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الرئيس محمود عباس اثناء ترؤسه برام اهللا امس اجتماع قادة االجهزة االمنية.    

 الرئيس يعزي نظيره األلباني
 بضحايا حادث جامعة الكساندر جوفاني

رام اهللا - وفــا- عــزى الرئيس محمــود عباس، امس، رئيــس جمهورية ألبانيا 
بامير توبي، بضحايا الحادث المأســاوي والمروع الذي راح ضحيته أربعة عشــر 
طالبا من جامعة الكساندر جوفاني. وأعرب الرئيس في برقية التعزية للرئيس 
األلباني وألسر الضحايا وللعائالت الثكلى عن تعاطفه وتضامنه معهم في هذه 
المحنة األليمة. ودعا اهللا سبحانه وتعالى، أن يتغمد الضحايا بالرحمة والغفران، 

وللجرحى والمصابين بالشفاء العاجل، وألسرهم الصبر والسلوان.

 ورشة في العربية االمريكية حول الحريات الفردية في ظل الديمقراطيات الناشئة
جنين - الحيــاة الجديدة - عقد مركز اعالم حقوق 
االنسان والديمقراطية «شمس» في الجامعة العربية 
األمريكية ورشــة حــول الحريــات الفردية في ظل 
الديمقراطيات الناشئة. وافتتحت الورشة المحامية 
شــروق أبو قرع من مركز «شــمس»، واستعرضت 
لمحة عن المشروع وأهدافه، والفئات المستهدفة به. 
وأكد الدكتور أيمن يوســف أستاذ العلوم السياسية 
فــي العربيــة األمريكيــة، أن الديمقراطية ال تتجزأ 
فوفقــاً للتسلســل التاريخي لنشــوء الديمقراطية، 

توجد هناك ديمقراطية قديمة وأخرى حديثة.
وأكــد الدكتــور أيمن يوســف أن العالــم في عصر 
العولمة، تجــاوز المفهوم التقليــدي للديمقراطية، 
وحيث تتطــاول الحريات الفكرية والمدنية وتتجاوز 
حدود السلطة السياسية، وأصبح الحديث عن نظام 
الحكــم الديمقراطي الســائد في البــالد العربية ال 
معنــى له، ان لم يكن دليل تخلف، ولكن في العالم 
العربي اليوم، عصــر العولمة ال تزال الديمقراطية 
تســير في نطاقها الضيق الذي كانت تسير فيه في 

القرن التاسع عشر.
وقال ان الحريات وردت في الدساتير العربية بصورة 
أو بأخرى، وجميعها يشــترك في خاصية أن تنظيم 

هــذه الحريات يجب أن يتم وفقــا للقانون. وحقيقة 
أنــه غالبا ما يأتــي القانون مخالفــا أو مقيدا لهذه 
الحريات، وقال ان المشكلة في المحرمات القانونية 
التــي ال تعرف حــدود، بمعنى أنهــا تعطي للنظام 
السياســي مجاالً واســعاً للتحرك ضد مــن يمارس 
بعض الحريات. فمصطلح « اآلداب العامة»، يتسم 
ن النظام السياسي  بالغموض واالتســاع بحيث يمكّ
من اســاءة اســتخدام هــذا المصطلــح الفضفاض 
وبصورة تعســفية. ومما يســتجد في هــذا المجال 
سعي بعض الدول لمصادرة حرية التعبير في الفضاء 
الكوني، حيث تقوم بمصادرة حرية التعبير ألصحاب 
المدونات والذين يكتبون للمواقع االلكترونية حول 

الموضوعات المختلفة. 
وقال ان الحريات الفردية تمر اليوم بمنعطف خطر، 
بســبب غياب الوعي بأهمية قيم الديمقراطية. وما 
لم تتوفر ثقافة تعليمية ترســخ هذه القيم وتدفع 
باالنســان نحــو المزيد مــن االرتباط بهــا وبحقوق 
االنســان كقضية حياة وليس مجــرد تدوين بعض 
البنود الدســتورية هنا وهناك، فان الواقع سيشهد 
تدهــوراً وتدنياً للحريات الفردية ( فكرية ومدنية ) 

بصورة لم يسبق لها مثيل.  

وفي ختام الورشة أوصى المشاركون بضرورة الوعي 
بأهمية قيــم الديمقراطية وضرورة الوعي بأهمية 
قيــم الديمقراطيــة وضرورة ثقافــة المواطن التي 
من شــأنها أن ترســخ القيم نحــو االرتباط بحقوق 
االنســان كتغطية حياة وليــس مجرد تدوين بعض 
البنود الدســتورية. وعــدم قمع الحريــات الفردية 
الممنوحة للمواطــن بحجة االضرار بمصالح الدولة 
وتعديــل بعــض نصــوص القوانين بمــا يتفق مع 

المواثيق الدولية. 

توسيع االستيطان
 إنها قضية مشحونة بالعواطف».

ويعتبر االسرائيليون أن المدينة بالكامل بما في ذلك القدس الشرقية العربية 
وضواحيها بالضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 «عاصمتهم األبدية 
غير القابلة للتقسيم والوطن الذي حلم به اليهود على مدى الفي عام من حياة 

المنفى الذي يوجد به حائط المبكى».
امــا بالنســبة للفلســطينيين فإنه ال يمكن تحقيــق الســالم اال اذا اعادت لهم 
اسرائيل القدس الشرقية التي هي رمز لنضالهم الوطني وبها المسجد األقصى 

وقبة الصخرة.
وفــي غيــاب اتفاق أو حتى مفاوضــات ذات مغزى اتجهت اســرائيل الى تطوير 
المدينة وإقامة أحياء مبانيها مكســوة بالحجارة في أنحاء األراضي التي ضمتها 

متحدية االنتقادات الدولية المستمرة.
وتشير سلسلة مقابالت أجريت في اآلونة األخيرة مع اسرائيليين وفلسطينيين 
الى أن التطوير وصل الى نقطة الالعودة. وال تأتي الخطط التي توضع من أجل 

«غيفات هاماتوس» من فراغ.
فالمسؤولون االسرائيليون يســعون أيضا الى توسعة مستوطنتي «جيلو وهار 
حوما» القريبتين ما سيؤدي الى ظهور هالل خرساني واسع النطاق الى الشمال 

من بيت لحم.
ويتركز نحو 35 في المئة من النشــاط االقتصادي الفلســطيني على خط يمتد 
مــن بيت لحم عبر القدس الشــرقية ومنهــا الى رام اهللا. ويقــول منتقدون إن 

المستوطنات الجنوبية ستلتهم هذه الوصلة.
وقال اشرف الخطيب وهو ناشط فلسطيني من القدس الشرقية «هذا مثل لف 
شريط حول إصبع وجذبه لتضييقه أكثر فأكثر الى أن ينقطع عنه الدم». وأضاف 
«لكن هذا ليس في الجنوب وحســب. االســرائيليون يخلقون حقائق على ارض 

الواقع في شتى أنحاء المدينة الشرقية».
ومــن أنصار هــذه السياســة الفخورين آرييــه كينج مؤســس «صندوق أرض 

اسرائيل» ومهمته المعلنة «استرداد أرض اسرائيل لشعب اسرائيل».
وفي نيســان الماضي نجح في طرد أســرة عربية من منزلها في حي بيت حنينا 
بعد أن قضت محكمة بأن المنزل اشــتراه يهودي بطريقة قانونية. وعلى الفور 
نقل ستة مؤيدين شبان الى المنزل ووعد بمزيد من عمليات اإلجالء في األشهر 

المقبلة.
وقــال كينج وهو يقــف في الفناء الخلفي للمبنــى المنخفض الذي حصل عليه 
مؤخرا «نحدد الملكيات في القدس الشرقية كلها. في القدس كل قطعة أرض 
مهمــة. جمع كل الرقع مــع بعضها يمكن أن يغير الواقع». وأضاف «الواقع الذي 

ال نريد أن نراه هو ذلك الذي سيؤدي الى كارثة تقسيم المدينة».
وحين رحلت قوات اإلمبراطورية البريطانية عن فلسطين عام 1948 كانت األمم 
المتحدة تعتزم وضع مدينة القدس تحت سيطرة دولية لكن جاءت الحرب وحين 
انهتها هدنة ســيطر األردن على القطاع الشرقي بما في ذلك المدينة القديمة 

بأماكنها المقدسة. وسيطرت اسرائيل على القدس الغربية.
وبعــد حرب عام 1967 اجتاحت اســرائيل خط الهدنــة أو الخط األخضر وزادت 
حدود المدينة الى اكثر من المثلين. وفي عام 1980 أقر الكنيست قانونا يعلن 
«القدس الموحدة عاصمة وطنية» في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي قط.

ويقــول فلســطينيون إن الحكام (االســرائيليين) الجدد ســعوا جاهدين لتغيير 
التركيبة الســكانية فحدوا مــن األراضي المتاحة للتطوير فــي األحياء العربية 
وفرضــوا قواعــد لإلقامة تؤدي الى خــروج العرب وهدموا اكثــر من الفين من 

منازلهم في القدس الشرقية.
ولم يكن لهذا تأثير يذكر على نسب أعداد السكان وازدادت أعدادهم من 263 
ألفا عام 1967 الى نحو 800 ألف اليوم. ونسبة العرب في تزايد سريع اذ يحجم 
االســرائيليون عن االســتيطان في مدينة يعرف عنها التوتر وتعيش بها أعداد 

متزايدة من اليهود المتدينين.
ويقول معهد القدس لدراســات اسرائيل إن 36 في المئة من السكان كانوا من 
العرب في عام 2009 مقابل 28 في المئة عام 1980 . ويقول مسؤولو المدينة 

إن الرقم سيصل الى 40 في المئة بحلول عام 2020 .
وقال ســيدمان المحامي االسرائيلي وهو الشخص الذي يقصده الدبلوماسيون 
الذين يسعون الى الحصول على معلومات بشأن تخطيط البلدة «القدس ليست 
مدينة يهودية وال اسرائيلية لكنها مدينة ثنائية القومية. ليست مدينة موحدة».

واالنقســامات عادة ال ترى بالعين المجــردة. ونادرا ما يالحظ ذلك الغرباء حين 
يعبرون من الغرب الى الشرق ويندهشون اذا رفض سائقو سيارات األجرة اليهود 
نقلهم الى فنادق في المناطق التي يسكنها العرب خشية أن يرشقوا بالحجارة.

ويعبر سكان عن دهشتهم حين يعرفون أن األحياء الراقية التي توجد بها منازل 
حديثة هي المستوطنات التي يجري التنديد بها في الخارج.

وقال أوفير درور (36 عاما) وهو فني يعيش في مســتوطنة «هار حوما» وهي 
ضاحية أنيقة بها شــقق سكنية مكســوة بالحجارة البيضاء ويعيش بها 13 ألف 
اسرائيلي وتطل على بيت لحم «هذا المكان ليس مستوطنة.. اذا كنا نقيم وراء 
سور أو خط فاصل فربما كنت ظننت هذا» معبرا عن دهشة واضحة من المفهوم.

والمفارقة انه على بعد مئات األمتار من اإلطار الخارجي من المساكن في «هار 
حوما» يعيش راعي أغنام فلسطيني يفصله عنها سياج.

وفقد ســعيد الظواهري ثلث ارضه فيما توســعت هذه المســتوطنة في العقد 
المنصــرم. ويرعى قطيع األغنام الصغير الذي يملكه في مســاحة ثالثة أفدنة 

منعزلة عن بيت لحم التي تقع على مقربة خلف األسالك الشائكة.
ووضعت اســرائيل معظم اراضي الضفة الغربية خلف جدران وسياج بعد موجة 

عمليات في بداية العقد الماضي وأسفرت عن مقتل مئات االسرائيليين.
وأوقــع هذا الظواهــري في مأزق مع البيروقراطية. وبعــد أن حرم من تصريح 
إقامة في القدس يقول إنه ال يســمح له بالســفر اال الى بيت لحم لكن ال يحق 
له تســجيل سيارة بلوحات معدنية اســرائيلية ليتحرك على الطرق المخصصة 

لالسرائيليين فقط التي يحتاج أن يسلكها للوصول الى هناك.
وقال الراعي البالغ من العمر (74 عاما) «يخططون أللف عام قادمة. يخططون 
للتخلــص منا». ولدى ســؤاله إن كان هناك أي شــيء يمكن أن يوقف التوســع 
االســرائيلي ابتســم بامتعاض وقال: «اهللا وحده. كل الجيــوش العربية حاولت 
وفشــلت» في إشارة الى حروب 1948 و1967 و1973 حين حاولت قوات عربية 

مشتركة هزيمة اسرائيل لكنها فشلت.
غيــر أن األحداث التي وقعت باآلونة األخيرة في القدس تشــير الى أن الواليات 

المتحدة يمكن أن تؤثر على صناعة السياسة اذا أرادت.
وتظهر مراجعة ألنشطة تخطيط المدينة انه بين التاسع من آذار وأول تشرين 
الثاني 2010 كان هناك وقف فعلي لألنشــطة االســتيطانية بالمدينة ثم مرة 

أخرى من الثالث من كانون الثاني 2012 الى اوائل نيسان.
وتزامنــت الفتــرة األولى مع حشــد الواليات المتحــدة التأييد لتجميد النشــاط 
االستيطاني إلقناع القيادة الفلسطينية بخوض مفاوضات سالم انهارت سريعا 

حين رفض نتنياهو مطلب الفلسطينيين مد تجميد النشاط االستيطاني.
وال يوجد تفسير واضح للفترة الثانية التي تم تجميد االستيطان خاللها غير أن 
بعض الدبلوماســيين أشاروا الى أن نتنياهو أوقف النشاط تفاديا للخالفات مع 

واشــنطن حين كان يسعى الى كسب تأييد الواليات المتحدة لموقف صارم من 
استراتيجية ايران النووية.

وقال دبلوماسي غربي كبير في اسرائيل طلب عدم نشر اسمه «فشلت اسرائيل 
فــي الحصــول على الضوء األخضر مــن اميركا لتهاجم ايــران. بعد ذلك بفترة 
قصيرة تســارعت وتيرة خطط البناء في القدس. من يدري ما اذا كانت هاتان 

الحقيقتان مرتبطتين؟».
وقال مسؤولون اسرائيليون إن التجميد فيما يبدو كان صدفة.

ويشــكو رؤســاء بلديات صراحة من الضغوط الخارجية التي جاءت فيما يسعون 
الــى إدارة واحدة من مدن العالم التــي ترمز للكثير فيعملون على تنظيم جمع 

القمامة وحافالت المدارس وتراخيص المطاعم واستقبال وفود السائحين.
وقالت ناعومي تســور نائبة رئيس البلدية «كل شــيء جمد لبضعة أشهر لكن 
من وجهة نظر ســكان المدينة كان هذا مأســاويا» مضيفة أن األمر الذي صدر 
في 2010 لوقف العمل صدر مباشــرة من نتنياهو. وأضافت «هذه مدينة حية. 
يجب أن يعيش الناس في مكان ما ويرسلوا ابناءهم الى المدارس.. حين نترك 

ألنفسنا نعرف كيف نقوم بهذا لكننا لسنا متروكين ألنفسنا».
وفي ظل توقف محادثات الســالم واتجاه انظار العالم الى أزمات أخرى ال حصر 

لها يبدو أن القيود قد زالت وان للسلطات حرية أن تفعل ما يحلو لها.
في «غيفات هاماتوس» يمكن أن تبدأ الجرافات العمل بحلول الخريف حين تخف 
حرارة فصل الصيف. وقال ســيدمان «الجغرافيا والتركيبة السكانية ستصبحان 
حينذاك مقسمتين بشدة بحيث سينتهي حل الدولتين». وأضاف «كل المحللين 
الذين قابلناهم في مجتمع المخابرات في اوروبا والواليات المتحدة بما في ذلك 

البيت األبيض يرون هذا ويعرفون أنه سيحدث».
محام تركي

 المتحدث باسم رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق.
وطردت تركيا الســفير االســرائيلي وجمدت كل التعاون العسكري مع اسرائيل 
بعــد صــدور تقرير لألمم المتحــدة عن الحادث في أيلول القــى بجزء كبير من 

الالئمة على اسرائيل.
ودعت تركيا إســرائيل إلى االعتذار رسميا وتعويض الضحايا وعائالت الشهداء 

لكن نتنياهو لم يزد على االعراب عن «األسف».
وقدم مدع في اسطنبول أمس األول مذكرة تطالب بالحكم بالسجن مدى الحياة 
على اربعة من القادة العسكريين االسرائيليين السابقين بسبب واقعة االقتحام 

من بينهم قائد األركان وقت الحادث.
وكان من المفترض ان يشجع تقرير األمم المتحدة عن الحادث على عودة التقارب 
بين البلدين لكنه جاء بنتيجة عكسية ووسع الهوة بينهما بعد ان انتهى إلى ان 
اســرائيل اســتخدمت القوة غير المبررة لكنه خلص أيضا إلى ان الحصار الذي 

تفرضه على قطاع غزة مشروع.
وقالت اســرائيل ان قواتها الخاصة تعرضت لهجوم من النشــطاء على السفينة 
الذين كانوا يحملون قضبان الحديد والهراوات والسكاكين عندما اعتلت السفينة 

وانها فتحت النار دفاعا عن النفس.
وذكرت مصادر صحفية اسرائيلية أمس ان النائب العام التركي يدرس في هذه 
األيــام تقديم الئحة اتهام للمحكمة التركية ضد شــخصيات كبيرة في الجيش 
اإلسرائيلي تمهيدا لمحاكمتها. وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» انها علمت ان 
وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو هو من وقف أمس األول خلف الشكوى 
المقدمــة ضد مجموعة من قادة الجيش اإلســرائيلي بســبب مشــاركتهم في 

االعتداء على السفينة التركية.

وقال أوغلو : «تركيا مضطرة للدفاع عن حقوق مواطنيها على المستوى الدولي»، 
موضحا ان المدعي العام التركي في اسطنبول سيطالب بفرض عقوبة السجن 
المؤبد على رئيس أركان الجيش اإلسرائيلي السابق غابي اشكنازي وقائد سالح 
البحرية الســابق إيلي ماروم، ورئيس هيئة ســالح الجو السابق العميد أفيشاي 

ليفي، ورئيس االستخبارات السابق الجنرال عاموس يدلين.
وأوضحت الصحيفة أن الئحة االتهام المقدمة ضد القادة الكبار الكبار في الجيش 
اإلسرائيلي، وتتهمهم بارتكاب جرائم القتل العمد، وتعذيب 114 ناشطا مؤيدا 
للفلســطينيين، تحتوي على 144 صفحة وســتقدم إلــى المحكمة التركية بعد 

تلقي التصريح من النائب التركي العام.
وأشار وزير الخارجية التركي في تصريحه للصحفيين في نيويورك الى ان وزير 
العدل التركي اطلعه على التفاصيل وأكد أن تركيا لن تتراجع عن طلباتها إلى 

جانب الشكوى.
ونقلــت القناة الثانية عن الجنرال عاموس يدلين مســؤول جهاز االســتخبارات 
السابق وهو أحد المتهمين قوله: «عملت لمدة أربعين عاما في الجيش ومضى 
على عملي آالف الساعات خارج خطوط العدو والمخاطر التي لحقت بي هي أكبر 

جدا من هذا البيان الصحفي».
وذكر موقع «واهللا» العبري أمس ان يدلين تراجع عن المشاركة في ندوة لألمن 

في اسطنبول خوفا من االعتقال.

رفع جلسة
 العقوبات رقم 16 لسنة 1960 للمتهمين الشركاء وهم وليد عبد الرحمن نجاب، 

وخالد عبد الغني الفرا، وشركة الخدمات واالستشارات اإلدارية. 
وأشار وكيل النيابة إلى تهمة المساس باألموال العامة من خالل اساءة االئتمان 
واالحتيال خالفا للمواد 422 و423 و417 من قانون العقوبات بداللة المادة 1 من 

قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنة 2005 لجميع المتهمين. 
وأوضح وكيل النيابة إلى أن مجمل األموال التي تم اختالسها تقارب 34 مليون 
دوالر أميركي.  وكانت هيئة مكافحة الفساد حولت ملف محمد رشيد إلى محكمة 
جرائم الفساد، مؤكدة انه متهم بتحويالت مالية ضخمة تقدر بعشرات الماليين 
من صندوق االســتثمار ومنظمة التحرير والسلطة الوطنية. وأشارت الهيئة إلى 
أنهــا أجــرت تحقيقاتها الالزمة ووجــدت أن هناك اتهامات توجــب تقديم خالد 

سالم للمحكمة.

الرئيس: تبادل
 في مدينة القدس دانييل روبنســتين. وجرى خالل اللقاء، بحث آخر مستجدات 
العملية السلمية، على ضوء الرد االسرائيلي على الرسالة السياسية الفلسطينية 

التي سلمت لرئيس الوزراء اإلسرائيلي.
كما اســتقبل الرئيس أمــس الطالبتين الفائزتين بالمركز الرابع في مســابقة 
المعرض الدولي للعلوم والتكنولوجيا الذي أقيم في الواليات المتحدة األميركية 
روان خليل اســكافي، وأصيل يعقوب شــحادة، بحضور وزيرة التربية والتعليم 

لميس العلمي، ومديرة التربية والتعليم في محافظة الخليل.
وهنــأ الرئيس وزارة التربية والتعليم وطلبة فلســطين بهذا االنجاز المميز في 
المسابقة الدولية، داعيا الى تشكيل مجلس وطني أعلى لرعاية اإلبداع والتميز 

من قبل وزارة التربية والتعليم وبمشاركة صندوق االستثمار الفلسطيني.

يذكر ان 1500 مشروع شارك في المسابقة الدولية من أكثر من 60 دولة.
وأعربت الطالبتان عن فخرهما بهذه المشاركة المميزة في معرض انتل الدولي، 

وتحقيق هذا االنجاز على مستوى العالم.

.. واثناء لقائه القنصل االميركي العام.            (تصوير: ثائر غنايم)

تتمـــــات

 الزهار يعتذر عن عدم االدالء 
بصوته في انتخابات الرئاسة المصرية

القاهــرة - ســما- قال المهندس صبــري خلف اهللا المســؤول اإلداري لإلخوان 
المســلمين فــي اإلســماعيلية، إن محمــود الزهــار القيــادي بحركــة حماس 
اتصــل هاتفيــا إلبالغه بأنه لن يدلي بصوته في انتخابات الرئاســة المصرية 
باإلســماعيلية.  وكان الزهار وصل االســماعيلية فجر الثالثاء قادما من قطاع 
غــزة بعد حصوله على الجنســية المصرية في أعقاب ثــورة 25 يناير، ألن أمه 
مصرية، وتقيم بمدينة االسماعيلية، وذلك لإلدالء بصوته في مدرسة الزهور 
االبتدائية بالشــيخ زايــد اللجنة رقم 8 ومقيد بالكشــوف االنتخابية تحت رقم 
1342، إال أنه اعتذر عن اإلدالء بصوته، ولم يتم توضيح أسباب االعتذار. بينما 

اختلفت المصادر حول وجود الزهار باإلسماعيلية أم القاهرة.

 اردني ينتحر حرقا بعد فصله من العمل
عمــان- ا.ف.ب - قضى ثالثينــي اردني حرقا أمس بعد اضرامه النار بنفســه 
احتجاجا على فصله من عمله بشــركة توليــد الكهرباء األردنية، وفقا لمصادر 
متطابقة. وقال المقدم محمد الخطيب الناطق باسم مديرية األمن العام لوكالة 
فرانس برس ان «أحد افراد األمن شاهد الشاب (31 عاما) صباحا والنار مشتعلة 
به أمام شــركة الكهرباء بمنطقة خلدا (غرب عمان)».  واضاف «حاولنا اسعافه 
ونقل الى مستشــفى المدينة الطبية حيث فــارق الحياة»، مؤكدا ان «التحقيق 
جار للوقوف على أســباب اقدام الشــاب على حرق نفسه». من جانبه، قال أحد 
زمــالء الشــاب الذي احرق نفســه لوكالة فرانس بــرس ان «زميلنا انتحر على 
األغلب بســبب فصله من العمل مؤخرا بعد شــجار مع مهندس مسؤول عنه».  
واوضح انه «كان تشــاجر مؤخرا مع المهندس المســؤول عنه وتم فصله قبل 
عشــرة أيام من العمل»، مشــيرا الى انه «احتج على قرار فصله محاوال العودة 

الى عمله لكن دون جدوى».

 وفاة مواطن بظروف غامضة غرب 
قلقيلية وانتحار شاب بغزة لضيق الحال

قلقيليــة - غزة - الحياة الجديدة - معا - توفي أمس مواطن في الثمانين من 
عمره بظروف غامضة في أرضه قرب بلدة عزبة األشقر غرب قلقيلية. 

وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة ان العجوز يبلغ من العمر 
82 عاما من ســكان بلدة عزبة األشــقر، وكان يعمل في أرضه الزراعية ووجد 
متوفيا فيها، وأمر رئيس النيابة بتحويل الجثة الى التشريح في جامعة النجاح 

الوطنية للوقوف على األسباب الحقيقية لوفاة العجوز.
وفي غزة قال شهود عيان لوكالة «معا» ان شابا في الثالثة والعشرين من عمره 

وصل إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة صباح أمس. 
وأكد الشــهود ان ذوي الشــاب «ج. ع» نقلوا جثته لمستشــفى الشفاء بغزة بعد 
أن أقدم على شــنق نفسه في رواية تناقلها الشهود بسبب ضيق الحال ومرور 

عام ونصف العام على خطوبته دون أن يتمكن من استكمال مراسم زفافه.
ولــم تجب المصــادر الطبية المعنية في قطاع غزة عن تســاؤالت «معا» حول 

صحة هذا الخبر. 
وقالت «معا» انها أجرت ما يقارب ســبعة اتصاالت بوزارة الصحة في الحكومة 
المقالة لكنها لم تجب عن السؤال، وأكدت انها ستنتقي المعلومة من مصدرها.

 حالة الطقس
توقعت دائرة األرصــاد الجوية أن يكون الجو اليوم 
صافيا إلــى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات 
الحــرارة لتصبــح أعلى مــن معدلها الســنوي العام 
بحــدود 4 درجــات مئويــة، والرياح شــمالية غربية 
معتدلة الســرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع 
المــوج. ويكون الجــو غدا صافيا إلــى غائم جزئي، 
ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الرياح 
شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر 

خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

 حكومة حماس تقرر بدء 
تدريس اللغة العبرية في مدارس غزة

غزة - ا.ف.ب - اعلنت وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة المقالة التي تديرها 
حركة حماس انها قررت بدء تدريس اللغة العبرية في عدد من مدارس قطاع 

غزة اعتبارا من العام الدراسي المقبل. 
وقال زياد ثابت وكيل مســاعد في وزارة التربية والتعليم في الحكومة المقالة 
فــي غزة لوكالة فرانس برس «هناك قرار في وزارة التربية والتعليم بتطبيق 
تدريس اللغة العبرية كمادة اختيارية لطلبة الصفين التاسع والعاشر مع بداية 
العام الدراســي المقبل 2013/2012». وبــرر ثابت قرار تدريس اللغة العبرية 
بالقــول: «ما زلنــا موجودين تحت االحتــالل واالحتالل يتحــدث اللغة العبرية 
وغالبية البضائع الموجودة في الســوق مكتوب عليها باللغة العبرية، فمعرفة 

هذه اللغة مفيد».
واوضح: «لدينا فريق يقوم باعداد مناهج اللغة العبرية للصف التاســع وهناك 
مجموعة من المعلمين والمشرفين للغة العبرية لديهم خطة ووضعوا الخطوط 
العريضة واآلن هم في طور االعداد لمحتوى هذا المنهاج ليتناســب مع العمر 

الزمني للطالب».
واكد ثابت ان «هذا المنهاج ســيكون اختياريا بالنســبة لطالب الصف التاســع 
والعاشــر حيث يســتطيع ان يختار أحد ثالثة مباحث الصحة واللغة الفرنسية أو 
العبرية».  وأضاف «سنبدأ في عينة من المدارس، بمدرستين في كل مديرية 
احداها للذكور واألخرى لالناث في كل مديرية من المديريات السبع الموجودة 
في قطاع غزة وسيكون لدينا بذلك في العام الجديد 14 مدرسة سيطبق فيها 

برنامج تعليم اللغة العبرية على مستوى قطاع غزة».

 مكتب دويك ينفي عرض االحتالل ابعاده للخارج
القدس المحتلة - معا- نفى مكتب رئيس المجلس التشــريعي د. عزيز دويك 
ما تناقلته بعض وسائل االعالم عن عرض قدمه االحتالل له باإلبعاد إلى خارج 
الوطــن لمدة عامين. وأكد المكتب في بيــان وصل «معا» ان كل ما تم تداوله 
فــي هذا الموضوع عار عن الصحة تماما، وان ما حدث هو تقدم محامي دويك 
بطلب للنيابة العسكرية اإلسرائيلية، لإلفراج عنه وأن محاميه ما زال ينتظر ردا 
بهــذا الخصوص. وأكد المكتب ان أي خبر يتعلق بالدكتور دويك يجب أن يؤخذ 
من مصدر رسمي، إما من خالل مدير مكتبه أو محاميه، وناشد وسائل اإلعالم 
توخي الدقة والمصداقية في التعاطي مع األخبار، وعدم أخذها إال من مصادرها 
الرســمية فقط. وكان فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات األسرى وحقوق 
اإلنسان قال ان االحتالل عرض أمس االبعاد لمدة عامين على دويك لكنه قابل 
العرض بالرفض مفضال البقاء طوال عمره باألسر على االبعاد عن ارضه ووطنه.

واضاف الخفش ان دويك المعتقل في سجن عوفر والموقوف إداريا بال أي تهمة 
سوى انه منتخب من قبل الشعب الفلسطيني يتعرض لمساومة رخيصة من قبل 
االحتالل والبتزاز مرفوض أخالقيا وقانونيا ودوليا. وطالب الخفش المؤسسات 
الدولية ومنظمات حقوق اإلنســان والســلطة الوطنية بضرورة التدخل السريع 

والعاجل لالفراج عن جميع النواب والمعتقلين االداريين.

 هدى خشفة.. وصلت «وفا» متطوعة وقضت فيها كل حياتها المهنية
رام اهللا - وفا– وصلت هدى خشفة لوكالة األنباء والمعلومات 
الفلســطينية «وفا» للعمل متطوعة في صفوفها في عام 
1975، وقضــت حياتها المهنيــة الطويلة متنقلة معها في 
المنافي وفي أقســامها المتعددة، حتى غــدت «وفا» جزءا 
من مشــوار حياتها.. وربما ال تمايز بيــن عالقتها بعائلتها 

وعالقتها بعملها.
شــعورها باالنتماء للوكالة يشابه شــعور االنتماء للعائلة 
الكبيرة، كما قالت خشــفة في شــهادتها لمناسبة الذكرى 
األربعين لتأســيس الوكالة «عندي انتماء لوفا.. أشعر أنها 
أصبحت جزءا مني.. من حياتي.. من تاريخي، وأشعر أن كل 
مــن يأتي على ذكر «وفا» بصورة ســلبية كأنه يطعن في 

شخصي، وأفرح عندما يكون الكالم عنها إيجابيا».
حكت هدى (56 عاما، وهي أم ألربعة من األبناء وجدة لثالثة 
من األحفاد) عن تاريخ هذه العالقة، فقالت «كنا نعمل في 
اللجان والروابط الشــعبية التي انشقت عن جبهة التحرير 
العربية على ضوء تشــكيل جبهة الرفــض، وأفرزت عددا 
من كوادر جبهة الرفض للعمل متطوعين في مؤسســات 
اإلعالم الموحد لعدد من الساعات المحدودة ، وكان أغلبنا 

طالبا في الجامعات».
وأضافت «تم فرزي على قســم الرصــد مع زميلتي رحاب 
.. وكان يتابــع عملنــا حينذاك رئيس التحرير ســليمان أبو 
جاموس، وكان يصدر عن هذا القســم نشــرة يومية توزع 

مع نشرة «وفا» اإلخبارية».
وتتابع «العمل كان يتركز على رصد نشــرات إذاعة العدو 
وخاصة أقوال الصحف الصباحية، وبقيت أعمل في الرصد 
اإلذاعي كمتطوعة لمدة سنتين وبعدها عرض علي العمل 
بمكافأة .. وافقت وتم تســليمي القسم بالكامل وأصبحت 

أنا المسؤولة عن العمل».

وتذكر هــدى أن التطوع للعمل فــي الوكالة كان ظاهرة، 
فالنشــرة االنجليزية كان يقوم عليها عدد من المتطوعين 
الطلبــة فــي الجامعــة األميركيــة، وكان يشــرف عليهــا 
البرفيســور رشــيد الخالــدي الــذي كان يعمــل حينها في 

الجامعة األميركية.
وتتابــع حكايتها مع «وفا»: في بداية العمل لم يكن عددنا 
كبيرا، ولكن بدأ القســم يتوسع خاصة بعد استقبال «وفا» 
فــي العام 1980 لعدد من العراقيين المعارضين والفارين 
من قمع الرئيس العراقي صدام حسين وغالبيتهم أعضاء 

في الحزب الشيوعي العراقي».
وأضافــت «توســع العمل وأصبح عددنا في قســم الرصد 
قبل الخــروج من بيروت 12 موظفا، وكانوا يتوزعون على 
أربع مناوبات للعمل، وكانت النشــرة تصدر حوالي الساعة 
الرابعــة، وتتــم طباعتها بماكينــات الطباعة الستانســل 
القديمة ويتم ســحبها بماكينة الطباعة القديمة، ومن ثم 
يتــم جمعها للتوزيع علــى مكاتب القيــادة وعلى الصحف 
المحليــة اللبنانيــة والســفارات، وعملــي كان يقوم على 
متابعتها واختيار المواد التي تهمنا، وبعد الســاعة الرابعة 
يتركز العمل على متابعة أي خبر جديد إليصاله للقيادة».

وتابعــت روايتها «في نشــرة الرصد، كنــا نركز على أخبار 
الضفــة وتصريحات قــادة العدو وكل مــا يتعلق بالقضية 
الفلسطينية، كنا نرصد اإلذاعات العربية إضافة إلى إذاعة 
العدو وإذاعة لندن ومونت كارلو واإلذاعة اللبنانية، وكانت 
الصحف اللبنانية تأخذ عنا بعض هذه األخبار وتنســبها لـ 
«وفــا»، وأحيانا كانت تصلنا تعليمات بالتركيز على قضية 

بذاتها لرصد كل ما يتعلق بتفاصيلها».
وأضافت «في الرصد كنا نعتبر أنفســنا جزءا من المعركة، 
ولــم نقم بتفويت أي خبــر مها كان صغيرا إذا كنا نشــعر 

بأهميته، وبعض األخبار كان يتم إرسالها إلى القيادة على 
الفــور دون انتظار صدور النشــرة، فمرة لفت انتباهنا خبر 
من إذاعة العدو قالت فيه إن قوات الفدائيين يتدربون في 
معســكرات في منطقة الدامــور جنوب بيروت وعلى الفور 
تــم إبالغ مكتب أبــو عمار بالخبر، وعليه تــم إخالء جميع 
القواعــد فــي المنطقة وبالفعــل في صباح اليــوم التالي 

قصفت إسرائيل المنطقة بالطيران».
وقالت خشفة «مع الوقت أصبحنا نعرف حدود عملنا الذي لم 
يتوقــف يوما حتى في أيام األعياد ولم يكن أحد منا يتذمر 
مــن الدوام، بل كان هناك نكهة خاصة للعيد، وكنا ننتظر 
فيــه زيارة أبو عمار لنا ونتنبأ بما يحمله لنا من هدايا مثل 

األقالم والساعات».
وأضافــت «حتى فــي لحظــات القصف لم نكن نستشــعر 
الخطر وكان العمل يســتمر رغم القصف، ففي صيف عام 
1981 وأثناء غارات طائرات العدو الـ «اف 16» على منطقة 
الفكهاني، أمسكنا ماجد أبو شرار بيده وأخرجنا من المبنى 

حفاظا على أرواحنا».
ولم يمنع القصف العشوائي المدفعي على منطقة الجامعة 
العربية من المليشيا اللبنانية في المنطقة الشرقية وطال 
الوكالة بعض من قذائفه من االستمرار بعملها رغم الدمار 
والشهداء، واستشهد فيه كل من عثمان عثمان العامل على 
الســنترال وخالد عبد الكريم (االسم الحقيقي احمد صالح 
جمعة) من قسم الرصد والذي استشهد متأثرا بجروحه بعد 
عام، فبعد القصف قام العاملون في الوكالة بتنظيف المكان 

بأيديهم واستمروا في عملهم رغم مرارة األلم.
وظلــت هدى علــى رأس عملهــا حتى عــام 1982، وقبل 
االجتياح بحوالي الشــهرين تم انتدابها مع زوجها الموظف 
في الوكالة أيضا احمد الشيخ لمدة سنتين إلى وكالة األنباء 

األلمانية الناطقة «A.D.N» في ألمانيا الديمقراطية، وكان 
يتركــز عملهم على تصحيح النشــرة العربيــة التي كانت 

تصدرها الوكالة األلمانية.
وعــادت هدى في عام 1983 مرة أخــرى للرصد ولكن من 
تونــس.. وضحكت وهي تقول «مرة أخرى عدت الســتالم 
الرصد من أبو جاموس الذي كان يتابعه، وتتابع لكن ليس 
بذات الزخم الذي كان في بيروت، فعملنا كان محدودا ولم 
يتجاوز عدد العاملين في الرصد أربعة موظفين، لكننا ظللنا 

نركز على أخبار الوطن المحتل وإذاعة العدو».
ولم تطــل إقامتها في تونس، فالهموم الشــخصية بدأت 
تطل برأسها في حياتها وحياة زوجها، فغادرت إلى األردن، 
بســبب الحاجة إلضافــة طفلتهما التي كانــت في طريقها 
للحياة ألوراقهم الثبوتية، وفيها التحقت بالعمل في مكتب 

منظمة التحرير في عمان.
وعن هذه الفترة، قالت «في مقر السفارة عملنا في للدائرة 
اإلعالمية في الســفارة وكان المســؤول عنــه حينها الحاج 
خالد مسمار وتحت إشراف نبيل عمرو، وهناك عملت على 

تأسيس أرشيف أخبار في السفارة حتى العودة للوطن».
وفــي عام 1999 عادت حليمة لعادتهــا القديمة، ومن رام 
اهللا عادت لرصد إذاعة إسرائيل و «صوت فلسطين» ولكن 

بروح مختلفة عن السابق.
ووصفت هــذه المرحلة التي امتدت حتى االنقســام «كان 
العمل بسيطا ومتواضعا بسبب وجود قسم للرصد في غزة، 

وكان يتم نشر بعض هذه األخبار في «وفا»».
وأضافت: مع االنقسام وانتقال مركز ثقل عمل الوكالة إلى 
رام اهللا، ومــع قلة الكادر اإلداري، وجدت نفســي في مهام 
جديدة لها عالقة بخبرتي السابقة، وإن كان الحنين يأخذني 

إلى عمل الرصد اإلذاعي.


