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تتمات

 «االنطالقة» السابعة واألربعون لحركة «فتح» 

 ندوة حقوقية في محافظة الخليل

 في بيان وزعه قطاع فلسطين واألراضي العربية 

الجامعة العربية تطالب بمالحقة مجرمي الحرب اإلسرائيليين مقترفي المجازر في الحرب على غزة 

 وزيرة الشؤون االجتماعية تدعو للعمل
 على مكافحة ظاهرة عمالة األطفال 

الخليل- الحياة الجديدة- وسام الشويكي- عقدت العيادة 
القانونيــة في جامعة الخليل بالشــراكة مــع مركز إعالم 
حقوق اإلنسان والديمقراطية (شمس)، امس، ندوة بعنوان 
”حقوق اإلنسان بين القانون الدولي والشريعة اإلسالمية“. 
وتخللــت الندوة أربع محاضرات، حيــث قدم الدكتور معتز 
قفيشــة أســتاذ القانون الدولي في الجامعة مداخلة حول 
حقوق اإلنسان في القانون الدولي من حيث الفلسفة العامة 
والمفهوم وتصنيــف الحقوق، وتحدث عن مخالفات قانون 
حقوق اإلنســان التي قد ترتقي إلى جرائم ضد اإلنســانية 
وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن األجهزة 
الحكوميــة ملزمة باألحــكام الدولية األساســية المتعلقة 

بحقوق اإلنسان.
وبــدأ الدكتــور عمــر رحال مديــر مركز شــمس  مداخلته 
بتقديم نبذة حول مشــروع تعزيز حقوق اإلنسان والحكم 
الصالح لطلبة كليات الشريعة، الذي تنفذه شمس بتمويل 
من مؤسســة المســتقبل. وأشــار إلــى أن هذا المشــروع 

جاء للمســاهمة فــي التصدي لظاهرة عــزوف طلبة كلية 
الشــريعة عن مؤسســات المجتمع المدنــي إلى حد وصل 
درجة االغتراب. كما أكد على أن حقوق اإلنســان مستمدة 
من الشريعة اإلسالمية وليست صنيعة الغرب، وتعرض إلى 

واقع حقوق اإلنسان وحرياته العامة في فلسطين.
وقــدم د. لؤي الغــزاوي أســتاذ الفقه والقانــون بالجامعة 
محاضرة بعنوان «حقوق اإلنسان في الشريعة اإلسالمية» 
عقــد خاللهــا مقارنــة بين حقوق اإلنســان في الشــريعة 
اإلسالمية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حيث اعتبر أن 
اإلعالن العالمي بمثابة الصحوة للضمير اإلنســاني خاصة 
أنه جاء بعد حروب أبيدت على إثرها شعوب وأعراق كثيرة. 
وأدار الندوة رشاد توام منسق العيادة القانونية والمحاضر 
في جامعة الخليل، وأشــار إلى أهمية الشراكة بين العيادة 
القانونية ومختلف مؤسســات المجتمــع المدني والدولي. 
أبدى رحال رغبة مركز شمس الستمرار التعاون والتنسيق 

المشترك مع العيادة القانونية.

رام اهللا - وفــا- دعــت وزيــرة الشــؤون االجتماعية ماجدة 
المصري، المؤسســات المحلية والدوليــة إلى العمل الجاد 
للحــد من ظاهرة عمالــة األطفال وآثارهــا المدمرة على 

الطفل والمجتمع.
وشددت المصري في اجتماع عقد، في مركز الطفل للثقافة 
والتنميــة في مخيــم قلنديا امس على ضــرورة مضاعفة 
الجهود في التعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الرسمية 
واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى توفير الحماية 
الالزمة لألطفال، والحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكــدت أهميــة التعاون مــع الوزارة ببــذل أقصى الجهود 
لمتابعة األطفال الذين يعملون كباعة متجولين ومراقبتهم، 
ومساعدتنا في محاربة الظواهر االجتماعية السلبية مثل 
محاربة آفة المخدرات والتســول والتســرب من المدارس 

وعمالة األطفال.

وأشــارت المصري إلى أن محاوالت االحتالل الدائمة بوضع 
العراقيل أمام أي تقدم لعرقلة كل الجهود الرامية إلى الحد 
مــن هذه الظاهرة الخطيرة، حيث ان االحتالل ال يألو جهدا 
على تكريس هذه الظاهرة واتساعها والتي لها تبعات أخرى 
مثل اســتغالل األطفال على المعابــر والحواجز مثل معبر 

قلنديا وغيره من المعابر.
وطالبــت بالعمــل على توعيــة المواطنيــن بخطورة هذه 
الظاهــرة والتركيــز علــى معرفــة حقوق هــذه الفئة من 
األطفال، خاصة أن محاربة هذه الظاهرة تحتاج إلى تكاتف 
الجهود مجتمعــة من الحكومة والقطــاع األهلي والخاص 

والمجتمع المدني بكافة شرائحه ومكوناته.
وحضر االجتماع مدير الشؤون في المحافظة أمين عنابي، 
ورئيس اللجنة الشــعبية في المخيم جمال الفي، وأعضاء 
شبكة حماية الطفولة في المحافظة، والنائب برنارد سابيال.

رام اهللا - وفا- يصادف األول من/كانون الثاني، الذكرى الســابعة 
واألربعيــن النطــالق حركــة «فتــح»، لتكــون بدايــات التحــرك 
الجماهيري على طريق العمل الوطني المنظم، والمرتبط بالثورة 

الفلسطينية,
وتعود جذور نشــأة حركة «فتح» إلى أواخر العام 1957، حيث تم 
عقد لقاء ضم ســتة أشــخاص هم: ياســر عرفات، وخليل الوزير 
وعادل عبــد الكريم، وعبد اهللا الدنان، ويوســف عميرة، وتوفيق 
شــديد، واعتبر هــذا اللقاء بمثابة اللقاء التأسيســي األول لحركة 
«فتح»»، وخالله صاغ المؤسسون ما سمي «هيكل البناء الثوري»,

تبع ذلك انضمام أعضاء جدد منذ العام 1959 كان أبرزهم: صالح 
خلف، وخالد الحســن، وعبد الفتاح حمــود، وكمال عدوان، ومحمد 

يوسف النجار،  وعبد الفتاح إسماعيل، ومحمود عباس,
وظهرت «فتح» من خالل منبرها اإلعالمي األول مجلة «فلسطيننا 
– نداء الحياة»، التي صدرت في بيروت منذ شــهر تشرين الثاني/ 
نوفمبــر، والتي أدارها توفيق خوري، وقامت مجلة «فلســطيننا» 
بمهمــة التعريــف بالحركة ونشــر فكرها ما بيــن 1959–1964 
واستقطبت من خاللها العديد من المجموعات التنظيمية الثورية 
األخرى، فانضم للحركة خالل تلك الفترة كل من: ماجد أبو شرار، 
وأحمد قريع، وفاروق قدومي، وصخر حبش، ويحيى عاشور، وزكريا 
عبد الحميد، وسميح أبو كويك، وعباس زكي، وغيرهم الكثير إلى 

صفوف هذه الحركة الناشئة,
وقررت قيادة «فتح» الموسعة بدء الكفاح المسلح في 1964/12/31 
باســم قوات «العاصفة» بالعملية الشــهيرة، التي تم فيها تفجير 
شــبكة ميــاه إســرائيلية تحت اســم عملية «نفق عيلبــون»، ثم 
تواصلــت عمليات حركة «فتح» وأخــذت تتصاعد منذ عام 1965 

مسببة انزعاجا شديدا للجيش اإلسرائيلي,
وصدر البيان السياسي األول في 1965/1/28 مبينا أن المخططات 
السياسية والعســكرية لحركة «فتح» ال تتعارض مع المخططات 
الرســمية الفلســطينية والعربية، وأكدت الحركــة الحقا ضرورة 
التعبئة العســكرية, وأعلنــت الحركة عن انطالقتها في األول من 
كانون الثاني/ من العام 1965، كيوم لتفجر الثورة الفلســطينية 
المعاصرة, وشــكل انطالق حركة فتح بالكفاح المسلح، في يناير 

1965، والدة حقيقيــة لحركــة المقاومة الفلســطينية المعاصرة 
بعد النكبة، لتعيد معه «فتح» االعتبار لهوية الشعب الفلسطيني 
وشخصيته الوطنية، وتلفت كل األنظار إلى القضية الفلسطينية 

وعدالتها ومكانتها بين حركات التحرر في أرجاء العالم,
وتســتند حركــة فتــح فــي مبادئهــا علــى أن فلســطين أرض 
للفلســطينيين جميعــا، وهــي أرض عربية يجب علــى كل أبناء 
العروبة المشاركة في تحريرها, وبلورت برنامجها النضالي الذي 
اهتم بتعبئة الشــعب الفلســطيني بكل فئاتــه وطبقاته وأماكن 
تواجده، وتجنب الصراع الطبقــي والفئوي والطائفي واإلقليمي، 
وركــز علــى العمل علــى اســتعادة الهوية الفلســطينية لألرض 
والشــعب، وعلى أهمية ترســيخ اســتقالل اإلرادة الفلســطينية، 
وتعظيــم ارتباطها باألمة العربية، واســتقطاب دعمها وحمايتها، 
وبدأت فتح بعدها في اإلعداد النطالق الكفاح المســلح من خالل 

قوات العاصفة,
وتتلخص األهداف المحددة في إستراتيجية حركة «فتح» بتحرير 
األرض المحتلــة وإنهاء االســتيطان والوصول إلى الحقوق الثابتة 
للشــعب الفلسطيني، ويشــمل ذلك حق الشعب الفلسطيني في 
تقريــر المصير، وهــو حق ثابت غيــر قابل للتصرف، ال يســقط 
بالتقادم، اعترف به وأكده المجتمع الدولي، وهو يشــمل حقه في 
إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على األرض 
الفلسطينية المحررة، التي احتلتها إسرائيل بعد الرابع من حزيران 
1967، وحق الالجئين في العودة والتعويض، اســتنادا إلى ميثاق 

األمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة رقم 194,
ارتكزت إستراتيجية حركة فتح على الشعب الفلسطيني ونضاله، 
وأنــه ال بديــل له عن وطنــه؛ ولذلك فقد بذلــت الحركة جهودها 
في كل الميادين لتأكيد الشــخصية الوطنية المستقلة، ولتثبيت 

الهوية الفلسطينية,
اإلسالم واألديان السماوية في إستراتيجية فتح:

فلسطين هي األرض المقدسة لألديان السماوية الثالثة، واإلسالم 
هو دين األغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني، وهو الدين الرسمي 
للسلطة والدولة، وللمسيحية والسامرية نفس القدسية واالحترام، 
وال تسمح حركة «فتح» بأي تمييز بين الفلسطينيين، على أساس 

دينهم وعقيدتهم أو مقدار إيمانهم، وتحترم حرية العبادة للجميع,
دور العالقات الدولية في إستراتيجية «فتح»:

تســعى الحركــة دائما إلى تنميــة عالقاتها الدوليــة وتطويرها، 
موســعة دائرة أصدقائها وحلفائها، ملتزمة اســتراتيجيا بالقانون 
الدولي، وبشرعية األمم المتحدة، ملتزمة بميثاقها, وتنطلق حركة 
فتح في عالقاتهــا الخارجية من كونها حركة تحرر وطني تكافح 
ضد االحتالل اإلســرائيلي، مســتندة دائما في حركتها الشــعبية 
والرســمية إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحقه 
في االســتقالل والعودة، كما أنها تســتند إلى الحماية التي كفلها 
القانون الدولي اإلنســاني، وباألخــص اتفاقية جنيف الرابعة عام 
1949 الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، وحماية المدنيين 
تحــت االحتالل األجنبي، وإلى أحــكام القانون الدولي، التي أكدت 
حق الشعوب في مقاومة االحتالل، والحق في الكفاح ألجل حريتها 

واستقاللها وتقرير مصيرها,
وتعرضــت حركة «فتح» خالل مســيرتها الطويلة إلى العديد من 
التحديات، سواء كانت عمليات التصفية لقيادات في الحركة على 
يد المخابرات اإلسرائيلية «الموساد»، أو مواجهات مع دول عربية، 

أو انشقاقات داخلية، واستطاعت الحركة تجاوزها,
ومنذ مطلع القرن الواحد والعشــرين واجهــت «فتح» العديد من 
التحديات الصعبة, فمع انطالق انتفاضة األقصى في العام 2000 
شــكلت العودة للنضال المســلح والعمليات الفدائية التي نفذتها 
مجموعــات تابعة للحركة معادلة صعبــة أمام قيادة الحركة التي 
خاضت العملية السياســية والمفاوضات مع إسرائيل، منذ مؤتمر 
مدريد للسالم في عام 1991؛ وما تبع ذلك من اتفاقات كان أبرزها 

اتفاق «أوسلو»، وما ترتب عليه من التزامات أمنية,
وشــكلت وفاة زعيم الحركة ياسر عرفات نقطة تحول كبرى في 
مســيرة «فتح» والمسيرة الوطنية الفلســطينية بشكل عام؛ لما 

له عرفات من حالة رمزية للشعب الفلسطيني, شكّ
وبغياب «أبو عمار» -الذي توفي على األرجح بمادة سامة استطاعت 
المخابرات اإلسرائيلية إيصالها لداخل جسمه- تولى رئاسة الحركة 
محمــود عباس «أبو مــازن» الذي بدوره عمل علــى إجراء بعض 

اإلصالحات في مؤسسات الحركة,

القاهــرة - وفــا - جــددت جامعة الــدول العربية أمــس الثالثاء، 
مطالبتهــا بضــرورة مالحقة مجرمي الحرب اإلســرائيليين الذين 
اقترفــوا المجازر في قطاع غزة خالل عدوان نهاية 2008، وبداية 
2009. جاء ذلك في بيان صحفي وزعه قطاع فلسطين واألراضي 
العربيــة في الجامعة فــي الذكرى الثالثة لبدء الحــرب العدوانية 

األخيرة على غزة والتي راح ضحيتها حوالي 1400 شهيد.
وقــال البيــان: «تحــل اليوم الذكــرى الثالثــة للحــرب العدوانية 
العنصرية والتي شــنتها إســرائيل (الســلطة القائمة باالحتالل) 
بجيشها وآالته العسكرية الوحشية بمختلف أنواعها على قطاع غزة 
المحاصــر خالل الفترة من 2008/12/27 وحتى 18 كانون الثاني 
يناير 2009، وأسفرت عن استشهاد 1417 فلسطينيا وجرح حوالي 
4000، وقامت خاللها بإبادة أســر بأكملها ودمــرت خاللها البنية 
التحتية للقطاع والمؤسسات والمزارع، كما استهدفت مراكز تابعة 
لوكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا) وقصفتها عمدا مع سبق 
اإلصرار، رغم علمها بإحداثيات مواقع وكالة تابعة لألمم المتحدة».

ر بأن تقارير دولية عدة أكدت بالبراهين الجريمة اإلسرائيلية  وذكّ
البشعة تجاه قطاع غزة وأهله وخاصة تقرير غولدستون، وتقرير 
جون دوجارد واللذين أظهرا مدى الوحشــية اإلســرائيلية وقسوة 

جرائمها التي ارتكبتها خالل عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وقــال البيان: «وال يزال قطاع غزة يعاني من تبعات ذلك العدوان 
حتى يومنا هذا، كما ال تزال إســرائيل مستمرة في عدوانها عليه 
يوما بعد يوم، وال تزال تفرض حصارها الجائر والمخالف للشرعية 

الدولية والقانون الدولي على القطاع».
وأوضــح أن الحصــار أدى أيضا إلى تدهور األوضــاع الصحية في 
القطاع نتيجة للنقص المستمر في األدوية والمستلزمات والمهمات 
الطبيــة ومنع العديد مــن المرضى من الســفر لتلقي العالج في 

الخارج ما ادى إلى وفاتهم.
وتابع البيان: كما تسبب الحصار في تدهور األوضاع التعليمية في 
ظــل الحصار نتيجة لعدم القدرة على بناء مدارس جديدة تواكب 
التطــور الطبيعي لزيادة الطالب، وتعطــل ترميم المدارس التي 
تضــررت خــالل العدوان، إضافة إلى حرمــان آالف من الطلبة من 
فرصة التعليم في جامعات الضفة المحتلة جراء استمرار الحصار 

وإغالق المعابر.
وأشــار إلى أن إحكام الخناق على غــزة أدى أيضا إلى فقدان آالف 
العائالت الفلسطينية مصادر دخلهما نتيجة فقدان آالف العاملين 
في القطاعات االقتصادية المختلفة أماكن عملهم وانضمامهم إلى 
صفوف العاطلين عن العمل وانعدام األمن الغذائي للكثير منهم.

وذكر باستمرار الحصار البحري لقطاع غزة وتقليص مساحة الصيد 

المســموح لصائدي القطاع إلى 3 أميــال بحرية فقط وحرمانهم 
من الوصول إلى األماكن التي تتكاثر فيها األســماك، إضافة إلى 
االعتــداءات اإلســرائيلية المتكررة من قبل البحرية اإلســرائيلية 
عليهــم وإطالق النيران عليهم والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد 

منهم ومطاردتهم ومصادرة أو تدمير بعض مراكب صيدهم.
وأكد اســتمرار إســرائيل بمنع قوافل المعونة اإلنسانية للقطاع 
من الوصول إليه والعدوان عليها كما حدث مع قافلة اإلغاثة على 
الســفينة مرمرة التركية. وقال البيان: «ورغم مرور ثالث سنوات 
على هذا العدوان الذي أدانه العالم تتعالى في إسرائيل األصوات 
التــي تدق طبول الحرب لعدوان جديد علــى قطاع غزة، حيث ان 
الصمــت الدولي إزاء اســتمرار العدوان والحصــار على القطاع قد 
أعطى ضوءا أخضر إلســرائيل لالستمرار في سياساتها العدوانية 
تجــاه الشــعب الفلســطيني دون أي رادع أو عقــاب». وأضاف: إن 
جامعة الدول العربية (قطاع فلسطين واألراضي العربية المحتلة) 
فــي هذه الذكرى تطالب المجتمــع الدولي وخاصة األمم المتحدة 
وأمينها العام واللجنة الرباعية الدولية بتحمل مسؤولياتهم لرفع 
هذا الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. كما أكدت الجامعة 
ضرورة مالحقة إســرائيل ومعاقبتها علــى الجرائم التي ترتكبها 

بحق الشعب الفلسطيني. 

تتمات

 بيريس: لدى اسرائيل 
وكان بيريــس، مثــل قادة اســرائيليين آخرين، ألمح مؤخرا الى ان اســرائيل ال 
تســتبعد الخيار العسكري ضد ايران. وبررت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 
تقرير أخير مخاوف الغرب من ســعي ايران الى صنع الســالح النووي رغم نفي 

طهران المتكرر.
وفي طهران هدد مسؤول ايراني كبير باغالق مضيق هرمز، الذي يمر عبره 40% 
من النفط العالمي المنقول بحرا، اذا تم فرض عقوبات على الصادرات النفطية 
االيرانية كما نقلت عنه وكالة األنباء االيرانية أمس. وقال نائب الرئيس االيراني 
محمــد رضا رحيمي «اذا أقرت عقوبات علــى (صادرات) النفط االيراني لن تمر 
قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز» مضيفا «ليس لدينا أي رغبة في العداء أو 
العنف (لكن) األعداء لن يتخلوا عن مؤامراتهم اال عندما نعيدهم الى أماكنهم».

وتنوي الواليــات المتحدة وبعض الدول األوروبية فرض عقوبات على صادرات 
ايران النفطية بسبب برنامجها النووي.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي بدأت فيه البحرية االيرانية السبت الماضي 
مناورات لمدة عشرة أيام حول مضيق هرمز. وجرى في هذا االطار نشر القوات 

البحرية شرق هذا المضيق، في بحر عمان وخليج عدن والمحيط الهندي.
وأدت شــائعات عن هذه المناورات الى ارتفاع أسعار النفط لفترة قصيرة مطلع 
كانــون األول الحالي مع بقاء التوتر محتدمــا بين ايران من جهة وبين الواليات 
المتحدة وحلفائها خاصة دول الخليج من جهة اخرى. وتنشــر الواليات المتحدة 

في الخليج قوة بحرية كبرى تتمثل في األســطول الخامس الذي توجد قاعدته 
في البحرين.

وال تتطلــب هذه المنــاورات اغالق مضيق هرمز الذي يربط الخليج ببحر عمان 
كما أوضح الخميس الماضي األميرال حبيب اهللا ســياري قائد البحرية الذي أكد 
مع ذلك ان القوات االيرانية تســيطر على المضيق ويمكنها ان تغلقه اذا تلقت 

األمر بذلك.

  اتهام مرشح 
األميركية الى الكثير من دول العالم من ضمنها اســرائيل األمر الذي أثار حنق 

األميركيين اليهود.
وفي استطالع أخير حل رون بول في المرتبة الثانية في والية ايوا التي ستشهد 
انطالق االنتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري في الثالث من كانون الثاني 

المقبل قبل ان تنتقل الى الواليات األخرى حتى الصيف المقبل.
وسيواجه الفائز في ترشيح الحزب الجمهوري الرئيس الديمقراطي الحالي باراك 

اوباما في السادس من تشرين الثاني 2012.

 بيريس يحث 
يتعرضن إلساءات لفظية من ركاب ذكور إذا رفضن ذلك. 

ورغــم انهــم يمثلون عشــرة بالمئة فقط من ســكان اســرائيل البالغ عددهم 
7.7 مليون نســمة يتمتع المتطرفون اليهود بنفوذ سياســي في بلد لم يحصل 

فيه أي حزب سياســي أبدا على أغلبية فــي البرلمان وتتولى حكومات ائتالفية 
الســلطة دائما. وانضم بعــض الحاخامات الذين ينتمون لحزب شــاس الديني 
المتشــدد الشــريك في الحكومة االئتالفية إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

في التنديد بالعنف. 
وقالت ساريت رامون وهي علمانية تقيم في بيت شيمش ان الوضع في البلدة 
«كارثي منذ سنوات». ويعيش في البلدة خليط من المهاجرين المتشددين دينيا 

واسرائيليين يعيشون حياة عصرية. 
وقالــت لرويتــرز «هــذا األمر لم يبدأ اليــوم وانما أثار ضجة اآلن فقط لألســف 
عندمــا تعرضت طفلة لــألذى والبصق عليها». وأضافت «لكن عندما قلت انني 
تعرضت للبصق علي منذ نحو عام ونصف العام أبدى الناس دهشــتهم.. وكان 

هذا كل ما حدث».
وتجمع مئات األشخاص بعد ظهر أمس في بيت شيمش لالحتجاج على التمييز 
ضد النساء. ونظمت هذه التظاهرة بدعوة من منظمات علمانية ودينية للدفاع 

عن حقوق المرأة.
وأوضحت المتحدثة باســم الشرطة لوبا السامري انه «تم نشر مئات من رجال 

الشرطة االضافيين ومنعت حركة السير في منطقة التظاهرة».

 في ذكرى الحرب 
«التهديدات االســرائيلية بشــن حرب جديدة على قطاع غزة ال تخيفنا (...) وال 
تعدو كونها حربا نفسية ودعائية في مواجهة حالة االنكسار النفسي التي يعاني 

منها االحتالل».
واكد مجددا ان حماس «ماضية في مشروع المقاومة وهي أشد قوة وأكثر تمسكا 
بالحقوق والثوابت الوطنية». واعتبر ان الحرب والحصار على غزة «فشــلت في 
تحقيق األهداف االسرائيلية أمام صمود الشعب الفلسطيني واصبحت غزة اليوم 
قبلــة األحرار في العالــم ونموذجا للتحدي بدال من ان تشــطب من الخارطة». 
واضــاف ان حماس «تعتبر جرائم الحرب االســرائيلية في غزة صورة من صور 
االبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ احتالل ارضه في عام 1948».

من جهتها وفي بيان حصلت وكالة فرانس برس على نســخة منه قالت كتائب 
عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس انه في الذكرى الثالثة للحرب 
«نحــن أقوى (...) ولم تتعد هذه الحرب كونهــا وقودا جديدا لمواصلة الطريق 
نحو انتصارات متتالية». واكدت كتائب القســام «لن نلقي ســالحنا حتى نحرر 
أرضنا شــبرا شبرا والمعركة ســجال والطريق طويل لكنه أقصر من أي طريق 

آخر نحو القدس وفلسطين».
وقال حسن ابو حشيش رئيس المكتب االعالمي الحكومي في الحكومة المقالة 
فــي بيان ان «االحتالل اذا ما فكر بتكرار تجربة العدوان (الحرب) فانه ســيكرر 

الفشل».
ولمناســبة الذكــرى الثالثة للحــرب على غزة قامــت وزارة الداخلية في حكومة 
حماس بتخريج ألف من عناصر الشــرطة بينهم حوالي مئتي امرأة شرطية في 

مقر اكاديمية التدريب التابعة للوزارة بمدينة غزة.

 موقع االنفجار الذي سببه صاروخ من طائرة اسرائيلية على غزة.            «رويترز»

 الرئيس يستقبل ممثل النرويج لدى السلطة   

 الحكم على مقدسي بالسجن 4 سنوات لرشقه سيارة بالحجارة في حي سلوان

 الفلسطينيون يعولون على «نشاطهم الدولي» والمصالحة مع حماس لدفع قضيتهم قدما

 ندوة  في شعفاط حول ” لم الشمل وقضايا سحب الهويات ” 

 حميد يطلع منسق شؤون المحافظات على الوضع في 
الخليل ويكرم الموظفين المتميزين في المحافظة

الخليــل - الحيــاة الجديدة- اطلع محافظ الخليل كامل حميد منســق شــؤون 
المحافظات  موفق درا غمه على الوضع العام في المحافظة .

ورحب المحافظ بالضيف مستعرضا الوضع العام في المحافظة  مؤكدا أن الخليل 
بحاجــة إلــى مزيد من الدعم والتعاون لتقديم الخدمــات األفضل للمواطنين . 

خاصة في ظل االنتهاكات اإلسرائيلية اليومية.
وأشــار منســق شــؤون المحافظات موفــق انه يوجــد العديد مــن االقتراحات 
والمبادرات لتعديل هيكلية المحافظات بحيث تراعي جميع المقاييس والمعايير 
.  مؤكدا ان محافظة الخليل سوف تأخذ حصتها بما يتناسب مع حجم المحافظة 

وعدد سكانها.
كما احتفلت محافظة الخليل بحضور حميد ومنسق شؤون المحافظات والمدراء 
العاميــن والمــدراء والمستشــارين وجميــع العامليــن في المحافظــة بتكريم 
الموظفيــن المتميزين فــي المحافظة وهم مدير دائرة المــرأة في المحافظة 
صفاء أبو اســنينة  ورئيس قســم الحســابات ياســر الدراويش ورئيس قســم 
الحاسوب المهندس ناصر شاللدة ومنسق لجنة السالمة العامة رمضان الدميري 
وســكرتيرة المحافظ أيمان أبو ريان  بجائــزة الموظف المتميز لعام 2011 في 

المحافظة .
وقال حميد  ان هذه المبادرة تأتي في إطار تحفيز الموظفين وتكريم المميزين، 
،شــاكراً لهــم التزامهم وجهدهم وحصولهــم على أعلى تقييم لــألداء، داعياً 
الموظفيــن إلى بــذل المزيد من الجهد لتحقيق رؤية المحافظة ورســالتها في 
التميز والعطاء. وأبدى الموظفون ســعادتهم وشــكرهم للمحافظ على حسن 
رعايته ،مؤكدين االستمرار على نفس النهج وبروح المسؤولية وعمق االنتماء.

رام اهللا - وفا- اســتقبل الرئيــس محمود عباس، في مقر 
الرئاســة بمدينــة رام اهللا، ظهر امس، ممثل النرويج لدى 
الســلطة الوطنية تور وينســلند، الذي جــاء مودعا النتهاء 
مهامــه فــي األرض الفلســطينية، حيث أطلعــه على آخر 
التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الفلسطيني والجهود 

التي تبذلها القيادة إلحياء عملية الســالم وفق المرجعيات 
الدولية.

وثمــن الرئيس، مواقف النرويج من القضية الفلســطينية 
ودعمها لحق شــعبنا في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف على حدود عام 1967.

القــدس المحتلــة - ا.ف.ب - حكمت المحكمــة المركزية 
االسرائيلية في مدينة القدس على شاب من مدينة القدس 
بالســجن الفعلي مدة أربع سنوات وبعشرة أشهر مع وقف 
التنفيذ لرشقه بالحجارة سيارة اسرائيلية في حي سلوان.

وقال بيان نشرته المحكمة المركزية ان «المحكمة فرضت 
على محمد طه (23 عاما) من مدينة القدس من حي سلوان 
عقوبة الســجن الفعلي اربع سنوات وعشرة أشهر مع وقف 
التنفيــذ وغرامــة مقدارهــا 20 ألف شــيقل (5400 دوالر) 
كتعويض لســائق الســيارة وابنته اللذين تعرضا لرشــق 

سيارتهم بالحجارة».

واضــاف البيــان ان «محمــد طه قــام برشــق الحجارة في 
الســادس من أيار 2011 وتسبب بتعريض حياة أب وابنته 
للخطر جراء رشــق الحجــارة ولوال حذر الســائق وانتباهه 

لتسبب ذلك بمأساة».
وتابع ان «أفعال المتهم تتطلب رفع العقوبة وتلزمنا بذلك 
ألن الصور التي التقطت في المكان تظهر ان الحديث يجري 
عن كمين معد مسبقا»، مؤكدا ان «الرشق بالحجارة أظهر 

مدى القساوة والعداوة في توجه» من يقومون بذلك.
واعطــت المحكمة الشــاب فرصة الســتئناف الحكم خالل 

45 يوما.

القــدس المحتلــة - الحياة الجديــدة- نظم مركــز القدس 
للمساعدة القانونية وحقوق االنسان بالتعاون مع نادي شعفاط 
نــدوة حول ” لم الشــمل وقضايا ســحب الهويــات ” في مقر 
النادي  بحضور الرئيس الفخري للنادي محمد حسن أبو خضير 
ورئيس النادي اياد عودة اهللا  وعضوي الهيئة االدارية غسان 
أبو خضير وأشــرف أبو نيع  ومنسق الندوة من مركز القدس 
غالب النشاشــيبي وعدد كبير من الحضور واألشــخاص ذوي 
العالقة ، وتحدثت المحامية  من مركز القدس فادية القواسمي 
عن  كيفية سحب الهويات واالجراءات التي تتخذها السلطات 
لســحب االقامة من المقدســيين وابعادهم الى  خارج حدود 
بلدية القدس ، وطرحت عدداً من األمثلة ألشخاص تم سحب 
بطاقاتهم المقدسية ألسباب مختلفة مشددة على عدم وعي 

المقدســيين الكافي بالقوانين وعــدم مواكبتهم للتحديثات 
والشــروط المعقــدة التي تفرضها الســلطات االســرائيلية، 
وأشارت الى أن الكثير من المقدسيين الموجودين في المهجر 
اما للدراسة أو العمل لفترات متواصلة على غير علم بما يجب 
عليهم أن يقدموا من اثباتات ووثائق تدل على أن  وجودهم 
في الخارج  مؤقتاً ، ما يعرضهم لفقدان حق االقامة ، مشــيرا 
الــى  تعقيد االجراءات المســتمر للمتزوجين من حملة هوية 
الضفة والجوازات األجنبيــة ممن يرغبون في تقديم طلبات 
لما يعرف بـ ”لم الشــمل ” ،   وتخلــل الندوة تفاعل كبير من 
األشــخاص الذين فقــدوا حق االقامة وتم ســحب بطاقاتهم 
المقدســية والذيــن أكــدوا بالفعل أنه كان باالمــكان  تجاوز 
كل هذه االجراءات لو تابعوا ملفاتهم مع الجهات المختصة.

 دورة تدريبية في طولكرم بعنوان «المواطنون الفاعلون»
طولكرم – الحياة الجديدة – نظم مركز العمل التنموي «معا» والمجلس الثقافي 
البريطاني ودائرة الشــؤون العامة في محافظة طولكرم دورة تدريبية بعنوان 
«المواطنون الفاعلون» بمشاركة ثالثين متدربا ومتدربة من قطاع المؤسسات 
األهليــة والبلديــة. وأكد العميد طــالل دويكات محافظ طولكــرم أهمية هذه 
الدورات لبث روح المبادرة والمشاركة للمساهمة  في بناء الوطن واالرتقاء بعمل 
وأداء المؤسسات األهلية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني لتقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين . وتهدف الدورة لبناء الثقة والتفاهم والتعايش الســلمي 
وتعزيــز الحوار  والتوعية بأهمية التنمية المســتدامة والتخطيط للمســتقبل 
بمشــاركة األجيــال والحفاظ على البيئــة وهذا يتطلب التوعيــة بأهمية هذه 

القضايا ونشرها بين المواطنين.

رام اهللا - ا.ف.ب - نظــرا لتعثــر عمليــة الســالم، يعول 
الفلســطينيون على «نشــاطهم الدولي» خصوصا في 
األمــم المتحدة وعلى المصالحــة الداخلية بين حركتي 
فتــح وحمــاس المتنازعتين لدفع قضيتهــم قدما. وقال 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث للصحفيين 
«نحــن حاليــا في فتــرة هدنة ولكــن وقف اطــالق النار 
السياسي ســيتوقف في 26 كانون الثاني». واضاف «اذا 
لم تجمد اسرائيل المستوطنات ورفضت التفاوض على 
حــدود عام 1967 بحلــول ذلك الوقت فاننا سنســتأنف 
حملتنا الدولية». وكان شعث يشير الى الوعد الذي حددته 
اللجنة الرباعية الدولية لالســرائيليين والفلســطينيين 
لتقديــم مقترحــات مفصلة بشــأن الحــدود واألمن من 
أجل التوصل الى تســوية ســلمية. ويقــول المفاوضون 
الفلسطينيون انهم «ردوا بايجابية» على الرباعية وقدموا 
مقترحاتهم وانتقدوا اسرائيل لعدم فعلها الشيء نفسه. 
اال ان المســؤولين االســرائيليين وبدعــم مــن الواليات 
المتحدة اوضحوا انهم ال يريدون الكشف عن مقترحاتهم 
اال فــي اطــار المفاوضات المباشــرة مع الفلســطينيين 
متهميــن اياهم «بمقاطعة» المحادثــات. وكانت اللجنة 
الرباعية للســالم في الشرق األوسط (الواليات المتحدة 
واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة وروسيا) دعت في 23 
أيلول بعد تقديم طلب عضوية دولة فلسطين في األمم 
المتحدة الفلســطينيين واالسرائيليين الى االجتماع في 
غضون شهر لالتفاق على جدول أعمال تفاوضي وااللتزام 
بالوصول الى اتفاق «في موعد ال يتجاوز نهاية 2012». 
وطلبــت اللجنة الرباعية من الطرفين تقديم «اقتراحات 
متكاملة بحلول ثالثة أشهر بشأن األمن واألراضي (مسألة 
الحدود) على ان يحرزا تقدما جوهريا خالل ستة أشهر». 
ويلقي الطرفان اليوم اللوم كل على اآلخر لفشــلهما في 
استئناف المحادثات. وال ينتظر الفلسطينيون في الحقيقة 
الكثير من اللجنة الرباعية الدولية التي يرون انها خاضعة 
للسيطرة األميركية ويعتبرون ممثلها الخاص توني بلير 
«يتحدث أحيانا مثل دبلوماسي اسرائيلي». وقال حسام 
زملــط نائب مفــوض العالقات الدوليــة لحركة فتح في 
مقابلــة مع وكالة فرانس برس «هذه رباعية لها رئيس 

واحد»، منتقــدا «االحتكار األميركي «لعملية الســالم». 
وأضاف «نرى جيدا العملية ولكن ليس السالم». وحسب 
زملط، فقــد الكثير من الفلســطينيين األمــل في هذه 
العمليــة «التي لم تؤد بنا الــى أي مكان» منذ انطالقها 
قبل عشرين عاما في مؤتمر مدريد واكمالها في اتفاقيات 
اوسلو 1993. ويرى شعث انه «لم تكن هناك ابدا عملية 
سالم حقيقية اال في السنوات االولى حتى اغتيال اسحق 
رابيــن (رئيــس الــوزراء االســرائيلي الســابق) في عام 
1995»، مؤكدا انه «منذ ذلك الحين ماتت عملية السالم 
ولم يكن هناك أي تطور وضاعفت اســرائيل االستيطان 
بينما كانت تفاوض». ويصر شــعث انــه «ال يوجد لدينا 
بديــل آخر غيــر التوجه لألمم المتحــدة» للحصول على 
دولة ذات ســيادة على حدود حزيران 1967 مقســما بان 
الفلسطينيين «لن يعودوا الى العنف». وتعثرت محادثات 
السالم بين الطرفين منذ أكثر من عام بعد وقت قصير 
من انطالقهــا في ايلول 2010 بعد انتهاء مهلة عشــرة 
األشــهر مــن التجميــد االســرائيلي الجزئــي للبناء في 
المستوطنات ورفض اسرائيل تمديده. وبجانب «النشاط 
الدولــي» الهادف الى «تغيير الوضع الحالي» و»المقاومة 
الشــعبية غير العنيفة» ضد االحتالل االســرائيلي تبدو 
األولوية حسب المسؤولين الفلسطينيين بناء مؤسسات 
لدولة قابلة للبقاء و»للوحدة الوطنية» بين الفصائل تحت 
مظلــة منظمة التحرير الفلســطينية. وتبــدو المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس التي تســيطر على قطاع غزة 
أكثر القضايا الشــائكة. فقد وقعت الحركتان في نيسان 
الماضي اتفاق مصالحة انهى اربع ســنوات من االنقسام 
والقطيعة بين الحركتين. وقد تنضم حماس الى منظمة 
التحرير الفلســطينية المعترف بها دوليا كممثل شرعي 
ووحيد للشعب الفلسطيني. ويؤكد عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتــح محمد اشــتية ان «قطــار المصالحة غادر 
المحطة وهو بالتأكيد بطيء بعض الشيء اال انه سيصل 
الى وجهته». وينص اتفاق المصالحة، اضافة الى تسوية 
ملف المعتقلين، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 
شخصيات مســتقلة تكلف باالعداد النتخابات تشريعية 

ورئاسية خالل عام.
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