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بيت حلم - جنيب فراج- اثر احملامي محمود 
عايش من سكان بيت حلم ان يذهب الى رام الله 
يوم االربعاء املاضي  حيث كان من املفترض ان 
ميثل الدفاع في احدى  جلسات محكمة صلح 
اخلصوصية  سيارته  لترك   واضطر   الله  رام 
امام مكتبه في بيت حلم، وذلك للمرة االولى 
منذ عدة سنوات كما يقول حتسبا من اعتداء 
املستوطنني باحلجارة عليه في الطريق، حيث 
وعربداتهم  املستوطنني  اعتداءات  تصاعدت 
ف��ي االس��ب��وع االخ��ي��ر مستغلني ح��ادث��ة مقتل 
فانفلت  اف���رات،   مستوطنة  في  فوغل  عائلة 
املواطنني  عقالهم في موجة عنف استهدفت 
وممتلكاتهم، مما جعل املواطنني ان يتحسبوا 
من هذه االعتداءات وان ياخذوا احتياطاتهم 
كما فعل احملامي عايش الذي عاد الى مدينته 
ساعات  عدة  انقضاء  بعد  بسالم  الله  رام  من 
من  امل��ك��امل��ات  م��ن  العديد  خاللها  تلقى  فيها، 
مع  م��ا ح��دث  وه���ذا  اس��رت��ه لالطمئنان عليه 

العديد من املواطنني االخرين.
ش��اب اخ��ر ي��دع��ى ن��اج��ي سلمان م��ن سكان 
السريع  املشي  رياضة  ك��ان مي��ارس  بيت ج��اال 
بدءًا من الطريق احملاذي ملدرسة طاليطا قومي 
والتي تربط بني بيت جاال واخلضر ويستخدمه 
يحيد  ان  االخ��ر  هو  فضل  ايضا  املستوطنون 
كان  كما  الليل  ساعات  في  الرياضة  هذه  عن 
ارب��ع س��ن��وات واضطر  يفعل دائ��م��ا على م��دى 
لوقفها في االسبوع االخير حتسبًا من اعتداء 

املستوطنني عليه.
وقال "لقد متادوا كثيرا في االونة االخيرة 
واعتدوا على املواطنني وممتلكاتهم متسلحني 
ليس فقط باالسلحة الشخصية التي ميلكونها 
ب��ق��وات جيش االح��ت��الل الذين  اي��ض��ا  وامن���ا 
اثناء  ل��ل��م��س��ت��وط��ن��ني  احل���م���اي���ة  ي���ف���رض���ون 
اعتداءاتهم وفي احسن االحوال يقفون مكتوفي 
االيدي اثناء االشتباكات ان وقعت واذا متكن 
التصدي للمستوطنني يتدخل  املواطنون من 
االحوال  كافة  وفي  املواجهات  ليفض  اجليش 

يكون لصالح املستوطنني".
م����زارع م��ن ب��ل��دة اخل��ض��ر وي��دع��ى حسني  
شحادة كان يزرع ارضه ويعتني بها وهي تقع 
في منطقة "احلوية" املقابلة ملستوطنة افرات 
تعرض الستفزاز اربعة من الفتية اليهود الذين 
هوائية  دراج��ات  قيادة  هواية  كانوا ميارسون 
هناك وحينما شاهدوه بداوا بترديد هتافات 
االردن  الى  يا عربي  واذه��ب  نريد عربا"،  "ال 
قبل ان متوت"، وحينها توجه املزارع الى دورية 

تلك  لهم  واشتكى  باملكان  ترابط  كانت  جنود 
الفتية فرد عليه الضابط بالقول "انه ليس 
املواطن شحادة  للجنود دخل في ذلك"، وقال 
البالغ من العمر 73 سنة ان رد اجلنود هو دليل 
اخر على انهم موجودون حلماية املستوطنني 
لكان مصيره  ان مواطنا عربيا فعل ذلك  ولو 
"ان  وق��ال  امل��ب��رح،  الضرب  ذل��ك  وقبل  السجن 
الشعب الفلسطيني ال يواجه مستوطنني انه 
يواجه دولة مستوطنني بكل ما حتمل الكلمة 

من معنى".
عايدة  مخيم  سكان  من  جمعة  محمد  ام��ا 
انه  اوض��ح  فقد  عمومية  سيارة  سائق  ويعمل 
قضاء  نحالني  قرية  قرب  لركاب  نقله  واثناء 
بيت حلم قام ثالثة  من املستوطنني من بيتار 
عليت املقامة على اراضي قرى غرب بيت حلم  
مما  مكثف  وبشكل  باجتاهه  احل��ج��ارة  بالقاء 
احلق اضرارا في هيكل السيارة وصفها انها اضرار 
دون  املوقع  من  الفرار  من  متكن  وق��د  جسيمه 
ان يصاب باذى هو وركابه، وتوجه الى دورية 
عسكرية كانت ترابط في الشارع امللتف حول  
قرية حوسان  واخبرهم عن احلادث فقال له 
الشرطة  مركز  الى  التوجه  عليه  ان  الضابط 
في مجمع غوش عصيون االستيطاني لتقدمي 
ال��ش��اب جمعة  رك��ب  رس��م��ي��ة، وحينها  ش��ك��وى 
ظهر  ان  متيقنا  ط��ري��ق��ه  ل��ي��واص��ل  س��ي��ارت��ه 
وقال  وص��ف��ه  حسب  مكشوف  الفلسطينيني 
الى  بالذهاب  اجل��ن��ود  يقوم  ان  ات��وق��ع  "كنت 
مكان احلادث حيث يواصل املستوطنون هناك 
القاء احلجارة ومنعهم من االستمرار، اال ان الرد 
بهذه الطريقة حمل العديد من الرسائل اهمها 
املواطنني  ان جنود االحتالل موجودون لقمع 
في  ليس  املستوطنني  مهمة  على  والتسهيل 
ايضا  بل  احلجارة وحسب  والقاء  االع��ت��داءات 
االراض����ي  االس��ت��ي��الء ع��ل��ى  م��ن  ف��ي متكينهم 
واقامة مباني ومنشئات لهم على حساب االرض 

الفلسطينية واصحابها".
وفي حادثة اخرى القى عدد من املستوطنني 
احلجارة وكرات حديدية صغيرة باجتاه عدد 
من السيارات العربية اثناء مرورها في طريق 
اخلان االحمر بني اريحا والقدس، مما ادى الى 
احلاق اضرار في عدد من السيارات وعرف من 
بني اصحابها عدنان محمود صبيح وانور نصري 
دع��دوع من سكان بلدة اخلضر الى الغرب من 
بيت حلم حيث جرى حتطيم زجاج عدد من 
نوافذ السيارات دون ان يسجل وقوع اصابات، 
وت���وال���ت االع����ت����داءات ب��ش��ك��ل م��ح��م��وم خالل 

فلسطينيان  اص��ي��ب  حيث  االخ��ي��ر  االس��ب��وع 
من   7 عليهما  اعتدى  ان  بعد  واغماء  بجروح 
املستوطنني امللثمني في مستوطنة شيلو شمال 
الضفة الغربية اثناء عملهما في احدى املشئات 
االسرائيليون  اجل��ن��ود  فتح  وق��د  الصناعية، 
حتقيقا في احلادث وكالعادة حسب ما يقوله 
يكون  التحقيقات  ه��ذه  مثل  ف��ان  امل��واط��ن��ون 
مصيرها معروفا اال وهو دفن القضية بالكامل 
بعد اهمالها وما جلان التحقيق اال ذر رماد في 
اجلانب  ي��وه��م  حيث  ال��دول��ي  املجتمع  ع��ي��ون 
اجلناة  بكشف  معني  ان��ه  العالم  االسرائيلي 
وهناك العشرات بل املئات من اجلرائم الكبيرة 

التي جرى التستر على اجلناة املستوطنني.
املستوطن ليبرمان

محمود  واالستيطان  اجل���دار  ض��د  الناشط 
مع  متضامنا  اجنبيا  وف��دا  اصطحب  زواه���رة 
بيت  م��ن  ال��ش��رق  ال��ى  الفلسطينية  القضية 
حلم ليريهم عن كثب ما فعله االستيطان في 
االرض الفلسطينية حيث وقف على اعلى تلة 
في احملافظة وهي تلة الفرديس السياحية التي 
اذ  سياحيا  وتستغلها  اسرائيل  عليها  تسيطر 
وصوب  ح��دب  كل  من  عليها  السياح  يتوافد 
عاش  ال��ذي  هيريدوس  امللك  قلعة  ليشاهدوا 
ليواجه  امليالد  من  عام  الفي  قبل  االق��ل  على 
اعداءه اذ تبلغ قيمة التذكرة للشخص الواحد 

25 شيكل.
ليؤشر بيده  التلة  زواه��رة وقف على تلك 
التي يقطنها وزير  اجتاه مستوطنة نيكودمي 
مقامة  وه��ي  ليبرمان  االسرائيلي  اخل��ارج��ي��ة 
التعامرة  منطقة  ف��ي  املواطنني  اراض���ي  على 
حيث ان هذه املستوطنة قليلة العديد ولكنها 
ذات منازل فاخرة وكلها فيلل، ويقول السكان 
ان هذه املستوطنة متميزة عن االخريات الن 
هائلة  ميزانيات  حيث   ،" "ليبرمان  بقلبها 
لها مستغال منصبه، وهذا ينسحب على كافة 
املستوطنات حيث ان لكل مستوطنة مسؤول 
املهم في املوضوع يقول زواهرة  يقف خلفها،  
ان وجود ليبرمان في هذه املستوطنة وهو وزير 
بالفعل  املستوطنات  ان  للخارجية يدلل على 
الدرع املتقدم لدولة اسرائيل وان هذه الدولة 
تقف خلف املستوطنات قلبا وقالبا وتدعمها 
بالغالي والنفيس ولذلك فان املستوطنني هم 
اولياء ملوك اسرائيل على االرض وال فرق بني 
ابيب  تل  وبني  وسكانها   نيكودمي  مستوطنة 

حسب العديد من قادة االحتالل.

نماذج من عربدات المستوطنين
اخلليل- جهاد القواسمي-ذّكر مهرجان 
ربيع بيت الروش، بأيام األجداد واألسالف، 
لوحة  ورس��م  املاضي،  للزمن  للوراء  ورج��ع 
كما  يشعر  امل��رء  جعلت  جميلة،  تراثية 
العقود  الزمن، حيث  ذلك  أنه يعيش  لو 
والبيوت القدمية املتهدمة التي ما زالت 
وأطلق  البشر،  وإه��م��ال  الطبيعة  ت��ص��ارع 
ص��رخ��ة م��دوي��ة ل��ل��ق��رى احمل��اذي��ة جلدار 
الفصل العنصري، الذي قتل البشر والشجر 
واحلجر، وعزز ثقافة املمكن وخلق جتارب 
للريف  واحل��ي��اة  النبض  ري��ادي��ة إلع���ادة 
األرض  هذه  على  أن  واثبت  الفلسطيني، 

ما يستحق احلياة.
مصطفى  ال����زراع����ي  امل���ه���ن���دس  وق�����ال 
املهرجان،  تنظيم  ف��ك��رة  ص��اح��ب  ع��م��رو، 
ال��روش التحتا، وهي إح��دى قرى  أن بيت 
والواقعة  ال��غ��رب��ي��ة،  األم��ام��ي��ة  اخل��ط��وط 
جنوب  دورا،  لبلدة  الغربي  اجلنوب  إل��ى 
اخلليل، ويقطنها ما ال يزيد عن أربعمائة 
وخمسني فردا، أهم مواردها كان العمل في 
األراض��ي احملتلة عام 1948م، ومع بداية 
انتفاضة األقصى فقد الكثير منهم عمله 
العاطلني  نسبة  في  كبير  ازدي��اد  وحصل 
ع��ن ال��ع��م��ل، وب���دء االجت����اه ن��ح��و الزراعة 
وتربية املاشية وما أن منت قليال حتى جاء 
اجلدار ليحاصر تربية املاشية وجاءت أزمة 
العديد  فانتهت  الزراعة،  لتحاصر  املياه 
من  العديد  وفككت  املاشية،  قطعان  من 
كثيرا،  احل��ال  وض��اق  الزراعية  الدفيئات 
مشيرا أن أشكال احلصار هذه كانت سببا 
مباشرا في انفجار مفاهيمي، فجاءت فكرة 
أشكال  ك��ل  لتحاصر  ال����روش  ب��ي��ت  رب��ي��ع 
احلصار حتت العديد من الشعارات كان من 
بينها )لنقاوم اجلدار ببناء الدار(،)لنغرس 

طفال وشجرة(، وغيرها الكثير.
رسالة وأهداف 

ات��خ��ذ م��ن شعار  امل��ه��رج��ان  وأوض����ح أن 
ل��ي��زه��ر ربيع  اآلف����اق  ن��ح��و ج��ي��ل يفلح   "
عقولنا  من  االح��ت��الل  فلندحر  ال��وط��ن.. 
ال���وط���ن"، لتحقيق  مت��ه��ي��دا ل��دح��ره م��ن 
غاياته التي ترمي إلى توطيد العالقة بني 
اإلنسان وتاريخه وأرضه وتعزيز وتطوير 
املشاركة  وتكريس  واإلب���داع  امل��ب��ادرة  روح 
واستبدال  وال��ط��وع��ي  اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل 
املمكن وتذليل  ثقافة االستجداء بثقافة 
املستحيل وتوفير البيئة الصحية واملناخ 
املناسب جليل التغيير، مشيرا أنه بذلك 
القرية  ه��ذه  وأص��ال��ة  ع��روب��ة  على  نؤكد 
التي ال تبعد سوى مسافة قليلة عن جدار 
االحتالل  يحاول  الذي  العنصري  الفصل 
الفلسطينية  األرض  متزيق  خالله  م��ن 
تعاني  قريته  أن  معتبرًا  أهلها،  وتشتيت 
ل��ه��ا، األول جدار  م��ن م��ح��اص��رة ج��داري��ن 
الفصل العنصري والثاني اجلدار الذهني 
ال���ذي ي��خ��اط��ب ع��ق��ول ال��ن��اس ب���ان هذه 
القرية مهمشة وبعيدة عن باقي املناطق 

ووسط املدينة.
فلسطيني اللون وطني 

الهوى
ومت��ي��ز امل���ه���رج���ان ال����ذي ك����ان بحسب 
الهوي،  وط��ن��ي  ال��ل��ون  فلسطيني  ع��م��رو، 
والتراثية  الثقافية  وفعالياته  بأنشطته 
من  ن��ادر  مشهد  ف��ي  وتنقل  والترفيهية، 
الذي  القدمي  البيت  ذلك  ج��دي"  "بيت 
احتوى على الكثير من األدوات التي كان 
يستخدمها الشعب الفلسطيني، إلى حوش 
العقود  ال��روش، حيث خصص أحد  بيت 
القدمية باإلضافة إلى الفناء احمليط به 
لعرض األدوات الزراعية واملعيشية للفالح 
طريقة  على  الضوء  ليلقي  الفلسطيني، 
وفي  الفلسطيني،  للفالح  احلياة  ومن��ط 
زاوية املأكوالت الشعبية التي كانت حتت 
شعار " انطح فالك" وضمت أكثر من 25 
في  بيت  ك��ل  فيها  ش��ارك  شعبية  طبخة 
القرية تذوق احلضور اخلبيزه والششبرك 
واحللويات  وامل��ل��ت��وت  وامل��ف��ت��ول  وامل��ج��درة 
العروض  وأض��ف��ت  والهيطلية،  كاحللبة 
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وبريقا  وج��م��اال  ج��وا   " ج��اي��ني   " الفنية 
فكان لفرقة الكرامة للدبكة الشعبية وهي 
الثامن  بالصف  أكبرهم  القرية  أبناء  من 
مميزا  ح��ض��ورا  األول  بالصف  وأص��غ��ره��م 
وقدمت وصالت فلكلورية متنوعة ارتدى 
التقليدية  املالبس  الفرقة  أعضاء  فيها 
الزاهية األل��وان، وشارك مسرح احلارة من 
باإلضافة  هادفة  مبسرحة  ساحور  بيت 
القرية مساء  إلى أمسية شعرية. وأحيت 
السامر والتعليلة " بتعن على بالي" الزجل 
الفنية،  األع��م��ال  م��ن  وال��ع��دي��د  الشعبي 
الفاردة"   " القدمي  الفلسطيني  والعرس 
وزف���ة ال��ع��ري��س على اجل��م��ل وال��ه��ودج مع 

أهازيج وأغاني تراثية.
فرصة للتعبير

وشكل معرض الصور واللوحات الفنية 
"سنابل" فرصة أمام شباب وفتيات البلدة 
عبر  وتطلعاتهم  اهتماماتهم  عن  التعبير 
قريتهم  طبيعة  حت��اك��ي  ف��ن��ي��ة  ل��وح��ات 
هؤالء  أح��الم  جسد  ال��ذي  وتراثها  وريفها 

الشباب بعيد عن التهميش.
في  مشاركة  شابة  عمرو  ريهام  وقالت 
امل��ع��رض أن اس���م امل��ع��رض س��ن��اب��ل يجسد 

يحتوي  ال��ذي  وثقفتها،  القرية  طبيعة 
وديكور  البلدة،  أه��ل  وأعمال  أشغال  على 
املعرض استوحيناه من األرض والطبيعة 
واألرز  واللوز  الصنوبر  أشجار  واستخدمنا 
لتزينه، ونهدف من هذا املعرض " أن نقول 
هويات  لدينا  م��وج��ودي��ن،  أن��ن��ا  للجميع 
إبداعات  ولدينا  وطاقات  عنى طموحات 
وبحاجه لالهتمام ووقف التهميش للشباب 

والريف الفلسطيني املغيب".
إنا باقون على العهد

ال��ق��ري��ة ون��ح��ت��ت بصخور  واس��ت��ذك��رت 
أح��ض��رت م��ن ق���الع وم��ح��اج��ر ب��ن��ي نعيم، 
م��ن س��ب��ق��وا م��ن ش��ه��دائ��ه��ا، ح��ي��ث قدمت 
2003م،  حتى   1948 عام  منذ  شهيدا   11
أيضا  ونحتت  بأسمائهم،  تذاكري  بنصب 
ق��ص��ي��دة ف��ك��ر ب��غ��ي��رك ل��ش��اع��ر فلسطني 
رسالة  أخ���رى  وبصخرة  دروي���ش،  محمود 
موقع  يجسد  لنصب  باإلضافة  املهرجان، 
التي  املهجرة  القرى  من  جغرافيا  القرية 
هجر سكان بيت الروش منها مثل مران، أم 
حارتني، الزعق، خويلفه، والرزة، لتذكر كل 
يوم الشباب واألطفال بقراهم وليحفظوها 
من النسيان، ولينموا معا زرع أطفال القرية 

وحتت شعار " لنزرع طفل وشجرة" وبدعم 
من بعض املؤسسات شجرة حتمل اسم طفل 
من مجلس قروي األطفال لتحميه بظلها 
ويحميها هو بالعناية، باإلضافة للمعرض 
ال��ب��ي��ئ��ي، وزاوي�����ة م��رك��ز أب��ح��اث األراض���ي 

ومعرض املؤسسات واإلسعاف األولي.
وصفة طبية 

حضور املطران عطا الله حنا، كان وصفة 
طبية لتبلغ رسالة أننا كل والكل نحن وال 
ف��رق ب��ني أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د س��واء كان 
مسلم أو مسيحي، مجسدا وحدة جغرافية 

ودينية. 
وبني املهندس عمرو، أن دعوة األب عطا 
فلسطينية  شخصية  فهو  يعبنا  ال  الله، 
وطنية دينية لها كل االحترام والتقدير، 
املسيحية  ب��ال��دي��ان��ة  ي��ع��ت��ز  ان���ه  م��ش��ي��را 
وب��ال��ت��ل��وي��ن ال��دي��ن��ي ف��ي ف��ل��س��ط��ني، وهو 
رسالة قوية كتبت باألرقام "أن واحد أكبر 
من اثنني" ونعني بالواحد فلسطني، وأننا 
بدون هذا الواحد نحن أيتام ال نعرف أبا 

لهذا الوطن. 
إقامة  أن  حنا،  الله  عطا  املطران  وب��ني 
ب���ه���اًء وأص���ال���ة وفخرا  زادت���ن���ا  امل���ه���رج���ان 

لكل  الرافض  الفلسطيني  الشعب  بأبناء 
االنحناءات اإلسرائيلية.

وأشار أننا جميعا مسلمني ومسيحيني، 
ننتمي إلى اخلير وهو إمياننا املطلق بزوال 
الفلسطيني  الشعب  ينعم  وان  االحتالل 
باحلرية الكاملة ألنه من حقنا بدولة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

مفخرة حقيقية
اخلليل،  محافظ  كامل حميد،  ووصف 
الوطن  مستوى  على  مميز  بأنه  املهرجان 
وأهلها  سكانها  يجسد  قرية  ف��ي  وُي��ق��ام، 
الدفاع  الفلسطيني احلقيقي في  العرس 
ورائحة  والتقاليد  واألرض  الثقافة  ع��ن 
امل��ع��رض يشكل  أن  إل��ى  مشيرا  األج����داد، 

مفخرة حقيقية ومبادرة نعتز بها.
وأضاف حميد، أن هذه القرية ليست 
اجلغرافيا  آخ����ر  ف���ي  ول��ي��س��ت  وح���ده���ا 
الشعب  تطلعات  متثل  ألنها  أول��ه��ا  وإمن��ا 
الفلسطيني، موضحا أن وكل ما شاهدناه 
مجسدة،  بيننا  ال��ق��دس  أن  ع��ل��ى  ي��ؤك��د 
يزيح  فيما  املبذولة  اجلهود  بكل  مشيدًا 
كل العراقيل أمام إقامة الدولة وعاصمتها 

القدس الشريف.
حلم القرية 

وهي  التحتا،  ال��روش  بيت  واستطاعت 
ال��ص��غ��ي��رة، وال���ت���ي ي��ع��ن��ي اسمها  ال��ق��ري��ة 
الكنعاني "بيت هاروش" أي الرأس، وتدلل 
واإلسالمية،  والرومانية  البيزنطية  اآلث��ار 
حيث يوجد فيها مغطس مسيحي لتعميد 
األطفال ولوحة فسيفسائية حوله، ومدافن 
إسالمية وجد بها صكوك عملة تعود لعهد 
وزمن اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان، 
على جذورها الضاربة بعمق التاريخ، ونهش 
اجلدار الفاصل من مساحتها أكثر من ألف 
املراعي  الغربي ضيق مساحة  دومن باخلط 
وارت��ب��ط سكانها  ال���دار،  أم��ام  أصبحت  التي 
عائلة عمرو هجرة  من  املهجرين وجميعها 
األرض،  بهذه  وطفوليه  وعضوية  نفسية 
أن تشكل بهذا املهرجان صرخة ونوع وشكل 
للتراث  بالرجوع  املقاومة  أشكال  من  آخ��ر 
ثورة  زح���ام  ف��ي  ال��ق��ادم��ة  ل��أج��ي��ال  لنقله 
رغبتهم  ويعكس  واالت��ص��ال  التكنولوجيا 
بالتعبير عن متسكهم في ماضيهم وتراثيهم 
وتطلعهم لواقع أفضل بعيدا عن التهميش 
منتجة  ب��ل  ممسوخة،  ليست  قرية  وأن��ه��ا 
فيها حلوة  ومقومات احلياة  وم��أوى جميل 
وجميلة، وحتلم بأن تتحول يوما من األيام 
لقرية ونقطة جذب أثرية سياحية وبيئة 
يحفر  والطاقات  املقومات  كل  فيها  تتوفر 

ذكرى جميلة على هذا التراب.
وأك�������ده ري������اض ع����م����رو، م��ن��س��ق عام 
امل��ه��رج��ان صرخة  أن  م��ش��ي��را  امل���ه���رج���ان، 
مدوية للمسؤولني الذين ال يشعرون بهذه 
أنهم  رسالتهم  أن  موضحا  املهمشه،  القرى 
بل  يكونوا  أن  ويستطيعوا  صامدون  هنا 
يطالبوا أن يكونوا، وعكس صورة مشرقة 
التراث  لرؤية  الشباب  وتعطش  باهتمام 
والفلكلور الفلسطيني، وسلط الضوء على 
هؤالء شباب وأطفال وبيئة الريف ومشاكل 
نتاج  ج��اء  املهرجان  أن  الفتا  البلد،  أه��ل 
جهود مشتركة ألهالي البلدة، في صرخة 
لدعم الريف الفلسطيني، وتسليط الضوء 
باإلضافة  املهمشة،  الريفية  املناطق  على 
واالجتماعي  الثقافي  اجل��ان��ب  دع��م  إل��ى 
طاقتهم  وجتسيد  القرية  شباب  ولدعم 

واهتماماتهم.
وأشار عمرو النجاح الذي لقيه املهرجان 
سواء من خالل املستوى الرسمي والشعبي 
الذي فاق اخلمسة آالف شخص هو دعوة 
ومناسبة إلعادة إحياء التراث الفلسطيني 
يعيشوا  أن  الشباب  أمام  الفرصة  وإتاحة 
القدمية،  الفلسطينية  واحلياة  األج��واء 
أجنبي  ل��دع��م  بحاجة  لسنا  أن��ن��ا  م��ؤك��دا 
وتراثنا  الشعبية  مأكوالتنا  تذوق  إلعادة 
ن��ح��ن ل��دي��ن��ا ال��ط��اق��ات واإلم��ك��ان��ي��ات من 
صنعناه  ما  وه��ذا  واإلرادة  التعاون  خ��الل 

في بلدتنا.
فروش  أطفال  اختار   - سمودي  -علي  جنني 
املياه  بيوم  االح��ت��ف��ال  نابلس  ش��رق  دج��ن  بيت 
رسائل  فكتبوا  اخلاصة،  طريقتهم  على  العاملي 
وزرائ����ه د.  ول��رئ��ي��س  م��ح��م��ود ع��ب��اس،  للرئيس 
س����الم ف���ي���اض، وأخ�����رى ل��رئ��ي��س س��ل��ط��ة املياه 
املتحدة  لأمم  العام  ولأمني  العتيلي،  د.ش��داد 

بان كي مون. 
وعبروا بالرسم، خالل النشاط الذي أطلقته 
الهيدرولوجيني  وم��ج��م��وع��ة  اإلع������الم  وزارة 
قرية  في  للمياه،  تعطشهم  عن  الفلسطينيني 
سرق االحتالل سر حياتها، وصار يزودها باملياه 

بالقطارة.
وتوجهت الطفلة سوسن أبو عمارة في رسالتها 
للرئيس  محمود عباس بالقول:" أنا طفلة أعيش 
حياة من اجلحيم، فال كهرباء وال ماء وال طرق، 
وال يسمح لنا االحتالل ببناء البيوت، وال نشعر 

باألمان، ونقرأ ونكتب على ضوء الشمع."
زيارة  ال��ى  عباس  الرئيس  ابوعمارة  ودع��ت 

بلدتها ومشاهدة معاناتها. 
في  مماثلة  دع��وة  عطيوي  عايشة  ووجهت 
فيما   فياض.  س��الم  د.  ال���وزراء  لرئيس  خطابها 
أن تسأل رئيس سلطة  أبو حنيش  آثار  اختارت 
أنه  ل��و  الشخصي  تصرفه  ع��ن  د.العتيلي  امل��ي��اه 
استيقظ من النوم ذات يوم، ولم يجد املاء مثلها 
ليغسل وجهه. وحثته أن يزور القرية ويفعل لها 
تصل  تكاد  ال  فاملياه  معاناتها،  لتخفيف  شيئًا 
املواطنني،  ملنازل  األسبوع  في  واح��دة  مرة  غير 
واالنقطاع الكبير الذي استمر العام املاضي لثالثة 

أشهر، جعل األطفال يعيشون هاجس اخلوف.
دعوة لالمني العام 

وخطت وسام قاسم أبو حنيش دعوة لأمني 
العام ملنظمة األمم املتحدة، بان كي مون، لزيارة 
القرية، وليشاهد بأم عينه، كيف أن االحتالل 
حفر آبارًا فيها، وسلبها حقها في الشرب والزراعة 
واحلياة. ووجه ابو حنيش سؤااًل الى بان كي مون 
امل��ي��اه العاملي مل��ن ال  ب��ي��وم  ع��ن معنى االح��ت��ف��ال 
ميتلك املياه. فيما فضّلت عتاب حنيني أن توجه 
سطورها إلى"من ميتلك الضمير"، فقالت:" باسم 
الزعتر في جبال النار، وحالوة برتقالنا وأغوارنا 
املسلوبة، وشموخ التالل أتكلم، فلقد سرقوا أملنا 
وليلنا،  ونومنا  شجرتنا  أوراق  وسلبوا  وحياتنا، 

وصرنا نشتاق إلى حبات اللؤلؤ."

لوحات االطفال  
نهب  مفارقة  األط��ف��ال  لوحات  إل��ى  وتسللت 
للمياه،  ومستوطناته  ومعسكراته  االح��ت��الل 
فرسمت إميان عبد الغني واقع النهب والعطش، 
مستوطنة  م��ق��اب��ل  ج������رداء،  ب��ل��دت��ه��ا  وص�����ورت 

خضراء. 
البحر  فكرة  عن  حنيش  أب��و  ب��راءة  وعبرت 
مقابل  االح��ت��الل،  جانب  من  واحملاصر  السليب 
اختزلت  فيما  القرية.  ألهالي  ج��رداء  صحراء 
لوحة وصال هشام احلكاية مبستوطن إسرائيلي 
سبعة  م��ق��اب��ل  مب���ف���رده،  م��ي��اه  بحنفية  ي��ن��ع��م 
فلسطينيني يتقاسمون حنفية واحدة، في إشارة 
إلى األرقام التي حتدثت عن أن املستوطن  ينهب 
الفلسطيني  للمواطن  ُيسمح  ما  أضعاف  سبعة 

باستهالكه. 
اللوحات مضامني مشابهة،  وحملت عشرات 
جسدت كلها ألم املعاناة من نهب املياه، وأختزل 
الطفل ناصر زياد املواطن الفلسطيني بعصفور 

عطش يفتش عن املياه.
وقال رئيس مجلس القرية احمللي خضر أبو 
يعانون  دج��ن  بيت  ف���روش  أط��ف��ال  إن  حنيش، 
األمرين، ويحرمون من أبسط حقوق احلياة، وهم 

يترجمون واقعهم األسود في يوم املياه العاملي.
فيما عبر توفيق احلاج محمد مدير مدرسة 
القرية، وهي البناء الوحيد املشيد من األسمنت 
أمله من تناقص أعداد التالميذ،  ففي العام 2000 
كانوا 235  طالبا وطالبة، أما اليوم فتقلصوا إلى 
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 ودعا احلاج محمد املؤسسات الفلسطينية إلى 
ض��رورة اإلس��راع في تنفيذ برامج فعلية لدعم 

صمود املواطنني.

معاناة بالغة 
ف���ي مجموعة  ال���ش���م���ال  ف����رع  م���دي���ر  وق�����ال 
فروش  أهالي  إن  الفلسطينيني  الهيدرولوجيني 
بيت دجن يعانون ضائقة كبرى، فعلى الرغم من 
وجود شبكة مياه تغطي  نحو 70% من جتمعاتها، 
إال أن األهالي ال يتزودون باملاء إال مبزاج الشركة 

اإلسرائيلية. 
وت��ط��رق إل���ى امل��ش��اري��ع امل��ائ��ي��ة ال��ت��ي نفذتها 
عطش  من  للتخفيف  املنطقة   في  مجموعته 
االحتالل  حفر  أن  بعد  وامل��واط��ن��ني،  امل��زارع��ني 

ثالثة آبار فيها.

أطفال فروش بيت دجن يعبرون بالرسم والرسائل
املوجهة للسياسيني عن ازمة املياه التي تعانيها قريتهم

جنني �  علي سمودي � اكد مركز حقوق 
اإلنسان والدميقراطية "شمس"،أن العنف 
ضد املرأة عامة والفلسطينية خاصة في 
تزايد وانتشار بشكل مستمر وواسع ، مشيرا 
ثمن احلروب  تدفع  التي  امل��رأة هي  ان  الى 
استخدم  بينما   ، ال��داخ��ل��ي��ة  وال��ن��زاع��ات 
العنف ضد املرأة على نطاق كبير حيث ان 

النساء هن الضحايا األوائل للنزاع.
"االليات  وعلى طاولة مستديرة حول 
النزاعات  ف���ي  امل�����رأة  حل��م��اي��ة  ال���دول���ي���ة 
الراهن  الواقع  البحث في  املسلحة"، جرى 
للمرأة مبشاركة عدد من املختصني وحشد 
املؤسسات  ومم��ث��ل��ي  ال��ش��ب��اب  م���ن  غ��ف��ي��ر 
األه��ل��ي��ة ف���ي ق��ري��ة ك��ف��ر ال���دي���ك تلبية 
لدعوة مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية 

شمس .
حقوق االنسان واملرأة .

وحتدث ممثل الفعاليات موسى قصول 
م��ؤك��دا اه��م��ي��ة امل���ب���ادرة ال��ت��وع��وي��ة ملركز 
"شمس" في سبيل تعزيز وترسخ مفاهيم 
الفلسطيني  الشباب  لدى  اإلنسان  حقوق 
وت��ن��م��ي��ة وع��ي��ه��م وث��ق��اف��ت��ه��م ف���ي قضايا 
القانون الدولي املتعلقة باملرأة، واكد اهمية 
االستمرار في برامج النقاش املفتوح الذي 
يبرز دور املراة ويعزز مشاركتها ومساهمتها 

والدفاع عن حقوقها .
املراة والتنمية

قضايا  في  الباحث  حت��دث  جانبه  من 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة وح��ق��وق اإلن���س���ان حسني 
ال��دي��ك م��ن م��رك��ز »ش���م���س«  ع��ن رسالة 
واهداف مركز "شمس"في بناء ونشر قيم 
وحقوق  والعدالة  الدميقراطية  ومفاهيم 
االنسان واملرأة حتديدا ، وشدد على اهمية 
املجتمع  ف��ي  ال��ش��ب��اب  فئة  على  التركيز 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  الفلسطيني 
والذين يشكلون نسبة كبيرة من املجتمع 
البناء  م��س��ؤول��ي��ة  وت��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م   ،
وحتمل  وال��ت��ح��ري��ر  وال��ت��ط��وي��ر  والتنمية 
أعباء املسؤولية االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية والثقافية والتنموية .

العنف ضد املرأة
عمل  ورق��ة  ناصر  باسل  الدكتور  وق��دم 
، موضحا  امل���رأة  العنف ض��د  ح��ول قضية 
البشر منذ  ال��ع��ن��ف  ج��رمي��ة مي��ارس��ه��ا  ان 

قدمي أالزمان وهي ليست ظاهرة مرتبطة 
بالعصر احلديث ولكن االهتمام بها حديثا 
كان  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  وخاصة 
واضحا وكبيرا بسبب املجازر التي ارتكبت 
في تلك احلرب والتي راح ضحيتها الكثير 
من األبرياء من البشر وخاصة املدنيني من 

األطفال والنساء والشيوخ.
امل��رأة اتخذ طابعا  وذكر ان العنف ضد 
األطفال  ضد  العنف  عن  ومختلفا  خاصا 
واالضطهاد  القتل  على  فعالوة  والشيوخ 
واإلي�����ذاء اجل��س��دي ال���ذي ك��ان��ت تتعرض 
ل��ه امل���راة ف��ان هناك ن��وع آخ��ر م��ن العنف 
الفئات  امل��راة دون غيرها من  كان يصيب 
املستهدفة وهو العنف اجلنسي الذي تتعدد 
أشكاله وأنواعه ولكن في النهاية فان املرأة 
وينتهك  كرامتها  تهان  التي  الضحية  هي 
ان هذا  بكارتها، موضحا"  وتفسد  عرضها 
الدوافع  م��ن  الكثير  ع��ل��ى  مبني  ال��ع��ن��ف 
امل��وج��ودة عند اوالئ���ك األش��خ��اص الذين 
ميارسون هذا النوع من العنف، فقد تكون 
دوافع سياسية أو دوافع غريزية أو دوافع 

انتقامية".
نتائج العنف

اخلطيرة  النتائج  احملاضر  واستعرض 
واملدمرة للعنف على املراة واألسرة واملجتمع 
،مثل انتشار مرض نقص املناعة املكتسبة 
ن��اجت��ة ع��ن اإلجهاض،  أم���راض  و  اإلي����دز، 
العار والسمعة السيئة للمراة  واخلوف من 
واضاف  امل��راة،  ع��رض  وهتك  املجتمع،  في 
" ك��ل ه��ذه األم���ور ت��ؤدي إل��ى تأثير سلبي 
على املراة في املجتمع، وعدم وجود قوانني 
وتشريعات حتمي املراة، وعدم إجبار أطراف 
الدولية  االتفاقيات  احترام  على  النزاع 
التي حتمي املراة في النزاعات املسلحة مثل 
استمرار  على  يساعد  جنيف،  اتفاقيات 
هذا النوع من العنف وزيادته إذ ال يوجد 
رادع ملنع هذا العنف مما يكرر حدوثه في 

املستقبل".
املرأة والنزاعات املسلحة

النزاعات  معظم  إن  احمل��اض��ر  واوض���ح 
املسلحة في هذه األيام هي نزاعات داخلية 
وان غالبية الضحايا املدنيني من النساء، 
املرأة الضحية األولى في احلروب،  وقال " 
امل����رأة شر  أن تتجنب  ك��ي��ف مي��ك��ن  ول��ك��ن 

وماهي  احل����رب،  خ���الل  عليها  االع���ت���داء 
اجلنسي  العنف  ارت��ك��اب  ملنع  ال��ض��م��ان��ات 
ضد املرأة، وما هو موقف القانون الدولي من 
العنف ضد املرأة وما هي اآلليات الدولية 

حلماية املرأة في النزاعات املسلحة".
االليات املتعقلة بحماية 

املرأة
الدولية  االل����ي����ات  احل���ض���ور  ون���اق���ش 
النزاعات  ف���ي  امل�����رأة  ب��ح��م��اي��ة  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال��ق��ان��ون الدولي  امل��س��ل��ح��ة وامل��ت��م��ث��ل��ة ف��ي 
حلقوق االنسان واملتمثل في االعالن العاملي 
حل��ق��وق االن��س��ان وال��ع��ه��د ال��دول��ي اخلاص 
باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدولي 
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واالتفاقية الدولية للقضاء كافة 
اشكال التمييز ضد املرأة ، واعالن حماية 
الطوارىء  ف��ي ح���االت  وال��ن��س��اء  االط��ف��ال 

والنزاعات املسلحة .
الرابعة من  امل��ادة  الى  املتحدثون  واش��ار 
االعالن التي اكدت انه يتعني على جميع 
الدول املشتركة في منازعات مسلحة، أو في 
عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في 
أقاليم ال تزال حتت السيطرة االستعمارية، 
أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء 
واألط��ف��ال وي���الت احل��رب،وي��ت��ع��ني اتخاذ 
جميع اخلطوات الالزمة لضمان حظر اتخاذ 
والتأديب  والتعذيب  كاالضطهاد  تدابير 
كان  ما  وخاصة  والعنف،  املهينة  واملعاملة 
السكان  من  اجل��زء  ذل��ك  ضد  موجها  منها 

املدنيني املؤلف من النساء واألطفال.
واشاروا الى قرار مجلس األمن رقم 1820 
في  اجلنسي  العنف  بتصنيف   )2008 (
أوقات النزاعات املسلحة بأنه جرمية حرب 
وتهديد لأمن والسلم الدولي وطالب القرار 
املناسبة  التدابير  تتخذ  أن  ال��دول  جميع 
والفتيات  النساء  ومنهم  املدنيني  حلماية 

من جميع أشكال العنف اجلنسي.
وذكر املتحدثون ان لقرار اعتبر جرائم 
العنف  أش���ك���ال  م���ن  االغ���ت���ص���اب وغ���ي���ره 
ج��رمي��ة حرب  تشكل  أن  اجل��ن��س��ي مي��ك��ن 
منشئا  فعال  أو  االنسانية  ضد  جرمية  أو 
جلرمية تتعلق باالبادة اجلماعية ويؤكد 
اجلنسي  العنف  ج��رائ��م  استثناء  ض���رورة 
م���ن أح���ك���ام ال��ع��ف��و ال���ع���ام ف���ي س��ي��اق حل 

النزاعات.
وذكروا ان القرار طالب الدول األعضاء 
أن متتثل ملا عليها من التزامات مبقاضات 
األعمال،  ه��ذه  ع��ن  املسئولون  األش��خ��اص 
ومن أبرز اإلجراءات التي نص عليها القرار 
على  املناسبة  العسكرية  العقوبات  فرض 
منتهكيه، وتدريب اجلنود على مكافحة كل 
أنواع العنف اجلنسي ضد املدنيني، وإخالء 
النساء واألطفال املهددين بالعنف اجلنسي 

إلى مناطق آمنة.
في  املشاركة  إل��ى  النساء  دع��وة  وشجع   
احملادثات الهادفة إلى منع النزاعات وحّلها 
الدوليني،  واألم���ن  ال��س��الم  على  واحل��ف��اظ 
للعنف  هدفًا  يكّن  والفتيات  النساء  وان 
اجلنسي كخطة حربية لإلذالل والسيطرة 
املدنيني  وتهجير  والتفريق  والتخويف، 
أن  بعد  ذل��ك حتى  وق��د يستمر  ب��ال��ق��وة، 
إل��ى طلب  ال��ق��رار  ال��ن��زاع وخ��ل��ص  ينتهي 
املجلس من األمني العام لأمم املتحدة بان 
في حزيران   له  تقريرا  يقدم  أن  مون  كي 
2009 عن تطبيق هذا القرار وحول القانون 
 ، بقانون الهاي  واملتمثل  االنساني  الدولي 

اتفاقيات جنيف.
البروتوكوالت  ال��ى  املتحدثون  وتطرق 
انه يكون جلميع  امللحقة بها والتي اكدت 
ي��ش��ت��رك��ون بصورة  ال��ذي��ن ال  األش���خ���اص 
مباشرة أو الذين يكفون عن االشتراك في 
حريتهم  قيدت  -سواء  العدائية  األعمال 
أم لم تقيد- احلق في أن يحترم أشخاصهم 
وشرفهم ومعتقداتهم وممارستهم لشعائرهم 
جميع  ف��ي  يعاملوا  أن  ويجب   ، الدينية 
متييز  أي  دون  إنسانية  معاملة  األح���وال 

مجحف .
توصيات

وخ��ل��ص امل��ش��ارك��ون ال���ى م��ج��م��وع��ة من 
العنف ضد  لقضية  ان  اهمها،  التوصيات 
املدافعني  اولويات  املراة مكانة خاصة في 
سواء  اليوم  عالم  في  اإلنسان  حقوق  عن 
املجتمع  مؤسسات  مستوى  على  ذلك  كان 
الدولية  املنظمات  مستوى  على  أو  املدني 
الدولية االغاثية، ولعل قرار  املؤسسات  أو 
املرأة  ض��د  بالعنف  املتعلق  األم��ن  مجلس 
والذي صدر في هذا العام خير دليل على 
ذلك، مؤكدين انه يضيف اجنازا كبيرا ملا 

مت حتقيقه في الدفاع عن املرأة فكثيرة هي 
تدعو  التي  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات 
العنف  استخدام  وع��دم  امل��رأة  إل��ى حماية 
الذي  ال��واق��ع  ال��ى  نظرنا  إذا  ولكن  ضدها، 
تعيشه املرأة في هذه األيام في شتى بقاع 
األرض فنجد أن العنف ضد املرأة في تزايد 
وانتشار يوم بعد يوم واملرأة هي التي تدفع 
التي  الداخلية  وال��ن��زاع��ات  احل���روب  ثمن 
األيام وحالة يوغسالفيا  حتدث في هذه 
اكبر دليل على ذلك اضافة الى الوضع في 
العراق وفي السودان في أفغانستان جند ان 
العنف يستخدم ضد املراة على نطاق كبير 

وان النساء هن الضحايا األوائل للنزاع.
ودعا املشاركون للعمل على تنفيذ تلك 
املرأة  بحماية  املتعلقة  واملواثيق  القوانني 
على الصعيد احمللي أو الصعيد الدولي، ال 
أن تكون مجرد شعارات يتم التغني بها في 
والعمل  اجلماهيرية،  واللقاءات  املؤمترات 
في  للتأثير  احمللي  املستوى  على  املستمر 
ضد  العنف  إل��ى  ونظرتهم  ال��ن��اس  ثقافة 
يجب  اإلنسانية  ض��د  جرمية  بأنه  امل���رأة 
أن يحاسب فاعلها، ال أن تكون املراة كائنا 
انتهاك  ش���اء  م��ت��ى  ل��ل��رج��ل  ي��ح��ق  متدنيا 
العنف ضدها، وضرورة  كرامتها وممارسة 
العمل على تغيير بعض املفاهيم اخلاطئة 
عن املرأة في املجتمعات وإنصافها وإعطائها 

حقوقها كاملة غير منقوصة .
وشدد املتحدثون على ضرورة االستفادة مما 
الدولي من إجنازات  املستوى  مت حتقيقه على 
تطبيق  على  والعمل  املراة  واتفاقيات حلماية 
ق��وان��ني محلية تكون  ه��ذه االت��ف��اق��ي��ات وس��ن 
املستوى  على  حتقيقه  مت  مل��ا  ومكملة  داع��م��ة 
الدولي والعمل على تطبيق تلك القوانني لكي 
تكون رادعا للجناة الذين يقومون بارتكاب أي 
إضافة  امل��راة،  ضد  العنف  ممارسة  أو  جرمية 
إلى إمكانية التوجه إلى احملاكم الدولية مثل 
احمل��ك��م��ة اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة وال��ت��ي اعتبرت 
العنف ضد املرأة في نظامها الداخلي جرمية 
وي��ج��ب ع��ل��ى منظمة األمم  اإلن��س��ان��ي��ة،  ض��د 
املتحدة أن تدعو الدول األعضاء فيها باالنضمام 
عليها،  واملصادقة  بالتوقيع  روما  اتفاقية  إلى 
أن  الدولية  اجلنائية  احملكمة  تستطيع  لكي 
العنف ضد  أي دولة يتم فيها ممارسة  تطال 

املرأة .

خالل ورشة عمل نظمها »شمس«:

النساء هن الضحية االولى في الصراعات منذ االزل

على  عالية  وحرفية  بانسيابية  القدس- 
البيانو، وتوأمة واندماج استثنائي بني العازف 
أنغيلو  الشهير  االي��ط��ال��ي  الفنان  أس��ر  وآل��ت��ه، 
كوميسو اجلمهور املقدسي ضمن أمسية مهرجان 
الياسمني ملوسيقى العالم الذي ينظمه معهد 
ادوارد سعيد الوطني للموسيقى وذلك في قاعة 
القدس مساء اخلميس،  املسيحية في  الشبان 
ونقل  املوسيقى  م��ن  ف��ري��دًا  ج���وًا  أش���اع  حيث 
تقنيات  أم��ام  الدهشة  من  لعوالم  املستمعني 
أصابع  على  النقر  جت���اوزت  ج��دي��دة  عزفية 
الداخلية  األوت�����ار  ال��ع��زف ع��ل��ى  إل���ى  ال��ب��ي��ان��و 
لآللة. فشكل عرضه خالصة دراسة جتمع بني 
واالرجتال  األوروب��ي  اجل��از  املعاصرة،  املوسيقى 
الكامل. كما قدم  كوميسو يوم السبت عرضا 

جديدا في رام الله، وفرقة ثالثي بريدج عرضا 
في نفس اليوم في  بيت حلم، كما ستحيي فرقة 
اوبوس املؤلفة من أساتذة املعهد عرضا في أريحا 

يوم األحد القادم. 
عالقته  يصف  بلده،  في  الشهير  كوميسو 
كتاب  صفحات  تقليب  مثل  بأنها  بالبيانو، 
ليعرفهم  اجلمهور  على  يسردها  حياته،  م��ن 
كالذكريات،  منه  ج��زءا  أضحت  جوانب  على 
العواطف، انعكاسات القلوب اجلريحة واملسرات 
أصابع  على  كوميسو  نقر  أن  كما  الداخلية. 
على  ق��ادر  اخل��ي��ال"  من  "التحول  في  البيانو 
جتميع بريق العزف الثالثي ألية فرقة، عبر 
االرتقاء باألغنية الشعرية وفتح أبواب العمل 
املتناغم. ومن اجلدير ذكره، اإلشارة إلى مدى 

تواجد كوميسو على الساحة الفنية االيطالية 
وال��ع��امل��ي��ة، حيث ل��ه ظ��ه��ور دائ���م ف��ي مختلف 
إذاعات ومحطات تلفزة شبكة الراي من خالل 
كما  الكبيرة،  للفرق  قيادته  أو  املنفرد  عزفه 
ف��ي سلوفينيا  اجل����از  م��ه��رج��ان��ات  ف��ي  ش����ارك 

وكرواتيا وايطاليا. 
ك��م��ا ن��ش��ط ك��وم��ي��س��و ف��ي م��ج��ال املوسيقى 
املعاصرة وقدم مجموعة كبيرة من العروض في 
العديد من املهرجانات في مدن روما وتورينو 
والبندقية وغيرها، سجل أجنيلو العديد من 
ملدة  مشتركة  عروضا  ق��دم  وق��د  االسطوانات، 
العاملي ماركوس  اجل��از  أع��وام مع ع��ازف  سبعة 
شتوكهاوزن وظهر معه في الكثير من مهرجانات 

اجلاز في أوروبا.

ينظمه املعهد الوطني للموسيقى

مهرجان الياسمني يستضيف
 عازف البيانو االيطالي الشهير انغيلو كوميسو


