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الفقيد قايد صالح شخصية وطنية إستجابت لتطلعات الحراك الشعبي

بقلم / السعيد قرايت/المستشار اإلعالمي لجريدة الوسيط المغاربي

يبدو اننا نواجه اصعب شعب عرفه التاريخ
  الفلسطينيون طينتهم تختلف عن باقي البشر 

يبدو ان الكيان الصهيوين  ال ولن يستقر ال حارضا وال مستقبال ؛ حتى ولو اعرتف به نظام املخزن يف 
املغرب وامراء البرتو دوالر يف الخليج وابرموا معه اتفاقيات سالم ؛ بعدما باع لهم « الحاج ترامب 

« الرياح والزوابع الرملية التي تحجب الرؤية ؛ كالمنا مستنبط من مقال كتبه الكاتب الصهيوين 
«آري شبيث» يف صحيفة هآرتس الصهيونية . طرح هذا الكاتب املعروف يف الصحافة الصهيونية 
افكارا منطقية ؛ دعمها مبشاهد من الواقع السائد يف فلسطني املحتلة والتي ال ميكن تجاهالها او 
غض البرص عنها ؛ فهذا الكاتب الصهيوين كشف يف مقاله الخلل الفظيع يف السياسة الصهيونية ؛ 

التي ميارسها القادة الصهاينةا  لفرض كيانهم املغشوش عىل العامل ؛ ويف هذا السياق بالذات يقول 
: يبدو اننا اجتزنا نقطة الالعودة وميكن انه مل يعد بإمكان ارسائيل انهاء االحتالل ووقف االستيطان 

وتحقيق السالم ؛ ومل يعد باإلمكان اعادة اصالح الصهيونية وإنقاذ الدميوقراطية وتقسيم الناس 
يف هذه الدولة ؛ واستطرد الكاتب الصهيوين «آري شبيت « يقول : إذا كان الوضع كذلك ؛ فإنه ال 

طعم يف العيش يف هذه البالد ؛ وليس هناك طعم للكتابة يف « هآرتس « وال طعم لقراءة   
« هآرتس « ويجب فعل ما اقرتحه « روغل الفر « وهو مغادرة البالد {.......}  إذا كانت االرسائيلية 
واليهودية ليستا عامال حيويا يف الهوية ؛ واذا كان هناك جواز سفر اجنبي لدى كل موطن إرسائييل 

؛ ليس فقط باملعنى التقني ؛ بل باملعنى النفيس ايضا ؛ فقد انتهى األمر . يجب توديع االصدقاء 
واالنتقال اىل سان فرانسيسكو أو برلني أو باريس .

ومىض الكاتب الصهيوين « آري شبيت « يقول من هناك من بالد القومية املتطرفة االملانية أو بالد 
القومية املتطرفة األمريكية الجديدة ، يجب النظر بهدوء ومشاهدة دولة ارسائيل وهي تلفظ 
انفاسها االخرية ، يجب أن نخطو ثالث  خطوات اىل الوراء لنشاهد الدولة اليهودية وهي تغرق 

 {.......}
وعودا عىل بدء ؛ يقول الكاتب الصهيوين « آري شبيت « وميكننا ان نتجز نقطة الالعودة  بعد 

وميكن انه مازال باإلمكان انهاء االحتالل ووقف االستيطان واعادة اصالح اليهودية وانقاذ 
الدميقراطية وتقسيم البالد .ومىض الكاتب الصهيوين يقول : « اضع اصبعي يف عني نتنياهو وليربمان 

والنازيني الجدد ألوقظهم من هذيانهم الصهيوين ؛ أن ترامب وكوشرن وبايدن وباراك اوباما 
وهيالري كلينتون ليسوا هم الذين سينهون االحتالل ؛ وليست االمم املتحدة واالتحاد االوريب هام 

اللذان سيوقفان االستيطان . 

القوة  الوحيدة يف العامل 
القادرة عىل انقاذ ارسائيل 

من نفسها ؛ هم االرسائيليون 
أنفسهم ؛ وذلك بابتداع لغة 

سياسية جديدة ؛ تعرتف 
بالواقع ؛ وبان الفلسطينيني 

متجذرون يف هذه االرض 
؛ واحث عىل البحث عن 

الطريق الثالث من اجل البقاء 
عىل قيد الحياة هنا وعدم 

املوت .
الكاتب الصهيوين «آري شبيت 

« سمى االسامء مبسمياتها / ومل يكن منافقا مثل بعض امللوك واالمراء والرؤساء العرب الذين يريدون 
تغطية الشمس بالغربال / فقد قالها برصيح العبارة ؛ ان االرسائيليني منذ ان جاؤوا اىل فلسطني يدركون 

أنهم حصيلة كذبة ابتدعتها الحركة الصهيونية ؛ استخدمت خاللها كل املكر يف الشخصية اليهودية عرب 
التاريخ .

والحقيقة الساطعة كالشمس يف ربيعة النهار أن الكاتب الصهيوين « آري شبيت « كان رصيحا جدا يف 
مقاله وقال الحقيقة املرة التي ال يتفوه بها اال انسان رصيح ال يجامل احدا ؛ ويقول الحقيقة ولو كانت مرة 
كالعلقم ؛ ينقل الحقيقة كام هي دون زيف ؛ يقول  الحق ولو كان  عىل نفسه ؛ وهو يف هذا املضامر يعد 

من الشجعان / يف نظرنا / مهام كانت عقيدته وتوجهه السيايس ؛ {......} لقد قالها هذا الكاتب الصهيوين 
ملء فمه أن لعنة الكذب هي التي تالحق االرسائيليني ؛ ويوما بعد يوم تصفعهم عىل وجوههم بشكل 

سكني بيد مقديس وخلييل ونابليس ؛ أو بحجر  أو سائق حافلة من يافا وحيفا وعكا . {.....}  ومىض الكاتب 
الصهيوين يقول يف ذات السياق : «يدرك االرسائيليون ان  ال مستقبل لهم يف فلسطني ؛ فهي ليست ارضا بال 
شعب كام كذبوا ؛ ويستشهد هذا الكاتب بالكاتب « جدعون لفي « وهو يساري  من بني جلدته ؛ والذي 
اعرتف ليس بوجود الشعب الفلسطيني بل وبتفوقه عىل االرسائيليني  وهو من قال « يبدو ان الفلسطينيني 

طينتهم تختلف عن باقي البرش ؛ فقد احتللنا ارضهم واطلقنا عىل شبابهم  الباغيات وبنات الهوى 
واملخدرات؛ وقلنا ستمر بضع سنوات وينسون وطنهم وارضهم واذا بجيلهم الشاب يفجر انتفاضة ال ٨٧ 
..ادخلناهم السجون وقلنا سرنبيهم يف السجون وبعد سنوات ؛ وبعد ان ظننا انهم استوعبوا الدرس ؛ اذا 

بهم يعودون الينا بانتفاضة مسلحة عام .٢٠٠٠ أكلت االخرض واليابس { .....} قلنا نهدم بيوتهم ونحارصهم 
سنني طويلة ؛ واذا بهم يسخرجون من املستحيل صواريخ يرضبوننا بها رغم الحصار والدمار ؛ فأخذنا 

نخطط لهم بالجدران واألسالك الشائكة واذا بهم يأتون من تحت االرض ؛ حاربناهم بالعقول ؛ فاذا بهم 
يستولون عىل القمر الصناعي االرسائييل {عاموس } ويدخلون الرعب اىل كل بيت يف ارسائيل .الخ ...... 

انها شهادات حية من كتاب صهاينة مل  يشككوا يف مستقبل الكيان الصهيوين ؛ بل اصدروا حكمهم باالعدام 
عىل هذا الكيان الذين ينتمون اليه مع وقف التنفيذ .فأين انتم ايها امللوك والرؤساء واالمراء من هذه 

املواقف الرصيحة .

اإلفتتــــاحية

ص٠٢

قائمة 2561   قطع األراضي الصالحة للبناء 
لبلدية األغواط من أصل 3500تمت مداول 

عليها وستوزع في القريب العاجل

تم املصادقة  عىل قامئة األرايض 2561 من أصل القامئة 
3500قطعة وهي األن عىل مستوى مصالح دائرة األغواط منذ 

يوم الثالثاء أين سيتم التأشري عليها من قبل رئيس الدائرة 
وتحويلها للبلدية إلشهارها ونسخة منها لتحقيق لدي أمالك 

الدولة وكذالك لتحضري العقود . أما يف ما يخص تعويض املقصني 
سيدرج يف قامئة جديدة أخرى يف وقتها.  

أكد رئيس البلدية األغواط السيد بن قسمية محمد أن موضوع 
قطع األرايض الصالحة للبناء املزمع توزيها قنبلة موقوتة و إرث 
ثقيل فهو حقيقة قنبلة موقوتة تنكر له كل من سبقنا إليه منذ 

اكرث من 5سنني ، لكننا بكل شجاعة و تحدينا الصعوبات بتصفية 
قامئة املستفيدين من أصحاب املمتلكات العقارية الذين وضعت 
أسامؤهم يف القوائم السابقة بطريقة غري رشعية.كام قمنا مببارشة 

اإلجراءات اإلدارية لبداية عملية دفع املستحقات و إنشاء العقود، 
للعلم أنه مبجموع أكرث من 20 ألف طلب لحصة 3500  . 

اإلقصاء من قبل لجنة الطعون و الصندوق الوطني للسكن 
بعدما تبني ان املعنيني  لديهم إستفادات اخرى .وحسب رئيس 

املجلس البلدي لبلدية األغواط  السيد :محمد بن قسمية 
أن عملية التعويض املقصني سيتم من حصص االرايض من 

2000و2500وهذا ضمن امللفات املدروسة. 
حمدي عطاالله

انقاذ 1500 دجاجة في حريق 
ببلدية عمر في البويرة

تدخــل ليلــة أمــس اعــوان وحــدة القطــاع للحاميــة املدنيــة ببلدية 
ــق  ــة  مــن أجــل إخــامد حري عمــر محطــة شــامل عاصمــة الوالي
نشــب مبســتودع لرتبيــة الدواجــن بقريــة الدمادميــة بلديــة عمــر 
وخلــف حســب ترصيــح املكلــف باإلعــالم لــدى املديريــة احــرتاق 
ــان مــع تســجيل انفجــار  1500 دجاجــة و 8 قــارورات غــاز البوت
قــارورة  غــاز  فيــام تــم إنقــاذ 3000 دجاجــة و 8 قــارورات غــاز 
البوتــان بعــد التدخــل الرسيــع واملحكــم مــن طــرف ذات األعــوان 

.
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الفقيد قايد صالح شخصية وطنية إستجابت لتطلعات الحراك الشعبي
كان الفريق الراحل أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الذي وافته المنية في ٢٣ ديسمبر المنصرم من 

أكثر الشخصيات الوطنية البارزة التي تركت بصمتها خالل السنوات األخيرة من تاريخ الجزائر بفضل مواقفه طوال فترة الحراك الشعبي.

ــح بعــد أربعــة  ــد صال ــل قاي جــاء رحي
أيــام فقــط مــن مراســم تعيــني الرئيــس 
املجيــد  عبــد  للجمهوريــة,  الجديــد 
ــذه  ــف أخ ــاط مكث ــب نش ــون وعق تب
ــي  ــنة 2019 الت ــوال س ــه ط ــىل عاتق ع
ــل  ــداث أق ــن األح ــلة م ــا سلس طبعته
مــا يقــال عنهــا أنهــا كانــت تشــكل 
ــالد,  ــتقبل الب ــىل مس ــرية ع ــورة كب خط
أدى خاللهــا الفقيــد مهمتــه بــكل تفــان 
ــص  ــىل تخلي ــه ع ــع حرص ــالص م و اخ
الجزائــر مــن الفــراغ الدســتوري الــذي 

ــب. ــتقبلها القري ــدد مس كان يه
ــد  ــد قاي ــدة أك ــه العدي ــالل خرجات وخ
صالــح يف كل مــرة التزامــه و املؤسســة 
العســكرية برمتهــا مبرافقــة مؤسســات 
الدولــة و الشــعب الجزائــري إىل "حــني 

ايصــال الوطــن إىل بــر األمــان".
ــه  ــىل رحيل ــيض ع ــنة مت ــي س ــا ه وه
و عــىل تســلم الرئيــس عبــد املجيــد 
تبــون مقاليــد الحكــم و تبقــى الجزائــر, 
بفضــل مــا بذلــه مــن جهــود, واقفــة و 

ــرى. ــات أخ ــع تحدي ــزة لرف جاه
وىف  قــد  الفقيــد  يكــون  وبذلــك 
بعهــده و التزامــه مبرافقــة الشــعب 
ــت  ــت كان ــة يف وق ــات الدول و مؤسس
فيــه البــالد تخــوض أحــد أهــم املراحــل 

تاريخهــا. يف  الحاســمة 
وعكســت الجهــود التــي بذلهــا الجيــش 
الدولــة و تأمــني  لحفــظ مؤسســات 
املســريات الســلمية طــوال عرشة أشــهر 
كاملــة مــع الحــرص عــىل عــدم ســقوط 
ــول  ــكه بالحل ــدة و متس ــرة دم واح قط
ــدى صــدق  ــني م املؤسســاتية, للمواطن
االلتزامــات التــي قطعهــا الراحــل قايــد 
ــعب و  ــاه الش ــه اتج ــىل نفس ــح ع صال

اتجــاه الوطــن.
ــأن  ــوم أن ينكــر ب و ال ميكــن ألحــد الي
الراحــل جنــب الجزائــر الوقــوع يف فــخ 

ــن  ــه م ــا كان ســيرتتب عن ــف و م العن
مــآيس.

وكان الفقيــد يدعــو الشــعب الجزائــري 
يف كل مــرة إىل "اتخــاذ كافــة اإلجراءات 
كل  إلحبــاط  واليقظــة  االحرتازيــة 
ــر"  ــاك ضــد الجزائ املؤامــرات التــي تٌح
، داعيــاً إياهــم إىل "التحــيل مبزيــد مــن 
اليقظــة و الحــذر", حتــى "تحافــظ 
الســلمي  طابعهــا  عــىل  املســريات 
عــىل  بالعمــل  هــذا  و  والحضــاري 
ــن أي  ــا م ــا لحاميته ــا وتنظيمه تأطريه

تســلل أو انــزالق".
قايــد صالــح  أحمــد  الراحــل  ونــدد 
"اليائســة"  "الخبيثــة" و  باملحــاوالت 
واســتقرار  أمــن  تســتهدف  التــي 
بعــض  بهــا  تقــوم  التــي  الجزائــر 
الجهــات الخارجيــة، وأعلــن بصــوت 
عــاٍل و قــوي أن الشــعب الجزائــري 
"يرفــض بشــكل قاطــع أي تدخــل يف 

لبلــده". الداخليــة  الشــؤون 
و مــن اجــل متكــني البلــد مــن التغلــب 
عــىل األزمــة السياســية الخطــرية التــي 
ــح باإلطــار  ــد صال ــزم قاي ــا ، الت ميــر به
ــة  ــايس لحامي ــامن أس ــتوري "كض الدس

ــة ومؤسســاتها". الدول
وقــد أثبــت الفقيــد و هــو املجاهــد 
يف صفــوف جيــش التحريــر الوطنــي 
باملســؤولية  أكيــًدا  حًســا  املجيــد، 

فقــد  العمــل.  عــىل  كبــرية  وقــدرة 
جــاب بــال تعــب و ال كلــل املناطــق 
القــوات  لتأطــري  الســت  العســكرية 
العســكرية  وحثهــم عــىل البقــاء يقظني 
و حذريــن، مشــدًدا عــىل رضورة أن 
ــعبي "يف  ــي الش ــش الوطن ــون الجي يك
مســتوى املســؤولية التــي ُيطلــب منــه 
تحملهــا يف جميــع الظــروف و االحــوال 

."
تحــت قيادتــه ، خضــع الجيــش الوطني 
الشــعبي لتحديــث عميــق ، مراهًنــا 
مقتضيــات  ملواكبــة  الجــودة  عــىل 
الوتــرية املتســارعة واملســتمرة التــي 

اعتمدهــا هــذا األخــري.
و أوضــح أن هــذا املســعى الطمــوح 
ــا" مــن أجــل  كان "رضورة ال مفــر منه
مواكبــة التطــور املتســارع الــذي تعرفه 

ــوش املتقدمــة. الجي
اســتفاد  التــي  "العرصنــة  أن  أكــد  و 
منهــا الجيــش تســمح لــه مبواجهــة أي 

ــة". ــوة عاملي ق
ال  رحيلــه،  عــىل  ســنة  مــرور  بعــد 
ــي الشــعبي عــىل  ــش الوطن ــزال الجي ي
اســتعداد دائــم ملواجهــة التحديــات 
والتحديــات الجديــدة لضــامن أمــن 
ــامن  ــىل ض ــهر ع ــالد و الس ــدود الب ح
اســتقراره يف ســياق دويل وإقليمــي غــري 

مســتقر.

تأجيل الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل 
الخفي للحملة االنتخابيــة للعـــهدة الخــــــامســــة

أجل مجلس قضاء الجزائر العاصمة، يوم السبت إلى ٩ يناير المقبل الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة االنتخابية للعهدة الخامسة 

للمترشح عبد العزيز بوتفليقة و المتابع فيها عدة وزراء واطارات على رأسهم الوزيرين األولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سالل.

ــاع "لالطــالع أكــرث عــىل  ــة الدف ــب مــن هيئ ــل بطل وجــاء التأجي
ــني". ــي القضيت ملف

ــني  ــة للمدان ــة ثالث ــة وبرمجــة محاكم ــح القضي ــادة فت ــرر اع وتق
بعــد قبــول املحكمــة العليــا للطعــن بالنقــض املــودع مــن طــرف 
املتهمــني ليتقــرر تخصيــص جلســة خاصــة إلعــادة املحاكمــة 

ــة. ــة خاص ــكيلة قضائي ــر وبتش ــاء الجزائ ــس قض مبجل
ــة  ــه محكم ــذي عالجت ــاد األول ال ــف الفس ــر مبل ــق االم و يتعل
ــا  ــع فيه ــة واملتاب ــن الســنة املاضي ــد يف ديســمرب م ســيدي امحم
ــة  ــالل، ووزراء الصناع ــى وس ــابقني أويحي ــني الس ــن األول الوزيري
الســالم  وعبــد  محجــوب  بــدة  يوســفي،  يوســف  الســابقني 
بوشــوارب ووزيــر النقــل واألشــغال العموميــة عبــد الغنــي 

ــالن. زع
كــام اديــن فيهــا ايضــا أصحــاب مصانــع الســيارات حســان 
العربــاوي ومحمــد بايــري إضافــة إىل رئيــس منتــدى رؤســاء 

املؤسســات ســابقا عــيل حــداد.

وتوبــع هــؤالء بتهــم متعلقــة بالفســاد، تبديــد أمــوال عموميــة، 
منــح امتيــازات غــري مســتحقة ســيام يف قطــاع تركيــب الســيارات، 
وكــذا التمويــل الخفــي للحملــة االنتخابيــة للرئيــس الســابق 

ــاة. ــل امللغ لرئاســيات أفري
وتراوحــت األحــكام الصــادرة يف حقهــم بــني 15و 3 ســنوات 

حبــس نافــذ وغرامــات ماليــة.

جيش : 
مواصلة حملة التلقيح ضد األنفلونزا بالمناطق النائية

واصلت الخميس األطقم الطبية لمصالح الصحة العسكرية بالناحية العسكرية الثانية حملة التلقيح ضد 

األنفلونزا الموسمية والكشف عن فيروس كوفيد-١٩, وذلك ببعض المناطق النائية في كل من والياتي 

مستغانم ومعسكر, حسب ما أورده يوم الجمعة بيان لوزارة الدفاع الوطني.

"تنفيــذا  أنــه  املصــدر  ذات  وأوضــح 
لتعليــامت القيــادة العليــا للجيــش الوطني 
املنظومــة  بتدعيــم  املتعلقــة  الشــعبي 
الصحيــة الوطنيــة وتقديــم يــد العــون 
لفائــدة  الطبــي  والتكفــل  واملســاعدة 
النائيــة,  املناطــق  ومواطنــي  ســكان 
الخميــس 24 ديســمرب  أمــس  واصلــت, 
2020, األطقــم الطبيــة التابعــة ملصالــح 
ــكرية  ــة العس ــكرية بالناحي ــة العس الصح
الثانيــة حملــة التلقيــح ضــد األنفلونــزا 
فــريوس  عــن  والكشــف  املوســمية 
دوار  مناطــق  مــن  بــكل  كوفيــد19- 
ســالطنة, قــدادرة, الفيــض وأوالد عبــد 
بواليــة  عــيل  ببلديــة ســيدي  الرحــامن 
ســيدي  مناطــق  إىل  إضافــة  مســتغانم, 
زيــان, بنــي عطــى وأوالد بلقاســم بواليــة 

معســكر".
الحملــة  هــذه  أن  إىل  البيــان  وأشــار 
"متواصلــة عــرب أقاليــم النواحي العســكرية 

ــة  ــم طبي ــخري أطق ــالل تس ــن خ ــتة م الس
ــزات  ــة التجهي ــزودة بكاف ــة م ــبه طبي وش

املاديــة واللوجســتية الرضوريــة".
يذكــر أن هــذه الحملــة التــي أطلقتهــا 
القيــادة العليــا للجيــش الوطنــي الشــعبي 
الشــهر املــايض, تتــم تحــت إرشاف "أطقــم 
وممرضــني  أطبــاء  مــن  متكونــة  طبيــة 
عســكريني ومدنيــني", وتهــدف إىل تلقيــح 
النائيــة ضــد مــرض  املناطــق  مواطنــي 
األنفلونــزا املوســمية وإجــراء اختبــارات 
الكشــف الرسيــع عــن فــريوس كورونــا 
املســتجد كوفيــد19-, مــع توزيــع حصــص 
مــن الكاممــات الطبيــة املعقمــة عــىل 

ــكان. الس
ــني  ــن املواطن ــرب م ــي إىل "التق ــام ترم ك
املزمنــة,  األمــراض  ذوي  املســنني 
إلخضاعهــم للفحــص العــام مــن طــرف 
ــالت,  ــذه الحم ــىل ه ــني ع ــاء املرشف األطب
باإلضافــة إىل توزيــع كميــات مــن األدويــة 
بوصفــات طبيــة بعــد الفحــص واملعاينــة".

نقل:

 مؤسسة "إيتوزا" ال تحقق إرباحا وإنما 
تسعى لضمان توازنها المالي فقط

 أكد المدير العام لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بالعاصمة "إيتوزا"، كريم ياسين، 

اليوم الخميس، أن الشركة ال تحقق ارباحا و انما تسعى لضمان توازنها المالي فقط.

و قال ذات املسؤول لدى استامعه من 
قبل لجنة النقل واالتصاالت السلكية 

والالسلكية باملجلس الشعبي الوطني أن 
الرشكة "ال تحقق ارباحا و امنا تسعى 
لضامن توازنها املايل فقط"، مضيفا ان 

"هذا األمر جعلها ال تستطيع أن تستثمر، 
حيث تعاين من نقص يف املستودعات وهو 
ما كبدها خسائر مادية تقدر بـ 30مليون 

دج كونها تقطع 1.300.000 كلم سنويا 
بدون عائد مادي نتيجة بعد املستودعات 

(حسني داي، الحراش واد السامر)".
ومن جهة أخرى، كشف املدير العام أن 
النقل عىل مستوى العاصمة يحتاج إىل 
2.000 حافلة جديدة من أجل تحسني 

خدمة النقل العمومي، معتربا أنه "البد 
من إعادة النظر يف شبكة النقل وذلك 

بالتنسيق مع الخواص".
وأوضح السيد كريم أن معدل عمر حظرية 

الحافالت يقدر بـ 9 سنوات، وتستغل 
املؤسسة 118 خطا بعدما غطت املواقع 

السكنية الجديدة بوالية الجزائر، من 
الرغاية رشقا إىل زرالدة غربا، ومبعدل 

3 حافالت للخط الواحد بينام -كام 
قال-  البد من أربع حافالت للخط الواحد 

لتقديم خدمة أحسن.
وأما بالنسبة للموارد البرشية فكشف 
املدير العام أن املؤسسة تشغل حوايل 

3.803 عامل ، مبعدل 4 عامل لكل حافلة، 
وهو معدل قريب من املعدل العاملي 

املتمثل يف 5 إىل 8 عامل للحافلة.
وبالنسبة للوضعية الصحية الحالية، أكد 

السيد كريم أن املؤسسة ومع وباء كورونا 
ضمنت نقل عامل القطاع الصحي وبعض 
املؤسسات العمومية الحيوية نظرا لتدابري 

الحجر التي منعت الخواص من العمل 
خالل هذه الفرتة.

وذكر املدير العام ان مؤسسة "إيتوزا" 
تأسست مبوجب أمر رقم 03-435 املؤرخ 

يف 13 نوفمرب 2003 و هي مؤسسة تجارية 
ذات خدمة عمومية تقوم بتغطية النقل 

يف والية العاصمة، حيث تستغل ثالث 
شبكات هي : شبكة نقل العمومي بـ 329 

حافلة، و300 حافلة لشبكة نقل الطلبة، 
و155 حافلة لنقل عامل املؤسسات.
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عملية الشرطة واسعة النطاق بسيدي بلعباس 
ــعة  ــة واس ــة رشط ــس عملي ــاس أول أم ــيدي بلعب ــة س ــن والي ــح أم ــت مصال نظم
ــة، العمليــة ســخر لهــا تعــداد بــرشي  ــاء وشــوارع مدين النطــاق مســت جميــع أحي
ــف  ــة مختل ــدف إىل  محارب ــام ته ــؤر  ك ــتهداف الب ــا إس ــم خالله ــام، ت ــادي ه وم
ــل  ــن أج ــخصا م ــل 55 ش ــىل تحوي ــفرت ع ــة أس ــرام العملي ــف واإلج ــكال العن أش
دراســة حالتهــم ، كــام ثــم مراقبــة وتفتيــش 55 مركبــة ، توقيــف 06 دراجــات ناريــة 
مــن مختلــف األنــواع   كان أصحابهــا يســتعملونها بــدون وثائــق وبــدون إحــرتام أدىن 
ــداء  ــر 13 مخالفــة لعــدم إرت ــم تحري ــة ويف نفــس الســياق ت معايريالســالمة املروري

األقنعــة
الواقية ، ومراقبة عدد معترب من املحالت التجارية .

التغطية ...بلحاج.ف

الحماية المدنية بمستغانم تنقذ شخصا سقط عمق بئر  

نجحــت فرقــة الحاميــة املدنيــة لســيدي لخــرض يف إنقــاذ شــخص يبلــغ مــن العمــر 
46 ســنة مــن عمــق بــرئ يتجــاوز ال20 مــرتا ، و ذلــك عــىل مســتوى احــد الحقــول 
الفالحيــة بــدوار أوالد البــارودي ببلديــة ســيدي لخــرض بــرشق إقليــم واليــة مســتغانم 
 الضحيــة أصيــب بجــروح خطــرية عــىل مســتوى الــرأس و الرجلــني حيــث تــم تقديــم 
اإلســعافات األوليــة لــه ثــم تحويلــه عــىل جنــاح الرسعــة إىل مصلحــة االســتعجاالت 

الطبيــة مبستشــفى ســيدي عــيل. 
ــاوز  ــد تج ــة ، ق ــاه الباطني ــتخراج املي ــار اس ــا اآلب ــارة إىل أن ضحاي ــام تجــدر اإلش  ك
ــتغانم  ــة مس ــم والي ــتوى إقلي ــىل مس ــخاص ع ــة ال8 أش ــنة الجاري ــم الس تعداده
مــن الذيــن دفعتهــم الحاجــة إىل إصــالح االعطــاب التــي تتعــرض لهــا  محــركات و 

ــي .  ــقي الفالح ــرشب و الس ــاه ال ــري مي ــة لتوف ــاه الجوفي ــتخراج املي ــات اس مضخ
عبدالقادر رحامنية مستغانم 

حادث مرور يخلف ٧مصابين باالغواط
تدخلت الوحدة الرئيسية للحامية املدنية بدعم من املركز املتقدم بحي املقدر ألجل 

حادث مرور متثل يف تصادم بني شاحنة و 04 سيارات  بالقرب من حديقة التسلية 
املريغة بالطريق الوطني رقم 01 النقطة الكيلومرتية 399 ببلدية و دائرة االغواط. 

خلف الحادث 07 مصابني ( 06 وجال و
 إمرأة) بهم إصابات مختلفة تم اسعافهم يف املكان و نقلهم اىل مستشفى 240 

رسير. 
حمدي عطاالله

المخدرات تطيح بفار من العدالة والرقم 
األخضر ١٥٤٨ يكشف عملية سرقة بالبليدة

تحصلــت عنــارص فرقــة البحــث و التدخــل بأمــن واليــة البليــدة عــىل معلومــات تفيد 
بوجــود شــاب يتاجــر باملخــذرات  عــىل مســتوى مدينــة بنــي تامــو .وبعــد مزاولــة  
التحقيــق يف القضيــة تــم تحديــد هويــة املتهــم و إيقافــه عــىل مــنت ســيارة ســياحية 
رفقــة شــخص آخــر، حيــث تبــني ان هــذا األخــري مبحــوث عنــه مــن قبــل العدالــة، 
ــه  ــج، و بعــد تفتيــش منزل ــه 385 غــرام مــن الكيــف املعال ــم ضبــط  بحوزت وقــد ت
العائــيل   عرثعنــارص الرشطــة عــىل 80 غــرام مــن الكيــف املعالــج و مبلــغ مــايل قــدره 
29300 دج مــن عائــدات بيــع تلــك املخــدرات، و عليــه تــم تقدميهــام أمــام العدالــة.

ــدة اتصــال هاتفــي عــىل الرقــم  ــة البلي ــارص امــن والي ويف ســياق متصــل تلقــت عن
األخــرض 1548 مفــاده قيــام مجموعــة مــن االشــخاص بعمليــة الرسقــة مــن داخــل 
منــزل بوســط مدينــة البليــدة، وبعــد تنقــل  عنــارص مــن فرقــة البحــث و التدخــل إىل 
عــني املــكان و كــذا  القيــام بعــدة دوريــات تــم القبــض عــىل املشــتىك منهــم البالــغ 
ــع  ــات م ــم املرسوق ــث كان بحوزته ــس، حي ــة تلب ــخاص يف حال ــة أش ــم أربع عدده

األداة املســتعملة يف عمليــة الرسقــة، و عليــه تــم تقدميهــم أمــام العدالــة.  
 ب-رستم

عمال النضافة لبلدية الحاج المشري يعانون 
من عدة نقائص بحث نجد من جانب عددهم 

قليل وعدم وجود شاحنة ضغط 

ــم  ــث انه ــات حي ــي نفي ــن مخصــص لرم ــدم وجــود اماك ــة واتســاعها ع ــرب البلدي ك
يقمونــا بجمــع نفيــات مــن امــام كل بيــت ...وال يســتطعون جمعهــا يف يــوم واحــد 
ــون اىل  ــك يتنقل ــف اىل ذال ــا ض ــدة لرميه ــافة بعي ــون ملس ــم يتنقل ــة اىل انه باالضاف
خــارج البلديــة لجمــع نفيــات ..اىل قريــة اقنــاب ..وعــني بــكاي  وهــذا مــا ارهقهــم 
وزاد مــن عنائهــم ونقــص يف الــزي الواقــي طلبهــم النظــر يف حالتهــم املزريــة وطلــب 
الشــعب بتوفــري عــامل اكــرث لســد جمــع النفيــات بكامــل انحــاء البلديــة ...كــام انهــم 

يقمــون بجمــع نفيــات الســوق االســبوعي وهذيرهقَهــم كثــريا. 
حمدي عطاالله ..

 ـ تقديرا منه لإلبداع واملبدعني يف شّتى املجاالت ، والتزاما منه 
برعاية وإعالء قيمة اإلبداع ، وتثمني دوره يف إثراء املجتمعات  

أرشف  مبكتبه مبقّر الوالية  وايل والية تبّسة السّيد "  محّمد 
الربكة داحاج  " ، مبعّية السّيد رئيس املجلس الّشعبي الواليئ ، 

عىل مراسيم تكريم املتّوجني بجائزة رئيس الجمهورّية للمبدعني 
الّشباب " عيل معاّيش " لسنة " 2020 " ، املبدع  " بشري 

مسعودي " ، الفائز بالجائزة األوىل  -  يف مجال الّسينام  - ، عن 
عمله " رحيم " ، واملبدعة الّشابة " شادية دربال " ، الفائزة 

بالجائزة الّثانية  - يف مجال الفنون الّتشكيلّية  - ، عن عملها  " 
كواليس الحرب  ". 

 السّيد وايل الوالية ، -  ويف كلمة له باملناسبة  - أشاد بتفّوق 
مبدعي تبّسة وطنّيا رغم الظّروف الصحّية الّراهنة ، ملتزما 

باملرافقة والّدعم للّنهوض باملشهد الّثقايف املحّيل ، وتعزيز األطر 
الثقافّية لدورها يف  صناعة اإلنسان ، وبلورة الفكراملجتمعي 
وتطويره ، مقّدما تهانيه إىل املكّرمني ومن خاللهم إىل األرسة 

الثقافّية بالوالية .
سعدوين نورهان تبسة

مراسيم تكريم المتّوجين بجائزة رئيس الجمهورّية 
للمبدعين الّشباب  " علي معّاشي " لسنة " 2020

 يف إطار التكّفل الصّحي بسكان املناطق الّنائية ومناطق الظّل 
، وتحت سامي إرشاف وايل والية تبّسة  ، سرّيت مديرّية الصّحة 
والّسكان لوالية تبّسة ، بالّتنسيق مع املؤّسسة العمومّية للصّحة 

الجوارّية  " ونزة  " ، واملؤّسسة العمومّية للصّحة الجوارّية " 
الّرشيعة " ، قافلة طبّية متخّصصة لفائدة ساكنة بلدّية " عني 
الّزرقاء " وقاطني منطقة الظّل " قسطل " بإقليمها ، للكشف 
يف تخّصصات " الجراحة العاّمة ، طّب أمراض العيون ، أمراض 

الجهاز الهضمي ،  واألمراض العقلّية " ، وقافلة طبّية ثانية 
متخّصصة لفائدة ساكنة بلدّية " ثليجان " وقاطني منطقة الظّل 
" فّم السّد " بإقليمها ، للكشف يف تخّصصات " الطّب الّداخيل ، 

طّب أمراض القلب ، طّب أمراض األنف األذن والحنجرة ، أمراض 
الّنساء والّتوليد ، الجراحة العاّمة " ،  توبعت بحملة توعية 
وتحسيس للوقاية من وباء " كوفيد - 19 " ، تخلّلتها عملّية 

تضامنّية للمكتب الواليئ للمنظّمة الوطنّية للّتعاون اإلنساين ، 
بتوزيع أفرشة وأغطية عىل األرس املعوزّة  .  

 القافلة الطبّية  األوىل ، شملت تشخيص وفحص أزيد من " 150 
" مريضا ومريضة ، ويعّد تخّصص" طّب العيون " ، األكرث إقباال 

من طرف مواطني بلدّية " عني الّزرقاء " ومنطقة الظّل " قسطل" 
، إىل جانب تخّصص " الجراحة العاّمة " ، فيام مكّنت القافلة 

الطبّية الّثانية ، من إجراء فحوصات ألزيد من " 260 " مريضا ، 
وكان إقبال مواطنو بلدّية " ثليجان " ومنطقة الظّل " فّم السّد  
" ، عىل تخّصص الجراحة العاّمة ، إىل جانب طّب أمراض األنف 

األذن والحنجرة. 
إىل ذلك ، ّرصح مدير الصّحة والّسكان لوالية تبّسة السّيد " 

الّسعيد بلعيد  " ، انّه سيتّم التكّفل بالحاالت املستعجلة من 
العائالت املعوزّة ومحدودة الّدخل ، - التي تّم تشخيصها نهار 

اليوم خالل نشاط القافلتني الطبّيتني - ، وتستدعي إجراء عملّيات 
جراحّية عىل مستوى املؤّسسات االستشفائّية بإقليم الوالية أو 

خارجها ، وأكّد أّن إطالق القوافل الطبّية لفائدة قاطني مناطق 

الظّل بوالية تبّسة ، متواصال كاشفا عن تسيري قافلة طبّية 
متخّصصة كّل خمسة عرش يوما " 15 " ، تستهدف سكّان املناطق 

الّنائية ومناطق الظّل، ويجري العمل - يضيف - ،عىل توسيعها 
بإدماج تخّصصات أخرى، بعد التحاق كادر طّبي متخّصص 

بالقطاع .
سعدوين نورهان تبسة

انطالق القوافل الطبية لفائدة القاطنين في مناطق الظل 

يف إتصال  هاتفي من قبل املراسل الصحفي حمدي عطاءالله مع 
رئيس بلدية األغواط السيد محمد بن قسمية ساعات بعد أمر 

توقيف عىل أداء املهام اإلنتخابية رصح انه تم اإلستامع له مرتني 
مع األمني العام للبلدية وخمسة نواب املجلس الشعبي البلدي 

ومجموعة من الشهود رجال ونساء من
 األعضاء ورئيس املجلس السابق واملوظفني بالبلدية يضف رئيس 

املجلس تم اإلستامع لهم مرتني من قبل محمكة عني مايض 
حول ملف توريع قطع األرايض مع توقيف  املهام  من تاريخ 

2020/12/23 وحددت الجلسة األوىل يوم 11جانفي 2021 
مبحكة عني مايض.أين سيمثل 11 شخص متهم و هم رئيس 

املجلس
 الشعبي البلدي واألمني العام للبلدية و4نواب و4 شهود وجهت 

لهم تهمة "إستغالل املنصب
اما بخصوص أين وصلت اإلجراءات اإلدارية يف ملف توزيع قطع 

األريض الصالحة للبناء رصح رئيس املجلس اشعبي البلدي انه 
تم املصادقة عىل املداولة عىل قامئة األرايض 2561  وهي األن 

عىل مستوى مصالح دائرة األغواط منذ أمس أين سيتم املصادقة 
عليها من قبل رئيس الدائرة وتحويلها

 للبلدية إلشهارها ونسخة منها لتحقيق لدي أمالك الدولة 
وكذالك لتحضري العقود . 

حمدي عطاالله

بأمر من محكمة عين ماضي باألغواط إيقاف مهام رئيس بلدية األغواط وأربعة نواب 
واألمين العام للبلدية حول قضية قطع األرضي الصالحة للبناء لبلدية األغواط
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نقابات التربية بخنشلة في يوم إحتجاجي 
قامت نقابات الرتبية بخنشلة بشن يوم إحتجاجي مبختلف 

األطوار الثالثة وذلك صبيحة اإلثنني املايض وعىل مدار نهار كامل 
إحتجاجا عىل الراتب الشهري املتأخر،وقد سجلت الثانويات أعىل 
نسبة لالستجابة لالرضاب إذ وصلت لحدود مقاطعة للدروس مبا 

يصل 70 % يف 17 ثانوية عرب كامل تراب الوالية وذلك للمنضوين 
تحت لواء نقابة أساتذة الثانويات الجزائرية cla., ويف نص بيان 

تحصلت عليه الوسيط املغاريب للنقابة اآلنفة  الذكر مطالب 
عديدة أهمها حل مشكل تذبذب صب الرواتب الشهرية وتسوية 

املخلفات املتأخرة ووضعية األساتذة املستخلفني والعائدين 
من اإلستيداع والدخول الواليئ وكذلك وضع حد للفوىض 

الحاصلة يف املديرية وعدم التنسيق بني مصلحتي املوظفني 
والرواتب ماجعل املعلمني يوميا يتنقلون ملديريتهم للمطالبة 

بحقوقهم،وأمسية اإلثنني وعن طريق خلية اإلعالم واإلتصال 
ملديرية الرتبية بخنشلة نرش بيان مقتضب مضمونه أن صب 

راتب شهر ديسمرب سيتم يف القريب العاجل دون تحديد تاريخ 
معني ما جعل األساتذة يشتاطون غضبا عازمني عىل مواصلة مثل 

هذه الوقفات اإلحتجاجية ومطالبني بفتح تحقيق من قبل الوزارة 
املعنية متهمني املديرية الوالئية بعدم الجدية يف حل مشاكل 

املوظفني،ومحاولة منا للتحري أكرث إتصلنا برئيس مصلحة الرواتب 
عطاالله فاتح نور خنشلةباملديرية لكن دون أي رد.

احياءا لمرور سنة على ذكرى وفاة الفريق 
احمد قايد صالح عملية تشجير واسعة على 

مستوى المجمع المائي ببلدية تمزوغة 

نظمت األمانة الوالئية للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالتنسيق مختلف السلطات 
الوالئية و املحلية و األمنية و عديد فعاليات املجتمع املدين عملية تشجري واسعة عىل 

مستوى املجمع املايئ وادي الغاسول ببلدية متزوغة . و ذلك مبناسبة إحياء الذكرى األوىل 
لوفاة فقيد األمة « الفريق أحمد قايد صالح « . 

تالمذة املؤسسات الرتبوية لبلدية متزوغة شاركوا يف عملية الغرس و ذلك بإحرتام التدابري 
الالزمة للوقاية من فريوس كورونا_ كوفيد 19_ وذلك مبجهودات إطارات املؤسسات 

التعليمية التي نظمت سري التالميذ و السهر عىل أمنهم و سالمتهم بتوصيات من السيدة 
مديرة الرتبية للوالية . 

عني متوشنت ياسني بوجمعة

يساهم في تشغيل حوالي 650 عامل مصنع القفازات 
بعين تموشنت يدخل مرحلة التصدير نحو الخارج 

عاين وايل عني متوشنت مومن امحمد مصنع إنتاج القفازات الطبية باملنطقة الصناعية 
لعني متوشنت بعد دخوله مرحلة التصدير إىل الخارج، حيث تلقى العديد من الرشوحات 

من طرف املسري حول الطاقة اإلنتاجية لهذا املصنع و آفاقه من خالل استحداث وحدة 
إلنتاج الكاممات الجراحية منوها بدعم الدولة يف إنجاح املرشوع و توسيعه، و هو 

يساهم حاليا يف تشغيل 650 عامل.  
كام عاين السيد الوايل املراحل التي مير بها املنتوج ليصبح جاهزا للتصديــــــــر إىل 

الخارج. 
هذا وقد شجع السيد الوايل القامئني عىل تسري املصنع ملضاعفة الجهود لبلوغ األهداف 

املسطرة، مؤكدا استعداده ملرافقة و تدعيم كل اإلستثامرات التي تصبو إىل تحقيق 
النجاح و توفري اليد العاملة للنهوض بالتنمية املحلية. 

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

 يوم تحسيسي حول الفكر المقاوالتي 
و عملية إنشاء المؤسسات المصغرة 

نظمت الوكالة الوطنية لدعم و ترقية املقاوالتية او اونساج سابقا بجامعة بلحاج 
بوشعيب بعني متوشنت حملة تحسيسية  لتعريف الطلبة باالمتيازات املمنوحة من 

طرف الجهاز . 
املبادرة تهدف  ترقية و تطوير و تشجيع املبادرة املقاوالتية يف الوسط الجامعي و تحفيز 
الروح املقاوالتية لدى الباحثني و الطلبة من خالل برامج نشاطات تهدف إىل نرش و زرع 

الثقافة املقاوالتية و إنشاء بنك لألفكار ترتكز عىل مذكرات التخرج وكذا نتائج األعامل 
املنجزة من طرف مخابر البحث الجامعية و التي ميكن أن تكون موضوع ملشاريع 

استثامرية. 
عني متوشنت ياسني بوجمعة 

حصة 639 سكن إجتماعي بششار 
تحدث موجة غضب عارمة 

خلفت القامئة اإلسمية للمستفيدين من 
639 سكن عمومي إيجاري بششار واملعلنة 

منتصف االسبوع الفارط موجة غضب 
عارمة لدى األوساط الشعبية باملدينة،وذلك 
بالنظر للتجاوزات الكبرية التي عرفتها عملية 

إعداد القامئة إذ ومنذ تاريخ نرشها تشهد 
ششار يوميا إحتجاجات من املقصيني وذلك 

مبقر الدائرة والبلدية ووصلت لحد إقدام 
مجموعة من الشباب عىل إحراق أنفسهم بعد الظلم الذي تعرضوا له لكن تدخل عنارص 

الحامية املدنية وقوات األمن حال دون وقوع الكارثة،وحسب األصداء الواردة إلينا 
فإن اللجنه املرشفة عىل إعداد أسامء املستفيدين ارتكبت تجاوزات عديدة إذ منحت 

السكنات لرجال أعامل أصحاب نفوذ وكذلك ملوظفني تجاوزت أجورهم 24 ألف دينار 
وهو أكرب راتب مسموح لصاحبه اإلستفادة من  سكن إجتامعي ،كام تم إدراج أسامء 

شباب تقل أعامرهم عن 25 سنة وكذلك البعض من املهاجرين املقيمني خارج الوطن،كام 
عرب العرشات من أرباب األرس عن تذمرهم من اإلقصاء املجحف يف حقهم رغم أولويتهم 

بالنظر ألعداد أفراد عائالتهم وظروف معيشتهم الصعبة،،ويف محاولة إلمتصاص غضب 
املحتجني آكدت املصالح املعنية أن حصصا سكنية أخرى ستوزع يف القريب العاجل وهو 

األمر الذي اعتربته الساكنة مجرد محاولة لربح الوقت ريثام تنتهي مهلة الطعون،وقد 
هدد الكثري من املحتاجني للسكن أبناء املقاطعة اإلدارية ششار بتصعيد اإلحتجاجات 

وطالبوا بتدخل الهيئات الوالئية للتقيص يف األمر.
عطاالله فاتح نور خنشلة    

صرخة مكتتبي سكنات عدل٢ 
لوالية المدية بعد زيارة الوزير االول

مكتتبــي عــدل 2 باملديــة يســتنجدون بعــد الزيــارة التــي قــام بهــا 
ــف  ــت مختل ــد ان تداول ــة بع ــة خاص ــة املدي ــر االول لوالي الوزي
وســائل التواصــل االجتامعــي لصــور املــرشوع قبــل الزيــارة 

ــني . ــارة بيوم ــد الزي ــارة وبع ــاء الزي ــر االول واثن الوزي
ــادس  ــن الس ــني الف ــتان ب ــري  ش ــرش بالخ ــور ال تب ــي ص ــا ه حق
(املــرسح) و العفــن الخالــص الــذي شــهدته منطقــة بنــي عطــيل 

ــل ــع للعدادي ــم الضائ ــوان «الحل ــة بعن باملدي
هــي مرسحيــة ال نــدري ان كنــت شــاهدا عليهــا ســيدي الوزيــر 

األول
ــة  ــم فاملصيب ــت ال تعل ــة و ان كن ــك مصيب ــم فتل ــت تعل ــان كن ف

ــدة ــر الجدي أعظــم وأفضــح للجزائ
ــأن تكــون  ــارة و طمعــا ب فبعــد ان اســتبرش ســكان الواليــة بالزي
محفوفــة باملشــاريع و االضافــات ودفــع مــا تبقــى مــن مشــاريع

مل ينلــه منهــا إال اختنــاق حركــة املــرور و تعطيــل مصالــح 
للخلــق. واجهــاد  املواطنــني 

ــاع  ــال و ض ــذي ط ــم ال ــاب الحل ــت ألصح ــا كان ــة كله والصدم
ــم  ــالق و صدمته ــرية االنط ــتهم وت ــن ادهش ــدل الذي ــوا ع مكتتب
ــة نقطــة  ــن اآلالت لرتســم هــذه الواقع ــع م ــة اخــالء املوق عملي
ــد  ــة .فق ــدل بالوالي ــاريع ع ــول مش ــة ح ــي ضبابي ــوداء تضف س
صنعــت فقــط يف حضــورك ســيدي الوزيــر حســب لســان املكتتبني

ــىل  ــنب ع ــع الغ ــل لرف ــر األول التدخ ــيدي الوزي ــك س ــوا من نرج
انهكــت  و  حناجرهــم  جفــت  و  انتظارهــم  طــال  مكتتبــني 

اجســادهم جريــا وراء حلــم الســكن بواليــة املديــة
املدية قبيل محمد

طرقات قايس تغرق في وحل األشغال المتوقفة 
يعترب مرشوع إعادة تعبيد طرقات بلدية قايس والذي رصد له 

مبلغ 60 مليار سنتيم مثار إستياء ساكنة املدينة ككل وذلك 
بفعل توقف األشغال بعد أن قامت املقاولة املكلفة باالنجاز 

بنزع إسفلت الطرق املهرتئة متهيدا إلعادة تعبيدها لكن توقف 
اإلنشاء جعل من طرقات قايس ومع حلول فصل الشتاء و تهاطل 

األمطار نسخة من أحياء حرب ،وأضحت السيارات متر بصعوبة 
بل األكرث هو ترضر البعض منها ما جعل أصحابها يعربون عن 

معاناتهم بأسف شديد،ودفع بالسكان لغلق بعض الشوارع 
باملتاريس والحجارة وأخرها الطريق املؤدي للمستشفى واملار 

بإبتدائية اإلخوة بومعراف،ويف مسالك أخرى بحي الصادق 
بلعابد و حي 8 ماي وجادة شارع أوالد عايد يظل نفس اإلشكال 

مطروحا،وأصبح رضوريا العمل عىل حله بإستئناف املقاولة 
املعنية لعملها يف أرسع وقت ممكن وذلك تفاديا للمزيد من 

األرضار باملركبات وحتى برشيا،وحسب مصدر عليم فإن التوقف 
هذا مرده  عدم دفع الشطر األول من مستحقات املتعهد املكلف 

باالنجاز ،يف وقت تتحدث مصادر أخرى أن املسؤولني املحليني 

ارتأوا ويف تخطيط يسء وتوقيت غري مناسب إنجاز عمليات أخرى 
بالطرقات و ينتظر أن يعلن عن إستشارات لتجديد شبكات املاء 

الصالح للرشب وكذلك قنوات الرصف الصحي يف هذه األيام،األمر 
الذي جعل السكان يطالبون بترسيع جل العمليات لوضع حد 

ملعاناتهم وذلك منذ أكرث من سنة تاريخ بداية العمل بهذا 
املرشوع املتعرث. 

عطاالله فاتح نور.       

كشف مدير التشغيل بالوالية "نارص متناين" عن إدماج 841 
متعاقدا يف إطار عقود ما قبل التشغيل التابعني لقطاع الرتبية 

قبل نهاية السنة الجارية 2020 وينتظر أن يتم بالتأشري عىل هذه 
املناصب الشاغرة من طرف املراقب املايل األسبوع القادم ، ويف 
السياق أوضح ذات املسؤول عن إدماج 1539 متعاقدا إىل غاية 

23 ديسمرب الجاري من أصل 6071 متعاقدا من الدفعة األوىل 
ميثلون عدة قطاعات كالصحة والجامعات املحلية والبلديات 

وغريها والعملية متواصلة ، كام تم إدماج بعض املتعاقدين من 
الدفعة الثانية التي تحوي 1442 متعاقدا يف بعض القطاعات 

كالرضائب وأمالك الدولة حسب ذات املتحدث .
ساملي زينب

مدير التشغيل بالبويرة يكشف
  إدماج ٨٤١ متعاقدا في قطاع التربية قبل نهاية السنة
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ارشاف الســيد مديــر الصحــة و الســكان لواليــة األغــواط و 
ــق.  ــة الخن ــة  لبلدي ــة واملدني ــة األمني ــلطات املحلي ــور الس بحض
مــن فتــح قاعــة العــالج  الشــهيد مختــاري عــالل ببلديــة الخنــق 
باألغــواط ســتمكن هــذه العمليــة مــن التخفيــف عــىل مســتوى 
العيــادة الرئيســية بالبلديــة وتقليــل عنــاء تنقــل ســاكنة املنطقــة 
ــة  ــة للصحــة الجواري ــة .وبهــذا  تكــون املؤسســة العمومي الرشقي
باألغــواط اســتعادت  قاعــة العــالج الشــهيد مختــاري عــالل 

ــن 5 ســنوات  .. ــرث م ــق دام ألك ــد غل ــق بع ــة الخن ببلدي
جــاء إعــادة االعتبــار لقاعــة حمــدة والخنــق يف أقــل مــن نصــف 
ــة  ــة للصح ــة العمومي ــد ملؤسس ــر الجدي ــويل املدي ــد ت ــنة  بع س

ــة األغــواط. ــة لوالي الجواري
 حمدي عطاءالله

 إعادة فتح قاعة العالج الشهيد مختاري 
عالل ببلدية الخنق بعد غلق دام ٥سنوات 

يف إطــار محاربــة الجرميــة بشــتى أنواعهــا، 
الرابــع  الحــرضي  متكــن عنــارص األمــن 
بأمــن واليــة ســعيدة مــن توقيــف شــخص 
يف  تــورط  ســنة   22 العمــر  مــن  يبلــغ 
توافــر  مــع  بالخطــف  الرسقــة  قضيــة 
تعــدد الجنــاة ، وقائــع القضيــة تعــود إثــر 
دوريــات لعنــارص األمــن الحــرضي الرابــع 
ــد  ــز الربي ــن مرك ــرب م ــرص بالق ــي الن بح
ــوذان  ــخصني يل ــم لش ــت انتباهه ــن لف أي
بالفــرار أيــن تــم توقيــف أحدهــام يف 
حالــة تلبــس و إقتيــاده إىل مقــر املصلحــة 
ــة  ــد الضحي ــام بع ــدم في ــق ، لتتق للتحقي
أمــام مصالحنــا لتقييــد شــكوى رســمية 
جــرم  حقهــا  يف  إقرتفــا  شــخصني  ضــد 

هاتفهــا  مســتهدفني  بالخطــف  الرسقــة 
النقــال وبعدتعرفهــا عــىل املشــتبه فيــه 
الشــخصني  احــد  أنــه  الضحيــة  أكــدت 
اللــذان قامــا بالرسقــة ، املشــتبه فيهــام 
قــدم  و  قضــايئ ضدهــام  إجــراء  أنجــز 
ــث  ــة حي ــة الجمهوري ــام نياب ــام أم احده
ــنة  ــه األول س ــتبه في ــق املش ــدر يف ح ص
(01) حبــس نافــذة و 100 ألــف غرامــة 
ماليــة نافــذة مــع اإليــداع فيــام صــدر 
ــة (03)  ــاين ثالث ــه الث ــتبه في ــق املش يف ح
ســنوات حبــس نافــذة و 100 ألــف غرامــة 
ــض ضــده. ــر بالقب ــع األم ــذة م ــة ناف مالي
خلدون  عبدالكريم

وضع حد لشخصين يحترفان سرقة الهواتف -بسعيدة-

بيان إعالمـي
حمالت توعوية و تحسيسية متواصلة من قبل مصالح أمن والية األغواط في أوساط المواطنين

حرصا عىل أهمية و فاعلية العمل و النشاط التوعوي التحسييس  الذي يتم تنظيمه و تجسيده مبقاربة 
جوارية إتصالية ومجتمعية تزامنا و الظرف الراهن، باالعتامد عىل الفضاء املفتوح لفائدة مختلف رشائح 

املجتمع، وعرب مختلف وسائل اإلعالم و كذا مختلف الدعائم اإلتصالية للمديرية العامة لألمن الوطني 
خاصة عرب شبكات التواصل االجتامعي، و ذلك بهدف توعية املواطن الكريم من مختلف املخاطر التي تهدد 

أمنه وصحته، يف هذا اإلطار و من أجل املساهمة يف الوقاية من عدوى فريوس كورونا، بادرت مصالح أمن 
والية االغواط بتنظيم العديد من الحمالت التحسيسية التوعوية للوقاية من عدوى فريوس كورونا لفائدة 
املواطنني عرب مختلف الفضاءات و األماكن التي يتم التوافد عليها من قبلهم، مع استغالل مختلف املنابر 

و الفضاءات اإلعالمية لبث و إيصال رسائل إعالمية هادفة للوقاية من هذه الجائحة، أين تم خاللها تقديم 
النصائح و اإلرشادات الرضورية التي تدعوهم للتقيد و االلتزام بالتدابري الوقائية من الفريوس، سيام ما تعلق 

منها باتخاذ إجراءات النظافة، االستعامل الواسع للكاممات الوقائية، رضورة تفادي كل أشكال التجمعات و 
احرتام املسافة الوقائية اآلمنة، احرتام مواقيت الحجر املنزيل الجزيئ، عالوة عىل مشاركة مصالح أمن الوالية 
يف العديد من املبادرات ذات الصلة للوقاية من هذا الفريوس و الحفاظ عىل الصحة العمومية للوقاية من 

انتشار هذا الفريوس،
        مصالح أمن الوالية و يف ذات السياق قامت مبواصلة أنشطتها التحسيسية التوعوية يف مجاالت 

السالمة املرورية، االستعامل األمن لشبكة األنرتنت و الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكرتونية، و كذا الوقاية 
من مخاطر استهالك املخدرات و املؤثرات العقلية، من خالل املبادرات املنظمة يف هذا الشأن التي تهدف 

إىل التحسيس و التوعية من مختلف املخاطر املتعلقة باملجاالت السالفة الذكر و التي تهدد أمن وصحة 
املواطنني.

مكتب االتصال و العالقات العامة

أمن والية األغواط

الجمهـــــــــورية الجزائــــــــرية الديمقــــــــراطية الشعبـــــــــية
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المديريـــــة العامـــــــة للحمـــــــــاية المدنيــــة
مــــــــــــــــــديرية الوقاية

        بــــــــــــالغ

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

االختناقات بغاز احادي اكسيد الكربون و حوادث أخرى.

     خالل الفرتة املمتدة ما بني 24 اىل 26 ديسمرب2020  و إىل غاية صبيحة السبت عىل الساعة الثامنة 
صباحا (أي خالل  48 ساعة  األخرية) سجلت وحدات الحامية املدنية 4789 تدخل يف عــدة مناطق مختلفة 

من الوطن وهذا عىل إثر تلقي مكاملات االستغـاثة من  طرف املواطنني هذه التدخالت شملت مختلف 
مجاالت أنشطة الحاميـة املدنية سواء املتعلقة بحوادث املرور الحوادث املنزلية اإلجالء الصحي إخمــاد 

الحرائق و األجهزة األمنية و كذا عمليات التحسيس و التطهري فيام يتعلق بفريوس كورونا كوفيد19.
     فيام يخص النشاطات املتعلقة بالوقاية من انتشار فريوس كورونا كوفيد19- قامت وحدات الحامية 
املدنية خالل نفس الفرتة عرب كافة الرتاب الوطني بـ 116 عملية تحسيسية عرب 21 واليات (85 بلدية) 

لفائدة املواطنني عرب كافة الواليات تحثهم وتذكرهم عىل رضورة إحرتام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد 
اإلجتامعي، باإلضافة إىل القيام بـ 167 عملية تعقيم عرب 22 والية (72 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية 

وخاصة املجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت املديرية العامة للحامية املدنية لهتني العمليتني 524 
عون حامية مدنية مبختلف الرتب، 92 سيارة إسعاف و 53 شاحنة. 

     كام قامت وحدات الحامية املدنية خالل نفس الفرتة بـ 282 تدخل من أجل عدة حوادث املرور 
عرب عدة واليات خلفت هذه الحوادث وفاة 06 أشخاص وإصابة 384 أخرين بجروح مختلفة و متفاوتة 
الخطورة، تم إسعاف الجرحى يف مكان الحوادث ثم تحويلهم إىل املستشفيات املحلية من قبل الحامية 

املدنية.
      للعلم، قامت مصالحنا  بتقديم اإلسعافات األولية لـ 32 شخص مختنقني عىل إثر استنشاقهم لغاز 

أحادي اكسيد الكربون CO املنبعث من أجهزة التدفئة املختلفة يف كل من واليات البيض 08 اشخاص ، 
البليدة 06 اشخاص ، قسنطينة 04 اشخاص ، وهران 05 اشخاص ، نعامة 03 اشخاص ، و واليات البويرة ، 
عني متوشنت ، غليزان ،تبسة ، برج بوعريريج ، األغواط  01 شخص يف كل والية  ، تم التكفل بالضحايا يف 

عني املكان وتحويلهم  يف حالة مقبولة اىل املستشفيات املحلية .
كام تدخلت مصالح الحامية املدنية لوالية بجاية  ألجل إنقاذ و إجالء اثنني و عرشون  (22) شخص؛ كانوا 

عىل مستوى مخيم، بالـــــمكان املسمى: ‹› غــــابة البحرية السوداء ‹›؛ بلدية و دائرة أدكار.
اىل جانب هذا ، قامت مصالح الحامية املدنية لوالية البليدة ألجل إخامد حريق شب داخل شايل (غرفة 

حراسة) برشكة ‹›بيفا›› للبسكويت، بلديــــة أوالد سالمة، دائــــرة بوقرة، اخمد الحريق نهائيا من طرف 
مصالحنا، مع تم تسجيل وفاة شخص (01) (محروق كليا)  يبلغ من العمر 62 سنة تم نقله إىل مصلحة 

حفض الجثث مبستشفى البليدة.
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الكاتبة والمربية فتيحة محمودي للوسيط المغاربي.

الكتابة للطفل أصعب  من تربيته

 الوســيط املغــاريب : مــن هــي 
؟  محمــودي  فتيحــة 

محمــودي:   فتيحــة  الكاتبــة 
كاتبــة  هــي  فتيحــة  محمــودي 
جزائريــة مــن مواليــد 1972بــأوالد 
ميمــون واليــة تلمســان ترعرعــت 
ــة محافظــة جــدا درســت  كل  يف بيئ
األطــوار الدراســية بــأوالد ميمــون  
متحصلــة عــىل دبلــوم يف املحاســبة و 
ــي ســامي تخصــص مــريب  ــوم تقن دبل
مــن  ألكــرث  عملــت  أوىل   طفولــة 
عرشيــن ســنة  مبصلحــة املالحظــة 

. املفتــوح  الوســط  والرتبيــة يف 
الوســيط املغــاريب : أيهــام تفضــل 
فتيحــة محمــودي أن تكــون كاتبــة أم 

مربيــة ؟
 : محمــودي  فتيحــة  الكاتبــة 
ــال  ــة األطف ــا مربي ــني مع أفضــل اإلثن
ــة التــي تنســج لهــم خيــوط  و الكاتب
املبــادئ  فيهــم   تــزرع  حكايــات 
منهــم   وتجعــل  النبيلــة  والقيــم 
ــم.  ــدور حوله ــا ي ــني مب ــخاصا واع أش
ــت  ــف كان ــاريب : كي الوســيط املغ

ــة ؟ ــال الكتاب مســريتك يف مج
الكاتبــة فتيحــة محمــودي :   منــذ 
أن كنــت صغــرية وانــا مولعــة بالكتابة 
إذ كنــت أعيــد كتابــة القصــص التــي 
أقرأهــا و تعجبنــي .عــدة مــرات  أمــا 
عــن بدايتــي فكانــت  مــع املجلــة 
الحائطيــة للمدرســة حيــث كانــت 
يومــا    عــرشة  خمســة  كل  تعلــق 

ــويص . ــا  بنص ــارك فيه ــت أش فكن
كنــت  املتوســطة  مرحلــة  يف 
أكتــب بعــض النصــوص التــي تحــث 
عــىل حســن األخــالق وأحيانــا أكتــب 

قصصــا واقعيــة .
إن  يقــال   : املغــاريب  الوســيط 
أصعــب  مــن  للطفــل  الكتابــة 
الكتابــات هــل هــذا القــول صحيــح ؟

إن  محمــودي:  فتيحــة  الكاتبــة 
الكتابــة  للطفــل  هــي   أصعــب مــن 
تربيتــه إذ عــىل الكاتــب  أو الراوي أن 
ينــزل إىل مســتوى الطفــل ليســتعمل 
كلــامت بســيطة يكــون وقعهــا قــوي 
ــر عــىل مســمع  الطفــل  حتــى  ومؤث

تتكــون لديــه شــخصية ســوية .
ــه يف  ــا نزرع ــي م ــا نجن ــث أنن حي

ــرب . ــام يك ــل حين الطف
ذكــرت   : املغــاريب  الوســيط 
أنــك عملــت يف مصلحــة املالحظــة 
والرتبيــة يف الوســط املفتــوح حدثينــا 
عــن هــذه املصلحــة وطبيعــة عملــك 

فيهــا ؟ 
ــم  ــودي: نع ــة محم ــة فتيح الكاتب
عملــت مبصلحــة املالحظــة و الرتبيــة 

يف الوســط املفتــوح إذ تتميــز بالطابع  
عمــيل  كان  اإلجتامعــي  و  الرتبــوي 
عمــال نبيــال متنيــت لــو ســاعدتني 
أيامــي يف  بقيــه  ألكمــل  الظــروف 

ــاك . ــل هن العم
كان  عمــيل هــو إجــراء البحــوث 
وحضــور  للقــرص  اإلجتامعيــة 

جانــب  إىل  معهــم  الجلســات 
 متابعهم يف الوسط اإلجتامعي .

يف  والرتبيــة  املالحظــة  مصلحــة 
مصلحــة  هــي  املفتــوح  الوســط 
تابعــة إداريــا إىل مديريــة النشــاط 
اإلجتامعــي  يف حــني يتمثــل دورهــا يف 

املســاعدة القضائيــة .تضــم املصلحــة 
مجموعــة مــن املربيــات واإلخصائيــني 
النفســانيني دورهــم مســاعدة الطفــل 
يجــد  الــذي   الطفــل  أو  املنحــرف 
الوســط  يف  التأقلــم  يف  صعوبــات 

الــدرايس أو الوســط اإلجتامعــي  
ومرافقتهــم  مبتابعتهــم   وذلــك 
أو  التكويــن  مراكــز  يف  وإدماجهــم 
باملراســلة  الدراســة  إىل  توجيههــم 

وغــري ذلــك .
مجــال  يف   : املغــاريب  الوســيط 
توظفــني  كيــف  كمربيــة  عملــك 

؟ ذلــك  يف  مهوبتــك 

محمــودي  فتيحــة  الكاتبــة 
مصلحــة  يف  لعمــيل  بالنســبة   :
و  نصحــا  و  خــربة  زادين  املالحظــة 
ذلــك باإلحتــكاك مــع مختلــف فئــات 
ــة أو  ــة املحروم ــواء الفئ ــال س األطف
ســاعدتني  .حيــث  املنحرفــني  فئــة 

. القصــص  كتابــة  عــىل  
يف  ذكــرت   : املغــاريب  الوســيط 
حــوار ســابق للوســيط املغــاريب أنــك 
تعرضــت لعمليــة نصــب واحتيــال 
الروضــة  مــرشوع  يخــص  فيــام 
خاصتــك حدثينــا عــن حيثيــات هــذه 

القضيــة 
محمــودي:  فتيحــة  الكاتبــة 
بالنســبة  لقضيــة النصــب  ســببها 
عملــت  التــي  الصديقــات  إحــدى 
معــي مبصلحــة الرتبيــة واملالحظــة 
ــا وقعــت فريســة  ــا م ــي به ــوال ثقت ل
ملجموعــة التامســيح   املفرتســة نعــم 

حينــام تأمنــني لشــخص يحمــل فــوق 
رأس  لــك  يظهــر  رأســني  جســده  
الحاممــة املســاملة و حينــام يلــف 
رأس  لــك  ويخــرج  عليــك  شــباكه 
األفعــى الســامة إن مل تقتلــك بســمها  
حطمــت ضلوعــك  بقــوة إلتواءهــا 

عــىل جســدك الهزيــل .
وقــد  اآلن   : املغــاريب  الوســيط 
حققتــي مرشوعــك مبــاذا تنصحــني  
ــة  ــح روض ــد أن يفت ــن يري ــريك مم غ
يتميــز  أن  يجــب  لألطفــال ومبــاذا 

.؟ لينجــح يف مرشوعــه 
 : محمــودي  فتيحــة  الكاتبــة 
بالنســبة لــكل مــن أراد أن ينشــئ 
مــرشوع  روضــة أنصحــه أوال بالصــرب 
عــىل مــا ســيالقيه أن  يتهيــأ للخســارة 
العظمــى ألن اعتــامد الروضــة لــن 
يتحصــل عليــه يف شــهر أو شــهرين 
مديريــة  يف  امللــف  وضــع  مــن 
التضامــن  بــل قــد يتعــدى الســنة 
كاملــة قــد تنتهــي مــدة كــراء املحــل 

و امللــف مل يــدرس بعــد
أنــك  مبــا   : املغــاريب  الوســيط 
للطفــل  الكتابــة  يف  تخصصــت 
مــاذا توجهــني مــن كلمــة  للطفــل 

.؟ ولوالديــه 
محمــودي:  فتيحــة  الكاتبــة 
أوجههــا  التــي  للكلمــة  بالنســبة 
للطفــل هــي : أي بنــي عــش طفولتك   
ــا ال  ــن مبدع ــرح  إلعــب  أدرس ك إم

تكــن مقلــدا
وخاصــة  لألوليــاء  كلمتــي  أمــا 

الطفــل  إن  األمهــات 
 نعمــة مــن نعــم اللــه  تعــاىل 
عــىل الوالديــن لذلــك  وجــب عليكــم 

احتضــان اطفالكــم .
وجودهــم  تتجاهلــوا  ال 
األمــور  بتفاهــات  والتشــغلوهم 
وال تحملونهــم مــا ال يطيقــون ألن  
مرحلــة الطفولــة هــي املســؤولة عــن 

. مســتقبال  ترصفاتــه 
ــري  ــؤال أخ ــاريب : س ــيط املغ الوس
هــل لفلســطني مــكان يف مــرشوع 

كتابتــك للطفــل ؟
محمــودي:  فتيحــة  الكاتبــة 
بالنســبة لفلســطني فلســطني دامئــا يف 
ــد ســتكون  ــب و التفكــري  واألكي القل
ــل تخــص  ــة للطف ــع موجه يل  مواضي

القضيــة الفلســطينية .
ــم  ــة نخت ــاريب : كلم ــيط املغ الوس

بهــا هــذا الحــوار 
 : محمــودي  فتيحــة  الكاتبــة 
ولألســتاذ  لــك  بالشــكر  أتوجــه 

. يحيــاوي  الطاهــر 
أتوجــه  أن  يفوتنــي  ال  كــام 
ــاط  ــر النش ــل إىل مدي ــكر الجزي بالش
أخــذ  الــذي  الحــايل   اإلجتامعــي 
رســائيل بعــني اإلعتبــار بــارك اللــه 

فيــه .
الوســيط املغــاريب : شــكرا لــك 
ــت  ــربك دم ــدرك وص ــعة .ص ــىل س ع

للثقافــة ولــألدب عنــوان 

عانقــت القلــم وتولعــت بالكتابــة  منــذ نعومــة أظافرهــا فكانــت تعيــد كتابــة قصــص األطفال  
وتشــارك بنصوصهــا يف  املجــالت الحائطيــة املدرســية لهــا عــدة قصــص موجهــة لألطفــال ومديرة 
ــة والسادســة  .إنهــا  ــذي يبــث عــىل األرضي روضــة ســاهمت بقصــص يف برنامــج «براعتــي» ال
الكاتبــة ومربيــة األطفــال فتيحــة محمــودي التــي ســنحاورها يف هــذا اللقــاء لنكتشــف معهــا 

املزيــد مــن العالقــة  بــني الكتابــة للطفــل وتربيتــه وعــن مســريتها األدبيــة  .
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بن فريحة فاطمة الزهراء في حديث الوسيط المغاربي

كل كلمة صادقة ال يمكن لها إال أن تزرع في المرء بذرة طيبة

الوسيط املغاريب :كيف تعرفني نفسك للقراء؟
الســالم عليكــم و رحمــة اللــه تعــاىل و بركاتــه،  
وبعــد الصــالة و الســالم عــىل أرشف الخلــق ســيدنا 

ــه و ســلم. ــه علي محمــد صــىل الل
ــان،  عاشــقة  ــا بــن فريحــة فاطمــة الزهــراء أفن  أن
لألحــرف الرنانــة أو بتعبــري ٱخــر مملكــة الحــروف 
ــغ  ــاميئ،  أبل ــا انت ــايت و له ــا حي ــي و فيه ــي عامل ه
مــن العمــر ســبع عــرشة ســنة و مقبلــة بــإذن اللــه 
عــىل اجتيــاز شــهادة البكالوريــا هــذه السنة(شــعبة 
تلمسان،شــتوان  واليــة  مــن  تجريبيــة)   علــوم 
ــال  ــة  .... يق ــوت العريق ــني الح ــة ع ــدا قري تحدي
ــي  ــاعرة...  لكنن ــى ش ــة و حت ــة وروائي ــي كاتب عن
أفضــل أن أدعــو نفــيس باملخلصــة الشــغوفة بحمــل 
القلــم الــذي أجــد فيــه نعــم الرفيــق و األنيــس يف 
كل أوقــايت،  ونهايــة أنــا التــي نــذرت أيامهــا القليلــة 
لتــرتك بعدهــا كلــامت عميقــة لعلهــا تشــفع يل يف 

ــوب البــرش. ذات حــني وتنــرش أمــال يف قل

لعــامل  دخولــك  تــم  كيــف  املغــاريب:  الوســيط 
الكتابــة؟

إىل  العــودة  ان ســؤاال مثــل هــذا يســتوجب    
ــول  ــة ال يصــح أن أق ــي الحقيق ســنني مضــت،  فف
أننــي  دخلــت اىل هــذا العــامل ألننــي ترعرعــت مــذ 
أيــام صبــاي فيــه،  بــدء  بانشــاء التعابــري الكتابيــة 
والقائهــا عــىل املعلمــني وال ســيام يف املناســبات التي 
ــي  ــاليئ  إىل لحظت ــل زم ــا و أمث ــارك فيه ــت أش كن
هــذه التــي ســبقت قبلهــا تفاصيــل ال يســعني 
ــا  ،  لكــن نقطــة التغــري الكــربى  ــا كله التطــرق له
ــت  ــرث كان ــروف أك ــي بالح ــي ربطتن ــايت والت يف حي

وفــاة والــديت رحمهــا اللــه عندمــا كنــت أبلــغ مــن 
ــس  ــنة 2012، لي ــنوات،  أي يف س ــة س ــر مثاني العم
ألننــي كنــت أخــط رثــاء لهــا و حزنــا،  و إمنــا تراكــم 
ــب   ــي أكت ــات جعلن ــامت و الذكري العــربات و الكل
بشــكل مغايــر  ملــا ســبق،  فأصبحــت كتابــايت 
تنبــض بالحيــاة و تفيــض بالصــدق و القــوة، و 
ــىل  ــديد ع ــاين الش ــرة وادم ــراءة الغزي ــع الق بالطب
فهــم  أيــة  حــروف مطبوعــة ومجموعــة مــع 
ــي  ــودي و دافع ــت وق ــا  كان ــي له ــض وتصديق بع
ملحاولــة تطويــري و كلــاميت دومــا، و الفضــل بعــد 
اللــه لوالــدي الــذي غــذى نهمــي ذاك باقتنــاء 
شــتى أنــواع الكتــب وكــذا قصــص النــوم تلــك التــي 
ــا  ــت ترويه ــوم كان ــدة ن ــة أحــىل تهوي ــت مبثاب كان
يل والــديت رحمهــا اللــه قبــل الخلــود إىل النــوم.   و 
يجــدر بالذكــر أننــي مهتمــة عمومــا  بعــامل الروايــة 

ــر. ــة الخواط ــر و كتاب ــعر الح ــم الش و نظ

ــي  ــامل الت ــم األع ــي أه ــا ه ــاريب: م ــيط املغ الوس
ســاهمت يف تكويــن رؤيتــك األدبيــة ؟

ــت  ــري الفائ ــه يف عم ــل قرأت ــة كل عم   يف الحقيق
كان لــه أثــر يف و علمنــي يشء جعلنــي أحســن 
مــن أســلويب و أتغــري نحــو األفضــل،  فــكل كلمــة 
ــذرة  ــرء ب ــزرع يف امل ــا اال أن ت ــن له ــة ال ميك صادق
طيبــة،  لكننــي لــو خصصــت بالذكــر كتبــا معينــة 
ــة  ــة للكاتب ــة البالغ ــلة مملك ــأبدأ بسلس ــي س فإنن
ــة  ــن أربع ــي تتكــون م ــان الشــني الت ــورة حن الدكت

كااليت:   هــي  والتــي  بالخامــس  ســتلحق  أجــزاء 
ــقطرى  ــول و س ــوس،  كويك ــال، أمان ــكادويل أوب إي
الــذي مل يصــدر بعــد،  واللــه انهــا تحفــة اســتثنائية 
و إبــداع ال محــدود ،  و غريهــا الكثــري...  لكــن 
يبقــى القــرٱن الكريــم النمــوذج األمثــل ملــن يريــد 

ــه. ــه و أحرف ــر ذات تطوي

ــا  ــي تحمله ــالة الت ــي الرس ــاريب :ماه ــيط املغ الوس
ــة  ــوان «العتم ــت عن ــا تح ــادرة حديث ــك الص روايت

ــراء ؟ ــرية « للق املن

ــل  ــدي لع ــا بع ــة أتركه ــالة عاملي ــي رس ــالتي ه رس
أحــدا مــا يســتجيب،  حيــث  أننــي و انطالقــا مــن 
أحــداث روايتــي أردت أن أؤكــد  أنــه ال حيــاة بدون 
ــاق إال و أزاحــه نــور  حــزن ،  ولكــن ال  ظــالم أمل ب
ــوض  ــرب و النه ــاح و الص ــرء الكف ــىل امل ــل، فع األم
ــيكون  ــه و إال س ــة أوجعت ــقطة فظيع ــد كل س بع
ــد  ــال لتواج ــه ال  مج ــم أن ــا نعل ــا.، وجميعن ضعيف
الحــرشات الخائفــة يف ميــدان الحيــاة...  كــام أننــي 
وددت  أن أنبــه الكبــار ملــا يشــعر بــه اليتامــى 

ــم. ــم معه ــم يغــريون طــرق تعامله لعله

الوســيط املغــاريب: مــا هــي طقــوس الكتابــة التــي 
عشــتها مــع روايتــك ؟

كلهــا  تبــدأ  فإنهــا  كتابتــي  عــن طقــوس  أمــا   
ــة تحــت  ــة،  أحــب الكتاب ــام و الرغب بحضــور اإلله
ــمس،   ــف مش ــو لطي ــل أو يف ج ــر الجمي ــور القم ن
ــب  ــي الحبي ــي عــىل مكتب ــارس هوايت ــا أم و عموم
و القريــب إىل فــؤادي  يف جــو ســاكن دون أن 
يعكــر صفــو خلــويت أحــد،  هكــذا  يســطر قلمــي 
ــت  الحــروف تباعــا و دفعــة واحــدة و هكــذا فعل
مــع روايــة «العتمــة املنــرية»  و غريهــا مــن األعــامل

الوســيط املغــاريب: كيــف كان تعاملــك  مــع دار 
«املثقــف للنــرش والتوزيــع»؟

ــع دار نــرش محرتمــة   دار املثقــف للنــرش و التوزي
ــة و  ــت رائع ــم كان ــي معه ــا،  وتجربت ــة حق و راقي

ــا األوىل،   ــم كونه ــت بحك ــن أنســاها ماحيي ل
ــة  ــايت الخالص ــه تحي ــرب أوج ــذا املن ــن ه و م
لــكل العاملــني بهــذه الــدار و الســيام املديــرة 
الســيدة منصــوري ســمرية و رئيســة املكتــب 

ــاء رقــاب. إميــان و املصمــم املحــرتف زكري

الوســيط املغــاريب: مــن الــذي شــجعك عــىل خــوض 
هــذا املجــال؟

 الجميع دون استثناء!!!  
ــي،   ــزة ،  معلمت ــي العزي ــب،  عائلت ــدي الحبي وال
ــايت  ــيام صديق ــوار  وال س ــع األط ــاتذيت يف جمي أس
ــات و كل  ــايت الالمع ــن فتي ــن أدعوه ــات م الغالي
مــن ابتســم يف وجهــي يومــا (ســواء كنــت أعرفــه 

ــة. ــة و املواصل ــي املناضل ــا من أو ال)  طالب

مشــاريعك  تتمثــل  فيــام  املغــاريب:  الوســيط 
واإلبــداع؟ الكتابــة  مجــال  يف  املســتقبلية 

 لــدي روايــة جديــدة معــدة أعــد القــراء أنهــا 
ســتكون اســتثناء يســتحق أن يضــم إىل مجموعاتهم 
الكتبيــة   بــاذن اللــه،  لكننــي ســأعمل عــىل 
ــا  ــاز شــهادة البكالوري ــا  بعــد اجتي مشــاريعي كله

ــه ــاء الل ــب ان ش ــكل مناس ــا بش ــرغ له ــيك أتف ل

ــة  ــارة أو الحكم ــي العب ــا ه ــاريب: م ــيط املغ الوس
التــي تســتندينا عليهــا يف حياتــك ومســريتك؟

ــا و  ــخص م ــزان ش ــة أح ــرتق عتم ــورا يخ ــن ن «ك
ــه  ــامل «  إن ــذا الع ــري ه ــا لتغي ــذا كافي ــيكون ه س
ــه  ــدأ أومــن ب تضمــني مــن روايتــي خــاص يب و مب
ــل  ــن أج ــح م ــا: «إمل تكاف ــاك أيض ــايت  و هن يف حي

ــرست!». ــا خ ــىل م ــك ع ــد،  التب ماتري

ــم  الوســيط املغــاريب : هــل مــن كلمــة أخــرية نخت
ــا ؟ بهــا حوارن

ــل  ــز و ج ــه ع ــد  الل ــذا  أحم ــا ه ــة حوارن  يف نهاي
عــىل أن جعــل أمــيل يتجــىل يف أرض الواقــع،  و 
أشــكرك أيضــا عــىل أســئلتك الرائعــة و صــربك عــيل 
وكــذا أشــكر جريدتكــم بالخصــوص و أرجــو لــو أن 
البــاب يفتــح لنــا نحــن الكتــاب و خاصــة الناشــئني 
منــا  لــيك نظهــر للعلــن و نتقــرب مــن القــراء عــرب 
وســائل اإلعــالم الســمعية البرصيــة، و أوصيكــم 
بحفــظ أحــرف اســمي فمــن يــدري مايحملــه 
املســتقبل لنــا؟!   بــارك اللــه فيكــم جميعــا و أعاننــا 

ــا. ــىل الوصــول لغاياتن ــم ع و إياك

هــي شــخصية تحــب املطالعــة وعاشــقة لألحــراف تصنــع مــن العتمــة نــور مــن 
ــا اليــوم مــن واليــة تلمســان صــدر لهــا عــن دار  خــالل كلامتهــا وقلمهــا ضيفتن
ــا  ــاء معه ــدة الوســيط املغــاريب لق ــرية»  كان الجري ــة «العتمــة املن املثقــف رواي

حيــث حدثتنــا عــن روايتهــا وطموحهــا عــرب هــذا الحــوار املمتــع.

حاورها : أسامة هوادف

ــط  ــام بالضب ــون الع ــي عــن تخصصــك القان  حدثين
ــم اإلجــرام؟ عل

ــد  ــن القواع ــة م ــو مجموع ــام ه ــون الع  أوال القان
القانونيــة التــي تنظــم العالقــات التــي تكــون 
ــة  ــذه العالق ــت ه ــواء كان ــا س ــا فيه ــة طرف الدول
ــة  ــني الدول ــدول أو ب ــن ال ــا م ــة وغريه ــني الدول ب
و األشــخاص العاديــني مــن أقســام القانــون العــام، 
القانــون العــام الخارجــي  الــذي ينظــم عالقــة 
الدولــة مــع غريهــا مــن الــدول األخــرى و القانــون 
العــام الداخــيل الــذي يحتــوي عــىل قوانــني تنظــم 
عالقــة الدولــة مــع أفــراد املجتمــع و أســمى قانــون 
عــام داخــيل هــو الدســتور الــذي يهتــم بالقواعــد 
األساســية التــي تنظــم شــكل الدولــة ونظــام الحكم 
ــذي  ــون اإلداري ال ــه أيضــا القان ــن فروع ــا  و م فيه
ينظــم الجهــاز اإلداري و عالقــة اإلدارة باملوظفــني و 
يشــمل كذلــك القانــون املــايل الــذي ينظــم الشــؤون 

ــة . ــة للدول املالي
 والقانــون الجنــايئ أو  قانــون العقوبــات واإلجــراءات 
ــني  ــه ب ــامء يف تصنيف ــف العل ــذي اختل ــة ال الجزائي
مــن قــال أن كل مــا يتعلــق يف الجنايــات والجرائــم 
تخــص األفــراد فيــام بينهــم فقــط واختلفــوا يف ذلــك 
مــع علــامء آخريــن قــرروا أن  الجنايــات و الجرائــم 
القانــون  أدخــل  وبالتــايل  ككل  املجتمــع  متــس 
ــم  ــام، و عل ــيل الع ــون الداخ ــن القان ــايئ ضم الجن
ــايئ  ــون الجن ــروع القان ــرع مــن ف ــرب ف االجــرام يعت
ــة  ــواع الجرمي ــطه، أن ــرم ووس ــة املج ــدرس طبيع ي
الجرميــة  أســباب  للمجــرم،  النفســية  والعوامــل 
ــي و  ــلوك اإلجرام ــؤدي إىل الس ــي ت ــع الت و الدواف

ــات.  ــون العقوب ــدده قان يح

كيف اكتشفت موهبتك يف الكتابة؟

اللغــة  أحــب  جعلتنــي  درســتني  أســتاذة   أول 
ــاف  ــل يف اكتش ــريا يتمث ــوال كب ــدي فض ــت ل وخلق
العربيــة أكــرث فأكــرث، منــذ أن تعلمــت الحــروف مل 
أنفصــل عــن الكتابــة بــدأت أكتــب عــن شــعوري، 
بعدهــا بــدأت أجعــل الورقــة مــرآة داخــيل تعددت 
املواقــف يف حيــايت و رصت أتأثــر أكــرث بالعــامل 
الخارجــي و الظواهــر التــي تحيــط يب رصت أحــس 
ــي ال أعيشــها يف كل  ــور و التجــارب الت ــى باألم حت

ــي. ــر بقلم ــه و أفك ــرة كان يل رأي أطرح م

ما مضمون مؤلفك أرواح؟
ــارة  ــة، عب ــىل 175 صفح ــوي ع ــاب أرواح  يحت  كت
عــن مجموعــة نصــوص مــن جنــس أديب نــرثي، كل 
نــص فيــه موضــوع مختلــف يجمــع هــذه النصوص 
شــعور اإلنســان و فكــره نجــد يف طياتــه نظــرة 
ــة،  ــات منتج ــياء و مناقاش ــل لألش ــخصية و تحلي ش
فكــر جديــد يــدور حــول أهميــة تطويــر الــذات و 

تحــدي اإلجــامع.
كتــاب أرواح يدعــوا لحاميــة  الطفــل و يعتــربه 
أســاس املســتقبل، أن اإلســتثناء قــد يحقــق الفــرق 

ــاة.  ــوب يف الحي املطل
ــع  ــق الســالم م ــارئ لتحقي ــو الق ــاب أرواح يدع كت
نفســه و أن عليــه هزميــة الخــوف قبــل أن يهزمــه. 
كتــاب أرواح يدعــم الحقيقــة و يرســم طريــق 
الوصــول إليهــا ، يعــرف الفــن، يتحــدث عــن جــامل 
ــم  ــا، يدع ــوا عليه ــي خلق ــة الت ــخاص بالطبيع األش
كل إنســان يتقــدم بجــرأة حتــى يولــد فكــرا جديــدا 
ــم  ــن ســجون تحرمه ــاس م ــد يحــرر  الن ــش ق يناق

ــة) ــا (التعمي ــاة عــىل حقيقته ــة الحي مــن رؤي
كتــاب أرواح رســالته األوىل، التعصــب يف أي مجــال 
كان مــن دون تفكــري و دراســة و علــم مــن أخطــر 

ــه و  ــا عقل ــط به ــرد يرب ــا الف ــي يعتنقه األشــياء الت
ــكل  ــي تش ــاكل الت ــع، و أن املش ــا املجتم ــدم به يه
الدمــار الشــامل يف النفــوس و األمــم هــي املشــاكل 

التــي ال تظهــر.

مل، ملن و ملاذا تكتبني؟ 
ــاس  ــس أن ــتقرار يف أنف ــض اإلس ــو بع ــق ول  ليتحق
أنهكتهــم األحــكام، ألرواح ضاعت يف ســبيل الخروج 
مــن غربــة املــايض، ألجســاد أرهقتهــا األيــام و زادها 
هــام النظــام انعــدام العــدل، لعيــون تدمــع صباحــا 
ومســاءا لتخــرج مــا ال تســتطيع الكلــامت إخراجــه، 
لقلــوب صــارت ضحيــة أمــل، ملــن ســجنه التعصــب 

والتشــدد ومل يرحمــه عقلــه.

ملن تطالعني؟

ــام كان  ــداع كل ــام اتســع فضــاء اإلب  بالنســبة يل كل
اإلنتــاج الفكــري متنــوع وجديــد، و هــذا مــا نريــده 

أن يتحقــق يف أقــرب وقــت يف مجتمعنــا
التــي ال  األشــياء  بهــا  نــرى  التــي  البصــرية  إن   
بــروز  عنــد  تولــد  بأعيننــا  نراهــا  أن  نســتطيع 
ــى  ــرة حت ــق يف أي فك ــتثناء و التعم ــور اإلس وحض
ولــو كانــت بســيطة ومعناهــا ال يشــمل مــا يرضــاه 
ــؤدي  ــق ت ــر أي طري ــب أن نحتق ــة،  ال يج األغلبي
بنــا إىل اإلكتشــاف  أو تحثنــا عــىل البحــث املتواصــل 
واإلســتنتاج املســتمر، مــن هــذا املنــرب أريــد أن 
ــا  ــة كل م ــق يف مناقش ــب الح ــكل كات ــول أن ل أق
ــدور  ــا ي ــه إيصــال م ــه و علي يســتطيع التفكــري في
ــا بــه  يف عقلــه وطرحــه بعــدة طــرق إذا كان مؤمن
حتــى ال تضيــع أهــم الحلــول التــي ميكــن الوصــول 
إليهــا مــن خــالل بدايــة قــد تكــون بســيطة لكنهــا 

العقــول  كل  إىل  يصــل  ال  فهمهــا  لكــن  مهمــة 
بنفــس الرسعــة، الكتابــة أوصلتنــي إىل القــراءة 
وليــس العكــس حبــي للكتابــة غــرس فيــا الفضــول 
للتعــرف عــىل أســاليب جديــدة ومؤثــرات مختلفــة 

ــا. ــا وفي ــم صديق ــوا القل ــاب جعل ــس كت يف أنف
أحــب و ميتعنــي و أتــرشف أن أقــرأ للــكل، الجديــد 
و القديــم، مــن بــني مــن أعجبــت بكتاباتهــم مــن 
جيــيل كل الروايــات املعنونــة ديــراو داتســيدا، 

ســعيد فتاحــني.
و ممــن تحكمــوا يف الوقــت و كانــوا إضافــة لــألدب 
ــب  ــريب نجي ــالق األدب الع ــم عم ــن بينه ــر م أذك
ــورة و العاشــق الــيسء الحــظ  محفــوظ، شــاعر الث
نــوال  درويــش،  محمــود  نفســه  يســمي  كــام 
جــربان  الظاملــة،  القضايــا  محاربــة  الســعداوي 
خليــل جــربان نــارش الســالم و رشــيد بوجــدرة عــدو 

ــاق. النف

إىل ماذا تطمحني؟
  يجــب أن يتبــع  الطمــوح اإلنســان حتــى آخــر 
املبتغــى  تحقيــق  إىل  نصــل  بالطمــوح  أنفاســه 
األهــداف،  تتنــوع  و  اإلرادة  تقــوى  بالطمــوح 
اإلنســان  الطمــوح هــو إنســان مســؤول، واإلنســان 
املســؤول لــن يتوقــف حتــى تتحقــق إنجازاتــه، أنــا 
مــن بــني النــاس التــي ال تشــعر باملســؤولية اتجــاه 
نفســها فقــط، بــل اتجــاه محيطــي، بيئتــي، وحتــى 
العــامل ألننــي أنتمــي إليــه إذا فأنــا أمثــل جــزءا مهام 
فيــه، الطمــوح يختلــف مــن وقــت آلخــر ويف الوقت 
الحــايل طموحــي  يتمثــل يف محاربــة القضايــا التــي 
ــرد،  ــه و تفكــريه املنف تقــف ضــد اإلنســان  و رغبات
ــروج  ــا، والخ ــكوت عنه ــا املس ــل للقضاي ــاد ح إيج
عــن العــادات التــي متثــل يف الحقيقــة أبــرز اآلفــات 
ــا العــرف  لكــن تخفيهــا كلمــة «عيــب» و  يحتضنه
بشــدة، مســاعدة النــاس عــىل تحقيــق الســالم مــع 
ــار  ــع اختي ــاق الحــب والتســامح م أنفســهم واعتن
املبــادئ التــي متثلهــم والتعبــري مــن دون عقــدة و 

خــوف.

كلمة أخرية للقراء؟
أمتنــى أن تلــني عقولهــم و تســتقبل الفكــر برحابــة، 
ــا يف قلوبهــم و أن  ــى أن ال تجــد القســوة مكان أمتن

يتذكــروا أن اإلنســانية عنــوان كل قضيــة.
حاورتها خديجة ناييل

صفصاف فاطمة ل : الوسيط المغاربي 

«إن البصيرة التي نرى بها األشياء التي ال نستطيع أن نراها 
بأعيننا تولد عند بروز و حضور اإلستثناء  و التعمق في أي فكرة»

يف حــوار مــع  صفصــاف فاطمــة خريجــة كليــة الحقــوق ماســرت يف علــم 
ــوان أرواح و هــي  ــا بعن ــف له ــرشت أول مؤل ــة ناشــئة ن اإلجــرام كاتب

اليــوم يف ضيافــة الوســيط لإلجابــة عــن بعــض األســئلة .
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عبدالرحيــم ملــوح وعــوين بطــاش قائــدان 
ــة هــذا العــام املســتفز  ــل نهاي ــا قب فارقان

ــه. عــام 2020 م، رحمهــام الل
القائــد  ملــوح  عبدالرحيــم  كان  فــإن   
التاريخــي يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
ــا  ــا متوازن ــا فكري ــل خطً ــد مّث فلســطني ق
ومســتنريا يف الجبهــة، فإنــه جعــل مــن 
خــط الوعــي الوحــدوي بفكــره التقريبــي 
ــه  ــث عارصت وخاصــة يف أواخــر أيامــه حي
اللجنــة  يف  وجــوده  فــرتة  ويف  بالوطــن 

التنفيذيــة جعلــه شــعاًرا مطبقــا.
ــرّدد وراء  ــا كان ي ــذي طامل ــو ال ــوح ه ملّ
جــورج حبــش مقولتــه الشــهرية عــن يــارس 
عرفــات أنــه َمــن قــد نختلــف معــه ولكــن 

ال نختلــف عليــه.
امــا الراحــل عــوين بطــاش (أبومحمــد) 
فلقــد تواجــد ســفريا يف الكويــت يف مرحلــة 
ــورة الفلســطينية  ــن مراحــل الث ــة م دقيق
واســتطاع بقيــادة عضــو مركزيــة فتــح 

ومعتمــد االقليــم حينهــا ســليم الزعنــون، 
ــة  ــة واملحّبب ــد املتوازن ــخصية أبومحم وش
أن  الكويــت  يف  الحركــة  قيــادة  وكل 
يتجــاوزوا عقبــة الغــزو العراقــي بأقــل 

الخســائر.
الشــخصية  مخالطتــي  تكــن  مل  رمبــا 
ــوح  ــم مل ــل عبدالرحي ــع الراح ــة م القريب
ــا ضمــن  ــت يف حقيقته ــا كان ــة، وإمن طويل
التــي  واللقــاءات  النــدوات  مــن  عــدد 
ــر  ــه بفك ــا كتب ــايت مل ــا، ويف مطالع جمعتن
ــوين  ــال الصهي ــرتة االعتق ــب  ف ــوري صل ث
الســياق  الرجــل يف  إال أن فضائــل  لــه، 
رددهــا  لطاملــا  والجبهــوي  الفلســطيني 
ــني  ــة امليداني ــادات الجبه ــد قي ــة أح مبحب
ــز  ــارص أبوعزي ــايئ وهــو االخ ن ــن إصدق م
القيــادي الســابق يف اتحــاد الطــالب، الــذي 
ــة وانفتاحــا  ــل يشــابهه دميقراطي كان باملث

ووحدويــة وحرصــا .
مثلــت وحدويــة ملّــوح وحدويــة عــّز 

نظريهــا، وهــي لــدى كثــري ممــن يفرتضــون 
ــون  ــال يتحمل ــوذة ف ــادة منب ــهم ق بأنفس
كلمــة نقــد واحــدة آلرائهــم أو مواقفهــم، 
أو يعتــربون النقــد يف موضعــه ُســبة ال 
لــيشء اال ألن صــورة هــذا القائــد اهتــزت!

ــخ  ــه تاري ــكان يل مع ــوين بطــاش ف ــا ع أم
جميــل ومثــري ال ســيام أننــا تواجدنــا معــاً 
يف املــكان والزمان،فهــو كان مديــر مكتــب 
منظمــة التحريــر الفلســطينية يف الكويــت 
ثــم ســفريا لدولــة فلســطني فيهــا فــرتة 
املدنيــة  بالهندســة  الجامعيــة  دراســتي 
ثــم رئاســتي التحــاد الطــالب فوصــويل 

ــح. ــم فت ــة إقلي ــة لجن لعضوي
لقــد مثلــت الســنوات التــي جمعتنــي 
واخــويت بالطــالب واإلقليــم والكــوادر 
مــع الراحــل حالــة مــن الحــراك الجميل 
الوقــع، والــرصاع والحــوار املعــروف يف 
ــد  ــة النق ــار مامرس ــح يف إط ــة فت حرك
اإلنجــاز  وتحقيــق  الــذايت  والنقــد 

كان  مــا  وذلــك  اليديــن،  بكفتــي 
يحصــل بــني كــوادر التنظيــم، وخاصــة 
الطــالب والشــباب، ومكاتــب املنظمــة 
ــن  ــا م ــا فيه ــا- مب ــفارات الحًق -او الس
ــل  ــوس قلي ــرات شــد وجــذب وعب توت
وابتســامات كثــرية، وتســابقات عــىل 
القيــام بالنشــاطات واألعــامل ودعمهــا.

رصاعاتنــا الصغــرية املرتبطــة بالســن 
ــات  ــت رصاع ــا كان ــة بحقيقته والتجرب
وحجــم  والقــرارات  األدوار  عــىل 
ــت  ــات اقرتن ــاطات وتجاذب ــم النش دع
مــن  الصــورة  ورؤيــة  باالولويــات 
حيــث تكــون أو رؤيــة الصــورة الكاملة 

وللطــالب دوًمــا أولويــة مختلفــة.
ويف  الرثيــة  الطالبيــة  تجربتنــا  يف   
اإلقليــم بالكويــت، ومــع أخــوة مازالــوا 
عــىل العهــد هنــاك أو ممــن توزعــوا عــرب 
العــامل،  مثلــت التجربــة كــام مّثــل كل مــن 
ســليم الزعنــون وعــوين بطــاش ورفيــق 

االقليــم)  رس  أمــني  (الشــهيد  قبــالوي 
ــا. ــتثناًء حقيقي اس

ــتثناء  ــه اس ــه الل ــوين بطــاش رحم ــل ع مّث
معــه  العالقــة  وذلــك ألن  قلــت،  كــام 

كانــت تتميــز بعوامــل ثالثــة هــي:
 أنهــا كانــت عالقــة مرتبطــة بااللتــزام 
باالقليــم  ممثلــة  الحركــة  بقــرارات 
واملعتمــد، وهــذه مظلــة هامــة كانــت 
الخالفــات  أو  التوتــرات  كل  تحتــوي 
ــني  ــي تقــع ب ــات الت املحــدودة أو التجاذب

والطــالب. الســفري 
ــان  ــة بإمي ــة محكوم ــت العالق ــا كان وثاني
ــا  ــام كان مّن ــاش ك ــوين بط ــن ع ــي م طاغ
ــة وعــرب  بــرضورة خدمــة الطــالب والجالي
األطــر املختلفــة وإن اختلفــت األولويــات 
ــا اليهــا  يف مجــال معــني عــن غــريه، مضاًف
عــىل  فتــح  حركــة  محــاور  انعكســات 
ــة  ــط بالطلب ــت تحي ــي مازال ــالب الت الط

ــوم. ــى الي حت
ــال ميكــن أن ننكــر االحتضــان  ــا ف ــا ثالث ام
ــري  ــام والدعــم الكب ــاون اله ــدايفء والتع ال
ــت  ــي كان ــة الت ــم األبوي ــالق والقي واألخ
ــه  ــه الل ــد رحم ــل بشــخصية أبومحم تتمث
ــة التــي مل تفارقــه  وهــي الشــخصية الوفي
حتــى عندمــا انتقــل اىل مواقــع أخــرى 

ســفريا يف دول مختلفــة.
ورحــم  جميعــا  الشــهداء  اللــه  رحــم   
اللــه الشــهيدين اللــذان رحــال عــن الدنيــا 
ــات  ــق عالم ــا بح ــام كان ــا، فه ــا فين وبقي
ــن  ــال ل ــدة عــرب أجي ــورة ممت يف مســرية ث
ــرة أو  ــا زه ــادام فين ــعلتها م ــيء ش تنطف
شــبل يــرصخ باســم فلســطني ويســتجيب 
لدعــوة الخالــد يــارس عرفــات بأنــه ســريفع 
ــل  ــدس املحــررة، وعــىل كام ــم يف الق العل

أرض فلســطني.
بكر أبوبكر 

مفتاح الربط والرسالة
القابلــة  الفكــرة  بــني  الربــط  يف 
حولهــا،  بالتســويراملعريف  للحيــاة 
ــا  ــن أجله ــريي م ــيد الجامه والتحش
وعدالتهــا  الفكــرة  صوابيــة  وبــني 
ناظــٌم مــن العمــل الــدؤوب مــن 
حملــة  والرُســل  الُرعــاة  خــالل 
األفــذاذ  الرجــال  مــن  املشــاعل 

الحــق. عــىل  الثابتــني 
للفكــرة  املمثــل  هــو  الحــق   
ومــن  األعنــاق،  عــىل  املحمولــة 
ــة  ــدؤوب بكاف ــل ال ــث أن العم حي
األبعــاد يصنــع الجهــاد أوالكفــاح 
لتحقيــق الفكــرة القضيــة بهزميــة 

الغــول االمربيــايل والصهيــوين عــرب 
يف  املتخيــل  الواقــع  مــن  إنزالهــا 
ــة  ــدف اىل حال ــل، أو ه ــل كأم العق
ــاة. ــع الحي ــيل يف واق ــق العم التطبي
الفكــرة- بــني  الربــط  لزوميــة  إن 

وبــني  والعمل-اإلنجــاز،  القضيــة 
أصحــاب الرســالة أو حملــة املشــاعل 
الكلــل.  تعــرف  ال  دميومــة  متثــل 
معنــى  الدميومــة  هــذه  وتعــرف 
راســها  وعــىل  االميانيــة  القيــم 
التضحيــة واالميــان الحتمــي بالنــرص.

ــة  ــة معادل ــة الرابط ــل اللزومي  ومتث
واضحــة متكونــة مــن: عمــل وفكــر 

ــّرشون. ومب

الرســالية  الحضاريــة  الفكــرة  إن 
الجامعــة لألمــة بكافــة عنارصهــا 
والدينيــة   والوطنيــة،  القوميــة 
ــت  ــي متوضع ــة الت ــرة األم ــي فك ه
جغرافيًــا يف وســط العــامل القديــم 
ــني  ــا جناح ــيا وافريقي ــذ يف آس لتتخ
وهــو  منهــا  القلــب  يحتضــان 

. فلســطني
 ان التنقــل بــني ثالثــة مســاحات 
ــي  ــٌب، وه ــة واج ــة ومتصل متقاطع
ــة  ــة بحمل مســاحة الفكــرة الحضاري
املشــاعل مــن الرســاليني، وبوســطية 
ووســطيتها  الرحبــة  الفكــرة 
التاريخيــة  القيميــة  الجغرافيــة 

فلســطني،  متثلهــا  التــي  العادلــة 
وبحالــة االحتضــان العــريب الواســعة 
التــي متهــد للنمــو الحضــاري الثقــايف 

ثــم اإلزهــار واالزدهــار والنــرص.
ــىل  ــا ع ــل دوم ــم أن نعم ــن امله  م
الربــط  ورضورة  أهميــة  تبيــان 
املركزيــة  القضيــة  بــني  العميــق 
الجامــع  الوعــاء  العقــل، وبــني  يف 
حيــث  ومــن  البــرشي،  واالمتــداد 
الجاذبــة،  األساســية  الفكــرة  هــي 
لالنتــامء  الكاشــفة  أوالبوصلــة 

الوحــدوي. الحضــاري  الوطنــي 
إن فلســطني هــي مفتــاح الربــط 

والجامعــات  واألفــكار  لألطــر 
والشــخوص، وهــي لُبــاب دميومــة 
ــب  ــاري الرح ــط الحض ــالة املحي رس
ــاف  ــىل أكت ــوه ع ــف من ــذي يتوق وال
الذيــن  املناضلــني  مــن  الرســاليني 
يواجهــون يف هــذا الزمــن حــاالت 
ال تخفــى مــن الهزائــم واالحباطــات 
ــوال ِعظــم املهمــة  ــي ل ــات الت والنكب
واخالقيتهــا وعدالتهــا ملــا اســتطاعت 
أن تنهــض بهــا االكتــاف لتحقيــق 

ــه. ــإذن الل ــادم ب ــرص الق الن

بكر أبوبكر
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ب�ا� وو�� ..
بعالقــة  حبيــب  األســير   يرتبــط 
ــاوزت  ــي تج ــه الت ــع والدت ــدة م وطي
وتعتبــره  بــل   ، الســادس  العقــد 
األحــب لقلبهــا ، فوزعــت صــوره 
فــي كافــة انحــاء منزلهــا فــي بلــدة 
يعبــد ، تخاطبــه تــارة وتصلــي دومــا 
لنهايــة رحلــة االلــم واجتمــاع الشــمل 
ــه  ــه بدون ــى لحيات ــول » ال معن ، وتق
،و مثلمــا ذكرياتــه ال تفــارق مخيلتــي 
، فــان صــوره تتــوزع فــي كل مــكان 
الضيــوف  وغــرف  ...  الصالــون 
والمطبــخ وغرفتــي ليعيــش معنــا فــي 
ــالل  كل لحظــة »، وتضيــف » االحت
المظلمــة  وســجونه  بظلمــه  قــادر 
اجســادنا  تفريــق  علــى  والمقيتــة 
بحبيــب  أشــعر  لكن  يوميــاً   ،
ارواحنــا   ، الحتصانــه  ينادينــي 
القضبــان  حرة  تتحــدى  ســتبقى 
الــذي  قلبــي  مهجــة  مــع  وتلحتــم 
لــن نفقــد االمــل بتنســمه الحريــة .

م� ��ات� .. 
ــه  ــاء عائلت  يعتبــر حبيــب باكــورة أبن
المكونــة مــن 8 أنفــار ، أبصــر النــور 
 ، يعبــد  بلــدة  عاماً  فــي   36 قبــل 
ــه  ــكان ل ــي كل م ــه » ف ــول والدت وتق
ذكــرى وبصمــة وحضــور .. هنــا 
 ، الوطــن  حــب  ورويتــه  عانقتــه 
وهنــاك كان يجلــس ونتنــاول الطعــام 
ــرح ونتحــدث .. تمتع  باالخــالق  ونف
وحــب  الوالديــن  وببــر  الحميــدة 
 ،  « ووطنــه  وبلــده  العائلــة 
ــدارس  ــه بم ــى تعليم ــف »  تلق وتضي
يعبد  حتــى انهــى الصــف الحــادي 
عشــر ، وبســبب الظــروف المعيشــية 
الصعبــة لعائلتنــا الكبيــرة ، تحمــل 
ــرك  ــت مبكــر ، ت ــي وق المســؤولية ف
المــدرس وعمــل فــي مهنــة البنــاء 
ــل »  لحســن  ــه »، وتكم ــى اعتقال حت
وعالقاتــه  معشــره  وطيــب  خلقــه 
ــع  ــان الجمي ــاس ، ف ــع الن ــدة م الوطي
التــي  كعائلتنــا  يفتقــده  بلدتنــا  فــي 
ــي  ــم ال ينته ــر وال ــص كبي ــعر بنق تش
لغيابــه »، وتتابــع » رغــم مســؤولياته 
 ، وواجباتــه  وطنــه  ينســى  لــم   ،
شارك  شــعبه مســيرة النضال  ولــم 

ببطوالتــه  نعــرف 
فــي  ودوره 
االحتــالل  مقاومــة 
. اعتقــل  حتــى 

مطاردة واعتقال ..
االحتــالل   طــارد 
حتــى  حبيــب 
تاريــخ  اعتقل   فجــر 
وتقــول   ،  8/7/2002

والدتــه » تحلى بالشــجاعة 
يهــاب  لــم   ، واالقــدام 
 ، وتهديداتــه  االحتــالل 
ــه ونصــب  فاســتمر بمالحقت
الكمائــن حتــى اعتقــل فــي 
عمليــة خاصــة شــارك بهــا 
العشــرات مــن الجنود  الذيــن 
بالضــرب  عليــه  اعتــدوا 
وتضيــف  خالل  اعتقالــه  »، 

مشــاعر  نعيــش  كنــا  عندمــا   «
الخــوف والقلــق علــى حيــاة ومصيــر 
ابنــي ، فوجئنــا فجــر اليــوم التالــي 
االحتــالل  بعــودة   ،  9-7-2002
ــه لهدمــه  ــا من ــذي اخرجون ــا ال لمنزلن
أو  باالســتئناف  لنــا  الســماح  دون 
العقــاب  قــرار  علــى  االعتــراض 

التعســفي 
وتكمــل   ،« والظالــم 
»  بلمــح البصــر ، هــدم االحتــالل 
منزلنــا وتعــب وشــقى العمر وشــردوا 
ــا  ــة عشــنا خالله ــرة طويل ــا لفت عائلتن
ــاة حتــى ســاعدتنا  كل صنــوف المعان
ــاء جــزء  ــة ببن ــغال العام وزارة االش
مــن المنــزل ، واكمــل زوجــي علــى 
حســابنا الخــاص بنــاءه واعمــاره .

تحق�� و��� ..
اســتمر   ، الهــدم  صدمــة   بعــد 
ــر  ــى مصي ــم عل ــي التكت ــالل ف االحت
للتعذيــب  تعــرض  الــذي  حبيــب 
والتحقيــق فــي زنازيــن الجلمــة وســط 
حرمــان عائلتــه مــن زيارتــه ، وبعــد 
رحلــة معانــاة قاســية بيــن المحاكــم ، 
بالســجن  مدى  حوكــم 
والدتــه  وتقــول   ، الحيــاة 
ــن  ــي م ــي تعان ــتينية الت الس
عــدة امــراض مزمنــة » 
لــم نهتــم بالهــدم وتشــريدنا 
التــي  الويــالت  رغــم 
عشــناها ، لكــن صدمتنــا 
الكبــرى بقــرار الحكــم 
ــي  ــا انهــرت ف ، وعندم
قاعــة المحكمــة ، وقف 
ابنــي بشــموخ وتحــدي 
معنوياتــي  ليرفــع 
ويبعــث فــي اعماقــي 
واالمــل  الصبــر 
 « وتضيــف   ،«
الســنوات  مــرت 
ننتقــل  ونحــن   ،
الســجون  بيــن 
فلــم   ، لزيارتــه 
ــجن إال  ــى س يبق
فيــه  واحتجــز 
ــي  ــرة ف ــذ فت ــى اســتقر من حت
ســجن جلبــوع ، وقــد شــارك فــي 
المفتوحــة عــن  جميع  االضرابــات 
ــل »  ــرى »، وتكم ــع االس ــام م الطع
ــة  ــه الجرئي ــي ومواقف ــدوره النضال ل
خلــف القضبــان ، تعــرض مــرات 
فــي  واحتجــز   ، للعــزل  عديــدة 
مــن  ومنــع  االنفراديــة  الزنازيــن 
ــال مــن  ــم ين ــك ل ــارات ، وكل ذل الزي

. ومعنوياتــه  وعزيمتــه  صمــوده 

��� و���
 تؤكــد الوالــدة أم حبيــب ، أن فلــذة 
كبدهــا يعانــي منــذ اعتقالــه مــن عــدة 
ادارة  وترفــض  صحيــة  مشــاكل 
ــول » خــالل  الســجون عالجــه ، وتق
التحقيــق ، تعــرض للضرب الوحشــي 
علــى قدمــه اليمنــى ، ومــا زال يعانــي 
 ، واثارهــا  مســتمرة  اوجــاع  مــن 
ــه  ــي عيني ــي مــن مشــاكل ف ــا يعان كم
وبصعوبــة   ، بالبصــر  وضعــف 
تمكنــا مــن ادخــال نظــارات طبيــة لــه 
ــف  ــى حســابنا الخــاص »، وتضي عل
 ، ومعاناتــه  مرضــه  ظــل  فــي   «
الدارة  الطلبــات  عشــرات  قــدم 
علــى  لعالجــه وعرضــه  الســجون 
ــدوى . ــن دون ج ــص لك ــب مخت طبي

 ر��� ال�الد ..
ــع  ــدة م ــة وطي ــب بعالق ــط حبي  ارتب
 ، كثيــراً  يحبــه  كان  الــذي  والــده 
وتقــول الوالــدة » لــم يتوقــف عــن 
 ، مــرض  عندمــا  حتــى  زيارتــه 
لكــن بســبب المضاعفــات الصحيــة 
ــاغ  ــا الدم ــي خالي ــف ف ــه بتل واصابت
واالعصــاب لــم يعــد قــادراً علــى 
زيارتــه لمــدة 6 ســنوات »، وتضيــف 
مــرة زار زوجــي حبيــب  اخــر   «
وكان   ، كرســي  بواســطة  كانــت   ،
الحــزن الكبيــر المشــترك بيننــا وبيــن 
ابننــا بســبب وضــع والــده الــذي كان 
يتمنــى حريتــه وعودتــه الحضانــه 
»، وتكمــل » مــن شــدة حبــه لــه ، 
عــن  تعبيــراً  حبيــب  والــده  اســماه 
دمــر  وبعدمــا   ، بــه  تعلقــه  مــدى 
ــف  ــن يتوق ــم يك ــه ، ل المــرض صحت
عــن ترديــد اســمه والمنــاداة عليــه »، 
وتتابــع » توفــي زوجــي بســبب شــدة 
المــرض قبــل 3 ســنوات وهو  يــردد 
اســمه ويوصــي بــه وان تبقــى قضيتــه 
اولويــة حتى  يتحــرر مــن الســجون، 
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اإلســرائيلي  االحتــالل  قــوات  اعتقلــت   
ــاء )7(  ــوم األربع ــر الي ــة، وفج ــة الماضي الليل
مواطنيــن مــن الضفــة، رافــق ذلــك اعتــداءات 
تخريــب  وعمليــات  المواطنيــن،  علــى 
ومواجهــات، ومداهمــة عــدة منــازل، بينهــم 
منــزل الشــهيد محمــود كميــل فــي بلــدة قباطيــة.

وقــال نــادي األســير، إن مواطنـًـا جــرى اعتقاله 
مــن بلــدة قباطيــة فــي جنيــن، وهــو محمــد 
توفيــق كميــل، ومواطنيــن مــن مخيــم نــور 
شــمس فــي طولكــرم، وهمــا: عاصــم كمــال 
الشــلبي )24 عاًمــا(، ومحمــد إبراهيم حمارشــة 
ــا( وهــو أســير ســابق قضــى عاميــن  )22 عاًم
ــاز  ــرى احتج ــا ج ــالل، فيم ــجون االحت ــي س ف

لمديــر نــادي األســير فــي طولكــرم إبراهيــم 
المعتقــل  والــد  وهــو  حمارشــة 
ــة إلــى مجــد  محمــد حمارشــة، إضاف
ــا  ــراج عنهم ــرى اإلف ــة، وج حمارش
لســاعات.   اســتجوابهما  بعــد  الحقًــا 
االحتــالل  اعتقــل  لحــم  بيــت  ومــن 
أبــو  علــي  قصــي  المواطنيــن 
ومنيــر  عاًمــا(،   18( مفــرح 
عاًمــا(.  37( تعامــرة  محمــد 

المواطــن  المعتقليــن  إلــى  يُضــاف 
ســلفيت،  ســكان  مــن  درابيــه  نــزار 
ومواطــن مــن الخليــل جــرى إطــالق 
الحقًــا.  اعتقالــه  قبــل  عليــه  النــار 



ذلــك  ذكــرى  نســتحضر  واليــوم 
ســنوات  ســبع  مــرور  بعــد  الرجــل 
ــه  ــاً لوطن علــى وداعــه. رجــل كان وفي
وشــعبه وقضاياهــم وحقوقهــم العادلــة، 
فأعطاهــم الكثيــر وأخلــص بــال حــدود. 
وهنــا ال نملــك ســوى بضــع كلمــات كي 
نوفيــه حقــه ولنعبــر لــه عــن احترامنــا 
وتقديرنــا. والرجــل مهمــا قلنــا فلــن 
نوفيــه حقــه. إنــه الدكتور/إيــاد الســراج: 
ــن  ــرز الحقوقيي ــد أب ــاء وأح ــل الوف رج
ــة  ــادئ الديمقراطي ــن مب ــن ع والمدافعي
فلســطين.  فــي  اإلنســان  وحقــوق 
ــر  ــن عش ــي الثام ــا ف ــل عن ــذي رح وال
مــن كانــون أول/ديســمبر عــام 2013.
الشــك أن المــوت حــق، وأن كل نفــٍس 
ذائقــة المــوت، ولكــن هــذا ال يعني أن ال 
نحــزن علــى فقدان أحبتنــا، وأن ال نبكي 
ــدي. أو أن  ــم األب ــة رحيله ــم لحظ عليه

ــم  ــة ومكانته ــيرتهم الطيب ــتحضر س نس
وأن  رحيلهــم،  ذكــرى  فــي  القديــرة 
ــق بهــم وأن  ــي تلي ــم بالبالغــة الت نرثيه
ــن أن  ــي يمك ــات الت ــن الكلم ــث ع نبح
تنصفهــم وتفيهــم البعــض مــن حقوقهــم.
ســبع ســنوات مــرت علــى رحيلــك أيهــا 
ــن طــراز خــاص، ونحــن  المناضــل م
ــا  ــك غادرتن ــن أن ــر مصدقي ــا غي مازلن
إلــى مثــواك األبــدي، نحســبك بيننــا 
فــي كل حيــن، ومــا زال حضــورك 
قويــا بيــن أحبائــك وزمالئــك، والزلــت 
حيــا بيننــا وبيــن مــن عرفــك، نموذجــا 
مــن  كل  ســلوك  وفــي  ســلوكنا  فــي 
اســتمع اليــك وتعلــم منــك وعمــل معــك، 
أمامنــا  وشــامخا  منتصبــاً  والزلــت 
كمــا عرفنــاك، بابتســامتك العريضــة 
وأخالقــك الفاضلــة وانســانيتك الرفيعــة 
ــة،  ــة والثاقب ــك السياســية الواقعي ورؤيت
ــاطاتك  ــة ونش ــة النبيل ــك الوطني ومواقف
ــرء  ــى الم ــب عل ــذا يصع ــة. ل الوحدوي
مــا  العربيــة  اللغــة  مــن  انتقــاء  منــا 
ــا يناســب  ــن حــروف، وم ــك م ــق ب يلي
تاريخــك الحافــل بالعطــاء مــن كلمــات 
واإلشــادة. المــدح  وعبــارات  رثــاء 
لقــد تــرددت كثيــرا قبــل أن أمســك قلمي 
وأكتــب. فالكتابــة فــي هــذه المناســبة 
ــس مــن  ــدة. فلي ــة ومعق ــي صعب ــدو ل تب
الســهل علــى كاتــب متواضــع مثلــي 
أن يخــط مــن الكلمــات مــا تليــق برجــل 
فــي  يوفــق  وأن  الرفيعــة،  بمكانتــه 
لمســيرته  الوفــاء  عبــارات  صياغــة 
باألقــالم،  جــف  فالحبــر  الرائــدة. 
والحــروف مبعثــرة ويصعــب لملمتهــا، 
ــا  ــة بعضه ــي لملم ــا ف ــى ان نجحن وحت

بعــد عنــاء ومشــقة، فإنهــا لــم ولــن 
تعطينــا كلمــات تليــق بــه، وكأن كلمــات 
ــت  ــالص رحل ــارات االخ ــاء وعب الوف
ــك وبالرغــم مــن  ــه. ومــع ذل مــع رحيل
كل الصعوبــات التــي واجهتنا وتواجهنا 
فــي الكتابــة قررنــا االســتعاضة بدمــوع 
ــي  ــات، الت ــون لنخــط بعــض الكلم العي
ــا  ــاء من ــا ووف ــا واجــب علين ــرى بأنه ن
ــق  ــي واألخ والصدي ــل الوف ــذا الرج له
عظيمــاً  عــاش  الــذي  العزيــز 
ومــات عظيمــا، فبقــّى فينــا عظيمــا.
ــل أن  ــر قب ــه الكثي ــمعت عن ــرأت وس ق
ألتقيــه، وأعجبــت بعطائــه وتاريخــه 
أن  قبــل  حياتــه  ومســيرة  النضالــي 
أعرفــه أو أجالســه، وازددت اعجابــاً 
بــه بعدمــا التقيتــه وجالســته مــراراً، 
ــي  ــه  وصداقت ــي مع ــرت بعالقت وافتخ
ــرب. ــن ق ــه ع ــت علي ــا تعرف ــه بعدم ب
ــن  ــد، م ــا يزي ــاً وم ــرة عام ــس عش خم
واالحتــكاك  معــه،  المباشــر  العمــل 
المتواصــل بــه، وااللتقــاء والجلــوس 
ــات  ــر مئ ــاعات عب ــرات الس ــه عش مع
للتعــرف  كفيلــة  كانــت  المــرات، 
وهــي  ومكوناتهــا،  شــخصيته  علــى 
كفيلــة أيضــاً ألن يحــوز علــى جــل 
احترامــي وتقديــري، بــل علــى احتــرام 
مكانــة  لــه  ليحجــز  الجميــع  وتقديــر 
الفضــل  ولــه  وقلوبنــا،  عقولنــا  فــي 
علــى كل مــن عرفــه وتعامــل معــه 
أكانــوا أفــراد أم جماعــات ومؤسســات.
وتحاورنــا  وتناقشــنا  منفــرداً  التقيتــه 
ــة  ــه جماع ــدة، والتقيت ــع ع ــي مواضي ف
واســتمعت منــه ألحاديــث قيمــة وثريــة، 
والتقيتــه مراقبــا فــي اجتماعاتــه العائلية 

ــي  ــة ف ــا الداخلي ومناقشــته للقضاي
ــات  ــي كل االجتماع اطــار أســرته، وف
معرفــة  وأزداد  منــه  أســتفيد  كنــت 
وخبــرة، مــن ســلوكه وحديثــه وتعامله. 

فهــو الرجــل الحــر واألخ الصــادق، 
تمــل  لــم  الــذي  الوفــي  والصديــق 
وكلمــا  مجالســته،  أو  محادثتــه  مــن 
منــه،  وتعلمــت  اســتفدت  جالســته 
ــه  ــوس مع ــدة وللجل ــه فائ ــكاك ب فاالحت
كــي  دومــا  أبحــث  وكنــت  فوائــد، 
أجلــس معــه ألســتفيد مــن مخــزون 
معارفــه وخبراتــه وينبــوع معلوماتــه 
ورؤيتــه  الخــاص  وقاموســه  القيمــة 
الصائبــة. وتحليالتــه  المســتقبلية 

ــر،  ــدرس مؤث ــارع، وم ــب ب ــو طبي فه
محنــك  وسياســي  مقنــع  وحقوقــي 
تجمــع  مدرســة  هــو  بــل  وجــريء، 
تضــم  وجامعــة  العالــم،  لغــات  كل 
ــة  ــة والعلمي ــة التخصصــات الوطني كاف
مــن  وهــو  واإلنســانية.  واألكاديميــة 
الديمقراطيــة  عــن  المدافعيــن  أبــرز 
فــي  والمتميزيــن  اإلنســان،  وحقــوق 
ومؤســس  النفســي  الطــب  مجــال 
برنامــج غــزة للصحــة النفســية، وهــو 
ــبيل  ــي س ــره ف ــنوات عم ــى س ــن أفن م
وطنــه وقضايــا شــعبه وحقــوق أبنائــه.

واحــد  هــو  الســراج:  د.أيــاد 
من الشــخصيات الوطنيــة التــي تعاملت 
األســرى  لقضايــا  معهــا، وأخلصــت 
اإلســرائيلي،  االحتــالل  فــي ســجون 
ــانية  ــم اإلنس ــوة عن حقوقه ــت بق ودافع
ــات ورعــت  األساســية، ودعمــت فعالي
حقهــم  علــى  تؤكــد  مميــزة  أنشــطة 
المشــروع فــي الحريــة، وكثيــراً مــا 
ــخصيات  ــاء بش ــة اللق ــي فرص ــاح ل أت
ــى  ــم عل ــة ألطلعه ــة ومهم ــة رفيع دولي
حريصــا  وكان  األســرى،  أوضــاع 
ــرى،  ــي األس ــم بأهال ــاء الدائ ــى اللق عل
فــكان خيــر نصيــر لهــم ولقضاياهــم 

انــه  العادلة.  وأذكــر 
رفــض لقــاء األميــن العــام 
المتحــدة  لألمــم  األســبق 
خــالل  كيمــون«  »بــان 
زيارتــه لغــزة عــام 2012 
رفــض  األخيــر  ألن 
األســرى  أهالــي  إدارج 
ضمــن الوفــد الــذي كان 
ســيقابله. وحينهــا قيــل لــه 
ستخســر »بــان كيمــون«، 
الدكتــور  مــن  كان  فمــا 
عليهــم  والــرد  إال  إيــاد 
»بــان  اخســر  قائــال: 
اخســر  ولــن  كيمــون«، 
وعائالتهــم.  األســرى 
شــعبه. لقضايــا  الوفــي  هــو  هــذا 
ــا كان شــريكا مخلصــاً، وكان معــه  حق
ــية  ــة النفس ــزة للصح ــز غ ــم مرك طواق
الرســالة  حمــل  فــي  معنــا،  شــركاء 
ودعــم  األســرى  معانــاة  وابــراز 
حقوقهــم، وتوثيــق تجاربهــم ومعاناتهم، 
المميــزة  الفعاليــات  هــي  وكثيــرة 
واللقــاءات المهمــة واألنشــطة المتنوعة 
التــي نظمناهــا ســويا. كمــا وكثيــرة 
هــي الخدمــات التــي قدموهــا لألســرى 
األســرى. ولعائــالت  المحرريــن 
الشــخصيات  مــن  هــو  د.ايــاد: 
الفلســطينية القالئــل التــي اســتطاعت 
وقويــة  مفتوحــة  عالقــات  تنســج  أن 
ــت  ــم أكان ــي العال ــراف ف ــع كل األط م
أو  الدوليــة،  أم  إقليميــة  أم  فلســطينية 
حتــى اإلســرائيلية، وحظــي بمصداقيــة 
مميــز  دولــي  وحضــور  عاليــة 
كافــة  لــدى  كبيــر  وزن  ذو  ومؤثــر 
ــى مختلــف المســتويات. األوســاط وعل
ــى  ــه حــاز عل ــدار ســني حيات ــى م وعل
ــه  ــن مكتب ــز، وخزائ ــد مــن الجوائ العدي
مكدســة  الخاصــة  مكتبتــه  ورفــوف 
بالجوائــز اإلقليميــة والدوليــة التــي حاز 
ومســاهمته  لكفاءتــه  تقديــراً  عليهــا، 
بالنهــوض بالصحــة النفســية للمريــض 
لرجــل  عالميــاً  وإنصافــاً  النفســي، 
س حياتــه مــن أجــل كرامــة  عظيــم كــرَّ
مبــادئ  وترســيخ  وحقوقــه  اإلنســان 
فــي  اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة 
عــام. بشــكل  الفلســطيني  المجتمــع 
د. ايــاد: الرجــل الوفــي. لعــب دورا 
لجنــة  تشــكيل  فــي  وأساســيا  مهمــا 
الوفــاق والمصالحــة لتوحيــد الصــف 
ــام  ــاء االنقس ــطيني وإنه ــي الفلس الوطن
وشــّكل  الفلســطيني،   – الفلســطيني 
ــا  ــدوام محــورا أساســيا وجامع ــى ال عل
ــة  ــن األطــراف الفلســطينية كاف فيمــا بي
السياســية  توجهاتهــا  اختــالف  علــى 
ــدا   ــذل جه ــة، وب ــة واأليدلوجي والفكري
عديــدة،  اجتماعــات  وعقــد  كبيــرا 
النظــر  وجهــات  تقريــب  وحــاول 
وتقليــص الفجــوة فيمــا بيــن األطــراف 
المتخاصمــة.  وكمــا كان فــي حياتــه 
فــإن  الوطنــي.  االجمــاع  شــخصية 
اختــالف  وعلــى  الفلســطيني  الــكل 
وتوجهاتهــم  الحزبيــة  انتماءاتهــم 
الفكريــة وقناعاتهــم األيدلوجيــة، التقــوا 
واجتمعــوا بعــد مماتــه خــالل تشــييع 
ووفــاء  لشــخصه  تكريمــاً  جثمانــه 
لعطائــه واخالصه الالمحــدود، وتقديرا 
ــرة. ــق ومســيرته المظف لتاريخــه العري
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أكد مركز فلسطين لدراسات األسرى 
أن االحتالل واصل خالل العام 2020 

إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق األسرى 
الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكمه الصورية 

)5( أحكام جديدة بالسجن المؤبد بحق أسرى 
فلسطينيين.وقال الباحث »رياض األشقر« 

مدير المركز بأن محاكم االحتالل تصدر احكام 
بالسجن المؤبد مدى الحياة )99 عام(، على 

كل اسير تتم ادانته بتنفيذ عملية عسكرية أدت 
الى مقتل مستوطن أو جندي، وكذلك على 

المسؤولين عن توجيه العمليات االستشهادية 
التي أدت إلى قتل يهود، فيما يتكرر هذا الحكم 
ويتضاعف بعدد الجنود او المستوطنين الذين 

يقتلون على يد األسير. وأشار األشقر الى 
ان عدد األسرى في سجون االحتالل يبلغ 
4400 أسير ، من بينهم )2670( يقضون 
احكام مختلفة بالسجن، منهم )543( أسيرا 

صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد ، كان 
اخرهم خمسة اسرى صدرت بحقهم أحكام 

مؤبدة خالل العام الجاري 2020 . وبين 
»االشقر« بأن األسرى الخمسة الذين صدرت 

بحقهم أحكام مؤبدة وهم األسير عاصم عمر 
البرغوثي من بلدة كوبر شمالي رام هللا وكان 
اعتقل على يد قوات خاصة لالحتالل بتاريخ 

7/1/2019 و تعرض لتحقيٍق مكثف وقاٍس، 
و ادانته محكمة االحتالل بتنفيذ عمليتين ادت 

احداهما لمقتل جنديين ، واألخرى لمقتل 
مستوطن، وأصدرت بحقه حكم بالسجن المؤبد 

المتكرر 4 مرات، وهو نجل األسير » عمر 
البرغوثي« الذى  قضى أكثر من 26 عاًما في 

األسر بين أحكام واعتقال إداري. واألسير« 
سحبان وائل الطيطي« من بلدة الظاهرية في 

الخليل، وكان اعتقل بتاريخ 9/3/2016، 
ووجهت له تهمة قتل مستوطن في عملية دهس 

نفذها على مفرق مخيم الفوار جنوب الخليل 
في العام 2015، و أصدرت بحقه محكمة 

عوفر العسكرية حكماً بالسجن  المؤبد مدى 
الحياة، وغرامة مالية بقيمة مليون و800 

ألف شيقل، وقام االحتالل بهدم منزل عائلته . 
بينما األسير  الثالث هو الفتى »خليل يوسف 
جبارين« )19 عاماً( من يطا جنوب الخليل، 

وكان اعتقل في أيلول/ 2018، بعد اطالق 
النار عليه وإصابته بالرصاص في قدمه ويده 

وكان عمره ال يتجاوز حينها 17 عاماً، وادعى 
االحتالل أنه قتل مستوطن قرب مستوطنة 

“غوش عتصيون” شمال الخليل طعنا بسكين، 
وأصدرت بحقه محكمة االحتالل حكماً بالسجن 

المؤبد مدى الحياة باإلضافة إلى غرامة مالية 

بقيمة مليون و250 ألف شيقل، وقام االحتالل 
بهدم منزل عائلته المكون من طابقين.

كذلك اصدرت حكماً بالسجن المؤبد مدى 
الحياة بحق األسيرين الفتيين عمر سمير 

الريماوي )20 عاما(،  و »أيهم باسم صباح« 
)18 عاما(،  من سكان بلدة بيت ريما، شمال 
رام هللا، وكانا اعتقال في فبراير 2015، ولم 
تتجاوز أعمارهم آنذاك 15 عاماً بعد إطالق 
النار عليهما وإصابتهم بجروح،  في المجمع 
التجاري المعروف باسم »رامي ليفي« المقام 

قرب رام هللا، بتهمة تنفيذ عملية طعن أدت 
لمقتل مستوطن. وبعد عامين على اعتقال 

»صباح و الريماوي« أصدرت بحقهما محكمة 
االحتالل حكم بالسجن الفعلي لمدة 35 عام، 

وفى يناير من العام 2020 اعادت لهم االحكام، 
وأصدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد مدى 

الحياة . واعتبر » األشقر«  تلك األحكام بأنها 
عنصرية وظالمة، وأن االحتالل يخالف كل 

قوانين العالم التي تعتبر المؤبد 25 عاماً فقط، 
وليس حكم بالسجن مدى الحياة، وأنه يبالغ في 

تلك األحكام من أجل تطبيق سياسة الردع بحق 
الفلسطينيين وتخويفهم من المشاركة في مقاومة 

االحتالل.
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الوحيــدي  نشــأت   . د  كتــب 
الناطــق باســم مفوضيــة الشــهداء 
بالهيئــة  والجرحــى  واألســرى 
القياديــة العليــا لحركــة فتــح فــي 
حركــة  وممثــل  غــزة  قطــاع 
فتــح فــي لجنــة األســرى للقــوى 
الوطنيــة واإلســالمية عــن القائــد 
الوطنــي الفلســطيني اللــواء فــؤاد 
حجــازي الشــوبكي ) أبــو حــازم 
ــا ورجــل  ــن عام ( صاحــب الثماني
ــيخ  ــطيني وش ــي الفلس ــلم األهل الس
ــطينيين  ــن الفلس ــرى والمعتقلي األس
فــي الســجون اإلســرائيلية مثمنــا 
الــدور الكبيــر الــذي يقــوم بــه مــن 
والحريــة  األمــل  رســائل  خــالل 
واالبتهــال إلــى هللا عــز وجــل التــي 
الشــهداء  مفوضيــة  إلــى  يبعثهــا 

وعمــوم  والجرحــى  واألســرى 
ــاء  ــاء وب ــطيني بانته ــعب الفلس الش
كورونــا واالنقســام معــا . وقــال 
ــالل  ــوات االحت ــدي أن ق د . الوحي
باختطــاف  قامــت  اإلســرائيلي 
ــو حــازم  ــؤاد الشــوبكي أب ــواء ف الل
القائــد  مــع  أريحــا  ســجن  مــن 
الكبيــر أحمــد ســعدات األميــن العام 

للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
ومجموعــة مــن المناضليــن في 14 
ــوات  ــى مــرأى الق / 3 / 2006 عل
الدوليــة وحكمــت عليــه بالســجن 
20 عامــا بتهمــة عمليــة الســفينة 
كاريــن إيــه وربطــت االفــراج عنــه 
بإبــداء  المحكوميــة  انتهــاء  قبــل 
النــدم علــى مقاومتــه لالحتــالل . 

فــؤاد  األســير  اللــواء  أن  وأفــاد 
أمــراض  مــن  يعانــي  الشــوبكي 
الســجون  فــي  أصابتــه  خطيــرة 
ــدان  ــي فق ــة ف ــرائيلية البغيض االس
لجريمــة  والتعــرض  المناعــة 
المتعمــد  الطبــي  اإلهمــال 
الخطيــرة  االعتقاليــة  وللظــروف 
شــديدين  وخــوف  قلــق  وهنــاك 
ظــل  فــي  خاصــة  حياتــه  علــى 
العالمــي  كورونــا  وبــاء  تفشــي 
ــرى  ــرات األس الــذي أصــاب عش
ــد  ــد فق ــن الفلســطينيين وق والمعتقلي
الحاجــة  دربــه  ورفيقــة  شــريكة 
دالل الشــوبكي ) أم حــازم ( فــي 
التــي فارقــت   20011 / 1 / 10
الحيــاة فــي إحــدى مشــافي المملكــة 
إثــر  بعمــان  الهاشــمية  األردنيــة 

مــرض عضــال لــم يمهلهــا طويال .

الوحيــدي  نشــأت   . د  وأوضــح   
الناطــق باســم مفوضيــة الشــهداء 
بالهيئــة  والجرحــى  واألســرى 
القياديــة العليــا لحركــة فتــح فــي 
ــح  ــة فت ــل حرك ــزة وممث ــاع غ قط
فــي لجنــة األســرى للقــوى الوطنيــة 
األســرى  أن شــيخ  واإلســالمية   
الفلســطينيين اللــواء فــؤاد حجــازي 

الشــوبكي مــن مواليــد غــزة فــي 
العــام 1942 وبلدتــه األصليــة غزة 
وقــد تولــى لســنوات طويلــة مهمــة 
ــر  ــش التحري ــة لجي ــؤول المالي مس
ــة  ــد اإلدارة المالي الفلســطيني وعمي
ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــي الس ف
منــذ العــام 1994 ولقــد رفضــت 
الســبع  بمحكمة بئــر  تســمى  مــا 
االحتــالل  دولــة  فــي  المركزيــة 

األربعــاء  يــوم  فــي  اإلســرائيلي 
ــي  ــق 20 / 11 / 2019 وه المواف
التــي تدعــي الديمقراطيــة والدفــاع 
عــن الحريــات وحقــوق االنســان 
هيئــة  بــه  تقدمــت  كانــت  طلبــا 
والمحرريــن  األســرى  شــؤون 
ســراح  واطــالق  النظــر  بإعــادة 
حجــازي  فــؤاد  األســرى  شــيخ 
أبــو حــازم ( تحــت   ( الشــوبكي 
وعــدم  القضيــة  خطــورة  حجــة 
بالرغــم  للنــدم  األســير  إبــداء 
فــي حينهــا  مــن مــرور عاميــن 
لجنــة  تســمى  مــا  انعقــاد  علــى 
الثلــث وقضــاء ثلثــي المحكوميــة 
األربعــاء  فــي  انعقــدت  التــي 
 .  2016 مايــو   25 الموافــق 

هبــة  إلــى  الوحيــدي   . د  ودعــا 
وحقوقيــة  إعالميــة  فلســطينية 
ــة  ــية الكتروني ــة وديبلوماس وقانوني
قــادرة علــى فضح جرائــم االحتالل 
اإلســرائيلي التــي يرتكبهــا بحــق 
وتســويق  الفلســطينيين  األســرى 
روايــة الضحيــة الفلســطينية وجعل 
ــة رأي عــام  ــة األســرى قضي قضي
دولي وانســاني مؤكــدا أن االحتالل 
العنصريــة  بماكينتــه  اإلســرائيلي 
الشــرعية  نــزع  يســتطيع  لــن 
الفلســطيني  الوطنــي  النضــال 
وأن اليــوم الــذي يتربــع فيــه اللــواء 
ــه  ــع إخوان ــوبكي م ــازم الش ــو ح أب
ورفاقــه القــادة كريــم يونــس وماهر 
ــروان  ــعدات وم ــد س ــس وأحم يون
البرغوثــي ونائــل البرغوثــي ووليد 
دقــة وضيــاء األغــا وحســن ســالمة 
ووجــدي جــودة وباســم الخندقجــي 
الســيد  وعبــاس  الســعدي  ورائــد 
مناصــرة  وأحمــد  حمــاد  وثائــر 
علــى منصــة القضــاء ليحاكمــوا 
محالــة  ال  قــادم  هــو  االحتــالل 
وإن ذلــك علــى هللا ليــس ببعيــد .
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شــؤون  هيئــة  عــن  تقريــر صــادر  ســجل 
األربعــاء،  اليــوم  والمحرريــن  األســرى 
وقاصريــن،  ألســرى  حيــة  شــهادات 
يســردون فيهــا تفاصيــل التنكيــل بهــم ومــا 
ــب  ــة وتعذي ــة مهين ــه مــن معامل يتعرضــون ل
ــتجوابهم  ــم، واس ــن منازله ــم م ــاء اعتقاله أثن
اإلســرائيلية. التوقيــف  مراكــز  داخــل 

ومــن اإلفــادات التــي كشــف عنهــا تقريــر 
الهيئــة، إفــادة الفتــى خالــد القنــي )16 عامــاً( 
ــس،  ــة نابل ــاء مدين ــل قض ــر قلي ــدة كف ــن بل م
ــث  ــقائه، حي ــو وأش ــه ه ــذي جــرى اعتقال وال
برفقــة  منزلــه  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
وكســرت  الليــل  منتصــف  بوليســية  كالب 
بــاب المدخــل، واعتقلتــه هــو وأخوتــه )وليــد 
ــم  ــارج هاج ــم للخ ــالل اقتياده ــى(، وخ ويحي
أحــد الــكالب البوليســية أخيــه يحيــى وقــام 
بعضــه مــن قدمــه، وبعدهــا جــرى زجهــم 
داخــل الجيــب العســكري ونقلهــم إلــى مركــز 
توقيــف »حــوارة«، ومــن ثــم جــرى نقــل 
اللــد  شــرطة  مركــز  إلــى  خالــد  القاصــر 
ــة  الســتجوابه، وحقــق معــه 6 ســاعات متتالي
وهــو مقيــد اليديــن والقدميــن، وفيمــا بعــد تــم 
نقلــه إلــى معتقــل »مجــدو« حيــث يقبــع اآلن.

بينمــا اعتــدى جيــش االحتــالل علــى القاصــر 

عبــد الهــادي نــزال )16 عامــاً( مــن بلــدة 
ــراد  ــه أف ــث هاجم ــن، حي ــة قضــاء جني قباطي
مــن وحــدة اليســام وقامــوا بطرحــه علــى 

األرض ومــن ثــم انهالــوا عليــه بالضــرب 
قامــوا  وبعدهــا  واللكمــات،  المبــرح 
علــى  واجالســه  األرض  علــى  بجــره 
واســتمروا  العســكري،  )التركتــرون( 
ــى وجهــه، وفيمــا  ــه وصفعــه عل بضرب
شــرطة  مركــز  إلــى  نقــل  تــم  بعــد 
»الخضيــرة« للتحقيــق معــه، وبعــد 
ــاده  ــم اقتي ــتجوابه ت ــن اس ــاء م االنته
»الجلمــة«  توقيــف  مركــز  إلــى 
وهنــاك تــم احتجــازه داخــل زنزانــة 
عــدة  معــه  وحقــق  انفراديــة، 
مــرات ولســاعات طويلــة، عــالوة 
علــى نقلــه لمــا تســّمى غــرف 
لثالثــة  )العمــالء(  العصافيــر 
النتــزاع  محاولــة  فــي  أيــام 
 16 بقــي  منــه،  االعترافــات 
يومــاً فــي »الجلمــة« وبعدهــا 
ــدو«. ــل »مج ــى معتق ــل إل نُق

أمــا عــن األســير الطفــل عبــد الرحمــن شــقفة 
ــه فجــراً بعــد اقتحــام  ــد جــرى اعتقال )16( فق
أفــراد مــن القــوات الخاصــة وعــدد مــن جنــود 

ــاء  ــة قض ــدة قباطي ــي بل ــه ف ــالل لمنزل االحت
ــوا  ــه وانهال ــن منزل ــادوه م ــث اقت ــن، حي جني
بأعقــاب  تعســفي  بشــكل  بالضــرب  عليــه 
بنادقهــم، ومــن ثــم جــرى زجــه 
الجيــب  داخــل 

ي  لعســكر ا
توقيــف  مركــز  إلــى  ونقلــه 

»حــوارة«، وهنــاك حقــق معــه 7 مــرات 

وفــي كل مــرة كان يتــم اســتجوابه لثــالث 
علــى  مشــبوح  وهــو  متتاليــة  ســاعات 
نقلــه  كرســي صغيــر، وفيمــا بعــد جــرى 
ــي »مجــدو«. ــى قســم األســرى األشــبال ف إل

ــد  ــالل بالشــاب محم ــوات االحت ــت ق ــا نكل كم
ــه مــن  ــاء اعتقال ــو عكــر )26 عامــاً( أثن أب
ــت  ــة بي ــة بمدين ــم الدهيش ــي مخي ــه ف منزل
ــه  ــالل بيت ــود االحت ــم جن ــد أن داه لحــم، بع
فجــراً وانهالــوا عليــه بالضــرب واللكمــات، 
ــه  ــى والدت ــدوا أيضــاً بالضــرب عل ــا اعت كم
ــزال  ــاء، وال ت ــم بالكهرب ــم صعقه وشــقيقه وت
األســير  علــى  واضحــة  الضــرب  آثــار 
توقيــف »حــوارة«. بمركــز  حاليــاً  ويقبــع 

ــي  ــاكات الت ــذه االنته ــة أن ه ــارت الهيئ  وأش
التــي  الشــهادات  تــم رصدهــا مــن خــالل 
وثقهــا التقريــر، مــا هــي إال جــزء بســيط ممــا 
يتعــرض لــه األســرى ال ســيما القاصريــن 
منهــم، فــإن ســلطات االحتــالل ال تتوقــف عــن 
ابتــكار أســاليب جديــدة لتعذيبهــم والتنكيــل بهم 
منــذ اللحظــات األولــى العتقالهــم، إضافــة 
ــية وال  ــروف قاس ــم بظ ــم بزجه ــى معاناته إل
ــة  انســانية داخــل جــدران المعتقــالت، ضارب
بعــرض الحائــط كافــة القوانيــن والمواثيــق 
كأســرى. حقوقهــم  تكفــل  التــي  الدوليــة 
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�� ��د ا�ق�ا� مح��ميت�. 
وال�شــرين  ال�امــ�  ��ــر  �ــي 
 �2015 ل�ــام  ماي��أيــا�  مــن 
مســت�ط�ين�  ���ــن  �ــ��  �ــام 
االعتــدا�ا�  مشــا�د  علــى  �دا 
الي�ميــة المت�ــر�� علــى حرا�ــر 
علــى  المرا��ــا�  �لســ�ين� 
ا���ــى�  المســ�د  أ�ــ�ا� 
واالعتــدا�ا� الي�ميــة المت�ــر�� 
وال��ا�ــ�.  المســا�د  علــى 
الليلــة  �ا�  �ــي  �ــ��  اعتقــ� 
االحتــالل  �ــ�ا�  مدا�مــة  ��ــد 
لم��لــ�� و��ــر� ��شــ� أ�ــالي� 
محا�متــ�  وا�ــتمر�  التحقيــ�� 
ــد��  ــام� وأ� ــ� ال� ــا و�� عام
المح�مــة �حقــ� ح�مــا �الســ�ن 
11عامــا� و�رامــة ماليــة مقدا��ا 
100 ألــ� شــيق�� � مــا ي�ــادل 30 
الــ� دوال� امري�ــى � و�ــا �ــ� 
ــالد  ــاد المي ــال ��عي ــت�د لالحتف يس

ل�ــ�ا ال�ــام مــن �لــ� ��بــا� 
ا��ــير  أ�بــ�  ال�قــ�.  �ــ�ن 
المســيحي �ــ�� أ� الفلســ�ي�يين 
علــى ا�تال� ديا�ا��ــ�� ي�ا���� 
واحــدا�  عــدوا 

و��ية 
�ــ�ل�  ���دمــا  واحــد�� 

�ــالل  ا��ــرا�يلي  ال�ا�ــ� 
عمليــة  �فــ��  لمــا�ا  التحقيــ�� 
أ�ــا�  وأ�ــ� مســيحي�  ال��ــن 
�م��ــ� ال�ا�ــ� مــن �فســ�� �أ�ــا 
مســيحي الديا�ــة� مســل� ال�ــ��� 
�لســ�ي�ي ال��ية� مقد�ــي �ا�ر�.

  عا�لة م�ا�لة
مــن  �ــ��  المقد�ــي  ي�حــد� 
اعتقلــ�  �قــد  م�ا�لــة�  عا�لــة 
ــ�  ــد� �ا�ي ــ� المقد�ــية �ال والد�
�لقــا�  �ت�مــة   �1988 عــام 
�ــي  حامــ�  و�ــي  الح�ــا��� 
الب�ــر�  �ا��ت�ــا  ال�الــ�  الشــ�ر 
وعاشــ� دا�ــ� �ــ��� االحتــالل 
وو��ــ�  ��بــة�  �رو�ــا 
م�ل�د��ــا و�ــي مقيــد� اليديــن 
ا��ــرا�  االحتــالل  لر�ــ� 

وشــقيقا��  والــده  أمــا  ع��ــا� 
�قــد اعتقلــ�ا لفتــرا� متفاو�ــة.
�ســت��ر ا�م لـــ �الحيــا� ال�ديد�� 
ي�فــي  وحيد�ــا  �ا�  �يــ� 
والب��ــة  الفــر�  مــن  �ــ�ا 
�ــي  ويســا��  ا�عيــاد�  علــى 
شــ�ر�  ��ــا�� 
الميــالد  عيــد 
البســمة  و��ــ� 
علــى شــفاه أطفــال 
البلــد� القديمــة �ــي 
المحتلــة� القــد� 
 أمــا دوليــن الشــقيقة 
أ�  �ت��ــد  ا���ــر� 
�ا�عيــاد  �رحت�ــ� 
م�ق��ــة ل�يــا� شــقيق�ا 
�ــ���  �ــي  ال�حيــد 
��ــة�  مــن  االحتــالل 
اال�ــت��ا�ية  ولل�ــرو� 
التــي �ر�ت�ــا �ا�حــة ���و�ــا 
مــن ��ــة أ�ــر�� ولــن ��تمــ� 
شــقيق�ا  �تحريــر  �ال  الفرحــة 
وا��ــيرا�  ا��ــر�  و�ا�ــة 
االحتــالل. �ــ���  مــن 

  6 �ال�
يســ�ن �ــي مدي�ــة القــد� المحتلة 
�حــ� 10 �ال� م�اطــن مســيحي� 
حــا��  �ــي  م��ــ�  �ال�   6 �حــ� 
ال��ــا�� مــن البلــد� القديمــة� 
يمل�ــ��  مــا  �ــ��  يت�ــدو� 
االحتــالل  لمما��ــا�  �ــ��  مــن 
لت��يــر  ال�اد�ــة  الت�ســفية 
المقد�ــيين� و�ــ� ���يــد علــى 
ال��ــ�د  علــى  الحفــا�  أ�ميــة 
ــة. ــد� المحتل ــي الق ــيحي � المس

 

م��لــة  و�ســتمر  
المحا�� اال�ــرا�يلية� 
و��قــد يــ�م ا����ــا� 
الما�ــى  المحا�مــة 
ــ�  ــ� �153� للم�تق ��
الحلبــي  محمــد 
و�ــي  �ــ���  مــن 

المحا�مــة ا�طــ�ل 
التا�يــ�   �ــي 
عــدد  حيــ�  مــن 
�لقــد   المــرا�. 

عقــد�  مح�مــة ��ــر الســب� اال�ــرا�يلية يــ�م 
   ���������� الم�ا�ــ�  الما�ــى  ا����ــا� 
للم�تقــ�   �153� ��ــ�  المحا�مــة  �لســة 
الحلبــي.  محمــد  الم��ــد��  الفلســ�ي�ي 
�ــ�ي  مــدا�  علــى  ا�طــ�ل  المحا�مــة  و�ــي 
المــرا�.  عــدد  حيــ�  مــن  ال��يلــة  االحتــالل 
ي�مــ�  �ا�  �الحلبــي�  الم�تقــ�  ا�  ي��ــر 
�ــ���  ��ــا�  �ــي  �يريــة  لم��ســة  مديــرا 
15-6- �تا�يــ�  االحتــالل  �ــل�ا�  واعتقلتــ� 
و��ــ�  �ــ��ا�   4 ح�الــي  �بــ�  2016�ا� 
ا��ــا� مــرو�ه عبــر م�بــر �يــ� حا����ايــر��
وأ�ــراد  م��مــا�  ودعــ�  �تم�يــ�  وا��متــ�   
الدعــ�  �ــالل  مــن  الفلســ�ي�ية  المقاومــة 
الم��ســة. الــى  ي�ــ�  �ا�  الــ��  االو�و�ــي 
 وم�ــ� �لــ� التا�يــ� و�ي �ســ�ى �ا�د� الــى ادا�ت� 
ــة  ــا�� المم�� ــ�� ال�� ــ� � ــرا� م� ــ�ا� اعت و ا�ت
ــ�و�.�  ــر وشــ�ادا� ال ــا ال�ــدا� والت�وي ــا �ي� �م
�يــ�د �ديــد� علــى  لت�بيــ� �وايت�ــا ولفــر� 
الم��ســا� الدوليــة اال�ســا�ية ال�اشــ�ة �ي ���� 
�ــي محاولــة لتشــديد الح�ــا� علــى ��ــا� �ــ��.
 وو�ــ� م�يــد مــن القيــ�د علــى عمــ� الم��ســا� 
عــدم  ول�ــن  �الق�ــا�.  الفاعلــة  اال�ســا�ية 
الم���ــة  �الت�ــ�  �الحلبــي�  الم�تقــ�  اعتــرا� 
اليــ�م..  حتــى  محا�متــ�  دو�  يحــ�ل  اليــ�� 
الم��ســا�  �ا��ــا ��الــ�  الحالــة  وامــام �ــ�ه 

ــ�  ــ�ا ال�ل ــا� � ــ� وا�� ــى التد� ــة ال الدولي



البــارز  الوطنــي  القائــد  رحــل   
الرفيــق ســالم خلــة »أبــو زيــاد« 
أول  كانــون  مــن  العشــرين  فــي 
ولكــن  جســداً،   2020 )ديســمبر( 
انســانيته وطيبتــه وعطــاءه تبقيــه 
فــي قلــوب أحبتــه وذويــه  خالــداً 
عايشــوه  الذيــن  دربــه  ورفــاق 
وعملــوا معــه، فــي مختلــف ميادين 
والتنظيمــي  السياســي  العمــل 
ــى  ــري عل ــكري والجماهي والعس
أرض الوطــن وفــي عــدد مــن 
الفلســطيني. التواجــد  ســاحات 

ــالم  ــق س ــة الرفي ــة الوطني القام
مؤسســي  أحــد  يعــد  الــذي  خلــة، 
لتحريــر  الديمقراطيــة  الجبهــة 
فلســطين والتــي تســلم فيها عــدداً من 
المســؤوليات الحزبيــة والتنظيميــة 
اللجنــة  المفصليــة منهــا عضويــة 
المركزيــة لعــدة دورات، ومســؤولية 
منطقــة صيــدا فــي لبنــان، ومســؤوالً 
اليمــن  فــي  ومنظماتهــا  للجبهــة 
أمانــة  فــي  وعضــواً  والعــراق، 
ســر اللجنــة المركزيــة ضمــن هيئــة 
األرض  تنظيــم  علــى  اإلشــراف 
المحتلــة، إلــى جانــب مســؤوليات 
العــودة  بعــد  وجماهيريــة  حزبيــة 
مســؤولياته  بينهــا  ومــن  للوطــن 
وقلقيليــة. نابلــس  محافظتــي  فــي 

ــة  ــي مدين ــد ف ــذي ول ــهم ال ــك الش ذل
ــة  ــل نكب ــا قب ــاً فيه ــا وعــاش عام ياف
ــر  ــي بموجبهــا هُج عــام 1948 والت
مــع أهلــه وأبنــاء شــعبه مــن أرضهــم 
وممتلكاتهــم علــى يــد العصابــات 
عائلتــه  وهاجــرت  الصهيونيــة، 
ــدة يعبــد  الوطنيــة المناضلــة نحــو بل
فــي محافظــة جنيــن عريــن عــز 
ــد  ــا بع ــرط فيم ــام، لينخ ــن القس الدي
العمــل  فــي  عمــره  بواكيــر  منــذ 
الطالبــي والوطنــي، ويســاهم بشــكل 
فعــال فــي نهــوض حركــة المقاومــة 
حيــث  المســلحة،  الفلســطينية 
كان مــن أبــرز مؤسســي القــوات 
المســلحة الثوريــة التابعــة للجبهــة 
الديمقراطيــة فــي لبنــان عــام 1969.

ارتبــط اســم الرفيــق القائــد أبــو زيــاد 
الوطــن  أرض  إلــى  العــودة  بعــد 
بصفتــه   1996 عــام  »فلســطين« 
الوطنــي  المجلــس  فــي  عضــواً 

 ، لفلســطيني ا
جثاميــن  اســترداد  بملــف 

جهــوده  كانــت  حيــث  الشــهداء، 
االحتــالل  فضــح  فــي  جبــارة 
وتعريــة  وجرائمــه  اإلســرائيلي 
الدولــة الوحيــدة فــي العالــم التــي 
تمــارس سياســة االبارتهايــد بأوســع 
صــوره وأشــكاله ومنهــا احتجــاز 
جثاميــن الشــهداء فــي مقابــر االرقــام 

ويســجل  الموتــى.  ثالجــات  وفــي 
للحملــة الوطنيــة الســترداد جثاميــن 
الشــهداء، الــذي عمــل منســقاً فيهــا، 
الكبيــر بتحريــر جثاميــن  الفضــل 
البقيــة  وتوثيــق  الشــهداء  مئــات 
االحتــالل  ودجــل  أكاذيــب  أمــام 
الجثاميــن. مــن  المئــات  بضيــاع 

إن نجــاح جهــود الحملــة الوطنيــة 
بعــد  الشــهداء  جثاميــن  الســترداد 
انطالقتهــا فــي الســابع والعشــرين 
مــن آب )أغســطس( 2008، ســاهم 
بإقــرار اليــوم الوطنــي مــن مجلــس 
واليــوم  الفلســطيني،  الــوزراء 
بــي  لعر ا

جامعــة  مــن 
يومــاً  وإقــراره  العربيــة،  الــدول 
مــن  الجثاميــن  الســترداد  عالميــاً 
المتحــدة. لألمــم  العامــة  الجمعيــة 

اتذكــر يومــاً فــي نهايــة عــام 2019، 
أننــي اتصلــت هاتفيــاً بالرفيــق ســالم 

ــة اســأله عــن جهــود ونشــاطات  خل
الحملــة الوطنيــة الســترداد جثاميــن 
الشــهداء، وكان حينهــا فــي المشــفى 
وأبلغنــي بكلمــات قليلــة، »االحتــالل 
يــراوغ بملــف جثاميــن الشــهداء، 
وهــذه الدولــة الوحيــدة فــي العالــم 
التــي تنتهــك حقــوق الموتــى بأبشــع 
انتهــاك  عــن  ناهيــك  األشــكال، 
حقــوق اإلنســان فــي حياتــه«، »نبذل 
ــن  ــترداد جثامي ــاً الس ــوداً قانوني جه
ــرب  ــالل يض ــن االحت ــهداء، لك الش
ــدر  ــرار يص ــط أي ق ــرض الحائ بع
مــن أيــة جهــة قانونيــة دوليــة، رغــم 
فــي  األولــى  جنيــف  »اتفاقيــة  أن 
مادتهــا )17( تلــزم الــدول المتعاقــدة 
ــرب  ــا الح ــن ضحاي ــرام جثامي باحت
وتمكيــن  المحتــل  اإلقليــم  مــن 
ــم  ــم وفقــاً لتقاليده ــن دفنه ــم م ذويه
والوطنيــة««. الدينيــة 

ــة  ــالم خل ــق س ــدرك الرفي ي
ــاد« ان االنتصــار  ــو زي »أب
وقضيتهــا  لفلســطين 
شــعبها  وحقــوق  الوطنيــة 
م.ت.ف  وكينونــة  ومكانــة 
االنقســام  بإنهــاء  يكــون 
الوطنيــة،  الوحــدة  واســتعادة 
قــرارات  بتطبيــق  والتســريع 
ومنهــا  الوطنــي،  اإلجمــاع 
األمنــاء  اجتمــاع  مخرجــات 
المقاومــة  لفصائــل  العاميــن 
ــادة  ــكيل القي ــر تش ــطينية عب الفلس
للمقاومــة  الموحــدة  الوطنيــة 
الشــعبية علــى طريــق المواجهــة 
إلــى  وصــوالً  الشــاملة  الوطنيــة 
الشــامل  الوطنــي  العصيــان 
واالســتيطان  االحتــالل  لدحــر 
خطــة  وإنجــاز  اإلســرائيليين، 
ــتعادة  ــام واس ــاء االنقس ــة إلنه وطني
أســس  وتعزيــز  الوطنيــة  الوحــدة 

الشــراكة الوطنيــة وبنــاء النظــام 
بمرجعيــة  الفلســطيني  السياســي 
»وثيقــة  الوطنــي  الوفــاق  وثيقــة 
للبرنامــج  واســتناداً  األســرى« 
فتــح  الــذي  المرحلــي  الوطنــي 
ــوق الشــعب  ــراف بحق ــة االعت بواب
الفلســطيني، لذلــك أســس أبــو زيــاد 
مــع رفــاق دربــه حــراك »وطنيــون 
فــي  وشــارك  االنقســام«  إلنهــاء 
الوطنيــة  الحــراكات  مــن  عــدد 
»التجمــع  ومنهــا  والديمقراطيــة 
التــي  الفلســطيني«،  الديمقراطــي 
ســعت لتوحيــد القــوى الديمقراطيــة 
التشــرذم  وإنهــاء  جهــة  مــن 
أخــرى. جهــة  مــن  واالنقســام 

ــة  ــه البوصل ــة أن توج ــت صدف ليس
جنيــن،  محافظــة  نحــو  الوطنيــة 
ليرحــل القائــد ســالم خلــة ويتبعــه 
الســابعة  ابــن  الشــاب  بســويعات 
عشــر ربيعــاً محمــود كميــل مــن 
ــك  ــن – تل ــاء جني ــة قض ــدة قباطي بل
البلــدة التــي انحــدر منهــا الشــهيد 
خالــد نــزال عضــو اللجنــة المركزية 
ومســؤول  الديمقراطيــة  للجبهــة 
ــوات  ــي الق ــل ف ــناد الداخ ــوات اس ق
المســلحة الثوريــة-، لينفــذ عمليــة 
أحــد  حطــة  بــاب  قــرب  بطوليــة 
أبــواب المســجد األقصــى بمدينــة 
ــة رفضــاً القتحامــات  القــدس المحتل
المســجد  لباحــات  المســتوطنين 
ــالل  ــود االحت ــة جن ــى بحماي األقص
الفلســطينيين  ومنــع  اإلســرائيلي، 
مــن الوصــول إليــه ألداء صلواتهــم 
علــى  التضييــق  جانــب  إلــى 
ــم  ــن مدينته ــم م ــيين وطرده المقدس
مكانهــم. المســتوطنين  وإحــالل 

رحلــت مبكــراً وجثاميــن الشــهداء 
ــر  ــي مقاب ــيرة ف ــت أس ــد وبقي ــم تع ل
لــدى  الموتــى  وثالجــات  األرقــام 
واالنقســام  رحلــت  االحتــالل، 
الوطنيــة  الحالــة  فــي  والشــرذمة 
الفلســطينية لــم تنتــه بعــد، وفلســطين 
االحتــالل  نيــر  تحــت  زالــت  مــا 
واالســتيطان معــاً، وحــق العــودة 
األممــي  القــرار  وفــق  لالجئيــن 
لــم يتحقــق بعــد، ولــم تعــد   194
لتمســك  يافــا  مدينــة  إلــى  أيضــاً 
مــن  وحفنــة  برتقالهــا  بيــدك 
ترابهــا. ال نقــول وداعــاً لروحــك 
الطاهــرة، فلــك منــا ألــف ســالم .
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  أبو أحمد، معلم قديم، أقصد قضى في خدمة 
وزارة التربية والتعليم أكثر من عشرين عاماً، 
وله من األوالد خمسة، وزوجته من أكثر نساء 

القرية تدبيراً، قيل عنها أنها تقسم »الفرخة« 
لتطبخها على مرتين… أكثر مالبس أوالده 

من »البالة« تغسلها وتعطرها بماء الورد… 
فقد كانت فلسفتها »أن الجديد آخرته يصير 

قديم« بيته مستأجر… بعد أن ضاق بيت 
العائلة القديم بهم بعد التكاثر السريع الذي ألّم 
بهم.أحب تعليم أوالده، وأحب وظيفته، وقنع 
بها، ورغم الزيادة الهائلة في المطالب التي 

تقدمها زوجته وأوالده، ورغم الغالء الفاحش، 
والذي ال تستقر فيه أسعار، فإنه ما فكر يوماً 
بالبحث عن عمل آخر أو عمل جديد أو تبرك 

وظيفته…لن أحدثكم عن تفانيه، ولن أعدد 
مآثره، ولكن لنتأمله اآلن عائداً بعد انقضاء 
اليوم المدرسي، وقد قبض مرتبه كل آخر 

الشهر، وهو يتأمل أن يجد قليالً من الراحة 
في بيته… بعد أن بدأ يجد كثيراً من التعب 

واإلرهاق في المدرسة، ولم يعد يشعر باألمن، 
وعزى ذلك لعوامل كثيرة منها تقدمه في 

العمر… وتسلسل بعض األمراض الخفية 
التي بدأت بالزحف على أعضائه وال يعرف 
مصدرها.قال محدثاً نفسه : لم تعد هذه القرية 
كمنا كانت أيام زمان … لقد قفزت من »قاع 
الكأسي ألولها« سريعة… وأصبحت مدينة 
صغيرة… كهرباء، شوارع معبدة، محالت 

تجارية، كل ما تشتهيه العين، ويعن على 
الخاطر… وأصبحنا نشتري كل شيء… 

لم نعد فالحين كما كنا.قال شاب متكئ على 
حائط بصوت مائع : ألم نر هذا »الجاكيت« 
على األستاذ منذ أن دخلنا المدرسة… قبل 

عشر سنوات ؟ قال اآلخر وهو ملتوي كرأس 
الحنفية : أنظر لحذائه… مرة يدهنه بني… 

ومرة يطرشه باألسود… ليخدع من يراه بأن 
له حذائين.سمع المعلم تعليق الشابين، ولكن 
الكالم األخير أيقظ حواسه… فنظر لحذائه 
بحذر… فقد كان جل ما يخشاه أن يكون قد 
أصابه ضرر –ال سمح هللا- أن يبدله بآخر، 
ولتعاسة وجد أن الحذاء قد خلع كحبة اللوز 
الناضجة وبانت منه جواربه المخزوقة… 

وخرجت أصابعه تلمع بحرية.وصل البيت، 
وهو يشعر بحياء من ضبط في فعله شنعاء،  

استقبلته زوجة وهي تحاول قدر جهدها 
أن ترسم ابتسامة صافية على شفتيها… 

وحضرت له طعام الغداء… إال أنه لم يأكل 
كعادته بشهية، ولم ينبس ببنت شفه… وظهر 
عليه الشرود… غير أن امرأته عاجلته بقولها 

: إنها تشعر بألم حاد في يديها وظهرها، من 
جراء الغسيل المتراكم بعد تعطل »الغسالة« 

القديمة… وأكملت : هند حرارتها مرتفعة… 
ووصلت »فاتورة« بل فواتير… الماء 

والكهرباء… وغانم وقع في المدرسة وهو 
يتألم وأخشى أن تكون يده قد كسرت… الخ.
وأطل »أحمد« من غرفته… إنه يدلف إلى 

الشباب، بطوله الفارع، ورجولته واتزانه… 
قبل األوان، قال في نفسه : أصبح رجالً قبل 
األوان.نادراً ما يتصرف برعونة الشباب،  
كله كمال وأدب واجتهاد، في عينيه طلب، 

وعلى شفتيه كلمات… تطلع إليه… إنه على 
استعداد لسماعه، بل كثيراً ما تمنى أن يجد 
الوقت الكافي حتى يناقشه ويفهم منه أشياء 

وأشياء.

ولكن قاتل هللا الشغل واالنشغال، صحيح 
»العمر بيخلص والشغل ما بيخلص« قال 
الولد : كل األوالد يلبسون أحذية جديدة ما 

عداي.

وكأنه لطمه بمنخاز… فطن لقضية الحذاء… 
قام مسرعاً… نسي كل األخبار والطلبات… 
غداً سيراه األوالد بحذائه البالي، وسيجعلون 

منه أضحوكة… ومن نفع الكد والكدح ؟ سار 
متأنياً خوفاً أن يعرف أحدهم مطلبه… تأمل 
»الفترينات« قرأ بعض األسعار الخيالية… 

ودخل محالً ال يعرف صاحبه… 

ورغم عدم معرفته »المفاصلة« فقد رأى في 
البائع بشاشة نادرة وترحيباً كبيراً وشجعه 

أكثر عدم وجود زبائن… وكلما أعطاه البائع 
سعراً لحذاء… أخذ يحسب… ثم يسأل 

عن آخر… وفي آخر اليوم سأله عن حذاء 
»نمرته« أقل عن النمرة التي كان يسأل 

عنها… 

ودفع الثمن… وعاد إلى البيت ووضع 
»السفط« الذي فيه الحذاء على منضدة… 

وتناول عدة مسامير صغيرة الحجم ومطرقة 
وسلكاً ناعماً، وابتعد في زاوية الدار…

ودخا »أحمد ووجد السفط، ومن شدة تلهفه 
فتحه قبل أن يسأل، وظهرت على وجهه 

ابتسامة شكر وعرفان، وكاد يطير من 
السعادة، وبحث بنظراته عن والده… ورآه 
هناك في الركن القصي… حيث اعتاد أن 

يصحح دفاتر األوالد… وجده منهمكاً يحاول 
أن يرثي حذاءه، وكادت الدمعة تقطر من 

عينيه واختفت الفرحة الوليدة، ولم يعد للحذاء 
الجديد بريق.
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كان وحيد ألمه، ترملت عليه صغيراً 
وانقطعت له، وعندما بلغ مبلغ الرجال 

زوجته في سن مبكرة، ولكنه كان فقيراً، 
وشأن كل عروسين وأهليهم، فإنهم يتمنعون 
أن يرزقوا بولد، ألنه تزوج صغيراً وتحمل 
مسؤولية األسرة زاد فقره فقراً، كلما توالى 

مجيء بنت وراء بنت… وكانت البطالة 
وقلة األشغال وعدم معرفته لمهنة أو حرفة 

يعتاش منها، من األسباب التي جعلته 
يردد دائماً »العين بصيرة واليد قصيرة« 
وكانت الطلبات الزائدة ألسرته والملحة 

تضطره للخروج يومياً للبحث عن عمل، 
وغالباً ما يعود وأمائر الفشل والخجل تعلو 

وجهه، وتنكس ظهره… ويطأطأ رأسه 
أمام امرأته وأمه وبناته الثالث، اللواتي 

يشعرن بعجز والدهن… وتكاد الدمعة تفر 
من أعينهن الجميلة وينسحبن للنوم يغطين 
به خجلهن من قلة حيلته أمام كل الظروف 
الصعبة التي وضع فيها…ومضت األيام 
في شقاء ال يحتمل… وكاد الجوع ينهش 
صدورهن وأرواحهم، وفي يوم من األيام 
أشارت عليه أمه أن يذهب ويعمل أجيراً 

عند أحد كبار الفالحين في قريته… ووجد 
من الرجل عطفاً غير متوقع من أمثاله 

األغنياء… مما دفعه أن يمد يده في كل يوم 
إلى غالله ويحمل على حماره الذي كان 
يشتغل عليه… عدة أرطال من الحبوب 
في كل مرة… ويبيعها ويسد حاجته من 

ثمنها ويوفر أجرته… مما أدى إلى تحسن 
وضعه المادي … بل وأصبح في بحبوحة 
ورغد بالنسبة لما مضى من سنين…ومع 

األيام تأصلت به العادة الرديئة ولم يقدر أن 
يمنع نفسه من أن يمد يده على غلة الرجل 
الذي ائتمنه على ثروته وغالله… كما أنه 
رأى من غفلة الرجل وثقته تشجيعاً جعله 

يتمادى رغم تحسن وضعه المادي… ومع 
ذلك كلما ازدادت ثروته، كلما كبر حزنه، 

وبدأت تظهر إمارات الشرود والتعاسة 
وحب االنفراد والعزلة، وكثير ما أطلت 

عليه الصغيرات بوجوههن البريئة، يطمعن 
منه بعطف أو حنان وهو متكئ على كفة 

يده حامالً رأسه المثقل وكأنه يحمل هماً ال 
يرحم، هماً ثقيالً كالحديد… فال تجرئن على 
االقتراب منه ويلذن إلى داخل الدار، مالذهن 

األول واألخير… يهيمن عليهن الصمت 
الحزين… الذي تقف له شعور األبدان…

وفي الحقيقة… فإن الشاب وقد تحسن 

وضعه المادي، وأصبح لديه فائض ووفر 
من المال والثروة… ازدادت حيرته… 

فلمن كل هذا ؟… وهو لم يخلف ولداً وارثاً 
ألمواله وتعبه… وهل يتزوج بأخرى ؟… 

أم يغامر، ويصبر مدة أطول من الوقت، 
منتظراً أن يرزقه هللا بالولد الصالح.ومضت 

فترة من الزمن على هذه الحال… وأعلن 
له نبأ حمل زوجته وفجأة اشتعل حماساً… 
وازداد نشاطاً وهمة، وحباً لبناته، وظهرت 

عليه عالئم الفرح والبهجة التي افتقدها 
أخيراً… وأصبح قريباً لطيفاً مع صغيراته 
يدللهن ويلبي طلباتهن… والكل يرقبه في 

ذهول وحيرة ويتساءل عن سر تبدله السريع 
والغريب !وفي اليوم الذي انتهت فيه أيام 
حبلها… وجاءها المخاض … طلبت منه 
أمه أن يذهب سريعاً ليحضر امرأة عجوز 
كانت تولد النساء وتسمى »الداية« في تلك 

الفترة من الزمن… -القابلة اليوم-.
آن األوان… بل حان الموعد… ال بد من 

مجيء الوارث… الولد… كان وهو يركب 
ظهر الحمار… يكاد يطير فرحاً… هذه 

المرة ال بد وأن يستجيب القدر لرغبته.. ال 
بد… وإال !؟

في طريقه للمرأة… كان عليه أن يمر على 
البيادر وعلى بيدر الرجل الذي يعمل عنده.. 

الكومة الكبيرة… واألكياس معدة… لم 
يستطع أن يقاوم اإلغراء… فعليه مصاريف 

جديدة… المولود الجديد ومتطلباته… 
وتوزيع الحلوى … فلماذا يدفع من جيبه ؟ 

نزل عن حماره وعبأ كيساً من القمح وحمله 
على ظهر الحمار، ومشى يطلب القابلة… 
وفي مكان معروف له أنزل الكيس وأخفاه 

بين األشواك والحشائش، وتلفت حوله ليكون 
المكان وعلوماً له أكثر… وصل بيت القابلة 
وحملها على حماره وأخذها إلى بيته وتركها 
لتقوم بعملها المعتاد… قاد حماره… ليعود 

حيث أخفى كيس القمح… ربط حماره 
بعيداً عن المكان… وذهب ليتفقد كيس 

القمح… بحث وفتش ونقب هنا وهناك… 
لم يجد شيئاً… فأل سيئ… عاد حيث ربط 

حماره والذي لم يغب عنه فترة طويلة… فلم 
يجده… لقد سرق… بحث هنا وهناك… 

وكأن األرض ابتلعته… وألنه مستعجل… 
عاد ماشياً والهم يركبه… وفي البيت وجد 

امرأته وقد ولدت ابنة جديدة….
إال أنه لم يفتح فمه !.
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عــىل أعتــاب بابــَك ياأخــي ٱنهملــْت رزايــا الكــون 
واملجــِد العتيــْق 

وتدلَّْت باألفْق
شفتاَك يقطر منهام رمُز الخلوْد

املؤثََّثــِة  حجارتــَك  اىل  ســيهتدون  والناســكون 
لثمينــْة ا

ودليلُنا قلُب األمومة والدماْء
عــىل أعتــاب بابــَك ياأخــي ٱنحــرسْت تالبيــُب 

اللقــاْء 
وأطالُع الخيَط املؤلََّق يف دهاليز السامْء

ــَك  ــداً لباب ــاِت الخــوايل أصبحــْت مج نســُج الخراف
ياأخــي

وٱرتياباً كارساً
لآليلنَي اىل الفناْء

واستبّدْت رايُة اإليالم يف عني األفْق
وترابُــَك الغــضُّ الرفيــُع يطــارُد األعــامَق يف أَْوجِ 

الســكوْن
ــل اإلرواِء  ــاً يف منه ــدو هائج ــيُّ يغ ــَك املنف ورصاُخ

ــدِم... ياأخــي  بال
ياياقظاً حتى نفاِد مدى البْرش 

قــل :- مــاِل أفقــَك قــد تــوارٰى يف رحــاب النازحــني 
اىل جناحــيِّ الضيــاْء !

وتركَتنا نحبو بدون هويٍّة ! 
 وبدون عنوان ٍ يؤيُّد إسَمنا ....!

ياأخي
اليُلْقي مجُد الكربياِء ظاللَُه ....

إال عىل قطر الدماِء .... 
وما لَُه.... 

ألٌَق سوٰى أعتاب بابَك ياأخْي
ال تنزعِ الشهَد املعلَّق يف ثريّاِت الهوٰى ...

وتغايِر الذهَب املصّفٰى.....
ال تســتخفَّ برصخــة الطفــل الطريــِد وصيحــة 

املديــدِة.... البــؤس 
وٱصطراخِ اليائسنْي ....

ْي .... ال تنَس ثورَة دمعٍ ٱستولْت عىل خدِّ
وأَْرَخْت ما بأيدينا من العلياْء

خذين اىل سوح القداسِة وٱستحاالِت التأّيس 
 ماذا أحدُث ياأخي ....؟ 

ــؤوْس  ــَر الك ــُه مقادي ــْت هواجُس ــٍم أْخَف ــن عالَ ع
؟   ....

وٱصطفــاِق املركــِب املهجــوِر يف وحــل الرتاتيــل 
الرتيبــْة ؟ 

نَْم ..... أيّها الشبُح البهيُّ
نَْم .... أيّها الطاهُر يف صمِت الرثٰى

يف حفــرة ٍ ِهْيلَــْت عليهــا مــن ســالالِت الســننَي 
الخالــدْة

وتأّولَْت فيها تراتيُل الطقوْس
عــىل أعتــاِب بابــَك ياأخــي ٱرتــوِت ٱلفصــوُل َو 

أَيَنعــْت فيهــا َعناقيــُد الضيــاْء

الوسيط المغاربي: ٢٧  -١٢-٢٠٢٠ الوسيط المغاربي: ٢٧-١٢-٢٠٢٠

عبدالباري المالكي 

المصور الفوطوغرافي الفنان أنور بولنوار ل: الوسيط المغاربي

 التصوير الفوتوغرافي شغفي منذ الصغر

بالتصويــر  آنــرو  عالقــة  ماهــي  بدايــًة   _
؟ يف غــرا تو لفو ا

 أحــب التصويــر الفوتوغــرايف بشــكل كبــري، أشــعر 
أنــه يكملنــي ألين منــذ فــرتة أصبحــت أعــاين مــن 

مشــاكل يف ذاكــريت!
وجــدت اين أنــىس الكثــري مــن التفاصيــل والتصويــر 
ــا  ــرى م ــد ذك ــط يف تخلي ــس فق ــريا لي ــاعدين كث س
ــك  ــاعر وكل تل ــظ املش ــي يف حف ــو طريقت ــل ه ب

ا. اللحظــات القيمــة جــدٍّ
_هــل تذكــر أول كامــريا اقتنيتهــا يف بدايتــك..  ومــا 

هــي الكامــريا التــي تســتعملها حاليــا؟
ــريا أســتخدمها  ــت أول كام ــت صغــريا كان حــني كن
ــىل  ــدي ع ــع ي ــبك أصاب ــت أش ــاي» كن ــي «عين ه
شــكل إطــار وأتخيــل نفــيس ألتقــط صــورة لذلــك 

ــذي أراه..! ــر ال املنظ
 Olympus » ــوع ــن ن ــريا م ــم اشــرتيت أول كام ث

 «10 Mark 02
«Olympus 10 mark 03» وحاليا أستخدم

_هــل تعلمــت فــن التصويــر، أم أنــه كان عــن 
طريــق اجتهــادات وخــربة تراكميــة!؟

ــوار»  ــيد بولن ــي «رش ــد عم ــن عن ــه أوال م تعلمت
الــذي كان مصــورا فوطوغرافيــا ثــم مــن عنــد 
ــي  ــذي نبهن ــم» ال ــف رج ــور «يوس ــتاذي املص اس
لألخطــاء وســاعدين كثــريا يف تعلــم األساســيات 
ــت  ــد أصبح ــام بع ــريا  وفي ــكرهام  كث ــذان أش والل
ــا  ــن العاملــني وهــذا م ــع املصوري ــارن نفــيس م أق
اكســبني القــدرة عــىل التطــور ورصت أجتهــد أكــرث 
ــن صــورة  ــري م ــوم افضــل بكث ــون «صــورة الي لتك

ــة»  البارح

_هــل تهتــم بأســامء معينــة مــن محــرتيف التصويــر 
وتحــب أن تســتنبط منهــم افــكارك؟

اهتاممــي ليــس باملصــور، اهتــم للصــورة فاللقطــة 
هــي التــي تدهشــني وليــس املصــور بحــد ذاتــه.

ــة  ــا محبب ــي تلتقطه _ مــن الواضــح أن الصــور الت
اللحظــات  بتلــك  تســتمتع  كونــك  قلبــك  إىل 
وتعيشــها وأنــت متســك الكامــريا، فهــل هنــاك 

صــورة أقــرب إليــك مــن غريهــا؟

لــكل صــورة وقعهــا الخــاص.. إنهــا جــزء مــن 
لحظــة وكل لحظــة منهــا تعــرب عــن شــعور مــا، ال 
ميكننــي تفريقهــا أو اختيــار األحســن منهــا أبــدا… 
ــوا أحدهــا  ــاة منســجمة اليخل ــا تعــرب عــن حي إنه

ــن اآلخــر… م
ــان  _أي املشــاهد متيــل إليهــا عدســة املصــور الفن

انــور بولنــوار؟
ــريا حــني  ــي أعجــب كث ــة أنن ــن البداي اكتشــفت م
يتعلــق األمــر بتصويــر األشــخاص ثــم اصبــح هــذا 
النمــوذج مــن التصويــر املعــروف ب «البورتريــه» 
شــغفي الوحيــد… بالنســبة يل أراه عبــارة عــن 
لحظــة متوقفــة لألبــد وبعــد ســنوات ســيكرب 
الشــخص ويتغــري وحــني يــرى صورتــه مجــددا 
بالذكريــات  ســيمتىلء  ثــم  الفــرق  ســيالحظ 
مالمحــه  تشــكيل  ســتعيد  التــي  والعواطــف 

وتجعلــه يعــود للحظــات ماضيــة جميلــة... 
ــة  ــىل فرص ــول ع ــي الحص ــة ميكنن ــذه الطريق وبه
منافســة الصــور العامليــة، فصــور األشــخاص هــي 
الدليــل عــىل أن كل شــخص مميــز عــن اآلخــر وأن 

ــرر  ــن يتك ــورة ل ــه الص ــط في ــذي يلتق ــت ال الوق
أبــدا فهــو يعطيــك دافعــا ألن تعيــش الحــارض 

ــه. ــكل تفاصيل ب
ماليــني  يف  اللقطــة  تلــك  تجمــدت  إن  وحتــى 
للحظــة  ســحرا  ســتعطي  الرقميــة  البكســالت 
بالذكريــات  مليئــة  وســتظل  الشــخص  عاشــها 

واألحاســيس. والعواطــف 
ــر هــو  ــوع مــن التصوي ــك ليــس هــذا الن  مــع ذل
العمــق فقــط ألن  الصــورة بهــذا  مــن يجعــل 
الصــورة هــي انعــكاس للجــزء الحقيقــي منــك 
نســخة حقيقــة  يعطــي  أن  املــرء  عــىل  لذلــك 

لنفســه.

التصويــر  يف  مهاراتــك  طــورت  كيــف   _
؟ يف ا غــر طو لفو ا

الــذي  بالوقــت  بالســاعات،  تتطــور  املهــارات 
أن  يقولــون  موهبتــي..  صقــل  أحــاول  قضيتــه 
الصــور العــرشة آالف األوىل هــي أســوء صــورك 
وهــذا صحيــح  فقــد كنــت بحاجــة لصنــع أكــرث من 
عــرشة آالف لقطــة غــري عشــوائية ولكــن كانــت كل 

ــا. ــي قبله ــن الت ــل م ــة أفض لقط

_ما الذي يربز أعاملك ك مصور فوطوغرايف؟
الميكننــي القــول أن اعــاميل بــارزة لدرجــة إن رآهــا 
أحدهــم عــرف أين ملتقــط الصــورة ألين ال ازال 
أبحــث عــن األســلوب الخــاص يب وهــديف ان اصــل 
إىل هــذا وأجعــل مــن الصــور التــي ألتقطهــا هــي 

مــن تصنــع ذاك التميــز عــن باقــي الصــور.

_ماهــي األشــياء التــي تتمنــى أن تتغــري بالنســبة 
ــك كمصــور فوطوغراقــي يف املجتمــع؟ ل

أن  فكــرة  املجتمــع  يفهــم  أن  أوال 
الكامــريا ليســت ســالح او أداة لنــرش 
الخصوصيــات مثــال… وأن املصــور أو 
ــال  ــرب عم ــرايف يعت ــر الفوطوغ التصوي
محرتمــا يتقــاىض عليــه ويتعــب مــن 
اجلــه وأنــه ليــس مجــرد ضغــط عــىل 
زر فقــط بــل هــو يف حــد ذاتــه فــن 
للخــروج  وإتقانــه  تعلمــه  يجــب 

ــك الصــورة… بتل

ــرايف  ــور الفوطوغ ــرى املص ــف ي _كي
«أنــور بولنــوار» نفســه بعــد خمــس 

ــوم؟ ســنوات مــن الي
ــر  ــا بتصوي ــتمتع حق ــيس أس ارى نف
ــي  ــياء الت ــات واألش ــك اللحظ كل تل
ــن،  ــخاص او األماك ــع األش ــتها م عش
فالــيشء األهــم أين املــك القدرة عىل 
ــات  ــن اللحظ ــري م ــاظ  بالكث االحتف
عــىل شــكل كبســوالت رقميــة وحــني 
للصــور  ســأنظر  ذاكــريت  تخوننــي 
تشــكيل  وأعيــد  إلتقطتهــا  التــي 
مشــاعري…  ســأكون ســعيدا للغايــة 
ألين اســتطعت أن أقــيض وقتــي يف 

ــا. ــدره حق ــه وأق ــل يشء أحب عم

كلمة أخرية:
ــاميت  ــون كل ــى ان تك ــة امتن يف النهاي
دخــل  شــخص  أي  أفــادت  قــد 
املجــال حديثــا أو شــوقته ليدخــل 
عــامل التصويــر الفوطوغــرايف وتكــون 

 حوار: تيامء شابة

ــطيف،  ــة س ــن مدين ــوار» اب ــور بولن ــاب «أن ــرايف الش ــور الفوتوغ ــع املص ــيق م ــوار ش يف ح
املشــهور باســم «آنــرو»  طالــب لغــة فرنســية بالجامعــة ومتحصــل عــىل شــهادة تقنــي ســامي 
ــم أن  ــن امله ــول: «م ــذي يق ــريا والســفر والرتحــال  وال ــرو العاشــق للكام ــة. آن يف املعلوماتي
ــك املشــاعر  ــد كل تل ــة لتخلي ــع أن تجــد طريقــة فني ــك ومــن الرائ تســتمتع بلحظــات حيات
ــا املســتحقة» ســيعرفنا عــن  ــا قيمته ــكل لحظــة تعيشــها تســتحق أن تعطيه واألحاســيس ف

بداياتــه يف هــذا املجــال الرائــع.

ْم .... أيها الشبح البهيُّ ) 
َ
(ن

رابطة تنس الطاوله غليزان 

دعوة
يرشفني ان أدعوكم 

لحضور انعقاد الجمعية 
العامة االنتخابية يوم 

29ديسمرب 2020 وذلك 
بقرص الرياضة محمد 

خميستي بغليزان

رابطة والئية لرياضة المدرسية

دعوة 
يرشفني ان أدعوكم 

لحضور انعقاد الجمعية 
العامة العادية يوم 

30/12/2020وكذلك 
ترشيحات للعهدة القادمة 
عىل الساعة 13:00زواال 

وذلك بثانوية احمد بن بلة 
بواد ارهيو بغليزان

مهداة  اىل كل شهيد من شهداء الجزائر  الحرة

قصيدة

الوسيط المغاربي: ٢٧-١٢-٢٠٢٠



يومية سياسية تهتم باألخبار الوطنية والفلسطينية

األحد 27 ديسمبر 2020  الموافق لـ 12 جمادى األول 1442 هـ  العدد 897

هالك شخص و إصابة آخرين عني على ماوراء اخلبر
اثر حادث مرور بمستغانم  

لقي نهار الجمعة يف حدود الساعة الثالثة بعد الزوال شخص يف ال45 
من العمر مرصعه فيام آخرين بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث 
مرور خطري  وقع عىل مستوى الطريق الوطني رقم 17 الرابط بني 

بلديتي حايس مامش و عني النوييص بالجهة الغربية من إقليم والية 
مستغانم جراء اصطدام عنيف بني شاحنة و سيارة نفعية  . 

 الضحية لفظ أنفاسه األخرية مبرسح الحادث اذ حول جثة هامدة اىل 
املصلحة املعنية مبستشفى مستغانم من قبل الوحدة الثانية للحامية 

املدنية لدائرة حايس مامس ، فيام تم نقل املصابني إىل مصلحة 
االستعجاالت الطبية بنفس املؤسسة االستشفائية. 

 من جانبها فتحت الجهات األمنية تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث 
املميت . 

 عبدالقادر رحامنية مستغانم   

في ذكرى رحيل هـــواري بومــــدين ابو الفـــــقراء والمستضعفين 

رحل الزعيــــــــــم وبقيت ماثره خالدة

لقــد كان بومديــن  نصــري املســتضعفني يف 
االرض، كيــف ال و هــو الــذي فتــح الجزائــر 
التحريريــة و اصبحــت  الحــركات  لــكل 
بذلــك قبلــة للثــوار مــن شــتى انحــاء 
ــل  ــن الرج ــواري بومدي ــل ه ــامل، الراح الع
الــذي ظــل وفيــا ملبادئــه و أبــان أن طينتــه 
ــال  ــذي ق ــو ال ــامء، وه ــة العظ ــن طين م
ــا أســياد  ــر ســيد فكلن "ال يوجــد يف الجزائ
ــل  ــا الراح ــرف به ــي ع ــة الت ــذه املقول "ه
عظيــم الجزائــر الــذي دافــع عــن ارض 
ــا  ــا ووعــد أنه الشــهداء وكافــح مــن أجله
ــر  ــذي أم ــا، هــو ال ــان افريقي ســتصبح ياب
مبجانيــة التعليــم والطــب هــذا الرجــل 
الــذي قــال إن الحجــارة تبنــي الجبــال 
محمــد  الرجــال...  تبنــي  والصعوبــات 
الــذي  بومديــن  هــواري  أو  بوخروبــة 
ــدة  ــذي مل يجــد الزب ــا و هــو ال رصح يوم
ــا يف  ــوا به ــام أت ــوره، فل ــدة فط ــىل مائ ع
ــا اتــت مــن الخــارج،  املســاء، اخــربوه انه
فســأل:" هــل يــأكل الشــعب الزبــدة"، 
ــوق،  ــرة يف الس ــري متوف ــا غ ــه انه ــل ل فقي
ــا  ــا ان ــدة ايل ناكله ــو الزب ــال: "ينعــل ب فق
ــأمل يف  ــطاش ت ــعبي" املوس ــاش ش ومايكله
صمــت وبــىك عندمــا رأى معانــاة الشــعب 

تشــيغيفارا  إلرنســتو  قــال  الجزائــري،،، 
ــهداء  ــوار وأرض الش ــد الث ــت مله ــك أتي إن
الشــعب  إن  لــه  وقــال  بــك  فمرحبــا 
الجزائــري طينتــه مــن ذهــب وولــد ثائــرا 
 " "تشــيغيفارا  جعلــت  املقولــة  هــذه 

ــم. يبتس
 لقــد كــرس بومديــن  كل حياتــه لخدمــة 
القضايــا النبیلــة وتصــدر الصفــوف العربية 
باســتمرار يف كل املعــارك، و كان ســباقا يف 
قضيــة األمــة األوىل، قضيــة تحريــر القدس 
ــن  ــرج م ــد خ ــوين  لق ــان الصهي ــن الكي م
تحــت اإلنقــاض مهــددا بكــرس شــوكة 
كان  و  العــرب،  ُســحق  الصهاينــة حــني 
ذلــك اعالنــا بظهــور دولــة جديــدة يف 
ــي  ــن الرتاخ ــوع م ــل أي ن ــة ال تقب املنطق
والهزميــة  و قــد جعــل العــامل يــدرك ذلــك  
ــف يطــرح املشــاكل الخاصــة  ــرف كي و ع
البلــدان  وتنميــة  الشــعوب  بتحریــر 
ــد باالســتقالل و مســاندتها  ــة العه الحديث
ــة  ــن عصب ــا م ــر أراضيه ــل تحري ــن أج م
ــورات  ــتفادت كل الث ــد إس ــتعمر، لق املس
تقريبــا يف كل ركــن مــن اركان املعمــورة 

ــن.. ــر بومدي ــم جزائ ــن دع م
و  العــرب  بطــل  بومديــن  هــواري  إن 

يف  اســمه  ســيبقى  و  ميــت  مل  الجزائــر 
الصفحــات املرشقــة  لتاريــخ األمــة كبطــل 
نــذر  الحديــث،  التاريــخ   أســطوري يف 

نفســه مــن اجــل بنــاء الجزائــر، 
و تحريــر العــامل مــن قبضــة االســتعامر 
الثــاين املفــروض تحــت غطــاء املؤسســات 
ــود  ــد حطــم قي ــددة الجنســيات، لق املتع
التبعيــة، و أمــم الــرثوات بخطــة عبقريــة 
و مفاوضــات مضنيــة، و أنشــأ الصناعــات 
التحويليــة املحليــة، التــي قلصــت مــن 
مــن  املصنعــة  املــواد  اســترياد  فاتــورة 
مشــتقات البــرتول،  و تبعتــه يف ذلــك دول 
ــرية  ــدة قص ــت يف م ــي أصبح ــج الت الخلي
ــامل، و عــىل املســتوى  ــى دول الع مــن أغن
الداخــيل خلــق قاعــدة صناعيــة مرتابطــة و 
عمــم العربيــة و محــى الثقافــة الفرنســية 
الفــالح مــن مهنــة  الخامســة   و حــرر 
املســتوى  حســن  و  الدراســة  عمــم  و 
ــة.  ــة االجتامعي ــق العدال ــيش و حق املعي
ــر  ــىل الفق ــاء ع ــورة  للقض ــن ث ــد أعل  لق
ــل  ــن أج ــذايت، و م ــاء ال ــق اإلكتف و تحقي
ذلــك ربــط الزراعــة بالصناعــة و شــيد 
مصانــع الجــرارات و اآلالت الفالحيــة و 
الشــاحنات و الجرافــات، و كان كل يشء 

ــر  ــد وف ــات، لق ــر لنجاح ــق الجزائ بتحقي
الزعيــم هــواري بومديــن كل يشء للفــالح 

ــورة    ــذه الث ــح يف ه لينج
لقــد عــرف بالنيــف العــريب او املوســطاش 
كــام هــو يلقــب عندنــا بالعاميــة الجزائرية  
ــر،  ــني يف الجزائ ــاض ثورت ــد خ و إن كان ق
فقــد خــاض عــدة ثــورات خارجيــة ســواءا 
بحــريب العــرب مــع الصهاينــة أو الحــروب 
الدبلوماســية خارجيــا عــىل رأس حركــة 
األلغــام  بتفكيــك  أو  االنحيــاز،  عــدم 
حــاول  لقــد  مــكان،  كل  يف  املغروســة 
اطفــاء بــؤر التوتــر خاصــة بــني العــراق و 
ايــران عــرب صلــح تاريخــي أزعــج اململكــة 
البنغالديــش،  باكســتان و  ثــم  الخفيــة، 
ــز   ــاء كل مراك ــد إلطف ــع الهن ــارب م و تق

ــد كان  ــامل، لق ــي زرعــت يف الع ــر الت التوت
يتحــرك يف كل مــكان ضــد النظــام العاملــي 
ــرر  ــه و ق ــس بخطورت ــذي اح ــد، ال الجدي

ــه..  ــكات صوت اس
و مــع أنــه كان أول رئيــس أقــدم عــىل 
تأميــم املحروقــات بنجــاح و الوحيــد الذي 
ــة و  ــكارات البرتولي ــه االحت ــف يف وج وق
ــد  ــي جدي ــام عامل ــب بنظ ــس طال أول رئي
و مــع ذلــك  مل نســمعه يومــا تحــدث 
ــه، و ال افتخــر  عــن نفســه أو عــن بطوالت
بإنجازاتــه، بــل كان كتومــا بــكل مــا تعلــق 
ــي  ــه صحف ــرى مع ــا أج ــى عندم ــه حت ب
ــام  ــورة حــوارا اعطــاه رق ــام الث ــي أي أجنب

ــس إســام. و لي
بقلم :سمية ساعي/باتنة

ان هذا الرجل هو الذي وقف في وجه النظام القديم "الجديد"، نظام استعباد البشر.

اعلم أن الموت حق والحياة باطلة والمرء ال يعيش -مهما عاش- إال ليموت وكل صرخة مصب نهرها السكوت كل ما حلت 

ذكرى وفاة بومدين ٢٧ ديسمبر اصبح ذكره من الممنوعات  على القنوات و الوسائل االعالمية فكلمة بومدين كانت في وقت 

مضى من المحرمات مباشرة بعد موته فرجل عانى من خدالن الرفقاء ولكنه سكن قلوب الجزائرين البسطاء .

لِلَْجَزائِْر َفْخُر أَْمَجاٍد َذَخائِْر 
اِر ِيفْ َمدٍّ ُمَصاِبْر ْعُب ِبالثُّوَّ َيْوَم َعزَّ الشَّ
َيطُْرُد املُْحَتلَّ ِيفْ َدْحٍر َغَدا نُْوَر الَبَصائِْر

 َذاَك نَْرصٌ َخالٌِد لِلَحقِّ َباِرصْ
ِحنْيَ َشدَّ الَعزَْم أَْبَناُء الَجَزائِْر

 ِيفْ ِسَباِق الِعْشِق لِلتَّْحِرْيِر لَْم َيْخَشْوا ُمكَاِبْر
ِحنْيَ َقاَمْت نِْسَوٌة ُحرَّاُت ِمْن أَْجِل الَجَزائِْر

 ُهنَّ َصْفَواُت الَحَرائِْر
َحازَِت الّنْرصَ الَجَزائِْر

َمْت ِملُْيْوَن نَْفٍس لِلِْفَدا َقدَّ
لَْم تََهْب تِلَْك الَخَسائِْر

َفاْرتََدْت ِبالِعزِّ أَثَْواَب الَبَشائِْر
َهْل لَِتاِرْيٍخ َخَال ِباملَْجِد َمْرُدْوُد الَبَشائِْر ؟

اٌر لَِثائِْر ؟ ِّ نَصَّ أَْيَن ِمنَّا ِيفْ زََماِن الرضُّ
أَْيَن ُعْرَباٌن َخلَْوا ِمْن ِحسِّ إِنَْساٍن ُمَصاِبْر ؟

 أَْيَن ُهْم ِمْن َحقٍّ َمأُْسْوٍر مِبُْحَتلٍّ َعَتا ِبالظُّلِْم
َجائِْر ؟

َباُل الَخَوائِْر َقْد َرَضْوا تَطِْبْيَع إِْذَالٍل ِبِه الَعاُر ِرسْ
ا  َها ِفلَْسِطنْيَ اْسَتَفاَقْت لَْم تَُعْد ِيفْ َرأِْيِهْم َحقٍّ

 لََنا َال
ُرْوا إِْفَالَسُهْم َال   َخاَب َمْسَعاُهْم َفَال ُهْم َقدَّ

لَْيَس َيْعِنْيَنا َضَالٌل ِمْن َعَوائِْر
 َشْعُبَنا ُحرٌّ َفَقْد أَْرَخْى َعَىلْ ُصْنِعِهْم ُسْوَد

َتائِْر السَّ
أُْسَوُة األَْحَراِر َمْذُخْوُر الَجَزائِْر

 َوالِكَفاُح املُرُّ َمْيَداُن املَُثاِبْر
ائِْر َ َها ِفلَْسِطنْيَ اْسَتَداَمْت لَْم تَُزْعِزْعَها الرضَّ
تَاِرْيُخَها َمْجٌد َعَال ِبالُقْدِس لَْم تَْنَس الَجَزائِْر
َوْهَي أُمٌّ لِلَْوَفا َداَمْت َعَىلْ َعْهِد أَْبطَاٍل تَُثاِبْر

ْمُس َعْنَها لَْن تَِغْيَب الشَّ
ْ الَحقَّ َبائِْر أَْو تَُخيلِّ

ْمُس َعنَّا لَْن تَِغْيَب الشَّ
أْو تَُخطِّْيَنا الَبَواِئِْر

اعر: د. زين العابدين العواودة / فلسطين
ّ

للش

(أســــــــوة الجزائـــــــر في ١٢-١٢-١٩٦٠) 
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 وال تختلــف حالــة ومشــاعر الوالــدة 
التــي  الحاجــة »نعمــة » ام ظافــر ، 
وتقــاوم  وااللــم  الحــزن  تتحــدى 
عنــاق  لحظــة  بانتظــار  المــرض، 
حبيــب قلبهــا أحمــد ،وفــي كل يــوم  
 ، هلل  التضــرع  لســانهاعن  ينفــك  ال 
ليحقــق حلمهــا الوحيــد فــي هــذه الدنيــا 
ــه »،  ــه وزفاف ــه وعناق ــرح بحريت » الف
وتضيف«عشــت عمــري علــى بوابــات 
ــي ،  ــي من ــي ســرقت ابنائ الســجون الت
لــم ينــال منــي القهــر وعذابــات الفــراق 
ووجــع االحــكام والغيــاب ، قاومــت 
يعجــز  حتــى  وصبــرت   ، المــرض 
الصبــر عــن صبــري وامنيتــي الوحيــدة 
ــان  ــد ويحطــم القضب ــه يكســر القي رؤيت
ويعــود الحضانــي »، وتكمــل » لــم 
ــهر  ــي ش ــة ف ــل خاص ــي يحتم ــد قلب يع
رمضــان ، فااليــام تمضــي وعيــدي 
يتحكــم  أســيرة  وســعادتي  وفرحتــي 
ــرب  ــم ، أتضــرع ل ــا الســجان الظال به
ــش  ــى نعي ــري حت ــد بعم ــن  ليم العالمي
 .« لالبــد  شــملنا  ويجتمــع  اللحظــة 

ا���دا� الع���ة ��
عائلــة  مــن  أحمــد  األســير  ينحــدر 
مــن  الكثيــر  قدمــت   ، مناضلــة 
مــن  أحــد  يســلم  ولــم  التضحيــات 
أفرادهــا مــن االعتقــال بمــا فيهــم الوالــد 
الســبعيني الــذي يقــود فعاليــات اللجنــة 
الشــعبية لمــؤازرة االســرى مكرســاُ 
دومــا  معــاً  فالوالديــن   ، لهــم  حياتــه 
الصفــوف بجميــع االنشــطة  بمقدمــة 
ــل  ــر » قب ــول ام ظاف ــة ،  وتق التضامني
الســادس  ليكــون  أنجبتــه  عامــاً   40
فــي عائلتنــا المكونــة مــن 10 أنفــار 
ــة  ــروح وطني ــع ب ــره ، تمت ــذ صغ ، من
ونضاليــة وخــالل دراســته ، إلتحــق 
فتــح«،  فــي صفــوف حركــة  أحمــد 
ــي  ــه ف ــد نجاح ــه بع ــاً بتعلم كان ملتزم
ــن  ــر ع ــم يتأخ ــه ل ــة العامة،لكن الثانوي
تأديــة واجبــه الوطنــي واالجتماعــي 
والنضالــي«، وتكمــل » دومــاً يتحــدث 
عــن حريــة شــعبه ومقاومــة االحتــالل 
ــت  ــه ،كن ــه  عــن اقران ــت حيات ،فاختلف
اراه فــي مقدمــة الصفــوف بالمواجهات 
عشــق   ، الوطنيــة  والنشــاطات 
فلســطين والنضــال ، وعندمــا اندلعــت 
.« النــداء  لبــى  االقصــى  انتفاضــة 
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ــن  ــه المناضلي ــع رفاق ــد م ــاهم أحم  س
بتأســيس   ،« فتــح   « حركــة  فــي 
كتائــب شــهداء االقصــى فــي منطقتــه ، 
ولنشــاطه ودوره الفاعــل فــي المقاومــة 
ضمــن  إســمه   االحتــالل   أدرج   ،
قائمــة المطلوبيــن   ، وبفخــر وإعتــزاز 
،يقــول والــده » تمتــع بــروح الشــجاعة 
ــالل  ــدى االحت ــرد وتح ــة ، تم والبطول
ــم يتوقــف عــن حمــالت الدهــم  ــذي ل ال
لمنزلنــا والتنكيــل بعائلتنــا التــي عاشــت 
التهديــد  لحظــات مروعــة فــي ظــل 
رفــض   « ويضيــف   ، بتصفيتــه« 
واالستســالم  والتراجــع  الخضــوع 
المشــوار  إكمــال  علــى   وصمــم   ،
ــال  ــات اغتي ــدة عملي رغــم تعرضــه لع
 ، بحقنــا  العقوبــات  تتوقــف  ولــم   ،
كمحاولــة  محمــود  ابنــي  فاعتقلــوا 
ــد لتســليم نفســه ».   ــى أحم ــط عل للضغ

 ال�مي� �ال�ح�ي� ���
اشــتدت مالحقــة االحتــالل ألحمــد ، 
فواصــل التخفــي والتنقــل  بيــن ســاحات 
لجنيــن  الســيلة  بلدتــه  مــن  النضــال 
بقيــادة  ونابلــس وغيرهــا ، واســتمر 
عمليــة  فــي  اعتقــل  حتــى  الكتائــب 
وتقــول   ،13-4-2002 فــي  خاصــة 
ــون  ــف عي ــم تتوق ــر » ل ــدة ام ظاف الوال

عــن  االحتــالل 
حتــى   ، رصــده 
مــع  حاصــروه 
رفيــق دربــه القائــد 
ــب االقصــى  ــي كتائ ف
 ، عويــس  ناصــر 
ــوا مــن اعتقالهمــا  تمكن
ــة  ــلت محاول ــا فش بعدم
ــف  ــا »، وتضي اغتيالهم
للتعذيــب  تعــرض   «
فــي  التحقيــق  بزنازيــن 
حتــى   الســجون  كافــة 
الحكــم  بحقــه  صــدر 
ينــال  لــم  الــذي  القاســي 
ومعنوياتــه  عزيمتــه  مــن 
محاكمتــه  فتــرة  وخــالل 

التــي اســتمرت عــدة ســنوات ، تعــرض 
للعقوبــات والتهديــد أكثــر مــن مــرة 
ــدام ،  ــم باالع ــاة بالحك ــل القض ــن قب م
المؤبــد  بالحكــم  انتقمــوا منــه  لكنهــم 
العطــاء  واصــل   « وتضيــف   ،«
فقــد    ، القضبــان  خلــف  والنضــال 
االســيرة  الحركــة  بواقــع  انخــرط 
ــي  ــز ان  إبن ــا، واعت ــارك معاركه وش
يعتبــر مــن قــادة حركــة فتــح والحركــة 
ــي  ــرى ف ــل األس ــاً ممث ــيرة وحالي االس
عيــادة ســجن الرملــة، حيــث يرعــى 
المرضــى   باخوانــه  ويهتــم  ويتابــع 
« . ويدافــع عــن حقوقهــم وحياتهــم 

 التعليم والكتابة ..
لــم يبقــى ســجن إال ووقفــت علــى أبوابه 
ــة تنقــل  ــة أبــو خضــر خــالل رحل عائل
أســيرها الــذي يتمتــع حاليــاً بصحــة 
ــرس  ــة ، ويك ــدة وروح وارادة عالي جي
حياتــه لخدمــة األســرى ،ويقــول والــده 
ــي الســجن  ــدى ابن ــم ،تح ــم الحك » رغ
والســجان بالتعليــم ، فاكمــل دراســته 
وحصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
معدلــه  وكان  السياســية  العلــوم  فــي 
متميــز »، ويضيــف » حاليــا يــدرس 

 ، الماجســتير  درجــة 

ــز  ــا يتمي كم
ويتمتــع   ، والمطالعــة  بالقــراءة 
الشــعرية  القصائــد  كتابــة  بموهبــة 
همــوم  تــروي  التــي  والخواطــر 
يحثهــم  الذيــن  األســرى  ونضــاالت 
ــتهم  ــرة دراس ــتغالل فت ــى اس ــاً عل دوم
ــوار  ــل المش ــا زال يواص ــم ،وم بالتعلي
برعايــة رب العالميــن الــذي ســيتوج 
صبــره وصمودنــا بالنصــر والحرية ». 
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ــرح أومناســبات ســعيدة  ــاد أو اف ال أعي
ظافــر«،  أم   « الوالــدة  حيــاة  فــي 
لعائلتهــا  بالمرصــاد  كان  فاالحتــالل 
التــي تعــرض جميــع افرادهــا لالعتقــال 

النضالــي  لدورهــم  والعقوبــات 
ســبيل  فــي   « وتقــول   ، والوطنــي 
الوطــن وحريــة شــعبهم ، كــرس أبنائــي 
حياتهــم ، ورغــم حزننــا وتأثرنــا بحكــم 
احمــد ، لكــن اخوانــه أكملــوا المشــوار 
ــه ،إنضــم  ، فبعــد 7 شــهور مــن اعتقال
إبنــي  عبــد الرحمــن اليــه ،وقضــى 
ــدوره  ــنوات ل ــة 8 س ــه البالغ محكوميت
لــم   « »،وتضيــف  االنتفاضــة  فــي 
االحتــالل  معاناتنا،فاقتحــم  تنتهــي 
الــذي  إبنــي محمــد  واعتقــل  منزلنــا 
القضبــان  خلــف  ســنوات   3 قضــى 
أصبــح كل  فتــرة وجيــزة  ، وخــالل 
أبنائــي أســرى »، وتكمــل » عاقبنــا 
ــي ســجن  ــم ف ــالل برفــض جمعه االحت
واحــد ، وعشــت فتــرات عصيبــة اتنقــل 
بيــن الســجون ، وألمي االشــد واالقســى 
ــاد ورمضــان عندمــا غيبهــم  فــي االعي
.« جميعــاً  عنــا  والســجان  الســجن 

عيد الحرية 
 خــالل الســنوات األخيــرة ، عانــت 
الوالــدة الســبعينة أم ظافــر مــن امراض 
ــاكل  ــكري ومش ــط والس ــب والضغ القل
فــي الحركــة والســير ، ورغــم ذلــك 
ــى  ــب عل ــاوم وتواظ ــت تق ــا زال ، م
زيارتــه مــرة كل شــهر ، وتعتبــر 
مــن أقــدم االمهــات التــي تــزور 
رحلــة  بــدات  فقــد   ، الســجون 
معاناتهــا علــى بواباتهــا منــذ عــام 
اعتقــل شــقيقها  1971 ،عندمــا 
الــذي قضــى 15 عامــاً ، وبعدهــا 
 ، ابنائهــا  اعتقــاالت  تتالــت 
ترتبــط  حياتــي    « وتقــول 
 ، أحمــد  زيــارة  بمواعيــد 
ومهمــا كانــت حالتــي الصحية 
ال يمكــن التاخــر عنــه ، فهــو 
كل عالمــي وحياتــي خاصــة 
ــا وال  ــوع أمني ــده ممن أن وال
ــوى  ــه س ــه بزيارت ــمح ل يس
بينمــا   ، عــام  كل  مــرة 
ــن  ــة ممنوعي ــه الثالث اخوان
بشــكل مســتمر كعقــاب كونهــم أســرى 
اخوانــه  كل   « وتكمــل   ،« ســابقين 
خلــف  وأحمــد  تزوجــوا   ، وشــقيقاته 
القضبــان ، ولدينــا اليــوم 35 حفيــداً 
مــن  إال  وخالهــم  يعرفــون عمهــم  ال 
ــاً  ــن امني ــم ممنوعي ــور فه ــالل الص خ
، لكــن األمــل مســتمر وكبيــر بــرب 
العالميــن أن يحمــي كل أســرانا مــن 
فيــروس كورونــا ونفــرح بحريتهــم »، 
وتتابــع »فرحتــي لــن تتحقــق مــا دام 
ــا  ــي رمضــان دعواتن أحمــد اســيراً ، ف
ونعــوض  نفــرح  ان  العالميــن  لــرب 
ــون  ــه ليك ــالل من ــا االحت ــا حرمن كل م
إبنــي  لحريــة  بدايــة  القــادم   العيــد 
.« فلســطين   وحرائــر  أبطــال  وكل 
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االرقــام  انتــزع  يصــرخ،  ظــل 
واســتبدلها  المقابــر  عــل  المثبتــة 
فيهــا،  الســاكنين  الشــهداء  باســماء 
مــن  القريبــة  عودتهــم  عــن  اعلــن 
االبديــة، لهــم الحيــاة األولــى ولهــم 
شــهيدا  عانقهــم  اآلخــرة،  الحيــاة 
هللا  رام  فــي  انتظرهــم  شــهيداً، 
وغــزة،  ونابلــس  وجنيــن  والخليــل 
الثالجــات  بوابــات  علــى  انتظرهــم 
المشــرحة  فــي  انتظرهــم  البــاردة، 
المقبــرة. وفــي  المحكمــة  وفــي 

ــة  ــالم خل ــوم س ــل المرح ــه المناض  ان
الســابق  العــام  المنســق  ابــو زيــاد، 
للحملــة الوطنيــة الســترداد جثاميــن 
الشــهداء والمفقوديــن والــذي توفــي 
األحــد 20-12-2020،  يــوم  مســاء 
ــه مــرض  ــد أن أصاب ــا بع ــادر الدني غ
ــي  ــه ف ــارة ل ــر زي ــي آخ ــال، وف عض
وال  كان  هللا  رام  مدينــة  فــي  بيتــه 
ــي  ــه الصح ــم وضع ــرخ رغ زال يص
الشــهداء  علــى  ينــادي  الصعــب، 
الذيــن تحتجزهــم دولــة االحتــالل فــي 
مقابرهــا التــي تســمى مقابــر األرقــام، 
ــع  ــكان اســتعادة جمي ــي: باألم ــال ل وق
الشــهداء، وعلينــا ان ال نترك الشــهداء 
التطــرف  لقــوى  فريســة  وحدهــم 
والظــالم والفاشــية االســرائيلية، علينــا 
ان نســتعد لغســلهم وتشــييعهم والصالة 
مواكبهــم  فــي  نســير  ان  عليهــم، 
واعراســهم، فمن ال يســتطيع ان يحرر 
شــهيدا لــن يســتطيع ان يحــرر وطــن.

بيــن  يصــرخ  خلــة  ســالم  وظــل   
254 شــهيداً  اســماء  يعــدد  القبــور، 
ــر  ــك المقاب ــي تل ــن ف ــوا محتجزي الزال
واحــداً،  واحــداً  يعرفهــم  البائســة، 
ــرهم  ــم وأس ــم وبيوته ــرف مالمحه يع
ــم:  ــيرة نضاالته ــظ س ــم، يحف وأوالده
مــن قــاوم حتــى الرمــق األخيــر، مــن 
اغتالــوه ميدانيــاً لمجــرد االشــتباه، مــن 
ــرق المــوت االســرائيلية عــن  ــه ف قتلت
ســبق اصــرار، مــن قتلــوه فــي الســجن 
مرضــاً وتعذيبــاً وقهــراً واحتجــزوا 
الشــهيد والشــهيدة  يعــرف  جثمانــه، 
ومدينــة. ومخيــم  قريــة  كل  مــن 

ــة  ــة يصــرخ: المعرك ــالم خل وظــل س
اآلن تــدور علــى شــرعية وقدســية الدم 
المبــادئ  علــى  المعركــة  والــروح، 
والقيــم التــي صنعهــا الشــهيد ورصــف 
ــع  ــة م ــة، المعرك ــق الحري ــه طري بدم
االســرائيليين علــى معنــى المــوت، 
علــى هويــة المــوت، مــن يغلــق مقبــرة 
يغلــق بلــد، مــن يحتجــز شــهيداً يحتجز 
وحقوقــا  وذاكــرة  وثقافــة  تاريخــاً 
بالمــوت. يفيــض  زال  ال  ومصيــرا 

 وظــل ســالم خلــة يصــرخ، ال يســمعه 
المأســورين فــي المقابــر فقــط، بــل 

فــي  المأســورين  االحيــاء  يســمعه 
الصمــت والســكون والدهشــة، غيــر 
مدركيــن ان الشــهداء اعطــوا حياتهــم 
لالحيــاء مــن بعدهــم، كان يصرخ لعل 
يســتيقظ  العالمــي  المجتمــع  ضميــر 
االســرائيلي  االحتــالل  ان  ويــدرك 
يمــارس اكثــر مــن جريمــة بأحتجــازه 
القنــون  ينتهــك  الشــهداء،  جثاميــن 
الدولــي االنســاني ومواثيــق واعــراف 
العقــاب  يمــارس  االنســان،  حقــوق 
الجماعــي بحــق الشــهداء وعائالتهــم، 
واألخالقيــة،  الدينيــة  القيــم  ينتهــك 

لالنتقــام  الشــهداء  يســتخدم 
والمقايضــة،  والمســاومة 
ــوت،  ــد الم ــوات بع ــذب االم يع
يعــذب شــعبا ووطنــا واغنيــة.

 وظــل ســالم خلــة يصــرخ، بيــن 
يديــه وثائــق تشــير الــى ارتــكاب 
ســلطات االحتــالل جرائــم حــرب 

بحــق الشــهداء المحتجزين، ســرقوا 
اعضــاء مــن اجســادهم وتاجــروا 
بهــا، اعدموهــم ميدانيــاً وهــم احيــاء 
او جرحــى ينزفــون، أرادوا اخفــاء 
آثــار ودالئــل الجريمــة، راهنــوا علــى 
الزمــن كــي يطفــئ انفــاس لشــهداء 
علــى  راهنــوا  المــوت،  ولهيــب 
التــراب كــي يذيــب اجســامهم فتضيــع 

ــيان، وظــل يصــرخ،  ــي النس ف
الشــهداء،  صــور  يحمــل 
ــط  ــى حائ ــاماتهم عل ــق ابتس يعل
ــث  ــم االحادي ــادل معه ــه، يتب بيت
ينــام. وال  يهــدأ  ال  والمواعيــد، 

 ســالم خلــة ابــو زيــاد كان يصــرخ 
بيــن القبــور، حــدد يــوم 27/8 مــن 
وعالميــا  وطنيــا  يومــا  عــام  كل 
الشــهداء،  جثاميــن  الســترداد 
ابــو  صــراخ  يســمع  العالــم  بــدأ 
ــة  ــاك دول ــرف ان هن ــدأ يع ــاد، وب زي
هــي الوحيــدة فــي منطقــة الشــرق 
بعــد  األمــوات  تعاقــب  االوســط 
ــي  المــوت وهــي اســرائيل، وهــي الت
شــرعت قانــون احتجــاز الجثاميــن، 

رأيــت ســالم فــي المســيرات والندوات 
والمؤتمــرات، يــوزع اســماء الشــهداء 
المحتجزيــن علــى الحاضريــن، يدعــو 
كل المؤسســات المحليــة واالقليميــة 

الطــالق  التحــرك  الــى  والدوليــة 

ســراح الشــهداء الفلســطينيين، وظــل 
الســتهتار  حــد  لوضــع  يصــرخ 
االنســان  بأنســانية  اســرائيل 
دافعــوا  يقــول:  وكان  وكرامتــه، 
ــحق  ــن يس ــم، م ــم ومماتك ــن حياتك ع
موتــك يســحق ظاللــك فــي الحيــاة.

 وظــل ســالم خلــة يصــرخ، يفتــش 

عــن الشــهيد االســير انــس دولــة الــذي 

ســجن  فــي  استشــهد 
خــالل   1980 عــام  عســقالن 
والزال  الطعــام  عــن  االضــراب 
المقابــر  نبــش  محجــوزا،  جثمانــه 
والعظــام  والشــهادات  والتقاريــر 
والرفــات، فتــش مالبســه وحكاياتــه 
واحالمــه، كان يســأل عنــه الريــاح 
خذلتــه  وقــد  واالمطــار،  والطيــور 
واتفاقيــات  والحــروب  الفصــول 
الســالم، ال الحــرب اعــادت الشــهداء 
فــك  الســالم  وال  ذويهــم  الــى 
علــى  الصــراع  واســتمر  اســرهم، 

احتجزتــه  ومــا  المــوت،  هويــة 
اســرائيل فــي عهــد الســالم اكثــر ممــا 

شــهداء  مــن  احتجزتــه 
للســالم  الحــروب،  عهــد  فــي 
ابعــد  مــوت  رائحــة  االســرائيلي 
ــة. ــى الهزيم ــرب ال ــدان واق ــن الفق م

ــاء  ــه اعض ــي وج ــرخ ف  والزال يص
ــي خــالل زيارتهــم  البرلمــان االوروب
لدولــة  تســمحون  كيــف  لفلســطين، 
اســرائيل وبرلمانهــا ان تشــرع قوانيــن 
ــاز  ــي باحتج ــفية تفض ــة تعس عنصري
جثاميــن الشــهداء؟ كيــف تقبلــون ان 
تصبــح قيــم ومبــادئ حقــوق االنســان 
واالبتــزاز؟  للمســاومة  عرضــة 
ــى  ــم اســرائيل تالحــق الموت ــال له وق
المــوت، تالحــق عائــالت  وصــدى 
تضــع  بيوتهــم،  تهــدم  الشــهداء، 
ــة  ــع اقام ــم، تمن ــام تحركه ــل ام عراقي

خاصــة  للشــهداء  عــزاء  بيــوت 
التقييــدات  وتفــرض  القــدس،  فــي 
ــن  ــات الدف ــى عملي ــتراطات عل واالش
و الغرامــات، اســرائيل تالحــق حتــى 
المشــاعر والعواطــف، تالحــق دمــوع 
ال  فالمــوت  وحســرتهن،  األمهــات 
ــاء  ــع األحي ــل يوج ــوات ب ــع االم يوج
كمــا قــال محمــود درويــش، وظــل ابــو 
ــاد يصــرخ: ان تقاعــس المؤســات  زي
جرائــم  علــى  وصمتهــا  العالميــة 
االحتــالل لهــو اشــد مــن المــوت ذاتــه.

 الزال ســالم خلــة يصــرخ، يقــف على 
يحمــل  االحتــالل،  ســجون  بوابــات 
ــالً  ــاً واكالي ــطينية وتوابيت ــا فلس اعالم
اســرائيل  تفــرج  لــم  الــورود،  مــن 
ارتقــوا  شــهداء   7 جثاميــن  عــن 
فــي الســجون عــام 2020، اغلقــوا 
وبوابــات  الســجون  بوابــات  عليهــم 
ســنواتهم  لهــم  تشــفع  لــم  المقابــر، 
الطويلــة المرهقــة التــي قضوهــا خلف 
القضبــان، لــم تشــفع لهــم األدانــات 
اســرائيل  اتهمــت  التــي  الكثيــرة 
واطبائهــا ومحققيهــا بقتــل األســرى 
فاألســرى  الســجون،  داخــل  عمــداً 
الزالــوا فــي القيــد احيــاًء وأمواتــاً، 
لــم ينقذهــم أحــد، ظلــوا يختنقــون 
وامراضهــم  اوجاعهــم  داخــل 
ال  ولكنهــم  شــهيدا  يــودع  شــهيداً 
الجــدران. وراء  مــن  يخرجــون 

بيــن  يصــرخ  الزال  خلــة  ســالم   
القبــور، يتنقــل مــن مقبــرة الــى مقبرة، 
ــم تكتــف باحتجــاز شــهداء  اســرائيل ل
ــافرا  ــا س ــا تشــن عدوان فلســطين وانم
علــى حقوقهــم ومكانتهــم القانونيــة، 
تحتجــز امــوال الشــعب الفلســطيني 
ــة الســلطة  ــة ورعاي تحــت حجــة اعان
الثكلــى  لعوائلهــم  الفلســطينية 
والمنكوبة،اســرائيل الحقــت الشــهداء 
بالقتــل وهــم احيــاء وتالحــق شــرعية 
ــر ان  ــوات، وتعتب ــم ام ــم وه نضاله
ــطيني  ــعب الفلس ــى الش ــرب عل الح
باستســالم  اال  نهايتهــا  تضــع  لــن 
الفلســطيني  وباالعتــراف  الشــهداء 
لقــد  ومجرمــون،  ارهابيــون  انهــم 
نزعــوا عنهــم الحيــاة ويريــدون ان 
التضحيــة  معانــي  عنهــم  ينزعــوا 
ــاوم  ــل ويق ــعب يناض ــا ش ــي يمثله الت
واالســتقالل. الحريــة  اجــل  مــن 

ــاد، انتهــت  ــو زي ــة اب  رحــل ســالم خل
حياتــه بنهايــة هــذا العــام 2020، عــام 
الوبــاء وعــام الجريمــة المنظمــة لدولة 
االحتــالل االســرائيلي، عــام الضــم 
والتطبيــع وصفقــة القــرن التآمريــة 
واالســتيطان، لــم يســتطيع ابــو زيــاد 
ــاد الميــالد المجيــدة  ان يشــاركنا اعي
فــي ســاحة المهــد فــي بيــت لحــم، 
ــيء  ــراس ويض ــا االج ــرع معن ــم يق ل
تصلــي  روحــه  لكــن  األشــجار، 
ــدا ال تمــوت. ــروح الحــرة أب ــا، ال معن
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الفلســطيني  األســير  نــادي  حمــل 
ــالل  ــة االحت ــة األســيرة حكوم والحرك
وإدارة الســجون المســؤولية الكاملــة 
عــن حيــاه األســير  جمــال إبراهيــم 
عامــاً(    48( عمــرو  الجــواد  عبــد 
المعتقــل منــذ 18 عامــا فــي ســجون 
االحتــالل . وأوضــح نــادي األســير 
ــرو  ــال عم ــير جم ــطيني ان األس الفلس
كان قــد اعتقــل بتاريــخ 3/2/2004م 
ــد  ــا بالســجن المؤب ــه حكم وصــدر بحق
ــب شــهداء األقصــى  ــي كتائ لنشــاطه ف
ــد  ــة ض ــات بطولي ــدة عملي ــذه ع وتنفي
جنــود االحتــالل وعمــالءه ... وحســب 
ــه تعــرض لعــدة  ــه ان مــا أفــادت زوجت
ــي  ــوده ف ــالل وج ــة خ ــكات صحي وع
الــى  أدت  العــزل  وأقســام  االعتقــال 
وان  صحتــه  فــي  خطيــر  تدهــور 
المعلومــات التــي وصلتهــا انــه يعانــي 
مــن مشــكلة صحيــة خطيــرة  وورم 
وان  والكلــى  الكبــد  فــي  ســرطاني 
العــالج  لــه  التقــدم  الســجون  إدارة 

ــي  ــال طب ــن إهم ــي م ــب ويعان المناس
األحمــر  الصليــب  مطالبــة  متعمــد 
الحقوقيــة  المؤسســات  وكل  الدولــي 
وتقديــم  زوجهــا  إلنقــاذ  التدخــل 
ــر  ــه . يذك ــب ل ــي المناس ــالج الطب الع
ولــه  متــزوج  عمــرو  األســير  أن 
ابنتــان وولــد وقــد كبــروا وهــو داخــل 
ــاة مــن  ــه تعيــش معان الســجن، وزوجت
ــث أن شــقيقتيها نجــوى  ــوع آخــر حي ن

ــاً  ــا أيض ــرو، هم ــان عم ــرو، وإيم عم
الســجون  داخــل  ألســرى  زوجتيــن 
المؤبــد،  بالســجن  أحكامــاً  يقضــون 
وهمــا األســير طالــب عمــرو ويواجــه 
مــرات  ل7  المؤبــد  بالســجن  حكمــاً 
إضافــة إلــى 30 عامــاً أخــرى منــذ 19 
عامــاً، واآلخــر هــو محمــود عمــرو 
والمحكــوم بالمؤبــد منــذ العــام 2002.
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نــا��  طالــ�  ا�ســير�  نــا�� 
من�مــة  ا�  م�ــد�� اليــ��  ا�ســير 
ب�ــرورة  العالميــة�  الصحــة 
ـا  جديـ� االحتــالل  علــى  ال��ــ� 
ــة  ــ�� ل�ن ــما� ب�ج ــل الس ــن أج م
وبمشــاركة  محايــدة�  ط�يــة 
الل�نــة الدوليــة للصليــ� ا�حمــر� 
علــى  وترا�ــ�  تشــرف  بحيــ� 
عمليــة إعطــا� اللقــا� ل�ســر� 
�ــي ســ��ن االحتــالل. وجــا�ت 
بعــد  ا�ســير�  نــا��  مطال�ــة 
إ�ارة  بقيــا�  م�كــدة�  معل�مــات 
الســ��ن ب��ــ� أســما� أســر�� 
وتســل� ��ا�ــ� م�د�يــة ل�ســر� 
ــا�. وأكــد  ــن �ــي أ�ــ� اللق الرا��ي
نــا�� ا�ســير� أن �ــرار إعطــا� 
ــ� �ــا�  ــا� ل�ســر� �ــ� مطل اللق
ـا �ــد أكدنــا عليــ� مــرارا� مــع  كنـ�
إعطــا� ا�ول�يــة للمر�ــى وك�ــار 
ــ�  ــ� يتطل ــ�� إال أن �ل ــن من� الس�
وجــ�� ر�ابــة طــرف �الــ� محايــد 
�اصــة  العمليــة�  علــى  يشــرف 
ــا��  ــد� انتشــار ال�ب ــ� ب أنــ� ومن
واصلــ� إ�ارة ســ��ن االحتــالل 
احتــكار الروايــة الخاصــة بال�با�� 
ــات الخاصــة  ــ� العين ال ســميا نتا�
ــا� ��اة  ــل ال�ب ــر�� وتح�ي با�س

�مــع وتنكيــل بحــ� ا�ســر� ع�ــر 
السياســات. وتابع  مــن  جملــة 
ــ�ا  ــى � ــد عل ــا��� � إن الت�كي الن
اســتمرار  مــع  ي�تــي  المطلــ�� 
�ــي  االحتــالل  ســ��ن  إ�ارة 
ــة  ــة السياســات التنكيلي ــ� جمل تنفي
التــي انت��ت�ــا� ومــا تــزال بحــ� 
ــى مــدار  ــي أ�ت عل ا�ســر�� والت
للم�ــات  ـا  و�قـ� الما�يــة  العقــ�� 
مــن الحقا�� والشــ�ا�د� بالتســ�� 
و�طيــرة  مزمنــة  ب�مــرا� 
استشــ�ا�  إلــى  أ�ت  ل�ســر�� 
ــ�  ــن بين� ــ�� كان م العشــرات من�
شــ�دا�  ارتقــ�ا  أســر�  أربعــة 
منــ� مطلــع العــا� ال�ــار�� إ�ا�ــة 
مــن  الحاصلــة  التخ��ــات  إلــى 
ــل  اســتخدا� أجســا� ا�ســر� كحق
الم�سســات  وكانــ�  ت�ــار�.� 
ــ�  الخاصــة بشــ�ون ا�ســر� ومن
بدايــة انتشــار ال�بــا�� �ــد وج�ــ� 
ــات  ــ� للم�سس ــن المطال ــة م جمل
الحق��يــة الدوليــة� وعلــى رأســ�ا 
ا�مــ� المتحــدة� ومن�مــة الصحــة 
العالميــة� بال��ــ� علــى االحتــالل 
عــن  لإل�ــرا�  ا�ســرا�يلي� 
ــن  ــار الس� ا�ســر� المر�ــى� وك�
انتشــار  اســتمرار  مــع  من�ــ�� 

ال�بــا�� وتصاعــد نســ�ة ا�صابات 
�ــي  ا�ســر�  صفــ�ف  بيــن 
ــة  ــي� إ�ا� ــر الما� ــ�ر ن��م� ش
إلــى مطال�ت�ــا ب�ــرورة ت��يــر 
الال�مــة  ال��ا�يــة  ا�جــرا�ات 
ل�ســر�� وو�ــ� كا�ــة السياســات 
التــي ســا�م� �ــي نقــل عــدو� 
الســيما  ل�ســر��  الفيــرو� 
اســتمرار�ا �ــي عمليــات االعتقــال 
الممن��ــة بحــ� الم�اطنيــن. مــن 
ــالل  ــ�ات االحت ــر� أن � ــر �ك ال�دي
ــة  ــ� بداي ــ�� من ــرا�يلي اعتقل ا�س
انتشــار ال�بــا�� أكثــر مــن 3300 
المر�ــى  بين�ــ�  م�اطــن�ة 
ــن�  الس� وك�ــار  وال�رحــى� 
وا�طفــال� والنســا�. ي�شــار إلــى 
أن �رابــة 4400 أســير يق�عــ�ن 
�ــي ســ��ن االحتــالل و�لــ� حتــى 
ن�ايــة شــ�ر ن��م�ــر الما�ــي� 
من�ــ� �رابــة 700 أســير مريــ�� 
و300 من�ــ� يعانــ�ن مــن أمــرا� 
متابعــة  إلــى  بحاجــة  مزمنــة 
عشــرة  بين�ــ�  حثيثــة�  صحيــة 
ــن  ــ�ن م ــل يعان ــى ا�� ــر� عل أس
متفاوتــة. بدرجــات  الســرطان 

 طال�ــ� و�يــرة الصحــة �. مــي 
ط�يــة  ل�نــة  بتشــكيل  الكيلــة 
ت�ــ� من�مــة الصحــة العالميــة 
للصليــ�  الدوليــة  والل�نــة 
الصحــة  وو�ارة  ا�حمــر 
علــى  لإلشــراف  الفلســطينية 
إعطــا� لقــا� ك�رونــا ل�ســر�. 
جــا� �لــ� �ــي رســا�ل متطابقــة 
الصحــة�  و�يــرة  وج�ت�ــا 
ــة  ــا�� لل�ن ــ�� ا�ربع مســا� الي
ا�حمــر  للصليــ�  الدوليــة 
العالميــة�  الصحــة  ولمن�مــة 
التــي  المعل�مــات  إ�ــر  علــى 
ا�ســير  نــا��  مــن  وصلت�ــا 
ســ��ن  إ�ارة  بقيــا�  حــ�ل 

ب��ــ�  ا�ســرا�يلي  االحتــالل 
ــ�  ــل� ��ا� أســما� أســر�� وتس
الرا��يــن  ل�ســر�  م�د�يــة 
�ــي أ�ــ� اللقــا�. ي�شــار إلــى أن 
يق�عــ�ن  أســير   4400 �رابــة 
و�لــ�  االحتــالل  ســ��ن  �ــي 
ن��م�ــر  شــ�ر  ن�ايــة  حتــى 
 700 �رابــة  من�ــ�  الما�ــي� 
من�ــ�  مريــ�� و300  أســير 
يعانــ�ن مــن أمــرا� مزمنــة 
صحيــة  متابعــة  إلــى  بحاجــة 
ــر�  ــرة أس ــ� عش ــة� بين� حثيث
مــن  يعانــ�ن  ا��ــل  علــى 
الســرطان بدرجــات متفاوتــة.

االحتــالل  �ــ�ات  اعتقلــ�   
الخميــ�  يــ��  ا�ســرا�يلي� 
الم�ا�ــ� 24/12/2020 � �وجــة 
���ــا  مــرو�  محمــد  المعتقــل 
وشــقيق� وشــا� ��ــر مــن �ريــة 
ــد�  ــدة يع� ــة شــمال بل طــ�رة ال�ربي
العمليــة  �ــالل  جنيــن�  �ــر� 
عــدة  اســتمرت  التــي  العســكرية 
عيــان  شــ���  وأ�ــا�  ســاعات. 
ــ�ات  ــ��� أن � ــد�� �وت ك لـــ�لق
االحتــالل وبعــد ا�تطــاف ال�حــدات 
الســرية الخاصــة ل�ســير المحــرر 
ا�تحمــ�  ���ــا�  مــرو�  محمــد 
منزلــ� واحت�ــزت أ�ــرا� أســرت� 
و��يــل  للتحقيــ��  وأ��عت�ــ� 
اعتقلــ�  القريــة�  مــن  انســحاب�ا 
ــار  ــا ومن ــ�� ��� ــا أي ــ� �ني �وجتي
صالــ� ���ــا وشــقيق� ناصــر مــرو� 
ــقيق�  ــن ش ــ� ع ــا أ�رج ــا� بينم ���
الثانــي ســليمان. واعتقــل االحتــالل 
محمــد  أســعد  الم�اطــن  أي�ــا� 
أســعد ���ــا �41 عامــا��. وكانــ� 
حمــالت  شــن�  االحتــالل  �ــ�ات 
��ــ� وتفتيــ� �ــي و�ــ� ســاب�� 
عا�ــالت  عــدة  �الل�ــا  أ��عــ� 
الميدانــي.  والتحقيــ�  لالحت�ــا� 
وأ�ــا� شــ��� عيــان لـــــ�القــد�� 
االحتــالل  �ــ�ات  أن  كــ���  �وت 
وبحــ�  تمشــي�  بحمــالت  تقــ�� 
ــي  ــة طــ�رة الت ــي منطق مســتمرة �
ــد عــن مســت�طنة �شــاكيد� 3  ت�ع
كــ� ويفصل�ــا عن�ــا جــدار الفصــل 
ا�عــالن  منــ�  �لــ�  و  العنصــر� 

عــن العثــ�ر علــى جثــة مســت�طنة 
�شــاكيد�.ونقل  أحــرا�  �ــي 
كــ��  �وت  �القــد��  مراســل 
وحــدات  أن  عيــان  شــ���  عــن 
إســرا�يلية �اصــة ا�تطفــ� ا�ســير 
ــا �33  ــرو� ك�� ــد م ــرر محم المح
عامــا�� مــن �ريتــ� طــ�رة� وا�تا�تــ� 
أنــ�  إلــى ج�ــة م���لــة� علمــا� 
�ــالل  مرتيــن  لالعتقــال  تعــر� 
انتفا�ــة ا��صــى� و ��ــى �ــي 
ا��يــرة 4 ســن�ات وتحــرر عــا� 
2017 و�ــ� متــزو� مــن امرأتيــن 
و يعيــل أســرة و يعمــل �ــي عــدة 
م�ــن. و �ــي ال��ــ� �اتــ�� ا�تحمــ� 
شــقيق�  منــزل  االحتــالل  �ــ�ات 
42 عامــا  ســليمان مــرو� ك��ــا 
و �ري�ــ� اســعد محمــد ك��ــا 40 
ــاط  ــالل و�� ــا�� واحت�ــز االحت عام
لل��ــ�  أســرتي�ما  المخابــرات 
علي�مــا لتســلي� نفســي�ما و �كــر 
الم�اطــن محمــد ك��ــا أن �ابــ� 
ســليمان  مــع  اتصــل  المخابــرات 
ال�نــ��  أن  وأ��ر�مــا  واســعد� 
ســي�ق�ن �ــي منزلي�مــا حتى تســلي� 
نفســي�ما� وبعــد ســاعتين تمكــن 
االحتــالل مــن اعتقال�ــ� و �كــر ك��ا 
أن االحتــالل ا�تحــ� عــدة منــا�ل 
�ــي المنطقــة الشــر�ية مــن القريــة 
ومــا �ال يقــ�� بعمليــات تحقيــ� 
ــد  ــزل محم ــي من ــة � ــي �اص ميدان
ــ��  ــ� يحقــ� ال�ن مــرو� ك��ــا حي
مــع الرجــال والنســا� وا�طفــال.
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علــ�  الشــمس  ت�شــر�  حيــن 
��ــر ���بنــا ����ــا تنســح� مــن 
��فــ� لتع�ي�ــا حيــ�ا� للراحــة 
ي�ســل� مــن تفا�يــ� يــ�� ��يــ� 

ــ�  ــ� ال�ا� ــ� ��ف ــ� عل وت�
�ديــد�  حيــا�  لتمنحــ� 
ت�ــ��  �ــ��  وســاعات 
حيــن  ال�ال�....و�ــ� 
��ر�ــا  تــ���  ت�شــر� 
بالتســاو� ال تقســيمات 
للعالــ� لدي�ــا وال تعني�ــا 
�ــرو� �بقيــة وال إ�نية 
يحيــ�ن  مــن  ولكــن 
تحت�ــا يحتكــرون �ــ�ا 
 ���� ــم� ي�ق�س� و� النــ�ر 
�يــ��  �ســمة 
 �� �لبع��ــ� 
ــ�ر ولمع�م�ــ�  الن
با�تــة  �ــ�رات 

دا�ــ�  �ــال�  و��ــرون  منــ� 
الحــ�  و�ــعب�ا  ولفلســ�ين 
النــ�ر  معادلــة  مــن  ا��يــر 
وال�ــال� �ــ��. تتل�ــ� الحكايــة 
ـر�  �ــ� �ــ�ر با�ــر إحــد� �ـ�
ــا ســب�  ــ� �يم ــ� �ا� ــد� الت الق
م��ــال� للنــ�ر ومبع�ــا� للشــمس 

�ــ�  �عــر  �ــ�  اليــ��  وباتــ� 
ل��ــ� بلــ�ن �يــا� �حماد� �ســدين 

 � ومريــ�  �حمــد   � محمــد   �
ال�يــن يفتحــ�ن عي���ــ� للن�ــار 
�حــد  يســبق��  ال  �ــ�  مبكــرا� 
للشــقا� ومــرار� �قــد �� �يبت�ــا 
ــة وال  ــ� �عــ�ا� �ال� الســ��ن من
م�ممــة  �الــ� 

ت�ا�ــ�  �ن 
�عــ�ا�  لســبعة  ال�ريمــة 
�بنــا�  �باحــات  ��ر�...�ــ� 
ا�ســير� �ــدو� حمــاد� ال إ��ــار 
مدرســية  حقا�ــ�  وال  عا�لــ� 
تــ� ال �بــالت �م�مــة دا��ــة  ت�ر�
وال إستفســارات عــن الدراســة 
و�ح�ال�ــا �� مــا �ــ� المشــ�د 

ــ�  ــ� � ــال ��بر� ــة و��ف �� �ا�ب
لــ�  و���ر�ــ�  العا�ــر  عامــ� 
و��  �عــ�ا�  ا�ربعــة  تت�ــاو� 
ي�ا�ــد م�حاربــا� علــ� �ب�تيــن 
��فالــ�   �� بــدور  ي�مــ�  يبــد� 
يكــد�   �� بقيتــ�  وي�م�ــ� 
��عام�ــ� ومــا بيــن الحالتيــن 
و�ســ�� المشــ�دين ت�ــ� �ــدو� 
ولــ�  ال�يــا�  يقتلــ�  لــ�  حبيبــا� 
تــ��� ســن�ات ا�ســر ��رتــ� 
تفتحــ�  التــ�  العقــ�ل  �ــ� 
ا�م�مــة  �يــ�  عالــ�  علــ� 
مــات و�ــ�  ر� ح� والحــ� مــن الم�
المنــال. بعيــد  حلمــا�  العا�لــة 

ــ�  ــن � ــة �ــ�ون ا�ســر� والمحرري ــ� �ي� �الب
ا��ســا�ية  الم�سســات  ال�ن�بيــة  المحا��ــات 
والدوليــة  والعربيــة  الفلســ�ينية  والحق��يــة 
لل��ــ� علــ� االحتــالل ��قــا� حيــا� ا�ســر� 
المر�ــ� و�بــار الســن وعلــ� ر�ســ�� �ــي� 
ــنا  ــ� س ــ�بك� وا�بر� ــ�اد الش ــ�ا� � ــر� الل ا�س
حيــ� يبلــ� مــن العمــر � 81 عــا� � � ومعتقــ� منــ� 
العــان 2006. و�الــ� ال�ي�ــة ب�ــ�� ان الشــ�بك� 
الفعلــ�  بالســ�ن  ومحكــ��  �ــ��  ســكان  مــن 
ــر�  ــرا� وتع ــد� �م ــن ع ــ� م 17ســنة� و يعا�
علــ� مــدار عــد� ســن�ات ل��مــال ال�بــ�� وحمل� 
االحتــالل   ســل�ات  ب�ــ��  ال�ي�ــة  ادار�  ل�نــة 
المســ�ولية الكاملــة عــن حيــا� الشــ�بك� و�حت�� 
�ا�ــة وا��ــا ال تقــد� لــ� الرعاية ال�حيــة الكا�ية 
وتر�ــ� الت�ــاو� مــ� النــدا�ات والمنا�ــدات 

ــا بتد�ــ�ر  ــ� ر�ــ� معر�ت� ــرا� عن ــة با�� الم�الب
حالتــ� ال�حيــة. و�الــ� ر�يــس ل�نــة ادار� �ي�ــة 
المحا��ــات  �ــ�  والمحرريــن  ا�ســر�  �ــ��ن 
ال�ن�بيــة ا�� حســن �ني�ــة الم�سســات الدوليــة 
ــ� ا�حمــر  ــ� ر�ســ�ا ا�مــ� المتحــد� وال�لي وعل
الدولــ� بال��ــ� علــ� االحتــالل لال�ــرا� عــن 
�بــار  و�ا�ــة  الشــ�بك�  �ــ�اد  ا�ســير  اللــ�ا� 
الســن واالســر� المر�ــ�� والســما� ب�د�ــال 
ــا� ا�ســر� �  ــ� حي ــة لال�ــال� عل ــ� ال�بي ال��ا�
والقيــا� بالفح��ــات الم�بريــة الدوريــة ل�ــ�� 
وتحســين �ميــة و��عيــة ال�عــا� المقــد� � وإد�ــال 
ــة�  ــ�ة البد�ي ــة ا��ش ــة لممارس ــا� الريا�ي ا�لع
ا�ساســية  ا�دويــة  علــ�  الح�ــ�ل  وتســ�ي� 
ــ� . ــر ا��ال ــ��ن وعب ــن إدار� الس ــا م وت��ير�



�ــال مر�ــ� �لســط�ن لد�ا�ــا� 
�ــفرا�  عــدد  أ�  ا��ــر� 
ــام 2020  ــ� �ــالل الع ــ� ا��ف ال�ري
�لــى �95� طفــال� � ح�ــ� ا�ــتطا� 8 
مــن ا��ــر� ان�ــا� 9 أطفــال جــدد 
�ــالل العــام ب���ــ� �ــ�أم � مديــر 
ال�احــ� �يــا� ا��ــقر  المر�ــ� 
ــ�  ــال ا� ا��ــر� الفلســط����ن � �
�ــ��� ا�حتــالل وا�لــ�ا �ــالل 
لالحتــالل  ��دي�ــ�   2020 العــام 
ع�ــر عمل�ــا� ��ريــ� ال�طــ� �لــى 
و�ــ�  ا�طفــال  وان�ــا�  ال�ــا�� 
ــ� عل��ــ�  ــا أطل ــا�� م ــ� الق�� �ل
��ــ�  ممــا  ال�ريــ���  ��ــفرا� 
�ا�ــ�ا  ال�يــن  ا��ــر�  اعــداد 

ــقر  ــ� ا�� ــ�را�� وأو� ــى �67 � أ� ــ� �ل الت�رب
ــر  ــا� ع� ــ� الق�� ــن �ل ــا� م ــ� ا�ن� أ� ���
يــراود  وحلمــا�  أمــال  �لــ�  ال�طــ�  ��ريــ� 
ا��ــر� لســ��ا� ط�يلــ�� و� �ــ�ما القدامــى� 
وأ��ــا� الم�ك�م�ــا� العال�ــ�� ح�ــ� ��ق�ــ� 
�ــر�  أ�  �لــى  الســ����  دا�ــل  أعما��ــ� 
الم�امــر�  �ــ��  ال�بــن�  �عمــا�  ا��ــ�ر 
�ــ�  ال�طــ�  ع�ــر  م�لــ�د  اول  وأن�ــ�   �
أغســطس مــن  العــام 2012�  ممــا �تــ� ال�ــا� 
أمــام الع�ــرا� مــن ا��ــر� ل�ــ�و حــ�و� �
وأ�ــا� ا��ــقر ا� ا�حتــالل ع�ــ� حتــى ا�� 
علــى ا�ت�ــا� �ا�ــ� طــر� ��ريــ� ال�طــ� مــن 
دا�ــل الســ�ن� وا� �ا� �عــر� علــى بعــ� 
الطــر� ا� ا� ا��ــر� ي�دعــ�� �ــ� اجــاد بدا�ــل 
��ــتمرا� �راع�ــ� مــ� الم�تــل الــ�� ي�ــاول 
ــن  ــ� نف��ــ��� وب� ــا� � ــل �و� ا�مــل وال�� �ت
ا��ــقر ا� ا��ــر� ال�يــن ان��ــ�ا ع�ــر ال�طــ� 

�ــالل العــام �ــ� ا��ــ�ر �ول�ــد نمــر د�ــ��  مــن 
ا��ا�ــ� الفلســط���� الم�تلــ� عــام 1948� 
ــ�   ــام 1986� و��� بطفل ــ� الع ــل م� ــ� معتق و�
اطلــ� عل��ــا ا�ــ� �م�ــالد� بعــد 34 عامــا� علــى 
اعتقالــ� � وا��ــ�ر �ب�ــا� علــى ال�ــرو�� 
ــما�ا  ــى ا� ــل� ��� ب�ن� ــن ال�ل� ــام� م ) 35 ع
�حــ�� الع�ــن� مــن �ــالل � و�لــ� بعــد مــرو� 
10 �ــ��ا� علــى  اعتقالــ�� وم�كــ�م بالســ�ن 
الم�بــد مــد� ال��ــا�� و�ــ� متــ�و� ولديــ� طفل� 
��ــل ا�عتقــال � ��لــ� ا��ــ�ر � وا�ــل �امــل ابــ� 
جل�ــ��� 40 عامــا مــن ج��ــن� ��� بطفــل 
ــرو�  ــد م ــ� بع ــر� و�ل ــ� �عم ــ� ا� ــ� عل� اطل
6 �ــ��ا� علــى اعــاد� اعتقالــ�� ح�ــ� �ا� 
ــا� ا�حــرا� عــام 2011�  ��ــر� �ــ� �فقــ� و�
و أع�ــد اعتقالــ� عــام 2014 و�ــد� ب�قــ� 

نفــس ال�كــ� الســاب� 
عــادل  م�مــد  وا��ــ�ر�  الم�بــد�  بالســ�ن 
ــل  ــ� معتق ــرم� و� ــكا� ط�لك ــن � ــاو�� م �يت
عامــا�   25 لمــد�  بالســ�ن  وم�كــ�م   �2006
ــ�ر  ــد�� وا�� ــ� وعم� ــ�� ��� ــ�أم �� و ��� بت
مــن  عامــا��   43� ال����ــى�  �الــد  �أحمــد 
ط�لكــرم� معتقــل م�ــ� 2002� و�ــد� ب�قــ� 
حكمــا� بالســ�ن الم�بــد 35 مــر� � و�ا� ���  
بطفــل ��ــر عــن طريــ� ال�طــ� الم�ربــ� أطلــ� 
ــا  ــاد عط ــ�ر �عم ــس� � وا�� ــ� �أوي ــ� ا� عل�
م��ــى� مــن ج��ــن� �ــ� أحــد م�ــر�� �فقــ� 
و�ــا� ا�حــرا� اعــاد ا�حتــالل اعتقالــ� عــام 
ــا��  ــ� الســاب� 25 عام ــ� حكم ــاد ل 2014 � وأع
الم�ربــ�   ال�طــ�  و��� بطفلــ� عــن طريــ� 
ــ�ر �  ــا ا�� ــا��� ب��م ــ� �ح�ف ــا ا� ــ� عل�� أطل
�ب�ــ� أبــ� الل�ــل � 37 عامــا مــن نابلــس معتقــل 
 14 لمــد�  بالســ�ن  وم�كــ�م   �  2007 م�ــ� 
ــ� ا�ــ�  ــ� عل� ــى أطل ــ�د� ان� عامــا��  ��� بم�ل
�ل�لــى� � بعــد مــرو� 13 عامــا� علــى  اعتقالــ� �
وا��ــ�ر � أم�ــد م�طفــى ال��ــا� � 37 عامــا�� 
ــ�  ــل م� ــمال� �ام � معتق ــل�اد � ــد� � ــن بل م
ــا��  ــد مــد� ال�� 2015  وحكــ�  بالســ�ن الم�ب
و�ــد ان��ــ� �وجتــ� طفــل ��ــر أطلــ� عل�ــ� 
ا�ــ� �أ�ــرم� و�لــ� بعــد ا� �مكــن ا��ــ�ر 
مــن ��ريــ� نطفــ� مــن دا�ــل الســ�ن� ويعت�ــر 
ال�طــ�  ا��ــر� ا�ــتمرا� عمل�ــا� ��ريــ� 
ــ�  ــ��� �غ ــا� الس ــل عتم ــن دا� ــا� م وا�ن�
ا�جــرا�ا� والعق�بــا� �د�ــ� ي�ــكل انت�ــا�ا� 
مع��يــا� ويع�ــر عــن ا�اد� ����يــ� يتمتعــ�� ب�ــا 
وامــل �ــ� ال��ــا� � ي�قطــ� أو يتراجــ�� و��او� 
ــكل الق��ــا� وال�ــدود �غــ�  �ســ�� الســ�ا�  ل
ــ�  ــ� الت ــ��ا� الط�يل ــ� والس ــ�  الق�ري و�رو�

م�ــ� مــن أعما��� م�روم�ن مــن حريت���
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�ــاد�  ��يــ�  �ــا��  �ــدو��  �ــال 
ا�ســير� �� ســلطات االحتــالل طلبــ� مــن 
ك��و�ــا  ل�ــا�  ���ــ�  الرا�بيــن  ا�ســر� 
��ــر�  لــ�  ا��  وحتــ�  �ســما����  �ســ�ي� 
الســ���. دا�ــ�  �طعيــ�  عمليــ�   ��

واعتبــر �ــا�� �ــ� ��ري�ــات ��اعيــ� �� 
ـا �ــ� �ات  �ــ�� ال�طــ�� �ي�ا�يــ�� م�ي�ـ�

ال��ــ� �ل�ــن يســ�د�ا ال�ل� من ســل�� الطا�� 
ــر  ــ� �المعايي ــ��� والت�ام ــ� الس ــ� دا� الطب
ال��يــ� العالميــ� �ــالل عمليــ� التطعيــ��.
ــي�  ــ� سياس ــر� م ــ� مري ــا ��ر� ــا� لدي� و��
ــد ��  ــ���� و�ري ــ� الس ــ� دا� اال�مــال الطب
�ت�كــد مــن الطع�مات الت� ســي����ا ا�ســر�.
عــن  ا�ســير�  �ــاد�  ��يــ�  و�عــر� 
المعاييــر  االحتــالل  يطبــ�   �� �ــ�  �ملــ� 
�ايــرو�  ل�ــا�  لت�ــاول  حدد�ــا  التــ� 
ســ���  دا�ــ�  ا�ســر�  علــ�  ك��و�ــا 
الســن. وكبــا�  المر�ــ�  الســيما  االحتــالل 
و�ــال �ــا�� كا� لدي�ــا �لــ� م�ــ� ا�تشــا� 
مــن  ��ــ�ر   9 و�عــد  ك��و�ــا�  �يــرو� 
ا�تشــا�� ال �ل�ــا �تا�ــ� ا�و�ــا� �ــ� ســ��� 
االحتــالل� و��مــ� �ــ�� ال ����ــ� �ــ�� ا�ت�اســ�.

��ــاد ا�ســتا� حســن ��يطــ� 
��يــ� �دا�� �ي�ــ� ا�ســر� 
 �� ال����يــ�  الم�ا��ــات  �ــ� 
اليــ�م ي�ــاد� �كــر� اعت�ــال 
�ــ�ر�  �حمــد  البطــ�  ا�ســير 
ســ�ا�  مــن  ال�ــد��  ��را�يــ� 
ــ� �ا�ي��ــ� ج�ــ�� �طــا�  مدي�
19عامــا  والم��ــ�م  �ــ�� 
و��ــ� � حيــ� يد�ــ� عامــ� 
اعت�الــ�  مــد�  مــن  ا��يــر 
التــ� �ــد�ت يــ�م 23 ديســمبر 
��يطــ�  و�كــر   .  2002 عــام 
�� ا�ســير البطــ� ال�ــد�� �ــ� 
�حــد �شــطا� ا�ت�ا�ــ� ا���ــ� 
االســر�  ��ا�ــ�  �مــن  و�ــ� 

ال�يــن م�ــ� علــ� اعت�ال�ــ� 
ا�  م�كــدا  ط�يلــ�  �تــرات 

ــرات  ــ�ا �ت ــن �م� ــر� ال�ي االس
االحتــالل  �ــ� ســ���  ط�يلــ� 
�ــ�  عــا�  و�مــ�  يشــ�ل�� 
وادعا�ا�ــ�  االحتــالل  جبيــن 
�ا�ــ�  ال�ا��ــ�  �الديم�راطيــ� 
�ــ� �ــ� ا���ــا� ��ا�ــ� االســر� 
الم���ميــات  و�و�  ال�دامــ� 
العاليــ� . وعبــر ��يطــ� عــن ��ر 
ــن  ــر� ال�ي ــ�ال� ا�س ــعب�ا �� �
ال�الــ�ا ي�ملــ�� حلــ� �ــعب�ا �ــ� 
ــ� ال�لســطي�ي�  ــ� الدول ــا� معال ��
ال�لســطي�ي�  ا���  �ــ�� 
وعا�مت�ــا ال�ــد� الشــري� .

مــددت ســلطات االحتــالل االعت�ال ا�دا�� ل�ســير م�ع� 
�ماســ�� مــن �لــد� �ط�ــ� �ــمال �ر� ال�ــد� الم�تلــ�� لمد� 
���عــ� ��ــ�ر� و�لــ� للمــر� ال�ا�يــ� علــ� الت�الــ�. واعت�ــ� 
�ماســ�� �تا�يــ� 22/8/2020 وكا� و�ت�ــا ي��ــ� التر�يبات 
ا �عــد �ســب�� مــن  ا��يــر� ��مــام ��ا�ــ�� الــ�� كا� م�ــر��
ــرا�  ــ� � ــ�� �ــد� ��� ــ�م ال ــ�� و�ــاد� الي ــ� اعت�ال �ا�ي
االعت�ــال ا�دا��. ي�كــر �� م�عــ� �ماســ�� �ســير ســا��� 
ــا �ــ�  اعت�ــ� عشــر� مــرات� كا�ــ� �دايت�ــا ع�دمــا كا� طالب�
ــ� العامــ� عــام 2008� ��رمــ� االحتــالل مــن �رحــ�  ال�ا��ي
العــر� كمــا �عــ� ســا���ا ع�دمــا حرمــ� مــن �رحــ� الت�ــر�.

واالعت�ــال ا�دا�� وســيل� االحتــالل �ــ� ��ييــ� ا�ســر� �ــ� 
الســ��� �ــدو� ��مــ�� واالعتمــاد علــ� مــا يســم� �الملــ� 

وا�ســير  الم�امــ�  علــ�  وي��ــر  ال��مــ��  الســر� 
الع��ــر�  االعت�ــال  �ــ�ا  �ــالل  ومــن  عليــ�.  االطــال� 
ا�ســر.  �ــ�  ا�دا�ييــن  المعت�ليــن  مــن  الم�ــات  ي�بــ� 
مــا  �ــالل  مــن  ا�دا��  االعت�ــال  االحتــالل  ويشــرعن 
العســ�ري�� و�ــ�  واالســت��ا�  الت�بيــ�  �م�اكــ�  يســم� 
ــن  ــدد ا�ســر� والمعت�لي ــ� ع ــ�. و�ل ــ� و�مي ــ� ���ي م�اك
ال�لســطي�يين �ــ� ســ��� االحتــالل �ــالل �ــ�ر �شــرين 
ا�ول 2020 �را�ــ� �4200� �ســير� �� م��ــ� �40� �ســير�� 
�يمــا �لــ� عــدد المعت�ليــن ا�ط�ــال �را�ــ� �170� ط�ــال�� �مــا 
المعت�لــ�� ا�دا�يــ�� ��ــد �ــا�� عدد�ــ� علــ� �370. كمــا 
ا  �لــ� عــدد �وامــر االعت�ــال ا�دا�� ال�ــاد�� �68� �مــر�

ا. اعت�ــال �دا��� مــن �ي��ا �38� �مــرا� جديدا�� و�30� �مديد�

ا�سير �حمد ��ر� ال�د�� 
يد�� عام� ا��ير �� ا�سر .

��اع� ��ت ا�سر�� وكاالت:

��ديد االعت�ال ا�دا�� 
�سير م�دس� للمر� ال�ا�ي�

��اع� ��ت ا�سر�� وكاالت:

استمرا� ع�ل ا�سير� �دو� حماد� 
للي�م �48�عل� الت�ال�

 �� والم�ر�يــن  ا�ســر�  و�ا��  ��ــادت 
ــير  ــ�ل ا�س ــ� �ع ــا �ال ــالل م ــلطات االحت س
ــ�م  ــا � للي ــاد��34� عام ــدو� حم ــي� � الم�دس
ال48 علــ� الت�الــ� �ــ� �رو� �اســي� وم�ي��. 
ــ� طــ�ال  ــد عا� ــ��ا�� �� ا�ســير� � ــ� ال و�ي�
� العــ�ل الســا��� مــن ســ�� المعاملــ� ومــن  مــد�
�ــرو� العــ�ل �ــ� �ال�لمــ�� � ومــن حرما��ــا 
ــا . ــا وعا�لت� ــا�� م�امي� ــن �ي ــ� م ــد� ط�يل م

ــ�  ــ� �تا�ي ــد اعت�ل ــدو� � ــير� � ــر �� ا�س ي�ك
�ــ�  العمــ�د  مب�ــ�  �مــام  مــن   12/8/2017
 � لمــد�  �الســ�ن  علي�ــا  وح�ــ�   � ال�ــد� 
10� ســ��ات � و�ــ� مت�وجــ� و�م ل�مســ� 
عشــر  العمــر  مــن  يبلــ�  �كبر�ــ�  �ط�ــال� 
ــا. ــ��ات و���� ــال� س ــ� � ــ��ات� و���ر� س
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واية �ي  ولدت �كرة ��� الر�
بدايات العام 2006� �ي �ل� منا� 
سياسي� ووطني� عاص�� بعد نتا�� 

ا�لية التي أ���  االنتخابات الد�
إلى ��� حما� باالنتخابات� وما 
أ�ر�� ��ا ال�ا�� من تط�رات 

احة الفلسطيني�ة �ادت إلى  على الس�
برو� انقسامات وا�تتا� دا�لي 
على الس�لطة� ��ال� عن ال��مة 

الشرسة التي شن��ا االحتال� 
ا من� لنتا�� ���  على شعبنا ر���

االنتخابات وا��مات المختلفة التي 
احة الفلسطيني�ة  عصف� �ي الس�

�ي ��� تكال� العال� على شعبنا� 
ياسية  وتشديد ���طات�� الس�
وو�� دعم�� المالي للس�لطة� 

وص�ال� إلى صي� سا�ن �ل� العام 
�ي أعقا� أسر المقاومة لل�ند� 

شالي�� وك�ل� أسر المقاومة 
الل�بنانية ل�نديين إسرا�يليين أدت 

 إلى حر� طاحنة امتد�ت �كثر
 من ش�ر.

ب�الل�ــا  الت�طــ�رات  �ــ��  ألقــ� 
ــ�ن� وان�مــ� ا�ســر�  علــى الس�
�ــي جــداالت سياســية مت�اصلــة. 
الت�طــ�رات  �ــ��  شــكل�  حيــ� 
ــا  عام� ــا  منا�� والنقاشــات 
ــا. ــا علي� ــ� ب�الل� ــة� وألق واي للر�
د�عنــي  ـ��  الـ� العامــل  أمــا 
�ــ�  كتابت�ــا�  �ــي  للمباشــرة 
بتاريــ�  ج�ــل  مــن  الح�تــ�  مــا 
الكثيــر  لــد�  الحديــ�  �لســطين 
ــي  ــ�� � ــبا�� كن ــر� الش� ــن ا�س م
ــن �ــي �ســ� 4� جلبــ���  ــ� الحي �ل
ــى  ــطين عل ــ� �لس ة تاري ــاد� ــدم م أ�
ــن ا�ســر�  ــدد م شــكل جلســات لع
ــبا�� �مــن برنامــ� تثقيفــي�  الش�
ــال�  ــ� ج� ــد الح� ــد. و� ــل ا�م ط�ي
ــيات  ــي أساس ــ� � ــد من� ــد� العدي ل
ــر  ــ�� �الكثي ــ� �لســطين الحدي تاري
من�ــ� ال يعــر� مثــال� مــا�ا يعنــي 
48 أو 67 أو �56 أو شــي��ا عــن 
أيلــ�� ا�ســ�د وأســما� بــار�ة �ــي 
تاريــ� الث�ــ�رة الفلســطيني�ة... الــ�.
ــن  ــ� م ــة تنطل واي ــرة الر� ــ� �ك كان
ــي  ــ� � ــد اعتزم ــ�ا ا�ســا�� و� �
علــى  ــا  كراس� أكتــ�  أن  البدايــة 
ــة تــرو� تاريــ� �لســطين  شــكل �ص�
الحديــ�� ليســ�ل علــى الكثيريــن 
أ�نــا� تداول�ــ� ل�ــا ��ــ� الكثيــر مــن 
مــ��. �يــر أن� الفكرة  ا�حــدا� والر�
ا� �ــي  ــة كــر� تطــ�رت مــن �ص�
ــ�ن إلــى روايــة أدبي�ــة. وكانــ�  الس�
علــى  الفكــرة  �ــ��  تت�ــ��� 

ــاحة  ــي الس� ــن المشــا�د � ــر م الكثي
االعتقاليــة كبعــ� ال�ــداالت 
عــن أنــ�ا� البنــاد� وأ��ل�ا 
المقاتليــن  ت�ــار�  �ــي 
الث�انيــة�  االنتفا�ــة  أ�نــا� 
ا  ــبا� منحــا�� وكان أحــد الش�
ــارودة�  ــ� و�ب ــال� القدي للس�
ال�تــي  ا�ن�ليزيــة  جــد�� 
رحيلــ�. �بــل  إي�ا�ــا  أور�ــ� 
حبكــة  البند�يــة  شــك�ل� 
�من�ــا  ــا  أم� وايــة.  الر�
ل�حــة  ترســ�  كانــ�  �قــد 
أ�منــة  عــن  �سيفســا�ي�ة 
�مــن  وكان  متدا�لــة 
ــ�ن� حيــ� يــرو� أحــد  الس�
حكايــة  لر�ا�ــ�  ا�ســر� 
� التــي �نم�ــا  بــارودة جــد�
مــن  البــرا�  �ــ�رة  �ــي 
أحــد ال�نــ�د ا�ن�ليــز� �ــ� 
مــن الثابــ�� �يمــا تتحــر�  الز�
ـ�رة  البند�يــة �ــي أ�منــة الثـ�
ــ�  ــا. من ــ� محطات� ــي مختل �
 �1928 البــرا� عــام  �ــ�رة 
الكبــر�  ـ�رة  بالثـ� ا  ومــرور�
إلــى  وصــ�ال�   �1936 عــام 
ـة النكبــة عــام 1948�  محطـ�
ـ�رة  بالثـ� انت�ــا��  وليســ� 

.1967 العــام  بعــد  المعاصــرة 
الث�ا�ــر  حكايــة  وايــة  الر� وتــرو� 
ا�و��  بشــباب�  ـ��  الـ� حســن� 
ــد��  ــة جن ــام بند�ي ــن ا�تن ــن م تمك�
إن�ليــز�� واحتفــ� ب�ــا وشــار� 
ترا�قــ�  ـ�رات�  الثـ� مختلــ�  �ــي 
ــات  ــي المحط� ــا�ر� � ــر� � بش الف
ــد حســن حكايــة الثا�ــر  كا��ــة. وي�س�
ــ��  ــ�� وال� ــ� ل�طن ــي� العاش المبد�
ب�ــا.  يقاتــل  بند�يتــ�  إلــى  ي�ــ� 
ـة ي�ــر� اعتقالــ�  و�ــي كل� محطـ�
ــن�  ــز وا�ردنيي ــد� ا�ن�لي ــى أي عل
ويتعــر�  وا�ســرا�يليين� 
ــا  ـا را��� للتع�يــ�. ويبقــى صامتـ�
ــة �الــكل� يطلــ� رأ�  تســلي� البند�ي�
ـا علي�ــا  البند�يــة. ويبقــى محا��ـ�
إلــى أن يســلم�ا لحفيــد� علــي �بــل 
ـا  رحيلــ�� وي�ر��ــا لحفيــد� مر�قـ�
مع�ــا حكايت�ــا. أمــا الحفيد �يشــار� 
ــال� �ــي  ــة مقات ــي االنتفا�ــة الث�اني �
ــد���  ــن ج ــا ع ــي ور�� ــة الت البند�ي
اعتقالــ�  بعــد  تســليم�ا  وير�ــ� 
ــديد. الش� للتع�يــ�  تعر�ــ�  ر�ــ� 
ــر�  ــ� الف ــ� اس ــا�ر� �� ــا �بش أم
ــن�  ــ� حس ــي را�ق ــلفنا الت ــا أس كم
ومــن نســل بشــا�ر� ولــدت عــد�ة 
االســ�  حملــن  وكل�ــن�  أ�ــرا�� 

بشــا�ر ورا�قــ� حســن �ــي حياتــ�.

الفتــرة  تلــ�  �ــي  كان 
وايــة معــي �ــي  وأ�نــا� كتابــة الر�
ر  المحــر� ا�ســير  ال�ر�ــة  �ات 
ــع�د�  الس� أبــ�  أحمــد  �يــ�  الر�
القســ�  �ــي  معنــا  ــا  أي�� وكان 
ــد  ــد عب ر مؤي ــر� ــير المح ــ� ا�س �ات
ل�مــا  وكان  �الشــي���  الصمــد 
دور �ــي إمــداد� ببعــ� الحكايــات 
ا��طــا�  بعــ�  وتصحيــ� 
ــع�د  ــ� أبــ� الس� ـة وتحم� الت�اريخيـ�
ل�ــا. مقد�مــة  وكتــ�  وايــة  للر�
ــدة  ــي مصي ــ�� � ــر� و�ع ة أ� ــر� وم
مصادرت�ــا�  و�اجــ�  ال��ــ� 
مــ�  �عداد�ــا  ســارع��  �قــد 
ــ�  ــر�� و� ــد ا�س ر أح ــر� ــر� تح �
ر  ــر� المنا�ــل معتصــ� نصــار. وتح
ــا  ــ�� وأوصل� ــا مع ــ� وحمل� معتص
كتــ�ر  ديــ� الد� للبيــ�. وتع��ــد الص�
بتد�يق�ــا  حامــد  الم�يــد  عبــد 
للطباعــة. وإعداد�ــا  ل��يــا� 
�ســن�ات  اســ�  وايــة  الر� حملــ� 
مــاد� لــد� تســريب�ا  ال�مــر والر�
ــي ��ــرت  لخــار� ا�ســ�ار. �يــر أن�
ـا  كتبـ� ــة  �م� �ن  اســم�ا�  ت�ييــر 
المســم�ى�  �ات  حملــ�  وروايــات 
ــرابي  ــام ش ــ� �ش ــد كت ــا أح أبر��
ا  مــاد� تنب��ــ� مت��ــر� �ال�مــر والر�
ل�ــ�ا االســ� لكن�ــي أرســل� لصديقــي 

ــارة  ــال� �ي ــن � ــد م ــد الم�ي عب
ت�ييــر  �ــرورة  عــن  ا��الــي 
بيننــا  الــرأ�  واســتق�ر  اســم�ا� 
علــى تســميت�ا باســ� �بشــا�ر�.
وايــة مــن �ــال� الرســا�ل  تابعــ� الر�
و�يــارات ا��ــل� �يــر أن ج�ــة 
وبقيــ�  لطباعت�ــا�  تتحمــ�  لــ� 
أن  إلــى  البيــ�  �ــي  لســن�ات 
ــة  ــة ال�طني ــة �الل�ن ــ� مؤسس �بل
طباعت�ــا�  والعلــ�م�  للثقا�ــة 
�لــ�  �ــي  الل��نــة  يــرأ�  وكان 
ــالو�. ــماعيل الت ــيد إس ــن الس الحي
ســن�ات  أربــ�  وايــة  الر� احتاجــ� 
إلــى أن رأت الن�ــ�ر �ــي عام 2010� 
ومــن الط�ريــ� أن صــدور الروايــة 
والــد�  عــ�دة  مــ�  تزامــن  �ــد 
العــام. �لــ�  الحــ��  مناســ�  مــن 
ــن  ــ�ن نســخة م ــل يقد�م ــ� ا�� وأ�
روايــة �بشــا�ر� للم�ن�يــن بعــ�دة 
جانــ�  إلــى   � الحــ�� مــن  أ�لــي 
مســاب�  مــن  ـة  التقليديـ� ال�دايــا 
وتمــ�ر وميــا� �مــزم� حيــ� ح�ــي 
ــالم  كل �ا�ــر أو �ا�ــرة ي�تــي للس�
ــالمة  بالس� وت�ن��ــ�  ا��ــل  علــى 
�بشــا�ر�. روايــة  مــن  بنســخة 
وايــة إلــى  وصلتنــي نســخة مــن الر�
ــ�ن بعــد عــام مــن صدور�ــا  الس�

أ� �ــي العــام 2011� 
ا�عــة  و��ج�ــ� بتلــ� المقد�مــة الر�
التــي كتب�ــا صديقــي الدكتــ�ر 
جانــ�  إلــى  الم�يــد  عبــد 
كتب�ــا  التــي  ا�ولــى  المقدمــة 
الســع�د. أبــ�  أحمــد  الر�يــ� 
وايــة  الر� بصــدور  ســررت� 
الســ�ن  إلــى  إلــي�  ووص�ل�ــا 
بعــد إعادت�ــا عــد�ة مــرات ك�ن�ــا 
تحمــل اســمي. لكنــي ��ج�ــ� 
ــة.  ــا� المطبعي� ــن ا��ط ــدد م بع
أن�نــي  كمــا  ل�لــ�.  وأســف� 
وبعــد إعــادة �را�ت�ــا� أيقنــ� 
كتابت�ــا  �ــي  تع�لــ�  أننــي 
ــن  ــن م�اط ــر م ــي الكثي ــدا ل وب
ــن  ــر م ت أكث ــر� ــد م ــا. �ق �عف�
ــا.  ــى كتابت� ــ� ســن�ات عل �م
ــن  ــ�� الســن�ات تحس� ــال� � و�
أســل�بي وك�لــ� ل�تــي ا�دبيــة. 
ــدة  ــكات جدي ــد� مل ــ�رت ل وتط
لــ�  لــ�ا  الصعيــد�  �ــ�ا  علــى 
أتحمــ� �عــادة إصدار�ــا مــن 
جديــد واكتفيــ� بطبعت�ــا ا�ولى 
إلــى أن تحيــن �رصــة أ�ــر� 
أســعى  وأ�ــ�ت   � ا�ســر  �ــار� 
ــى  �صــدار طبعــة منقحــة من�ــا عل
� ور�ــ� مالح�اتــي علي�ــا  أ� حــا��
ومالح�ــات العديــد مــن ا�صد�ــا�� 
تبقــى الروايــة روايتــي� وال يمكنني 
أتبــرا� من�ــا� أو أ��ــل ي�مــا�  أن 
مــن بعــ� العيــ�� التــي أعتبر�ــا 
�فــ�ات� �نيــة أو ل��يــة� وال يمكننــا 
�ننــا  للــ�را��  التاريــ�  إعــادة 
�ــي مرحلــة معينــة  نكتــ�  حيــن 
ــة  ــ� المرحل ــ�ن تل ــر� تك ــن العم م
بمالبســات�ا و�رو��ــا وإمكانيات�ــا 
حا�ــرة �ــي وعــي و�قا�ــة الكاتــ�� 
الكتابــي. أســل�ب�  �ــي  وتنعكــ� 
ــي  ــر أي�ــا� أنن ــي� أن أ�ك ــن عل يتعي
ــة  ــ�� الرواي ــن � ا م ــداد� ــ�� أع أد�ل
و�ــد  الســ��ن�  مختلــ�  إلــى 
الكثيــر  لــد�  استحســانا�  ال�ــ� 
ــبا�  الش� ا�ســر�� ال ســيما  مــن 
ــة  من�ــ�� ال�يــن وجــدوا �ي�ــا رواي
اســتعصى  مــا  لف�ــ�  سلســلة 
وأحــدا�  معل�مــات  مــن  علي�ــ� 
تاريــ�  ة  لمــاد� دراســت��  لــد� 
ال�ــد�  تحقــ�  وب�ــ�ا  �لســطين. 
كتابت�ــا. ورا�  مــن  ا�ساســي 
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التواصل بين الثقافات العربية و كسرالحدود 

الجغرافية ، مؤمنة أن الحدود للثقافة . هذاالمنبر 

بمثابة عربون محبة واحترام لألشقاء العرب في 

ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم العربي.  
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أ��� � : ��ا أ�قط�ا
عن حرو�ي النقاط��
أتسق��  من كلماتي 

المعاني �
و �د �  تر� العي�ن�

ما يحف�� القل��
نقاطـا� عل�  ��بي� أو ن�� 

��لبي
أرا�ا ... و ��ي� تراني �
أ��� � و ��ا �ما�� 

المطب�ع��

بين انفراد�
و بين ابتعاد�
و بين ارتداد�

� عل�  ��ا �د�م�ا �البا��
ا�� �الر�

� من  كي ي�تفي �العربي�
ا�ر� �

اد� و من مع��� ال��
أ�� �� أنا ل�تي�

و أر�ي ت��� ب�د�

�ا و �� يكسروا او ي�م�
�� العبارة�  من �الفت�� �ر�

و المفردات�
� و ي�ت�ا بفت�� �جديد�

أ���: �أنا ل�تي�
من�� بداية� ال��� و أربع� 

ما�ة� عام�
و أك�ر � من�ا �لي� � و ا�تي

�انا ل�تي�
� �ي كلماتي  و �ت�� �مبين�

.

*
*

*
*

من م�رالكاتبة ا�ديبة و 

الشاعرة من� �تحي

�امي ع�� � البيت�الي � 

�لسطين

ي  هبَّات يا امِّ
لْريــــــــاح  
وطفات ضــو 

الشمعــــة
ي  تفتقت يا امِّ
لْجــــــراح  
وسالت ديــك 

الدمعــــــة
والدم من قلبي 

ســــــاح  ومشى 
في ظــل الصمعة

ْد  ما ني ْمهدَّ
بْســــــــالح  ما 
ني ْسجيــن في 

قلعــة

غريب وحـــــدي 
اني  في بالد  برَّ
الغــربة نعــــاني
وبعد ما جمد 
لســــــاني  
لقيت الدمــع 
واســـــاني

كيف نديــــر أنا 
نختـــار  بعد 
ما هجـــرت 

الـــدوار
خرجت أنا 

َواحد النهـار  
بعد ما خذيت 
القـــــــــرار

بان لي 
مــــــورا لْحدود  

كاين عالم 
ْبال قيـــــــــود
كاينة جنَّة 

الخلــــــــــود  
ة  وكلشي تمَّ
ُموجــــــــود

وغامرت مع 
ـــــوت   الخُّ

وركبنا على ظهر 
المـوت

ال جوهر وال 
ياقــــــوت  لكن 

بعد ما فات 
الفــــوت

هجرت بالدي 
الحبيبـــة  

ورضيت ببالد 
ْغريبــــــة

صنعت بِيِديَّ 
الُمصيبــة  

وْضحات روحي 
َسليبـــة

ي وبالدي  امِّ
سمحـو لي  ملي 
نرجع تغفــــــرو 

لي
راني نادم على 
افعــالي  حب 

األوطــــان نادى 
لي

د  لبعــا ا *وجــع 
* ــ�  ت لك� ا

��يدة �عرية من الم�ر� ا���� 

للشاعر محمد �ري� الب��ي
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 »ماهــر يونــس » األســير البطــل، آمــن أن 
األوطــان ال تتجــزأ، وأنهــا تزدهــر بعطــاء 
ــازل  ــوت ،تن ــه الطاغ ــار بوج ــن،  فث المخلصي
عــن كل مغريــات الحياة  ألجل فلســطين ، شــب 
ــم يبصــر  نــور الحريــة  وشــاب فــي األســر، ل
ــارج  ــدور خ ــا ي ــدرك م ــم ي ــد، ل ــد بعي ــذ أم من
الســجن،  لــم يتعلــم مفردات الحيــاة كأي مخلوق 

خــارج المعتقــل، قضــى  ثمانيــة وثالثيــن عامــا 
ــه،  ــي قفص ــزأر ف ــازال ي ــان وم ــف القضب خل
قويــا  ثائــرا  صنديــدا مــن أجــل فلســطين ، 
عــاش عمــره كلــه خلــف الشــمس فــي زنزانــة 
ــا  ــت مالمحــه الفصــول. وأصواتن المــوت ،أكل
الحيــاة،   زحمــة  مــع  خفتــت  باهتــة  هزيلــة 
والضغــوط المبرمجــة التــي أعــدت ســلفا حتــى  
نتناســى مــن علمونــا  أن رحلــة الحيــاة قصيــرة 
بالقــوة  تنتــزع   بــل  وأن الحريــة ال توهــب 
ــى أشــالئه.  ــو عل ــاب الســجان ول ــن أني ــن بي م

ماهــر يونــس .. رســم عالمــه الــذي أحبــه، 
تحــدى المــوت  بجســده الضعيــف ، عشــق 
ــن  ــع الثم ــعبه، فدف ــة ش ــه وانتصــر لكرام وطن
ــالل  ــن االحت ــي زنازي ــره ف ــا.. قضــى عم غالي
العنصــري . عــاش الزمــن المفقــود ، ســرق 
ــه  ــه هللا ل ــا وهب ــي م ــع االرهاب ــالل البش االحت
فــي رحلــة الحيــاة، صــادر حقوقــه ،حرمــه 
يكــون  وأن   ، وزوجــا  أبــا  يكــون  أن  مــن 
مــع والديــه كــي يبرهمــا ويــؤدي حــق هللا 
ــب  ــي قال ــي ف ــره الزمن ــا ، حاصــروا عم فيهم
مــن األســمنت ، كــي ال يبصــر نمــو الحيــاة 
أدرك  يونــس  ماهــر   . الفصــول  واختــالف 
ــذي  ــالل  ال ــث االحت ــة و ســر خب ــح اللعب مفاتي
وقــف   ، تســد«  »فــرق  معادلــة  علــى  نشــأ 
صامــدا  فــي وجــه الطاغــوت، رفــض االنقســام  
والمســميات المرضيــة والتجزئــة التــي وصلنــا 
ــن،  ــة واألربعي ــطينيو الثماني ــل: فلس ــا  مث إليه
ــزة،  ــدس وغ ــطينيو الق ــة ،فلس ــطينو الضف فلس
فلســطينو الشــتات، وقبــل هــذا وذاك »مواطــن 
ومهاجــر«. مســميات قــذرة غرســها االحتــالل 
منــذ والدة دويلتــه المســخ . آمــن الفدائــي الثائــر 
أن فلســطين  وطــن واحــد، شــعب واحد، أرض 
واحــدة .. مهمــا اختلفــت الفصــول وتغيــرت 
ــا  ــم م ــطين رغ ــون إال فلس ــن تك ــح، ول المالم

تتعــرض لــه مــن نكبــات وعواصــف،   جمالهــا 
ســيبقى بوحدتهــا. شــعر بالــدفء فحمــل بندقيتــه 
ــا  ــق أرضه ــاة ،عش ــا حي ــا  ويمنحن ــا حب ليهبه
المخلصيــن  أرواح  تحميهــا  التــي   المقدســة 
،القابعيــن  الكرامــة  لمدرســة  أسســوا  الذيــن 
خلــف أقبيــة االحتــالل . ماهــر يونــس ابــن 
ــذي  ــي ال ــهيد الح ــه، الش ــار بوطن ــطين الب فلس
ــل. ــم ينتظــر المقاب ــازال يعطــي ول أعطــى وم

�يــا أي�ــا ا�حــرار �أمــا �ن ل�ــؤال� 
 � الحريــة  �ــم�  يــروا  أن  ال�ــ�ار 
أمــا �ن �ص�ا�نــا أن �عــ�د ل�دير�ــا 
و�نتفــ� �ــي �ــبي� �حريــر أحــرار 
االحتالل�أمــا  با�ــتيالت  مــ�  ا�مــة 
ــي ك�  ــ� � ــرة أن �ن� ــالم الح �ن ل��
 مــكان للد�ــا� عــ� أبطــال الحريــة .
 ما�ــر ي��ــ� ا��ــير البطــ� العمــال� 
و�ــ� حيا�ــ� مــ� أ�لنــا� مــ� أ�ــ� 
�حريــر ك� �لســطي�. �عــار علينــا �ن 
لــ� �ــرد ال�ميــ� و�عيــد لل��ــ� ب��تــ�.

ال�حيــد�  ��ــ�ت   . د  كتــ� 
مف��يــة  با�ــ�  النا�ــ� 
ال�ــ�دا� وا��ــر� وال�رحــى 
ــة  ــا لحرك ــة العلي ــة ال�يادي بال�ي�
�تــ� �ــي �طــا� �ــ�ة ومم�ــ� 
ــة ا��ــر�  ــ� �ــي ل�ن حركــة �ت
وا��ــالمية  ال��نيــة  لل�ــ�� 
عــ� ال�ا�ــد ال��نــي الفلســطيني 
اللــ�ا� �ــؤاد ح�ــا�� ال�ــ�بكي 
� أبــ� حــا�م � صاحــ� ال�ما�يــ� 
ا��لــي  الســل�  ور�ــ�  عامــا 
ا��ــر�  و�ــي�  الفلســطيني 
�ــي  الفلســطينيي�  والمعت�ليــ� 
م�منــا  ا��ــرا�يلية  الســ��ن 
ي�ــ�م  الــ��  الكبيــر  الــدور 
ا�مــ�  مــ� �ــالل ر�ــا��  بــ� 
والحريــة واالبت�ــال �لــى � عــ� 
و�ــ� التــي يبع��ــا �لــى مف��يــة 
ال�ــ�دا� وا��ــر� وال�رحــى 
الفلســطيني  ال�ــع�  وعمــ�م 
با�ت�ــا� وبــا� ك�رو�ا واال��ســام 
أن  ال�حيــد�   . د  و�ــال   . معــا 
ا��ــرا�يلي  االحتــالل  �ــ�ات 
�امــ� با�تطــا� اللــ�ا� �ــؤاد 
ال�ــ�بكي أبــ� حــا�م مــ� �ــ�� 
ــد  ــر أحم ــد الكبي ــ� ال�ا� ــا م أريح
�ــعدات ا�ميــ� العــام لل�ب�ــة 
�لســطي�  لتحريــر  ال�ــعبية 
وم�م�عــة مــ� المنا�ليــ� �ــي 
مــرأ�  علــى   2006  /  3  /  14
ــ�  ــة وحكمــ� علي ــ�ات الدولي ال�
بت�مــة  عامــا   20 بالســ�� 
�يــ�  كاريــ�  الســفينة  عمليــة 
�بــ�  عنــ�  اال�ــرا�  وربطــ� 
ب�بــدا�  المحك�ميــة  ا�ت�ــا� 
النــدم علــى م�اومتــ� لالحتــالل 
ا��ــير  اللــ�ا�  أن  وأ�ــاد   .

مــ�  يعا�ــي  ال�ــ�بكي  �ــؤاد 
�ــي  أصابتــ�  �طيــرة  أمــرا� 
الســ��ن اال�ــرا�يلية الب�ي�ــة 
ــر�  ــة والتع ــدان المناع ــي �� �
ل�ريمــة ا��مــال الطبــي المتعمــد 

ولل�ــرو� االعت�اليــة 
ال�طيــرة و�نــا� �لــ� 
�ــديدي�  و�ــ�� 
علــى حيا�ــ� �اصــة 
�ــي �ــ� �ف�ــي وبــا� 
العالمــي  ك�رو�ــا 
الــ�� أصــا� ع�ــرات 
والمعت�ليــ�  ا��ــر� 
و�ــد  الفلســطينيي� 
��ــد �ــريكة ور�ي�ــة 
دالل  الحا�ــة  دربــ� 
ال�ــ�بكي � أم حــا�م � 
ــي 10 / 1 / 20011  �
الحيــاة  �ار�ــ�  التــي 
م�ــا�ي  �حــد�  �ــي 
ا�رد�يــة  المملكــة 

مــر�  ��ــر  بعمــان  ال�ا�ــمية 
 . ��يــال  يم�ل�ــا  لــ�  ع�ــال 
ال�حيــد�  ��ــ�ت   . د  وأو�ــ� 
مف��يــة  با�ــ�  النا�ــ� 
ال�ــ�دا� وا��ــر� وال�رحــى 
ــة  ــا لحرك ــة العلي ــة ال�يادي بال�ي�
�تــ� �ــي �طــا� �ــ�ة ومم�ــ� 
ــة ا��ــر�  ــي ل�ن ــ� � ــة �ت حرك
وا��ــالمية    ال��نيــة  لل�ــ�� 
ــطينيي�  ــر� الفلس ــي� ا�� أن �
ــؤاد ح�ــا�� ال�ــ�بكي  ــ�ا� � الل
العــام  �ــي  �ــ�ة  م�اليــد  مــ� 
�ــ�ة  ا�صليــة  وبلد�ــ�   1942
��يلــة  لســن�ات  ��لــى  و�ــد 
ــ�  ــة ل�ي ــؤول المالي ــة مس م�م
وعميــد  الفلســطيني  التحريــر 

الســلطة  �ــي  الماليــة  ا�دارة 
ــام  ــ� الع ــة الفلســطينية من ال��ني
ــد ر��ــ� مــا �ســمى  1994 ول�
بمحكمة ب�ــر الســب� المرك�يــة 
ــالل ا��ــرا�يلي  ــة االحت ــي دول �

الم�ا�ــ�  ا�ربعــا�  يــ�م  �ــي 
التــي  / 2019 و�ــي   11 /  20
والد�ــا�  الديم�را�يــة  �دعــي 
عــ� الحريــات وح�ــ�� اال�ســان 
�لبــا كا�ــ� ��دمــ� بــ� �ي�ــة 
والمحرريــ�  ا��ــر�  �ــؤون 
ب�عــادة الن�ــر وا�ــال� �ــرا� 
�ــؤاد ح�ــا��  ا��ــر�  �ــي� 
ال�ــ�بكي � أبــ� حــا�م � �حــ� 
ح�ــة �طــ�رة ال��يــة وعــدم 
�بــدا� ا��ــير للنــدم بالر�ــ� مــ� 
ــى  ــي حين�ــا عل ــ� � مــرور عامي
ا�ع�ــاد مــا �ســمى ل�نــة ال�لــ� 
ــي  ــة الت ــي المحك�مي و��ــا� �ل�
ــ�  ــا� الم�ا� ــي ا�ربع ــدت � ا�ع�
 . د  . ودعــا   2016 مايــ�   25

ــطينية  ــة �لس ــى �ب ــد� �ل ال�حي
و�ا���يــة  وح���يــة  �عالميــة 
ــادرة  ــة � وديبل�ما�ــية الكترو�ي
االحتــالل  �را�ــ�  ��ــ�  علــى 
ا��ــرا�يلي التــي ير�كب�ــا بحــ� 
ا��ــر� الفلســطينيي� و�ســ�ي� 
الفلســطينية  ال�حيــة  روايــة 
ــة  ــة ا��ــر� ��ي ــ� ��ي و�ع
وا�ســا�ي  دولــي  عــام  رأ� 
مؤكــدا أن االحتــالل ا��ــرا�يلي 
لــ�  العن�ريــة  بماكينتــ� 
يســتطي� �ــ�� ال�ــرعية الن�ــال 
ــ�م  ــطيني وأن الي ــي الفلس ال��ن
الــ�� يتربــ� �يــ� اللــ�ا� أبــ� 
���ا�ــ�  مــ�  ال�ــ�بكي  حــا�م 
ي��ــ�  كريــ�  ال�ــادة  ور�ا�ــ� 
ــد �ــعدات  ــ� وأحم ــر ي�� وما�
و�ا�ــ�  البر���ــي  ومــروان 
ــا�  ــة و�ي ــد د� ــي وولي البر���
ــد�  ــا وحســ� �ــالمة وو� ا��
�ــ�دة وبا�ــ� ال�ند��ــي ورا�ــد 
الســعد� وعبــا� الســيد و�ا�ــر 
علــى  مناصــرة  وأحمــد  حمــاد 
ليحاكمــ�ا  ال��ــا�  من�ــة 
محالــة  �ــادم ال  �ــ�  االحتــالل 
و�ن �لــ� علــى � ليــ� ببعيــد . 

االحتــالل  محكمــة  أصــدرت 
يــ�م  ع��ــر  �ــي  العســكرية 
ــ� 23/12/2020  ــا� الم�ا� ا�ربع
�ايليــا�  ا��ــيرة  بحــ�  حكمــا 
الطيــرة  حــي  مــ�  اب�ح�لــة� 
��ــا� رام �� بالســ�� الفعلــي 
لمــدة 11 �ــ�را� . مكتــ� �عــالم 
ا��ــر� أ�ــاد بــ�ن �ــ�ات االحتــالل 
كا�ــ� اعت�لــ� الطالبــة �ــي �امعــة 
�أب�ح�لــة�  الفتــاة  بير�يــ� 
بتاريــ� 30/6/2020� بعــد ا�تحــام 
الطيــرة�  بحــي  عا�لت�ــا  منــ�ل 
ــر  ــي ع�� ــ� � ــى التح�ي ــا ال و��ل�
ان  ا��ــر�  �عــالم  وأ�ــا�   .
���يــ�  وبعــد  االحتــالل  محكمــة 
محاكمت�ــا عــدة مــرات أصــدرت 
 11 لمــدة  بالســ��  بح��ــا حكــ� 
ــى ا�ن 6  �ــ�را� أم�ــ� من�ــا حت
�ــ��ر و��بــ� �ــي �ــ�� ع��ــر . 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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