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تتمـــــات

حماس تستدعي ٢٥ من 
أعضاء الشبيبة بينهم ١٥ طالبة

الشبيبة  أعضاء وكوادر منظمة  ٢٥ من  استدعت حماس امس،  وفا -   - غزة 
الفتحاوية، من بينهم طلبة في جامعات قطاع غزة المختلفة. وقالت مصادر في 
حركة فتح في القطاع، إن مجموعات حماس استدعت ٢٥ من أبناء الشبيبة، بينهم 
١٥ طالبة من جامعة األقصى بغزة. وكانت حماس احتجزت امس، جواز سفر أمين 
سر حركة الشبيبة في قطاع غزة طارق سعد، وأمرته بمراجعتها بشكل يومي.

القبض على ١١ مطلوبا للعدالة 
باريحا واتالف ٤٥ مركبة في الخليل

رام اهللا - الحياة الجديدة - ألقت شرطة محافظة أريحا واألغوار امس القبض 
على ١١ شخصا مطلوبين للعدالة بتهم مختلفة. وفي الخليل ضبطت ٥٤ مركبة 
غير قانونية ونفذت ٥٣ أمر حبس وأوضح بيان ادارة العالقات العامة واإلعالم 
في الشرطة ان شرطة محافظة أريحا واألغوار ألقت القبض على ثالثة أشخاص 
الى  أثرها  على  ادخل  المدينة  من  مواطن  بالضرب على  باالعتداء  لقيامهم 

مستشفى أريحا الحكومي.
كما ألقت شرطة المحافظة القبض على ستة أشخاص لوقوع شجار بينهم في 
الشارع العام, في حين القي القبض على شخص أخر بعد تهديده لمواطن بالقتل.

المقتضى  التخاذ  وذلك  العامة  النيابة  إلى  تحويلهم  سيتم  انه  البيان  وأكد 
القانوني بحقهم.

وفي الخليل  ضبطت الشرطة، امس، ٤٠ مركبة غير قانونية ونفذت  ٣٥ أمر 
حبس في مناطق مختلفة بالمحافظة. 

وأوضح بيان صادر عن  إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة» أنه وأثناء عمل 
العام استطاعت ضبط ٤٠ مركبة غير قانونية  الشارع  دوريات الشرطة على 
ومنتهية الترخيص كانت تسير على الشارع ، في الوقت التي قامت فيه شرطة 
المرور بفحص أكثر من ٢٠٠ مركبة،  للتأكد من صالحيتها للسير في ظل األجواء 
الماطرة التي تشهدها المحافظة، حيث نتج عن ذلك تنزيل أكثر من  ٤٠ مركبة 

لعدم صالحيتها للسير». 
البيان بأن الشرطة استطاعت تنفيذ ٣٥ أمر حبس خالل عمل إدارات  وأضاف 
التنفيذ في مراكز الشرطة، كما تم تنفيذ عدد من المذكرات القضائية المختلفة 
والصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وسيحال جميع المشتبه بهم للنيابة العامة 

من أجل عرضهم على القضاء.

الميزان والضمير يستنكران فض اعتصام 
سلمي واحتجاز طاقم صحفي بغزة 

غزة - وفا - استنكرت مؤسسة الضمير ومركز الميزان لحقوق االنسان امس، 
فض تجمع سلمي واعتقال المشاركين فيه وجميعهم من الشبان واحتجاز طاقم 

قناة الجزيرة االنجليزية، من قبل حماس في غزة. 
وكانت حماس فضت أمس االول، اعتصاماً تضامنياً لمتطوعين في المؤسسات 
األهلية وطلبة الجامعات أمام مقر منتدى شارك الشبابي في مدينة غزة، ومنعتهم 
من رفع يافطات كتب عليها شعارات تضامنية مع المنتدى، واختطفت ١٨ شاباً 
احتجزت  كما  المنطقة.  مغادرتهم  متفرقة خالل  أماكن  المعتصمين من  من 
الجزيرة  أفراد هم: مراسلة  أربعة  المكون من  االنجليزية  الجزيرة  طاقم قناة 
االنجليزية نيكول جونستون، والمنتج سامي زيارة، والمصور ماهر أبو قوطة، 

والمساعد رامي مسعود. 
وفي وقت الحق، تم اطالق سراح غالبية المختطفين، باستثناء ثالثة هم: محمد 
صالح الشيخ يوسف، ومصطفى الغول، وسعد الصفطاوي. هذا وأجبرت حماس 
المشاركة في أي فعالية  التوقيع على تعهد بعدم  المفرج عنهم على  الشبان 
لمنتدى شارك، وعدم االختالط مع أي فتاة دون عالقة شرعية بها، وبدفع غرامة 

قدرها ٥٠٠٠ شيقل في حال مخالفة أي من بنود التعهد. 
وترى مؤسسة الضمير ومركز الميزان أن صيغة التعهد ال تمت للقانون بصلة، 
ليست مؤسسة  وهي  التحقيقات  انتهاء  لحين  مؤقتاً  مغلقة  فمؤسسة شارك 

محظورة بموجب القانون. 
وشددت المؤسستان على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون، 
مطالبتين باالفراج الفوري عن المختطفين، ووقف استدعاء البعض اآلخر ممن 

أفرج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات للقانون.

نائب محافظ جنين يطلع القنصل
 العام الفرنسي على أوضاع المحافظة

جنين - الحياة الجديدة - اطلع نائب محافظ جنين عبد 
اهللا بركات أمس، قنصل فرنسا العام فريديريك دزانيو، 
الذي تقدمه  الدعم  المحافظة، وشكره على  على أوضاع 
فرنسا للمحافظة، وحضر اللقاء مدير عام الشؤون االدارية 
المحافظة  في  العامة  العالقات  ومديرة  خمايسة،  نايف 

سناء بدوي. 
جاء االجتماع خالل زيارة قام بها القنصل ونائبه داميان 
القنصلية الى  كريستوفاري ومدير المشاريع والمنح في 
جنين؛ لالطالع على مشاريع نفذتها الحكومة الفرنسية، 
واالستماع الى احتياجات المحافظة في مختلف المجاالت. 

العامة في المحافظة، مركزاً  واستعرض بركات األوضاع 
على الجانب السياسي وما تقوم به الحكومة االسرائيلية 
من ممارسات تحول دون التوصل الى اتفاق سالم عادل 
في المنطقة. وأشار بركات الى األراضي التي تم اخالؤها 
العام ٢٠٠٥، وقال ان هذه  من قبل اسرائيل مع نهاية 
من  وهي  االسرائيلية،  السيطرة  تحت  بقيت  األراضــي 
الفلسطينيون من  يمنع  والتي  المصنفة «ج»،  األراضي 
بين  الموقعة  االتفاقيات  بموجب  واستغاللها،  دخولها 
الجانبين. وطالب بركات الدول الصديقة، بالسعي الى اتخاذ 
مواقف لالسراع في التوصل الى حل سلمي يسهم في بناء 
دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. وحمل كذلك ما يعانيه 
اسرائيل  به  تستمر  ما  الى  الفلسطينيون من صعوبات 
من سياسات تستهدف استقرار المنطقة، من دخول دائم 
للجيش واعتقال ومداهمة منازل واالعتداء على ممتلكات 
مواطنين، كان آخرها تدمير عدد من آبار المياه الزراعية 

في دير أبو ضعيف شرق جنين. 
 واستعرض بركات عددا من المشاريع التي نفذتها فرنسا 
انارة ٢٢  بالذكر كال من مشروع  المحافظة، وخص  في 
تجمعا سكانيا غرب جنين، ونوه الى ضرورة دعم مشاريع 
المياه، لما تعانيه المحافظة من نقص في الكمية المطلوبة 

سواء للشرب او الزراعة، وقال في هذا السياق هناك العديد 
من التجمعات السكانية دون شبكة للمياه. ورداً على سؤال 
للقنصل حول التسهيالت أو المقترحات التي يمكن التعاون 
فيها، أجاب بركات: ان للمحافظة عالقات تعاون مختلفة مع 
العديد من المؤسسات الرسمية واألهلية في فرنسا، وكان 
المحافظ زار فرنسا في بداية العام الحالي، وتم االتفاق 
تنفيذها قريباً في جنين  يتم  مبدئياً على عدة مشاريع 
بدعم فرنسي، وتمنى ان يستمر هذا الدعم. وحول األوضاع 
االقتصادية والتغيرات التي حصلت مؤخراً، رد بركات، ان 
قيام السلطة ببسط األمن الداخلي، والسعي لبناء مؤسسات 
أراضي ٤٨ حرك  الدولة، ودخول مواطني فلسطين من 
السوق المحلية قليال لكنه لم ينه معاناة المواطنين من 
سياسات االحتالل التي مازالت تضع العراقيل أمام أي تقدم 

فعلي على أرض الواقع. 
 من جهة أخرى، أعرب القنصل عن سعادته بزيارة محافظة 
جنين، التي قدمت فرنسا دعمها للبنية التحتية ومشاريع 
وزراعية،  وتعليمية،  صحية،  عدة  مجاالت  في  مختلفة 
التعاون  واقتصادية ومجتمعية. وأعلن عن استمرار هذا 
في  سياسي  حل  ودعم  شعبنا،  قطاعات  عن  للتخفيف 
الفرنسي ينسجم مع موقف  الموقف  ان  المنطقة، وقال 
الى جنين  زيارته  أن  الى  ونوه  ــي.  األوروب االتحاد  دول 
الزراعة مع  تهدف لالطالع على مشاريع تنفذ في قطاع 
التابعة  النور  ومدرسة  الزراعية،  للبحوث  (نارك)  مركز 
أعمال في  للقاء رجال  الخيرية، وكذلك  الكفيف  لجمعية 
الوضع  الى رؤيتهم لتحسين  التجارية ولالستماع  الغرفة 
التعاون مع  االستمرار في  القنصل  االقتصادي.  وتمنى 
محافظة جنين لتحسين أوضاع المواطنين وتحقيق استقرار 
للسلطة الفلسطينية، ووعد بذل ما يمكن في هذا االتجاه، 
المحافظة على حسن تعاونها واهتمامها بتوطيد  وشكر 

العالقات مع المؤسسات الرسمية واألهلية الفرنسية.

منظمة المؤتمر اإلسالمي تطلق برامج 
تنموية بغزة بقيمة ٣٠ مليون دوالر 

جدة - وفا - قالت منظمة المؤتمر اإلسالمي إنها دشنت 
إلى  ١٤ مشروعا تنمويا وإنسانيا خالل زيارة وفدها 

قطاع غزة في ٢٧ تشرين الثاني الماضي.
هذه  قيمة  أن  ــس،  ام صحفي  بيان  في  وأوضــحــت 
المشاريع، التي جاءت بدعم من شركاء المنظمة من 

الجمعيات اإلنسانية، بلغت نحو ثالثين مليون دوالر. 
كان  عدة،  مجاالت  في  المشاريع  تنوعت  وأضافت: 
أبرزها برامج تأهيلية نقلت العمل اإلغاثي للمنظمة 
في القطاع من تقديم المساعدات اإلنسانية المؤقتة 
إلى توفير مشاريع تنموية، وهو ما اعتبر دفعا باتجاه 
أن يأخذ العالم اإلسالمي بزمام المبادرة ليحقق التوازن 
المطلوب مع المنظمات اإلغاثية الغربية المقيمة في 

القطاع. 
التي استمرت  المنظمة إلى غزة،  يذكر أن زيارة وفد 
الصادرة عن  القرارات  إطار  في  تأتي  أيــام،  خمسة 
المجلس الوزاري التي توصي بتقديم المساعدات إلى 
أهالي القطاع، وتأكيدا على تصميم منظمة المؤتمر 
غزة،  سكان  تجاه  بتعهداتها  اإليفاء  على  اإلسالمي 
الحرب  الناجمة عن  للمساهمة في تعويض األضرار 

التي شنتها إسرائيل في كانون األول  ٢٠٠٨. 
ويعد مشروع اإلسكان من أبرز البرامج التنموية التي 
دشنها وفد المنظمة خالل تواجده في القطاع، حيث 
يشمل ترميم ١٧٠٠ وحدة سكنية، وبناء مئة وحدة 
أخرى، فيما تم تسليم ٧٠٠ وحدة للمتضررين، لتصل 
١٠ ماليين دوالر،  إلى  للمشروع  اإلجمالية  التكاليف 
تقدمها مؤسسة الرحمة الكويتية، التي ستنفذ كذلك 
 ١٢ إلى  بتكلفة تصل  نخلة  ألف  مئة  زراعة  مشروع 

مليون دوالر. 
وقالت في اتصال مع برامج األمن الغذائي، جرى تمويل 
مشروع المواشي بقيمة مليون دوالر، في الوقت الذي 
سيعمل فيه مشروع تموله جمعيتا اإلصالح البحرينية، 

الفاكهة  مــزارع  بتنمية  ويقضي  اليمنية،  واألقصى 
والنخيل في القطاع، بقيمة نصف مليون دوالر. 

وفي المجال الصحي، قالت إن الوفد وضع حجر األساس 
مليون   ٣,٥ بقيمة  السعيد»  «اليمن  لبناء مستشفى 
دوالر، وبتمويل من جمعية األقصى اليمنية، باإلضافة 
اإلسالمي  المؤتمر  «منظمة  مستشفى  توسعة  إلى 
البصريات والقرنيات،  القطاع، ووحدتي  للعيون» في 
البرامج الصحية،  ألف دوالر. كما شملت  بقيمة ٢٥٠ 
ألف دوالر،  القدرات بقيمة مليون ومئة  بناء  مشروع 

مقدمة من قبل جمعية الهالل األحمر القطري. 
المملكة  يذكر أن فريقا يضم ١٦ طبيبا من كل من 
إفريقيا  وجنوب  واألردن  وتركيا  السعودية،  العربية 
وفد  رافق  المتحدة قد  والواليات  وبريطانيا  وإيرلندا 
المنظمة إلى غزة، إلجراء عمليات جراحية داخل القطاع 
على مدى أسبوعين، حيث أجرى الفريق مئات العمليات 
الجراحية لمرضى ومتضررين في القطاع، لم يتمكنوا 
من توفير تكاليف إجراء هذه العمليات في الخارج.  وعلى 
صعيد بناء القدرات، مولت مؤسسة «أمان فلسطين – 
ألف  المرضى بقيمة ١٥٠  ماليزيا»، مشروعي رعاية 
دوالر، ومشروع البرمجيات بقيمة ٢٤٠ ألف دوالر، كما 
بقيمة  ماليا  القطرية دعما  الفاخورة  قدمت مؤسسة 
٦٠٠ ألف دوالر لتمكين الشباب الخريجين في غزة.  وال 
تعد زيارة وفد منظمة المؤتمر اإلسالمي إلى القطاع 
الزيارات  العديد من  نوعها، فقد سبقتها  األولى من 
البروفيسور  العام للمنظمة  أبرزها جولة األمين  كان 
أكمل الدين إحسان أوغلى في أرجاء القطاع في آذار  
٢٠٠٩، بغية اإلطالع بشكل مباشر على حجم األضرار 
التوجيهات  اإلسرائيلية، وتقديم  الحرب  التي خلفتها 
اإلنسانية  األزمة  الحتواء  بسرعة  للعمل  الضرورية 
في القطاع، كما تال ذلك زيارات أخرى عديدة لتقديم 

المساعدات اإلنسانية.

لمناسبة ذكرى االعالن العالمي لحقوق االنسان

ندوة في الجامعة العربية االمريكية
 حول مصالح الدول وحقوق الشعوب

الحقوق في  الجديدة - نظمت كلية  الحياة   - جنين 
الجامعة العربية االمريكية ومركز اعالم حقوق االنسان 
والديمقراطية «شمس» ندوة بعنوان «مصالح الدول 
وحقوق الشعوب»، وذلك لمناسبة مرور ٦٣ عاما على 

االعالن العالمي لحقوق االنسان. 
وحضر الندوة، التي أدارها الدكتور أيمن يوسف أستاذ 
الدكتور  العلوم واآلداب،  السياسية في كلية  العلوم 
غسان عليان عميد كلية الحقوق، والدكتور سعيد أبو 
فارة المحاضر في كلية الحقوق، وعبد اهللا محمود مدير 
المشاريع في مركز اعالم حقوق االنسان «شمس»، 

باالضافة الى عدد كبير من طلبة كلية الحقوق. 
الندوة أكد محمود على ضرورة تواصل كافة  وخالل 
الجهود وتكاملها من اجل جعل حقوق االنسان حقيقة 
واقعة يتمتع بها كل األفراد في هذا العالم بغض النظر 
عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين. وأشار الى أن 
مركز «شمس» يرى أن المدافعين عن حقوق االنسان 
هم خط الحماية األول لحقوق االنسان، وعليه يجب 
توفير الحماية لهم تجاه كل محاوالت األنظمة الحاكمة 
أو بعض االتجاهات السياسية والدينية، التي تستهدف 
اعاقة عملهم والحد من دورهم، اما باالعتقال والتهديد 

أو وقف األنشطة التي ينظمونها. 
وأضاف ان مركز «شمس» ينظر بخطورة بالغة للصمت 
لحقوق  المستمرة  االحتالل  انتهاكات  تجاه  الدولي 
االنسان، وتجاهله لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، 
ويطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، 
الفلسطيني بانهاء  انهاء معاناة الشعب  والعمل على 
المركز يدعو  ان  بالتاريخ. وقال  احتالل  وآخر  أطول 
لتشكيل أوسع ائتالف لحركة حقوق االنسان؛ لفضح 
والتجاوزات االسرائيلية لحقوق االنسان،  الممارسات 
للمحاكمة  ئيليين  االسرا الحرب  مجرمي  وتقديم 

الدولية. 
الدكتور عليان عن حماية حقوق  وفي كلمته تحدث 
الجزائية، والذي يعتبر  االنسان في قانون االجراءات 
ضمانة لحقوق االنسان، وأشار الى ضرورة التوازن ما 
بين أمن المجتمع ومراعاة حقوق االنسان والمواطنين، 
وأضاف ان األولوية في هذا القانون هي منع التعذيب 

وسوء المعاملة وحماية كفالة حق الدفاع. 
قانون  تسمية  يمكن  أنــه  عليان  الدكتور  ــح  وأوض
العقوبات بقانون المجرمين وقانون االجراءات الجزائية 

بقانون الشرفاء من البشر، وأكد أن االنسان يجب أال 
يتعرض للتعذيب تحت أي ظرف من الظروف ألنه ما 
أخذ من اعتراف تحت التعذيب يعتبر باطال وال يجوز 

البناء عليه في أية قضية. 
وفي كلمته تناول الدكتور أبو فارة تطور حقوق االنسان 
الحضارات  وعالقة  المختلفة،  التاريخ  مراحل  عبر 
االنسان، ونظرة االسالم  القديمة بحقوق  االنسانية 
لحقوق االنسان ودوره في تكريم االنسان وتحريره 
االنجليزية  الثورات  وأكد على موقف  العبودية.  من 
ومدى  االنسان،  حقوق  من  واألميركية  والفرنسية 

تطبيق هذه الثورات لحقوق االنسان. 
وشرح في كلمته المواثيق الدولية في العصر الحديث، 
والمتمثلة في اتفاقيات جنيف واالعالن العالمي لحقوق 
الطفل، والميثاق األوروبي  االنسان، واتفاقية حقوق 
واستعرض  االنسان.  لحقوق  واألميركي  واالفريقي 
الدولي لحقوق  القانون  أحكام وقواعد  آليات تطبيق 
هي  لجان  سبع  خالل  من  تتم  انها  وقال  االنسان، 
بالحقوق  المعنية  واللجنة  التعذيب،  مناهضة  لجنة 
حقوق  ولجنة  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
الطفل، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، واللجنة 
الوطنية والسياسية، ولجنة  المعنية بحقوق االنسان 

القضاء على التمييز ضد المرأة. 
وخالل الندوة طرحت العديد من المداخالت واألسئلة 
من قبل الطلبة ودارت نقاشات وتحليالت قانونية لعدد 

من االنتهاكات االسرائيلية والدولية.

االرجنتين تعترف 
ازاء ضرورة التدخل المباشر من المجتع الدولي اللزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها 
للقانون الدولي، وضمان إنهاء االحتالل وتمكين الشعب الفلسطيني من  إقامة 

دولة فلسطين على حدود عام ١٩٦٧.
المفاوضات كذريعة  اسرائيل استخدام  لمحاوالت  الوزراء رفضه  وجدد رئيس 
لتعطيل المواقف الدولية الداعمة لحق شعبنا في اقامة دولته على حدود ١٩٦٧،  
بحجة أن الحدود هي  قضايا مفاوضات الوضع الدائم، وقال «صحيح أن الحدود 
هي أحدى قضايا مفاوضات الوضع الدائم، ولكن المفاوضات برمتها بما في ذلك 
حول الحدود،  ال يمكن أن تكون حول األسس أو المبادئ التي تقوم عليها العملية 
السياسية، وأن حدود عام ١٩٦٧ هي أحد هذه األسس، وهي غير قابلة للتفاوض، 
وأن المفاوضات حول الحدود يجب أن تقتصر على اإلجراءات والترتيبات الكفيلة 

بترسيم حدود عام ١٩٦٧، بين دولة فلسطين ودولة إسرائيل».
الخطوة  لهذه  شكره  عميق  «عن  المالكي  رياض  الخارجية  وزير  اعرب  كما 
األرجنتينية والتي جاءت تتويجا لجهد فلسطيني متواصل قادته وزارة الخارجية 

على مدار السنوات األخيرة، في مسعى منها لنيل مثل هذا االعتراف».
وتوقع ان تحذو دول اخرى في اميركا الجنوبية حذو البرازيل واألرجنتين مشيرا 
انها تنوي  بالفعل  اعلنت االوروغواي  والباراغواي. وقد  الى االوروغواي  خاصة 

القيام بهذه الخطوة عام ٢٠١١.
وحيت أمانة سر المجلس الثوري لحركة فتح ، دول أميركا الالتينية والوسطى التي 
اعترفت بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وآخرها األرجنتين. 
وأكدت في بيان صحفي، أن هذا الموقف يأتي في وقت حساس ويشكل رافعة 
انتزاع كامل حقوق شعبنا  والمصمم على  المستقل  الفلسطيني  للقرار  مهمة 

الفلسطيني، استنادا إلى الشرعية الدولية.
الدول جاءت استجابة وانسجاما مع رؤية  العامة إن مواقف تلك  وقالت األمانة 
القيادة الفلسطينية لالعتراف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وخروجا على 

رغبة االحتالل في تجاوز هذه الحقوق.
وأشارت إلى أن اعتراف المزيد من الدول سيشكل حالة تحول محورية في الموقف 
األممي الذي قرر تجاوز تعنت االحتالل ومضيه في سياساته التعسفية. ودعت 
أمانة سر المجلس الثوري في ختام بيانها، المزيد من دول العالم إلى االعتراف 
بحق الشعب الفلسطيني، وعدم اإلذعان لسياسة الترهيب التي ينتهجها االحتالل، 
العالم لن ينتظر إسرائيل حتى تقرر مصير شعب بأسره، وأنه  إلى أن  مشيرة 
سيتحرك عاجال أم آجال لدعم هذا الحق لقيام الدولة الفلسطينية، وإن أصوات 
الدول في األمم المتحدة ستشكل يوما ما حالة إجماع سياسي لالعتراف بدولة 
فلسطين في موقف أممي غير مسبوق يعزز رؤية القيادة الفلسطينية للتوجه 

إلى األمم المتحدة إلعالن حدود الدولة.
من جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد 
ربه إن اعتراف البرازيل بالدولة الفلسطينية المستقلة في حدود عام ١٩٦٧ شجع 

دوال أخرى على االعتراف بالدولة الفلسطينية.
األرجنتين  أن رئيسة  وبين عبد ربه في حديث لصوت فلسطين صباح امس، 
الرئيس محمود  اتصال هاتفي مع  أكدت في  كريستينا فرنانديز دو كيرشنر 
عباس أمس األحد، على اعتزام بالدها االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة 

بحدود ٦٧.
وأضاف أن الرئيسة كيرشنر أكدت للرئيس أن االعتراف بالدولة الفلسطينية ليس 

عمال سياسيا فقط بل هو عمل أخالقي.
بالدولة  وبيرو  ــواي  واالرغ واألرجنتين  البرازيل  اعتراف  أن  ربه  عبد  واعتبر 
الفلسطينية بحدود ٦٧ سيشجع دوال كثيرة لم تعترف بعد بها والسير على خطاها.

واعربت االمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء امس في بيان عن «تقديرها 
البرازيل واالرجنتين بدولة فلسطين «على حدود ١٩٦٧ بما  الكبير» العتراف 
فيها القدس الشرقية المحتلة» ودعت دول العالم الى االعتراف بدولة فلسطين.

واضاف البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه «تعتبر االمانة العامة 
ان هذه الخطوة المهمة من قبل حكومتي البرازيل واالرجنتين التي تقر الحقوق 

المشروعة للشعب الفلسطيني انما هي تحرك في االتجاه الصحيح نحو اعتراف 
المجتمع الدولي ومجلس االمن بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
المماطلة  االسرائيلي وسياسات  التعنت  الشرقية وخاصة في مواجهة  القدس 

والتأخير».
العالم كافة باالعتراف بدولة فلسطين  للجامعة «دول  العامة  االمانة  وطالبت 

والتحرك نحو اتخاذ القرارات الدولية الالزمة والحاسمة في هذا الشأن».
وذكرت االمانة العامة ان مؤتمر القمة العربي الذي عقد في ٢٦ أيار ١٩٨٩ في 
الدار البيضاء «اعلن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني في 
فلسطين واعترفت جميع الدول العربية بها ومنحتها العضوية الكاملة في جامعة 

الدول العربية».
وبعد البرازيل كان الدور امس على االرجنتين في االعتراف بفلسطين «دولة حرة 

مستقلة داخل حدود ١٩٦٧».
الرئيس عباس تبلغه  الى  وبعثت رئيسة االرجنتين كريستينا كيرشنر مذكرة 
فيها ان بلدها «يعترف بفلسطين دولة حرة مستقلة داخل حدود ١٩٦٧» كما 
اعلن وزير الخارجية هكتور تيمرمان. وكانت البرازيل، العمالق الجنوب االميركي، 

اتخذت الجمعة قرارا مماثال.
«حكومة  ان  تيمرمان  قرأه  الذي  االرجنتينية  الخارجية  وزارة  بيان  في  وجاء 
االرجنتين تشارك شريكيها في مجموعة مركوسور (تجمع دول اميركا الالتينية)، 
البرازيل واالوروغواي، (الرأي) في ان الوقت قد حان لالعتراف بفلسطين دولة 

حرة مستقلة».
واضاف «رغم ما بذل من جهود فان االهداف التي حددها مؤتمر مدريد للسالم عام 
١٩٩١ واتفاقات اوسلو عام ١٩٩٣ لم تتحقق االمر الذي نجم عنه احباط شديد».

واضاف تيمرمان ان االرجنتين، التي يقدر عدد جاليتها اليهودية بـ٢٢٠ ألف شخص، 
تظهر «من خالل هذا القرار االهمية الكبرى التي توليها لرؤية تقدم نهائي في 

عملية المفاوضات يؤدي الى احالل سالم عادل ودائم في الشرق االوسط».
القرار  االرجنتين عن سعادته بهذا  الفلسطيني في  السفير  اعرب  االثر  وعلى 
واصفا هذا اليوم انه «يوم فرح وحماس». وقال ان «االعتراف بدولة فلسطينية 
هو ردة فعل غير عنيفة يجب على المجتمع الدولي ان يتخذها ردا على التوسع 
والبناء المستمر للمستوطنات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية الذي يهدد 

حل الدولتين».
واضاف السفير ان الحكومة الفلسطينية «تنتظر قيام دول اخرى في المنطقة 

باتخاذ خطوات مماثلة».
وتنوي االوروغواي خاصة االعتراف بفلسطين عام ٢٠١١ كما قال نائب وزير 
خارجيتها روبرتو كوندي لفرانس برس. وقال الوزير «من المؤكد ان االوروغواي 

ستحذو حذو االرجنتين عام ٢٠١١» 
وقال كوندي «سنسعى الى افتتاح ممثلية دبلوماسية في فلسطين، وبالتاكيد 
في رام اهللا»، مضيفا «لقد ابلغنا هذا االمر الى السلطة الفلسطينية التي زارتنا 
مرتين عام ٢٠١٠». واضاف «اذا، ستحذو االوروغواي بالتاكيد حذو االرجنتين 

عام ٢٠١١».
من جانبه اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية االسرائيلية االثنين لوكالة فرانس 
برس ان بالده تعتبر ان اعتراف االرجنتين بفلسطين «دولة حرة ومستقلة ضمن 

حدود ١٩٦٧» هو قرار «يدعو الى االسف» و»مخيب لآلمال».
وقال المتحدث ييغال بالمور ان «هذا القرار الذي يدعو الى االسف لن يساهم 
في شيء لجهة تغيير الوضع بين اسرائيل والفلسطينيين». واضاف بالمور «انه 
قرار مخيب لآلمال يناقض روح االتفاقات بين اسرائيل والفلسطينيين والتفاوض 
حول السالم»، معتبرا انه «اذا كانت االرجنتين تريد القيام بمساهمة فعلية في 

السالم فهناك وسائل اخرى غير هذه الخطوة الخطابية الصرف».

فياض: مصممون 
الفلسطيني بما في ذلك  ازاء احتياجات شعبنا  القيام بكامل مسؤولياتها  على 
في تلك المناطق، وبما يشمل االغوار ومناطق خلف الجدار، وكذلك في القدس 

الشرقية. 

واشار رئيس الوزراء، في كلمته، الى المشاريع التنموية التي انجزتها السلطة 
الوطنية، وبما يشمل المناطق (ج)، واعتبر انها جزء من عملية البناء المتواصلة 
البنية التحتية  لتمكين شعبنا من القدرة على الصمود، وكونها كذلك جزء من 

لدولة فلسطين والمجتمع الفلسطيني. 
ودعا فياض الى تدخل المجتمع الدولي اللزام اسرائيل برفع الحصار عن قطاع 
التنفيذ  العبور والحركة لعام ٢٠٠٥ موضع  الممر اآلمن واتفاقية  غزة، ووضع 
العاجل، وشدد على ان الممر اآلمن هو جزء من المرحلة االنتقالية وال بد من العمل 
وفقه لتأكيد وحدة االرض الفلسطينية، التي تعمل السلطة الوطنية بمساعدة 

المجتمع الدولي لبناء دولة فلسطين عليها، وبما يشمل قطاع غزة. 
بتنفيذ  الوطنية  السلطة  تواجهها  التي  الصعوبات  الوزراء عن  رئيس  وتحدث 
المشاريع التنموية في قطاع غزة، وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه اسرائيل، 
واعتبر ان ما تم انجازه من استراتيجية السلطة الوطنية في قطاع غزة ليس 
بنفس الدرجة التي تقوم بها السلطة الوطنية في الضفة الغربية، بفعل االجراءات 

االسرائيلية والحصار.
نفذنا في قطاع غزة مجموعة من  القيود، فقد  الرغم من هذه  وقال: «على 
المشاريع التنموية بلغت قيمتها حتى حزيران الماضي حوالي ٢٦٠ مليون دوالر»، 
وشدد على الحاجة الماسة للقيام بالمزيد من المشاريع في قطاع غزة، وخاصة في 
مجال بناء المدارس، حيث لم يتم انشاء اي مدرسة جديدة منذ ٤ اعوام، وكذلك 

على صعيد المنشآت الصحية والمياه والكهرباء.
السياسية، وآليات تدخل  الى اجراء مراجعة جدية للعملية  الوزراء  ودعا رئيس 
المجتمع الدولي فيها، وشدد على اهمية تعزيز دور الرباعية على قاعدة الشراكة 
بين اطرافها، والبناء على االعالن االوروبي الذي يشكل قاعدة اساسية ومهمة 
العادة المصداقية للعملية السياسية، ال سيما لجهة مساءلة اسرائيل، والزامها 
بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومضمون االجماع الدولي على 
ضرورة انهاء االحتالل عن االرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، واقامة 

دولة فلسطين عليها. 
كما شدد على ان الزام اسرائيل بتنفيذ االستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة وقف 
االستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف االجتياحات، ورفع الحصار 
عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة، والتوقف عن محاوالت تقويض جهود السلطة 
الوطنية الستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، سيخلق مناخا ايجابيا يساعد 
على اعادة المصداقية للعملية السياسية وثقة المواطنين فيها، ويعطي مؤشرات 

على تراجع االحتالل على طريق انهائه كأحد اهم اهداف العملية السياسية. 
واكد فياض تصميم السلطة الوطنية على مواصلة تحمل مسؤولياتها لتعزيز 
صمود المواطنين، واشار الى تعاظم االلتفاف الشعبي حول خطة السلطة الوطنية، 
االمر الذي يعطي الثقة بالقدرة على تحقيقها حتى صيف العام المقبل، وشدد 

على مسؤولية المجتمع الدولي في انهاء االحتالل.
وكانت مفوضة الشؤون االنسانية في االتحاد االوروبي كريستينا غيورنموف، ولدى 
رت  تقديمها لرئيس الوزراء، قد اشادت بخطة السلطة الوطنية وانجازاتها وذكّ
بالبيان الصادر عن البنك الدولي في أيلول الماضي حول جاهزية السلطة الوطنية 
ونجاحها في بناء مؤسسات الدولة، وتأكيده على جاهزية السلطة الوطنية القامة 
دولة فلسطين في اي وقت قريب في المستقبل، اذا استمرت في مراكمة هذه 
القانون  االنجازات في محاور الحكم واالدارة المختلفة، سواء على صعيد حكم 

واالمن والنظام العام وغيرها من المجاالت.
وقالت: «لستم وحدكم في عملية استكمال بناء دولتكم، فاالتحاد االوروبي يقف 
الى جانبكم من اجل انجاز وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه للعيش 

بحرية وكرامة في دولته».
وكان فياض عقد على هامش الملتقى، سلسلة من االجتماعات، حيث عقد اجتماعا 
مع وزيرة خارجية لوكسمبورغ ماريا جوزيه جاكوب، ورئيس صندوق النقد الدولي 
االوروبي  االتحاد  االنسانية في  الشؤون  دومنيك شتراوس كان، ومع مفوضة 
كريستينا غيورنموف، كما عقد اجتماعا مطوال مع رئيس الوزراء البلجيكي ايف 
لوتيرم، بحضور وزيري الخارجية والتنمية، كما اجتمع مع وزير التنمية الدولية 
االرض  االوضــاع في  تطورات  اطلعهم على  ميتشل، حيث  اندرو  البريطاني 

الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لضمان النجاح في تحقيق 
الجهود  امام  التي تضعها اسرائيل  الجاهزية القامة دولة فلسطين، والعقبات 
الدولية العادة المصداقية للعملية السياسية وضمان قدرتها على انجاز اهدافها.

الرئيس: لن نستأنف 
وحول المصالحة الوطنية، أوضح الرئيس أنه ال يمكن أن يكون هناك حل دون عودة 

الوحدة الوطنية إلى الشعب الفلسطيني. 
العالم من  العديد من دول  القيادة طلبت مساعدة تركيا لدى  الرئيس إن   وقال 
أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام ١٩٦٧.وأضاف ، في 
التركية، 'طلبنا من تركيا مساعدتنا لدى بعض الدول األوربية،  مقابلة مع قناة 
أوروبا الغربية، ولدى بعض دول أميركا الالتينية، ولدى كندا وغيرها، هذه الدول 
التي لم تعترف حتى اآلن بالدولة الفلسطينية، واتفقنا أن نزود السيد وزير الخارجية 
بقائمة بأسماء جميع دول العالم التي اعترفت بنا والتي لم تعترف حتى تعمل تركيا 

على حث هذه الدول من أجل االعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود ١٩٦٧'.
وأضاف الرئيس أن رفض رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو القبول بالدولة 
الفلسطينية على حدود ١٩٦٧ يعني رفضه للسالم بشكل مطلق، وقال «إذا كان 
نتنياهو ال يريد هذا الحل، بمعنى ال يريد حدود دولة على حدود ١٩٦٧ والقدس 
عاصمة لها، نحن ال نفرط بالقدس إطالقا وال نقبل من دون القدس الشرقية عاصمة 
لفلسطين، إذا قبل هذا فهناك حل، وإذا لم يقبل فهو ال يريد سالما، ليس فقط 
ال يريد حال معنا، وإنما هو ال يريد السالم، وعليه أن يتحمل المسؤولية والعالم 

عليه أن يتحمل المسؤولية».
المحتلة والمسجد األقصى، أشار  القدس  التي تتهدد  بالمخاطر  وفيما يتعلق 
سيادته إلى أن إسرائيل تسعى بكل الوسائل لتغيير معالم المدينة المقدسة، 
داعيا األمتين العربية واإلسالمية إلى حماية المدينة المقدسة مما تتعرض له 

من مخاطر.
وقال الرئيس: المسجد األقصى في خطر شديد، والقدس في خطر شديد، والقدس 
تغير معالمها يوميا، واألقصى يحفر تحته كل يوم، ونحن في كل مناسبة ندق 
ناقوس الخطر، يا مسلمين يا عرب هذه أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث 
الحرمين الشريفين، أنقذوها، نحن نبذل كل ما لدينا من طاقات، ولكن نحتاج إلى 

طاقات كل األمة العربية واإلسالمية».
واستقبل الرئيس عباس، مساء امس، في مقر إقامة سفير فلسطين لدى تركيا 
بأنقرة، السفراء العرب المعتمدين لدى تركيا. وأطلعهم على تطورات عملية السالم 

وسبل إحيائها، وتطورات األوضاع اإلقليمية.

االردن يدين تنظيم 
بكرهه لالسالم، بحسب نص خطابه اثناء المؤتمر «وبما ان االردن هو فلسطين 
الذين  الفلسطينيين  الالجئين  استقبال جميع  االردنية  الحكومة  يتوجب على 
يريدون االقامة فيه». واستعاد بذلك فكرة قديمة لليمين المتطرف وقسم من 
اليمين االسرائيلي هي «الترانسفير» اي نقل الفلسطينيين طوعا او كرها الى 

االردن. لكنها فكرة لم تعد متداولة عموما.
واضاف بحسب المصدر نفسه «ان الناس يخطئون ان اعتقدوا ان التخلي عن يهودا 
والسامرة (الضفة الغربية) والقدس الشرقية العطائها الى الفلسطينيين، سينهي 

النزاع بين اسرائيل والعرب».
ودافع عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي وصفها بأنها «معاقل 
صغيرة للحرية تتحدى القوى االيديولوجية التي تنكر حق العيش في سالم وكرامة 

وحرية ليس فقط على اسرائيل بل وايضا على الغرب بأكمله».
الى ذلك اعلن متحدث باسم المستوطنين ان وفدا من البرلمانيين االوروبيين 
بينهم هاينز كريستيان ستراش زعيم  القومي  واليمين  المتطرف  اليمين  من 
الحزب الليبرالي النمساوي اليميني المتطرف قام امس بجولة على المستوطنات 

اليهودية في الضفة الغربية.
وكان الحزب الليبرالي النمساوي نشر خالل حملة االنتخابات االوروبية في ٢٠٠٩ 

بيانا ضد انضمام «تركيا واسرائيل» الى االتحاد االوروبي.

 «المقالة» في غزة تصدر
 اربعة احكام باالعدام 

غزة - ا.ف.ب - اصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة 
اربعة احكام باالعدام احدها ضد شخص أدانته بالعمالة السرائيل اضافة الى 

حكمين بالسجن على اثنين آخرين، بحسب وزارة الداخلية المقالة.
وقالت الوزارة في بيان امس ان «المحكمة العسكرية اصدرت امس حكما غيابيا 
باالعدام ضد متخابر مع االحتالل وبالحبس مدة سبع وثالث سنوات ضد متخابرين 
آخرين». وتابعت الوزارة على موقعها االلكتروني ان «المتهم األول (م.ع) (الذي 
صدر بحقه حكم االعدام غيابيا) عمل على تجنيد عمالء داخل القطاع وهو اآلن 
يعمل داخل سجون االحتالل ويقوم بتجنيد عمالء جدد داخل السجن وقد قام 
بتجنيد المتهمين اآلخرين» اللذين حكما بالسجن. واضافت «واصدرت المحكمة 
قرارا ثانيا بالحكم باالعدام على ثالثة (اشخاص) بتهمة قتل مواطن في غزة 
قبل ثالثة أعوام». واوضحت ان الحكم االخير صدر بحق كل من «جهاد منصور 
وجميل جحا وايمن المسارعة وجميعهم من عناصر فتح وقاموا باغتيال الشيخ 
محمد الرفاتي امام مسجد العباس بغزة» خالل االشتباكات المسلحة بين عناصر 

فتح وحماس منتصف عام ٢٠٠٧ حين سيطرت حماس على قطاع غزة.

سقوط صاروخ اطلق
 من غزة في جنوب 
اسرائيل وال اصابات 

القدس المحتلة - ا.ف.ب - اعلنت متحدثة باسم الجيش 
االسرائيلي ان صاروخا اطلق مساء امس من قطاع غزة 
سقط في جنوب اسرائيل دون ان يسفر عن اصابات او 
المتحدثة ان الصاروخ «سقط في ارض  خسائر. وقالت 
خالء في جنوب مدينة عسقالن» بجنوب تل ابيب. وفي 
بيان  لتحرير فلسطين في  الشعبية  الجبهة  تبنت  غزة، 

اطالق الصاروخ.

قطر: نجري استعدادات كبيرة 
لتنظيم مؤتمر دعم القدس 

القاهرة - وفا - قال السفير صالح بن عبد اهللا البوعينين 
مندوب قطر الدائم لدى الجامعة العربية، امس، إن بالده 
الدولي  المؤتمر  الستضافة  كبيرة  استعدادات  تجري 
األول من  الربع  المقرر عقده خالل  القدس  حول دعم 

عام ٢٠١١.
ولفت في تصريح للصحفيين، الى أن هناك تنسيقا كبيرا 
بين الجامعة العربية والمسؤولين في قطر حيث تعمل 
المؤتمر  االمكانات إلنجاح هذا  كافة  توفير  قطر على 
الجرائم  القدس، وفضح  أجل نصرة مدينة  المهم من 

االسرائيلية المتواصلة بها. 
وأوضح ان لقاءه مع األمين العام للجامعة العربية عمرو 
التشاور حول مختلف  موسى، أمس االول جاء في اطار 
عقد  ترتيبات  ولبحث  المنطقة،  تخص  التي  القضايا 

مؤتمر دعم القدس. 
وأضاف  البوعينين أن األمين العام للجامعة العربية أكد 
انجاح هذا  أجل  الجهود من  حرصه على ضرورة حشد 
العديد من الجهات  المؤتمر المهم، الذي ستشارك فيه 

والمنظمات االقليمية والدولية.
وتابع: «كما أن قطر تواصل جهودها ليخرج هذا المؤتمر 

بنتائج بناءة تسهم في دعم صمود المقدسيين ويسلط 
الضوء على هذه المدينة المقدسة والتي تشكل نقطة 

فارقة وحساسة في القضية الفلسطينية».
مبادرة  للجنة  لقاء قريبا  اذا كان سيتم عقد  ما  وحول 
التحركات  لبحث  قطر  تترأسها  التي  العربية  السالم 
العربية المقبلة في مواجهة التعنت االسرائيلي وفشل 
المفاوضات المباشرة، رد السفير البوعينين: أن هذا األمر 
مع  وبالتشاور  الفلسطيني،  الجانب  على طلب  يتوقف 
الدول العربية وحال طلب ذلك ستحدد الجامعة العربية 

موعد االجتماع.
العربي  العمل  دعم  على  أن قطر حريصة  الى  واشار 
المشترك في كافة المجاالت كما أنها تعيش اآلن حالة من 
الفرحة الغامرة مع الفوز باستضافة، وتنظيم بطولة كأس 
العالم عام ٢٠٢٢، ومواكبة هذا الفوز باستحقاق تنظيم 

المونديال مع االحتفاالت بالعيد الوطني لدولة قطر.
ولفت الى أن فوز بالده بحق تنظيم هذا الحدث الرياضي 
لديها جاهزية  وقال: «قطر  العرب،  اسعد كل  الضخم 
للعرب أن يستضيفوا حدثا  األوان  آن  الستضافته، وقد 

ضخما كهذا وأن يفخروا بتنظيمه».

نائب محافظ جنين اثناء استقباله القنصل الفرنسي


