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ال������ق������دس - ق��������دم "ال�����ث�����ن�����ايئ س����ب����ي����ل" م���س���اء 
أمس االول عرضاً موسيقياً استضافه متحف 
م��ح��م��ود دروي�����ش ب��م��دي��ن��ة رام ال���ل���ه، وح��ض��ره 

أبناء املدينة واملحبني لفن الثنايئ. 
وع�����������ى م�������������دار س�������اع�������ة ون�������ص�������ف ق�����������دم ع��������ازف 
ال����ع����ود ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي أح���م���د ال��خ��ط��ي��ب ي��راف��ق��ه 
ع������ازف اإلي����ق����اع ي���وس���ف ح��ب��ي��ش اب�����ن ال��ج��ل��ي��ل، 
وب����م����ص����اح����ب����ة ع����������ازف ال������ك������ون������راب������اص ال����ف����رن����ي 
ه����وب����رت دوب�����ون�����ت م���ج���م���وع���ة م����ن امل���ق���ط���وع���ات 
املوسيقية التي عكست أسماء بعضها الواقع 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ال���������ذي ع����اي����ش����ه م�����ؤل�����ف األل�����ح�����ان 

أحمد الخطيب. 
ب��������������دأ ال����������ع����������رض امل�������وس�������ي�������ق�������ي م����������ع م�����ق�����ط�����وع�����ة 
مراكب التي تأثر الخطيب أثناء كتابة لحنها 
بأجواء املوسيقى الصوفية، لينتقل ثالثتهم 
ب����ع����ده����ا إىل "س�����ف�����ر ال�������خ�������روج" ال�����ت�����ي ق���دم���وه���ا 
ع���ى ج���زأي���ن ) ح��رك��ت��ني م��وس��ي��ق��ي��ت��ني( أول��ه��م��ا 
كانت بعنوان "كنعان" والثانية جاءت تحت 
مسمى "نهرين"، ثم اختار الخطيب ورفاقه 
أن يعاتبوا مدينة رام الله ب� "كلمة عتب" التي 
ة" التي أسسها  ألفها عازف العود لفرقة "كرملمُ
ه������و وم����ج����م����وع����ة م������ن أس�������ات�������ذة م����ع����ه����د ادوارد 
سعيد الوطني للموسيقى عام 1999، بهدف 
االستكشاف والتجربة وإعادة الرتيب وأداء 

أنماط املوسيقى الشرقية بطرق مختلفة.
ن����ش����ط����اء ال������س������الم ال������ذي������ن راف�������ق�������وا أس����ط����ول 
الحرية عام 2010، كانوا حاضرين يف األمسية 

م�������������ن خ������������������الل م��������ق��������ط��������وع��������ة "ف�����������ل�����������وت�����������ي�����������ال"، ال�������ت�������ي 
ت�����وج�����ي�����ه رس�����ال�����ة  أراد ال�����خ�����ط�����ي�����ب م��������ن خ�����الل�����ه�����ا 
م���ح���ب���ة واح���������رام ل���ه���م ول���دم���ائ���ه���م ال����ت����ي ن��زف��ت 
وأرواح��ه��م التي غ��ادرت��ن��ا، ول��م يبتعد الثالثة 
يف م���ق���ط���وع���ات���ه���م ع�����ن األل��������م وال������ح������زن ك����ث����راً، 
فقدموا املقطوعة "صدى" والتي حملت اسم 
االسطوانة الثانية للخطيب والتي أطلقها عام 
2005، فعادوا بالحضور إىل عام 2002 وعاشوا 

للمرة الثانية مع أجواء اجتياح رام الله. 
وت���ف���اع���ل ال���ج���م���ه���ور م����ع امل����ع����زوف����ات وامل�����زج 
املدروس فيما بينها ظهر جلياً، ومع "فنتازيا 
شهينار" تابعوا الجزء الثاين من العرض ومع 
"عرس" تفاعلوا مع موسيقى تحايك الراث 
يف ب��������الد ش����������ام، وان�����ت�����ق�����ل�����وا ب����ع����ده����ا إىل أج��������واء 
أوروب���ا ال��ب��اردة فعاشوا االغ���راب م��ع "غربة" 
التي ألفها الخطيب بعد تركه ملدينة رام الله 
وان���ت���ق���ال���ه إىل ال���س���وي���د، وخ����ت����ام ال����ع����رض ك���ان 
ع���رب���ي���اً ت���اري���خ���ي���اً ب��ام��ت��ي��از م���ع "م����ن ال���ق���دس إىل 
ب��غ��داد" وال��ت��ي أراد أح��م��د أن تتحدث ألحانه 
ع��ن ب��غ��داد، ف��رس��م للحضور ص���ورة تاريخية 
مل��ش��ه��د ح���ض���اري ت��م��ت��ع��ت ب���ه ع��اص��م��ة ال���ع���راق 

قبل سقوطها.
وقد خصص ريع العرض ملشروع "معهد 
امل��وس��ي��ق��ى" لتعليم امل��وس��ي��ق��ى ع��ر االن��رن��ت، 
ب��������ني م�����ع�����ه�����د ادوارد  وه����������و م��������ش��������روع م�������ش�������رك 
سعيد وبيت املوسيقى يف مدينة شفاعمرو، 
ومدرسةGuildhall  للموسيقى والدراما يف 

ل��ن��دن، حيث تهدف الجهات ال��ث��الث القائمة 
ع����ى امل����ش����روع إىل ت��ح��ق��ي��ق ال���ت���ك���ام���ل ال���ث���ق���ايف، 
ال����������روي����������ج ل������ل������م������خ������زون ال�������ث�������ق�������ايف ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي 
ال���������������������رايث، ك������م������ا ي��������ه��������دف إىل إط���������������الق وت�����ق�����دي�����م 
امل�����واد ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة امل���ت���ط���ورة، وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون 

والتبادل الدويل. 
وم���ن م��خ��رج��ات امل���ش���روع، س��ي��ك��ون ه��ن��اك 
موقع إلكروين متطور يتضمن مواد موسيقية 
مكتوبة حسب النوتات املوسيقية، مصورة، 
ومسجلة لتعليم املقام والتقسيم املوسيقي 
ال��ع��رب��ي لطلبة امل��وس��ي��ق��ى ال��ع��رب امل��ت��ق��دم��ني، 
إضافة إىل مواد تعليمية أخرى حول اإليقاع 
امل����وس����ي����ق����ي ال����ع����رب����ي وال����ت����خ����ت ال�����ش�����رق�����ي، وق����د 
أشرف عى تجهيز وتسجيل هذه املواد نخبة 
م��ن املوسيقيني العربي وه��م: األس��ت��اذ خالد 
م���ح���م���د ع�����ي ح�����م�����دون م�����ن ال������ع������راق، األس����ت����اذ 
ش�����رب�����ل روح�������ان�������ا م������ن ل�����ب�����ن�����ان، األس�������ت�������اذ أح���م���د 

الخطيب من فلسطني.
ويتضمن املشروع أيضاً، إقامة مجموعة 
م��ن ال���ورش ح��ول املوسيقى العربية، تطوير 
ق�����س�����م امل�����وس�����ي�����ق�����ى ال�����ش�����رق�����ي�����ة يف م�����ع�����ه�����د ب���ي���ت 
امل�������وس�������ي�������ق�������ى م����������ن خ�������������الل ن�������ق�������ل ت�������ج�������رب�������ة م����ع����ه����د 
ادوارد سعيد إىل بيت املوسيقى، كما يشمل 
املشروع تعليم املوسيقى، اإلدارة املوسيقية، 
إصدار منهاج لتعليم اإليقاع وتطوير القدرات 
يف ك������ل م������ن ب����ي����ت امل����وس����ي����ق����ى وم����ع����ه����د ادوارد 

سعيد الوطني للموسيقى.

"الثنائي سبيل" يجسد الحكاية 
الفلسطينية في مقطوعاته الموسيقية

ال����ق����دس- ل��ق��ط��ات ل���ق���وات ال���ش���رط���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة وه����ي ت��م��ن��ع امل���واط���ن���ني ام����س م���ن ال����دخ����ول اىل امل��س��ج��د االق�����ى امل����ب����ارك م���ن ع����دة ات���ج���اه���ات بعد 
تصوير : محمود عليان اغالقه. 

المحافظ دويكات 
يلتقي اللواء الرجوب 

ج����ن����ني – ع������ي س������م������ودي - أط�����ل�����ع م����ح����اف����ظ ج����ن����ني ط��������الل دوي�������ك�������ات ام��������س أم��������ني ع��������ام امل���ج���ل���س 

األع���ى للشباب وال��ري��اض��ة وع��ض��و اللجنة امل��رك��زي��ة لحركة "ف��ت��ح" ج��ري��ل ال��رج��وب، ع��ى أوض��اع 

املحافظة. 

وبحث الجانبان سبل التصدي لالعتداءات التي تشهدها املحافظة جراء انفالت املستوطنني 

واعتداءاتهم املتواصلة عى املواطنني العزل بحماية جيش االحتالل. 

وأطلع دويكات، الرجوب عى اإلجراءات التي تقوم بها األجهزة األمنية للحفاظ عى األمن 

الداخي، من خالل تطبيق القانون والنظام ومحاربة كافة أشكال الفوىض يف املجتمع الفلسطيني 

التي يحاول االحتالل تغذيتها.

التجمع الوطني للشخصيات 
المستقلة يطالب بتحرك دولي 

النهاء االحتالل  
رام الله - أصدر التجمع الوطني للشخصيات املستقلة بيانا صحفيا قال فيه بأن الجرائم 

التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته املسيحية واإلسالمية يف األرض املحتلة، 

وك����ذل����ك ت��ك��ث��ي��ف ال���ب���ن���اء االس���ت���ي���ط���اين وم�����ص�����ادرة األرايض وه������دم ل���ل���ب���ي���وت وامل�����ض�����ارب ال���ب���دوي���ة، 

وبخاصة يف القدس ومحيطها، وأيضا حمالت االعتقال والتنكيل باملواطنني، والجرائم التي 

ت��رت��ك��ب ب��ح��ق األس�����رى، وك���اف���ة ال��ج��رائ��م امل��ت��ك��ررة وال���ت���ي ال ي��م��ك��ن ح��ص��ره��ا، ب��ح��اج��ة إىل ت��ح��رك 

دويل ليس فقط لوقفها، وإنما إلنهاء أسبابها والتي تكون بإنهاء االحتالل، فاملطلوب من 

املجتمع الدويل، بحسب البيان، التعامل بمعيار واحد مع كل الدول وفقا للقوانني والشرائع 

الدولية ذات الصلة.

وأك��د البيان عى أن تكثيف االحتالل العتداءاته وجرائمه يتطلب ردا فلسطينيا مسؤوال 

يبدأ بإنهاء االن��ق��س��ام، وترتيب البيت ال��داخ��ي، وتكثيف حمالت املقاطعة لالحتالل داخليا 

وخارجيا، وتعزيز مكامن القوة لدى الشعب الفلسطيني، وبخاصة املقاومة الشعبية السلمية 

التي أثبتت بأنها االنجع يف املرحلة الحالية، لتعرية االحتالل وفضح جرائمه.

وط��ال��ب ال��ب��ي��ان ك��ل م��ك��ون��ات ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس الفلسطيني االب��ت��ع��اد ع��ن امل��ن��اك��ف��ات ولغة 

التشكيك وال��ت��خ��وي��ن، واالس��ت��م��رار يف تحمل مسؤلياتهم ال��ف��ردي��ة والجماعية ت��ج��اه امل��ش��روع 

ال��وط��ن��ي وص����وال إىل دول����ة فلسطينية مستقلة ع���ى ح����دود ال���راب���ع م���ن ح���زي���ران ل��ل��ع��ام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية وع��ودة الالجئني وفق القرار 194، مشرا يف ذات الوقت إىل أن 

املفاوضات الجارية حاليا يجب أن ال تكون مدعاة لزيادة الفرقة الداخلية، بل أداة تستخدم 

لفضح االحتالل الذي ال يريد السالم واالستقرار للمنطقة برمتها.

وشدد البيان عى الوضع السيايس الحايل غاية يف التعقيد والصعوبة، وهذا يتطلب تكاتف 

الجهود وتنحية الخالفات وال��وق��وف صفا واح���دا يف ال��دف��اع ع��ن امل��ش��روع الوطني ال��ذي قدم 

الشعب الفلسطيني يف سبيله الغايل والنفيس وما زال، مشرا يف ذات الوقت إىل ضرورة 

تكثيف حمالت التضامن مع األسرات واألسرى يف سجون االحتالل. 

وقد صدر هذا البيان عقب اجتماع لسكرتاريا التجمع الوطني للشخصيات املستقلة الذي 

يرأسه منيب رشيد املصري تم خالله نقاش األوضاع الداخلية الفلسطينية.

عمل منذ البداية عى تشويه التاريخ القومي 
ال�����ن�����ه�����ض�����وي امل����س����ت����ن����ر ل������أم������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة وت������اري������خ 
ال�����ح�����رك�����ة ال����وط����ن����ي����ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ال�����ت�����ي ق������ادت 

الشعب الفلسطيني يف أحلك الظروف.
وق�����ال إن ق���ن���اة ال���ج���زي���رة ب��ح��اج��ة إىل إع����ادة 
ت���ق���ي���ي���م وت����ص����وي����ب ب���ع���د أن ان���ك���ش���ف ان���ح���ي���ازه���ا 
للتيار التكفري ولجهات غ��ر عربية، مؤكدا 
أن الجماهر العربية لم تعد تثق بهذه القناة 

وال تحرمها لفقدانها املصداقية.
ويف ال��س��ي��اق، ق���ال ع��ض��و امل��ك��ت��ب السيايس 
ل���ح���زب ال���ش���ع���ب ول���ي���د ال����ع����وض، إن ال���ت���ط���اول 
ع��������ى رم�������������وز األم�������������ة ال�����ع�����رب�����ي�����ة أم��������ث��������ال أب����������و ع����م����ار 
وجمال عبد الناصر هو أمر مرفوض ومدان، 
مضيفا أن أقوال حمامي هي دليل عى مدى 
الحقد امل��دف��ون يف نفوس أص��ح��اب ه��ذا التيار 
امل���ت���اج���ر ب�����اإلس�����الم، أص����ح����اب ال���ف���ك���ر ال��ت��ك��ف��ري 
عى الحركة الوطنية الفلسطينية ورمزها أبو 
عمار. وقال عوض إن قناة الجزيرة التي تسمح 
ب����ه����ذا ال���ت���ش���وي���ش ل���ل���ت���اري���خ ال����ق����وم����ي وال���وط���ن���ي 
والعروبي هو دليل إضايف عى دورها املشبوه 
يف بث الفرقة بني أبناء األمة وداخل الشعب 

الفلسطيني.
وأضاف: إن مجرد اختيار الجزيرة ألشخاص 
م�����ث�����ل ح�����م�����ام�����ي ل����ل����ظ����ه����ور ع�������ى ش����اش����ت����ه����ا ي����ؤك����د 
ال���ن���ي���ة امل���ب���ي���ت���ة ل����ه����ذه ال����ق����ن����اة امل����ت����ورط����ة ب��امل��خ��ط��ط 
االستعماري الذي يستهدف العرب ودورهم 

التاريخي.
 م������ن ج����ه����ت����ه، أك��������د األم����������ني ال������ع������ام ل��ل��ج��ب��ه��ة 
ال���ع���رب���ي���ة م���ح���م���ود إس���م���اع���ي���ل، أن ال����ه����دف م��ن 
إن��ش��اء ال��ج��زي��رة ك��ان منذ ال��ب��داي��ة تمزيق األم��ة 
العربية وتهميش دورها لجعلها لقمة صائغة 

للمخططات االستعمارية.
وق������ال إن س���م���اح ال����ج����زي����رة ل��ش��خ��ص ح��اق��د 
م���ث���ل ح���م���ام���ي ل���ي���ت���ط���اول ع�����ى ال����ق����ائ����د ال���وط���ن���ي 
للشعب الفلسطيني يدخل يف إطار هذا الدور 

املشبوه لهذه القناة.
وأك�������د إس���م���اع���ي���ل أن ه�������ؤالء األق���������زام أم���ث���ال 
ح�������م�������ام�������ي ل�����������ن ي������س������ت������ط������ي������ع������وا ت������غ������ي������ر ال������ح������ق������ائ������ق 

التاريخية الذي يعرفها كل إنسان فلسطيني 
وع���رب���ي، ف��م��ك��ان��ة ال��ق��ائ��د ع��رف��ات الفلسطينية 
وال���ع���رب���ي���ة وال����دول����ي����ة ال ي��م��ك��ن ألح�����د امل�����س ب��ه��ا 

أو تشويها.
ودع���������������������ا إس���������م���������اع���������ي���������ل ال���������ج���������م���������اه���������ر ال�������ع�������رب�������ي�������ة 
وال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة إىل م����ق����اط����ع����ة ق������ن������اة ال�����ج�����زي�����رة 
ال���������ف���������اق���������دة ل������ل������م������ص������داق������ي������ة وامل�������ه�������ن�������ي�������ة وامل��������ن��������ح��������ازة 

للمخطط االستعماري.
واس���������ت���������ن���������ك���������ر أم������������������ني ع������������������ام ج��������ب��������ه��������ة ال�������ت�������ح�������ري�������ر 
الفلسطينية واصل أبو يوسف، قيام الجزيرة 
ب�������إف�������س�������اح امل���������ج���������ال ألش���������خ���������اص ح�������اق�������دي�������ن م���ث���ل 
حمامي، وإعطائهم الفرصة للمس وتشويه 

رموز األمة العربية وتاريخها املشرق.
وأض�����������اف: إن ت�����ط�����اول ح���م���ام���ي ع�����ى ال���ق���ائ���د 
ال��وط��ن��ي ال��ت��اري��خ��ي أب���و ع��م��ار ه��و دل��ي��ل إف��الس 

هذا التيار التكفري املتاجر بالدين.
ب�����ات  ي������وس������ف أن دور ال������ج������زي������رة  وأك�����������د أب���������و 
ف�������ق�������دت  ق�������������د  ال����������ق����������ن����������اة  ه�����������������ذه  م���������ك���������ش���������وف���������ا، وأن 
م��ص��داق��ي��ت��ه��ا ب��س��ب��ب ه���ذا ال����دور وه����ذا االن��ح��ي��از 
للتيار التكفري املتورط اليوم يف املخطط الذي 

يستهدف تمزيق األمة العربية.
يف ن�����ف�����س ال�������س�������ي�������اق، أك����������د ال�����ص�����ح�����ف�����ي�����ون يف 
م�����ح�����اف�����ظ�����ة ط�������ول�������ك�������رم، أن ال�����ت�����ه�����ج�����م ع��������ى رم������ز 
ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال���رئ���ي���س ال�����راح�����ل ي��اس��ر 
ع����رف����ات، أم�����ر م���م���ن���وع وت����ج����اوز ل���ك���ل ال��خ��ط��وط 

الحمراء.
وط����ال����ب����وا خ������الل وق����ف����ة اح���ت���ج���اج���ي���ة ن��ظ��م��ه��ا 
م���ك���ت���ب وزارة االع����������الم ون����ق����اب����ة ال���ص���ح���ف���ي���ني يف 
ط������ول������ك������رم، ض�������د ت�����ص�����ري�����ح�����ات امل�������دع�������و إب�����راه�����ي�����م 
ح������م������ام������ي ت�������ج�������اه ال�����ش�����ه�����ي�����د أب�����������و ع��������م��������ار، ، ق����ن����اة 
ال����ج����زي����رة ب����اع����ت����ذار رس����م����ي وم���ح���اك���م���ة ح��م��ام��ي 

محاكمة عادلة.
وت�����������������ي خ�����������������الل االع�������������ت�������������ص�������������ام  ب�����������ي�����������ان ل������ن������ق������اب������ة 
الصحفيني، التي أعربت عن إدانتها الشديدة 
واس��ت��ه��ج��ان��ه��ا ل��ت��ط��اول ق��ن��اة ال���ج���زي���رة ع���ى رم��ز 
ال��ن��ض��ال ال��وط��ن��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ي���اس���ر ع���رف���ات، 
مطالبة القناة باالعتذار فورا عن هذه اإلساءة 

املقصودة لشعب بأكمله ولتاريخه ونضاله.

صحفيو طولكرم ينفذون وقفة احتجاجية 

قادة الفصائل يستنكرون تطاول
 إبراهيم حمامي على الرمز أبو عمار

رام الله- وفا- أدان قادة الفصائل الوطنية 
ت���ط���اول امل���دع���و إب��راه��ي��م حمامي  الفلسطينية 
عى القائد الشهيد ياسر عرفات 'أبو عمار'، 
م��ع��ت��ري��ن ه�����ذا ال���ت���ط���اول دل���ي���ل إف������الس ل��ل��ف��ك��ر 
وال���ن���ه���ج 'ال���ت���ك���ف���ري وال���ت���خ���وي���ن���ي' ال������ذي ي��م��ث��ل��ه 
ح�����م�����ام�����ي، ودل������ي������ل ع������ى امل������������أزق ال����������ذي ي��ع��ي��ش��ه 
أصحاب هذا الفكر بعد أن انكشف تورطهم 
يف امل���خ���ط���ط���ات ال����ت����ي ت���س���ت���ه���دف ت���م���زي���ق األم�����ة 

العربية وتفتيتها.
وقال قادة الفصائل، إن قناة الجزيرة قد 
أصبحت بوقا إلثارة الفنت يف الوطن العربي، 
ال��ت��اري��خ الوطني الفلسطيني،  وأداة لتشويه 
وال����ت����اري����خ ال���ق���وم���ي ال���ن���ه���ض���وي ال���ع���رب���ي، ال����ذي 
كان جمال عبد الناصر رم��زاً له، مؤكدين أن 
الجزيرة قد فقدت مصداقيتها ولذا وجب عى 
الشعوب العربية مقاطعتها وكشف دوره��ا 

يف املخطط االستعماري.
وق��ال عضو اللجنة امل��رك��زي��ة لحركة فتح، 
مفوض العالقات العربية والصني الشعبية 
ع�����ب�����اس زيك، إن أش�����خ�����اص�����ا ص������غ������ارا وع����م����الء 
صغارا مثل حمامي ال يمكنهم امل��س وتزوير 
تاريخ القائد الرمز أبو عمار، ألنه لم يكن قائداً 
وطنياً للشعب الفلسطيني فحسب، بل رمزا 

من رموز األمة العربية وألحرار العالم.
وأضاف أن تهجم حمامي بهذا الشكل غر 
األخالقي عى قائد بوزن أبو عمار الذي أعاد 
الشعب الفلسطيني إىل الخارطة السياسية 
يف املنطقة، هو دليل عى إف��الس ه��ذا النهج 
ال���ت���ك���ف���ري ال������ذي ال ي��م��ك��ن��ه ال���ص���م���ود يف ح����وار 

موضوعي فيلجأ إىل التكفر والتخوين.
وح��������ول ق����ن����اة ال�����ج�����زي�����رة، أك������د زيك أن ه���ذه 
القناة قد فقدت مصداقيتها منذ زمن، قائال 
إن األمة العربية قد اكتشفت دورها التخريبي 
ودوره����������ا يف ت���م���زي���ق األم�������ة وت���ف���ت���ي���ت���ه���ا وت���ش���وي���ه 

تاريخها الحضاري.
 م��ن ج��ه��ت��ه، أش���ار ع��ض��و امل��ك��ت��ب السيايس 
ل��ل��ج��ب��ه��ة ال���ش���ع���ب���ي���ة ل���ت���ح���ري���ر ف��ل��س��ط��ني ج��م��ي��ل 
مزهر، إىل ما قاله القائد الوطني جورج حبش 
عن أب��و عمار بأننا قد نختلف مع ه��ذا القائد 

التاريخي ولكننا ال نختلف حوله.
 وأض������اف ق���ائ���ال: إن ت���ط���اول ح��م��ام��ي امل����دان 
ع����ى أب�����و ع���م���ار ه����و دل���ي���ل ح���ق���د ي��ع��ي��ش��ه ال��ت��ي��ار 
الفكري ال���ذي يمثله حمامي ع��ى ق���ادة األم��ة 
ال��وط��ن��ي��ني وال���ق���وم���ي���ني، ويف م��ق��دم��ت��ه��م ي��اس��ر 

عرفات وعبد الناصر.
وأوض�����ح أن ت��ص��ري��ح��ات ح��م��ام��ي ت��ؤك��د أن��ه 
ي����ع����م����ل ل����ص����ال����ح أج�������ن�������دات ت�����ه�����دف إىل ت���ش���وي���ه 
التاريخ الوطني للشعب الفلسطيني وتشويه 

رموزه وقادته الوطنيني.
وب������خ������ص������وص ق������ن������اة ال�������ج�������زي�������رة ق����������ال م�����زه�����ر، 
إن ه�������ذه ال����ق����ن����اة ت�����ق�����وم وم�����ن�����ذ ت���أس���ي���س���ه���ا ب��ب��ث 
السموم والفنت بني أبناء األمة العربية وبني 
أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، م���ؤك���دا أن ه��ذه 
ال���ق���ن���اة ه����ي ال����ع����راب وال���ن���اط���ق ب���اس���م امل���ش���روع 
االس����ت����ع����م����اري ال�������ذي ي����ه����دف إىل ت��ف��ت��ي��ت األم����ة 
ال�����ع�����رب�����ي�����ة. ودع�����������ا إىل م����ق����اط����ع����ة ال������ج������زي������رة م���ن 
ك��ل الوطنيني الفلسطينيني وال��ع��رب ورف��ض 

الظهور عى شاشتها املسمومة.
 وع����ى ن��ف��س ال��ص��ع��ي��د، أك����د ع��ض��و امل��ك��ت��ب 
ال���س���ي���ايس ل��ل��ج��ب��ه��ة ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ق���ي���س ع��ب��د 
ال����ك����ري����م 'أب�������و ل����ي����ى، أن أق���������وال ح���م���ام���ي ح���ول 
ال��ق��ائ��د أب����و ع��م��ار ت��ث��ر االش���م���ئ���زاز، وه����ي دل��ي��ل 
ل���ل���م���أزق ايل ي��ع��ي��ش��ه ه�����ذا ال���ف���ك���ر وه������ذا ال��ن��ه��ج 
ال��ت��ك��ف��ري ال��ت��خ��وي��ن��ي، م��ض��ي��ف��ا أن ه����ذا ال��ف��ك��ر 

الوزير غنيم يتفقد مشاريع 
تعبيد طرق في بني زيد 

ويلتقي وفدا من بلدية قباطية
رام الله- وفا- أكد وزير األشغال العامة واإلسكان ماهر غنيم، عى التوجه التنموي الداعم 

لصمود املواطنني.

وش���دد خ���الل ج��ول��ة م��ي��دان��ي��ة يف ب��ن��ي زي���د ال��غ��رب��ي��ة ش��م��ال غ���رب رام ال��ل��ه، أم���س، ع��ى أهمية 

تحقيق التواصل الجغرايف بني املدن واملحافظات بصورة تهيأ لتجسيد دولة فلسطني عى األرض 

رغم العوائق التي يضعها االحتالل اإلسرائيي من خالل العزل والفصل وسياسته االستيطانية 

التوسعية، ومحاولة إحكام السيطرة عى األرض الفلسطينية املصنفة )ج(.

وكشف غنيم عن نية الوزارة تنفيذ مشاريع طرق، تشمل طريق كفر عني– بني زيد بطول 2.4 

كيلو مر، وتنفيذ طريق بيت ريما– دير غسانة بطول 1.5 كيلو مر، بعد بدأ تنفيذ طريق كفر 

الديك– دير غسانة، وطريق النبي صالح– كفر عني– قراوة بني زيد بطول 6 كيلو مر.

وت��ف��ق��د غ��ن��ي��م أع���م���ال ت��ع��ب��ي��د ط��ري��ق دي���ر غ��س��ان��ة– ك��ف��ر ال���دي���ك، ال����ذي ي��رب��ط م��ح��اف��ظ��ة رام ال��ل��ه 

والبرة بمحافظة سلفيت بطول 3.2 كيلو مر، بتمويل من الوكالة األمركية للتنمية الدولية، 

ومقر شرطة بني زي��د الغربية امل��م��ول م��ن القنصلية األمركية بمساحة 800 م��ر م��رب��ع، وبكلفة 

إجمالية تصل 2 مليون شيقل.

من جهته؛ قال رئيس بلدية بني زيد الغربية عادل الرغويث، 'إن 17 كيلو مر من أصل 27 

كيلو مر من إجمايل الطرق التابعة لبلديته تحتاج إلع��ادة تأهيل، مناشدا الوزير العمل عى 

توسيع مشاريع الوزارة يف املنطقة.

إىل ذلك، قال الوزير غنيم، إن وزارته تبذل جهودا يف إصالح كافة الطرق املتضررة يف إطار 

النهوض بها لأفضل وتسهيل حياة املواطنني، وأن مشاريع الطرق يف بلدة قباطية من أولويات 

الوزارة، كونها تعد طرقا حيوية رابطة.

ج��اء ذل��ك خ��الل ل��ق��اء ال��وزي��ر يف مقر ال����وزارة ب���رام ال��ل��ه ام���س، م��ع وف��د م��ن ب��ل��دة قباطية ضم 

رئيس البلدية عي زكارنة وأعضاء من البلدية، وأمني سر حركة فتح محمود زكارنة، بحضور 

عضو اللجنة املركزية لحركة فتح جمال محيسن.

وجرى خالل اللقاء بحث موضوع الطرق الخاصة يف قباطية، واإلج��راءات املتبعة من قبل 

الوزارة إلصالحها بعد تضررها من املنخفض الجوي املوسم املايض.

وأف�������اد ب���ي���ان ص������ادر ع����ن وزارة األش����غ����ال أن ه���ن���اك ث���الث���ة م���ش���اري���ع ط�����رق م��ص��م��م��ة وت�����م إج�����راء 

الدراسات عليها لبدء العمل بها يف قباطية، وهي مشروع قباطية- الجلمة بطول 12 كيلومرا، 

وطريق جنني- مجدو بطول 1.400 كيلومر، وش��ارع يف منتصف قباطية بطول 1.400 كيلومر، 

حيث تم االنتهاء من تصميمه وسيتم تنفيذه قريبا بدعم من الوكالة األمركية للتنمية الدولية 

.)USAID(

وأشار البيان إىل أن الوزارة انتهت من تنفيذ مشروع قباطية- الزبابدة- الكفر- طوباس بطول 

6.6 كم من خالل الوكالة األمركية، ومشروع طرق يف إسكان املهندسني- قباطية بكلفة 300 

ألف دوالر بتمويل من وزارة املالية.

"الوئام" تنظم سلسلة ندوات 
حول مخاطر األجسام المشبوهة

 غ���زة - ن��ظ��م��ت ج��م��ع��ي��ة ال���وئ���ام ال��خ��ري��ة أم���س االول ن����دوة ح���ول م��خ��اط��ر األج���س���ام امل��ش��ب��وه��ة 
واملتفجرات، وذلك بإحدى قاعات مبنى الجمعية الرئيس بشمال غزة.

 UNMASS وكانت "الوئام" وبالتعاون مع مكتب األمم املتحدة لأعمال الخاصة باأللغام 
ق���د أع��ل��ن��ت م��ط��ل��ع األس����ب����وع ال���ح���ايل ع���ن س��ل��س��ل��ة ن������دوات ت��ع��ري��ف��ي��ة ب��م��خ��اط��ر األل����غ����ام واألج���س���ام 

املشبوهة ومخلفات الحرب.
 وق����ال امل��ه��ن��دس م��ح��م��د أب���و م��رع��ي رئ��ي��س ال��ج��م��ع��ي��ة "ي����أيت ه���ذا ال��ت��ع��اون ب���ني ال��ج��م��ع��ي��ة وب��ني 
UNMASS ضمن خطط الجمعية لتنفيذ العديد من الرامج التوعوية الهامة بجانب الرامج 
اإلغ���اث���ي���ة" م��وض��ح��اً أن ال��ج��م��ع��ي��ة س��ت��ش��رع يف ت��ن��ف��ي��ذ س��ل��س��ل��ة دورات ت��وع��وي��ة يف م���ج���ال ال��ص��ح��ة 

النسائية األسبوع القادم.
 م��ن جانبه ق��ال األس��ت��اذ محمد ال���ري "ي���أيت ت��ع��اون مكتبنا م��ع ال��وئ��ام يف إط���ار سعي مكتب 
األمم املتحدة لأعمال الخاصة باأللغام يف غزة للتوعية بمخاطر األلغام واألجسام املشبوهة 
واملتفجرات، خاصة وأن جمعية الوئام تعمل يف بيئة أغلب سكانها من املناطق الحدودية األكرث 

عرضة ملخاطر هذه األجسام املشبوهة".
 وأضاف "ستستمر الندوات خالل األسبوعني القادمني ملحاولة الوصول لكل الفئات العمرية 

)أطفال ورجال ونساء ويافعني( مؤكدا عى وجود فريق متخصص يف املحاضرات لكل فئة.
 وقد عر املشاركون عن تفاعلهم مع الندوة، شاكرين "الوئام" ومكتب األمم املتحدة عى 

جهودهما الكبرة يف السعي لحماية السكان املدنيني القاطنني يف املناطق الحدودية.

نابلس - غسان الكتوت - الرواد للصحافة واإلعالم - عقد مركز إعالم 

حقوق اإلن��س��ان والديمقراطية "ش��م��س" ورش��ة عمل يف جامعة النجاح 

الوطنية بعنوان "األصول الفلسفية ملفهوم حقوق اإلنسان".

واف���ت���ت���ح ال����ورش����ة إب���راه���ي���م ال���ع���ب���د م����ن م���رك���ز "ش����م����س" م���ع���رف���اً ب���امل���رك���ز، 

م��ب��ي��ن��اً أن ال���ورش���ة ت����أيت ض��م��ن ن��ش��اط��ات م���ش���روع "ت��ع��زي��ز م��ف��اه��ي��م ح��ق��وق 

اإلن������س������ان وال����ح����ك����م ال����ص����ال����ح ل�������دى ط���ل���ب���ة ال����ش����ري����ع����ة" ب�����دع�����م وت����م����وي����ل م��ن 

مؤسسة املستقبل.

وتحدث الدكتور عالء مقبول حول السياق التاريخي لحقوق اإلنسان، 

وق���ال أن امل��س��رة ال��ف��ك��ري��ة والفلسفية ل��ح��ق��وق اإلن���س���ان ل��م ت��ب��دأ يف غفلة 

من التاريخ، فهناك أصول وأسس سابقة بنت عليها الحضارة الحديثة 

مفاهيمها عن حقوق اإلنسان، وان هذه األصول بدأت مع بداية تكوين 

حياة مشركة ملجموعات البشر.

واستعرض مقبول مراحل تطور مفاهيم حقوق االنسان عر القرون 

املاضية، ومن خالل الحضارات املختلفة، مثل الحضارة الصينية والحضارة 

الهندية وحضارة وادي الرافدين التي وثقت أقدم قانون مدون يف تاريخ 

ال���ب���ش���ري���ة امل��ت��م��ث��ل ب��ش��ري��ع��ة ح���م���راب���ي ال���ت���ي ح���رص���ت ع����ى وض�����ع ال��ن��ص��وص 

القانونية التي توفر الحماية القانونية لكافة مواطني الشعب البابي.

واش���ار ال��دك��ت��ور مقبول اىل ان لفكرة ح��ق��وق اإلن��س��ان أس��اس��ا متينا يف 

ج���وه���ر ال���دي���ن اإلس����الم����ي، ف��ال��ب��ش��ر امل��ن��ت��ش��رون يف ال����ق����ارات ال��خ��م��س أس���رة 

واحدة انبثقت من أصل واحد ينميهم أب واحد وأم واحدة، ال مكان بينهم 

لتفاضل يف أساس الخلقة وابتداء الحياة، وهذا ما أكده الرسول صى 

الله عليه وسلم يف خطبة ال��وداع بقوله: )أيها الناس، أن ربكم واح��د، 

وان أباكم واحد، كلكم ألدم وادم من تراب، ان أكرمكم عند الله اتقاكم، 

ليس لعربي عى عجمي، وال لعجمي عى عربي، وال الحمر عى أبيض وال 

ألبيض عى احمر فضل إال بالتقوى، أال هل بلغت، اللهم فاشهد(.

واض����اف ان���ه ورغ���م أن معظم ال��دي��ان��ات، خ��اص��ة ال��س��م��اوي��ة م��ن��ه��ا، قد 

خ���ط���ت خ����ط����وة يف ت���ح���ري���ر اإلن�����س�����ان م�����ن ق����ي����ود ال����ن����ظ����رة ال����ب����دائ����ي����ة، وط������ورت 

شعوره النوعي بالتميز والكرامة، وجعلت الناس كائنات متماثلة، فإن 

تحول الحريات والحقوق الفردية والجماعية من دائرة األخالق إىل دائرة 

القانون لم يتم إال ابتداء من القرن السابع عشر امليالدي، وبالتايل فإن 

ال��ع��ص��ور القديمة ك��ان��ت ت��رى ب��ال��دع��وات األخ��الق��ي��ة إىل امل��س��اواة واألخ���وة 

والحفاظ عى كرامة اإلنسان وما اىل ذلك من األخالقيات الجميلة سواء 

يف النصوص الدينية أو يف الراث األدبي للشعوب، ولكن الواقع املعاش 

كان حافاًل بضروب االستعباد والتمييز واالستصغار.

وق��ال إن م��ا يسمى بالحقوق كحريات ه��ي يف النهاية حرية املمارسة 

السياسية، وحرية املمارسة االقتصادية، وحرية املمارسة الثقافية، وحرية 

املمارسة الفكرية، وهذه الحريات ليست حريات مطلقة، بل إن املبادئ 

واإلع��الن��ات والعهود الدولية وال��ق��وان��ني املحلية تضبطها وت��ح��دد ش��روط 

وم��ج��االت وح���دود تطبيقها، ب��ل إن ح��ق��وق اإلن��س��ان ه��ي ضبط للحريات 

املطلقة لإلنسان، ألن��ه إذا كانت الحرية حقا طبيعيا مطلقا لإلنسان يف 

ال��ح��ال��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك��م��ا ت���ق���ول ب���ذل���ك م���درس���ة ال���ح���ب ال��ط��ب��ي��ع��ي، ف����إن ه��ذه 

ال���ح���ري���ة م����ت����دورة ل��ل��م��وت واالق����ت����ت����ال، وه����و م���ا ي��ت��ط��ل��ب ض��ب��ط��ه��ا يف ال��ح��ال��ة 

االجتماعية للخروج بها من حالة أو إمكانية الحرب واالقتتال إىل حالة 

االتفاق والسالم االجتماعي.

وأوض���ح الدكتور مقبول أن أوىل إع��الن��ات حقوق اإلن��س��ان نصت عى 

وج�����ود ح���ق���وق ط��ب��ي��ع��ي��ة ل���ل���ن���اس، أي ح��ق��وق��ا س��اب��ق��ة ع���ى وج�����ود امل��ج��ت��م��ع 

وال��س��ل��ط��ة ب��ح��ي��ث ال ي��ن��س��خ��ه��ا وال ي��ل��غ��ي��ه��ا أي ن��ظ��ام ألن��ه��ا ح��ق��وق طبيعية 

، فهي من جهة مسجلة يف طبيعة األشياء، وهي من جهة أخرى  بمعنينينْ

مدونة يف طبيعة اإلنسان نفسها ومرتبطة بها، وهي حقوق راسخة يف 

الطبيعة اإلنسانية.

ويف ن��ه��اي��ة ال���ورش���ة أوىص امل��ش��ارك��ون ب���ض���رورة إدم����اج م��ف��اه��ي��م حقوق 

اإلن���س���ان يف م��ن��اه��ج ال��رب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م وال��ت��ع��ل��ي��م وال���ع���ايل، وض�����رورة قيام 

منظمات املجتمع امل��دين بدورها يف تعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان، 

وضرورة االستفادة من خرات وتجارب املنظمات الدولية واإلقليمية يف 

ن��ش��ر ث��ق��اف��ة وت��ع��ل��ي��م ح��ق��وق اإلن���س���ان، وض�����رورة ع��ق��د امل���زي���د م���ن األن��ش��ط��ة 

الالمنهجية لطلبة الجامعات.

"شمس" يعقد لقاًء حول
 األصول الفلسفية لمفهوم حقوق اإلنسان

بحث سبل التعاون بين نقابة 
المهندسين وشرطة جنين

جنني- عي سمودي - زار امس وفد من نقابة املهندسني يف محافظة جنني شرطة املحافظة 

ب��رئ��اس��ة ال��دك��ت��ور محمود البيك نقيب املهندسني م��دي��ري��ة ش��رط��ة املحافظة ،و ك��ان يف استقبال 

ول��ق��اء ال��وف��د الضيف امل��ق��دم ع��ي ابحيص م��دي��ر ش��رط��ة املحافظة بحضور امل��ق��دم س��ام��ي حمدان 

مدير جهاز الدفاع املدين يف املحافظة.

وجرى خالل اللقاء ، بحث وتعزيز سبل التعاون املشرك وتأكيد أهمية التواصل بني نقابة 

املهندسني وشرطة املحافظة .

ورحب املقدم عي ابحيص بالوفد الزائر معراً عن تقديره العميق لهذه الزيارة التي تأيت يف 

إط���ار تعزيز ال��ت��واص��ل م��ا ب��ني ج��ه��از الشرطة وم��ؤس��س��ات املجتمع ك��اف��ة ب��ه��دف تقديم الخدمات 

الالزمة لجميع املواطنني وتحيق أمنهم وأمانهم.

من جانبه، أشاد الدكتور البيك بالدور الكبر الذي تقوم به شرطة املحافظة لحفظ النظام 

وب���س���ط س���ي���ادة ال���ق���ان���ون واح�������رام ح���ق���وق وح����ري����ات امل����واط����ن ،م����ؤك����دا ع���ى اس���ت���ع���داد ال��ن��ق��اب��ة عى 

التعاون الدائم واملستمر مع شرطة املحافظة وبخاصة يف املجال التكنولوجي ومواكبة التطور 

فيه من خالل مركز حسيب الصباغ يف الجامعة العربية األمريكية وتبادل الخرات وتقديم كل 

ما يلزم من دورات وتدريب ملنتسبي شرطة املحافظة يف مجال الحاسوب والتطور التكنولوجي 

يف برمجيات الحاسوب األمر الذي يخدم مصلحة العمل.

ال����ن����اص����رة -  اع���ت���ق���ل���ت ال����ش����رط����ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ة، أم������س ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��اً م��ن 

ال���ن���اص���رة، يف ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات م���ن ع���م���ره، ب��ش��ب��ه��ة ق���ي���ادة س��ي��ارت��ه ب��س��رع��ة 

هائلة داخل معسكر للجيش يف شمال إسرائيل، حيث يفحص األمن 

اإلسرائيي فيما إذا كانت نيته القيام بعملية.

وذك��رت الناطقة بلسان الشرطة اإلسرائيلية لإلعالم العربي، لوبا 

السمري، أن��ه يف ح��وايل الساعة الثامنة وصلت مركبة يقودها سائق 

ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م���ن س���ك���ان م��دي��ن��ة "ال���ن���اص���رة ال���ع���ل���ي���ا"، إىل م���دخ���ل معسكر 

الجيش يف "رمات دافيد" الكائن يف منطقة مرج ابن عامر يف الشمال، 

ويف نقطة التفتيش األوىل أشار للجنود هناك عى نيته القيام بااللتفاف 

من خالل املعسكر، إال أنه واصل السفر بسرعة مرتطما ببوابة املدخل. 

ه�����ذا وق�����د أس���ف���ر األم������ر ع����ن إص����اب����ة ال���س���ائ���ق ب����ج����راح وص���ف���ت ب��ال��ط��ف��ي��ف��ة، 

تمت إحالته عى أثرها للعالج يف املستشفى وهو قيد االعتقال. ويقوم 

محققو وحدة التحقيقات املركزية يف لواء الشمال بالشرطة االسرائيلية 

باملشاركة مع جهاز األمن العام )الشاباك( التحقيق يف كافة تفاصيل 

ظروف وحيثيات هذا الحادث، مع األخذ بالحسبان "كافة االتجاهات 

واملسارات".

األمن اإلسرائيلي يحقق مع فلسطيني 
"اقتحم" معسكرا للجيش بسيارته


