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من قلب القدسس وصصو’إالى شصارع الشصهداء
نجد أانفسسنا ونحن على بعد آا’ف الكيلومترات منكم,
ونحن في مواجهٍة دائمة شسرسسة مع أابشسع أانواع الظلم
والقهر,ونحن نعاني من اأ’سسر الكبير ومحرومون من كّل
أانواع الحرية اإ’نسسانية ومحاطون بأاسسوار لسسجون متعددة
اأ’شسكال والمعاني ,نتوق إالى من َيسسمع صسوتنا وإالى من
ُيسسِمُع صسوتنا إالى أاحرار العالم ,نجد أانفسسنا غير قادرين
على وصسف مشساعرنا ومدى امتناننا لكم وقد كنتم صسدى
صسوتنا وترديد أالمنا ,ف Óيمكن أ’حٍد أان يدرك القيمة
الحقيقية لما تقومون به إا’ أاولئك الذين تتحدثون عنهم,
الذين يعانون من اأ’سسر ويتوقون للحرية ,لقد كنتم بلسسمًا
حقيقيًا لنا أاّكد فيما أاّكد جدوى معاناتنا ,وأاضساء ليل
ظلمات الزنازين ,فكان جهدكم قيمًة في حّد ذاته وإاضسافًة
وتتمًة لتضسحياتنا ,وحلقًة من حلقات النضسال على درب
التحرر اإ’نسساني العام ,أ’ّن التعريف بقضسايا الحّق في
وسسائل اإ’عÓم يعادل النضسال من أاجلها ذلك النضسال الذي
قاد أاسسرانا إالى قيود اأ’حرار ,وهذا ما ’ نملك مقابله ردا ً
و’ نجد له جائزًة إا’ أاننا شسركاء في مسسيرة اإ’نسسان
للتحرر العام والتي ’ يمثل السسجن بين أاربعة جدران إا’

أاحد أاشسكالها,
لقد كان ملحق ““صسوت ا’سسير““ الذى أاصسدرتموه بالتوازي
مع ذكرى انطÓقة الثورة الفلسسطينية حول اأ’سسرى في
سسجون ا’حتÓل ,كان د’لة على وعي ٍوعافية ويقظٍة تعيد
إالينا اأ’مل بأاهلنا وأامتنا,
وجدنا لزامًا علينا أان نعبر لكم عما يفتعل في قلوبنا وعن
عظيم اأ’ثر الذي تركه جهدكم في معنويات اأ’سسرى
وأاهاليهم وأاحبابهم,
ِ
لقد كان عملكم كبيرا ً كَبَر القضسية ونبي ً
 Óبقدر نبلها,
متمنيًا لكم كل التوفيق وا’زدهار والتأالق والنجاح ,ومتمنيًا
لقاءنا دوماً في درب صسوت ا’سسرى ,أانقل إاليكم حرارة
مشساعرنا وحاجتنا الدائمة لصسوتكم الحر إالى جانب
أاسسرانا ومناضسلينا على سسبيل الحرية .ونهنئكم من قلب
القدسس وصسو’ لشسارع الشسهداء حيث تسسكننا وتسسكنكم
صسحيفة ““الشسعب““ صسوت الثوار واأ’حرار وبÓد العزة
والكرامة ....

لسشان حال أأسشرأنا فى سشجون أ’حتÓل
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معنـ ـ ـىآاخـ ـ ـ ـر
سسÓم زعل معنى آآخر للحرية ،آلتي ’
ينكفئ جوهرها على مجرد آلقيود في
آليدين وآ’رتهان ورآء جدرآن آلسسجن
آلتقليدي ،و’ على مطلق كسسر
محuددآت آلتجوآل في آتجاهات آلزمان
وآلمكان ،وهو آلذي قد خرج لتuوه من
آعتقال أآربع سسنوآ ٍ
ت كاملة ،هل آلحرية
ء ما
ي
س
ش
ي
ق
ب
ل
ه
سسيمفونيٌة شساملة؟
ٌ
َ
عِطشٌش في روح سسÓم ،ولماذآ رآح في
إآيقاعٍ مع سسبق آإ’صسرآر وآلعزف في
على ششكششك
موج ٍ
ة دآفقة ،هل كان يتبُع نبضسًا خافقًا
لمعزوف ٍ
ة ’ ترآها تعريفا ُ
ت آلحرية ،هل كان يتقّدم نحو آنسسجامه
آلكامل فيإآحدآثياته آلكونية آلخفّية ،ويتكامل معأآبعاده آإ’نسسانية،
ما آلذي كان يحدوه وما آلخيط آلذي كان يتبعه وما آلقلب آلذي كان
دليله؟ وما آلنجم آلي كان يشستهيه؟ هل كان يتقّدُم أآفقيًا على
ع ذويه؟
آلخارطة؟ هل كان يرى آلحوآجز آلمارقة؟ ويرآنا وهو يوّد ُ
حده مع كاملِ وحدِته وثبا ِ
ت تقّدمه ونفاذه ،كيف كان
في لحظة تو ّ
ٍ
يرى آلمفردآت آلتي يجتازها في قلبه؟ هل مsر على شسجرة وهل أآلقى
عليها آلسسÓم؟ وهل سسمع وهو يجتاز حدوَد آلخيال بتعديل مبادرة
ع آأ’زهار وآأ’طفال أآم يتقدم إآليهم ويتوسّس ُ
ل
آلسسÓم؟ هل كان يوuد ُ
ل هذه آأ’سسئلة
أآبعاَد معانيهم؟ هل كانوآ يذوون فيه أآم يزدهرون؟ ك t
وغيرها مما ’ نحصسيه ،هي أآسسئلتنا وأآسسئلة صسحبه وأآهله وشسعبه
وذويه ،هي آسسئلة آلعالم آلذي تركه خلفه وهيأآسسئلٌة تخضسع لمنطقِ
هذآ آلذي تجاوزه ،أآما هو فقد سسرى في أآبعاِد عاَلمٍ وليد ،طول ذلك
حْوِره آلجديدَ ،تحّقق فيها
آلبعد آلذي آجتازه فيه ،وكان يرآنا بمنطقِ َ
ع قرآِر موجِ قلِبه ،ويرى َوحَده نجَمه ،فربما
كما يريد ،كان يتبُع إآيقا َ
ل
’ تأاخُذ آلحرية تعريفها إآ’ في أآبعاد آلموسسيقى آلكاملة ،وقد آنتق َ
إآلى عالمه آلجديد منذأآن خطا خطوته آأ’ّولية نحو تلك آأ’بجدية،
ء آلتي رأآيناها عليه إآ’ ما نسستطيع نحن أآن ندركه بوعينا
وما آلدما ُ
ومفردآتنا ِمنأآبعاِد منطقِ عالمِ معرآِجه آلسسيمفونuي آلجديد.

مع فلسسطين ظالمةأآو مظلومة

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
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الطبقة العاملة وقود الثورة الفلسصطينية
آلطبقة آلعاملة آلفلسسطينية كانت و’ زآلت هي وقود آلثورة وزآدها آلحقيقي  ،وعماد آلمجتمع آلفلسسطيني  ،وبناة آلدولة
آلفلسسطينية  ،وهي آأ’كثر تميزًآ بنضسا’تها وعطائها وتضسحياتها .
تحتفي بهذه المناسسبة كباقي
وشسكsلت على مدار العقود الماضسية طليعة ا’جتماعي جراء ““
عمال العالم  ،وأان تحيا حياة
متقدمة في خضسم النضسال الوطني الفلسسطيني ا’نقسسام ““  ،وأان
آامنة بعيدة عن الظلم
ضسد ا’حتÓل وأادواته وافرازاته المختلفة من نسسبة كبيرةمنهم
وا’ضسطهاد وا’سستبداد  ،في
يعيشسون تحت خط
أاجل الحرية وا’سستقÓل .
وطن حر ب Óسسجون وقضسبان ،
ورفدت الثورة بصسورة عامة وا’نتفاضستان الفقر في أاوضساع
ب Óحواجز وجدار الفصسل
بصسورة خاصسة برموز بارزين وقادة مميزين ،مزرية يرثى لها  ،في
العنصسري  ،ب Óاسستيطان
وجنود رائعين  ،وقدمت من بين صسفوفها ظل مسستقبل مجهول
وحصسار  ،وب ““ Óانقسسام ““ أايضسًا
مئات اآ’’ف من الشسهداء والجرحى واأ’سسرى .
.
 ،فيما ’ يزال اآ’’ف ممن ينتمون للطبقة وأان من بين ““ جيشس
العاملة يقبعون في سسجون ا’حتÓل البطالة ““ هناك
حياة تسسودها الحرية الحقيقة
آا’ف من اأ’سسرى
اإ’سسرائيلي .
والعدالة ا’جتماعية وُيكفل فيها
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العمل بحرية وكرامة دون
فترات
المواطنين الذين مروا بتجربة ا’عتقال كانوا أامضسوا
عبد ألناصشر عوني فروأنة
حرمان أاو ابتزاز .
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ينتمون لطبقة العمال والكادحين  ،وأان أاكثرية مختلف
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من ’ يزالوا يقبعون في السسجون اإ’سسرائيلية بعضسه
كل عام  ،هو اليوم العالمي الذي تحتفي به
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هم أايضسا من العمال والكادحين .
الطبقة العاملة في كافة أانحاء العالم وتحييه
فا’عتقا’ت لم تقتصسر على من انخرط من من أاضسرار جسسدية .
بطريقتها الخاصسة  ،تحتفي بانتصساراتها
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العمال والكادحين في النضسال مباشسرة  ،بل وتحل علينا هذه الم
وانجازاتها  ،بتدشسين مؤوسسسساتها و مصسانعها ،
امتد وطال اآ’’ف منهم وهم في طريقهم الطبقة العاملة الفلسسطينية تزداد بؤوسس ً
ا
وتعتز بمسساهماتها في تحرر أاوطانها وازدهار
لكسسب رزق عائÓتهم وقوت أاطفالهم  ،و’ ومعاناة  ،في ظل اسستمرار قوات ا’حتÓل
مجتمعاتها  ،وتفخر بما حققته لضسمان
تزال قوات ا’حتÓل تعتقل العشسرات منهم ومسستوطنيه بالتضسييق وا’عتداء على العمال
والعامÓت وهم في طريقهم لكسسب رزق مسستقبل زاهر أ’طفالها .
شسهريًا بحجة العمل دون تصسريح  ،وتصسدر
بحقهم أاحكاما مختلفة لبضسعة شسهور أاو عائÓتهم وقوت أاطفالهم ،فيسسقطون ما بين ولقد أاثبتت تجارب الشسعوب أان ’ انتصسار
تفرضس عليهم غرامات مالية باهظة  ،أاو شسهداء و جرحى على حواجز جيشس ا’حتÓل لثورة  ،و ’ حرية وازدهار لوطن  ،و’ تقدم
ا’ثنين معًا  ،وفي أاحياٍن كثيرة يتم ابتزازهم و اإ’سسرائيلي المنتشسرة على طول الوطن للشسعوب دون نضسال وعرق طبقة العمال
والكادحين .
مسساومتهم بالعمل لصسالح سسلطات ا’حتÓل وعرضسه  ،أاو يقتادوا الى السسجون .
والعامل الفلسسطيني يعيشس في كابوسس من وفي الختام ’ يسسعني إا’ أان أاهنئ عامÓت
مقابل تصسريح للعمل !..
ان الطبقة العاملة الفلسسطينية ’سسيما في الظلم والقهر يتطلب تدخل عاجل من وعمال فلسسطين في يومهم ““ يوم العمال
قطاع غزة هي اأ’كثر تضسررا ً وبؤوسسًا وأاوضساعها المجتمع الدولي ومؤوسسسساته المختلفة لتحمل العالمي ““ والذي يصسادف اأ’ول من مايو  /آايار
اإ’نسسانية هي اأ’كثر تدهورا ً  ،جراء الحصسار مسسؤوولياتهم اإ’نسسانية واإ’غاثية وتفعيل من كل عام .
ت آاتٍ آاتٍ
الخانق منذ سسنوات ومنع اسستيراد المواد دورهم تجاه العمال بما يتناسسب وحجم وا’حتÓل زائل ’ محالة  ،والنصسر آا ٍ
ٍ
الخام و مواد الصسيانة  ،وانعدام المشساريع الكارثة التي يعيشسها العمال الفلسسطينيون ’ محالة .
التشسغيلية وفرصس العمل  ،وتدمير مئات عمومًا وفي قطاع غزة خصسوصسًا .
أأسشير سشابق  ،وباحث مختصص في ششؤوون أأ’سشرى
المصسانع  ،واسستشسراء البطالة  ،وتفكك النسسيج فمن حق الطبقة العاملة الفلسسطينية أان

صسحيفـــة آلشسعـــب آلجزآئريـــة

«كلمات من القلبإالى القلب””
بدلوا تبدي ، Óلقد
في هذا الفضساء
اسستحقوا عن جدارة لقب
الواسسع من اإ’عÓم
أاسسرى الحرية والذي
برزت صسحيفة الشسعب
أاطلقته عليهم صسحيفة
هذه
الجزائرية
الشسعب الجزائرية عندما
الصسحيفة الغراء الرائدة
أاطلقت ملحقها الورقي
الملتزمة التي تسستحق
اأ’سسبوعي باسسم صسوت
عن جدارة أان يطلق
اأ’سسير الفلسسطيني والتي
عليها صسحيفة الشسعب
تفردت وانفردت هذه
العربي أ’نها تخدم
الصسحيفة بإاطÓق عدده
قضسايا شسعبها وأامتها
اأ’ول ومازالت حتى اآ’ن
العربية وعلى رأاسسها
تصسدر المÓحق المتتالية
المركزية
قضسيته
كمال ألروأغ
اأ’سسير
صسوت
من
فلسسطين .
الفلسسطيني وعلى مدار ٣
هذه
تبنت
لقد
الصسحيفة قضسية من أاهم القضسايا وأانبلها سسنوات متتالية .
قضسية مناضسلين أاحرار سسجلوا اسسمهم على وأانا من هنا من أارضس الرباط فلسسطين
صسفحات المجد الفلسسطيني والعربي الحبيبة باسسمي وباسسم شسبكة كتاب الرأاي
عندما دافعوا عن فلسسطين وأارضسها العربي نبرق بتحياتنا الحارة الصسادقة إالي
ومقدسساتها ،فهؤو’ء اأ’سسرى اأ’بطال أاخوتنا اأ’حرار في اإ’عÓم الجزائري
خاضسوا عمليات نوعية ومشسهودة في عمق وخاصسة صسحيفة الشسعب الجزائرية
الكيان الصسهيوني فمنهم من اسستشسهد ومديرتها العامة السسيدة أامينة دباشس هذه
ومنهم من وقع أاسسيرا في يد العدو وما المناضسلة الفذة التي بدأات مسسارها

المهني منذ الثمانينات وتنقلت بثقة
مرؤووسسيها واقتدارها المهني على تبوء
المواقع المهمة في اإ’عÓم الجزائري قبل
أان يوكل إاليها مهمة مسستشسارة المديرية
العامة للتلفزة الوطنية الجزائرية والتي
تحرصس باسستمرار على أان يصسدر ملحق
صسوت اأ’سسير الفلسسطيني اأ’سسبوعي من
على منبر جريدة الشسعب الجزائري وهي
التي تحرصس كل الحرصس على التواصسل
اليومى مع الهم الفلسسطينى ومع قضسايا
القدسس واأ’سسرى والمسسؤوول المكلف بملف
اأ’سسرى فى سسفارة فلسسطين فى الجزائر
ومنسسق ملحق صسوت اأ’سسير الفلسسطيني
والمÓحق الخاصسة باأ’سسرى في الصسحف
الجزائرية المناضسل اأ’سستاذ خالد صسالح
(عز الدين) هذا الفارسس الشسهم الذي
يوصسل الليل بالنهار من أاجل أان تبقي
قضسية اأ’سسرى خفاقة في الفضساء
الجزائري والعربي من أاجل أان تعود لهم
حريتهم ويعودوا إالي أاسسرهم وأابنائهم
وأاصسدقائهم وبلداتهم التي أاسسروا من أاجل
الدفاع عنها وعن كرامة هذا اأ’مة.

عضشو أأ’مانة ألعامة لششبكة كتاب ألرأأي ألعرب
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ال ـ ـدور الوطنـ ـي واإ’عÓمـ ـي
فـ ـي قضصي ـ ـة اأ’سصـ ـرى ..
اليوم يوجد في
المعتقÓت اإ’سسرائيلية
ما يقارب ال ـ خمسسة
آا’ف أاسسير موزعين في
ومعتقÓت
سسجون
ا’حتÓل  ..هؤو’ء
اأ’بطال
اأ’سسرى
ُتمارسس عليهم إادارة
ا’حتÓلية
السسجون
هجمة مسسعورة ..
أاسسرانا يعانون ..
يتوقون للحرية  ..لذلك
فهم يقاومون إاسسرائيل بقلم د.مازن صشافي
بأامعائهم الخاوية والتي تمثل اإ’رادة والصسمود الحقيقي
 ،انهم يخوضسون كل يوم معركة الكرامة  ،معركة البقاء
وكسسر عنجهية السسجان وفضسح سسياسساته ا’حتÓلية
..معركة أاسسرانا اليوم يجب أان ينتصسر فيها الحق
الفلسسطيني  ،وعلى إادارة السسجون اإ’سسرائيلية وقف
سسياسسة العزل ا’نفرادي لأÓسسرى  ،ووقف سسياسسة
التفتيشس العاري أ’هل اأ’سسرى في الزيارات التي تهدف
إالى إاذ’ل اأ’سسير وذويه ووقف اإ’جراءات التعسسفية
بحقهم وفى مقدمتها اقتحام الغرف واأ’قسسام ،كما
يتعsرضس اأ’سسرى كل يوم إالى خلع مÓبسسهم بعد الكشسف
عنهم عبر أاجهزة الكترونية وفي هذا مخاطر صسحية في
الوقت الذي يعاني اأ’سسرى من المتابعة الصسحية
المتدنية جدا لحا’تهم كما ينصس عليه القانون الدولي
اإ’نسساني وكافة ا’تفاقيات الخاصسة باأ’سسرى .
إان أاسسرانا يتابعون الفعاليات التي تقام انتصسارا لهم وهم
يسسعدون حين يتحدثون إالى ذويهم عن ذلك أاو يسسمعون
عنها عبر أاي وسسيلة تتاح ..لهذا يجب أان تقام خيام
ا’عتصسام في كل أارجاء الوطن  ،وان تتحول هذه الخيام
إالى انتصسارا أ’سسرانا بوحدتنا ومصسالحتنا وقوة حضسورنا
المشسترك والعام  ..يسستحق أاسسرانا أان نخرج لشسوارع
الوطن نمأ Óالسساحات وتصسدح الحناجر بالحرية لهم ..
وهذا يمثل ركيزة أاسساسسية في تعزيز صسمود اأ’سسرى..
ويجب تكريسس كل الطاقات الوطنية من اجل المسساعدة
في تحسسين شسروط احتجازهم والتخفيف من معاناتهم
ومعاناة ذويهم…
إان قضسية اأ’سسرى يجب أان تكون أاولى أاولوياتنا ،أ’نهم
حماة المشسروع الوطني ،فهم سسطروا التاريخ الوطني
للقضسية الفلسسطينية بتضسحياتهم وصسمودهم أامام الجÓد
 ..لذلك علينا أا’ نكتفي بالتحرك الموسسمي أاو
بالمهرجانات وا’عتصسام المحدود مع أاهمية كل ذلك
مهما قل  ،ان المطلوب من الجميع توسسيع دائرة
التضسامن مع الحركة اأ’سسيرة ،وإايصسال قضسيتهم إالى كافة
المحافل الدولية وفضسح الجرائم التي تمارسس بحقهم من
قبل إادارة السسجون ...كما يجب تعزيز الثقافة الوطنية
الخاصسة باأ’سسرى ومعاناتهم وحقوقهم  ،وهذا دور كل
واحد منا نحن النخب المثقفة وأاصسحاب الرؤوى
والمواقف :
وعلى المسستوى اإ’عÓمي من اأ’همية تخصسيصس برامج
مرئية ومسسموعة ومقروءة توثق معاناة اأ’سسرى.وكم هو
رائع أان نجد الصسحف الجزائرية قد سسخرت إامكانياتها
اإ’عÓمية وتنشسر الملحق الدائم عن أاسسرانا  ،ولقد وجد
ذلك الصسدى ا’يجابي لدى كل فلسسطيني واسستطاع
اإ’عÓم الجزائري وبشسهادة حق أان يسسجل سسابقة يجب
أان يحتذى بها  ،وكما ان جهود اأ’خوة في ملف اأ’سسرى
بالسسفارة الفلسسطينية بالجزائر وعبر عمل متواصسل
ومتصسل قد أاثمرت في ان تكون الجزائر مركز عربي هام
في هذا المجال ولهذه القضسية الحيوية والتي تأاخذ أابعاد
مختلفة في الحياة الفلسسطينية وفي البرامج السسياسسية .
آان اأ’وان أان ننتصسر لقضسية أاسسرانا ومطالبهم اليومية
العادلة  ..لنتوحد في قضسية أاسسرانا  ،لنقول لكل أاسسير أان
الشسعب كل الشسعب معك يسساندك  ،فالحرية كل الحرية
أ’سسرى الحرية  ..وحتما إان النصسر آا ٍ
ت ’ محالة  ..وإان
فجر الحرية ليسس ببعيد ..ليرحل ا’حتÓل ولتكسسر
أابواب السسجون ولتهدم غرف وحجرات زنازين اإ’ذ’ل
والتعذيب فوق وتحت اأ’رضس وليحرر أاسسرانا .. ..
حرية أاسسرانا قادمة ودولتنا الفلسسطينية قادمة  ..و اللقاء
قريب وقد زال ا’حتÓل ورفرفت أاعÓم فلسسطين فوق
قدسسنا عاصسمة دولتنا المسستقلة … فالمعتقÓت كما
ا’حتÓل إالى زوال إان شساء الله

عضشوإأقليم وسشط خان يونسص/حركة فتح

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

مع فلسسطين ظالمة أآو مظلومة

آأ’سسيــــر مــــروآن آلبرغوتــــى مــــن سسجـنـــه

الي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اأ’خي ـ ـ ـ ـ ـر فـ ـ ـ ـ ـي عمـ ـ ـ ـ ـ ـر ا’حتـ ـ ـ ـ ـÓل
هـو اليـوم اأ’ول للسصـÓم ف ـي المنطق ـة
قال آلنائب آأ’سسير مروآن آلبرغوثي
عضسو آللجنة آلمركزية لحركة ““فتح““
إآن““ آليوم آأ’خير في عمر آ’حتÓل
آإ’سسرآئيلي لÓرآضسي آلفلسسطينية هو
آليوم آأ’ول للسسÓم في هذه
آلمنطقة““ ،مؤوكدآ آنه على ثقة بان
آلشسعب آلفلسسطيني سسينتصسر من
خÓل صسموده علىأآرضسه وموآصسلته
للمقاومة ضسد آ’حتÓل وإآنجار
وحدته آلوطنية وبمسساندة
آأ’صسدقاء وآ’حرآر في آلعالم.
جاء ذلك في كلمة بعث بها (البرغوثي) من
داخل سسجنه الى حفل اسستقبال نظمته بلدية
رام الله بالتعاون مع ““الحملة الشسعبية
إ’طÓق سسراح القائد المناضسل مروان
البرغوثي““ للوفد الÓمركزي الفرنسسي الذي
جاء في زيارة تضسامنية مع فلسسطين
وقضسيتها العادلة وحقوقها المشسروعة
وأاسسراها بمناسسبة مرور  ١١عاما على
اعتقال البرغوثي.
وقال البرغوثي في كلمته «:إانني اؤوكد أانه و
رغم القهر والعذاب والحرمان فإاننا
متمسسكون بالحقوق الوطنية الثابتة
لشسعبنا( )..كما أانني انتهز هذه الفرصسة
لتقديم الشسكر الجزيل للبلديات الفرنسسية
التي منحتني مواطنة الشسرف التي تشسرفني
وأاعتز بها كثيرا ً وأاشسكركم عليها وأاعتبرها
تعبيرا ً صسادقًا عن تضسامنكم مع شسعبنا
المظلوم والمقهور والمضسطهد من اإ’حتÓل
والسسياسسة العدوانية والعنصسرية““.
واضساف «:كان بودي أان أاكون معكم اليوم
أ’سستقبلكم وأارحب بكم في مدينة القدسس
عاصسمة بÓدنا فلسسطين ،لكن واجب مقاومة
ا’حتÓل والكفاح من أاجل الحرية والعدالة
حرمني ومعي خمسسة اآ’ف أاسسير فلسسطيني
منة ان نكون بينكم هذا اليوم““.
واكد اأ’سسير البرغوثي أان العÓقة بين
الشسعبين الفلسسطيني والفرنسسي تزداد عمقا
وقوة وصسÓبة ،خÓل السسنوات الماضسية في
مجا’ت كثيرة( )..كما أان زيارتكم هذه
تشسكل فرصسة لÓطÓع على وحشسية
ا’حتÓل اإ’سسرائيلي الذي ينهب اأ’رضس
ويسستولي على المياه ويوسسع المسستوطنات
ويعمل ليل نهار على تهويد مدينة القدسس
ومواصسلة حصسار قطاع غزة ““..وقال
«:وأادعوكم لمواصسلة توطيد أاواصسر العÓقة
بين الشسعبين من أاجل الحرية والعدالة
والسسÓم في العالم بأاسسره وأاقول لكم إان
فجر الحرية آات ’ محالة““.
ونظم الحفل تحت عنوان ““الحرية
والكرامة““ في سساحة البروة ،متحف محمود
درويشس في رام الله ،تكريمًا للشسعب
الفرنسسي والمتضسامنين مع القضسية والشسعب
الفلسسطيني ،وضسم الوفد الضسيف عشسرات
من رؤوسساء واعضساء البلديات الفرنسسية التي
كانت قد منحت البرغوثي مواطنة شسرف
ونظمت فعاليات متتالية مطالبة باإ’فراج
عنه واسستعادة الشسعب الفلسسطيني لحقوقه
الوطنية المشسروعة واإ’فراج الشسامل عن
أاسسراه.
وقد تضسمن برنامج الحفل كلمات بلدية رام
الله ،ووزارة الحكم المحلي ،وكلمة الوفد
الÓمركزي الفرنسسي ،وتكريم وزارة شسؤوون
اأ’سسرى والمحررين للوفد الضسيف ،اضسافة
إالى كلمة البرغوثي وفيما يلي نصس الكلمة:
آلسسادة آلكرآم
آأ’صسدقاء آ’عزآء ،،
رئيسش وأآعضساء آلمجالسش آلبلدية

آلفرنسسية آلصسديقة ،،
يطيب لي ان اتوجه إاليكم بإاسسمي ومن
وسسط اآ’ف اأ’سسرى الفلسسطينيين في
سسجون ا’حتÓل اإ’سسرائيلي بتحية وتقدير
كبيرين ومن خÓلكم لمواطنيكم الفرنسسيين
ولكل اأ’صسدقاء ومؤويدي وداعمي نضسال
شسعبنا العادل من أاجل الحرية والعودة
واإ’سستقÓل.
آأ’صسدقاء آأ’عزآء،،
لقد تشسرفت ،قبل اختطافي قبل أاحد عشسر
عامًا من قبل قوات اإ’حتÓل العسسكري
اإ’سسرائيلي ،بزيارة بÓدكم الجميلة فرنسسا
والتعرف على شسعبكم الذي يحمل إارثا مهما
وكبيرا ً ،أاهدت فيه فرنسسا وثورتها للبشسرية
مثل للحرية والعدل والمسساواة ،تلك المثل
والقيم التي يناضسل شسعب فلسسطين من أاجلها
منذ عشسرات السسنين .كما ان معرفتي لتاريخ
بÓدكم جاءت من خÓل تحضسيري لرسسالة
الماجسستير التي حصسلت عليها عام  ١٩٩8من
جامعة بير زيت ،في العÓقات الدولية،
وعنوانها العÓقات الفرنسسية الفلسسطينية.
كما أانني تشسرفت بتشسكيل وترؤوسس أاول
جمعية برلمانية فلسسطينية فرنسسية في
تاريخ بÓدنا والتي منحتني فرصسة للقاء
عدد كبير من المسسؤوولين في فرنسسا.
إان العÓقة بين شسعبينا تزداد عمقا وقوة
وصسÓبة ،خÓل السسنوات الماضسية في
مجا’ت كثيرة حيث لعبتم في المجالسس
البلدية دورا ً مهماً فيها من خÓل العÓقة
مع البلديات الفلسسطينية التي هي مؤوسسسسات
منتخبة ديمقراطيًا وشسهدت تطورا ً بالغًا في
أادائها المتميز في السسنوات اأ’خيرة وكذلك
من خÓل عÓقات التوأامة التي تقومون بها
مع المخيمات الفلسسطينية حيث تؤوكدون من
خÓلها على دعمكم لحق الÓجئين
الفلسسطينيين في العودة إالى ديارهم التي
طردوا منها بقوة اإ’رهاب اإ’سسرائيلي.
كما أانني انتهز هذه الفرصسة لتقديم الشسكر
الجزيل للبلديات الفرنسسية التي منحتني
مواطنة الشسرف التي تشسرفني وأاعتز بها
كثيرا ً وأاشسكركم عليها وأاعتبرها تعبيرا ً
صسادقًا عن تضسامنكم مع شسعبنا المظلوم

اإ’حتÓل

والمقهور والمضسطهد من
والسسياسسة العدوانية والعنصسرية.
آأ’صسدقاء آأ’عزآء،،
كان بودي أان أاكون معكم اليوم أ’سستقبلكم
وأارحب بكم في مدينة القدسس عاصسمة
بÓدنا فلسسطين ،لكن واجب مقاومة
اإ’حتÓل والكفاح من أاجل الحرية والعدالة
حرمني ومعي خمسسة اآ’ف أاسسير فلسسطيني
منة ان نكون بينكم هذا اليوم.
إانني اؤوكد أانه و رغم القهر والعذاب
والحرمان فإاننا متمسسكون بالحقوق الوطنية
الثابتة لشسعبنا ،وأاننا نرى أان اليوم اأ’خير في
عمر اإ’حتÓل اإ’سسرائيلي لبÓدنا هو اليوم
اأ’ول للسسÓم في هذه المنطقة ،وأانا على
ثقة أان شسعبنا سسينتصسر من خÓل صسموده
على أارضسه ومواصسلته للمقاومة ضسد
اإ’حتÓل وإانجار وحدته الوطنية وبمسساندة
اأ’صسدقاء وا’حرار في العالم ،وإانهاء آاخر
وأاطول وأابشسع إاحتÓل في التاريخ المعاصسر.
آأ’صسدقاء آأ’عزآء،،
إان تعاونكم مع مجالسسنا البلدية المحلية
المنتخبة ديمقراطيًا تعزز من أاواصسر
العÓقات بين الشسعبين ،كما أان زيارتكم هذه
تشسكل فرصسة لÓطÓع على وحشسية
اإ’حتÓل اإ’سسرائيلي الذي ينهب اأ’رضس
ويسستولي على المياه ويوسسع المسستوطنات
ويعمل ليل نهار على تهويد مدينة القدسس
ومواصسلة حصسار قطاع غزة وحمÓت
ا’عتقال واسستمرار بناء جدار الفصسل
العنصسري وتضسييق الخناق والحصسار على
المزارعين والفÓحين واإ’عتداء عليهم
وعلى ممتلكاتهم ،كما أان زيارتكم تشسكل
فرصسة يشسعر فيها شسعبنا أانه ليسس وحده في
مواجهة الظلم والقهر والعذاب والمعاناة .
مرة أاخرى أارحب بكم وأاشسكركم على
جهودكم وأادعوكم لمواصسلة توطيد أاواصسر
العÓقة بين الشسعبين من أاجل الحرية
والعدالة والسسÓم في العالم بأاسسره وأاقول
لكم إان فجر الحرية آات ’ محالة.

مروأن ألبرغوثي
سشجن هدأريم
نيسشان 2013
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ارادة ( ا’سصير البطل سصامر العيسصاوي ) تنتصصر
معني ا’رادة فلسسطينيا أان تكون مصسرا علي
موقفك الثابت في التصسدي لÓحتÓل
ا’سسرائيلي وجرائم اسسرائيل التي ترتكبها
بحق الشسعب الفلسسطيني وهنا كانت ارادة
ا’سسير الفلسسطيني البطل سسامر العيسساوي
صساحب اكبر اضسراب في تاريخ البشسرية في
السسجون علي مسستوي العالم هي اقوى
واصسلب من قمع اسسرائيل حيث هزمت
اسسرائيل وكانت ارادة فو’ذية حيث يطلق
عليها ا’سسرى في السسجون تعبيرا منهم عن
قدرة الفو’ذ علي المقاومة حيث انه اصسلب
المعادن ..
سسري آلقدوة
في سسجون ا’حتÓل التجربة تعلمنا أان
ارادة ا’سسير هي اقوى من قمع الجÓد
وإارادة ا’سسير ’ بد أان تنتصسر فهيا ارادة فÓذية صسلبة قوية ’ تلين و’ تنكسسر
وهيا ارادة الحق علي الباطل وإارادة القوة علي القمع وإارادة الصسمود علي الفشسل
والهزيمة وإارادة ا’نسسان الصسامد الذي ’ يمتلك سسÓحا علي دولة الظلم
وا’سستبداد وإارادة الشسعب الفلسسطيني في مواجهة ا’حتÓل وغطرسسته التي
كانت لها حقائق واضسحة في مفهوم مواجهة ا’حتÓل ومعاني كبيرة تركها
وعلمها لأÓجيال المناضسل سسامر العيسساوي حيث لم يكون اضسرابه ا’طول في
التاريخ ا’ محطة مهمة ومدرسسة جديدة للثوار والشسعب الفلسسطيني المكافح
الصسامد علي ا’رضس الفلسسطينية ..
( ا’سسير البطل سسامر العيسساوي ) يشسكل مدرسسة وطنية حقيقية في مواجهة
الغطرسسة ا’سسرائيلية وفي مواجهة سسلب ا’رضس الفلسسطينية واسستمرار سسرقتها
وفي مواجهة رفضس منح شسعبنا حقوقه واسستمرارها في قمع الشسعب الفلسسطيني
 ..هنا تتجلي ا’رادة الفلسسطينية وتكون ارادة شسعبنا القوية في مواجهة حكومة
ا’حتÓل ا’سسرائيلي والقمع ا’سسرائيلي اليومي أ’سسرانا في سسجون ا’حتÓل
واسستمرار اسسرائيل في بناء المسستوطنات ونهب وسسرقة ا’رضس الفلسسطينية حيث
تكمن المواجهة الحقيقية في التصسدي لÓحتÓل بإارادة ا’نتصسار التاريخي الذي
حققه ( ا’سسير البطل سسامر العيسساوي ) وفي كيفية ادارته لمعركة المواجهة مع
رجال المخابرات ا’سسرائيلية الشسين بيت وفي مقدمة الصسمود والبطولة التي
حققها اسسرى الشسعب الفلسسطيني في سسجون ا’حتÓل يكون عنوان التحدي
الفلسسطيني ومواجهه اسسرائيل من اجل الثبات والصسمود واإ’رادة الحقيقية
ومعاني المقاومة وتفاصسيل الحياة اليومية لشسعبنا الفلسسطينية عبر الحواجز
ا’سسرائيلية واليات القمع ا’سسرائيلي المنظم التي تمارسسها عصسابات جنود
ا’حتÓل بحق شسعبنا في ا’راضسي الفلسسطينية المحتلة ..
التاريخ يصسنعه ا’بطال وقلة من الرجال الرجال وعبر تاريخنا الفلسسطيني
المعاصسر والذي يمتد الينا تجربة وحياه وفهما لمعني النضسال يكون ا’سسطورة
الصسلبة القوية واإ’رادة والقوة واإ’صسرار والعزيمة سسامر العيسساوي  ..هذا ا’سسير
ا’نسسان الذي تعجز مفردات اللغة عن الكتابة عنه وعن مواقفه وصسموده داخل
ا’سسر ..
وفي ظل واقع التضسحيات والصسمود البطولي أ’سسرانا في سسجون ا’حتÓل وما
حققته سسياسسة اإ’ضسراب عن الطعام من نتائج ملموسسة سسجل ا’سسير البطل
سسامر العيسساوي( اعظم انتصسار واكبر ملحمة في التاريخ لتكون عنوان للتحدي
وخوضس معركة الحرية من سسجون ا’حتÓل  ..فتحية له علي صسموده ومقاومته
للمحتل  ..التحية لكل اسسرانا في سسجون ا’حتÓل  ..ولنسستمر في مواجهة
المحتل حتى تحقيق الحرية وا’نتصسار الكبير ..
اسسماء سسجلتها الذاكرة الفلسسطينية ونقشست بحروف من نور في التاريخ
الفلسسطيني ولن تنسساها ا’جيال  ..ا’سسير المحرر خضسر عدنان واأ’سسيرة
المحررة هناء الشسلبي واأ’سسير المحرر محمود السسرسسك  ..وا’سسير البطل ايمن
شسراونة واأ’سسير البطل سسامر العيسساوي  ..حيث انه اليوم لن يسستسسلم للعدو
الغاصسب ويقهر ا’حتÓل بصسموده ا’سسطوري الرائع ..
هي تلك البطولة الفلسسطينية التي تفوق كل الكلمات  ..هذا هو ( ا’سسير البطل
سسامر العيسساوي ) صسامدا منتصسرا رافضسا الركوع للجÓد  ..حقا انها بطولة
نقف عاجزين عن وصسفها و’ يكون لكلماتنا أاي معني امام هذه ا’رادة الصسلبة
والعزيمة التي ’ تلين ..
انها ارادة ( ا’سسير البطل سسامر العيسساوي ) الذي يعلم ا’جيال معني الصسمود
ويكتب كل يوم لوحة الشسرف في سسجل نضسال الحركة الوطنية ا’سسيرة في سسجون
ا’حتÓل ..
كتبنا سسابقا عن الشسهداء واأ’سسري في مواقفهم البطولية والنضسالية وسسجلنا
رواية ا’نتصسار ا’سسير الشسيخ عدنان خضسر واأ’سسيرة هناء الشسلبي اما اليوم فأاننا
نقف امام حالة نضسالية فاقت مواقف الجميع  ..نقف امام ارادة نعجز عن
وصسفها ونسسجل رقم قياسسي في سسجÓت المجد والبطولة ليصسنع تاريخا مشسرفا
للشسعب الفلسسطيني البطل الذي يناضسل من اجل حقه في العيشس والحياة وليعيد
قضسية ا’سسري الي صسدارة الموقف الفلسسطيني  ..نقف اليوم امام بطولة ا’سسير
البطل سسامر العيسساوي الذي حطم الرقم القياسسي في ا’ضسراب عن الطعام من
اجل القضسية المركزية وا’هتمام الدائم والحي في وجدان كل فلسسطيني ومن
اجل العمل علي تدويل قضسية ا’سسري ورفعها علي المسستوي الدولي وان تكون
قضسية ا’سسري في سسجون ا’حتÓل بمسستوي الحدث ا’برز والهام علي المسستوي
العربي والدولي والفلسسطيني في نفسس الوقت ..
اننا نتطلع ونصسبو الي الشسرفاء واأ’حرار والثوار في الوطن العربي والعالم اجمع
الي دعم اسسرانا ومسساندة ا’سسري في سسجونهم والمطالبة بإاطÓق سسراحهم من
سسجون ا’حتÓل الذي يسستخدمهم كرهائن حرب ودروع بشسرية لمشسروعات
ا’سستيطان والتهويد ا’سسرائيلي أ’رضسنا ..
اننا نتوجه برسسالة واضسحة للعالم ولكل المنظمات الحقوقية الدولية والي ابناء
الشسعب الفلسسطيني وامتنا العربية واإ’سسÓمية من اجل مسساندة اسسري الحرية في
سسجون ا’حتÓل ومن اجل بقاء قضسية اسسرانا حية ودعما لأÓسسرى ا’بطال في
سسجون ا’حتÓل الذين يواجهون خطر الموت من جراء سسياسسة القمع
ا’سسرائيلية وعدم ا’سستجابة الي مطالبه العادلة ..
سسري القدوة

رئيسس تحرير جريدة الصسباح الفلسسطينية
www.alsbah.net
infoalsbah@gmail.com

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ
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مع فلسسطين ظالمةأآو مظلومة

اعتقا’ت تجمد مسصيرة عبد الباسصط
الحاج التعليمية منذ  14عاًما.......

طالب منذأآربعة عشسر عامًاأآويزيد في جامعة آلقدسش آلمفتوح في مدينة جنين ،تخصسصش تربية
إآسسÓمية،وليسست كل هذه آلفترةإ’كمال رسسال آلماجسستيرأآو آلدكتورآة كما آلكثيرين ’ بل هي آلشسهادة
آلجامعية آأ’ولى(آلبكالوريوسش) ،آلتي لم يسستطع عبد آلباسسط آلحاج نيلها بسسبب آ’عتقا’ت.

اأ’سسير عبد الباسسط جميل الحاج ،من
مواليد  ، ١٩7٣/٣/١7من بلدة
جلقموسس قضساء مدينة جنين ،متزوج
وأاب لثÓثة أاطفال ،قضسى أاكثر سسنين
حياته متنق ً
 Óبين سسجون ا’حتÓل
تصسول به السسلطات ا’سسرائيلية
وتجولوتواصسل نقله من سسجن آ’خر،
فحرمته من إاكمال تعليمه.
الحديث يطول ،عن اأ’سسير عبد
الباسسط الحاج ومسسيرته ا’عتقالية
الطويلة ،التي قالت زوجته أام همام
لمركز““أاحرار““ لدراسسات اأ’سسرى
وحقوق اإ’نسسان إانها بدأات منذ عام
 ،١٩٩5عندما قضسى فيها بالسسجن
ثÓثة سسنوات ونصسف إاداريًا.

اعتقا’ت متتالية
أام همام ،تذكر اعتقا’ت زوجها كلها
باليوم والسساعة والتاريخ ،و’ تنسسى
كيف كان جنود ا’حتÓل يداهمون
البيت بكل شسراسسة ويقومون بتدمير
كل ما فيه من محتويات ،وما كانوا و’
زالوا يمارسسونه من
ترهيب
لأÓطفال.
وتقول«:
اعتقل
زوجي عام
 ،١٩٩8وبعد
فترة قصسيرة
من زواجنا،
وحكم عليه
بالسسجن في
الحين
ذلك
إادارياً أ’ربعة
أاشسهر““.
وتضسيف ““ و اعتقل أابو همام عام
 ،٢٠٠١وقضسى خمسسة أاشسهر إادارية
وكان لنا من اأ’بناء في ذلك الحين:
بشسرى وهمام ،وفي كل مرة كان يوضسع
فيها عبد الباسسط قيد ا’عتقال
اإ’داري ،بسسبب الحجة الدائمة التي

يمارسسها ا’حتÓل
تبديه أام همام،
مع من يضسعهم رهن
واأ’بناء بشسرى وهمام
ا’عتقال اإ’داري،
وبيسسان التي لم تكمل
أا’ وهي التذرع
من العمر عامين ،من
بوجود (ملف سسري)
إاعادة اعتقال أابو
لأÓسسير المذكور““.
بتاريخ
همام
من
،٢٠١٣/٤/١٣
معاناة مسصتمرة
منزله ،والتخوف من
ا’عتقال
إاعادة
تواصسل أام همام
اإ’داري بحقه من
سسرد تواريخ اعتقال
جديد ،اأ’مر الذي
الزوج ،واسستمرار
العائلة
تسستنكره
معاناة اأ’سسرى ،جنين –علي سشمودي
بشسدة ،فما عادت
فاعتقل أابو همام
انتهاكات
تطيق
أايضسًا عام  ،٢٠٠5وحكم بالسسجن لمدة
سسنتين ونصسف ،وما إان خرج من اأ’سسر ا’حتÓل وإاعادة ا’عتقال مرات
وتنفسس الحرية خارجه أاسسبوعًا واحدا ً ومرات.
فقط ،حتى أاعاد ا’حتÓل اعتقاله أاما اأ’بناء :بشسرى  ١٣عامًا ،وهمام ١١
من جديد ولبث سسنة ونصسف في عامًا ،فيؤوكدان ل ““أاحرار““ أانهام
عايشسا والدهما فقط في أاطول مدة
ا’عتقال اإ’داري من جديد.
وتتابع ““ اعتقل زوجي الذي يعاني من زمنية كان معهم فيها ،وهي أاشسهرا ً
سسبعة قضساها اأ’سسير الحاج
(ديسسك) في الظهر ،ومن
معهم بعد اعتقال عام ،٢٠٠5
أازمة
وقبل اعتقال عام ،٢٠١١
وقا’ إانهما في تلك الفترة
كانا أاقرب على والدهما
أاكثر من أاي وقت مضسى،
وأان العائلة كلها اسستغلت
تلك الفرصسة التي قرب
منهم عبد الباسسط فيها.
ويقول همام «:في ليلة
اأ’خير
ا’عتقال
لوالدي ،اسستيقظت
على أاصسوات الجنود
وكن
وصسراخهم،
شساهدا ً على ما فعله ا’حتÓل من
صسدرية ،عام  ٢٠١١اسستراق والدي من فراشسه ومن بيننا،
إادارياً أايضسًا لمدة عام وأاربعة أاشسهر ،حتى أانني وأاختي بشسرى لحقنا بوالدي
بعد سسبعة أاشسهر من التحرر ،وهي عندما اسستاقه الجنود معهم ،ظانين
الفترة اأ’طول التي قضساها أابو همام أان باسستطاعتنا اللحاق به ومنع
اعتقاله ،فما قام جنود ا’حتÓل إا’
مع عائلته““.
بالصسراخ بنا وإارجاعنا ،وهناك وقف
همام وبشسرى صسامتين وعاجزين عن
ا’بناء والغياب
الكÓم...لتنطق الدمعات التي
ومع اسستمرار وضسع اأ’سسير في مراكز
ترغرغت في عينيهم.
التحقيق حتى اآ’ن ،ومع تخوف شسديد

إإسسرإئيل دولة ““محرقة““
قال وزير شسؤوون اأ’سسرى والمحررين عيسسى
قراقع أان الممارسسات والسسلوكيات
اإ’سسرائيلية تجاه اأ’سسرى في سسجون
ا’حتÓل تدل على مدى التدهور القيمي
واأ’خÓقي لدولة إاسسرائيل ،وأانها ’ تملك أاي
مصسداقية للسسÓم والتعايشس مع الشسعب
الفلسسطيني.
وقال أان جرائم حرب وجرائم ضسد اإ’نسسانية
مصسحوبة بمنظومة قضسائية وقانونية
إاسسرائيلية تنتهك القانون الدولي اإ’نسساني
تدل على سسياسسة أايدلوجية وفكر اسستعماري
متكرسس في المؤوسسسسة اأ’منية والتربوية
اإ’سسرائيلية لهذا يدفع اأ’سسرى ثمنا غاليا
بسسبب ذلك.
وأاوضسح قراقع أان إاسسرائيل دولة ““محرقة““
تمارسس ““العنصسرية وا’ضسطهاد““ و’ تعرف

الوجود إا’ بالحرب والنزاع والعدوان على
حقوق اآ’خرين .
وكشسف قراقع أان دولة تعتقل مليون
فلسسطيني وتقتل  ٢٠٤أاسسرى منذ عام ،١٩٦7
وتصسدر  ٢٣أالف أامر اعتقال إاداري وتعتقل
 8٠٠٠طفل فلسسطيني منذ عام  ،٢٠٠٠وتزج
النواب المنتخبين في السسجون ،وتمارسس
ا’همالي الطبي وتقمع اأ’سسرى بأاسساليب
وحشسية ،أانها دولة ’ تريد السسÓم و’
ا’سستقرار و’ زالت دولة فوق القانون.
ورفضس قراقع أان يكون ما يسسمى السسÓم
ا’قتصسادي على حسساب الحقوق اأ’سساسسية
لشسعبنا الفلسسطيني وأابرزها إاطÓق سسراح
اأ’سسرى قائ Óلسسنا شسعب إاغاثة بل شسعب
يريد الحرية وا’سستقÓل ،وأان تجميل وجه
ا’حتÓل هو تكريسس عميق وخطير لبقاء

هذا
ا’حتÓل.
أاقوال قراقع جاءت خÓل اللقاء الدولي
الذي نظمته الحملة الوطنية إ’طÓق سسراح
مروان البرغوثي في الذكرى ’ ١١عتقاله
وبحضسور أاكثر من مائة شسخصسية دولية وتحت
عنوان الحرية والكرامة والذي اسستمر على
مدار يومين في مدينة رام الله.

العدد
١٦٠٩٤
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الحريةأ’سصرى الحرية ولسصتم وحدكم
إان حرية ا’سسرى على سسلم
اولويات القيادة الفلسسطينية
واهتماماتها هي الشسغل
الشساغل للشسعب الفلسسطيني
وهناك اجماع وطني من قبل
الشسعب
ابناء
جميع
الفلسسطيني حول قضسية
ا’سسرى احد الثوابت التي
اقرتها القيادة الفلسسطينية ان
’ عودة للمفاوضسات ا’
بإاطÓق سسراح ما اتفق علية
في شسرم الشسيخ وتفاهمات
رئيسس الوزراء ا’سسرائيلي
ا’سسبق ايهود اولمرت وان ’
حل ا’ بتحرير كافة ا’سسرى
وان الجانب ا’سسرائيلي غير
جاد في التعاطي مع العملية
السسلمية وان مسساومات الحكومة ا’سسرائيلية على
حرية اأ’سسرى هي تأاكيد على الموقف الرافضس
للعملية السسياسسية.
مؤوتمر ““الحرية والكرامة““ الذي عقد في فندق
جراند بارك في مدينة رام الله ،هو مؤوتمر أاقيم
لتحشسيد الدعم والمناصسرة لقضسية اأ’سسرى
لمناسسبة الذكرى الـ’ ١١عتقال اأ’سسير مروان
البرغوثي (ان ا’نسسان قضسية )والذي يشسارك فيه
 ١٠٠ضسيف دولي من البرلمان اأ’وروبي ووفد من
جنوب إافريقيا.
وهذا تدويل لقضسية ا’سسرى ان ا’حتÓل يعيشس
غطرسسة ا’مسس وينتهك كل القوانين وا’تفاقات
الدولية ففلسسطين اليوم ليسست فلسسطين ا’مسس
فهي دولة مراقب في ا’مم المتحدة لها وعليها
ان دولة ا’حتÓل لن تبقى فوق القانون الدولي
قال ،السسيد فياضس (( انه لم يعد ممكنا السسماح
إ’سسرائيل في القفز عن قواعد القانون الدولي
وعن المكانة القانونية لدولة فلسسطين كأارضس
محتلة و’ ا’سستمرار في انتهاك المكانة
القانونية لأÓسسرى الفلسسطينيين )).
ان قبول دولة فلسسطين بصسفة مراقب في ا’مم
المتحدة يعزز من المكانة القانونية أ’سسرانا حيث
ان ذلك يفتح الباب لتكون فلسسطين واحدة من
الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بكل ما يترتب
على ذلك كله من حقوق في مقدمتها حق ا’سسرى
في الحرية كما حق شسعبنا في الخÓصس من
ا’حتÓل وتقرير مصسيره وتجسسيد سسيادته في
كنف دولة مسستقلة وكاملة السسيادة على كامل
ارضسنا المحتلة منذ عام  ١٩٦7وعاصسمتها القدسس
الشسريف.
وعدد اسسرى الحرية الفلسسطينيين  ٤٩٠٠اسسير
يقبعون في سسجون ا’حتÓل ا’سسرائيلي منهم
 ١٠٦ما قبل عام  ١٩٩٤اي قبل توقيع اتفاقية
اوسسلو واقلهم مضسى على اعتقاله حوالي  ١٩عاما
و ٢7منهم امضسوا اكثر من ربع قرن في سسجون

ا’حتÓل اضسافة لأÓطفال دون سسن الثامنة عشسره
والمرضسى والنسساء حيث العديد منهم في حالة
الخطر ويعانون من امراضس القلب والسسرطان
والفشسل الكلوي وغيرها من ا’مراضس الصسعبة
والمزمنة و’ يتلقون العÓج المناسسب واسستشسهد
 ٢٠٠اسسير بعد ا’عتقال داخل السسجون
والمعتقÓت جراء ا’همال الطبي او التعذيب
واخرهم الشسهيد ا’سسير ميسسرة ابو حمدية وقبلة
الشسهيد ا’سسير عرفات جرادات هذا يؤوكد
ضسرورة الوقوف على الواقع الصسحي وا’نسساني
لأÓسسرى.
وهناك اهمية قصسوى لتنفيذ قرار البرلمان
ا’وروبي بإارسسال بعثة تقصسي حقائق برلمانية
حول ظروف اأ’سسرى الفلسسطينيين ،وكذلك قرار
منظمة الصسحة العالمية بتشسكيل لجنة تقصسي
حقائق حول اأ’وضساع الصسحية وا’نسسانية
لأÓسسرى .وان قضسية ا’سسرى بحاجة لحشسد دولي
للوقوف مع حق اسسرانا في الحرية وا’قرار
بحقوقهم ومكانتهم التي تؤوكدها كافة
المعاهدات والمواثيق الدولية وفي مقدمتها
اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة وا’عÓن
العالمي لحقوق ا’نسسان والعهد الدولي للحقوق
المدنية والسسياسسية ،اضسافة الى اتفاقية ’هاي
واتفاقية مناهضسة التعذيب ،وقالت نائب رئيسس
البرلمان ا’وروبي ““إايزابيل دوران““ (انها قضسايا
قانون وانتهاك اسسرائيلي يجب ان يحاكم عليها
ويقاضسون خاصسة عندما يعتقل الفلسسطينيون بÓ
محاكمة وكل ذلك يعتبر قضسايا حقوق انسسان
واشسارت دوران الى ان ا’تحاد ا’وروبي تم
إانشسائه وفقا لمبادئ الحرية وحقوق ا’نسسان
وتلك القضسايا تتمحور على مسستوى ا’تحاد
ا’وروبي وان الشسعب الفلسسطيني متعطشس للحرية
وا’سستقÓل وان الحرية ’ تمنح ولكن تؤوخذ بأاعز
التضسحيات.

ألكاتب :زهرأنأأبو قبيطة

جمعيـة””حسص ـام”” تلتق ـي مسصتشصـارة
سصفارة النرويج في فلسصطين
آلتقي وفد يمثل جمعية آأ’سسرى وآلمحررين ““حسسام““ بالبروفيسسور
بيفرلي ميلتونإآدوآردز مسستشسارة آلسسفارة آلنرويجية في دولة
فلسسطين خÓل زيارتهاإآلي قطاع غزة .
وضسم الوفد كل من رفيق حمدونة مدير عام
الجمعية وموفق حميد مدير العÓقات العامة فيها
وأاسسامة الوحيدي مدير إاعÓم الجمعية وعطية
الشسيخ مدير جمعية حسسام ““فرع رفح““ .
وقد تركز الحديث خÓل اللقاء حول مجمل
الظروف الصسعبة التي يعاني منها أاسسرى قطاع غزة
في ظل تصساعد ا’نتهاكات اإ’سسرائيلية التي
ترتكب بحق عموم اأ’سسرى وحرمانهم من أابسسط
حقوقهم  ،إاضسافة إالي أاوضساع اأ’سسرى المحررين
في قطاع غزة وطبيعة التحديات التي تواجههم مع
اسستمرار مسسلسسل الحصسار و التضسييق الذي
يسستهدف أاهالي قطاع غزة المحاصسر .
وقدم رفيق حمدونة خÓل اللقاء شسرحا تفصسيليا
حول الظروف المأاسساوية التي يعاني منها اأ’سسرى
وذويهم مشسيرا إالي أان قضسية اأ’سسرى هي محط
اهتمام كافة شسرائح المجتمع الفلسسطيني
باعتبارهم أاسسرى حرية ناضسلوا من أاجل إانهاء
اإ’حتÓل واسستعادة الحقوق المشسروعة للشسعب
الفلسسطيني .
وأاوضسح حمدونة بأان جوهر عمل جمعية ““حسسام““
يتركز في حماية حقوق اأ’سسرى الفلسسطينيين
وتقديم كافة أاشسكال الدعم واإ’سسناد لذويهم
وتحديدا أاطفال اأ’سسرى المحرومين من لقاء
آابائهم منذ سسنوات بسسبب منعهم من زيارتهم
معتبرا ذلك أاحد أاقسسى أاشسكال ا’نتهاك بحق
اأ’طفال في العالم .
وأاكد حمدونة علي ضسرورة تفعيل العمل بقانون
اأ’سسرى والبحث عن مصسادر تمويل لتنفيذ بنوده

المعطلة منوها إالي أاهمية تطوير برامج تأاهيل
اأ’سسرى المحررين وخطورة عدم ا’هتمام بهذا
القطاع العريضس في المجتمع الفلسسطيني وما قد
يحمله ذلك من آاثار سسلبية علي كامل المجتمع
الفلسسطيني .
بدوره طالب موفق حميد مدير العÓقات العامة
في جمعية ““حسسام““ دولة النرويج بالعمل علي عقد
المؤوتمرات المسساندة لقضسية اأ’سسرى واسستضسافة
ذويهم إ’تاحة الفرصسة أامامهم إ’يصسال رسسالة
الحرية والكرامة التي يجسسدها أابناءهم بصسمودهم
داخل سسجون اإ’حتÓل .
من جهتها عبرت البروفسسور إادواردز عن سسعادتها
البالغة بهذا اللقاء مبدية حرصسها علي التعرف
أاكثر علي أاوجه المعاناة المرتبطة بقضسية اأ’سسرى
للتمكن من المسساهمة في إايجاد السسبل الكفيلة
بالحد من معاناة اأ’سسرى الفلسسطينيين وتجنب
ا’نعكاسسات الخطيرة المترتبة علي هذه القضسية
المحورية .
وتطرقت إادواردز إالي ما تقدمه دولة النرويج من
دعم مالي وسسياسسي للشسعب الفلسسطيني مشسيرة إالي
أان نسسبة كبيرة من هذا الدعم تخصسصس لتقديم
الخدمات اإ’نسسانية لقطاعي اأ’سسرى والمحررين
كما تعهدت باسستمرار تقديم الدعم والتأاييد لكل
الجهود الرامية إ’رسساء قواعد العدل وا’سستقرار
في المنطقة مبدية تفهمها لما تمثله قضسية
اأ’سسرى من قيمة نضسالية وأاولوية مطلقة لدى
الشسعب الفلسسطيني وما يمليه ذلك من ضسرورة
ملحة إ’يجاد حل سسريع وعادل لقضسيتهم .

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

الحرية والكرامة

قضسية آأ’سسرى على سسلم
أآولويات آلقيادة

أآكد آلرئيسش محمود عباسش ،آليوم
آلسسبت في مؤوتمر “آلحرية
وآلكرآمة“ آلمنعقد في مدينة رآم
آلله ،أآن قضسية آأ’سسرى على سسلم
أآولويات آلقيادة آلفلسسطينية
وآهتماماتها.
وقال في كلمة مصسورة مسسجلة ،إاذ أانه
يتواجد حاليا في مهمة رسسمية خارج
الوطن“ ،نسستذكر ونحن نحيي يوم
اأ’سسير ،اأ’سسرى الذين قضسوا زهرة
شسبابهم في سسجون ا’حتÓل بعضسهم
ارتقى شسهيدا ،كان آاخرهم الشسهيد
ميسسرة أابو حمدية ،وبعضسهم خاضس
اإ’ضسراب عن الطعام لفترة طويلة مثل
اأ’سسير سسامر العيسساوي“.
وأاضساف خÓل المؤوتمر المناصسر
لقضسية اأ’سسرى لمناسسبة الذكرى الـ١١
’عتقال اأ’سسير مروان البرغوثي،
والذي يشسارك فيه  ١٠٠ضسيف دولي من
البرلمان اأ’وروبي ووفد من جنوب
إافريقيا ،أانه “في خضسم إاحياء شسعبنا
لذكرى يوم اأ’سسير تأاتي اليوم الذكرى
الـ’ ١١عتقال اأ’سسير مروان البرغوثي
الذي عانى ويعاني من اأ’حكام الجائرة
والعزل طيلة السسنوات السسابقة في
اأ’سسر“.
وتابع “من واجبنا ا’سستمرار بالفعاليات
الوطنية مع أاسسرانا طيلة العام ضسد
ممارسسات سسلطات ا’حتÓل وانتهاكها
للقانون الدولي بحق اأ’سسرى“.
وأاكد أان حرية اأ’سسرى المقياسس الذي
يتم من خÓل تقييم جدية الجانب
اإ’سسرائيلي في التعاطي مع العملية
السسلمية“ ،ف Óحل إا’ بتحرير أاسسرانا
وعودتهم إالى أاهلهم وأاحبائهم ،وهذه
الطريق إالى إاقامة دولتنا الفلسسطينية
المسستقلة بعاصسمتها القدسس الشسريف“.
وقال “لن تمر جرائم ا’حتÓل التي
ارتكبت بحق شسعبنا طال الزمان أاو
قصسر ،وإان سسلطات ا’حتÓل انتهكت
كل القوانين وا’تفاقيات الدولية،
ففلسسطين اليوم ليسست فلسسطين
اأ’مسس ،فهي اليوم دولة مراقب في
اأ’مم المتحدة ،ولنا حرية ما يتمتع به
موقفنا القانوني بأان نلجأا إالى ما يحق
لنا ،فصسبرنا له حدود وبالعقل والحكمة
نقيسس اأ’مور“.
وأاضساف “أاحيي أاسسيراتنا وأاسسرانا
اأ’بطال في سسجون ا’حتÓل
الصسامدين ،أاحمد سسعدات ،والنواب
والنسساء،
اأ’طفال،
المنتخبين،

والمرضسى ،ونجدد العهد لهم بأاننا لن
نتوانى ولن نترك بابا إا’ سسنطرقه
لتحقيق آامال أاسسرانا وأاحبائهم
بالحرية“.
بدوره ،قال رئيسس وزراء حكومة تسسيير
اأ’عمال سسÓم فياضس “إان مشساركتكم في
هذا اللقاء الدولي الهام ،تشسكل بالنسسبة
لنا حدثًا هاماً ونوعياً لتأاكيد التضسامن
مع شسعبنا وأاسسراه ،في وقت نسسير فيه
بثبات ،نحو الحرية بمعناها الواسسع،
وخاصسة الحرية التي يسسعى شسعبنا لنيلها
في وطن له ،كحق طبيعي كباقي شسعوب
اأ’رضس“.
وتابع “أاتوجه إالى كل أاسسرانا القابعين
في سسجون ا’حتÓل ،وفي القلب منهم
أاسسرى القدسس المحتلة ،إالى اأ’طفال
منهم والمرضسى والنسساء ،وإالى اإ’داريين
والمحكومين والموقوفين ،وإالى أاعضساء
المجلسس التشسريعي مروان البرغوثي،
وأاحمد سسعدات ،وجمال الطيرواي،
وحسسن يوسسف ،ومحمد طوطح ،وأاحمد
مبارك ،ومحمود الرمحي ،وفتحي
قرعاوي ،وباسسم الزعارير ،وعماد
نوفل ،وياسسر منصسور ،ومحمد الطل،
وحاتم قفيشسه ،وأاحمد عطّون ،أ’قول
لهم جميعًا “لسستم وحدكم فشسعبكم يقف
موحدا خلف قضسيتكم ،وهذا اللقاء هو
رسسالة أاخرى تؤوكد أانكم لسستم وحدكم
في معركة الحرية فكل مناضسلي العدل
والسسÓم في العالم يقفون معكم ومع
نضسال شسعبكم من أاجل حريتكم وحرية
فلسسطين وشسعبها“.
وأاشسار إالى أان المأاسساة اإ’نسسانية التي
يعيشسها شسعبنا من جراء ا’حتÓل
وإارهاب مسستوطنيه تسستصسرخ ضسمائر
كل أاحرار العالم ،للوقوف مع شسعب
فلسسطين وحقه الطبيعي في الحياة
والحرية والكرامة ،ووقف كل ما
يتعرضس له من ظلم وطغيان ،وتمكينه
من الخÓصس من ا’حتÓل ومعاناته،
بما يتطلبه ذلك أايضسًا من ضسرورة حشسد
الدعم الدولي للوقوف مع حق أاسسرانا
في الحرية ،واإ’قرار بحقوقهم
ومكانتهم التي تؤوكدها كافة المعاهدات
والمواثيق الدولية ،وفي مقدمتها
اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة،
واإ’عÓن العالمي لحقوق اإ’نسسان،
والعهد الدولي للحقوق المدنية
والسسياسسية ،إاضسافة إالى اتفاقية ’هاي،
واتفاقية مناهضسة التعذيب.

العدد
١٦٠٩٤

مع فلسسطين ظالمةأآو مظلومة

آلدرع آلبشسري

الطفل محمد ربيع حسصن ربيع
اعتقلت قوات ا’حتÓل ا’سسرائيلى يوم
الجمعة الماضسية  ٢٠١٣…٤…٢٠الطفل محمد
ربيع حسسن ربيع ( )١7عامًا  ،وهو من مواليد
 ١٩٩5…١٠…٢٤والسسنة القادمة كان سسيقدم
التوجيهي  .الذي كان يشسارك في المسسيرة
السسلمية ا’سسبوعية في أابو ديسس .
لحظة آ’عتقال :
حيث اسستخدمه ا’حتÓل كدرع بشسري
واٍق  ،للتسسلل بين المسسيرة السسلمية
لÓسسرى التي كان شسارك بها صسدفة ،
وعند اعتقاله انهالوا عليه ضسربًا
مبرحًا أامام الناسس  ،ثم قطعوا الشسارع
وهو يتقدمهم  ،وبعد ذلك وضسعوه في
الجيب العسسكري  ،ثم اخرجوه بعد
لحظات  ،وبدأاوا باطÓق عيارات
نارية حوله  ،كحركة اسستفزازية
منهم له  ،وكان ذلك أايضسًا امام
الناسس .
أابو سسائد ربيع هو جد ا’سسير
محمد:
وهو متضسامن بشسكل مسستمر امام الصسليب
ا’حمر في رام الله  ،وقام بالتقاط صسور
لحفيده محمد وهو مقيد ويمشسي أامام
المحتلين كدرع لهم ليسستطيعوا التوغل بين
افراد المسسيرة التي تمت في أابو ديسس .
و’زال اهله متأاثرين على ما حدث إ’بنهم
ويناشسد المسسؤوولين والحقوقيين ’ ،نقاذ ابنه
ا’سسير الطفل .
ويسستصسرخ المنظمات ا’نسسانية للفضسائيات ،
فيقول  :أاليسس هذا بطفل عندكم يا عالم ؟
ويقدم جد محمد صسور حفيده وهو مكبل

اليدين لكل متضسامن
امام الصسليب  ،كما يحدث للقنوات
الفضسائية ما حّل بإابنه .
تم تأاجيل محكمته وفق ما أافاد المحامي
خالد ا’عرج الى  ٢٠١٣…5…7قبل أايام ،
والعائلة مازالت تقف امام الصسليب ا’حمر ،
تنتظر كلمة واحدة تطمئنهم عن ابنهم محمد
ابن السسبعة عشسر ربيعًا.
الحرية كل الحرية أ’سسرانا وأاسسيراتنا

أعدأد :أيمان سشيÓوي
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أآنتِ وآأ’رضَش مرسساي ،فلتعدي آلمرآكب!!
في سسجون آ’حتÓل هناك حيث
غياهب آلظلم وآلظÓم يربضش
مجموعة من شسباب قريتنا (تلفيت-
نابلسش) يعانون من ظلم آأ’حكام
آلعالية ،منتظرين فرجا لعله قريب،
ويعانون منآآ’م فرقة آأ’هل
وآأ’حباب ،متلهفون لمعانقة نسسيم
آلجبل وآلسسهل وآلوآدي ،لهؤو’ء
آأ’سسرى ولكلأآسسير متشسوق لرؤوية
آأ’رضش وليعانقأآحبته في عليل
نسسائمهاأآهدي هذه آلقصسيدة.
هيأآخت كل مدينة ببÓدي
هي قطعة من خاطري وفؤوآدي
هي نبضش كل قصسيدة محبوكة
بالحب وآأ’فرآح وآإ’سسعاد
هي صسنو حبيبةأآحببتها
عاشست بفكري لحظة آلميِÓد
هي قريتي فيها مرآبع صسبوتي
فيها آعتمرت بعمرة آأ’مجاِد
هي قريتي فيها آنتميت لفكرة
ن آلهدى آلمرتاِد
من حبأآوطا ِ
’ تعذلوني في آلحبيبةإآنها
كلي وآآمالي وفجري آلنادي
’ تعذلونيإآن رأآيت حبيبتي
بسسهولها وجبالها وآلوآدي
فجمالها كجمال غانية آلرؤوى
أآو لسست تدري ما آلغرآم آلشسادي؟
هي ُمهرة عبرت بآافاق آلمدى
فسسرت صسهي Óفي آلمدى آلمتهادي
جبلت حنايا آلشسوق منأآندآئها
قطرت علىأآرضش آلسسنا آلوّرآِد
أآروت حنيني من ندى متعانق
في كف غانيتي بخمر نجاِد
أآصسحو على آلحبْين وقتا ممتعا
فتضسمنيأآرضسي بطيف سسعاد!!

فرأسص حج محمد

سصامر الفلسصطيني!!..
جوأد بولسص

ت
أاخاف عندما يفيضس الفرحَ ،ف َطمُيُه خانق وقلوبنا معّدة للقلق .قنع ُ
بأافراحي الصسغيرة ،عشست معها على ضسفاف اأ’مل .تأاهّبت دوًما
لموجعات دهري والعطشس ،فلكم:
تإآلى برد آلشسرآب وغّرني
«ظمئ ُ

جدآ ُمزن ٍ
ة يرجى جدآها وما تجدي““
َ

شسهدتُ اليوم ميَÓد بطل ٍ في فلسسطين .على صسهوة أامعائه اندفع
ف على صسدر
حه .واق ٌ
كالسsسيل ،كانت اأ’رضس بصسّفه وجُند الغيم رما ُ
الخسسارة ،حفرت الكرامة برَقها وصسرخ الرعُد عالًيا:
«’ يسستوي دآعي آلضسÓلة وآلهدى

ق وباطلُ““
و’ حجة آلخصسمين ح ٌ

في زمن القحطُ ،ولَد في أاّمة العرب انتصسار وهو ““انتصسار لكل الشسعوب
المجاهدة من الظلم والطغيان ومصسادرة حقوق الشسعوب ..صسفحة
مشسرقة في تاريخ العرب والمسسلمين““ (القدسس العربي يوم .)٤/٢٤
فلسسطين ما زالت فلسسطين :وّلادة اأ’نبياء وأارضس الخسسارة والبطو’ت؛
أ’بطالها آاباء كثر ،و’نتصساراتها رعاة وعروشس مخّلدة ومسساند.
ِ
ت في صسدرك يا
في زمن النفط ُولَدت في الشسرق أاسسطورة .أاما َهَمسس ُ
ابن العيسسوية وقلت :انتبه! كّلهم بحاجة ““لداودنا““ يقارع ““جولياتهم““
وينتصسر .هكذا سستنطق الليالي والرواية سستبّلغ بعد أان ينقضسي عصسر
الدم .كم حّذرتك يا ابن أامك ،ترّفق بقلبك و’ تنكسسر ،ف Óلحمك
لحمك و’ عظمك عظمك ،من أاّول القهر صسرت للعرب فارسًسا وفرسًسا
ونهًرا .عليك الموت محظور يا سسامر ،فلسسطين ما زالت ترتب مخادع
شسهدائها ’ ،تشسّوشس عليها رتابة الوعد .عشس! كفاها عرسساًنا ُزّفوا ،كما
يشستهي الدود ،باأ’بيضس.
في كل مّرة قابلتك خفت إان غابت البسسمة عن وجهك ،وخفت أاكثر
عندما كنت تضسحك .أانا ’ أاعرف كيف يكون اأ’بطال؟ عنترة في
الذاكرة عابسس غضسوب مصسقول من عتمة ،والمقدوني كان يضسحك من
قدميه وأانف سسيفه .لم يبك ““أاخيل““ و’ ابن ذي يزن ’ .تضسحك كثيًرا
و’ تبك فأانت مولود من خصسر الزمن ،أاسسطورة أامة غفت و’ تفيق إا’
بميÓد بطل ،سساحر ونصسر.
في كّل زيارة كنت أاجدك ناقصًسا ،كمن يعيد حياته لباريها بالتقسسيط.
راهنوا على سسقوطك والهزيمة ،أ’نهم عرفوا أانك الفلسسطيني عاشسق
الحياة .قامروا بكل وسسيلة وحيلة ،ونحن مثلهم خبرنا أان الحرب خدعة
و«ابن ذي يزن““ جاد بشسجاعته ،لكنها كانت أاخًتا للمراوغة والحيلة.
رسسمنا مًعا وتواعدنا على هدف وميعاد .في كل مّرة تركتك ،تقاوم،
تناور ،تعاند ،تهادن ،تهدد ،تصسالح ،افعل ما شسئت وابَق على بسسمة.
خوف يزيله أامل .ننام والليلة حبلى .نفيق في حضسن فجر باسسم .على
حدود القلب أاقمنا الخيمة ،فيها ولدت ،كما اشستهتك أاّمتك للمجد،
وحياتك عندها كانت هامش ًسا في سسفر البطل.
لتكن بطلًا إالى حين يرسسب غبار هذه المعركة!..
لتكن أاسسطورًة ،ونم قليًلا ،ثم أافق وُعد إالينا إانسساًنا بقلب عاشسق كما في

حكايات البشسر!..
أاين الحقيقة؟ في هذا العرسس حاصسرني هذا الفيضس من المجد العربي
الجارفُ .أاشسِفق على سسامر اليوم وأاخاف عليه .هو ابن أامه ،سسيبكي
عندما يسسقط عصسفور عن شسجرة في حاكورة بيته في العيسسوية ،ولن
ينام إاذا الحبيبة أاعرضست عنه من حيطة أاو د’ل أاو شسفقة .قهر سسامر
عنجهية جهاز خطط أان ’ يتراجع و’ يسساوم إا’ بإارجاعه ليقضسي
زهرة عمره وراء قضسبان القهر ،فعل سسامر ذلك بروية عاقل وثبات
مناضسل وإاصسرار صساحب حق وقضسية .لم يكن سساحًرا ،خط sلنفسسه سسياج
الكرامة وفراشسها .تمسّسك بذلك كمن يؤوثر العزة على الحياة المذّلة .لم
يكن واهًما .عشسق الحياة واسستعsد لحرب فرضست عليه ،واجهها بكل
جاهزية حتى حافة الرحيل ،ونجح بإاسسقاط المكيدة.لم يكن حالًما.
سسامر الذي كنت أالقاه بين بسسمة وعبسسة يتأاsهب كل يوم لجديد ،كان
خÓصسة اإ’نسسان الذي يشسبه أاخي وجاري ويشسبهك أايضًسا .إاّنه واقعي
حتى التراب ،ف Óتخuبئوه في أاسساطيركم نقيضًسا خارًقا وحيًدا ’ ُيرى
و’ يلمسس و’ يصسل أ’فعاله أاحد! أافلتوه من حكايا الجن وليالي الشسرق
السساحرة!..
أاحيانًا أافكر أان وراء هذا التعّلق بسسامر اأ’سسطورة قدر من خبث
وتغليف للحقيقة والواقع .فسسامر هو نقيضس واقعكم وهزائمكم ،وهو
بهذا المعنى أايضًسا ليسس ابن اسسطورة ،بل ابن فلسسطين وواقعها .هو
““مفخرة للعرب ولأÓمة اإ’سسÓمية جميًعا““ ...رّبما ،ولكن اتركوا لنا
عطَره وخضسرة الغصسن الذي زرع.
أاخشسى من تعويم سسامر ،سسريًعا سسيطير منّا ،وسسريًعا سسيصسير كاأ’ثير.
بعضسهم عن قصسد يحيله مشساًعا على أامل أان تقsل قيمته هنا في
فلسسطين وفي القدسس تحديًدا ،ليصسبح سسهًما في حسسابات العرب ،كل
العرب والمسسلمين .لمرة سسأاكون ““فلسسطيني““ اأ’نانية .سسامر لنا ،لكل
مناضسل من أاجل حرية خالصسة ،وإانسسانية ناصسعة ،وكرامة حقة وعزة ’
تعرف إا’ التراب فراشس ًا يدوم .سسامر مناضسل كثير اإ’نسسانية ،عاشسق
يفيضس عناًدا ،مفاوضس شسديد النباهة ،مناور حذق ا’ختيار .هو نقيضس
المسستحيل ،هو الممكن الذي يجب أان نحsبه.
كنت أاتمنى لو أاسستطيع نشسر ما تسسلمته من رسسائل لتروا معي كم كان
ت بما ُكتب ،فحتى للدمع كان طعم
سسامر قريًبا من اأ’رضس .فرح ُ
أاشسهى .الناسس عطشسى للفرح الحقيقي .فرح الحياة وفرح الناسس
البسسطاء الذي يكون صسغيًرا وليسس لفرح اأ’سساطير.
«مبروك لسسامر نصسَره ،أارجوك أاشسكره باسسمي على أانه أاعاد للنضسال
قيمة المعنى واإ’يمان باأ’مل““… هكذا كتبت لي محّررة جريدة
““ا’تحاد““ الحيفاوية العزيزة ،عايدة توما سسليمان .فالنصسر أاوًلا لسسامر
أ’نه عاشس ليعطي للنضسال قيمة المعنى واإ’يمان باأ’مل .هذه هي
الحقيقة والعبرة.

محام يششغل منصشب ألمسشتششار ألقانوني لنادي أأ’سشير ألفلسشطيني
ويقيم في ألناصشرة.
jawaddb@yahoo.com
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صصحفيو الجزائر .....فلسصطين تحييكم
تبرق نقابة آلصسحفيين آلفلسسطينيين ،بأاسسمى آيات
آلشسكر وآلعرفان ،لصسحفيي وصسحفيات بÓد آلعزة
وآلكرآمة ،لما أآجادوآ به من تغطيات مميزة دعما
لفلسسطين وقضسيتها.
إاننا تابعنا إاضساءاتكم في وسسائل ا’عÓم الجزائرية ،ولمسسنا
حبا وسسندا يعبر عن مسسؤوولية ووعي عظيمين ،فمن اهتمامكم
بقضسايا ا’سسرى الفلسسطينيين ،الى الوقوف على تداعيات
ا’حتÓل ،وكذلك مواكبتكم لمسسارات النضسال الفلسسطيني
بكافة أاشسكاله ،يؤوكد تميزكم بما عجز عنه الكثيرون.
لقد صسار الصسحفي الجزائري ،في عيون زمÓئه
الفلسسطينيين ،مثا’ ينبضس مهنية ورفعة ،وأاثبتم بأان لفلسسطين
مكانة في قلوبكم وعقولكم ،تماما كما كنتم دوما نموذجا
لرفضس الظلم وتحصسين القيم ا’نسسانية من عبث العابثين
وظلم الظالمين.تشسهد الصسحافة الفلسسطينية لكم معشسر
الصسحفيين الجزائريين ،بأانكم جدتم بالكثير ،فمنكم من
تحمل وعثاء سسفر طويل ،وصسو’ الى المناطق الفلسسطينية
السساخنة لتوثيق ونقل المشسهد ،ومنكم من أاطلق العنان لقلمه
لشسحذ الهمم ،ومنكم من وقف نهاره وسسهر ليله ليكون الخبر

الفلسسطيني في صسدارة ا’هتمام.
نؤوكد لكم ،بأان وسسائل اإ’عÓم الفلسسطينية
في عمومها ،تهتم بما ينشسر ويبث في
الوسسائل اإ’عÓم الجزائرية ،ما أاشساع كثيرا
من الفخر بوقفتكم لدى العقل الجمعي
الفلسسطيني.
كما ’ ننسسى بأانكم خير من يعبر عن الهم
الفلسسطيني ،بمنظومة مفرداتكم وقيمكم،
وأانتم من حفظتم شسعر درويشس ،واسستثمرتم
موروثكم النضسالي ،للدفاع عن شسعب يواجه
احت ،’Óأانتم أافضسل من تعرفون معانيه
وانعكاسساته بحكم تجربتكم.
يقف البيان عاجزا عن شسكركم ،لكننا
سسنحفظ لكم دعمكم ،ودمتم ودامت
بÓدكم السساكنة في قلوب الفلسسطينيين،
بهيبة رجالها ،وأاناقة علمها ،وشسموخ
نشسيدها الوطني.
للجزائر هيبة أانتم أابناؤوها ،ونحن عشساقها.

فروإنة  :السصجن المؤوبد مرتين و58
عاماً بتهمة قذف الحجارة
أاصسدرت محكمة ““عوفر““ العسسكرية يوم
اأ’ربعاء الماضسى الموافق  ٢٠١٣…٤…٢٤حكمًا
بالسسجن المؤوبد مرتين باإ’ضسافة الى ( 58
عامًا ) بصسورة متتالية بحق اأ’سسير الفلسسطيني
( وائل سسليمان العرجا ) ““  ٣١عامًا ““  ،من قرية
““ حلحول ““ القريبة من الخليل  ،بتهمة رشسق
الحجارة على سسيارة مسستوطن قبل حوالي عام
ونصسف قرب مسستوطنة ““ كريات أاربع ““ .
وأان المحكمة أادانت الشساب الفلسسطيني
المعتقل منذ  ، ٢٠١١…١١…٤بالقتل مع سسبق
اإ’صسرار والترصسد  ،أ’ن الحجارة أادت الى انقÓب سسيارة المسستوطن ومقتل
اثنين من ركابها ““ وفقا ’دعاءاتها ““ .
عبدألناصشر فروأنة

آاثار السصجن
بعضس ما كتبته في حينها ردا على مقال صسديقي د.عدنان
صسدقت يا صسديقي في قولك بأاننا ننتقصس واحدا ً واحدا ً
دون أان نحقق ولو جزء بسسيط من أاحÓمنا الشسخصسية
والوطنية  ،فنحن فع ً
 Óكنا نقارع السسجان والجÓد بكل
شسموخ  ،ولكننا اليوم نقارع ما هو أاقسسى وأاشسد  ،نقارع

الطفل في فلسصطين
قبل أان يولد الطفل في فلسسطين  ،يكون قد
تعلم أابجديات الحصسار و الفقر وأاحيانًا الموت
 ،لكن حين تكتب له الحياة يكون قد تهجى
مفردات اإ’قتصساد واإ’حتÓل واإ’عتقال
 ...آاه على طفولتنا المسسلوبة

أاطلقـ ـ ـوا سصـ ـ ـ ـ ـراحأاطفالن ـ ـا

أافاد مدير نادي اأ’سسير في جنين راغب أابو
دياك أان محكمة ا’حتÓل في الجلمة تنظر
اليوم في قضسية الطفل اأ’سسير الجريح يزيد
ابو الرب وسسط تخوفات على حياته بعد قيام
جنود ا’حتÓل بإاطÓق النار عليه واعتقاله
نهاية اأ’سسبوع الماضسي.
إالى هذا ناشسدت عائلة الطفل الجريح يزيد
توفيق ابو الرب والبالغ من العمر خمسسة
عشسرة عاما٢٠١٣م المؤوسسسسات الحقوقية من
اجل الضسغط على حكومة ا’حتÓل
اإ’سسرائيلي إ’طÓق سسراحه.
وأابدت والدة الطفل يزيد سسوسسن ابو الرب
تخوفها على مصسير ابنها التي زارته داخل
مسستشسفى العفوله ولم تسستطع مÓمسسته أاو
اإ’قتراب منه نظرا لكونه ما زال تحت
التخدير بعد إاجراء عملية جراحية له بفخذه
اأ’يسسر مكان اإ’صسابة.
وتسساءل والده توفيق ابو الرب عن دافع جنود
ا’حتÓل إ’طÓق النار على ولده الطفل
بأاعيرة حية من الرصساصس واعتقاله كذلك.
وفي السسياق ذاته حّمل ابو دياك حكومة
ا’حتÓل المسسؤوولية الكاملة عن حياة الطفل
يزيد ،مشسيرا إالى أان اعتقاله بحد ذاته عمل ’
مبرر له ،ويسستند إالى عقلية ا’حتÓل القائمة
على قتل اإ’نسسان الفلسسطيني.
وناشسد ابو دياك كافة المؤوسسسسات الدولية
التي تعنى بشسؤوون الطفولة بالضسغط على
حكوماتها من اجل توفير الحماية الÓزمة
لأÓطفال الفلسسطينيين كي ينعموا بالعيشس
كأاطفال العالم ،والذين أاصسبحوا بحاجة

للتأاهيل
والرعاية
جراء
الممارسسات
ا’حتÓلية
بحقهم.
وأاضساف ابو دياك
بأان اإ’حصساءات
تشسير إالى أان هناك
حوالي  ٢٠٠طفل ’
زالت حكومة ا’حتÓل
اإ’سسرائيلي مسستمرة
باعتقالهم مما يسستدعي
التحرك العاجل من قبل
ذوي الشسأان وا’ختصساصس
’نقاذهم .

ما كتبه ذات يوم الصسديق واأ’سسير السسابق /
د.عدنان جابر
نحن اأ’سسرى السسابقين ،لم نتهيأا لمسسابقة
الموت..
ها نحن ننقصس واحدا ً ..واحدا ً .نعرف من
رحل ،من بقي ،و’ نعرف من سسيأاتي عليه الدور
غدا ً.
لم نفرغ بعد من إاطعام أاو’دنا ،لم نعطِ زوجاتنا
كsل الحب ..لم نفرْغ من قراءاتنا ..لم ننته من
كتابة ما عكفنا على كتابته ..قاتلنا وصسارعنا
وركضسنا ولم نلتقط أانفاسسنا ،لم نرتو بعد من
شسراب الحياة..

عبدألناصشر فروأنة

أإعجبني
نحن
اأ’سسرى السسابقين ،لم نتهيأا لمسسابقة الموت..
في السسجن الصسغير ،انشسغلنا بمقارعة الجÓد،
وغزلنا خÓل نهاراتنا وليالينا الطويلة أاحÓماً
دافئة نطير بها من خÓل القضسبان..
وفي السسجن الكبير الذي يسسمونه ““دنيا““،
انشسغلنا بمقارعة الحياة !
لم نتهيأا لمسسابقة الموت !
آاه ..ليسس لي ُعْمٌر يكفي أ’حÓمي !

عبدألناصشر فروأنة

اإ’حتÓل ونقارع أانفسسنا ونقارع الحياة بما تحمله من
مرارة وقسساوة  ،وأاحيانًا نشسعر وكأاننا غرباء في هذا الوطن
’ شسك يا عزيزي بأاننا كأاسسرى سسابقين نشسعر بأان آاثار
السسجن تÓحقنا باسستمرار ونخشسى المرضس اللعين ونتوقع
الموت في كل لحظة  ،رغم إايماننا بالله عز وجل وبالقدر
وبالموت القادم ’ محالة  ،ولكن لكل موت سسبب وقد يكون
السسجن والتعذيب و آاثارهما هما السسبب في موت اآ’’ف
منا ولهذا ننتقصس الواحد بعد اآ’خر ..

عبدألناصشر فروأنة

آأ’طفال وجرآئم آلصسهيونية

اسصتخدام اأ’طفال دروعا بشصرية جريمة
حرب مع سصبق اإ’صصرار
قال وزير شسؤوون اأ’سسرى
والمحررين عيسسى قراقع
أان اسستخدام قوات
لأÓطفال
ا’حتÓل
المدنيين
والسسكان
دروعا بشسرعية خÓل
حمÓت ا’عتقال
والمداهمات تعتبر
جريمة حرب مع
سسبق اإ’صسرار
أادانتها القوانين
والمواثيق
الدولية
واإ’نسسانية.
أان
وقال
قوات
ا’حتÓل
اسستخدمت
السسكان متاريسسا وأاداة
خÓل حمÓت ا’عتقال والقيام
بمهمات اغتيال واقتحام المنازل
ومÓحقة الشسبان وأان هذه السسياسسة
تلقى غطاءا قانونيا وبأاوامر رسسمية
من قيادة الجيشس اإ’سسرائيلي.
وكشسف قراقع أان فيلسسوف المنظومة
للجيشس
والسسلوكية
القيمية
اإ’سسرائيلي (آاسسا كاشسير) قد شسرع
اسستخدام السسكان المدنيين بما في
ذلك اأ’طفال كدروع بشسرية تحت
إادعاء الحفاظ على حياة الجنود
اإ’سسرائيليين.
وقد جاءت أاقوال قراقع خÓل زيارته
لعائلة الطفل ا’سسير محمد ربيع ١٦
سسنة في قرية أابو ديسس قضساء القدسس
والذي اسستخدمه الجيشس كدرع
بشسري خÓل مÓحقة

الشسبان في بلدة أابو ديسس يوم الجمعة
الماضسي واعتقاله.
وعبر والد الفتى عن ان ابنه تعرضس
للضسرب المبرح على كافة أانحاء
جسسده وأانه تم إانزاله من السسيارة
العسسكرية بعد اعتقاله ووضسعه في
مقدمه الجنود خÓل مطاردة
الشسبان.
وقام قراقع ووفد من الوزارة بزيارة
إالى عائلة ا’سسير المريضس إابراهيم
محمد احمد الحلبية  ٣7عاما سسكان
أابو ديسس المحكوم بالمؤوبد ،حيث
يعاني من وضسع صسحي خطير بسسبب
وجود كيسس على الكبد بطول  ١٢سسم،
و’ يتلقى العÓج الÓزم.
وقال والده أان ابنه ’ يسستطيع النوم أاو
الحركة بسسبب اآ’’م ،وخشسية أان
ينفجر الكيسس ويسسبب له تسسمم.
وقال أان ابنه نقل إالى مسستشسفى
سسوروكا وأاجريت له الفحوصسات وقرر
له عملية جراحية إ’زالة الكيسس ،ولكن
إادارة السسجن تماطل في إاجراء هذه
العملية ،و’ تقدم له العÓج الÓزم.
وأاشسار أان الكيسس موجود على الجهة
اليمنى من الكبد وهناك خشسية على
أان يسسبب له مضساعفات في الكلى
واأ’معاء الغليظة.
وقد هدد ا’سسير إابراهيم حلبية
بإاضسراب مفتوح عن الطعام ابتداء من
اليوم ا’ثنين  ٢٠١٣/٤/٢٩بسسبب عدم
تقديم العÓج الÓزم وإاجراء عملية
له ،وحسسب والده فإان أاطباء سسجن
ايشسل حيث يقبع ا’سسير قالوا له بكل
اسستخفاف تعامل مع نفسسك كأانك
امرأاة حامل.

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

مع فلسسطين ظالمةأآو مظلومة

والدة اأ’سصير المريضس معتصصم رداد

صسرخة
إلـــم السصرطان يهدد حياته فأانقذوه قبل فوات اأ’وان

العدد
١٦٠٩٤
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قلعة شصقيف ونداء د .ناصصر اللحام ..

آنقذوآ آبني قبل فوآت آ’وآن فجسسده ’ يحتمل آثار آلمرضش ويرفضسون آجرآء عملية جرآحية فمتى
سستتحركون ؟« ..بهذه آلكلمات آسستهلت آلموآطنة آمنة ردآد حديثها لمرآسسلنا  ،معبرة عن قلقها آلشسديد
على حياة آبنها آ’سسير معتصسم طالب دآوود ردآد  30عاما من بلدة صسيدآ قضساء طولكرم آلذي ترفضش
آدآرة آلسسجون آ’سسرآئيلية نقله لمسستشسفى رغم خطورة وضسعه آلصسحي وآصسابته بسسرطان في آلقولون .

تقرير– علي سشمودي

ووسسط الدموع والحزن  ،تواصسل الوالدة
واسسرتها التنقل بين مؤوسسسسات حقوق ا’نسسان
ومطالبتها التحرك العاجل اثر زيارة محامي
وزارة ا’سسرى ونادي ا’سسير له وتاكيدهم
خطورة وضسعه وحاجته الماسسة لعÓج  ،وتقول
““ للعام الخامسس على التوالي المرضس يفتك
بابني  ،ورغم انه اصسيب به داخل السسجون
بسسبب اسساليب التحقيق وظروف ا’عتقال
الماسساوية يرفضسون عÓجه ““ ،وتضسيف ““ ما
يمارسس بحق معتصسم بمثابة حكم بالموت
البطيء  ،فاين العدالة والديمقراطية
ومؤوسسسسات حقوق ا’نسسان ؟«.

وضصع خطير
اسسئلة ترددها الوالدة الصسابرة  ،والخوف
والقلق يعتصسر قلبها  ،بعدما اكد محامي
الوزارة والنادي ان هناك خطر حقيقي
يتهدد حياة معتصسم في ظل اهمال ادارة
السسجون المتعمد .
وخÓل زيارة المحامين له  ،قال ا’سسير
معتصسم ““ انه يعاني من التهابات مزمنة
في اأ’معاء وقصسور وعدم انتظام بدقات
القلب وضسغط دم ““ ،واضساف ““ الم ا’معاء
المسستمر افقدني القدره على ا’كل
والنوم  ،وللعام الرابع على التوالي ترفضس
ادارة السسجون عÓجي  ،ورغم وضسعي في
عيادة الرملة اسستمر اهمالي مما
اضسطرني للمطالبة بالنقل ’ي سسجن اخر
’ن الظروف ’ تحتلف ““.
وتابع ا’سسير لمحامي وزارة
ا’سسرى والنادي ““نتيجة لخطورة
وضسعي تُقرر إاجراء عملية
اسستئصسال لأÓمعاء الغليظة وتم
نقلي بالفعل إالى مسسشستفى
““أاسساف هروفيه““ إا’ أانه وبعد
أان مكثت ثÓثة أايام لم يتم
إاجراء العملية وتكرر هذا
الشسيء مرة الثانية وحتى هذه
اأ’يام لم يجروا العملية رغم
موافقتي عليها““.
وأاوضسح اأ’سسير للمحامين أانه يأاخذ
حقن كل شسهرين بعد أان كان يأاخذها كل
اسسبوع بسسبب إاحسساسسه باإ’رهاق .وقال
معتصسم““ أانه ينزف دما بشسكل متواصسل مع
البراز وان وضسعه الصسحي يتدهور بشسكل
مسستمر خاصسة أان نسسبة الدم في جسسمه
منخفضسة““.

السصجن هو السصبب
وحملت والدة معتصسم والوزارة والنادي ،
سسلطات ا’حتÓل المسسؤوولية الكاملة عن
حياته  ،مؤوكدين انه قبل وفي الفترة
ا’ولى من اعتقاله كان يتمتع بصسحة
جيدة ولم يعاني من اية امراضس  ،وقالت
والدته ““ اعتقلت قوات ا’حتÓل معتصسم
للمرة ا’خيرة في  ٢٠٠٦/١/١٢خÓل
عملية في جنين  ،وبعد معركة حامية
الوطيسس اسستشسهد خÓلها صسديقيه معتز
ابو خليل وعلي ابو خزنة اسستمر في
المقاومة حتى نفذت ذخيرته ““ ،وتضسيف
““ قصسفوا المنزل وهدموه فاصسيب
بالشسظايا في قدمية وتمكنوا من اعتقاله
ولم يوفروا له العÓج في المسستشسفى
وخضسع رغم ا’صساية للتحقيق ““.
خÓل مطاردته وفي رحلة حياته  ،لم
يعاني معتصسم من اية امراضس  ،وصسمد

وتحدى ا’حتÓل رغم
الحكم عليه بالسسجن
الفعلي لمدة  ٢٠عاما
بتهمة ا’نتماء لسسرايا
ومقاومة
القدسس
الذي
ا’حتÓل
اسستخدم كما تفيد
والدته بحقه كل
اشسكال العقاب ،
التعذيب في مكان
والعزل
ا’صسابة
واهمال عÓجه ولكن
ذلك لم ينال من عزيمته ومعنوياته
فتحدى وصسمد .

المرضس المفاجيء
في العام الثاني من اعتقال معتصسم  ،اشستكى
من مشساكل في اسسنانه خÓل احتجازه في
سسجن ““ريمونيم ““ ،وبعد تناوله العÓج الذي
وصسفه له طبيب العيادة دون فحوصسات  ،بدا
يعاني من دوخة مسستمرة وفجاة فقد صسوته
لمدة شسهرين  ،وتقول والدته ““ رغم توالت
النكسسات في حالته الصسحية لم تهتم ا’دارة
بعرضسه على طبيب متخصسصس او فحصسه
وللتهرب من ضسغوط ا’سسرى ازاء
المضساعفات نقلته لسسجن ريمون ““ ،وتضسيف ““
اقتصسر عÓج معتصسم على المسسكنات رغم
وضسعه الذي

الطبي التي تمارسسها ادارة
السسجون  ،وقال ا’سسير معتصسم
في افادة مشسفوعة بالقسسم ““ ان
التطور الخطير في حالته
المرضسية ناجم عن سسياسسة
ا’دارة التي امتنعت عن عÓجه
وتشسخيصس حالته وتوفير
عÓجه ““ ،واضساف ““ حتى
اعترافهم باصسابتي بالسسرطان
لم يغير معاملتهم  ،ووجودي
في عيادة الرملة لم يوفر لي أاي
رعاية صسحية او عÓج مناسسب
كما رفضسوا اجراء العملية
الجراحية لي ““ .واضساف ““نتيجة لأÓوضساع
المزرية في الرملة فضسلت ا’نتقال لسسجن
اخر ’نهم كانوا يحتجزوننا في ثÓجة الموتى
ويجهزوننا لنعود لذوينا في اكفان ““.
في سسجن ““هداريم ““ الذي يحتجز فيه ا’سسير
 ،اكد عدم توفر ادنى رعاية صسحية وقال ““ انه
يرى نفسس الصسورة التي مر بها ا’سسير ميسسرة
ابو حمدية قبل اسستشسهاده  ،فا’دارة تمارسس
بحقي حكم ا’عدام  ،فاي شسريعة او قانون
يجيز اعتقال مريضس بالسسرطان وحرمانه من
العÓج  ،مطالبا بالتحرك الفوري والسسريع
وادخال طبيب مختصس لعÓجه قبل فوات
ا’وان .
وتضسم الوالدة الحزينة صسوتها لنادي ا’سسير
ووزارة ا’سسرى  ،لتطالب كل مؤوسسسسات حقوق
ا’نسسان منع اعدام ابنها كما حدث مع رفيقه
الشسهيد ابو حمديه  ،وتقول ““ لم نعد قادرين
على النوم  ،ليل نهار ارى الكوابيسس والجميع
عاجز عن اخراج ابني من مقبرة ا’حياء
““ ،واضسافت ““ لم يبقى بابا ا’
وقرعناه ولكن الجميع عاجز ،
وكل امنيتي ان ارى ابني حرا
وعÓجه قبل فوات ا’وان
ولن اسسامح احدا اذا حدث
له أاي مكروه ““.

اسصرة مناضصلة

ازداد
صسعوبة  ،وخÓل شسهر
واحد فقد  ١٤كيلو من وزنه  ،ورغم مطالبته
بنقله للمسستشسفى اسستمر طبيب السسجن بالقول
ان صسحته جيدة و’ يعاني من اية امراضس ““.
خÓل ذلك  ،وقع معتصسم في غرفة السسجن
فاقد الوعي  ،وبعد اسستنفار ا’سسرى نقلته
ا’دارة في وضسع صسحي خطير الى مسستشسفى
““سسوروكا““  ،وتقول والدته ““ خÓل ا’يام
الخمسسة التي قضساها بالمسستشسفى جرى حقته
بعدة ابر ونقله لعيادة سسجن الرملة التي
حولته بعد اسسبوع الى
مسستشسفى ““اسساف هروفي ““  ،واضسافت تلقى
العÓج وتمت اعادته الى مسستشسفى الرملة
وقال ا’طباء انه يعاني من تهتك في ا’معاء
الدقيقة مع نزيف وكان يتم تزويد معتصسم
على مدار  %٦٠يوما بدواء الكورتيزون ،
ولكن بقي وضسعه يسسوء حتى اصسبح يتناول ابر
الكيماوي““.

ا’صصابة بالسصرطان
اثر ضسغوط مكثفة  ،خضسع معتصسم لفحوصسات
شساملة  ،واعترف ا’طباء باصسابته بسسرطان
في القولون  ،ولكن الخطر الكبير على حياته
بعد اكتشساف المرضس لم يغير سسياسسة ا’همال

وينحدر ا’سسير معتصسم
من عائلة مناضسلة من
بلدة صسيدا قدمت
الشسهداء وا’سسرى ولم يسسلم
احد من افرادها من ا’عتقال
 ،ويقول شسقيقه عمر ““ منذ
سسنوات وا’حتÓل يسستهدف اسسرتنا
وخاصسة معتصسم الذي اعتقل خÓل
انتفاضسة ا’قصسى  ٣مرات ““ .
وافاد  ،في المرة ا’ولى اعتقل في …١5
 ٢٠٠…٢عندما كان يسستعد لÓلتحاق
بالجامعة بعد نجاحه في الثانوية العامة
وحوكم  ٢٠شسهرا  .وذكر انه بعد انتسسابه
لجامعة خضسوري تخصسصس تربية رياضسية
بدات قوات ا’حتÓل بمÓحقته في شسهر
نيسسان  ، ٢٠٠5ورغم المداهمات
ومحاو’ت اغتياله اسستمر في تادية
واجبه الوطني حتى اعتقل في الكمين
بجنين .
واكد عمر  ،ان ا’حتÓل يعاقب معتصسم
بسسبب مواقفه البطولية ودوره النضسالي
طوال حياته  ،واضساف ““ عجزوا عن
اغتياله خÓل مÓحقته  ،واليوم يسسعون
لتحقيق ذلك من خÓل اسستمرار اعتقاله
رغم اصسابته بمرضس السسرطان.
من جانبها  ،ناشسدت والدته كافة
الضسمائر الحية وخاصسة الرئيسس محمود
عباسس و المؤوسسسسات الحقوقية والدولية
الضسغط على سسلطات ا’حتÓل لÓفراج
عن ابنها معتصسم قبل فوات ا’وان .

بقلم د.مازن صشافي
إآنها قلعة شسقيف تلك آلقلعة آلتي
أآطلق عليها آلصسليبيون آسسم قلعة ““
بوفورت ““  ..لقد آنتهت آلغارآت عليها
باسستشسهاد آلمقاتلين آلفلسسطينيين
آأ’حد عشسر آلذين كانوآ يدآفعون
عن آلوجود آلفلسسطيني وآلكرآمة
آلعربية  ..آسستشسهدوآ تحت آلقصسف
آلعنيف  ..لقد آسستبسسلوآ ولم
يسستسسلموآ  ..آسسقطوآ قبل
آسستشسهادهم طائرة فانتوم صسهيونية
وأآخرى هليكوبتر حربية ..لقد
كانت آلقلعة نموذجا مشسرفا لهزيمة
جيشش آ’حتÓل آلصسهيوني في لبنان
.
كان قتالهم ممزوج باإ’يمان وا’سستماتة
دفاعا عن اأ’رضس والمبدأا  ..كانوا جنود
فتح اأ’وفياء  ““ ..شسقيف ““ هي كلمة السسر
للصسمود العربي والفلسسطيني في ا’جتياح
اإ’سسرائيلي لـ لبنان  ..لقد كانت معركة
شسقيف في  ..١٩8٢/8/١٩الفلسسطيني
هناك قاتل بضسراوة حتى النهاية من خÓل
حسسه الوطني بما يواجه شسعبه من مجازر
ومحاو’ت لإÓبادة  ..في المؤوتمر السسادسس
عشسر للمجلسس الوطني الفلسسطيني في
الجزائر صسفق الحضسور طوي Óللقائد ياسسر
عرفات عندما ذكر الشسهداء  ..شسهداء قلعة
شسقيف  ..لقد وقف الجميع لهم تبجي.. Ó
كما نقف اليوم كلما ذكر اسسم القائد الرمز
الشسهيد أابو عمار ياسسر عرفات  ..رحمهم
الله جميعا ..
ولكي ’ ننسسى يجب أان تبقى شسقيف
حاضسرة في تاريخ حرب  .. ١٩8٢علينا أان
نقرأا شسهادات أاحد الضسباط الصسهاينة الذين
كانوا يمارسسون اإ’رهاب والقتل في حرب
لبنان حيث قال عن معركة قلعة شسقيف ““ :
كان عددهم  ٣٣فلسسطينيا ،ومعظمهم من
قوات ““فتح““ولم نأاسسر أاي منهم ’نهم قاتلوا
حتى الموت ،ولم يسستسسلم أاحد ،لقد دهشسنا
جميعا من ضسراوة مقاومة هؤو’ء
الفلسسطينيين ،وهذا ما دفع رئيسس هيئة
ا’ركان ايتان ’داء التحية العسسكرية لهم ..
وأايضسا بانتهاء المعركة  /الحرب جاء رئيسس
الوزراء اإ’سسرائيلي حينها ““مناحيم بيغن““
ليقدم تحية عسسكرية لراسسم وجنوده ““ .
ويضسيف ““ دخلنا إالى القلعة ووجدنا أان كل
الفدائيين الثÓث والثÓثين شسهداء ““..
نعم لقد ارتقوا الى العلياء شسهداء كل واحد
يحضسن بارودته ووسسادته فلسسطين القادمة
 ..والجدير بالذكر أانه كان بينهم مقاتل
يمنى بارع في الحرب والصسمود  ..وهنا
علينا أان نذكر ونتذكر الشسهيد يعقوب
سسمور( راسسم) ““ ابن قرية ““قبÓن ““ كان
القائد الفدائي في قلعة الشسقيف خÓل
غزو اإ’سسرائيليين للبنان سسنة  ،١٩8٢وراسسم
الفدائي اقر الرأاي على المواجهة  ،بل على
أان يصسنع الحياة بالمواجهة  ..لهذا كثيرا ما يتربط
اسسم قلعة شسقيف باسسم ““ قلعة راسسم ““ ..
يقول الجنرال شساؤوول نكديمون ““ :هذه
الحرب كالمصسيدة وقد وقعنا فيها كفئران
صسغيرة .في قلعة الشسقيف فقد
الفلسسطينيون  ٣٠مقات ً
 Óلكننا فقدنا خمسسة
أاضسعاف هذا العدد _.أاكثر من مائتي من

جنود النخبة جو’ني الصسهاينة_ ““ معركة
الشسقيف أاذهلت بيغن وشسارون ،فقدنا في
معارك الشسقيف خيرة ضسباطنا وجنودنا““.
قلعة شسقيف قهرت الصسهاينة وأاربكت كل
خططهم وتحول الفلسسطيني البسسيط
المشسرد الذي يعاني من ا’نقسسام و الفقر
إالى فلسسطيني مقاتل ومقاتل من الطراز
الباسسل ..نعم لقد كانت شسقيف مقبرة
للصسهاينة  ،ولو’ النصسائح اأ’مريكية لقيادة
ا’حتÓل الصسهيوني بعدم التمركز المسستمر
حول القلعة لكانت خسسائر الجيشس
الصسهيوني الغازي كبيرة جدا ..
شسقيف جغرافيا تقع في لبنان  ..لكنها في
التاريخ الفلسسطيني وجغرافيا الثورة
الفلسسطيني موجودة في أاعماق كل
فلسسطيني  ..فكل فلسسطيني هو قلعة عنيدة
على ا’سستسسÓم تعشسق الشسهادة
وا’سستبسسال وتؤومن أان طريق النصسر يمر
عبر شسقيف وصسو’ الى القدسس  ..لم يدافع
عن شسقيف الفلسسطينيين وحدهم ..بل كان
معهم ثلة مقاتلة من إاخوانهم العرب من
لبنان واليمن  ..فالمعركة العربية واحدة
ضسد كل من يفكر في أان يعتدي على أاي بلد
عربي أاو منطقة عربية ..هذه المعركة
وهذا التحدي تصسلح كرسسالة الى الربيع
العربي أان ثورات التحرر من الظلم يجب أان
تتوحد خلف قضسية مركزية لها عمقها
وأابعادها ومسسارها الواضسح في واقعنا ،
وأاعتقد أان القضسية الفلسسطينية هي القضسية
اأ’هم ا’ن والتي لربما تشسكل حاضسنة لهذه
الثورات  ،ونحن أاهل فلسسطين علينا قراءة
تاريخنا وا’سستفادة من التجارب  ،فنحن
نؤومن بأان القضسية الفلسسطينية تحتاج الى
كل جهد عربي سسواء شسعبي أاو رسسمي
وأايضسا إالى قوة دفع إاقليمية ودولية  ،إان
البندقية التي إانطلقت بها الثورة
الفلسسطينية أاسسسست لمفردات ثورية
ونضسالية أاجبرت الجميع أان ينظر لمن هم
تحت الخيام في سسقيع الشستاء وفي حر
الصسيف على أانهم أاصسحاب حقوق وقضسية
ويجب أان تعاد لهم هذه الحقوق  ،والقضسية
الفلسسطينية أايضسا لها أابعاد إانسسانية وحضسور
في أاذهان العالم كله  ،لهذا وفي ظل
اسستيراتيجية التحرر علينا أان نؤوسسسس
لموائمة الوسسائل مع اأ’هداف وأان نحقق
إانجازات وأاهداف وإان صسغرت أاو كانت
محدودة في طريق الوصسول الى الهدف
ا’سستيراتيجي اأ’سساسس وهو إانهاء ا’حتÓل
وزواله  ..كل التحية والتقدير لشسهداء الثورة
الفلسسطينية  ..لشسهداء النضسال والمقاومة
الباسسلة  ..ولشسهداء معركة شسقيف ارفع
قبعتي احتراما وإاج ’Óوإاكبارا .
مÓحظة  :أآضسم صسوتي آلى صسوت
رئيسش آلتحرير في وكالة معا
آ’خبارية د .ناصسر آللحام آلذي تضسمن
مقالته آأ’خيرة حول ““ معركة شسقيف
وشسهدآئها ““ بقوله  /آلرجاء من قيادآتنا
وآ’خوة آلذين كانوآ في لبنان  ،آلرجاء
من كل من يقرأآ هذه آلمقالة ويعرف
آسسم آي فدآئي كان في قلعة آلشسقيف آن
يتصسل بنا لتوثيق هذه آلمعركة ،
وعدم آ’عتماد على آ’رشسيف
آ’سسرآئيلي

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٣م
الموافق لـ  ٢٢جمادى الثانية  ١٤٣٤هـ

مع فلسسطين ظالمةأآو مظلومة

اأ’سصرى قضصيتنا

أاسصرى الحرية في الصصحافة الجزائرية

بدآية آسسمحوآ لي أآن أآوجه تحية تقدير وآحترآم لجريدة آلشسعب
آلتي آعتبرها منبرآ حقيقيا إ’عÓم هادف يجمع بين آ’سستقÓلية
وآلخدمة آلعمومية ،حيث أآن آلقارئ ’ يشسعر بتاتا أآنه بصسدد
قرآءة جريدة حكومية ،ورغم ذلك فقد تمكنت آلشسعب
بتجربتها آإ’عÓمية في آلبقاء في آلريادة رغم آلقيود،
وبالعودة إآلى سسؤوآلكم بخصسوصش تبني يومية آلموآطن لقضسية
آأ’سسرى فأاؤوكد لكمأآننا مجرد تابعين لما يقدم وينجز وينشسر
في صسحف أآخرى كانت سسباقة لمتابعة ملف آأ’سسرى ومن
بينها صسحيفة آلشسعب ،آلجزآئر ،وصسوت آ’حرآر.

أأجرت ألمقابلة ألصشحفيةأأمال مرأبطي

كيف تقيمون تجربتكم وتجربة آلجرآئد
آلجزآئرية آأ’خرى في معالجة قضسايا آأ’سسرى
إآعÓميا من خÓل آلملحق آأ’سسبوعي لأÓسسير ؟
آلمسسؤوولية كبيرة وآلجهد في سسبيل إآيصسال
آلكلمة أآكبر هل لك أآن تمدنا بمعلومات أآكثر
عن جريدة آلموآطن ،و كيف بدأآتم تفكرون
في وضسع مسساحات خاصسة تهتم بقضسية
آأ’سسرى ؟
بداية اسسمحوا لي أان أاوجه تحية تقدير واحترام
لجريدة الشسعب التي اعتبرها منبرا حقيقيا إ’عÓم
هادف يجمع بين ا’سستقÓلية والخدمة العمومية،
حيث أان القارئ ’ يشسعر بتاتا أانه بصسدد قراءة جريدة
حكومية ،ورغم ذلك فقد تمكنت الشسعب بتجربتها
اإ’عÓمية في البقاء في الريادة رغم القيود ،وبالعودة
إالى سسؤوالكم بخصسوصس تبني يومية المواطن لقضسية اأ’سسرى
فأاؤوكد لكم أاننا مجرد تابعين لما يقدم وينجز وينشسر في صسحف
أاخرى كانت سسباقة لمتابعة ملف اأ’سسرى ومن بينها صسحيفة
الشسعب ،الجزائر ،وصسوت ا’حرار.
كيف كانت آلبدآية ؟
البداية بالطبع كانت باقتراح من مديري النشسر
السسابقين ليومية المواطن وهما اأ’سستاذين إايدير
دحماني ،ومدير النشسر الحالي ليومية الجزائر احسسن
خÓصس الذي كان حلقة وصسل بيني وبين الملحق
المختصس بسسفارة دولة فلسسطين المكلف بملف
اأ’سسرى واأ’سسير السسابق اأ’سستاذ خالد صسالح (عز
الدين)  ،حيث كنا في البداية ننشسر ملحق نصسف
شسهري أاي كل أاسسبوعين نتطرق فيها إالى جديد أاخبار
اأ’سسرى في سسجون ا’حتÓل  ،إالى غاية يوم  ٠٢أافريل
الماضسي الذي اسستشسهد فيه الشسهيد اأ’سسير ميسسرة أابو
حمدية وهو اأ’سسير الذي تصسدر الصسفحة الرئيسسية
لملف المواطن الخاصس بفلسسطين والصسورة كانت
لطفلين يحمÓن صسورة الشسهيد ميسسرة وفيها عبارة ““
الحرية لجدي ““ وكانت مكتوبة باللغة ا’نجليزية وهو
المشسهد الذي تأاثرت به كثيرا  ،ومن ذلك اليوم قررت
كمدير نشسر ليومية المواطن وبتزكية تامة من كل
الفاعلين بها بمتابعة يومية أ’خبار اأ’سسرى .
ما آلغاية آلتي تسسعونإآلى تحقيقها من خÓل
آلحملة آإ’عÓمية آلتي تقومون بها ودعم
قضسية آأ’سسرى ؟

لسست في مقام يسسمح لي بتقييم عمل إاعÓمي كحجم
العمل الذي تم نشسره في عدد من الصسحف الوطنية
ومن بينها الشسعب ،ولكن اعتقد أانه واجب علينا
كإاعÓميين تبني القضسايا العادلة وهو الخط المتبع
من طرف الدولة الجزائرية منذ القديم ،حيث أاننا
تعودنا على الدفاع عن القضسايا التحررية للشسعوب
مهما كانت توجهاتها ،فما بالك بفلسسطين وهى قضسية
تعتبر في سسلم أاولويات الدولة والشسعب  ،لكن إاعÓميا
أاعتقد أان اإ’خوة الفلسسطينيين راضسون ولو قلي Óبما
نقوم به من أاجلهم عامة ومن أاجل أاطفال فلسسطين
وأاطفال غزة بصسفة خاصسة.
كيف وجدتم ردود آلفعل من آلقرآء
وآأ’طرآف آلسسياسسية ؟
الحق يقال  ،فمنذ بداية اهتمامنا بقضسية اأ’سسرى
الفلسسطينيين ارتفعت نسسبة المقروئية لجريدة
المواطن وهو ما لحظناه من خÓل ارتفاع نسسبة
المبيعات ،لكن ليسس هذا ما يهمنا حاليا فعندما
نتحدث عن المبيعات نراها من جانب أان الجزائريين
لديهم ميول لخدمة القضسية الفلسسطينية لو أاتاحت لهم
الفرصسة فتراهم يتابعون أاخبارها سسواء من خÓل
كتاباتنا أاو ما ننشسره من ملفات يومية أاو أاسسبوعية دون
الحديث عن التغطيات التلفزيونية  ،وصسراحة
الجزائريون يحبون فلسسطين كثيرا ،ولو أابحرنا في
عمق المجتمع الجزائري ’كتشسفنا حقائق مثيرة لو
يتم ترجمتها لتم تحرير القدسس .أاما سسياسسيا فلم
تسسمح لي الفرصسة با’طÓع على ردود أافعال
السسياسسيين لكن ’ اعتقد انه يوجد حزب سسياسسي
جزائري يرفضس خدمة القضسية الفلسسطينية.
ما هى آأ’ليه آلتي تسسيرون عليها من آجل
آلموآصسلة في دعم قضسية آأ’سسرى ؟
دعمنا لقضسية اأ’سسرى سسيتوقف عندما يتحرر آاخر
أاسسير ويرى الحرية وان لم يتحقق ذلك فسسنواصسل
النضسال من اجلهم بما اسستطعنا  ،وكما يقول الحديث
في قول النبي صسلى الله عليه وسسلم ““ من رأاى منكم
منكرا فليغيره بيده فإان لم يسستطع فبلسسانه فإان لم
يسستطع فبقلبه وذلك أاضسعف اإ’يمان““ ونحن لدينا

كل التحية للصسحف الجزائرية،
التي دأابت على إاصسدار مÓحق
اأ’سسرى
عن
خاصسة
الفلسسطينيين في سسجون
ا’حتÓل اإ’سسرائيلي الغاشسم.
فهذا هو ما يليق ببلد ،تبسسط
سسيادتها فيه ،حركة تحرر
شسقيقة منتصسرة ،وببلد ُكتب
نشسيده الوطني ،في ““سسركاجي““
أاحد أاشسد سسجون المسستعمر
الفرنسسي فحشساًء ،بذوب روح
الشساعر (اأ’سسير آانذاك) ُمفدي
زكريا .فمناصسرة أاسسرى الحرية
الفلسسطينيين ،في الجزائر ،يمثل
اصسطفاف حاملي تراث اأ’حرار،
ُنصسرًة لأÓمل والحرية .فلأÓمل والحرية ،عند إاخوتنا الجزائريين ،حكاية
ذات مسسار مدهشس ،كان من بين لقطاتها الُمبرقة ،أان ُمفدي زكريا ذاك،
بادر ذات يوم ،وفي سسجن آاخر (هو ““البرواقية““ الذي يقع في ““المدية““
على حافة الصسحراء) الى ا’سستجابة بالقريضس ،لموعد مع اأ’مل،
عندما تناهى الى سسمعه ،نبأا انطÓق ثورة ““جبهة التحرير الوطني““
فكتب يخاطب ثورة شسعبه شسعرا ً :دعا التاريخ ليِلكِ فاسستجابا““ /نوفمبر““
هل وفي ِ
ت لنا النصسابا؟ /وهل سسمع المجيب نداء شسع ٍ
ب /فكانت ليلة
ّ
القدر الجوابا؟!
بدأات وقفة الصسحافة الجزائرية مع أاحرار فلسسطين ،بملحق ““صسوت
اأ’سسير““ اأ’سسبوعي في جريدة ““الشسعب““ التي يرأاسس تحريرها اأ’سستاذ
عز الدين بوكردوسس ،وتثابر فيها على الملحق أاختنا الفاضسلة مسسؤوولة
النشسر والمديرة العامة أامينة دباشس .ثم حذت حذو ““الشسعب““ جريدة
““صسوت اأ’حرار““ الناطقة باسسم ““حزب جبهة التحرير““ بملحق نصسف
شسهري ،يجمع صسوت مناضسلي فلسسطين اأ’سسرى ،بصسوت أاحرار الجزائر،
ليرعى الصسوتين ،أاخونا الجبهوي بامتياز محمد نذير بولقرون .ولم
تتلكأا صسحيفة ““المواطن““ عن الوقفة ،فزادت من البيت شسعرا ً ،وفتحت
صسفحاتها وأاطلقت قريحتها لتسسمي الملحق تسسمية أاشسبه بمطلع
قصسيدة““ :صسوت اأ’وراسس ،صسوت يصسل الى القدسس واأ’سسرى““ ووقف
على الملحق ،أاخونا محمد كيتوسس مدير النشسر ،الذي كتب بقلمه
سسطورا ً ،يفتتح بها إاصسدار الملحق بعنوان حاسسم““ :كل أاسسير ’ يكون
أاسسيرا ً ،إا’ إاذا كان بط ً
!““Ó
أاما صسديقنا احميدة عياشسي ،اأ’سسمر البديع ،فهو نفسسه ،ملحق دائم
لفلسسطين ولشسهدائها وأ’سسراها ،إاذ ’ ينقطع تواصسله مع وقائع النضسال
الوطني ومكابداته ،و’ يضسعف تركيزه الدائم على قضسية شسعبنا!
لن نغمط في هذه السسطور ،حق المنسسق والُمعد المثابر ،للمÓحق،
والمتابع النشسط لحركة النشسر الصسحفي في الجزائر ،وهو أاخونا
المناضسل خالد صسالح (عز الدين خالد ،شسقيق صسديقنا الحمسساوي د.
أاحمد يوسسف) .فخالد كان واحدا ً من مجموعة حررت نفسسها بنفسسها،
وكسسرت بعزيمتها وبشسوقها الى الحرية ،قضسبان السسجن في غزةُ ،قبيل
ا’نتفاضسة الطويلة اأ’ولى التي اندلعت في الثامن من كانون اأ’ول
(ديسسمبر) .١٩8٩

عدلي صشادق

مقابلة صشحفية مع أأ’سشتاذ ::محمد كيتوسص
مدير ألنششر في صشحيفة ألموأطن ألجزأئرية

اعتقد أان غايتنا اليوم أاصسبحت شسبيهة بغاية
المعتقلين واأ’سسرى الذين يعدون باآ’’ف والقابعين
في سسجون الكيان الصسهيوني ،فاأ’سسرى تبنوا قضسية
تحرير فلسسطين والقدسس  ،ونحن كإاعÓميين وجريدة
وطنية جزائرية تبنينا قضسية الدفاع عن القدسس
انطÓقا من الدفاع عن اأ’سسرى ومعاناتهم في
السسجون اإ’سسرائيلية  ،حيث نعتمد في ذلك على
مجهودات كتاب عرب وإاعÓميين تبنوا القضسية
الفلسسطينية وينسسق فيما بينهم جميعا اأ’سستاذ خالد
صسالح (عز الدين) الملحق المختصس بملف اأ’سسرى
بالسسفارة الفلسسطينية بالجزائر ،ومنه وكما هو واضسح
غايتنا هي تحرير اأ’سسرى ومنها تحرير القدسس ،كل
بما يسستطيع .

العدد
١٦٠٩٤
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القلم نسستعمله لتغيير ما يمكن تغييره.
في مقولة أ’حمد مطر يقول عن آلقلم هذآ
يد ...وفم ورصساصسة ..ودم وتهمة
سسافرة ....تمشسي ب Óقدم !““ هل تجد بان
آلقلم سسيضسع قضسية آأ’سسرى في آلوآجهة
ويحرك آلرأآي آلعام ؟
هذا ما نصسبوا إاليه جميعا  ،فالهدف واضسح وواحد
وهو تكوين رأاي عام موحد لخدمة قضسية اأ’سسرى ،
ولما ’ دفع الكيان الصسهيوني للتراجع وتحرير المزيد
من اأ’سسرى خاصسة مع ظهور عÓمة يأاسسه با’سستجابة
والرضسوخ لمطالب اأ’سسير العيسساوي ،.فدور اإ’عÓم
في هذه القضسية هو تكوين رأاي عام وعندما يتكون
رأاي عام تجد أان الدول تحاول مسسايرة ذلك الرأاي ،
والنتيجة أان كل دولة تضسغط وتضسغط على الدول
الغربية وحتى على إاسسرائيل لدفعها إالى تحرير
اأ’قصسى واأ’سسرى مقابل اإ’بقاء على المصسالح
المشستركة لتلك الدول.
من هم آلقرآء آلمنتظرون للموآطن ؟ أآي لمن
توجهون آلخبر وآلمعلومة آلمنشسورة؟
ليسس لدينا شسريحة معينة فما نكتبه هو موجه لكافة
الشسرائح دون اسستثناء فقضسية اأ’سسرى مكتوبة بلغة
الرحمة والقلوب  ،خاصسة إاذا ما دخل فيها عنصسر
البراءة وصسور تلك العائÓت التي تتضسور شسوقا
لمÓقاة أاقاربها سسواء كان أابا أاو جدا أاو عما ،أاو زوجا
أاو إابنا ،فالمواطن ما تنشسره موجه للمواطن ببسساطة.
تعودنا على بروز آأ’خبار آلفنية وآلتشسهير
بالناسش بالجرآئد  .هل ترى بان آلقارئ وجد
ميو’ أآخرى و إآضسافات في آلمشسهد آإ’عÓمي
آلمتمثل في آ’هتمام بقضسية آأ’سسرى كقضسية
آمة وآلدفاع عن حقوق آلشسعب آلفلسسطيني ؟
كما قلت سسابقا فقضسية اأ’سسرى أاو القضسية
الفلسسطينية ليسست بالجديدة على الجزائريين فجلهم
ترعرع وكبر على حب بلدين في أان واحد وهما
الجزائر وفلسسطين  ،والسسبب كما يعلمه الجميع هو أان
الرئيسس الراحل هواري بومدين كان من اكبر
المدافعين على القدسس وفلسسطين  ،ومات على ذلك،
وترك مقولته الشسهيرة الجزائر مع فلسسطين ظالمة أاو
مظلومة وبقي الجزائريون على ما تركه بومدين
لحبهم الكبير له ،لذلك فأارى أان الجزائريون لم يتركوا
يوما قضسية اأ’سسرى ولكن منحنا لهم فضساءا آاخر
لمتابعة أاخبار بلد الشسهيد ياسسر عرفات عبر صسفحات
يومية المواطن.
ما هي كلمتكم آأ’خيرة بخصسوصش آإ’عÓم ؟
تحية تقدير وإاجÓل للشسعب الفلسسطيني الصسامد
ولأÓسسرى ولعائÓتهم وأاطفال فلسسطين  ،وشسكري
الخاصس لأÓسستاذ خالد صسالح (عز الدين) وللعاملين
بالسسفارة الفلسسطينية بالجزائر ،وخير ما أاختم به هو
بعث رسسالة أامل إالى كل أاسسير وأاقول لهم جميعا ““’
تيأاسسوا ففجر الحرية قادم““.إاضسراب مفتوح عن
الطعام في وقت قريب إاذا لم تسستجب إادارة السسجون
بالتعامل مع اأ’سسرى كأاسسرى حرب.

.....

هكذا هم إاخوتنا في الجزائر .كأانما فلسسطين أاودعتهم مفردات المادة
الخام أاو النصس اأ’صسلي لقضسيتها ،فحافظوا عليها ’ يغّيرون و’ يبدلون.
يصسادفك واحدهم ،فتراه وقد أاغلق خزانة وعيه اأ’ول ،بالقضسية ،على
النصس الذي تعلمه في أاحد الكتاتيب إان كان شسيخًا متقدمًا في السسن ،أاو
في المدرسسة ا’بتدائية بعد ا’سستقÓل .وأاذكر ذات يوم ،وكان أاخي
خالد صسالح بصسحبتي ،أاننا كنا في جلسسة مسسائية ،مع ضسباط جزائريين،
قرب معسسكرنا في صسحراء و’ية ““البّيضس““ .أاحد زمÓئنا حاول أان يقدم
مداخلة سسياسسية تنتمي الى وقائع التطورات في بÓدنا ،فجاء على ذكر
ما ُيسسمى بـ ““قوى السسÓم““ في المجتمع اإ’سسرائيلي ،ويركز على
محاسسنها .ظل إاخوتنا من ضسباط الجيشس الجزائري صسامتين ،ليتطوع
بعدئذ أاعÓهم رتبة ،بوقف السسياق قائ ً
 Óما معناه :نحن ’ نفهم سسوى
أانهم جميعًا يحتلون فلسسطين وما زالوا يمكثون فيها ،وبالتالي ’ فرق
عندنا بين حميد وخبيث منهم!
كان أاخونا الضسابط الجزائري ،يحافظ على الصسيغة اأ’ولى واأ’خيرة،
للحكاية التي ’ زيادة بعدها لمسستزيد .ففي وعي كل جزائري ،عÓمة
فارقة وذكرى ،من حكايا اآ’باء ،عن فلسسطين .ولدى بعضسهم روايات
وليسس أاقاصسيصس وعÓمات فارقة .وهو’ء كانوا ممن ارتحلوا الى
فلسسطين وعاشسوا فيها وامتزجوا في نسسيجها ا’جتماعي .بعضس هذه
الحكايا تصسلح قصسصسًا للسسينما .فصسديقي السسفير الجزائري في الهند،
يتحدر من أاسسرة ،عاشست المرحلة اأ’ولى من حياتها في يافا توأام
الجزائر العاصسمة .تزوج أابوه من فلسسطينية يافّية ،ثم انتقل الرجل الى
شسرقي اأ’ردن ،وتعلم هندسسة المتفجرات لغاية تتعلق بنواة الجيشس
هناك .ولما اندلعت الثورة الجزائرية ،بات ما تعلمه ’زمًا أاكثر وأاوجب
لثورة الجزائر فالتحق بـ ““جبهة التحرير الوطني““ .وفي سسجن سسركاجي
رافق والد السسفير اأ’حرار اأ’سسرى ،وكان من بين مفارقات أاقاصسيصس
الرجل التي رواها أ’و’ده ،عÓقته بعباسسي مدني في السسجن .فقد كان
الرجل والد السسفير ،العائد من فلسسطين الى الجزائر التي غادرها طف ً
Ó
مع أابيه ،يُعلم عباسسي مدني اللغة العربية ،وهذا اأ’خير يعلمه اللغة
الفرنسسية وظل يزوره في منزله بعد ا’سستقÓل .ويقول السسفير عن أامه
الراحلة ،أانها ماتت على لهجتها الفلسسطينية .لكن ذكرى سسجن اأ’ب،
ظلت غائرة في نفسس صسديقي ،مثلما هي ماكثة ذكريات السسجون ،في
وجدان مناضسلي الحرية الذين أاورثوها أ’بنائهم .فالجزائريون مهيئون
وجدانيًا ،للتعاطف مع قضسايا ا’سستقÓل والحرية في كل مكان ،وهذا
ما جعل لأÓسسرى الفلسسطينيين كل هذا التكريم ،وكل هذه المسساندة ،في
الصسحافة الجزائرية!
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