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في ذكرى يوم األرض

شــمال غزة: المزارعون وأصحاب األراضي في المناطق 
الحدوديــة يتطلعون للعودة إلى أراضيهم المســلوبة

غزة - "األيام": في الذكرى السنوية ليوم األرض، ال يزال 
مزارعو محافظة شمال غزة يتلهفون للعودة إلى أراضيهم 

الـمجّرفة القريبة من السياج الحدودي.
وتســـيطر قـــوات االحتالل على مســـاحات واســـعة من 
األراضي المجرفة في المناطق الحدودية، وتمنع أصحابها 
مـــن الدخول إليها، فـــي بلدات: بيت حانـــون، بيت الهيا، 

جباليا.
ورغم خلو هذه المناطق من التواجد العســـكري الدائم 
فيها، إال أن المزارعين ال يستطيعون العمل في أراضيهم، 
أو حتى الوصول إلى معظمهـــا، بفعل اعتداءات االحتالل 
الـمتكـــررة، والهادفـــة إلـــى تفريـــغ هـــذه األراضي من 

أصحابها.
ولعلهـــا مصادفة أن تكرر حكومة االحتالل تهديداتها 
بتصعيد عدوانها على محافظات غزة في الذكرى السنوية 
ليـــوم األرض، فـــي الوقت الـــذي يتوق هـــؤالء المزارعون 
إلـــى العودة إلى أراضيهم التي خلت مـــن أعمال الزراعة، 

وأشكال اإلعمار.
فعلـــى مدار ســـنوات االنتفاضة التي شـــهدت الكثير 
من التجريـــف والتدمير، بقيـــت آالف الدونمات الزراعية 
الـمجرفـــة في مناطق بيت حانون، بيت الهيا وجباليا، على 
حالها من حيث التجريف وغياب مشـــاريع االســـتصالح، 
باســـتثناء بعض الـمشاريع التي اســـتهدفت الـمناطق 

القريبة من هذه األراضي بقيمة تمويلية محدودة.
واستبشـــر الكثير من الـمزارعين، خيرًا بعد أن شهدت 
الســـنوات القليلة الماضية حالة من الهدوء النسبي في 
المناطـــق الحدوديـــة، وتوقعوا عودتهم إلـــى أراضيهم 
وإعادة تملكها، إال أن هذه األراضي، الـمقدرة مســـاحتها 
بآالف الدونمـــات، ال تزال تحت ســـيطرة االحتالل وهدفًا 

دائمًا العتداءات اإلسرائيلية.
ودأبـــت ســـلطات االحتالل علـــى منـــع الـمواطنين من 
الوصول إلى مزارعهم، عبر إلقاء منشـــورات من الطائرات، 
حذرت فيها الـمزارعيـــن من أن األراضي الزراعية أصبحت 
محظـــورة أمامهم، أو من خالل التواجد العســـكري عليها 
لبضعة أيام، أو عبر اســـتمرار القصف الـمدفعي والجوي 

في بعض األحيان. 
فالـمزارع بكر وهدان )53 عامًا( الذي يســـكن شرق بيت 

حانون ال يزال يتذكر اللحظات التي دخلت فيها الجرافات 
اإلســـرائيلية إلى أرض الحدوديـــة وقامت بتجريفها قبل 

أكثر من خمسة أعوام.
وقال فـــي حديث لـ "االيـــام": لـم أكن أتوقـــع أن تقوم 
الجرافات باقتالع أشجار الحمضيات كاملة، وما هي اال عدة 
أيام حتى تحولت األرض إلى ســـاحة خالية ومدمر، مشيرًا 

إلى أنه ومنذ ذلك الحين وهو يفتقد أرضه وممتلكاته.
ويمتلك وهدان نحو 30 دونمًا في الـمنطقة الـمذكورة، 
لكنه ال يستطيع العودة إليها وزراعتها من جديد بسبب 
تعرضها الدائـــم إلطالق النار، والتوغـــل أحيانًا، ما فرض 

استحالة البقاء فيها مدة طويلة، أو حتى الوصول إليها.
وتمثـــل حالة المزارع وهـــدان ومعاناته صـــورة مكررة 
للـمئات مـــن الـمزارعين الذين جرفـــت أراضيهم وفقدوا 

مصادر أرزاقه، طيلة أعوام االنتفاضة.
وأعرب هـــؤالء عن قلقهم بعد تحولهـــم إلى جيش من 
العاطليـــن عن العمـــل، الذين ال يجدون عماًل لســـد جوع 

أسرهم، وهم يمتلكون األراضي الزراعية.
وفـــي بلـــدة جباليـــا، التي تتعـــرض األجزاء الشـــرقية 
الحدوديـــة منها بين وقت وآخـــر لحمالت توغل محدود أو 
إطالق نـــار، حيث تحولت األراضي الزراعية إلى ما يشـــبه 
الصحـــراء الخاليـــة حتى من أصحابها، ال لســـبب ســـوى 

استمرار التهديدات العسكرية.
وتقع معظم هـــذه األراضي الزراعية، التـــي تم تجريفها 
ســـابقًا، على طول الســـياج الحـــدودي الـممتـــد ألكثر من 8 
كيلومتـــرات، إضافة إلى أجزاء واســـعة من البيارات التي تم 
تجريفها في المناطق المحيطة بمقبرة الشهداء شرق جباليا. 
وفـــي بيت الهيـــا، ال تتوقف أعمال إطـــالق النار باتجاه 
المدنيين الذين يحاولـــون الوصول إلى األراضي الزراعية 

بهدف العمل الزراعي، أو جمع الحطب والحشائش.
ويقول المواطن أحمد طنبورة أنه حرم من الوصول ألرض 
كان يمتلكها قبل عشـــرة أعوام، بسبب قربها من السياج 
الحـــدودي، موضحًا أنه عمل مؤخـــرًا بمهنة جمع الحصمة 

واألحجار لكنه تعرض إلطالق النار.
وأضاف طنبوره )30عامًا( أن أرضه تعد من األراضي التي 
تسيطر عليها قوات االحتالل بشكل دائم، لكنه يأمل في 

استعدتها ذات يوم واستصالحها.

خالل ورشة في الخليل نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى تعميم ثقافة حقوق اإلنسان 
وتضمينها في المنهاج المدرسي

الخليــــلـ  "األيام": نظم مركز حقوق اإلنســــان والديمقراطية 
"شــــمس"، ورشــــة عمل في الخليل حول الخصوصية الثقافية 
وعالمية حقوق اإلنســــان، ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنســــان والحكــــم الصالح لطلبة كليات الشــــريعة في 

الجامعات المحلية، بدعم من مؤسسة المستقبل.
وافتتــــح الورشــــة منســــق المشــــروع إبراهيم العبــــد الذي 
اســــتعرض أهداف المشــــروع والمركــــز، ثم تحدث الناشــــط 
الحقوقي إســــالم التميمي حول الخصوصية الثقافية وعالمية 
حقوق اإلنســــان، مبينًا أن مفهوم حقوق اإلنســــان تطور حتى 
وصل للعالمية متمثال بميثاق األمم المتحدة واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنســــان، مشــــيرًا إلى أن اإلعالن العالمي ال يملك صفة 
اإللزاميــــة للدول، حيث أنه عبارة عــــن مبادئ عامة، لكن التطور 
الهــــام الذي طــــرأ على منظومة حقوق اإلنســــان إلــــزام الدول 
بحقوق اإلنسان والذي تمثل في العهدين الدوليين الخاصين 
بالحقوق السياســــية والمدنية واالقتصادية والثقافية، حيث 
تحولت حقوق اإلنســــان من مبادئ عامة غير ملزمة إلى مواثيق 
ملزمة للموقعين عليها وغير الموقعين، وبروز بعض المنظمات 
اإلقليمية واالتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنســــان، كاالتفاقية 
األوروبية لحقوق اإلنســــان واللجنة األوروبية لحقوق اإلنســــان 

وغيرها.
وأشــــار التميمي إلــــى أن هناك مــــن يحاول االســــتناد إلى 
الخصوصيــــة القومية والثقافيــــة كذريعة للتحفظ على بعض 
االلتزامات الدولية األخرى. وقال: إذا كانت الخصوصية مســــألة 
ينبغي مراعاتها، إال أنها يجب أال تسير باتجاه تقويض المبادئ 
العامة لحقوق اإلنســــان بدعوى الخصوصية، وعلى العكس من 
ذلك فالخصوصية عليها أن تتوجه لتدعيم المعايير العالمية 
ال االنتقاص منها، خصوصًا في القضايا األكثر إلحاحًا وراهنية. 

إن الخصوصية تؤكــــد التنوع االجتماعــــي والثقافي والديني 
والمذهبي والسياســــي، فــــي العقلية والتقاليد بين شــــعوب 
بلدان العالم وثقافتها المختلفة، لكنها ينبغي أال تكون عقبة 
في طريق المعايير العالمية أو أن تســــتخدم حجة للتحلل من 
االلتزامات الدولية التي يفرضها ميثاق األمم المتحدة واإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســــان والقواعد العامة اآلمرة – الملزمة في 

القانون الدولي المعاصر. 
وأضاف: بالقــــدر الذي تجد فيه الخصوصيــــة قابليتها على 
التناغم والتوافق والتكيف مع العالمية والشــــمولية والكونية 
لحركة ومبادئ ومعايير حقوق اإلنســــان تســــتطيع في الوقت 
نفســــه التعبير عن خصائص أي شعب أو أية أمة وتفاعلها مع 

ركب التطور العالمي.
وأشار المشاركون في الورشة إلى إمكانية العثور على نقاط القوة 
والتشــــابه في منظومة القيم الثقافية واالجتماعية التي تســــمح 
بالتقارب بين الشــــعوب، واكتشاف جملة مبادئ وقيم تسهم في 
حماية اإلنســــان والبيئة وضمان حقوق إنســــانية أساسية، وقالوا: 
إن مــــا يزيد من هذه القناعة، أنه فــــي التاريخ كما في الواقع، كان 
هناك تيارات وأشــــخاص استطاعوا أن يجسدوا عبر عالمية العطاء 
العلمي والفلسفي والحقوقي مكانا لهم ولثقافاتهم تحت شمس 
الثقافة العالمية، وأن يقيموا الجســــور بين تلك الومضات الخالقة 

التي تعطيها الشعوب والثقافات للخلود.
في ختام الورشــــة، أوصى المشــــاركون بضرورة العمل على 
تعميم ثقافة حقوق اإلنســــان على المجتمــــع وأن تكون جزءا 
من المنهاج المدرسي، وضرورة توعية اآلباء واألمهات بضرورة 
تربيــــة األطفال وتوعيتهم بأهمية هــــذه الحقوق العمل على 
إزالة أي سوء فهم حول حقوق اإلنسان ومعارضتها للخصوصية 

الثقافية الفلسطينية.

محافظة الخليل تتعرض لهجمة استيطانية 
شـرسـة تـهـدد الـمـواطـنـيـن ومـمـتـلكـاتـهـم

الخليـــل ـ "وفـا": تتعرض محافظة الخليل فـــي اآلونة األخيرة إلى 

حملة إســـرائيلية شرســـة لتهويدهـــا، كجزء من عمليـــة التهويد 

الشـــاملة الموجهة ضد فلســـطين أرضا وشـــعبا، بدءا من مصادرة 

األراضي، وانتهاء ببناء المستوطنات وجلب المهاجرين اليهود من 

جميع أنحاء العالم ليقطنوا فيها.

ويقدر عدد المســـتوطنين في قلب مدينة الخليل بنحو خمسمائة 

مســـتوطن، يتوزعون على أربع بؤر اســـتيطانية أقيمت في عقارات 

ومبان صودرت من أصحابها الفلســـطينيين، فيما يقطن اآلالف من 

اشـــرس المســـتوطنين في العديد من البؤر االستيطانية المحيطة 

بالمحافظة، ومســـتوطنتي "خارصينا" و"كريات أربع" القريبتين من 

وسط المدينة.

وقال خبير الخرائط واالســـتيطان في جنـــوب الضفة الغربية عبد 

الهـــادي حنتش: إن عمليـــات الهدم ومصادرة أراضـــي المواطنين 

وبناء المســـتوطنات فيها، تأتي في سياق مخطط إسرائيلي يقوده 

المســـتوطنون بدعم من حكومتهم، يهدف في مضمونه إلى إيجاد 

منطقة 'أمنية' عازلة في المناطق القريبة لتجمعاتهم االستيطانية.

ونـــوه إلى ان غطرســـة االحتالل تحاول فـــي مضمونها 'قلب الحق 

الـــى باطـــل' بادعائهم أن هـــذه التجمعات تشـــكل خطـــورة على 

المســـتوطنين، إال أن الهدف األساســـي لهم هـــو تضييق الخناق 

على المواطنين، وترحيلهم من أراضيهم، لتوســـيع المســـتوطنات 

أو شـــق الطرق الواصلة إليها أو اســـتخدامها في المشاريع الزراعية 

االســـتيطانية، بحجة أنها أمـــالك يهودية ال يحق للفلســـطينيين 

التمتـــع فيها 'رغم انهـــم أصحابها ومالكييهـــا األصليين وجميع 

أوراقها الثبوتية بحوزتهم'.

وأشـــار حنتش إلى أن ما يســـمى مجلس المســـتوطنات بالضفة 

الغربية )يشـــع( ينفذ هذه السياســـة العنجهية المتواصلة لتطال 

جميع المناطق المحاذية للمســـتوطنات وجـــدار الفصل العنصري، 

لمصـــادرة المزيد مـــن األراضي الفلســـطينية خاصة فـــي األرياف 

ومســـافر البدو، التي غالبا مـــا يعتمد قاطنوها علـــى الزراعة ورعي 

األغنام.

وفـــي محافظة الخليل وقلـــب مدينتها العتيقة، لـــم تكتف قوات 

االحتـــالل بالمصادرة فقط، بل هدمت المنـــازل العربية لتغير معالم 

المدينة ومالمحها، ولتضييق الخناق علـــى المواطنين، بمنعهم من 

العمل في ترميمها او الدخول اليها في الكثير من االحيان، لتدفعهم 

إلى الهجرة منها وإهمالها، وبالتالي تسهيل مهمتها االستيطانية 

فيهـــا كغيرها مـــن المناطق المحيطـــة بالمحافظة، غيـــر غافلة في 

تهويدها العمل على طمس حضارتها وتاريخها العربي واإلســـالمي 

األصيل، عبر تغيير أسمائها العربية وإطالق أسماء عبرية عليها، كما 

حولت مدرسة أسامة بن منقذ الى معهد ديني لتخريج الحاخامات.

وذكـــر حنتش انه تم تنفيذ مخطط بإشـــراف الحاخـــام 'ليفنجر' 

لترميم األبنية القديمة التي تم االستيالء عليها من المواطنين في 

البلدة القديمة الستيعاب عائالت يهودية جديدة، إضافة إلى اكثر 

من 250 طالبا يدرســـون في 'معهدهم الدينـــي بيت رومانو' المقام 

على انقاض مدرسة اسامة بن المنقذ سابقًا.

وقال: 'ان التاريخ يعيد نفســـه في هذه االيام كما كانت ســـنوات 

االحتـــالل االولـــى للمدينة فـــي عـــام 1967 فأعداد المســـتوطنين 

تضاعفت في البلدة القديمة من الخليل، وتقوم الجمعية اليهودية 

'جمعية تطوير األحياء في قلب مدينة الخليل' بمســـاعدة الحكومة 

اإلسرائيلية باالستيالء على بيوت المواطنين في البلدة القديمة.

ومن جهته، اشـــار مدير العالقات العامة فـــي لجنة إعمار الخليل 

وليـــد أبو الحـــالوة إلى 'ان حكومـــة االحتالل ومســـتوطنيها اعتدوا 

فـــي اآلونة األخيـــرة على طلبـــة ومعلمي مدارس 'قرطبـــة والفيحاء 

واالبراهيمية وبئر الســـبع والجزائر' وغيرها من المدارس في محاولة 

منهم لتفريغها وبســـط ســـيطرتهم عليها، إضافة إلى استمراره  

بالتوســـع تدريجًا لربط البلدة القديمة مع مستوطنتي 'كريات أربع 

ورمات يشـــاي' رغم ان لجنة إعمار الخليـــل تعمل جاهدة على دعم 

المواطنيـــن وترميـــم المبانـــي القديمة في المدينـــة العتيقة من 

الخليل.

وضمن مخططات االحتالل حســـب ما ذكر حنتش، جعل كريات اربع 

وخارصينـــا والبلدة القديمة مـــن الخليل كتلة اســـتيطانية واحدة، 

تندرج ضمن مخطط احتاللي لحكومـــة االحتالل في الضفة الغربية، 

لذلك عملت حكومتهم على ربط االحياء العربية التي تقع في البلدة 

القديمة من مدينة الخليل بمستعمرة كريات اربع، عبر اصدارها اوامر 

عسكرية بشـــق طرق ومصادرة اراضي فلســـطينية لربط مستوطنة 

'كريـــات اربع' بالبلدة القديمة من مدينـــة الخليل، منوها انها قامت 

بتدمير المعالم االسالمية والتاريخية لهذه االحياء العربية.

ويحتل محافظة الخليل ما يقارب 17 ألف مســـتوطن موزعين على 

27 مستوطنة، وعدد من البؤر االستيطانية الملحقة بالمستوطنات، 

ففي شـــمال الخليل تقع مستوطنات 'كرمي تسور، وتيلم ، ومجدال 

عـــوز، وادورة' وفـــي جنوبهـــا تقـــع 'كرمئيـــل، وماعون، وسوســـيا، 

ومتســـادوت يهودا، وشـــامي لفنه، وشـــمعة، والمنطقة الصناعية 

'ميتوريم' وطنا عماريم، وسنســـانا A وسنسانا B، وعتنئيل وحجاي' 

والى الغرب من الخليل تقع مستوطنات 'اشكليوت، ونحال نجهوت، 

فيما يقع الى الشرق من الخليل 'جفعات خارصينا، ومتساد شمعون، 

ومتســـاد اصفر، وبنـــي حيفر، وكريـــات اربع' كما تحيـــط بمحافظة 

الخليل اضافة الى هذه المستوطنات العديد من البؤر االستيطانية 

التي يســـعى االحتالل دائما لتوسيعها بسرقته اراضي المواطنين 

ومصادرتها.

غزة: شــباب مشــاركون في مســيرة القدس وإحياء يوم 
األرض يتطلعون لمعرفة المزيد عن المناســبات الوطنية

كتب عيسى سعد الله:

الشـــباب  مـــن  العشـــرات  عبـــر 
القدس  فـــي مســـيرة  المشـــاركين 
واحياء الذكرى السادســـة والثالثين 
ليوم األرض عـــن تطلعهم ورغبتهم 
في معرفـــة المزيد عن المناســـبات 

الوطنية.
وأكد العديد من هؤالء عن جهلهم 
الكبير بمناسبة يوم األرض والكثير 

من المناسبات الوطنية.
وقـــال الفتى محســـن األنـــور إنه 
خرج إلى المســـيرة دون أن يعرف أي 
شيء عن هذه المناسبة، مضيفًا أنه 
يشـــارك في الكثير مـــن التظاهرات 
والمناســـبات الوطنيـــة التـــي تدعو 

إليها الفصائل.
وأكـــد األنـــور رغبتـــه الشـــديدة 
فـــي معرفـــة تفاصيل يـــوم األرض 
االخـــرى،  الوطنيـــة  والمناســـبات 
مشـــيرًا إلى أن دافعه للمشاركة في 
المسيرات سيزداد إذا عرف أكثر عن 

المناسبات الوطنية.
ويشـــاطره الـــرأي الشـــاب صفوت 
عزيز الذي حمل رايـــة الحد األحزاب 
نارية متوجهًا  وانطلق على دراجـــة 
إلى معبر بيت حانون، حيث أكد عدم 
المامه الكافي بهذه المناسبة، واعدًا 
بمعرفـــة المزيد عن هذه المناســـبة 
عند االنتهاء من هذه المسيرة وذلك 
من خـــالل البحث عبر مواقع االنترنت 
أو االســـتعانة بأشـــخاص ملمين في 

اآلالف يشاركون في الفعالية المركزية شمال غزة إلحياء ذكرى يوم األرض.                )إ. ب. أ(

هذه المناسبات.
وتمنى عزيز أن تتواصل المسيرات 
والتظاهـــرات ضـــد قـــوات االحتالل 
يوميـــًا وليس في المناســـبات والتي 

يتم احياؤها عدة مرات سنويًا.
وقال عزيز )18 عامـــًا( إن المقاومة 
يجب أن تســـتمر ولتكن المظاهرات 
والمسيرات أمام الحواجز اإلسرائيلية 

إحدى أدواتها.
فيما تمنى الشـــاب رأفت أبو طقية 

ان تتواصل المسيرات على طول وأن 
تتفاعل اكثـــر، مؤكـــدًا أن المقاومة 
يجـــب أن تكـــون فرضًا يوميـــًا على 
المواطنيـــن الفلســـطينيين مـــا دام 

االحتالل موجودًا.
الكافي  التثقيـــف  غيـــاب  وانتقد 
بالمناســـبات  والفتيـــة  للشـــباب 
الوطنيـــة، معترفـــًا بعـــدم المامـــه 
ومعرفتـــه الكافية بهذه المناســـبة 

التي ينطلق للمشاركة فيها.

وســـيقطع ابو طقية الذي خرج من 
وســـط حي الرمال بمدينـــة غزة نحو 
ثمانية كليومترات وصواًل لمعبر بيت 
حانون "ايرز" الحدودي للمشاركة في 

التظاهرة.
وأكـــد أبـــو طاقيـــة الـــذي اكتفى 
الفلســـطيني تعبيرًا عن  العلم  برفع 
رغبته الشـــديدة في تجسيد الوحدة 
الوطنية أن المشاركة في احياء هذه 
المناســـبات هو واجب شرعي ووطني 

يجب على الجميع المشاركة فيها.
وقال إن ما يعرفه عن يوم األرض هو 
علم جديد عرفه قبل أيام وذلك بعد 
سؤاله ألحد المسؤولين الفصائليين 
أثناء دعوته وتحشيده  في منطقته 

للخروج في المسيرة.
وانطلق عشـــرات اآلالف من مدينة 
غـــزة بعد صالة الجمعة من عشـــرات 
التجمعات والمســـاجد في مسيرات 
راجلـــة وأخرى محمولـــة باتجاه معبر 
بيت حانون "ايرز" شـــمال قطاع غزة، 

حيث الفعالية المركزية.
ولم تثن أزمة النقص الشـــديد في 
الوقـــود المواطنيـــن عن المشـــاركة 
في المســـيرة حيث فضل الكثير من 
هـــؤالء الوصول إلى معبر بيت حانون 

مشيًا على األقدام.
وقال المواطـــن خميس قنوع الذي 

توجـــه برفقة أبنائه إلـــى معبر بيت 
حانون إنه يأمل أال تكون المســـيرة 
تقليديـــة وأن تنتهـــي بخطابـــات، 
مؤكدًا رغبته في عـــودة التظاهرات 
والزخـــم الشـــعبي للمواجهـــات مع 

االحتالل.
وقال إنه ســـيعلم أبناءه كل شيء 
عن هذه المناســـبة وكل المناسبات 
الوطنيـــة، مطالبـــًا بتوعيـــة األجيال 
بالمناســـبات  والصاعـــدة  الشـــابة 

الوطنية وأهميتها.
وعبـــر قنوع عن مخاوفه من تغييب 
الكثيـــر من المناســـبات عـــن الجيل 

الحالي واألجيال الصاعدة.

بيالروســيا: مهرجان خطابي وفني 
الفلســطيني الثقافــة  ليــوم  إحيــاًء 
مينسك - "وفـا": أحيت ســـفارة فلسطين في بيالروسيا، يوم الثقافة الوطني الفلسطيني 
بمهرجان خطابي وفني حاشـــد، بالتعـــاون مع وزارة الثقافة البيالروســـية وجامعة الثقافة 

الحكومية البيالروسية، بالذكرى الرابعة لرحيل الشاعر الكبير محمود درويش.
وافتتح االحتفال بالنشـــيدين الوطنيين الفلسطيني والبيالروســـي، تلتهما كلمة سفير 
فلســـطين خالد عريقات، رحـــب فيها بالحضور وبأعضاء الســـلك الدبلوماســـي ونائب وزير 
الثقافة البيالروســـي فالديمير كراتشيفســـكي، ورئيس جامعة الثقافة بوريس فالديمير 

سفتلوف.
ونوه عريقات إلى أن الثالث عشر من آذار يعتبر عيدًا ثقافيًا فلسطينيًا،  يحمل في طياته 
معاني حضارية وإنســـانية لما فيه من تجســـيد إلبداعات المثقف الفلســـطيني الذي طبع 

الثقافة وجعل لها يومًا وعيدًا يحتفل بها.
وأكد أن الثقافة الفلســـطينية من خالل شـــعرائها ومبدعيها وفنانيها قد ساهمت بنشر 
معاناة الشـــعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته واستقالله، مبينًا أن اختيار تاريخ 
ميالد شـــاعر اإلنسانية محمود درويش يومًا للثقافة الفلسطينية وعيدًا وطنيًا في فلسطين 
إنما هو للداللة على مدى التالحم بين المبدع الفلسطيني وقضية شعبه العادلة التي تحتاج 
إلى مناصرة كافة قوى العالم المحبة للســـالم بدعمه للوصول الى حياة آمنة وســـالمة خالية 

من عذابات الظلم واالستبداد.
من جانبه، أكد نائب وزير الثقافة البيالروسي فالديمير كراتشيفسكي، على الدعم الكبير 
التي تقدمه بـــالده في المحافل الدولية في مآزرة قضية فلســـطين العادلة، وطالب بزيادة 
هذه النشـــاطات الثقافية للتقريب بين الشـــعبين الصديقين والتعـــرف أكثر على ثقافة 

وإبداعات الشعب الفلسطيني.
بعد انتهاء الحفل الخطابي، عرض فيلم فيديو مدبلج باللغة الروســـية من إعداد ســـفارة 
فلســـطين عن حياة الشـــاعر درويش، منـــذ والدته في قرية البروة وحتـــى وفاته في 2008، 
تـــاله توزيع كتيب باللغة الروســـية على الحضور وضم قصائد مترجمة باللغتين الروســـية 
واالنجليزية لبعض قصائد الشـــاعر الكبير محمود درويش، والشعراء سميح القاسم وكمال 

ناصر، وعبد الرحيم محمود.  
واحتوى الكتيب أيضًا على لوحات لفنانين فلسطينيين منهم حمدان البنا، تهاني سكيك، 

سمير طاهر، إسماعيل شموط، علي الشهاب، فتحي غبن، سعيد حلمي، عصام حلس وآخرون.
ووزع على الحضور قرص مدمج لقصائد محمود درويش المغناة بصوت الفنانين مرســـيل 

خليفة، ماجدة الرومي، أميمة الخليل، احمد قعبور وغيرهم من الفنانين.
وافتتـــح الحفل الفني بالدبكة الفلســـطينية لفرقة القدس، وتخلله إلقاء الشـــعر من قبل 
طالبتين بيالروســـيتين من جامعة اللغات لقصيدتي محمود درويش 'حالة حصار'، 'ســـجل 
أنـــا عربي'، وتم عرض فقرات أخرى متنوعة من التراث والفلكلور الفلســـطيني، باإلضافة إلى 
المعرض الفلســـطيني الذي تجول فيه الحضور لمشـــاهدة التراث الفلسطيني من خزفيات 

ومصنوعات خشبية، ومطرزات والثوب الفلسطيني بأنواعه المختلفة.

إطالق نار باتجاه الساحل

رفــح: توتــر يخيــم على مناطــق التمــاس عقب 
توغل إســرائيلي ترافق مع اشتباكات متقطعة

كتب محمد الجمل:

خيمت أجواء من التوتر على طول المناطق الشرقية لمحافظة 
رفـــح، ليلـــة أول من أمس ونهـــار أمس، عقب توغل إســـرائيلي 
تخللته اشـــتباكات متقطعة ما بيـــن مقاومين وقوات االحتالل، 

شاركت فيها مروحيات هجومية إسرائيلية.
ووفقـــًا للمصـــادر المتعددة فإن خط التحديد الواقع شـــرقي 
المحافظـــة، شـــهد انتشـــارًا للدبابـــات واآلليـــات العســـكرية 
اإلســـرائيلية، تزامنًا مـــع عمليات إطالق نار وصفـــت بالعنيفة، 
اســـتهدفت مناطق متفرقة من بلدة الشـــوكة المحاذية للخط 

المذكور.
ومنع إطالق النار واالنتشـــار المكثف للدبابات عددًا كبيرًا من 
المزارعين من الوصـــول ألراضيهم الزراعية، خوفًا من تعرضهم 

لألذى.
وخالل ســـاعات النهـــار واصلت آليـــات إســـرائيلية عمليات 
تمشيط كانت بدأتها مساء أول من أمس، حيث تحركت اآلليات 
بكثافة بمحاذاة خط التحديد، تزامنًا مع قيام جرافات بتســـوية 

األرض في أكثر من موقع.
وكانت االشتباكات والقصف اإلســـرائيلي، تسببت في تضرر 
منازل وغرف وأكشـــاك زراعية، دون أن يســـفر عن وقوع إصابات 

في صفوف المواطنين.
وأكد مواطنون أن قوات االحتالل هي التي بادرت بشن عمليات 
قصـــف عنيفة، شـــاركت فيها طائرات مروحيـــة، حيث قصفت 
األخيـــرة مزارع، ومناطـــق قريبة من المطار المدمر، مســـتخدمة 

الرشاشات الثقيلة.
وأوضـــح مواطنون من ســـكان حـــي النهضة المحـــاذي للخط 
المذكـــور، أن دبابات وجرافات إســـرائيلية تقدمت في أكثر من 

موقع خالل ساعات ليلة أول من أمس.
وكان مقاومون اشـــتبكوا بشـــكل محدود مع قـــوات االحتالل، 
وقد أكـــدت بعض المصادر، إطـــالق قذائف هـــاون تجاه القوة 
اإلســـرائيلية، التي ردت بتكثيف عمليـــات القصف التي كانت 

بدأتها سابقًا.
من جهتها أعلنت مصادر إسرائيلية عن سقوط ثالث قذائف 
هاون، فـــي مناطق تقع قرب خط التحديـــد، موضحة أنها المرة 

األولى التي تسقط فيها قذائف منذ أسبوعين.
يذكـــر أن القصـــف واالشـــتباكات المذكورة، تعتبـــر األولى 
من نوعها منـــذ انتهاء موجة التصعيد األخيـــرة، قبل أكثر من 

أسبوعين.

إطالق نار تجاه الشاطئ
وكانت مناطق متفرقة من الشـــريط الســـاحلي غربي محافظة 
رفـــح، تعرضت إلطالق نار إســـرائيلي في ســـاعة مبكرة من فجر 
أمس، انطالقًا من زوارق حربية إسرائيلية كانت منتشرة بكثافة 

في مياه البحر قبالة سواحل المحافظة.
وقال شـــهود عيان إن ما بين ثالثة إلى أربعـــة زوارق "طراد"، 
أطلقت النار بصورة متقطعة من الرشاشات الثقيلة والمتوسطة، 
مســـتهدفة مراكب الصيادين خالل توقفها خـــارج المياه، كما 

استهدفت مطاعم واستراحات ومباني منتشرة على الشاطئ.
وخالل ســـاعات نهار أمس، واصلت قوات االحتالل انتشـــارها 
المكثـــف في مياه البحر قبالة ســـواحل البحر غـــرب المحافظة، 

السيما قبالة الحدود المصرية الفلسطينية.
وكان مواطنون أكدوا أن عددًا من الزوارق الحربية تتمركز منذ 
يومين في مواقع متقدمة بالقرب من الشـــاطئ، وتقوم بتنفيذ 
عمليات قصف شبه متواصلة، مشيرين إلى أن عمليات القصف 
المذكورة تتركز تجاه المنطقة الجنوبية من الشـــريط الساحل 

حيث الحدود المصرية الفلسطينية.
وتأتـــي عمليـــات القصـــف المذكورة رغـــم خلـــو المياه من 
الصياديـــن، حيـــث توقـــف العديد منهـــم عن دخـــول المياه 
لممارســـة حرفتهم، بســـبب تفاقم أزمتي الوقود وغاز الطهي، 
حيث يســـتخدم الوقود لتشـــغيل محركات الدفع المثبتة على 
المراكب، بينما يســـتعمل الغاز إلنارة مصابيـــح تتجمع عليها 

األسماك خالل الليل. 

بيــت لحم: عــرب الرواعين والرواشــدة .. 
صمــوٌد علــى األرض رغــم قســوة الحياة

بيت لحمـ  "وفـا": تدق الساعة السادسة صباحًا في وادي الغار، 
الحـــد الفاصل بين حدود محافظة بيت لحم من الجهة الجنوبية، 
ومحافظـــة الخليل من الجهة الشـــمالية.. صفـــاء الجو وتوقف 
هطـــول األمطار يســـمح للطفل محمد عراعـــرة )11 عاما(، بركوب 

حمارة والذهاب للمدرسة.
يلّوح محمد بيده واصفا الطريق التي يســـلكها يوميًا، 'الســـيل 
يجرف الشـــاحنات في األمطار الشـــديدة، نفضل البقاء في المنزل 
نســـاعد والدنا في بنـــاء ألواح الصفيح لمنزلنا، الحياة هنا قاســـية 
وتحتاج لتكاتف الجميع'، يقول محمد التلميذ في الصف الخامس.
ويســـتغرق وصوله للمدرســـة التي هي عبارة عـــن 'كرفانات' 
متجاورة، ســـاعة ونصف الســـاعة، فالطريق مفروشـــة بالحجارة 
والغبـــار والصخور تعيق الحركة، وقســـاوة عيـــش يتقن محمد 

أبجدياتها.  
فـــي الوجهة المقابلة، يعيش عرب الرواعين. تتوســـط عالية 

عراعرة ) 30عاما(، خمسة من أطفالها تحت صفائح 'الزينكو'.
'هذه هي حياتنا..، بدائية وقاســـية ومليئة بالشـــقاء، وهذه 
ارضنـــا ولـــن نتركها ولو ذبحونـــا!!' تقول عالية في اشـــارة الى 
ممارسات االحتالل الذي حول آالف الدونمات من اراضي المنطقة 

الى غابة صيد.. وميدان لتدريباته العسكرية.
وفي عرب الرواعين ال كهرباء وال ماء.. وال مشاريع تنمية ايضا، 
انهـــا بدائيـــة قاحلة!! في الشـــتاء يصفر الريح ويشـــتد داخل 
'المســـاكن'، ويســـهر الرجال على تثبيت اوتاد خيامهم او منع 
الـــواح الصفيح مـــن التطاير..وحماية حظائر مواشـــيهم، فيما 
تجهد النســـوة في وضع أوعية اسفل 'مزاريب' المياه المتدفقة 
عبر الشقوق، وتجيف اجســـاد االطفال المرتجفة. وفي الصيف 
القائظ، يســـخن الصفيـــح ويلتهب كما الجمـــر ويصبح العيش 

داخله جحيم ال يطاق.

'ال يوجـــد عيـــادة طبية، ال مواصـــالت، ال حد أدنـــى للخدمات 
األساســـية.. وال يأتي أحد من المسؤولين لإلطالع على اوضاعنا، 
وبعيدون عن الحضارة التي تتحدث عنها وسائل االعالم ونشعر 

أننا نعيش في منفى..' يقول اهالي عرب الرواعين.
ويضيف عايـــد عراعرة، مختار عرب الرواعين، إن عدد ســـكان 
'القريـــة' يبلغ 400 نســـمة، والمنطقة نائية جـــدا، وهذا يجعل 
إهتمام المؤسسات بها هش ومعدوم، رحلنا من وادي الغار عام 
1986، بسبب االجراءات اإلسرائيلية، الناس هنا يعانون األمّرين 

وال أحد يمد لهم يد العون.
وفي عرب الرشـــايدة المجاورة غربا تبدو الحياة هناك منهكة 
فـــي كل التفاصيل. علـــى ضوء قنديـــل الكاز تتحـــدى عفاف 
الرشـــايدة )22 عاما( الطالبة بجامعة القدس المفتوحة، قســـم 
التربية االبتدائية.. تتحدى قسوة الطبيعة التي فرضت عليها.

تقول عفاف: "رغم معرفتي التامة، بعدم استطاعتي الحصول على 
وظيفة، إال أنني تحديت واقعي وكسرت العادات والتقاليد القاسية، 
وأنهيـــت الثانوية العامة والتحقت بالجامعـــة، الكثيرات منا تعلمن 
ولكنهـــم لم يفلحن فـــي الوظيفة، ولغاية اآلن لم تســـتطع إحداهن 
الفوز بذلك رغم تفوقهن في امتحانات القبول في التربية والتعليم"، 

وتضيف: 'أوجه سؤالي للحكومة لماذا ال يتم قبولنا في الوظائف؟'
عفاف لم تسجل هذا الفصل في الجامعة لمساعدة والدها في 
العمل، فهي تحمل تصريحًا للعمل داخل إسرائيل، وتذهب مع 
والدها لمســـاعدته في قطف الزيتون في بيسان وطبريا، كذلك 

في قطف الخيار والخضروات المختلفة وبيعها.
شقيقتها شامة، في الصف التاسع، حصلت على معدل 95،5، 
في الفرع العلمي، غير ان ذهابها للمدرســـة محفوف بالمخاطر، 
وذلك الن المســـتوطنين وجنود االحتالل هناك مسلحون بأنياب 

العنصرية.
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