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في التقرير االستراتيجي ملركز الزيتونة للدراسات:

الدالالت والتداعيات إلعالن الوالء ليهودية إسرائيل
ابو خضير - اصدر مركز  القدس - محمد 
االستراتيجي  ت��ق��ري��ره  ل��ل��دراس��ات  ال��زي��ت��ون��ة 
ال��س��اب��ع وال��ع��ش��ري��ن ب��ع��ن��وان "إع�����ان ال���والء 
والتداعيات". ال���دالالت  يهودية:  إلسرائيل 

ق���ال ف��ي��ه ان ك��اف��ة ال��ت��وج��ه��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة 
األخيرة تشير إللزام املواطنني الذين يحملون 
اجلنسية اإلسرائيلية بقسم الوالء إلى تصاعد 
املتطرفة  والدينية  اليمينية  التيارات  ق��وة 
أبناء  العنصرية ضد  وت��زاي��د    في  إسرائيل، 
فيها،  املقيمني  ال��ع��رب  م��ن  األص��ل��ي��ني  ال��ب��اد 
عليهم.  والتضييق  الضغط  محاوالت  وتزايد 
ربط  لقانون سياسي مهمته  أنها مقدمات  كما 
حل القضية الفلسطينية مبستقبل مواطني  

إسرائيل  من فلسطينيي 1948.
أن  :"مب��ا  االستراتيجي  التقرير  في  وج��اء 
فلسطينيي ال� 48، يعتبرون بأن وجودهم في 
بادهم هو أسبق على قيام "دولة إسرائيل"، 
انتمائهم  م��ع  يتناقض  اإلع���ان  ه��ذا  أن  ومب��ا 
الديني والقومي؛ فإنهم سيرفضون بإصرار أداء 

قسم الوالء ل� "يهودية إسرائيل".
إن تعارض املواقف واالعتبارات بني احلكومة 
يفتح  األصليني  الباد  وأصحاب  اإلسرائيلية 
ال��ب��اب أم��ام ع��ّدة ت��داع��ي��ات، ت��دف��ع  إسرائيل  
منسوب  ارت��ف��اع  نحو  وبينهم  بينها  والعاقة 
 ،48 ال���  فلسطينيي  على  والتضييق  ال��ت��وت��ر 
ل��ل��ب��دء بسياسة  امل��وات��ي��ة  ال���ظ���روف  وجت��ه��ي��ز 
التهجير؛ غير أن ذلك سيعرض  إسرائيل  ملزيد 

من العزلة الدولية.
على  ص��ادق��ت  نتنياهو  حكومة  ان  ي��ذك��ر 
الصلة  ذات  اجل��دي��دة  األوام����ر  م��ن  مجموعة 
بقضية الدخول إلى  إسرائيل  والهجرة. وتّدعي 
احلكومة أن العوامل التي دفعتها إلى طرح هذه 
غير  ال��دخ��ول  أو  التسلل  مشكلة  ه��ي  األوام���ر 
األوام��ر  ه��ذه  وبناء على  ال��ب��اد.  إل��ى  الشرعي 
على  طرحها  ح��ال  قوانني  إل��ى  ستتحول  التي 
كما  قراءات  الكنيست إلجازتها بثاث  طاولة 
املتقدمني  م��ن  ُيطلب  أن  يكفي  ال  متبع،  ه��و 
بطلب املواطنة اإلسرائيلية التعبير عن الوالء 
للدولة حسب النص املألوف: "أصرح بهذا بأن 
بل  "إس��رائ��ي��ل"،  لدولة  مخلصا  مواطنا  أك��ون 
على املتقدم عندئٍذ أن يضيف عبارة "كدولة 
يهودية ودميوقراطية". إن مصدر هذه األوامر 
ث��م ال��ق��وان��ني ع��دد م��ن ال����وزراء مدعومني من 
اليمينية  البرملانية  وكتلهم  أحزابهم  أعضاء 
املتطرفة وعلى رأسها حزب "إسرائيل بيتنا" 
برئاسة ليبرمان، وهذا احلزب حصريًا يسعى 
العرب  على  القوانني  من  مجموعة  فرض  إلى 
ّد من حرياتهم  الفلسطينيني في "إسرائيل" تحَ

وتركاتهم.

القراءة والتحليل
الوالء غير مرتبط  أن موضوع  يبدو جليًا 
بقدر  الشرعي،  غير  واملكوث  التسلل  مبسألة 
ب��ات��ت تقض  ال��ت��ي  بالقضية  م��رت��ب��ٌط  أن���ه  م��ا 
ال��داف��ع  وه��ي  أال  اإلس��رائ��ي��ل��ي  اليمني  مضاجع 
من  يقتربون  فالفلسطينيون  الدميوغرافي. 
السكان في  كامل  تعداد  نحو 50% من  تشكيل 
"اخلطر"  ولهذا  التاريخية،  فلسطني  ح��دود 

الدميوغرافي تداعيات مستقبلية على اعتبار 
"إسرائيل" دولة يهودية.

اخلاصة  املقترحات  ن��ص��وص  ي��راج��ع  وم��ن 
بهذا املوضوع، يدرك أن احلصول على املواطنة 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ش���روط ل��ي��س ف��ق��ط ب��ال��والء 
ك�"دولة  لها  بالوالء  وإمن��ا  إسرائيل"،  "لدولة 
هذا  م��ؤي��دو  ويعلن  ودمي��ق��راط��ي��ة"،  يهودية 
في  بها  معمول  ب��والءات  "شبيه  بأنه  املشروع 
دول كثيرة، وينسجم مع روح ومضمون وثيقة 

استقال إسرائيل".
وب��ع��د ف��ح��ص ه���ذا االدع�����اء ب��دق��ة يتبني 
وحتى  ��رة،  وال��ن��يِّ املتقدمة  ال��دول  في  يلي:  ما 
ف��ي ع��دد م��ن ال���دول النامية، ف��أن م��ن يرغب 
ُيطلب منه قسم  ما ال  دول��ة  إل��ى  االنتماء  في 
معينة،  أيديولوجية  لعقيدة  أو  لدين،  والٍء 
الدميوقراطية  وال��ق��وان��ني  الدستور  إل��ى  إمن��ا 
واحترام قوانني الدولة. فعلى سبيل املثال قسم 
الوالء في الواليات املتحدة هو لدستور الباد 
وبلجيكا  النرويج  في  وكذلك  عنه.  وال��دف��اع 
للقوانني  ه��و  ال����والء  وال��ب��رازي��ل  وس��ن��غ��اف��ورة 

وحلقوق اإلنسان.
في  أو  نامية  دول  في  حتى  أن��ه  لنا  وتبنينَّ 
درجة أقل من تلك املتقدمة، والتي فيها أقليات 
قومية أو دينية فإن قسم الوالء مبني بصورة 
للدولة.  ال��والء  على  فيه  والتركيز  محايدة، 
ولنأخذ الهند على سبيل املثال، فإن قسم الوالء 
فيها هو للدستور والقيام بالواجبات املدنية. 
وكذلك في الصني يكون الوالء للدولة وليس 

للدين البوذي أو للحزب الشيوعي احلاكم.
وال يطلب في الواليات املتحدة أو الهند أو أي 
دولة أخرى الوالء للدين املسيحي أو الهندوسي. 
لهذا، من الصعب امليل إلى قبول أن قسم الوالء 
ل� " دولة يهودية معمول به وطبيعي في دول 
في  احلكومة  ادع��ت  كما  ال��ع��ال��م"،  ف��ي  كثيرة 
من  أخ��رى  ومجموعة  للقانون  طرحها  معرض 

األوامر العنصرية ضد العرب.
إن اقتراح القانون غريب في عاملنا املعاصر، 
كما حاولنا أن نبني ذلك ظاهريًا كخطوة أولى 
ن��ح��و ف��ه��م وض��ع��ي��ة ال��ق��ان��ون وت��داع��ي��ات��ه بعد 
ُتشّرع  القوانني  أن  ن��درك  أن  كما يجب  ذل��ك. 
ل��ت��ح��دي وم��واج��ه��ة ق��ض��اي��ا وم��س��ائ��ل عالقة 

تتاج إلى حل.
األوام���ر وم��ن ثم  أن ه��ذه  م��ا ناحظه هنا، 
هو  أكثر مما  بهدف سياسي  ُطرحت  القوانني 
الناس.  حياة  لتسهيل  أو  اجتماعي  أو  قانوني 
فبداًل من تنظيم العاقة بني األقلية العربية 
م��ع ال��دول��ة وال��ت��ع��ام��ل معهم ك��م��واط��ن��ني، فإن 
معهم،  تتعامل  احلالية  اإلسرائيلية  احلكومة 
لم  إن  أنها ضدهم وتاربهم  تعلن  باألحرى  أو 

يستجيبوا لقوانينها، مبا فيها قانون الوالء. 
وم���ا دم��ن��ا ن��ت��ح��دث ع��ن دواف����ع األوام����ر ثم 
برئيسها  احلكومة  أن  ن���درك  فإننا  ال��ق��وان��ني 
وعدد كبير من وزرائها، وخاصة وزراء اليمني، 
مواطني  والء  في  التشكيك  مسألة  يطرحون 
ال��دول��ة ال��ع��رب بعد 62 ع��ام��ًا م��ن ح��ي��اة دول��ة  
إسرائيل ، مع أنهم - أي املواطنون العرب - ما 
الثانية  امل��س��أل��ة  أم���ا  ف��ي��ه��ا.  يعيشون  ي��زال��ون 

املتعلقة بأن قسم الوالء يتماشى مع ما ورد في 
وثيقة االستقال، فهو غير صحيح باملرة، وفق 
ما ميكننا فحصه باالستناد إلى النص )وهذا 
وث��ي��ق��ة االس��ت��ق��ال  م��واف��ق��ت��ن��ا ع��ل��ى  ال يعني 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، أو أن��ه��ا وث��ي��ق��ة دمي��وق��راط��ي��ة 
الوثيقة: أن دولة  إسرائيل   بالكامل(: ورد في 
االجتماعية  احل��ق��وق  ف��ي  امل���س���اواة  ستطبق 
والسياسية لكل مواطنيها، بدون فرق في الدين 
والعرق واجلنس، وتضمن حرية الدين والضمير 
واللغة والتربية والثقافة. وأشارت الوثيقة إلى: 
أن سكان  إسرائيل  العرب لهم حقوق مواطنة 
لهم  يكون  أن  في  حق  ولهم  ومتساوية،  كاملة 
متثيل مناسب في مؤسسات الدولة كافة. هذا 
اجلانب ال يتساوى مع نص تصريح قسم الوالء 

املقترح في القانون اجلديد.
دالالت وتداعيات منها:

- سير  إسرائيل  في ه��ذا االجت��اه سيؤدي 
إلى عزلها، وإبراز كونها مغايرة للقيم واألعراف 

املتبعة في باقي دول العالم.
- إن التصريح بالوالء لدولة يهودية، كشرط 
في  امل��س��اواة  يتيح  ال  امل��واط��ن��ة،  لنيل  مسبق 
لكل  الكاملة  والسياسية  االجتماعية  احلقوق 
الدين. وال  ب��دون فرق في  إسرائيل   مواطني  
مينح مواطنة كاملة ومتساوية لسكان  إسرائيل  
غير اليهود، ألن أبناء عائات مواطنني غير 
آبائهم  م��ع  ال��ع��ي��ش  سيطلبون  ال��ذي��ن  ي��ه��ود 
للديانة  ال���والء  قسم  ت��أدي��ة  إل��ى  سيضطرون 
فقط  وليس  ديانتهم،  ليست  وه��ي  اليهودية 

للدولة كإطار سياسي، أو ملؤسساتها وقوانينها.
العرب  املواطنني  ضد  التمييز  تكريس   -  
في "إسرائيل ، وقوننة هذا التمييز في قوانني 

الدولة.
-  رفع منسوب التوتر والنزاع بني األغلبية 
ال��ي��ه��ودي��ة واألق��ل��ي��ة ال��ق��وم��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة في 

"إسرائيل".
القومية  األقلية  أب��ن��اء  وتييد  إق��ص��اء   -
التامة  امل��ش��ارك��ة  م��ن  إس��رائ��ي��ل   ف��ي   العربية 
والفعالة في مجمل النشاط احلياتي االجتماعي 

والسياسي والعام.
 - إحلاق ضرر بالغ وواسع في أسس النظام 
أولى  جهة  فمن   . إسرائيل  في   الدميوقراطي 
يطلب تقدمي قسم الوالء للدين، أو للعقيدة 
أو لقومية معينة بهدف الفوز بحقوق مواطن 
النظام  ُأس���س  م��ع  وه���ذا ال يتساوى  أس��اس��ي��ة، 
التعددية  واملؤسس على  املبني  الدميوقراطي 
وح��ري��ة ال��دي��ن وال��ع��ب��ادة وال��ف��ك��ر. وم���ن جهة 
ث��ان��ي��ة ف���إن ه���ذه اخل���ط���وة ال��ت��ي ُت��ن��ِق��ص من 
إسرائيل   عليها   تأسست  التي  الدميوقراطية 
)وفق ادعاء آباء الصهيونية ومؤسسي الدولة(، 

وال تضمن وجودها كدولة يهودية.
إسرائيل   مظهر   أن  قانونيني  ادع����اءات   -
قوانني  في  وقائمة  مكفولة  يهوديتها  كدولة 
سابقة، ُحددت فيما حددته مؤسسات الدولة 
وأع��ي��اده��ا واح��ت��ف��االت��ه��ا وع���دد م��ن ال��ق��وان��ني 
اخلاصة بحق عودة اليهود من الشتات، وكذلك 
شعارات الدولة هي تعبير عن يهوديتها، ولذا 
فإن إبراز هذا املوضوع في هذه املرحلة ليس من 

باب معاجلة القضايا قانونيًا، وإمنا خللفيات 
سياسية وأيديولوجية عنصرية.

- احل��ك��وم��ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ت��ع��رف م��ع��رف��ًة 
تامة أن املواطنني العرب فيها لن يكونوا على 
استعداد للتوقيع على تصريح والء كهذا، ألن 
اإلعان عن "دولة يهودية" فيه إشارة واضحة 
وصريحة إلى سياسات إهمال األقلية العربية 
والتمييز ضدها. ومبا أن القضية الفلسطينية 
لم جتُد حًا لها، ربطت احلكومة بصورة غير 
فرض  في  رغبتها  بني  عنها  مصرح  أو  معلنة 
يهودية الدولة ونظرتها نحو مواطنيها العرب 

وبني حل القضية الفلسطينية.
ال��ع��رب في  امل��واط��ن��ني  - ط��رح مسألة والء 
إسرائيل ووضع عامات استفهام حول والئهم 
مسألة  ب��ال��ذات، هي  املرحلة  ه��ذه  في  للدولة، 
أس��اس ملجموعة  أي��ض��ًا  سياسية ص��رف��ة، وه��ي 
من أمور مفتعلة )أو مناورات سياسية( ستؤدي 
إسرائيل  ب��ني  االخ��ت��اف  تصعيد  إل��ى  حتمًا 
كدولة ومواطنيها العرب، وستؤدي إلى غليان 

في الشارع العربي في إسرائيل.
فرض  إل��ى  ال��ق��ان��ون  إق���رار  عملية  ستدفع 
من  واس��ع��ة  ش��رائ��ح  على  وع��ق��وب��ات  مخالفات 
املواطنني العرب في إسرائيل، ومنها ستتمسك 
احلكومة برفض منح مواطنة لهذه الشرائح، ما 
سيؤدي إلى طرح مشاريع ترحيل )ترانسفير(. 
إثنني  كل  صباح  يطرح  ليبرمان  فإن  وللعلم، 
أراض  وتبادل  تبادل سكاني  وخميس مشاريع 
كإحدى خطوات املفاوضات احلالية مع الطرف 

الفلسطيني.
قبول  يرفضون  "إسرائيل"  في  العرب  إن 
ق���ان���ون ق��س��م ال�����والء ك���ش���رٍط ل��ل��ح��ص��ول على 
ت��ع��ري��ف��ه��م ألنفسهم  م��ن��ط��ل��ق  م���ن  امل���واط���ن���ة، 
وأن  إسرائيل.  إقامة  قبل  فلسطني  في  بأنهم 
إليها.  يأتوا  لم  وه��م  عليهم،  ج��اءت  إسرائيل 
ل��ه��ذا، ي��ع��ت��ب��رون ه���ذا ال����والُء م��ن��اف��ي��ًا للحالة 
حلقوقهم  سالبًا  يعتبرونه  وألنهم  الطبيعية، 
كمواطنني  وحقوقهم  كمواطنني،  الطبيعية 
تأسيسها،  منذ  "إس��رائ��ي��ل"  هكذا  اعتبرتهم 
معهم  تتعامل  ال  إسرائيل  حكومات  كانت  وإن 

بشكل متساٍو.

السيناريوهات واالحتماالت:
تداعيات هذا القرار من املتوقع أن تسير نحو 

أحد السيناريوهات الثاثة التالية:
على  والتضييق  التوتر  منسوب  ارتفاع   .1

فلسطينيي ال� 48:
أساس منظومة  السيناريو على  يقوم هذا 
ال���ق���وان���ني واإلج�����������راءات ال��ع��ن��ص��ري��ة ال��ت��ي 
املتعاقبة  اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ات  فرضتها 
التوقع  ه��ذا  وي��ع��زز   .48 ال���  فلسطينيي  على 
اإلح����ص����اءات ال��ت��ي ت��ش��ي��ر إل���ى اق���ت���راب ع��دد 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، داخ������ل ح������دود ف��ل��س��ط��ني 
ال��ت��اري��خ��ي��ة، م���ن ال��ت��ع��ادل م���ع ع���دد ال��ي��ه��ود 
االحتمال  هذا  من  الذي يجعل  اإلسرائيليني. 
اإلسرائيلية  احلكومة  ممارسة  هو  قائمًا  أم��رًا 
واتساع  الفلسطينيني،  على  متزايدًا  ضغطًا 
شعبية القوى اليمينية والدينية املتطرفة في 
الوسط اليهودي، واستمرار املستوطنني اليهود 

في عمليات التعدي على ممتلكات ومقدسات 
أهل الباد األصليني.

2. البدء بسياسة التهجير:
الذي يفتح الباب أمام مثل هذا االحتمال هو 
رفض فلسطينيي ال�48، مسلمني ومسيحيني، 
أن  إذ يصبح من احملتمل  ال���والء،  إع��ان قسم 
بسلسلة  للقيام  اإلسرائيلية  احلكومة  تسعى 
م��ث��ل: س��ح��ب اجلنسيات  إج�����راءات ع��ق��اب��ي��ة، 
لألبناء  اجلنسية  إعطاء  ورفض  اإلسرائيلية، 
وللمواليد اجلدد، واإلقصاء عن احلياة العامة؛ 
االجتماعية والسياسية، واحلرمان من الدخول 

إلى املؤسسات العامة.... وغيرها.
كما يزيد من قوة هذا االحتمال سعي قوى 
إسرائيلية ميينية نافذة مثل حزب "إسرائيل 
عمليات  إق��رار  إل��ى  ليبرمان،  بقيادة  بيتنا" 
"ت���ب���ادل س��ك��ان��ي" ف��ي م��ش��روع ال��ت��س��وي��ة مع 

الفلسطينيني، فضًا عن تبادل األراضي.
3. تعرض إسرائيل للعزلة الدولية:

ال ش��ك ب���أن ق��ان��ون ال����والء واإلج�����راءات 
في  السياسي  النظام  ستصبغ  ل��ه،  املواكبة 
إسرائيل مبجموعة من القيم واألعراف التي 
تتناقض مع تلك املعتمدة لدى باقي شعوب 
ودول العالم احلر. وبالتالي فإنها سوف تسهم 
في توسيع دائرة اتهام "إسرائيل" بأنها أكثر 
وأنها  الدوليني،  واألم��ن  السام  تهدد  دول��ة 
السابق في جنوب  العنصري  النظام  وريثة 

أفريقيا.
ال�����ذي ي���زي���د م���ن اح���ت���م���االت ت����ول ه��ذا 
أربعة  ال��ت��ق��اء  واق��ع��ة،  إل��ى حقيقة  االح��ت��م��ال 
عوامل مع بعضها البعض: أ. عدم التوصل إلى 
ب.  فلسطينية.  دول��ة  قيام  وع��دم  نهائي  حل 
بالرغم  أرضهم  في   48 ال���  فلسطينيي  صمود 
من اإلجراءات اإلسرائيلية العنصرية املتزايدة 
ض��ده��م. ج. ت��زاي��د ال��وع��ي ال��ع��امل��ي ال��رس��م��ي 
وال��ش��ع��ب��ي ب��امل��م��ارس��ات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، وت��زاي��د 
املطالبات في كل مكان أال تبقى إسرائيل دولة 
ف��وق ال��ق��ان��ون، وأن ت��ك��ّف أم��ري��ك��ا ع��ن تقدمي 
الغطاء واحلماية لها. د. وقوع مؤيدي إسرائيل 
يترددون  وقانوني، يجعلهم  أخاقي  في حرج 
ال��دف��اع ع��ن ه��ذه "ال��دول��ة"  أو يحجمون ع��ن 
وعن سياساتها التي تتنافى، بشكل مطلق، مع 

الشرعية الدولية وشرعية حقوق اإلنسان.

مقترحات الدراسة
1. أن ترفض القيادة الفلسطينية االعتراف 
بيهودية إسرائيل، باعتباره يتعارض مع مبادئ 
القانون الدولي، ومع أسس بناء الدولة احلديثة 

املعاصرة.
2. دعم حق فلسطينيي ال� 48 بكافة حقوق 

املواطنة.
أية  الفلسطينية  ال��ق��ي��ادة  ت��رف��ض  أن   .3

عمليات تبادل سكاني مع إسرائيل.
واألعمال  والقوانني  امل��واد  جمع  يتم  أن   .4
"إسرائيل"  لكشف  اإلسرائيلية،  العنصرية 
أمام الرأي العام الغربي والعاملي، ومن على املنابر 
الدولية ذات االختصاص،  واملؤسسات  العاملية 
عنصري"،  متييز  دولة  "إسرائيل  أن  واعتبار 

والعمل على عزلها دولياً. 

ندوة سياسية لقوات االمن الوطني 
في جنني

جنني  - علي سمودي - نظمت دائرة العاقات العامة واالعام لقوات االمن الوطني في جنني 
ندوة سياسية تعبوية مبناسبة ذكرى قرار "التقسيم" للعقيد جمعة موسى نائب قائد منطقة 

جنني . 
وحضر اللقاء 80 ضابطا وصف ضابط وجنديا في قاعة الشهداء في املقاطعة.

بشعبنا  حلقت  التي  واملعنوية  واجلسدية  النفسية  اآلالم  موسى  جمعة  العقيد  واستذكر 
الفلسطيني نتيجة هذا القرار اجلائر الذي لقي الدعم من القوى املعادية وحلفائها على حساب 

مقدرات شعبنا.
واشار  العقيد جمعة، الى ان هذا القرار مرر جراء توفر غطاء من الدول القوية الجبار شعبنا 
االعزل للتنازل عن جزء مهم وكبير من الوطن ولم تلقى نداءات شعبنا للتضامن معه آذان صاغية 
ال من قريب وال من متضامن وال من تقدمي بل كان هناك اصطفاف مصالح من كا املعسكرين 

الكبيرين لدعم هذا القرار.
وتطرق العقيد جمعة الى التضحيات الكبيرة التي قدمها شعبنا الفلسطيني في شتى االماكن 

التي يتواجد بها منذ هذا القرار الظالم للحفاظ على وحدة الوطن والشعب .

اختتام معرض "القراءة للجميع" 
الكتاب  معرض  جنني  في  األمريكية  العربية  اجلامعة  في  اختتم   - سمودي  علي   - جنني 
الذي نظمته اجلامعة ووزارة الثقافة تت عنوان "القراءة للجميع" بهدف تشجع القراءة ونشر 

الثقافة واملعرفة.
وأدار حفل اخلتام الطالب عبد الكرمي تركمان وحضره حسن السعيد مدير مكتبة اجلامعة 

ومجموعة من الشعراء الفلسطينيني باإلضافة إلى عدد كبير من طلبة اجلامعة.
وتضمن حفل اخلتام مسابقات ثقافية وجوائز مقدمة من وزارة الثقافة، باإلضافة إلى إلقاء 
قصائد للشعراء باسل بزراوي وباسم الهيجاوي ونفني طنيه وفي نهاية حفل اخلتام قدمت فرقة 

األصيل للدبكة الشعبية فقرة فنية تفاعل معها الطلبة واحلضور.
وزارة  أصدرتها  التي  الفلسطينية  الروايات  نقاش وتليل إلحدى  املعرض، مت  وعلى هامش 
الثقافة الفلسطينية، كما ألقى الدكتور طارق كميل احملاضر في كلية احلقوق في اجلامعة محاضرة 
تدث فيها حول حقوق امللكية الفكرية ووسائل حمايتها وصور االعتداء على حق املؤلف واثر 
امللكية  الفلسطيني في حماية  القانون  النشر، كذلك مت نقاش دور  املعلومات على  تكنولوجيا 

الفكرية وأين تكمن املشكلة في حماية هذه امللكية. 

جمعية اللد االجتماعية تكرم حجاج 
بيت الله احلرام 

بيتونيا �  كامل جبيل - أقامت جمعية اللد االجتماعية في مقرها مبدينة بيتونيا احتفالها 
السنوي امس لتكرمي حجاج بيت الله احلرام بعد أن أدوا فريضة احلج لهذا العام، بحضور رئيس 
بلدية بيتونيا عرفات خلف والوكيل املساعد في وزارة األوقاف الشيخ خميس عابدة  ومدير عام 

الشؤون االجتماعية برام الله األستاذ أمني العنابي. 
التي  املختلفة  االنشطة  الى  احلجاج، مشيرا  العويسي  املهندس خالد  اجلمعية  رئيس  وهنأ   
البلدية  الريادي للجمعية مؤكدًا حرص  الدور  تقدمها اجلمعية للمجتمع احمللي.  وثمن خلف 

على الوقوف إلى جانب اجلمعية ودعمها في كافة املجاالت.
وأكد الشيخ عابدة على األهمية التي توليها وزارة األوقاف لتأمني حج مريح حلجاج فلسطني، 

وحرصها الدائم على توفير كافة اخلدمات لهم.  
وشكر العنابي اجلمعية على جهودها في خدمة املجتمع احمللي، مهنئا حجاج بيت الله احلرام 

بعودتهم ساملني ومتمنيا لهم حياة سعيدة.
و في نهاية احلفل وزعت الدروع والهدايا على حجاج بيت الله احلرام وأعضاء الهيئة التأسيسية 
وأعضاء الهيئات اإلدارية السابقني، كما قدم رئيس اجلمعية دروعا فخرية لرئيس البلدية والشيخ 

عابدة و األستاذ العنابي.

مبناسبة اليوم العاملي للمتطوعني

"شمس" يطالب باعتبار العام احلالي "عام الشباب"
والدميقراطية  اإلن��س��ان  حقوق  مركز  دع��ا  س��م��ودي-  علي   - جنني 
مؤسساتهم  داخ��ل  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ  ف��ي  الشباب  دور  لتعزيز  "ش��م��س" 
دميقراطية  حياة  وجود  على  يعتمد  والذي  اختافها،  على  الشبابية 
حقيقية وتعزيزها داخل هذه املؤسسات، وإلى زيادة  املساحة احلقيقة 
املمنوحة للشباب جلهة حرية الرأي والتعبير، مبا يضمن تكافؤ الفرص 
قائم  بناء مجتمع مدني دميقراطي  للمشاركة في  الشباب  أمام جميع 

على املساواة والعدالة.
وفي بيان صدر عنه مبناسبة اليوم العاملي للمتطوعني، ذّكر مركز 
من  الفلسطيني  املجتمع  نصف  من  أكثر  يشكلون  الشباب  أن  "شمس" 
الناحية العددية، إال أنهم من الناحية الفعلية ليسوا كذلك، فهم ميثلون 

أقلية باملفهوم السياسي.
واضاف "ان تبوء الشباب املسؤولية في الهيئات السياسية الرسمية لم 
يعد يعتبر أحد املطالب األساسية لدميقراطية النظام السياسي فحسب، 
بل يتعدى ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي وفعلي 
عن مصاحلهم فاملشاركة باختاف تسمياتها هي شأن عام، ال ميكن للفرد 
أن يكون مؤثرًا، أو مشاركًا، أو فاعًا فيها ما لم يعترف بدوره في احلياة 
الدور دون قيود ذات طابع متييزي"،  العامة، وبحقه في ممارسة هذا 
منوها الى ان ذلك يتطلب قبل كل شيء إجراء تغييرات جوهرية على 

مجمل التشريعات والقوانني التي تد من تطور مشاركة الشباب . 

وث��م��ن م��رك��ز "ش��م��س" اجل��ه��ود امل��م��ي��زة ل����وزارة ال��ش��ب��اب وال��ري��اض��ة 
واجنازهم اخلطة اإلستراجتية الوطنية عبر القطاعية للشباب والتي 
على  ق��ائ��م  فلسطني  ف��ي  الشبابي  العمل  م��ن  ج��دي��دة  ملرحلة  ت��ؤس��س 
،ودعا  الشبابية  واألولويات  احلاجات  إلى  استنادًا  واالحترافية  املهنية 
اعتبار  ض��رورة  إل��ى  الشباب  مع  العاملة  الفلسطينية  املؤسسات  كافة 
ضمن  منها  يتناسب  ما  تضمن  وأن  لعملها  مرجعية  اإلستراجتية  هذه 
ملبدأ  وتعزيزًا  العمل  في  التكاملية  ملبدأ  تقيقًا  وبرامجها  أنشطتها 
االستثمار األمثل للموارد البشرية واملادية،آملني من الوزرة السرعة في 
إعداد خطة تنفيذية، من اجل ترجمة اإلستراتيجية إلى واقع ُمعاش 
للشباب ومؤسساته، بالتشاور مع املؤسسات الرسمية واألهلية لتحديد 

األولويات واملشاريع التنموية املرتبطة باإلستراتيجية.
واكد انه ينظر بخطورة بالغة إلى إقدام احلكومة املقالة في قطاع 
غزة بإغاق منتدى شارك الشبابي،بالتزامن مع احتفاالت العالم باليوم 
العاملي للمتطوعني، باعتبار هذا العام عام الشباب . وّذكر أن منتدى شارك 
هو أحد املؤسسات الشبابية الرائدة في املجتمع الفلسطيني، ومؤسسة 

مهنية وحيادية تتصف بالعمل اجلاد لتمكني الشباب. 
املؤمتر  البناء لعقد  واقتراحهم  املركز مببادرة منتدى شارك  واشاد 
الوطني لتكرمي املتطوعني الفلسطينيني "عونة" 2010 تت عنوان 

"لنحتفل بفلسطني ".

"القدس املفتوحة" تفوز باملرتبة األولى في مسابقة 
البحوث العلمية للطلبة على املستوى العربي

في  األول��ى  املرتبة  على  املفتوحة  القدس  جامعة  القاهرة-حصلت 
مسابقة البحوث العلمية للطلبة املشاركة في امللتقى الطابي اإلبداعي 
العربي  املجلس  ينظمه  ال��ذي  العربية  اجلامعات  الت��اد  عشر  الثالث 
بجمهورية  شمس  عني  جامعة  في  العربية  اجلامعات  طاب  لتدريب 
مصر العربية، تت عنوان"اجلامعات العربية واملجتمع"، وذلك مبشاركة 
الوطنية،   النجاح  بيرزيت،  منها  الفلسطينية  اجلامعات  من  العديد 

العربية األمريكية، جامعة القدس وجامعة األزهر.
وفازت الطالبة ذكريات مشهور ضميري من منطقة طولكرم التعليمية 
في املرتبة األولى عن بحثها "معيقات تنمية وتطوير مجالس الهيئات 
احمللية في فلسطني- محافظة طولكرم منوذجًا"، والذي يشرف عليه 
الدكتور حسني عوض، وذلك من بني 92 بحثًا تأهلت للمرحلة الثانية 

من املنافسة من بني عشرات اجلامعات من األقطار العربية كافة.

وذكر د. محمد شاهني عميد شؤون الطلبة ورئيس وفد اجلامعة في امللتقى، 
أن هذه املشاركة هي األولى للجامعة في هذا امللتقى حيث شاركت اجلامعة من 
خال بحثني حصل األول منهما على جائزة املرتبة األولى واآلخر على املرتبة 
اخلامسة، موضحًا أن هذه البحوث تخضع إلجراءات تكيم علمية ومنهجية 
من خال جلان تكيم من أساتذه اجلامعات العربية املختصني وعبر مراحل 

متتالية يقوم الطالب في نهايتها بعرض البحث على اللجنة ومناقشتها.
اجلامعة  وف��د  مهنئًا  عمرو  يونس  د.  أ.  اجلامعة  رئيس  اتصل  وق��د 
واجلامعات  اجلامعة  وضعوا  حيث  أدائهم  على  والطلبة  الوفد  وأعضاء 
الفلسطينية بشكل عام في مقدمة اجلامعات الفائزة في هذه املسابقة 
من خال احلصول على املرتبة األولى في مجال البحث العلمي والكفاءة 
العربي  الوطن  جامعات  كل  مع  الفاعل  التواصل  إلى  إضافة  العلمية، 

ومتثيل فلسطني بشكل مشرف كما تستحق أن تكون.

خان يونس تتهيأ إلحياء 
مهرجان اجلذور التراثي 

 خان يونس - معا - تستعد عشرات املؤسسات 
األهلية من محافظات قطاع غزة إلحياء مهرجان 
اجلذور التراثي السابع عشر، الذي تنفذه جمعية 
 20 م��ن  أك��ث��ر  م��ع  بالشراكة  احل��ر  والفكر  الثقافة 
مؤسسة أهلية مهتمة بالفولكلور الفلسطيني وتراث 
األجداد .  املهرجان الذي يتخذ بعدا وطنيا سيفتتح 
فعالياته يوم األربعاء 12/8 ويستمر ثاثة أيام في 

امللعب الرياضي للجمعية .
األنشطة  منسقة  ال��ف��ق��ع��اوى  بثينة  وق��ال��ت   
أن   : للجمعية  التابع  الغد  بناة  مبركز  املجتمعية 
املهرجان ال يقتصر على عرض املنتجات التراثية 
فقط بل سيتضمن عروضا حية لعادات ومهن اآلباء 
الفنانني  م��ن  ال��ع��دي��د  سيتضيف  ،ك��م��ا  واألج����داد 
القرى  لرسم بعض  ورشة مفتوحة  التشكيلني في 
الفلسطينية ،إضافة إلى األلعاب الشعبية وغيرها 

من الفعاليات .

محاضرة في طولكرم 
حول مشكلة املياه بفلسطني 

طولكرم – شديد للصحافة- نظم التوجيه السياسي والوطني بطولكرم محاضرة تثقيفية 
حول مشكلة املياه في فلسطني لطالبات مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية تدث فيها خالد 
برهم منسق اللجان الزراعية في الشمال من اتاد جلان العمل الزراعي بحضور تيسير امصيعي 

مدير التوجيه الوطني للشمال وإدارة ومعلمات املدرسة ومجلس األمهات.
وافتتحت احملاضرة رنا اخلولي مديرة التوجيه الوطني  مرحبة باحلضور من الطالبات والهيئة 

التدريسية ومعرفة بدور التوجيه السياسي في تثقيف أبنائنا الطلبة 
وأوضح برهم بان الوطن العربي فقير جدا في املياه كون مياهه تأتي من اخلارج وان األمان 
املائي في الوطن العربي مفقود، واشار الى الطرق التي تتبعها إسرائيل في سرقة املياه اجلوفية 
واالستياء عليها وان متوسط استهاك الفرد الفلسطيني من املياه 80 لتر في اليوم في الوقت 

التي يستهلك به الفرد اإلسرائيلي 400 لتر في اليوم .
كما قدم شرحا حول األحواض الثاثة التي تستمد منها الضفة املياه وهي احلوض الشرقي 
والذي يعتمد في تغذيته وتخزينه على الضفة الغربية واحلوض الشمالي الشرقي والذي ميتد 
من جنوب نابلس وحتى جلبون شماال واحلوض الغربي وميتد من شمال فلسطني حتى حدود 
النقب يتغذى من األمطار التي تهطل على أراضي الضفة الغربية ويعتمد في تخزينه في اراضي 
ال48 وتسيطر إسرائيل على معظم مياه هذه األحواض كما تسيطر على معظم ينابيع الضفة 
الغربية البالغة 500 ينبوع وتطرق برهم للحلول التي تقترحها إسرائيل في حل مشكله املياه 
في الضفة الغربية وغزة منها تكرير املياه العادمة تليه مياه البحر  وتقترح هذه احللول من 

اجل صرف االنظار عن قضية سرقتها للمياه 
واكد امصيعي على ضرورة العمل اجلاد من اجل تثقيف الطالبات وطنيا موضحا دورهن في 

الثقافة الوطنية كون املرأة لها دورا هاما ورئيسيا في تنشئة وتثقيف األجيال.

ادارة السجون ترفض جمعه مع شقيقيه االسيرين 

طفلة خالد الشاويش: من حق ابي االسير املقعد احلرية 
وليس عليه ان يستجدي السجان من اجل عالجه 

جنني - تقرير: علي سمودي - في مستشفى 
سجن الرملة يقبع االسير خالد جمال موسى 
شهداء  كتائب  وق���ادة  مؤسسي  اب���رز  ش��اوي��ش 
امل��وت باحلياة  واق��ع يتساوى فيه  االقصى في 
الن قيود السجن واحكام االحتال لم تسلبه 
حريته وحياته فقط وهو الذي ناضل وضحى 
في سبيل حرية وكرامة شعبه كما قالت زوجته 
الصحية في تدهور  ام قتيبة، بل الن حالته 
ال��ذي  االح��ت��ال  رص��اص  ومضاعفات  مستمر 

اقعده وحوله لعاجز تزيد من معاناته. 
الشاويش الذي يبلغ العمر من اليوم  )32 
حياته،  في  هامه  جتارب  ثاث  عاصر  عاما(، 
االولى العضوية في مجموعات الفهد االسود في 
االنتفاضة االولى، وحصار املقاطعة مع الرئيس 
اخلالد ابو عمار في ظل انتفاضة االقصى حيث 
س��اه��م ف��ي ت��اس��ي��س ك��ت��ائ��ب االق��ص��ى وخ��ال 
امل���وت باعجوبة،  م��ط��اردت��ه اص��ي��ب وجن��ا م��ن 
بحقه  القاسية  االح��ك��ام  الثالثة  وال��ت��ج��رب��ة 
االسرائيلية  السلطات  مازالت  ممن  واشقائه 

تعتقلهم وترفض جمعه بهم .
جتربة نضال 

خالد  "يشكل  ع��ادل":  "ام  الوالدة  وقالت 
جتربة صمود وعنوان نضال االبن الفلسطيني 
ابنائي في  اصغر  كونه  ورغم  البار في وطنه، 
يتتفانى  كان  فانه  انفار   6 من  املكونة  اسرتي 
الدراسة  مقاعد  على  وقضيته  شعبه  خلدمة 
في مدارس طوباس، منذ صغره متيز عن جيله 
ودوما يتحدث عن الوطن والشعب وفلسطني، 
لم  االول��ى  االنتفاضة  ش��رارة  اندلعت  وعندما 
تصاعد  وم��ع  واجبه  تأدية  عن  خالد  يتأخر 
ملجموعات  انضم  شعبنا  ضد  االحتال  حرب 
ال��ف��ه��د االس�����ود م��ن��ذ 1989 والح��ق��ت��ه ق���وات 

االحتال التي لم تنل من ارادته وعزميته".
ورغ���م زواج����ه ورزق����ه ب��االب��ن��اء ف���ان خالد 
اصر على تادية واجبه في انتفاضة االقصى، 
واضافت زوجته "ام قتيبة": "التحق بكتائب 
شهداء االقصى وبدأت قوات االحتال تطارده 
ب��ش��دة، ح��رم��ت��ن��ا م��ن��ه ف��ت��رة ط��وي��ل��ة وخ��ال 
اجتياح رام الله عام 2002 اصيب بعدة اعيرة 
نارية في العمود الفقري وفي يده مما ادى الى 

اصابته بشلل نصفي."
وت���اب���ع���ت: "وب���ع���د اص��اب��ت��ه مت ن��ق��ل��ه ال��ى 
هناك  وت��ع��رض  احلكومي  الله  رام  مستشفى 
لغيبوبة ملدة 72 يوما وملوت سريري ملدة 72 
ساعة وبعد مدة  زال اخلطر، واستغرب االطباء 
م��ن جن��ات��ه ب��اع��ج��وب��ة الن���ه اص��ي��ب ب��رص��اص 
رشاش )عيار 500( وقرر االطباء زراعة فقرات 
اخرى "باتني " غير تلك التي ازيلت نتيجة 

االصابة". 
ال��ذي تغيرت  ال��زوج��ة بصور خالد  ت��دق 
"لم  وتضيف:  االعتقال  وبعد  قبل  مامحه 
ن��ع��ش ي��وم��ا كالبشر ب��ني االص��اب��ة واالع��اق��ة 
واحلياة،  واالكل  النوم  طعم  حرمنا  واملاحقة 
فقد استمرت قوات االحتال في مطاردة زوجي 
حتى وهو مصاب بعدما اعتبرته احد مؤسسي 
كائب شهداء االقصى في الضفة الغربية، وعاش 
وهو مقعد بجانب الرئيس الراحل ابو عمار في 
الرئيس حتى  وبقي مع  الله  رام  املقاطعة في 

خال اجتياح املقاطعة، كما مكثت معه ملدة 3 
سنوات على التوالي هناك لرعايته، وطالبت 
املقاطعة  محاصرتها  اث��ن��اء  االح��ت��ال  ق���وات 
رفض  عمار  اب��و  الرئيس  لكن  زوج��ي  بتسليم 
تسليمه كونه مطاردا ومقاوما واعتبره كاحد 
ابنائه، وبعد وفاة الرئيس ابو عمار بقينا في 
املقاطعة  ملدة عام وبقي خالد يتلقى العاج 

في مستشفى ابو ريا". 
ل���م جت����دي ك���ل اج�������راءات احل����ذر حل��م��اي��ة 
حكما  سيكون  ال��ذي  االعتقال  ش��ر  م��ن  نفسه 
باالعدام عليه بسبب خطورة وضعه الصحي 
تقول ام قتيبة: "فقد استمروا في ماحقته 
مقعد  وه���و    2005/6/25 ف��ي  اع��ت��ق��ل  ح��ت��ى 
وجرى  اعتقاله فجاة ومت اقتياده دون كرسيه 
حديدي  ك��رس��ي  على  وض��ع��ه  ومت  الكهربائي 
من قبل جنود االحتال، وبعد ذلك نقل الى 
مركز تقيق في القدس ملدة 4 اشهر، ثم نقل 
ملستشفى الرملة وهناك وعلى الرغم من وضعه 
الصحي وكونه مقعدا لم تراعي ادارة املستشفى 
العاج، فهي تزوده فقط  وضعه ولم تقدم له 
بحبة االكامول التي ال جتدي نفعا، وقدم طلبا 
ملتابعة  خاص  ومركز  مستوصف  الى  للخروج 
وضعه ورغم اجراء الفحوصات وصور لاشعة 
له  لكن االطباء لم يزودوه باي نتائج او حتى 

لم يعطوه أي دواء مناسب لعاجه". 
كوابيس الوضع الذي يجتجز فيه تنغص 
على عائلة الشاويش وزوجته حياتها، وتدفع 
واخ��رى  تبكي  ت���ارة  مضاعفا  الثمن  ال��زوج��ة 
عاما(   65( ع���ادل"  "ام  وال��دت��ه  ولكن  تصلي، 
اصبحت تعاني من عدة امراض، اما والده "ابو 
فانه يبقى  السابع  العقد  الذي جتاوز  ع��ادل" 
ص��ام��ت��ا م��ن ش���دة ح��زن��ه ورغ���م م��ح��اول��ة كبت 
وهو  انسان  الي  ضعفه  اظهار  وع��دم  مشاعره 

متاثر كثيرا نتيجة فراق اوالده عنه.  
وبحسرة ومرارة قالت "ام قتيبة": "زوجي 
خ��ال��د االن م����ازال ي��ع��ان��ي م��ن ش��ظ��اي��ا داخ��ل 
خاصرته وفي العمود الفقري والنخاع الشوكي 
ول���م ي��ق��در االط��ب��اء ع��ل��ى اج����راء أي���ة عملية 
كثيرا  عليه  ستؤثر  النها  الشوكي  النخاع  في 
ك��ام��ل  وح��ال��ي��ا ال يتعاطى  ت���ؤدي لشلل  وق��د 
انه بحاجة البر خاصة لعاجه  دواء رغم  أي 
طلبا  وق��دم  جسده  في  املوجودة  الشظايا  من 
للمستشفى بتوفيرها لكنها رفضت واعتبرته 

"ارهابيا"". 
عوقب النه طلب جمعه مع 

اشقائه 
وتتعدد اشكال العقوبات التي تفرض على 
االسير خالد، وقالت زوجته: "عاقبوه بالعزل 
ملدة شهر نتيجة تقدمه بعدة طلبات جلمعه مع 
اشقائه االسيرين ناصر ومحمد، وكانت االدارة 
في كل مرة ترفض طلبات خالد علما انه بقي 

يقدم تلك الطلبات ملدة 3 سنوات."
للمحكمة  قضية  خ��ال��د  "ورف���ع  واض��اف��ت: 
طلبه  في  للنظر  املستشفى  ادارة  على  العليا 
ووافقت احملكمة على طلبه، لكن االدارة قامت 
مقيد  وه��و  البوسطة  ف��ي  للمحكمة  ب��إن��زال��ه 
اليدين والقدمني على الرغم من انه مقعد ومت 
اخلامسة  الساعة  منذ  املستشفى  من  اخراجه 

لم  االدارة  لكن  اخلامسة مساء  صباحا وحتى 
كامل  البوسطة  في  وابقته  للمحكمة  تنزله 
تلك املدة ولم يحضر أية محكمة كعقاب له 
وبقي دون طعام وشراب، ورغم ذلك مازال خالد 
ترفض  التي  وحقوقه  مطالبه  على  مصمما 

االدارة تلبيتها له على الرغم من معاناته". 
واضافت والدته: "حياتنا جحيم ومعاناة 
ابكي كل يوم فراق االحبة بني القبر والسجن 
سجن  في  جمعهم  ترفض  االحتال  وسلطات 
واح�����د، ف��اب��ن��ي م��وس��ى اس��ت��ش��ه��د ع���ام 1992 
السجن  وف��ي  ف��دائ��ي��ة،  ق��ائ��دا ملجموعة  وك���ان 
وهو  بالسجن 999 عاما  ناصر محكوم  يقبع  
اعتقل  وم��ح��م��د   ،2004 ع����ام   م��ن��ذ  م��ع��ت��ق��ل 
عام  2006 ومحكوم بالسجن 11 عاما، ورغم 
اجتماع شملهم  من  نحرم  التعسفية  االحكام 

وزيارتهم معا". 
واصدرت سلطات االحتال منذ عام قرارا 
ملدة  الزيارة  من  قتيبة"  "ام  زوجته  بحرمان 
عام بسبب الرفض االمني وكذلك ابنها قتيبة، 
وذلك كما قالت ام قتيبة استمرار للعقوبات 
لضغوط  استجابة  زوج���ي  على  ت��ف��رض  ال��ت��ي 
عائلة رئيس حركة كاخ مائير كهانا الذي يتهم 

خالد بالضلوع في عمليه قتله. 
"انصار" كرمية االسير خالد تبلغ من العمر 
19 عاما والتحقت في جامعة القدس املفتوحة، 
وقالت: "كل ليلة امل الشوق يحملني لوالدي 
ابكي واصلي واعيش للحظة لقائه وقد كبرنا 
بفرح  فيها  سأشعر  التي  اللحطة  غيابه  في 
وسعادة عندما يعود والدي الينا ونتمكن من 
قتيبة  اخرين   ابناء  ثاثة  وخلالد  عاجه، 
وتسنيم )12  ع��ام��ا(  وع��ن��اد )15  ع��ام��ا(   17(
التي ناشدت بلسان كل اسرتها وقالت:  عاما( 
من  وال��دي  النقاذ  ضمائر  لديهم  تبقى  "م��ن 
ان  ويجب  صغارا  منه  حرمنا  البطيء  امل��وت 
نستعيده ونحرره، ابي مناضل وحقه احلرية 
السجان  يستجدي  ان  وليس  االس���رى  ك��ل  م��ع 
يستجدي  ال  طبعا  وه��و  دواء  حبة  اج��ل  م��ن 
النهم يريدون منه ذلك لكسر عزميته ولكن 
نحن نفخر بابي ونقول له سننتظرك واملنا 

بالله كبير". 
وحكم الشاويش بالسجن املؤبد 10 مرات بتهمة 
االنتماء لكتائب االقصى والضلوع في عملية قتل 
كاهن والوقوف خلف عمليات نفذها جناح حركة 

فتح العسكري في انتفاضة االقصى . 

االسير خالد الشاويش

إثر زيارتها االسير حجازي في عزله

"مانديال " تطالب بتشكيل جلنة وطنية عليا 
العداد ملف قضية تتعلق باملعزولني

جنني - علي سمودي - دعت مؤسسة "مانديا 
لتشكيل جلنة  واملعتقلني  االسرى  لرعاية شؤون   "
تتعلق  وقضية  شكوى  ملف  الع���داد  عليا  وطنية 
باالسرى املعزولني لرفع عدة قضايا في وقت واحد 
قضية  لرفع  للتوجه  اضافة  عربي،  بدعم  عامليا 
للمحكمة العليا ضد قرار العزل وحشد كل الطاقات 

الغاق هذا امللف ووضع حد ملعاناة هؤالء االسرى. 
وفي بيان صدر اثر زيارة احملامية بثينة دقماق 
من  حجازي  معتز  املعزول  لاسير  املؤسسة  رئيسة 
ببرمجة  اسرائيل  اتهمت  القدس،  في  الثوري  حي 
ترك  اوسع  يلزم  مما  املعزولني  املعتقلني  تصفية 

رسمي وشعبي النقاذهم وحمايتهم.
حياة  على  الشديد  قلقها  عن  دقماق  وعبرت 
بشكل  نفحة  منفى  ف��ي  امل���ع���زول  ح��ج��ازي  االس��ي��ر 
ك��ام��ل ع��ن ال��ع��ال��م وح��ت��ى االس�����رى، ومت����ارس ادارة 
السجون بحقه عدة اجراءات حولت حياته جلحيم 
ومعاناة املوت فيها اشد رحمه من العزل كما نقلت 

عن االسير.
وقال حجازي ان سلطات االحتال التي اعتقلته 
في  6-12-2000، ومنذ اللحظات االولى العتقاله 
واالنتقام الطالة  القمع  اشكال  استخدمت معه كل 
امد اعتقاله والغريب توالي صدور االحكام بحقه 
املخابرات  م��ن  بالعزل  ق��رار  وس��ط  تضاعفت  حتى 

االسرائيلية. 
وف���ي ح��دي��ث��ه ل��دق��م��اق، ق���ال ح��ج��ازي ان���ه بعد 
اعتقاله والتحقيق معه حكم بالسجن ملدة 6 سنوات 
صدر   2001/1/15 وبتاريخ  امنية،  بتهمة  ونصف 
بحقه حكما اخر بالسجن مدة 3.5 سنة تضاف الى 
محكوميته االولى، وبتاريخ 2003/11/15 اضيف له 
حكم سنتني بدعوى مشاكل مع السجانني واالدارة 

التي نقلته خال ذلك للعزل االنفرادي.
واضاف: "يتم جتديد مدة العزل 6 شهور أخرى 
وذل��ك  العسكرية  احملكمة  قبل  م��ن  انتهائها  عند 
بحجة أني غير منضبط في السجن وللحفاظ على 

سامة االسرى وأمن السجن والسبب الرئيسي حسب 
إدعاء احملكمة املعاملة اخلطيرة غير املتوقعة مني، 
اال  السجانني  لتأمني حياة  انه ال يوجد طريق  أي 
ومفبركة  باطله  وه��ي مزاعم  ال��ع��زل،  ووض��ع��ي  في 

وبقرار لعقابي".    
واكدت دقماق من خال زياراتها املتكررة لاسير 
وتستهدف  الصحة  عن  عارية  االحتال  مزاعم  ان 
افشال اي محاولة النقاذه من املوت البطيء والعزل. 
حجازي  ت��ق��دم   2008/7/10 ب��ت��اري��خ  ان��ه  واف����ادت 
في  امل��رك��زي��ة  للمحكمة  محاميه  ب��واس��ط��ة  بطلب 
بئر السبع لنقله لسجن هدارمي بناء على مطالبة 
االسير يحيى السنوار له اال أن احملكمة رفضت تت 
احلجج املذكورة السابقة. وتشارك الفئران حجازي 
واملعزولني زنازين العزل دون ان تتدخل االدارة حلل 
هذه القضية، واف��ادت دقماق ان حجازي تنقل في 
أغلب اقسام العزل في السجون، وعانى بسبب سوء 

املعاملة والطعام املقدم له كما ونوعا.

السيطرة على حريق ضخم في وادي شعيب باالردن
ووزارة  امل��دن��ي  ال��دف��اع  ك���وادر  ع��م��ان - متكنت 
5 ساعات  لنحو  دام  بعد جهد  االردن  الزراعة في 
امس  عصر  بعد  نشب  حريق  على  السيطرة  من 
انه  يعتقد  البلقاء  محافظة  في  شعيب  وادي  في 
قد يكون عائدا الى أعقاب السجائر والفحم الذي 
الطعام وأحيانا الشعال االرجيلة   يستخدم لشوي 

خال فترة تنزه بعض العائات. وكان احلريق قد 
ليأتي  الرياح  سرعة  بسبب  ضخما  واصبح  اتسع 
ب�  ق��درت  مبساحة  وأع��ش��اب  حرجية  أشجار  على 
وزي��ر  االط��ف��اء  عمليات  على  واش���رف  دومن.   200
الزراعة الدكتور تيسير الصمادي ، وقال مدير عام 
احلراج في وزارة الزراعة املهندس محمد الشرمان 

املدني  الدفاع  تابعة ملديرية  آلية  ان حوالي 150 
اليات  بينها  ال��زراع��ة  وزارة  في  احل��راج  ومديرية 
الطرقات  اطفاء وصهاريج تزويد وجرافات لفتح 
وال���ي���ات ال����رد ال��س��ري��ع مت اح��ض��اره��ا م���ن جميع 
مديريات احلراج املنتشرة في مختلف محافظات 

اململكة للتعامل مع احلريق.

الشرطة اإلسرائيلية: املعتقالن بتهمة اإلحراق العمد 
ليس لهما صلة بحرائق الغابات

الشرطة  ق��ائ��د  ق���ال  أ(-   )د ب  أب��ي��ب-  ت��ل 
رجلني  إن  ام��س  كوهني  ديفيد  اإلسرائيلية 
قبض عليهما مساء امس بتهمة اإلحراق العمد 
ليس لهما عاقة باحلرائق الهائلة التي تشتعل 

في غابات الباد.
والقي القبض على الشخصني وهما من سكان 
قرية دالية الكرمل الدرزية بعدما شوهدا وهما 

يلقيان قذائف مولوتوف على غابة قريبة من 
حرائق الغابات املشتعلة منذ أمس االول.وصرح 
هناك  يوجد  بينما  بانه  للصحفيني  كوهني 
عدد كبير من حاالت االشتباه باالحراق العمد 
حرائق  في  السبب  ي��زال  ال  إسرائيل،  شمالي 
الغابات التي اندلعت على جبل الكرمل املتاخم 

حلدود حيفا غير معروف.

أضاف أن احلريق له نقطة اشتعال واحدة 
أن يتوصل  املمكن  أن يكون من  وانه يأمل في 
تديد  إل��ى  السبت  ال��ي��وم  بحلول  احمل��ق��ق��ون 
أم  إه��م��ال  نتيجة  ك��ان  إذا  وم��ا  احل��ري��ق  سبب 
احلريق  ان��دالع  منذ  ان��ه  متعمد.وقال  إح��راق 
حوالي  إج��اء  مت  بقليل،  اخلميس  ظهر  قبل 
17 ألف شخص عن 14 موقع تهددها احلرائق.

ندوة توعوية في سلفيت حول "خطورة املخدرات 
وأثرها املدمر في املجتمع واالسرة"

اخل�����اص  - نظمت  – م���راس���ل ے  س��ل��ف��ي��ت 
ال��ش��ب��اب  ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��دي��ري��ة  ش��رط��ة سلفيت 
التوعية  ال���ن���دوات  م��ن  سلسلة  ام���س  وال��ري��اض��ة 
املدمر  وأثرها  املخدرات  "خطورة  حول  واإلرشادية 
على املجتمع واالسرة" في محافظة سلفيت .وذكر 
العامة واالعام في الشرطة  ادارة العاقات  تقرير 
بالتنسيق والشراكة مع مديرية الشباب والرياضة 
والورشات  الندوات  مت اإلع��داد لتنفيذ سلسلة من 
راف��ات، دير  بديا، مسحة،  بلدات  ن��وادي  تستهدف 

تغطي  محاضرات  سيتبعها  أول��ى  كمرحلة  بلوط،  
كافة البلدات األخرى في احملافظة .وأشاد الدكتور 
باجلهود  وال��ري��اض��ة  الشباب  مدير  بلعاوي  حسام 
التي تبذلها الشرطة وتعاونها مع مديرية الشباب 
وتغطيه  الثقافية  النشاطات  كافة  في  والرياضة 
الكبيرة  املهنية  إلى  ، مشيرًا  الرياضية  املهرجانات 

في اجناز األعمال والنشاطات.
ب����دوره ش��ك��ر م��دي��ر ش��رط��ة سلفيت م��دي��ري��ة 
الشباب والرياضة على تعاونهم مع الشرطة ،مؤكدًا 

على العمل التكاملي بني مؤسسات السلطة الوطنية. 
وأشار املقدم الشلبي إلى ان الشرطة تسعى دائما إلى 
والتواصل  امل��واط��ن��ني  م��ع  العاقة  وتقوية  تعزيز 
ونشر  تعزيز  إل��ى  تهدف  نفسه  الوقت  وف��ي  معهم  
ثقافة القانون ملنع اجلرمية قبل وقوعها، مشيرًا إلى 
خطورة هذه اآلفة التي باتت تشكل ظاهره سلبيه 
يجب معاجلتها بكافة الوسائل والطرق وشكر كافة 
الراعية والقائمة على هذه النشاطات من  اجلهات 

نوادي ومجالس بلدية .


