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وزارة العمل
الــوزارة امس، أن ما ورد على لســان مدير دائــرة العمالة في 

الخارج في اإلدارة العامة للتشغيل في وزارة العمل أحمد صافي، 

حول تجميد المنحة القطرية عار عن الصحة، وليس هو المخول 

بالتصريح حول أي موضوع أو خبر بالوزارة.

انديك لم
والمسدس مصوب على الرأس".

وقال المسؤول الفلسطيني "التقى المبعوث االميركي لعملية 

السالم مارتن انديك الجمعة الوفد الفلسطيني المفاوض ولم 

يحمــل اية افكار جديدة النقاذ المفاوضات". وأوضح "ان انديك 

الذي يبذل جهودا كبيرة مع كل االدارة االميركية من أجل التقدم 

بالمفاوضــات ال يــزال يصطدم بتعنت اســرائيل التي ترفض 

التقدم بالمفاوضات". وتابع ان انديك ابلغ الوفد الفلسطيني ان 

"اسرائيل ال تريد اطالق سراح االسرى قبل االتفاق على تمديد 

المفاوضات". واضاف ايضا ان "اسرائيل تعتبر انه ال يزال هناك 

26 أسيرا من المعتقلين منذ ما قبل اتفاق اوسلو، بينما الجانب 

الفلســطيني يصر على انه ال يزال هناك 30 اســيرا لم يطلق 

سراحهم حتى اآلن".

واعتبــر المســؤول الفلســطيني ان المشــكلة األهــم هي ان 

"اســرائيل ردت علــى طلب تجميد كامل لالســتيطان من اجل 

تمديــد المفاوضــات، بالقــول انها تقبل فقــط بتجميد جزئي 

لالســتيطان في الضفة الغربية دون القــدس". وقال "ان هذا 

التعنت االســرائيلي قوبل بغضب فلســطيني حيــث ان الوفد 

المفــاوض الفلســطيني ابلغ انديــك ان القيادة الفلســطينية 

ســتذهب الــى خيارات عديدة" فــي حال تواصل هــذا الموقف 

االسرائيلي.

واوضح في هذا االطار انه تم ابالغ انديك بان من هذه الخيارات 

"تسليم مفاتيح السلطة الى االمم المتحدة لتكون مسؤولة عن 

الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين تحت االحتالل، او ان يعود 

االحتالل لتسلم مسؤولياته عن كل شيء باعتباره دولة احتالل".

اال انــه اكــد ان الجانب الفلســطيني ســيوافق على اســتمرار 

التفاوض حتى التاســع والعشرين من هذا الشهر موعد انتهاء 

فترة التسعة اشهر للمفاوضات حسب ما تم التفاهم عليه بين 

الجانبين الفلســطيني االســرائيلي برعايــة االدارة االميركية 

العام الماضي.

 ومــن المقــرر ان يعقد المجلــس المركزي لمنظمــة التحرير 

الفلســطينية الســبت واالحد المقبلين اجتماعــات في رام اهللا 

للبحث في مســتقبل عملية الســالم والخيارات المطروحة في 

حال فشــل الوســاطة االميركية التي يقوم بها بشــكل خاص 

وزير ا لخارجية جون كيري.

ونقل موقــع "عرب 48" تأكيد مصدر فلســطيني أن المجلس 

المركــزي ســيبحث خيــار حل الســلطة  الفلســطينية وإعالن 

فلســطين دولة تحت االحتالل بموجب إعالن االســتقالل الذي 

صدر في الجزائر عام 1988.

وشــدد المصدر على أن حل الســلطة ليس الخيار الوحيد الذي 

سيبحثه المجلس المركزي، حيث ستطرح عدة خيارات،  موضحا 

أن حل الســلطة يعني انتهاء اتفاقات أوسلو وما يترتب عليها، 

ويحدد بأن حدود الدولة الفلســطينية هــي الرابع من حزيران 

1967  وعاصمتهــا القــدس، وســيطالب المجتمــع الدولي من 

خالل مؤسسات األمم المتحدة بانسحاب إسرائيل من األراضي 

ا  المحتلة عام 1967. لكنه أوضح ان حل السلطة ال يعني فراغً

سلطويا، إذ يتولى في هذه الحالة المجلس المركزي صالحيات 

مؤقتة إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وقــال المصــدر المطلع إن الفكــرة تلقى قبوالً لــدى القيادات 

الفلســطينية، لكنه أشــار إلى أن األنظار تتجه نحو قطاع غزة 

حيث سيكون لنتائج زيارة الوفد الوطني المكلف بإنهاء االنقسام 

تداعيات على قرارات المجلس المركزي، ففي حال فشلها سيقع 

المجلس في معضلة وسيدرس إمكانية حل السلطة واقتصار 

االنتخابات على الضفة الغربية.

وقال المصدر إنّ طلب الرئيس عباس، من جامعة الدول العربية 

دعما ماليا شــهريا جاء تحســبا لعقوبات إســرائيلية أو غربية 

نتيجة قرارات المركزي المتوقعة.

يشــار إلى أن وسائل إعالم إسرائيلية  حذرت امس من أن حل 

السلطة الفلسطينية من شأنه أن «يورط» إسرائيل. وقال موقع 

"واي نت" العبري إن «رئيس الســلطة الفلسطينية يستعد لما 

بعــد المفاوضات ويــدرس اتخاذ خطــوة دراماتيكية تغير وجه 

الشرق األوسط ومن شأنها أن تورط إسرائيل». وأضاف: "يتضح 

أن ثمــة مبادرة تتبلور خلف الكواليس يمكن أن تشــكل خطرا 

علــى حل الدولتين، وأن تضع إســرائيل أمام مشــكلة خطيرة 

تتمثل بإعالن الفلسطينيين أنهم دولة تحت االحتالل". وخطوة 

من هذا النوع تعني  إلغاء اتفاقات أوسلو وإلغاء مكانة السلطة 

الفلسطينية كجهة سيادية.

من جانبها، قالت رئيس حركة "ميرتس" االسرائيلية اليسارية 

زهافا غلؤون في معرض ردها امس على تصريحات الرئيس 

عبــاس حول نية حل الســلطة الفلســطينية بأن هــذا القرار 

ســيعمق االحتالل . ودعت نتنياهو الى أخذ تصريحات الرئيس 

(ابــو مــازن) على محمــل الجد قائلــة "أدعو نتنياهــو الى أخذ 

تصريحات ابو مازن بأقصى درجات الجدية"،واستذكرت غلؤون 

خطوات وقــرارات الرئيس حين قال بأنه ســيتوجه للمنظمات 

الدولية اذا لم يحدث تقدم ولم تنفذ إسرائيل المرحلة الرابعة 

من إعادة االنتشار وفعال نفذ تهديده وتوجه للمنظمات الدولية 

لذلــك يمكن البو مــازن ان ينفــذ تهديده وان يعيــد المفاتيح 

إلسرائيل، حسب تعبير زعيمة حركة ميرتس.

وقالت "ســيجبر قرار فلســطيني بحل الســلطة إسرائيل على 

إقامة إدارة مدنية تحكم وتسيطر على السكان الفلسطينيين 

وهذا سيعزز االحتالل وسيؤدي الى فرض عقوبات دولية على 

إســرائيل وســيحولها الى دولة منبوذة ومعزولــة عالميا لذلك 

يتوجب علــى نتنياهو اتخــاذ القرارات الضروريــة وعدم ترك 

المفاتيح بأيدي نفتالي بينيت واليمين المتطرف الذي يتصرف 

مثل الســفاحين الهمج وحين يقولون بانهم لم يمســكوا بابو 

مازن اذا قرر الرحيل فانهم يشــجعون بذلك على حل السلطة 

الفلسطينية ".

نقلــت اذاعــة جيــش االحتالل عن مصــادر اســرائيلية رفيعة 

المســتوى قولها ان المســتوى االمني والسياسي في اسرائيل 

يعــد خيارات متعــددة لمرحلة ما بعد الرئيــس عباس . وقالت 

المصــادر ان تــل ابيب اجرت اتصاالت واســعة مع دول اقليمية 

وغربية لمواجهة مخاطر حل الســلطة الفلسطينية حال أقدم 

عبــاس على اتخاذ خطوات دراماتيكية فــي هذا االتجاه وحتى 

ال تكون اسرائيل متفاجأة على المستوى الداخلي واالقليمي.

وتابعت "ان تيارا كبيرا في االجهة االمنية يحذر من خطورة اقدام 

عباس على تلك الخطوة التي من شــانها ان تغير وجه الشرق 

االوسط فيما تدفع جهات اخرى باتجاه ترك الرئيس الفلسطيني 

لمنصبه زاعمة وجود خيارات فلسطينية اخرى اكثر واقعية.

وشــدد رئيس المجلس الوطني الفلســطيني سليم الزعنون، 

علــى أهميــة دورة المجلــس المركزي التي ســتعقد في مقر 

الرئاســة بمدينة رام اهللا يوم الســبت المقبــل، بعنوان "دورة 

األســرى وإنهاء االنقســام". وقال الزعنون فــي حديث إلذاعة 

موطني صباح امس، إن دورة المجلس المركزي تأتي للوقوف 

أمــام التطــورات السياســية الراهنة،  وخاصة بعد أن أفشــلت 

حكومة االحتالل اإلسرائيلي المسار التفاوضي عندما تراجعت 

عــن اتفاق اإلفــراج عن الدفعة الرابعة من األســرى القدامى، 

وكذلك لبحث سبل إنهاء االنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

 وأكــد أن منظمــة التحرير الفلســطينية ومجلســها المركزي 

عنوان وممثل للشــعب الفلسطيني، ســواء اعترفت به حركة 

حماس أم لم تعترف، متسائال: "عندما تم عقد جلسة للمجلس 

المركزي في قطاع غزة بمشاركة حماس وعندما ألقى الشهيد 

أحمد ياســين خطاباً أمامــه، هل كان المركزي يمثل الشــعب 

الفلسطيني أم ال؟".

وجاءت أقوال رئيس المجلس الوطني ردا على مهاجمة قيادات 

في حركة حماس  للمجلس المركزي واعتباره ال يمثل الشعب 

الفلســطيني. وأكــد الزعنــون  أن المجلس المركزي ســيخرج 

بقرارات حاســمة وواضحة في عــدد من المواضيع الهامة، كما 

سيتخذ قرارات لتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها لتكون على 

مستوى المرحلة من التحديات.

الرئيس يؤكد
وزير الخارجية المصري دعم بالده للموقف الفلسطيني الثابت، 

وتقديم كافة أشكال المساندة له.

واســتقبل الرئيس عباس، مساء امس، رئيس االتحاد الدولي 

للصحفييــن، جيم بو ملحــه، بحضور نقيــب الصحفيين عبد 

الناصر النجار، ورئيس مجلس االدارة لهيئة اإلذاعة والتلفزيون، 

ووكالة "وفا"، الوزير رياض الحسن. وأكد الرئيس دعمه الكامل 

لحرية الصحافة في فلسطين وحماية الصحفيين.

وقدم الرئيس تهانيه لالتحاد الدولي وكافة الصحفيين، باإلفراج 

عــن الصحفيين الفرنســيين األربعة في ســوريا. وأكد دعمه 

الكامــل لنقابة الصحفيين واالتفاقيات التي وقعتها النقابة مع 

االتحاد الدولي للصحفيين والخاصة بدعم الصحفيين العاملين 

في القطاع الحكومي.

بــدوره، هنأ بو ملحــة، الرئيس على انضمام دولة فلســطين 

إلــى عدد مــن الهيئات الدولية. وأشــار رئيس االتحــاد الدولي 

للصحفييــن، إلــى دعــم االتحــاد الدولــي لنقابــة الصحفيين 

الفلســطينيين، خاصــة حملــة حريــة الحركــة للصحفييــن 

الفلســطينيين ونقلهــا إلــى اليونســكو في اجتماعهــا القادم 

ومجلــس حقوق اإلنســان في جنيف، وكذلــك الجمعية العامة 

لألمم المتحدة في نيويورك.

من جانبه، أشــاد النجــار بدعم الرئيس لحريــة الصحافة في 

فلســطين ولحرية الرأي والتعبير والدعــم الكبير الذي يقدمه 

االتحاد الدولي للصحفيين الفلسطينيين.

واســتقبل الرئيس عباس، أعضاء حملة إغاثة مخيم اليرموك 

في محافظة نابلس. وسلّم أعضاء الحملة، الرئيس، مبلغ  64 

ألف و690 دوالر أميركي تبرعات من سكان المحافظة وتجارها 

والفعاليات الشعبية، إضافة إلى شاحنتين محملتين بمواد عينية.

وأشــارت نائبة المحافظ عنان األتيرة إلــى أن الحملة انطلقت 

منذ 10 أيام وهي مســتمرة إلغاثــة أهلنا في مخيم اليرموك، 

وأوضحت أن كل فعاليات نابلس شاركت في الحملة، وأن هناك 

حملة سابقة كانت قد أطلقتها مجموعة من األطفال في نابلس، 

إلغاثة أبناء شعبنا في اليرموك.

وفد المنظمة 
ملف المصالحة والذي يتوقع ان يخرج بنتائج ايجابية.واوضحت 

المصــادر ان قيــادة حماس فــي قطاع غزة تدفــع باتجاه انهاء 

ملــف المصالحــة والوصول الى نتائج قاطعة تنهي االنقســام 

الفلسطيني الى األبد. وتابعت المصادر ان الوفدين سيبحثان 3 

ملفات رئيسية هي االنتخابات والحكومة واطار منظمة التحرير 

مؤكــدة ان اللقاء ســيخرج بجــداول زمنية لتشــكيل الحكومة 

واالنتخابــات وتفعيــل عمليــة المصالحــة المجتمعية واصالح 

منظمة التحرير.

وأوضحــت المصادر ان القاهرة تدفع بقوة اآلن في اتجاه انهاء 

ملف المصالحة وان تفاؤال كبيرا يســود اجواء الحوار والذي لن 

يسمح الطرفان ( حركتي فتح وحماس) بفشله في ظل الظروف 

الصعبــة . واضافــت المصــادر ان رئيس وفد فتــح للمصالحة 

عــزام االحمد بقي على اتصال دائــم مع رئيس وزراء حكومة 

غزة المقالة اســماعيل هنية الذي يلعب دورا مركزيا في اتجاه 

انهاء االنقســام وانهاء معاناة الشــعب الفلسطيني على كافة 

المستويات والتفرغ لالحتالل.

وأكــد هنيــة امــس مواصلة الجهود مــع حركة فتــح ومختلف 

القوى في الداخل والخارج من أجل سرعة إنجاز المصالحة بين 

الحركتين. وشدد في تصريح صحفي التزام حكومته وحركته 

بكل ما ســبق االتفــاق والتوقيــع عليه من وثائــق المصالحة 

خاصة في القاهرة والدوحة وااللتزام كذلك بالعمل والشراكة 

معاً من أجل تنفيذ جميع ملفات المصالحة الخمسة (الحكومة، 

االنتخابــات، منظمة التحرير الفلســطينية، الحريــات العامة، 

المصالحة المجتمعية) رزمة واحدة.

وقال هنية نحن جادون في ان نحقق خالل االجتماعات القادمة 

تطلعات شعبنا في المصالحة وانهاء االنقسام وترسيخ الشراكة 

الحقيقية في السياسة والقرار استنادا الى ما تم التوقيع عليه 

في هذه الملفات وذلك بما يوفر األرضية المتينة لتعزيز الوحدة 

الوطنية الفلســطينية في مواجهة العدو المشــترك، ولصالح 

النهوض بمشروعنا الوطني".

واضــاف" نؤكد اســتعدادنا لــكل متطلبات الشــراكة الوطنية 

وتحمل المسؤولية معاً في إدارة القرار السياسي الفلسطيني، 

والتوافق على استراتيجية وطنية نضالية فاعلة، نستطيع من 

خاللها - بمجموعنا الفلسطيني - تحقيق أهدافنا الوطنية في 

تحرير أرضنا من االحتالل، وامتالك الســيادة الحقيقية عليها، 

واستعادة القدس واألقصى والمقدسات اإلسالمية والمسيحية، 

وإنجاز حق العودة لشعبنا، وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة، 

واإلفراج عن جميع أسرانا في سجون العدو".

ورحــب هنية بوفد منظمة التحرير الفلســطينية القادم خالل 

الساعات المقبلة. مصرع مواطن

توفي امس االول خنقا.

وقال المقدم اشرف مطلق مدير العالقات العامة واالعالم في 

شــرطة رام اهللا إن طفال 3 اشــهر احضرته والدته امس االول 

لمركز مســقط الصحي في بلدة عارورة وبعد الفحص الطبي 

اشــتبه بوجــود آثار على رقبته توجب علــى أثرها تحويله الى 

النيابة العامة والتحفظ على جثته.

وأضــاف أن النيابة أمــرت بتحويل جثة الطفل الى معهد الطب 

العدلي في أبو ديس، وبعد أن شــرحت جثته تأكد وجود شبهة 

جنائية بوفاته، وعليه تجــري متابعة التحقيق بهذا الملف من 

قبل الشرطة والنيابة.

وأكدت مصادر خاصة أن تشريح الجثة جاء مغايرا لرواية األهل 

الذين قالوا إن الوفاة كانت طبيعية، مشيرة إلى أن االهل كانوا 

رافضين لفكرة تشريح جثة الطفل.

السيسي وصباحي
"عبد الفتاح سعيد خليل السيسي وهو أول من تقدم وشهرته 

عبــد الفتاح السيســي وعدد المؤيديــن 188 ألفا و930 مؤيدا، 

والثاني حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي وشــهرته 

حمدين صباحي وعدد المؤيدين 31 ألفا و555 مؤيدا".

واشار الى انه تمت الموافقة على السماح لست منظمات دولية 

و120 منظمة محلية بمتابعة االنتخابات.

وكان صباحي الذي دعم عزل مرســي احتل المركز الثالث في 

االنتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 وفاز بها مرسي. وهو 

يخوض هــذه االنتخابات كممثل لثــورة 25 يناير التي اطاحت 

الرئيس االســبق حســني مبارك في شباط 2011 في مواجهة 

الجيش الذي يرى انه يجب ان يبتعد عن الحياة السياسية.

مصرع مواطن
توفي امس االول خنقا.

وقال المقدم اشرف مطلق مدير العالقات العامة واالعالم في 

شــرطة رام اهللا إن طفال 3 اشــهر احضرته والدته امس االول 

لمركز مســقط الصحي في بلدة عارورة وبعد الفحص الطبي 

اشــتبه بوجــود آثار على رقبته توجب علــى أثرها تحويله الى 

النيابة العامة والتحفظ على جثته.

وأضــاف أن النيابة أمــرت بتحويل جثة الطفل الى معهد الطب 

العدلي في أبو ديس، وبعد أن شــرحت جثته تأكد وجود شبهة 

جنائية بوفاته، وعليه تجــري متابعة التحقيق بهذا الملف من 

قبل الشرطة والنيابة.

وأكدت مصادر خاصة أن تشريح الجثة جاء مغايرا لرواية األهل 

الذين قالوا إن الوفاة كانت طبيعية، مشيرة إلى أن االهل كانوا 

رافضين لفكرة تشريح جثة الطفل.

تتمـــــات

(تصوير: ثائر غنايم) الرئيس اثناء لقائه اعضاء حملة اغاثة مخيم اليرموك في محافظة نابلس.  

مركز «شمس» يدعو إلى تأسيس دائرة في وزارة 

الخارجية باسم دائرة حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية
القدس المحتلة – الحياة الجديدة - دعا مشــاركون في ورشــة 

نظمها مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» حول 

أهمية انضمام دولة فلسطين إلى االتفاقيات والمعاهدات الدولية 

في جامعة القدس المفتوحة فرع العيزرية إلى إنشاء دائرة في 

وزارة الخارجية باسم «دائرة حقوق اإلنسان والمنظمات الدولية 

يكــون مهامها إلى جانب المهام األخرى صياغة وإعداد التقارير 

النهائية التي ســترفقها دولة فلســطين إلى المنظمات الدولية 

سيما وأن دولة فلسطين مطالبة بإعداد وتسليم تقاريرها التي 

تتعلق بحالة حقوق اإلنســان في فلسطين بعد مضي عام من 

انضمام فلسطين إلى بعض االتفاقيات، كما يمكن أن تقوم هذه 

الدائرة بالتواصل مع كافة الوزارات المختصة في دولة فلسطين 

من أجل أن تكون حلقة وصل ما بين هذه الوزارات والمنظمات 

المعنية.كما ودعا المشــاركون إلى أن تســتفيد وزارة الخارجية 

من الخبراء في منظمات حقوق اإلنســان لجهــة إعداد التقارير 

وصياغتها، وإلى ضرورة االضطالع على تجارب الدول الشقيقة 

فــي هــذا المجال. وأوصــى المشــاركون بضرورة رفــع الوعي 

المجتمعي باالتفاقيــات والمعاهدات الدولية التي تم االنضمام 

لها،والعمل على مواجهة االنتهاكات التي يقوم بها االحتالل من 

خــالل القانون الدولي والذي أصبح جزء ال يتجزأ من االتفاقيات 

الموقع عليها من قبل السلطة.وضرورة النظر في وضع ميثاق 

جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية يتالءم مع طبيعة المرحلة، 

والعمل على إنجاز وثيقة الدســتور في أسرع وقت ممكن.وكان 

إبراهيم العبد من مركز «شــمس» افتتح الورشة معرفاً بمركز 

«شــمس» وأهدافه وقال الناشــط الحقوقي ماجد العاروري أن 

خطوة الســلطة باالنضمام إلى العديد مــن االتفاقيات الدولية 

مهمــة لكنها ال تعدوا عن كونها خطــوة رمزية في الواقع،وقال 

أن االنضمــام إلى 15 اتفاقيــة دولية، أولى المحــاوالت لتعزيز 

مكانة فلســطين كدولة في األمم المتحدة، وانضمامها إلى 63 

منظمة واتفاقية دولية، خصوصاً أنها حصلت على مسمى دولة 

مراقــب في األمــم المتحدة عام 2012، واعترفــت بها الجمعية 

العامــة على أنها دولــة، وبالتالي بات من المســموح لها قانوناً 

االنضمــام إلى المعاهدات واالتفاقات الدولية التي تشــترط أن 

تكون االتفاقات هذه بين دول، واليوم بات بإمكان السلطة توفير 

هذا الشرط،وقال أن انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية 

لــه فوائد كثيــرة، في حال تم تطبيقهــا ومتابعتها، إذ يفترض 

أن يؤثر ذلك بشــكل مباشــر علــى الصراع الدائــر مع االحتالل 

اإلســرائيلي، كاتفاقية الهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب 

البريــة، واتفاقيات جنيــف األربع والبروتوكــول اإلضافي األول 

الملحــق به.وأشــار العاروري إلى إن المصادقــة على المعاهدة 

الدولية لحقوق اإلنسان. يتطلب إيجاد آلية فلسطينية في تحديد 

كيفية تقديم صكوك االنضمام إلى اإلتفافيات الدولية لحقوق 

اإلنســان خاصــة في ظل االنقســام وتعطيل أعمــال المجلس 

التشريعي إضافة إلى خصوصية الحالة الفلسطينية كونها دولة 

مازالت ترزح تحت االحتالل كما يمكن لفلسطين كدولة مراقب 

فــي األمم المتحــدة االنضمام إلى اتفاقية قانون البحار لســنة 

1982 ، للحفاظ على الحقوق المائية الفلسطينية وفرض سيادة 

الدولة الفلسطينية على مياهها اإلقليمية والمنطقة االقتصادية 

الخالصة التي تبلغ مسافتها 200 ميل. كما يحق لها اللجوء إلى 

محكمة العدل الدولية في حال حدوث أي اعتداء وعلى الرغم أن 

ما يسمى دولة إسرائيل هي ليست طرفا في هذه االتفاقية إال أنه 

يمكن لفلسطين أن تستخدم الوسائل الدبلوماسية المتاحة من 

خالل الدول األطراف في االتفاقية البالغ عددا 163 دولة.وأضاف 

العاروري بان أن االنضمام الفلســطيني التفاقية جنيف يترتب 

عنه مســؤولية على الدول األعضاء في االتفاقية، بنص المادة 

146 مــن اتفاقية جنيف الرابعة لســنة 1949 ، على انه تتعهد 

األطراف الســامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشــريعي يلزم 

لفرض عقوبات جزائية فعالة على األشــخاص الذين يقترفون 

أو يأمــرون باقتراف إحدى المخالفات الجســيمة لهذه االتفاقية.

وشــدد العاروري على أن االنضمام إلــى االختصاص القضائي 

العالمي يدفع بضرورة أن تغتنم دولة فلســطين هذه الفرصة 

بعــد حصولها على عضوية مراقب، بدعوة جميع الدول لضمان 

تحديد إطار قانوني وطني سليم ، ومن شأن ذلك أن يسمح لها 

باالضطــالع بدورها ، عند االقتضاء ، في إنفاذ القانون الدولي 

اإلنســاني والمساهمة في حماية ضحايا الحرب في جميع أنحاء 

العالم. ومفهوم االختصاص القضائي العالمي هو جزء ال يتجزأ 

من هــذا اإلطار القانونــي. وهو مفهوم مكــرّس في القانون 

اإلنســاني. وال زال يكتســي أهميــة بالغة في ســد ثغرة إفالت 

االحتالل اإلسرائيلي من العقاب في ما يخص جرائم الحرب التي 

ارتكبها ضد الفلسطينيين بعد سنة 2002 ، بما يشمل االنتهاكات 

الجســيمة التفاقيات جنيف.وان تتابع دولة فلســطين باهتمام 

النقاش الدائر حول هذا الموضوع في اللجنة السادسة ، وتبدي 

استعداد للمساهمة في المناقشات القادمة وفي التقارير المقبلة 

لألمين العام بشأن هذه المسألة. وقال العاروري بأننا أمام حالة 

غير مســبوقة فــي أدبيات قيام الدول، فلســطين وعلى امتداد 

تاريخهــا حالت اإلرادة الدولية دون قيــام هذه الدولة، وأول مرة 

اتفقت هذه اإلرادة الدولية على قيام دولة فلسطينية في القرار 

رقم 181، وهنا قد تبدو أهمية هذه القرار في أنه إعالن صريح 

بقبول الدولة الفلســطينية ، لكن هذا القرار وهذا القبول كان 

مرتبطاً بقيام الكيان الصهيوني كدولة ، فهو مشــروط بقبول 

الكيــان الصهيوني عضواً فــي األمم المتحدة ، واليوم توجد بال 

شك إرادة دولية بقيام وقبول هذه الدولة ولكن في ظل معطيات 

جديدة ، أبرزها تأثير العامل الصهيوني الذي لم يكن موجوداً في 

حالــة القرار رقم 181، أما اليوم فدور الكيان الصهيوني واضح 

ومؤثر، وهذا الدور مسنود ومدعوم بالدور األمريكي.

الرئيس يعزي نظيره النيجيري

 بضحايا التفجيرات االرهابية
رام اهللا - وفا- عــزى الرئيس محمود عباس، 

رئيــس جمهورية نيجيريا جــودالك جوناثان، 

بضحايــا التفجيرات االرهابية التي وقعت في 

العاصمة ابوجا مؤخرا.

وأكــد الرئيس في البرقية إدانته واســتنكاره 

البشــعة  الجرائــم  هــذه  لمثــل  الشــديدين 

المرفوضة دينيا واخالقيا.

وعبــر الرئيــس عن صــادق تعازيــه القلبية 

ومواساته االخوية راجيا ألرواح الضحايا الرحمة 

وللمصابين الشــفاء العاجل وألسرهم الصبر 

والسلوان.

.. ويعــزي بضحايــا الكــوارث الطبيعية في 

طاجيكستان

جمهوريــة  رئيــس  الرئيــس،  عــزى  كمــا 

طاجيكســتان إمــام علــي رحمــان، بضحايــا 

الكــوارث الطبيعية التــي وقعت في أجزاء من 

طاجيكستان مؤخرا.

وأعرب الرئيس في البرقية عن تعازيه القلبية 

ومواساته األخوية، داعيا اهللا تعالى أن يشمل 

الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على الرئيس 

رحمــان وعلــى شــعبه وعلــى أســر الضحايا 

والمنكوبين بجميل الصبر والسلوان.


