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الجزائر تحيي الذكرى عبر كامل التراب الوطني 
ص٠٣

ملوك وامراء.... لكنهم سفهاء؟
بقلم السعيد قرايت 

تناقلــت وســائل االعــالم العامليــة والعربيــة عــىل وجــه 
نظــام  اقرتفهــا  التــي   » الشــنعاء  «الجرميــة  الخصــوص 
املخــزن يف حــق الشــعب الفلســطيني املكافــح ضــد الكيــان 
ــة  ــه املرشوع ــزاع حقوق ــل انت ــن اج ــرصي م ــوين العن الصهي
ــدس  ــا الق ــتقلة وعاصمته ــه املس ــة دولت ــا اقام ويف مقدمته
املقدســة مبســجدها االقــىص اوىل القبلتــني وثالــث الحرمــني 
الرشيفــني ؛ نعــم انهــا كانــت طعنــة بخنجــر حــاد يف ظهــر 
الشــعب الفلســطيني بــل ويف ظهــر كل عــريب ومســلم غيــور 
ــد  ــرة يف الجس ــات الغائ ــرثت الطعن ــد ك ــطني ؛لق ــىل فلس ع

ــى ــني الجرح ــه وزاد ان ــرثت  آالم ــطيني وك الفلس
ــون. وكان  ــي صهي ــجون بن ــب س ــذاب االرسى يف غياه وع
ظلــم ذوي القــرىب أشــد ؛فقطعــوا الزاد عــن العباد واســتقبلوا  
«الحــاج نتانياهــو « ورفضــوا اســتقبال عبــاس,  وبــني عشــية 
وضحاهــا اصبــح العــدو صديقــا والشــقيق عــدوا ألنــه رفــض 
الخنــوع والخضــوع والتطبيــع ؛ انــه املنطــق باملقلــوب ؛ 
ــزام  ــه عهــد الحــكام االق ــه االنهــزام العــريب الرســمي ؛ ان ان
ــإىل  ــن و فيصــل ؛ ف ــاب صــدام و جــامل و بومدي ــا غ بعدم
ايــن  املفــر ؟ أقــول امــام هــذه املأســاة الرســمية ؛ اصمــدوا 
ــوا عــىل الشــعوب  ايهــا االحــرار قاومــوا وال تســتكينوا راهن
ــة  ــي الحري ــامل ومحب ــرار يف الع ــالمية واالح ــة واالس العربي
ــطيني  ــعب الفلس ــن والش ــاء واملضطهدي ــارصي الضعف ومن
ــن  ــتمدة م ــعوب مس ــوا ان ارادة الش ــم ؛ واعلم ــد منه واح
ارادة اللــه التــي ال تقهــر . فعــىل ســبيل املثــال فــان أقــل مــا 
يقــال عــن اتفــاق نظــام املخــزن املغــريب والنظــام الصهيــوين 

؛ عــىل تطبيــع العالقــات بينهــام
ان اململكــة أصبحــت تقــف عــىل رجــل ونصــف ليــس اال ؛ 
حيــث يستشــف هــذا مــن التملمــل الشــعبي الــذي يعرفــه 
الشــارع املغــريب الــذي مل يهضــم مقايضــة قضيــة  فلســطني 
الشــعوب  عنــد  مــن قدســية  فلســطني  مــا  ادراك  ومــا 
ــوم  ــدوالرات ؛ ومرس ــن ال ــة م ــالمية ؛ بحفن ــة واالس العربي
وقعــه رئيــس امريــيك منتهيــة واليتــه يقــيض بســيادة نظــام 
املخــزن عــىل ارايض الجمهوريــة العربيــة الصحراويــة وهــو 
مرســوم ال يســاوي قيمــة الحــرب الــذي كتــب بــه .فالقضيــة 
ــة  ــارة االفريقي ــتعامر يف الق ــة اس ــة تصفي ــة قضي الصحراوي
والتحــاد  املتحــدة  االمــم  هيئــة  اخصــاص  مــن  وهــي 
االفريقــي رغــم أنــف نظــام املخــزن ومــن يقــف وراءه ولــو 

ــه ؛  ــة واليت ــب املنتهي ــاج ترام كان الح
ــري مــن االحــزاب السياســية  ــد ســارعت الكث  وبالفعــل فق
يف» مملكــة  الســادس «اىل التنديــد باتفــاق العــار والخيانــة 
ــري  ــت الكث ــريب ؛ ودع ــن الع ــرار يف الوط ــن االح ــك ع ناهي
ــريب  ــعب املغ ــة ؛  الش ــامت يف اململك ــزاب واملنظ ــن االح م
اىل مقاومــة اتفــاق الخيانــة . والــذل واملهانــة ؛ومل يســتبعد 
املالحظــون واملتتبعــون  لشــؤون اململكــة ان يخــرج الشــعب 
املغــريب اىل الشــوارع يف مســريات واحتتاجــات إلبطــال اتفاق 
العــار وحــث الجيــش املغــريب عــىل اســقاط النظــام امللــيك 
املتعفــن واملتســلط عــىل رقــاب الشــعب املغــريب التــواق اىل 
الحريــة واالنعتــاق والدميوقراطيــة؛ هــذا  الشــعب الــذي كان 
ــى ناقصــا  ــة يبق ــدول العربي ــرب ان اســتقالل ال ــا زال يعت وم
مادامــت فلســطني ومدينتهــا القــدس املقدســة محتلــة مــن 

طــرف الكيــان الصهيــوين العنــرصي ..
ان اقــدام نظــام املخــزن عــىل  مثــل هــذا  الفعــل املشــني 
ــح  ــذي ظــل يكاف ــاح الشــعب الفلســطيني ال ــر لكف واملتنك
منــذ ســبعني ســنة ضــد نظــام عنــرصي زرعــه الغــرب 
االســتعامري ذات مــرة يف قلــب االمــة العربيــة ؛  لــن 
يغفــر لــه التاريــخ ان آجــال اوعاجــال؛ فهــل مــن املنطــق ان 
ــة  ــة للشــعوب العربي ــة املركزي يخــون نظــام املخــزن القضي
واالســالمية وهومــن يــرتاس لجنــة القــدس ؟  ان مدينــة 
ــرباءة  ــزن ؛ ك ــام املخ ــن نظ ــراء م ــي ب ــة ه ــدس املقدس الق

ــوب . ــن يعق ــف اب ــن دم يوس ــب م الذئ
ــه  ــا مبــا فعل ــا ال تؤاخدن وصفــوة القــول هــذا الدعــاء» ربن

ــا». الســفهاء من

اإلفتتاحية

ص٠٣ ص٠٤

ص٠٤
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طني و
يوم قال الجزائريون نعم «لجزائر 

جزائرية» ولكن مستقلة 

اليوم و بعد 60 سنة، يتذكر الشعب الجزائري، ذكرى مؤملة ولكنها 
مدعاة للفخر بالنسبة لهم، كانت «بدايتها حربا ديبلوماسية 

وسياسية» اندلعت بني عاملقة جبهة التحرير الوطني وممثيل 
الشعب الجزائري كأحمد بن بلة وفرحات عباس رحمهام الله من 
جهة، و الجرنال الفرنيس رئيس فرنسا االستعامرية يف ذلك الوقت 

«شارل ديغول».
السم يف العسل

بدأت تفاصيلها حني وضع هذا األخري مخططا جهنميا خبيثا، دس 
فيه السم يف العسل لشعبنا، تحت عنوان « الجزائر جزائرية» أخفى 

بني طيات هذا الشعار املظلل حقيقة سعيه نحو جزائر فرنسية، 
حيث اقرتح األخري أن يكون الجزائريون متساوون يف الحقوق 
و االمتيازات مع املعمرين األجانب و مينحهم بعض الفتات ، 

مقابل بيع هويتهم و أصالتهم وتاريخهم، لكن نىس أو تناىس أن 
الثمن أغىل بكثري، وأن الجزائريني ال يبادلون ثوابتهم إال بدمائهم 
و أرواحهم، خاصة بعد العمل البطويل لجهابذة الجناح السيايس 

لحزب جبهة التحرير الوطني، ومناضيل الحركة الوطنية الجزائرية 
مبختلف توجهاتها السياسية قبلهم، وكذا التضحيات الجسيمة يف 

ميادين الوغى التي قام بها أسود الجناح العسكري للجبهة، جيش 
التحرير الوطني. ولعل التقارير املغالطة التي كانت تصل الجرنال 
الفرنيس من عمالئه، جعلته يعمى عن حقيقة متسك كل جزائري 

بكل شرب من وطنه مستقل، ولعله جانب الصواب يف فهمه نداءات 
أمة املليون ونصف املليون شهيد، القائلة أن الجزائر جزائرية، فقد 

كانوا حقيقة يقصدون «الجزائر جزائرية»، ولكن مستقلة حرة، 
حتى صدمته – ديغول- رصخات املتظاهرين « الجزائر مسلمة» و» 

الجزائر مستقلة، عند زيارته لوالية عني متوشنت األبية، فقد انطلقت 
التظاهرات إبتداءا من يوم التاسع من شهر ديسمرب 1960، بنفس 
الشعارات التي ذكرنا، لتتوج بعد يومني، مبظاهرات عارمة، قادتها 

جبهة التحرير الوطني ، عرب من خاللها الشعب املكافح، عن التفافه 
حول مطالبها – الجبهة – و تفويضها لتمثيلهم وتبني خطابها، 

وتجسد هذا يف الالفتات و الشعارات التي مجدت الجبهة ورموزها و 
نادت باستقالل الجزائر

الوحشية والدموية االستعامرية الفرنسية «ماركة فرنسا املسجلة»
املظاهرات التي انطلقت يوم الجمعة 09 ديسمرب 1960 بعني 

متوشنت انترشت كالنار يف الهشيم، لتحرق مخططات املستعمر، 
يف مختلف ربوع الوطن ، فبعدها بيوم ثارت العاصمة كربكان 

وامتألت شوارع ساحة الورشات ،ميشيل (ديدوش مراد حاليا) ،بلكور 
وسالمبي (ديار املحصول حاليا) وباب الوادي، والحراش، وبرئ مراد 

ريس، والقبة، وبرئ خادم ،و ديار العادة، والقصبة، ومناخ فرنسا 
(وادي قريش)، ومل تكن مدينة وهران أقل غضبا من العاصمة، أين 
اشتبك سكان املدينة مع غالة املعمرين الذين خرجوا أيضا للتنديد 

بسياسة ديغول، التي رأوا فيها تساهال مع الجزائريني والجبهة ونادو 
بفرنسية الجزائر، ووقعت عدة أرواح يف الشوارع الوهرانية، بعد 

اعتداءات ممنهجة من املعمرين والقوات الفرنسية ضد متظاهرين 
عزل، وتروي الكثري من الشهادات التاريخية أن املظاهرات الشعبية، 

استمرت ألكرث من أسبوع يف مناطق أخرى من رشق البالد.
الصحافة العاملية تراقب عن كثب

التضحيات الجسيمة التي قام بها الشعب الجزائري خالل هته 
املظاهرات عىل غرار غريها من النضاالت املجيدة، اعتربها 

الكثري من املراقبون آنذاك واملؤرخون مبثابة املنعرج الحاسم يف 
الثورة، ووضع سكتها يف طريق االستقالل، فوصفها فرحات عباس 
«باالستفتاء الشعبي» العفوي لتقرير املصري يف خطابه الذي ألقاه 
يوم 16 ديسمرب لإلشادة بتضحيات األمة يف املظاهرات والتنديد 
بالعنف والقمع الذي تبنته آلة القتل االستعامرية ، وقد جذبت 

– املظاهرات- أنظار العامل أجمع وكانت محطه، فيذكر املؤرخون 
أن وسائل إعالم عاملية وقوية كرويرتز وجريدة التاميز الربيطانية ، 
جعلت من موضوع املظاهرات مادة إعالمية دسمة لتقاريرها، ما 

زاد من االحرتام الكبري، والتعامل بجدية مع ممثيل الشعب الجزائري 
يف األمم املتحدة وجعله أهم وفودها آنذاك أما اليوم،

تاريخ حافل ورسائل لألعداء
وأين ال مير علينا شهر إال بذكرى من ذكريات تضحيات شعب أيب 
، إبان واحدة من أعظم الثورات يف التاريخ، وجب أن يستخلص 

العامل واألعداء عربة - فنحن ال نحتاج العرب ، فقد حفظنا كل الدروس 
من قبل- أن هذا الوطن املسمى الجزائر، ليس مملكة أو كرسيا أو 

عرشا أهدي عىل طبق لعائلة أو شخص، وليس بلدا أسس حديثا 
ليكون «مؤسسة» لقوى عاملية تدير بها شؤون بعض املناطق، وليس 

برئ برتول أو ثروة، بال صاحب تتصارع الرشكات العاملية عليه فوق 
رؤوس أهلها وكرامتها، بل هو عرين أسود، و شخصية معنوية 
مقدسة، انتزعها أهلها انتزاعا، وكان الثمن األرواح والدم، حني 

اتخذوا رنة البارود وزنا ، وعزفوا نغمة الرشاش لحنا، وعقدوا العزم 
أن تحيا الجزائر .

بن بـوزيــد : 

إعداد استراتيجية وطنية استعدادا لعملية التلقيح ضد فيروس كورونا
كشف وزير الصحة والسكان وإصالح 

املستشفيات الربوفسور عبد الرحامن بن بوزيد 
مساء الجمعة عن "اعداد اسرتاتيجية وطنية 

استعدادا لعملية التلقيح ضد فريوس كورونا بعد 
اقتنائه"، مشريا أن اللقاح لن يكون إجباريا .

وأوضح املسؤول األول عن القطاع لدى 
نزوله ضيفا عىل الحصة االسبوعية للقناة  

التلفزيونية الثالثة أنه "تم اعداد مخطط يف 
اطار االسرتاتيجية الوطنية  استعدادا لعملية 

التلقيح ضد فريوس كورونا بعد اقتناء هذا اللقاح 
حيث تم تنصيب  لجنتني األويل يرتأسها وزير 

الداخلية وتتكلف بالجانب اللوجستييك والثانية 
وزير  الصحة وتتكفل مبتابعة عملية التلقيح عرب 

املؤسسات الصحية ".
وأكد الربوفسور بن بوزيد يف هذا السياق بأن 

هذا اللقاح "ليس اجباريا " ولكن  من حق كل 
جزائري يرغب يف ذلك ان يحصل عليه، مشريا من 

جهة أخرى بأنه اذا تم  تحديد نسبة 20 باملائة 
من الفئات التي هي يف حاجة إىل ذلك ، سيتم 

اختيار يف  مقدمة األمر املصابني باألمراض املزمنة 
واألشخاص املسنني .

وأشار من جهة اخرى اىل أن " الجزائر تتابع يف 
إطار مجموعة كوفاكس التي تضم  172 دولة 
بعضها متقدمة وأخرى من متوسطة وضعيفة 
الدخل كل تطورات األبحاث الرسيرية  التي 

بلغت لدى بعض املخابر مراحلها الثالثة" .
وأكد الربوفسور بن بوزيد يف هذا املجال أن " الجزائر 

تسعى القتناء اللقاح يف  اطار ميكانزم منظم مع 
املنظمة العاملية للصحة ومنظمة االمم املتحدة 

ومجموعة كوفاكس منذ شهر أوت املنرصم  ".
وقال وزير الصحة يف ذات السياق "أن اللقاح 

مل يتم  اعتامده بعد من طرف  املنظمة العاملية 
للصحة ومل تتحصل املخابر التي بلغت درجة 

متقدمة من التجارب  الرسيرية حتى اآلن عىل 
السامح لها بتسويقه".

وبخصوص الوضعية الوبائية خالل االيام االخرية 
الحظ وزير الصحة بانها يف "منحى  تنازيل "مام 

أدى اىل شغل نسبة 40 باملائة من االرسة عىل 
املستوى الوطني يف الوقت الحايل اي 5212   

رسير من بني 20 ألف رسير التي تم تجنيدها 
ملواجهة  الوضع، مؤكدا من جهة أخرى بأن نسبة 

شغل االرسة قد بلغت يف بعض الواليات التي  
تعرف كثافة سكانية اىل 90 باملائة.

وبخصوص العالج ونوعية االدوية املستعملة ضد 
الفريوس قال املسؤول االول عن  القطاع بأنه 

يتم وصفه حسب الحاالت فبعد ادراج املضادات 

الحيوية والهيدروكيس  كلوروكني يف بداية االمر 
تم إضافة مضادات تخرث الدم بعد مالحظة ظهور 

التهابات  أخرى لدى بعض الحاالت ثم ادوية 
الكورتيكوييد لحاالت أخرى.

وأوضح يف هذا االطار "ان االسالك الطبية التي 
تتابع الحاالت اكتسبت تجربة يف  تعاملها  مع 

الفريوس واصبحت تصف االدوية حسب كل 
حالة ".

كام كشف من جهة أخرى عن إعداد دراسات 
ملتابعة الحاالت التي متاثلت اىل الشفاء  بعد 

االصابة بالفريوس وذلك للتكفل باالعراض التي 
تعاين منها بعد املرض كاشفا  عن تخصيص 

لقاءات اللجنة العلمية لالسبوع القادم لهذا 
املوضوع  حتى يتم اعداد  توجيهات ملختلف 
املؤسسات االستشفائية للتكفل بهذه االعراض.
الجزائر مستهدفة في ظل وجود تهديدات حقيقية على الحدود

دعا الوزير األول، عبد العزيز جراد، يوم السبت، الشعب الجزائري الى تضامن حقيقي لمجابهة التحديات المحيطة بالبالد محذرا من أن الجزائر 
"مستهدفة"، و هو ما يؤكده بروز دالئل تشير الى وجود تهديدات حقيقية على حدود الجزائر التي "وصل إليها الكيان الصهيوني".

وخالل إرشافه عىل فعاليات احتضنها مقر األرشيف الوطني، تخليدا للذكرى 
الـ ٦٠ ملظاهرات ١١ ديسمرب ١٩٦٠، شدد السيد جراد عىل رضورة عدم 

إغفال ما يشهده املحيط الجهوي من مخاطر ناجمة عن عدم استقرار 
املنطقة، ليؤكد بأن "الجزائر مستهدفة بالذات".

و نبه الوزير األول إىل وجود عمليات أجنبية "تريد رضب استقرار البالد"، 
ليضيف "ها هي الدالئل اليوم، عندما نرى ما يحدث عىل كل حدودنا"، 

مستدال يف هذا الصدد مبا يعرفه الفضاء املغاريب و اإلفريقي املحيط بالجزائر 
من مخاطر و عدم استقرار و حروب.

ولفت السيد جراد إىل وجود "إرادة حقيقية" لرضب الجزائر، و هو ما 
يؤكده -كام قال- "وصول الكيان الصهيوين قرب الحدود".

وإزاء هذا الوضع، توجه السيد جراد إىل الجزائريني بالقول: "حذاري، عندما 
نقول للشعب الجزائري أنه علينا التكاتف و حل مشاكلنا الداخلية فيام 

بيننا فإنه يتعني عليه إدراك أهمية جهود التضامن و األخوة يف إيجاد أحسن 
الطرق للخروج من هذه األزمة"، مهيبا باملواطنني و الطبقة السياسية و 
النخبة أن "تبقى باملرصاد و أن تعمل عىل الحفاظ عىل استقرار البالد و 

حامية املواطنني".
و ذكر السيد جراد مبرامي الشعب الجزائري الذي يبغي "بناء دولة 

اجتامعية-دميقراطية، انطالقا من احرتام الثوابت الوطنية و الدينية"، و هو 
ما يستدعي -حسبه- "الرتكيز عىل األهم، أما القضايا التقنية األخرى و تلك 
املتعلقة بالتسيري فنحن واقفون دامئا لحلها تدريجيا مع تحقيق االستقرار و 

ارتفاع أسعار النفط"، مثلام أكد.
و خلص الوزير االول إىل تسجيل قناعته بوجود "تضامن حقيقي بني أفراد 

الشعب الجزائري و إرادة حقيقة من قبل رئيس الجمهورية و الحكومة 
للعمل دون هوادة من أجل إخراج بالدنا من هذه األزمة الظرفية".

جراد: الجزائر ستقتني اللقاح الذي يتوفر على ضمانات أكيدة
 طمأن الوزير األول عبد العزيز جراد، يوم السبت، بأن الجزائر ستقتني اللقاح الخاص بفيروس كوفيد-١٩ الذي يتوفر على ضمانات أكيدة، و هو ما يستدعي عدم 

التسرع و تفادي معالجة هذه المسألة بعشوائية.
و عىل هامش فعاليات احتضنها مقر األرشيف الوطني، تخليدا للذكرى 

الـ 60 ملظاهرات 11 ديسمرب 1960، تطرق الوزير األول إىل مسألة اقتناء 
اللقاح الخاص بفريوس كورونا (كوفيد19-) حيث أكد قائال "سنأخذ القرار 

الالزم و املناسب الختيار اللقاح الذي يتوفر عىل ضامنات كبرية".
و شدد السيد جراد عىل رضورة تفادي الترسع أو معالجة األمور بطريقة 

عشوائية، ليضيف يف هذا اإلطار "عندما نتخذ القرار، يجب أن تكون لدينا 
ضامنات أكيدة مائة باملائة بأننا اختارنا اللقاح الصحيح" و هذا "احرتاما 
لشعبنا و مواطنينا و انطالقا من العمل العلمي الذي كنا قد بارشناه منذ 

بداية الوباء".
كام أشار إىل أن هذه الخطوة سيتم اتخاذها بالعمل مع اللجنة العلمية 

التي جدد الثقة فيها.

و قال بهذا الخصوص: "يجب أن نثق يف علامئنا و أطبائنا و يف العمل الذي 
قمنا به منذ بداية األزمة الصحية"، و الذي يتم وفق "طريقة منهجية و 

مقاربة عقالنية و علمية".
كام مثن السيد جراد التدابري "االستباقية" التي اتخذتها الجزائر لغاية اآلن و 

التي مكنتها من "التحكم يف مختلف مراحل هذه األزمة الصحية" مقارنة 
بالدول

 األخرى التي تبنتها يف وقت الحق، و هي الخطوات التي أبانت عن 
فعاليتها "رغم كل ما قيل و يقال".

وشدد الوزير األول عىل رضورة "التحيل بالثقة و دحر اإلشاعات و 
األكاذيب" للخروج من هذه األزمة متعددة األبعاد.



03 األحد 13 دیسمبر 2020
العدد: 887

Dimanch 13 Dicembre 2020
Numéro: 887 محلي

يف إطــار محاربــة الجرميــة الحرضيــة بشــتى أنواعهــا خاصــة 
ــرات  ــا باالتجــار غــري الرشعــي باملخــدرات و املؤث ــق منه ــا تعل م
العقليــة متكنــت قــوات الرشطــة التابعــة ألمــن دائــرة الونــزة مــن 
ــدر  ــدرات مق ــن املخ ــة م ــز كمي ــنة وحج ــخص 30 س ــف ش توقي
وزنهــا بأكــرث مــن 90 غــرام كانــت مهيــأة للرتويــج بالقــرب مــن 
احــد املؤسســات الرتبويــة االبتدائيــة مبدينــة الونــزة ، حيــث 
تعــود وقائــع القضيــة اىل ورود معلومــات اىل ذات املصلحــة تفيــد 
ــا  بوجــود تحــركات مشــبوهة الحــد األشــخاص املســبوقني قضائي
بالقــرب مــن احــد املؤسســات الرتبويــة االبتدائيــة باملدينــة ، 
ليتــم بنــاء عــىل ذلــك تتبــع تحــركات املعنــي وتكثيــف األبحــاث 

والتحريــات اىل غايــة توقيفــه يف حالــة تلبــس بالقــرب مــن 
ــدرات  ــن املخ ــة م ــرض كمي ــدد ع ــو بص ــورة وه ــة املذك املؤسس
ــدر بـــ20000 دج  ــايل مق ــغ م ــة اىل مبل ــع ،باإلضاف ــورة للبي املذك
كعائــدات مــن الرتويــج ،وعليــه وبالتنســيق مــع النيابــة املختصــة 
تــم فتــح تحقيــق يف القضيــة تــم خاللــه تفتيــش مســكن املشــتبه 
فيــه الــذي عــرث داخلــه عــىل قارورتــني مــن مؤثــر عقــيل شــديد 
ــدرات ،  ــع املخ ــتعمل لتقطي ــت تس ــار كان ــفريت كيت ــري وش التأث
وعليــه وبعــد إمتــام كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة تــم تقديم 
املتــورط امــام العدالــة لــدى محكمــة العوينــات التــي أصــدرت يف 

ــداع. بوسكني فارس والية تبسة حقــه امــرا يقــيض باإلي

إليداع لمروج المخدرات بالقرب من مدرسة ابتدائية بمدينة الونزة

- متكنت قوات الرشطة التابعة ألمن 
دائرة الرشيعة من معالجة قضية تتعلق 
باالعتداء عىل موظف اثناء تأدية مهامه 

متبوع بالتحطيم العمدي مللك الغري 
راح ضحيتها موظف عامل عىل مستوى 

املؤسسة العمومية للصحة الجوارية 
مبدينة الرشيعة،حيث تعود وقائع القضية 

اىل تلقى ذات املصلحة ملكاملة هاتفية 
تفيد بقيام مواطن بتحطيم زجاج املخرب 
التابع لذات املؤسسة مع االعتداء عىل 

احد املوظفني العاملني بها ،ليتم فور تلقى 
النداء التنقل إىل عني املكان اين تبني 

ان االمر يتعلق بشخص يبلغ من العمر 
33 سنة قام باالعتداء بالرضب والجرح 

العمدي عىل احد املوظفني باإلضافة 
اىل تحطيم زجاج باب املخرب الخاص 

باملؤسسة، ليتم بناء عىل ذلك توقيف 
املتورط وفتح تحقيق يف القضية بسامع 
الضحية الذي قدم شكوى رسمية حول 

االعتداء مدعام شكواه بشهادة طبية تثبت 
العجز،كام تم سامع الشهود وكذا املمثل 

القانوين لذات املؤسسة ،وعليه و بعد 
اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة تم 
تقديم األطراف أمام العدالة لدى محكمة 

الرشيعة ،والتي اصدرت يف حق املشتبه 
فيه حكام يقيض بعامني حبس نافذ مع 

اإليداع و غرامة مالية.
بوسكني فارس والية تبسة 

سنتين حبس نافذ وغرامة مالية 
للمعتدي على موظف بالمؤسسة 

العمومية للصحة الجوارية بالشريعة 

ميلة :
 الوالي يحيي ذكرى ١١ ديسمبر ويعطى إشارة إنطالق مشاريع تنموية

أرشف وايل الوالية السيد موالي عبد الوهاب صبيحة اليوم 
الخميس 10 ديسمرب 2020 عىل االحتفاالت املخلدة للذكرى 
الستني ملظاهرات 11ديسمرب 1960/ 2020 والتي احتضنت 

فعالياتها بلدية بوحاتم، مرفوقا بالسادة أعضاء اللجنة األمنية و 
األرسة الثورية و املنتخبني املحليني، أين قاموا برفع العلم الوطني 
ووضع إكليل من الزهور و تالوة فاتحة الكتاب ترحام عىل أرواح 
الشهداء الطاهرة بروضة الشهداء ببلدية بوحاتم،وباملناسبة عاين 
السيد الوايل مكتب بريد الجزائر بعد إعادة تهيئته، وأعطى إشارة 

انطالق مرشوع تهيئة الطريق البلدي تارماست- عني عباس عىل 
مسافة 04 كلم حيث شدد عىل رضورة احرتام اآلجال املحددة 

إلنهاء املرشوع، كام عاين مرشوع نقل الغاز الطبيعي إىل مشايت 
الجهة الرشقية للبلدية مبحطة تخفيض الغاز بكاف بودرقة حيث 

أسدى تعليامت صارمة برضورة ترسيع وترية االنجاز لتستفيد 
منه العائالت يف أقرب اآلجال املمكنة، ووضع حيز الخدمة لقاعة 

العالج مبشتة قلودة التي من شأنها أن تساهم بشكل 
كبري يف التخفيف من حجم معاناة تنقل سكان املنطقة 

اىل العيادة متعددة الخدمات بذات البلدية، وتجدر اإلشارة 
أنه يف هذه املناسبة التاريخية قام السيد الوايل بتكريم 

املجاهد عالم شعبان نضري مشاركته يف مظاهرات 11 ديسمرب 
والتضحيات التي قدمها إبان ثورة التحرير املجيدة.

ياسني زويلخ

مديرية الضرائب بالجلفة تنظم يومين تحسيسين حول الضريبة على الثروة 

نظمت املديرية الوالئية للرضائب بالجلفة يومني تحسيسني 9 
و 10 من شهر ديسمرب الجاري حول الرضيبة عىل الرثوة مبقر 
املديرية، أين تم تسجيل إقبال متوسط مبناسبة اليومني حيث 

تم  توزيع مطويات ورشح كيفية الترصيح والفئات املعنية بهذه 
الرضيبة و العقوبات يف حالة عدم الترصيح، كام تم تنشيط 

حصة إذاعية يف هذا الشأن بإذاعة الجلفة الجهوية لتوعية الفئات 
املستهدفة. 

يتشكل وعاء الرضيبة عىل الرثوة من مجموع األمالك والحقوق 
والقيم الخاضعة للرضيبة والتي تخضع وجوبا لإلجراءات الترصيح 

والتي تساوي أو تفوق قيمتها 10ماليري سنتيم و تتمثل يف
 األمالك العقارية املبنية وغري املبنية و الحقوق العينية العقارية 

و األمالك املنقولة مثل السيارات الخاصة بسعة تفوق 2000 
سم3 بنزين وسعة

 2200 سم3 مازوت  و الدرجات النارية بسعة تفوق  250 سم3 
و اليخوت وسفن النزهة و الطائرات السياحية و خيول السباق 

و التحف الفنية واللوحات التي تفوق قيمتها 50مليون سنتيم، 
أين تم تحديد نسبة الرضيبة حسب سلم تصاعدي يبدأ من           

15، 0 %  و أقصاه %1 ، وبهدف تسهيل إجراءات الترصيح تم 
متديد األجال إىل 31 ديسمرب 2020.

 الجلفة عيدي لخرض
من بينهم وزير النقل ووزيرة التضامن:

 وفد وزاري هام إلحياء ستينية مظاهرات ١١ ديسمبر 
حــل وفــد وزاري هــام بواليــة خنشــلة صبيحــة الخميــس العــارش 
ــتون  ــرى الس ــاء الذك ــك إلحي ــنة وذل ــذه الس ــهر له ــر ش ــن أخ م
ملظاهــرات 11 ديســمرب 1960, وعــىل رأس الوفــد كل مــن لزهــر 
ــو  ــي واألرسة كريك ــن الوطن ــرة التضام ــل ووزي ــر النق ــاين وزي ه
ــد  ــيد العي ــن الس ــوزارة املجاهدي ــام ل ــني الع ــة لألم ــر إضاف كوث
ربيقــة والــذي ســبق الوزيريــن لخنشــلة،وانتقل الوفــد الــوزاري 
واملرفــوق بالســلطات الوالئيــة ملقــر الواليــة التاريخيــة األوىل عيل 
ســوايعي بلمصــارة أيــن تــم تقديــم رشوحــات مــن طــرف مديــر 
ــوزارة  ــة حــول املوقع،وآكــد األمــني العــام ل ــزات العمومي التجهي
ــوري  ــي الث ــم التاريخ ــذا املعل ــم ه ــة ترمي ــن أن عملي املجاهدي
ســتحىض مبرافقــة شــاملة مــن لــدن دائرتــه الوزارية وذلك تنســيقا 
األثري،النقطــة  للمحافظــة عــىل طابعهــا  الثقافــة  مــع وزارة 
الثانيــة لربنامــج اإلحتفــاالت وفيهــا توجــه الوفــد إىل بلديــة 
ــز  ــة مرك ــم كان مبثاب ــم قدي ــني  معل ــىل تدش ــإلرشاف ع ــريان ل خ
ــز الخدمــة  ــم وضــع حي للتعذيــب وتحــول ملتحــف بلدي،كــام ت
ــة,  ــس البلدي ــاز(50+50) بنف ــي بالغ ــكني ريف ــع س ــط مجم لرب
ــة  ــواري بقري ــب ج ــني ملع ــم تدش ــريان ت ــن خ ــد ع ــري بعي وغ

ــي"  ــر الوطن ــش التحري ــو جي ــد عض ــزل املجاه ــارة من ــة وزي هل
عبــد اللــه أعــراب", ومســاء يــوم الخميــس توجــه الجميــع نحــو 
املدينــة الجديــدة لــإلرشاف عــىل تســمية الحــي الســكني الجديــد 
ــوم األول  ــم الي ــد ليختت ــة أحم ــهيد حوح ــم الش ــكن بإس 400 س
ــة  ــز لراح ــة مرك ــمرب مبعاين ــن ديس ــتينية 11 م ــة س ــن إحتفالي م
ــزات  ــذي تدعــم بتجهي ــن مبركــب حــامم الصالحــني وال املجاهدي
حديثــة وتــم اإلطــالع أيضــا عــىل املوقــع الثــوري بعــني الســيالن 
والــذي شــهد إطــالق أول رصاصــة يف الثــورة التحريرية،وصبيحــة  
يــوم الجمعــة وتتمــة لربنامــج اإلحتفــاالت توجــه الوفــد الــوزاري 
ــة صــوب مقــربة الشــهداء  ــل الســلطات الوالئي واملرافــق مــن قب
لرفــع العلــم الوطنــي وقــراءة الفاتحــة ووضــع إكليــل مــن الزهور 
مبربــع الشــهداء وبعدهــا  نظمــت نــدوة تاريخيــة باملتحــف 
ــدة حيــث تدخــل   الجهــوي  للمجاهــد وشــهدت مداخــالت عدي
ــة  ــن ونخب ــوزارة املجاهدي ــام ل ــة واألمــني الع كل مــن وايل الوالي
ــن  ــكل م ــة ل ــارات منزلي ــن األســاتذة،واختتمت التظاهــرة بزي م

ــة ومحمــد الطاهــر بوشــارب. ــادي رزاميي املجاهــد محمــد اله
عطاالله فاتح نور خنشلة. 

أمن مستغانم يضع حدا لنشاط شبكة دولية 
منظمة عابرة للقارات  اختصت في السرقة و 
التهريب للمركبات الفاخرة من بلدان اوروبا 

متكنت  فصيلة مكافحة تهريب و رسقة 
املركبات باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية 
مبستغانم،  مؤخرا و عقب الندوة الصحفية  

التي ارشفت عليها قيادة االمن الواليئ  ، 
من وضع حد لنشاط شبكة دولية منظمة 

مختصة يف التهريب الدويل للمركبات، الرسقة 
و التزوير يف ملفاتها القاعدية  و التوصل اىل  
اسرتجاع 09 مركبات من العالمات  األوروبية  

الفاخرة مهربة من الدول فرنسا - اسبانيا  ، 
املانيا و إيطاليا. 

العملية التي تدخل يف إطار حامية االقتصاد 
الوطني ومجابهة ظاهرة التهريب الدويل 

للمركبات و التصدي للشبكات اإلجرامية التي 
ميتد نشاطها داخل الوطن و خارجه، جاءت 
بناءا عىل معلومة أمنية وردت إىل املصلحة، 

تفيد أن مركبة من نوع  " رونو ميقان 
"  الجيل الرابع مستوردة من دولة فرنسا 

دخلت إىل ارض الوطن عرب ميناء مستغانم 
محل رسقة من أحدى املقاطعات الفرنسية، 
املعلومة التي تم تأكيدها من طرف فصيلة 

ربط االتصال باملكتب املركزي لإلنرتبول بأمن 
والية مستغانم. 

 تحقيقات الضبطية القضائية يف هذا الشأن 
بعد إخطار السيد وكيل الجمهورية مبحكمة 

مستغانم استمرت ألكرث من 06 أشهر ،مكنت 
من اسرتجاع 09 مركبات فاخرة من عالمات ، 

فرنسية ، انجليزية ، أملانية من أصل 17 مركبة 
أخرى محل تحقيق منها 14 مركبة محل رسقة 
من الدول األوروبية : أملانيا، فرنسا، إيطاليا و 
اسبانيا  باإلضافة إىل دراجة نارية من الحجم 

الكبري. 
كام كشفت التحقيقات عن تورط إداريني 

من مصالح مختلفة محلية وأخرى من والية 
مجاورة يف منح تسهيالت لعنارص الشبكة من 

أجل إدخال املركبات إىل الرتاب الوطني و 
ترقيمها برتقيم محيل. 

املركبات املرسوقة و ملفاتها القاعدية تم 
حجزها فيام تم انجاز ملفات إجراءات قضائية 

ضد املشتبه فيهم املتواجدين بأرض الوطن، 
كام تم تحديد هوية املشتبه فيهم اآلخرين 

املوجودين خارج الوطن، ليتم استكامل امللف 
و وضعه تحت ترصف الجهات القضائية 

املختصة إقليميا مبحكمة مستغانم للنظر فيه. 
 عبدالقادر رحامنية   مستغانم  

 يف اطار االحتفاالت الّرسمّية بالّذكرى 
السّتني " 60 " ملظاهرات الحادي عرش 

ديسمرب " 1960 " , ارشف يوم الجمعة 
الحادي عرش من الشهر الجاري  بقاعة 

االجتامعات مبقّر الوالية, وايل والية 
تبّسة السّيد " محّمد الربكة داحاج "  
بحضورالسّيد رئيس املجلس الّشعبي 

الواليئ - بالّنيابة -  املندوب املحّيل لوسيط 
الجمهورّية؛ الّسلطات املدنّية , األمنّية , 
والعسكرّية , ممّثلو األرسة الثورّية وثلّة 

من أبائنا املجاهدين , عىل مراسيم توزيع  
مفاتيح " 240 " سكن اجتامعي - بصيغة 

العمومي االيجاري  بالقطب الحرضي " 
الّدكان " ببلدّية 

تبّسة عىل مستحّقيها

  السّيد وايل الوالية افاد يف معرض ذلك 
اّن عملّية توزيع الّسكنات عىل مستوى 
جميع بلدّيات الوالية متواصلة  كاشفا 

عن حّصة  " 600 " سكن  سيتّم توزيعها 
خالل الّسدايس االّول من الّسنة القادمة  

" 2021 " و توزيع " 1500 " سكن 
اجتامعي عمومي ايجاري مع نهاية 

الّسنةاملقبلة
عالوة عىل توزيع ما يربو عن "3000 " 
سكن  للوكالة الوطنّية لتحسني الّسكن 
وتطويره  " عدل " خالل سنة  " 2021 

" مؤكّدا  - يف االثناء  اّن العمل جار 
عىل قدم وساق الستكامل انجاز الربامج 
الّسكنّية مبختلف الّصيغ باقليم الوالية  

مقّدما تهانيه باملناسبة اىل املستفيدين . 

 توزيع ٢٤٠سكن اجتماعي بوالية تبسة 
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شهدت والية املسيلة مؤخراً ظاهرة 
إنتهاك األرايض الزراعية وغزوالعمران 

والبناء اإلسمنتي عليها، ولجوءالكثري من 
األشخاص إىل تشييد بنايات فوضوية عىل 

حساب األرايض الفالحية، والتي مست 
البساتني املثمرةو الحقول املنتجة يف عدة 
مناطق من تراب الوالية، مثل نوارةوحي 
بوخميسةوڨرفالة وغريها، وتحويل هذه 
األخرية إىل أمالك خاصة بطرق ملتوية، 
ويتكرر هذا املشهد يوميا دون مراعاة 

التأثريات السلبية عىل الجانب الفالحي، 
والتي تقيض عىل املساحات الخرضاء 

الصالحة للزراعة دون تحرك السلطات 
والجهات املعنية بهذا الخصوص، حيث 

نجم عن الظاهرة نشوب نزاعات وخالفات 
حول إستغالل هذه األرايض بني املواطنني 

لينتهي بهم املطاف اللجوء إىل القضاء، 
كام أن هذه الظاهرة مل تقترص عىل األحياء 
الكبرية والحرضية للمدينةبل تعدت إىل بعض 

القرى وبلديات الوالية كبلدية

 السوامع وبلدية املعاضيد وغريها من 
البلديات والتي عرفت خالل الفرتة األخرية 

إنتشارا رهيبا للتوسع العمراين و الغزو 
اإلسمنتي بشكل ملفت لإلنتباه وبطريقة 

فوضوية، األمر الذي قلص من آالف 
الهكتارات الفالحية مام يتطلب تدخال 

عاجال للسلطات
ملحاربة الظاهرة وتوقيف الزحف 
العمراين، وتطبيق القانون بتنفيذ 

اإلجراءات الردعية اتجاه املخالفني والحد 
منها ويأيت هذا اإلنتشار الواسع للبناء 

تزامنا مع الربامج الكبرية املختلفة للسكن 
التي منحتها الدولة خالل السنوات 

األخرية وللحفاظ عىل الرثوة الفالحية 
بوالية املسيلة يجب تظافر جهود الجميع 
للمحافظة عىل األرايض الزراعية الشاسعة 

التي متتاز بها منطقة الحضنة
 املسيلة : محمد بوسعدية

الغزو العمراني لألراضي الفالحية بالمسيلة 

ناشد سكان بلدية بن داود الواقعة 
بدائرة املنصورة لوالية برج بوعريريج 
السلطات الوالئية التدخل العاجل من 

أجل حل مشاكلهم باملنطقة والتي تفتقر 
ألدىن ظروف الحياة. حيث نجدها من 
مناطق الظل بطبع الحال التي أوىص 

عنها السيد عبد املجيد تبون، لكن الواقع 
الذي تعيشه يعكس ذلك بداية بالغياب 
التام للتهيئة الحضارية إضافة إىل إنعدام 
اإلنارة العمومية بالطرقات مام أصبحت 

تلقب ببلدية " الظالم الدامس " وكذا 
قنوات الرصف الصحي وقنوات رصف مياه 

األمطار يف بعض األحياء وذلك ما أصبح 
يهدد بحدوث كوارث طبيعية خاصة 

ونحن يف فصل الشتاء الذي نعرفه عصري 

عىل سكان املنطقة بدون النظر لبيوتهم 
التي تعد من السكنات القدمية واملهرتئة 

يف عز زمن غياب كيل لتوزيع حصص 

البناء الريفي والذي أصبح حلم للجميع.
كام عرفت هاته املنطقة أنها وقفت عىل 

عدة احتجاجات متثلت يف غلق البلدية 
لعدة مرات وكل أسبوع يكون من قرية 
معينة تطالب مبختلف مستحقاتها التي 

تفتقرها طوال حياتهم، لكن اإلدارة 
الوصية تظرب مطالبهم عرض الحائط 
وال تجسد عىل أرض الواقع، ومن بني 

مطالبهم تهئية الطريق الرئييس املؤدي 
ملقر البلدية الذي يربط بني أغلب قرى 

البلدية وكام يربط أيضا بالطريق الواليئ 
رقم (41) ، إضافة إىل النظر لحال الشباب 
الذي همش وعدم تلبية أبسط حاجياتهم 

كتوفري مالعب واماكن مخصصة للرتفيه 
خاصة يف ظل انعدام مناصب شغل واحالة 

اغلب شباب املنطقة .
عيىس لرقط/ برج بوعريريج

سكان بلدية بن داود يطالبون السلطات الوالئية بالتدخل العاجل 

ــمرب  ــرات 11 ديس ــتني (60) ملظاه ــرى الس ــاء للذك ــبة إحي مبناس
ــا للجيــش الوطنــي الشــعبي  ــادة العلي ــذا لقــرار القي 1960 وتنفي
تــم اليــوم 09 ديســمرب 2020، تســمية املجموعــة اإلقليميــة 
للــدرك الوطنــي بــربج بوعريريــج باســم املجاهــد املتــوىف: خلــوي 

ــر  ــد الطاه ــو " محم ــر املدع الطاه
يف حفــل تــرأس مراســمه الســيد اللــواء: حمبــيل نــور الديــن قائــد 

الناحيــة العســكرية الخامســة.
ــة  ــارات الناحي ــاط وإط ــور ضب ــل بحض ــذا الحف ــرف ه ــرف ع ع
والســلطات املحليــة ليتــم يف الختــام تســليم هدايــا رمزيــة لعائلــة 

الشــهيد.
عيىس لرقط/ برج بوعريريج

المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني برج بوعريريج

شاركت الوحدة الثانوية للحامية املدنية 
لدائرة الجعافرة يف حملة التشجري التي 

نظمتها مصالح الغابات بالجعافرة لغرس 
1000 شجرة مبناسبة اليوم الدويل للجبال 

املصادف لـ 11 ديسمرب من كل سنة و 
هذا مبنطقة بومسعدة بلدية و دائرة 

الجعافرة .

العملية شارك فيها كل من الحامية املدنية 
واألمن الوطني، وحتى جمعيات املجتمع 

املدين
عرفت هاته الحملة من تنظيم مصالح 

الغابات و بحضور كل من رئيس الدائرة و 
رئيس البلدية .

عيىس لرقط/ برج بوعريريج

حملة تشجير بمناسبة اليوم الدولي 
للجبال المصادف لـ 11 ديسمبر

قّررت وكالة ”عدل“ فسخ الصفقة 
بالتظليم الحرصي، مع رشكة 

 SARL SOCIETE GENERAL
ENTREPRISE (SGE) ، املكلّفة بدراسة 
وانجاز 600 مسكنا بصيغة البيع باإليجار 
مبوقع فايزي، الكائن ببلدية برج البحري 

يف والية الجزائر.
وجاء قرار الفسخ بعد اإلعذارات املوّجهة 

إىل رشكة SGE وبعد التهاون والتامطل 
الكبري املسّجل يف أشغال إنجاز املرشوع.

وعدم استجابتها لتعليامت الوكالة املتعلقة 
باستدراك التأخر املسجل وترسيع وترية 

األشغال به، و كذا رفع كل التحفظات 
املسّجلة عىل نوعية األشغال، أصدرت 

الوكالة اليوم الخميس 10 ديسمرب 2020، 
 ،“HORIZONS “ يف جريديت “ املساء“ و

قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحرصي.
و متثل نسبة األشغال املنجزة يف مرشوع 
600 مسكن موقع فايزي 68 باملائة، يف 

حني أن رشكة اإلنجاز استهلكت 93 باملائة 
من اآلجال التعاقدية، املحّدد باالنتهاء يف 

. 25/02/2020
و يتضمن قرار فسخ الصفقة بالتظليم 

الحرصي، ما ييل:
• تحتفظ الوكالة بحقها يف اللّجوء إىل 
الجهات القضائية املختصة، من أجل 

املطالبة بالتعويض عن األرضار التي 
لحقت بها، السيام تفويت الكسب املايل، و 
كذا التكاليف اإلضافية الرضورية من أجل 
انجاز ما تبقى من أشغال انجاز املرشوع، 

بانتظار اعداد التقييم األرضار املالية و 
SGE املعنوية التي تسببت بها

• يتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح 
الوكالة، عىل جميع مواد البناء و العتاد 
املوجود داخل الورشة موضوع الصفقة.

• تحتفظ الوكالة بحقها يف مطالبة البنوك، 
باسرتداد كفالة حسن التنفيذ و كفالة 
التسبيقات الجزافية املحصلة من قبل 

.SGE رشكة
• زيادة النفقات املالية الناجمة عن 

ابرام الصفقات الجديدة، من اجل تنفيذ 
و استكامل املرشوع املتبقي، تكون عىل 

.SGE عاتق الرشكة العاجزة
• التكاليف املتعلقة باإلجراءات و 

األعامل التي تقوم بها الوكالة، من أجل 
املحافظة و تأمني األشغال أو جزء من 

األشغال املنجزة، املواد املمونة و العتاد 
و التجهيزات األولية للورشة، تعود عىل 

عاتق املتعاقد الرشيك SGE، خالل الفرتة 
القانونية الرضورية لتسليم الصفقة أو 

عدة صفقات جديدة من أجل استكامل 
انجاز املرشوع.

تغطية عون البابدة امرية

فسخ صفقة انجاز مشروع 600 
مسكن فايزي بوالية الجزائر 

احيت  والية تبسة الذكرى الستني 
ملظاهرات 11 ديسمرب 1960 تحت 

شعار" وعقدنا العزم ان تحيا  الجزائر" 
مراسيم احياء الّذكر ى , ارشف عليها 
صباح يوم الجمعة الحادي عرش من 

الشهر الجاري , بفضاء جدارّية الّنرص, 
املخلّدة للّشهداء مبدينة تبّسة 

 وايل والية تبّسة السّيد " محّمد الربكة 
داحاج "  مرفوقا بالسّيد رئيس املجلس 

الّشعبي الواليئ - بالّنيابة - , املندوب 
املحّيل لوسيط الجمهورّية , الّسلطات 

املدنّية , األمنّية , والعسكرّية , 
ممّثلو األرسة الثورّية وثلّة من أبائنا 

املجاهدين , وجمع غفري من املواطنني 
استهلّت باالستامع إىل الّسالم الوطني , 
و رفع العلم ووضع إكليل من الزّهور, 

ثم قراءة فاتحة الكتاب 
. ترّحام عىل أرواح الّشهداء األطهار. 

  رئيس املكتب الواليئ للمنظّمة 
الوطنّية للمجاهدين السّيد " الّرشيف 
ضوايفّية "  ويف كلمته باملناسبة -  افاد 
أّن مظاهرات  " 11 ديسمرب 1960 " - 

التي اندلعت رشارتها
األوىل مبدينة " عني متّوشنت "، 

وامتّدت اىل كامل ربوع الوطن  - 
كانت حدثا تاريخّيا مفصلّيا  يف مسار 

الّثورة الّتحريرّية حيث مكّنت من 
حشد الّدعم الّدويل حول القضّية 

الجزائرّية , ومن نتائجها الّرسيعة  
إصدار القرار العاملي -  خالل الدورة 

الخامسة عرش لهيئة االمم املّتحدة - يف 
" 14ديسمرب1960 "

أحياء والية تبّسة للّذكرى •
السّتين " 60 " لمظاهرات الحادي عشر ديسمبر" 1960 " 
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 في ظروف تغيب فيها كافة شروط الحياة الكريمة

 أزيد من ١٤ عائلة بمستغانم تعيش وسط 
سوق مغطاة مهجورة منذ ١٢ سنة 

تتخذ 14 عائلة عىل مستوى حي " بلفودار" الشعبي  بوسط 
املدينة مستغانم من سوق مغطى مهجور يعود إىل زمن أسواق 
الفالح ، مأوى لها حيث حولته إىل أقبية متقابلة تقيم بها تلك 
العائالت يف ظروف اقل ما يقال عنها ، أنها  سيئة للغاية حيث 

تنعدم بها كافة رشوط العيش الكريم و ابسط الرضوريات 
الحياة البرشية  ، أين تنترش بشكل رهيب  الروائح الكريهة التي 

تزكم األنوف  و حيث توفر بيئة مناسبة  لتكاثر مختلف أنواع 
الحرشات الضارة و القوارض و الجرذان . 

 الواقع ذلك يشكل مشاهد مرعبة حسب ما وقفت عليه 
اليومية حيث تربز مظاهر الفقر و الغنب عىل كبار و صغار تلك 

العائالت يف ظل اتساع رقعة الفاقة واكتساح  شتى أنواع األمراض 
التنفسية ، الصدرية و الحساسية التي تصيب الجميع أمام غياب 

مستلزمات الحياة الكرمية . 
 ساكنة ذات السوق الذي اقتحمته تلك العائالت مضطرة 

بفعل أزمة السكن الحادة ظلوا يطالبون السلطات االلتفات 
ملعاناتهم املتواصلة منذ أزيد من 12 سنة و حيث أنهم ما فتئوا 

ينتظرون منذ 3 عقود مضت  الفرج من خالل إدراجهم ضمن 
قوائم  املستفيدين من الحصص السكنية االجتامعية املوزعة ، 

بعدما تقدموا  كغريهم  بإيداع  امللفات  عىل مستوى املصالح 
املختصة منذ عدة سنوات خلت و منها من تعود غاىل أزيد  من 
3 عقود مضت ،  يف سبيل ذلك أي االنتفاع من الربامج السكنية 
املوزعة  ، إال أن جل املسؤولني السابقني و رغم الوعود املقدمة 

لهم ،  خذلوهم ألسباب تبقى مجهولة ، حيث   مل يأخذوا 
تطلعاتهم مأخذ الجد ، ليطول   أمد حرمانهم و يستمر جحيم 

عيشهم وسط تلك األقبية التي ال تصلح بتاتا التخاذها مالذا 
حيث تتحول عند نزول األمطار  إىل برك  تتجمع بها املياه بفعل 
تشقق األسقف املغطاة بصفائح الزنك و تزيد حر الصيف شدة 

لخصائصها املعدنية حسبهم  . 
و هم جراء ذلك ساكنة ذات السوق املغطاة  يناشدون  يطالبون 

تدخل وايل الوالية  يف أرسع وقت النتشالهم من الوضعية 
العصيبة التي يكابدون محنتها  قبل أن تحل بهم  الكوارث يف 

عز أيام الربد شأنهم يف ذلك شأن ساكنة الحي القصديري مبنطقة 
برايس حيث تقيم أزيد من 100 عائلة وسط بيوت الصفيح 

.يف مشاهد مشينة مبحاذاة حي 5 جويلية  ، عىل حافة الطريق 
املؤدي إىل  امليناء التجاري و عىل مقربة من املحطة الربية . 

عبدالقادر رحامنية  مستغانم

المكتبة الرئيسية للمطالعة بخنشلة 
تنظم إحتفالية مظاهرات ١١ ديسمبر

نظمت املكتبة الرئيسية للمطالعة 
العمومية لوالية خنشلة برنامجا ثقافيا ثريا 
مبناسبة مظاهرات 11ديسمرب 1960 مزج 
بني اإلفرتايض و التجسيدي تخليدا لذكرى  
زلزلت مظاهرات 11 ديسمرب/كانون األول 
1960 كيان العدو الفرنيس، وأثبتت أن يد 
الثورة الجزائرية تتعدى الجبال إىل املدن، 

وتحرك الجامهري متى تشاء وكيف تشاء.
استهل الربنامح مبعرض للكتاب مبحل 

املكتبة و نرش عىل الصفحة كام قدمت 
املكتبة مرسحية ألطفال السنة الخامسة 

ابتدايئ ابدعوا فيها حق إبداع وكانوا 
مبالمح صمود اباءنا و أجدادنا و تم 

بث رشيط وثائقي تحت عنوان تحدي 
الصمود عرب صفحة املكتبة ليختتم النشاط 

مبداخلة طيبة لألستاذ طايبي زيد اللذي 
قدم بطريقة أكادميية و تطرق يف حواره 
للمظاهرات بشكل عام و خاص وواضح .

هذا و أشاد مدير املكتبة الرئيسية 
للمطالعة العمومية لوالية خنشلة بظرورة 

اإلهتامم مبثل هذه املناسبات اللتي من 
شأنها تعزيز و تخليد ما قاموا به اباءنا و 

أجدادنا 

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة
مــــــــــــــــــديرية الوقاية

بــــــــــــالغ

حصيلة التدخالت خالل 48 ساعة األخيرة، عمليات التحسيسية و التعقيم تتعلق بفيروس كورونا، حوادث المرور 

االختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون و حوادث أخرى.
    خالل الفرتة املمتدة ما بني 10 إىل 12 ديسمرب2020 و إىل غاية صبيحة هذا اليوم عىل الساعة الثامنة صباحا (أي خالل  

48ساعة  األخرية) سجلت وحدات الحامية املدنية 4991 تدخل يف عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا عىل إثر تلقي مكاملات 
االستغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت شملت مختلف مجاالت أنشطة الحاميـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور 
الحوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد الحرائق و األجهزة األمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهري فيام يتعلق بفريوس 

كورونا كوفيد19.
     فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة 
عرب كافة الرتاب الوطني بـ 125 عملية تحسيسية عرب 29 والية (113 بلدية) لفائدة املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم 

عىل رضورة إحرتام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 139 عملية تعقيم عرب 29 والية (71
بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت املديرية العامة للحامية املدنية لهتني 

العمليتني 596 عون حامية مدنية مبختلف الرتب، 92 سيارة إسعاف و 66 شاحنة، 
     كام قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة بـ 195 تدخل من أجل عدة حوادث املرور عرب عدة واليات خلفت هذه 

الحوادث وفاة 05 أشخاص و إصابة 197 أخر بجروح مختلفة و متفاوتة الخطورة، تم إسعاف الجرحى يف مكان الحوادث ثم 
تحويلهم إىل املستشفيات املحلية من قبل الحامية املدنية. 

co كذلك تدخلت مصالحنا ألجل تقديم اإلسعافات األولية لـ 41 شخص مختنقني عىل إثر استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون
املنبعث من مختلف وسائل التدفئة داخل مساكنهم يف كل من واليات سطيف 08 أشخاص ، تيزي وزو  01 شخص ، الجلفة  03

أشخاص ، الجزائر 04 أشخاص ، االغواط 05 أشخاص ، عنابة 03 أشخاص ، مستغانم 02 شخصني ، البليدة 04 أشخاص ، مسيلة 01
شخص ، البيض 01 شخص ، قسنطينة 01 شخص ، املدية 05 أشخاص و تيبازة 03 أشخاص ، تم التكفل بالضحايا يف عني املكان و 

تحويلهم يف حالة مقبولة اىل املستشفيات .
co مع تسجيل حالة 01 وفاة يف والية الشلف  يتعلق االمر بإمراة تبلغ من العمر 28 سنة متوفية اختناقا بغاز أحادي الكربون     

املنبعث من مسخن حامم داخل منزلها  بدوار اوالد حمو بلدية الصبحة ، تم نقل جثة الضحية اىل املستشفى املحيل  
إىل جانب هذا ، تدخلت مصالح الحامية املدنية من اجل إخامد 09 حرائق حرضية ، صناعية و مختلفة يف كل من واليات الجزائر 
01 حريق ، عني الدفىل 01 حريق ،  جيجل 01 حريق ، تبسة 01 حريق ، سطيف 01 حريق  ، املدية 02 حريق ، الواد  01 حريق 

و والية البليدة 01 حريق ، أهم حريق سجل عىل مستوى والية الواد أدى إىل وفاة رضيع يبلغ من العمر 06 أيام متفحم إثر 
حريق نشب يف منزل باملكان املسمى الهبة ببلدية الرقيبة ، تم نقل جثة من طرف مصالح الحامية املدنية إىل املستشفى املحيل . 

    أما فيام يتعلق بتدخالت مصالح الحامية املدنية  خالل نفس الفرتة  نتيجة لسوء األحوال الجوية  خاصة بواليات جيجل  
تيبازة  ، الطارف  و سكيكدة ، أين  تدخلت وحدات الحامية املدنية لوالية تيبازة  إثر إنهيار جزيئ بالطابق األول ملنزل أريض 

باملكان املسمى خميستي ميناء ، أدى إىل  إصابة 03 أشخاص  بجروح خفيفة ، تم إسعافهم يف عني املكان  ثم تحويلهم إىل عيادة 
بوسامعيل.

إىل جانب هذا ، متكن أعوان الحامية املدنية لوالية الطارف من إنقاذ 14 شخص كانوا  محارصين عىل إثر ارتفاع منسوب مياه واد 
سيبوس بوسفاتة بلدية شيحاين تم إجالءهم من منطقة الخطر إىل مكان آمن ، بوالية سكيكدة تدخلت مصالح الحامية املدنية اثر 

سقوط شجرة عىل سقف غرفة ملنزل قديم باملكان املسمى أم الطوب بلدية سكيكدة  ، دون تسجيل خسائر يف األرواح .
    و كذلك ، تم تسجيل انهيار للرتبة عىل مستوى الطريق الوطني رقم 85 مبدخل بلدية كركرة بدون تسجيل خسائر مادية مع 

إزالة األتربة املتساقطة، إىل جانب عملية امتصاص املياه ملدخل عامرة بحي سكار بلدية سكيكدة 
كام قامت عنارص الحامية املدنية لوالية جيجل بعملية امتصاص املياه داخل 07 منازل ببلدية جيملة

المسيلة:األمطار تثير مخاوف أصحاب العربات 
النفعية..!!و كابوس الحوادث يالحقهم..

قد تكون األمطار فأل خري غالبا،لكنها 
بالنسبة لسائقي مختلف العربات النفعية 

و الشاحنات قد تتحول إىل لعنة كام 
وصفها بعضهم..!!

النقطة السوداء منعرجات "قرب لوصيف" 
هي النقطة التي تثري مخاوف السائقني 

و الركاب معا عىل حد سواء..بالرغم من 
النداء املتكرر للمسؤولني و الناشطني 
الجمعويني و حتى ممثيل الشعب يف 

الربملان إال أن هذا الجانب من الطريق 

الرابط بني بوسعادة و البلديات املجاورة 
لها خطري جدا و يزداد خطورة يف موسم 
األمطار..كام تعترب هذه النقطة بالطريق 
أكرث مواضعه من حيث الحوادث فأغلبها 

تقع بنقطة ما يسمى "قرب لوصيف"
و ينتظر الجميع الفرج بإنجاز الطريق 

املزدوج الذي بات حلام يشتاقه السكان 
منذ عقد من الزمن..و لعل عام 2021 قد 

يكون بادرة خري عىل من يلوحون بقرب 
ظهور املرشوع إىل النور..

بونيف املسعود/املسيلة

قرر وايل والية الطارف بن عرعار حرفوش 
تعليق بعض األنشطة التجارية عىل 

مستوى إقليم الوالية يف إطار إجراءات 
كبح تفيش فريوس كورونا املستجد يتعلق 

األمر بقرار يقيض بتعليق النشاطات 
التجارية يشمل كل من األسواق األسبوعية 
وأسواق متركز املحالت التجارية تأيت هذه 
اإلجراءات املتخذة يف ظل االرتفاع املتزايد 

يف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف 
الوالية وتطبيقا لتعليامت الوزير األول 
القاضية بتعليق يف الواليات التي يشهد 
الفريوس حركة نشطة نشاطات األسواق 

واألسواق األسبوعية وأسواق املاشية 

واملراكز التجارية وأماكن متركز املحالت 
يذكر أن وايل الوالية بن عرعار حرفوش 

شدد يف ترصيح سابق عىل رضورة احرتام 
اإلجراءات الوقائية ألنها الحل الوحيد 
للتقليل من انتشار الفريوس قائال مبا 

أن العمليات التحسيسية مل تلق آذان 
صاغية فسنكون من اليوم فصاعدا أكرث 

حزما ورصامة وسنستعمل القانون يف 
حالة تسجيل اية مخالفة يف األسواق 
ويف التجمعات أو وسائل النقل ألن 

تطبيق القانون يهدف إىل حامية الصحة 
العمومية.

تقيدة صالح / كريم جيهان 

تعليق بعض النشاطات التجارية بالطارف 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مكتب االستاذة حجاج ابتسام

محضرة قضائية لدى اختصاص مجلس قضاء الجزائر
الكائن مكتبها ب ٠٥ شارع ابن النفيس الجزائر

محضر تكليف بالوفاء عن طريق النشر في جريدة يومية
املادة 612و613و4/412 من قانون االجراءات املدنية واالدارية الجزائري

-بتاريخ الثامن عرشة من شهر اكتوبر سنة الفني وعرشون عىل الساعة.....
بناءا عىل طلب /الرشكة ذات املسؤولية املحدودة ال ا وار ا وجي للبناء املمثلة من طرف مسريها موزارين رشيد الكائن مبحل رقم 

01 قرية بوحمدون بلدية معاتقة والية تيزي وزو.
بناءا عىل املواد 612و613و4/412 من قانون االجراءات املدنية واالدارية الجزائري.

-مبقتىض الحكم التجاري الصادر عن محكمة تيزي وزو يف 2017/05/24 رقم الجدول17/00451 رقم الفهرس17/02727 املمهور 
بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2019/07/31 تحت رقم 2019/1607.

-بناءا عىل محرض تبليغ السند التنفيذي املرفوق مبحرض تكليف بالوفاء ومحرض تبليغ تكليف بالوفاء املؤرخ 
بتاريخ2020/02/20واملرسلة عن طريق الربيد املضمون واملحرر من طرف االستاذة حجاج ابتسام محرضة قضائية والكائن مكتبها 

ب05شارع ابن النفيس الجزائر.
-وبناءا عىل محرض التبليغ السند التنفيذي,املرفوق مبحرض تكليف بالوفاء ومحرض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق مبحكمة 

سيدي امحمد واملحرر من طرف االستاذة حجاج ابتسام محرضة قضائية والكائن مكتبها ب 05 شارع ابن النفيس الجزائر املؤرخ 
بتاريخ 2020/08/12.

وبناءا عىل محرض التبليغ السند التنفيذي,املرفوق مبحرض تكليف بالوفاء ومحرض تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق التعليق ببلدية 
الجزائر الوسطى واملحرر من طرف االستاذة حجاج ابتسام محرضة قضائية والكائن مكتبها ب05شارع ابن النفيس الجزائر املؤرخ 

بتاريخ 2020/08/12.
-وبناءا عىل املادة412 من قانون االجراءات املدنية واالدارية ال سيام الفقرة الرابعة منه.

-وبناءا عىل االمر بالنرش مضمون عقد التبليغ الرسمي يف جريدة يومية وطنية الصادر عن السيد محكمة سيدي امحمد املؤرخ 
بتاريخ 2020/10/08 رقم الرتتيب 2020/3331القايض مضمونه»نادن للمحرضة القضائية االستاذة حجاج ابتسام بنرش عىل نفقة 
العارض يف جريدة وطنية يومية التبليغ الرسمي ملحرض التكليف بالوفاء مبا تضمنه الحكم التجاري الصادر عن محكمة تيزي وزو 

يف 2017/05/24 رقم الجدول 17/00451 رقم الفهرس 17/02727 املمهور بالصيغة التنفيذية بتاريخ 2019/07/31 تحت رقم 
2019/1607 للرشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة اوروكازا املمثلة من طرف مسريها الكائن مقرها ب 96 شارع ديدوش مراد 

الجزائر»
نحن االستاذة حجاج ابتسام محرضة قضائية لدى اختصاص مجلس قضاء الجزائر.

واملوقعة ادناه,الكائن مكتبها ب 05 شارع ابن النفيس-الجزائر.
قمنا بتبليغ وتكليف/ الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة اوروكازا املمثلة من طرف مسريها...

الكائن مقرها ب96شارع ديدوش مراد الجزائر.
بتنفيذ/يف الشكل: قبول الدعوى وتصحيح تسمية املدعية اىل الرشكة ذات املسؤولية املحدودة املسامة ال ا وار ا وجي للبناء املمثلة 

من طرف مسريها موزارين رشيد والكائن مقرها مبحل رقم 01 بوحمدون بلدية معاتقة والية تيزي وزو.
يف املوضوع: الزام املدعي عليها املمثلة من طرف مسريها بدفع للمدعية املمثلة من طرف مسريها قيمة الدين املطالب به 

واملقدر مببلغ مليون وثالمثائة وواحد وخمسون الف وثالمثائة وخمسون دينار جزائري 1351.350دج اضافة اىل مصاريف التنفيذ 
واملصاريف الالحقة بها.

ونبهناها/ بان له (ها) مهلة خمسة عرشة (15) للوفاء ترسي من تاريخ تبليغه (ها) هذا املحرض واال نفذ عليه (ها) جربا بكافة 
الطرق القانونية

جريدة الوسيط المغاربي 
يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

عين على ماوراء الخبر
إلعالناتكم وإشهاراتكم يرجى اإلتصال بمصلحة 
اإلشهار لدى الجريدة أو اإلتصال على الرقم:

0550463504
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

والية سطيف
دائرة بني ورتيالن
بلدية بني ورتيالن

التعريف الرضيبي: 099519229178401
رقم الهاتف والفاكس:036.49.31.95

تصحيح اعالن عن المنح المؤقت
طبقا الحكام املادتان 65 الفقرة 2 و 82 من املرسوم الرئايس رقم 15-247 املؤرخ يف 16 سبتمرب 2015,املتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

وتفويضات املرفق العام,يعلم رئيس املجلس الشعبي البلدي لبلدية بني ورتيالن كافة املتعهدين الذين شاركوا يف طلب العروض مع اشرتاط 
قدرات دنيا املعلن عنه تحت رقم 2020/02املتعلق بانجاز مرشوع:
-املتابعة وتكملة اشغال امللعب الريايض ببلدية بني ورثيالن(مركز).

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

ميكن للمتعهدين غري املقبولني االطالع عىل النتائج املفصلة لتقييم عروضهم التقنية واملالية يف اجل اقصاه ثالثة(03) ايام ابتداء من اليوم االول 
لنرش اعالن املنح املؤقت للصفقة كام ميكن للمعارضني منهم عىل اختيار املصلحة املتعاقدة تقديم طعن امام اللجنة البلدية للصفقات العمومية 

خالل عرشة(10) ايام ابتداء من اليوم واذا تزامن اليوم العارش مع يوم عطلة او يوم راحة قانونية,ميدد التاريخ املحدد لرفع الطعن اىل يوم العمل 
املوايل.

Anep: 20١٦٠٢٠٢٣١ الوسيط المغاربي:١٣-2020-12 Anep: 20١٦٠٢٠١٩٤ الوسيط المغاربي:١٣-2020-12

Anep: 20١٦٠٢٠٣١٢ الوسيط المغاربي:١٣-2020-12

عوامل االختيارمدة االنجازاملبلغ بكل الرسومرقم التعريف الجبايئاملتعهد املقبول

الرشكة ذات املسؤولية 
املحدودة باتيهوماز 
مؤسسة االشغال 

العمومية والبناء يف 
مختلف مراحله

متاهل تقنيا واقل عرض 03اشهر21.301.583.10دج001619009212160
مايل

الوسيط المغاربي:١٣-2020-12
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تحقيق مصور

  ذكرى مظاهرات 11 ديسمبر 1960ببوسعدة

قــام الســيد رئيــس دائــرة بوســعادة برفقــة الســلطات املحليــة و األمنيــة و العســكرية و العديــد 
مــن ممثــيل املجتمــع املــدين بوقفــة يف مقــربة الشــهداء ترحــام عــىل أرواح الشــهداء األبــرار و ذلــك 
تزامنــا مــع الذكــرى الســتني ملظاهــرات 11 ديســمرب 2020/1960..كــام تــم زيــارة املجاهــد الطيــب 
طيبــي مبقــر ســكناه لكونــه أحــد رمــوز الجهــاد ببوســعادة،و تــم تكريــم فــوج الفضيلــة الكشــفي 

مبناســبة الذكــرى 80 لتأسيســه..          
بونيف املسعود
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 الكاتبة سمية معمري للوسيط المغاربي: 

الكتابة هي شغفي األول بال منازع تستهويني 
في كل اللحضات فهي قارب نجاة يطفو بي

في حوار لها مع جريدة الوسيط املغاربي إعتبرت الكاتبة واملدربية في التنمية البشرية "سمية معمري" أن عالقتها باللغة العربية عالقة وطيدة إستطاعت من 
خاللها التعبير عن مشاعرها الداخلية أين اتخذت من الكتابة طريقا يساعد على نشر ظاللها على دفتي الكتاب لتدعها تتراقص بني حروف قلمها. وهذا نص احلوار:

الوسيط املغاربي: سمية معمري 
تعريف بك؟

سمية معمري: لكم تحية سالم تعبق عنرب و 
ريحان معكم سمية معمري ذو الربيع 19 طالبة جامعية 

تخصص سنة 2 محاسبة مالية كاتبة و مشاركة و مرشفة 
عىل كتب جامعة ؛ گذلك وفقني الله بأن أكون مدربة 

مدربني معتمدة
الوسيط املغاربي: ماهو نوع األدبي 

الذي تميل له سمية معمري؟
سمية معمري: يرتكز ميويل األديب عىل صنف 
الخواطر فهي األحب إىل قلبي ؛ گام أحب القصص و 

أغوص يف بحرها الذي الساحل له يهدي الحريان اىل بر 
االمان ؛أعشق الكتب و أقلب ثنايا صفحاتها و أستمتع 

بنغامت حروفها
الوسيط املغاربي: كيف ترى سمية 

معمري عالقتها باللغة العربية؟
سمية معمري: أرى أنها عالقة جيدة و وطيدة 
ايضا حيث كل حرف من حروف اللغة العربية يشكل 

بلسام ناعام عىل جروحنا وآالمنا فأنساب وراء تلك 
الحروف مشكلة كلامت تروي ضأم عطشنا نحو الكتابة

الوسيط املغاربي: كيف ترى سمية 
معمري عالقتها بالكتابة؟

سمية معمري: الكتابة هي شغفي االول بال 
منازع ؛ تستهويني يف كل اللحضات فهي قارب نجاة 

يطفو يب ؛ بالكتابة أطلق العنان لقلمي ؛ فاشعر مبشاعري 
ترتاقص عىل الورق؛ و گأنها نبض يخفق. استمتع بها خاصة 

ليال حني أنتشل مذكريت؛يف نسج كلامت و حروف تجول 
بخاطري ..

الوسيط املغاربي: كيف إكتشفت 
سمية معمري الكتابة 0 حياتها؟ 
وكيف كانت بدايتها مع خط القلم؟
سمية معمري: منذ صغري أعشق الكتابة كانت 

بداية إكتشاف موهبتي يف هذا املجال يف املتوسطة 
حيث كنت أكتب فرتى أستاذيت يف اللغة العربية كتابايت 

يف اخر صفحات كرايس هي من شجعتني و مهدت يل 
الطريق أتذكر لحد االن ما قاتله يل " لك مستقبل زاهر و 
ستصبحني كاتبة يف املستقبل إن شاء الله فال تطفئي ذاك 
النور الذي يشع من قلمك و تلك الحروف املتناثرة عىل 

كراسك ؛ اسعي و حققي گل أحالمك و واجهي ما يعارض 
طريقك " بقيت تلك الكلامت ترن يف أذين و الزت أطمح 

للكثري منها و هكذا كانت بدايتي مع القلم فهو مالذي 
الذي ألجأ اليه يف كل حااليت ..

الوسيط املغاربي: ماهي األعمال 
التي أشرفت عليها سمية معمري 

وما مدى توفيقها 0 ذلك
سمية معمري: من أهم إنجازايت اإلرشاف عىل 3 

كتب ورقية جامعة "دمعة قلم " ؛"بني دجنة األوهام" 

؛"روح تعانق األمل " مشاركة يف 10 كتب ورقية جامعة و 
20 كتاب جامع الكرتوين باإلضافة إىل اين مدربة مدربني 

يف التنمية البرشية مدربة مهارات التفوق الدرايس مدربة 
مهارات اإللقاء متحصلة عىل العديد من الشهادات 

املعتمدة و الغري معتمدة
الوسيط املغاربي: صدر مؤخرا 

كتاب "دمعة قلم" والذي هو تحت 
إشرافك. هل يمكنك أن تحدثينا 

عليه؟
سمية معمري: نعم أكيد هذا من أهم إنجازايت 
و بداية مساري يف الكتابة هو كتاب جامع ورقي أرشفت 

عليه انا و زميلتي شيامء ؛ كتاب خطت عليه أنامل االبداع 
؛ بني ثناياه حروف نقشت أوجاع أصحابها و ما قست 

عليهم الحياة ؛ لكن هذا ال يخلو من وجود أنامل تعبق 
بعنرب السعادة ؛ إختلفت فيه املواضيع من شتى الجوانب 

فهناك من اعتربه سبيل شكوى لهمومه و من جعله شاهدا 
عن سعادته و أحالمه و انا بدوري شاركت ب3 خواطر 
كانت األوىل تحت عنوان " بني نبضة و أخرى " تحيك 

عن االمل أما الخاطرة الثانية بعنوان " ال لليأس " و الثالثة 
بعنوان " لب الوصال " و تتمحور حول "الحب " اذا اردت 

الحديث عنه لن أنتهي للغد فهنا أكتفي
الوسيط املغاربي: كيف تنظر سمية 

معمري لألعمال األدبية 0 الجزائر 
حاليا؟

سمية معمري: هي بداية شيقة خاصة الكتب 
الجامعة أصبحت يف اآلونة األخرية مالذ الجميع إلبراز 
مواهبهم و إبداعاتهم األدبية انا أعتربها بداية جيدة 

خاصة للمبتدئني بعدها يتطوروا و يصدروا كتبهم الخاصة 
فهي حلم كل شخص .. بالنسبة يل جميع األعامل األدبية 

املنترشة حاليا يف الجزائر فرصة قيمة و رائعة و نقطة 
بداية موفقة للجميع

الوسيط املغاربي: هل سنرى سمية 
معمري 0 أعمال شخصية مستقلة 

0 املستقبل؟
سمية معمري: هذا اكيد فهو حلمي الذي أسعى 

إليه اين بصدد كتابة  كتاب خاص يب و مولود يحمل بني 
طياته نسيج من حرويف املتناثرة

الوسيط املغاربي: بصفتك مدربة 
0 التنمية البشرية و مدربة 

0 مهارات التفوق الدراسي، هل 
تعتبرين هذا أمر ساعدك 0 التميز 
وانت طالبة جامعية؟ وكيف أمكنك 

التوفيق بين الدراسة و الكتابة؟
سمية معمري: نعم كالمك صحيح عامل التدريب 

عامل رائع جدا فيه أصبحت بالفراشة أحط بني األزهار 
و هو من زادين تألقا و متيزا حيث لدي العديد من 

الشهادات املعتمدة دوليا ؛ انتقلت  من طالبة عادية اىل 
مدربة مدربني معتمدة مند دخلت هذا املجال و انا كل 

يوم أتشوق لالطالع عىل املزيد من ثنايا هذا العامل الفسيح 
الذي ال فضاء محدود له كام ساعدين هذا يف مسرييت 

الدراسية بصفتي طالبة جامعية حيث كل ارسار التدريب 
تنصب عىل تحسني مستوى الطالب خاصة يف التنمية 

البرشية و مهارات التفوق الدرايس ( اي كيف تنجح و 
تخطط ) و مهارات فن العرض و اإللقاء ( هنا تتعلم كيف 

تلقي بكل ثقة بالنفس بال ارتباك خاصة يف إلقاء البحوث 
و هي الطريقة التي تعتمد عليها اغلب الجامعات يف 

التدريس ) و غريها فهي مهمة جدا ألي شخص و أنصح 
بها الكثري و الحمد لله تدرب عندي الكثري من خالل 
دورات التي قدمتها و تغريت حياتهم و أثنوا عليا و 

تحصلوا عىل شهاداتهم ومن هنا برزت يف هذا املجال. 
الوقت كالسيف إن مل تقطعه قطعك و هذا ما فعلته 
انا تحديت نفيس و الوقت معا ووقفت بني دراستي 

الجامعية و التدريب و تقديم الدورات و بني الكتابة 
ايضا و الحمد لله عىل فضله

الوسيط املغاربي: كيف تنظر 
سمية معمري للمرأة الجزائرية 

بصفة عامة ؟ 
ولتلك التي إختارت 
الكتابة للتعبير عن 

مشاعرها؟
سمية معمري: املرأة 
الجزائرية يف مجتمعنا الحايل 

أصبحت مهمشة و محتقرة من 
طرف الجميع لكن ليس بعد االن 
يجب عليها أن تنفض غبار الهوان 

عىل كيانها فهي نصف املجتمع. 
لكن من جانب آخر هناك 

من تحدت املجتمع و ظلمه 
و سعت اىل تحقيق أحالمها و 

بروز شخصيتها القوية يف مجتمع 
باتت تهدد فيه كرامتها هناك من 

إختارت القلم للبوح مبشاعرها 
و آالمها التي تواجهها من هذا 

املجتمع و انا شخصيا أقدم تحية 
خاصة لتلك من تحدد الصعاب 

و برزت نفسها و سطعت گنجمة 
تألالت وسط الظالم

الوسيط املغاربي: 
اديبة جزائرية 0 

نظرك إستطاعت أن 
 Y تفرض نفسها
الساحة األدبية 0 

العالم العربي
سمية معمري: بالنسبة 

يل افضل أديبة جزائرية 
استطاعت أن تفرض نفسها عىل 
الساحة األدبية يف العامل العريب 

هي أحالم مستغامني الكاتبة التي 
ال غنى عن التعريف بها فهي شعلة 

االدب و خاصة روايتها " األسود 
يليق بك " التي حققت نجاحا زاهرا 
و ال ننىس ايضا آسيا جبار و تألقها 

يف الساحة األدبية
الوسيط املغاربي: 
ماهو الشيء الذي 

دفعك لدخول ميدان التدريب؟
سمية معمري: سؤال جيد نظرا ملا واجهته البالد 

يف اآلونة األخرية من فريوس كورونا و فرض الحجر الصحي 
ادى ذلك اىل غلق كل يشء و خاصة املدارس و الجامعات 

أدى بنا هذا لإلنطواء يف املنازل فرصت أتصفح مواقع 
التواصل االجتامعي اذ يب ارى منشورات عن االيجابية 

و الدورات التدريبيه التي متيزك و تجعل ثقثك بنفسك 
قوية شدين انتباهي لها كثريا و دخلت هذا املجال من 

بابه الواسع عن طريق أحىل عسل تعرفت عليه يف حيايت 
اال وهي املدربة سهى شاويش ؛ مل متر فرتة طويلة من 

الدورات التدريبية حتى رصت أملك الكثري من الشهادات 
املعتمدة دوليا من مراكز معروفة جدا و بعدها رصت 
مدربة يف التنمية الذاتية بعد ذلك مل ارد التوقف عىل 

هذه النقطة فقط بل اردت التميز يف هذا املجال قرات 
الكثري من الكتب املتخصصة يف التنمية البرشية " نظرية 
الفستق " " امليمز باالصفر " وبعدها رصت أقدم دورات 
تدريبية بشهادات معتمده دوليا شيئا فشيئا صارت تأيت 

يل الرسائل الجميلة التي كلها طاقة إيجابية " أنت قدويت 
" ؛ " شكرا جزيال لك يا احىل مدربة بفضلك رصت أثق 
بنفيس " و هناك من قالو " انها تغريت حيايت لألفضل 
" ... و الحمد لله برزت يف هذا املجال و رصت مدربة 
مدربني معتمدة و اوجه جزيل شكري الكوتش خشة 

خديجة مديرة مركز خشة خديجة للتدريب واالستشارات 
و التنمية البرشية

الوسيط املغاربي: بإعتبارك مدربة 
وكاتبة 0 نفس الوقت ماهي 

نصيحتك لكل من إتخذ 
من القلم طريقا للتعبير 
عن مايجول 0 خاطره 

سمية معمري: جميلة جدا 
تلك العبارة أنه عليك دوما " املحاربة 

من أجل حلمك" كل حلم ستحققه 
ستفتخر بنفسك و بانجازاتك الرائعة 

و تتذكر فيها كل شخص أحبطك و 
مل يقدم يد العون لك يوما وقت حاجتك ؛ ستتذكر ايضا 
تلك األيام العصيبة التي مرت بك ومل تجد كتفا تستند 

عليه غريك، اعمل بجد وال تفشل حتى ال تندم يوما عىل 
ما فاتك و انت مل تحاول تحسني نفسك و امليض يف درب 
حلمك هذا ما أقوله لكل شخص واجه الصعوبات تحدى 
األزمات ؛ إجتهد و أسعى نحو تحقيق حلمك و ما أقوله 

لكل قارئ تلك األحالم الرسمدية أضئ لها نور الولوج 
إىل العامل ال ترتدد أبدأ يف إظهار إبداعك و ال تدفن تلك 
املوهبة فهي قارب نجاة يطفو بك و ينتشلك من بحور 

غارقة ؛فقط تذكر قد يگـون حلـمگ نجمـة ؛و اللـه يـريد 
لـگ الـقمـر ؛و بإذن الله ستصل ..

الوسيط املغاربي: كلمة أخيرة 
نختم بها حوارنا وتوجهينها لقارئ 

جريدة الوسيط املغاربي
سمية معمري: من خالل هذا الحوار و اللقاء 

الشيق و املمتع أود تقديم جزيل شكري للصحفي املتميز 
لوايت لعيد و لكل طاقم جريدة الوسيط املغريب و من هذا 
املنرب أود تقديم رسالة خاصة لهذا العامل صحيح أن الواقع 

بائس و أن الحياة ال تعطينا دوما ما نرجو لكن نحن 
من نصعد سلم النجاح و نخلق التميز و االبداع و نبدع 
يف اإلنجاز و تغدو سفينتنا تبحر يف هذا البحر املتالطم 

بأمواجه العالية ال تدع الصعوبات تعرقل درب نجاحك و 
ال تهتم لصغر السن أو لكربه وال تنظر له عىل أنه يشكل 
عائق نحو نجاحك .أكرر شكري عىل هذه الفرصة القيمة 
التي قدمت يل من طرف جريدة الوسيط املغاريب دمتم 
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"املدربة سمية معمري من والية بسكرة طالبة 
جامعية تخصص سنة 2 محاسبة كاتبة مدققة لغوية 
عضو يف مجلة إرتقاء الثقافية مشاركة يف 25 كتاب 

جامع ورقي و إلكرتوين . مرشفة عىل 3 كتب ورقية 
جامعة  كتاب" دمعة قلم "كتاب بني دجنة األوهام  
كتاب  روح تعانق األمل  مدربة مدريب تنمية برشية 

Tot مدربة مدريب السوروبان  مدربة مدريب مهارات 
التفوق الدرايس مدربة مدريب مهارات فن العرض 
وااللقاء متحدثة تحفيزية مدربة مدريب متحدث 
تحفيزي متحصلة عىل شهادة يف ورشة القبعات 

الست  شهادة ورشة جدد حياتك  متحصلة عىل 
شهادة يف دورة الثقة بالنفس و التخلص من السلبية 

متحلصة عىل شهادة يف التخطيط و اسرتاتيجية الوقت 
متحصلة عىل شهادة مدقق لغوي يف الكتابة متحصلة 

ايضا عىل عدة شهادات مشاركة يف عدة دورات"

بطاقة تعريف الكاتبة



نقــول بصراحــة ووضوح من يخشــى 
حتفــه أو منصبــه إذا لــم يتنصــل عــن 
هــذه الشــريحة مــن المناضليــن فليــس 
جديــر بقيادتهــم وتمثيلهــم ومــن يعتقــد 
أن ذوي الشــهداء واألســرى يريــدون 
معونــات  قطــار  او  مســاعده  منــه 
يتعظــوا منــه وإذا فهــو راهــن وعلــى 
لهــم  واألســرى  فالشــهداء  خطــأ، 
كل  يــا  نعــم  ومســتحقات.  حقوقــاً 
قيــادة  علــى  والقائميــن  المســئولين 
هــذا الشــعب األشــم، ال شــك أن حالــة 
ــم  ــف بعضك ــواري خل ــاك والت االرتب
البعــض فــي أعقــاب مــا ســمعناه مــن 
تصريحــات علــى لســان عضــوي 
حســين  األخويــن  فتــح  مركزيــة 
الشــيخ ورئيــس الــوزراء الدكتــور 
ــا نقــول ان وراء  محمــد اشــتيه يجعلن
ذلــك  يدفعنــا  ورائهــا،  مــا  االكمــة 
للعمــل والــرد بــكل الســبل التــي ترفــع 
ــى  ــة عل ــنا عال ــن لس ــا األذى فنح عن
نضاالتنــا  مــن  نســتحي  ولــم  أحــد 
ونضــاالت الشــهداء فنحــن لــن نــراه 
بمجهــر أيــاً كان، وال يســتحق منــا أن 

ــول  ــم خشــيةً فالمبل ــك كفاك ــراه، لذل ن
ومــن  المطــر  حبــات  يخشــى  ال 
يســير فــي حقــول االلغــام لــن يهــاب 
ــي  ــب وحال ــرام اكت ــا الك ــردى، ايه ال
ــذي  ــاء شــعبنا ال ــل واحــد مــن ابن كأق
عانــوا ومــا زالــوا، وأحــد أبنــاء فتــح 
وجنودهــا الــذي لــم يترجلــوا ولــم 
يكونــوا طارئيــن عليهــا، بــل مــن 
ــا  ــي صفوفه ــو ف ــاره وه ــة أظف نعوم
ــع  ــن موق ــه م ــول كلمت ــه ق ــن حق وم
المســؤوليِة ال ســيما وأنــه يمثــل حالــة 
ممــن تحدثتــم عنهــم بأنكــم ســتقومون 
ــم  ــوا عــن تقدي ــن تتخل بمســاعدتهم ول
المســاعدة، ولذلــك نقــول اننــا ال نريــد 
منكــم ولــن نســمح  مســاعدة احــداً 
البنائنــا وزوجاتنــا أن يتســولوا علــى 
البقــَل  أكلــوا  لــو  حتــى  موائدكــم، 
تجــوع  فالحــرة  الشــجر،  ورق  أو 
ولــن تــأكل بثدييهــا، ونحــن عندمــا 
انتشــقنا الســاح وناضلنــا لــم نكــن 
نعــرف الكثيريــن منكــم ولــم نكــن 
فالمامــة  االن  لكــن  نلومكــم، 

واالمانــه  المســؤولية  بكبــر  كبيــرة 

باالهــداف  واضحــة  وســتكون 
التزامكــم  بقــدر  والشــخوص 
ــة  ــؤوليات الوطني بالمس

بكافــة  القضيــة  تجــاه  واالخاقيــة 
شــقيقي  اعتقــل  عندمــا  جوانبهــا. 
ابعــد عــام  ثــم   1969 البكــر عــام 
1970 حتــى عودتــه عــام 1994 لــم 
نعــرى ونتســول علمــاً انــه لغايــة االن 
لــم يأخــذ مســتحقاته ال الماديــة وال 
العينيــة ولــم يحضــى برتبــه كمــا انتم، 
وايضــاً عندمــا كان الوالــد يعتقــل منــذ 
مطلــع الســبعينات وحتــى الثمانينــات 
ــدة عــن  ــم تبحــث الوال ــم نكتــرث ول ل
األرض  بقــل  فأكلنــا  مســاعدتكم 
وخيراتهــا. وبتنــا ايامــاً وليالــي علــى 
الجــوع، افترشــنا رطوبــة المغــارة 
ودلفهــا شــتاًء مــن قلــة وجــوِد البيــت 
ونشــتكي ألحــد،  نتذمــر  لــم  لكننــا 
وحتــى عندمــا اخترنــا درب النضــال 
أنــا وشــقيقي األصغــر فــي 
انتفاضــة الحجــارة وادخلنــا 
لأســر لــم نكــن نعلــم بــأن 
هنــاك مخصصــات ولــم نبحــث 
ــن  ــا ثم ــا دفعن ــاً أنن ــا، علم عنه
علــى  للــرش  الطــاء  علــب 
ولــم  حســابنا  علــى  الجــدران 
ــة  ــت انتفاض ــا اندلع ــق، وحالم نقل
انتشــقنا ســاحنا علــى  األقصــى 
ــاه  ــا واعتبارن ــوت اطفالن ــاب ق حس
ســاُح للثــورة وخضنــا معمعاننــا 
ــاء  ــا أبن ــا ومعن ــا وال زلن ــى اعتقلن حت
أبنــاء  مــن  واصدقائنــا  شــقيقاتنا 
الذيــن  مخامــرة  أل  ومــن  الخليــة، 
منهــم  البعــض  منازلهــم  هدمــت 
اوقفــت مخصصاتهــم المســتحقة دون 
النظــر او القلــق بــان خلفهــم عوائــل، 
ومــع ذلــك صمتنــا كــي ال نثقــل علــى 
ــن  ــث ع ــاً نبح ــن يوم ــم نك ــادة. ل القي
ــد  ــا نعتق ــا كن ــد النن ــن اح ــاعدة م مس
اننــا نســير نحــو ذات الغايــة والهــدف 
نقلــق  ولــم  واضحــة  والبوصلــة 
الننــا  اســرنا  ومســتقبل  لمســتقبلنا 
ــم  ــة ول ــادة امين مشــاريع شــهادة والقي
ــا  ــا، وزاد يقينن ــُن علين ــن يم ــي م يأت
يعتبــر  الرئيــس  أن  وجدنــا  عندمــا 
ــت  ــد الثواب ــي أح ــرى ه ــة األس قضي
وأنــه لــو بقــي قــرش لتــم صرفــه 
ــا وأن  ــرى، أم ــهداء واألس ــى الش عل
قبــل  يمــس  بــات  االســير  جوهــر 
ــة  ــه المعنوي ــتهدف روح ــكله؟ وتس ش
يســير  ذلــك  وكل  الجســد؟!  قبــل 
نــزوالً وتماشــياً لمطالــب الطــرف 
اآلخــر الــذي يقتــل ويبطــش ويصفنــا 
وزارة  ُغيّــرت  حيــث  باالرهــاب، 
ــم طــوق وحوصــر  ــة ث االســرى لهيئ
ــه  ــدت ذكرت ــذي ول ــير ال ــادي األس ن
داخــل  مــن  وانطلقــت  وتبلــورت 
ــي  ــا واآلن يأت ــل همومن ــر ليحم األس
الــدور علــى مســتحقاتنا ومخصصاتنا 
وهبــات  مســاعدات  إلــى  لتتحــول 
والقــادم ســيكون أعظــم. ولــن يتوقــف 
ــن  ــر م ــة بأكث ــى المطالب ــل عل المحت
ذلــك؛ ألنــه ال يريــد فلســطينياً حيــاً؟! 
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ــي  ــل عل ــهاد الطف ــن استش ــم يك ل
يكــون  ولــن  األول  عليــا  أبــو 
اإلســرائيلي  فاالحتــال  األخيــر 
وعصابــات جيشــه ومســتوطنيه 
مــن  القــرن  يقــارب  مــا  ومنــذ 
البطــش  اعتــادوا  قــد  الزمــن 
بالشــجر والحجــر والصغيــر قبــل 
الكبيــر، وهــو لــم يفــرق فــي يــوم 
مــن األيــام مــا بيــن مقاتــل فــي 
ســاحة المعركــة أو مواطــن أعــزل 
ــن  ــلم م ــم يس ــك ســاحا، ول ال يمل
الحيوانــات  حتــى  هــذا  بطشــه 
وقــد اعتــاد الشــعب الفلســطيني 
علــى آالف الصــور البشــعة التــي 
والدمــار  الحــرب  آلــة  خلفتهــا 
ــة  ــل النكب ــا قب ــذ م ــرائيلي من اإلس
ولــم  مســتمر  وهــو  اآلن  حتــى 
الطفــل  اغتيــال  وجــاء  يتوقــف. 
ابــن  عليــا  أبــو  علــي  الصغيــر 
ــر  ــدة المغي الخامســة عشــر مــن بل
ــي  فــي إطــار الحــرب األشــمل الت
تشــنها إســرائيل علــى كل مــا هــو 
فلســطيني فالهــدف اإلســرائيلي أن 
ال يبقــى هــذا الشــعب فــي حالــة 
االحتــال  جيــش  مــع  مقاومــة 
ــطينية  ــة الفلس ــى القضي وأن ال تبق
تتصــدر وســائل اإلعــام واألخبار 
المحليــة والعالميــة، وأن يختفــي 
ــى شاشــات  اســم فلســطين مــن عل
ــهل  ــا يس ــذا م ــة وه ــزة الدولي التلف
المهمــة علــى إســرائيل لاســتمرار 
فــي إجرامهــا وعدوانهــا وتوســعها 
وتنفيــذ كامــل مخططاتهــا علــى 

األرض الفلســطينية، كمــا أن لذلــك 
أهميــة خاصــة فــي ظــل الظــروف 
الحاليــة فــأي حديــث عــن عمليــات 
وجرائــم  والقتــل  االســتيطان 

أخــرى كثيــرة  ترتكــب بحــق 
الشــعب الفلســطيني يظهرهــا 
علــى حقيقتهــا أمــام أصدقائهــا 
تحــاول  ومــن  الجــدد 
بــأن  وإقناعهــم  اســتغفالهم 
الشــعب الفلســطيني راضــي 
وأنــه ال يحــرك ســاكنا وأن 
يصــب  معهــا  تطبيعهــم 
الســام  صالــح  فــي 
اإلقليمــي، هــذا الســام 
الــذي تهــدف إســرائيل 
إلحــكام  خالــه  مــن 
األمنيــة  ســيطرتها 
علــى  واالقتصاديــة 
العربيــة  المنطقــة 
ولتحقيــق  بالكامــل 
الغايــة وهــذا  هــذه 

يجــب  ال  اإلســتراتيجي  الهــدف 
للقتــل  صــور  هنــاك  يكــون  أن 
ــا جيشــها  ــوم به ــي يق ــم الت والجرائ
كل يــوم فــي األرض الفلســطينية 
تظهــر  ال  أن  األقــل  علــى  أو 
ــي  ــى ط ــن وتبق ــور للعل ــذه الص ه
الكتمــان لكــي ال تلقــى التعاطــف 
ــى  ــة عل ــي وللتغطي ــم العالم والدع
مثــل هــذه الصــور تتفنــن إســرائيل 
بالتاعــب  اإلعاميــة  وآلتهــا 
بالحقائــق وقلــب الصــور إلعطــاء 
طابــع بــأن وجــود هــذا الجيــش 

علــى هــذه األرض وبيــن ســكان 
عــزل هــو أمــر عــادي وطبيعــي 
بــل بالعكــس فوجــود هــذا الجيش 
هــو فــي صالــح هــؤالء الســكان 
ولخدمتهــم وحمايتهــم والدفــاع 
عنهــم، لهــذا الهــدف 

ــام  ــرز اإلع يب
اإلســرائيلي فــي نفــس اليــوم الــذي 
ــا  ــو علي ــي أب ــهيد عل ــه الش ــل في قت
ــب  ــو يلع ــوده وه ــد جن صــورة أح
كــرة القــدم مــع أطفــال فلســطينيين 
فــي مدينــة الخليــل، هــذه الصــورة 
التــي لــم تكــن صدفــة ونشــرها 
ــة  ــن صدف ــم يك ــوم ل ــس الي ــي نف ف
ــول  ــب الصــورة والق ــاء لقل ــل ج ب
للعالــم أجمــع بــأن مقتــل هــذا الطفل 
هــو حــدث عابــر غيــر مقصــود 

ــام  ــن األي ــوم م ــي ي ــن ف ــم يك ول
االحتــال  جيــش  لــدى  سياســة 
علــى  الحقيقــة  وأن  اإلســرائيلي 
األرض هــي غيــر ذلــك والدليــل 
علــى هــذا الجنــدي الــذي يلعــب 
كــرة القــدم مــع األطفــال وهــذه 
ســتعمل  جديــدة  إســتراتيجية 
عليهــا إســرائيل وجيشــها خــال 
ســتبدأ  حيــث  القادمــة  الســنوات 
بضــخ الكثيــر مــن مقاطــع الفيديــو 
إنســانية  تظهــر  التــي  والصــور 
القــول  علــى  وســتعمل  جنودهــا 
فــي كل مناســبة بــأن هــذا التواجــد 
هــو  الفلســطينيين  الســكان  بيــن 
ــوب  ــو مطل ــل ه ــي ب ــيء طبيع ش
ــوف  ــاعدتهم والوق ــم ومس لحمايته
إلــى جانبهــم، لهــذا فالمطلــوب هــو 
فضــح هــذه السياســة المخادعــة 
الحقيقــي  الوجــه  وإظهــار 
يقومــن  الذيــن  الجنــود  لهــؤالء 
يــوم بحــق  الجرائــم كل  بمئــات 
الفلســطينيين اآلمنيــن فــي منازلهم. 
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حســام  األســير  عائلــة  تنحــدر   
مــن مدينــة ســلفيت ، لكنــه أبصــر 
قريــة  فــي  عامــاً   42 قبــل  النــور 
وســط  الســورية   « كفرسوســة   «
عائلتــه مكونــة مــن 10 أنفــار بينهــم 
ابنتيــن ، وتقــول الوالــدة أم نضــال 
ــدارس  ــي م ــم ف ــى وتعل » نشــأ وترب
ســويا حتــى الصــف الســابع ، وبعــد 
نشــوب حــرب الخليــج ، ســافرنا الــى 
المملكــة االردنيــة الهاشــمية التــي 
ــا فيهــا عــدة ســنوات ، فاكمــل  قضين
دراســته »، و تضيــف » تميــز ببــر 
كبيــر  قلــب  صاحــب   ، الوالديــن 
وحنــون وتمتــع باالخــاق العاليــة 

ونضاليــة  وطنيــة  روح  امتلــك    ،
عاليــة ، وكان محبــاً وعاشــقاً لوطنــه 
ــودة  ــا بالع ــم مثلن ــر ويحل ــكل كبي بش
ــة اقامــة  ــه »، وتكمــل » مــع بداي الي
الســلطة الوطنيــة ، عــادت عائلتنــا 
واســتقرينا   ،  1995 عــام  للوطــن 
فــي مســقط رأس العائلــة فــي مدينــة 
ســلفيت ، وانتســب حســام لجهــاز 
ــرس  ــوة 17 ، وك ــة الق ــن الرئاس أم
وشــعبه«. وطنــه  لخدمــة  حياتــه 
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 مــع انــدالع انتفاضــة االقصــى ، 
المقاومــة  لصفــوف  انضــم حســام 
ــي  ــي والوطن ــه النضال ــؤدي واجب لي

ــن  ــمه ضم ــال اس ــادرج االحت ، ف
قائمــة المطلوبيــن ، وتقــول والدتــه 
»  رغــم المداهمــات والكمائــن 
علــى  صمــم   ، والتهديــدات 
مواصلــة مشــواره النضالــي ، 
تقــدم الصفــوف دومــاً بشــجاعة 
حاصرتــه  حتــى   ، وبطولــة 
االســرائيلية  الوحــدات 
نصبــت  التــي  الخاصــة 
ســلفيت  فــي  كمينــاً  لــه 
 ،«  26/11/2002 فــي 
وتضيــف » أطلقــوا النــار 

عيــارات  بعــدة  فاصيــب   ، عليــه 
 ، اليســرى  قدمــه  فــي  نادريــة 
والقدميــن  اليديــن  مقيــد  واعتقلــوه 

ونقلــوه لمــا يســمى مشــفى » الرملــة 
حالتــه  االحتــال  يراعــي  لــم   ،«
اليديــن  مقيــد  واحتجــز  الصحيــة 
تحــت  عاجــه  خــال  والقدميــن 
 « وتكمــل   ،« مشــددة  حراســة 
ــى  ــر عل ــذي أث ــق ال ــرض للتحقي تع
ــه كثيــراً ، وكانــت  صحت

كبيــرة  صدمتنــا 
المحكمــة  لقاعــة  حضــر  عندمــا 
فــازداد   ، عكازيتــن  علــى  يتــوكأ 
صحتــه  علــى  وخوفــي  قلقــي 
عنــه  االفــراج  لرفضهــم  وحياتــه 
وامتناعهــم عــن عاجــه فــي مشــفى 
متخصــص لعقابــه واالنتقــام منــه ».

 ��� ��ل� ��

 تنهمــر دمــوع الوالــدة المريضــة 
أم نضــال لحظــة اســتعادة الصــور 
المؤلمــة فــي بدايــة اعتقــال نجلهــا 
احتجــازه  خــال   « وتقــول   ،
تعــرض   ، الرملــة  مشــفى  فــي 
لمضاعفــات أكثــر وفقــد الكثيــر مــن 
ــدم  ــي ال ــى مــن نقــص ف ــه وعان وزن
عندمــا  وأتحســر  أبكــي  وكنــت   ،
علــى  الزيــارة  لغرفــة  يحضــر 
الشــاب  وهــو   ، متحــرك  كرســي 
ــة  ــن أي ــي م ــم يعان ــذي ل ــوي وال الق
ــف  ــه »، وتضي ــل اعتقال أمــراض قب
» بعــد انهيــار صحتــه واحتجاجــات 
وشــكاوي عديــدة ، خضــع لعمليــة 
جراحيــة فــي الحــوض وانتــزع عظم 
ــة  ــه المصاب ــي قدم ــه ف ــه لزراعت من
، ورغــم ذلــك ، مــا زال يتعــرض 
لمضاعفــات ويعانــي بشــكل مســتمر 
وال توفــر االدارة لــه أي عــاج ».
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 بعــد رحلــة معانــاة بيــن المحاكــم 
ــام بالســجن  ــم حس العســكرية ، حوك
المؤبــد 3 مــرات إضافــة ل35 عامــاً 
ــه ،  ــذ اعتقال ــه » من ــول والدت ،  وتق
ــه كل أشــكال  ــال بحق ــارس االحت م

ــا  ــي بم ــم يكتف ــام ، ل ــاب واالنتق العق
ســببه رصاصــه مــن جــرح ووجــع 
لردعــه  الحكــم  فــكان   ، مســتمر 
لكنــه صمــد ولــم ينــال مــن عزيمتــه 
علــى    « وتضيــف   « ومعنوياتــه 
الرغــم مــن وضعــه الصحــي وظلــم 
الســجن والســجان ،  اال انــه تابــع 
دراســته الثانويــة العامــة وانتســب 
لجامعــة القــدس المفتوحــة و بقــي لــه 
فصــل واحــد للتخــرج والحصــول 
.« البكالوريــوس  شــهادة  علــى 
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 الوالــدة أم نضــال ، ورغــم معاناتهــا 
وخضوعهــا  أمــراض  عــدة  مــن 
لعمليــات جراحيــة ، قضت الســنوات 
علــى  الماضيــة  عشــرة  الثمانيــة 
بوابــات الســجون ، وتقــول » فــي كل 
ثانيــة ولحظــة مــن اعتقالــه ، أعيــش 
الوجــع واأللــم ، 18 عامــاً ونحــن 
شــمس  تشــرق  أن  علــى  ننتظــر 
ــي كل  ــن ف ــا ، لك ــي حياتن ــة ف الحري
ــال  ــدد االحت ــرة يب م
افراحنــا »، وتضيــف 
ــا  ــاده عن ــه وبع » فراق
، أصعــب مــن الســجن 
، قضيــت أيامــي خاصــة 
كرمضــان  المناســبات 
وســط  واالعيــاد 
الدمــوع التــي ال تتوقــف 
دمــت  مــا  تنتهــي  ولــن 
محرومــة منــه »، وتكمــل 
» الزيــارات كانــت تخفــف 
ــار  ــذ انتش ــن من ــي ، لك أحزان
نــراه  لــم  كورونــا  فيــروس 
وال يوجــد أي وســيلة اتصــال 
ــأل هللا ،  ــه ، ونس ــل مع وتواص
مــن  االســرى  وكل  يحميــه  أن 
ــد مــن  هــذه الجائحــة  ، التــي تزي
ــن  ــه م ــا يعاني ــه لم ــى حيات ــا عل قلقن
أمــراض  ومشــاكل صحيــة دائمة ».

ا����� �ال�دا� ��

حيــاة  فــي  المؤلمــة  الصــور  مــن 
أحمــد  نجلهــا  رحيــل   ، نضــال  أم 
بســبب مــرض الســرطان وشــقيقه 
وتقــول   ، القضبــان  خلــف  حســام 
ــة  ــا الصعب ــم بحالتن ــده يعل » هللا وح
والقاســية  لفراقــه وبعــده عنــا فــي 
 ، والحزينــة  الســعيدة  المناســبات 
وقــد تاثــر وحــزن كثيــراً علــى وفــاة 
شــقيقه الــذي لــم يتمكــن مــن وداعــه 
ــادي  ــا أن أحف ــف »  يؤلمن »، وتضي
ــم  ــم وخاله ــون عمه ال30 ، ال يعرف
ــم  ــور ، بعضه ــق الص ــن طري إال ع
والجامعــة  للثانويــة  كبــر ووصــل 
ــه  ــن رؤيت ــن م ــوا محرومي ــا زال وم
األمنــي »، وتكمــل  المنــع  بســبب 
»  امنيتــي الوحيــدة ، أن اراه قبــل 
ــرح  ــه واف ــه وازف ــي و احتضن رحيل
بحريتــه وارى اطفالــه ، دائمــا املــي 
وايمانــي بــرب العالميــن بــان يحــرر 
ــم  ــان فالحك ــف القضب ــن خل ــي م ابن
حكــم رب العالميــن وليــس االحتــال 
الجهــات  أناشــد   « وتتابــع   ،«
ــو  ــس اب المختصــة باالســرى والرئي
محمــد  الــوزراء  ورئيــس  مــازن 
اشــتية العمــل الجــاد مــن اجــل صفقــة 
جديــدة تضــم االفــراج عــن ابنــي 
وكافــة االســرى جميعــا وخصوصــا 
.« العاليــة  باالحــكام  المحكوميــن 
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نادي األسير: ان قوات االحتال 
اإلسرائيلي، شنت الليلة الماضية، 

وفجر يوم اإلثنين الموافق 
07/12/2020 ، حملة اعتقاالت 
طالت )21( مواطنًا من الضفة، 
غالبيتهم أسرى سابقون أمضوا 

سنوات في سجون االحتال، 
رافق ذلك مواجهات وإصابات، 
وعمليات تخريب في المنازل. 

وقال نادي األسير،

جــرى  مواطنيــن  ســتة  إن   
اعتقالهــم مــن بيــت لحــم وهــم: 
أبــو  ومحمــد  مزهــر،  شــهاب 
عكــر وهــو نجــل األســير نضــال 
أســيران  وهمــا  عكــر،  أبــو 
ــد خــاض  ــاً أن محم ســابقان، علم
الطعــام  عــن  مفتوًحــا  إضرابًــا 
العــام الماضــي اســتمر أكثــر مــن 
اإلداري،  اعتقالــه  ضــد  شــهر 
كمــا اعتقــل االحتــال الشــقيقين 
ــر،  ــو عك ــت أب ــم رأف ــد ونعي محم
وشــادي معالــي، وذيــب نجاجــرة 

)58 عاًمــا(. ومــن بلدتــي كفــر 
ثلــث وعــزون فــي قلقيليــة اعتقــل 
االحتــال كاً مــن: عــادل ســميح 
ومــراد  عاًمــا(،   21( شــواهنة 
عاًمــا(،   19( شــواهنة  عنــان 
عمــاد  الــرازق  عبــد  والفتــى 
ســويدان )17 عاًمــا(. فيمــا جــرى 
مخيــم  مــن  لمواطنيــن  اعتقــال 
مواجهــات  شــهد  الــذي  قلنديــا 
ــة  ــات خــال عملي ــة، وإصاب عنيف
الشــقيقان  وهمــا:  اعتقالهمــا 
ــا  ــد وهم ــد حم ــد خال ــاذ ومحم مع
حمــد.   خالــد  الشــهيد  أبنــاء 

محمــد  المعتقليــن  إلــى  يُضــاف 
صالــح محســن وهــو أســير ســابق 
ســجون  فــي  ســنوات  أمضــى 
االحتــال، ووليــد شــرف وهــو 
وعانــى  ســابق،  أســير  كذلــك 
ــا  ــابق أوضاًع ــه الس خــال اعتقال
إلــى  إضافــة  صعبــة،  صحيــة 
مــن  وثاثتهــم  ربيــع،  رائــد 
بلــدة  ومــن  ديــس.  أبــو  بلــدة 

العيزريــة اعتقــل االحتــال محمــد 
خليــل  شــطارة، ومحمــد  أحمــد 
ــي  ــا ف ــة يط ــن مدين ــون، وم فرع
إيــاد  االحتــال  اعتقــل  الخليــل 
ســامر  نابلــس  ومــن  رشــيد، 
ســليم شــراب، وفــراس حســين 
وهمــا أســيران ســابقان أمضيــا 
ــال،  ــجون االحت ــي س ــنوات ف س
ومــن بلــدة كفــر نعمــة فــي رام 
ريــاض  االحتــال  اعتقــل  هللا 
أن  إلــى  يُشــار  عبــده.  أحمــد 
ــال  ــال أعــادت اعتق ــوات االحت ق
مــن  الرجبــي  أســامة  األســير 
ــه مــن  ــراج عن ــور اإلف ــدس، ف الق
الصحــراوي«  »النقــب  ســجن 
فــي  أمضــى  أن  بعــد  صباًحــا، 
ســنوات،   5 االحتــال  ســجون 
االحتــال  ســلطات  أن  علمــاً 
تتعمــد إعــادة اعتقــال األســرى 
اإلفــراج  عقــب  المقدســيين 
عنهــم، لســرقة فرحتهــم بالحّريــة، 
عائاتهــم.  علــى  والتنغيــص 
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فــي  المطــاف  بهــم  واســتقر   
عــاش عيشــة  القطــاع، حيــث 
أهلنــا  مــن  األعظــم  الســواد 
األكبــر  أخــوه  كان  الاجئيــن، 
يأخــذه معــه باســتمرار ويتجــاوز 
ــى  ــودة إل ــاس والع ــوط التم خط
ــزون  ــار المخ ــم إلحض أراضيه
ويعبــر خطوط التمــاس مع رفاقه 
ــي  ــن يشــتبكون ف المســلحين الذي
مــرات عديــدة مــع المســتوطنين، 
حيــث كانــوا يعــودون ببعــض 
عليهــا  حصلــوا  التــي  الغنائــم 
المحتلــة،  األرض  داخــل  مــن 
المنيعــي  أحمــد  أصيــب  وقــد 
االشــتباكات. تلــك  أحــد  فــي 

انتمــى أحمــد ســعد المنيعــي إلــى 
شــكلت  التــي  الفدائييــن  كتيبــة 
فــي قطــاع غــزة بقيــادة الضابــط 
المصــري/ مصطفــى حافــظ فــي 
الماضــي  القــرن  خمســينيات 
تلــك  إلــى  أوكلــت  والتــي 
الكثيــر مــن المهمــات  الكتيبــة 
المحتلــة،  األراضــي  داخــل 

الكثيــر  العــدو  كبــدت  والتــي 
األرواح. فــي  الخســائر  مــن 

عــام  حزيــران  هزيمــة  بعــد 
األردن  إلــى  غــادر  1967م، 

ــه  هــو وبعــض رفاق
والتحــق 

بحركة فتح في األردن 

واســتقر  العــام،  نفــس  فــي 
جــرش. مخيــم  فــي 

أحمــد  المختــار/  عمــل 
الرصــد  جهــاز  فــي  المنيعــي 
الصــوري حيــث أوكلــت إليــه 
نشــيطا  وكان  المهــام  بعــض 
االجتماعــي  المســتوى  علــى 
عشــيرته. مختــار  كونــه 

أحمــد  المختــار/  ُعيــن 
عضــواً  المنيعــي  ســعد 
الوطنــي  المجلــس  فــي 
1969م. عــام  الفلســطيني 

ســوريا  إلــى  األردن  غــادر 
األســود  أيلــول  أحــداث  بعــد 
عــام 1970م، وُكلــف بالعــودة 
إالّ  ثانيــة  مــرة  األردن  إلــى 

ــد  ــه وأبع ــض علي ــي القب ــه ألق أن
ســوريا. إلــى  وعائلتــه  هــو 

األمــن  بجهــاز  التحــق 
قيــادة  تحــت  والمعلومــات 
الشــهيد/ هايــل عبــد الحميــد )أبــو 
الهــول( عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتــح وبقــي فــي بيــروت 
اإلســرائيلي  االجتيــاح  حتــى 
وخــروج  1982م،  عــام 
إلــى  القــوات وقيــادة المنظمــة 
مــع  غــادر  حيــث  تونــس، 
القــوات إلــى تونــس ومكــث 
ــم  ــن ث ــن وم ــن الزم ــرة م فت
غــادر تونــس إلــى األردن.

منيعــي  أحمــد ســعد  المختــار/ 
)أبــو فــؤاد( كان مثــاال للمناضــل 
فــي  يتــوان  لــم  الشــريف، 
كان  يقصــده،  مــن  مســاعدة 
أحبــه  للجميــع،  مفتوحــاً  بيتــه 
معــه. وخــدم  عرفــه  مــن  كل 
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رصــد تقريــر صــادر عــن هيئــة 
والمحرريــن  األســرى  شــؤون 
اليــوم األحــد، جانــب مــن معانــاة 
نضــال  المريضيــن  األســيرين 
ــرع،  ــور وناهــض األق ــو عاه أب
يســمى  مــا  داخــل  والقابعيــن 
ــك  ــث أنه ــة«، حي »مشــفى الرمل
وذلــك  أجســادهما،  المــرض 
مــن  لــه  يتعرضــا  لمــا  نتاجــاً 
بإهمــال  مقصــود  اســتهداف 
الصعبــة  الصحيــة  أوضاعهمــا 
والمماطلــة بتقديــم العــاج الازم 
أن  الهيئــة  وأوضحــت  لهمــا. 
األســير أبــو عاهــور ) 45 عامــاً( 
مــن مدينــة بيــت لحــم، يعانــي من 
فشــل كلوي  ومن ورم ســرطاني 
بالكلــى، كمــا يعانــي مــن مشــاكل 
األكســجين  ويتلقــى  بالتنفــس 
ــة  ــدار 24 ســاعة، إضاف ــى م عل
إلــى معاناتــه مــن ضغــط الــدم 
وضعــه  وبســبب  المرتفــع، 
يســتطيع  ال  الســيء  الصحــي 
ــس،  ــو جال ــوم إال وه ــير الن األس
لمتابعــة  ماســة  بحاجــة  وهــو 
طبيــة فائقــة لحالتــه الصحيــة. 
ناهــض  األســير  عــن  أمــا 
ســكان  عامــاً(   52( األقــرع  
مخيــم األمعــري بمدينــة رام هللا، 
المرضيــة  الحــاالت  مــن  فهــو 
األصعــب القابعــة فــي ســجون 

االحتــال، حيــث يرقــد بشــكل 
ــا يســمى »مشــفى  ــم داخــل م دائ
الرملــة«، وقــد جــرى اعتقالــه 
وإحــدى قدميــه مبتــورة، وبعــد 
زجــه داخــل ســجون االحتــال تم 
اهمالــه طبيبــاً ممــا أدى إلصابــة 
بالغرغرينــا،  األخــرى  ســاقه 
األســير  إثرهــا خضــع  وعلــى 
األقــرع لعمليــة جراحيــة لبتــر 
»آســاف  مستشــفى  فــي  ســاقه 
هروفيــه«،  وال يــزال األســير 
يعانــي حتــى اللحظــة مــن أوجــاع 
حــادة فــي كا قدميــه وفــي كافــة 
أنحــاء جســده، وتكتفــي عيــادة 
المســكنات  بتقديــم  الرملــة 
عاجــه  بــدون  لــه  القويــة 
ومؤخــراً  الصحيــح،  بالشــكل 
يعانــي  األقــرع  األســير  بــات 
ومــن  بالرئتيــن  مشــاكل  مــن 
األكســجين  يتلقــى  أن  المتوقــع 
ــر ذكــره  ــم. مــن الجدي بشــكل دائ
المرضــى  األســرى  عــدد  أن 
ســجون  فــي  حاليــاً  القابعيــن 
االحتــال  قرابــة 700 أســير، 
ــون  ــير يعان ــم 300 أس ــن بينه م
مــن أمــراض مزمنــة وبحاجــة 
وعشــرات  عاجــي،  لتدخــل 
بأمــراض  مصابيــن  األســرى 
متفاوتــة. بدرجــات  ســرطانية 

االســير  نــادى  افــاد 
الفلســطينى ان األســير 
داوود  عــادل  محمــد 
مــن  عامــاً(   59(
يــوم  دخــل  قلقيليــة 
الموافــق  الثاثــاء 
 ،  08/12/2020
فــي  الـــ)34(  عامــه 
االحتــال  ســجون 
وهــو  اإلســرائيلي، 
بالّســجن  محكــوم 
وقــال  الحيــاة.  مــدى 
إن  األســير،  نــادي 
ــل  ــير داوود اعتق األس
فــي تاريــخ الثامــن مــن 
ديســمبر عام 1987م، 
األســرى  مــن  وهــو 

المعتقليــن  القدامــى 
متواصــل  بشــكٍل 
اتفاقيــة  توقيــع  منــذ 
وعددهــم  أوســلو، 
ــم  ــيراً، أقدمه )26( أس
كريــم  األســيران 
وماهــر  يونــس، 
وكانــت  يونــس، 
االحتــال  ســلطات 
ــراج  ــت اإلف ــد رفض ق
عنهــم ضمــن صفقــات 
علــى  جــرت  تبــادل 
ســنوات  مــدار 
وكان  اعتقالهــم، 
آذار  فــي  آخرهــا  
2014، ضمــن  عــام 
بالدفعــة  عرفــت  مــا 

أن  علًمــا  الرابعــة، 
أعــاد  أســرى  هنــاك 
اعتقالهــم  االحتــال 
مــن  2014م  عــام 
األســرى  قدامــى 
عنهــم  أُفــرج  الذيــن 
»وفــاء  صفقــة  فــي 
منهــم  األحــرار«، 
نائــل  األســير 
الــذي  البرغوثــي، 
يقضــي أطــول فتــرة 
تاريــخ  فــي  اعتقــال 
األســيرة،  الحركــة 
ومدتهــا )41( عاًمــا. 
ــادي األســير،  ولفــت ن
إلــى أن األســير داود 
ــي  ــه وهــو ف ــَد والدي فق

وحرمــت  األســر، 
االحتــال  ســلطات 
مــن  عائلتــه  أفــراد 
زيارتــه لذرائــع أمنيــة 
لمــدة خمــس ســنوات، 
إلــى أن ُســمح ألشــقائه 
بزيارتــه  الثاثــة 
حيــث يقبــع فــي ســجن 
ويعانــي  »جلبــوع«، 
مــن  داوود  األســير 
الصدفيــة،  مــرض 
وكذلــك مــن مشــاكل 
األســنان  فــي  حــادة 
ويعتمــد  والمعــدة، 
علــى  ســنوات  منــذ 
الســوائل. تنــاول 

زار وفد يمثل هيئة شؤون 
االسرى والمحررين في 

المحافظات الجنوبية بيت 
األسير المحرر محمود نصار 

، وقدم له ولعائلته التهاني 
والتبريكات، بمناسبة اإلفراج 
عنه بعد قضاء 9 سنوات في 
سجون االحتال اإلسرائيلي. 

كما وقدم له هدية رمزية 
باسم هيئة شؤون االسرى 

والمحررين. وقد ضم الوفد األخ 
حسن قنيطة رئيس لجنة إدارة 
هيئة االسرى بغزة، وأعضاء 
اللجنة اإلخوة عاطف مرعي 
وعبد الناصر فروانة وجمال 
مكحل. باإلضافة الى المدير 

بالهيئة األخ معين الميدنة. 
وخال الزيارة هاتف الوزير 

قدري ابو بكر رئيس هيئة 
شؤون االسرى والمحررين، 

األسير المحرر محمود نصار 
وقدم له التهاني باسمه وبالنيابة 

عن كوادر وطواقم الهيئة، 
متمنيا 

له حياة سعيدة في كنف أسرته 
وعائلته وفي رحاب الحرية. 
واستمع وفد الهيئة بغزة من 
األسير المحرر  لشرح عن 

أوضاع االسرى في السجون 
وظروف احتجازهم والمعاملة 

التي يتلقونها في ظل جائحة 
كورونا ومع قدوم فصل الشتاء. 

وعبر األسير المحرر عن 
شكره و تقديره للهيئة ورئيسها 

وللوفد الزائر،.

دعاء لأسرى الفلسطينيين في سجون اإلحتال 



ــي عصــر غــاب عــن المشــهد الشــخصيات  ف
اليســارية التــي تمتــع بالحضــور والمهــارة 
ــى خــوض المعــارك  ــدرة عل والباغــة، والمق
اليســار  قــادة  بعــض  أن  بــل  السياســية. 
األفــكار  بعــض  يتبنــى  أصبــح  األوروبــي 
والمواقــف اليمينيــة التــي كان يحاربهــا فــي 
فيــه  تفــرض  وقــت  فــي  القريــب.  األمــس 
هيمنتهــا  اليمينيــة  والجماعــات  األحــزاب 
فــي  واالنتخابــي  السياســي  المشــهد  علــى 
مختلــف بقــاع القــارة األوروبيــة، ويســعون 
لترويــض الناخــب بواســطة القــوة الناعمــة 
االقتــراع. صناديــق  إلــى  وإحضــاره 

ــة  ــراً طبيع ــي مبك ــن األوروب ــذا اليمي أدرك ه
تحصــل  التــي  والتغيــرات  التحــوالت 
العصــر  ســمة  وأن  المجتمعــات،  فــي 
القيــم  واندثــار  والفرديــة  االســتهاك  هــي 
الثــورة  عصــر  البشــر،  بيــن  التضامنيــة 
وســائل  فــي  الهائــل  والتطــور  الرقميــة 
االتصــال، والشــركات العماقة، والمؤسســات 
ــد  ــه كل واح ــع في ــة. مجتم ــة المرعب اإلعامي
الخاصــة. مصالحــه  علــى  للحفــاظ  يســعى 

الســريعة  التحــوالت  هــذه  جميــع  أمــام 
والمتواصلــة،  التأثيــر  وشــديدة  والكبيــرة 
اليســارية  األحــزاب  فقــط  ليــس  فقــدت 
بــل  البوصلــة،  األوروبيــة  واالشــتراكية 
العربــي  اليســار  التحليــل  هــذا  يشــمل 
وأحزابــه وجماعاتــه، الذيــن يلهثــون خلــف 
تســارع األحــداث، بحثــاً عــن الحقائــق فــي 
الســراب واألوهــام التــي تســببها األيديولوجيــا 
والمفاهيــم  تتجــدد،  لــم  التــي  واألفــكار 
ــي،  ــر الحال ــح للعص ــي ال تصل ــر الت والمعايي
الرمضــاء  مــن  المســتجير  كحــال  وحالهــم 
ــررة. ــم المتك ــل هزائمه ــا يعل ــو م ــار، وه بالن

األســئلة  طــرح  إلــى  المقــال  هــذا  يســعى 
العربــي  اليســار  مفاهيــم  حــول  النظريــة 
وكيــف  بالحريــة،  وعاقتــه  واألوروبــي، 
يكــون المــرء يســارياً فــي الزمــن المعاصــر؟ 
ــاك يســار تحــرري ويســار ســتاليني  وهــل هن
جائــر؟ مــا هــي عاقــة اليســار بالحريــة؟ هــل 
ــر  ــن تغيي ــت الراه ــي الوق ــار ف ــتطيع اليس يس
الواقــع، وتقديــم أجوبــة علــى أســئلة الجماهير؟

ــى أن  ــي أتمن ــة، لكنن ــاك الحقيق ــي امت ال أدع
أســاهم فــي فتــح النوافــذ المغلقــة، فــي محاولــة 
تلمــس صياغــة األســئلة الحرجــة المركبــة، 
وهــي مهمــة صعبــة وشــاقة. قــد ال يتفــق معــي 
بعــض اليســاريين، لكــن رهانــي أن يجــدوا مــا 
يدفعهــم للقــراءة والتفكيــر والنقــد والتفاعــل 

والحــوار، وهــذا غايــة مــا أســعى إليــه هنــا.
عوضــاً عــن إجــراء المقاربــات والمراجعات 
لتجربتهــم  الحقيقيــة  والسياســية  الفكريــة 
الشــيوعية ودورهــم وواقعهــم الراهن، ينبري 
غالبيــة اليســاريين العــرب للرد المتشــنج غير 
ــون  ــم ويكيل ــد له ــى أي نق ــي، عل الموضوع
ــة  ــات الفكري االتهامــات المرتبطــة باالنحراف
والتروتســكية، ومحابــاة الرأســمالية الغربيــة.
التوقــف  فــي  لــدى هــؤالء رغبــة  ليســت 
مــن  الكــون  فــي  يجــري  مــا  ورؤيــة 
ــذا  ــح ه ــي مام ــر ف ــرت الكثي ــوالت غي تح
مــا  كل  المســتويات.  كافــة  علــى  العالــم 
قاصــر  تبريــري  خطــاب  هــو  يفعلونــه 
عــن ماحظــة أن ال أحــد ســواهم مــا زال 
بمفهومهــا  االشــتراكية  بتحقيــق  يطالــب 
الماركســي، وال أحــد غيرهــم يرغــب فــي 
القضــاء علــى االمبرياليــة المتوحشــة عبــر 
إقامــة »ديكتاتوريــة البروليتاريــا« التــي لــم 
تعــد موجــودة غيــر فــي الكتــب الحمــراء.

طويــت صفحــة الحــرب العالميــة الثانيــة العــام 
1945 بانتصــار الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
غــرب  دول  علــى  نفوذهــا  بســطت  التــي 
أوروبــا، فيمــا روســيا الســتالينية ســيطرت 
علــى أوروبــا الشــرقية. وانتصــرت الثــورة 
القــوى  وتبلــورت   ،1949 العــام  الصينيــة 
وانتعشــت  الغربيــة  أوروبــا  فــي  اليســارية 
بفعــل إســهامها فــي مقاومــة النازيــة والفاشــية، 
ــرر  ــركات التح ــورات ح ــذه التط ــرت به وتأث
ــت  ــي تحالف ــة، الت ــدول النامي ــي ال ــي ف الوطن
ــاد الســوفيتي والمعســكر  ــع االتح ــد م ــا بع فيم
السياســي. اســتقالها  لتحقيــق  االشــتراكي 
اســتمرت التجربــة الماركســية بوجــود االتحــاد 
الشــرقي  المعســكر  ومنظومــة  الســوفيتي 
ــام  ــة الع ــا لغاي ــرق أوروب ــم دول ش ــذي ض ال
ــار الســريع  ــة االنهي ــم جــاءت مرحل 1991، ث
عــن  انفصلــت  دويــات  إلــى  والتفــكك 
الحــرب  مرحلــة  انتهــت  وبذلــك  االتحــاد، 
والغــرب. المتحــدة  الواليــات  مــع  البــاردة 
التاريخيــة تقــوم  إن كانــت ماديــة ماركــس 
ــدم  ــذي يؤســس لتق ــن ال ــى صــراع النقيضي عل
ــة  ــإن نهاي ــة، ف ــة صحيح ــي مادي ــخ، ه التاري
واالشــتراكية،  الرأســمالية  بيــن  الصــراع 
الليبراليــة وهزيمــة  الديمقراطيــة  وانتصــار 
المشــروع الماركســي، يعنــي أننــا فــي مرحلــة 
نهايــة التاريــخ، ونهايــة صــراع الطبقــات، 
ــراع  ــون ص ــوف تك ــة س ــة المقبل وأن المرحل
الثقافــات كمــا يذكــر منظر صــراع الحضارات 
هنتغتــون«. األمريكــي »صامويــل  المفكــر 
أم أن نظريــة ماركــس االقتصاديــة صمــدت 
بعــد أفــول شــمس االشــتراكية، وهــو الــذي 
تضبــط  ال  الرأســمالية  الســوق  أن  اعتبــر 
نفســها تلقائيًّــا، بــل تُنتــج بفعــل تناقضاتهــا 
الداخليــة أزمــات دوريــة تــؤدي إلــى انهيارهــا. 
األزمــة  فــي  حصــل  مــا  هــذا  فهــل 
2008؟ العــام  الماليــة  االقتصاديــة 
حســناً، مــاذا لــو أجرينــا مقاربــة بيــن مــا 
يجــري فــي العالــم العربــي فــي هــذه المرحلــة، 
بيــن  وصراعــات  وتناحــر  تناقضــات  مــن 
ــات  ــرائح وطبق ــن ش ــة، بي ــر واألنظم الجماهي
ــي  ــا جــرى ف ــن م ــا، وبي ــا بينه ــة فيم اجتماعي
ــن  ــا م ــرة تحوله ــال فت ــة خ ــة األوروبي الحال
ــة،  ــورة الصناعي ــو الث اإلقطــاع الزراعــي نح
فمــاذا ســتكون نتيجــة هــذه المقاربــة، وإلــى أيــة 

ــج  ــا المنه ــا؟ إن اتبعن ــل بن ــتخاصات تص اس
الماركســي والــذي يعتبــره الشــيوعيين الصيغة 
األرقــى فــي دراســة التحــوالت الثوريــة، فــإن 
ــة  ــن واضحــة جلي ــن نقيضي ــة الصــراع بي حال
فــي الحالــة العربيــة. إذن مــا الــذي يفســر 
وقــوف معظــم الشــيوعيين واليســاريين العرب 
فــي وجــه الجماهيــر، وانحيازهــم لأنظمــة. أال 
ــور؟ ــه التط ــي وج ــون ف ــم يقف ــذا أنه ــي ه يعن
هــل كان ماركس المفكر والفيلســوف والثوري 
ــي  ــة الت ــة التاريخي ــة المادي ــي نظري ــاً ف مخطئ

وهــو تقــوم علــى صــراع بيــن  نقيضيــن 
ــخ، أم أن  ــدم التاري ــى تطــور وتق ــؤدي إل ــا ي م
معظــم اليســاريين العــرب الفاشــلين العاجزيــن 
المنافقيــن اختــاروا أن يكونــوا خــارج التاريخ؟

بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة عمــد 
ــوي  ــري أب ــام قيص ــيخ نظ ــى ترس ــتالين إل س
قمعــي يرتكــز علــى الــوالء الشــخصي وعبــادة 
الحــرب.  المنهكــة مــن  فــي روســيا  الفــرد 
وتســبب انتصــار الجيــش األحمــر فــي دول 
وســط وشــرق أوروبــا إلــى تعزيــز ســلطة 
الشــيوعيين. وأدت عمليــات التطهيــر التــي 
جــرت وطالــت األحــزاب غيــر الشــيوعية إلــى 
اضطرابــات كبيــرة، ظهــرت بدايــة فــي برليــن 
العــام 1953، ثــم فــي بولنــدا العــام 1956 وتــم 
معالجتهــا بصــورة ســلمية. ثــم فــي نفــس العــام 
واجهــت موســكو تحديــاً تمثــل فــي الثــورة 
ــة  ــس عمالي ــم تشــكيل مجال ــث ت ــة، حي المجري
ــات  مســتقلة عــن ســيطرة روســيا بعــد إضراب
عامــة واحتجاجــات شــهدتها المــدن المجريــة، 
لكــن موســكو تعاملــت مع هــذه األزمــة بطريقة 
ــة  ــحق االنتفاض ــع وس ــم قم ــث ت ــة، حي مختلف
ــاالت واإلعدامــات. ــوة العســكرية واالعتق بالق
مثقفيــن  انشــقاق  إلــى  األحــداث  هــذه  أدت 
شــيوعين فــي أوروبــا عــن أحزابهــم وعــن 
توقــف عــدد مــن األحــزاب الشــيوعية فــي 
ــارتهم  ــة خس ــدث، نتيج ــذا الح ــام ه ــم أم العال
اليســاريين  لكــن  عضويتهــم،  لبعــض 
ضريــراَ  لديهــم  الــوالء  كان  العــرب 
األحــداث. هــذه  عنــد  يتوقفــوا  لــم  بحيــث 
ــرى  ــي ج ــتالين الت ــم س ــتوقفهم جرائ ــم تس  ول
للحــزب  العشــرين  المؤتمــر  فــي  نقاشــها 
الشــيوعي الســوفيتي العام 1956 أي بعد ثاث 
ســنوات علــى وفــاة ســتالين، حيــن نــّدد »نيكيتــا 
ــادة  ــزب بعب ــام للح ــن الع ــوف« األمي خروتش
الديكتاتوريــة  وأســاليبه  ســتالين،  شــخصية 
التــي جعلــت منــه طاغوتــاً، حيــث أقــدم علــى 
ــه،  ــن معارضي ــات اآلالف م ــي مئ ــدام ونف إع
ــتالينية،  ــع الس ــة م ــن القطيع ــان ع ــم اإلع وت
لكــن مــع ذلــك اســتمر الشــيوعيين العــرب 
فــي دفاعهــم عــن مواقــف وأفــكار ســتالين.
ولم يتغير الوضع نســبياً إال مع اشتداد الصراع 
الناعــم الســوفيتي الصينــي فــي ســتينيات القرن 
العشــرين، ال ســيما خــال المرحلــة التــي قادها 
كل مــن الزعيميــن »نيكيتــا خروتشــوف« فــي 
روســيا و«مــاو تســي تونــغ« فــي الصيــن، 
ــة  ــة، والمرجعي ــة القطبي ــث انتهــت األحادي حي
العالميــة،  الشــيوعية  للحركــة  النظريــة 
الســجاالت  أبــواب  فتــح  باإلمــكان  وصــار 
والنقاشــات والحــوارات الفلســفية والنظريــة 
ــه، داخــل  ــق بالفكــر الشــيوعي برمت فيمــا يتعل
بينهــا. وهــو  فيمــا  أو  الشــيوعية  األحــزاب 
الماركســي  الفكــر  انتعــاش  فــي  أســهم  مــا 
النقــدي الغربــي، الــذي تحــرر مــن ســطوة 
الحجــري. وخطابهــا  الشــيوعية  األحــزاب 

ــة الحــزب  ــم عــزل خروتشــوف عــن زعام ت
الشــيوعي الســوفيتي ورئاســة الدولــة فــي واحد 
مــن تجليــات األزمــة الداخليــة المتصاعــدة 
وصعــد  الحــزب،  يعيشــها  كان  التــي 
ماريشــال االتحــاد الســوفيتي البيروقراطــي 
الحــزب. لقيــادة  بريجنيــف«  »ليونيــد 
كانــت أزمــة الحــزب الشــيوعي الســوفيتي 
واضحــة ومــع ذلــك اســتمر اليســاريين العــرب 
فــي التنظيــر الــذي يفيــد أن االتحــاد الســوفيتي 
مــن  االنتقــال  مرحلــة  فــي  حينــذاك  كان 
ــم يكــن  ــى الشــيوعية! ول طــور االشــتراكية إل

ــاء  ــى أعض ــك حت ــد ذل ــم يعتق ــداً غيره أح
الحــزب الشــيوعي الســوفيتي. كمــا واصــل 
اليســار العربــي نشــر النظريــة البائســة حــول 
مقــدرة الــدول الناميــة – ومــن ضمنهــا الــدول 
العربيــة- علــى التطــور غيــر الرأســمالي، 
الصغيــرة  البرجوازيــة  دعــم  بواســطة 
دعــم  تعنــي  غالبــاً  وهــي  الراديكاليــة، 
االنقابــات العســكرية فــي العالــم العربــي.

لقــد قضــى قيــام جيــوش حلــف وارســو بســحق 
ــل  ــى كل أم ــام 1968، عل ــراغ الع انتفاضــة ب
لإلصــاح داخــل الحــزب الشــيوعي الســوفيتي 
ــل  ــذا الفع ــة، وأدى ه وداخــل مؤسســات الدول
إلــى اعتراضــات مــن عــدة أحــزاب شــيوعية 
لموســكو  المطلــق  الــوالء  لكــن  أوروبيــة، 
ــداه اليســاريين العــرب وأحزابهــم، وبعــض  أب
القــوى الشــيوعية فــي دول العالــم النامــي. 
ــر مــن غــاة اليســاريين  ــآن الكثي ــا زال ل وم
لأرثوذكســية  نقــد  أي  أن  يعتبــر  العــرب 
الســوفيتية يعــود إلــى واحــدة مــن اثنتيــن، 
صدقــت  وان  امبرياليــة،  مؤامــرة  إمــا 
اليســارية.  المراهقــة  مــرض  فهــو  النيــات 
ــا  ــن نظــر له ــي الصي ــة ف ــورة الثقافي ــى الث حت
ــي  ــا إجــراء وقائ ــى أنه اليســاريين العــرب عل
ــات أن  ــن المفارق ــمالية. وم ــر الرأس ــن خط م
ــاو  ــاة م ــد وف ــغ« بع ــياو بين ــغ ش ــود »دن صع
تســي تونــغ فــي العــام 1978 شــكل انعطــاف 
ــو الرأســمالية  ــن نح ــم فــي توجــه الصي حاس
ــي  ــرن الماضــي، وهــي الت ــات الق ــي ثمانيني ف
اآلن. عليــه  ماهــي  علــى  الصيــن  جعلــت 

األزمــات  وتصاعــد  التطــورات  كل  ومــع 
العالميــة  الشــيوعية  الحركــة  فــي  الداخليــة 
فــي  أحــد  يرغــب  لــم  الســبعينيات،  فــي 
ــزاب  ــم األح ــد كان معظ ــم. لق ــف والتقيي التوق
الشــيوعية العربيــة مصابــة بعمــى عقائــدي 
حــال دون أن تــدرك أن ميــزان القــوى العالمي 
يشــير إلــى انحســار األيديولوجيــة الماركســية 
وتحولهــا مــن كونهــا أداة التغييــر الثــوري، 
وعبــادة  البيروقراطيــة  مــن  حالــة  إلــى 
الســبعينيات. منــذ منتصــف  الزعيــم  الفــرد 

 1989 العــام  برليــن  جــدار  انهــار  وحيــن 
تســابقت  االشــتراكية،  األنظمــة  وســقطت 
شــعوب دول أوروبــا الشــرقية التــي كانــت 
تحكمهــا أنظمــة يســارية، إلــى تبني الرأســمالية 
واالســتمتاع ببعــض منافعها، واقتنعت شــعوب 
ــا  ــة أن النظــام الرأســمالي مهم ــا الغربي أوروب
كان ســيئاً فهــو أفضــل مــن جنــة االشــتراكية.

فــي مرحلــة مــا بعــد انهيار المعســكر الشــرقي، 
ــيوعيته  ــك بش ــرب تمس ــاريين الع ــض اليس بع
األفــكار  إلــى  ارتــد  ومعظمهــم  مســروراً، 
القوميــة المتطرفــة أو الدينيــة المتشــددة، والقلة 
اليســيرة منهــم تبنــوا الليبراليــة المدنيــة الغائمــة 
ــيكي  ــاري الكاس ــا اليس ــة. أم ــة الملتبس المائع
فهــو منكفــئ عــن الجميــع، يتأمــل حائــراً فــي 
عزلتــه هــذا الواقــع العربــي بأبعــاده المختلفــة، 
التــي ال يجــد هــذا اليســاري فــي الكتــب التــي 
ــدادات  ــل االرت ــم وتحلي ــي لفه ــا يكف ــا م قرأه
الطاحنــة للمتغيــرات المهمــة التــي يشــهدها 
األخيريــن. العقديــن  خــال  الواقــع  هــذا 

أعقبــت  التــي  الثاثيــن  الســنوات  فخــال 
الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  انتهــاء 
كان اليســاريين العــرب مؤمنيــن أن تحقيــق 
االنتصــار علــى الرأســمالية مســألة وقــت، 
الديمقراطيــة  االشــتراكية  األحــزاب  وأن 
علــى  قــادرة  الغربيــة  الــدول  فــي 
تفتيتهــا. ثــم  الرأســمالية  تحجيــم 

ــم  ــا غيره ــرب كم ــاريين الع ــدرك اليس ــم ي ول
مــن  يعانــي  كان  اليســاري  الفكــر  أن 
وشــائكة، متشــعبة  المنشــأ،  عميقــة  أزمــة 

النظــام  ســقوط  بعــد  حدتهــا  اشــتدت   
األيديولوجيــة  وهيمنــة  االشــتراكي، 
العالــم. علــى  الحديثــة  الليبراليــة 

أن  اإلنــكار  حقيقــي،  ليســاري  يمكــن  ال 
االتحــاد  أصابــت  التــي  المركبــة  األزمــة 
الســوفيتي وبقيــة دول المنظومــة االشــتراكية،
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ــا  ــه كان لن ــارب أن ــي واحــد مــن األق روى ل
ــا  ــه صــات مــع أقاربن ــم تنقطــع ل عــم ل
ــاك  ــترى هن ــون، واش ــة عجل ــي منطق ف
أراٍض وكان يذهــب للزيــارة، وفــي أول 
ــام الســبعي- وكان شــيخاً  ــه –أق ــارة ل زي
معروفــاً فــي المنطقــة منســفاً ضخمــاً 
الضفــة  مــن  القــادم  بضيفــه  حفــاوة 
وكان  وقريبــة…  للنهــر…  األخــرى 
ــادر  ــارة عــن أرز »وكان ن المنســف عب
ــة  ــع الممنوع ــرب كالبضائ ــود« يه الوج
اللحــم  مــن  وفتيــت  األيــام  تلــك  فــي 
ــقف  ــر… وش ــوز المحم ــن الل ــر م وكثي
ــا أن  ــم… وم ــة الحج ــم عظيم ــن اللح م
ــوا …  ــى اســم هللا تفضل ــيخ عل ــال الش ق
وكان الديــوان عامــر بكثيــر مــن الرجــال 
حتــى قامــوا وقعــدوا … ورفــع األكل… 
ــه… إذ  ــم يذق ــز ل ــم العزي ــا الع وصاحبن
أنــه مــا إن مــد يــده إلــى المائــدة فــإذا 
بهــا تغلــي وإذا ردهــا إلــى فمــه أحرقتــه 
لذلــك رمــى بهــا مــرة أخــرى أمامــه… 
فمــا عــاد إلــى فعلهــا مــرة أخــرى وكان 
الشــيخ يلمحــه بطــرف عينــه ســاكتاً … 
الزيــارة  ففــي  الحادثــة…  وتكــررت 
ــه  ــن عم ــرم اب ــيخ وأك ــح الش ــة ذب الثاني
وعمنــا، وقــدم لــه الطعــام الشــهي الــذي 
وقــد  عينــاه  وتــراه  عنــه  يحدثنــا  كان 
تلمســه يــداه ولكــن فمــه ال يذوقــه…
وفــي مــرة جلــس »عمنــا« ضيفــاً… 
وادعــى أنــه صائــم عندمــا مــدت المائــدة 
ــام  ــيخ وق ــك الش ــاط… فضح ــى البس عل
ــا  ــام عمن ــع الجماعــة… فق ــى األكل م إل
مــع مــن قــام وقــد نــوى فــي قلبــه شــيئاً… 
مــن »الســبعي«  واتخــذ مــكان قريبــاً 
: الشــاعر  قــول  تذكــر  وقــد  نفســه 
��ي� ال��� ��ك�ا�                      

يناجي الخبز والسمكا
ــــــــا                       ����� ��ن� لم�

���ي ��ب�� وبكــــــــى
��ما �� ���� لـــ�                      

��ي �ا�� ��كــــــــا
وإنمــا كان الشــيخ يضحك منــه ليس بخاً 
ــأكل األعــراب…  ــف ت ــه كي ــا لجهل وإنم
علــى كل حــال قــام عمنــا وجلــس قريبــاً 
مــن الشــيخ والــذي كان ضخمــاً … ال 
ــا ضــرب  ــه إال ذبيحــة… ولم تســع بطن
ــي المنســف  ــده ف ــبعي« ي ــاق »الس العم
ــاخن  ــام الس ــي الطع ــى ف ــة األول الضرب
وضغــط علــى كومــة »الــرز« بأصابعــه 
ورد يــده إلــى فمــه بســرعة… وبلــع 
قــد  وكان  الثانيــة  الضربــة  وفــي   …
ــع… وكان  ــه ليبل ــح فم ــه وفت ــز نفس جه
قــد رفــع يــده ليردهــا علــى فمــه… فــإذا 
ــح  ــي الهــواء… ويفت ــده ف ــف ي ــم يلق بالع
ــي  ــرز« الت ــن »ال ــة م ــه عــن كتل أصابع
يصــل وزنهــا أوقيــة بالتمــام، تبلــع مثــل 
وســرعة  ويســر  بســهولة  الكبســولة 
ــي  ــذي يصل ــا ال ــعر بحره ــدون أن يش ب
المعــدة ويحــرق المجــرى… وفهــم العــم 
ــع  ــده تس ــرب بي ــبعي يض ــاذا كان الس لم
ــة ويقــوم… وهــو  ــى الوجب ــات عل ضرب
بذلــك يــأكل مــا تأكلــه عائلــة كاملــة العدد.
أم الزين   لم نشاهد قط لها ولداً… ومع 

ذلك كانت أمي تدعوها بـ »أم الزين« 
جاءت أم الزين ذهبت أم الزين فيما 
بيننا… إذ أنها كانت تغضب غضباً 

شديداً كلما سمعت أحدهم يناديها : يا أم 
الزين… وتلعن الزين وأمه وأبيه… 

وكنا ونحن صغار نترقب موعد زيارتها 
األسبوعية والتي نادراً ما تتغير، تأتي 
بمابسها الفاحية البسيطة، ووجهها 

المجعد عرجاء، تحمل عصاً بيدها 
تتوكأ عليها، وغالباً ما كانت تثير حولها 

زوبعة من نباح الكاب في الحارة… 
وزوبعة من صياح األوالد الذين يلحقون 
بها طامعين في الحصول على حبة من 
»الملبس« أو أي نوع من الحلوى الذي 
تبيعه للبيوت…وكنت أكثر  إلفه وقرباً 

لها من أخوتي إذ كنت أصغرهم سناً 

مغرماً بما تخبأه لي خصيصاً، وتعطيني 
إياه خفية عن أمي وأخوتي…

ــض  ــت بصــوت منخف ــا تكلم ــادراً م إذ ن
حتــى أن مــن يريــد أن يكلمهــا يرفــع 
صوتــه لتســمعه جيــداً ظانــاً أنها طرشــاء.

ــاً  ــا قلي ــب عن ــي تغي ــت أم ــا كان وعندم
لقضــاء عمــل عاجــل ال بــد مــن زعيقهــا 
المتواصــل، كانــت تحملنــي وتجلســني 
فــي حضنهــا وتضــع فــي فمــي حبــة 
قبلــة  وتختلــس  وتشــمني  الحلــوى… 
لــي  وتــروي  مــن جبينــي…  ســريعة 
أحداثــاً غريبــة بطريقــة عجيبــة، وكانــت 
أخبــار الماضــي تأســرها أســراً… وكان 
ــار  ــروي أخب ــي ت ــا، وه ــن يجرفه الحني
النــاس وتذكــر أســماء أشــخاص لــم يعــد 
لهــم وجــود علــى مســرح الحيــاة… بــل 
اختفــوا عــن مســرح األحــداث، وكان 
ــط  ــظ والرب ــي الحف ــة ف ــا ذاكــرة غريب له
بيــن األســر وقرابتهــم ببعضهــم البعــض 
أن  ورغــم  ومصاهراتهــم،  وتسلســلهم 
ــة  ــت مــن غــرب القري ــن« انتقل »أم الزي
أنهــا  إال  تزوجــت…  عندمــا  لشــرقها 
عندمــا كانــت تــروي أحــداث القريــة… 
تتحــدث  أنهــا  نظــن  كنــا  قريتهــا…. 
عــن بلــد نائيــة ال عاقــة لهــا بالقريــة 
التــي نعيــش فيهــا… وأن هــذه األحــداث 
الزمــن،  مــن  قــرون  عليهــا  مــّر  قــد 
ألنــاس لــم يعيشــوا بيننــا، وتصــف بيوتــاً 
غيــر موجــودة أو لــم يعــد لهــا وجــود 
وتكــرر أحداثــاً ال نتوقــع أنهــا كانــت 
التــي  فلســطين  أرض  علــى  تحــدث 
ــن«  ــت »أم الزي ــا اآلن، كان ــش عليه نعي
أحداثــه. وتجتــر  الماضــي،  تعيــش 
ــئ  ــن« المفاج ــاة »أم الزي ــأ وف ــر نب انتش
القريــة  فــي  وأثــار  المتوقــع  وغيــر 
فقــد  فقدانهــا،  علــى  مريــراً  حزنــاً 
مــن  أو  معالمهــا  مــن  معلمــاً  كانــت 
ــيخ  ــن كالش ــن المهمي ــخاصها البارزي أش
ــخ ــن… ال ــكافي وأم الزي ــم واإلس والمعل
وكان تأثــري النقطاعهــا عــن زيارتنــا 
ســبباً فــي تكــرار ســؤالي ألمــي عنهــا… 
قالــت أمــي مجيبــة : ، أنهــا تذكــر أن 
والدهــا كان يعمــل أجيــراً عنــد واحــد 

هــو  طبعــاً  الماكيــن…  كبــار  مــن 
وكان  ودابتــه…  وأوالده  وزوجتــه 
الســيد المالــك يتعامــل معهــم وكأنــه مــن 
ــم علــوي… ويقاســمهم أرزاقهــم…  عال
انتقلــت  الزيــن«  »أم  شــبت  وعندمــا 
ــل  ــاب يعم ــاً لش ــات عروس ــدون مقدم ب
مــع والدهــا فــي نفــس مزرعــة المالــك، 
وكانــت جميلــة بقوامهــا الممشــوق بحيــاة 
ــهور إال  ــدة ش ــِض ع ــم تم ــعيدة… ول س
وكانــت حامــل… وكان حملهــا بدايــة 
تشــرك  أن  إال  أبــت  فقــد  لقصــة… 
فقــد  الســار…  بالنبــأ  فرحتهــا  الســيد 
كانــت تحتــرم الســيد صاحــب األرض 
حتــى  والديهــا  عــن  ورثتــه  احترامــاً 
ــاء  ــام األولي ــي مق ــه ف ــت تضع ــا كان أنه
وال تعصــي لــه أمــراً البتــة… ولشــدة 
ــه أنهــا ســتطلق اســمه علــى  احترامهــا ل
مولودهــا المتوقــع، عندمــا يأتــي إلــى 
هكــذا  الزيــن…  سأســميه  الحيــاة… 
متفائــل..ز  وأمــل  ببســاطة  لــه  قالــت 
ولــم تكــن تعلــم أن األســياد يحتكــرون 
ــعيدة  ــت س ــم كان ــاً… وك ــماء أيض األس
وهــي تعــد نفســها للحــدث المفــرح…
فــي  األرض…  صاحــب  أنصــت 
البدايــة متصبــراً… ثــم انتفــض وانفجــر 
الشــتائم  مــن  ســيل  وتدفــق  غاضبــاً، 
أن  وحذرهــا  لســانه…  علــى  البشــعة 
تطلــق اســمه علــى مولودهــا… ووقفــت 
ــد  ــه وق ــتمع اعتراض ــة تس ــة ذليل مذهول
ــت أن  ــا حاول ــوف، وعندم ــا الخ اعتراه
تشــرح لــه أن النــاس يســمون أبنائهــم 
ــه  ــا بقدم ــاء… ركله ــماء األنبي ــى أس عل
وأوقعهــا أرضــاً، وكان ســبباً فــي القضاء 
علــى الجنيــن… وكســر رجلهــا… لذلــك 
ــاة وانعــدم  أصبحــت عرجــاء مــدى الحي
جديــدة. والدة  حصــول  فــي  األمــل 
ــرى  ــرة وأخ ــؤال م ــدت الس ــا أع وعندم
لمــاذا ضربهــا؟   : ألفهــم  أمــي  علــى 
أجابــت : خوفــاً مــن أن يلعــن أحدهــم 
بالــذات. الســيد  يقصــد  وهــو  ابنهــا 
لذلــك عرفــت لمــاذا كانت تنفجر بالشــتائم 
الزيــن« »بــأم  أحدهــم  ناداهــا  كلمــا 

أكل الرجال
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مكاشفة صريحة لواقع األسرى، وهذه اشارة 
من السارد إلى طريقة مواجهة واقع السجن، 
وثقل الوقت الذي يمتص الحياة من األسرى.

ويحدثنا عن أثر السجن التدريجي على األسير، 
خاصة عندما يكون محكوما لعدة مؤبدات، 

بمعنى آخر محكوم  بأضعاف عمر اإلنسان 
العادي، فهذه األحكام تترك أثرا على األسير، 
يوضح لنا السارد هذا األمر بقوله: »..الطور 
األول هو اإلنكار، وبناء على تجربة السجن 
فإن مدة  هذه المرحلة هي ما يقارب خمس 

سنوات، فمن يقضي حكما مشابها ال يتكرس 
في الغالب في عقله وذهنه نتيجة اإلنكار.

والطور الثاني هو االعتراف، ويضطر 
فيها األسير لاعتراف بواقعه وواقع السجن 

والمشاركة فيه بفاعلية ووضع القوانين له 
والقواعد لحياته.

الطور الثالث هو التكيف، وهو ما يعني 
رضوخ األسير لقانون  السجن بعد أن يألف 
سجنه، يعاشره طويا حتى يرسخ بذاكرته 

وبتفاصيل حياته، وهو ما يضطره بعد االفراج 
للبحث عن فترة زمنة فاصله ما بين عالم ما 

قبل وما بعد السجن« ص 93و94، وكأن 
السارد بهذا الفقرة يبين واقع المأساة التي 

يعانيها األسرى في سجون االحتال، فطريقة 
تعامل المحتل مع األسرى ممنهجة على 

تطويع/ترويض األسرى، كما أن المدة الطويلة  
لها أثرها السلبي عليهم، وتترك فيهم مراض  

نفسيه، بحاجة إلى سنوات للتخلص منها.

ومع هذا الواقع نجد هناك مقاومة لهذا 
التطويع: »...بعد مرور السنوات الخمس 

األولى وضعت خطة للمراوغة للتحايل مع 
بداية طور االعتراف باستحالة  قصر المدة 
األسر على خمس سنوات.لجأت لحيلة أقنع 

نفسي فيها بمدة الخمس سنوات، حين يسألني 
احد ما عن حكمي أرد:ـ أنها خمس سنوات، 

وكل خمس سنوات أمددها لخمس جديدة، 
اليوم أنا في الخمس الرابعة ومتبقي خمستين« 

ص95، عبقرية الفلسطيني تجعله يستخدم 
أبسط األشياء )ليتحرر( من واقعه، الفكرة التي 
طرحها السارد تمثل طريقا للتخلص من واقع 
وأثر السجن، وهذا الشكل من التفكير )يريح( 

األسير، حتى مع اعترافه أنها طريق ال تقصر 
المدة، لكنها )احتيال( على )العقل( وعلى 

الزمن الطويل.

����ة ا��ر�

رغم البطوالت والتضحيات الكثيرة التي قدمها 
االسرى في سجون  االحتال، إال أنهم يبقوا 
بشرا، فهم يتشكلون من لحم ودم وروح، لهم 

همومهم وألمهم، وهذا الطرح اإلنساني هو ما 
يميز أدب السجون، فاألسير ليس )سوبر مان( 

يستطيع ان يفعل وينتصر في كل معاركه، 
فهناك معاناة وألم وقسوة،  يقدم لنا السارد شيئا 
من هذه المآسي  في رواية »الخرزة«: »ـ إن 
للرفيق السابق ابنة صغيرة اسمها سراب، لها 
من العمر خمس عشرة عاما، يشعر بكرهها 

له، وهي ترفض وجوده او حتى االعتراف به، 
حالة من الجفاء القاتل بين مشاعره ومشاعر 

ابنته« ص 30، أحد مأساة األسير فقدانه للحياة 
األسرية السوية، فالسجن يترك هوة سحيقة بين 
األب واألبناء وحتى الحياة االجتماعية العادية، 

حيث المدة الطويلة تعمل على خلق فروقات 

في النهج والتفكير والمشاعر والسلوك.وهذا ال 
يعني ان الجفاء هو السيد، لكن الحياة العادية 
التي تعيشها االسرة والتي تختلف عن واقع 

األسير في السجن،  وعدم وجود حياة أسرية 
منذ النشأة األولى لأبناء، تخلق فجرة بينهم.، 
فمشاعر األبوة تبقى متقدة وحامية عند اآلباء 

األسرى، يحدثنا »رائد الشافعي« عن مشاعره 
كأب: »لم أكن أستطيع أن أحيا وأن أستمر  

بيومي دون أن ارى صورة ابتني، وأقرأ مرة 
تلو مرة الرسائل التي تصفهما، وتخبرني عن 

ضحكتها األولى، طلمتها األولى، خطواتها 
األولى، صمتها، مرضها،، تفاصيل الوجوه، 

وحكاياتهما.. كنت ال أزال أمارس دوري 
في الحياة كأب البنتي رغم فقدانها، كانت 

الصورة تعني استمرارهما في الحياة، اليوم 
فقدت اإلحساس باأللم اللذيذ الذي كان يراودني 

بحسرتي عليهما« ص31و32، المشاعر 
اإلنسانية هي التي تؤكد على إنسانية األسير، 

فهذه الصورة تشير إلى أن هناك ناس/بشر 
من لحم ودم يتعرضوا لأذى في أجسادهم 
ونفسياتهم ومشاعرهم في واقع غير سوي، 

وجده االحتال لتعذيب هذه األرواح واألجساد.  

وهناك ألم متعلق بأم األسير: »إن أم األسير 
تتوق لحرية ابنها كما تتوق لجنينها في عملية 

والدة متعسرة، لتتخلص من آالم الوالدة 
الطويلة والمضنية التي قد تفقد األم فيها 

حياتها« ص88، فأالم ليس شخصي فحسب 
متعلق بأسير فقط، بل بأسرته، بأمه، بأوالده، 

بزوجته، بأصدقائه.

المرأة

المرأة كانت حاضرة في األحداث الواقعية وفي 
مخيلته السارد، فهي الماذ وقت الشدة: »دالل/ 

لحظة حب عابرة، سريعة اخترق روحي، 
أتمنى األنثى كي أشعر بإنسانيتي، كي أحافظ 

على توازني النفسي، الذي يحاول السجان 
اقتاعه من صدورنا وعقولنا، يحاول تحويلنا 
إلى وحوش ضارية،...أحتاج المرأة كي أشعر 

باالنتماء،  ألختبر قدراتي على الحب، حيث 
يكون هناك ثمة امرأة، يتحول ليلي الموحش 

القاسي من ظلمة قاتلة إلى ضفائر حالكة 
السواد، أتقافز حولها كبهلوان في السيرك« 
ص37و38، اعتراف واضح وكامل بدور 

المرأة في حيالة الرجل، وتأكيد على أنها أحد 
التخفيف/الفرح التي يُلجأ إليها وقت الشدة، 

وإذا ما توقفنا عن األفعال/األدوار التي تقوم 
بها، سنجدها بهذا الشكل: »أشعر بإنسانيتي، 

كي أحافظ، أشعر باالنتماء، قدراتي على 
الحب، ضفائر حالكة، كبهلوان« في البادية 

طرح السارد أثارها النفسية اإليجابية  عليه، 
ثم تحدث عن أثرها الجمالي »ضفائرها« 

بعدها انتقل إلى التقدم أكثر إلى  األمام  ليكون 
)سلوكه( كبهلوان، وهذا التدرج والترتيب 

منطقي، نفسي، جمال، )سلوك/فعل(، ومن هنا 
تكمن أهمية حضور المرأة، حتى لوكان هذا 
الحضور في المخيلة، فما بالنا عندم تحضر 

في الواقع!.أما كيف تناول المرأة على أرض 
الواقع: »...أم نصر التي ما زالت تنتظر منذ 

عشرات السنين طرقة للباب ليا...أم عنان هي 
األخرى أمست تنتظر أبو عنان بين نوبيتي 

اعتقال« ص97، وهذا ما يجعل المرأة كاملة 
وحتى مطلقة، فهي تمنح الراحلة النفسية للرجل 

والجمالية  التي تنعكس على سلوكه، وأيضا 
تحافظ على مكانته وقت غيابه، وتبقى وفية له.

�ا�ع�� الر�اي���م��

 العديد من الشخصيات واألحداث الواقعية 
تطرحها الرواية، وهذا يعود إلى أنها قدمت 

على شكل سيرة، فالسارد اعتمد تقديم  سيرته 
من خال عمل أدبي روائي، وهذا المزج 
بين والواقع واألدب هو الذي منح الرواية 

الحياة والوقوف أمام )زحمة النشر(، وأثبات 
حضورها كنص أدبي، وهذا ما يرفع مكانة 

األدب الفلسطيني عامة وأدب السجون خاصة، 
ليرتقي إلى مصاف اآلداب العالمية،: »حتى 
في السن، رغم إجراءاته، وأمنة كنا نعلم في 
أي ساعة يدخل كميل جولة تحقيق ومن هو 

المحقق وفي أي زنزانة يتعرض للتحقيق 
ومكان التعذيب، وشكله، وفي أي ساعة يكون 
مشبوحا في ساحة التحقيق في سجن الفارعة 
تحت الشمس« ص14،   تركيز السارد على 
كميل رفقه في النضال وفي المعتقل، اشارة 

إلى المكانة التي يجدلها له، في تناوله بالعديد 
من فصول الرواية، وهذا يشير ويؤكد على 

واقعية سيرة الرواية: »كميل يقرأ ويكتب 
عشر ساعات يوميا، يقسم يومه  على هذه 

المهمة« ص28، والسارد ال يكتفي بحضور 
كميل وهو في المعتقل، بل يأخذنا إلى مرحلة 

مواجهة االحتال: »قسم كبير من المقاتلين 
واألسلحة، فقد تتفق على إخراج قسم كبير من 
المقاتلين لضمان استمرار المعركة والقتال بعد 
االجتياح، فالبلدة القديمة ال ينقصها ساح وال 
مقاتلين في الوقت الراهن، بقى كميل ويامن، 

آخرون ممن شاهدوا الموت يتراقص في أزقة 
البلدة« ص58، بهذا الوفاء يكون السارد قد 
أكد على مكانة رفيقه »كميل« وعلى أثره 
النفسي عليه.وإذا ما توقفنا عند ما جاء في 

هذه الفقرة: »فالبلدة القديمة ال ينقصها ساح 
وال مقاتلين في الوقت الراهن« ، يمكننا تبيان 

العقلية التي يفكر بها المقاتل الفلسطيني، فرغم 
حجم القوة الكبيرة التي يمتلكها المحتل، وعدد 

الجنود اللذين أعدهم الجتياح البلدة القديمة 
في نابلس، إال أن المقاتل الفلسطيني يجد في 
بندقية )الكاشنكوف( ساح ردع ومواجهة، 

من هنا تكمن أهمية وجود اإليمان بالمواجهة، 
فهي تحول القلة إلى كثرة، واإلعداد المتواضع 
إلى إعداد كثير، والتدريب البسيط  إلى تدريب 

جاهز وكامل.وأيضا تعلمنا على أن قرار 
المواجهة لم يكن مرتجا أو مؤقتا، ، بل تم 
االعداد له، لهذا تم التركيز على استمرار 

المواجهة وليس تحديدها بوقت االجتياح فقط.
وهناك العديد من الشخصيات يتناول السارد: 
»ناظم«: »ناظم عسعوس كان يمتلك تبويا  

خاصاللرسائل« ص31. و«جبريل«: »جبريل 
بدوره يهجم كصاعقة ويختفي كبرق يهيم دون 

هدف، دون عنوان.. يبقى بعد الشتباك طالبا 
أية قوات تأتي إلى المدينة ليا كي يشتبك معهم 
بشراسته التي ال تتناسب مع مظهره الخارجي 

الودود المسالم« ص19.  و«إشراق« : 
»فإشراق عاش كل لحظة من أسره مشوقا 

لطفله الذي لم يره، اعتقل قبل أن يولد، لم يتسن 
له ماطفته أو مداعبته، أن يعيش اللحظات مع 
ابنه وهو طفل، يربيه، ليختبر مشاعر األبوة« 
ص52. و«أمجد«: »...إنه أمجد  ـ أبو وطن 

ـ يحمل مسدسه من عيار 9ملم بعد أن استولى 
جبريل على البندقية، تنازل لع عنها عن طيب 

خاطر، بعد أن قررا االفتراق بعد االشتباك 
حتى ال يقعا في ذات الكمين« ص20، ، 

و«يامن«: »يامن يفتتح ليلته أكثر حذرا فلجأ 

إلى حارة الشيخ مسلم، أحد الضواحي الشرقية 
للبلدة القديمة... وكان يتساءل دائما:

»كم عدد اآلليات؟

فيأتيه الرد:

»العدد عشرة ربما أقل أو أكثر، وال يوجد 
طائرات.

ثم يؤكد في ثقة:

ـ غباش، يعني غبرة، أي عجوم يستهدفنا 
سيكون بعشرات الدبابات والدوريات وطائرة  

واحدة على األقل. 

وبعد صمت قصير، يضيف ممازحا:

ـ لن أقبل بأقل من ذلك، كرامتي تمنعني... 
أعملوا قدر اإلمكان على تجنب حمل الساح 

بين المدنيين، يكفي ما عانوه من مظاهر العنف 
والقهر« ص21و22.

 و«عماد«: »عماد في المخيم يقود اشتباكا، 
عماد على رأس قوة تنوي تنفيذ عملية في 

إحدى المعسكرات عماد في حيفا يرصد 
هدفا نوعيا، عماد في رام هللا يلتقي بعض 

األشخاص، يسلم أو يتسلم توجيهات معينة أو 
نقل ساحا« ص 23.

و »رائد«: »رائد  الشافعي أبو فراس الذي 
يعاني من حكم لمدة ثاثين عاما يقول:

ـ لم أكن استطيع أن أحيا وأن أستمر بيومي 
دون أن أرى صورة ابنتي، وأقرأ مرة تلو 
مرة الرسائل  التي تصفهما، وتخبرني عن 
ضحكتها األولى، كلمتها األولى، خطواتها 
األولى« ص31. و«إياد«: »إياد رفض أن 
يطلق عليه لقب استشهادي، ألنه رأى نفسه 

مقاتا حين أدى استعداده لنفيذ عملية »اتمار« 
شرق المدينة، لم يطاب الشهادة فقط، بل كان 

كا ما يحتاجه المقاتل في المعركة تستمر خمس 
ساعات في مواجهة أعتى جيش، مقاتل وحيد 

يشتبك لمدة خمس ساعات« ص65. 

»وفادي: »ارتدى فادي أثقل ما حصل عليه 
من مابس شتوية، قبل لحظة االشتباك،  كي 

يستطيع  جسده الصمود أمام برد الليل القارس  
ومواجهة الصقيع المتوقعة في هذه الليلة« 

ص18. و حسام«: »..حسام ينتهي مريضا 
بالصدمة، كيان يسوء وضعها الصحي، كانت 
الصدمات أكثف وأقوى من تحملها« ص62.

و »أم عسكر«: »..أم عسكر التي كانت 
هي األخرى تستقبلنا في منزلها، أنها أم 

الجميع، كيف استقبلت استشهاد أمجد ويامن 
في المستشفى، كيف احتضنتهما ووضعت 

رؤوسهما على حضنها لتمد عليهما وترثيهما 
أمام الجميع« ص89.و«باسل: ». كان يكرر:ـ 

أن الموت أخطأه مرات ومرات ليصيبه سهم 
األسر، فمنذ  أن اقتحم هو ورفيقه حمدي فندق 
ريجنسي في القدس واغتاال الوزير الصهيوني 

»رحبعام زئيفي« وهربا  بمعاونة أبو أماني 
والموت ياحقهم بشكل رصاصاتـ أو عبوات 

مفخخة، وسيارات« ص88. 

،  وأخرين، وهذه اشارة أخرى من السارد إلى 
أن سيرية الرواية وعلى واقعيتها.    

الرواية من منشورات دار الفاروق للثقافة 
والنشر، نابلس، فلسطين، الطبعة األولى 
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ثقافة

ثقافة تواضع وإنسانية وشعور بكل ممن حولنا 
، وحدة وأخوة وصداقة وألفةبني الغني و الفقري 
، الصغري و الكبري ،رجل و امرأة ، مع عدم تفاقم 

األنانية ..
عربة الفول من الفلكلور ، بأغلب البلدان ، خاصة 
بامليادين و باألحياء الشعبية ، التي ال تزال تتوجها 
سمة الرتابط والتامسك واإلخاء واملحبة واملودة .... 

إلخ
من عاداتنا الرشقية األصيلة ، التي تحثنا دامئا عىل 

مل الشمل وتواصل األرحام و زيادة النعم و الخري و 
الربكة ،بالحمد و بالرضا ، سواء تناولنا الطعام بجانبها 

أو رشاءه و تناوله بالعمل أو مع األرسة  ..
الفول ، ما أجمله ، وجبة لذيذة املذاق ، طريقة 

إعداده سهلة جدا و بسيطة ، ليست بها أي صعوبة ، 
ميكن تناوله كوجبة رئيسية يف يومنا املعتاد ، رخيص 

التكلفة ، متوافر باألسواق ...
النظر إىل عربة الفول متأليلء بتألق الفن البسيط 

مع الذوق السامي ، فهي تعترب منوذجاً لرقي التعامل 

وتوارث عادات ومدى ارتقاء
العقول بالتعامل لِسالمة البقاء و اإلفادة ..

من عربة الفول نلمح خصال املصداقية ووضوح 
الوصف ونقاءاألفئدة وتقابل أرواح بال ماسكات أو 

زخارف كاملعتادة ...
الفول من البقوليات و أيضا غني جدا بعنرص 

الربوتينات ، غذاء بديل عن اللحوم التي لن يستطيع 
رشاءها الطبقات الفقرية ..

ثقافة غذاء شاملة تنوع واختالف من بني خضار 
وفاكهة و لحوم ....... إلخ 

شمولية بجميع أنواع األطعمة املتاحة إلينا و باختالف 
الظروف الدنيوية معنا ...

جميعها بها ميزات مفيدة لبناء صحة جيدة ، ال يجب 
االكتفاء منها بنوِع واحِد فقط ...

تتواجد عربة الفول بأماكن معينة و بأزمنة معينة 
، تتواجد بكرثة باملناطق الشعبية ، خاصة يف أوقات 

الصباح وأحياناباملساءمبناطق أخرى.

لحظات جميلة مع تلك األشياء البسيطة ، منها إعادة 
التوازن يف الحياة بالتعامل مع اآلخرين ، والتوافق مع 
الطبيعة ، تعديل سلوك األفراد باالختالط باملجتمعات 

امليدانية ..
واقع ملموس له األثر الحقيقي الذي يستخدمه 

األديب يف كتاباته أو الفنان مع إبداعاته أو أشخاص 
أخرى بالتعامل مع الدنيا ..

* هل الثقافة بعرصنا الحايل ، تتعامل بإيجابية  
   أم بسلبية مع تلك املواريث من العادات ؟ 

* هل نقص تواجد عربة الفول و ندرة التواجد  
   بجانبها عند تناول الطعام و نقص الرشاء منها 

   حاليا يف فرتة الكورونا ؟
* هل أدت إىل تفاقم عنرص الكسل تجاه طهي    

    الطعام املنزيل و االعتامد عىل رشاءه ؟
* هل تختلف النظرة إليها من جيل إىل جيل ؟ 

* هل نشتاق إليها للعودة إىل السؤال و االهتامم 
   و املودة و الحنني ؟

* هل معها يشعر الغني مبشاعر الفقري ؟
* هل اليقظة و صحوة الضمري يف ظل الحالل و     

   تجنب الكسب اليسء الرسيع ؟
بالنهاية املحبة واإلخاء و الخري و اإلنسانية ، هم 

رسمدا و أزليا ورود النعيم بجنات االنسانية  ..

مقال/ منى فتحي حامد _ مصر

عربة الفول ثقافة عقول
عادات وطقوس لن تغيب عن مجتمعاتنا لحظة ، نتذكرها كل حين بمشاعرنا وأحاسيسنا .. أوقات 

أخرى نتعايش معها لحظة بلحظة ...
البعض ينظر إليها نظرة التعالي و السخرية أو الرفاهية ، دنيا خالدة ال نهاية لها ، و أشخاص ينظروا 

إليها بنظرة الحياة الهانئةالهادئة الصافية المتوجة بالصحة و الستر و الكلمة الطيبة ...

 هناك يف آخر الرواق قرب إحدى النوافذ قررت 
أن اختيل بنفيس لعيل أمتكن من مشاهدتها, رست 

ببطء, خويف من ردت فعلها جعلتني اختطف 
اللحظات واختار األماكن حتى لو مل تكن تناسبني. 

- ال زلت تتبعها؟ مل اعره انتباه, دامئا ما يسألني عن 
تتبعي لها وكأنه ظيل الرافض لها, أمتنى أن أقول له 

(دعني وشأين) ولكني أفضل أن أتجاهله, اقرتبت من 
النافذة ألقيت بنظري عليها, فستان فضفاض بلون 

زهري يداعب هبات الريح ويراقص القلوب املرتامية 
هنا وهناك, وقفت أتأملها عىس أن اشبع أدماين 

لها, ضحكاتها املتتابعة حركات يدها وهي تتحدث 
كل يشء فيها يغريني, ابتعدت, حملت حقيبتها 

وابتعدت, إىل أين؟ توقفي دعيني الحق بِك, مل اشعر 
بساقي قد تركت لها العنان لتسابق قلبي يف الوصول 
لها, مل مينعني يشء عنها حتى هذا الذي استوقفني 
مرة أخرى سألني ذات السؤال: - هل ستلحقها مرة 

أخرى؟ أنت مجنون بالتأكيد. - وما شأنك أمل تلحقها 

أنت أيضا عندما كانت ترتدي فستانها األصفر. بادره 
بقهقهة عالية: - بالتأكيد سألحقها, ومن الذي توقف 
ومل يطلب ودها. - إذا اتركني وشأين. - أنت تالحقها 

لحد الجنون, أين كرامتك؟ - أنا مدمن وجودها وهي 
ال تأبه يب. تركته وأكملت طريقي عىس أن ألحق 

بها, وإذ يب أجدها مع شخص آخر تضم يده بيدها 
وتعشق ابتسامته ابتسامتها كل يشء يجمعهم, 

تسمرت مكاين انظر وكيل أمل, تراجعت إىل الوراء 
واكتفيت مبشاهدتها وهي تحرك شفاهها محدثة 
إياه, كان يكفيني أن أراها ولكني بدأت اطلب 

املزيد وأفكاري تصور يل مشاهد قربها مني, عيناي 
ترفض ما شاهدت هي مازالت أمامي ال أستطيع 

إبعاد نظري عنها والهي تغادر املكان مع حبيبها, 
قدماي ال تساعدين أيضا وترفض املغادرة هي فقط 

ساعدتني يف الهرولة لها: - سامي, ما بالك تقف 
أمامنا, هل تريد أن تقول يشء؟ صوتها يطرق أذين, 
إنها تخاطبني, أطرقت رأيس لألرض ورسحت بخيايل 

إىل مكان آخر, الطريق غري معبد, حشائش تنبت هنا 
وهناك, الطابوق صف بطريقة غري مرتبة. - سامي 

إين أحدثك, ملا ال تجيب؟ - من أنا؟ - نعم أنت, ملا تركت 
رسيرك وكيف متكنت من الخروج؟ - األرض غري معبدة, 
األرض غري معبدة, حشائش, حشائش. - ستكون األرض 
معبدة إن عدت إىل مكانك. - ولكني أدمنت رؤيتِك. - 

ماذا, ماذا قلت؟ - أدمنت رؤيا األرض غري املعبدة. - وما 
جذبك لها؟ - لونها خمري كالون برشتك, وورودها زهرية 

كلون فستانك. - وهل أنا غري معبدة؟ - أنِت كالطريق 
ال استطيع اجتيازك, كل مرة أحاول فيها, أسقط يف حفرة 

من حفر الحياة. - إن عدت ملكانك ستتمكن من ذلك, 
هيا كن مطيعا وعد. رست عائدا مطأطأ الرأس اصفق يدا 
بأخرى, الرواق يعاتبني وصديقي يسألني: - هل كلمتها؟ 
- بل هي من كلمتني. - وهل أشبعت رغباتك؟ - عندما 

تشبع األرض من ورودها سأشبع أنا من وجودها. - 
ولكنها طردتك. - مل تطردين, بل أخربتني إن عدت لرسيري 

سأمتكن من تجاوزها. - تعطيك ابرة, وتنسيك من هي. 
رمقته بنظرة غضب وصفقته كف عىل وجهه جعله يرصخ 

ويقول: - املروحة ستقع أنقذوين, املروح ستقع أبعدوين. 
- التف حوله كل من يف املشفى حتى متكنوا من إسكاته 
وعدت أنا أقف قرب النافذة أطالع األرض غري املعبدة.

 شيامء نجم عبدالله/ العراق

أرض غيـر معــــبد

حرة انا  ام  سجينة؟
مجروحة القلب ام سعيدة؟
اصلية يف القلب ام هجينة؟

خياله يالحقني يف دفاتري سمعي ويف 
برصي

يقول اين انت واين غدويت؟
ساسم لك بابا يف مخيلتي وافتح لك نافدة 

قلبي
واجمل العطور تحملها اورديت لك انت

اصبح نهاري كلييل وعند الطبيب اداوي
ذهبت عند قايض الغرام اشتيك له حايل

قدمت كل  اوراقي واسلحتي
قلت عال احرضت يل حبيبتي

قال كيف احرضها وهي الحارضت واليها 
تايت

عن رواية "وطن مع وقف التنفيذ":الروائية صباح مدرق قصيدة: اشتيــاق 

نارو تتوج بجائزة علي معاشي للمبدعين الشباب 
توجت بحر األسبوع املايض 

الروائية الشابة صباح مدرق 
نارو بجائزة رئيس الجمهورية 
يف صنف الرواية والتي تحمل 

اسم الشهيد عيل معايش براوية 
"وطن مع التنفيذ"، وللمرة 

الثانية تتوج أصيلة مدينة قايس 
بهذه الجائزة حيث سبق وأنا 

تحصلت عىل املرتبة الثانية سنة 
2014 مبؤلفها "الطوق األحمر" 

،وقد كرمت األدبية والتي تعمل كطبيبة 
بيطرية يوم الثالثاء الفارط من قبل 

وزيرة الثقافة يف حفل رسمي مبرسح 
محي الدين بشطارزي ضمن الطبعة 
الرابعة عرش لجائزة املبدعني الشباب 

وذلك يف 8 فئات شملت مختلف 
مجاالت الثقافة والفنون ، ويعترب تتويج 

األدبية مدرق نارو الوحيد كممثلة 

لوالية خنشلة والتي انطلقت املسابقة 
منها بدءا كتصفيات والئية وعرفت 

تنافسا كبريا وحسمت الجائزة األوىل 
يف صنف الرواية إلبنة قايس بجدارة 

واستحقاق فيام عادت الوصافة لحمدية 
شنويف عن روايتها "النهاية "ويف املرتبة 

الثالثة برشى أسيا زبدة عن مؤلفها 
"الصبار ال يحضن أحد" .

عطاالله فاتح نور خنشلة
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يف اعتــداء جديــد وخطــري عــىل املقدســات الدينيــة 
كنيســة  باقتحــام  مســتوطن  قــام  القــدس  يف 
ــكب  ــة، وس ــدس املحتل ــة الق ــامنية يف مدين الجس
وقــودا داخلهــا محــاوال إرضام النــريان يف بعــض 
ــة املــايض  ــوم الجمع ــك ي ــد املوجــودة، وذل املقاع
ــون األول الجــاري. ــن شــهر كان ــع م ــق الراب املواف

وأضــاف شــهود العيان أن حــارس الكنيســة الواقعة 
ــة مقدســيني،  ــة أربع ــدس، برفق خــارج أســوار الق
طــاردوا املســتوطن الــذي اقتحــم الكنيســة وحــاول 
إرضام النــريان يف املقاعــد، وأفشــلوا محاولتــه، قبــل 
ــر الشــهود أن  ــة، وذك أن تصــل الرشطــة اإلرسائيلي
ــاء الفلســطينية هــي مــن أخمــدت  طواقــم اإلطف
وذكــرت  امتدادهــا".  ومنعــوا  "فــورا  النــريان 
الرشطــة اإلرسائيليــة، يف بيــان لهــا، إنهــا ألقــت 
ــه  ــد محاولت ــيل بع ــض عــىل مســتوطن إرسائي القب
ــغ  إحــراق الكنيســة، وأوضحــت أن املعتــدي، البال
مــن العمــر 46 عامــا، هــو مــن ســكان القــدس، قــد 
ألحــق "أرضارا طفيفــة بأحــد املقاعــد الخشــبية يف 

داخــل الكنيســة".
ــذي ميــس  ــس األول ال ــداء لي ــر أن هــذا االعت يذك
دور العبــادة واملقدســات اإلســالمية واملســيحية 
ــذا  ــبق ه ــد س ــة، فق ــدس املحتل ــيام يف الق وال س
ــت  ــي مس ــداءات الت ــن االعت ــد م ــداء العدي االعت
دور العبــادة اإلســالمية واملســيحية ورجــال الديــن 
ــة  ــة الطابغ ــراق كنيس ــلمني كإح ــيحيني واملس املس
يف طربيــا، واالعتــداء عــىل الرهبــان األقبــاط يف 
ــرم  ــىل الح ــداء ع ــة، واالعت ــة القيام ــاحة كنيس س
ــداءات  ــة إىل االعت ــل، باإلضاف االبراهيمــي يف الخلي
ومســتوطنوه  االحتــالل  يشــنها  التــي  اليوميــة 
ــا،  ــارك، واقتحامــه يومي عــىل املســجد األقــىص املب
واالعتــداء عــىل املصلــني، وإصــدار قــرارات اإلبعــاد 

ــم. ــي تصــدر بحقه الت
اســم  هجامتهــم  عــىل  املســتوطنون  ويطلــق 
"تدفيــع الثمــن"، وهــي سياســة عدوانيــة ينتهجهــا 
ناشــطون مــن اليمــني اإلرسائيــيل املتطــرف، تقــوم 
الفلســطينية.  املمتلــكات  وتدمــري  رسقــة  عــىل 
مســتوطنون  نفــذ  األخــرية،  الســنوات  وخــالل 
ــكات  ــىل ممتل ــداءات ع ــات االعت ــون مئ إرسائيلي
الغربيــة،  الضفــة  يف  فلســطينية  ومقدســات 
ــل ألرايض  ــدن داخ ــرى وم ــة، وق ــدس املحتل والق

الفلســطينية املحتلــة عــام 1948.
اقــدام املســتوطن عــىل االعتــداء عــىل كنيســة 
ــا  ــة تذكرن ــا، هــي جرمي ــاوال احراقه ــة مح الجثامني
بجرميــة احــراق املســجد األقــىص، يــوم 21 آب 
1969، عندمــا اقتحــم متطــرف أســرتايل الجنســية 
ــكل روهــان املســجد األقــىص  ــس ماي يدعــى ديني
مــن بــاب الغوامنــة، وأشــعل النــار يف املصــىل 
ــار  ــك يف إط ــاء ذل ــىص، وج ــجد األق ــيل باملس القب
سلســلة مــن اإلجــراءات واالنتهــاكات التــي يقــوم 
الهويــة  طمــس  بهــدف  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
الحضاريــة والدينيــة والثقافيــة ملدينــة القــدس 

ــة. املحتل
ــاح الرشقــي للمصــىل  وقــد شــّب الحريــق يف الجن
الواقــع يف الجهــة الجنوبيــة مــن املســجد األقــىص، 
وأتــت النــريان عــىل واجهــات املســجد األقــىص 
وســقفه وســجاده وزخارفــه النــادرة وكل محتوياته 

ــكل  ــاء بش ــرضر البن ــاث، وت ــف واألث ــن املصاح م
كبــري، مــام تطلــب ســنوات لرتميمــه وإعــادة 
زخارفــه كــام كانــت. والتهمــت النــريان أيضــا منــرب 
ــن  ــالح الدي ــرضه ص ــذي أح ــي ال ــجد التاريخ املس
األيــويب مــن مدينــة حلــب، وذلــك عندمــا اســتعاد 
وقــد  1187م.  عــام  املقــدس  بيــت  املســلمون 
كانــت لهــذا املنــرب الجميــل مكانــة خاصــة، حيــث 
ــر  ــذي أم ــو ال ــيك ه ــن زن ــور الدي ــلطان ن إن الس

ــىص. ــر األق ــوم تحري ــداده لي بإع
مــا أشــبه اليــوم باألمــس فقــد قــام الفلســطينيون 
ــل  ــة بفع ــبت يف الكنيس ــي ش ــريان الت ــاء الن بإطف
ســلطات  قامــت  وبينــام  املســتوطن،  جرميــة 
ــالل وقــت احــراق املســجد األقــىص، بقطــع  االحت
املــاء عــن املصــىل القبــيل ومحيطــه، وتباطــأت يف 
إرســال ســيارات اإلطفــاء، هــرع الفلســطينيون إىل 
ــودة يف  ــاه املوج ــهم وباملي ــريان، مبالبس ــامد الن إخ
آبــار املســجد األقــىص، وذكــرت ســلطات االحتــالل 
ــايئ، وزعمــت  ــاس كهرب ــل مت ــق كان بفع أن الحري
ســلطات االحتــالل وبعــد أن أثبــت املهندســون 
ــابا  ــل، أن ش ــل فاع ــم بفع ــه ت ــطينيون، أن الفلس
هــو  روهــان  مايــكل  دينيــس  اســمه  أســرتاليا 
املســؤول عــن الحريــق وأنهــا ســتقدمه للمحاكمــة، 
ومل ميــض وقــت طويــل حتــى ادعــت أن هــذا 
ــا  ــذا م ــه، وه ــت رساح ــم أطلق ــوه ث ــاب معت الش
ميكــن توقعــه بعــد اعتقــال املســتوطن الــذي 
ســلطات  تطلــق  أن  الكنيســة،  احــراق  حــاول 
ــض  ــوه أو مري ــه معت ــة أن ــه بحج ــالل رساح االحت

ــيا. نفس
محاولــة احــراق الكنيســة متــت ادانتهــا فلســطينيا 
وعربيــا ودوليــا، كــام حصــل بعــد احــراق املســجد 
مــن  اســتنكارا  حينــه  يف  أثــار  الــذي  األقــىص 
ــة  ــة، وخاص ــات الدولي ــدويل واملؤسس ــع ال املجتم
ــع  ــذي اجتم ــدويل ال ــن ال ــس األم ــل مجل ــن قب م
وأصــدر قــراره رقــم 271 لســنة 1969 بأغلبيــة 
11 صوتــا وامتنــاع أربــع دول عــن التصويــت مــن 
بينهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة الــذي أدان فيــه 
إرسائيــل ودعاهــا إىل إلغــاء جميــع التدابــري التــي 
مــن شــأنها تغيــري وضــع القــدس. وجــاء يف القــرار 
أن "مجلــس األمــن يعــرب عــن حزنــه للــرضر البالــغ 
الــذي ألحقــه الحريــق باملســجد األقــىص يــوم 21 
ــيل،  ــالل العســكري اإلرسائي آب 1969 تحــت االحت
ويــدرك الخســارة التــي لحقــت بالثقافــة اإلنســانية 

نتيجــة لهــذا الــرضر".
وعــىل صعيــد الــدول العربيــة واإلســالمية، كانــت 
هنــاك حالــة غضــب عارمــة، واجتمــع قــادة هــذه 
ــرروا  ــول 1969 وق ــوم 25 أيل ــاط ي ــدول يف الرب ال
إنشــاء منظمــة املؤمتــر اإلســالمي التــي ضمــت يف 
ــة وإســالمية، وأنشــأت  ــة عربي ــني دول ــا ثالث حينه
صنــدوق القــدس عــام 1976. ثــم يف العــام التــايل 
أنشــأت لجنــة القــدس برئاســة امللــك املغــريب 
الراحــل امللــك الحســن الثــاين للمحافظــة عــىل 
ضــد  اإلســالمية  ومقدســاتها  القــدس  مدينــة 
عمليــات التهويــد التــي متارســها ســلطات االحتــالل 

ــة. اإلرسائيلي
يف املقابــل علقــت رئيســة وزراء حكومــة االحتــالل 
العــريب  املوقــف  عــىل  مائــري  غولــدا  حينــه  يف 
قائلــة: "عندمــا ُحــرق األقــىص مل أنــم تلــك الليلــة، 
واعتقــدت أن إرسائيــل سُتســحق، لكــن عندمــا حلَّ 

ــق". ــاح أدركــت أن العــرب يف ســبات عمي الصب

ــت احــراق  ــرب وق ــال الع ــك هــو ح ــاذا كان ذل ف
املســجد األقــىص، فــان حالهــم اليــوم أكــرث ضعفــا 
وهوانــا، يف ظــل قيــام بعــض الــدول العربيــة 
ــا  ــالل، وقيامه ــة االحت ــع دول ــا م ــع عالقاته بتطبي
وتبــادل  معهــا،  دبلوماســية  عالقــات  بإقامــة 
الزيــارات وعقــد االتفاقيــات التجاريــة واالقتصادية 
معهــا، وذلــك يف ظــل اســتمرار االحتــالل اإلرسائيــيل 
لــألرايض الفلســطينية والعربيــة املحتلــة، ويف ظــل 
اســتمرار جرامئــه ضــد شــعبنا ومقدســاته الدينيــة 

ــة. ــة والحضاري ــه الثقافي وأعيان
الــدول  عــىل  االحتــالل ميــيل  اســتمرار جرائــم 
ــدروس،  ــرب وال ــة واإلســالمية اســتخالص الع العربي
ــة االحتــالل هــي  ــع مــع ســلطات دول ــأن التطبي ب
يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  عــن  تقــل  ال  جرميــة، 
وضــد  الفلســطيني  الشــعب  ضــد  االحتــالل 
ــاتها  ــد مقدس ــالمية، وض ــة واإلس ــعوب العربي الش

الدينيــة.
انتهــاك حرمــة  ان مواصلــة ســلطات االحتــالل 
املقدســات الدينيــة يف مدينــة القــدس املحتلــة، ويف 
ــداء  ــة، واالعت ــطينية املحتل ــق الفلس ــائر املناط س
عــىل املقدســات واملصلــني، وقيامهــا بانتهــاك حرية 
العبــادة ومنــع املصلــني مــن الوصــول اىل االماكــن 
انتهــاكاً  يشــكل  فيهــا،  الصــالة  واداء  املقدســة 
ــادة وحــق مامرســة الشــعائر  ــة العب صارخــاً لحري
الدينيــة التــي كفلتهــا الرشائــع واملواثيــق الدوليــة، 
وخاصــة الرشعيــة الدوليــة لحقــوق االنســان، كــام 
ــة جنيــف الرابعــة لعــام  انهــا تتناقــض مــع اتفاقي
1940 وانتهــاكا صارخــا للــامدة 53 مــن بروتوكــول 
جنيــف االول لســنة 1977 التــي حظــرت االعــامل 
العدائيــة املوجهــة ضــد اماكــن العبــادة التــي 

ــايف والروحــي للشــعوب. ــرتاث الثق تشــكل ال
ــام  ــن النظ ــرة ب م ــادة (8) فق ــربت امل ــد اعت وق
لســنة  الدوليــة  الجنائيــة  للمحكمــة  االســايس 
املبــاين  ضــد  هجــامت  توجيــه  تعمــد  1998م 
ــم  ــل جرائ ــن قبي ــة م ــراض الديني ــة لألغ املخصص

الحــرب.
جرميــة احــراق كنيســة الجثامنيــة هــي جرميــة 
حــرب مثلــام هــي جرميــة احــراق املســجد األقــىص، 
بغــض النظــر عمــن أرتكــب هاتــني الجرميتــني، 
دولــة االحتــالل تتحمــل مســؤولية هــذه الجرائــم 
وفقــا للقانــون الــدويل اإلنســاين، ووفقــا لقــرارات 
وهــذه  الــدويل،  والقانــون  الدوليــة  الرشعيــة 
ــىل  ــل ع ــا والعم ــي ادانته ــرية ينبغ ــم الخط الجرائ
وقفهــا، وتقديــم مــن ارتكبهــا للقضــاء الجنــايئ 
الــدويل، وخاصــة لــدى املحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــى ال  ــت املجرمــني مــن العقــاب وحت ــى ال يفل حت

ــون.  ــوق القان ــلطة ف ــالل س ــة االحت ــى دول تبق

محاولة إحراق كنيسة الجثمانية تذكرنا بجريمة إحراق المسجد األقصى
بقلم: المحامي علي أبوهالل

*محاضر جامعي في القانون الدولي.

سبارتاكوس الفلسطيني
بقلم: عيسى قراقع

الكاتب األسري خليل أبو عرام يف كتابه القديس والخطيئة يتحرر من 
خلف مؤبداته القاسيات، يخرج من املعبد، يحمل صليبه وفأسه 

ويهدم األصنام، يحاسبنا واحدا واحداً يف املسافة املتبقية بني الجنة 
والجحيم، فالضحايا تصارع الضحايا، ميتصهم الواقع القمعي ويحولهم 

اىل مختلفني وحيارى، ويف كتابه النقدي الجريء يتحدث عن مفهوم 
أعمق وأوسع للسجن ويكشف أن الجدران واألسالك واالبواب املوصدة 

والقمع والطمس والعزل واإلرهاب الصهيوين ليست هي العائق 
أمام إرادة الحرية، وإمنا ما زرعه اإلحتالل يف اسمنت السجن وهوائه 
ونظامه اليومي ما هو أقىس من السجن وأشد: نظاماً مربمجاً يطوق 

الروح ويحارص العقل ويجعل من كل أسري مجرد شيئ أو آلة.
يتحدث خليل يف كتابه كيف أطلق السجان يف فضاء السجن كل قواه 

غري املرئية والناعمة بأساليب شتى كنرش الفساد والشلليه والنوازع 
املصلحية واالستزالم ، وبنى بذلك سجناً آخر يف داخل السجن، مملكة 
تسيطر عليها مفاهيم الفردية والشخصانية واملنفعية والرنجسية، صار 

السجن الضيق يضيق أكرث عىل ساكنيه، وصار السجن الضيق حبل 
مقصلة ملفاهيم الثورة وقيمها تعدم الذات الداخلية للمعتقلني وكل 

تلك املعاين التي تسطرها التضحية وابجدية الهوية.
األسري خليل أبو عرام ضحية اإلحتالل الصهيوين يرفض أن يتحول اىل 

ضحية أخرى عىل يد أصحاب الخطايا اآلمثني وهؤالء الشياطني الذين 
دنسوا مفهوم الحرية ورمزية األسري بتعاونهم مع ضباط استخبارات 

السجون، هؤالء اآلمثني تحولوا اىل رجال كابوا لتدنيس مرشوع التحرر 
الوطني الذي ميثله األرسى واملعتقلون من خالل أدوارهم التي يقومون 

بها نيابة عن السجان.
الكاتب يسلط الضوء عىل السياسة االرسائيلية التي حولت الشعب 

الفلسطيني اىل سجني يف كانتونات ومعازل وتجمعات ضيقة وأسست 
نظام الفصل العنرصي ونظام فرق تسد، هذا الفصل األفقي والعمودي 
انتقل اىل داخل السجون حيث التجزئة واالنقسام والتشظي والفوىض، 

يرافقه نظام تحوير مفاهيم األرسى وأولوياتهم وانهيارنظمهم الداخلية، 
ونقل مجتمع االعتقال من مجتمع مقاوم وسلطة ثورية متامسكة 

اىل واقع يسوده الرتهل وغياب الوحدة والحياة املشرتكة والتضامن 
الجامعي، تحويل ساحات السجون اىل ماملك وامرباطوريات ومخرتات 
وأسواق وتجارة وخصخصة النضال وتدمري التقاليد االعتقاليه ونظمها 
واعادة تشكيل وعي االرسى ثقافياً واجتامعياً مبا يخدم نظام السيطرة 

يف السجون.
الكاتب يوثق املتغريات التي جرت عىل الحركة االسرية بعد عام 2004 

ويحاول أن يبحث بشكل مدروس من موقع املسؤولية عن أسباب هذا 
الرتدي الذي جرى عىل حياة األرسى وفقدانها لقدسيتها وسحرها،وهو 

محاولة الستعادة دور الحركة الوطنية االسرية كجزء من املرشوع 
الوطني والتحرري ملقاومة االحتالل ومحاربة كل أدوات الفساد داخل 
السجون والتي قادت اىل الخطيئة والخطايا وأصبحت رشيكة للسجان 

بتقنياته الجديدة بتحويل األرسى اىل مجرد ارقام مقيدين بسالسل أقوى 
من سالسل الحديد وهي املصلحة واملال واضمحالل املطامح وتحويل 

األرسى اىل مجرد مستهلكني مكتفني مبا يحصلوا عليه من طعام ومايودع 
من حساباتهم من أموال، انه يعلن مترداً يف نصوص هذا الكاتب عىل 

سياسة التدجني واملساومة وعىل الطابور الخامس داخل السجون.
هذا الكتاب هو رصخة وعي يف عدة اتجاهات من أجل حامية الروح 

النضالية لألسري الفلسطيني من محاوالت افنائها، وهو نقد موجه 
اىل كل الفصائل والقيادات واملسؤولني الذين مل يقوموا بدورهم 

ومسؤوليتهم يف وضع الضوابط لكل أشكال التسيب التي أصابت جسم 
الحركة األسرية املقدس والسامح ألصحاب الخطايا أن يسودوا ويتحكموا 

مبصري املعتقلني يف السجون.
الكتاب برغم ما يف مضمونه من أمل ووجع إال انه يحمل رسالة ثورية 
وتفاؤًال باملستقبل، الغالبية من املعتقلني أدركت املخاطر التي تهدد 
حياتهم لهذا أعلنوا ارضاب الحرية والكرامة يف نيسان 2017 بقيادة  

األسري مروان الربغويث بهدف إعادة الهيبة واملكانة للحركة األسرية 
ودورها الطليعي يف مقاومة اإلحتالل واسقاط نظام الكابو داخل 

السجون.
كتاب القديس والخطيئة يستكمل معركة الحرية والكرامة ويتحول اىل 

انجيل لتلك امللحمة التي دفع األرسى مثناً قاسياً خاللها داخلياً وخارجياً، 
الكتاب يقرع الجرس مرة أخرى ويكرس الصمت ويخلع الوتد.

هذا الكتاب هو هزة انسانية ومحاكمة للجميع، فمجرد ان يكتب 
خليل هذا الكتاب وبهذه الجرأة وبهذا الوضوح فهو يعلن ثورة عىل 

كل الهياكل البائسة والفاسدة وعىل نظام السيطرة الجديد، يخرج 
من املعبد يحمل الشعلة، يفتح أبواب املعبد ويخرج النور من الظالم 
والحرش، هذا الكتاب ثورة يف ثورة أبعد من السجن وأقرب اىل غضب 

الشعب.
األسري خليل أبو عرام يف كتابه يطرح مرشوعاً سياسياً واجتامعياً وثورياً 
نهضوياً للخروج من الهاوية وترميم كل االنكسارات والرتاجعات التي 

أصابت القضية الفلسطينية والحركة األسرية، مرشوع يقوده القديسون 
األطهار ضد الشياطني الكرث والذين يتقنعون يف أشكال ومسميات 

عديدة.
الكاتب خليل أبو عرام يخرج من املعبد يروي فصول الخطيئة، يتمرد 
عىل خوفه املرتبص، يعري عبارات الطهر التي يتشدق بها البعض، انه 
سبارتاكوس الفلسطيني يقود ثورة املقهورين واملعذبني للحصول عىل 

حريتهم ضد أصحاب املاملك واالقطاعيات واملصالح التي اسستها ادارة 
سجون االحتالل.

قال الشاعر العريب الكبري أمل دنقل يف قصيدته كلامت سبارتاكوس 
األخرية:

معلٌق أنا عىل مشانق الصباح
وجبهتي باملوت محنية

ألنني مل أحنها حية
يا إخويت الذين يعربون يف امليدان مطرقني

ال تخجلوا، ولرتفعوا عيونكم إّيل
النكم معلقون جانبي

عىل مشانق قيرص
فالرتفعوا عيونكم إّيل

لرمبا إذا التقت عيونكم يف املوت يف عينّي
يبتسم الفناء داخيل، النكم رفعتم رأسكم مرة
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��اد� ال�ا�ر م�مد �ا��� �17 عاما�� 
ومــن الشــهادات التــي ســجلها محامــو 
ــاهين  ــد ش ــر محم ــهادة القاص ــة، ش الهيئ
ــة  ــم الدهيشــة بمدين ــاً( مــن مخي )17 عام
ــد  ــه بع ــرى اعتقال ــذي ج ــم، وال ــت لح بي
ــراً،  ــه فج ــال منزل ــوات االحت ــام ق اقتح
حيــث هاجمــه أحــد الجنــود وقــام بدفعــه 
علــى الحائــط وضربــه بعنــف، ومــن ثــم 

للخــارج  اقتــادوه 
بزجــه  وقامــوا 
الجيــب  داخــل 
ــوال  ــكري وط العس
ــف  ــم يتوق ــق ل الطري
ــه  ــن ضرب ــود ع الجن
ــد  ــا بع ــه، وفيم وصفع
تحقيــق  لمركــز  نُقــل 
حقُــق  تكفــا«،  »بتــاح 
طويلــة  لســاعات  معــه 
علــى  مشــبوح  وهــو 
كذلــك  صغيــر  كرســي 

واالهانــة لــم يســلم  الضــرب  مــن 
ــق  ــد المحق ــا تعم ــتجواب، كم ــاء االس أثن
ــاهين ضــرب  ــى ش ــتجواب الفت ــاء اس أثن
عــدا  عديــدة،  مــرات  بالحائــط  رأســه 
داخــل  البــارد  المكيــف  تشــغيل  عــن 
االعتــراف  علــى  إلجبــاره  الزنزانــة 
ــير  ــز األس ــده، احتج ــه ض ــم الموج بالته
القــذرة  الزنازيــن  داخــل  القاصــر 
المظلمــة البــاردة لمــدة 16 يومــاً، قاســى 
خالهــا أوضاعــاً اعتقاليــة ســيئة للغايــة، 
معتقــل  إلــى  نقلــه  جــرى  بعــد  وفيمــا 
ــكل  ــا ن ــع اآلن. بينم ــث يقب ــدو« حي »مج
ــرم  ــل ك ــير الطف ــال باألس ــش االحت جي
ــزون  ــدة ع ــن بل ــاً(  م ــبيطة )17 عام ش
قضــاء قلقيليــة، وذلــك بعــد مداهمــة بيتــه 
ــا  ــل، وبعده ــاب المدخ ــير ب ــراً وتكس فج
اقتــادوه جنــود االحتــال لخــارج المنــزل 
وانهالــوا عليــه بالضــرب بشــكل تعســفي 
بنادقهــم،  وأعقــاب  وأرجلهــم  بأيديهــم 
ومــن ثــم قامــوا بزجــه داخــل الجيــب 
ــي  ــش ف ــكر الجي ــه لمعس ــكري ونقل العس
مســتوطنة »تســوفيم«، وهنــاك احتجــزوه 
داخــل ســاحة المعســكر لســاعات طويلــة، 
ــق  ــز تحقي ــه لمرك ــرى نقل ــد ج ــا بع وفيم
لتحقيــق  خضــع  وهنــاك  »الجلمــة«، 
قــاس، وتــم زجــه داخــل الزنازيــن القــذرة 
الضيقــة عديمــة التهويــة  لمــدة 14 يومــاً، 
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معــروف«  حاتــم  »أيســر  األســير  خــرج 
ســلطات  أفرجــت  أن  بعــد  الحريّــة  إلــى 
االحتــال عنــه، األحــد الُمنصــرم 29 تشــرين 
 )16( دام  اعتقــاٍل  عقــب  الثانــي2020، 
شــهراً ودفــع غرامــة ماليــة )2000( دوالر 
ــة«  ــز حنظل ــه لـــ »مرك ــي حديث ــى. وف امريك
أكــد الُمحــرر معــروف علــى أّن األوضــاع 
فــي ســجون االحتــال صعبــة وُمعقّــدة للغايــة 
/19 »كوفيــد  فيــروس  تفّشــي  ظــل  فــي 

كورونــا«، والــذي تســتغلّه ســلطات االحتــال 
كذريعــة لمنــع زيــارات األهالــي والتنكيــل 
ــى  ــروف إل ــت مع ــم. ولف ــرى وعائاته باألس
أّن ُمعانــاة األســرى تتفاقــم بفعــل اســتمرار 
التــي  أردان«  »لجنــة  قــرارات  تطبيــق 
فرضهــا االحتــال لتضييــق الخنــاق عليهــم 

بهــم،  والتنكيــل  إنجازاتهــم  وســحب 
بمــا فــي ذلــك نقلهــم وتوزيعهــم بيــن 
ــويش  ــزة التش ــب أجه ــجون، وتركي الس
فــي األقســام، باإلضافــة إلــى تقليــص 
مــن  ُمنعــوا  حيــث  الكانتيــن  أصنــاف 
مــن  نــوع   )170( مــن  أكثــر  شــراء 
وكانــت  لهــم.  الضروريّــة  األصنــاف 
قــوات االحتــال قــد اعتقلــت معــروف 
عامــاً،   )29( العمــر  مــن  يبلــغ  الــذي 
بعــد   ،2019 26 آب/أغســطس  بتاريــخ 
شــهر مــن زواجــه، واســتمر اعتقالــه )14( 
ــجن »نفحــة«، إلــى أن تــم  شــهراً فــي س
ــن  ــهرين م ــل ش ــر« قب ــجن »عوف ــه لس نقل
اإلفــراج عنــه، وخــال فتــرة اعتقالــه ُرزق 
بطفلتــه »جــوالن« التــي ُحــرم مــن رؤيتهــا. 
ــه  ــي حديث ــروف ف ــير الُمحــرر مع ــذا ويُش ه
حــول تجربتــه فــي التحقيــق الــذي اســتمر 

»المســكوبيّة«،  مركــز  فــي  كامــٍل  لشــهٍر 
ــتخدام  ــرادي واس ــس االنف ــه للحب ــى تعّرض إل
شــتّى أســاليب التعذيــب الجســدي والنفســي، 
بالضــرب  عليــه  االعتــداء  إلــى  باإلضافــة 
والشــبح بمــا فــي ذلــك »القرفصــاء، المــوزة، 

مــن  ُمنــع  كمــا  الكرســي«،  علــى  التعليــق 
الزيــارات ومقابلــة الُمحامــي. وعــن األوضــاع 
فــي ســجون االحتــال، أّكــد »معــروف« علــى 
ــث  ــة« حي ــل »نفح ــي معتق ــروف ف ــوء الظ س
قِبــل وحــدة  تعــّرض القتحــام مؤخــًرا مــن 
»متســادا« التــي قامت بعمليّات تفتيش واســعة، 
فيمــا تعــّرض األســرى لعقوبــاٍت ُمتتاليــة، الفتــاً 
ــان  ــى أّن ســجني »عوفــر« و«نفحــة« يضّم إل
ــون  ــن يُعان عــدداً مــن األســرى المرضــى الذي
ــي  ــاٍل طب ــة وإهم ــة صعب ــاٍع صحيّ ــن أوض م
ُممنهــج مــن قِبــل ســلطات االحتــال، فعيــادات 
الســجون ال تُقــّدم أي عــاج ســوى الُمســّكنات. 
ــل  ــير »جمي ــة األس ــى حال ــرر إل ــار الُمح وأش
اللحظــة  حتــى  يُعانــي  الــذي  درعــاوي« 

مــرور  وبعــد 

ونصــف  عــام 
تبيّــن أن  التعذيــب، حيــث  آثــار  العــام مــن 
لديــه انــزالق فــي فقــرات العمــود الفقــري، 
ــي  ــدم ف ــم ال ــة تراك ــه نتيج ــي عيني ــكلة ف ومش
الشــرايين، والزال يعــرج علــى قدمــه. أّمــا 
مــن  يُعانــي  فإنــه  العربيــد،  ســامر  األســير 

ــار  ــرى، وآث ــاألذن اليُس ــمع ب ــي الس ــاكل ف مش
حتــى  عليــه  واضحــة  تــزال  ال  التعذيــب 
ــّدم إدارة مصلحــة  اللحظــة. ورغــم ذلــك لــم تُق
الســجون أي عاجــات لأســيرين درعــاوي 
ــى  ــة إل ــّكنات، باإلضاف ــوى الُمس ــد س والعربي
ــر  ــم للحج ــم، وتعّرضه ــي فحصه ــة ف الُمماطل
فــي العــزل فــي حــال خرجــوا للعيــادات بحّجــة 
ــد مــن ســوء أوضاعهــم.  ــا«، مــا يزي »كورون
وحــول اهتمــام ورعايــة األســرى لرفاقهــم 
ــروف، إّن  ــول مع ــال، يق ــجون االحت ــي س ف
كل مــن يخــرج مــن مســلخ المســكوبيّة يكــون 
لــه وضــع خــاص، فيبــدأ األســرى باالهتمــام 
ــاً إن كان  ــه نظريّ ــه وفحص ــان علي واالطمئن
يُعانــي مــن آالم وأوجــاع. وفي رســالٍة أخيرة 
ــذه  ــم كل ه ــول »رغ ــروف، يق ــا مع وّجهه
ــاة واآلالم، إال أّن معنويــات األســرى  الُمعان
عاليــة جــداً، ألنهــم علــى حــق، وعلــى شــعبنا 
أال يتفاجــأ مــن الُممارســات التــي ينتهجهــا 
االحتــال ضــد األســرى، فهــذا احتــال ومــن 
الطبيعــي أن يكــون غاشــم، وكمــا يُبرقــون 
ــم.« ــد العظي ــعب الصام ــذا الش ــة له كل التحيّ
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 تجربــة اعتقاليــة كانــت هــي األقســى 
مــن بيــن أربعــة تجــارب مــررت 
مكثــت  حيــث  حياتــي،  فــي  بهــا 
قرابــة مائــة يــوم متواصلــة مــا بيــن 
الضيقــة  والزنازيــن  »المســلخ« 
خالهــا  تعرضــت  والمعتمــة، 
التعذيــب  مــن  مختلفــة  لصنــوف 
الجســدي والنفســي، ومكثــت فــي مــا 
يُطلــق عليهــا األســرى بـــ »الثاجة« 
زالــت  وال  طــوال،  وليالــي  أيــام 
يســتمتع  وهــو  المحقــق  صــور 
وال  كمــا  أمامــي،  ماثلــة  بتعذيبنــا 
ــيرين  ــهاد األس ــداث استش ــت أح زال
خالــد الشــيخ علــي وجمــال أبو شــرخ 
التعذيــب  الفتــرة جــراء  تلــك  فــي 
ال  صراحــة  ذهنــي.  فــي  عالقــة 
ــك الفتــرة المؤلمــة  يمكــن وصــف تل
القاســية، فاألســير منــا  ومعاناتهــا 
أن  ويفضــل  المــوت،  يتمنــى  كان 
أال  علــى  واحــدة،  مــرة  يمــوت 

ومــرات  مــرات  ببــطء  يمــوت 
عــدة. فنجونــا بأعجوبــة وبقينــا 
أو  الحديــث  يمكــن  وال  نتألــم. 
ــه  ــب وتاثيرات ــن التعذي ــة ع الكتاب
ــراري  ــتحضار االضط دون االس
والتــي  الشــخصية  للتجربــة 
ــة  ــة الجماعي ــع التجرب ــابك م تتش
المعتقليــن  مــن  اآلالف  لمئــات 
الفلســطينيين، وهنــا يتجــدد األلــم، 
ويتفاقــم الحــزن لوجــود آالف مــن 
األســرى ال يزالــون يُعذبــون فــي 
اإلســرائيلي  االحتــال  ســجون 
ــر  ــر فأكث ــي للعمــل أكث ممــا يدفعن
ــك  ــي تل ــاندتهم. ف ــم ومس لنصرته
الفتــرة التــي أتحــدث عنهــا والتــي 

اســتمرت مئــة يــوم مــن التحقيــق 
الرابــع  فــي  وبالتحديــد  والتعذيــب 
عــام  ديســمبر  أول/  كانــون  مــن 
ــرة  ــة صغي ــي زنزان ــت ف 1989 كن
بأحــد  وإذا   ،  )14( الرقــم  تحمــل 

ــي  ــن ف ــاء« العاملي »العم
الزنزانــة  طاقــة  يفتــح  الزنازيــن 
لزنزانتــي،  والمقابلــة   )12( رقــم 
وبعــد أن تمتــم بضــع كلمــات لــم 
نســمعها جيــداً، أخــذ يصــرخ بأعلــى 
ــردد  ــول الحــدث، وي ــن ه ــه م صوت

بالعربيــة »ميــت«، وكررهــا مــراراً 
نتابعــه  ونحــن  يركــض،  وأخــذ 
ثقــب  عبــر  الزنزانــة  داخــل  مــن 
صغيــر فــي بــاب ُمحكــم اإلقفــال. 
وخــال لحظــات معــدودة جــاءت 
الســجن  شــرطة  مــن  مجموعــة 
وأحدثــوا  المحققيــن  مــن  وعــدد 
الزنازيــن  ممــر  فــي  ضجيجــاً 
ونقلــوه  الزنزانــة  بــاب  وفتحــوا 

جثــة هامــدة، بعدمــا كان قــد تعــرض 
مــن قَبِــل إلــى تعذيــب قاتــل ومميــت 
فــي مــا ُعــرف بـــ »المســلخ«.انه 
الشــهيد األســير »جمــال محمــد عبــد 
العاطــي أبــو شــرخ« )23 عامــاً( من 
ســكان مخيــم الشــاطئ غــرب مدينــة 
ــة  ــن أزق ــرع بي ــر وترع ــزة، وكب غ
المخيــم وتلقــى دراســته االبتدائيــة 
ــم ،  ــدارس المخي ــي م ــة ف واإلعدادي
ــة  ــي مدرس ــها ف ــة درس ــا الثانوي فيم
ألمانيــا  فــي  ودرس  »فلســطين«، 
هندســة ميكانيكيــة ولكــن اإلمكانيــات 
الماديــة الصعبــة لعائلتــه لــم تســاعده 
اعتقــل  دراســته.  إكمــال  فــي 
ــاً منتصــف أكتوبــر  »جمــال« مصاب

عــام 1989 بعدمــا تمكن بســيارته 
دهــس  مــن  »بيجــو«  نــوع  مــن 
عــدد مــن الجنــود اإلســرائيليين فــي 
شــارع النصــر بغــزة فقتــل وأصــاب 
عــدداً منهــم ، ومــن ثــم نقــل الــى 
وتلقــى  الرملــة  ســجن  مستشــفى 
ــه أســرته بعــد  ــاك وزارت العــاج هن
قرابــة ثاثــة أســابيع  فــي الســجن 
ــى مــن  ــه تعاف المذكــور وأخبرهــا ان
معــه  التحقيــق  وانتهــى  جراحــه 
لثاثــة  مــددت  توقيفــه  فتــرة  وان 
ــجن  ــى س ــل ال ــم نق ــن ث ــهور، وم ش
ــم  ــي قس ــع ف ــزي ووض ــزة المرك غ
ــون  ــن كان ــع م ــي الراب ــق. وف التحقي
أول/ ديســمبر عــام 1989 أبلغــت 
اإلســرائيلي  االحتــال  ســلطات 
عائلــة الشــهيد بــأن ابنهــا األســير 
»جمــال« انتحــر شــنقاً فــي زنزانتــه. 
مــع أن الوقائــع تؤكــد بأنهــم إنمــا 
قتلــوه عمــداً، انتقامــاً لمــن قتــل مــن 
الجنــود، وادعــوا ظلمــاً وبهتانــاً أنــه 
حســبي  زنزانتــه،  فــي  »انتحــر« 
هللا ونعــم الوكيــل علــى كل ظالــم. 
جديــداً  الدهــس  أســلوب  يكــن  لــم 
ــل  ــن قت ــم يك ــا ل ــة، كم ــى المقاوم عل
الداهســين فــي التحقيــق حدثــا نــادرا 
اإلســرائيلي. اإلجــرام  ســجل  فــي 
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ــوم  ــال ي ــلطات االحت أفرجــت س
أمــس عــن األســيرين القاصريــن 
وأحمــد  مريــم  أبــو  محمــد 
الزقــزوق مــن محافظــة جنيــن 
بعــد اعتقالهمــا لمــدة عاميــن حيــث 
 23/1/2018 بتاريــخ  اعتقــا 
تجاههمــا  النــار  إطــاق  بعــد 
وإصابتهمــا بجــراح علــى حاجــز 
نابلــس.  مــن  القريــب  زعتــرة 
تحريــر حنظلــة حــاور القاصريــن 
ــألهما  ــزوق وس ــم والزق ــو مري أب
التحقيــق  ظــروف  عــن  بدايــة 
ــادا أن  ــا فأف ــد اعتقالهم ــا بع معهم
التحقيــق بــدأ معهمــا فــي مستشــفى 
ــم  ــام ل ــة أي شــنايدر وإســتمر لثاث
يُقــدم لهمــا أي عــاج قبــل أن يُنقا 
ــذي  ــة ال ــى مشــفى ســجن الرمل إل
ــا  ــهر ُحكم ــدة 6 أش ــه لم ــا في مكث
عاميــن  لمــدة  بالســجن  خالهــا 
التــي  الســجون  فــي  أمضياهــا 
تحتجــز قــوات االحتــال األطفــال 
داخلهــا ويســميها األســرى أقســام 

فــي  الحيــاة  وعــن  األشــبال. 
مريــم  أبــو  أكــد  األقســام  هــذه 
والزقــزوق اللــذان يبــدوان ال زاال 
ــاه خــال  ــران بهــول مــا القي متأث
أقســام  أن  الماضييــن  العاميــن 
ــات  ــى مقوم ــر ألدن ــبال تفتق األش
مــن  وتعانــي  اآلدميــة  الحيــاة 
نقــص فــي المرافــق التــي تٌســتخدم 
لقضــاء الحاجــات األساســية كمــا 
ينــدر وجــود األغطيــة الشــتوية 
ُمختلــف  بيــن  وتشــتهر  داخلهــا 
الســجون أن ُســلطات االحتــال 
ــا. ــي بزيارته ــمح لأهال ــا تس قلم

معهمــا:  المحادثــة  ختــام  وفــي 
ــالتهما  ــن رس ــألناهما ع ــا س عندم
للمجتمــع الدولــي الــذي أحيــا قبــل 
ــد  ــي تنه ــل العالم ــوم الطف ــام ي أي
بســخرية!!  وســأال  القاصــران، 
تعالــوا  يــوم؟! وأي طفــل؟!  أي 
األشــبال  األســرى  أٌقســام  إلــى 
العالــم  إنصــاف  حقيقــة  لتــروا 
لأطفــال وحفاظــه علــى حقوقهــم.

األســير  يكــن  لــم 
ــام  ــل عــدة أي المحــرر قب
إصليــح  أحمــد  يحيــى 
والــذي أمضــى 12 عــام 
فــي ســجون اإلحتــال 
هــو األســير األول وال 
الرقــم مائــة الــذي فقــد 
باألســر  وهــو  والديــه 
وحــرم مــن إحتضانهمــا 
بعــد تحــرره، فقــد ســبقه 
المحــرر  أيــام  بعــدة 
ــذي  ــار ال ــم البيط إبراهي
والدتــه  فقــد  قــد  كان 
وجــوده  أثنــاء  أيضــاً 
وكذلــك  األســر  داخــل 
األســرى  مــن  المئــات 
المحرريــن الذيــن كانــوا 
بإحتضــان  يحلمــون 
والديهــم، وكانــوا يعــدون 
ــي  ــق والثوان ــك الدقائ لذل
ولكــن القــدر والســجان 
حرمهــم ووالديهــم مــن 
قــد  اللحظــات.  هــذه 
تختلــف قصــة األســير 
ــح  ــى إصلي المحــرر يحي
خانيونــس  مدينــة  إبــن 
عــن  الشــيىء  بعــض 
ــرى  ــص األس ــة قص بقي
والمؤلمــة  الحزينــة 
خالهــا  فــارق  والتــي 
أو  األســرى  والــدي 
اثنــاء  الحيــاة  أحدهمــا 
داخــل  وجودهــم 
كان  فقــد  الســجن، 
تفاصيــل  القصــة  لهــذه 

ــع  ــد من ــاً، فق ــر إيام أكث
مــن  أمــه  اإلحتــال 
قاربــت  لمــدة  زيارتــه 
ــد  ــى 5 ســنوات، وعن عل
إخبارهــا بالســماح لهــا 
بالزيــارة قامــت 

بإعــداد 
بعــض مــن الحاجيــات 
علمــاً  يحيــى،  إلبنهــا 
فــي  تنــم  لــم  بأنهــا 
شــدة  مــن  الليلــة  تلــك 
وغــادرت  الفرحــة 
بــاص الصليــب األحمــر 
لنقــل  المخصــص 
فجــر  األســرى  أهالــي 
مــن   6/8/2012 يــوم 
غــزة  إلــى  خانيونــس 
ــر  ــى معب ــاك إل ــن هن وم
متوجهــاً  حانــون  بيــت 
ــث  ــى ســجن نفحــة حي إل
يحيــى  إبنهــا  يتواجــد 
تجهــز  قــد  كان  الــذي 
ــا  ــل م ــر بأجم ــو األخ ه

ــس وكان  ــه مــن ماب لدي
ــن  ــر م ــى أح ــر عل ينتظ
ــات،  ــك اللحظ ــر تل الجم
ــاص  ــل الب ــا أن وص وم
محطتــه األولــى بالقــرب 
الصليــب  مقــر  مــن 
حتــى  بغــزة  األحمــر 
تقــت  ر إ

أم  روح 
بارئهــا  إلــى  يحيــى 
دون أن تكمــل رحلتهــا 
ــق  ــا وتحق وتكحــل أعينه
حلمهــا  مــن  جــزء 
الصغيــر برؤيــة إبنهــا. 
المشــهد  ينتهــي  لــم 
لأســير  المأســاوي 
عنــد  إصليــح  المحــرر 
توفــي  فقــد  الحــد  هــذا 
ــدة  ــد ع ــاً بع ــده أيض وال
فــي  وتحديــداً  ســنوات 
ولحــق   ،2016 عــام 
شــقيقه  كذلــك  بهمــا 
األكبــر »فتحــي« عــام 

هــذه  كل  2019م. 
والمشــاهد  المآســي 
القاتمــة ســابقة الذكــر لــم 
تنــل مــن عزيمــة أســيرنا 
ــا  ــح مثلم ــرر إصلي المح
ــك  ــل ذل ــل قب ــم تن ــا ل أنه
مــن عزيمة كل األســرى 
والمحرريــن برغــم مــا 
هــذه  تتــرك  أن  يمكــن 
الوقائــع مــن أثــراً نفســياً 
والذيــن  عليهــم،  ســلبياً 
قصصهــم  تختلــف  قــد 
أخــر  إلــى  أســير  مــن 
إلــى  محــرر  ومــن 
محــرر فخــرج أســيرنا 
يحيــى قبــل عــدة أيــام 
عاليــة  وقامــة  بهامــة 
برغــم  الجبــال  تعانــق 
المغموســة  حريتــه 
علــى  الحــزن  بدمــوع 
فــراق أحبتــه، وإحتســب 
عنــد  الجلــل  مصابــه 
هللا وفــي ســبيل حريــة 
وشــعبه. أرضــه 

بقلم األسير المحرر: 
رامي عزارة
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حاولنــا فــي مركــز حنظلــة التواصــل 
مــع نضــال ولكــن إزدحــام وقتــه 
وهــو الــذي خــرج للحريــة قبــل أيــام 
حــال دون ذلــك إلــى أن إنتزعنــاه هذا 
ــا  ــه فقررن ــن مهنئي ــن بي الصبــاح م
الــذي  للســجين  وإحترامــاً  تأدبــاً 
ــه  ــام ولُِمحبي ــذ أي ــة من ــس الحري الم
ــا  ــر لقاءن ــه أن نَقُص ــن حول الُمتَحلقي
علــى كلمــات ألقيناهــا علــى مســامعه 
وطلبنــا منــه أن يُعطينــا مرادفاتها في 
ــم األســر ، ســألنا نضــال عــن :  عال

ال���:  فوصفه بأنه مدرسة 
ثورية.

القيد:  فإعتبره نقطة تََحول نحو 
المواجهة بأشكالها الجديدة.

الشمس :  فقال إن السجين يراها 
ُحرية.

زيارة األهل: أكد أنها الوطن بأبعاده 
اإلنسانية واإلجتماعية.

الطفل:  يراه السجين حريةً 
وُمستقباً.

الش�دا� :  أكد أنهم لأسير أيقونة 
حياة.

���� القيد:  لفت إلى أنهم الذاكرة 
الحية.

أما لحظة اإلفراج: فأشار إلى أنها 
الفرح.

ال���:  فأكد أنه اإلنسان بكل ما 
يعني.

وقبــل أن نُنهــي مهاتفتنــا مــع نضــال 

ــة  ــات قليل ــاة بكلم ــذي لخــص الحي ال
الســجن  لغــة  معجــم  مــن  قدهــا 
الغنــي إتفقنــا معــه أن يُطــل علــى 

مطولــة  بمقابلــة  حنظلــة  جمهــور 
حــول رحلتــه بيــن عالمــي األســر 
ــه  ــا تهنأت ــة المجــزوأة ، أعدن والُحري

09 samedi 12 decembre 2020
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لأســرى  حنظلــة  موقــع  أطلــق 
ــه  ــوم بوابت ــاح الي والُمَحَرِريــن صب
بعــد  للجمهــور  اإللكترونيــة 
ألشــهر  إمتــدت  تجهيــز  رحلــة 
لــم ينقطــع خالهــا عــن مواكبــة 
وكل  األســيرة  الحركــة  أخبــار 
مــا يتعلــق بهــا داخــل الســجون 
علــى  منصاتــه  عبــر  وخارجهــا 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
ــة  ــزال لحمل ــت وال ت ــي تعرض الت
وتشويشــات  وإغــاق  ماحقــة 
ُمســتَمرة يقــوم بهــا العــدو ومــن 
مالكــي  مــن  فلكــه  فــي  يــدور 
الشــركات التــي تتحكــم فــي معظــم 
أشــكال وأدوات اإلعــام الجديــد.

وكان مركــز حنظلــة إنطلــق للعمــل 
للمــرة  الجمهــور  علــى  وأطــل 
ــي  ــام 2014 ف ــر الع ــى أواخ األول
ــرض  ــي تع ــع الت ــة القم ذروة حمل

بإرتفــاع  وتمثلــت  األســرى  لهــا 
اإلدارييــن  الُمعتَقليــن  أعــداد 
العــزل  سياســات  وتصاعــد 
ــة  ــاءت ُمتزامن ــي ج ــرادي الت اإلنف
الصحيــة  األوضــاع  تفاقــم  مــع 
 ، الســجون  داخــل  واإلنســانية 
وقــد ســاهم المركــز خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن العــام 2014 حتــى 
تاريخــه فــي حــل عــدد مــن القضايا 
والمحرريــن  لأســرى  العالقــة 
مختلفــة  حكوميــة  جهــات  مــع 
ــاء  ــن أدب ــدداً م ــور ع ــدم للجمه وق
ومفكــري الحركــة األســيرة الذيــن 
والثقافــي  األدبــي  نتاجهــم  تبنــى 
والفكــري وقدمــه للجمهــور مــن 
اإللكترونيــة  منصاتــه  خــال 
المطبوعــة. إصدارتــه  أو 

حــول إنطاقــة البوابــة اإللكترونية 
لجنــة  مســؤول  يؤكــد  لحنظلــة 

الشــعبية  الجبهــة  فــي  األســرى 
األســير الُمَحــَرر عــام كعبــي :

نقلــة  تُمثــل  الخطــوة  هــذه  أن   
ــز  ــل المرك ــار عم ــي مس ــة ف هام
تكــون  أن  يجــب  وإضافــة 
اإلعامــي  للعمــل  نوعيــة 
األســرى. بقضايــا  الخــاص 
فــي حيــن تقــول األســيرة المحــررة 
التــي  والكاتبــة دعــاء الجيوســي 
الماضيــة  الفتــرة  خــال  عكفــت 
علــى توثيــق قصــص وتجــارب 
عــدداً مــن األســيرات واألســرى 
ــه أداة  ــة بإمتاك ــز حنظل : إن مرك
العالــم  يُخاطــب  جديــداً  ومنبــراً 
عبــره فإنــه يَُســلِح األســرى داخــل 
يحمــل  عــاٍل  بصــوت  الســجون 
لحناجرهــم  ويضيــف  معاناتهــم 
بالحــق  يهــدر  وتــراً  الُحــَرة 
ــا. ــل ألجله ــة ويقات يصــدح بالحري

الباحثــة   ( الموقــع  ُمحــررا  أمــا 
إيمــان الحــاج والصحفــي مالــك 
مــا  أن  فيؤكــدوان  الشــنباري( 
ــن  ــز وم ــي المرك ــل ف ــدهم للعم َش
إيمانهــم  اإللكترونيــة  بوابتــه  ثــم 
فــي  األســرى  قضيــة  بمركزيــة 
رحلــة الكفــاح الوطنــي الطويلــة 
جهــود  لتضافــر  تحتــاج  التــي 
شــعبنا. أبنــاء  مــن  الثورييــن 
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 2014 العــام  نهايــات  مــع 
األســيرة،  الحركــة  واقــع  كان 
مــع  معاناتهــم  أخبارهــم، 
اإلهمــال  اإلداري،  االعتقــال 
المنجــزات  ســحب  الطبــي، 
الســجون،  إدارة  وتضييقــات 
اإلنســانية،  األســرى  قصــص 
الثقافــي،  األســرى  إنتــاج 
ــي واالقتصــادي  السياســي، األدب
ــن  ــا عناوي ــر، كله ــا الكثي وغيره
محــور  مــن  تتاشــى  كانــت 
االهتمــام والتغطيــة اإلعاميــة، 
ال تأخــذ مســاحتها بعــد تحــول 
ــة  ــات األهلي ــن المؤسس ــد م العدي
المعنيــة بشــؤون األســرى إلــى 
صــرف النظــر عــن الكثيــر مــن 
العناويــن بســبب مقــص الممــول 
ــأن  ــرة ب ــت الفك ــره، فكان ومعايي
هــذا الصــوت يجــب أن يعــود 
ــا أي خطــوط حمــراء  ــوة، ب وبق
ســوى مصلحــة األســرى، لتكــون 
الســجن  مــن  منصــة،  هنــاك 
الفلســطيني  للجمهــور  مباشــرة 
ليُســمع  والدولــي،  والعربــي 
ــرى  ــن األس ــرى م ــوت األس ص
ــم  ــرى إنتاجه وعــن األســرى، لي
أوالً  أخبارهــم  وتكــن  النــور 
بــأول، ويعيــش الجميــع قصصهم 
بأقامهــم، وألن حنظلــة وراســمه 
القلــم الحــُر »ناجــي العلــي« كان 
يحــارب كاتــم الصــوت، وينحــاز 
»حنظلــة«  كان  للمســحوقين، 
الخيــار ليكــون االســم، منصــة 
التواصــل والموقــع االلكترونــي، 
ــرعة  ــه بس ــذ موقع ــق ويأخ لينطل
بيــن أهــم المصــادر عــن الحركــة 
األســيرة وأخبارهــا وتغطيتهــا، 
وليقــدم إســهامه بــكل قــوة فــي 
إعــادة االعتبــار ألخبــار الحركــة 
ــى  األســيرة وتســليط الضــوء عل
معاناتهــم مــن جانــب، وإبداعهــم 
وإصرارهــم علــى انتــزاع الحيــاة 
ــاء  ــة بن ــجن لمرحل ــل الس وتحوي

وتقــدم وتعلــم وإنتــاج متميــز فــي 
واالقتصــاد  والسياســة  األدب 
والعلــوم اإلنســانية مــن جانــب 
فــي  عبــره  ولينتشــر  آخــر، 
انطلــق  منــذ  قليلــة  ســنوات 
ــت  ــي ُكتب ــواد الت ــن الم اآلالف م
وخرجــت  األســرى،  بأقــام 
التــي  الطــرق  بشــتى  للنــور 
باإلفصــاح  يُســمح  وال  يُســمح 
ــر،  ــارة لتنتش ــود جب ــا وبجه عنه
ــاج  ــي إنت ــة ف ــاهم حنظل ــا وس كم
ــد مــن الكتــب التــي طُبعــت  العدي
لمراجــع  لــت  وتحوَّ عــت  وُوزَّ
ــيرة  ــة األس ــة الحرك ــول تجرب ح
وبقلــم أســرى يقضــون المؤبــدات 
لكــن  الســجن،  أســوار  داخــل 
الحــدود،  كل  عبــرت  كلماتهــم 
والزال حنظلــة، رغــم الماحقــة، 
واإلغاقــات المتكــررة مــن قبــل 
لاحتــال،  المنحــازة  اإلدارات 
المســتمر،  والتحريــض 
إال  المتواضعــة،  واإلمكانيــات 
وصــوت  األســرى  صــوت  أن 
بجهــود  عاليــاً  ســيبقى  حنظلــة 
والزالــوا  بالفكــرة  آمنــوا  مــن 
علــى العهــد، حنظلــة مــن داخــل 
مباشــرة. للجمهــور  الســجون 
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ــر عــن  - حنظلــة الرمــز الــذي يعبّ
صــوت الشــعب وضميــره ومعانــاة 
المضطهديــن فــي كوكبنــا الــذي 
يعــج بتناقضــات عصــر العولمــة.

اإلنســان  - وهــو كذلــك ضميــر 
أجــل  مــن  وصرختــه  الُمَعــذب 
الحريــة واالنعتاق مــن كل صنوف 
الظلــم واالضطهــاد والتمييــز علــى 
أســاس الجنــس والعــرق أو القومية 
والمعتقــد. الديــن  أو  اللــون  أو 

أقــول  الســابقة  المعانــي  لــُكل   -
باختيارهــا  التحريــر  هيئــة  إن 
ــاٍن  ــُد مع ــا تَُجِس ــة( إنم إســم )حنظل
ــا ألداء  ــد به ــزم وتسترش ــم تلت وقي
مــن  ســيكون  لــذا   .. رســالتها 
الموقــع  هــذا  نجــد  أن  الطبيعــي 
منبــراً ديمقراطيــاً للحــوار الهــادئ 
والشــراكة الكفاحية مــع كل أنصار 
يوجــد  حيثمــا  الحريــة  وعشــاق 
واالضطهــاد. واالســتبداد  الظلــم 

ــة هــو الصــوت  - إن مركــز حنظل
وأبيــه  وأمــه  لأســير  العالــي 

مــن  وجــزء  وأبنائــه  وزوجتــه 
أدوات مواجهــة الســجن والســجان.

- إن حنظلــة هــو صــوت هديــر 
العــذاب  ورحــات  البوســطة 
هــذا  يعنيــه  مــا  بــكل  لأســرى 
المزيــج مــن أنغــام األلــم والصمــود 
والغضــب...  والفــرح  والحــزن 
الــدرب  تضــئ  كلمــات  وهــو 
المعتــم وترســم االبتســامة وتحبــك 
ــة  ــّد الطاق ــي تول ــل الت ــوط األم خي
لأيــادي المضرجــة بالدمــاء التــي 
الحمــراء. الحريــة  أبــواب  تــدق 

ــر  ــة تحري ــزاء هيئ ــاق األع - الرف
حنظلــة إن رفاقكــم داخــل الســجون 
الموقــع  هــذا  بــأن  ثقــة  علــى 
يحتاجــه  الــذي  المنبــر  ســيكون 
عــام،  بوجــه  وشــعبنا  أســرانا 
ورافعــة إلســناد نضالهــم مــن أجــل 
الحريــة كجــزء مــن نضــال شــعبنا 
الوطنيــة  أهدافــه  تحقيــق  حتــى 
والديمقراطيــة الراهنــة والتاريخية.
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ففي مرحلة الثورة، شاب العاقات 
الفلسطينية - الفلسطينية جو من 

عدم الثقة واالرتياب واالتهامات 
والتراشق اإلعامي، عبرت عنها 

ثنائية اليسار واليمين في إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية. حيث 

دأبت فصائل اليسار على اتهام فتح 
والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير، 

بالمراهنة على الحلول األمريكية، 
والبحث عن تسوية سياسية بأي 

ثمن، واإلرتهان لأنظمة العربية 
الرجعية التي كانت تدفع الفلسطينين 

وتحثَّهم على االندفاع في مشروع 
التسوية مع الكيان الصهيوني، فيما 
اتّهمت »فتح« الفصائل المعارضة 
بالتبعية تارةً لاتحاد السوفيتي أو 

الصين وتارةً أخرى لبعض األنظمة 
العربية كسوريا أو العراق وليبيا، 
وبالرغم من أن العاقات السياسية 

الفلسطينية سادتها لغة االتهامات 
والتشهير، ووصلت إلى حد االقتتال 

الداخلي في بعض المراحل، غير 
أن منظمة التحرير بقيت البيت 

الجامع للشعب الفلسطيني وفصائله، 
واإلتفاق على الحدود الدنيا في 

لغة التخاطب وأخاقيات الثورة 
والنضال. ولكن ومنذ التوقيع على 

اتفاقيات أوسلو، أظهرت ممارسات 
السلطة وسلوكها السياسي واألمني 

الكثير من العيوب والشوائب، وولَّدت 
المزيد من الشكوك في نواياها 

وخطابها، ال سيّما استدعائها للحوار 
الوطني الداخلي كلما استعصت 

عملية التسوية، وتبين مع الوقت أن 
قيادة السلطة ومنظمة التحرير، ال 

تلجأ إلى الداخل بهدف ترتيب البيت 
الفلسطيني وتشكيل جبهة داخلية 

تسمح بمقاومة المحتل ومشاريعه 
االستعمارية على األرض، وإنما 

يهدف التلويح إلسرائيل والواليات 
المتحدة واستخدام الحوار الوطني 

لتحسين شروط المفاوضات، 
وإعادة إنتاج شروط االستئثار في 
السلطة، حيث سادت هذه المرحلة 
الطويلة لغة االتهامات والتشكيك، 
فالفصائل المعارضة للتسوية تتَّهم 

السلطة بالتعاون األمني مع المحتل 
وماحقة المقاومة والتفريط بالحقوق 
والفساد، فيما اتهمت السلطة الفصائل 

المعارضة لها، وتحديًدا الفصائل 
اإلسامية بالتبعيَّة إليران وسوريا 

والحقًا لإلخوان وقطر وتركيا.
لقد تجلت أزمة الثقة في مرحلة 

االنتفاضة الثانية حين فشلت الفصائل 
الوطنية واإلسامية باالتفاق على 

الحدود الدنيا في الخطاب السياسي 
وأشكال المقاومة، وكيفية إدارة 

الصراع، وبقي االرتياب قائًما بين 
مختلف الفصائل، وتمترس كل فصيل 

حول شعاراته وساحه ومواقفه، 
األمر الذي حال دون إمكانية تشكيل 

القيادة الوطنية الموحدة لانتفاضة.
أما الحوارات الوطنية التي أعقبت 

االنتفاضة وصواًل إلى مرحلة 
االنقسام، فقد تبيَّن أنها كانت نوًعا 

من محاوالت االحتواء والهيمنة، وال 
تهدف إلى ترتيب البيت الفلسطيني 

لتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني 
على الصمود والثبات، وانتهت تلك 
المرحلة باالقتتال بالساح وبروز 
االنقسام الوطني ولم تسفر سلسلة 
الحوارات الطويلة و الماراثونية 

منذ ذلك الحين وحتى اليوم في كسر 
دائرة االنقسام المفزعة، وبقيت حالة 
الشك واالرتياب والتخوين قائمة بين 
الجميع. وفي السنوات األخيرة، وفي 

ظل انسداد أفق التسوية السياسية 
وتغول سياسات االحتال على 

األرض، واإلنحياز المطلق من جانب 
الواليات المتحدة إلسرائيل، تمثلت 
في إدارة ترامب وسياساته وخطته 
التصفوية المعروفة بصفقة القرن 
واندفاع عدد من األنظمة العربية 

للتطبيع مع العدو، مما أدى إلى تفاقم 
أزمة مشروع التسوية وتفاقمت 

معها أزمة السلطة، وكذلك إخفاق 
الفصائل األخرى عن بلورة البديل 
والمواجهة، وعندها أدرك الجميع 

أنه ال بد من االلتفاف للداخل فانعقد 
اجتماع األمناء العاميين في بيروت، 

وتواصل الحوار الثنائي بين فتح 
وحماس، مما ولد شكوًكا لدى بقية 
الفصائل األخرى بنوايا الفصيلين 
الكبيرين للمحاصصة واالستئثار 
بالسلطة، وتعززت الشكوك لدى 

الجميع في ظل التلكؤ، وإطالة 
الوقت، انتظاًرا لما ستسفر عنه 

االنتخابات األمريكية، وإذا بنا نعود 
إلى المربع األول، في ضوء نتائج 

هذه االنتخابات، وإعان السلطة 
عن استعادة عاقاتها مع الواليات 
المتحدة واستئناف التنسيق األمني 

واستمرار المراهنة على المفاوضات 
رت سريًعا  ومسار التسوية، وتبخَّ

سلسلة التصريحات والمواقف التي 
تعهَّدت بالقطع من المرحلة السابقة 

لتعود إلى لغة التشكيك واالتهامات 
والتراشق اإلعامي، فكل طرٍف 

بات يرقب تصرفات الطرف اآلخر 
ليتملص من دفع ثمن ترتيب البيت 

الداخلي ومواجهة االحتال.إن 
استفحال هذه الحالة من عدم الثقة 

واالرتياب وجنون العظمة لدى العديد 
من القادة يُنبيء بتطورات خطيرة، 
وسيقود إلى تاشي ما تبقى من ثقة 
بين الفصائل، وبالفصائل من زاوية 
الجماهير وانفضاضهم من حولها، 
سيسمح ببروز ظواهر وأمراض 

إجتماعية وانتعاش للعشائرية 
والزبائنية والتقوقع حول الذات.

إن على مختلف الفصائل تدارك هذه 
المخاطر، وإدراك صعوبة اللحظة 
السياسية، وخطورة تمدد المشروع 
االستيطاني على األرض، وهو ما 

يملي على الجميع التنازل وإعادة بناء 
الثقة وعدم اليأس بسبب الفشل في 

إحراز تقدم على صعيد إنهاء االنقسام 
واستعادة الوحدة، وإذا لم نؤمن 

بالشراكة الحقيقية فإن أحوالنا ستكون 
أسوء من حال النتيجة السياسية 

الفلسطينية عشية النكبة، علينا االنتباه 
قبل فوات األوان.
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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؛زّودني الصديق 
الشاعر عبد السام العطاري 

بعشرات النُسخ من اإلصدارات؛ 
ومنها »َزريَف الطول«، »الَدلعونة« 

و«غزيّْل وَجفَرا« وموضوعها: 
أغاني وزجل تراثي، جمع وإعداد: 

حسين سليم العطاري )تنضيد المادة: 
وديع حسن عويس، مراجعة وتدقيق: 

فؤاد عبيد، تصميم األغلفة: رمزي 
الطويل( الصادرة عن الرقميّة  بدعم 

من الصندوق الثقافي الفلسطيني، 
كلّها تحت سلسلة أغاني الدبكة 

الفلسطينيّة.كتب د. إيهاب بسيسو في 
التظهير: »إن جهد الباحث والكاتب 

حسين العطاري في تأطير جذور 
الدبكة الشعبية الفلسطينية وتعميق 
الوعي فيها وبمفرداتها من خال 

هذه الموسوعة التي تحملنا إلى 

تفاصيل دقيقة لجزء هام من تراثنا 
الفلسطيني الفني التي انعكست أدبيّاته 
على محيطنا العربي وأصبح بصمة 
معروفة للفعل اإلبداعي الفلسطيني 

أينما كان تواجده«.
شكًرا لعبد السام!!

وها هي في طريقها  الختراق 
الجدران العازلة لتحطّ ترحالها 

بأيادي أسرانا خلف القضبان.

 قالت المدينة: هل سيطول 
حالي وأنا خالية من هتاف 

البائعين ورفقة المحبّين؟
هل ستبقى معابدي خالية من 

المؤمنين؟
أخاف رحيل الّربيع وقد طال 

انتظاره.
- ال أعلم يا أميرتي، فنحن 
ممنوعون من التّجوال في 

حاراتك، وممنوعون من مصافحة 
أسوارك، وممنوعون من إقامة 
الّصاة في باحاتك.. ممنوعون 

من مصافحة األحباب أو تقبيلهم.. 
فقط إرسال تراتيل من األشواق 

ألسماعهم.
 ال تخافي، عيوننا مزروعة على 

أرصفة حبّك، أبقيناها في محراب 
عشقك، ال تخافي.

- هل ستطول القطيعة والا أمان 
هذه؟

- ال أدري.. الكون في عطلة..
- عطلة؟

- نعم، سئم التسلّط والدكتاتوريّة 
واإللحاد، والقتل والا إنسانية في 

العباد، سكون يخيّم في  األماكن، ال 
حراك وال أزمات وال اختناقات، وال 

أبواق تجّر أذيال 

الفجر وتمضي بغضب، 
وال مصانع تنفث سمومها في 

فضائها الموبوء، وال أسواق تعّج 
بالّضوضاء وأقدام المشترين، 
وال طلبة تتعالى أصواتهم في 

الّصباح المدرسّي، تكنولوجيا التعلّم 
والتواصل حملتهم على أجنحة من 
الخيال وأصبحت حقيقة، من بعيد 
يتعلّمون، أضحت بيوتهم صفوفا 

للدراسة واإلرهاق والخوف.
- هل تخلّوا عن المعلمين؟

- ال.. المعلّمون هم المرشدون، 

الموّجهون المتحّكمون بكيفية 
األداء وإعطاء المهّمات.

- وما حال األسواق؟
- ركود اقتصادي عقيم.. طائرات 
حطّت على مدارجها، وقطارات 

تتلّوى بسكونها، شركات تستغيث 
ومؤسسات ربويّة ال تجد معقّما 
ليديها.. وبارات وصاالت قمار 

تتخبّط في براثن الجحيم،  ال بيع 
وال شراء، اجتمع األغنياء والفقراء 
على موائد الخوف وخلف جدران 

العزلة، واآلباء قلقون، األمهات 
متعبات، ونشرات األخبار التي ال 

تبرح حيطان البيوت تزيدهم غضبا 
وقهرا. الموت يتسلل إلى األحياء 

على غفلة، يسرق أنفاسهم ويقبض 
أرواحهم، يهّدد جلسات سمرهم، 

ويعبث باجتماعاتهم، ويشّوش 
أفكارهم، ينشر الخوف ويسرق 

الفرح من قلوبهم، اإلشاعات 
واألخبار المفبركة تتسلّل إلى 

المضاجع فتقلق القارئين والّسامعين.
- وفقراء األرض ما حالهم وحال 

المؤمنين.
- قانعون بما آتاهم هللا، ينتظرون 

صحوا ينطلقون به نحو ربيع 
أيّامهم، يشتّمون أريجه ويحاورون 

زهره با كّمامات، يلّونون في 
وجوه المسنّين الحياة، مؤمنين 

بعدالة رّب الّسماء.-  ستمّر أيّام 
الجائحة، كما مّرت نوائب األزمان 

وولّت، أكتبوها في ذاكرة األيام، 
دّونوا صمودكم وتحّدياتكم وانتصار 

الحياة، استغلّوا  أوقاتكم العصيبة 
بالفوائد والتعلم وبشائر األمل، 

انشروا الفرح بين جدرانكم البائسة، 
واقلعوا جذور الحقد والتّنازع من 
دواخلكم، استبدلوها بمساحات من 

الحّب تنمو في قلوبكم، احترموا 
ذاتكم ووقتكم، علّقوا نياشين احترام 
للمحبّين النّاصحين.. فاالحترام قيمة 
مكتسبة نابعة من اإلحساس بتقدير 

اآلخرين، اجعلوا من االعتذار نجمة 
تسطع في مشاعر من أخفقتم في 
تقديرهم، أو أخفقتم في تفهّمهم، 

طوبى لمن عرف قدر نفسه، فالذي 
يّدعي العظمة، ويقّدر ذاته وعمله 

بغرور، ويرى في نفسه العلياء 
والفوقيّة، ولغيره االحتقار والدونيّة، 
لن يتميّز عن اآلخرين إال بانهزامه 

وفشله أمام ذاته.
طوبى للرائعين العاملين على زرع 
االبتسام في وجوه الحالمين، للمتّقين 

هللا للعابدين، للقاضين على الوباء 
في مختبرات مركبة من الوفاء 

واالنتماء لانسانية..فهم شمس أمل 
ال تغيب.
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غالبــا مــا يلجــأ الســارد إلــى  وســيلة أدبيــة تخفــف 
مــن وطــئ الشــدة واأللــم الكامــن فــي األحــداث، 
ــا ومنســجما  وهــذا اللجــوء يجــب أن يكــون دقيق
)ومقنعــا( للمتلقــي، وإال كان لــه مــردود ســلبي، 
يســتخدم الســارد »الخــرزة« كعامل/وســيلة أدبية 
يلجــأ إلــه للتخفيــف مــن قســوة األحــداث، فكانــت 
فاتحــة الروايــة بهــذا الشــكل: »مســبحة والــدك، 
ــة  ــا الحج ــرأت عليه ــدك، ق ــت لوال ــي كان أو الت
عيشــة بعــض التمائــم، واألحــراز الســحرية، 
علــى كل خــرزة منهــا، وجعلــت فــي كل خــرزة 
مصيــرا، وعقــدت عليــه حتــى ال يصيــب والــدك 
مكــروه« ص7، هــذه الفاتحــة تأخذنا إلــى التراث 
وإلــى طريقــة تعامــل المجتمــع مــع القــدرات 
ــا أن  ــوة، وبم ــن ق ــه م ــا تحمل ــة وم الخفيفة/الكلم
ــي  ــن الماض ــدة، أي بالزم ــق بالج ــث متعل الحدي
الــذي مــورس فيهــا هــذا العمــل، ســيجد القــارئ 
انســجام وتوافــق بيــن زمــن الفعــل ومــن قــام بــه.
ــي  ــت حاضــرة ف ــة كان ــذه الفاتح ــت أن ه والاف
يســتخدمها  حيــث  الروايــة،  فصــول  غالبيــة 
الســارد وهــو يــروي األحــداث، بصــرف النظــر 
عــن الشــخص الــذي يتحــدث عنــه، فعلــى ســبيل 
المثــل، يســتخدمها عندمــا يتحــدث عــن »نصر«: 
ــا الســري،  ــن مخبئه »أخــرج نصــر الخــرزة م
ــه خــط  علقهــا فــي ســقف البــرش، كــي ترســم ل
ــة  ــا، وحيل ــدة ابتكره ــاعة جدي ــه، س ــير ذاكرت س
ابتدعهــا ولجــأ إليهــا بعــد أن أرهقتــه ذاكرتــه 
بإلحاحهــا« ص17، مــن خــال هــذا المقطــع 
يتأكــد لنــا أن الســارد يحســن توظيــف »الخرزة« 
ــأ  ــة( يلج ــيلة )منطقي ــا وس ــص،  فيجعله ــي الن ف
إليهــا لأســير »نصــر« القابــع بيــن جــداران 
الســجن، ليتخلــص مــن قســوة الســجن، وكــي 
يكــون )متزنــا( فــي واقــع غيــر متــزن، والجميــل 
فــي هــذا التوظيــف أنــه يتناســب وحالــة الســجين، 
الــذي  ال يــرى منطقيــا فــي بقــاءه معتقــا رغــم 
عادلــة قضيتــه، وكأن حالــة عــدم )العقانيــة( 
غيــر  شــيء  إلــى  يلجــأ  جعلتــه   ـ  الســجن  ـ 
ــع  ــل م ــو يتصــرف بشــكل متماث ــي(، فه )عقان
ــا. ــب معه ــها ويتناس ــي يعيش ــة الت الظرف/الحال
»بشــخصيات«  متعلــق  اســتخدام  وهنــاك 
المطارديــن مــن قبــل قــوات االحتــال: »...
أذكــر أنهــم كانــوا جــزءا مــن اللقــاء فــي منــزل 
ــد المســبحة فوزعــت  ــرط عق ــن انف مســعودة حي
علينــا المصائــر كا مرهــون مصيــره بخرزتــه، 
لينقســم كل مــن كان هنــاك بيــن أســير وشــهيد« 
باألحــداث  متعلقــة  الفقــرة  فهــذه   ،89 ص 
لهــا،  وهــذا مــا  وبالشــخصيات ومــا جــرى 
توظيــف  أحســن  الســارد  أن  نقــول:  يجعلنــا 
»الخــرزة« فــي النــص الروائــي، بحيــث لــم 
بطريقــة  جــاءت  بــل  الســرد،  فــي  يقحمهــا 
األحــداث. ســرد  وتخــدم  وجميلــة،  سلســة 

تعدد الرواة
تعــدد األصــوات فــي العمــل األدبــي يشــير إلــى 
قــدرة الســارد علــى )تحرير( الشــخصيات/النص 
ــي عمــل يجمــع  ــب  مــن ســيطرته، لكــن ف األدي
بمرحلة/بحالــة  الســيرة واألدب ومتعلــق  بيــن 
مقاوميــن مطلوبيــن ـ أحيــاء أو أمــوات ـ لقــوات 
االحتــال، ســيكون مــن الصعــب تميزهــا، ومــع 
ــدد  ــذا التع ــق ه ــارد أن  يخل ــتطاع الس ــذا، اس ه

مــن خــال تنــوع رواة األحــداث، فأحيانــا يســرد 
الــراوي:  بضميــر  وأخــرى  األنــا،  بضميــر 
»وحيــدا يمتطــي ذاكرتــه، يضاجعهــا كأنثــى 
شــبقة، يمتطيهــا حــد التهتــك، مــا كان يخفــف 
حــدة الــوطء هــي الخــرزة التــي داعبــت مخيلتــه 
ــات  ــت األوق ــه واقترح ــت ذاكرت ــه، داعب وواقع
حلوهــا ومرهــا، جميلهــا وبشــعها.. إنهــا الخيــط 
ــا  ــرار، ليعقده ــات واألس ــط كل الحكاي ــذي رب ال
بعضهــا بعضــا، هــي المصيــر الــذي وزعتــه 
المســبحة  مســعودة عندمــا وزعــت خــرزات 
علــى الجميــع، فقــد كانــت ســر مســعودة، وســر 
حياتــه ، لتعــاود تركيــب حكايتــه مــن جديــد.
فــي   1967 عــام  فــي  مولــود  نصــر  أســمي 
ــام النكســة والحــرب  ــو ع ــه، وه آخــر شــهر من
علــى فلســطين والعــرب« ص56 و57، بهــذه 
التقنيــة اســتطاع الســارد أن يقنــع القــارئ أن 
هنــاك أكثــر مــن راو لأحــداث، وأيضــا جعلتــه 
يشــعر بــأن هنــاك فــرق فــي وتيــرة الســرد، 
التــي  فاللغــة  مختلفــة،  أصــوات  يجــد  حيــث 
ــي  ــك الت ــا لتل ــرة تمام ــارد  مغاي ــتخدمها الس اس
ــير إال أن  ــا يش ــذا م ــر«، وه ــا »نص ــدث به تح
الســارد أحســن اســتخدام الفــروق )اللغويــة( بيــن 
طريقــة ســرده  وطريقــة ســرد الشــخصيات.

ال�د� ال�ا�ع�  وال���� ا�������
أضافــة  أفــكار العامــة عــن أحــداث ماضيــة، 
ــة  ــألة ممتع ــدث، مس ــم الح ــي تقدي ــم ف ومغاالته
فــي األدب، فهــذا األمــر يبــن قــدرة العامــة علــى 
ــا  ــن م ــم، متجاوزي ــق أدب شــعبي خــاص به خل
يقدمــه األدبــاء والكتــاب اآلخريــن، وكأنهــم بهــذه 
ــعبية  ــات الش ــى أن الحكاي ــدون عل ــاة يؤك المغ
جــزء اساســي مــن ثقافتهــم، ثقافــة المجتمــع، يقدم 
ــا الســارد حــدث عــن شــجرة )مقدســة«: »... لن
دخــل ايهــود قريــة بيــت دجــن، فــي الشــهر األول 
ــوا  ــة وهرب ــي القري ــزع أهال ــام 1968، فف ن ع
اشــتباك  الليالــي حــدث  تلــك  باتجاه...فــي  كل 
ــودة  ــع بالع ــدأ الجمي ــن االحتال....ب ــوة م ــع ق م
ليكتشــفوا معجــزة لــم يشــهد لهــا مثيــل مــن 
قبــل، ...معجــزة أرهبتهــم وجعلتهــم ال يقتربــون 
ــى  ــة.. وحولوهــا إل مــن شــجرة قائمــة فــي القري
شــجرة مقدســة يمنــع االقتــراب منهــا أو  لمســها 
ــار دم  ــدوا آث ــد وج ــا، فلق ــا وتقديس ــا وهالع خوف
يخــرج مــن الشــجرة ورائحــة مــوت بعــد عشــرة 
ايــام مــن الحــادث،  ...لــم يخــل األمــر مــن بعــض 
الفضولييــن الذيــن لــم يصدقــوا الروايــة ولكنهــم 
ــدم« ص69و70،   ــا لل ــببا منطقي ــفوا س ــم يكتش ل
ــن  ــال(، لك ــع )الخي ــي م ــدث الواقع ــل الح يتداخ
حقيقــة الــدم الــذي يخــرج مــن الشــجرة لــه داللــة 
باإليمــان، بالمعجــزات، بالقــدرات الخارقــة التــي 
ــدث  ــام ح ــن ام ــال، فنح ــا األبط ــن أن يخلقه يمك
واقعــي أخــذ بعــدا شــعبيا، وتجــاوزه ليصــل إلــى 
الكرامــات التــي تعطــى للخاصــة مــن المؤمنيــن.
ــي عــام 1968، إال أن  ورغــم أن الحــدث كان ف
ــي  ــكار الت ــة باألف ــاس اســتمرت متعلق ــرة الن ذاك
أســطورة  »اســتمرت  وحولــه:  عنــه  صغــت 
أهــل  ليكتشــف   ،2003 العــام  الشــجرة حتــى 
القريــة مــرة أخــرى ســرا من أســرارها لينقســموا 
علــى إثــره بيــن ذهــب باتجــاه تأكيــد قدســية 
الشــجرة، وبيــن مــن يؤكــد انهــا مجــرد حــوادث 
ال أكثــر وال حكمــة مــن خلفهــا أو أيــة قدســية لها.
اكتشــفوا أن الشــجرة محفــورة مــن األعلــى إلــى 
أســفل فــي جذعهــا العريــض، بشــكل محكــم 
ومغلــق بشــكل جيــد،  وقــد  عثــروا بداخلهــا 
مجهــول«  لشــخص  هيــكل  جثمــان   علــى 
ـ  الصفحــات  عــدد   بيــن  التباعــد  ص137، 
ــجرة،  ــن الش ــت ع ــي تحدث ــة ـ الت ــتون صفح س
ــاول العامــة لموضــوع الشــجرة،   ــل مــع تن يتماث
علــى  انعكــس  العامــة  عنــد  الزمنــي  فالبعــد 
تباعــد صفحــات الروايــة، وكأن الســارد  يقــول: 
ــا«. ــي إليه ــة وانتم ــك العام ــن تل ــزءا م ــا ج »أن

ــي/ ــدث واقع ــدم ح ــد ق ــارد ق ــون الس ــذا يك وبه
مــا  هــل  يفكــر  أن  المتلقــي  وعلــى  خيالــي، 
أن  أم  حاضــرا؟  الكرامــات  عصــر  زال 
للحــدث؟. شــعبي  تخيــل  مجــرد  جــرى  مــا 

 الواقع الرمز
الواقــع  بيــن  الجمــع  الروايــة  جماليــة  مــن 
والرمــز، فهنــاك مــزج جميــل وسلســل قدمــه 
ــا  ــة، يحدثن ــة أدبي ــة جمالي الســارد، اعطــا الرواي
»أحمــد«، احــد المناضليــن االســرى فــي الســجن 
بقولــه: »...أثنــاء بحثــي عمــا اســتخدمه فــي 
ــة  ــاء لعبل ــدت غط ــدران، وج ــى الج ــة عل الكتاب
ــا  ــي الســجون، فعالجته ــرة ف ــا، تســتخدم بكث تون
بالجــدران  احتكاكهــا  مــع  أســتخدمها،  كــي 
انهــارت طبقــات الطــاء، ليظهــر كل مــا كتــب، 
وللنضــال،  للســجون  تاريخــا  الجــدار  ليســرد 
مرحلة....قــرأت: كل  فــي  السياســي  للشــاعر 
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فــان«  بــن  فــان  الرئيــس،2012،  عــاش 
ــذا الشــكل اســتطاع الســارد  ص116و117،  به
أن يدمــج الرمــز » ســقوط الطــاء عــن جــدران 
الفقــرات  مــن  مجموعــة  ليظهــر  الزنزانــة، 
فالكتابــة  الفلســطينية،   القضيــة  مســار  تبيــن 
علــى جــداران الســجن  جــزء مــن المســيرة 
النضاليــة، وهــذا يشــير إلــى  اســتمرار المأســاة 
الفلســطينية واســتمرار النضــال الوطنــي، وبهــذا 
يكــون الســارد قــد جمــع بيــن  رمزيــة  الطــاء، 
الفلســطيني،  النضــال  تاريــخ  يخفــي  الــذي 
وبيــن تثبيــت التاريــخ والواقــع الــذي يعيشــه.
ــارد  ــه الس ــة قدم ــة الدق ــي غاي ــدث ف ــاك ح وهن
يجمــع بيــن الواقعيــة والرمــز: »...لتأتــي كميــل 
ــم. ــر مه ــده ألم ــي تري ــه أم حلم ــالة أن جدت رس
����������� �د� �د�� و��ر�� �� �د��� 

��رو�� �د��� و�� ت����
ـ هــذه أمانتكــم آن أوانها...ثــم تودعنــا راحلــه.
مــا جمعنــاه  كل  علــى  يحتــوى  الظــرف  كان 
منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات، ذلــك الظــرف 
الــذي ســلمه لهــا كميــل أمانــة ليلــة االعتقــال 
لنجــد  ففضفضنــاه    ،1994 العــام  فــي 
القديمــة،  ومعلوماتنــا  القديــة  ملفاتنــا  فيــه 

ــا  ــم. صمتن ــوع 9مل ــن ن ــات م ــاث رصاص وث
مذهوليــن أمــام مفاجــأة أمانــة ام حلمــي التــي 
اختصــرت ســبع ســنوات، فاتقفنــا علــى عجــل أن 
أمانــة أم حلمــي هي إشــارة الثــورة، وأن أم حلمي 
تمثــل مراج الشــعب، بأنــه وكما كان يــردد فادي.

»حي على الثورة يا رجال
حي على البارود بأيدينا
وما نرضى باالحتال«

وزعنــا الرصاصــات الثــاث فيمــا بيننــا، واحــدة  
ــات  ــذه الرصاص ــى أن ه ــا عل ــا، واتفقن ــكل من ل
التــي  األولــى  الثــاث  الرصاصــات  ســتكون 
ــن  ســنطلقها ضــد االحتــال، لتندلــع الثــورة م
ــرق،  ــرق ط ــى مفت ــا إل ــق كل من ــد،.. فانطل جدي
كميــل إلــى مفــرق بيــت فــرورك شــرق نابلــس، 
وفــادي إلــى الشــارع االلتفافــي القريــب مــن تــل 
ــى   ــا إل ــة نابلــس، وأن الجنــوب الغربــي مــن مدين
ــافي  ــن »ش ــا بي ــد م ــتيطاني الممت ــارع االس الش
المدينــة  الجنــوب  إلــى  حومــش  شــمرون« 
ص131و132،  برقــة«  قريــة  مــن  بالقــرب 
فهنــا الحــدث واقعــي تمامــا، لكــن )رمزيــة( 
ــى  ــا عل ــاث وتوزيعه ــات الث ــدة والرصاص الج
ــى  ــاه الرمــز، حت ــن ثني ــل بي ــن يحم ــة مقاتلي ثاث
ــم  ــم أن  رق ــا يعل ــي،  فكلن ــدث واقع ــو كان الح ل
ــه تكــرر  ثــاث يحمــل القدســية/الكمال، وبمــا أن
هــذا  فــإن  الرجــال  وفــي  الرصاصــات  فــي 
وبمــا  واكتمالهــا،  لانتفاضــة  قدســية  يعطــي 
صفــة  منحــوا  فقــد  حقيقيــون  األشــخاص  أن 
ثاثــة. الرقــم  رمزيــة  خــال  مــن  الكمــال 
الجــدة،  رمزيــة  عنــد  نتوقــف  أن  ويمكننــا 
للماضــي،  واالمتــداد  األصالــة  تمثــل  التــي 
ــل  ــوة  للرج ــة دع ــة بمثاب ــا لأمان ــكان تقديمه ف
فعلــه  مــا  ليكملــوا  يتقدمــوا  أن  الثاثــة 
المحتليــن. ومواجهــة  تحــدي  مــن  اجدادهــم 
وإذا مــا ربطنــا بيــن طــاء جــداران الســجن 
الــذي أزالــه أحمــد وقــرأ لنــا مــا يخفــي مــن  
تاريــخ نضالــي وبيــن أمانــة كميــل عنــد جدتــه، 
ــد جــاء دون  ــا، وأق ــط بينهم ــاك راب ــد أن هن نتأك
وعــي مــن الســارد، وهــذا مــا يجعــل هــذا الجمــع  
والتــزاوج بيــن الرمــز الواقــع فــي غايــة الجمــال.   

ال���
الروايــة صــادرة مــن الســجن وكتــب فيــه، لهــذا 
نجــده جاثمــا  فيهــا، وبالتأكيــد ســيتناوله الســارد 
ــم، لهــذا  كمــكان غيــر ســوي، مــكان قبيــح ومؤل
ــي الســجن نضــع كل  ــه: »ف يحــاول اإلفــات من
يــوم ألــف خطــة وخطــة للهــرب كــي يبقــى 
األمــل طازجــا، فالحلــم إن لــم يكــن ذو نكهــة 
قابلــة للتــذوق فســد تمامــا« ص25، تصريــح 
الســجن  واقــع  وكأن  فيــه،  لبــس  ال  واضــح 
القاســي لــم يتــرك مجــاال عنــد الســارد ليســتخدم 
ــن  ــده ع ــي يبع ــكل أدب ــر، أو أسلوب/ش ــة آخ لغ
مــا  إلــى  يحتــاج  القاســي  فالواقــع  المباشــرة، 
)جامــد(. وشــكل  )جافــة(  لغــة  مــن  يماثلــه 
كمــا أنــه يشــكل خليــط عمــري غيــر متــزن:
فيــه  تضطــر  الــذي  المــكان  هــو  »الســجن   
للتعامــل مــع الفــوارق العمريــة، فقــد يجتمــع 
أكثــر. وبمــا  أجيــال  ثاثــة  بــل  جيليــن  فيــه 
كيــف يمكــن الموائمــة بيــن أســير فــي الخمســين، 
أمضــى عشــرين عامــا  فــي الســجن وطفــل 
أيضــا  انطاقتــه« ص39،   بــكل  إليــك  قــادم 
نجــد لغــة صيحــة ومباشــرة، ومــع ألمهــا إال 
الســارد،  فيهــا  يتحــدث  التــي  )الحميميــة(  أن 
إلــى  المتلقــي  تأخــذ  الســؤال،  فــي  والدهشــة 
األســرى  واقــع  عنــد  والتوقــف  التفكيــر 
عليهــم. يفــرض  الــذي  العمــري  والخليــط 
لــم تقتصــر قســوة الســجن كمــكان فقــط، بــل 
كزمــن، كوقــت يجلــد األســرة فــي كل ثانيــة 
األساســي  »العــدو  ويــوم:  وســاعة  ودقيقــة 
لأســير هــو الفــراغ والخــوف مــن أن يمــأ 
دماغــه  علــى  ويســيطر  أوقاتــه  الفــراغ  هــذا 
وهواجســه، لهــذا نحــاول أن نمــأ هــذا الفــراغ، 
وال نتــرك لحظــة كــي يســيطر علينــا« ص92...
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مســتعٍص  مــرٌض  أن حزنــي  أشــك  لــم     
مزمــن، مــازم لــي منــذ أن وعيــت علــى هــذه 
الدنيــا، وفــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمــري 
كنــت أظــن أن هــذا الحــزن ال بــد وأن ينتهــي 
ــاً  ــي عم ــا يجــد أب ــف، ســينتهي عندم أو يتوق
ــيتوقف  ــا، وس ــبع معداتن ــه فنش ــا نأكل ــد م ونج
أمــي،  ضــرب  عــن  أبــي  يتوقــف  عندمــا 
وســيتوقف عــن ضربهــا، عندمــا يتوقــف عــن 
ــا  شــرب الخمــر، وعندمــا وجــد عمــاً ووجدن
ــه  ــر ال ألن ــن الخم ــي ع ــف أب ــأكل وتوق ــا ن م
تركــه، بــل ألن الــرب أخــذه… اســتمر حزنــي 
بــل كبــر حزنــي مــع األيــام، وبقــي إحساســي 
بالقهــر والظلــم واســتمر…فقد تركنــا أبــي مــع 
ــا  ــي- وعليه ــال –أخوت أمــي ومجموعــة األطف
عنــد  العمــل  مــن  شــقاها،  فــي  تعولهــم  أن 
النــاس وفــي حقولهــم وتركتنــا وحدنــا ليتولــى 
الشــارع تربيتنــا، وعندمــا أصبحــت فــي الســن 
ــن  ــرة م ــاة فقي ــزواج، تزوجــت فت ــبة لل المناس
فقــراً  فــازدادت  فيــه  أعيــش  الــذي  المخيــم 
وحزنــاً وقهــراً، كمــا ازداد أفــراد أســرتي، 
ــى  ــم عل ــم خي ــت إســرائيل المخي ــا احتل وعندم
ــرد  ــد التش ــارح، فبع ــض ج ــزن مم ــي ح حيات
جــاء االحتــال، ولكنــي اآلن أصبحــت حزينــاً 
ومقهــوراً وغاضبــاً وفقيــراً. إذ ازدادت أعبــاء 
ــم  ــر له ــي أن أوف ــا. وكان عل أســرتي وطلباته
اســتمع  كنــت  والكســاء… وعندمــا  الغــذاء 
لمغامــرات الشــباب الخارجيــن مــن الســجون، 
ــة  ــي تجرب ــون ل ــي، أن يك ــن كل قلب ــى م أتمن
ــى  ــم أجــد الوقــت الكافــي حت ــي ل مثلهــم، ولكن
لمجــرد التفكيــر بذلــك، واكتفيــت بالكفــاح مــن 
أجــل معيشــة أســرتي… وعملــت كغيــري فــي 
قطــاع البنــاء اإلســرائيلي، وكان علــي االنتقــال 
إلــى مــكان العمــل فــي ســاعة مبكــرة، وعندمــا 
إحساســي  ازداد  المــادي،  وضعــي  تحســن 
ولــم  والحرمــان  األمــان  وعــدم  بالحــزن 
يتوقــف، كمــا أن شــعوري بالفقــر والحاجــة لــم 
يتوقــف، وغضبــي لــم يبــرد، وقــد كنــت أجلــس 
فــي البــاص الــذي ينقلنــا مــع أوالد المخيــم 
وغيرهــم وأغمــض عينــي علّنــي أنــال بعــض 
الراحــة حتــى نصــل… ولكــن وإن كانت عيني 
ــامعاً  ــاً س ــل، واعي ــي يظــل يعم مغمضــة فعقل
ــي…  ــه بعــض الشــباب مــن جيل ــدر ب ــا يتن لم
والــذي خلــت حياتهــم مــن المســؤوليات، وكان 
ــه مــن مغامــرات يســحرني،  ــون عن مــا يتحدث
ولكنــي كنــت جــاداً جامــداً، ليــس لــي هــدف إال 
ــه،  ــا يحتاجون ــر ألوالدي م ــل وأوف أن أعم

وإن كنــت اســترق الســمع والنظــر، واســتمتع، 
ــوم  ــري أن أق ــدوري كغي ــو كان بمق ــى ل وأتمن
بمغامــرة، باقتنــاص فرصــة ألســتمتع بــأكل 
دجاجــة لوحــدي، أو رغيــف مــن »الشــاورما« 
أو اشــتري مابــس جديــدة، غيــر التــي ألبســها 
ــره  ــي وأعتب ــت رغبات ــي أكب مــن ســنين، ولكن
غيــر الئــق بــي، ثــم حاجــات البيــت وطلبــات 
الزوجــة التــي ال تتوقــف، ال تســمح لــي أن 
أجــد الوقــت الكافــي ألفكــر بــأي متعــة حقيقيــة 
أو لــذة شــخصية، أو أكلــة لذيــذة أتمتــع بهــا 
وحزيــن،  فقيــر،  ألنــي  لمــاذا؟  وحــدي… 
ــك  ــك المــال، وال أمل ــي ال أمل وغاضــب، وألن
أمــام صرخــات  نفســي  أملــك  وال  الوقــت، 
زوجتــي وأطفالــي المطالبــة بالمزيــد، فأتصنــع 
الامبــاالة… والزهــد ! حتــى أنــي لــم أجــد 
الوقــت ألذرف دمعــة علــى أمــي عندمــا ماتت، 
ــة،  ــدت الدمع ــب وجم ــد القل ــت تجم ــع الوق وم
ــت أظــن أن إحساســي بالحــزن والســخط  وكن
والظلــم ال بــد وأن يتوقــف، ولكــن الطلبــات 
تتوقــف  لــم  التــي  الحيــاة  وهمــوم  اليوميــة 
ــي ال اســتفيق  ــة الت ــات المتوالي ــت كالضرب كان
منهــا، وأصبــح مجــرد التفكيــر بــأي متعــة، 
تخمــة، ال يحصــل عليهــا إال »المســعدين« 
أو الســعداء، مــن األغنيــاء، أمــا أنــا فســعادتي 
ــددة،  ــي المتج ــات عائلت ــي طلب ــح وألب أن أكاف
ــدث  ــا يح ــي، عم ــي وعقل ــي وقلب ــق عين وأغل
حولــي ويتمتــع بــه غيــري، قمــة ســعادتي 
ــدم  ــول ل ــن يتح ــذاء ألوالدي الذي ــر الغ أن أوف
دمــي… ضغــط  ويرفــع  حياتهــم،  يغــذي 
كان يرفــع جســده صبيحــة كل يــوم، جســده 
المكــدود، كالخشــبة المتصلبــة، وتبــدأ معزوفــة 
المتأففــة،  المتناومــة،  زوجتــه  الصبــاح، 
ــاء  ــام بأعب ــى القي ــا عل ــدم قدرته ــا بع وادعائه
ومــرض  األطفــال،  ومشــاحنات  البيــت 
ــب  ــو يطل ــت وه ــن البي ــرج م ــميرة« فيخ »س
منهــا برجــاء قائــاً : يرحــم أمواتــك، أســكتي، 
ــه،  ــا علي ــه قمن ــا علي ــي نمن ــا… الل ال تفضحين
ــه. ــاب خلف ــق الب ــيطان… ويطب ــن الش هللا يلع
فــي صبــاح يــوم الجمعة وجد زوجته مســتغرقة 
أو  إيقاظهــا  عــن  عجــز  ولمــا  النــوم،  فــي 
اســتفزازها قســي عليهــا بالــكام، فــردت عليه، 
ــه، أو  ــا بقدم ــه أو يركله ــا بكف ــّم أن يضربه فه
يســحق رأســها…وكاد أن ينفجــر مــن الغضــب 
ولكنــه بــدالً مــن أن يرحــم أمواتهــا لعنهــم.

ــل  ــاب طوي ــي ش ــب من ــل طل ــكان العم ــي م ف
القامــة، بالــغ النحافــة، أن أركــب معــه فــي 
ســيارة، وأنزلنــي فــي حديقــة منزلــه، وتركنــي 
البيــت  حــول  التربــة  فــي  ألعتنــي  هنــاك، 
ــي…  ــود ويأخذن ــى يع ــة، حت ــور الحديق وزه
ألول مــرة فــي حياتــي أكــون فــي مواجهــة 
ــدأت  ــع الخطــر، ب ــاً لوجــه م ــة أو وجه ضاري
بالعمــل كعادتــي بجديــة، كان الجــو حــاراً، وال 
أحــد حولــي، فالمــكان مســّور، خلعــت قميصــي 
ــاب  ــد الب ــي البيــت عن ــوي، وإذا بحركــة ف العل
الزجاجــي الواســع، أنثــى، مــرت مــن الشــمال 
إلــى اليميــن، لــم تعرنــي التفاتــاً، وبحركــة 
لحمــي  ألغطــي  قميصــي  تناولــت  عفويــة 
العــاري، خجــاً أن تــراه امــرأة أخــرى… 
ولمــا رأيــت عــدم اهتمامهــا أو تحرجهــا… 
ــر  ــعوري بالح ــل، كان ش ــي العم ــتمريت ف اس
واشــتعاالً…  باالختنــاق  إحساســاً  يزيدنــي 
ــورة،  ــي ري األرض المحف ــذت ف ــا أخ وعندم
رششــت طــرف فمــي بالمــاء، فاستشــعرت 
ورأســي  وجهــي  فطرشــقت  االبتــراد  لــذة 
علــى  المــاء  حبــات  وبقيــت  وصــدري… 
ــف،  ــعر الكثي ــت الش ــد مناب ــة عن ــدي عالق جس
وإذ بهــا تأتــي بــكأس مــن الشــاي الســاخن، 
ــاً  ــراً وقميصــاً قطني ــس بنطــاالً قصي ــت تلب كان
ضيقــاً، وشــعر رأســها المنفــوش لــم تملســه 
بعــد القيــام مــن النــوم، بــدت لــي شــهية كتفاحــة 
ــم  ــذي أش ــاورما« ال ــف »الش ــة، كرغي ناضج
رائحتــه، ويســيل لــه لعابــي وال أتذوقــه، تكلمت 
إلــى  أقــرب  أو  بلغــة عربيــة ســليمة  معــي 
الســليمة… وعندمــا رأت خجلــي وشــرودي 
أو تصنعــي بالبــرود، ذهبــت وعــادت عــدة 
ــى  ــراف عل ــة اإلش ــا بحج ــرات، كان آخره م
عملــي… ووضعــت كفهــا الرقيقــة الناعمــة 
بــذوٍر  زراعــة  مــن  لتمنعنــي  كتفــي  علــى 
تريدهــا فــي مــكان آخــر… أحسســت بحــرارة 
وصعقــة، وبرغبــة قاهــرة ال تقــاوم بإلقائهــا 
الرجــل  وجــاء  والتهامهــا…  األرض  علــى 
النحيــل وأعادنــي حيــث كنــت، وانتزعنــي 
انتزاعــاً كمــن يفيــق مــن حلــم لذيــذ مريــح.

كان نصــف نهــار مــن العمــل فــي األرض غير 
الغريبــة عنــي… ونظــرات متلصلصــة، وفــم 
مفتــوح شــهي، ولمســات حــارة… جعلتنــي 
أعيــش أجــواء حقيقية مــن المغامــرة، كالخيال، 
ــل…  ــي بالثم ــي إحساس ــم، وبق ــاحرة كالحل س
ــا  ــي… عندم ــة التال ــوم الجمع ــاح ي ــى صب حت
جــاء الرجــل النحيــف الفــارع الطــول وحملنــي 
ــه وتركنــي… وعــاد…  ــى بيت مــرة أخــرى إل
ــي  ــاً ف ــل تقريب ــت العم ــد أنهي ــت ق ــي كن ولكن
األســبوع الماضــي… فمــاذا أعمــل؟… أخــذت 
ــل  ــا، وأتأم ــد هن ــقي، وأقع ــب وأس ــد وأرت أعي
ــرة  ــيء شــجرة قصي ــاك وأســتظل بف ورود هن
قليلــة الظــل، وعيونــي التــي كانــت تقصــر 
مــن النظــر، بــدأت تتــردد وتــزداد جــرأة نحــو 

ــة  ــات طويل ــف لحظ ــي، وتتوق ــاب الزجاج الب
منتظرة…وعندمــا أفاقــت مــن النــوم وأخــذت 
ــاب الزجاجــي، كان صــوت  ــر الب تتحــرك عب
ــن  ــي م ــا، وتصــل ل موســيقى راقصــة ترافقه
ــز مــع النغمــات،  ــق يهت ــد، وجســدها الرقي بعي
ــارن  ــا أق ــر بانتظارهــا… وأن ــي تتوت وأعصاب
بينهــا وبيــن زوجتــي… كانــت هــذه المــرة 
تلبــس لباســاً رقيقــاً شــفافاً مــن ثيــاب النــوم 
وعندمــا  داخلهــا…  فــي  عمــا  ينــم  الــذي 
وقفــت معــي تكلمنــي، وطلبــت منــي ســيجارة، 
خفضــت مــن عينــي، ورفضــت أن أرفعهــا –
ــة  ــوت كالحي ــا تل فالرجــل اســتأمنني – وعندم
وتمطــت، شــهقت، ولكنــي قهــرت غريزتــي، 
بعقلــي وضميــري الواعــي… وعندمــا طلبــت 
منــي أن أخلــع قميصــي، متســائلة كيــف أحتمله 
فــي هــذا الجــو الحــار؟ … ووقفــت مشــدوهة 
ــل  ــة مث ــي المهلهل ــي مابس ــف تخف ــل كي تتأم
ــا  ــي ورمقته ــح، فتحــت عين ــد الملي ــذا الجس ه
بشــهوة، وكنــت دائمــاً أصدهــا، إمــا ألتقــي 
الشــمس أو مــن كثــرة الهــم والتفكيــر، ســبحت 
وعندمــا  األنفــاس…  الهثــة  عينــي،  فــي 
حــان…  قــد  مغادرتــي  ميعــاد  أن  عرفــت 
طلبــت منــي أن أبيــت الليلــة… ليلة الســبت… 
ــى البحــر…  ــي ســاعات العصــر إل لنذهــب ف
امــرأة…  تواعدنــي  فــي حياتــي  مــرة  أول 
وزفــرت زفــرة قصيــرة تشــبه الموافقــة، وبــت 
ليلتهــا مــع العمــال فــي الورشــة، بــدون فــراش 
علــى األرض، مســتعجاً مــرور الوقــت… 
للوقــت…  قاتــاً  تجولــت  الصبــاح  وفــي 
إلــى  إلــى ســاعات بعــد الظهــر… ذهبــت 
الشــاطئ… وهنــاك جلســت معهــا، بعــد أن 
أغرقــت جســدها فــي المــاء عــدة مــرات، 
وعــادت إلــي وقطراتــه عالقــة علــى شــعيرات 
ــت  ــر… كن ــب العصافي ــة كزغ ــدها النابت جس
ــة التــي قبرتهــا مــن  أعيــش أحاســيس المراهق
ــاً،  ــي، ذاه ــي أحام ــاً ف ــل، غارق ــن طوي زم
مطلقــاً جناحــي للريــح، وإذا بأحــد معارفــي 
ــرأة…  ــع الم ــر م ــى البح ــأ بوجــودي عل يفاج
باالحمــرار…  المحــروق  وجهــي  فتوشــى 
وقلــت بعصبيــة وكأنــي أدفــع عــن نفســي تهمــة 
: كنــت أتحــدث معهــا… ألعــرف قصتهــا.
تبريــر وجــودي  امــرأة قصــة، وكان  لــكل 
ــا  ــي بقصته ــب، واهتمام ــن ذن ــح م ــا، أقب معه
غريبــاً لواحــد ال يهتــم بالقصــص، ولملمــت 
الموقــف  تخيلــت  طريقــي  وفــي  نفســي، 
بحذافيــره، لــو أن الخبــر وصــل زوجتــي؟ 
الســابقة،  لحياتــي  عــدت  فقــد   ! أعــد  ولــم 
أعمــل وألبــي حاجــات أســرتي، وأشــتهي، 
أصبــح  بأنــه  نفســي  وأحــدث  وأتذكــر، 
أســقط. لــم  ولكنــي  مغامــرة،  كغيــري  لــي 

ولم يتوقف حزني
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اعتراف رجل محروم



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

السب� 12 ديسمبر  2020من ���ال ال�عي� ياسر عر�ا�

 في اعتداء جديد وخطير على المقدسات 
الدينية في القدس قام مستوطن باقتحام كنيسة 
الجسمانية في مدينة القدس المحتلة، وسكب 

وقودا داخلها محاوال إضرام النيران في 
بعض المقاعد الموجودة، وذلك يوم الجمعة 

الماضي الموافق الرابع من شهر كانون 
األول الجاري.

و��ــا� �ــ��د العيــا� �� حــار� ال�نيســة 
بر��ــة  ال�ــد��  �ســ�ار  �ــار�  ال�ا�عــة 
المســت��ن  �ــاردوا  م�دســيين�  �ربعــة 
إ�ــرام  وحــاول  ال�نيســة  ا�تحــ�  الــ�� 
ــ��  ــل�ا محاولت ــد� و��� ــي الم�اع ــرا� � الني
�بــ� �� ��ــ� ال�ــر�ة ا�ســرا�يلية� و��ــر 
ال�لســ�ينية  ا���ــا�  ��ا�ــ�   �� ال�ــ��د 
ــ�ا  ــ�را ومنع ــرا� �� ــد� الني ــن ��م ــي م �
ــر� ال�ــر�ة ا�ســرا�يلية�  ــا�. و�� امتداد�
�ــي بيــا� ل�ــا� إ��ــا �ل�ــ� ال�بــ� علــى 
ــ� إحــرا�  ــد محاولت مســت��ن إســرا�يلي بع
ال�نيســة� و�و�حــ� �� المعتــد�� البالــ� 
ســ�ا�  مــن  �ــ�  عامــا�   46 العمــر  مــن 
ــة ب�حــد  ــد �لحــ� ���ــرارا ��ي� ــد�� � ال�
الم�اعــد ال��ــبية �ــي دا�ــ� ال�نيســة�.

ي��ــر �� �ــ�ا االعتــدا� ليــ� ا�ول الــ�� 
ــالمية  ــا� ا�س ــاد� والم�دس ــ� دور العب يم
ال�ــد�  �ــي  ســيما  وال  والمســيحية 
ــد  ــدا� العدي ــ�ا االعت ــب� � ــد س ــة� �� المحتل
ــاد�  ــ� دور العب ــي مس ــدا�ا� الت ــن االعت م
الديــن  ورجــال  والمســيحية  ا�ســالمية 
المســيحيين والمســلمين ��حــرا� �نيســة 
علــى  واالعتــدا�  �بريــا�  �ــي  ال�اب�ــة 
الر�بــا� ا��بــا� �ــي ســاحة �نيســة ال�يامة� 
واالعتــدا� علــى الحــرم االبرا�يمــي �ــي 
ال�ليــ�� با��ا�ــة إلــى االعتــدا�ا� الي�ميــة 
ــى  ــت��ن�� عل ــالل ومس ــن�ا االحت ــي ي� الت
وا�تحامــ�  المبــار��  ا���ــى  المســ�د 
ي�ميــا� واالعتــدا� علــى الم�ليــن� وإ�ــدار 
بح��ــ�. ��ــدر  التــي  ا�بعــاد  �ــرارا� 

وي�لــ� المســت��ن�� علــى ��ما��ــ� اســ� 
ــة  ــة عدوا�ي ــي سياس ــن�� و� ــع ال�م ��د�ي
ينت���ــا �ا�ــ��� مــن اليميــن ا�ســرا�يلي 
و�دميــر  ســر�ة  علــى  ��ــ�م  المت�ــر�� 
الممتلــ�ا� ال�لســ�ينية. و�ــالل الســن�ا� 
إســرا�يلي��  مســت��ن��  ��ــ�  ا��يــر�� 
ممتلــ�ا�  علــى  االعتــدا�ا�  م�ــا� 
وم�دســا� �لســ�ينية �ــي ال��ــة ال�ربيــة� 
المحتلــة� و�ــر� ومــد� دا�ــ�  وال�ــد� 
�را�ــي ال�لســ�ينية المحتلــة عــام 1948.

علــى  االعتــدا�  علــى  المســت��ن  ا�ــدام 

�نيســة ال��ما�يــة محــاوال احرا��ــا� �ــي 
جريمــة ���ر�ــا ب�ريمــة احــرا� المســ�د 
ا���ــى� يــ�م 21 �� 1969� عندمــا ا�تحــ� 
مت�ــر� �ســترالي ال�نســية يدعــى دينيــ� 
ــا�  ــ�� رو�ــا� المســ�د ا���ــى مــن ب ماي
الم�لــى  �ــي  النــار  و��ــع�  ال��ا�مــة� 
ال�بلــي بالمســ�د ا���ــى� وجــا� �لــ� �ــي 
إ�ــار سلســلة مــن ا�جــرا�ا� واال�ت�ــا�ا� 
التــي ي�ــ�م االحتــالل ا�ســرا�يلي� ب�ــد� 
والدينيــة  الح�اريــة  ال��يــة  �مــ� 
المحتلــة. ال�ــد�  لمدينــة  وال��ا�يــة 

و�ــد �ــ�� الحريــ� �ــي ال�نــا� ال�ــر�ي 
ال�ن�بيــة  ال��ــة  �ــي  ال�ا�ــع  للم�لــى 
النيــرا�  و��ــ�  ا���ــى�  المســ�د  مــن 
علــى واج�ــا� المســ�د ا���ــى وســ��� 
ــ�  ــادر� و�� محت�يا� ــ� الن وســ�اد� و��ار�
مــن الم�احــ� وا��ــا�� و��ــرر البنــا� 
ــ� ســن�ا� لترميمــ�  ــر� ممــا ��ل ب�ــ�� �بي
والت�مــ�  �ا�ــ�.  �مــا  ��ار�ــ�  وإعــاد� 
التاري�ــي  المســ�د  منبــر  �ي�ــا  النيــرا� 
ا�ي�بــي  الديــن  �ــال�  �ح�ــر�  الــ�� 
مــن مدينــة حلــ�� و�لــ� عندمــا اســتعاد 
المســلم�� بيــ� الم�ــد� عــام 1187م. و�ــد 
ــة �ا�ــة�  ــ� م�ا� ــر ال�مي ــ� ل�ــ�ا المنب �ا�
ــ�  ــي � ــن ��� ــ�ر الدي ــل�ا� � ــ� إ� الس حي
ــر ا���ــى. ــ�م �حري ــر ب�عــداد� لي ــ�� �م ال

�ــام  ��ــد  با�مــ�  اليــ�م  ��ــب�  مــا 
ــب�  ــي � ــرا� الت ــا� الني ــ�يني�� ب��� ال�لس
المســت��ن�  ب�عــ� جريمــة  ال�نيســة  �ــي 
و�ــ�  االحتــالل  ســل�ا�  �امــ�  وبينمــا 
المــا�  ب��ــع  ا���ــى�  المســ�د  احــرا� 
ــ��  ــ�� و�با� ــي ومحي� ــى ال�بل ــن الم�ل ع
�ــر�  ا���ــا��  ســيارا�  إرســال  �ــي 
النيــرا��  إ�مــاد  إلــى  ال�لســ�يني�� 
بمالبســ�� وبالميــا� الم�جــ�د� �ــي �بــار 
المســ�د ا���ــى� و��ــر� ســل�ا� االحتالل 
��ربا�ــي�  �مــا�  ب�عــ�  �ا�  الحريــ�   ��
ــ�  ــد �� ��ب ــالل وبع ــل�ا� االحت ــ� س و�عم
الم�ندســ�� ال�لســ�يني��� ��ــ� �ــ� ب�عــ� 
�اعــ�� �� �ــابا �ســتراليا اســم� دينيــ� 
مايــ�� رو�ــا� �ــ� المســ�ول عــن الحريــ� 
و���ــا ســت�دم� للمحا�مــة� ولــ� يمــ� و�ــ� 
ــ��  ــ�ا ال�ــا� معت ــى ادعــ� �� � ــ� حت ��ي
�ــ� ��ل�ــ� ســراح�� و�ــ�ا مــا يم�ــن ���عــ� 
بعــد اعت�ــال المســت��ن الــ�� حــاول احــرا� 
االحتــالل  ســل�ا�  ��لــ�   �� ال�نيســة� 
ســراح� بح�ــة ��� معتــ�� �و مري� ��ســيا.

ادا�ت�ــا  �مــ�  ال�نيســة  احــرا�  محاولــة 
ح�ــ�  �مــا  ودوليــا�  وعربيــا  �لســ�ينيا 

ــار  ــ�� �� ــى ال ــ�د ا��� ــرا� المس ــد اح بع
ــي  ــع الدول ــن الم�تم ــ� اســتن�ارا م ــي حين �
والم�سســا� الدوليــة� و�ا�ــة مــن �بــ� 
م�لــ� ا�مــن الدولــي الــ�� اجتمــع و��ــدر 
�ــرار� ر�ــ� 271 لســنة 1969 ب��لبيــة 11 
ــ�  ــن الت��ي ــع دول ع ــا� �رب ــا وامتن ���
ا�مير�يــة  المتحــد�  ال�اليــا�  بين�ــا  مــن 
الــ�� �دا� �يــ� إســرا�ي� ودعا�ــا إلــى إل�ــا� 
جميــع التدابيــر التــي مــن �ــ���ا ��يير و�ع 
ال�ــد�. وجــا� �ــي ال�ــرار �� �م�لــ� 
ا�مــن يعبــر عــن ح��ــ� لل�ــرر البالــ� الــ�� 
يــ�م  ا���ــى  بالمســ�د  الحريــ�  �لح�ــ� 
العســ�ر�  االحتــالل  �حــ�   1969  ��  21
ا�ســرا�يلي� ويــدر� ال�ســار� التــي لح�ــ� 
ــرر�. ــ�ا ال� ــة ل� ــا�ية �تي� ــة ا��س بال��ا�

ــة وا�ســالمية�  ــدول العربي ــد ال ــى �عي وعل
�ا�ــ� �نــا� حالــة ��ــ� عارمــة� واجتمــع 
�ــاد� �ــ�� الــدول �ــي الربــا� يــ�م 25 �يلــ�ل 
الم��مــر  من�مــة  إ��ــا�  و�ــرروا   1969
ــن  ــا �ال�ي ــي حين� ــ� � ــي �م ا�ســالمي الت
دولــة عربيــة وإســالمية� و���ــ�� �نــدو� 
ــي  ــام التال ــي الع ــ� � ــام 1976. � ــد� ع ال�
الملــ�  بر�اســة  ال�ــد�  ل�نــة  ���ــ�� 
ال�ا�ــي  الحســن  الملــ�  الراحــ�  الم�ربــي 
للمحا��ــة علــى مدينــة ال�ــد� وم�دســا��ا 
التــي  الت��يــد  عمليــا�  �ــد  ا�ســالمية 
�مارســ�ا ســل�ا� االحتــالل ا�ســرا�يلية.

ــ� عل�ــ� ر�يســة و�را� ح��مــة  ــي الم�اب �
االحتــالل �ــي حينــ� ��لــدا ما�يــر علــى 
ــر�  ح� �عندمــا  �ا�لــة�  العربــي  الم��ــ� 
ــد� ��  ــة� واعت� ــ� الليل ــ� �ل ــ� �� ا���ــى ل
إســرا�ي� ست�ســح�� ل�ــن عندما حــ�� ال�با� 
ســبا� عميــ��. �ــي  العــر�   �� �در�ــ� 

و�ــ�  العــر�  حــال  �ــ�  �لــ�  �ا�  �ــا�ا 
حال�ــ�  �ــا�  ا���ــى�  المســ�د  احــرا� 
ــام  ــي �ــ� �ي ــا� � ــا و��ا� ــر �ع� ــ�م ��� الي
بت�بيــع عال�ا��ــا  العربيــة  الــدول  بعــ� 
ب��امــة  و�يام�ــا  االحتــالل�  دولــة  مــع 
و�بــادل  مع�ــا�  دبل�ماســية  عال�ــا� 
الت�اريــة  اال��ا�يــا�  وع�ــد  ال�يــارا� 
�ــ�  �ــي  و�لــ�  مع�ــا�  واال�ت�اديــة 
اســتمرار االحتــالل ا�ســرا�يلي ل�را�ــي 
ــ�  ــي � ــة� و� ــة المحتل ــ�ينية والعربي ال�لس
ــا��  ــعبنا وم�دس ــد � ــ� � ــتمرار جرا�م اس
والح�اريــة. ال��ا�يــة  و�عيا�ــ�  الدينيــة 

علــى  يملــي  االحتــالل  جرا�ــ�  اســتمرار 
اســت�ال�  وا�ســالمية  العربيــة  الــدول 
العبــر والــدرو�� بــ�� الت�بيــع مــع ســل�ا� 

االحتــالل  دولــة 
ال�را�ــ�  عــن  ��ــ�  ال  جريمــة�  �ــي 
ال�ــع�  �ــد  االحتــالل  ير��ب�ــا  التــي 
العربيــة  ال�ــع��  و�ــد  ال�لســ�يني 
الدينيــة. م�دســا��ا  و�ــد  وا�ســالمية� 

ا�ت�ــا�  االحتــالل  ســل�ا�  م�ا�لــة  ا� 
حرمــة الم�دســا� الدينيــة �ــي مدينــة ال�ــد� 
المحتلــة� و�ــي ســا�ر المنا�ــ� ال�لســ�ينية 
الم�دســا�  علــى  واالعتــدا�  المحتلــة� 
حريــة  با�ت�ــا�  و�يام�ــا  والم�ليــن� 
العبــاد� ومنــع الم�ليــن مــن ال��ــ�ل الــى 
�ي�ــا�  ال�ــال�  وادا�  الم�دســة  االما�ــن 
ي�ــ�� ا�ت�ــا�ا� �ار�ــا� لحريــة العبــاد� وحــ� 
��لت�ــا  التــي  الدينيــة  ال�ــعا�ر  ممارســة 
و�ا�ــة  الدوليــة�  والم�ا�يــ�  ال�ــرا�ع 
ال�ــرعية الدوليــة لح�ــ�� اال�ســا�� �مــا 
ــة  ــ� الرابع ــة جني ــع ا��ا�ي ــ� م ــا �تنا� ا��
للمــاد�  �ار�ــا  وا�ت�ــا�ا   1940 لعــام 
لســنة  االول  جنيــ�  برو���ــ�ل  مــن   53
العدا�يــة  االعمــال  ح�ــر�  التــي   1977
ــي ��ــ��  ــاد� الت ــن العب ــة �ــد اما� الم�ج�
لل�ــع��. والروحــي  ال��ا�ــي  التــرا� 

مــن   � ��ــر�   �8� المــاد�  اعتبــر�  و�ــد 
ال�نا�يــة  للمح�مــة  االساســي  الن�ــام 
��جيــ�  �عمــد  1998م  لســنة  الدوليــة 
الم���ــة  المبا�ــي  �ــد  ��مــا� 
ل��ــرا� الدينيــة مــن �بيــ� جرا�ــ� الحــر�.

�ــي  ال��ما�يــة  �نيســة  احــرا�  جريمــة 
ــرا�  ــة اح ــي جريم ــا � ــر� م�لم ــة ح جريم
عمــن  الن�ــر  ب�ــ�  ا���ــى�  المســ�د 
ــالل  ــة االحت ــن� دول ــن ال�ريمتي ــ� �ا�ي �ر��
و��ــا  ال�را�ــ�  �ــ��  مســ�ولية  �تحمــ� 
لل�ا�ــ�� الدولــي ا��ســا�ي� وو��ــا ل�ــرارا� 
الدولــي�  وال�ا�ــ��  الدوليــة  ال�ــرعية 
ادا�ت�ــا  ينب�ــي  ال��يــر�  ال�را�ــ�  و�ــ�� 
ــ� مــن ار��ب�ــا  ــى و���ــا� و��دي والعمــ� عل
لل��ــا� ال�نا�ــي الدولــي� و�ا�ــة لــد� 
المح�مــة ال�نا�يــة الدوليــة حتــى ال ي�لــ� 
�ب�ــى  ال  وحتــى  الع�ــا�  مــن  الم�رميــن 
ال�ا�ــ��.  �ــ��  ســل�ة  االحتــالل  دولــة 

- إن انطاقــة الجبهــة الشــعبية محطــة نوعية، تؤكــد خالها على 
إســتمرار المقاومــة والتصــدي لُمخططــات التســوية التصفووية.
لجماهيــر  التحيــة  الجبهــة  توجــه  انطاقتهــا  ذكــرى  فــي   -
األســيرة  وللحركــة  التواجــد  أماكــن  كافــة  فــي  شــعبنا 
داخــل ســجون االحتــال وتؤكــد علــى أن اســتعادة وحــدة 
مكونــات شــعبنا يجــب أن تكــون أهــم األولويــات الوطنيــة.
ــة  ــة الصهيوني ــى أن الحمل - أكــدت الجبهــة خــال المؤتمــر عل
ــاالت  ــة االعتق ــا حمل ــي كان آخره ــا والت ــد رفاقه ــعة ض الواس
الواســعة فجــر اليــوم فــي بيــت لحــم والقــدس لــن تكســر 
عزيمتهــا وســتزيدها قــوة وإصــراراً علــى مواصلــة المقاومــة.

دعــم  أشــكال  لــكل  االعتبــار  إلعــادة  الجبهــة  دعــت   -
هجمــة  مــن  تعانــي  والتــي  االســيرة،  الحركــة  وإســناد 
يطمحــون  األســرى  أن  ُمشــددة علــى  متواصلــة  صهيونيــة 
لتكثيــف كل أشــكال اإلســناد والضغــط لمواجهــة سياســات 
اإلداري،  االعتقــال  سياســة  خاصــة  بحقهــم  االحتــال 
األطفــال. واعتقــال  الطبــي  اإلهمــال  االنفــرادي،  العــزل 
- ودعــت الجبهــة الســلطة الفلســطينية لوقــف كل إجراءاتها التي 
تســتهدف حقــوق ومخصصــات األســرى واألســرى المحررين، 
رضوخــاً لإلمــاءات الصهيونيــة واألمريكيــة، والتــي تســتهدف 
ضــرب الرمزيــة النضاليــة التــي تمثلهــا الحركــة االســيرة.

أســراها  باســم  الجبهــة  عاهــدت  المؤتمــر  ختــام  وفــي 
بمواصلــة  شــعبنا  جماهيــر  عمومــاً  ومناضليهــا 
الكامــل. التحريــر  حتــى  والصمــود  المقاومــة  معركــة 

دعاء لأسرى الفلسطينيين في سجون اإلحتال 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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