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قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية: 
صيانة الوحدة الوطنية واالنسجام المجتمعي

ترأس السيد رئيس الدائرة عالوة دايل يومو20 ديسمرب 2020 اجتامع املجلس 
التقني للدائرة  والذي كان مخصصا لقطاع الصحة،حيث تم تنصيب لجنة 

الدائرة املكلفة مبكافحة األمراض املتنقلة عن طريق املياه والحيوان ونظافة 
املحيط،ليتم بعدها مناقشة العديد من النقاط والتي متثلت فيامييل:

تقديم الربنامج السنوي لسنة 2021 لعمل اللجان البلدية والدائرة.
تقييم  حصيلة عمل اللجان البلدية املكلفة مبكافحة االمراض املتنقلة عن 

طريق املياه.
تقديم حصيلة معالجة املياه الصالحة للرشب عرب بلديات الدائرة.
تقديم حصيلة مراقبة النظافة الغذائية عرب إقليم بلديات الدائرة.

مكافحة الحيوانات الضالة (الكالب الضالة).
تقييم حصيلة التدخالت عىل مستوى النشاطات املعنية بتطبيق التدابري 

ع املالك قادري   سطيفواإلجراءات املتعلقة بالحد من انتشار وباء كورونا.

 هذا الخبر نشر باالمس باسم رئيس دائرة سطيف بينما هو لرئيس دائرة عين ازال
ولهذا ارتاينا ان نعيد نشره فمعذرة لرئيسي الدائرتين 

ملفات الصحة محور اجتماع تقني لرئيس دائرة عين آزال 

ص٠٢

إذاعة صوت االسرى – وكاالت

رئيس لجنة ادارة هيئة شؤون األسرى 
والمحررين في المحافظات الجنوبية

 (١٤) أسير مريض يقيمون حاليا 
في ما يسمى بمستشفى سجن 

الرملة يتهددهم الخطر

السنة األولى من عهدة الرئيس تبون:
 إستعادة هيبة الدولة، حجر األساس 

في إرساء دولة القانون

عرفت السنة األولى من عهدة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون 

تواصل األعمال الرامية الستعادة سلطة الدولة وهيبتها التي تعد حجر 

االساس إلقامة جمهورية جديدة تتماشى مع تطلعات الشعب الجزائري.

ويجدر التذكري يف هذا االطار إن استعادة هيبة الدولة كانت من بني 
االلتزامات ال54 للمرتشح تبون، الذي أكد خالل اجتامع مجلس الوزراء 

يوم 5 يناير 2020 عىل رضورة «مبارشة إجراء تقويم الوضع العام للبالد 
من خالل استعادة هيبة الدولة واسرتجاع ثقة املواطنني بها».

وخالل أدائه اليمني الدستورية يوم 19 ديسمرب 2020، أكد رئيس 
الجمهورية عىل أهمية مكافحة آفة الفساد بكل اشكاله بدون هوادة، 

مشددا عىل وضع حد للنهب و خيانة االمانة و السلوكات املنحرفة.
ويف السياق نفسه، أشار الرئيس تبون إىل اسرتاتيجية «تهدف اىل 

استعادة هيبة الدولة من خالل االستمرار يف مكافحة الفساد وسياسة 
الالعقاب ومامرسات التوزيع العشوايئ للريع البرتويل».

لتتأكد تلك االرادة، من خالل دسرتة السلطة العليا للشفافية والوقاية 
من الفساد ومكافحته، وبالتزام الرئيس تبون بجعل العفو الرئايس 

«يستثني االشخاص املحكوم عليهم ومتورطني يف قضايا فساد». 
كام ترجمت التزامات السيد تبون، يف هذا املجال، من خالل املتابعات 

القضائية املتخذة بشكل حاسم ضد جميع املسؤولني مهام كانت صفتهم 
و رتبتم و جميع  االشخاص املتورطني - او مشتبه يف تورطهم- يف قضايا 

فساد او نهب ثروات البالد.
كام ان استعادة هيبة الدولة،  تعني ايضا حامية املواطنني بفعالية سيام 

االطفال من االشكال الجديدة للجرمية و عىل راسها اعامل الختطاف 
التي تعد ظاهرة ما فتئت تستفحل خالل السنوات االخرية.

و كان الرئيس تبون قد امر يف هذا السياق ب»تطبيق اقىص العقوبات 
دون امكانية التخفيف او العفو ضد مرتكبي جرائم اختطاف االشخاص» 

و ذلك «مهام كانت اسباب و حيثيات االختطاف».
كام أكد الرئيس تبون «التزام الدولة بحامية املواطنني وتعزيز العدالة 

وسلطان القانون لتقوية املسار الدميقراطي وإعادة هيبة الدولة لتكون 
عادلة وتحمي الضعفاء بعد تفيش ظاهرة االختطاف الغريبة عن 

مجتمعنا، واملأساة التي انجرت عنها».
يذكر أن نص القانون الذي تضمن «تشديد العقوبات ضد مرتكبي 
جرائم االختطاف» قد تم عرضه واملصادقة عليه من طرف غرفتي 

الربملان.
ويتعرض املتهم يف قضايا االختطاف حسب نص القانون الجديد إىل 

احكام قد تصل إىل االعدام يف حال وفاة الضحية وإىل السجن املؤبد يف 
حال العثور عىل الضحية وهي عىل قيد الحياة.

هذا وصادق الربملان أيضا عىل القانون املتعلق بالوقاية من عصابات 
األحياء ومكافحتها وهو نص يهدف إىل وضع «اطار ترشيعي للوقاية 

من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام االمن عىل مستوى 
االحياء السكنية».

وملا كانت نجاعة التدابري الرامية إلعادة هيبة الدولة واسرتجاع ثقة 
املواطن تقاس ايضا بقدرة البالد عىل القضاء عىل بقايا االرهاب 

والجرمية العابرة للحدود، تم التأكيد شهر فرباير 2020 خالل اجتامع 
استثنايئ ملجلس الوزراء ترأسه السيد تبون عىل «تكثيف العمل ملكافحة 

بقايا االرهاب إىل غاية االستئصال الكيل والنهايئ لهذه الظاهرة (...)  
وكذا محاربة الجرمية املنظمة العابرة للحدود واإلتجار باملخدرات 

والتهريب والهجرة غري الرشعية».
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 يعتبر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها سندا تشريعيا قويا للتصدي لهذه الظاهرة التي أخذت أبعادا مقلقة دفعت 

بالسلطات العليا للبالد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى السعي لمعالجتها وصيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها.

ويعد سن هذا القانون احد أبرز املكاسب 
التي اجتهدت السلطات يف تحقيقها يف 

ظل تفيش هذه الظاهرة ال سيام من بعض 
األوساط حيث تحولت بعض منصات 
التواصل االجتامعي إىل فضاءات لنرش 

مقاالت مسيئة ألسس ومقومات الوحدة 
الوطنية واالنسجام املجتمعي. وأضحت 
بعض األوساط تبث عرب مواقع التواصل 
االجتامعي مضامني وخطابات الكراهية 

واالزدراء والنعوت املشينة اتجاه شخص 
أو فئة من املجتمع وذلك العتبارات 

جهوية واثنية ودينية و شخصية.
ومل يسلم من هذه اآلفة حتى رموز الثورة 

املجيدة عىل غرار الشهيد عبان رمضان 
الذي وصل بالبعض اىل التشكيك يف 

وطنيته.
وأمام هذا املنحى الخطري للظاهرة وجه 

رئيس الجمهورية يف شهر يناير من السنة 
الجارية تعليامت للوزير األول عبد 

العزيز جراد إلعداد مرشوع قانون يجرم 
كل مظاهر العنرصية والجهوية وخطاب 

الكراهية يف البالد.
وجاء هذا النص حسب ما ذكرت رئاسة 

الجمهورية "بعد ما لوحظ ازدياد خطاب 
الكراهية والحث عىل الفتنة خاصة يف 

وسائل التواصل االجتامعي، ولسد الباب 
يف وجه أولئك الذين يستغلون حرية 
وسلمية الحراك برفع شعارات تهدد 
االنسجام الوطني" . وتم التأكيد يف 

ذات الوقت عىل "أن الجميع مطالبون 
بالتقيد بالدستور وقوانني الجمهورية، 

السيام فيام يتعلق باحرتام ثوابت األمة 
وقيمها، واملكونات األساسية للهوية 

الوطنية والوحدة الوطنية ورموز الدولة 
والشعب".

ومتت املصادقة عىل القانون يف 23 فرباير 
االخري يف مجلس الوزراء قبل التصويت 

عليه من طرف غرفتي الربملان.
وشدد رئيس الجمهورية خالل عرض 

مرشوع القانون عىل مجلس الوزراء عىل 
ان هذا النص "جاء ردا عىل محاوالت 
تفتيت املجتمع عرب شبكات التواصل 

االجتامعي"، معتربا أن "حرية التعبري ال 
تعني حرية السب والشتم والقذف وزرع 

الكراهية".
كام أمر الرئيس تبون ب"إدخال بعض 

التعديالت للحفاظ عىل الغاية الجوهرية 
من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة 

الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة 
السياسية والعامة وصونها من االنحراف".

- املنظومة القانونية تتعزز باليات وتدابري 
لتحصني املجتمع -

وتعززت املنظومة القانونية يف الجزائر 
بهذا القانون الذي تضمن جملة من 

العقوبات و التدابري الوقائية لتحصني 
املجتمع و إنشاء مرصد وطني للوقاية من 

التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتها.
وقد أبرز وزير العدل حافظ األختام ، 

بلقاسم زغاميت أن هذا القانون سيكون له 
"األثر املبارش يف الحد من تفيش مختلف 

ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية 
يف بالدنا وسيكون له دور كبري يف أخلقة 

الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية 
والتمييز التي ترتكب يوميا عرب مختلف 

منصات التواصل االجتامعي ".
وبخصوص األثر لهذا القانون عىل املجتمع 

ذكر األستاذ الجامعي يف علم االجتامع 
بجامعة مستغانم، راجعي مصطفى، 

لوأج أن املرشع ومن خالل هذا القانون 
استحدث آلية جديدة و إجراءات ردعية 

ووقائية للتصدي لخطابات الكراهية 
وحامية املجتمع من هذه اآلفة التي كانت 
حتى وقت غري بعيد "غريبة عن املجتمع 

الجزائري".
والحظ األستاذ راجعي ، الذي له عدة 

دراسات حول مواضيع تتعلق باملجتمع 
املدين ، أن "جامعات فيسبوكية" وظفت 

هذه الخطابات لنرش الكراهية واتخاذ 
مواقف سلبية من اآلخرين والتحريض 

عىل التمييز وزرع الفتنة" ،الوضع الذي 
استلزم تدخل املرشع لوضع حد لهذه 

الظاهرة وحامية املجتمع من مخاطرها.
وقد نص القانون عىل استحداث مرصد 

وطني للوقاية من التمييز وخطاب 
الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية، 

كهيئة وطنية تتمتع باالستقالل املايل 
واإلداري، وتتمثل مهامه يف رصد كل 

أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع 
اإلسرتاتيجية الوطنية للوقاية من التمييز 

وخطاب الكراهية التي متثل الجانب 
الوقايئ.

ويعرف النص التمييز بكونه كل سلوك 
يقوم عىل أساس الجنس أو العرق أو 
اللون أو النسب أو األصل القومي أو 

اإلثني أو اللغة أو االنتامء الجغرايف وينص 
عىل أن العنارص املكونة لتجريم خطاب 
الكراهية تتعلق بجميع "أشكال التعبري 

التي تنرش التمييز أو تحرض عليه أو 
تشجعه أو تربره أو تلك التي تعرب عن 

االحتقار أو اإلذالل أو العداوة أو الكراهية 
أو العنف".

وينطلق القانون من مراعاة املواثيق 
الدولية واحرتام سوسيولوجيا املجتمع 

الجزائري، مع األخذ بعني االعتبار كون 
أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية 
ترتكب باستخدام تكنولوجيات اإلعالم 
واالتصال، مام يستلزم تحديد األحكام 
املتعلقة باملساعدة والتعاون الدوليني.
أهم بنود قانون الوقاية من التمييز و 

مكافحة الكراهية
يعد قانون الوقاية من التمييز وخطاب 

الكراهية ومكافحتها، الذي تم سنه 
بتوجيه من رئيس الجمهورية عبد املجيد 

تبون، سندا ترشيعيا للتصدي لهذه 
الظاهرة التي أخذت أبعادا خطرية و 

أصبحت تهدد الوحدة الوطنية و انسجام 
املجتمع.

وفضال عن إنشاء مرصد وطني ملتابعة 
الظاهرة و رسم إسرتاتيجية ملكافحتها، 
يسلط هذا القانون، عقوبات قد تصل 

إىل 10 سنوات سجنا ضد مرتكبي هذا 
النوع من الجرائم التي باتت تهدد حتى 

االستقرار الوطني و زاد من انتشارها 
وسائط التواصل االجتامعي.

وتضمن النص القانوين إنشاء مرصد وطني 
يوضع لدى رئيس الجمهورية، يتوىل الرصد 
املبكر ألشكال و مظاهر التمييز و خطاب 
الكراهية و إخطار الجهات املعنية بذلك 

مع تحليليهام و تحديد أسبابهام و اقرتاح 
التدابري و اإلجراءات الالزمة للوقاية منهام.

كام يرفع ذات املرصد تقريرا سنويا إىل 
رئيس الجمهورية يضم تقييم تنفيذ 

اإلسرتاتيجية الوطنية للوقاية من التمييز 
و خطاب الكراهية و اقرتاحاته و توصياته 
لتعزيز و ترقية اآلليات الوطنية املعمول 

بها يف هذا املجال.
ويضطلع املرصد كذلك بالتقييم الدوري 
لألدوات القانونية و اإلجراءات اإلدارية 

يف مجال الوقاية و مدى فاعليتها و 
إنجاز الدراسات و البحوث يف مجال 

الوقاية فضال عن تطوير التعاون وتبادل 
املعلومات مع مختلف املؤسسات الوطنية 

واألجنبية العاملة يف هذا املجال.
ويتشكل هذا املرصد من كفاءات وطنية 

يختارها رئيس الجمهورية، وممثيل 
املجلس الوطني لحقوق اإلنسان و 

املجلس األعىل للغة العربية و املحافظة 
السامية لألمازيغية والهيئة الوطنية 

لحامية وترقية الطفولة واملجلس األعىل 
لألشخاص املعوقني وغريها من الهيئات.

من جهة أخرى، تضمن القانون وضع 
اسرتاتيجية وطنية تهدف إىل أخلقة الحياة 

العامة و نرش ثقافة التسامح و الحوار 
و نبذ العنف من املجتمع وكذا اعتامد 

آليات لليقظة و اإلنذار املبكر عن أسباب 
اآلفتني"، مير إعدادها و تنفيذها عرب 

إرشاك املجتمع املدين و القطاع الخاص.
وبهدف ردع هذا النوع من الخطاب، فقد 

سلط املرشع عقوبات عىل مرتكبي هذا 
النوع من الجرائم ترتاوح بني ستة أشهر 

وعرش سنوات سجنا، تبعا للحالة.
وجاء هذا القانون، الذي يستلهم من روح 
الدستور وقوانني الجمهورية التي متنع أي 
مساس بالوحدة الوطنية وبثوابت الهوية 

الوطنية، ايضا لتجسيد املعاهدات الدولية 
التي صادقت عليها الجزائر و التي تلزم 

الدول برضورة إصدار قوانني للعقاب عىل 
خطاب الكراهية وذلك يف إطار تجسيد 

حقوق االنسان.
يف هذا الشأن، فقد صادقت الجزائر عىل 
العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية 

يف ديسمرب 1989 ، الذي ينص يف مادته الـ 
20 عىل أنه "تحظر بالقانون أية دعوة إىل 
الكراهية القومية أو العنرصية أو الدينية 
تشكل تحريضا عىل التمييز أو العداوة أو 

العنف".

الخطوط الجوية الجزائرية تعلن عن مواصلة 
رحالت اجالء الموطنين العالقين في الخارج
 أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها يوم االثنين انه سيتم 
االحتفاظ ببرنامج رحلة اجالء الموطنين العالقين في الخارج وذلك الى غاية 

استقبال جميع الطلبات المسجلة لدى القنصليات الجزائرية.

وجاء يف ذات البيان "تبلغ الخطوط 
الجوية الجزائرية انه سيتم االحتفاظ 
بربنامج رحلة االجالء وذلك اىل غاية 

استقبال جميع الطلبات من املواطنني 
العالقني يف الخارج املسجلني لدى 

القنصليات الجزائرية بالخارج".
ويف هذا االطار, دعت رشكة الخطوط 

الجوية الجزائرية املواطنني لالطالع عىل 
موقع "rapt.airalgerie.dz" للتحقق 

من تسجيل اسامئهم يف قوائم اإلجالء من 
خالل إدخال رقم جواز السفر.

كام ذكرت الرشكة يف بيانها انه سيتم 
تحديث هذه القوائم تدريجيا بعد 
معالجة الطلبات من طرف املصالح 

املختصة.
وحددت الرشكة رشوطا  للمواطنني 

املعنيني من اجل اجالئهم وهي امتالك 
تذكرة سفر الخطوط الجوية الجزائرية 

مؤكدة لرحلة االجالء العودة إىل الوطن, 
وحيازة شهادة نتائج تحليل PCR سلبية 

اجريت 72 ساعة قبل الرحلة و ملئ 
استامرة تعريف، وثيقة يتم تحميلها عرب 
. (https://airAlgérie.dz) الرابط التايل

بلجود يترأس اجتماعا لمتابعة وتيرة التكفل 
بملـــف التنميــة المحليــــــة ومناطق الظل
ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم االثنين 
اجتماعا جمعه بالوالة و الوالة المنتدبين, يندرج في اطار متابعة وتيرة تنفيذ تعليمات 
رئيس الجمهورية,السيد عبد المجيد تبون, بخصوص التكفل بملف التنمية المحلية و 

استدراك النقائص التنموية بمناطق الظل, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و جاء يف البيان أن وزير الداخلية و 
الجامعات املحلية و التهيئة العمرانية, 
"ترأس اليوم االثنني 21 ديسمرب 2020, 

اجتامعا عرب تقنية التحارض عن بعد، 
جمعه بالوالة والوالة املنتدبني بحضور 
رؤساء الدوائر لجميع واليات الوطن".

ويندرج هذا اللقاء, -- يضيف البيان-- يف 
إطار "سلسلة االجتامعات الدورية ملتابعة 

وترية تنفيذ تعليامت رئيس الجمهورية, 
املسداة منذ أول اجتامع للحكومة بالوالة 
شهر فيفري 2020, و املؤكد عليها مبناسبة 
االجتامع التقييمي الذي ترأسه شهر أوت 
املنرصم, بخصوص التكفل مبلف التنمية 

املحلية و استدراك النقائص التنموية 
مبناطق الظل".

و تابع البيان أن االجتامع خص يف مستهل 
أشغاله "عرضا لتقدم املشاريع التنموية 

املسطرة لفائدة مناطق الظل عرب مختلف 
واليات الوطن", مربزا  يف هذا اإلطار, أن 
الوزير "جدد التأكيد عىل رضورة االحرتام 

التام والتقيد الصارم باآلجال امللتزم بها 
بخصوص تنفيذ املشاريع املسجلة".

كام أكد وزير الداخلية باملناسبة 
عىل"رضورة مواصلة العمل عىل التكفل 

العاجل بانشغاالت املواطنني ذات 
األولوية,سيام تلك املتصلة بظروفهم 

املعيشية خالل فصل الشتاء, عىل غرار 

الربط بشبكات الغاز الطبيعي, و املياه 
الصالحة للرشب, و التطهري, و تسهيل 

تنقل املواطنني, تنفيذا اللتزامات السيد 
رئيس الجمهورية", مذكرا ب"التعليامت 

املتعلقة برضورة اللجوء إىل الحلول 
البديلة املستعجلة, إن استدعى األمر 

ذلك, لتخفيف عبء الظروف املناخية 
عىل ساكنة هذه املناطق".

وبخصوص ظروف متدرس التالميذ, جدد 
السيد  بلجود "التنويه باألولوية القصوى 
التـي يكتسيها هذا امللف, سيام ما تعلق 

بالنقل واإلطعام املدريس و التدفئة", 
مشددا عىل "تعبئة كل املوارد البرشية 

و املادية لفائدتها, سيام عىل مستوى 
املناطق النائية والجبلية, كام اطلع عىل 

مستوى التقدم يف تنفيذ التعليامت 
املسداة سابقا بخصوص الوجبات الساخنة 

والنقل والتدفئة املدرسيني".
و بالنظر للوضع الصحي الراهن, خلص 
البيان اىل أن االجتامع "تناول عرب تقنية 

التحارض عن بعد, تقييام ملدى تنفيذ 
التدابري الوقائية املقررة للتحكم يف انتشار 

فريوس كورونا (كوفيد19-), كام شكل 
اللقاء فرصة لتعزيز التنسيق املركزي/ 

املحيل بخصوص ضبط املخطط اللوجستي 
الرضوري لنقل اللقاح وتخزينه وتوزيعه, 
والذي تعكف عليه وزارة الداخلية, وفقا 

ملا أقره السيد الوزير األول".
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ــة  ــطيف يف عملي ــية بس ــم املدرس ــض املطاع ــد بع ــق بع مل تنطل
تقديــم الوجبــات الســاخنة للتالميــذ ،عــىل الرغــم مــن التوصيــات 
ــى  ــذي اعط ــون ال ــد تب ــد املجي ــة عب ــس الجمهوري ــرية لرئي االخ
ــذ .  ــاخنة للتالمي ــات س ــم وجب ــرضورة تقدي ــة ب ــامت صارم تعلي
باإلضافــة اىل التوصيــات األخــرية للســيد وزيــر الداخليــة  للســادة 

ــام املــدريس  . ــف االطع ــل مبل ــوالة  للتكف ال
وايل واليــة ســطيف كــامل عبلــة ويف اجتامعــه االخــري يــوم 
االربعــاء 16 ديســمرب 2020 مــع جميــع املتداخلــني  اعطــى 
تعليــامت صارمــة  لتقديــم وجبــات ســاخنة وانــه لــن يقبــل اي 
مــربر فيــام يخــص االخــالل  بتوصيــات الســلطات العموميــة 

للتكفــل مبلــف اإلطعــام املــدريس .
وبنــاءا عــىل عــدة شــكاوي أل وليــاء التالميــذ مازلــت بعــض 
املؤسســات الرتبويــة تقــدم وجبــات  بــاردة جنــوب والواليــة .او 
شــبه بــاردة .تتشــكل يف احســن الظــروف مــن بيــض مســلوق او 

قطــع جــنب  .
ــة  ــن املؤسســات الرتبوي ــة م ــت عــىل عين ــدة الوســيط وقف جري
التــى تقــدم وجبــات بــاردة    منهــا ابتدائيــة بوعــود الــزواوي ايــن 
تواصلنــا مــع مديــرة املدرســة  ( ج.س) والتــى رصحــت للوســيط 

ان غيــاب اليــد العاملــة  عرقــل تقديــم وجبــات ســاخنة للتالميــذ 
. منلــك عاملــة وحيــدة يف اطــار الشــبكة  كانــت تعمــل منظفــة 
ــا املوســم املــايض  كطباخــة باملطعــم  ــم تكليفه ــذ 15 ســنة ت من
املــدريس اال انهــا هــذا املوســم مل تســتطع العمــل  لظروفهــا 
الصحيــة  . ومبدرســة كحيــل  بــذات البلديــة    يبقــى غيــاب 
مطعــم مــدريس يعرقــل اســتفادة التالميــذ مــن وجبــات ســاخنة .

جريــدة الوســيط تواصلــت مــع نائــب رئيــس املجلــس الشــعبي 
ــة  ــدارس االبتدائي ــف امل ــف مبل ــب  املكل ــن غري ــري ب ــدي من البل
ــدم  ــا تق ــر انه ــود مبعف ــة بوع ــوص  ابتدائي ــذي رصح    بخص ال
ــه ومل تتلقــى مصالحــه اي  ــات ســاخنة كــام هــو متفــق علي وجب
ارســالية توضــح العراقيــل او املوانــع مــن تقديــم وجبــات ســاخنة  
، امــا فيــام يخــص ابتدائيــة كحيــل  فســوف يتــم برمجــة زيــارة 
نهايــة االســبوع رفقــة املفتــش املكلــف باالطعــام املــدريس قصــد 
معاينــة قاعــة  للتدريــس قصــد اســتغاللها كمطعــم مؤقــت قصــد 
تقديــم وجبــات ســاخنة للتالميــذ يف اقــرب فرصــة كــام رصح انــه 
ســوف يتــم تجهيــز 3 مطاعــم مدرســية اســتلمت مؤخــرا لتدخــل 

حيــز الخدمــة قريبــا .
ع املالك قادري  سطيف 

بسبب نقص العمال والمستخدمين المؤهلين 
وجبات  باردة بالمطاعم المدرسية بسطيف 

تدخلــت فــرق النجــدة لوحــدة الحاميــة املدنيــة بوعنــداس عــىل 
ــمرب 2020  ــني 21 ديس ــوم اإلثن ــاح الي ــن صب ــارشة م ــاعة الع الس
ــعدي  ــدوار اوالد الس ــرئ ب ــل ب ــل داخ ــقوط رج ــادث س ــل ح ألج
ــا وبعــد  ــة إيفاســن شــامل غــرب ســطيف، فوروصوله ــة تال بلدي
ــا حيــث قامــت  ــة التدخــل عمله ــارشت فرق ــة االســتطالع ب عملي
ــن  ــغ م ــو بال ــا وه ــل ميت ــة انتش ــرئ، الضحي ــارج الب ــه خ بإخراج
العمــر 47 ســنة، الضحيــة كان بصــدد تفقــد مضخــة املــاء داخــل 
جــوف البــرئ عــىل عمــق حــوايل 15 مــرت ليفقــد توازنــه ويســقط 
يف البــرئ مبنســوب مــاء أكــرث مــن 5 أمتــار. ليتــم نقــل جثــة 
الضحيــة إىل مصلحــة حفــظ الجثــث ملستشــفى بوقاعــة 

ــي. ــدرك الوطن ــح ال بحضــور مصال
نشــري أن الضحيــة -حســب ترصيــح أهلــه- كان مصابــا 

ــي  ــر الصح ــرتة الحج ــيض ف ــث كان يق ــا حي ــريوس كورون بف
يف منزلــه بعــد تلقيــه العــالج عــدة أيــام مبستشــفى بوقاعــة 

ــبوعني. ــذ أس من
ع املالك قادري سطيف 

انتشال جثة كهل من بئر فالحية بتالة ايفاسن شمال سطيف 

مصالــح أمــن واليــة ســطيف تواصــل برنامجهــا التحســييس 
ــدايئ  ــة (االبت ــة الثالث ــذ األطــوار التعليمي التوعــوي املوجــه لتالمي
ــة  ــذه الفئ ــر ه ــا لتنوي ــدف أساس ــذي يه ــوي) ال ــط والثان املتوس
ــت دروس  ــم برمج ــام ت ــا، ك ــة به ــر املحدق ــا كل املخاط وتجنيبه
ــل  ــة عــرب كام ــة املوزع ــف املؤسســات التعليمي تحسيســية مبختل
ــي  ــا والت ــة له ــا الدوائرالـ18التابع ــا فيه ــة ســطيف مب ــم والي إقلي

ــا. ــورا رشطي ــرف حض تع
ــة  ــل املديري ــن قب ــطر م ــج املس ــن الربنام ــدرج ضم ــاط ين  النش
العامــة لألمــن الوطنــي بالتنســيق ومديريــة الرتبيــة، حيــث 
عمــد إطــارات أمــن واليــة ســطيف عــىل إلقــاء دروس تحسيســية 
بأطوارهــا  التعليميــة  املؤسســات  مختلــف  لتالميــذ  وجهــت 
الثالثــة، حرصــوا خاللهــا عــىل التذكــري مبخاطــر املخــدرات بالنســبة 
ــرط  ــئ أو املف ــتعامل الس ــر االس ــوي، مخاط ــور الثان ــذ الط لتالمي
لتالميــذ  بالنســبة  املروريــة  الســالمة  ووموضــوع  لالنرتنــت 

املؤسســات االبتدائيــة.
بالنســبة لعاصمــة الواليــة ســطيف، تــم هــذا النشــاط عــىل 
مســتوى مدرســة "عبــاوي عبــد الرحــامن" بحــي " بيــزار" أيــن تــم 
ــي ســلطت  ــات، والت ــذ االبتدائي ــة لتالمي ــم توجيهــات عملي تقدي
ــا  ــد يقرتفه ــي ق ــاء الت ــتى األخط ــىل ش ــر ع ــادئ األم ــوء يف ب الض
هــؤالء بالوســط املــدريس، مــع  إعطاءهــم جملــة مــن النصائــح 
واإلرشــادات القيمــة التــي ستســاهم حتــام يف تقويــم ســلوكاتهم 
مــع تجنيبهــم مخاطــر الطريــق خاصــة خــالل تنقالتهــم اليوميــة 
مــن وإىل املدرســة، والهــدف منهــا كل ذلــك ترســيخ ثقافــة 

ــئة. ــان الناش ــة يف أذه ــة عالي مروري
هــذا وال تغفــل دومــا مصالــح الرشطــة بســطيف أثنــاء أنشــطتها 
ــول  ــاع الربوتوك ــة إتب ــري بأهمي ــة عــىل التذك التحسيســية التوعوي
الصحــي الكفيــل بكبــح تفــيش داء " كوفيــد " 19 داعيــة املواطنني 
إىل التبليــغ عــن أيــة ســلوكات تتنــاىف وإيــاه مــن خــالل األرقــام 
ــت  ــة تح ــة 1548 و17 و 104 املوضوع ــح الرشط ــرضاء ملصال ترصفهــم عــىل مــدار الـــ 24 ســا وطــوال أيــام األســبوع.الخ

ع املالك قادري سطيف 

شرطة سطيف تطلق برنامجها التحسيسي 
الموجه لكل تالميذ األطوار التعليمية

االفتتاح الرسمي للدخول المهني بالبويرة 

أرشف وايل الوالية  السيد  "لكحل عياط 
عبد السالم" عىل االنطالق الرسمي 

للتكوين املهني  2021/2020 مبعية رئيس 
املجلس الواليئ وبحضور السلطات املحلية 
واالمنية ووسائل االعالم من مركز التكوين 

املهني والتمهني الشهيد "خامري عيىس" 
ببلدية ديرة حيث تم االستامع لكلمة 

مرتبص القى رسالة وزيرة التكوين املهني 
بخصوص الدخول التكويني ليتم بعد ذلك  
كلمة مدير التكوين الذي رحب بالحضور 
تليها كلمة السيد وايل الوالية الذي أعطى 
إشارة إنطالق الدخول املهني حيث أعلن 

السيد الوايل عن  املبادرة التي تربط 
القطاع املهني مبناطق الظل عن طريق 
فتح فروع جديدة ملراكز التكوين عىل 

مستوى بعض مناطق الظل والذي يساهم 
باعطاء فرصة للشباب خريجي التكوين 
املهني للولوج اىل عامل الشغل او انشاء 
مؤسسات مصغرة كام أشار اىل اتفاقية 

تعاون بني القطاع املهني ومؤسسة الجيش 
الوطني الشعبي لتسهيل املمتهنني القيام 
برتبصات عىل مستوى مؤسسات الجيش 

إضافة إىل تلقي الوايل موجز حول الدخول 
التكويني وعرض مؤرشات قطاع التكوين 

و التعليم املهنيني  حيث احىص العدد 
االجاميل للمرتبصني الذين يستأنفون 

الرتبص ب 7112 منصب منها 3876 يف 
منط التكوين عن طريق التمهني 

بعد ذلك تم فتح باب النقاش مع 
االساتذة والطاقم االداري 

وأشار السيد الوايل يف ترصيح له  للصحافة 
عىل مرافقة شباب مناطق الظل من أجل 

املساهمة عىل بناء اإلقتصاد الوطني  
حيث سيتم فتح فروع جديدة للتكوين  
لكل من  دوائر امشدالة عني بسام سور 

الغزالن  واالخرضية مؤكدا عىل احرتام 
الربوتوكول الصحي املوىص به .

ساملي زينب
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على بعد أمتار من مقر دائرة أفلو األغواط ومنذ خمس سنوات تفترش الشارع 
مطلقة وبناتها يعشن في الشارع بحي الديانسي دون تحرك السلطات  

تعيــش يف قبــو عــامرة بحــي الديانــيس 
ــا  ــة األغــواط والخطــر يداهمه ــو والي بأفل
مــن كل جهــة  حقيقيــة تعيشــها الســيدة 
خريةرصصــار مطلقــة أم لبنتــان تعيــش 
ــي  ــامرة بح ــو بع ــل قب ــا داخ ــي وبناته ه
"الديانــيس" بأفلــو منــذ أزيــد مــن خمســة 

ــة،.  ــد صعب ــروف ج ــنوات، يف ظ س
فــإن  خــرية"  "رصصــار  األم  وحســب   
ــذ ســنوات لتجــد  ــا من ــا تخــىل عنه زوجه
نفســها بــدون مــأوى وال دخــل مــادي وال 
ســكن لإلجــار وال مــكان تلجــأ إليــه ســوى 
العــامرات  إحــدى  قبــو  مــن  إتخاذهــا 
بحــي "الديانــيس" ملجــأ لهــا هــي وبناتهــا 
وســط كومــة مــن الكرطــون والخــردة 
تختبــئ فيــه رفقــة بناتهــا يف ظــروف جــد 

كارثيــة وتفتقــد ألدىن الرضوريــات. 

تعــاين األمريــن مــن حــرارة الصيــف وبــرد 
تقتــات  الشــتاء، وهــي وبــدون دخــل 
ــي  ــات وبعــض الخــردوات الت ــن القامم م
ــارات بخســة  ــا بدين ــد بيعه ــا لتعي تجمعه
ــا،  ــش لبناته ــة العي ــري لقم ــل توف ــن أج م
ــض  ــا يف بع ــري عليه ــل الخ ــود أه ــا يج وم

ــان.  األحي
رشوط  كل  لديهــا  أن  املعنيــة  وأكــدت 
اإلســتفادة مــن ســكن إجتامعــي ،خاصــة 
ســكن  لطلــب  ملــف  إيداعهــا  بعــد 
إجتامعــي عــىل مســتوى الدائــرة منــذ 
ــي  ــق الت ــه الوثائ ــا أثبتت ســنني، حســب م
تحــوز عليها،غــري أنهــا مل تحصــل عــىل 
مســكن يســرتها هــي وبناتهــا،و مــا عمــق 
ــا  ــي وبناته ــا ه ــو مرضه ــا ه ــن معاناته م

بســبب هــذه الظــروف القاســية. وقالــت 
ــن  ــاين م ــا تع ــريا كونه ــة كث ــا متخوف بأنه
املــرض هــي وبنتاهــا بســبب الظــروف 
ــوا  ــي تعرض ــونها والت ــي يعيش ــة الت املزري
لهــا، مشــرية اىل أنهــا التــزال يف العــراء 
ــوايت تخــاف عليهــن مــن  ــا الل ــة بناته رفق
أي مكــروه، وبعــد أن طرقــت كل األبــواب 
مــن أجــل منحهــا مســكن يأويهــا ،وبعــد 
بهــا وأغلقــت كل  الســبل  أن تقطعــت 
ناشــدت  وجههــا  يف  األبــواب  الجهــات 
الســيدة خــرية رئيــس الدائــرة الجديــد 
ورئيــس البلديــة و وايل الواليــة والجهــات 
ســكن  إىل  وترحيلهــا  التدخــل  الوالئيــة 
الئــق يحميهــن مــن بــرد الشــتاء ويحفــظ 

كرامتهــن. 
حمدي ع 

يشتيك سكان قرية الزيتون ببلدية املعاضيد الواقعة شامل رشق 
والية املسيلة، جملة من النقائص التي نغصت عليهم حياتهم، 

مطالبني وايل الوالية بزيارة ميدانية ليعاين فيها أوضاعهم املزرية 
وإيجاد حلول إستعجالية للعبث الذي طال مرشوع تزويد 

قريتهم بغاز املدينة ، الذي أستفادو منه قبل ٦سنوات وظل 
هذا املرشوع الحلم يراوح مكانه بسبب تعطل ومتاطل يف وترية 

اإلنجاز من طرف املقاول املسند لها املرشوع، حيث أصبحت 
قريتهم كلها ركام ملخلفات الحفر من أتربة وأحجار مطالبني 

لعديد املرات السلطات املحلية بإعادة تهيئتها لكن بقيت عىل 
حالها ومل يتلقون سوى الوعود

كام مل يخفى شباب الحي وبعض الناشطيني الجمعويني يف 
ترصيحاتهم عن تذمرهم الشديد، لغياب التهيئة الحرضية يف 
عدة شوارع وتذبذب يف املياه الصالحة للرشمبنذ مدة، وعدم 

وجود مرافق رياضيةللشباب وأن قريتهم يف خانة النسيان من 
طرف املسؤولني وأمام هذا الوضع يطالب السكان وايل الوالية 
بزيارة تفقدية لقريتهم وإيجاد حلول لجل إنشغاالتهم، بعدما 

الحظ السكان أن املسؤولني املحليني مل يحركون ساكنا ملا يعانيه 
ساكنة قرية الزيتون والعبث الذي تقوم به مقاولة إنجاز مرشوع 
غاز املدينة، وتخليصهم من املعاناة التي الزمتهم لسنوات طويلة.

املسيلة :محمد بوسعدية 

السكان يطالبون الوالي بزيارة ميدانية 
قرية الزيتون ببلدية المعاضيد في المسيلة 

مصرع عاملين و إصابة آخر بمستغانم اثر 
سقوطهم عمق قناة للصرف الصحي  

بجــروح  أخــر  اصابــة  و  عاملــني  هلــك 
قنــاة  خطــرية  جــراء ســقوطهم عمــق 
ــردوم  ــم ال ــن  ابتلعته ــرصف الصحــي أي لل
ــر  ــب األم ــث تطل ــة  ، حي ــم األترب و تراك
تدخــل أعــوان الحاميــة املدنيــة لوحــدات 
ــوا  ســيدي عــيل و ســيدي لخــرض  إذ تكفل
انقــاد  و  الضحيتــني  جثتــي  بانتشــال 
ــدق ، و  ــق الخن ــن عم ــث م ــل الثال العام
ــرصف  ــاة ال ــر لقن ــغال حف ــاء أش ــك أثن ذل
عــىل مســتوى  بعمــق مرتيــن  الصحــي 
مســكن   300 بحــي  العــامرات  إحــدى 
مبدينــة ســيدي عــيل رشق إقليــم واليــة 

ــات  ــدى كربي ــد إح ــي تع ــتغانم و الت مس
دوائرهــا . 

الضحيتــان تــم تحويلهــام جثتــني هامدتــني 
ــرسح  ــرية مب ــهام األخ ــا أنفاس ــا لفظ بعدم
الحــادث املهنــي و حيــث انعدمــت كافــة 
ســبل الحاميــة و الوقايــة ، إىل املصلحــة 
املعنيــة مبستشــفى ســيدي عــيل فيــام تــم 
إجــالء املصــاب إىل مصلحــة االســتعجاالت 

ــذات املؤسســة االستشــفائية .  ــة ب الطبي
 مــن جانبهــا فتحــت الجهــات األمنيــة 
الحــادث  مالبســات  ملعرفــة  تحقيقاتهــا 

 عبدالقادر رحامنية مستغانم      املميــت  

عين تموشنت 

دورة تكوينية حول قواعد التطبيقية في المناطق الرطبة 
الــدورة  يف  متوشــنت  عــني  لواليــة  البيئــة  مديريــة  شــاركت 
و  الرطبــة  املناطــق  التطبيقيــة حــول  القواعــد  التكوينيــة يف 
علــم الطيــوريف اليومــني دراســيني مــن تنظيــم جمعيــة الــرشوق 
لحاميــة البيئــة و الحيوانــات عــىل مســتوى دار البيئــة مــن تأطــري 
الســيدة بــن مامــر حفيظــة مكونــة يف إطــار مــرشوع ALG31 و 
PPI-OSCAN2 تحــت إرشاف وزارة البيئــة مبشــاركة محافظــة 
الغابــات ، الــدرك الوطنــي، الكشــافة اإلســالمية ،الوكالــة الوطنيــة 
،جمعيــة  للســاحل  الوطنيــة  البيئة،املحافظــة  للتطهــري،دار 
الرساج،جمعيــة حاميــة حقــوق الطفل،جمعيــة رســيل،جمعية 
ــة  ــة حامي ــتدامة ،جمعي ــة املس ــل التنمي ــن أج ــة م ــة البيئ حامي
مســتعميل امليــاه الحرضيــة و حاميــة البيئــة ،الطلبــة الجامعيــني 
ــاين تطبيقــي  ــة و الث ،اليــوم األول نظــري عــىل مســتوى دار البيئ
ــرة حــامم بوحجــر و  ــة دواميــة دائ ــة الرطب عــىل مســتوى املنطق

ــة.  ــاه بالعامري ــة املي ــري و تصفي ــة التطه محط
ياسني بوجمعة 

بوجمعــة  اوالد  بلديــة  فالحــو  طالــب   
العامريــة واليــة عــني متوشــنت  دائــرة 
مؤخــرا مــن مصالــح مديريــة الفالحــة 
املســتثمرات  مــن  العديــد  بتزويــد 
ــم  ــة لتمكينه ــة الكهربائي ــة بالطاق الفالحي
ــة  ــة خاص ــم خاص ــقي محاصيله ــن الس م
مزرعــة حجــرة بوترفــاس املرتبعــة عــىل 

هكتــارا.   35 مســاحة 
والتــي تعــد مــن ضمــن املــزارع النموذجية 
يف نجــاح العديــد مــن املحاصيــل املوســمية 
ــا  ــب صاحبه ــد طال ــرة وق ــجار املثم واالش
بتوصيــل أعمــدة الكهربــاء التــي تبعــد 
عــن مزرعتــه ســوى 1.5 كلــم علــام أن 
ــاء  ــل الكهرب ــف توصي ــه ملل ــخ ايداع تاري
اىل مزرعتــه يعــود اىل 2016 مؤكــدا أن 
ــد  ــغل املول ــذي يش ــود ال ــف الوق مصاري
قصــد جلــب امليــاه مــن االبــار يكلــف 
700دج يوميــا وهــي مبالــغ ال يقــدر عليها 
الفــالح ،ومــن جهتــه أكــد مديــر املصالــح 
ــة  ــاك 980 مســتثمرة فالحي ــة أن هن الفالي

عــىل مســتوى الــرتاب الــواليئ غــري مربوطة 
بالكهربــاء الريفيــة مــن بينهــا مزرعــة أوالد 
ــم االنطــالق يف  ــة اوىل ت بوجمعــة وكمرحل
ــتثمرات  ــع املس ــجيالت بجمي ــة التس عملي
الكهربائيــة  بالطاقــة  املوصولــة  الغــري 
وهــو عمــل مشــرتك بــني مديريــة الطاقــة 
الثانيــة  مرحلــة  ويف  ســونلغاز  ورشكــة 
ســيتم تجســيد هــذا العمــل عــىل ارض 
امليــدان ،حيــث تــم مؤخــرا عقــد لقــاء 
ــة  ــة ومديري ــح الفالي ــة املصال ــني مديري ب
الطاقــة ورشكــة ســونلغاز مــن أجــل تنفيــذ 
هــذا املــرشوع مؤكــدا أن املصالــح الفالحــة 
ال متلــك لحــد اليــوم املبلــغ الــكايف النجــاز 
هــذه املشــاريع وهنــاك اقرتحــات مــن 
ــل  ــي بتوصي ــدم الفــالح املعن أجــل ان يتق
ــي  ــه الفالح ــة اىل محيط ــة الكهربائي الطاق
ــل  ــن اج ــونلغاز م ــة س ــق رشك ــن طري ع
عمليــة  يف  والتخفيضــات  التســهيالت 

ــط.  الرب
ياسني بوجمعة 

الشروع في تسجيل الفالحين بعد سنوات من ايداعهم للطلبات 
٩٨٠ مستثمرة فالحية بدون كهرباء بعين تموشنت

رصد لها مبلغ مالي تجاوز ٣٠٠ مليار سنتيم  
احصاء ٤٦٢ منطقة ظل بمستغانم 

استفادت مناطق الظل التي تم احصائها 
خالل السنة الجارية التي ترشف عىل 

انقضائها من جملة من املشاريع التي هي 
قيد االنجاز او استكملت بها االشغال او 

التي مرتقب الرشوع فيها  ، و مبعدل 224 
مرشوع ، و التي رصد لها مبلغ مايل تجاوز 
ال 300 مليار سنتيم ، و ذلك عىل مستوى 

مختلف البلديات و بشتى القطاعات 
التنموية ، عىل شاكلة االشغال العمومية 
شملت 68 مرشوع اد تم مبوجبها انجاز 

و اعادة تهيئة 120 كلم من الطرقات 
املعبدة لفائدة ساكنة 68 دوار ، اىل جانب 
فتح و و تهيئة مسالك جديد عىل مستوى 

8 دواوير اخرى ، كام استفاد 11 دوار 
من عمليات للتهيئة الحرضية ، فضال عن 

انجاز شبكة االنارة العمومية لفائدة سكان 
12 دوار  . أما ما خص قطاع الري فقد 

شمل 80 مرشوعا ، ارتبط بباعادة تأهيل 
شبكة توزيع مياه الرشب و توسيعها 

لفائدة ازيد من 4500 مسكن ب 70 دوار 
، اىل جانب انجاز 13 خزان مايئ بسعة 

17700 مرت مكعب ، مع توسيع و تأهيل 
شبكات الرصف الصحي لفائدة ما يتجاوز 

2310 منزل ب 35 دوار  كام تم ربط 
1273 منزل بشبكة الغاز الطبيعي و 672 

منزل بالشبكة الكهربائية . 
 و يف سياق متصل فقد اكد وايل الوالية 
يف ندوته الصحفية التي عقدها صبيحة 

اول االمس عىل ان شتى االنشغاالت عىل 
مستوى 452 منطقة ظل بالعامل القروي 

خصوصا سوف تؤخذ بعني االعتبار عىل ان 
يتم مبارشة الدراسات و تحضري االغلفة 

املالية املناسبة لغرض انجاز مشاريع 
تنموية بها توفر االطار املعييش املناسب 

للساكنة بها لغرض تحقيق االستقرار و 
الحيلولة دون الهجرة صوب املدن ، فضال 

عن رضورة التحكم يف عمليات انجاز 
الربامج السكنية الريفية مع الحفاظ عىل 

طبيعة االرايض الفالحية و االبتعاد عن 
استغاللها بشكل عشوايئ . 

 و بخصوص املشاريع الكربى التي 
استفادت منها الوالية و ال زالت تحت 

رحمة تأخر االشغال و تعطلها عىل شاكلة 
مرشوع ترامواي املدينة و املستشفى 

الجامعي 240 رسير و الربامج السكنة 
املختلفة ، فقد أوضح املسؤول االول 

عن الجهاز التنفيذي الوافد الجديد ان 
مصالحه تعمل حجاهدة لغرض التغلب 

عىل الوضعية املوروثة  . 
 أما ما تعلق بقطاع االستثامرات يف 
مختلف القطاعات فقد أشار إىل أن 

الحكومة تعمل عىل إصدار قرارات هامة 
لبناء رؤية اقتصادية جديدة لتدعيم 

االقتصاد الوطني و املحيل لغرض خلق 
فرص الشغل يف ظرف تبقى فيه البطالة 

اهمم تحد تواجهه األمة . 
 عبدالقادر رحامنية مستغانم 
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ــالمة  ــن وس ــامن أم ــىل ض ــا ع ــا منه حرص
مســتوى  عــىل  املتمدرســني  التالميــذ 
مختلــف املؤسســات الرتبويــة املوزعــة عرب 
إقليــم عاصمــة الواليــة، ال ســيام املحاذيــة 
منهــا ملســار " الرتامــواي " بــادرت مصالــح 
مــع  بالتنســيق  ســطيف،  واليــة  أمــن 
ــواي"  ــتغالل " ترام ــة Setram الس مؤسس
ــهم  ــالل تحسيس ــن خ ــذا م ــطيف، وه س
الكفيلــة  الوقائيــة  القواعــد  مبختلــف 
ــاء  ــى إمتط ــور أو حت ــدى عب ــم ل بحاميته
ــذه،  ــة ه ــة الراقي ــل الجامعي ــيلة النق وس
أمــن واليــة ســطيف  أطلقــت مصالــح 
بالتنســيق مــع املؤسســة املذكــورة أنشــطة 

مطويــات  توزيــع  تخللهــا  تحسيســية 
توجيهيــة تبســط الطــرق الســليمة لعبــور 
كيفيــات  وحتــى   " الرتامــواي   " مســار 

الركــوب والنــزول الســليمة.
اللقــاءات التــي شــملت تالميذ املؤسســات 
الرتبويــة املتواجــدة عــرب مســار الرتامــواي 
ــذ  ــري التالمي ــا لتذك ــبة أيض ــت مناس " كان
الواجــب  الوقائيــة  القواعــد  مبختلــف 
إتباعهــا تفاديــا للعــدوى بــداء " كوفيــد 19 
" ، ســواء داخــل " الرتامــواي " يف الطريــق 
العــام، املؤسســة التعليميــة أو حتــى يف 

ــزل. املن
ع املالك قادري سطيف 

شرطة سطيف و مؤسسة setram إلستغالل ترامواي 
سطيف تقدمان برنامج تحسيسي  لفائدة تالميذ  

المدارس الواقعة على طول خط الترامواي  رسالة مفتوحة إلى السيد:

 الوزير األّول والسيد وزير التربية 
الوطنية كلٌٌّ حسب اختصاصه 

ربوي التربوي ،والتربوي الٌمجتمعي بخصوص ملفي الٌمساعدين 
ّ

قاش الت
ّ
في ٌمقاربة قانونية توفيقّية ،أردت من خاللها إثراء الحوار والن

سوية 
ّ

ول قانونية اإلشكاالت المزمنة في الت
ٌ

ي البحث عن حل
ّ
شغيل وٌمحاولة من

ّ
ود ما قبل الت

ٌ
والٌمشرفين التربويين وملف ما ٌيعرف بموظفي عق

وفيقية التي تضمن حقوق الجميع ...
ّ

درج ٌمداخلتي هذه في إطار البحث الجاد عن الٌحلول الت
ٌ
هائية لهذه الملفات أ

ّ
الن

الٌمتابع للشأن التربوي : خيرجه عبد الفتاح

ــف شــهادة الليســانس الســتيعاب  ــق وتصني ــا يتواف ــة مب ــرشف الرتبي ــة ٌم ــف رتب ــادة تصني ــة :ٌمقــرتح إع ــة توفيقي ــة قانوني مقارب
أكــرب عــدد ممكــن مــن حامــيل شــهادة الليســانس مــن موظفــي عقــود مــا قبــل التشــغيل والّتســوية الّنهائيــة مللــف املٌســاعدين 

واملٌرشفــني الرتبويــني 
ــق بآفــاق الّرتقيــة إىل الّرتــب األعــىل داخــل  للّتســوية الّنهائيــة للٌملــف املٌزمــن للٌمســاعدين واملٌرشفــني الرتبويــني خاّصــة مــا تعلّ

ــّزوال . ــة لل ــا بالّرتــب اآليل ــلك أو خارجــه وللقضــاء  عــىل مــا ٌيعــرف تنظيميٍّ الّس
للّتســوية الّنهائيــة وبنســبة كبــرية قــد تٌفــوق %90 مــن ملــف إدمــاج املٌســتفيدين مــن جهــازي املٌســاعدة عــىل اإلدمــاج املهنــي 
ــم 25  ــرتكة رق ــة املٌش ــة الوزاري ــذي 19-336 والّتعليم ــوم التنفي ــكام املرس ــار أح ــهادات يف إط ــيل الّش ــي لحام ــاج االجتامع واإلدم

ــمرب2019 . ــة يف 19 ديس املؤرخ
وألّن مــا ٌيعــرف تنظيمًيــا مبنتســبي الّرتــب اآليلــة للــزوال ( مســاعد تربــوي ومســاعد رئيــيس للرتبيــة ) دون تســوية نهائيــة مللفهــم 

بتمكينهــم مــن الرتبــة القاعديــة مــرشف الرتبيــة ، منــذ ســنة 2012  رغــم كــرثة الوعــود والتعليــامت الوزاريــة املٌشــرتكة .
ــوار  ــة يف األط ــيولوجية الحديث ــات الّسيس ــل املُعطي ــل يف ظ ــن واألفض ــي ، األحس ــي الّنوع ــري اإلداري والبيداٌغوج ــامن التأط ولض
ــني  ــع ب ــة تجم ــاءات تربوّي ــة  بكف ــة الوطني ــوزارة الرتبي ــة ل ــد الّتابع ــذا املعاه ــوي وك ــدايئ ،ُمتوســط وثان ــة ،ابت ــة الّثالث الّتعليمي

ــة ، ــة امليدانّي ــربة املهنّي ــة والخ ــهادات الجامعّي الّش
وألّن املٌســتفيدين مــن جهــازي املٌســاعدة عــىل اإلدمــاج املهنــي واإلدمــاج االجتامعــي لحامــيل الّشــهادات يف غالبيتهــم مــن حملــة 
ون مهاًمــا هــي أقــرب إن مل نقــل  شــهادة الليســانس ويعملٌــون يف اإلدارات املدرســّية كموظفــني لعقــود مــا قبــل التشــغيل ويــؤدٌّ

ٌمطابقــة ملهــام املٌســاعدين واملٌرشفــني الرتبويــني وملــّدة فاقــت الثامنيــة ســنوات. 
ــيل  ــي لحم ــاج االجتامع ــي واإلدم ــاج املهن ــىل اإلدم ــاعد ع ــازي املس ــن جه ــتفيدين م ــن املٌس ــن م ــدد ٌممك ــرب ع ــتيعاب أك والس

ــهادات الش
وألّن نسبة كبرية  من املٌساعدين واملرشفني الرتبويني هم من حملة الشهادات الجامعية وخاصة شهادة الليسانس  

ــرشف  ــة ٌم ــة وخاّص ــف عــىل أساســها ٌمســتقبال عــىل أّي رتب ــات ويســتحيل التوظي ــد منتوجــا للجامع وألّن شــهادة DUEAمل تع
الرتبيــة 

ــا اقــرتاح  الٌحلــول املٌنصفــة والعادلــة يف ظــل وٌجــود عديــد اإلشــكاالت يف تســوية ملــف  األســالك والفئــات املشــار  وٌمحاولــة مّن
إليهــا نقــرتح مــا يــيل :

إعــادة تصنيــف ٌرتبــة ٌمــرشف الّرتبيــة مبــا يتوافــق وتصنيــف شــهادة اللّيســانس عــىل أن يكــون ذلــك وفــق أحــكام املرســوم الرئــايس 
ــاج يف إطــار  ــاعدة عــىل اإلدم ــازي املٌس ــن جه ــتفيدين م ــف املٌس ــة  ملل ــة والتنظيمي 14-266 لتســهيل وتيســري التســوية اإلجرائي

أحــكام الّتعليمــة الوزاريــة املشــرتكة  رقــم 25-2019 وهــو مــا يعنـــــــــــي :
إدمــاج املٌســتفيدين مــن جهــازي املٌســاعدة عــىل اإلدمــاج املهنــي واإلدمــاج االجتامعــي لحامــيل شــهادة الليســانس يف رتبــة مــرشف 

الرتبيــة بالتصنيــف الجديــد الــذي يتوافــق وشــهادتهم الجامعيــة .
ــد  ــزوال، والذيــن يثبتــون 8 ســنوات عن ــة لل ــة منتســبي الرٌّتــب اآليل إدمــاج املٌســاعدين الرتبويــني واملٌســاعدين الرئيســيني للرتبي

ــة وإعــادة تصنيفهــم مبــا يتوافــق وتصنيــف شــهادة الليســانس . ــة ٌمــرشف الّرتبي ــرار الّتســوية يف ٌرتب صــدور ق
ــد   ــدة عن ــة الجدي ــة مبــا يتوافــق والوضعّي إعــادة تصنيــف املٌرشفــني الرتبويــني املرســمني واملرتبّصــني  واملٌرشفــني الّرئيســيني للّرتبي

لتســوية  عــىل الّنحــو التــايل :
يف حال تطبيق املرسوم الرئايس 266-14   :

مرشف الرتبية الصنف 12  ،   مرشف رئييس للرتبية  الصنف 13  .يف حال عدم  تطبيق املرسوم الرئايس 266-14   :
مرشف الرتبية الصنف 11 ،مرشف رئييس للرتبية  الصنف 12  .

سوية
ّ

مراحل الت
إصــدار مرســوم تنفيــذي أو قــرار وزاري مشــرتك ٌيعيــد تصنيــف ٌرتبــة ٌمــرشف الّرتبيــة مبــا يتوافــق وشــهادة اللّيســانس وهــو مــا 
ــة لهــا إىل شــهادة الليســانس إىل حــني ٌصــدور  يعنــي ٌمســتقبال تغيــري شــهادة الّتوظيــف مــن شــهادة  DUAE أو شــهادة معادل

القانــون األســايس وترســيم ٌمقــرتح تغيــري شــهادة الّتوظيــف يف ٌرتبــة ٌمــرشف الرتبيــة .
ــف  ــة بالّتصني ــرشف الّرتبي ــة ٌم ــة» يف ٌرتب ــيس للرتبي ــة وٌمســاعد رئي ــة ٌمســاعد الرتبي ــزوال «رتب ــة لل ــب اآليل ــاج ٌمنتســبي الّرت إدم
الجديــد عــىل أن تخضــع فئــة مــن املٌدمجــني إىل تكويــن تكميــيل قبــل أو بعــد اإلدمــاج طبًقــا ألحــكام املنٌشــور رقــم 17 املـٌـؤرخ يف 

28 جانفــي 1992 الّصــادر عــن املٌديريــة العاّمــة للوظيفــة العموميــة. 
إدمــاج املٌســتفيدين مــن جهــازي املٌســاعدة عــىل اإلدمــاج املهنــي واإلدمــاج االجتامعــي لحامــيل شــهادة الليســانس يف رتبــة مــرشف 

الرتبيــة بالتصنيــف الجديــد الــذي يتوافــق وشــهادتهم الجامعيــة .
ــهادة  ــق وش ــذي يتواف ــف ال ــة يف الصن ــد الخدم ــة قي ــيني للرتبي ــني الرئيس ــني واملرشف ــني الرتبوي ــف املرشف ــادة تصني ــاج وإع إدم
الليســانس عــىل أن تخضــع فئــة مــن املٌدمجــني مــن املٌرشفــني الرتبويــني إىل تكويــن تكميــيل قبــل أو بعــد اإلدمــاج طبقــا ألحــكام 

ــوي 1+ . ــة عــىل أســاس تصنيــف املــرشف الرتب املنشــور رقــم 17-92 ،وتصنيــف مــرشف رئيــيس للرتبي
ــى المعاهــد التابعــة لــوزارة التربيــة وطــور التعليــم االبتدائــي  ســوية تســتوجب توســيع عمــل الٌمشــرفين التربوييــن إل

ّ
 تنويــه تدابيــر الت

الســتيعاب العــدد الهائــل مــن المســتفيدين مــن جهــازي المســاعدة علــى اإلدمــاج.

 ختامــــــًا ،  أشــري إىل أّن املٌقــرتح يســتنٌد إىل نٌٌصــوص قانونيــة ســارّية املفٌعــول أساســها األمــر 06-03 املتضّمــن القانــون األســايس 
العــام للوظيفــة العموميــة ،املرســوم التنفيــذي 19-336  املــؤرخ يف 08 نوفمــرب 2019 املتضّمــن إدمــاج املســتفيدين مــن جهــازي 
املســاعدة عــىل اإلدمــاج املهنــي واإلدمــاج االجتامعــي لحامــيل الشــهادات والتعليمــة الوزاريــة املشــرتكة 25-2019 وكــذا املنشــور 
رقــم 017-92  املـٌـؤرخ يف 28 جانفــي 1992 الّصــادر عــن املٌديريــة العاّمــة للوظيفــة العموميــة، ناهيــك عــن مجٌموعــة مــن املناشــري 

التنظيميــة الخاصــة بالتوظيــف وأعــراف اإلدمــاج يف القوانــني األساســية الخاّصــة .

رصح الخبري الجزائري يف املناعة والعامل 
يف جامعة كارديف األنجليزية يوسف 

محلو إلذاعة سطيف الجهوية خول ظهور 
ساللة جديدة للفريوس بإنجلرتا .

وقال يوسف محلو ان هذه الساللة 
الجديدة اكتشفت اول مرة شهر سبتمرب 

بجنوب رشق انجلرتا وهو امر عادي فكل 
الفريوسات تظهر عليها تغريات جينية 

تحدث طفران يف تركيبتها، 
وقال العامل يف مجال املناعة والفريوسات 

يوسف محلو  ان خطورة هذه الساللة 
تكمن يف رسعة انتشارها تصل اىل 70% 

لها نفس اعراض الساللة القدميو ،وليست 
اكرث فتكا منها .

اما يقال عن هذه الساللة انها ظهرت بعد 
التلقيح  فهو اشاعة وخطأ الن اول ظهور 

لها كان شهر سبتمرب  
ومن جانب اخرى رصح الخبري  يف علم 

الفريوسات   انه ال ميكن الجزم ان اللقاح 
ميكنه القضاء عىل ساللة الفريوس الجديد  
ولكن العلامء لهم من الخربة املافية لوضع 

لقاحات مناسبة ألي تغري جيني .
كام اوضح يوسف محلو ان حكومة 

بريطانيا قامت بالحجر الصحي الشامل 
عىل املدن الرشقية ولندن  ملحارصة الوباء  
وبخوص الوضعية الوبائية لفريوس كورونا 

بالجزائر رصح الخبري يف عامل الفريوسات 
انها وضعية مطمئنة لكن البد من احرتام 

كل التدابري الوقائية حتى نتفادى اي 
زيادة او ارتفاع يف عدد االصاباب مستقبال  

وعن اعالن الرئيس تبون عن بدأ التلقيح 
شهر جانفي قال ذات الخبري انها خطوة 

مهمة جدا ونحن ندعمها 
ع املالك قادري  سطيف

خبير جزائري بجامعة كارديف بإنجلترا الساللة 
الجديدة لفيروس كورونا  سريعة االنتشار 

%70وليست فتاكة  كما يروج لها 

افرجت مصالح الوظيف العمومي عىل 
رخصة توظيف منتوج التكوين الشبه 

الطبي  للمدارس الخاصة  لسنة 2019  
، وجاء االفراج عن هاته الرخصة بعد 
طلب وزارة الصحة والسكان واصالح 

املستشفيات   نتيجة استكامل  توظيف 
منتوج املؤسسات العمومية  وكذا ادماج 

عامل االدماج املهني وكذا العجز الذي 
تشهدة املؤسسات الصحية  خاصة يف ظل 

جائحة كورونا واستحداث 14مؤسسة 
صحية مع وجود مناصب مالية شاغرة  .
وقد وافقت مصالح الوظيف العمومي 

متلك الوسيط نسخة من محرض املوافقة  

بعد موافقة مصالح وزارة املالية إلستغالل 
املناصب الشاغرة   بتوظيف منتوج 

مساعدي التمريض للمدارس الخاصة لسنة 
2019 بعد تنظيم مسابقات وفق الرشوط 

املحددة لذلك .
وتحيص وزارة الصحة حوايل 5600 مساعد 

متريض يف عديد التخصصات  خريجي  
املدارس الخاصة لسنة 2019.

وبتوظيف منتوج الشبه الطبي للمدارس 
الخاصة ميكن للمؤسسات الصحية القضاء 

نسبيا عىل العحز الحاصل  يف التأطري 
الشبه طبي  

ع املالك قادري 

بعد موافقة مصالح الوظيف العمومي  توظيف 
اكثر من ٥٥٠٠  مساعد تمريض خريجي المدارس 

الخاصة  بالمؤسسات الصحية العمومية 
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رون؛ من األلِف إلي الياء
ُ

ون، والقلم، وما يسط
ُ
ن

ــِه،  ــِه، ويف الل ــِه، َوبَالل ــِه، َولل ــِه، وتَالل ــَه، والل ــو الل ُه
ــُع األمــُر كُلــُه عالنيتــُه، وِرسُه  ولــُه، ومنــُه، واليــِه يَرِِج
ُســبحانُه ُســبحانُه، مــا أعظمــُه، مــا أكرمــُه، مــا أحلمــُه، 
مــا أجملــُه، مــا أَحــالُه، مــا أرفقــُه، وأحســنُه، وأرحمــَه 
ــكُِل َمــا َخلــَق؛َ؛  وإن الُدنيــا ُحلــوٌة فانيــة،  بعبــادِه، وِبِ
ومتــيض كأنهــا ثانيــة، كَهديــٍة، وكَداِهيــٍة لَِيَســْت ِبَنائيــٍة 
َغائََبــة، َخائِبــٍة َســاَريٍة، َجاِريــٍة، فُمَجازيــًة!؛ تُِقلَُنــا، 
وتََنُقلَنــا، وتََقلَِبَنــا، َقلَبــًة ُمدوِيــة ســُوية ُمتَســاِويَة 
ــار،  ــني الدي ــن ب ــة، م ــويًة ال ُعلِوِي ــفليٍة ُمس ــًة ُس َمَنزِّلَ
والعــامر، واألهــِل، واألصهــار، واألنَهــاِر، والظُُهــُوْر، 
والــدُوِر،  والقُصــور،  والفَجــِر؛  والعــِرص،  والظُهــِر، 
والحرائِــر،  واألحــراِر،  واألرساِر،   ، والْــِرسِ والرسائــِر، 
للعبــُوِر  يف  واألنُــواِر  والُنــوِر،  والُنــواِر،  والرضائــر، 
ــد  ــوٍر، َق ــا دُه ــْر علين ــور، لَِتُم ــٍة  القب ــْب ظُلم غياِه
الَبَعــِث،  قبــل  النســياِن  طــي  يف  دُهــور  تتلُوهــاَ 

ــار. ــِد القه ــور للواح والنُش
 فالُدنيــا تــُرض، ومتــُر، وتَغــُر؛ فــال يبقــي بَــٌر، وال فاجــِر، 
ــا وإن  ــر، فكُلن وال قــادٍر، وال ُمتكــٍرب، أو متفاخــٍر ُمكاَِب
أَلََهانـَـا الثكاثـُـر فَســرنحل، للمقاِبــر، والــكُل ِمنــا راحــل!؛ 
، وال ِرس، وال نـَـَرص،  فلــن يبقــي َصخــَر، وال خــري، وال َرشْ
ــه  ــْر - َفكُل ــر، وال ُوَب ــر، وال وت ــر، وال أث ، وال َح وال ُرضٍ
ــر،  ــمُس، والقم ــُتجمع الَش ــتمر، وس ــِرس، وال يس يَنَح
املُســتَقْر؛ وســيظَهر  يومئــٍذ  ربــِك  إىل  َوَزر،  ال   كال 
 ، ــَرسْ ــربَ، أو كَ ــا َج ــْر،  وم ــا أََخ ــدم، وم ــا ق لِإلنســاُن م
ــا لصــالة الفَجــَر!؛   فيومئــٍذ ال َفَخــر، ولــن يــؤذن يومَه
ــور،  ــل ثُب ــر، ب ــر، وال رسوٍر لكاِف ــر، وال حري ــال رسي ف
ــار، وَقَمطِريــر، فــال ســمَر لــُه، أو ســهَر، بــل ســعريٌ   ونَ
ــل ُمســَتمر!؛  ــْر ب ــٌر ليــس  لشــهٍر، أو لدَه ــٌل مري طوي
ــْر،  ــا تَخِّ ــُه»؛ ويومه ــت ِقياََمت ــد قام ــات فق ــن م «وم

ــِه أُي  ــك في ــس ل ــرب، لي ــٍق  يف الَق ــٍر ضي ــتقر مِبق وتََس
قــَرار، أو فِّــَراْر!؛ وحســب مــا قدمــت ســتكُون إمــا مــع 
ــار، أو مــع الكُفــار  ــاِت واألنَه ــرار، يف الجن املُتقــني األب
الفُجــار يف الســعريِ، والنــار!؛ وبعــد الرحيــل بَدهــٍر  قــد 
ــم  مــن َذكــٍر، أو  أنثــي،   ــر!؛ فــال ذاكــٍر لكُ يُنــيس األث
وال شــاَكَر، وال ُمتفكــٍر، أو فاَكــٍر، أو حتــي ُمَتفاِكــْر؛ 
منَهــا، وفيهــا، وإليهــا؛ ولذلــِك يف  ونحــُن جميعــاً 
تِلــْك، وذلــك ِمِنــا القاســطُون، واملقســطُون، والعــادُل، 
والذاِكــر، املَُفِكــر  املعَتــِرب، املَُتَدبِّــْر، املَاِهــُر املاطــُر  
ِبالذِكــِر كاملطَــر  املُنَهمــر، ومنــا الَجابــُر،  بالخــريِ  
الُعاِطــُر كالِعطــِر املنثــوِر، والبُخــور، وكالبحــِر الجميــِل 
ــم  الســاحر!؛ وِمــن البــَرشِ املَــرسوُر، واملســحوُر، ومنُه
والَجــارحِ  كالعصُفــوِر،  والطائــِر  كَالَُســوْر،  اَلَعــاَِل 
، والُنُســور، ومنهــم الهائــُج كالُثــوِر املغــرور،  كالصقــوِرِ
ــال  ــاِس األرشار - املُخت ــن الن ــُجوْر، وم ــِر املس وكالبح
الفُخــور، واملتمخــِرت املُتَبِطــْر، واملُتبَخــِرت، واملَُخَتــار، 
؛!  الَقِيِِثــار  كََعــازِِف  الهائِــم   واملُحتــاُر   واملُحَتــال، 
ــم  ــُر كاملُحتــُل كالخنزيــر، ومنُه ومنهــم الَفاجــُر الرشي
ــْر؛ كََشــط   ــَرتُ، والَعاتِ ــُر، واملَُع ــُر، والََفاطــُر، والََفات املَُفِط
ــطر  ــطَر ش ــن َس ــٍر، أو كم ــرئٍ غائ ــاِرس، أو ب ــٍط  ح َش
بَيــَت شــعٍر  لشــاعٍر ُمبــدعٍ، َماهــر ثائــٍر، ســاخٍر مــن 
كُِل مطُبــعٍ بَائِــْر مثــل تَاجــٍر َفاِجــٍر، َغــاِدر؛ لكنــُه عــىل 
ــٍر  ــريب ُح ــكُل ع ــادر!؛ َف ــِيِطْر أو ق ــس مبُس ــراِر لي األح
طَاهــٍر  ظاهــٍر، للتطبيــعِ  َغــري مِبَُســاِيٍر؛؛؛ وأمــا املُطبــع 
ــٍر، أو يتفكــر!؛؛ ويف  ــٍرب أو يَتدب ــُر  فلــم، ولــن يَعَت املَاكَ
ــٌر،  ، وال َح ــي ُرضٌ ــَن يبق ــاً، ول ــرنَحل َجميع ــِة  س النهاي
ــريْ،  ــريٍ، أو كب ــريٍ، وال  صغ ــٌد  وال  أم ــٌر،  وال  عب وال ُح
ــن  ــتوٍر، ول ــُتوِزٍر  أو َمس ــريٍ، وال ُمس ــٍر، أو غف وال َوزي
ــكٍِّر، وال َمســكُوٍر،  ــكٌَر، وال ســكَاِكٍر، وال  ُمَس يبقــي  ُس

ــِربَ، أو نهــٍر  َفَقــد  أو ســاَِكْر!؛ ومــَن َرشِْب، ولــو َقــدَر شِّ
َخــْر، وَهــْر، مــأُْزوٍر، غــري َمأُجــور، َفصــاَر  َمَخُمــوْر  بــني 
ــز!؛ وكل مــا  ــرَيْ أو عزي ــٍل ليــس بَكَب ــدُور َصغــريٍ ذلي ال
ــطوُر،  ــطٌر، وُمس ــان ُمَس ــكاِن أو الزم ــك امل كان يف ذل
لــِك، ذاك املســطول عــىل طُــول، حتــي الوصــول  عــىل َذَ
ــِرباِت،  ــا الِع ــكََراْت، وفيه ــراِت، ِباِلَس ــَرسَاِت، والزف للِكَ
ــُر،  ــٌو كَالَتم ــر إن كان ُحل ــوف مَيُ ــُه س ــات، وكل والِعظ
ــر، أو  ــٍر، َعابَ أو املـُـر، ســوف مَيــُر كمــِرور  ُمكابــٍر، غاَب
ــاِر  ــُه ســيمُر، كانِطفــاِء الن ــر، وكل ــاٌر َصاب كمــن هــو  ب
ــد   ــار بع ــِف الح ــاب الصي ــاد، وذِه ــح رم ــام تصب حين
شــُهور، أو َهِديــِر مــوجِ البحــاِر، أو كــامِء الُبَخــار، 
ــه  ــا في ــدار  مب ــر املُ ــدار القم ــار، وم ــريِ ضــوِء النَه وَس
ــاِر،  ــاُر بالَج ــاِر، والب ــاُر بالَغ ــامٍر، وكاملَ ــن أرساٍر، وَع م
وِكإنكفــاِء، وإنطفــاء  َقبــِس النــاِر بعــد بــزوغ شــمِس 
النهــار أو بعــد مــرور الــربُد، والحــار؛ والدمــار، والََعــاْر 
لِــكل مــن كان َضــاْر  ِبالجــار، وملــن إذا حــدث كــذب، 
 ، ــْر!. فالُدنيــا متــُر، وقــد تــُرض أو تــُرسْ وإن َخاصــَم َفجَّ
كغيمــِة صيــٍف عابــر، وكحــروف اللُغــة العربيــة لُغــة 
الضــاِد، والتــي تتشــابه، وتتشــابك، ووتــرادف كلامتُهــا، 
وترتبــط، وترتابــٌط  وتتألــف حروفهــا مــن األِف إىل 
اليــاء؛ لُغــة القــرآِن الكريــم العظيــم، تنزيــل رب 
العاملــني، والتــي ِمنَهــا الهمــزُة، والفتحــُة، والرَفــُع، 
والُســكُوْن، ومــا ســيكون ِبثبــوت حــرف الُنــون، وكان، 
وأخواتهــا، والجــاُر، واملجــرور، واملنصــوُب، واملكســوُر، 
والحــاُل،  واملنصــوب،  واملجــُزوُم،  بِعلــٍة،  واملُعتــل 
والَضمــريُ الغائــب، أواملُســتِرتْ، وفيهــا املفعــول بــِه 
الَصغــري، والفاعــُل الكَبــري، وتختلــُف الكلــامت بزيــادِة 
ــة  ــدوُر اللُغ ــذا تَ ــْر؛ وهك ــال فَخ ــرٍف ب ــاُن ح أو نَُقَص
ــاِر،  ــدرارًة، وِمغــزَارة تجــري كاألنه ــة ًِم ــة جميل العربي

والبُحــور، واألزهــاِر، والــورِد ورائحــة املســِك، والعبــري 
املَنُثــور املنشــور يف كل العصــور، والدُهــور، كَحــال 
ــريُ،  ــا تس ــوُر، ولكنه ــد تُج ــور، وق ــدور، وتَح ــا ت الُدني
ــوُر،  ــوُر، وتتمح ــُر، وتتح ــُرض، وتف ــُرس، وت ــريُ، وت وتُش
ــور، وقــد تَفــور، ولكنهــا  ُمتَحــِورًة، وُمتكــورة، وقــد مَتُ

ــور؛؛. تَُغ
ــاء،  ــناٌء، وبَه ــامٌل، وَس ــامٌل، وكَ ــة َج  ويف اللغــِة العربي
وعطــاٌء، وســخاٌء، ورخــاٌء، ونــوٌر، وضيــاء، واكتفــاء بــال 
ــاِء، والحــاء، والخــاء،  ــاء، والب ــاِء، والف ــنّيَ امل ــواء َفَب الت
والــراِء، والــزاَء اختــالُف حــرٌف، ومــا بــني العَمــِل، 
واألمِل، واألمــِل تقديــم حــرٍف أو تأخــريُه، أو اِختــالف، 
ــاب،  ــان، وأنَ ، وآبَ ــنَيْ ــاَن، وبَ ، بَ َ ــنيَّ ــرف؛؛ وبَ ــادُة ح ِبِزيَ
وبنــان، وبيــان، وبُنيــان، تشــابٌه جميــٌل؛ ومــا بــني 
حــروف كلــامت الِحَنــِة، والجنــِة، والُغنــِة اختــالُف 
ــْوِر،  ــوِر، والُب ــوِر، والُن ــنَي   التُن ــا بَ ــرف؛ وم نقطــة، وَح
ــُل  ــوِر  تبدي ــوِر، والُج ــوِر، والُخ ــوِر، والُث ــَوِر، والُغ والَُف
حــرٍف مــكان آخــٍر، أو زيــادُة حــرٍف، أُو نُقصانــُه، 
ــم االنســان  ــم، َعل ــم  بالقل ــق، وَعل ــبحان مــن خل فُس
مــا مل يعلــم؛؛ الَعلِيــُم الَعالِــْم، َعلِــْم مــا كان، ومــا 
ــوُن،  ــو كاَن كيــف كان يكُ ــِن، ومــا ســيكُون ل هــو كائ
فُســَبَحان مــَن أمــرُه بــني الــكاف، والنــون، َعلــْم، 
وَخلــق القلــم، واألمل، واألمــل، والعمــل، وصــل االلــُه، 
وســلم وبــارك عــىل ســيدنا محمــد  القائــل: « قيــدُوا 

ــة».  ــْم بالِكتاب الِعلَ

دكتور/ جامل عبد النارص محمد 
عبد الله أبو نحل

لم يعد االستغناء ممكنا؟
كنــا نخــرج صباًحــا نفتــش عــىل صحيفــة 
ــا  ــرأ أوالً، وكّن ــن يق ــىل م ــارك ع ــوم ونتع الي
نذهــب اىل املكتبــات لنســتعري كتابـًـا، لنناقشــه 
ــاء، أو نذهــب ملحــل  مــع جمــع مــن األصدق
بيــع الكتــب فنشــرتى روايــة، أو كتابـًـا تثقيفيــا 

ــا! هاًم
ــعرية  ــدوات الش ــور الن ــب لحض ــا نذه   وكن
واللقــاءات الفكريــة بشــغف، وال منــّل حضــور 
التــي  الدرجــة  ايل  السياســية  االجتامعــات 
نتمنــى أن تطــول، حيــث كنــا نضــع مــن 
ــا  ــري م ــن مشــاعرنا الكث ــا، وم ــا وعقولن أفكارن
ــرات  ــامت والنظ ــق والكل ــاء الدقي ــني اإلصغ ب

والتعبــريات وصاخــب الكلــامت!
ــات  ــن لوح ــة م ــارض الفني ــرض املع ــا نح  وكن
األلبســة  ومعــارض  ومنحوتــات،  وتراكيــب 
األطعمــة  ونتــذوق  الخرييــة،  واألســواق 
وصــوت األغــاين الشــجّية مــع لقــاء األصدقــاء 

يطربنــا.
ــع  ــدأب م ــل ب ــا نعم ــد، وكن ــدرس بج ــا ن  كن
ــع  ــق وم ــع الصدي ــاب وم ــع الكت ــاع وم املذي
ــام!  ــي نســيناها هــذه األي ــة الت ــم والورق القل
لوحــة  عــرب  مبــارشة  لكــم  أكتــب  فهأنــذا 

املفاتيــح عــىل الحاســوب!
مل يكــن االســتغناء ممكًنــا عن الكتــاب الورقي 
االســبوعية  واملجلــة  الورقيــة  والصحيفــة 
والدوريــات ملراكــز األبحــاث! كــام مل يكــن 
التثقيفيــة،  اللقــاءات  عــن  نتخــىل  أن  لنــا 
ــاش  ــن بالنق وعــن جــذب واســتقطاب اآلخري
ــن  ــىل ع ــة! ومل نتخ ــاع مواجه ــوار واالقن والح
وكان  االتصاليــة،  التنظيميــة  االجتامعــات 
بيننــا خالــص األمنيــات التــي نتبادلهــا مــا بــني 
لقــاء ومعــرض ومرسحيــة أو رشيــط ســيناميئ 
أو فعاليــة نضاليــة أو مظاهــرة أو مقاومــة 

جامهرييــة ميدانيــة!

ــا)  ــي (كورون ــريوس التاج ــة الف ــوا جائح  ضع
ــن  ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــم ع ــا أتكل ــا، فأن جانب
االســتغناء عــن الشــابكة (انرتنت)، وباألســاس 
عــن وســائل التواصــل االجتامعــي التــي كلّبت 
بأظفارهــا يف أعناقنــا! مل يعــد االســتغناء عــن 
الشــابكة وعــن وســائل التواصــل االجتامعــي 
بالفوائــد  جميعــا  معرفتنــا  رغــم  ســهالً! 
الكثــرية التــي ال تعنــي اختــزال الحيــاة فيهــا، 
ومعرفتنــا باملخاطــر والثانيــة التــي تــزداد 
كلــام أغــرق املــرء بااللتصــاق بهــذه الوســائل 
الذهنــي  واالنقــالب  اإلدمــان  درجــة  اىل 
والنفــيس والفكــري، فغســيل األدمغــة وصنــع 
االتجاهــات الجديــدة بــل واىل درجــة تشــكيل 

ــن. ــدي الكثريي ــد ل ــن جدي ــل م العق
الرحلــة  يف  مّنــا  كثــري  مــع  يحصــل  مــاذا 
ــا يســمى «وســائل  ــات م ــة عــىل منّص الطويل
 ،(social media) االجتامعــي»  التواصــل 
مــن  ملشــغليها  ُحكــام  الخاضعــة  وهــي 
ــن تحكمهــم أيديولوجيتهــم  الرأســامليني الذي
ونََفســهم  جهــة،  مــن  والفكريــة  القيميــة 
األمــوال،  لهــم  يجلــب  الــذي  االســتهاليك 

الكاملــة. والســيطرة  والتحكــم 
التأثــري  مجــاالت  حــول  طويــل  تفكــر  يف   
الســلبي-واإليجايب كثــري بالطبــع- ملســتنزيف 
أوقاتهــم يف اســتعامل مــا تســمى «وســائل 
ــؤالء  ــد ه ــا عن ــي» الحظن ــل االجتامع التواص

ــايل: الت
 -1قبــول الســقط مــن األحاديــث وســخافات 
ــخص  ــة للش ــا مجامل ــات إم ــكالم، والتفاه ال
أصــالً،  الدمــاغ  أولخلــو  معــه،  أوتســاوًقا 
ومــن أيــن ميتــيلء هــذا الدمــاغ وهــو يفتقــد 
املرجعيــة الفكريــة أواملنهــج الــذي يحــدد 
الصالــح مــن الطالــح وينّخــل ويفــرز ويقــرر، 
واىل ذلــك افتقــاد العمــق أواملرجعيــة الثقافيــة 

ــالً. مث

-2فقــدان عقليــة املطالعــة والقــراءة الرأســية 
األفقيــة  بالقــراءة  واســتبدالها  العميقــة، 
الســطحية مــا كنــا نســميه قدميــا (قــراءة 
جرائــد) أي القفــز بــني العناويــن دون تركيــز، 
مــا ميثلــه عــىل (فيســبوك) ما يســمى املنشــور 

ــّب ودب. ــن ه ــه م ــذي يكتب post ال
ــوق  ــة واملصدراملوث ــة املرجعي ــدان ثقاف -3فق
(الرجــوع لشــخص موثــوق أو مؤسســة وازنــة 
أو كتــاب أومرجــع موســوعي، أومفكــر ذو 
ــدام  ــخ)، أوانع ــتاذ معروف...ال ــة أو أس صالب
مــن  الــذايت  والتيقــن  التحقــق  مهمــة 
املنشــورات الكثــرية غــري معروفــة املصــدر أو 

ــًال. ــول مث ــة منق املذيّل
-4 التعلــق بــزر االعجــاب (like) باعتبــاره 
رقــاًم يدلــل عــىل التفــوق أو الشــهرة أوالصحة 
بديــل  النفــوذ! وذلــك  أو  الــكالم)  (صحــة 
املوضوعيــة، أو الــكالم املســتقيم واملوثــوق 

ــد. واملفي
الحضــارة  مبكونــات  االهتــامم  -5افتقــاد 
ــعر وأدب  ــون وش ــن فن ــة، م ــة عام وبالثقاف
وأبحــاث  ودراســات  وروايــات  وقصــص 
ــوم  ــة، وكتــب إدارة وعل ــكار وكتــب فكري وأف
ــل  ــوء اىل  تناق ــة... واللج ــة أواجتامعي تجريبي
ــا  ــل م ــري، وتناق ــط، والقصــري واملث الســهل فق
ــذي  ــم ال ــا نســميه العل ــه: خاصــة م ــي عن نُه

ال ينفــع.
-7إضاعــة الوقــت بالتنقــل بــني الحســابات 
ــال هــدف. ــة وب املختلفــة، واملنشــورات بعبثي

ــات  ــور واللقط ــني الص ــذ ب ــرتخاء اللذي -8االس
املرئيــة (فيديــو)، بــدًال مــن الصناعــة والجهــد 

اإلبداعــي أوالعضــيل.
والتهكــم  بــل  املتميــزة  ثقافتنــا  -9إهــامل 
ــن  ــا م ــم عليه ــع التهك ــاهل م ــا!أو التس عليه

مشــغيل الوســائل املؤدلجــني! وإهــامل لغتنــا 
ــر  ــة وليظه ــا الديني ــن قيمن ــري م ــة وكث العربي
تكســري اللغــة العربيــة واإلهــامل الفاقــع عــىل 
تطويــر الــذات والتعلــم، وتدمــري الثقافــة 
ــل الحشــو  ــا، مقاب ــة امللتزمــة يف أمتن الحضاري

والتفاهــات والسفاســف.
ــن  ــل والظ ــل بالالفع ــن الفع ــغال ع -10االنش
منشــورات  أو  أخبــار  بإيــراد  فعــل!  أنــه 
ــة  ــة والعقلي ــة ال خلقي ــال قيم ــدات ب أوتغري

والجامليــة.
املنظــم  النضــال  حاســة  فقــدان   10
أو  الســيايس  التنظيــم  يف  (عرباالنخــراط 
املجتمعــي...) ضــد الظلــم وضــد االحتــالل 
وضــد االســتهالكية املرضيــة وضــد االســتبداد 
ــيطرة ، واىل  ــة املس ــة االمربيالي ــد األنظم وض
ــداين! ــرتوين باملي ــال االلك ــاواة النض ــك مس ذل

فيســبوك  عــىل  باملنشــورات  -11التعلــق 
االعجــاب  أيقونــات  حــدود  عنــد  وغــريه 
والتعليــق واملشــاركة وكأنهــا دليــل الشــخصية 

قوتهــا! وعامــل  االفرتاضيــة، 
يف  أو  فضــايئ،  قبــو/رسداب  يف  -12العيــش 
تشــعر  افرتاضيــة  ذهنيــة  فقاعــة  داخــل 
ــة مجــرد  ــة! وهــي بالحقيق الشــخص باألهمي
وهــم ال يفيــد وال نســتفيد منــه ، مقابــل 
األرض ويف  االنســاين عــىل  االبــداع  حقيقــة 
العقــول ومــع النــاس والصناعــة والزراعــة 
واالنســانية. املبــارشة  واالتصــاالت  والعلــم 

 -16 ســوء الفهــم وحصــول التشــاكل بــني 
األصدقــاء نتيجــة عــدم الفهــم لــردود األفعــال 
عــرب الشــابكة أو عــرب وســائل االتصــال الكتــايب 

بــل ومنــه حتــى الصــويت أو املــريئ.
ــدان  ــض، أو فق ــد البع ــاعر عن ــد املش  -17تبل
ميكــن  ال  التــي  الحقيقيــة  األحاســيس 
اإلحســاس بهــا أو التعبــري عنهــا بالحقيقيــة اال 

باللقــاء.
-18فقــدان اإلحســاس بالزمــن والوقــت حــال 
خاصــة  الفضائيــة  الوســيلة  عــىل  اإلدمــان 
متــى مــا ارتبطــت بااللعــاب الكثــرية املدمــرة 
للوقــت والعقــل واالنتبــاه لألهــم، وامللهيــات 
غــري  والتطبيقــات  واألعالنيــة  الدعائيــة 

املفيــدة.

ــكيل  ــاف ال ــذر واالنكش ــن الح ــيل ع -19التخ
املعاديــة  الجهــات  مــن  األخريــن  أمــام 
ــا نحــن العــرب  ــي ترتصدن ــرية خاصــة الت الكث
ــاف  ــا االنكش ــني، وأيًض ــطينيني املناضل والفلس
البــث  وأمــام  الدعايــة  رشكات  أمــام  
االيديولوجــي الســافر عــرب بطاقــة الشــخصية  
الكثــرية  الشــخصية  واملعلومــات   profile
االخــرى باملنشــورات واملعلومــات املتعلقــة 

الــخ. باملؤسســة أو املنظمــة 
ــزاور عــرب  ــاد نت ــا يف األعي ــا كن -20الحظــوا أنن
الدخــول والخــروج مــن واىل البيــوت، وأصبحنا 
ــتعضنا  ــم اس ــة، ث ــاالت الهاتفي ــادل االتص نتب
عــن الــكالم الهاتفــي بالرســائل القصــرية مــن 
الهاتــف النقــال، واليــوم أصبحــت الُجَمــع 
املباركــة واليــوم الســعيد وكل عــام وانتــم 
ــدة  ــات الجدي ــرب التطبيق ــاد ع ــري يف األعي بخ
ــا  ــن بعضن ــتغني ع ــل نس ــاء!؟ فه ــال للق بدي
البعــض ونختلــق لنــا شــخوصا أو فقاعــات 
ــاين!  ــل واألحضــان والته ــادل الُقَب ــة تتب فضائي
واىل ذلــك تقــوم بهزميــة العــدو الصهيــوين 

ــا! أيض
ــال  ــا ب ــا، وقلن ــتغناء ممكًن ــد االس ــم، مل يع نع
ــري  ــد الكث ــن الفوائ ــا م ــابكة له ــك أن الش ش
وال بــأس مــن اســتخدام مــا تســمى «وســائل 
التواصــل االجتامعــي»، فهــي وســيلة ممتــازة 
ــث  ــن، حي ــيف ذي الحدي ــا كالس ــذر ألنه بح
قربــت البعيــد وجعلــت العــامل بــني يــدي مــن 
يُحســن اســتغالل هــذا العــامل، ولكنهــا ليســت 

هــي العــامل.
عــىل  مقدرتنــا  نطــّور  أن  يجــب  وعليــه    
واملــكان  بالوقــت  حياتنــا  تــوازن  تحقيــق 
ــؤوننا  ــامم بش ــكار، وباالهت ــخاص واألف واألش
ــة  ــة والحضاري ــة والوطني ــخصية والعائلي الش
فقــط  وليــس  ماديًــا  املعاشــة  والثقافيــة 
الكرتونيــا، وعــرب منهــج حيــاة منظّــم ومتناغــم 
يبــدأ بالدعــاء شــكرا للــه، وبالعمــل والتفكــر 
األعــامل  أو  الصالحــات،  ودميومــة  والعلــم 

واالبداعيــة. املنجــزة 

بكر أبوبكر
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 كل امرأة ال صوت لها
ُ

المرأة الكاتبة هي صوت

كيــف تعرفــني ريحانــة اإلنســانة ؟ و الكاتبــة 
؟

ــة البســيطة  ــاة الريفي ــآوي الفت ــة يحي ريحآن
التــي نشــأت يف بيئــة نظيفــة و مســتقرة بفضــٍل 
ــا  ــي جعلته ــة الت ــك البيئ ــه .. تل ــه و َمنِّ ــن الل م
مــا هــي عليــه اآلن و هيأتهــا و بنتهــا لتصــري مــا 
صــارت إليــه ..  تآلفهــا مــع الطبيعــة و تقلباتهــا 
ــه   ــات الل ــرية التأمــل و النظــر ملخلوق ــا كث جعله
..الــذي يلقــي الســالم عــىل النبــات و يستشــعر 
ســعادة أو أمل الحيــوان !  ثــم تطــورت تلــك 
ــغ درجــة  ــات لتبل ــني املخلوق ــا و ب ــة بينه العالق
اإلســقاط ، فُتســقط أحــوال الطبيعــة عــىل الناس 
و الحيــاة ، فتتقبــل تقلبــات الدهــر و أحــوال 
البــرش و أحوالهــا النفســية كــام تتقبــل تقلبــات 
الفصــول و تســتبرش بــكل حــزن و ابتــالء موقنــًة 
ــع  ــبق الربي ــام يس ــده ك ــا بع ــاك فرح ــأن هن ب
الشــتاء و ترسقهــا جامليــة الشــمس عنــد الرشوق 
و الغــروب و تراهــا نهايــة األىس و بدايــة اإلرشاق  
أمــا ريحانــة الكاتبــة فهــي ريحانــة اإلنســان 
بدرجــٍة أوىل ، و هــل كان الكاتــب إالَّ إنســانا 
؟!  أول مــا كتبتــه كان عــن حديقــة البيــت ، 
ــور ،  ــوات الطي ــة و أص ــات الضبابي ــن الصباح ع
عــن «نســمة» التــي تتخــذ مــن أشــجار و أزهــار 
الحديقــة أصدقــاء لهــا و تســكن يف بيــت شــجرة 
تراقــب منــه حركــة الغيــوم و أســفار الريــاح .. و 
لألمانــة « نســمة» كانــت أنــا .. و لعــيل يومــا مــا 
ــا  ــذب عفويته ــة األوىل و أه ــك الرواي ــود لتل أع
و لغتهــا املبعــرثة بَعــرثة كاتبتهــا الطفلــة ثــم 
أجعلهــا تنــال حظهــا مــن النــور و إنهــا لتســتحق 
.  الحقــا و بنمــو اإلدراك لــدي بــت أجــد العــامل 
مختلفــا عــام كنــت أراه ، بــات عاملــي يتوســع و 
ينفتــح و بــات مؤملــا و ُمحزنــا .. كنــت مــا أزال 
طفلــة حينــام راحــت التلفــزة تنقــل إلينــا أخبــار 
اإلنســان حــول العــامل بــدءاً بالقضية الفلســطينية 
و الحــروب عــىل غــزة التــي كانــت تُبــث بشــكل 
مبــارش بــكل مــا فيهــا مــن هــول و عــذاب و قتل 
و تدمــري  و معانــاة املســلمني يف مختلــف أســقاع 
األرض وهــذا صنــع يف الوجــدان رشخــا عظيــام مل 
يندمــل إىل الســاعة,  و مبــرور الوقــت و توســع 
العالقــة  الدنيــا يف نظــري و بتوطــد  أطــراف 
بينــي و بــني الحــرف الــذي بــات صديقــي وقــت 
الَشــدو و وقــت البــكاء رصت أكتــب عــن كل مــا 
ــاة ، عطاياهــا ، تحدياتهــا  أواجهــه يف هــذه الحي

ــا .. ــاتها و فتوحاته و انتكاس
من أين بدأت الرحلة ؟ وكيف كانت ؟

  رحلــة الكتابــة بــدأت منــذ أن تعلمــت 
إمســاك القلــم و تعرفــت عــىل الحــروف .. كنــت 
شــغوفة بقــراءة القصــص أميــا شــغف و مل يكــن 
ــام أرسح  ــا يل بين ــا و قراءته ــرتدد يف إقتنائه أيب ي
بخيــااليت يف عــوامل جميلــة ملونــة ..  كان صــوت 
ــراءة و كان كل همــي أن  ــاء الق أيب يســحرين أثن
أتعلــم القــراءة ألقــرأ مبثــل صوتــه أنــا أيضــا .. إذا 
ــراءة . و  ــت بالق ــة ؟ كان ــت البداي ــف كان .. كي
مــن شــجعني ؟ بــل مــن زرع ذلــك الشــغف يف 

ــي ؟ كان أيب . قلب
تشــتهر ريحانــة باملوهبــة واإلبــداع , حدثينــا 

عــن هــذا الجانــب ؟
 الفــن هــو ُمتنفــيس بــل هــو نََفــيس ..  
منــذ ســنوات عمــري األوىل عشــقت األلــوان 
فــكان أول مــا ظهــر مــن ميــواليت قبــل الكتابــة 
هــو الرســم التشــكييل ، خاصــة و أين كنــت 
ــم  ــوس تكري ــن طق ــكان م ــة ف ــة بالطبيع مولع

منظــر طبيعــي مــا هــو رســمه باأللــوان املائيــة 
ــوين ..  ــزج الل ــدرج و امل ــق الت ــة لتحقي أو الرتابي
و بقيــت تلــك الهوايــة ترافقنــي إىل اليــوم و 
ــم  ــورق إىل الرس ــىل ال ــم ع ــن الرس ــت م تحول
عــىل القــامش ثــم إىل الجــدران .. كذلــك يُعــرف 
عنــي حبــي للصــوت العــذب و الطــرب العــريب و 
األندلــيس لذلــك فأنــا ميالــٌة لإلنشــاد و كان هــذا 
منــذ الطفولــة كذلــك ، فالتحقــت بعديــد الفــرق 
اإلنشــادية يف املؤسســات الرتبويــة و الجمعيــات 
ــا  ــة فله ــغال اليدوي ــا األش ــك .. أم ــة كذل الخريي
ــا  ــرى ، كل م ــي األخ ــامم ه ــن االهت ــا م نصيبه
ــه  ــل أن يُهندس ــه و للعق ــد أن تصنع ــن للي ميك
فهــو تســلية لذيــذة بالنســبة يل ، مــن القــص و 
ــز  ــن التطري ــامت ، م ــة املجس ــق إىل صناع اللص
اليــدوي إىل التفصيــل و الخياطــة و ال أنــىس 
ــة  ــذ نعوم ــق يب من ــذي تعل ــخ ال ــغفي بالطب ش
أظفــاري فأحببتــه و مترســت فيــه ..  أمــا اإللقــاء 
ــغف  ــة ش ــو قص ــري فه ــام الجامه ــوف أم و الوق
أخــرى ، رست فيهــا عــىل حداثــة ســني و نقــص 
ــك  ــع ذل ــي م ــي لكنن ــدام تجربت ــي و انع معرفت
وجدتُنــي أتقنهــا فطــرًة و ســليقة و للــه الفضــل 
تنوعهــا  و  كرثتهــا  عــىل  الهوايــات  هــذه    ..
و رغــم أنهــا جعلــت لــكل يــوٍم مــن حيــايت 
طعــام مختلفــا إال أنهــا يف فــرتة مــا أربكتنــي 
ــا  ــار ؟ و أيُّه ــا أخت ــريي :  _ أيُّه ــت تفك و شوش
ــة مينحــك  ــة املســتقبل ؟  يف النهاي ــا مهن أتخذه
اللــه العطايــا لتصنــع بهجتــك و ليــس بالــرضورة 
ــد فاخــرت  لتجعلهــا مصــدر رزق ، فــإن كان و الب
ــا  ــا طلب ــل و أكرثه ــوق العم ــًة لس ــا مواكب أكرثه
و املهــم أن تكــون شــغوفا بهــا و متمرســا فيهــا 
ــه  ــا .. و الل ــرث فيه ــم أك ــال للتطــور و التعل و قاب

ويل التوفيــق . 
بــني املشــوار  التوفيــق  اســتطعت  كيــف 

؟ واألديب  العلمــي 
  برصاحــة التوفيــق صعــب .. خاصــة حينــام 
تعامــل كل إهتــامم بشــكل منفصــل عــن اآلخــر 
!  مل يكــن عــيل التوفيــق بــني املســار العلمــي و 
األديب فقــط و إمنــا كان عــيل التوفيــق بينهــام و 
ــال  ــذات و مج ــر ال ــامل تطوي ــاري يف ع ــني مس ب
ــه هــذا األخــري مــن  ــام يتطلب ــة لِ ــة الذاتي التنمي
التفــوق  يتطلــب  حــني  يف   .. مســتمر  تنقــل 
الــدرايس املواظبــة يف حضــور الحصــص و املتابعة 
اليوميــة للــدروس و الواجبــات و األبحــاث .. 
أعتقــد أن املســار األديب كان الوســيط بــني املســار 
العلمــي و املســار التدريبــي ، إذ أن كال املجالــني 
ــص يف  ــب التخص ــة فكت ــة دامئ ــان مطالع يتطلب
ــا  ــا و لغوي ــدا علمي ــة ج ــالمية ثري ــوم اإلس العل
ــري يف مجــال  ــا فكانــت تطــورين بشــكل كب و فني
ــرثي  ــت ت ــة كان ــة الذاتي ــب التنمي ــا كت األدب أم
معــاريف يف فهــم نفــيس و فهــم الحيــاة و النــاس 
ــذه  ــت ه ــك ..  فكان ــن كذل ــي للتدوي و تدفعن

ــا. ــة متناســقة بشــكل م املســارات الثالث
بيــت  يف   » روايــة  مؤخــراً  أصــدرت 
العنكبــوت « والتــي أثــارت جــدالً كبــرياً بــني 

؟ عنهــا  حدثينــا   , والكتــاب  القــراء 
  يف البيــت العنكبــوت» هــي روايــة واقعيــة 
تتحــدث عــن تجربــة عشــتها شــخصيا ..  تجربــة 
بالتســويق  يُعــرف  مــا  أو  الشــبيك  التســويق 
اإللكــرتوين أو العنكبــويت ، هــذا املجــال الــذي كرث 
اللغــط فيــه و كــرثت اآلراء و الفتــاوى حولــه بــني 
ــل  ــني مــن يحل ــد و مــن يعــارض .. و ب مــن يؤي
ــاىل :  َوال  ــال تع ــام ق ــن ك ــرم !  و لك ــن يُح و م
يَُنبُِّئــَك ِمْثــُل َخِبــريٍ . بــدأ األمــر بدعــوة مــن 
صديقــة قدميــة لدخــول عــامل الــرثاء و الرفاهيــة 

، عــامل الطموحــات و األحــالم ، عــامل اإليجابيــة و 
ــك الدعــوة  ــاة الســعيدة .. طبعــا كانــت تل الحي
ُمغريــة جــدا و لكــن هنــاك رشطــا واحــدا لدخول 
ــري !  و لكــون  ــايل كب ــغ م ــامل و هــو مبل ذاك الع
الدعــوة قدمتهــا صديقــة طفولتــي فقــد تقبلتهــا 
ــع  ــرق لجم ــكل الط ــت ب ــي حاول ــى أنن ــل حت ب
ــواب  ــت كل األب ــائل و طرق ــتى الوس ــغ بش املبل

يف ســبيل ذلــك بدفــع و تشــجيع مــن هــذه 
الصديقــة .. و رغــم معارضــة والــدي و ســعيهم 
الحثيــث للوقــوف بينــي و بــني الوقــوع يف بيــت 
العنكبــوت إال أننــي كنــت عنيــدة كفايــة ألجمــع 
املبلــغ و أشــرتك يف املــرشوع املزعــوم و لكــن 
مبجــرد تســجييل فيــه انفتحــت عــيل أبــواب 
العــذاب ال النعيــم !  بــات لزامــاً عــيل مســابقة 
الوقــت لتســجيل أفــراد آخريــن حتــى أســتطيع 
رد الديــون الكبــرية املرتاكمــة فــوق ظهــري .. 
ذلــك الِحمــل الثقيــل دفعنــي القــرتاف أخطــاء يف 
حــق نفــيس و اآلخريــن و جعلنــي أخــرس كرامتي 
و عالقــايت و يف نهايــة املطــاف انتشــلني أيب مــن 
ــون  ة و تحمــل مســؤولية رد كل الدي ــوَّ ــك الُه تل
عنــي و عــن املُســجل الوحيــد الــذي دفعتــه 
للتســجيل ..  يف ظــل تــأزم الوضــع انســحبت 
ــة و أغلقــت كل وســيلة للتواصــل  ــك الصديق تل
و أخربتنــي يف نهايــة املطــاف أنهــا مل تطلــب 
منــي الدخــول لــذاك املجــال أصــال ..  يف النهايــة 
ــد  ــن تســاند و تســاعد !  بع ــة م وحدهــا العائل
تلــك التجربــة املريــرة أُصبــت نكســٍة نفســية و 
جلــدت ذايت أميــا جلــد عــىل مــدار أشــهر ألقــرر 
ذات يــوم أن التقوقــع و الصمــت لــن يجعلنــي 
أتعــاىف فقــررت الكتابــة عــن تجربتــي بتفاصيلهــا 
لتوعيــة شــباب غافــل لحقيقــة مــا يُحــاك لــه و 
مــا يتعــرض لــه مــن اســتدراج مــدروس لغايــات 
دنيئــة .  و للــه الحمــد كان للروايــة وقــٌع و 
ــات  ــن املجموع ــد م ــف العدي ــدى أدى لتوق ص
ــني  ــراد املُحتمل ــدوا األف ــا فق ــل بعدم ــن العم ع

ــجيلهم . ــعون لتس ــوا يس ــن كان الذي
تعرضــت للكثــري مــن العقبــات واملشــاكل يف 
رحلتــك مــع الحيــاة , كيــف اســتطعت تجاوزهــا 

؟

  باإلميــان باللــه أوالً و أخــريا ..  اإلميــان 
انتشــلني مــن أســوء أوقــات حيــايت و عالــج 
ــأن  ــان ب ــي ، اإلمي ــة و جراح ــايت القدمي كل صدم
اللــه خــرٌي ال يــأيت إال بخــري جعلنــي أتوقــف عــن 
النظــر بســوداوية لألحــداث ، اإلميــان بــأن الدنيــا 
ــي  ــا ه ــىل م ــا ع ــي أتقبله ــات جعلن دار إمتحان
عليــه فــال أجــزع كلــام حلــت النوائــب !  يقينــي 
بأنــه مــا مــن حــزن دائــم و ال شــدة دامئــة ، إمنــا 
هــي فــرتة و ســتمر جعــل قلبــي مطمئنــا حتــى 
ــي  ــه يعط ــأن الل ــي ب ــار .. يقين ــب اإلعص يف قل
ــي أصــرب  ــوده جعلن ــوى جن أصعــب املعــارك ألق
ــاب ..  ــدر الصع ــىل ق ــون ع ــي ألك و شــحذ همت
يقينــي بــأن الصعــاب هــي كنــز بحــد ذاتــه، منها 
ــا أجمــل و أقــوى ..  يف  ــا و رصن ــا و نضجن تعلمن
ــيل و ال  ــٌل ع ــاب فض ــك الصع ــكل تل ــة ل النهاي
تســتغريب إن أخربتــك أننــي أحبهــا و أســتبرش بهــا 

ــا مل يقدمــه الرخــاء. فهــي قدمــت يل م
مارأيــك يف األقــالم النســوية الجزائريــة ؟ 

ومامــدى تأثريهــا عــىل املجتمــع ؟
  بطبيعــة الحــال القلــم النســوي عنــٌرص 
ــة  ــع الكتاب ــل م ــا التعام ــرتض بن ــايس ، ال يف أس
كرفاهيــة بــل هــي رضورة كــام أن حريــة التعبــري 
هــي حــق مــن حقــوق اإلنســان أينــام كان رجــالً 
كان أو امــرأة !  نحــن بحاجــة ألقــالم نســوية 
واعيــة و ُمفكــرة و ُمبدعــة لتتحــدث عــن قضايــا 
ــوالً  ــرح حل ــا و تط ــع و تعالجه ــرأة يف املجتم امل
ــرأة ال  ــة هــي صــوُت كل ام ــرأة الكاتب ــا .. امل له
ــد ال  ــارة ق ــة مه ــة الكتاب ــا ، يف النهاي ــوت له ص
ــون  ــك فاألفــذاذ يحمل ــع لذل ــدى الجمي ــر ل تتوف
املشــعل عــن اآلخريــن .. مواضيــع الرتبيــة تكــون 
ــًة للحديــث و التدويــن عنهــا أكــرث  املــرأة ُمخول
مــن الرجــل كونهــا األكــرث مالزمــة و مرافقــة 
ــام  ــكل ع ــاء بش ــع النس ــه و مواضي ــال من لألطف
متعــددة و متنوعــة و ال يســتطيع الحديــث 

عنهــا ســوى امــرأة تعيشــها واقعــا .  لذلــك 
تغيــري  ألن  ملحــة  رضورة  النســوية  فاألقــالم 

ــا . ــوٌن به ــع مره ــن الوقائ ــد م العدي
ككلمــة ختاميــة ,مبــاذا تنصحــني النســاء 
اللــوايت مل يحالفهــن الحــظ  لتحقيــق طموحاتهــن 

؟  
  ســأجِمل النصيحــة يف مجموعــة نقــاط 
حتــى أُبســطها للقــارئ :  - ال نجــاح و ال ســعادة 
يف البعــد عــن اللــه و التقصــري بحقــه ، لذلــك إن 
ــك  ــق طموحات ــك و تحقي أردت التفــوق يف حيات
فكــن مــع اللــه و اســعى ألن يــرىض عنــك و 
صدقنــي أن الحيــاة ســتأتيك ذليلــة و الطموحات 
ســتتحقق بيــرس يعجــز عــن يتصــوره عقلــك 
ــا  ــل أوال م ــاح فتقب ــد أرسار النج ــل أح .  - التقب
أنــت عليــه و توقــف عــن جلــد ذاتــك و انتقــاد 
ــن  ــل م ــم تقب ــن ث ــا باآلخري ــك و مقارنته نفس
حولــك بعيوبهــم و مزاياهــم و ال تحــاول تغيــري 
أحــد ليصبــح كــام تريــد أنــت !  تقبــل ظروفــك 
أيضــا و العطايــا و الفــرص التــي منحهــا اللــه لــك 
ــر  ــة، أن تنظ ــم اإليجابي ــرتة .  - تعل ــذه الف يف ه
دومــا إىل الجانــب املــرشق مــن األمــور و ليــس 
العكــس فحياتنــا يســري %90 منهــا بشــكل ســلس 
بينــام تخــرج 10 % عــن املعتــاد فاخــرت عــىل أي 
منهــام ســرتكز و ســتبني قراراتــك و ردود أفعالــك 
ــدل الخمســة  ــت ُمع .  - صاحــب الناجحــني فأن
و   . وقتــك  معظــم  معهــم  تجلــس  الذيــن 
كنصيحــة أخــرية: عــش الحيــاة بدهشــة ، عامــل 
كل رشوق كأنــه أول رشوق تــراه يف حياتــك و كل 
يــوم كأنــه أول و آخــر يــوم يف حياتــك، اســتمتع 
ــة كل  ــا و يف بداي ــذه الدني ــة يف ه ــع بصم و ض

يــوم اطــرح عــىل نفســك هــذا الســؤال:
  _ مــا هــو األمــر املميــز الــذي ســأقوم بــه 

اليــوم ؟

ــاؤل يف  ــل والتف ــج األم ــن نس ــت م ــة .. متكن ــة اللغ ــة وثري ــعة الثقاف ــة واس ــرأة عرشيني إم
ــن ..  ــم واألدب والف ــني العل ــت ب ــت .. جمع ــت فأمتع ــت .. وكتب ــزت فأبدع ــا .. متي وجدانه
ــه إســمها بحــروف مــن ذهــب  فشــيدت لنفســها رصحــاً مــن اإلنجــاز والنجــاح ونقشــت علي
.. إنهــا األديبــة ريحانــة يحيــاوي إلتقــت بهــا جريــدة الوســيط املغــاريب وأجــرت معهــا حــواراً 

ــا . ــا وتألقه ــن أرسار نجاحه ــري م ــن الكث ــه ع ــاً كشــفت في ماتع



� �ي� ا��ا�� ��د ��ا�  ��بة 
ا��ا� �ال�لس�ة ل�د�� �ي�ا�

في البداية  لم  أخترها عن قناعة  
بل فُرضت علي رغم  أنني  قدمت  
طلب في تغييرها و لم يقبل.. ماكان 

علي سوى أن  أستسلم للواقع و القبول 
بها و الحمد هلل إستطعت  التأقلم  

معها.

��ي� ا��ط�� الم�ا��ة �ي ��� 
�ام�ة ���يا �الك����ية �ي ��ا 

ال�م� ال��ي� �م� ���� �ي ���  
�ط���

- رغم  أن الكتب الجامعة  ال تروقني  
كثيراً إلى أنني وددت خوض  تجربة  
المشاركة  فيها.. شجعني  كثيرا  من 
يقربون لي  أولهم  صديقتي الغالية  

أميمة مليزي والكاتبة المبدعة أروى 
عميروش و أختي جمانة وال أنسى 

صديقي  علي نعمان، كل الشكر 
والحب لهم.

��د�ي�ا �� ��ا����تس�م� 
ال�يا���

الكتاب وتستمر الحياة مجموعة 
قصصية إجتماعية مأخوذة من واقعنا 

المعاش  تسرد لنا بعض المعاناة  
والتفاصيل التي يجهلها بعضنا، كما 
أنها تحمل بين طياتها مجموعة من 
الرسائل والعبر حيال موضوعات 
حساسة بعض الشيء التى ضلت 

متجاهلة و منسية، هي قصص 
واقعية تعايشت معها كما أني ال أنكر 
أن  بعض  منها عشته أنا شخصيا.. 
البعض منها حزين نوعا ما أردت 

من خاللها إيصال فكرة »أن عمرك 
لن يكون كله ربيعا ستتناوب عليك 

الفصول االربعة تلفحك حرارة الخيبة 
و تتجمد في صقيع الوحدة و تتساقط 

أحالمك اليابسة  ولكن حياتك ستزهر 
من جديد كما يوجد الشر هناك خير 
أكيد هناك أمل سيزول األلم ستشفى 

الجروح و ال بد لهذا الطريق الطويل 
أن ينتهي سيكرمنا هللا بعفوه حاشاه أن 
يرى خاطر عبده منكسًرا وال يجبره، 

وأنه رغم كل شيء ال بد للحياة أن 
تستمر.

�م� �� الك�ا� ال��� ت���ي� ل�� 
�تميلي� ��ل�����

ــم  ــد الحلي ــرا ل عب ــرأ كثي أق
الشــين،  حنــان   ، بــدران 
مصطفــى لطفــي المنفلوطــي 
الشــرقاوي. وأدهــم 

ــكل  كاتــب  امــا األســلوب فل
الــذي   الخــاص   أســلوبه  
غيــره. عــن   يميــزه  

�ما�ي �م��ات� مس��ب� 
��� لد�� ��ا� �ي��� 

���با�

اطمح إلى  الوصول إلى 
أعلى قمة يستحقها والداّي  

إلى أفضل  سمعة يكتسبها اسمهما 
و إلى كل شيء عظيم كعظمتهما.. 

والتحصل على  شهادة البكالوريا و 
إتمام مشواري األدبي حاليا منشغلة  
بدراستي  و بشهادة البكالوريا حال  
حصول  عليها  أكيد  سأتفرغ لنشر 

كتاب  آخر بإذن المولى.

��لمة ��ي�� لل�م���

��ل�  �ك�ا لل���د� �ل� ����ا��ا  
لكلماتي البسيطة..

�م��ا ��د�ما� � ���ا م� ال�يا�  
�� ما ت��د�� ����ا ���مك�  � 

����� ��ا��ك� �ي الس� � الك�ما� 
� تك����  ل�ل� ا��ا��� � ال���ا� 
�ا�����ا� م�ما �ا�� �ا��ة �� 
��م�ا ������ل�ا �ا��ل��ا ���ا 
ل���ي� ��دا�ك� � ���مك� م�ما 

��� �ليك� �  ���ك� �..�الس�� 
�ليك� ���مة � ت�ال� �  ���ات�..

  الكاتبة الم��ل�ة ��د ��ا�  لل��ي� الم�ا��ي

��م�� ل� �ك�� �ل� ��ي��ا� ����ا�� 
�لي� ال���� ا����ة.. �لك� �يات� 

����� م� �د�د...���� �� �ي� ��د 
لل�يا� �� تس�م��

الكات� ��� الد�� �ا�� �ي �د�� ال��ي� الم�ا��ي

���ا� ��ي� �م� �ي �ا�ة 
ا���ية �ي م�ا� ال��ا�ة�

��� �عر� ��س� ل��را��
أخوكم األستاذ المتواضع الكاتب 

المبتدئ زين الدين نارو من 
مواليد15 كانون األول )ديسمبر( 

عام واحد وتسعون تسع مائة 
وألف من مدينة الصخر العتيق 

سيرتا مدينة الجسور المعلقة 
قسنطينة.خريج المدرسة العليا 

لألساتذة بقسنطينة تخصص أدب 
عربي طور المتوسط وصاحب 

اول مولود أدبي من جنس رواية 
بعنوان:)ترانيم األوركيد(.

��� �د�� ال����� ���� د��� 
��لم�� ��� ��ع� ��� �ل��

الكتاب عالمي الخاص،هي متنفسي 
الوحيد في خلوتي بدات بوادر 

الكتابة عندي  تظهر وأنا ال ازال 
طالبا متمدرسا في المتوسط كنت 

متعطشا للمطالعة وفي نفس الوقت 
اكتشفت ميلي للكتابة خاصة 

الخواطر التي تعتبر االنطالقة 
األولى لكل كاتب. وقد كنت أجمع 
الكثير من القصص ، الن شغف 

المطالعة بدأ معي في مراحل 
مبكرة منذ مرحلة اإلبتدائي، إذ 

كنت أرى أختي الكبرى سندا لي 
في هذا المجال إن صح القول 

رأيتها قدوة لي بل هي من منحني 
األمل لولوج هذا العالم.

�� ل�ب��� ��ر �ب�ر ��� ال�����
نعم إلى حد كبير ؛فالكاتب ابن 

بيئته يؤثر فيها ويتأثر بمظاهرها، 
فالكاتب يجد من البيئة والمحيط 

اإلجتماعي موضوعا لكتاباته في 
شتى المجاالت فيعتمد على الكتابة 
ليطرح انشغاالته وميوالته وحتى 
تطلعاته موجها رسائله عن طريق 

الكتابة في قوالب مختلفة من 
األجناس األدبية التي يميل إليها.

 ماهي أهم الكتب التي أثرت عليك 
في مشوارك؟

أهم الكتب التي أثرت علي في 
مشواري هي كتاب العبرات 

والنظرات للمنفلوطي ، روايات 
أحالم مستغانمي إذ يعجبني أسلوبها 
الشاعري في الكتابة خاصة رواية 

ذاكرة الجسد ، باإلضافة إلى 
الكتب التي تحمل الطابع الفلسفي 
النفسي في تطوير الذات والتنمية 

البشرية فالفلسفة علم يساهم في بناء 
الشخصية ومن خاللها تبحث عن 

ذاتك وتطورها.باالضافة إلى كتب 
في التنمية البشرية منها كتاب قوة 

التحكم في الذات لصاحبها الدكتور 
إبراهيم الفقي وله العديد من الكتب 
في هذا المجال اذ يستهويني كثيرا 

أسلوبه.
 �د��� �� ��اي�� ��را��� 

ا�����د � �� �� ال��ر� الع��� 
ل�ر�اي� ����� �ر���ا��� ال���� 
�ال�م�ل�� �د��� �� ���� 
الر�اي� ��� ��دا��� �ا�ع�� �� 

��ي� �� ال�ا�� �ال�����

ترانيم 
األوركيد هي أول مولود أدبي لي 

من جنس رواية وهي رواية نفسية 
إجتماعية في قالب توعوي إرشادي 
تدور أحداثها حول شاب عاش حياة 

اللهو والمجون عاق لوالديه لكن 
سرعان ماتتغير حياته بعد حادث 

مرور افقده ذاكرته ليعود في رحلة 
بحثا عن ماضيه لحكمة ربانية إذ 

أراده هللا أن يتوب عن أخطائه 
من خالل األحالم المزعجة التي 
يراها كل يوم. يمكن ان ألخصها 
في قولنا دوام الحال من المحال 
؛ مرتكزاتها الفنية اعتمدت على 

زهرة األوركيد وجعلتها ذات داللة 
رمزية قوية في الرواية كونها تعني 

الحياة األمل الجمال ونقاء الروح 
لهذا عنونت روايتي بعنوان رئيسي 

ترانيم األوركيد فالترانيم مشتقة 
من كلمة رنيم وهو صوت المالئكة 

في الجنة واألوركيد هي نوع من 
الزهور يطلق عليها الفيلسوف 

الصيني كونفوشيوس زهرة عطر 
الملوك . وعنوان جزئي آخر 

كلمات فقدت عذريتها بمعنى أن 
الكالم أصبح اليجدي نفعا فقد فقد 

قيمته فوجب ان يغير اإلنسان نفسه 
قوال وفعال .شخصيات روايتي 

هي شخصيات ورقية محضة ال 
عالقة لها بشخصيتي او الواقع هي 
من نسج الخيال اسميت البطل فيها 
يحيى ألنه عاد إلى الحياة من جديد 

حامال في قلبه رسالة نسبة إلى 
قوله تعالى:« يا يحيى خد الكتاب 

بقوة ».
���� ����يع� المس��ب��� �� 

���� ال������
نعم ككل كاتب مبتدئ فمجال 

الكتابة ال ولن يتوقف مادام صاحبه 
متعطشا لها ، انا بصدد إنجاز 

عمل روائي ثاني في قادم األيام 
ال تزال اللمسة األخيرة فقط ، 
وانهي العمل هي مختلفة نوعا 
ما عن األولى ،فهي مستوحاة 

من قصة واقعية مع مزج القليل 
من الخيال حتى أضيف لمستي 

الخاصة كاي كاتب فاألسلوب هو 
الرجل ذاته. باإلضافة إلى ولوج 
عالم كتابة السيناريو الذي طالما 

انتابني الفضول ألغوص بين ثناياه 
من جهة احب هذا الفن ومن جهة 
أخرى الحول اعمالي الروائية ان 

شاء هللا إلى سيناريو فلم أو مسلسل 
ان صح التعبير .

 ���� ����� � ���� ���
ال����� لدي��

الكتابة عندي وسيلة اعبر بها عن 
مكنوناتي ومايختلج بذاخلي ، اعتمد 

على اللغة الشاعرية والتالعب  
باأللفاظ فاللغة العربية بحرها 

واسع وماعليك إال أن تجيد السباحة 
والركوب على أمواجها

��� �ر� �س��ب� ��اي� 
ال��ا�ري�  �

وهللا بكل صراحة اصبحت الكتابة 
في متناول الكثير عن نفسي 

ال أزال في بداياتي ،فليس كل 
من يملك كتابا ما نلقبه بالكاتب 

فالكتابة ليست مجرد احرف 
مطبوعة على اوراق ،بل هي 
تحصيل حاصل لمجموعة من 

الخبرات تحمل بين طياتها 
العديد من الرسائل فالكاتب ابن 

بيئته اليكتب لنفسه فقط هذا من 
جهة ومن جهة أخرى نعم هناك 
بصيص امل في الساحة االدبية 

ألقالم شابة واعدة خاصة في مجال 
الرواية حتى ال نعتم الصورة .

�� �ع��د �� ال����� ��د�� ��� 
�سم� ال��اي� �� الم��ب��

سيكون جوابي هذا متصال 
بالجواب السابق ،كما قلت سابقا 

الكتابة ليس أني اكتب احرفا بكمها 
المفرداتي الهائل فقط كهواية ،وانما 

هي موهبة ال تتأتى ألي كان لكن 
تصبح هواية اذا تغيرت غايتنا من 
ورائها يعني في سياق آخر اذا كنا 

نكتب النفسنا ستكون هواية فقط 
وان كنا نكتب لنوصل رسائل من 

وراء احرفنا ثمة بيت القصيد ؛ 
واصبح للكاتب هدف يسعى إليه 
عن طريق موهبة الكتابة والتي 

تتطور أكثر فأكثر عن طريق 
الدربة والمران والممارسة يعني 

االنسان كلما يقرأ كلما يستزيد 
علما ولغة وفي المقابل كتابة جديدة 
ومتجددة والموهبة تعيش ال تموت 

بطبيعة الحال.
��م� ���ر� ل��را� ���� ��� ��ا 

ال��ا��
اوجه شكري الجزيل والخاص 

اوال لك اخي اذ كانت أسئلة بناءة 
وفي الصميم، كان الحوار شيقا 

وإياك . كما أوجه امتناني وشكري 
لجريدة الوسيط المغاربي التي 

احتضنتني في بداية مشواري هذا 
وفتحت لي الباب لإلدالء بصوتي 

ورأيي فيما يخص مجال الكتابة 
اإلبداعية وفي المقابل القراءة 

الواعية والنقد البناء من أجل الرقي 
باألدب الجزائري بمختلف أجناسه 

، كما يقال :))شعب يقرا شعب 
اليجوع((. ومن منبري هذا اتوجه 

برسالتي هذه إلى طلبتي خاصة  
وإلى الشباب عامة وكل من 

يهوى القراءة ،بضرورة المطالعة 
فالمطالعة النها ذات منفعة لغوية 

وفكرية في اآلن ذاته.
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ــة  ــال حرك ــة، ف ــال مغلق ــم المح معظ
ــألت  ــاة، س ــى مش ــواح وال حت وال س
هــذه  أن  فقــال  الســر  عــن  البائــع 
حتــى  ســنوات،  منــذ  الحالــة  هــي 
أن  إلــى  وألمــح  الكورونــا،  قبــل 
ــة  ــل الحرك ــذا مخطــط مرســوم لقت ه
الشــرقية،  القــدس  فــي  التجاريــة 
وإفــراغ المدينــة مــن ســكانها، داعيــا 
للمقارنــة بيــن هــذا الشــارع وبيــن 
مثيلــه الــذي ال يبعــد ســوى عشــرات 
حيــث ال  المدينــة،  األمتــار غــرب 
مجــال للجلــوس فــي أي مقهــى هنــاك 
لكثــرة  المســبق  الحجــز  دون  مــن 
الحيــاة  شــلل  وتزاحمهــم.  الزبائــن 
التجاريــة وكســادها فــي مدينــة القدس 
مظاهــر  مــن  جزئــي  مظهــر  هــو 
وهويتهــا  المدينــة  علــى  الحــرب 
مباشــرة  ونتيجــة  وشــخصيتها، 
واالقتــالع  التضييــق  لسياســات 
ــي  ــد واألســرلة الت ــر والتهوي والتهجي
تنفذهــا ســلطات االحتــالل حكومــة 
وجمعيــات  ومؤسســات  وبلديــة 
لحســم  تهــدف  والتــي  اســتيطانية، 
المدينــة،  مســتقبل  علــى  الصــراع 
التغييــرات  مراكمــة  خــالل  مــن 
الماديــة والواقعيــة، وفــي مقدمتهــا 
تكريــس الوقائــع االســتيطانية، ودفــع 

المواطنيــن الفلســطينيين إلــى الهجــرة 
الطوعيــة. لقــد نشــأت المــدن عبــر 
ــادل  التاريــخ كأســواق ومحطــات للتب
اإلنتــاج  مراكــز  بيــن  التجــاري 
تطــورت  والحقــا  واالســتهالك، 
ــة  ــة والصناعي ــز الحرفي ــا المراك فيه
ــك  ــر ذل ــى اث ــأت عل ــة، ونش والخدمي
ودور  والدينيــة  الثقافيــة  المراكــز 
العبــادة، وبالتالــي فــإن تطــور المــدن 
منــوط بعالقتهــا بمحيطهــا وريفهــا 
والمراكــز الحضريــة القريبــة، فــي 
ــدس  ــة الق ــن مدين ــة بي ــن أن العالق حي
قســري،  بشــكل  بُتــرت  ومحيطهــا 
وبقــرارات سياســية ســلطوية غاشــمة 
عندمــا منــع الفلســطينيون مــن دخــول 
بجــدار  إحاطتهــا  وتمــت  المدينــة، 
عــن  عــدا  العنصــري،  الفصــل 
الجــدار االســتيطاني، فاضطــر كثيــر 
مــن تجــار المدينــة إلــى نقــل أعمالهــم 
أُرغــم  كمــا  الجــدار،  خــارج  إلــى 
طوعــا  الســكان،  آالف  عشــرات 
وكرهــا، علــى االنتقــال للضواحــي 
عشــوائي،  بشــكل  تضخمــت  التــي 
والكلفــة  المشــددة  القيــود  بســبب 
ــكن  ــاء والس ــص البن ــة لتراخي الباهظ
ــث  ــري الحدي ــن يج ــدس. حي ــي الق ف
االهتمــام  ينصــرف  القــدس،  عــن 

ــي  ــب السياس ــات والجان ــى المقدس إل
بمســتقبل  المتصــل 
والســيادة  المدينــة 
والصــراع  عليهــا، 
بيــن الحــق الفلســطيني 
هــي  المدينــة  بكــون 
التاريخيــة  العاصمــة 
لفلســطين  المقدســة 
 ، لفلســطينيين ا و
والمزاعــم اإلســرائيلية 
»القــدس  عــن 
والموحــدة«  الكاملــة 
إســرائيل،  لدولــة 
معــارك  تبــرز  كمــا 
الدفــاع عــن المســجد 
ــات  ــى والمقدس األقص
مية  ســال إل ا
مثلمــا  والمســيحية، 
معركــة  عنــد  جــرى 

وبــاب  اإللكترونيــة  البوابــات 
الرحمــة، والتصــدي لمحاولــة إحراق 
كنيســة الجثمانيــة، فــي حيــن أن قليــال 
مــن االهتمــام يذهــب إلــى المعانــاة 
حياتهــم  فــي  للمواطنيــن  اليوميــة 
ــم  ورزقهــم وســكنهم وصحتهــم وتعلي
االجتماعــي  أمنهــم  وإلــى  أبنائهــم، 
انتشــار  ظــل  فــي  والشــخصي 

المخــدرات وغياب القانــون، وتدهور 
أوضــاع المؤسســات الوطنيــة وخطر 
وتصفيتهــا.  إغالقهــا  أو  إفالســها 
العالــم كلــه، وبخاصــة العالــم العربــي 

ضمنــه  ومــن  واإلســالمي، 
بصمــود  يتغنــون  الفلســطينيون، 
القصائــد  وينظمــون  المقدســيين، 

المســلمات  ويــرددون  والمدائــح 
الحــق  عــن  اليقينيــة  الوطنيــة 
الفلســطيني والعربــي فــي مواجهــة 
دون  مــن  الصهيونــي،  الباطــل 
إلــى أنهــم فــي الواقــع  أن ينتبهــوا 
مــن  المعركــة  علــى  يتفرجــون 
ــاز والحاســوب،  خــالل شاشــات التلف
ويتركــون مهمــة المواجهــة والتصدي 
أن  دون  مــن  وحدهــم،  للمقدســيين 
ــات  ــى مــن متطلب ــروا الحــد األدن يوف
الماديــة  واســتحقاقاته  الصمــود 
المجــاالت. عشــرات  فــي مختلــف 
القــرارات اتخذتهــا الجامعــة العربيــة 
اإلســالمي  التعــاون  ومنظمــة 
ــدس  ــم الق ــالمي( لدع ــر اإلس )المؤتم
فــي  بقيــت  ولكنهــا  والمقدســيين 
معظمهــا حبــراً علــى ورق، أمــا 
الســلطة الفلســطينية وحكومتهــا فهي 
مــع  الموقعــة  باالتفاقيــات  مقيــدة 
نشــأ  الوقــت  اإلســرائيليين، ومــع 
نــوع مــن التســليم الواقعــي بمنــع 
الســلطة ومؤسســاتها مــن العمــل 
فــي القــدس، حيــث يــكاد الحضــور 
ــى  الفلســطيني الرســمي يقتصــر عل
ــر  ــي لنف ــي والوجاه ــب التمثيل الجان
ــراد،  ــؤولين األف ــن المس ــدود م مح
وافــرة  خيــارات  ثمــة  أن  مــع 
وواســعة لتنســيق أشــكال وفعاليــات 
عديــدة لدعــم صمــود المقدســيين 
مــن خــالل مؤسســات أهليــة قائمــة 
ــن تأسيســها بســهولة. وأخــرى يمك

مــن المؤســف أن متمــوال يهوديــاً 
صهيونيــاً واحــداً، وهــو إيرفينــغ 
دعــم  فــي  ســاهم  موســكوفيتش 
المشــروع الصهيونــي فــي القــدس 
دول  عملــت  ممــا  بكثيــر  أكثــر 
كمــا  مجتمعــة  وإســالمية  عربيــة 
ونوعــاً، وقــد تمكــن مــن خــالل عملــه 
المنظــم والمؤسســي الــذي ال يــزال 
ــذ  ــه من ــد موت ــى بع ــاال حت ــا وفع قائم
ــى  ــيطرة عل ــن الس ــنوات، م ــع س أرب
العقــارات،  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
متعــددة،  اســتيطانية  نــوى  ودعــم 
وتقديــم الدعــم المباشــر للمســتوطنين، 
وتقديــم حوافــز تشــجيعية وجوائــز 
وتقــدم  دعــم  فــي  يســهم  لمــن 
القــدس.  علــى  اليهوديــة  الســيطرة 
صحيــح أن موســكوفيتش هــذا حظــي 
بدعــم وتشــجيع حكومــة االحتــالل 
هــو  األســاس  لكــن  وتســهيالتها، 
المبــادرة الفرديــة التــي نفتقدهــا لــدى 
أثرياءنــا، والعمــل المؤسســي المنظــم 
مــوت صاحبــه،  بعــد  يبقــى  الــذي 
بالهبــات  عملنــا  يتســم  حيــن  فــي 
أثرهــا  يــزول  التــي  الموســمية 
وحوافزهــا. دوافعهــا  زوال  مــع 

ســبق للرئيــس الراحــل ياســر عرفات 
أن حمــى موقفــه وموقــف شــعبه حيــن 
ــازل  ــه مــن تن ــه ب رفــض مــا يطالبون
عــن القــدس، فعرضــه علــى الزعمــاء 
العــرب، وواجــه بهــذا الموقــف إدارة 
كلينتــون وحكومــة بــاراك فــي حينــه، 
ليســت  القــدس  أن  بمبــدأ  متمســكا 
مدينــة الفلســطينيين وحدهــم بــل مدينة 
والمســيحيين  والمســلمين  العــرب 
ــزال  ــا ي ــدأ م ــذا المب ــم، وه ــي العال ف
مســاء،  صبــاح  يُرددونــه  القــوم 
بالفرجــة  يكتفــون  عمليــا  لكنهــم 
علــى مــا يفعــل المقدســيون وحدهــم!
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الفلسطيني

الواقعــة  مادمــا  قريــة  مــن 
نابلــس  مــن  الجنــوب  إلــى 
ــين فيصــل  ــير حس ــدر األس يَنح
ــل  ــمها وفع ــه بإس نصار،ولقريت
أهلهــا معنــى خــاص فــي ذاكــرة 
شــعبنا فالبلــدة الصغيــرة الواقعــة 
علــى مفتــرق طــرق إســتيطانية 
الصــراع  فــي  إنخرطــت 
التــي  بأرضهــا  تاريخيــاً 
وبشــرها  اإلحتــالل  ترفــض 
ويتوافــدون  يقاتلونــه  الذيــن 
للســجون وعالــم الشــهادة تباعــاً 
وإستشــهاد  حيــاة  قصــة  ومــا 
إبــن البلــدة القائــد يامــن فــرج 
وملحمــة نضــال وإعتقــال إبنهــا 
اآلخــر حســين نصــار وغيرهــم 
ــال مــن الشــهداء واألســرى  أجي
ــا ألن  ــد. ربم ــارئ ببعي ــن الق ع
الفقــراء هــم األقــدر علــى حســم 
معرفــة طريقهــم  و  خياراتهــم 

للثــورة أو ألن النضــال الطبقــي 
بالنضــال  جذريــاً  يتداخــل 
وقــد  واقعنــا  فــي  الوطنــي 
تكــون ســمات خاصــه بشــخص 

ــه  ــي قادت ــي الت ــين ه حس
التــي  الثــورة  لطريــق 
غمارهــا  فــي  إنخــرط 
ُمبَِكــراً مــن خــالل إنتمائــه 
ــم  ــن ث ــة الشــعبية وم للجبه
ــي  ــو عل ــهيد أب ــب الش كتائ
مصطفــى التــي كان أحــد 
الميدانييــن  قادتهــا  أبــرز 
ــة.  ــة شــمال الضف ــي منطق ف
ــيكين  ــال الكالس وككل األبط
أو  معهــم  عشــنا  الذيــن 
الســجن  جــاء  عنهــم  قرأنــا 
مرحلــة  نصــار  حيــاة  فــي 
ومخــاض  الطريــق  علــى 

ُحريــة  بميــالد  يُبَِشــر  عســير 
بتاريــخ  اعتقــل  فقــد  قادمــة، 

تحقيــق  وبعــد   2003/8/30
طويــل ُحِكــم بالســجن المؤبــد 
خلفــه  تــاركاً  الحيــاة  مــدى 

طفلتيــن باتتــا اآلن فــي عمــر 

ــالً  ــو كه ــات ه ــا ب ــباب بينم الش
وأمراضــه  الســجن  يواجــه 

ويهــزم باألمــل آالم ضغــط الــدم 
وحصــاوى  الزائــد  وُســَكِره 
الحريــة  وينتظــر  الكلــى 
وتؤكــد  يــرى  كمــا  وهــي 
التــي  السياســية  المدرســة 
ينتمــى لهــا أنهــا حتميــة وجــزء 
التاريــخ. حركــة  مــن  أكيــد 
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وبعــد ســنوات مــن محاولــة معرفــة 
ــن أنهــا الحاجــة  ــة المشــهد، تبي صاحب
مــن  الالجئــة  ســالمة«،  »مريــم 
كيلومتــرات   8 »النعانــي«  قريــة 
جنــوب غــرب الرملــة، هنــاك، فــي 
قريــة البســاتين والحبــوب والبطيــخ 
عــام  مريــم  ولــدت  والحمضيــات، 
ــري،  ــم األمع ــي مخي ــا ف 1944، وهن
العــودة،  وحلــم  التــراب  ذات  علــى 
رحلــت عــام 2019. الحقــا، عجــت 
النشــرات االخباريــة وأغلفــة المجالت 
ــب بصــور  ــد والكت وصفحــات الجرائ
االنتفاضــة، وبقيــت صــور ســالمة 
التعبيــر  أقــوى صــور  مــن  واحــدة 
عــن الثــورة الفلســطينية فــي وجــه 
المحتــل االســرائيلي. الزمــان بدايــات 
العــام 1988، المــكان مدخــل مخيــم 
األمعــري قــرب العمــارة الحمــراء، 
رأت ســالمة جنــود االحتــالل يقومــون 
بضــرب واعتقــال أحــد فتيــة الحجارة، 
الجنــود  علــى  بالهجــوم  فقامــت 
ــذي يمســك  ــدي ال ــارك مــع الجن والتع
الفتــى وتخليصــه مــن بيــن يديــه، قبــل 
أن يبــدأ الجنــود بضربهــا بالهــروات، 
بكســور  وقتهــا  أصيبــت  حيــث 
ــا. ــا وخاصرته ــي كتفه ــوض ف ورض

لـ«وفــا«:  قالــت  مريــم  ابنــة  روال 
وهــي  النكبــة  مــن  أمــي  خرجــت 
يتعلــق  مــا  كل  علــى  غاضبــة 
القــوة  بداخلهــا  ربــت  باالحتــالل، 
وعــدم خشــية الجنــود، وعلمتنــا ذلــك، 
ــن  ــا، نح ــب من ــت تطل ــا كان ــى أنه حت
برشــق  نقــوم  أن  وشــبابها،  بناتهــا 

فــي  بالحجــارة  االحتــالل  جيبــات 
بدايــات االنتفاضــة. عرفــت ســالمة 
ومحيطــه،  األمعــري  مخيــم  فــي 
ــدم  ــت تق ــن.. فكان ــة المطاردي بحاضن
للمطادريــن،  والمالبــس  العشــاء 
تعرفهــم،  ال  الذيــن  أولئــك  حتــى 
ــرة  ــن م ــر م ــا أكث رغــم تعــرض بيته
الصــوت  قنابــل  وإلقــاء  للمداهمــة 
والغــاز بداخلــه وتحطيــم محتوياتــه.

 وعــن دور ســالمة أضافــت روال: 
بيتنــا  فــي  تخبــئ  والدتــي  كانــت 
الشــعبي،  الجيــش  لبــاس  وحديقتــه، 
كالســيوف  البيضــاء  وأســلحته 
والبيانــات.  والخناجــر  والعصــي 
لالكتفــاء  التحــول  مرحلــة  وفــي 
الذاتــي ومقاطعــة منتجــات االحتــالل، 
ــى  ــا إل ــت األرض المحيطــة ببيتن حول
مســاحة خضــراء، مزروعــة بالكثيــر 
ــاء. وتابعــت: كانــت  خاصــة الفاصولي
فــي  تخــرج  للغايــة،  جريئــة  أمــي 
ظــل منــع التجــوال، دون أن تهــاب 
التنقــل،  بعــدم  الجيبــات  نــداءات 
ــم  ــوت المخي ــي بي ــوالت ف ــوم بج وتق
المحتاجــة، وتأتــي لبيتنــا بمــن ال بيــت 
ــرت  ــن. تهج ــا أمك ــم م ــدم له ــم، تق له
أمــي مــع أهلهــا مــن النعانــي، إلــى 
رام هللا، حيــث أقامــوا مــدة مــن الوقــت 
فــي خيــام قــرب مدرســة الفرنــدز، ثــم 
ــم إلــى األردن،  ــوا إلــى أريحــا، ث انتقل
الوحــدات،  مخيــم  فــي  ليســتقروا 
بعدهــا تزوجــت والدتــي عــام 1958، 
وعــادت للعيــش فــي مخيــم األمعــري. 
النكبــة،  قبــل  وحــول حيــاة ســالمة 

تقــول روال: كان والدهــا يعمــل فــي 
تمتلــك  لعائلــة  وينتمــي  البيــارات، 
أراضــي شاســعة، استشــهد جدهــا عبــد 
الهــادي ســالمة فــي معتقــل المســكوبية 
زمــن االنتــداب البريطانــي لفلســطين.

االنتفاضــة  معركــة  المخيــم  دخــل   
مــن  العديــد  عــن  قليــال  متأخــرا 
مبكــرا،  اشــتعلت  التــي  المناطــق 
هللا  ورام  ونابلــس  وبالطــة  كقلنديــا 
حــدة  وزادت  وغيرهــا..  والبيــرة 
يقــوم  كان  حيــن  المخيــم  اشــتعال 
الشــبان برشــق ســيارات المســتوطنين 
الرئيســي  الشــارع  علــى  المــارة 
»بســاغوت«  مســتوطنة  باتجــاه 
مدينــة  أراضــي  علــى  المقامــة 
والعشــرين  الســادس  وفــي  البيــرة، 
استشــهدت   1988 أيلــول  مــن 
برصــاص  الطوخــي  نهيــل  الشــابة 

تحــول  وقتهــا  المســتوطنين،  أحــد 
المخيــم لبــركان فــي وجــه االحتــالل، 
عنيفــة  واشــتباكات  مظاهــرات 
امتــدت ألســابيع مــا دفــع االحتــالل 
إلغــالق مدخلــه بالبراميــل االســمنتية.

جنــود  المــرات الحــق  إحــدى  فــي 
بداخــل  المطلوبيــن  أحــد  االحتــالل 
ــه،  ــارة أهل ــه لزي ــذي دخل ــم، وال المخي
لكــن عمــالء وشــوا عــن تحركاتــه، 
ــا،  ــى بيتن ــه إل ــي بتهريب ــت والدت فقام
وتبديــل جاكيتــه بجاكيــت شــقيقي، ثــم 
ــور  ــوق الس ــن ف ــز م ــه القف ــت من طلب

المحيــط بالبيــت، حيــث 
تمكــن مــن الفــرار منهــم، 
تابعــوا  الجنــود  لكــن 
المطــارد  خطــوات 
وصــوال لبيــت ســالمة، 
وحيــن داهمــوه أشــاروا 
ــس  ــه كان يلب ــي بأن لوالدت
تمامــا  مشــابها  جاكيتــا 
لجاكيــت شــقيقي، فــردت 
ــقيقي كان  ــأن ش ــم ب عليه
هــذا  يلبــس  وهــو  نائــم 
أمــس،  منــذ  الجاكيــت 
ــه  ــدوا أن ــود أك ــن الجن لك
ــي  ــا وأن والدت ــل بيتن دخ
قامــت بتهريبــه وتبديــل 
والدتــي  وأن  جاكيتــه، 
لكنهــا  عليهــم،  احتالــت 
تقــول  أن  إال  تملــك  لــم 
وهــذا  ابنــي  هــذا  لهــم 
أعــرف  وال  جاكيتــه 
ــم يدخــل أحــد إلــى  عمــن تتحدثــون، ل
هنــا، وحيــن فهمــوا أنهــم فشــلوا قامــوا 
بتكســير البيــت والصــراخ والشــتائم 
ومحيــط  مدخــل  كان  والضــرب. 
الجوانــب  كل  مــن  محاطــا  المخيــم 
تراقــب  التــي  العســكرية،  بالنقــاط 
ــا  ــر منه ــه، أذك ــاردة وواردة في كل ش
قــرب أو داخــل: العمــارة الحمــراء، 
إضافــة  الجديــدة،  البيــرة  مدرســة 
محيــط  فــي  منــازل  بضعــة  إلــى 
المخيــم تحولــت لثكنــات عســكرية.
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نظــم وفــد مــن هيئــة شــئون األســرى 
المحافظــات  فــي  والمحرريــن 
دعــم  زيــارات  جولــة  الجنوبيــة 
ومــؤازرة لعوائــل عــدد مــن اســرى 
ــن  ــد كل م قطــاع غــزة. وضــم الوف
بغــزة  الهيئــة  ادارة  لجنــة  رئيــس 
االســتاذ حســن قنيطــة وعضــوي 
الهيئــة األخويــن عاطــف مرعــي 
وجمــال مكحــل إضافــة الــي األخ 
اللجنــة  عضــو  الوحيــدي  اســامة 
 . بغــزة  الهيئــة  فــي  اإلعالميــة 
ــارة الــي منــزل  ــد بالزي وتوجــه الوف
االســير عمــر وادي )28( عامــا- 
اعــزب- مــن ســكان منطقــة الفلوجــة 
شــمال القطــاع وهــو معتقــل منــذ 
بالســجن  ومحكــوم   2013 عــام 
ــرى  ــد االس ــه اح ــا ان ــام ، كم 18 ع
الجرحــي حيــث يعانــي مــن آثــار 
اصابــة قديمــة فــي الرئتيــن تعــرض 
لهــا خــالل مواجهــات مــع جنــود 
االحتــالل علــي حــدود القطــاع ابــان 
انتفاضــة االقصــى وقبــل اعتقالــه 
ــرى  ــد االس ــو اح ــهر ، وه ــدة اش بع
المقطوعــة رواتبهــم ويقبــع حاليــا 
فــي ســجن ايشــل . كمــا توجــه الوفــد 
ــد  ــة االســير اميــر المقي ــارة عائل لزي
)35( عامــا مــن ســكان مخيــم جباليــا 
ومحكــوم بالســجن لمدة 10  ســنوات 
 « طفــالن  ولديــه  متــزوج  وهــو 
تــم  وقــد  و«موســي«   « ابراهيــم 

 11/3/2018 بتاريــخ  اعتقالــه 
الحــدود  اقتحــام  محاولتــه  خــالل 
الشــرقية لقطــاع غــزة لتنفيــذ عمليــة 
فــي ســجن  فدائيــة، ويقبــع حاليــا 
ــن  ريمــون وهــو احــد االســرى الذي
الراتــب  مــن   50% يتقاضــون 
ــل  ــزوج ويعي ــه مت ــن كون بالرغــم م
عائلــة  الوفــد  زار  كمــا   . اســرة 
االســيرين الشــقيقين رمــزي صالــح 
)37( عامــا وســعيد صالــح )35( 
مــن ســكان مخيــم جباليــا ، علمــا 
بــان األســير رمــزي معتقــل منــذ 
عــام 2005 ومحكــوم بالســجن لمــدة 
18 عامــا وشــقيقه ســعيد معتقــل منــذ 
عــام 2004 ومحكــوم بالســجن لمــدة 
ــن  ــن ضم ــا ايضــا م ــا وهم 25 عام
االســرى المقطوعــة رواتبهــم ويقبــع 
ــون   ــجن ريم ــي س ــا ف ــا حالي كالهم
األخ  هاتــف  الزيــارات  وخــالل   .
رئيــس  بكــر  ابــو  قــدري  اللــواء 
مطمئنــا  االســرى  اهالــي  الهيئــة 
ــرا عــن دعمــه  ــي احوالهــم ومعب عل
وصمــود  لصبرهــم  ومؤازرتــه 
االحتــالل  ســجون  داخــل  ابنائهــم 
متمنيــا لهــم الحريــة العاجلــة. بــدوره 
لجنــة  رئيــس  قنيطــة  حســن  اكــد 
ــة  ــذه الجول ــزة أن ه ــة بغ ادارة الهيئ
تأتــي فــي اطــار النشــاط االجتماعــي 
والتواصــل الدائــم مع ذوي االســرى 
لمتابعــة اوضاعهــم والمســاهمة فــي 

مؤازرتهــم ودعــم صمودهــم مــع 
خلــف  أبنائهــم  اعتقــال  اســتمرار 
اســوار ســجون االحتــالل . وفيمــا 
المقطوعــة  بالرواتــب  يتعلــق 
لالســيرين الشــقيقين ســعيد ورمــزي 
وخصــم  وادي  واالســير  صالــح 
نصــف الراتــب عــن االســير المقيــد 
ــل ،  ــرى البواس ــن االس ــم م وغيره
شــدد قنيطــة علــي ضــرورة وضــع 
ــة  ــر المنصف ــة غي ــذه السياس ــد له ح
ــة  ــم كرام ــكل مؤل ــس بش ــي تم والت
ــدا  ــم ، مؤك ــاة عوائله ــرى وحي االس
ــة  ــى كاف ــل متواصــل وعل ــأن العم ب
ــواء  المســتويات مــن خــالل االخ الل
ــي  ــو بكــر لحــل هــذه المشــكلة عل اب
الحقــوق  فــي  المســاواة  قاعــدة 
ــير وآخــر .  ــن اس ــز بي ــدم التميي وع
ــي االســرى  ــم شــكر اهال ــن جهته م
وفــد الهيئــة الزائــر علــي تواصلهــم 
الدائــم معهــم فــي كافــة الظــروف 
فــي  ثقتهــم  مبديــن  والمناســبات 
ــل  ــم والعم ــي مطالبه ــي تبن ــة ف الهيئ
واعــادة  ابنائهــم  انصــاف  علــي 
صــرف رواتبهــم ، متوجهيــن لــألخ 
رئيــس  بكــر  ابــو  قــدري  اللــواء 
علــي  واالمتنــان  بالشــكر  الهيئــة 
االســرى  ذوي  بمعانــاة  اهتمامــه 
والداعمــة  المــؤازرة  ومواقفــه 
. والمحرريــن  االســرى  لحقــوق 

أفــادت هيئــة شــؤون األســرى 
الســبت،  اليــوم  والمحرريــن، 
ــي  ــد عل ــير القاصــر أحم أن األس
صافــي 17 عامــا مــن رام هللا، 
ــات  ــة االفراج ــب لجن ــض طل رف
االســرائيلية فــي ســجن مجيــدو 
االعتــذار أمامهــا مقابــل منحــه 
ــليش(  ــه )ش ــى حكم ــا عل تخفيض
ــة، أن  ــت الهيئ ــا. وقال لـــ 30 يوم
منــذ  معتقــل  صافــي،  القاصــر 
وحكــم   ،26/6/2020 تاريــخ 
عليــه بالســجن لمــدة 8 أشــهر، 
ــي قســم األســرى  ــا ف ــع حالي ويقب
األطفــال بســجن مجيــدو. ولفتــت 
االحتــالل  ســلطات  أن  الــى 
ــات  تواصــل بشــكل ممنهــج عملي
األطفــال  األســرى  اعتقــال 
االنتهــاكات  ابشــع  وممارســة 
بحقهــم، كاعتقالهــم مــن منازلهــم 

مــن  متأخــرة  ســاعات  فــي 
مراكــز  إلــى  ونقلهــم  الليــل، 
وإبقائهــم  والتوقيــف،  التحقيــق 
أو  شــراب  أو  طعــام  دون  مــن 
واالعتــداء  أحيانــا،  مالبــس 
والســحل  بالضــرب  عليهــم 
وتوجيــه الشــتائم واأللفــاظ النابيــة 
وترهيبهــم  وتهديدهــم  لهــم، 
منهــم،  االعترافــات  النتــزاع 
ودفعهــم للتوقيــع علــى إفــادات 
دون  العبريــة  باللّغــة  مكتوبــة 
مــن  وحرمانهــم  ترجمتهــا، 
ــم القانونــي خــالل التّحقيــق،  حقّه
غيــر  للمحاكمــات  وتعريضهــم 
ــرة  ــكام جائ ــدار أح ــة وإص العادل
وغرامــات ماليــة باهظــة بحقهــم، 
بصــورة تخالــف كل االعــراف 
اآلدميــة ومبــادئ حقــوق الطفولة.



االحتــالل  نحمــل   وتكمــل » 
الحقوقيــة  المنظمــات  وكافــة 
ــة  ــانية المســؤولية الكامل واالنس

عــن حيــاة أســرانا الذيــن انقطعت 
معهــم  التواصــل  وســائل  كل 
االحمــر  الصليــب  ونطالــب   ،
ــماح  ــى الس ــالل عل ــام االحت بارغ
فمــن   ، عليهــم  باالطمئنــان  لنــا 
أبســط حقوقنــا االتصــال بهــم ».
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ــن  ــم جني ــة بمخي ــزل العائل ــي من  ف
ــق  ــوف والقل ــواء الخ ــيطر اج ، تس
علــى حيــاة نجلهــا األســير ثائــر 
ــذ  ــة النضــال من ــل راي ــذي حم ،  ال
لــن   « والدتــه  وتقــول   ، صغــره 
تطمــان قلوبنــا حتــى نســمع صوتــه 
ــق  ــم أشــعر بخــوف وقل ــراه ، ل أو ن
ــة مطاردتــه واســتهدافه  خــالل رحل
ظــل  فــي  اليــوم  اعيــش  مثلمــا 
انتشــار وبــاء كورونــا ، فاالحتــالل 
ــة  ــر الحماي ــاكناً لتوفي ــم يحــرك س ل
الســرانا »، وتضيــف » توجهنــا 
 ، والجهــات  المؤسســات  لكافــة 
لكــن علــى أرض الواقــع لــم نلمــس 
فأيــن   ، حقيقــي  ودور  جهــود 
العدالــة والمتباكيــن علــى حقــوق 
ــوا  ــن ضح ــرانا الذي ــان .. أس االنس
فــي ســبيل قضيتهــم المقدســة أغــال 
واســمى وأهــم مــن كل العالــم ، ولــن 
نســامح أحــد اذا تعــرض أحدهــم 
ــمح هللا ». ــة ال س ــر واالصاب للخط
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األســير  ولــد   ، مناضلــة   لعائلــة 
ــي  ــن ، تعلم  ف ــم جني ــي مخي ثائر  ف
حتى  انهــى  الوكالــة  مــدارس 
المرحلــة االبتدائيــة ، وتقــول والدتــه 
تعلميــه  و  بمســتقبله  » ضحــى 
العمــل  ،  مجــال  فــي  وانخــرط 
ــده  ــاعدة وال ــؤولية لمس ــل المس تحم
حتــى اصبــح يــده اليمنــى يكافــح 
ويتعــب لنعيــش حيــاة كريمــة ، ولــم 
يقصــر مــع أحــد مــن العائلــة والناس 
يومــاً »، وتضيــف » تمتــع ابنــي 

باالخــالق 
العاليــة ، بــر الوالديــن 
والتطــوع  والعطــاء  والمحبــة 
ومســاعدتهم  وفي  النــاس  لخدمــة 
ــت كان بطــالً ومناضــالً  ــس الوق نف
يتأخــر  لــم   « ،وتكمــل  حقيقيــاً« 
هــو  وواجبــه  تأديــة  عــن  يومــا 
دومــاً  نفخــر  الذيــن  ابنائــي  وكل 
ــم  ــد وأل ــم رغــم وجــع القي ببطوالته
الســجن ، فمــن يريــد وطنــاً وحريــة 
ويضحــي  ».   يقــاوم  أن  واجبــه 
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 تغيــرت حيــاة ثائــر بعــد انــدالع 
انتفاضــة االقصى ، فتقــدم الصفوف 
ــه  ــول والدت ــالل ، وتق ــاوم االحت وق
» تخلــى عــن كل شــيء وكــرس 
حياتــه للمقاومــة والنضــال ،  تمتــع 
ــدام  و شــارك فــي  بالشــجاعة واالق
المواجهــات والمعــارك حتــى اصبح 
ــف »  ــالل »، وتضي ــاً لالحت مطلوب
تمتــع بــروح قتاليــة عاليــة لشــدة 
ورغــم   ، لوطنــه  وانتمــاءه  حبــه 
تعرضــه لعــدة محــاوالت اغتيــال 
فــي  وشــارك  المشــوار  أكمــل   ،

ــة  معرك
مخيم جنيــن ، والحمد 
لــه حيــاة  العالميــن  هلل كتــب رب 
ــزرة  ــن المج ــا م ــا نج ــدة عندم جدي
.«  2002 نيســان  فــي  الشــهيرة 
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بعزيمــة وتحــدي ، واصــل ثائــر 
ــا  ــاح ، بينم ــة والكف ــق المقاوم طري
مالحقتــه  مــن  االحتــالل  شــدد 
منزلــه  دهــم  حمــالت  وتكــررت 
ــة  ــي عملي ــن حتى  اعتقل  ف والكمائ
 26/10/2002 بتاريــخ  خاصــة 
المخيــم  فــي  المنــازل  احــد  مــن 
و   ، اســتيتي  ربيــع  صديقــه  مــع 
تقــول والدتــه » تمكــن االحتــالل 
واســتخدم   ، ثائــر  حصــار  مــن 
كل الطــرق لتصفيتــه ، لكــن رب 
لدعواتــي  اســتجاب  العالميــن 
وحماه  نجــا مــن محاولــة اغتيــال« 
، و تضيــف » فــور اعتقالــه ، نقلــوه 
القبيــة التحقيــق في ســجن  الجلمة ، 
انقطعــت اخبــاره لعــدة شــهور حتــى 
بــدات رحلــة المعانــاة بيــن المحاكــم 
الكثــر مــن ســنتين ،  ثــم حوكــم 
بالســجن الفعلــي لمــدة 30 عامــاً  ».
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الصــور  تتكــرر   ، يــوم  كل  فــي 
إيــاد  الوالــدة  أم  أمــام  والمواقــف 
18  عامــاُ  ثائــر  ،  بعدما  قضــى 
ــا  ــان ، تعــرض خالله ــف القضب خل
النقــل والعــزل والمنــع  لعقوبــات 
االمنــي ، كمــا عانــى عــدة امــراض 
واهمــال ادارة الســجون عالجــه ، 
وتقــول » فــي غيابــه، نعانــي ونتألــم 
ونحــزن الننــا دوما   نفتقــد ابننــا 
الغالــي ثائــر الــذي كان يالزمنــا 
ويخفــف  جلســاتنا  فــي  دائمــا 
ــوم اصبحــت  ــن الي ــا ، ولك همومن
ــف  ــات ،«، وتضي ــا ذكري جميعه
» حتــى الفــرح اعتقلــه االحتــالل 
عندمــا  طعمــه  نعــرف  لــم  و 
اشــقاؤه  مــن  اربعــة  تــزوج 
وشــقيقاته وهــو خلــف القضيان 
حفيــداً   12 وحالياً  لدينــا    ،
واليعرفــون خالهــم وعمهــم 
الصــور  طريــق  عــن  إال 
 ، أمنيــاً  ممنوعيــن  فهــم   ،
ــر ،  ــاهلل كبي ــل ب ــن االم ولك
نحتضنــه  ان  لنــا  والبــد 
 .« قريبــاً  الينــا  ويعــود 
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خــالل انتفاضــة االقصى 
ــا  ــة ابنه ــت العائل ، قدم
 « أمجــد   « الخامــس 
شــهيداً خــالل المواجهــات فــي 
 ،  25-11-2000 جنين  بتاريــخ 
وتقــول أم إيــاد »أمجــد ولــد فــي 
مــدارس  المخيم  وتعلم  فــي 
الوكالــة حتــى الصــف العاشــر ، 
ــدة  ــي ع ــل ف ــة ، وعم ــرك الدراس ت
االخضــر  الخــط  مجاالت  داخــل 
ثــم فــي حســبة جنيــن وكان يســاعد 
االنتفاضــة  اندلعــت  حتــى  والــده 
ــم يتأخــر عــن االنخــراط  ــة فل الثاني
ــف  ــجاعة »، وتضي ــوة وش ــا بق فيه
» كل يــوم ، كان يتوجــه مــع شــباب 
االنتفاضــة للمشــاركة فــي مواجهــة 
قــوات االحتــالل فــي ســاحة الجلمــة 
، وكنــا نتوقــع استشــهاده فــي أي 
لحظــة بســبب شــجاعته وجرأتــه في 
مقاومــة االحتالل بشــكل مســتمر »، 
ــدأ المواجهــات  ــا تب وتكمــل » عندم
لــم يكــن يتأخــر لحظــة فيقــود رفاقــه 
وعندمــا   ، المصابيــن  ويســعف 
كنــت احــذره وانصحــه بالحفــاظ 
لــم يكــن يصغــي  علــى حياتــه ، 
ــه االول  ــه وهدف ــد كان هم ــا ، فق لن
واالخيــر مقاومــة االحتــالل »،  
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ــل  ــه قب ــاد ، ان ــدة  أم إي ــروي الوال ت
أمجــد،  من  إستشــهاد  أســبوع 

مطاطي  خــالل  بعيــار  اصيــب 
المواجهات  قــرب  فــي  مشــاركته 
حاجــز »الجلمــة«، لكنــه واصــل 
أن  قبــل   « وتقــول  المشــوار، 
يتماثــل للشــفاء،عاد للمواجهــات ، 
فكنــت أدعــوا لــه ولــكل المنتفضيــن 
ليحفظــه  هلل  أمــري  ، وأوكلــت 
ــوب  ــدر هللا مكت ــن ق ــه ،  لك ويحمي
حــال  كل  علــى  هللا  والحمــد 
»،وتضيــف » فــي ذلــك اليــوم ، 
هاجــم أمجــد جنــود االحتالل ببســالة 
ــب  ــم ، فاصي ــاب رصاصه ــم يه ول
بعيــار ناري  مــن قنــاص اســرائيلي 
ــي  ــدم متفجــر ف ــوع دم ــد مــن ن حاق
الستشــهاده  ادى  ممــا  الخاصــرة 
الحــزن  ،ورغــم  الفــور  علــى 
وفاجعــة الفقــدان ودعتــه بالزغاريــد 
ــاً لفلســطين ». ــه عريس ونحــن نزف

�� ������ �����
لــم يســلم أحــد مــن افــراد العائلــة من 
االعتقــال ، وتــروي الوالــدة ، أن 
بكرهــا إيــاد انضــم بريعــان الشــباب 
لصفــوف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلســطين ، فشــارك فــي المســيرات 
والمواجهــات خــالل االنتفاضتيــن 
، واعتقــل مــرات عديــدة وقضــى 
خلــف القضبــان عــدة ســنوات ، كمــا 
لالعتقــال  األبنــاء  باقــي  تعــرض 
خــالل انتفاضــة االقصــى التــي هــدم 
خاللها  أجزاء  مــن  االحتــالل 
منزلها  فجــر  تاريــخ 
تحصــن  بعدمــا   ،  22/3/2014
فيــه المطــارد حمــزة جمــال ابــو 
الهيجــاء وخــاض معركــة لســاعات 
مــع الجنــود حتــى استشــهد ، وتقــول 
ــر الرصــاص  ــاة انهم ــاد » فج ام اي
االســرائيلي داخــل منزلنــا ،فاصيــب 
ابنتــي وابنــي الــذي اعتقلــه الجنــود 
بعدمــا هدمــوا منزلنــا بعــد استشــهاد 
فشــردنا   ، لنــا  كعقــاب  حمــزة 
لفتــرة حتــى اعيــد بنــاء المنــزل »، 
وتضيــف » تعــرض ابنــي لالعتقال 
ــتمرار  ــن اس ــي م ــا نعان ــا كن ، بينم
اعتقــال ثائــر الــذي شــكل غيابــه 
حــزن كبيــر لنــا ، فــال يوجــد اصعب 
ــع  ــراق خاصــة م ــن الســجن والف م
عقــاب االحتــالل لنــا بالمنــع االمنــي 
أمنيــاً  مرفوضــة  العائلــة  فــكل   ،
وكبــري  لمرضــي  مراعــاة  دون 
لنــا  يســمح  وال   ، ووالــده  أنــا 
ــه ســوى مــرة كل 6 شــهور  بزيارت

» ، وتكمــل » رغــم كل المعانــاة 
، ســابقى أعتــز ببطــوالت أبنائــي 
، مــا زلنــا صامــدون وســنواصل 
القهــر  ازداد  كلمــا  النضــال  و 
االحتــالل  وقمــع  والضغــط 
قــوة ونــزداد  معنوياتنــا  ترتفــع 
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ا��ب�ا� 23 ديسمبر  2020م� ���ال الز�ي� ياسر �ر�ات

�ي�ــة  ��يــ�  �الــ� 
االســر�  شــ�و� 
اللــ�ا�  والم�ر�يــ� 
�ــد�� �بــ� بكــر� ال���ــل 
�ــي  ال�ــا�  ال�ر�ســي 
ال�ــد� ��يــ� تــروكا�� ا� 
تل�ــ� �ر�ســا دو�ا ��ي�يــا 
ــ�  ــ� جرا� ــي و� ــا � وجدي
ا�ســرا�يلي  ا��تــالل 
ب�ــ� اســرا�ا و�ا�الت�ــ�� 
مــ�  الت�ــاو�  و�ــد� 
م�الــ� �ك�مــة ا��تــالل 
الســا�ية لت�ريــ� ��ــاالت 
ال�لســ�ي�ي  الشــ�� 
واو�ــ�  و�ســرا�� 
ــر لل���ــل  ــ� بك ــ�ا� اب الل
الــ��  ال�ــا�  ال�ر�ســي 
إســت�بل� اليــ�� �ــي مكتبــ� 
�ــي �ا� �� ا� الســ��ات 
شــ�دت  ا��يــرة 
مســب��  �يــر  ت�ا�ــدا 
ال�ريمــة  ��ــ�  �ــي 
دا�ــل  ا�ســر�  ب�ــ� 
ا�ســرا�يلية�  الســ��� 
ال�را�ــ�  �يــ� 
وا��ت�امــات  ال�بيــة 
ــدا�ات وال�رامات�  وا��ت
م��ــ�  مــ�  وال�رمــا� 
ا��ســا�ية  ال��ــ�� 
و��ــا  وال�ياتيــة� 
لم���مــة متكاملــة ا�د�ــا 
سياســيي�  مت�ر�يــ� 
و�ســكري� إســرا�يليي�� 

�يــاة  ت��يــل  �د��ــا 
الم�ت�ليــ� و�ســر�� الــ� 
اللــ�ا�  ج�يــ�� وا�ــا� 
ابــ� بكر � ��ــ�ا� ال��مة 
ا�ســرا�يلية اليــ�� �واتــ� 
ي�ــ��  �يــ�  االســر�� 
ال��ي��ــي  الل�بــي 
مــ�  الدا�ــ�  وبالت�ا�ــل 
�ك�مــة ا��تــالل� كل دول 
لتشــ�ي� �ــ��ة  ال�الــ�� 
ــ�  ــ�ي�ي� م ــير ال�لس االس
�م�يــة  �ــ��ة  �ــالل 
ب�لــة�  لل�ا�ــ�  تمــ�  ال 
إد�ــا�  �لــ�  ومب�يــة 
كا�� م�ــاد� ا�ــ� � كلمــا 
�كمــ� إســرا�يل االســير 
بســ��ات  ال�لســ�ي�ي 
اك�ــر� كلمــا �ادت �يمــة 
لــ�  ي�ــد�  الــ��  الراتــ� 
ــرا�  ــ�ا � ــ� �� و� ول�ا�لت
مــ�  لــ�  اســا�  وال 
ال��ــة� وم�بــ� بال�ا��� 
�مليــة  ي��ــ�  الــ�� 
�ــر� �واتــ� االســر� 
�ــ�  و و � � ت�� �ال �ا و
ــر ال���ــل  ــ� بك ــ�ا� اب الل
ال�ر�ســي �ــي كل ت�ا�يــل 
ومــا  االســر��  ��يــة 
ــة  ــ� إ��ال� ــ� ب�ــ� م� يت�ل
ال�لســ�ي�ية  ال�ــ��ة 
و�تــ� اليــ��� م�كــدا ا� 
ال�لســ�ي�يي�  ا�ســر� 
ت�ــر�  �ــركات  اســر� 

إت�ا�يــة  �لي�ــ�  ت��بــ� 
ــة�  ــة والراب� ــ� ال�ال� ج�ي
مشــرو�  و��ال�ــ� 
ومك�ــ�ل بــكل اال�ــرا� 
ــا  ــة� وم ــ� الدولي وال��ا�ي
ي�ــد� ل�ــ� ول�ا�الت�ــ� مــ� 
امــ�ال �ــ� ل�مــا� ال�ــد 
المســت��  مــ�  االد�ــ� 
الم�يشــي وال�ياتــي� و�� 
المســا� ب�ــ�� االمــ�ال 
مــ� �بــل دولــة ا��تــالل� 
ــا�  ــا� إ��� ــ� �� ــي ا� ي��
الشــا��  �ــي  ��ي�ــي 
وســتد��  ال�لســ�ي�ي� 
��ي�يــا  �م�ــا  إســرا�يل 
�لــ� �لــ�� م�البــا �ــ� 
ل�ر�ســا  يكــ��  ا�  املــ� 
ــي  ودول ال�ت�ــاد االو�وب
مــ�  وا��ــا  م���ــا 
�ــي  إســرا�يل  ت�ــركات 
و�ــد�  ال�ا�ــ��  �ــ�ا 
للروايــات  اال�ســيا� 

والم�للــة�  الكا�بــة 
�بــ�  اللــ�ا�  و�ــد� 
شــاملة  إجابــات  بكــر 
وم��لــة لــكل التســا�الت 
التــي  وا�ست�ســا�ات 
��يــ��  ال���ــل  �ر��ــا 
بشــكل  تركــزت  والتــي 
�واتــ�  �لــ�  كبيــر 
واســر���  االســر� 
ــة  ــر� كل �لي ــ� ش ــ� ت �ي
االمــ�ال  �ــ��  �ــر� 
ا��ســا�ية  وا�دا��ــا 
وال���يــة�  وال�ياتيــة 
ب��ــ��  الل�ــا�  وتــ� 
وكيــل ال�ي�ــة �بــد ال�ــاد� 
والــ�كال�  ال��يــ�� 
�ليــل  �ا�ــل  المســا�دي� 
ــر  ــرادات� ومدي ــد ج وم��
ال�امــة  ال�ال�ــات  �ــا� 
وا��ــال� �ــ�اد ال��دلــي� 
الترجمــة  �ســ�  و��يــ� 
ــي� ــ�� تلبا� ــة � ــي ال�ي� �

بس� � الر�م� الر�ي�
� يا �يت�ا ال��� الم�م��ة � ا�ج�ي إل� 
�ب� �ا�ية مر�ية �اد�لي �ي �باد� 

واد�لي ج�تي �
�د� � ال��ي�

��ي �� �زيز و��ي� وم�ا�ل كبير 
ب��د� المشا�ر ���ي ا�� والزميل وال�دي� 

الم�ا�ل الكبير الم�امي سال� �س� �لة � �ب� �ياد 
� ال�� وا�ت� الم�ية �ي مسا� �م� ا��د الم�ا�� 
20 / 12 / 2020 بمستش�� الم�ل� بمدي�ة ال�د� 

ب�د �را� م� مر� ال�ل� وسر�ا� الر�تي� 
وال�ام�د ال��ر� و�يرو� ك��و�ا ال�� ل� يم�ل� 

��يال ���
ل�د �مل� م� الم�ا�ل الكبير سال� �لة م�� ت�سي� 
وا��ال� ��اليات ال�ملة ال���ية السترداد ج�امي� 
الش�دا� والكش� �� م�ير الم���دي� �ي 27 / 
8 / 2008 وكا� م�س�ا لل�ملة ال���ية السترداد 
ج�امي� الش�دا� م�� ت�سيس�ا و�مي� سر مركز 

ال�د� للمسا�دة ال�ا���ية و�د كل��ي ���� ��� 
مشا�كا ب���ة �مل باس� ال�ملة ال���ية السترداد 
ج�امي� الش�دا� والكش� �� م�ير الم���دي� 
�ي الم�تمر ال�ربي الدولي ل��رة ا�سر� بب�داد 
الرشيد �ي ال�را� الش�ي� ال�� كا�� ��مال� بد�ت 
�ي 12 / 12 / 2012 واستمرت لمدة 3 �يا� ت�� 
��اية جام�ة الدول ال�ربية وإشرا� �ي�ة ش�و� 
ا�سر� والم�ر�ي� وشا�� �ي الم�تمر �ي��ا 
ال��ير الم�ا�ل الش�يد �ياد �ب� �ي� و��بة م� 
مم�لي ال��ا�ات وال�ي�ات والم�سسات وال��ا�ل 
ال�لس�ي�ية والم�ت�ي� وا��الميي� إل� جا�� 

الم��مات والم�سسات ال����ية وال�ا���ية 
وا��سا�ية الدولية والم�تمي� وال�اليات م� شت� 
ب�ا� ال�ال� �  و�ي ��ا الم�ا� ال�لل �ت�د� ب��د� 

الت�ا�� والم�اساة �سرة ال��يد الرا�ل الكبير 
ول�م�� �ل �لة �ي ال��� والشتات ولمركز ال�د� 
للمسا�دة ال�ا���ية و��الي الش�دا� ال�ي� ت�ت�ز 

دولة اال�تالل ا�سرا�يلي ج�امي��� ال�ا�رة �
��� � الرا�ل الكبير و�سك�� �سي� ج�ات�

إ�ا � وإ�ا إلي� �اج���

�ش�ت ال��يد�
ال�ا�� باس� م���ية الش�دا� وا�سر� وال�ر�� 
بال�ي�ة ال�يادية ال�ليا ل�ركة �ت� �ي ��ا� �زة � 
مم�ل �ركة �ت� �ي ل��ة ا�سر� لل��� ال���ية 

واالسالمية

��� �ي�ة ش�و� ا�سر� 
والم�ر�ي� مم�لة بر�يس�ا 

م�الي الل�ا� �د�� �ب� 
بكر� م�س� ال�ملة ال���ية 
السترداد ج�امي� الش�دا� 
ا�� الم�ا�ل سال� �لة� 
وال�� وا�ت� الم�ية ي�� 

�م� ب�د �را� م� مر� 
السر�ا�� وت�د� الل�ا� �ب� 
بكر� م� �ا�لة ال��يد �لة 

ب��ر الت�ا�� و��د� مشا�ر ال�ز� والم�اساة� متم�يا� م� � �� 
ير�م� ب�اس� ��مت� ويل�� �وي� ال�بر والسل�ا�� م� ال�دير �كر� 
�� ا�� سال� �لة ��د م�سسي ال�ب�ة الديم�را�ية� وكا� ل� دو� 

�ا� �ي متاب�ة الش�دا� الم�ت�زي� �ي م�ابر ا���ا� ا�سرا�يلية� م� 
�الل ت�سيس� لل�ملة ال���ية التي ��ب�� ���ا�ا� جما�يريا� ودوليا�� 

وسا�م� �ي استرداد الم�ات م� ج�امي� الش�دا� ال�لس�ي�يي�� 
ول�ب� دو�ا� �ساسيا �ي ��� المما�سات ا�سرا�يلية ت�ا� الش�دا��



��ــ� حســن ��ي�ــة ��يــ� ل��ــة ا�ا��   
�ــ�  والم����ــن  ا��ــ��  �ــ���  �ي�ــة 
الم�ا��ــات ال����يــة ���ــ� �ت�اجــ� حاليــا 
�ــ� مــا �ســم� �مستشــف� �ــ�ن ال�ملــة 
�14� ��ــي� م��ــ� ��ا�ــ�� �م�ا�ــا ��يــ�� 
ــا�  ــ�� الم�ــا� �شــل� � ــ�� م��ــ�� م�� و�
� ا�ــا� ��ــ�ا� � �الــ� الشــاو�� م�ــا� 
���ــا �شــل� �ــا� � م�ت�ــ� ��ا� الم�ــا� 
�مــ�� الســ�طا� و��تــا� لمتا��ــ�  � �الــ� 
�الــ� � �ا�ــ� اال�ــ�� �م�تــ�� ال��ميــن� 
� ��ــ��  �لــ�  �ي�ــ�   � ط�اط�ــة  م�مــ�   �
�شــي� � ��ــال ا�ــ� عا�ــ�� � ج�ــا� ��يــ�ات 
� م�مــ�� ��يــ�ات � �ــال� مســالمة � عا�ــ� 

�ليــ� � و��ــا� ��ي�ــة الــ� ا� �و�ــا� م��ــ� 
�ــؤال� اال�ــ�� الم��ــ� �ــ� �ا�ــة ال����ة� 
و��تاجــ�� الــ� متا��ــة مســتم�� و�ــ�عة �ــ� 
����ــ� ال�ــال� ��ــ�ا ل��ــ��� حاال��ــ� ال��يــة 
ال�تــا الــ� مماطلــة مــا �ســم� �اط�ــا� مستشــف� 
ال�ملــة �ــ� ����ــ� ال�عا�ــة ال��يــة الم�ل��ــة 
ــن  ــ� ���ــال عاجــال م ــ�� �ت�ل ــ� ال ــ� � ا�م ل�
م��مــة  ال�وليــة و�ا�ــة  المؤ�ســات  �ا�ــة 
ــا�  ــؤوليا��ا وال�ي ــ� مس ــ� لت�م ــ� ا�حم ال�لي
�ــ�� اال�ــ��  ��اج�ا��ــا ��ا��ــ�� و�و�ــ� 
الم��ــ� �ــ� مــا �ســم� �مستشــف� �ــ�ن 
ال�ملــة ��اج�ــ�� م�ا�ــا� م���ــة حيــ� �مــا�� 
ــ�  ــال ال�� ــة ا��م ــ� �يا� ــالو� عل ــ� ع ���
�ا�ــة �يا�ــات ال��ــ� والت�كيــ� �التفتيــ� 

المفاجــ� وال�ــ�ل اال�فــ�ا�� وال��مــا� من 
ال��ــا�� و�ي��ــا مــن ا��ــالي� والسيا�ــات 

ا��ســا�  �ــ�  اال�ــ��  ��اج��ــا  التــ� 
والســ��� ال�ا��ــة �و� ا� اعت�ــا� ل����يــة 
حاال��ــ� �م��ــ� �امــ�� ��يــ�� و�ا�لــة �

و��ــا� �ــا� مــا ��ــ�� �ــ� مستشــف� �ــ�ن 
ال�ملــة �ــ� عملية �تــ� مت�م� ل�ــؤال� الم���� 
حيــ� ���ــ� االحتــالل إطــال� �ــ�اح��� و�ــ� 
�فــ� ال��� ال �ســ�� ل�الج�� �الشــك� ال��ي�� 
الــ�� �ســا�� �ــ� �ــفا��� مــن ا�مــ�ا� �

و���� ��ي�ــة ا� مــا �ســم� �مستشــف� �ــ�ن 
ال�ملــة �فت�ــ� لم��ــ� ا�ج�ــ�� واالحتياجــات 
التــ� �ؤ�لــ� ال� �كــ�� مستشــف�� و�ــ� ليــ� 
���ــ� مــن م�ــ�� ��� لســ�ن �فت�ــ� ال� �ج��� 
ــا�  ــن ��ــ�ا� ا�ط� ــا عــ�� م ــ� �ي� ــة� و��م ط�ي

الســ���  إ�ا��  �ت�ليمــات  ���مــ�و�  ال��ــن 
وحمــ�  ا��ــ�ا�يلية�  اال�ــت��ا�ات  و�ج�ــ�� 
��ي�ــة �ولــة االحتــالل المســؤولية الكاملــة عــن 
حيــا� �ا�ــة اال�ــ�� الم��ــ� و�ا�ــة ���ــا� 
ا��امــة ال�ا�مــة �ــ� مشــف� �ــ�ن ال�ملــة � 
م�ال�ــا الســما� للم��مــات ال��ية الفلســ�ي�ية 
�ا�ــة  ل��ــا��  الفــ���  �الت�ــ��  وال���يــة 
مستشــفيات االحتــالل التــ� �ت�اجــ� �ي�ــا ��ــ�� 
�و�اع�ــ�  ح�ي�ــة  علــ�  واالطــال�  م��ــ� 
ــة  ــن �يا� ــ� م ــا�� ���� ــا �م ــة � وم ال��ي
ــة  ــ� ال�� ــا م��م ــة �اعي ــ� مم��� ــال ط� ا�م
ا��ــ��  ا��ــا�  ��اج��ــا  ال�يــا�  ال�الميــة 
ا��ا�ــة  ���ــ�  حيا��ــ�  الم�ــ���  الم��ــ� 

�فيــ�و� ���و�ــا �تي�ــة ��ــ� م�اعت�ــ��
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أ�ادت ��اعة ��ت ا��ر� أ� 
�ال�ة أ�ر� مح��م�� بالم�بد 

من ال��ة ال�ربية المحتلة 
يد�ل�� ي�� 21 من ديسمبر 
ا جديدة دا�ل ����  أع�ام�

االحتال�� و��:

من مدينة را� �
1 � ا��ير مراد وليد �الد البرغ��� :

بالســ�ن  المح�ــ��  ــا�  عام�  48�
�لــ�  با��ا�ــة  مــرات  �ســ�  الم�بــد 
 �2003 عــا�  منــ�  ومعت�ــل  ــا  عام�  50
الســ���. دا�ــل  ــا  عام�  17 وأم�ــ� 

من مدينة الخليل
2 � ا��ير �ياد حسن حسين �طا�طة:

ا�  �41 عام�

3 �ا��ير ��ا� محم�د عبد ال�تا� 
غنيمات:

ا�.. و�ما مح��ما� بالس�ن   �41 عام�
الم�بد مد� الحياة ومعت�ال� من� عا� 

2010� وأم�يا ع�رة أع�ا� مت�ا�لة 
دا�ل ���� االحتال�.

أ�اد ناد� اال�ير ال�لسطين� ا� ��ات 
االحتال� ا��را�يل� اعت�ل� الليلة الما�ية 
و��ر ي�� ا��نين الم�ا�� 21/12/2020 � 

�سعة م�اطنين من ال��ة. و�ا� ناد� ا��ير� 
�� �ال�ة م�اطنين جر� اعت�ال��� بين�� أ�ر� 

�اب��� و��: 
من جنين

ا��  ي�� عبد الرا�� محمد حن�� �19 عام�
ا�� ومحم�د �امل  �ابر محمد ���� �20 عام�

العي�. 
من نابلس 

اعت�ل االحتال� الم�اطن عنا� أب� ��ير.
 من را� �

و�ــ�   �� را�  �ــ�  الم�يــر  بلــدة  مــن 
ــا�.   عام�  25� عليــا  أبــ�  �غلــ��   � عبــد 

من بلدة العيساوية
 جر� اعت�ا� م�اطنين و�ما: عمر مروا� 

عبيد و أمين عمر حامد. 
من الخليل

من بلدة ال�ا�رية �� الخليل محمد بسا� 
البطاط.

 من ال�د�
ي�نــس  أحمــد  ال�ــا�  اعت�ــل  با�مــس 
ال�ــد��  �ــ�  �ــل�ا�  بلــدة  مــن  ال�ــ�� 
بير�يــ�. جامعــة  �ــ�  طالــ�  و�ــ� 

�ــ�ات  ا�ــتدع�  الســيا��  و�ــ�   
أحمــد  محمــد  الســاب�  ا��ــير  االحتــال� 
مخابرا��ــا.  لم�ابلــة  الخليــل  مــن  الن�ــار 

المــر�  ا��ــير  عا�لــة  أ�ــادت 
أبــ�  الخالــ�  عبــد  عمــاد  بالســرطا� 
م�لحــة  �دارة  أ�  الخليــل�  مــن  رمــ�� 
الســ��� ن�لتــ� يــ�� أمــس مــن �ــ�ن 
ــ�  ــ� مست�ــ�� �ــعار �ســيد� � ــر �ل ع��
مدينــة ال�ــد� �جــرا� عمليــة جراحيــة 
ال�ــت��ا� �حــد� الخ�يتيــن و�لــ� اليــ��� 
بعــد مماطلــة وا�ــت�تار ا�ــتمرت أ��ــر مــن 
�ــ�رين. ي�ــار �لــ� أ� ا��ــير أبــ� رمــ�� 
ي��ــ� ح�مــا بالســ�ن لمدة25عاما��معت�ــل 
منــ� عــا�2004� و�عــر� ل��مــا� الطبــ� 
ــدة  ــ� ع ــال� من ــ��� االحت ــ� � ــد � المتعم
�ــن�ات حتــ� أعلــن عــن ��ابتــ� م��ــرا� 
بــ�ر� �ــرطان� �ــ� �حــد� الخ�يتيــن.

عت�االت ليلية ��  ال��ة 
ال�لسطينية بين�� أ�ر� 

محررين بعد مماطلة أ��ر من ��رين..
االحتال� ين�ل ا��ير أب� رم�� �ل� م��� �عار �سيد� 

�جرا� عملية جراحية ل�

� ��اعة ��ت ا��ر�
�دارة الس��� ال��ي�نية ��تح� ��ن الن��

ا�تحمــ� �ــ�ات ال�مــ� ا��ــرا�يلية �بــا� 
�ــ�ن  �ــ�   8 ر�ــ�  �ســ�  اال�نيــن�  اليــ�� 
��تي�ــات  وأجــرت  ال�حــراو�  الن�ــ� 
ــادر  ــادت م� ــر�. وأ� ــات ا�� ــ� بم�تني وعب�
�دارة  أ�  ا��ــر�  �ــ�ت  ��اعــة  �ا�ــة 
مــن  ا��ــر�  ن�لــ�  الســ����  م�لحــة 
الت�تيــ�  بح�ــة  أ�ــر�  أ�ســا�  �لــ�  ال�ســ� 
و�ــ� اجــرا�ات �معيــة بح��ــ�. ي�ــار �لــ� 
أ� �دارة م�لحــة الســ��� ��تحــ� با�ــتمرار 
و��ــر�  ال�حــراو�  الن�ــ�  �ــ�ن  أ�ســا� 
ا��ــر�. �ــد  ا�ــت��ا�ية  ��تي�ــات  بــ� 
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مرة واحدة كنت في حياتي ضيفاً ثقيالً، 
وغلى من ؟ على جدي، وأين ؟ في بيتنا . 
فقد كنت مغرماً في صغري بتقليد الكبار 

»كعادة الصغار« سواء أكان في الحديث أم 
المشي والسخرية بهم، وكنت أحب التنكر، 
أغير من هيئتي أو أتخذ أشكاالً غريبة تثير 

خوف األطفال، تبعث السرور في الكبار… 
حتى أني كنت أضحك من نفسي حتى 

توجعني خاصرتي قبل أن أضحك اآلخرين.

وحدث مرة، كنت قد أصبحت يافعاً وطالت 
قامتي  -وكدت أنسى عادتي تلك – أن أبي 
قد فّصل بدلة عند الخياط ليلبسها في العيد 
… وكانت البدلة عبارة عن قمباز »بلدي 

وجاكيت« وألن والدي لم يكن موجوداً 
آنذاك، طلب مني أن ألبسها فقد أصبحت في 

مقاس أبي تقريباً فاطمأن الخياط وذهب، 
وأعجبتني البدلة … وشجعتني أختي أن 
ألبس »الحطة والعقال« وهي تقول هذا 
لبس الكمال للرجل… وفيما هي تبسمل 
وتنظر بإعجاب لشخصي… فإذا بجدي 

يفتح الباب … فخطر على بالي أن أكمل 
اللعبة … وسلمت عليه مصافحاً … وهو 

يباغت بغريب في بيته. وسألني من أين 
الشاب ؟ فسميت له إحدى القرى القريبة من 

البلدة، قال : ابن من ؟ قلت اسم جاء على 
لساني وكثير ما تردد في الدار : ابن صادق 
المحمود … وكان هذا قد باعنا أرضاً لذلك 

ليس مستغرباً أن يزورنا، سألني عن أبي 
وأحوال القرية وهو يحدق بي … وأنا 

أجيب جامداً خوفاً من أن تظهر أية عالمة 
تفشل ما أنا بصدده أو ما أنا فيه… وأحاول 

قدر جهدي أن تظل الكوفية تعمل وتلقي ظالً 
على وجهه… حتى تراني عيناه بوضوح، 

وكانت قد ضعفت.

وكانت أختي من النساء اللواتي يظهرن 
على الرجال… قدمت لنا القهوة. وكان أول 

فنجان قهوة أتذوقه، -شربته مكرهاً لزوم 
الموقف مقلداً الكبار- ومن وقتها حتى اآلن 

وتركتها… وعندما حان موعد الغداء… 
حضرت أختي صنوفاً باهرة من الطعام  
-والفالحون في ذلك الوقت كانوا كرماء 

ولكن ليس إال حد الجود… وكان كرمهم 
ال يظهر إال إذا كان المدعو ذا مركز كبير 
– وأكثر جدي من التلفت هنا وهناك لتقع 
عيناه عليها فكأنه يتساءل : ولماذا كل هذا 

اإلكرام ؟ ولما تشاغلت هي عنه، قال لي : 
كل الشمس قريب تغيب… وكنا بعد الظهر 
بقليل، فتطلعت من النافذة… والضياء يمأل 
المكان فهمت أنه يريدني أن أتناول طعامي 
وأذهب … ولما انتهينا من األكل… قدمت 

أختي الشاي… وحبات من التين األسمر… 
فتناولت حبة وبدأت أقشرها على مهلي 

وهو ينظر إلى يدي ويتلقى… عندما شربنا 
الشاي قال : الدنيا أمست… وين بدك 

تنام… مركوبك هذا المربوط أمام الدار…؟ 
وفهمت منه أن هناك حماراً مربوط أمام 

الدار … لذلك يريدني أن أمضي فقلت : أنا 
عندي شغل في المدينة… وهللا سأنام هنا 

وصباحاً أقضي شغلي… وأعود.

فجفل : وين بدك تنام ؟ 

وكانوا ال يطمئنون لغريب ال يقطعون 
بمعرفته.  قلت : هنا – أي عندكم- وكانت 
سهلة على لسانه وحادة وطبيعية، فالبيت 

بيتي… وكدت أنسى ما أنا فيه.

قال : روح نام عند المختار في المضافة… 

قلت : المختار مسافر … والمضافة مغلقة.

 قال : روح على الجامع … 

قلت : الجامع ال يوجد فيه فراش.

ونفذ صبره فصرخ محتداً والشرر يتطاير 
من عينيه : ومين قال لك أنه عندي خان ؟

وكان في يده عصا في نهايتها قطعة من 
حديد أو مسمار يستعملها لتسنده في مشيته 
ومنخاساً لدابته إذا ركب… وسددها نحوي 
كالرمح ولوال أني مرقت من الباب خارجاً 
وأنا أصيح … لبقرت بطني… وهرعت 
أمي وأختي تمسكان به وتهدئانه وتفسران 
له.فضحك، وكان نادراً ما يضحك، وهو 

يقول : استغفلني الملعون يا هللا… أصغر 
منك ودبك… أصبر على حكم ربك.

ب�� �د�� ������ �� ����� ب���� ��� وب���� ����� ب���� ����� وب���� 
�د ���ن ��د�و�� ��ن �� ��د ����� و������ ��د ����� و�ن �� ��� ����� ��� 
������ ��د ���� ��ن ���� �� وأ�� ������� و���� ����ب� ���� ���� ��و�� 

������� و�ن ����� ���� ���� ��� ����� ���� ��� �� ��� �� ���و��� و���ب�� 
وال بد وأن ����� ���� ���� و������� و�� �� ���� ال بد وأن ����� �����و��� 

و�� ��� ����� ������ ����� أ��� و���و� ��� أ���� ������� � و�د��                   

عندما أحبها أراد أن يزين بها أواخر 
حياته، فقد، أفنى عمره بالعمل المضني 
واستطاع أن يكون نفسه بعرق جبينه، 
ولكن العمر يكاد أن يمضي … فما أن 

وقعت عيناه عليها … حتى تأججت 
عواطفه وعاد إليه شبابه، قي البداية 

رفضته وأصرت… ولكنه أغرى أمها 
األرملة بالمال والهدايا والزيارات 

المتكررة، فهو صاحب مركز ومال وفير 
وسيارة فارهة وشخصية مرموقة في 
المجتمع… صحيح صغيرة ابنتها… 
ولكنها ستعيش في رغد وبحبوحة … 
وأعلنت الخطبة … والحظ أكثر من 

مرة شرود خطيبته وعدم اندماجها معه 
في حديث … إال أنه عزى ذلك لخجل 

البنات… وفي يوم صارحته… أنها 
تحب… وأنها على عالقة غرامية بفتى 

… وأنهما يلتقيان… وأنها بالعربي 
الفصيح ترفض االرتباط به… أحس أنه 

طعن في شرفه … وأحس أن خصماً 
قد غلبه… ومع ذلك أصر على إتمام 
الزواج… وعزى ذلك لطيش البنات، 

»وأن الفارس ورا الفارس« أي إذا 
كان فارسها ماهر… وهو بال شكم 

ماهر وذو خبرة طويلة في النساء »فهن 
يتمنعن وهن الراغبات« فلذلك لن يقبل 

لنفسه الهزيمة، وهي جميلة، وحبها 
طوق عنقه، لن يقبل أن يسلبها أحد منه 

.وكانت هذه الحادثة التي وقعت معه 
في إحدى المحالت التجارية التي تبيع 
الذهب والمجوهرات الثمينة في مدينة 

»رام هللا« … كان صاحب المحل يجلس 
داخل محله متحسباً قلقاً متبرماً … 

والجو في الداخل خانق وحر الخارج 
يحرق الجلد… وحركة السوق بطيئة… 

وركود غريب يصيب الشارع… حتى 
كادت تخلو الشوارع من المارة… وألف 

حساب يلف ويدور في فكره… من 
فواتير مستحقة الدفع ومصاريف البيت… 

وألف قضية ومشكلة… وفجأة توقفت 
سيارة خصوصية على جانب الرصيف 
المقابل… ونزل منها شاب وفتاة رائعة 

الجمال وامرأة كبيرة في السن والحجم… 

ووقف الثالثة… - بعد أن اطمئن الرجل 
من إغالق سيارته – توقفوا يتفحصون 

ويتأملون المحالت واإلعالنات البراقة… 
قال صاحب المحل لنفسه »يا منت كريم يا 
رب« … وكأن قوة جذب سحبتهم لمحله. 

فقام وفتح الباب ورحب وسلم… وطلب 
لهم عصيراً بارداً… وفهم أن العملية 

عملية تجهيز لعروس والعروس أمامه 
تستحق الغالي والثمين من المجوهرات، 
فتأمل خيراً كثيراً … وأخذ يغرض من 

بضاعته األنواع المختلفة من الخواتم 
واألساور… ولكن الفتاة أصرت أن ترى 

العقود والسالسل والجنزير التخينة … 
وأخذ صاحب المحل بال ملل… يسحب 
من الفترينات ويريهم ويحثهم ويخصها 

هي بالحديث… حتى استقر أخيراً رأيها 
على واحد في إحدى طرفيه نصف أونصة 

ذهب… وحدد السعر… وأخذ يعيد 
البضاعة إلى أماكنها… في لحظة أحس 
أن سلساالً قد اختفى، مّر عليه أكثر من 

مرة حوادث مثل هذه لذلك ضبط أعصابه 
وقال بصوت مرتعش ولكن بأدب : أرجو 

المعذرة … يوجد سلسال ناقص … فتشوا 
معي … قال الرجل : أتتهمنا … أنت 
ال تعرف مع من تتكلم… قال صاحب 

المحل : أنا ال أتهم أحداً… ولكني طلبت 
منكم البحث معي عن السلسال الناقص… 

قد يكون قد وقع… وكاد يقول في جيب 
أحدكم… ولما أصر صاحب المحل على 
تفتيشهم أو استدعاء البوليس … لم يقدر 
الرجل أن يحتمل أكثر فأرعد وأزبد… 
وعلى صوته… وكادت تنفجر عروق 

عنقه… وبكت المرأة… ولطمت وتأزم 
الموقف من تهمة إلى فضيحة وبوليس… 

وهو ال يمكن أن يرضى… ولكنه تحت 
إلحاح الفتاة … وتجمع الناس … خضع 

لألمر الواقع … وهو في أشد حاالت 
الغليان والغضب … ومد صاحب المحل 

يده في جيب الرجل وسحب السلسال 
منه… وأسقطه على األرض وهو يقول 
: أنا متأسف لقد وجدته على األرض … 
لقد سقط… كما تسقط األشياء عادة من 

األيدي.
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ِان  الدراما املرسحية الجزائرية، ومن 
خالل متابعتي لبعض إنتاجاتها  يف عدد 

من املهرجانات.. وجدت أن الرواية -دون 
غريها من سائر األجناس األدبية- قدمت 
خدمات جليلة للمرسح الجزائري، حيث 
بارش عدد من الدراماتورجيني الجزائريني 

يف درممة هذه الروايات واالستفادة 
من إمكاناتها األدبية والفنية والجاملية 

والفكرية، وحققت النجاح ذاته يف املرسح 
كام هي يف البنية الروائية.. وعىل هذا 

الصدد نذكر املرسحية الجزائرية املعروفة 
بعنوان« الحطاب وهويشة الغاب» 

التي كتبها و أخرجها األستاذ الكاتب و 
الشاعر  عبد القادر دقيش حيث  متتعنا 

هذه املرسحية  مبشاهدها وتقص لنا 
كيف قررت الحيوانات أن تثور ضد ملك 

الغابة و لعىل هذا الوصف البسيط يجعل 
القارئ ينتبه أن ماتحمله هذه املرسحية 

بني طياتها يشبه اىل حد كبري ماجاءت 
بيه الرواية العاملية املشهورة «مزرعة 

الحيوان» لجورج اورويل. 
ما هذا الذكاء الذي ميلكه مخرجنا و كاتبنا 

العظيم؟ وماهذي الشجاعة التي دفعت 
به نحو كتابة هذه املرسحية الرمزية التي 
تحمل رسالة سامية تحارب بها  سلبيات 

الوطن الجايف لتواجهه وجها لوجه بواقعه 
األليم!؟

أثناء حواري مع الشاعر و السيناريست 
عبد القادر دقيش سألته عن سبب 

عجز املجتمع الجزائري  يف اإلبداعات 
الفنية خاصة يف عامل املرسح  فأجابني 
قائال  :...«ان املجتمع الذي يعجز عن 

حل أزماته سيعجز حتام يف اإلبداع الفني 
املرسحي حتى لو بذل الكثري من الجهود 

واملحاوالت يف سبيل  استمراريته واالرتقاء 
به إىل مستوى أحسن».

أوال يعني هذا أن املرسح الجزائري بدأ 
يرتاجع، بل بدأ يختنق و قريبا سيموت 
و يختفي بني طيات املايض! أليس هذا 

الكالم الذي قاله املرسحي و الشاعر عبد 
القادر دعوة و تحذيرا  لنا لنعيد النظر 
يف تأسيس وتأثيث الفراغ املرعب الذي 

ينتاب الفعل املرسحي اليوم.!
أوليست ثقافة املرسح ثقافة أرقى من 

كل الثقافات ألنها الوحيدة التي تتحكم 
بذاتها و بإمكانها أن تعود بنا و تسحبنا 

سحبا نحو العادات و التقاليد وهذا يعترب 
عودة للرتاث الحرضي من أجل نقله بحلة 
عرصية و قالب جديد للعرص الذي نعيش 

فيه فنكون بذلك قد رضبنا عصفورين 
بحجر واحد. 

لقد أبدع السيناريست و املخرج و 
الشاعر  الجزائري دقيش عبدالقادر  

املولودب  20 نوفمرب 1954 مبدينة تيارت 

منذ اول خطواته يف املرسح عام 1976 و 
كذلك ىف ميدان الشعر الشعبى و الشعر 

باللغة الفرنسية فقدم الكثري للجزائر و 
الشعب الجزائري حيث كتب ىف املرسح  

ماييل: 
1_ الساروت

2_الحطاب و هويشة الغاب
3_الكابوس

4_طايوان مايدان 
5_ىف انتظار القطار

6_الرسطان و االخطبوط 
و عندما سألته عن مرسحية الساروت 

أجابني بسؤال: «هل تعرفني ما هو مفتاح 
املدينة ؟

وقفت عاجزة و محتارة ألين مل أفهم و مل 
أكن أعرف حقا كنت رصيحة معه وقلته 

له أنا حقا ال أعرف فأجابني بقصة  : 
«معروف أن الساروت هو املفتاح فكرة  

هذه املرسحية عىل مفتاح املدينة»  
قال يل لقد طرحُت عىل نفيس سؤاال يف 
أحد األيام ملا خرجت فرنسا من الجزائر 

هل ركت لنا مفتاح املدينة؟ أم أننا  
صنعنا مفتاح آخر  ! و رشح يل كيف 
أن هذا السؤال كان كفيال ببناء هذه 

املرسحية العظيمة. لقد عرفت أن عبد 
القادر ال يحمل من الكتب و الروايات 

و غريها من األجناس أفكارا ليحولها فيام 
بعد  اىل مرسحيات بل كان  يصنع من 

السؤال البسيط املعجزات أيضا.
العجيب بشأن عبد القادر كيف أنه 

استطاع الجمع بني ابداعه املرسحي و 
لسانه الشعري فجاد علينا بأكرث من 100 

قصيدة يف الشعر الشعبي نذكر منها:
_الحيط

_الشجرة
_الخيمة و غريها...

ثم كتب أيضا باللغة الثانية  60 قصيدة 
، وهذا املسار الحافل بالنشاط و اإلبداع 
جعله يدخل من الباب العريض يف عامل 

املرسح و الشعر  حيث شارك عبد القادر 
دقيش يف  عدة مهرجنات سواء ىف عامل  

املرسح او  الشعر الشعبي و التي تحصل  
اثرها عىل شهادات تَفوق  و امتياز تجاوز 

عددها الخمسني لتمهد  له هذه األخري 
طريقا نحو التمثيل فمثل ىف اخر 
فيلم ألحمد راشدي  املعنون ب 
"القلعة ذات الجسور السبع"و  

كذا  مرسحية "فن الكوميديا" 
مع املخرج محمد رششال بل 
ومثل يف  عدة مرسحيات من 

تأليفه الخاص ليتحول بذلك من 
شاعر و سيناريست و مخرج اىل 

سيد الخشبة املرسحية. 
رغم الجهد الذي يقوم بيه 

الفنان املرسحي و املخرج و 
السيناريست يبقى عامل املرسح 

الواسع داخل الجزائر مرتاجعا 
ألننا النعرف كام قال عبد القادر  

سياسة واضحة للثقافة بصفة 
عامة ليزدهر هذا الفن مرة  

أخرى و أرجع األمر أيضا إىل أنه اليوجد 
قانون أسايس للفنان ليبقى هذا االخري 

مهمش اال اذا كان عنده معرفة سوءا عىل 
مستوى وزارة الثقافة أو عىل مستوى 

املسارح الجهوية أو  الوطنية هذا بالنسبة 
للمرسح  وقال كلمة أخرية (نحن اآلن 

نعيش بكل صدق يف ظل سياسة صاحبي 
و صاحبك ىف كل ميادين الفن).

و أكد أن املغرب  تونس  مرص  االمارات 
العربية  سوريا   العراق و الدول 

االوروبية تجاوزتنا يف هذا املجال ألنها ال 
تتبع نفس سياسة الجزائر

عبد القادر دقيش و المسرح الجزائري قصة لها بداية وليس لها نهاية
عرف المسرح الجزائري الكثير من الصعوبات بعد مروره بمراحل تاريخية مختلفة رغم 

قصرها اال انها تتميز عن ماسبقتها ويمكن أن نقول أنها ٧ مراحل دون اإلطالة في الذكر. 

بقلم الكاتبة فاطمة بومدين/الجزائر

اعتادك محتاجا ولكرثة مزاجا مغيب .. 
لست انا ؟؟ احتاج قلبي لهمسك و البد 
للقدر ان يكون عنوانا ال اكرث ...احببتك 

بقصد ذهاء اذ انت للحياة املغيب
ما اشد الحياة ؟؟لبعد حبيبا و جرافة 
املا مل ينتهي بعد؟؟ اه اه اه يا قلبي 

ملا نحيب دامئا؟؟ ادركت تفاهايت و ال 
تعريين افاقا لحياة.... دمروك و دمرت 
احالمي ؟؟ ليس لك بل لهيام يا قلبي 

..... احتاجك سندا وللمكوث عيوبا لها 
تقام ... اجربوك عىل نهايتنا فأقمت 

رساجامزاج اللؤلؤ ....ويحك يا ابن قلبي 
؟؟ ان غاب همساتك عن مضجعي 

فال تكن بوما مبحبتي ؟؟ ها انا اناديك 
حببتي ؟؟؛عنواين شبه ميوال ؟؟ و لن 

يعرف قيمة الحياة اال عبوسا مثيل 
؟؟ و ما امري و ما حايل ؟؟، ما حبي 
لقلب دام سنني لجرحا اويل !! و ملن 

سقاه و ما ادركت و كنت تبايل !! حبي 
لك كاملاء يف واد اما سائال عذبا و اما 
مرتسخا بال فوائدي !! من من تناديك 
جوارحي ادعني ارى كل احالمي فيك 

بال ترددي .. فقال بأستهزاءو ها انت 
تطلبني مني كل ما يعكر مزاجي و 
فرب العزة كنت ابايل و لن يدرك 

حايل اال مزاجي و قلة حيلتي فدعينا 
نهتف باسم الحرية مالمح ابتسامتك 
جميلتي !! ففر  هاربا و مل يبدي اال 

حركات و اهات بحسب امرىء بقلبه !!
املا يف خواطري يشتاق لها القلب ... 
امرىء يهنىء و اخر يبدي اهات و 
اهات!! بكلامت لها البقاء يف زمانا 

شتى !! اكراه الذات و معنى صمود يف 
غري موقفه!! كاتبا يأجر يف حيني مامته 

... وكلام يراد به سالالت من ذهب 
افاقه عظيمة و نقاءه خبيثا!! أميكن 

ان يجار لحد و ال يأخد بناحية !! حبه 
اكرب من ان يكون مقياسا يف زمان الذل 
!! الويل ملن طاب له نفسه محبة !! و 

للحبوبا مل يكن له اال الصدمات !!

الشاعرة : فاطمة بوكحيل. الجزائر

فراق واالالم 

اللّغــة كمحــرّك جــاميل لجميــع القضايــا 
واألســئلة الفلســفية تــأىب أن تتأخــر 
عــن فتــح أبــواب املعنــى أو أن تكــرس 
قيــوده، وهــي تفاصيــل مــن لعبــة 
ــا  ــذب ولكنه ــدق والك ــرتف بالص ال تع
تجــّدد رؤيتنــا للعــامل واملعلــوم، تخــرتق 
ــياء  ــح األش ــذي يكب ــت ال ــز الصم حاج
متــرتس  الــذي  الضعــف  كنــس  عــن 
داخــل الذهــن، داخــل املعنــى نلتمــس 
حقائقنــا املغّيبــة مــن خــالل شــحن 
ــرة للّرســم الواحــد  ــا عاب ــل بقضاي العق

ومنتــرصة لتعــّدد األســامء:
 1--يســكن املعنــى بــني واقــع معــاش و 

ــال مبتكر. خي
2--يســكن الّالمعنــى بــني واقــع نفكــر 

فيــه و آخــر يفكــر فيــك
ــّدد  ــش يف تع ــو أن تعي ــر ه 3--أن تٌفكّ
املعنــى، و أن تتذكّــر هــو أن تعيــش 

ــى ــارج املعن خ
4--الحيــاة تقودنــا إىل التمّعــن، املــوت 

يقودنــا إىل الّســكون
5--بــني مــوت و آخــر تخلــق حيــاة 
ــرزخ  ــرى ب ــاة و أخ ــني حي ــدة - ب جدي

ــاين ــن املع م
6--يف الحيــوات يتشــظّى الســكون و 
يكتســب الخلــق و أهــل الخلــق معــان 

ــاورة. ــّددة و متج متع
7--الكــون كائــن يف املعنــى، املعنــى 

كائــن خــارج التكويــن
نبــوءة،  املعنــى  خــارج  8--اإلدراك 
اإلدراك داخــل املعنــى إّدعــاء بالنبــوءة

9--التســليم بحــدود املعنــى تســليم 
بالّالمعنــى

ــب  ــليم يكتس ــني اإلدراك و التس -10-ب
و  املعنــى  بــني  و  معنــاه،  الوجــود 

الّالمعنــى تكتســب األفــكار أحقيتهــا 
بالوجــود

ــى  ــامء املعن ــق يف س ــكار تحلّ -11-األف
و تُشــحن مــن رصيــد الخيــال الجامــح، 
ــن  ــحن م ــع ُيش ــو واق ــود فه ــا الُوج أم

ــرة ــكار املبتك ــدوق األف صن
مســار  املعنــى  نحــو  -12-الّســفر 
تســتوي فيــه األضــداد، فعــىل اإلنســان 
ــى  ــداد حت ــذه األض ــفرة ه ــّك ش أن يف
ــة  ــة إىل نقط ــة الجامح ــله الرغب ال تّرس

ــة النهاي
ــل  ــى ب ــع و ال يفن ــى ال يضي -13-املعن

ــه ــوق عــىل ذات يتف
-14-الــذات هــي األرض البكــر إلنتــاج 
املعنــى و املعنــى يعيــش و يســتويف 
الحفريــات  خــالل  مــن  حضــوره 

املتواصلــة املعرفيــة 
ــدرك  ــى يف ص ــذف املعن ــني يق  -15-ح
ــني  ــة وح ــف الحقيق ــك نص ــت متل فأن
ــك  ــدرك ويف عقل ــى يف ص ــذف املعن يق

ــة ــك الحقيق ــت متل فأن

املعنــى،  مــن  تخــرج  -16-الحقيقــة 
ــة ــان الحقيق ــل ناطــق ِبلَِس ــى عق املعن

ــت  ــام تعال ــكار مه ــق يف األف -17-ال تث
و تقمّصــت شــيئا مــن خيالــك بــل 
الــذي  املعنــى  ثقــة  محــل  أجعلهــا 

تســتبطنه
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يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

األربعاء ٢٣ ديسمبر 2020  الموافق لـ ٠٨ جمادى األول 1442 هـ  العدد ٨٩٥

عني على ماوراء اخلبر

كيف بدأت الكتابة ؟
بعــد  الكتابــة  يف  الرغبــة  لــدي  تشــكلت 
ــن  ــة يف س ــراءة واملطالع ــة للق ــة طويل مامرس
ــرأ  ــا فاق ــب التهام ــم الكت ــت الته صغــرية فكن
كل مايصادفنــي مــن كتــب أدبيــة ودينيــة 
وعلميــة .ومجــالت ثقافيــة وجرائــد وغريهــا .

كل  أقــرأ  كنــت  املدرســية  الكتــب  حتــى 
ــب  ــراءة الكت ــتمتع بق ــة وأس ــا األدبي نصوصه

املوجهــة ألكــرب مــن ســني .
العمــر التســع ســنوات كنــت أقــرأ املنفلوطــي 

"العــربات والنظــرات "
املصطفــى العقــاد وطــه حســني وفتحــي يكــن 
"املتســاقطون عــىل طريــق الدعــوة " وللغــزايل 

رحمــه اللــه 
ــة واألدب .  ــه والرشيع ــرى يف الفق ــب أخ وكت

ــب . وغريهــا مــن الكت
ــي  ــرب من ــي االك ــك ألخ ــل يف ذل ــود الفض ويع
الــذي كان شــغوف هــو أيضــا بالعلــم والكتــب 
وكان إمامــا فــكان يجلــب لنــا الكتــب إىل 

ــت . البي
ــرف  ــىل أن نغ ــاعدتنا ع ــة س ــا بيئ ــد لن فاوج
مــن العلــم ونتعلــم املطالعــة الجــادة .كنــت 
أقيــم لنفــيس تحــدي القــراءة فاقــرأ مجلــدا يف 

مــدة قصــرية .
او كتابا يف يوم أو يومني .

وأشــعر حينهــا بســعادة غامــرة حــني انجــح يف 
التحــدي .

راقيــة  ولغــة  متنوعــة  ثقافــة  فاكتســبت 
جميــل وأســلوبا 

ماذا استفدت من الكتابة ؟
عــن  اوال  ســاعدتني  أنهــا  األكيــد  الشــيئ 
ــكاري أن أترجــم  ــن اف ــن نفــيس ع ــري ع التعب
داخــيل  يف  التــي  والقيــم  املبــادئ  تلــك 
فأخرجهــا يف شــكل إبــداع أديب .ســاعدتني 
الكتابــة يف أن أضــع لنفــيس أهدافــا لتحقيقهــا 
واحالمــا ألصــل إليهــا .ســاعدتني الكتابــة يف أن 

اكتشــف ذايت وأســطر طريقــي .
ملن تقرئني ؟ 

اقرا لكل ذي صاحب قلم مسؤول .
األقــالم  وملختلــف  والعلــامء  لألدبــاء  اقــرا 

. والجديــدة  املخرضمــة 
كــام ذكــرت ســابقا تعجبنــي كتابــات مصطفــى 
.ومــن  حســني  .وطــه  املنفلوطــي  لطفــي 
احمــد مطــر ومحمــود درويــش  الشــعراء 

ــادة . ــي زي ــاين وم ــزار قب ون
مــن األســامء الجزائريــة أيضــا التــي أحــب أن 

أقــرأ لهــا .
الشــاعر نــور الديــن درويــش والشــاعر محمــد 
شــايطة والشــاعرة والصحفيــة ســعاد ســعيود 

وهــي شــاعرة مغرتبــة .
والشاعرة الشابة اسامء بن مشريح 

والشاعرة ٱسيا رحاحلية .
ــتحرضها  ــرى ال اس ــرية أخ ــامء كث ــاك اس وهن

. اٱلن 
لكنــي اقــرا كــام قلــت لــكل ذي صاحــب 

كان  ســوى  جميــل  وأســلوب  ابــداع 
. عربيــا  أو  جزائريــا 

كــام أيضــا معجبــة جــدا بكتابــات األديــب 
الــرتيك عزيــز نيســني وهــو مــن كتــاب 

ــام 1995. ــويف ع ــوداء ت ــا الس الكوميدي
ــداع  ــالل اإلب ــن خ ــالة م ــك رس ــل لدي ه

؟  األديب 
ــا  ــالة مل ــه رس ــون ل ــب أن يك ــد للكات الب
يكتــب وإال كانــت الكتابــة الجــل الكتابــة 

ــط . وفق
بــل وعــىل الكاتــب أو األديــب أو املثقــف 
تجــاه  كــربى  عامــة  مســؤولية  بصفــة 

وطنــه ومجتمعــه وأمتــه .
البــد للكاتــب أن يجنــد قلمــه ليعالــج مــن 

خاللــه قضايــا وطنــه ومجتمعــه .
فيســلط الضــوء بأســلوبه عــىل كل ماهــو 
جميــل وســيئ فيشــجع األحســن وينتقــد 
األســوء ويجعــل قلمــه يصــول ويجــول يف 

ــا . مختلــف القضاي
وخاصة القضايا الكربى ألمته .

فهــو حامــل رســالة والقلــم لــه قيمــة 
معنويــة كــربى فاللــه ســبحانه وتعــاىل 
ســورة  يف  منهــا  ٱيــات  عــدة  يف  ذكــره 
العلــق بعــد بســم اللــه الرحــامن الرحيــم

 ( إقــرأ وربــك األكــرم  الــذي علــم بالقلــم 
علــم اإلنســان مــامل يعلــم ) . و (نــون 

والقلــم ومايســطرون )
مســؤولية  أمامــه  القلــم  فصاحــب  إذا 
يؤديهــا  أن  لــه  البــد  ورســالة  كــربى 
بأحســن شــكل ومضمــون .وهــو مســؤول 
أمــام اللــه تعــاىل عــىل كل مــا يكتــب 

. ويخــط مــن كلــامت وحــروف 
مــا رأيــك فيــام يكتبــه املبدعــون  الشــباب 

.؟
ــم  ــىل إبداعاته ــم ع ــة للحك ــت مؤهل لس
ــو يف  ــني ماه ــز ب ــف متي ــرف كي ــن اع ولك

ــمني . وس
ــاك مــن الشــباب املبدعــون يف مجــال  هن

ذهبيــة  أقالمــا  ميلكــون  مــن  األدب 
ويحتاجــون فقــط ملــن يوجههــم ويرعاهم 
للمســاهمة  لهــم  األبــواب  ويفتــح 
بإبداعاتهــم .ونرشهــا لهــم والتعــرف بهــم 
ــالت  ــف واملج ــد والصح ــة يف الجرائ خاص
مــن  .البــد  التلفزيــة  القنــوات  وحتــى 
تكثيــف الحصــص واألنشــطة التــي تهتــم 

بــاألدب وأصحابــه .
ــطينية  ــة الفلس ــن أن القضي ــل تعتقدي ه

ــن األدب ؟ ــا م ــت حقه نال
الزال  ولكــن  مــىض  فيــام  نعــم  أظــن 
ــاج  ــل وتحت ــروح ب ــة مط ــوع القضي موض
لــكل قلــم جريــئ ولــكل ضمــري حــي 

ولــكل كلمــة وحــرف .
القــرن  صفقــة  إعــالن  بعــد  خصوصــا 
والحملــة املســعورة والهرولــة  إلعــالن 
.مــن  الصهيــوين  الكيــان  مــع  التطبيــع 

. العربيــة  الــدول 
وحمــالت التشــويه ورسقــة تاريخ فلســطني 
واملســجد األقــىص  املبــارك ونســبه لليهــود 
.وقــد بــدأت بالفعــل تنــرش هــذه األفــكار 
وعــىل لســان مــن ؟ لالســف الشــديد عــىل 
لســان اإلعــالم املطبــع يف الــدول العربيــة 
ــد  ــل ق ــا .إذا فالحم ــت تطبيعه ــي أعلن الت
تضاعــف واملســؤولية قــد كــربت  عــىل 
أحــرار القلــم والكلمــة ليجنــدوا أقالمهــم 
هــذه  عــن  للدفــاع  جريــئ  وبشــكل 

ــوت . ــاة أو م ــي قصــة حي ــة فه القضي
ــف  ــل ونكث ــا أن نواص ــاج من ــىص يحت األق
لكفــاح وبــكل الوســائل و ال هــوادة يف 
ذلــك .فنحــن نحــارب يف عقيدتنــا واالقىص 

ــدة . هــو عقي
الحــوار  اشــكرك عــىل هــذا  الختــام  يف 
الــذي تتيــح يل أن أعــرف عــن نفــيس 

. املكتوبــة  الصحافــة  لجمهــور 

الكاتبة ربيعة اإلبراهيمي التون :
 فلسطين ! الحمل قد تضاعف و المسؤولية قد كبرت على أحرار القلم

حاورها مخلوف بن قانة.

الكاتبة المتألقة ربيعة االبراهيمي ، عاشقة األقصى،صاحبة القلم الحر، اهتمت بالقراءة و الكتابة منذ نعومة أظافرها ،صاحبة اصدارات ادبية 
أهمها "على رصيف المحطة "، وفنانة مسرحية مسرحية شاركت في العديد من المسرحيات  ،اتون التقت بها و اجرتت معها الحوار التالي 

،والذي يعكس شيئا من مقامها األدبي و الفني.

عام على رحيل أسد الجزائر أحمد قايد صالح

عاش أسد ومات أسد هكذا ميكن أن 
نوجز حياة املجاهد أحمد ڨايد صالح 

الذي عرف يف حياته كل خطوبها فخاض 
الجهاد مع رفاقه ضد األستعامر الفرنيس 
البغيض وهو يف ريعان شبابه وأستمر يف 

خدمت وطنه حتى مامته وهو عىل العهد 
الذي قطعه الشهداء ، يف مثل هذ اليوم 
تويف قائدنا البطل وكانت وفاته خسارة 

ال ميكن تعويضها فهو مل يكن مجرد قائد 
عسكري بل كان يف الحقيقه األب الروحي 

ألبناء الجزائر والسيام لجيشنا النوفمربي 
، كانت كلامته تبعث األمل يف قلب تائه 

والشجاعة يف فؤاد الجبان كان يخطب 
كل أسبوع فيطمنئ الشعب  قال كلمته 

الخالدة "ال راية فوق راية الشهداء " 
فقامت بعض األبواق املأجورة التي تنكرت 

لدينها ووطنها وحالفت األستعامر بالصياح 
والعويل وحاولت أظهار املرحوم الڨايد 

صالح مبظهر املستبد لكنه تحمل كل ذلك 
بصرب ومد يده إىل وكر الدبابري فأرسل 

أرباب الفساد تباعا إىل السجن  وكانت 
تلك مناظر متتع أنظار الشعب  فسار 

الشعب خلفه وهو يرصح جيش شعب 
خاوة خاوة واليوم كلنا يعرف تلك الزمرة 

دنيئة التي صوبت سهامها له من أجل نيل 
من سمعته ولكن وهو يف قربه نجدد العهد 
الذي قطعناه له يف مامته أننا عىل طريقه 

سائرون ومستمرون من أجل دفاع عن 
وطننا الجزائر وعن القضية الفلسطينية 

ولن يهدأ لنا بال قبل أن نجسد حلم 
الشهداء  .

أسامة هوادف/نڨاوس

نقابة الكنــــاس تنظم وقفة تضامنية مع 
الشعب الفلسطيني والصحراوي بالمسيلة 

نظــم صبيحــة يــوم فــرع نقابــة لكنــاس 
تضامنيــة  وقفــة  املســيلة  لواليــة 
الفلســطيني  للشــعبني  مســاندة 
والصحــراوي، الوقفــة التضامنيــة عرفت 
حضورامميــزاو كبــريا ألعضــاء نقابــة 
ــة  ــات دول ــوا راي ــن حمل ــاس الذي الكن
فلســطني و الصحــراء الغربيــة و الفتات 
ــق  ــدة لح ــارات مؤي ــا عب ــرى عليه أخ
ــتقاللهام  ــريو إس ــعبني يف تقريراملص الش
ــرب ــث تعت ــامل، حي ــعوب الع ــي ش كباق

 وقفــة املســيلة هــذا اليوم هي سلســلة 
مــن وقفــات النقابــة عــرب مختلــف 
ــن  ــريا ع ــي تعب ــن، وه ــات الوط جامع
قناعــة تامــة أن نقابــة الكنــاس هــو 

صــوت النخبــة تقــف موقــف الشــعب 
الجزائــري املوحــد الحــر األيب وتأييــد 
املــرشف  الجزائريــة  الدولــة  موقــف 
دومــا بخصــوص القضايــا العادلــة يف 
تقريــر مصريالشــعوب ونيــل إســتغاللها 
الفلســطيني  الشــعب  وخصوصــا 
والشــعب الصحــراوي، والبدللهيئــات 
ــة وعــىل رأســها األمــم املتحــدة  الدولي
واإلتحــاد األرويب واإلتحــاد اإلفريقــي 
تحمــل مســؤوليتهم الكاملــة أتجــاه 
ــه شــعبا فلســطني والصحــراء  ــا يعاني م
ــل  ــاد داخ ــم وإظطه ــن ظل ــة م الغربي

أراضيهــم
املسيلة : محمد بوسعدية 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

