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الثالثاء 29 دیسمبر 022020
العدد: 899

Mardi 29 Decembre 2020
Numéro: 899 طني و

قضية "السيدة مايا": 

صدور منطوق الحكم يوم ٣١ ديسمبر الجاري
أعلنت رئيسة غرفة الجنح بمجلس قضاء تيبازة سهرة يوم األحد عن صدور منطوق حكم إستئناف قضية نشناش زوليخة-شفيقة، 

المسماة "السيدة مايا"، المتابعة في ملفات فساد رفقة عدد من المسؤولين السامين السابقين، يوم ٣١ ديسمبر الجاري.

و بعد يومني كاملني من جلسة اإلستئناف 
التي إنطلقت يوم أمس بإستجواب 

املتهمني و الشهود و مرافعة النيابة العامة 
التي إلتمست عقوبات سجن نافذة ترتاوح 

ما بني 10 و 15 سنة يف حق املتهمني 
الرئيسيني، طرحت هيئة املحكمة القضية 

عىل املداولة ختاما للمحاكمة، عىل أن 
يصدر الحكم النهايئ يوم 31 ديسمرب 

الجاري.
و شهد اليوم الثاين من املحاكمة، مرافعة 

املحامني للدفاع عن املتهمني يف القضية، و 
عددهم 14 متهم، أبرزهم "السيدة مايا" 

املدانة إبتدائيا مبحكمة الرشاقة ب12 سنة 
سجن نافذة، حيث استهلوا املرافعات يف 

الشكل ملتمسني "بطالن إجراءات املتابعة 
القضائية".

و متحورت املرافعات  يف بداية الجلسة 
حول "نقاش قانوين" يتعلق-- حسب 

دفاع املتهمني-- بإلتامس بطالن إجراءات 
املتابعة عىل إعتبار أن املتهمني متابعون 

وفقا لقانون الفساد الصادر سنة 2006 يف 
حني أن وقائع القضية تعود لسنة 2004، 

أي رافعوا من أجل تقادم الدعوة فضال 
عن الطعن يف صحة إجراءات الضبطية 

القضائية.
و يف رده عىل هذه  االلتامسات، قال 
ممثل النيابة العامة أنها غري مؤسسة 

مشددا أن تقادم الدعوى العمومية ال 
سند قانوين له خاصة أن عنارص الضبطية 

القضائية حجزوا يف منزل املتهمة، شهر 
فرباير 2017،  إثر عملية تفتيش، باذن 
من وكيل الجمهورية املختص اقليميا، 

مبالغ مالية "معتربة" تعترب عائدات 
أموال مشبوهة قبل أن يؤكد أن جميع 

اإلجراءات القانونية تم احرتامها يف هذه 
القضية.

و تابعت النيابة يف قضية نشناش زوليخة 
شفيقة (املعروفة باسم السيدة مايا)، 

كل من ابنتيها إميان وفراح، املتواجدتان 
يف حالة إفراج، وكذا عبد الغاين زعالن 
ومحمد غازي (وابنه شفيق)، املتابعان 

بصفتهام واليني سابقني لوهران والشلف 
عىل التوايل، إضافة إىل املدير العام األسبق 

لألمن الوطني، عبد الغاين هامل.
و تتعلق التهم املوجهة لهؤالء "بتبييض 

األموال" و"استغالل النفوذ" و"منح 

امتيازات غري مستحقة" و"تبديد املال 
العام" و"تحريض أعوان عموميني عىل 
منح امتيازات غري مستحقة" و"تحويل 

العملة الصعبة بشكل غري قانوين للخارج".
و يف املوضوع، رافع دفاع املتهمني من 

أجل براءة موكليهم من التهم املنسوبة 
لهم، مربزين أن اإلعالم تسبب يف تضخيم 

القضية و إدانة املتهمة مسبقا و جعلها 
قضية رأي عام عندنا--حسبهم-- ألصقوا 
بالسيدة مايا إسم إبنة الرئيس املزعومة 
عنوة-- و هو االمر الذي انكرته املتهمة 

طيلة أطوار املحاكمة يف حني أن وايل 
الشلف االسبق، محمد الغازي، أكد أنها 

قدمت نفسها له عىل أساس أنها إبنة 
الرئيس املستقيل حني إستقبلها مبكتبه 

لتقديم لها تسهيالت و خدمات يف إطار 
اإلستثامر.

و قال أحد دفاع املتهمة الرئيسية، 
نشنايش زولليخة شفيقة أن موكلته 

إمرأة أعامل معروفة يف أوساط املال و 
التجارة قبل أن تتعرف عىل وايل الشلف 
االسبق محمد الغازي بتوصية من رئيس 
الجمهورية األسبق عبد العزيز بوتفليقة 

بصفته صديق لوالدها، عالقة تعود للثورة 
التحريرية، توصية جعلتها تربط عالقة مع 
الوايل الغازي الذي استفادت معه السيدة 

مايا من مرشوع إعادة تأهيل حديقة 
التسلية بوالية الشلف مبساحة 15 هكتار 
و قطعة أرضية اخرى مبساحة 5000 مرت 

مربع إىل جانب سكن عمومي إيجاري.
و أضاف يف دفاعه عن "تهمة تهريب 

العملة الصعبة نحو الخارج"، أن موكلته 
مصابة مبرض "مزمن و خطري" لذلك كانت 

كثرية الرتحال بني العواصم األوروبية  
للعالج مربزا أنه للسبب نفسه، أي املرض، 

أقدمت عىل وضع ممتلكاتها يف إسم 
إبنتيها لقطع الطريق امام حق الَعَصاَبة 

عىل اعتبار انها صاحبة الرثوة، و هذا لرفع 
عنها جنحة تبييض األموال.

من جانبه، رافع دفاع كل من محمد 
الغازي (وايل الشلف االسبق) و عبد 

القادر زعالن (وايل وهران االسبق) و عبد 
الغاين هامل (املدير العام األسبق لالمن 

الوطني) من أجل براءة موكليهم املدانني 
ابتدائيا مبحكمة الرشاقة ب10 سنوات 

سجن نافذة لكل واحد منهم.

و ركزوا عىل أن كون موكلهيم، مسؤولني 
سابقني كانوا يخضعون لتطبيق األوامر 

الصادرة عن رئيس الجمهورية دون 
مناقشة فيام رافع دفاع عبد الغاين زعالن 

من أجل تكييف الوقائع يف حق موكله 
(زعالن) عىل اعتبار أنه "ضحية إحتيال 

و نصب" يف حني أنه متابع بجنحة تبديد 
املال العام، و هي الجنحة التي "ال أساس 
لها"--يتابع الدفاع- مبأنه قام بإلغاء قراري 
االستفادة الذي منحهام ملستثمر و مقاول، 

إثر وساطة الغازي و نشنايش، عندنا 
إستشعر "النصب و االحتيال"، كام قال، و 

هو الرتاجع الذي يثبت "حسن نيته".
و تواصلت مرافعات دفاع بقية املتهمني 

بالتامس الرباءة ملوكليهم عىل غرار ابنتيها 
"فرح و اميان" و كذا "نجل محمد الغازي، 

"شفيع" و املقاول "عبد الغاين بلعيد" 
و املستمرث "بن عائلة ميلود" اىل جانب 
متهمني آخرين قبل أن تختتم املحاكمة 
التي جرت أطورها مبجلس قضاء تيبازة.

و كان ممثل النيابة العامة قد التمس يف 
جلسة يوم أمس عقوبة 15 سنة سجنا 

نافذا وغرامة مالية قدرها  6 مليون دج  
ضد نشناش زوليخة-شفيقة، وكذا عقوبة 

15 سنة سجنا نافذا وغرامة عقوبة قدرها 
1 مليون دج ضد كال من محمد الغازي و 
عبد الغاين زعالن. كام تم التامس عقوبة 
10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 

مليون دح ضد ابنتي "السيدة مايا"، وهام 
إميان و فراح.

و يف القضية نفسها، تم التامس عقوبة 12 
سنة سجنا نافذا و غرامة 1 مليون دج ضد 

املدير العام السابق لألمن الوطني، عبد 
الغاين هامل، فيام تم التامس عقوبات 

سجن نافذ ترتاوح من 5 إىل 12 سنة ضد 
خمس (5) متهمني آخرين، منهم شفيق 
الغازي، نجل محمد الغازي (5 سنوات 
وغرامة قدرها 500.000 دج) والنائب 

املتقاعد، عمر يحياوي املتواجد يف حالة 
فرار بالخارج (10 سنوات وغرامة قدرها 1 

مليون دج).
كام أيد الحكم الصادر عن محكمة 

الرشاقة االبتدائية بتاريخ 14 أكتوبر 
املايض القايض مبصادرة جميع ممتلكات 
السيدة مايا و كذا ابنتيها، فرح و اميان.

استئناف محاكمة اإلخوة كونيناف: 
ملف اإلدانة "غير متماسك" (هيئة الدفاع)
حاولت هيئة دفاع اإلخوة كونيناف، مساء اليوم األحد، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، 

"تقديم األدلة إلثبات براءة موكليهم" والتأكيد على أن ملف المتابعة القضائية في 
القضايا المتعلقة بالفساد "غير متماسك"، حسبما جاء على لسان هيئة الدفاع.

ــاف خــالل  ــو اإلخــوة كونين ــاول محام وح
ــد مــن  جلســة االســتئناف عــىل مــدار أزي
ــة  ــف متابع ــات أن مل ــاعات، إثب ــع س أرب
وتبييــض  الفســاد  قضايــا  يف  املتهمــني 
األمــوال واســتغالل النفــوذ واالســتفادة 
ــف  ــازات غــري مســتحقة هــو مل مــن امتي
"غيــاب  إىل  بالنظــر  مكتمــل"  "غــري 

الرضوريــة". الوثائــق 
إن  كونينــاف،  رضــا  محامــي  وقــال 
خالصــة  قدمــت  القضائيــة  الضبطيــة 
"ناقصــة" و"غــري كاملــة" وأنهــا قامــت 
ــائال،  ــات"، متس ــق ومعلوم ــاء وثائ "بإخف
ــوك  عــن مصــري ترصيحــات محافظــي البن
الوطنيــة الذيــن أكــدوا أن القــروض التــي 
ــت يف  ــاف مت ــوة كونين ــا اإلخ ــتفاد منه اس

"إطــار قانــوين".
ويف الوقــت الــذي أكــد فيــه محامــي رضــا 
كونينــاف أن "التســرت" عــىل الوثائــق يثبت 
أن املتهــم وإخوتــه مل يقومــوا بتحويــل 
األمــوال بالعملــة الصعبــة إىل الخــارج، 
قــدور بطاهــر مســري  طالــب محامــو  
ــر" يف  ــادة النظ ــي يس" "بإع ــة "كوج رشك
الحكــم الصــادر يف حقــه ألن املتابعــة متــت 
"بصفــة جامعيــة ســواء كانــوا أشــخاص 

ــني". ــخاص طبيعي ــني أو أش معنوي
يف  الدفاعيــة  املداخــالت  وأجمعــت 
الجلســة املســائية، عــىل "غيــاب" الدالئــل 
املاديــة لألفعــال املنســوبة إىل املتهمــني 
مبــا فيهــا قضيــة "التمويــل الخفــي لحــزب 
ســيايس"، حيــث اتفــق املحامــون عــىل أن 

التحقيقــات مل تتحــدث عــن أي حــزب 
ــي. ــكل خف ــه بش ــم متويل ــيايس ت س

 كــام أن القانــون ال مينــع املســاهمة يف 
جهــة  قبــل  مــن  االنتخابيــة  الحمــالت 

ممولــة مــن داخــل الوطــن.
أن  املحامــون  أكــد  املوضــوع  ذات  ويف 
ــا  ــا قانوني ــدم صــكا بنكي ــاف ق رضــا كونين
ــز  ــد العزي ــة املرتشــح للرئاســيات عب لحمل
بوتفليقــة وان مصــدر املــال هو"قــرض 
قانــوين وموثــق مــن رشكــة +كوجــي يس+" 
ــس  ــن املجل ــة ع ــم بوثيق ــني أقواله مدعم
عــىل  الذي-حســبهم-صادق  الدســتوري 
قانونيــة املصــادر املاليــة التــي اســتفاد 

ــة. ــا بوتفليق منه
يذكــر أن املتهــم رضــا كونينــاف أديــن 
بعقوبــة 18 ســنة ســجنا نافــذا وغرامــة 
ماليــة بقيمــة 8 ماليــني دينــار جزائــري 
طــارق  و  القــادر  عبــد  أديــن  حــني  يف 
كونينــاف بعقوبــة 15 ســنة نافــذا وغرامــة 
ماليــة بقيمــة و8 ماليــني دج، بينــام أدانــت 
قــدور بــن طاهــر بعقوبــة 10 ســنوات 
ســجنا نافــذا و 8 ماليــني دج غرامــة ماليــة.

ــر  ــت محكمــة ســيدي امحمــد (الجزائ كان
رضــا  بســجن  قضــت  قــد  العاصمــة) 
فيــام  نافــذ  كونينــاف 16 ســنة ســجن 
ادانــت عبــد القــادر و طــارق بعقوبــة 15 
ســنة و قــدور بــن طاهــر ب8 ســنوات 
ســجن نافــذ و غرامــة ماليــة تقــدر ب 
ــادرة  ــع مص ــم م ــكل منه ــني دج ل 8 مالي

االمــالك بداخــل وخــارج الوطــن.

رابطة تنس الطاوله غليزان 
دعوة

يشرفني ان أدعوكم لحضور انعقاد الجمعية العامة 
العادية يوم ٢٩ديسمبر ٢٠٢٠ وذلك بقصر الرياضة 

محمد خميستي بغليزان

رابطة والئية لرياضة للجميع

دعوة
يشرفني ان أدعوكم لحضور انعقاد الجمعية العامة العادية يوم السبت 

٠٢جانفي٢٠٢١ وكذلك انعقاد الجمعية العامة االنتخابية يوم ٠٩جانفي٢٠٢١ 

على الساعة العاشرة صباحا وذلك بقصر الرياضة محمد خميستي بغليزان

دورة ٢٠٢١ : التسجيالت لالمتحانات المدرسية من ٣ الى ٢٨ يناير المقبل
 أعلنت وزارة التربية الوطنية, يوم االثنين أن التسجيالت لالمتحانات المدرسية الوطنية دورة ٢٠٢١  ستمتد من ٣ إلى غاية ٢٨ يناير المقبل.

وأوضح الوزارة يف بيان لها بأنه "يف إطار تنظيم االمتحانات 
املدرسية الثالث دورة 2021، تعلم وزارة الرتبية الوطنية 

جميع التالميذ املتمدرسني املقبلني عىل اجتياز االمتحانات 
املدرسية الثالث (امتحان نهاية مرحلة التعليم االبتدايئ، 

امتحان شهادة التعليم املتوسط، امتحان شهادة البكالوريا) 
وكافة املرتشحني األحرار الراغبني يف الرتشح المتحاين شهادة 
التعليم املتوسط وشهادة البكالوريا، بأن عملية التسجيالت 

الدورة 2021 ستنطلق ابتداء من يوم األحد 03 يناير إىل 
غاية يوم الخميس 28 من نفس الشهر".

وأفاد نفس املصدر بأن هذه الدورة ستكون "بنفس 
اإلجراءات والرشوط املعمول بها يف الدورات السابقة 

دون أي تغيري سواء ما تعلق برشوط التسجيل أو حقوق 
التسجيل", مؤكدا بأنه بالنسبة للمرتشحني املتمدرسني, يتم 

التسجيل عرب األرضية الرقمية لوزارة الرتبية الوطنية من 

طرف مديري املؤسسات, أما بالنسبة للمرتشحني األحرار يتم 
عن طريق موقعي الديوان الوطني لالمتحانات واملسابقات 

الخاصني بامتحاين شهادة البكالوريا وشهادة التعليم املتوسط 
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إنطلقت صبيحة السبت من أمام مقر دائرة أوالددراج بوالية املسيلة، 
قافلة تضامنية يف هبة ملساعدة سكان قرى و مناطق الظل، والتي تقع 

يف أعايل الجبال بالجهة الشاملية مصنفة مؤخرا كمناطق ظل، كقرية 
أوالد قسمية الرشفة وقرية الطلبة املجاهدة وهذا بالتنسيق ومشاركة 

الجمعية الوطنية للعناية باملرض وذوي اإلحتياجات الخاصة مكتب 
بلدية أوالددراج وعدة جمعيات فاعلة يف العمل الخريي التطوعي

القافلة أعطى إشارة إنطالقها رئيس الدائرة السيد املهدي أكسور تحمل 
مساعدات وإعانات

منها أغطية شتوية ألن املناطق تشهد برودة قاسية ذات موقع جبيل 
ويف ذات السياق تم زيارة عدة مؤسسات تربوية والوقوف عىل 

النقائص املوجودة بها وتسجيلها أين أستمع بها السيد رئيس الدائرة  
إىل إنشغاالت املواطنني، وهو ما سجل إرتياح عدد كبري  من ساكنة 

القرى ملثل هذه املبادرات التي تقوم بها السلطات املحلية لدائرة اوالد 
دراج منذ قدوم الوافد الجديد عىل رأس هذه الدائرة النموذجية، حيث 

ألح املواطنني عىل االهتامم بإنشغاالتهم وتجسيدها عىل أرض الواقع 
قريبا وان تكون مثل هذه القوافل منها التضامنية و الطبية بشكل 

دوري خصوصا وان هذه املناطق معزولة وتعاين من عدة نقائص يجب 
النظر فيها من طرف السلطات املحلية والوالئية

املسيلة : محمد بوسعدية 

هبة تضامنية لفائدة مناطق الظل تحت إشراف 
السلطات المحليــة لدائرة اوالد دراج بالمسيـــلة 

إنقاذ سيدة وفتاة من االختناق 
بالغاز بالضلعة والية ام البواقي 

متكنت مصالح الوحدة الثانوية  للحامية املدنية  مبدينة الضلعة من 
إنقاذ إمرأة يف الخمسني من العمر وفتاة   مساء أمس  السبت ،من 

االختناق بالغاز .
وحسب بيان ملديرية الحامية املدنية  بالوالية  تعرضت الضحيتني 

لالختناق  بغاز أحادي أكسيد  الكاربون  املترسب  من موقد الطهي 
،من داخل  املطبخ  مبنزلهام  بحي 20 اوت بالضلعة .

 واشار ذات البيان أن السيدة (ف،ل،ز)  إمرأة  تبلغ من العمر 54 سنة  
يف حالة مستقرة  فيام اصيبت الفتاة البالغة من العمر 19 سنة  بحالة 
إغامء ،تم إسعافهم  بعني املكلن من طرف مصالح الحامية املدنية قبل 

تحويلهم  اىل مصلحة  العيادة املتعددة الخدمات  الضلعة .
مدفوين صونبا أم البواقي .

األمن الحضري الرابع بعين البيضاء 
يطيح بشبكة مختصة في السرقة 

متكن عنارص الرشطة باألمن الحرضي الرابع بعني البيضاء من توقيف 
06 أشخاص من بينهم فتاة مشتبه فيهم يف عدة قضايا رسقات طالت 

مساكن ومحالت تجارية .
العملية جاءت عىل إثر عدة شكاوى من قبل مواطنني تعرضوا للرسقة 

من داخل املساكن و املحالت التجارية من قبل مجهولني ، أين قام 
عنارص الرشطة باألمن الحرضي الرابع بعني البيضاء بتكثيف األبحاث و 
التحريات حيث متكنوا من تحديد هوية ستة أشخاص من بينهم فتاة ، 

ليتم وضع خطة عمل أمثرت بتوقيف املشتبه فيهم الستة ، أعامرهم بني 
18 و 27 سنة و تحويلهم اىل مقر األمن مع اسرتجاع بعض املرسوقات 

متثلت يف دراجتني هوائيتني ، خزانة فوالذية وأدوات مختلفة .
املشبته فيهم انجز ضدهم ملف جزايئ عن قضية : تكوين جمعية أرشار 

لغرض اإلعداد لجناية ، جناية الرسقة املقرتنة بظروف الليل التعدد 
و الكرس و استحضار مركبة طات محرك لنقل املرسوقات و تسهيل 
الهروب و إخفاء املرسوقات ، تم تقدميهم أمام الجهات القضائية 

بتاريخ 2020.12.24 .
مدفوين صونيا أم البواقي.

يوم دراسي تقني حول القدرات 
المائية و أفاق تنميتها بالجلفة 

 نظمت وزارة املوارد املائية وتحت إرشاف وايل والية الجلفة دومي 
جياليل يوم درايس تقني حول القدرات املائية و أفاق تنميتها والتكفل 
بها باملرسح الجهوي بن بوزيد عطالله بالجلفة، اليوم الدرايس التقني  
حرضه األمني العام لوزارة املوارد املائية و وايل الوالية و نواب الربملان 
ومنتخبني محليني و أعضاء اللجنة الوالئية األمنية،أين تطرق الحضور 
لقدرات الوالية من الرثوة املائية و البحث عن الخلل لتذبذب الذي 
يعاين منه املواطن يف عملية توزيع املياه الصالحة لرشب عرب تراب 

والية.الجلفة 
عيدي لخرضعني متوشنت 

تالميذ الطور المتوسط بدون 
حافلة للنقل المدرسي بأغالل  

عرب أولياء التالميذ لطور املتوسط ببلدية أغالل عن استيائهم لوضعية 
ابنائهم الذين يجدون صعوبة جمة لاللتحاق مبقاعد الدراسة عىل بعد 

عدة كلمرتات عن مقر سكناهم بسبب انعدام وسيلة للنقل املدريس 
تقلهم اىل املتوسطة حيث أكد التالميذ القاطنني بالقرى واملزارع 

املنترشة عرب بلدية اغالل انهم يعانون من مشكل النقل املدريس منذ 
بداية السنة حيث يحاولون عىل مدار اليوم البحث عن وسيلة الحد 

الخواص لنقلهم اىل املتوسطة الواقعة بعاصمة الوالية . 
وبدوره أكد رئيس البلدية أنه وجه نداء اىل السلطات الوالئية برضورة 
تخصيص وسيلة نقل اضافية لنقل تالميذ الطور املتوسط خاصة وانها 

تتوفر حاليا عىل اربع حافالت فقط تقل تالميذ الطور الثانوي واملتوسط 
يف ان واحد وهي الحافالت التي تفي بعدد التالميذ الذين يتجهون 

يوميا اىل املؤسسات الرتبوية البعيدة عن البلدية . 
عني متوشنت ياسني بوجمعة

يف إطار محاربة كل اشكال الجرمية، متكنت رشطة مسكيانة من توقيف 
ثالثة اشخاص مشتبه فيهم يف قضية تزوير اوراق نقدية وحيازة سالح 

ناري دون رخصة مع اسرتجاع مبلغ مايل مزور ومعدات التزوير.
جاءت القضية بعد حصول مصالح الرشطة مبسكيانة عىل معلومات 
مفادها قيام اشخاص مجهولني برتويج اوراق نقدية مزورة للعملة 

الوطنية بالسوق املحيل ملدينة مسكيانة بأم البواقي، عىل الفور 
كثفت عنارص فرقة الرشطة القضائية بذات امن الدائرة العمل امليداين 

العمليايت لتتمكن من تحديد هوية املشتبه فيهم وتوقيفهم ويتعلق 
االمر بشابني يبلغان من العمر 26 و 29 سنة اين عرث بحوزتهام عىل 

24 ورقة نقدية من فئة 1000 دينار جزائري مستنسخة ومزيفة ، ليتم 
تحويلهام اىل مقر الرشطة.

استكامال للتحقيق يف القضية وبعد اتخاذ كافة االجراءات القانونية تم 
متديد االختصاص اىل احدى بلديات والية سوق اهراس لتفتيش مساكن 
املشتبه فيهام اين تم اسرتجاع الوسائل املستعملة يف الجرمية واملتمثلة 

يف: (طابعة رقمية ملونة + قارورات حرب بألوان مختلفة + اوراق بيضاء 
+ مقص) كام تم حجز بأحد املسكنني عىل سالح ناري (بندقية صيد 

مباسورة واحدة) بدون وثائق ليتم توقيف صاحبها البالغ من العمر 52 
سنة أين تم تحويل املحجوزات و الشخص الثالث إىل مقر أمن دائرة 

مسكيانة .
املشتبه فيهم أنجز ضدهم ملفا جزائيا عن قضية:" التزوير والتزييف يف 

اوراق نقدية وطنية ذات سعر قانوين يف االقليم الوطني وحيازة سالح 

ناري من الصنف الخامس دون رخصة" قدموا مبوجبه امام الجهات 
القضائية بتاريخ 2020.12.23 .

مد فوين صونيا ام البواقي 

امن دائرة مسكيانة
يوقف ثالثة اشخاص ويحجز مبلغ مالي مزور وبندقية صيد دون رخصة

عالجت قوات الرشطة القضائية التابعة 
للفرقة الجنائية باملصلحة الوالئية للرشطة 

القضائية بأمن والية مستغانم نهار أول 
األمس  قضية نصب و احتيال تورطت  
فيها شبكة إجرامية  متكونة من ثالث 

أشخاص أحدهم  رعية افريقية من جنسية 
مالية . 

القضية التي جاءت بناءا عل تعليمة 
نيابية صادرة عن وكيل الجمهورية لدى 
محكمة مستغانم تتعلق بقضية الحال، 
بينت التحقيقات أن عملية النصب تتم 

باستعامل تكنولوجيات اإلعالم  و االتصال 
(شبكة الفيسبوك)،  استهدفت مبلغا 

ماليا قدره 180 مليون سنتيم قام أحد 
أعضاء الشبكة بسلبه من الضحية مقابل 
بيعه بذور أوهمه أنها ذات قيمة نقدية 

 MOKA  عالية ، تعرف تحت تسمية
22،   تستخدم من طرف رشكات أجنبية يف 

تحضري مواد  التجميل. 
مواصلة التحقيقات مكنت من توقيف 

اثنني من أعضاء الشبكة مبدينة مستغانم 

بينام كانا عىل منت مركبة من نوع بيجو 
207 و بحوزتهم كمية من البذور املوجهة 

للنصب ومبلغ مايل من العملة الوطنية 
يقدر ب 28 ألف و 650 دينار و مبلغ 

بالعملة األجنبية يقدر ب 500 دوالر.   
و وفق خطة أمنية مدروسة بعد استكامل 

إجراءات متديد االختصاص متكنت ذات 
القوات من توقيف املدبر الرئييس للشبكة 

( الرعية املالية ) صاحب الحساب املستعار 
فيسبوك مبدينة وهران و بعد تفتيش 

مسكنه تم ضبط أربع أكياس من البذور 
املشبوهة يقدر عددها ب 573 بذرة و 

مبلغ مايل مقدر 6 آالف دينار جزائري من 
العملة الوطنية. 

عن التهم تكوين، جمعية  أرشار النصب و 
االحتيال و املشاركة باستعامل تكنولوجيات 

اإلعالم  االتصال و الدخول إىل الرتاب 
الوطني و اإلقامة به بطريقة غري رشعية 
أنجز ملف إجراء قضايئ سيحال مبوجبه 

أفراد الشبكة أمام نيابة محكمة مستغانم 
نهار اليوم االثنني  . 

....و احباط محاولة ترويج 580 قرص 
مهلوس مع تفكيك عصابة  

يف ذات السياق  متكنت فرقة مكافحة 
املخدرات بأمن والية مستغانم من توقيف 

شخصني عىل منت مركبة سياحية من نوع 
كليو مرقمة برتقيم والية مستغانم أبانت 
املعلومة األمنية أنهام كانا بصدد إدخال 

كمية من األقراص املهلوسة من نوع 
بريقابالني إىل مدينة مستغانم لرتويجها
 و بعد تفتيش املركبة بإحدى السدود 

األمنية للرشطة، ضبط بداخلها 580 قرص 
مهلوس من تركيز 150 ملغ و 300 ملغ 
،بينت التحقيقات أن ممولهم الرئييس 

ينحدر من إحدى الواليات الجنوبية 
للوطن . 

عن تهم الحيازة و النقل و املتاجرة يف 
املؤثرات العقلية   أنجز ملف إجراء قضايئ  

ضد سالفي الذكر سيحاالن  مبوجبه أمام 
نيابة محكمة مستغانم . 

 عبدالقادر رحامنية    مستغانم 

يقودها رعية أجنبية من جنسية مالية تستخدم الفايس بوك وسيلة لإلطاحة بضحاياها  

أمن مستغانم يفكك عصابة إجرامية مختصة في النصب و االحتيال  
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السيدة: عرباوي ليليا والدة البنت أمدور جيهان (املصابة بإعاقة شلل دماغي واملثانة البولية) 
العنوان: حي 60/200 مسكن األمري عبد القادر عامرة 46 رقم 22 قاملة 

االتصال: هـ-ر: 0655.28.24.95
إىل السيد: معايل وزير التضامن -الجزائر 

الموضوع: صرخة وطلب مساعدة 
مالية من أجل إسعاف البنت المعاقة 

سيديت الوزيرة املحرتمة تحية تقدير واحرتام وبعد
يل عظيم الرشف أن أرفع إليكم طلبي هذا واملشار إليه أعاله من أجل 
إسعاف ابنتي التي تعاين من مرض مستعيص ويتطلب مساعدة مالية 

إلسعافها وأنا وضعيتي املادية جد مزرية وليس اإلمكانيات املادية 
لتوفري لها املستلزمات لهذا اصبحت ألجأ لطلب يد املساعدة وإن 

استلزم األمر نقلها إىل الخارج.
لهذا فإنني أتوجه إليكم وأناشد سيادتكم من أجل التدخل لدى 

املصالح واملديريات املعنية واملحسنني وذو الرب واإلحسان إلسعاف 
ابنتي املعاقة من مساعدة مادية، ودمتم لنا عونا وذخرا للوطن.

ويف انتظار الرد تقبلوا مني أسمى عبارات االحرتام والتقدير.
نسخة لإلعالم إىل:

السيد: وايل والية قاملة 

بن طيب عمارية ممات أرملة ببلدية المالح تناشد وزير السكن من اجل سكن الئق
ناشدت خالتي بن طيب عامرة مامت ببلدية املالح بوالية عني متوشنت وزير 

السكن و السلطات املحلية ، بسكن يحفظ كرامتها و كرامة ولدها ذو 16 عام ، 
حيث تعيش االرملة مبنزل ليس ملكها و تنعدم فيه أدىن رشوط العيش، إضافة 
إىل الفرئان والحرشات التي تغزو منزلهم الهش ، و لدى زيارة جريدة الوسيط 

املغاريب اىل مسكن خالتي بن طيب عامرية مامت كشفت لنا املعنية بأنها 
تعرضت

اىل التهميش و الالمباالة من طرف السلطات املحلية حيث تم اقصائها  من 
قامئة االستفادة من السكن االجتامعي التي افرجت عنها مرحبا دائرة املالح و 
تعرضت اىل اسقاط اسمها  من القامئة رغم الظروف القاسية التي تتخبط فيها 
االم و ولدها ، باإلضافة إىل تعرضها للطرد من بيت نسبها من طرف زوجة اب 

زوجها ذو الجنسية املغربية و بعدما تقربت جريدة الوسيط املغاريب ، اىل خالتي 
عكارية بن  رأينا امل املعاناة يف عينيها و الوضعية االجتامعية الجد مزرية و 

مأساوية بأتم ما للكلمة من معنى ، يف ظل غياب سكن الئق، يقي هذه األرسة 
الحر والربد ، وأمام هذا الوضع املزري تطالب هذه العائلة املهمشة املكونة من 

أم و ولد من الجهات املعنية واملحسنني وهيئات املجتمع املدين بدائرة املالح أن 
يقف الجميع بجانبها وينظرون لحالها، بعدما استنفدت كل السبل وطرقت كل 
األبواب، وراسلت كل الجهات لكن ال أحدا التفت إىل وضعهم أو قدموا لهم يد 

العون إلخراجهم من جحيم القهر واملعاناة
و أمام هذه األوضاع, طالب ابن خالتي عامرية بن طيب مامت من السلطات 

املعنية بتدارك املشكل و الوقوف عىل حجم املعاناة التي يعانون منها من 
خالل التدخل الفوري من اجل تسوية وضعيتها و إلغاء قرار إقصائها من قامئة 

االستفادة من السكن االجتامعي بالرغم من توفرهم اىل جميع رشوط االستفادة 
من السكن ، أملني يف ذات السياق, إيجاد أذان صاغية و ضامئر حية تخدم 

بدرة مغريب املصلحة العامة و ترفع الغنب عنها.
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تحقيق مصور 

ــة  ــلطات املحلي ــواليئ والس ــس ال ــس املجل ــة رئي ــة رفق ــارة ميداني ــة بزي ــيد وايل الوالي ــام الس ق
واالمنيــة لثــالث بلديــات مــن دائــرة االخرضيــة حيــث تــم الوقــوف عــىل معاينــة مــرشوع انجــاز 
املقــر البلــدي ببلديــة قرومــة   وتفقــد ملــرشوع 100 مســكن عمومــي ايجــاري  إضافــة إىل معاينــة 
بعــص املشــاريع التنمويــة ببلديــة بودربالــة منهــا تهيئــة الســوق الجــواري  بالقريــة الفالحيــة  يف 
منطقــة الرحامنيــة  والــذي هــو طــور االنجــاز  ليتــم بعدهــا زيــارة بلديــة بوكــرام أيــن   تفقــد 
وعايــن  قاعــة العــالج  الشــهيد «العــاميل محمــد» مبنطقــة الظــل  «قريــة قربــاش»   والتــي تــم 
ــن 1950  ــرث م ــد اك ــرشوع تزوي ــذا م ــال  وك ــرب اآلج ــي يف أق ــم الطب ــتالمها للطاق ــا واس تجهيزه
ــن أصــل  ــم اســتالم 276 م ــه ت ــوايل بأن ــث رصح الســيد ال ــرشب  حي ــاة الصالحــة لل ســاكن  باملي
ــاين  ــاليث الث ــة إىل 86 مــرشوع سيســلم خــالل الث 310 مــرشوع   مخصــص ملناطــق الظــل باإلضاف
مــن ســنة 2021 وكــذا متويــل 471 مــرشوع بحلــول شــهر فيفــري 2021 و املخصــص مــن طــرف 

ــة. رئيــس الجمهوري
ساملي زينب

استــالم 276 مشروع مخصص لمناطق الظل بالبويرة
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حاورته :  ربيعة اإلبراهيمي 

حاورتها خديجة نايلي

ــرية  ــذة صغ ــن نب ــاريب :  ممك ــيط املغ الوس
ــك ؟  ــا عن ــا به تعرفن

 مالــك بلخياطــي : بالبســملة والصــالة عــىل 
خــري الخلــق أحــب أن أبــدأ كالمــي  بســم اللــه 
ــارك  ــلم وب ــل وس ــم ص ــم... الله ــن الرحي الرحم
ــي  ــور قلب ــفيعي ون ــي وش ــيدي وحبيب ــىل س ع
محمــد بــن عبــد اللــه وعــىل آلــه وصحبــه 
والتابعــني مــن بعدهــم أجمعــني إىل يــوم الديــن.

مالك...مــن  حليمــة  ابــن  بلخياطــي  أنــا 
لكنهــا  صغــرية  1978مبدينــة   /03/23 مواليــد 
تنتمــي إىل واليــة تاريخهــا يرشفهــا هــي مدينــة 
عــني الذهــب واليــة تيهــرت متحصــل عــىل 
قانــون  فــرع  التطبيقيــة  الدراســات  شــهادة 
تيــارت.. ابــن خلــدون  أعــامل مــن جامعــة 

وكذلــك تقنــي يف اإلعــالم اآليل..ويل شــهادات 
إداريــة أخــرى .؟

ــك  ــت بدايت ــف كان ــاريب : كي ــيط املغ الوس
مــع األدب ؟

مالــك بلخياطــي :  بــدأت  الكتابــة مــذ 
كنــت يف الســن الخامســة عــرش مــن عمــري  
أوىل كتابــايت كانــت يف فــن الروايــة أو كــام كانــت 
تبــدوا يل  يف البدايــة قصــة طويلــة أســميتها 

ــني» . ــاق الص ــيش يف زق ــهيد مي «ش
 أحــب قــراءة  الكتــب وكذلــك الكتابــة 
منهــا   أخــرى  روايــات  كتبــت  ذلــك  وبعــد 
يف  بهــا  شــاركت  الــذي   » املحــرم  «العطــر 
املهرجــان العــارش  للقلــم  الحــر  وثالــث روايــايت 
كان «همســات جنيــة عاشــقة « ونلــت بهــا هــذا 

العــام املركــز الرابــع عامليــا

اللــنب   » منهــا   أخــرى  روايــات  وهنــاك 
األســود «و هــي روايــة تاريخيــة   بشــقني جــزء 
ــاين يف  ــورة والجــزء الث ــد الث ــا يف عه مــن أحداثه
عهــد  اإلســتقالل .وهنــاك روايــة  «املــرأة اللغــز 
ــا يف طــور  ــني مازلت ــرداء األحمــر» وروايت ذات ال
النمــو  هــي « بنــت الجــن « و «لحــن األريــاف 

. »
الوســيط املغــاريب : هــل طُبعــت لــك أي 

ــات ؟  ــذه الرواي ــن ه م
مل  اآلن  لحــد  :لألســف  بلخياطــي  مالــك 
أطبــع  أي عمــل .. لكــن هنــاك روايــة  « جنيــة 
وبعــد  النــرش  لــدار  بهــا  بعثــت    » عاشــقة 
ــة  ــن الطباع ــا لك ــىل طباعته ــوا ع ــق وافق التدقي
تأخــرت ألســباب ماليــة مــن جهتــي .وقريبــا 

ــور. ــتظهر للن ــه س ــإذن الل ب
ــي  ــق الت ــي العوائ ــاريب : ماه ــيط املغ الوس

ــات ؟ ــذه الرواي ــة ه ــك يف كتاب صادفت
تكــن  دامئــا  العوائــق   : بلخياطــي  مالــك 
بالتجاهــل الــذي يطــال كل الكتــاب الجــدد مــن 
ــم  ــن رغ ــري ...ولك ــاط الفك ــىل النش ــني ع القامئ
ــز  ــه ع ــك بعــد الل ــك تجــد مــن يقــف بجانب ذل
ــا  ــل أيض ــي ..الفض ــيل يف الهام ــه ع ــل وفضل وج
يعــود لألســتاذة والناقــدة الكبــرية فهيمــة آيــت 
إديــر   التــي وقفــت بجانبــي وســاعدتني يف 
تنقيــح روايــايت وجعلهــا يف مصــاف الروايــات 

ــا . ــكر له ــف ش ــا فأل ــرتف به املع
الوســيط املغــاريب : إذا هــل تخصصــت فقــط 

يف كتابــة الروايــة أم لــك كتابــات أخــرى ؟
فقــط يف  أتخصــص  : مل  بلخياطــي  مالــك 

ــا  ــدة قصــص قصــرية منه ــت ع ــل كتب ــة ب الرواي
والطويلــة

نــرشت   والتــي  العناويــن  بعــض  وهــذه 
عــدد منهــا يف املجــالت والجرائــد الوطنيــة و 

. العربيــة 
القمة العربية يف عربة القطار..

راقصة التانغو
الربنسيسة

قلب يحترض
قرط حبيبتي
بائع الجرائد

أصفاد من عامئم
ما خفي أعظم

الحب يف املمنوع
اللؤلؤة النادرة

عشقا من الطبقة املخملية
الحب يف زمن كورونا الجميلة والذئب

املغتصبون
السنديان والصنوبر

املوت البطيئ
بائعة الورد 

الذبيح الحي
عندما تعشق امرأة مجنونة

درب الهوى .
 الوســيط املغــاريب : هــل فكــرت يف تحويــل 
أنهــا روايــة  روايتــك  «اللــنب األســود « مبــا 

تاريخيــة إىل ســيناريو فلــم تاريخــي ؟ 
مالــك بلخياطــي : كل روايــايت ميكنهــا أن 
تتحــول إىل ســيناريو فيلــم ...وهــذه الفكــرة 
كثــريا مــا راودتنــي ..ألننــي مغــرم بكتابــات 
أبــو  املــرصي  العمــالق  الســيناميئ  الكاتــب 

الســعود األبيــاري رحمــة اللــه عليــه .
الوســيط املغــاريب : أمل تتواصــل مــع منتجــي 
األفــالم واملسلســالت يف الجزائــر  أو يف بلــد عــريب 

آخــر لتفعيــل هــذه الفكــرة ؟
مالــك بلخياطــي : ال أحــد حتــى  اآلن ..لكــن 
ــرص يف  ــت إىل م ــه وذهب ــي الل ــن إذا وفقن ممك
مهرجــان « القلــم الحــر « الــذي أســلفت ذكــره 
ميكننــي التواصــل مــع منتجــي أفــالم هنــاك  إذا 

أمكــن...
الوســيط املغــاريب : مبــن تأثــرت مــن كتــاب 
القصــة أو الروايــة وكان لــه األثــر البــارز يف 

أســلوب كتاباتــك ورواياتــك ؟ 
بفيلســوف  تأثــرت   : بلخياطــي  مالــك 
...وكذلــك عمــالق  النهضــة مالــك بــن نبــي 
الشــعراء  ..ومــن  محفــوظ  نجيــب  الروايــة 
ــي أحــب  ــن شــداد لكن ــرت ب ــي وعن أحــب املتنب
ــراءة  ــب الق ــتثناء .أح ــدون اس ــكل ب ــرأ لل أن أق
ــخ  ــق التاري ــرث يشء ألين أعش ــخ أك ــب التاري كت
وتنســج  فيــه  تــروى  التــي  القصــص  أحــب 
وتجــوب مبخيلــة القــارئ حتــى يظــن نفســه أنــه 
ــه  ــا اتبعت ــذا م ــداث ..وه ــك األح ــن تل ــزء م ج
تلــك  تحــاور  أن  أحــب  الروائيــة  كتابــايت  يف 
الشــخصيات التــي تنســج روايــايت أتجــول معهــم 
أعــرف وأحــس بإحساســهم ..أنتــم ال تــرون تلــك 

ــا  ــل له ــة ب ــة خيالي ــي يف الرواي ــخصيات الت الش
روح ال يلتمســها إال الكاتــب وبذلــك أســتطيع أن 
ــويق... ــا تش ــا كله ــة و أجعله ــل يف الرواي أسرتس

ــي  ــاريب : ماهــي رســالتك الت  الوســيط املغ
ــود إيصالهــا مــن خــالل مــا تكتــب ؟  ت

إىل  أوصــل  أن  أحــب   : بلخياطــي  مالــك 
القــارئ إحســاس الحــب والتــوكل وعــدم اليــأس 
فبعــد كل شــدة يــأيت الفــرج ...وأنــا بطبعــي 
ــارئ  ــا بالق ــل دامئ ــد أن أنتق أحــب التجــوال أري
للرتحــال معــي يف أرجــاء الكــون الفســيح ويف 
دهاليــز القــدر والتاريــخ فالتشــويق هــو هــديف 

ــبيل . ــة س ــن املتع ــل م وجع
: إن طلبــت منــك أن  املغــاريب  الوســيط 

توجــه كلمــة ملــن ســتكون ؟

مالــك بلخياطــي : أوجــه كلمــة للشــباب 
تــرتك مجــال  ..ال  والكتــاب  املبدعــني  خاصــة 
للخــذالن  ليحيــط بــك دامئــا كــن أنــت الفــارس 
اإلبــداع ال  الــذي يصــول ويجــول يف ميــدان 
تســتمع للمحبطــني الذيــن  لطاملــا يهدمــون 
ــه أوال  ــك يف الل ــل يقين ــل اجع ــا هــو جمي كل م
ويف قلمــك وفكــرك ..وأكيــد ســتصل إىل مبتغــاك 

ــوة . ــدأ بخط ــل تب ــف مي ــافة األل ...فمس
الوســيط املغــاريب : كلمــة أخــرية نختــم بهــا 

هــذا الحــوار .
مالــك بلخياطــي :   أوجــه لــك أنــت املتألقــة 
ــة  ــة اإلبراهيمــي  التحي ــذة ...ربيع املحــاورة الف
يحيــاوي  الطاهــر  ..األديــب  الغــايل  ...ولــألخ 
..لســعة صدركــم ووقوفكــم مــع الكتــاب الجــدد 
 ... النــور  تــرى  مل  أعاملهــم  مازالــت  الذيــن 
ــم الصحــة  ــا وإياك ــه كل خــري والهمن ــم الل جزاك

ــة . والعافي

 الروايئ مالك بلخياطي : للوسيط املغاريب

كل رواياتي قابلة        ألن تصبح أفالما    
شــاب مــن مدينــة تيهــرت تحــدوه الهمــة وميلــؤه األمــل يعانــق أحالمــه املؤجلــة ويســطر  طريقــه 
ــة  ــة والدولي ــز الوطني ــن الجوائ ــد م ــال العدي ــه ن ــق أحالم ــد يف تحقي ــني يج ــة ويق ــكل ثق األديب ب

ــه الوســيط املغــاريب وأجــرت معــه هــذا الحــوار .  .ويطمــح للمزيــد التقــت ب

الراقيــة  يف حــوار شــيق مــع الشــاعرة 
فاطمــة بــوودن مــن واليــة ســكيكدة بعــد 
للرســالة  الثانيــة  بالجائــزة  مؤخــرا  فوزهــا 
الشــاعر محمــد  التــي نظمهــا  الشــعرية و 
بوثــران تشــجيعا لــألدب الراقــي  و الشــعر 
ــن  ــب ع ــا لتجي ــوم   معن ــي الي ــي؛ ه الحقيق
شــاعرة  عليهــا  لنتعــرف  و  األســئلة  بعــض 

انســانة و أنثــى حاملــة .
فاطمــة  الشــاعرة   طفولــة  و  _نشــأة 

بــوودن؟ الزهــراء 
*تقــول أمــي أين ولــدت يف يــوم مثلــج 
مــن شــهر كانــون األول، وأنــا ألصــق فيــه 
ولكننــي  والوحــدة،  بالــربد  الشــعور  تهمــة 
أيضــا أؤمــن أنــه مصــدر بحثــي الطويــل عــن 
ــح  ــن أهــم مالم ــج م ــربد والثل ــئ، ال ــامل داف ع

ــا. ــأت فيه ــي نش ــة الت ــة الجبلي القري
ــو  ــن، وه ــام تري ــا ك ــام مركب ــذت اس  أخ
ــديت  ــم ج ــي واس ــن أم ــديت م ــم ج ــع اس يجم

ــري.. ــي يل الكث ــذا يعن ــن أيب، وه م
وككل  جــدا،  هادئــة  طفولتــي  مــرت 
األطفــال يف القريــة كنــت أمتــزج مــع محيطهــا 
نخــرج يف صباحهــا  كنــا  بطريقــة مفرطــة، 
الباكــر وال نعــود إىل بيوتنــا إال بعــد أن نرهــق 
النهــار الطويــل، فيخلــد إىل نومــه ونكمــل 
ــاء الشــوارع  ــا أبن ــت، كن نحــن ســهرتنا يف البي
ــل  ــة وأه ــة الرطب ــات الجبلي ــية، والطرق املنس
الــربد واملطــر وأصدقــاء الطبيعــة، نحــدث 
أشــجارها ونتنفــس رائحــة أزهارهــا، خرجــت 
الذكريــات  مــن  بحقيبــة  طفولتــي  مــن 
العميقــة الدافئــة، والتــي تغلغلــت يف داخــيل 

ومألتنــي رزانــة وشــاعرية.
_ملاذا الشعر؟

ــت  ــاذا أن ــبه.. «مل ــب، يش ــؤالك صع * س

ــا ألن  ــا»، رمب ــي أن ــا ه ــاذا أن ــت أو مل ــي أن ه
ــا مل أخــرت  الشــعر هــو جــزء مــن حقيقتــي، أن
كتابتــه، لقــد كان قــدرا فحســب.. وجدتــه 
ــا  ــة، ورمب ــق موحل ــة طري ــىل حاف ــرين ع ينتظ
ــل  ــت أجم ــا كان ــرتف أنه ــه وأع ــت مع تورط

ــة. ورط
 _الفرق بني كتابة الشعر و الرواية؟

يف الشــعر أقــرأ كــف يــدي، أمتاهــى مــع 
املوســيقى التــي تســكنني، أنتظــر مجــيء 
بقلــق  أشــعر  أحيانــا،  أحدثهــا  القصيــدة، 
ونشــوة الكتابــة، أشــعر مبيالدهــا يف قلبــي، 
وغالبــا مــا تضيــق بــه فتمنعنــي عــن كل يشء، 

حتــى تجــيء..
يف الروايــة، أشــعر أننــي أتــربع بحيــايت 
ــا  ــوم أن ــا أق ــدي، هن ــا بي ــخصيات خلقته لش
باملــوت والكتابــة فقــط، وتتحكــم هــي يف 
ــرد  ــي مج ــعر أنن ــا أش ــا، أحيان ــل تفاصيله كام
أصابــع خلقــت لكتابــة هــذا النــص دون غــريه، 
قلــب خلــق ليجــرب مشــاعر شــخصياته وروح 

ــا. ــش عذابه ــدت لتعي وج
_هل لك طقوس معينة يف الكتابة؟

ــى أشــعر بوجــود  ــب مت ــا، أكت ــس متام لي
نــص يف قلبــي، لكــن غالبــا مــا أكتــب الشــعر 
حــني أشــعر بــربد الشــتاء ووصــول قوافــل 
ــة  ــه تحــت الغطــاء، أو عــىل حاف املطــر، أكتب
رائحــة الــرتاب املبلــل باملطــر، يف الليــل غالبــا 
بعــد أن ينــام الجميــع أو يف صبــاح باكــر قبــل 
أن يســتيقظ الجميــع، ثــم أعــود إىل كتابــة 
الروايــة مــع بدايــة الربيــع وتفتــح أزهــار 
الرنجــس، أشــعر وقتهــا أنــه البــد مــن مســاحة 
أكــرب ألحــدث هــذه االزهــار عــن حكايــة 
الشــتاء البــارد واملطــر الغزيــر.. رمبــا لهــذا 
ــع. ــيء الربي ــع مج ــة م ــيء الرواي ــبب تج الس

_أن تكوين أنثى  و شاعرة ماذا يعني؟
ــول  ــرة أق ــه م ــص كتبت ــأجيبك بن ــا س هن

ــه.. في
ــاعرة،  ــى وش ــوين أنث ــب أن تك ــا أصع «م
ــان  ــقة وكانس ــة وكعاش ــني كأم وكطفل ستعيش

ــل،  ــص جمي ــىل ن ــني ع ــا، تراهن أيض
ــني الســامء  ــريا، تراقب ــك ال تفلحــني كث لكن
علهــا ترســل لــك بعــض النصــوص.. كاألنبيــاء، 

لكــن هــذا ال يحــدث، 
ورغــام عــن الطبيعــة ومســارها الصحيــح 
تســتمرين يف االنتظــار.. تنتظريــن أمــال يف 

الحيــاة، يف النجــاة، يف 
فــك ألغــاز الفلســفة، أو اخــرتاع أســاليب 
جديــدة للتوجــع أو البــكاء، كلــام تأملــت أكــرث 

كلــام كتبــت نصوصــا 
جميلــة أكــرث، لهــذا ال تنامــني الليــل غالبــا، 
ــه بتعــب املراهقــة  ــم تســتيقظني الدهــر كل ث

والشــيخوخة معــا، ال 
ــت  ــك.. هــل ان ــت أمــام مرآت تدركــني وأن
ــني..» ــة الثامن ــىل عتب ــراك ع ــن أم ت يف العرشي

انها مسؤولية كبرية يا عزيزيت.
_البساطة أم التعقيد؟

حقــا  بســيطة  أنــا  البســاطة،  ســأختار 
ودامئــا مــا أجــد الجــامل يف التفاصيل البســيطة 

ــب. ــه الكات ــا يحتاج ــذا كل م وه
_ماتعريفك الفن؟و ماذا يعني لك؟

ــذي  ــز الوجــودي ال ــك الحي ــن هــو ذل الف
ينتمــي إليــه أشــخاص ال يســعهم هــذا العــامل 

الذابــل، هنــاك تتحــدث الجــراح وتجتمــع 
الدمــوع، وتتعانق االرواح، وتتصالــح القلوب.. 
والجميلــة  الشــفافة  األرواح  تلتقــي  هنــاك 
والنقيــة.. أمــا مــا يعنيــه يل فهــو الوطــن الــذي 

ــه روحــي. ــي إلي تنتم
_أدب الرسائل؟

ــا  ــائل، أن ــن أدب الرس ــؤالك ع ــأين س فاج
ــي، ــذ طفولت ــال من ــذا املج ــة به مولع

ــا  ــك الوقــت، رغــم أنه ــذ ذل وأمارســه من
ــي  ــة بين ــامت ســاذجة وبريئ ــت مجــرد كل كان
وبــني صديقــات طفولتــي، ويبــدو أنهــا كــربت 
اليــوم وأصبحــت تشــغل مســاحة أكــرب يف 
ــه  ــوح رمبــا مبــا ال أســتطيع أن أكتب نفــيس للب

شــعرا أو رسدا..
ــد  ــك يف الســاحة األدبية؟بالتحدي ــا رأي _م

ــري؟ األدب النســوي إن صــح التعب
طاقــة  ميتلــك  الجيــل  هــذا  أن  أشــعر 
خريطــة  تغــري  أن  ميكــن  هائلــة  إبداعيــة 
الســاحة األدبيــة جذريــا، وأنــا ســعيدة ألننــي 
ــا أن  ــوم م ــا يف ي ــتطيع رمب ــه وأس ــي إلي أنتم
األدب  وجهــه،  مالمــح  عــىل  زينــة  أضــع 
النســوي أيضــا يســتطيع أن يواجــه بشــاعة 

العــامل برقتــه وأنوثتــه وجاملــه.. هــذا 
ــزة الرســالة الشــعرية و  _مشــاركة يف جائ

فــوزك باملرتبــة الثانيــة ؟
ــث  ــعر، الحدي ــزة يل يف الش ــا أول جائ إنه
عنهــا ال يتوقــف، كنــت أختنــق، يخنقنــي 
عليــه،  مجربيــن  دخلنــاه  الــذي  الســجن 
تخنقنــي رتابــة األيــام.. كان البــد مــن انتظــار 
جميــل، انتظــار فــرح أو قصيــدة أو بدايــة 
جديــدة.. أو تجربــة ممتعــة، بعــد إعــالن 
الشــاعر محمــد بوثــران عــن املســابقة، قــررت 

املشــاركة دون تــردد، ســواء كتبــت نصــا جديدا 
ــابقة  ــذه املس ــاح ه ــة بنج ــت مؤمن أو ال، كن
ومتعــة،  دهشــة  مــن  بــه  ســتجيء  ومــا 
ــا  ــي اختاره ــة الت ــاءة اللجن ــت بكف ــام آمن ك
ومعايريهــا  ذوقهــا   أن  وأعــرف  للتحكيــم، 
ســرتفع الشــعر عاليــا، ولهــذا متنيــت ككل 
املشــاركني أن أجــد قصيــديت فائــزة.. مــر وقــت 
وكتبــت قصيــدة جديــدة.. وأرســلتها مبــارشة، 
الثانيــة..  باملرتبــة  بفوزهــا  تفاجــأت  ثــم 
ــدا ألســتوعب  ــا جي والرصاحــة اســتغرقت وقت
ــديت كان  ــوز قصي ــم وأن ف ــن أحل ــي مل أك أنن

ــا. ــن تصديقه ــد م ــة الب حقيق

الشاعرة فاطمة الزهراء بوودن  ل: الوسيط املغاريب 
« ألن الشعر هو جزء من حقيفتي ، أنا لم أختر كتابته ، لقد كان قدرا فحسب .. وجدته 

ينتظرني على حافة طريق موحلة ، و ربما تورطت معه و أعترف أنها كانت أجمل ورطة.»



�ا� و��� يا 
مال� بن نب�

  

ي�ال �ن� � يم�ن �� كا� �� ي�نب� �� 
بلد�� ���ا 

الم�� ين�ب� على ر�ال ال��ر و العل� �� 
بلدنا ال�زا�ر ال��ية المس��لة �� ��رة من 
الزما� و�لنا �ي�ا �� �� ال�طن ي�ر�� 
عن ال�ا� ن�س�ا. طبعا كان� مر�لة ت�م� 
ك� من ي��ر �� الم�ادلة و ا���شرا� و 
� تسم� و � ت�عام� ب� � تبال� و� نن�ب� 
لما  يساعد�ا و يدعم�ا ��ريا و علميا و 
�ا�ة إ�ا كا� من ال�ين �كبر من�ا �نا و 

 علما و دراية.
 ربما كان� �رو� و ��� من �يا� ما 

تمل� من نش�ة ا�����ل.
            و بعد �� يس��ي� من ��ا 

ال�ي� �� �عيد م�د و ما تمنا� مال� بنب� 
لبلد� و �م�� �. با� على ك� من ي�من و ل� 
�درة المساعدة ر�� و م�اكبة �بي� ال�زا�ر 
ال�ديدة �� ا�ب� ملزما ببنا� ما �راد� ��ا 

الم��ر الع�ي� ال�� ل� تع�ي� �م� ال�زا�ر و 
���ا� درب� �ل��رين �م�ال م�د�  �كريا 

و �ير��  ال�نا� ال�ا�� و منا����� ��ى 
ي�مل�ا مش�ار�� �� كن� ا����رار و �رية 

الر�� و ا�ما�.  
             �بد على ال�اري� �� يع�� ل���� 

الع�مى ال�ين ��ب�ا وطن�� و �د��� و 
�عل�� ��� ك� اع�بار�  �من�� من دو� العال� 
بشعر� ال��م� ال��رر� �ن� ك�ب� �� �نزانة 

الس�ن بدم� � يمل� ال�ل� و من�� من ب�� 
من�ا�� مر�عا لبنا� الم��معا� و ال��ارا� 

مر�عا يدر� �� �امعا� العال�.
 ت�ل� يا تاري� �السل�ة ال�زا�رية �عل� ل� 

�ناة ا�م�ا ��ناة ال�اكرة� ل�نير ���اد�� 
بالخبر الي�ين و ال�اب� � ��الما ان��رو�.   

معيشة 
الما�ية �� 

المناط� 
الس�بية        

 رغم كل الجهود المبذولة من 

طرف الدولة في إطار سياسة 

تطوير السهوب و تربية الماشية 

إال أن الوضعية في هذه المناطق 

لم تعطي الهدف الرئيس و لم تلبي 

حاجيات السوق الداخلية من اللحوم 

الحمراء والحفاظ على التربة و 

ازداد تدهورها ال من جانب الحفاظ 

على أألراض المخصصة للحماية 

أو المحميات وال من جانب تنظيم 

الموالين و إحصائهم و التكفل بهم 

كمستثمرين ضمن المخططات 
المسطرة لهذا الغرض.

        فالموال اليوم يعيش معظم 

وقته متنقل و كل يوم تضيق عليه 

األرض الرعوية نظرا لتوسع 

المنشآت القاعدية و عدم تخصيص 

مراعي له والمراعاة إليه كعنصر 

فعال و مساهم في التنمية. ال 

المستفيد من مساعدة لسد متطلبات 

الحياة ألسرته و مستقبله و بقيت 

هذه الفئة من الموالين أو مربي  

الماشية مهمشة يوما بعد يوم و 

تهجر الريف لتلتحق بالمدن لعدم 

وجود سياسة واضحة و محكمة 

تجعلها تتطور.

          يقال قديما أن كل تخطيط 
مراد تطبيقه يجب أن يأخذ 

جانب المحيط االجتماعي فيه 

قسط كبيرو هذا ما لم يتم سيطرة 

السياسات عليه من قبل.  بقي 

الموال و الراعي الموجود في 

الميدان بصفة عامة سواء كان في 

المناطق السهبية و غيرها و كأنه 

غريب عن ركب الحياة ال من 

ناحية الوسائل و التعليم و التغطية 

االجتماعية )الصحة – تأمين( 

وال من ناحية استثمار متطور، 

يقول السيد حميدات بلخير موال 

من بلدية القديد و هو يتحسر على 

الوضع » عندما يأتي الجفاف و 

يصبح القطيع محبوسا في الزريبة 

طيلة هذه المدة تكون الحصة من 

الشعير المخصصة من الدولة 

المعمول بها بعشر قناطر لكل مئة 

شاة )النعجة( سنويا أي بعملية 

حسابية لو نفرض أن المدة ثمانية 

أشهر ماذا  يكون مقدارها يوميا  
زد على ذلك خروفها. 
و يضيف هذا األخير 

أن سابقا كانت الحصة  
بعشرين قنطار.

         من المعترف به 
في بلدنا أن األراضي 
السهبية جلها طبيعتها 

»عروشية« أي حددت 
على حسب العرش 

الساكن فيها من طرف 
المستعمر و لم تتغير 
هذه النظرة المحلية و 

لو طرأت عليها قوانين )أمالك 

الدولة – االحتياط العقاري الخ...( 

فالعقار ألفالحي أو السهبي رغم 

كل ما طرأ عليه من تغييرات أال 

أنه لم يحض بإصالح و مسح 

شامل لكن السلطة المتعاقبة )وزارة 

الفالحة( لم تستطع تطبيق برامجها 

المسطرة و المدروسة من الدول 

التي لها نفس الثروة و نفس المناخ  

و لم تستطع خرق العقلية المحلية 

بالوسائل و اإلمكانيات المتوفرة. 

         لم نر في الوقت الراهن 

مشروع حديث لتربية المواشي 

في هذه المناطق ما عدا المبادرة 

الموجودة في ضواحي والية 

البيض في تربية األبقار. يتساءل 

مواطن هذه المناطق كيف نملك 

األرض و الماشية و لم نكف 

السوق في حين أننا في السابق 

كانت أغنامنا و لحومنا تصدر إلى 
الخارج.
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ـ�ـا� ن ال��� ــة م� س� ��م�

ل��ل�        خ� ام الن�ا�� ��ات�ل���ا م� و� ي�ا ر�

 
ل�ى ن�ا���� وم� ع� ا ي�ر� ة م� ز� ع�  و اب�ن الم�

ول�         يبل���ا ب�ز� ا يص� ك��� م� إ���ا بر�

 
يبل���ا ط�ا���� ا يص� �� م� و إ��ا ن�ا��

  ا�نسا� 

 إ�سا� و 
�ع�ر �� ان�عال
 إ� ا�نسا� من طبيعة تركيب�� �ن� 

من �ول و�لة ي�� و يشعر �� ين�ع� 

على ك� ��� ي�د� من ��ل� ��ا� 

كا� ل��ا �و �ع�� اي�ابيا �و �لبيا 

ومن ��ل ت��ر� بال�د� الم�س�� 

ي�� ا�ن�عال �ي��� الرد على �س� 

در�ة ال��يي� ل��ا ال�د� و ��ا 

ن�س� ي�� ت�ييم� ب�در ��� ال�د� 

الم�رو� بدر�ة ت��ين ��ا ا�نسا� 

من النا�ية العلمية و ا����ية و 

الع�ادية و ال��ا�ية و الم�ي�ية. 

�بم�دار ��ا ال��� ي��� ال�صر� 
على �ل� ال�د�.

                  

 و رد ال�ع� ��ا يخ�� �ي�ا إلى 

�ل�� ��� ال�ا� البشرية �� 

�رع��ا و تباط��ا وتعامل�ا �� 

الم�ي� و ت�ييم�ا ل� و ��ا النشاط 

ي�� �� ب�� ��ان� �ب�ا� � 

مدبر ا���ام. �ي� ب���م� �� 

ن�س� يس��ي� ا�نسا� �� ي��ن� 

ال��ير   و ال��ير من ا��عال السي�ة 

ال�� ت�ل� من ع�م�� كخلي�ة �� 

ا�ر�� و تع�ي� الع�مة و ال��دير 

و ا���رام و ال�يادة و المر�عية �� 

ال�دبير�  �يصب� �� المميز ال�� 

يس�شار.  �ديما ي��ل�� ن��� إلى 

�المدبر�. ��لما �اد ا�نسا� �� العل� 

و السن مال ع�ل� إلى الر�د وال�مييز 
الص�ي� وإع�ا� النصي�ة.

                  �� عالمنا ��ا ��ب�نا 

كلنا نن�ع� بسرعة البر� و � نميز 

ن�ي�ة ��� السرعة ر�� ا�ط�� 

ال��ير �المشاي� �� ال�ن�ا� � 

النصا�� �� ال�را�د � الم�اع� �� 

م�ا�� ت�ا�� ا���ماع� � إل�..� 

لما�ا � �ن� ��ب� عندنا ��ا�ة السم� 

� ��ا�ة العم� و �ل�� ال�ن�ير � 

�ل�� العم� ال�عل� كلنا نعر� و 

كلنا � ن�ب�� ط�ى علينا ال�ل� وعدم 

م�ا�بة الن��. عصر ي���� على 

ت�بي� ك� الم��لبا� المادية ل���ير 

البشرية و ل�ن� �ال من �انب� 
الرو�� و ا�����.

مسع�ديا� 
ب�ل� �رار 

المسع�د

grarmes-

saoud@
yahoo.fr



لد�ا�ــا�  �لســ�ين  مر�ــ�  ��ــد 
ا��ــر� ان �صــ� ال�ــتا� ي�ــ� �ــ� 
�� عــا� �يفــا� �قيــال� علــى ا��ــر� 
�ــى �ــ��ن االحتــالل� ول�ــن �ــ�ا 
ــى  ــتا� با��س ــ� بال� ــا� ي�ص الع
�ــ�ن اال�ــر� لــ� ي�صلــ�ا علــى 
م�ــ�  شــت�ي�  و���يــ�  مالبــ� 

ــا�  ــ� ��ي ــ� . الباح ــ��� ��يل ش
ا�شــقر� �شــا� الــى �ن االحتــالل 
ا�ــت�� �ا��ــ� ���و�ــا �ــ�ا العــا�� 
ــر�  ــا�ا� ا�� ــ� �ي ــ� بر�ام و�و�
مــا��  شــ�ر  م�ــ�  �امــ�  ب�ــ�� 
ا��ــر�  حمايــ�  ب��ــ�  الما�ــ� 
ا�مــر  الفيــرو��  وصــ�ل  مــن 
الــ�� �د� الــى �قــ� شــديد �ــ� 
حيــ�  ا��ــر�  لــد�  المالبــ� 
الســبي�  اال�ــ��  �يــا�ا�  �عتبــر 
. ل�ــ�  المالبــ�  لت��يــر  ال�حيــد 
واو�ــ� االشــقر ان عــد� د�ــ�ل 
ال�ــت�ي� ل��ــر� �ــ�ا  المالبــ� 

العــا� �عــ� مــن �صــ� ال�ــتا� 
علــى  وصعبــا�  �ا�ــيا�  �صــال� 
مــن  يعا�ــ�ن  ال�يــن  اال�ــر�� 
�قــ�  مــن  عــا�   �� ا�صــ� 
بر�ــ�  ال�ــت�ي��  المالبــ� 
ال�يــا�ا��  عبــر  د��ل�ــا 
ال�يــا�ا�  ���ــ�  ومــ� 

شــ���  م�ــ� 
ــر  ــ�� �بي ــ� ب� ــ�� اال�م ــ� � �فا�م
ــ� ب�ــ��  ــا �اعــ� مــن معا�ا�� مم
ا���ــر  ان  االشــقر  ��ــد   . وا�ــ� 
ــ�  ــن � ــر� القابعي ــ� ا�� ــا� � معا�
�ــ�  �قــ�  التــ�  ال��ــ��  �ــ��ن 
الص�ــرا� ال�قــ� �ال�قــ�� �ف�ــ�� 
��ــ�  والتــ�  اي�ــ��  �يمــ�ن� 
�صــ�  مــن  ���ــر  �د�ا��ــا  بيــن 
البــا�د�  ل��ــ�ا�  ��ــرا  اال�ــر� 
�ــدا التــ� �تميــ� ب�ــا �لــ� الم��قــ� 
الص�راويــ�� والتــ� �صــ� د��ــا� 
ال�ــرا�� �ي�ــا �ــ� بعــ� ا�يــا� الــى 

ــن االشــقر ان  ــر. وبي ــا دون الصف م
الســ��ن ال �ت��ــ� عــن ا�ــتقبال 
ا��ــر� ��ــرا ال�ــتمرا� �يا�ــ� 
ال�فــ�  ���ــا�  �ــ�  االعتقــاال� 
ال�ربيــ� والقــد�� و�ــ�ال� ا��ــر� 
�ديــد�  مالبــ�  الــى  ي�تا�ــ�ن 
ي��ــر ا��ــر� المت�ا�ديــن �بل�ــ� 
الــى ���ير�ــا ل�ــ�� االمــر الــ�� اد� 
ــ�  ــ� المالب ــر � ــى ال�ــ� ال�بي ال
د�ــ�ل  ���ــ�  مــ�  وا���يــ� 
ــ��  ــر�. وح ــد� ل�� ــ� �دي مالب
االشــقر مــن ال��ــ��� ال�ــديد� 
علــى حيــا� اال�ــر� �ــ� �ــ� عــد� 
وال�مايــ�  التد��ــ�  و�ــا��  ���ــر 
ل�ــ� مــن م�ا�ــر ال�ــتا� مــ� و�ــ�د 
�ا��ــ� ���و�ــا و��ــاب� االعــرا� 
� م�ــيرا� الــى ان اصابــ� اال�ــر� 
و�يــرو�  اال�فل��ــ�ا  ب�عــرا� 
ــى  ــا ي�ــ�� ��ــر حقيقــ� عل ���و�
اال�ــرا�  الــى  داعيــا�   � حيا��ــ� 
ــا ل��ــر�  ــا� ���و� ــر لق ــ� ���ي �
��ــ� �شــرا� ل��ــ� �بيــ� دوليــ� . 
ــ� �لســ�ين الم��ســا�  ــا مر� ودع
ا��ســا�ي� وال�ق��يــ� الدوليــ�� و�� 
ــ�  ــر ال�� ــ� ا�حم ــا الصلي مقدمت�
ــتل�ما�  ــر مس ــالل لت��ي ــى االحت عل
ا��ــر� �ــ� الســ��ن مــن مالبــ� 
ــ� مــ� د�ــ�ل �صــ� ال�ــتا�  و���ي
ب�ــ��  ا��ــر�  ي�تا��ــا  والتــ� 
الســ��ن  ال�تقــا�  ��ــرا  �بيــر 
ل�ــا� و�اصــ� �ــ��ن ال��ــ�� .
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�ــ�  ال��ــ�  �ــر�  لــ�  كا� 
ا�ســ�ر ال�ــ��د كمــال أبــ� وعــر 
�ــ� ســ�ن �ــ�� عــا� 2013 
ب�دتــ�  ابــن  �كمــال   2014  –
�ــار�  وعــا�  ولــد  ��ا��ــ�� 
��ســ��ن �ــ� عــاد ل�ــا. أســ�د�� 
ــا�  ــ� ال� ــدور الم�ح ــرا � ك��
با�ســ�ر ال�ــ��د كمــال أبــ� وعــر 
الــ�� أ�درتــ� ��م�عــ� �ــن 
ال��ا�رية�وأح��ــ�  ال�حــ� 
الم�حــ�  ب��اعــ�  أت�ــر�  ا� 
وتســ��م� ل�ا��ــة ال�ــ��د كمال� 
وبال��ــ�.. تــ� �لــ� وســ�م� 
كــ�  كمــال..  ل�الــد  الم�حــ� 
كا� ســ��دا بالم�حــ� وكا�ــ� 
ســ�ادت� أك�ــر كــ�� الم�حــ� 
ال��ا�ــر  �ــ�  �ــادر 

ــ�  ــن ع� ــكر ال�ا�م� ــ�� �� الح��
الم�ــارك�ن.  والكتــا�  الم�حــ� 
وبــدأ والــد كمــال بســرد حكايــات 
كمــال � كمــال ال�ــا� ال��ســ���� 
و���تــ��  و��ــ�  أحــ�  الــ�� 
ــة  ــن حكاي ــال ع ــد كم ــدث وال تح
ــة�  ــا� ال���ل �ــرت �ــ� كمــال أي
ح�ــ� ت��ــ� كمــال �ــ� �درســ� 
و�ــ�  الك�يــ��  �ــدار�  �ــن 
احــد ا�يــا� اب�ــ� كمــال والــد� ا� 

�ديــر المدرســة يريــد ح�ــ�ر 
ــد كمــال ل�مدرســة� اســت�ر�  وال
ال�الــد ال�ــ� ي��ــ� ا� كمــال �الــ� 
�ــ�د� ��ــ�� ول�ــ� �احــ� 
��ــاك�. �ــ� ال�ــ�� التالــ� ��ــ� 
ــ� المدرســة و�ــ�  ــد كمــال ال وال
ي�حــ� �ــ� ع��ــ� عــن أســ�ا� 
ــ�  ــ� ال ــتدعا�. و� ــ�ا لالس �
ســة  ر لمد ا

ود�ــ� الــ� �ر�ــ� 
�ديــر المدرســة واب��ــ� ا�ــ� والــد 
ال�الــ� كمــال� و��ــا اســتدع� 
المديــر الم��ــ� الــ�� ي��ــ� كمــال 
اســتدعا�  ســ��  كا�  والــ�� 
والــد كمــال. ع�ــد ح�ــ�ر الم��ــ� 
ال�الــ�  الر�ــ�  ا�  و��ر�تــ� 
والــد  �ــ�  المديــر  �ر�ــة  �ــ� 
ــ�  كمــال ابــ� وعــر� أســر� الم��

واحت�ا�ــ��  ال�الــد  لت���ــ� 
ــا ا�ــر�  ــ�� ب��مــا ا� ــال الم�� و�
درســ� ل����ــة �كــرت ا� ال�ســاد 
الــ�  وســ���  ا�ر�  ســ��� 
كمــال  احتــ�  و��ــا  ��ســ��ن� 
و�ــال ل�م��ــ�.. أ� ال�ســاد لــن 
الم��ــ�  �ال أ�  يد�ــ� ��ســ��ن. 
أعــاد ال�م�ــة وا� ال�ســاد ســ��� 
ر�ــ�  كمــال  �ل��ــ�د  ا�ر� 
ا�  ل�م��ــ�  ل��ــ�ل  ��ــر ســ�� 
��ســ��ن.  يد�ــ�  لــن  ال�ســاد 
�ــ�ا �ــ� كمــال ال��ــ�� الــ�� 
الم�ــاو��  كمــال  ل���ــ�  ك�ــر 
ويم�ــ� ل�رت�ــ� كمــال ال�ــ��د.

أع�ــن ر��ــ� ���ــة �ــ�و� 
ــ�ا�  ــن ال� ا�ســر� والمحرري
ال�ــ��  بكــر�  أبــ�  �ــدر� 
ســ���  �دار�  أ�  الســ��� 
ا�ســرا�����  االحتــالل 
أب��ــ� ا�ســر�� أ�ــ� ســ�ت� 
��ــرو�  �ــد  ت���م�ــ� 
ا�يــا�  �ــالل  �ك�رو�ــا� 
ال����ــة الم���ــة. وأ�ــا� أبــ� 
ــ�  ــ� � ــ� ات�ــال �ات� ــر � بك
ال��ــا�  �ع�ــا�  ا�  �و�ــا�� 
ا�ت�اريــا  ســ�ك��  ل�ســر� 
ــا� ��ــ�را �لــ�  ول�ــ� ���اري
ســ���ا  ا�ســر�  ب�ــ�  أ� 
ــ�  ــ� الت ــ� ال��ا� ــما��� � أس

ــا�.  ــ� ال�� ــا ب�� ــدت ر��ت� أب
و�الــ� بــ�� ي�ــر� أ��ــا� 
دول�ــ��  أو  ��ســ������ 
ا�ســر�  ت���ــ�  ع�ــ� 
بال��ــا�� ���حــا� أ� ال��ــات 
ــ�  ــ� ال�ا� ــة ستراس الم�ت�
ــ�. ا�ســرا���� ب��ــ�� �ل
أ�  �لــ�  بكــر�  أبــ�  وأ�ــار 
ال��ا� ال�� ســ���� ل�ســر� 
ــ�.  ــ�ر ا���رك ــا� �اي ــ� ل� �
�ــ�و�  ���ــة  أ�  ي�كــر 
ا�ســر� ســ��� ��ابــة 140 
أســ�را ��ــ� بدايــة ال�ا�حــة 
االحتــالل. ســ���  دا�ــ� 

�ــ�و�  �ــ�  الم�تــ�  �الــ� 
�روا�ــة�  ال�ا�ــر  ع�ــد  االســر� 
ب�ــرور�  الدول�ــة  الم�سســات 
التد�ــ� ��ــرا� �ح��ــات �ــا��ة 
ســ���  �ــ�  االســر�  ل�م�ــ� 
ــن  ــد � ــالل ا�ســرا���� والت�ك االحت
ــا  ــرو� ك�رو� ــ� ب�� ــد� أ�ابت� ع
وت�ديــ� الرعايــة ال�ح�ــة الال��ــة 
و�ــال  ا�ــ� ��ــا�.  يت��ــن  لمــن 
�ح�ــ�  ت�ريــ�  �ــ�  �روا�ــة 
140 أســ�را ��ســ����ا  ال�ــ��� � 
ــالل ا�ســرا����  ــ� ســ��� االحت �
ــا حســ�  ــرو� ك�رو� ــ�ا ب�� أ���
ــك�  ــ� �� ــرا����ة الت ــة ا�س الرواي
ب�ــا دو�ــا� ح�ــ� ل�ــا �ــ� �دار� 
�ــ�  �ريــر�  ت�ربــة  الســ��� 
ا��ــ�  �ــا  �ك��ــرا  ال�ــدد�  �ــ�ا 
ل�ســر��  ال���ــة  الم��ــات 
لــ�  المــرات  �ــن  ال�ديــد  و�ــ� 
المــر�  ����ــة  عــن  ت��ــ� 
او  ا�ســ�ر  �ــ�ا  أ�ــا�  الــ�� 
ــ�  ــ� الحدي ــ� � ــا� � �ا��. وأ�
�الم��ــ��  ال��احــات  ت��ــر  عــن 
��ــرا� ��ــ� دولــ� ع�ــ� أع�ــا� 
االســر� ال��احــات الال��ــة� ح�ــ� 
ا� الت�ربــة الســاب�ة أ��دت�ــا ال��ــة 

وا���ــا�  الســ���  بــ�دار� 
عــن  ت��ــ�ا  ال�يــن  ا�ســرا�����ن 
ت�ا���ــ�  �ــ�  الم��ــة  أ�ال��ــات 
وأكــد  والم�ت���ــن.  االســر�  �ــ� 
�ــ�  ال�ح�ــة  ا�و�ــا�  ا� 
ا�ت�ــار  و��ــ�  االحتــالل  ســ��� 
الم���ــة  �ــ�  ك�رو�ــا  �ا�حــة 
عــن  ك�ــ��  الما�ــ�  ��ار  �ــ� 
ع��ريــة المحتــ� وب�ــاعة ت�ا��ــ� 
واســت�تار�  ال��ســ�����ن  �ــ� 
وأو�اع�ــ�  بح�ات�ــ�  المت�ا�ــ� 
ا��ــرا�ات  وا�  ال�ح�ــة� 
�ــ�  ات�ــ�ت  التــ�  المحــدود� 
ا��ــ�ر  �ــالل  الســ���  ب�ــ� 
الم�ــك�ة�  ت�الــ�  لــ�  ا���ــر�� 
وال��ايــة  الحمايــة  ت��ــر  ولــ� 
و��مــا  ل�ســر��  الال��ــة 
ع�ــ�  لاللت�ــا�  �حاولــة  �ــ� 
و��ال�ــات  المرح�ــة  اســتح�ا�ات 
و�الــ�  الح����ــة.  الم�سســات 
��ــ�  و�ــد  �رســال  ب�ــرور� 
ــ� الســ���� والم�ت�ــالت  ــ� ال دول
ا�ســرا����ة� ���ــا� ح�ــا� االســر� 
المر�ــ� واال�ــال� عــن ك�ــ� ع�� 
ــا�. ــة �� ــا� ال�ح� ــة ا�و� ح���

ب��� ا�س�ر المحرر� �ا�ر 
س�اع�� � ��ا��ة



ال يُســأل الميــت عــن جمــال القبــر 
يوضــع  عندمــا  يســكنه  الــذي 
هــذا  كان  إن  يهمــه  ال  داخلــه، 
فاألمــر  ال  أم  مزينــا  القبــر 
ــجن  ــك الس ــده  وكذل ــيان عن س
ــروف  ــت الظ ــم إن كان ــا يه ف
ــجن  ــن س ــف م ــة تختل الحياتي
إلــى آخــر، فالســجن واحــد 
وال يعــادل عقــاب الســجن 
فهــو  آخــر  عقــاب  أي 

حــاالت  مــن  أخــرى  حالــة 
تــرى  أنــك  غيــر  البشــع  المــوت 
يوميــا  وتلحظــه  البشــري  المــوت 

أمــا ناظريــك فهــو يســكن داخــل هــذه 
ــود داخــل  ــذ عق ــة من األرواح المقتول
هــذه الزنازيــن ولكنــه ال يصلــك، 
وكأن بــه يقــول لــك أنــا هنــا وســأصل 
إليــك وفــي كل األحــوال لــن تســتطيع 
الفــرار منــي ولكن ليــس دورك اآلن. 

مــا أصعــب هــذا الشــعور الــذي لــن 
ــدا حتــى مــن جربــه فمــن  يدركــه أب
يتذكــر  ويتحــرر  ســراحه  يطلــق 
ــن  ــه ل ــا ولكن ــه أحيان ــض لحظات بع
يســتطيع إعــادة مشــاعره األولــى 
مــن  فهــذا  الداخــل  فــي  وهــو 
ســيجهد  تأكيــد  وبــكل  المســتحيل 
ممــا  جــزء  بإعــادة  فــي  نفســه 
اعتقالــه،  ســنوات  أثنــاء  بــه  مــر 
ولكــن طعــم الحيــاة 

والحريــة يكــون قــد 
غلــف تفاصيــل أيامــه فلــن يكــون 
بإمكانــه إجبــار مشــاعره علــى تــذوق 
نفــس المــذاق الــذي كان يرافقــه أثنــاء 
أيــام اعتقالــه، برغــم هــذا الوجــع 
الضــارب فــي أعمــاق الــروح تأتيــك 
ــذات المــذاق  ــة تشــعر ب لحظــات قليل
خــارج  وأنــت  تحيــا  كنــت  الــذي 

أســوار الســجون، كأن  القــدر يخبــئ 
علــى  تســاعدك  كــي  أشــياء  لــك 
إكمــال المســير والتــزود منهــا إلتمــام 
طريقــك وقــد تكــون أمــورا أبســط 
مــن أن يتخيلهــا األســير نفســه ولكنها 
تعــادل جرعــات كبيــرة ومركــزة من 
ــوم  ــات، فالي ــاد والثب اإلصــرار والعن
وكمــا هــو الحــال فــي كل يــوم نســير 
فــي ســاحة الســجن وبالشــكل الدائري 
المعتــاد، وإذ بأحــد األســرى يخبرنــي 
بأنــه يمتلــك مفاجــأة ســارة لــي وكمــا 
اإلنســاني  الفضــول  هــو 
لــت  و حا
االستفســار عــن 
هــذه  مفاجأتــه 
ــه أصــر علــى  لكن
ــي،  ــا بنفس أن أراه
إلحاحــي  وبعــد 
عليــه  المتواصــل 
كان  مــا  أخــرج 
عيــون  عــن  يخبئــه 
فكانــت  الســجان 
ــه  ــديدة إن ــي الش مفاجئت
حبــات  بضــع  يخفــي 
ــون، فأخــذت واحــدة  زيت
منهــا ألصــدق أنهــا فعــا 
ثمــرة الزيتــون مــن شــجر 
زيتــون بــادي فلــي مــع الزيتــون 
وثمــره ذكريــات جميلة وكان لموســم 
الزيتــون فــي بيتنــا رونــق خــاص 

وهــو يذكرنــي بــكل األحبــة الذيــن مــا 
زالــوا بعيديــن عنــي والذيــن فارقــوا 
الحيــاة، فكــم مــن المــرات رأيــت 
ــة  ــه مخضب ــده ومابس ــدي وجس وال
ــرات  ــن الم ــم م ــون وك ــت الزيت بزي
الفطــور  طعــام  نتنــاول  جلســنا 
وعلــى  الزيتــون  شــجرة  تحــت 
ثمرهــا الــذي جنينــاه بأيادينــا وكــم 
مــن مــرة جلســت العائلــة بأكملهــا 

تلتــف حــول كــوم مــن ثمــر الزيتــون 
لتفــرز مــا يصلــح للتخليــل أو مــا 
أننــي  حتــى  للعصــر  صالــح  هــو 
كــدت أن أفقــد أصابــع يــدي مــن أثــر 
ــة  ــاء عملي ــا أثن ــت أحمله ــكينه كن س
الزيتــون.  ثمــر  وتشــطيب  فــرز 

آآاه كــم هــي أيــام جميلــة يستشــعرها 
معــي كل مــن ذاق حــاوة موســم 
أثنــاء  كابــد  مــن  وكل  الزيتــون 
جمعــه مــع األســرة ومــع األحبــة. 
بشــغف  الزيتــون  حبــة  التقطــت 
كبيــر وأنــا غيــر مصــدق أنهــا فعــا 
ــة زيتــون ولكــي أتأكــد وضعتهــا  حب
ــناني وإذ  ــن أس ــي وبي ــي فم ــورا ف ف
ــا  ــى أن طعمه ــة حت ــا زيتون ــا فع به

ــل  ــو ن األخضــر قب ــم الزيت ــو طع ه
ــي  ــن أنن ــدت م ــا تأك ــر، عنده العص
بعــد عقديــن مــن  ال أحلــم وأننــي 
الزمــن أمســك بيــدي حبــة زيتــون 
ــادي،  ــة مــن شــجر ب ســمراء حقيقي
ــة  ــة دخــول هــذه الكمي أمــا عــن كيفي
القليلــة مــن ثمــار الزيتــون لداخــل 
الســجن فهــي مــن أســرار األســر 
الكثيــرة  الغيــر مســموح البــوح بهــا. 

أشــعر بهــا اآلن مازالــت بين شــفاهي 
جميــا  شــيئا  لــي  تركــت  وكأنهــا 
ــزود  ــة ألت ــاة والحري ــم الحي ــن طع م
ــار  ــيرة ولانتص ــال المس ــا إلكم بهم
الثقيلــة.    الســجن  ســنوات  علــى 
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أ�ــا� ا�ســتا� حســن �ني�ــة ر�ي� 
ل�نــة إ�ارة �ي�ة �ــ�و� ا�ســر� 
المحا��ــا�  �ــ�  والمحرريــن 
��ــام  ا�ســير  �ــا�  ال�ن��يــة 
حســن حــرارة �45� عامــا مــن 
مدينــة �ــ�ة ين�ــ� يــ�م ا�حــد 
الم�ا�ــ� 27/12/2020  عامــ� 
الخامــ� ويد�ــ� عامــ� الســا�� 

ــالل � وأو�ــ�  �ــ� ســ��� ا�حت
�ني�ــة �ــ�� ا�ســير حــرارة �ــد 
 27/12/2015 �تاريــ�  اعتقــ� 
حا�ــ�  ع�ــر  مــرور�  أ�نــا� 
�يــ� حا�ــ�� �ايــر�� مت���ــا 
الــ� ال��ــة ال�ر�يــة وت�ــر� 
�دايــة اعتقالــ� ل�ــ��� تحقيــ� 

وح�ــ�  �اســية 
 �8� �الســ�ن  عليــ� 
ســن�ا� �ت�مــة تقديــ� 
المســاعدة للمقاومــة 
الــ�  ��ــ�ة � وأ�ــار 
حــرارة  ا�ســير  أ� 
 � أ�نــا�  لســ��ة  أ� 
ــ� �ــ�ا�ة  وحا�ــ� عل
ال�امــة�  ال�ا��يــة 
�ــ�  م���ــا�  وي�مــ� 
و�ارة ا��ــ�ال � وأ�ــد 
أســرا�ا  �ــا�  �ني�ــة 
��اليــة  عناويــن  �ــ� 
ــت�ق�  ــة س ــا� و�ني و�ام
�خــر  مصــدر  �ا�مــا 

ا��يــال�  مــر  علــ�  واعتــ�ا� 
م�ــيدا �ت�حيات�ــ� و�م���ــ� 
ــة القمــ� وسياســا�  ــ� و�ــ� �ل �
ت�ــد�  التــ�  وا���ل  الق�ــر 
إرا�ت�ــ�� ت��ي��ــ� و�ســر  الــ� 

�ــ�  ا ت�
الســن�ية  ال��ــر�  اليــ�م 
�عتقــال  ع�ــر  ال�امنــة 
و�ا�ــ�  رأ�ــ�  ا�ســيرين 
�لــدة  مــن  عســ��� 
�ا�لــ�� �نــ��  ��ريــن 

ويق�ــ� إ�نــا ال�ــ� عســ��� 
النقــ�  ســ�ن  �ــ�  حاليــا� 
إ�ق�ــا�  مــن  وي��ا�يــا� 
�يــارا� ا��ــ� التــ� تدعــ� 
أ��ــا  ا�حتــالل  ــل�ا�  س�
�ــا�� علــ� �ل�يــا� أمنيــة 
والــد  إعتقــال  وتســتخدم 

ــ� ســن�ا�  ــ� �� رأ�
��ري�ــة  ��يلــة 
لمن�ــ� مــن �يــارة 
حيــن  �ــ�  إ�نــ� 
أ�ــقا�  ـ�  نـ� ت�ص�
ال�ما�يــة  �ا�ــ� 
عيــن  �ممن�
و�ــالل  أمنيــا�� 
إعتقال�مــا  �تــرة 
�ح�ــ�  ال��يلــة 
رأ�ــ�  ل�ســد�  ا�مــرا� 
ا�ول  أ�يــ�  حيــ�  و�ا�ــ� 
وم�ــا��  الر�ــ�  �مــر� 
حيــن  �ــ�  الــدم  �ــ� 
�الر�ــ�  ال�ا�ــ�  أ�يــ� 
أ�ــر�� تن�ســية  وأمــرا� 
أســر�ما  �تــرة  و�ــالل 
رأ�ــ�  ت�ــر�  ال��يلــة 
ــد  ��ــقيقة أحــد ا�ســر� وعق
�را�ــ� علي�ــا �ــ� حيــن � �ال 
لح�ــة  ينت�ــر  أع��ــا�  �ا�ــ� 
ا�ســرة� و�نــا�  الحريــة 

�قل� ا�سير�  أسامة ا��قر

حسن �ني�ة ر�ي� ل�نة 
إ�ارة �ي�ة ��و� ا�سر� 

والمحررين 

أكــد القاصــر محمــد منيــر مقبــل 
ــه تعــرض خــال  ــاً أن )16( عام
فتــرة اعتقالــه التــي امتــدت ل 28 
يومــاً العتــداءات بدنيــة وإهمــال 
ــال  ــل. وق ــل متواص ــي وتنكي طب
ِمقبـِـل فــي إيصــال بغرفــة تحريــر 
تعــرض  أنــه  اليــوم  حنظلــه 
خــال اعتقالــه مــن وســط مخيــم 
العــروب بتاريــخ 2020/11/29 
ُمبِــرح أورثــه كســراً  لضــرب 
فوريــاً فــي الفــك ســبب لــه آالمــاً 
نتيجــة  ِحدتهــا  ازدادت  فظيعــة 

ــذي تعرضــه  العنــف الجســدي ال
عتصيــون  مجمــع  فــي  لــه 
جــرى  حيــث  االســتيطاني 
احتجــازه لمــدة أربــع وعشــرين 
ســاعة قبــل أن يُنقــل لمشــفى 
ــة  ــه ثاث ــذي مكــث في هداســا ال
أيــام أجــري لــه خالهــا عمليــة 
ــم  ــك ثُ ــي الف ــن ف ــة باتي زراع
نُقِــل إلــى ســجن مجــدو حيــث 
ُحجــز فــي المعبــار لثمانيــة عشــر 
أغطيــة  أو  مابــس  دون  يومــاً 
ــرى  ــرى ج ــط األس ــل ضغ وبفع
فــي  األشــبال  قســم  إلــى  نَقلــه 
ــه لعشــرة  ــذي مكــث في ــر ال عوف
أيــام وأُطلـِـق ســراحه منــه. ولفــت 
مقبــل إلــى أن أقســام األســرى 
ســجن  فــي  وتحديــداً  األشــبال 
مجــدو تفتقــر ألدنــى مقومــات 
األســرى  ويُعانــي  الحيــاة 
البــرد  مــن  فيهــا  الُمحتَجزيــن 
التغذيــة. وســوء  واألمــراض 
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بعد حياة� ��الية 
ومش�ا�� وطني� 

�بير� ي�ا�� ��س�ين 
شخصية� �يادية ��ا�ية 

و���ية� ا��ير الم�ر� 
و�حد �يادا� العم� 
ال�طني ال��س�يني� 

الر�ي� الساب� لناد� 
���ا� الريا�ي �ي 

ال�د� الم���ة حميدا� 
مرا�ة� ا��بعا� 
الما�ي� ال�ال� 

والعشرين من ديسمبر 
ال�ا���

ُوصــف  الــذي  حميــدان 
والشــخصية  الفــذ  بالقائــد 
للجميــع  الحاضنــة  الكبيــرة 
والعمــل  للنضــال  والمحــب 
بصفــوف  التحــق  الوطنــي، 
لتحريــر  الشــعبية  الجبهــة 
فلســطين منــذ البدايــات وكان 
مــن مؤسســي نــادي ســلوان 
أثنــاء  ورحــل  الرياضــي، 
زيــارٍة عائليّــة لرؤيــة حفيــده 
المتحــدة. الواليــات  فــي 

أمضــى الراحــل عشــرة ســنين 
ســجون  داخــل  األســر  فــي 
االحتــال، قضاهــا جميعهــا، 
النضالــي  لتاريخــه  أضافــت 
صفحــةً مشــّرفةً أخــرى، علــى 
االجتماعــي  نشــاطه  غــرار 
فــي  الكبيــر  والرياضــي 
التحــق  كمــا  ســلوان،  بلــدة 
ــورة  ــوف الث ــي صف ــة ف مراغ
الـــ  حــرب  بعــد  الفلســطينية 
67، بعــد أن عمــل كشــرطٍي 
عســكرٍي وموظــٍف فــي البريد.

ــألنا  ــه، س ــه وصفات ــن حيات وع
وكان  منــه،  المقربيــن  أكثــر 
منهــم القائــد الوطني والمقدســي 
البــارز المحامــي، عبــد اللطيف 
ــل  ــّرف الراح ــذي ع ــث، ال غي
بأنـّـه ينتمي إلــى عائلــٍة مناضلٍة 
مــن قريــة ديــر أبــو عمــار فــي 
جنــوب مدينــة القــدس المحتلــة، 

رجــٌل  أنــه  غيــث  وتابــع 
قضايــا  عــن  يدافــع  وطنــٌي، 
الوطــن، علــى غــرار انخراطه 
فــي الفعاليــات المقدســية فــي 
وعــن  ســلوان،  مؤسســات 
ــذي ضــرب  ــديد ال الحــزن الش

والذيــن  وبلدتــه  وطنــه 
يعرفونــه بشــكٍل خــاص، 
قــال غيــث: »بالتأكيــد 
الوطــن حينمــا يغــادره 
التوقيــت  هــذا  فــي 
وطنــي  شــخص  أي 
وحريــص  ومتــزن 
قضيتــه،  علــى 
فــي  وخاصــة 
القــدس  مدينــة 
الســيما موضــوع 
االنتمــاء والهويــة 

ــد انســان  ــا تفق واألرض، عندم
محيــط  فــي  ولــو  تأثيــر  لــه 
للبلــد  خســارة  يكــون  معيّــن 
فــي  الزمــن  ألن  وللوطــن، 
هجــوٍم شــرٍس علــى الهويّــة 
وهــو  للمقدســين  الوطنيّــة 
فخســارة  األصــل،  مقدســي 
هــذا النــوع مــن النــاس خاصــة 
وتاريــخ  بصمــة  لهــم  الذيــن 
للوطــن«. خســارة  فهــو 

وفــي هــذا الصــدد تحدثنــا أيًضا 
مــع مقــرٍب آخــر مــن الراحــل، 
عطــا القميــري، مديــر مؤسســة 
المصــدر للترجمــة، الذي أشــاد 
وقــال:  حميــدان،  بشــخصية 
»الرفيــق حميــدان رفيــق طيـّـب 
وبعمــر  كأب  كان  وحنــون 
للجميــع«. وحاضــن  آبائنــا 

وعــن ذكرياتــه مــع حميــدان 
تابــع القميــري حديثــه للهــدف: 
حميــدان  عــن  »ذكرياتــي 
أنــه كان رجــاً محبًــا للثقافــة 
أنــه رجــل  وميزتــه  والعلــم، 
عســكري وصــارم وال يحــب 
وال  االطــاق  علــى  الخطــأ 
ــى كل  ــف عل ــه، ويق يرضــى ب
خطــأ ويُحاســب المخطــئ، فــي 
يســتوعب  كان  الوقــت  نفــس 
كانــت  وينصحهــم،  الجميــع 

صداقــة  تجربــة  تجربتــي 
المســتوى«. عاليــة 

رحيــل  يشــّكله  وفيمــا 
القميــري:  قــال  حميــدان، 

ألنــه  حقيقيّــة  خســارة  »هــو 
االجتماعــي،  دوره  ســيفقد 
قيــادة  صاحــب  كان  حيــث 
لنــادي  لرئاســته  اجتماعيــة 
المؤسســات  وبعــض  ســلوان 
التــي كان لهــا دور وطنــي كبير 
المواطنيــن«. صعيــد  علــى 

الثالثــة  الشــخصية  وكانــت 
للحديــث حــول حميــدان، أميــن 
الغــول، وهــو أحــد أصدقــاء 
وزمــاء الراحــل فــي العمــل 
واالجتماعــي،  الرياضــي 
الــذي رأى فــي الراحــل أنّــه 
شــخصيّة منضبطــة وملتزمــة، 
بجانــب  االلتــزام  ويحــب 
شــخصيته الوطنيّــة، باإلضافــة 
لدقتــه  لكونــه صاحــب هيبــة 
المســتمر«. وترتيبــه وعملــه 

الغــول:  تابــع  عملــه  وعــن 
»كان أغلــب عملــه فــي الجانب 
والرياضــي،  االجتماعــي 

األســر  مــن  تحــرره  فبعــد 
قــاد  الثمانينــات،  بدايــة  مــع 
نــادي ســلوان بــكل تجلياتــه، 
مــع حفاظــه علــى الجانــب 
الرياضــي دمــج الكثيــر 
مــن الفعاليــات واألنشــطة 
المؤسســة،  داخــل 
العمــل  مفهــوم  مثــل 
واحتفــاالت  التطوعــي 
ويــوم  األرض  يــوم 
الفنيــة  والجوانــب  األســير 
أصبــح  شــابه  ومــا  كالدبكــة 
بفضلــه«. يمتلكهــا  النــادي 

وفيمــا يشــّكل فقــدان حميــدان 
والبلــدة  للمؤسســة  خســارة 
فــي  »أكيــد  الغــول:  قــال 
خســارة كبيــرة، وهــو عــاش 
فــي  مرهقــة  صحيّــة  فتــرة 
ــٍر  ــن ظــل كخبي ــه لك آخــر أيّام
مــن  كثيــر  فــي  ومستشــار 
الشــؤون فــي النــادي والبلــدة«.

مــع  حديثــه  ختــام  وفــي 
ــى  »الهــدف«، شــّدد الغــول عل
أنّــه »ال شــك أن فقــدان مثــل 
هــذه الشــخصيات يشــّكل فارقًــا 
ومنعطفـًـا علــى كافــة األصعدة، 

وتب���� ��س���ين ب�ا���ة �ل��� 
 ������ ال�����  مرا����  م���� 
ال���يما ���ي ���� حال��ة م��ن 
��ب����  ال���ي  ال�نا���ي 
ال��س���يني�ة  ت��ح��� ال��ي��ة 
و��ا�ب���ا�  ت��يات���ا  ب���� 
و�م�ال���  ل�م��دا�  �ا�  ال���ي 
 ����� �م��ا�  منيع��ة  ���دود 
الم����ا� م��ن ال���ي��را� ال���ي 
ت�ح��� ال��ي��ة ال��س���يني�ة� 
دة  وال� ��س���ين  تب����  ل���ن 
بعم����ا  ال�طني���ة  ل��ي��ادا� 
وت��ي��ر��   ������ �ا�   ��
���يخر�  حم��دا�  وم���� 
����رو� م��ن ب�دت��� ومدين���� 
و�م��� ��ي�ن��ا ال��س���يني�ة� 
الم�����ة�� ال���د�  م��ن 



�كــد مركــ� �لســ�ين لدراســات ا�ســر� 
بــ�ن �عــداد ا�ســر� المصابيــن بفيــرو� 
ك�رو�ــا �ــي ســ��ن االحتــالل ار�ف�ــ� الي�� 
لتصــل الــى  140 اســيرا� � ب�ــد ا�عــالن 
��حمــد  المقدســي  ال�فــل  �صابــة  عــن 
بالفيــرو�� عــا�   17 مناصــرة�  صالــ� 

االشــقر  ر�ــا�  ال�احــ�  المركــ�  مد�ــر 
�كت�بــر  �ــي  اعتقــل  �مناصــر��  ان  �ــال 
2015� ب�ــد اطــال� النــار عليــ� واست�ــ�اد 
وكان   � ب�ــرو�  واصابتــ�  عمــ�  ابــن 
و��ــر�  عــا��   12 �ت�ــاو�  ال  عمــر� 

ــ�  ــدر بحق ــ�� وص ــ� اصابت ــى ر� ــ� �اس لتحقي
� و�صــ�  ســن�ات   9 لمــدة  بالســ�ن  حكــ� 
�ــ�  �مناصــر��  ان   االشــقر  و�و�ــ� 
ال�فــل ال�ا�ــي الــ�� �صــا� بالفيــرو� �ــي 
ســ��ن االحتــالل� حيــ� كان �صيــ� ال�فــل 
ــ�  ــن م�ي ــا� م ــ�� 16 ع ــ�د ال�لي ــير محم ا�س
م�ــ�  التحقيــ�  �ــالل  بالفيــرو�  ال�لــ�ون 
ا��ــر  و  عســقالن�  ���يــ�  مركــ�  �ــي 
��مــا�   40 ب�ــد  ســراح�  �طــال�  االحتــالل 
شــيكل�  الــ�  ـة  ماليـ� بكفالــة�  االعتقــال  مــن 
وادارة  االحتــالل  ســل�ات  ا�شــقر  ــل  وحم�  
حيــاة  عــن  الكاملــة  المســ��لية  الســ��ن 
ا�طفــال القاصر�ــن �تي�ــة االســت�تار بحيا��ــ� 
ــ�  ــ� �ر�س ــي بترك� ــر الحقيق ــ� لل�� و��ر���
ســ�لة لفيــرو� ك�رو�ا� �اربا� ب�ــر� الحا�� 
كل المناشــدات التــي صــدرت عــن مؤسســات 
دوليــة �ــي مقدمت�ــا االمــ� المتحــدة والتــى �ــادت 
ب�طــال� ســرا� االطفــال ��ــية علــى حيا��ــ� � 
ا�ســر�  �عــداد  ار�فــا�  االشــقر  واعت�ــر 
مت��ــ�  �مــر  ك�رو�ــا  بفيــرو�  المصابيــن 
بحيــاة  االحتــالل  الســت�تار  ط�ي�يــة  و�تي�ــة 
ا�ســر� وعــد� ا��ــا� ا��ــرا�ات الكفيلــة 

االســر�  بيــن  ال�ا�حــة  ا�ت�ــار  بمنــ� 
د�ــ�ل  مــ�  و�اصــة  من�ــا�  الحــد  او 
��ــاب�  التــي  اال�فل��ــ�ا  وا�ت�ــار  ال�ــتا� 
� ك�رو�ــا  بفيــرو�  االصابــة  �عرا��ــا 

ــى  ــة عل ــ�رة الحقيقي ــن ال�� ــقر م ــ�ر االش وح
ــي �ــل  ــالل � ــي ســ��ن االحت ــاة ا�ســر� � حي
ــر��  ــاة ا�س ــالل بحي ــت�تار االحت ــتمرار اس اس
حيــ� �ر�ــ� الفحــ� الفــ�ر� ل�ســر� ال��ــن 
�عــرا�  م�ــاب�ة  �عــرا�  علي�ــ�  ���ــر 
ك�رو�ــا� او �قل�ــ� الــى اماكــن ا�ــر� ب�يــدة عن 
ــ��   ــات ل� ــرا� �ح�ص ــن ا� ــى حي ــا�� ال االكت�
ــرو�  ــة ا�ت�ــار الفي ــر �ســ�ل عملي ــ�ا ا�م و�
دا�ــل الســ��ن واســتفحال� بيــن ا�ســر� �

ال�الميــة  الصحــة  من�مــة  االشــقر  وطالــ� 
ل�مــان  االحتــالل  علــى  وال��ــ�  بالتد�ــل 
ك��ــ�  ل�ســر��  ك�رو�ــا  لقــا�  ���يــر 
ــ�  ــن حيا�� ــ��لية ع ــل المس ــي �تحم ــة الت ال��
و��ر���ــ�  �اســية  �ــرو�  �ــي  ب�ســر�� 
لل��ــر� ك�لــ� �ــدد م�ال�تــ� بال�مــل ال�ــاد 
المر�ــى  االســر�  ســرا�  اطــال�  علــى 
ك���ــ�  واالســيرات  وا�طفــال  الســن  وك�ــار 

لل��ــر� عر�ــة  ا�ك�ــر  الف�ــات 
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د�ل ي�م ا�حد الم�ا�� 
27 من ديسمبر2020 
� ستة أسر� من ال��ة 

ال�لس����ة الم�تلة و��ا� 
ا جديد� دا�ل  ��� أع�ام�

س��ن ا�حتالل� ب���� أس�ر 
م���م بالمؤبد� و��:

ــد  ــ� م�م ــ�ر إبرا�� 1 � ا�س
ــا�  ــات �53 عام� ــع�د ���م س
مــن مدي�ــة الخل�ــل الم��ــ�م 
مــد�  المؤبــد  بالســ�ن 
ال��ــا� ومعتقــل م�ــ� عــام 
ع�ــر�  وأم�ــى   �2010
أعــ�ام �ــ� ســ��ن ا�حتالل.

عمــر  كمــال  ا�ســ�ر    �  2
ــا�  إبرا��ــ� ي��ــى �32 عام�
ــ�م  ــن� م�� ــة ج�� ــن مدي� م
ــل  ــا ومعتق ــ�ن 27 عام� بالس
م�ــ� عــام 2006� وأم�ــى 
الســ��ن. �ــ�  ــا  عام�  14

3 � ا�ســ�ر شــري� �ت�ــ� 
��ديــل  ال�تــا�  عبــد 

مدي�ــة  مــن  ــا�  عام�  36�
بالســ�ن  م��ــ�م  �ابلــ�� 
م�ــ�  ومعتقــل  ــا  عام�  23
وأم�ــى   �2002 عــام 
الســ��ن.  �ــ�  ــا  عام�  18

طــ�  م�مــد  ا�ســ�ر   �  4
ــن  ــا� م ــ� �34 عام� البر���
�ام �� الم��ــ�م بالســ�ن 
م�ــ�  ومعتقــل  ــا  عام�  18
 14 وأم�ــى   �2006 عــام 
ــا �ــ� ســ��ن ا�حتــالل. عام�

5 � ا�ســ�ر �أ�ــ� عــ�� 

مــن  ســب��  أبــ�  أحمــد 
م��ــ�م  ط�ل�ــرم  مدي�ــة 
ــل  ــا ومعتق بالســ�ن 14 عام�
م�ــ� عــام 2007� وأم�ــى 
الســ��ن. �ــ�  ــا  عام�  13

��ــام حســن  ا�ســ�ر   �  6
 45� حــرا��  ال�ريــ�  عبــد 
ــا� مــن حــ� ال�ــ�اع�ة  عام
الم��ــ�م  �ــ���  بمدي�ــة 
ســ��ات   9 بالســ�ن 
ــام 2015م�  ــ� ع ــل م� ومعتق
�ــ�  ســ��ات   5 وأم�ــى 

ا�حتــالل. ســ��ن 

� ا�اعة ص�ت ا�سر� � وكا�ت 

��ات ا�حتالل تعتقل ع�ر� م�اط��ن من ال��ة ب���� م�سن�
أ�اد �اد� ا�س�ر ال�لس���ى ان ��ات ا�حتالل ا�سرا��ل� اعتقل� الل�لة الما��ة� و��ر ال��م ا�حد� ع�ر� م�اط��ن من ال��ة 
ب���� �جل م�سن� ومري� من �ام �. و�ال �اد� ا�س�ر� إن �ال�ة م�اط��ن جر� اعتقال�� من ط�ل�رم و��: م�مد �ات� بد�ان 
ا� ح�� جر�  ا� وكال�ما من بلد� دير ال�ص�ن� إ�ا�ة إلى �ا�ل �ل�ل عالجمة �26 عام� ا�� وول�د صال� بد�ان �18 عام� �18 عام�

اعتقال� �الل ت�اجد� �� ا��ا�� الم�تلة عام 1948م� و�� من مخ�� ��� شم�. 
ا� يعا�� من أمرا�  ��ما جر� اعتقال لثال�ة م�اط��ن من �ام � ب���� �جل مسن ومري� و��: اس�� أم�ن ي��� �77 عام�

ا��  م�م�ة �� القل� وب�اجة إلى متابعة ص��ة� و�� أس�ر ساب� ��ى �ال� س��ات و�ص�� إ�ا�ة إلى �اد� ش�امر� �27 عام�
ا�.  وحماد� �خلة �28 عام�

أ�لقــ� إدا�� ســ��ن ا�حتــالل ســ�ن 
ا�عــالن  بعــد  بال�امــل�  ��يمــ�ن� 
ــ�ا��ن�  الس� مــن  عــدد  إصابــة  عــن 
ب��ــرو�  ال��ا���ــن  ــ��ا�  والس�
�ك��و�ــا�. و�ــال �ــاد� ا�ســ�ر �ــ�ا 
مخاطــر  تصاعــد  علــى  جديــد  مؤشــر 
ــع  ــ�ل� واس ــا� ش ــا� ال�ب ــة ا�ت� احتمال�
ب�ــن ص�ــ�� ا�ســر�� مــع اســتمرا� 
ا�عــالن عــن م�يــد مــن ا�صابــات ب�ــن 
المصــد�  و�ــ�  ــ�ا��ن�  الس� ص�ــ�� 
ا�ول ل�قــل عــدو� ��ــرو� �ك��و�ــا� 
ـا إلــى أ�ــ� ســ�ت� أ�ــ�  ل�ســر�� ��تـ�
ع��ــات لعــدد مــن ا�ســر� �ــالل ال�ــ�م. 
وأ�ــا� �ــاد� ا�ســ�ر� أن ا�عــالن عــن 
ــ�  ــ�ا��ن� ي�ت ــن الس� ــات ب� ــ�د إصاب وج
ــة  ــى التصري�ــات الع�صري ــ�م عل ــد ي بع
ــن  ــر ا�م ــا يســمى �ب��ي ــا م ــ� بث� الت

الدا�لــ� ا�ســرا��ل�� حــ�ل اللقــا�� 
ا�ســر�  إع�ــا�  بــ�ن  والمتمثلــة 

اللقــا� لــن ي�ــ�ن مــن �مــن ا�ول�يــات� 
مــن  بتصريــ�  ـا  مر���ـ� وســ���ن 
ال���مــة ا�ســرا��ل�ة. وحــ�� ال�ــاد� 
ــع  ــ�ما م ــر�� � س ــا ي� ــ��� م ــن �� م
وجــ�د عــدد مــن ا�ســر� المر�ــى �ــ� 
ســ�ن ��يمــ�ن�� والــ�� يقبــع ��ــ� 
��ــ� �360� أســ�را�� م��ع�ــن علــى �7� 
ا أ�ص�بــ�ا  أ�ســام. ي�كــر أن �140� أســ�ر�
ــة شــ�ر  ــ� بداي ــا� م� ــرو� �ك��و� ب��
��ســان�أبريل الما�ــ�� ب���ــ� أســ�ران 
ا��ــرا�  عقــ�  إصابت�مــا  ا�كت�ــ�� 
ــا أن �الب�ــة ا�صابات  ع��مــا ب�ــ�م� علم�
�ــ�  �جلبــ���  ســ�ن  �ــ�  ــ�ل�  س�
ــر الما�ــ�. شــ�ر ت�ــرين الثا������مب

���ة ا�سر�: � معبا� ��ا�ون��� 
�س� �ا� للت���ل با�س�رات الل�ات� 

يعتقلن حديثا
شــؤون  ���ــة  �الــ� 
ا�ســر� والم�ر�يــن� أن 
يعتقلــن  الل�اتــ�  ا�ســ�رات 
�ســ�  إلــى  وي�قلــن  حديثــا 
��ــا�ون  بســ�ن  �ــا� 
يســمى  بالعــ�ل  أشــب� 
�المعبــا��� وي��ت�ــ�ن ��ــ� 
�ســاب�ع�  وأح�ا�ــا  �يــام 
للت���ــل  �ســما �اصــا  بــات 
با�ســ�رات المعتقــالت حديثــا. 
ا�ســ�رات  ��ــاد�  ـا  وو�قـ�
�رو�ــا  يع�ــن  ����ــن 
م�ســاوية و�اســ�ة �ــ� �لــ� 
القســ� �بــل �قل�ــن إلــى ســ�ن 
�ت�ت�ــ�  ح�ــ�  الدامــ�ن� 
ب�ــر� ع��ــة مل��ــة ب�ام�رات 
المرا�بــة� ومراح���ــا بال�ــة 
ــة  ــا� العادم ــا الم� ــ� م�� تتد�
الــى ال�ــر�� �ات ا�بــرا� 
�رشــات  وعل��ــا  ال�ديديــة 
جــدا  و���قــة  �ــ���  جلديــة 
تســب� أوجاعــا �ــ� ال��ــر 
أ��ــا�  وكا�ــة  والر�بــة 
اشــت��  ال�ســد�.كما 

ا�ســ�رات� من ســ�� المعاملة 
ــا  ــدم ��ع� ــام المق وســ�� ال�ع
وجــ�د  الــى  ا�ا�ــة  ــا�  وكم�
ــن إســرا��ل��ن  ســ��ا� ج�ا���
�ــ� أ�ســام م�ــاو�� يصر��ن 
ال��ــ�  طــ�ال  وي�ــتم�ن 
إ�عــا�  مصــد�  وي�ــ�ل�ن 
مســتمر ل�ســ�رات علــى مــدا� 

م�ســاوية  ومــن  الســاعة� 
ســ�ا�� الب�ســ�ة �عربة ال�قل 
ب�ــن الســ��ن والم�اكــ��� إ� 
ي��ت�ــ�ن ���ــا دا�ــل أ��ــا� 
وبــا�د�  م�لقــة  حديديــة 
لســاعات ط�يلــة و�بمــا �يام� 
ي��رمــن مــن ال�ــ�م وت�ــاول 

ــة. ــا� ال�اج ــام أو �� ال�ع

إ�ال� س�ن ��يم�ن� عق� ا�عالن عن إصابة عدد 
من الس��ا��ن والس���ا� ال��ا���ن ب��رو� �ك��و�ا�
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أمــا الح�ــ� التــي أبدا�ــا ال�ريــ� 
الرومــان  أن  �كانــ�  ا�ســالمي 
�لســطين  مــن  الي�ــ�د  �ــردوا 
االمبرا�ــ�ر  تدميــر  ��ــر  علــ� 
 70 ســنة  ال�يــكل  �تيطــ�� 
مــن  ��ــار�  و��الــة  للميــالد� 
��دريــان�  االمبرا�ــ�ر  �بــل 
حكــ�  �ــ�  للميــالد�   135 ســنة 
ــ�  ــة ال�ت ــالد ل�اي ــ�ن الب البيزنطي
الخلي�ــة  �مــن  �ــي  ا�ســالمي 
عمــر بــن الخطــا�� واســتمرت 
العــر�  حــ���  �ــي  البــالد 
جيــل  بعــد  جيــال�  والمســلمين 
باســتثنا� تســعين ســنة حكــ� �ي�ــا 
ــن �لســطين  ــ� تك ــ�ن� ول الصليبي
�ــي القــرن الســابع للميــالد عندمــا 
ــ�  �تح�ــا المســلم�ن ي��ديــة� ول
القــد� أ� ي�ــ�د��  يكــن �ــي 
ولــ� يتعــر� المســلم�ن للي�ــ�د 
بــ�� أ��� بــل أكرم��ــ�� ولــ� 
يــد�� الي�ــ�د �ــي يــ�م أن ل�ــ� 
الحــ� �ــي حا�ــ� البــرا�� وأن 
1917 �ــ�  العــام  بل�ــ�ر  وعــد 
الخــالف  و�ــ��  �ــي  الســب� 
وتحريــ� الي�ــ�د علــ� المطالبــة 
بحــ� الصــال� أمــام الحا��.كمــا 
ــرا� جــز� ال يت�ــزأ  ــ� الب أن حا�
مــن المســ�د ا��صــ� المبــار� 
ال�ــري��  القدســي  والحــرم 
لعا�لــة  �ســالمي  و��ــ�  و�ــ� 
�ب�مديــن� ال�زا�ريــة الم�اربيــة 
ح�ــر  �يــ�  وليــ�  المســلمة� 
الملــ�  �لــ� ع�ــد  يعــ�د  واحــد 
ســليمان� والممــر الكا�ــن عنــد 
ــل  ــا�� ب ــا� عام ــ� �ريق ــ� لي الحا�
أن�ــ� �قــ� لمــرور ســكان محلــة 
الم�اربــة و�ير�ــ� من المســلمين 
�ــي ��اب�ــ� �لــ� مســ�د البــرا�� 
ــري��  ــرم ال� ــ� الح ــ� ال ــن � وم
للي�ــ�د  الســما�  كان  و�ــد 
ــل  ــ� مــن �بي ــ� الحا� بالســل�� �ل
ــي المرســ�م الصــادر  التســام� �
العــام  �ــي  با�ــا  �برا�يــ�  عــن 
1840� وليــ� �دا� الصلــ�ات.
الرا�نــة  الحالــة  تطبيــ�  و�ن 
�ــي ا�ماكــن المقدســة ليســ� لــ� 

عال�ــة بحا�ــ� البــرا�� �ن الحــ� 
�ــي ملكيتــ� أو ا�نت�ــا� بــ� عا�ــد 
للمســلمين� وأمــا مــد� التســام� 
أ�حــا�  يســتطيع  الــ��  ��ــ� 
أن  يمكــن  وال  �بــدا���  البــرا� 
ــي يعين�ن�ــا.  يت�ــاو� الحــدود الت
ــل �ســايم��  ــد كان الك�ل�ني و�
ــا  ــر عندم ــ�ا ا�م ــرف ب� ــد اعت �
أمــام  المنتدبــة  الدولــة  مثــل 
�ــي  الدا�مــة  االنتــدا�  ل�نــة 
 1926 لســنة  التاســعة  دورت�ــا 
عــاد�  �جــرت  �ــال:  حيــ�  م� 
ــ� �لــ� الحا�ــ�  الي�ــ�د بالت�ج�
ال�ربــي للبــكا� علــ� ع�مــة 
الم��ــع  أن  علــ�  �ســرا�يل� 
البــكا�  �يــ�  يحصــل  الــ�� 
عا�ــد لل��ــ� ا�ســالمي.. و��ا 

كان يســم� للي�ــ�د بالت�جــ� �لــ� 
�ــ�ا المــكان� �ــال يترتــ� علــ� 
�لــ� أن الم��ــع �ــ� ملك�ــ��. 
وأ�ــار المســلم�ن �لــ� أن الدولة 
ا�بيــ�  كتاب�ــا  �ــي  المنتدبــة 
الــ�� أ�درتــ� �ــي �ــ�ر ت�ــرين 
الثانــي �ن��مبر� مــن العام 1928 
اعتر�ــ� �راحــة بــ�ن الحا�ــ� 
الم�ــاور�  والمنطقــة  ال�ربــي 
�ا�ــة. المســلمين  ملــ�  لــ� 
�كــ�ا� �ــ�ن الي�ــ�د حاولــ�ا العــام 
مزاعم�ــ�  يؤيــدوا  أن   1929
ن�ايا�ــ�  ـ�وا  ين�ـ� حتــ�  بالقــ��� 
علــ�  يد�ــ�  وو�ــع  الحقيقيــة 
الحــرم  مــن  يت�ــزأ  ال  جــز� 
ال�ــري�� ور�ــ� أن�ــ� �الــ�ا أمام 
ــ�ن  ــ� ال يدع ــة �ن� ــة الدولي الل�ن
بحــ� الملكيــة �ــي الحا�ــ�� ��ن�ــ� 
ــ�  ــة �ل ــي الحقيق ــ�ا يرمــ�ن � كان
تحقيــ� �ــ�� ال�ايــة� ويؤكــد �لــ� 
المعــارف  مــا جــا� �ــي دا�ــر� 
يقــ�ل:  والــ��  البريطانيــة� 
�  مــن أكبــر النتا�ــ� التــي تل�ــ� 
الن�ــر والعنايــة التــي ت�لــدت مــن 
العــدا� نحــ� الســاميين ��ــ�ر 
�ــي  الق�ميــة  اليق�ــة  حركــة 
ــي  ــي� و� ــر سياس ــ�د بم�� الي�

التــي  الحركــة 
عر�ــ� بالص�ي�نيــة.. �ن الي�ــ�د 
ــدا� اســرا�يل�  ــ� ا�ت ــ�ن �ل يتطلع
الي�ــ�د�  ال�ــع�  واجتمــا� 
واســتعاد�  �لســطين�  �ــي 
و�عــا�  الي��ديــة�  الدولــة 
العــرف  و��امــة  ال�يــكل�  بنــا� 
�انيــة�  القــد�  �ــي  الــداود� 
ــل داود �. ــن نس ــر م ــ� أمي وعلي
الدوليــة  الل�نــة  ا�تممــ�  و�ــد 
التاليــة:  بالنتي�ــة  تقرير�ــا 
تعــ�د  وحد�ــ�  �للمســلمين 
ول�ــ�  ال�ربــي  الحا�ــ�  ملكيــة 
الحــ� العينــي �يــ�� لك�نــ� يؤلــ� 
ســاحة  مــن  يت�ــزأ  ال  جــز�ا� 
�ــي  التــي  ال�ــري��  الحــرم 
ال��ــ� ا�ســالمي.  مــن أمــال� 
وللمســلمين أي�ــا� تعــ�د ملكيــة 
ــ��  ــن أمــام الحا� ــ� الكا� الر�ي
ــة بحــار�  ــة المعرو� ــام المحل وأم
الم�اربــة� لك�نــ� م����ــا� حســ� 
أحــكام ال�ــر� ا�ســالمي�.ولكن 
ــر�  ــد ح ســلطات االحتــالل� وبع
1967� واســتيال��ا علــ� القــد� 
القديمــة� �دمــ� حــار� الم�اربــة� 
البــرا�  واســت�ل� علــ� حا�ــ� 
مبا�ــر�� وأن�ــ�ت ســاحة كبيــر� 

أمــام  مبل�طــة 
الحا�ــ� لتســت�ع� الي�ــ�د ال�يــن 
يح�ــرون للصــال� أمــام الحا�ــ�� 
ــ�م ي�جــد  ــي �ــ�� الســاحة الي و�
ال�ــ�ير  للن�ــ�  ا�ول  البــا� 
ــالل  ــلطات االحت ــ� س ــ�� ح�رت ال
م�ا�يــا� للســ�ر ال�ربــي للحــرم 
 488 ح�الــي  بطــ�ل  ال�ــري� 
متــرا�� وأو�لــ�� بقنــا� رومانيــة 
�ديمــة ��ل�ــا 80 متــرا�� و�تحــ�ا 
بابــا� �انيــا� �ــي ن�ايــة الن�ــ� عنــد 
ا�ســالمية  الرو�ــة  مدرســة 
العــام 1996.حتــ� بيــن الي�ــ�د 
ــا� أ�ــ�ات  ــر أحيان أن�ســ��� ت��
عــن  الي��ديــة  الق�دســي�ة  تخلــع 
أن  وتعتبــر  المبكــ���  �حا�ــ� 
ال عال�ــة للديــن الي�ــ�د� ب�ــ�ا 
ــة  ــدم وجــ�د أي ــع� ن�ــرا� لع الم��
ــي  ــن �ــريعة النب ــ� وبي ــة بين �ل
ــ��� ل�ــ�  ــا � ــي أيامن م�ســ�� و�
المســتنيرين  الي�ــ�د  بعــ� 
تلــ�  بانت�ــا�  الت�كيــر  �لــ� 
ــال�  ــبيل المث ــ� س ــية. وعل القدس
للحا�ــام  تصريحــات  ن�ــرت 
ســر  أميــن  مــزور�  ي�ــ�رام 
ــي  ــة� � ــة التقدمي ــ� الي��دي م�ل

العــدد ا�ول مــن م�لــة �بتلــ�� 
�ــ�ا  عــن  الصــادر�  الي��ديــة 
الم�لــ�� �يــ� 1999� تحــ� 
ــة  ــ� ت�دي ــن الم� ــل م ــ�ان �� عن
التحديــد  وجــ�  علــ�  الصــال� 
 .��� المبكــ�  حا�ــ�  عنــد 
مــزور  الحا�ــام  �كــر�  وممــا 
�ــي �ــ�ا المقــال أنــ� ال ت�جــد 
�ــي  المبكــ�  لحا�ــ�  �دســية 
وأنــ�  الي��ديــة�  الديانــة 
البلــ��  ح�ــالت  ��امــة  ير�ــ� 
�نــا��  أ�ــر�  �ــعا�ر  أ�  أو 
مــزور:  الحا�ــام  و�ــال 
ســاعات  �ــ�ال  نلتقــي  ��ننــا 
�ــ�ا  �ــي  أ�ــخا�ا�  اليــ�م 
�ــي  الصــال�  يــؤدون  المــكان 
�دســ���. ال�يــن  �ــ�  م��ــع 

ي�ــب�  �لــ�  ��ن  وأ�ــاف:   
علــ�  و�ن  ا�و�ــان�  عبــاد� 
التقدمييــن  الحا�امــات  م�لــ� 
م��ــع  ا�تيــار  �ســرا�يل  �ــي 
الي�ــ�د�. لصــال�  ��ــر 

التــي  الدراســات  �ــي  وكثيــر� 
ي�ــ�د�  متخصصــ�ن  ن�ــر�ا 
الت�راتيــة  الروايــة  أن  وتؤكــد 
أ�ــر��  دليــل  أ�  �لــ�  ت�تقــر 
البرو�ســ�ر  دراســات  ومن�ــا 
الي�ــ�د� �ســرا�يل �نكل�ــتاين� 
ــة  ــي جامع ــار � ــ� ا�� ــ� �س ر�ي
أو  دا�يــد  و�ميلــ�  أبيــ��  تــل 
ــدا أن  ــن أك ــكين� الل�ي سسي�
�ــد� ا��ــدا� لــ� ي�ــي�د �ــي 
ع�ــد ســليمان و�نما �بلــ� بم�ة 
عــام� وأن �ــ�ا الع�ــد �امــ� 
جــدا�� وليــ� �نــا� أ� ســند لمــا 
ورد �ــي �الع�ــد القديــ�� ب�ــ�ن�.

ــتخال�  ــن اس ــب�� يمك ــا س ومم
ــ� واحــد ال ت�ــ�ب� �ــا�بة�  م��
ــ�  ــ� أن حا� ــل و� ــ� بدي ــ� ل ولي
البــرا� حا�ــ� �ســالمي وجــز� 
ــن المســ�د ا��صــ�  ال يت�ــز� م
ال�ــري�.  القدســي  والحــرم 
يد�عــي  أن  كان   ��� يحــ�  وال 
عليــ�  ي�ــر�  أو  ملكيتــ�� 
أن  أو  معالمــ��  تبــد�ل  ت�ييــرات 
جديــد�  مالمــ�  عليــ�  ي��ــي 
ا��يلــة. �ــخصيت�  تنســ� 

كمــا ال يحــ� �� أحــد أن ي�ا�ــ� 
دولــة االحتــالل علــ� اجرا�ت�ــا 
ــة وال�المــة و��اعات�ــا  العنصري
أو  والمقدســات�  التاريــ�  �ــد 
�ــد  الم�ــا�ر  �ــ��  يبــار�  أن 
والمقدســات  البــرا�  حا�ــ� 
ا�ســالمية والمســيحية. كمــا ال 
أو  عربــي  أو  مســل�  يحــ� �� 
كان�  ســب�  و��  �لســطيني� 
أن يتنــا�ل عــن ح�ــر واحــد أو 
البــرا�  حا�ــ�  مــن  تــرا�  �ر� 
�ن  المقدســات�  مــن  �يــر�  أو 
ــا�ال� عــن الحــرم  ــ� ســيك�ن تن �ل
القدســي والقــد� والمقدســات.

الثابــ�  الم��ــ�  عاليــا�  ونقــدر 
ال�لســطيني والعربــي وا�ســالمي 
عــن  يدا�ــع  الــ��  والدولــي� 
كل  وعــن  وا��صــ�  البــرا� 
المقدســات ا�ســالمية والمسيحية 
ــد  ــا نؤك ــا ي�علن ــطين� م ــي �لس �
ونطالــ�  الم��ــ��  �ــ�ا  علــ� 
بــكل ع�امــل تعميقــ� وديم�متــ�.
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   .    الشــاعر �ــار� عبــد الكريــ� 
و�ــ�   � عنبتــا  بلــدة  مــن  محمــ�د 
ــعرية  ــة ش ــ� ت�رب ــر� ل ــاعر مك ش
كتابتــ�  وتمتــا�   � �ريــة  وكتابيــة 
أســالي�  �ــي  بالتنــ��  الشــعرية 
الكتابــة � إلــى جانــ� وال�ــ� المطلــ� 
ــ�د� وا�و�ا�  ــعر العم ــدة الش لق�ي
ــة  ــة ج�ل ــعرية � وبل� ــي الش والق�ا�
�ــي  ويتنــاول   � ممتنعــة  وســ�لة 
و�نيــة  مختلفــة  م�ا�يــ�  كتابتــ� 
ووجدانيــة وإنســانية واجتماعيــة .
 � متقاعــدا�  معلمــا�  وك�نــ�       
ــر�  ــن عم ــة م أم�ــى ســن�ا� ��يل
�ــي ســل� التربيــة والتعليــ� � �قــد 
علــى  المعلــ�  شــخ�ية  انعكســ� 
مكانــة الشــاعر �ــي شــاعرنا أبــي 
عــددا�  ��ــ�  و�ــد   � �ريــ� 
ــي  ــة � ــد الم�م�ع ــن ��ا� ــرا� م كبي
التحيــا�  وت�جيــ�  ور�ــا�  مديــ� 
و�صد�ا�ــ�  أســرت�  ��ــراد 
و�مال�ــ� �ــي المســيرة الترب�يــة .
   شــاعر يمتلــ� أدواتــ� الشــعرية 
 � الثريــة  ل�تــ�  ويمتلــ�  والفنيــة 
ويمتلــ� �قا�ــة تاريخيــة ودينيــة � 
ولديــ� ا�ــال� علــى ا�ســا�ير والتــي 
ــي  ــ�لة � ــة س ــا بطريق ــا� بت��يف� �
أشــعار� � حيــ� تن�ــ� كتابتــ� الشــعرية 
ومكــر�  متمــر�  شــاعر  عــن 
أ�  علــى  وحريــ�   � الح�ــ�ر 
تشــكل الق�يــدة ال�ديــدة جديــدا� �ــي 
ت�ربتــ� � و�ــ� مقــل �ــي الكتابــة 
ــدة يكتب�ــا  بحيــ� أ� كل ��يــدة جدي
تشــكل مدمــاكا� جديــدا� �ــي ت�ربتــ� 
. عم�مــا�  وا�بداعيــة  الشــعرية 
ــد  ــي أشــعار و��ا� ــا � ــد وجدن    و�
الشــاعر �ــدرة كبيــرة علــى الســخرية 
ســا�را�  شــعرا�  يكــر�  ��ــ�   �
يشــكل ل�نــا� �اصــا� �ــي كتاباتــ� � 
 � ��يدتــ�  �ــي  الحــال  �ــ�  كمــا 
:  )  81  � �  � السياســة  أربــا� 
ما بال� أربا� السياسة /  يتخبط�� 

وال كياسة
الرا�ع�� لنا شعارا� /   الم�لة 

والخساسة
��ا ي�ي�� أنا ال�عي� /  و�ا� يسعى 

للر�اسة
ح�� الكراسي شد��� /  وال��ل أ�ب� 

والتياسة

 �� و�ني يبا� ويشتر� /  بالر�
�ي س�� الن�خاسة

    والشــاعر �ــار� عبــد الكريــ� 
القديمــة  ل�شــعار  جيــد  حا�ــ� 
� و�ــد تحــ�ل مــ� ال��ــ� إلــى 
بدايــا�  منــ�  للشــعر  نا�ــ� 
تفتــ� وعيــ� الشــعر� � �ن�ــ� 
تــارة� � وأ�فــ� تــارة أ�ــر� � 
ــدة  ــ� الق�ي ــ� أصبح ــ� ال�� وم
الــ��  لشــاعر�ا  م�احبــة 
أ�  وا�تــدار  ب�بــدا�  أســتطا� 
يشــكل عال�ــة �نا�يــة وأ� ين��ــر 
. الشــعر�  وبالنــ�  بالت�ربــة 
    تت�لــى الم�م�عــة بالق�ا�ــد 
ال��ــ�  تالمــ�  التــي  ال��نيــة 
والدعــ�ة  والفلســطيني  العربــي 
وم�اب�ــة  وال�مــ�د  للمقاومــة 
التحديــا� وا�صــرار علــى الحــ� 
و�نــا   � ســبيل�  �ــي  والن�ــال 
�ــي  الشــعر�  الم��ــ�  يت�لــى 
��يدتــ� � صر�ــة ونــدا� � � � 
206 � التــي يقــ�ل �ــي جانــ� من�ــا :
 سر يا ر�يقي وار�� العلما   /   

واج�ر ب���� عان� القمما
وا�أر كلي�� ��� مند�عا   /      يحمي 

عرينا� صد� من ��ما
واسح� ��� العدوا� �ي ���� /  

واص�ر بنار� حاكما� �لما
واصمد ب�ر�� حرة� أبدا�  /  واشم� 

كط�د� .. �ب� القدما
وأ�لــ� ��ا�ــد الم�م�عــة وجدانيــة 
أ�  بمعنــى   � و�اتيــة  واجتماعيــة 
الشــاعر يكتــ� مــا يــدور �ــي �ا�ــر� 
الق�ا�ــد  عشــرا�  كتــ�  و�ــد   �
ــ�  ــاد� وأ��ات ــ� وأوالد� وأحف ل�وجت
� ول�ــا ج�انــ� اجتماعيــة م�ي�ــة 
وتدلــل   � معن�يــة  �يمــة  و�ا� 
االجتماعيــة  الشــاعر  مكانــة  علــى 
 � ا�ســرية  با�جــ�ا�  وارتبا�ــ� 
و�نــا مثــال مــن �ــ�ا الشــعر �ــي 
عمــر�  ر�يقــة  إلــى    � ��يــدة 
�ــي أيامنــا ا�ولــى � � � 12 ( :

ر�يقــة الــدر� كــ� �يــ� المنــى درجــ�   
ــا ــ� ��ا�ي� ــ� تحل ــد ك ــ� الق�ا� /  �ي
بيــ� المســرة شــدنا� بمفخــرة �   /   
يــا ن�مــة� �ــي ســما عينــي أحيي�ــا

ــي دعــة�  /   ــا �حكــ� تنســا� � أيامن
ــى �ــي دياجي�ــا كنــ� الشــعا� المرج�

  / ر�ــا  نعم� ج�نــا  بال�نــا  دارة�  يــا 
نحمي�ــا بالحــ��  نحرســ�ا  بالــ�د� 
ــردا�  ــا متف ــ�� الشــاعر �ن ــا يك  وربم
رواجــا�  ت�ــد  ال  ��ا�ــد  بم�اميــن 
لمثيالت�ــا �ــي الشــعر العربــي عامــة 
و�ــي الشــعر الفلســطيني علــى وجــ� 
الق�ا�ــد  �مع�ــ�   � الخ�ــ�� 
العربيــة والفلســطينية ت�نــ� نحــ� 
صخــ�  �ي�ــا  أ�ــر�  وج�ــا� 
ا�و�ــا� العامــة وم�اكبــة ا�حدا� � 
وتتنــاول ال��ــ� العــا� علــى حســا� 
ن�د�ــا  التــي  الشــاعر  شــاعرية 
الشــاعر  يعــ�د  نقــا� عندمــا  أكثــر 
إلــى �اتيتــ� بــدو� شــعارا� برا�ــة  
. ال�ــرا� واالبتــ�ال  ل�ــة  وبــدو� 
 ي���نــا بعيــدا� �ــي م�اميــن الق�ا�ــد 
والبســا�ة  بال�ــد�  تت�ــ�  التــي 

الل�ــة  وج�الــة 
واالبتعــاد عــن المباشــرة الف�ــة أو 
انت�ــ�  حيــ�   � المقيتــة  الرم�يــة 
أســل�� البســا�ة ا�ســرة � أو مــا 
ــا  ــ� � و�ــ�ا م نســمي� الســ�ل الممتن
نطمــ� إليــ� لــد� الشــعرا� ا��ريــن 
ص�تــ�  شــاعر  كل  يمتلــ�  بحيــ� 
الخــا� و�ام�ســ� الخــا� وصــ�ر� 
الشــعرية وا�يحا�يــة الخاصــة � و�ــ� 
مــا مي�ــ� الشــاعر �نــا � حيــ� ي��ــ� 
ــر�  ــة ويع ــر الت�رب ــدة مختم للق�ي

كلمــة  كل  ي��ــ�  أيــن  تمامــا� 
�ــي النــ� � وكيــ� يشــت� ال�ــ�رة 
ــة  ــي الل� ــر� � ــكل تف� ــعرية بش الش
التــي �ــي الكن� الــ�� ي�ــ� أ� يبح� 
عنــ� أ� شــاعر يريــد أ�         يكــ�� 
شــاعرا� متفــردا� وباحثــا� عــن ال�فــا� 
 � الق�يــدة  ملكــ��  �ــي  والنقــا� 
الشــعر  كمــا يقــ�ل �ــي ��يــدة � 
مر�تــي � � � 94 � والتــي ي�دي�ــا 
ل�ســتا� الشــاعر حنــا أبــ� حنــا :

أر� روحي محلقة� / ك��� الشعر 
مر�تي

أعب�ر �ي� عن ألمي  /  وأحكي عن 
معاناتي

وعن سعد� وأ�راحي  / و�حكي 
وابتساماتي

**
وأنس� من �ي�� الح�� أشعار� 

ول�حاتي
وأم�ي تاركا� �لفي /  أري�ا� �ي 

محطاتي

�د� المرج�� أر�ب� /  وأشعر 
أن��� ���

عسى ا�يا� ت�ح� لي /  وتخف� 
�ي� راياتي

الم�م�عــة  ت�منتــ�  مــا  ور�ــ�   
ــة  ــد مكتمل ــن ��ا� ــن ســط�ر�ا م بي
إال   � بالد�شــة  ومفعمــة  وجميلــة 
ــي  ــد الت ــن الق�ا� ــددا� م ــا� ع أ� �ن
أر� بــ�� الشــاعر �ــد تع�ــل نشــر�ا 
بحاجــة  � و�ــي  الكتــا�  �ــ�ا  �ــي 
إلــى مراجعــة والــى إعــادة تد�يــ� 
ت�ربــة  لــ�  شــاعر  أمــا�  �نحــن   �
��يلــة � وكل نــ� يحســ� لــ� أو 
عليــ� � وإ�ا� �ــ�� الت�ربــة الكبيــرة 
للشــاعر �ــار� عبــد الكريــ� محمــ�د 
ــد  ــ� الق�ا� ــة جم ــد تع�ــل عملي � �ق
و�باعت�ــا �ــي الم�م�عــة / الديــ�ا� 
� و�اصــة تلــ� الق�ا�ــد أو ا�ناشــيد 
التــي نشــر� �ــي الم�م�عــة والتــي 
والتــي   � الفنــي  ال�انــ�  تفتقــد 
جــا�� كمســا�ما� مــن الشــاعر �ــي 
مناســبا� مدرســية أو اجتماعيــة � 
ــ�� ال�ــ�ارة  ــا ب ــا �قــد وجدن ومــن �ن
بالشــاعر  ت�ــر  أحيانــا�  ا�نتاجيــة 
. والتعبيريــة  الفنيــة  و�ا�قتــ� 
    �عندمــا تحلــ� الكلمــا�� تحل� �ي 
ســما� صا�يــة نقيــة � تحلــ� ب�جنحــة 
مل�نــة � تطلــ� صــ�� ا�ر� وبــ�� 
القلــ� � تتد�� بالمشــاعر ال�ياشــة � 
وتد�لنــا أجــ�ا� الق�ا�ــد �ــي حديقــة 
�ــ�ا الشــاعر الــ�� يمتلــ� القــدرة 
ــة  ــي كتاب ــال� � ــى اال�ت ــة عل الحقيق
النــ� الشــعر� � بعيــدا� عــن التقليــد 
والتكرار و�ــر� �ا� الم�ا�ي� التي 
تــا� �ــي دروب�ــا كثيــر مــن الشــعرا�.

  شاعر وكات� من �لسطين 

�ا��ياد ا��قا��� 
يقدم عدة مبادرات 

عربية .  
 ) الثقافة فعل مستمر 

وسلوك دائم ال ينتهي اال 
بانتهاء الكون .(

االدبــاء  شــعار  كان  هــذا 
الــدوام  علــى  والمثقفيــن 
وقــد آمنــوا بــه واال لمــا كان 
القاســية  الظــروف  رغــم 
ــذا  ــم ه ــا العال ــر به ــي يم الت
الثقافــي  االدبــي  الحــراك 
الــذي نشــهده بــكل جمالياتــه 
الجمــود  حالــة  رغــم 
والركــود والمنــع وتوقــف 
واالنشــطه الفعاليــات 

المؤسســات  مــن  العديــد 
تعنــي  التــي  والمنتديــات 

واالدبــي  الثقافــي  بالشــأن 
مارســت دورهــا وبطــرق تتوائم 
المرحلــه هــذه  متطلبــات  مــع 

اســتمر  المنطلــق  هــذا  ومــن 
ــة  ــة والتنمي ــاد للثقاف ــدى الجي منت
باقامــة  الجائحــة  بدايــه  منــذ 
العديــد مــن االنشــطه والفعاليــات 
دائــم  تواصــل  علــى  وبقــي 
فــي  نشــطا  وظــل  رواده  مــع 
مســتثمرا  االدبيــه  الســاحة 
الوســائل التكنولوجيــه بالشــكل 
االمثــل وذلــك مــن خــالل اقامــة 
ــه  ــه االلكتروني ــيات االدبي االمس
التــي القــت استحســانا وقبــوال

اســتمرت  الجيــاد  مســابقات 
مــن  النصيــب  لهــا  وكان 
ادارة  تــدرك  حيــث  االنشــطه 
الجمــة  اهميتهــا  الجيــاد 

وفوائدهــا مــن خــالل االلتقــاء 
بيــن المثقفيــن االدبــاء العــرب 
والتجــارب  الخبــرات  وتبــادل 
ــه  ــاد البيئ وقــد وفــر منتــدى الجي
المناســبه واالرضيــه الخصبــه 
المرجــوة االهــداف  لتحقيــق 

مؤخــرا  الجيــاد  اقــام  وقــد 
وهــي  الكترونيــه  مســابقات 
وبعــدة  شــهريا  تقــام  دوريــة 
حيــث  وفنيــه.  ادبيــه  اجنــاس 
عقــد مســابقة بالخاطــره تحــت 
ــراع(  ــر الي ــن ينفج ــوان )حي عن
كان لهــا صــدى واســع حيــث 
احــد  مــن  ادبــاء  بهــا  شــارك 
عشــرة دولــة عربيــه وحوالــي 
منهــا  قبــل  مشــاركة  ســبعين 
اعلــن  وقــد  وخمســون  اثنــان 
حيــث  المســابقه  نتائــج  عــن 
ســيتم نشــر المشــاركات الفائــزة 

فــي كتــاب ســيصدر قريبــا 
ــي العــراق الشــقيق وهــو مــن  ف
والتشــاركيه  التعــاون  بــاب 
ــا  ــاد دائم ــا الجي ــعى له ــي يس الت
مــع كل الهيئــات والمؤسســات 
الثقافــي بالشــأن  تعنــى  التــي 
بالفــن  مســابقات  وكذلــك 
االطفــال  وقصــص  التشــكيلي 
وقــد شــهدت هــذه المســابقات 
ســاهم  النظيــر  منقطــع  اقبــاال 
المشــهد  إثــراء  فــي 
و  االردنــي  الثقافــي 
العربــي علــى حــد ســواء 
فــي  الــدور  ننســى  وال 
تســويق الكاتــب والمثقف 
تــوج  وقــد  االردنــي 
ــذا  ــه ه ــدى انجازات المنت
العــام بإصــدار الجــزء 
الثانــي مــن موســوعته 
الجيــاد  فضــاءات 
القصيــرة(  )بالقصــة 
ــب  ــه )161 (كات ــارك ب ــد ش وق
العربيــه  الــدول  مــن  وكاتبــه 
)520( بحوالــي  يقــع  وهــو 
بعــض  تضمــن  وقــد  صفحــة 
تشــكيليين  لفنانيــن  اللوحــات 
ســاهمت باضفــاء لمســه جماليــه
الــدور  وادراك  الوعــي  ان 
بالمثقفيــن  المنــوط  المحــوري 
ــث ادارة  ــن يح ــو م ــاء ه واالدب
بدورهــا  القيــام  علــي  الجيــاد 
وطــرق  الحلــول  وايجــاد 
ــي  ــاء المشــهد االدب مبتكــره البق
رســالته  يــؤدي  نشــطا  حيــا 
العظيمــة وينشــر الوعــي وروح 
بيــن  والتضامــن  التســامح 
الفرصــه  ومنــح  االمــه  ابنــاء 
لنثــر  والمبدعيــن  للموهوبيــن 
الثقافــة. فضــاء  فــي  ابداعهــم 
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15A شارع محمد خميستي 
- الجزائر -

املوقع اإللكرتوين:
www.wassitmag.com

الربيد اإللكرتوين:
wassitmagharibidz@

gmail.com

إلشهاراتكم توجهو إىل املؤسسة الوطنية لإلتصال 
والنرش بوكالةANEP رقم 01 نهج باستور 

- الجزائر -
الهاتف:

021711664
021737128

الفاكس:
021739919
021379559

املدير مسؤول النرش:
بلقاسم فرحات

املستشار اإلعالمي
السعيد قرايت
رقم الهاتف:

0550463504
0783014046
0698757133

الطبع:
املؤسسة الجزائرية للطباعة
SIMPRAL
20شارع الحرية

- الجزائر العاصمة -

الوسيط املغاريب جريدة ورقية 
وألكرتونية

سحب من عدد األمس:
3300 نسخة

عدد الزيارات للموقع:
 381899

سافرت ظنوين يف مصريي
احتارت أفكاري
أميش يف الفراغ

هويت كريشة مذبوحة
من أكون؟

كيف أعرف مكانتي؟
فؤادي يرتجف صامتا

عكس مشاعري
أحببت وطني وافتخر بوجودي

وغنيت لحن أشواقي
وهبته دمي وروحي

رموا حويل سهام املوت
مضوا يطعنون ظهري

يفتتون أوارصي

غابت جذوري وخنق صويت
منذ زمن غابر 

قتلوين بأقوالهم املاكرة
مزقوا ستائري 
شوهوا معاملي

رغم النوائب والتآمر
لن أكون ضحية 
سأبقى ها هنا  

يف أريض كالطود األشم 
من أكون؟

أنا نبيض وعروقي  
أصيل وفصيل جزائرية

بقلم/بسوف ججيقة

«ِانتصار الحياة المادية على الحياة 
اإلنسانية في الرواية النرويجية الجوع »

وبعد ظهور القومية والكفاح من أجل االستقالل 
ظهرت فرتة جديدة من األدب الوطني املرتبع يف 

كنِف فيٍض من الرومانسية الوطنية برز من خالله 
العظامء األربعة: هرنيك إبسن، وبيورنستارنه 

بيورنسون، وألكسندر كيالند، وجوناس الي. وكانت 
أعامل  هرنيك إبسن األخرية ما جعل للرنويج مكانًا 

يف األدب األورويب الغريب.
ثم جاء األدب األحديث إىل الرنويج عرب األدب الذي 
أنتجه الكنوت همسون، وسيغبيورن أوبستفيلدر يف 

تسعينات ق19 و ثالثينيات  ق20  لقد كانت تجربة 
هامسون  مع النرث الحديث جديرة بالذكر  ألن األدب 

يف تلك الفرتة متيز بسلسلة طويلة من الوثائقيات 
التي كتبها بعض الرهائن عند األملان أو املقاومني ضد 

اإلحتالل  
ويف القرن 20 تحصل كاتبني من الرنويج عىل جائزة 

نوبل و الكونت هامسن أحدهام.
اِّن رواية الجوع Sult   الصادرة عام 1890م بعد أن 

 "Ny Jord" نُرشت بشكل متقطع يف املجلة الدمناركية
عام 1888م جاءت مبثابة فاتحة أدبية عىل القرن 

20 حيث تُصور هذه الرواية الالعقالنية املوجودة يف 
العقل البرشي بطريقة مثرية لالهتامم  مجموعة من 

الشخصيات املميزة و التي تولد اِنطباعا غري عادي 
عند املثقف نذكر  منها:«صاحبة الفندق، هانس بويل، 

السيد كريستي، فيديل يارلسربغ، القبطان و.....» 
بيدى أن الكاتب مل يذكر اسم بطل الرواية الجائع 

الذي  يلوك الخشب لتسلية جوعه بينام يجلس عىل 
الكريس الوحيد الذي ميلكه يف تلك الغرفة العفنة و 
هو يحاول عرص عقله إلنتاج مقاالت ينرشها مقابل 

بعض املال  ِيل َيسد جوعه  ثم يصور لنا الكاتب كيف 
كانت هذه الشخصية مهتمة مبظهرها الخارجي رغم 

أنها المتلك سوى بذلة واحدة كام ذكر لنا تفاصيل 
اِنتقال هذا الجائع من فندق فقري اِىل فندق أفقر 

منه لعدم قدرته عىل دفع اإلجار ثم كيف خرج نحو 
الشارع و بات فيه أياما وليايل حارة وباردة.

 تحدث الكاتب أيضا وبعمق عن مظهر الشخصية 
الذي راح يزداد سوًء مع مرور الوقت ورغم هذا مل 
ينكرس كربيائها أو يتزعزع ومل تطلب طعاما مجانيا 

أو ماال من أحد بل بالعكس كان بطل الرواية الجائع 

مثال يف الصدق و اإلخالص وعاقب نفسه يف 
اِحدى املشاهد التي صورها الكاتب عندما 
أخذ َرصفاً اضافيا من  صاحب املحل وكيف 
بقي أليام و ليايل يعاتب نفسه و يحاسبها 

وقرر يف النهاية رغم جوعه حرمان نفسه منها 
و أعطاها إلمرأة فقرية، كام ان هذا البطل 

الجائع لديه شك قوي بخصوص وجود اإلله 
يتحاور مع نفسه يف جِل األوقات حوارا داخليا و 

خارجيا يتهرب من مكان آلخر تخطر عىل باله أفكار 
خبيثة لكن  يغلبه الُنبل واملكابرة ثم يتعمق الكاتب 
ليصف مرحلة الكتابة الصعبة و كيف أنها مستعصية 

ال تنهمر عىل الورق متى ما استدعيناها. جاءت 
الرواية بطابع  ممل بعض اليشء يف البداية ولكن  

مع  تقليب الصفحات قد نتحسن األمر و نلمس 
الصورة التي يريد الكاتب أن يرسمها لنا و الرسالة 
التي يوجهها ِالينا من خالل الشخصيات  املضطربة 

التي تم عليها  بناء هذه الرواية و قد برزت يف 
نهايتها االِهانة الكاملة للحياة املادية التي اِنترصت 

عىل الحياة اإلنسانية.

بقلم :فاطمة بومدين /الجزائر

لم تكن النرويج دولة مهتمة باألدب و الثقافة يوما لكنها بالرغم من ذلك شقت طريقها فيه مع بروز أشعار الوثنية و اإليدا  والشعر السكالدي مابين القرنين ٩ و 
١٠   لشعراء مثل براغي بوداسون وإيندير سكالداسبيلير و بعد وصول المسيحية بدأت  النرويج عملية  تواصل جديدة  مع التعليم في القرون الوسطى داخل أوروبا، 

  فترة غنية باإلنتاجات األدبية مع نهاية ق١٢و بداية 
ً

كلة
َ

وِاندمجت التقاليد األصلية الشفوية وكذا التأثيرات التي طبعتها الشعوب األيسلندية  والكتابات التاريخية ُمش
ق١٣ و من بين ِنتاجاتها  كتاب تاريخ النرويج، وملحمة نيفلونغا، وملحمة سيرديك.

و في الفترة المظلمة في تاريخ األمة  الممتدة مابين ق١٤و١٩

قيل أنك جبًال
راسخاً يف األرض محتمًال 

أسداً ال تبغي شيئاً 
يف ميينك العزة

هي من متنح    القوة                                                                                                                                         
و باستطاعتك تغيري الكون 

إن شئت 
عزمية أشد الرجال متتلك

تبهر عيون الكل 
و لكن 

تحلم و ملاذا تحلم ؟!
ما أجمل الكون من حولك

القمر يشدو لك 
و الشمس ترسم أخاديد الحب واملجد

و النجوم تاج عىل هذا القد

فعن ماذا يا صاح تبحث ؟
و عام يف قلبك تنوى 

كل الجامل من حولك 
فلامذا تجلس هنا تبيك ؟
و هل من الهموم تعاين ؟

يا من أرغمت العزيز يعاين 
اليوم هنا ترقد و عيونك

من الدمع تعاين 
وجرح يف العمق سارى 

و همت األيام عليك تُغاىل 
اه يا عاشق الصمت 

و الدمع يف العني غاىل 
جراح الجسد أهون

من جراح القلب 
تسألني الناس يف حرية 

ملاذا هذا الرجل يتمتم 
يعيش الحرية 

 وأي حرية 
الدمع فاض و انسكب 

عىل وجنتي األمل و أخرتق 

جبني اليأس وامتزج بالعرق 
و نفس حزين مأسورة 

تشتهي العودة للهروب من 
مآيس الحياة املحصورة 

سامح ادور سعدالله

قيـــــــل عنــــك

أنا جـــزائــــريـــــة
غيمة ساكنة متر بال كالم

مطر يطهر الوجوه
ميتطي جواز سفري

استفيق يف رعب
متنيت حضن

 أوراقي الفارغة
أستنشق عطرك 

يف غرفتي املظلمة
 مشيت مختنقة
أفتش عن وجهه

بني األنام
أفتح ذكريايت 

أرسم نغامت األعياد
يف مركب البوح
ننىس األوجاع
نرسق األضواء

نغوص يف الزمن
بال خوف وال عتاب

نحتيس كلامت الشوق
نتلذذ بطعم العشق

لو كنت معي
لخطفت الوقت
لكتمت أنفايس

 لك وحدك
لك يا بحر أرساري

أرسم طيفك كالنجم الالمع 
أحلق معك يف قنديل األفراح

ألرتوي من جرحك وغدرك
أخطو بأناميل آماال

يسقط اللؤلؤ أمطارا 
تغسل جرح الدهر

أبحث يف فراغ 
أسكت يف صمت كئيب

وأركب يف مركبة الوداع. 

بقلم/بسوف ججيقة

مـركـبـــــة الــوداع
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عني على ماوراء اخلبر

هذا األسبوع أعلن فريق حراس القيادة Master اإلفريقية و العربية 
بالتعاون مع منظمة Mind بزميبابوي عن أفضل ثالثني بطل إفريقيا و عريب 

تحت عمر 30 سنة لعام 2020 ممن ساهموا يف تنمية مجتمعاتهم و من 
الجزائر كان البطل الوحيد  هو عبد الله يحياوي هذا الشاب الذي سبق و 
رشف الجزائر يف عدة محافل ، أعامل و ملتقيات يف مجال العمل اإلنساين 

و التطوعي  ، و هو عضو مجلس إدارة يف اإلتحاد العريب للتطوع كذلك 
مستشار لسياسات متكني الشباب مع منظامت دولية عديدة أيضا عضو 

اللجنة العالية لجائزة األمرية محمد بن فهد العاملية ألفضل األعامل التطوعية 
يف العامل ، و االن بعد اإلعالن عن نتائج املسابقة تستمر الجهة املنظمة يف 

التعريف بالفائزين و إنجازاتهم .
تقرير خديجة ناييل

الشاب يحياوي عبد الله ضمن 
ثالثين شخصية إفريقية

 و عربية مؤثرة لعام ٢٠٢٠   

البيض :

 شباب ينطلقون سيرا على 
األقدام نحو العاصمة لنقل 
إنشغاالتهم لوزير الداخلية

تحت شعار انقذو مابقي

إنطلق  األمس عىل الساعه 10 صباحا شباب من دائرة بوقطب 
التابعة لوالية البيض سريا عىل االقدام متجهني نحو العاصمة 
لتقديم شكوى إىل وزير الداخليه ، عىل ماطالهم من فساد 

وتهميش من طرف السلطات التابعة لبلديتهم.
وجاء يف اإلشعار الذي نرشه مجموعة الشباب أن قرارهم جاء 

بناًء عىل“القرارات التعسفية والبريوقراطية والتمييز الذي 
تعرضنا له“ ،ويضيف ذات املصدر “ وبناءا عىل ذالك سننطلق 

مشيا عىل األقدام نحو الجزائر العاصمة وبالتحديد وزاالة 
الداخلية ووزارة العدل ، وذلك يوم 2020/12/27 تعبريا عن 

هذا الظلم الذي تعرضنا له“ .
عبدالهادي ب

قطاع التربية بالمسيلة يعيش حالة 
من االضطرابات وعدم اإلستقرار 
يعيش قطاع الرتبية بوالية املسيلة حالة من االضطرابات 
وعدم اإلستقرار منذ مدة وإستمرار األزمة حيث التزال 

حركة الغليان تسود املشهد، وذلك لعدم ظهور بوادر إلنفراج 
األزمة القامئة داخل القطاع، وحسب القامئني عىل شؤون 

نقابات الرتبية أنهم بصدد مواصلة اإلحتجاج بسبب تعنت 
الوصاية والتامطل يف معالجة األزمة بجدية وإعطاء الحلول 

املرضية
لألرسة الرتبوية، وعىل الرغم من سلسلة اإلجتامعات 

والحوارات، باإلضافة إىل اللقاءات التي عقدت بني  املفتش 
العام للوزارة خالل األسابيع املاضية ثم مع السيد وايل الوالية 

السيد عبد القادر جالوي وأخريا ممثيل لجنة التحقيق التي 
أرسلتها وزارة الرتبية الوطنية كل هذه اللقاءات مل تخرج 

بنتائج ترىض القواعد النضالية، وأعتربتها النقابات غري مجدية 
وال تحمل حلول ملا يحمله البيان رقم ٣من مطالب مرشوعية 

معتربين هذا تهرب وفشل قطاع الرتبية بالوالية ومن خالل 
االجتامع الذي عقد مؤخرا بني نقابات الرتبية بالوالية مع كل 
القواعد النضالية التي أرصت عىل مواصلة وتصعيد اإلحتجاج 
إىل غاية تحقيق كل املطالب املرفوعة ملدة٣أيام إبتداءا من 

يوم اإلثنني ٢٨ديسمرب٢٠٢٠اىل غاية يوم األربعاء، ومن خالل 
الرد الرسيع عىل نقابات الرتبية الصادر عن مدير الرتبية نهار 

اليوم أوضح السيد مدير الرتبية لوالية املسيلة أن مصالحه 
قامت بتسوية الوضعية املالية لألساتذة املعنيني مبا فيها 

املخلفات املالية، موضحا أن تعيني الكفاءات عىل مستوى 
مصالح مديرية الرتبية بأن هذا من صالحيات مدير الرتبية 

والوصاية والعمل جاري عىل تغيري بعض رؤساء املصالح كام 
نوه مدير الرتبية أن جميع إنشغاالت موضفي القطاع أخذت 

بعني اإلعتبار وتم التكفل بها
لتسويتها كامإعترب أن لغة الحوار هي السائد ومن ضمن 

إسرتاتيجية عمله حاثا األرسة الرتبوية يف بيانه الذي تحصلت 
جريدة «الوسيط املغاريب»  عىل نسخة منه  عىل عدم 

الدخول يف مثل هذه االحجتاجات مجددا والعدول عنها، 
ألنها التعود عىل أبنائنا بالفائدة وتغليب املصلحة العامة 

ووضعها من األولويات مع التعقل يف إدارةهذه األزمة التي 
حلت بقطاع الرتبية بالوالية.

                           املسيلة :محمد بوسعدية

يف إطار متابعة املشاريع التنموية عىل مستوى مناطق الظل بدائرة 
ولهاصة ارشف السيد رئيس الدائرة عىل خرجة ميدانية مع اللجنة التقنية 

للدائرة تم معاينة أشغال كل املشاريع املسجلة يف إطار مناطق الظل 

ببلديتي الدائرة ،و يتعلق األمر بكل من مرشوع ،إنجاز شبكة الرصف 
الصحي بزاوية ، نسبة األشغال ٥٠٪   وكذا تهيئة وتعبيد بالخرسانة 

الزفتية طريق الرابط بني قادة عيل واوالد الهاشمي نسبة األشغال بها 

تقارب النهاية وايضا معاينة مرشوع الربط بالغاز الطبيعي مبركز زغار الحمري 
والتي سوف تشمل كل بلدية ولهاصة الغرابة من مختلف مراكز الربط. 

عني متوشنت ياسني بوجمعة 

عين تموشنت 

مشاريع على مشارف االنتهاء وأخرى قيد االنجاز بدائرة ولهاصة 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

