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االحتفال باليوم العالمي للجبال بسطيف 

إكليل غار 
لغائبة متواضعة

الشــهيدة  إرتقــْت 
صالــح  ســهيلة 
الكعبــي (أم أســعد) 
قبــل  الســامء  إىل 
وعرشيــن  تســعة 
علــم  دون  عامــاً، 
لََمــَع  إســمها  أن 
بأحــرف مــن نــور 
شــهيدة  كأول 
األوىل،  لإلنتفاضــة 
دون  وغابــْت 

ــل  ــاء شــعبها قب ــن أبن ــال م ــذي ن ــل ال ــة بحجــم القت معرف
ــن  ــع م ــاء يف التاس ــر األربع ــا. ظه ــذة كبده ــف فل أن يخط
كانــون أول 1987، شــّيع مخيــم جباليــا أربعــة شــهداء 
ســقطوا بحــادث ســرّي إســتهدف حافلــة عــامل. أطلــق جيــش 
ــم  ــاب حات ــهد الش ــيعني فأستش ــىل املش ــار ع ــالل الن االحت
الســييس عــىل مدخــل مقــربة جباليــا، ثــم إلتحــق بــه ليلــة 
الجمعــة الشــاب إبراهيــم محمــد العكليــك أثنــاء مواجهــات 
شــهدتها البلــدة القدميــة يف نابلــس. ظهــرية الجمعــة يف 
ــاراً:  الحــادي عــرش مــن كانــون أول كانــت الضفــة تقــدح ن
تجمــع شــبان مخيــم بالطــة وقــرروا االحتجــاج عــىل القتــل 
ــن  ــال بالســنوية العرشي ــس، واالحتف ــزة ونابل األعمــى يف غ
عــىل إنطــالق فصيلهــم اليســاري، حملــوا الرايــات الكفاحيــة 
واألعــالم الوطنيــة، وإنطلقــوا يف مواجهــة الرصــاص الكثيــف. 
جمــع الشــاب اليافــع حاتــم، نجــل الشــهيدة، رفاقــه. إنطلــق 
ــة  ــرية احتجاجي ــة يف مس ــالة الجمع ــب ص ــرون عق املتظاه
ــن  ــع ع ــعد) تداف ــْت (أم أس ــم. خرج ــوارع املخي ــت ش طاف
صغارهــا يف مواجهــة جنــود االحتــالل، فأخــذت حصتهــا مــن 
ــا  ــا وجاره ــوراً قريبه ــا، وحصــد ف ــزق قلبه ــل م رصــاص قات
ــىل  ــز ع ــم أجه ــاعد، ث ــامعيل مس ــيل إس ــري ع ــى الصغ الفت
الشــابة ســحر أحمــد الجرمــي!. غّيــب الرصــاص (أم أســعد) 
ــىل األرض  ــا ع ــرك أرسته ــامء، وت ــا للس ــق روحه ــرساً وأطل ق
ــم رسيعــاً واشــتبك مــع  ــا حات ــح: شــب نجله يف مهــب الري
قــوات االحتــالل مبدخــل مخيــم بالطــة يف ربيــع 1993، 
وعــاد يســتلقي شــهيداً بجــوار والدتــه. رحــل زوجهــا  بعــد 
ــجني إىل  ــلل االوكس ــق تس ــم طري ــان ال يرح ــع رسط أن قط
رئتيــه، وقــد قطــَع جنــود االحتــالل طريقــه الزراعــي يف 
األغــوار ســنة 1967 وأجــربوه عــىل املــرور قــرساً عــرب حقــل 
ألغــام! فطــارت ســاقه اليمنــى. رحلــْت (أم أســعد) بصمــْت 
دون توثيــق يُســجل لهــا رشف إرتفاعهــا أول نجمــة يف ســامء 
كتــب  مــن  الفقــراء «يســقطون»  األوىل؛ ألن  اإلنتفاضــة 
تحــرتف تزويــر التاريــخ! عــىل قــربك الفقــري املتواضــع؛ ينــرث 
ــن  ــك التاســعة والعرشي ــة زهــر بســنوية رحيل ــاؤك باق أحب
اعرتافــاً بحضــورك الــذي يتجــدد كلــام أشــعل فقــراء شــعبك 
ــد  ــداً األح ــدة.. غ ــة املجي ــار االنتفاض ــدة يف ن ــمعة جدي ش
عــىل  األحبــاب تســعة وعرشيــن شــمعة حزنــاً  يضيــئ 

الغيــاب.

اإلفتتاحية

عني وملان تحتضن اكرب تظاهرة كشفية تطوعية للتشجري  مبناسبة االحتفال 
باليوم  للجبال.

اليوم الدويل للجبال 2020
 أحيت محافظة الغابات لوالية سطيف ممثلة مبقاطعة الغابات عني وملان 

و بالتنسيق مع  الكشافة اإلسالمية الجزائرية، بلدية ودائرة عني وملان 
اليوم الدويل للجبال تحت شعار " التنوع البيولوجي للجبال" الذي تزامن 

وانطالق املوسم الكشفي. 

شهد الحدث حضور و مشاركة السلطات املحلية واألمنية ممثلة بالسيدة 
رئيسة دائرة عني وملان، الدرك الوطني، األمن الوطني، الحامية املدنية، كل 

أفواج  الكشافة االسالمية الجزائرية، مديرية األشغال العمومية، مديرية 
البيئة، املنظمة الجزائرية للبيئة واملواطنة، التنسيقية الوطنية لحامية 
املجتمع، جمعية البلبل للصيادين عني وملان وجمعية الشباب لحامية 

البيئة أين تم غرس 1.500 شجرية مبحيط حي 5 جويلية ببلدية عني وملان.
ع املالك قادري سطيف

نادي األسير  الفلسطيني 
رفاق في السالح و رفاق في القرار 

ال لسياسة العزل اإلنفرادي بحق األسير عمر خرواط

بقلم: بسام الكعبي
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الدخول الـجامعي :
 استئناف الدراسة حضوريا هذا الثالثاء عبر دفعات بسبب تفشي فيروس كورونا

يســتأنف الطلبــة الجامعيــون الدراســة 
باملؤسســات  حضوريــا  دفعــات  عــرب 
ظــروف  يف   ، الثالثــاء  هــذا  الجامعيــة، 
اســتثنائية بســبب تفــيش فــريوس كورونــا 
بعــد أن انطلقــت الــدروس منــذ أســبوعني 

ــد. ــن بع ــم ع ــة التعلي بطريق
والبحــث  العــايل  التعليــم  وزيــر  وكان 
ــان، أكــد  ــد الباقــي بــن زي ــي، عب العلم
ــي  ــم الجامع ــالق املوس ــبة انط ــه مبناس أن
بروتوكــول  وضــع  تــم   ،  2021-2020
الحضــوري  النمــط  يف  "صــارم"  صحــي 
ــامد نظــام  ــم اعت ــث يت ــم، حي ــن التعلي م
الدراســة  ضــامن  خــالل  مــن  التفويــج 
ــس  ــع تدري ــة م ــث الطلب ــة لثل الحضوري
الوحــدات االساســية، موضحــا أن الدراســة 
النمــط مبعــدل 12  ســتتم وفــق هــذا 
أســبوعا لــكل ســدايس والباقــي ســيتم عــرب 

ــد. ــن بع ــم ع ــط التعلي من
ودعــا الوزيــر األرسة الجامعيــة إلنجــاح 
وأن  ســيام  ال  الجامعــي،  املوســم  هــذا 
هــذه الســنة التحــق بصفــة اســتثنائية 
بالجامعــات  جديــدا  طالبــا   279.959
ــني  ــربزا أن نظــام املزاوجــة ب واملعاهــد، م
ــد  ــن بع ــم ع ــوري والتعلي ــم الحض التعلي

يشــمل أيضــا هــؤالء الطلبــة.
ومبناســبة انطــالق الــدروس عــن بعــد، 
ذكــر املســؤول األول عــن القطاع يف رســالة 
لــه أن الــوزارة عمــدت منــذ الســدايس 
الثــاين مــن الســنة املنرصمــة، وبســبب 
جائحــة كورونــا، إىل اعتــامد أمنــاط بديلــة 
يف التعليــم تتمثــل يف "طرائــق التعليــم 
ــائط  ــف الوس ــتعامل مختل ــد واس ــن بع ع
هــذه  "حداثــة  إىل  مشــريا  املتاحــة"، 
مجمــل  توفــر  وعــدم  نســبيا  التجربــة 
عنــارص البيئــة الحاضنــة لهــا ويف مقدمتهــا 
الصعوبــات املرتبطــة باالتصــال الشــبيك 

وضعــف معــدالت التدفــق".
وأكــد أن هــذا النمــط مــن التعليــم ســمح 
واســتكامل  بعــد  عــن  دروس  بتنظيــم 
متطلبــات املناهــج الدراســية والربامــج 
التعليميــة مبــا مكــن بعــد ذلــك مــن 
اجــراء عــدد مــن النشــاطات البيداغوجيــة 
بشــكل حضــوري وكــذا القيــام بأعــامل 
ــن  ــي م ــول صح ــامد بروتوك ــم باعت التقيي
خــالل تفويــج الطلبــة واحــرتام قواعــد 
الحاميــة والوقايــة ســواء عــىل مســتوى 
مبرافــق  أو  العــايل  التعليــم  مؤسســات 

الجامعيــة. الخدمــات 
بعــد  عــن  التعليــم  منــط  أن  واعتــرب 
منــط  وبــني  بينــه  أحيانــا  واملزاوجــة 
التعليــم الحضــوري يف النشــاطات التــي 
يكــون فيهــا عــدد الطلبــة محــدودا، مل 
ــي  ــم الجامع ــاء املوس ــط بإنه ــمح فق يس
يف  "مقبولــة"  ظــروف  يف   2020-2019

ــن  ــل مك ــة، ب ــات الجامعي ــب املؤسس أغل
بشــكل خــاص ملؤسســات التعليــم العــايل 
ولــألرسة الجامعيــة ويف مقدمتهــا االســاتذة 
الباحثــون مــن اكتســاب "خــربة مثينــة" 
يف هــذا النمــط مــن التعليــم ومكنهــم 
ــة  ــات البيداغوجي ــم يف املقارب ــن التحك م
ــه  ــائله وأدوات ــر وس ــه وتطوي ــة ب املرتبط
التعليميــة  املنصــات  غــرار  عــىل 
الشــبيك  للتواصــل  الرقميــة  واألرضيــة 
واعتــامد أســاليب مســتجدة يف العالقــة 

والطالــب. األســتاذ  بــني  البيداغوجيــة 
الــوزارة  وأشــار يف هــذا الصــدد إىل أن 
هــذه  مــن  باملائــة   90 قرابــة  أنهــت 
املؤسســات  بــكل  الخاصــة  املنصــات 
الجامعيــة، مؤكــدا أن مصالحــه بصــدد 
ــق  ــجلة يف تطبي ــات املس ــل الصعوب "تذلي
هــذا النمــط مــن التعليــم، ســيام مــا 
الطالــب  بــني  التفاعليــة  مببــدأ  تعلــق 
واالســتاذ، إىل جانــب املســائل املتعلقــة 
مــن  للرفــع  اإلنرتنــت  شــبكة  بتوســيع 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  التدفــق  حجــم 

الجزائــر". اتصــاالت  مؤسســة 
مــن جهتــه، أكــد االمــني العــام لالتحاديــة 
والبحــث  العــايل  للتعليــم  الوطنيــة 
ــاد  ــواء االتح ــت ل ــة تح ــي، املنضوي العلم
مســعود  الجزائريــني،  للعــامل  العــام 
يعــد  عــن  التعليــم  منــط  أن  عامرنــة، 
اســرتاتيجيا  و"خيــارا  تعليميــا  منوذجــا 
ال بــد مــن اعتــامده يف هــذه الظــروف 
ــه  ــربزا أن انجاح ــتثنائية"، م ــة االس الصحي
ــة  ــائل املادي ــة الوس ــة كاف ــب "تعبئ يتطل

البرشيــة". والطاقــات 
الرتتيبــات  ان  عامرنــة  الســيد  اعتــرب  و 
ــوص  ــة بخص ــرف الوصاي ــن ط ــذة م املتخ
انطــالق املوســم الجامعــي الحــايل تســمح 
البيداغوجــي  النشــاط  انجــاح  بضــامن 
ــذا  ــدة، اال أن ه ــة الجدي ــنة الجامعي للس
بااللتــزام  قــال-  كــام  مرهــون-  الشــأن 
الفائــق باإلجــراءات االحرتازيــة ال ســيام 
هــذا  الحضــوري  للتدريــس  بالنســبة 
ــل  ــائل النق ــري وس ــىل توف ــرص ع ــع الح م

العمليــة. الالزمــة إلنجــاح  والــرشوط 
ــا  ــة تأكيده ــددت االتحادي ــبة، ج وباملناس
الصحــي  بالربوتوكــول  االلتــزام  عــىل 
هــذا  خــالل  أكــرب  برصامــة  وتطبيقــه 
اىل  الفاعلــني  جميــع  داعيــة  املوســم، 
عــدم الرتاخــي والتحــيل بــروح املســؤولية 
و اليقظــة و االســتمرار يف نــرش الوعــي 
ــات  ــىل مســتوى كل املؤسســات واالقام ع
ــول  ــق الربوتوك ــة مــن أجــل تطبي الجامعي
الصحــي و بالتــايل املســاهمة يف نجــاح 

البيداغوجيــة. العمليــة 
التنظيــامت الطالبيــة هــي األخــرى دعــت 
اىل رضورة التطبيــق الصــارم للربوتوكــول 

الصحــي.
ويف هــذا الصــدد، أشــار االمــني العــام 
التحــاد الطلبــة الجزائريــني، نجيــب مباريك، 
إىل تســجيل بعــض النقائــص بســبب "عدم 
ــاء يف  ــة الوب ــة" ملواجه ــربة كافي ــود خ وج
الســدايس الثــاين مــن الســنة الدراســية 
االلتــزام  اىل  الجميــع  داعيــا  املاضيــة، 
الدائــم  االرتــداء  و  الجســدي  بالتباعــد 

ــي. ــاع الواق للقن
اعتــرب  بعــد،  التعليــم عــن  وبخصــوص 
أوىل  مــن  كان  االتحــاد  أن  مبــاريك 
إىل  دعــت  التــي  الطالبيــة  التنظيــامت 
اعتــامد هــذا النمــط باعتبــاره "الخيــار 
ــتثنائية  ــروف االس ــذه الظ ــد" يف ه الوحي
لتفــادي زيــادة عــدد االصابــات ولتطويــر 
مــرشوع  وبعــث  الجزائريــة  الجامعــة 
الجامعــات  مصــف  يف  رقميــة  جامعــة 

العامليــة.
أمــا بخصــوص الطلبــة القاطنــني يف مناطــق 
الظــل، قــال مبــاريك أنــه "ميكــن االعتــامد 
ــات  ــتغالل قاع ــة واس ــخ الورقي ــىل النس ع
الجامعــات  يف  املســخرة  االيل  االعــالم 

ــة. ــة" للدراس ــات الجامعي واالقام
بــدوره، عــرب االمــني الوطنــي للتحالــف من 
ــزة  ــي، حم ــاليب الوطن ــد الط ــل التجدي أج
ــي  ــة الت ــه" للطريق ــن "ترحيب ــي، ع رجع
اعتمدتهــا الــوزارة يف التعليــم الحضــوري، 
مــربزا أن التعليــم عــن طريــق دفعــات 
هــي الطريقــة "األنجــح" لضــامن الدراســة 

ــة. عــىل مســتوى املؤسســات الجامعي
الرزنامــة  أن  رجعــي  الســيد  وأفــاد 
ــامد  ــذا اعت ــار وك ــذا االط ــدة يف ه املعتم
ــدروس  ــي ال ــة بتلق ــث الطلب ــة لثل الدراس
ــه  ــيام وأن ــق" الس ــب "الئ ــية ترتي االساس
ــرتة دراســة  ــة كل ف ــم يف نهاي ــوج بتقيي يت

لطلبــة كل دفعــة بامتحــان تقييمــي.
وأكــد املتحــدث ذاتــه أن تنظيمــه الطــاليب 
مســتمر يف تعزيــز دور هياكلــه مــن خــالل 
ــم مــع الوضــع  ــن مــن أجــل التأقل التكوي

الســائد.
كــام يســاهم يف وضــع االليات اللوجســتية 
يف متنــاول الطلبــة مــن خــالل االســهام يف 
ــرام اتفــاق  توفــري أجهــزة االعــالم االيل واب
ــال  ــف النق ــيل الهات ــف متعام ــع مختل م

لتوفــري التدفــق العــايل لألنرتنــت.
أمــا بخصــوص الطلبــة القاطنــني باملناطــق 
النائيــة، فدعــا الســيد رجعــي إىل فتــح 
املكتبــات البلديــة وتقريــب الخدمــات 
ــة  ــم متابع ــى يتســنى له ــة حت ــن الطلب م
الــدروس، اىل جانــب مطالبتــه بــرضورة 
ــني  ــي لتمك ــل الجامع ــوط النق ــح خط فت

الطلبــة مــن التنقــل اىل الجامعــات.

سعيد العياشي لإلذاعـة :
 الشارع المغربي يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني

أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية 
للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد 

العيايش، أن الشارع املغريب وجزء من 
الطبقة السياسية املغربية يرفضون 

التطبيع مع الكيان الصهيوين ويعارضون 
بشدة موقف محمد السادس الذي 

باع القضية الفلسطينية مقابل اعرتاف 
الواليات املتحدة بسيادة املغرب عىل 

إقليم الصحراء الغربية.
وإعترب سعيد العيايش خالل نزوله ضيفا 

عىل برنامج "ضيف الصباح" للقناة 
اإلذاعية األوىل هذا األحد أن "صفقة العار 

التي أقبل عليها النظام املغريب بانخراطه 
يف مسار التطبيع مع الكيان الصهيوين 
مقابل كسب اعرتاف الرئيس األمرييك 

املنتهية واليته بسيادته غري املرشوعة عىل 
الصحراء الغربية تعترب صفقة تجارية عىل 
حساب الشعب الصحراوي والفلسطيني" 

وهو ما يتناىف -حسبه- مع ميثاق األمم 
املتحدة يف تصفية قضايا اإلستعامر والذي 

يعرتف بالشعب الصحراوي وبأحقيته يف 
تقرير املصري.

كام أضاف ضيف الصباح أن «قرار دونالد 

ترامب يخرق القانون الدويل ويعرقل عمل 
األمم املتحدة يف إيجاد حل عادل لقضية 

الشعب الصحراوي» وبأن «الدعم غري 
القانوين لرتامب لن يغري من موقف األمم 

املتحدة ومن موقف اإلدارة األمريكية 
الجديدة».

وأكد سعيد العيايش أن «إقليم الصحراء 
الغربية مدون يف ميثاق األمم املتحدة 

كإقليم غري محكوم ذايت وبأن كل األقاليم 
املستعمرة من حقها االستفادة من استفتاء 
تقرير املصري طبقا للوائح القانون الدويل»، 

موضحا أيضا أن «املغرب متخوف من 
االستفتاء الذي سيعرب عن إرادة الشعب 

الصحراوي الذي سيؤدي إىل استقالل 
الصحراء الغربية».

من جانب أخر، أشار رئيس اللجنة الوطنية 
الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، 

أن ترصيحات الوزير األول عبد العزيز 
جراد حول هذه القضية كانت صائبة، 

خاصة ملا أكد أن «هذه الصفقة ستسمح 
بتواجد الكيان الصهيوين عىل حدودنا وهو 

ما يطلب منا أكرث يقظة ملواجهة هذا 
التهديد».

مجلس قضاء الجزائر يؤيد األحكام االبتدائية الصادرة 
في حق الوزيرين السابقين ولد عباس و بركات

 أيدت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم األحد االحكام االبتدائية الصادرة عن محكمة 
سيدي أمحمد في حق المتهمين في قضية اختالس أموال عمومية من وزارة التضامن الوطني والتي 

تورط فيها الوزيران السابقان جمال ولد عباس وسعيد بركات وعدد من اإلطارات.

وكانت املحكمة االبتدائية لسيدي أمحمد 
أدانت شهر سبتمرب الفارط وزيري التضامن 
الوطني السابقني جامل ولد عباس وسعيد 

بركات بعقوبات بالسجن النافذة ملدة 8 
سنوات و 4 سنوات عىل التوايل وغرامة مالية 

قدرت مبليون دج لكل منهام.
كام متت إدانة األمني العام السابق لوزارة 

التضامن الوطني, بوشناق خالدي, ب 3 
سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 

مليون دج, ومدير الترشيفات, جلويل سعيد, 
بسنتني حبسا نافذا منها سنة غري نافذة 

وغرامة مالية قدرها مليون دج. ومتت أيضا 
يف نفس القضية إدانة الوايف ولد عباس نجل 

الوزير جامل ولد عباس واملتواجد يف حالة 
فرار بالخارج, ب10 سنوات حبسا نافذا 
وغرامة قدرها مليون دج مع اصدار أمر 

بالقبض عليه.

وكان النيابة العامة لذات املجلس قد التمست 
األسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا 
ومليون دج غرامة مالية يف حق املتهم جامل 
ولد عباس وزير التضامن السابق و 8 سنوات 
حبسا نافذا و مليون دج غرامة لسعيد بركات 
املتابعني بتهم تبديد واختالس أموال عمومية 

وإبرام صفقات مخالفة للترشيع وسوء 
استعامل الوظيفة.

كام التمس النائب العام عدة أحكام يف حق 
متهمني آخرين منهم األمني العام السابق 

لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خالدي, ب 
5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة 

مالية نافذة, فيام تراوح التامس باقي املتهمني 
بني 5 سنوات و 4 سنوات حبسا نافذا و 500 

ألف دج غرامة مالية نافذة مع مصادرة 
جميع األمالك املتأتية من الجرمية وذلك عمال 

بأحكام قانون مكافحة الجرمية.



03Lundi 14 Dicembre 2020
Numéro: 888

اإلثنین 14 دیسمبر 2020
وطنيالعدد: 888

األنموذج االقتصادي الجديد مخطط مرجعي واعد
حّدد رئيس اجلمهورية عبد اجمليد تبون في العام األول من عهدته، اإلطار املرجعي لألمنوذج االقتصادي 

اجلديد، راسًما معالم خطة االنتعاش االقتصادي وحّدد اطارها القائم على "إتاحة الفرص للجميع" واملرتكز 
على "تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص، والتشاركية في رسم السياسات، وحتقيق االستدامة الـمالية 

وتقوية الـمؤسسات ورفع مستوى وكفاءة التعليم".

يف الورقة التالية، يطرح "موقع اإلذاعة الجزائرية" 
أهّم معامل الخطة الجديدة املمتدة عرب 3 مراحل 

إىل آفاق سنة 2024.
- النموذج االقتصادي الجديد يقوم عىل تنويع 

النمو واقتصاد املعرفة، ووضع سياسة تصنيع 
جديدة موجهة نحو الصناعات املصغرة واملتوسطة 

والناشئة، وتعطي األولوية يف مجال الرتكيب 
الصناعي للمنتجات الضامنة ألعىل نسبة من 

اإلدماج الوطني".
- الرهان األكرب يف تفعيل مليون مؤسسة مصّغرة، 

بغرض تطوير النسيج االقتصادي وجلب القيمة 
املضافة. 

- تطوير املؤسسات املصغرة الناشطة يف القطاعني 
الزراعي والصناعي، وابتعاث مؤسسات ناشئة 

لتطوير برامج ومنصات لرقمنة املجتمع وأخرى 
لرتقية الحلول املدمجة وتحسني األنشطة 

والتمويل، وما يتصّل بالذكاء الصناعي، وتشجيع 
حاميل املرشوعات اإلبتكارية لبناء أرضية خصبة 

للمقاوالتية ونقل املعرفة ورفع جودة ونوعية 
املنتوج املحيل وتعزيز قدرته التنافسية.

- تسهيل منح القروض ودعم املؤسسات الناشئة 
لالستثامر يف إفريقيا.

- جرد كل الرثوات الوطنية الطبيعية غري املستغلة 
"حتى نرفع من طاقتنا التصديرية، تعويضا عن أي 

نقص من عائدات املحروقات، وحفاظا عىل حق 
األجيال الصاعدة يف هذه الرثوة".

- بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني 
حقيقي ومنتج، محددة اآلجال واضحة األهداف 

من خالل مراجعة اإلطار الترشيعي املتعلق 
برتقية االستثامر وإعادة تنظيم القطاع االقتصادي 
العمومي التابع لها قصد إعادة بعثه وفصله متاًما 

عن الخزينة العمومية كممّول أسايس.

- ترقية ودعم األنشطة االقتصادية القامئة عىل 
املعرفة، ذات القيمة التكنولوجية العالية، ودعم 
املؤسسات الصغرية، وتشجيع املؤسسات الناشئة 

التي يقودها أصحاب الشهادات من الشباب 
ودعم وترقية دور قطاع البناء واألشغال العمومية 

ملا له من دور محوري يف دعم النمو االقتصادي 
وامتصاص البطالة.

-  تحسني مناخ األعامل من خالل تبسيط إجراءات 
إنشاء املؤسسات، وتوفري العقار واالستفادة من 

القروض والخدمات العمومية ذات الجودة، 
وإصالح وعرصنة النظام البنيك واإلدارة ومكافحة 

السلوك البريوقراطي.
- مراجعة قواعد الدفاع التجاري من خالل 

إعادة النظر يف االتفاقيات االقتصادية والتجارية 
"املجحفة يف حق البالد" و"إعادة توجيه" الجهاز 

الدبلومايس لخدمة املصالح االقتصادية والتنموية 
الحيوية للبالد، والذي تعزز باستحداث وكالة 

التعاون والتنمية التي "ستمكن من تحسني ظروف 
ولوج املتعاملني الجزائريني إىل األسواق الدولية، 
وخاصة اإلفريقية، وجلب االستثامرات األجنبية 

والرتويج للسوق الجزائرية".
- تجسيد خطة اإلنعاش االقتصادي الجديدة 

ستسمح بإزالة حاالت "انسداد"استمّرت طويًال، 
وهذه الخطة ستحافظ عىل الطابع االجتامعي 

للدولة.
- ضبط آجال تنفيذ مخطط اإلنعاش االجتامعي 
واالقتصادي الجديد حسب األولويات والتكلفة 
الالزمة واألثر واملكاسب واملخاطر والصعوبات 

املرتبطة بتنفيذه و ذلك عن طريق "اتخاذ تدابري 
عاجلة ذات آثار فورية".

- تنفيذ خطة اإلنعاش وفق رزنامة زمنية متتّد 
عىل املدى القصري جدا بنهاية سنة 2020، واملدى 

القصري بنهاية سنة 2021، واملدى املتوسط بنهاية 
سنة 2024.

- استبدال املنتجات املستوردة باملنتجات املصنعة 
محليا، قصد احتواء استنزاف احتياطي الرصف 

وترقية نسيج املؤسسات الوطنية مع إيالء اهتامم 
خاص للمؤسسات الصغرية واملتوسطة، السيام 
املؤسسات املصغرة والناشئة وتثمني القدرات 

البرشية الـمبدعة والـمبتكرة مبا يف ذلك املتواجدة 
بالخارج.

- التحضري للتحول الهيكيل للبيئة االجتامعية 
واالقتصادية يف سبيل تحقيق الفعالية والكفاءة 

االقتصادية واالجتامعية، وتهدف إصالحات 
واسرتاتيجيات التنمية عىل الـمدى املتوسط، إىل 

تنفيذ واستكامل عمليات االنتقال الالزمة.
- مراجعة قاعدة 49/51 وإلغاء حق الشفعة 

واستبدالها بالرتخيص املسبق من الحكومة، مع 
إلغاء إلزامية اللجوء إىل التمويل املحيل بالنسبة 

لالستثامرات األجنبية و إلغاء النظام التفضييل 
.SKD / CKD السترياد مجموعات

- إعادة تأهيل الخدمة العمومية، وتوسيع 
القاعدة الرضيبية، وتعبئة الـموارد و رقمنة اإلدارة 
الرضيبية، مام سيسمح مبكافحة االحتيال الرضيبي 

بشكل فعال، يقول الوزير األول.
- معالجة مسألة العقار الصناعي التي ظلّت 

تشكل أحد أهم القيود التي يواجهها املستثمرون، 
بهدف ترشيد االنتشار اإلقليمي للتنمية الصناعية 

واستغالل العقار االقتصادي.
- ايالء "اهتامم خاص" للتنمية الفالحية والريفية 
والصناعات الغذائية وتثمني املوارد الصيدية، من 
أجل ضامن األمن الغذايئ وتطوير صناعة حقيقية 

لألدوية.

نفط: 

متوسط سعر خامات اوبك يقترب من 49 دوالر للبرميل
واصلت أسعار سلة خامات منظمة الدول املصدرة 

للنفط (أوبك), املكونة من 13 نفطا خاما منها 
خام صحاري الجزائري ارتفاعها اىل مستويات 

عالية مل تسجلها منذ قرابة 9 اشهر اذ قاربت نهاية 
االسبوع عتبة 49 دوالر .

و وفقا لبيان املنظمة نرشته عىل موقعها 
االلكرتوين فان "سعر السلة املرجعية ألوبك بلغ 
87ر48 دوالرا للربميل نهاية االسبوع مقابل 31ر 

48 دوالر االربعاء املايض ".
يواصل متوسط سعر خامات أوبك تحسنه يف ظل 
تحسن اسعار النفط الخام وبلوغها أعىل مستوى 

منذ 9 اشهر حيث بلغ الخميس الفارط خام برنت 
ازيد من 50 دوالرا للربميل.

ويأيت هذا التحسن يف اسعار الذهب االسود بدعم 
من بداية حمالت التلقيح ضد وباء كوفيد19-.

وكانت  بريطانيا قد اعلنت الثالثاء املنرصم عن 

الرشوع يف عملية التلقيح ، وهو ما عزز اآلمال 
حول امكانية تعميم عملية التلقيح يف دول 

أخرى و بالتايل الرفع تدريجيا من إجراءات الغلق 
املتخذة للحد من انتشار الفريوس خاصة قطاع 

النقل الذي يعد اهم قطاع مستهلك للطاقة وهو 
ما يعني إمكانية تحسن الطلب العاملي عىل 

النفط.
كام ينتظر أن ترشع كندا يف حملة التلقيح ضد 

اإلصابة بوباء كوفيد19- االثنني املقبل .
من جانبه، أشاد األمني العام ملنظمة اوبك، محمد 

باركيندو بتطوير لقاحات ضد وباء كوفيد19- .
وخالل مشاركته نهاية االسبوع يف طبعة 2020 
لندوة حول النفط و الغاز بنيجرييا عرب تقنية 

التحارض عن بعد ، عرب عن تفاؤله بنمو االقتصاد 
العاملي و عودة الطلب عىل النفط يف ظل التحضري 

لتوزيع واسع النطاق للقاحات املطورة ضد وباء 

كوفيد19-.
تجدر اإلشارة إىل أنه خالل نهاية جلسة التداول 
الجمعة املاضية، بلغ خام برنت وهو خام النفط 

املرجعي لبحر الشامل املدرج يف سوق لندن 
97ر49  دوالر, مع تسجيل انخفاض طفيف 

ب 55ر0 باملائة مقارنة بإغالق سوق التداول 
الخميس .

و تبقى اسعار الذهب االسود مدعمة ايضا بشكل 
كبري بالقرار التوافقي الذي توصل إليه أعضاء 

منظمة أوبك ال 13 وحلفائها يف اطار ما يطلق 
عليه "أوبك+" الخميس القايض برفع تدريجي 

إلنتاجهم من النفط بداية 2021.
و سيقوم منتجو "اوبك+" بإضافة 500 ألف برميل 

يوميا فقط من اإلنتاج بداية من يناير املقبل 
بدال من قرابة 2 مليون برميل التي كانت مربمجة 

مبدئيا.

سكن ترقوي عمومي:

 توزيع أكثر من 2000 وحدة قريبا
أعلنت املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية يوم السبت انها سترشع قريبا يف عملية 

توزيع أزيد من 2.000 وحدة بصيغة السكن الرتقوي العمومي.
وأوضحت املؤسسة الوطنية للرتقية العقارية يف منشور بصفحتها الرسمية عىل 

الفايسبوك انه «مبناسبة االحتفاالت املخلدة لذكرى 11 ديسمرب 1960, من املنتظر 
أن يتم إطالق يف األيام القليلة القادمة عملية توزيع مفاتيح سكنات الرتقوي 

العمومي تخص ما يفوق عن 2.000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم, مقسمة عىل 
5 واليات من الوطن».

ويتعلق األمر بخمس مواقع يف والية الجزائر وهي  موقع 596 مسكن ترقوي 
عمومي بسطاوايل «الكولني» (عدد السكنات املعنية بالتسليم 422 وحدة) وموقع 

62 مسكنا ترقويا عموميا بزرالدة (عدد السكنات املعنية بالتسليم 32 وحدة) 
وموقع 488 مسكن ترقوي عمومي ببورعدة (عدد السكنات املعنية بالتسليم  

388 وحدة) وموقع 760 مسكن ترقوي عمومي بفايزي-برج البحري (عدد 
السكنات املعنية بالتسليم 72 وحدة) إضافة إىل موقع 1.021 مسكن ترقوي 

عمومي بالرحامنية «الحي 18» (عدد السكنات املعنية بالتسليم  494 وحدة).
ويف والية بومرداس, سيتم تسليم 349 وحدة موزعة عىل موقعي 269 مسكن 

ترقوي عمومي بحامدي و 80 مسكن ترقوي عمومي بخميس الخشنة.
اما يف والية تيبازة, فسيتم تسليم 76 وحدة يف موقعي 500 مسكن ترقوي 

عمومي و 592 مسكن ترقوي عمومي بالقليعة.
كام سيتم تسليم 66 وحدة بوالية مستغانم عىل مستوى 300 مسكن ترقوي 

عمومي وكذا 223 وحدة بوالية تلمسان  عىل مستوى موقع 415 مسكن ترقوي 
عمومي ببوجليدة, حسب نفس املصدر.

فالحة : 

حمداني يشدد على ضرورة التركيز 
على برنامج السقي التكميلي

شدد وزير الفالحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداين عىل رضورة الرتكيز عىل 
برنامج السقي التكمييل باعتباره «عملية جوهرية وأساسية» لكل املسؤولني 

والفاعلني يف القطاع عىل املستوى املحيل, حسبام أفاد به يوم السبت بيان للوزارة.
وأعطى الوزير لدى ترأسه اجتامع  تقييمي مع مدراء املصالح الفالحية لواليات 

رشق البالد باإلضافة اىل واليتني جنوبيتني (ورقلة والوادي), عرب تقنية التحارض عن 
بعد , تعليامت صارمة لتحسني استعامل معدات السقي التكمييل غري املستغلة 

خاصة تلك املوجودة عىل مستوى تعاونيات الحبوب.
كام طلب من هذه األخرية تكثيف العمل امليداين والجواري ملرافقة الفالحني يف 

املجال التقني من بداية املوسم إىل أخره بدون انقطاع.
وخصص هذا االجتامع لتقييم مدى تجسيد عدة عمليات مهمة بالنسبة للقطاع 

منها من تكتيس طابع استعجايل مثل انطالق حملة الحرث والبذر, وبرنامج السقي 
التكمييل, وموسم زراعة السلجم الزيتي (الكولزا) وتطبيق نظام توزيع مادة 

النخالة املدعمة عىل أرض الواقع وكذا عملية تسوية ملف العقار الفالحي.
كام أشار الوزير باملناسبة اىل الظروف املناخية املواتية بفضل تساقط االمطار 

مام ساعد يف اجراء عمليات الحرث والبذر يف ظروف جيدة خاصة عىل مستوى 
واليات رشق البالد ملحا يف نفس الوقت عىل رضورة متابعة سري العملية باستمرار 

ومضاعفة الجهود ميدانيا لجعل هذا املوسم «موسام عاديا» عىل االقل.
وبخصوص مادة النخالة, طلب السيد حمداين وبإلحاح من مدراء الفالحة املحليني 
الوقوف إىل جانب املربني وعدم التخيل عنهم, خاصة يف هذه الظروف االستثنائية 

التي ميرون بها,  وعدم السكوت عن التجاوزات التي يذهب ضحيتها الفالح أو 
املريب ويجب االخطار بها .

ويف نفس السياق أعطى السيد حمداين تعليامت إلطاراته املحلية ملتابعة نظام 
توزيع مادة النخالة املستخلصة من تحويل القمح املدعم بصفة دامئة ومستمرة 

مبعية املصالح االخرى عىل مستوى الوالية مشريا اىل أن التعليمة الوزارية الخاصة 
بتطبيق هذا النظام تم توجيهها اىل كل املعنيني باألمر وليس فقط للمصالح 

الفالحية.
كام دعا الوزير كل االطارات اىل التجنيد من أجل تحقيق االهداف املسطرة يف 

اطار ورقة طريق القطاع لصالح االقتصاد الوطني.
لإلشارة , عرف االجتامع مشاركة مدراء املصالح الفالحية ل16 والية اضافة اىل 
االطارات املركزية ومسؤويل الديوان الجزائري املهني للحبوب وممثيل الغرفة 

الوطنية للفالحة و املعاهد التقنية املعنية, والذي عقد عن بعد نظرا للظروف 
االستثنائية التي يفرضها الوضع الصحي الحايل.
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الطارف 

تعليق بعض النشاطات التجارية بالطارف 

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.
الطارف تقيدة صالح / كريم جيهان 

الطارف

الوالي يأمر بصرامة اكبر في التعامل 

مع المخالفين للحجر

وافقت السلطات املحلية لوالية الطارف عىل عودة نشاط النقل خاصة 
بالنسبة لسائقي سيارات االجرة مع وجوب تطبيق االجراءات الوقائية 
الالزمة و التأكيد عىل السحب الفوري للرخص بالنسبة للمخالفني وأقر 

وايل الطارف بنقص التحقيقات الوبائية بالوالية من خالل التواخي 
امللحوظ ملحارصة بؤر الوباء و تحميل عائلة الصحة بالوالية كامل 

املسؤولية اليجاد الحلول االتية لضامن تكفل حقيقي باملصابني وطلب 
الوايل بن عرعار حرفوش رضورة تدخل من اجل النوعية و التحسيس 

بخطورة الوضع بالوالية مع مطالبة مسؤويل قطاع التجارة بالتحرك 
الرسيع الحتواء التجاوزات الحاصلة من طرف العديد من التجار قبل 

اخطار الوزير االول باالمر التخاذ التدابري الرضورية العاجلة ودى الوايل 
بن عرعار حرفوش جميع موظفي الوالية اىل التعقل و عدم االستهزاء 
بخطورة الوباء ومن جانب اخر طلب املسؤول االول عن الوالية بلغة 

رصيحة من رئيس االمن الواليئ التحرك من اجل القضاء عىل الفضاءات 
التجارية الفوضوية بكل حزم ومسؤولية حفاظا عىل سالمة الساكنة .

الطارف : تقيدة صالح / كريم جيهان  

مصرع شخص و إصابة ٣ آخرين اثر 

حادثي مرور بمستغانم  

لقي شخص يف ال٤٧ 
من العمر مرصعه نهار 
األمس اثر حادث مرور 

خطري وقع نهار أول 
األمس عىل مستوى 

ازدواجية الطريق 
الرابط بالطريق السيار 

رشق غرب  حيث 
تعرض الضحية لعملية 
دهس من قبل سيارة 

سياحية و ذلك عىل مقربة من دوار أوالد امليسوم ببلدية وادي الخري 
، مام استلزم األمر تدخل إسعافات  الحامية املدنية لوحدة دائرة عني 
تادلس بجنوب رشق والية مستغانم ، حيث تم تحويل الضحية جثة 

هامدة إىل املصلحة املعنية مبستشفى مدينة عني تادلس .  
 و جراء حادث آخر غري بعيد عن مكان وقوع األول ،  فقد سجل انحراف 

مركبة سياحية  مرقمة برتقيم والية غليزان  ، عن مسارها و اصطدامها 
بالجدار  اإلسمنتي لذات االزدواجية للطريق املذكور، تحديدا   عند 

نقطة الصفر ببلدية وادي الخري ،مام تسبب يف إصابة ٣ أشخاص  بجروح 
متفاوتة الخطورة ترتاوح أعامرهم بني ١٧ و ٢٨ سنة  ، حيث تم اسعافهم 

من قبل عنارص الوحدة الثانوية للحامية املدنية و نقلهم عىل جناح 
الرسعة إىل مصلحة االستعجاالت الطبية مبدينة عني تادلس التي تعد 

إحدى كربيات دوائر والية مستغانم ، يف ظرف يسجل فيه ارتفاع لوترية 
الحوادث املرورية يف خضم اضطرابات احوال الطقس و تساقط االمطار . 
 عبدالقادر رحامنية مستغانم

مدير جامعة الجزائر ٢ ينصب مديرة جديدة لدار المقاوالتية
قام مدير جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد 
الله األستاذ الدكتور السعيد بومعيزة، مبعية 
نائبه املكلفة بالعالقات الخارجية والتعاون 

والتنشيط واالتصال والتظاهرات العلمية 
الدكتورة آسيا قاصد، وبحضور ممثل عن 
الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، 
صبيحة يوم 08 ديسمرب 2020، بتنصيب 

الدكتورة هناء رشيفي مديرة جديدة لدار 
املقاوالتية، وذلك مبقر رئاسة الجامعة.

 حيث يقع مقر دار املقاوالتية بجامعة 
الجزائر2 ببوزريعة ، وتكمن مهمتها يف  
تحسيس، تكوين وتحفيز الطلبة وضامن 

مرافقتهم األولية من أجل إنشاء مؤسسة، 
وذلك بالتنسيق مع املديرية الفرعية لألنشطة 
العلمية والثقافية والرياضية، والوكالة الوطنية 

لدعم وتشغيل الشباب.
كام تم يف نفس اليوم عقد اجتامع مع رؤساء 

النوادي العلمية املعتمدة بجامعة الجزائر 
2 أبو القاسم سعد الله، وذلك من أجل 

إرشاكهم للعمل بالتنسيق مع دار املقاوالتية 
، كام تم عىل هامش االجتامع تكريم نادي 

فاستبقوا الخريات باعتباره أنشط نادي علمي 

خالل املوسم الجامعي 2020/2019 لكونه 
أنشط نادي علمي خالل املوسم الجامعي 

2020/2019 يف جامعة الجزائر 2 هذه املبادرة 
التكرميية جديدة من نوعها نادي "فاستبقوا 

الخريات" ينشط منذ 4 سنوات رئيسه طالب 
يف املاسرت "احسن عبادي"

-نشاطاته: لديه نشاطات داخل وخارج 

الجامعة
احياء ذكرى 1 نوفمرب يوم الشهيد عيد املرأة 

أكتوبر الوردي حمالت تنظيف دور املرأة 
يف املجتمع وخارجيا تتمثل يف زيارة املرىض 
يف املستشفيات مع العلم يوجد يف جامعة 

الجزائر 2 حوايل 10 نوادي ينشطون بعيدا عن 
التنظيامت الطالبية.

تدشين مقر جديد إلذاعة مستغانم الجهوية  
تم نهار األمس و بحضور السلطات الوصية و 

بالتزامن مع االحتفال بالذكرى ال60 ملظاهرات 
ال11 ديسمرب ،  تدشني املقر الجديد إلذاعة 

مستغانم الجهوية بعدما استكملت به أشغال 
االنجاز  و ذلك عىل مستوى حي 5 جويلية 

بالضاحية الجنوبية للمدينة ، و حيث يتوفر 
الرصح اإلعالمي الجديد عىل مختلف املرافق 

الرضورية  لتجسيد أهداف اإلعالم الجواري و 
بعث  أفاق املامرسة ملهنة املتاعب . 

 ذات املؤسسة اإلعالمية الجوارية التي بارشت 
نشاطها سنة 2004 ظل عاملها و موظفوها 

ينتظرون بشغف االنتقال إىل املقر الجديد ، بعدما 
عانوا متاعب عدة مع املقر القديم  املتواجد 

بحي املطمر العتيق و هو بناية ترجع إىل العهد 
الكولونيايل ، سخر حينها لتدشني إذاعة مستغانم 

التي حملت يف املستهل اسم إذاعة الظهرة 
و ظلت عىل مدار السنوات املاضية تبث 

بإمكانيات محدودة عرب األثري لنقل انشغاالت 
و هموم املواطنني من شتى الرشائح و الفئات 

بربامج متنوعة محلية و وطنية عرب ذات 
املنرب  . 

 مستغانم عبدالقادر رحامنية  

ميلة : 

سكان مدينة شلغوم العيد يطالبون في اإلعالن عن قائمة السكنات اإلجتماعية. 
يواصل سكان  مدينةشلغوم العيد جنوب والية 

ميلة سلسلة إحتجاجاتهم املتواصلة ، وذلك 
بسبب ما أسموه بتامطل  السلطات املحلية 

وعىل رأسهم الدائرة  يف اإلفراج عن قامئة 
السكن اإلجتامعي.

وقد عرب السكان  عن سخطهم وامتعاضهم  
الشديد إتجاه املسؤولني بسبب عدم  اإلفراج 
عن قامئة السكن اإلجتامعي حيث نظمو عدة 

إحتجاجات  أمام مقر دائرة شلغوم العيد، 

وحسب ما أفادنا به املحتجون بأن  مرشوع 
السكنات اإلجتامعية واملقدر ب 1280 مسكن 

قد  تم تسليمه يف سنة 2012 واإلنتهاء بصفة 
رسمية من األشغال به ،  وقد تم تسليم جزء منه 

قدر ب 950 سكن يف مارس 2018 و تبقى منه 
حصة 350 سكن مل توزع بعد ، و  منذ أكرث من 

سنة تحت وعود كاذبة و متاطل من املسؤلني عىل 
حد تعبريهم 

وما أثار سخطهم كذلك   التأجيل املستمر  وعدم  
اإلعالن عن القامئة الرسمية للسكنات .

 ويعيش بعض طالبي السكنات اإلجتامعية تحت 
معناة شديدة ، خاصة يف فصل الشتاء و برودة 
الطقس ألن بعضهم يقطن يف سكنات هشة ال 

ترقى للعيش الكريم ، وبعضهم اليزال يعاين من 
أزمة الكراء التي عرفت غالءا فاحشا يف السنوات 

األخرية.
ويبقى مطلبهم الوحيد التعجيل يف  اإلفراج عن 

القامئة النهائية للسكنات املتبقة التي مل توزع.
ياسني زويلخ

ميلة : مشتة مزدورة إحدى 

مناطق الظل المهمشة 

بشلغوم العيد. 

يناشد سكان مشتة مزدورة والتي تبعد  
عن  الطريق وطني رقم 5 ب 300مرت  
بشلغوم العيد السلطات املحلية وعىل 
رأسها رئيس املجلس الشعبي البلدي 

بالتدخل العاجل ملعالجة مشكل  عدم 
التزويد  بالكهرباء ، حيث يعاين سكان 
ااملشتى األمرين خاصة وأنهم يقومون 

بربط منازلهم بالكهرباء بأسالك عىل 
حسابهم من مناطق مجاورة وهذا ماأرهق 

كلهم.
وحسب ماعلمناه من أحد قاطني املستوى 

فإنهم يفتقرون أيضا   ملدرسة ابتدائية ، 
مايحتم عليهم تسجيل أبناءهم للدراسة 

يف مدارس بعيدة عنهم ، ومن جهة أخرى 
يطالبون بتهيئة  طريق يربطهم باملدينة.

ياسني زويلخ

يف إطار نشاطات املصلحة الوالئية لألمن 
العمومي بأمن والية أم البواقي وفرقها املنترشة 
عرب كامل قطاع االختصاص السيام أمن الدوائر ، 
واملتعلقة باملراقبة املرورية وتسهيل حركة املرور 

من خالل التواجد امليداين الدائم عرب مختلف 
الشوارع و املحاور الرئيسيسة و كذا نقاط 

املراقبة املرورية من أجل فرض تطبيق قانون 
املرور ، حيث سجلت املصلحة خالل شهر نوفمرب 

2020 فيام يتعلق بحوادث املرور 28 حادث 
جسامين خلف 16 جريح و قتيل واحد .

وفيام يتعلق باملخالفات املحررة من قبل عنارص 
األمن العمومي وهذا من أجل كبح جامح هاته 

الحوادث التي لها عواقب وخيمة عىل الفرد 
و املجتمع ، أين تم تسجيل خالل هاته الفرتة 

1626 مخالفة مرورية من مختلف الدرجات مع 
تحرير 70 جنحة مرورية يف حني تم تحرير 07 
جنح بالتنسيق، مع وضع 372 مركبة يف املحرش 

بني مخالفات مرتكبة يف حق قانون املرور وخرق 

إجراءات الحجر الصحي الجزيئ .
يف نفس السياق وللحد من ظاهرة الرسعة 

املفرطة للسواق و عدم احرتام الرسعة املحدد 
سجلت فرقة الرادار باملصلحة 50 عملية تم من 

خاللها تحرير 541 مخالفة مرورية .
كام سجلت املصلحة أيضا 12 مخالفة خاصة 

بالدراجات النارية مع وضعها يف املحرش .
مدفوين صونيا ام البواقي

المصلحة الوالئية لألمن العمومي بأمن البواقي تسجل 

١٦٢٦ مخالفة مرورية خالل شهر نوفمبر ٢٠٢٠
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مع تزايد عدد حاالت االصابة بفريوس كورونا 
كوفيـــد 19-، ركزت مصالح التجارة يف جل 

نشاطاتها عىل مجابهة انتشار فريوس كورونا 
من خالل تأطري االنشطة التجارة ومراقبتها و 

الوقوف عىل مدى التزام التجار باإلجراءات 
والتدابري الوقائية كل حسب خصوصية نشاطه 

التجاري أو من خالل مرافقة املتعاملني 
االقتصاديني وتحسيسهم باملسؤولية اتجاه 

زبائنهم ورضورة التقيد بتطبيق نظام وقايئ 
داخل محالتهم التجارية ملنع تفيش فريوس 

كورونا وكذلك تنظيم حمالت تحسيسية 
لفائدة املستهلكني باختالف الفئات العمرية.
يف هذا االطار سجلت مصالح التجارة خالل 

شهر نوفمرب 2020 ، 800 تدخل عىل مستوى 
مختلف األنشطة التجارية اسفرت عىل اقرتاح 
غلق 22 محل تجاري لعدم احرتامهم التدابري 

الوقائية والصحية من فريوس كورونا خاصة 
فيام يتعلق بعدم احرتام التباعد الجسدي 

واالكتظاظ داخل الفضاءات التجارية و عدم 
ارتداء الكاممة بالنسبة للتاجر والزبائن ، 

كام تم توجيه 119 إعذار كتايب للمتعاملني 
االقتصاديني الذين سجلت عىل مستوى 

محالتهم بعض النقائص كمرحلة اوىل لرفع 
التحفظات يف اقرب اآلجال قبل توجيه الغلق 

اإلداري يف حالة عدم تدارك النقائص يف 
املعاينة الثانية للمحل التجاري.

يف ذات اإلطار وبعد متديد الرتتيبات االضافية 
لتدعيم تدابري الوقاية والحامية التي اعتمدتها 

السلطات العمومية يف تسيري االزمة الصحية 
الناجمة عن تفيش فريوس كورونا ملدة 

15 يوم إضافية، مصالح التجارة  سطرت 
برنامج عمل رقايب يشمل الفرتة الصباحية و 
املسائية باإلضافة اىل العمل يف اطار الفرقة 
املختلطة (تجارة- أمن) ملراقبة مدى التزام 
التجار بتطبيق محتوى القرار الواليئ رقم 

2191 املؤرخ يف 16 نوفمرب 2020 الصادر يف 
هذا الشأن سواءا فيام يتعلق بتعليق بعض 
االنشطة التجارية أو احرتام أوقات العمل 

بالنسبة لالنشطة التجارية املجربة عىل وقف 
نشاطها بعد الساعة الثالثة 15:00 زواال 

العمل التحسييس:
يف اطار مرافقة املتعاملني االقتصاديني مصالح 
التجارة واصلت حمالت التوعية والتحسيس 

لفائدة مختلف االنشطة التجارية حول التدابري 
الوقائية والصحية ملنع انتشار فريوس كورونا، 
كذلك اطلقت مصالح التجارة حملة توعوية 
تحسيسية لفائدة تالميذ املؤسسات الرتبوية 
كانت البداية عىل مستوى دائرة عني البيضاء 

يومي 26 و 29 نوفمرب2020 بتنظيم حملة 
تحسيسية لفائدة تالميذ الطور االبتدايئ ، 

كام شاركت مصالح املديرية يومي 29 و30 
رفقة اللجنة الوالئية للهالل االحمر الجزائري 

يف حملة تحسيسية شملت املدارس االبتدائية 
(قرية سيدي ارغيس، توزلني، قليف) حيث تم 
تعقيم املؤسسات وتقديم مجموعة من مواد 

التنظيف والتعقيم والكاممات.
كام شاركت املديرية يف اليوم التحسييس 

املنظم من طرف فرقة حامية االحداث للدرك 
الوطني بأم البواقي لفائدة تالميذ املرسة 

االبتدائية زايدي الحواس بأم البواقي .
محجـــــوزات :

يف اطار حامية املستهلك و يف حصيلة 
ملحجوزات أثناء عمليات رقابة  متفرقة عىل 

مستوى املحالت التجارية ببلديتي أم البواقي 
و عني البيضاء متكن أعوان قمع الغش مبديرية 

التجارة يف الفرتة املمتدة من 28 نوفمبـــر 
اىل 02 ديسمرب 2020 بحجز واتالف 290.3 
كغ  من اللحوم البيضاء والحمراء املوجهة 

لالستهالك بقيمة مالية إجاملية قدرت بــــــ: 
86130.00 دج منها 204.8 حجزت يف اطار 

الفرقة املختلطة (تجارة- بيطرة).
مدفوين صونيا

نشاطات مديرية التجارة خالل شهر نوفمبر 

المتعلقة بمجابهة  فيروس كورونا كوفيد-١٩.

أمن دائرة العامرية بامن والية عين تموشنت 

تحجز ٨٧١ غ من المخدرات
يف اطار مكافحة الجرمية بشتى اشكالها 

ويف عملية نوعية متكنت عنارص أمن دائرة 
العامرية بامن والية عني متوشنت من توقيف 

ثالثة أشخاصو حجز 871 غ من املخدرات .
العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة 
لذات العنارص تفيد بالنشاط املشبوه ألفراد 

الشبكة .و بعد مراقبة تحركاتهم و بعد 
وضع خطة أمنية محكمة مع دراسة جميع 

اإلحتامالت و إتخاد كافة اإلحتياطات األمنية 
تم توقيفهم مبدينة العامرية و هم يف حالة 

تلبس بصدد تسليم و إستالم كمية املخدرات 
و املقدرة ب 871 غ و يتعلق األمر باملدعو 
01/ ب ع 33 سنة ، املدعو 02/ س ب 20 
سنة و املدعو 03/ ل ع 24 سنة فيام لذى 

باقي أفراد العصابة بالفرار
ليتم استصدار عدة أذون بتمديد االختصاص 
و التفتيش إلىمدينة وهران . . الصادرة عن 

السيد / وكيل الجمهورية لدى مجكة العامرية 
و التي كانت نتائج العملية سلبية فيام عدا 

حجز بإحدى مساكن املشتبه فيهم عىل حزام 
به ثالثة عرش خرطوشة عيار 16 ملم لسالح 

صيد إضافة إىل واحدة فارغة -آلة تعبأة 

الخراطيش .
املشتبه فيهم تم تقدميهم امام السيد وكيل 

الجمهورية لدى محكمة العامرية أين صدر يف 
حقهم أمر إيداع. 

بدرة مغريب 

بيان من االمن الوطني بخصوص وفاة 

موقوف على ذمة التحقيق بسطيف 

يوم الجمعة 11   ديسمرب 2020 يف حدود الساعة السادسة (18:00) 
مساء أوقفت مصالح الفرقة املتنقلة للرشطة القضائية بسطيف 

املسمى (ز.ي)، 48 سنة، املشتبه فيه يف ترويج املخدرات واملؤثرات 
العقلية، بوسط مدينة سطيف، وبحوزته مؤثرات عقلية وقطعة من 

القنب املعالج، وهذا بعد أن حاول الفرار مبتلعا شيئا غري محدد، 
أين تم اقتياده إىل مقر الفرقة ملواصلة التحريات، وخالل سامع 

أقواله، أصيب بوعكة صحية، عىل إثرها تم نقله مبارشة من طرف 
الحامية املدنية للمستشفى الجامعي بسطيف، أين تويف بعد دخوله 

املستشفى.
النيابة املختصة إقليميا ستحدد أسباب الوفاة.

ع املالك قادري سطيف

مصالح امن سطيف حجز ٦٩قنطار من الخضر والفواكه 

ومواد سريعة التلف بسطيف 
حجزت مصالح أمن والية سطيف، خالل الشهر املايض وبعد أن كثفت 

جهودها يف مجال مراقبة املحالت التجارية واألسواق ومختلف الفضاءات 
املخصصة لبيع املواد الغذائية والخرض والفواكه، حجزت أزيد من  68 

قنطار و 50 كلغ من الخرض والفواكه واملواد االستهالكية التي كانت 
تعرض للبيع بطريقة غري سليمة، كام حجزت 58 كلغ من اللحوم البيضاء 
التي كانت هي األخرى تعرض للبيع دون احرتام رشوط الصحة والنظافة، 

إضافة إىل أزيد من 65 كلغ من اللحوم الحمراء غري الصالحة لالستهالك.
ويف إطار مساعيها للقضاء عىل النشاطات الفوضوية حجزت أكرث من 504 
وحدة تنظيف و 1110 وحدة من مختلف أنواع التجهيزات والعتاد التي 

كانت تعرض للبيع عىل الرصيف أو قارعة الطريق أغلبها خردوات، ألبسة 
وأواين.

وقامت مصالح أمن والية سطيف يف مجال رشطة العمران وحامية 

البيئة وكذا التطهري وهذا طوال الشهر الفارط ، عديد األنشطة الوقائية 
التحسيسية والردعية الكفيلة بصد كل الخروقات التي من شأنها أن تيسء 

للعمران والبيئة ، كام عمدت إىل اتخاذ جملة من اإلجراءات بكبح أي 
سلوكات من شأنها أن تعرض املواطن ملخاطر صحية أو بيئية محتملة، 

حيث عاينت طوال هذه املدة:
69 مخالفة تتعلق بإنجاز أشغال البناء دون رخصة بالنسبة ملجال 

العمران.
09 مخالفات تتعلق بإعاقة الطريق العام ومخالفة واحدة تتعلق بإهامل 

النفايات الهامدة وعدم التقيد بنظام تسيري النفايات بالنسبة ملجال البيئة. 
107 مخالفة تتعلق بالبيع غري الرشعي عىل الطريق العام و112 مخالفة 

التجارة غري الرشعية بالنسبة ملجال التطهري والنظافة
ع املالك قادري سطيف

بعد الحركة االخيرة في صفوف مدراء 

معاهد التكوين الشبه طبي  تنصيب 

مديرة جديدة لذات المعهد بسطيف 

 

أرشف مساء اول امس ممثل مدير الصحة والسكان لوالية سطيف، 
ورئيس مصلحة النشاطات الطبية  عىل مراسيم تنصيب مديرة املعهد 
الوطني للتكوين العايل للشبه الطبي سطيف I ، السيدة مومن_منرية 
برتبة أستاذة التعليم شبه الطبي، خلفا للسيد قايض_لطفي الذي تم 

تحويله لوالية بجاية لتويل ذات املنصب.
حفل التنصيب حرضه باإلضافة إىل ممثل مدير الصحة، مسؤولة اإلعالم 

واالتصال مبديرية الصحة، رؤساء مصالح وعامل وموظفي وأساتذة 
(الطاقم اإلدارة والرتبوي) املعهد الوطني للتكوين العايل الشبه الطبي 

سطيف.  
ع املالك قادري سطيف
مصالح امن والية سطيف توقيف ٣٤شخص بتهم 

حيازة والترويج للمخدرات  في عملية نوعية .

يف إطار أنشطتها الرامية إىل تضييق الخناق عىل مدمني املخدرات 
واملؤثرات العقلية باعتبارهام آفتان تنخران الطاقات الشبانية فضال عن 
كونهام تحرضان عىل القيام مبختلف أنواع الجرائم أطرت رشطة سطيف 

إثر دوريات ومداهامت وعمليات رشطية مكثفة متت بنقاط مختلفة 
متواجدة بإقليم اختصاصها الحرضي، أسفرت عن ضبط (34) شخصا يف 

حاالت تلبس بصدد تعاطي املخدرات، حيازة املهلوسات أو حيازة أسلحة 
بيضاء دون مقتىض رشعي.

ذات املصالح حجزت خالل مداهامتها  كمية من املخدرات  (كيف 
معالج) عىل شكل قطع متفاوتة األحجام بلغ وزنها اإلجاميل 92 غ ، إىل 

جانب (201)قرصا من املؤثرات العقلية مع حجز  11 سالح أبيض (خناجر 
) كانت بحوزة بعضهم دون أي مقتىض رشعي، كام تم خاللها حجز 

ما يناهز الـ (285) وحدة من املرشوبات الكحولية التي كان أصحابها 
يتناولونها بأماكن عمومية أو لغرض البيع.                                                                                                      

الضبطية القضائية، أنجزت ملفات جزائية ضد (34) متورط ضلوعهم يف 
قضايا حيازة أو إستهالك املخدرات وحتى املؤثرات العقلية، مع تناول  

املرشوبات الكحولية بأماكن عمومية، إىل جانب حيازة أسلحة بيضاء 
وأحيلوا مبوجبها أمام الجهات القضائية املختصة، التي أمرت بوضع (19) 

منهم رهن الحبس فيام وجهت  استدعاءات مبارشة للبقية .
 ع املالك قادري سطيف
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يف الكتابــة عــن الوعــي الوطنــي والقومــي الحضــاري 
ــطينية  ــة الفلس ــة العربي ــا أن الرواي ــري دوًم ــتلزم التذك يس
العادلــة تاريخــا وقانونــا وسياســًيا تلقــى هــذه األيــام 
حربــاً رشســة تحــاول فيهــا الدعائيــة الصهيونيــة االحتالليــة 
تصــور  أن  الجديــد  االنهزامــي  بحلفهــا  العنرصيــة 
ــا-  ــمها بتاتً ــق إس ــي ال تنط ــطني الت ــطينيني -وفلس الفلس
ــذي  ــيل ال ــر اإلرسائي ــزر يف بح ــن الج ــرة م ــة متناث مجموع

ميــّن عليهــا بالظهــور الشــكيل.
وتصــل الفتنــة التاريخيــة وتزويــر الروايــة سياســيا وتاريخًيا 
إىل حــد إنــكار الوطــن أوالجغرافيــا كــام الحــال مــع إنــكار 
الشــعب مــام هــو حاصــل يف تزويــر آالف الســنني مــن قبــل 
الكهنــة كََتَبــة التــوراة (التنــاخ)، وكــام حصــل مــن الغربيــني 
املســترشقني املهووســني أمــا باالســتعامر للمنطقــة العربيــة 
لــدوام تفتيتهــا واســتغاللها كــام هــو حاصــل، أواملنحازيــن 

للخرافــات التوراتيــة ضمــن االنجيليــة الصهيونيــة.
إن االنحــدار واالنعزاليــة عــن األمــة والرذالــة العربيــة 
ــل  ــوء العوام ــهولة اال يف ض ــم بس ــن أن تُفه ــوم ال ميك الي

ــة: التالي
ــريب،  ــاد الغ ــة لالقتص ــمية العربي ــة الرس 1.    دوام التبعي

ــاته وسياس
2.    واملرتكــز عــىل النفســية االنهزاميــة، واالنبهاريــة 

باآلخــر
3.    والخوف عىل السلطة الحاكمة

4.    ضمــن عقليــة االســتهالكية والتكديــس املــريض، غــري 
املنتــج

5.    ولســبب واالنحطــاط الثقــايف والفكــري والســيايس 
ــرب ــني الع ــدد أو االنعزالي ــني الج ــدى املتصهين ل

6.    ويف ضــوء افتقــاد كامــل الوضــوح للهويــة، ســواء 
الوطنيــة أو الهويــة الحضاريــة الجامعــة.

يف اإلطــار العــريب والفلســطيني تحــاول الدوائــر الصهيونيــة 
ــد  ــة أن تعي ــتعامرية االنجيلي ــة، واالس ــة العربي واالنعزالي
عمليــة طمــس الروايــة العربيــة الفلســطينية بفلســطني أي 
أن كل فلســطني هــي فلســطني، وأن العــرب الفلســطينيني 
بكافــة قبائلهــم القدميــة هــم ســكانها املالكــني منــذ األزل 

حتــى اليــوم.
ينخــرط بعــض العــرب أو الفلســطينيني بوهــم القــول أن 
ــا  ــطني! م ــالن فلس ــا متث ــام مع ــزة أو أنه ــة أو أن غ الضف
ــي  ــيايس قيم ــل س ــتقبيل، وخل ــي ومس ــطط تاريخ ــو ش ه
فــال الدولــة املوعــودة يف اإلطــار املرحــيل هــي الوطــن، وال 
ــخ. ــة التاري ــة نهاي ــان الســيايس املســتجد هــو حقيق الكي

اىل ذلــك تحــاول الروايــة املضللــة املســلحة بقــوة الســالح 
واملــارد الغــريب وغبــاء املتلقــني، أن تطــرد الســكان األصليني 
ــث  ــل والحدي ــم، ب ــخ القدي ــق التاري ــن حقائ ــم م وأرضه
متاًمــا كــام فعــل االســتعامريون القتلــة اإلرهابيــون يف 
أمريــكا واســرتاليا ونيوزلنــدا...، وإن مل يتمكنــوا مــن ســحق 
ــا التــي ولــدت الزعيــم مانديــال فلــن  أمــة جنــوب إفريقي
يســتطيعوا أن يســحقوا أمــة محمــد وأمــة القســام وأمــة 
عرفــات وأمــة ياســني العربيــة الفلســطينية رغــم انعزاليــة 

املنحطــني الجــدد وانكســارهم.

ــع  ــم مرب ــف ك ــة ب27 أل ــاحة املعرّف ــي املس ــطني ه فلس
ــذي اعتربهــا إقليــام محــدًدا بــكل  ويزيــد عــرب التاريــخ ال
وضــوح ضمــن املحيــط العــريب منــذ القــرن الخامــس 
قبــل امليــالد عــىل األقــل، مــا مل يكــن اىل جــواره أي صحــة 
أو وجــود للروايــات التوراتيــة الخرافيــة، مــن إمــارات 
ــداء  ــاالت بُل ــي تداعــب خي ــك الت ــوك أومســميات تل أومل
وأغبيــاء وانعزاليــي العــرب اليــوم املتحالفــني مــع االنجيلية 

ــاليل. ــوين االحت ــر الصهي ــة والفك الخرافي
حــدود  عــىل  اســتقاللها  املطلــوب  فلســطني  دولــة  إن 
حزيــران 1967 وهــي القامئــة بالحــق الطبيعــي والقانــوين 
والتاريخــي هــي دولــة دميقراطيــة مقلّصــة عــىل جــزء 
ــة،  ــن فلســطني العربي ــا) م يســري (ُخمــس املســاحة تقريب
ــب  ــاٌن ســيايس غري ــام عــىل أربعــة أخامســها كي ــي يق الت
(ارسائيــل)  دولــة  اســمه  ومســتعمر  ومحتــل  وغــازي 
الصهيونيــة العنرصيــة، وهــي التــي ال ِصلــة لهــا بالتاريــخ 
ــيل  ــة أو النســب اإلرسائي ــا بالقومي ــة له ــة وال صل مــن جه
ــد  ــاه الراكعــون العــرب عن ــح وهــاًم يتبن ــا أصب ــم م القدي

ــزاة. ــدام الغ أق
كتبنــا كثــريًا وكتــب غرينــا طويــالً داحًضــا الروايــة التوراتيــة 
(التناخيــة) الخرافيــة ومكافًحــا مردديهــا مــن العــرب 
ــم  ــرب! وه ــن الغ ــهم م ــرشق شمس ــن ت ــان أو الذي العمي
الذيــن وجــدوا لهــم اليــوم مرتًعــا تحــت ضغــط مصالحهــم 
الكــرايس  عــىل  أمــا  وحفاظًــا  أواالقتصاديــة  الغريزيــة 
ــة  ــرؤوس املنحني ــوق ال ــع ف ــي تلم ــة الت ــان الزائل أوالتيج

ــًدا. أب
والسياســيني  واملثقفــني  املفكريــن  مــن  اآلالف  كتــب 
واملؤرخــني العــرب واألجانــب بــل واملنصفــني اإلرسائيليــني 
ــاالت  ــاث واملق ــد األبح ــم يف عدي ــا له ــن أرشن ــوم مم الي
ــايل يســتنتج  ــد، وبالت ــد املؤك ــب ويؤك ــا يصحــح األكاذي م
ــّيل. ــطيني الج ــريب الفلس ــق الع ــع الح ــح م رضورة التصال

لكــن العــودة تكــراًرا ملحاولــة ســلب القضيــة هويتهــا 
ــا  ــة حضاريً ــتيعابية املنفتح ــك االس ــة تل ــة العميق العربي
هــي محــاوالت الصهاينــة واملســتعمرين القدميــة الثابتــة، 
وبدعــم هــؤالء األنعزاليــني الجــدد لتربيــر انكســارهم 
ــكل  ــب أن تتش ــا يج ــم م ــم وانحطاطه ــم ورعونته وِذلته
يف مقابلــه جبهــة فكريــة ثقافيــة حضاريــة مؤمنــة بالحــق 
ــة املتميــزة. ــة الحضاري ــة يف هــذه املنطقــة العربي والعدال

ــن  ــن م ــد الحس ــري خال ــريب الكب ــر الع ــؤل املفك ــا س عندم
عاصمــة  القــدس  قدســية  عــن  فتــح  حركــة  قيــادات 
فلســطني قــال لهــم أن حيفــا بلــدي ومســقط رأيس لــدي 
أقــدس مــن قداســة القــدس، فــكل فلســطني مقدســة وكل 
ــي يجــب اال تغــرب عــن  فلســطني هــي أرض العــرب، الت
ــا وعــن مضمــون الروايــة التــي أصبحــت اليــوم أحــد  بالن
العاجــل،  والكفــاح يف  والجهــاد  املقاومــة  أدوات  أهــم 
واآلجــل الــذي يفــرتض الدولــة الدميقراطيــة الواحــدة عــىل 

كل أرض فلســطني.

بكر أبوبكر

 ُبعدان مختلفان في مساحة الرأي.
ــد موقــف أو رأي أو فكــرة  ــاس يجمــدون عن ــرٌي مــن الن كث
وال  مجــدًدا  منهــا  يقرتبــون  وال  ويقدســونها،  معينــة، 
ــار أنهــا أصبحــت  يســمحون لغريهــم مبناقشــتها عــىل اعتب
مــن مفــردات فكرهــم الثابتــة، أومــن مرجعياتهــم لــذا فهــم 

تجاههــا ال يتغــريون وال يتبدلــون.
يف املقابــل فــإن الحقيقة النفســية االنســانية املشــابهة للامء 
ــا  هــي أن مــن يركــد يأســن، ويف بوتقــة فكــر املتحجرعقليً
أن ال تغيــري يف مياهــه فتفــوح منــه رائحــة العطونــة ورمبــا 
ــاة  ــزات يف حي ــإن القف ــا ف ــن هن ــك، وم ــدرك ذل دون أن ي
ــة  ــاه املتدفق ــر- ذو املي ــض املتحج ــوي -نقي ــان الحي االنس

هــي قفــزات حقيقيــة وقــد نقــول رضوريــة.
لرمبــا يف مراحــل معينــة يكــون االنســان متصلبًــا جــًدا نحــو 
أمــر معــني ومــا أكــرث ذلــك، وقــد يخضــع لتأثــريات املحيــط 
ــة  ــة والقلبي ــريات العقلي ــل، أو املتغ ــاء أو األقاوي أو األصدق
ــن  ــخوص مم ــات الش ــه أو يف متعلق ــواء يف ذات ــرية س الكث

ــا، أو موقفــا تجــاه مواقفهــم. يتخــذ بحقهــم موقًف
مناســبة املقــال هنــا هــو حديــث هاتفــي طــال يف صبيحــة 
يــوم 2020/12/9 مــع األخ د.أحمــد محيســن مــن األصدقــاء 
ــىل  ــام ٢٠٠٧ع ــرة يف الع ــا ألول م ــم يف أملاني ــن قابلته الذي

ــرا يل مبــا مــىض وتغــرّي. األرجــح، مذكّ
يف ســياق الفهــم والتغيــري وعــرب الســنوات رسُت باعتقــادي 
بــني خطــني فاصلــني بالتفكــري والنظــر فيهــام مــن الصالبــة 
ــة  ــون الحاكــم ذو املرجعي املرتبطــة بالنظــام الحــريك (القان
الصلبــة لتقييــم األشــخاص) الكثــري، مــا انعكــس عــىل 
األفــكار واألشــخاص واملواقــف، وصــوًال لخــط تبنــي املرونــة 
والوعــي بــرضورة الفصــل بــني نــص النظــام وروحــه يف 
عــدد مــن الحــاالت، ومــن جهــة أخــرى بــني األفــكار قبــوًال 

ــة.  ــا أو كراهي ــني الشــخوص حبً ــا وب أورفًض
مبعنــى آخــر أن الــرأي لصاحبــه حــني االتفــاق معــه ال يعنــي 
ــيء وال  ــدس ال يخط ــه مق ــه وكأن ــان قائل ــن ش ــالءء م اإلع
مُيــّس مــا هــو شــأو املؤدلجــني اليــوم، وعــىل العكــس فــإن 
املخالفــة بالــرأي ال تعنــي الحــّط مــن قــدر الشــخص وكأنــه 

قــد أصبــح واحــًدا مــن األبالســة، وهــذان بُعــدان.

أن معادلــة الــرأي والــرأي املخالــف كــام أفهمهــا األن 
ــط  ــاد أي املرتب ــاليث األبع ــق الحوارث ــان مبنط ــا االمي يحكمه
ــه، وبتجــاوره  ــالف مواقف ــه باخت باالعــرتاف باآلخــر، وبتقبل
ــاحة  ــد يف املس ــه أن يتواج ــىل اختالف ــه ع ــان بحق أي اإلمي
ــك  ــد يف قلب ــد أو مل يتواج ــى إن وج ــرتكة حت ــة املش العام

ــان. ــدان مختلف ــام بُع فه
يف الســياق القيمــي واالخالقــي أو يف ســياق أن األرواح 
جنــود مجنــدة كــام أوضــح بذلــك ســيد الخلــق صــىل اللــه 
ــة أو  ــه أن تحصــل املحب ــة مــن الل ــه وســلم فهــذه ِهب علي
غريهــا مــن املشــاعر بثباتهــا أوتقلبهــا، مــا ال يعنــي أن 
ــتدعي  ــيايس، يس ــف الس ــة املوق ــي، وخاص ــول املوقف القب
الرفــض  أن  يعنــي  ال  ومــا  شــخصية،  محبــة  بالــرضورة 
ــف،  ــب املوق ــخص صاح ــة للش ــتدعي كراهي ــف يس للموق

ــدان. ــذان بُع ه
ــة... ــة والصداق ــة واالحــرتام والرفاقي ــكل وضــوح إن املحب ب

الــخ قيــم ومشــاعر متبادلــة ال يؤثــر فيهــا االختــالف بالــرأي 
بتاتـًـا، أو هكــذا يجــب أن يكــون، مــا يحتــاج لســنوات مــن 
الجهــد ولرصاعــات نفســية أو فكريــة تهضــم ذلــك، وال 
ــى  ــاركة حت ــان باملش ــة أو اإلمي ــة أو الصداق ــر يف املحب يؤث
ــيل  ــل الفصائ ــي أن التقب ــا يعن ــاد م ــيايس الح ــالف الس الخ
بــني األطــراف، أو بــني األشــخاص يجــب أن يظــل قامئـًـا حتــى 

ــدة الخالفــات. ــة ِح يف حال
ــا عــىل نــص أو مقــال  اتصــل األخ د.أحمــد محيســن معاتبً
يل كانــت بدايــات نــرشه يف العــام 200٧ ثــم نرشتــه الحًقــا 
بشــكل مختلــف قليــًال ضمــن كتــاب يل تضمــن عــدًدا مــن 
ــامء  ــدر الس ــوان: ص ــت عن ــرى تح ــة األخ ــوص النرثي النص
الحافيــة، عــام ٢٠١٢م كنــت فيــه قــد أهديــت النــص 
النــرثي الــذي حمــل ذات العنــوان لــألخ د.أحمــد محيســن 
وأخويــن آخريــن، وأرشت بالنــص لــألخ أحمــد -مــا تــم 
ــرين الدكتــور مــام نســيته، ومــام  أزالتــه بالكتــاب- كــام ذكّ

ــا. ــوم موثًق ــاء ذات الي ــا مس ــله يل الحًق أرس
 مــا بــني العــام 200٧ والعــام 2012 حيــث صــدر الكتــاب 

ورمبــا بزمــن أطــول تصارعــت الحيويــة مــع التحجــر، 
وجــرت ميــاه كثــرية يف النهــر، وتغــريات يف اآلراء واملواقــف 
ــح خــارج  ــذي أصب ــدى األخ أحمــد ال ــدي، ول ــا ل ــي منه الت
اإلطــار الحــريك ألســباب ليــس هــذا مجالهــا، وإمنــا املجــال 
ــه  ــد ذكرت ــت ق ــا كن ــري مل ــبب التغي ــر يف س ــو النظ ــا ه هن
ــا مكمــن  ــاين وهن ــه بالث ــص األول وأزلت ــاح بالن عــن أيب كف

ــاب. العت
ــه  ــاء يف نّص ــام يش ــرّي ك ــب أن يغ ــق الكات ــه أن ح ــت ل قل
هــذا أوًال فهــو ملكــه وهــو صانعــه، ويف ذلــك حيويــة ورمبــا 
ــدان متناقضــان، ولكــن  ــة والتحجــر بُع رأي متغــري والحيوي
ــام 2012 هــو  ــاب للع ــص بالكت ــإن الن ــا ســبق ف ــة مل إضاف
ــون  ــداء واملضم ــري باإله ــا التغي ــابقه، أم ــام س ــا، ك يل قطًع
الــذي تجاهلــه فلرمبــا يعــود ألنــه أي الدكتــور أحمــد 
أصبــح خــارج اإلطــار الحــريك، وقياًســا عــىل النظــام باعتبــاره 
ــىل  ــي ع ــبب خضوع ــية، ولس ــة والسياس ــة القيمي املرجعي
مــا أظــن للربــط الحــاد حينهــا بــني املوقــف املخالــف 
لــألخ وعــدم الفصــل بــني محتــوى الصداقــة وبــني الخــالف 

ــيايس.   الس
إن مجــرد االتصــال مــن األخ أحمــد معاتبًــا ولــو بعــد هــذه 
الســنوات هــو داللــة محبــة يشــهد اللــه عليهــا بيننــا، كانــت 
ــرة  ــة م ــنوات قليل ــن س ــه م ــذي التقيت ــو ال ــت، وه ومازال
ــىل  ــف ع ــو يق ــني، وه ــام ٢٠١٦ يف برل ــا يف الع ــرى لرمب أخ
مســافة مــن حركــة فتــح حيــث اتخــذ مواقًفــا مغايــرة قــد 
ــا مــن الكثرييــن.  تكــون مقبولــة أومرفوضــة كليــا أو جزئيً

وبنــاء عليــه فإننــي يف ســياق حديثــي الهاتفــي معه شــعرت 
ــة، رغــم  ــل والرشــيق املرتبــط باملحب ــاب الجمي بدفــق العت
ــد أمــور مــا أحببــت أن  ــرأي الســيايس نحــو عدي افــرتاق ال
ــذا  ــا ه ــدأت به ــي ابت ــة الت ــىل املقدم ــا ع ــه هن ــد في أؤك

ــال ويف الســياق. املق
 وجــدت أن مــن حــق األخ أحمــد محيســن أن يعتــب مــن 
زاويــة الصداقــة والُحــب واملــودة، وال يعتــب عــّيل أوأعتــب 
ــدد  ــرأي يف ع ــف أو ال ــالف يف املواق ــة الخ ــن زاوي ــه م علي

ــى الوضــع  ــة بالوضــع الســيايس أو حت ــور املتعلق ــن األم م
الحــريك والفلســطيني العــام، وهــذان بُعــدان مختلفــان كــام 

ســبق وذكــرت.
ــا ألحمــد (أبوكفــاح) أنقــل مــن النــص األول للعــام  وإنصافً
٢٠٠٧ مــا كنــت قــد كتبتــه عنــه وذكــرين بــه موثًقــا مبحبــة 
ــن  ــني م ــا برل ــرأي: ((دخلن ــالف بال ــا االخت ــرة ال يفرقه غام
بوابــة رام اللــه حيــث أبوكفــاح خــري األخ ونِعــم الصديــق، 
ــال القــدس  ــّد مــن نســيج جب رجــٌل مــن رجــال الحديــد قُ
وعيبــال والخليــل والجرمــق، وحيــث تربــع جبــل العاصــور 
عــىل أحــد أكتــاف مدينــة رام اللــه التــي قــدم منهــا 
أبوكفــاح)) مضيفــا أن أبوكفــاح جمــع بــني أســدية الصفــات 
وإرشاق النفــس.....، ويظــل بالنســبة يل كــام قلــت نِعــم األخ 

ــل. ــب الجمي ــق، واملعاتِ والصدي
كل التحيــة لألخــوة مــن كــوادر حركــة فتــح يف أملانيــا وكل 
دول الخــارج ممــن يل معهــم خــري األوقــات والِصــالت 
واملشــاعر الفياضــة ، بــل ويف داخــل الوطــن قطًعــا، وال 
أريــد هنــا أن أعددهــم يك ال أقــع يف ذات اإلشــكال، ولكــن 
ألؤكــد ثانيــة عــىل املقولــة الســهلة التــي تعلمتهــا بصعوبــة 
ــدان  ــة وهــام بُع ــود قضي ــالف ال يفســُد لل وهــي أن االخت
مختلفــان، واألمــر يجــب أن يكــون كذلــك فهــو ليــس كلمــة 
تُقــال والســالم، وهنــاك دمــل يف القلــب! بــل نتعلمهــا 

ــا.  ــة أحيان ــا، ومبحب بقســوة أحيان
ــون  ــدًة، وال يزال ــًة واِح ــاَس أمَّ ــل النَّ ــك لَجع ــاء ربُّ ــْو ش (َول
ُمْختلِفــني إالّ َمــْن رَِحــم ربُّــك ولذلِــك َخلقهــم) هــود:118-
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ــة  ــق الحيوي ــاح منط ــم بانفت ــم ونتعل ــاول أن نفه ــذا لنح ل
املناهضــة للتحجــر، ومنطــق األبعــاد ومنطــق الفصــل 
ــني حركــة  ــوع، وب ــرأي والفهــم وهــو املتعــدد واملتن ــني ال ب
القلــوب التــي يجــب أن تظــل بيننــا كمناضلــني ومرابطــني 

ــا.  ــه معن ــرة، والل ــرار عام وأح
فلسطني يف رام الله ٢٠٢٠/١٢/٩م.

https://www.facebook.com/baker.abubaker

بكر أبوبكر

جبهة ثقافية مقاومة



حــوار  فــي  الفاخــوري  وأوضــح 
الفلســطيني  »المركــز  مــع  خــاص 
أكثــر  أّن  األحــد  اليــوم  لإلعــام« 
موزعــون علــى  أســيراً   130 مــن 
الصهيونيــة  الســجون  مــن  عــدد 
أصيبــوا بفيــروس كورونــا، منهــم 
وغالبيتهــم  ســن،  وكبــار  مرضــى 
فــي ســجن  مــن قســم رقــم ثاثــة 
األســرى  أصيــب  الــذي  جلبــوع 
فيــه بالكامــل وعددهــم 90 أســيراً.

 50 مــن  أكثــر  أّن  إلــى  وأشــار 
أســيراً مــن هــؤالء األســرى ممــن 
المؤبــد  بالســجن  محكــوم  هــو 
ــتهتار  ــن االس ــدا ع ــاة، ع ــدى الحي م
ــد  ــي المتعم ــال الطب الواضــح واإلهم
الصهيونيــة  الســجون  إدارة  مــن 
بحقهــم ممــا يعــرض حياتهــم للخطــر.

���� ��ر �د����
وقــال األســير المحــرر، إّن البيئــة 
والطبيعــة للســجون اإلســرائيلية غيــر 
مهيــأة أصــاً للحيــاة اآلدميــة مــع عدم 
ســتكون  »كيــف  كورونــا،  وجــود 
كورونــا؟!«. جائحــة  حلــول  مــع 

ــد أّن هنــاك إهمــاال واضحــا مــن  وأّك
ــة األســرى مــن  إدارة الســجون لوقاي
الجائحــة، ممــا يتســبب فــي إصابتهــم 
ــم تعمــل أيضــاً  ــروس، ول ــًدا بالفي عم
واللــوازم  المعقمــات  توفيــر  علــى 
األســير  احتــاج  مــا  وإذا  الطبيــة، 
ــن  ــرائها م ــه لش ــا تدفع ــة، فإنّه كمام
الكنتينــة بســعر أعلــى ممــا هــي عليه.

������ �م����
إعــام  مكتــب  مديــر  أكــد  كمــا 
األســرى، أّن إدارة الســجون اتخــذت 
العقابيــة  اإلجــراءات  مــن  سلســلة 
جائحــة  بدعــوى  األســرى  بحــق 
كورونــا، كان أبرزهــا منــع زيــارات 
الســجون. فــي  ألبنائهــم  األهالــي 

مبــرر  غيــر  األمــر  »هــذا  وقــال: 
أصــاً، ألّن الزيــارة تتــم عبــر حاجــز 
زجاجــي وتلفــون كمــا هــو معلــوم 
بــدون أي اختــاط أو تامــس بيــن 
ــي  ــع حقيق ــه، وهــذا مان األســير وذوي
ــال  ــن االحت ــروس، ولك ــال الفي النتق
يتخــذ هــذه المبررات إلنــزال عقوبات 
جماعيــة بحــق األســرى بــا مبــرر«.

إدارة  أّن  إلــى  الفاخــوري،  ولفــت 
زيــارات  أيضــاً  منعــت  الســجون 
بدعــوى  لأســرى  المحاميــن 
تلــك  أّن  رغــم  أيضــاً،  الجائحــة 
عبــر  أيضــاً  تتــم  الزيــارات 
اختــاط. دون  الزجاجــي  الحاجــز 

تسل�� ال������
المحــرر  األســير  ونبّــه 
يشــكو  مــا  أكثــر  إلــى 
هــو  األســرى  منــه 
عليهــم  الكنتينــة  تســلّط 
لزيــادة  أداة  واســتخدامها 
حيــث  األســرى،  معانــاة 
مــن  كثيــر  مــن  يحرمــون 
إدخالهــا  بمنــع  االحتياجــات 
ــر  ــب كثي ــة، وحج ــى الكنتين إل
الضروريــة. األصنــاف  مــن 

ــة  ــوري أّن غالبي ــح الفاخ وأوض
هــذا المــواد فــي ظــل الجائحــة 
كانــت تتمثــل في المعقمــات ومواد 
التنظيــف التــي كان مــن المفتــرض 

ــة  ــادي اإلصاب ــرى لتف ــا لأس صرفه
بالفيــروس، وتوفيــر ســبل الوقايــة 
والســامة وفــق القوانيــن الدوليــة.

ــز«  ــع »المرك ــواره م ــي ح ــت ف ولف
إلــى أّن االحتياجــات والمســتلزمات 
تبــاع  الكنتينــة  فــي  األساســية 
بأضعــاف ســعرها الطبيعــي لأســرى 
فــي الســجون، عــدا عــن حرمانهم في 

كثيــر مــن األحيــان مــن 
ــة. ــوال الخاصــة بالكنتين ــال األم إدخ

ا��م�� ال�ب�
اإلهمــال  أّن  الفاخــوري  وأّكــد 
ضاعــف  األســرى  بحــق  الطبــي 
منهــم،  المرضــى  معانــاة  مــن 
وخلّــف عــدد مــن الشــهداء خــال 
عــام 2020 بســبب هــذا اإلهمــال، 
ــب  ــع تقل ــم م ــى معاناته ــة إل باإلضاف

عــدم  مــن  صيفــاً  الفصــول 
ومســتلزمات  مــراوح  توفيــر 
للوقايــة مــن الحــرارة الشــديدة، 
مــن  تمنعهــم  الشــتاء  وفــي 
المابــس واألغطيــة  إدخــال 
طريــق  عــن  الخاصــة، 
طريــق  عــن  أو  األهالــي 
الصليــب األحمــر، وتدفعهــم 
الكنتينــة  مــن  لشــرائها 
جــداً. مضاعفــة  بأســعار 

������ ��������
آخــر  وحــول 
ألعــداد  اإلحصائيــات 
ــال؛  ــجون االحت ــي س ــرى ف األس
الفاخــوري  بحســب  بلغــت  فقــد 
 23 علــى  موزعيــن  أســير   4500
توقيــف  ومركــز  ومعتقــاً  ســجناً 
قطــاع  مــن   255 بينهــم  وتحقيــق، 
غــزة، و320 مــن القــدس، و63 مــن 
الداخــل المحتــل، و21 أســرى عــرب 
يحملــون الجنســية األردنيــة، وأمــا 
ــة. ــة المحتل ــن الضف ــم م ــة فكله البقي

 39 االحتــال  ســجون  فــي  ويقبــع 
أســيرة، منهــم 23 أســيرة محكومــات 

أقدمهــم  مختلفــة،  بأحــكام  فعليًّــا 
المعتقلــة  طقاطقــة  أمــل  األســيرة 
ومحكومــة   2014 عــام  منــذ 
بالســجن ســبع ســنوات، واألســيرة 
 16 محكومــة  دويــات  شــروق 
.2015 عــام  اعتقالهــا  منــذ  عامــا 

وال تــزال قــوات االحتــال تعتقــل 
لــم تتجــاوز أعمارهــم  155 طفــاً 
الـ18، بينهــم 58 محكومون، والباقي 
المحاكمــة،  ينتظــرون  موقوفــون 
وطفــل يخضــع لاعتقــال اإلداري.

كمــا تعتقــل ثمانيــة نواب مــن المجلس 
التشــريعي الفلســطيني، خمســة منهــم 
اإلداري،  لاعتقــال  يخضعــون 
ــة. ــكام مرتفع ــان ألح ــان يخضع واثن

وفــق   - األســرى  بيــن  ومــن 
مريــض،  أســير   700 الفاخــوري- 
بينهــم 21 يعانــون مــن الســرطان، 
و27 معاقــا حركيــا ونفســيا، وأربعــة 
يتنقلــون  نصفــي  بشــلل  مصابــون 
و15  متحركــة،  كراســي  علــى 
أســيرا يقيمــون دائمــا فيمــا يُســمى 
ــاب  ــم أصح ــة« وه ــفى الرمل »مستش
والجــراح. األمــراض  أخطــر 

عــدد  أصبــح   2020 عــام  وفــي 
عمــداء األســرى 50 أســيراً، منهــم 
مــن أمضــى أكثــر مــن 20 عامــاً، 
بينهــم 14 أســيراً تجــاوزا الثاثيــن 
عامــا، وأقدمهــم األســير كريــم يونــس 
مــن األراضــي المحتلــة عــام 48.

وبلــغ عــدد شــهداء الحركــة األســيرة 
داخــل الســجون منــذ عــام 1967، 
نتيجــة  قضــوا   73 شــهيداً،   255
نتيجــة  استشــهدوا  و70  التعذيــب 
تعرضــوا  و75  الطبــي،  اإلهمــال 
االعتقــال  بعــد  المتعمــد  للقتــل 
أصيبــوا  وســبعة  المباشــرة، 
المعتقــات. داخــل  ناريــة  بأعيــرة 
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األســرى  شــؤون  هيئــة  محامــي  نقــل 
والمحرريــن مأمــون الحشــيم، يــوم الثاثــاء 
الماضــى الموافق 08/12/2020 ، تفاصيل 
اإلعتــداء الــذي تعــرض لــه األســير الفتــى 
محمــد مقبــل 16 عامــا مــن مخيــم العروب، 
أدى  مــا  االحتــال  جنــود  أيــدي  علــى 
ــفلية  ــنانه الس ــفلي وأس ــه الس ــر فك ــى كس ال
وإصابتــه بالعديــد مــن الكدمــات والجــروح. 
وبيــن الحشــيم الــذي تمكــن مــن زيــارة 
األســير مقبــل أمــس، فــي مستشــفى هداســا 
عين كارم، أن مقبل بوضع صحي مســتقر، 
وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة فــي فكــه قبــل 
يوميــن اســتمرت ألكثــر من ثاث ســاعات.
الهيئــة،  لمحامــي  مقبــل  الفتــى  وروى   
ــاء  ــوم الثاث ــه ي ــه العتقال ــل المؤلم التفاصي
الماضــي، » حيــث وعنــد الســاعة الســابعة 
ــد  ــى مدرســته وعن صباحــا كان متوجهــا ال
وصولــه الــى المدرســه تبيــن أن الــدوام 
ــرج  ــا خ ــت وبعده ــى البي ــود ال ــق، ليع معل
مــره اخــرى لشــراء بعــض االحتياجــات 

ــام  ــارع ق ــي الش ــده ف ــال تواج ــت وخ للبي
الدمــوع  مســيل  غــاز  بإطــاق  الجنــود 
هــرب  لذلــك  ونتيجــة  صــوت  وقنابــل 
مــع اوالد اخريــن وبعدهــا حضــر جيــب 
عســكري ونــزل منــه ثاثــة جنــود وقامــوا 
ــى  ــا دخــل القاصــر ال ــم وحينه باللحــاق به
ــت  ــود البي ــد الجن ــم اح ــوت فاقتح ــد البي اح
وقبــض عليــه وقــام بضربــه بكعــب البندقيــة 
ــم  ــكل قوته«.«ومــن ث ــى فكــه االيســر ب عل
قــام بســحبه وبعدهــا قــام الجنــود االخريــن 
ملقــى  وهــو  بالضــرب  عليــه  باالعتــداء 
وبســاطيرهم  بأيديهــم  االرض   علــى 
فــي  رضــوض  بعــدة  اصيــب  حيــث 
ــازف جهــة الفــك،  ــه وجــرح ن ظهــره وكتف
وبقــي ملقــى علــى االرض لمــدة عشــر 
دقائــق والــدم ينــزل مــن فمــه وتحــت ذقنــه 
وبعدهــا حضــرت ســيارة عســكرية وتــم 
إلقائــه علــى ارضيــه الجيــب وكان معــه 
ــن، وبداخــل  ــة اوالد اخري ــب ثاث ــي الجي ف
الجيــب كان الجنــود يضعــوا ارجلهــم عليــه 
ــي االوالد«. وقامــوا بشــتمه وســبه مــع باق

ــول  ــة حلح ــة مدين ــى جه ــل ال ــا نق و«بعده
تــم  وهنــاك  المدخــل،  مــن  بالقــرب 
ــن  ــع االوالد االخري ــب م ــن الجي ــه م انزال
وجلســوا علــى االرض بعــد تقيــد ايديهــم 
بمرابــط باســتيكيه وقــد بقــوا متواجديــن 
جهــة المســتوطنه لمــدة ســاعتين وبعدهــا 
الــى معتقــل  اخــر ونقلــه  حضــر جيــب 
ــى غرفــه  ــه ال ــم ادخال ــون، وبعدهــا ت عصي
ــوا بشــتمه  ــن قام ــا محققي ــق وكان به التحقي
علــى  الحجــارة  القــاء  تهمــة  وتلفيــق 
الجنــود، وبعــد انتهــاء التحقيــق معــه تــم 
ابقــاءه بالخــارج لمــدة 6 ســاعات فــي البــرد 
ــا  ــد الســاعة 12 لي ــم وعن ــارص والمؤل الق
ــون  ــل عصي ــي معتق ــرف ف ــى الغ ادخــل ال
القاصــر  صــراخ  وبســبب  وانــه  إال 
مــن شــدة األلــم، تــم نقلــه صبــاح اليــوم 
التالــي الــى مستشــفى هداســا عيــن كارم 
ــن وجــود  وإجــراء صــوره اشــعه لفكــه تبي
الســفلية بســبب  اســنانه  بــه وفــي  كســر 
لــه«. تعــرض  الــذي  المبــرح  الضــرب 



كثيــرة  أســماء  الســجون  ففــي 
وأكــداس مــن األوجــاع والعذابات 
الشــمس  عيــن  لِتُغطــي  تكفــي 
علــى  الصيــن  ســور  وتــردم 
للحريــة  َســلب  فيهــا  عظمتــه 
عــذاب وحرمــان وأعمــار تنســاب 
رمــل  كحفنــات  األيــدي  مــن 
شــكل  وفيهــا  الريــاح  تذروهــا 
ليزيــد  الســجان  إبتكــره  جديــد 
الويــات ويــاً ويُهــرق مــا تبقــى 
ــي عــروق األســرى  ــاة ف ــن حي م
للتحقيــق  واحدهــم  يعــود  الــذي 
ــم داخــل ســجنه  بعــد أن يكــون أت
عقــداً أو عقديــن مــن الزمــن. وإن 
القانونــي  بمعنــاه  التحقيــق  كان 
يأتــي لتقديــم إجابــات علــى أســئلة 
بــه  تقــوم  التــي  الجهــة  لــدى 
ويهــدف بمرمــاه النهائــي لحــل 
ــا  ــة خباياه ــا ومعرف ــاز قضاي ألغ
ــي تحويهــا  ــذي المهمــات الت ومنف
فلنــا أن نتخيــل أســير أمضــى فــي 

ســجون االحتــال ذات الرقابــة 
ــرة  ــاً عش ــرياً وتقني ــة بش الصارم
ــة  ــا هــي المهم ــد م أعــوام أو يزي
ــاز  ــع جه ــي تدف ــا والت ــي نفذه الت
الشــاباك للتحقيــق معــه ومــا هــي 
علــى  يطرحهــا  التــي  األســئلة 
إنســان أمضــى أعوامــاً طــوال 
بــل  ويتنفــس  ويشــرب  يــأكل 
ــه  ــت ناظري ــه تح ــى حاجت ويقض
قــد يبــدو مــا ســردته مــن تفاصيــل 
للدرجــة  وإجراميــاً  مأســاوياً 
التــي تدفــع القــارئ أنــه ال يوجــد 
ظهــر  علــى  مخابــرات  جهــاز 
حماقــة  هكــذا  يقتــرف  األرض 
ــاً  ــاً وُمصدق ــح واقعي ــه يُصب ولكن
إن عززنــاه بأســماء ســرى عليهــا 
ــم تتفتــق  ــذي ل نفــس الســيناريو ال
عنــه عقليــة االحتال لغبــاء أو قلة 
ــا  ــي وإنم ــي العمــل األمن ــرة ف خب
روح  عــن  جليــاً  تعبيــراً  جــاء 
اإلجــرام المتأصلــة فــي نفــوس 

الُمســبق  والقــرار  الصهاينــة 
فســيولوجياً  األســرى  بقتــل 
إن أمكــن ذلــك وســيكولوجياً 
إن لــم يمكــن. ومــن األمثلــة 
ــياق  ــذا الس ــي ه ــرة ف الحاض
الجاغــوب  وائــل  األســير 
ــل  ــذي إعتُقِ ــس وال ــن نابل م
ــى  ــة األقص ــع انتفاض مطل
وبعــد مكوثــه فــي الســجن 
أعــاده جهــاز المخابــرات 
للتحقيــق وعندمــا فشــل 
ــدة  ــم جدي ــق تُه ــي تلفي ف
للعــزل  نقلــه  لــه 
وقــد  االنفــرادي 
ذلــك  بعــد  حــدث 
معــروف  هــو  مــا 
اضطرابــات  مــن 

عــن  وإضــراب  الســجون  فــي 
ــى  ــة إنته ــرى الجبه ــام ألس الطع
بتعهــد مصلحــة الســجون نقلــه 
آخــر.  عــزل  إلــى  عزلــه  مــن 

مثــال آخــر ال يغيــب عــن الذهــن 
قضيــة الكاتــب األســير كميــل أبــو 
حنيــش –مــن قريــة بيــت دجــن 
ــس  ــي نابل ف

ــذي  ال
أكثــر  للتحقيــق  مــن نُقــل 

مــرة خــال األشــهر الماضيــة 
علمــاً أنــه معتقــل منــذ مــا يُقــارب 
الـــ 17 عامــاً بمعنــي أنــه لــم يَقــم 
بشــي يوجــب إعادتــه للتحقيــق 
ــه محكــوم بالســجن مــدى  ــا أن كم
الحيــاة مــا يعنــي أن اكتشــاف أي 
ــا  ــر بتنفيذه ــارك أو أم ــة ش قضي
ــو كانــت إغــراق الســفينة  حتــى ل
مفاعــل  تفجيــر  أو  )باتريــا( 

تشــارنوبل لــن تُضيــف لســجنه 
لنصــل  آخــر  ســجناً  المؤبــد 
بالمحصلــة لنتيجــة مفادهــا أن مــا 
حــدث معــه وغيــره مــن األســرى 
جــاء كمبــرر لممارســة أقصــى 
ــى أجســادهم  أشــكال التعذيــب عل
وأرواحهــم ال أكثــر. آخــر األمثلــة 
التــي تناهــت إلينــا مــن داخــل 
لــن  بالقطــع  والتــي  الســجون 
تكــون آخــر الجرائــم الُمقترفــة 
تحويــل  هــي  األســرى  بحــق 
مــن  عنكــوش  جميــل  األســير 
ــي رام  ــعل ف ــو مش ــر أب ــة دي قري
ــف  ــز توقي ــي مرك ــق ف هللا للتحقي
المســكوبية قبــل أيــام وبمتابعــة 
التفاصيــل مــع المصــادر العائليــة 
وحتــى رفــاق القيــد تبيــن أن 
ــي  ــك صح ــعر بتوع ــل ش جمي
مؤخــراً فطلــب أن يُنقَــل مــن 
ــع  ــذي كان يقب ــون ال ســجن ريم
فيــه إلــى ســجن إيشــل ألنــه ســمع 
ذات مــرة أن العــاج فيــه أفضــل 
ــت  ــا قام ــون وهن ــن ريم ــاً م قلي
الدنيــا ولــم تقعــد فإكتشــف جهــاز 
شمشــون  أســر  لغــز  الشــاباك 
قتلــة  إلــى  وتعــرف  غــزة  فــي 
ٌومشــغلي  برنــادوت  الكونــت 
معســكر أوشــفيتز ووضعهــم فــي 
شــخص أســير مريــض معتقــل 
منــذ 18 عامــاً وقــاده للتحقيــق 
ليعتــرف علــى شــركائه الذيــن 
ــي  ــه ف ــوا ســاهموا برفقت ــد يكون ق
ــام  ــاً. وأم ــأرب أيض ــد م ــدم س ه
الشــاباك  الحقائــق لجهــاز  هــذه 
الصهيونــي ومــن يَُشــِغل ُمجرميــه 
أن يُبــرر ذلــك بشــكل مــن إثنيــن: 
ــه يعمــل ضمــن منظومــة  إمــا بأن
ــي  ــة وهــذا يتناف ــر مهني ــاء غي غب
يرســمها  التــي  الصــورة  مــع 
ــاول  ــه يُح ــرف أن ــه , أو يعت لنفس
قتــل األســرى بشــتى الُســبل وهذه 
ــة األعــراف  ــوة وحجي ــة بق جريم
والمواثيــق الدوليــة واإلنســانية.
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األســير:  نــادي 
ســجون  إدارة  نقلــت 
الفتــى  األســير  االحتــال 
 16( مقبــل  منيــر  محمــد 
مستشــفى  مــن  عاًمــا(، 
اإلســرائيلي،  »هداســا« 
ــد  ــدو«، بع ــى ســجن »مج إل
ــه  ــة ل ــة جراحي ــراء عملي إج
الماضــي،  األربعــاء  يــوم 
باتيــن  زرع  تــم  خالهــا 
فــي فكــه الســفلي األيســر. 
فــي  األســير  نــادي  وبيــن 
بيــان لــه يــوم األحــد الموافــق 
الفتــى  أن   ،  06/12/2020
مخيــم  مــن  وهــو  مقبــل 

قــوات  اعتقلتــه  العــروب، 
االحتــال فــي تاريــخ الـــ29 
مــن تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
ــى  ــه إل ــاء ذهاب ــي أثن الماض
بعــد  وتعــرض  مدرســته، 
للضــرب  اعتقالــه  عمليــة 
قــوات  قبــل  مــن  المبــّرح 
االحتــال، وتســبب بكســر 
فــي فكــه الســفلي األيســر، 
فــي  برضــوض  وإصابتــه 
جســده. يُشــار إلــى أن جلســة 
محكمــة ســتُعقد لــه اليــوم فــي 
ــة  ــاً أن جلس ــر«، علم »عوف
ســابقة ُعقــدت لــه، وفيهــا تــم 
ــوم. ــى الي ــه حت ــد اعتقال تمدي

ــد  ــى محم ــير الفت ــد األس ــد وال أك
مــن  عامــا(   16( مقبــل  منيــر 
مخيــم العــروب شــمال الخليــل 
ــي  ــببوا ف ــال تس ــود االحت أن جن
كســر فــك نجلــه بعــد االعتــداء 
الوحشــي.  بالضــرب  عليــه 
ــب إعــام األســرى  ــال لـــ مكت وق
اقتحمــوا  االحتــال  جنــود  إن 
الماضــي  األحــد  يــوم  المخيــم 
ــه  ــوا علي ــد وانهال ــوا محم واعتقل
ــه  ــة اعتقال بالضــرب خــال عملي
علــى  ظهــرا  حتــى  وبعدهــا؛ 
نتيجــة  قاســية  جســده عامــات 
تــورم  أوضحهــا  كان  الضــرب 
وانتفــاخ فــي الفــك وعــدم القــدرة 
بــأن  وأضــاف  الــكام.  علــى 
نجلــه عانــى مــن آثــار الضــرب 
لــه؛  تعــرض  الــذي  المبــرح 
فــي  محتجــزا  بقــي  حيــث 

ــم أي عــاج؛  ــن دون تقدي الزنازي
ــادة  وبعــد تشــخيصه مــن قبــل عي
عمليــة  إجــراء  تقــرر  الســجن 
جراحيــة لــه فــي الفــك لوجــود 
أربــع كســور، ولكــن االحتــال 
بقــي يماطــل ليوميــن فــي إجرائهــا 
ــه جلســة محاكمــة  حتــى عقــدت ل
مــددت اعتقالــه حتــى يــوم األحــد 
بأنــه  الوالــد  وأوضــح  القــادم. 

تــم نقــل ابنــه لمستشــفى هداســا 
ــم  ــاك ت ــة وهن ــدس المحتل ــي الق ف
لــه  الجراحيــة  العمليــة  إجــراء 
ثــاث  لمــدة 

وتــم  ســاعات؛ 
ــة  زرع باتيــن فــي الفــك لصعوب
ــا مــن  ــي مكب ــه بق وضعــه، ولكن
إدخالــه  منــذ  واليديــن  القدميــن 
للمستشــفى وحتــى اآلن. ورغــم 
خطــورة وضعــه إال أن االحتــال 
منــع عائلتــه مــن زيارتــه وســمح 
لوالــده فقــط برؤيتــه لدقائــق قليلة؛ 

كمــا أن الجنــود أبلغــوه بأنــه ســيتم 
نقلــه لعيــادة ســجن الرملــة خــال 
ــع  ــس. وتاب ــوم الخمي ــاعات الي س
الوالــد:« ال يســمح ألحــد بالدخول 
ويتواجــد  أمنــي  بتصريــح  إال 
طيلــة  معــه  جنديــان 
الغرفــة،  فــي  الوقــت 
ويــداه وقدمــاه مقيــدة«.

وأكــد الوالــد بــأن عامات 
الضــرب واضحــة علــى 
حيــث  محمــد؛  جســد 
ــروح  ــات والج ــؤه الكدم تمل
فــي  خاصــة  والرضــوض 
الجنــود  وكأن  المفاصــل 
تعمــدوا ضربــه هنــاك إلحداث 
ــدت  ــث ب ــا؛ حي ــم فيه عطــل دائ
واضحــة فــي مناطــق الركبتيــن 
والرقبــة  والظهــر  والمرفقيــن 
بــدا  الــذي  الفــك  علــى  عــاوة 
منتفخــا بشــكل كبيــر. وأشــار إلــى 
أنــه يقضــي وقتــه فــي ممــرات 
المستشــفى بســبب عــدم قدرتــه 
الغرفــة  إلــى  الدخــول  علــى 
ــي  ــدرس ف ــذي ي ــه ال ــة نجل لرؤي
الفتــا  عشــر،  الحــادي  الصــف 
شــكوى  رفــع  ينــوي  أنــه  إلــى 
اعتــدوا  الذيــن  الجنــود  ضــد 
عليــه بهــذه الطريقــة الوحشــية.

 



المركــز  مديــر  وأوضــح   
أن  االشــقر  ريــاض  الباحــث 
عــدد شــهداء الحركــة األســيرة 
ــى  ــذ عــام 1967 وصــل ال من
 )71( بينهــم  شــهيداً،   226
سياســة  نتيجــة  ارتقــوا 
بحقهــم،  الطبــي  اإلهمــال 
بينمــا ارتقــى )73 ( نتيجــة 
ــب، و) 75 ( أســير  التعذي
ــد  ــد بع ــل العم ــة القت نتيج
االعتقــال مباشــرة، و)7( 
أسرى استشــهدوا نتيجة 
إصابتهــم بالرصــاص 
وهــم داخــل الســجون. 

ان  األشــقر  وكشــف 
خــال  ارتقــوا  شــهداء  أربعــة 
اولهــم   2020 الجــاري  العــام 
ــى«  ــاد البرغوت ــور رش األســير »ن
عابــود  قريــة  مــن  عامــا(،   23(
استشــهد  والــذي  هللا،  رام  قضــاء 
ســجن  داخــل  نيســان  شــهر  فــي 
ــه  ــد تعرض ــراوي بع ــب الصح النق
ــاء شــديدة وتأخــر إدارة  ــة إغم لحال
ــه وإنعاشــه، ألكثــر  الســجن فــي نقل
مــن نصــف ســاعة، وكان اعتقــل 
وصــدر   ،  2017 فبرايــر  فــي 
الفعلــي  بالســجن  حكمــاً  بحقــه 
يــزال  وال   ، ســنوات   8 لمــدة 
جثمانــه محتجــزاً حتــى اللحظــة . 
وأضــاف األشــقر ان الشــهيد الثانــي 
خليــل  ســعدى  األســير«  هــو  
الغرابلــى« )75 عامــا(  مــن ســكان 

حــي الشــجاعية 
ارتقــى  والــذي  غــزة،  بقطــاع 
ــد  ــي، بع ــو الماض ــي يولي ــهيداً ف ش
ــة  ــاً متواصل ــتمر 26 ام ــال اس اعتق
حكمــاً  يقضــى  كان  حيــث   ،
بالســجن المؤبــد . وبيــن األشــقر 
ان الشــهيد »الغرابلــى« كان اعتقــل 
للعــزل  وتعــرض    ،1994 عــام 
االنفــرادي لمــا يزيــد عــن 12 عامــا 
متواصلــة األمــر الــذي أدى الــى 
األمــراض  مــن  بالعديــد  إصابتــه 
وضغــط  الســكر  منهــا  المزمنــة 
ــي  ــه ف ــت صحت ــد تراجع ــدم، وق ال
ــأورام  ــب ب ــرة وأصي ــة األخي اآلون
ســرطانية  في البروســتاتا والمسالك 
البوليــة، ورفــض االحتــال إطــاق 
ســراحه الــى ان دخــل فــي حالــة 

ســريري  مــوت 
واستشــهد فــي مستشــفى كابــان 
يــزال  وال  المحتــل،  بالداخــل 
جثمانــه  يحتجــز  االحتــال 
ــا  ــه . بينم ــليمه لذوي ــض تس ويرف
األســير  هــو  الثالــث  الشــهيد 
 41 الخطيــب«  طلعــت  »داود 
ــت  ــة بي ــاً  مــن ســكان مدين عام
لحــم، وكان اعتقــل عــام 2002 
وحكــم عليــه بالســجن الفعلــي 
لمــدة 18 عام و8 اشــهر، وقد 
محكوميتــه  معظــم  أمضــى 

إطــاق  المفتــرض  مــن  وكان 
ــع مــن ديســمبر،  ــي الراب ســراحه ف
ــد  ــل موع ــهيداً قب ــى ش ــه ارتق اال ان
شــهور  بثاثــة  ســراحه  اطــاق 
  . الطبــي  اإلهمــال  نتيجــة  فقــط 
حيــث تراجعــت  صحــة األســير 

فــي  »الخطيــب« 
الســنوات األخيرة ، وكان 
أصيــب بجلطــة قلبيــة فــي 
  2017 عــام  أغســطس 
الطبــي   اإلهمــال  نتيجــة 
ســجن  فــي  تواجــده  اثنــاء 
ــة  ــى رعاي ــم يتلق ــون، ول ريم
متابعــة  أو  مناســبة  طبيــة 
لتطــور حالتــه المرضيــة،  كمــا 
إطــاق  االحتــال  رفــض 
حه  ا ســر

اســتثنائي  بشــكل 
، رغــم انــه لــم يتبقــى لــه ســوى 
أدى  الــذي  األمــر  شــهور،  عــدة 
ــادة  ــة ح ــة قلبي ــه بجلط ــى إصابت ال
بدايــة  فــي  عوفــر  ســجن  فــي 

علــى  استشــهد  ســبتمبر  شــهر 
اثرهــا، ورفــض االحتــال تســليم 
جثمانــه. واشــار األشــقر الــى ان 
األســيرة  الحركــة  شــهداء  آخــر 
ــام الجــاري هــو األســير  خــال الع
 46 وعــر«  ابــو  نجيــب  »كمــال 
قباطيــة  بلــدة  ســكان  مــن  عامــاً 
عــام   17 بعــد  جنيــن  جنــوب 
وكان  االعتقــال  مــن  ونصــف 
المؤبــد  بالّســجن  حكمــاً  يقضــى 
المكــرر 6 مــرات، وأصيــب خــال 
الحلــق  بســرطان  اعتقالــه  فتــرة 
باإلضافــة  الصوتيــة  واألوتــار 
ــى  ــدم. وعان ــح ال ــر صفائ ــى تكّس إل
ــو وعــر« مــن مــرض  األســير« أب
الســرطان فــي الحنجــرة منــذ بدايــة 
العــام 2019، وتراجعــت صحتــه 
ــي  بشــكل متســارع نتيجــة عــدم تلق
إي عــاج مناســب، كمــا أصيــب 
بفيــروس كورونــا فــي شــهر يوليــو 
الماضــي ، وقبــل استشــهاده بخمســة 
ســرطاني  بــورم  أصيــب  أشــهر 
ــدرة  ــده الق ــرة أفق ــي الحنج ــد ف جدي
. الطعــام  وتنــاول  الــكام  علــى 
وفــى العاشــر مــن نوفمبــر تعــرض 
ــر«  ــو وع ــير »أب األس
صحيــة  النتكاســة 
الــى  نقــل  جديــدة 
عاجــل  بشــكل  اثرهــا 
اســاف  مستشــفى  الــى 
أعلــن  حيــث  هروفيــه 
ــراً ،  ــهاده عص ــن استش ع
يــزال  ال  اللحظــة  وحتــى 
جثمــان الشــهيد ابــو وعــر 
االحتــال  لــدى  محتجــزاً 
لذويــه، تســليمه  ويرفــض 
وأكــد »األشــقر« أن مسلســل 
ــزال  ــرى ال ي ــق األس ــل بح القت
ــزال  ــاب ال ي ــتمراً ، وأن الب مس
مــن  مزيــد  الرتقــاء  مفتوحــاً 
الشــهداء فــي صفــوف األســرى، 
وأن عــدد شــهداء الحركــة االســيرة 
  ،226 الرقــم  عنــد  يتوقــف  لــن 
األســرى  مــن  العشــرات  فهنــاك 
صحيــة  ظــروف  مــن  يعانــون 
إصابتهــم  نتيجــة  للغايــة،  صعبــة 
والفشــل  الســرطان  بأمــراض 
ــن  ــا م ــات وغيره ــوي والجلط الكل
األمــراض الخطيــرة، وال يقــدم لهــم 
أي عــاج مناســب او رعايــة طبيــة. 
ــديد  ــر الش ــى الخط ــة ال ــذا إضاف ه
ــة  ــة جائح ــرى نتيج ــدق باألس المح
حياتهــم  تهــدد  والتــي  كورونــا 
عــدم  ظــل  فــي  مســتمر  بشــكل 
اتخــاذ االحتــال إجــراءات الحمايــة 
بحياتهــم  واالســتهتار  والوقايــة 
الســجون  الــى  الفيــروس  حيــث 
وأصــاب 137 اســيراً حتــى اآلن 
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ديــاك  أبــو  ســامي  ودعنــا  لقــد 
ومــن بعــده كمــال أبــو وعــر كمــا 
ــن  ــرات م ــه العش ــن قبل ــا م ودعن
أبنــاء شــعبنا والحركــة األســيرة 
ــا ينظــر  ــاه وكل من الباســلة، ودعن
فــي عيــون مــن حولــه ليحــاول 
معرفــة أي منهــم ســيكون الشــهيد 
ســامي  استشــهاد  بكينــا  التالــي، 
ــا  ــرا وغضب ــا قه ــروع احترقن الم
ألننــا وقفنــا عاجزيــن عــن البــوح 
فــي  وجــع  مــن  يعترينــا  بمــا 
ذات الوقــت كلنــا حســدناه علــى 
ســبقنا  وألنــه  المبكــر  إفراجــه 
المشــتهاة  حريتــه  معانقــة  إلــى 
األردن  أغــوار  علــى  مطــا 
عشــق. التــي  فلســطينيه  علــى 

 حيــث كل منــا كان يتمنــى  فــي 
داخلــه أن يكــون ذات المحمــول 
علــى األكتــاف فــي عرس الشــهادة 
المهيــب، هــذا القائــد المبجــل الــذي 
فصــول  كل  باغتيالــه  اكتملــت 
وأســدل  الصهيونيــة  الجريمــة 

استشــهاده الســتار األخيــر علــى 
احتماليــة الشــك بسياســات القتــل 
الممنهجــة علــى يــد قــوات مصلحة 
األمنيــة  بطواقمهــا  الســجون 
ســامي  ارتقــاء  وبعــد  المختلفــة. 
المعلنــة  الطريقــة  بهــذه  شــهيدا 
أصبــح كل مــا نحــذر منــه وحذرنــا 
الماضيــة ال  الســنوات  فــي  منــه 
ــرة  ــس األخي ــنوات الخم ــيما الس س
لقتــل  ممنهجــة  سياســات  مــن 
األســرى وتصفيــة أجســادهم بأكثر 
لعيــان،  واضحــة  طريقــة  مــن 

لذلــك نقــول اليــوم أننــا لــن نبكيــك 
بعــدك  مــن  أنفســنا  ســنبكي  بــل 
تركتهــم  مــن  ألن  نرثيــك  ولــن 
منــك  حاجــة  أكثــر  خلفــك اآلن 
موتهــم  علــى  والبــكاء  للرثــاء 
الوســائل وعلــى  بشــتى  اليومــي 
آدميتهــم وإنســانيتهم المنتهكــة على 
ــدة  ــر وعب ــل والمقاب ــدنة اللي ــد س ي
تابعنــا  لقــد  االحتالــي.  الظــام 
شــيعتك  حينمــا  الشــهادة  عــرس 

وحينمــا  الغاضبــة  الجماهيــر 
حملــوك علــى األكتــاف كــوردة 
ــد  ــطين ولق ــت لفلس ــراء قدم حم
كل  استشــهادك  عــرس  تابــع 
مهتــم باإلنســانية لكننــا وحدنــا 
قبــل  شــهادتك  تابعنــا  مــن 
طويلــة  بأشــهر  استشــهادك 
صفحــة  علــى  نقــرأ  وكنــا 
الثلجــي كل وصايــاك  وجهــك 
بجبهتــك  نراقــب  وكنــا  لنــا 
الشــهادة  طقــوس  كل  الغــراء 

ــل  ــك راح ــا أن ــرف مثلن ــك تع  ألن
ــا  ــال، وه ــك ال مح ــق حريت ومعان
هــي النبــوءة تتحقق لتعود يا ســامي 
حامــا معــك كل وصايــا رفــاق 
والشــهداء  األســرى  مــن  دربــك 
شــعبنا،  جماهيــر  إلــى  األحيــاء 

أن  تريــد  للحظــة  رأينــاك  كأننــا 
تنهــض مــن نعشــك لتقــرأ وصايانــا 
ورســائلنا التــي حملنــاك لشــعبنا 
وقيادتنــا علــى مســمع مشــيعيك، 

وكأن بــك تريــد أن تقــول لقيــادة 
بصمتهــا  تقتلنــا  التــي  شــعبنا 
المــدوي ال تحفــروا قبــرا واحــدا 
بــل احفــروا مئــات القبــور، احفروا 
المســتقبلي  قبــره  أســير  لــكل 
الحركــة  شــهداء  فمواكــب 
األســيرة قادمــة إليكــم طالمــا بقــي 
صمتكــم يتحالــف مــع الســجان. 
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لل�ــ��  ا�ســر�  ل�نــة  أ�ــد� 
والل�نــة  وا�ســالمية  ال�طنيــة 
�ــ�  ال�طنيــة ��الــ� ا�ســر� 
الحــرا�  علــى  �ــ�ة  �طــا� 
م�ا�ــاة  و�ــ�  �ــ�  الدولــ� 
�ــ�  الفلســطينيين  ا�ســر� 
ســ��ن االحتــالل ا�ســرا�يل� . 
التــ�  الم��ــرة  �ــ�  �ــ�ا  جــا� 
ــة  ــر� والل�ن ــة ا�س ــا ل�ن �دمت�
ال�طنيــة ��الــ� ا�ســر� �لــى 
ســفرا� االتحــاد ا�ورو�ــ� �ــالل 
�لــى  الثال�ــا�  اليــ��  �يارت�ــ� 
�طــا� �ــ�ة وتســلمت�ا الســيدة 
المستشــارة  ��ليــن  ا��ريــد 
السياســية �م�تــ� ممثــ� االتحــاد 
ــرة  ــد ســلط� الم�� ــ� و� ا�ورو�
 226 استشــ�اد  علــى  ال�ــ�� 
أســيرا و��ــ�ا �ريســة �يــن أ�يــا� 
ال  الــ��  ا�ســرا�يل�  ال�ــالد 
يرحــ� طفــال� وال شــيخا� وال امــرأة�.
و��ــر� ل�نــة ا�ســر� لل�ــ�� 
�ــ�  واالســالمية  ال�طنيــة 
م��رت�ــا� أن �نــا� �ــ� ســ��ن 
 5 �را�ــة  ا�ســرا�يل�  االحتــالل 
�ين�ــ�  �لســطين�  أســير  �الف 
 � طفــال�   170  � أســيرة   38
 1300  � �دار�  م�ت�ــ�   500
حالــة مر�يــة من�ــ� 80 حالــة 
�حاجــة ماســة ل�شــ��ا� طبيــة 
 17 �نــا�  أن  �يمــا  عاجلــة� 
ــ� �ــ�  ــدون �شــ�� دا� أســيرا� ير�
مــا تســمى عيــادة ســ�ن الرملــة.

ا�ســر�  أن  الل�نــة  و�الــ� 
االتحــاد  دور  علــى  يشــددون 
المن�مــا�  و�ا�ــة  ا�ورو�ــ� 
الدوليــة وا��ســا�ية �ــ� ت��يــر 
ل�ســر�  الال�مــة  الحمايــة  
�ــ�  �ــ�  �اصــة  الفلســطينيين 
ــة  ــة المت�اصل ــا� الي�مي اال�تحام

الن�ــ�  وسياســا�  للســ��ن 
اال�فــراد�  وال�ــ�ل  الت�ســف� 
ــت��رة أن  ــال ا�دار� مس واالعت�
النا�ــ� حســن  ي�ســ� أم�ــى 
ا�دار�  االعت�ــال  ســي�  تحــ� 
16 عامــا  واالعت�ــاال� �ــ�ا �لــى 
ــر�  ــا ج ــال �م ــ� ا�طف ــ� �ت جا�
م��ــرا� �ــ� �تــ� الطفــ� علــ� أ�ــ� 
عليــا� واعت�ــال ا�طفــال وا��مال 
ــ� 71  ــ� �ت ــ� عن ــ�� �ت ــ� ال الطب
أســيرا� �ان ��ر�ــ� ا�ســير �مــال 
أ�ــ� وعــر ومــن �بلــ� ا�ســير 
ت��ــ�  الــ��  الخطيــ�  داوود 
�تي�ــة المــر� و�ــد تب�ــى لــ� 
�تــرة وجيــ�ة مــن مح��ميتــ� . 
االحتــالل  دولــة  أن  وي��ــر 
8 جثاميــن  االســرا�يل� تحت�ــ� 
�ــ�  شــ�دا�  ��ــ�ا  �ســر� 
الســ��ن االســرا�يلية و�ــ� أ�ي� 
�ــارود و��ــار  و�ــار�  دولــة 
ط�اط�ــة و�ســا� الســاي� وســ�د� 
الخطيــ�  وداوود  ال�را�لــ� 
وع�يــ� ع�يســا� و�مــال ا�ــ� 
أ�نــا�  الت��يــ�  وجرا�ــ�  وعــر 
ــر  ــدد �بي ــ� ع ــ� وأد� ل�ت التح�ي
ا�ســير  ومن�ــ�  ا�ســر�  مــن 
والت��يــ�  �ــر�ا��  م�طفــى 
والتن�يــ� أ�نــا� مرحلــة االعت�ــال 
ــد عــن  واالحت�ــا� �ــ� مــ�ان ��ي
ســ�ن ا�ســير �ــ� �طــا� �ــ�ة 
والحبــ�  ال�ر�يــة  وال�فــة 
لفتــرا�  ل�طفــال  المن�لــ� 
مدينــة  أطفــال  مثــ�  ط�يلــة 
ال�ــد�� و�ــر� �رامــا� ماليــة 
وت�ديــ�   االســر�  علــى  �بيــرة 
ص�ريــة  لمحا�ــ�  ا�ســر� 
اال�ســان  ح�ــ��  تحتــر�  ال 
ا�ســر�  أمــ�ال  وم�ــادرة 
مــن  ومن��ــ�  الســ��ن  دا�ــ� 

الم�سســا�  ومنــ�  اســتخدام�ا 
ــن صــرف  ــة الفلســطينية م المالي
الفلســطينيين  االســر�  رواتــ� 
والر�ــ� ا�ســرا�يل� المت�اصــ� 
ا�ن  وحتــى   1967 عــا�  منــ� 
�ا���ــ�  ت�نيــ�  و�ــ�  مــن 
وا�ــ� ل�ســر� الفلســطينيين� 
المناطــ�  �ــادة  منــ�  �يمــا 
ال�ســ�رية و�بــاط أج�ــ�ة ا�مــن 
واســ�ة  صالحيــا�  ا�ســرا�يل� 
اعت�ــال  �تــرة  لتحديــد  ت�ــ� 
المفتــر�  مــن  التــ�  ا�ســر� 
��رار�ــا �ــ� أيــة مح�مــة عادلــة.
وأ�ــاد� ل�نــة ا�ســر� لل�ــ�� 
والل�نــة  واالســالمية  ال�طنيــة 
ال�طنيــة ��الــ� ا�ســر� ���ــ� 
حياتيــة  ح�ــ��  أيــة  ت�جــد  ال 
عم�مــا�  ل�ســر�  م�يشــية  أو 
�ال  ا�ســرا�يلية  ال��ا�يــن  و�ــ� 
تح�ي�ــ�  ا�ســر�  يســتطي�  مــا 
�ن�االت�ــ� و�ــ�ا جــ�� يســير من 
ــ�  ــار� �ح ــ� تم ــا�ا� الت اال�ت�
ال�يــن  الفلســطينيين  ا�ســر� 
يت�ر�ــ�ن طــ�ال �تــرة اعت�ال�ــ� 
لــ�� أشــ�ال اال�ت�ــا�ا� لح����ــ� 
�بشــر . وا�تتمــ� ل�نــة ا�ســر� 
لل�ــ�� ال�طنيــة وا�ســالمية �ــ� 
�طــا� �ــ�ة م��رت�ــا �مناشــدة 
االتحــاد ا�ورو�ــ� لل�مــ� الف�ر� 
علــى تشــ�ي� ل�ــان دوليــة للن�ــر 
والتح�يــ� حــ�ل جرا�ــ� االحتــالل 
االســرا�يل� �حــ� ا�ســر� ود�ــ� 
الل�نــة الدوليــة لل�ليــ� ا�حمــر 
لل�يــا� �دور�ــا الحيــاد� الــ�� 
مــن المفتــر� أن ت�ــ�� �ــ� حيــ� 
أن م�اتب�ــا وم��في�ــا �ــ� �� 
تخ�ــ�  الفلســطينية  ا�را�ــ� 
ا�ســرا�يلية. للشــروط  �ال�امــ� 

أفــاد محامــي هيئــة شــؤون 
األســرى والمحرريــن كريــم 
عجــوة يــوم الخميــس الماضى 
الموافــق 10/12/2020 ، أن 
العســكرية  عوفــر  محكمــة 
قــررت اإلفــراج عــن األســير 
ــن مــن  ــو لب ــح محمــد اب الجري
والــذي  بشــروط،  هللا  رام 
جيــش  برصــاص  أصيــب 
الماضــي  االثنيــن  االحتــال 
وبيــن  قلنديــا.  حاجــز  علــى 
عوفــر  محكمــة  أن  عجــوة، 
عقــدت جلســة لأســير الجريح 
ابــو لبــن دون حضــوره كونــه 
ــعاري  ــفى ش ــي مستش ــع ف يقب

اإلســرائيلي،  تصيــدك 
وقــررت اإلفــراج عنــه بكفالــة 
2500 شــيكل، وشــريطة أال 
تســتأنف الشــرطة اإلســرائيلية 
علــى قــرار اإلفــراج خــال 
الشــاب  وكان  ســاعة.   72
الُمصــاب محمــد أبــو لبــن مــن 
مخيــم »األمعــري« )قرب رام 
هللا(، وحــارس مرمــى مركــز 
»شــباب األمعــري قــد أصيــب 
بعــدة رصاصــات بقدميــه بعــد 
االحتــال  جنــود  أطلــق  أن 
ــه  ــوى رفض ــه بدع ــار علي الن
اإلنصيــاع لهــم ومهاجمتهــم.

ــق  ــز، ورفي ــق العزي ــاة األخ والصدي ــا بوف ــوت يفجعن الم
القيــد والســجن/ نصــر محمــد فليفــل )52عامــا(، اثــر 
بــه وعانــى منــه كثيــرا خــال  ألــم  مــرض عضــال 
ــذ  ــح من ــة فت ــى حرك ــرة. انتمــى نصــر إل الســنوات األخي
نعومــة أظافــره، وكان ناشــطاً خــال انتفاضــة الحجــارة 
عــام 1987، وشــارك مــع اخوانــه، فــي حــي الرمــال 
ــة  ــات مختلف ــي فعالي ــة(، ف ــا )القلع ــق عليه ــا كان يُطل وم
ــى  ــن، وامض ــا مرتي ــى اثره ــل عل ــل، فاعتق ــد المحت ض
مــا مجموعــه قرابــة 3ســنوات ونصــف فــي ســجون 
ــجني،  ــرات س ــدى فت ــال اح ــرائيلي. وخ ــال اإلس االحت
ــي  ــب الصحــراوي - قســم )د(، ف ــل النق ــي معتق ــه ف التقيت
صيــف عــام 1993، مــع مجموعــة مــن األخــوة األعــزاء 
الذيــن أعتــز بهــم وأحــرص علــى التواصــل معهــم. كانــوا 

رائعيــن وكنــا متميــزون بعاقاتنــا الوطنيــة واالجتماعيــة، 
ــا.  ــا ومرح ــابا خلوق ــه، ش ــة هللا علي وكان »نصــر« رحم
ــة  ــه ومجموع ــا ب ــورة تجمعن ــذه ص ــرا، وه ــاه كثي فأحببن
ــى  ــوم نصحــو عل ــاء فــي ســجن النقــب. والي مــن األصدق
خبــر وفاتــه، فنتألــم علــى رحيلــه ويوجعنــا موتــه وفراقــه 
أخ »نصــر«. رحلــت  يــا  عليــك  األبــدي. رحمــة هللا 
الحــارة،  الطيبــة حاضــرة. وتعازينــا  وبقيــت ذكــراك 
باســمي وبالنيابــة عــن عائلــة فروانــة، ألســرة الفقيــد 
واخوانــه وأفــراد عائلتــه ومحبيــه، ونســأل هللا أن يتغمــده 
بواســع رحمتــه ويســكنه فســيح جناتــه ويجعــل قبــره 
روضــة مــن ريــاض الجنــة وانــا هلل وانــا اليــه راجعــون. 

»يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي« صدق هللا العظيم

يتقدم األخ قدورة فارس رئيس مجلس إدارة نادي األسير 
الفلسطيني وكافة االخوة واالخوات العاملين في نادي 

األسير الفلسطيني واألسرى المحررين والحركة االسيرة 
في سجون االحتال بأحر التعازي والمواساه من األخ 

والصديق العقيد غسان جبريل أبو فارة مدير امن الشرطة 
في محافظة الخليل بوفاه والده طيب الذكر المرحوم

جبريل جميل أبو فارة ) أبو شوقي (
والد االسرى الثاث القابعين في سجون االحتال

) رفعت وعاء ورافع (
رحمه هللا سائلين المولى عزوجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويلهمهم الصبر والسلوان إنا هلل وإنا اليه راجعون عظم هللا 

أجركم وأحسن هللا عزاءكم



ــالل�  ــ�ات االحت ــ� � اعتق�
���ــ�  ا�ما��ــة  ا����ــة 
ا�م�ا�ــ�  ا��ــب�  �ــ�� 
شــبان  عــد�   �12/12/2020
�ــ� ا�قــد� ا�م�ت�ــة� ��مــا 
مدا�مــات  حم�ــة  شــن� 
مــ�  مت���ــة  منا�ــ�  �ــ� 
��ــ�  ا�����ــة�  ا���ــة 
اعتق�ــ�  ا�م�ت�ــة�  ا�قــد� 
شــبان   3 االحتــالل  �ــ�ات 
�ــ�  ع���ــ�  االعتــدا�  ��ــد 
اعتــدت  �مــا  ا�ــ�ا��  ���ــ� 
اعتقا�ــ�  �بــل  شــا�  ع�ــ� 
ا��ــبا�  �ــا�  أمــا�  حــد أمــ�  أ
ا���ــ�  ا�م�ــ�د  ��ا�ــات 

ا�مبــا��� ��ــ��ت �ــ�طات االحتــالل 
���ــا� ا�مقد�ــ� أحمــد أ�ــ� ��ا�ــة عــ� 
ا�قد�مــة  �ا�ب�ــد�  ا���ــ�  ا�م�ــ�د 
ا�د��ــ�  ���ــ�  أشــ���  �ال�ــة  �مــد� 
م�اج�ــات ��ــ� �ــ�ات االحتالل �شــبان 
ــا  ــ� �ال�� ــ��ة� أ��ق ــد� ا���� ــ� �� �
�ــ�ات االحتــالل ا���ــا� ا�م�د�ــ� 
ــا ا�ــت�د�  ــا� ا��ــا�� ��م ــل ا�� ��نا�
�الحتــالل  ع�ــ���ة  ���ــة  ا��ــبان 
ــ� ��ــ��  ــ� �� ــة� �� ��جاجــات حـا��ـ
ا�ت�مــ� �ــ�ات االحتــالل منطقــة جبــل 

ا���ــ� جنــ��  ��ــد�  �ــ�  أ� ��بــة 
�ــ�  ��م��ــ�ت  ��ــ��  ��ــ�  مد�نــة 
�ا�  ��ــ�  �ــاعات�  ��ــد�  ا�منطقــة 
�� ا�ت�مــ� �ــ�ات االحتــالل ��ــ�ا 
ــ� �ا� �� �جا�ــ�  ــد� ��ت�ــ� ��� ��
ا�ب�ــد��  �ــ�  ا��ــ�ا��  مــ�  عــد�ا 
ــال  ــالت االعتق ــالل حم ــل االحت ���ا�
�ا�د�ــ� �ا�ت�ت�ــ� ا���م�ــة� ��ت����ــا 
ا�ن�ــا�  ��ا�ــة  ا��ــ�ان  ���ــا� 
����ــا  ع�ــ�  ��ند�ــ�  �ا���ــال� 
م�اج�ــات مــ� ا��ــبان ا����ــط�ن����
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االنســان  وحقــوق  األســرى  مؤسســات  قالــت 
 413 اعتقلــت  اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات  إن 
ــة خــال  فلســطينياً مــن األرض الفلســطينية المحتل
ــم 49  ــن بينه ــي، م ــي/ الماض ــرين الثان ــهر تش ش
طفــاً و7 مــن النســاء. وأشــارت هيئــة شــؤون 
ــادي األســير الفلســطيني  ــن ون األســرى والمحّرري
وحقــوق  األســير  لرعايــة  الضميــر  ومؤسســة 
اإلنســان، ومركــز معلومات وادي حلوة– ســلوان(؛ 
ضمــن ورقــة حقائــق صــدرت عنهــا الســبت، إلــى 
اعتقلــت )157( مواطنــاً  أن ســلطات االحتــال 
مــن القــدس، و)40( مواطنــاً مــن رام هللا والبيــرة، 
و)74( مواطنــاً مــن الخليــل، و)31( مواطنــاً مــن 

جنيــن، ومــن بيــت لحــم 
فيمــا  مواطنــاً،   )33(

مواطنــاً   )30( اعتقلــت 
مــن نابلــس. كمــا اعتقــل 

طولكــرم  مــن  االحتــال 
و)18(  مواطنيــن،   )18(
قلقيليــة،  مــن  مواطنــاً 
مــن  مواطنيــن  وثاثــة 
مواطنيــن  و)7(  أريحــا، 
مــن طوبــاس، ومواطــن 
باإلضافــة  ســلفيت،  مــن 
إلــى مواطــن مــن غــزة. 
وبذلــك بلــغ عــدد األســرى 
الفلســطينيين  والمعتقليــن 
االحتــال  ســجون  فــي 
ــود  ــهر المرص ــال الش خ
قرابــة )4400( أســير/ة، 
منهــم )41( أســيرة، فيمــا بلــغ عــدد المعتقليــن 
والمعتقليــن  طفــاً،   )170( قرابــة  األطفــال 
اإلدارييــن لمــا يقــارب )380(، وبلــغ عــدد أوامــر 
ــال  ــر اعتق ــادرة )102( أم ــال اإلداري الص االعتق
و)55(  جديــداً،  أمــراً   )47( بينهــا  مــن  إداري، 
تمديــد. وتضمنــت ورقــة حقائــق رصــدا ألهــم 
سياســات االحتــال التــي نفذهــا بحــق األســرى 
ــم خــال الشــهر المرصــود،  ــن وعائاته والمعتقلي
أبرزهــا: سياســة العقــاب الجماعــي، وتحويــل وبــاء 
»كورونــا« ألداة قمــع وتنكيــل بحــق األســرى، 
البطــيء(،  )القتــل  المتعمــد  الطبــي  واإلهمــال 
وعــن القــدس التــي تواجــه أعلــى نســبة اعتقــاالت 

ممنهجــة. وانتقــام  تنكيــل  وعمليــات  شــهرياً 

إيمانــا منــا بــأن قضايــا 
الوطــن هــي المنتصــرة، 
وهــي الوحيــدة التــي محــل 
ــا نناشــد كل  ــا، فإنن اهتمامن
أصحــاب الــرأي والفكــر 
بالمســاهمة  والتخصــص 
معنــا فــي مناصــرة القضية 
األساســية واألهــم  حاليــا 
ــن  ــرى الذي ــا األس ،ألبطالن
ــزة  ــة الع يخوضــون معرك
والحريــة  الكرامــة  و 
والقــدس  لفلســطين 
مــن  وذلــك   .. الشــريف 
اإلعــداد إلصــدار  خــال 
هــذا العــدد الخــاص مــن  
التــي  األســير*  *صــوت 

األســير  عــن  حصريًــا  عــدداً  ســتُصدر 
المقدســي *«عــاء البازيــان«*  بالشــراكة 
مــع *إذاعــة صــوت األســرى* ضمــن 
ــاص  ــدد خ ــدار ع ــهرى باص ــا الش التزامن
عــن أســير مــن أســرانا القدامــى ليتــم نشــره 

فــي الصحــف الجزائريــة 
األســرى  صــوت  إذاعــة  موقــع  وعبــر 
العالــم  لضميــر  صرخــة  مًعــا  فنعلــن 
ــى  ــيراتنا المرض ــرانا واس ــث أس ــأن يغي ب
ــان  ــير البازي ــات األس ــلم االولوي ــى س وعل

الصهيونــى. االحتــال  ســجون  فــي 

���د� ��ا�� ��� ا��ر� �� ���ري� �� ���� ��� �ال��� 
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���ا�� �ديد� �� ���� ا������ ��م�:

1 - األسير سليمان معتق سليمان أبو عتيق 
)53 عاًما( من مخيم جباليا شمال قطاع 

غزة المحكوم بالسجن 17 عاماً، ومعتقل منذ 
عام 2009م، وأمضى 11 عاما في سجون 

االحتال.
2 - األسير الجريح فادي بشار محمد 

عبدالرازق )21 عاما( من طوباس، المحكوم 
بالسجن ثاث سنوات، ومعتقل منذ عام 

2018م، وأمضى عامان في سجون االحتال.
يذكر أن األسير عبد الرزاق، نجا من الموت 

بعد اصابته قبل أن يبلغ 17 عاما من عمره، واعتقل وأمضى عامان في سجون االحتال، 
ثم أعاد االحتال اعتقاله عام 2018 وحكم عليه بالسجن ثاث سنوات.
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 وانتقلــت عدواهــا إلــى األحــزاب الشــيوعية 
ذلــك  فــي  بمــا  العالــم  أنحــاء  بقيــة  فــي 
األحــزاب العربيــة، كانــت أزمــة عميقــة 
والقيــادة  البنيــة  فــي  وخطيــرة  وجــادة 
والتطبيــق واألدوات والنقــل وســفر النظريــة 
وتصديــر الثــورة والعاقــة بيــن االتحــاد 
وبينــه  المنظومــة،  دول  وبقيــة  الســوفيتي 
وبيــن األحــزاب اليســارية، وبينــه وبيــن 
ــة  ــن أولوي ــي. لك ــيوعي الصين ــزب الش الح
التصــدي للرأســمالية االســتعمارية وتغولهــا 
فــي أماكــن مختلفــة مــن العالــم، والتأييــد 
غيــر المشــروط للحــزب الشــيوعي الروســي 
العالــم،  فــي  للصــراع  ومواقفــه ورؤيتــه 
التوقــف  عــن  العــرب  اليســاريين  أعــاق 
نقــد  وإجــراء  األنفــاس،  والتقــاط  لحظــة 
عميــق وحقيقــي للتجربــة ومقاربتهــا وتحليــل 
نتائجهــا، والجــواب علــى الســؤال المركــزي 
والنظريــة  االشــتراكية  كانــت  إن  فيمــا 
الماركســية تتوافــق مــع الواقع العربــي بكافة 
أبعــاد مشــهده المعقــد الشــائك والمتداخــل 
باألعــراف،  الديــن  فيــه  يختلــط  الــذي 
بالحقائــق،  واألســاطير  بالعالــم،  والجهــل 
علــى  معتــاد  وغيــر  بالســكينة  ويتســم 
ــي،  ــه الثقاف ــي مــن خــارج موروث ــكار تأت أف

وال تســاءل اليســاريين العــرب إن كانــت 
نضالهــم  غايــة  مــع  تنســجم  االشــتراكية 
ولــم  لتحقيقهــا،  يســعون  التــي  وأهدافهــم 
علــى  االطــاع  فرصــة  أنفســهم  يمنحــوا 
المخالفــة  اليســارية  واألدبيــات  األفــكار 
وإن  الروســية.  الشــيوعية  للرؤيــة 
الســطحية  المقاربــات  بعــض  ظهــرت 
علــى  الســتالينية  البيروقراطيــة  حــول 
بحــق  بجرائمــه  والتنديــد  الذكــر،  ســبيل 
المعارضيــن. ومــر البعــض علــى األدبيــات 
كان  والبعــض  مــروراً،  التروتســكية 
ــة  ــدي للتجرب ــاول النق ــي التن ــرأة ف ــر ج أكث
ــورة البلشــفية.  ــة ومجمــل أحــداث الث اللينيني

ــاريين  ــام اليس ــي إحج ــاً ف ــهم أيض ــا أس ومم
العــرب عــن المضــي بعيــداً فــي نقــد التجربة 
الروســية، هــي شــبكة العاقــات الرفاقيــة 
ــي  ــيوعيين ف ــع الش ــم م ــت تجمعه ــي كان الت
العالــم أفــراداً وأحزابــاً ومؤسســات ونقابات.

���سار ���سار ���ر���

فــي القــارة األوروبيــة معقــل الرأســمالية 
ــارية  ــزاب اليس ــه األح ــا، تواج والبروليتاري
المنافســة  كانــت  حيــث  االندثــار،  خطــر 
الغربيــة  األوروبيــة  الــدول  فــي  تاريخيــاً 
الوســطية،  اليمينيــة  األحــزاب  بيــن 
وأحــزاب اليســار الوســط، وهــي أحــزاب 
ــر الحــال  ــن تغي ــة، ولك ــة اجتماعي ديمقراطي
ــذه  ــدت ه ــرة، إذ تكب ــنوات األخي ــال الس خ
ــح  ــرة لصال ــة كبي ــائر انتخابي ــزاب خس األح
األحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، فــي عــدد 
فــي  وأبرزهــا  األوروبيــة  الــدول  مــن 
ــا والمجــر  ــا وإيطالي ــدا وألماني فرنســا وهولن
وســلوفينيا والنمســا والســويد والدانمــرك.

كثيــرة هــي األســباب التــي أدت إلــى تراجــع 
اليســار فــي أوروبــا، لعــل أهمهــا اختفــاء 
الطبقــة العاملــة بصورتهــا التقليديــة، واألثــر 
الســوفيتي  االتحــاد  انهيــار  خلفــه  الــذي 
ــة،  ــى مجمــل األحــزاب اليســارية العالمي عل
ــذه األحــزاب  ــي ه ــة ف ــامات الداخلي واالنقس
ــر  ــاً غي ــا غالب ــى قضاي ــات عل نتيجــة الخاف
القياديــة  الشــخصيات  وغيــاب  مبــررة، 
األحــزاب  عــن  بالكاريزمــا  تتمتــع  التــي 
اليســارية، ثــم أن العديــد مــن تلــك األحــزاب 
تحــول تدريجيــاً خــال العقديــن المنصرميــن 
مــن اليســار إلــى الوســط، وهنــاك أيضــاً 
والنظــام  العولمــة  تركتــه  الــذي  األثــر 
الرقميــة،  الثــورة  بعــد  الحديــث  العالمــي 
علــى  لــه  أنصــاراً  كســب  الــذي  النظــام 
العدالــة  ومفهــوم  األيديولوجيــات  حســاب 
ــة. ومــن األســباب المهمــة أيضــاً  االجتماعي
األوروبيــة،  اليســارية  األحــزاب  لتراجــع 
المجتمعــات  فــي  اليمينيــة  األفــكار  تمــدد 
واتســاعها، وقدرتهــا علــى اكتســاب المزيــد 
مــن المؤيديــن، الذيــن اســتطاعت القــوى 
اســتقطابهم عبــر  مــن  المتشــددة  اليمينيــة 
واســتغال  القوميــة،  مشــاعرهم  دغدغــة 
عــدد  فــي  الســيء  االقتصــادي  الوضــع 
مــن الــدول األوروبيــة، ثــم ظهــر خــال 
األخيــرة عامــل جديــد مرتبــط  الســنوات 
الاجئيــن  ومــن  الهجــرة  مــن  بالموقــف 
الناخبــون  عــدد  أن  إذ  الــدول،  هــذه  فــي 
األوروبيــون الذيــن يعارضــون الهجــرة فــي 
اليســار  ازديــاد، وهــؤالء ال يعتقــدون أن 
ــا. ــد منه ــرة أو الح ــف الهج ــى وق ــادر عل ق

وال تســتطيع األحــزاب اليســارية األوروبيــة 
خطابهــا  فــي  جذريــاً  تغييــراً  تجــري  أن 
ال  أنهــا  الواضــح  مــن  وبــات  ومواقفهــا، 
ــي  ــخ وتبن ــى نس ــآن- عل ــرأة -ل ــك الج تمتل
الوصفــات والمقاربــات القوميــة المتشــددة 
هــذا  شــأن  مــن  ألن  العنصــري،  لليميــن 
ــة  ــار اقتصادي ــه آث ــون ل ــل، أن يك ــو حص ل
ــه تناقــض صــارخ مــع  علــى المجتمــع، وفي
قيــم العدالــة االجتماعيــة، وســوف يــؤدي 
ــزاب. ــذه األح ــام له ــي ت ــقوط أخاق ــى س إل

يسار جديد

وكثيــر  الســوفيتي  االتحــاد  ســقوط  منــذ 

اليســاريين طــرح قضيــة  المفكريــن  مــن 
ــة  ــاً بحاج ــن فع ــل نح ــد«، فه ــار جدي »يس
ــه اليســار  ــذي فعل ــد، ومــا ال ــى يســار جدي إل
القديــم حتــى نراهــن علــى آخــر جديــد؟

ــزال تخــوض  ــت ومات ــاس كان ــي أن الن بظن
صراعهــا للحصــول علــى حقوقهــا بــدون 
حاجتهــا لليســار، فالنــاس قبــل الشــيوعية 
ــم  ــم وهويته ــن مصالحه ــون ع ــوا يدافع كان
وحقوقهــم، وســوف يظلــون هكذا بعــد انهيار 

ال أحــد اآلن فــي االشــتراكية. ناهيك عن أن 
هــذا العالــم يفكــر ويناضــل من أجل اســتبدال 
ــم أن  النظــام الرأســمالي بأخــر اشــتراكي، ث
الكثيــر مــن القضايــا المطلبيــة التــي تناضــل 
والمنظمــات  الهيئــات  اليــوم  أجلهــا  مــن 
والجماعــات، ال تحتــاج مطلقــاً أن يكــون 
الديالكتيكيــة. بالماديــة  خبيــراً  اإلنســان 

ــي  ــار المعان ــظ اندث ــر ياح ــب آخ ــن جان م
الكونيــة األمميــة للفكــر اليســاري، الــذي 
كان يجعــل النــاس فــي أفريقيــا وأمريــكا 
فــي  شــركاء  وأوروبــا  وآســيا  الجنوبيــة 
ــع  ــم. جمي ــا بينه ــون فيم ــراع ويتضامن الص
الصراعــات فــي الوقــت الراهــن تأخــذ طابــع 
المحليــة، وتكــون مقتصــرة علــى قضايــا 
ــي  ــرى الت ــا الكب ــس ألن القضاي ــددة، لي مح
آمــن بهــا اليســاريين وغيرهــم مــن المفكريــن 
والمثقفيــن لــم يعــد لهــا وجــود، إنمــا لــم 
بلغــة  يمكــن قياســه  يعــد هنــاك صراعــاً 
مســببات  واختلطــت  الماركســي،  اليســار 
وغايــات الصــراع وتعقــدت، بحيــث أنــك 
ــى  ــاري عل ــد يس ــع أح ــف م أصبحــت تتحال
قضيــة مــا، ثــم تتصــارع معــه علــى قضيــة 
ــار مرجعــي. ــاك معي ــم يعــد هن أخــرى، إذ ل

فــي العالــم العربــي لــم يعــد لليســار أي دور 
ــه  ــذي تســيطر علي ــي المشــهد السياســي ال ف
قــوى سياســية فاعلــة شــديدة التأثيــر فــي 
المشــهد مــن خــارج أطــر الدولــة، وهــي 
التــي تحــدد هويــة الصــراع، مثــل الشــركات 
العماقــة عابرة القــارات متعددة الجنســيات، 
وكذلــك  األمميــة،  المدنيــة  والمنظمــات 
السياســي.  اإلســام  وجماعــات  القــوى 
القومــي  بالتعــدد  تتســم  مجتمعــات  وفــي 
يصبــح  والمذهبــي  والطائفــي  والعرقــي 
الفكــر اليســاري أشــبه مــا يكــون بقبعــة أكثــر 
منــه انتمــاء وأيديولوجيــا، حيــث يُقــدم عليــه 
العديــد مــن أبنــاء األقليــات العرقيــة العربيــة 
الرتدائــه كــدرع واق فــي مواجهــة األغلبيــة 
التــي يجمعهــا عــرق وديــن ومذهــب واحــد.

آمــن ماركــس بــأن مهمــة الفلســفة تغييــر 
العالــم، لكــن الفكــر اليســاري لــم يعــد صالحاً 
لرؤيــة العالــم وال فهمــه وشــرحه وال تغييره، 
وأصبــح الفكــر الماركســي بمثابــة مــوروث 
نضالــي وقيمــة ثوريــة يتــم االحتفــاظ بهــا في 
ــن. ــا الحني ــن يغلبن ــه حي ــود إلي ــدوق نع صن

لــم يعــد الصراع السياســي بظني بين اليســار 
واليميــن، ولــم يعــد التمييــز قائمــاً وواضحــاً 
بيــن اليميــن واليســار كمــا كان أيــام الثــورة 
فكــر  أصحــاب  نــرى  فاليــوم  الفرنســية، 
ــون  ــي يجتمع ــر يمين ــاب فك ــاري وأصح يس
العالــم. هــذا  فــي  عديــدة  مواقــف  علــى 
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ال زال اليســار العربــي -أحزابــاً وأفــراداً- 
عاجــزاً عــن القيــام بمقاربــات نقديــة حقيقيــة 
لتجربتــه، وللتجربــة الشــيوعية التــي انهارت 
فــي موطنهــا، فيمــا يظهــر اليســاريين العرب 
أشــبه بالاهوتييــن فــي مقاربتهــم للماركســية 
ولبعــض األفــكار التــي لــم تعــد ترتبــط بواقــع 
والتحــوالت  التغييــرات  فــي ظــل  النــاس 
العالميــة، وال يــزال هــذا اليســار متخبطــاً 
حائــراً، دون مقــدرة علــى صياغة مشــروعه 
السياســي فــي ظــروف تاريخيــة عاصفــة 
ــدد  ــي، وته ــي البحــر العرب ــوج ف هائجــة تم

حاضــر ومســتقبل المنطقــة وشــعوبها.

البعــض مــن المفكريــن الماركســيين أشــاروا 
بوضــوح إلــى المــأزق الــذي وصــل لــه 
قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  الماركســي  الفكــر 
ــب  ــث أصي ــوفيتي، حي ــاد الس ــار االتح انهي
بالجمــود نتيجــة قناعــة الماركســيين بــأن 
الفلســفة الماركســية ألغــت مــا قبلهــا مــن 
فكــر فلســفي، ولــم تتمكــن أيــة فلســفة أخــرى 
جوهــر  تمامــاً  هــذا  عليهــا.  التفــوق  مــن 
هــؤالء  يلتقــي  وهنــا  الســلفي،  الخطــاب 
اليســاريين فــي خنــدق واحــد مــع األصوليــة 
ــر. ــث والتنوي ــض التحدي ــي ترف ــة الت الديني

اليســار العربــي، وخاصــة قيادتــه ورمــوزه 
ســابقاً  واقعهــم  فهــم  مــن  يتمكنــوا  لــم 
هــم  واليــوم  صحيحــة،  قــراءة  وقراءتــه 
وبالتالــي  مربعهــم،  يغــادروا  لــم  أنفســهم 
عاجزيــن مــا زالــوا عــن مقاربــة الواقــع 
الراهــن، ورؤيــة التحــوالت الهائلــة التــي 
القــرن  ربــع  خــال  العالــم  فــي  حدثــت 
نفســه  منهــم  أحــداً  يكلــف  ولــم  األخيــر، 
ــن. ــى الفكــر والفلســفة الحديثي باالطــاع عل

الكارثــة أنهــم القيــادة نفســها التــي كانــت 
الســوفيتي  االتحــاد  بــأن  وتنظّــر  تؤمــن 
الســابق فــي طــور االنتقــال مــن االشــتراكية 
إلــى طــور الشــيوعية، فــي ثمانينيــات القــرن 
الماركســي  الفكــر  كان  بينمــا  العشــرين، 
عميقــة،  أزمــات  مــن  يعانيــان  وأحزابــه 
اليســاريين  القدامــى  المحاربيــن  هــؤالء 
الذيــن تربعــوا علــى قمــة القــوى واألحــزاب 
ــا  ــرن، م ــة نصــف ق ــة طيل اليســارية العربي
زالــوا غارقيــن فــي أوهــام إمكانية لــوي عنق 
التاريــخ وإرغامــه علــى العــودة إلــى الوراء.

للرأســمالية  أن  األرض  شــعوب  أدركــت 
اعتــرف  المضــيء،  جانبهــا  االمبرياليــة 
ــر  ــي عص ــوا. وف ــذا أم رفض ــاريين به اليس
المعلوماتيــة  والثــورة  الحديثــة  التقنيــات 
حقيقيــاً  واقعــاً  أصبــح  الــذي  والرقميــة 
وليــس افــكاراً راقــدة فــي الكتــب، علــى 
اليســاريين العــرب أن يدركــوا هــذه الحقيقــة 
ــا.  ــة معه ــات واقعي ــراء مقارب ــوا بإج ويقوم
مطلــب  يعــد  لــم  الزمنــي  الراهــن  فــي 
ــي  ــة الت ــة العامل ــة الطبق ــم مهم ــر العال تغيي
نتيجــة  الغــرب،  فــي  مامحهــا  فقــدت 
التغيــرات والتطــور فــي وســائل اإلنتــاج 
واالجتماعيــة. االقتصاديــة  والتحــوالت 

ــة  ــن الفطن ــه م ــوالت أرى أن ــذه التح ــي ه ف
هــذه  حقيقيــة  بصــورة  الواقــع  مامســة 
المــرة، وتقديــم قــراءة جديــدة تســهم فــي 
بلــورة رؤيــة مختلفــة، ومــن ثــم صياغــة 
أهــداف تتوافــق مــع التغيــرات العالميــة، 
ــا،  ــاس حوله ــاف الن ــة والتف وتحظــى بواقعي
ــا الديمقراطيــة والحقــوق العامــة  مثــل قضاي
السياســي لأنظمــة،  ومواجهــة االســتبداد 
والدعــوة  المتطرفــة،  للحــركات  والدينــي 
لبنــاء الدولــة المدنيــة التــي تكفــل قيــم الحريــة 
االجتماعيــة. والعدالــة  والديمقراطيــة 
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 ولــم يعــد لها أي دور سياســي وال اجتماعي، 
انســحال  فــي  األحــزاب  هــذه  وســتظل 
ــوالت  ــة التح ــدرك طبيع ــم ت ــا ل ــاري م اندث
العالميــة التــي بّدلــت الطابــع االجتماعــي 
ــي  ــر ف ــت أكث ــا تأخــرت ومكث للبشــر، وكلم
مثلــث الكتــب والنظريات الفلســفية، والغرف 
المغلقــة، وحالــة االغتــراب عــن الجماهيــر، 
كلمــا تراكمــت فــوق مفاصلهــا المتغيــرات، 
إلــى أن يأتــي يــوم -ليــس بعيــداً كثيراًـ ســوف 
ــام  ــلل الت ــزاب بالش ــذه األح ــه ه ــاب في تص
قبــل أن تصبــح شــيئاً مــن الماضــي البهيــج. 
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يومية سياسية تهتم باألخبار 
الوطنية والفلسطينية

الموقع اإللكتروني:
www.wassitmag.dz

البريد اإللكتروني:
wassitmagharibidz@

gmail.com

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

- الجزائر -
الهاتف:

021711664
021737128

الفاكس:
021739919
021379559

المدير مسؤول النشر:
بلقاسم فرحات

المستشار االعالمي 
السعيد قرايت

رقم الهاتف:
0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
المؤسسة الجزائرية للطباعة

SIMPRAL
- الجزائر العاصمة -

الوسيط المغاربي جريدة 
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كتــاب يتخبطــه الشــيطان يحتــوى عــىل نصــوص للكاتبــة 
الجزائريــة نجــوى جبــار، يف 88 صفحــة، تعالــج مواضيــع 
ــني  ــيل ب ــزاع العائ ــس، و الن ــاء والعك ــاء لآلب ــوق األبن عق
الزوجــة وأم الــزوج، وتحــث عــىل صلــة الرحــم، ويعالــج 
ــة،  ــكالت بطال ــي ومش ــالل األخالق ــر واألنح ــا التنم قضاي
والنــرش  للطباعــة  باســمة  دار  عــن  صــادر  الكتــاب 
ــن  ــه كل م ــه وتنقيح ــام بتدقيق ــة، وق ــع والرتجم والتوزي
الدكتــورة الكويتيــة لطيفــة الجوينــي والكاتــب الجزائــري 

ــل يوســف. دلي
تلخيص الكتاب:

غــاب بــر الوالديــن وحــل محلــه العقــوق، وأبتعــد األبنــاء 
ــة هــي  ــف الذكي ــم اإلســالم، وأصبحــت الهوات عــن تعالي
ــف ذيك ومــن  ــاذا أذا كان الهات كل انشــغاالتهم؛ ولكــن م
يحملــه غبــي؟، طبعــا ســيقوده إىل عقــوق أقــرب املقربــني 
لــه ورمبــا أخطــر مــن ذلــك دون أن يشــعر بــيشء، وهــذا 
األب و هــو يجــري وراء مســتقبل أبنائــه مــن رعايــة مــن 
ــدم  ــذا أن يق ــم كل ه ــيس يف خض ــس ن أكل ورشب وملب
لهــم الرتبيــة، وهــي غــرس املبــادئ والقيــم  لتنميــة 
ــة  ــه وعقيدتهــم، وهــي أعظــم مــن الرعاي شــخصية أبنائ
ــك زوج ال  ــت، وذل ــري األكل واملبي ــل يف توف ــي تتمث والت
ــه  ــم أم ــي تخاص ــه وه ــن زوجت ــل م ــر أي ردة فع يظه
ــايل  ــهرت اللي ــهر، وس ــعة أش ــا تس ــه يف بطنه ــي حملت الت
ــىل  ــه أغ ــت زوجت ــرب أصبح ــب وك ــى اذا ش ــوال حت الط
ــاه  ــا أم ــزين ي ــان، ال تح ــذا الزم ــىل ه ــفاه ع ــا، وأس منه
ــوم ال ينتمــني إىل  ــات الي ــه فبن عــىل ابنــك أو عــىل زوجت
جيلكــم، التكنولوجيــا أخــذت منهــم كل القيــم الســليمة، 
ــل  ــس الرسابي ــح يلب ــباب أصب ــات و الش ــن متربج وأصبح
ــة  ــة إال قل ــادئ الرجول ــم ومب ــظ بقي ــة  ومل يحتف املمزق

ــة. قليل
ــا عــن صلــة الرحــم فــال وجــود لهــا يف الواقــع  ال تحدثون
ــاين  ــف، وته ــة زر يف هات ــه بكبس ــم تعويض ــكل يشء ت ف
رمضــان والعيــد تتــم مــن خاللــه ...إنــه العبــث بالعقــول، 
ــل  ــم وقب ــادث ألي ــب بح ــاب أذا أصي ــح الش ــى أصب حت
ذهابــه املستشــفى يكتــب عــىل حســابه "يشــعر بــاألم"، 
وقــد تطــور الوضــع إىل أن أصبــح أطفالنــا متنمــرون 
ــق  ــد يخل ــا ق ــم، م ــخرون منه ــم ويس ــون أقرانه يضايق
ــة  ــخر الدعاي ــب أن تس ــا يج ــم وهن ــية له ــات نفس أزم
اإلعالميــة والرتبويــة مــن أجــل الحــد منهــا قبــل أن 

ــرف. ــف وتط ــرة عن ــح ظاه ــم وتصب تتفاق
مهــال مهــال كيــف يركــب شــبابنا زوارق املــوت؟، أال يعلــم 

هــؤالء شــباب أن املــوت يف انتظارهــم حتــى اذا وصلوا إىل 
الضفــة االخــرى فــإن نظــرات اإلزدراء تالحقهــم، ال يوجــد 
أدفــئ مــن حضــن األم والوطــن، فــال تهاجــر بطريقــة غــري 
ــي  ــة الت ــة، نعــم أحــد أســباب الهجــرة هــي البطال رشعي
تــرضب بأمواجهــا العاتيــة وتلقــي بظاللهــا عــىل الشــباب 
فتقــذف بهــم  يف أتــون الجرميــة واآلفــات األخــرى وهنــا 
ــف  ــل الرشي ــري العم ــىل توف ــة ع ــل الدول ــب أن تعم يج

لــكل موطــن.
رأيي الشخيص:

املواضيــع التــي طرحتهــا الكاتبــة نجــوى يف غايــة األهميــة 
ــل  ــطحي، فه ــكل س ــا بش ــث عنه ــت بالحدي ــن قام ولك
تعتقــد الكاتبــة أنهــا مــن خــالل بعــض الكلــامت ســوف 
يبتعــد الشــباب عــن الخمــر واملخــدرات؟، أو ال يركبــون 

ــوت؟. زوارق امل
هل من يعاقر الخمر ال يعرف أنه حرام؟.

هــل مــن يركــب زوارق املــوت ال يعــرف أنــه يرمــي 
للتهلكــة؟. بنفســه 

ــر  ــالم ويق ــم اإلس ــىل تعالي ــع ع ــو مطل ــرف وه األول يع
أنــه يرتكــب معصيــة، ورغــم ذلــك يــرشب الخمــر، هنــا 

ــاذا؟. نطــرح ســؤاال مهــام مل
ــه و أن  ــل اىل عقل ــح أن ندخ ــه أو باألص ــب أن نفهم يج
ــاة، أو  ــه يف الحي ــرف معانات ــه، أن نع نضــع أنفســنا مكان
بفصيــح القــول نصبــح أطبــاء نفســانيني، يجــب ســرب 
أغــوار النفــس مــن أجــل أن نحصــل عــىل اإلجابــة وهــو 

ــاب. ــاب يف هــذا الكت ــا غ م
تقييم العنوان و الغالف:

خيــث  التنــاص  بطريقــة  العنــوان  الكاتبــة  اختــارت 
اقتبســت "يتخبطــه الشــيطان"، مــن االيــة الكرميــة التــي 

تصــف آكل الربــا.
ــِذي  ــوُم الَّ ــاَم َيُق ــوَن إِالَّ كَ ــا َال َيُقوُم َب ــوَن الرِّ ــَن َيأْكُلُ "الَِّذي
َــا  ــوا إمِنَّ ــْيطَاُن ِمــَن الَْمــسِّ � َذٰلِــَك ِبأَنَُّهــْم َقالُ َيَتَخبَّطُــُه الشَّ
ــا �  َب ــرََّم الرِّ ــَع َوَح ــُه الَْبْي ــلَّ اللَّ ــا � َوأََح َب ــُل الرِّ ــُع ِمْث الَْبْي
ــلََف  ــا َس ــُه َم ــٰى َفلَ ــِه َفانَتَه بِّ ــن رَّ ــٌة مِّ ــاَءُه َمْوِعظَ ــن َج َفَم
ــاِر �  ــاُب النَّ ــَك أَْصَح ــاَد َفأُولَِٰئ ــْن َع ــِه � َوَم ــُرُه إَِىل اللَّ َوأَْم

ــرة. ــُدوَن (275) البق ــا َخالِ ــْم ِفيَه ُه
ــع  ــة املجتم ــف حال ــىل وص ــة ع ــة عميق ــه دالل ــذا ل و ه
و ضياعــه بانتشــار تلــك اآلفــات التــي تفتــك بــه و 
تجعلــه كمــن يتخبطــه الشــيطان مــن املــس و هــي 
داللــة جــد عميقــة، حتــى أن الغــالف الــذي صممــه 
املصمــم الجزائــري: اســامعيل عبــد االــالوي حمــل نفــس 
اللــون  الســواد و  الســيميائية، مزيــج مــن  الــدالالت 
األحمــر الالفــت لالنبــاه حيــث يشــري اىل رصاع النــار 
التــي خلــق منهــا الشــيطان  و ظلمــة األوضــاع مــن حــول 

االنســلن، مــع بــرووز عينــني اعــىل الغــالف داللــة عميقــة 
ــص  ــو ترب ــم"، و ه ــث ال ترونه ــن حي ــم م ــىل "يرونك ع
ــد  ــة ج ــه دالل ــني ل ــوض العين ــى غم ــس حت ــن باألن الج
ــا  ــي يحمله ــريان الت ــك الن ــة و االنســان وســط كل تل قوي
اللــون األحــرن و يرعاهــا الشــيطان بعينيــه واضعــا يديــه 
عــىل رأيــه مــن هــول مــا يــرى، االنســان هنــا هــو جــزء 
ــالف  ــوان و الغ ــان العن ــك ف ــع و بذال ــة املجتم ــن عين م

ــق. ــكل عمي ــقني بش متناس
ــكان  ــت م ــو كن ــاب ل ــوان و مضمــون الكت بالنســبة للعن
الكاتبــة نجــوى ألخــرتت عنــوان "أمــواج ظــالم تعــم 

املجتمــع".
املشــاكل املطروحــة هامــة ويف الحقيقــة كل مشــكلة 
تتطلــب كتبــا لدرســتها بعمــق. و بذالــك فهــي بحاجــة اىل 
دعمهــا بدراســات اجتامعيــة و أرقــام احصائيــة و شــواهد 

ــاب. ــد مــن قيمــة الكت أكــرث ليزي
الكتــاب هــو مجموعــة مــن النصــوص التــي كتبتهــا كاتبــة 
ــب  ــراه و حس ــا ت ــت م ــا، قدم ــع مجتمعه ــعر مبواج تش

مســتواها،
فهــي وضعــت يداهــا عــىل جــراح املجتمــع،  ويبقــى 
التعمــق عــىل عــىل السيســيولوجيني و الخــرباء للتعمــق، 

ــة. ــة تحليلي ــول اىل دراس ــو تح ــذا ل و حب
تقييم الكتاب:5/4

�﮳طا��ة ��راءة لك�اب "�﮵ت﮲ح�﮳طه الش�﮵طان" 

�﮳%�لم : أسامة هوادف / ال﮳حزا�ٔر

العاصفة،  
تنجو منها بفاصلة 
تناقش األحداث،  

يف رحاب جلسة ساخرة 
أبت أن ترفع 

يف ظل سطوة الئحة غابرة
ترتبص " بكيان امرأة" 

 الحرية ومتعلقات الخصوصية 
تحتجزها أحكام وأقفال ساكنة 

 ***
محاكمة، 

احتكمت إىل غياهب املساءلة
أغدقت بؤسا وترهال

عللت تشويها وتناقضا
طالت وجدانا وقرارا.... 

***
احتقان،

عن الحرية
عن االنعتاق
عن الخالص 
عن الحرمة 

عن االحرتام
عن املكانة، 

باختصار
 عن املرأة 

بني عقلنة وغوغاء 
ــرب  ــا بح ــب ترضعه ــل املطال تواص

ــن األوزار  م
ظــالل  تحتكــر  كلمــة  أمــام 

األوجــاع  ومتاهــات 
نستأنف 

هدفا، 
فصال، 
عهدا،

وعدا، 
قسام، 

دفاعا آن أوانه.....
عن حقوق وحريات املرأة، 
أقصد، أتحدث، أتحرق.....

عن ح'�﮵ة المرأة أ��صد، أ�﮴حدث، أ�﮴ح'ق

إسماع�﮵ل الهدار، شاعر �﮴�2﮲يس  
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عني على ماوراء اخلبر

الدخول الـجامعي : 

استئناف الدراسة حضوريا هذا 
الثالثاء عبر دفعات بسبب تفشي 

فيروس كورونا
يستأنف الطلبة اجلامعيون الدراسة عبر دفعات حضوريا باملؤسسات 

اجلامعية، هذا الثالثاء ، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا 
بعد أن انطلقت الدروس منذ أسبوعني بطريقة التعليم عن بعد.

وكان وزير التعليم العايل والبحث العلمي، 
عبد الباقي بن زيان، أكد أنه مبناسبة 

انطالق املوسم الجامعي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، تم 
وضع بروتوكول صحي "صارم" يف النمط 
الحضوري من التعليم، حيث يتم اعتامد 
نظام التفويج من خالل ضامن الدراسة 

الحضورية لثلث الطلبة مع تدريس 
الوحدات االساسية، موضحا أن الدراسة 

ستتم وفق هذا النمط مبعدل ١٢ أسبوعا 
لكل سدايس والباقي سيتم عرب منط التعليم 

عن بعد.
ودعا الوزير األرسة الجامعية إلنجاح هذا 

املوسم الجامعي، ال سيام وأن هذه السنة 
التحق بصفة استثنائية ٢٧٩٫٩٥٩ طالبا 

جديدا بالجامعات واملعاهد، مربزا أن نظام املزاوجة بني 
التعليم الحضوري والتعليم عن بعد يشمل أيضا هؤالء 

الطلبة.
ومبناسبة انطالق الدروس عن بعد، ذكر املسؤول األول 

عن القطاع يف رسالة له أن الوزارة عمدت منذ السدايس 
الثاين من السنة املنرصمة، وبسبب جائحة كورونا، إىل 

اعتامد أمناط بديلة يف التعليم تتمثل يف "طرائق التعليم 
عن بعد واستعامل مختلف الوسائط املتاحة"، مشريا إىل 

"حداثة هذه التجربة نسبيا وعدم توفر مجمل عنارص البيئة 
الحاضنة لها ويف مقدمتها الصعوبات املرتبطة باالتصال 

الشبيك وضعف معدالت التدفق".
وأكد أن هذا النمط من التعليم سمح بتنظيم دروس 

عن بعد واستكامل متطلبات املناهج الدراسية والربامج 
التعليمية مبا مكن بعد ذلك من اجراء عدد من النشاطات 

البيداغوجية بشكل حضوري وكذا القيام بأعامل التقييم 
باعتامد بروتوكول صحي من خالل تفويج الطلبة واحرتام 

قواعد الحامية والوقاية سواء عىل مستوى مؤسسات 
التعليم العايل أو مبرافق الخدمات الجامعية.

واعترب أن منط التعليم عن بعد واملزاوجة أحيانا بينه وبني 
منط التعليم الحضوري يف النشاطات التي يكون فيها عدد 

الطلبة محدودا، مل يسمح فقط بإنهاء املوسم الجامعي 
٢٠١٩-٢٠٢٠ يف ظروف "مقبولة" يف أغلب املؤسسات 

الجامعية، بل مكن بشكل خاص ملؤسسات التعليم العايل 
ولألرسة الجامعية ويف مقدمتها االساتذة الباحثون من 

اكتساب "خربة مثينة" يف هذا النمط من التعليم ومكنهم 
من التحكم يف املقاربات البيداغوجية املرتبطة به وتطوير 

وسائله وأدواته عىل غرار املنصات التعليمية واألرضية 
الرقمية للتواصل الشبيك واعتامد أساليب مستجدة يف 

العالقة البيداغوجية بني األستاذ والطالب.
وأشار يف هذا الصدد إىل أن الوزارة أنهت قرابة ٩٠ باملائة 

من هذه املنصات الخاصة بكل املؤسسات الجامعية، مؤكدا 
أن مصالحه بصدد "تذليل الصعوبات املسجلة يف تطبيق 

هذا النمط من التعليم، سيام ما تعلق مببدأ التفاعلية 
بني الطالب واالستاذ، إىل جانب املسائل املتعلقة بتوسيع 

شبكة اإلنرتنت للرفع من حجم التدفق وذلك بالتعاون مع 
مؤسسة اتصاالت الجزائر".

من جهته، أكد االمني العام لالتحادية الوطنية للتعليم 
العايل والبحث العلمي، املنضوية تحت لواء االتحاد العام 

للعامل الجزائريني، مسعود عامرنة، أن منط التعليم عن 
يعد منوذجا تعليميا و"خيارا اسرتاتيجيا ال بد من اعتامده 

يف هذه الظروف الصحية االستثنائية"، مربزا أن انجاحه 
يتطلب "تعبئة كافة الوسائل املادية والطاقات البرشية".

و اعترب السيد عامرنة ان الرتتيبات املتخذة من طرف 
الوصاية بخصوص انطالق املوسم الجامعي الحايل تسمح 

بضامن انجاح النشاط البيداغوجي للسنة الجامعية 
الجديدة، اال أن هذا الشأن مرهون- كام قال- بااللتزام 

الفائق باإلجراءات االحرتازية ال سيام بالنسبة للتدريس 
الحضوري هذا مع الحرص عىل توفري وسائل النقل والرشوط 

الالزمة إلنجاح العملية.
وباملناسبة، جددت االتحادية تأكيدها عىل االلتزام 

بالربوتوكول الصحي وتطبيقه برصامة أكرب خالل هذا 
املوسم، داعية جميع الفاعلني اىل عدم الرتاخي والتحيل 

بروح املسؤولية و اليقظة و االستمرار يف نرش الوعي عىل 
مستوى كل املؤسسات واالقامات الجامعية من أجل تطبيق 

الربوتوكول الصحي و بالتايل املساهمة يف نجاح العملية 
البيداغوجية.

التنظيامت الطالبية هي األخرى دعت اىل رضورة التطبيق 
الصارم للربوتوكول الصحي.

ويف هذا الصدد، أشار االمني العام التحاد الطلبة الجزائريني، 
نجيب مباريك، إىل تسجيل بعض النقائص بسبب "عدم 

وجود خربة كافية" ملواجهة الوباء يف السدايس الثاين من 
السنة الدراسية املاضية، داعيا الجميع اىل االلتزام بالتباعد 

الجسدي و االرتداء الدائم للقناع الواقي.
وبخصوص التعليم عن بعد، اعترب مباريك أن االتحاد كان من 

أوىل التنظيامت الطالبية التي دعت إىل اعتامد هذا النمط 
باعتباره "الخيار الوحيد" يف هذه الظروف االستثنائية 

لتفادي زيادة عدد االصابات ولتطوير الجامعة الجزائرية 
وبعث مرشوع جامعة رقمية يف مصف الجامعات العاملية.
أما بخصوص الطلبة القاطنني يف مناطق الظل، قال مباريك 

أنه "ميكن االعتامد عىل النسخ الورقية واستغالل قاعات 
االعالم االيل املسخرة يف الجامعات واالقامات الجامعية" 

للدراسة.
بدوره، عرب االمني الوطني للتحالف من أجل التجديد 

الطاليب الوطني، حمزة رجعي، عن "ترحيبه" للطريقة التي 
اعتمدتها الوزارة يف التعليم الحضوري، مربزا أن التعليم عن 
طريق دفعات هي الطريقة "األنجح" لضامن الدراسة عىل 

مستوى املؤسسات الجامعية.
وأفاد السيد رجعي أن الرزنامة املعتمدة يف هذا االطار 

وكذا اعتامد الدراسة لثلث الطلبة بتلقي الدروس االساسية 
ترتيب "الئق" السيام وأنه يتوج بتقييم يف نهاية كل فرتة 

دراسة لطلبة كل دفعة بامتحان تقييمي.
وأكد املتحدث ذاته أن تنظيمه الطاليب مستمر يف تعزيز 

دور هياكله من خالل التكوين من أجل التأقلم مع الوضع 
السائد.

كام يساهم يف وضع االليات اللوجستية يف متناول الطلبة 
من خالل االسهام يف توفري أجهزة االعالم االيل وابرام اتفاق 

مع مختلف متعاميل الهاتف النقال لتوفري التدفق العايل 
لألنرتنت.

أما بخصوص الطلبة القاطنني باملناطق النائية، فدعا السيد 
رجعي إىل فتح املكتبات البلدية وتقريب الخدمات من 

الطلبة حتى يتسنى لهم متابعة الدروس، اىل جانب مطالبته 
برضورة فتح خطوط النقل الجامعي لتمكني الطلبة من 

التنقل اىل الجامعات.

غرق سفينة صيد بخليج 

الجزائر والبحث جار عن 

ثالثة بحارة مفقودين

أفاد املكلف باإلعالم باملديرية الوالئية للحامية املدنية بالجزائر 
العاصمة املالزم أول خالد بن خلف الله أن البحث جار عن ثالثة 

بحارة مفقودين بعد غرق سفينة صيد صبيحة هذا األحد عىل 
مستوى الصابالت (خليج الجزائر) يف حني تم إنقاذ 6 بحارة من 

طاقم السفينة.
وذكر املصدر ذاته أن أنه تم تسجيل يف حدود الساعة 3 صباحا 

و 15 دقيقة من صباح هذا األحد غرق سفينة لصيد األسامك 
عىل مستوى خليج الجزائر (الصابالت) أين تم إنقاذ 6 بحارة من 
طاقم السفينة مبا فيهم مالك السفينة ترتاوح أعامرهم ما بني 27 

و 40 سنة من طرف أعوان الحامية املدنية وحراس السواحل.
وأشار املتحدث أن عمليات البحث عن البحارة املفقودين الثالثة 

جراء انقالب السفينة ما تزال متواصلة.
وأضاف املالزم أول بن خلف الله أنه تم تسخري للعملية زورق و 
4 غطاسني إضافة إىل شاحنة إطفاء و 3 سيارات إسعاف، فيام مل 

تحدد بعد أسباب الحادث.

زبدي لإلذاعة : 

25 بالمائة من التجار فقط يوفرون 

خدمات الدفع اإللكتروني

رشعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيني الجزائريني، يف 
حمالت تحسيسية وتوعية ترشج فيها أهمية توفري أجهزة 

الدفع االلكرتوين قصد متكني املستهلك الجزائري من تسديد مثن 
مشرتياته عرب حسابه البنيك أوالربيدي.

وأكد رئيس الجمعية الطاهر بولنوار للقناة األوىل بأن العملية 
التحسيسية مستمرة يف كل أنحاء الوطن وأنه حان الوقت لينتقل 

التجار يف مختلف التخصصات إىل مرحلة الدفع االلكرتوين.
أما رئيس الجمعية الوطنية لحامية و إرشاد املستهلك مصطفى 
زبدي، يرى بأن عملية االنتقال إىل الدفع االلكرتوين تتم بوترية 

بطيئة، ولحد األن تحصل سوى 25 باملائة من التجار عىل أجهزة 
الدفع.

وكانت وزارة التجارة قد ألزمت التجار وضع تحت ترصف 
املستهلكني وسائل الدفع اإللكرتوين قبل 31 ديسمرب االجاري

األديبة ميساء باي:

"العنف ضد المرأة ال يخص 

فقط الحجر المنزلي"

ترى الكاتبة الجزائرية ميساء باي بأن  املرأة تعيش العنف 
يوميا مبختلف أشكاله العائيل واالجتامعي وأشارت إىل أن 

العنف ال يخص فقط «الحجر املنزيل» ألنه ظاهرة راسخة يف 
املجتمع».

وأشادت األديبة خالل مشاركتها يف اللقاء االفرتايض الذي 
نظمه مكتب األمم املتحدة بالجزائر، تحت شعار»سويا ضد 
العنف تجاه النساء» بحمالت التعبئة والتوعية ضد العنف 

تجاه النساء والتي أضحت بارزة بشكل متصاعد.
ويندرج هذا اللقاء الذي يف إطار حملة «ال 16 يوما من 

النشاط ضد العنف القائم عىل الجندر 2020».
و قرأت ميساء باي خالل تدخلها مقاطع من آخر رواية لها 

(2018) «ال يوجد صوت آخر» الذي تناولت فيه موضوع 
العنف ضد النساء.

من جهتها قدمت املحامية ومناضلة حقوق املرأة، نادية آيت 
زاي دراسة حول التكفل بالنساء والبنات التي كّن ضحايا 

الحجر املنزيل الذي فرضته الجائحة.
وحسب الدراسة التي أجريت لدى 25 جمعية ناشطة يف 

مجال الدفاع والتكفل بالنساء ضحايا العنف، فإن «40 باملئة 
من النساء املَُعّنفات مل تقدمن أي شكوى».

احياء بعين ولمان غارقة في 
األوحال  ومطالب السكان بالتهيئة

يعاين سكان حي السحانني بوسط مدينة عني وملان والذي يعد من أقدم  
االحياء بأكرث من 30 سنة ، يعاين من انعدام شبكة التطهري والطرقات 

والتحسني الحرضي.
وافادت مصالح البلدية انها بصدد انجاز شبكة الرصف الصحي و التحسني 

الحرضي وقد استكملت كل االجراءات  يف انتظار الحصول عىل االغلفة املالية 
من الوالية.

فيام يعاين حي 360مسكن من اهرتاء للطرقات وغياب التهيئة رغم استفادة 
الحي من مرشوع التهيئة رفقة حي ذراع امليعاد  اىل ان تأخر االجراءات 

االدارية   حال دون انطالقها.
فيام يبقى حي رششورة  بجزئيه الرشقي والغريب  غارقا يف املعاناة واألوحال 

خاصة يف فصل الشتاء اين يجد بعض سكان االحياء صعوبة يف ولوج مساكنهم 
جريدة الوسيط تجولت ووقفت عىل هاته املعاناة من جهتها السلطات 

املحلية  تنتظر االغلفة املالية ملبارشة التهيئة 
ع املالك قادري سطيف

والي سطيف كمال عبلة  يدعم مؤسسات 

الصحة بالوالية بوسائل الحماية والوقاية.
 

يف إطار تدعم قطاع الصحة، 
وتزويد املؤسسات الصحية بالوالية 

بوسائل الحامية الفردية، قامت 
والية سطيف مبنح مديرية الصحة 

والسكان لوالية سطيف30 ألف 
كاممة من نوع ffp2، و كذا 10 
آالف لباس واقي، وهي الكمية 

التي تم اقتناؤها من ميزانية 
الوالية، والتي حرص وايل الوالية عىل توزيعها عىل كل املؤسسات الصحية .

مدير الصحة والسكان  «عبد الحكيم دهان» أكد أنه تم توزيع الكمية 
املمنوحة من طرف وايل الوالية عىل كل املؤسسات الصحية، ليتم توزيعها 
عىل املوظفني واألطقم الطبية تشبه الطبية، مع األخذ بعني االعتبار عدد 

املوظفني فيها ، وأضاف أنه يحرص شخصيا عىل توفري كل املستلزمات يف ظل 
جائحة كورونا.  

ع املالك  قادري سطيف    

اكاديمية حقوق االنسان بسطيف تراسل 
السلطات فيما يخص قطع التموين 
بالمياه على ثالثة قرى بأوالد تبان 

يشتيك سكان ثالث قرى ببلدية أوالد تبان يف سطيف من حرمانهم من مياه 
الرشب من الخزان الذي يزود هذه القرى بهده املادة الحيوية، حيث كان 

سكان كل من قرية «الحامم» و «سهالة» و «لفحاحمة» يتزودون من املياه 
من هذا الخزان بصفة عادية و فجأة تم قطع املاء عليهم لثالث اسابيع 

متتالية حسب شكوى بعض املمثلني عن السكان، األمر الذي أرغم السكان 
للبحث عن هذه املادة و جلبها بطرق تقليدية من اآلبار الفالحية غري 

معالجة، أو رشاء صهاريج املياه مببالغ متفاوتة، و أكد السكان يف شكواهم 
ان عملية قضع املياه كانت بسبب إٌقبال احدى العائالت التي تسكن بالقرب 
من الخزان عىل غلق صامم املاء و منع عامل البلدية .بعض الجمعيات عىل 

غررا األكادميية الجزائرية للعمل االنساين و حقوق االنسان راسلت السلطات 
املعنية للتدخل من أجل فك هذا الحصار و فتح صامم املاء لضامن استئناف 

تزويد هذه القرى باملاء، فيام اكد أحد املنتخبني باملجلس الشعبي البلدي 
صحة هذه القضية و أنها تلقى عىل عاتق املسؤول االول بالبلدية، اتصلنا  
برئيس املجلس الشعبي البلدي عرب الصفحة الرسمية للبلدية  ورغم اطالع 

القامئيني عىل نص الرسالة  لكننا مل نتلقى اي رد او توضيح .
ع املالك  قادري سطيف    

القافلة الطبية 31 تحط رحالها 
ببلدية القلتاء الزرقاء بسطيف 

حطت صبيحة األمس 
الجمعة، قافلة طبية 

تطوعية لجمعية 
القوافل الطبية سطيف   

مبتوسطة ”بوقارش 
رمضان“ متكونة من  
50 طبيباً من مختلف 
االختصاصات قدموا  

من مختلف مناطق الوالية وكذا من واليتي جيجل وعنابة تابعني للقطاعني 
العمومي و الخاص، يف اختصاصات هامة و التي متس أكرثية املجتمع 

الجزائري منها: طب األطفال، جراحة األسنان، طب النساء، الطب الداخيل، 
األمراض الصدرية، طب القلب، أمراض األنف واألذن و الحنجرة، الجراحة 
العامة، األعصاب، واألمراض الصدرية، أطباء عامون وأشعة وغريها ناهيك 
عىل عن الصيدلة املتنقلة بكميات هائلة من األدوية واألدوات و األجهزة 

امليرسة للعمل الطبي وهذا مبشاركة أربعة جمعيات خريية التي تقدم الدعم 
املادي و املعنوي و التنظيمي للطواقم الطبية عىل غرار: جمعية كافل اليتيم، 
الجمعية الوطنية لألمن و الوقاية عرب الطرق، جمعية األحياء والتنمية مكتب 

التلة، وجمعية القوافل الخريية بسطيف، وقد استقطبت هذه املبادرة 
التطوعية حشودا هائلة من املواطنني تحت تنظيم بربوتوكول صحي محكم 

محرتم من قبل الجميع بتوفري كامل الرشوط: توزيع الكاممات توفري التعقيم، 
التباعد الجسدي، من جهة أخرى تم توزيع أكرث من مئة قفة هامة للمواد 

الغذائية متكونة من وكذا أغطية شتوية وقد طاف كل من رئيسا دائرة 
العلمة و املجلس الشعبي البلدي لبلدية القلتاء الزرقاء عرب كامل الطواقم 

الطبية مقدميني شكرهم  عىل العمل التضامني الذي يقدمونه ألبناء وطنهم 
و املتمثل يف الفقراء واملعوزين ويتزامن عملهم الخريي التطوعي التضامني 

بيوم الجمعة يوم تقبل األعامل الخريية وكذا يوم 11 ديسمرب املصادف ليوم 
تاريخي، وقد استحسن املواطنون و املبادرة .

يجدر بالذكر ان القاقلة الطبية بالقلتاء الزرقاء تعترب القافلة رقم 31 لجمعية 
القوافل الطبية والتى تختار كل مرة منطقة من مناطق والية سطيف .

ع املالك قادري  سطيف



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 

 

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

