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تتمات

نبض الحياة / تتمة
 الحركة، اال ان مستشار المجلس االعلى يسعى لرفع قيمة أسهمه، 
وبالتالي رفع قيمة المبلغ الذي يمكن ان يحصل عليه لقاء صمته 
عما جرى في الدوحة. بحيث تكون الرشوة المطروحة عليه، تتجاوز 
ما حصل عليه اسماعيل هنية من االمير القطري حمد بن خليفة آل 
ثاني (سبعة ماليين دوالر)، فضال عن تعزيز موقعه داخل صفوف 
ابو  بعد موسى  الثالث  الرجل  نفسه  يعتبر  وانه  الحركة، السيما 
مرزوق، المرشح االبرز لخالفة خالد مشعل في رئاسة الحركة . كما 
ان زيارة الشيخة موزة الى القطاع في حال تمت، فإنها ستلعب دورا 

مؤثرا على الفريق المعارض لسياسات خالد مشعل. 
وباالضافة لرفع قيمة الرشوة المالية، التي يمكن ان يحصل عليها 
محمود الزهار، فإنه ال يستطيع ان يقف في وجه القرار التنظيمي 
لحركة االخوان المسلمين الدولية، التي عبر باسمها المرشد العام 
محمد بديع، عن مباركته العالن الدوحة، وايضا المرشد العام السابق 
مهدي عاكف، كما اعلن فرع الحركة في االردن عن مباركته لالعالن، 
وغيرها من مواقع حركة االخوان المسلمين. وفي السياق، فان القوى 
المصالحة في حركة  الفلسطينية مع انصار  الوطنية والمجتمعية 
حماس قادرة على ممارسة الضغط على الدكتور الزهار. باالضافة 
الى تركيا وغيرها من الدول االسالمية ذات الصلة بالملف، وال يفوت 
المرء التذكير بالدور المصري المركزي، الذي يمكن ان يشكل ضابطا 

لنزعات محمود الزهار ومن معه من المعارضين للمصالحة. 
أياً كانت التطورات على هذا الصعيد، فإن المسألة الجوهرية تكمن 
في تصاعد وتيرة التناقضات الداخلية في صفوف حركة حماس بين 
الداخل (القطاع) والخارج. وبين الداخل (الضفة والقطاع) والداخل، 
وحتى على مستوى اقليم قطاع غزة، وهو ما ينبىء باتساع دائرة 
حروب اقتسام الكعكة الحمساوية، وخاصة في مراكز القرار، ومن 
خاللها اتساع حروب اقتسام كعكة الوطن الفلسطيني على حساب 
المصالحة والوحدة الوطنية. غير ان ذلك ال يحول دون المصالحة 
الوطنية، االمر الذي يفرض على جميع القوى المخلصة والحريصة 
على وحدة االرض والشعب والقضية التصدي لكل من يحول دونها 
مهما كانت النتائج، الن الوحدة الوطنية مصلحة عليا للشعب ال يجوز 

المساومة عليها او اخضاعها للحسابات الشخصية والفئوية. 
a.a.alrhman@gmail.com

مدارات / تتمة
 تفاصيل كافية ألن تؤسس التهام سلطة «حماس» بالتواطؤ. فأحد 
اإلخوة المصريين الذين ذهبوا الى غزة وعادوا منها، سأل شخصاً 
يقود (بعد أن أصبح يمتلك) سيارته، إنه ال يعلم بكونها مسروقة، 
لكن «الحكومة» والقطاعين النفقي العام والنفقي الخاص، أجبروه 
على دفع ثالثة انواع من األجور والرسوم، أولها خمسة آالف دوالر 
للمشرفين على النفق الذين أنزلوها في حفرة عميقة وصوالً لى 
فتحة النفق، ثم نقلوها عبر باطن األرض، الى الجانب اآلخر من 
الحدود. والثاني هو ألفا دوالر تتقاضاها ما تسمى «اللجنة الحدودية» 
والثالث هو رسوم الترخيص التي تتراوح ما بين ثمانية آالف دوالر 
في الحد األدنى، وعشرين الفاً في الحد األقصى. وبجمع مبالغ هذه 
األجور والرسوم، نكون بصدد رقم قريب من السعر األصلي للسيارة. 
معنى ذلك أن السيارة التي سرقت، بيعت من قبل السارق، بثمن 
عجل صغير في مصر، ثم تربح منها أهل األنفاق والمكوس. هذا إن 

لم يكن السارق وجابي الرسوم، ضمن منظومة واحدة. 
*   *   *

أو «اإلخــوان» قد  والعدالة»  «الحرية  إحدى شخصيات  ربما تكون 
همست في أذن قيادي حمساوي، بضرورة االستجابة لرجاءات الدولة، 
يتفاقم ويصبح  أن  أمرها محرج، ونخشى  السيارات ألن  وإعــادة 
قضية للدعاية المضادة ضد «المقاومة» وضد الفلسطينيين عموماً، 
فيما نحن نساندكم على كل صعيد. وهنا جاء  فيرتبك خطابنا، 
القرار بجمع السيارات المسروقة، ممن ابتاعوها ودفعوا أجور نقلها 
ورسومها. واجزم بأن قرار جمع هذه السيارات لم يكن ولن يكون 
شامالً وموضوعياً مثلما يريده المصريون أو يريده كل الرافضين 
للظاهرة الشائنة. ذلك بمعنى، أن الجمع سيكون على أساس فئوي، 
ليصبح مشتري السيارة من عموم المواطنين، جديراً بالخسارة عقاباً 
له على شراء شيء ال يعلم أصله وال فصله، وستكون الخيبة من 
نصيب هذا. أما مشتري السيارة الحمساوي، أو المتلطي بالحمسنة، 
فسيكون شخصاً مقدرة شجونه. فالرجل ال يعلم، وقد بذل نقوده 
لكي يشتري و»حرام» تحميله المسؤولية، من قوت أطفاله، عقاباً 

على أمر لم يفعله!
أرسل  أكتب،  ما  على  يعلقون  الذين  الظرفاء،  الحمساويين  أحد 
وتهريب  سرقة  بظاهرة  يتعلق  سابق  مقال  على  تعقيباً  يقول 
حاقد،  اختالق شخص  وهو من  غير صحيح،  السيارات: «كالمك 
الزيرو)». اآلن  بدليل أن السيارات المهربة من مصر جديدة (على 
تتضح الحقيقة بحجم الـ 1400 سيارة التي ستعيدها «حماس» الى 
المواطنين المصريين. وليس هذا هو المهم. فالمهم، هو أن المحترم 
الذي أرسل يكذبني، لم يستطع التقاط المقصد والمعنى، وهو أننا 
ننصح وننبه، ونتحاشى األذى وسوء الظن بالفلسطينيين جميعاً، وأنه 
مهما تعمقت الخصومة أو أجهضت المصالحة، لن نكون مسرورين 
ونحن نستمع الى اتهام لحركة «حماس» أو غيرها، بالتواطؤ على 
السرقة من المصريين.  فكل إنسان يعمل ويحس بأخالقه، لكن 

هللا في خلقه شؤون!
www.adlisadek.net

                adlishaban@hotmail.com

الرئيس اثناء لقائه المشير طنطاوي.                  ..ووزير الخارجية االردني في القاهرة امس.                     (تصوير: ثائر عنايم)

 «اوقاف» قلقيلية وطوباس تقيمان احتفاال مركزيا لمناسبة المولد النبوي الشريف 
قلقيلية - الحياة الجديدة - أقامت مديرية أوقاف 
قلقيليــة احتفاالً مركزيا بذكــرى المولد النبوي 
الشريف بحضور أئمة ومؤذني محافظة قلقيلية 
وجمع غفير من المواطنين وممثلين عن األجهزة 
األمنية، والمؤسسات الرسمية وذلك في مسجد 
أبــو بكر الصديــق في مدينــة قلقيلية. وتحدث 
حسام أبو الرب الوكيل المساعد لشؤون الشمال 
عن فضائل النبي صلى اهللا عليه وسلم، وضرورة 
االقتداء بســنة ســيد الخلق وتطرق بكلمته الى 
االوضاع التي تمر بها القدس ومحاولة االحتالل 
المســتمرة لتهويــد المكان والزمــان مؤكدا اننا 
باقــون هنــا فوق ارضنــا وســنقيم دولتنا باذن 
اهللا وســنحتفل قريبــا بالقدس عاصمــة الدولة 
الفلسطينية المستقلة. وتحدث محافظ قلقيلية 
العميــد ربحي خندقجي في كلمته عن شــخص 
النبي صلى اهللا عليه وســلم، وأخالقه ومعاملته 
وســيرة نبي الهدى وما تخللها من احداث، وحث 

المواطنين على التمســك بــاألرض والمحافظة 
عليها. كما أقامت مديرية اوقاف محافظة طوباس 
احتفاال بالذكرى بمسجد الشهيد بحضور   حسام 
دراغمــة ممثال عــن محافظ طوبــاس واألغوار 
الشمالية والشيخ حســين عمرو مفتي محافظة 
طوباس والشيخ احمد اشتية مدير أوقاف طوباس 
وحشد غفير من مدراء ومنتسبي األجهزة األمنية 
والمدنية وأهالي المحافظة. وأشاد دراغمة بدور 
وزارة األوقاف والشؤون الدينية في خدمة الدين 
والوطن ومن ثم تحدث عن حيثيات هذه الذكرى 
العطرة التي يجب ان تجمع وال تفرق منوها على 
ان هذه األرض ستبقى فلسطينية رغم أخطبوط 
االســتيطان الصهيوني الذي ينهــش مقدراتها. 
وتحدث مفتي المحافظة الشيخ حسين عمر عن 
صفــات النبــي الكريم وخلقــه وتواضعه مؤكدا 
ان ميــالد النبي عليــه افصل الصالة والســالم 
كان بمثابة ميالد لألمة اإلســالمية جمعاء وجاء 

ليخــرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الواحد 
الديان داعيا إلى االقتداء بسنته والتحلي بصفاته 
وأخالقه الطيبة. وبدوره ألقى المالزم أول محمد 
اشــتية كلمة لجنة العالقــات العامة في األجهزة 
األمنية قال فيها ان رسالة النبي محمد صلى اهللا 
عليه وسلم جاءت لتصحيح الكثير من المفاهيم 
وتكريــم اإلنســان ورفعته ونقلته مــن االنتماء 
للقبيلــة إلــى االنتماء لألمة التــي أخرجها النبي 

عليه السالم من الظلمات إلى النور. 
وفــي النهاية تحدث الشــيخ احمد يعقوب اشــتيه 
مدير أوقاف طوباس عن صفات نبي األمة وحســن 
خلقه موضحا ان رسالته رسالة محبة وجامعة لألمة 
اإلســالمية داعيا الحيــاء هذه المناســبة باالقتداء 
برسولنا العظيم، داعيا لمزيد من الوحدة والتالحم 
وااللتفــاف حول القيــادة ورص الصفــوف من اجل 
مواجهــة االحتالل الغاشــم الــذي يلتهــم أراضينا 

بسرطان االستيطان.

 خالل ورشة عمل نظمها مركز شمس في الكلية الشرعية بقلقيلية

التأكيد على أن حق التجمع واالجتماع ركيزة من ركائز دولة القانون
قلقيليــة – الحيــاة الجديدة – عقــد مركز حقوق 
اإلنسان والديمقراطية « شمس» امس ورشة عمل 
فــي كلية الدعوة اإلســالمية في قلقيلية حول حق 
التجمــع واالجتماع، وذلك ضمن أنشــطة مشــروع 
تعزيــز مفاهيم حقوق اإلنســان والحكــم الصالح 
لطلبة كليات الشــريعة في الجامعات الفلسطينية 

بدعم من مؤسسة المستقبل.
وحضر الورشــة عدد من أعضاء الهيئة التدريســية 
للكلية ،والعديد من طالب الكلية ،و افتتح الورشــة 
منســق المشــروع إبراهيم العبد مرحباً بالحضور، 

ومعرفاً في المركز وبأهداف المشروع.
من جانبه أكد الناشــط بشار الديك أن حق التجمع 
واالجتماع هو احد حقوق الفرد والتي تشــمل حقه 
في التجمع مع أفراد آخرين وان يعبر وينشر ويدافع 
عن مصلحة مشتركة لمجموعة ما. وقال بأن معنى 
الحــق في التجمع واالجتمــاع هو تمكن األفراد من 
عقــد االجتماعات في أي مــكان وزمان للتعبير عن 

آرائهم التي كفلتها كافة القوانين المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، حيث يأخذ هذا الحق أشكاال مختلفة تشمل 
تشكيل األحزاب والتي تعتبر جزءا أساسيا من لبنة 

المجتمع الفلسطيني.
وشدد الديك على أن هناك خلفيات قانونية كفلت 
هذا الحق حيث بدأت مــن اإلعالن العالمي لحقوق 
اإلنســان وذلــك فــي المــادة «20»، والتــي تنص 
علــى أن لكل شــخص الحــق في حرية االشــتراك 
فــي االجتماعات والجمعيات الســلمية موضحا بأن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
فــي المادة «21» والتي تنــص على، أن يكون حق 
التجمع الســلمي معترفا به وال يجوز وضع أي قيود 
على ممارســة هذا الحق إال التــي قد تلحق الضرر 
في األمن القومي أو السالمة العامة في المنطقة.

وأكد الديك على أن القوانين المحلية الفلسطينية 
كفلت وسهلت تطبيق هذا الحق المكفول، حيث إن 
القانون األساسي الفلسطيني في المادة السادسة 

والعشــرين تنــص علــى أن للفلســطينيين حــق 
المشــاركة في الحياة السياسية ســواء كانوا أفرادا 
أو جماعات ولهم حقوق شــتى تضمن لهم تشكيل 
األحزاب السياسية واالنضمام لها وتشكيل النقابات 
والجمعيــات والمؤسســات الشــعبية وحقهــم في 
التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين 
منهــم من خالل االقتراع، وحقهــم أيضا في تولي 
المناصب والوظائف مشددا على أن هناك أيضا حقا 
من الحقوق التي تختلف بشكل واسع عن المنطقة 
المحيطة وهي عقد االجتماعات دون حضور أي فرد 
من أفراد الشرطة قائال بأن هناك الكثير من الدول 
ال تسمح بعقد أي اجتماع بلغ عدد النصاب المتعارف 
عليه في تلك الدولة إال بحضور ممثل من الشرطة.

وفــي نهاية الورشــة أوصى المشــاركون بضرورة 
القيــام بالتعديالت التشــريعية التي تكفل تنظيم 
حق التجمع واالجتماع السلمي بما يتناسب ومعايير 

المجتمع الديمقراطي.

 «ساعة مسا» يسلط الضوء
 على بطالة حملة الشهادات العليا

رام اهللا- الحياة الجديدة- يناقش برنامج «ســاعة مســا» الذي يبث مساء كل 
يوم احد، على شاشــة تلفزيون فلسطين، مقولة «الرجل المناسب في المكان 

غير المناسب، كعنوان لحلقته التي بثت مساء امس. 
وركزت على مشكلة البطالة خاصة التي تواجه خريجي الجامعات، والتي تشكل 

قضية مقلقة خاصة لحاملي الشهادات العلمية واالكاديمية العليا وال
يحظون بفرصة عمل الئقة.

وطرحت الحلقة العديد من التساؤالت المشروعة على غرار، من قال بان فرص 
العمل تعتمد على التخصص والندرة ؟من قال بان الجميع سواسية امام القانون؟ 
وبالمقابل كم ترى وتسمع عن اشخاص غير مناسبين في مكان غير  مناسب؟ 
لــو قدر لحاملي الدرجــات العلمية العالية ان يتركوا بلدهم لدولة اجنبية، ربما 
احسوا بان وقتهم وجهدهم ودراستهم لم تكن مجرد دفع رسوم التعليم واحصاء 

عدد االيام والسنين التي قضوها دون أي نتيجة؟.
واكدت الحلقة على ان تســليط الضوء على مثل هذه القضية ال يأتي من باب 
لطم الخدود وإنما الثارة مثل هذه المواضيع ووضع المجتمع بقطاعيه الخاص 
والعام امام مسؤولياته في العمل على توفير  مكانة تناسب التخصص وربما 
يأتــي يوم تطبق فيــه مقولة «الرجل المناســب في المكان المناســب» على 

ارض الواقع. 
يتمتع برنامج «ساعة مسا «بطاقم مميز سواء في التقديم أو االعداد او االخراج 

كما تتضمن كل حلقة تقارير معبرة ويركز ايضا على استضافة 
نماذج حية تحاكي القضايا المطروحة. 

  الرئيس يجتمع مع
العاملة المصري فتحي فكــري، ومفوض العالقات الوطنية لحركة 'فتح' عزام 
األحمد، وســفير فلســطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية 
بركات الفرا، ووكيل وزارة المخابرات المصرية اللواء رأفت شــحاته، ومســؤول 

ملف فلسطين بالمخابرات المصرية اللواء نادر األعصر.
وكان الرئيــس اجتمع امس، مع المشــير طنطاوي بمقر وزارة الدفاع المصرية 
في القاهرة، وأطلعه على االتصاالت الخاصة بعملية الســالم، ونتائج اللقاءات 
االستكشافية التي عقدت مؤخرا في األردن، وآخر مستجدات المصالحة الوطنية.

وأكد ســفير دولة فلســطين في القاهــرة ومندوبها الدائم لــدى جامعة الدول 
العربية د.بركات الفرا، عقب االجتماع، حرص الرئيس عباس على التشاور مع 
الدول الشــقيقة وفي مقدمتها مصر، في مختلف المســائل المتعلقة بالقضية 

الفلسطينية.
واجتمع الرئيس عباس، قبيل بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية بالقاهرة مساء 
امــس، مع وزير الخارجية األردني ناصر جودة. وتم خالل االجتماع الحديث في 
آخر التطورات، قبيل اجتماع مجلس الجامعة الذي من المقرر أن يلقي الرئيس 

فيه خطابا هاما. وانضم لالجتماع وزير الخارجية رياض المالكي.

شهيد في غزة ومواجهات
للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الفلسطينيين.

ومنعت الشرطة االسرائيلية امس متطرفين من اليمين من دخول باحة المسجد 
االقصى استجابة لدعوة الى اقتحامه، وذلك تحسبا لمواجهات مع الفلسطينيين. 
وصرح المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفلد لفرانس برس ان «الشرطة اغلقت 
جبل الهيكل (باحة المســجد االقصى) امام الزوار غير المســلمين» موضحا ان 

«القرار اتخذ بعد توزيع منشورات تدعو الى اثارة فوضى في جبل الهيكل».
وأشــاد المفتي العام للقدس خطيب المســجد االقصى الشــيخ محمد حســين 
باســتجابة المواطنيــن لنداءات التوجه للمســجد االقصى والربــاط في رحابه 
الطاهــرة للــذود والدفاع عنه. وخاطب المفتــي المرابطين في باحات االقصى 
صبــاح امس وأكــد أن الرد الحقيقي والعملي على تهديــدات االحتالل واليمين 
اليهودي المتطرف بحق المســجد االقصى هو في التواجد المكثف وشد الرحال 
المتواصل اليه. وأكد ســماحته ان المســجد االقصى يتعرض لحمالت مسعورة 
من االحتالل وجماعاته المتطرفة وطالب المرابطين بأخذ الحيطة والحذر وعدم 
فتح المجال لقوات االحتالل بالتدخل في األقصى وتدنيســه. وشــهدت ساحات 
المســجد االقصى امس تالحماً دينياً وشعبياً منذ ساعات الفجر، وذلك في ظل 
تهديــدات اليمين االســرائيلي المتطرف باقتحام المســجد، وكان على بوابات 

المسجد االقصى تشديدات أمنية كبيرة وحشود من قوات االحتالل.  

اتصاالت اسرائيلية فلسطينية
الخميس خالل جلسة خاصة للمحكمة العسكرية عقدت في المركز الطبي الذي 
يرقد فيه. وقد ابلغ محاميه بأن القضاء العسكري سيعلن قراره بشأن االستئناف 
المقــدم من موكله في وقت الحق. ويقول الجيش االســرائيلي انه ال يملك اي 

معلومات جديدة في هذا الشأن.
ومن المقترحات التي يناقشها مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون خفض فترة 
االعتقال االداري لألسير من اربعة اشهر الى شهرين واطالق سراحه في 17 من 

الشهر الحالي كما اوضح المصدر الفلسطيني.
وامس نفذ اسرى في السجون االسرائيلية اضرابا عن الطعام ليوم واحد تضامنا 
مــع خضر عدنان. وكانت االمم المتحدة دعت الجمعة اســرائيل الى «بذل كل 
ما بوســعها للحفاظ على صحة» االسير الفلسطيني. كما سألت منظمتا العفو 
الدولية وهيومن رايتس ووتش عن مصير خضر وطالبتا باالفراج عنه او بتوجيه 

االتهام اليه ومحاكمته سريعا.

لجنة اسرائيلية تصادق
من جانب آخر صادق مجلس الوزراء االسرائيلي أمس على خطة لـ «إعادة إعمار» 
البحر الميت بكلفة 833 مليون شيقل على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقدم 
وزيرا السياحة وحماية البيئة الخطة التي تنص تحديدا على «تطوير المناطق 
السياحية المطلة على شواطئ البحر الميت وترميم البنى التحتية في المنطقة 
وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية التي تضررت بســبب انحســار منسوب مياه 
شمال البحر الميت».   وتعقيبا على ذلك قال مدير مركز اإلعالم الحكومي غسان 
الخطيب إن هذا القرار له أبعاد خطيرة ليس فقط على المشــاريع الفلسطينية 
المنوي القيام بها وتم طرحها من خالل العالقات الدولية وإنما له أبعاد سياسية 
خطيرة ويشــكل عنصرا أساســيا يتناقض مع حل الدولتين. وأكد الخطيب في 
حديث لـ «صوت فلسطين» ان هذا القرار في حال تم تطبيقه فإنه يشكل تطورا 
نوعيا خطيرا في سياســات إسرائيل المتعلقة بتكريس االحتالل وفرض وقائع 
تتناقض مع أسس عملية السالم ومبدأ حل الدولتين. ودعا المجتمع الدولي إلى 
بذل كافة الجهود إللزام إسرائيل بوقف هذا القرار مشيرا إلى أن هذا الموضوع 

سيكون على رأس اجتماع الحكومة المقبل واجتماعات القيادة.

«فتح» تستنكر أقوال خامنئي
وكان المرشد األعلى االيراني علي خامنئي حذر خالل لقائه هنية حركة حماس 
من أي «تسوية» مع اسرائيل. وأفاد موقع خامنئي على االنترنت انه قال لهنية 
«يجب دائما الحذر من تســلل انصار التســوية الى منظمة المقاومة الضعافها 
تدريجيا» حســب تعبيره. واضاف «ال يســاورنا أي شك في مقاومتكم ومقاومة 
اشقائكم والشعوب ال تنتظر منكم غير ذلك» مؤكدا ان ايران «ستقف دائما الى 

جانب المقاومة الفلســطينية». ورد هنية على اية اهللا خامنئي مؤكدا ان هدف 
حماس ال يزال العمل من «أجل حرية الفلســطينيين كافة من البحر الى النهر 

ورفض مفاوضات السالم» كما افاد الموقع.

عطون: تصريح الزهار حول
حول قضايا سياسية، ومنها هذه القضية، على الرغم من نفي الكثير من قادة 
حماس لذلك. لكن هذه التصريحات المثيرة والناقدة لمواقف خالد مشعل رئيس 
المكتب السياســي للحركة، ليست األولى التي تصدر عن الزهار. فقد اضطرت 
انتقاداته لتصريحات مشعل في حفل توقيع اتفاق القاهرة في 4 أيار الماضي، 
حول إعطاء المفاوضات فرصة أخرى والقبول بدولة فلسطينية في حدود 1967، 
حركة حماس وعلى غير العادة، إلى إصدار بيان رسمي باسم المكتب السياسي 
تؤكد فيه أن ما جاء على لسان الزهار يمثله شخصيا، وال يمثل الحركة. واتخذ 
المكتب السياســي في حينه سلســلة من العقوبات ضد الزهــار، منها التهديد 

بتجميد عضويته في المكتب السياسي، ولم ترفع عنه إال مؤخرا. 
وقــال عطون إن ما جرى في الدوحة، هو قرار للمكتب السياســي ومؤسســات 
الشــورى، مشــيرا إلى أن المنتقديــن لقانونية القــرار أكدوا تمســكهم بقرار 
الهيئــة القيادية العليا، على الرغم من تحفظاتهم الشــخصية. واعتبر ما يدور 
داخل الحركة أمرا طبيعيا وصحيا، موضحا أن حماس تحكمها منظومة قرارات 
مؤسســاتية وليــس قرارات فرديــة. وأضاف أن «األخ مشــعل عندما ذهب إلى 
الدوحة لم يذهب بقرار منفرد، بل بقرار سياســي ضمن معايير محددة». وردا 
على ســؤال حول إمكانيــة التراجع عن إعــالن الدوحة، وفقا لمــا قاله الزهار، 
بالنسبة لمشاورات ستجريها قيادات حماس في الداخل والخارج خالل اليومين 
المقبلين لحسم رأيها حول اإلعالن، قال عطون: «ال، لن يكون هناك تراجع عن 
إعــالن الدوحة.. وكما قلت، فإن موقع إعالن الدوحة هو قمة الهرم السياســي 
فــي الحركة». وحاول عطون إعطــاء صفة اإليجابية لتصريح الزهار بالقول إن 
ما قاله صحيح أن هناك مشــاورات في حيثيات وتطبيقات اإلعالن، لكن عندما 
أوضح له أن الزهار كان يتحدث عن مشاورات لحسم الموقف من اإلعالن، قال 
إن «هذا يأتي في سياق رأي محمود الزهار.. وأما القرار الملزم للجميع فهو قرار 

القيادة السياسية، حتى وإن اختلفت وجهات النظر بشأنه».
وأضاف: «لن ننقض ما اتفق عليه ونحن ملتزمون بكل االتفاقات»، موضحا أن 
اتفاق الدوحة لم يأت بجديد بل هو نسخة عن اتفاق مكة عام 2007. وبالنسبة 
لما وصف ببيان عن الكتلة البرلمانية للتغيير واإلصالح، الذي شكك في قانونية 
إعالن الدوحة، أوضح عطون أن ما صدر ليس بيانا، بل موقف قانوني توضيحي 
حتــى ال يقال في المســتقبل إن أي كتلــة برلمانية توافق علــى خرق القانون 

وتشرعنه، لكن هؤالء قالوا أيضا «نحن سنحترم التفاهمات الفلسطينية».

تتمـــــات

مصرع طفل إثر حادث دهس في الخليل
الخليــل- معا- لقي الطفل ابراهيم وليد عطاونة (عامين) مصرعه يوم امس 

االول، في حادث دهس في بلدة بيت كاحل غرب مدينة الخليل.
وأوضــح بيــان ادارة العالقــات العامة واإلعالم للشــرطة ان عمليات شــرطة 
المحافظة تلقت بالغا من المستشفى األهلي بوصول طفل بحالة خطيرة اثر 
حادث دهس، ومباشــرة تحركت شــرطة المرور وخبراء السير إلى المستشفى 

وبعدها انتقلوا إلى مكان الحادث.
واضاف البيان ان الشرطة باشرت التحقيق بالحادث وتبين أن والد الطفل قام 
بقيــادة المركبــة إلى الخلف في فناء منزله ودهس ابنه أثناء لعبه بالقرب من 
المركبة واصابته بجروح خطيرة، نقل على اثرها إلى المستشفى لتلقي العالج، 

اال انه فارق الحياة متأثرا بجروحه.
بدوره باشــر خبراء الحوادث بشــرطة المرور برسم الكروكه وتبين أن السائق 

لم يلتزم بقواعد السالمه المرورية ما أدى إلى دهس طفله.
وأكد البيان أنه تم تسليم جثمان الطفل إلى ذويه اصوال.

ديختر يعلن ترشحه لرئاسة 
كاديما ويعد بدخول حكومة نتنياهو

رام اهللا - الحياة الجديدة - أعلن عضو الكنيست عن حزب «كاديما»، آفي ديختر، 
امس، عن ترشــيح نفسه لرئاسة الحزب في االنتخابات الداخلية التي ستجري 
فــي نهايــة آذار المقبل، وقال إنه في حال فوزه، فإنه سيســعى لالنضمام إلى 

حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.
ونقلت وسائل إعالم اسرائيلية عن ديختر قوله في مؤتمر صحفي، عقد في مقر 
كاديما بمدينة «بيتاح تيكفا»، قرب تل أبيب، إنه في حال فوزه برئاسة كاديما 
سيجري «مفاوضات ائتالفية مع رئيس الحكومة للبحث بالطريقة التي سيتمكن 

فيها كاديما من التأثير»، وأضاف «لن أهدر الفرصة مرة أخرى». 
وحول نتنياهو قال ديختر «إنه صديق شــخصي لي منذ عشرات السنين، وكنا 
سوية في سرية هيئة األركان العامة»، في إشارة إلى فرقة كوماندوس النخبة 
االســرائيلية.  وبإعالنه عن ترشــيح نفسه لرئاســة كاديما، ينضم ديختر إلى 
المنافسة على رئاسة الحزب مع رئيسة الحزب الحالية، تسيبي ليفني، والرجل 
الثاني في الحزب، شــاؤول موفاز، اللذين أعلنا ترشيح نفسيهما لهذا المنصب 

في وقت سابق. 
ووجــه ديختر انتقادات شــديدة إلى ليفني، وحملها مســؤولية تدهور شــعبية 
كاديما من 28 عضوا في الكنيســت فــي االنتخابات األخيرة إلى 14 عضوا في 
اســتطالعات الرأي األخيرة، ولمح إلى أنه في حال فوز ليفني برئاســة الحزب، 

فإنه قد ينسحب من كاديما.
وقال ديختر إن حزب كاديما «الذي يشــكل قرابة ربع الكنيســت، لم يؤثر في 
صناعة القرار في إســرائيل، بينما أنا لدي نية بالتأثير، ومســؤولية بأن أكون 

ضالعا في التحوالت المركزية».

حالة الطقس
يتوقــع ان يكــون الجو اليوم غائماً جزئياً إلى صــاف ويطرأ ارتفاع على درجات 
الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شــرقية معتدلة الســرعة والبحر خفيف ارتفاع 

الموج.
وغــداً يتوقــع ان يكون الجو غائماً بوجه عــام وال يطرأ تغير يذكر على درجات 
الحــرارة حيث تبقى أعلى من معدلها الســنوي العام بحــدود 3 درجات مئوية، 

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اتفاق بين الحكومة و«الهستدروت»
 ينهي االضراب العام في اسرائيل 

القدس المحتلة - وكاالت - اعلنت النقابات االســرائيلية امس انتهاء االضراب 
العام الذي بدأ االربعاء وذلك بعد اتفاق مع مسؤولي الخزينة على وضع وشروط 
عمل العاملين المؤقتين. واعلن رئيس النقابة المركزية (الهســتدروت) ووزير 
المالية يوفال شــتاينيتس فــي مؤتمر صحفي توقيع اتفاق لتحســين ظروف 
العمــل في القطاع العام. وقد تم التوصل االســبوع الماضــي الى اتفاق على 
وضــع الموظفين غير المثبتين في القطاع الخــاص لكن الحكومة التي يعمل 
بها الغالبية العظمى من هؤالء الموظفين غير المعينين رفضت التوقيع باسم 
القطاع الخاص. واوضح شتاينيتس ان هذا االتفاق سيتيح تحسين االمتيازات 
االجتماعية (التقاعد واالجــازات المدفوعة) للعاملين غير المثبتين وحصولهم 
علــى وجبــات طعام مدعومة في مكان العمل. وقال الوزير انه «اتفاق جيد بل 
وأكثر من جيد». من جانبه اشاد زعيم الهستدروت عوفير عيني باالتفاق الذي 
قال انه «غير مسبوق». وحتى اآلن كانت الرواتب واالمتيازات االجتماعية لغير 
المثبتين ادنى بكثير من زمالئهم المعينين وكما كان يمكن االســتغناء عنهم 
دون اخطار مســبق. واســتنادا الى بيان للهســتدروت فان االتفاق يتيح تثبيت 
عمل «االالف» من الموظفين المؤقتين. اال ان صحيفة «هآرتس» شــككت في 
هذا الرقم وقالت على موقعها االلكتروني ان «حوالي 800 فقط من مئات آالف 
العمال المؤقتين هم الذين ســيتم تثبيتهم ومعظمهم في القطاع الصحي». 
واضافت «لن يتم تثبيت معظم عمال النظافة والحراس االمنيين لكن رواتبهم 
وعالواتهــم االجتماعية ســترتفع بنســبة %20 لتصل الى مســتوى زمالئهم 
المعينين». في المقابل تعهدت النقابات بعدم الدعوة الى االضراب لمدة ثالث 
سنوات كما اوضحت الصحيفة. وكان الجانبان اجريا مفاوضات جديدة في ساعة 
متاخرة من مساء السبت حول وضع وشروط عمل نحو 300 الف عامل مؤقت في 
القطاع العام وجزء من القطاع الخاص يعانون من اجحاف مقارنة بوضع زمالئهم 
المثبتين. وقبل االعالن عن االتفاق كانت اكوام القمامة تتراكم في الشــوارع 
فيما انضم العديد من سائقي شركة الحافالت الوطنية الى حركة االضراب ما 

تسبب بارتباك في حركة النقل امس االحد أول يوم عمل في االسبوع.
ولم يتوقف العمل في مطار بن غوريون الدولي في تل ابيب والموانئ والسكك 
الحديد في حين تستأنف االدارة والبنوك والبورصة عملها نهار اليوم بعد توقف 

استمر اربعة أيام.

سالح الجو االسرائيلي يقرر تعطيل قسم من طائراته بسبب عجز الميزانية 
رام اهللا - الحياة الجديدة - نقلت صحيفة «هآرتس» 
فــي موقعهــا على االنترنــت امس، ان ســالح الجو 
االســرائيلي ســيعطل عــددا مــن طائراته بســبب 
العجــز فــي الميزانيــة، كذلــك ســيجمد منظومات 
التصدي للصواريخ والقذائف وبينها منظومة «القبة 
الحديدية» ومنظومة «العصا الســحرية». وسيقوم 
سالح الجو اإلسرائيلي بهذه اإلجراءات في ظل الفجوة 
القائمة بين خططه وبين الميزانية المخصصة له في 
العــام، 2012 بالرغم من ان الحكومة االســرائيلية 
الغــت تقليصا بقيمــة ثالثة مليارات شــيقل كانت 
مقــررة في ميزانية وزارة الجيش. وذكرت الصحيفة 
ان الغــاء التقليص لم يحل مشــاكل الميزانية، التي 
يعاني منها الجيش االســرائيلي، حيث انتهت السنة 
الماضية، الخطة المتعددة الســنوات «تيفن»، وكان 
يفترض ان تبدأ هذه السنة 2012 خطة «حلميش» 
الجديــدة اال انها تأجلت الى الســنة القادمة بســبب 
االحتجاجــات االجتماعيــة التــي اكتنفت اســرائيل. 
وتعاني ميزانية الجيش االسرائيلي من عجز بقيمة 

ســبعة مليارات شــيقل، بســبب مخلفات عجز خطة 
«تيفــن» واقامة الجدار الحــدودي مع مصر وبالرغم 
مــن تغطية 3.3 مليار منها من خــالل تقليص 1.7 
مليار وزيادة الحكومة للميزانية بـ 1.8 مليار شــيقل 
فان هناك عجزا متبقياً بقيمة 3.7 مليار شيقل.  يشار 
الى ان تعطيل بعض قطع ســالح الجو االسرائيلي، 
هــو االجــراء األول مــن نوعه منــذ 20 عاما ويمس 
بشــكل جــدي بالجاهزيــة العســكرية وهــو خطوة 
مفاجئة في ضوء التصريحات االســرائيلية المتكررة 
حول ضربة عسكرية محتملة ضد المنشآت النووية 
االيرانيــة خالل الســنة الحالية. ونقلــت «هآرتس» 
قلق ضباط كبار في الجيش االسرائيلي على خطط 
التســلح والتدريبات الجارية، حيــث يخطط الجيش 
ايضــا الى وقف شــراء القطع والعتاد العســكري من 
الصناعــات العســكرية «رفائيــل»، ووقــف التــزود 
بمنصــات اضافية مــن «القبة الحديديــة» رغم ان 
االدارة االميركيــة حولت العام الماضي 205 ماليين 
دوالر النتــاج اربــع منصــات اضافيــة، عــالوة على 

االثنتين اللتين بحــوزة الجيش، علما ان االتفاق مع 
الواليات المتحدة يتحدث عن تمويل اســرائيل ثلث 
تكلفة المنصات في حين تمول اميركا الثلثين. عجز 
الميزانية ســيوقف اســتيعاب المنصة الرابعة، الذي 
كان يفترض ان يتم في الفترة القريبة ويجمد انتاح 
المنصتين األخريين وكذلك تطوير منظومات تصد 
لصواريخ بعيدة المدى المسماة «العصا السحرية»، 
باالضافة الى وقف صفقة دبابات من طراز «مركفاة 
4» التــي كانت مقررة في 2013، ناهيك عن المس 
بتدريبــات الجيــش اإلســرائيلي حيث ســيتم الغاء 
عشــرات التدريبات والمناورات على مستوى مختلف 
التشكيالت العســكرية. مصدر عســكري رفيع قال 
لـ»هآرتس»، ان الخطوات المتخذة من شأنها المس 
بصورة بالغــة بقدرات وحدات الجيش االســرائيلي 
وجهوزيتها للحرب، مشيرا الى عدم تجاوب الحكومة 
مــع طلبــات الجيش باغــالق الفجــوات القائمة في 
الميزانيــة حتــى اآلن، رغــم ادراكها لهــذه الحقيقة 

ولخطورة الوضع. 
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