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محليات

معرض فنون تشكيلية بالجامعة العربية األمريكية
لمحاربة الواسطة والمحسوبية

ج � �ن �ي ��ن  -ع � ل� ��ي س � � �م � � ��ودي  -افتتحت
الجامعة العربية االمريكية وبالتعاون مع
مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية
"ش� � �م � ��س" وم� ��ؤس � �س� ��ة "ام � � � � ��ان" معرضا
للفنون التشكيلية حول مكافحة الواسطة
واملحسوبية من خالل الرسم والكاريكاتري،
بمشاركة لوحات واعمال فنية ألكرث من

 20فنانا وفنانة ،إضافة اىل ابداعات طلبة
املدارس.
واح � � �ت� � ��وى امل� � �ع � ��رض ع �ل ��ى ال � �ع� ��دي� ��د من
الرسومات الساخرة والنقدية التي تتحدث
عن الواسطة واملحسوبية يف الحصول عىل
الوظائف واملناصب اإلدارية املتعددة.
واف�ت�ت��ح امل �ع��رض ،ب�ح�ض��ور م��دي��ر مركز

اع � ل� ��ام ح� �ق� ��وق االن � �س � ��ان والديمقراطية
"ش� �م ��س" ال ��دك� �ت ��ور ع �م ��ر رح � � ��ال ،ومدير
ال� �ع�ل��اق� ��ات ال� �ع ��ام ��ة يف ال �ج ��ام �ع ��ة فتحي
اع � �م� ��ور ،ورؤس � � ��اء وم �م �ث�ل�ي ال �ب �ل ��دي ��ات يف
امل�ح��اف�ظ��ة ،وم�م�ث�ل�ين ع��ن م��دي��ري��ة الرتبية
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م يف ط � � ��وب � � ��اس ،ومؤسسات
املجتمع املدين يف جنني وطوباس.

ويف االف� �ت� �ت ��اح  ،ن �ق ��ل اع � �م� ��ور تحيات
رئيس الجامعة األستاذ الدكتور محمود
أبو مويس ،واكد ان املعرض بما يحتويه
م ��ن رس � ��وم وك ��اري� �ك ��ات ي��رات ي � ��ؤدي غرض
إي � �ص � ��ال رس � ��ال � ��ة ن� �ق ��دي ��ة ه � ��ادف � ��ة للقارئ
ب��أس �ه��ل ال �ط ��رق وأس ��رع �ه ��ا ،ح �ي��ث تتميز
ف�ن��ون ال��رس��م ب�ك��اف��ة اش�ك��ال�ه��ا بسالستها
وع �م �ق �ه��ا ووض ��وح �ه ��ا يف ط��رح �ه��ا لألفكار
ال�ت��ي غ��ال�ب��ا م��ا ت�س�ل��ط ال�ض��وء ع�لى ظاهرة
او ق �ض �ي��ة م ��ا س � ��واء ك ��ان ��ت اج �ت �م��اع �ي��ة او
اقتصادية او سياسية.
وأوضح ان الجامعة تدعم وترعى هذا
النوع من االبداع ألنها تدرك ان فن الرسم
والكاريكاتري م��ن أدوات االع�ل�ام الحديثة
ال � � �ق� � ��ادرة ع �ل ��ى إي � �ص � ��ال رس � ��ال � ��ة االص� �ل ��اح
والتغيري وخصوصا يف مجايل الصحافة
امل�ك�ت��وب��ة واالل �ك�ت�رون �ي��ة وم ��واق ��ع التواصل
االج�ت�م��اع��ي وال�ت��ي دخ�ل��ت ب�ق��وة م��ؤث��رة يف
إيصال القيم واألفكار واالخبار.
وم��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ال��دك�ت��ور رحال":ان
ال �ه ��دف م ��ن امل �ع ��رض ه ��و ت�س�ل�ي��ط الضوء
عىل ظاهرة او قضية الواسطة واملحسوبية
ب �ق ��ال ��ب ف �ن ��ي اب� ��داع� ��ي م ��ن خ�ل��ال لوحات
وك � ��اري � �ك � ��ات �ي��رات مل �ج �م ��وع ��ة م � ��ن الفنانني
الفلسطينيني وطلبة املدارس".
وبي��ن ان امل �ع��رض ب��داي��ة مل�ج�م��وع��ة من
األف �ك��ار وال �خ �ط��وات ل��دق ن��اق��وس الخطر
امل� �ت� �م� �ث ��ل يف ال � ��واس � �ط � ��ة وامل� �ح� �س� ��وب� �ي� ��ة يف
الحصول عىل الوظائف وغريها.

آدم الشرفا ..وتفاصيل مخالفة سير بين النفي واإلثبات !

نابلس  -فراس ابو عيشة  -ال��رواد للصحافة واالع�لام  -ش� ٌ
�اب يف الرابعة والعشرين من
ً
تجربة ال
لتسرع وع��دم توثيق ،عاش
عمره ،أبى الواقع وظالمه إال أن يعذبه ويقسو عليه
ٍ
يحسد عليها ،والقى من الواقع املُحيط العتب واملعاناة والتجريح ،وعىل مالمح وجهه تظهر
ابتسامة ُتخفي خلفها األلم واملعاناة.
الشاب آدم طالب عوض الشرفا (أبو شاكر) ،من بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس ،يعمل
عىل حافلة متوسطة الحجم يف املجمع الشرقي عىل خط بيتا–نابلس ،استوقفته الشرطة
يف نابلس وألقت القبض عليه بـِتهمة مخالفة سري لم يدفعها ،ليتبني الحقا انه قد دفعها
سابق.
وقت
يف
ٍ
ٍ
يقول الشرفا ومالمح الحزن بادية عىل وجهه" :أنا انظلمت وانذليت" ،ويستكمل حديثه:
" ظهر يوم الخميس  2014/1/23استوقفتني شرطة السالمة عىل الطرق عند مقر املُقاطعة يف
نابلس ،وقامت بـِفحص جميع أوراقي ورُخصة القيادة".
و ُيضيف الشرفا" :ويف عصر نفس اليوم وبالقرب من مفرتق بالطة ،وقد كانت حافلتي
مُ حملة بالركاب ،أوقفتني دورية شرطة ،وقامت بأخذ أوراقي وهويتي ورخصتي ملدة نصف

ساعة ،حيث قالوا يل تارة بأنني موقوف ،وتارة بأنني لست موقوفا ،وتارة أخرى بأنني مطلوب
بحسب أمر حُ كم وأمر سجن وإىل ما ال ُهنالك ،وبعد إجراء اتصاالتهم توضح بأنني موقوف
ِ
بسبب وجود مُ خالفة سري بمبلغ  150شيكال منذ عامني لم أقم بدفعها ،وبعد جدال طويل مع
الشرطة سمحت يل بالحديث مع سائق حافلة أخرى ألخذ الرُكاب ونقلهم إىل قرية بيتا".
ُ
ويذكر أيضاً بأن الشرطة رفضت إرجاع الحافلة إىل املُجمع الشرقي ليأيت صاحب الحافلة
ويأخذها ،وتم نقله إىل مركز الشرطة ،بالرغم من أنه قام بدفع املُخالفة عن طريق شقيقه
بتاريخ  ،2013/7/22وتم نقله إىل النيابة العامة يف املدينة ،وح��اول بعض األشخاص كفالته
ليوم األح��د ولكن الشرطة رف�ض��ت ،وت��م إدخ��ال��ه إىل سجن املحكمة ف��وراً م��ن ي��وم الخميس
وحتى يوم األحد.
ويضيف" :ق��ام أخ��ي يف صبيحة ي��وم األح��د بأخذ رق��م القضية واملخالفة وإحالتها للنيابة
العامة ،وتأكدت النيابة من دفعي للمخالفة ،وقامت عىل الفور بإطالق سراحي".
ويقول بأنه فور اإلف��راج عنه ،توجه إىل االستخبارات العسكرية يف مدينة نابلس ،وقام
برفع شكوى عىل الشرطة ،وإىل اآلن ما زال ينتظر ال��رد من االستخبارات ،ووصله خرب بأن
ُهناك خلل يف (ناقل الحركة) بالحافلة بالرُغم من أنه تركها سليمة وال يوجد بها أي خلل،

ُ
والعطل عىل نفقته الخاصة.
وقام بتصليح الخلل
و ُي�ن�ه��ي ح��دي�ث��ه ق��ائ�لاً" :نفسيتي تحطمت ت�م��ام��اً أم��ام ال�ع��ال��م ،وأم��ام ال��رك��اب ال��ذي��ن كانوا
يستقلون الحافلة ،وأمام كل من رأى هذا الحادث وسمع عنه ،وأُطالب الشرطة بتعوييض
ُ
حيث أن عميل هذا هو ُلقمة
مادياً ،بسبب تعطيل حركتي وعميل ملُدة أربعة أيام مُ تتالية،
عييش وعيش عائلتي ،وتعوييض بالخلل الذي أصاب (ناقل الحركة) بالحافلة ،بعدما قال
يل صاحب الشركة والحافلة بأنه سيتم خصم تكلفة اصالح هذا الخلل من راتبي ،وأطالب
الشرطة باإلعتذار الرسمي يل ،وتعوييض مادياً".

للشرطة رأي مختلف

ب��دوره��ا ،ن�ف��ت ش��رط��ة ن��اب�ل��س ع�لى ل�س��ان م��دي��ر ال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة واإلع ل��ام ال��رائ��د رائد
أبو غربية هذا الحديث ،قائالً أن الشرطة ألقت القبض عىل الشرفا لعدم دفعه مُ خالفة
ق��دره��ا  150شيكال وم�ضى وق��ت طويل عليها ،مما أدى إىل ص��دور أم��ر حبس بحقه ،وتم
إلقاء القبض عليه عن طريق الصدفة ال أكرث ،ويضيف" :نحن كجهاز شرطة ُننفذ األوامر
ُ
الصادرة عن النيابة العامة والقضاء بغض النظر عن ُ
والشرطة
التهمة املُوجهة للمواطن،
ُ
وال�ن�ي��اب��ة ُت�م�ه��ل امل� ُت�خ��ال��ف م��دة  30ي��وم��ا ل��دف��ع امل�خ��ال�ف��ة ع�بر ال�ب�ن��ك ،وإن ل��م يدفعها يحول
إىل املحكمة".
و ُيضيف أبو غربية" :تم ضبطه عصر يوم الخميس وتوقيفه ملدة  3أي��ام مُ تتالية وتم
اإلف� ��راج ع�ن��ه يف ال �ي��وم ال ��راب ��ع ،ول ��م ي� ُ�ك��ن ُه �ن��اك م �ج��ال ل�ت��وج�ي�ه��ه إىل ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة يوم
الخميس لِعمل اإلج ��راءات ال�لازم��ة ،وت��م تحويله ي��وم األح��د إىل النيابة وتمت إجراءات
الكفالة ودفع الغرامة ومن ثم اإلفراج عنه".
و ُيعلق أبو غربية عىل كالم ُ
الشرفا بأنه قد دفع املُخالفة يف وقت سابق بالقول" :كان
م��ن امل �ف�ت�رض يف ح��ال دف�ع��ه ل�ل�م�خ��ال�ف��ة وف ��ور دف�ع��ه ل�ه��ا ،أن ي�ق��وم ب�ت�ب�ل�ي��غ ج�ه��از الشرطة
وإحضار األمر من النيابة أو املحكمة إلغالق ملف املُخالفة لديهم ،وهو لم ُيربز أي وصل
يؤكد بأنه قد دفع املُخالفة".
ً
ُ
ويؤكد أبو غربية أن موضوع إلقاء القبض عليه كان صدفة ،ولم تتعمد الشرطة أن
يكون يف يوم الخميس ،وإبقائه حتى يوم األحد ،فقد كان مطلوبا قضائياً وصدر بحقه
أم��ر حبس مُ �ن��ذ سنة ون�ص��ف علماً ب��أن مخالفته ت��م تحريرها منذ سنتني ،وأك�ث�ر م��ن مرة
ذهبت الشرطة إىل منزله يف بيتا لتذكريه ومعرفة ظروف تأخريه يف دفع املُخالفة ،بمعنى
أنه يعلم بوجود قضية عليه ووجود مُ ذكرة حبس بحقه.
و ُيعقب أب��و غربية عىل ك�لام ُ
ُ
والعطل ال��ذي أص��اب الحافلة" :إذا ثبت
الشرفا بالخلل
هذا الكالم ،وكان ُهناك فعالً ضرر وأذى يف الحافلة من قبل الشرطة ،فبإمكانه تقديم
شكوى إىل القضاء ،وليس لدينا أية مُ شكلة يف ذلك".
ويكمل" :ان�ن��ا جميعاً تحت ال�ق��ان��ون ،وال أح��د ف��وق ال�ق��ان��ون ،ويف ح��ال أننا أخطأنا يف
حق أي مواطن ،فهناك جهات مُ ختصة ُيمكن تقديم الشكوى إليها ،ويف حال ثبت أننا
ق��د أخ�ط��أن��ا يف ح��ق ه��ذا ال�س��ائ��ق أو أي م��واط��ن آخ��ر ف�ل�ا م��ان��ع ل��دي�ن��ا م��ن االع �ت��ذار وتقديم
التعويض املادي إذا كان ُهناك ضرر مادي من فعلنا ،واملحكمة هي التي ُتقرر ذلك ،وهي
التي تفصل بني املواطن والشرطة".
و ُينهي أبو غربية حديثه بالقول" :نحن يف الشرطة جهة تنفيذيةُ ،
وننفذ كل ما يصدر
عن النيابة العامة والقضاء ،ونحن مع كرامة املواطن الفلسطيني وحقوقه ،وكما قلت
املحكمة والقضاء هي الخط الفاصل بني املواطن والشرطة ،وكل ما ُيقرره القضاء والقانون
فنحن يف جهاز الشرطة ُننفذه وتحت أم��ره ،ونحن خ��دم للمواطن ،والشرطة يف خدمة
الشعب واملواطن".

األونروا :إدخال  400طرد غذائي
األسبوع الماضي لمخيم اليرموك

فيينا -وفا -قالت وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 'األونروا'،
إنها تمكنت من إدخال  400طرد من املواد الغذائية إىل مخيم الريموك.
وأضافت األونروا ،يف بيان مشرتك صدر عن مؤسسة الجالية الفلسطينية يف بلجيكا
ولوكسمبورغ ووكالة األونروا ،امس أنها أوصلت األسبوع املايض  400طرد غذايئ ،وقبل
ذلك بأيام أدخلت  200طرد من املواد الغذائية األساسية للسكان الذين يعانون من الحرب
والجوع واملرض والحصار منذ سبعة أشهر.
وتابع البيان' :نعلم أن هذه النتائج املتواضعة جدا ال تكفي الحاجات األساسية هناك،
وال ن��زال نضغط م��ن أج��ل ال��وص��ول اآلم��ن واملستمر لتقديم امل�س��اع��دات ال�ط��ارئ��ة لالجئني
الفلسطينيني والسوريني املحاصرين يف ال�يرم��وك ،لكننا بتلك املساعدات تمكنا من فتح

ثغرة يف الجدار ،ونعول اآلن عىل مساعدة الجميع'.
وأوض��ح أن��ه تبقى يف املخيم  18،000الج��ئ فلسطيني فقط ،ح��وايل عشر العدد األصيل
نتيجة للحصار ،وأصبح سوء التغذية عىل نطاق واسع ،وانعدام الرعاية الصحية ،والناس
يموتون من أمراض يمكن عالجها بسهولة يف ظروف األمن واالستقرار ،واألطفال والشيوخ
والعجزة هم األكرث عرضة للخطر دائما.
وط��ال�ب��ت م��ؤس�س��ة ال�ج��ال�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة يف ب�ل�ج�ي�ك��ا ول��وك�س�م�ب��ورغ ووك��ال��ة األونروا،
ب �م �س��اع��دة ال �ج �م �ي��ع ل �ل �ت�ب�رع ودع� ��م ال �ج �ه��ود ل �ض �م��ان م �س��اع��دة امل��دن �ي�ي�ن األب� ��ري� ��اء ،ل�ك�ي ال
يدفع الالجئون ثمن ال�ح��رب والحصار يف ال�يرم��وك وأم��اك��ن أخ��رى يف س��وري��ا التي مزقتها
الحرب.

وفد طالبي أوروبي ينظم زيارة تضامنية لقلقيلية

قلقيلية – ّ
نظم وفد طالبي اوروبي زيارة تضامنية ملحافظة قلقيلية وذلك يف سياق مشروع
التوأمة الفلسطيني البلجييك الذي تنفذه جمعية منتدى املثقفني الخريية مع مؤسسة فنانني
ضد ال�ج��دار البلجيكية ،وذل��ك ضمن جولة للوفد الطالبي يف األرايض الفلسطينية للتعرف
عىل واقع الحياة فيها ،والتضامن مع الشعب الفلسطيني يف معركة بناء الدولة الفلسطينية
املستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وك��ان يف استقبال ال��وف��د ك��ل م��ن خ��ال��د ج�بر رئ�ي��س جمعية منتدى املثقفني وم��ؤي��د عفانة
منسق ب��رن��ام��ج ال�ت��وأم��ة الفلسطيني – البلجييك وأع�ض��اء م��ن ال��دائ��رة الشبابية يف الجمعية.
وقد رحب جرب بالوفد الطالبي مثمنا زيارتهم ملحافظة قلقيلية للتعرف عىل واقعها ومعاناة
سكانها من إجراءات االحتالل التعسفية .

وقد تم يف نهاية املحاضرة فتح نقاش بني الوفد الطالبي واملحاضر عفانة ،كما تم تنظيم
زي��ارة ميدانية ل�ج��دار الفصل العنصري يف منطقة قلقيلية ل�لاط�لاع ع�لى واق��ع ال�ج��دار وآثاره
التدمريية عىل مجمل حياة الفلسطينيني ،باإلضافة إىل االط�لاع عىل واق��ع االستيطان عىل
األرض.
ف�ي�م��ا اع��رب��ت الوري ب��ورل�ي��ت ع�ض��و م�ج�ل��س ال�ط�ل�ب��ة يف ج��ام�ع��ة ول��ون�ي��ا ع��ن ص��دم�ت�ه��ا لواقع
ال�ق�ض�ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وم �م��ارس��ات االح �ت�ل�ال اإلس��رائ �ي�ل�ي ع�ل�ى األرض ال�ت��ي ت�ج�ع��ل م��ن حياة
الفلسطينيني اليومية م��أس��اة ،م�ش ً
�يرة إىل ان ال��وف��د الطالبي سيعمل ع�لى تنظيم نشاطات
وفعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني يف الجامعات األوروبية ،تضامنا مع عدالة الفضية
الفلسطينية ومن احل العمل عىل رفع الظلم التاريخي الواقع عىل الشعب الفلسطيني.

وفد بلجيكي يزور
بلدة الزبابدة

داخلية غزة تصدر بطاقات
سفر دائمة للمصريين بغزة

جنني ـ عيل سمودي ـ قام عضو مجلس بلدي مدينة اكسل البلجيكية رومان ريوسم يرافقه
فيها عضوة يف الحزب االجتماعي البلجييك إىل بلدة الزبابدة ،وكان باستقباله رئيس وأعضاء
مجلس بلدي الزبابدة ومدير مركز الشهيد نعيم خضر واملعلمني املشاركني يف مشروع "ألفية
الشباب" من مدرستي الذكور واإلناث.
ورح��ب امل�ه�ن��دس مطيع دعيبس رئ�ي��س بلدية ال��زب��اب��دة ب��اس��م أه��ايل ال�ب�ل��دة ب��ال��وف��د الضيف،
مقدما نبذة سريعة عن بلدة الزبابدة والبلدية والعالقات التاريخية التي تجمع بلديتي اكسل
والزبابدة.
وتوجه الوفد إىل مركز الشهيد نعيم خضر حيث اطلع عىل املركز وم��ا يقدمه من خدمات
للمواطنني يف املجال الزراعي ،وتجول الوفد يف أروقة املركز املختلفة.
وم��ن ث��م ن�ظ�م��ت دائ ��رة ال�ع�ل�اق��ات ال�ع��ام��ة يف ب�ل��دي��ة ال��زب��اب��دة ج��ول��ة ل�ل��وف��د اط�ل��ع م��ن خاللها
ع�لى ع��دد م��ن امل��واق��ع األث��ري��ة وال��دي�ن�ي��ة يف ال�ب�ل��دة إض��اف��ة إىل ل�ق��اء ع��دد م��ن امل��واط�ن�ين خ�لال هذه
الجولة.
من جانبه ،اكد ريوسم عىل عمق العالقة التي تجمع الطرفني منذ  ١١عاما وتمثلت بالعديد
من املشاريع املختلفة يف مجال املياه والتبادل الثقايف ،داعيا إىل املزيد من العمل املشرتك نحو
تطوير العالقة بني البلديتني.

غزة  -عالء املشهراوي  -دعت اإلدارة العامة للمعابر بوزارة الداخلية واألمن الوطني املصريني
ب�غ��زة غ�ير املجنسني ب��ال�ت��وج��ه ص�ب��اح ال�ي��وم األح��د إىل مكتب تسجيل امل�س��اف��ري��ن يف أب��و خضرة،
الستالم بطاقات سفر دائمة.
وقالت إدارة املعابر يف بيان لها ،إن ":هذا اإلجراء يأيت يف سياق التسهيالت التي تقدمها وزارة
الداخلية للمسافرين" .ونوهت اإلدارة إىل أن هذا التسهيل يطال فقط املصريني األصليني غري
ً
مشرية إىل أن الفلسطينيني الحاملني للجنسية ال ينطبق عليهم األمر .
املجنسني،
وكانت السلطات املصرية قد أغلقت معرب رفح الربي يف كال االتجاهني امس بعد فتحه ثالثة
أي��ام نهاية األس�ب��وع امل��ايض ع�لى أن يعود فتحه يومي األح��د واالث�ن�ين القادمني مل�غ��ادرة الدفعة
الثانية من املعتمرين.
وقالت اإلدارة العامة للمعابر ،إن املعرب أغلق بعد ثالث أيام من فتحه بشكل استثنايئ ،حيث
بلغ عدد املغادرين خالل الثالث أيام ( )1922مواطنا ،فيما بلغ عدد القادمني( )1120مواطنا.
وأضافت اإلدارة العامة للمعابر انه سيتم فتح معرب رفح الربي يومي األحد واالثنني ملغادرة
ال��دف �ع��ة ال�ث��ان�ي��ة م��ن م�ع�ت�م��ري ق �ط��اع غ ��زة ع�ل�ى دف �ع �ت�ي�ن ،وال �س �م��اح ل �ع��ودة ال��دف �ع��ة األوىل من
املعتمرين التي غادرت قبل أسبوعني .وكانت مصر فتحت معرب رفح الثالثاء واألربعاء والخميس
من األسبوع املايض بشكل استثنايئ.
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«الكوم حكاية تراب أبيض»...
فيلم يوثق تاريخ قرية ضاربة بالقدم

الخليل -ج�ه��اد القواسمي  -ي��وث��ق فيلم ال�ك��وم حكاية ت��راب أب�ي��ض ،ح�ي��اة أه��ايل وتاريخ
ب�ل��دة ال�ك��وم ،ج�ن��وب غ��رب دورا يف الخليل ،ال�ت��ي تبدلت عليها األق��وام واألزم�ن��ة ولكنها ما
زالت شاهدا أبرز عىل التاريخ األبيض الناصع عرب آالف األعوام ،حيث يتوارى خلف جدران
التاريخ وأعمدة الزمان وكهوف األرض يف قرية الكوم تاريخ عريق يمتد ملا يقرب ستة آالف
عام بدأ من العصر الكنعاين.
غور الخليل
وقال عبد الحميد الرجوب ،أن بلدة الكوم تقع عىل تله موجودة وتسمى الكوم ،مشريا
اىل أنها سميت بهذا االسم ألنه كلما ابتعدت تنظر إليها وكأنها مميزة باللون وكأنها كوم
من الرتاب األبيض أو " الحور".
وأض��اف ،أن مساحة البلدة يبلغ ح��وايل 4ك��م ،2وع��دد سكانها نحو  3500نسمة ،ومن
عشرية واحده هي عشرية الرجوب،موضحا أنه يحدها من الجنوب قرية املورق ومن الجنوب
الغربي بيت عوا ومن الشرق أرايض دورا ومن الغرب حدود  ١٩٤٨ومن الشمال إذنا.
وب�ين ال��دك�ت��ور أح�م��د ال��رج��وب ،خبري اآلث��ار ،أن القرية تقع ضمن الهضاب ال�ت��ي تسمى
الهضاب املنخفضة وهي حلقة الوصل ما بني الهضاب املنخفضة وجبال فلسطني أو الهضاب
املرتفعة أو جبال الخليل ،وأن املنطقة لعبت دورا أساسيا وحضاريا يف تاريخ فلسطني عىل
مر العصور من العصر الحجري حتى يومنا.
وأوض ��ح ،أن ال�ب�ل��دة ت��رت�ف��ع م��ا ب�ي�ن 470-200م ،ف ��وق س�ط��ح ال�ب�ح��ر ،الف�ت��ا اىل أن�ه��ا تسمى
أحيانا غ��ور الخليل ،م��ا جعل لها أهمية م��ن الناحية ال��زراع�ي��ة وم��ن الناحية اإلسرتاتيجية
العسكرية.

املدينة الدولة

ويظهر الفيلم الذي أخرجه سامر رويشد ،وسيناريو حسن الرجوب ،الكوم قرية الريفية
م��ا ي ��زال ف�ي�ه��ا ف�س�ح��ة ل�ت�م��دد ال�س�ه��ول ال��زراع �ي��ة واألن�ش�ط��ة ال�ع�م��ران�ي��ة ،ح�ي��ث أن الروايات
التاريخية تتفق عىل أن السم قرية الكوم عالقة برتاكم الشواهد التاريخية وتعاقب العصور
التي مرت وعاشت فوق أرضها.
واوضح أحمد الرجوب ،أن خربة الكوم كتاريخ تعود فيها أقدم فرته إىل العصر الحجري
النحايس  4500ق.م ،ويف الفرتة الربونزية حوايل  3200ق.م ،مشريا اىل أن الكوم كانت عبارة
عن مدينة متكاملة مسورة وقائمة بحد ذاتها ولها كينونة يف إطار املدينة الدولة.
وأض��اف ،إن بيت مقدوم هي وريثة الكوم حضاريا واسميا واآلث��ار امل��وج��ودة فيها تعود
إىل الفرتة الكالسيكية الرومانية البيزنطية واإلسالمية ،الفتا اىل أن الكوم بقيت مهجورة
حتى القرن التاسع عشر ،عندما عاد السكان إليها من قبل العثمانيني الذين تزخر آثارهم
به سواء من الناحية املعمارية أو من ناحية اللغة وأختام عثمانية.

األيدي العاملة

تعتمد الكوم عىل العمل داخل األرايض املحتلة عام  ،١٩٤٨فيما تنخرط النسبة األخرى
من العمال بالزراعة داخل السهول والكروم املتمددة داخل القرية ويف محيطها ،أما موظفو
القطاعني العام والخاص فهم النسبة األقل بني تعداد األيدي العاملة.
وأوضح عبد الحميد الرجوب ،أن العمال يجب ان يحصلوا عىل تصاريح للعمل داخل
الخط األخضر وبشكل قانوين ،أما إذا فشلوا فيدخلون يدخل للعمل من خالل التهريب
واملجازفة ،مشريا اىل أن��ه لم يبق منهم س��وى  %2عمال رسميا ،أم��ا املتعلمون فيتجهون
نحو الرتبية والتعليم التي ال يوجد فيها وظائف.

عنصر إسناد

امل ��رأة يف ال�ك��وم ح��اض��رة إىل ج��ان��ب ال��رج��ل يف األع�م��ال ال��زراع�ي��ة وامل�ن��زل�ي��ة ،مشكلة عنصر
إسناد للرجل يف دوام��ة الحياة التي تواصل دوران�ه��ا ،وتعتمد النساء بشكل أس��اس عىل
ال�ع�م��ل الن ال��زراع��ة وال�س�ه��ول ت��م اح�ت�لال�ه��ا ع��ام  48وت�ه�ج�ير أه�ل�ه��ا وأص�ب��ح ال ي��وج��د أراض
صالحة للزراعة.

مدارس ومساجد

تضم الكوم أربعة مساجد هي مسجد الكوم الكبري ،وهو أول مسجد بني وسط القرية
نهاية سبعينيات القرن املايض ،ومسجد بيت مقدوم ومسجد مالئكة الرحمن إضافة إىل
مسجد الشافعي ،فيما تضم القرية ثالث مدارس ابتدائية وثانوية أكربها مدرسة الشهيد
"أبو جهاد" الثانوية التي تضم صفوفا دراسية من الصف الخامس وحتى الثانوية العامة،
إضافة إىل مدرسة بنات الكوم الثانوية ومدرسة ابتدائية واحدة.
وق��ال محمد ع�ي�سى ال��رج��وب ،م��درس س��اب��ق ،أن أول م��درس��ة أن�ش�ئ��ت يف ال�ك��وم بجهد
ذايت من املواطنني الذي بنوا غرفتني وتم تسليمها للرتبية والتعليم عام 1972م ،مشريا اىل
أن هذه املدرسة كانت صغريه جدا ومختلطة وبها م��درس واح��د ،أما الن عدد الطالب يف
جميع املراحل  800طالب وطالبة.
وأضاف ،أن تاريخ الكوم التعليمي يمتد إىل خمسينيات القرن املايض حينما كان يشق
ال�ت�لام�ي��ذ ال�ج�ب��ال بحثا ع��ن أح��رف ال�ع�ل��م يف ال�ق��رى وال�ب�ل��دات امل �ج��اورة وي��دف�ع��ون ال�ب�ي��ض او
رغيف الخبز أجرة متواضعة ملعلميهم القادمني من إنحاء الخليل لتثمر تلك الغراس مئات
الخريجني الجامعيني ،مؤكدا أن يف العام  ١٩٥٨كان تعليم البنات مستهجنا ،ولكن الن ال
يرىض أحد أن تكون له بنت دون تعليم.

مركز ثقايف

ال�ك��وم ه��ي ال�ق��ري��ة األوىل يف مدينة دورا ال�ت��ي أس�س��ت م��رك��زا ثقافيا وسمته م��رك��ز الفجر
ال�ث�ق��ايف وي�ض��م م�خ�ت�برا ل�ل�ح��اس��وب م�ك�ت�ب��ه ت�ن�ه��ل ب�ص�ن��وف ال�ع�ل��م ،وم �ق��را ل�ج�م�ع�ي��ة البشائر
الخريية وهي فرع لجمعية تخص عائلة الرجوب ،والتي أخذت عىل عاتقها تقديم القروض
امليسرة للطلبة الجامعيني.
وأشار عبد الحميد الرجوب اىل أن الجمعية ترعى الطالب يف الجامعات ،موضحا أنه
منذ العام  2003علمت وساعدت أكرث من  500طالب يف الجامعات بالوطن وخارجه.

تراكم األثر

ال كتب أو مجلدات أو مكتبات تقص حكاية األثر الطويل لرتاكم األمم والعصور واألحداث
يف ال�ك��وم ،ومعالم القرية األث��ري��ة ماثلة يف ب��واب��ات وأن�ف��اق وخندق ومناطق سكنية وأبنية
وكهوف وآبار ،إضافة إىل مقابر بعضها ما زال ماثال وبعضها اآلخر ابتلعه الطمر من أتربة
أو باملنازل إلنشاء الكوم الجديدة فوق طبقات من أثر إنسان حل هنا.
وقال خبري اآلث��ار ،أحمد الرجوب ،من اآلث��ار الخصبة يف الكوم اآلب��ار واملناطق السكنية
فوق األرض وتحت األرض لدرجة أن الكوم تطورت كمدينتني مدينة تحت األرض ومدينة
فوق األرض ،مشريا اىل أنه يف العصر الربونزي الوسيط أعيد بناء الكوم مرة أخرى ،وفيها
بقايا من مقابر أو يف األنظمة الدفاعية املوجودة التي ترجع لهذه الفرتة كالسور املاثل والتي
تظهر بقاياه حتى الن ،مضيفا أن يف الكوم العديد من معاصر الزيت ما يدلل عىل ازدهار
زراعة الزيتون وإنتاجه يف تلك الفرتة.
وأض ��اف ،ان��ه يف م�ح�ي��ط ال �ك��وم ال�ع��دي��د م��ن امل�ع��ال��م م��ن ال �خ��رب األث��ري��ة ،ك�خ��رب��ة الشيخ
قصتني ،وه��ي ذات ج��ذور كنعانية وثنية قديمة ،وبها مقام الشيخ قوستني ،مرجحا أن
يكون هذا املقام مسيحيا ،موضحا أنه يف الفرتة اإلسالمية تم تبني هذا املقام كمقام لرجل
صالح وهو الشيخ قوستني أو ما يسمى " بالويل " أو " بلوطات ال��ويل" حيث يوجد ثالث
بلوطات وتحته ق�بر ،م��ؤك��دا أن خربة قوستني تعود لفرتة كالسيكية م��ن ال�ف�ترة اليونانية
وحتى الفرتة اإلسالمية أي يف فرتة املماليك والفرتة العثمانية ،وأنه موجود فيها عدد من
معاصر الزيت أو بدود الزيت ،أما بالنسبة للعقود املوجودة فتعود للفرتة العثمانية وجزء
منها لفرتة االن�ت��داب الربيطاين وخاصة السقايف والعقود املتبقية تعود للفرتة العثمانية
وهي قليلة.

مالذ عيش

الكهوف املجوفة تحت األرض وما تحويه من غرف وممرات وآبار كانت مالذ عيش قبل
آالف األعوام.
وأكد الدكتور الرجوب ،أن طور بدو جزء من خربة بيت البان ،مشريا اىل أن اخذ ألفي
عام عندما شكل وأخذ شكله النهايئ ،موضحا إن أقدم فرته فيه تعود للعصر اليوناين،
حيث استخدم كمزرعة للحمام والتي كانت اقتصادا قائما بحد ذاته وكان يستخدم كلحم
وزبل لألرض وكانت مميزة بهذه املزارع.
وتابع انه يف الفرتة الرومانية استخدم الطور ملجأ وقرية تحت األرض الختبار الثوار يف
ع��ام 132م ،وه��ي ث��ورة " بارتخي" وه��ي ال�ث��ورة الفلسطينية الثانية ض��د ال��روم��ان م��ن الفرتة
135 -132م ،واستمرت ثالث سنوات ،موضحا أن الثوار اعدوا وهيأوا أنفسهم جيدا ملواجهة
ال��روم��ان ،م��ؤك��دا أن ه��ذه امل�لاج��ئ وال�ق��رى كانت ع�ب��ارة ع��ن م�ن��ازل كاملة ون�ظ��ام حياة تحت
األرض.

العبور لألجيال القادمة

الروايات تجمع عىل أن عائلة الرجوب سكنت الكوم ،منذ ما يزيد عن  200عام ،حاملة عىل
عاتقها تاريخا تريد أن تعرب به إىل األجيال القادمة بشهداء حملوا هم القضية الفلسطينية
م�ن��ذ ال �ق��دم وأب ��رزه ��م ال�ش�ه�ي��د ع�ب��د ال�ع��زي��ز ي��ون��س ال ��رج ��وب ،أح ��د م�ن�ف��ذي ع�م�ل�ي��ة اختطاف
الطائرة اإلسرائيلية سلينا .571
وقال عبد الحميد الرجوب ،أن عشرية الرجوب مع باقي عشائر دورا وجدت بعدد قليل،
وأنه ال يوجد مشاكل عشائرية فيها وإذا حصلت مشاكل ال تصل املحاكم وتحل داخليا.
وأش��ار اىل  ،إن البلدة تحافظ عىل التقاليد الزراعية فالجرارات الزراعية تشق السهول
والحقول باإلضافة إىل الدواب املستخدمة للزراعة وحاجات السكان.

عرضة لاللتهام

األرايض الزراعية يف الكوم وحتى املساكن كانت عرضة لاللتهام واملالحقة من جدار الفصل
العنصري ،الذي أقامه االحتالل اإلسرائييل.
وأوضح عبد الحميد الرجوب ،أن أول يشء عمله االحتالل أغلق البلدة اقتصاديا الذي
ك��ان يتمثل ب��ال�ع�م��ال ،ح�ي��ث ض��رب ال��زراع��ة ،وض��رب امل��راع��ي ،م�ش�يرا اىل أن أرايض واملنازل
القريبة للجدار تكافح وتتحدى الجدار.
وم��ع ذل��ك تبقى الكوم نموذجا للقرى الفلسطينية التي تحمل تاريخا وارث��ا يتشبث به
السكان عىل مدى التاريخ مجددين حياتهم بهذا املكان مع كل شروق يوم ومع اخرتاق خيوط
شمس الغروب ألبناء القرية وتاللها وتواريها خلف الجدار مبشرة أن ما بعد الغروب ليس
إال فجرا سيشرق مجددا عىل األرض.

توقيع اتفاقية توأمة بين مرج ابن عامر وإقليم اللوار الفرنسي

جنني ـ عيل سمودي ـ تم امس التوقيع عىل اتفاقية توأمة بني بلديت إقليم اللوار اتالنتك يف
فرنسا ومرج ابن عامر يف جنني.
وقع االتفاقية ،يف مقر اإلقليم ،كل من محافظ جنني طالل دويكات ورئيس بلدية مرج ابن
عامر عدنان أبو الرب ومدير الدفاع املدين املقدم سامي حمدان ،ومسؤولون يف بلدية اللوار.
وذك��رت بلدية م��رج اب��ن ع��ام��ر ش��رق جنني يف ب�ي��ان صحفي ،أن اإلتفاقية تتمحور ح��ول بناء

مقر الدفاع املدين ومركز للشباب ودعم يف مجال التعليم والصحة واالقتصاد يف بلدية مرج ابن
عامر ،وسيتم املباشرة يف بناء مركز للدفاع املدين يف بيت قاد الجنوبي وهو ممول من اإلقليم،
مشرية إىل أن االقليم سيزود املركز بشاحنة خاصة بالدفاع املدين.
وأش ��ارت إىل أن ه��ذه ال��زي��ارة ت��أيت ض�م��ن سلسلة زي ��ارات م�ت�ب��ادل��ة ب�ين ال�ط��رف�ين خ�ل�ال السنة
املاضية.

محاضرة قانونية في جامعة بيرزيت

ب�يرزي��ت – اح�م��د سليم  -ع�ق��دت دائ ��رة ال�ق��ان��ون بكلية ال�ح�ق��وق واإلدارة ال�ع��ام��ة يف جامعة
بريزيت ندوة حول املنهجية العلمية لعمل القضاة يف املحاكم ،قدمها قايض املحكمة العليا
ورئيس دائرة التدريب القضايئ يف مجلس القضاء األعىل أسعد مبارك.
تحدث مبارك يف الندوة التي كانت بعنوان" املنهجية العلمية يف عمل القايض" عن تجربته
الخاصة يف القضاء ،والتي بدأت منذ العام  1977وتناول العوامل التي تؤثر يف منهجية عمل
ال�ق��ايض ،مثل التشكيالت القضائية السريعة وع��دم اس�ت�ق��رار امل��راك��ز القانونية وان�ت�ق��ال إدارة

املحاكم ليد السلطة القضائية بعدما كانت يف يد وزارة ال�ع��دل ،حيث اصبح القايض يشرف
ع�ل�ى ع�م��ل ك��ات��ب ال �ع ��دل وق �ل��م امل�ح�ك�م��ة وغ�ي�ره ��م م ��ن امل��وظ �ف�ي�ن وه ��ذا أدى إىل ان�ش�غ��ال��ه عن
ممارسة عمله األصيل.
وتحدث القايض مبارك أيضاً عن حاالت االكتظاظ يف القضايا املطروحة أمام القضاة ،حيث
ينظر القايض يوميا يف  40إىل  50قضية عىل األقل ،ما يؤدي إىل إرهاقه نتيجة الرتاكم والضغط
وما يجعل القايض غري قادر عىل إصدار قرار قضايئ نوعي.

'مناضالت وأمهات' فيلم يعرض في مخيم جنين

جنني  -وف��ا -عرضت جمعية تنمية وإع�لام امل��رأة بالتعاون مع جمعية 'يك ال ننىس' ،امس
ف�ي�ل�م��ا ب �ع �ن��وان' :م �ن��اض�ل�ات وأم �ه ��ات' ،وذل ��ك يف م�خ�ي��م ج�ن�ي�ن ب�ح�ض��ور م�ج�م��وع��ة م ��ن نشطات
وأسريات محررات.
ويف بداية العرض ،تحدثت نائب رئيس تنمية وإع�لام امل��رأة فرحة أبو الهيجاء ،عن ضرورة
خلق تغيري يف املجتمع ،خ��اص��ة فيما يتعلق بتغيري ال�ص��ورة النمطية ل�ل�م��رأة ،وذل��ك م��ن خالل
استخدام اإلعالم .الفيلم يتحدث عن أسريات محررات تدربن عىل استخدام كامريات الفيديو
بحيث تستطيع كل واحدة منهن التعبري عن نفسها وظروفها وقضيتها ،وتم يف نهاية املشروع

إنتاج عدة أفالم منها فيلم 'مناضالت وأمهات'.
من جانبها ،أكدت األسرية املحررة هيفاء عامر ،أهمية تدريب وتأهيل األسريات وتعزيز دورهن
يف الحياة االجتماعية ،خاصة القدامى ال�ل��وايت حرمن من العديد من الفرص التي تساعدهن
يف االنخراط واالندماج يف املجتمع.
وب�ع��د ع��رض ال�ف�ي�ل��م دار ن�ق��اش ب�ي�ن ال�ح�ض��ور ،وأوص ��ت امل�ش��ارك��ات ب��إن�ت��اج امل��زي��د م��ن األفالم
حول واقع وظروف املرأة الفلسطينية ،كما أكدن أهمية تدريب النساء لرفع مستوى تواصلهن
مع اإلعالم.

تقرير االستيطان األسبوعي :عمليات مزدوجة
للحكومة اإلسرائيلية وحملة هدم واسعة بالقدس
رام الله  -أقدمت الحكومة االسرائيلية االسبوع املايض عىل ارتكاب جرائم جديدة من
خالل تنفيذها لحملة هدم واسعة ملنازل املواطنني الفلسطينيني يف احياء جبل املكرب ،وصور
باهر وبيت حنينا ،يف القدس ،وتوزيع أوامر هدم جديدة ملنازل الفلسطينيني يف القدس.
وردت ال�ح�ك��وم��ة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل�ى ت�ح��رك امل�ب�ع��وث األمي��ريك لعملية ال�س�ل�ام يف الشرق
األوس��ط مارتني إنديك ال��ذي بدأ جولة جديدة من املحادثات مع املسؤولني الفلسطينيني
واإلسرائيليني باملصادقة عىل بناء  550وحدة استيطانية جديدة يف مستوطنات إسرائيلية
مقامة عىل ارايض املواطنني الفلسطينيني يف القدس الشرقية ،من بينها  386وحدة جديدة
يف مستوطنة "ه��ار ح��وم��اه" يف جبل أب��و غنيم و 136وح��دة يف مستوطنة "النبي يعقوب"
و 36وحدة يف مستوطنة "بسغات زئيف".
وأص ��درت ب�ل��دي��ة اإلح �ت�ل�ال يف ال�ق��دس رخ�ص��ا ل�ب�ن��اء ج��دي��د ل�ت��وس�ي��ع م�س�ت��وط�ن��ة (معاليه
زي �ت �ي��م) ،امل �ق��ام��ة ع�ل�ى أرايض امل��واط �ن�ي�ن يف ح ��ي رأس ال �ع ��ام ��ود ،ي�ت�ض�م��ن ت�ش�ي�ي��د م ��ا يدعى
"ب��امل�ي�ك�ف��اه" وه��و م�ص�ط�ل��ح ي�ط�ل��ق ع�ل�ى ت�ف��اص�ي��ل م�خ�ط�ط��ات ال�ت��وس��ع ب��رك م�ي��اه يستخدمها
اإلسرائيليون املتدينون من اج��ل شعائرهم الدينية واملخطط الجديد من املقرر بناؤه عىل
قطعة أرض تبلغ مساحتها ق��راب��ة ال��دون�م�ين ت�ق��ع يف ال�ج��ان��ب ال�ج�ن��وب��ي للمستوطنة وهي
مطلة عىل شارع وادي قدوم.
وب�ح�س��ب امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ق��ام امل�ك�ت��ب ال��وط�ن��ي ل�ل��دف��اع ع��ن االرض وم�ق��اوم��ة االستيطان
برصدها  ،فإن السلطات اإلسرائيلية قامت منذ بدء املفاوضات يف  29تموز من العام املايض
بطرح مشاريع بناء لـ  7,302وحدة استيطانية يف الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية
فضال عن عطاءات اخرى قديمة لبناء  4,460وحدة استيطانية ،ما يرفع ارقام العطاءات
االستيطانية اىل ما يقارب  12الف وحدة استيطانية يف مؤشر خطري عىل استغالل اسرائيل
للمفاوضات من اجل تمرير اجنداتها االستيطانية.
وتواصلت ايضا مخططات اإلحتالل لتغيري واقع الحرم القديس والتمهيد لبناء الهيكل
امل��زع��وم ،وذل��ك م��ن خ�لال االق�ت�ح��ام��ات امل�ت�ك��ررة وال��دع��وات العلنية ال�ت��ي ت�ق��وده��ا جماعات
مغرقة بالتطرف ومستوطنون يدعون علنا ومرارا اىل بناء الهيكل واقتسام املكان والزمان
يف الحرم القديس الشريف ،حيث شهد األسبوع الفائت قيام عناصر من الجيش واملخابرات

واملتطرفني باقتحام قبة الصخرة املشرفة واملصىل املرواين.
فيما تواصلت عمليات التطهري العرقي يف األغوار الفلسطينية حيث رحل جيش االحتالل
اإلسرائييل 35 ،عائلة من سكان مناطق الربج ،وامليتة ،والحمامات يف األغوار ،وعمل عىل
تشريدهم ،وكذلك تواصلت عمليات اقتالع األشجار وتجريف األرايض يف باقي املحافظات
الفلسطينية حيث ارتكبت قوات اإلحتالل واملستوطنون مجزرة جديدة بحق أشجار الزيتون
حيث اقتلعت أك�ثر م��ن  1625شجرة وشتلة زي�ت��ون يف أرايض سنجل وترمسعيا ب��رام الله،
وأكرث من  100شجرة يف واي يانون جنوب نابلس ،و 120شجرة نخيل املجول املزروعة يف بلدة
الزبيدات شمال أريحا يف األغوار الفلسطينية.
وكشفت املصادر العربية ب��ان مجلس املستوطنات ال ي��زال يتلقى تعويضات مالية عن
"قرار تجميد االستيطان" منذالعام  2009بعشرات ماليني الدوالرات ،فيما توالت تصريحات
ق��ادة اإلح�ت�لال العنصرية حيث ق��ال وزي��ر البناء واالس�ك��ان اإلسرائييل أوري أريئيل إن��ه لن
ي�ك��ون هنالك دول��ة م��ا ب�ين النهر وال�ب�ح��ر س��وى "دول��ة إس��رائ�ي��ل ف�ق��ط" ،وادع��ى يعلون بان
"امل�س�ت��وط�ن��ات ال ت�ش�ك��ل ع�ق�ب��ة أم ��ام ال�س�ل�ام ف�ه��ي ت�ش�ك��ل  %5م��ن م�س��اح��ة ال�ض�ف��ة الغربية
فلماذا تريد السلطة الفلسطينية ان تستلم املنطقة دون يهود".
يف الوقت نفسه تناقش اللجنة الوزارية اإلسرائيلية اليوم مشروع قانون قدمته عضوة
الكنيست من حزب الليكود بيتنا "مريي رغيف" يقيض بضم املستوطنات ومحاور الطرق
واملواصالت الرئيسية يف الضفة الغربية وتطبيق القانون اإلسرائييل عليها ،إضافة إىل منع
الحكومة م��ن ف��رض ق�ي��ود ع�لى ال�ب�ن��اء االس�ت�ي�ط��اين الع�ت�ب��ارات سياسية دون ال�ح�ص��ول عىل
موافقة الكنيست ،دعا رئيس اللجنة املالية وعضو الكنيست املتطرف "نيسان سلومانسيك"
االسرائيليني للشراء من املنتجات املصنوعة يف مستوطنات الضفة لدعمها.
واقتحمت ق��وات اإلح�ت�لال بشكل همجي قرية ع�ين حجلة ب��األغ��وار وج��رح��ت واعتقلت
العشرات من الناشطني الفلسطينني العزل ،واعتدت عىل الطواقم الصحفية ،وقطعت
البث املباشر لتلفزيون فلسطني ،يف محاولة للتغطية عىل جرائمها ،كما هاجمت القوات
اإلسرائيلية نشطاء فلسطينيني أقاموا قرية جديدة تحت اسم "عودة ،"2عىل أنقاض إحدى
القرى املهجرة عام  1967يف منطقة األغوار الوسطى شمال الضفة الغربية.

