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الثانية
Sunday   20/11/2022  االحد

األحد... وكل يوم أحد

بقلم: املحامي زياد أبو زياد

ب����أن����ن����ي أشعر  ق����ل����ت  إذا  أب������ال������غ  ال 
أو قرأت  ك����ل����م����ا س����م����ع����ت  ب�������اإله�������ان�������ة 
ي������ت������ح������دث ع���������ن "خ���������اف���������ة أبو   ً أح��������������دا 
مازن"  ملا يعنيه ذلك من أننا شعب 
يفتقر للشرعية االنتخابية وما زال 
ي���ع���ي���ش يف ع����ص����ر اإلذع������������ان للحكام 
ي��ت��ن��اف��ى م���ع أبسط   وللتوريث ال�����ذي 
مبادئ الديمقراطية، وخاصة ألننا 
ل���س���ن���ا م��ل��ك��ي��ة ف���ي���ه���ا امل����ل����ك ي���م���ل���ك وال 
نظام  ظ������ل  ن����ح����ن يف  وإن������م������ا   يحكم، 

اقتراح مقدم لألخ 
الرئيس محمود عباس

ُيفرتض أنه نظام برملاين، وألن لدينا قانون أسايس لو تم تطبيقه  ملا تحدث 
أحد عن التوريث. 

وال أبالغ أيضا ً اذا قلت بأن أكرث الناس حديثا عن "مرحلة ما بعد أبو 
مازن" – كما يسمونها –  هم اإلسرائيليون. ولقد واجهت مراراً  هذا السؤال 
س���واء م��ن ق��ب��ل وس��ائ��ل االع����ام اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة أو م��ن  قبل وف���ود أجنبية تزور 
إسرائيل وتلتقي مسؤولني إسرائيليني فتسمع منهم هذا الحديث يف سياق 
 التشكيك بقدرة الشعب الفلسطيني عىل إدارة شؤونه بنفسه والرتكيز عىل 

عدم وجود ديمقراطية  وحكم رشيد عند الفلسطينيني. 
ول���ق���د الح���ظ���ت يف ج��م��ي��ع األح�������وال أن اإلس���رائ���ي���ل���ي���ني ح���ني ي��ت��ح��دث��ون عن 
التوريث يتحدثون عنه من  خال اإلش���ارة اىل ع��دم وج��ود آلية ديمقراطية 
فلسطينية لاختيار وأن "مرحلة ما بعد أبو مازن"  ستشهد صراعاً  واقتتاال 
ً من أجل الكريس، وأنهم -أي اإلسرائيليني- منشغلون يف موضوع  ضمان 

أن ال تخرج األمور من تحت سيطرتهم يف تلك املرحلة. 
وآخر ما قرأته يف هذا الصدد هو دراسة أعدها مركز أبحاث األمن القومي 
اإلس��رائ��ي��ي ) INSS (  جاء فيها أن��ه "م��ع ادراك أن السلطة الفلسطينية يف 
الضفة الغربية ضعيفة وبناء عىل الدالئل  املتزايدة بأن غياب الشرعية أدى 
اىل مساس خطري بقدرة السلطة الفلسطينية عىل الحكم وبقدرة  األجهزة 
األمنية الفلسطينية عىل العمل، فقد انشغلت أوريت برلوب هذا األسبوع 
يف البحث عما  اذا ك��ان��ت ه��ن��اك يف الضفة ق��ي��ادة )ب��دي��ل��ة( أو ق��ي��ادات تتمتع 

بشرعية شعبية واسعة. 
 "وقد قامت برلوب بفحص والبحث يف ثاث مجموعات مؤثرة أساسية 
عادة يخرج من داخلها  القادة املحليني وهي: اتحادات الطلبة األكاديميني، 
ال��س��ي��اس��ي��ون م��ن م��س��ت��وى ال��ب��ل��دي��ات م��ن امل��س��ت��ق��ل��ني،  والصفوة االقتصادية 

من رجال األعمال.  
ت���ن���ت���م���ي للصفوة  ال�����ت�����ي  امل�����ج�����م�����وع�����ات  ب��������أن أع������ض������اء ه��������ذه   "وتقول أوري������������ت 
األكاديمية-رجال األعمال-  واالداريون هي األكرث براغماتية ألنها تعيش يف 
الضفة وليس يف املنفى وجميعها انتخبت يف  انتخابات حرة ولديها القدرة 

عىل التحرك وتنظيم الجماهري." 
م��ا أق��ص��ده م��ن ه���ذا امل��ث��ال ه��و اإلش����ارة اىل ان��ش��غ��ال ال��ج��ه��ات اإلسرائيلية 
عىل كل املستويات بالبحث  واستطاع من سيتوىل األمر بعد غياب الرئيس 
ع���ب���اس أو ت��ف��ك��ك ال��س��ل��ط��ة ال�����ذي ت���ف���رتض ح���دوث���ه  نتيجة ال���ص���راع واالقتتال 

الداخي عىل الوراثة. 
  وأت������س������اءل اىل أي م������دى ن��ن��ش��غ��ل ن���ح���ن يف ال���ت���ف���ك���ري ب��م��س��ت��ق��ب��ل السلطة 

الفلسطينية وتداول الحكم بشكل  سلس يف حال غياب الرئيس.  
لقد مررنا بهذه التجربة عند رحيل الشهيد الرئيس ياسر عرفات، ولكن 
آنذاك كان عندنا مجلس  تشريعي ساري املفعول ولجأنا لآللية التي وفرها 
ل��ن��ا ال��ق��ان��ون األس����ايس يف ال��ب��ن��د )2( م��ن امل����ادة   )37( ب���أن ت���وىل رئ��ي��س املجلس 
التشريعي آنذاك األخ روحي فتوح مهام رئاسة السلطة الوطنية  مؤقتاً  ملدة 

ستني يوما جرت خالها انتخابات حرة ومباشرة النتخاب رئيس جديد. 
  ول����ي����س س������را ً ب����أن����ه ك������ان ه����ن����اك م�����ن ح��������اول ال���ت���ش���ك���ي���ك ب�����االل�����ت�����زام بالفرتة 
املؤقتة وافرتض أنه قد تتم  اطالتها لاستحواذ عىل منصب الرئاسة ولكن 
الديمقراطية الفلسطينية، آنذاك، خيبت ظن  املشككني وأثبتت أننا شعب 

يحرتم قوانينه ومؤسساته. 
ف����أي����ن ن���ح���ن ال����ي����وم م����ن ذل�����ك ال����ح����دث ال�������ذي ي���ش���ك���ل م���ف���خ���رة ل���ن���ا جميعا! 
فنحن ال��ي��وم نعيش ب���دون مجلس  تشريعي وال ي��وج��د ل��ن��ا رئ��ي��س مجلس 
تشريعي ساري املفعول وال نستطيع تطبيق القانون األسايس  فيما يتعلق 

بهذا األمر بالذات. 
وال بد من القول بأنه يف غياب اآللية الدستورية مل��لء ال��ف��راغ واالنتقال 
من املرحلة املؤقتة اىل  الوضع الدائم فإن من املمكن جدا ً أن يحدث صراع 
عىل الكرايس قد تكون نتيجته االقتتال  الداخي أو فقدان كل ما تم اجازه 
ع���ىل ط��ري��ق ب��ن��اء ال��س��ل��ط��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا ك��ان��ت خ��ط��وة ن��ح��و إق���ام���ة  الدولة. ولذا 
ف���ا ب���د م���ن وج����ود آل��ي��ة ت��س��د االب�����واب أم����ام ك���ل م���ن ي��ط��م��ع يف ال���ك���ريس وكل 
من يعتقد أن��ه  الوريث ال��ق��ادم بما يف ذل��ك ما يمكن أن تدعيه حماس بأن 
رئيس املجلس التشريعي األخري هو  األحق بالرئاسة حتى لو كانت مؤقتة، 
أو م���ن ي��م��ك��ن أن ت��ف��رض��ه إس���رائ���ي���ل أو ال���ق���وى اإلق��ل��ي��م��ي��ة ل��ض��م��ان  مصالحها 

واستمرار هيمنتها. 
ومع أنني لست من انصار اصدار املراسيم بقانون وأرى انه تم استغالها 
ل���س���ن ق����وان����ني أو ت���ع���دي���ل  أخرى ال ي���ت���وف���ر ف���ي���ه ال����ش����رط ال������ذي وض���ع���ت���ه املادة 
)43( من القانون األسايس وهو "حاالت  الضرورة التي ال تحتمل التأخري" 
إال أن���ن���ي أق�����رتح أن ي���ق���وم ال��رئ��ي��س ب���إص���دار م���رس���وم ب��ق��ان��ون ي��ت��ض��م��ن  إضافة 
الكلمات التالية للبند )2( م��ن امل���ادة )37(: " ويف ح��ال ت��ع��ذر وج���ود رئيس 
امل��ج��ل��س  التشريعي ت��ن��اط ه���ذه امل��ه��م��ة ب��رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي م��ع االلتزام 

التام بأحكام هذه املادة". 
ومع أنني ال أستبعد أن يقوم البعض بالتصدي لهذا االقرتاح والتشكيك 
ب��ق��ان��ون��ي��ت��ه، إال أن��ن��ي أع��ت��ق��د  بأن ح��اج��ت��ن��ا امل��اس��ة إلي��ج��اد آل��ي��ة تضمن العودة 
ل��ط��ري��ق ال��ش��رع��ي��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة وت��س��د ال��ط��ري��ق أم����ام  التوريث أو االق��ت��ت��ال عىل 
السلطة تربر وتعطي الشرعية لهذا االقرتاح. والغاية تربر الوسيلة  وخاصة 

يف الحرب والسياسة. 
abuzayyadz@gmail.com

غزة-الوطن للصحافة-أكد مركز فلسطني لدراسات األس��رى، أن استهداف 
األط���ف���ال الفلسطينيني ب��ال��ق��ت��ل واالع���ت���ق���ال م���ن ق��ب��ل ج��ن��ود االح���ت���ال ي��ت��م بشكل 
م��ت��ع��م��د وب���ت���ع���ل���ي���م���ات م���ب���اش���رة م����ن أع�����ىل امل���س���ت���وي���ات ال���س���ي���اس���ي���ة واألم����ن����ي����ة لقادة 

االحتال.
وأوض��ح املركز يف تقرير بمناسبة يوم الطفل العاملي الذي يصادف العشرين 
من تشرين الثاين من كل عام،بأنه عىل الرغم من أن االتفاقيات الدولية لحقوق 
اإلن���س���ان وت��ح��دي��داً ات��ف��اق��ي��ة ح��ق��وق ال��ط��ف��ل، ش���ددت ع��ىل ض����رورة ت��وف��ري الحماية 
لألطفال ولحياتهم وتوفري فرص التعليم والنمو، إال أن سلطات االحتال جعلت 
من اعتقال األطفال الفلسطينيني هدفا أولياً، وأقدمت عىل اعتقال االالف منهم 

منذ احتالها لألرايض الفلسطينية.
وق���ال ال��ب��اح��ث "ري����اض األش��ق��ر" م��دي��ر امل��رك��ز، إن االح��ت��ال ل��م يكتف باعتقال 
األط��ف��ال ب��ل تعمد إص���دار أح��ك��ام قاسية وانتقامية بحقهم، وعرضهم لظروف 
اعتقال قاسية، ووسائل تعذيب قاسية، وانتهاك لحقوقهم، والضرب بعرض 
الحائط كل االتفاقيات الدولية التي تحرم اللجوء العتقال األطفال اال يف اضيق 
ال��ح��االت، وق��ّي��دت سلب األط��ف��ال حريتهم، وجعلت منه "امل��اذ األخ��ري وألقصر 

فرتة ممكنة".
وأفاد األشقر بان االحتال صعد بشكل كبري من استهداف األطفال باالعتقال 
خ���ال ال��س��ن��وات األخ�����رية ب��ع��د ان�����دالع ه��ب��ة ال���ق���دس يف ت��ش��ري��ن االول 2015، حيث 
وص��ل��ت ح���االت االع��ت��ق��ال ب��ني األط��ف��ال خ��ال��ه��ا اىل م��ا ي��ق��ارب م��ن )10 االف( حالة 

اعتقال.
فيما تعرض جميع من اعتقل منهم اىل االعتداء بالضرب املربح حني االعتقال، 
والزج بهم يف ظروف قاسية، يف مراكز التوقيف والتحقيق ومارس بحقهم كل 
أشكال االنتهاك والتعذيب والضغط النفيس والجسدي حيث يتعامل االحتال 

مع األطفال كإرهابيني ويوجهون لهم الشتائم والتهديدات بشكل مستمر.

وكشف األش��ق��ر أن االح��ت��ال ال ي��زال يعتقل يف سجونه 160 ط��ف��ًا، يف سجني 
مجدو وعوفر والدامون، بينما يتواجد عدد منهم يف مراكز التحقيق والتوقيف 
يف ظروف قاسية للغاية، من بينهم 3 فتيات اصغرهن نفوذ حماد من القدس، 
وتبلغ من العمر 16 عاماً . وبرزت يف الفرتة األخرية ظاهرة فرض األحكام املرتفعة 
التي ترافقها غرامات مالية باهظة والتي وصلت للمؤبد و اعتقال أطفال بحجة 
التحريض عىل موقع الفيسبوك، كذلك يعتقل االحتال خمسة أطفال تحت 

قانون "االعتقال اإلداري" التعسفي،
إضافة اىل اعتقال العديد من األطفال وهم مصابني بعد إطاق النار عليهم، 
بل ومارس بحقهم التحقيق وهم مصابني قبل ان يتم نقلهم اىل العاج، وواصل 
التحقيق معهم وهم غرف املستشفيات بشكل غري إنساين، حيث ال يزال الطفل 
املقديس الجريح محمد رجب أبو قطيش من عناتا يخضع للعاج يف مستشفيات 

االحتال بعد أصابته بجراح خطرة واعتقاله.
وأش��ار األشقر اىل ان إدارة السجون تواصل إجراءاتها التنكيلية والتعسفية 
بحق األطفال األسرى وأبرزها عمليات االقتحام والتفتيش لغرفهم وأقسامهم، 
وع��دم توفري أدين مقومات الحياة السليمة معيشياً وصحياً لهم، مما يعرض 

حياتهم للخطر.
ف��ي��م��ا ي���ح���رم االح���ت���ال ال���ع���ش���رات م���ن االط���ف���ال م���ن زي������ارة ذوي���ه���م أو م���ن زيارة 
امل��ح��ام��ي ال��خ��اص ب��ه��م، إض��اف��ة اىل اس��ت��م��رار املعاملة السيئة م��ن قبل السجانني 
ال��ذي��ن ي��ت��ع��ام��ل��ون م��ع األط���ف���ال ك��إره��اب��ي��ني وي��وج��ه��ون ل��ه��م ال��ش��ت��ائ��م والتهديدات 

بشكل مستمر ويحتجزونهم مع معتقلني جنائيني يف الكثري من االحيان.
وناشد املركز، املجتمع الدويل الذي اعترب هذا اليوم مناسبة للتذكري بحقوق 
الطفل، ان يتحمل مسؤولياته، تجاه أطفال فلسطني، وما يتعرضون له من 
جرائم فاقت كل الحدود، وإلزام االحتال بتطبيق املواثيق واالتفاقيات الخاصة 

باألطفال لوضع حدّ ملعاناتهم املتفاقمة بشكل يومي.

مركز فلسطين: استهداف األطفال يتم بتعليمات
 من أعلى مستوى سياسي وأمني اسرائيلي

غ���زة - مكتب ال��وط��ن للصحافة - أك���د دي����وان ال��ن��ائ��ب ال��ع��ام ب��غ��زة، ام���س، إن 
الجهود مستمرة إلتمام التحقيقات يف حادثة "حريق جباليا".

وأفاد ديوان النيابة يف تصريح له، أن التحقيقات شارفت عىل االنتهاء، مشريا 
إىل أنه سيتم اإلعان عن نتائج التحقيقات يف أقرب وقت ممكن.

من جهتها، طالبت عائلة أبو ريا يف قطاع غزة، األجهزة األمنية ووزارة الداخلية 
بضرورة ماحقة كل من ينشر أي خرب أو إشاعة عن الحادث األليم، الذي أودى 

بحياة ثلة من أبناء العائلة جراء حريق نشب يف منزلهم.
ودعت العائلة يف بيان لها، الجميع لتحمل مسؤوليته وأن ينظر بعني الرحمة 

ملن هم عند ربهم، وأن ال يفرتي عليهم سواًء بالقول أو نشر اإلشاعات.
وق��ال��ت إن��ه��ا س��ت��اح��ق ك��ل م��ن ت��س��ّول ل��ه نفسه اس��ت��غ��ال دم���اء وأرواح أبناء 
العائلة قانونياً وشرعياً، مؤكدة عىل ثقتها يف األجهزة األمنية ووزارة الداخلية 

بمتابعة امللف وإظهار نتائج التحقيق للرأي العام.
وقال رئيس املكتب اإلعامي الحكومي بغزة سامة معروف، إن النيابة العامة 
ستقوم بماحقة املتجاوزين بتداول الروايات املكذوبة واإلشاعات حول "حريق 

جباليا"، حسب األصول القانونية.
وأض��اف معروف "ذهبنا إىل استخدام البعد القانوين بعد انتشار االشاعات 
وتداول الروايات املكذوبة"، ولفت إىل أن الوقت "ليس سيفاً مشرعاً فيما يخص 

هذه الحادثة األليمة، ولجنة التحقيق تعمل بجهد للوصول إىل نتائج تقدم رواية 
متكاملة ُمشّفعة باألدلة واملعطيات والشواهد عن طبيعة ما جرى".

وتابع: "بات لدى اللجنة تصور أويل وهي بحاجة الستيفاء بقية املعطيات التي 
تقوم بجمعها عىل أكرث من صعيد، وبمجرد انتهاء اللجنة من عملها سنطلع 

أبناء شعبنا عىل نتائج التحقيق".
وح��ذر م��ع��روف م��ن "أن م��ا يتم ت��داول��ه م��ن رواي���ات مفربكة وإش��اع��ات هدفها 
خدمة أجندة مغرضة تتقاطع مع أهداف االحتال". وقال، إن تداعيات الحصار 

حاضرة يف كل فاجعة تمس قطاع غزة.
ب�������دوره�������ا، ن������اش������دت ن����ق����اب����ة ال���ص���ح���ف���ي���ني ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني، ال�������زم�������اء الصحفيني 
والنشطاء واملواطنني بتوخي الدقة والحذر من االشاعات التي بدأت باالنتشار 

مع أوىل اللحظات لوقوع حريق مخيم جباليا شمايل قطاع غزة.
ودع��ت النقابة يف بيان لها ك��ل أب��ن��اء شعبنا للحذر م��ن ال��وق��وع يف خطأ نشر 
صور أو فيديوهات أو مقاطع صوتية قد تكون مفربكة، ويجب التأكد من دقتها 
وص��واب��ه��ا قبل نشرها وخ��اص��ة امل���واد التي تمس بخصوصية الضحايا أو غريهم 

أو تمس بمسار التحقيق.
كما ح��ذرت م��ن "خ��ط��ورة امل��س بالصحفيني او التعرض لهم يف ه��ذه املرحلة 

الحساسة، وأن تعالج أية تجاوزات اعامية من خال النقابة".

النيابة العامة: التحقيقات في حريق جباليا شارفت على االنتهاء

غزة/ مكتب الوطن للصحافة- افتتحت مجموعة "Gaza group" بالتعاون 
مع املكتب اإلعامي الحكومي، والهيئة العامة للشباب والثقافة، منحوتة رملية 
ع��ىل شاطئ بحر مدينة غ��زة تحمل اس��م "م��ن حقنا اللعب" بمشاركة 50 طفًا 

من جرحى العدوان اإلسرائيي عىل قطاع غزة.
وت��أيت الفعالية التي أقيمت قبالة اسرتاحة املواءمة ل��ذوي اإلعاقة، لتسليط 
ال��ض��وء ع��ىل ج��رائ��م االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ي ب��ح��ق أط��ف��ال ق��ط��اع غ���زة، ب��ال��ت��زام��ن مع 
انطاق بطولة كأس العالم لكرة القدم كرسالة للعالم لانتباه لجرائم االحتال 

بحق أطفال فلسطني.
واستخدم املنظمون الرمال لتشكيل لوحة منحوتة عىل شاطئ البحر لعبارة 
"م����ن ح��ق��ن��ا ال��ل��ع��ب" ش��ك��ل��ت ب��ال��ل��ون ال��ع��ن��اب��ي ال�����ذي ي���رم���ز ل���ل���ون ال��ع��ل��م القطري، 
وأمامها دائرة تضم شعار بطولة كأس العالم، وبجانبها قام األطفال بالرسم 
بألوان الزيت عىل لوحات عربوا فيها عن أمانيهم ورسالتهم للعالم ومعاناتهم 

جراء اإلصابات التي تعرضوا لها.
واع��ت��رب رئ��ي��س الهيئة ال��ع��ام��ة للشباب وال��ث��ق��اف��ة أح��م��د محيسن خ��ال وقائع 
املؤتمر الصحفي الذي تا تدشني املنحوتة، أن تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 
ك�����أول دول�����ة ع��رب��ي��ة ي��ع��ت��رب م��ف��خ��رة ل��ل��ع��رب ج��م��ي��ًع��ا، م��ت��م��ن��ًي��ا، ال��ت��وف��ي��ق والسداد 
والنجاح لبطولة كأس العالم يف قطر التي وقفت وتقف مع شعبنا وقضيتنا، 

وأعرب عن أمله أن يرتفع علم فلسطني عىل املدرجات هناك يف كأس العالم.
وقال محيسن يف رسالته للعالم: "أطفالنا اليوم ذوو اإلعاقة بل ذوو اإلرادة"، 
وت����س����اءل: "م����ا ذن����ب ه����ذه ال��ط��ف��ل��ة ال���ت���ي ب����رتت ق��دم��ه��ا، م���ا ذن����ب ع���ش���رات ومئات 
وأطفال فلسطني التي برتت أقدامهم وأيديهم، ما ذنب الذين قتلوا وتجاوز عدد 

الشهداء منهم األلف، ما الجرم الذين ارتكبوه يف هذه األرض؟.
وأض�����اف، "األط���ف���ال بشكل واض���ح ي��ق��ول��ون: م��ن حقنا أن ن��ع��ي��ش، م��ن حقنا 
اللعب، وأن نمارس حياتنا بشكل طبيعي، إال أن طائرات االحتال اإلسرائيي 
امل���ج���رم ال�����ذي ي��م��ع��ن يف دم�����اء أط��ف��ال��ن��ا وش��ب��اب��ن��ا ي��ص��ر ع���رب ال����ح����روب امل��ت��اح��ق��ة أن 
يستهدف هؤالء األطفال ويستهدف شبابنا ويحرمهم من متعة اللعب يف غزة 

وفلسطني."
وأك�����د أن رس���ال���ة أط���ف���ال ف��ل��س��ط��ني إىل امل��ج��ت��م��ع��ني وال����ف����رق ال���ري���اض���ة يف كأس 
ال��ع��ال��م، أن��ه��م م��ن حقهم ال��ل��ع��ب، الف��ت��ا إىل أن ذوي اإلع��اق��ة بفلسطني حققوا 
ان����ج����ازات ك���ب���رية وح��ص��ل��وا ع���ىل ب��ط��ول��ة ال��ع��ال��م يف ال��ه��ن��د ق��ب��ل أي�����ام يف ب��ط��ول��ة كرة 
السلة للكرايس املتحركة، مشددا عىل أننا شعب حي قوي، ال يمكن أن يكسر 

وال يمكن لإلعاقة أن توقف أحدا".
من جانبها، تحدثت الطفلة ف��رح سليم )12 ع��اًم��ا( التي أصيبت يف العدوان 
اإلسرائيي عىل غزة يف  أيار 2021 ممثلة عن جمعية السامة الخريية وكشاهدة 

عىل جرائم االحتال بحق األطفال.

وق����ال����ت س���ل���ي���م يف رس���ال���ت���ه���ا: "ن����ق����ول إىل ال����ذي����ن ي����ش����اه����دون وي����ش����ارك����ون كأس 
العالم يف قطر، نحن أطفال فلسطني حلمنا أن نكون مثل أطفال العالم، نحن 

محرومون من السفر واللعب".
وأضافت الطفلة: "أمنيتي السفر وحضور كأس العالم، وتركيب طرٍف صناعي 
لقدمي املبتورة بسبب قصف طائرات االحتال ملنزلنا، وأوجه رسالتي لكل العالم 
أن يقفوا مع أطفال غزة ويساعدوهم يف تركيب أطراف صناعية تساعدهم عىل 
التكيف مع الحياة". بدوره قال ممثل املكتب اإلعامي الحكومي محمد حبيب، 
إن، "العدوان اإلسرائيي املتواصل بحق شعبنا الفلسطيني بني كبري وصغري، 

فبات أطفالنا هدًفا متواصًا لاحتال".
وأضاف أنه "عوًضا عن األزمات النفسية ألطفال غزة، الذين يفتقدون ألبسط 
مقومات الحياة، نتيجة الحصار املتواصل منذ 15 عاًما والذي يعترب مشكلة تؤثر 
عىل نفسية األطفال وسلوكهم، جاء االستهداف املباشر من قبل االحتال مما 

خلف مئات الشهداء من األطفال وتسببت بفقدان بعض أطرافهم".
واش����ار إىل أن���ه وح��س��ب ال��ب��ي��ان��ات ال��رس��م��ي��ة ف��ق��د ق��ت��ل االح���ت���ال ن��ح��و 1000 طفل 
فلسطيني يف ق��ط��اع غ���زة خ���ال ع���دوان���ه ال��ع��س��ك��ري م��ن��ذ ال��ع��ام 2000 وح��ت��ى اآلن، 
ف��ض��ا ع���ن م��ئ��ات األط���ف���ال ال���ذي���ن ف���ق���دوا ح��ي��ات��ه��م ب��س��ب��ب امل����رض وس����وء األوضاع 

تحت هذا الحصار.
وأك���د حبيب، أن االح��ت��ال اإلس��رائ��ي��ي ي��ض��رب ب��ع��رض ال��ح��ائ��ط ك��ل االتفاقات 
واملواثيق الدولية التي تؤكد عىل ضرورة وجود إج��راءات وقاية، ورعاية خاصة 
لألطفال بما يف ذلك حماية قانونية مناسبة، مع ضرورة حماية النساء واألطفال 

أثناء الطوارئ والنزاعات املسلحة.
ول����ف����ت ح���ب���ي���ب إىل أن م���ن���ظ���م���ات ح���ق���وق���ي���ة ك��م��ن��ظ��م��ة األم�������م امل���ت���ح���دة للطفولة 
)ال��ي��ون��ي��س��ي��ف( أك����دت أن آالف األط���ف���ال يف غ����زة اص��ي��ب��وا ب��ص��دم��ات ن��ف��س��ي��ة خال 

الحروب، ويواجهون مستقبًا قاتًما للغاية.
ونبه إىل أن سجل )إسرائيل( حافل بانتهاكات حقوق األطفال الفلسطينيني، 
وب��أن��ه��ا ال ت��ق��ي��ُم وزًن����ا ألي أخ���اق أو ق��واع��د وم��ع��اه��دات دول��ي��ة، وب��ال��رغ��م م��ن كل 
ذلك ما زالت تقف بجرائمها تحت مظلة حماية من الواليات املتحدة األمريكية 

والغرب خارج دائرة العقاب.
كما أكد أن املكتب اإلعامي الحكومي يويل هذا األمر أهمية بالغة يف فضح 
جرائم االحتال بحق أطفالنا، داعيا، وسائل اإلعام لتسليط الضوء عىل جرائم 

االحتال بحق الطفولة.
وش����دد ع��ىل ض����رورة ع���دم ال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ض��ح��اي��ا وخ��اص��ة األط���ف���ال ع��ىل أنهم 
أرقام، إنهم املستقبل والذين سيصبح منهم الطبيب واملهندس، يجب الرتكيز 
عىل تفاصيل حياتهم وحقوقهم وأحامهم، وأبسطها الحق يف اللعب ونحن 

اليوم عىل أعتاب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم يف قطر.

بالتزامن مع انطالق بطولة كأس العالم ،،

مجموعة "Gaza group" تدشن منحوتة "من حقنا اللعب"  إحياء ذكرى استشهاد "ابو عمار" 
وإعالن االستقالل في جنين

ج����ن����ني-م����راس����ل"ال����ق����دس"ال����خ����اص-وف����ا-أح����ي����ت ح����رك����ة "ف����ت����ح" إق���ل���ي���م ج����ن����ني، وحركة 
الشبيبة الطابية ومجلس ات��ح��اد الطلبة يف جامعة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة،ام��س، الذكرى 
ال���18 الستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذك��رى إع��ان وثيقة االستقال، برعاية الرئيس 

محمود عباس.
وق����ال ن��ائ��ب رئ��ي��س ح��رك��ة "ف���ت���ح" م��ح��م��ود ال��ع��ال��ول يف ك��ل��م��ت��ه،"ل��ن ي��ك��ون س���ام دون 
حصول شعبنا عىل حقوقه، وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس وتبييض السجون 

من كافة األسرى واألسريات".
وأضاف أن االنقسام هو أداة هدم ملشروعنا الوطني، الذي استشهد من أجله الشهيد 

"أبو عمار"، داعيا كافة أبناء شعبنا إىل االلتفاف حول قيادتنا الشرعية.
وندد العالول بالجرائم والعدوان الذي ترتكبه قوات االحتال اإلسرائيي بحق أبناء 
شعبنا وأقصانا وقدسنا وأسرانا وأطفالنا، مشددا عىل ض��رورة تعزيز الوحدة الوطنية 
ملواجهة االحتال.من ناحيته،استذكر مدير الجامعة سهيل أب��و ميالة، نضال الشهيد 
"أب��و عمار" املتواصل يف سبيل قضية شعبه، لنيل الحرية واالستقال، مؤكدا أن هذه 
الذكرى تمثل مناسبة الستخاص دروس يف التضحية والفداء، نستلهم منها ومن سرية 
القائد الشهيد كيف نصنع املستقبل، وكيف نواصل امليض عىل لنصل للدولة الفلسطينية 
املستقلة وعاصمتها القدس.وأشار إىل أن الشهيد "أبو عمار" ما زال حاضرا فينا جميعا 
من خال الشباب والشابات الذين يحرصون عىل إحياء ذكرى استشهاده يف كل عام، 
لتجديد ال��وف��اء ل��ه ول��ل��وط��ن، داع��ي��ا إىل ال��وق��وف خلف ال��ق��ي��ادة الشرعية ممثلة بالرئيس 

محمود عباس، الذي يثبت كل يوم أنه خري خلف لخري سلف.
وأض���اف أن وق��ف��ة قيادتنا وشعبنا ت��ج��اه ال��ش��ه��داء واألس����رى ع��ربت وال ت���زال تعرب عن 
االنتماء للوطن وقضية األسرى، وأن رسالتنا واحدة من الحركة األسرية لقيادتنا وشعبنا، 

وهي االستمرار يف النضال حتى تبييض السجون والعمل عىل إنهاء االنقسام.
وتخلل املهرجان الذي شارك فيه إضافة اىل العالول وميالة، قائد منطقة جنني العميد 
محمد األعرج، وقادة املؤسسة األمنية، ومدراء املؤسسات الرسمية واألهلية، وأمني سر 
إقليم "فتح" يف املحافظة واملدينة عطا أبو ارميلة، وعرفات القنديل، وأمناء سر الشعب 
وأعضاء اإلقليم، واألطر النسوية وحركة الشبيبة وطلبة الجامعة، وذوو الشهداء يف 
املحافظة، ورئيس مجلس اتحاد الطلبة محمد السعدي، ومنسق الشبيبة قيص سباعنة، 

فقرات فنية للفرقة القومية لألمن الوطني، وتكريم أهايل الشهداء.

ليبرمان يحذر من مخططات 
ومؤامرات يحيكها نتنياهو 

للمرحلة القادمة
تل أبيب-حذر وزي��ر املالية اإلسرائيي رئيس ح��زب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور 
ليربمان، من مخططات ومؤامرات يحيكها رئيس الوزراء املكلف بنيامني نتنياهو 

للمرحلة القادمة.
وقال ليربمان يف سلسلة تغريدات عىل "تويرت" تحت عنوان "ترتيبات الحكم 
الجديدة لنتنياهو"، إن األخري يخدع الجميع بمن فيهم بن غفري وسموتريتش، 
ويسعى إىل السيطرة عىل عملية تعيني القضاة يف املحكمة العليا وهو ما يخدم 

مصلحته.
وأفاد بأنه تحدث يف األيام املاضية مع عدد من كبار مسؤويل حزب "الليكود" 

ومساعدي نتنياهو، مؤكدا أن الصورة التي تتكشف أكرث من مجرد مقلقة.
وأضاف أن نتنياهو يسعى للسيطرة عىل هيئة البث االسرائيلية "كان" وحرق 
أوراق كل من بن غفري وسموتريتش قبل االنتخابات املبكرة القادمة التي سيدعو 

لها للتخلص من هؤالء.
ك��م��ا أش����ار إىل أن���ه ي��ع��م��ل ع���ىل اس��ت��ب��دال امل��س��ت��ش��ار ال��ق��ان��وين ل��ل��ح��ك��وم��ة بأسرع 

وقت ممكن.
وأوضح أيضا أن نتنياهو سيقيل رئيس أركان الجيش اإلسرائيي اللواء هرتيس 

هاليفي، بحجة أنه ال يتعاون مع خططه بشأن إيران.

"سيدة األرض" تختتم 
مؤتمرها السنوي الـ"15"  
البرية-مراسل "القدس"الخاص-اختتمت مؤسسة "سيدة األرض"، أعمال مؤتمرها 
السنوي الخامس عشر، الذي حمل شعار: )القدس بوصلة األحرار(، بمهرجان حاشد 
ن��ظ��م��ت��ه ع���ىل م��س��رح ال���ه���ال األح���م���ر، ب��ال��ب��رية، ب��م��ش��ارك��ة ش��خ��ص��ي��ات دول���ي���ة وع��رب��ي��ة ذات 

مستوى، ومنهم: فنانون، واعاميون، وبرملانيون من دول عربية، وأخرى دولية.
ونظمت "سيدة األرض" زيارات للوفد، شملت العديد من املدن الفلسطينية يف جنني، 
ونابلس، والخليل وأريحا، ورام الله.واختتمت الزيارة اىل مدينة القدس املحتلة، حيث 
ق��ام أع��ض��اء ال��وف��ود ويف مقدمتهم الفنان امل��ص��ري أح��م��د ب��دي��ر، والفنانة التونسية نوال 
غشام، والفنانة املغربية صباح زيداين، بزيارة اىل املسجد األقىص والصاة فيه.وقال الفنان 
أحمد بدير، "إن زيارة القدس والصاة يف املسجد األقىص املبارك لها قيمة كبرية، مؤكدا 
رفضهم إلجراءات االحتال يف القدس، التي ستبقى عربية وعاصمة لدولة فلسطني".

وطالب بدير الشعوب العربية بتعزيز تواصلهم مع القدس ومع الشعب الفلسطيني، 
ل��ت��ع��زي��ز ص���م���وده وت��ش��ب��ث��ه ب����أرض����ه، م���ع���ربا ع���ن ف���رح���ه ال���غ���ام���ر وه����و ي��ل��ت��ق��ي ب���أب���ن���اء الشعب 

الفلسطيني عىل أرض فلسطني الطاهرة التي رويت بدماء الشهداء.
بدورها، أكدت الفنانة نوال غشام أن زيارتها إىل القدس تحمل معاين كثرية، سواء 
روح��ان��ي��ة، أو س��ي��اس��ي��ة، مل��ا تحمله م��ن قيمة ع��ال��ي��ة يف وج����دان ال��ش��ع��ب ال��ع��رب��ي عموما، 
والشعب التونيس خصوصا. وأضافت: مهما قدمنا من أعمال من أجل القدس، فإن 
زيارتها املباشرة لها منحتنا املزيد من االصرار عىل التمسك بها، فقد كانت وال تزال حلما 

يراود جميع العرب لزيارتها والصاة يف رحاب األقىص.
كما وجهت غشام التحية لصمود املرابطني يف املسجد األقىص، واىل أهلنا يف القدس، 
ال��ذي��ن يواجهون ممارسات وع���دوان االح��ت��ال بصابة وص��م��ود ومواجهة يومية، دفاعا 

عن القدس كعاصمة أبدية لدولة فلسطني.
من جانبها، عربت الفنانة صابرين زيداين عن فرحها الغامر وهي تزور القدس وتصي 
يف املسجد األقىص، مؤكدة أن القدس ستبقى عربية فلسطينية، وكل اجراءات وسياسات 
االحتال لن تغري من الطبيعة التاريخية والحضارية والروحية لها.بدوره، عرب الرئيس 
التنفيذي ملؤسسة "سيدة األرض" كمال الحسيني عن اعتزازه الكبري بزيارة هذه القامات 

إىل فلسطني، مقدما الشكر والتقدير لكافة الجهود التي بذلت إلنجاح هذا املؤتمر.

غزة-الوطن للصحافة-أطلق برنامج غزة للصحة النفسية ويف إطار 
استقبال اليوم العاملي للطفل الذي يوافق العشرين من تشرين الثاين 
م��ن ك��ل ع���ام، حملة إع��ام��ي��ة تستمر حتى 23 ال��ج��اري، تحت عنوان 

"الشمول لكل طفل".
وتشمل الحملة العديد من األنشطة منها بث حلقتني إذاعيتني، 
األوىل بعنوان "التعامل مع الطفل الحساس"، والثانية بعنوان:"الثقافة 
املغلوطة يف التعامل مع الطفل"، وكذلك بث إعانات وفواصل إذاعية 
عىل اإلذاعات املحلية، وطباعة بروشور، وإصدار بوسرتات توعوية عرب 
وسائل التواصل االجتماعي، وإرسال رسائل نصية توعوية للجمهور 

الفلسطيني حول مواضيع تتعلق بالصحة النفسية للطفل.
ويف إطار الحملة، سينفذ الربنامج أيضا أنشطة تفاعلية مع األطفال 
يف ع��دد م��ن امل��ؤس��س��ات القاعدية الشريكة للربنامج وال��ت��ي ت��ه��دف إىل 
م��خ��اط��ب��ة ع���ق���ول وم���ش���اع���ر األط����ف����ال وت��وع��ي��ت��ه��م ب��ح��ق��وق��ه��م األساسية 

وبشكل خاص الحق يف الصحة النفسية.
وينظم الربنامج خال الحملة ورشة بمشاركة مختصني يف مجال 
الصحة النفسية وال��دع��م النفيس االجتماعي م��ن منظمات حكومية 

وغ���ري حكومية ت��ح��ت ع��ن��وان:"رع��اي��ة ب��ا ن��ه��اي��ة" وال��ت��ي ستناقش واقع 
الصحة النفسية لألطفال، وتأثري العدوانات واألزم��ات التي يتعرض 
لها قطاع غزة عىل صحتهم النفسية، وآليات التدخل املتبعة لحماية 

هؤالء األطفال. 
وسيتم خال الورشة تقديم فقرة "الرسم عند األطفال من وجهة 
نظر إكلينيكية "، وسيجري ايضا عرض فيلم عن تجربة الربنامج يف 
أحد املشاريع الناجحة التي ينفذها مع األطفال. ويف الختام سيقدم 

مجموعة من األطفال املوهوبني فقرة فنية.
الجدير ذك��ره أن ه��ذه الحملة تهدف إىل تسليط الضوء عىل واقع 
ال���ط���ف���ل ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وم�����ا ي���ت���ع���رض ل����ه م����ن أش����ك����ال ال���ع���ن���ف املختلفة، 
وال��ت��أث��ريات النفسية الناتجة عنها، وك��ذل��ك التعريف بحقوق الطفل 
ال��ت��ي ن��ص��ت ع��ل��ي��ه��ا ال���ش���رائ���ع ال��س��م��اوي��ة وال���ق���وان���ني ال���دول���ي���ة واألعراف، 
وال��ع��م��ل ع���ىل امل��ط��ال��ب��ة ب���اح���رتام وت���أم���ني ه����ذه ال���ح���ق���وق، وض������رورة بناء 
شخصية إيجابية وجيل قادر عىل النهوض بمجتمعه ووطنه، إضافة 
إىل إيصال صوت الطفل الفلسطيني إىل صناع القرار يف املجتمع املحي 

والدويل.

غزة : اطالق حملة إعالمية من أجل
 "عالم ينعم بالمساواة والشمول"

عباس زكي يشارك في حفل 
تأبين القائد األردني بادي عواد

عمان - ش��ارك عضو اللجنة املركزية لحركة "فتح" عباس زيك، مندوبا عن الرئيس 
محمود عباس، يف إحياء الذكرى السنوية األوىل لرحيل املناضل الوطني الكبري العميد 

املتقاعد بادي عواد الخضري، أحد أبطال "معركة الكرامة".
وح��ض��ر ال��ح��ف��ل ال���ذي أق��ام��ت��ه ع��ش��رية ال��خ��ض��ري، ام���س ال��س��ب��ت، يف ال��ع��اص��م��ة األردنية 

عمان، شخصيات وطنية وسياسية أردنية وفلسطينية.
ويف ك���ل���م���ت���ه خ������ال ال����ح����ف����ل، ن���ق���ل زيك، ت���ح���ي���ات ال����رئ����ي����س م���ح���م���ود ع�����ب�����اس، واللجنة 
املركزية لحركة "فتح"، والشعب الفلسطيني، ألبناء الشعب األردين الشقيق وعشائره 

العروبية.
وق���ال إن "أب��ن��اء القبائل األردن��ي��ة ال��ت��ي ت��ك��ّرم ال��ي��وم القائد امل��رح��وم ب���ادي ع���واد، تجدد 
التأكيد باستمرار ب��أن فلسطني ه��ي قضيتها األوىل"، م��ؤك��دا أن العشائر األردن��ي��ة تمثل 

صميم العروبة.
وأض��اف أن "القضية الفلسطينية هي القضية املركزية لألمة العربية من املحيط إىل 
ال��خ��ل��ي��ج، وأن اس��ت��ه��داف ف��ل��س��ط��ني ه���و اس��ت��ه��داف ل��ألم��ة ال��ع��رب��ي��ة مل��ن��ع وح��دت��ه��ا والهيمنة 

عىل ثرواتها ومقدساتها".
وتابع أن "الراحل مّثل شجاعة الجيش األردين، وكان الهدية من السماء للفدائيني 
واستطاع أن يقودهم بجدارة يف معارك الشرف"، مؤكدا أن "أهل فلسطني ينظرون له 

نظرة القادة الكبار".
من جانبه، رحب نجل الفقيد، أمجد عواد، بالوفد الفلسطيني، مؤكدا أن فلسطني 
ستتحرر بجهود أبنائها وأب��ن��اء وقبائل األم��ة العربية.وقال: "تتشرف قبيلتي بني صخر 
األردن��ي��ة العربية بأنهم كانوا من أوائ��ل املقاتلني يف أرض فلسطني، وتشّرف وال��دي بأن 
أصيب يف ح��رب 1948 كما فقد أع��ز أص��دق��ائ��ه"، م��ؤك��دا أن "وال���ده ك��ان يبحث دائ��م��ا عن 

الشهادة، ولكن الله أراد له أن يبقى مقاتا شرسا من أجل فلسطني".
وأضاف أن "فلسطني دائما وابدا يف مكان القلب والروح، وهي ليست للفلسطينيني 
وح��ده��م ب��ل ه��ي إرث ل��ألم��ة ال��ع��رب��ي��ة واإلس��ام��ي��ة وامل��س��ي��ح��ي��ة، وعلمنا وال����دي ال��راح��ل أن 
قضية فلسطني ه��ي قضية رئيسية ومفصلية لكافة الشعوب الحية التي تبحث دائما 

عن الحرية، ونحن سائرون عىل نهجه".

الرئيس عباس يتلقى 
برقية تعزية من نظيره 
التركي بضحايا الحريق  

رام ال�����ل�����ه-وف�����ا-ت�����ل�����ق�����ى ال�����رئ�����ي�����س م�����ح�����م�����ود ع��������ب��������اس،ام��������س، ب�����رق�����ي�����ة ت�����ع�����زي�����ة من 
رئ��ي��س ال��ج��م��ه��وري��ة ال��رتك��ي��ة رج���ب ط��ي��ب أردوغ�����ان، بضحايا ال��ح��ري��ق ال���ذي اندلع 
الخميس،يف إحدى البنايات السكنية بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة، وأودى 

بحياة 21 شخصا.
وق����ال ال��رئ��ي��س ال����رتيك يف ب��رق��ي��ة ال��ت��ع��زي��ة "وص��ل��ن��ي ب��ح��زن ع��م��ي��ق خ���رب الحريق 
ال���ذي ان��دل��ع ليلة 17 ن��وف��م��رب - ت��ش��ري��ن ال���ث���اين، يف مبنى بمخيم ج��ب��ال��ي��ا لاجئني 
يف غ���زة، ال���ذي فقد العديد م��ن األش��خ��اص أرواح��ه��م ف��ي��ه، بمن فيهم النساء، 

واألطفال".
ي�������ش�������ارك آالم إخوانه  ه�����������ذا،  ال��������ح��������داد  ي���������وم  ال�����������رتيك يف  ال�����ش�����ع�����ب  وأوض��������������ح أن 
الفلسطينيني بحرارة، سائا الله عز وجل الرحمة ملن فقدوا أرواحهم، وناقا 

تعازيه الصادقة إىل الشعب الفلسطيني الشقيق".
ك��م��ا ع���رب ال���رئ���ي���س ال�����رتيك ع���ن ت��م��ن��ي��ات��ه ال���ص���ادق���ة ب���م���وف���ور ال��ص��ح��ة والسعادة 

للرئيس، والرفاهية والخري للشعب الفلسطيني الشقيق والصديق.


