجــة املتزايــدة وامللحــة ملرفــق صحــي  ــر وذل 60 رسي
قــادر عــىل تقديــم وامللحــة ملرفــق صحــي قــادر عــىل تقديــم 
مختلــف الخدمــات الطبيــة، لفائــدة ســاكنة ومــرىض بلديتــي 
الدائــرة انزجمــري وزاويــة كنتــة وقصــور البلديــات املجــاورة . 
عــىل غــرار تامســت. وتطالــب هــذه الجمعيــات واملنظــامت 
عــىل  بالضغــط  ومنظــامت  جمعيــات  طالبــت  حيــث 
واملصالــح  اإلنجــاز  أشــغال  بتنفيــذ  املكلفــة  املقــاوالت 
املرشفــة عليــه. و تجهيــز املستشــفى ب3 ســيارات إســعاف 
مجهــزة بأحــدث املعــدات، وســيارتني إداريتــني خاصتــني 
ــو  ــزة الرادي ــري أجه ــذا توف ــة. وك ــوص الخارجي ــراء الفح إلج

ــة. ــة والطبي ــل املخربي ــزة التحالي ــي، وأجه ــكانري الرقم والس
هــذا فضــًال عــن توفــري الســكنات الوظيفيــة لألطبــاء وجلــب 
أطبــاء يف مختلــف التخصصــات، وآخريــن يف إطــار الرشاكــة 
مــع دولــة كوبــا يف تخصصــات عــدة، خاصــة طــب العيــون. 
ــد  ــة التولي ــة ملصلح ــة الداخلي ــادة التهيئ ــت إع ــام اقرتح ك
وتجديــد كل الوســائل الطبيــة بالعيــادة املتعــددة الخدمــات 
ــاء إنجــاز مــرشوع مستشــفى  ــة، يف انتظــار انته ــة كنت بزاوي

ــر .  60 رسي
ــة ان تلقــى  مطالبهــا  ــات الفاعل هــذا وتأمــل هــذه الجمعي
لحجــم  الســلطات وذلــك نظــراً  اإلســتجابة مــن طــرف 
ــن . ــن الزم ــود م ــذ عق ــاكنة من ــا الس ــي يعانيه ــاة الت املعان

أدرار /رضوان ناجمي 

أمن والية ميلة يباشر حملة للقضاء على ظاهرة احتالل الرصيف والطريق

والطريــق  الرصيــف  احتــالل  ظاهــرة  محاربــة  إطــار  يف 
بطريقــة غــري مرشوعــة مــن طــرف أصحــاب املحــالت 
والتجــار الفوضويــني بــادرت مصالــح أمــن واليــة ميلــة 
النطــاق للقضــاء عــىل هــذه الظاهــرة  بحملــة واســعة 
الســلبية، وذلــك بتســخري اإلمكانيــات املاديــة والبرشيــة 
للمصلحــة الوالئيــة لألمــن العمومــي بالتنســيق مــع مصالــح 
البلديــة مــن أجــل نــزع مختلــف الحواجــز، السالســل، 
ــتعملها  ــي يس ــات الت ــلع، املخروط ــق الس ــس، صنادي املتاري
ــق. ــالل الرصيــف والطري أصحــاب املحــالت والتجــار يف احت

ــذه  ــىل ه ــاء ع ــم القض ــة أوىل- ت ــدد – كمرحل ــذا الص يف ه
املظاهــر الســلبية بعاصمــة الواليــة عــىل أن تســتمر العمليــة 
بتضافــر  بالواليــة  الحرضيــة  القطاعــات  باقــي  لتشــمل 
الجهــود مصالــح البلديــة واملواطنــني عــىل حــد ســواء وذلــك 
مــن خــالل تبنــي ثقافــة التبليــغ عــن كل تــرصف مــن هــذا 

القبيــل عــرب األرقــام الخــرضاء 1548 و17 وكــذا اســتعامل تطبيــق 
ألــو رشطــة (Allo Chorta ) الــذي يتيــح ملســتعمله إرســال صــور 
وفيديوهــات وبالغــات إىل قاعــة العمليــات يف الوقــت الحقيقــي.
ياسني زويلخ

جمعية إقرأ لمحو األمية تغمر 
المؤسسات التربوية بالكمامات  

تزامنا وانتشار املوجة من فريوس كوفيد 
19 ، رشعت جمعية إقرأ ملحو األمية مبيلة 
صبيحة هذا اليوم بتوزيع الكاممات عىل 
تالميذ وموظفي املدارس والثانويات من 

معلمني ، مراقبني ،  وإداريني.
وقد سخرت الجمعية لهذه العملية 4500 

كاممة تم صنعها بأيادي معلامت محو 
األمية اللوايت تطوعن للعمل ورشات 

خياطتها .
وقد كانت البداية بثانوية عبد الحفيظ 
بوالصوف مبيلة مركز ، حيث لقت هاته 

املبادرة إستحسانا من التالميذ وكذا 
املسؤولني عىل رأسهم السيد املدير عبد 
الهادي بخبخ الذي عرب عن إستحسانه 

لهذه العملية التي تساهم يف الحد من 

اإلنتشار املتزايد لجائحة كرونا .
ومن جهة أخرى مثن رئيس جمعية 

أولياء التالميذ بذات الثانوية األستاذ بن 
صالح عيل وأشاد بدور الجمعية الفعال 
يف تخصيص كمية معتربة من الكاممات 

وتوزيعها عىل التالميذ .
وحسب ما أفادتنا به رئيسة الجمعية 

صليحة بلمهبول فإن عملية توزيع 
الكاممات ستكون بجميع ثانويات ميلة 
مركز الخمسة ، عىل أن يتم اإلنتقال إىل 

اإلبتدائيات أو املتوسطات األسبوع املقبل.
وتضيف أيضا بأن الجمعية واقفة إىل 

جانب املجتمع املدين يف هذه املحنة وكذا 
الجيش األبيض الذي يعاين يف صمت .

ياسني  زويلخ

تبعا لتعليامت السيد وايل الوالية الدكتور: 
محمد بن مالك، فيام يخص حمالت 

تنظيف وتعيقم شوارع الوالية وبتنسيق 
ميداين من طرف مديرية البيئة، تم 

صبيحة اليوم إستكامل الربنامج املسطر 
الخاص بحملة تنظيف عرب أحياء وشوارع 
بلدية برج بوعريريج وكانت عىل مستوى 

أحياء 680 مسكن، 217 مسكن ، حي 
BC، باإلضافة إىل حي املجاهدين ببومرقد.

 كام عرفت هاته الحملة مبشاركة كل 
من مديرية األشغال العمومية واملؤسسة 

العمومية لتسيري مراكز الردم التقني 
للنفايات وباإلضافة إىل الوكالة الوالئية 

للتنظيم و التسيري العقاريني الحضاريني 
و قد تم تسخري الوسائل املادية و البرشية 

الالزمة لهذه العملية، مام سمح برفع 
مختلف النفايات التي تيسء إىل املحيط.

عيىس لرقط/ برج بوعريريج

إستمرار حمالت التنظيف عبر أحياء و شوارع الوالية

المطاعم المدرسية دون خبز: 

تالميذ مشاتي علي بن لمبارك وبئر مرجان 
وتيمتشاثين بقايس دون نقل مدرسي 

تستمر معاناة تالميذ مشايت بلدية قايس 
وهي عيل بن ملبارك وتيمتشاثني وبرئ 

مرجان من توقف خدمات حافلة النقل 
املدريس والتابعة للبلدية وذلك منذ قرابة 
العرشة أيام،ورغم أن الحافلة يف وضعية 

جيدة بحكم أنها جديدة إال أن غياب 
سائق لدى مصالح البلدية جعل التالميذ 

دون نقل وهم قرابة الخمسني تلميذ 
ويف جميع األطوار،ولذلك يلجؤون لطرق 

أخرى للوصول اىل مدارسهم إذ يستوقفون 
السيارات املارة مبدارشهم أو ميشون سريا 
عىل األقدام وقطعا ملسافات طويلة ومع 

دخول فصل الشتاء تزداد معاناتهم أكرث،يف 
انتظار إيجاد حل نهايئ بفتح مناظرات 
انتداب سائقني بدل الحدود الرتقيعية 
التي تلجأ لها املصالح املعنية كل مرة 

،ويف  ويف نفس الشأن و بخصوص القطاع 

الرتبوي باملقاطعة اإلدارية املنتدبة قايس 
ال يزال يعاين تالميذ الطور االبتدايئ ب 17 

ابتدايئ وقوامهم 4000 تلميذ من غياب 
مادة الخبز باملطاعم املدرسية،إذ ومنذ 

الدخول املدريس يتناولون وجباتهم والتي 
تصنف بني الباردة والساخنة من دون خبز 

ما جعل جمعيات أولياء التالميذ وعن 
طريق التعاضد ويف كل مرة تجمع مبالغ 

مالية وتدفعها للمخابز لتوفري هذه املادة 
االساسية للمطاعم يف وضعية تعرب عن 

فشل املسؤولني  املحليني عن تسيري هذا 
امللف،ليظل اإلشكال قامئا منذ مدة أمام 

عجز املجلس البلدي بقايس عن تسيري 
شؤون االبتدائيات والتي ترزخ تحت وطأة 

التسيري واإلهامل وقدم تجهيزاتها.
عطاالله فاتح نور خنشلة
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مصور
الجزارين بسيدي بلعباس يؤكدون أنهم في قمة المسؤولية ضد كوفيد 19

  محالت الجزارين تحترف ممارسة البرتوكول الصحي في ظل جائحة الكورونا
.أكــد مصــدر لجريــدة الوســيط املغــاريب أن فرقــة التحــري  واملراقبــة التابعــة ملديرية 
التجــارة بواليــة ســيدي بلعبــاس،مل تجــد مشــكلة مــع رشيحــة ‹› الجزاريــن››يف ظــل 
جائحــة كورونــا ألنهــا تلتــزم بــكل خطــوات وقوانــني  الدولــة للحفــاظ عــىل صحــة 
املواطن،وهــذا مــا جعلهــم يعيشــون االحرتافيــة يف تســيري محالتهــم كونهــم أخــذوا 
مســؤولية االلتــزام بالربتوكــول وجعلوهــا واجبــة عليهــم حتــى يحافظــون عــىل حــق 
املواطــن  للــرشاء يف بيئــة نظيفــة صحيــة ليســت خطــرية ، علــام أن الــرأي املحــيل 
مل يســجل وال  مشــكلة لــدى هــذه الرشيحــة التجاريــة مــن تجــاوز أو قلــة اهتــامم 
ــة تلمــوين ورافقــت أحــد  ــاريب إىل بلدي ــدة الوســيط املغ ــت جري ــد انتقل ــه ق وعلي
الجزاريــن املعروفــني يف هــذه املنطقــة يدعــى ‹› زعبــاك عبــد الجليــل›› الــذي قــدم 
ــة كل  ــج للنظاف ــك بربنام ــع الزبائن،وذل ــي م ــه اليوم ــىل تعامل ــي ع ــوذج ح ــا من لن
ســاعتني،والتعقيم اليومــي ،واملحافظــة   عــىل تهويــة املحل،وذلــك مــن أجــل ســالمة  
النــاس واللحوم،وقــد وجدنــاه ذات مســؤولية كبــرية مقتنــع أن الربتوكــول الصحــي 
الــذي فــرض عــىل الجزائريــني وغريهــم مــا هــو ســوى ســالح ملحاربــة جائحــة كورونــا  
التــي رضبــت العــامل ، كــام أننــا قــد التمســنا منــه نــوع مــن الوعــي حينــام أكدنــا لنــا 
يف ترصيــح :›› أنــا أشــجع مــا تقــوم مديريــة التجــارة مــن مراقبــة وتحــري خصوصــا 
ــه ، وهــذا  ــون عــن صحــة املواطــن وحاميت ــا ، هــؤالء يبحث يف ظــل جائحــة كورون
املواطــن هــو أخــي وصديقــي  يف املواطنــة واإلســالم ، لهــذا أعتــرب أي تقصــري منــي 
يف املحــل مــن ناحيــة التنظيــف والتعقيــم هــو جرميــة غــري مبــارشة ضــد الزبائــن  

كــوين أكــون قــد وضعتهــم موضــع الخطــر ‹›
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األديــب مــوىس عليــوات مــن مدينــة بــرئ العاتــر تبســة ، 
متحصــل عــىل ليســانس علــوم قانونيــة، وشــهادة الكفــاءة 
يف املحامــاة مــن جامعــة باتنــة، أديــب ومثقــف، إشــتغل 
العربيــة بالطــور املتوســط، ثــم مديــر  أســتاذا للغــة 
متوســطة ، متعــدد املواهــب ، متمــرس يف الخطابــة ، 
ميــارس الكتابــة األدبيــة والشــعر، لــه مؤلــف مــن مجموعــة 
ــيط  ــدة الوس ــه جري ــم، التقت ــالم قل ــوان أح ــة بعن قصصي

ــوار ــذا الح ــكان ه ــاريب ف املغ
األديــب مــوىس عليــوات ، حدثنــا عــن مســريتك العلميــة 

واألدبيــة وعــن انجازاتــك ومــا حققتــه ؟ 
بســم اللــه الرحــامن الرحيــم أوال شــاكر لــك أســتاذ عــيل 
عــىل هــذه اللفتــة التــي نقدرهــا حــق قدرهــا، ونشــكرك 
عليهــا، ونعتربهــا لفتــة لهاتــه البلــدة عمومــا وليــس 
لشــخيص فقــط، مــوىس عليــوات مــن هاتــه الربــوع، 
ــرئ  ــاف ب ــد أري ــأت، يف أح ــاك نش ــة، هن ــاء البادي ــن أبن م
العاتــر، وترعرعــت، درســت مرحلتــي االبتدائيــة بــني 
ابتدائيــة جبــل العنــق1 املســامة قلبــي بلقاســم حاليــا يف 
ســنة 1970م، وبــني جبــل العنــق 2 املســامة مصطفــى بــن 
بوالعيــد، ومرحلــة املتوســط يف املتوســطة القدميــة ســابقا، 
ــد  ــت باملعه ــم التحق ــة ث ــة الثانوي ــك يف امللحق ــد ذل وبع
العربيــة،  للغــة  أســتاذا  ألكــون  متدربــا  التكنولوجــي 
العربيــة يف  للغــة  أســتاذا  عينــت  ويف ســبتمرب1986م، 
ــم انتقلــت  ــأم عــيل، ث ــا ب متوســطة عــالوة الصديــق حالي
إىل متوســطة الشــهيد بوالديــار بوبكــر، وقضيــت بهــا مــدة 
17 عامــا، شــاركت يف مســابقة مديــر متوســطة ونجحــت، 
موســم 2008 إىل موســم 2017، حيــث تقاعــدت تقاعــدا 
ــن  ــة، م ــة فعلي ــنة كامل ــني س ــدى وثالث ــد إح ــبقا بع مس
ــي،  ــد التكنولوج ــتي يف املعه ــنتي دراس ــاب س ــري احتس غ
ــوم  درســت يف الجامعــة ملــدة أربــع ســنوات تخصــص عل
قانونيــة وإداريــة، تحصلــت عــىل شــهادة ليســانس نظــام 
قديــم، ثــم درســت يف جامعــة باتنــة عامــا لنيــل شــهادة 
كفــاءة املحامــاة، كــام كان يل تكويــن أقرتــه وزارة الرتبيــة 
ــىل  ــت ع ــة، وحصل ــة عربي ــل لغ ــار العم ــم يف إط والتعلي

دبلــوم آداب تعليمي.(ليســانس تعليميــة)
ــذ  ــات من ــددة يل اهتامم ــي متع ــات ه ــبة لالهتامم بالنس
الصغــر بــاألدب و بالشــعر، وقــد خضــت هــذا البحــر 
الطامــي بإمكانــات متواضعــة عــىل كل حــال ويل اآلن 
ــع و  ــب املواضي ــع، يف أغل ــز للطب ــوط جاه ــوان مخط دي
األغــراض التــي ميــوج بهــا الشــعر العــريب، كذلــك دخلــت 
غــامر األقصوصــة و كان يل باكــورة أوىل، جمعــت مجموعــة 
منهــا يف كتــاب أحــالم قلــم صــدر العــام املــايض وشــاركت 

ــيال. ــاب س ــي للكت ــرض الوطن ــون املع ــه يف صال ب
ــة  ــات مكمل ــا هواي ــرى أعتربه ــات األخ ــض االهتامم  بع
كالخطابــة، فأنــا متطــوع وال أدعــي أين خطيبــا ، فقــط 
أســد فراغــا بــني الحــني واآلخــر يف املســاجد التــي تحتــاج 
إىل ذلــك ، كذلــك عملــت زمنــا قائــدا للكشــافة اإلســالمية 
ــارة  ــا الش ــق عليه ــا يطل ــة م ــة عالي ــت رتب ــة ونل الجزائري

الخشــبية يف عــامل الكشــافة، مــع زمــاليئ يف نفــس املجــال 
معيفــي  الهــادي  واألســتاذ  عــروس  محمــد  الدكتــور 

ــري. ــه بخ ــم الل ــف ذوادي ذكره ــتاذ الرشي واألس
ــل  ــذي متي ــوع األديب ال ــا الن ــوات، م ــوىس علي ــب م  األدي

ــه؟  إي
الحقيقــة ميــيل إىل االقصوصــة والشــعر يغلــب عــيل، حيث 
ــكاري،  ــوح وأبســط أف ــد أين أب ــام، وأعتق أجــد نفــيس فيه
ومشــاعري عــىل الــورق دواء عــن طريــق القــوايف، أو عــن 
ــة  ــعرين بالراح ــا يش ــذا م ــة ، وه ــج األقصوص ــق نس طري

واملتعــة.
ــة  ــك باللغ ــف عالقت ــف تص ــوات، كي ــوىس علي ــب م األدي

ــة؟  العربي
ــامء، شــعبة  ــال بعــض ســادتنا العل ــة كــام ق اللغــة العربي
مــن شــعب اإلســالم، القــرآن عــريب، نــزل باللفــظ العــريب، 
والحــرف العــريب، ورســولنا صــىل اللــه عليــه وســلم عــريب، 
نــزل يف قــوم عــرب، فصحــاء بلغــاء، يتفاخــرون بلســانهم 
ــك نحــن نفخــر بلغــة  ــم ، ولذل العــريب، فأعجزهــم وبكته
ــة  ــيحة موحي ــة فس ــة عذب ــة رحب ــي لغ ــي ه ــاد الت الض
غزيــرة اللفــظ واملبنــى، عميقــة املعنــى تســتطيع التعبــري 
بهــا عــام تريــد، قــد نظــرت منــذ أيــام قليلــة إىل صفحــة 
أحــد الظرفــاء الناشــطني عــىل الفيســبوك، يقــدم صفحتــي 
ــة، وضــع يف  ــني اللغــة الفرنســية واللغــة العربي مناظــرة ب
إحداهــن لفــظ le lionاللفــظ الفرنــيس اليتيــم، بينــام 
ــد  ــرية لألس ــامء كث ــة أس ــة العربي ــب اللغ ــه يف جان يقابل
ــة،  ــة العربي ــة اللغ ــن رحاب ــا ع ــي انطباع ــا يعط ــو م وه
محيــط زاخــر ال يضاهــى باللغــات األخــرى مهــام كانــت.

األدبــاء  مــن  عرفــت  مــن  عليــوات،  مــوىس  األديــب 
والكتــاب يف مســريتك حدثنــا باختصــار عــن بعضهــم؟ 
لــن تكــون لإلنســان ملكــة أدبيــة، مــا مل يقبــل عــىل 
القــراءة واملطالعــة، ويتــدرب عــىل الكتابــة، ويتعــرف 
ــاء والشــعراء مــن مختلــف العصــور،  عــىل الكتــاب واألدب
منهــم يف العــرص الجاهــيل وعصــور اإلســالم املختلفــة 
ــا بالقدامــى منهــم  ــا وتأثرن ــد عرفن ــث، وق والعــرص الحدي
البحــرتي وابــن املقفــع والجاحــظ، وابــن قتيبــة وابــن 
ــد  ــن عب ــاين، واب ــب األم ــايل صاح ــريواين، والق ــيق الق رش
ربــه صاحــب العقــد الفريــد واملــربد صاحــب الكامــل، 
واملســعودي صاحــب املــروج واألصفهــاين صاحــب األغــاين 
ــام، والبحــرتي  ــو مت ــي، وأب ــم املتنب وغريهــم وشــعراء منه
وجريــر وبشــار، ومــن قبلهــم األخطــل، وشــعراء جاهليــني 
ــن  ــان ب ــا بحس ــم مررن ــرتة، ث ــري وعن ــس وزه ــرؤ القي ام
ــو  ــو مــايض، وأب ــا أب ــا إيلي ــا يف عرصن ــت والخنســاء، أم ثاب
ــادة  ــي زي القاســم الشــايب، واملنفلوطــي وطــه حســني وم
واملنفلوطــي وأحمــد أمــني وتوفيــق الحكيــم، ونجيــب 
محفــوظ وجــربان خليــل جــربان، هــؤالء اســتمتعنا بالقراءة 

ــرة.. ــامت يف الذاك ــم بص ــو، له ــا كتب ــا مب ــم، وأعجبن له

األديــب مــوىس عليــوات، هــل حققــت أهدافــك مــن 

خــالل مســريتك ؟ 
ليــس مــن الســهل تحقيــق األهــداف، وال يحقــق اإلنســان 
كل أهدافــه، لكــن أنــا راض مبــا وصلــت إليــه،وال أنــدم عىل 
مــا كتبــت، أنــا دامئــا أضــع يف مخيلتــي أننــي مســؤول أمــام 
الحــرف وأمــام الكتابــة ، ال أخجــل مبــا كتبــت، أفكــر دامئــا 
بــكل خــط أخطــه، وبــكل عبــارة، وبــكل بيــت أنظمــه، ولو 
ــن  ــوب، لك ــتوى املطل ــة دون املس ــة الفني ــن الناحي كان م
ــي،  ــا أعــرب عــن أفــكاري، عــن أصالتــي وبئت كــام قلــت أن
عــن مبــاديئ عــن محيطــي االجتامعــي والحضــاري، ال 

أدعــي أكــرث مــن ذلــك.
ــوات، كيــف تنظــر إىل واقــع الثقافــة  األديــب مــوىس علي
ــة  ــة الجزائري ــرتح للثقاف ــاذا تق ــا، وم ــة يف راهنه الجزائري

لتكــون بخــري؟ 
الثقافــة الجزائريــة إن شــاء اللــه بخــري هنــاك طفــرة 
رغــم  وغريهــام،  والروايــة  الشــعر  عــامل  يف  إنتاجيــة 
ــع ! ويف  ــال الطب ــري يف مج ــر بخ ــا ال يذك ــات، بلدن املثبط
ــاء واملثقفــني، و  مجــال الرتجمــة ، ويف مجــال إحــرتام األدب
رغــم ذلــك بلدنــا ينفــق بســخاء عــىل الثقافــة مــن الناحيــة 
املاديــة، لكــن مــن غــري متابعــة، هنــاك مديريــات للثقافــة 
تعتــرب نامئــة طــول العــام، فقــط تحيــي مهرجانــات الصيف 
تنفــق عــىل املغنيــات مــن الخزينــة العامــة باملاليــري، أمــا 
طبــع كتــاب ســواء يتنــاول تاريــخ الوطــن، أو يتنــاول مآثــر 
وبطــوالت هــذا الشــعب، ويعــرب عــن روحــه، فذلــك مــازال 

بعيــد املنــال.
لتصبــح الثقافــة الجزائريــة بخــري، ينبغــي أن يأخذهــا 
املســؤولون بعــزم ، أن يعتــربو الثقافــة مــن ركائــز نهضــة 
ــيئا  ــت ش ــن ، ليس ــوة الوط ــز ق ــن ركائ ــن، وم ــذا الوط ه
ــم  ــز، وتقدي ــع الخب ــة م ــم الثقاف ــن تقدي ــد م ــال، ال ب فض

ــز،  ــل الخب ــة قب الثقاف
ــة  ــع، وتنمي ــا تســهيل الطب ــي أورده ــن املقرتحــات الت وم

حركــة الرتجمــة، وتنظيــم مســابقات وطنيــة عــىل مســتوى 
ــزة  ــة ووزارة الثقافــة، ورصــد جائ عــايل كرئاســة الجمهوري
ــق  ــعراء وخل ــاء والش ــراز األدب ــة، إلب ــربة وقيم ــة معت مالي
جــو املنافســة مــن أجــل إبــراز وظهــور الطاقــات األدبيــة، 

والرقــي بالثقافــة.

 األديــب مــوىس عليــوات، مارأيــك يف التطبيــع العــريب 
اإلرسائيــيل؟

ــة  ــا، وخيان ــني أصحابه ــىل جب ــة ع ــبة منقوش ــع س  التطبي
لتاريــخ طويــل، وقضيــة عظيمــة مــن قضايــا األمــة، هــي 
ــه،  ــاع وتي ــل ضي ــع دلي ــطني، التطبي ــىص وفلس ــة األق قضي
بعــد هاتــه الســنني الطويلــة مــن الكــذب عــىل الشــعوب 
ووصــف الحــال عــىل غــري مــا هــو عليــه، وتصويــر الهزائــم 
املتتاليــة، هزائــم الجيــوش العربيــة أمــام الكيــان الصهيــوين 
ــة  ــارات كرتوني ــت انتص ــا كان ــارات، لكنه ــا انتص ــىل أنه ع
واهمــة غــري حقيقيــة، التطبيــع دليــل عــىل بيــع القضيــة، 
ــة  ــرية صناع ــة كب ــة كذب ــة العربي ــىل أن الجامع ــل ع دلي

ــة ال غــري. ــة لخدمــة الصهاين انجليزي

األديب موىس عليوات كلمة أخرية
ــر  ــب الطاه ــعيداين ولألدي ــيل س ــك ع ــول ل ــكر موص  الش
يحيــاوي وجريــدة الوســيط املغــاريب، كــام أتوجــه لعشــاق 
الكلمــة والقلــم ليكتبــوا ويكتبــوا، ال يســتحوا مــام يكتبــوا، 
مــادام يخــدم قضايــا الوطــن واألمــة واإلنســانية ومبــادئ 
اإلنســان ، الكتابــة دواء لــألرواح والقلــوب، وبنــاء لإلنســان 
ــادام اإلنســان  ــاة م ــىل الحي ــل ع ــة دلي ــول ، والكتاب والعق

يكتــب فهــو حــي
األديب موىس عليوات

 األديب موسى عليوات لـالوسيط المغاربي 

التطبيع سبة على جبين أصحابها

حوار: سعيداين عيل 

مكتب التوثيق لألستاذ الوزري عبد الغني املوثق بالبليدة/
 حي 680 مسكن (حي املوز) عامرة  07 رقم 02.

عقد  إلغاءحل للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات املسؤولية املحدودة 
املسامة

 «إسحاق فود»
مقرها االجتامعي ببلدية األربعاء، حي بن دايل عبي  والية البليدة.

N. RC 09/00-0810111ب19
 

   مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ  30 نوفمرب 2020 ، قرر العضو الوحيد يف 
املؤسسة ذات الشخص الوحيد و  ذات املسؤولية املحدودة املذكورة أعاله 
رفع رأساملها اإلجتامعي من مبلغ تسعة عرش مليون و مائتي الف  دينار 
جزائري (19.200.000.00) اىل مبلغ  تسعة و ثالثني مليون و اربعامئة 

الف  دينار جزائري (39.400.000.00) دج أي بزيادة مبلغ  عرشين مليون 
و مائتي الف  دينار جزائري (20.200.000.00) دج عن طريق التقدميات 
كام اصبحت الحصص االجتامعية مقدرة بتسعة و ثالثني  ألف و اربعامئة 
(39.400) حصة بقيمة الف (1000) دج للحصة الواحدة  و نتيجة لذلك 

عدلت املادة السادسة (06) و السابعة (07) من القانون األسايس للمؤسسة.
الباقي بدون تغيري.

نسختان من هذا العقد تودع لدى املركز الوطني للسجل التجاري لوالية 
البليدة.

لإلعالن املوثق.

الرشكة املدنية املهنية للتوثيق  لألستاذين زغيدي  سعاد و مزيان حكيم الكائن 
مقرها شارع زغواين  عبد القادر رقم 03 أوالد يعيش والية البليدة و أمام 

األستاذة زغيدي سعاد.
هبة قاعدة تجارية    

النرش األول

مبوجــب عقــد املحــرر مبكتبنــا بتاريــخ 29/11/2020 ، الــذي هــو قيــد 
التســجيل  وهــب الســادة راوي نرصالديــن ، راوي محفــوظ ، راوي 
محمــد ، راوي بشــرية ، راوي ســيدعيل ، راوي ســمري ، راوي فيصــل 
ــة  ــد تجاري ــم  يف قاع ــاس كل حقوقه ، راوي ســفيان  للســيد/ راوي لي
بــكل عنارصهــا املاديــة و املعنويــة  ليصبــح الســيد/ راوي ليــاس  مالــك 
ــة  يف  ــل نشــاط  القاعــدة التجاري ــدرة بـــ(17/17) يتمث ــوق املق للحق
ــة ملــواد املخبــزة والحلويــات رمــز النشــاط (501207)  تجــارة بالتجزئ
ــدة  ــدة، املقي ــد البلي ــوراس محم ــي ب ــن بح ــل الكائ ــتغلة يف مح مس
باملركــز الســجل الوطنــي للســجل التجــاري بواليــة البليــدة تحــت رقــم 

ــاط 18/11/1997.  ــة النش ــخ بداي 97 أ4010660 -00/09 تاري
دج). و تــم تقوميهــا مببلــغ قــدره أربعــة عــرشة مليــون دينــار جزائــري (14.000.000 
ســتودع  نســختني مــن هــذا العقــد لــدى املركــز املحــيل التجــاري لواليــة البليــدة 

.

لإلعالن املوثقة.

مكتب التوثيق لألستاذ الوزري عبد الغني املوثق بالبليدة/ 
حي 680 مسكن (حي املوز) عامرة  07 رقم 02.

عقد  إلغاءحل للمؤسسة ذات الشخص الوحيد و ذات 
املسؤولية املحدودة املسامة

 «أنفست  أقرو سوليسيون كومباين»
مقرها االجتامعي ببلدية األربعاء، شارع عصامين سعيد والية 

البليدة.
N. RC 09/00-0810176ب19

   مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ  29 نوفمرب 2020 ، قرر 
العضو الوحيد يف املؤسسة ذات الشخص الوحيد و  ذات 

املسؤولية املحدودة املذكورة أعاله رفع رأساملها االجتامعي 
من مبلغ عرشة ماليني دينار جزائري (10.000.000.00) 

اىل مبلغ  خمسني مليون دينار جزائري (50.000.000.00) 
دج أي بزيادة مبلغ  أربعني مليون دينار جزائري 

(40.000.000.00) دج عن طريق التقدميات كام اصبحت 
الحصص االجتامعية مقدرة بخمسني ألف (50.000) حصة 
بقيمة الف (1000) دج للحصة الواحدة  و نتيجة لذلك 
عدلت املادة السادسة (06) و السابعة (07) من القانون 

األسايس للمؤسسة.
الباقي بدون تغيري.

نسختان من هذا العقد تودع لدى املركز الوطني للسجل 
التجاري لوالية البليدة.

لإلعالن املوثق.

مكتب التوثيق لألستاذ الوزري عبد الغني املوثق بالبليدة حي 680 
مسكن (حي املوز) عامرة 07 رقم 02.

تأسيس رشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة.
« كاميزي البليدة»

مقرها االجتامعي  ببلدية بني تامو، شارع اإلخوة لعرج، رقم 51 
والية البليدة

N. RC 09/00-0809907ب09
مبوجب عقد حرر مبكتبنا بتاريخ 03 ديسمرب 2020،قرر العضوان 
يف  الرشكة  ذات املسؤولية املحدودة املذكورة أعاله رفع رأساملها 

اإلجتامعي من مبلغ مليون  دينار جزائري (1.000.000.00) دج  اىل 
مبلغ ستة عرش مليون و مائة و تسعة و خمسني ألف دينار جزائري 
(16.159.000.00) دج أي بزيادة مبلغ خمسة عرش مليون و مائة 
و تسعة و خمسني ألف  دينار جزائري (15.159.000.00) دج عن 

طريق دمج األرباح لسنوات (2018 و 2019)  كام اصبحت الحصص 
االجتامعية مقدرة  ستة عرش ألف و مائة و تسعة و خمسني 

(16159) حصة بقيمة الف (1000) دج للحصة الواحدة  كام عني 
السيد كامل حسن و السيد رابراملعيزي بوعالم كمسريين لهاته الرشكة 

و ملدة غري محدودة و يقومان مبهامهام مجتمعني او منفردين و 
يكون إمضاؤهام مجتمعني او منفردين بالنسبة لألمور اإلدارية و 
امور التسيري العادية غري أنه يف األمور املالية خاصة بسحب املبالغ 

املالية  من حساب الرشكة يكون بحضورهام معا مجتمعني.  و نتيجة 
لذلك عدلت املادة السادسة (06) ،السابعة (07) و السادسة عرش 

(16) من القانون األسايس للرشكة
الباقي بدون تغيري.

سختان من هذا العقد تودع لدى املركز الوطني للسجل التجاري 
لوالية البليدة.
لإلعالن املوثق



ال��� ال������:

إلدارة  العــزل  قانــون  فــي  جــاء 
مصلحــة الســجون مــا يلــي » وضــع 
أســير بالعــزل هو وســيلة منــع وليس 
عقــاب، وحقــوق األســير تكــون مثــل 
ــى  ــاًء عل ــر بن ــير آخ ــوق كل أس حق
ظــروف تواجــد األســير بالعــزل« .

ضمــن  الســابق  البنــد  جــاء  لقــد 
القوانيــن العامــة التــي تلــزم إدارة 
الصهيونيــة،  الســجون  مصلحــة 
علــى  حصلــت  وأنهــا  خاصــة 
البرلمــان  أعضــاء  تصويــت 
بالكنيســت  يُســمى  مــا  الصهيونــي 
عــام ) 1971( فهنــاك فجــوة كبيــرة 
ــي  ــد القانون ــه البن ــا نــص علي ــن م بي
حقيقــة  وبيــن  أعــاه  المذكــور 
األمــر داخــل الســجون، حيــث أن 
سياســة العــزل التــي تتبعهــا إدارة 
تعتمــد  الشــاباص«   « الســجون 
ــام بالدرجــة األولــى. العقــاب واالنتق

إن هــذه الحقيقــة نابعــة مــن تتبــع 
لسياســة العــزل منــذ الخمســين عامــاً 
ــام  ــاب واالنتق ــل إن العق ــة، ب الماضي
تتخــذ  السياســيين  األســرى  مــن 
ــد  ــزل أح ــكل الع ــاً يّش ــاً ممنهج طابع
مفهــوم  ويرتبــط  أشــكالها،  أفظــع 
العــزل بسلســلة إجــراءات وعقوبــات 
حقوقــه  أبســط  األســير  تســلب 
األحــوال،  أغلــب  فــي  اإلنســانية 

حياتيــة  شــروطاً  عليــه  وتفــرض 
ــم  ــرى رغ ــي األس ــن باق ــة ع مختلف
والتــي  العــزل،  أشــكال  تنــوع 
ــب  ــإن أصع ــاً، ف ــتعرضها الحق سنس
أنــواع العــزل هــي العــزل االنفرادي 
الــذي يســتهدف مــن خالــه النيــل 
وكســر  األســير  معنويــات  مــن 
ــتمر  ــه المس ــه وإذالل ــيته وإرادت نفس
اغتيالــه  الحــاالت  بعــض  فــي 
الشــهيد  الرفيــق  مــع  جــرى  كمــا 
أواخــر  فــي  الراعــي  إبراهيــم 
الماضــي. القــرن  ثمانينيــات 

أي  يبررهــا  ال  العــزل  سياســة  إن 
األســير  تســلب  فهــي  كان  ســبب 
ــل  ــة واإلنســانية وتّمث ــه المعنوي هويت
إهانــة لكرامتــه وشــخصيته، لذلــك 
فــإن تقنيــن العــزل يعتبــر ســمة عيــر 
مهمــا  إنســانية  وغيــر  حضاريــة 
تســوقها  التــي  المبــررات  كانــت 
األجهــزة األمنيــة المختلفــة، فمنــع 
األســير مــن االختــاط مــع باقــي 
الحيــاة  عــن  وعزلــه  األســرى، 
االجتماعيــة هــو تعذيــب بحــد ذاتــه.

 �را� الع��:

يتمتــع جهــازان بصاحيــة التوصيــة 
وزارة  مــع  بالتنســيق  بالعــزل، 

األمــن الداخلــي، وهــو جهــاز األمــن 
الداخلــي اإلســرائيلي »الشــاباك«، 
 « الســجون  مصلحــة  وإدارة 
الشــاباص« .  إن إقــرار العــزل بعــد 
قضائــي  قــرار  يتطلــب  شــهور   6
ــل  ــث يمث ــة حي ــم اإلداري مــن المحاك
األســير أمــام قاضــي ويقــدم الشــاباك 
أو الشــاباص أو كاهمــا تقاريــر مــا، 
تطالــب  تكــون ســرية،  مــا  غالبــاً 
بعــزل األســير لمــدة 3 أو 6 شــهور 
أســباب  وتتعــدد  كامــل،  عــام  أو 
العــزل والتــي ســنوضحها الحقــاً، 
ــة  ــاء  توصي ــل القض ــا يقب ــادة م وع
االدعــاء بالعــزل؛ فالمحكمــة مــا هــي 
إال وســيلة صوريــة وتمديــد قانونيــة 
شــكلية تمتلــك األجهــزة األمنيــة كافــة 
مفاتيحهــا، لــذا فــإن إنهــاء العــزل 
خــال  مــن  يتــم  التجربــة  حســب 
ونضــاالت  إضرابــات  خــوض 
ــول  ــي ال تّع ــيرة، والت ــة االس الحرك
ــاره  ــى القضــاء الصهيونــي باعتب عل
العــزل. جريمــة  فــي  شــريكاً 

 � ���� الع��:

جــداً  قديمــة  العــزل  سياســة  إن 
ــرى  ــه األس ــال ويواج ــر االحت بعم
السياســيين عــدة أنــواع مــن العــزل، 
مــا بيــن عــزل انفــرادي، وجماعــي، 
حيــث تتعــدد أســباب العــزل تبعــاً 
للظــروف التــي يواجههــا األســير، 
للجهــة  توصيــة  علــى  بنــاًء  أو 
العازلــة، وللتوضيــح نــورد أنــواع 
التالــي: النحــو  علــى  العــزل 

الع�� ا���راد�:

وهــو أقســى وأصعــب أنــواع العزل، 
حيــث يوضــع األســير لوحــده أو مــع 
أســير آخــر لمــدة شــهر قابلــة للتمديــد 
ســنوياً.  أو  شــهور   6 أو  شــهرياً 
ــجون  ــة الس ــره أن كاف ــر ذك وبالجدي
للعــزل  أقســام  لديهــا  المركزيــة 
زنازيــن  يوجــد  حيــث  االنفــرادي 
تتســع الزنزانــة الواحــدة ألســيرين 
كحــد أقصــى، أمــا أقســام العــزل 
فتتســع مــا بيــن 4 إلــى 8 أســرى كحد 
أقصــى، وتــوزع هــذه األقســام علــى 
)الرملــة،  مثــل  الســجون  مختلــف 
شــكما » عســقان« ونفحــة وريمــون 
ــدكار الســبع  وايشــيل والســبع وهولي
وآيلــي وجلبــوع وشــطة » بيســان«، 
هداريــم،  وريمونيــم،  كفاريونــا 
ومجــدو، الجلمــة، وصرفنــد وأماكــن 
وُضــع  أخــرى...(،  وقــد  ســرية 
عــدة أســرى فــي ظــروف العــزل 
االنفــرادي لمــدة ســنوات طويلــة، 
ــرى  ــض األس ــد لبع ــن عق ــر م وأكث
متعــددة،  خلفيــات  علــى  بنــاء 
أبســط  مــع  وتتنافــى  ومجحفــة 

الحقــوق اإلنســانية، وللتوضيــح حول 
العــزل االنفــرادي، نــورد التالــي:

الشــاباص«  أو  يصنــف »الشــاباك 
كأســرى  السياســيين   األســرى 
يتــم  ولهــذا  خطريــن،  أمنييــن 
التالــي: علــى  بنــاًء  عزلهــم 

مفترضــة  معلومــات  وجــود 
للمســاهمة فــي إعــداد مجموعــات 
لعمليــات  التخطيــط  أو  عســكرية 
األســرى. خــارج  عســكرية 

باالعتــداء  نيــة  حــول  معلومــات 
لســجانين  الضــرب  أو 
فعــاً. حصــل  اعتــداء  أو 

للهــرب  نيتهــم  حــول  معلومــات 
أي  ســاقاف«   « بـــ  وتصنفهــم 
احتماليــة هــرب عاليــة، أو هربــوا 
اعتقالهــم. إعــادة  وتمــت  فعــاً 

أو  تعتقــد  لمــن  انفــرادي  عــزل 
أنــه  األمنيــة  األجهــزة  تفتــرض 
ــر  ــرة، وتض ــات خطي ــك معلوم يمتل
خبــراء  مثــل  األمنيــة  بالمصالــح 
..الــخ. المتفجــرات  تصنيــع 

غالبــاً مــا تكــون المعلومــات المقدمــة 
يســمح  وال  ســرية،  المحاكــم  إلــى 
لمحامــي الدفــاع االطــاع عليهــا، 
المصــادر،  كشــف  عــدم  بحجــة 
األمنيــة  األجهــزة  تســتغل  لــذا 
ــر  ــن تقاري ــاء م ــا تش ــم م ــك بتقدي ذل
للمحاكــم  األســرى  علــى  كاذبــة 
الصهيونيــة الصوريــة أصــاً، لطلب 
تجديــد العــزل، وال يتســع المجــال 
موكليهــم  عــن  للدفــاع  للحقوقييــن 
الفــج  التواطــؤ  بســبب  األســرى 
بيــن المحاكــم واألجهــزة األمنيــة.

الع�� ا���راد� ل����دا�:

ــى مــدار نشــأة الحركــة األســيرة  عل
الســجون  مصلحــة  إدارة  تنتهــج 
بالتعــاون مــع باقــي األجهــزة األمنيــة 
ــادات  ــم قي ــرى كونه ــدة أس ــزل ع ع
ــرة للحركــة األســيرة أو  هامــة ومؤث
ــم  ــد عزله ــذا تعتم ــر، ل ــارج األس خ
ظــروف  تحــت  طويلــة  لفتــرات 
ــى  ــال عل ــر مث ــتمر، وخي ــل مس تنكي
ــعدات  ــد س ــق أحم ــزل الرفي ــك ع ذل
الشــعبية  للجبهــة  العــام  األميــن 
لتحريــر فلســطين والــذي تــم إخراجه 
إضرابــات  بفعــل  العــزل  مــن 
ونضــاالت طويلــة للحركة األســيرة.

 ��� ا��راد� ا������:

أبعــاد  علــى  بنــاًء  العــزل  غالبيــة 
قيــادات  ضمــن  ســواء  انتقاميــة 
اعتقاليــة  أو  عســكرية  أو  سياســية 
كمــا ذكــر ســابقاً، أو ضــد مناضليــن 

قامــوا بعمليــة نوعيــة، أو لكونهــم 
أخــرى  ألغــراض  أو  مؤثريــن، 
وربمــا  الفكــر،  اســتهداف  منهــا 
تبينــت  وقــد  وغيرهــا،  اإلســقاط 
صحــة فرضيــة العــزل االنتقامــي 
األســرى  خــوض  بعــض  خاصــة 
الطعــام  عــن  مفتوحــة  إضرابــات 
للمطالبــة بإخــراج المعزوليــن حيــث 
عــدة  »الشــاباص«  جهــاز  عبّــر 
عــزل  مــن  اســتيائه  عــن  مــرات 
»الشــاباك« لبعــض األســرى دون 
ســبب وجيــه، ســوى أنهــم رمــوز 
فلســطينية  وسياســية  عســكرية 
مثــل عــزل األميــن العــام للجبهــة 
وأحمــد  ســعدات،  أحمــد  الرفيــق 
لحركــة  الروحــي  الزعيــم  ياســين 
حمــاس، ومــروان البرغوثــي مــن 
وقيــادات  فتــح  حركــة  قيــادات 
عســكرية بــارزة مثــل الرفيــق عاهــد 
أبــو غلمــة مــن الجبهــة الشــعبية، 
وعــزل األســرى عبــدهللا البرغوثــي 
ســامة  وحســن  حامــد  وإبراهيــم 
ــات  ــذوا عملي ــم نف ــاس ألنه ــن حم م
القتلــى  مئــات  بحيــاة  أدت  نوعيــة 
ــاف  ــة، ويض ــوف الصهاين ــي صف ف
ــرى. ــن األس ــر م ــؤالء الكثي ــى ه إل

��� ا��راد� ��ر� �ر�:

ــزل  ــى ع ــة إل ــزة األمني ــد األجه تعم
خلفيــات  علــى  عــرب  أســرى 
سياســية وعســكرية أو العتبــارات 
أخــرى منهــا االبتــزاز السياســي، 
وقــد عانــى قطــاع كبيــر مــن أســرى 
قاســية  الدوريــات ظــروف عــزل 
ألحــزاب  ينتمــون  والذيــن  جــداً، 
فلســطينية ولبنانيــة ولعــل أبرزهــم 
الديرانــي  مصطفــى  المناضــان 
ــن حــزب هللا  ــد م ــم عبي ــد الكري وعب
ــم  ــرج عنه ــن أُف ــل والذي ــة أم وحرك
فــي صفقــة تبــادل مــع حــزب هللا 
عــام 2004. وقــد أمضيــا كافــة فتــرة 
اعتقالهمــا داخــل العــزل، كمــا وُضــع 
فــي العــزل جــزءاً يســيراً من أســرى 
حــزب هللا  فــي بداية اعتقالهــم ناهيك 
عــن أســرى مصرييــن وأردنييــن.

��� ا��راد� ��ر� ي��د ��� 
:������ ������ ������

نــوع  أي  األمــن  أجهــزة  تمنــع 
أســرى  بيــن  التواصــل  مــن 
ــي األســرى  سياســيين يهــود مــع باق
الفلســطينيين وتضعهــم غالبــاً فــي 
أقســام لوحدهــم، علــى غــرار مــا 
فعنونــو«  »مردخــاي  مــع  حــدث 
ــى  ــة إل ــذي هــرب معلومــات نووي ال
البريطانيــة  الجارديــان  صحيفــة 
محكومياتــه  كافــة  مكــث  حيــث 

البالغــة 18 عامــاً فــي العــزل، أغلبها 
ــقان  ــي عس ــكما« ف ــزل »ش ــي ع ف
األمــر  كذلــك  عنــه،  أفــرج  حتــى 
بالنســبة إلــى كليــم بــرق الــذي اتهــم 
معلومــات  هــرب  جاســوس  أنــه 
عميــل  وهــو  وعنبــر  بيولوجيــة، 
أعمــال  ورجــل  للموســاد  ســابق 
ــد  ــاد، وعق خــرج عــن طــوع الموس
صفقــات تجاريــة مــع الجمهوريــة 
اإليرانيــة وهنــاك عميــل شركســي 
ــم بالجاسوســية  ــدي اته األصــل وجن
وجميــع  الحقــاً.  تبرئتــه  وتمــت 
ــي ظــروف عــزل  ــؤالء عاشــوا ف ه
قاســية، حيــث عزلــوا عــن العالــم 
الخارجــي، وعــن باقــي األســرى.

��� ا��راد� ��ر� �����:

فــي  حاربــوا  أجانــب  ُعــزل 
الفلســطينية،  المقاومــة  صفــوف 
اليابانــي  المناضــل  أبرزهــم 
عمليــة  نفــذ  والــذي  كوزوموتــو 
للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
،1972 عــام  اللــد  مطــار  فــي 

ــد ُعــزل فــي ظــروف الإنســانية   وق
الرملــة،  عــزل  فــي  ووحشــية 
أنــواع  أبشــع  بحقــه  ومــورس 
التعذيــب الجســدي والنفســي، وقــد 
عانــى مــن مشــكات نفســية نتــاج 
العــزل األمــر الــذي لــم يشــفع لــه 
ــرج  ــد أُف ــة، وق ــدى األجهــزة األمني ل
عنــه عــام 1985 فــي صفقــة التبــادل 
فلســطينياً  أســيراً   )1150  ( مــع 
جنــود  ثــاث  مقابــل  وعربيــاً 
ــان. ــي حــرب لبن ــة أســروا ف صهاين

العــزل  فــي  مكــث  مــا  أبــرز  إن 
إعدامــه  حتــى  طويلــة  فتــرات 
بقــرار قضائــي » ادولــف آيخمــان« 
الــذي  األلمانــي  النــازي  القيــادي 
والمشــاركة  باإلشــراف  اتُهــم 
ــرب  ــي الح ــود ف ــادة يه ــر إلب والتآم
ــاً فيوجــد  ــة، أمــا حديث ــة الثاني العالمي
بتهمــة  معزوليــن  أجانــب  بضعــة 
وإيــران  هللا  حــزب  مــع  العمــل 
الكيــان. علــى  التجســس  بغــرض 

��� ا��راد� �ر�:

ــة  ــن الصهيوني ــزة األم ــدت أجه تعم
إنــكار وجــود عــزل انفــرادي ســري 
لديهــا، لكــن الحقائــق التاريخية أثبتت 
عكــس ذلــك، حيــث أن عــدد مــن 
ــرج عنهــم أكــدوا  ــن أُف األســرى الذي
ــرية  ــزل س ــن ع ــي أماك ــم ف وجوده
وأخــرى  األرض  تحــت  بعضهــا 
قــرب البحــر، يعتقــد أنهــا فــي حيفــا، 
كمــا كشــفت الصحــف الصهيونيــة 
وجــود   مــن   العقــد  قبــل حوالــي 
ــداً مجمــع  ــن تحدي ــل هــذه الزنازي مث
ــاز  ــاً لجه ــذي كان تابع ) 471 (  وال
»أمــان«،  العســكرية  المخابــرات 

ــه أقســام تحقيــق وتعذيــب ناهيــك  وب
عــن العــزل، ويمكــن تقســيم العــزل 
الســري إلــى صنفيــن: األول مــن 
حيــث مــكان العــزل حيــث توجــد 
وهنــاك  ســرية،  عــزل  أماكــن 
ــة  أماكــن عــزل معروفــة مثــل الرمل
معتقليــن  أشــخاص  تحتــوي  لكــن 
 ) x ( ــل فضيحــة الســجين ســرياً مث
»الشــاباص«، تصنيــف  حســب 
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مــع  عمــل  اســترالي  يهــود  وهــو   
زنزاتــه  داخــل  وانتحــر  الموســاد 
ــن  ــف ع ــن الكش ــن الممك ــا كان م وم
انتحــاره،  فضيحــة  لــوال  هويتــه 
فضائــح  ومــن  تصفيتــه،  وربمــا 
كشــف  المشــهورة  الســري  العــزل 
عــزل مجموعــة فدائيــة فــي القــرن 
الماضــي تابعــة لحركــة فتــح انطلقــت 
مــن الســواحل الليبيــى وقــد قامــت 
أجهــزة األمــن الصهيونيــة بقصــف 
وخطفــت  البحــر  بعــرض  الســفينة 
)حــازم  منهــم  روادهــا  مــن   )7(
وأبوحفيظــة  والســعدان  دغلــس 
ــة  ــرت دول ــد أنك ــودة(، وق ــاد ع وجه
الكيــان وجودهــم عندهــا حتــى ُكشــف 
ــد  ــزل بع ــن الع ــوا م ــم، فاخرج أمره
ســنة ونصــف تقريبــاً، ونُقلــوا إلــى 
أكــدوا  وقــد  المركزيــة،  الســجون 
تواجدهــم فــي ســجن ســري وعزلهــم 
تحــت األرض قــرب مســتوطنة » تــل 
أبيــب« ويُعتقــد أنــه ســجن »صرفنــد« 
وجــوده. االحتــال  ينفــي  والــذي 

عز� ا��راد� ل�م�ميين:

الســجون  مصلحــة  إدارة  تعــزل 
الحمايــة  لغــرض  معينيــن  أســرى 
معرضيــن  جنائييــن  أســرى  منهــم 
أســرى  أو  عصابــات،  مــن  للقتــل 
الشــهود  برنامــج  ضمــن  جنائييــن 
لادعــاء، وكذلــك أســرى يُنصفــون 
بأنهــم أمنييــن ُكشــف تعاونهــم مــع 
يُشــتبه  أو  الصهيونيــة،  المخابــرات 
بإرادتهــم  هربــوا  أو  ُوطــردوا  بهــم 
السياســيين،  األســرى  أقســام  مــن 
جــزءاً  األمنيــة  األجهــزة  وتســتخدم 
منهــم فــي غــرف العصافيــر ) العــار(.

عز� �ر�� ��سيين:

هنــاك الكثيــر مــن األســرى الذيــن 
نفســية  أمــراض  مــن  يعانــون 
ويصعــب العيــش معهــم فــي األقســام، 
لكونهــم  إمــا  بالعــزل  ويُوضعــوا 
يشــكلون خطــراً علــى باقــي الســجناء 
ــجناء ال  ــي الس ــجانين، أو أن باق والس
يســتطيعون رعايتهــم والتعايــش معهــم 
ويرفضــون اســتقبالهم فــي األقســام. 
»الشــاباص«  سياســة  فــإن  ولذلــك 
والعــاج  الرعايــة  علــى  تقــوم  ال 
عبــر  التخديــر  علــى  بــل  النفســي، 
األســير  تنهــك  أعصــاب  أدويــة 
وتحــول دون إمكانيــة عاجــه مســبقاً.

عز� ا��راد� ل�ر� ال���ي�:

المعتقــل  األســير  عــزل  يمتــد  قــد 
ــة  ــة شــهور، متواصل ــن ثاث ــر م ألكث
ضمــن برنامــج التحقيــق، حيــث ال 
يــرى األســير ســوى المحققيــن طــوال 
ــب  ــا للتعذي ــرض خاله ــرة، ويتع الفت
تمديــده  ويتــم  والجســدي،  النفســي 
عبــر قــرار قضائــي حســب طلــب 
جهــاز »الشــاباك«، وقــد يُســمح لــه 
ــد انقضــاء  ــاع بع ــي الدف ــة محام برؤي
اعتقالــه. علــى  أســابيع  بضعــة 

 العز� ال�ماع�:

هنــاك عــدة أنــواع وأســباب للعــزل 
عــدد  يكــون  بحيــث  الجماعــي، 
القســم  داخــل  فــي  األســرى  مــن 
فيمــا  يلتقــوا  أن  الممكــن  ومــن 

بينهــم، ولكــن معزوليــن عــن باقــي 
حياتيــة  شــروط  ضمــن  األســرى 
خاصــة، وللتوضيــح نــورد التالــي:

عز� �ماع� سياس� � أسر� 
ال�ر�ا� ا�س��ي��:

عمليــة  بــدأت  أوســلو  اتفاقيــة  بعــد 
ضمــن  األســرى  عــن  اإلفــراج 
دفعــات متتاليــة، ثــم بــدأت الحكومــات 
الدفعــات  مــن  تســتثني  الصهيونيــة 
ــي  ــن حركت ــرى م ــا أس ــرج عنه المف
الجهــاد وحمــاس، إضافــة إلــى أســرى 
التصنيفــات  هــذه  بالقتــل،  متهميــن 
الحكومــة  تتنصــل  كــي  جــاءت 
ــراج  ــا باإلف ــة مــن التزاماته الصهيوني
ــح قســم فــي  عــن األســرى، لذلــك افتُت
ــاس  ــي حم ــم« ألســرى حركت »هداري
ــي أواخــر التســعينات مــن  والجهــاد ف
القــرن الماضــي. لكــن تجــدر اإلشــارة 
فــي هــذه الصــدد إلــى نقطتيــن، األولى 
أن هــذا العــزل لــم يلبــث طويــاً حيــث 
أنــه وبعــد فتــرة وجيــزة  تــم دمــج 
أســرى من تنظيمــات منظمــة التحرير 
فــي هــذا القســم، أمــا الثانيــة فهــي أنــه 
لــم يكــن هــذا العــزل يشــمل كافــة 
فقــد  اإلســامية،  الحــركات  أســرى 
ظــل جــزءاً يســيراً منهــم فــي الســجون 
الفصائــل. باقــي  مــع  المركزيــة 

عز� سياس� �ماع� � أسر� 
ال�د� والدا��(:

فــي مطلــع الســبعينيات كان أســرى 
عــن  معزوليــن  والداخــل  القــدس 
باقــي األســرى، وتواجــدوا فــي أقســام 
الرملــة، ولكنهــم ُدمجــوا مــع باقــي 
األســرى بعــد بضعــة ســنوات، أمــا 
عــام 1999 فقــد اُفتتــح قســم فــي شــطة 
الزرقــاء  الهويــة  لحملــة  لأســرى 
ــن المقدســيين وأســرى  اإلســرائيلية م
الداخــل، إضافــة إلــى أســرى الجــوالن 
الســوري المحتــل، وقــد جــاء هــذا 
ــدف  ــرار سياســي يه ــن ق ــزل ضم الع
ــي  ــى اســتثنائهم مــن اإلفراجــات الت إل
ضمــت أعــداداً كبيــرة مــن أســرى 
االتفاقيــات  ضمــن  وغــزة  الضفــة 
ــلطة  ــن الس ــدت بي ــي ُعق ــية الت السياس
الوطنيــة وحكومــة االحتــال الحقــاً 
، بعــد بضعــة ســنوات ُوزع أســرى 
ــجون  ــي الس ــى باق ــطة« عل ــم »ش قس
ثــم فــي مطلع عــام 2004 أعيــد افتتاح 
قســم خــاص فــي »الرملــة« لحملــة 
عــدد  بقــي  لكــن  الزرقــاء  الهويــة 
محــدود مــن أســرى القــدس والداخــل 
المركزيــة. الســجون  باقــي  فــي 

عز� �ماع� سياس� � �داعيا� 
ا���سام�:

بعــد عــام 2007 وعلــى إثــر االنقســام 
الفلســطيني وســيطرة حمــاس علــى 
غــزة، قامــت إدارة مصلحــة الســجون 
باســتغال الحــدث عبــر فصــل أســرى 
ــة  ــرى منظم ــن أس ــاس ع ــة حم حرك
منهــا  ســجون  عــدة  فــي  التحريــر 
ــدو  ــة ومج ــة والرمل ــقان و نفح )عس
والســبع ورامــون( وبعــض الســجون 
رفضــت هــذا الفصــل، وسياســة العزل 
سياســية،  خلفيــة  علــى  الجماعــي 
ونجحــت جزئيــاً فــي ذلــك، لكــن حاليــاً 
ــام  ــي أقس ــون ف ــاس يعيش ــرى حم أس

ــم«.  ــجن »هداري ــتثناء س ــة باس خاص
فقــد اســتمر العــزل لأســف الشــديد 
ــكل مــن أســرى  ــب ال ــى مطل ــاًء عل بن
فتــح وحمــاس، حيــث يبــدو مــن عندهم 
الرضــا لهــذه الحالــة، وتســعى الجبهــة 
ــر الحــوارات  ــة عب ــذه الحال ــاء ه إلنه
والمبــادرات الوطنيــة العــدة، كمــا أنهــا 
رفضــت الفصــل منــذ البدايــة، ويعيــش 
أفرادهــا موزعــون بيــن أقســام حمــاس 
ــجيل  ــر، وتس ــة التحري ــام منظم واقس
والفصــل،  للعــزل  رافــض  موقــف 
علمــاً أن شــروط حيــاة أســرى حمــاس 
مختلفــة ســلباً خاصــة بعــد تطبيــق 
قانــون »شــاليط« االنتقاميــة العقابيــة.

  ع��ز� �ماع��� ع�� ���ي��ا� أ�ر�:

بــدأت سياســة العــزل الجماعــي أي 
ــي  ــرى ف ــن األس ــة م ــع مجموع وض
بنــاًء علــى خلفيــات  أقســام محــددة 
ــرن  ــات الق ــع ثمانيني ــي مطل ــة ف معين
نفحــة حيــث  فــي ســجن  الماضــي  
ــرؤوس  ــح » ال ــم مصطل ــق عليه أُطل
اليابســة والناشــفة« وعزلــت بــه إدارة 
مصلحــة الســجون قيــادات الحركــة 
األســيرة األكثــر صابــة فــي بدايــة 
الفصائــل،  مختلــف  مــن  تبلورهــا 
تحديــداً مــن الجبهــة الشــعبية وفتــح 
وتلــى هــذه التجربــة افتتــاح ســجن 
وعزلــت   ،1980 عــام  »نفحــة« 
الحركــة األســيرة  قيــادات وكــوادر 
ــف  ــة تختل ــية خاص ــروف قاس ــي ظ ف
واســتمر  الســجون،  باقــي  عــن 
فقــد  العــام  قرابــة  هنــاك  العــزل 
تغيــر الوضــع الحقــاً إثــر إضــراب 
األســرى عــام 1980 والــذي استشــهد 
علــى إثرهــا الرفيــق القائــد اســحق 
ــة  ــن الجبه ــال« م ــو جم ــة » أب مراغ
الشــعبية لتحريــر فلســطين، وكانــت 
فــي مطلــع  أخــرى  تجربــة عــزل  
ــي  ــرن الماضــي ف التســعينات مــن الق
قســم  أنشــئ  حيــث  الرملــة،  ســجن 
ــذ  ــوا بتنفي ــن اتهم عــزل لأســرى الذي
عمليــات نوعيــة حيــث كان  معظــم 
أســرى  مــن  المعزوليــن  األســرى 
ــي  ــم ف ــاد اإلســامي، ث ــاس والجه حم
ــح قســم  ــة افتُت ــع االنتفاضــة الثاني مطل
ــي ســجن »ايشــيل«  عــزل جماعــي ف
ــم«  ــي »هداري ــر ف ــبع، وآخ ــر الس ببئ
الســجون  مصلحــة  بهــا  ووزعــت 
الفصائــل  مختلــف  مــن  أســرى 
العســكرية  الكــوادر  مــن  غالبتيهــم 
المعروفــة. واالعتقاليــة  والسياســية 

عز� ا�دا�يين:

الســجون  مصلحــة  إدارة  انتهجــت   
اإلدارييــن  لأســرى  عــزل  سياســة 
ــن  ــن الحي ــاً بي ــاً أو فردي ســواء جماعي
ظــروف  فــي  ووضعهــم  واآلخــر، 
ــن ظــروف »الشــاباص«  خاصــة، لك
وأقســام  أماكــن  توفيــر  وعــدم 
كافيــة دفعتهــم إلــى دمــج األســرى 
األســرى،  باقــي  مــع  اإلدارييــن 
علــى  موزعــون  اآلن  هــم  وحاليــاً 
ــر  ــة ســجون هــي )مجــدو، وعوف ثاث
االســرى. باقــي  مــع  والنقــب( 

عز� الم�ر�ين:

ــزل المضربــون عــن الطعــام عــن  يُع
عليهــم  وتفُــرض  األســرى،  باقــي 

وشــروط  للغايــة،  صعبــة  ظــروف 
واالســتفراد  التنكيــل  ويتــم  قاســية 
بهــم مــن أجــل الضغــط عليهــم لكســر 
ــردي  ــد يكــون عــزل ف ــم، وق إضرابه
أو جماعــي تبعــاً لظــروف المضربين.

�رو� العز� و�رو� ال�يا�:

تختلــف شــروط الحيــاة فــي العــزل 
أو  )جماعــي  العــزل  لطبيعــة  تبعــاً 
فــردي(، وتبعــاً للظــرف السياســي، 
األســيرة  الحركــة  ولظــروف 
طبيعــة  إلــى  إضافــة  وتأثيرهــا، 
مقارنــة  يمكــن  فــا  المعزوليــن 
ــود  ــل عق ــابقة قب ــزل الس ــروف الع ظ
ــام  ــكل ع ــا بش ــوم، وإنم ــروف الي بظ
ــي  ــزول ف ــير المع ــإن ظــروف األس ف
الســجن االنفــرادي يعيــش فــي زنزانــة 
أو  الجلــوس  يمكنــه  حيــث  ضيقــة 
التمــدد فقــط، ويُســمح لــه الخــروج إلى 
الفــورة لمــدة ســاعة واحــدة يوميــة فقط 
ــورة  ــرج للف ــا يخ ــده، كم ــاً لوح وغالب
وأحيانــاً  والقديميــن،  اليديــن  مكبــل 
كمــا  الفــورة،  حتــى  مكبــل  يظــل 
ــوم  ــراء اللح ــازات ش ــن امتي ــرم م يُح
ــد  ــرى، ويوج ــي األس ــار كباق والخض
كاميــرات  الزنازيــن  بعــض  فــي 
فــي  حتــى  لأســير  يوميــة  مراقبــة 
ــي  ــير ف ــرض األس ــاض، ويتع المرح
العــزل للتفتيــش، وغالبــاً مــا تكــون 
وإذاللــه  باألســير  التنكيــل  بغــرض 
إدارة  وتعتمــد  بمحتوياتــه،  والعبــث 
مصلحــة الســجون سياســة التعريــة 
ــن  ــرى المعزولي ــق األس ــدية بح الجس
مــن  وتحرمهــم  ممنهجــي،  بشــكل 
ــي،  ــع األمن ــارة األهــل بحجــة المن زي
بالعالــم  احتكاكــه  تقليــل  بغــرض 
الخارجــي قــدر المســتطاع، وتضييــق 
مرفــق  مــن  الشــراء  إمكانيــة  مــن 
الكانتينــا، وعــادةً مــا يُنقــل األســير كل 
ســنة كقاعــدة إلــى أقســام عــزل أخــرى 
بغــرض تشــتيته وعــدم االســتقرار، 
ويســتفرد الســجانين باألســير المعزول 
تــم  كثيــرة  حــاالت  وثُقــت  حيــث 
كمــا  بالضــرب،  عليهــا  االعتــداء 
وثُقــت حــاالت استشــهاد لمناضليــن 
وأبرزهــا  العــزل،  فــي  واغتيالهــم 
اغتيــال القائــد العســكري فــي الجبهــة 
الرفيــق إبراهيــم الراعــي فــي أواخــر 
الماضــي.  القــرن  مــن  الثمانينــات 
ظــروف  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
العــزل االنفــرادي وبعــد ســنة تحديــداً 
الســجون  مصلحــة   إدارة  تدمــج 
أســيرين مــع بعضهــم البعــض فــي 
حــاالت  فــي  إال   ( العــزل  زنزانــة 
مــن  كثيــر  فــي  وتعتمــد  معينــة 
األحيــان وضــع أســرى متناقضيــن 
أو  المشــاكل،  افتعــال  أجــل  مــن 
يعانــي  أســير  إحضــار  فــي  تعتمــد 
ــة مــع أحــد  مــن مشــاكل نفســية صعب
إرهاقــه  بغيــة  السياســيين  األســرى 
إلــى  العــزل  فــي  حياتــه  وتحويــل 
عــدة  وقــد جــرت  يومــي(،  عــذاب 
ــن  محــاوالت إلســقاط أســرى معزولي
أمنيــا أخاقيــاً حيــث تكــرس األجهــزة 
وتقنيــات  بشــرية  مصــادر  األمنيــة 
ــذه األغــراض الرخيصــة،  ــددة له متع
ــذه  ــن ه ــارب ع ــدة تج ــت ع ــد ُوثق وق
المحــاوالت مــن قبــل عــدة أســرى.

 ���ا� العز� �ليا� و��ا��:

بعــض المعزوليــن أنهــوا عزلهــم مــن 
قبــل األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة بعد 
عــدة شــهور، وقلــة آخريــن بقــرار مــن 
ــزل  ــرار الع ــتنفاذ ق ــد اس ــة بع المحكم
األمنيــة،  األجهــزة  ممانعــة  وعــدم 
ــة العظمــى مــن األســرى  ــن الغالبي لك
المعزوليــن أنهــوا عزلهــم عبــر ضغــط 
ــة  ــيين بالمطالب ــي األســرى السياس باق

خــوض  خــال  مــن  أو  المســتمرة، 
ــام،  ــات المفتوحــة عــن الطع اإلضراب
األســيرة  الحركــة  خاضــت  وقــد 
الطعــام،  عــن  مفتوحــة  إضرابــات 
إخــراج  انجــاز  خالهــا  اســتطاعت 
عــدد كبيــر مــن األســرى المعزوليــن، 
مــن  العاليــة  االســتعدادية  وهــذه 
الحركــة األســيرة لخــوض معركــة 
األمعــاء الخاويــة إلخــراج األســرى 
المعزوليــن هــي نتــاج وعــي لخطــورة 
العــزل وصعوبتــه وضــرورة انهــاؤه، 
الحقوقيــة  المؤسســات  وتجاهــل 
ــن  ــن ضم ــم، وم ــذه الجرائ ــة له الدولي
اإلضرابــات التي أخرجــت المعزولين 
االســيرة: الحركــة   مــدار  علــى 

فــي   1970 عــام  -  إضــراب   1
الســجون المركزيــة »عســقان« وقــد 
شــروط  بتحســين  المطالبــة  كانــت 
الحيــاة إضافــة إلــى انهــاء العــزل، 
وقــد كانــت ظــروف األســرى جميعــاً.

2 - ��را� عام 1980 و�د 
�ا�� أ�� الم�ال� ��سين �رو� 
المعزولين �ن أسر� ����� �ي� 
�ا� الس�ن ال�ماع� ��ا� ي�س� 

ل�ما�ين أسير� و�د أ��� ��ا 
ا��را� �ال� العز�� وال�رو� 

ال�ا�� ل���� و�ا�� �� ا��را� 
�400� أسير �ن ��ر السب�� 

و�400� أسير �ن عس���� و�50( 
أسير �ن الر���� و��ال� �100( 
أسير �� ���ا� ي��ا� أ� �را�� � 

1000�  أسير.

3 - عام 1984 ��را� ��ر �� 
الس��� المر�زي� �ام ���سين 

�رو� ا�سر�� وسا�� �� ��را� 
المعزولين.

4 - ��را� عام 1992 و�� 
��را� �رسا� ال�ري� �� الس��� 

المر�زي�� و�د سا�� �� ��را� �ا�� 
ا�سر� المعزولين و�ا� عدد�� 
�را�� �33� أسير� �ما سا�� �� 

��سين �رو� �يا� ا�سر� عم��ا� 
���� ��ع�.

5 - ��را� �� 27/3/ 1987 
ا���ا�ا� ع�� �ل�ا� ال�م�ي� 

ا�ع��ال��  وس�� المعا���. واس�مر 
لمد� ع�رين ي��ا�� و��� �� �س�ا� 

�دير الس��� و���ي� ���ا�ا� 
����ع�.

6 - ��را� عام 1995� و�� 
�� �ل� ���ب��  ��را� سياس� ���
وسا�� �� ��را� أ��ع� �عزولين.

7 - ��را� عام 2000 و�د سا�� 
�� ��را� �مي� المعزولين.

8 -  ��را� عام 2012 �ي� 

نجــح فــي إخــراج )21( معــزوالً مــن 
أصــل )23(  واالثنيــن الذيــن ظلــوا 
ــا )عــوض  ــا بعــض، هم ــوا فيم خرج
الصعيــدي وضــرار السيســي(، ومــن 
ــة الشــعبية  ــام للجبه ــن الع ــم األمي بينه
أحمــد  الرفيــق  فلســطين  لتحريــر 
ــو غلمــى. ــق عاهــد أب ســعدات والرفي

ظــل أن نشــير أنــه لــوال دعــم الحركــة 
المتكــررة  وإضراباتهــا  األســيرة 
ــى  ــم حت ــي عزله ــن ف ــل المعزولي لظ
هــذه اللحظــة، وحتــى انتهــاء فتــرة 
التجربــة  أثبتــت  فقــد  محكوميتهــم، 
أن المحاكــم متواطئــة مــع األجهــزة 
األمنيــة، وفــي موضــوع العــزل، كمــا 
األخــرى. الموضوعــات  كافــة  فــي 
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هل هناك أحد 
في فلسطين ال 
يتمنى الشهادة 
, كلنا مشاريع 

شهادة , فالقصف 
اإلسرائيلي 

متواصل من 
الطائرات والمدفعيات والصواريخ , و يوميا 

يسقط شهداء , كل يوم نسمع عن شهيد

������� 09 ديسمبر  2020�� ����� ������ ي�سر �ر���

�� ���� ��بر �� �م��� 
��م��� و�م��س��� �����ري� 

و�س���ب� ����ري��� 
و�م��س��� ����و���� �� 

����� ���ر�� ����س���� ���م 
�س���� ������ ���� ����و� 
��ر�� ���س� ����م���� �� 
����� ��م���� �م� يس���� 
����ر ���م�ي� ���و��� ����� 
��ب�� و���س��� ��مس���� 

و��سال��� و�م��� ��م���� 
�� �د�� ������� ���� 

وسالم.

إحــراق  محاولــة  وتعــد   
ــله  ــن سلس ــة م ــة الجثماني كنيس
واإلعمــال  الممارســات 
يمارســها  التــي  الجبانــة 
ــري  ــرف العنص ــن المتط اليمي
وهــي عمــل مــدان ومســتنكر 
يجــري  عمــا  ينفصــل  وال 
اعتــداءات  مــن  يــوم  كل 
المســجد  لحرمــة  وانتهــاكات 
وغيرهــا  المبــارك  األقصــى 
وإحــراق  اعتــداءات  مــن 
مســاجد وكنائــس فــي ســائر 
الفلســطينية  األراضــي 
حكومــة  المحتلــة.  والعربيــة 
االحتــال تتحمــل المســؤولية 
الكاملــة عــن اســتمرار ارهــاب 
المســتوطنين ودعمهم وتســهيل 
ــداءات ضــد شــعبنا  ــة االعت كاف
وتأتــي  وممتلكاتــه ومقدســاته 
حملــة  ضمــن  الجرائــم  تلــك 
تمارســها  التــي  التحريــض 
حكومــة نتنياهــو ونتــاج للعقليــة 

االســتيطانية  االســتعمارية 
والتحريــض الممنهــج مــن قبــل 
ــرف  ــري المتط ــن العنص اليمي
داخــل المجتمــع اإلســرائيلي، 
قطعــان  محاكمــة  عــدم  وان 
وتقديمهــم  المســتوطنين 
ــى ممارســة  ــة يشــجع عل للعدال
ــعبنا  ــد ش ــم ض ــم المنظ ارهابه
فــي  ويســاهم  العبــادة  ودور 
االرهــاب  هــذا  اســتمرار 
المنظــم والمدعــوم مــن قبــل 
ــة.  ــتيطانية إرهابي ــات اس جمعي
الخطيــرة  االعتــداءات  هــذه 
والمعاديــة لأديــان هــي نتيجــة 
ــم  ــرف قائ ــي متط ــر احتال فك
ــض  ــة والتحري ــى العنصري عل
فــي ظــل وجــود  والكراهيــة 
التمييــز  تعــزز  تشــريعات 
وإقصــاء األخــر وتتنصــل مــن 
مســاءلة ومحاســبة المجرميــن، 
عــن  واضــح  تعبيــر  وهــي 
احتــال خــارج عــن القانــون 
للمســاءلة  يخضــع  وال 
وفــي  القضائيــة.  والماحقــة 
ممارســات  اســتمرار  ظــل 
ــية  ــة الوحش ــال العدواني االحت
ابنــاء  بحــق  والمتصاعــدة 
وإقــدام  الفلســطيني  الشــعب 
ارتــكاب  االحتــال  جنــود 
الطفــل علــي  جريمــة اعــدام 
فــي  عامــا   13 عليــا  ابــو 
شــرق  شــمال  المغيــر  قريــة 
تعــد  والتــي  هللا  رام  مدينــة 
اعتــداء صــارخ وانتهــاك لــكل 
القوانيــن واالتفاقيــات الدوليــة 
بمــا فيهــا اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

بــات مــن  الطفولــة،  لحقــوق 
العاجــل  التدخــل  هنــا  المهــم 
التــزام  وعــدم  والســريع 
المؤسســات  مــن   الصمــت 
والقانونيــة  الحقوقيــة  الدوليــة 
بحقــوق  والخاصــة  والدينيــة 
لوضــع  والتدخــل  االنســان 
ــي  ــال الت حــد لسياســات االحت
بالمنطقــة  االوضــاع  ســتفجر 
وتحــول الصــراع الــي صــراع 
ان  ألحــد  يمكــن  ال  دينــي 
يتصــور نتائجــه حيــث الدمــار 
ــه هــذه الممارســات  ــذي تخلف ال
مــن  المرفوضــة  العدوانيــة 
اســتهدافه  اســتمرار  خــال 
خاصــة  للمقدســات  الممنهــج 
فــي القــدس المحتلــة ومحاوالته 
تقســيم  لفــرض  المســتميتة 
ــجد  ــي المس ــي ف ــي ومكان زمان
لسلســلة  وتعرضــه  األقصــى 
االقتحامــات  مــن  طويلــة 
ــن  ــل المتطرفي ــن قب ــة م اليومي
والمســتوطنين ومنــع المصليــن 
حيــث  إليــه  الوصــول  مــن 
يشــكل ذلــك انتهــاكا صارخــا 
ــا  ــي كفلته ــادة والت ــة العب لحري
ــه  ــن جانب ــة. م ــق الدولي المواثي
بــات المجتمــع الدولــي مطالــب 
ــاء شــعبنا  ــة ألبن ــر الحماي بتوفي
المســيحية  المقدســة  وأماكنــه 
صــدر  مــا  وان  واإلســامية 
ــة والشــجب  ــات االدان ــن بيان م
مــن  بــد  ال  بــل  يكفــى  ال 
ــات  ــك الممارس ــد لتل ــع ح وض
التــي  العنصريــة واإلرهابيــة 
يمارســها قطعــان المســتوطنين 

والجمعيــات 
ووضعهــم ضمــن  االرهابيــة 
الدولــي  االرهــاب  قوائــم 
والســعى الــي تقديمهــم للمحاكــم 
الشــعب  معانــاة  إن  الدوليــة. 
إال  تنتهــي  لــن  الفلســطيني 
ــال  بالخــاص مــن هــذا االحت
حــد  ووضــع  العنصــري 
لتلــك الجرائــم والعمــل علــى 
وفــي  القائــم،  الوضــع  تغيــر 
ــة  ــى اهمي ــد عل ــك نؤك ــل ذل ظ
الصمــود الجماهيــري ألبنــاء 
الشــعب الفلســطيني فــي القــدس 
والتقديــر  فالتحيــة  المحتلــة 
امــام  صامديــن  هــم  لمــن 
هــذا العــدوان والذيــن يقفــون 
المؤامــرات  تلــك  وجــه  فــي 
إلفشــالها  لهــا  ويتصــدون 
رجــل  وقفــة  يقفــون  حيــث 
بالصمــود  معززيــن  واحــد 
ــي  ــم المقدس ــف والتاح والتكات
الــذي  اإلســامي  المســيحي 
ــي  ــال ف ــط االحت ــل مخط أفش
ــة  ــات اإللكتروني ــة البواب معرك
علــى أبــواب المســجد األقصــى 
عــام 2017 واليــوم يفشــلون 
كنيســة  احــراق  مؤامــرة 
الجثمانيــة فــي القــدس المحتلــة.

فروانــة،  الناصــر  عبــد  عبّــر   
األســرى  بشــؤون  المختــص 
ــي  ــره العال ــن، عــن تقدي والمحرري
والمؤسســات  والشــعوب  للــدول 
واللجــان والشــخصيات وأحــرار 
ــروا عــن  ــن عبّ ــع، الذي ــم أجم العال
تضامنهــم مــع الشــعب الفلســطيني، 
ــوم العالمــي للتضامــن  بمناســبة الي
الــذي  الفلســطيني  الشــعب  مــع 
أقرتــه األمــم المتحــدة ويُصــادف 
عــام. مــن كل  نوفمبــر   29 فــي 

المتضامنيــن  كل  فروانــة  ودعــا 
تحويــل  إلــى  أجمــع  العالــم  فــي 
الرمــزي  التضامــن  هــذا 
إرادة  إلــى  الواســع،  والعاطفــي 
ــال  ــة وأفع ــم عملي ــة وخطواته قوي

ملموســة ومؤثــرة تُنهــي االحتــال 
مسلســل  وتوقــف  اإلســرائيلي 
ــن  ــرج ع ــة وتُف ــاالت اليومي االعتق
وترفــع  واألســيرات  األســرى 
الظلــم عــن شــعبنا وتُمكنــه مــن حق 
ــة  ــش بحري ــر والعي ــر المصي تقري
فــي دولتــه الفلســطينية المســتقلة 
الشــريف. القــدس  وعاصمتهــا 

ــة  ــت دول ــد غال ــة: لق ــال فروان وق
فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
االعتقــال،  لسياســة  انتهاجهــا 
االعتقــاالت  تلــك  شــكلت  وقــد 
سياســتها  مــن  اساســياً  جــزءاً 
الفلســطينيين،  مــع  تعاملهــا  فــي 
ــث  ــة، حي ــرة يومي ــت ظاه واضح
يــوم واحــد إال ويســجل  ال يمــر 
فيــه العديــد مــن حــاالت االعتقــال.

يراعــي  ال  االحتــال  وأضــاف: 
ــن  ــام، بي ــن األي ــوم م ــي ي ــاً، ف فرق
ــد  ــن راش ــاء، أو بي ــال والنس الرج
وقاصــر، وإنمــا طالــت االعتقاالت 

الشــعب  وشــرائح  فئــات  كافــة 
الفلســطيني، ذكــوراً وإناثــاً، أطفــاالً 
ورجــاالً، شــبانا وشــيبة، فتيــات 
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 

وأوضــح فروانــة أن كل العائــات 
ذاقــت  قــد  الفلســطينية  واألســر 
مــرارة االعتقــال والســجن، ولــم 
تعــد هنــاك عائلــة فلســطينية واحــدة 
فــي األراضي الفلســطينية المحتلة، 
مــرارة  أفرادهــا  ذاق  وقـــد  إال 
كثيــرة  حــاالت  وفــي  االعتقــال. 
تعرضــت األســرة بكامــل أفرادهــا، 
اآلالف  هنــاك  فيمــا  لاعتقــال. 
تعرضــوا  قــد  الفلســطينيين  مــن 
و  مــرة،  مــن  ألكثــر  لاعتقــال 

االعتقــال  حــاالت  عــدد  يُقــدر 
االحتــال  ســني  مــدار  علــى 
بأكثــر مــن )1000.000( حالــة 
اعتقــال  ُســجل  فيمــا  اعتقــال، 
منــذ  فلســطيني   )4200( قرابــة 
الجــاري2020. العــام  مطلــع 

وأشــار فروانــة إلــى وجــود تــازم 
ــاالت  ــن االعتق ــي، بي ــت وقاس مقي
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، ويعيق 
مــن تطــور اإلنســان والمجتمــع.

مجمــل  أن  فروانــة  وأكــد 
يصاحبهــا  ومــا  االعتقــاالت، 
ويتبعهــا، تشــكل انتهــاكا جســيما 
ــى  ــي وتتناف ــون الدول ــد القان لقواع

وبشــكل فاضــح مــع أبســط القوانين 
والمواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، 
ــاء  ــاالت وبق ــتمرار االعتق وأن اس
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 
ــن  ــير، موزعي ــة )4300( اس قراب
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 

نادي األسير: يواجه األسير الجريح 
رائد بدوان )56 عاًما(، من بلدة بّدو، 
أوضاعاً صحية صعبة، حيث يقبع في 
سجن »عوفر«.وقال نادي األسير، إن 

األسير بدوان أُصيب عام 2015م، 
بأكثر من عشر رصاصات من قبل 
قوات االحتال، تم استئصال عدداً 

منها، فيما بقيت ست رصاصات في 
جسده حتى اليوم، تُسبب له آالماً حادة 

وصعبة في الرأس والصدر واليد 
والظهر، عدا عن معاناته من أمراض 

أخرى كالسكري والضغط. ولفت 
نادي األسير إلى أن األسير بدوان 

مكث في مستشفى »شعاري تسيدك« 
اإلسرائيلي بعد إصابته واعتقاله، 

وعقدت له أكثر من )50( جلسة في 
محكمة »عوفر« العسكرية، إلى أن 

أصدرت بحقه ُحكماً بالّسجن لمدة 
)18( عاًما، وغرامة بقيمة نصف 

مليون شيقل، وذلك بعد أن وجه 
االحتال له تهمة تنفيذ عملية دهس 

قرب بلدة سنجل في رام هللا. يذكر أنه 
أب لتسعة أبناء.

دعاء لأسرى الفلسطينيين في سجون اإلحتال 
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المحــررون  األســرى  فبــدأ 
رواتــب  يتقاضــون  الذيــن 
الفلســطينية  الســلطة  مــن 
يؤهلهــم  نمــوذج  تعبئــة 
بالــوزارات  لالتحــاق 
ــة  ــزة التابع ــات واألجه والهيئ
للســلطة، لضمــان اســتمرار 
ــي خطــوة تهــدف  ــم، ف رواتبه
مــع  الخافــات  إنهــاء  إلــى 
ــة  ــرائيل واإلدارة األميركي إس
الرواتــب. هــذه  حــول 

ووفقــاً للمســؤول فــي وزارة 
ــد  شــؤون األســرى حســن عب
ربــه، فــإن »األســرى بــدأوا 
تعبئــة نمــاذج اســتمارة تشــمل 
ــات شــخصية ومؤهاتهــم  بيان
ــي،  ــم الصح ــة ووضعه العلمي
تكــون  قــد  عمليــة  فــي 
ــة، مــن أجــل اســتيعابهم  طويل
الســلطة«. مؤسســات  فــي 

المستشــار  وأضــاف 
اإلعامــي للــوزارة للشــرق 
األوســط: »ســيجري توظيفهــم 
للتقاعــد.  بعضهــم  وإحالــة 
الرغبــة  علــى  يعتمــد  هــذا 
والمؤهــل العلمــي والوضــع 
كذلــك«. والعمــر  الصحــي 

لســحب  الخطــوة  وتهــدف 
اإلســرائيليين  مــن  البســاط 
هــذه  مــن  يتخــذون  الذيــن 
التهــام  شــماعة  الرواتــب 
ــاب«،  ــم »اإلره ــلطة بدع الس
وهي حجــة اقتنعت بها اإلدارة 
ــه:  ــد رب ــال عب ــة. وق األميركي
عبــر  القضيــة  حــل  »نريــد 
كمناضليــن  حقهــم  ضمــان 
االســتهداف  مواجهــة  فــي 
اإلســرائيلي لهــم«. وأضــاف: 
ــد  ــدة. لق ــت جدي ــرة ليس »الفك
األوروبــي  االتحــاد  دعــم 
ــل  ومــول برامــج ســابقة لتأهي
مــن  المحرريــن  األســرى 
أجــل اســتيعابهم فــي وظائــف. 
بالفعــل  جــرى  لقــد 

منهــم«. العديــد  توظيــف 

نحــو  الحديــث عــن  ويــدور 
7400 أســير محــرر قضــوا 
فــي  ســنوات   5 مــن  أكثــر 
اإلســرائيلية  الســجون 
مــن  رواتــب  ويتقاضــون 
الســلطة. يقابلهــم نحــو 5000 
اإلســرائيلية،  الســجون  فــي 
كذلــك  رواتــب  يتقاضــون 
ســجنهم.  ســنوات  بحســب 
وتدفــع الســلطة مخصصــات 
شــيقل   2000 مــن  تبــدأ 
بحســب  وتزيــد  للمحرريــن، 
ــع  ــا تدف ــجن، فيم ــنوات الس س
ــدأ مــن 4000  مخصصــات تب
 1200 يعــادل  مــا   ( شــيقل 
للمعتقليــن  امريكــى(   دوالر 
 8000 بيــن  وتتــراوح 

 1 2 0 0 0 لمــن و شــيقل 
ا  مضــو مــن أ أكثــر 

الســجون،  فــي  عامــاً   20
للغايــة. قليــل  وعددهــم 

إلــى  األســرى  وبتحويــل 
موظفيــن فــي الســلطة، ســتأخذ 
رســمية،  صفــة  رواتبهــم 
أو  الدولــي  المجتمــع  وأمــام 
الذيــن تبنــوا موقــف إســرائيل، 
ســتأخذ صفــة »الشــرعية«.

عوائــل  يخــص  مــا  أمــا 
الموجوديــن  األســرى 
فــي الســجون والذيــن  فعــاً 
عــن  رواتــب  يتقاضــون 
ــألة.  ــم المس ــم تُحس ــم، فل أبنائه
وقــال عبــد ربــه إنــه ال يوجــد 
فــي  وضعهــم  علــى  تغييــر 
الوقــت الحالــي، لكــن مصــادر 
رجحــت لـ»الشــرق األوســط« 
لذويهــم  األمــوال  تُحــول  أن 
فــي  أهاليهــم  اعتمــاد  عبــر 
بــوزارات  خاصــة  برامــج 
تهتــم بالشــؤون االجتماعيــة. 
الفكــرة  ربــه  عبــد  ورفــض 
تســعى  إســرائيل  إن  وقــال 
قضيــة  إلــى  تحويلهــم  إلــى 
»لكنهــم  اجتماعيــة، 
مــن  ومقاتلــون  مناضلــون 
شــعبهم«. حريــة  أجــل 

كل  فــي  الســلطة  وتريــد 
االتهامــات  إنهــاء  الظــروف 
بحقهــا، مــع االحتفــاظ بالوفــاء 
ــن،  ــات مقاتلي لأســرى وعائ
كمــا تريــد منــع إســرائيل مــن 
العوائــد  مــن  أمــوال  خصــم 
ــرر  ــام ق ــل أي ــة. وقب الضريبي

الــوزاري  المجلــس 
اإلســرائيلي  المصغــر 

مليــون   600 نحــو  اقتطــاع 
شــيقل )181 مليــون دوالر( 
لكــن  الســلطة،  أمــوال  مــن 
الســلطة احتجــت وقالــت إنهــا 
تتابــع مــع الجانب اإلســرائيلي 
ــر  ــوية األم ــى تس ــل عل وتعم
إســرائيل  تحــول  أن  قبــل 
أن  األمــوال كاملــة. ويعتقــد 
هــذا  خصــم  إســرائيل  تبــدأ 
كل  جزئــي  بشــكل  المبلــغ 
شــهر بدايــة مــن العــام المقبــل.

بــدأت  التــي  والتعديــات 
علــى  إدخالهــا  الســلطة 
مخّصصــات األســرى تأتــي 
فــي جــزء مــن تغييــر فــي 
وصــول  قبــل  السياســات 
الجديــدة. األميركيّــة  اإلدارة 

إســرائيلية  مصــادر  وقالــت 
التعديــات  بيــن  مــن  إن 
التــي تعمــل الســلطة عليهــا 
األســرى  عوائــل  منــح 
علــى  بنــاًء  مخصصــات 
االجتماعيــة،  أوضاعهــم 
مــدة  طــول  علــى  وليــس 
بقائهــم فــي الســجن، كمــا هــو 
وذلــك  حاليــاً،  بــه  معمــول 
أمــام  صورتهــا  »لتجديــد 
ــدة«. ــة الجدي اإلدارة األميركيّ

المقــّررة  التعديــات  وتأتــي 
المصــادر  بحســب 
ــح  اإلســرائيلية »عمــاً بنصائ
متعاطفيــن  ديمقراطييــن 
ــه دون  حــّذروا مــراراً مــن أن
المخّصصــات،  هــذه  وقــف 
علــى  مســتحياً  فســيكون 
بــأي  القيــام  الجديــدة  اإلدارة 
تجاههــم«. وازنــة  خطــوة 

ــف  ــروف كي ــر المع ــن غي وم
مــع  شــعبياً  التعامــل  ســيتم 
لكــن  المقــررة،  التعديــات 
ــة  ــاً بطبيع ــيكون رهن ــك س ذل
ــيتم  ــا إذا كان س ــف وم الوظائ
ــل ســيتم  ــب، وه ــّس بالرات الم
تحويــل جــزء مــن األســرى 
إلى حــاالت اجتماعيــة بالفعل.

الشــهر  الســلطة  وأعلنــت 
العاقــات  إعــادة  الماضــي 
 6 نحــو  بعــد  إســرائيل  مــع 
وشــمل  وقفهــا،  مــن  أشــهر 
ــي  ــيق األمن ــادة التنس ــك إع ذل

والمدنــي فــي هــذه المرحلــة.
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الدراســات  وحــدة  رئيــس  أكــد 
ــرى  ــؤون األس ــة ش ــي هيئ ــق ف والتوثي
والمحرريــن، عبدالناصــر فروانــة، إن 
معانــاة األســرى فــي ســجون االحتــال 
اإلســرائيلية تشــتد وتتجــدد كل عــام مــع 
ــص  ــبب نق ــتاء، بس ــل الش ــول فص دخ
ــدم  ــة، وع ــتوية واألغطي ــس الش الماب
ــن  ــر م ــي كثي ــة ف ــزة التدفئ ــر أجه تواف
الســجون ومراكز التوقيــف والتحقيق”.
تصريــح  فــي  فروانــة،   وأشــار 
صحفــي، إلــى أن األســرى فــي ســجون 
االحتــال يعانــون نقصــا حــادا فــي 
احتياجــات الشــتاء، جــراء المعيقــات 
زيــارات  وتوقــف  اإلســرائيلية 
كورونــا. أزمــة  بــدء  منــذ  األهــل 
ــن األســرى  ــى أن بي ــة عل ــد فروان وأك
وأســرى  الســن،  فــي  كبــار 

أمــراض  مــن  يعانــون  مرضــى 
يزيــد  الــذي  األمــر  مختلفــة، 

معاناتهــم. مــن  ويفاقــم  ألمهــم  مــن 
ارتفــاع  إلــى  »باإلضافــة  وقــال: 
قبــل  مــن  عليهــم  القلــق  درجــة 
عائاتهــم، جــراء دخــول فصــل الشــتاء 
ووجــع  ألــم  مــن  لهــم  يتســبب  ومــا 
ــارات  ــف الزي ــي ظــل توق ومــرض، ف
البديلــة«. التواصــل  آليــات  وانعــدام 

دخــول  بــدء  مــع  أنــه  إلــى  وأشــار 
درجــات  وانخفــاض  الشــتاء  فصــل 
الحــرارة، يعانــي األســرى مــن نقــص 
فــي المابــس والحرامــات والبطانيــات 
ــاً،  ــن حديث ــة المعتقلي ــتوية، وخاص الش
فــي  المتواجديــن  األســرى  يقــوم  إذ 
وتقديــم  مســاعدتهم،  علــى  األقســام 
مــا يلزمهــم مــن مابــس وحاجيــات 
ممــا يتوفــر لديهــم، مــا يتســبب فــي 
واألغطيــة. بالمابــس  حــاد  نقــص 

ســجون  مصلحــة  فروانــة  واتهــم 
سياســة  فــي  باإلمعــان  االحتــال 
بحيــاة األســرى وفــرض  االســتهتار 
عليهــم،  صعبــة  حياتيــة  ظــروف 
والتنكيــل بهــم فــي تفاصيلهــم المعيشــية 
بعــرض  ضاربــة  كافــة،  اليوميــة 
اإلنســان  حقــوق  مبــادئ  الحائــط 
الدوليــة. والمواثيــق  والقوانيــن 

الدوليــة  اللجنــة  فروانــة  وطالــب 
ــب األحمــر بتحمــل مســؤولياتها  للصلي
المابــس  وتوفيــر  اإلنســانية 
لأســرى. الشــتوية  واألغطيــة 

يد�� ال��� السا�� م� ديسمبر� 
���را� م� ال��� �ال�د� الم������ 
ا �ديد� �� ���� ا������  �ع�ام�

��د�ما م���� �الم��د� ��ما:
1 � ا���ر� م�ا� م�د� عبد الم��د ال��ي�� 
)19 عاًما( من القدس المحتلة المعتقلة منذ عام 

2015، وتقضي حكًما بالسجن 6 أعوام؛ قضت منه 
خمسة أعوام متواصلة، بعد أن تم إدانتها بمحاولة طعن جندي.

تعتبر الشويكي أصغر أسيرة فلسطينية تقبع بسجون االحتال، حيث اعتقلت وكان تبلغ 
14 عاما من العمر عقب مغادرتها مدرستها في حي وداي حلوة ببلدة سلوان بحجة 

العثور على سكين في حقيبتها، وادعاء نيتها تنفيذ عملية طعن.

ا�  2 � �ا���ر م�م�د ��ماع�� ��مد �د�م� �45 عام�
من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ اعتقاله عام 2002 وأمضى 

في سجون االحتال 18 عاًما.

� ��اع� ��� ا��ر�

ا �ديد� ��  ���ر ����ر� يد��� �ع�ام�
���� ا�����

رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في 
هيئة شؤون األسرى والمحررين، 

عبدالناصر فروانة
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��ي��ي �مر �بد الرحم�
 ا���ا� ا���� ا���ا� 
الق��م�� �لى �ل��ي�� 

��ان�� �رن��� و�ر ال��ر
 أشكركم على هذا البرنامج 

الذي يفتتح نافذه إضافية 
تطّل منها على شعبنا ويُطّل 

منها شعبنا وجمهوركم 
الكريم علينا، لنتفاعل 

معاً عبر الكلمة الواعية، 
الكلمة الهادفة إلى حمل 

رسائل صادقة بعيداً عن 
كل الحسابات الصغيرة، 

وقد اخترت أن اتحّدث فيها 
قلياً عن الحرية الغائبة في 

عالمنا العربي، التي هي 
أشبه بالحوريّة، الحوريّة 
التي كثيراً ما نسمع بها 

أو نتحدث عنها ونتمناها، 
ومع ذلك لن يسبق ألحد 
فينا أن رآها أو شعر بها 
إاّل في عالم غير عالمه. 

إن المعركة التي يخوضها 
اإلنسان من أجل حريته 

ال تقل أهمية عن الحرية 
نفسها، بل هي الوجه اآلخر 
للحرية، وما يقدمه اإلنسان 

في سبيلها من تضحيات 
ما هي إال استثمار إنساني 

وأخاقي بعيد المدى، 
سيعود بالفائدة على األجيال 

الاحقة، وسيرفع من 
وعي وثقة الجيل الحالي، 
وسينتصر ألحام وآمال 

األجيال السابقة.
 الحريّة هي الساح األمثل 

واألقوى إلطاق عنان 
المعرفة، وضمان الرقي 

والتقدم، ومصادرتها تُمثل 
أبشع وسائل التعذيب 
واالضطهاد التي لجأ 

إليها االستعمار والطغاة 

عبر التاريخ، بهدف 
السيطرة والهيمنة على 

طاقات ومقدرات الشعوب 
وثرواتها، وال أبالغ إن 

قُلت لكم بأّن أبشع أشكال 
مصادرة الحرية واالعتداء 
عليها هي مصادرة حرية 

العقل والتفكير وإبداء الرأي 
من جهة وحرية االختيار 

من جهة ثانية، وذلك بوضع 
واختاق كوابح وموانع 

بذرائع واهية للحّد منها، مما 
يؤدي إلى أن ال يرى الشعب 

إال ما يراه الحاكم، وهكذا 
يولد االستبداد، ويُشنق النقد 

والتعددية بأنشوطة الوالء 
والمصالح العليا للحاكم 
وليس للدولة، فمصلحة 
الدولة، أيٍّ دولة كانت، 

تكمن في حرية المواطن، 
وفي المواطن تكمن في 

حرية عقله واختياره.
 هذا هو التفسير األّولي 

لتأّخر العرب إجماال عن 
ركب الحضارة والحداثة، 
ليس بسبب شّح إمكانياتهم 

الفكريّة والمادية التي 
تفوق في كثير من األحيان 
إمكانيات اآلخرين، وإنما 
بسبب الحّكام الذين حّولوا 

األوطان إلى مزارع خاصة 
وأحالوا المواطنين إلى 

رعيّة تابعة، وما »الَعقد 
التطبيعي« الذي تّم إبرامه 
بين الحركة االستعمارية 

الصهيونية وبعض األنظمة 
العربية على حساب حرية 

الشعب الفلسطيني وفوق 
أنقاضها إال دليل دامغ على 

صحة هذا التحليل.
 إن ما أدعو إليه عبر هذه 

المداخلة السريعة التي 

أشكر فيها قمَرين، قمر 
عبدالرحمن التي أتاحتها 

وجعلتها ممكنة، وقمر 
التي ولَّدت مني رسائلها، 

وشقيقتي نسيم القابلة التي 
رعتها، وكذلك األديب 

الكبير محمود شقير الذي 
عّمدها، وصديقي العزيز 

حسن عبادي »حسن 
الجسر« الذي يتابع عن كثب 
إصدارات األسرى ويجعلها 

ممكنة، فدعوتي تتجّسد 
في فكرة بسيطة: إن حرية 

الكلمة، وحرية االختيار هما 
بمثابة السّكة الحقيقية التي 
تسير عليها عربة الحرية، 
وبفقدان إحداهما أو كاهما 
ال يمكن للحرية أن تواصل 
مسيرتها، وإن وجدت فإنها 

ستوجد مشوهة وقبيحة، ففي 

داخل سجني أشعر بأنني 
حر أكثر من آالف المفكرين 

الذين يبوحون في فلك 
المنفعة والسلطان.

 وحتى نلتقي أحرارا� ��� 
�م�� ال�ري�� ��� �ر� 

ر�� ل��  القد� الم�ر�
ول�عب�� و��ت��� العر��� 
وا������� ول�� أحرار 

الع�ل� ��ي و�� �ق�� أ���ي 
ور���ي ا��ر� �� ����� 
ال���� والم�ب�� والع�د 

��� نبقى أحرارا� حتى دا�� 
�ن��ي��� المعتم��

الرحمــن عبــد  لقمــر  تحيــة   
ال��ي�ة ال�اتبة �ا�ع�مي�ة �مر 

عبد الرحمن
ا� �� �ر�ام� ��تر  ا�ع��
النصر�  �ت���ي�� ���ا�ا 

TV�
هــذه  لكــم  أخــط  أن  يُســعدني   
جــدران  بيــن  مــن  الكلمــات 
وأبــرق  الصهيونــّي،  الســجون 
لكــم باســمي وبإســم كافــة األســرى 
ــى  ــة، ونشــّد عل أجمــل باقــات التحيّ
ــذه  ــل ه ــنون مث ــم تدش ــم وأنت أياديك
باألســرى  تهتــم  التــي  البرامــج 
وانتاجاتهــم األدبيّــة والثقافيّــة فــي 
ــخ  ــن تاري ــة م ــة المهّم ــذه المرحل ه
ــة التــي  قضيّتنــا ومعركتنــا التحّرريّ
نحــوض غمارهــا جميًعــا كّل فــي 
وميدانــه.. وموقعــه  مجالــه 

 إّن مــا بــات يُعــرف بأدب الســجون، 
يشــّكل وجهًــا مــن وجــوه ثقافتنــا 
ــرز  ــّل أب ــة ولع ــطينيّة المقاوم الفلس
مــا يميّــزه أنّــه يصــدر مــن قلــب 
حلقــة  ويعكــس  األســر،  ميــدان 
مهّمــة مــن  معانــاة شــعبنا تحــت 
االحتــال وهــو يواجــه غطرســة 
ومشــروعه  وأدواتــه  الســجان 
ــر إرادة  ــى كس ــادف إل ــّي اله التنكيل
عبــئ  إلــى  وتحويلهــم  األســرى، 
مــادي ومعنــوي وسياســي لشــعبهم، 
مــن  وإفراغهــم  وهزيمــة وعيهــم 
واإلنســاني.  الوطنــي  محتواهــم 

وســائر  الســجون  أدب  ويأتــي   
فــي  األخــرى  الثقافيّــة  األنشــطة 
فــي  نضالــي  كشــكل  الســجون 
التــي  السياســة  هــذه  علــى  الــرد 
وجــٍه  أي  طمــس  إلــى  تســعى 
التحّرريّــة لمعركتنــا  مشــّرف 

ا����  أي��ا ا�ع��

 إننــا نثّمــن مثل هــذه البرامج الهادفة 
التــي تســعى إلــى إبــراز المشــهد 
الثقافــي الفلســطيني وهــو يواجــه 
علــى  الضــوء  ويســلّط  المحتــل، 
إصــدارات األســرى وإبداعاتهــم، 
وندعــو إلــى تواصــل مثــل هــذه 
ــة  ــا لتشــمل كاف األنشــطة وتطويره
ــات  اإلبداعــات فــي مختلــف المحطّ
األســيرة  الحركــة  عمــر  فــي 
ــن  ــاب ع ــف النق ــطينيّة، وكش الفلس
ــي  ــات الت ــذه اإلبداع ــن ه ــد م العدي
طواهــا الزمــن، ألنهــا تمثــل كنــوًزا 
أنقــاض  تحــت  مطمــورة  أدبيّــة 
حتــى  أو  والامبــاالة  اإلهمــال 
الطمــس المقصــود مــن قبــل جهــات 
ــي وارد حســبانها  ــس  ف ــة، لي مختلف
مثــل هــذه االبداعــات، وال تمثــل 
لهــا أولويــة أو حتــى أدنــى اهتمــام.

ــة  ــة خاّص ــا؛ تحيّ ــّد منه ــة ال ب  كلم
ــادي  ــاوي حســن عب للمحامــي الحيف
لمشــروعه الريــادّي »لــكّل أســير 
وصلتنــا  خالــه  ومــن  كتــاب« 
وكذلــك  اإلصــدارات،  مئــات 
أســير  كّل  »مــن  مشــروعه 
كتــاب« الــذي مــن خالــه حلّقــت 
إصداراتنــا عبــر القضبــان لتــرى 
العربــي. عالمنــا  وتصــل  النــور 

ة� أ�ر�   ��د ع�� أيا�ي�� مر�
��بار� ��� ال����� ���من� 
لبر�ام��� الم�يد من ال�قد� 

�ا�رتقا� ��ع� أ�يالنا�

�ق�� ا�سير 
أسامة ا��قر�

رسالة من 
��� ال���ا�ة 
لبر�ام� �تر 

النصر
 ��� � الرحمن 

الرحي�
 في عرف الدنيا كلها 

تكون للسنوات أثرها في 
العمر والنفس البشرية 

إال عندنا فنحن لم نعترف 

ولن نعترف ال بسيادة 
السجان وال بأحكامه وال 

بسنوات اعتقاله.

األخت العزيزة قمر عبد 
الرحمن  تحية أبرقها 

مجللة باالحترام وعظيم 

التقدير لتصلِك وأنِت 
وكل فرساننا 

بألف ألف خير وبصحة 
وعافية.

أختي الكريمة أشكرِك 
عظيم الشكر على كل 
ما تقومين به وعلى ما 

تقدميه من رسالٍة سامية  
فأنِت وأمثالِك تقومون 

بالدور األهم في عملية 
النضال الوطني وأنتم 

فرسان الكلمة وصوتكم 

ال يقل أهمية عن أي 
شكل آخر من أشكال 

النضال فلِك أختي 
العزيزة كل  الشكر ولِك 

كل التقدير واالحترام.

وان شاء هللا نستطيع 
دوما إيصال رسالتنا 

وصوتنا للعالم أجمع فهذا 
هو واجبنا.

م� �ال� ا�ح�را� 
أ���� ا�سير أسامة 

ا��قر�

زاوية األسرى



صالــح  إســام  األســير  التقيــت 
إيشــيل  ســجن  فــي  جــرار  محمــد 
لقائــي  بعــد  مباشــرة  الســبع،  ببئــر 
بنائــل، استفســر عــن مشــقّة الســفر 
عــن  بــَدوري  وحّدثتــه  الكورونــي 
نشــاط والــده الشــعرّي والفيســبوكّي 
 1931 ســنة  )ولــد  عمــره  رغــم 
جنيــن(. قضــاء  برقيــن  قريــة  فــي 
أكملنــا حديثنــا حــول ضــرورة تدويــل 
ــة األســرى، فنحــن بلــد المليــون  قضيّ
أســير، والوصــول بهــا إلــى المحافــل 
الدوليّــة، حّدثنــي بحرقــة عــن تلــك 
ــي  ــع ف ــت تقب ــا زال ــي م ــن الت الجثامي
التــي  كتلــك  الســجون،  ثّاجــات 
ــد  ــم تحــظ بع ــام، ول ــر األرق ــي مقاب ف
بإكرامهــا ودفنهــا؛ ذكــر لــي األســرى 
داوود الخطيــب، كمــال أبــو وعــر، 
بســام الســايح، ســعيد غرابلــة، فــارس 
بــارود ونصــار طقاطقــة )رحمهــم 
هللا( الذيــن قُتلــوا بــدم بــارد داخــل 
جثامينهــم  تُحــّرر  ولــم  الســجون، 
صمــت  صامتــون  ونحــن  بعــد 
أهــل القبــور. حقًــا، صمتُنــا عــار!
عمــل  ورقــة  مســوّدة  تناولنــا 
)عنــوان  عارنُــا«  بعنوان«صمتُنــا 
فهنــاك  الحملــة،  لتلــك  مؤقّــت( 
إجمــاع مؤّسســاتي إســرائيلي ممنهــج 

ــل باألســير الفلســطيني، يشــمل  للتنكي
اإلســرائيلي،  الشــارع  أطيــاف  كّل 
بجميــع مؤسســاته السياســيّة واألمنيـّـة، 
وتعبئــة شــعبويّة عامــة تشــمل وســائل 
األســير  لشــيطنة  المجنّــدة  اإلعــام 
الفلســطيني، وتعبئــة عاّمــة للجهــاز 
القضائــي لشــرعنة الوســائل التعذيبيـّـة 
القانــون،  بموجــب  ُمتاحــة  لتصيــر 
ــا،  ــا وقانونيً ــا، إعاميً وتســويقها دوليّ
ــطيني  ــت فلس ــاك صم ــل، هن وبالمقاب
األســرى  ملــّف  لتجاهــل  ممأســس 
عــبء  الملــف  هــذا  وكأن  ودفنــه، 
ــة  ــل دول ــا جع ــا مّم ــى كاهلن ــر عل كبي
الكيــان تتصــّرف بعنجهيّــة وكأنهــا 
الماحقــة  مــن  ومحميّــة  ُمحّصنــة 
إلــى غيــاب  أّدى  مّمــا  والمحاســبة، 
محاســبة   وعــدم   الدوليّــة  العدالــة 
دولــة الكيــان علــى جرائمهــا بحــق 
وإمعانهــا  الفلســطينيين،  األســرى 
ــرح  ــن العقــاب، لتس فــي اإلفــات م
باألســرى. التنكيــل  فــي  وتمــرح 
لــذا يتوّجــب تبئيــر العمــل، بدايــةً، 
األشــبال،  الطبــي،  اإلهمــال  علــى 
هــي  )القمعــة  والقمعــات  اإلداري 
عمليـّـة عقــاب جماعــّي، تُســتخدم فيهــا 
العنــف والتنكيــل ويميّزهــا  وســائل 
اســتخدام العنــف المفــرط، اســتخدام 
الغــاز المســيل للدمــوع، قنابــل صوتيّة 

وكاب، تقوم بها قّوات »النحشــون«، 
ســيّئة الصيــت، و«درور« وغيرهــا(؛ 
اتفقنــا علــى ضــرورة جمــع الشــهادات 
ــة  ــة لمحكم ــل التوّج ــن أج ــة م واألدلّ
الجنايــات الدوليـّـة وضــرورة مرافقتــه 
ــا  ــك طرحن ــة، وكذل ــة المهنيّ اإلعاميّ
عينيّــة  بدعــوات  التوّجــه  فكــرة 

اآلالف  قبــل  مــن 
ــة  ــا بالتجرب ــرائيلي تيّمنً للقضــاء اإلس
قــّوة  لتشــّكل  أفريقيّــة   الجنــوب 
ــة لملــف األســرى،  ضاغطــة ومحرّك
دوليّــون. مراقبــون  لهــا  يتجنّــد 

رافقتنــي فــي طريــق عودتــي إلــى 
حيفــا لوحــة هبــة أيمــن باســم فلســطين 
ــن«! ــيلفي الجثامي ــّميتها  »س ــي س الت

ل� ��ي�� ���� �ح�� 
التحي�ا�� الحري�ة ل� �ل�مي� 

��ر� الحري�ة.
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نشرت على صفحتي يوم 30 
تموز 2019 تغريدة عنونتُها »لكّل 

أسير كتاب«. بادرُت بمشروع 
إيصال إصدارات كتّابنا ألسرانا 
القابعين خلف القضبان؛ تواصل 

معي العشرات من الكتّاب؛ زّودني 
الصديق حسن عبد الّسام أبو 

دية بنُسخ من مجموعته الشعريّة 
»نقوش على خاصرة أيلون« 

)تصميم الغاف: نضال جمهور، 
إصدار دار فضاءات للنشر 

والتوزيع األردنيّة(، ورواية »ِمرآةٌ 
واحدة ال تكفي«) تصميم  الغاف: 

م. عدي أبو دية، إصدار اآلن 
ناشرون وموزعون(.)جزيل 

الشكر للصديق نقوال عقل على 
شحنها من عمان(.

 جاء في عتبة الديوان:

���ف�� �ل� ���� يال� م��ر��ا
�سا�ل�ا �� ��ل�ا �ال��ا��
�قال� ��� �ي�ا مرا�� �ل��ة�

�� ��م� �را� ال��ا��� لقد مز�
 وفي التظهير:

»الغولة

��ل�ا ل�� ي�ا�� ال��لة..

تفق�د يدي�..
ا�. لعل��ا تر�� ل� م� �م� ت��ا��
  جاء في الرواية: »في الحفات 

التنكريّة يختار كلٌّ قناعه الذي 
يعكس ما في أعماقه، فا تعجبي 
مّمن يتخذون أسماء وهميّة؛ فهي 

حقيقتهم التي يتمنونها، بل قد نكون 
في تلك اللحظات أقرب إلى ذاتنا«.

وها هي في طريقها  الختراق 
الجدران العازلة لتكون بين أيادي 

أسرانا خلف القضبان.  

بدأت مشواري التواصلّي مع أسرى 
أحرار يكتبون رغم عتمة السجون 
في شهر حزيران 2019؛ تعاصفنا 

وتثاقفنا، نعم، وجدت لقائي بهم، 
بأفكارهم وبكتاباتهم متنفًّسا عبر 

القضبان.
عبّر األسير كميل أبو حنيش عن هذه 

المبادرة  في رسالة بعثها للروائي 
مصطفى عبد الفتاح ونشرها بدوِره 
على صفحات »االتحاد« الحيفاويّة، 

ومّما جاء في هذه الرسالة قوله: 
»يفتح ثغرة ولو صغيرة في جدار 

األسر السميك ويسمح بتسّرب 
القليل من نور الحريّة ليضيء 

عتمة الزنازين الثقيلة«.أّما الكاتبة 
الفلسطينيّة حنان بكير المهّجرة في 
الشتات فعقّبت من صقيع النرويج: 

»ما أجمل إصرار شعبنا على 
الحياة.. وما أعظم ما تقوم به من 

عمل.. وأخّمن أنك صرت شريان 
الحياة ألسرانا خلف القضبان 

والجدران واألبواب الموصدة.. 
صباحك وطن معافى«.

»الزّمار بموت وإيدو بتزّمر«
التقيت صباح األربعاء 25 تشرين 

الثاني 2020 بصديقي األسير كميل 
أبو حنيش ]1[ في سجن ريمون 

الصحراوي للمّرة الخامسة؛ أطّل 
علّي بكّمامة كورونيّة طلبت منه 
نزعها ألمتلئ بابتسامته؛  تعانقنا 
مطّواًل عبر عدّوي اللدود، ذاك 

الحاجز الزجاجّي الفاصل، سألني 
بدايةً عن حفيدي ماهر وعيد مياده 
السابع ووقع القصيدة التي أهداها له 
والعائلة فرًدا فرًدا، ال يترك شاردة 
أو واردة.حّدثني عن فورة الصباح 
برفقة أبي غّسان وكتابي »أمميّة لم 

تغادر التّل« الذي ناقشاه مًعا وقصيدة 
»غزالة في باد الشمال« من وحي 
الكتاب، قرأها على مسامعي وهي 

في طريقها لتصلني وإيفا.تحّدثنا عن 
ملوخيّة صندلة، تعهُّد رشاد عمري 

وصحيفة »المدينة« الحيفاويّة بكّل 
كميّة بإمكانها اختراق السجون، 
و«مصيَدة« الملوخيّة في الليلة 

المصيريّة بين 30/11 و01/12 
فترة االنتفاضة والمطاردة والزمن 

الجميل.تناولنا مشروعه حول الكتابة 
والسجن وأهميّته؛ فكرة كتابة رسائل 

البحر وطقوس الكتابة وإدمانها، 
»الزّمار بموت وإيدو بتزّمر«، 

شوبنهاور، نيتشه وفرناندو بيسوا 
)شاعر، كاتب وناقد أدبي، مترجم 

وفيلسوف برتغالي( وما بينهم، قّصة 
قصيدته »عنات«، وأمور أخرى 

تشابك ببعضها البعض.لحسن حظّي 
جاءت ساعة العَدد )صارت هذه 
الكلمة أمقَت كلمة علّي في معجم 

اللغة العربيّة ولن أتصالح معها إاّل 
مع تحرير كافّة أسرانا!( مّما مّكننا 
من تمديد فترة اللقاء الُمتاحة بساعة 

أخرى حتى أتمكن من لقاء الشيبون. 
كانت فرصة للتعّرف على الكلبشات 

المدمجة )كلبشات باأليدي وأخرى 
في األرجل وجنزير يربطهما!(.

حّملني سامات ألصدقائنا 
المشتركين: سعيد، أمير وباسل.حقًا، 

كان لقاء تثاقفّي مثير أنسانا السجن 
والسّجانة التي رافقتنا!

لك عزيزي الكميل أحلى التحيّات، 
لقاؤنا قريبًا في حيفا، شئت أم شئت!

نجمة البحر... والمربّع األزرق
بعد لقائي حال وصولي باألسير 

المعتقل محمد الحلبي وبعدها باألسير 
كميل أبو حنيش، أطّل األسير منذر 

خلف أحمد مفلح ]2[ بابتسامة 
تازمه كعامة فارقة؛ كان عناقًا 
ثاثيًّا برفقة كميل، حيث تبيّن لي 
أّن كميل يُعتبر )س.غ.ب( وهي 
مصطلح عبري يعني أنّه يشّكل 

احتماال كبيًرا للهروب، لذلك يتوّجب 
مرافقته بضابط كبير حين تنقّله، 

ولحسن حظّنا كان الضابط مشغواًل 
بوجبة الغذاء مّما أتاح العناق واللقاء 

الثاثّي، للمّرة األولى منذ بدأت 
مشواري التواصلّي مع أسرى 

يكتبون.كان اللقاء حميميًّا، 
برقت عيناه حين تحّدثنا عن مولوده 

الُمنتظر »الخرزة«، عن حفل 
اإلشهار الُمرتقب وردود الفعل على 
صفحات التواصل االجتماعي التي 

تترقّبه بفارغ الصبر الحتضانه؛ 
وقرأ على مسامعي رسالة في 

طريقها إلّي، موّجهة لكاتيا، أسماء 
وزوجتي سميرة، تحمل عنوان 

»الطريق إلى حريٍّة مشتهاة« ويتذكر 
كلماتها غيبًا، جاء فيها »فلم يعد 

السجن يتّسع لي، ولم يعد بمقدوره 
احتجازي.. ُمقِسماً لكل مشّكك بكل 
المعتقدات بأني اآلن ُحُر«.تحّدث 
بلهفٍة عن حفيدتي ليم وشهد وأيّام 

الزمن الجميل حين زار حيفا وترك 
نصف قلبه في ستيا ماريس، أعالي 

الكرمل، عام 1999، وما زال 
المشهد حاضًرا وحكاه لي بأدّق 

التفاصيل، فالتفاصيل الصغيرة في 
ا وتلك الذكريات  السجن مهّمة جّدً

الجميلة ترافقه ليل نهار.
حّدثني عن حياته داخل جدران 

السجن، بين رياضة وقراءة 
وكتابة، األدب العالمي وعمليّة 

التثاقف وأهميّة الترجمة ودورها 
وفكرة مشروع ترجمة بالتعاون مع 

الدكتورة لينا أبو بكر من ضباب 
لندن وصقيعها.تناولنا »المربّع 

األزرق«؛ شباك الزنزانة واللون 
األزرق الذي يطغى على شبابيك 

الزنازين وأبوابه، وكأنّه لون موّحد 
ياحق األسير أينما تحرك خلف 
تلك األساك الشائكة والجدران 

العازلة، ورغم ذلك يسرح معه وكأنّه 
بحر حيفا وذكرى لقاء نجمة البحر 

الحيفاويّة عالقة في مخيّلته.
ناقشنا مخطوطة عمله األدبّي الجديد 

وأسلوبه الحداثّي الذي يشّكل قفزة 
نوعيّة ألدب السجون الفلسطيني، 

وداهمنا الوقت الذي يقف بالمرصاد.
لك عزيزي منذر أحلى التحيّات، 

الحريّة لك ولجميع أسرى الحريّة، 
سنلتقي حتًما في حفل إشهار 

»الخرزة« قريبًا.
حسن عبادي

تشرين الثاني 2020
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الفلسطنة والهوية الفلسطينية
علــى إن كتــاب نــور مصالحــة »فلســطين 
أربعــة آالف عــام مــن التاريــخ« ابتلــي 
واختــراع  »الفلســطنة«  بأيديولوجيــة 
هّويــة فلســطينية قائمــة بذاتهــا، ال عاقــة 
لهــا بالهّويــة العربية اإلســامية لفلســطين، 
ــعبها  ــي، وش ــن الوع ــزءاً م ــا ج باعتباره
جــزء من األمــة العربية واألمة اإلســامية 
ــة(. ــدي والحضــاري للكلم ــى العق )بالمعن

هــذا »االبتــاء« جعلــه يهــرب مــن 
كتابــة تاريــخ لفلســطين وللمكّونــات 
فلســطين.  شــعب  شــكلت  التــي 
وأربعمئــة  ألــف  خــال  وانتهــت 
ــة  ــه عربي ــون هويت ــى أن تك ــام إل ع
ــو الحــال بالنســبة  ــا ه إســامية، كم
ــاد  ــكن الب ــي تس ــعوب الت ــى الش إل
ــج. ــى الخلي ــط إل ــة مــن المحي العربي

حــاول  الجغرافيــة،  جهــة  فمــن 
فلســطين  جغرافيــة  أن  يثبــت  أن 
تقريبــاً  كذلــك  كانــت  االنتدابيــة، 
طــوال التاريــخ. فلــم يربــط تاريخهــا 
بتاريــخ ســورية ولبنــان واألردن، 
وبامتــداد مصــري وامتــداد مشــرقي، 
وصــوالً إلــى شــبه الجزيــرة العربية. 
ولذلــك كثــرت إشــارته باســتخدام 
عبــارة »علــى حــدة« وال ســيما عــن 

ســورية كأنهــا جزيــرة فــي بحــر. ووصــل 
ــت  ــا تمتع ــول أنه ــد الق ــى ح ــر إل ــه األم ب
باســتقال أو شــبه اســتقال تاريخــي. علماً 
أن أغلــب تاريــخ فلســطين إن لــم يكــن 
كلــه، وبشــبه إطــاق، كان جــزءاً مــن 
منطقــة )ســورية لبنــان شــرق األردن( 
لأمبراطوريــات  تاريخيــاً  خضعــت 
القديمــة قبــل األمبراطوريــة اليونانيــة كمــا 
بعدهــا، كمــا االمبراطوريــة الرومانيــة 
والبيزنطيــة إلــى الفتــح العربي اإلســامي.

ــخ  ــرد تاري ــة أن يس ــب مصالح ــذا تجن له
فلســطين ما قبــل األمبراطوريــة اإلغريقية 
ــع  ــم يتاب ــنة. فل ــي س ــن ألف ــر م طــوال أكث
مــا تعرضــت لــه مــن غــزوات: وال آمــاد 
ــات  ــى األمبراطوري كل غــزوة بالنســبة إل
القديمــة الفرعونيــة المصريــة والبابليــة 
يكتــب  فكيــف  والفارســية.  واآلشــورية 
الغــزوات  تتبــع  دون  فلســطين  تاريــخ 
دون  تاريــخ  يكتــب  وكيــف  المختلفــة. 
ســجل الغــزوات االمبراطوريــة– التاريــخ 
ــف  ــطين. وكي ــكري لفلس ــي- العس السياس
ــم يربطــه  ــي إذا ل ــخ ثقاف ــب عــن تاري يكت
ــف  ــكري. وكي ــي والعس ــخ السياس بالتاري
األمبراطوريــات  مثقفــي  عــن  يكتــب 
ــطين  ــدن فلس ــي م ــتوطنوا« ف ــن »اس الذي
األصلــي. الشــعب  أبنــاء  مــن  كأنهــم 

عــن  يكتــب  أن  مصالحــة  تجنــب  لقــد 
تاريــخ هــذه الغــزوات ألنــه إن فعل ســيجد 
ــر  ــة بمصي أن فلســطين جــزء مــن منطق

أمبراطوريــة  مــن  فمــا  واحــد. 
وإال  فلســطين  علــى  ســيطرت 
ــان  ــى األردن ولبن وســيطرت عل
ــر،  ــى مص ــوالً إل ــوريا وص وس
ــرق، أو  ــن الش ــة م ــت آتي إن كان
ــد إن  ــارس والهن ــى ف وصــوالً إل
ــن  ــة م ــت آتي اســتطاعت، إذا كان
مصــر- فلســطين أو مــن الغــرب.

تنــاول  عندمــا  حتــى  بــل 
العصــور اإلغريقيــة والرومانيــة 

ــة  ــى مرحل ــل حت ــة، ب والبيزنطي
فــكان  الفرنجــة،  حــروب 
للتاريــخ  التعــرض  يتجنــب 
فيمــا  والعســكري  السياســي 
راح يركــز علــى تاريــخ المــدن 
الفلســطينية وازدهارهــا الثقافــي 
ــر  ــي العص ــة ف ــخ الكنيس وتاري
ــخ  البيزنطــي خصوصــاً، وتاري
ــة  ــة والروماني ــب اإلغريقي النخ
ــك المــدن.  التــي توطنــت فــي تل
إلــى  األمــر  بــه  يصــل  وهنــا 
الشــعراء  المؤرخيــن  اعتبــار 
والبطاركــة  والمطارنــة 
ممــن  الرومــان  أو  اإلغريــق 

ويافــا  وقيســارية  غــزة  فــي  بــرزوا 
والقــدس باعتبارهــم فلســطينيين كيــف؟

ــعب  ــة الش ــن عام ــّرق بي ــن يف ــم يك ــا ل هن
وبيــن  جهــة،  مــن  وكينونتــه  ولغتــه 
النخــب المســتوطنة أو المنحــدرة مــن، 
مــن جهــة  المســيطرة  االمبراطوريــات 
أخــرى. مثــاً انطوخيــوس العســقاني فــي 
القــرن الثانــي قبــل الميــاد، أو يوزيبــوس 
القيســاري  بروكوبيــوس  أو  القيســاري 
ــم يتســاءل كيــف تبخــرت  أيضــاً. ولهــذا ل
نخــب األمبراطوريــات بعــد الفتــح العربي 
ــوا  ــروا ولحق ــار هاج ــامي؟ باختص اإلس
جيــوش دولهــم. أمــا لــو كانــوا جــزءاً 
أصبحــوا  فكيــف  فلســطين  شــعب  مــن 
أصبحــوا  وكيــف  عربــاً،  مســيحيين 

مســلمين عربــاً، ولــم يبــق 
منهــم جماعــة واحــدة ترطــن بالاتينيــة 
العربيــة. جانــب  إلــى  اإلغريقيــة  أو 

ولهــذا ال نجــد تاريخــاً ومتابعــة دقيقــة 
لأقــوام والجماعــات التــي كّونــت الشــعب 
الفلســطيني ابتــداء مــن شــعب بلســت ومــن 
األقــوام التــي تكلمــت باآلراميــة. وال نجــد 
متابعــة دقيقــة للهجــرات العربيــة قبــل 

الفتــح اإلســامي وبعــده، والتــي 
آخريــن  أقــوام  مــع  شــكلت 
اإلســام  إن  العربيــة.  األمــة 
للتفســير  كاٍف  غيــر  وحــده 
دخلهــا  كثيــرة  مناطــق  ألن 
ــة،  ــذه المنطق ــر ه اإلســام، غي
حافظــت علــى قوميتهــا ولغتهــا 
ــك  ــا. وكذل ــا وهويته وحضارته
األقليــات  بعــض  حافظــت 
وإثنيتهــا. هويتهــا  علــى 

الــذي  الفصــل  متابعــة  ربمــا 
فــي  الغساســنة  عــن  يتحــدث 
العصــر البيزنطــي، والهجــرات 
يشــكل  بوجودهــم  العربيــة 
التــي  األجوبــة  مــن  واحــدة 

يمكــن أن تفّســر تشــكل هــذه العمليــة 
ــى  ــط إل ــن المحي ــدت م ــي امت ــدة الت الفري
بالطابــع  شــعوبها  وطبعــت  الخليــج، 
ــي اإلســامي )المســيحيون العــرب  العرب
ــا  ــي( وجعلته ــّون األساس ــن المك ــزء م ج
واحــدة. عربيــة  وأمــة  واحــداً  وطنــاً 
ولكــي يصــل بهــذا الخلــل فــي قــراءة 
تاريــخ فلســطين الحقيقــي إلــى الهويــة 
ــش  ــود دروي ــى محم ــأ إل ــطينية يلج الفلس
ــر  ــرب البح ــدت ق ــه: »ول ــهد بقول فيستش
ومــن  آرامــي،  وأب  فلســطينية  أم  مــن 
أم  ومــن  مؤآبــي،  وأب  فلســطينية  أم 
أم  ومــن  أشــوري،  وأب  فلســطينية 
)قصيــدة  عروبــي  وأب  فلســطينية 
مديــح الظــل العالــي(« )مصالحــة ص 
309(. )وبالمناســبة: األب المؤابــي فــي 
التــوراة  ال يمكــن أن تذكــر روايتــه هنــا(.        
ــر محمــود  يقــول نــور مصالحــة: »يعتب
الهويــة  لمفهــوم  تجســيداً  درويــش 
ــددة الشــرائح، واضحــة  الفلســطينية المتع
القويــة  الثقافــات  كل  خــال  مــن 
أرض  عبــر  مــرت  التــي  )القوميــة( 
فلســطين: الهلينيــة والفارســية والرومانيــة 
والعربيــة  واآلراميــة  والبيزنطيــة 
واليهوديــة واإلســامية والعربيــة اليهودية 
.)309 )ص  والبريطانيــة«  والفارســية 

الحــظ هنــا كيــف ميّعــت الهويــة العربيــة 
مــن  جــزءاً  وأصبحــت  واإلســامية 
الشــرائح.  مــن  شــريحة  أو  »الَســلَطَة« 
وذابــت فــي عشــرات الهويــات. ألن هــذه 
»الَســلَطَة«  تجمــع اللبــن مــع الفســيخ.

يغــض  أن  الممكــن ألحــد  مــن  كان  إذا 
النظــر عــن محمــود درويــش وهــو يحكــي 
التــي ال  الفلســطينية  األم  كشــاعر عــن 
والمســلمة  العربيــة  بــاألم  لهــا  عاقــة 
يغــض  أن  يمكنــه  فكيــف  األصيلــة، 
النظــر عــن عالِــم فــي التاريــخ حيــث 
تذهــب بــه الفلســطنة إلــى هــذا الحــد. 
ــة  ــه العربي ــن هويت ــرؤ م ــه التب ويذهــب ب
ــذا الحــد.  ــلمة( إلــى ه ــيحية والمس )المس
ــة،  ــذي حطــم الســردية الصهيوني وهــو ال
البروتســتانتية  المســيحية  والســردية 
ــرديتين،  ــق بالس ــاً يلي ــة تحطيم الصهيوني
تعرضــت  مــا  كشــف  الــذي  وهــو 
للشــعب  اقتــاع  مــن  فلســطين  لــه 
صهيونــي  إحــال  ومــن  الفلســطيني، 
وتزويــر مرغــه بالعنصريــة والجريمــة 
ــا العمــل؟  ــا يجــب ويســتحق. ولكــن م كم
ــتثنائية. ــة اس ــو  البحــث عــن هوي ــذا ه ه
إنتهى
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ــر  ــز أو غي ــيء ممي ــه ش ــي طفولت ــس ف لي
ــرة  ــى العاش ــره، حت ــا يذك ــادي، وكل م ع
مــن عمــره، أنــه عــاش ضمــن عائلــة 
ــار، انحشــروا  ــرة تتجــاوز العشــرة أنف كبي
ــم..  ــي القدي ــد العرب ــي العق ــن ف ــي غرفتي ف
لحيوانــات  الزرائــب  مــن  ومجموعــة 
أليفــة، وقــن للدجــاج، وطابــون للخبــز، 
وســاحة ضيقــة، يختلــط فيهــا الحيــوان 
باإلنســان مرتيــن علــى األقــل فــي النهــار.

كانــت أمــه جاهلــة، ولــم تدخــل المــدارس، 
ومــع ذلــك لم تحــرم أحداً مــن أوالدها نعمة 
التعليــم، أمــا أبــوه فأقصــى مــا وصــل إليــه 
ــب  ــف يكت ــه كان يعــرف كي ــم، أن ــي العل ف
ــداً. ــطر أب ــى الس ــس عل ــن لي ــمه، ولك اس

ــر- ولحــق  ــه –وهــو صغي تزوجــت أخوات
ببعــض أخوتــه وهــم بالمــدارس، وعندمــا 
جــاء دوره التحــق بهــا، وأصبــح ذهابــه 
وروتينيــاً،  مألوفــاً  شــيئاً  إليهــا  وإيابــه 
خاطبــت  وال  جذبتــه  مــا  أنهــا  غيــر 
ــم  ــد كان دائ ــارت مشــاعره، فق ــه، وأث عقل
الضيــق والتبــرم بهــا.. وكثيــر التشــكي 
لــم  فــإن  والزمــاء..  المعلميــن  ولــوم 
بلســانه  إليهــم  أســاء  بيــده  إليهــم  يســئ 
ــك  ــاعات تل ــذ الس ــه، وأل ــاف فبقلب ــإن خ ف
جدتــه،  بصحبــة  يقضيهــا  كان  التــي 
ــام  ــة، وين ــة أو حكاي ــا ألحدوث ــتمع منه يس
وأحــام اليقظــة تضخمهــا وتنقلــه ألحــام 
وانبهــاراً. وهجــاً  تزيدهــا  التــي  المنــام 

بــا   … كثيــراً  معلمــوه  منــه  اشــتكى 
إلــى الصــف  فائــدة… وعندمــا وصــل 
يديــه  بيــن  وقعــت  قــد  كانــت  الرابــع، 
األســاطير  قصــص  مــن  مجموعــة 
والخيــال… فمــا تجــده إال يخفيهــا فــي 
ليقرأهــا  وينــزوي  كتبــه…  أو  مابســه 
ــب  ــى أن تغي ــا ويســرح… إل ــن فيه ويتمع
الشــمس، ومــا درى عــن كتبــه شــيئاً وال 

فتحهــا، وتــم فــي تلك الســنة تشــكيل مجلس 
اآلبــاء فــي المدرســة ألول مــرة، وأخــذت 
اإلدارة تســتدعي أوليــاء األمــور لاجتماع 
بهــم لدراســة أحــوال أوالدهــم… مــع 
مدرســيهم، وفــي نهايــة كل شــهر كان 
ــاً-  ــتجابة طبع ــر مس ــوة –غي ــود بدع يع
ــور  ــذه األم ــن ه ــرف ع ــه ال تع ألن أم
شــيئاً، ووالــده مشــغول فــي زراعــة 
العيــش… لقمــة  وتوفيــر  األرض 

ــة  ــل أو الضآل ــعر بالخج ــد يش ــم يع ول
ــوه  ــل ويلقب ــوه بالكس ــوه يوصم ومعلم
ــمعه  ــت س ــا طرق ــرة م ــار، لكث بالحم

مثــل هــذه الكلمــات المؤنبــة، وال دفعتــه 
يومــاً لتحســين وضعــه، وال وجــد فائــدة 
فقــد  الجهــد…  ذلــك  مــن وراء  ترجــى 
كان مشــغوالً بأحامــه، يهيــم كمــا يهيــم 
يحلــم  وديــان مســحورة،  فــي  الشــعراء 
والجــاه…  والثــروة  والبطولــة  بالغنــى 
شــيء واحــد كان يحــز فــي نفســه فقــد كان 
المهتميــن  وأمهاتهــم  األوالد  آبــاء  يــرى 
المدرســة…  إلــى  يأتــون  بأوالدهــم 
عــن  وينفــس  ويتجبــر،  ألمــه  ويخفــي 
ــره… ــع غي ــورة م ــراك والث ــه بالع غضب

وصــدف قبــل نهايــة العــام أن نقــل مــدرس 
تكــن  لــم  بآخــر…  وجــيء  العربيــة 
ضخامــة جثتــه هــي التــي جذبــت الصغيــر 
ــه ضخامــة شــخصيته، كان  ــا جذب ــدر م بق
ــم  ــزاج دائ ــاعري الم ــرات ش ــح النب واض
البســمة يفــرض ســيطرته علــى األوالد 
مــن الحصــة األولــى فــا فرقعــة كراســي 
ــل  ــر ب ــب أو دفات ــام أو كت ــة أق وال طقطق
هــدوء كامــل وإنصــات وانجــذاب كلــي 
لــه… طلــب مــن األوالد كتابــة موضــوع 
ــتلم  ــة، وسيس ــال الحص ــاء وخ ــي اإلنش ف
األوراق فــي نهايــة الحصــة، والظاهــر أن 
المعلــم كان يهــدف وينــوي معرفة مســتوى 

الصبــي  وعمــل  تاميــذه، 
بكلمــات  وحشــاه  تزويقــاً  بالموضــوع 
قــد  كتــب  مــن  قــد حفظــه  ممــا  بديعــة 
ــوم  ــة الي ــي نهاي ــه ف ــت معلم ــا، جعل قرأه
كان  وكأنــه  واجفــاً  فذهــب  يســتدعيه… 
يخشــى تقريعــاً كعادتــه… إال أن المعلــم 
ابتــدره بابتســامته المشــجعة، ووضــع يــده 
علــى كتفــه، وســأله أن يعطــي معانــي 
فــي  اســتخدمها  التــي  الكلمــات  بعــض 
ــه  ــر من ــان … فس ــه بإتق ــه فأجاب موضوع
ــت أول كلمــات  ــه ممتدحــاً… وكان وصرف
تشــجيع يســمعها مــن إنســان… عــاد إلــى 
البيــت… نســي رواياتــه وإهمالــه… وبــدأ 
بموضــوع اللغــة العربيــة درســاً وحفظاً… 
ليكــون عنــد حســن ظــن معلمــه بــه…

اســتدعي  األخيــرة…  االمتحانــات  قبــل 
أوليــاء أمــور الطــاب للتحضيــر للمرحلــة 
ــة، ولينبهــوا المقصريــن ويشــكروا  الفاصل
المحســنين وكان يــوم حافــل… كثيــر مــن 
األمهــات واآلبــاء… وبقــي الصبــي وحيــداً 
ــع  ــب م ــى باللع ــب، يتله ــة الملع ــي زاوي ف
ــوت  ــع ذاك… وإذا بص ــاغب م ــذا ويش ه
اآلذن يناديــه، أطــرق غيــر مصــدق… ثــم 

النــداء…  ملبيــاً  أجفــل ســريعاً 
المديــر يســتدعيه… فمــا  لــه أن  وقيــل 
دخــل  كيــف  وال  وقــف  كيــف  درى 
لحجمــه  )بالنســبة  الضخــم  المكتــب 
ــه  ــن مكتب ــه ع ــر بنفس ــام المدي ــذاك( وق آن
وأجلســه  ودودة  بابتســامة  واســتقبله 
: قائــاً  وابتــدره  مقابلــه  كرســي  علــى 

بيــن يــدي أوراق موضوعــات وامتحانــات 
وشــكر خــاص وتوصيــة بــك مــن األســتاذ 
»عرســان« الــذي يمــدح بــك كثيــراً… 
والــذي ســيغادرنا اليــوم ولكنــه اســتطاع أن 
يحــرك فيــك كامنــاً عجــز عنــه اآلخــرون، 
وقــد أظهــرت تقدمــاً فــي فتــرة قصيــرة 
ــداك  ــاء… وبمــا أن وال ــه الثن تســتحق علي
ــيء …  ــي المج ــان ف ــان وال يرغب يرفض
فإنــي رأيــت أن اجتمــع بــك… وأكــون 
األمــر…  ولــي  بمثابــة  شــخصياً  لــك 
ــرام… ــه باحت ــده وصافح ــن مقع ــام ع وق

وكانــت الدافــع لــه فيمــا بعــد ألن يبــذل 
بــه. ظنــه  حســن  عنــد  ليكــون  جهــده 

بنا با لكل ا
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..مختلفــون  الــذوق  يف  مختلفــون  نحــن 
مــع  التعاطــي  يف  ..مختلفــون  الــرؤى  يف 
ويف  املعــارف  يف  مختلفــون  االحــداث.. 

الســلوك...
واملعــارف  الــرؤى  يف  اختلفنــا  واذا 
نكــون  ان  املمكــن  والســلوكيات ومــن 
نتطابــق  ال  الدين..والننــا  يف  مختلفــون 
واملســتويات  واملديــات  االتجاهــات  يف 
فنحــن مختلفــون يف الدولة..فــام تــراه 
اســتبداد مســيس اراه يف اتجــاه اخــر مبــا 
ــات  ــا واالتجــاه واملدي ــع الرؤي ــق م يتطاب
والخصوصيــات العائــده يل وكذلــك مــا 
اراه املحافظــة عــىل دميومتــي ال يتطابــق 
مــع املفاهيــم والــدورات املعرفيــه وقيمك 
الجمعيه..ومبــا اننــا مختلفــون يف مرشوعنا 
الحضــاري واختــالف طبائعنــا ويف مفاهيم 

البنيــة الفوقيــة فاننــا ال نــرى وجــود اخــر 
يرتاجــع عنــده الخــوف ونكــون بعيــداً 
عــن املســتفزات... تــرى اذا كان كل هــذا 
االختــالف موجــود فمــن الــذي انجــب 
املســلة والقوانــني والرشائــع ؟ واذا كان اختاليف 
هــذا ادخلنــي داخــل صهــوة جــوادي دون ان 
ــن  ــك فم ــك وهواجس ــيس ثقل ــن نف ــح ع ازي
الــذي شــيد الزقــورات واملعابــد والجنائــن 
املعلقــة لتكــون شــاهداً عــىل ثقــيل وثقلــك..

واذا كنــا نشــكوا مــن نقــص الخــربه وقلــة 
ــة  ــا املوضوعي ــا واذا افتقدن ــاءه وضعفه الكف
العقالنيــة  عــن  وابتعدنــا  االمانــه  وغيبنــا 
واراك  كأور  الكــربى  املــدن  شــيد  فمــن 
واريــدو ولجــش واذا كانــت بــذور الكراهيــة 
ــام  ــادنا( ك ــان يف اجس ــري كالطوف ــد تس والحق
يــروج ذلــك) فلــامذا نحــن ابنــاء رسجــون 
وســنحاريب ونبوخــذ نــرص وعــيل بــن ايب 

ــد  ــا نري ــاب واذا كن ــن الخط ــر ب ــب وعم طال
ــل  ــا ونعم ــاط منه ــى وال نحت ــار وال نتوق الن
دون الحيلولــة عــىل عــدم ايقافها..فكيــف 
ــة  ــن املعلق ــاض والجنائ ــك الري ــاً تل ــا مع بنين
ــدم  ــك ال ــا بذل ــق وحفرن ــاتني والحدائ والبس
ارض نبتــت فيهــا شــقائق النعــامن والــورد 
ــس  ــق والرنج ــن الزنب ــا م ــامم وفيه ذات االك
والبنفســج  والياســمني  والريحــان  والفــل 
وانــواع الزهــور ذات االلــوان البهيــة ولنــا 
ــالف  ــس االخت ــوع ولي ــذا التن ــول ان ه ان نق
ــي  ــة الت ــدة جامع ــل وح ــة داخ ــون النهاي يك
اعطــت لهــذا البســتان الــذي يحتــوي مئــات 
وااللــوان  والنبــات  الزهــور  مــن  االنــواع 
ذات انســجام طبيعــي رائــع وهكــذا نحــن 

مختلفــون متنوعــون ولكــن مبدعــون...
الكاتب جبار السدخان

( تهافت االختالف) / الكاتب جبار السدخان 

وطني
يا وحدة الّصواب الذي خالفها القلب
ال أرى الّسجن وال الّسجان وال الّسالم

تلمع يف عينّي أبجديّة من نور
وطني

يا وحدة العقل الذي خالفها الّدرب
أرى الّسجني ينّقب باللّغة مناجم الظّالم

أرى بدر أعينهم ال يأفل وال ينام
ليلمس مجًدا من بلّور

وطني
يا وحدة الّدرب الذي خالفها العرب
منا الّسجان وقِبلنا ألجل الوطن قسَّ

ثم جمعنا الّسجان بزنازين حسب رتّبة 
رشادنا

وقِبلنا ألجل الوطن
ومل ننتبه لخطط األرعن.. إال عند املدفن

ورمّبا مل ننتبه بعد..
ملن مات ومن انتحب!!

وطــــــــــــني

ــادم ،  ــالد و الق ــني املي ــن ب ــا م ــا م أحالمن
مــن بــني ذكريــات ماضينــا و الحــارض ، 
ــا الحــايل  ــاء عرصن ــى أبن ــا حت ــذ طفولتن من

...
نســافر بالخيــال و بالواقــع معــا إىل أســس 
الرتبيــة و التعليــم و التنشــئة الســليمة 
، إثــراء مفاهيــم الــرؤى و النظريــات و 

القيــم و الثوابــت ....
وخطــوات  لِمســارات  متتبعــة  أجيــال 
نفــس  عــىل  يســريون   ، أخــرى  أجيــال 
خطــى مفاهيمهــم الســابقة تجــاه التعليــم 

و إرشــاد األبنــاء ...
فقــط  منهــم  تتخــذ  األجيــال  هــذه  أم 
ــه  ــاليب التهيئ ــع أس ــق م ــواب املتواف الص

.... الــذات  تنميــة  إىل  والتجهيــز 
األبنــاء رســالة ، يجــب عــىل كل منــا أن 
يهتــم بهــم ، مــع العمــل عــىل تثقيفهــم و 
ــم  ــم و مواهبه ــة مهاراته ــم و تنمي رعايته

...
نفســيا  معهــم  وكيفيةالتعامــل  األبنــاء 
التداخــل  و  االنتــامء  و  ســيكولوجيا  و 
مــع أحالمهــم و تطلعاتهــم ، احتواءهــم 
بالتفاهــم و االقنــاع ، لرتشــيد و توجيــه 
ســامت أفكارهــم و تعديــل ســلوكياتهم ...

� يختلف األبناء عن بعضهم البعض 
من حيث : 

* املقدرة عىل الفهم أو االستيعاب .
* اســتخدام الوســائل املناســبة للتعامــل 

ــم  معه
   بالتعليم و النصح و التوجيه اإلرشاد .

* تنميــة القيــم األخالقيــة باإلنصــات إلينــا 
ــم  ــادل معه ــا و تب ــا و خرباتن و إىل تجاربن

اآلراء .
* تنميــة املشــاعر و األحاســيس الوجدانيــة 

لديهــم ،     
تصحيــح  و  باإلنســانية  يتعاملــوا  يك     

. الســلبيات 

ــا املســاحات  ــرتك ألينائن ــا أن ن يجــب علين
تعديــل  و  بأنفســهم  للتعلــم   ، الكافيــة 
ــواب ، يك  ــاب و الص ــاه االيج ــم تج أفكاره
تتكــون لديهــم البنيــة األساســية بالتطلــع و 
الوعــي و مواكبــة تلــك األيــام مــن الزمــان.

ــا لهــم  ــم بجانــب متابعــة أعينن و هــذا يت
....

وســيلة التعامــل مــع أبناءنــا يجــب أن 
تتســم بالعقــل الحكيــم بجانــب ارتقــاء 

الــذات و مالمســة الوجــدان.
حينــام نتعامــل مــع األبنــاء ، يجــب علينــا 
ــم يف اللحظــة و  ــة كل متطلباته ــدم تلبي ع
اآلن ، ألن احتياجاتهــم البــد أن تتوافــق 
مــع ظــروف و طبيعــة املحيطــني بــه ، 

ــا ... ــا و معنوي مادي
و االبــن أو االبنــة البــد أن ال يكونــوا مدللني 
إىل أقــىص درجــة ، ألن هــذا يكســبهم بنــاء 
لديهــا  ليــس   ، فارغــة هشــة  شــخصية 
القــدرة عــىل التعايــش بالواقــع أو تحمــل 

ــاة .. مســؤوليات الحي
التدليــل إن زاد ، فهــو يــؤدي إىل عــدم 
عــىل  التــواكل  و  االعتــامد  و  النجــاح 
أو  أمنيــات  كل  تحقيــق  يف  اآلخريــن 

... رجــاء  و  طموحــات 
� بالتايل يؤدي التدليل إىل مخاطر 

     و منها :
* الكذب ، التواكل .

* عدم قبول التوجيه و التعلم .
* االبتعاد عن القيم و األخالق .

* امليل إىل العشوائية يف اتخاذ القرار .
* اتباع أساليب الهمجية و الغوغاء .

* عدم احرتام آراء اآلخرين .
* ســلبية تامــة متكاملــة يف شــتى املجــاالت 

و     
   مبختلف امليادين  ...

ــا ، نســتمع  ــب أبناءن ــا يطل ــذ ، عندم حينئ

إليهــم و نتحــاور معهــم تجــاه 
هــذا املطلــب ... 

حينــام يتــم تحقيقــه و تلبيتــه 
ــد  ــون العائ ــامذا يك ــم ، ف إليه
تجــاه  و  تجاهنــا  منهــم 

؟ أنفســهم 
هل النجاح أم الرسوب ..

بتحقيــق رغباتهــم أول  هــل 
مشــاعرنا  يتوجــوا   ، بــأول 
بالنجــاح و القبــول آلرائنــا و 
إليهــم  ارشــاداتنا  و  تعليمنــا 
.. بالســلوكيات   باملبــاديء و 

إن تــم العكــس ، تلبيــة رغبــات 
األبنــاء ، و صــار املقابــل منهــم 
ــان وفشــل  ــدم إتق رســوب وع

الــذات .
ــق  ــن تحقي ــف ع ــذ نتوق حينئ

رغباتهــم ...
تحقيــق  و  التدليــل  فــإن 
تالحقــه  أن  يجــب  رغباتهــم 
ســعيدة  حيــاة  و  نجاحــات 
و  الخلــق  بســامت  متأللئــة 
ــاء و البــالد  ــاء األبن الــروح و بن

... االنتــامء  و  بالفــالح 

تدليـــــــــــل األبنـــــاء

 و منظــــومة الصواب
         منى فتحي حامد _ مرص

بقلم :الكاتبة واإلعالميّة والشاعرة / 
قمر عبد الرحمن – فلسطني
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إحتجاج العشرات من 
ناقلي الحافالت باألغواط  

أقدم  العرشات من ممثيل ناقيل الحافالت 
باألغواط عىل وقفة إحتجاجية بوسط البالد 
وهذا لطرح العديد من املشاكل واملطالب 

واإلنشغاالت منها تسهيل اإلجرءات للحصول 
عىل اإلعانات املقدمة من قبل الدولة ومسح 

ديون الناقلني وإعادة جدولة الرضائب . 
حمدي .عطاءالله 

تبــدأ الحاجــة نــرصه أحمــد ســامل رحلتهــا 
ــن قشــح  ــة األواين والصــواين م ــع صناع م
القمــح يف فنــاء منزلِهــا ببلــدة كفــر حــارس 
ــا  ــلفيت، بفرزه ــظ س ــرب محاف ــامل غ ش
بحســب الطــول والســامكة وتضعهــا يف 
ــوم  ــتعاملها يف الي ــاء الس ــيلء بامل ــاء م وع
بكافــة  القــش  أطبــاق  لصناعــة  التــايل 
ــل  ــاف دون كل األحجــام واألشــكال واألصن

ــل. أو مل
متــر صناعــة القــش مبراحــل، تبــدأ بجمــع 
ــدة ال  ــاء مل ــه بامل ــرزه ونقع ــم ف ــش ث الق
تقــل عــن مثــاين ســاعات، ثــم يجفــف 
ويوضــع ضمــن أكيــاس مغلقــة تحــت 
دافــئ  مــكان  يف  أو  الشــمس  أشــعة 
ليكتســب الليونــة التــي متنعــه مــن الكــرس 

ــج. ــاء النس أثن
ــة  ــوط القــش الطري تجمــع أم محمــد خي
ضمــن باقــات قطرهــا ال يتجــاوز 1.5 ســم 
ــدان  ــا بعي ــدأ بلفه ــوة، وتب ــكل الحش لتش
أخــرى مــن القــش امللــون، التــي وصلــت 
ببعضهــا البعــض لتشــكل خيوطــاً طويلــة، 
ــن  ــوط م ــاً بخي ــتعيض أحيان ــني تس يف ح

ــني العمــل والفــن. البالســتيك لتمــزج ب
مســلة  أو  حديــدي  مخــرز  باســتعامل 
تنســج أم محمــد لفافــات القــش وتضمهــا 
ــاء  بشــكل أفقــي أو عمــودي بحســب اإلن
الــذي ترغــب بصناعتــه، وتخلــل نســيجها 
بعيــدان مــن القــش امللــون لتزيــن عملهــا 
بإحــدى الرســومات الهندســية مــا يضفــي 

ــاً. عــىل الوعــاء جــامًال إضافي
تســتمر أم محمــد بســحب تلــك الخيــوط 
حتــى إنهــاء تكويــن األداة املــراد تصنيعها، 
ويــرتاوح الوقــت الــالزم لصناعــة القطعــة 
ــا  ــب حجمه ــام بحس ــة أي ــوم وثالث ــني ي ب

وشــكلها.
ــُط أم  ــا، تخي ــن عاًم ــذ أكــرث مــن عرشي من
محمــد بأناملهــا خيــوط األمــل واإلرادة 
الحكايــا  آالف  نســيجها  ففــي  والصــرب، 
واملعانــاه حتــى قالــت "يعجــز الصــرب عــن 
الفلســطينية،  صــربي"، هــذه هــي األم 
األخــت، املناضلــة، املزارعــة، كل هــذه 
ــة  ــة الثامنيني ــا الحاج ــات تتحــىل به الصف

أم محمــد.
تقــول الحاجــة نــرصة: "مــرت الســنون 
بحلوهــا ومرهــا منــذ بدايــة العمــر حيــث 
تزوجــت وانــا يف ســن الرابعــة عــرشة، 
ومــن ثــم ســافرت مــع زوجــي اىل العــراق، 
ــاك  ــا هن ــذ 60 عاًم ــل من ــث كان يعم حي
وعشــت معــه مــن هــذه الســنني أربعــة 
أعــوام، حيــث رزقنــا اللــه مبولودنــا البكــر 
"محمــد"، وتــوىف زوجــي يف العــراق ودفــن 

فيهــا وانــا أبلــغ مــن العمــر 18 عاًمــا، 
رأيس  مســقط  اىل  عــدت  ذلــك  وبعــد 
بلــديت كفــل حــارس، رفضــت العديــد مــن 
عــروض الــزواج للحفــاظ عــىل ولــدي، 
ــد  ــاة والعدي ــت مشــاق الحي ــث تحمل حي
مــن التحديــات، حيــث عملــت يف مجــال 
الزراعــة والخياطــة ومــن ثــم انتقلــت اىل 
ــيج"،  ــي "النس ــا وه ــي أحببته ــي الت مهنت
هــذه املهنــة التــي يجــب الحفــاظ عليهــا 
مــن االندثــار فهــي تحــايك قصــص املــايض 

ــارض". والح
"اليحــاة  لـــ  حديثهــا  نــرصه  وتابعــت 
مــن  صينيــة  تصنــع  وهــي  الجديــدة" 
القــش: "مــا زلــت أنســج يف أصابعــي 
صــواين  مــن  والهدايــا  التحــف  أجمــل 
ــة،  ــة الصخــرة املرشف ــم قب القــش، وتصمي

العــودة  مفتــاح  نســج  عــىل  وعملــت 
ــد مــن أشــكال لســاعات الحائــط،  والعدي
التقليديــة  الرتاثيــة  واملصنوعــات 
الفســطينية التــي يرجــع تاريخهــا اىل آالف 

الســنني".
نــرصة  للحاجــة  تشــكل  املهنــة  هــذه 
عليهــا  يتوافــد  حيــث  دخــل،  مصــدر 
املجــاورة  املناطــق  مــن  مواطنــون 
باالضافــة اىل توصيــات املغرتبــني يف الــدول 

وأملانيــا. كاألردن  األخــرى 
ــة  ــان املهن ــرصة بإتق ــة ن ــِف الحاج مل تكت
حفيداتهــا  تعليــم  عــىل  عمــدت  بــل 
ــة وأرسارهــا لتحافــظ  ــا املهن وأختهــا خفاي
عــىل الــرتاث الفلســطيني األصيــل، وتقــول: 
ــن  ــزءاً م ــش ج ــة الق ــىل صناع ــت ع أضف

التطــور، فاملــواد األساســية لصناعــة صــواين 
القــش أشــرتيها مــن الســوق، وأقوم بنســج 
ــت  ــب، وكن ــب الطل ــواين حس ــذه الص ه
أقــوم يف الســابق بصبــغ القــش وهــي 
ــم  ــري وت ــدم عم ــع تق ــة م ــة صعب عملي
ــن  ــة م ــتيكية ملون ــواد بالس ــتبدالها مب اس
الشــرب ذات األلــوان املتعــددة، والزمــن 
الــذي أســتغرقه يف صناعــة الصــواين يصــل 
يف  املتعــة  وأجــد  للواحــدة،  يومــني  إىل 

ــيل". عم
تختــم الحاجــة نــرصه حديثهــا لـــ "الحيــاة 
الجديــدة: "اإلرادة فــوق كل يشء، فأنــا 
أميــة مل أدخــل املــدارس، منــذ الصغــر 
ــة يف  ــو األمي ــج مح ــت بربام ــي التحق لكن
عمــر الخامســة والعرشيــن، اإلنســان قــادر 

ــه العمــر". ــدم ب ــام تق ــاج مه عــىل اإلنت

الحاجة نصرة.. بـ القش تنسج حكايا التراث الفلسطينى
رغم ارتعاشة أصابعها، تمرر الثمانينية "أم محمد"، بدقة إبرة معدنية صغيرة في نهايتها قشة 

ذهبية مرنة، بين ثنايا أعواد قش القمح متراصة بدقة، وهي تحاول أن تخرجها من الجانب اآلخر 

ا أو صواني.
ً

لتتناسق مع مثيالتها في نسيج من القش ليصبح الشكل األخير أطباق

  تقرير:  جمال عبد الحفيظ- الحياة الجديدة
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