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تل الزعتر: الرواية غير المحكية

ب�������روت - "ت������ل ال������زع������ر" م���ح���ط���ة م�����ن م���ح���ط���ات ك����ث����رة يف ت�����اري�����خ اللجوء 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ال����ت����ي ل�����م ت���ح���ظ ب���ال���ب���ح���ث وال����ت����وث����ي����ق ال���ك���اف���ي���ن ل���ح���ف���ظ���ه���ا. ولو 
ح����اول����ن����ا م����ق����ارن����ة م����ج����زرة ت����ل ال����زع����ر ب����س����واه����ا م����ن امل�����ج�����ازر ل����وج����دن����ا، إضافة 
اىل األه�������داف وامل���ن���ف���ذي���ن، س��م��ة م��ش��رك��ة أخ�����رى ب��ي��ن��ه��ا وه����ي »االف�������ات من 
العقاب«. وعندما يمر امل��رء بالطريق العام امل��ح��اذي لتل الزعر اليوم فا 
يشء يدل عىل وجود حياة سابقة هناك. منطقة وعرة تنتشر فيها بعض 
املصانع وصمت ورهبة يطبقان عىل املكان. هنا سفكت دماء بريئة بربودة 
أعصاب، واغتصبت نساء وأذل الشيوخ عىل مرأى من أبنائهم، وال يزال 

املجرمون طلقاء يجولون بيننا.
يف 12 آب 1976 تحّول تل الزعر اىل أس��ط��ورة تتناقلها املخيمات كلها. 
َم������ن ال ي����ع����رف أب������و أح����م����د ال�����زع�����ر، وم������ن ل����م ي���س���م���ع ب���ق���ص���ة ال����ب����ر ومدرسة 

الدكوانة وأبو الفدا؟
قصة حسن عيادي )71 عاما( اب��ن مدينة حيفا ال��ذي انتهى يف مخيم 
نهر البارد املنكوب حديثا تلخص قسوة اللجوء ومرارته. يقول عيادي انه 
لم ير يوما هنيئا يف لبنان. ويصر حن ُيسأل عن تل الزعر أو عن نهر البارد 

أن يبدأ قصته من حيفا التي غادرها وهو يف السابعة:
»ي�������وم ض����رب����ت ال�����ط�����ائ�����رات ح���ي���ف���ا، ك���ن���ت أش�������وف ال�����ن�����اس ت����رك����ض وأسمع 
الضرب، ومن يومها ما هدي بالنا، اخذتنا إمي عىل عكا، وهناك اغارت 
علينا ال��ط��ي��ارات، فهربت إم��ي فينا ع��ىل شعب. وبعد شهر هاجم اليهود 

قرية الربوة القريبة من شعب«.
تابع أفراد عائلة عيادي طريقهم اىل الدامون، وهناك أيضا طاردتهم 
ط���ائ���رات ال��ي��ه��ود ف��ه��رب��وا اىل ق���ري���ة ح��رف��ي��ش ال����درزي����ة. ب��ق��ي ح��س��ن م���ع أمه 
يف ك��روم الزيتون من دون طعام أو م��اء، ول��م يلبث أن غ��ادر مع أم��ه اىل 
الحدود اللبنانية. ثم نقلوا إىل منطقة املسلخ، واستأجروا كوخا عاشوا 

فيه شهراً اىل أن نقلتهم األونروا اىل تل الزعر.
تبدأ رحلة حسن عيادي من مخيم تل الزعر، فروي:

»نقلونا ع��ىل ت��ل ال��زع��ر يف ش���وادر. ك��ان وقتها أول الشتوية، والوحل 
للركب، أرض حمرا والهواء يطّر الشوادر. يعني طّلعونا من مرض جينا 
عىل مرض ثاين. وما شفنا يوم هني. قعدنا ست شهور بالشوادر. وبعدين 
يف بداية الصيف بدأ الدرك ينقل الناس اىل داخل املخيم. وقعدونا بغرف 
ت��ن��ك. ي��ع��ن��ي م���ن ت��ح��ت ال��دل��ف��ة ل��ت��ح��ت امل������زراب: ت��س��ك��ر ال���ب���اب، ب��ال��ل��ي��ل الهوا 

يطّروا ما تلقى باب. وشغل ما يف...«.
يتابع حسن قصته:

»التنكة تصر تدلف بالليل نيجي نغّرها، يجيلنا ال���درك. تغير تنكة 
بدها استدعاء«؟

لكن مضايقات املكتب الثاين لم تتوقف عند هذا الحد، بل كان عناصر 
ه���ذا امل��ك��ت��ب ي��ج��ول��ون ب��ن ب��ي��وت امل��خ��ي��م وي���رص���دون م��ن يستمع اىل اذاعة 
صوت العرب أو اولئك الذين يستمعون إىل خطابات جمال عبد الناصر 

فيعتقلونهم.
تقول آمنة الشمس )مواليد سنة 1955(:

»دق املسمار كان يكلف سجن، واذا َمَره شطفت البيت وكبت املي عىل 
الطريق، يغرمها الدرك خمس لرات«.

واستمر هذا التضييق حتى أوائل السبعينيات من القرن املنصرم حن 
ت��ن��ف��س أه����ايل ت��ل ال��زع��ر ال��ص��ع��داء م��ث��ل أه����ايل امل��خ��ي��م��ات األخ�����رى، وبدأت 
مرحلة جديدة عنوانها األمل بتحرير فلسطن. وسرعان ما صار يف إمكان 
الاجئن العمل يف داخل املخيم وتمتعوا بالتخلص من سقوف التنك وبناء 

البيوت من حجر. وتضيف آمنه ان امها سّمت طفلتها الجديدة كفاح:
»صرنا نغني لفلسطن بحرية، وبتذكر يوم تويف عبد الناصر شعرت 
ب���ض���ي���اع األم�������ل، وط��ل��ع��ن��ا م���س���رة ع��ال��ن��ب��ع��ة. ب����س ل��ح��ق��ن��ا ال��������درك. ك���ن���ا نغني 

ونهتف:
وين رايح يا جمال... تاركنا بساحة القتال

بعمان الدم سايل والضحايا تال تال
ليه ما كفيت املسرة وفلسطن بعدها أسرة«.

ل��م ت��خ��ُل ه��ذه امل��رح��ل��ة م��ن امل��ش��ك��ات، فقد ش��ه��دت ص��ع��ود ال��ي��س��ار بن 
ال��ط��ل��ب��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن، وإق���ام���ة م��ع��س��ك��رات ال��ت��دري��ب يف س���وري���ا واألردن، 
وأل���ه���ب���ت ال��ع��م��ل��ي��ات ال���ف���دائ���ي���ة األوىل ح���م���اس���ة ال���ش���ب���ان ال����ذي����ن ان���خ���رط���وا يف 
صفوف املقاومة. ويف هذه االثناء بدأت املناوشات بن عناصر من الكتائب 
والجيش اللبناين من جهة واملقاومة الفلسطينية من جهة أخرى، وُقصف 

مخيم تل الزعر باملدفعية أول مرة يف حودث أيار 1973.
كان حسن عيادي من بن اولئك الذين ذهبوا إىل االحتفال املركزي يف 
امللعب البلدي، لكنه تخلف عن العودة يف الباصات لشراء بعض الحاجات 
من ساحة ال��ربج. وتذكر آمنة انها كانت مدعوة مع كثر من األه��ايل اىل 
ع��رس جارهم محمد ك��روم، وق��د ألغي العرس وتحول املخيم اىل قاعة 
ع����زاء ك��ب��رة ج����راء ع���دد ال��ض��ح��اي��ا ال��ذي��ن س��ق��ط��وا يف م��ج��زرة ال��ب��اص يف عن 

الرمانة. ويصف حسن عيادي الحصار كالتايل:
»تحاصرنا، اليل يطلع ما يقدر يرجع، واليل يفوت ما يقدر يطلع. امتد 
الحصار شهرين ونحن نتنقل من ملجأ مللجأ. وص��ار يف ج��رب يف املاجئ. 
والقذائف زي املطر، فجأة هبت الحرب عىل املخيم. صارت القذائف تنزل 
عىل البيوت، وصار البقاء عىل قيد الحياة مقاومة عسرة بعدما نفد الخبز 
واملاء من املنازل«. ويروي حسن عيادي بعض ابتكارات األهايل يف تأمن 

الحاجات األساسية كالخبز واملاء والتبغ فيقول:
»كنا نلف الدخان بورق دوايل، والشاي كنا نلفه دخان بورق أكياس 
الرابة، الن ورق كيس الرابه فيو زيت، واستنتجنا انو السيجارة بتظلها 
سايقة )يطول اشتعالها(. أكل ما يف. يف عنا مخزن عدس يف تل الزعر، 
ك��ن��ا نسلقه س��ل��ي��ق ب����دون م��ل��ح أو زي���ت ف��ق��ط س��ل��ي��ق ون��أك��ل��ه. ب��ع��ض الناس 
صاروا يطحنوه ويعملوه خبز، مع انه مر بس حتى ناكل... كان واحد عنده 
نص غرفة مليانة تمر، كنا ندور وين يف خبز عشان نطعمي األوالد، يوم 
رح��ت عنده فما لقيته، خلعت الباب ولقيت 12 كيس تمر. أخ��ذت واحد 
وحطيتو ع��ىل كتفي وس��ك��رت ال��ب��اب وط��ل��ع��ت. رح��ت عامللجأ. ال��ن��اس مش 
شاربة شاي من شهرين. ملا فتت وزعنا ليش عشر عيل شوية تمر، وقلتلهم 
ال���ي���وم ب��دك��م ت��ش��رب��و ش����اي! ق���ال���وا م���ن وي����ن؟ ال يف ش���اي وال س��ك��ر! قلتلهم 
هاي حبة التمر بتحطوها بتمكم وبتشربو الشاي. وقعدنا اسبوع نشرب 
شاي مع التمر. مريت كانت تشتغل بفرن لفتح، يطلعلها نص رغيف، كنا 
نقسمو بن أربع والد، كل واحد لقمة. يف يوم قلتلها يا إم عادل الوالد رح 
يموتوا. مرة أخ��وي أحمد عندو بنت كانت بالجبهة، قلها جيبيلنا شوية 
خبز حتى تاكلوا. ما راحت واال قالولنا إنضربت عالطريق. رحت جبتها أنا 
ومريت ودفناها دغري. ما راحت عالبيت: يف متجر حد الفرن، بحشنالها 

يش نص مر ودفناها«.
ن��ف��د األك����ل وامل�����اء وح��ت��ى ذخ���ائ���ر امل��ق��ات��ل��ن امل��داف��ع��ن ع���ن امل��خ��ي��م. القتىل 
يسقطون بالعشرات وامتألت املاجئ بالتوابيت، وبات هم األهايل كيفية 
انقاذ األطفال. انقطع التواصل مع الخارج، وبات املخيم أشبه بجزيرة ال 
يأتيه من الخارج إال القذائف. كان الحصار املحكم منظما. ويشرح حسن 

عيادي عن تجربته يف جلب املاء من البر التي كانت هدفاً للقناصة:
»كنا ملا نعبي مي نعّن الساعة 2 بنص الليل. بيكونوا نايمن. قلنا هني 
بشر ما بينعسوا؟ فى بر بعيد ومكشوف. كانت املره تروح لهونيك. قلتلها 
هاملرة أنا بدي أروح عنك. أخذت الحبل ورحت، ميت وياه وصلت للبر 
من شدة القصف، وأنا عم بنشل مي، علق السطل تحت. وأنا عم بشد 
فيه وال ج��اي م��ره ك��ردي��ة قالت ش��و؟ قلتلها أعطيني سطلك أش��د سطيل 
ه���اظ. م��ا أخ���ذت السطل منها وال تيجي فيها رص��اص��ة. ق��ال��ت أخ وصارت 
نصها ت��ش��د بالحبل ق��ام��ت ن��زل��ت ب��ال��ب��ر. مل��ا ش��ف��ت ه��ي��ك ق��ل��ت ك��ن��و القناص 

معن هون، قمت دشرت السطل وفليت«.
بعد خمسة وخمسن يوماً أدرك األهايل أن نهاية املخيم آتية ال محال، 
خاصة بعدما سقط جسر الباشا والكرنتينا. ويف صباح يوم خميس تجمع 

حسن وأهله وأقاربه وتوجهوا اىل الدكوانة. وكانت املغادرة عىل دفعات، 
فأضاع كثرون بعضهم عىل الطريق. أع��ار شقيق حسن ابنته الصغرى 
لحسن يك ال يراه عناصر الكتائب وحيدا فيقتلوه. ويف هذه األثناء دخلت 
عناصر الكتائب وحزب األحرار وحراس االرز اىل املخيم، وكانوا يسيطرون 
ع���ىل ج��م��ي��ع ال���ط���رق امل����ؤدي����ة ال���ي���ه ب��ح��ي��ث ال ي��ف��ل��ت م��ن��ه��م أح�����د. وه���ن���ا يكمل 

حسن عيادي شهادته:
»كانوا عاملن عالطريق كمن. واملسؤولون كانوا كل اثنن يروحوا من 
طريق عشان ما نظل مع بعض، إخواين راحوا وضوعنا بعض. كل عشر 
امتار قتيل. أنا كنت حامل البنت زي واحد سكران ومايش. يف واحد كان 
معو برودي )من املقاتلن اليمينين( كان بدو يطخنا فصاب الزملة. قامت 
إجري زلت )زحطت( عاملمر ففلت الصباط من إجري ظليت مايش ما حيك 
معي. بعدين كملت عالشارع، يف شخص إسمو ممدوح أبوه من البداوي. 
كان بالهال األحمر البس جاكيت بيضاء وحاطط تحت باطو كيس ورق. 
وص��ل��ن��ا ع��ال��ك��م��ن ق���ال���وا أه����ا وس���ه���ا ب���ال���دك���ت���ور! ع���ام���ل ح���ال���ك دك����ت����ور؟ قّلو 
دخيلك أنا ما دكتور، أنا شغيل. قّلو قّرب! حّطو حوايل 5 أمتار أشار إليه 
ب��ال��ب��ارودة ح��ت��ى ص���ار ب��زاوي��ة ال��ب��ن��اي��ة وق��ت��ل��و. وق���ع يش م��ر ل����ورا. أن���ا مايش.. 
بعدين قالولنا: قولوا ع��اش شمعون. نقول زي ما بدهم. مشيت. قلت 
بدي أطّلع وين وقع الزملة، وال كوم بنادمن مرمى عليهم. مشيت والبنت 
كامشها. يف واحد لقدام كمن ثاين، لقيت مره كامشه مسدس بتقول: 
ولله محل إبني غر عشرة. إجا زملي قدامي أحمد حميد، قالتلو أها أها 
إنت بتبيع أواعي؟ انت اليل كنت تيجي تبيع أواعي. صار يرجاها. قالتلو 
صف عىل جنب. ق��ام صف وح��ط اي��ده عىل الحيط وقوصتو. واح��دة ثانية 
إج��ت وحاملة مدقة كبة ضربته عىل راس��و من ورا فطرق راس��و بالحيط. 
قالتلنا كلكن بدكن تتفرجوا عليه. ظلت تضرب فيه بمهدة الكبة لحتى 
م��ات. قالت ه��ذا محل إبني. ب��دي بعد تسعة. بعدين قالت روح��وا يلعن 

أبوكوا. ويبزقوا علينا. ظلينا ماشن لوصلنا عىل ساحة الدكوانة«.
ك��ان��ت ن��ق��ط��ة ال��ت��ج��م��ع يف م���درس���ة ال���دك���وان���ة امل��ه��ن��ي��ة )ال��ف��ن��دق��ي��ة( ع���ىل أن 
يتكفل الصليب األحمر بنقل أه��ايل تل الزعر اىل ب��روت الغربية. وبينما 

األهايل ينتظرون يصف حسن بعض ما جرى هناك:
»ق��ال��وا يالله ت��ع��وا إط��ل��ع��وا وت��ف��رج��وا ع��ىل ال��زع��ي��م تبعكم )ع��يل سالم(. 
ط���ّل���ع���وا ال����ن����اس ع���ال���ّس���اح���ة: ك����ان����وا راب���ط���ي���ن���و م����ن س����ي����ارة ل���س���ي���ارة، وشلخوه 
شلختن. وبعدين بس طلعنا صاروا يشدوا ناس: ياخذوا واحد من هون 
ومن هون. الناس ترجاهم، كل واحد طويل أو كان ناجي ومتخبي بن 
ال���ن���س���وان، رج���ع���وا أخ������ذوه. ظ��ل��ي��ن��ا ه��ي��ك إلج����ت ال���س���ي���ارات، ص�����اروا يسبونا 

ويبصقوا علينا«.
ت��ت��ق��اط��ع رواي����ة ح��س��ن ع��ي��ادي يف ه���ذا امل��ش��ه��د م��ع ش���ه���ادات ع��ىل لسان 
القتلة يظهرها شريط فيديو أعده املنفذون ونشروه عىل شبكة االنرنت. 
ي��ع��ل��ق ال��������راوي ع����ىل ص�����ور ال���ش���اح���ن���ات ال���ت���ي ت��ح��م��ل ال���اج���ئ���ن م�������ربراً املجزرة 

بقوله:
»م�����ا ك�����ان ف��ي��ن��ا ن��ع��م��ل غ����ر ه����ي����ك... ل����و م����ا ح���م���ل���وا س�����اح ب��وج��ه��ن��ا م����ا كنا 
حملنا ساح بوجهن، ولو ما عملوا متاريس وداروا رشاشاتهم صوبنا، 
ما كنا قوصنا عليهم. مش نحنا املوجودين عندهم انما هني ال��يل كانوا 
موجودين عنا، ومش نحنا اليل حرقنالهم بادهم، انما هني اليل حرقولنا 
بادنا. وبالرغم من كل اليل صار، طبقنا األعراف الدولية واحرمنا األنظمة 
العاملية وإج���ا الصليب األح��م��ر ونقلناهم م��ن ت��ل ال��زع��ر... وبنطمنكم انو 
ب���ك���رة رح ن��ع��م��ل ب��غ��ر ت���ل ال���زع���ر م��ث��ل م���ا ع��م��ل��ن��ا ب��ت��ل ال���زع���ر. ورح ننقلهم 

من كل أرض لبنان.«
تظهر مشاهد الجرافات التي ب��دأت ج��رف املخيم عىل الفور وتسويته 
ب���������األرض. ث����م ي��خ��ت��ت��م ال���ف���ي���دي���و ب��م��ش��ه��د ال����س����ي����ارات وه�����ي ت�������دور ب�����األه�����ايل يف 
ال��س��اح��ة، ل��ك��ن ح��س��ن ع���ي���ادي ي��ت��اب��ع رواي�����ة م���ا ل���م ت���ص���وره ال��ك��ام��را آنذاك 

فيقول:
»إجا نصيبي بسيارة. أخذونا من سن الفيل. يزّتوا علينا سطول الزبالة 
م��ن ال��ربن��دات، وي��ب��زق��وا علينا.. إه��ان��ات، ويسبونا مسبات ثقيلة. وك��ل 100 
م��ر واح����د م��ق��ت��ول م��زت��وت ع��ال��ش��وارع ط���ول ال��ط��ري��ق.. ل��وص��ل��ت ع��ن��د اوتيل 
دي����و. ح���د ط��رم��ب��ة ب��ن��زي��ن ك���ان���وا ه��ن��اك ع��ام��ل��ن ح���اج���ز. ق��ل��ت ه���ون م���ا ع���اد يف 
يش! ق��ال��وا ي��ال��ل��ه ان��زل��وا عالطرمبة يف تفتيش. فتنا ع��ال��ط��رم��ب��ة، م��ط��رح ما 
بيغسلوا س��ي��ارات، وب��ل��ش��وا ي��ق��وص��وا ع��ىل إج��ري��ن��ا. ق��ال��ول��ن��ا: إم��ش��وا الحيط 
الحيط. نميش الحيط الحيط صف واحد. يسبوا علينا يقولولنا: يا عكاريت. 
إعملوا طابور زي ما كنتوا تعملوا طوابر. يف الطرمبة مكتبة. واحد واقف 
هناك، كان معي يش 10 زُلم ، وكلهم معهم والد. وأنا كنت بالنص ويف 
خ��ل��ي��ل ال��ط��ب��ش وغ����ره م��ع��ي. ق����ال ي��ال��ل��ه واله.. ت��ع��ي ويل خ����ذي ال�����والد من 
هون. إنت عاملكتبة. روحي من هون عىل ياسر عرفات تبعكم. إجا دوري. 
أنا بوصلتي لعندو وصلت شاحنة مليانة. إلتهوا فيها يالله إنزلو.. إنزلو. 
إتطلعت عاملكتبة م��ن ال��ط��رف ال��ث��اين، ك��ان الحيط مهبط وم��ا يف ح��دا. هو 
ملهي بالناس. قلت ألروح مع النساوين، إذا طخني زي بعضها. مشيت 
مع األوالد. الله عمى قلبو. ما مشيت 10 امتار أو أكرث، والّ إلتقيت بمره. 
صارت ترجاين. خفت الزملة ينادييل. قالتيل بدك تشيل الزملة. ما حدا طلع 
غرك. وحطتني أمام أمر واقع. قلتلها طويل بالك وأنا بحملك إياه، بس 
روق��ي ش��وي��ة. أعطيتها البنت وأن��ا نزلت تحت الرصيف وشحطناه. الزملي 
صحتو مليحة: ناصح، بس مشلول. وأنا ما فيني أشيل 10 كيلو. حملتوا 
ومشيت. وكانت الناس تقطع لصرنا قريب عاملتحف، عند سكة الرين. 
كانوا يقطعوا الناس، لوصلت أنا. قالوا بس اليل بيقطع رح نقوصو. نزل 
الزملة وأعطتني البنت، بقينا نص ساعة. بعدين إجوا يش 15 واحد وصاروا 
ينقوا شباب من بن الناس ويصفوا اليل طلعوا عىل جنب. شوي وال جاي 
مرة حاملة بنت صبية وال��دم عم ينزل من إجريها: مصاوبينها بإجريها، 
وقالت لواحد منهم اليل كانوا عىل الطريق: يا خالتي خليني أقطع بهالبنت. 
قلها شو كاينة بالحرب؟ قالتلوا ال كنا بالطرمبة وتصاوبت.. صارت ترجاه: 
الله يخليلك شبابك. قلها: روح���ي، ب��س إذا تقنصت م��ا دخلني. قالتلو: 
بسيطة وال ي��ه��م��ك، ب��س خلينا ن��م��ر. ب��ه��ذي��ك ال��ف��رة ك��ن��ت أت��ط��ل��ع: عاملن 
م��ت��اري��س ع���ىل ال��س��ط��وح وال����ربن����دات ع���ىل ج��ن��ب��ن��ا. وك����ل م���ا ي��ج��ي ول����د طويل 
ي��اخ��ذوه ص��وب اوت��ي��ل دي��و وه���ذاك وج��ه الضيف. إجتني فكرة قلت للمرة 
شفتي امل��رة ال��يل قطعت ببنتها؟ قلتيل شفتها. قلتلها خلينا أحمل الزملة 
ب��ل��يك قطعنا ف��ي��ه. ق��ال��ت��يل ال. وص��ل��ت��يل إي���اه ل��ه��ون خ��ل��ص ي��ك��رث خ���رك، بعد 
عيل شوي بقطع فيه. صرت أترجاها زي ما كانت ترجاين. عّندت. أنا كان 
عمري يش 30 سنة، بعز شبابي. النسوان اليل جنبها صاروا يقولولها: هلق 
رح ي��اخ��ذوه. أقنعوها. خليه يوصّلك اي���اه. بليك بحسنتو بيطلع هالزملة. 
قد ما نّقوا عليها النسوان، املرة النت. قالت معليش. وكيف بّدك تشيلو 
وت��ش��ي��ل ال��ب��ن��ت؟ ق��ل��ت��ل��ه��ا: خ���يل ال��ب��ن��ت م��ع��ايك وإذا ط��ل��ع��ن��ا ط��ي��ب��ن، مصرنا 
نتاقى. قالت طيب وقبلت. الزملة مشلول خالص وكبر بالعمر وما كان 
قصدي أقتل زمل��ة أو أع���وره، قلت هلق إذا شافوين زمل��ة، بدهم يقنصوين 
أكيد.. الن هديك املرة نفذت إلنها مره. بس أنا إلين زملة بدهم يقنصوين. 
قلت إذا بقنصوين بتطب بالزملة ع��ىل ظ��ه��ري، بكون وصلت ن��ص الطريق 
وبزحف للجهة الثانية ورا الدبابة اليل بوجهي. والله مشيت بالزملة.. ربك 
حميد ما صار يش لورا الدبابة وقمت نزلته. وقام الزملة نزل تحت بالقناية 
عاملينها عشان يفوتوا عالدبابة. طلع ع��يل واح��د س���وداين وص��ار يشرّبيل 
ل��ي��ه دب��ي��ت��ه. قلتلو أن���ا م��ا دب��ي��ت��ه... وب��ع��د ش���وي ج���اي اس���ع���اف.. ح��ط��ون��ا فيو 

وعالغربية أنا والزملي«.
قصة حسن لم ت��نته، فب���عد قرابة 31 عاما عىل مجرزة تل الزعر تكررت 
م���أس���ات���ه م����ع م��ش�����������وار ج���دي���د م����ن األل������م ع���ن���دم���ا ان���دل���ع���ت ال����ح����رب ب����ن »فتح 
االسام« والجيش اللبناين عام 2007 حيث ُدمر منزله وبقية منازل املخيم 
تدمراً كليا من دون أن يكون لهم يف هذه الحرب ناق���ة أو ج���مل. وما زال 
حس���ن عيادي ينتظر إعمار منزله بعد 5 سنوات عىل تدمره تماما مثلما 

ينتظر ضحايا م���جازر تل الزعر وصربا وشاتيا العدالة.

"شمس" ينظم ورشة عمل حول "دور الثقافة 
السياسية في تعزيز مفاهيم الديمقراطية"

جنن – عيل سمودي- عقد مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية 
"شمس"،امس ،ورشة عمل بعنوان "دور الثقافة السياسية يف تعزيز 
م��ف��اه��ي��م ال��دي��م��ق��راط��ي��ة "، اس��ت��ه��دف��ت ط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ة ال��ش��ري��ع��ة يف جامعة 
ال���ق���دس،واف���ت���ت���ح ال����ورش����ة إب���راه���ي���م ال��ع��ب��د م���ن م���رك���ز "شمس"،معرفاً 
ب���امل���رك���زون���ش���اط���ات���ه وأه������داف������ه ال����ت����ي ت���ص���ب يف ت���ع���زي���ز امل����ش����ارك����ة الشبابية 
وزي��ادة الوعي وتعميق الثقافة يف مجاالت حقوق اإلنسان. وق��ال "أن 
ه��ذه ال��ورش��ة ه��ي إح���دى نشاطات م��ش��روع ال��وع��ي امل���دين واالن��ت��ق��ال إىل 
ال���دي���م���ق���راط���ي���ة ، ب����دع����م وت���م���وي���ل م����ن ال����ص����ن����دوق ال���وط���ن���ي الديمقراطي 

.)NED(
وق����ال ال��دك��ت��ور ج��م��ع��ة أب���و ف��خ��ي��دة" أن ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ت��م��ث��ل يف 
العصر الراهن أحد أهم املداخل يف علم االجتماع السيايس من خال 
مدخات ومخرجات العملية السياسية تهدف إىل اإلطاع عىل مستوى 
ت���ق���ّدم ت��ل��ك ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ال��ت��ي وص��ل��ت إل��ي��ه��ا ه���ذه ال��ش��ع��وب وإىل 
قياس مستوى الوعي الديمقراطي الذي تتمتع به سلوكاً وممارسة". 
وأوض������ح أن م��ف��ه��وم ال��ث��ق��اف��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ي��ع��ت��رب أح����د امل��ف��اه��ي��م الجديدة 
نسبياً يف أدبيات علم السياسة ،وقد عرفها بأنها  توزيع من نوع خاص 
للتوجهات السياسية، والقيم، واملشاعر، واملعلومات، واملهارات، فكما 
ت��ؤث��ر توجهات ال��ن��اس ع��ىل م��ا سيفعلونه، ف��إن ثقافة األم���ة السياسية 
تؤثر عىل تصرف املواطنن والقادة من خال النظام السيايس. وتابع " 
ه��ي  مجموعة التوجهات السياسية واالت��ج��اه��ات واألن��م��اط السلوكية 
ال��ت��ي يحملها ال��ف��رد ت��ج��اه ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس وم��ك��ون��ات��ه املختلفة وتجاه 
دوره ك��ف��رد يف ال��ن��ظ��ام ال��س��ي��ايس، فالثقافة السياسية إذن ه��ي أنماط 
ال��ت��وج��ه وال��ت��ك��ي��ف ت��ج��اه ال��ن��ش��اط وال��ع��م��ل ال��س��ي��ايس يف أي مجتمع من 

املجتمعات". 
وق���ال ف��خ��ي��دة " أن ال��ث��ق��اف��ة السياسية ألي مجتمع م��ن املجتمعات 
تحددها السيطرة النسبية ألي من ه��ذه األن��م��اط مع االع���راف بوجود 
أفراد أو جماعات داخل نفس املجتمع يحملون أحد النمطن اآلخرين 
أي وجود ثقافات سياسية فرعية إىل جانب الثقافة السياسية السائدة" 
، واضاف " إن نمط الثقافة السياسية املشاركة هو النمط املعزز لبناء 
الديمقراطية يف أي مجتمع من املجتمعات، وإن ال��دول التي تقدمت 
يف مجال بناء الديمقراطية، هي دول تمتاز بسيطرة وانتشار الثقافة 
السياسية املشاركة.والثقافة السياسية هي جزء من مكونات الثقافة 

العامة للمجتمع، وعادة ما تكون عىل مستوين: ثقافة النخبة، وثقافة 
الجماهر"، واكمل " املتفق عليه أن الثقافة السياسية هي ذلك الشق 
من ثقافة املجتمع الذي يتعلق باملمارسة السياسية من حيث املعارف 

واآلراء واالتجاهات وقيم األفراد نحو السياسة والحكم.
واض���������������اف" أن ع����م����ل����ي����ة ال�����ت�����ح�����ول ال�����دي�����م�����ق�����راط�����ي ل�����ي�����س م������ج������رد قوانن 
وم��ؤس��س��ات س��ي��اس��ي��ة وع��م��ل��ي��ات ان��ت��خ��اب��ي��ة وإج������راءات م��ؤس��س��ي��ة إلدارة 
ال���ع���اق���ة ب���ن ال����دول����ة وامل��ج��ت��م��ع ف��ح��س��ب، ول��ك��ن��ه��ا إض���اف���ة إىل ك���ل ذلك  
م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ق��ي��م وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ت��ع��د ب��م��ث��اب��ة اإلط�����ار ال��ث��ق��ايف للنظام 
الديمقراطي". ومىض قائا:"أهم هذه القيم هي: االعتدال، والتسامح 
السيايس وال��ف��ك��ري، وال��ق��ب��ول بالتعددية يف م��ج��ال الفكر والسياسة، 
واإلي�����م�����ان ب����ال����ح����وار ك���وس���ي���ل���ة ل���إق���ن���اع واالق�����ت�����ن�����اع، وب���ال���ت���ن���اف���س السلمي 
كوسيلة لكسب ثقة الناخبن من أجل الوصول إىل السلطة أو املشاركة 
فيها، مع تقبُّل الهزيمة يف حال عدم الفوز. كما أن قيم الحرية واملساواة 
واملشاركة وسيادة القانون ... الخ، تعد من املكونات الرئيسية للثقافة 

السياسية الديمقراطية.
وش����دد ع���ىل أن االس���ت���ق���رار ال��س��ي��ايس واألم�����ن االج��ت��م��اع��ي والوطني، 
ي��ت��وق��ف إىل ح���د ب��ع��ي��د ع���ىل ق����درة األن��ظ��م��ة ال��س��ي��اس��ي��ة ع���ىل إي���ج���اد واقع 
س��ي��ايس ج��دي��د، يعيل م��ن ش��أن ح��ق��وق اإلن��س��ان، وي��ت��ج��اوز ك��ل حقائق 
ومحاوالت االمتهان الذي يتعرض لها اإلنسان يف ظل أنظمة شمولية 
– استبدادية ساهمت بسياساتها وخياراتها الداخلية يف القضاء عىل 
الكثر من حقائق وقيم حقوق اإلنسان. وقال "لذلك فإن من األولويات 
األساسية للثقافة السياسية املطلوبة، هي العمل عىل تعميق وإشاعة 
ث��ق��اف��ة ح��ق��وق اإلن���س���ان، ودف����ع ق���وى امل��ج��ت��م��ع إىل اح�����رام وص��ي��ان��ة هذه 
الحقوق، وبالتايل لن يتحقق ذلك إال إذا كانت هناك إصاحات سياسية 

يف جميع مؤسسات املجتمع".
ويف ن��ه��اي��ة ال����ورش����ة، أوىص امل���ش���ارك���ون ع���ىل ض�����رورة وج�����ود  نموذج 
حقيقي للحكم الديمقراطي وضرورة التعددية وقبول اآلخر وضرورة 
ال��ع��م��ل ع���ىل وج�����ود ث��ق��ة س��ي��اس��ي��ة م���ن ق��ب��ل امل���واط���ن���ن، واك�������دوا ضرورة 
أن تمارس مؤسسات املجتمع امل��دين وم��ن ضمنها األح��زاب السياسية 
والحركات الشبابية دوراً مهماً يف دعم وتعزيز الثقافة السياسية لدى 
املواطنن، كما أنها تشكل ركيزة أساسية لرسيخ النظام الديمقراطي 

وضمان استمراره.

سكان "دهمش" الفلسطينية يجابهون التهجير   
اللد - تعيش عائلة عساف يف قرية دهمش -الواقعة بن مدينتي 
اللد والرملة بالداخل- هواجس التهجر، وذلك بعد أن التأم شملها 

عام 1951 بعد أن شردتها فصول النكبة داخل الوطن ويف غزة.
ويعكس حال العائلة واقع من تبقى من فلسطينيي 48 باملدينتن 
ال��ل��ت��ن ي��ق��ط��ن��ه��م��ا ن��ح��و خ��م��س��ن أل����ف ن��س��م��ة، إذ ت���أب���ى م��ش��اه��د اللجوء 

أن تفارقهم.
وتتطلع إسرائيل لهدم قرية دهمش املمتدة عىل مساحة 220 دونما، 

ويقطنها 700 نسمة يف 73 منزال صدرت أوامر هدم وإخاء بحقها.
وتسابق املؤسسة اإلسرائيلية الزمن من أجل تفريغ املدن الساحلية 
"ع��ك��ا، وح��ي��ف��ا، وي���اف���ا، وال���ل���د، وال��رم��ل��ة" م��ن الفلسطينين ع��رب تضيق 
ال���خ���ن���اق ع��ل��ي��ه��م، وإش����ه����ار س����اح ه����دم امل����ن����ازل وم����ص����ادرة آخ����ر م���ا تبقى 
لهم من أراض، ومحاصرتهم بالجدران لعزلهم عن األحياء السكنية 

اليهودية.

تفريغ وصمود
وع����ىل خ���ط س��ك��ة ال���ق���ط���ار ال���ت���ي ف��ص��ل��ت وم��ن��ع��ت ال���ت���واص���ل الجغرايف 
بن اللد والرملة، تتفاعل وتتصاعد معركة الصمود والبقاء التي تنذر 
ب���ص���دام وان���ف���ج���ار إذا م���ا أص�����رت إس���رائ���ي���ل ع���ىل ال���ه���دم وال��ت��ه��ج��ر، حيث 
تشهد قرية دهمش حراكا شعبيا تبنته لجنة املتابعة العليا للجماهر 
العربية بغرض االن��ت��ص��ار لقضية األرض واملسكن وال��ح��ف��اظ ع��ىل هوية 

وعروبة املدن الساحلية.
وت���ح���ول���ت خ��ي��م��ة االع���ت���ص���ام -ال���ت���ي أق��ي��م��ت ب��ق��ري��ة ده���م���ش بساحات 
املنازل الصادر ضدها أوامر هدم وفوق األرايض املهددة باملصادرة- إىل 
رم����ز ل��ص��م��ود ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ي امل�����دن ال��س��اح��ل��ي��ة ال���ت���ي م���ا زال�����ت ت�����روي فصول 
النكبة، ويرفض سكانها اللجوء ومخططات التطهر العرقي ويصرون 

عىل البقاء والعودة.
وي����ق����ول ول���ي���د ع���س���اف -أح������د س���ك���ان ده����م����ش- إن ده���م���ش "تخوض 
معركة وجود، وتعيش معاناة متواصلة منذ 1995". مضيفا أنها تلخص 
ج��وه��ر ال���ص���راع م���ع إس���رائ���ي���ل، ال��ت��ي ت���واص���ل اس��ت��ه��داف امل����دن الساحلية 
لتفريغها من الفلسطينين وطمس املعالم العربية والتاريخية وإحكام 

سيطرتها عليها بالتهويد واالستيطان.
وتابع عساف "نعاين شبح التهجر والتشريد، ويف أي لحظة يمكن 
للجرافات اإلسرائيلية أن تداهم القرية وتقوم بهدم منازلنا، لكننا نؤكد 
مواصلة النضال والصمود، وعدم التخىل عن أراضينا التي توارثناها أبا 

عن جد وسنورثها ألوالدنا". مؤكدأ أن أي محاولة إلخاء وهدم القرية 
"ستولد انفجارا وانتفاضة تتحمل إسرائيل تبعاتها وتداعياتها".

ووس�����ط ح���ال���ة ال���رق���ب وامل��س��ت��ق��ب��ل امل��ب��ه��م ت��ه��م��ن ع���ىل س���ك���ان القرية 
م���ش���اع���ر االرت������ب������اط واالن�����ت�����م�����اء ل�������ألرض وال������وط������ن، وذل�������ك ع�����ىل ال�����رغ�����م من 
ج�����دران ال��ف��ص��ل ال��ت��ي ت��ح��اص��ر األح���ي���اء ال��س��ك��ن��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة وت��ف��ص��ل��ه��ا عن 

السكان اليهود.
ع��اء عساف -أب لخمسة أط��ف��ال- يقول إن ه��ذه ال��ج��دران "تشكل 
بيئة طاردة وأشبه بمخيمات الاجئن، إذ تفتقد ملقومات الحياة وتحرم 
م���ن ال���خ���دم���ات األس����اس����ي����ة". وأوض������ح ع���س���اف أن امل���ؤس���س���ة اإلسرائيلية 
ت��س��ع��ى ل��ت��ه��وي��د امل����دن ال��س��اح��ل��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ت��ض��ي��ي��ق ال��ح��ي��ز ع���ىل العرب 
وم��اح��ق��ت��ه��م ب��امل��ح��اك��م اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة وت��غ��ري��م��ه��م ب��م��ب��ال��غ ط��ائ��ل��ة بذريعة 
ال��ب��ن��اء دون ت��راخ��ي��ص وم��ن��ع��ه��م م���ن ال��ت��ط��ور وال���ع���م���ران وه����دم منازلهم 

لدفعهم إىل الهجرة القسرية.

هواجس
ورغ�����م م���ا ت��ع��ك��س��ه م��ع��رك��ة ال���ن���ض���ال م���ن دالالت وم����ع����اٍن ف����إن ميادة 

عساف تخىش عىل مصر ومستقبل أطفالها وكل أوالد القرية.
وعربت ميادة عن مخاوفها قائلة "جميع األطفال ترعرعوا ونشؤوا 
عىل هواجس الطرد ومشاهد الدهم والتفتيش لقوات الشرطة التي 
م��ا زال���ت تقتحم امل��ن��ازل وتتوعد ب��ال��ه��دم، وه��و م��ا ت��رك ت��داع��ي��ات سلبية 
ع����ىل األط����ف����ال ال����ذي����ن ي��ع��ي��ش��ون ح���ال���ة ن��ف��س��ي��ة م����زري����ة وي���ت���س���اءل���ون متى 

ستهدم منازلنا؟".
واخ����ت����ل����ط����ت امل�����ش�����اع�����ر ع������ىل م������ي������ادة م������ا ب������ن ال�����ص�����م�����ود ب�����امل�����ن�����زل والقرية 
وخوض سنوات من النضال الشعبي واإلجراءات القضائية التي كلفت 
عشرات آالف الدوالرات، وبن كونها زوجة وأم ألطفال عليها رعايتهم 
وتربيتهم، وتساءلت "عىل ماذا سيربى األوالد بظل املخاطر املحدقة 

وانعدام األمن واألمان وغياب االستقرار؟".
وب���ن���ظ���رة ث���اق���ب���ة وق����ن����اع����ات ث���اب���ت���ه، ت���ج���ي���ب ي���اس���م���ن ع����س����اف ع����ىل هذه 
التساؤالت بالقول "ال يهمنا هدم املنازل والحجر، إسرائيل تريد هدم 
البشر ومستقبل أوالدنا باملدن الساحلية الفلسطينية، لكننا لن نسمح 

لها بتحقيق ذلك، ولن نعيش نكبة ثانية".
ت���خ���ي���ف���ن���ا، وسنفشل  ال������ه������دم واإلخ�������������اء "ال  ت�����ه�����دي�����دات  وأض�������اف�������ت أن 
بصمودنا مخططات التطهر العرقي، لن نرحل حتى لو احتلوا القرية 

ودمروها، سننصب الخيام ونتجذر باألرض".

خالل فعالية فنية.. »غزة تنبض بالحياة« 
وبالريشة واأللوان تقاوم رغم الدمار

تشغيل  خط المواصالت العامة 
من وإلى ضاحية الريحان السكنية

رام الله - من خال سعيها الدؤوب ملراكمة االنجاز يف ضاحية الريحان وتوفر كافة الخدمات 
لهذه الضاحية النموذجية، وبعد إنجاز أعمال البناء والتطوير يف املرحلة األوىل من الضاحية 
وانتقال أكرث من 150 عائلة للسكن، وبعد إنجاز أعمال البنية التحتية ، وتعبيد الشوارع املؤدية 
اىل ال��ض��اح��ي��ة، وإن������ارة ال���ش���ارع ال��رئ��ي��ي امل�����ؤدي ل��ض��اح��ي��ة ال���ري���ح���ان، إس��ت��ج��اب��ت وزارة املواصات 
ملطلب مجموعة عمار وقررت تشغيل خط مواصات عامة منظم ومباشر بن الضاحية ومركز 

مدينتي رام الله والبرة.
حيث ستقوم شركة باصات برزيت بتسير عدة رحات يومية بباصات صغرة ومريحة من 

وإىل ضاحية الريحان حسب جدول ثابت ومنظم يتزامن وساعات دوام الطاب واملوظفن.
كما قامت شركة الريحان بإعادة تشغيل خدمة إنارة الشارع الرئيي إىل ضاحية الريحان 
بعد أن ق��ام مجهولون بسرقة الكوابل األرض��ي��ة بهدف تسليم ه��ذه الخدمة إىل ك��ل م��ن بلدية 
سردا وأبو قش واىل بلدية رام الله بصفتها الجهات املسؤولة عن تأمن خدمة إن��ارة الشوارع 

كل ضمن حدودها.
وثمن املهندس منيف طريش الرئيس التنفيذي ملجموعة عمار قرار وزارة املواصات بتشغيل 
خ��ط امل��واص��ات العامة مما يسهم يف تخفيف االختناقات امل��روري��ة يف امل��دن ويخفف م��ن تكلفة 
املواصات عىل العائلة الفلسطينية مشراً إىل أن هذا القرار يأيت إستكماالً للجهود التي قامت 
بها مجموعة عمار بشق وتعبيد الطريق امل��وص��ل إىل ح��ي ال��ط��رة يف رام الله مما أس��ه��م  أيضاً 
يف ت��ق��ل��ي��ل زم���ن االن��ت��ق��ال م���ن ض��اح��ي��ة ال��ري��ح��ان إىل م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه ب��اإلض��اف��ة اىل إس��ت��ع��م��ال هذا 
الطريق من قبل سكان رام الله للوصول إىل شارع برزيت الذي أصبح شريان الحركة ما بن 

رام الله ومدن الشمال.
الجدير ذكره أن أعمال التطوير يف ضاحية الريحان متواصلة وشارفت عىل االنتهاء يف بعض 
امل���راح���ل، ح��ي��ث ب���دء س��ك��ان ح���ي ج����وال م���ن م��وظ��ف��ي ش��رك��ة ج����وال ب��االن��ت��ق��ال ل��ل��س��ك��ن يف ضاحية 
الريحان ومن املتوقع ان يبدء العمل يف املستشفى التخصيص خال العام 2015 والتي ستتسع 
لحوايل 250 سريرا، كما شارفت أعمال البناء يف ابراج الريحان التنفيذية عىل االنتهاء، ومازلت 
ع���م���ار ت���دع���و امل���ط���وري���ن وامل��س��ت��ث��م��ري��ن ال��ع��ق��اري��ن إلغ��ت��ن��ام ال��ف��رص��ة وامل���ش���ارك���ة يف ت��ط��وي��ر الضاحية 

النموذجية األوىل يف فلسطن.

مركز يافا الثقافي يختتم المرحلة 

الثانية من مشروع أكاديمية اإلبداع
نابلس - غ��س��ان ال��ك��ت��وت - ال����رواد للصحافة واإلع����ام -ن��ظ��م م��رك��ز ي��اف��ا ال��ث��ق��ايف حفا ختاميا 

للمرحلة الثانية من مشروع أكاديمية اإلبداع للسنة الثانية عىل التوايل.
وبدأ الحفل بالسامن الوطنين الفلسطيني واألملاين، تاه تكريم خمسة من املشاركن يف 
فرقة "عائدون" سيتم تجميد نشاطهم حتى انتهائهم من تقديم امتحان التوجيهي، وتكريم 
الفائزين بمسابقة رسومات العودة، إضافة إىل تكريم الفائزين بمسابقة الرسم الدولية التي 
ن��ظ��م��ت��ه��ا ج��م��ع��ي��ة ال��ف��ن��ون ال��ت��ش��ك��ي��ل��ي��ة يف م��ح��اف��ظ��ة "ك���ام���ج���اوا ال��ي��اب��ان��ي��ة" وب���دع���م م���ن " مؤسسة 
متسوبييش الدولية" وعددهم تسعة فائزين من مخيم باطة من بن واحد وثاثن مشاركا 

عىل مستوى مخيمات فلسطن.
ويف كلمته، شكر رئيس مركز يافا الثقايف تيسر نصر الله املؤسسة األملانية للتنمية عىل ما 
قدمته من دعم ورعاية لهذا املشروع الذي اعتربه مشروعا حيويا ملركز يافا، والذي يهدف إىل 

صقل مواهب وتنمية قدرات األطفال املوهوبن.
ويف كلمة له، أكد منسق برنامج السلم األهيل "cps" يف فلسطن "باتريك كوب" عىل أهمية 
الشراكة بن التعاون األملاين "GIZ" من خال برنامج السلم األهيل ومركز يافا يف مخيم باطة، 

وابدى اعجابه بانجازات املركز يف جميع وحداته خاصة مشروع أكاديمية اإلبداع.
وقال منسق مشروع أكاديمية اإلبداع عبد الله خروب، أن فكرة مشروع األكاديمية جاءت 
ل���ت���ك���ون ال��ل��ب��ن��ة وال�����ن�����واة األس���اس���ي���ة ل��خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة م��ن��اس��ب��ة ل��ت��ن��م��ي��ة م����واه����ب وق��������درات أط����ف����ال املخيم 
وت��ش��ج��ي��ع��ه��م ع���ىل االب���ت���ك���ار واإلب���������داع، إض���اف���ة إىل أن���ه���ا ت���ه���دف إىل ت��ح��س��ن م��س��ت��وى األداء لدى 

املشاركن يف مختلف املجاالت وخاصة املسرح واملوسيقى وصناعة األفام والكتابة اإلبداعية.
وت��خ��ل��ل ال��ح��ف��ل ع����رض أف�����ام م���ن ن���ت���اج وح�����دة اإلع������ام يف امل����رك����ز، ت��ل��ت��ه��ا وص���ل���ة غ��ن��ائ��ي��ة لفرقة 
كورال املركز، تاها عرض مسرحي لفرقة املسرح والدراما ملسرحية "حمام خزاعة" وأغنية غزة 
مل��درب ال��ك��ورال الفنان عميد جاموس، واختتم العرض بوصلة للدبكة الشعبية قدمتها فرقة 

عائدون للفن الشعبي.

محافظ نابلس يستقبل وفد 
حزب التقدم االشتراكي االلماني

ن��اب��ل��س- غ��س��ان ال��ك��ت��وت- ال�����رواد ل��ل��ص��ح��اف��ة واإلع������ام- اس��ت��ق��ب��ل م��ح��اف��ظ ن��اب��ل��س ال���ل���واء أكرم 
ال����رج����وب يف م��ك��ت��ب��ه ام�����س وف�����د ق����ي����ادة ش��ب��ي��ب��ة ح�����زب ال���ت���ق���دم االش��������رايك االمل��������اين، وذل������ك بحضور 
سكرتر العاقات الدولية للشبيبة الفتحاوية رائد الدبعي ومدير وطاقم العاقات العامة يف 

محافظة نابلس.
ورحب املحافظ الرجوب بوفد الشبيبة الضيف عىل محافظة نابلس متمنيا لهم زيارة ناجحة 
ومثمرة اىل فلسطن، معربا عن شكره وسعادته بزيارة الوفود الصديقة للشعب الفلسطيني 

ولقضيته.
واس��ت��ع��رض امل��ح��اف��ظ ال��ل��واء ال��رج��وب خ���ال ال��ل��ق��اء مجمل االوض����اع السياسية واالقتصادية 
واالج���ت���م���اع���ي���ة وال���ت���ن���م���وي���ة يف م��ح��اف��ظ��ة ن���اب���ل���س، واث������ر ال�����ع�����دوان االس����رائ����ي����يل ع����ىل األه������ل يف قطاع 
غ���زة، وس��ي��اس��ات االح��ت��ال القمعية وق��ط��ع��ان مستوطنيه واع��ت��داءات��ه��م اليومية ع��ىل املواطنن 
الفلسطينين اآلمنن وممتلكاتهم، مشرا اىل أن الشعب الفلسطيني وقيادته السياسية وعىل 
رأسها الرئيس محمود عباس لم يدخروا جهدا يف سبيل حشد التأييد الدويل وطرح القضية 
الفلسطينية العادلة أمام املجتمع واملحافل الدولية الهادفة اىل إنهاء االحتال االسرائييل وإقامة 

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأجاب املحافظ الرجوب خال اللقاء عن كافة االسئلة التي طرحها أعضاء الوفد االملاين، 
ال��ش��ب��اب، والبطالة، وامل����رأة، والسياحة، والتحديات والصعوبات  خاصة فيما يتعلق بقضايا 
التي تواجههم وعىل رأسها االحتال االسرئييل، باالضافة اىل توطيد سبل التعاون والتواصل 

مع الشعوب واالصدقاء حول العالم بما يتاءم وقضية الشعب الفلسطيني.
ب��دوره��م، شكر أع��ض��اء ال��وف��د امل��ح��اف��ظ ال��ل��واء ال��رج��وب ع��ىل ح��ف��اوة االس��ت��ق��ب��ال واالج��اب��ة عن 
كافة استفساراتهم وأسئلتهم، متمنن للشعب الفلسطيني الحرية وإقامة دولته الفلسطينية 

املستقلة.

دمشق: معرض فلسطيني للفن 
التشكيلي في مخيم جرمانا 

دم���ش���ق - وف����ا - أق���ام���ت ح���رك���ة ال��ت��ح��ري��ر ال���وط���ن���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي "ف���ت���ح" م���س���اء ال���س���ب���ت، م��ع��رض��ا للفنون 
التشكيلية يف مخيم جرمانا جنوب العاصمة السورية دمشق، بحضور ع��دد من ممثيل فصائل العمل 

الوطني والشخصيات الفلسطينية وحشد من أبناء املخيم.
وضم املعرض أعماال ولوحات لسبعة فنانن تشكيلن فلسطينين، من بينهم طفل، كما تخلل املعرض 
ل��وح��ة فنية ح��ي��ة ج��س��دت ق��ص��ة ال��ط��ف��ل الشهيد محمد أب���و خ��ض��ر ال���ذي ط��ال��ت��ه أي���دي ال��غ��در اإلسرائيلية، 

لتسليط الضوء عىل الوحشية التي تمارس عىل أطفالنا وتنسف كل معاين اإلنسانية.
ووصف مشرف املعرض، وعضو اتحاد الفنانن التشكيلن الفلسطينين- فرع سوريا الفنان محمود 
عبد ال��ل��ه، امل��ع��رض باملعرب ع��ن نضال وص��م��ود ومعاناة الشعب الفلسطيني داخ��ل وخ���ارج أرض الوطن، 

ويحيك حلم كل فلسطيني، مجسدا الواقع االجتماعي واالقتصادي والسيايس لشعبنا.
وأضاف أن فناين املعرض تطرقوا لنقل صورة الواقع الفلسطيني من خال الكاريكاتر والفن التشكييل 
واأللوان الزيتية وبأساليب متعددة، وتوصيل أحاسيسهم وأفكارهم إىل املتلقي وتحديدا فيما يخص املعاناة 

األخرة داخل غزة، محاولن عكسها من خال لوحاتهم وتقديم معالجة سريعة ألهم القضايا.
وق���ال رس���ام ال��ك��اري��ك��ات��ر ق��اس��م ح��س��ن: قدمنا أع��م��اال تخص قضيتنا الفلسطينية وان��ع��ك��اس��ات األزمة 
السورية عليها، وأعماال تحايك الحدث الغزي، إضافة إىل قضايا عاملية، ورسالتنا من خال هذا املعرض 
التأكيد عىل أن اإلبداع الفلسطيني لم يزال حيا وهو وليد النكبة الفلسطينية ولن يتأثر بالنكبة السورية، 

وهو قادر عىل العطاء بشكل دائم ومستمر.
وم��ن الفنانن امل��ش��ارك��ن يف امل��ع��رض ال��ف��ن��ان امل��ب��دع معتز ع���ارف، ال���ذي ت��رج��م إع��اق��ت��ه إىل خمس عشرة 
لوحة كاريكاتر باألسود واألبيض، والذي أشار إىل تناوله عدة قضايا أساسية مثل النكبة وحق العودة 
وي������وم األرض وال���ت���ض���ام���ن م����ع ال���ش���ع���ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وم����ع����اين ال���ش���ه���ادة وال���ش���ه���ي���د، ك���م���ا ع���ال���ج م����ن خالها 
امل���وض���وع ال��ث��ق��ايف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، م���ح���اوال ع���رب ل��وح��ات��ه وأع��م��ال��ه ت��ق��دي��م رس���ال���ة ل��ل��ح��ض��ور ل��ل��ت��ع��رف ع���ىل واقع 
الشعب الفلسطيني ومعاناته داخل األرض املحتلة وخارجها، إضافة إىل معاناة الشعب العربي بشكل 
عام. أما الطفل محمد عبد الله )13 عاما( فحاىك بطفولته من خال لوحاته ألم وقهر أطفال غزة خال 

العدوان اإلسرائييل األخر.

غ�������زة- م����ن ري����م����ا زن���������ادة- ن���ظ���م م����رك����ز روايس 
ف���ل���س���ط���ن ل���ل���ث���ق���اف���ة وال�����ف�����ن�����ون وب�����ال�����ت�����ع�����اون مع 
مركز جذور للفن التشكييل وبرعاية من وزارة 
ال��ث��ق��اف��ة الفلسطينية" ال��ف��ع��ال��ي��ة ال��ف��ن��ي��ة للفن 
التشكييل والتي جاءت تحت عنوان: "أمريكا 
ت��ك��اف��ئ ال����ع����دوان.. غ����زة ن��ب��ض ال����رك����ام"، والتي 
أقيمت ع��ىل أن��ق��اض ب��رج الباشا وس��ط مدينة 
غزة الذي دمره االحتال أواخر أيام العدوان 
ي�����وم�����اً متواصاً،  ع�����ىل غ�������زة وال����������ذي اس����ت����م����ر 51 
وي��أيت ت��أك��ي��ًدا ع��ىل ع��ودة الفنانن التشكيلين 

لحياتهم من جديد.
م��ن جانبه أك��د مصطفى ال��ص��واف الوكيل 
املساعد لوزارة الثقافة، عىل  أن الثقافة والفن 
امل����ه����م����ة وامل�������ؤث�������رة والتي  م�����ن األدوات  ي����ع����ت����ربان 
يجب توظيفها ملقاومة االحتال )اإلسرائييل(, 
م�����ض�����ي�����ف�����اً: "ل������ي������س ب����ال����ب����ن����دق����ي����ة وح�������ده�������ا تتحرر 
األوط������ان ف��ل��ل��ش��ع��ر وال���ري���ش���ة وال��ن��ش��ي��د والقلم 
تأثر بالغ ينبغي عدم إغفاله, وتوظيف ذلك 
إلي������ص������ال رس������ال������ة ال����ش����ع����ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي لكل 

أنحاء العالم".

الفعالية  ه��������������ذه  "ع��������������ن  ال��������������ص��������������واف:  وق������������������ال 
ال����ت����ي ي��ح��ت��ض��ن��ه��ا ع�����ىل ه������ذا امل�����ك�����ان امل�����دم�����ر ليس 
للبكاء عىل األط��ال, وإنما هي رسالة تحدي 
لاحتال, للتأكيد عىل أن الشعب الفلسطيني 
الصامد خرج من تحت الركام كطائر العنقاء 
أك��رث إرادة وق���وة لتحقيق الحلم الفلسطيني 

بتحرير الوطن وإقامة الدولة الفلسطينية".
وت�����اب�����ع :"االح�������ت�������ال ك������ان ي����ه����دف م�����ن خال 
ع��������دوان��������ه إىل ق�����ت�����ل األم������������ل وال������ق������ض������اء ع�������ىل كل 
أش�����ك�����ال ال����ح����ي����اة ل�������دى ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن, مشراً 
إىل أن ع����دد ك��ب��ر م���ن ال��ف��ن��ان��ن الفلسطينين 
تضرروا كباقي أهايل غزة من العدوان ما أدى 

إىل إتاف مئات اللوحات الفنية".
ودع��������ا، ك����اف����ة ال���ف���ن���ان���ن ل����ع����دم االستسام 
وم���ت���اب���ع���ة أداء رس���ال���ت���ه���م ال���وط���ن���ي���ة, م���ب���ي���ن���اً أن 
أه������م م����ا ي���م���ي���ز ال����ل����وح����ات ال���ف���ن���ي���ة أن����ه����ا تتخطى 
ك���اف���ة ال���ح���واج���ز ال��ج��غ��راف��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة ويصل 
تأثرها إىل كل أنحاء العالم, وأنها ال تحتاج 

إىل ترجمة ليفهمها اآلخرون.
كانت  ال�������ث�������ق�������اف�������ة  وزارة  أن  ع����������ىل  وش�������������������دد، 

وستبقى إىل ج��ان��ب ك��اف��ة ال��ف��ن��ان��ن واملبدعن 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ن وس����ت����ق����دم ل����ه����م ك�����ل م�����ا تملك 
لتساعدهم يف إي��ص��ال رس��ال��ة شعبنا إىل كل 
أنحاء العالم بشكل مميز يعكس رقيه وحبه 

للحياة الكريمة.
ب����������������دوره أك�����������د ف�������اي�������ز ال�����ح�����س�����ن�����ي م�������دي�������ر مركز 
أن  وال������ف������ن������ون  ل����ل����ث����ق����اف����ة  ف����ل����س����ط����ي«ن  »روايس 
ل�����ل�����رد ع������ىل ال������دع������م واالنحياز  ت��������أيت  ال����ف����ع����ال����ي����ة 
ج�����ان�����ب االحتال,  إىل  ال������ام������ح������دود  األم������ري������يك 
م���ش���راً إىل أن ه���دف ال��ف��ع��ال��ي��ة إي���ص���ال رسالة 
توضح للعالم أن الفنانن الفلسطينين لم 
ي����ك����ون����وا ب���ع���ي���دي���ن ع�����ن امل����ع����ان����اة وال�������دم�������ار، وقد 
ُدم����������رت ال����ك����ث����ر م�����ن أع����م����ال����ه����م ال���ف���ن���ي���ة بقصف 

بيوتهم ومراكزهم.
الفلسطيني  ال�����ف�����ن�����ان  "ري������ش������ة  وأض�����������������اف:": 
ترسل رسالة للعالم بأن الشعب الفلسطيني 
يف ق����ط����اع غ������زة ي���ع���ش���ق ال����ح����ي����اة وه�������ذا م����ا تعرب 
ع���ن���ه ال����ل����وح����ات ال����ت����ي خ���ط���ت���ه���ا ري����ش����ة الفنانن 

الفلسطينين". 
وتابع :" لقد قتلوا فينا كل يشء لكنهم لم 
يقلتوا األمل واإلرادة ونحن باقون ونستطيع 

أن ننتصر عىل هذا املحتل الغاصب".
م���ن ج��ه��ة اخ����رى ت��ح��دث ال��ف��ن��ان التشكييل 
رائ���د ع��ي��ى وه���و م��ن ال��ف��ن��ان��ن ال��ذي��ن تضرروا 
خ�����ال ال�����ع�����دوان, م���ش���را إىل ت���ع���رض مرسمه 
ال������خ������اص ل����اس����ت����ه����داف امل�����ب�����اش�����ر وال������ت������دم������ر, ما 
أدى إىل تدمر أكرث من 300 لوحة وعمل فني 
باإلضافة إىل املواد الخام املستخدمة يف الرسم 

وكتب قيمة ونادرة كانت بحوزته.
وأض���������اف: "س���ن���ب���ق���ى ن����ق����اوم ون���ن���ق���ل معاناة 
ش��ع��ب��ن��ا إىل ال���ع���ال���م وال����ض����رب����ة ال����ت����ي ال تقتلنا 
ت��زي��دن��ا ق����وة", م���ؤك���داً أن ال���دم���ار ال���ذي تعرض 
ل���ه ق��ط��اع غ���زة ل���ن ي��ك��س��ر اإلرادة الفلسطينية 
وسيكون حافزاً لدى الفنانن لتفجر مواهبهم 
ورس����م ل��وح��ات ج��دي��دة ت��ج��س��د ال��ج��رائ��م التي 
تعرض لها شعبنا الفلسطيني داعياً الجهات 
لتنظيم  ال������ف������ن������ان������ن  اح�������ت�������ض�������ان  إىل  ال������رس������م������ي������ة 
املعارض الفنية التي تكشف الوجه الحقيقي 

للمحتل اإلسرائييل أمام العالم.
وت��خ��ل��ل ال��ف��ع��ال��ي��ة ف���ق���رات ش��ع��ري��ة قدمتها 
الطفلة املبدعة شهد دل��ول, والشاعرة مريم 
قطيفان, كما تم عىل هامش الفعالية إقامة 
م������ع������رض ل�������وح�������ات ت����ش����ك����ي����ل����ي����ة رس�����م�����ه�����ا فنانن 
ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ن م���س���ت���وح���اة م�����ن األل��������م واملعاناة 
ال��ت��ي ت��ع��رض ل��ه��ا ال��ش��ع��ب الفلسطيني خال 

العدوان عىل غزة.

معرض في غزة ألسر الشهداء 
ومتضرري الحرب

 غزة - عاء املشهراوي - أكد مدير عام الحماية االجتماعية يف وزارة الشؤون االجتماعية رياض 
البيطار أن ال���وزارة تعمل عىل تعزيز صمود األس��ر من خ��ال رعايتها وتقديم املساعدة املمكنة 
لها , جاء ذلك خال املعرض الخري ألسر الشهداء ومتضرري الحرب الذي افتتحته الوزارة يف 
مؤسسة الربيع لرعاية األحداث بغزة بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشابات املسلمات وحملة 
فكر بغرك الشبابية ، وانها أقامت خمسة معارض عىل مستوى محافظات القطاع , وقدمت 

املساعدة لحوايل 8000 أسرة من أصحاب الهدم الكيل والجزيئ والشهداء .
وأوض���ح أن ال����وزارة عملت خ��ال ف��رة ال��ح��رب م��ع 120 مؤسسة خرية وم��ع البلديات ولجان 
ال��زك��اة وامل��س��اج��د وال��ك��ن��ائ��س  وك��ل م��ن ك��ان يستطيع ال��وص��ول للمتضررين واي��ص��ال املساعدات 

ملستحقيها.  
  

"االشغال" تشق طرقا زراعية 
للتسهيل على المواطنين في سلفيت

س��ل��ف��ي��ت - ق���ام���ت وزارة األش����غ����ال ال���ع���ام���ة واالس����ك����ان وم����ن خ����ال آل��ي��ات��ه��ا ب��ش��ق ط����رق زراعية 
يف منطقة س��رط��ا يف محافظة سلفيت وذل���ك لتسهيل وص���ول امل��واط��ن��ن اىل أراض��ي��ه��م املحاذية 
للمستوطنات واستخدامها وتعمرها من أجل دعم صمودهم وتثبيتهم عاألرض، يف الوقت 
التي يمنع االحتال االسرائييل املواطنن من القيام بأي نشاطات بهذه املناطق والتي تعترب ضمن 
املنطقة "ج" الواقعة تحت سيطرته. من جهته، قال عضو مجلس سرطا، محمد ابراهيم صالح، 
إن مجموع الطرق الزراعية الجاري فتحها تصل اىل سبعة كيلومرات ومعظمها تم انجازها، 
وه����ذه ال��ط��رق ت��خ��دم امل��واط��ن��ن ب��ش��ك��ل ك��ب��ر، م��ن��ه��ا ط��ري��ق زراع����ي ي��رب��ط ب��ن ج��ه��ت��ن، اح���داه���ا من 

"بديا" ويلتف حول بلدة سرطا من املنطقة الغربية والشرقية والجنوبية.
وأض������اف، ان ه����ذا ال��ط��ري��ق خ����دم ح��ال��ي��اً ع��ش��ر ع���ائ���ات ت��ق��ط��ن خ��ل��ف ال���ش���ارع وت���واج���ه صعوبة 
بالوصول اىل أماكن سكنها حيث يبلغ طول الطريق ما بن 350-400م، اضافة اىل عرقلة وصول 

امدادات املياه اليها بسبب عدم وجود طريق سهل.
م���ن ن��اح��ي��ة أخ�����رى، ع��م��ل��ت آل���ي���ات ال�������وزارة أي���ض���اً ع���ىل ف��ت��ح ط���ري���ق راب�����ط آخ����ر ب���ن ق��ري��ت��ي قراوة 
ب��ن��ي ح��س��ان وس���رط���ا ح��ي��ث ت���م ات���م���ام ج����زء م��ن��ه وج�����اري اس��ت��ك��م��ال ال���ج���زء اآلخ�����ر، ل��ي��ص��ب��ح جاهزاً 

لاستخدام.
ي��ذك��ر أن أح���د س��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات ال��ت��اب��ع��ة ل����وزارة االش��غ��ال ق��د ت��م اع��ت��ق��ال��ه االس��ب��وع امل���ايض من 
ق��ب��ل االح��ت��ال االس��رائ��ي��يل أث��ن��اء عمله يف ف��ت��ح ه���ذه ال���ط���رق،  يف منطقة س��رط��ا وم���ص���ادرة اآللية 
ال��ت��ي ي��ع��م��ل عليها م��ن ن���وع "ج��ن��زي��ر" يف م��ح��اول��ة مل��ن��ع أي ن��ش��اط ي��خ��دم امل��واط��ن��ن الفلسطينين 
ولاستياء املمنهج عىل األرايض، وما زالت حتى هذه اللحظة اآللية محتجزة فيما تم االفراج 

عن السائق املعتقل.


