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تصوير : محمود عليان القدس- جانب من مسرية حي الشيخ جراح االسبوعية ضد استيالء املستوطنني عىل منازل وارايض الحي . 

رام الله - الصحفي عباس املومني يتفقد سيارته بعد ان رشقها مستوطنون بالحجارة ق��رب مستوطنة بيت اي��ل م��ا ادى اىل اصابته بجروح 
أ.ف.ب طفيفة. 

رام الله -وفا- ناشدت نقابة الصحفيني، 
ك�������اف�������ة امل�������ؤس�������س�������ات ال��������دول��������ي��������ة، ال�����ض�����غ�����ط عىل  
أيديهم  ل���������ك���������ف  وم�������س�������ت�������وط�������ن�������ي�������ه�������ا  اس������������رائ������������ي������������ل 
الصحفيني  ع�����������ىل  امل����������ت����������ك����������ررة  واع�����������ت�����������داءات�����������ه�����������م 
الفلسطينيني، مشرية اىل اعتداء املستوطنني 
ام��س ع��ىل ع��دد م��ن امل��ص��وري��ن الصحفيني يف 

مدينة رام الله.
واس���ت���ن���ك���رت ال��ن��ق��اب��ة يف ب���ي���ان ل��ه��ا االعتداء 
ع���ىل م���ص���ور وك���ال���ة اإلن����ب����اء ال��ف��رن��س��ي��ة الزميل 
ال��ص��ح��ف��ي ع���ب���اس امل���وم���ن���ي وت���ع���رض���ه العتداء 

مباشر من قبل عدد من املستوطنني وتحطيم 
زجاج سيارته.

وطالبت النقابة اتحاد الصحفيني العرب 
واالتحاد الدويل للصحفيني وكافة مؤسسات 
امل������ج������ت������م������ع ال��������������������دويل ب��������ات��������خ��������اذ خ����������ط����������وات ج����������ادة 
وف���ّع���ال���ة م���ن أج����ل وق����ف م��ع��ان��اة الصحافيني 
االحتالل  ان�������ت�������ه�������اك�������ات  ج��������������راء  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني 

املتكررة بحقهم.
يتعمدون  االح���������ت���������الل  ج������ن������ود  ان  وأك���������������دت 
املصورين،  ال���ص���ح���ف���ي���ني وخ�����اص�����ة  اس�����ت�����ه�����داف 

ويضربون بعرض الحائط كافة املواثيق الدولية 
التي تدعو اىل احرتام حرية الصحافة.

وقالت النقابة، 'إنها ستتوجه برسالة اىل 
االت����ح����اد ال������دويل ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني ح����ول االعتداء 
ملطالبته 'باعتباره املرجعية الدولية' بالتدخل 
ل�����دى دول������ة االح����ت����الل ل���وق���ف اع���ت���داءات���ه���ا عىل 
ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ني وإب������������������الغ كافة  ال������ص������ح������اف������ي������ني 
االت�����ح�����اد باالنتهاكات  امل���ن���ض���وي���ة يف  ال���ن���ق���اب���ات 
االسرائيلية التي تقع يف األرض الفلسطينية 

املحتلة'.

استنكار اعتداء المستوطنين
على الصحفي المومني

ج���ن���ني- وف�����ا- ق����ال وزي�����ر ش�����ؤون األسرى 
وامل���ح���رري���ن ع��ي��ى ق���راق���ع، إن ع���ىل الربملان 
األوروب�������������ي أن ي���ت���خ���ذ م����وق����ف����ا أك�������ر ح����زم����ا يف 
اإلصرار عىل الدخول للسجون اإلسرائيلية، 

وإجبار إسرائيل عىل ذلك.
وأض������������اف ق������راق������ع يف ات������ص������ال ه����ات����ف����ي مع 
'وفا'، امس، ردا عىل رفض وزير الخارجية 
ل�����ي�����ربم�����ان، السماح  اف�����ي�����غ�����دور  االس������رائ������ي������ي 
لبعثة من الربملان األوروبي بزيارة األسرى 
الفلسطينيني يف السجون لبحث أوضاعهم  
مذكرة  رف�������������ع  ي�������ت�������م  أن  'ي��������ج��������ب  ال�������ص�������ع�������ب�������ة، 
للجمعية العامة لألمم املتحدة التخاذ قرار 
بإرسال لجنة لزيارة السجون اإلسرائيلية 

تحت راية األمم املتحدة'.

إسرائيل  رف������������ض  أن  ق�����������راق�����������ع   وأوض������������������ح 
للبعثة بزيارة السجون، يأيت بهدف إخفاء 
والتعسفية  االن�����س�����ان�����ي�����ة  غ�������ري  م�����م�����ارس�����ات�����ه�����ا 
جرائمها  ع����������ىل  وال��������ت��������س��������رت  األس��������������������رى  ب�������ح�������ق 
املتواصلة بحقهم، خاصة األس��رى املرىض 

واألطفال.
ت�����ه�����دف كذلك  وأش�����������ار إىل أن إس�����رائ�����ي�����ل 
إلغالق األبواب أمام حقائق كثرية من حيث 
الفلسطينيني  األس��������رى  ل���ح���ق���وق  ان���ت���ه���اك���ه���ا 

وهذا ما سيزيد من عزلتها يف العالم.
ي�������ذك�������ر أن ال�����ب�����ع�����ث�����ة األوروب�����������ي�����������ة ك����������ان من 
ت����ص����ل يف ال����ع����ش����ري����ن م�����ن الشهر  امل�����ق�����رر أن 
الجاري، حيث كانت ستلتقي مع قراقع، 
وم��ؤس��س��ات ح��ق��وق اإلن��س��ان، وزي����ارة عدد 

م������ن ال�����س�����ج�����ون اإلس�����رائ�����ي�����ل�����ي�����ة ل������الط������الع عىل 
أوض������اع وم���ع���ان���اة األس�������رى، خ���اص���ة يف ظل 
استشهاد عدد من األسرى داخل السجون 

االسرائيلية.
وكانت صحيفة 'يديعوت احرونوت' قد 
ذكرت امس ان ليربمان رفض طلبا لرئيس 
ل��ج��ن��ة ال���خ���ارج���ي���ة يف ال����ربمل����ان األوروب��������ي املري 
ب���������روك، ل���رتت���ي���ب زي���������ارة ل����وف����د م�����ن الربملان، 
السجون  يف  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني  األس������������رى  إىل 

اإلسرائيلية، لالطالع عىل أوضاعهم.
ل�����ي�����ربم�����ان رفض  ال���ص���ح���ي���ف���ة 'إن  وق������ال������ت 
ال����ط����ل����ب، وق����������ال: 'س���ن���س���م���ح ب�����ال�����زي�����ارة لكن 
إذا س��م��ح��ت دول االت���ح���اد األوروب�������ي لوفد 

إسرائيي بزيارة السجون يف أوروبا'.

ردا على قرار اسرائيل الرافض...

قراقع: على البرلمان األوروبي اإلصرار
على دخول السجون اإلسرائيلية

مركز  ادان  س��������������م��������������ودي-  ع������������ي   – ج��������ن��������ني 
والديمقراطية  اإلن������������س������������ان  ح���������ق���������وق  إع�����������������الم 
الالانسانية  اإلج����������������راءات  "ش�����م�����س"وب�����ش�����دة 
والالاخالقية التي يمارسها جنود االحتالل 

بحق النساء الفلسطينيات.
ت�����م�����ارس�����ه دول����������ة االحتالل  م������ا  وق������������ال" إن 
ب�����ح�����ق امل�������������رأة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ال ي�������ن�������درج تحت 
إطار االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان 
انعدام  إط��������������ار  ت������ح������ت  ي��������ن��������درج  ف������ح������س������ب،ب������ل 
األخ��الق ،فما يقوم به جنود االحتالل ضد 
امل�����������رأة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ه������و ش����ك����ل م������ن أشكال 
ال���ب���ل���ط���ج���ة ،وس������ي������ادة ال���ق���ي���م ال����الأخ����الق����ي����ة يف 

صفوف جنود االحتالل".
ج����������اء ذل����������ك ، يف ال�����ت�����ق�����ري�����ر ال������������ذي اص����������دره 
امل���رك���ز ب��م��ن��اس��ب��ة ي����وم امل������راة ال���ع���امل���ي ، والذي 
أوض��ح فيه إن دول��ة االح��ت��الل تنتهك بذلك 
ال����ق����ان����ون ال���������دويل اإلن�����س�����اين وق�����ان�����ون حقوق 
اإلنسان السيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 
وبروتوكولها اإلض��ايف لعام 1977،واتفاقية 
لعام  وب�����روت�����وك�����ول�����ه�����ا   1951 ل�����ع�����ام  ال�����الج�����ئ�����ني 
1967، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة لعام 1977، وبروتوكولها 
االخ����ت����ي����اري ل���ع���ام 1999.وال��������ق��������رار ال����رق����م 1325 

الصادر عن مجلس األمن. 

قتل النساء
وشدد املركز عىل أن قتل النساء عىل خلفية 
م����ا ي���س���م���ى "ش�������رف ال���ع���ائ���ل���ة" ه����و أح�����د أشكال 
ال��ت��م��ي��ي��ز ك���م���ا أن�����ه ان���ت���ه���اك ج��س��ي��م ل��ح��ق��وق��ه��ا ، 
وه���ي ال ت��ع��دو ك��ون��ه��ا ردة ف��ع��ل ل��ع��دة عوامل 
اجتماعية ونفسية وتربوية واقتصادية وثقافية 
وغريها. وقال " إن املجتمع الفلسطيني جزء 
م��ن املجتمع ال��ع��رب��ي، وال يختلف وض��ع املرأة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة ف����ي����ه ع������ن وض��������ع امل������������رأة العربية 
ع������ام������ة.ف������امل������ج������ت������م������ع ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي ك��������غ��������ريه من 
املجتمعات األبوية التقليدية الحديثة، يعتمد 
اس����ت����خ����دام ال����ق����وان����ني غ����ري امل���ك���ت���وب���ة م����ن عادات 

ك����ي����ان����ه وشرعيته،  ل����ح����ف����ظ  وت����ق����ال����ي����د وأع��������������راف 
مستعمالً بذلك شتى أساليب القمع واإلرهاب 
االج����ت����م����اع����ي ل���ت���ك���ري���س دون������ي������ة امل����������رأة."واض����������اف 
"من هنا نجد االزدواجية يف مفهوم الشرف، 
حيث تغييب املعاين السامية للشرف كالعزة 
وال������ع������ل������و وي�����ق�����ت�����ص�����ر امل������ف������ه������وم ع�������ىل ج�����س�����د امل����������رأة 
وغ��ش��اء البكارة حيث يصبح ش��رف امل���رأة ملكاً 
ل��ل��رج��ل وال ت��ل��ع��ب امل�����رأة ف��ي��ه إال دور الوسيط 
الصامت. وجاء ذلك عرب بيان صحفي أصدره 
مركز  "شمس" بمناسبة الثامن من آذار يوم 

املرأة العاملي.

فتاوى تعارض تقدم املرأة
وق�������������ال امل���������رك���������ز  أن����������ه ي�����ن�����ظ�����ر ب������خ������ط������ورة بالغة 
إىل ال����س����ب����اق امل����ح����م����وم م�����ن ق����ب����ل ب����ع����ض رجال 
ال�����دي�����ن يف إص����������دار ال�����ف�����ت�����اوى ويف ه�������ذا الخضم 
والتفريط.والتباين  اإلف�������راط  ب���ني  ال��ت��خ��ب��ط  م���ن 
ال��واض��ح واالخ���ت���الف ال��ك��ب��ري، ف��ل��م ي��ع��د مقبوالً 
وال مستساغاً ونحن يف مطلع األلفية الثالثة 
أن ننشغل يف حوار بيزنطي تجاوزته اإلنسانية 
واملجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح 
ل��ل��م��رأة ب��امل��ش��ارك��ة يف ال��ع��م��ل ال��س��ي��ايس؟ وهل 
العام؟"،  ال������ش������أن  إلدارة  ص�����ال�����ح�����ات  ال�����ن�����س�����اء 
واض����اف " ف��ف��ي ال��وق��ت ال����ذي ت��ب��وأت ف��ي��ه املرأة 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ج��ت��م��ع��ات م��راك��ز م��ت��ق��دم��ة يف 
ن�������دور يف حلقة  ب�����الده�����ا،م�����ا زل����ن����ا  إدارة ش�������ؤون 
م��ف��رغ��ة ب���ج���دال ال ط��ائ��ل م��ن��ه ب��أح��ق��ي��ة امل�����رأة أن 
تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا 
كان يجوز لها أن تعمل يف أماكن بيع املالبس 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ال���داخ���ل���ي���ة،أو أن امل��ط��ال��ب��ة بحقوقها 
هي بدعة وأفكار غربية.وإال فالسؤال:ملاذا هذا 
اإلخفاق السيايس يف حل قضايا األمة والرجل 
الذكر هو صانع القرار األوحد يف هذه البقعة 

املمتدة من القهر إىل القهر؟.

تمكني املرأة  سياسيا
وط��������ال��������ب امل��������رك��������ز ب���������ض���������رورة ت����م����ك����ني امل����������رأة 
س����ي����اس����ي����اً وت�����ع�����زي�����ز م����ش����ارك����ت����ه����ا ال����ف����ع����ال����ة يف 

مشاركتها  أن  ،ح�����ي�����ث  ال�����س�����ي�����ايس  ال����ع����م����ل 
م������ا زال����������ت م����ن����ق����وص����ة ب����ش����ك����ٍل م����ل����ح����وظ ولم 
ت���ح���ظ ب���اه���ت���م���ام ك���ب���ري ع����ىل أج����ن����دة السلطة 
واألحزاب السياسية،وذلك بسبب الواقع 
االجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية 
ل������ل������م������رأة . ح�����ي�����ث ت����ع����ت����رب م������ش������ارك������ة امل��������������رأة يف 
ال����ح����ي����اة ال���س���ي���اس���ي���ة م����ؤش����ر وم����ق����ي����اس عىل 
تقدم وتحضر املجتمع، وم��ن اج��ل ضمان 
وتعزيز تواجد املرأة يف العملية السياسية 
يف امل�����ج�����ت�����م�����ع ي�����ج�����ب ت�����ط�����وي�����ر م�����ش�����ارك�����ت�����ه�����ا يف 
األحزاب والحركات السياسية واالجتماعية 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وم��ن��ظ��م��ات امل��ج��ت��م��ع امل����دين التي 
تهتم بمختلف قضايا املجتمع أو تسعى إىل 
فتح الطريق أمام مشاركة املرأة السياسية 
ي�������ض�������اف إىل ذل�����������ك وجود  وإب������������������راز دوره������������������ا، 
ق���وان���ني م��ع��اص��رة ت��ق��ر ب��ال��ح��ق��وق األساسية 
لحرياتها  وض�������ام�������ن�������ة  ل�������ل�������م�������رأة  وامل��������ش��������روع��������ة 

ومساواتها.
ودع��ا مركز "ش��م��س" يف بيانه الصحفي 
وسائل اإلعالم  لعدم تقديم املرأة بصورتها 
ب�����ال�����ص�����ورة املعلبة  أو  ال���ن���م���ط���ي���ة،  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
ل���ل���ن���م���وذج ال���غ���رب���ي مل���ف���ه���وم امل����ودي����ل،وه����و ما 
يجعلها وسيلة للجذب الجنيس ولتشجيع 
وزي�����ادة االس��ت��ه��الك، ع��ىل اع��ت��ب��ار أن نموذج 
امل���رأة الحديثة ه��و ن��م��وذج امل���رأة املستهلكة، 
وألن هذه الصورة التي تبثها بشكل مكثف 
وسائل اإلعالم ، وبحكم وقع الصورة املؤثر 
يف زمن الصورة، تدفع املرأة ذاتها إىل تبني 
ال��ص��ورة السلبية ع��ن نفسها وال��ت��م��اه��ي مع 
هذه الصورة للظهور بمظهر امل��رأة الحديثة 
من الزاوية الشكلية.وهي صورة ال تعكس 
ال���ج���ان���ب ال��ح��ق��ي��ق��ي وال���واق���ع���ي مل��ش��اك��ل املرأة 
وط���م���وح���ات���ه���ا ال���ح���ق���ي���ق���ي���ة، ل����ذل����ك ال ن���ج���د يف 
اإلعالم صورة للمرأة املتوازنة القادرة عىل أن 
تكون أماً حقيقية وصاحبة طموح وموقع ال 
يتناقض مع دورها كأم، فدور املرأة كفاعل 

اجتماعي ال يقل أهمية عن دورها كأم.

مركز "شمس" يدين اإلعتداءات اإلسرائيلية 
على المرأة الفلسطينية

ي����أخ����ذوا ف��ل��س��ط��ني وال م����ن واح�������د، م����ن قتل 
ناجي العي لم يقتل حنظلة الذي سيقوم 
يوما ما ويرفع علم فلسطني' قالت سماح 
ال����ت����ي اض�����اف�����ت 'إن ال����ح����ق ل�����ن ي����م����وت م�����ا زال 
ه��ن��اك م���ن ي��ط��ال��ب ب����ه..اري����د ان ادف����ن جديت 

يف ارضها' قالت.
وقال عضو الكنيست، محمد بركة، 'إن 
ه�����ذا ال���ت���أب���ني ه����و إع�������ادة اب�����و ع�����رب إىل بلدته 
بروحه ووجدانه ويكفي ان نغني اغانيه هنا 

يف مسقط رأسه'.
وغ��ن��ت ال��ف��ن��ان��ة امل��ل��ت��زم��ة س���الم اب���و آمنة، 
التي التقت ابو عرب يف زيارته األخرية للوطن 
م������ن أغ�����ان�����ي�����ه وأن������ش������د م����ه����ا ال�����ح�����ض�����ور األغاين 

امللتزمة لفلسطني.
وك����������ان����������ت امل�������ح�������ام�������ي�������ة، ن�������ائ�������ل�������ة ع�������ط�������ي�������ة، قد 
وضعت شاهدا يف أرض الشجرة كتب عليه 
'هنا يف قريته الشجرة ومن هنا هجر الشاعر 
ال��وط��ن��ي اب��راه��ي��م محمد ص��ال��ح اب��و ع��رب يف 
ن��ك��ب��ة 1948 وه���ن���ا دف���ن���ت روح������ه وج����س����ده يف 

مخيم حمص لالجئني.

»الشجرة« تحتضن روح أبو عرب
تقرير اخباري

حيفا - وفا-  وصلوا من اللد والرملة، من 
سخنني وكفركنا والناصرة ومن يافا وحيفا 
وش����ف����اع����م����رو وع�����ك�����ا، ل���ي���ع���ي���دوا اب������و ع������رب اىل 
قريته وشجرة التوت التي غنى لها، أعادوا 
ب���ل���دت���ه الشجرة  روح أب�����و ع�����رب إىل اح����ض����ان 
ال��ت��ي ه��ج��ر م��ن��ه��ا ع���ام ال��ن��ك��ب��ة ول���م ي��ع��د إليها 
سوى مرتني ليقف تحت شجرة التوت التي 
ان�����ت�����ظ�����رت�����ه ط������وي������ال وب�����ق�����ي�����ت ش�����ام�����خ�����ة ل�����ك�����ن ابو 
ع���رب ل��م ي��ع��د ال��ي��ه��ا وإن��م��ا روح����ه ف��ق��ط تقف 

عىل أغصانها.
وق�������ف�������وا ت�����ح�����ت ش������ج������رة ك������ب������رية ش�������اه�������دة عىل 
ه�������ج�������رة أه�������ل�������ه�������ا، وم�����������ن ف�����وق�����ف�����ه�����م رف��������������رف علم 
ف���ل���س���ط���ني ووص�����ل�����ت ال����ش����رط����ة االس����رائ����ي����ل����ي����ة يف 
محاولة فاشلة ملنعهم م��ن القيام بالفعالية 
لتأبني الشاعر ابو عرب يف مسقط رأسه، بعد 
قيام املستوطنني يف الشجرة بتقديم شكوى 
ل���ل���ش���رط���ة، وط����ال����ب����وا ب��م��ن��ع ال���ف���ع���ال���ي���ة، لكنهم 
صمموا عىل موقفهم حتى وان تم اعتقالهم 
ج����م����ي����ع����ا. وواص���������ل���������وا ان�������ش�������اد اغ�����������اين اب���������و عرب، 
ل��ش��ج��رة ال����ت����وت، وح������اول اح����د اف������راد الشرطة 
اع���ت���ق���ال اح����د امل��ن��ظ��م��ني، ج���ه���اد اب����و ري�����ا، الذي 
ق�����ال ل��ل��ن��اش��ط��ني 'إن�������ه ح���ت���ى وان اع���ت���ق���ل فعىل 
االخرين ان يواصلوا الفعالية من اجل روح ابو 

عرب. 'جئنا لتأبني ابو عرب ولن يستطيع احد 
منعنا وان اعتقلوين او اعتقلوا االخرين فإننا 
سنستمر يف االعراب عن محبتنا واحرتامنا ألبو 

عرب' قال ابو ريا.
وت����م رف����ع ص����ور اب����و ع����رب يف ال���ق���ري���ة، صور 
عربت عن مدى حب املهجرين من القرية البن 
بلدتهم التي هدمت لكنهم ما زالوا يعتربون 
ان����ف����س����ه����م اب������ن������اء ه��������ذه ال�����ب�����ل�����دة، وه��������م يزرعون 
ب����������ذرة م���ح���ب���ت���ه���ا يف ن�����ف�����وس اوالده����������������م. واتصل 
ن��ج��ل اب���و ع���رب )اب���و م��ع��ا( م��ن ال��ري��اض ليعزي 
املشاركني يف التأبني قبل يعزوه هم 'ابو عرب 
اح����ب ف��ل��س��ط��ني، اح����ب ال��ش��ج��رة وح��ي��ف��ا وعكا 
وغزة وطربيا.. والدي غادر الشجرة لكنها لم 
ت����غ����ادره وب���ق���ي���ت يف وج����دان����ه اىل ي���وم���ه االخري' 

قال ابو معا.
س���������م���������اح س��������الي��������م��������ة اغ�����������ب�����������اري�����������ة، وه���������������ي من 
ال���ج���ي���ل ال���ث���ال���ث ل��ل��ن��ك��ب��ة وم�����ن ق����ري����ة الشجرة 
وقفت تتحدث اىل املشاركني وتتذكر جدتها 
امل���رح���وم���ة ري������ا، ال���ت���ي دف���ن���ت يف ق���ري���ة طرعان 
ال��ق��ري��ب��ة ول����م ت���دف���ن يف ال���ش���ج���رة 'يف العالم 
ك������ل������ه ي�������ن�������ش�������دون ه�����������دي ي��������ا ب�������ح�������ر، واب�������������و عرب 
مات لكن شعره واغانيه ستبقى اىل االبد، 
اخ����������ذوا االرض، اخ����������ذوا ال�����ش�����ج�����رة، ل����ك����ن لم 

امرأة   27 أن  إىل  ال�����ت�����ق�����اري�����ر  ت����ش����ري  ب������������ريوت- 
ُقتلت يف الضفة الغربية وقطاع غزة يف العام 
املايض، من قبل أفراد أسرهن ألسباب متعلقة 
ب� "الشرف"، وهو رقم مقلق ألنه يشكل ضعف 
ع���دد ال���ح���االت امل��وث��ق��ة يف ال���ع���ام 2012، وبلغت 

13 حادثة.
ل���ك���ن ج�����رائ�����م ال�����ش�����رف، ال����ت����ي ط����امل����ا اختبأت 
وراء ال��ص��م��ت وال���ح���ي���اء، ب����دأت ب��ت��ول��ي��د شعور 
ب��ال��غ��ض��ب وال���رف���ض، يف ظ���ل ال���دع���م االنساين 
غ��ري امل��ح��دود لضحايا ه���ذه ال��ج��رائ��م والجهود 

التي تبذل لوضع حد لهذه املمارسة.

كشف وإبالغ
ي��م��ك��ن أن ي��ك��ون األس�����اس امل��ن��ط��ق��ي القديم 
ل���ه���ذه ال���ج���رائ���م ب��م��ث��اب��ة غ���ط���اء ل��ل��ع��ن��ف املنزيل، 
ك���ال���ن���زاع���ات ع����ىل امل�������رياث واالغ����ت����ص����اب وسفاح 
امل��������ح��������ارم، أو ال�����رغ�����ب�����ة يف م����ع����اق����ب����ة اإلن�����������اث عىل 
استقالليتهن، وفًقا ملها أبو دية، املديرة العامة 
ملركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي، وهي 
ج���م���اع���ة ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ل���ح���ق���وق اإلن�����س�����ان تراقب 

جرائم الشرف.
ووفًقا لصحيفة واشنطن بوست، من غري 
املعروف إذا كانت هذه الزيادة ناتجة عن ارتفاع 
ت���ع���ك���س ج����ه����ود النشطاء  ال�����ج�����رائ�����م، أم  ع������دد 

ووسائل اإلعالم يف الكشف عنها.
السلطة  ب��������������دأت  امل����������������ايض،  أول  ك��������ان��������ون  يف 
بتدريب  ال������غ������رب������ي������ة  ال������ض������ف������ة  يف  ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة 
ال��ش��رط��ة وال��ع��ام��ل��ني يف املستشفيات للكشف 
واإلبالغ عن مثل هذه االنتهاكات والتهديدات 
كجزء من الجهود ملكافحة العنف ضد املرأة.

وتطالب الوزيرة الفلسطينية لشؤون املرأة 
وف��اء دي��اب النيابة العامة بإشراك وزارتها يف 
التحقيقات يف ما يشتبه بأنها جرائم الشرف، 
ك���م���ا ت��س��ع��ى ل��ل��ض��غ��ط ع����ىل ال���س���ل���ط���ات إللغاء 
ال����ق����ان����ون ال��������ذي ي���م���ن���ح ح���ك���ًم���ا م���خ���ف���ًف���ا لجرائم 

الشرف.

ليست شرًفا
ب�����ح�����ق فتاتني  االش�������ت�������ب�������اه ب����ج����ري����م����ت����ي ش����������رف 
غ�������������زة يف األي�������������������ام األخ�������������������رية أدى  م�������راه�������ق�������ت�������ني يف 
عشراوي،  ح������ن������ان  م�������ن  غ������اض������ب  ف�����ع�����ل  رد  إىل 
التحرير  م�����ن�����ظ�����م�����ة  يف  ك��������ب��������رية  م���������س���������ؤول  وه������������ي 
قانونية  ل����ت����ع����دي����الت  دع�������ت  إذ  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، 
ف����وري����ة ت���ف���رض أق�����ى ال���ع���ق���وب���ات ع����ىل املدانني 

بقتل النساء.
وقالت عشراوي: "املرأة ليست رمًزا لشرف 
ال��رج��ل أو ل��ع��ائ��ل��ت��ه��ا"، م��ش��رية إىل أن تصنيف 
ه���ذه ال��ج��رائ��م ت��ح��ت مسميات مضللة يشكل 
اس���ت���غ���الاًل ل��ل��ن��س��اء، وب���ال���ت���ايل ي��ح��م��ي املجرمني 
وي�����ش�����ج�����ع ع��������ىل امل��������زي��������د م��������ن ال�������ج�������رائ�������م م��������ن هذا 

النوع.
ت��������ع��������ددت جرائم  األخ�������������������رية،  ال��������س��������ن��������وات  يف 
الشرف يف غزة، فقتلت ام��رأة شابة من غزة، 
وهي أم لخمسة أطفال، إذ ُضربت حتى املوت 
بيد والدها ألنه اشتبه يف أنها كانت تستخدم 

هاتفها النقال للتحدث مع رجل ما.
ويف أيلول املايض، تعرضت امرأة تبلغ من 
العمر 21 عاًما، كانت تعاين من إعاقة ذهنية، 
يف مدينة الخليل بالضفة الغربية، للقتل عىل 
يد والدتها بعد تعرضها العتداء جنيس.  ويف 

ح��ال��ة أخ����رى يف ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة، ق��ت��ل��ت امرأة 
عىل يد والدها بعد أن اتهمها زوجها بارتكاب 
أف���ع���ال م��ش��ي��ن��ة يف ت��ق��ري��ر ت���م ت��وق��ي��ع��ه م���ن قبل 

أحد مشرعي حماس إلثبات التهمة.

لتشدد قانوين
وتقول الجماعات النسوية إن رجال الدين 
املسلمني صاروا من أبرز رافيض جرائم الشرف. 
وق����������د ح����������ذر ال�����ش�����ي�����خ ي�������وس�������ف دع��������ي��������س، رئيس 
الفلسطينية،  اإلس���الم���ي���ة  ال���ش���ري���ع���ة  م��ح��ك��م��ة 
من أن النساء الربيئات يقتلن عىل يد أقاربهن 
عىل أساس اإلشاعات التي بالتأكيد كان سيتم 
تجاهلها لو أن املتهم كان رجاًل، مشرًيا إىل أن 
ج���رائ���م ال���ش���رف م��م��ارس��ة ق��ت��ل ت��م��ي��ي��زي��ة تنتهك 

تعاليم القرآن.
وك����ت����ب دع����ي����س يف م����ق����ال ن���ش���ر ع�����ىل موقع 
ل�����وك�����ال�����ة األنباء  امل����ح����ك����م����ة االل���������ك���������رتوين، وف������ًق������ا 
الفلسطينية: "استخدام الشرف كحجة ومربر 
ل��ل��ق��ت��ل م����رف����وض ت���م���اًم���ا يف اإلس���������الم"، معترًبا 
أن ه������ذا ال���ت���ق���ل���ي���د ان���ت���ش���ر يف ع���ه���د ال���وث���ن���ي���ة قبل 

اإلسالم، والدين اإلسالمي حاربه.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ع��ب��اس أل��غ��ى ق���ان���وًن���ا  ق��دي��ًم��ا س��م��ح ب��أح��ك��ام ال 
تزيد عن ستة أشهر ملرتكب جرائم الشرف. وما 
زال هناك قوانني مماثلة، يرجع تاريخ بعضها 
إىل ايام السلطنة العثمانية. ومحاكمة جرائم 
ال���ش���رف ال ت����زال ت��س��وده��ا م��م��ارس��ات شائعة، 
مثل العفو واألحكام مع وقف التنفيذ، وفًقا 
للجماعات النسوية التي تطالب علًنا بإجراء 

إصالح قانوين إلنهاء مرافعات الشرف.

جرائم الشرف تقتل نساء الضفة وغزة
القاهرة - من خالد أحمد - تم يوم األربعاء 
املايض، يف معهد البحوث والدراسات العربية 
ب���ال���ق���اه���رة ، م��ن��اق��ش��ة رس����ال����ة ال����دك����ت����وراه تحت 
ال���زراع���ي���ة اإلسرائيلية،  ال���س���ي���اس���ات  ع���ن���وان :" 
 ،"2011-1990 الفلسطينية  ال���زراع���ة  ع���ىل  وأث���ره���ا 
ل����ل����ب����اح����ث����ه ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ن����ع����ي����م����ة ع������ب������درب������ه أبو 
مصطفى، وحصلت عىل درجة الدكتوراه مع 

مرتبة الشرف األوىل.
وت���ك���ون���ت ل��ج��ن��ة امل���ن���اق���ش���ة، وال���ح���ك���م، من: 
األس��ت��اذ الدكتور باهر عتلم /اس��ت��اذ االقتصاد 
بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة 
ال���ق���اه���رة، رئ���ي���س���اً، واألس����ت����اذ ال���دك���ت���ور/ جمعه 
م���ح���م���د ع�����ام�����ر أس�����ت�����اذ االق�����ت�����ص�����اد ب���ك���ل���ي���ة تجارة 
ج���ام���ع���ة ال����زق����ازي����ق، ع����ض����واً واألس�����ت�����اذ الدكتور 
سامي السيد أستاذ االقتصاد بكلية االقتصاد 

والعوم السياسية- جامعة القاهرة مشرفاً.
وق��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة ع��رض��ا مختصرا للرسالة 
، ذك��رت فيه أهمية القطاع ال��زراع��ي بالنسبة 
ل���الق���ت���ص���اد ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ك���ون���ه ي��م��ث��ل ن��س��ب��ة يف 
ال�����ن�����ات�����ج امل�����ح�����ي اإلج�������م�������ايل، وم���������دى مساهمته 
للشعب  ال�������غ�������ذائ�������ي�������ة  اإلح��������ت��������ي��������اج��������ات  ت�����ل�����ب�����ي�����ة  يف 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، وم���س���اه���م���ت���ه يف ت��غ��ط��ي��ة ميزان 
امل�������������دف�������������وع�������������ات ال�������������ت�������������ج�������������اري، واأله�������������������������م م�������������ن هذا 
ب��������األرض وامل��������اء ج����وه����ر الصراع  وذاك إرت����ب����اط����ه 

الفلسطيني اإلسرائيي.
ك�������م�������ا ع���������رض���������ت ال��������س��������ي��������اس��������ات وامل����������م����������ارس����������ات 
اإلسرائيلية يف األرايض الفلسطينية ، وكيف 
للتشوهات  أس����اس����ي����اً  ت��������زال س���ب���ب���اً  ك�����ان�����ت، وال 
واالخ�����ت�����الالت ال��ه��ي��ك��ل��ي��ة يف ال��ب��ن��ي��ة االقتصادية 
واالجتماعية الفلسطينية ، بوجه عام، وعىل 
القطاع الزراعي بشكل خاص، وكيف عمدت 
امل���ح���ت���ل���ة مصدراً  امل����ن����اط����ق  اس�����رائ�����ي�����ل اىل ج����ع����ل 
ل�������ألي�������دي ال�����ع�����ام�����ل�����ة ال�����رخ�����ي�����ص�����ة امل����س����ت����خ����دم����ة يف 
س�����وق ال���ع���م���ل اإلس����رائ����ي����ي وس����وق����اً استهالكياً 
ملنتجاتها، يف حني فرضت قيوداً، وممارسات 

عديدة عىل مختلف أوجه النشاط االقتصادي 
الفلسطيني وخاصة الزراعي منه، وإستنزفت 
امل�����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وامل��ال��ي��ة للفلسطينيني من 
خ��������الل اس����ت����ي����الئ����ه����ا ع������ىل م������ص������ارد امل�������ي�������اه، وبناء 
الفلسطينية،  األرايض  ع���������ىل  امل������س������ت������وط������ن������ات 
وتجريف األرايض الزراعية الفلسطينية، فرض 
ض��رائ��ب تعسفية ع��ىل األف����راد وامل��ن��ش��آت. وقد 
أدت هذه املمارسات املمنهجة اىل إضعاف نمو 
القطاع الزراعي، وبالتايل الحد من قدرته عىل 
اس��ت��ي��ع��اب ال��ع��م��ال��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال���ت���ي تتزايد 
بإستمرار الزيادة السكانية، األمر الذي حد من 
قدرة هذا القطاع عىل تلبية إحتياجات السوق 
املحي، من املنتجات الغذائية، وفرض واقعاً 
من النمط التبعي اإلجباري لسد فجوة الطلب 
يف ال���س���وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع���ن ط���ري���ق االسترياد 
م���ن اس���رائ���ي���ل. وأص���ب���ح���ت ال���ع���الق���ات التجارية 
ل��ل��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني م���ح���ص���ورة ب���ش���ك���ل ش���ب���ه كامل 
م���ع إس���رائ���ي���ل وُح����رم����وا ب���ال���ت���ايل م���ن االستفادة 
م����ن ف�����رص ال���ت���ص���دي���ر ال���ت���ي ك�����ان م����ن امل���م���ك���ن أن 
ت����ت����اح ل���ه���م م����ع ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة واإلسالمية، 
ومن فرص استرياد املواد الخام  ومستلزمات 

اإلنتاج األخرى من هذه الدول.  
واستعرضت أبومصطفى يف الفصل األول 
، معالم السياسة الزراعية، من خالل عرض 
م��ق��دم��ة ت��اري��خ��ي��ة ع���ن أرض ف��ل��س��ط��ني، ونشأة 
إس��رائ��ي��ل، وك��ذل��ك م��ع��اي��ري ال��س��ي��اس��ة الزراعية 
م�������ن ت�����ع�����ري�����ف، وخ������ص������ائ������ص، وم������ق������وم������ات هذه 
ال��س��ي��اس��ة ال���زراع���ي���ة، واأله������داف االسرتاتيجية 
ل����ل����ت����ن����م����ي����ة ال����������زراع����������ي����������ة، وال�����������وق�����������وف ع���������ىل بعض 
معوقات السياسات الزراعية، وأدوات��ه��ا عىل 
مستوى السياسات االقتصادية واالجتماعية 
بالتنمية  ال���ص���ل���ة  ال����ع����ام����ة، وال���س���ي���اس���ات ذات 
ال���زراع���ي���ة وال��ري��ف��ي��ة. ك��م��ا ت���ن���اول ال��ف��ص��ل عرًضا 
ال���������زراع���������ي���������ة يف فلسطني  ال�������س�������ي�������اس�������ات  ل������ت������ط������ور 
قطاع  دور  م�����س�����اه�����م�����ة  وك�����ي�����ف�����ي�����ة  وإس���������رائ���������ي���������ل، 

ال���زراع���ة ف���ى ب��ن��اء ال���دول���ة اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة، ومدى 
تشابك القطاع الزراعي، وكيفية فك االرتباط 

بني الدولتني.
ن�����ه�����اي�����ت�����ه�����ا لبعض  ال�����������دراس�����������ة يف  وت�������وص�������ل�������ت 
ال���ن���ت���ائ���ج وال����ت����وص����ي����ات م���ن���ه���ا ، دع��������وة السلطة 
الوطنية الفلسطينية، لتفعل ق��رار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، الذي وافق عىل مشروع 
ق�����������رار ب�����ع�����ن�����وان :"ال�������س�������ي�������ادة ال������دائ������م������ة للشعب 
املحتلة،  الفلسطينية  األرض  يف  الفلسطيني 
بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب 
يف ال������ج������والن ال������س������وري امل���ح���ت���ل ع�����ىل مواردهم 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة"، ح���ي���ث ي��ك��ف��ل ه�����ذا ال����ق����رار للدولة 
الفلسطينية السيطرة عىل مواردها الطبيعية، 
وي������ط������ال������ب إس������رائ������ي������ل ب������ع������دم اس������ت������غ������الل امل������������وارد 
املحتلة،  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة  األرض  يف  ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
األساسية  ال�����ب�����ن�����ي�����ة  ت��������دم��������ري  ع���������ن  ت������ت������وق������ف  وأن 
ال���ح���ي���وي���ة ل���ل���ش���ع���ب ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي، وي���ع���ي���د هذ 
القابلة  غ��������ري  ال�������ح�������ق�������وق  ع��������ىل  ال������ت������أك������ي������د  ال����������ق����������رار 
ل���ل���ت���ص���رف ل��ل��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ع����ىل موارده 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، ب��م��ا ف��ي��ه��ا األرض وامل���ي���اه، ويعرتف 
بحقه يف املطالبة بالتعويض نتيجة إلستغالل 
م���وارده الطبيعية، وإت��الف��ه��ا، أو ضياعها، أو 
إستنفاذها، أو تعريضها للخطر بأي شكل من 
األشكال، والكف عن اتخاذ أي اجراءات تضر 
ب��ال��ب��ي��ئ��ة، ب��م��ا يف ذل����ك إل���ق���اء ال��ن��ف��اي��ات بجميع 
أن���واع���ه���ا يف األرض ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة امل��ح��ت��ل��ة، بما 

فيها القدس الشرقية.
واس���ت���ن���ك���ر د. ج��م��ع��ة ع���ض���و ل��ج��ن��ة املناقشة 
وص�����ف إس����رائ����ي����ل ب����ال����دول����ة، ووص���ف���ه���ا بالكيان 

املحتل.
أم���ا د. ب��اه��ر ع��ت��ل��م رئ��ي��س ل��ج��ن��ة امل��ن��اق��ش��ة ، 
فقد أوىص بتغيري اسم الرسالة إىل "املمارسات 
اإلسرائيلة و أثرها عىل الزراعة الفلسطينية" 
وإن���ت���ه���ت امل���ن���اق���ش���ة ب��م��ن��ح ال���ب���اح���ث���ة أع�����ىل درجة 

علمية، بأعىل تقدير.

مناقشة رسالة دكتوراة عن السياسات الزراعية 
اإلسرائيلية وأثرها على الزراعة الفلسطينية 

من األعوام 2011-1990 

خالل استقباله السفير االسترالي ....

دويكات : شعبنا متمسك 
بحقوقه والمجتمع الدولي 

مطالب بدور أكبر ينهي اإلحتالل
جنني- عي سمودي - استقبل املحافظ اللواء طالل دويكات ، امس االول ، سفري  اسرتاليا لدى 
دولة فلسطني توم ويلسون ، بحضور قائد املنطقة العميد أركان حرب فتحي التايه وقادة األجهزة 

األمنية ومساعدي املحافظ .
ويف كلمته ، دعا دويكات اسرتاليا ، ملواصلة دعم حقوق الشعب الفلسطيني ، والضغط بشكل 
أكرب عىل الجانب اإلسرائيي لوقف ممارسته العدوانية ضد شعبنا ، وقال :" نقدر دور املجتمع الدويل 
ال��ذي يحاول إيجاد حل للصراع الفلسطيني - اإلسرائيي ، غري أن حكومة اسرائيل تضرب بعرض 

الحائط كل قرارات واقرتاحات دول العالم  وتستمر باملزيد من األذى والقهر واالستبداد .
وق���دم دوي���ك���ات ، ش��رح��ا ع��ن األوض�����اع ال��ع��ام��ة يف ج��ن��ني، م��ن ح��ي��ث أه��م��ي��ة م��وق��ع��ه��ا االسرتاتيجي 
ون���ق���اط ال���ق���وة ال��ت��ي ت��ؤه��ل��ه��ا ألن ت��ك��ون م��ح��اف��ظ��ة يف م��ح��ط أن���ظ���ار امل��س��ت��ث��م��ري��ن وال��س��اع��ني إىل مساعدة 
الشعب الفلسطيني يف عملية التنمية الشاملة ، بإعتبارها محافظة زراعية بالدرجة األوىل وتمتاز 

بتنوع املناخ واملحاصيل ، ووفرة األيدي املهنية الحرفية ومهاراتها . 
وأضاف دويكات، أن السبب الرئيس يف تراجع أداء القطاعات الحيوية يعود إىل إجراءات االحتالل 
اإلس��رائ��ي��ي للسيطرة ال��ك��ام��ل��ة ع��ىل امل����وارد الطبيعية وم��ص��ادر امل��ي��اه، إض��اف��ة إىل م��ن��ع دخ���ول العمال 
للعمل داخل األرايض الفلسطينية املحتلة عام 48، مما أدى إىل ارتفاع نسبة البطالة والفقر، وأضعف 

إنتاجية وفاعلية املنشآت الحرفية والصناعات الخفيفة .
وتطرق دوي��ك��ات، إىل الخسائر املتعلقة بإقامة ج��دار الضم العنصري ، ال��ذي أث��ر بشكل مباشر 
بإتجاهاته السياسية واالق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية ، وامل��داه��م��ات اليومية للمحافظة ، واالس��ت��م��رار يف 
سياسة االعتقال واغتيال املواطنني ، التي تصب جميعها يف هدف واحد وهو زعزعة األمن الداخي 
وتوتري السلطة الوطنية الفلسطينية وجرها إىل مربع الفلتان والفوىض ليسهل بذلك عىل إسرائيل 

تمرير سياستها يف عرقله جهود السالم .

االمن الداخيل .....
وحول األمن الداخي وجهود الحكومة الفلسطينية يف بسط سيادة القانون وحفظ األمن ، أكد 
دويكات أن املؤسسة األمنية ماضية بتعليمات من الرئيس لتوفري األمن للمواطنني كافة . والسعي 
ال����دؤب ل��ب��ن��اء م��ؤس��س��ات ال��دول��ة م��م��ا يؤهلنا إلدارة دول��ت��ن��ا الفلسطينية املستقلة وإع����ادة االبتسامة 

إىل وجوه أطفلنا .
وأضاف : التزمنا كجانب فلسطيني بخريطة الطريق وغريها من املعاهدات التي تبنتها الواليات 
املتحدة األمريكية كراعية لعملية السالم ، ولكن االحتالل يعمل عىل إيجاد مسار للهرب . ويستمر 
يف التوسع االستيطاين ال��ذي يعترب العقبة الرئيسية للسالم ، ويقوم بتسليح املستوطنني لريوعو 
املواطنني الفلسطينيني العزل ويعيثوا خرابا فوق األرض ، مؤكدا عىل  حق الشعب الفلسطيني يف 
الدفاع عن نفسه باملقاومة الشعبية السلمية والنضال السيايس الدبلومايس الذي يخوضه الرئيس 

"أبومازن" لفضح صورة االحتالل املزيفة .
من جانبه، أشاد السفري األسرتايل ويلسون ، بجهود وأداء املؤسسات الرسمية واألمنية يف جنني 
، وق���ال :" ل��دي ح��م��اس ورغ��ب��ة ل��زي��ارة جنني وه��ي األوىل ، ب��ه��دف التعرف ع��ىل أوض��اع��ه��ا وانتهاكات 
االح��ت��الل فيها" ، مضيفا ، أن ال��زي��ارة امليدانية تعطي انطباعا آخ��ر ع��ن ال��وض��ع املعييش وال��رغ��ب��ة يف 

تكوين صداقة مع الشعب الفلسطيني هنا ويف اسرتاليا مع الجالية الفلسطينية .
ولفت ويلسون، إىل أن أسرتاليا تدعم الشعب الفلسطيني من خالل برامج املساعدات يف مجال 
التعليم العايل يف تقديم املنح الدراسية ، وتدريب ال��ك��وادر األمنية ، ودع��م وكالة الغوث الدولية 
بشكل مباشر للشعب الفلسطيني ، مؤكدا عىل استمرار دعم بالده لحقوق شعبنا واهتمام حكومته 
بما يجري يف فلسطني خاصة يف ملف املفاوضات بني الجانبني ، التي تؤيد حل الدولتني لهذا الصراع 

، وأسلوب املقاومة السلمية بكافة أشكالها والنضال الدبلومايس .
ويف ذات الشأن ، بحث السفري األس��رتايل عىل هامش زيارته مع ق��ادة األجهزة األمنية ، الوضع 
األمني الداخي والجهود التي تبذلها للحفاظ عىل االستقرار الداخي ، والصعوبات التي تواجه أدائها 

، وتمنى للشعب الفلسطيني وحكومته تحقيق االستقالل والسيادة .

عائلة علي سليم.. قصة حياة حتى 
الموت فوق جبل يطّل على بيت لحم 
بيت لحم -" القدس دوت ك��وم" - مهند العدم - عىل مقربة من بوابة موقع عسكري للجيش 
االسرائيي ، أقيم فوق "جبل أبو س��ود" يف بلدة الخضر غرب بيت لحم، تجهد عائلة الفلسطيني 
عي سليم التي تضم أكر من 50 شخصا يقيمون يف منازل مهددة بالهدم ، يف بناء عدد من القبور، 

كأنما رسالة مغايرة وغري مألوفة بأن الحياة فوق الجبل ال يحّدها سوى املوت .
عائلة املواطن عي سليم التي تعايش انتهاكات االحتالل اإلسرائيي التي تستهدف ارغامها عىل 
النزول من عىل ظهر الجبل، تضم أطفاال يحلمون، مثل كل أطفال العالم، بأشياء كثرية يصعب 
حصرها، بما يف ذلك "لو أنهم ينهضون من مناماتهم يوما ليجدوا الجبل نظيفا من املوقع العسكري 
وأسيجته الشائكة وبرج املراقبة الذي يشغله جنود االحتالل"، حتى أن بعضهم يحلم بأن يحل يوما 

وهو عىل ظهر الجبل وقد انتهت مكابدة والدته يف إحضار املياه إىل املنزل .
ألجل البقاء ومواصلة املعركة يف مواجهة محاوالت اقتالعها من فوق الجبل، أجربت عائلة عي 
سليم عىل إعادة بناء منازلها التي هدمتها بلدوزرات االحتالل ثالث مرات، وهي تؤكد أن رسالتها عرب 
إنشاء قبور ألفراد العائلة، ليست سوى إعالن جديد بأنها مستعدة ملجابهة "حروب إسرائيل" التي 
تستهدفها، بما يف ذلك – كما قال أحمد عي سليم ، إعادة بناء املنازل األربعة واملسكن املسقوف 
من الصفيح للمرة الرابعة، يف حال نفذت إخطارات الهدم الجديدة التي تسلمتها من قبل االحتالل 

مؤخرا، بذريعة أن املنازل أقيمت فوق أراض مخصصة ألغراض عسكرية.

شارع استيطاين .....
وي��ق��ول أح��م��د ع��ي سليم امل��ق��ي��م و عائلته يف "ج��ب��ل أب���و س����ود"، ان امل��ع��ان��اة ال��ك��ب��رية ال��ت��ي تعيشها 
ال���ع���ائ���ل���ة ب������دأت ب���ع���د ش����ق ال���ج���ي���ش االس����رائ����ي����ي ، ش����ارع����ا اس��ت��ي��ط��ان��ي��ا ق�����رب ال���ج���ب���ل ب���زع���م ح���م���اي���ة تنقل 
املستوطنني من وإىل ، وهي )العائلة ( ترتقب، هذه األيام، عودة "بلدوزرات" الهدم يف أية لحظة، 
لكنها لن تستسلم و ال تساورها الشكوك حيال قدرتها عىل الصمود فوق ارض باتت بالنسبة لها 

"وطن صغري للحياة و املوت، معا" .
بجهود متضافرة م��ن قبل العائلة و جهات أخ��رى يف "ال��خ��ض��ر"، ت��م إي��ص��ال الكهرباء إىل املنازل 
األرب���ع���ة و ع��ب��دت م��س��اف��ة م��ن ال��ط��ري��ق إل��ي��ه��ا، ف��ي��م��ا ي���رى أف����راد ع��ائ��ل��ة امل���واط���ن ع��ي س��ل��ي��م أن مواصلة 
العيش فوق أراضيهم، رغم النواقص الكثرية، حد من تواجد الدبابات االسرائيلية يف أفنية املنازل، 
ما يتطلب – كما يأمل أفراد العائلة - دعم و تعزيز صمودهم من قبل الجهات املختصة يف السلطة 

الوطنية الفلسطينية وكل املؤسسات املهتمة بمواجهة انتهاكات االحتالل .
"صحيح أن املنزل ضيق ولقمة العيش صعبة، لكن األمل كبري يف يوم سيأيت تكون فيه الحياة 
أجمل فوق الجبل"، قالت األم فاتن محمد التي شرحت بعضا من معاناة عائلة عي سليم املقيمة 
يف "ج��ب��ل أب��و س���ود" غ��ري البعيد ع��ن ورش���ة ت��وس��ع يف إح���دى املستوطنات ، دون أن تغفل االهتمام 

بإبعاد أطفالها عن سياج املوقع العسكري، لئاّل تجرحهم أشواكه املعدنية .

سلطة الطاقة بغزة : كل االحتماالت 
واردة بسبب توقف محطة الكهرباء

غزة - قال رئيس سلطة الطاقة يف حكومة " حماس " فتحي الشيخ خليل ، ان كل االحتماالت 
مفتوحة حتى يوم االربعاء املقبل يف ظل تناقص كمية السوالر املوجودة ، بما يف ذلك توقف 

محطة الكهرباء الوحيدة يف القطاع .
واضاف الشيخ خليل، يف تصريح صحفي  :" مازلنا نبحث عن حلول مع عدة اطراف لتوفري 

سوالر صناعي إضايف ملحطة الكهرباء للحد من تفاقم االزمة ."
كما نفي علمه بأن تكون دولة قطر ، اعلنت عن منحة جديدة لقطاع غزة بقيمة 100 مليون 
دوالر ، وان ج���زء منها مخصص ل��ش��راء س���والر ل��ص��ال��ح ش��رك��ة ال��ك��ه��رب��اء ب��غ��زة ق��ائ��ال: " ل��م نبلغ 

حتى اللحظة بهذه املنحة " .
وكانت صحيفة "األمة" الكويتية ، قد نقلت عن مصدر فلسطيني قوله ، إن الحكومة القطرية 
واف��ق��ت ع��ىل منحة مالية ج��دي��دة ل��غ��زة ت��ق��در بنحو 100 مليون دوالر مل��واج��ه��ة اآلث���ار ال��ك��ارث��ي��ة عىل 

املستوى اإلنساين والخدمايت الناتجة عن الحصار.

بعد النشر في " ے "...

فاعل خير من القدس يتكفل بتسديد 
القسط الجامعي للطالبة منار من أريحا

اري��ح��ا - خ��ال��د ع��م��ار-ل��ب��ى ف��اع��ل خ��ري م��ن ال��ق��دس م��ن��اش��دة الطالبة م��ن��ار .ع م��ن منطقة اريحا 
بتسديد القسط االخري لكلية " الروضة " للتمريض ، بعد نشرها يف صحيفة " ے " .

وأكد فاعل الخري الذي رفض االعالن عن اسمه التزامه بتسديد القسط االخري عن الطالبة 
منار حتى تتمكن من مواصلة دارستها وتخرجها من كلية التمريض لتساعد اسرتها .

وشكرت اسرة منار فاعل الخري وصحيفة " ے " عىل وقفتهما االنسانية الطيبة .


