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الملوك واالمراء .. 
في مهب الريح

بقلم السعید قرایت 

تأكد مبا ال يدع مجاال للشك أن هاته االنظمة العربية التي ارمتت 
يف احضان الكيان الصهيوين وابرمت اتفاقات صداقة وتعاون واخوة 

معه ؛ افلست سياسيا واخالقيا ؛ وهي اآلن مل تعد لها مقدار ذرة 
من املصداقية عند شعويها بل حتى عند  الشعوب العربية  واال 
سالمية  التي هي يف الحقيقة مل تتفاجأ بترصفات هؤالء الحكام 

الذين ينتهجون سياسة الثعلب يف املكر والخداع ؛  يف محاولة منهم 
للقفز عىل الحقائق ؛ فالشعوب العربية تعرف جيدا أن محمد 

السادس يف املغرب يعتمد عىل مستشارين صهاينة يف رسم سياسته 
الخارجية  خاصة يف التعامل مع جريانه ؛ ومن منا ال يعرف ان 

الصهاينة هم الذين يرشفون عىل وضع امليزانية السنوية للمملكة ؟ 
ومن منا ال يعرف ان الصهاينة كانوا يتسوقون نهارا جهارا يف اسواق 

ديب ويسهرون ويقضون لياليهم الحمراء يف مالهيها وما اكرثها 
؟ ومن؛ من العرب واملسلمني ال يعرف ان الصهاينة العنرصيني 

يعتربون ديب وابوظبي حامما يرتكون فيه اوساخهم وينرصفون . 
وما يحدث يف هاتني "القريتني املبنيتني بالزجاج " يحدث كذلك يف  

قرية املنامة التي استبدل رواد مالهيها الليلية اسم جرس األخوة  
الذي يربطها باململكة السعودية باسم   "الويسيك والريكار" ؛ 

وهل يوجد شخص يف العامل ال يعرف ان اكرب املؤامرات ضد الشعب 
الفلسطيني كانت تحاك يف هاتني الدولتني  ومن منا ال يعرف ان 

اتفاقية القرن نسجت خيوطها يف "قرى الخليج " يتآمرون يف الليل 
مع حلفائهم الصهاينة  عىل من ال ينتهج سياستهم  ويذرفون دموع 

التامسيح مع الفلسطينيني ؛ حيث ينسحب عليهم املثل الشعبي 
املعرف "يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي " ومن منا ال يعرف 

الدعم املادي واملعنوي والسيايس الذي قدمه االمراء "ألمرائهم " 
و للجامعات االرهابية يف سوريا وتآمرهم عىل هذا البلد العريب 

الذي كان ومازال يقاوم ومل يستسلم مثلام استسلم االقزام والخونة 
الذين خانوا اقدس  قضية عند العرب واملسلمني وهي فلسطني 

وعاصمتها القدس املقدسة ومسجدها االقىص الرشيف اوىل القبلتني 
وثالث الحرمني الرشيفني ؛ لقد ابادت الجامعات االرهابية مئات 

اآلالف من السوريني وتسببوا يف نزوح املاليني من مدنهم وقراهم 
وبواديهم وهجرة املاليني اىل الخارج ؛ كام حطموا االقتصاد السوري 
عن آخره وكادت سوريا تتحول اىل رماد لوال اولئك االحرار االشاوس 
من ابنائها املخلصني ومبساعدة االحرار يف العامل لهم ؛ الذين أنقذوا 

ما أمكن إنقاذه؛ كل هذه الجرائم التي ارتكبتها الجامعات االرهابية 
يف حق الشعب السوري نفذت بالسالح الذي دفع مثنه امراء وملوك 

الخليج ؛ انها جرائم ترقى اىل جرائم يف حق االنسانية ؛ ستبقى 
وصمة عار يف جبينهم اىل أن يرث الله االرض وما عليها .لألسف 

الشديد يضعون العامئم عىل رؤوسهم وهم متهمون بالكبائر .
صفوة القول  ؛ان اخراج هؤالء  امللوك واالمراء عالقتهم مع الكيان 

الصهيوين املحتل لفلسطني والجوالن اىل العلن ؛ هي" رحمة " 
للشعوب العربية واالسالمية لتعرف هذه الشعوب  الحقيقة 

ويتجىل لها النفاق الذي كان ميارسه هؤالء االمراء وامللوك عىل 
شعوبهم وعىل كل الشعوب العربية واالسالمية بل وعىل العامل كله 
رشقه وغربه شامله وجنوبه .لقد انكشفت عورتهم امام العامل قبل 

شعوبهم املضطهدة بسبب سياسة القهر التي ميارسونها ضدهم 
؛ لكننا ال نجازف ابدا اذا قلنا أن نهاية هؤالء امللوك واالمراء قد 

حانت فعال .وال نامت اعني املطبعني ومن يدور يف فلكهم .

االفتتاحیۀاالفتتاحیۀ

الذكرى ٦٠ لقرار ١٥١٤ لألمم المتحدة :

الجزائر تؤكد على حق الجزائر تؤكد على حق   
الشعب الصحراوي في تقرير الشعب الصحراوي في تقرير 

مواصلة حمالت التلقيح 
ضد األنفلونزا الموسمية 

لفائدة الالجئين الصحراويين 
والمواطنين بتندوف

أشغال عمومية : 

استكمال جميع 
المشاريع المطلقة 
و تسليمها ابتداء 

من 2021
انعقاد االجتماع القادم للمجلس الوزاري 

في 9 ديسمبر 2021 في الكويت

منظمة أوابك: 

ص٠٣ص٠٣

ص٠٢

ص٠٢



الثالثاء ١5 دیسمبر 022020
العدد: 889

Mardi 15 Dicembre 2020
Numéro: 889
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الذكرى ٦٠ لقرار ١٥١٤ لألمم المتحدة :

 الجزائر تؤكد على حق الشعب 
الصحراوي في تقرير المصير

جددت اجلزائر يوم االثنني التأكيد على تضامنها مع حق الشعب الصحراوي وجميع شعوب 
األقاليم غير املتمتعة باحلكم الذاتي في تقرير املصير في كنف الشرعية الدولية وذلك 
مبناسبة االحتفاالت بالذكرى ال 60 لصدور قرار 1514 للجمعية العامة لألمم املتحدة 

املتضمن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة, حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون 
اخلارجية.

وأوضحت الوزارة أن الجزائر "التي جعل منها 
تاريخها الكفاحي املجيد يف سبيل انتزاع االستقالل 

فاعال أساسيا يف حركة تحرير الشعوب, تعرب 
مجددا عن تضامنها مع جميع شعوب األقاليم غري 
املتمتعة بالحكم الذايت التي تصبو إىل مامرسة حق 

تقرير املصري يف كنف الرشعية والحرية والنزاهة 
املكفولة دوليا, فإنها تؤكد رفضها القاطع للفكر 

االستعامري وقناعتها الراسخة بأن استكامل تصفية 
االستعامر أمر حتمي يف جميع أرجاء العامل".

وأعادت وزارة الخارجية التأكيد عىل حق الصحراء 
الغربية, آخر بقايا االستعامر, يف القارة االفريقية, 
أن "تتطلع إىل دعم أقوى من قبل املجتمع الدويل 

وإىل اتخاذه إجراءات أكرث حزما الستكامل مسار 
تصفية االستعامر وهي التي تشهد تصعيدا مقلقا 

للتوترات املسلحة, هذا إىل جانب مواجهتها 

للمحاوالت اليائسة لعقد مقايضات مخزية عىل 
حساب التطلعات والحقوق املرشوعة للشعب 

الصحراوي".
وقالت الوزارة أن االحتفال بالذكرى الستني لصدور 

القرار 1514 املتضمن منح االستقالل للبلدان 
والشعوب املستعمرة, والذي يتزامن مع الذكرى 

الخامسة والسبعني إلنشاء منظمة األمم املتحدة, 
"يتيح فرصة لتقييم املنجزات املحققة يف مجال 

تصفية االستعامر وإدراك حجم التحديات املتبقية 
الستكامل هذه املهمة يف جميع أنحاء العامل".
كام يشكل االحتفال - يضيف البيان - فرصة 
"الستذكار التضحيات التي بذلتها الشعوب 

املستعمرة من أجل االعرتاف بحقها يف تقرير 
املصري و االستقالل, مبا يف ذلك تلك التضحيات 
التي قدمها شعبنا الجزائري املقدام, من بينها 

مظاهرات 11 ديسمرب 1960 السلمية التي كان لها 
الفضل يف تعجيل صدور القرار 1514".

وأضافت وزارة الخارجية أن هذه الذكرى تعد 
أيضا "سانحة الستذكار الدور التاريخي واملساهمة 

الكبرية ملنظمة األمم املتحدة يف تحرير العديد 
من الشعوب يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية 

ومنطقة البحر الكاريبي.
ولفت البيان إىل أنه "يف حني يوشك العقد الدويل 

الثالث للقضاء عىل االستعامر (2020-2011) 
عىل االنتهاء, فإن منظمة األمم املتحدة واملجتمع 

الدويل ككل مطالب بتحمل مسؤوليته إزاء 
التأخر الهائل املرتاكم يف استكامل عملية تصفية 

االستعامر يف سبعة عرش إقليام غري متمتع بالحكم 
الذايت مسجلني عىل قامئة لجنة األمم املتحدة 

الخاصة املعنية بتصفية االستعامر".

مواصلة حمالت التلقيح ضد األنفلونزا الموسمية 
لفائدة الالجئين الصحراويين والمواطنين بتندوف

تواصلت , يوم األحد, حامالت التلقيح ضد 
األنفلونزا املوسمية، والكشف عن فريوس كورونا 
كوفيد19- التي أطلقها الجيش الوطني الشعبي 
لفائدة الالجئني الصحراويني واملواطنني القاطنني 

باملناطق النائية بوالية تندوف, حسب ما أفاد به 
بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح املصدر ذاته أن "حمالت التلقيح ضد 
األنفلونزا املوسمية، والكشف عن فريوس كورونا 

كوفيد19- باستعامل اختبارات التشخيص 
الرسيع، تواصلت  حيث شهد املستشفى امليداين 

بوالية تندوف تنظيم العملية لفائدة الالجئني 
الصحراويني، أين وفرت قيادة القطاع العمليايت 

الجنويب كافة الوسائل الطبية لضامن استفادة 
جميع سكان املخيامت، وحاميتهم من األمراض 

املتعلقة بفصل الشتاء، خاصة منها األنفلونزا 
املوسمية، دون إغفال الكشف الدوري عن أعراض 
فريوس كورونا املستجد، واتخاذ اإلجراءات املناسبة 

بشكل فوري لوقايتهم يف حال ظهور أية حالة 
مشتبه فيها لهذا الوباء".

ومن جهة أخرى، ذكر البيان أنه تم "تنظيم نفس 
الحملة الطبية لفائدة املواطنني عىل مستوى 

كل من مناطق تافقومت وحايس منري بتندوف، 
وحايس خبي بإقليم القطاع العمليايت األوسط 

بوالية تندوف بربج العقيد لطفي، والتي جرت يف 
ظروف مثالية، والقت استحسانا منقطع النظري من 

طرف سكان هذه املناطق النائيّة".
ويذكر ان الجيش الوطني الشعبي كان قد أطلق 

حملة تلقيح ضد األنفلونزا املوسمية والكشف عن 
فريوس كورونا (كوفيد19-) لفائدة املناطق النائية 

"تنفيذا لتعليامت القيادة العليا للجيش الوطني 
الشعبي املتعلقة بالتكفل الطبي ملواطني املناطق 

النائية".
وكانت قيادة الناحية العسكرية الثالثة,نظمت 

ابتداء من يوم 08 ديسمرب الفارط, حملة تلقيح 
ضد األنفلونزا املوسمية والكشف عن فريوس 

كوفيد19-, لفائدة سكان املناطق النائية بإقليم 

الناحية العسكرية الثالثة بواليات أدرار, بشار 
وتندوف.

و كانت البداية بقرية القطراين ببني ونيف 
ومنطقة حايس املري ببشار ومنطقة أم لعسل 

بتندوف, حيث تم تسخري أطقم طبية مجهزة 
بكل الوسائل املادية والكفاءات البرشية من أطباء 

وشبه طبيني تابعني ملصالح الصحة العسكرية 
للناحية العسكرية الثالثة, اىل جانب  تحسيس 

املواطنني حول خطورة هذا الوباء القاتل وطرق 
الوقاية منه".

بعض وسائل االعالم ال يحترم 
متطلبات اآلداب العامة

سجلت سلطة ضبط السمعي البرصي مرة أخرى ب»استياء  شديد» بأن بعض و سائل االعالم 
ال تحرتم «متطلبات اآلداب العامة وتتعارض مع القيم اإلنسانية وأخالقيات املهنة»، حسب ما 

أفاد به يوم االحد بيان للسلطة.
و قالت ذات الهيئة يف بيانها أنها سجلت «انغامس بعض وسائل اإلعالم وبعض اعالمييها يف 

مضامني أقل ما يقال عنها أنها ال تحرتم متطلبات اآلداب العامة وتتعارض مع القيم اإلنسانية 
وأخالقيات املهنة».

وذكر املصدر أن سلطة ضبط السمعي البرصي كانت تابعت الومضة اإلعالنية لحصة ما وراء 
الجدران التي كانت ستبث يوم األربعاء املايض عىل الساعة التاسعة والنصف ليال بقناة 

النهار، والتي استضافت أحد األشخاص «املعروفني بامتهان الدجل والخرافة وادعائه مداواة 
السحر واملس وشتى األمراض العضوية والتنفسية، يف مشاهد جد مقززة، الغرض منها اإلثارة 

واستقطاب نسبة املشاهدة العالية، ومنه الربح الرسيع عىل حساب حق املشاهد يف إعالم 
نوعي ينرش الوعي ويساهم يف ترقية املجتمع وتطوره».

وبناء عىل ذلك، أوضح البيان أن سلطة الضبط استدعت املسؤول األول بالقناة للتحذير من 
عواقب بث تلك الحصة وأن إدارة القناة «أكدت عدم بثها الربنامج استجابة لتنبيه السلطة».
وشددت سلطة الضبط عىل «حرصها ومتسكها برضورة االرتقاء باملحتوى اإلعالمي»، مجددة 

يف نفس الوقت «رفضها القاطع ألي منتج إعالمي يكرس مثل هذه املحتويات ويروج للجهل 
ويستخف بالعلم وال يحرتم العقول، وييسء لصورة اإلعالم بصفة خاصة وللبالد بصفة عامة».

حماية مدنية

 تواصل عملية البحث عن البحارين المفقودين 
واصلت وحدات الحامية 
املدنية يوم االثنني عملية 
البحث عن بحارين اثنني 

مفقودين إثر انقالب قارب 
صيد بشاطئ الصابالت 

(خليج الجزائر) وذلك بتوفري 
كل اإلمكانيات املادية و 

البرشية, حسب ما أفاد به 
بيان للمديرية العامة للحامية 

املدنية.
وأوضح املصدر أن «مصالح 

الحامية املدنية لوالية الجزائر 
مدعومة بوسائل تدخل من 

املديرية الوالئية للحامية املدنية لوالية تيبازة والوحدة الوطنية للتدريب و التدخل الدار 
البيضاء, تواصل عملية البحث و املسح البحري و األريض لالماكن املحتملة لوجود الضحيتني 

خاصة عىل مستوى واجهة الصابالت «.
و لهذا الغرض-يضيف البيان- تم تسخري (3) زوارق مطاطية بتعداد برشي من (18) غطاسا 

للحامية املدنية لعمليات البحث يف البحر اىل جانب فرقة راجلة مكونة من 21 عنرصا.
كام تم تسخري فرقة للكالب املدربة لعمليات البحث و املسح و التمشيط يف املناطق الصخرية 
وقرب الشاطئ, فضال عن تجنيد فرقة اإلنقاذ يف األماكن الوعرة من أجل عملية ربط و تثبيت 

و توازن باخرة الصيد الغارقة.
جذير بالذكر أنه تم صباح اليوم انتشال جثة صياد من طرف عنارص الحامية املدنية وذلك عىل 

مستوى شاطئ «مزاال» التابع لبلدية املحمدية.
دخول التكوين المهني:

القطاع «سيلتزم بالتطبيق الصارم» 
للبروتوكول الصحي

أكدت وزيرة التكوين والتعليم املهنيني، هيام بن فريحة، يوم االحد بالجزائر العاصمة، أن 
القطاع «سيلتزم»بتوفري كل التدابري الرضورية واإلجراءات الالزمة من أجل «التطبيق الصارم 
والفعيل» للربوتوكول الصحي باملؤسسات التكوينية، للوقاية من وباء كورونا، خالل الدخول 

التكويني الذي سيكون يوم األحد القادم.
وأوضحت الوزيرة يف ترصيح للصحافة عىل هامش الزيارة التفقدية التي قادتها اىل املعهد 
الوطني املتخصص يف التكوين املهني بالحراش، أن «القطاع سيلتزم بتوفري كل االمكانيات 

والتدابري الرضورية الالزمة للتطبيق الصارم والفعيل للربوتوكول الصحي» باملؤسسات التكوينية 
للوقاية من وباء كورونا (كوفيد19-)، خالل دخول التكوين املهني، عىل غرار وسائل الوقاية 

(الكاممات) وتنظيف وتعقيم كل الهياكل اىل جانب ضامن التباعد.
وأبرزت الوزيرة أنه تم أيضا يف هذا االطار انشاء لجنة والئية يرأسها املدير الواليئ للتكوين 

املهني ملتابعة مدى تطبيق الربوتوكول الصحي والحرص عىل تعقيم الهياكل والتجهيزات التابعة 
للقطاع.

ومن جهة أخرى ذكرت الوزيرة بالتسجيالت عن بعد عرب منصة رقمية مسامة «مهنتي» التي 
اطلقها القطاع خالل السنة التكوينية 2020-2021، لفائدة طالبي التكوين الراغبني يف االلتحاق 
مبؤسسات التكوين املهني، وذلك يف اطار تطوير تكنولوجيات االعالم واالتصال ورقمنة االدارة.

وأكدت السيدة بن فريحة أنه تم وضع خلية متابعة عىل مستوى الوزارة تعمل عىل مرافقة 
بعض املؤسسات التكوينية التي تواجه صعوبات يف هذا املجال، مؤكدة أن « رقمنة القطاع 

كخيار اسرتاتيجي الرجعة فيه».
وأضافت السيدة بن فريحة أن هذه املنصة الرقمية ستسهل عملية تسيري توافد املسجلني 

وتوجيههم ومرافقتهم يف مسارهم التكويني، وتأيت لتدعم املنصة الرقمية الثانية املسامة « 
تكويني» املوجهة خصيصا للمكونني، حيث توفر لهم مختلف الربامج التكوينية واملناهج 

الالزمة من أجل ضامن تكوين نوعي.
كام أكدت الوزيرة أنه تم وضع آليات تدارك التأخر يف مناقشة مذكرات تخرج بعض مرتبيص 

التكوين املهني للحصول عىل شهاداتهم.
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أشغال عمومية : 

استكمال جميع المشاريع المطلقة 
و تسليمها ابتداء من 2021

صرح وزير األشغال العمومية، فاروق شيالي، أن أولوية قطاع األشغال العمومية تكمن في 
استكمال و تسليم جميع مشاريع املنشآت القاعدية التي مت إطالقها و مواصلة أشغال صيانة 

الهياكل القاعدية املوجودة و جتسيد املشاريع اخملصصة ملناطق الظل.

واعترب السيد شيايل يف حوار خص به واج أنه 
"من غري املنطقي إطالق مشاريع جديدة يف 
حني أن املشاريع الجاري انجازها مل تستكمل 
بعد" مؤكدا أن "استكامل هذه املشاريع هو 

من أولويات قطاعنا خالل سنة 2021".
يف هذا الصدد, أشار الوزير إىل أن مخطط 

عمل القطاع يراهن عىل انجاز و تسليم 
املشاريع الجاري انجازها ومواصلة أشغال 

عرصنة وصيانة املنشآت القاعدية املوجودة 
اضافة اىل تجسيد املشاريع املخصصة ملناطق 
الظل يف إطار برنامج رئيس الجمهورية، عبد 

املجيد تبون.
ويف هذا السياق، استعرض السيد شيايل أربعة 

هياكل قاعدية عمومية كربى تم استكاملها 
خالل سنة 2020 والتي كان لها أثر مبارش عىل 

املواطن واالقتصاد الوطني.
و يتعلق األمر بشطر الطريق الرابط بني 

شفة- املدية- الربواقية عىل طول 53 كلم 
والذي يشكل، حسب الوزير "طريقا رسيعا 
حقيقيا نحو الجنوب باعتباره يسمح لجميع 
سكان البليدة و املدية و الجنوب عموما من 
االنتقال إىل العاصمة يف أحسن الظروف ويف 

آجال قصرية.
وأضاف أن هذا املرشوع تم استالمه يوم 
28 أكتوبر املايض بفضل العمل الدؤوب 

ملؤسسات انجاز أثبتت أنه من املمكن عندما 
تتوفر اإلرادة انجاز هياكل قاعدية ذات نوعية 

جيدة ويف اآلجال املحددة".
ويتمثل املرشوع اآلخر الذي تم استالمه 
مؤخرا يف تجديد األرضية الرئيسية ملطار 

الجزائر الدويل هواري بومدين وهو املرشوع 
الذي أعيد يوم 5 مايو املايض إطالق أشغاله 

بعد توقف لعدة سنوات والتي أوكلت ملجمع 
كوسيدار العمومي.

وأشار السيد شيايل إىل أن "مؤسسة كوسيدار 
متكنت بالرغم من األزمة الصحية السائدة من 

إمتام املرشوع بتاريخ 25 أكتوبر املايض أي 
قبل انتهاء اآلجال املحددة بستة أشهر".

و يف مجال الطرقات دامئا, تعزز القطاع أيضا 
بتسليم منفذ الطريق الرسيع الرابط بني 

مستغانم والطريق السيار رشق-غرب عىل 
طول 52 كلم .

ومن املحتمل استالم الطريق االجتنايب ملدينة 
رششال قبل التاريخ املحدد مبدئيا خالل 

الثاليث األول، حسب السيد شيايل الذي أشار 
إىل تسليم مرشوع الربط بني طريق اجتناب 
رششال و املدينة بتاريخ 15 أغسطس املايض.

وأوضح يف هذا الصدد أن احرتام آجال االنجاز 
يبقى مرهونا باإلمكانيات املسخرة والدراسة 
املسبقة لجميع العراقيل التي قد تتسبب يف 

تأخري استالم املنشأة.
ويف هذا الشأن، يضيف السيد شيايل، وضع 

القطاع كقاعدة عمل إلزامية تقديم مخطط 
زمني ألشغال االنجاز و هذا تفاديا التأخريات 

التي ينجر عنها أحيانا رضارا كبريا، حسب 
السيد شيايل.

وشدد يف ذات اإلطار عىل أن وزارة االشغال 
العمومية عازمة عىل استالم جميع املشاريع 

الخاصة مبنافذ املدن قبل نهاية سنة 2021.
و أضاف ان "جميع مشاريع املنافذ التي 

سجلت تأخر ألسباب مختلفة سيتم إمتامها 
ونحن بصدد تسيريها إدارياً واجتامعياً، 

ألن هذه املشاريع لها أثر مبارش عىل هذه 
املناطق وعىل االقتصاد الوطني".

 إطالق خطوط جديدة للسكة 
احلديدية 

و فيام يتعلق بإجراءات صيانة شبكة 
الطرق الوطنية والحفاظ عىل البنية التحتية 

املوجودة، أوضح السيد شيايل أن هذه 
املشاريع يجب أن تسهم يف ضامن سالمة 

الطرق وتحسني سيولة حركة املرور وتقليل 
تكاليف استغالل الحظرية السيارة.

وكشف الوزير أن "ما يقرب من 80? من 
ميزانيتنا القطاعية سيتم توجيها إىل هذا 

املجال".
وذكر أن الجزائر لديها حاليا شبكة طرق 

"مهمة جدا" عىل املستوى اإلفريقي تتشكل 
من أكرث من 130 ألف كيلومرت من الطرق 

وآالف الهياكل التقنية و 36 مطارا و 13 ميناء 
تجاري.

و يضاف إىل ذلك، شبكة السكك الحديدية 
التي من املقرر أن تنتقل يف السنوات الثالث 
املقبلة، من 4200 كيلومرت إىل 6500 كيلومرت 

بهدف بلوغ شبكة سكك حديدية وطنية 

بطول 12500 كيلومرت عىل املدى الطويل.
كام أشار وزير األشغال العمومية، إىل أنه 

سيتم ربط جميع املوانئ الجزائرية بالطريق 
السيار رشق-غرب وشبكة السكك الحديدية 

كجزء من مشاريع الربط بني مختلف املواقع 
والبنى التحتية األساسية للبالد.

و أضاف أن مشاريع السكك الحديدية 
والطرق الرسيعة تكتيس أهمية اسرتاتيجيه 

وتهدف إىل تسهيل حركة البضائع من املوانئ 
الجزائرية إىل البلدان األفريقية املجاورة 

واملنطقة، ال سيام مايل والنيجر وموريتانيا 
وتشاد ونيجرييا، إلخ.

كام أوضح ان هذه اإلسرتاتيجية لتطوير 
شبكة السكك الحديدية تندرج أيًضا يف إطار 

األهداف التي حددتها الحكومة الستغالل 
املناجم املوجودة بجنوب البالد.

وقال الوزير إنه سيتم تسليم ما مجموعه 
780 كيلومرتا من خطوط السكك الحديدية 
الجديدة خالل العام املقبل، مستشهدا، عىل 

سبيل املثال، بالخط الذي يربط املسيلة - 
بوغزول - تيسمسيلت.

كام أشار إىل انه سيتم تشغيل خطوط السكك 
الحديدية الجديدة هذه، التي هي حالًيا 
يف مرحلة االختبار، بحلول مارس 2021. 
ومن املقرر أيًضا إعادة إطالق مشاريع 

انشاء خطوط السكك الحديدية التي كانت 
مجمدة سابًقا، اعتامًدا عىل املوارد املالية التي 

خصصتها الدولة.
اما عن املشاريع الجديدة التي أعلن عنها 
رئيس الجمهورية والسيام انجاز خط سكة 
حديدية يربط بشار بتيندوف وخط يربط 
بني أدرار وبرج باجي مختار وخط آخر بني 

املنيعة ومترناست، فقد أكد أنال دراسات هذه 
املشاريع ستطلق ابتداء من سنة 2021.

كام تعترب هذه املشاريع إسرتاتيجية لالقتصاد 
الوطني، حيث ستسهم يف استغالل مناجم 

غار جبيلت (الحديد) وجبل العنق يف عنابة 
(الفوسفات) ومناجم الذهب يف مترناست.

وشدد السيد شيايل يف األخري عىل أن "مشاريع 
السكك الحديدية هذه ستجعل الجزائر 

بوابة ألفريقيا وطريق يسهل وصول البلدان 
األفريقية املجاورة إىل البحر األبيض املتوسط".

شركة بترو إير ستشرع في إنتاج األكسجين 
الطبي والصناعي مطلع سنة 2021

أعلنت رشكة برتو إير (Petro Air) يوم األحد عن بدء تشغيل مجمعها النتاج األكسجني الطبي 
والصناعي الواقع يف املنطقة الصناعية بسيدي عابد ببلدية تسالة املرجة (الجزائر العاصمة) 

خالل الثاليث األول من سنة 2021.
وحسب بيان للرشكة , فإن هذا املجمع سينتج فضال عن األكسجني, االزوت واألرجون وخليط 

من الغازات الخاصة.
كام أعلنت أنه بامكانها تغطية %60 من احتياجات السوق الوطنية بفضل هذا اإلنتاج.

و أضافت الرشكة أنها حصلت عىل «تجهيزات ذات تقنية عالية وذات أداءات متطورة من 
الجيل األخري».

وزير الطاقة: 

اجتماع في 4 يناير المقبل لدراسة السوق النفطية

كشف وزير الطاقة، الرئيس الحايل ملؤمتر اوبك، عبد املجيد عطار، يوم االحد، ان دول أوبك+ 
ستعقد يف 4 يناير 2021 اجتامعا لدراسة السوق النفطية بعد قرارها االخري بتحديد سقف 

زيادة إنتاجها من النفط ب 500 الف برميل يف اليوم اعتبارا من بداية السنة املقبلة بدال من 
مليوين برميل املقررة مبدئيا.

وخالل ترصيح للصحافة، عقب جلسة اختتام أشغال الدورة ال105 ملجلس وزراء الطاقة 
ملنظمة االقطار العربية املصدرة للنفط (أوابك) التي جرت عرب تقنية التواصل عن بعد، برئاسة 
الجزائر، أوضح وزير الطاقة ان «دول أوبك+ ستدرس خالل هذا االجتامع وضعية سوق النفط 

العاملية من اجل اخذ قرار رفع االنتاج اذا استقرت االسعار او ارتفعت اكرث من 50 دوالر 
للربميل».

وأوضح رئيس مؤمتر اوبك «أنه تقرر عقد سلسلة من االجتامعات كل شهر بداية من فرباير 
املقبل ملتابعة أوضاع سوق النفط و الوصول تدريجيا اىل تطبيق زيادة االنتاج ب 500.000 

برميل كأقىص حد وذلك مهام كان سعر النفط عىل مستوى االسواق العاملية».   
و كانت مجموعة اوبك+ قد قررت بعد مفاوضات عديدة زيادة إنتاج النفط لدولها 

ب500.000 برميل يف اليوم اعتبارا من يناير املقبل بدال من املرور مبارشة اىل الزيادة املقررة 
يف اتفاق أبريل الفارط و املقدرة ب 2 مليون برميل يف اليوم.

وجاء هذا القرار باقرتاح كل من الجزائر و الكويت و أذربيجان من اجل املحافظة عىل استقرار 
سعر البرتول يف السوق العاملية التي ترضرت برتاجع الطلب بفعل تداعيات وباء كورونا.

منظمة أوابك: 

انعقاد االجتماع القادم للمجلس الوزاري 
في 9 ديسمبر 2021 في الكويت

قرر مجلس وزراء منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول (أوابك) يف اختتام أشغال دورته 
ال105 يوم األحد انعقاد االجتامع القادم للمجلس الوزاري يف 9 ديسمرب 2021 يف مقر املنظمة 

بالكويت و تسليم رئاسة الدورة القادمة لوزير الطاقة للملكة العربية السعودية األمري عبد 
العزيز بن سلامن.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فان الدورة، التي جرت عرب تقنية التواصل املريئ عن بعد و ترأسها 
وزير الطاقة السيد عبد املجيد عطار، سمحت ملجلس وزراء منظمة أوابك بالتطرق اىل كل 

املواضيع املدرجة يف جدول األعامل والتي شملت مرشوع امليزانية التقديرية للمنظمة لعام 
2021 وتقرير االمني العام حول نشاطات األمانة العامة ألوابك.

كام تم خالل هذا االجتامع التطرق اىل الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة واألوضاع 
البرتولية العاملية وكذا متابعة شؤون البيئة و تغري املناخ باإلضافة اىل الفعاليات التي نظمتها 

األمانة العامة أو التي شاركت فيها.
و تناول االجتامع ايضا سبل تفعيل و تطوير نشاط املنظمة، باإلضافة اىل موضوع عقد مؤمتر 

الطاقة العريب الثاين عرش خالل سنة 2023.
كام استمع مجلس وزراء منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول لعرض قدمه الشيخ محمد 

.(ASRY) بن خليفة، وزير النفط البحريني، للواقع الحايل لرشكة بناء وتصليح السفن
وجاء يف البيان الختامي للدورة، ان املجلس اتخاذ قرارات فيام يخص أمور إدارية أخرى تتعلق 

أساسا بإغالق الوحدة املكتبية للمنظمة يف القاهرة وتخفيض املساحة املستغلة للمنظمة يف 
املقر الدائم للمنظامت العربية بالكويت وإطالة مدة الرشكة العربية البحرية لنقل البرتول 

(AMPTC) وكذلك تعيني محافظ الحسابات للمنظمة.
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محلي

الكلب البوليسي يكشف تجار األقراص 
المهلوسة بالبليدة

 متكن أول أمس  أفراد فصيلة األمن والتدخل للدرك الوطني بالبليدة رفقة 
الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني بأوالد يعيش ، من  القبض عىل شخصني ترتاوح 

أعامرهم ما بني ( 37-39) سنة بتهمة حيازة األقراص املهلوسة قصد املتاجرة 
. هذا وتعود تفاصيل القضية إىل بداية االسبوع الجاري أين قام أفراد فصيلة 
األمن و التدخل بالبليدة بدورية رفقة الثنايئ سينو تقني بحي أوالد يعيش، 

حيث تم  توقيف سيارة سياحية وتفتيشها تفتيشا دقيقا بواسطة الكلب 
البولييس ليتم العثور عىل 589 قرص مهلوس مخبأة بإحكام ، عىل اثر ذلك تم 
إلقاء القبض عىل املشتبه فيهام واقتيادهام إىل الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني 

بأوالد يعيش الستكامل التحقيق. وقد تم تقديم املشتبه فيهام أمام الجهات 
القضائية املختصة إقليميا.     

طارق-البليدة

أمن بني صاف بلقي القبظ على شخض 
بحوزته ٢٦٨ قرص مهلوس

يف إطار محاربة الجرمية بكافة أشكالها يف الوسط الحرضي متكنت عنارص أمن 
دائرة بني صاف بأمن والية عني متوشنت من توقيف شخص و حجز 268 قرص 

مهلوس
العملية جاءت إستغالال ملعلومات مؤكدة وردت لذات املصالح تفيد بوجود 

شخص يقوم برتويج املؤثرات العقلية بوسط مدينة بني صاف و عليه بعد 
تكثيف البحث و التحري تم تحديد هوية املشتبه فيه و بعد مراقبة تحركاته 
و بناءا عىل إذن بالتفتيش الصادر عن السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة 

بني صاف تم تفتيش مسكنه و توقيغه و حجز 268 قرص مهلوس كانت مخبأة 
بإحكام داخل خزانة خشبية ، يتعلق األمر باملدعو/ ع إ 24 سنة

-املشتبه فيه تم تقدميه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف 
أين صدر يف حقه أمر إيداع. 

بدرة مغريب 

عين تموشنت
أمن دائرة العامرية يحجز 871 غ من المخدرات

يف اطار مكافحة الجرمية بشتى اشكالها ويف عملية نوعية متكنت عنارص أمن 
دائرة العامرية بامن والية عني متوشنت من توقيف ثالثة أشخاص و حجز 871 

غ من  املخدرات .
العملية جاءت بعد ورود معلومات مؤكدة لذات العنارص تفيد بنشاط مشبوه 

ألفراد الشبكة .و بعد مراقبة تحركاتهم و بعد وضع خطة أمنية محكمة مع 
دراسة جميع اإلحتامالت و إتخاد كافة اإلحتياطات األمنية تم توقيفهم مبدينة 
العامريةو 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 إىل مدينة وهران  
الصادرة عن السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة 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 .
عني متوشنت ياسني بوجمعة

بهدف التقرب اكثر من المواطنين 

مكتب كناس عين تموشنت يحط 
الرحال ببلدية االمير عبد القادر

يف اطار متابعة برنامج الزيارات امليدانية للشباك املتنقل الخاص بالتكفل 
بانشغاالت  ساكني مناطق الظل والذي يأيت من املديرية العامة و 

الوزارة الوصية  حول التقرب من املواطنني  و االصغاء لهم ونقل مختلف 
انشغاالتهم و التكفل بها خاصة ساكنة مناطق الظل الذين تعذر عليهم 

التنقل و التواصل مع وكالة كناس عني متوشنت .
    الوكالة حطت الرحال ببلدية االمري عبد القادر والقرى املجاورة لها 

وقد متيزت   بتخصيص حيز مفتوح مبقر البلدية وهذا للتقرب أكرث من 
املواطنني و اطالعهم عن كثب مبختلف الخدمات التي يقدمها الصندوق 

و التعريف بها و بكيفية االستفادة منها و بكل ما يكفل لهم يف مجال 
الضامن االجتامعي. باالضافة اىل االصغاء و تدوين مختلف االنشغاالت 

و الرد عليها و االجابة عىل كل االستفسارات املطروحة من قبل الساكنة 
خاصة مبا يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ازاء الضامن االجتامعي.

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

والي والية بشار يشهر سيف الحجاج 
في وجه المدراء الفاشلين

اشهر وايل والية بشار السيد محمد بلكاتب سيف 
الحجاج يف وجه بعض املدراء التنفيذيني بعد ان 

اثبتوا فشلهم يف تسيري قطاعاتهم التي لها ارتباط 
مبارش بحياة املواطنني خاصة ما تعلق منها بنظافة 

املدينة و منذ تويل الوافد الجديد زمام األمور 
بالوالية أعطى أهمية كبرية مللف النظافة حيث 

رصح وايل بشار خالل خرجته األخرية التي قادته 
لتفقد بعض االحياء الشعبية بالوالية  "ان النظافة 

منعدمة متاما بالوالية" و ذلك بسبب انتشار 
االوساخ و انفجار بالوعات الرصف الصحي بالعديد 

من االحياء و الشوارع ما أدى اىل انبعاث الروائح 
الكريهة التي أصبحت مصدر ازعاج للسكان و هذا 

كله راجع اىل تقاعس املسؤولني 
و من خالل اطالع وايل بشار عىل وضعية االحياء 

عن كثب وقف عىل املعاناة الحقيقية للسكان 
الذين عربوا عن غضبهم الشديد بسبب ما 

وصفوه بسوء التسيري و حملوا املسؤولني املحليني  
املسؤولية الكاملة يف كل ما يحدث  وقد وجه 

السيد محمد بلكاتب وايل بشار تحذيرا شفهيا 
شديد اللهجة اىل املدراء و املسؤولني الذين كانوا 

السبب يف تأخر الوالية بشكل مبارش او غري مبارش 
حيث اقر وايل بشار انه مل يرى مثيال ملا يحدث 

بالوالية من تأخر يف التنمية و انعدام النظافة و 
غياب ملرافق التسلية و املساحات الخرضاء بحكم 

توليه نفس املنصب بواليات أخرى ما جعله يعطي 
تعليامت صارمة من اجل تكثيف الجهود للتكفل 

األمثل باملواطنني اين كلف املصالح التقنية بالدائرة 
ومديرية املوارد املائية بإعداد دراسة شاملة 

من اجل انجاز شبكة الرصف الصحي بتجزئات 
77/200/265 قطعة و إحصاء السكنات الغري 

مربوطة بشبكة الكهرباء والغاز بهته التجزئات من 
اجل توصيل  الشبكات إىل مساكنهم كام كلف ايضا 
مديرية األشغال العمومية واملوارد املائية من اجل 

رفع الحجارة املرتاكمة باألحياء يف حني اكد عىل 
رضورة االرساع باملصالح التقنية يف إعداد رخصة 
بالتجزئة بحي الخيالة و كلف مؤسسة سونلغاز 

بتشغيل اإلنارة العمومية بحي 1500 مسكن كام 
كلف أيضا مصالح مديرية املوارد املائية والوكالة 

العقارية من أجل ربط بعض السكنات بتجزئة 
502 التعاونية العقارية " تيدمامني" بشبكة الرصف 

الصحي  
ويف ذات السياق امر املسؤول األول بالوالية بفتح 

تحقيقات معمقة داخل بعض اإلدارات التي وصلته 
عليها تقارير سوداء بسبب ملفات الفساد والتسيري 

العشوايئ داخل هته اإلدارات التي لها عالقة 
مبارشة بحياة املواطنني الذين أصبحوا ضحية لها 
يف حني دعا وايل بشار جميع املواطنني اىل رضورة 

املساهمة يف الحفاظ عىل نظافة املدينة من خالل 
دعم حمالت التشجري والتزيني واحرتام مواقيت 

رمي القاممة من اجل تسهيل مهمة عامل النظافة 
وكذا القضاء عىل النقاط السوداء بالوالية من اجل 

إعادة روح املدينة من جديد
مصطفى. ي / بشار

برج بوعريريج

سكان بلدية بن داود يطالبون السلطات الوالئية بالتدخل العاجل.

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

العاجل من أجل حل مشاكلهم باملنطقة والتي 
تفتقر ألدىن ظروف الحياة. حيث نجدها من 

مناطق الظل بطبع الحال التي أوىص عنها السيد 
عبد املجيد تبون، لكن الواقع الذي تعيشه يعكس 
ذلك بداية بالغياب التام للتهيئة الحضارية إضافة 

إىل إنعدام اإلنارة العمومية بالطرقات مام أصبحت 
تلقب ببلدية: " الظالم الدامس "

 وكذا قنوات الرصف الصحي وقنوات رصف مياه 

األمطار يف بعض األحياء، وذلك ما أصبح يهدد 
بحدوث كوارث طبيعية خاصة ونحن يف فصل 
الشتاء الذي نعرفه عصري عىل سكان املنطقة. 
بدون النظر لبيوتهم التي تعد من السكنات 

القدمية واملهرتئة يف عز زمن غياب كيل لتوزيع 
حصص البناء الريفي والذي أصبح حلم للجميع.

كام عرفت هاته املنطقة أنها وقفت عىل عدة 
احتجاجات متثلت يف غلق البلدية لعدة مرات وكل 

أسبوع يكون من قرية معينة تطالب مبختلف 
مستحقاتها التي تفتقرها طوال حياتهم، لكن 

اإلدارة الوصية تظرب مطالبهم عرض الحائط وال 
تجسد عىل أرض الواقع، ومن بني مطالبهم تهئية 
الطريق الرئييس املؤدي ملقر البلدية الذي يربط 
بني أغلب قرى البلدية وكام يربط أيضا بالطريق 

الواليئ رقم (41) ، إضافة إىل النظر لحال الشباب 
الذي همش وعدم تلبية أبسط حاجياتهم كتوفري 

مالعب وأماكن مخصصة للرتفيه خاصة يف ظل 
إنعدام مناصب شغل وإحالة أغلب شباب املنطقة 

.
عيىس لرقط/ برج بوعريريج
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محلي

  فيما تبقى عشرات المشاريع تعاني التأخر في األشغال  

 تعيين مدير جديد للسكن بمستغانم
مصرع تلميذ اثر حادث مرور بعين 

النويصي في مستغانم  
 لقي مساء اول أمس و بينام كان يف طريقه نحو البيت العائيل بعدما استكمل 

الحصص الدراسية ، تلميذ يف سن ال12 من العمر متمدرس مبستوى السنة 
األوىل متوسط  باكاملية عبادلية ، حيث تعرض لدهس ملركبة سياحية كان 

صاحبها يسري برسعة فائقة . 
الحادث وقع عىل مستوى الطريق الرابط بني مدينة عني النوييص التي تعد 

احدى كربيات دوائر الوالية و القرية التي تقطن بها عائلة  الضحية الذي تعرض 
لجروح خطرية ، إذ  لفظ أنفاسه األخرية مبرسح الحادث لينقل إثرها جثة هامدة 

إىل املصلحة املعنية مبستشفى مستغانم. 
عبدالقادر رحامنية  مستغانم

توقيف 03 أشخاص و حجز حوالي 02 
كلغ 376 غ من المخدرات- كيف معالج.

يف إطار محاربة الجرمية بشتى أشكالها خاصة يف الوسط الحرضي ، متكنت 
عنارص األمن الخارجي لسيدي بن عدة ، التابعة بأمن والية عني متوشنت 

خالل هذا األسبوع من توقيف 03 أشخاص و حجز حوايل 02 كلغ 376 غ من 
املخدرات- كيف معالج -.

العملية جاءت استغالال ملعلومات تفيد بنشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم 
برتويج املخدرات يف وسط الشباب و عليه بارشت ذات املصالح تكثيف البحث 

و التحري يف شان القضية أين تم تحديد هويتهم و بعد مراقبة تحركاتهم تم 
توقيفهم يف حالة تلبس مبدينة سيدي بن عدة عىل منت سيارة سياحية من نوع 
-هيونداي إديس - ، و بحوزتهم عىل كمية من املخدرات قدر وزنها بـ/ 02 كلغ 
376 غ من - كيف معالج- مشكلة من 23 رشيحة مهيأة للرتويج و مبلغ مايل 

قدره 468500 دج . و يتعلق األمر باملدعـو01/ (ل إ – 25 سنة) املدعو 02/ب 
ج 37 سنة و املدعو 03/ ن ق 40 سنة .

املشتبه فيهم تم تقدميهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عني 
متوشنت أين صدر يف حقهم أمر إيداع. 

بدرة مغريب

رئيس عمادة الصيادلة  استيراد اكثر 
من مليون جرعة لوفنيوكس  وحوالي 

300 دواء مفقود في الصيدليات 
يف ترصيح لإلذاعة الجزائرية  كشف رئيس عامدة الصيادلة عبد الكريم طواهرية 

عن توقيع اتفاقية بني وزارة الصناعات الصيدالنية ومستوردين خواص السترياد 
320 صنف من الدواء ضمن 600 دواء نادر يف السوق الوطنية  وأضاف 

طواهرية ، أن الجزائر قررت استرياد مليوين جرعة من دواء لوفينوكس املدرج يف 
بروتوكول عالج كورونا .

وجاء ترصيح  طواهرية   للقناة األوىل حول أليات ايجاد حلول رسيعة للتكفل 
مبلف األدوية النادرة ،  أن كل برامج االسترياد تم االنتهاء منها بشكل استعجايل 

من أجل خفض عدد األدوية املفقودة قائال « من بني 600 دواء  هناك 320 دواء 
ستصل طلبيته مع نهاية الشهر الحايل « تم التعاقد مع الرشكات التي تستورد 
األدوية .. هناك دواء لوفينوكس  مبليوين جرعة باالضافة إىل األدوية املتعلقة 

بعالج الغدد أو األمراض املزمنة « .
 وأكد ذات املتحدث أن األدوية األخرى املفقودة  واملسجلة ضمن القامئة سيتم 

دراستها من طرف الوزارة املختصة  . 
جدير بالذكر ان رئيس نقابة الصيادلة الخواص رصح مؤخرا ان الصيدليات 

تحيص اكرث من 300 دواء مفقود .
ع املالك قادري 

مصالح امن سطيف تتمكن من توقيف شخص في 
حالة تلبس وبحوزته ما يناهز الـرطل من الكيف 

المعالج و20 قرصا من المؤثرات العقلية.

العملية أطرتها الضبطية القضائية بأمن دائرة عني آزال، وجاءت عقب استغالل 
معلومات تفيد بتورط شخص يف نشاط ترويج املخدرات وسط املدينة (عني 

آزال)، ليتم إطالق تحرياتها معمقة) مع رسم خطة محكمة مكنت من تحديد 
هوية املشتبه فيه و مكان نشاطه مع تطويقه وتوقيف املشتبه فيه منت مركبة 

سياحية يف حالة تلبس  بحيازة 
نصف كلغ من الكيف  املعالج عىل شكل صفائح و20 قرصا من املؤثرات 

العقلية، ليتم اقتياده إىل مقر املصلحة مع فتح تحقيق معمق يف مالبسات 
القضية.

الضبطية القضائية و بعد استكاملها لإلجراءات القانونية، أعدت ملفا جزائيا ضد 
املتورط عن تهمة حيازة املخدرات (كيف معالج) و املؤثرات العقلية بطريقة 
غري رشعية لغرض اإلتجار غري الرشعي بها، أحيل مبوجبه إىل الجهات القضائية 

املختصة للبت فيه.
ع املالك قادري سطيف

يسجل عىل مستوى إقليم والية مستغانم تأخرا 
فادحا يف األشغال عىل مستوى عرشات املشاريع 

السكنية و منها حتى املتوقفة ، مبختلف البلديات 
بإقليم الوالية ، و من ذلك برامج القطب 

الحرضي مبنطقة الحشم ببلدية صيادة املحاذية 
لعاصمة الوالية ، كام هو الشأن بخصوص باقي 
الربامج عىل مستوى دوائر عني تادلس ، مارسى 
، بوقريات ، سيدي عيل و سيدي لخرض ، حيث 

أرجعت مصادرنا أسباب ذلك إىل عجز املقاوالت 
و املؤسسات التي استفادت من تلك الصفقات 

السكنية دون ان تحوز عىل املؤهالت الكافية 
البرشية منها و املادية ، حيث مل تفلح معظمها يف 
التقيد بدفاتر الرشوط و مل توفق يف احرتام اآلجال 
املحددة الستكامل األشغال و االنتفاع بها ، حيث 

يبقى آالف املواطنني و جراء ذلك ينتظرون الفرج 
بعد عدة سنوات خلت دون جدوى كام هو الحال 
بالنسبة لربامج السكن الرتقوي ببلديات خريالدين 
و بن عبداملالك ، إذ املشاريع بها تظل معطلة و 

متوقفة األشغال بها لتلك الدواعي كام هو الحال 
بالنسبة لربامج سكنات عدل التي بعضها مل تنطلق 

بها األشغال متاما منذ 2014 إىل حد اآلن مثل 
مرشوع 800 مسكن مبنطقة مزغران و مرشوع 

450 وحدة سكنية ببلدية السور و غريها . 
و يف ذلك السياق و بغية إعادة الديناميكية 

للقطاع الحيوي فقد تم مؤخرا إنهاء مهام املديرة 
السابقة مع إرشاف وايل الوالية نهار أول األمس 

عىل تنصيب  املدير الجديد للقطاع بالنيابة حيث 

استمع الوافد الجديد إىل تعليامت املسؤول 
األول عن الجهاز التنفيذي برضورة متابعة كل 

املشاريع املتوقفة و املتأخرة التي تسببت يف 
معاناة املواطنني و تفاقم األزمة ، مع الدعوة إىل 

وجوب إعطاء دفع حقيقي و االستامع النشغاالت 
املواطنني و شكاويهم مبعدل يومني خالل األسبوع 

مع اطالعهم عىل كافة التفاصيل املتعلقة بسري 
وترية أشغال مختلف املشاريع من شتى األمناط 
و الصيغ  ، مع التدارك الرسيع للتأخر املسجل 

من خالل أعذار املقاوالت املتقاعسة و استبدالها 
مبقاوالت أخرى تتمتع بالجدية و تحرتم دفاتر 

الرشوط . 
 مستغانم  عبدالقادر رحامنية

سكان دوار أوالد بوراس بمستغانم قلقون جراء 
غياب ربط تجمعهم بشبكة الصرف الصحي  

يعاين ساكنة بلدة أوالد بوراس التابعة إقليميا 
لبلدية السور بدائرة عني تادلس من غياب الربط 
بشبكة الرصف الصحي التي ال تبعد قنوات كثريا 

عن تجمعهم السكني ، و حيث يلجأون و كبديل 
لذلك اىل حفر الخنادق و املطامري لغرض التخلص 

من املياه القذرة و ذلك غالبا ما يكون بشكل 
اعتباطي و عىل مقربة من مساكنهم حيث تجاوز 

اآلبار املخصصة للسقي الفالحي أو للرشب  يف 
الكثري من املواقع ، و ذلك األمر بات يشكل خطرا 

رهيبا عىل الصحة العمومية ألزيد من ٦ آالف 
نسمة و يعكر صفوهم كام يزيد  الوسط البيئي 

تدهورا . 
 الساكنة و رغم املراسالت املتواصلة و املناشدات 

املتعددة مل تصغ الجهات الوصية ملطلبهم و مل 

تربمج مشاريع ايكولوجية تحميهم من مخاطر 
انتشار الروائح الكريهة و تفيش مختلف أنواع و 

أشكال الحرشات الضارة ، و دفعت بالسواد االعظم 
منهم إىل الدخول يف رحالت مستمرة بحثا عن 
شاحنات الضخ و التفريغ ملياه الرصف الصحي 

التي تكلفهم مبالغ معتربة تتجاوز ال١٢٠٠ دينار 
للصهريج الواحد . 

 و يف ذات الصدد ينتظر ساكنة البلدة اآلهلة من 
الجهات الوصية انطالق األشغال املتعلقة بتجديد 

شبكة املياه الصالحة للرشب و توسيع نطاق 
توزيع املورد الحيوي ، كام هو الحال بخصوص 
مضاعفة حصص السكن الريفي و فتح املجال 

أمام الذين يعانون من أزمة السكن لالستفادة من 
صيغة السكن االجتامعي باعتبار أن التجمع يبقى 

قريبا من مركز البلدية يف ظرف يفتقر فيه العديد 
منهم لوعاءات عقارية النجاز اإلعانات السكنية 

الريفية يف ظرف تم فيه إلغاء منط التجمعات 
الريفية املجمعة . ساكنة القرية يطلبون و يف ما 
خص اتساع دائرة احتياجاتهم السلطات املحلية 
و الوالئية إعطاء االهتامم الالئق مبقربتهم التي 

يرقد بها  رفات أزيد من ١٥ شهيدا ممن دفعوا 
بروائحهم الغالية فداءا للوطن دون أن ينالوا 

ابسط التكفل و الرعاية و هم بذلك يلحون عىل 
رضورة االعتناء باملقربة و إعطائها صبغة مقربة 

الشهداء من خالل وضع نصب عند مدخلها يحفظ 
الذاكرة الجامعية و إحاطتها بسياج مينع توغل 
البهائم  و الكالب املرشدة إىل عمقها عىل غرار 

باقي املقابر التاريخية . 
مستغانم عبدالقادر رحامنية  

مصالح امن سطيف تحجز اكثر من ٣ قناطير غير 
مطابقة لشروط الصحة  موجهة لإلستهالك البشري

يف إطار  أنشطتها الرامية إىل صد مختلف 
األنشطة التجارية غري الرشعية وشتى املامرسات 

التي من شأنها أن تعرض املستهلك ملخاطر 
صحية، متكنت مصالح أمن والية سطيف من 
حجز كمية معتربة من اللحوم البيضاء (دجاج 

وأحشاء) والتي فاق وزنها (03) قناطري ، كانت 
تنقل منت مركبة تجارية ال تتوفر عىل أدىن 

الرشوط كام أن صاحبها ال يحوز أية وثيقة تثبت 
سالمتها أو تفحصها من قبل الطبيب  البيطري 
ناهيك عن إنتهانه لهذا النشاط دون حيازة أية 

وثيقة أو سجل تجاري.
العملية أطرت من قبل أفراد مجموعة التطهري 

والنظافة التابعة للمصلحة الوالئية لألمن 
العمومي بأمن والية سطيف، وجاءت عقب 
دوريات رقابية متت وسط املدينة، أوقفت 
خاللها مركبة نفعبة تنقل كميات هامة من 

اللحوم البيضاء والتي فاق وزنها الـ (03) قناطري 
دون أن تتوفر هذه األخرية عىل نظام تربيد 

أو أن تكون مهيئة لنقل هذا النوع من املواد 
الغذائية رسيعة التلف، ناهيك عن عدم احرتام 

أدىن رشوط الصحة والنظافة، مع عدم حيزة 

صاحبها ألية وثيقة تثبت مصدرها ، ليتم عرضها 
عىل املختصون الذين أقروا أنها غري صالحة 
لالستهالك البرشي، ليتم  تحويلها للمصالح 

املختصة مع فتح تحقيق معمق يف مالبسات 
القضية.

 بعد استكامل اإلجراءات القانونية أعدت 
الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد املخالف يف 
شأن عرض للبيع لحوم غري صالحة لالستهالك، 

أرسل للجهات القضائية املختصة للبت فيه. 
ع املالك قادري سطيف

انخفاض في عدد االسرة المشغولة لمرضى 
كوفيد عبر مختلف المؤسسات االستشفائية 

الى اقل من ٤٠٪  بوالية سطيف
 سجلت مختلف املصالح االستشفائية عرب املؤسسات 

الصحية املنترشة عرب اقليم والية سطيف تراجعا 
ملحوظا يف عدد االرسة  املشغولة  والتى تراجعت 

حسب املعطيات املتوفرة لدى جريدة الوسيط اىل اقل 
من 40% .

فمستشفى عني وملان جنوب الوالية  بعدما كان بحيص 
اكرث من 140مريض  مبختلف املصالح خالل شهر نوفمرب    
اصبحت عدد االرسة املشغولة ال تتجاوز 50 رسير  عىل 

االكرث    فيام سجل مستشفى عني آزال انخفاضا  اين 
وصل عدد األرسة املشغولة حوايل 30   ونفس الشيئ 

مبستشفى عني كبرية  
فيام عرفت املؤسسة االستشفائية العلمة تناقص يف 

عدد االرسة املشغولة شأنها شأن املستشفى الجامعي 

بعاصمة الوالية وكذا مستشفى بوقاعة .
 ويري متابعني للشأن الصحي ان انخفاض عدد 
االصابات راجع اىل الوعي الذي اصبح يتحىل به 

املواطن يف  احرتام تدابري الوقاية والحجر الصحي وكذا 
مجهودات مصالح االمن يف التحسيس والردع  . 

ويتوقع متابعني للشأن الصحي بسطيف استمرار 
االستقرار  يف تسجيل عدد االصابات حتى نهاية الشهر 

الحايل  قد يقلص عدد االرسة املشغولة اىل اقل من 
. 20%

فيام سجلت امس والية سطيف حسب النرشة االعالمية 
لللجنة العلمية  حالتني فقط .

ع املالك قادري سطيف

لالستفادة من 
االنارة بعد عدة 

قرون 
رضيح الويل الصالح سيدي عبيد 

الرشيف الذي يتواجد ببلدية سطح 
قنتيس منذ تسعة قرون يستفيد 

من االنارة الكهربائية وذلك بفضل 
املساعي الحميدة لكل من الرجلني 
الفاضلني عمي عامرة عمر ممثل 
عرش اوالد سيدي عبيد والسيد 
الطاهر بوطورة املوضف بالرشكة 

الوطنية للكهرباء والغاز
فالشكر موصول لكل منهام عىل 

مجهوداتهم من اجل ايصال االنارة 
لهذا التجمع السكاين مبحيط الرضيح 

املذكور
عزالدين قرايدية تبسة
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إنما األمم أخالق 

الالئحة المخذولة 

تعمق الجرح 
                     تعمــق جــرح قديــم و مل يــربأ ألن مكانــه موجــود 
داخــل الفــؤاد مــام زاده تأملــا  يف كل مــرة و لــن يســتطيع أي 

جــراح التقــرب مــن هــذا العضــو وال عالجه. 
ــة متشــبثة  ــه. قري ــه و نوائب ــن  آالم ــة م  فتعــس أهــل القري
بأصالتهــا و قيمهــا و ال تــأىب التحــول و ال تريــد التخــيل عنهــا و 
ال تطبيــع و ال تعــدي.   حســم األمــر بصيغــة الحتــم كعادتــه و 

زاد هــذه املــرة اآلالم مــام جعــل الجميــع يف حــرية. 
 هــل نطبــع هــل نتعــدى هــل نرفــض و هــل و هــل ؟ فاختلف 
األهــايل فمنهــم مــن قــال اللــه و ذو األمــر و الوطــن و منهــم  
ــئ  و  ــر إذا أخط ــم ذو األم ــن وتقوي ــه و الوط ــال الل ــن ق م
منهــم مــن قــال نحــن أحــرار و نحــرر الوطــن مــن كل مــن ال 

صلــة لــه هنــا. 
إنهــا معادلــة ليســت باألمــر الســهل مثــل الــذي يتخيلــه ذوي 

التدبــري و التخطيــط و االســترشاف.
       أهــل الدرايــة و الســلطة يدركــون أن السياســة ليســت لهــا 
قواعــد ثابتــة و غالبــا ســلبياتها أكــرث مــن إيجابياتهــا إذا كانــت 
ممزوجــة بالحيلــة و نيــة التســلط   و العكــس هــو الدائــم و 

املنطقــي يف بعــض األحيــان.  

               عندمــا وصــف املــوىل عــز و جــل نبيــه 
صــىل اللــه عليــه و ســلم بقولــه « َوإِنَّــَك لََعــىل 
ُخلـُـٍق َعِظيــٍم – ســورة القلــم ٤ « بهــذه الصفــة 
التــي هــي منبــع التعامــل الــذي ال بعــده و ال 
ــي اإلنســان مــع بعضهــم و  ــه تعامــل يف بن قبل
بواســطتها تتفاهــم و تعيــش اإلنســانية جميعــا 
يف املــودة و اإلحســان و األمــان رغــم مختلــف 
لغاتهــا ودياناتهــا و عاداتهــا و ألوانهــا و بيئاتهــا. 
ــىل  ــت ع ــة أطلق ــم» يف هــذه اآلي ــة «عظي كلم
ــة بهــذه  مــن هــو أعظــم مــن كل البــرش قاطب
ــا  ــالم « إمن ــالة و الس ــه الص ــول علي ــة. يق الصف

بُعثــت ألمتــم مــكارم األخــالق»
           كل بنــو اإلنســان عــىل وجــه املعمــورة 
يتطلــع و يحــس بهــذه الصفــة ألنهــا جــزء مــن 
فطرتــه، و يتغــاىض عنهــا بعضهــم فتتناقــص 
نتيجــة حــب الدنيــا و مغرياتهــا و يصــدأ قلبــه 
حتــى يطغــى و يتجــرب فيشــارك الخالــق يف 
حكمــه. فاألخــالق ســلوك تولــد منــه الثقافــة و 
الحضــارة و توصــف األمــة بــه وتحــرتم. فاملــرء 
مــن هــذه الصفــة يكتســب املعرفــة واملعتقــد 
والفـن و األدب و القانون والعرف والعادات. و 
بدونهــا تعيــش البرشيــة يف دوامــة مــن الفــراغ 
الروحــي،  و تــودي بالحضــارة اإلنســانية إىل 
الهــالك والدمــار و االنهيــار نتيجــة فســاد هــذه 

الصفــة. 
ــرف  ــه ط ــر في ــوم يظه ــامل الي ــرايئ للع     إن ال
يتزايــد يف تدهــور ســلوكاته األساســية التــي 
ــالل  ــن خ ــتمرار م ــتقرار واالس ــه االس ــن ل تضم
ترصفاتــه التــي تبــدو جليــا للطــرف اآلخــر مــن 
ــكار  ــأم األف ــة ب ــالق املتعلق ــكني   باألخ املتمس
ــة  و  ــاة و ضامن ــاالت الحي ــورة يف كل مج املتط
حافظــة لبقــاء البرشيــة يف جــو مملــوء بالرخــاء 
و الســكينة. أي الطرفــني انتشــارا، هل يســتويان 
ــوقي  ــد ش ــة أحم ــم مقول ــل عليه ــال؟ أم تط مث
« إمنــا األمــم األخــالق مــا بقيــت فــإن هــم 

ــوا». ــم ذهب ــت أخالقه ذهب

ــدوره  ــان األورويب ب ــو للربمل ــا ه                ه
ــن  ــا م ــزت فرنس ــد أن عج ــاق بع ــذ امليث يأخ
التضليــل و التلفيــق للمعلــامت املزيفــة لــرأي 
ــا  ــا يقــال عليه العــام العاملــي.  الئحــة أقــل م
أنهــا نابعــة مــن خيبــة أمــل مــن التعامــل مــع 
الجزائــر الجديــدة مقارنــة عــىل مــا ســابق 
مثلهــا مثــل فرنســا،  بتواطــؤ مــن أذنابهــا مــن 
ــة  ــا. أالئحــة تنتقــد بإصــالح العدال بــني جلدتن

الــذي ألتــزم به  رئيــس الجمهوريــة يف حملته و 
تعتــربه انتهــاك لوضــع حقــوق اإلنســان ببالدنــا 
و ال تتكلــم عــىل وضــع الشــعب الفلســطيني و 
ــي و الســوري و الصحــراوي و الشــعوب  اليمن
األخــرى  التــي يقتــل أطفالهــا و تنهــك أعــراض 
ــا يحصــل  ــا و م ــن أوطانه ــرشد م نســاءها و ت

ــز و  ــة مــن التمي ــدان أعضــاء هــذه الهيئ يف بل
االحتقــار و إهانــةة التــي هــم ملزمــون بدفــاع 
عنهــا،  يعتــربه الربملــان املوقــر تعــدي و ظلــم 
عــىل الشــأن العــام.  فعــىل بالدنــا أن ال تكتفــي 
بالتنديــد بــل عليهــا أن تعيــد ترتيــب املعاملــة 
ــىل  ــادة ع ــاد األورويب زي ــع اإلتح ــة م و العالق
ذلــك فالجزائــر متوعــدة عــىل هــذا التشــوين و 
تعــرف جيــدا كيــف  تــرد يف الوقــت املناســب، 
فالقافلــة تســري و  تزيدهــا إال عزميــة و ثبــات 
و تحقيــق الرفاهيــة لشــعبها و االســتغناء عــن 

نقيــع الضفــادع مــن الداخــل و الخــارج. 

بقلم قرار املسعود

بقلم قرار املسعود

بقلم قرار املسعود

       إنهــا فرصــة تحســد عليهــا و 
يف  واحــد  آن  يف  عليهــا  تحســد  ال 
هــذا الظــرف بالــذات الــذي متــر 
ــىل  ــد ع ــة، تحس ــر الحبيب ــه الجزائ ب
ــا قطعــت عــىل  هــذه الفرصــة، ألنه
مبــادئ  تعيــد  أن  ميينــا  نفســها 
ــه  ــك ب ــد و تتمس ــن جدي ــرب م نوفم
و تلبــي أمنيــات الذيــن حرروهــا 
ــلمة  ــا مس ــن و أعادوه ــن الكافري م
طاهــرة متطهــرة مــن الدنــس. ميينــا 
أن تــرشع يف التحــول بطلــب مــن 

آهــات شــعبها األيب يف 22 فيفــري 
ــش  2019 إىل أحســن الظــروف ليعي
يف كنــف األمــن و الحريــة،  ميينــا 
ــكل و  ــكل أي ال أيضــا أن يســتفيد ال
ــم،   ــروف القس ــكاف و ح ــد ال بتأكي
الشــعب و خاصــة املحــروم عــىل 
ــاة  ــه الحي ــا تلزم ــن م ــواء م ــد س ح

الكرميــة للمواطــن.
               جــاء هــذا التحــول 
عــىل  أدخــل  و  غريبــا  مــا  نوعــا 
ــرأي العــام و أبهــره نتيجــة العــزم  ال

ــح  ــري املخطــط وأصب و الصــدق بتغي
كأنــه يف مرسحيــة مل يتوقــع رؤيتهــا.

الجزائــر  تاريــخ  يف  مــرة  ألول 
املســتقلة ســبيل املثــل ال الحــرص:

وزراء  تحبــس  و  تديــن  -العدالــة 
أولــني و وزارة بتهمــة ســوء التســيري 

و اســتعامل الســلطة.
ــر  ــة يف مق ــامع والة الجمهوري - اجت

ــس. ــة بالرئي ــة الجمهوري رئاس
ــا و  - اســتقبال وســائل اإلعــالم دوري
بــدون اســتثناء مــن طــرف الرئيــس.

- نــرش و إثــراء ومناقشــة وثيقــة 
مســتوى  عــىل  الدســتور  تعديــل 

القاعــدة. 
  -إنشــاء هيــكل مســري مــن رئاســة 
ــر مناطــق الظــل  ــة لتطوي الجمهوري
ــذ  ــور من ــا الن ــطع عليه ــي مل يس الت

ــتقالل. االس
ــدة  ــربى املجم ــاريع الك ــح املش - فت
ــد  ــالد (الحدي ــة الب ــدة لتنمي و املفي
الحــدود  فتــح  و  تنــدوف  بواليــة 
مــع دولــة موريتانيــة الشــقيقة – 
اســتغالل الذهــب لتشــغيل الشــباب 

بالجنــوب إلــخ..).
           لكن هذه الفرصة  ال تحســد 

عليهــا ألنهــا حلــت بهــا األوبئــة مــن 
يف  الظــروف  ســاءت  و  جهــة  كل 
آن واحــد (مســألة مــرض الرئيــس 
-  تأويــالت يف نســبة املشــاركة عــىل 
تعديــل الدســتور – بــؤر التوتــر و 
ــل  ــدان املجــاورة مث النزعــات يف البل
مــايل و ليبيــا و الصحــراء الغربيــة 
و  التعبــري  محــل  فأصبحــت   (
التأويــالت. إن التحــدي و الصمــود و 
ــن  ــدة م ــاعدة يف الش ــآزر و املس الت
ســامت الجزائريــني، إنهــا نتائــج هــذا 

ــارك.   ــول املب التح

المشوار الصعب و المحتوم

المسعوديات 

صفحة نصف شهرية يعدها ويكتبها 

االستاذ الجلفاوي قرار المسعود,سميت 

بالمسعوديات نسبة الى اسمه وكل ما 

ينشر فيها ال يعبر عن راي الجريدة وانما 

يعبر عن راي صاحبها المسعود ال غير.

يعدها المسعود



وتُشــير مؤسســات األســرى وحقــوق 
األســرى  شــؤون  )هيئــة  اإلنســان 
األســير  ونــادي  والمحّرريــن، 
الضميــر  مؤسســة  الفلســطيني، 
ــان،  ــوق اإلنس ــير وحق ــة األس لرعاي
حلــوة  وادي  معلومــات  ومركــز 
– ســلوان(؛ ضمــن ورقــة حقائــق 
ــى  ــوم الســبت، إل ــا الي صــدرت عنه
اعتقلــت  االحتــال  ســلطات  أن 
)157( مواطنــاً مــن القــدس، و)40( 
والبيــرة،  هللا  رام  مــن  مواطنــاً 
و)74( مواطنــاً مــن الخليــل، و)31( 
مواطنــاً مــن جنيــن، ومــن بيــت لحــم 
ــت )30(  ــا اعتقل ــاً، فيم )33( مواطن
مواطنــاً مــن نابلــس، ومــن طولكــرم 
مواطنــاً  و)18(  مواطنيــن،   )18(
ــن مــن  ــة مواطني ــة، وثاث ــن قلقيلي م
أريحــا، و)7( مواطنيــن من طوباس، 
ومواطــن مــن ســلفيت، باإلضافــة 
إلــى مواطــن مــن غــزة.   وبذلــك 
والمعتقليــن  األســرى  عــدد  بلــغ 
ــال  ــي ســجون االحت الفلســطينيين ف
خــال شــهر تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 
2020، قرابــة )4400( أســير/ ة، 
ــغ عــدد  منهــم )41( أســيرة، فيمــا بل
قرابــة )170(  المعتقليــن األطفــال 
طفــاً، والمعتقليــن اإلدارييــن لمــا 
ــر  ــدد أوام ــغ ع ــارب )380(، وبل يق
ــال اإلداري الصــادرة )102(  االعتق
بينهــا  مــن  إداري،  اعتقــال  أمــر 
)47( أمــراً جديــداً، و)55( تمديــد.

عــن  الصــادر  التقريــر  ويتضمــن 
المؤسســات رصــد ألهــم سياســات 
االحتــال التــي نفذهــا بحــق األســرى 
والمعتقليــن وعائاتهــم خــال شــهر 
تشــرين الثانــي/ نوفمبــرـ أبرزهــا 
سياســة العقــاب الجماعــي، وتحويــل 
قمــع  ألداة  »كورونــا«  وبــاء 
ــال  ــرى، واإلهم ــق األس ــل بح وتنكي
الطبــي المتعمــد )القتــل البطــيء(، 
تواجــه  التــي  القــدس  وعــن 
شــهرياً  اعتقــاالت  نســبة  أعلــى 
وعمليــات تنكيــل وانتقــام ممنهجــة

رية  ماعي...   سياسة العقا ال
جا بر نم ك

االحتــال  ســلطات  تواصــل      
ــّي  ــاب الجماع اســتخدام سياســة العق
بحــّق الفلســطينيين، التــي تتمثـّـل مــن 
واالعتقــاالت  االقتحامــات  خــال 
اعتــداءات  وتنفيــذ  المســتّمرة، 

متكــّررة.  تخريــب  وعمليــات 
مارســت  بــل  بذلــك،  تكتــف  ولــم 
قــرى  بحــّق  جماعيّــة  انتهــاكات 
ومخيمــات فلســطينيّة، وذلــك مــن 
اقتحــام  عمليــات  تنفيــذ  خــال 
ــة  ــع يوميّ ــب وتروي ــال وترهي واعتق
بحــّق أفــراد القريــة و/أو المخيــم.

الماضــي  الشــهر  مــدار  فعلــى 
-تشــرين الثانــي -2020، تعرّضــت 
قريــة كوبــر شــمال غــرب مدينــة رام 
ومداهمــات  اعتقــاالت  لحملــة  هللا، 
باألســاس  طالــت  واســعة،  ليليــة 
عائلــة »زيبــار«، فــي إطــار الضغط 
علــى فــرٍد مــن العائلــة لتســليم نفســه 
-الــذي مــا زال مطارداً حتــى اليوم-، 
ــد  ــل متعّم ــداءات وتنكي ــا اعت ورافقه
ألفــراد العائلــة، إضافــةً إلــى مداهمــة 
البيــوت المتكــّررة، واعتقــال عــدد 
مــن أفــراد العائلة، كسياســة اســتخدام 
العائلــة كرهائــن إلــى حيــن تســليم 
وبلــغ  نفســه.  المطلــوب  الشــخص 
عــدد المعتقليــن مــن القريــة 26، و6 
مــن بلــدة بيرزيــت المجــاورة، وأبقت 
ــال 13  ــى اعتق ــال عل ــوات االحت ق
مــن كوبــر، و4 مــن بلــدة بيرزيــت، 
للتحقيــق. يخضعــون  وغالبيتهــم 

تحامات مستمرة للقرية وتحطي   ا
ل لممتلكات المنا

فــي  زيبــار  عائلــة  واجهــت      
ــرراً  ــتهدافاً متك ــة اس ــرة الماضيّ الفت
ــات  ــة، والمداهم ــاالت اليوميّ باالعتق
المتأخــرة،  الفجــر  ســاعات  فــي 
االحتــال  قــوات  قامــت  حيــث 
باقتحــام المنــازل بطريقــٍة وحشــيّة 
ــدوا  ــة، عم ــع العائل ــبيل تروي ــي س ف
ــازل،  ــواب المن ــر أب ــى تفجي ــا إل فيه
ــوا  ــا وأطلق ــكات، كم ــم الممتل وتحطي
الرصــاص داخــل المنــازل باتجــاه 
واســتخدام  والحيطــان،  الخزائــن، 
ــازل،  ــراد المن ــة أف ــكاب لمهاجم ال
زوجــة  وتعرّضــت  وإخافتهــم. 
األســير الســابق والُمطــارد وابنــه 
وأبنــاء أخيــه وأبنائهــم إلــى االعتقــال 
كرهائــن، واعتدوا عليهــم بالضرب، 
ــن  ــاً م ــم الحق ــراج عنه ــرى اإلف وج
نفــس اليــوم، عــدا ابنــه البكــر الــذي 
مــا يــزال حتــى اآلن فــي مركــز 
تحقيــق »المســكوبيّة«. هــذا عــدا عن 
ــة،  ــاء القري ــتّمر ألبن ــال المس االعتق
التــي طالــت اعتقــال مواطــن بعــد 

يوميــن مــن عرســه، واعتقــال شــقيقه 
قبــل يوميــن من عرســه، حيــث قاموا 
بالتحقيــق معهــم عــن مــكان شــخٍص 
ــاً،  ــم الحق ــرج عنه ــة، وأُف ــن القري م
كمــا وتــم اعتقــال والدهمــا مــع 4 
مواطنيــن مــن القريــة، بالقــرب مــن 
أرٍض تعــود للعائلــة، بعــد إيقــاف 
الجنــود لهــم ومعرفــة هويتهــم، إذ 
ــل  ــى داخ ــم إل ــم واقتياده ــّم اعتقاله ت
مســتعمرة »حاميــش« وإجاســهم 
وتقييــد  البــاردة،  األرضيّــة  علــى 
أياديهــم لأمــام بقيــود باســتيكيّة، 
وتغميــة أعينهــم حوالــي 7 ســاعات، 
ــق معهــم  ــرة التحقي ــي هــذه الفت ــم ف تّ
بشــكٍل منفــرد وفــي مــكان آخــر، 
بعدهــا تـّـم اإلفــراج عنهــم. لــم يكتــف 
االحتــال بعائلــة زيبــار، بــل شــملت 
االعتــداءات اقتحــام بيــوت العائــات 
مؤسســة  وثقّــت  إذ  األخــرى، 
الضميــر مــع عــّدة أشــخاص مــن 
ــدد  ــش ع ــّم تفتي ــه ت ــّدوا أنّ ــة أك القري
مــن المنــازل بنفــس الطريقــة، حتــى 
ــن  ــدد م ــوا ع ــة، واعتقل ــك الفارغ تل
األفــراد وتــم التحقيــق معهــم لعــّدة 
قــوات  تُفــرج  أن  قبــل  ســاعات 
االحتــال عنهــم. وال تــزال قــوات 
االحتــال تعتقــل الناشــط فــي مجــال 
حقــوق اإلنســان مهنــّد العــّزة ضمــن 
حيــث  كوبــر،  لقريــة  اعتقاالتهــا 
جــزءاً  وحطمــت  منزلــه  داهمــت 
أن  يُذكــر  المنــزل.  ممتلــكات  مــن 
االعتقــاالت  تعيــش  كوبــر  قريــة 
شــبه  واالقتحامــات  المســتّمرة 
اليوميّــة منــذ عــام 2017، إضافــةً 
إلــى إقامــة الحواجــز أحيانــاً علــى 
مدخــل القريــة، واقتحامهــا بمئــاٍت 
مــن الجنــود والــكاب البوليســيّة، 
كذلــك الحــال مــع مخيــم الدهيشــة 
مــن  وغيرهــا  مشــعل  أبــو  وديــر 
والمخيمــات  والمــدن  القــرى 
سياســة  وتعتبــر  الفلســطينيّة. 
العقــاب الجماعــّي إحــدى السياســات 
لاحتــال،  الممنهجــة  االنتقاميــة 
منتهكــةً بشــكٍل أساســّي المــواد )33( 
و)34( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة.

ة  اج ي م جلب  ن  أسر س
د رونا المست ك وبا 

بقلــق  المؤسســات  تابعــت      
بالــغ، اســتمرار تســجيل إصابــات 
بفيــروس  األســرى  بيــن صفــوف 
ــن  ــيما بي ــتجد، الس ــا« الُمس »كورون

ــوع«  ــجن »جلب ــرى س ــوف أس صف
الثانــي/  تشــرين  شــهر  خــال 
ــن  ــر م ــجلت أكث ــث ُس ــر، حي نوفمب
100 إصابــة، تحديــداً فــي قســم )3( 
ــاء،  ــذي شــكل بــؤرة النتشــار الوب ال
والتــي هــددت مصيــر )360( أســيراً 
»جلبــوع«،  ســجن  فــي  يقبعــون 
الســن. وكبــار  المرضــى،  منهــم 

أن  علــى  المؤسســات،  وتؤكــد 
المخاطــر علــى مصيــر األســرى 
تتصاعــد وتتضاعــف، مــع اســتمرار 
الروايــة  الســجون  إدارة  احتــكار 
الخاصــة عــن الوبــاء، دون الســماح 
طبيــة  لجنــة  هنــاك  يكــون  بــأن 
عينــات  علــى  تشــرف  محايــدة 
الصحيــة،  وأوضاعهــم  األســرى، 
قبــل  عانــوا  األســرى  أن  خاصــة 
إهمــال  مــن  يزالــوا  ومــا  الوبــاء 
أوضاعهــم  متابعــة  فــي  متعمــد 
ظــروف  عــن  عــدا  الصحيــة، 
االعتقــال القاســية التــي شــكلت بيئــة 
بيــن  األمــراض  النتشــار  خصبــة 
األســرى  واضطــرار  األســرى، 
والكمامــات  المنظفــات  شــراء 
علــى حســابهم الخــاص لمواجهــة 
ــي  ــاء، ف ــار الوب ــع انتش ــاء. وم الوب
ــرى  ــى األس ــوع«، عان ــجن »جلب س
الســجون،  إدارة  سياســات  مــن 
ألداة  فعليًــا  الوبــاء  حّولــت  التــي 
قمــع وتنكيــل، حيــث ماطلــت فــي 
فــي  األســرى  مــن  العينــات  أخــذ 
علــى  األعــراض  ظهــور  بدايــة 
مجموعــة مــن األســرى فــي قســم 
)3(، والمماطلــة أدت فــي النهايــة 
ــرى  ــل، وأس ــم كام ــة قس ــى إصاب إل
مــن أقســام أخــرى، عــاوة علــى 
الغــذاء  توفيــر  فــي  مماطلتهــا 
الــازم والرعايــة، وكانــت إحــدى 
األســرى،  نقلهــا  التــي  الشــهادات 
حبــة  بإعطــاء  الســجن  إدارة  قيــام 
ليمــون واحــدة لــكل غرفــة، وتقليــص 
الازمــة  الغــذاء  أصنــاف  بعــض 
لهــم، عــدا عــن عمليــات النقــل التــي 
اســتهدفت مجموعــة مــن األســرى 
والتــي  بالفيــروس،  المصابيــن 
شــكلت بالنســبة لهــم، رحلــة تنكيــل، 
خاصــة مــن جــرى نقلهــم إلــى عــزل 
ــن  ــر م ــذي يعتب ــة« ال ســجن »الرمل
ــت إدارة  ــا حّول ــجون، كم ــوأ الس أس
يضــم  الــذي   )3( قســم  الّســجن 
أعلــى نســبة إصابــات، إلــى قســم 
الصحــي«،  »بالحجــر  يســمى  مــا 
فيمــا نقلــت عــدداً مــن األســرى إلــى 
فيهــا  خصصــت  أخــرى  ســجون 
أقســام لعــزل األســرى المصابيــن. 

جملــة  إلــى  المؤسســات  وتشــير 
ــذ  ــا من ــي وثقته ــن الماحظــات الت م
اســتمرار  أهمهــا  الوبــاء،  انتشــار 
قــوات االحتــال فــي تنفيــذ حّمــات 
ــي  ــن، والت ــق المواطني ــال بح االعتق
المجتمــع،  فئــات  كافــة  طالــت 
والمرضــى  الســن  كبــار  منهــم 
اعتبــار  أدنــى  دون  والجرحــى، 
ــاء، عــدا عــن  لمخاطــر انتشــار الوب
احتجازهــا للمعتقليــن فــي مراكــز 
ظــروف  فــي  والتحقيــق  التوقيــف 
قاســية ومزريــة بشــكل ٍ جماعــي، 
علــى اعتبــار أن هــذه المراكــز التــي 
تعتبــر األســوأ أنهــا مراكــز »للحجــر 
ــة  ــن صالح ــم تك ــي ل ــي«، الت الصح
فــي األوقــات التــي ســبقت الوبــاء 
الحتجــاز المعتقليــن، كما واســتمرت 
ــرى،  ــل األس ــي نق ــجون ف إدارة الس
ــد حــدة  ــذي ســاهم فــي تزاي األمــر ال
ــال عــدوى  ــة انتق ــن احتمالي ــق م القل
فــي  األســرى  لكافــة  الفيــروس 
ــي  ــك ف ــتمرارها كذل ــجون، واس الس
عمليــات االقتحــام والتفتيــش التــي 
ــرى  ــكاك األس ــدراً الحت ــكل مص تُش
بالســجانين بنســبة أعلــى. وواصلــت 
وبطشــها  تنكيلهــا  القمــع  قــوات 
باألســرى، الســيما مــا جــرى فــي 
ســجن »عوفــر« مــن عمليــات اقتحام 
كانــت األعنــف منــذ مطلــع العــام 
الجــاري. ورغــم كل المطالبــات التي 
ــد  ــى صعي ــات، عل ــا المؤسس وجهته
اإلفــراج  وأهمهــا  الوبــاء،  قضيــة 
الفــوري عــن األســرى المرضــى 
ــاء،  ــال والنس ــن، واألطف ــار الس وكب
هــذه  علــى  رد  االحتــال  أن  إال 
ــم. ــد منه ــال المزي ــات باعتق المطالب

ي  القتل الطبي  مال الطبي  ا
ة  ن االحتالل سياسة ممن س

ومتعمدة

ــال،  ــجون االحت ــج إدارة س     تنته
المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال  سياســة 
ــن  ــل البطــيء(، وهــي جــزء م )القت
جملــة مــن السياســات التــي تســتهدف 
ــم،  ــر األســرى وحياته عبرهــا مصي
ــة،  ــة الماضي وخــال الســنوات القليل
مــن  الشــهادات  عشــرات  ُســجلت 
جــّراء  يعانــون  الذيــن  األســرى، 
ــهادات  ــذه الش ــد ه ــث تؤك ــك، حي ذل
الطبــي،  اإلهمــال  سياســة  أن 
أو  الكشــف  لحظــة  مــن  تبــدأ  ال 
ــل بعــدم  ــط، ب تشــخيص المــرض فق
وجــود متابعــة صحيــة باألســاس،
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 يمكــن أن تُســاهم فــي عــدم وصــول 
الحالــة الصحيــة لأســرى إلــى هــذه 
وتتعمــد  الخطــورة.  مــن  الدرجــة 
تنفيــذ  االحتــال  ســجون  إدارة 
سلســلة مــن اإلجــراءات الممنهجــة، 
طبيــاً  األســرى  لقتــل  والمتعمــدة 
منهــا: المماطلــة فــي تقديــم العــاج، 
واالمتنــاع عــن إجــراء العمليــات 
ــاء  ــود أطب ــدام وج ــة، وانع الجراحي
ومعالجيــن  ومشــرفين  مختصيــن 
ــزة  ــجون، وأجه ــل الس ــيين داخ نفس
ــات  ــذوي االحتياج ــاعدة ل ــة مس طبي
الصناعيــة  كاألطــراف  الخاصــة، 
ــدام  ــك انع ــة، كذل ــارات الطبي والنظ
ــى  ــزل للمرض ــر لع ــرف أو عناب غ
معديــة.  بأمــراض  المصابيــن 
االحتــال  ســجون  إدارة  وتتعمــد 
بعربــة  المرضــى  األســرى  نقــل 
ســيارة  مــن  بــدالً  »البوســطة« 
اإلســعاف التــي تُشــكل رحلــة عــذاب 
أخــرى لأســرى، عــدا عــن احتجــاز 
والمصابيــن  الجرحــى،  األســرى 
تنعــدم  ظــروف  فــي  بالرصــاص 
الازمــة  الصحيــة  الشــروط  فيهــا 
تفاقــم  إلــى  تــؤدي  والتــي  لهــم 
وإصابتهــم  الصحيــة،  أوضاعهــم 
ــا،  ــة الحقً ــرة ومزمن بأمــراض خطي
ــزاز األســرى  واألهــم مســاومة وابت
مقابــل تقديــم العــاج لهــم، وتحويــل 
قمــع  أداة  إلــى  بالعــاج  الحــق 
وتنكيــل، عــدا عــن ســوء الطعــام 
المقــدم لهــم كًمــا ونوًعــا، والــذي 
أجســادهم  ضعــف  فــي  ســاهم 
والتســبب لهــم بأمــراض متعــددة.

فــإن  المؤسســات،  لمتابعــة  ووفقــاً 
قرابــة )700( أســير يعانــون مــن 
أســير   )300( منهــم  أمــراض، 
مزمنــة،  أمراًضــا  يواجهــون 
عشــرة  يوجــد  األقــل  وعلــى 
اإلصابــة  مــن  يعانــون  أســرى 
متفاوتــة. بدرجــات  بالســرطان 

الرملــة«  »عيــادة  ســجن  ويُشــكل 
جريمــة  علــى  الشــواهد  أحــد 
)القتــل  المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال 
ألدنــى  تفتقــر  التــي  البطــيء(، 
كمــا  بــل  »العيــادة«،  مواصفــات 
يســميها األســرى »بالمســلخ«، وفــي 
ــرى  ــم األس ــوام معظ ــدة أع ــر ع آخ
الذيــن اُستشــهدوا، وقتلــوا بفعــل هــذه 
ــة«  ــجن »الرمل ــكل س ــة، ش الجريم
المحطــة األخيــرة، لهــم، حيــث يقبــع 
اليــوم فيــه )16( أســيراً، بينهم ســبعة 
أســرى يقبعــون فيــه بشــكل دائــم، 
ويتنقلــون بواســطة كــراٍس متحركة، 
)منصــور  الحــاالت:  هــذه  أبــرز 
موقــده، وخالــد الشــاويش، وناهــض 
األقــرع، ومعتصــم رداد، وصالــح 
صالــح(، إضافــة إلــى ثاثــة أســرى 
ومتابعتهــم. بمســاعدتهم  يقومــون 

أبــو  كمــال  األســير  الشــهيد  عــن 

وعــر آخــر شــهداء الحركــة األســيرة

واجــه الشــهيد كمــال أبــو وعــر- 
ــدات و50  ــجن 6 مؤب ــوم بالّس المحك
عاًمــا، علــى مــدار ســنوات اعتقالــه 
2003م،  عــام  منــذ  امتــدت  التــي 
تشــرين  فــي  استشــهاده  وحتــى 
رحلــة   2020- نوفمبــر  الثانــي/ 
ــن  ــا م ــا فيه ــاة بم ــن المعان ــة م طويل
ظــروف اعتقــال قاســية أدت إلــى 
إصابتــه بالّســرطان فــي الحنجــرة 
بــدأت  إذ  الماضــي،  العــام  خــال 
المــرض،  مواجهــة  فــي  رحلتــه 
ــة السياســات التــي  إضافــة إلــى جمل
اإلهمــال  سياســة  تحــت  تنــدرج 
ــيء(،  ــل البط ــد )القت ــي المتعم الطب
ومنهــا: المماطلــة فــي تقديــم العاج؛ 
فبعــد عــدة مطالبــات تقدمــت بهــا 
اإلفــراج  بضــرورة  المؤسســات 
الصحيــة  الرعايــة  وتقديــم  عنــه، 
لــه، خضــع لجلســات إشــعاع فــي 
اإلســرائيلي،  »رمبــام«  مستشــفى 
لجلســات  نقلــه  عمليــات  وخــال 
العــاج، كان يُنقــل وهــو مثبــت على 
ــود. ــر بالجن ــد، ومحاص ــرير مقي س

وأعلنــت إدارة ســجون االحتــال، 
ــا«  ــروس »كورون ــه بفي عــن إصابت
يوليو/تمــوز  خــال  الُمســتجد 
مــن  نقلــه  بعــد  وذلــك  الماضــي، 
ــع  ــذي كان يقب ــوع« ال ــل »جلب معتق
فيــه حينهــا إلــى إحــدى المستشــفيات 
اإلســرائيلية إلجــراء عمليــة جراحية 
لــه، حيــث خضــع بعــد فتــرة وجيــزة 
لعمليــة جراحيــة خالهــا تــم زرع 
التنفــس،  علــى  يســاعده  أنبــوب 
وبعدهــا تــم نقلــه إلــى ســجن »عيــادة 
الرملــة« رغــم حاجتــه الماســة إلــى 
ــاء فــي المستشــفى، ليواجــه فــي  البق
كغيــره  البطــيء  المــوت  الرملــة 
مــن األســرى المرضــى القابعيــن 
فيــه، حيــث تنعــدم فيــه الخدمــات 
الصحيــة،  والرعايــة  الطبيــة 
عــن  مجــدداً  اإلعــان  تــم  وفيهــا 
إصابتــه بــورم جديــد فــي الحنجــرة، 

تاريــخ  فــي  شــهيداً  وارتقــى 
ناهــز  10/11/2020، عــن عمــر 
يواصــل  حيــث  عاًمــا(،   46(
ــه، ليكــون  ــال احتجــاز جثمان االحت
ــام 1967م  ــذ ع ــهيد الـــ226 من الش
يُشــار  االحتــال.  ســجون  فــي 
إلــى أن أربعــة أســرى اُستشــهدوا 
ــم:  ــاري، وه ــام الج ــع الع ــذ مطل من
)نــور الديــن البرغوثــي، وســعدي 
الخطيــب،  وداوود  الغرابيلــي، 
ــث يواصــل  ــو وعــر( حي ــال أب وكم
االحتــال احتجــاز جثاميــن ثاثــة 
الغرابيلــي،  )ســعدي  وهــم:  منهــم 
أبــو  وكمــال  الخطيــب،  وداوود 

وعــر( إضافــة إلــى خمســة آخــرون 
الســنوات  خــال  اُستشــهدوا 

أنيــس  األســير  أقدمهــم  الماضيــة 

عزيــز  إلــى  باإلضافــة  دولــة، 
طقاقطــة،  ونصــار  عويســات، 

وفــارس بــارود، وبســام الســايح.

ة  : عمليات اعتقال ممن القد
را ومالحقة بعد ا

االحتــال  ســلطات  واصلــت 
التنكيــل  عمليــات 
والقمــع الممنهــج بحــق 
عبــر  المقدســيين، 
االعتقــال  عمليــات 
الممنهجــة، حيــث اعتقــل 
مــن  مقدســياً،   )157(
بينهــم )30( قاصــراً، و2 
مــن النســاء، وتركــزت 
عمليــات االعتقــال فــي 
حيــث  العيســاوية  بلــدة 
ــة  ــا )51( حال ــجل فيه ُس
واســتدعت  اعتقــال. 
االحتــال  مخابــرات 
فــادي  القــدس  وزيــر 
الهدمــي، وحذرتــه مــن 
داخــل  حركتــه  تقييــد 
القــدس والضفــة الغربية، 
مخابــرات  وكانــت 

الوزيــر  اعتقلــت  قــد  االحتــال 
واســتدعته  مــرات  أربــع  الهدمــي 
مــرات أخــرى للتحقيــق، منــذ توليــه 
ــي نيســان  ــدس ف ــر للق ــه وزي لمنصب
2019. وكان مــن بيــن المعتقليــن 
ــدس  ــر الق ــة – وزي ــو عرف ــد أب خال
األســبق-، حيــث اســتدعي للتحقيــق، 
ل لاعتقــال  وبعــد تمديــد توقيفــه ُحــوِّ
ــو  ــهر، وه ــة أش ــدة أربع اإلداري لم
منــذ  القــدس  مدينــة  عــن  مبعــد 
ــال  ــن االحت ــرار م ــام2014، بق ع
بطاقــات  بســحب  يقضــي  الــذي 
نــواب  مــن  اإلســرائيلية  اإلقامــة 
المجلــس التشــريعي وهــم: محمــد 
ــد  ــر، أحمــد عطــون، ومحم ــو طي أب
أبــو  الســابق  والوزيــر  طوطــح، 
عرفــة، كمــا اســتدعت مخابــرات 
االحتــال أميــن ســر حركــة »فتــح« 
فــي القــدس شــادي مطــور، عــدة 
قــراراً  وســلمته  متتاليــة،  مــرات 
ــة  ــول الضف ــن دخ ــه م ــي بمنع يقض
مــن  يمنعــه  وقــراراً  الغربيــة، 
ــام بــأي نشــاطات. المشــاركة أو القي

العقــاب  سياســة  إطــار  وفــي 
الجماعــي اعتقلــت قــوات االحتــال 
نــور  الشــهيد  عائلــة  مــن  أفــراد 
جمــال شــقير، مــن بلــدة ســلوان، 
ــال  ــاص االحت ــى برص ــذي ارتق ال
ــد حاجــز  أواخــر الشــهر الحالــي عن
»زعيــم« العســكري، حيــث اعتقلــت 
شــقيقه يحيــى مــن مــكان إطــاق 
النــار بعــد وصولــه إلــى المــكان 
محــاوالً االطمئنــان علــى وضعــه 
واســتدعت  الصحــي،  شــقيقه 

للتحقيــق  اآلخــر  وشــقيقه  والــده 
المســكوبية،  تحقيــق  مركــز  فــي 
الشــهيد  جثمــان  تشــييع  وخــال 
اعتقلــت شــابين مــن العائلــة بعــد 
ــن. ــي الدف ــا مــن المشــاركة ف منعهم

سر سابقين  ديد  المالحقة والت
الت وعا

االحتــال  ســلطات  تواصــل 
ماحقــة العائــات 

مــن  وكان  وتهديدهــا،  المقدســة 
اســتهدفت  التــي  العائــات  بيــن 
أحمــد  الســابق  األســير  عائلــة 

القديمــة،  القــدس  مــن  غزالــة 
ــررة  ــات المتك ــر االقتحام ــك عب وذل
وزوجتــه،  واعتقالــه  للمنــزل، 
إقامــة  قانونيــة  »عــدم  بذريعــة 
ــل  ــا تحم ــدس، ألنه ــي الق ــة ف الزوج
الغربية«.تَــزوج  الضفــة  هويــة 
ــن  ــة م ــد غزال ــابق أحم ــير الس األس
ــة رام هللا  ــن مدين ســيدة فلســطينية م
أربعــة  قبــل )11( عامــاً، وأنجبــا 
العمــر  مــن  يبلــغ  أكبرهــم  أبنــاء 
عشــر ســنوات وأصغرهــم ثمانيــة 
أشــهر، وبــدأت المضايقــات علــى 
العائلــة بعــد اإلفــراج عــن غزالــة 
ــه  مــن ســجون االحتــال بعــد قضائ
علــى  وأقدمــت  ســنوات،  ثــاث 
شــهر  خــال  وزوجتــه  اعتقالــه 
قــوات  اقتحمــت  حيــث  تشــرين، 
االحتــال منــزل العائلــة لتنفيــذ أمــر 
إبرازهــا  رغــم  الزوجــة،  اعتقــال 
تمكنهــا  التــي  الرســمية  األوراق 
أن  إال  المدينــة،  فــي  اإلقامــة  مــن 
الضابــط رفــض ذلــك وأصــر علــى 
ــف  ــق وتوقي ــد تحقي ــا، وبع اعتقالهم
مــع طفلهمــا الرضيــع فــي مركــز 
البلــدة  فــي  »القشــلة«  شــرطة 
ــا.  ــرج عنهم ــدس أف ــي الق ــة ف القديم
االحتــال  قــوات  أن  إلــى  يُشــار 
اعتقلــت زوجــة غزالــة في شــهر آب 
ــوات  ــت الق ــث اقتحم ــي، حي الماض
مــع  واعتقلتهــا  العائلــة،  منــزل 
رضيعهــا الــذي كان يبلــغ مــن العمــر 

أطفالهــا  وتركــت  أشــهر،  خمســة 
وبعــد  المنــزل،  فــي  اآلخريــن 
ســاعات،  لعــدة  وتحقيــق  توقيــف 
أفــرج عنهــا بشــرط اإلبعــاد إلــى 
الضفــة الغربيــة، وعــدم التواجــد فــي 
ــرة  ــرطة مباش ــا الش ــدس، ونقلته الق
إلــى حاجــز »قلنديــا« العســكري، 
ــة  ــال العائل ــلطات االحت ــتت س وش
عــدة أشــهر، وعــاش الــزوج مــع 
ــة  ــا الزوج ــدس، بينم ــي الق ــه ف طفلي
رام  مدينــة  فــي  آخريــن  وطفليــن 
تقديــم  مــن  تمكــن  حتــى  هللا، 
ــه  ــودة زوجت ــرار لع ــة الق مواجه
إلــى منزلهــا فــي القــدس. بينمــا 
أنــور  الســابق  األســير  تعــرض 
ــاوية  ــدة العيس ــن بل ــد م ــامي عبي س
وقــرارات  اعتقــاالت  عــّدة  الــى 
بالحبــس المنزلــي، واإلبعــاد عــن 
االعتقــاالت  آخــر  القــدس،  مدينــة 
كانــت فــي شــهر تشــرين الثانــي، 
بعــد يوميــن مــن عودتــه إلــى مدينة 
ــدة  ــا لم ــاده عنه ــب إبع ــدس عق الق
أربعــة أشــهر، بقــرار عســكري. 
قــد  االحتــال  ســلطات  وكانــت 
الجــاري،  العــام  مطلــع  ســلمته 
الحبــس  بفــرض  يقضــي  قــراراً 
المنزلــي الليلــي عليــه، وعلــى ســتة 
شــبان آخريــن مــن البلــدة. اعتقلــوا 
متتاليــة  مــرات  ثــاث  حينهــا 
بحجــة »عــدم االلتــزام بالحبــس 
ــر  ــال األخي ــي االعتق ــي«، وف الليل
وبعــد توقيفهــم لمــدة شــهر، أفــرج 
المنزلــي  الحبــس  بشــرط  عنهــم 
واســتدعي  أشــهر،  ثاثــة  لمــدة 
عبيــد للتحقيــق مجــدداً، وصــدر 
عــن  بإبعــاده  يقضــي  قــراراً 
ثــم  الشــرقية،  القــدس  مدينــة 
ــي،  ــوم الثان ــي الي ــرار ف ــدل الق ُع
ليقضــي بإبعــاده عــن القــدس بشــقيها 
بيــن  ومــن  والغربــي.  الشــرقي 
األســير  للماحقــة  تعرضــوا  مــن 
ــدة  ــن بل ــلوادي م ــادل الس ــابق ع الس
ســلوان، حيــث تعــرض لإلبعــاد عــن 
مدينــة القــدس لمــدة خمســة أيــام، 
عقــب اإلفــراج عنــه مــن ســجون 
االحتــال، وذلــك بعــد أن أمضــى 
اإلداري.  االعتقــال  فــي  عاميــن 
فــي  ســابقاً  أمضــى  أنــه  علمــاً 
ــنوات.  ــس س ــال خم ــجون االحت س

ــددا  م المؤسســات  تؤكــد 
االحتــالل  ســلطات  أن  علــى 
ــن  ــة م ــ جمل ــي ن ــتمرت  اس
السياســات التنكيليــة والقمعيــة 
ســر والمعتقليــن ولــ  بحــ ا
ــة بــل واصلــ  تســتثن أ 
بحــ  االعتقــال  عمليــات 
طفال  ــى وكبــار الســن وا المر
ــ عمليــات االعتقــال من  بمــا را
بســ  ــا  مــع وانت عنــ و
ن  ا القانــ الحقــ التــي ســن
يــة  واتفا نســاني  ا الدولــي 
المؤسســات  وجــددت  جنيــ 
ــ  ــا باالســتمرار بال مطالبت
ــ  ب االحتــالل  علــى 
ــا  اكاتــ ومحاســبت وإن انت
تركــ  التــي  الصمــ  حالــة 
لالحتــالل  ــر  ا ــ  ال
تنفيــ  ــي  االســتمرار  ــي 
ــاكات  االنت مــن  المزيــد 
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كنــا   2007 العــام  بعــد 
مجموعــة تربــو علــى األربعــة 
ســجن  فــي  رفيقــة  عشــر 
إِعتُقِــل  منــا  جــزًء  الدامــون 
عمليــات  تنفيــذ  خلفيــة  علــى 
الجبهــة  خــال  مــن  فدائيــة 
أبــو علــي  الشــعبية وكتائــب 
مصطفــى وجــزء آخــر إِعتٌقِلــن 
ــل  ــل العم ــن لفصائ وهــن ينتمي
وخــال  األُخــرى  الوطنــي 
فتــرة األســر إنتميــن للجبهــة 
فــي  وإنتظمــن  الشــعبية 
صفــوف منظماتهــا األســيرة.
قــوة  بتنــا  عددنــا  وبازديــاد 
حســاباً  اإلدارة  لهــا  تحســب 
إرتباطــاً بتجاربهــا معنــا فــي 

الســائدة  والصــورة  التحقيــق 
الجبهــة  ورفــاق  لرفيقــات 
مقاتلــون  بأنهــم  األســر  فــي 
رأي  علــى  أو  عقائديــون 
ســجن  مخابــرات  ضابطــة 
)روســهم  مايــا  الدامــون 
الصخــر(. مــن  أيبــس 
ــره  ــر وغي ــا ُذِك ــبب كل م وبس
مــن تناقضــات حيــاة الســجن 
اتخــذت قيــادة منظمــة الشــهيدة 
آواخــر  غزالــة  أبــو  شــادية 
قــراراً   2008 لعــام  نوفمبــر 
بــأن تُحيــا ذكــرى االنطاقــة 
بشــكل مميــز يُحفــر فــي ذاكــرة 
الســجن وإدارتــه طويــاً وهــذا 
ــير  ــاض عس ــد مخ ــا كان بع م

ــوال  ــام ط وأي
هــا  قضينا
تهريب  نُحاول 
ت  ما مســتلز
ــوم الموعــود  الي
فــي  فنجحنــا 
بعــض  توفيــر 
ت  مــا لمقو ا
وفشــلنا فــي تأميــن 
اآلخــر  الجــزء 
أُعطــي  ولــن 
ــى  ــا حت ــل هن تفاصي
رفيقــات  نُحــرج  ال 
فــي  الباقيــات  القيــد 
كانــوا  إن  الســجن 
يســتخدموا  زالــوا  ال 
بعــد طُرقنــا المجنونــة 

الرســائل  نقــل  فــي 
والمســتلزمات بيــن األقســام.
أننــا وصلنــا صبيحــة  المهــم 
يــوم الخميــس 11/12/2008 
أنفســنا  فــي  نــرى  ونحــن 
جيشــاً بعظمــة الجيــش األحمــر 
ــاب  ــى أعت ــو عل الســوفيتي وه
ــة  ــد الثامن ــا عن ــن , خرجن برلي
مــن صبــاح اليــوم المذكــور 
للفــورة انتظمنــا فــي طابوريــن 

الســاحة  فــي  ركضنــا 

روع  فهــدأ 
أننــا  وقَــدرت  قليــاً  اإلدارة 
فــي  مشــكلة  أي  نفتعــل  لــن 
إتمــام  وبعــد  فجــأة  الســجن 
ــن  ــة م ــاعة متواصل ــف س نص
تراخــت  وعندمــا  الركــض 
الشــاباك  ضبــاط  مراقبــة 
الركــض  أوقفنــا  والشــرطة 
فجــأة وأخرجنــا مــن طيــات 
ــا  مابســنا منشــوراً موحــداً كن
قــد نســخناه فــي األيــام الســابقة 
النســخ  عشــرات  اليــد  بخــط 
وبدأنــا نوزعــه على األســيرات 
وألقينــا الفائــض مــن المناشــير 
فــي الهــواء واحتفظــت بنســخة 
واحــدة كنــت أنوي أن أُشــهرها 
ضبــاط  وجــه  فــي  ســاحاً 
التحقيــق  عنــد  المخابــرات 
توقعتــه. كمــا  حــدث  الــذي 
اإلدارة  تنبــه  وفــور  أنــه  إذ 
ــي  ــوزع ف ــي ت ــورات الت للمنش
فــورة الســجن قدمــت ضابطــة 
ــة  ــي برفق ــرات وإقتادتن المخاب
الشــرطيات  مــن  مجموعــة 
وعناصــر مصلحــة الســجون 
لمكتبهــا وقالــت بعــد تنهيــدة 
عربيــة  وبلغــة  طويلــة 
وبعديــن  دعــاء  أه   : ركيكــة 
إيــش  الســجن  فــي  مناشــير 

تعملــوه. ممكــن  ضايــل 
لــم أرد علــى ســؤالها بأكثــر من 
أن ناولتهــا المنشــور فناولتــه 
بدورهــا لضابــط ُدرزي إســمه 
كميــل وقالــت اقرأ بمــاذا تُهددنا 
الجبهــة الشــعبية هــذه المــرة
افتتاحيــة  كميــل  قــرأ 
منهــا: أذكــر  والتــي  البيــان 

يا أسيرات وأسر 
الحرية

ن نح  ا الزاحف أي
الشمس

مة  ة من كر االنطال ي 
يدة شادية أب غزالة  الش

اديات  ستش عرين ا
اصلة الكفا  دك بم تعا
حتى كسر القيد وكنس 
نا....  زاة عن أر ال

 قرأ طوياً حتى وصل 
الخاتمة فقرأ منها...

العزة لشعبنا...عاش 
اعد المقاتلة... الس
اينة.... ت للص الم

سنصنع من جماج 
عدا جسرا  ا
دة. للحرية والع

وقفــت مايــا إنتفضــت 
وقالــت  أفعــى  لدغتهــا  كمــن 
علــى جماجمنــا يا دعــاء أجبتها 
وســتكون  عالــي  بصــوت 
المقدمــة  فــي  جمجمتــك 
وعندمــا نفتــح بوابــات الجحيــم 
هرتســل  وأمثالــك  ســتلعنين 
وبلفــور  غوريــون  وبــن 
المصيــر  علــى  مــرة  ألــف 
األســود الــذي قادوكــم إليــه....
هنــا  إلــى  الســجال  إنتهــى 
فــي  كنــت  بســاعة  وبعــده 
وأُبلِغــُت  اإلنفــرادي  العــزل 
ــتة  ــارة لس ــن الزي ــي م بحرمان
الرفيقــات  وكانــت  أشــهر 
تعرضــن  الخــارج  فــي 
لقمــع عنيــف ووزعــن علــى 
غــرف الفصائــل األخــرى... 

ة  ال ي العزل  ي  أم
ر وعندما غادرت  أش
دن  ا يقات يت كان الر

ل  من غرف الفصا
تباعا....إستمرت 

المسيرة وستستمر حتى 
التحرير الكامل...دام 

اعد  رة وعاش الس الث
المقاتلة.
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ز الثال  ن ال ي الس ة  االنطال
ي وبدأنا الزح تكامل حشد ال

الشــمالية  األطــراف  علــى 
ــم  ــض مخي ــدس يرب ــرقية للق الش
شــعفاط قابضــاً علــى أوجاعــه 
يضــن وال يبــوح بهــا إال لمــن 
ــوت  ــارة والبي ــه فللحج ــم لغت يفه
لغتهــا . كصحفــي أو حتــى زائــر 
دلفــت  إن  فرقــاً  تكتشــف  لــن 
كانــت  جهــة  أي  مــن  للمخيــم 
فارقــة  حضريــة  معالــم  فــا 
وال منشــآت خدميــة يُمكنهــا أن 
ــم عــن  ــاع المخي ــز إحــدى بق تَُمي
األخــرى. الفــارق الوحيــد فــي 
المخيــم الــذي يَُمِكنــك مــن تمييــز 
ــم هــو شــكل  البشــر عــن بعضه
المعانــاة التــي مهــر اإلحتــال 
عينــه  فقــد  فهــذا  حياتهــم  بهــا 
ــده أو  ــد وال برصاصــة و ذاك فق
أخــاه فــي متاهــات الســجون منــذ 
أعــوام وهنــا كان بيــت هدمــه 
اإلحتــال وعلــى ناصيــة قريبــة 
الجيــش  برصــاص  فتــاً  قُتِــل 
 ، بإســمه  بعــد  فيمــا  لِتَُســمى 
ولمخيــم البــؤس الــذي بــدأ َحشــر 
 1965 عــام  فيــه  الفلســطينين 

بعــد نقلهــم مــن مخيــم المعســكر 
البــراق  حائــط  مــن  القريــب 
بالقــدس القديمــة قصــص كثيــرة 
ــا  ــة يَعِرفُه ــوز ووجــوه وطني رم
هــذه  وِمــن   ، بهــا  ُف  ويَُعــرَّ
خضيــر  أبــو  ناصــر  الوجــوه 
ــَد  الُحــُر أبــداً واألســير دائمــاً. ُولِ
ــام  ــل إتم ــام 1961 قب ــر ع ناص
ــوام  ــتة أع ــطين بس ــال فلس إحت
للحيــاة  خطواتــه  أولــى  وَدَرج 
التــي  اللجــوء  مخيمــات  فــي 
ــا  ــق لســردية التراجيدي ــه وف قادت
المعروفــة صــوب الســجون فلــم 
يُغادرهــا ُمنــذ عــام 1975 حتــى 
وقــت  فــي  لِمامــاً  إال  اللحظــة 
ــة  ــه برفيق ُمتشــظي تعــرف خال
وبيــن  فتزوجــا  عبيــر  دربــه 
كل إعتقــال وآخــر كانــا يُنجبــا 
خمســة  ُعدتهــم  فأتمــوا  طفــاً 
إعتُقِــل  دائمــاً.  القيــد  سادســهم 
ناصــر خــال األعــوام ) 81 / 
 / 2011 / 2003 /2001 / 94
2017 ( وأمضــى داخل ســجون 
وعلــى  عامــاً   16 اإلحتــال 

ــة  ــنوات الطويل ــذه الس ــش ه هام
إِعتُقِلـَـت زوجتــه عبيــر أكثــر مــن 
مــرة وتعرضــت للتعذيــب فــي 
التحقيــق وصــادف أن  مراكــز 
إعتُقــا معــاً عــام 2001 وتركــوا 
ــي  ــارج وبتوال ــي الخ ــم ف أطفاله
المشــهد  يتبــدل  لــم  الســنوات 
ــال  ــرياليته بإعتق ــت س ــل إكتمل ب
ــاً  ــوراً وإناث ــة ذك ــاء الخمس األبن
ومــن  متاحقــة  فتــرات  علــى 
يــدري ربمــا تمنطــق واحــٌد مــن 
هــؤالء بقيــد كان فــي الســابق 
والــده  ســاعدي  حــول  يلتــف 
أو والدتــه فعلــى هــذه األرض 
والزنازيــن  القيــود  تُــّورث 
وذكريــات  اللجــوء  كصفــة 
تمامــاً.  الســليبة  األرض 

إِعتَقَلَــت قــوات اإلحتــال ناصــر 
األخيــرة  للمــرة  خضيــر  أبــو 
ــة العاشــر مــن ديســمبر عــام  ليل
ــى  ــرين وال زال حت ــن وعش ألفي
الســطور  هــذه  كتابــة  لحظــة 
تحقيــق  مركــز  فــي  موقوفــاً 
المحتلــة.  بالقــدس  المســكوبية 



هل هناك أحد 
في فلسطين ال 
يتمنى الشهادة 
, كلنا مشاريع 

شهادة , فالقصف 
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المي من الخار  ال
إال أن تفاصيل الحياة 
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مة تبل حد الروتين  منت
باط الحديد  ن وا
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معدودات ومناسبات 
ي السنة . ليلة 

كأن تضــع إحــدى األســيرات 
أو  الســجن  داخــل  مولودهــا 
يحيــن موعــد اإلفــراج عــن 
وعنــد  األســيرات  أحــدى 
فــي  فدائيــة  حــدوث عمليــة 
إنطاقــة  أيــام  أو  الخــارج 
فصائــل المقاومــة وسأســرد 
ذكريــات  هــذا  مقالــي  فــي 
إحيــاء ذكــرى إنطاقــة الجبهة 
الشــعبية داخــل الســجون وقــد 
ــة  ــجن الرمل ــي س ــتها ف عايش
والدامــون. وهشــارون 
كنــت   2002 العــام  آواخــر 
الوحيــدة  األمنيــة  األســيرة 
الرملــة وكانــت  فــي ســجن 
تكتــظ  المجــاورة  الزنازيــن 
الجنائيــات  بالمعتقــات 
ــي يعشــن  ــات اللوات الصهيوني
ــادم  ــفلي الق ــن الس ــي عالمه ف
ــن  ــم أك ــن خــارج الســجن ل م
أحادثــه  أو  أحــداً  أخالــط 
ــدار  ــي بج ــن أيام ــت م وإكتفي
وبصــم  جــاراً  الزنازنــة 
البصــر  وإغمــاض  اآلذان 
الجنائيــات  إســتفزازا  عــن 
للحيــاة  شــعاراً  وموبقاتهــن 
النحــو مضــت  وعلــى هــذا 
كنــت  قاتلــة  برتابــة  أيامــي 
أقضــي شــهر رمضــان األول 
فــي الســجون أبــدأ صيامــي 
وأنهيــه جائعــة منهكــة القــوى 
اإلنطاقــة  يــوم  حــل  حتــى 
يــوم  وكان   2002/12/11
أحــد إن لــم تَُخنــي الذاكــرة 
تمــام  فــي  للعــدد  إســتيقظت 
تدبــرت  صباحــاً  السادســه 
أمــري بحفنــة مــاء غســلت 
شــعري  ســرحت  وجهــي 
وكان اللقــاء األول بينــه وبيــن 
المشــط منــذ أشــهر جلســت 

وبــدأت  ســريري  علــى 
الصــوت  فخاننــي  أغنــي 
غنيــت  باهتــاً  وخــرج 
للوطــن ودندنــت : قســما 
بالزهــر بالســنابل بالعيــون 
ــنقاتل... ــع س ــود بالربي الس
أتــت الســجانة علــى عجــل 
وجهــي  فــي  وصرخــت 
شــتيمة  أَطَلَقَــت  إصمتــي 
قــذرة طالــت جــورج حبش 
والجبهــة ثــم غــادرت....
قــذارة  أن  أقــول  الحــق 
ثــم  صدمتنــي  لســانها 
عزمــاً  فيــا  نفخــت 
أن  أظــن  ُكنــت  وجلــداً 

مــن  أخرجــت  بددهــا  القيــد 
مــن  عــدداً  الســرير  تحــت 
ــت  ــي كان ــون الت ــات الزيت حب
ســيئة  الوجبــات  مــع  تأتــي 
ــان  ــض األحي ــي بع ــذاق ف الم
معظمهــا  فــي  وفاســدة 
وكتبــت  الســرير  تســلقت 
ــن  ــي م ــدار بذخيرت ــى الج عل
جهــزوا   ( الزيتــون  حبــات 
أكفانكــم ، المــوت للُمحتليــن... 
ــى(  ــي مصطف ــو عل ــب أب كتائ
وغنائــي  لســريري  ُعــدُت 
النيــران  زهــرة  يــا  غنيــت 
الجليــل.... ليــل  فــي 
طل ســاحي مــن جراحــي....
الســجانة  خطــوات  ســمعت 
تقتــرب رفعــت صوتــي أكثــر 
دخلــت  يُبــح  أن  كاد  حتــى 
الســجانة وقالــت هــي رجعتــي 
للغنــاء قُلــت لهــا أنــا لــم أغنــي 
ربمــا  قلــت  إذا  مــن  قالــت 
هــؤالء ورفعــت يــدي صــوب 
مــا كتبتــه علــى الجــدار لــم 
تنبــس ببنــت شــفة خرجــت 
ضابــط  أحضــرت  مهرولــة 
ُمخابــرات الســجن و أرتــه مــا 
علــى الجــدار مــن كتابــة حــدق 
ــال:  ــي وق ــم تلفــت إل ــاً ث طوي
إســرائيل  تهدديــن  دعــاء 
أنظــري  بالمــوت  ُكلهــا 
لنفســك فــي المــرأة أنــت ال 
... ذبابــة  تقتلــي  أن  يُمكــن 
وقلــت  بالمفاجــأة  تظاهــرت 
حقــاً ألهــذه الدرجــة ســاءت 
مــرآة  عنــدي  ليــس  حالتــي 
تظاهــرت  وجهــي  ألرى 
الخبيــث  تَبََســم   ، باإلنكســار 
ثغــرة  أحــدث  أنــه  وشــعر 

ونــادى  عنــادي  جــدار  فــي 
الســجانة مئيريــت أحضــري 
األخيــرة  ذهبــت  المــرآة 
وعــاد بمــا طلــب فــي لمــح 
البصــر ناولنــي إياهــا وقــال 
إنظُــري إلــى وجهــك لتعرفــي 
إلــي أيــن وصلــت أمســكت 
لدقيقتيــن  وحدقــت  بالمــرأة 
الضابــط  وكان  يزيــد  أو 
ــار  ــاً نفســه بإنهي ــي ممني يرقُبن
هــا  وقــال  يُريحــه  ســريع 
نفســك؟؟  وجدتــي  كيــف 
رددت بســرعة ولكنــي لم أرى 
وجهــي رأيــت أحمــد ســعدات 
يجلســون  حبــش  وجــورج 
ويعقــدون  القــدس  وســط 
يُحاكمــون  شــعبية  محكمــة 
ــك  ــادة دولت ــا مؤسســي وق فيه
أحيــاء وأمــوات رأيــت أســامة 
بشــكار يحمــل ســيفاً ويلــوح 
.. المدينــة  ســور  فــوق  بــه 
كامــي  أُتــم  أن  .قبــل 
ألقاهــا  المــرآة  إختطــف 
تبســمت  فتهشــمت  أرضــاً 
كام  مــن  أرحتنــي  وقلــت 
كثيــر كنــت ســأقوله دولتــك 
ســتتحطم كهــذه المــرآة زمجــر 
ــة  ــن العبري ــج بي ــات مزي بكلم
ولغــة أخــرى ربمــا الروســية 
 ، وخــرج  األصليــة  لغتــه 
تح الزنزانة  ليلة إ ا  د
ن   حشد من شرطة الس
ي  ر  س  ني إلى  ونقل
ر  نا لش ن  و ات الس

كامل ل أر بشرا حتى 
ر  الشرطية التي كان تح
تحة  ل من  الطعام كان تد

ادر. أسفل البا وت

لة: - حن غزة- رام 

أكــد الطفــل المريــض أمــل نخلــة 
لتعذيــب وتنكيــل  أنــه تعــرض 
ممنهــج خــال فتــرة اعتقالــه فــي 
ســجون اإلحتــال. ولفــت نخلــة-
فــي  نــادر  بمــرض  الُمصــاب 
الجهــاز العصبــي- خــال إتصال 
اليــوم  حنظلــة  تحريــر  بغرفــة 
الســبت 2020/12/12 إلــى أن 
الخاصــة  الصهيونيــة  القــوات 
التــي اعتقلتــه مــن داخــل ســيارة 
عموميــة فــي بلــدة بيرزيــت ثانــي 
ــعته  ــي أوس ــر الماض ــام نوفمب أي
قبــل  بالقتــل  وهددتــه  ضربــاً 
أن تقتــاده إلــى موقــع بنياميــن 
العســكري القريــب مــن رام هللا 
ــع  ــى أن يوق ــه عل ــاك أرغمت وهن
تعرضــه  بعــدم  تُفيــد  أوراقــاً 
للتعذيــب. وأشــار أمــل إلــى أن 
بعــد  نقلتــه  االحتــال  ُســلطات 
ــكر  ــن معس ــاعات م ــه بس اعتقال
توقيــف  مركــز  إلــى  بنياميــن 
فيــه  أمضــى  الــذي  عتصيــون 
ــل  ــى معتق ــل إل ــل أن يُنقَ ــاً قب يوم
تحــت  فيــه  ويمكــث  عوفــر 
ســاعة  عشــر  إلثنــا  التحقيــق 
ــي  ــف لفظ ــا عن ــة تخلله متواصل

وتهديــد بالســجن لفتــرة طويلــة 
محققــوا  نقــل  عوفــر  ومــن  ؛ 
جهــاز الشــاباك الطفــل نخلــة إلــى 
ــاً  ــعوه ضرب ــدو وأوس ــجن مج س
منــه  طالبيــن  الطريــق  طيلــة 
ــن إدارة  ــه ع ــر مرض ــاء أم إخف
ــدو  ــي مج ــرى وف ــجن واألس الس
يومــاً  وثاثيــن  خمــس  مكــث 
ــار والعــزل  ــى المعب موزعــة عل
األســرى  وقســم  اإلنفــرادي 
األشــبال قبــل أن تَضطـَـر محكمــة 
إلطــاق  العســكرية  عوفــر 
بتاريــخ2920/12/10  ســراحه 
بســبب وضعــه الصحــي الــذي 
وجنــود  ضبــاط  يمنــع  لــم 
بــه  التنكيــل  مــن  اإلحتــال 
ــه. ــر علي ــياً والتَنَُم ــدياً ونفس جس

اعتقد جازما ان اختيار التحالف 
األوروبي لمناصرة اسري 

فلسطين، االسرى المرضى، 
عنوانا لمؤتمره السادس الذي 

انطلقت أعماله يوم األحد 
الموافق 13/12/2020 ، كان 
اختيارا حكيما و موفقا، وهو 

فرصة لتسليط الضوء على سوء 
األوضاع الصحية داخل سجون 

االحتال اإلسرائيلي بشكل 
عام، على معاناة االسرى 

المرضى بشكل خاص. كما 
ويشكل المؤتمر محاولة جادة 
إلنقاذ حياة المرضى وحماية 

اآلخرين من خطر الموت او اإلصابة باإلمراض، أذا استثمر بشكل جيد 
وتوحدت الجهود لاستفادة من مخرجاته وتم البدء بالعمل بشكل مشترك 
لترجمة قراراته وتوصياته. شكرا للتحالف األوروبي لمناصرة اسري 
فلسطين،. شكرا للمنسق العام  الصديق د.خالد حمد  ولكل مسؤولي 

وأعضاء وأنصار  التحالف أينما تواجدوا . 

ة المؤسسات والشخصيات المشاركة.  وشكرا لكا
سر والمعتقلين الحرية ل

روانة عبد الناصر 
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أبــرق لــك تحياتــي وأصدقهــا 
باســمي وباســم كافــة رفاقــك 
وإخوانــك األســرى فــي ســجون 
االحتــال الصهيونــي، وأنــت 
فــي  وكبريــاٍء  بشــموٍخ  تقبــع 
الســجون الفرنســية، ونشــكرك 
علــى الرســائل التــي ترســلها 
لنــا بشــكٍل متواصــٍل، وال أدري 
َمــّن منــا يَتعيّــن عليــه إبــداء 
القلــق علــى اآلخــر أكثــر، أنــت 
أم نحــن؟ ومــع هــذا ال يســعني 
عظيــم  عــن  أُعبّــر  أن  إال 
معــك  وتضامنــي  اعتــزازي 
لــم  وإن  الظــروف،  كل  فــي 
نلتــِق يومــاً فقــد جمعتنــا القضية 
والطريــق  والمبــدأ  والموقــف 
ــي  ــن دواع ــه م ــر. وإن والمصي
رســائلنا  تصــل  أن  ســروري 
المتبادلــة بهــذه الســرعة بعــد 
ــم فضــاءاً واســعاً  ــات العال أن ب
وإذا لــم يتســَن لنــا أن نكــون 
ــي  ــدران ف ــارج الج ــراراً خ أح
هــذا الفضــاء الشاســع فيكفــي 
تطيــر  أن  الحــرة  لكلماتنــا 
فــي هــذا األفــق وتصــل إلــى 
كانــت  إن  وحتــى  عنوانهــا 
ــن  ــن مجــرد زنازي هــذه العناوي
ــواب. وإذا ســألت  موصــدة األب
عــن أحوالنــا نحــن القابعــون 
إســرائيل«   « ســجون  فــي 
تلــك التــي يضــع العالــم لهــا 
ــي  ــزة ف ــة وممي ــات فارق عام
الديمقراطيــة ورعايــة حقــوق 
اإلنســان، ويخلعــون القبعــات 
نفاقــاً لهــا؛ فنحــن يــا رفيقــي 
مفصولــون  أننــا  مــع  بخيــر، 
مامســة  عــن  تامــاً  فصــاً 
األســوار،  خــارج  الزمــن 
وليــس بمقدورنــا إال مامســة 
الحديــد  وأبــواب  اإلســمنت 
والزجــاج فــي موعــد الزيــارة، 
بمامســة  أنــت  حظيــت  وإذا 
ــراد  أحــد كالمحامــي أو أحــد أف
فأنــت  األقــارب،  أو  االســرة 
ــات  ــا أمني ــاً بأنه محظــوظ قياس
تحقيقهــا.  أجــل  مــن  نناضــل 
أمــا عــن األســرى فــي هــذه 
مــن  أســرى  فلدينــا  الســجون 
واألجيــال،  األعمــار  كافــة 
منهــم أطفــاٌل وصــل أصغرهــم 
ســن العاشــرة، ومنهــم الشــيوخ 
وصــل منهــم ثَمانــوَن َحــوالً، 
جــورج  يــا  ســجناء  ولدينــا 
ــدار  ــقوط ج ــل س ــجونين قب مس
جــورج  يــا  حتــى  برليــن، 
بيــروت  اجتيــاح  قبــل  مــن 
عــام 1982، وأهــم مــا يميــز 
بيننــا  أنهــا جمعــت  الســجون 
ــكاٍن  ــي م ــن الفلســطينيون ف نح
ــن  ــدث م ــم يح ــذا ل ــٍد، وه واح

ــاوي  ــع الضف ــل أن يجتم قب
الداخــل  ومــن  والغــزاوي 
المحتــل ومــن الجــوالن إلــى 
ســاحة تلــك الســجون. وعــن 
أحوالنــا الصحيــة، فــا تقلــق 
دولــة  لنــا  خصصــت  فقــد 
االحتــال عيــادةً بائســةً يطلقون 
ــجن  ــفى الس ــم مستش ــا اس عليه
ــدد  ــا ع ــع فيه ــلخ، ويقب أو المس
منــذ  المرضــى  إخواننــا  مــن 
ســنوات طويلــة، وأوضاعهــم 
هللا،  إال  يعلمهــا  ال  الصحيــة 
ومــن يســقط منــا شــهيداً فقــد 
ــة مشــكورة أال  ــررت الحكوم ق
ــه حتــى توفــر  تُســلم جثتــه ألهل
عليهــم تكاليــف الدفــن والتشــييع 
ويتــم دفنــه بســرية تامــة فــي 
أرقــام  مجــرد  تحمــل  مقبــرة 
بــدل األســماء. أمــا عن الشــمس 
فنحــن نراهــا كل يــوم ولســنا 
ولكننــا  خلفهــا،  محتجزيــن 
مربعــات  وســط  مــن  نراهــا 
ــا  ــذا نراه ــاحة، وبه ــقف الس س
شــكاً مربعــاً ال قرصــاً دائريــاً، 
أمــا الطعــام فصدقــاً ال تقلــق 
ــا  ــة فنحــن لدين ــذه الناحي ــن ه م
وابتكــر  منهــا،  وفيــرة  كميــة 
العــدو وســيلة لتعذيبنــا بالطعــام 
وافسادنا باالســتهاك، فالكانتينا 
موجــود بهــا كل أنــواع الســلع، 
ولــم تعــد إدارات الســجون تُقــدم 
اليســير  إال  أطعمــة  أيــِة  لنــا 
ــا نشــتري معظــم  ــا، فصرن منه
حاجياتنــا مــن أموالنــا الخاصة، 
ــى  ــجون إل ــت الس ــذا تَحّول وبه
لصــرف  لاحتــال  أســواٍق 
بضاعتهــم مــن خالهــا. وليكــن 
يــا جــورج أن  فــي معلومــك 
ــراً وافقــت  ــال أخي ــة االحت دول
علــى تركيــب هواتــف عموميــة 
فــي الســجون بعــد أن أعيتهــا 
الحيلــة بضبــط الهواتــف النقالــة 
التــي ننجــح فــي تهريبهــا، ومنــذ 
العــام الســابق جــرى تركيــب 
ثاثــة  فــي  عمومــي  هاتــف 
ســجون مختلفــة كتجربــة، وهذا 

الهاتــف ذكــي جــداً ال يعمــل 
البصمــة الصوتيــة،  إال علــى 
ــة  ــتخدام خمس ــا باس ــمح لن ويُس
ــت  ــا قل ــب. ، وكم ــام وحس أرق
الموافقــة  هــذه  جــاءت  لــك 
علــى الهاتــف بعــد أن فشــلت 
الســجون  مصلحــة  إدارة 
الســيطرة علــى هواتفنــا  فــي 
البدائيــة، وتخبئتهــا بشــكٍل جيــٍد. 
فقــرر أن يبــادر بالســيطرة على 
زرعــوا  ولكنهــم  اتصاالتنــا، 
النــوع  مــن  تشــويش  أجهــزة 
الفاخــر فــي كافــة الســبل، ولكننا 
نجحنــا  جــورج،  يــا  أباليــس 
ــم، وصــار  ــال عليه ــي االحتي ف
ــاط  ــى نق بوســعنا الحصــول عل
الهاتفــي.  لاتصــال  إرســال 
يــا صديقــي  الهواتــف  وهــذه 
بدائيــة، لكنهــا تعمــل ليــل نهــار، 
األجهــزة  مــن  أفضــل  وهــي 
الحديثــة، وإذا تَعطلّــت فلدينــا 
والمبتكــرة  الغريبــة  وســائلنا 
ــاح  ــغيلها وإص ــادة تش ــي إع ف
ــا تيســر  ــا بم ــا وتقطيبه أعطابه
بالغــرض. تفــي  أدوات  مــن 
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يتعيــن علينــا نحــن وأنــت أال 
ظهورنــا  فــي  طالمــا  نقلــق 
اثنتيــن وعشــرين دولــة عربيــة 
تهتــم بشــأن أبنائها المســجونين، 
العالــم  دول  حــال  هــو  كمــا 
ــي  ــه ينبغ ــى أن ــع، وال تنس أجم
بعــد  األمــل  ســقف  نرفــع  أن 
صلــة  العــرب  اكتشــف  أن 
قرابتهــم مــع أبنــاء عمومتهــم 
بنــي صهيــون، ويعــود الفضــل 
بهــذا االكتشــاف لعالــم األنســاب 
ــد  والســاالت البشــرية » دونال
ترامــب« الــذي َعرفّنــا علــى 
ــح ذات  ــترك وأصل ــبنا المش نس
البيــن، وأنهــى الخــاف األزلــي 
بيننــا بجــرِة قلــم. فلدينــا » أبنــاء 
ــم جــرى  ــذا الحل ــم« وبه إبراهي
رد االعتبــار ألمنــا المســكينة 
المطــرودة » هاجــر« جاريــة 

ســارة وذلــك بعــد 4000 آالف 
عــام ، وإذ اكتشــف أبنــاء ســارة 
أن الصحــراء التــي نُفيــت إليهــا 
هاجــر قــد باتــت تُــِدر نفطــاً 
ــاد »  ــا أرض الميع ــازاً فيم وغ
ال تــدر ســوى اللبــن والعســل 
العــرب  وألن  فحســب«، 
ذبحــوا  فقــد  بطبعهــم  كرمــاء 
األصيلــة،  العربيــة  أفراســهم 
كمــا فعــل جدهــم العظيــم حاتــم 
المزيــد  إلعطــاء  الطائــي، 
ــم  ــاء عمومته ــوة ألبن ــن النخ م
الجائعيــن لــكل شــيء. ومــع أن 
أبنــاء ســارة لــم يقدمــوا اعتــذاراً 
عــن  نيابــةً  الجاريــة،  ألبنــاء 
التــي  إبراهيــم  ســارة زوجــة 
ــى  ــر إل ــا هاج ــردت جاريته ط
تقــوم  أن  فيجــوز  الصحــراء، 
الجديــدة  ســارة  الــدور  بهــذا 
أن  كمــا   . نتنياهــو  زوجــة 
العــرب الداخليــن فــي حجــر 
إبراهيــم أو ابراهــام اكتشــفوا 
أننــا نحــن الفلســطينيين لســنا 
بنســل  يربطنــا  وال  عربــاً، 
أيــة  هاجــر  أو  إســماعيل 
نحــن مجــرد  وإنمــا  رابطــة، 
ــم  ــن لعنته ــم الذي ــن، وه كنعانيي
والســبب  مــراراً،  التــوراة 
ــوح  ــن ن ــام اب ــم ألن ح ــا تعل كم
ووالــد كنعــان كان قــد كشــف 
عــورة أبيــه نــوح وهــو نائــم 
فــي الســفينة، فلــم يســَع لســترها 
نســله،  ولعــن  نــوح  فلعنــه 
لعنــة  تاحقنــا  بقيــت  وبهــذا 
كنعــان المعروفــة. والبــد لــك 
أن تعــرف بــأن عــرب حلــف 
ابراهــام التزمــوا بحــذف بعــض 
اآليــات القرآنيــة التــي تهاجــم 
التعليــم  مناهــج  مــن  اليهــود 
تؤكــد  بآيــاٍت  واســتبدلوها 
ــة بنــي »إســرائيل«  ورع وأمان
وباألخــص اآليــة التــي تقــول 
» يَــا بَنِــي إِْســرائيَل اْذُكــُروا 
َعلَْيُكــْم  أَْنَعْمــُت  الَّتِــي  نِْعَمتِــَي 
ــَن  ــى اْلَعالَِمي ــْم َعلَ ْلتُُك ــي فَضَّ َوأَنِّ
» ولــم يطالــب العــرب أبنــاء 
عمومتهــم الداخليــن فــي حلفهــم 
بحــذف آيــات توراتيــة وتلموذية 
التعليميــة،  مناهجهــم  مــن 
ــي  ــات الت ــك اآلي ــص تل وباألخ
تَدّعــي أن إســماعيل » إنســاناً 
لــم يطالبــوا  وحشــياً »، كمــا 
بوقــف تدريــس ســفر يشــوع 
وهــو ســفر اإلبــادات والمجازر 
ألنــه علــى مــا يبــدو يتحــدث 
ــطينيين  ــن والفلس ــن الكنعانيي ع
العــرب  عــن  يتحــدث  كمــا 

الذيــن  أمــا  االســماعيليين. 
ــدس  ــى الق ــدوم إل ــون بالق يرغب
ضــوء  وفــي  فيهــا  للصــاة 
مــن  الفلســطينيين  إحجــام 
ــتقبالهم،  ــن اس ــدس ع ــاء الق أبن
ســيكونوا  أنهــم  فاعتقــدوا 
ــي »  ــام للتق ــم االنضم بمقدوره
ــه  ــي اقتحامات ــك« ف ــودا غلي يه
األســبوعية لباحــات األقصــى، 
الصــاة  يمكنهــم  وبهــذا 
عــن  رغمــاً  األقصــى  فــي 
الكفــرة. الفلســطينيين  أنــف 
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اعذرنــي علــى هــذه الرســالة 
التــي تحمــل فــي باطنهــا بعــض 
ــا،  الصــور المؤلمــة عــن حياتن
وال أعــرف أيضــاً إن كان مــن 
فــي العالــم يتفقــد أحوالــك ويهتم 
بأمــرك مــن األهــل واألصدقاء. 
ــود  ــاك جه ــي أن هن ــا يصلن فم
مخلصــة يقــوم بهــا ناشــطون 
معــك،  التضامــن  حملــة  فــي 
كانــت  إن  أســمع  ال  ولكــن 
هنــاك جهــود جديــة مــن الدولــة 
ســراحك.  إلطــاق  اللبنانيــة 
بــادرت  فقــد  ناحيتــي  ومــن 
أحمــل  الرســالة ألننــي  بهــذه 
لــك كل هــذه المحبــة والفخــر 
واالعتــزاز والتمنيــات بــدوام 
واإلرادة  والعافيــة  الصحــة 
والحريــة. وقبــل الختــام أرجــو 
وال  جيــداً  بنفســك  تعتنــي  أن 

وإذا  الكورونــا  مــن  تخشــى 
ــأي أعــراض ســارع  شــككت ب
لتــذوق القليــل مــن الملــح لتتأكــد 
أن  بعــد  ذائقتــك  مــن ســامة 
وشــمهم  ذائقتهــم  البشــر  فقــد 
وبصرهــم وحســهم وســمعهم 
ولــم يعــودوا يحفلــوا بأســرى 
حريــة وكرامــة علــى شــاكلتنا. 
ويطيــب لــي أخيــراً أن أنقــل لك 
ســامات وتحيــات جميع رفاقك 
وإخوانك األســرى في الســجون 
الصهيونيــة وفــي المقدمــة منهم 
أحمــد  العــام  األميــن  رفيقــك 
الحــار  وســامنا  ســعدات، 
لكافــة أســرى وســجناء الحريــة 
مــن طرفــك، وفــي كل بقعــة 
مــن بقــاع المعمــورة، وإلــى أن 
نلتقــي تحــت شــمس الحريــة.
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ــن  ــك للســؤال عــن دي ال حاجــة ل
ــت أن  ــا عرف ــا، إذا م ــخص م ش
اســمه محمــد مثــاً أو جريــس… 
ــترك  ــم مش ــو اس ــر فه ــا خض أم
والمســلمين  المســيحيين  لــدى 
علــى الســواء… بل اســم محبوب 
فكثيــر   … متــداول  مرغــوب 
ــت لحــم  ــة بي ــات منطق ــن عائ م
ــا  ــن أبنائه ــد م ــى واح ــق عل تطل
ــطيني  ــل فلس ــم… لبط ــذا االس ه
شــعبي تــزداد شــعبيته مــع األيــام

… فــإذا تصــادف وســمعت باســم 
ــم تســتطيع أن  ــك ل »خضــر« فإن
تعــرق هــل هو مســلم أو مســيحي 
؟  . تســأل  ألن  تخجــل  وقــد  ؟ 

علــى  يطــل  »خضــر«  كان 
قامــت  عندمــا  الشــباب، 
االنتفاضــة… وعلــى واحــد فــي 
الحواجــز العســكرية، نالــه ما نال 
أقرانــه مــن إهانــات وضــرب، 
الشــمس  أشــعة  فــي  وصلــب 
الحارقــة، وتأخيــر… كانــت أول 
ــال…  ــود االحت ــع جن ــة م تجرب
علــى  عيونهــا  فتحــت  والتــي 
وطنــه…  فــي  يــدور  مــا 
وأصابــت اســتفزاز مريــر وحقــد 
. األيــام  بمــرور  ينمــو  آخــذ 

بأمــور  الهيــاً  قليــاً  وكان 
الشــباب، غمامــة ســوداء فــوق 
وانكشــف  وســقطت  عينيــه، 
ال  أنــه  وأحــس  الوضــع،  لــه 
بــد وأن لــه دور وأن دوره لــن 
يختلــف كثيــراً عمــن ســبقوه فــي 
بــدأ  لذلــك  النضــال،  ســاحات 
ــخ،  ــب التاري ــراءة كت اهتمامــه بق
وعرفــة ســيرة الشــعوب التــي 
وقعــت تحــت أســر المســتعمرين 
ونالــت  تحــررت  وكيــف 

ــم باالجتمــاع  حقوقهــا؟ وأخــذ يهت
بزمائــه، وأعطــاه أحدهــم كتــاب 
ولكنــه  مداركــه  أصعــب  كان 
لتنظيــم…  انتمــاء  فاتحــة  كان 
وعندمــا رأى أن الوقــت يمــر 
عبثــاً… وأنهــم ال زالــوا فــي 
والنقــاش   . الــكام  مرحلــة 
الوضــع  وأن  السياســي… 
ــن  ــونه ل ــذي يعيش ــر ال المري
الطريقــة…  بهــذه  يتغيــر 
أهــم  »الفعــل«  وأن 
ــون  ــم أن يك ــر… صم بكثي
ــدر اســتطاعته…  حــذراً ق
االحتــال  قــوات  أن  إال 
داهمــت  اإلســرائيلي… 
منتصــف  بعــد  بيتــه، 
الليــل… وكان اعتقــال 
زمائــه إنــذاراً لــه… 
يغامــر  لــم  أنــه  إال 

رصاصــة  أمــام  بالركــض 
حاقــد. إســرائيلي  جنــدي 

زجاجــة  إلقــاء  تهمتــه  كانــت 
»ايجــد«  بــاص  علــى  حارقــة 
فــي إحــدى حــارات منطقــة بيــت 
لحــم … وحكــم عليــه لمــدة ســبع 
فتــرة  فــي  »خضــر«  ســنوات 
ســجنه يخــوض تجربــة جديدة… 
ــد أشــهر  ــه ق كان يظــن أن تنظيم
وأن  المناطــق…  بيــن  اســمه 
ثقافتــه وآرائــه ال بــد وأن طــارت 
وعبــرت  الزمــاء  كل  إلــى 
األســوار… وأن عملــه البطولــي 
كافــة  إلــى  ســبقه  قــد  األخيــر 
القــادة  يقبــع  حيــث  الســجون 
المكافحيــن…  وقدامــى  الكبــار 
ــي  ــاً ف فقضــى عــدة شــهور متنق
ــه  عــدة ســجون وأخيــراً اســتقر ب
المقــام فــي ســجن »جنيــد« وفــي 
اليــوم الســابق لقدومــه كان قــد 

ســبقه للســجن رجــان أحدهــم 
يكنــى ويغــرف »بأبــي أحمــد« 
رجــل ملتحــي، غزيــر الثقافــة، 
التاريــخ  مــادة  فــي  وخاصــة 
ــر  ــا كان يكث ــر م اإلســامي وكثي
مــن االستشــهاد بآيــات القــرآن 
النبويــة  واألحاديــث  الكريــم 
لــكل  المائمــة 

حــدث… وكانت جملته 
التــي كانــت على لســانه دائمــاً في 
وانتهائــه…  ابتــداء كل حديــث 
»قــل لــن يصييبــا إال مــا كتــب 
ومخبــره  ومظهــره  علينــا« 
أعطيــت  معاملتــه  وطريقــة 
ــون  ــد وأن يك ــه ال ب ــاً بأن انطباع
واحــداً مــن المتدينيــن المســلمين.

ــد كان  ــون« فق ــه »أنط ــا زميل أم
دائمــاً حليــق الذقــن، دائــم التأنــق 
حتــى داخــل الســجون، وكانــت 
رقتــه ونعومتــه توحــي بأنــه أحــد 
المتنصميــن…  األثريــاء  أبنــاء 
وهــو أحــد ســكان القــدس … بــل 
ابــن حاراتهــا، الخبيــر فــي ســبلها 
شــبابها،  ومعرفــة  وأحياءهــا، 
ــتهم. ــاليب معيش ــم وأس وتجمعاته

 وكانــت األخبــار قــد وصلــت 

ســابقاً بــأن القادميــن الجديديــن… 
وهــم  وأنطــون…  أحمــد  أبــو 
مــن المناضليــن المعروفيــن، بــل 
ــى  ــوا عل ــجناء كان ــض الس أن بع
ــت  ــو كان ــم ول ــابقة به ــة س معرف
ــك  ــكلية، لذل ــة اســمية أو ش معرف
ــة  ــع بقي ــريعاً م ــم س كان اندماجه
أحــد  يجــرؤ  ولــم   ، الســجناء 
بالســؤال عــن ديــن المناضليــن 
هم  ؤ ســما فأ

كافيــة  كانــت 
معتقداتهــم. عــن  لإلفصــاح 

فتــح  أن  فمنــذ  »خضــر«  أمــا 
ليدخــل  الســجن  بــاب  الســجان 
لــم  اآلخريــن  المســاجين  علــى 
أهملــوه  أحــد…   بــه  يحتفــل 
ــاعر  ــه مش ــروا ل ــل أظه ــاً ب تمام
والحيطــة  الحــذر  التوجــس 
المســاء  وفــي  وحيــداً  وتركــوه 
معلومــات  أخــذ  أحدهــم  تولــى 
وتاريــخ  فصيلــة  لمعرفــة  منــه 
حياتــه وتهمتــه… عــن طريــق 
محادثــة عابــرة مــع أحدهــم نقلهــا 
لزعيــم الســجن الــذي كان يجلــس 
فــي حلقــة تضــم » أبــو أحمــد 
ــق معــه  ــد للتحقي وأنطــون« وأعي
مــرة أخــرى عــن طريــق عامــل 

ــة  ــرة الثالث ــا الم ــل، أم ــي جاه أم
فتولــى زعيــم »القــاووش« نفســه 
األمــر، وســأله عــن أشــياء كثيــرة 
نشــبه التحقيــق اإلســرائيلي وال 
تختلــف عنــه … وأخــذ منــه نفس 
دونــت  والتــي  المعلومــات … 
فيمــا بعــد… وبقــي اآلخــرون 
متخذيــن منــه موقــف الحيطــة 
واإلهمــال…  بــل  والحــذر 
نفســه  فــي  يــردد  جعلــه  ممــا 
هــؤالء  أجــل  »أمــن 
خاطــرت  الخونــة«، 
ــت  ــت وأهن ــي وناضل بحيات
؟. وســجنت  وضربــت 

ــى  ــجن، تجل ــاء درس الس أثن
»خضــر« بمبادئــه المعروفــة 
مبادئــه   … لســامعيه 
كان  ولكنــه  الشــيوعية… 
ــاً عــن الحــزب وتخطــى  متقدم
والخطــاب،  الــكام  مرحلــة 
ثوريــاً  خطــاً  ليتخــذ  وســبق 
ــدام  ــة الص ــاً، لدرج ــاداً ودموي ح
الدائــم والتحريــض عليــه وأنــه 
رأيــه  فــي  الوحيــدة  الوســيلة 
ــوق…  لكســب النصــر… والحق
الســجن… داخــل  حتــى 

أن  اســتطاع  األيــام  وبمــرور 
حولــه  شــديدة  حلقــة  يســتقطب 
الشــباب  مــن  نشــطة  حلقــة 
فــي  شــعلة  كان  الثورييــن… 
ــانه  ــة، وكان لس ــاط والحرك النش
غبــر  الوحيــدة  الوســيلة  وهــو 
النقــاش  يكــف عــن  المقيــدة ال 
والحــث علــى الثــورة علــى إدارة 
الســجن عنــد كل حــدث… وكأنــه 
يتناســى  أو  ينســى  أن  يحــاول 
ــم  ــاء وأل عــذاب البعــد عــن األحب
الحريــة…  وفقــدان  الســجن 
والحشــرة بيــن عقــول ال تتفــق 
معــه وال تؤيــده وال تبــدي إعجابــاً 
مشــورته.  أو  لرأيــه  تأثــراً  وال 
قــد ارتــوت وال  عقــول كانــت 
تغييرهــا. علــى  قــوة  تقــدر 

ا  ا جاد وبع عة من القصص بع م بين يدي م
ن ل  ن متداول  د يك ا  ا مبتكر وبع ل بع ا
صبع على  ع ا قد سل وإن ل ت تفد العقل والقل 
ن را ل وأدت الرسالة ونال  قد دل  ر  ال

ا دليل  شل  يع وإن  و الر د ل ل يع اب  إع
ربة وال  ي محاولة وت على تقصير منا على كل حال 
ا ال والسمين وكل من يعمل ال بد  ي بد وأن يختل 

نا لنعطي  ع ي نفس ال ش رونا و اع وأن يخط 
الكمال  وحده.                    ر  أكثر ونحاول مرة أ

االس المشتر ر 



»من كل قطر عربي« فضاء مفتوح خصته 

»يومية الوسيط المغاربي الجزائرية «،لمساهمات 

كل األقام العربية دون استثناء، لمد جسور 

التواصل بين الثقافات العربية و كسرالحدود 

الجغرافية ، مؤمنة أن الحدود للثقافة . هذاالمنبر 

بمثابة عربون محبة واحترام لأشقاء العرب في 

ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم العربي.  

 

 
طفــٍل حلــِم  بيــن  و 

. ــت. للبي ــٍد  ئ عا
فــوق  ِص  لقنّــا ا َملَــِل  و 

. . لتّــل  ا
. . ةً  د ور ةُ  ــا لحي ا ــص  تنق

اً غــد يــرى  ال  لطفــُل  ا
ــهُ مثل ــٌر  ــهُ صغي حلم و 
رعْيِن ــا كش ــٌق   ضيّ و 

و   . . ــه بيت ــن  بي
ْم ــد لق ا ة  لكر حٍة ــا س

ّمــهُ  ا يــد  ير مــا  كلُّ  و 
لمــاك ا

شــمعةً ةَ  عشــر حــدى  ا و 
ِه ر نتظــا ا فــي  تمــوج 

يحســُب  لتّــلِّ  ا فــوق  لكــّن 
: يُّ ــد لجن ا

قــد  كــون  ا  ، قتلتــهُ لــو 
ــُت قتل

تــي آل ا لغــِد  ا حتمــات  ا
فــي  لطفــل  ا يكــون  بمــا  فر

غٍد
ــَخ ي ر لتا ا ّرس  ــد ي ــاً  ُمعلّم

لوطنــي ا لنشــيد  ا و 
فــي  يكــون  بمــا  ر و 

رعاً مزا ــٍد  غ
لمغتصبيــن   ا يعلــمِّ 
ء لبقــا ا يــزرع  كيــف 

ا ئــر ثا يكــون  بمــا  ر و 
ن  ا للســام  ــد  ي ير

ــاد للب يجــيء 
ا عر شــا يكــون  بمــا  ر و 
فــي  يحــبَّ  ن  ا يــد  ير

ح ــا لصب ا
ُت في  لــد فقــد و نــا  ا ّمــاً  أ

تــِسِ لكيبو ا
د رو لبــا ا هــِة  فّو مــن 

مــا  عا كبــرت  ــا  كلّم و 
لي ــل  قي

: ــن  ي الخر ا د  ــو للجن و 
لهــم  طفا أ ا  تقتلــو ْن  إ (

ا منو ســتأ
ل  ــا الطف ا ا  ــو تقتل ْن  إ (

) ا ــو من تأ
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أنا لسُت 
يوسَف، لكنّني مثلُهُ

قَْد رأيُت الكواكَب تسجُد 
للشَّامخيَن

الذيَن يقولوَن: ال ... للخنوِع
و لكنَّهم إخوتي يكرهوَن 

موَخ بصوتي الشُّ
فيُلقوَن بي ، في غياهِب جبٍّ 

عميٍق
و باعوا بادي ، و حتَّى 

قَميصي
ئاُب قَتهُ الذِّ الذي مزَّ

و لم يَرَحموني، و لم يُوقِدوا
شمعةً في ِدمائي

***
أنا لسُت يوسَف، لكنَّني ِمثلهُ
راَوَدتني النِّساُء ، ولكنَّني لم 

أُبالي بِهنَّ
إذا ما قطَّعَن األيادي...

و أُغمُض عينيَّ صوماً ...
فقْد راَوَدتني البنادُق و 

األغنياُت
بحبِّ الباِد ...

فلبَّيُت صوَت النِّداِء ...
و أمشي بدربي طوياً ... 

طوياً
و في السِّجِن الزلُت

أهوى بادي
و أعشُق أيضاً عيوَن النِّساِء

***
أنا لسُت يوسَف ، لكنني ِمثلُهُ
سوَف ألبُث في السِّجِن دهراً 

طوياً
و أمضي أؤّوُل أحاَم 

أصحابي الُمترعيَن
بُحبِّ الحياِة : فَمن يأكُل 

السِّجُن ِمن قلبِه
سوَف يقضي شهيداً

و يُدفََن في قلِب قبٍر با أيِّ 
اسٍم

و َمن سوَف يبقى ، سيمضي 
بعدِّ

النُّجوِم - الّتي ال يَراها - 
بقلِب السَّماِء

***
أنا لسُت يوسَف ... ال لسُت 

يوسَف
حتّى أؤّول ُحلَُم الُملوِك

و أعَمُل خازَن قمٍح لدى أيِّ  
فرعون منهُم ...

و لكنَّني سوَف أسعى لهدِم 
العروِش ...

و نسِف السِّجوِن ...
ماِن بصوِت  و زرِع الزَّ

الكرامِة و الكبرياِء
نيُن الِعجاُف لكي تستحيَل السِّ
نابِل ... و  لدهٍر مليء السَّ

األغنياِت
لتفنى بهذا  عصوُر الشَّقاِء ...

*

*

ة  ا ر

ــى  عل ــرة  صي

ــل  لطف ا ــن  كف

ب  ا ــي  عل
ــا علي

سامي عوض هللا 

البيتجالي – فلسطين

سير : كميل أب حني بقل ا

سير كميل أب حني ا



 
كاتيا، أســماء وســميرة قلــوب بحرية 
كبيــرة، وخارطــة جديــدة لأوطــان.

لتصنــع  الُصــدف،  تشــابكت   
الحقائــق،  خطــوط  مــن  األرقــام 
ألوطانــي،  جديــدة  خارطــة 
قلــوب  جغرافيتهــا  خارطــة 
كبيــرة ال يحّدهــا إالّ مــاء البحــر.

ــقي للبحــر،  ــداً عش ــُم حســن جي  يعل
جّدنــا العتيــق، وإلهنــا األوســع الــذي 
يغفــو كل ليلــة علــى ســيف بحــر أو 
شــاطئ حيفــا..  فهــو الــذي أخبرنــي 
بكشــفه ســر القلــوب قائــاً: القلــوب 
يســكنها،  أو  البحــر  تســكن  التــي 
تنــام مطمئنــة لســعة قلبهــا الــذي 
مــا  بــكل  للبحــر  ليلــة  كل  يتّســع 
ــر  ــن البح ــو اب ــه . ه ــه ويخبئ يحتوي

البحــر  إلهــه  حفيــد  وربمــا   ..
القلــوب  ثاثيــة   . »بوســيدون« 
الكبيــرة والجميلــة التــي شــبكتني بهــا 
خارطــة الهاتــف ذات يــوم، ألصبــح 
الكلمــة  تحملــه  مــا  بــكل  حــراً، 
الســجن  يعــد  فلــم   ... معنــى  مــن 
بمقــدوره  يعــد  ولــم  لــي،  يتّســع 
احتجــازي .. ُمقســماً لــكل مشــّكك 
بــكل المعتقــدات بأنــي اآلن ُحــُر.

دقــات  تكــون  قــد  أو   .. قلبــي  دق 
ورنيــن الهاتــف ألســتمع لصوتهــا 
يصــب   ، مــاء  كجــدول  ينهُمــر 
ــاً  ــُم وطن ــي ، فيرس ــر حريت ــي بح ف
أرحــب وأوســع وأجمــل مــن كل 
أوطانــي العربيــة، ولتصبــح قائمتهــا 
ــب  ــد قل ــي الجدي ــم .. وطن ــر برق أكب
ناصــر  كاتيــا  الكبيــر  اإلعاميــة 
المغســول بدمعتيــن أصبــح أوســع 

مــن جغرافيتنــا العربيــة ، وأجمــل 
منهــا ، ليصبــح لــي أنــا وطــٌن جديــد 
األوطــان   ، وبجمالــه  بــه  أُباهــي 
مــن  لــه  فهيهــات  األخــرى... 
يمتلــك وطنــاً كقلبهــا .. أن يمســه 
ــا  ــال أوطانن ــن ح ــل م ــم والخج األل
بحــري  قلــٌب  وألنــه   .. األخــرى 
الهــوى لبنانــي الجنســية يطــل علــى 
بحرنــا الفينيقــي أغرقنــي فــي لُجتــه 

ألصــل مســتنداً إلــى مراكــب الفينيق 
فــي النهايــة إلــى قلــب آخــر يعــزف 
ــة  ــار بحري ــات بأوت ــه ككمنج ــا في م
ــوق  ــب وش ــق وح ــان وعش ــن حن م
ــادٌم  ــا لحــٌن ق ــار صوته ــي بأوت وتغن
مــن الغيــب ومــن عالــم لــم أحيــاه ولم 
أختبــره بعــد لتعيــد ترميــم خارطتنــا 
الفلســطينية التــي تآكلــت مــع تراكــم 
فلســطين  لــي  لتعيــد  الخســارات، 
إلــى قائمتهــا الوطنيــة،  لتضيفنــي 
كعاشــقة لفدائــيٍّ عتيــق، وأٌم للغريــب 
علــى شــاطئ يافــا وكوطن ألســير .. 
صوتهــا كياســمينة كلمــا تحــرش بهــا 
ــذًى  ــٌض بش ــرٌي يفي ــٌي بح ــٌح مائ ري
أرغــب أن أســمعه، كلمــا حاصرتني 
الريــح .. ســندريا البحــر .. التــي 
وأَســَرت  معصمــي،  قيــد  فكــت 
الشــجي،  صوتهــا  بلحــن  قلبــي 
صوتهــا  مقــاس  عــن  ألبحــث 
أجــد.. ولــم  األصــوات  كل  فــي 

لتســلّمني هــي األخــرى بدورهــا، 
لقلــب واســع آخــر، ال زال يتدثــر 
ســماؤها  ويلتحــف  حيفــا،  ببحــر 
تغمــس  التــي  ســميرة  وكرملهــا 
بمــاء  وتغســلهُ  صبــاٍح  كل  قلبهــا 

البحــر ليغــدو أكثــر صفــاًء ونقــاًء 
وســعادة، تحيــك مــن أوتــار مــاء 
ــمعهُ إال  ــعادة، ال أس ــن س ــر لح البح
ــه  ــا يمثّل ــكل م ــل ب ــط، ب ــا فق بصوته
ــذي ال يمكــن إالّ أن يكــون  حســن ال
ــون وراءه  رجــاً ســعيداً إاّل وأن تك
قلــوٌب كبيرة وســعيدة، ســعيدان بقدر 
مراقصتهــا لغيمــة . فــي نهايــة يــوٍم 
... فــي عتمــة ليــل زنزانتــي ... أنــا 
اآلَن ، أطيــُر، أِخــُف، أفقــد الشــعور 
ــب شــعوراً  ــت لينكت ــي المقي الفيزيائ
جديــداً بالحريــة علــى شــاطئ قلــوب 
البحــر .. أســمع حفيــف اصطــدام 
القلــم بــاألوراق يتحــول لموســيقى 
رئتــاي،  يمــأُ  وعقبــهُ  البحــر.. 
أناملــي. أطــراف  يبلــل  ومــاءه 

أنــا اآلن أغــرق فــي البحــر، أنــا اآلن 
ــى  ــعيدة عل ــي الس ــي أوطان ــاك ف هن
حافــة البحــر ويداعبنــي المــوُج حــُر.

ن  ن ريم س ر مفل  سير من  ا
الصحراو
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»ســردية«  تصنيــف  تحــت 
الفــاروق  دار  عــن  صــدر 
نابلــس  فــي  والنشــر  للطباعــة 
لأســير  األول  العمــل  مؤخــرا 
منــذر مفلــح. يقــع هــذا العمــل 
ــي )150( صفحــة مــن القطــع  ف
المتوســط، وصمــم غافــه الفنــان 
شــوربجي. ظافــر  الفلســطيني 
قــدم للســردية المحامــي حســن 
عبّــادي، وممــا جــاء فــي التقديــم 
قولــه: »تُعتبــر الكتابــة متنفًّســا 
لأســير، تدفعــه نحــو األمــام، 
تجعلــه يتنفـّـس شــكًا مــن أشــكال 
الحريــة، واليــوم يحقّــق منــذر 
ــي  ــاق الروح ــي االنط ــه ف ُحلَم
ــات  ــن ظلم ــرج م ــق؛ ويخ المحلّ
ــم  ــور، مــن عال ــى الن الســجن  إل
الخلــود«. إلــى عالــم  النســيان 
حــول  الســردية  فكــرة  تــدور 
فيرصــد  النضاليــة،  التجربــة 
كثيــرا مــن أحــداث االنتفاضــة 
المطــاردات  وفتــرة  الثانيــة، 
االحتــال  قــوات  وماحقــة 
للمقاوميــن، وتنطلــق مــن حكايــة 
حقيقيــة؛ مــن تلــك الخــرزة التــي 
ــة  ــذر فــي ثني وجدهــا الكاتــب من
بعــد  بنطالــه  جيــوب  إحــدى 
اعتقالــه بأيــام في مركــز التحقيق 
الســنين  مــن  ردحــاً  لترافقــه 
مــن  اختزنتــه  مــا  وتختــزن 
ــط مــن  ســنوات وظــروف، فيرب
خــال هــذه الخــرزة األحــداث 

بالمــوروث  التاريخيــة 
ــرة،  ــداث المعاص ــعبي باألح الش
فــي  متحــركا  نصــا  ليبنــي 
أزمنــة مختلفــة وبيئــات متعــددة.
أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ــة  ــرت بمرحل ــد م ــردية« ق »الس
ــريبها  ــا وتس ــي كتابته ــة، ف صعب
مــن الســجن وطباعتهــا، ولم تكن 
العمــل األول الــذي يكتبه األســير 
منــذر، فقــد ســبق لــه أن كتــب 
روايــة بعنــوان »اللحظــة«، تلــك 
الروايــة التــي نجــح فــي إيصالهــا 
إلــى الرفيــق أحمــد ســعدات فــي 
ســجن أريحــا، ليكتــب مقدمتهــا، 
وضاعــت الروايــة بمقدمتهــا فــي 
خضــم مداهمــة قــوات االحتــال 
ســعدات  واعتقــال  للســجن 
ورفاقــه. ليواصــل منــذر الكتابــة 
»الخــرزة«. ســردية  ويكتــب 

كتــب منــذر حيــن وصلــه خبر 
خــروج الســرديّة مــن المطبعــة: 
»لــم يعــد الســجن يتّســع لــي، 
ــازي..  ــدوره احتج ــد بمق ــم يع ول
بــكل  مشــّكك  لــكل  ُمقســماً 
ُحــُر«. اآلن  بأنــي  المعتقــدات 
والكاتــب منــذر مفلــح مــن قريــة 
نابلــس،  قضــاء  دجــن  بيــت 
ــام 1976،  ــت ع ــي الكوي ــد ف ول
بكالوريــوس  علــى  وحاصــل 
عــام  أعمــال  وإدارة  صحافــة 

النجــاح  جامعــة  مــن   2001
فــي  وماجســتير  الوطنيــة، 
مــن  اإلســرائيلية  الشــؤون 
)القــدس(  ديــس  أبــو  جامعــة 
وجــوده  أثنــاء   2018 عــام 
داخــل المعتقــات الصهيونيــة. 
وهــو عضــو في نقابــة الصحفيين 
الفلســطينيين، ومعتقــل منــذ عــام 
عامــاً،   33 بـــ  محكــوم   2003
 18 اآلن  حتــى  منهــا  أمضــى 
عامــاً. ولــه العديــد مــن المقــاالت 
التــي  واألبحــاث  والدراســات 
ــع،  ــن موق ــر م ــي أكث ــرت ف نش
القصــص  ولــه مجموعــة مــن 
أخــرى  وروايــة  والقصائــد، 
ــي انتظــار الطباعــة. وســردية  ف
العمــل  هــي  »الخــرزة« 
للكاتــب. األول  المطبــوع 

تحــت تصنيــف »ســردية«، صــدر 
عــن دار الفــاروق للطباعة والنشــر 
ــل األول  ــرا العم ــس مؤخ ــي نابل ف
هــذا  يقــع  مفلــح.  منــذر  لأســير 
العمــل فــي )150( صفحــة مــن 
ــه  ــم غاف ــط، وصم ــع المتوس القط
الفنان الفلســطيني ظافر شــوربجي.

حســن  المحامــي  للســردية  قــدم 
تقديمــه:  فــي  وجــاء  عبّــادي، 
»تُعتبــر الكتابــة متنفًّســا لأس..يــر، 
تدفعــه نحــو األمــام، تجعلــه يتنفّــس 
شــكًا مــن أشــكال الحريــة، واليــوم 
ــه فــي االنطــاق  ــق منــذر ُحلَم يحقّ
الروحــي المحلّــق؛ ويخــرج مــن 
النــور،  إلــى  الســجن   ظلمــات 
عالــم  إلــى  النســيان  عالــم  مــن 
الروايــة  فكــرة  الخلود«.وتــدور 
حــول التجربــة النضاليــة، حيــث 
يرصــد الكاتــب فيهــا كثيــرا مــن 
أحــداث االنتفاضــة الثانيــة، وفتــرة 
قــوات  وماحقــة  المطــاردات 
ــق  ــن، وتنطل ــال..ل للمقاومي االحت
فكــرة الســردية مــن حكايــة حقيقــة؛ 
مــن تلــك الخــرزة التــي وجدهــا 
إحــدى  ثنيــة  فــي  منــذر  الكاتــب 
ــام  ــه بأي ــه بعــد اعتقال ــوب بنطال جي
لترافقــه  التحقيــق  مركــز  فــي 

ردحــاً مــن الســنين وتختــزن مــا 
ــروف،  ــنوات وظ ــن س ــه م اختزنت
فيربــط مــن خــال هــذه الخــرزة 
بالمــوروث  التاريخيــة  األحــداث 
المعاصــرة،  باألحــداث  الشــعبي 
ــة  ــي أزمن ــركا ف ــا متح ــي نص ليبن
مختلفــة وبيئــات متعــددة. والكاتــب 
منــذر مفلــح مــن قريــة بيــت دجــن 
ــت  ــي الكوي ــد ف ــس، ول ــاء نابل قض
علــى  وحاصــل   ،1976 عــام 
بكالوريــوس صحافــة وإدارة أعمال 
عــام 2001 مــن جامعــة النجــاح 
الوطنيــة، وماجســتير فــي الشــؤون 
اإلســرائيلية مــن جامعــة أبــو ديــس 
)القــدس( عــام 2018 أثنــاء وجــوده 
الصهيونيــة. المعتقــات  داخــل 

 وهــو عضــو فــى نقابــة الصحفييــن 
الفلســطينيين، ومعتقــل منــذ عــام 
عامــاً،   33 بـــ  محكــوم   2003
 18 اآلن  حتــى  منهــا  أمضــى 
ــاالت  ــن المق ــد م ــه العدي ــاً. ول عام
التــى  واألبحــاث  والدراســات 
نشــرت فــي أكثــر مــن موقــع، ولــه 
مجموعــة مــن القصــص والقصائد، 
انتظــار  فــي  أخــرى  وروايــة 
»الخــرزة«  وروايــة  الطباعــة. 
المنشــورة. رواياتــه  أولــى  هــي 
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 (داوود ).... 
عرشون عاماً -ال أصّدُق - قد مضنْيَ 

ويا أًىس
فلكْم ضمْمُتَك بني أضالعي 

وأوجاعي 
وأخٰىش من دواليب الزمٔن

وأنا أراقُب عن كثْيٍب
كيَف أمنلَُك الطريُّة أصبحْت

أو كيف ترتشُف اللنْب
أو كيف تضحُك يل 

بثغٍر باسٍم
وتُزيُح عني كّل ألواِن الَحزَْن

اللْه
ياداووْد

يالرباءة االطفال يف عينيَك
رغم النار والباروْد

اللْه 
ياداووْد

ياطفالً أضلِّلُُه برميش 
ثّم تخطفُه الليايل السوْد

يانَفساً يعطُّر خافِقْي
فتستقي منه األزاهُر والوروْد

اللْه 
ياداووْد

ِّلُُه بكحل العنْي ياطفالً أدلـ
وٰهذي العنْي

رغم الَبنْي
منَك اآلن تعتذُر

ياطفالً أناغيِه بسْحر الفْم

وٰهذا الفْم 
رغم الهْم

يحتيس من رحيِق شفاِهَك الحمرا 
وكالسكراِن

اليُْروٰى
فَيختمُر ....

وأمسُح يف جبينَك من ندى األوراِق
تُصبُح مثل فجر العيِد

كاألطفال ينتظرون يوم العيد....أنتظُر
وألبس من ثياب ِ العيِد أجملَها 

وأدوُر
بني أزّقة الحاراِت

أرصُخ:- أن هذا العيد جاء اليوَم يابُرش
ويأتيني جواٌب :-

أن ٰهذا العيْد
ياأّم الشهيِد

يكون بني الدمع والحرسْة
وهذا العيد تلَو العيْد

اليكــون ســوٰى جراحــات الهــوٰى والشــوق 
والذكــرْى

تبدا من هنا 
من قلبِك املوؤود ْ

واملفجوعِ يف حّب الفتٰى داووْد
يبحُر يف البعيد اىل البعيْد

وهناك يف املنحْر
يكون هناك بني قوافل الشهداْء

إلمامِه املوعوْد
ياأّم الشهيِد 

يكون هذا العيُد بني مالئك األفالْك
والُحوِر

يغنِّنَي الهوٰى
يشجنْيَ باأللحاْن

يرقْصَن بني خامئل النوِر
ويكون هذا العيُد بني جنائٍن سبعْة

وغصِن الباْن
بني التني والزيتون

والرّماْن
ونهر الخمِر ......والكوثْر

بعطر املسِك والعنْرب
يتطّيُب الولداُن

يحتفلون يحتفلوَن ْ
 ياأّم الشهيِد 

هناك يحتفلوْن
مبا ال قْد رأْت عنٌي

وال أُذُن
وال قد جاء يف قلٍب

واليُذكَْر
وأشعل من لهيب العمر قنديالً

عىل مرِّ السنني ابّث أشعاَرْه
عىل مرِّ السنني اسابُق االحالم َ

عاماً بعد عاٍم
ثم عاْم

عىل مر السنني تداعب االحالُم أخيلتي 
وانا ارّدُد بعض اسئلتي 

متٰى.....
فمتى صبياً رصَت ياداووْد

تلعُب لعبَة الُغّميْض
وانا اتابُع ظلَّك الحرياَن

يبحث عن صديٍق ..........ٍ
مثل باقي صبيِة الحارْة

يركُض بني احجار الطريِق 
تالمُس الحيطاُن أظفاَرْه

فاُرسُع يف الطريق أُقّبُل الحيطاَن
أجعلُها مزاراً يل 

با ياقلُب زّواَره..؟ْ فهل خاَن الصِّ
وتداعُب االحالُم أخيلتي 
وأنا ارّدُد بعَض اسئلتي 

متٰى.....
فمتٰى تصريُ فتًى كفتياِن املحلِّة

تزرع الزيتون َوالرّماْن
وتجول بني سنابل الحقِل

ومتى اراَك تهّز جذَع النخِل
ْوحِ والريحاْن بني الرَّ

يتساقُط الرُّطُب الجنيُّ
كأنّه امليالُد

يُبَعُث من جديٍد
عاد من أجيل 

واذهُب يف املغيب ِ
أعايُن اآلفاَق

يف  هنــاك  ســناَك  عــن  ابحــُث 
لظــلِّ ا

واسأُل ادمعي وفؤادَي املكسوَر
أليس هناك بني الخلِّ والخلِّ

وفاٌء للهوٰى..؟ٰ
والعهد وامليثاْق..؟ْ

ــروُة  ــا ع ــُب فيه ــْد ذوْت ياقل أْم ق
الوصــِل

وتصارُع االحالُم أخيلتي 
فأفزُع من منامي 

أندُب الصّديَق......:-: 
يوســُف ايّهــا الصّديــُق أفتينــي 
برؤيــاَي التــي مازلــُت أخشــاها ..؟

رأيــُت بــأيّنْ احمــُل فــوق رأيس 
خبــزَة التّنــوِر

تأكلُها طيوُر النوِر

ايّهــا الصّديــُق ..ماتفســرُي رؤيــاَي  يوســُف 
التــي مــا بــتُّ أهواهــا !؟

ويأتيني جواٌب ....
أنُه ...َقَدرْي

هناَك هناَك دّقْت ساعُة الخطَِر
فأرفُع ناظريَّ اىل السامِء أناشُد اللٰه 

إلٰهْي ...
يامْن كان يف الّرساء والرضّاِء إلْهامي 

إلٰهْي....
يامْن اليَردُّ األمَّ دعواها 

تغطية: أ.حفصة كيحل 

ــىل الســاعة  ــاري ع ــة 11 ديســمرب الج ــوم الجمع ــم يف ي ت
18:15 تنظيــم ورشــة تعليميــة بعنــوان [كيــف تدخــل إىل 
ــك عــن  ــدة ســاعة ونصــف, وذل ــراءة] دامــت م ــامل الق ع
ــالل  ــن خ ــبوك وم ــع الفيس ــرب موق ــارش ع ــث مب ــق ب طري
مجموعــة شــباب وهــران يقــرأ, جائــت هــذه الورشــة يف 
ــا املــدرب  ــي قدمه ــة والت إطــار مــرشوع القــراءة التفاعلي
الــدويل « محمــد منقــور « , وقــد عالجــت الورشــة الكثــري 

ــي  ــور والت ــن األم م
ــا:  ــن بينه ــاط  م ــدة نق متحــورت يف ع

_ كيفيــة تحديــد الوقــت املناســب للقــراءة ._ كيفيــة 
جعــل القــراءة عــادة اليتــم التخــيل عنهــا .

_ كيف يصبح اإلنسان مثقفاً.
الحديثــة  القــراءة  مهــارات  عــىل  التــدرب  كيفيــة   _

. التفاعليــة  القــراءة  مــرشوع  عــىل  والتعــرف 
أســئلة  عــىل  املــدرب  بإجابــة  الورشــة  ختمــت  وقــد 

ــث  ــاد والح ــح واإلرش ــم النص ــاركني وتقدي ــة واملش الطلب
عــىل التعلــم واإلجتهــاد والتعــاون لإلرتقــاء بعــامل القــراءة 
والحديثــة,  الجديــدة  واألســاليب  املهــارات  واكتســاب 
ــد  ــة إىل التأكي ــني, إضاف ــر مســتوى املتدرب الناجعــة لتطوي

عــىل أن القــراءة رضورة وليســت هوايــة .
 

مجموعة شباب وهران يقرأ نظمت :

ورشة تعليمية بعنوان كيف تدخل إلى عالم القراءة ؟ 

عبدالباري المالكي  ــان أم  ــىل لس ــدة ع ــلامن القصي ــن داوود س ــهيد الوط ــداة...اىل روح ش مه
ــا... ــي ولده ــي تناج ــهيد ، وه الش
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الشهيد معين األطرش

 السماء ألقت عليه معطفًا من الثلج!
يف الثلج سارت الجنازة، جاء املشيعون رغم برودة الجو، 
قرأوا الفاتحة واطلقوا االناشيد فانفجر الرعد يف السامء، 

رأينا األرض تفتت أغاللها ويركض فيها الشجر نحو السحاب، 
ترانيم الرعاة نسمعها فوق التالل، هدايا لألطفال يف عيد 
امليالد، الشهيد يغتسل باألبيض والصالة والسحب املاطرة.

الثلج هذا العام غزير، أصابع الشمس تحاول ان تلمس 
جسد الشهيد معني األطرش بحنني يحرتق، وتلقي عليه سالم 

الكواكب يف األعايل، تغّسله بزيت النجوم.
الثلج األبيض يتساقط هادئا بطيئا يسري معنا يف الجنازة 
بخشوع كأنه يبيك، غيمة تصري رسيرا تحمل معني فوق 

تخوم البياض، كل يشء ابيض، هذا الفضاء يطل من شبابيك 
الثلج يلوح بربق ورعد ورذاذ وماء، السامء تلقي عىل جسد 

الشهيد معطفاً من الثلج، طيور تقرتب تهبط عىل سلم 
الفضاء تحك مناقريها بزهور الورود، تفرش أجنحتها فوق 
جثامن الشهيد، صار الجسد اآلن مكتمل القدمني واليدين 

من ثلج وضوء ورياح.
الثلج ييضء، رسيرا ابيض مرفوعا عىل األكتاف، السامء 

والهواء وحبات الربد وزهرة الجوري، االوالد البنات 
واالصدقاء والقصائد والنار تجتمع يف هذا الزفاف الذي 

يلبس ثوب البياض، برد وسالم عىل الشهيد، الثلج دافئ، 
مخيم الدهيشة يلتهب، زغاريد تطلقها النساء من النوافذ، 

دبكة فلسطينية عىل االرض البيضاء.
عائلة الشهيد معني االطرش تنتمي اىل زيتونة البدوي يف 

قرية الولجة الضاربة جذورها يف اعامق التاريخ، والده 
محمد االطرش وجميع أشقائه وأعاممه وأقاربه وجريانه 

اعتقلوا يف سجون االحتالل االرسائييل، جيش االحتالل داهم 
منزل الشهيد عدة مرات، عرث الجيش يف الخزانة عىل بيان 
ومسبحة من عجم الزيتون وسبعة حجارة، اوراق هربت 
من سجن الفارعة، لوحة فنية معلقة عىل الجدار لحصان 

جامح يحمل مقالعا يقذف حجرا كبريا للفنان املرحوم 
عدنان الزبيدي، ويف بيت معني االطرش حدد القناصون بنك 

االهداف العسكري، الرصاص الدمدم املتفجر، التصويب 
عىل الرأس او الصدر ويف القلب، الرضبة عىل القدمني 

وتحت الخارصة، الرضبة للمخيم بني العينني وقبل طلوع 
الفجر وانطالق املظاهرة.

بتاريخ ٢٠٠٤/٣/٢٢ استشهد الشيخ املجاهد احمد ياسني يف 
هجوم صاروخي ارسائييل يف ذلك الفجر املصبوب باملوت يف 

غزة، كان الشيخ عائدا عىل كرسيه املتحرك بعد آداء صالة 
الفجر يف املسجد القريب من منزله، وعىل أثر هذه الجرمية 

البشعة اندلعت املواجهات يف كل مكان، وعىل املدخل 
الشاميل ملدينة بيت لحم شارك معني األطرش يف املظاهرة 
املنددة باغتيال الشيخ احمد ياسني، اطلق جنود االحتالل 

الرصاص عليه فأصيب بالعامود الفقري الذي أدى اىل شلل 
نصفي واعاقة دامئة.

جلس معني االطرش عىل الكريس املتحرك الذي كان يجلس 
عليه الشيخ احمد ياسني، الشهيد يجلس مكان الشهيد، 

عجالت الكريس تتحرك ومل تتوقف، وظل معني يتحرك اىل 
ان ارتقى شهيدا يوم ٢٠١٣/١٢/١٢ متأثرا بالجروح التي 

اصيب بها.
مل يستسلم معني اىل االعاقة والوجع لسنوات عديدة، كان 
يحرك كرسيه يف الشوارع ويشارك يف كل املناسبات، تجده 
صوب كل االتجاهات، احالمه ظلت جسورا ممدودة فوق 
انهاره املتخيلة، كان شاهداً وشهيدا يرجئ املوت سنة وراء 

سنة حتى تكتمل املوجة القادمة.
يحق لنا ان منوت كام نشتهي، ان منوت لتختبئ االرض 

يف سنبلة، كتب اوالد الدهيشة عبارة محمود دريش عىل 
الجدار واندلعت مظاهرة، الالجئون يجتازون الحواجز 

واالبراج املسلحة، 
يقرتبون من القدس 

العاصمة، جهاز 
املخابرات االرسائييل 

حدد الهل 
الدهيشة مسارين: 

اما املوت أو 
األعاقة، لكن معني 

االطرش يتقدم، 
دماء مألت جسده، 

دماء تسري وراءه 
وأمامه وعىل جانبيه، 

لكنه ال زال يتقدم، يحرك البحر ويجدف ميا تبقى من قوة 
لديه، لقد وصل، اطل عىل القدس، وقع مغشيا عليه.

املخيم محطة انتظار، هو الالمكان، دامئا ينتظر حاملا، وكلام 
جاء ليبني بيتاً من االنقاض التي تركها اجدادنا وراءهم 

قتلوه او صلبوه حتى ال ترتاح االرض والروح وتجف البذرة 
الثائرة.

املخيم محطة انتظار، كم قنبلة غسلت شظاياها بلحم 
الالجئني وكم رصاصة؟ دفنوا التاريخ واخرتعوا دولة وشعباً 

وعلام ورواية وخرافة، ويف االنتظار ولدت اجيال من شقوق 
الجدار، حركت الزمان واملكان بعكازة وارادة وذاكرة.

يلزم العامل وقت وموت ليك يفهم صوت املخيم ينسكب يف 
آذان الناس، يلزم العامل ان يدرك ان الوطن هو امللجأ االخري، 

وان سقط الوطن يصري الجسد هو الوطن واملوت مرايا 
نجدد فيها الوصايا، من اسامئنا نأيت اىل اسامئنا ، ضحايا ترث 

البطولة من الضحايا.
كان معني االطرش يسعى اىل املثول امام منصة املحكمة 
الجنائية يف الهاي، سيتلو بيان موته امام املدعية العامة 

السيدة امللف جاهز يا سيديت فاتو بنسودا، جسدي املشلول 
سيتكلم بكل ما فيه من وجع ورصاص، وجه القاتل اعرفه 

جيدا منذ وعد بلفور حتى اخر حرب عىل غزة، الجرمية 
مستمرة، النكبة مستمرة.

يا قضاة املحكمة الدولية: ال تجلعوين اغادر الدنيا قبل 
احقاق العدالة االنسانية، فقد فقدت بيتي واصدقايئ 

واقدامي، فقدت ريش الطفولة وأحرتقت أجنحتي، ال يشء 
يعيد ايل حيايت، لكن حياة االخرين من ابناء شعبي مرهونة 

بألقاء القبض عىل املجرمني ومحاسبتهم ووضع حد لدولة 
ارسائيل الفاشية يف هذه املنطقة.

يا قضاة املحكمة الدولية: احتاج اىل موت عادي بسالم ال 
بطلقة غادرة، احتاج اىل موت تحت اشجاري الواقفة، احتاج 

اىل قرب واضح عليه اسمي وتاريخ ميالدي، ال اىل سجن او 
رقم يف ثالجة باردة، احتاج اىل حياة اراها يف اطفال فلسطني 
الصغار ال يشنقهم قناص ارسائييل عىل الجاجز وعىل السياج 
الفاصل يف غزة املحارصة، يا قضاة املحكمة الدولية: اعيدوا 

ايل اقدامي اخرجوا املوت من جسدي ليتنفس املخيم 
ويستعيد الحياة هنا يف الدنيا وهناك يف اآلخرة.

السامء ألقت عىل جسد معني االطرش معطفا من الثلج يف 
رحلته الخالدة، الثلج هو حداثة االرض عندما تخرج عن 
النص، اراد معني ان يكون عاشقا شتائيا وعاصفا يف هذا 

االبيض الكوين، رحل الشهيد معني وال زال الصيف مختبئا 
يف داخله، ال زال قادرا عىل استخراج الجمر والنار من ثلج 

اليدين، رحل معني كأنه هو والثلج صديقان عىل درب 
الحرية. 

عضو اجمللس التشريعي 
ورئيس هيئة شؤون األسرى واحملررين السابق

وهران :

إنتاج أغاني للترويج أللعاب البحر 
األبيض المتوسط

تعكف الجمعية الثقافية للفنون العرصية لوهران حاليا عىل إنتاج أغاين 
للرتويج أللعاب البحر األبيض املتوسط املقرر تنظيمها بعاصمة الغرب 

الجزائري يف 2022، حسبام استفيد يوم االثنني لدى هذه الجمعية.
وسترشع الجمعية قبل نهاية السنة الجارية يف تسجيل ثالثة أغاين اثنني 
يف طابع الراي وأخرى من الطابع الوهراين لرتويج لهذا الحدث الريايض 

املتوسطي، حسبام أبرزه لوأج رئيس هذه الجمعية، مختار سواق.
وستتناول هذه األغاين تاريخ وهران لتسويق الوجهة السياحية للمدينة 
و الرتويج لهذا التظاهرة الرياضية املتوسطية، كام أضاف السيد سواق 

الذي يعد مؤلف وملحن هذه األعامل الفنية.
وستنتج األغاين يف شكل فيديو كليب باللغتني العربية واالنجليزية 
وسيكون تصويرها مبختلف املواقع األثرية و التاريخية و األحياء 

الشعبية، وفق نفس املصدر الفتا أن «هذه األغاين من أداء فنانني من 
وهران معروفني يف الساحة الفنية الدولية».

كام سيتم إنتاج هذه األعامل الفنية بالتنسيق مع مديرية الثقافة 
لوهران وتقدميها عىل الهيئات املعنية قصد عرضها شهر قبل انطالق 

ألعاب البحر األبيض املتوسط، حسبام أشار إليه رئيس الجمعية الثقافية 
للفنون العرصية الذي يعد عضوا معتمدا باملنظمة الدولية للمؤلفني 

وامللحنني عرب العامل (السكام).

ليبيا : 

جلسة جديدة لملتقى الحوار 
السياسي للتصويت على آلية 

الختيار السلطة التنفيذية
تنطلق يوم االثنني عرب االتصال املريئ عن بعد أشغال جولة جديدة 

مللتقى الحوار السيايس يف ليبيا ملواصلة النقاش حول سبل التوافق عىل 
آلية الرتشح للمجلس الرئايس والسلطة التنفيذية, حسبام أعلنت عنه 

ستيفاين وليامز املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة باإلنابة.
و قالت وليامز أن التصويت الذي سينطلق اليوم سيكون عىل 

االختيارين اللذين فازا يف مجمل املقرتحات والنقاشات التي جرت خالل 
األيام املاضية, و سينتهي  مساءا.

يف رسالة وجهتها إىل أعضاء لجنة الحوار السيايس الليبي الـ75, أشارت 
وليامز إىل أن الخيارين اللذين يجرى التصويت بشأنهام هام تصويت 
ثلثي األعضاء باإلضافة إىل 50 باملائة زائد 1 من كل إقليم, واالختيار 

الثاين تصويت 60 باملائة من  األعضاء باإلضافة إىل 50 باملائة زائد من 
كل إقليم.

وفشل أعضاء لجنة الحوار السيايس الليبي يف التوافق خالل عدد من 
جوالت سابقة , عىل آلية اختيار رئيس وأعضاء املجلس الرئايس.

وتوجت الجولة االوىل من ملتقى الحوار السيايس الليبي املبارش التي 
شارك فيها 75 مكونا ليبيا, اختريوا بإرشاف أممي , ميثلون نوابا وأعضاء 

باملجلس األعىل للدولة (نيايب استشاري) وأعيانا وممثلني عن مختلف 
املناطق والفئات واملكونات  السياسية الليبية-, بتصويت املجتمعني عىل 
آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة من بني مثاين آليات جرى 

طرحها عىل أعضاء امللتقى , كام توافقوا عىل
تحديد صالحيات املجلس الرئايس والحكومة.

كام أسفر ملتقى الحوار السيايس الليبي يف جولته االوىل عىل توافق 
االطراف املشاركة عىل إجراء االنتخابات العامة يف 24 ديسمرب من العام 

.2021

روائح كريهة و تراكم األوساخ يزعجان السكان.. 

اشتىك بعض سكان حي سيدي سليامن من الروائح الكريهة املنبعثة جراء 
حرق القاممة باملفرغة،الحي يعترب أحد أكرب األحياء الشعبية.و قد اشتىك 
سكان الهامل عرشات املرات من الروائح املنبعثة من هذه املفرغة التي 

أصبحت روائحها تصل ألحياء مجاورة لبلديات أخرى..
القاممة بأكوام هائلة ليست بعيدة عن السكان و هو ما يشكل خطرا عىل 

األطفال و كبار السن خاصة الذين يعانون من أمراض الربو ،و يف ظل انتشار 
الوباء كورونا قد تصبح هذه املفرغة كارثة عىل سكان املنطقة كافة..و مع 

فصل الشتاء فإن األمطار تساهم يف انتشار الروائح الكريهة
 و حسب بعض ساكنة الحي فجهود السكان مع بعض املسؤولني املحليني 

متواصلة و توجد شكاوى مسجلة منذ سنوات و حتى كتابات عىل صفحات 
التواصل االجتامعي تدعو لنقل هذه املفرغة التي باتت تشكل هاجسا 

للسكان حتى باملناطق املجاورة و القريبة من نقطة تواجد تلك املفرغة..
بونيف املسعود..املسيلة

والية سيدي بلعباس 

شرطة سفيزف تفكك جمعية أشرار خطيرة 
مختصة في ترويج األقراص المهلوسة. 

ألقت قوات الرشطة بالفرقة 
املتنقلة للرشطة القضائية 

بأمن دائرة سفيزف القبض 
عىل 06 أشخاص ترتاوح 

أعامرهم بني 24 و 45 سنة 
تورطو يف تكوين جمعية أرشار 

مع الحيازة عىل املخدرات 
واألقراص املهلوسة قصد املتاجرة فيها وحمل أسلحة بيضاء محظورة بدون 

مربر رشعي ، حيث تم عىل إثر ذلك حجز 246 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء 
محظورة من الحجم الكبري، ناهيك عن ضبط وحجز 732 وحدة خمر من 

مختلف األنواع والسعات ، يف حني تم إنجاز ملف قضايئ ضد السالفي الذكر 
تم مبوجبه تقدميهم أمام النيابة.

أطوار القضية تعود إىل إستغالل قوات الرشطة بالفرقة املتنقلة للرشطة 
القضائية بأمن دائرة سفيزف ملعلومات مفادها وجود مجموعة أرشار يقومون 

برتويج املخدرات واألقراص املهلوسة عرب إقليم اإلختصاص ، لتبارش املصلحة 
عىل إثر ذلك بفتح تحقيق معمق عىل جناح الرسعة للكشف عن مالبسات 

هذه القضية ، وبعد عملية مراقبة دقيقة لتحركات أحد املشتبه فيهم تم 
توقيفه عىل منت مركبته ، هذا األخري ضبط بحوزته عدد من األقراص املهلوسة 
كانت موجهة لغرض املتاجرة فيها ، التحقيقات التي بارشتها املصلحة مكنت 

من الوصول إىل بقية رشكائه البالغ عددهم 05 أشخاص ، حيث ضبطت 
بحوزتهم كميات متفاوتة من األقراص املهلوسة بلغت يف مجموعها 246 قرص 

مهلوس وكمية من الكيف املعالج كانت موجهة لغرض الرتويج باإلضافة إىل 
أسلحة بيضاء من الحجم الكبري، باإلضافة إىل 09 هواتف نقالة، هذا كام تم 

حجز 732 وحدة خمر كانت موجهة لغرض ترويجها.   
     بعد إستيفاء جميع اإلجراءات القانونية تم تقديم املشتبه فيهم أمام 
النيابة عن قضية تكوين جمعية جمعية أرشار مع الحيازة عىل املخدرات 

واألقراص املهلوسة قصد املتاجرة فيها وحمل أسلحة بيضاء محظورة بدون 
مربر رشعي .

بدرة مغريب

توقيف شخصين وحجز صفيحتين 
من المخدرات بتاجنانت . 

متكن عنارص أمن دائرة تاجنانت بوالية ميلة أول أمس من توقيف شخصني 
بحوزتهام كمية من املخدرات ( كيف معالج ) مبدينة تاجنانت.

تفاصيل القضية تعود ملعلومات تحصل عليها عنارص الرشطة القضائية 
بأمن الدائرة مفادها قيام شخص مشبوه يبيع املخدرات واملؤثرات العقلية 

باستعامل مركبة وسط مدينة تاجنانت، حيث تم وضع خطة ميدانية كللت 
بتوقيف املشتبه فيه البالغ من العمر 25 سنة رفقة شخص آخر يبلغ من 

العمر 24 سنة عىل مستوى حي 533 مسكن عىل منت سيارة سياحية ليتم 
إجراء عملية التلمس الجسدي و تفتيش املركبة تفتيشا دقيقا عرث بداخلها 
تحت الغطاء الجلدي أسفل مقعد السيارة عىل صفيحتني من املخدرات ( 

كيف معالج ) قدر وزنهام بـ 181.3 غرام ليتم تحويلهام إىل مقر أمن الدائرة
 بعد استكامل اإلجراءات القانونية تم تقديم املشتبه فيهام أمام النيابة 

املختصة لدى محكمة شلغوم العيد.
ياسني زويلخ

فرقة البحث و التدخل BRI تفكك شبكة إجرامية 
متكونة من 06 أشخاص و تحجز مخدرات صلبة 

«كوكايين» وكمية من المؤثرات العقلية وأسلحة بيضاء 

يف إطار التنسيق العمليايت بني املصالح األمنية بأم البواقي والرامية ملكافحة 
اإلتجار غري الرشعي للمخدرات واملؤثرات العقلية بإقليم اإلختصاص، متكنت 

 BRI مصالح األمن الوطني بأم البواقي ممثلة يف  فرقة البحث والتدخل
باملصلحة الوالئية للرشطة القضائية بأمن والية أم البواقي بالتنسيق مع قوات 

الجيش الوطني الشعبي بأم البواقي من اإلطاحة بشبكة إجرامية تنشط يف 
مجال ترويج املخدرات الصلبة «كوكايني»و وأدوية ذات تأثر مخـــدر.

العملية جاءت بعد حصول عنارص فرقة البحث والتدخل BRI بام البواقي 
بتاريخ 2020.12.08 عىل معلومة مفادها عزم اشخاص ينحدرون من مدينتي 

عنابة وعني مليلة بأم البواقي عىل عقد صفقة بيع ورشاء مادة الكوكايني 
وهذا عىل مستوى مدينة عني مليلة ، ليتم تكثيف التحريات مع وضع خطة 

امنية محكمة التنسيق، متكن عىل إثرها عنارص الفرقة يف حدود الساعة 
الرابعة مساء من توقيف 03 مركبات كان عىل متنها ستـ06ـة اشخاص ترتاوح 
اعامرهم بني 27 و 47 سة ضبط بحوزتهم كمية من املخدرات الصلبة كوكايني 

قدر وزنها بـ 52.50غرام اضافة اىل اسرتجاع مبالغ مالية معتربة بالعملة 
الوطنية واالجنبية من عائدات املتاجرة بهده املواد، ليتم تحويل األشخاص 
رفقة املحجوزات اىل مقر الفرقة . باستمرار التحقيق يف القضية تم الكشف 

عن مكان رسي بإحدى البنايات املهجورة يتخذه املشتبه فيهم لتخزين 
املخدرات واملؤثرات العقلية والتي اسرتجعت منه 202 كبسولة و13 قارورة 
من ادوية مؤثرة عقليا باالضافة اىل سكني من الحجم الكبري وعدد من قاطع 
االوراق (كيتور).املشتبه فيهم وبعد انجاز ملف جزايئ ضدهم عن قضية: « 

جناية تصنيع ونقل وتخزين املخدرات الصلبة (كوكايني) لغرض املتاجرة فيها 
بطريقة غري مرشوعة يف اطار جامعة اجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية « 

قدموا امام النيابة املختصة اقليميا بتاريخ 2020.12.13.
مدفوين صونيا أم البواقي

بقلم: عيسى قراقع

قرار ترامب حول الصحراء الغربية "ال يجلب السالم" في المنطقة
نرشت صحيفة فايننشال تاميز االمريكية مقال رأي رئيسيا أكدت فيه 
أن آخر قرار للرئيس املغادر دونالد ترامب حول الصحراء الغربية "ال 

يجلب السالم بل يعزز مخاطر عدم االستقرار" يف املنطقة.
وذكر كاتب املقال يف السياق أن "الصفقة" التي أعلن عنها ترامب 
الخميس املايض, كانت آخر صفقة يف سلسلة الصفقات التي كانت 

كلها "تقوم عىل فكرة املقايضة والعقود التجارية".
وأشار إىل انه مقابل تطبيع العالقات بني املغرب وإرسائيل, اعرتفت 
الواليات املتحدة مبزاعم الرباط يف الصحراء الغربية, التي ما زالت 
مسجلة لدى الجمعية العامة لالمم املتحدة من ضمن االقاليم غري 

املتمتعة بالحكم الذايت.
وتقول الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن "التوترات زادت يف 

الصحراء الغربية" يف ظل انتهاك املغرب التفاق وقف إطالق النار 

مام "دفع بجبهة البوليساريو ألخذ قرار الدفاع عن النفس" يف 
أعقاب العدوان العسكري املغريب عىل املدنيني الصحراويني يف 

منطقة منزوعة السالح يف الكركرات.
وذكرت الصحيفة بقرار األمم املتحدة الصادر عام 1991 والذي 

حدد معامل وقف إطالق النار منذ 30 عاما قد نص عىل أن مستقبل 
املنطقة يتقرر عرب تنظيم استفتاء لتقرير املصري.

وأشارت نقال عن مصادر دبلوماسية إىل أنه بدال من تقوية 
مصداقيته كصانع سالم يف األيام األخرية من حكمه, يقوم ترامب 

ب"زيادة مخاطر عدم االستقرار يف املنطقة ".
وذكرت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية كانت قد لفتت الشهر 

املايض إىل تشديد السلطات املغربية التضييق ومنع دخول مراقبي 
حقوق االنسان والصحفيني املستقلني يف االرايض املحتلة من 

الصحراء الغربية.
هذا وكانت التنظيامت املتواجدة باالقليم قد حذرت من تشديد 
السلطات املغربية الخناق عىل املتظاهرين السلميني بعد إقدام 

القوات املغربية بخرق اتفاق وقف اطالق النار املوقع يف 1991 بني 
جبهة البوليساريو واملغرب, تحت رعاية االمم املتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مناضل من مؤسسة "نشطاء" الصحراوية 
املتواجدة باالرايض املحتلة ترصيحه أن القوات املغربية اعتقلت 

حوايل 35 شخصية بسبب مشاركتها يف مظاهرات سلمية.
وقال املناضل أن إعالن ترامب "أكد لديه بوضوح انه بعد أن تم 

غلق كل أبواب السالم مل يرتك أمام الشعب الصحراوي من خيار إال 
الكفاح املسلح".

واج

لجنة قانون الالعب: 

االنتهاء من اعداد ملف الشراكة مع وسطاء 
الالعبين

أعلنت لجنة قانون الالعب, التابعة لالتحادية الجزائرية لكرة القدم, 
انتهائها من إعداد امللف الخاص بالوسطاء وكل الوثائق املرتبطة به, 
خاصة تلك املتعلقة بالقانون الخاص بالرشاكة مع وسطاء الالعبني , 

حسب ما أفادته  مساء األحد الفاف عرب موقعها الرسمي عىل شبكة 
االنرتنت . وأوضحت الهيئة الفدرالية يف بيانها , أّن :»هذه الخطوة, 

تندرج أساسا يف املساعي الرامية إىل حامية النوادي و الالعبني و املدربني 
من التورط يف أي مامرسات  غري قانونية عند ابرامهم لعقود االنتقاالت 

و عقود العمل الخاصة بالنوادي و الالعبني و املدربني « مؤكدة» أّن 
محتوى هذا القانون يستجيب للرشوط التي يحددها االتحاد الدويل 

للعبة (فيفا) يف هذا الباب «.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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