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اسرائيل تتراجع عن قرار
طرد مسؤولة سويدية

املؤسسة  السلطات االسرائيلية عن قرار طرد مديرة  - تراجعت  ابو احلللاوة  زكي   – القدس 
السويدية للتضامن مع الشعب الفلسطيني ايفون فريدريكسون وعدم جتديد تأشيرة عملها 
في القدس ومناطق السلطة الفلسطينية. ويذكر ان املؤسسة السويدية تعمل في الضفة الغربية 

وقطاع غزة وتقوم بتمويل وتنفيذ املشاريع لصالح الشعب الفلسطيني .
الشعب  لصالح  العمل  تريد  اجنبية  مؤسسة  اي  فللان  االتفاقيات  حسب  انلله  املللعللروف  ومللن 
الفلسطيني ينبغي عليها احلصول على موافقة وزارة العمل والرفاه االجتماعي االسرائيلية ويتم 
تسجيلها كمؤسسة في اسرائيل كما يتحتم على موظفيها االجانب احلصول على املوافقة للعمل 

في القدس ومناطق السلطة الفلسطينية.
قبل  من  تأشيرة عملها  بتجديد  فريدريكسون  السويدية  املسؤولة  تقوم  العام 2007  ومنذ 
وزارة العمل االسرائيلية وعندما توجهت لتقدمي طلبها االخير يوم 9-6-2010 فوجئت بصدور 
اقصاه  موعد  حتى  اسرائيل  مبغادرة  ومطالبتها  العمل  تأشيرة  جتديد  برفض  اسرائيلي  قللرار 
5-9-2010 . وبررت السلطات االسرائيلية قرارها الفجائي من اخلشية من استقرار فريدريكسون 

في اسرائيل.
وفي اعقاب ذلك قام املستشار القانوني للمؤسسة السويدية احملامي بشار معلم باالعتراض 
على القرار االسرائيلي وتقدمي التماس الى احملكمة املركزية في القدس والذي على اثره صدر قرار 

احترازي بعدم طرد املسؤولة السويدية حتى يصدر قرار احملكمة املذكورة قرارها النهائي.
وقال احملامي معلم ان القرار االسرائيلي بطرد فريدريكسون غير مقنع وخاطىء وميس بعمل 
املؤسسة السويدية التي تنشط في تقدمي املشاريع االنسانية للشعب الفلسطيني مؤكدا ان قرار 
قامت  االلتماس  تقدمي  اعقاب  في  انلله  واضللاف  موضوعية.  غير  مغايرة  السباب  يأتي  الطرد 
بالتراجع عن قرارها واملصادقة على  التي متثل دولة اسرائيل وبشكل مفاجىء  العامة  النيابة 

طلبها ومنحها تأشيرة العمل ملدة عام.

مستوطنون يطلقون النار جتاه 
منازل مواطني كفر قدوم

قلقيلية - وفا- أطلق مستوطنون من مستوطنة 'قدوميم' املقامة على أراضي بلدة كفر قدوم 
أن  أمنية،  وأوضحت مصادر  القرية.  النار جتاه منازل   ، املاضية  الليلة  شرق محافظة قلقيلية، 
إطاق النار كان حتت سمع وبصر جنود االحتال املتواجدين في املنطقة. وبينت هذه املصادر 

أنه لم يبلغ عن وقوع أي إصابات.

اختتام دورة تدريب
القادة البيئيني في اريحا 

اريحا - نظم مركز التعليم البيئي الدورة التدريبية الثالثة لتأهيل القادة البيئيني، في فندق 
مدينة القمر في أريحا، مبشاركة فيها ٣1 طالبا وطالبة من خمسة مدارس في محافظة رام الله، 
مدرسة الرجاء اللوثرية، مدارس املستقبل، مدرسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك، مدرسة الكلية 

األهلية، مدرسة الفرندز للصبيان. 
وتضمنت الدورة العديد من العاب كسر اجلليد وأنشطة العصف الذهني املوجهة نحو املواضيع 
البيئية والصحية التي تهم الطلبة، باإلضافة إلى ورشات العمل البيئية التي ناقشت بشكل الفت 
وممتع أهم القضايا البيئية كإدارة النفايات الصلبة وترشيد استهاك الطاقة والتغير املناخي 
واالحتباس احلللراري، حيث مت مناقشة هذه املفاهيم من قبل الطاب عن طريق برامج العمل 
املخاطر  هذه  ملواجهة  عمل  خطط  بعمل  وقاموا  املمتعة،  التربوية  واألنشطة  والدراما  اجلماعي 

ودورهم في احلد من أثرها على حياتهم.
والتخطيط  والتواصل  واالتصال  القيادة  مفاهيم  حول  وفعاليات  برامج  الللدورة  وتضمنت 
االستراتيجي للنوادي البيئية في املدارس وأهمية الهيكلية املنظمة في تفعيل دور النادي البيئي 

في املدرسة واملجتمع، باالضافة ألنشطة رياضية جماعية ككرة القدم والسلة والسباحة. 
كما توجه الطلبة في رحلة ميدانية  إلى واد القلط، قاموا فيها مبراقبة الطيور والثدييات 
والتعرف على النباتات التي تعيش في تلك املنطقة حيث قام مدير محطة طاليثا قومي ملراقبة 

وحتجيل الطيور رياض أبو سعدى بالشرح عن طبيعة املنطقة والتنوع احليوي فيها. 
من جهته أكد سيمون عوض املدير التنفيذي للمركز على أهمية هذه الدورات في خلق القيادات 

البيئية الشابة التي من شأنها أن تؤثر في السياسات املدرسية اخلاصة بالبيئة والصحة. 
وقد أعرب الطاب عن سعادتهم مبثل هذه الدورات لإلفادة الكبيرة والصداقات مع طاب 

املدارس املختلفة وتبادل اخلبرات واألفكار.

"إبداع املعلم" ينفذ تدريب مجالس 
أولياء األمور في مدارس قطاع غزة

غزة - بدأ امس مركز إبداع املعلم امس بتنفيذ مشروع  تدريب مجالس أولياء األمور في غزة 
الهادف  إلى  متكني املجالس  للوصول الى بيئة تعليمية آمنة حتترم ثقافة حقوق الطفل في 
التدريب االستاذ  وافتتح دورة  الفلسطينية، بتمويل من مؤسسة "اوكسفام كيبيك".  املدارس 
طلعت بظاظو مدير مكتب مركز إبداع املعلم في غزة بكلمة أشار خالها الى أن املشروع يهدف 
إلى تعزيز القدرات واملعرفة واملهارات والكفاءات لدى أعضاء مجالس أولياء األمور، ومتكني املجالس 
من امتاك توجهات ايجابية نحو ثقافة حقوق الطفل في املدارس. وأكد أن املركز سينظم دورتني 
تدريبيتني ملدة 4 أيام لكل دورة يقوم عليها مدربني متخصصني، كما سيتم تدريب أعضاء مجالس 
أولياء األمور على عدة مساقات منها املشاركة والتنمية، حقوق الطفل املناصرة والتخطيط وحل 
املشكات والعمل ضمن فريق وآليات رصد االنتهاكات. وينفذ مركز إبداع املعلم املشروع بقطاع 
غزة  بالتعاون مع دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث، ويشمل اختيار 6 مجالس أولياء أمور من 

مدارس منطقتي شرق غزة وشمال غزة التعليميتني، ويشمل 54 عضوا من  كا اجلنسني.

جمعية حماية املستهلك تتابع قضايا 
االتصاالت مع الوزير أبو دقة

رام الله-وفا- ناقشت جمعية حماية املستهلك امس، مع وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
د. مشهور أبو دقة سبل توفير احلماية للمستهلك في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.

ورحب أبو دقة بوفد اجلمعيات خال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة برام الله، مؤكدا على 
ضرورة التواصل مع املستهلك الفلسطيني ومستخدمي االنترنت، الفتا ملتابعة وحدة الشكاوي في 

الوزارة هذا امللف، مع أهمية دور جمعيات حماية املستهلك في هذا املجال.
وأشار إلى خطط وزارته الهادفة إلى اخلفض التدريجي لألسعار االنترنت، موضحا أن إسرائيل 
ما زالت حتى اللحظة متنع على الفلسطينيني إدخال خدمات اجليل الثالث لانترنت وخدمة 
النطاق العريض التي تساعد على حترير سوق االتصاالت. واستعرض خطوات تطوير البريد 
الفلسطيني وأهميته للقطاع احلكومي واملواطن، وسياسات الوزارة في قطاعها. وطالب وفد جمعية 
حماية املستهلك الذي ضم كا من: صاح هنية، وإياد عنبتاوي، ود. عقل أبو قرع، بتفعيل هيئة 
تنظيم قطاع االتصاالت بحيث تكون هيئة مستقلة وحتصل على إجماع وطني، استنادا لقانون 
كافة  إلى  لاتصاالت  الثابتة  اخلطوط  في  الوصول  أهمية  على  أيضا  ركز  كما   .2009 لعام   15
املناطق اجلغرافية في الوطن، وضمان وصول االنترنت لها. ودعا إلى رقابة منهجية على التسعيرة 
والفوترة على شركات االتصاالت، وحتقيق رقابة شفافة على الشركات املقدمة خلدمات االنترنت 
وتلقي الشكاوي وتفعيلها، مطالبني بإشراك اجلمعيات في اللجنة الفنية لاتصاالت حيث يغيب 
املستهلك عنها. وبني هنية أن عمل جمعيات حماية املستهلك الفلسطيني ال يقتصر على حماية 
املستهلك في مجال السلع االستهاكية ولكنها تنظر لدورها بصورة شمولية تتعلق بحماية مستهلكي 

اخلدمات املصرفية والتأمني وكذلك مستخدمي االنترنت واالتصاالت.
وأضاف: تسعى اجلمعيات لضمان سامة الغذاء والدواء، وتسعى إلى حماية املستهلك الصغير 

الذي يعتبر جوهر املستقبل. 

رئيس البرملان القبرصي يؤكد موقف 
بالده الداعم للقضية الفلسطينية

نيقوسيا-وفا- اطلع سفير فلسطني لدى قبرص د. وليد حسن، امس، رئيس البرملان، رئيس 
احلزب الدميقراطي القبرصي 'ديكو' ماريوس كارويان، على آخر التطورات السياسية في فلسطني. 
الدولية  اجلهود  لعرقلة  اإلسرائيلية  احلكومة  تضعها  التي  املعيقات  حسن  السفير  واستعرض 
الستئناف املفاوضات بني اجلانبني الفلسطيني واإلسرائيلي والتوصل إلى سام عادل وشامل في 

املنطقة، وخاصة إصرارها على مواصلة النشاطات االستيطانية.
من جانبه، أكد رئيس البرملان القبرصي كارويان على مواقف باده الداعمة للشعب الفلسطيني 
وحقوقه املشروعة. وفي السياق ذاته، التقى السفير حسن في وقت الحق رئيس احلزب الشيوعي 
'اكيل' اندروس كبيريانو الذي عبر عن مواقف حزبه جتاه القضية الفلسطينية العادلة، وضرورة 

إيجاد حل عادل وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

جلسة حوارية في الكلية العصرية 
حول "األمن كخدمة مجتمعية"

رام الله – نظمت الكلية العصرية امس، بالتعاون مع مركز شمس واملركز الفلسطيني للبحوث 
والدراسات اإلستراتيجية، جلسة حوارية لطلبة الصحافة واإلعام في الكلية حول "األمن كخدمة 
والدراسات  للبحوث  الفلسطيني  املركز  رئيس  املصري  محمد  الدكتور  فيها  حاضر  مجتمعية"، 

اإلستراتيجية.
وأعرب املصري في افتتاح اجللسة احلوارية عن شكر املركز للكلية العصرية ممثلة برئيسها 
مبختلف  احمللي  املجتمع  مؤسسات  مللع  التعاون  فللي  دورهلللا  مثمنا  الشيوخي،  حسني  الدكتور 
تخصصاتها، وجهودها منذ تأسيسها قبل نحو 28 عاما في رفد املجتمع الفلسطيني ومؤسساته 

بالكفاءات العلمية واملهنية.
وقدم املصري حملة تاريخية عن مفهوم األمن منذ العصور القدمية وكيف تطور هذا املفهوم 
حتى اليوم، مؤكدا في السياق على أن األمن حاجة إنسانية ملحة وأساسية كاحلاجة إلى الغذاء 

واملاء والهواء.
املجتمع  امللن  على  اإلسرائيلي  لاحتال  السلبي  التأثير  املصري  الدكتور  احملاضر  وتللنللاول 
الفلسطيني الذي لم يتسن له إقامة دولة مستقلة وخضع في فترات متعاقبة إلى حكم الغير منذ 
العهد العثماني مرورا باالنتداب البريطاني وارتباط  الضفة الغربية باألردن وقطاع غزة مبصر 
وصوال إلى االحتال اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام 67م إلى أن أقيمت السلطة 

الوطنية الفلسطينية في العام 199٣م .
الذين شاركوا مبداخات  واشتملت اجللسة احلوارية على نقاش ثري بني احملاضر والطلبة 
طرحوا فيها رؤيتهم للعاقة بني رجل األمن واملواطن واملجتمع، مؤكدين على التطور االيجابي 
وامللموس الذي طرأ على هذه العاقة في األراضي الفلسطينية، وما اعتراها من عثرات ألسباب 

موضوعية وذلك في بداية قدوم السلطة الوطنية وإنشاء األجهزة األمنية.
وأكدت مداخات الطلبة في مجملها على أن العاقة بني املواطن واألجهزة واملؤسسات األمنية 

في فلسطني أفضل منها في كثير من دول املنطقة.
من جهته، أكد عمر رحال من مركز شمس على أهمية موضوع اجللسة احلوارية في إطار العمل 

على خلق عاقة صحية بني األجهزة األمنية واملجتمع بفئاته كافة.

مجموعة الرقابة البرملانية تبحث 
قضايا األراضي والطاقة واإلسكان

العام  رام الله-وفا- بحثت مجموعة العمل البرملانية اخلاصة بالرقابة على احلريات والرأي 
واملجتمع املدني، في اجتماعها امس، قضايا متعلقة باألراضي والطاقة واإلسكان.

كما بحث املجتمعون في مقر املجلس التشريعي برام الله، برئاسة النائب ماجد أبو شمالة، 
املصدر،  وإبراهيم  أبو بكر، ويحيى شامية، ومحمد حجازي، وعاء ياغي  النواب: جناة  وحضور 

مواضيع تخص سلطة األراضي.
وأكد النواب وجود العديد من النواقص في قضايا املقدمة للمجلس، ال سيما التعديات على 

األراضي احلكومية واإليجارات الضئيلة التي تدفع مقابل أراضي مؤجرة.
ومت اقتراح إقامة صندوق خاص يسمى صندوق األرض، حلماية وحصر األراضللي التي يتم 
تأجيرها أو استثمارها أو تخصيصها ملشاريع وطنية، وكذلك حلصر األراضي احلكومية واخلاصة 

وحمايتها، كما مت اقتراح توجيه رسالة إلى رئيس سلطة األراضي بهذا الشأن.
وفي موضوع الطاقة، ناقشت املجموعة البرملانية قضايا هامة  تتعلق بالطاقة، وبشكل خاص 
اتفاقية بناء محطة توليد كهرباء غزة، استكماال ملا استعرضه النواب  في اجتماعات سابقة، 
الوطنية  السلطة  بحق  فيه  لبس  ال  بشكل  مجحف  العقد  هللذا  أن  على  احلضور  الللنللواب  وأكللد 

الفلسطينية.
وأشاروا إلى أن املجموعة البرملانية سوف تتابع مع اجلهات املسؤولة ما قد ميكن أن يتم التوقيع 
وجنوب  في شمال  كهرباء جديدة  توليد  بناء محطات  اتفاقيات جديدة بخصوص  من  عليه 

الضفة الغربية مستقبا.
كما ناقشت املجموعة البرملانية أيضا تقريرا حول وزارة األشغال العامة واإلسكان بخصوص 
مشاريع اإلسكان في غزة والضفة، متسائلني عن سبب عدم قيام وزارة املالية بتحويل األموال 
املعنية وعن عدم استمرارية  الوزارة  إلى  املقتطعة من رواتب املوظفني لصالح مشاريع اإلسكان 

العمل في هذه املشاريع.
ورأى النواب احلضور بعث رسالة بهذا اخلصوص إلى رئيس الوزراء د.سام فياض، وعلى ضوء 

رده ستقرر املجموعة عمل ما ترتئيه مناسبا.

باراك: قانون االستفتاء الشعبي
يزيد حدة االنتقادات الدولية السرائيل

تل ابيب- قال ايهود باراك وزير الدفاع االسرائيلي امس االول في اطار تناوله قانون االستفتاء 
الستفتاء  سللام  اتفاق  اي  الخضاع  املاضي  االثنني  يللوم  الكنيست  عليه  صللادق  الللذي  الشعبي 
قد  كما  الدولية السرائيل،  االنتقادات  الشعبي من حدة  االستفتاء  قانون  شعبي:»قد يضاعف 

يضاعف الضغوط الدولية عليها، انه قانون غير جيد خصوصا في هذه االيام«.
واضاف باراك الذي امتنع عن حضور التصويت على القانون الذي يؤكد ضرورة اجراء استفتاء 
شعبي قبل االنسحاب من اراضي خاضعة االن للسيطرة االسرائيلية :»قد يستخدم اعداء اسرائيل 
هذا القانون من اجل تأكيد رفضها للسام، وتكبيل اياديها بنفسها من اجل االمتناع عن التوصل 

لتسوية سياسية«.
ونقلت صحيفة »هآرتس« عن باراك قوله :»تشكل اقامة دولة فلسطينية مصلحة اسرائيلية 
كبيرة، واننا ال نقوم بعمل جيد ألي جانب. ويتوجب علينا التغلب على عقبة التجميد الن هذه 
نقطة ضعف لدى اسرائيل من الصعب ايضاحها للعالم. ويتوجب علينا احراز تقدم في املفاوضات 
حول القضايا اجلوهرية التي يوجد السرائيل وزن كبير فيها. وال يعتبر طابع احلكومة احلالية 
بسيطا خصوصا بكل ما له عاقة بالقدرة على احراز تقدم على املسيرة السياسية. واذا كانت 

هناك ضرورة لتوسيع نطاق احلكومة فان املسؤولية تقع على عاتقنا جميعا«.
املاضي  االثنني  يللوم  الشعبي  االستفتاء  قانون  الكنيست صللادق على  ان  الللى  االشللارة  وجتللدر 
بأغلبية 65 ومعارضة ٣٣ عضو كنيست. وصوت اعضاء حزب »كدميا« ضد القانون فيما اعطى 

حزب »العمل« اعضائه حرية التصويت وصوت معظمهم ضده.
وايدت القانون احزاب »الليكود« ، »اسرائيل بيتنا«، »شاس« و»االحتاد القومي«.

وينص القانون على ان التخلي عن السيادة االسرائيلية على مناطق سواء اكانت هذه السيادة 
الكنيست واجراء استفتاء شعبي بعد  اتفاق، يستوجب مصادقة  ام بدون  قد فرضت باالتفاق 
تكون  فلن  بأغلبية 80 عضو  مناطق  التخلي عن  الكنيست على  في  املصادقة  واذا متت  ذلك. 

هناك حاجة الجراء استفتاء شعبي.

اسرائيل تعتقـل 188 افريقيا 
حاولوا التسلل عبر حدود مصر

 بيت حلم - معا - اعتقلت قوات اجليش خال 24 ساعة مضت 188 افريقيا ، حاولوا التسلل 
عبر احلدود املصرية الى اسرائيل ، معظمهم من اريتريا والسودان.

وحسب املعطيات االسرائيلية فقد تسلل الى اسرائيل عبر احلدود املصرية الشهر املاضي اكثر 
من 1٣00 شخص ليزيد عدد هؤالء منذ مطلع العام احلالي عن 12 الف متسلل افريقي .

اجلامعة العربية تطالب ب"وقف 
التمييز" ضد املسيحيني في الدول 

العربية وضد املسلمني في اوروبا
فيينا- )ا ف ب( -طالب االمني العام للجامعة العربية عمرو موسى امس ب"الوقف الفوري" 

للتمييز ضد املسيحيني في الدول العربية وضد املسلمني في اوروبا.
وقال موسى في فيينا لدى افتتاح منتدى القادة الشباب العرب واالوروبيني الذين تنظمه 
ان يكون  الدينية يجب  العقيدة  ان "اي متييز بسبب  العربية  واجلامعة  النمساوية  احلكومة 
العربية وضد  الللدول  في  املسيحيني  للتمييز" ضد  الللفللوري  "الللوقللف  الللى  ودعللا  ادانلللة"  موضع 

املسلمني في اوروبا.
واضاف وزير اخلارجية املصري االسبق "توجد دائما حاالت سؤ فهم يستغلها املتطرفون في 

اجلانبني".
"الكثير من االخطاء"  النمساوي مايكل سبيندلغير بوجود  وزير اخلارجية  اقر  من جانبه 
في عملية استيعاب املسلمني في اوروبا معربا في الوقت نفسه عن قلق النمسا واالحتاد االوروبي 
الشعبوية  والتيارات  "التطرف  وقللال  العربي.  العالم  في  املسيحيني  تستهدف  التي  للهجمات 

تصاعدت ويجب التصدي لها ومحاربتها".
وفي االشهر االخيرة تعرض املسيحيون للكثير من االعتداءات في دول عربية وخاصة في العراق 
حيث ادى هجوم لتنظيم القاعدة على الكنسية السريانية الكاثوليكية في بغداد في ٣1 تشرين 

االول املاضي الى مقتل 46 مسيحيا بينهم كاهنان وسبعة من افراد االمن.
ويشارك في منتدى القادة الشباب العرب واالوروبيني، وهو االول من نوعه، نحو 50 مسؤوال 
شابا من 2٣ دولة اوروبية اضافة الى تركيا والدول العربية. وهو يهدف الى تكوين "قاعدة" للقادة 
العرب واالوربيني القادمني القامة تفاهم افضل وتطوير مشاريع مشتركة في املجالني السياسي 

واالقتصادي وفي مجال املجتمع املدني.
 

اختتام دورة تدريبية حول إدارة املشاريع 
ملوظفي مجلس القضاء والنيابة

رام الله - وفا - اختتمت، امس، دورة تدريبية ملوظفي مجلس القضاء األعلى والنيابة العامة 
حول إدارة وتطوير املشاريع التنموية.

واستمرت الدورة التي نظمتها دائرتي التخطيط في النيابة العامة، ومجلس القضاء األعلى، 
بالتعاون مع الشرطة األوروبية، ملدة ستة أيام، وتناولت كافة املواضيع املتعلقة بتحضير وكتابة 

املشاريع وإدارتها في جميع املراحل: التخطيط والتنظيم واإلشراف والتقييم.
وقال نيكوالس روبسون من الشرطة األوروبية: إن ما ميز هذه الدورة اجتماع املوظفني من دوائر 
املعلومات  وتكنولوجيا  والتدريب  التخطيط  مثل  القضاء  ومجلس  العامة  النيابة  في  مختلفة 

واإلعام والشؤون اإلدارية واملالية.
أثللرت اخلبرات  الللدورة  وأن تكون  للقاءات مشابهة،  بأن تكون هناك فرصة  أمله  وأعللرب عن 
واملعلومات لدى املشاركني ليساهموا في تطوير العمل في مؤسساتهم، خصوصا وأن الدوائر التي 
يعملون بها حديثة النشأة في معظمها، ودعا املشاركني إلعطاء تغذية راجعة واقتراحات لدورات 

أخرى.

النائب نفاع :الفجوات في نتائج 
امتحانات التقييم  تعكس التمييز 

برصد امليزانيّات بني العرب واليهود 
نتائج  فللي  الفجوات  ان  مستعجل  اقللتللراح  فللي  نفاع  سعيد  الكنيست  عضو  قللال   - الللقللدس   
امتحانات التقييم املسمى )امليتساف( بني العرب واليهود ستبقى ما دامت سياسة التمييز في 

رصد امليزانّيات قائمة ، وتساءل :
كيف ميكن تقليص الفجوات ما دام ما تستطيع أن تخصصه بلدية راهط للصرف على الطالب 

هو 54 شيكا في السنة في حني أن أوفكيم تخصص 5٣99 وتل أبيب 12800 شيكل.
االقتصادي  االجتماعي  الوضع  بني  عضوي  ارتباط  بوجود  يقولون  املوضوع  في  الباحثون 
والتحصيل العلمي وال ميكن تقليص الفجوات إال بتقليص الفجوات االقتصادّية، على ضوء هذه 

احلقيقة كل مجهود سيبذل لن يفي باملطلوب.
وأردف: 

العرب سيبقون "بني حجري الرحى" وضع ثقافّي اجتماعّي متدن من ناحية وسياسة حكومة 
متييزّية من ناحية أخرى، والسؤال كيف ميكن التغلب على هذا الوضع مع استمراره ؟

وقد أجاب الوزير بإسهاب رّدا على االقتراحات وتقرر في النهاية حتويل األمر إلى جلنة املعارف 
لبحث معمّق في املوضوع.

نظيف يدلي بشهادة امام محكمة راسل  
حـول انتهاكات املستوطنني في فلسطني

 لندن - وفا - أدلى رئيس االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في محافظة أريحا واألغوار وائل 
نظيف، بشهادة أمام محكمة 'راسل حول فلسطني' املنعقدة في لندن، حول املمارسات العنصرية 

للمستوطنني في الضفة الغربية وبخاصة منطقة األغوار.
وكانت احملكمة قد وجهت لنظيف دعوة لإلدالء بشهادته أمام هيئة احمللفني حول اآلثار املباشرة 
للمستوطنني على العمال الفلسطينيني العاملني في املستوطنات، ومعاناة املواطنني جراء األعمال 

الهمجية التي ينفذها املستوطنون بحقهم.
 واطلع نظيف احملكمة على األوضاع العامة في فلسطني وآثار احلصار اخلانق على قطاع غزة، 
وآثار إقامة اجلدار على املزارعني وقطاع الزراعة بشكل عام، كذلك اآلثار البيئية املدمرة التي 

تخلفها مصانع املستوطنات على املياه اجلوفية.
وأوضح نظيف أن محكمة 'راسل' تأخذ طابعا شعبيا وليس قضائيا ملزما وتضم مؤسسات أهلية 
وحقوقية دولية وشخصيات أوروبية عاملية ذات نفوذ وخبرة في مجاالت حقوق اإلنسان والقانون 
الدولي اإلنساني أمثال السفير ستيفن هيسل من فرنسا الذي صاغ امليثاق الدولي حلقوق اإلنسان، 

واللورد انتوني جيفورد الناشط في حقوق اإلنسان واحلريات من بريطانيا.
ولفت إلى أن هذه احملكمة عقدت جلستها األولى حول فلسطني في األول من شباط عام 2010 
إسرائيل، ومناقشة  األوروبللي وعاقاته مع  للبحث في سياسات وممارسات االحتاد  في برشلونة 
االتفاقيات التجارية ما بني االحتاد األوروبي وإسرائيل التي جتاوزت كافة املسؤوليات األخاقية 

جتاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني.
 وأشار إلى أن دورة احملكمة في لندن خصصت لاستماع إلى شهادات حول التعاون ما بني الشركات 

األوروبية ونظيراتها اإلسرائيلية التي تعمل في األرض الفلسطينية وداخل املستوطنات .

معرض  "غزه 2010 " يفجر صراعا بني مؤيدي 
القضية الفلسطينية واملتطرفني اإلسرائيليني

لندن - محسن االفرجني - صراع من نوع آخر يخوضه مؤيدو القضية الفلسطينية على الساحة األوربية 
ضد ممارسات اجلماعات اإلسرائيلية "املتطرفة" التي حتاول التصدي للفعاليات التضامنية الغربية مع 

الشعب الفلسطيني غير أنها تفشل في كثير من األحيان.
لكن اإلرادة الفلسطينية انتصرت مجددا وهذه املرة في قلب العاصمة الفرنسية باريس ومن خال مصور 
صحافي أملاني وثق مشاهد العدوان اإلسرائيلي على غزة أواخر العام 2008 وعرضها في " معرض صور غزه 
التي  املؤيدة إلسرائيل  الواقعية" وهو ما أغضب املجموعات  2010 " لفضح االحتال "باحلقائق والصور 

حاولت اقتحام املتحف وتخريب الصور املعروضة.
ومتكن املصور األملاني "كاي فيدينهوفر" من إعادة فتح معرضه الثاثاء املاضي بعد إغاقه بسبب تظاهرة 
ملجموعة مؤيدة إلسرائيل، في متحف الفن احلديث التابع لبلدية باريس فيما غصت جنبات املعرض ليس 

بالزوار فقط بل باملتضامنني القادمني للتعبير عن تضامنهم مع املصور الصحفي األملاني.
وحسمت إدارة متحف الفن احلديث املوقف حينما أكدت أنها " ال تستطيع تعليق التظاهرة الفنية، 
ألن تنظيمها مت مبقتضى اتفاق مع مؤسسة "كارمياك جسيون" الفرنسية ينص على " متكني مؤسسة 
كارمياك من عرض مجموعة من الصور التقطها املصور األملاني بغزة، بداية السنة اجلارية، في أحد أروقة 

املتحف ملدة شهر كامل".
وكانت مؤسسة كارمياك قد أنشأت العام املاضي جائزة للصورة الصحفية منحتها أول مرة لوايدينهوفر 

)44 عاما( الذي فاز قبل ذلك بجائزتني عامليتني للصورة الصحفية. 
وبدت صورة الطفلة جميلة الهباش التي مت بتر ساقيها بسبب صاروخ إسرائيلي أصيبت به مع باقي أفراد 
أسرتها داخل منزلهم وفي زاوية أخرى من املعرض الذي ركز على صور األشخاص املعاقني واملشوهني بسبب 

العدوان اإلسرائيلي بدت صورة مأساوية تبني أنقاض منزل أبو سمراء بحي عبسان اجلديدة بقطاع غزة.
لعشرات  صللورا  التقطت  التي  عدسته  خال  من  العدوان  آثللار  بشاعة  توثيق  في  األملاني  املصور  وجنح 
الفلسطينيني الذين أدت القنابل والقذائف اإلسرائيلية إلى بتر بعض أعضائهم أو إصابتهم بتشوهات بدنية 

فظيعة إلى جانب صور توضح أنقاض منازل وبنايات سكنية تركها قصف جيش االحتال أثرا بعد عني.
أصحاب احلق ينتصرون.

لكن إقامة املعرض كشفت عن صراع خفي يدور في األروقة األوروبية بني جماعات عربية و أوروبية داعمة 
للحقوق الفلسطينية وبني مجموعات إسرائيلية "متطرفة" حتاول حشد التأييد للسياسات اإلسرائيلية 

العدوانية وجتذب إليها أصوات اجلماعات الغربية املتطرفة.
وفي تعقيب خاص بل "القدس"  اعتبرت احلملة األوروبية لرفع احلصار عن غزة أن ما حدث يعكس 
"حالة من االشتباك اإلعامي على الساحة الغربية بشكل عام وعلى الساحة األوروبية على وجه اخلصوص 
في ضوء تشكل حتالفات جديدة بني مؤيدي املشروع الصهيوني والكتل اليمينية املتطرفة املناهضة للحقوق 

العربية واإلسامية عامة".
أن  موضحة  اإلعامي"  االشتباك  هذا  "محور  تعد  الفلسطينية  القضية  أن  األوربية  احلملة  وأكللدت 
مناصريها حققوا "جناحات غير مسبوقة جاءت في الدرجة األولى نتيجة للممارسات العدوانية اإلسرائيلية 

واستمرار احلصار على قطاع غزة بجانب االعتداء الدامي على أسطول احلرية".
ورغم ما وصفته احلملة بل "عمليات ترهيب وتخويف منظمة ميارسها اللوبي الصهيوني " من خال 
الناشطني  بحق  والتخويف  املاحقة  أعمال  أو  الفلسطينية  للقضية  املناصرة  الفعاليات  على  االعتداء 
اإلعامية  اآللة  لنجاح  انعكاس  األعمال مبثابة  اعتبرت هذه  أنها  إال  اإلرهللاب  الدائم مبناصرة  ووصفهم 
االحتال  ممارسات  مبررات  تسويق  في  الصهيوني  املشروع  أنصار  وفشل  الفلسطينية  للقضية  املناصرة 

العدوانية" وفق التصريح.
وكان حتالف "أوروبا إسرائيل" وموقع "درزز.فر" أعلن مسؤوليته عن محاولة منع إقامة معرض الصحفي 
األملاني فيما دان املجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا املعرض منذ افتتاحه معتبرا أن املصور "ال 
يريد فقط إظهار ضحايا عمليات حربية كما يحصل لألسف في كل النزاعات املسلحة بل هدفه دعائي".

لن نرضخ للتهديدات.
وتصدت جمعية "أوروبا-فلسطني" لدعم الفلسطينيني لتلك اجلماعات مؤكدة أنه "من الضروري جدا 
في مواجهة هذه احلمات والتهديدات والضغوطات أن نذهب بأعداد كبيرة لزيارة املعرض لتشجيع إدارة 

املتحف على عدم الرضوخ لهذه الوسائل غير املقبولة".
وشجبت "أوليفيا زمور" الناطقة باسم جمعية التضامن األوروبي مع فلسطني، في تصريح "للجزيرة 
الفرنسية  اليهودية  الدفاع  رابطة  أعضاء  من  يكونوا  أن  مرجحة  بل"املخربني"  وصفتهم  من  سلوك  نت" 
مستنكرة إقدام املجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا بداية األسبوع املاضي على وصف املعرض 
بأنه "عمل سياسي دعائي" لصالح الفلسطينيني وانتقاده الشديد بلدية باريس لسماحها بتنظيم هذه 

التظاهرة الفنية في متحف تابع إداريا للمدينة.
واعتبرت الناشطة الفرنسية أن هذا "املوقف التحريضي" هو الذي مهد حملاولة االعتداء على املعرض 
مشيدة في الوقت ذاته بجرأة "وايدينهوفر"  ألن "صوره تكشف للعالم أجمع مأساة آالف الفلسطينيني 

الذين بترت آلة احلرب اإلسرائيلية أعضاءهم وشوهت أجسامهم. 
وكان املصور الصحافي "وايدينهوفر "  زار فلسطني ألول مرة منذ إحدى وعشرين سنة وأقام عامني في غزة 
خال تسعينيات القرن املاضي وعاد إلى غزة في كانون الثاني املاضي ملعاينة مخلفات العدوان اإلسرائيلي.

مستشار األمن القومي السابق للرئيس 
اوباما ال يعرف ان كان نتنياهو مستعدًا 

للتخلي عن االراضي الفلسطينية
واشنطن-من محمد سعيد - قال مستشار األمن القومي االميركي السابق جيم جونز الذي استقال من 
منصبه في تشرين االول املاضي إنه بالرغم من عدم حتقيق جناح في اجلهود التي بذلتها الواليات املتحدة 
وحلفاؤها األوربيون والعرب لتسوية الصراع العربي - اإلسرائيلي فإن هناك إمكانات في اللحظة الراهنة 

لتحقيق ذلك من خال دفع السلطة الفلسطينية وإسرائيل الستئناف املفاوضات املباشرة بينهما.
ورأى جونز أن السلطة الفلسطينية أصبحت أكثر تقبا التفاق سام يسمح بانسحاب تدريجي لقوات 

االحتال اإلسرائيلي من الضفة الغربية.
وقال جونز في ندوة نظمها معهد آسنب يوم االثنني وشارك فيها أيضا ستيفن هادلي مستشار األمن القومي 
للرئيس السابق جورج بوش إنه إذا كانت السلطة الفلسطينية مستعدة لقبول فكرة قيام دولة فلسطينية 

بشكل تدريجي فأنه يرى فرصة لقيام تلك الدولة في مدة ال تتجاوز 10 سنوات.
عن  للتخلي  استعداد  على  نتنياهو  بنيامني  اإلسرائيلية  احلكومة  رئيس  كان  إن  يعرف  ال  إنه  وقللال 
التي حتتلها إسرائيل. وأضاف: "من الصعب احلصول على صورة واضحة في بعض  الفلسطينية  األراضي 
األحيان عما يجري، فكما تعلمون كنا نظن في مرات كثيرة أننا ماضون إلحراز تقدم ولكننا وجدنا انه ال 

ميكن أن نتوصل إليه".
واكد أنه ال ميلك اي معلومات حول ما إذا كان نتنياهو مستعدًا للتنازل عن أراض للفلسطينيني إلمتام 
عملية السام وإقامة الدولة الفلسطينية، لكنه اشار إلى أن نتنياهو يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع 
احلكومة االئتافية احلالية وأن من الصعب التكهن بتصرفاتها. وأعرب جونز عن اعتقاده بوجود فرصة 

كبيرة لعودة اجلانبني إلى طاولة املفاوضات.
وقال جونز إن الفشل ليس خيارا خاصة في ظل تنامي النفوذ اإليراني في املنطقة وإمكانية حصول 
إيران على الساح النووي وأن الدول العربية تدعو قبل االنضمام إلى حلف في مواجهة إيران أن يتم تسوية 
الصراع العربي - اإلسرائيلي. واشار إلى أن ادارة الرئيس باراك أبواما تأخذ في االعتبار مطالبة الزعماء 

العرب واألوروبيني بالتعامل بحزم مع إسرائيل لدفع عملية التسوية إلى األمام.
من جانبه أعرب هادلي عن تفاؤله وقال: "أعتقد أن هناك سببا للتفاؤل. كما قال اجلنرال جونز، واجلميع 
يعرف ما هو احلل. انه دولتان دميقراطيتان، اسرائيل وفلسطني، تعيشان جنبا إلى جنب في سام وأمن. 

فلسطني وطن للفلسطينيني وإسرائيل وطن للشعب اليهودي".
واعرب هادلي عن اعتقاده بوجود الكثير من احلوافز للقيام بذلك وقال: "لقد صنع الرئيس محمود 
عباس التاريخ قبل خمس سنوات عندما كان يقوم بحملته ملنصب الرئيس على فكرة إقامة دولة فلسطينية 
من خال املفاوضات وليس العنف، وهذا كان قبل خمس سنوات، وعند نقطة مهمة فإنه يحتاج إلى إظهار أن 
هذا القرار اجلريء الذي اتخذه ال يزال قائما. وكان لدى نتنياهو فرصة تاريخية إلنهاء عزلة إسرائيل ووضع 

حد لنزع الشرعية عنها وإقامة إسرائيل كوطن للشعب اليهودي في الشرق األوسط إلى االبد".
الدولة  السام. سام فياض وعباس يريدان بناء مؤسسات  العرب يريدون  إن "الزعماء  وقال هادلي: 
الفلسطينية اآلن في ظل االحتال، وهو أمر مهم جدا ألن على حد سواء يظهر للفلسطينيني أن الدولة هي 

أمر حقيقي، ويظهر لاسرائيليني ان هذه الدولة لن تكون ماذا آمنا لارهابيني".
ودعا هادلي احلكومة األميركية إلى احلذر في محاولتها إقناع اجلانبني بتجاوز قضية املستوطنات.

معتقلة منذ 11 شهرًا دون محاكمة..

استجواب املدونة السورية طل 
امللوحي دون محام

دمشق-أ ف ب-أعلنت منظمات حقوقية سورية، امس، أن املدونة الشابة طل امللوحي مثلت في العاشر 
من تشرين الثاني اجلاري لاستجواب أمام النيابة العامة في محكمة أمن الدولة العليا، من دون أن تشير هذه 
املنظمات الى التهم املوجهة إليها، وذلك ألن االستجواب لم يتم بحضور محام عن املتهمة. وذكرت املنظمات 
في بيان أن "ممثل النيابة العامة في محكمة امن الدولة العليا بدمشق استجوب بتاريخ العاشر من تشرين 

الثاني املدونة السورية الشابة طل امللوحي ومن ثم أعادها الى سجن دوما للنساء".
وقال رئيس الرابطة السورية حلقوق االنسان إن "املنظمات لم تتمكن من معرفة التهم املوجهة الى طل 

امللوحي ألن محامي امللوحي لم يكن حاضرًا".
وأشار البيان الى أن طل "التزال قيد احلبس االنفرادي هناك )في سجن دوما( منذ نهاية شهر أيلول 

املاضي".
وأضاف أن عائلتها "لم تتمكن من زيارتها منذ الزيارة الوحيدة التي جرت في ٣0 ايلول 2010".

وكانت منظمات حقوقية من بينها "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ في نيويورك مقرًا لها طالبت 
السلطات السورية باإلفراج الفوري عن امللوحي.

وقال بيان للمنظمة إن أحد أجهزة االستخبارات السورية استدعى املدونة في 27 كانون االول املاضي 
وأقراصًا مدمجة  وصللادروا جهاز كمبيوتر  أمنيون منزلها  وبعد يومني، دهم عناصر  الفور.  واعتقلها على 

وكتبًا.
ولم تعط اجهزة االمن اي تفسير العتقالها، بحسب "هيومن رايتس ووتش".

وناشدت والدة امللوحي الرئيس السوري بشار األسد "التدخل لإلفراج عن ابنتها املعتقلة لدى جهاز أمن 
الدولة في دمشق". ونفت الوالدة اي عاقة البنتها املولودة في الرابع من تشرين الثاني 1991 "بأي تنظيم 
سياسي سوري معارض او غير معارض"، مشيرة الى أن "جدها محمد ضيا امللوحي شغل منصب وزير الدولة 

لشؤون مجلس الشعب في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد".
الى  او "احالتها  الفوري" عن املدونة السورية  اليوم "باإلفراج  وطالبت املنظمات احلقوقية في بيانها 

القضاء العادي املختص فيها لو تأكد ارتكابها ألعمال تعتبر مخالفة للقانون السوري".
كما شددت على ضرورة "متكينها من احلصول على املساعدة القانونية الازمة وضمان محاكمتها محاكمة 

علنية تتوافر فيها شروط احملاكمة العادلة".
ومن املنظمات املوقعة على البيان الرابطة السورية للدفاع عن حقوق االنسان واملرصد السوري حلقوق 

االنسان واملنظمة الوطنية حلقوق االنسان في سوريا واملنظمة العربية حلقوق االنسان في سوريا.
وعبرت املنظمات "قلقها البالغ إزاء استمرار العمل باحملاكم االستئنائية في سوريا وبشكل خاص محكمة 

أمن الدولة العليا في دمشق التي ال تتوافر فيها الشروط واملعايير الدنيا للمحاكمة العادلة".

تصوير: محمود عليان القدس - مواطنون يزيلون اثار الدمار الذي احلقته بلدية القدس في حزما حيث ازالت امس 6 مشاتل زراعية ومحاجر. 


