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خالل اجتماع المانحين المنعقد في مقر األمم المتحدة في نيويورك

اشتية يدعو آللية دولية لمتابعة تنفيذ االلتزامات وتدقيق االقتطاعات اإلسرائيلية
 الحكومة ستبدأ التحضير لالنتخابات عقب إعالن الرئيس في الجمعية العامة

نيويــورك- الحيــاة الجديــدة- دعا رئيــس الــوزراء د. محمد 
اشــتية الــدول المانحــة للموافقة على اســتحداث آلية متابعة 
لقيــاس التقدم في تنفيذ االلتزامــات والتعهدات لتصبح هذه 
االجتماعــات أكثــر فعالية، وتلزم إســرائيل وتراقــب تنفيذها 
التزاماتها السياســية، مشــيرا إلى انتهاك إســرائيل للقرارات 

الدولية واالتفاقيات الموقعة واستمرار تهربها من التزاماتها.
وأضاف اشــتية خــالل اجتماع المانحيــن (AHLC) المنعقد في 
مقر األمم المتحدة في نيويورك، أن هذه االجتماعات ضرورية 
للحفــاظ على التركيز على القضية الفلســطينية، في خضم 

البيئة المتقلبة والمتغيرات السريعة في منطقتنا.
وطالــب رئيس الــوزراء بوقــف االقتطاعات اإلســرائيلية غير 
القانونية التي تشكل انتهاكا صارخا لبروتوكول باريس، ووقف 

استخدام أموال الضرائب الفلسطينية لالبتزاز السياسي.
وتابع اشــتية: يجــب أن تنتهي قرصنــة أموالنــا، ونحن ندعو 
إلــى إجراء تدقيق فوري ومســتقل، لضمــان الدقة واإلنصاف 
والشــفافية في تحويل عائداتنا بانتظام دون تأخير أو رسوم 

إدارية متضخمة.
وفي سياق آخر، أعلن اشتية أن حكومته ستبدأ على الفور كل 
االســتعدادات إلجراء االنتخابات العامة، عقــب إعالن الرئيس 
عباس في الجمعية العامة، كما هو مطلوب أيضا في مرسوم 

تشكيل الحكومة.
كما طالب اشتية الدول والمنظمات الحاضرة بضرورة االعتراف 
بدولة فلســطين كإجراء احترازي ضد التهديدات اإلســرائيلية 
بضم أجزاء من الضفة، ولكونه الخيار الصحيح واألخالقي الذي 
يجب القيام به تماشــياً مع قــرارات األمم المتحدة، وذلك قبل 
الوصول إلى نقطة الالعودة على قابلية تطبيق حل الدولتين.

وتابــع رئيس الوزراء: «بشــكل مثير للقلق، فــي ظل اإلدارة 
األميركيــة الحالية، شــهدنا انخفاضــا حادا في المســاعدات 

الخارجيــة (أكثــر من ٪75 منذ عــام 2011) ما يهدد بتقويض 
قدرة الحكومة على تنفيذ واجباتها األساسية».

وأشــار اشــتية إلى أنه على الرغم من التحديــات المتصاعدة، 
اتخــذت حكومتــه منذ بداية عملهــا منذ 5 أشــهر تدابير جادة 
لمعالجة األزمة المالية التي فرضت علينا بدفع 50 ٪ فقط من 
الرواتب، وتشــغيل الحكومة بأكملها علــى ميزانية الطوارئ، 
والتوقف عن ترقية أو توظيف الموظفين إال في قطاعي الصحة 
والتعليــم، واالقتــراض من البنوك التجارية، واصدار ســندات 

جديدة لتغطية المتأخرات.
كمــا أطلــع رئيس الــوزراء المجتمعيــن على نمــوذج التنمية 
بالعناقيد الذي تتبناه الحكومة، والمرتكز على الميزة التنافسية 
لكل محافظة فلســطينية، مشــيرا إلى أن هذا النموذج سيتم 
اعتماده في خطة السياسة الوطنية واالستراتيجيات القطاعية 

التي سيتم مراجعتها قريبا.
وعبــر عن فخره بانطالق العنقود الزراعي في قلقيلية بنجاح 
الفتا إلى أن العمل جار على تطوير خطط العناقيد األخرى ليتم 

اطالقها بحلول نهاية هذا العام.
في ســياق متصل، قال اشــتية إن اســتراتيجية فك االرتباط 
عن اسرائيل قيد التنفيذ، إذ نركز بشدة على تعزيز المنتجات 
الفلسطينية، وإعادة بناء العالقات التجارية مع البلدان العربية، 

وتقليل االعتماد على إسرائيل.
كمــا أطلــع رئيس الــوزراء المانحين على جهــود اإلصالح في 
قطاعي التعليم والصحة، إذ تم تشكيل لجنتين للنظر في جميع 
الجوانب في هذين القطاعين، بما في ذلك الكتب المدرســية 

والخدمات الصحية للمواطنين.
وقــال اشــتية: «إن هناك مشــاريع تطوير مســتمرة في غزة، 
تدعمها وتنســقها الحكومة الفلسطينية وشركاؤها الدوليون 
بأكثر من مليار دوالر، مشــيرا إلى المشــروع المركزي لتحلية 

الميــاه الــذي بدأ بالعمل مؤخرا. كما أعلــن عن بدء العمل في 
المنطقــة الصناعية بجنين قبل نهاية هذا العام بعد االنتظار 

ألكثر من 8 سنوات».
وأضــاف رئيس الــوزراء: «لقد اتخذنا خطــوات لتصبح الطاقة 
أكثر وأكثر مســتقلة، ووافقنا على خطط لبناء مزارع للطاقة 
الشمســية بطاقة أكثر من 150 ميجاواط. ومع ذلك، فإن عدم 
الوصول إلى المنطقة «ج» يحد من قدرتنا على االعتماد أكثر 

على الطاقة المستدامة والمتجددة».
وتابــع اشــتية: «أصبح تركيزنــا الجديد علــى التعليم المهني 
حقيقــي وقد اتخذنا مؤخرا خطوات ملموســة إلنشــاء جامعة 
تقنية ومهنية بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية مماثلة هنا في 
الواليــات المتحدة وأوروبا».وأضاف أنــه منذ أن تولت حكومته 
مهامها، اتخذت خطوات جادة لتعزيز حقوق اإلنسان والحريات 

المدنية ولم تقم بأي اعتقاالت بتهمة حرية التعبير.

وتابع: «منذ 25 عاما لم تؤت العملية السياسية ثمارها، بل على 
العكس ما زلنا نشهد المزيد من بناء المستوطنات وتوسيعها، 
وعزل القــدس، ومصــادرة األراضي وغيرها مــن االنتهاكات 
لحقوق الشــعب الفلســطيني، وقد حان الوقت إلنشــاء وإنفاذ 

أساس جديد ومعايير جديدة للعملية السياسية».
وأكد رئيس الوزراء أن نجاح أي جهد سياســي يتطلب أســس 
ا  مرجعية وإطار زمني ونية صادقة وتدابير لبناء الثقة ووسيطً
نزيهــا. وإذا لــم يتــم الوفاء بهــذه المتطلبات، كمــا في حالة 

فلسطين، فستصطدم بالتأكيد بجدار من الفشل.
وأعرب اشتية عن شــكره للنرويج على لترؤسها وتنظيم هذا 
االجتمــاع وكذلك للبنك الدولي واألمم المتحدة ومكتب اللجنة 
الرباعيــة إلعــداد تقاريرهــم اإلعالمية ولكل عضــو في هذا 
المنتدى لدعمهم المتواصل لجــدول أعمال بناء الدولة والحل 

القائم على دولتين.

مارشال بيروت
رام اهللا- وفا-  صادف امس الجمعة، الذكرى الـ 
37 الستشهاد «مارشال بيروت» المناضل سعد 
صايــل «أبو الوليد» الــذي يعد واحدا من أبرز 
العســكريين والمناضلين الفلسطينيين في 

تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
ولد ســعد صايل في قرية كفــر قليل جنوب 
مدينــة نابلس عــام 1932، وتلقى دراســته 
فــي مــدارس نابلس وحصــل على شــهادة 
الثانوية العامة عام 1950، ثم التحق بالكلية 
العسكرية األردنية عام 1951، حيث تخصص 

في الهندسة العسكرية.
التحق بالعديــد من الدورات العســكرية ذات 
المســتوى الرفيع والمتطــور التي عقدت في 
بريطانيا ومصر والواليــات المتحدة والعراق 
واالتحــاد الســوفييتي والعديــد مــن الــدول 
االشــتراكية، ذات العالقــة بجوانــب متعددة 
مــن بينها الدفــاع الجوي وتصميم الجســور 

وتصنيفها.
واصل عمله في الجيــش األردني في أعقاب 
قيام إسرائيل باحتالل الضفة الغربية 1967، 
وكان لــه دورا في معركة الكرامة التي وقعت 
بتاريــخ 12 آذار/مارس عام 1968، حيث كان 
يدار تنســيق مشــترك ما بين ممدوح صيدم 
«أبــو صبري» وضباط الجيش األردني وعلى 

رأسهم سعد صايل «أبو الوليد».
تدرج ســعد صايل في رتبه العســكرية حيث 
أســندت إليه قيادة لواء الحسين بن علي وهو 
برتبــة عقيد ركن، وانتقــل بعدها إلى لبنان 
لينضم إلى صفوف الثورة الفلســطينية عام 
1971، وكان له دورا بارزا ومهما، نظرا لخبرته 
العســكرية في إعادة بناء األجهزة العسكرية 
للثورة الفلسطينية وتدريب القوات إلى جانب 
كل من ياسر عرفات وخليل الوزير «أبو جهاد» 

ومحمد يوسف النجار وآخرين.
عين مديرا لهيئة العمليــات المركزية لقوات 
الثــورة الفلســطينية، وعضــوا فــي القيادة 
العامــة لقــوات العاصفة، وعضــوا في قيادة 
جهاز األرض المحتلة بعد أن تمت ترقيته إلى 
عميــد، كما تــم اختياره عضــوا في المجلس 
الوطنــي الفلســطيني، وانتخابــه عضوا في 
اللجنــة المركزيــة لحركــة التحريــر الوطني 

الفلسطيني (فتح) وذلك بمؤتمرها الذي عقد 
في دمشق عام 1980.

ترأس الشهيد ســعد صايل المفاوضات التي 
كانــت تجــري بعــد حصــار جيــش االحتالل 
تجــري  كانــت  حيــث  لبيــروت،  اإلســرائيلي 
برئاســة  أميركــي  وفــد  مــع  المفاوضــات 
الدبلوماسي فيليب حبيب ذو األصول اللبنانية 
في بناية سكنية في بيروت، وفي بيت رئيس 

الوزراء اللبناني آنذاك شفيق الوازن.
بعد انســحاب مقاتلــي منظمــة التحرير من 
بيروت عام 1982 عقب التوصل التفاق، توجه 
خليل الوزير (أبو جهاد)، وصالح خلف (أبو إياد)، 
وهايل عبد الحميد (أبو الهول)، وسعد صايل 
إلى سوريا من أجل التخطيط لتجميع القوات 

الفلسطينية المنسحبة من بيروت.
كان أبــو الوليــد يركــز بــأن تعــود القــوات 
الفلسطينية إلى منطقة البقاع اللبنانية حتى 
يعاد تشكيلها بالشــكل الصحيح، وأن تباشر 
عملها العســكري ضد االحتالل االســرائيلي، 
وكان فكــره بتوجيه العمليــات المباغتة ضد 
قــوات االحتالل المتواجدة في البقاع الغربي، 

أو عمليات قصف باألسلحة الصاروخية.
من أبرز العمليات التي أشرف عليها أبو الوليد 
كان أســر ثمانية جنــود إســرائيليين، والتي 
مكنت الثورة الفلســطينية من تحرير أسرى 

معسكر أنصار.
كان صايــل يعتبــر مــن أبــرز العســكريين 
والمناضلين الفلســطينيين في تاريخ الثورة 
الفلســطينية المعاصرة، وقد لقب «بمارشال 

بيروت».
في يوم االثنين 27 أيلول عام 1982 أول أيام 
عيد األضحى، فتح مسلحون النار على موكب 
أبــو الوليد والــذي كان يضم ثــالث مركبات، 
واستشــهد فيه الســائق في المركبة األولى، 
وأصيب أبو الوليد الذي كان في السيارة الثانية 
بالفخــذ األيمن وتعرض لقطع في الشــريان 

الفخذي.
استشــهد أبو الوليد في تمام الساعة الحادية 
عشرة مساء في مستشفى المواساة بدمشق، 
بعــد أن توقف قلبه إثر النزيف الشــديد الذي 

تعرض له.

مصادرة جرار زراعي في األغوار الشمالية
األغوار- وفا- استولت قوات 
الجمعة،  امــس  االحتــالل، 
فــي  زراعــي  جــرار  علــى 
منطقــة أم القبــا باألغوار 

مســؤول  وأفاد  الشــمالية. 
األغوار فــي محافظة  ملف 
طوباس معتز بشارات، بأن 
المنطقة  داهــم  االحتــالل 

واستولى على جرار زراعي 
الفــي  مفضــي  للمواطــن 
إلــى  واقتــاده  صوافطــة، 

معسكر «سمرة».

خريج من «القدس المفتوحة» ضمن قائمة أفضل 100 معلم في العالم 
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اختارت 
منظمة (AKS education) في الهند 
خريــج جامعــة القــدس المفتوحــة 
األســتاذ إيــاد أحمد الســوقي ضمن 
قائمــة أفضــل (100) معلــم علــى 

مستوى العالم.
يذكر أن الســوقي هــو خريج جامعة 
القــدس المفتوحة –فــرع جنين عام 
2005 تخصــص أنظمــة معلومــات 
حاســوبية ويعمل معلماً في مدرسة 

ذكور جنين األساسية.
وشــارك في المســابقة التي عقدت 
فــي العاصمة الهندية نيودلهي (72) 
دولة حول العالم، وتم اختيار أفضل 
(100) معلــم حــول العالم من خالل 
معاييــر تضعها المؤسســة وأبرزها 

ملف إنجاز المعلم.
وأكد السوقي أن هذا اإلنجاز يعكس 
مدى التطور في المنظومة التعليمية 
في فلسطين، ال بد من وجود مهارات 
واألجهزة  الحاســوب  اســتخدام  في 

الذكية والقدرة على التواصل. 
يذكر أن األستاذ السوقي مثل العام 
الماضي فلسطين في مؤتمر الفاتح 
للتكنولوجيا في انقرة وتم اختياره 
مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليم 
بســبب نشــاطه في برنامج رقمنة 
التعليــم الذي تنظمــه الوزارة حيث 
يتــم توثيــق هــذه اإلنجــازات من 
خــالل صور وفيديوهات وشــهادات 
ترفع على موقع المســابقة ليدخل 
المعلم في المســابقة التي تنظمها 
المؤسسة الهندية والموثقة من قبل 

وزارة التربية والتعليم.
وأشــار إلى أن معايير اختيار افضل 
(100) معلم ومنها طريقة التسجيل 
وتعبئة الطلب (عليها نقاط) بحاجة 

إلى مهارات أساسية.

وكان الســوقي اختير ســابقاً سفير 
Cospaces edu األلماني الذي يركز 
على إنتاج محتوى تعليمي تفاعلي 
يعمل على المكعب المدمج ما يعزز 

اإلبداع والتميز عند طالبنا.
ولقب الســفير المكعب المدمج هي 
مكانــة دولية جديــدة تتمحور حول 
نشــاط مميــز للمعلــم باســتخدام 

وسائل تعزز التعليم التفاعلي.
يشــار إلى أن الســوقي حصل على 
المركز الثالث على مستوى فلسطين 
عام ٢٠١٧ وذلك من خالل التركيز 
علــى التقنيــات الحديثــة ومبــادرة 

التلعيب فــي التعليم والتركيز على 
بيئــة تعليمية جذابة تعــزز التعلم 

الذاتي واالستكشاف.
وأشاد السوقي بدور جامعة القدس 
المفتوحة في تبني التقنيات الحديثة 
وخاصــة المكعب المدمــج وتحديداً 
بمنصة  التعليمــي  المحتــوى  إنتاج 

Cospaces edu األلماني.
ودعا جميع الطلبــة والمهتمين إلى 
المثابرة على البحث، منوها إلى أنه 
سينظم ورشات عمل داخل الجامعة 
لحــث الطلبة على العمــل وتحويل 
أحالمهم إلى أرض الواقع من خالل 

المطالعة والمثابرة وكل علم جديد.
وكان الســوقي حــاز علــى جائــزة 
المعلــم الخبير من مايكروســوفت 
حيــث   mieeexpert Microsoft
مؤتمــر  فــي  الحقــاً  سيشــارك 
مايكروســوفت في ســيدني مطلع 
العام القادم بعد االطالع على ملف 

إنجاز المشاركين.
كمــا حصــل على ثالث شــارات من 
موقع Minecraft وهي مشــرف في 
الموقع والــذي يهتم في بناء مواقع 
اثرية وفقاً لمخططات أصلية ثالثية 

األبعاد.

عائلة سمرين تعد االيام قبل ان تطرد من منزلها
القــدس المحتلــة- وفــا-  تعيــش عائلــة محمــد 
منزلهــا  مــن  الطــرد  سمرين المقدســية هاجس 
فــي حي عين حلوة ببلدة ســلوان جنوب المســجد 
األقصــى، والذي لم تدخر جهــدا قانونيا على مدار 
الـــ 28 عاما الماضية في محاكم االحتالل، من أجل 

منع المستوطنين من االستيالء عليه.
لكن العائلة اليوم مهددة بالطرد من المنزل، بعد أن 
أمهلتها محكمة االحتالل 90 يوما إلخالئه، بحجة أنه 
يقع ضمن ما يسمى «أمالك غائبين»، وهو القانون 
الذي أقرته الكنيست اإلسرائيلية عام 1950، ويتم 
بموجبه شــرعنه  االستيالء على أراضي وممتلكات 
المواطنيــن الذين هجروا منها ونزحوا إلى مناطق 
 أخــرى خالل النكبــة عام 1948، ويســمح بموجبه 
بوضع ممتلكاتهم تحت  تصرف ما يســمى «القيم 

على أموال الغائبين»، وهو االحتالل اإلسرائيلي.
يقــول احمــد ســمرين (36 عاما) وهــو أحد مالكي 
المنزل لـ»وفا»: «بدأت الحكاية بعد وفاة الجد األكبر 
موسى عبد اهللا ســمرين، وقيام سلطات االحتالل 
حينها بوضع المنزل تحت  تصرف ما يسمى «القيم 
على أموال الغائبيــن» أي االحتالل ذاته، بادعاء أن 
ابناء الحاج موســى يعيشــون في األردن وليس له 
ورثة داخل األراضي الفلسطينية، علما أننا نعيش 

في العقار ولم نخرج منه.
ويتابع، يواصل االحتالل والمســتوطنون منذ ذلك 
الوقــت االعتداء علينا بشــتى الوســائل، ومداهمة 
البيــت بين الفنيــة واالخرى وآخذ قياســات المنزل 
وترويع االطفال، ال سيما أن المنزل مع االرض التي 

بجانبــه تبلغ مســاحتهما 800 متــر مربع ويقع في 
البؤرة االســتيطانية «مدينة داوود» حسب مسمى 
االحتالل وبين بيوت يســكنها مســتوطنون، فقط 

بيننا وبينهم اسالك شائكة وكاميرات مراقبة».
ويضيــف ســمرين، «قبل نحو ثالث ســنوات داهم 
مستوطن منزلنا، وركن سيارته أمام البيت، بزعم 
أن البيــت له، االمر الذي اســتدعى تدخل شــقيقي 
عالء وحدوث مناوشات بينهم، وعلى اثرها اعتلقت 
شرطة االحتالل شقيقي ودفعنا كفالة للمحكمة 30 
الف شيقل، بسبب قيام المستوطن بتقديم شكوى 

ضد شقيقي بدعوى انه اعتدى عليه.
ويســعى المســتوطنون لالســتيالء علــى المنزل، 
الــذي يضــم قطعــة أرض كبيــرة غيــر مأهوله، 
يقــول األهالي هناك «إن الهدف هو توســيع البؤر 

االستيطانية المحاذية للمنزل.»
ويتكــون منزل عائلة ســمرين المقام على قطعة 
أرض مســاحتها نحــو 350 مترا مربعــا، من ثالث 
شقق سكنية، تأوي 15 فردا، اصبحوا جميعا مهددين 

بالطرد واإلخالء.
ويشير عضو رابطة حمائل سلوان والمتحدث باسم 
العائلة أحمد عوض ســمرين لـ»وفــا»، إن محكمة 
االحتــالل أمرت العائلة بدفع (50000) ألف شــيقل 
بــدل أجــرة عن آخر ثالث ســنوات ســكنتها العائلة 
في المنزل، بحجة أنه «أمالك غائبين»، مضيفا أن 
العائلة تسلمت في وقت سابق تبليغا بضرورة دفع 

مليوني شيقل.
ويضيــف، يوجد في بلدة ســلوان جنوب المســجد 

األقصــى أراضــي تبلغ مســاحتها 50 دونمــا، غير 
مأهولة، تعود ملكيتها لمواطنين من البلدة، يحاول 
المستوطنون االستيالء عليها لصالح إقامة حدائق 

ومتنزهات لهم.
ويرى سمرين، أن سلطات االحتالل تسعى من خالل 
هــذه السياســة إلى فرض ســيطرتها على البلدة، 

وتنغيص حياة المواطنين وتهجيرهم.
ويقــول: «هناك 21 مؤسســة في دولــة االحتالل، 
تعمل بنظام العصابات حيث تقوم بســرقة منازل 
المواطنيــن بحجــة أنها أمــالك غائبين»، مشــيرا 
الــى ان مئات العائالت المقدســية مهــددة بالطرد 
والتهجير القسري من قبل سلطات االحتالل وغالة 
المستوطنين، بهدف السيطرة على منازلها لتوسيع 
البؤر االستيطانية في البلدة بشكل خاص والقدس 

بأكملها بشكل عام.

اعتقال مواطنين من رام اهللا
رام اهللا- وفا- اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر امس الجمعة، مواطنين من مدينة رام اهللا 

بعد اقتحام أحيائها.
وقالــت مصادر محلية لـ»وفا» إن قوات االحتالل 
اقتحمت حــي بطن الهوى وحــي المصايف في 
رام اهللا، واعتقلت المواطنين عبد الرازق فراج، 
وحســان اشــتية بعد مداهمــة منزليهمــا. كما 
اندلعــت مواجهات مــع قوات االحتــالل في حي 

بطن الهوى.


