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وجوه
قبل أيام استعاد داوود فرج
ورفاقه ذكرى هروبهم من
معتقل الخيام قبل  18عامًا .وإن
كان اإلسرائيليون يستذكرون
ما وصفوه «باألسطورة» التي
لم تتكرر في سجونهم ،فإنها
بالنسبة لداوود مجرد هروب
إلى الحرية سيوثق وقائعه في
كتاب يعمل عليه

داوود فرج الضحية الذي صار معالجًا
آمال خليل
يقف أحد األشخاص مقاطعًا وطالبًا من
امل� ّ
�درب على «احتياجات ضحايا العنف
والتعذيب» ،أن يكون هو وتجربته جوهر
الدورة التدريبية الذي دعاهم إليها مركز
الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب .سريعًا
ما ّ
يحرض زمالءه على فرض األمر ،حتى
ب��دا م��ن سمع منهم للتو بالتجربة أكثر
ح�ش��ري��ة ل��رب��ط م��اض��ي امل ��درب بحاضره.
ول �ي��س ال �س �ب��ب ألن ��ه اع �ت �ق��ل ف ��ي الخيام
عامني وثمانية أشهر (منذ شباط )1990
فحسب ،ب��ل ألن��ه داوود ف��رج أح��د أبطال
«الهروب الكبير».
إال أن داوود ب��دا ً هاربًا من رواي��ة هروبه
م �ج ��ددًا ،م�ف�ض�لا أن ي �ب��دأ س ��رد تجربته
ع �ك �س �ي��ًا ،أي م � ً�ن ح ��اض ��ره ال � ��ذي صنعه
ل�ن�ف�س��ه وص� ��وال إل ��ى امل��اض��ي ف��ي األسر.
ك��أن��ه ي��ري��د أن ي�ب��ره��ن أن إرادة اإلنسان
ت �ص �ن��ع امل �س �ت �ح �ي��ل .ي �ح��ب األس� �ي ��ر الذي
ح��رر ن�ف�س��ه ،ب��أن ي�ت�ح��دث ع��ن الدكتوراه
التي يحضرها عن «الصدمات النفسية
م��ن ع ��دوان ت�م��وز  »2006وق�ب�ل�ه��ا رسالة
املاجستير التي خصصها ملعتقل الخيام.
وب�ين ال��رس��االت ،ي�م��رر داوود بعضًا من
ت�ف��اص�ي��ل امل �ه �ن��ة ال �ت��ي اخ �ت��اره��ا لنفسه
بعناية :معالج نفسي .ش��ق ف��رج لنفسه
مكانًا يستقبل فيه م��ن يشعر بالحاجة
إل �ي ّ��ه ،ال س�ي� ًم��ا ب �ع��د ع � ��دوان ت �م��وز الذي
«م��ث��ل ت�ح��وال نفسيًا كبيرًا ب�ين الناس».
عيادة أول��ى في الحوش ،ضواحي صور
ثم أخيرًا في املدينة نفسها.
ق��د ي �ح �ت��اج ف� ��رج ،ال� ��ذي س �ج��ن ح�ي�ن كان

في عيد جبهة
المقاومة
ل��م ت�ك��ن م�ص��ادف��ة أن ي�خ�ت��ار فرج
توقيت تنفيذ ال �ه��روب م��ع ذكرى
الوطنية
ت��أس�ي��س جبهة امل�ق��اوم��ة
ً
«للتأكيد على خيار املقاومة سبيال
إل��ى ال�ح��ري��ة» .سبب آخ��ر للهروب
ف��ي أي�ل��ول ع��ام  1992ك��ان توجيه
«رس��ال��ة ق��اس�ي��ة إل ��ى السياسيني
الذين أنهوا لتوهم صراع الكراسي
في االنتخابات النيابية».

يحضر داوود أطروحة دكتوراه عن الصدمات النفسية من عدوان تموز (حسن بحسون)

متابعة

اعتصام كوبي «ناعم» أمام السفارة األميركية في عوكر
بسام القنطار

طالب املعتصمون الرئيس أوباما بإطالق سراح الكوبيني الخمسة (مروان طحطح)

ع � �ن ��دم ��ا ت � ��رت � ��دي ع � ��وك � ��ر ح � �ل ��ة اليسار
املتضامن مع كوبا ،يحضر أمام السفارة
األميركية مشهد اعتصام «ناعم» ال يشبه
س��اب�ق��ات��ه م��ن االع �ت �ص��ام��ات ال �ت��ي تنظم
نصرة لفلسطني وال�ع��راق .ال ح��رق أعالم
وال ه �ت��اف��ات م �ع��ادي��ة ،ب��ل ص ��ور خمسة
معتقلني كوبني في السجون األميركية،
ح��ول��ت ك��وب��ا وأص��دق��اؤه��ا ح ��ول العالم
قضيتهم إل��ى القضية ال��رق��م واح��د على
األجندتني الداخلية والخارجية للجزيرة
الشيوعية التي تعاني ح�ص��ارًا أميركيًا
مستمرًا منذ ما يزيد على نصف قرن.
 12أيلول  2010هو ذك��رى م��رور  12عامًا
لهؤالء املعتقلني خلف القضبان ،وفي ظل
حديث متنام عن صفقة ما تلوح في األفق
ٍ
ق��د ت� ��ؤدي إل ��ى إط �ل�اق س��راح �ه��م ،ينشط
أص ��دق ��اء ك��وب��ا ح ��ول ال �ع��ال��م ط�ي�ل��ة شهر
أي�ل��ول ،ف��ي حملة تضامنية ق��ل نظريها،

من أجل تسليط الضوء على قضية هؤالء
ومطالبة الرئيس األميركي باراك أوباما
بالتدخل املباشر إلطالق سراحم.
االعتصام ال��ذي نظمته «لجنة التضامن
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ل�ت�ح��ري��ر امل�ع�ت�ق�ل�ين الكوبيني
الخمسة» ،حضره ما يقارب  100متضامن
ي �م �ث �ل��ون أح � ��زاب � ��ًا ل �ب �ن��ان �ي��ة وجمعيات
ال�ص��داق��ة م��ع ك��وب��ا وأع�ض��اء م��ن الجالية
ال�ك��وب�ي��ة ف��ي ل �ب �ن��ان .وف ��ي م�ق��اب��ل هؤالء،
ح� �ض ��ور خ ��اف ��ت ل� �ق ��وى األم� � ��ن الداخلي
وال�ج�ي��ش اللبناني ،وس�ل��ك ش��ائ��ك واحد
بدل السلكني املزدوجني وسيارات اإلطفاء
التي تتمركز ع��ادة في املكان ال��ذي يبعد
قرابة كلم واحد عن بوابة السفارة.
مشهد معتقل غوانتانمو ،األرض الكوبية
ال �ت��ي ت�ح��ول��ت ال��ى أش �ه��ر س�ج��ن أميركي
خارج على القانون ،كان حاضرًا من خالل
عمل تمثلي ،حيث ارت��دى أحد املشاركني
ثياب ّاملعتقل ،وغطى رأسه بكيس أسود
ّ
فيما نكل به مشارك آخر يلبس زي جندي

أم�ي��رك��ي .تمثال الحرية حضر أيضًا في
االع �ت �ص��ام ،م��ن خ�ل�ال إح ��دى املشاركات
ً
وكتاب
التي حملت مشعل الحرية في يد
ف��ي ي��د أخ��رى عنوانه «ال��والي��ات املتحدة
مقابل املعتقلني الخمسة ...العدالة اآلن».
وفي االعتصام حملة تواقيع على «إعالن
بيروت» ،الذي تعهد «بمواصلة النضال
م��ن دون ت��أخ �ي��ر أو ت��أج �ي��ل ،ومضاعفة
الجهود واملبادرات السلمية حتى تحقيق
اإلفراج عن املناضلني الكوبيني الخمسة».
وتابع اإلع�لان «بينما ال ي��زال املعتقلون
الخمسة ضحايا هذا الظلم الهائل ،نرى
ك�ي��ف أن إره��اب �ي�ين م�ث� ّ�ل ل��وي��س بوسادا
ك��اري�ل�ي��س وغ �ي��ره ي�ت�ن��زه��ون مفلتني من
ال �ع �ق��اب ت�ح�م�ي�ه��م وت��دع �م �ه��م املنظمات
ّ
املتطرفة في الجالية
اإلرهابية واليمينية
ال �ك��وب �ي��ة ـ �ـ �ـ �ـ األم �ي��رك �ي��ة ال �ت��ي ت �ن �ش��ط في
ميامي ،والتي تحظى بتساهل واشنطن
ك �ج��زء م��ن س�ي��اس��ة امل�ض��اي�ق��ات للضغط
على الثورة الكوبية».

إعمار البارد :تسريع العمل بعد رمضان
نهر البارد ـــ عبد الكافي الصمد
ي�ن�ت�ظ��ر أن ي�س�ت�ع�ي��د ال�ع�م��ل ف��ي مشروع
إع � ��ادة إع �م��ار م�خ�ي��م ن �ه��ر ال� �ب ��ارد ،خالل
األس� �ب ��وع ال� �ج ��اري ،ال �ح �ي��وي��ة ال �ت��ي كان
عليها قبل شهر رم�ض��ان .وك��ان��ت حركة
اإلعمار قد تراجعت خالل الشهر املاضي
نتيجة عدم رغبة العمال في العمل وقتًا
إضافيًا مضاعف األجر بسبب صيامهم.
في م��وازاة ذل��ك ،يتوقع أن تمارس وكالة
األم��م امل�ت�ح��دة ل�غ��وث وتشغيل الالجئني
الفلسطينيني (األون � ��روا) ض�غ��وط��ًا على
املتعهدين إلنجاز األعمال وفق البرنامج

امل �ح��دد ،وذل ��ك م��ع اق �ت��راب م��وع��د تسليم
الرزمة األولى ،التي تنفذ أشغالها شركة
«الجهاد للبناء» ،من بني رزم املخيم الـ،8
نهاية العام الجاري.
وفي هذا اإلطار ،استبدلت الوكالة متعهد
أعمال طمر آثار مدينة آرتوزيا الرومانية
في الرزمة الثانية ،من أجل تسريع إنجاز
ه��ذه امل�ه�م��ة ق�ب��ل م�ب��اش��رة أش �غ��ال إعادة
إع�م��ار ه��ذه ال��رزم��ة ال�ت��ي تعهدت بإعادة
إعمارها شركة «دنش للمقاوالت» ،فيما
انتهت إعادة بناء الجدار املحيط بمقبرة
ص��ام��د ،أو مقبرة ال�ش�ه��داء الخمسة كما
ي �ط �ل��ق ع �ل �ي �ه��ا ،ت �م �ه �ي �دًا ل�ت�س�ل�ي�م�ه��ا إلى

اللبناني
األهالي بالتنسيق مع الجيش
ّ
واللجنة الشعبية .في غضون ذلك ،تفقد
وف��د الوكالة األميركية للتنمية الدولية
امل�خ�ي��م وامل �ن��اط��ق امل�ح�ي�ط��ة ب ��ه ،لالطالع
على مساهمات الوكالة ف��ي املخيم وفي
ج��اورة ل��ه ،ف��زار م��درس��ة نهر
البلديات امل �
األردن حيث ّاطلع على ّ
عينة من املساعدات
امل��درس �ي��ة ال �ت��ي ت �ب� ّ�رع��ت ب�ه��ا «األونروا»
لطالب املخيم .كذلك بحث الوفد مع قسم
ال� �ش ��ؤون ال �ت��رب��وي��ة ف��ي ال��وك��ال��ة قضايا
ّ
تخص التعليم ومشاريع تنوي الوكالة
تمويلها في املستقبل القريب.
م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،زار وف ��د م��ن املفوضية

إستبدلت األونروا متعهد
أعمال طمر آرتوزيا من
أجل تسريع المهمة

األوروب � ّ�ي� ��ة امل �خ �ي��م وامل �ن��اط��ق املتاخمة،
ح�ي��ث اط �ل��ع ع�ل��ى أن�ش�ط��ة إع ��ادة اإلعمار
وع�ل��ى ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها األونروا،
وم �ن�ه��ا خ��دم��ات ال �ن �ه��وض واإلغ ��اث ��ة في

حاالت الطوارئ ،كذلك زار ّ
حي املهجرين
الكائن في مناطق «البرايمات» ،واستمع
إل ��ى ش� ��روح م��ن م �س��ؤول�ين ف��ي األونروا
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ش � ّع �ب �ي��ة واأله� � ��ال� � ��ي بشأن
الشكاوى من تأخ ّر إعادة اإلعمار وأسباب
هذا التأخر ،ثم تفقد بيوت اإليواء املؤقت
سكانها الصعب.
وعاين وضع
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن املفوضية األوروبية
ّ
تعد واحدًا من املساهمني الرئيسيني في
برنامج إعانات ب��دل اإليجار ال��ذي يدعم
آالف ال �ع��ائ�لات ال �ن��ازح��ة م��ن م�خ�ي��م نهر
ال � �ب ��ارد ،م ��ن ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي بيوت
مستأجرة.

