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رئي�ص حزب تون�ص بيتنا فتحي 
الورفلي يف حوار مع الو�سط : 

كرثة االأحزاب و تغول 
االإ�ضالميني اأّثر على 
امل�ضهد ال�ضيا�ضي  

املدير العام للوكالة الوطنية للت�سغيل ر�سا اأحمد زقادي يك�سف :

تن�ضيب حوايل 448 األف طالب عمل 
الدرك الوطني باجلزائر العا�سمة 

توقيف ع�ضابة تزوير و ن�ضب و احتيال
 امل�سرفة على ال�سالون االأول لال�ستثمار 

يف اجلنوب نوال بلودات لـ"الو�سط"

 الهدف فتح االأبواب و اإتاحة  
الفر�ش للموؤ�ض�ضات النا�ضئة 

   .      عدالن مالح : ماع�ساين اأن اأقول لزوجتي عندما تزورين يف ال�سجن ...ماعدا: مزلتي حتبيني ؟
  .     القا�سية : مل ناأت هنا لل�سحك

  .       عدالن : اإن كانت م�سلحة البالد تقت�سي دخويل ال�سجن " معله�ص �سربوين ب6اأ�سهر "
 .       �سقيق عدالن : حاولت اإقناع اأخي بالعدول عن مواقفه لكنه مل ي�ستمع

 .      عدالن مالح يجوع خالل املحاكمة : " اأنا املتهم اأطالب جتيبويل ناكل االآن "
  .       القا�سية اأمام حتد �سخم..وترف�ص " الت�سيي�ص " و اخللفيات

  .         املحامون : جئنا للت�سامن مع مالح ولي�ص بحثا عن ال�سهرة

ق�ضية



ب�سكرة

الدرك الوطني يحرر طفال 
قا�صرا من خاطفيه

متكن عنا�رص املجموعة االإقليمية للدرك الوطني بوالية 
ب�سكرة من ا�سرتجاع طفل يبلغ من العمر 13 �سنة اختطفه 

جمهولون، مع طلب فدية من والده، واأو�سح بيان للدرك 
الوطني اأن »وقائع الق�سية تعود اإىل تاريخ 16 دي�سمرب 
املا�سي على ال�ساعة ال�ساد�سة والن�سف م�ساء عندما 

تلقت املجموعة االإقليمية للدرك الوطني بب�سكرة مكاملة 

هاتفية من طرف مواطن يقطن ببلدية عني الناقة، مفادها 

اختطاف ابنه البالغ من العمر 13 �سنة من طرف جمهولني 

بعد تلقيه ات�ساال هاتفيا من رقم جمهول، حيث اأخربوه 
باأنهم قاموا باختطاف ابنه وطالبوه بت�سليمهم مبلغ 250 

مليون �سنتيم مقابل اإطالق �رصاح الطفل«.
واأ�ساف البيان اأنه »مت على الفور مبا�رصة عملية البحث 
وتكثيف التحريات على م�ستوى اإقليم املجموعة، حيث 
متكن عنا�رص الدرك الوطني يف حدود ال�ساعة ال�سابعة 
والن�سف م�ساء من العثور على الطفل املختطف وهو يف 
حالة �سحية جيدة مبنطقة زراعية بالقرب من الطريق 

الوطني رقم 83 بقرية احلراية، بلدية عني الناقة، يف حني 

الذ املختطفان بالفرار«وبعد موا�سلة التحريات »مت توقيف 

امل�ستبه فيهما يوم 17 دي�سمرب على ال�ساعة الثانية زواال«.

خبر في 
صورة

املوؤ�س�سة الوطنية  للفنون املطبعية 

اقتناء مطبعة حديثة تطبع 6 ماليني كتاب �صهريا
.       �سفقات لطبع الكتب لفائدة موريتانيا و بوركينا فا�سو

جمل�س الأمة

جل�صة علنية اليوم خم�ص�صة 
لطرح الأ�صئلة ال�صفوية  

على  �سفوية  اأ�سئلة  لطرح  تخ�س�ص  علنية  جل�سة  اخلمي�ص  اليوم  االأمة  يعقد جمل�ص 
واأو�سح  للمجل�ص،  بيان  االأربعاء  اأم�ص  به  اأفاد  ما  احلكومة، ح�سب  اأع�ساء  من  عدد 
ذات امل�سدر اأن هذه االأ�سئلة تخ�ص قطاعات ال�سباب والريا�سة، االأ�سغال العمومية 
واإ�سالح امل�ست�سفيات وكذا  وال�سكان  ال�سحة  التقليدية،  ال�سياحة وال�سناعة  والنقل، 

البيئة والطاقات املتجددة.

تزفييت طريق حي �صان جويل ببئرخادم 
بعد معاناة طويلة مع الو�سعية الكارثية واملهرتئة للطريق الواقع يف 
حي �سان جويل ببئرخادم ،ولقد لقيت مبادرة تزفيت الطريق ا�ستح�سانا 
مت  العا�سمة،حيث  باجلزائر  الواقعة  البلدية  هذه  �سكان  لدى  كبريا 
لبلدية  التابعة  »بتق�رصاين  حوايت  »حمزة  ملعب  تد�سني  موؤخرا 
بئرخادم وتدخل هذه امل�ساريع يف اإطارالتنمية املحلية على م�ستوى 

بلديات اجلزائر العا�سمة.

باليلي يدخل العاملية
اأبوابها  من  العاملية  دخول  باليلي  يو�سف  اجلزائري  الالعب  جنح 
يف  اجلارية  لالأندية  العامل  كاأ�ص  يف  هدفا  �سجل  بعدما  الوا�سعة 
املباراة  خالل  التون�سي  الرتجي  فريقه  ل�سالح  وذلك  االإمارات 
ديبورتيفو  بنادي  جمعته  التي  اخلام�ص  املركز  اأجل  من  الرتتيبية 
ميدان  متو�سطك  رفقاء  فوز  عرفت  والتي  املك�سيكي  غواداالخارا 

اخل�رص بركالت الرتجيح والتي اأ�ساع واحدة يف ال�سل�سلة.

جمرز يتفوق على اأغويرو
قدم الالعب الدويل اجلزائري ريا�ص حمرز مباراة يف 

امل�ستوى والتي جمعته �سهرة اأول ام�ص بفريقه ال�سابق لي�سرت 
�سمن كاأ�ص اجنلرتا، اأين اعرتفت خمتلف التقارير االإعالمية 

االجنليزية واملواقع االلكرتونية اأنه كان اأف�سل من مباراة 
مان�س�سرت �سيتي ال�سابقة، ونال تنقيطا اأف�سل من زميله النجم 

االأرجنتيني اأغويرو.

للفنون  الوطنية  املوؤ�س�سة  انطلقت 
بطباعة  االإنتاج  يف  )ايناغ(   املطبعية 
يف  دفرت  اآلف   45 ب  طاقتها  جديدة 
ال�ساعة بف�سل التجهيزات اجلديدة التي 

اقتنتها حديثا.
 و قد اأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي 
هذه  انطالق  عملية  على  ا�رصف  الذي 
املطبعة اجلديدة ان هذه الطاقة  ت�سل  
اإ�سدارات   و  كتاب  ماليني   6 اإىل  �سهريا 
جديدة معتربا اأن هذه املطبعة اجلديدة 
يف  يدخل  ذكيا  تكنولوجيا  ا�ستثمارا  تعد 
املوؤ�س�سة  لهذه  اال�ستثمار  اطار خمطط 
االأداء  حت�سني  و  الن�رص  تطوير  بغر�ص 
الكتاب  �سوق  حاجيات  تغطية  ق�سد 
الكتاب  يخ�ص  ما  ال�سيما  املتنامية 

املدر�سي . 
املرافق  الوفد  و  الثقافة  وزير  ا�ستمع  و 

له خالل زيارته للمطبعة لل�رصوحات التي 
قدمها التقنيون بخ�سو�ص العتاد اجلديد 
ثالث  من  املكون  ال�سنع   االمريكي 
االآالت من نوع غو�ص )GOSS( املكون 

من ثالث اآالت منها الة  »م 600«.
 « »ايناغ  ملوؤ�س�سة  العام  املدير  وذكر 
التي  موؤ�س�سته  ان  م�سعودي  حميدو 
كانت يف ال�سابق تنتج �سنويا من  10 اىل 
اأخرى  كتب  و  مدر�سي  كتاب  مليون   12
»�ست�ساعف  بف�سل هذا املك�سب اجلديد 
اإنتاجها متا�سيا مع احتياجات ال�سوق« و 
اأ�ساف  اآن العمل بهذه التكنولوجية »اجلد 
حتافظ  املوؤ�س�سة  �سيجعل  متطورة« 
الطبع  جمال  يف  الرائدة«  »مكانتها  على 
ولوج  من  القريب  امل�ستقبل  يف  ومتكنها 
ال�سدد  بهذا  مذكرا  اخلارجية  االأ�سواق 
التي جتري مع موريتانيا  اإىل االت�ساالت 

فا�سو  بوركينا  اأي�سا  و  امل�سعى  هذا  يف 
اخلارج  املدر�سي يف  الكتاب  ت�سنع  التي 
جهة  من  امل�سوؤول  اأكد  و  قال.     كما 
جمال  يف  تتعامل  املوؤ�س�سة  اأن  اأخرى 
مع  و  العمومية  املوؤ�س�سات  مع  الطبع 

اخلوا�ص اأي�سا ح�سب الطلب.
 و األح وزير الثقافة يف ت�رصيح لل�سحافة 
الن�رص  جمال  يف  الرقمنة  اأهمية  على 
بالن�سبة  الرهان احلقيقي«   « انها  معتربا 
املخطط  �سقف  اإىل  للو�سول  للموؤ�س�سة 
اخلا�ص  املجال  هذا  يف  و�سعته  الذي 
كل  حتويل  و  االلكرتوين  الكتاب  بطباعة 
الكرتونية   كتب  اىل  الورقية  الكتب  هذه 
للفنون  الوطنية  املوؤ�س�سة  ان  ويذكر 
من  وتعترب   1983 يف  تاأ�س�ست  املطبعية 
منذ  وتعمل  العموميني  النا�رصين  اأهم 

. 2009
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دوار اأولد عابد ببلدية احلمادنة بغليزان

100عائلة تعاين يف �صمت وتتطلع لغد اأف�صل

اإثر عمليتني منف�سلتني بتب�سة و مع�سكر

ك�صف ور�صتني لإعداد اأ�صلحة تقليدية

تزفييت طريق حي �صان جويل ببئرخادم 

عائلة    100 من  اأكرث  تتخبط 
ببلدية  عابد  اأوالد  بدوار 
من  حرمانها  نتيجة  احلمادنة 
اأدنى ال�رصوط ال�رصورية للحياة 
امل�ساكل  طليعة  ويف  الكرمية 

الدوار  �سكان  منها  يعاين  التي 
الطريق  حمور  على  الواقع 
الوطني رقم 04 الرابط بني وادي 
اجلمعة واحلمادنة م�سكل نق�ص 
احل�س�ص ال�سكنية وانعدام الغاز 

وجود  ن�سجل  حيث  الطبيعي 
�سبكة للغاز ال تف�سلها عن الدوار 
ف�سال  فقط   مرت   150 �سوى 
الطرقات  �سبكة  اهرتاء  على 
فحدث  العمومية  املرافق  اأما 

والحرج وح�سب العديد منهم اأن 
جتد  مل  وان�سغاالتهم  نداءاتهم 
الذي  االأمر  احلل  اىل  طريقها 

اأطال يف عمر تلك املعاناة .
غليزان:  �س  ح 

للجي�ص  م�سرتكة  مفارز  ك�سفت 
مع  بالتن�سيق  ال�سعبي  الوطني 
 18 يوم  الوطني،  االأمن  م�سالح 
عمليتني  اإثر   ،2018 دي�سمرب 

منف�سلتني بكل من تب�سة/ن.ع.5 
 )02( ور�ستني  ومع�سكر/ن.ع.2، 
الإعداد االأ�سلحة تقليدية ال�سنع 
نارية  اأ�سلحة   )05( وحجزت 

يدوية  وقنبلة  �سيد  وبندقية 
و)16،5(  خرطو�سة  و)896( 
الر�سا�ص  مادة  من  كيلوغرام 
البارود  من  كيلوغرام  و)3،2( 

 )02( ونظارتي  كب�سولة  و)200( 
كمية  اإىل  باالإ�سافة  ميدان، 
ومعدات  املتفجرة  املواد  من 

خمتلفة اأخرى.

الو�سعية  مع  طويلة  معاناة  بعد 
الكارثية واملهرتئة للطريق الواقع يف 
حي �سان جويل ببئرخادم ،ولقد لقيت 

ا�ستح�سانا  الطريق  تزفيت  مبادرة 
البلدية  هذه  �سكان  لدى  كبريا 
العا�سمة،حيث  باجلزائر  الواقعة 

»حمزة  ملعب  تد�سني  موؤخرا  مت 
لبلدية  التابعة  »بتق�رصاين  حوايت 
يف  امل�ساريع  هذه  وتدخل  بئرخادم 

م�ستوى  على  املحلية  اإطارالتنمية 
بلديات اجلزائر العا�سمة.

ح.م 

ح.م 



بعدما طالبت بتخ�شي�ص ميزانية لن�شاطها

جمعية العلماء جتدد هياكلها اليوم
تعقد جمعية العلماء امل�شلمني، اليوم، جمعيتها اخلام�شة لتجديد الهياكل بداية من املجل�ص الوطني واملجل�ص التنفيذي اإىل الرئي�ص، حيث اأكد الرئي�ص احلايل 

للجمعية الدكتور عبد الرزاق ق�شوم اأن مواعيد رزنامة اجلمعية ثابتة  وجت�شد التداول على امل�شوؤوليات، واأنها منتظمة يف هياكلها ومواعيد جتديدها.

�شارة بومعزة

الرهانات  من  جمموعة  وحدد 
بداية  اجلمعية  لها  تطمح  التي 
مبكانة  الئق  مركز  حتقيق  من 
لها:  جديدة  اآفاق  وفتح  اجلمعية 
االإعالم  يف  دورها  من  بداية 
قناة  وحتى  يومية  با�ستحداث 
تلفزيونية وجامعة ومعاهد تكوين 
خا�سة بها.  و�سبق واأن اأكد رئي�س 
اأن  امل�سلمني   العلماء  جمعية 
املوؤكد  ال�سابق  الرئي�س  خطاب 
واالإ�سادة  اجلزائرية  الهوية  على 
ابن  احلميد  عبد  ال�سيخ  بدور 

وهويتها  للجزائر  وملهم  بادي�س 
يعني  ذلك  اأن  موؤكدا  الدينية، 
العلماء  جلمعية  الهيبة  اإرجاع 
اجلزائريني كمنارة للهوية الدينية 
اجلزائرية، والثاين  ت�سحيح بع�س 
تريد  التي  اخلارجية  املفاهيم 
معتقدهم  عن  اجلزائريني  اإبعاد 
قد  بعلماء  وال�سائقهم  علمائهم 
يكونون اأدنى علما منهم وب�سوؤون 

اجلزائريني واأحوالهم.
يف  اجلميع  اأن  ق�سوم  اأكد  كما 
خندق واحد من اأجل احلفاظ على 
ال�سوؤون  الدينية: وزارة  املرجعية 
الدينية، والثقافة والرتبية الوطنية 

جمعية  وكذا  العايل  والتعليم 
اجلزائريني،  امل�سلمني  العلماء 
والذي  باالنتماء  الوعي  لتعميق 
االأ�سعرية  العقيدة  يف  يتجلى 
ال�سحيحة وفقا للمذهب املالكي 
اإىل جانب االإبا�سي، مع االعتزاز 

بعلماء اجلزائر واالنتماء لهم.
اإرفاق  اإىل  الرئي�س  ق�سوم  ودعا 
اجلمعية  دور  بتعزيز  اخلطاب 
اأكرث من خالل توفري االإمكانيات 
بداية  الن�ساط  لها  تتيح  التي  لها 
حركة  من  متكنها  ميزانية  من 
ال�سبهات  اإزالة  على  والعمل  اأكرث 

والغمو�س. 

 املدير العام للوكالة الوطنية
 للت�شغيل  ر�شا اأحمد زقادي يك�شف :

تن�صيب حوايل 448 
 األف و 835 �صخ�ص 

عن طريق الوكالة 
العام  املدير  ك�سف 
للت�سغيل،  الوطنية  للوكالة 
اأنه  زقادي،  اأحمد  ر�سا 
 448 حوايل  تن�سيب  ثم 
عن  �سخ�س  و835  األف 
اأن  مو�سحا  الوكالة،  طريق 
امل�سجلة  العمل  عرو�س 
بلغ  الوكالة  م�ستوى  على 
عددها 485885  طلب، على 
االإقت�ساد  القطاع  م�ستوى 
موؤكدا  واخلا�س،  العمومي 
اأن دور الوكالة هو الو�ساطة 
بني عرو�س العمل و طلبات 
العمل.  �سدد اأحمد زقادي 
جهاز  مهمة  اأن   االأم�س 
الو�ساطة  هو  الوكالة 
بني  ال�سوقية  واملقاربة 
العمل  وطلبات  العرو�س 
يكون  ولن  تاأ�سي�سه،  منذ 
وا�سطة  احلايل  الوقت  يف 
لن�ساطات الوظيف العمومي 
واالإدارة العمومية. واأ�ساف 
نحو  التوجيه  اأن  املتحدث 

�سنة  العمومي  الوظيف 
ل�سغور  نتيجة  جاء   2009
املنا�سب  من  الكثري 
االإدارات  م�ستوى  على 
دفع  ما  وهو  العمومية 
ملحاولة  اجلهاز  ال�ستغالل 
عرو�س  بني  توازن  خلق 
ذلك  يف  والطلبات  العمل 
اأخرى  جهة  ومن  الوقت، 
للوكالة  العام  املدير  ،اأ�سار 
وزير  اأن  للت�سغيل،  الوطنية 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل 
زمايل،  مراد  االجتماعي، 
اإعطاء  �رضورة  على  �سدد 
يف  للموظفني  االأولوية 
املرافق العمومية واالإدارية 
من  االإدماج  يف  للم�ساعدة 
الو�ساطة  عملية  خالل 
الكال�سيكية يف �سنة 2019، 
حيث لهم اخليار يف التوجه 
اأو  اخلا�س  القطاع  نحو 

البقاء يف منا�سبهم.
اإميان لوا�ص 

عدة فالحي:

 الثوب التقليدي و�صخ�صية الدكتور ق�صوم تهم�صان اجلمعية اأكرث

نتائج الف�شل الدرا�شي الأول

الغــ�ص يفرزحـــــ�صيلة كــــــارثية 
.         45 باملائة من الأوىل متو�شط مبعدلت اأقل من 20/08       .      الغ�ص يف »ال�شانكيام« يهوي بنتائج كارثية يف التعليم املتو�شط

واملكلف  الباحث  اعترب 
وزارة  م�ستوى  على  باالإعالم 
عدة  �سابقا  الدينية  ال�سوؤون 
فالحي اأن ثنائية غرق اجلمعية 
باالإ�سافة  التقليدي  الثوب  يف 
اجلمعية  رئي�س  �سخ�سية  اإىل 
تعاين  التي  ق�سوم  الرزاق  عبد 
املدين  املجتمع  ثقة  عدم  من 
وكذا ال�سلطة عملتان ت�ساهمان 
اجلمعية  تهمي�س  ا�ستمرار  يف 

وجرها نحو اخللف.

ات�سال  يف  الباحث  واأو�سح 
اجلمعية  اأن  »الو�سط«  مع  له 
خالل  انتقادات  عدة  واجهت 
بعد  خا�سة  االأخرية  الفرتة 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  مرحلة 
�سيبان، معتربا اأن اجلمعية بعد 
كان  الأنه  هيبتها  فقدت  غيابه 
طرف  من  �سواء  اجماعا  يحوز 
املدين  املجتمع  اأو  ال�سلطة 
بحكم اأنه ابن اجلمعية و�سبق له 
كوزير  الدولة  يف  منا�سب  تويل 

بقت  واإن  هيبة،  منحه  ما  وهو 
اجلمعية يف عهده تقليدية اإال اأن 
هيبته طغت وبلغ مرحلة ت�سكيل 
الراأي العام وفر�س اجلمعية. اإال 
اأن ما بعد مرحلته فقدت ذلك 
يف  البقاء  ب�سبب  وذلك  الربيق 
اإىل  باالإ�سافة  التقليدي  االإطار 
الذي  ق�سوم  الدكتور  �سخ�سية 
اجلمعية  دفع  من  يتمكن  مل 
حيازته  لعدم  نظرا  لالأمام 
املجتمع  طرف  من  الثقة  على 

املدين »غ�سب احلداثيني عليه 
اأو  ال�سابقة  ال�سيا�سية  ومواقفه 
ي�ستهدفون  الذي  املحافظني 
االإذاعة  يف  العمل  اأ�سا�س  على 
رد  واأن  �سبق  ما  وهو  الفرن�سية 
فوجد  ال�سلطة  حتى  اأو  عليه«، 
خماطبتها،  يف  �سعيفا  نف�سه 
االإ�سغاء  يتم  مل  عليه  وبناء 
بالدعم  تعلق  ما  �سواء  ملطالبه 
املايل اأو تفعيل دورها ك�رضيك 
وزارة  مع  الفتوى  ق�سايا  يف 

اأنه  معتربا  الدينية،  ال�سوؤون 
اختيار  اجلمعية  على  يتعني 
ظل  خا�سة يف  اأقوى،  �سخ�سية 
دور �سخ�سية �سانع القرار على 

م�ستوى الهيئات.
كما ركز حمدث »الو�سط« على 
النظر  اإعادة  �رضورة  اجلمعية 
بع�س  اأن  مو�سحا  هياكلها،  يف 
ال�سخ�سيات على م�ستوى مكاتب 
والئية بلغت مرحلة متطورة من 
اأنف�سهم  اعتبار  لدرجة  التعنت 

اأنهم هم اجلمعية ولي�سوا جمرد 
م�سريين مرحليني.

تو�سية  اإىل  فالحي  وعاد 
اخلا�سة  وطار  الطاهر  الراحل 
عملية  الإحداث  بالدعوة 
العلماء  جمعية  داخل  انقالبية 
حداثية  �سخ�سية  طرف  من 
جتمع ما بني الرتاث واحلداثة، 
اأبوابها  لفتح  اجلمعية  داعيا 

وا�ستقطاب من يختلف معها.
 �ص ب

�شارة بومعزة 

النقاط  ك�سوف  رقمنة  بخ�سو�س  واأ�ساف 
باأنها خطت خطوة كبرية خا�سة اأنها منعت 
االأر�سية  �سوى  اأخرى  برجميات  ا�ستعمال 
منع  اإجراءات  واتخاذ  للوزارة  الرقمية 
التغيري وتزويرها. ودعم قرار وزارة الرتبية 
مبنع االإنذار والتوبيخ، قائال باأن: »اأوالدنا 
اأذكياء ويف حاجة ما�سة اإىل مرافقة ومتابعة 
االأ�ساتذة  االأولياء  اجلميع:  من  ومراقبة 
االإدارة ويجب ت�سجيعهم وحتفيزهم نف�سيا 
العقوبات  حذف  اأن  معتربا  وتربويا«، 
بو�سفها كلمات حمبطة نف�سيا ال ت�سجعهم 
على  ت�سجع  بل  الدرا�سة  موا�سلة  على 
االنتحار  على  ت�سجع  البيت  من  الهروب 
ت�سجع على الت�رضب املدر�سي الذي و�سل 
ال�سنة املا�سية اإىل 200 األف مت�رضب. كما 
راهن على تفعيل دور اللقاء بني االأ�ساتذة 
واملالحظات  الك�سوف  لت�سليم  واالأولياء 
اأوالدهم  و�سلوك  ومواظبة  ان�سباط  على 
جيدة  فر�سة  اأنها  مو�سحا  الق�سم،  داخل 
�سلوك،  اأي  ت�سويب  الإعادة  طرف  لكل 
م�سيفا اأنه ميكن تبديد املخاوف بالتعاون 
اللقاءات  بتكثيف  واملوؤ�س�سة  االأ�رضة  بني 
التوجيه  م�ست�سار  دور  وتفعيل  الدورية 

واالإر�ساد املدر�سي واملهني.

 اأنباف

 النتائج تك�شف ف�شل الإ�شالحات 
الأحادية للوزارة

م�ستوى  على  باالإعالم  املكلف  اأو�سح 
والتكوين  الرتبية  لعمال  الوطني  االحتاد 
اأن  لـ«الو�سط«  ت�رضيح  يف  زوقار  عمري 
نتائج  بخ�سو�س  االأولوية  التفا�سيل  بع�س 
الف�سل االأول تك�سف عن نتائج كارثية، فـ45 
اأوىل متو�سط حت�سلوا  باملائة من تالميذ 
على معدالت اأقل من 20/08، و40 باملائة 
برامج  اأن  معتربا   ،10/5 ابتدائي   3 من 
عن  ك�سفت  االإ�سالحات  من  الثاين  اجليل 
امل�سوؤولية  حممال  جدا،  هزيلة  نتائج 
من  لتحذيرات  ت�سغي  مل  كونها  للوزارة، 
امل�سي يف هذه االإ�سالحات نظرا لعجلتها 
بدل  االنفرادية  وكذلك  درا�ستاها  وعدم 
ا�رضاك  االأطراف الفاعلة يف االإ�سالحات، 
باال�ستفراد  مت�سكت  الوزارة  اأن  م�سيفا 
االإدارية،  وكذا  البيداغوجية  املوا�سيع  يف 
وبالتايل فهي امل�سوؤولة عن كل االإخفاقات 

على م�ستوى املدر�سة اجلزائرية
اأما بخ�سو�س ت�سليم الك�سوف ويوم اللقاء بني 
حتول  اأنه  فقال  التالميذ،  واأولياء  االأ�ستاذة 
وويل  واالأ�ستاذ  التلميذ  واأ�سبح  روتيني  ليوم 
بكل  الوزارة  ا�ستفراد  �سحية  كلهم  التلميذ 
اإىل  اللقاءات  وحتويل  البيداغوجية  االأمور 
جمرد �سكليات، اآخرها اإلغاء االإنذار والتوبيخ، 
داعيا الو�ساية اإىل البحث وراء االأ�سباب التي 

اخلرباء  مع  البحث  وذلك عرب  االأداء  ت�سعف 
ورفع التح�سيل الدرا�سي والنتائج بدل الغرق 
اأكد  الرقمنة  وحول  الفوقية.  القرارات  يف 
على اأهميتها، اإال اأنه ينبغي احلفاظ على دور 
التالميذ من  نتائج  االأق�سام ودرا�سة  جمال�س 

جميع النواحي الأن االأمر يتعلق بدور امل�رضف 
على التالميذ وهو االأ�ستاذ وذلك بتو�سيحاته 
وتوجهات  التالميذ  و�سعف  قدرات  حول 
اإذا  حممودة  فهي  الرقمنة   اأما  تلميذ،  كل 

احتفظت بدور االأ�ساتذة.
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اأكد املتابع لل�شاأن الرتبوي كمال نواري اأن نتائج الف�شل الدرا�شي الأول جاءت كارثية خا�شة على م�شتوى مرحلة التعليم املتو�شط وبالتحديد 
ال�شنة الأوىل متو�شط، وهو ما اأرجعه اإىل ال�شعف القاعدي للتالميذ والنتقال بالغ�ص يف امتحان نهاية الطور البتدائي »ال�شانكيام«، مو�شحا 

اأن اأغلب البتدائيات حت�شلت على ن�شبة ٪100 والأغرب اأن كل التالميذ حت�شلوا على معدل 10/10.
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ح�سرتها الو�سط طيلة �سبع �ساعات كاملة 

 حماكمة عدالن مالح يف حمكمة باينام..."هم يبكي وهم ي�سحك" 
.      عدالن : اأن كانت م�سلحة البالد تقت�سي دخويل ال�سجن " معله�س �سربوين ب6اأ�سهر "

.      القا�سية اأمام حتد �سخم..وترف�س » الت�سيي�س » و اخللفيات
.      �سقيق عدالن : حاولت اإقناع اأخي بالعدول عن مواقفه لكنه مل ي�ستمع

.     الكالم ، »الرتوا�س« ، اإظهار الهاتف ، الوقوف ممنوع داخل قاعة املحاكمة
.    حركتا مواطنة و بركات على اأ�سوار املحاكمة

.      املحامون : جئنا للت�سامن مع مالح ولي�س بحثا عن ال�سهرة

جرت اأول اأم�س مبحكمة باينام باجلزائر العا�سمة ، اأطوار حماكمة ال�سحايف عدالن مالح 
، وهي املحاكمة التي ا�ستمرت اإىل ما يقارب ال�سبع �ساعات ، حيث انتهت يف حدود ال�ساعة 

ال�سابعة و الن�سف بعد ان�سحاب هيئة الدفاع التي كان �سمنها اأكرب املحامني يف اجلزائر ، بعد 
احتجاجهم على مقاطعة القا�سية ووكيل اجلمهورية لتدخل املحامي بو�سا�سي ، ليتم بعدها 

االن�سحاب و تاأجيل النطق يف احلكم اإىل غاية 25من هذا ال�سهر ، بعدما كان وكيل اجلمهورية 
قد التم�س �سد عدالن مالح 3�سنوات �سجن و غرامة مالية تقدر ب10اآالف دينار جزائري .

ع�سام بوربيع

ت�سديد اأمني داخل وخارج 
حمكمة باينام

الربع  اإال  الثانية  حدود  يف  و�صلنا 
اإىل  الدخول  من  مبنعنا  ففوجئنا   ،
اآخرها  عن  امتلأت  كونها  املحكمة 
، حيث  القاعة  داخل  اأماكن  توجد  وال 
الف�صوليني  من  العديد  اخلارج  كان يف 
مل  الذين  ال�صحفيني  و  املتعاطفني  و 
ي�صمح لهم بالدخول ، فكان يف اخلارج 
اإ�صافة   ، اأبوه  16،و  ر�صا  الفنان  زوجة 
جنحنا   ، ملح   لعدالن  اأقارب  اىل 
بعدها يف الو�صول اإىل قاعة املحكمة 
التي كانت جد مكتظة �صواء باملحامني 
30حمامي  عددهم  يتعدى  كان  الذي 
،اإ�صافة اإىل ال�صحفيني و عائلة املتهم 
من  كان  الذين  املتعاطفني  بع�ض  و 

بينهم فنانون مثل �صبكي .

الكالم ، »الرتوا�س« ، اإظهار 
الهاتف ، الوقوف ممنوع داخل 

قاعة املحاكمة

 ، الكلم  ممنوع  املحاكمة  هذه  ففي 
حتى  وممنوع   ،  « الرتوا�ض   « وممنوع 
الوقوف وممنوع الهاتف ، وحتى حمله 
، يف حماولة لزرع الهدوء داخل القاعة 
ال�صيما و اأنها كانت مكتظة ، واحلر�ض 
فكان   ، للمحاكمة  احل�صن  ال�صري  على 
املحامي خللف ال�رشيف الذي �صارك 
و  للمحاكمة  ال�صرية  ح�صن  اأجل  من 
اأن  يحاول  املتهم  على  اأي�صا  الدفاع 
ينظم تدفق املحامني بعد جتاوبه مع 
القا�صية التي حر�صت على �صماع الكل 
لكن ب�رشط الهدوء ، و اأعطيت الكلمة 
اأجل  من  احلا�رشين  املحامني  لكل 
و  بالتجمهر  تتعلق  التي  التهمة  انتقاد 
العا�صمة  وايل  ت�صخرية  انتقاد  كذلك 
هذه  يف  عليها  ي�صتند  ال  ح�صبهم  التي 
الق�صية كونها غري متزامنة مع الوقائع 

.

القا�سية اأمام حتدي �سخم..
وترف�س » الت�سيي�س » و 

اخللفيات

الق�صية  ح�صا�صية  اإىل  فالبنظر 
القا�صية  حاولت   ، املتميزة  ونوعيتها 
اأن حتافظ على الهدوء ، وحر�صت هي 
التعقل وفر�ض اال�صتماع  االأخرى على 
كانت  حيث   ، االآخر  اإىل  اال�صتماع  و 
لهجتها متفهمة ملا يجري ، وحر�صت 
فقط على التنظيم ، واخلو�ض يف التهم 
املوجهة ، دون احلديث عن » اخللفيات 

اإعطاء  حماولة  دون  اأخرى  وبعبارة   ،«
تتعامل  فهي   ، للق�صية  �صيا�صي  طابع 
مع الوقائع املوجودة اأمامها يف امللف 
و املتعلقة بتهمة التجمهر و الع�صيان ، 

واإهانة اأعوان االأمن وعدم االن�صياع.

وكيل اجلمهورية ملالح 
 هل متلك بطاقة ال�سحفي و 

هل اأنت موؤمن اجتماعيا ت�سنع 
احلدث

وكيل  طرح   ، املناق�صة  بداية  بعد 
حاول  االآخر  هو  الذي   ، اجلمهورية 
املحامني  زخم  اأمام  هادئا  يكون  اأن 
الذين �صكلوا عليهم �صغطا كبريا ، فبداأ 
نظر  ب�صكل عادي على  االأ�صئلة  بطرح 
، ف�صاأل عادل  لبناء قراراته  يلزمه  ملا 
 ، ال�صحايف  بطاقة  متلك  هل   ، ملح 
فقال له ال ، و قال اإن اأردت اأن ترف�ض 
ما  �رشعان  لكن   ، احلق  فلك  االإجابة 
حتول ال�صوؤال عن بطاقة ال�صحفي التي 
هي يف االأ�صل بطاقة عادية ، لكن وكيل 
اجلمهورية كانت له حكمة من ذلك ، و 
بعد  القاعة  توثرا يف  اأثارت  ذلك  رغم 
انتفا�ض هيئة الدفاع حول ما اعتربوه 
حماولة ال�صغط على املتهم مبثل هذه 
ملح  عدالن  اأن  احلقيقة  و   . االأ�صئلة 
كان بو�صعه جتنب الكثري من الت�صاوؤالت 
وراح  االأبواب  من  العديد  يفتح  مل  لو 
مل  اأنه  قال  اأن  بعد   ، الق�صية  ي�صي�ض 
كانت  الأنه  ال�صحفي  بطاقة  له  تعطى 
توفيق  اجلرنال  من  تعليمات  هناك 
مدير املخابرات ال�صابق �صده ، وكذلك 
تعليمات من طرف العقيد فوزي مدير 
االإعلم يف املخابرات ، رغم اأن بطاقة 
الوزير  تعطى يف عهد  كانت  ال�صحايف 
مل  املذكورين  وال�صخ�صني   ، قرين 
يكونا اآنذاك ، وكان عدالن ملح قادرا 
على جتنب العديد من املوا�صيع .رغم 
اأنه قال اأن هذه البطاقة ال�صحايف كان 
هو من وقعها ملئات ال�صحافيني الذين 
كان  عندما  حل�صابه  ي�صتغلون  كانوا 

مديرا لقناة بورتي يف .
بل  عادية  للح�صور  تبدو  اأ�صئلة   
وحتى  املحامني  بع�ض  ا�صتغربها 
وكيل  ب�صوؤال  تتعلق  والتي  املتهمني 
و  ال�صحفي  بطاقة  حول  اجلمهورية 
و   ، اجتماعي  موؤمن  هو  هل  كذلك 
مثل  املحامني  بع�ض  حفيظة  اأثارث 
املحامي اآيت مقران العربي الذي قال 
�صحايف  ت�صاأل  كيف  اجلمهورية  لوكيل 
معروفا وكان مديرا لقناة وعدة جرائد 
موؤمن  هو  هل  و  ال�صحايف  بطاقة  عن 

اجتماعي .
لكن و ب�رشاحة حتى وكيل اجلمهورية 
�صاألته  اأنا  لهم  وقال   ، وا�صحا  كان 

 ، الكلم  انتهى  و  ميتنع  اأو  فليجبني 
ال�صحايف  بطاقة  حول  �صوؤاله  وبرر 
على  الذي  لل�صحفي  املعنوي  بالعقد 
التي  و  البطاقة  هذه  تعطى  اأ�صا�صه 
حتمل العديد من احلقوق و الواجبات 
، و العلقة مع موؤ�ص�صات الدولة اأو مبا 

�صماه االرتباط االأخلقي .

عدالن مالح 
ماع�ساين اأن اأقول لزوجتي 
عندما تزورين يف ال�سجن 
...ماعدا اأحبك وحتبني ؟

حما�رش  عليها  ركزت  اأخرى  نقطة 
ال  كان  ملح  عادل  اأن  وهي   ، العدالة 
مع  الوقفة  تغطية  عند  تفوي�صا  ميلك 
ر�صا �صيتي 16، و اأنه ا�صطر للت�صال 
يدركه  باأن  ومديرها  احلوار  بجريدة 
تربير  رمبا  اأجل  من   ، مبهمة  بتكليف 
تواجده يف الوقفة كعمل �صحفي ولي�ض 
اثباث  اأجل  ومن  وهنا   . كمتظاهر 
تقل  اأمل  �صئل عدالن ملح  االأمر  هذا 
باأن حت�رش لك تكليفا مبهمة  لزوجتك 
قلت  ماذا  اجلمهورية  وكيل  ي�صاأل  ،و 
ت�صتغل  وهنا  ؟  اأتتك  عندما  لزوجتك 
 ، ملح  عدالن  وكذلك  الدفاع   هيئة 
كيف ت�صاأل موكلنا عن ماذا قال لزوجته 
، و اأ�صتغلها اأي�صا ملح الذي رغم اأنه 
كان وراء ق�صبان ال�صجن ، اإال اأنه حال 
اأن يبقى فكاهيا وقال » ت�صاألونني عن 
ماذا قلت لزوجتي عندما تاأتي لزيارتي 
ماعدا  لها  �صاأقول  ماذا   ، ال�صجن  يف 
ح�صا�صية  ورغم  وهنا   ، اأحبك وحتبني 

املوقف عم ال�صحك

القا�سية : مل ناأت هنا لل�سحك

تكون  اأن  على  حر�صت  التي  القا�صية 
و   ، وجادة  الق�صية  هذه  يف  نزيهة 
 ، املحاكمة  هذه  تركيبة  من  بالرغم 
جنحت اىل حد بعيد يف احتواء االأمور 
و ال�صيطرة على املجريات من الناحية 
ال�صكلية ال�صيما يف البداية ، خا�صة اأن 
الكلمة  لهم  اأعطيت  املحامون  اأغلب 
املوقف  ح�صا�صية  من  وبالرغم   ،
املوؤ�ص�صات  من  العديد  ح�رشته  الذي 
 ، املحامني  من  وتر�صانة  االإعلمية 
من  الكثري  من  تخلو  مل  القاعة  اأن  اإال 
الطرائف ، لدرجة اأن عادل ملح �صعر 
اأنه وراء  بالراحة و كاأنه مل يعد يح�ض 

الق�صبان

عدالن مالح يجوع خالل 
املحاكمة  » اأنا املتهم اأطالب 

جتيبويل ناكل االآن »

، وهذا  �صائكة  ما  نوعا  الق�صية  الأن  و 
اجلال�صني  ال�صحفيني  الأحد  قلته  ما 
اأمامي اأن هذه الق�صية تبدو يل �صائكة 
 ، اأهميتها  من  يل  قلل  اأنه  ورغم   ،
حق  على  كنت  من  اأنا  اأنني  يبدو  لكن 
الأكرث  ا�صتمرت  الق�صية  اأن  خا�صة 
اتخذت  و  تتنه،  ومل  �صاعات  �صبع  من 
فيها للعديد من املرات فرتات راحة ، 
وكان ذلك يف االأوىل ب�صبب جوع عدالن 
ملح ، والذي وبعد كرثة االأ�صئلة عليه 
 ، منهار  اأنه  الدفاع  هيئة  واحتجاج 
واليجب ال�صغط عليه ، نادى ملح باأنه 
مل يعد يتقبل االأ�صئلة و اأنه جائع والبد 
اأن يح�رشوا له االأكل ، وفعل كان ذلك 
ولبيت رغبة عدالن ملح ، و اأظهر ذلك 

الدواء  �صمى  الذي  اجلمهورية  وكيل 
اإعطاء  اأجل  من   ، ملح  ي�رشبه  الذي 
�صورة اأن العدالة تعتني و تهتم ب�صحة 

املتهم .

عدالن : اأن كانت م�سلحة البالد 
تقت�سي دخويل ال�سجن » معله�س 

�سربوين ب6اأ�سهر »

عدالن ورغم اأنه خلف الق�صبان ، �صعر 
نتيجة  ال�صجاعة  من  بنوع  قلنا  مثلما 
عنه  للدفاع  املحامني  اأكرب  ح�صور 
،فراح يدافع عن ق�صيته عندما قال اأنه 
يجب تلفيق له اأي تهمة اأخرى ، معتربا 
اأن تلك التهم ال علقة لها بالواقع ، و اأن 
الهدف هو اذخال عدالن ملح لل�صجن 
قاله  الذي  ال�صيء  نف�ض  وهو   ، كفى  و 
الذي   ، العربي  اآيت  مقران  املحامي 
قال اأن الهدف هو اذخال ملح لل�صجن 
، وكل تلك التهم ح�صبه مفربكة ، ونف�ض 
اأمام  الكلم قاله بو�صا�صي عندما قال 
هيئة النيابة ترف�صون ت�صيي�ض الق�صية 
اأن  ،ورغم  بذاتكم  ت�صي�صونها  اأنتم  و   ،
�صبه  اىل  احيانا  ت�صري  كانت  الو�صع 
االنت�صار  لوال  املحكمة  داخل  انفلت 
املدين  بالزي  االأمن  لعنا�رش  املكثف 

و الر�صمي حال دون ذلك .

حمامي ي�سرخ يف كل مرة اأنتم 
وكيل اجلمهورية و القا�سي 

خ�سم �سريف لنا

الذين  املحامني  اأحد  تدخل  اأعجبني 
هيئة  بني  ال�رشاع  ا�صتد  كلما  كان 
الدفاع و ووكيل اجلمهورية اأو القا�صية 
، ينادي وكيل اجلمهورية خ�صم �رشيف 
، وكان يف كل  لنا  اأنت خ�صم �رشيف   ،
ا�صتمرار  و  االن�صداد  جتاوز  يتم  مرة 
اأوال  قلنا  مثلما  ورافع   ، املحاكمة 
وكيل  وحر�ض   ، العربي  اآيت  مقران 
التعقيب  اأن يكون من حقه  اجلمهورية 
اأن عددهم  و  على كل حمامي ال�صيما 
اأن  خا�صة   ، 30حمامي  يقارب  كانوا 
من  الكثري  اإىل  تتوجه  بداأت  الق�صية 
مقران  وقال   ، ال�صيا�صية  اخللفيات 
اآيت العربي اأمام هيئة املحكمة اأنه لو 
تابعتم ما كان يقوله عدالن ملح على 
لعرفتم  االجتماعي  التوا�صل  مواقع 
ملاذا هو وراء الق�صبان . ونف�ض ال�صيء 
التي  القطرة  لكن   ، بورايو  يف مداخلة 
املحامي  مرافعة  الكاأ�ض هي  اأفا�صت 
جد  كانت  اأنها  يبدو  الذي  بو�صا�صي 
اأ�صطر  ال�صيا�صية  الناحية  من  قا�صية 

ملقاطعته  اجلمهورية  وكيل  فيها 
وكذلك القا�صية ، ال�صيء الذي اأغ�صب 
فيما  ان�صحابهم  اأعلنوا  و  الدفاع  هيئة 
بعدما  ذلك  على  بيان  وحرروا   ، بعد 
هذا  25من  ليوم  العدالة  حتديد  مت 
 ، دفاع  دون  باحلكم  للنطق  ال�صهر 
�رشح  ال�رشيف  خللف  املحامي  لكن 
اأن  ،على  املداولة  االآن يف  الق�صية  اأن 

ي�صدر احلكم يوم 25دي�صمرب .

عدالن مالح من وراء الق�سبان : 
تواح�ستك هواري

ال�صجن  اأن  يبدو  الذي  ملح  عدالن 
اأغتنم   ، مرتاح  جد  اأنه  و  يزعجه  ال 
القاعة  داخل  امل�صحونة  االأجواء  هذه 
 ، الفكاهية  االأجواء  بع�ض  واأحيانا   ،
عنا�رش  مع  ميزح  اأ�صبح  اأنه  لدرجة 
من  ن�صيانه  خ�صم  ويف   ، ال�رشطة 
ووكيل  القا�صية  مع  املواجهات  كرثة 
كان   ، الدفاع  هيئة  �صد  اجلمهورية 
من  اأ�صدقائه  لتحية  الفر�صة  يغتنم 
�صوته  باأعلى  وينادي  القاعة  داخل 
ل�صديقه هواري » توح�صتك هواري » .

املتهم مع مالح لعجال »طاحلو« 
ال�سكر

اآخرين  متهمني  ملح  مع  حا�رشا  كان 
اأن  كاد  وقد   ، نقرو�ض  و  لعجال  هما 
نزول  بعد  لعجال  املتهم  على  يغمى 
اأظطرت  و   ، لديه  ال�صكري  م�صتوى 
للجلو�ض  له  باالإف�صاح  باالأمر  القا�صية 
و اإعطائه املاء ، ليتعافى بعدها ويعود 

للكلم .

» التو�سوي�س » �سيد املوقف ..ال 
اأنا �سحفي ل�ست من النهار ول�ست 

من االأمن

و   ، ملح  عائلة  مع  التحدث  حاولت 
تاأثرت بعجوز داخل القاعة ، ظهر اأنها 
اأنت  هل  لها  فقلت   ، عدالن  زوجة  اأم 
اأن  بعد   ، ، وملاذا  ، كيف  جدة عدالن 
قلت لها اأنا �صحايف من الو�صط ، ويبدو 
اأن بع�ض االأ�صئلة مل ترق لها ، وقالت يل 
ما ا�صمك ، اأين تعمل ، وقالت يل بعدما 
قلت لها اأنني �صحايف »دالل خري » اأنها 
..ونف�ض  النهار  جريدة  من  ح�صبتني 
ال�صيء بالن�صبة الأحد املحامني وبحكم 
تواجد مكثف لعنا�رش االأمن ، قلت له 
ما ا�صمك ولو �صمحت رقم هاتفك اأنا 
وقال يل  فتبعني   ، الو�صط  من جريدة 

فقلت   ، �صحايف  اأنك  متاأكد  اأنت  هل 
له اأال اأبدو اأنني �صحايف ، وفهمت اأنه 

ح�صبني من عنا�رش االأمن املدنيني .

طرد عمارة حم�سن من املحاكمة

عمارة  حم�صن  املحامي  ماكان  بعد 
املحكمة  قاعة  داخل  جبته  يرتدي 
اإليه  جاء   ، البهو  اإىل  خرج  اأن  وبعد   ،
كلمية  م�صادات  بعد  االأمن  اأعوان 
بينهم ، وقاموا باإخراجه من املحكمة 
،و الميكنه  م�صطوب  اأنه  اأ�صا�ض  ،على 
بعدها  ليذهب   ، التدخل  اأو  املرافعة 
كل  �صد  �صكوى  يودع  و  عمارة  حم�صن 

من منعه .

حركتا مواطنة و بركات على 
اأ�سوار املحاكمة

�صوهد الكثري من عنا�رش بركات ، وهي 
احلركة التي اأن�صئت �صابقا ، حيث ظهر 
متواجدين   ، عنا�رشها  من  العديد 
هذه  ح�رشوا  القاعة  خارج  و  داخل 
كمحامية  ح�رشت  كما   ، املحاكمة 
 ، ع�صول  زبيدة  مواطنة  حركة  رئي�صة 
اإ�صافة اإىل املحامي عبد الغني بادي ، 
ويبدو اأن ق�صية ال�صحايف عدالن ملح 
وت�صيي�صها  ا�صتغللها  العديد  يحاول 
عبدو  احلا�رشين  بني  من  كان  .كما 
 ، فرن�صا  اإىل  الذي رحل  وزميله  �صمار 

وجاءا ليت�صامنا مع عدالن ملح.

املحامون : جئنا للت�سامن مع 
مالح ولي�س بحثا عن ال�سهرة

اأنها  املحامية فاطمة بن براهم قالت 
هنا للدفاع عن ال�صحفي ولي�ض لل�صهرة 
، رغم اأن الكثري من املحامني �صئنا اأو 
اخلو�ض  و  املوجة  ركوب  حاولوا  اأبينا 

مع اخلائ�صني من اأجل ال�صهرة .

�سقيق عدالن : 
حاولت اإقناع اأخي بالعدول عن 

مواقفه لكنه مل ي�ستمع

نظرا  ملح  عدالن  ب�صقيق  الو�صط  التقت 
اأنت  هل  له  فقلت   ، كثريا  ي�صبهه  كان  الأنه 
اأطراف  تبادل  وبعد   ، نعم  يل  قال  �صقيقه 
الذي  االأ�صغر  ملح  �صقيق  قال  احلديث 
اأنه  هو م�صوؤول الإحدى ال�رشكات مل يخف 
ظلم  عند  اأناقته  يفقد  ما  �رشعان  اإن�صان 
اأنه حاول اأن  اأخيه ، لكن رغم ذلك يعرتف 
يقنع اأخاه اأن يتجنب ما يقوم به ،و اأن يهتم 

بعائلته ، لكن مل ي�صتمع لهم ح�صبه.  



�أمن والية تب�سة

اكت�شاف مقتنيات 
اأثرية يف منزل

نهار  تب�سة  والية  باأمن  الكويف  دائرة  اأمن  متكنت 
حيازة  مفادها  موؤكدة  معلومات  اثر  على  اأم�س 
على  تب�سة   والية  الكويف  ببلدية  مب�سكنه  �سخ�س 
اأ�سياء مكت�سفة الأبحاث اأثرية غري مرخ�سة مع قيامه 
من حني الآخر باإجراء حفريات و اأبحاث اأثرية دون 
ترخي�س و علم ال�سلطات املخت�سة و عدم الت�رصيح 
باالأ�سياء املكت�سفة ح�سب القانون املتعلق مبكافحة 
الثقايف و عليه قامت ذات  نهب و �رصقة املوروث 
واتخاذ  التحريات  و  االأبحاث  بتكثيف   امل�سلحة 
م�سكن  مداهمة  مت  القانونية  االإجراءات  كافة 
الكويف  ببلدية  الكائن باحلي اجلديد  امل�ستبه فيه 
اأ�سفرت عن توقيف ال�سالف الذكر اأين مت �سبط و 
حجز)02( �سيخان نحا�سيان من املعدن االأ�سفر و 
اللون  ف�سية  االأبي�س  املعدن  من  موؤ�رصات  �سبعة 
اإحداهما �سغرية  كما مت حجز جرتان من اخلزف 
امل�ستبه  ليتم حتويل   ، احلجم  متو�سطة  االأخرى  و 
بذات  الدائرة   اأمن  مقر  اإىل  املحجوزات  و  فيه 
اإلــى  باالإ�سافة  الق�سية   يف  حتقيق  فتح  و  البلدية 
تفتي�س املنزل الذي كان ي�ستاأجره ال�سالف الذكر ، 
ا�ستمرارا للتحقيق مت معاينة املحجوزات من قبل 
املتحف الوطني للآثار بتب�سة  حيث اأ�سفرت نتائج 
الذي  و  ثقافية  و  تاريخية  قيمة  ذات  اأنها  املعاينة 
هذه  اأهمية  مبدى  علمه  حول  فيه  امل�ستبه  اأنكر 
القانونية  لكافة االإجراءات  ا�ستكمال  االآثار، و بعد 
حيازة  بتهمة  الق�سائية  اجلهات  اأمام  تقدميه  مت 
غري  بطريقة  م�سنفة  تاريخية  و  ثقافية  ممتلكات 
املخت�سة  ال�سلطات  وعلم  ترخي�س  دون  م�رصوعة 
و عدم الت�رصيح باالأ�سياء املكت�سفة و حيازة اأجهزة 
ح�سا�سة ت�ستعمل يف اأفعال احلفريات و التنقيب عن 

االآثار اأين اأودع احلب�س.
ع/ ر�سيد تب�سة

بهدف دفع �لعالقات �لثنائية 
و�لتعاون �لربملاين بني �لبلدين

تن�شيب املجموعة 
الربملانية لل�شداقة 
اجلزائرية امل�شرية 

الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  مبقر  اأم�س  يوم  مت 
اجلزائر-  لل�سداقة  الربملانية  املجموعة  تن�سيب 
وتعزيز  الثنائية   العلقات  دفع  بهدف  م�رص، 
واأ�رصف  البلدين،  بني  الربملاين  والتعاون  التن�سيق 
جلنة  رئي�س  الربملانية،  املجموعة  هذه  تن�سيب 
ال�سوؤون اخلارجية و التعاون و اجلالية، عبد احلميد 
باجلزائر،  امل�رصي  ال�سفري  بح�سور  عفيف  �سي 

اأمين م�رصفة.
هذه  ت�سكيل  اأن  له  كلمة  يف  عفيف،  �سي  اأكد  و 
تن�سيط  يف  »�سي�ساهم  الربملانية  املجموعة 
الربملاين  التعاون  وتعزيز  الربملانية  الدبلوما�سية 
بني الهيئتني الت�رصيعيتني«، مذكرا بعمق العلقات 
التاريخية بني اجلزائر وم�رص ف�سل عن امل�سالح 
امل�سرتكة واملتعددة بني البلدين على كافة االأ�سعدة 
االجتماعية  و  االقت�سادية  و  واالأمنية  ال�سيا�سية 

والثقافية.
عرفها  التي  النوعية  بالنقلة  عفيف  �سي  اأ�ساد  و 
يف  وخ�سو�سا  البلدين  بني  العلقات  تطور  م�سار 
اأ�ساف ذات  و  ال�سي�سي  الفتاح  الرئي�س عبد  عهدة 
العليا  للجنة  ال�سابعة  الدورة  انعقاد  ان  املتحدث 
امل�سرتكة اأفرزت توقيع  17 اتفاقية و مذكرة تفاهم 
ال�سادرات و  ، تنمية  البور�ستني  خ�ست تعاون بني 
حماية امل�ستهلك التاأمني واإعادة التاأمني و التكوين 
التن�سيق  عن  اأبرز  و  غريها   و  املهني  والتدريب 
يف  ال�سيا�سية  امل�ساورات  و  البلدين  بني  الدائم 
املجال االأمني يف مواجهة التحديات الراهنة على 

ال�ساحتني االإقليمية والدولية .
ف.ن�سرين 

�مل�سهد �ل�سيا�سي يف تون�س 
بعد 7 �سنو�ت من �لثورة؟

الثورة  بعد  ال�سيا�سي  امل�سهد  متيز   
االإ�سلميني  تغول  و  االأحزاب  بكرثة 
و  الدولة  مفا�سل  على  �سيطرتهم  و 
اأزمات  من  ال�سوائب  عديد  طفت 
عرفنا  و  ال�سطح  على  ال�سابق  النظام 
على  نقدر  مل  م�سوهة  دميقراطية 
فيه  ماهوا  كل  �رصب  مت  و  م�سايرتها 
االإحتاد  مثل  موازنة  و  اأمل  ب�سي�س 
م�سهد  فهو  لل�سغل،  التون�سي  العام 
داخلية  �رصاعات  و  متوتر  �سيا�سي 
يف  االإقليمية  ال�رصاعات  ترتجم 

املنطقة العربية.

هل ميكن �لقول �أن 
تون�س حققت �لعد�لة 

�الإجتماعية بعد �لربيع 
�لعربي؟

العدالة  هناك   ف�سل ذريع يف حتقيق 
توتر  ذلك  على   الدليل  و  االجتماعية 
بني  الهوة  تفاقم  بعد  حاليا  االأو�ساع 
الو�سطى  الطبقة  اندثار  و  الطبقات  
وانتهاج  ال�رصائية  املقدرة  انهيار  و 
�سيا�سة اجلهويات التي تعزل جهة عن 
التون�سية  فتية  الدولة  اأخرى،  الزالت 
و يف  الدميقراطي  االنتقال  م�سهد  يف 
احلقيقة اإ�ستطعنا اأن مننع االإ�سلميني 
من االإنفراد باحلكم لكن �ساأكون وا�سح 
الأقول باأننا عجزنا عن حتقيق العدالة 
فقره  فى  زاد  فالفقري  االجتماعية 
تركه  ما  كل  و  ثراه  فى  زاد  الرثي  و 

تغطية  �سبيل  يف  ذهب  ال�سابق  النظام 
تعوي�سات االأحزاب اأو املرتزقة.

 ماهي �أ�سباب �الحتجاجات 
�ملتكررة �لتي تعرفها 

�لعديد من �لقطاعات يف 
تون�س؟

عجز  يف  تتمثل  االحتجاجات  اأ�سباب 
يف  التون�سية  االإدارة  و  امل�سوؤولني 
حتقيق اأهداف  ثورة 17 دي�سمرب 2010 
ال�سيا�سي  ال�رصاع  هو  املقدرة  تاأزم  و 
الذي  و  ال�سلطة  اأطراف  بني  القائم 
على  موؤامرات  دوامة   اإىل  اأخذنا 
الف�ساد  تف�سي  و  ال�سعب  و  االقت�ساد 
على  ال�سيا�سي  املال  را�س  ا�سحواذ  و 

منابع الرثواتال�رصائية للمواطن.

ماهو و�قع �ملجتمع �ملدين يف 
تون�س ؟

عن  بعيد  الزال  املدين  املجتمع   
احلياة ال�سيا�سية و اأ�سبح يلحق لقمت 
العي�س األتي تكاد تكون م�ستحيلة  ويف 
لنا  يعد  مل  التعبري  �سحا  اإن  احلقيقة 
جمتمع مدين بعدما مت ته�سيم و �رصب 
جمتمع  لدينا  اأ�سبح  اأخلقه  و  هويته 
ال يدري مذا يفعل و يعي�س بل هدف 
الذي  احلزب  و  اإنقا�سه  واجبنا  من  و 
يقدر على اإحتواء هذه الفئة �سيفوز يف 

.2019

ماهي  حتديات �الإنتقال 
�لدميقر�طي يف تون�س بعد 

�سنو�ت من �لثورة؟

تلخي�س  فيمكن  القول  �سح  اإن   
م�ساحلة  نقاط  ثلث  يف  التحديات 
مع  القانون  راية  حتت  فعلية  وطنية 
ال�سابق  العهد  يف  تظرر  من  مراعات 
و اجتماع القوى الوطنية حول برنامج 
و  بعث  على  فيه  الرتكيز  يكون  وا�سح 
مع  ال�رصاع  ال  لتون�سيني  االأمل  اإعادة 
على  الرتكيز  ثم  فقط  النه�سة  حركة 
وحتقيق  ال�سحة  و  التعليم  تطوير 

العدالة اجلبائية .

ماميكنك �لقول بخ�سو�س 
�لرئا�سيات �ملقبلة؟

�سعبة  �ستكون  املقبلة  الرئا�سيات  
�سخن  فيها  ال�رصاع  �سيكون  و  املنال 
اإ�ستقطاب  على  يقدر  من  و  للغاية 
ال�سباب �سيفوز واأنا اأول رئي�س مرت�سح 
املقبلة  الرئي�سية  االنتخابات  يف 
تر�سحي  اأعلنت  قد  وكنت  تون�س  يف 
بربنامج  لل�سباب  العاملي  يوم  وذالك 
ثري ميكن اأن ينقذ تون�س على املدى 

القريب واملتو�سط والبعيد.

و�قع �الأحز�ب �ل�سيا�سية يف 

تون�س ؟

حيث  تعي�س  واقع  تعي�س  االأحزاب   
جند ما ي�سما باأحزاب املرتزقة تطبق 
اأحزاب  هنالك  و  خارجية  اأجندات 
النه�سة  اإ�سقاط  الوحيد  اأخرى هدفها 
مازال  الكل  البع�س  با�ستثناء  لذلك  و 
ال�سعب  هذا  واقع  ملم�سة  على  بعيد 
كما اأن جلهم لهم برامج مفتوحة يعني 
برامج  تكون  اأن  ترتقي  ال  عمومية 
اأر�س  بدماه  و روى  ب�سعب �سحا  تليق 

تون�س.

فيما يخ�س �الإ�سالحات 
�ملتبناة يف تون�س، �إىل �أي 

مدى ثم جت�سيدها؟

الأنه  تنجز  مل  املتبناة  االإ�سلحات 
بل  اأ�سل  اإ�سلحات  هنالك  لي�س 
هنالك اقت�سام للرثوة و مامت اإجنازه هو 
م�ساريع مربمة من وقت النظام ال�سابق 
و هذا الأن االأحزاب احلاكمة لي�س لها 
على  قادرة  غري  و  االإ�سلح  يف  روؤيا 
العي�س  الدولة الأنها تعودت على  اإدارة 
على فتات االأنظمة االأخرى. حاورته : 

�إميان لو��س

حمكمة  جنايات  اأم�س  اأول  م�ساء  اأدانت 
يف  �ساب  تب�سة  ق�ساء  ملجل�س  اال�ستئناف 
ومعاقبته  فرودور  يعمل  عمره   من  ال30 
طالب  اأن  بعد  نافذا  �سجنا  �سنوات  ب4 
له ممثل احلق العام توقيع عقوبة 15 �سنة 
.     وقائع  بتهمة االغت�ساب  نافذ  �سجنا 
خلل  تب�سة  مدينة  �سهدتها  الق�سية  هذه 
عند  املا�سية  ال�سنة  من  نوفمرب  �سهر 
املحطة  اأمام  اجلامعية  الطالبة  تواجد 
رفقة  ق�سنطينة  بطريق  للنقل  الربية 
العودة  طريق  يف  وهي  ووالدتها  والدها 
 50 ال�رصيعة  ببلدية  العائلي  �سكنها  اإىل 
كلم غرب تب�سة وبعد مرور احلافلة االأوىل 
املتهم  �سيارة  كانت  اأي�سا  والثانية  ممتلئة 
من  .وطلب  وتوقيف  احلافلتني  خلف  متر 
والد الفتاة الركوب »  قائل هيا اركبوا اإن 
كنتم تريدون الذهاب اإىل  مدينة ال�رصيعة 

الفتة  والد  درد�س  الطريق  م�سرية  وخلل 
حول  ودي  حديث   » ال�سيارة ّ �ساحب  مع 
و�سع احلياة اليومية والبطالة فقال له والد 
الفتاة وهو من عائلة فقرية جدا ومعدومة  
هاهي ابنتي اأنهت درا�ستها اجلامعية وهي 
ان  اإال  باملعريفة   �سيء  وكل�س  عاطلة 
ال�ساب الذي ا�ستغل كلم والد الفتاة .قال 
مقاول  اعمل  واناأ  كبرية  معارف  له عندي 
ميكنني م�ساعدتها يف من�سب عمل وهذا 
االآن  اأمر جد عادي واعتربها  عاملة من 
وطلب منه رقم هاتفه وبحكم فقره وعوزه 
املتهم  ت�سلم  نقال  هاتف  امتلك  بعدم 
بلدية  اىل  واأو�سلهم  ال�سحية  هاتف  رقم 
امل�ساء  ويف  تب�سة  نحو  وغادر  ال�رصيعة 
 « اأ�سا�س االطمئنان الغري  بها على  ات�سل 
بها وطلب  ات�سل  اليوم املوايل  ويف �سباح 
لتكوين  ورقة  ت�سلميه  الأجل  احل�سور  منها 

جامعة  يف  انها  عليه  فردت  العمل  ملف 
وعند  اإليه  اخلروج  منها  فطلب  تب�سة 
االلتقاء ركبت معه ال�سيارة للدرد�سة وجولة 
املتهم  بها  قام  م�سيدة  كانت  �سياحية 
عن  بعيد  الغري  اجلبل  نحو  توجه  والذي 
خمدرة  مبادة  بر�سها  ليقوم  تب�سة  جامعة 
فاقدة  وهي  اإال  االإغماء  من  ت�ستيقظ  مل 
طرف  من  �سماعها  لدى  ولدى  لعذريتها 
حوايل  بعد  فطنت  عندما  اأنها  القا�سي 
موقع  يف  نف�سها  وجدت  ون�سف  �ساعة 
باجلبل وعارية متما كما ولدتها اأمها وهي 
يف حالة ف�سل تام وذعر اكرب بعد ان وجدت 
اإليها وي�سحك بعد ان  املتهم واقفا ينظر 
بت�سوريها  وقام  اجلن�س  عليها  مار�س 
كان  اأي  ال�رص اىل  اأف�ست  اإن  معه وهددها 
والدها  ويقتل  عائلتها  من  ينتقم  �سوف 
وان لديه نفوذ ومعارف كبرية ويف الطرف 

االأخر يعرتف املتهم انه فعل مار�س معها 
اىل  ح�رصت  وانها  بر�ساها  لكن  اجلن�س 
اإىل  وتوجه  ال�سيارة   معه  وركبت  اجلامعة 
جدار  خلف  اختفى  زروق  عني  منطقة 
وعند  االأزواج  مثل  اجلن�س  عليها  ومار�س 
بكارتها  بف�س  قمت  هل  الرئي�س  �سوؤال 
قطرة  اأي  ت�سقط  مل  الأنه  الأعرف  اأجاب 
دم كما ان الفتاة كانت را�سية متاما خلل 
العملية  ويف مرافعات دفاع املتهم تطرق 
اىل العديد من اجلوانب يف الق�سية ومنها 
هاتفها  رقم  �سلمت  من  هي  ال�سحية  ان 
للمتهم وانها ذهبت معه اىل اجلبل مبح�س 
اإرادتها وان كل �سيء مت بر�ساها دون عنف 
ح�سب ال�سهادة الطبية  وبعد طلبات ممثل 
احلق العام  توقيع 15 �سنة �سجنا مت اإدانة 

املتهم ب 8 �سنوات �سجنا نافذا  .
ع/ع 

جنايات تب�سة

تدين مغت�شب طالبة جامعية ب 4 �شنوات �شجنا نافذا

رئي�س حزب تون�س بيتنا فتحي �لورفلي حو�ر مع �لو�سط : 

كرثة الأحزاب و تغول الإ�شالميني 

اأّثر على امل�شهد ال�شيا�شي 
.    الز�لت �لدولة �لتون�سية  فتية يف م�سهد �الإنتقال �لدميقر�طي

.    �سندخل �النتخابات �لت�سرعية و�لرئا�سية
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حذر رئي�س حزب تون�س بيتنا فتحي �لورفلي 
من �إنعكا�سات �لو�سع �ل�سيا�سي �ملتوتر و 

�ل�سر�عات �لد�خلية يف تون�س،  معرتفا باأنه 
هناك عجز عن  حتقيق �لعد�لة �الجتماعية ، 
م�سري� �أن  كل ما تركه �لنظام �ل�سابق ذهب يف 
�سبيل تغطية تعوي�سات �الأحز�ب �أو �ملرتزقة.



بوبكر  ورقلة  بلدية  رئي�س  با�رش 
عزي مبعية نوابه و امل�صالح التنقية 
باأحياء  اجلوارية  لقاءاته  �صل�صلة 
املخادمة ، بني ثور يف اإنتظار دور 
باقي الأحياء ال�صعبية و التجمعات 
ال�صكنية اجلديدة على غرار �صعيد 
الن�رش   ، العتيق  الق�رش  عتبة، 
تقرر  حيث   ، باخلفجي  املعروف 
 ، اجلوارية  اللقاءات  هذه  برجمة 
يف اطار اللتزام ال�صارم بتعليمات 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
على الهيئة التنفيذية الهادفة لفتح 
جمعيات  مع  البناء  احلوار  قنوات 
الأحياء و اأعيان وممثلي املجتمع 
اجلمعوية  واحلركة  املدين 
املواطنني  لإن�صغالت  لالإ�صتماع 
حلول  ايجاد  خلف  ال�صعي  و 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  لها  جذرية 
املتاحة،  والمكانات  الأولويات 

مقابل الوقوف على مدى معاجلة 
النقائ�س و الن�صغالت ال�صابقة  .

رئي�س  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
ت�رشيح  يف  عزي  بوبكر  ورقلة 
»الو�صط  يومية  به  خ�س  �صحفي 
اأع�صاء  رفقة  للميدان  نزوله  اأن   «
منه  ،الغاية  التنفيذي  مكتبه 
املواطن  من  الإدارة  تقريب 
الدائم  التوا�صل  ج�صور  وتوطيد 
لها  التي  بالن�صغالت  للتكفل   ،
البلدية  التنمية  مبخطط  �صلة 
من اأجل موا�صلة م�صرية الإنعا�س 
مري  اأو�صح  كما   ، التنموي 
عزي  بوبكر  الواحات  عا�صمة 
اأمام  مفتوحة  مكتبه  اأبواب  اأنه 
املحلي  املجتمع  �رشائح  خمتلف 
للتكفل  لإن�صغالتهم  لالإ�صتماع 
حلل  الو�صايا   مع  التن�صيق  و  بها 
امل�صاكل القطاعية خا�صة ما تعلق 
بالقطاعات التي لها �صلة بيوميات 
املواطن املحلي كال�صحة ، الرتبية 

و  العمومية  الأ�صغال   ، ال�صكن   ،
الري واملوارد املائية .

ن�صطاء  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  ورقلة  بلدية  باأحياء  جمعويون 
ت�رشيحات لهم معنا مبادرة رئي�س 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�س 

النزول  يف  اأ�صا�صا  املتمثلة  ورقلة 
للميدان و التقرب للمواطنني ومن 
ثم فتح ج�صور التوا�صل يف خطوة 
املحلي   املواطن  يعهدها  مل 
املنتخبة  البلدية  املجال�س  رغم 

املتعاقبة على ورقلة .

عبد  ورقلة  وايل  الأول  اأم�س  قام 
جماملة  بزيارة  جالوي  القادر 
بالولية  والريا�صة  ال�صباب  ملدير 
تعر�س  الذي  �صتحونة  بوبكر 
ادخاله  ا�صتدعت  �صحية  لوعكة 
يومية  علمت   . للم�صت�صفى 
»اأن امل�صوؤول الأول على  »الو�صط 
الهيئة التنفيذية بورقلة عبد القادر 
منت�صف  قام  قد  كان   ، جالوي 
رئي�س  مبعية  اجلاري  الأ�صبوع 
بورقلة  الولئي  ال�صعبي  املجل�س 
م�صطفى زعطوط بزيارة جماملة 
بورقلة  والريا�صة  ال�صباب  ملدير 
تعر�س  الذي  �صتحونة  بوبكر 
اإدخاله  ا�صتدعت  �صحية  لوعكة 
بالولية  املركزي  للم�صت�صفى 
يخ�صع  اأين   ، بو�صياف  حممد 
لتجاوز  مكثف  لعالج  �صتحونة 
اأفادت  وح�صبما   ، اخلطر  مرحلة 
ال�صحية  احلالة  فاإن  م�صادرنا  به 
ال�صباب  قطاع  على  الأول  للرجل 

املركزية  بالعا�صمة  والريا�صة 
حت�صنا  تعرف  ال�رشقي  للجنوب 
لل�صفاء  متاثله  انتظار  يف  م�صتمر 

نهائيا وفق ما اأوردته م�صادرنا .
اأكدت عديد  فقد  ذلك  اإىل جانب 
والريا�صية  ال�صبانية  اجلمعيات 
ببلديات تقرت ، حا�صي م�صعود ، 
احلجرية ،العالية ، ورقلة ، �صيدي 
دعمها  عن  البي�صاء  وعني  خويلد 
ملدير  والالم�رشوط  املطلق 
ال�صيد  بالولية  والريا�صة  ال�صباب 
، نظري جمهوداته  �صتحونة  بوبكر 
اأفاق  و  بواقع  النهو�س  الكبرية يف 
م�صاعيه  عن   ،ناهيك  القطاع 
الكبرية يف الدعم املادي واملعنوي 
وال�صبانية  الريا�صية  للجمعيات 
بالولية خا�صة ما تعلق بفرق  كرة 
الولئية  بالأق�صام  النا�صطة  القدم 
و  الرابطات  بني  ما  و  واجلهوية 

الهواة .
�أحمد باحلاج 

متكنت م�صالح ال�رشطة بغرداية 
ممثلة يف الأمن احل�رشي الأول 
و�صع  من  الني�صان،  ب�صعبة 
ل�صناعة  �رشية  لور�صة  حد 
التقليدية  الروحية  امل�رشوبات 
ال�صنع و املعروفة حمليا با�صم 
�صاحبها  توقيف  و  »تافرنت« 

الذي يبلغ من العمر 56 �صنة.
حيثيات الق�صية تعود بعد ورود 
معلومات تفيد بوجود حتركات 
مريبة على م�صتوى اأحد احياء 
بناءا  و  غرداية،  مدينة  و�صط 
على هذه املعلومات مت تكليف 
اأفواج البحث لتاأكد �صحة هذه 
بالتن�صيق  هذا  و  املعلومة، 

الدائم مع اجلهات الق�صائية.
اجليد  ال�صتغالل  بعد 
امل�صتقاة  امليدانية  للمعطيات 
ال�رشطة  عنا�رش  قبل  من 
هذه  ن�صاط  بتتبع  املكلفني 
الور�صة ال�رشية ، مت و�صع خطة 
الإيقاع  ق�صد  حمكمة  اأمنية 
تكلل  ما  هو  و  املروج  بهذا 
املنزل  مداهمة  بعد  بالنجاح 

احل�صول  بعد  هذا  و  امل�صبوه، 
على اإذن بالتفتي�س من اجلهات 
الق�صائية، حيث مت العثور على 
ما يقارب 60 لرت من امل�رشوب 
و  ال�صنع  املحلي  الروحي 
»تافرنت«،  باإ�صم  املعروف 
الإحرتافية  نتيجة  هذا  و 
الأمن  عنا�رش  بها  متيز  التي 
خالل  من  الأول  احل�رشي 
للمعلومة  الأمثل  الإ�صتغالل 
التدخل  طريقة  كذا  و  الأمنية 
دون  حالت  التي  و  الإحرتافية 
يف  ووقوعه  فيه  امل�صتبه  فرار 
خا�صة  ال�رشطة   رجال  قب�صة 
بذات  املادة امل�صنعة  ان هذه 
�صناعتها  يف  ت�صتعمل  الور�صة 
كما  بدائية،  وو�صائل  معدات 
�صحة  على  خطر  ت�صكل  انها 

املواطنني.
العملية مكنت من حجز 64 لرت 
اإىل  اإ�صافة  من هذا امل�رشوب 
كان  التي  الو�صائل  و  املعدات 

ي�صتعملها يف �صناعته.
�أ.ب

يو��سل رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية ورقلة بوبكر عزي ، مو��سلة �سل�سلة لقاء�ته 
�جلو�رية باالأحياء �ل�سعبية و �لتجمعات �ل�سكنية لرفع �الن�سغاالت و �لوقوف على ما مدى جت�سيد 

�الن�سغاالت �ل�سابقة .

لرفع �الن�سغاالت و �لوقوف على مدى معاجلة بع�س �الن�سغاالت �ل�سابقة

.        »�إلتز�م بتو�سيات و�يل �لوالية لفتح قنو�ت �حلو�ر �لبناء »

�أحمد باحلاج 

رئي�س بلدية ورقلة بوبكر عزي 
يوا�سل �سل�سلة لقاءته اجلوارية 

الإعالم مبديرية  بيان خللية  اأفاد 
قد  كانت   ، تيندوف  ولية  اأمن 
ن�صخة   « »الو�صط  يومية  ت�صلمت 
على  القب�س  اإلقاء  مت  اأنه  منه 
م�صتبه  �صخ�صا،   )17( ع�رش  �صبعة 
ال�صلة  ذات  ق�صايا  يف  �صلوعهم 
و  باملخدرات  املتاجرة  بجرم 
من  متفاوتة  العقلية،  املوؤثرات 
حيث الزمان و املكان منها ق�صية 
املخدرات  على  احليازة  جنحة 
و  ال�صخ�صي  ال�صتهالك  لغر�س 
املخدرات  على  احليازة  ق�صية 
العقلية  املوؤثرات  و  معالج(  )كيف 
لغر�س الجتار غري امل�رشوع بهما  
اأقرا�س  على  احليازة  ق�صية  و 
ال�صتهالك  لغر�س  مهلو�صة 
ال�صخ�صي و ق�صيتني )02( اأخريتني 
منف�صلتني متعلقتني باحليازة على 
لغر�س  معالج(  )كيف  املخدرات 

الجتار غري امل�رشوع بها.

امل�صتبه  تقدمي  مت  قد  و  هذا 
الذكر  �صالفة  الق�صايا  تورطهم يف 
لدى  وكيل اجلمهورية  ال�صيد  اأمام 
حق  �صدر يف  اإذ  تندوف،  حمكمة 
من  البالغ  )ح.ع(  املدعو  من  كل 
)ي.ت(  املدعو  و  �صنة   27 العمر 
البالغ من العمر 26 �صنة و املدعو 
البالغ من العمر 46 �صنة و  )ت.م( 
العمر  البالغ من  م(  املدعو )ب.ع 
23 �صنة و املدعو )�س.�س( البالغ 
�صبط  الذين  �صنة،   49 العمر  من 
املخدرات  من  كمية  بحوزتهم 
املتورطني  و  غ(   06،8( بـ  مقدرة 
على  احليازة  جنحة  ق�صية  يف 
ال�صتهالك  لغر�س  املخدرات 
ال�صخ�صي، اأمر احلب�س ملدة �صتة  
و  اإيداع  دون  نافذة  حب�س  اأ�صهر 
غرامة مالية قدرها خم�صون األف 
)50.000 دج( و يف ق�صية احليازة 
و  معالج(  )كيف  املخدرات  على 

الجتار  لغر�س  العقلية  املوؤثرات 
�صدر  فقد  بهما  امل�رشوع  غري 
يف حق املدعو )ب.ط( البالغ من 
اأ�صهر حب�س  �صتة   �صنة   22 العمر 
مالية  غرامة  و  اإيداع  دون  نافذة 
 50.000( األف  بخم�صني  مقدرة 
دج( و الذين �صبط بحوزتهم كمية 
 12،2( بـ  مقدرة  املخدرات  من 

غ(.
املدعو  حق  يف  �صدر  كما 
 23 العمر  من  البالغ  )ب.ج( 
ق�صية  يف  تورطه  امل�صتبه  �صنة 
مهلو�صة  اأقرا�س  على  احليازة 
ال�صخ�صي،  ال�صتهالك  لغر�س 
خم�صون  قدرها  مالية  غرامة 
الق�صية  عن  و  دج   )50.000( األف 
املتعلقة باحليازة على املخدرات  
بها  امل�رشوع  الجتار غري  لغر�س 
فيهما كل من املدعو  املتورط  و 
�صنة   20 العمر  من  البالغ  )م.ب( 

من  كمية  بحوزته  �صبط  الذي  و 
قد  و  )87غ(  بـ  مقدرة  املخدرات 
لـ03  احلب�س  اأمر  حقه  يف  �صدر 
مالية  غرامة  و  نافذة  �صنوات 
قدرها مائتي األف )200.000 دج( 
و يف ق�صية موازية متعلقة باحليازة 
معالج(  )كيف  املخدرات  على 
بها  امل�رشوع  الجتار غري  لغر�س 
)اإ.م(  املدعو  فيها  تورط  التي  و 
من مواليد �صنة  1999 الذي �صبط 
بحوزته كمية من املخدرات )كيف 
معالج( مقدرة بـ )11،20غ( و مبلغ 
عائدات  من  دج   3600 قدره  مايل 
تقدمي   بعد  و  املخدرات  بيع 
بتندوف  النيابة  اأمام  فيه  امل�صتبه 
ملدة  احلب�س  اأمر  حقه  يف  �صدر 
ثالثة �صنوات نافذة و غرامة مالية 
 200.000( األف  مائتي  قدرها 

دج(.
�أحمد باحلاج 

بعد توقيف 17 �سخ�سا متهما يف �حليازة و�ملتاجرة بالكيف 

ال�سرطة بوالية تندوف توا�سل ت�سديها لتجار و م�ستهلكي املخدرات

�إثر تعر�سه لوعكة �سحية �أدخلته 
م�ست�سفى حممد بو�سياف 

�الأمن �حل�سري �الأول بغرد�ية 

وايل ورقلة يقوم بزيارة 
جماملة ملدير ال�سباب 

والريا�سة بوبكر �ستحونة 

اإكت�ساف ور�سة �سرية ل�سناعة 
امل�سروبات الروحية التقليدية

اأخبار اجلنوب�خلمي�س 20 دي�سمرب  2018  �ملو�فـق  ل13ربيع �لثاين 1440هـ 6

ب�سبب �رتفاع معدالت �الإجر�م وترويج �ملخدر�ت 

 مطالب برتحيل 1500  رعية اإفريقي من عا�سمة الوالية مترنا�ست  
 نا�صدت جمعيات حملية بولية مترنا�صت  ، امل�صوؤول الأول 
العاجل  التدخل  اأجل   من  دومي   التنفيذي  اجلهاز  على 
الأ�صلية  بلدانهم  باجتاه  الأفارقة  الرعايا  من  عدد  لرتحيل 
معدلت  بارتفاع  �صلتهم  تفيد  معلومات  ورود  بعد  وذلك 
الإجرام وترويج املخدرات و الأقرا�س املهلو�صة . وطالب 
�صكان اأحياء و�صط املدينة بتمرنا�صت على غرار قطع الواد 

، تهقارت الغربية ، تهقارت ال�رشقي ومثنى ثالث ومالطا   يف 
املعنية  ال�صلطات  »من  »الو�صط  يومية  معر�س حديثهم مع 
 1500 ترحيل   يف  املتمثل  مطلبهم  مع  التجاوب  ب�رشورة 
وت�صاد  مايل  لدول  جن�صيات خمتلفة  يحملون  افريقي  رعية 
والكامريون وال�صينغال والغابون ،  وذلك ب�صبب تورطهم يف 
اأعمال عنفوا نية �صد ال�صاكنة  بالإ�صافة اإىل الرتفاع املذهل  

يف ترويج املخدرات والكوكايني والأقرا�س املهلو�صة الأمر 
ال�صكان  الغليان وال�صخط الكبريين لدى  الذي ولد حالة من 
الذين بدورهم توعدوا باخلروج لل�صارع والت�صعيد من لهجة 
الحتجاجات يف حالة ما مل جتد مطالبهم اأذانا �صاغية.  من 
اجلارية  ال�صنة  الوطني خالل  المن  جهتها عاجلت م�صالح 
حيث   ، العام  بالنظام  بالخالل  تتعلق  ق�صية    30 من  اأزيد 

ا�صتكمال  وبعد  افريقي  رعية    39 توقيف  اثرها  على  مت 
وكيل  ال�صيد  على  عر�صهم  مت  معهم  القانونية  الإجراءات 
اجلميع  ادانة  مت  اأين  مترنا�صت   حمكمة  لدى  اجلمهورية 
ب�صنة �صجنا موقوفة النفاذ مع ا�صتكمال اجراءات الطرد من 

الرتاب الوطني بتهمة القامة الغري �رشعية .
�أحمد باحلاج 



هذه  دخول  �سي�ساهم  و 
املحطة حيز اخلدمة ب�سكل 
كبري يف الق�ساء على م�سكل 
ال�رشب  مياه  توزيع  تذبذب 
اجلهة  حاليا  تعرفه  الذي 
ال�رشقية من الوالية ال �سيما 
بلديتي بوقرة و اأوالد �سالمة 
و  حواف  على  املوجودتني 
التوزيع,  �سبكات  نهاية  يف 
املحلي  املدير  اأو�سح  كما 
رابح  املائية,  للموارد 
زيارة  هام�ش  على  موي�سي, 
الوايل  بها  قام  التي  التفقد 
لبلديتي  �رشفة,  ,يو�سف 

بوقرة واوالد �سالمة اأنه.
اأن  املتحدث  نف�ش  واأكد 
باأيادي  بنيت  "املحطة 
مل  و  باملائة  مائة  جزائرية 
يتم ا�سترياد ال يد عاملة وال 
و�سائل اجناز اأخرى مما يعد 
باقتحامها  للجزائر  فخرا 
اأن  املجال"وقال  هذا 
املحطة التي ا�سند اإجنازها 
لل�سدود  الوطنية  لل�رشكة 

لها  وخ�س�ش  والتحويالت 
 300 ب  يقدر  مايل  غالف 
لدى  �ستعالج  دج  مليون 
دخولها حيز اخلدمة 50 لرت 
الثانية مبعدل �سخ يقدر  يف 
وذلك  مكعب  مرت   2600 ب 
ح�سب القدرات املتوفرة يف 
�سد �سيدي  حمودة املحاذي 
االأ�سغال  اأن  علما  للمحطة 
امل�رشوع  بهذا  انطلقت  قد 
جهة  من  الفارط  جوان   يف 
امل�سوؤول  ك�سف  اأخرى, 
�سيدي  �سد  مياه  توجيه  عن 
مياه  توزيع  ل�سبكة  حمودة 
كان  اأن  بعد  وذلك  ال�رشب 
الغرا�ش  فقط  موجها 
اأنه  موي�سي  وقال  فالحية 
"وبتوجيهات من الوايل الذي 
العمراين  التو�سع  الحظ 
يف  م�ساكل  و  املنطقة  يف 
التوزيع اأمر بتوجيه مياه هذا 
للمواطنني"وخالل  ال�سد 
امل�رشوع  هذا  على  وقوفه 
القطاع  م�سوؤويل  الوايل  اأمر 
ب�رشورة اال�رشاع يف جتديد 
بهاتني  املياه  توزيع  �سبكات 

�سياع  لتفادي  البلديتني 
وت�رشبها  منها  كبرية  ن�سبة 
وذكر  ال�سبكة  قدم  ب�سبب 
�رشفة اأنه مت تخ�سي�ش لهذا 
الغر�ش مبلغ 14 مليار �سنتيم 
للبلديتني داعيا اإىل االنطالق 
يف االأ�سغال يف اأقرب االآجال 
�رشفة  ال�سيد  وقف  كما 
خالل هذه الزيارة على عدد 
يف  التنموية  امل�ساريع  من 
كالرتبية  القطاعات  خمتلف 

وال�سكن.
�سنة  اأن  الوايل جمددا  واأكد 
االإ�سكان  �سنة  �ستكون   2019
بامتياز حيث �ست�سهد الوالية 
توزيع اأزيد من 13.000 وحدة 
اأن  اأخرى  جهة  من  اأكد  كما 
تويل  العمومية  ال�سلطات 
الرتبية  لقطاع  بالغة  اأهمية 
حيث �سيتم م�ستقبال الق�ساء 
يف  االكتظاظ  م�سكل  على 

االأق�سام الدرا�سية.

�شيتم ت�شليم �أول حمطة �أحادية �لكتلة ملعاجلة وحتويل �ملياه على �مل�شتوى �لوطني �جلارية �إجنازها حاليا ببلدية بوقرة �شرق 
�لبليدة يف �شهر فرب�ير 2019, ح�شبما علم �ليوم �لثالثاء من �ملديرية �ملحلية للمو�رد �ملائية.

�لبليدة

م٫�س

ت�سليم اول حمطة اأحادية الكتلة ملعاجلة 
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اإدانة رئي�س بلدية اآفلو وثالثة من نوابه ب�سنتني �سجنا نافذا 

جمعية اأيادي اخلري القالة تطلق حملة �ستاء دافئ 2

ا�ستالم 4 م�ساريع ل�سيانة طرقات 
والئية "قبل نهاية 2018" 

اطالق والأول مرة حملة تطوعية 
لغرا�سة نبات ال�سيح االأبي�س

ل�سيانة  م�ساريع   4 ا�ستالم  �سيتم 
عرب  االإجناز  قيد  والئية  طرقات 
ق�سنطينة  والية  بلديات  عديد 
"قبل نهاية ال�سنة اجلارية", ح�سبما 
املحلية  املديرية  م�سالح  من  علم 
رئي�ش  واأكد  العمومية  لالأ�سغال 
املديرية,  بذات  ال�سيانة  م�سلحة 
العمليات  هذه  اأن  لكروم,  اإبراهيم 
ت�سمل كل من الطريق الوالئي رقم 
بادي�ش  ابن  بلدية  بني  الرابط   16
)ق�سنطينة( واأوالد حبابة )�سكيكدة( 
مبقطعه الرابط بني و�سط املدينة 
بن  م�ستة  و  بادي�ش  ابن  مبنطقة 
على  البلدية  لذات  التابعة  يعقوب 

م�سافة 14,5 كيلومرت.
اأن  اإىل  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
بتحديث  يتعلق  الثاين  امل�رشوع 
كيلومرت   15,5 م�سافة  على  مقطع 
بني بلدية ابن زياد و احلدود االإدارية 
مبنطقة  بالتحديد  ميلة  والية  مع 
االأ�سغال  مديرية  واأكدت  العثمانية 
قد  اأنه  ق�سنطينة  لوالية  العمومية 
عمليات  يف  االعتبار  بعني  اأخذ  مت 
�سيانة 5 كيلومرت بني بلديتي زيغود 
التابعة  حميدان  بني  و  يو�سف 

مبنطقة   9 رقم  الوالئي  للطريق 
احلدود  غاية  اإىل  يو�سف  زيغود 
االإدارية مع والية �سكيكدة  ومن بني 
امل�ساريع التي �سيتم اإجنازها خالل 
طريق  مقطع  تعزيز  املدة  هذه 
على م�سافة 1,5 كيلومرت بني م�ستة 
بلدية  و  مراد(  )ديدو�ش  الرتبة 
الوالئي  الطريق  بوزيان على  حامة 
ديدو�ش  بلدية  بني  الرابط   8 رقم 
ح�سبما  حميدان,  بني  و  مراد 
ذات  واأكد  امل�سوؤول.  ذات  اأ�سافه 
ا�ستالم هذه امل�ساريع  اأن  امل�سدر 
اأ�سغالها  تقدم  ن�سبة  تعدت  التي 
بفك  �ست�سمح  باملائة,   95 حاليا 
االختناق املروري بو�سط البلديات 
املعنية حيث ت�سجل حركة مرورية 
امل�سدر  ذات  وف�سل  يوميا  كثيفة 
�ست�سهم  امل�ساريع  هذه  اإجناز  اأن 
الطرقات  �سبكة  تاأهيل  اإعادة  يف 
تطلبت  والتي  لق�سنطينة  الوالئية 
تخ�سي�ش غالف مايل يقدر بـ 340 
منطقة  اأن  اإىل  م�سريا  د.ج,  مليون 
طرق  �سبكة  حاليا  ت�سم  ق�سنطينة 
كيلومرت منها  والئية بطول 371,53 

42,6 كيلومرت بعا�سمة الوالية.

حملة  اأول  اجللفة  بوالية  اأطلقت 
نبات  ا�ستزراع  و  لغرا�سة  تطوعية 
نوعية  مبادرة  يف  االأبي�ش  ال�سيح 
النباتي  الغطاء  على  للحفاظ 

باملناطق ال�سهبية.
التي  احلملة  هذه  عرفت  وقد 
اجلمعية  تنظيمها  اإىل  بادرت 
بالتعاون  التطوعي  للعمل  الوطنية 
لتطوير  ال�سامية  املحافظة  مع 
ال�سهوب ح�سورا معتربا للمتطوعني 
من عدة واليات على غرار اجلزائر 
الدفلى,  عني  ,تيبازة,  العا�سمة 
الغرا�سة  مبا�رشة  البليدة حيث مت 
مبنطقة "منكب بن حامد " ببلدية 
جنوب  كيلومرت   50( تعظميت 
رئي�ش  ك�سف  ت�رشيح  الوالية( ويف 
التطوعي  للعمل  الوطنية  اجلمعية 
املهند�ش واخلبري الزراعي, اأحمد 
ماحلة,  باأن "هذا امل�رشوع الذي 
طرف  من  اجلمعية  به  اإ�ستفادت 
للتنمية  املتحدة  االأمم  برنامج 
على  املحافظة  اإطار  يف  يندرج 
االإعتبار  واإعادة  البيولوجي  التنوع 
للنبتة ال�سيح البي�ش وكذاواالإهتمام 

بالغطاء النباتي".
"مت  اأنه  اإىل  امل�سوؤول  ذات  واأ�سار 
الذي  العمل  هذا  تنفيذ  �سبيل  يف 
ال�سامية  املحافظة  تدخر  مل 
ب�ساأنه  جهد  اأي  ال�سهوب  لتطوير 
عقد اإتفاقية مع هذه االأخرية ومت 
ال�سيح  نبتة  م�ستلتها  يف  اإ�ستزراع 
احلملة  هذه  يف  اإقتناء  مت  حيث 
نحو 5000 �ستلة لغرا�ستها كمرحلة 

اأوىل".
من جانبه, اأبرز م�سوؤول املحافظة 

ال�سامية لتطوير ال�سهوب, اأجمكوح 
تكت�سيها  التي  االأهمية  م�سطفى, 
اإىل  موؤ�س�سته  جهود  وكذا  العملية 
اإجتماعي  اإطار  �سمان  جانب 
تنموي باملنطقة ال�سهبية للحفاظ 
على الغطاء النباتي بهذه املناطق 
احلال  هو  كما  تثمينها  واإعادة 
رئي�ش  ال�سيح"واأكد  لنبتة  بالن�سبة 
ال�سامية  باملحافظة  م�سلحة 
لتطوير ال�سهوب, بوخنيفر �سالمي, 
لها  اإختيار  مت  الغرا�سة  "هذه  باأن 
منطقة تعترب مبثابة حممية رعوية 
حمرو�سة مما �سي�ساهم يف جناعة 
هذه  على  واملحافظة  العملية 
يف  اأهميتها  لها  لنبتة  الغرا�سة 

الغطاء النباتي 
ال�سهبي".

مع  امل�سرتك  العمل  هذا  ويندرج 
التطوعي  للعمل  الوطنية  اجلمعية 
م�سعى  اإطار  يف  بوخنيفر  ح�سب 
يف  النباتي  الغطاء  تاأهيل  الإعادة 
منه  ال�سيما  ال�سهبية  املنطقة 
الطبي  االإ�ستعمال  ذو  النبات 
هو  كما  باالإنقرا�ش  واملهدد 
يف  مت  وقد  االأبي�ش  لل�سيح  احلال 
هذه املبادرة تربية و اإ�ستزراع نحو 
10 االآف نبتة على م�ستوى م�ستلة 

تعظميت.
بلدية  رئي�ش  ثمن  جهته  من 
هذه  عمر,  �ستوحي  تعظميت, 
مبثابة  اإياها  معتربا  احلملة 
باأن  م�سيفا  لالأمام  ناجحة  خطوة 
للغرا�سة  اأختريت  التي  "املنطقة 
بالنباتات  معروفة  منطقة  هي 

ال�سهبية ذات الفائدة الطبية". 

االأغواط  حمكمة  اأدانت 
رئي�ش  الثالثاء  اأم�ش 
لبلدية  ال�سعبي  املجل�ش 
اآفلو وثالثة من نوابه ب�سنتني 
األف دج  �سجنا نافذا و200 
واحد  لكل  مالية  غرامة 
"ا�ستغالل  تهم  عن  منهم 
على  والتعدي  الوظيفة 
ملك  حتطيم  و  الغري  ملك 
الغري" , فيما ا�ستفاد نائب 
علم  ح�سبما  بالرباءة,  رابع 
من م�سدر ق�سائي   وتعود 
اإىل  الق�سية  هذه  وقائع 
مطلع ال�سنة اجلارية عندما 

�سارع  بفتح  املدانون  قام 
زقاوة بن خرية مبدينة اآفلو 
باإزالة اجلدار املتواجد به 
وت�سوية االأر�سية   وح�سب 
منتخبني بذات البلدية, فاإن 
عملية فتح ال�سارع املذكور 

وت�سوية اأر�سيته 
هذا  مالكي  مبوافقة  متت 
بح�سور  العقاري  الف�ساء 
ونوابه  البلدية  رئي�ش 
واالأئمة  االأعيان  وبع�ش 
هوؤالء  يرتاجع  اأن  قبل 
املالكني فيما بعد ويلجئون 

اإىل الق�ساء.

اخلري  اأيادي  جمعية  اأطلقت 
�سعار  حتت  ت�سامن  حملة  بالقالة 
�ستاء دافئ 2 ت�سامنا مع عائالت 
توزيع  خالل  من  وذلك  معوزة, 
غذائية  ومواد  واأفر�سة  الأغطية 
املبادرة.  من�سطي  ح�سب  عليهم, 
نائب  كرمي  الدين  �سيف  واأو�سح 
باأن  اخلريية,  باجلمعية  رئي�ش  

هذه احلملة الت�سامنية التي �رشع 
فيها عبارة عن بداية حلملة �ستوية 
العائالت  باالأ�سا�ش  ت�ستهدف 
واملناطق  بالقرى  املحتاجة 
النائية بالوالية كمناطق ام الطبول 
حيث  القدمية  القالة   , العيون   ,
واأغطية  اأفر�سة  توزيع  �سيتم 
عليهم  اأ�سا�سية  غذائية  ومواد 

احلملة  هذه  اإطار  يف  جمعها  يتم 
التي �سيتم االنطالق فيها  ال�سهر 
ال�سياق,  ذات  ويف   . اجلاري 
تنّظم  اإن جمعيتنا  اأ�ساف حمدثنا 
بهدف  الثانية  للمرة  احلملة  هذه 
م�ساعدة االأرامل واالأيتام خا�سة , 
واأ�ساف امل�سدر باأن هذه احلملة 
املناطق  عديد  لت�سمل  �ستتوا�سل 

جمعية  تعمل  لالإ�سارة,  الوالية. 
التح�سي�ش  على  اخلري   اأيادي 
يف  الت�سامن  باأهمية  والتوعية 
هذا االإطار, كما ت�سعى من خالل 
جملة امل�ساريع التي تقوم بها اىل 
االأيتام  وجوه  على  الب�سمة  ر�سم 

واملعوزين.
رزق �هلل �شريف
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هل ُيعزل الرئي�س »ترامب« يف عام 2019؟
مركز امل�ستقبل للأبحاث 

و الدرا�سات املتقدمة

خالل  الأمريكية  الأو�ساط  ان�سغلت 
الرئي�س  عزل  بق�سية  املا�سية  الفرتة 
»ترامب« من من�سبه، ورغم اأن الق�سية 
حول  اجلدل  اأن  اإل  فرتة،  منذ  مثارة 
اأهمية  اكت�سب  »ترامب«  الرئي�س  عزل 
الأخرية  التطورات  ظل  يف  خا�سة 
وجناح  »مولر«،  جلنة  حتقيقات  يف 
على  ال�سيطرة  يف  الدميقراطيني 
التجديد  انتخابات  يف  النواب  جمل�س 
نوفمرب  �سهر  يف  جرت  التي  الن�سفي 
املا�سي. فهذه التطورات من املحتمل 
الإجراءات  لعملية  البداية  متثل  اأن 
من  »ترامب«  الرئي�س  لعزل  القانونية 
تلك  اأن  ورغم   .2019 عام  يف  من�سبه 
اإقالة  عن  فعلًيّا  ت�سفر  لن  الإجراءات 
فاإن  من�سبه،  من  »ترامب«  الرئي�س 
العزل  لعملية  املحتملة  ال�سيناريوهات 
لن تخرج عن ال�سوابق التاريخية الثالث 
لعزل الروؤ�ساء »اأندرو جون�سون« يف عام 
1868، والرئي�س »ريت�سارد نيك�سون« يف 
عام  كلينتون« يف  »بيل  والرئي�س   ،1974

.1998

ح�ساد عام 2018:

التي  التطورات  من  جمموعة  ثمة 
حدثت يف عام 2018، خا�سة يف ال�سهور 
نقطة  متثل  اأن  املحتمل  من  الأخرية، 
الرئي�س  عزل  عملية  لبداية  النطالق 
 ،2019 عام  يف  من�سبه  من  »ترامب« 

وهذه التطورات ت�سمل:
حتقيقات جلنة مولر:

 يف 17 ماي 2017، �سكلت وزارة العدل 
يف  للتحقيق  خا�سة  جلنة  الأمريكية 
النتخابات  الرو�سي يف  التدخل  م�ساألة 
الرئا�سية التي جرت يف عام 2016 والتي 
لل�سلطة،  »ترامب«  الرئي�س  اأو�سلت 
املرتبطة  اجلوانب  كافة  وفح�س 
بالنتخابات. ومنذ تكليف اللجنة وحتى 
م�سى  قد  ف�سيكون   2019 عام  مطلع 
ون�سف،  عام  من  اأكرث  ت�سكليها  على 
وخالل هذه الفرتة قامت اللجنة باإجراء 

العديد من التحقيقات التي اأ�سفرت عن 
احلملة  يف  الأ�سخا�س  من  عدٍد  اإدانة 
وقد  »ترامب«.  للرئي�س  النتخابية 
اللجنة،  حتقيقات  تطورات  اآخر  متّثل 
من  الأول  الن�سف  يف  حدثت  والتي 
حمامي  اإدانة  يف   ،2018 دي�سمرب  �سهر 
مبمار�سات  حملته  ومدير  »ترامب« 
اللجنة يف  وبدء  للقوانني،  انتهاًكا  متثل 
جلنة  ممار�سات  حول  حتقيقات  اإجراء 
تن�سيب »ترامب« يف املن�سب الرئا�سي، 
والتي يُثار ت�ساوؤلت ب�ساأن الكيفية التي 
التي  الأموال  بجمع  اللجنة  بها  قامت 
اإجراءات مرا�سم  ا�ستُخدمت يف متويل 
هذه  اإنفاق  وكيفية  »ترامب«،  تن�سيب 
مبخالفات  احتمالت  ووجود  الأموال، 

ا. متثل انتهاًكا للقوانني اأي�سً

نتائج انتخابات التجديد 
الن�سفي للكونغر�س:

الن�سفي  التجديد  انتخابات  اأ�سفرت   
للكوجنر�س التي جرت يف �سهر نوفمرب 
)احلزب  الدميقراطيني  فوز  عن   2018
جمل�س  باأغلبية  للرئي�س(  املعار�س 
�سيطرة  ا�ستمرار  مقابل  النواب، 
على  الرئي�س(  )حزب  اجلمهوريني 
الكوجنر�س  بدء  ومع  ال�سيوخ.  جمل�س 
الت�رشيعية  دورته  اجلديد  الأمريكي 
مبقدور  اأ�سبح   ،2019 يناير   3 يف 
يف  للبدء  التحرك  الدميقراطيني 
يف  الرئي�س  لعزل  القانونية  الإجراءات 
جمل�س النواب، و�سمان جناح الت�سويت 
مبخالفة  له  اتهامات  توجيه  على 

القوانني وانتهاك الد�ستور.
3- املوقف الداخلي من عزل الرئي�س: 
الرئي�س  بها  يتمتع  التي  ال�سعبية  رغم 
»ترامب« يف بع�س الأو�ساط الأمريكية، 
اأن موقف النخبة املثقفة والإعالم  اإل 
اجلدل  يف  ا  مهًمّ بُعًدا  ي�سكالن  منه 
يعمل  الأمريكي  فالإعالم  عزله،  حول 
�سلبيات  اإظهار  على  م�ستمر  ب�سكل 
العام  الراأي  تعبئة  وحماولة  »ترامب«، 
الرئي�س  عزل  ق�سية  ومُتثل  �سده. 
املثارة  النقا�سات  من  رئي�سًيّا  جزًءا 
هذا  الأمريكية،  الإعالم  و�سائل  يف 

�سعبًيّا  حترًكا  هناك  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
الكوجنر�س  دفع  اأجل  من  يتم  حمدوًدا 
التحرك  هذا  ويتمثل  الرئي�س،  لعزل 
يف حركة Need to Impeach التي 
ت�سعى  والتي   2017 اأكتوبر  يف  تاأ�س�ست 
لل�سغط  الأمريكيني  املواطنني  لتعبئة 
يف  للبدء  الكونغر�س  يف  ممثليهم  على 
وقد  الرئي�س.  لعزل  اإجراءات  اتخاذ 
موقعها  على  عري�سة  احلركة  و�سعت 
»ترامب«،  بعزل  للمطالبة  الإلكرتوين 
�ستة  من  اأكرث  الآن  حتى  عليها  ووّقع 

ماليني اأمريكي.

الإجراءات القانونية 
لعملية العزل:

 Impeachment م�سطلح  يُ�سري 
اإىل  الأمريكية  ال�سيا�سية  الثقافة  يف 
جمموعة الإجراءات التي يتم مبوجبها 
وهذه  من�سبه،  من  الرئي�س  عزل 
طويلة  عملية  مبثابة  هي  الإجراءات 
الكونغر�س،  داخل  جتري   Proces
فيها كل من  يلعب  وفًقا خلطوات  وتتم 
جمل�سي النواب وال�سيوخ دوًرا. ول يعني 
عزل  يتم  اأن  الإجراءات  بهذه  القيام 
الرئي�س، فقد تتم اإجراءات العزل، لكن 
قد تكون نتيجتها النهائية عدم الو�سول 
واإق�سائه  الرئي�س  بعزل  قرار  اإىل 
الد�ستور  حدد  وقد  املن�سب.   عن 
لإجراءات  العامة  الأطر  الأمريكي 
الأوىل  املادة  يف  وذلك  الرئي�س،  عزل 
و�سالحياته،  للكوجنر�س  تتعر�س  التي 
الرئي�س  تتناول  التي  الثانية  املادة  ويف 
يف  جاء  ما  اإىل  وا�ستناًدا  و�سالحياته. 
الرئي�س  عزل  اإجراءات  فاإن  املادتني، 
وذلك  مرحلتني،  على  تتم  الأمريكي 
التايل: 1- املرحلة الأوىل:  على النحو 
جتري داخل جمل�س النواب، حيث يقوم 
اتهام  وبحث  حتقيق  باإجراء  املجل�س 
الإقالة  ي�ستوجب  ما  بارتكاب  للرئي�س 
الد�ستور  ح�رش  وقد  املن�سب.  من 
الأفعال التي ت�ستوجب الإقالة يف ثالثة 
ت�سمل: اخليانة، وتلقي الر�سوة، وارتكاب 
جرائم اأو خمالفة �سلوك من النوع الذي 
التحقيق  اإجراء  وعقب  خطورة.  ميثل 

الرئي�س،  اإدانة  على  الت�سويت  يتم 
اأغلبية  موافقة  الإدانة  هذه  وتتطلب 
ب�سيطة من اأع�ساء جمل�س النواب على 
ذلك  بعد  ويتم  نافًذا،  لي�سبح  التهام 
النتقال للمرحلة الثانية.  2- املرحلة 
ال�سيوخ،  جمل�س  داخل  جتري  الثانية: 
حماكمة  باإجراء  املجل�س  يقوم  وفيها 
اأع�ساء  فيها  ميثل  للرئي�س،  ر�سمية 
املجل�س دور هيئة املحلفني، وي�رشف 
رئي�س ق�ساة املحكمة الد�ستورية العليا 
على عملية حماكمة الرئي�س، وحتى يتم 
عزل الرئي�س فعلًيّا، يجب اأن يوافق ثلثا 
اأع�ساء املجل�س على �سحة التهامات 
عدم  حال  ويف  للرئي�س،  املوجهة 
يعني  ذلك  فاإن  الأع�ساء  ثلثي  موافقة 
الرئي�س  اتهام  توافق على  يوجد  اأنه ل 
اإقالته  ت�ستوجب  التي  الأفعال  بارتكاب 
من املن�سب، ومن ثم ي�ستمر يف من�سبه 
بغ�س النظر عن كل الإجراءات ال�سابقة 
التي متت ملحاولة اإقالته من املن�سب. 

ال�سيناريوهات الثلثة 
لعزل »ترامب«:

جلنة  تنتهي  باأن  وارد  احتمال  ظل  يف 
الأول  الن�سف  يف  حتقيقاتها  من  مولر 
تقريرها  يخرج  واأن   ،2019 عام  من 
انتهاكات  وجود  على  بالتاأكيد  النهائي 
النتخابية،  »ترامب«  حملة  ارتكبتها 
ورمبا »ترامب« ذاته، ومع وجود توقعات 
بتحرك الدميقراطيني يف جمل�س النواب 
لبدء عملية عزل الرئي�س؛ فاإن اإجراءات 
عملية العزل، اإذا بداأت فعلًيّا، لن تخرج 
»اأندور  الروؤ�ساء  عن �سيناريوهات عزل 
و«ريت�سارد   ،1868 عام  يف  جون�سون« 
نيك�سون« يف عام 1974، والرئي�س »بيل 
على  وذلك   ،1998 عام  يف  كلينتون« 

النحو التايل:

�سيناريو »اأندرو جون�سون«: 

»اأندرو  الرئي�س  عزل  اإجراءات  بداأت 
النواب الأمريكي  جون�سون« يف جمل�س 
اأقر  عندما   ،1868 عام  مار�س  يف 
تت�سمن 11 مادة  اتهام  املجل�س لئحة 

�سد »جون�سون«، ت�سمل قيامه بتعيينات 
غري د�ستورية، واإ�ساءة ا�ستخدام الأموال 
الفيدرالية، وانتهاك القانون الفيدرايل، 
لكن  الكوجنر�س،  احرتام  من  والتقليل 
املجل�س مل يوافق على لئحة التهام، 
موافقة  الت�سويت  نتيجة  كانت  فقد 
وهذه  رف�سوا،   19 مقابل  �سيناتوًرا   35
اأع�ساء  ثلثي  من  اأقل  كانت  النتيجة 
فاإقرار  واحد،  ب�سوت  النواب  جمل�س 
اأع�ساء  ثلثي  موافقة  يتطلب  الالئحة 
من  ال�سيناريو،  لهذا  ووفًقا  املجل�س.  
الدميقراطيون  يتحرك  اأن  املحتمل 
يف جمل�س النواب لتقدمي لئحة لإدانة 
اأن  املتوقع  ومن  »ترامب«،  الرئي�س 
م�رشوع  من  قريبة  التهام  لئحة  تكون 
النائب  قدمه  الذي   621 رقم  القرار 
»�ستيف كوهني« ملجل�س النواب يوم 15 
نوفمرب 2017، وهو م�رشوع القرار رقم 
»ترامب«  الرئي�س  لعزل   621.H.Res
لرتكاب جرائم كربى واإ�ساءة ا�ستخدام 
اللجنة  من  يخرج  مل  والذي  ال�سلطة، 
حتى  النواب  جمل�س  اإىل  الق�سائية 
من  امل�رشوع،  ورد يف  ووفًقا ملا  الآن. 
املتوقع اأن تت�سمن لئحة اإدانة الرئي�س 
العدالة،  باإعاقة  اتهامات  »ترامب«، 
و�سوء ا�ستغالل ال�سلطة لتحقيق م�سالح 
قانونية،  خمالفات  وارتكاب  �سخ�سية، 
ووفًقا  الأمريكي.  الد�ستور  وانتهاك 
اأن  املرّجح  غري  من  ال�سيناريو،  لهذا 
لئحة  على  النواب  جمل�س  يوافق 

التهام.

»ريت�سارد  �سيناريو   2-
نيك�سون«:

اتهام  اإجراءات  النواب  جمل�س  بداأ   
الرئي�س، ويف يوليو 1974 وافق املجل�س 
خلفية  على  للرئي�س  اتهام  لئحة  على 
بنود،  ثالثة  تت�سمن  ووترجيت،  ق�سية 
ت�سمل: اإعاقة العدالة، واإ�ساءة ا�ستخدام 
لكن  الكوجنر�س؛  واحتقار  ال�سلطة، 
من  ال�ستقالة  قرر  »نيك�سون«  الرئي�س 
من�سبه. ووفًقا لهذا ال�سيناريو قد يقرر 
اإذا حترك  ال�ستقالة  »ترامب«  الرئي�س 

جمل�س النواب �سده. 

�سيناريو »بيل كلينتون«: 

الرئي�س  عزل  اإجراءات  عملية  متت 
اأقر  فقد  كامل،  ب�سكل  »كلينتون« 
�سد  اتهام  لئحة  النواب  جمل�س 
له  التهامات  توجيه  ت�سمل  »كلينتون« 
بالق�سم«،  »الإخالل  باليمني  باحلنث 
خلفية  على  وذلك  العدالة،  واإعاقة 
ذلك  وبعد  لوين�سكي«،  »مونيكا  ق�سية 
جمل�س  يف  حماكمته  اإجراءات  بداأت 
مل  الت�سويت  لكن  التهم،  بتلك  ال�سيوخ 
يف  املتمثل  القانوين  الن�ساب  يُحقق 
من  احلا�رشين  اأع�ساء  ثلثي  موافقة 
الت�سويت  نتيجة  كانت  حيث  املجل�س، 
�سوًتا   45 بالق�سم  باحلنث  التهام  على 
حني  يف  بالرف�س،   55 �سد  باملوافقة 
اأما  �سوًتا.   67 الثلثني يف  اأغلبية  تتمثل 
الت�سويت  فكان  العدالة  اإعاقة  تهمة 
 50 مقابل  باملوافقة  �سوًتا   50 فيها 
من  ال�سيناريو،  لهذا  ووفًقا  بالرف�س. 
النواب  جمل�س  يقّدم  اأن  املحتمل 
الدميقراطيون  عليه  ي�سيطر  الذي 
»ترامب«،  الرئي�س  �سد  اتهام  لئحة 
الالئحة،  على  املجل�س  يوافق  واأن 
الذي  ال�سيوخ  اإىل جمل�س  الأمر  لينتقل 
هذه  ويف  اجلمهوريون،  عليه  ي�سيطر 
الت�سويت  يتم  األ  املرّجح  من  احلالة 
املوافقة على  لأن  الرئي�س،  اإدانة  على 
املجل�س.  اأع�ساء  ثلثي  تتطلب  الإدانة 
اأن ي�سهد عام  واخلال�سة من املحتمل 
لعزل  القانونية  الإجراءات  بدء   2019
الرئي�س »ترامب« من من�سبه، لكّن هذه 
غري  من  فعلًيّا  بداأت  اإذا  الإجراءات 
املرّجح اأن توؤدي اإىل عزله من من�سبه، 
ففي حال قّرر الدميقراطيون التحرك 
الرئي�س،  لإدانة  النواب  جمل�س  يف 
لكن  الإدانة،  على  املجل�س  ف�سيوافق 
جمل�س  اإىل  الإجراءات  تنتقل  حينما 
الإدانة،  برف�س  ف�سي�سوت  ال�سيوخ 
الرئي�س  عزل  اإجراءات  يف  حدث  كما 
جمل�س  موافقة  فرغم  »كلينتون«، 
ال�سيوخ  جمل�س  رف�س  فاإن  النواب 
اإدانة الرئي�س اأدى اإىل ف�سل الإجراءات 

القانونية لعزله. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : اجللفة

مديرية التنظيم وال�ش�ؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب االإنتخابات واجلمعيات
اجللفة يف: 19 دي�شمرب 2018

رقم: 53/م ت �ش ع/م.ت.ع/م.ج.اأ/2018

و�شل اإ�شهاري بتعديل القانون الأ�شا�شي

طبقا الأحكام املادة 08 من القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ 
يف 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات. مت التبليغ 

بتعديل القان�ن االأ�شا�شي للجمعية. اجلمعية امل�شماة: 
جمعية بيازرة لل�شيد بالك�ا�رس اجللفة الكائن مقرها: 
القاعة املتعددة اخلدمات بعني معبد باجللفة طابعها: 
بيئي وثقايف. جمال ن�شاطها: والئي. يراأ�شها ال�شيد: 
العيد كمال. امل�ل�د بتاريخ: 1975/03/12 اجللفة. 

ال�شاكن: حي �ش�نان بناية 1820/04 اجللفة.
 

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية تب�شة 
دائرة تب�شة
بلدية تب�شة 

رقم /15/و ت/د ت /ب ت /2018
و�شل ت�شجيل الت�رسيح بتاأ�شي�ش

جمعية بلدية
مبقت�شى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 

1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات 
، مت هذا الي�م : 18 دي�شمرب 2018 ت�شليم و�شل 
ت�شجيل عن ت�رسيح بتاأ�شي�ش اجلمعية البلدية 

امل�شماة : 
ت�شمية اجلمعية : اجلمعية البلدية

جمعية كري�شتال للفن�ن و الثقافة تب�شة
املقيمة ب دار ال�شباب ه�اري ب�مدين تب�شة

لرئي�ش)ة( اجلمعية : حف�شي زكرياء
تاريخ و مكان امليالد : 1992/01/14 تب�شة 

 

ANEP N°: 838986 الو�شط:2018/12/20

الو�شط:2018/12/20الو�شط:2018/12/20الو�شط:2018/12/20

الو�شط:2018/12/20

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رس ق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة

اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رساقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و حم�رس تكليف بال�فاء عن طريق الن�رس بجريدة ي�مية وطنية
)طبقا للم�اد 612 و 613 و  412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن امل�قع اأدناه االأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : تركماين زهري بن عبد القادر امل�ل�د باجلزائر ال��شطى ) اجلزائر( بتاريخ 1953/09/08  
العن�ان : �شارع حممد اأمزاحم بن عكن�ن  – اجلزائر

متخذة من مكتبنا م�طنا خمتارا لها بدائرة اخت�شا�ش حمكمة ال�رساقة حلني انتهاء اإجراءات التنفيذ طبقا لن�ش املادة 613 من ق اإ م اإ   
 ALEXANDERE DU GAIGNEAU DE CHAM PVALLINS BERTRAND PATRICK : شد�-

امل�ل�د بفرن�شا بتاريخ 1945/03/04 م�شري 
 Draria – Alger 16000 Bis Gaston Bernard 14 : ال�شاكن)ة( ب

-بناءا ال�شند التنفيذي املتمثل يف :  يف عقد اإعرتاف بدين  بتاريخ 2018/02/14 الفهر�ش 2018/300 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2018/10/04 عن مكتب االأ�شتاذين فط�م 
ح�شني امل�ثق بال�رساقة حي قاو�ش رقم 16 . 

بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 
حم�رس تكليف بال�فاء امل�ؤرخ 2018/10/11  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  

-بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي امل�ؤرخ يف  2018/10/11
-بناءا على حم�رس تبليغ تكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2018/10/11 

بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و حم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق باملحكمة امل�ؤرخ يف  2018/10/21
 بناءا على حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و حم�رس تكليف بال�فاء عن طريق التعليق بالبلدية  امل�ؤرخ يف  2018/10/22

بناء على املادة 412 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر �شادر  عن ال�شيد  رئي�ش حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/11/29 حتت رقم 05150 /18 
بتاريخ  اإعرتاف بدين   التنفيذي املتمثل يف عقد  لل�شند  بال�فاء امل�ؤرخ 2018/10/11  عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة  الر�شمي املتمثل يف حم�رس تكليف  التبليغ  ياأذن بن�رس م�شم�ن عقد 
2018/02/14  الفهر�ش 2018/300 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2018/10/04 عن مكتب االأ�شتاذين فط�م ح�شني امل�ثق بال�رساقة حي قاو�ش رقم 16 ،املت�شمن ما يلي : )).... 

املدين / ال�شيد : 
ALEXANDERE DU GAIGNEAU DE CHAMPVALLINS BERTRAND PATRICK  الدائن / تركماين زهري بن عبد القادر امل�ل�د باجلزائر ال��شطى ) اجلزائر( 
بتاريخ 1953/09/08... احلا�رس اأمامنا و الذي �رسح للم�ثق امل�قع اأ�شفله اأنه قد اأقر�ش للمدين املذك�ر اأعاله مبلغ ملي�نان و �شبعمائة األف دينار جزائري )2.700.000 دج ( قر�ش اإح�شان 
و ت��شعة حال ملدة اأق�شاه اأربعة اأ�شهر )04 اأ�شهر( ابتداءا من تاريخ : الرابع ع�رس فيفري األفني و ثمانية ع�رس )2018/02/14( ، على اأن يعيد له مبلغ القر�ش املذك�ر جملة واحدة خالل االأجل 

املذك�ر نقدا بالعملة املتداولة قان�نا مب�طنه دون تاأخري اأو ف�ائد ...((
املح�رس الق�شائي   كما نبهناه )ها( باأن له)ها( اأجل 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي من تاريخ التبليغ الر�شمي و اإال �شي�رسع يف تنفيذ  ال�شند املذك�ر اأعاله جربا و بكافة الطرق القان�نية .

الو�شط:2018/12/20
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مدير العالقات اخلارجية للجائزة بوبكر �سكيني:

100 مليون �صنتيم قيمة جائزة "م�صطفى 
كاتب" للدرا�صات حول امل�صرح اجلزائري 

اأكد مدير العالقات اخلارجية للم�سابقة ال�سنوية للجائزة الدولية "م�سطفى كاتب" للدرا�سات حول 
امل�سرح اجلزائري، الناقد وامل�سرحي والإعالمي وكاتب امل�سرح بوبكر �سكيني اأن هذه اجلائزة حتت رعاية 
رئي�س اجلمهورية و اإ�سراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ومن تنظيم امل�سرح الوطني اجلزائري حمي 

الدين ب�سطارزي ،كما اأنها عبارة عن دعوة كرمية للباحثني واملخابر والنقاد والأكادمييني والدرا�سني 
واملهتمني ملرافقة منظومة العرو�س امل�سرحية من خالل اإعداد بحوث و درا�سات عن الأبعاد التطبيقية 

حول امل�سرح اجلزائري حيث ي�سبو من خاللها امل�سرح الوطني اجلزائري "حمي الدين ب�سطارزي" اإىل دعم 
البحث وفتح املجال اأمام الدار�سني لر�سد التحولت الركحية اجلزائرية مع الرتكيز حول مكونات العر�س 

امل�سرحي اأو الن�س امل�سرحي،واإىل اجلمع والتحقيق يف املنجز واملمار�سة امل�سرحية يف اجلزائر.

حكيم مالك 

�سيتم الإعالن عن 
اأ�سماء الفائزين باجلائزة 

يوم 25 دي�سمرب اجلاري

�أنه  �ملتحدث  ذ�ت  �أ�شار  كما    
نتائج  �لر�شمي عن  �لإعالن  �شيتم 
�مل�شابقة �ل�شنوية للجائزة �لدولية 
للدر��شات  كاتب"  "م�شطفى 
 25 يوم  �جلز�ئري  �مل�رسح  حول 
�لكربى  بالقاعة   ، دي�شمرب2018 
"م�شطفى كاتب بامل�رسح �لوطني 
�إطار  يف  هذ�  وياأتي  �جلز�ئري  

للمهرجان   13 �لدورة  فعاليات 
�لوطني للم�رسح �ملحرتف كا�شفا 
ليومية "�لو�شط" بوبكر �شكيني عن 
قيمة جائزة "م�شطفى كاتب" هي 
مليون دينار جز�ئري  موزعة على 
ثالث مر�تب فاجلائزة �لأوىل تبلغ 
و�ملرتبة  �شنتيم  مليون   50 قيمتها 
�شنتيم  مليون   30 بـ  تقدر  �لثانية 
 20 قيمتها  تبلغ  �لثالثة  و�ملرتبة 

مليون �شنتيم .

خلق بنك معلومات 
لالأبحاث حول امل�سرح 

اجلزائري

�لهدف  �أن  �شكيني  �أو�شح  كما   
جائزة  خالل  من  �لأ�شا�شي 
خلق  هو   " كاتب  "م�شطفى 
خا�شة  معلومات  �أوبنك  خز�نة 
بالأبحاث حول �مل�رسح �جلز�ئري 
فيما  للدر��شني،  ت�شمح  و�لتي 
يف  كمرجع  منها  بال�شتفادة  بعد 
در��شاتهم حول �مل�رسح �جلز�ئري 
منها  و�لغاية  و�مل�شارح  و�لفرق 
�أي�شا هو تو�شيع د�ئرة �لبحث حول 
نركز  ل  وهنا  �جلز�ئري  �مل�رسح 
و�لركحي  �لتاريخي  �جلانب  على 
نركز حول مكونات وجماليات  بل 

وخ�شو�شية  �مل�رسحي  �لعر�ض 
�مل�رسح �جلز�ئري �لبحت.

م�ساركة عربية 
لفل�سطني والعراق 
والأردن يف جائزة 

م�سطفى كاتب الدولية

جلنة  �أن  �شكيني  بوبكر  وقال   
بجائزة  �خلا�شة  �لتحكيم 
م�شطفى كاتب قد  تلقت  �أعمال  
من  دول عربية من بينها فل�شطني 
و�لعر�ق و�لأردن   و�شي�شهد �شباح 
تن�شيط  �جلاري  دي�شمرب   25 يوم 

كاتب  م�شطفى  جائزة  ندوة 
�لدولية للدر��شات �مل�رسحية  يف 
طبعتها �لأوىل بقاعة �حممد بن 
حيث  �لوطني   �مل�رسح  قطاف 
�شيتم تقدمي ) نبذة عن جمريات 
�لإعد�د للجائزة ( و�شيقدم رئي�ض 
جلنة �لتحكيم  �لأ�شتاذ و�لدكتور 
بتن�شيط   بوكروح  خملوف 
م�شطفى  بعنو�ن:  حما�رسة 
ومب�شاركة  �مل�شار  كاتب: 
طريق  عن  �جلائزة   مرت�شحي 
حيث   لبحوثهم   موجز  عر�ض 
�شيتم �لتعقيب من طرف �أع�شاء 
جلنة �لتحكيم للم�شابقة �ل�شنوية 

"م�شطفى  �لدولية  للجائزة 
�مل�رسح  حول  للدر��شات  كاتب" 
�جلز�ئري �ملتكونة من  �لدكتور 
ومن  رئي�شا  بوكروح  خملوف 
�لأع�شاء �لأ�شتاذ و�لفنان فرحان 
بلبل من �شوريا  و�لدكتورة جازية 
و�لأ�شتاذ  �جلز�ئر  من  فرقاين  
�ل�شود�ن  من  عيد�بي  يو�شف 
�لعربية  بالإمار�ت  و�ملقيم 
من  حمومي  و�أحمد  �ملتحدة 
�جلز�ئر و�لأ�شتاذ حممد مديوين 
مناق�شة  �شتتم  حيث  تون�ض  من 
مفتوحة حول �لق�شايا �ملطروحة 

يف �لبحوث .

العا�صمة حتت�صن الطبعة الأوىل للمهرجان الوطني للمواهب ال�صابة يف الغناء
�لعا�شمة  �جلز�ئر  �شتحت�شن 
�لوىل  �لطبعة  �ملقبل  �ل�شبت 
للمو�هب  �لوطني  "للمهرجان 
�لذي  و  �لغناء"،  يف  �ل�شابة 
�شيعرف م�شاركة 96 متناف�شا من 
�لوطن،ح�شبما  وليات  خمتلف 
جلنة  رئي�شة  طرف  من  علم  
�لفني  �حلدث  لهذ�  �لتح�شري 

�ل�شباين �رسيف كرمية .
تنظيم  �ن   " �رسيف  و�أو�شحت 
وطنية  طبعة  يف  �ملهرجان  هذ� 
هي �لوىل من نوعها ياأتي �شمن 

�لفنية   و  �لرتفيهية  �لن�شاطات 
و  �ل�شباب  مديرية  تنظمها  �لتي 
�لريا�شة لولية �جلز�ئر بالتن�شيق 
و  �لغنائية  �لفنون  ر�بطة  مع 
��رس�ف  حتت  و  �ملو�شيقية 
�لوز�رة �لو�شية، و �شتعرف �لطبعة 
م�شاركة 96 متناف�شا ) مت�شابقني 
لقب  (على  ولية  كل  من  �ثنني 
�ل�شابة  �لغنائية  �ملو�هب  �ف�شل 
�ملناف�شات  خالل  من  باجلز�ئر، 
�ل�شبت  �شتنطلق  �لتي  �لت�شفوية 

�ملقبل بالعا�شمة .

و يت�شمن برنامج �ملهرجان ثالث 
مر�حل ت�شفوية �شيحت�شنها �أيام 
�جلاري  دي�شمرب   24 �ىل   22  (
د�ي،  بح�شني  �لثقايف  �ملركز   )
حفل  �ي�شا  �شيحت�شن  �لذي  و 
�لفتتاح بدء� من �لعا�رسة �شباحا 
من يوم �ل�شبت �ملقبل ، على �ن 
من  بدء�  �لختتام  حفل  يكون 
توزيع  مع   زو�ل  �لثانية  �ل�شاعة 
 ( �لأو�ئل  �لفائزين  على  �جلو�ئز 
خلدون  �بن  بقاعة  مت�شابقني(   6

يف 25  من نف�ض �ل�شهر. 

�لذين  �مل�شاركون  �شي�شتفيد  و 
�لع�رسين  �ملر�تب  �ىل  و�شلو� 
باملدر�شة  تكوين  من  �لأوىل 
�لغنائية لزر�لدة �لتابعة ملديرية 
بالعا�شمة  �لريا�شة  و  �ل�شباب 
مار�ض  �شهر  من  بدء�  ذلك  و 
�ملقبل و لفرتة ت�شتمر �ل�شهرين 
يف  خمت�شون  �شي�رسف  ،حيث 
و  �لفائزين  تكوين  على  �لغناء 
�أ�شا�شيات هذ� �ملجال  تلقينهم 
هوؤلء  دعوة  يتم  �أن  على  �لفني 
تن�شيط  و  للم�شاركة  م�شتقبال 

�لن�شاطات  �أو  �حلفالت  كافة 
مع  �ملديرية  تنظمها  �لتي 
�لتكفل �لتام بهم من حيث �لنقل 

و �ليو�ء .
هام�ض  على  ت�شطري  مت  كما 
فئة  تخ�ض  �لتي  �مل�شابقة 
من  ذكور(   و  �إناث   ( �ل�شباب 
�ل�رسيحة �لعمرية ما بني 18 �ىل 
�ملو�قع  لأهم  رحالت  �شنة   30
ت�شيف  بالعا�شمة،  �ل�شياحية 

�ل�شيدة �رسيف.
�لأهد�ف  �أن  �ملتحدثة  قالت  و 

�ملرجوة من تنظيم هذه �لفعالية 
لأربع  نظمت  �أن  و  �شبق  �لتي 
�جلهوي  �مل�شتوى  على  مر�ت  
ن�شاطات  ترقية  يف   تتمثل 
�ملو�شيقية  و  �لغنائية  �لفنون 
باملوؤ�ش�شات �ل�شبانية و �حلركة 
فر�شة  �إعطاء  و  �جلمعوية 
عن  �لتعبري  �أجل  من  لل�شباب 
�لغنائية  �بد�عاتهم و �مكاناتهم 
و  تطويرها  يف  مر�فقتهم  و 

تكري�ض روح �ملناف�شة بينهم .
ق.ث

باأوبرا اجلزائر "بوعالم ب�سايح" بالعا�سمة

افتتاح املهرجان الدويل الـ13 للمو�صيقى 
الأندل�صية واملو�صيقى العتيقة باجلزائر العا�صمة

باأوبر�  �أم�ض  �أول  �فتتحت 
ب�شايح"  "بوعالم  �جلز�ئر 
�لدويل  �ملهرجان  بالعا�شمة 
�لأندل�شية  للمو�شيقى  �ل13 
و�ملو�شيقى �لعتيقة بحفل فني 

جز�ئري �إ�شباين.
�لفتتاحية  �ل�شهرة  و�أحيا 
�حلوزي  فنان  للمهرجان 
حميدو رفقة �لفرقة �لإ�شبانية 
"زرياب كالو" حيث �أمتع حميدو 
�جلمهور  �ل�شهرة  بد�ية  يف 
متنوعة  فنية  بفقرة  �حلا�رس 
بانقالب  خ�شو�شا  متيزت 
�شيكا "�أنا �لذي بيا" و�ن�رس�ف 
بادي  "يا  �إىل  بالإ�شافة  �شيكا 
�نتهاء  ترى"  من  و"يا  �حل�شن" 

بالق�شيد.
وكان �جلمهور يف �لق�شم �لثاين 
"زرياب  فرقة  مع  �حلفل  من 
من  �لقادمة  �لإ�شبانية  كالو" 
�أبدع  حيث  غرناطة  مدينة 
فنانوها بقيادة �ملغني وعازف 
باأد�ء  �رسغيني  �شهيل  �لغيتار 
�ملقطوعات  من  �لعديد 
�لغنائية و�ملو�شيقية �ملطبوعة 
�لغجرية  �لأحلان  مبختلف 

�لإ�شبانية وكذ� �ل�رسقية.
مو�شيقاها  يف  �لفرقة  ومتزج 
�مل�شتمدة من �لرت�ث �لأندل�شي 
�لقدمي بني �ملو�شيقى �ل�رسقية 
�لقدمية و�ملو�شيقى �لإ�شبانية 
و�لكوبال  كالفالمنكو  �حلالية 

تقدمي  يف  فنانوها  �أبدع  حيث 
وغنائية  مو�شيقية  مقطوعات 
ز�دها جمال �لأد�ء �لر�قي على 

�آلت �لغيتار و�لعود و�لناي.
عز�لدين  �لثقافة  وزير  و�عترب 
�لتظاهرة  هذه  �أن  ميهوبي 
لفرق  با�شت�شافتها  "متميزة 
ما  �لقار�ت"  من خمتلف  فنية 
�لدولية  �لثقافية  "�لقيمة  يوؤكد 

للمهرجان ..".
وت�شتمر فعاليات �لطبعة �ل13 
للمو�شيقى  �لدويل  للمهرجان 
�لعتيقة  و�ملو�شيقى  �لأندل�شية 
دي�شمرب  من   25 غاية  �إىل 

�جلاري.
 ق.ث

ندوة الثقافة والعلوم

 فتح باب امل�صاركة يف
 “جائزة العوي�س للإبداع”

عن  و�لعلوم  �لثقافة  ندوة  �أعلنت 
فتح باب �مل�شاركة يف �لدورة �لـ 26 
جلائزة �لعوي�ض لالإبد�ع، �أمام جميع 
�لعرب  و�لباحثني  �لدولة  مو�طني 
وذلك  �لإمار�تي،  بال�شاأن  �ملهتمني 
مار�ض   20 وحتى  دي�شمرب   20 من 

.2019
وتهدف �جلائزة �إىل ت�شجيع �لباحثني 
توجيه  على  �لإمار�تيني  و�لد�ر�شني 
�إىل  �لإبد�عية  وجهودهم  �أبحاثهم 
خالل  من  �لتنمية  ق�شايا  يخدم  ما 
و�ل�شت�رس�ف،  و�لتحليل  �لدر��شة 
و�إبر�ز �ملو�هب �ملتعددة يف �لبحث 
و�لأدبي  و�لفكري  �لعلمي  و�لبتكار 
من  �لباحثني  من  و�لإفادة  و�لفني، 

غري �ملو�طنني لإعد�د در��شات عن 
دولة �لإمار�ت.

�شخ�شية  تكرمي  �جلائزة  وت�شمل 
�لثقافية  و�جلائزة  �لثقافية،  �لعام 
يف  بحثية  وم�شابقات  �خلا�شة، 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  �لدر��شات 
بحث  �أف�شل  وكذلك  و�لتطبيقية، 
�أبناء  غري  من  �لإمار�ت  دولة  عن 
�لإمار�ت يف �ملحاور ذ�تها، �إ�شافة 
وهي:  �إبد�عية،  م�شابقات  �إىل 
�أف�شل كتاب، و�أف�شل بحث، و�أف�شل 
وق�شة  و�شعر  رو�ية  من  �أدبي  �إبد�ع 
وم�رسحية وترجمة وكتاب طفل، �إىل 
جانب جو�ئز �لبتكار �لعلمي، و�لفن 
�لر�شم  �شو�ء  �إبد�عاته  مبختلف 

و�لزخرفة،  و�لنحت  �لت�شوير  �أو 
�لوثائقي  و�لفيلم  و�ملو�شيقى 
تلفزيونياً  �لإبد�عية  و�لربنامج 

و�إذ�عياً.
على  �جلائزة  حر�ض  �إىل  ونوه 
وموؤ�ش�شات  قطاعات  كافة  م�شاركة 
�لدولة �خلدمية و�لتعليمية و�لثقافية 
وفتح جمال �مل�شاركة �أمام �جلميع.

�لتحكيم  جلان  نز�هة  على  و�شدد 
يف  و�حليادية  �ل�شفافية  تنتهج  �لتي 
متيز  على  وحتر�ض  �ختيار�تها، 
يف  ي�شهم  مبا  �لفائزة  �لأعمال 
و�لإبد�عية  �لثقافية  �ل�شاحة  رفد 

مبو�هب و�إبد�عات ثرية.
وكالت    



عي�شة ق.

جدال  �صنعت  التي  اللقطة  وهي 
التقارير  اأم�س وفق  اأول  يف تون�س 
ك�صفت  والتي  التون�صية  االإعالمية 
متو�صط  ردا من  كانت  اللقطة  اأن 
نحو  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان 
عمار  ال�صاحلي  النجم  العب 
مماثلة  ب�صورة  قام  الذي  اجلميل 
لفريق  ا�صتفزازية  كطريقة  يف 
الدور  من  اإق�صائه  عقب  الرتجي 
العاملية  للمناف�صة  النهائي  ربع 

والذي  االإماراتي  العني  اأمام 
قا�صية  بهزمية  اأمامه  �صقطوا 
بثالثية نظيفة، جعلت العب النجم 
لكن  الرتجي  من  ي�صخر  ال�صاحلي 

باليلي رد عليه بطريقته«.
من  االإعجاب  باليلي  رد  يلق  ومل 
ال�صاحلي  النجم  جماهري  طرف 
جدا  متوترة  عالقة  متلك  والتي 
مع نظرائها من الرتجي التون�صي، 
يتفقان  ال  اللذان  الفريقان  وهما 
اتهمته  اأين  التون�صية،  البطولة  يف 
بني  وال�رصاع  الكراهية  بتغذية 

خالل  من  الفريقني  جماهري 
العب  نحو  به  قام  الذي  الرد 
ابن  وجد  حيث  ال�صاحلي،  النجم 
والدعم  امل�صاندة  وهران  مدينة 
الذين  الرتجي  اأن�صار  طرف  من 
�صجعوه عك�س احلايل مع جماهري 
النجم ال�صاحلي الذين ثار غ�صبهم 
التوا�صل  مواقع  عرب  الالعب  من 
الفاي�صبوك  �صورة  يف  االجتماعي 
عن  تعليقاتها  يف  وعربت  وتويرت، 
غ�صبها من �صانع األعاب املنتخب 

الوطني.

باليلي ي�ضنع احلدث وي�ؤلب جماهري النجم ال�ضاحلي �ضدهاحتفل بطريقة خا�شة بهدفه مبونديال الأندية
�شنع الالعب الدويل اجلزائري يو�شف باليلي احلدث خالل املباراة التي خا�شها 

رفقة ناديه الرتجي التون�شي امام ديبورتيفو غوادالخارا املك�شيكي حل�شاب املباراة 
الرتتيبية من مناف�شة كاأ�س العامل لالأندية، اأين احتفل بطريقة خا�شة عند توقيعه 
الهدف ل�شالح ناديه والذي عاد بف�شله النتيجة يف الدقيقة 38 من اللقاء عن طريق 
ركلة جزاء، اأين توجه بطريقة جنونية نحو الكامريا وقام بتغطية جزء من وجهه

رئي�س االحتاد 
االأملاين يهاجم 

اإنفانتين�
االأملاين  االحتاد  رئي�س  هاجم 
غريندل  راينهارد  القدم  لكرة 
رئي�س االحتاد الدويل ال�صوي�رصي 
باملزيد  مطالبا  اإنفانتينو  جاين 
يف  واملعلومات  ال�صفافية  من 
اإطالق بطولتني  ما يخ�س خطة 
واملنتخبات  لالأندية  جديدتني 
يف  راينهارد  وقال  الوطنية، 
»�صبورتبوزر«  موقع  مع  مقابلة 
�صفافيته  عدم   »مع  االأملاين: 
يعزز  الق�صايا،  هذه  يف  نفانتينو 
فيفا،  على  امل�صبقة  االأحكام 
زمالئي  مع  اأ�رص  ال�صبب  لهذا 
يف االحتاد االأوروبي لكرة القدم 
اإن�صاء  على  فيفا  جمل�س  يف 
و�صع  �صيتم  حيث  عمل  فريق 
الطاولة،  على  املعلومات  جميع 
لتحديد ما اإذا كنا نحتاج ب�صدق 
كان  واإذا  اأخرى،  بطوالت  اإىل 
�صيكون  كيف  باالإيجاب  اجلواب 
طروحات  وت�صمل  �صكلها«، 
رفع  للفيفا  ال�صوي�رصي  الرئي�س 
العامل  كاأ�س  امل�صاركني يف  عدد 
واإقامتها   24 اإىل   7 من  لالأندية 
من  بدال  اأعوام  اأربعة  كل  مرة 
دوري  وا�صتحداث  �صنويا،  مرة 
مع  عامني  كل  لالأمم  عاملي 
م�صتثمرين  من  بعائدات  وعد 
اإىل  ت�صل  امل�صابقتني  لهاتني 
 12 مدى  على  دوالر  مليار   25
االأندية  على  وتوزيعها  عاما، 

واالحتادات القارية.
اأكتوبر  �صهر  يف  الفيفا  واأرجاأ 
ب�صاأن  قرار  اأي  اتخاذ  املا�صي 
و�صكل  اجلديدة،  الطروحات 
والتقدم  بدار�صتها  تقوم  جلنة 
باقرتاحات ملمو�صة من املتوقع 
اجتماعه  اأمام  تعر�س  اأن 
القادم،  �صهرمار�س  املقبل 
را�صيا  »�صاأكون  غريندل:  واأكد 
مناق�صة  عملية  فيفا  اأطلق  اإذا 
الالعبون  كان  واإذا  مفتوحة، 
الرئي�صيون اأي االأندية والدوريات 
يف  اأكرث  منخرطة  واالحتادات 
غريندل  وان�صم  املناق�صات«، 
اإىل رئي�س االحتاد االأوروبي للعبة 
ت�صيفريين  األك�صندر  ال�صلوفيني 
ال�صهر احلايل  اأوائل  انتقد  الذي 
يف  قائال  اإنفانتينو،  اقرتاحات 
اجتماعا  تال  �صحايف  موؤمتر 
للجنة التنفيذية لالحتاد يف دبلن 
للنقا�س  مطروحة  ق�صية  »هذه 
منذ  املا�صي،  مار�س  �صهر  منذ 
من  غريبة  اقرتاحات  تلقينا  اأن 
نحاول  زلنا  »ال  الفيفا«، م�صيفا: 
احل�صول على معلومات اإ�صافية، 

ومل نتلق �صيئا منها«.
القاري  االحتاد  يخف  ومل 
لالقرتاحات،  معار�صته 
تهديدا  ت�صكل  قد  واأنها  ال�صيما 
دوري  ينظمهما  مل�صابقتني 
االأمم  ودوري  اأوروبا،  اأبطال 
ن�صخته  تقام  الذي  للمنتخبات 
وقال  املو�صم،  هذا  االأوىل 
الكثري  لدينا  يزال  »ال  ت�صيفريين 
بهذين  املتعلقة  ال�صعوبات  من 
مونديال  ال�صيما  االقرتاحني«، 
من  »متويله  �صيتم  الذي  االأندية 
نعرف  ال  )ا�صتثماري(  �صندوق 
االأ�صخا�س  اأو  اأ�صوله  عن  �صيئا 

الذين يدعمونه«.
اأمله  عن  »يويفا«  رئي�س  واأعرب 
من  مزيد  على  احل�صول  يف 
املعلومات قبل االجتماع املقبل 
ميامي  مدينة  يف  املقرر  للفيفا 

بوالية فلوريدا االأمريكية.
وكالت

عرب عن �شعادته مبالقاة بن �شبعيني وزفان يف الدور 1/16

ماندي: هدفنا قيادة ريال بيتي�س 
نح� التت�يج بالي�روبا ليغ

اجلزائري  الدويل  الالعب  رفع 
االأحالم  �صقف  ماندي  عي�صى 
اإىل الك�صف عن ا�صتهداف فريقه 
التتويج  اال�صباين  بيتي�س  ريال 
الذي  االأوروبي  الدوري  بلقب 
ع�رص  ال�صاد�س  الدور  اإىل  تاأهلوا 
من مناف�صاته، اأين اأو�صح اأن اإدارة 
بالتناف�س  هدفها  �صطرت  فريقه 
على اللقب االأوروبي هذا املو�صم 
الالزمة  امليزانية  و�صعت  بعدما 
باللقب  واخلروج  لتحقيقه 

الكروي  املو�صم  هذا  االأوروبي 
املدافع  وقال   ،2019/2018
يف  الوطني  للمنتخب  املحوري 
اإذاعة  اإىل  بها  اأدىل  ت�رصيحات 
اأنه  الفرن�صية  كارلو«  »مونتي 
املقبل يف  فريقه  مناف�س  يحرتم 
ران  نادي  االأوروبية  املناف�صة 
الفرن�صي خا�صة ملعرفته اجليدة 
الذي  وهو  الفرن�صية  بالبطولة 
رمي�س  ملعب  نادي  خريج  يعترب 
بالن�صبة  االأهم  اأن  ا�صتطرد  لكنه 

للتاأهل  اال�صباين  ناديه  قيادة  له 
النهائي وموا�صلة  اإىل اجلور ثمن 
املغامرة القارية. لالإ�صارة �صوف 
وريا�س  ماندي  الثنائي  يتناف�س 
مواطنيهما  مواجهة  يف  بودبوز 
�صبعيني  بن  ورامي  زفان  مهدي 
رين،  فريق  األوان  يحمالن  اللذان 
اأين جتري مباراة الذهاب يف 14 
فيفري املقبل بفرن�صا واالإياب يف 

21 منه با�صبانيا.
عي�شة ق.

براهيمي ممرر حا�ضم 
ويتاأهل يف كاأ�س الربتغال

اجلزائري  الدويل  الالعب  �صاهم 
الذي  التاأهل  يف  براهيمي  يا�صني 
الدور  اإىل  بورتو  فريقه  حققه 
كاأ�س  مناف�صة  من  النهائي  ثمن 
الربتغال بعدما جتاوز عقبة نادي 
موريرين�صي الذي واجهه �صهرة اأول 
اأم�س �صمن الدور 1/16 وفاز عليه 
يلعب  ومل   ،3/4 بنتيجة  ب�صعوبة 
الوطنية  الت�صكيلة  ميدان  متو�صط 
اأ�صا�صيا بعدما ف�صل مدرب ناديه 
اأن  قبل  االحتياط  دكة  يف  اإبقائه 
الدقيقة  من  ابتداء  به  ي�صتنجد 

متعادالن  الفريقان  كان  اأين   61
هدفني يف كل �صبطة وكان دخول 
براهيمي موفقا بعدما منح عقب 
متريرة  دخوله  من  دقائق  خم�س 
مو�صى  زميله  اإىل  الثالث  الهدف 
و�صجل  ا�صتغلها  والتي  ماريغا 
منها الهدف الثالث قبل اأن ي�صيف 
الرابع  الهدف  الالعب  نف�س 
لي�صمن  اللقاء  يف  ثنائيته  و�صجل 
املقبل من  الدور  اإىل  بورتو  تاأهل 

مناف�صة كاأ�س الربتغال.
ع.ق.

حمرز يق�ضي غزال من 
كاأ�س الرابطة للمحرتفني

اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
مان�ص�صرت  ناديه  حمرز  ريا�س 
نهائي  لن�صف  التاأهل  اإىل  �صيتي 
كاأ�س رابطة املحرتفني االجنليزية 
ال�صابق  ناديه  عقبة  جتاوز  بعدما 
االأخري  ملعب  على  �صيتي  لي�صرت 
جيدا  يعرفه  الذي  باور«  »الكينغ 
الدوري  بلقب  عليه  توج  بعدما 
االجنليزي مو�صم 2016/2015 الأول 
مرة يف تاريخ لي�صرت، وخا�س حمرز 
املقابلة اأ�صا�صيا اأين قدم مباراة يف 
الظن  ح�صن  عند  وكان  امل�صتوى 
رغم اأنه مل ي�صجل ومل مينح متريرة 
على  خطريا  كان  انه  اإال  حا�صمة 
�رصيعا  وحترك  امليدان  اأر�صية 
الفر�س  من  عددا  له  كانت  كما 
على  الهجوم  يف  زمالئه  اأن  اإال 
ف�صلوا  اأغويرو  االأرجنتيني  غرار 

يف التعامل مع التوزيعات ال�صانحة 
للت�صجيل والتي كان مينحهم اإياها، 
وانتهت املقابلة بالتعادل هدف يف 
ركالت  اأن حت�صمها  قبل  �صبكة  كل 
الرتجيح التي ابت�صم فيها احلظ اإىل 
اخل�رص  ميدان  متو�صطك  زمالء 
ر�صيد غزال  اأطاح ملواطنه  والذي 
لي�صرت  �صفوف  غلى  ان�صم  الذي 
ي�صدد  ومل  املا�صية،  ال�صائفة  يف 
�صل�صلة  خالل  ترجيح  ركلة  حمرز 
اأر�صية  غزال  غادر  بينما  الرمية، 
امليدان يف الدقيقة 53 بعدما كان 
دخل بدوره ا�صا�صيا اإال اأنه مل يقدم 
منه  منتظرة  كانت  التي  الب�صمة 
فر�صة  خ�رص  لي�صرت  وان  خا�صة 
يف  امل�صوار  وموا�صلة  التاأهل 

املناف�صة على ملعبه.
عي�شة ق.
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ملف نقابة ال�سحفيني الفل�سطينيني عن اال�سرية ا�سراء جعابي�س

الإعالم اجلزائري نور يف ظالم الأ�سر
بقلم / د. حت�سني االأ�سطل

 نائب نقيب ال�سحفيني
 الفل�سطينيني لنا كلمة 

جعلت  ال�شقيقة  اجلزائرية  ال�شحف   
 ، مفتوحة  اعالمية  من�شة  �شفحاتها 
لن�رسة ق�شية اأ�رسانا يف �شجون االحتالل 
يتاأخر  مل  �شنوات  ومنذ  االإ�رسائيلي، 
حترير  روؤ�شاء  من  اجلزائر  يف  اأ�شقائنا 
التعاون  يف  بارزين  واإعالميني  ال�شحف  
يف  االأ�رسى  معاناة  مع  عالية  بايجابية 
�شفحة  ي�شيئون  علهم  االحتالل،  �شجون 
اخفوا  الذين  الفل�شطينيني  لالأ�رسى  اأمل 
 ، االإ�رسائيلية  ال�شجون  غياهب  يف 
التعذيب  اأ�شكال  لكل  بداخلها  ويتعر�شون 

والقهر واحلرمان من الزيارة .
يف  اجلزائرية  ال�شحف  اإيل  تنظر  حينما 
 ، �شفحاتها  وتقلب   ، االأخرية  ال�شنوات 
�شدة  من   ، فل�شطينية  �شحف  اأنها  ت�شعر 
وخا�شة   ، الفل�شطيني  ال�شاأن  تتناول  ما 
 ، االحتالل  �شجون  يف  االأ�رسى  ق�شية 
فتجدها تفرد كل يوم �شفحة اأو �شفحتان 
على االأقل ، تخ�ش�ص لل�شاأن الفل�شطيني ، 

وبكل اللغات التي ت�شدر بها ، ف�شال عن 
ت�شدر  التي  اخلا�شة  واملالحق  امللفات 
نتيجة  جاء  والذي    ، معينة  منا�شبات  يف 
تعاون مع  نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني ، 

و�شفارة دولة فل�شطني باجلزائر ال�شقيق.
اعطاء  من  البد   ، امل�شهد  هذا  واأمام 
الدين(  )عز  �شالح  خالد  املحرر  االأ�شري 
دولة  �شفارة  يف  االأ�رسى  ملف  م�شئول   ،
اأو  كلل  بال  يعمل  والذي   ، حقه  فل�شطني 
اجلزائرية  ال�شحف  مع  التوا�شل  يف  ملل 
الفل�شطينيني  والكتاب  وال�شحفيني   ،
والعرب،  لن�رسة زمالءه االأ�رسى ، والذين 
عا�ص معهم معاناة االأ�رس ، فاأراد اأن يكون 
اأوتي  خري �شفري لهم يدافع عنهم بكل ما 
من قوة ، فكان كل يوم يف �شحيفة ين�شق 
ال�شحفيني  الزمالء  م�شاركات  ويتابع 
االأ�رسى  اأخبار  يتابع  كما   ، فل�شطني  يف 
يف  املر�شى  واال�شريات  واالأ�رسى   ،
بلد  يف  يكون  وحينما   ، االحتالل  �شجون 
مثل اجلزائر مدر�شة الن�شال واحلرية يف 
الع�رس احلديث ، بالتاأكيد �شيكون م�شعاه 
مرحبا به ، فكانت كل ال�شحف اجلزائرية  
التي  املعاناة  عن  للك�شف  يومية  من�شة 

االحتالل  �شجون  يف  ا�رسانا  لها  يتعر�ص 
اجل�شيمة  باالنتهاكات  العامل  وتعريف   ،
ال�شجون  غياهب  يف  لها  يتعر�شون  التي 
اال�رسائيلية. اليوم تتعاون نقابة ال�شحفيني 
ملحق  يف  اجلزائرية  الو�شط  و�شحيفة 
خا�ص حول اال�رسى يف �شجون االحتالل، 
واملقاالت  امللفات  من  عدد  يت�شمن 
خ�ش�ص  ملحق  يف   ، االدبية  وامل�شاركات 
ال�رسانا يف �شجون االحتالل ، يف حماولة 
ان  فل�شطينيني  و�شحفيني  ككتاب  منا 
ا�رسانا  ب�شيط عن معاناة  ولو بجزء  نعرب 
وتفا�شيلها ، رغم القناعة الرا�شخة لدينا 
، ان ما نكتبه هو جزء ي�شري من املعاناة 
الكبرية واملمنهجة التي يقوم بها االحتالل 
واالعراف  املواثيق  كل  منتهك   ، بحقهم 
منه يف قطع  يائ�شة  ، يف حماولة  الدولية 
ت�شيق  وان   ، احلرية  يف  لديهم  االمل 

�شدورهم يف غياهب اال�رس املظلم .
اجلزائر املنا�شلة باإعالميها و�شحافييها  
اىل  ووقفوا   ، وعقولهم  قلوبهم  لنا  فتحوا 
جانب ا�رسانا يف �شجون االحتالل ، علنا 
ن�شيئ نور لهم ولعائالتهم املنا�شلة ، وان 
هناك يف هذا الوطن الكبري ما زال يتاأمل 

هذا  يف  االمل  �شاعة  فتح  ويتنظر   ، لهم 
ال�شجن املظلم ، وان �شاعة احلرية باتت 
والدويل  العربي  الت�شامن  بفعل  قريبة 
دائما  يقفون  الذين   ، والكتاب  لل�شحفيني 
اىل جانب ق�شيتهم العادلة ، وان االحتالل 
مهما فعل لن يطفئ �شعلة احلرية  ، ولهم 
يف اجلزائر التي نا�شلت و�شمدت يف وجه 
اال�شتعمار اجلزائري من )5 يوليو 1830 - 
5 يوليو 1962( يف ا�شتعمار ا�شتمر اكرث من  
اجلزائري  ال�شعب  فيه  قدم   ، عاما   130
�شهيد  مليون  ون�شف  مليون  من  اكرث 
اعتقد  حلظة  ويف   ، احلرية  طريق  على 
االن�شان  على  �شيطر  انه  اال�شتعمار  فيها 
االر�ص  كانت   ، اجلزائرية  واالر�ص 
الوطنية  وحدودها  فئاتها  بكل  اجلزائرية 
له  يجعل  وال   ، اال�شتعمار  يلفظ  بركان 
امام  منك�رسا  فخرج  فيها،  قدم  موطئ 
االرادة اجلزائرية ، التي لف�شت اال�شتعمار 

ورف�شته جملة وتف�شيال.
الن�شال  يتخذ  الذي  الفل�شطيني  ال�شعب 
بيتهما  اجلزائري مثال حقيقيا ملا يجمع 
احالل  اال�شتعمار  حماولة  يف  ت�شابه  من 
كل  وا�شتخدم   ، هويته  وم�شح  ال�شعب 

عاما   130 من  اكرث  مدار  على  اال�شاليب 
 ، بالتعذيب واجلرائم واال�رس واملجازر   ،
ويف كل مرة يخرج ال�شعبني من جديد يف 

ملحمة متوا�شلة يف طريق احلرية .
و�شعبها  فل�شطني  مع  تقف  التي  اجلزائر 
احرتام  كل  منا  لها   ، اومظلومة  ظاملة 
وتقدير ، وقناعتنا كفل�شطينيني ان النموذج 
دليل  اجلزائرية خري  والتجربة  اجلزائري 
الفرج  �شاعة  وان   ، احلرية  طريق  يف  لنا 
فجميلة   ، اقرتبت  قد  الأ�رسانا  واحلرية 

الفرن�شي  االحتالل  اراد  التي  حريد  بو 
ا�شتطاعت   ، اال�رس  وتغييبها يف  اعدامها 
�شعبها  مع  وقربت  للحرية  مثال  تكون  ان 
 ، له  النهاية  �شفحة  وطوت  اال�شتعمار 

وفتحت �شفحة احلرية واال�شتقالل.
 ، االحتالل  �شجون  يف  الأ�رسانا  احلرية 
ي�شيئ  الذي  اجلزائري  لالإعالم  و�شكرا 
لنا منابر احلرية ، ويفتح لنا حلظة ونافذة 
امل نحو اال�شتقالل والبناء وعودة ال�شالم 

الأر�ص ال�شالم .  
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نريان "اإ�سراء" حترق العالن العاملي حلقوق الإن�سان !
بقلم / عبد النا�سر عوين فروانة

اأ�سري حمرر وكاتب خمت�س ب�سوؤون 
الأ�سرى واملحررين

للأمم  العامة  اجلمعية  اأعلنت 
كانون  من  العا�رش  يف  املتحدة 
بق�رش   ،1948 عام  دي�سمرب  اأول/ 
العاملي  الإعلن  باري�س  �سايو يف 
مبثابة  وهو  الإن�سان،  حلقوق 
راأي  عن  تعرب  دولية  حقوق  وثيقة 
الأمم املتحدة عن حقوق الإن�سان 
لي�سع  النا�س.  كل  لدى  املحمية 
هذا الإعلن اأ�س�س عاملية جديدة 
واحرتام   الإن�سان  مع  التعامل  يف 
احلياة  وقد�سية  وكرامته  اإن�سانيته 
بالكرامة  والعرتاف  الإن�سانية، 
املتاأ�سلة يف جمع اأع�ساء الأ�رشة 
املت�ساوية  وبحقوقهم  الب�رشية 
والعدل  للحرية  كاأ�سا�س  الثابتة 

وال�سلم يف العامل.
العاملي  الإعلن  ت�سمن  ولقد 
حلقوق الإن�سان ثلثني مادة، تكفل 
للب�رشية حياة تتمتع فيها بالكرامة 
كجوهر  والمان،  والأمن  واحلرية 
لكرامة الإن�سان. ومنذ اعلنه قبل 
اأربعني عاما واملوؤ�س�سات املعنية 
بحقوق الإن�سان، املحلية والعربية 
اأرجاء  كافة  يف  حتييه  والدولية، 
ال�سوء  وت�سلط  به  وت�سيد  العامل، 
واأ�سكال  بطرق  م�سمونه  على 

خمتلفة.
عليهم  حقنا  ومن  حقهم،  هذا 
احرتام  على  بالعمل  نطالبهم  اأن 
حقوق الإن�سان الفل�سطيني وحتمل 
م�سوؤولياتهم الأخلقية والإن�سانية 
الحتلل  قوات  تقرتفه  ما  جتاه 
فظة  جتاوزات  من  الإ�رشائيلي 
وانتهاكات ج�سيمة لأب�سط قواعد 
الإن�سان  وحقوق  الدويل  القانون 
الدويل  املجتمع  بها  يتغنى  التي 
والتي  احلقوقية،  وموؤ�س�ساته 

اىل  الأحيان  من  كثري  يف  ترتقي 
م�ساف جرائم حرب وجرائم �سد 
امللحقة  ت�ستوجب  الإن�سانية 

واملحا�سبة.
العاملي حلقوق  لقد كفل الإعلن 
الإن�سان، للإن�سان حقه يف احلياة. 
واأمنه  حريته  يف  الإن�سان  حق  اأي 
الأوىل  املادة  ون�ست   ، ال�سخ�سي 
اأحراراً  النا�س  جميع  "يولد  منه 
واحلقوق،  الكرامة  يف  مت�ساوين 
وقد وهبوا عقًل و�سمرياً وعليهم 
بروح  بع�ساً  بع�سهم  يعامل  اأن 

الإخاء".
حق  الثانية  املادة  كفلت  فيما   
احلقوق  بكافة  بالتمتع  الإن�سان 
الإعلن  يف  الواردة  واحلريات 
اأي  دون  الإن�سان،  العاملي حلقوق 
اأو  العن�رش  ب�سبب  كالتمييز  متييز، 
اأوالدين  اللغة  اأو  اجلن�س  اأو  اللون 
اأو الراأي ال�سيا�سي اأو اأي راأي اآخر، 
اأو الأ�سل الوطني اأو الجتماعي اأو 
الرثوة اأو امليلد اأو اأي و�سع اآخر، 
دون اأية تفرقة بني الرجال والن�ساء. 
ت�سمنت  فلقد  الأخرى  املواد  اأما 
واحلرية  احلياة  يف  الإن�سان  حق 
و�سلمة �سخ�سه، واحلق يف التعلم 
الجتماعية  وال�سمانة  والعمل 
وحرية الراأي والتعبري، مبا يف ذلك 
حرية اعتناق الآراء دون اأي تدخل، 
 ، وال�ستعباد  الرق  من  وحمايته 
القا�سية  واملعاملت  والتعذيب 
التع�سفي  الحتجاز  اأو  والعتقال 

والنفي الق�رشي والإبعاد.
حق  الإن�سان  "العلن"  ومنح 
التنقل واختيار حمل اإقامته داخل 
التدخل  دولة، وحظرت  حدود كل 
اخلا�سة،  حياته  يف  التع�سفي 
اأو  م�سكنه  اأو  اأ�رشته  حياة  اأو 
مرا�سلته اأو احلملت على �رشفه 

و�سمعته.

 وجاء يف بع�س بنوده ان كل ان�سان 
اإىل  بريء،  هو  بجرمية،  متهم 
مبحاكمة  قانوناً  ادانته  تثبت  ان 
فيها  له  توؤمن  وعادلة  علنية 
للدفاع  ال�رشورية  ال�سمانات 
لكثري من احلقوق  بالإ�سافة  عنه. 
املدنية والجتماعية والقت�سادية 
"القابلة  غري  الأخرى  والثقافية 
الإعلن  ت�سمنها  التي  للتجزئة" 
والتي  الإن�سان،  حلقوق  العاملي 
كانت موفقة يف �سياغتها وانتقائها 
يف  ورائعة  وامل�سامني،  للكلمات 
جوهرها ومعانيها، فيما الأهم اأن 
واقعية  ملمار�سة  وترتجم  حترتم 

دونة جتزئة اأو متييز.
حلقوق  العاملي  "الإعلن  ان 
الأول  امل�سدر  كان  الإن�سان" 
�سد  الدولية  للمعاهدة  املبا�رش 
 ،1979 عام  الن�ساء  بحق  التمييز 
�سد  الدولية  املعاهدة  واأي�ساً 
بالإ�سافة   ،1984 عام  التعذيب 
الطفل  حلقوق  الدولية  للمعاهدة 
املحكمة  واإن�ساء   1990 عام 

اجلنائية الدولية عام 1998.
وباخت�سار �سديد فاإن ذاك الإعلن 
قلنا  كما  الأ�سا�سية  املقدمة  كان 
عاملية جديدة  لأ�س�س  البداية  يف 
واحرتام  الإن�سان  مع  التعامل  يف 
الطبيعية  احلقوق  واأن  ان�سانيته، 
تلك  هي  للإن�سان،  الأ�سا�سية 
العي�س  ن�ستطيع  ل  التي  احلقوق 
كب�رش بدونها، وانها متكننا من اأن 
خ�سالنا  كامل  نحو  على  ن�ستعمل 
قدراتنا  نطور  واأن  الإن�سانية، 
واأن  و�سمائرنا،  ومواهبنا  العقلية 
نفي باحتياجاتنا الروحية وغريها.  
ويف الوقت الذي حتتفي فيه الأمم 
حقوقية  وموؤ�س�سات  املتحدة 
العاملي  "العلن  بذكرى  اأخرى 
مبادئه،  فان  الإن�سان"،  حلقوق 

عن  وحتدثنا  اإليها  تطرقنا  التي 
جوهرها اآنفاً، تدا�س وتُنهك اأمام 
اأجمع،  العامل  من  وم�سمع  مراأى 
املتحدة  الأمم  حُترك  اأن  دون 
�ساكناً، ودون حترك جدي حلماية 
واملبادئ  اجلميلة  الن�سو�س 
الإ�رشائيلي،  البط�س  من  ال�سامية 
املبادئ جمرد  تلك  مازالت  حيث 
لل�سعب  بالن�سبة  ورق  على  حرباً 
حقوق  زالت  وما  الفل�سطيني، 
الإن�سانية  الفل�سطيني،  الإن�سان 
والجتماعية  والقت�سادية 
والثقافية تنهك على مدار اللحظة 
وب�سكل مل ي�سبق له مثيل من قبل 

دولة الحتلل الإ�رشائيلي.
اليومية  العتقالت  ومازالت 
ال�سجون  وع�رشات  م�ستمرة، 
تكتظ  الإ�رشائيلية  واملعتقلت 
بينهم  املدنيني  املواطنني  باآلف 
الأطفال وال�سيوخ والفتيات والن�ساء 
واملعاقني.  واملر�سى  واجلرحى 
املنتخبني  النواب  اأي�ساً  وبينهم 
والكفاءات  ال�سيا�سية  والقيادات 
ظل  يف  هذا  والكادميية.  العلمية 
ت�ساعد حملت العتقال واحتجاز 
ب�سبب  ادارياً  املواطنني  مئات 
ال�سيا�سية.  ومعتقداتهم  اآرائهم 
ف�سل عن احتجاز مئات اجلثامني 
يُعرف  ما  يف  فل�سطينيني  ل�سهداء 
ثلجات  اأو  الأرقام"  "مبقابر 
موتهم،  بعد  لهم  عقاباً  املوتى 
وعقاباً جماعياً لذويهم وحرمانهم 
من اإكرامهم ودفنهم وفقاً لل�رشيعة 
الإ�سلمية، يف جرمية تعترب وفقاً 
اأخلقية  جرمية  الدويل  للقانون 

ودينية وقانونية . 
العاملي  "العلن  ذكرى  حتل 
العام  هذا  الإن�سان"  حلقوق 
يتعر�سون  وا�سرياتنا  واأ�رشانا 
والتنكيل  القمع  عمليات  لأب�سع 

اأب�سط  وم�سادرة  واحلرمان 
احلق  فيها  مبا  الإن�سانية  احلقوق 
ويف  الطبية،  والرعاية  العلج  يف 
الطبي  الهمال  �سيا�سة  ظل 
املتعمد، ولعل الأ�سرية املقد�سية 
"ا�رشاء اجلعابي�س" منوذجا ب�سعا 
التعامل  يف  الإ�رشائيلي  للإجرام 
مع اجلرحى واملر�سى املعتقلني. 
"ا�رشاء اجلعابي�س" اأم فل�سطينية 
اعتقلت جريحة بتاريخ 11 ت�رشين 
اأول/اأكتوبر 2015، وتبلغ من العمر 
من  مقد�سية  وهي  عاما،   33
القد�س  جنوب  املكرب  جبل  بلدة 
بال�سجن  عليها  وحكم  املحتلة، 
الفعلي ملدة 11 عاما بتهمة األ�سقت 
بها، وذلك حني انفجرت ا�سطوانة 
غاز كانت تقلها ب�سيارتها على بعد 
خم�سمئة مرت من حاجز ع�سكري 
نتيجة اإطلق قوات الحتلل النار 
على �سيارتها بينما كانت عائدة من 
القد�س.  مدينة  اإىل  اأريحا  مدينة 
النريان  ا�ستعلت  النفجار  ومع 

احلروق  والتهمت  �سيارتها  يف 
من  بجروح  واأ�سيبت  ج�سدها، 
الدرجة الأوىل والثانية والثالثة يف 
50% من ج�سدها، وباتت يف و�سع 
�سحي ي�سعب و�سفه، وهي بحاجة 
جراحية  وعمليات  طبية  لرعاية 
عديدة يف ظل اهمال طبي متعمد 
الحتلل،  �سجون  ادارة  قبل  من 
مما يفاقم من معاناتها وي�ساعف 

اآلمها ويزيد من وجعها.
احلنونة  والأ�سرية،  الأم  "اإ�رشاء". 
واجلريحة،  املري�سة  والربيئة، 
�سيارتها،  يف  النريان  ا�ستعلت 
وذاب  ج�سدها  احلروق  فالتهمت 

جلدها وا�سابعها وت�سوه وجهها. 
"اإ�رشاء". احرتقت واحرتقنا معها 
امل�ستعلة  ونريانها  واأملاً،  وجعا 
حلقوق  العاملي  "العلن  حترق 
قيمة  له  يعد  مل  الذي  الإن�سان" 
وجود  ا�ستمرار  ظل  يف  معنى  اأو 
�سجون  داخل  املحرتق  ج�سدها 

الحتلل الإ�رشائيلي.

اأ�سرى فل�سطني... بني عملقة الظلم وتعايل اجلربوت
عبد اهلل اأبو كميل

يطلق  قد  الفل�سطيني  الطفل  نعم، 
من  ولكن،  الأخرى  تتبعها  ال�سيحة 
وت�سحيح  الأمور  لتدارك  ينادى 
حياة  -ما  كاّن  املختلّة،  املوازين 
فل�سطيني،  اأ�سري  كونك  تنادي-  ملن 
تتزايد  والأرقام  خميفة  فالأعداد 
والتعايل  العملقة  بني  تت�سارع  الن�سب 
وعزلة،  حتقيق  واجلربوت،  الظلم  يف 
طفل  ينهدها  اآهات  وحرمان،  تقيد 
اإ�رشائيلي  جندي  اأ�رشه  فل�سطيني 
من  احتلت  اأر�س  ق�سّية  تهمته  كانت 

هذا اجلندي.
الفل�سطينيني  الأ�رشى  حال  هو  هذا 
ال�سجون  داخل  عددهم  البالغ 
اأ�سري  اآلف  �ستة  حوايل  الإ�رشائيلّية 
موزعون بني 22 �سجًنا ومعتقًل ومركز 
توقيف، يف اأربع مناطق رئي�سّية �سمال 
وجنوب فل�سطني املحتلة، منهم 300 
الثمانية  اأعمارهم  تتجاوز  مل  طفل 
 16 دون  طفًل   42 بينهم  من  ع�رش، 
لوزارة  اإح�سائّية  اأخر  ح�سب  عاًما، 

الأ�رشى لعام 2018.
فاأ�سكال العتقال والنتهاكات خميفة 
القائمة  فتطول  وق�سوتها،  تنّوعها  يف 
مل  التي  اأبرزها،  على  الوقوف  عند 
الأطفال  هوؤلء  احتجاز  اأولها  يكن 
بالغة  اعتقالّيه  ظروف  يف  الأ�رشى 
يتم  التي  الأوىل  اللحظة  من  ال�سوء 

فيها اقتيادهم اإىل نقاط ال�ستجواب 
بعد اأن تكمم اأفواههم وحتجب الروؤية 
بال�سل�سل  اأيديهم  وتقّيد  عنهم 
احلديدية بالإ�سافة لل�رشب والتنكيل 
على يد هوؤلء )اجلنود الإ�رشائيليني(، 
وح�سب  ذلك،  عند  يتوقف  مل  الأمر 
اعتقاله  يتم  الأطفال  هوؤلء  من  كثري 
)للجي�س  نقاط  داخل  �ساعات  لعدة 
منه  اعرتافات  لتنتزع  الإ�رشائيلي( 
وال�رشب  التهديد  وطاأة  حتت  بالقوة 
هذه  اإّن  الأمر  حقيقة  ويف  املربح 
واإمّنا  للتحقيق،  ر�سمّية  غري  النقاط 
ملجموعات  كونتنات  عن  عبارة  هي 
فيحكم  الإ�رشائيلي(،  )اجلي�س  من 
التي  اعرتافاته  على  بناًء  الطفل 
املراكز،  تلك  يف  بالقوة  منه  �سلبت 
وا�سًحا  التناق�س  يجعل  الذي  الأمر 
الدول  من  )اإ�رشائيل(  اأن  حقيقة  يف 
مناه�سة  اتفاقية  على  املوقعة 
بذلك  تكتفي  مل  هي  التعذيب. 
الأطفال  جعلت  بل  القهري  التعذيب 
بانقطاعهم  الأ�رشى يف حالة م�ستمر 
من  وخا�سة  اخلارجي،  العامل  عن 
ذويهم، اإل �سمن حدود دنيا يف اأف�سل 
الأحوال عدا امل�سا�س عن حقهم يف 

التعليم.
من  )اإ�رشائيل(  اإليه  هدفت  ما  وهذا 
بحق  عالية  حمكومات  اإ�سدار  خلل 
يف  ليعي�سوا  الفل�سطينيني  الأطفال 
الفقدان(،  ت�سمى)اأزمة  نف�سية  حالة 

من خلل ابعاد الأ�رشى الفل�سطينيني 
عن عائلتهم والبيئة التي يعي�سونها، و 
التي يكونون احوج اإليها يف ذلك ال�سن 
م�سوا  اأن  بعد  ويخرجون  الطفويل، 
مرحلتهم  انهوا  وقد  �سنوات  عدة 
الطفولية بني جدران الزنازين وقبابها 
املت�سخة بالذل والعذابات وقد تغريت 

عليهم الجواء

التي كان يعي�سونها �سابًقا، الأمر الذي 
باعتبار  �سديدة  �سدمة  لهم  ي�سبب 
وهم  موؤملة  لتجربة  يتعر�سون  اأّنهم 
غري مهيئني تاركًتا اأثارها �سواء كانت 

نف�سية اأو ج�سدية.
لهوؤلء  بعقابها  )اإ�رشائيل(  تكتفي  مل 
من  لتنال  ذهبت  بل  وح�سب  الأطفال 
�سجونها،  خارج  هم  الذين  ذويهم 

حالة  ويف  م�سبوق  غري  وب�سكل 
املحاكم  عدت  �سَ جمنونة،  ه�ستريية 
الغرامات  فر�س  من  )ال�رشائيلية( 
واملعتقلني  الأ�رشى  على  املالية 
املحاكم  هذه  باتت  الفل�سطينيني، 
بحق  ال�سادرة  الأحكام  على  ت�سيف 
الأ�رشى غرامات مالية باهظة ترهق 
بينهم  كان من  الفل�سطينية،  العائلت 
على �سبيل املثال عائلة الأ�سري جمال 
الثلثة  اأولده  على  حكم  الهيجاء  اأبو 
الأ�رشى مبالغ مالية كبرية، مت فر�س 
منهم  واحد  كل  على  مالية  غرامة 
اأمريكي(،  دولر   10.000( بـ  تقدر 
مبلغ  املحاكم  هذه  فر�ست  كذلك 
يقدر ب 100(الف دولر( على خم�سة 

اأ�رشى من مدينة رام اهلل.
للأ�سري  العقاب  اأ�سكال  من  نوع  هذا 
وعائلته، الذي يعمل على اإرهاق وعبء 
مايل �سعب يلقيه الحتلل على كهل 
العوائل الفل�سطينية، التي جتد نف�سها 
عاجزة عن تاأمني تلك املبالغ الكبرية 
واملبالغ فيها والذي فر�س بالقوة من 
ويرمي  الإ�رشائيلي(،  )الحتلل  قبل 
تلك  لردع  ذلك  وراء  من  الحتلل 
عن  والرجوع  العودة  لعدم  العائلت 
دعم اأبنائهم املعتقلني مرة اأخرى اإذا 

ما تعر�سوا للعتقال ثانية.
املتحدة  الأمم  ل�سندوق  تقرير  ويف 
والذي  )اليوني�سيف(  الطفولة  لرعاية 
فل�سطيني  طفل   700 اأن  خلله  جاء 

اأعمارهم بني الثانية ع�رشة وال�سابعة 
الغربية  بال�سفة  ي�سجنون  ع�رش 
�سلطات  قبل  من  عام  كل  املحتلة 

)الحتلل الإ�رشائيلي(، وا�ستند
حالة   400 من  اأكرث  على  التقرير 
موثقة منذ عام 2009، ووثائق قانونية 
وغري  حكومية  جماعات  وتقارير 
حكومية، اللفت للنظر اأّن اخلارجية 
)الإ�رشائيلية( اعرتفت بذلك و�رشحت 
التعامل مع  اأّنها �ستعمل على ا�سلح 
الأ�رشى الأطفال الفل�سطينيني، ليبقى 
مل  اإ�رشائيلي  ورق  على  حرًبا  ذلك 
يعنيه اإن جف اأو تباهت، لأن احلقيقة 

تقول غري ذلك.
اجتاه  )اإ�رشائيل(  به  تقوم  ما  اإّن 
اعتقال  من  الفل�سطينيني  الأطفال 
حقيقته  يف  مناف  هو  الأمد  طويل 
حتمله  الذي  الإ�رشائيلي،  للقانون 
تنفيذها  عند  )الإ�رشائيلية  الدولة 
عقوبات على الأطفال الأ�رشى ليكون 
العقاب غري ال�سجن الفعلي، لكّن هذا 
فل�سطني،  اأطفال  على  مطبق  غري 
الكهنوتي  الزيف  يك�سف  الذي  الأمر 
فل�سطني،  اأطفال  بحق  الإ�رشائيلي 
الإ�رشائيلي  التجاهل  مدى  ويبنّي 
والتي  الدولية،  والتفاقيات  للقوانني 
لتفاقية  الرابعة  للمادة  خرًقا  تعترب 
روما  ونظام   ،1949 لعام  جنيف 
الدولية  اجلنائية  للمحكمة  ال�سا�سي 

يف لهاي لعام 1998.
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احلركة الوطنية الفل�سطينية 
الأ�سرية جناحات وابداعات

ق�س�س جناح للأ�سرى الفل�سطينيني يف ال�سجون اال�سرائيلية 
جتاوزت حد �سيا�سات اإدارة م�سلحة ال�سجون اال�سرائيلية التى 

�سعت لتقوي�س االمكانيات الثقافية والوطنية لهم ، وبكل 
اإرادة وعزمية وحتدى ا�ستطاع االأ�سرى الفل�سطينيون اأن 

يتحرروا  قادًة ل�سعبهم ، بعد اأن فهموا حقيقة عدوهم باأكرث 
وعي وحكمة ودراية وعمق، و�ساركوا يف جمتمعاتهم كخرباء 
وخمت�سني، وكتاب واأدباء و�سحفيني، وانخرطوا يف املوؤ�س�سات 

الر�سمية واالأهلية والف�سائل الوطنية، قادة ومفكرين، واأمناء 
,,لتنظيماتهم واأع�ساء جمل�س وطني ووزراء حكوميني.

,,

بقلم الدكتور رافت خليل حمدونة
مدير مركز االأ�سرى للدرا�سا

من  اخلريجني  مئات  بل  ع�رشات 
والعربية  الفل�سطينية  اجلامعات 
من  الأول  يف  اآخرهم  كان  والدولية 
ثالثة   ،  2018 اأول  كانون   / دي�سمرب 
ع�رش اأ�سرياً يقبعون داخل �سجن رميون 
ال�سحراوي ح�سلوا موؤخراً على درجة 
برعاية  ابداع  مركز  من  املاج�ستري 
م�رش  بجمهورية  القاهرة  جامعة 
العربية ، وع�رشات اأخرين ا�ستطاعوا 
يف  والكتب  الأدبية  الروايات  تاأليف 
والتي  والجتماعى  ال�سيا�سى  املجال 
ت�ساف اإىل ملف اجنازاتهم يف الكثري 
والتعليمية  البداعية  اجلوانب  من 
امل�ستوى  على  واأدوارهم  والثقافية 

ال�سيا�سى يف ال�سجون وخارجها .
الكل يعرف اأن اإدارة م�سلحة ال�سجون 
تنفيذية  كموؤ�س�سٍة  ن�ساأت  الإ�رشائيلية 
يف  خرباء  مبعية  بال�سجون،  خمت�سة 
ذات  الطواقم  و  الب�رشية  الهند�سة 
النظم والهياكل املعقدة واملتخ�س�سة 
الروح  حتطيم  بهدف  واملدربة، 
الن�سالية والوطنية واملعنوية لالأ�رشى 
والأ�سريات الفل�سطينيات يف ال�سجون 

بعد العتقال.
وغري  املمكنة  الو�سائل  بكّل  و�سعت 
اإىل  واإن�سانياً  قانونياً  امل�رشوعة 
خالل  من  لهم،  مقابر  ال�سجون  جعل 
كممار�سة  ال�سيا�سات،  من  جمموعٍة 
والعزل  واجل�سدي،  النف�سي  التعذيب 
الأ�ساليب  وا�ستخدام  النفـرادي، 
الإن�سانية  غري  واملعاملة  الردعية 
الثقـايف،  واحل�سار  الأخالقية،  وغري 
العتقال  لبدايات  بالعودة  والتهديد 
الفكري،  والت�سوي�ش  الأوىل، 
والتفتي�سات  الليلية  والقتحامات 
العارية، وم�سادرة املمتلكات، والقتل 
وت�ساعد  الزيارات،  ومنع  املبا�رش، 
التعليم  ومنع  الإدارية،  العتقالت 

واإدخال  العامة  والثانوية  اجلامعي 
ونوًعا،  كًما  الطعام  و�سوء  الكتب، 
الطبي وغري ذلك  و�سيا�سة ال�ستهتار 

من انتهاكات.
الوطنية  احلركة  ت�ست�سلم  مل 
ملخططات  الأ�سرية  الفل�سطينية 
على   الأقدر  فكانت  ال�سجون،  اإدارة 
قراءة الواقع من حيث حاجة الأ�رشى 
للمطالب واحلقوق، ودرا�سة اأو�ساعهم 
ودرا�سة  وال�سعف،  القوة  حيث  من 
الإمكانيات  وفق  البدائل  جميع 
و�سيلة  اختيار  والأهم  املتاحة، 
تكلفًة  واأقل  تاأثرًيا  الأكرث  الن�سال 
ال�سجان،  مواجهة  يف  مالئمًة  واأكرث 
واأخرى  التكتيكية  باخلطوات  تارًة 
ال�سلمية  وبالو�سائل  بال�سرتاتيجية، 
والإ�رشابات  وباحلوارات  والعنيفة، 
واملواجهة وترجيع الوجبات، واحلرب 

النف�سية.
انتقلت  الت�سحيات  من  وبالكثري 
التجربة  �سعف  من  الأ�سرية  احلركة 
اإىل  العجز  ومن  والقيادة،  اخلربة  اإىل 
ال�ستهداف  ومن  والريادة،  الإعداد 
غياب  ومن  والأمن،  احلماية  اإىل 
الكادر اإىل اإعداد القادة، ومت النتقال 
العفوية  من  اأف�سل،  اإىل  مرحلة  من 
وفقدان التزان، اإىل مرحلة بناء الذات 
والتجربة واخلطاأ، اإىل مرحلة التكوين 
التنظيمية،  البنى  وماأ�س�سة  التنظيمي 
ال�سلطة  و�سيادة  البناء  مرحلة  اإىل 
التنظيمية، اإىل مرحلة الن�سال ال�سامل 
والعزة  والنت�سار  والن�سج واملخا�ش 
مع  الرعب  معادلة  وحتقيق  والكرامة 
ومن  ال�سجون،  م�سلحة  اإدارة  طواقم 
من  حقيقية  حالٍة  اإىل  الو�سول  ثم 
الإبداع على كل امل�ستويات التنظيمية 
والأمنية  واملالية  والثقافية  والإدارية 

واخلارجية.
ال�سجان  ومواجهة  العتقال  واأثناء 
هما  متناق�ستان  ثقافتان  برزت 
ثقافة ال�سجان التي متثل حالة احلقد 
الإن�سانية  القيمة  وحتطيم  والكراهية 
والت�ساوؤم  والأمية  التجهيل  �سيا�سة  و 
اأجواء  وزرع  والإحباط  والتيئي�ش 
متثلت  التي  والقيد  والقتامة  احلزن 
باأهداف اإدارة ال�سجون، مقابل ثقافة 
الإن�سان املعتقل الهادف للحرية وحق 

تقرير امل�سري.
باجلل�سات  اأوقاتهم  الأ�رشى  وا�ستغل 
التنظيمية  الهياكل  وبناء  الثقافية 
والتعمق يف العلوم واملعارف ودرا�سة 
العاملية،  التحرر  حركات  جتارب 
الفل�سطينية  اجلامعات  يف  والتعلم 
وح�سلوا  والدولية،  والعربية  والعربية 
بالثقافة  واهتموا  ال�سهادات،  على 
احلياة  معامل  اأهم  من  كانت  التي 
احلركة  �ساغتها  التي  العتقالية، 

حاجة  وبرزت  ن�ساأتها،  منذ  الأ�سرية 
الأ�رشى لبلورة جٍو ثقايف منذ بدايات 
ت�سكل نواة احلركة الأ�سرية، من خالل 
اعتقالهم  عن  الناجم  الفراغ  ملء 
يف  والإبداع  الوقت،  من  وال�ستفادة 
الوقت  نقل  حماولة  هو  اجلانب  هذا 
اإىل  ال�سجان  �سيطرة  نطاق  من 
هي  وكثرية  الأ�سري،  �سيطرة  نطاق 
ولعل  ال�سجون،  يف  الإبداع  مظاهر 
املتمتعني  القادة،  تخريج  اأهمها 
ال�ست�سالم  وعدم  الوا�سع،  باخليال 
للم�سكالت، والتحلي بال�سرب للو�سول 
واأقل  التكلفة  باأقل  احللول  اإىل 
الإمكانيات، قادة يتمتعون بالن�سباط 
الذاتي، و مييلون لال�ست�سارة يف اتخاذ 
القرار، ومتقبلون للنقد الذاتي والبناء 
مت�سفون  الأف�سل،  اإىل  للو�سول  عليه 
باملرونة  والتحلي  املفتوح،  بالعقل 
املطلوبة  باحل�سا�سية  والت�ساف 
توليد  على  والقدرة  امل�سكالت،  نحو 
والقدرة  واحلزم  اجلديدة،  الأفكار 
والإ�رشاف،  والتوجيه  ال�سيطرة  على 
امل�سوؤولية،  باملثابرة وحتمل  والتميز 
م�سلحة  لإدارة  ال�ست�سالم  وعدم 
وخمططاتها  الإ�رشائيلية  ال�سجون 
العن�رشية،  و�سيا�ساتها  القمعية 
املحيط  مع  التكيف  على  والقدرة 
وكرثة  التنقالت  رغم  والتقلبات 
تفاوؤلية  بنظرة  والتطلع  املتغريات، 
للم�ستقبل، والقراءة اجليدة للما�سي، 
ال�سابقة،  التجارب  من  العربة  واأخذ 
وا�ست�رشاف  للواقع،  واعية  وقراءة 
للم�ستقبل مع اليقني بالن�رش واحلرية، 
لل�سخ�سية  موا�سفات  وجميعها 
الإبداع  مظاهر  اأبرز  ولعل  املبدعة، 
ال�سجون  يف  الفل�سطينيني  لالأ�رشى 

الإ�رشائيلية:
-         بناء الهياكل 

التنظيمية واالإدارية:
احلركة  اإجنازات  اأهم  من  اإن 
الهياكل  بلورة  الأ�سرية  الفل�سطينية 
الظروف  كل  هيئت  التي  التنظيمية، 
والأجواء لنطالق كافة اأ�سكال الإبداع 
للحركة الأ�سرية، والتي حكمت جميع 
وقوانني،  بلوائح  و�سبطتها  العالقات 
و�سبطت الأ�رشى والأ�سريات لاللتزام 
باحلياة اجلماعية املنظمة، والرقابة 
ال�سوابط  واأوجدت  �سلوكهم،  على 
التنظيمي  باإطاره  الأ�سري  حتكم  التي 
والتي  وواجباته،  حقوقه  وبتحديد 

حتكم الأ�سري بالكل العتقايل.
اللوائح  الأ�سرية  احلركة  واأوجدت 
واملواثيق التي حتكم عمل املوؤ�س�سات 
وجرمت  الف�سائل،  بني  العتقالية 
املنظمة  غري  الفردية  الأعمال 
الأطر  من  �سمنياً  ولو  املغطاة  وغري 
العتقالية،  واملوؤ�س�سات  التنظيمية 
بالقرارات  اللتزام  على  واأكدت 

العتقالية العامة.
-         الثقافة والتعليم  :

بعد  الأ�سري  بندقية  القلم   �سكل 
العتقال، والورقة هي �ساحة املعركة 
وقام  اجلبهات،  كل  على  العتقالية 
بالت�سحيات  والأ�سريات  الأ�رشى 
للح�سول  ال�سهداء  ع�رشات  ودفعوا 
على القلم والقرطا�سية واإدخال الكتب 
ودر�ش  والتلفاز،  واملذياع  وال�سحف 
يف  التخ�س�سات  من  الكثري  الأ�رشى 
الجتماع  علم  "يف  املجالت  �ستى 
الإن�سانية،  والعلوم  النف�ش،  وعلم 
وال�سيا�سية،  الإدارية،  والعلوم 
والدينية"،  والقت�سادية،  والع�سكرية، 

للجامعات  وانت�سبوا  اللغات  وتعلموا 
وح�سلوا على ال�سهادات ومنها العليا، 
واإمكانياتهم  و�سمودهم  وب�سربهم 
يحولوا  اأن  ا�ستطاعوا  الب�سيطة، 
وحلقات  درا�سية،  ل�سفوف  زنازينهم 
تعليمية، ودورات ثقافية، وحما�رشات 
كتبت  والظلمة  الوح�سة  ويف  جامعية، 
الق�سائد ال�سعرية، والروايات الأدبية، 
الأمنية،  والتجارب  الفكرية،  والكتب 
والتوجيهات التنظيمية والطالع على 

الثقافات واملعارف واحل�سارات.
-         اأدب ال�سجون :

اأدب  �سمن   ال�سجون  اأدب  ينطوي 
املقاومة، وهو جزءٌ من الأدب العربي 
املعا�رش يف فل�سطني، والأدب الوطني 
والعاملي  العربي  والأدب  والقومي، 
مميزات  من  يحمل  ملا  احلديث، 
وعاطفي،  اإن�ساين  وح�ٍش  وخ�سائ�ش، 
ورقة م�ساعر واأحا�سي�ش وم�سداقية، 
كل  والتاأثري، وهو  التعبري  وقدرة على 
ما كتبه الأ�رشى داخل العتقال ولي�ش 
اأجنا�ش  اأن يكون من  خارجه، ب�رشط 
الأدب كالرواية والق�سة وال�سعر والنرث 

واخلاطرة وامل�رشحية والر�سالة.
الكبري  انعكا�سه  ال�سجون  لأدب  وكان 
والإيجابي على نف�سية الأ�سري والواقع 
ذواتهم  عن  يعرب  كونه  العتقايل، 
ال�سخ�سية  وطموحاتهم  واآمالهم 
�سغوط  من  ويخرجهم  والوطنية، 
اإىل  والقيد  الكبت  واأجواء  العتقال 
لأدب  وكان  الرحب،  اخليال  عامل 
على  التاأثري  من  الكثري  ال�سجون 
وجد  الذي  الفل�سطيني  املجتمع 
والبعد  امل�ساعر،  يف  ال�سدق  فيه 
اإىل  ال�سخ�سية  وامل�سلحة  الذات  عن 
الوطنية،  وامل�سلحة  العام  ال�سيء 
الرمزية  من  الكثري  للقارىء  واأو�سل 
وحتذير  العتقالية  والتجارب 
النواحي  من  الكثري  يف  املقاومني 
التنظيمية  واخلروقات  الأمنية 
التحقيق  واأ�ساليب  وت�سويبها وو�سائل 
والنتماء  فيها،  للغام�ش  والتنبيه 
حتقيق  حتى  الن�سال  يف  والتوا�سل 

احلرية.
-         النطف املهربة :

النطف  اأطفال  احلرية،  �سفراء 
املهربة، الإجناب من داخل ال�سجون، 
اأحدث  على  تدل  م�سمياٌت  جميعها 
ل�سناعة  م�ستجدة  اإن�سانية  معركة 
وانتهت  بفكرة،  بداأت  حكاية  احلياة، 
الحتالل،  قيود  كل  رغم  بحقيقة 
الأدمغة  حرب  على  اعتمدت  معركة 
بني الأ�رشى وال�سجان، قوامها التطلع 
اأنا�ش  واأبطالها  متفائلة،  بعنٍي  للحياة 
ل امتلكوا �سالح الإرادة  مظلومني عَزّ
وال�سمود والأمل بامل�ستقبل، يفكرون 
يف  ويبدعون،  ويبتكرون  ويخططون 
تاألقت يف �سناعة  اإدارة ظالمية  وجه 
املوت، ورغم كل املمار�سات والقيود 
ك�رش  يف  اأخفقت  الأمنية  والو�سائل 
اإرادة الأ�رشى وحرمانهم من حقوقهم 
غريزة  وحتقيق  بالإجناب  الأ�سا�سية 

الأبوة مثل باقي الب�رش.
يف  برزت  النطف  تهريب  ظاهرة 
الفل�سطينيني  الأ�رشى  اأو�ساط 
فرتات  اأم�سوا  ومن  املتزوجني، 
العالية،  الأحكام  ذوي  ومن  طويلة، 
واإجناب  اأ�رش  تكوين  حرموا  ممن 
ال�سهيوين  قيام الحتالل  ب�سبب  ذرية 
باختطافهم واعتقالهم من بني اأهلهم 
احلق  ولأنه  وزوجاتهم،  وذويهم 
ال�سجان  لهذا  والتحدي  الفل�سطيني 

قرر عدد من الأ�رشى القيام بتهريب 
طرق  عرب  ال�سجن  خارج  نطفهم 
ب�رش،  بال  على  تخطر  ل  واأ�ساليب 
من اأجل احل�سول على ذرية، وتكوين 
الغياب  رغم  عائلية  حياة  وبناء  اأ�رش 
الق�رشي عن املجتمع، وبهذه الو�سيلة 
حتطمت �سوكة الأحكام املوؤبدة نحو 
قطار احلياة بالأمل والإرادة يف معركة 

البقاء والوجود.
-         وثيقة االأ�سرى :

الفل�سطيني  بالنق�سام  الأ�رشى  تنباأ 
وتداعياته قبل حدوثه، وقدموا وثيقة 
من  2006م،  اأيار  مايو/  يف  الأ�رشى 
قاعدة  على  �سامل  حوار  اإجناح  اأجل 
وعكف  امل�سرتك،  الوطني  الربنامج 
التاريخ  لديهم  قادةٌ  �سياغتها  على 
على  والقدرة  الن�سالية،  والتجربة 
وتركيبته  الفل�سطيني  الواقع  تفهم 
وقد ح�سلت  وال�سيا�سية،  الجتماعية 
الوطني  الإجماع  على  الوثيقة 
على  حتافظ  زالت  ول  والإ�سالمي، 
الأ�رشى  اإرادة  ت�سكل  كونها  بريقها، 
يحملون  مبا  وخارجها،  ال�سجون  يف 
من قيم واأخالق وعطاءات وت�سحيات 
واأمل  املوقف،  خلطورة  وقراءة 
كاأ�س�ٍش  الوحدة  يف  عاٍل  وطموح 
اإطار  الوطني يف  ل�ستكمال امل�رشوع 
واحلرية  وال�سيادة  التحرير  معركة 

وال�ستقالل.
-         الدميقرطية :

عن  احلديث  الغرابة  من  يكون  قد 
بني  لالأ�رشى  دميقراطية  جتربة 
وممار�سات  مغلقة،  �سجون  جدران 
قبل  من  معقولة  غري  قهرية  قمعية 
امل�سرية  ولكن  الحتالل،  �سلطات 
ال�سجون  يف  تطورت  الدميقراطية 
لالأ�رشى  الداخلية  الأو�ساع  مع تطور 

مرحلًة بعد اأخرى.
ال�سجون جمتمًعا  الأ�رشى يف  فاأ�س�ش 
واإجراء  ال�سلطة،  تدوال  على  قائًما 
النتخابات لختيار القيادة التي تدير 
�سوؤون جمتمع الأ�رشى يف املعتقالت، 
كمبداأ  الأ�سا�سية  احلقوق  واحرتام 
عن  التعبري  كحق  واحلقوق  امل�ساواة 
الراأي، وحق الفرد يف حماية املجتمع 
له من العتداء على �سخ�سه اأو كرامته 
الإن�سانية، ووجود القوانني التي حتكم 
الفرد  عالقة  وتنظم  اليومية،  احلياة 
وف�سل  باملجتمع،  والفرد  بالفرد، 
ال�سلطات، ووجود عقد اجتماعي يتم 
التنازل من خالله عن جزء من احلرية 
الأ�رشى،  بها  يتمتع  التي  الن�سبية 
وتفوي�ش جهة منتخبة لهذه ال�سلطات 
لكي ت�رشف �سوؤونهم با�سم املجموع.

ولقد برزت الدميقراطية يف ال�سجون 
على  الأوىل:  مركبات،  ثالثة  يف 
وال�سلوك  بالثقافة  الفردي  امل�ستوى 
�سعيد  على  والثانية:  واملمار�سة، 
وجلانه  وهياكله  الواحد  التنظيم  بنية 
والثالثة: جتلت  القرارات فيه،  و�سكل 
العالقة  �سعيد  على  وا�سع  ب�سكٍل 
واملوؤ�س�سات  الف�سائل  حتكم  التي 
العامة يف كل �سجن، وبني  العتقالية 
القرارات  اتخاذ  حلظة  ال�سجون 

اجلماعية ال�سرتاتيجية العامة.
-         اال�سرابات 

املفتوحة عن الطعام :
اعتمد الأ�رشى الفل�سطينيون  طريقة 
ال�سرتاتيجى  ال�سلمي  الن�سال 
عن  املفتوح  بالإ�رشاب  املتمثل 
" كاأحد  " الفردي واجلماعي  الطعام 
الو�سيلة  هذه  املوؤثر،  الن�سال  و�سائل 
اأ�سكال  لأحد  امتداداً  تعد  التي 
هذه  اأثبتت  ولقد  العاملي،  الن�سال 
الو�سيلة جناعتها وقدرتها على التاأثري 

وحت�سيل احلقوق.
الطعام  عن  املفتوح  والإ�رشاب 
اخليار  هو  بل  ذاته،  بحد  لي�ش هدفاً 
الأ�رشى،  لدى  املف�سل  غري  الأخري، 
بعد  الأ�سرية  احلركة  اإليه  وتلجاأ 
الن�سالية  اخلطوات  كافة  ا�ستنفاذ 
وم�سميات  اأهداف  وهناك  التكتيكية، 
الطعام  عن  املفتوحة  لالإ�رشابات 
الحتجاجية،  الإ�رشابات   " منها: 
وال�سيا�سية،  واملطلبية،  والت�سامنية، 
ومنها  والفردية،  اجلماعية  ومنها 
واأخرى  فقط،  وامللح  املاء  على 
املحاليل  من  املدعمات  تناول  مع 
ت�سكل  فالإ�رشابات  والفيتامينات"،  
الحتالل  على  �سغط  حالة  اأو�سع 
الفل�سطينية  اجلماهري  حترك  نتيجة 
والعربية والدولية، وتدخل املوؤ�س�سات 

احلقوقية والدولية.
الوطنية  احلركة  تاريخ  اأن  اأعتقد 
بالدرا�سة  الأ�سرية جدير  الفل�سطينية 
ا�رشاقات  من  يحمل  مبا  والهتمام 
فيها  كان   ، وابداعات  وانت�سارات 
حنكة،  واأعمق  حكمة،  اأكرث  الأ�رشى 
يف   ، وعي  واأكرث  عزمية،  واأ�سلب 
على  واأكرث حر�ش  الأزمات،  مواجهة 
وامل�ساركة  والتفاهم  الوطنية  الوحدة 
على  القرارات  اتخاذ  يف  اجلميع  من 
اأ�س�ش دميقراطية �سليمة، واأكرث كفاءة 
الذي  بالقدر  امل�ستقبل  ا�ستقراء  يف 
والقدرة  املرجوة،  الأهداف  يحقق 
وتوجيه  الأولويات  ترتيب  على 
اهتمام الأ�رشى للنافع واملفيد واقعاً 

وم�ستقباًل .
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املخزون ال�سرتاتيجي الإ�سرائيلي 

من ال�سرى الفل�سطينيني

توفيق اأبو �سومر
كاتب وروائي فل�سطيني

ما اأكرث ما ُكتب عن االأ�رسى يف �سجون االحتالل ! فما 
كتب عنهم يدخل يف باب املو�سوعات ، وكعادتنا نحن 
وتعزيز  الواجبة  الوطنية  االأعمال  نُحِوّل  فاإننا  العرب 
احتفالية  منا�سبات[   [ اإىل  وذويهم  اأبنائهم  �سمود 
لغر�ض  االأ�رسى  )مبناق�سة(  الفوز  النهائي  هدفها 

الرفعة املادية واملعنوية !
واأ�سبح جليا اأن االأحزاب والف�سائل الفل�سطينية اأدخلت 
يكون  اأن  من  وبدال   ، �سمن �رساعاتها  االأ�رسى[   [
مو�سوع االأ�رسى باعثا على االحتاد ونبذ الُفرقة اأُدخلْت 
ق�سية االأ�رسى �سمن املناف�سات احلزبية ، ف�سار لكل 
االحتفاالت  مبقاوالت  خمت�ض  اأكرث  اأو  )فقيٌه(  حزب 

باالأ�رسى !
نعرُف جميعنا اأبجدية �سيا�سية وهي اأن " اأكرب دليل على 
رغبة الدول يف ال�سالم تبداأ باإطالق االأ�رسى اأوال ومن 
ثََمّ يجري احلوار اأو تدور املفاو�سات ، فال تفاو�ض مع 

وجود اأ�سري واحد يف ال�سجون"!
جعلْت  وجتددها  وتتابعها  االأحداث  تراكم  اأن  غري 
فنحن   ، اجلديد  ب�سبب  القدمي  ين�سون  الفل�سطينيني 
ون�ستعد  ونلعن  ون�سب  ونتمرد  نثور  احلمية(!  اأهل   (
يكون احلدث �ساخنا  والرخي�ض عندما  الغايل  لتقدمي 
، فاإذا برد فرتت هممنا ، و�رسعنا يف ح�ساب املواقف 
باملنا�سبة  ونحن   ! النتائج  وحتليل  اخلطوات  وتف�سري 
دائما  ياأتي  فالتوثيق   ، بدقة  يومياتنا  ت�سجيل  ال جنيد 
متاأخرا ، وقد يكون التوثيق يف معظم االأحيان بال�سدفة 
املح�سة ، فاأكرث االأحداث الفل�سطينية التي جرت يف 
احلا�رس واملا�سي ظلْت ثاوية يف ذاكرتنا اإىل اأن يجيء 
الباعث  فاإن  ولالأ�سف  فنتذكرها  لنا  ليبعثها  )الباعُث( 
االأر�سيف  اأ�سكر  واأنا هنا   ، ياأتي من خارجنا  اأن  ال بد 
فاجاأنا  فقد   ، خبايانا  لنا  ك�سف  الذي  االإ�رسائيلي 
الباحث االإ�رسائيلي )بني موري�ض( اأوال قبل اأن يرتاجع 
اإىل  اأ�سار  فقد   ، كتبه  ما  ويندم على  ويتوب  كتب  عما 
اأر�سهم ويهربوا  اأن الالجئني الفل�سطينيني مل )يبيعوا( 
هو  العربي  اجلي�ض  الأن  خرجوا  اأنهم  اأو   ! بجلودهم 

من  اجلي�ض  هذا  يتمكن  حتى  اإخراجهم  يف  ال�سبب 
)حمو( اليهود ! ومل يرتكوا بيوتهم الأنهم جبناء رعاديد 
اإىل بلده االأ�سلي يف  ، ومل يخرجوا الأن معظمهم عاد 
ال�سغرية  القرى  �سكان  اأن  اأو   ، ولبنان  واالأردن  �سوريا 
اأخلوها طواعية ليذهبوا اإىل املدن الكربى وفق الرواية 
االإ�رسائيلية بل خرجوا الأن هناك خطة قد و�سعت قبل 
ذلك برئا�سة بن غريون لتهجري الفل�سطينيني من مدنهم 
لتهجري  الهاغاناه  و�سعتها  )دالت(  فخطة   ! وقراهم 
اأفراد اجلي�ض االإ�رسائيلي يحملون  �سكان املدن وكان 
التي ينبغي تفريغها  اأ�سماء املدن والقرى  اأمتعتهم  يف 
اإيالن  امُلن�سف  االإ�رسائيلي  والكاتب  املوؤرخ  وف�سح   !
بابيه هذه اخلطة يف كتابه اجلديد ) التطهري العرقي(.
وال�سكر مو�سوٌل للباحث االإ�رسائيلي اأي�سا )تيدي كات�ض 
( الذي ك�سف لنا عن جمزرة الطنطورة ودفع ثمن هذا 

الك�سف ، �سحب �سهادة املاج�ستري التي يحملها .
متلك  التي  االآن  ال�سالم  حركة  اإىل  مو�سول  وال�سكر 
وجُتري   ، وامل�ستوطنني  امل�ستوطنات  عدد  اإح�ساء 

حتديثا على بياناتها كل �سهر تقريبا .
اأما خال�ض التحيات فنقدمها ملنظمات حقوق االإن�سان 
اأ�رسانا[   [ لنا  يح�سون  الذين  االأحمر  وال�سليب 
منهم  ناأخذ  كنا  فنحن   ، االحتالل  �سجون  البوا�سل يف 
اأعداد اأ�رسانا ، واأرجو اأن نكون قد متكنا يف النهاية من 

اأر�سفة اأعدادهم واأ�سمائهم !
احلمداين  فرا�ض  اأبا  العربي  �ساعرنا  اأتذّكر  ودائما 
الدولة  �سيف  عمه  ابن  وتاأخر  الروم  اأ�رسه  الذي   ،
احلمداين اأمري حلب يف افتدائه من االأ�رس فكتب اأجمل 
اأبيات ال�سعر ي�سف حال االأ�سري )املقهور( يف �سجون 
االأعداء الئما االأ�سحاب والرفاق واالأهل الذين جعلتهم 
النعماء ين�سون االأ�سري ، ومل يبق لالأ�سري �سوى اأمه التي 
يعزيها يف النا�ض قائال لها : لقد اغتالهم غوُل الن�سيان 

والنعماء يقول : 
تنا�ساين االأ�سحاُب اإال ُع�سيْبًة
�ستلحق باالأخرى غدا وحتوُل

اأُقِلُّب طريف ال اأرى غري �ساحٍب
مييل مع النَّعماِء حيث متيُل
اً بكاوؤها واإّن وراء ال�سرت اأَمّ

علَيّ واإن طال الزماُن طويُل
ْي كفاِك اهللُ ما حتذرينه تاأ�َسّ

فقد غاَل هذا النا�َض قبلِك غوُل.
وللفائدة فقط " هذه االأبيات مل تفقد �سالحيتها بعد 

على الرغم من مرور اأحد ع�رس قرنا تقريبا" !
من طرائف االأ�رس الفل�سطيني 

يف  اليومية  طقو�سهم  ميار�سون  املحتلون  يزال  ما 
ا�سطياد �سبابنا ورجالنا لزيادة املخزون اال�سرتاتيجي 
اأ�سري  األف  ع�رس  ثالثة  عن  يقل  ال  حتى  اأ�رسانا  من 
ال�سالم  اأغاين  الرغم من  كتابة هذا املقال على  حتى 
وكن�سريتو  والفل�سطينية  االإ�رسائيلية  ال�سحف  يف 

املوؤمترات يف كل الف�سائيات وو�سائل االإعالم ! 
اإن عدد من يوؤ�رسون خالل �سهر يتجاوز بكثري اأعداد 
الذين ُيفرج عنهم من باب ح�سن النوايا واملكرمات يف 

املنا�سبات واالأفراح !
باالإنفاق  تُلزم  التي  االآ�رسة هي  الدولة  اأن  من املعلوم 
على االأ�رسى واإطعامهم وفق اتفاقيات احلرب وال�سالم 
مثل وثيقة جينيف وغريها ، اإال اأ�رسانا البوا�سل فاإننا 
�سجنهم  تكاليف  واملحتل  لالآ�رس  ندفع  الذين  نحن 
له  وتر�سل  ال�سجن  م�ساريف  البنها  تدفع  فالعائلة   ،
وتقوم  بها  امل�سموح  الطعام  اأنواع  وبع�ض  املالب�ض 
وزارة االأ�رسى بت�سديد باقي تكاليف ال�سجن يف �سورة 

م�رسوف البوفيه والكنتني !

عــــــــناق الــــــــريح للــــــــــنار

فايز اأبو رزق 

يا دامي العينيني والكفني...
اإن الليل زائل ال غرفة التوقيف باقية ...

وال زرد ال�سال�سل
نريون مات، ومل متت روما ...

بعينيها تقاتل ...
وحبوب �سنبلة جتف

�ستمالأ الوادي �سنابل ...
 هي كلمات انطلقت من ال�سجن على ل�سان ال�ساعر الفل�سطيني 
بال�سجون  التحقيق  اأقبية  الراحل حممود دروي�ض عندما كان يف 
مرير  واقع  عن  خمتزلة  �سريالية  �سورة  لرت�سم  اال�رسائيلية.  
الزنازين  التحقيق،  التوقيف،  غرف  بني  الفل�سطينيني  لالأ�رسى 
ما  يوما  �سينت�رس  الذي  احلق  عن  ثقايف  موروث  وبني  الرطبة، 
وخالل  ال�سجون  داخل  ي�ست�سهد  من  حتى   .. املحتل  ويرحل 
الكئيبة  اجلدران  خارج  ال�ساعدة  فروحه  الرهيب،  التحقيق 

للمعتقالت وال�سجون، �ستزرع يف �سهول الوطن اآالف الثوار.
الفل�سطينيني  لالأ�رسى  واالإح�ساءات  االأرقام  لغة  عن  وبعيدا   
واملر�سى وال�سهداء منهم، فاإن معاناة االأ�رسى الفل�سطينيني يف 
�سجون االحتالل اال�رسائيلي مت�سعبة نحو اأكرث من اجتاه وتاأخذ 
اأ�سكاال متنوعة ومروعة، مما حول ال�سجون اإىل مقربة لالأحياء، 
حيث تتعمد دولة االحتالل يف م�سايقاتها اليومية لالأ�رسى تدمري 
معنوياتهم متاما، �سواء كان ذلك �سمن خطوات فردية بحق كل 
االأ�رسى،  بحق  جماعية  انتهاكات  خالل  من  اأو  حدة  على  اأ�سري 

يكون هدفها على املدى الطويل ا�ستنزافهم ج�سديا ومعنويا. 
يتعر�ض االأ�سري الفل�سطيني منذ اأوىل حلظات اعتقاله من املنزل 
اأو ال�سارع حتى و�سوله اإىل غرفة التحقيق لنزع اعرتافاته )بتهم 
انتهاكات  اإىل  و�سجنه،  حماكمته  ثم  ومن  وهمية(  اأو  حقيقية 
القوانني  لكل  خمالفة  تعترب  متعددة  باأ�سكال  ونف�سية  ج�سدية 
االأ�رسى هنا وتقرير هناك  والدولية، ورمبا مقال عن  االإن�سانية 
منها  يعاين  التي  واجل�سدية  النف�سية  االأ�رسار  ح�رس  ميكنه  ال 
االأ�سري يف معتقالت االحتالل وتلقى باآثارها النف�سية واجل�سدية 
العميقة عليه، بل تظهر عند بع�ض االأ�رسى يف طريقة تعاملهم مع 

االآخرين بعد ق�ساء حمكوميتهم واالإفراج عنهم. 
اأمن االحتالل ، بداية يف  ومن املمار�سات التي تنتهجها اأجهزة 
باب  ك�رس  املثال،  �سبيل  على  اعتقاله  املطلوب  ال�سخ�ض  منزل 

املنزل الذي يقطنه مع ترويع كل �ساكنيه ب�سكل متعمد، واالعتداء 
لفظيا اأو ج�سديا على االأ�سري وذويه، وتفتي�ض وحتطيم حمتويات 
املنزل، ومن ثم تقييد يدي االأ�سري وع�سب عينيه لتبداأ رحلة اأوىل 
التحقيق  لغرفة  و�سوله  حتى  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب  من 
واملمار�سات  التعذيب  اأ�سكال  كافة  التحقيق  غرفة  يف  متار�ض 
العنيفة واملهينة بحق االأ�سري بهدف احل�سول على اعرتافات اأو 
با�سم  معروفة  تعذيب  اإىل طريقة  يتعر�ض  منه، حيث  معلومات 
العينني  مع�سوب  وهو  اخللف  من  االأ�سري  يدا  تكبل  اإذ  "ال�سبح" 
تكون  باأو�ساع  �سيقة  مب�ساحة  اجللو�ض  اأو  الوقوف  على  ويجرب 
موؤملة جدا للج�سد ومهينة للكرامة، تهدف �سمن ما تهدف اإليه 
عدة  باأ�ساليب  تعذيبه  يتم  لذلك  باالإ�سافة  نف�سيا،  حتطميه  اإىل 
منها على �سبيل املثال ال احل�رس اأ�سلوب "الهز العنيف" بحرمانه 
وتعري�سه  حاجته،  ق�ساء  ومن  وال�رساب  الطعام  ومن  النوم  من 
خا�سة  املربح  وال�رسب  م�ستمرة،  و�سو�ساء  �ساخبة  ملو�سيقى 
واحلارة  �ستاء،  الباردة  باملياه  ور�سه  احل�سا�سة،  االأماكن  على 

�سيفا، والعديد من االأ�ساليب االأخرى. 
وبالطبع كل ما �سبق من اأ�سكال التعذيب يتعار�ض مع اأب�سط قواعد 
القانون الدويل واالإن�ساين وقرارات املجتمع الدويل واالتفاقيات 
1949م  لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية  ومنها  الدولية  واملعاهدات 
وبروتوكولها االإ�سايف، ونظام روما االأ�سا�سي للمحكمة اجلنائية 
املخابرات  جهاز  �سباط  ولكن  1998م،  لعام  الهاي  يف  الدولية 
القانونية  للم�ساءلة  يتعر�سون  ال  "ال�ساباك"  اال�رسائيلي  العامة 
الرغم  على  الفل�سطينيني  لالأ�رسى  املتوا�سل  تعذيبهم  جراء 
بني  من  �سهداء  الرتقاء  اأدت  التعذيب  وق�سوة  ب�ساعة  اأن  من 
اأو  ج�سدية  اإعاقات  اىل  كذلك  واأدت  عدة  حاالت  يف  االأ�رسى 
يرتقي  للتعذيب امل�ستمر وهذا  تعر�سهم  نتيجة  لالأ�رسى  نف�سية 
اىل م�ستوى جرائم احلرب، لكن املجرم ال رادع له طاملا تطبيق 

القوانني يكال مبكيالني دون عدالة. 
معاناة  تبداأ  حتى  واملحاكمة  التحقيق  معاناة  تنتهي  تكاد  وال 
جديدة بطرق مبتكرة تهدف اإىل اإحلاق االأذى النف�سي واجل�سدي 
الزيارات  من  يحرمون  حيث   ، االعتقال  مدة  طوال  باالأ�رسى 
اأدنى  اإىل  ويفتقرون  واهية،  بحجج  و�سنوات  ل�سهور  العائلية 
فيها  تقل  �سيقة  غرف  يف  ويعي�سون  االآدمية،  احلياة  مقومات 
امل�ساحة املخ�س�سة لكل اأ�سري عن مرت مربع واحد، باالإ�سافة اىل 
انت�سار احل�رسات والقوار�ض يف تلك الغرف، كذلك يعاين االأ�رسى 
من �سوء التغذية ورداءة نوعية الطعام املقدم لهم، واحلرمان من 
حيث  االنفرادي،  العزل  �سيا�سة  من  واملعاناة  الطبية،  الرعاية 
يعزل االأ�سري عن العامل اخلارجي لفرتات غري حمدودة يف غرفة 
�سيقة مثل االأ�سري حممود عي�سى الذي اأم�سى 13 عاما من العزل 
االنفرادي، وخالفا لكل القوانني الدولية فاإن املحكمة العليا يف 
ال  كعقاب  الفل�سطينيني  االأ�رسى  بعزل  �رسعت  االحتالل  دولة 

اإن�ساين ممنهج. 
وما ي�ساعف معاناة االأ�رسى الفل�سطينيني يف �سجون ومعتقالت 
القمع اال�رسائيلية  التي تقوم بها وحدات  االحتالل االقتحامات 
بهم،  والتنكيل  وتفتي�سهم عراة  الزنازين،  داخل  االأ�رسى  الإرهاب 
االأ�رسى  غرف  باقتحام  امل�سلحة  الوحدات  هذه  تقوم  حيث 
الفل�سطينيني وباأوقات مفاجئة ليال ونهار حتى ال ي�سعر االأ�رسى 
باال�ستقرار اأو االأمان مطلقا. ويف اخلتام، وبرغم وح�سية معاملة 
االأ�رسى الفل�سطينيني اإال اأن ذلك مل ي�سكل رادعا للفل�سطيني، بل 
اإ�رسارا على ممار�سة حقه يف  يزداد  االإجراءات جعلته  تلك  اإن 
اأو ينك�رس  املقاومة، وحتى من خا�ض جتربة االعتقال ال ينهزم 
حممود  مع  بداأنا  وكما  االأ�رس،  �سنوات  وفداحة  ب�ساعة  رغم 

دروي�ض ننهي حديثنا بربقية من ال�سجن له، يقول فيها: 
من اآخر ال�سجن، طارت كف اأ�سعاري

اأقول للنا�ض، لالأحباب:
نحن هنا اأ�رسى حمبتكم

يف املوكب ال�ساري يف اليوم،
اأكرب هوى يف حب وطني

فعانقوين عناق الريح للنار.



نعيم جربيل 

ال  حكاية  واال�رسى  القد�س  من  لكل 
تربطهما  االخرى  عن  كثريا  تختلف 
ق�صة حب بداأت منذ زمن بعيد فهما 
جنباتها  يف  م�صرتكة  ق�صية  ميثالن 
وحكاية  ق�صه  منها  زاويه  كل  ويف 
ال�صهداء  من  االف  بدماء  ارتوت 
واآهات اال�رسى وامل�رسدين.. فعندما 
مير اكرث من ثالثني عاما على اعتقال 
�صجون  داخل  فل�صطيني  ان�صان 
مرور  ن�صتذكر  ال�صهيوين  االحتالل 
احتالل  على  عام  �صبعني  من  اكرث 
القد�س ال�رسيف فكل منهما له ق�صه 
ولعل  االخرى  عن  كثريا  تختلف  ال 
طول �صنني االحتالل واالعتقال لهما 
امل�صرتكة  القوا�صم  من  الكثري  وحد 
الوانه  بكافة  الفل�صطيني  الن�صال  يف 
القد�س  ق�صية  و�صع  مما  وا�صكاله 
من  االوىل  املرتبة  يف  واال�رسى 
حكومة  الفل�صطيني  ال�صعب  اهتمام 

االوىل  الق�صية  تزال  ال  وهي  و�صعبا 
القد�س  من  كل  جعل  مما  بالعامل.. 
عن  االول  الدفاع  خط  واال�رسى 
كرامة االمه العربية واال�صالمية على 

حد �صواء.
وبف�صل ابنائها املقد�صيني من رجال 
املتوا�صل  وبن�صالهم  واطفال  ون�صاء 
والتفاف اجلماهري من حولهم والدفاع 
امل�صتميت عن هوية القد�س الرازحة 
حتت نري االحتالل وعدوانه امل�صتمر 
على مدار اللحظة انتف�س ابناء �صعبنا 
لعديد  نتيجة  املرابط  املقد�صي 
و�صغوط  الهمجية  املمار�صات  من 
مار�صها االحتالل ال�صهيوين على كل 
كافه  م�صتخدما  �صعبنا  ابناء  �رسائح 
اال�صاليب بكافة اأنواعها من م�صادرة 
حرمة  انتهاك  وحتى  االأرا�صي 
املقد�صات وقتل املدنيني واالعتقال 
البيوت  وهدم  التحتية  البنية  وتدمري 
ممار�صات  من  الكثري  الكثري  وغريها 
فل�صطيني  هو  من  كل  �صد  ب�صعة 

يقطن مدينة القد�س و�صواحيها
املقد�صية  االنتفا�صة  هذه  فحطمت 
يف  �صهيون  بني  واحالم  اآمال 
ال�صهيونيه  وال�صياده  التهويد  م�رسوع 
�صمود  بف�صل  وذلك  القد�س  على 
يف  العظيمه  وت�صحياته  �صعبنا  ابناء 
�صاحات املواجهه حتى حتقق الن�رس 
كافة  بازالة  ال�صهيوين  على االحتالل 
االكرتونيه  والبوابات  املعوقات 
ن�صبها  التي  احلديديه  واالعمده 

االحتالل.
ا�رسانا  ن�صال  وتزامن  امتزج  وكما 
االحتالل  زنازين  و  املعتقالت  يف 

ال�صهيوين متمثله باحلركة اال�صريه و 
وال�صجان خا�س  ال�صجن  رغم ق�صاوة 
اطول  البوا�صل  وا�صرياتنا  ا�رسانا 
ا�رساب عن الطعام يف تاريخ الب�رسية 
ا�صتمر  اخلاويه  االمعاء  حرب  اي 
ال�صهر طويله مب�صاركة كافة اال�رسى 
ال�صيا�صيه  توجهاتهم  وبكافة  البوا�صل 
او  اجلماعي  ال�صعيد  على  �صواء 

الفردي.
�صجون  داخل  البوا�صل  ا�رسانا  ان 
كما  ارقام  جمرد  لي�س  االحتالل 
�صنني  مدار  على  االحتالل  ارادها 
حتقيق  يف  جنحوا  فقد  االعتقال 

ادارة  على  االنت�صار  تلو  االنت�صار 
الهادفة  �صيا�صتها  واف�صلوا  ال�صجون 
جمتمعهم  عن  وعزلهم  جتهيلهم  اىل 
ب�صلوكه  اال�رسائيلي  ال�صجان  وان 
ارادة  انتزاع  من  ابدا  يفلح  مل  ال�صاذ 
اال�صري الفل�صطيني الن ق�صيته ق�صية 
وطن و�صعب باأكمله فمن حق ا�رسانا 
البوا�صل ان يتمتعوا بحريتهم هذا حق 

طبيعي مهما طال الزمن ام ق�رس 
القد�س واال�رسى هي جوهر الق�صايا 
على  العمل  يجب  التي  الفل�صطينية 

ن�رستها.
نا�صط يف جمال االأ�رسى
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جعابي�ص  اإ�سراء  املري�سة  " الأ�سرية 
.. جرح ل يندمل ال باحلرية "

فرا�س الطرياوي / �سيكاغو

ال �صك ان الو�صع احلايل الذي مير به 
اأ�رسانا البوا�صل، واأ�صرياتنا املاجدات 
ال�صهيونبة    البا�صتيالت  يف  احلرائر  
يحتمل  ال  منهم  املر�صى  وبالذات 
باأي حال من االأحوال، حيث  ال�صمت 
حلالة  منهم  الكثريين  اأو�صاع  و�صلت 
ب�صبب  ال�صعوبة  و  احلرج  غاية  يف 
الطبي  واالإهمال  املمنهج،  التعذيب 
اإ�رساء  املري�صة  واالأ�صرية  املتعمد. 
حيث  ذلك  على  مثال  اكرب  جعابي�س 
تدعى  التي  املارقة  الدولة  ترف�س 
رغم  �رساحها،  اإطالق   ) اإ�رسائيل   (
احلروق  ب�صبب  االأمرين  تعاين  انها 
�صري  حادث  نتيجة  ا�صابتها  التي 
ومل  �صيارتها،  انفجار  اىل  ادى  عادي 
بروايتها  املارق  الكيان  هذا  يقتنع 
ع�رس  احدى  عليها  وحكم   ، واإفادتها 
عاما ق�صت منها ثالثة. اإن اال�صتمرار 
يف احتجازها ي�صكل و�صمة عار على 
انتهاكا  االإن�صانية جمعاء، ويعد  جبني 
الدولية  القوانني  لكافة  �صارخا 
ال�رسائع  لكافة  ، وخمالفا  واالإن�صانية 
املنظمات،  هي  اأين  ال�صماوية. 
بحقوق  املعنية  الدولية  والهيئات 
؟  الق�صية  هذه  من  واالإن�صان  املراأة 

ملاذا ال تتحمل م�صئولياتها االإن�صانية 
القوانني  كافة  ان  رغم  واالأخالقية، 
الدولية حرمت التعذيب ب�صكل قاطع؟ 
بل  حلدوثه،  مربر  باأي  ت�صمح  ومل 
مبناه�صة  خا�صة  اتفاقية  اأفردت 
من  العديد  اإىل  اإ�صافة  التعذيب، 
ت�صمنتها  التي  واملبادئ  املواد 
اأخرى،  دولية  واتفاقيات  معاهدات 
 )7( املادة  املثال،  �صبيل  على  منها 
باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  من 
التي تن�س على:  املدنية وال�صيا�صية، 
للتعذيب  اأحد  اإخ�صاع  يجوز  “ال 
اأو  القا�صية  العقوبة  اأو  للمعاملة  وال 
الالاإن�صانية اأو احلاطة بالكرامة…”. 
من  ال�صاد�س  املبداأ  اإىل  اإ�صافة 
بحماية  املتعلقة  املبادئ  جمموعة 
يتعر�صون  الذين  االأ�صخا�س  جميع 
اأو  االحتجاز  اأ�صكال  من  �صكل  الأي 
ال   " اأّنه:  على  ين�س  والذي  ال�صجن، 
يجوز اإخ�صاع اأي �صخ�س يتعر�س الأي 
�صكل من اأ�صكال االحتجاز اأو ال�صجن 
للتعذيب اأو غريه من �رسوب املعاملة 
وال  املهينة،  اأو  القا�صية  العقوبة  اأو 
يجوز االحتجاج باأي ظرف كان كمربر 
للتعذيب. اإال اأن هذا الكيان ال�صهيوين  
حيث  من  فريدة  حالة  ميثل  املارق 
دول  بني  ما  قانوناً  التعذيب  ممار�صة 
اأخرى يف  العامل، بحيث ال يوجد دولة 
العامل ت�رسع التعذيب �صوى هذا الكيان 
الفا�صي العن�رسي الذي يجب حماكمته 
االإن�صانية  �صد  اجلرائم  هذه  على 
اجلنايات  وحمكمة  للعدالة  وتقدميه 
ق�صية  تدويل  يجب   : ختاما  الدولية. 
واأ�رسانا  جعابي�س  اإ�رساء   " االأ�صرية 
ال�صهيونية،  البا�صتيالت  يف  البوا�صل 
اأولويات  راأ�س  وو�صع هذا امللف على 
عمل �صفاراتنا الفل�صطينية يف اخلارج؛ 
مبا ي�صمن ف�صح االنتهاكات ال�صهيونية 
هذه  وحتويل  االأ�رسى  بحق  املمار�صة 
عام  راأي  ق�صية  اإىل  الهامة  امل�صاألة 

عاملي.

الأ�سرى الفل�سطينيني بني رحى ال�سجان واملر�ص

القد�ص وال�سرى جوهر الق�سية 

كمال الرواغ

ال�صماويه  الكتب  كل  نادت  لقد 
جيدة  مبعامله  الدوليه،  واالعراف 
واالهداف  واحلرية  احلروب  ال�رسى 
يتابع  من  ان  الكربى،  الوطنية 
لال�رسى  ال�صهيوين  العدو  معاملة 
االنحطاط  مدى  يرى  الفل�صطينيني، 
متار�صها  التي  والعن�رسيه  والهمجيه 
واخوتنا  ابنائنا  �صد  الع�صابات  هذة 

اقبية  ويف  الزنازين  داخل  االبطال 
التحقيق والعزل االنفرادي يف �صجون 

االحتالل .
كل  ي�صطرون  االبطال  ا�رسانا  ان 
وال�صمود  البطوله  مالحم  اروع  يوم 
يعانون  فهم  ال�صجان،  وجه  يف 
من  واخلرمان  والرتهيب  القمع 
االن�صانيه  املعامله  مقومات  ادنى 
وعائالتهم  القاربهم  زيارات  ،فال 
والمراعاة الب�صط حقوقهم القانوية 
فهم  وذاك  ورغم هذا  ال�صيا�صية،  او 
يعانون احلرمان من الزيارات الطبيه 
املر�صى  اال�رسى  تلقي  اوعدم 
االمرا�س  ا�صحاب  زخ�صو�صا  منهم 
والعالج  الطبيه  الرعية  املزمة 
املنا�صب فهم ملوات احياء ينتظرون 
من  حلظة  يف  حلظه  كل  يف  املوت 
وتدير  تتغا�صى  والذي  الزمن  هذا 
الدوليه  اال�صوات  لكل  ظهرها 
فحكومة  والقانونية،  واالن�صانية 
التي  اال�صوات  لكل  تتنكر  ا�رسائيل 
القوانني  مبراعات  وتطالب  تنادي 
واالعراف والربوتوكوالت الدوليه يف 

الفل�صطينيني،  اال�رسى  مع  التعاطي 
ال�صوت  ارتفاع  هو  اليوم  فاملطلوب 
باحلريه  املنادي  العاملي  ال�صعبي 
االن�صانيه  واملعامله  والكرامه 
ال�رسى احلرية يف فل�صطني وت�صكيل 
هذا  رفع  يف  ي�صاهم  دويل  عام  راأي 

الظلم والتع�صف الذي يعانية ا�رسانا 
االبطال، فال�صمت عن هذة الق�صيه 
لل�صمري  وغياب  وتواطئ  خيانه 
هم  فل�صطني  فا�رسى   ، االن�صاين 
حرية  اجل  من  ومقاتلني  منا�صلني 

�صعبهم ووطنهم  .
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اأ�شرانا .. ع�شاق الأمل

اإ�شراء ... �شرخة �شمري ور�شالة اإن�شانية

خالد البطران 

بال�رشح  وجعاً  الق�ضايا  اأكرث  لعر�ض  اليوم  نقف 
فل�ضطني  اأ�رشى  ق�ضية  وهي  اأال  والتو�ضيح 
القابعني داخل �ضجون االحتالل االإ�رشائيلي الذي 
ما فتئ بكل الو�ضائل لك�رش اإرادة هوؤالء العمالقة، 
اإال اأنه خاب وف�ضل رغم كل جربوته وممار�ضاته 
لك�رش اإرادة هوؤالء الثوار، فكان يواجه بكل خطوة 
اأوىل  اأن يبقوا  تركيع �ضالبة وقوة وت�ضميم على 
القالع التي تدافع عن امل�رشوع الوطني، الذين 
دفعوا اآالف ال�ضنني من اعمارهم وحلمهم ودمهم 

و�ضمودهم، من اأجل بقاء ق�ضية فل�ضطني حية.
بوابة  زالوا  وما  كانوا  �ضادة  يا  العظماء  هوؤالء 
ن�رشنا املحتم باإذن اهلل، �ضمدوا وحتدوا ال�ضجن 
فحولوا  بداأوه  الذي  الن�ضال  وتراكم  وال�ضجان 

فيها  يتعلمون  وجامعات  مدار�ض  اإىل  زنازينهم 
فنون اال�ضتباك مع عدوهم و�ضجانيهم ولو كتب 
لهم  دافعاً  العلم  هذا  يكون  اخلروج  الأحدهم 
من  �ضحوا  الذين  الوطن  �رشح  يف  بناة  ليكونوا 

اأجله اأجمل �ضنني عمرهم .
وهنا اأقف على رواية اأحد املحررين عندما روى 
يل تفا�ضيل االأ�ضياء داخل ال�ضجون وكيف ل�ضجني 
رمبا يت�ضارك داخل زنزانة العزل مع فاأر يوؤان�ض 
اإىل  يحوله  ورمبا  حكايات  معه  وين�ضج  وح�ضته 
ينقل  كيف  ويعلمه  معه  ليتكيف  اأ�ضطوري  بطل 
�ضجناء  اإىل  ال�ضم�ض  تدخله  ال  قرب  من  ر�ضالة 
اأو  اإما حٌي  اأخرين يريدون معرفة ولو خرب عنه 
�ضهيد لينجح هذا الفاأر باملهمة وينقل الر�ضالة 
لالأخوة باالأق�ضام وتعم ال�ضعادة على االطمئنان.

اأ�رشانا  فحياة  �ضادة،  يا  في�ض  من  غي�ض  هذا 
النوم  وفرا�ض  اخلرب  رغيب  يتقا�ضمون  الذين 
ما  احلرية  واأحالم  واالمل  االأمل  وذكريات 
اختالف  رغم  يفرقهم  مما  بكثري  اأكرب  يجمعهم 
الثقافات والتنظيمات وامل�ضميات واجلغرافيات، 
فالوطن جمع كل هوؤالء االأحرار والثوار واالأبطال 
تفا�ضيله  بكل  الوطن  خارطة  �ضوياً  لين�ضجوا 
اجلميلة واملتجان�ضة، هوؤالء يا �ضادة هم االأطهر 
وهم االأنقى، ولو ذكرنا عظماء اأ�رشانا يف احلركة 
االأ�ضرية، الذين �ضجلوا اأكرب حمكوميات يف تاريخ 
فكان  النازية  ال�ضجون  يف  ت�ضجل  مل  الب�رشية 
�ضجون  يف  �ضجني  يق�ضيه  حكم  اأطول  عندنا 
االحتالل والذي كان بحق " كرمي يون�ض واأخيه، 
يف   39 للعام  بدخولهما  االآن  ي�ضجالن  اللذان 
الع�رشات  ومثلهم  االإ�رشائيلي،  �ضجون االحتالل 

ورمبا املئات اأم�ضوا مثلهم اأو اأقل منهم بقليل.

بالعامل  اأنهم  وهنا نقف على عتبات من يدعون 
احلر الذي يحارب الظلم والطاغوت لنقول لهم 
ت�ضمعوا  اأمل  واأخيه،  يون�ض  بكرمي  ت�ضمعوا  اأمل 
حول  والتحقيقات  الق�ض�ض  من  بالع�رشات 
وحرمان  تعذيب  من  الب�رشية  حقوق  انتهاكات 
وجترب وظلم لهوؤالء االأبطال، متى �ضوف تفيقوا 
من الكيل مبكيالني بني اأ�ضري جتند له كل الدنيا 
حتى  لهم  ي�ضمح  ال  كرث  واأ�رشى  �رشاحه  ليطلق 
من  حياتهم  دفعوا  االأ�رشى  هوؤالء  بال�ضكوى، 
اأجل نيل حرية وطنهم الذي اغت�ضبته ال�ضهيونية 
وقف  ومن  باأمريكا  وحممية  مدعومة  العاملية 

خلفهم من العامل الظامل .
اآالف  �ضتة  عن  يزيد  ما  يقبع  االأيام  هذه  ويف 
وخم�ضمائة اأ�ضري يف �ضجون االحتالل لكل واحد 
عنده األف حكاية وحلم واأمل، منهم من متنى " 
طفاًل " فكان عن طريق النطف املهربة، ومنهم 
" فتزوج ابنه واأ�ضبح  " يفرح بابن له  من متنى 
 " اأن  متنى  من  ومنهم  ي�ضاركهم،  اأن  دون  جد 
اهلل، فخرج  يتوفاهم  اأن  قبل   " والديه  يد  يقبل 
وارى  تراب  يقبل  لكي  باكياً  قربهم  على  وخّر 

اأج�ضادهم . 
هنا فل�ضطني وهنا الوجع واالمل .. وهنا اجلزائر 
بكونا،  الذي  واجلند  ع�ضقنا،  التي  االأر�ض 
قاب�ضني  �ضنبقى  اأننا  فل�ضطني  من  لكم  نر�ضلها 
على جمر االأمل حتى يتحقق الن�رش و ونفر�ض 
وننرث  عليها  لن�ضتقبلكم  ج�ضوراً  عذاباتنا  كل 
الطاهرة،  اأقدامكم  برتقالنا حتت  زهور حقول 
معاً نلتقي بكم، بوطنكم الذي يحبكم " فل�ضطني 

" ع�ضتم وعا�ضت اجلزائر اأر�ض ال�ضهداء.
�سحايف فل�سطيني

ثائر نوفل اأبو عطيوي

" مقد�ضية من جبل  " اإ�رشاء جعابي�ض  االأ�ضرية 
اإىل   ،2015 عام   نهاية  القدر يف  قادها  املكرب، 
ب�ضكل  �ضيارتها  داخل  الغاز  اأ�ضطوانة  انفجار 
غري مدبر، اأثناء قيادتها لل�ضيارة على مقربة من 
حاجز لقوات االحتالل االإ�رشائيلي ، ما اأدى اإىل 
اإ�ضابتها بحروق بالغة اخلطورة ، فقدت معظم 
يف  وت�ضوهات  حروق  و�ضاحبها  اأيديها،  اأ�ضابع 

معظم اأنحاء ج�ضدها.
االأ�ضرية  باأن  حينها  زعم  االإ�رشائيلي  االحتالل 
على  هجومية  لعملية  تخطط  كانت  اإ�رشاء"   "
قوات االحتالل املتواجدة على حاجز التفتي�ض، 
ولكن مت تفجري ا�ضطوانة الغاز قبل الو�ضول اإىل 

الهدف، ح�ضب زعمه ..!؟

كثرية  االإ�رشائيلي  االحتالل  واأكاذيب  مزاعم 
الوجوه ومتعددة الراويات،  حيث اأكدت االأ�ضرية 
" اإ�رشاء " باأن انفجار ا�ضطوانة الغاز وهي تقود 
مدبر  غري  عر�ضي  حادث  نتيجة  كان  �ضيارتها، 
وال خمطط له على االإطالق، وعلى اإثر ذلك قام 
االحتالل يف اعتقالها واإخ�ضاعها للمحاكمة دون 
وجه حق يذكر، ومت احلكم عليها بال�ضجن ملدة 
"11 " عاماً، برغم تدخل العديد من املوؤ�ض�ضات 
بالدفاع  وقامت  االأمر  اأو�ضحت  التي  احلقوقية، 
املعتاد  هو  كما  ولكن  "اإ�رشاء"،  االأ�ضرية  عن 
ال�ضحيحة،  الراوية  هي  االحتالل،  رواية  باأن 
وال جمال باملطلق  وباأي �ضكل من االأ�ضكال اأن 
البعيدة  الباطلة،  ادعاءاته  يرتاجع االحتالل عن 

كل البعد عن عني احلقيقة .
اليوم تقبع االأ�ضرية "اإ�رشاء" يف �ضجون االحتالل، 
واإن�ضانية قاهرة ومعقدة  يف ظل ظروف �ضحية 
والقلم  الل�ضان  ويعجز  تو�ضف،  ال  للغاية  و�ضعبة 
الطبي  االإهمال  ب�ضبب  منها،  جزء  و�ضف  عن 
جراحية  لعمليات  اإخ�ضاعها  وعدم  املتعمد، 
عديدة، من اأجل رفع االأمل و�ضدة املعاناة نتيجة 
واإ�ضابتها   ج�ضدها،  اأنحاء  معظم  النار  التهام 
احلروق  كم  ج�ضيمة،ب�ضبب  ج�ضدية  باأ�رشار 

الهائل الذي يك�ضو ج�ضدها ...
لالأ�ضرية املقد�ضية طفل وحيد ا�ضمه " معت�ضم 
العام  هذا  يف  �ضنوات،  ع�رش  العمر  من  يبلغ   "
2018 اأخربته اإدارة ال�ضجن باأن زيارته لوالدته يف 
ال�ضجن �ضتكون االأخرية، لعدم اإعطائه رقم هوية 
مقد�ضية من قبل �ضلطات االحتالل، التي ت�ضمح 
والتي  املحتلة،  القد�ض  مدينة  يف  بالعي�ض  له 
العامل،  االإجراءات العن�رشية يف  اأكرث  تعد �ضمن 

املوؤ�ض�ضات  من  العديد  به  �رشحت  ما  ح�ضب 
احلقوقية واالإن�ضانية.

القوانني  كل  يتجاوز  االإ�رشائيلي  االحتالل 
ي�رشب  ودوماً  واحلقوقية،  االإن�ضانية  واالأعراف 
حالة  اإخ�ضاع  دون  احلائط،  عر�ض  يف  بها 
االأ�ضرية "اإ�رشاء" اإىل اأب�ضط املعايري االإن�ضانية، 
وجعلها تعانق فلذة كبدها وتكحل بها اأعينها يف 
احلروق  واأهات  االآالم  تقاوم  لعلها   ، لها  زيارته 
متنع  والتي  ج�ضدها،  اأنحاء  كافة  يف  املنت�رشة 
�ضلطات االحتالل عالجها ب�ضكل يليق يف اإن�ضان 
اأ�ضري ومعتقل عاجز،قد اأنهكت االأوجاع  ج�ضده 

ال�ضعيف .
وجه  يف  �رشخة   " جعابي�ض  اإ�رشاء   " االأ�ضرية 
كل  اإىل  اإن�ضانية  ور�ضالة  واالحتالل،  الظلم 
وحقوقه  االإن�ضان  كرامة  عن  يدافع  حي  �ضمري 
الر�ضاالت  كافة  عليها  ن�ضت  التي  امل�رشوعة 
ال�ضماوية واالأعراف واملواثيق الدولية احلقوقية 

واالن�ضانية...
االأ�ضرية " اإ�رشاء " بحاجة ما�ضة و�رشورية لوقفة 
ال�ضغط  اأجل  من  الفل�ضطيني،  الكل  من  وطنية 
للعمل على عالجها من احلروق  االحتالل  على 
التي التهمت معظم اأنحاء ج�ضدها، الأنها بحاجة 
جراحية  عمليات  عدة  الإجراء  و�رشورية  ملحة 

حتى متار�ض حياتها ب�ضكل طبيعي نوعاً ما ...
اإن�ضانية ونداء وطني  �رشخة  اإ�رشاء"   " االأ�ضرية 
واجلهات  املعنيني  كل  اإىل  عاملية   ومنا�ضدة 
حتى  حقوقه،  اأب�ضط  و  باالإن�ضان  العالقة  ذات 
لالإن�ضان  حتفظ  كرامة  يف  العي�ض  لها  يت�ضنى 
عليها  وا�ضتقوى  هدرها  التي  واإن�ضانيته  اآدميته 

االحتالل .



 �أ�سامة معني مرجتى

يعمد اال�رسى ومن بينهم الفل�سطينيني حني 
يواجهون م�ساكل يف بيئتهم املحددة بغرف 
املعروفة  اليومية  النزهة  �ساحة  و  الزنازين 
بالفورة وخمتلف املرافق امللحقة يعمدون 
على خطوات ن�سالية لتفكيك هذه امل�ساكل 
�رسرها  تخفيف  االقل  على  اأو  وازالتها 
واحلد من تداعياتها يف ت�سييق اخلناق على 
واخلطوات   , ال�سجون  هذه  يف  معي�ستهم 
يتمثل  و  ا�سرتاتيجي  هو  ما  منها  الن�سالية 
عن  املفتوح  اال�رساب  بخطوة  ال�رسوع  يف 
املحددة  االهداف  حتقيق  حتي  الطعام 

لال�رساب .
تهم  مهمة  مطالب  و  �سبب  ا�رساب  فلكل 
اليه  يعمد  تكتيكي  هو  ما  فمنها  اال�رسى 
اال�رسى اىل االحتجاج على خطوات قمعية 
التكتيكي  واال�رساب   , ال�سجان  بها  يقوم 
ما  اذا  ا�سرتاتيجي  لي�سبح  تطويره  ميكن 
اال�ستجابة  يف  القمعية  االدارة  ت�سلبت 

ملطالب اال�رسى .
الوطنية  اال�سرية  للحركة  التجربة  وخال�سة 
منذ بدء االحتالل عام 1948 قادتها ايل قرار 

اخلطوات  تكون  ان  خال�سته  ا�سرتاتيجي 
باأي  املطلبية  تتعدي  الن�سالية اجلماعية ال 
ت�سبح  ان  ايل  تت�سعد  وال  االحوال  من  حال 

خطوة ن�سالية �سيا�سية .
كافة  ان  القول  مبكان  االهمية  ومن 
و  جماعية  كانت  اخلطوات  و  اال�رسابات 
يتخذ القرار يف اعالنها بعد الت�سويت عليها 
يف كافة زنازين واق�سام ال�سجن من قبل عموم 
اال�رسى , ومن ينخرط يف اخلطوة الن�سالية 
, وب�سكل  النهاية  باال�ستمرار فيها ايل  ملزم 
اخلطوة  خو�ض  من  يعفى  كان  دميقراطي 
كل من ال ي�سعر بقدرته على ذلك �رسط ان 
يعلن ذلك م�سبقاً , اما اذا انخرط اال�سري يف 
خو�ض اال�رساب عن الطعام عليه اال�ستمرار 
مرحلة  يبلغ  من  اما   , اخلطوة  نهاية  حتي 
فعليه  الطعام  عن  اال�رساب  اثناء  اخلطر 
تقود  التي  الن�سالية  اللجنة  قرار  ينتظر  ام 
تقارير  يتلقون  اللجنة  واع�ساء   , اال�رساب  
عن  وخالفة  ال�سحي  الو�سع  عن  با�ستمرار 
الطعام وقراراتها ملزمة  كل امل�رسبني عن 
بوقف اال�رساب او اال�ستمرار فيه الى ا�سري 
قد يتطلب و�سعه وقف ا�رسابه اال اذا قرر 
اال�ستمرار يف اخلطوة مهما كانت النتائج  .

قمع  ادارات  بان  العلم  مبكان  االهمية  ومن 
تلجا اىل نقل بع�ض اال�رسى و  ال�سجون قد 
عزلهم و هوؤالء غري خمولني بفك اال�رساب 
ايل  يعادوا  حتى  اال�ستمرار  عليهم  وامنا   ,
ال�سجون الذين نقلوا منهم وان يتلقوا تاكيداً 
الن�سالية  اللجنة  اوقفته  قد  اال�رساب  اأن 
االحمر  ال�سليب  منها  عدة  طرق  عن  وذلك 
اال�رسى  عرب  مر�سلة  ر�سائل  او  الدويل 
الن�سالية  للجان  اال�ستمرارية  �سمان  وحتي 
ن�سالية"  جلان  ت�سع  اال�رسى  قيادات  فان 
ما  بحيث  للعزل  حت�سباً  جلنة  لكل   " ظل 
جري يكون البديل القيادي معروفاً من قبل 
ومن  الف�سائل  ملختلف  اال�رسى  منظمات 
اال�رسى  ا�ستنتج  املرتاكمة  التجربة  خالل 
اال�رسابات  ان   1965 عام  قبل  ما  منذ 
عدلوا  لذلك  نتائج  ايل  تقود  ال  الفردية 
ذات  فهي  اجلماعية  اال�رسابات  ايل  عنها 
اولها  ايجابية كان  نتائج  و تفرز  اقوى  تاأثري 

ا�رساب امللعقة الذي خا�سه اال�رسى ملده 
ومل   1962 عام  الرملة  �سجن  يف  ايام  ثالث 
�رسف  القمع  ادارة  بقبول  اال  ايقافه  يتم 
معلقة لكل ا�سري ليتناول الطعام , مت توالت 
ما  اذا   . اكرب  مطالب  و  بزخم  اال�رسابات 
خطر ل�سائل عن تاثري اال�رساب عن الطعام 
على االحتالل فانه بب�ساطة وعند ا�ستمراره 
فان اال�رسى يحتاجون ايل م�ست�سفيات اذا ما 
تطلب االمر وهذا يربك ادارات القمع , اما 
بعد 1975 فان ا�رساب اال�رسى ي�سد ال�سعب 
ب�سكل  اال�رسى  حول  يلتفون  و  الفل�سطيني 
كبري و يهبون يف انتفا�سات تربك االحتالل 
, وهذا ما يحاول االحتالل حتا�سيه .وميكن 
القول ان لكل ا�رساب رونق خا�ض و مطلب 
اال�سرتاتيجية   اال�رسابات  فمعظم  خا�ض 
كفلتها  عادلة  مطالب  حتقيق  هدفها  كان 
لهم املواثيق واالعراف الدولية و اتفاقيات 

جنيف الثالثة والرابعة .
عدنان  خ�رس  فجر  االخرية  الفرتة  ويف 
�سيا�سة  �سد  اخلاوية  االمعاء  معركة 
االعتقال االداري الذي ا�ستمر ملدة 66 يوم 
وحلقه الكثري من اال�رسى منهم هناء �سلبي 
وامين  عالن  وحممد  ال�رس�سك  حممود  و 
ال�رساونة و حممد القيق و امين الرخاوي و 
�سامر العي�ساوي و ال�سقيقني حممد و حممود 
البلبول و مالك القا�سي و موؤخرا ان�ض �سديد 
واحمد ابو فارة  وعمران اخلطيب كل هذه 
انت�رست  و  ا�ستمرت لفرتات طولية  النماذج 
اأبناء  وبالتفاف  اخلاوية  واأمعائها  ب�سمودها 

�سعبها حولها .
مدير العالقات العامة

واجلرحى  واال�رسى  ال�سهداء  مفو�سية 
بحركة فتح

�أن �لتاريخ لن يرحم �أحد� 
منا

ا�رساء  الفل�سطينية  اال�سرية  حتظ  مل 
جعابي�ض بالتغطية التى يجب ان جتعل منها 
لل�سعب  ال�سهيونى  الظلم  على  دالة  مطبق عالمة  �سمت  فى  تقبع  فهى  الفل�سطينى 

وننحن  وهناك  هنا  اال�سوات  بع�ض  من  اال 
اأ�سري  ولكل  لها  كدعم  الر�سالة  هذه  نن�رس 
فى �سجون الظاملني وذلك من باب ا�سعف 

االميان .
ملاذا مل يكتب اأحد من “املثقفني” واالأدباء 
والفنانني عن اإ�رساء؟ وملاذا الدعوات الإنقاذ 
حياة االأ�سرية اإ�رساء جعابي�ض دعوات خجولة 
وتكاد تكون �سحيحة يف الو�سط الثقايف؟ اأال 
الدعم  و�رسوط  ملقومات  اإ�رساء  تخ�سع 
الكثري  يف  حتركت  التي  اأقالمكم,  لتتحرك 
والغرب؟  ال�رسق  يف  االإن�سانية  الق�سايا  من 
اأهذه  ال؟  اأم  قهر  اأهذا  ؟  ال  اأم  اأهذا عذاب 

ق�سية وطنية اإن�سانية اأم لي�ست كذلك ؟

و�أت�ساءل ما مقومات و�سروط 
�لدعم �أيها �ملثقفني و�لأدباء 

؟
�إن �لتاريخ لن يرحم �أحد 

منا ..

هذه,  كلماتي  لق�ساوة  اإ�رساء  لعائلة  اأعتذر 
اأن  اأعدكم  اإ�رساء  ا�ست�سهدت  ما  اإذا  لكن 
على  اخلرب  و�سيُن�رس  �ستتحرك  االأقالم 
اأو�سع نطاق, يف اأكرث من لغة اأي�ساً, و�سيبداأ 
ال�سعراء واالدباء يف لعبة املجاز واللغة التي 
�ستمر عرب اأ�سابعها املبتورة وحروق وجهها. 
لرنكب املوجة معاً وندعي اأننا نحمل ق�سايا 
هذا  جاء  ووو…واإذا  واأمتنا  �سعبنا  وهموم 
ر اهلل, اأرجو منكم اأن ال ت�ستقبلوا  اليوم ال قَدّ
واأن ال ترحموا كل من كان  اأحد من هوؤالء, 
ومل  للعامل  اإ�رساء  �رسخة  اإي�سال  ي�ستطيع 

يفعل ..

�أمام ر�سالة ��سر�ء لبنها :

افتقدك يا بُنَيّ,  يا جزءاً من روحي, اأو�سيك 
تنام  اأنك ال  اأ�سعر  اأّن  تبكي علّي مع  باأن ال 
ليلة هنيئة بعيداً عني. واأنِت يا اأّمي احلزينة 

 , , يا وجع قلبي , ال تقتلي نف�سك بالدموع 
فهناك يف البئر حبل جناة! واأنتم يا من اأثق 
بهم , نا�سي واأهلي وكل االأحرار وكل عربي 
 , ي�سكت  ومل  وتاأثر  حالتي  راأى  اإن�سان  وكل 

اأنا اأثق بكم”.

وعلى ل�سان منى �أخت �إ�سر�ء 
تقول :

االأخرية  زيارتي  يف  االأمر:  يهمه  من  لكل 
الحظت  جعابي�ض  اإ�رساء  االأ�سرية  الأختي 
تدهوراً يف حالتها ال�سحية, لون اجللد مييل 
الفورة,  عن  اإ�رساب  يوم  ال55  ب�سبب  للبني 
املرة  وهذه  احلروق,  يف  وجفاف  تقرحات 
القا�سية,  اجللدية  الت�سققات  لدرجة  زيادة 

واإلتهاب وجفاف يف قرنية العني.
واهلل ال اأبالغ اإذا قلت لكم باأن راأيت كل بوؤ�ض 
الدنيا بعينيها, �سدقون, الكلمات تعجز عن 
اهلل  ح�سبنا  هناك…  البائ�ض  الو�سع  و�سف 
باهلل… اإال  قوة  وال  حول  وال  الوكيل  ونعم 
اأمتنى اأن حت�سل على حقها االإن�سان بالعالج 
املرطبة  املراهم  اإدخال  االأقل  على  اأو 

واالأدوية امُل�سكنة لالآالم. 

ال �سيء اأذكره
نا�رس عطااهلل

االأ�سري اأحمد املنا�رسة
�سيدّي املحقُق
ال �سيء اأذكره   

الكامريا التي كانت تطاردن
تقول اأ�سياَء ال اأذكرها

راأتني اأحمل �سكيناً واأرك�ض
خلف �سبحي الذي �رسق ظل �سجرٍة

بكت يف كتاب التاريخ اأمامي
ال اأعرف اإن كنت قد خبئت ال�سماء وقتها

يف حقيبة املدر�سة
 ام �سقطْت على كتفي

ام كنت طويت �سكة احلديد 
يف ورقة الر�سم االأخرية

ال اأذكر اأنني رك�ست خلف اأحٍد

لكن الكامريا التي تقول ما ال اأذكر
حا�رستني بالت�سليِل

اأرجوك ..
دوُيّ �رساخك يفجر الكون يف راأ�سي
ال توقَظّ البالَد املجروحِة يف �سعفي

اترْك الع�سافرَي ت�رسُب بهدوٍء
كما كانت ت�رسُب اأمامي هذا ال�سباِح

اإنها على قمي�سي االآن تنز دماً
فالر�سا�سُة التي مل تقتْلَني َقتَلتْها

ال �سيء اأذكره
املع�سِب  بيتنا  اىل  اأرجعني   .. اأرجوك 

باحلناء
وحو�ض النعناِع ال�سغرِي

اأتركني لغٍد يت�سلق ذراعي وي�سحك
اتركني الأمي املري�سة بال�سكري

الأبي امل�سكنِي والوحيِد
اأنا ال �سيَء اأذكره

راأ�سي جبٌل ور�سا�ستك فتحت فيه مغارة
دمي قال للر�سيف واأنتهى الكالُم

والكامريا االآن تخدعني
ال �سيَء اأذكره
دعني لل�رسيِر

ثمَة اأحالٍم تنتظرن
�ساأفتُح لها قلبي ال�سارِد 

واأغم�ض عيناّي
وابحث عن "ح�سن" يف منامي

�ساأ�ساأله اإذا خباأ الناَي خلف احلجر
ام تركه حتت ال�سم�ض ..

�سنيني  ولت�رسبني  هنا  من  اأخرج  اتركني 
عندكم

قرِب  اىل  �ساأذهب  اأخرج  ت�ستهي فعندما  كما 
اأمي واأعتذر لها هذا الكوُن كله خيّط يف ثوِب 

اأمي  ودمعٌة من عينيها تكفي 
الأبني غيابي االأبدّي

ولكن االآن ال �سيَء اأذكره
�سيدي املحقق اتعبني �رساخك 

واأنا منهٌك جداً 
يا األهي .. يا األهي   ال �سيء اأذكره 

ال اأذكر �سيئاً   ال �سيء اأذكره
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تنهيدة �أ�سرية فل�سطينية

ال�ساعر فايق ابو �ساوي�س
) لن يح�سل الإ�سرائيليون على ال�سالم (

من  الع�رشين  يف  ح�سناء  لفتاٍة  �سمعي  اإىل  و�سل  ما  هذا   
عمرها وقد جتمع حولها كوكبة من ال�سحفيني ميطروها 
التعذيْب . كم عدد  بوابٍل من الأ�سئلة عن الأ�رش , وطرق 
اأحزنني  �سوؤال  اآخر  اإىل  اأ�سريات  هناك  وهل   , الأ�رشى 
كثريا . هنالك لُذُت بال�سمْت وكان الدمار يف تلك املنطقة 
قد اأ�سعَل غ�سَب احل�سور. لكن ما هالني هو طريقتها يف 
يح�سل  لن  تردد  كانت  �سوتها  على  تتوكاأ  وكاأنها  الكالْم 
الإ�رشائيليون على الأمن اأو ال�سالْم ويف هذه الأثناء ارتفع 
اعتقلوك  ملاذا  هارون  اأُخَت  يا  ال�سحفينْي,  اأحد  �سوت 
رفعت  اأنني  ق�سيتي  اأجابْت  ..؟  الأ�رش  يف  ق�سيِت  وكم 
العلم الفل�سطيني يف احدى �سوارع القد�ْس اأما اأُختي التي 
من  العا�رشة  تتجاوز  مل  والتي  ال�سجن  يف  خلفي  زالت  ما 

بيدها  وجهها  َمـ�َسـَحـْت  تُـرافقني.  اأنها  ذنبها  كان  عمرها 
واأخالها قد اأزالت

اآلف  هناك  با�سمة:  وا�ستطردت  خدها؛  على  من  دمعًة 
الأ�رشى والأ�سريات تركتهم خلف الق�سبان ولن يهداأ يل بال 

حتى يخرج اآخر اأ�سري من ال�سجون الإ�رشائيلية.
 لكل واحُد منهم ق�سة لو تعلمون �سهيلها.

واأنا  اهلل  رحمة   " اأيوب   " والدي  تويف  لقد  اإخوتي  يا   
من  بزغرودة  املكان  دوى  وفجاأة  الق�سبان.  خلَف  واأختي 
اإحدى الن�ساء املحيطات بها.. بعدها �ساد املكان �سمٌت 
الُعـر�س  هو  "هذا   : بالقول  هارون  اأُخت  ك�رشته  رهيب 

الفل�سطيني". 
�سدقوين واأنا يف زنزانتي كنت اأ�سمع عن اخوة يل يخبئون 
اأحالمهم يف �سدورهم .. كنت اأقراأها يف ق�سائدهم الغزلية 
اأمامكم من املبعدين  اأنا  . وها  البحور والأوزان  مك�سورة 

اإىل غزة احلبيبة على قلب كل عا�سق . 
اآذان الع�رش وهي تقول : كانوا ي�سعون يف روؤو�سنا  انطلق 
كي�س من القما�س نقول عنه يف الأ�رش "خريطة" منهم من 
متزيق  يحاول  من  ومنهم  يركلك  من  ومنهم  عليك  يب�سق 
مالب�سك ؛ واأنا اأُحاوُل اأن اأمنعهم واأجلدهم ب�سربي . فقد 
كنت اأُخرج لهم ل�ساين داخل الكي�س " اخلريطة" م�ستهزئة 
باللهجة  غنتها  نف�سي  وبني  بيني  اأُق�سُم  وكنت   .. بهم 

الفل�سطينية.. 
ـْل قبل ما  ) لو هاْج ُمـوج البَـَحـْر.. و�ساْب �َسـْعـر الرا�ْس .. لَـ�سَ
َغـْرِغـْر .. اأْحـُفـْر يف ال�سخر.. واِلّلي �َسـقاين الـُمـر .. لَـ�ْسـقيه 

ِبـنَـف�ِس الكا�ْس (
الفرح . كم كانت رائعة تلك  �سفق احل�سور و�سالت دموع 
الأ�سرية عندما �رشخ اأحد احل�سور يا بنيتي لقد بُـَحّ �سوتك 
موعدنا غداً .. اأقبلت عليه وقبلت يديه وقالت: "واهلل يا َعـْم  

واهلل لن ياأمنوا حتى يرحلوا".

�إ�سر�ء جعابي�ص .. �سرخة روح"

روز ابراهيم / ال�سويد 
ننا�سدكم ايتها ال�سمائر  احليه يف عامل ي�سحق 

ال�سمري بحقاره ل مثيل

بدون رفة عني,   نحتاجكم ان تهبوا لنا  دواء وبل�سم جلراحنا 
نظرات  نحتاج  ل  الظاملني,   ظلم  من  وقهرنا  واوجاعنا 
الئ�سفاق بقدر ما نحتاج  ان ن�سعر اننا ل�سنا وحدنا,  وان 
هناك ما زالت قلوب تنب�س بالإن�سانية  احلقه, ولو املعادله 
تغريت وكنتم انتم ال�سحيه, كنا ما ترددنا حلظه يف  وهبكم 

دعما و�سندا فاأبناء فل�سطني هم اهل الوفاء والإيثار 
باإنقاذ  باأمل  العروبة  وباإ�سم  تقيه  موؤمنه  بقلوب  ننا�سدكم 

الإن�سانية  املعذبه من براثن الأحقاد والكراهيه 
اجلالدين,  براثن  من  ال�سحيه  جعابي�س   اإ�رشاء  انقذوا 
الأمة   و�رشف  ديارنا  املغت�سبني  الغا�سبني  القلوب  وق�ساة 
العربيه الإ�سالمية, انقذوا ا�رشاء الأم, والأمومة  املقد�سه 

امل�سطهده التي تئن بليل حالك ال�سواد يف الزنزانه البارده 
واجلدران  ال�ساهده على فراق فلذة كبدها ومهجه قلبها 

انتهكت طفولته وهو   . فلذة كبدها من    الطفوله  انقذوا 
يف مهد امه ويعاين من احلرمان واليتم من اح�سان دافءه 
الورديه  ا�رشاء واحالمها   انقذوا  الفرح  وحكايات واغاين 
والءمنيات  بعي�سه را�سيه بدون وجع ومعاناة  من  اهدار 
معاملها  �سوهت  التي  الروح   انت�سلوا   احلياه   يف  حقها 
تقا�سيم   من  خال  ووجه  ج�سد   وا�سبحت   اخلارجيه  
حواء,انقذوا  كل  روح  يقتل  ما  وهذا  واجلمال  الوؤنوثه 
وقاع  العذاب  والوان  القهر  �سوط  �رشك   من  ا�رشاء 
من  ا�رشاء  انقذوا  والءهات,  وال�رشخات  احلرمان  
بر�سومات   والدفء   الفرح  اوؤراق  تر�سم   اياديها  كانت 
جمال  من  احلياة  ر�سم  من  امل�ستقبل  من مل�سات حتاكي 
وبرتت او�سالها, فلرتوى  تربتها القاحله اجلرداء املليءه 
تربتها وتنمو  تنع�س  ب�سخاء   الداميه يف مطر  بالء�سواك 
القلوب  لها,نطالب  ودعمكم  بهتافكم    احلريه  براعم  بها 

التي ما زالت تنب�س بالرحمه يف عامل الق�سوه 
ا�سريه يف  ار�سنا من هي  املعذبه يف  الءن�سانيه  �ساعدوا 
هذا  من  اخلال�س  وت�ستنجد   تنا�سد  من  التما�سيح   فك 
الوجع الدامي القاهر, ننا�سد �سماءركم اليقظه عروبتكم 
احلقه ارواحكم احلره املتم�سكه بجذور الءخوه ال�سادقه 
ان تنقذوا ا�رشاء  وهي  الوجه الءخر لكل حكايه الوطن  من  
حتمل معامله  من ظلم  فاق مداه واوجاع مثقله باجلراح 
من قيود  وبرت  اطراف الءر�س زاويه زاويه   بدون وجه 

حق.     انقذوا  ا�رشاء وجميع ا�رشانا ال�رشفاء
وان تعود الطيور الء�سريه   اىل ديارها  واح�سان احباءها 
بدون  حديد  من  متجربه   باءيادي  اجنحتها  تك�رشت  من 
وا�رشانا  ال�سهداء  جلميع  اكبار  رقيب,حتيه  ول  راءفه 

ال�رشفاء 
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الأ�سرية املقد�سية اجلريحة اإ�سراء جعابي�س

ج�شد يحرتق ي�شيئ الظالم والعظام و�شموع ال�شالة

كل الثورات بداأت 
باأعالن �سوتها واأدبها 

وح�سورها باجل�سد، 
اج�ساد  ال�سهداء 

الذين �سقطوا 
فاأعادوا انتاج موتهم 

امام املغت�سبني الذين 
اعتقدوا ان املوت 

يعني العدم، واأج�ساد 
الأ�سرى الذين زجوا 

يف قبور ال�سجون 
ف�ساروا اكرث حرية 

وجدارة يف احلياة 
من ال�سجان، عندما 

فا�س ملح دمهم على 
ال�سالك واجلدران 

و�سطوة الغياب.
بتاريخ 11-10-2015 

اعتقلت ال�سرية 
ا�سراء جعابي�س 33 

عامًا، من مواليد 
جبل املكرب يف القد�س 

املحتلة بعد اأن اطلق 
جنود الحتالل النار 
على مركبتها بالقرب 

من حاجز الزعيم 
الع�سكري مما اأدى 

اىل انفجار ا�سطوانة 
غاز بال�سيارة، 

لت�ستعل النريان 
داخلها ويف ج�سد 

ا�سراء التي ا�سيبت 
بحروق خطرية وقد 

التهمت النريان 60% 
من ج�سدها.

. .

. .

بقلم: عي�سى قراقع نائب يف املجل�س الت�سريعي
رئي�س هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين �سابقا

اتهاماً  �شلطات االحتالل اال�رشائيلي وجهت 
جائراً الأ�رشاء جعابي�ش مبحاولة تنفيذ عملية 
بال�شجن  حكماً  بحقها  ولت�شدر  ع�شكرية، 
ملدة 11 عاماً، وقد اأ�شف ق�شاة املحكمة الأن 
ال�شجن  زمن  ان  فراهنوا  حية،  بقيت  ا�رشاء 

كفيل بتفحم ا�رشاء وموتها.
ت�شتعل  كانت   2015 اول  ت�رشين  يف  القد�ش 
امل�شتوطنني  اقتحامات  �شد  وتنتف�ش 
البوابات  وتركيب  املبارك  االق�شى  للم�شجد 
االلكرتونية والكامريات يف �شاحاته ومداخله، 
�شوارع  يف  ميدانياً  اعدموا  قا�رشون  اأطفال 
طالت  وا�شعة  اعتقال  حمالت  القد�ش، 
مرابطون  والن�شاء،  والرجال  وال�شغري  الكبري 
يدافعون  االق�شى  امل�شجد  يف  ومرابطات 
عن القد�ش العربية اال�شالمية امل�شيحية درة 
التاج وعا�شمة دولة فل�شطني، �شوت اجرا�ش 
اآذان اجلوامع يف  الكنائ�ش تتالحم مع �شوت 

�شلوات جماعية واحدة.
املتطرفني  ووزرائها  االحتالل  حكومة 
ال�شعبية  الهبة  امام  وجنون  بهو�ش  اأ�شيبوا 
القد�ش  عن  للدفاع  انطلقت  التي  الوا�شعة 
االماكن  على  لالعتداءات  والت�شدي 
كل  على  احلي  الر�شا�ش  اطالق  املقد�شة، 
التحري�شية  الر�شمية  الدعوات  يتحرك،  من 
عن  القد�ش  يف  الن�شطاء  ابعاد  العرب،  لقتل 
اماكن �شكنهم او خارج القد�ش نف�شها، �شجن 
امل�شكوبية بالقد�ش امتالأ باملعتقلني، احكام 
وا�شعة بفر�ش االقامات املنزلية على االوالد 
يف  ي�رشخ  منا�رشة  احمد  الطفل  ال�شغار، 
�شوارع القد�ش وهو يتعر�ش لل�رشب الوح�شي 

ودمه ينزف على الر�شيف.
لونه،  تغري  يحرتق،  جعابي�ش  ا�رشاء  ج�شد 
و�شعرها،  عينيها  لون  مالحمها،  تغريت 
نظراتها لنف�شها واىل النا�ش، الت�شقت كتفها 
ا�شبحت  بج�شدها،  االبط  حتت  من  االمين 
الت�شقت  يدها،  حتريك  عن  كلياً  عاجزة 
اذناها براأ�شها، مل تعد ت�شمع او تب�رش جيداً، 
مل تعد ت�شتطيع ان تاأكل او مت�شغ الطعام، ال 
تقدر ان تتنف�ش اال من فمها، اجلفن ملت�شق 
بالعني، ا�شابع يدها ملت�شقة ببع�شها البع�ش، 
وحلمها  جلدها  ذاب  اخرى،  امراأة  ا�شبحت 

وظاللها.
حتتاج ا�رشاء جعابي�ش اىل اكرث من 8 عمليات 
العالج  يقدمون  ال  ال�شجون  اطباء  جراحية، 
املتوا�شلة  اوجاعها  على  يتفرجون  الالزم، 
انفا�شها  تتوقف  ان  ينتظرون  واملتزايدة، 
النريان  تفعله  مل  فما  ج�شدها،  ويتجمد 
الطبي  االهمال  و�شيا�شة  ال�شجن  �شيفعله 

املتعمد، وتركها متوت ببطء بني الق�شبان.
�شيا�شة  على  �شاهدة  جعابي�ش  ا�رشاء 
العالج  تقدمي  ترف�ش  ممنهجة  ا�رشائيلية 
الذين  واال�شريات  اال�رشى  من  للمئات 
ي�شارعون االمرا�ش ال�شعبة، فمنهم امل�شابني 
وامل�شلولني واملعاقني والذين يعانون امرا�شاً 
كل  املوت  مع  ي�شتبكون  ومزمنة،  خطرية 
رويداً  االج�شاد  وانهيار  و�رشاخ  اآالم  حلظة، 

رويداً دون مغيث او م�شتجيب.
ان �شقوط 13 �شهيدا ا�شرياً منذ عام 2010، 
خطرية  باأمرا�ش  اال�رشى  ا�شابة  وت�شاعد 

ال�شجون  ان  اىل  ي�شري  االخرية،  ال�شنوات  يف 
ا�شبحت بدياًل حلبل امل�شنقة، ومكاناً لزراعة 
املوت يف اج�شاد املعتقلني، وقد ا�شبح اطباء 
ال�شيا�شة،  هذه  يف  فاعلني  �رشكاء  ال�شجون 
اجلرائم  وارتكاب  القمع  ادارة  من  وجزء 
القيام  عدم  خالل  من  اال�رشى  بحق  الطبية 
واالخالقية،  واملهنية  الطبية  بواجباتهم 
الطبي  االهمال  على  �شمتهم  خالل  من  او 
او من خالل م�شاهمتهم يف هذا  والتعذيب، 

القمع والت�شرت عليه.
اطباء  �شحية  جعابي�ش  ا�رشاء  اال�شرية 
قراط  ابو  ق�شم  خانوا  جالدين،  اىل  حتولوا 
وكل  الطبية  املهنة  واخالقيات  الطبي 
جزءا  ا�شبحوا  واالن�شانية،  الدولية  ال�رشائع 
من منظومة القمع اال�رشائيلية التي �رشعت 
التغذية  وقانون  اال�رشى،  اعدام  قانون 
الق�رشية، وقانون جتميد متويل العالج الطبي 
باالأمرا�ش  اج�شامهم  وحا�رشت  لالأ�رشى، 
االن�شانية  حقوقهم  اب�شط  من  واحلرمان 

واملعي�شية.
اىل  حتولوا  ال�شحايا  املر�شى  االأ�رشى 
اغ�شان  الب�رش،  مالمح  من  جمردة  هياكل 
الدالة على  بع�ش اجلدائل   ، لل�شكل  عظمية 
ال�شجن ذابت واختفت،  يوماً يف  امراأة كانت 
خرابي�ش على اجلدران ت�رشح درجات التدرج 
بالقتل، و�شاعات ال�شهقات وال�شعال واقرتاب 
اال�رشائيلية �شارت متحف  ال�شجون  النهاية، 

اجلرمية يف الع�رش احلا�رش.
من  باخلوف  اأ�شعر  جعابي�ش:  ا�رشاء  تقول 
وجهي عندما انظر اىل نف�شي باملراآة، ماذا 
يراين؟  عندما  معت�شم  ال�شغري  ابني  يقول 
مني؟   باخلوف  �شي�شعر  هل  �شيعرفني؟  هل 
مع  الت�شامن  بيوم  �شنة  كل  العامل  يحتفل 
للق�شاء  العاملي  ،وباليوم  الفل�شطيني  ال�شعب 
العاملي  وباالعالن  املراأة،  �شد  العنف  على 
وقلبي  االحتفاالت  تنتهي  االن�شان،  حلقوق 

الزال يحرتق.
ي�شيء   ، يحرتق  جعابي�ش   ا�رشاء  ج�شد 
املفو�شة  �شتزور   ، ال�شالة  و�شموع  الظالم 
ال�شهر  فل�شطيني  االن�شان  حلقوق  االممية 
م�شامات  وت�شم  ا�رشاء  �شتزور  هل   ، املقبل 
جلدها وتعطيها العالج ؟ تفتح الباب ، تفتح 
 ، وال�شفاء  والدواء  الهواء  نوافذ اجل�شد على 
رمبا امام امل�شهد امللتهب ت�شتيقظ ال�شكوك 
االحتالل  دولة  تظل  وال   ، الدولية  واملواثيق 

طليقة منفلتة من العقاب .   
بل  ا�رشاء،  جلد  بحرق  االحتالل  يكتف  مل 
الوحيد  طفلها  على  قلبها  يوم  كل  بحرق 
معت�شم ابن الع�رش �شنوات، مل يزرها اال مرة 
واحدة، وقد �شدم من هول ما راآه الأمه، دب 
ال�شغري،  ج�شد  يف  والده�شة  والفزع  اخلوف 
الذي  احلنون  اجلميل  وجهها  اختفى  لقد 
يعرفه، واكتملت اجلرمية عندما ابلغت ا�رشاء 
معت�شم  ابنها  ان  االحتالل  �شلطات  قبل  من 
لن يتمكن من زيارتها مرة اخرى بحجة عدم 
ح�شوله على هوية مقد�شية، لقد احرقوا االم 

والطفل والعائلة.
امل�شت�شفى  اىل  ا�رشاء  نقلت  عندما 
بال�رشير، ربطوا  بتقييدها  اال�رشائيلي قاموا 
وبالعك�ش،  الي�رشى  اليمنى مع قدمها  قدمها 
وت�شببت  جدا  م�شدودة  الكلب�شات  وكانت 

يكرتثوا  مل  واليد،  بالقدم  �شعبه  بجروح  لها 
لو�شع ج�شدها احل�شا�ش،�شخونة وحراره يف 
يف  البقاء  مك�شوفه،رف�شت  ج�شمها،عظامها 

هذا امل�شت�شفى الذي هو ا�شواأ من ال�شجن.
ج�شد ا�رشاء جعابي�ش يحرتق، ي�شئ الظالم 
ال�شالة، تقبع مع 52 ا�شرية  والعظام و�شموع 
يف ال�شجن، ج�شدها يعلن عن 22 اأم فل�شطينية 
مري�شات  ا�شريات  و�شبع  وقا�رشتني،  ا�شرية 
راأ�شهن  على  اداريتني  وا�شريتني  وجريحات 
عن  يعلن  وج�شدها  جرار،  خالدة  النائبة 
تعر�ش اال�شريات للمعاملة القا�شية وللتعذيب 
وج�شدها  اعتقالهن،  حلظة  منذ  واالهانات 
حقوقهن  من  اال�شريات  حرمان  عن  يعلن 
برتكيب  خ�شو�شيتهن  وانتهاك  االن�شانية 
كامريات مراقبة يف �شاحة ال�شجن، ج�شدها 
يك�شف وجه ا�رشائيل الب�شع، فاأن كانت ا�رشاء 
تخاف النظر اىل وجهها املحرتق فاأن اجلالد 
اال�رشائيلي  يخاف اي�شاً ان ينظر اىل وجهها، 
كي ال يرى نف�شه يحرتق يف جرميته وخطيئته. 
رف�ش ق�شاة املحكمة العليا اال�رشائيلية طلب 
واالفراج  حكمها  بتخفي�ش  ا�رشاء  اال�شرية 
بحقها،  والظامل  اجلائر  احلكم  ب�شبب  عنها، 
الق�شاة  احلرجة،  ال�شحية  حالتها  وب�شبب 
اجللد،  منكم�شة  حمرتقة  امراأه  �شاهدوا 
امراأة ي�رشخ وجعها من داخلها ب�شمت، يهز 
قاعة املحكمة، دخان يت�شاعد من ج�شمها، 
االمن،  ورجال  واجلنود  احلرا�ش  ا�شتنفر 
خ�شي الق�شاة ان حترتق دولة ا�رشائيل، هناك 
�شوت للنريان يف ج�شد ا�رشاء، هناك جمرات 
حمراء، هناك قنبلة موقوتة يف هذا اجل�شد، 

اغلقوا امللف وهرعوا هاربني.
رف�شهم  ا�شباب  قراأوا  اال�رشائيليون  الق�شاة 
اجلعابي�ش  ا�رشاء  اال�شرية  عن  االفراج 
بقولهم: ان اج�شاد الفل�شطينيني ال تفنى، لهم 
تت�شكل ب�رشعة،  ارواح اخرى واج�شاد اخرى 
م�شادة  ذاكرة  للدبابات،  م�شادة  حجارة 
ن�شاء  واالهانة،  للذل  م�شاد  جوع  للن�شيان، 
جداً  قريبات  ن�شاء  فدائيني،  �شوى  ينجنب  ال 

لل�شماء وللمطر.
الق�شاة اال�رشائيليون �شاهدوا يف ج�شد ا�رشاء 
الذي  فل�شطني  ج�شد  املحرتق،  جعابي�ش 
وامل�شتوطنات  واجلدران  احلواجز  �شوهته 
من  فيه  يخفي  وما  االلتفافية،  وال�شوارع 
الق�شاة  واعتقد  وحرائق،  وم�شائب  زالزل 
التئم و�شفي هذا اجل�شد، واذا ما  انه اذا ما 
ما  واذا  واحلاجز،  ال�شور  عن  وقفز  توحد 
وا�شابعه،  ويداه  قدماه  وحتررت  قيده  فك 
�شديد،  خطر  يف  �شتكون  ا�رشائيل  دولة  فاأن 
لهذا قرروا ان تبقى ا�رشاء يف ال�شجن، وان ال 
يقدم لها العالج، ان ال ي�شحو ج�شدها، ان ال 
ي�شتيقظ �شوتها املقد�شي، فاأكرث ما تخ�شاه 

دولة ا�رشائيل هو �شوت القد�ش.
ج�شد ا�رشاء جعابي�ش يحرتق، ي�شئ الظالم 
حلم  بيت  ويف  ال�شالة،  و�شموع  والعظام 
�شجرة  �شت�شاء  ال�شالم  عليه  امل�شيح  مهد 
لها  وفاء  العام،  لهذا  باأ�شمها  احلرية  ميالد 
القابعني  املر�شى  واال�شريات  اال�رشى  ولكل 
ليايل  يف  م�شعة  عالية  �شجرة  ال�شجون،  يف 
قدمني  على  واقفة  �شجرة  املجيدة،  امليالد 
تعزز  فل�شطينية  �شالة  عكازتني،  على  ولي�ش 
فينا غريزة الوجود وال�شمود، و�شجاعة �شعب 

يدافع بكرامة عن حليب العذراء.
ج�شد  هو  املحرتق،  جعابي�ش  ا�رشاء  ج�شد 
مكلل باآمال القادرين على اجرتاح املعجزة، 
ج�شد مر�شع بذهب االأمل القادم اخلارج من 
امليالد  �شاحة  يف  ينتظر  ج�شد  العزلة،  هذه 
امل�شفحات  ولي�ش  واملوؤمنني  احلجيج  قدوم 

التي حتمل القنابل لالطفال يف العيد.
ج�شد ا�رشاء جعابي�ش يحرتق ،ي�شئ الظالم 
والعظام و�شموع ال�شالة، وعندما نظرت ا�رشاء 
اىل وجه ال�شجانني واالطباء وق�شاة املحكمة 
احلرائق  ا�شعلوا  ومن  الزنازين  وحرا�ش 
ون�شبوا امل�شانق، ت�شاءلت ان كانوا قد �شمعوا 
�شاعرنا  ن�شيد  وا�شتوعبوا  االر�ش  �شوت 
الراحل را�شد ح�شني:بعد احراق بالديورفاقي                                                                                                      

و�شبابيكيف ال ت�شبح ا�شعاري بنادق.  
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حياة يف الزنزانة
اأ�سرف اأبوخ�سيوان

وي�رشبون  العذاب،  اأمل  يتذوقون 
مرارة الأيام، ويتجرعون كوؤو�س 
احلرمان، تعريف الأمل من وجهه 
ت�ستطيع  ل  اأنك  هو  نظرهم، 
اإل  والنهار،  الليل  بني  التمييز 
ال�سم�س  اأ�سعة  تت�سلل  عندما 
من اأحد اجلحور اأو عرب النافذة 
ال�سماء  احلجرة  لتلك  الُعلوية 
اأما  اجل�سد،  فيها  ي�سُكن  التي 
يف  طائرة  هائمة  فهي  الروح، 

ربوع الوطن.
عذراً يف الزنزانة ل توجد حياة، 

الأحالم،  تُقتل  الزنزانة  يف 
وُت�سي  وحيداً  تُ�سبح  اأنت 
جتد  ول  وحيداً  وتنام  وحيداً 
اأو  تناق�سه  اأو  معه  تتحدث  من 
وحمكوم  اأ�سري  اأنت  معه،  تاأكل 
يف  فيك  الزج  ويتم  بالإعدام، 
النفرادي كعقاب  العزل  زنازين 
لك وملجوعة من الأ�رشى، لأنكم 
الطعام  عن  ا�رشاباً  نظمتم 
�رشوط  بتح�سني  للمطالبة 
حريتكم  ولتحقيق  عبوديتكم 
ومطالبكم العادلة داخل ال�سجن 

الإ�رشائيلي. 
من  جزءاً  لي�ست  الق�سة  هذه 
اخليال بل هي واقع يعي�سه الف 
القابعني  الفل�سطينيني  ال�رشى 
خلف الق�سبان الإ�رشائيلية، فال 
عقل ي�ستطيُع اأن يف�رش اأن يُحَبّ 
وباب  ال�سجان  باب  ال�سجني 
ومركباتها،  واأ�سالعها  زنزانته 
ياأكُل  ال�سداأَ  واأراقُب  اأ�ساهُد  اإين 
الآخر،  بعد  يوما  بابها  اأطراَف 
احلديُد ي�سداأُ وقلبُي ينفطر ول 
ُحباً،  ينب�ُس  فكراً،  ينب�ُس  ي�سداأُ 

ل  دهراً،  يتاأمُل  �سرباً،  يتنّف�ُس 
يقهُر، عا�س للموِت واملوُت بعيُد 
املناِل عنه، مات ال�سجاُن وجاء 
ومل  الآخر،  مات  واأي�سا  ابنُه 
اأبواِب  على  احلياِة  عجلُة  تقْف 
عبارات  تراكمت  الزنزانة.  تلك 
زوايا  من  زاوية  كل  يف  احُلب 
الأبيات  تناثرت  الزنزانة،  تلك 
تعانقت  والأدبية،  ال�سعرية 
ق�سبان  قباين  نزار  ق�سائد 
�سباك الزنزانة، لقد حولتها اإىل 
واجلمال،  للرومان�سية  م�ستنقع 
لقد ات�سع حجمها، وطال نورها، 
حتى اأ�ساءت كالقمر، هي لي�ست 
املدينة،  زعفران  هي  زنزانة، 
هي  اجلبل،  زعرت  رائحة  هي 
حنون القمح والأر�س، هي ماآذن 
جرزمي  هي  وكنائ�سها،  القد�س 
البطولة  غزة  هي  النار،  وجبل 
تتكلم  احلياةُ  زنزانة  والفداء. 
ال�سبح  من  تُعاين  اأن  يعني  ماذا 
اجل�سدي،  والعنف  وال�رشب 
ماذا تعرفون عن املوت البطيء 
ماذا  ج�سدك،  ينهك  واملر�س 

حلظة  باحلرية  حتلم  اأن  يعني 
ويتبخر  ال�سباح  يف  بلحظة 
احللم يف امل�ساء، ثم ياأتي اليوم 
التايل وتبداأ احللم من جديد، يف 
اأ�سفاد  على  ت�ستيقظ  زنزانتي 
التي  ال�سال�سل  وعلى  ال�سجان 
يف  ال�رشى.  اأقدام  جُترها 
زنزانتي اأرى وجه اأمي ال�ساحك، 
فيها اأرى وجه اأبنتي البا�سم، يف 
زنزانتي تتهافت الأرواح وتلتقي، 
يوَم  تنتظُر  التي  الأرواُح  تلك 
ظِلّ  يف  جديٍد،  من  ولدِتها 
تلك  تّوحُدها  فل�سطينيٍة  حالٍة 
وت�سهُر  ال�سجِن،  داخل  الأرواُح 
ُقرابة  تتاأمُل،  وهي  راحتها  على 
�سبعة اآلِف قلب ينب�ُس يف وقٍت 
نف�سه،  بال�سوت  ي�رشُخ  واحٍد، 
اإىل  ي�سرُي  الأمل،  طريَق  يتحّمُل 
القمر،  وخلَف  ال�سم�س  وراَء  ما 
يوَم  اإل  الأياِم  من  يعرفون  ل 
ي�سّمون فيه رائحَة ن�سيِم احلرية، 
ينتظرون يوماً تُ�سبح فيه احلرية 
كاتب  حلُماً.   ولي�ست  حقيقة 

و�سحفي فل�سطيني  - غزة 

املعتقلت ال�صهيونية .. قبور للأحياء
د.احمد لطفي �ساهني

 ) يعلم  ل  البع�س  ورمبا   ( يعلم  كلنا 
للمعتقلني  ال�سحية  الأو�ساع  خطورة 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
املعتقلني  يعي�س  حيث  ال�سهيوين 
�سجون  داخل  والعرب  الفل�سطينني 
الحتالل  اأو�ساعا �سحية  ل يت�سورها 
الق�سوة  حيث  من  الب�رشي  العقل 
اأ�ساليب  اإىل  يتعر�سون  فهم  ؛  وال�سوء 
وح�سية  ونف�سي  ج�سدي  تعذيب 
ممنهجة ، وم�رشعة قانونا عندهم  يف 
دولة عن�رشية تدعي انها دميقراطية ؛ 
اإذ ي�رشع نظامها ال�سيا�سي والق�سائي 
بحق  النف�سي  وال�سغط  التعذيب 
والعرب  الفل�سطينيني  املعتقلني 
لها  لي�س  �سابقة  يف   ، التحقيق  اثناء 
ال يف  ؛  العاملي  امل�ستوى  على  نظري 
خمالفة  يعد  ما  وهو    .. غوانتانامو 
املعاهدات  من  للعديد  �سارخة  
واملواثيق الدولية  حيث يتم احلرمان 
 ، احلقيقية  الطبية  الرعاية  من 
واملماطلة املتعمدة يف تقدمي العالج 
ويتم   ، وامل�سابني  املر�سى  لالأ�رشى 
والتعذيب  والإذلل  القهر  ممار�سة 
وهذا  التحقيق.  طواقم  طرف   من 
اأج�ساد  وي�سعف  ويرهق  يوؤذي  ما 
املعتقلني  �سعبنا  ابناء  من  الكثريين 
تخ�سعه  مو�سوعا  ا�سبح  فالعالج    ،
اإدارات ال�سجون ال�سهيونية للم�ساومة 
املعتقلني  على  وال�سغط  والبتزاز 
اأدى  الذي  الأمر  ؛  الفل�سطينيني 
باملوت  منهم  العديد  ا�ست�سهاد  اىل 
وعنادا  و�سربا  وقهرا  وجعا  البطيء 
اإن ازدياد عدد املعتقلني الفل�سطينيني 

املر�سى ، وب�سكل مت�ساعد ؛ وتقارير 
التي  والدولية  املحلية  املوؤ�س�سات 
ب�سوؤون  وتهتم  الإن�سان  بحقوق  تعنى 
ملواد  فا�سحاً  ي�سكل خرقاً   ، الأ�رشى 
اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة  املواد 
جنيف  اتفاقية  من   ) و31  و30   29(
ا�رشى  حقوق  بحماية  الثالثة،املتعلقة 
احلرب واملواد )91 و 92 ( من اتفاقية 
بحقوق  تهتم  التي  الرابعة  جنيف 
اأوجبت  والتي   ، احلرب  يف  املدنيني 
وتوفري   ، الطبية  والرعاية  العالج  حق 
للمعتقلني  املر�سى  الأدوية املنا�سبة 
الدورية  الطبية  الفحو�سات  واإجراء   ،
لهم ... واأود الرتكيز هنا على اتفاقية 
املدنيني  حماية  ب�ساأن  الرابعة  حنيف 
امل�سلحة  والنزاعات  احلرب  وقت 
الفل�سطينية  احلالة  على  تنطبق  والتي 
اكرث من اأي اتفاقية اأخرى ويجب علينا 
ان نتم�سك بها حيث ن�ست على تعريف 
دقيق للمعتقل يتوجب علينا النتباه له 
ولقد ن�رشت قبل يومني مقال بعنوان )) 
الفرق بني املعتقل والأ�سري(( واأوردت 
املواطن  هو   (( املعتقل  اأن  فيه 
املدين الذي مت احتالل ار�سه واأ�سبح  
ان  والذي من حقه  لالإحتالل  خا�سعا 
كفلته  قانوين   كحق  الحتالل  يقاوم 
والقانون  كلها  ال�سماوية  ال�رشائع  له 
الدويل الن�ساين وحقوق الإن�سان حتى 
لو ارتدى زيا ع�سكريا وحتى لو انتمى 
اىل تنظيم ع�سكري او ميلي�سا م�سلحة 
جلي�س  يتبع  ل  فهو  �سالحا  وحمل 
نظامي ول وزارة دفاع ول يحمل رقم 
مواطن  يعترب  ذلك  كل  ورغم  ع�سكري 
مدين ميار�س حقه امل�رشوع يف الدفاع 
عن ار�سه �سد قوات الإحتالل ويخ�سع 
الكاملة  والإن�سانية  القانونية  للحماية 
التي  الرابعة  جنيف  اتفاقية  مبوجب 
وقعت بتاريخ 12 اأغ�سط�س 1949 وهي 
باملدنيني  خا�سة  قلنا   كما  اتفاقية 
وتت�سمن  احلرب   حال  يف  وحمايتهم 
  81 رقم  الن�س  هو  جدا  خطريا  ن�سا 
اأطراف  تلتزم   (( على   ين�س  والذي 
حمميني  اأ�سخا�ساً  تعتقل  التي  النزاع 
مبوجب هذه التفاقية باإعالتهم جماناً 
التي  الطبية  الرعاية  بتوفري  وكذلك 
يخ�سم  ول  ال�سحية.  حالتهم  تتطلبها 
من  امل�ساريف  هذه  ل�سداد  �سئ  اأي 
اأو  رواتبهم  اأو  املعتقلني  خم�س�سات 
م�ستحقاتهم .وعلى الدولة احلاجزة ) 

�سلطة الإحتالل ( اأن تعول الأ�سخا�س 
تكن  مل  اإذا  املعتقلون  يعولهم  الذين 
كانوا  اأو  كافية  معي�سة  و�سائل  لديهم 

غري قادرين على التك�سب (( 
الأ�رشى  هيئة  وردت  اأوردت  لقد 
حول  بالأرقام  تف�سيال  واملحررين 
الحتالل  �سجون  يف  الأ�رشى  واقع 
 2018 نوفمرب  �سهر  خالل  ال�سهيوين 

والذي ياأتي على النحو التايل:
  عدد املعتقلني يف �سجون"الحتالل 

الإ�رشائيلي ) 7000  ( ، 
   من بينهم ) 330 معتقال من"غزة ( 
،  و 680  معتقال من القد�س واأرا�سي 
عام 1948 ،  و 6000  معتقاًل من ال�سفة 

الغربية املحتلة ، 
عربية  جن�سيات  من  ا�سرياً   34 و 

خمتلفة 
 وعدد الأ�سريات اكرث من 70 من بينهن 

21 اأم ، وثماين فتيات قا�رشات ،
املجل�س  يف  نواب   6 اإىل  اإ�سافة   

الت�رشيعي الفل�سطيني.
بيئة  ان  املو�سوع  يف  ما  واأخطر 
المرا�س  ت�سبب  ال�سهيونية  ال�سجون 
  1200 من  اكرث  املعتقلني  بني  وانه  
وعلى  الحتالل   �سجون  يف  مري�س 
اإ�رشاء   (( املنا�سلة       راأ�سهم 
روحها  حترتق  التي   )) اجلعابي�س 
الحتالل           معتقالت  داخل  وج�سدها 
الخالقي  النحطاط  ك�سفت  التي  و 
لالحتالل  اإن�ساين  الال  وال�سلوك 
يف  الطبية  فالعيادات  ال�سهيوين 
 ، ال�سهيونية  واملعتقالت  ال�سجون 
الأدنى من اخلدمات  احلد  اإىل  تفتقر 
الطبية  والأدوية  واملعدات   ، ال�سحية 
الالزمة والأطباء الأخ�سائيني ملعاينة 
املتعددة  املر�سية  احلالت  ومعاجلة 
املتوفر  الوحيد  ال�سحري  والدواء   ،
فيها هو حبة )الأكامول ( التي يقدمها 
مر�س  لكل  عالًجا  ال�سهيوين  الطبيب 
عملية  اأن  ذلك  من  والأ�سواأ   . وداء 
بعد  تاأتي  املر�سى  املعتقلني  نقل 
ب�سيارة  نقلهم  ويتم  كثرية  مماطالت 
نقلهم  من  بدلً   ، �سحية  غري  مغلقة 
تكبيل  ويتم   ، الإ�سعاف  ب�سيارات 
ويف  ال�سيارات  يف   ، واأرجلهم  اأيديهم 
ال�سجون  تفتقر  كما  امل�ست�سفيات 
لعالج  لياًل  مناوبني  اأطباء  وجود  اإىل 
احلالت الطارئة.  ول تتوفر الأجهزة 
الحتياجات  لذوي  امل�ساعدة  الطبية 

ال�سناعية  كالأطراف   ، اخلا�سة 
النظارات  وحتى   ، الأطراف  لفاقدي 
التنف�س  اأجهزة  وكذلك   ، الطبية 
والبخاخات ملر�سى الربو ، والتهابات 
ومر�سى  املزمنة  الهوائية  الق�سبة 
ال�سغط وال�سكري . كما تتعمد �سلطات 
الحتالل عدم عزل للمر�سى امل�سابني 
الأمعاء  كالتهابات   ، معدية  باأمرا�س 
الفريو�سية احلادة واملعدية ، واجلرب 
؛ وهذا  يهدد بانت�سار املر�س ب�رشعة 
بني �سفوف الأ�رشى ؛ نظراً لالزدحام 
ال�سديد داخل املعتقالت ؛ كما تعاين 
الأ�سريات من عدم وجود اأخ�سائي اأو 
اأخ�سائية اأمرا�س ن�سائية ؛ اإذ ل يوجد 
بني  من  اأن  ، خا�سة  عام  �سوى طبيب 
 ، حوامل  وهن  اعتقلن  من  الأ�سريات 
خا�سة   ، �سحية  متابعة  اإىل  وبحاجة 
مت  ولقد  الولدة  وعند  احلمل  اأثناء 
اإجبار الأ�سريات احلوامل على الولدة 
، وهن مقيدات الأيدي ، دون الهتمام 
والولدة  املخا�س  لآلم  مبعاناتهن 
ولكم ان تتخيلوا ق�سوة امل�سهد واأرجو 
تنت�رشوا  وان  م�ساعركم  تتحرك  ان 
بقايا  عندكم  كان  اذا  فل�سطني  لن�ساء 
من نخوة املعت�سم . لقد ا�ست�سهد اأكرث 
عام  منذ  فل�سطينيا  معتقال   215 من  
 2018 نوفمرب  منت�سف  وحتى   1967
بالإ�سافة   ، الحتالل  �سجون  داخل 
املحررين  املعتقلني  مئات  اإىل 
خروجهم  بعد  �سهداء  �سقطوا  اللذين 
ب�سبب  وجيزة  بفرتات  ال�سجن  من 
ال�سجون  من  ورثوها  غام�سة  اأمرا�س 

على  يدل  خطرًيا  موؤ�رًشا  يعطي   -
يتعمدون  الذين  ال�سجانني  ق�سوة 
والإهمال  الطبي  التق�سري  ا�ستخدام 
بالعالج اأداة وو�سيلة ترمي اإىل تعري�س 
مراعاة  دون   ، البطيء  للموت  الأ�سري 
والقواعد  الدولية  والأعراف  للقوانني 
التي  املهنية  والأخالق  الإن�سانية 
حقوق  وترعى  الطب  مهنة  حتكم 
وتك�سف  الفل�سطينيني  املعتقلني 
الرغبة ال�سهيونية يف التطهري العرقي 
والإبادة اجلماعية لل�سعب الفل�سطيني 
بحق  العقابية  الإجراءات  هذه  اإن   .
من  تزيد  الفل�سطينيني  املعتقلني 
واأننا   ، النف�سية  اأحوالهم  تدهور 
بالوقوف  كله  العامل  �رشفاء  نطالب 
امام م�سوؤولياتهم للتدخل لتحرير ابناء 
�سعبنا من �سجون ومعتقالت الحتالل 
ال�سهيوين  ول نريد حت�سني او�ساعهم 
نريد  لأننا  ال�سهيونية  ال�سجون  داخل 
احلرية الكاملة داخل وخارج ال�سجون 
ولكن اذا كان لبد من ال�سجن بد فمن 
العجز ان ن�ستكني وان نر�سخ ويجب ان 
نفر�س ارادة �سعبنا على ال�سجان وان 
جميعا  الفل�سطينيني  للمعتقلني  يوفر 
من  يلزم  ما  كل  والأ�سحاء  املر�سى 
بالعامل  مكان  اأي  يف  لالإن�سان  حقوق 
ونحن ندرك ان هذه هي �رشيبة الثورة 
واحلرية ويجب ان ندفعها من اعمارنا 
قوة يف  لأي  ل ميكن  لكن   .. و�سحتنا 
من  وتنعنا  افواهنا  تكمم  ان  الر�س 
الحتالل  وجرائم  ممار�سات  ف�سح 

ال�سهيوين 

اأعذريني يا اأ�صراء
بقلم:  اال�سريه املحرره هنيه نا�سر

اأعذريني فقد خان التعبري
اأعذريني يا �سديقتي

فقد عز اللقاء بيننا
هجرة زنزانتنا وم�سيت

وال�سنوات بيننا ت�سهد
كم �سيبقى هذا الفراق

العام يا �سديقتي
يو�سك على الرحيل

يعد امتعته وما خلف من ذكريات 
الن�سيان فيه  لينطوي يف زمن بات 

�سعب .
عدد  ليرحم  وقيد  و�سجان  �سجن 

وتفتي�س وزيارة مدير .
حالنا من املحال .

رطوبة ا�رش تتغلل بج�سد مرهق .
وعظام باتت مفتته لحول لها.

وامنيات �ساقت بحجرة �سجن .
الفوؤاد  �سلع  قد  ابنا  تبكي  وعني 

حلنينه
يكرب ويكرب والم يف الغياب تبحر .
وح�سية  امام  يوقف  مازل  والبن 

النتظار .
ويلحق احلنون  اللقاء  �سيكون  متى 
ال�سم�س  وت�رشق  بالدي  �سماء  يف 

بال غيوم �سوداء .
ب�سوت  امل�ساجد  ماذن  وتهلل 

التكبريات .
ويبقى �سوت يختلج فوؤاد ابنه .

اريد عيدا عيدا
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الأ�سرية اإ�سراء جعابي�س



ال�صامدة  الأيقونة  تلك  اإىل  اأكتب  
تلك  قلبي  معاناتها  اأدمت  التي 

البطلة اجلريحة
ال�صاخمة رغم جرحها ونزفها

جعابي�ص  لإ�رساء  اأكتب  اأن  �صئت 
وحدها

اأن يقراأ  لكن يف الوقت ذاته اأرجو 
الكل كلماتي

وامل�صري  واحدة  الق�صية  مادامت 
كذلك

والتحريك بالقلم والتحري�ص �صد 
يحقق  �صاأنا  اإل  لي�ص  املظامل، 

الإن�صانية
ال�صفة  هذه  يف  احلق  وللجميع 
بنف�ص  )الإن�صانية(  الوجودية 

الدرجة
واجب  كذلك  اجلميع  وعلى 

املطالبة بها
العي�ص  مقومات  كل  �صتن�صف  واإل 

الكرمي
البالء  ويجري  الكرامة  وتده�ص 

فينا اأكرث مما هو عليه احلال
اأن  ندائي:  واأكرر  ت�صامني  اأكتب 

اأنقذوا اإ�رساء
اأن اأنقذوها مبا تبقى فينا من العز 

وال�صمري
وحدة  من  عقودا  به  نادينا  مبا 

وتاآخ

الن�صال  ل�صعارات  دهورا  ورفعنا 
واحلرية

تاريخنا في�صيع  نقفز عن  حتى ل 
م�صتقبلنا باأيدينا

اإىل اإ�رساء حتية يرفقها �صالما
عينني  يف  بالأم�ص  نظرت  لقد 

متورمتني جميلني
فراأيت وجه احلياة كئيبا منقو�صا

وملحت الإن�صانية م�صوهة
احليطان  اإىل  بب�رسي  هربت 
ا�صتاأنفت  ثم  من  برهة  لأرتاح 

الرحلة امل�صنية
خطاك  تتبعت  جامدة  �صورة  يف 

فاأفلّت مّني
اأن�ص  �صياطني  بني  ُو�صعت  كرها 

اأ�رّسوا على جرك بال رحمة
اإ�رساء.. اأّما بعد..

بحرقتي،  لك  البوح  عن  عاجزة 
الوجع  اإن  القائل  �صدق  فقد 
ل  القهر  وم�صاعر  اأبكم  العظيم 

تدفن اإل يف نفو�ص اأ�صحابها
م�صتتة  فهي   كلماتي  خمذولة 

بائ�صة قد ل تن�صفك اإن و�صلتك
وقد يتحطم اأو ينهار قبل اأن ي�صلك 

�صداها..
قررت  لقد  البطلة،  الأ�صرية  اأيتها 
كم  من  دفعت  بل  اإليك  اكتب  اأن 

املهانة دفعا
معاناتك  عن  القليل  �صمعت  ولقد 
�صاعات الليل الظلماء وراء ق�صبان 

العدو وحيدة
�صمعت عن الآلم واحلّمى

على  قدرتك  وعدم  عجزك  عن 
الأكل والنوم

يعود  الذي  معت�صم  وحيدك  وعن 
اإىل الديار ينادي عليك وي�صتجدي 

اأن تُرّدي.. بال جدوى
اأم معت�صم.. �صاحمينا

فالبكاء قليل والدمع ل ي�صفي ول 
ال�صمائر،  اأف�صدته  ما  قط  ي�صلح 
فال تعجبي اأن اعرتفت لك باحلق
فما اأجدرنا اليوم على اأن نن�رسك

لكن كيف ال�صبيل
ونخن م�صتتون متخاذلون

بع�ص  بع�صنا  مبحاربة  م�صغولون 
ولي�ص الأحق ن�رسة بع�صنا

يبكيك  بقي  من  فينا  �صحيح، 
ولكن  حرية،  توهبي  اأن  وي�صتنجد 
�صاحب  واإرادة  النواح  فائدة  ما 

الفعل معطلة متوارية
بليغة  حروق  اإىل  نظرت  بالأم�ص 

طالتك
بل  حترقك،  مل  اأنها  فعرفت 
واأذابت  �صمائرنا  زيف  اأحرقت 

�صمتنا وخنوعنا
هي مل ت�صوه ج�صدك، كاّل

بل �صوهت نفو�صنا وف�صحت عقول 
التخاذل  بوحل  املغمورة  اأ�صيادنا 

مع العدو والت�صلط على الأخ
دققت يف خطاك الثقيلة، ل حول 

لك ول قوة
فغ�صتني حالة من املرارة وحتولت 
فيها  م�صنقة  اإىل  اأمامي  احلياة 
بال  وتتال�صى  الإن�صانية  تعدم 

رجعة
الكثري  عندي  اإ�رساء،  يا  وبعد، 

لأنقل لك
بَْوحي  يحزنك  اأن  اأخاف  لكن 

وتدركك النقمة قبل اأن اأنهي
على  العز  اأيقونة  يا  اأ�صربك  ما 

نداءات موجوعة ل تنقطع
ما اأ�صربك على ال�رساخ يف ع�رس 
اأ�صّم، ي�صتجدي فيه �صاحب احلق 

اأن يطلب حقه
املحزن  الزحام  هذا  كل  ففي 
النداء  �صار  البغي�ص  والغليان 

باحلق خطيئة
ل يرتكبها اإل قليلون

مل اأعد اأرجو غري اأن يعود وعينا، 
ولو للحظة

لربهة  �صمائرنا  ت�صعفنا  لو 
من  الكرامة  مبخالب  فننت�صلك 
اغفري  اإ�رساء  البغي�صة  الأيادي 

ُفتورنا لن�رسة احلق وق�صورنا
فجلّنا يتحرك كالظالل، بال معنى
فالت�صنج  حكامنا،  جتاهل  اغفري 

حكمهم والنق�صام اأ�صابهم
يقودونك  بالأم�ص  ملحتهم  لقد 

م�صلوبة الإرادة نحو هوة مظلمة
لكني �صدقا ملحت �صعاع �صمودك 

ي�صبق خطاهم
يا وردة ذبلت فاأدمى ذبولها قلبي: 

ل تهني
يا حرقة قلبي، ل حتزين

من  لنا  تبّقى  ما  ومثيالتك  فاأنت 
معنى ال�صمود يف زمن اجلنب

�صنفاخر  ن�صالكن  اأعتاب  على 
يوما

�صحيح اأن اأغلبنا يتحرك كالظالل 
ياأتي  ل  اخلال�ص  لكن  معنى  بال 
اإل بال�صرب، فا�صربي لرّب ال�صماء 

واحت�صبي
فك اهلل اأ�رسك يا اإ�رساء ون�رس كل 

اأ�رسانا

قالت لن اأذهب اىل اأي مفرتق �ساأوا�سل احلياة كما مل اأكن بائ�سة يومًا, ويف يوم كانت تداعبني قائلًة تخيلي لو مل اأكن يف الوجود ماذا �سيحدث يا ... 
؟! مل اأقو حينها على الجابة لكن �سرعان ما اأثبتت لها الأيام اأنها �ساهدة على ما اأتركته فينا من اأثر من حٍب ووٍد و�سعادة, كانت ملهمة للغاية التي 

بالإمكان اأن ت�سنع من الال�سئ �سيئا وتغطي بو�ساحها على اجلراح �ساغطًة ورا�سمة على وجنتيها الوردتيتني اأجمالبت�سامة.

اإىل اإ�سراء جعابي�ص.. اأكتُب 
بقلم: ماجدة العرامي – 

تون�ص ال�سقيقة 
 جملة ميم

�إ�صر�ء ... يارب �إنى مغلوب فانت�صر

�إ�صر�ء جعابي�ص .. �أٌم مقد�صية تطوي �صفحًة قا�صية د�خل �لأ�صر
تقرير : اإعالم الأ�سرى 

اليومية،  الأخبار  اأكوام  بني 
داخل  الأ�رسى  يحتاجه  ما  اآخر 
هو  ال�صهيوين  الحتالل  �صجون 
اأن ي�صبحوا جمرد اأرقاٍم و�صنواٍت 
تلخ�ص  اأ�صطٍر  وب�صع  عابرة، 

اأوجاعهم يف كلمة "بطل".
جعابي�ص  جميل  ريا�ص  اإ�رساء 
املكرب،  جبل  حي  من  )33عاماً( 
يف مدينة القد�ص، مل تكن حتتاج 
اأنهت  باأنها  اأحٌد  يخربها  اأن 
�صجون  داخل  الثاين  عاهمها 
الثالث،  عامه  ودخلت  الحتالل 
ال�صنوات  يح�صني  ل  فالأ�صريات 

وتنال  لتت�صارع  الأيام  ينتظرن  بل 
كٌل منهن حريتها.

حكاية  متثل  جعابي�ص  اإ�رساء 
ت�صتطيع  ل  باأوجاٍع  مرت  اأ�صريٍة 
ق�صٌة واحدة اأن تو�صح م�صمونها، 
ومظلومة،  وجريحة  اأ�صريةٌ  هي 
واأنه  اأم،  اأنها  والأهم من كل هذا 
عمرها  من  مي�صي  يوم  كل  ويف 
الدقائق  مت�صي  الأ�رس،  داخل 
هي  متلك  ول  طفلها  حياة  من 
اأن ت�صاركه بوادر اكت�صافه للحياة 

والأفراح والأحزان.

ر�صومات معت�صم
طفلها  ترافق  اإ�رساء  كانت  حني 
الدين،  حمي  معت�صم  ال�صغري 

عمره  من  التا�صعة  بلغ  والذي 
وفرح،  بهجًة  اأكرث  حياتها  كانت 
ر�صوماته  اأن  اليوم تالحظ جدته 
يكرر  اأ�صبح  اختلفت،  املدر�صية 
واأم  لأٍب  �صورة  حتتوي  ر�صمة 
اإلها  ينظر  ابنهم،  بيد  مي�صكون 
وتف�صح  بحب  يلونها  طوياًل، 
ي�صتطيع  ل  كبرياً  وجعاً  داخله 

حديثها اأن يخفف منه.
رىل  معت�صم،  الطفل  خالة  ت�صري 
مي�صي  معت�صم  اأن  اإىل  جعابي�ص 
به  تعتني  واأنها  رفقة جدته  وقته 
جيداً، وحتاول اأن ت�رسح له اأن اأمه 
�صتعود قربياً، بجروحها وحروقها 

الظاهرية منها والداخلية.
والدته  اعتقال  ومنذ  معت�صم 

ال�صمت  يحب  طفاًل  اأ�صبح 
الحتالل  حرمه  وقد  والإ�صغاء، 
من لقاء والدته �صنة وعدة اأ�صهر، 
له  ال�صماح  فرتة  على  مي�ص  ومل 

بروؤيتها اأربع �صهور فقط.
حني �صوؤال رىل جعابي�ص، �صقيقة 
حول  جعابي�ص  اإ�رساء  الأ�صرية 
معت�صم  �صقيقتها  ابن  ن�صوج 
على  اأكدت  لوالدته  وافتقاده 
من  �صوراً  ي�صتدعي  الو�صف  اأن 
الزيارة،  يف  روؤيته  والأمل،  الوجع 
حرمانه منها مدة طويلة، وعدم 
تقبله فكرة اأن الحتالل مل ي�صمح 

له بزيارتها كل هذا الوقت.
جعابي�ص  الأ�صرية  عائلة  تتاأمل 
بذات  معت�صم  حفيدهم  على 

يتاأملونها  التي  الأمل  درجة 
طفٌل  فهو  اإ�رساء،  ابنتهم  على 
يحرم  حتى  ذنٍب  اأي  يرتكب  مل 
اأحٌد  يعلم  ل  عمراً  والدته  من 
باأن  توؤمن  فالعائلة  �صي�صتمر  كم 
بحق  �صدرت  التي  �صنة  ال11 
لن  الفعلي  بال�صجن  كحكم  ابنهم 
قبل  و�صتخرج حرًة  كلها  تنق�صي 

انتهاء هذه املدة.
جعابي�ص  الأ�صرية  ملف  زال  ل 
تدخاًل  ي�صتدعي  ال�صحي 
فاعتقالها  اأملها،  من  للتخفيف 
�صعبة  بحروق  اإ�صابتها  اإىل  اأدى 
يف وججها واأطرافها، وقد فقدت 
ذلك،  نتيجة  اأ�صابعها  من  اأجزاء 
ون�صوب  �صيارتها  ا�صدام  حني 

متا�ص كهربائي فيها قرب حاجز 
الزعيم الع�صكري.

حكماً  تق�صي  جعابي�ص  الأ�صرية 
فقط،  بال�صنوات  يُعد  ل  فعلياً 
التي تخبئها  الداخلية  بالآلم  بل 
يف قلبها واخلارجية التي ظهرت 
رغماً عنها، واأ�صحت اآثار حروٍق 

ووجعاً كبرياً.
الحتالل  �صجون  يف  الأ�صرية 
اأخت  اأم  هي  ا�صم،  لي�صت جمرد 
جامعية متتلك  وطالبة  و�صديقة 
ينتظرن  ل  كاأ�رساء  وهن  اأحالم، 
ال�صجون  اإدارة  تعطيهم  اأن 
اأن  حقوقهن فح�صب، هن يعلمن 
جروحهن  �صي�صفي  الذي  الدواء 

هو دواء احلرية فقط.
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هيئة �سوؤون ال�سرى واملحررين

ة �لفل�صطينيني بجميع دول �لعامل ق�صية �لأ�صرى َمهَمّ
ال�رسى  �صوؤون  هيئة  رئي�ص  اأكد 
واملحررين اللواء قدري ابو بكر، 
على اأن ق�صية الدفاع عن الأ�رسى 
يف  الفل�صطينيني  واملعتقلني 
"الإ�رسائيلي"،  الحتالل  �صجون 
الفل�صطينيني  ومهمة  وظيفة  هي 
للتعريف  العامل  اأنحاء  كل  يف 
والنتهاكات  الأليم  بواقعهم 
التي  اجل�صيمة  الإ�رسائيلية 

متار�ص �صدهم.
له  كلمة  خالل  بكر،  ابو  واأ�صاف 
العام  املوؤمتر  اعمال  افتتاح  يف 
يف  الفل�صطينية  اجلاليات  لحتاد 
روما،  يف  يعقد  والذي  اأوروربا، 
"اأن  جالية،   48 ي�صم  والذي 
اجلاليات الفل�صطينية وابعتبارهم 
القارات  جميع  يف  �صفرائنا 
والبلدان يجب عليهم بذل اأق�صى 

اجلهود كل يف بلده لتحريك الراي 
جتنيد  وكذلك  حولهم،  من  العام 
والقانونية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
احلرية  اأ�صحاب  عن  الدفاع  يف 

والن�صال امل�رسوع".
و�صدد، على اأهمية عمل الحتاد 
ب�صورته اجلامعة، اأن ي�صتغل هذا 
اجل�صم يف ال�صغط على الربملانات 
الداعمة  والأحزاب  الأوروبية 

امل�رسوع  وحقهم  للفل�صطينيني 
الربملانني  ملقاطعة  التحرر،  يف 
الإ�رسائيلني املتطرفني وال�صغط 
لوقف  الإ�رسائيلي  الربملان  على 
ل�صن  الت�صابق  يف  القذرة  حربه 
وعن�رسية  متطرفة  قوانني 
لالنتقام من الفل�صطينيني وت�صيق 
تفا�صيل  كل  يف  عليهم  اخلناق 

حياتهم القا�صية".

وفود  اأمام  بكر،  ابو  وا�صتعر�ص 
باملوؤمتر،  امل�صاركة  اجلاليات 
الرئي�ص  م�صت�صار  وبح�صور 
نبيل  د.  الدبلوما�صية  لل�صوؤون 
املركزية  اللجنة  وع�صو  �صعث، 
التعبئة  ومفو�ص  فتح  حلركة 
�صمري  د.  اخلارجية  لالأقاليم 
الرفاعي، ورئي�ص القائمة العربية 
اأمين  امل�صرتكة بالداخل املحتل 

زملط،  ح�صام  وال�صفري  عودة، 
مي  روما  يف  فل�صطني  و�صفرية 
الكيلة، وعدد من �صفراء فل�صطني 
"الأو�صاع املاأ�صاوية  اأوروربا،  يف 
داخل  الأ�رسى  بها  مير  التي 
ال�رسائيلي،  الحتالل  �صجون 
العتقال  معدلت  وارتفاع 
خالل  باملعتقلني  والتنكيل 

العوام الأخرية".



الأول  ال�صالون  على  امل�رشفة  اأكدت 
 ، بلودات  نوال  اجلنوب  يف  لال�صتثمار 
يومية  به  خ�صت  �صحفي  ت�رشيح  يف 
ال�صالون  هذا  من  الغاية  اأن   ،« »الو�صط 
هو ترقية ال�صياحة الداخلية ، مع البحث 
و  الإنتاج  من  لرفع  جذرية  حلول  عن 
الذي  الغذائي  الأمن  لتحقيق  الإنتاجية 
من  الغذائية  ال�صناعات  كقطاع  يعترب 
القطاعات املهمة يف القت�صاد اجلزائري 
الفروع  اأحد  كونه  اأهميته  تاأتي  حيث   ،
التحويلية  ال�صناعة  لقطاع  الأ�صا�صية 
زيادة  يف  مبا�رشة  بدورها  ت�صاهم  التي 
و�صل  حلقة  يعد  ،كما  املحلي  الإنتاج 
كما  والزراعي  ال�صناعي  القطاعني  بني 
املبا�رشة  عالقته  يف  اأ�صا�صية  اأهمية  له 

باإنتاج الغذاء ، اإىل جانب ذلك فقد اأكدت 
بلودات ، اأن ال�صالون الأوىل ت�صارك فيه 
معظم املوؤ�ص�صات املالية ، حيث مهتمها 
التعريف مبختلف �صيغ التمويل املتاحة 
التجارة و الإ�صتثمار  يف اجلزائر لتطوير 

بلودات  اأو�صحت  فقد  ثانية  جهة  من   .
اأن ال�صالون الأول لالإ�صتثمار يف اجلنوب 
الذي احت�صنته ورقلة عرف م�صاركة 43 
وتعزيز  الفر�ص  فتح  اجل  من   ، عار�ص 

ركائز القت�صاد الوطني .

�أحمد باحلاج 

�مل�سرفة على �ل�سالون �لأول لال�ستثمار يف �جلنوب نو�ل بلود�ت لـ"�لو�سط"

الهدف فتح الأب�اب و اإتاحة  الفر�ص للم�ؤ�ش�شات النا�شئة 
ك�سفت �مل�سرفة على �ل�سالون �لأول لال�ستثمار يف �جلنوب نو�ل بلود�ت ، �أن �ل�سالون مت تنظيمه حتت �سعار »�أفاق �جلنوب يف دور �ل�ستثمار وفتح �لإمكانات 

�ملتاحة »، وهي �لتظاهرة �لتي حظيت برعاية و�يل �لولية عبد �لقادر جالوي بالتن�سيق مع مديرية �ل�سناعة و�ملناجم .

حممد علي دب�ز..
م�ؤرخ اجلزائر و عا�شقها

�لكثري  �ل�سيء  يعرفون  ل  �جلز�ئريني  من  كثري 

ممن  قليال  دبوز،لكن  علي  حممد  ��سمه  رجل  عن 

من  مثقف  �أنه  بفخر  يذكرون  �لرجل  يعرفون 

طر�ز خا�ص و من معدن �أ�سيل عرف قدر �جلز�ئر 

و �أحبها و �أخل�ص لها و عا�ص عمره يف �سبيل �إعالن 

يف  �لقائل  وهو  �لذ�كرة  لو�جب  �لنت�سار  و  �ساأنها 

جزئه  يف  �جلز�ئر  يف  �لإ�سالح  �أعالم  �ملهم  كتابه 

�إذ�  نا  “�إَنّ   « �لعا�سرة   �ل�سفحة  يف  بال�سبط  و  �لثاين 

�لحتالل  من  �حلديث  �جلز�ئر  تاريخ  نكتب  مل 

�لعقد  من  بقي  فيما  �ل�ستقالل  �إىل  �لفرن�سي 

بوفاة  ي�سيع  فاإنه  �لع�سرين،  للقرن  فيه  نحن  �لذي 

ليت  حافظتهم،  يف  لأنه  عجزهم  �أو  م�سادره 

و�لكتاب  و�لعلماء  �جلز�ئر  �أنحاء  كل  يف  �ملثقفني 

منهم باخل�سو�ص يعرفون �لو�جب �ملفرو�ص عيهم 

لأمتهم، و�أعقابهم وحمبي �ملعرفة يف �أنحاء �لدنيا، 

في�سارعو� �إىل رو�ية تاريخنا �حلديث من م�سادره 

�أق�سى  فيجمع  نو�حيهم.  يف  موجودة  ز�لت  ل  �لتي 

�ملادة �لتاريخية لناحيته فيكتبه  �إليه من  ما ي�سل 

�لنو�حي  كل  عن  ين�سر  مما  لنا  ن  فيتكَوّ وين�سره، 

ما  لنا  يحفظ  �لذي  �لكامل  �لو��سع  �جلز�ئر  تاريخ 

بقي من مادة” ،هذ� �لعلم �لرمز من مو�ليد مدينة 

عائلة  من  �لعامرعام1919  ميز�ب  بو�دي  بريان 
عرفت �لعلم و �لعلماء

�أخذ مبادئ �لعلم  على يد �لعاملني �جلليلني �ل�سيخ 

عدون  �ل�سيخ  و�لأ�ستاذ  بيو�ص،  عمر  بن  �إبر�هيم 

)�سريفي �سعيد( رحمهما �هلل تخرج �سنة 1944م من 

بتون�ص،و  �لزيتونة  جامع  �إىل  �نتقل  �حلياة   معهد 

�نتقل �إىل م�سر وهناك �عتنى به �لدكتور �مل�سري 

�جلامعة  عميد  عز�م  �لوهاب  عبد  �لدكتور 

كبار  على  در�ص  وفيها  ��ستقبال،  �أحر  و��ستقبله 

�لإ�سالمي  و�لتاريخ  وتاريخه،  �لأدب  �أ�ساتذتها 

د�ر  يف  �لكتب  هات  �أَمّ على  �نكَبّ  كما  و�لفل�سفة، 

�لأدب،  يف  قيمة  كتبا  فدر�ص  �مل�سرية،  �لكتب 

و�لعلوم  و�لرتبية  �لنف�ص،  وعلم  و�لتاريخ، 

�لت�سريع،  وفل�سفة  �لفقه  و�أ�سول  �لجتماعية، 

�أ�سهر كتبه  » تاريخ �ملغرب  و�لفقه و�حلديث ، من 

�ملو�سوعة  لهذه  �إمتامه  بعد  عكف  �لكبري«  �لعربي 

�لإ�سالحية  وحركتها  �جلز�ئر  تاريخ  كتابة  على 

�جلز�ئر  -نه�سة  �لتو�يل:   هما  �سخمني  موؤلفني  يف 

يف  �لإ�سالح  �أعالم  و  �ملباركة  وثورتها  �حلديثة 
�جلز�ئر.

ود�د �حلاج

م�قف

�لإعالم �لرتكي

ن�شر �ش�را جديدة لفريق اغتيال خا�شقجي

�لدرك �لوطني باجلز�ئر �لعا�سمة 

ت�قيف ع�شابة تزوير و ن�شب و احتيال

من 22 �إىل 27 دي�سمرب تلم�سان

 الطبعة الرابعة لأيام الرباعم 

�جلز�ئر �لعا�سمة 

الطبعة الأوىل ملهرجان امل�اهب يف الغناء 

ق�صنطينة

احرتاق 12 �شيارة قدمية بعني عبيد 

اأم�ص  الرتكية  »الأنا�صول«  وكالة  ن�رشت 
تظهر  اإنها  قيل  �صورا جديدة،  الأربعاء 
اأفراد الفريق الأمني ال�صعودي املتورط 
خا�صقجي  جمال  ال�صحفي  مقتل  يف 
ا�صطنبول،  يف  اململكة  قن�صلية  داخل 
ال�صتخبارات  جهاز  من  خا�صة  فرق 
الرتكي ومديرية ال�صتخبارات ومكافحة 

وحللت  فح�صت  اإ�صطنبول  يف  الإرهاب 
يف  مراقبة  كامريا   147 ت�صجيالت 
التحقيق  �صمن  باإ�صطنبول  نقطة   80
واأو�صحت  خا�صقجي  قتل  ق�صية  يف 
الوكالة اأن هذه اللقطات اجلديدة تظهر 
اأع�صاء الفريق عند دخولهم ومغادرتهم 
ا�صطنبول، وكذلك عند مدخل القن�صلية 

ومقر اإقامة القن�صل العام ال�صعودي يف 
املدينة واأكدت الوكالة اأن فريقا خا�صا 
من جهاز ال�صتخبارات الرتكي ومديرية 
يف  الإرهاب  ومكافحة  ال�صتخبارات 
 147 ت�صجيالت  بتحليل  قام  ا�صطنبول 
باملدينة،  نقطة   80 يف  مراقبة  كامريا 
مبا  الق�صية،  يف  حتقيقه  اإطار  �صمن 

اأتاتورك  مطار  من  ت�صجيالت  فيها 
الت�صجيالت  اأن  الوكالة  وتابعت  الدويل 
التي تبلغ مدتها 3.5 األف �صاعة اأتاحت 
الفريق  حتركات  حتديد  للمحققني 
الأمني ال�صعودي املكون من 15 �صخ�صا 
خطوة بخطوة منذ حلظة دخوله البالد 

وحتى مغادرته لها.

الوطني  للدرك  الأبحاث  ف�صيلة  متكنت 
ب�صبكة  الإطاحة  من  العا�صمة  باجلزائر 
من  اأ�صخا�ص  �صتة  من  مكونة  اإجرامية 
بينهم امراأة ، و اخت�صت هذه الع�صابة يف 
حمررات  يف  املزور  ا�صتعمال  و  التزوير 
و  والحتيال  الن�صب   ، واإدارية  ر�صمية 
تقليد الأختام ، ح�صبما جاء اأم�ص الأربعاء 
اأو�صح  و  الأمنية  اجلهة  ذات  بيان عن  يف 

الإجرامية  ال�صبكة  هذه  اأفراد  اأن  البيان 
ببيعهم  �صحاياهم  باإيهام  يقومون  كانوا 
منهم  ي�صتلمون  و  مركبات،  اأو  �صكنات 
مبالغ مالية على اأ�صا�ص اأنها ن�صف القيمة 
ت�صليم  مقابل  ال�صكنات،  لقيمة  الإجمالية 
بعدها  يقوم  حيث  بيع،  عقود  �صحاياهم 
يف  طمعا  املبالغ  باقي  بت�صليم  ال�صحايا 

ا�صتالمهم املفاتيح .

الرباعم  لأيام  الرابعة  الطبعة  �صتنظم 
دي�صمرب  و27   22 بني  ما  بتلم�صان 
املدر�صية،  العطلة  مع  تزامنا  اجلاري 
لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم  ح�صبما 
الطبعة  هذه  و�صتعرف  املنظمني، 
اخلا�صة  الور�صات  من  العديد  اإقامة 
و  امل�رشح  و  املو�صيقى  و  بالر�صم 
الأ�صغال  و  العربي  اخلط  و  املطالعة 
عرو�ص  جانب  اإىل  الفخار  و  اليدوية 
م�رشحية واألعاب خا�صة بالأطفال من 
واكت�صاف  بالرتفيه  لهم  ال�صماح  اأجل 
اأبرزه  وفق  مواهبهم  و�صقل  قدراتهم 
»عبد  الثقافة  بدار  بالإعالم  املكلف 

القادر علولة«.

املقبل  ال�صبت  العا�صمة  اجلزائر  �صتحت�صن 
للمواهب  الوطني  »للمهرجان  الأوىل  الطبعة 
الذي �صيعرف م�صاركة  و  الغناء«،  ال�صابة يف 
الوطن،  وليات  خمتلف  من  متناف�صا   96
رئي�صة جلنة  الأربعاء عن  اأم�ص  ح�صبما علم 
ال�صباين �رشيف  الفني  التح�صري لهذا احلدث 

كرمية .
املهرجان  هذا  تنظيم  ان  �رشيف  واأو�صحت 
ياأتي  نوعها  من  الأوىل  هي  وطنية  طبعة  يف 

التي  الفنية   و  الرتفيهية  الن�صاطات  �صمن 
لولية  الريا�صة  و  ال�صباب  مديرية  تنظمها 
اجلزائر بالتن�صيق مع رابطة الفنون الغنائية 
و املو�صيقية و حتت ا�رشاف الوزارة الو�صية، 
 ( متناف�صا   96 م�صاركة  الطبعة  �صتعرف  و 
لقب  (على  ولية  كل  من  اثنني  مت�صابقني 
باجلزائر،  ال�صابة  الغنائية  املواهب  اف�صل 
التي  الت�صفوية  املناف�صات  خالل  من 

�صتنطلق ال�صبت املقبل بالعا�صمة .

احرتقت م�صاء  اأم�ص الثالثاء  12 مركبة 
قطع  بيع  و  لل�صيارات  مبوقف  قدمية 
عني  ببلدية  »الدواح�ص«  مبنطقة  الغيار 
اأفادت به  عبيد بولية  ق�صنطينة ح�صبما 
املحلية  املديرية  م�صالح  الأربعاء  اأم�ص 
احلماية املدنية، واأو�صح ذات امل�صدر اأن 
املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  اأعوان 
لبلدية عني عبيد قد تدخلوا بعني املكان 
لأجل اإخماد هذا احلريق الذي ت�صبب يف 
احرتاق كلي ل 12 �صيارة قدمية م�صريا اإىل 
�صيارة   20 اأنهم متكنوا من حماية حوايل 
مت  فقد  ،لالإ�صارة  املوقع   بذات  اأخرى 
املعنية  امل�صالح  طرف  من  حتقيق  فتح 
ملعرفة الأ�صباب احلقيقية لهذا احلريق. 
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�أمن ولية �جلز�ئر

ت�قيف 18 
�شخ�شا مت�رطا يف 

ق�شايا املتاجرة 
باملخدرات 

بتوقيف  العا�صمة  اأمن  م�صالح  قامت 
ق�صايا  يف  فيه  م�صتبها  �صخ�صا   18
املتاجرة يف املخدرات من نوع القنب 

الهندي وكذا املوؤثرات 
العقلية، ح�صبما اأفاد به اأم�ص الأربعاء 

بيان لأمن ولية اجلزائر.
اأمن  م�صالح  اأن  البيان،  اأو�صح  و 
�صخ�صا   18 اأوقف  اجلزائر،  ولية 
املتاجرة يف  فيه يف ق�صايا  م�صتبها 
الهندي  القنب  نوع  من  املخدرات 
مت  حيث  العقلية،  املوؤثرات  وكذا 
غراما   17 و  عقلي  موؤثر   689 حجز 
اإىل  اإ�صافة  الهندي  القنب  من 
مايل  ومبلغ  خمّدر  �صائل  قارورتي 
كل  وقامت  �صنتيم،  مليون   30 قدره 
الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�صالح  من 
ي�صيف   – احممد  و�صيدي  لل�رشاقة 
ق�صايا  خم�ص  مبعاجلة  البيان– 
اأو  اإثر معلومات  متفّرقة وذلك على 
الخت�صا�ص،  بقطاع  اأمنية  دوريات 
تفتي�ص  عمليات  خالل  من  متّكنت 
اإذن  تنفيذ  خالل  من  اأو  قانونية 
بالتفتي�ص، من حجز هذه الكميات و 
توقيف امل�صتبه فيهم و تقدميهم اإىل 
حيث  املخت�صة،  الق�صائية  اجلهات 
باحلب�ص  اإيداع  اأمر  حقهم  يف  �صدر 

املوؤقت. 

بطولة �لق�سم �لوطني 
�لأول »و�سط ـ �سرق 

احتاد ب�ثلجة يف 
حتد جديد للتدارك 

اأمام جنم جميلة 
لكرة  بوثلجة  احتاد  فريق  ي�صتقبل 
 21 املقبل  اجلمعة  يوم  اليدع�صية 
دي�صمرب ، فريق جنم جميلة  يف اإطار 
اجلولة الثامنة من الق�صم الوطني الأول 
بالقاعة   ،  « �رشق  ـ  »و�صط  اليد  لكرة 
الهادي  »ثامر  الريا�صات  املتعددة 
الثالثة  ال�صاعة  من  ابتداء  ببوثلجة   «
مبعطيات  الفريقان  يلتقي  و  ع�رشا 
خمتلفة ح�صب ترتيب اجلولة ال�صابعة 
يحتل  هو  و  اللقاء  يدخل  فالحتاد   ،
املركز ال�صاد�ص بر�صيد 6 نقاط ، يف 
حني جنم جميلة يحتل املركز الثامن 
بر�صيد 8 نقاط ، هذا و ي�صعى رفقاء 
الالعب » �صاكر حممد اأمني » اىل حمو 
الهزمية الثقيلة التي تلقاها الفريق يف 
باتنة  مولودية  اأمام  ال�صابقة  املباراة 
لتاأكيد  بقوة  العودة  و  نف�صه  اإثبات  و 
وجوده على ال�صاحة الوطنية لكرة اليد 
بو . فار�ص 
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