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 ، ام��س  االسرائيلية  السلطات  اغلقت   - ے  مراسلو   - محافظات   
قسم 7 في سجن مجدو ، ونقلت 120 اسيرا يقبعون فيه الى سجن النقب 
الصحراوي ، في وقت اكد فيه وزير شؤون األسرى واحملررين عيسى قراقع، 
ان وزير اخلارجية املصري محمد كامل عمرو شرع في اتصاالت مكثفة وجهود 
حثيثة لتحرير األسرى االربعة املضربني عن الطعام سامر العيساوي وامين 
التي  الشراونة وطارق قعدان وجعفر عزالدين في ظل االوض��اع اخلطيرة 

طرات على حالتهم الصحية مؤخرا في عيادة سجن الرملة .
واوضح انه في اطار التحرك الفلسطيني املصري املستمر والذي يقوده 
املصرية  احلكومة  ان  الوزير عمرو  ابلغه  الرئيس محمود عباس شخصيا 
متارس ضغوطا مكثفة على اسرائيل لالفراج الفوري عن املضربني وانقاذ 

حياتهم . 
الشروع بخطوات  االسالمي في عدة سجون  اسرى حركة اجلهاد  وقرر   
تضامنية مع االسرى املضربني عن الطعام ، داعني احلركة االسيرة للتحرك 
وتأدية واجبها ودورها في املعركة التي يخوضها ابطال ملحمة االمعاء اخلاوية 

نيابة عن احلركة االسيرة .
القيادية السرى  العناصر  ان  ف��ارس  ق��دورة  االسير  ن��ادي  رئيس  واف��اد 
حركة اجلهاد و360 اسيرا في ثالثة اقسام في سجن رميون سينفذون اليوم 
اضرابا عن الطعام يشمل اعادة 3 وجبات كرسالة حتذير الدارة السجون 
التي ترفض التجاوب مع مطالبهم العادلة واملشروعة ، وملطالبتها بالتحرك 
باملضربني  املساس  ان  ، محذرين  اذى  والسريع ومنع تعرضهم الي  الفوري 

سيؤدي النفجار لن تتوقع نتائجه ادارة السجون .
وذكر فارس ، ان االسرى قرروا اعالن االضراب عن الطعام يوم الثالثاء 

القادم ضمن برنامج تصعيدي يشمل خطوات مستمرة لنصرة املضربني .
 وفي الوقت نفسه حذرت حركة اجلهاد االسالمي في فلسطني من ان االمور 
في املنطقة ستنقلب رأسا على عقب في حال استشهد اي اسير فلسطيني 

من املضربني عن الطعام .
تتعرض  أذى  أو  أي مساس  ان  احلركة  باسم  الناطق  داوود شهاب،  واكد 
له حياة االسرى سيؤدي إلى قلب املوازين وإلى عدم استقرار في املنطقة 
مؤكدا "الله وحده يعلم كيف ستؤول االمور لو تعرض اي من هؤالء االسرى 

إلى خطر أو استشهد ".
وقال الناطق باسم اجلهاد ان موقف حركته ال ينطبق على ابناء اجلهاد 
انفسهم  املضربني فهم ال ميثلون  االس��رى  االسالمي فحسب بل على كافة 
ان  يجب  الفلسطيني  الشعب  ك��ل  وبالتالي  الفلسطيني  الشعب  ك��ل  ب��ل 

يقف معهم .
استعدادات اسرائيليه

ان اجهزة االمن متسعدة الي طارئ  اذاع��ة اجليش االسرائيلي   وقالت 
املضربني  االس��رى  معاناة  ابيب النهاء  تل  دولية مت��ارس على  وان ضغوطا 
وعدم السماح بتدهور االوضاع الى اعمال عنف جديدة بني الفلسطينيني 

واسرائيل.
وقالت ان اي تدهور على جبهة غزة او اشتعال انتفاضة في الضفة سيكون 
فرصة اليران والنظام السوري وحزب الله للخروج من مازقهما احلالي. وان 
الرئيس اعباس حذر تل ابيب من عواقب وخيمة في الضفة وغزة حال 

استشهاد العيساوي.
اجلهوزية  إل��ى  العسكرية  األجنحة  الشعبية،  املقاومة  حركة  ودع��ت   
الطارئة على مدار اللحظة للمعركة القريبة ، وقالت في بيان امس أّن استمرار 
اإلهمال الطبي وعدم تنفيذ مطالب األسرى وخاصة املضربني منهم، يضعنا 
كمقاومة فلسطينية عسكرية أمام خيار أوحد وهو فتح جبهة النيران من 

جديد على أرض فلسطني .
وقالت أّن االحتالل بأفعاله املختلفة الرامية للوصول حلالة االستيطان 
الكامل وتهويد املقدسات على أرض فلسطني، يفتح الباب أمام اخليارات 

جميعها للرد على تلك األفعال.
ودعت كافة الفصائل إلمتام املصاحلة التي حتمي املقاومة وسالحها وتكون 

قادرة على أخذ قرارات جدية حلماية شعبنا وأسرانا ومقدساتنا . 
 جعفر عزالدين

 قال مدير الوحدة القانونية في نادي األسير احملامي جواد بولس، إن 
احملكمة العليا اإلسرائيلية قررت أال تتدخل في القرار الصادر عن محكمة 
االستئناف العسكرية في 5 اجلاري، والقاضي بتثبيت احلكم اإلداري ملدة 
عن  ص��ادر  صحفي  بيان  ف��ي  وأوض���ح   ، عزالدين  جعفر  بحق  أشهر  ثالثة 
نادي األسير أن النيابة اإلسرائيلية قدمت تقريرا طبيا صادرا عن هيئة 
األطباء في عيادة سجن الرملة وفيه شرح واٍف عن خطورة الوضع الصحي 
واف��ق مؤخرا  أن��ه  رغ��م  املفاجئ،  امل��وت  وال��ذي يصنف كمن يواجه  جلعفر 
على إجراء فحص طبي ووافق ملرة واحدة على تناول السكر إال أن وضعه 

خطير ومستقر.
وأضاف : قضاة العليا اإلسرائيلية دونوا ثالث مالحظات، معتبرا ذلك 
القضاة  ق���رارات  على  مالحظة  بتسجيل  تتعلق  ألنها  إيجابية  م��ؤش��رات 
العسكريني الذين يتلكأون في التعامل مع قضايا األسرى وهذا من شأنه 
اإلضرار بحقوقهم، وأخذت احملكمة بعني االعتبار حق األسير في اإلضراب 
له ظروفا صحية  أن تؤمن  السجون  النيابة ومصلحة  وواج��ب  الطعام  عن 

كافية فهي مسؤولة عن حياته وصحته.
وأشار إلى أن احملكمة العليا ورغم قرار النيابة بإصدار أمر إداري جديد 
ينتهي في 22-5-2013، فإنها قالت إن من حق األسير والدفاع االعتراض على 

األمر اجلديد مبا في ذلك التوجه بالتماس جديد للعليا اإلسرائيلية.
وأشار بولس إلى أن جعفر عز الدين حضر احملكمة على كرسي متحرك في 

وضع صعب للغاية، مع تأكيده على االستمرار في إضرابه عن الطعام.
يذكر أن اقتراح النيابة اإلسرائيلية على احملامي بولس وموكله للموافقة 

إلصدار أمر ملدة ثالثة أشهر، رفض أمس وُأكد رفضه في قاعة احملكمة.
ش��وارع  واشقائها  والدتها  مع  ابنة جعفر  بيان  آخ��ر جت��وب  وف��ي سياق   
جنني ترسم ابتسامة الطفولة البريئة توزع على املواطنني املارة واملركبات 
واصحاب احملالت ورودا حتمل صورة والدها وباقي املضربني معه وتطالبهم 
مبشاركتها التضرع لله ليحمي والدها وتخاطب كل من جتده في طريقه 
: ارجوكم كونوا معنا بدعواتكم الصادقة لكي يحمي الله ابي وكل اخوانه 

املضربني ، حياتهم في خطر فانصروه .
وتقول : توزيع الورود مبادرة لكي يشعر الناس بروح الوفاء والتضحية 

ألبي في سبيل شعبه ويشاركوننا الدعاء والدعم لهم .
زوجي  اننا نصوم ونضرب تضامنا مع   : ، فقالت  ام حمزة  والدتها  اما 
واخوانه الن االحتالل الذي لم يتمكن من ادانتهم باي تهمة يرفض االفراج 
عنهم مع اقتراب انتهاء حكمهم االداري االول ، واضافت : قبل ايام صدر قرار 
جتديد اعتقاله للمرة الثانية وكأن وضعه الصحي اخلطير لم يؤثر على 
صناع قرارات املوت واالعدام بحق اسرانا في اسرائيل ، انهم قرار باملوت . 

تضامن في جنني
 وفي جنني زار وفد من احملافظة ونادي األسير ، امس ، عائلتي طارق 
قعدان وجعفر عزالدين في  بلدة عرابة ، وقال أحمد القسام ممثل محافظ 
االسرى  تتابع  قضية  بالرئيس محمود عباس  القيادة ممثلة  أن  جنني 
باهتمام بالغ على جميع األصعدة الدولية ، وقال مدير نادي األسير راغب 
أبودياك  أن هذه الفعاليات مستمرة ومت بالتنسيق مع احملافظة والفعاليات 

الرسمية والشعبية وضع برنامج تضامني أسبوعي . 
وقال شقيقا عزالدين وقعدان ان هذه الزيارات التضامنية تقوي عزمية 

أسرانا في نضالهم البطولي وتعبر عن صدق هذا الشعب وانتمائه احلقيقي 
والنسيج الواحد بعيدا عن جميع املعاني التنظيمية ألن األسرى هم عنوان 

الوحدة الوطنية . 
كما تواصلت الفعاليات التضامنية بخيمة االعتصام مبيدان الشهيد 

ياسر عرفات وزار اخليمة امس عدة وفود تضامنية .
جامعة القدس

الثالث  لليوم  الطالبية فعالياتها  القدس واصلت االطر   وفي جامعة 
على التوالي في خيمة التضامن مع األسرى والتي أمها العديد من الطلبة 
نقابة  واملتضامنون من خارج اجلامعة، وممثلو  الطالبية،  االطر  وممثلي 
التي تعنى بشأن االسرى.  واملؤسسات احلقوقية  وادارة اجلامعة،  العاملني 
من  الطالبية  االطر  االسرائيلية مبالحقة نشطاء  القوات  بينما تستمر 
امس  يوم  مساء  قامت  حيث  الطلبة،  لسكنات  الليلية  املداهمات  خالل 
ابوسبيتان،  ابراهيم عفانة )19 عاما( وقبله عبدالله  الطالب  باعتقال 
واحمد صالح، وحمادة عريقات، من نشطاء كتلة الوحدة الطالبية االطار 

الطالبي للجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني .
االطر  كافة  ان   ، الطالبية  ال��وح��دة  كتلة  منسق  عبادي  نضال  واك��د   
وبالتعاون مع مجلس احتاد الطلبة اتفقت فيما بينها على وضع برنامج 
فعاليات تصاعدي معلنا ان بعض الطلبة ومن بينهم ممثلي لالطر الطالبية 
قد اعلنوا خوضهم لالضراب عن الطعام بشكل جزئي تضامنا مع االسير 

سامر العيساوي وكافة االسرى املضربني عن الطعام.
واوضح عبادي ان طلبة اجلامعة يتعرضون منذ فترة لهجمة مسعورة 
ايام  العشرة  اربعة منهم خالل  اكثر من  اعتقال  االحتالل ومت  من قوات 

املاضية. 
فعاليات محافظة بيت حلم 

في  االعتصام  خيمة  على  التوافد  استمر  حلم  بيت  محافظة  وف��ي   
من  اخليمة  على  القائمون  واك��د  الدهيشة  مبخيم  الشهيد  صرح  محيط 
االسرى  بقي  طاملا  تستمر  سوف  الفعاليات  ان  الالجىء  الشبابي  احل��راك 

مضربني عن الطعام . 
وفي مدينة بيت ساحور نظمت القوى اليسارية اعتصاما في محيط 
اسرائيل  حكومة  على  بالضغط  ال��دول��ي  املجتمع  وطالبت  الشعب  س��وق 

للتراجع عن اجراءتها القمعية واالستجابة ملطالب االسرى العادلة.
 وفي جامعة بيت حلم اعلن عدد من الطلبة االضراب املفتوح عن الطعام 
الفتحاوية  الشبيبة  كتلتا  نظمتها  اجلامعة  باحة  في  اعتصامات  خالل 
االهلية  الكلية  طلبة  من  اخر  عدد  اعلن  كما  التقدمية،  العمل  وجبهة 
اجلامعية االضراب عن الطعام خالل اعتصام نظمته جبهة العمل التقدمية 
كما أقام نادي األسير بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم اعتصامًا القت 
فيه مجموعة من بنات مدرسة العودة كلمات خطابية حيت صمود األسرى 

وصبرهم على ظلم السجن والسجان. 
واستنكر عبدالفتاح خليل مدير نادي األسير تواطؤ املجتمع الدولي 
مع إسرائيل ضد األسرى وعدم ردع تصرفاتها العنجهية ، كما حتدث محمد 
التربية  وفايز جعارة عن مديرية  السياسي  التوجيه  شحادة عن هيئة 
الوطن  فهم من قضايا  األس��رى  إلى جانب  الوقوف  وش��ددا على  والتعليم 

األساسية والرئيسة. 

فعاليات اريحا
مت في محافظة أريحا واألغوار امس تنظيم اعتصام أمام مقر الصليب 
علي  الشيخ  والنائب  الفتياني  ماجد  العميد  احملافظ  مبشاركة  األحمر 
رومانني وقائد شرطة أريحا الدكتور محمود صالح الدين  وممثلي الفصائل 

الوطنية وبلدية أريحا واملؤسسات الرسمية واألهلية واألجهزة األمنية .
االحتالل  قيام سلطات  مؤكدا  األس��رى  معاناة  الفتياني عن  وحت��دث   
املصرية  احلكومة  م��ن  إل��ى حت��رك عاجل  ودع��ا  األس���رى  بالتصعيد ض��د 

والصليب األحمر واملؤسسات اإلنسانية واملجتمع الدولي.
 وقال رومانني ان استمرار معاناة األسرى املضربني يؤكد عجزنا عن انقاد 
حياتهم من خالل االعتصامات اليومية واألسبوعية ودعا املجتمع الدولي 
الداخلي  لالنقسام  حدا  لوضع  الفلسطينية  القيادات  دعا  كما  للتدخل 
وتوحيد اجلهود لصد احلملة الشرسة التي تقوم بها احلكومة اإلسرائيلية 

ضد أرضنا ومقدساتنا وبنائنا وبيوتنا بشكل ممنهج ومستمر .
وقعدان  وعزالدين  العيساوي  معاناة  عن  السمهوري  ص��الح  وحت��دث   

وشعبان والشراونة .
للمشاركة  املعتصمني  األس���رى  جلنة  عضو  شوشة  أب��و  أم��ل  دع��ت  كما 
الساعة  أري��ح��ا  دوار  ال��ي��وم على  م��س��اء  واالع��ت��ص��ام  املسيرة  ف��ي  ال��واس��ع��ة 

اخلامسة مساء . 
الثقافة واالعالم 

 وطالبت دائرة الثقافة واالعالم في منظمة التحرير سلطات االحتالل 
وطالبت  ش��رط،  أو  قيد  دون  الطعام  املضربني عن  ال��ف��وري عن  ب��االف��راج 
في  االن��س��ان��ي  الضمير  وأص��ح��اب  احلقوقية  وامل��ؤس��س��ات  ال��دول��ي  املجتمع 
العالم بتحمل مسؤولياهم األخالقية والقانونية والسياسية جتاه قضية 

األسرى العادلة، 
وحملت سلطات االحتالل املسؤولية الكاملة عن حياة العيساوي ورفاقه 
، وقالت في بيان صحافي : إن مصادرة اسرائيل، القوة القائمة باالحتالل، 
لقوانني  وتشريعها  التعذيب،  ان��واع  ملختلف  وممارستها  باحلرية،  احل��ق 
واستخدام  اتفاقيات جنيف،  الدولية وخاصة  واألعراف  املواثيق  تنتهك 
االعتقال االداري كوسيلة لالنتقام دون مراعاة القوانني الدولية واالنسانية، 

فإنها بذلك تنتهج نهجًا اجراميًا حتاسب عليه أمام احملاكم الدولية .
وأعادت الدائرة التأكيد على أن قضية األسرى ستبقى قضية مركزية 
أولويات منظمة  دائما على سلم  وقيادته، وحريتهم تقف  ألبناء شعبنا 
التحركات  ومتابعة  العمل على تدويل قضيتهم  التي ستواصل  التحرير 
الشعبية والدبلوماسية على الصعيد الدولي لدعم خطواتهم التصعيدية 
املشروعة، وأننا سنتوجه الى مجلس األمن إللزام قوة االحتالل باحترام 

حقوق االسرى ومطالبهم .
تقرير لوزارة االسرى

 أفاد تقرير صادر عن وزارة شؤون األسرى واحملررين، بأن إدارة السجون 
األس��رى، واستخدام ذلك وسيلة  العزل على  صعدت من سياستها بفرض 

عقاب لهم وبشكل مفتوح وانتهاك حقوقهم اإلنسانية .
وقال تقرير صادر عن الوزارة، امس إن حكومة إسرائيل وإدارة السجون 
انتهكت االتفاق الذي ابرم برعاية مصرية ونص على إنهاء سياسة العزل 
االنفرادي. وأشار إلى استمرار العزل اجلماعي ل� 26 أسيرا في سجن ايال منذ 
يوم 2013/1/16، بعد نقلهم كعقاب من سجن ايشل ، واستمرار عزلهم ملدة 
21 يوما في ظروف سيئة، وجتريدهم من كافة حقوقهم، واستمرار عزل 
العزل  أن سياسة  إلى  الصعيدي يؤشر  أبوسيسي وعوض  األسيرين ضرار 
العقوبات  أخطر  م��ن  وه��ي  األس���رى،  بحق  تعسفي  وبشكل  تطبق  الزال���ت 

املفروضة على املعتقلني.
وبني التقرير أن أربعة أسرى ال زالوا معزولني في سجن ايال وهم: ظافر 
الرمياوي، وسامر أبوكويك، وتامر الرمياوي، ورمزي عبيد املعزول في سجن 
ومؤسسات  الدولي  األحمر  الصليب  إل��ى  مناشدة  ووجهوا  ك��ي��دار'،  'هولي 
حقوق اإلنسان للتدخل إلنقاذهم من الوضع الذي ال يطاق، والعمل على 

إخراجهم من العزل.

نقل 120 اسيرا واغالق احد اقسام مجدو .. 

عمرو يبلغ الرئيس بجهود مصر املكثفة لإلفراج عن املضربني

عمان - منير عبد الرحمن - دان وزير االوقاف والشؤون واملقدسات 
االسالمية االردنية ، الدكتور عبد السالم العبادي ، ما اوردته الصحف 
االسرائيلية مؤخرا من صفقة تاريخية مت التصديق عليها بتاريخ  29 
من  الشهر املاضي  بني وكيل وزارة خارجية اسرائيل وممثل الفاتيكان 
في األراضي املقدسة تتضمن منح اعفاءات ضريبية من قبل السلطات  
السلطات  وان   ، القدس  في  العاملة  الفاتيكان  ملؤسسات  االسرائيلية 
االسرائيلية منحت البابوية مقعدا رسميا في غرفة العشاء االخير ) 
احدى غرف الطابق العلوي ملسجد ومقام النبي داوود الوقفي االسالمي 

في القدس الشريف(.
وبني العبادي في بيان صحفي أصدرته وزارة االوقاف امس انه بعد 
اتصال مدير عام أوقاف القدس مبمثل الفاتيكان في املدينة لتوضيح ما 
نشر في الصحف االسرائيلية ، نفى نفيا قاطعا حدوث ذلك، وقال أن أي 
أمر يتعلق بهذه الغرفة سيتم بحثه مع اململكة االردنية الهاشمية مؤكدا 
أن مسجد النبي داوود ومقامه بكل مرافقه وطوابقه وزواياه ومحاريبه هو 
وقف اسالمي صحيح وان الوثائق التاريخية والدينية والشرعية املتوفرة 
تثبت هذا الوقف االسالمي الهام وان احلق التاريخي والديني والشرعي 

في هذا املسجد هو لألوقاف االسالمية فقط.
اجلبري  التغيير  تستنكر  اإلسالمية  االوق���اف  إن  العبادي  واض��اف 
الستاتسكو )األمر الواقع( الذي كان موجودا قبل عام 1967 وهي لن تقبل 
باستمرار منع املسلمني من الصالة في مسجد النبي داوود واستمرار منع 

آل دجاني من دفن موتاهم في مقبرتهم التاريخية.
ال  م��ا  احل��ق مبنح  االسرائيلي ال متلك  االح��ت��الل  ان سلطات  وق��ال 

متلكه.

كما بني وزير االوقاف ان ال الدجاني هم سدنة املقام واملسجد وذلك 
حسب الفرمانات السلطانية املمنوحة لهم منذ ما يزيد على 560 عاما 
وان سلطات االحتالل االسرائيلي ارتكبت اجلرائم واملخالفات العديدة 
عندما غيرت في النقوش والكتابات واآليات القرآنية ونزعت البالط 
استعمال  من  الدجاني  ال  منعت  كما  املسجد  في  امل��وج��ودة  والقاشاني 

مقبرتهم املوجودة بالقرب منه.
وأكد أن االعتداء على مساجد ومقدسات املسلمني والتسامح مع من 
يدنسها هو ظلم مرفوض ولن يكسب املعتدي اي حق متلك أو تصرف وان 

احلق يبقى لصاحبه مهما طال الزمن واحلق ال يسقط بالتقادم.
وتابع: ان امالك االوقاف االسالمية لها حرمتها وأن االسس القانونية 
أو الواقعية واملواثيق الدولية تقضي انه ال يسري عليها بيع وال هبة وال 
تنازل وان اي اتفاق بني سلطات االحتالل وبني أي جهة أخرى هو باطل 
االسالمية  االوق��اف  حساب  على  تعقد  صفقات  أي  وان  به  يعترف  وال 

مرفوضة.
وقال ان املبادئ الدبلوماسية تقتضي التشاور وتنسيق املواقف وليس 
الذي يعد مخالفة صريحة  االمر  االحتالل  عقد صفقات مع سلطات 
للقانون الدولي واعتراف بسلطة االحتالل وان هذا لن يغير من اصالة 

احلقوق االسالمية بهذا املوقع احلساس.
واكد رفض اي اجراء سواء من قبل سلطات االحتالل االسرائيلي او أي 
جهة اخرى لعدم احقية عقد الصفقات مع من ال ميلك املوقع ، داعيا 
الدولية  واملنظمات  االسالمي  التعاون  ومنظمة  العربية  ال��دول  جامعة 
واالنسانية سرعة اتخاذ االجراءات الالزمة لوقف االجراءات الظاملة من 

قبل سلطات االحتالل بحق الوقف االسالمي في القدس الشريف. 

تشمل تقدمي اعفاءات ضريبية ومنح البابوية غرفة في مسجد ومقام النبي داوود

وزير االوقاف االردني يدين صفقة بني اسرائيل والفاتيكان 

رام الله - وفا- أكد رئيس الوزراء سالم فياض، 
املضي في توسيع شبكات األمان االجتماعي رغم 

األزمة املالية.
امس،  اإلذاع���ي  وق��ال فياض خ��الل حديثه 
'إن العدالُة االجتماعية تكتسب أهمية خاصة 
في فلسطني التي ال يزال شعبها يعاني من ظلم 
االحتالل وطغيانه وإرهاب مستوطنيه، وما زالت 
ظروف حياته مثقلة بالهموم واألعباء وأشكال 
وحياته  سالمته  ُتعرض  التي  امُلختلفة  القمع 
لألذى املستمر، باإلضافة إلى استمرار السيطرة 
شبه الكاملة على املوارد التي ُتشكل األساس في 
بناء القدرات الذاتية الكفيلة بتحقيق التنمية 
وترسيخ أسس العدالة االجتماعية، وذلك بفعل 
إصرار إسرائيل على اإلمعان في مخالفة القانون 
الدولي والقانون الدولي اإلنساني ومبادئ حقوق 
اإلنسان، ال بل واستمرار السيطرة على شعٍب آخر 

ومصادرة ثرواته ومقدراته'.
وش�����دد ف���ي���اض ع��ل��ى أن أب�����رز ال��ت��ح��دي��ات 
التنمية  الوطنية لتحقيق  السلطة  أمام  املاثلة 
النهوض  االجتماعية واإلنسانية وتوفير أسس 
في  متمثلًة  تبقى  الفلسطيني،  املواطن  بواقع 
ممارسات االحتالل وسياساته القمعية وسيطرته 
على مواردنا، ونظام التحكم والسيطرة املفروض 
ذلك  في  مبا  الوطني،  واقتصادنا  شعبنا  على 
ق��ط��اع غ��زة،  ف��ي  امل��ف��روض على أهلنا  احل��ص��ار 
والذي أدى إلى تدهور األوضاع االقتصادية فيه، 
وبالتالي انتشار العديد من الظواهر االجتماعية 
والنفسية بفعل تفاقم معدالت الفقر والبطالة 

ومظاهر العنف ضد املرأة.
لسلطات  اخلطيرة  املمارسات  ه��ذه  أن  وأك��د 
االحتالل اإلسرائيلي ضد شعبنا تتناقض بصورة 
سافرة مع إرادة املجتمع الدولي، ومبادئ املواطنة 
وقيم العدالة االجتماعية التي تناضل شعوب 
وشعُبنا  العربية  شعوبنا  مقدمتها  وفي  العالم، 
الفلسطيني، لتحقيقها. وهي تستدعي تدخاًل 
وملخاطرها،  لها  للتصدي  وف��اع��اًل  جديًا  دول��ي��ًا 
وإلزام إسرائيل بوقفها، ومبا يشمُل وقَف نظام 
حتكمها وسيطرتها على شعبنا ومقدراته وموارده، 
ورفع احلصار الظالم عن شعبنا، والتقيد بقواعد 

القانون الدولي والقانون الدولي اإلنساني.
ال��وزراء هذا األسبوع حول  أفرد رئيس  وقد 
فعاليات اليوم العاملي للعدالة االجتماعية، الذي 
يأتي لُيّذكر األسرَة الدولية بأهمية وضرورة بذل 
ال��دول  ال��ت��زام جميع  اجلهد لضمان  م��ن  امل��زي��د 
مواطنيها،  بني  االجتماعية  العدالة  بتحقيق 
وحتقيق التنمية وصون كرامة اإلنسان، وتكريس 
إلرساء  الوطنية  والسياسات  األنشطة  وتعزيز 

أسس التنمية االجتماعية.
اإلسرائيلي  االح��ت��الل  واق��َع  أن  وأك��د فياض 

ُيثِن  لم  وُيصادر حقوَقه،  شعَبنا  ُيحاصر  الذي 
السلطة الوطنية ومؤسسات دولة فلسطني عن 
القيام بواجباتها إزاء احتياجات شعبنا، بل زادها 
تصميمًا على ضرورة حتقيق متطلبات العدالة 
االجتماعية ملواطنينا وضمان حقوقهم، حيث 
وبرنامج  إستراتيجيتها  من  هامًا  قسمًا  كّرست 
الوطنّي  بالبرنامج  للنهوض  حكومتها  عمل 
توفير  وضمان  االجتماعية  والرعاية  للحماية 
متطلبات احلياة الكرمية للمواطن الفلسطينّي، 
وت��ع��زي��ز م��ف��ه��وم امل���واط���ن���ة، وت��ك��ري��س احل��ي��اة 

الدميقراطية.
على  البداية،  منذ  خطتنا  'ارت��ك��زت  وق��ال: 
القادرة  امُلستقلة  فلسطني  دولة  مؤسسات  بناء 
بعدالٍة  ملواطنينا  اخلدمات  أفضل  تقدمي  على 
الوطنّي  اقتصادنا  ق��درة  وتعزيز  متييز،  ودون 
جلميع  الصمود  مقومات  وتوفير  النمو،  على 
امل��واط��ن��ني، وخ���اص���ًة ف��ي امل��ن��اط��ق امُل��س��ت��ه��دف��ة 
إل���ى السعي  وامُل��ه��م��ش��ة وال��ري��ف��ي��ة، ب��اإلض��اف��ة 
املتواصل لبناء ومأسسة نظام حماية اجتماعية 
ش��ام��ل وع�����ادل وف���اع���ل مل��ك��اف��ح��ة ال��ف��ق��ر واحل���د 
واعتبر  شعبنا'.  صمود  مقومات  وتوفير  منه 
فلسطني،  في  االجتماعية  العدالة  حتقيق  أن 
ي��ت��ط��ل��ُب م��ض��اع��ف��َة اجل��ه��ود ل��ب��ل��ورة س��ي��اس��ات 
وم���ب���ادرات للتصدي  وب��رام��ج  واس��ت��رات��ي��ج��ي��ات 
للقيود والعراقيل القمعية التي تفرضها سلطاُت 
االح��ت��الل اإلس��رائ��ي��ل��ّي وح��ص��اره��ا ال��ظ��ال��م ضد 
شعبنا والتي تتسبُب جميُعها في املزيد من تدني 
مستويات املعيشة وانعدام األمن الغذائّي وارتفاع 
نسب الفقر والبطالة في مجتمعنا، خاصًة في 
قدرَة  ُتعيق  إنها  كما  والنساء.  الشباب  صفوف 

اقتصادنا على العمل بأقصى طاقاته.
أن مؤسسات دولة  إل��ى  ال���وزراء  وأش��ار رئيس 
حتقيق  بأهمية  منها  وإميانًا  عملت،  فلسطني 
على  شعبنا،  أب��ن��اء  ب��ني  االجتماعية  ال��ع��دال��ة 
إرساء إستراتيجية قطاع احلماية االجتماعية 
لتوظيف املوارد الالزمة، وبلورة اخلطط والبرامج 
توسيع  خ��الل  م��ن  منه  واحل���د  الفقر  ملكافحة 
وتفعيل وترشيد املساعدات النقدية للُمحتاجني 
من أبناء شعبنا. وركّزت هذه البرامج على أفقر 
الفقراء، وضمان األمن الغذائّي وتوفير اخلدمات 
األساسية بعدالة، كما شملت هذه اإلستراتيجية 
الفئات  ومتكني  رعاية  وإج���راءات  آليات  على 
امل��ج��ت��م��ع كاملسنني  امل��ه��م��ش��ة وامُل��س��ت��ض��ع��ف��ة ف��ي 
إلى  إضافًة  واألطفال،  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص 
دع���م وت��أه��ي��ل األس����رى احمُل���رري���ن ورع��اي��ة ُأس��ر 
أجل  من  جهودًا  تبذل  وهي  واجلرحى،  الشهداء 
الضمان  ق��ان��ون  وإق���رار  إلجن��از  العمل  استكمال 

االجتماعي املتكامل.
واس����ت����ع����رض ف����ي����اض ج���ان���ب���ًا م����ن ب���رام���ج 

العدالة  لتحقيق  االجتماعية  ال��ش��ؤون  وزارة 
'التمكني  ب��رن��ام��ج  إل���ى  م��ش��ي��را  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
االق���ت���ص���ادي ل��ألس��ر ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة احمل��روم��ة 
اقتصاديًا' الذي نفذته، بالتعاون مع شبكة من 
الفلسطينية، للتخفيف من  املؤسسات األهلية 
وامُلنظم  الفاعل  التدخل  الفقر من خالل  حدة 
دائ��رة  اخل��روج من  األس��ر احملتاجة من  لتمكني 
العمل  دائ��رة  إل��ى  االقتصادي  واالعتماد  الفقر 

واالعتماد على الذات.
ك��م��ا أك����د ع��ل��ى أن ال�������وزارة أول����ت اه��ت��م��ام��ًا 
املرأة،  االلتزام احلكومّي بقضايا  كبيرًا بتعزيز 
نيل  من  ومتكينها  ومكانتها،  بواقعها  والنهوض 
وتعزيز  وتوسيع  امل��س��اواة،  في  الطبيعّي  حقها 
أن  إلى  ُمشيرًا  العمل.  سوق  في  النساء  مشاركة 
نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة قد بلغت 
ب���%14  مقارنًة   2011 ال��ع��ام  ف��ي   %16.6 ح��وال��ّي 
اجلهاز  بيانات  ُتشير  حيث   2010 ع��ام  خ��الل 
القطاع  أن  إل��ى  الفلسطيني  لإلحصاء  امل��رك��زي 
العامالت.  النساء  ثلث  حوالّي  ُيشّغل  احلكومّي 
وشدد على أن فجوُة النوع االجتماعي رغم هذه 
األرقام، تبقى واضحًة وكبيرة، فمشاركة الذكور 
رئيس  وأك��د   .%69 إلى  تصُل  العاملة  القوى  في 
امُلضي  على  الوطنية  السلطة  تصميم  ال���وزراء 
بتعزيز مكانة املرأة ومتكينها من املساواة الكاملة 
ورفع الظلم عنها والتصدي لتهميشها وإقصائها، 
واالق��ت��ص��ادي��ة  السياسية  مشاركتها  وت��وس��ي��ع 
معايير  أه��م  أح��د  ذل��ك  باعتبار  واالجتماعية 
فلسطني  دول���ة  لترسيخ  الوطنية  جاهزيتنا 

واقعًا على األرض.
وج����دد ف��ي��اض ت��أك��ي��ده أن����ه، وُرغ����م األزم���ة 
بفعل  حدُتها  إزدادت  ال��ت��ي  املتفاقمة،  املالية 
أموالنا،  على  اإلسرائيلية  القرصنة  استمرار 
فأن السلطة الوطنية ستواصل توسيَع شبكات 
األم���ان االج��ت��م��اع��ّي ال��ق��ائ��م��ة، ُم��ش��ددًا على أن 
لن  امل��وازن��ة  ف��ي  العجز  لتقليص  إج����راءات  أي��ة 
بلورة  ف��ي  ستستمُر  كما  اإلط���الق.  على  متسها 
الالزمة  األموال  ورصد  والتشريعات  املرجعيات 
يليُق  اجتماعي  ن��ظ��اٍم  إل��ى  بالوصول  الكفيلة 
احلياة  تأمني  ومتطلبات  الفلسطينّي  باملواطن 

الكرمية له.
أن  ال���وزراء  رئيس  أك��د  حديثه،  نهاية  وف��ي 
العدالة  ترسيخ  في  الوطنية  السلطة  'واج��ب 
من  يتجزأ  أن  ميكن  ال  ج��زء  ه��و  االجتماعية 
معركة شعبنا املتواصلة للتحرر الوطني والبناء 
الدميوقراطي، وشعَبنا مصمم على املضي قدمًا 
بها حتى نيل كامل حقوقه والعيش حرًا كرميًا 
األرض،  شعوب  كباقي  له  وط��ٍن  في  عزيزًا  أبيا 
املساواة  وقيم  العدالة  مبادَئ  ترسخ  دول��ٍة  وفي 

وحقوق اإلنسان'.

في حديثه االذاعي

فياض: ماضون في توسيع
شبكات االمان االجتماعي رغم االزمة املالية

 بيت حلم - جنيب فراج - طرح األسير 
املضرب طارق قعدان تساؤالٍت عديدة حول 
للمبادئ  اإلنتماء  وحقيقة   ، الوطني  الهّم 
والقيم النضالية الفلسطينية في ظل حالة 
من "الركود الفكري" وانحسار القيم الوطنية 
الفلسطيني،  الشعب  من  م��ح��دودة  فئة  في 
وج��اء  اخ��رج��ه��ا عبر محاميه  رس��ال��ة  خ��الل 

فيها :
 من عمق املعاناة التي نعيش، ومن خضم 
وبعيدًا  بنا،  تعصف  التي  اإلبتالءات  أم��واج 

في رسالة من سجنه ..

قعدان : قضيتنا ُتذبح من الوريد الى الوريد 
وفلسطني تستحق منا شهيداً في كل حلظة

في  أحدنا  مير   ، الزائلة  الدنيا  شهوات  عن 
حلظات صفاء ذهني تدفعنا للتفكير العميق 
التي نعيش مؤمنني بها  املبادئ واألفكار  في 
عليها.  احلفاظ  سبيل  في  الصعاب  ونتحمل 
من هذه التساؤالت الكثيرة التي تعصف في 
أذهاننا هي ماذا يعني أننا في فلسطني، وماذا 
يعني أننا في ظل إحتالل بغيض، وماذا يعني 
أج��ل قضية  م��ن  وم��ج��اه��دون  أن��ن��ا مناضلون 
في  زلنا  ما  ونحن  كله  الهّم  ونعيش  مقدسة 
، بل وماذا يعني  مرحلة من التمرد الوطني 
أن يربط اإلنسان مصيره بفكرة، وماذا يعني 
نصل  حتى  نحمل  التي  بالرسالة  اإلق��ت��ن��اع 
اآلخرين  إق��ن��اع  ليسهل  بها  اإلمي���ان  ل��درج��ة 
احلس  رفاهية  تنحسر  أن  يعني  وم���اذا  بها، 
الوطني - إن صح التعبير - في فئة معينة من 
أبناء الشعب، فئة اعتادت على األلم واملعاناة 
لنا دمعة ساخنة  ومترست عليه حتى صار 
وحالٌة دائمة ال بّد منها في كثير من األوقات 
لدرجة  وص���واًل  معني  ب��ح��دث  ال��ت��أث��ر  حيث 

القدرة على التأثير على اآلخرين .
وأردف قعدان : حسب وجهة نظري - على 
امل��اء العذب يجب أن يكون  األق��ل - فإن نبع 
دائ��م��ًا ف��ي ع���ٍل وم��رت��ف��ع��ًا ح��ت��ى يفيض م��اًء 
لئال  به  وسعيًا  للشاربني  سائغًا  فراتًا  عذبًا 
يتكدر أو تصيبه الشوائب، وهذه هي فلسفة 
حياة الصعاِب واملخاطر التي نحيا مقابل أال 

نعيش بني احُلفر، وهي مرتبطة أشد اإلرتباط 
واملشروع  به  نعتقد  ال��ذي  املبدأ  مبصداقية 

الذي نحمل هّمه .
ه��ذا  ك��ل  فينا  يتحقق  ل��م  وإن   : وي��ك��م��ل 
للفكِر  االنتماء  ُيقال عن  ما  فال معنى  لكل 
املقولة  مع  والتصالح  ال��ذات،  مع  واإلنسجام 
واألط���روح���ة، واإلل��ت��ئ��ام ب��ني ال��ش��ع��ار وامَل��ق��ال 
وحالة التطبيق، وحينها نفتقد الوفاَء لعهد 

من سبق ووعد من حلق . 
على  له  الالئمني  ل��وم  على  منه  وتعليقًا 
خوضه اإلضراب املفتوح عن الطعام : قضيتنا 
املقدسة ُتذبح من الوريد الى الوريد وفلسطني 
تستحق منا شهيدًا في كل حلظة، املهم أن ال 
نشعر يا إخوتي مبا يخدش مروءتنا ويسيء 
الى حيائنا أو ينغص راحة بالنا، أن نعيش بال 
وخز ضمير أو تأنيب وجدان على ما نعتقد 
من أفكار أو ما نؤمن من مبادئ، حتى ال تتسلل 
من  أع��داؤن��ا  فيتمكن  نفوسنا،  إل��ى  الهزمية 

عقولنا وقلوبنا وعندئذ تبدأ الهزمية .
وي��خ��ت��م ق��ع��دان رس��ال��ت��ه ب��ق��ول��ه : ولكل 
برفاهيٍة  نعيش  أال  علينا  ل��زام��ًا  ك��ان  ذل��ك 
معنوية،  أو  كانت  ماديًة  وموهوَمة،  مكذوبة 
نعيش  أو  البنوك  متلكها  سيارة  نعتلي  وأال 
لن  ذل��ك  فكل  الدنيا،  احلياة  بترف  مثقلني 
دام  ما  سعادة  أو  أمنًا  أو  استقرارًا  لنا  يجلب 

اإلحتالل قائماً .

في ندوة علمية عقدها  منتدى الفكر العربي :

االمير احلسن: الهوية العربية في 
القدس تتآكل لغياب الدعم على االرض    

عمان - منير عبد الرحمن - اكداالمير احلسن بن طالل رئيس منتدى الفكر العربي ان الهوية العربية 
في مدينة القدس تتآكل، مرجعا ذلك السباب عديدة ، أبرزها أن احللول التي تطرح فيما يتعلق بهوية 

القدس ينقصها املتابعة والتشبيك.
وقال  االمير احلسن في كلمة القاها باجللسة االفتتاحية لندوة علمية عقدها املنتدى في مقره امس 
االول بعنوان "البعد االنساني لتاريخ مدينة القدس" أن املدينة املقدسة ليست مجرد مكان بل هي زمان 

كذلك، مشيرا الى املشكلة تتمثل في ادارة الفضاء الديني.
واضاف ان املنطقة تواجهُ برمتها قائمة من التحديات الضاغطة تطال مستقبلها وكينونة بلدانها، فكرامة 
وتاريخها ومقدراتها، أصبحت ُمستباحة  ّهويتها  إن  الصارخ حيث  ُعرَضًة لالنِتهاك  باتت  العربي  اإلنسان 

بشكلُ متواصل وباسلوب ممنهج
واشار الى ان األولويات فيما بيننا كعرب تؤثر على مواقفنا املشتركة جتاه القدس، مؤكدا ضرورة ترسيخ 
العبر منه ومستعرضة احلاضر ومتصورة  املاضي الستخالص  القدس مستحضرة  استراتيجية عمل جتاه 

للمستقبل.
وتطرق الى مأساة أهل القدس الذين يعيشون حصارا مفروضا عليهم، وهم ومدينتهم املقدسة يعيشون 
وسط حالة من االنتهاك الصارخ النسانيتهم ومقدرات مدينتهم اصبحت مستباحة بإسلوب ممنهج في ظل 

حالة تخبط وتشكيك تشهدها املنطقة.
وحول املسيحيني العرب سواء في القدس أو في العالم العربي قال انهم عرب قبل أن يبعث الله عيسى 

وموسى ومحمد عليهم السالم وينتمون الى محيطهم العربي.
ودعا جميع املؤسسات ذات العالقة بتاريخ وتراث القدس الى ايالء موضوع الوقف اهمية خاصة ملا لهذا 

اجلهد من اهمية خاصة في تدوين الذاكرة اإلنسانية.
البعد االجتماعي ملدينة القدس  ان  املنتدى  الندوة أكد باسم  ادار  الذي  الدكتور هشام اخلطيب  وكان 

التراثي واالنساني لم يعط حقه من التوثيق.
ولفت الى انه صدرت في القرن التاسع عشر 5 االف كتاب عن القدس كان معظمها توراتي، ولم يظهر 

االهتمام العربي بالتوثيق اال نهاية القرن التاسع عشر.
من جهته قال أمني القدس الشريف ، زكي الغول ، ان القدس في هذه االيام تئن وتتألم ويعتدى على 
واستعرض  ارضه.  الشعائرالتوراتية على  اقامة  الذي يصر احملتل على  االقصى  املسجد  مقدساتها خاصة 
الغول املواقف االنسانية في تاريخ املدينة املقدسة مهد االنسانية والنابعة من تعاليم عقيدة من كانت لهم 
الوالية والرعاية لها ومن أبرزهم الفاروق عمر بن اخلطاب ومواقفه االنسانية جتاه املسيحيني والقساوسة 

والرهبان والكنائس عقب فتحها.
من جهته قال بطريرك القدس الالتني فؤاد الطوال ان القدس ليست مجرد مدينة ومجرد مكان بل أنها 
اكثر من ذلك بكثير والبشرية جمعها مرتبطة بشكل ما بها، وفيها يتجلى سر اخلالق عز وجل، مشيرا الى أن 
ابعاد املدينة االنسانية مستمدة من الواقع املعاش يوميا وامللموس، وهي تشكل حتديا مباشرا لالنسانية يالمس 

قلوب واروح البشر، وهي ليست مسألة عابرة بل متس انسانيتنا واملشاعر العميقة في صميم ذواتنا.
الى  وتدعو جميع محبيها  احلياة،  أو  املوت  أمام خيارات  القدس تتحدانا وتضعنا  "ان مدينة  وأضاف 
بلسمة اجلراح والعدل والسالم والعمل من اجله في انحاء العالم، مشيرا في هذا السياق ان القدس مشروع 

انساني حضاري ومختبر انساني بامتياز.
وفي اجللسة االولى للندوة والتي ترأسها الدكتور فايز خصاونة اوضح الدكتور حازم نسيبة في ورقة قدمها 
بعنوان: "البعد االنساني لتاريخ مدينة القدس" ان رحلة املعراج للنبي محمد صلى الله عليه وسلم معجزة 
ربطت بني اخلالق واخلالئق ، وبني ما هو روحي وما هو دنيوي، وفيها كنيسة القيامة وكل ما في املدينة 

مقدس الن خطوات املسيح مشت في جميع ارجائها ما بني بيت حلم والناصرة والقدس.
وقال نسيبة انه خالفا للديانتني االسالمية واملسيحية القائمتني على اسس انسانية فإن حتريفا طال 
الديانة اليهودية عبر النظرية العرقية املتعصبة والتي اقتصرت على اجلنس اليهودي دون سواه، مؤكدا 
نسيبة ان الصهيونية العاملية ال متت لسيدنا ابراهيم عليه السالم بصلة وهي اشكنازية وليست سامية 
ودعاتها خليط من االقوام، فيما اهل فلسطني الشرعيني هم ذرية الكنعانيني الساميني مبن فيهم اليهود 

الذين اندمجوا في املجتمع الفلسطيني وسائر مجتمعات االوطان العربية االخرى.
أما املتحدث الثاني في اجللسة االولى الدكتور مهدي عبدالهادي  فقد استعرض عدة حتديات تواجه 
املدينة املقدسة وهي االرض والعقار، واملقدسات والعبادة، واملواطنة والهوية الوطنية، والسياحة، والتخطيط 

والتنظيم، وتشعب القدس، والبطالة والعنف املجتمعي وثقافة االسرلة.
القدس  البيت في ورقتها بعنوان "أوق��اف  آل  الشعر من جامعة  ابو  الدكتورة هند  من جهتها اوضحت 
الشريف من خالل سجالت الوقف في العهد العثماني" أهمية ارشيف بيت املقدس في احلفاظ على هوية 

املدينة املقدسة.
واشارت في ورقتها الى بعض الوقفات املوثقة في سجالت الوقف العثماني التي وثقت كذلك وقفيات 
االيوبيني واملماليك واملتسلسلة والتي ميكن عبرها تتبع حالة الوقف في القدس منذ وقفيات السلطان 

صالح الدين االيوبي ومبجموعة توثيق لثمانية قرون.
وفي اجللسة الثانية التي ترأسها الدكتور هشام اخلطيب تناولت الدكتورة البعدين االنساني واالجتماعي 
ملدينة القدس مشيرة الى خصوصية القدس كونها مسكونة بالتاريخ والتاريخ مسكون بها وتاريخها ال يقتصر 
على كونها مهد االديان السماوية بل يرتبط بالتراث العربي االسالمي واملسيحي وباحلضارة االنسانية والعاملية 

بشكل عام ما جعلها فريدة من نوعها.
أما الدكتور رؤوف أبو جابر فتناول "البعد املسيحي في القدس" مشيرا الى ان اهتمام املسيحيني بالقدس 
متناه القدم والبعد الديني لعالقتهم بها والذي بدأ منذ فجر املسيحية ويعود الى عميق اميانهم بان القدس 

التي حتدث عنها االنبياء هي مكان اخلالص الذي تنبأوا به والذي حتقق في يسوع املسيح عليه السالم.
وأشار ابو جابر الى ان هناك بعدان اساسيان للقدس في املفهوم املسيحي ال ميكن الفصل بينهما اولهما 
انها مدينة تسكنها جماعات من  وثانيهما  بتاريخ اخلالص،  ارتباطها  انها عزيزة جدا عليهم من منطلق 
املسيحيني عاشوا فيها بصورة مستمرة منذ نشأتهم، مشيرا الى ان القدس فوق اي اعتبار مدينة مقدسة 
يجب الوصول اليها بحرية، وان متارس فيها العبادة بحرية، مستعرضا نص العهدة العمرية كما وردت في 

تاريخ الطبري.
وفي نهاية الندوة قدم الدكتور محمد هاشم غوشة عرضا معماريا مصورا عن التوثيق املعماري للمعالم 

الدينية واالثرية في مدينة القدس.

الرئيس يعزي خادم احلرمني 
الشريفني بوفاة أمير منطقة الرياض

رام الله- وفا- عزى الرئيس محمود عباس، أمس، خادم احلرمني  الشريفني امللك عبد الله بن 
عبد العزيز آل سعود، بوفاة أمير منطقة الرياض األمير سطام بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الرئيس في برقية التعزية: 'أمام هذا املصاب الذي ال راد لقضاء الله فيه، ال يسعنا إال 
أن نرفع إليكم، أخانا العزيز باسم دولة فلسطني وشعبها، وباسمي شخصيا، ومن خاللكم ألفراد 
األسرة السامية كافة، ولشعب اململكة الشقيق، خالص تعازينا ومواساتنا القلبية، داعني الباري 
جل وعال، أن يشمله بعميم عفوه وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وسائلينه سبحانه وتعالى، أن 
مين عليكم مبوفور الصحة والسعادة، ملواصلة قيادة اململكة العربية السعودية وشعبها الشقيق 

ملزيد من التقدم واالزدهار'.
كما عزى سيادته ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، األمير سلمان 

بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة أمير منطقة الرياض.

ال���ق���دس - م���ن م��ح��م��د اب����و خ��ض��ي��ر، مني 
ال��ق��واس��م��ي - رف��ع��ت ال��ش��رط��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة 
بلدة  محيط  وفي  القدس،  في  التأهب  درج��ة 
العيسوية التي تتعرض منذ اكثر من 4٨ ساعة 
الى اج��راءات امنية مشددة من قبل الشرطة 
وامل��خ��اب��رات اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ي وزع���ت اوام���ر 
على  البلدة  في  النشطاء  من  لعدد  استدعاء 
خلفية وجود )معلومات امنية (، وعلى خلفية 
العيساوي  سامر  املعتقل  مع  التضامن  حملة 

املضرب عن الطعام منذ 205 ايام .
اب��ع��اد لعضو جلنة  ام��ر  الشرطة  واص���درت 
املتابعة للدفاع عن اراضي العيسوية محمد ابو 
احلمص ملدة اسبوع عن البلدة، وغرامة مالية 
5000شيكل  مالية  وكفالة  500شيكل  بقيمة 
إلى حني احملاكمة بحجة عرقلة عمل الشرطة 
في حملة  واملشاركة  العيسوية  في  واملخابرات 
التضامن مع املعتقل املضرب سامر العيساوي .

ووصف ابو احلمص في حديث ل) القدس 
( القرار بأنه جائر وتعسفي، وينم عن افالس 
ال��ش��رط��ة. م��وض��ح��ا ان ال��ش��رط��ة وامل��خ��اب��رات 
العيسوية  م��دارس  امس  عطلت  االسرائيلية 
وعرقلت عمل عشرات املوظفني والعاملني من 
سكان البلدة ، واحدثت ارباكا وحالة من الذعر 
السكان على  واره��ب��ت   ، االط��ف��ال  ف��ي صفوف 
احلواجز العسكرية التي نصبتها داخل البلدة 

وعلى جميع املداخل املؤدية إليها .
تفتيش حقائب طالب  األم��ر  بلغ  وق���ال:" 
استفزازي،  احلواجز بشكل  تلك  امل��دارس على 
في  العامة  وامل��واص��الت  السير  حركة  وعطلوا 
داخل البلدة من السادسة صباحًا حتى الساعة 

والطالب  البلدة  م���دارس  عطل  مم��ا  التاسعة 
الذين يدرسون خارجها ". وأضاف أبو احلمص 
ان العيسوية تتعرض حلملة إسرائيلية متس 
عن  وتعزلهم  املقدسيني  السكان  آالف  حياة 
وتضامنوا  تعاطفوا  انهم  ملجرد  القدس  باقي 
مع ابن قريتهم املعتقل والنهم يقفون لكرامتهم 

وعزتهم .
وناشد ابو احلمص مؤسسات حقوق االنسان 
والهيئات الدولية واالنسانية ان تزور العيسوية 
وتطلع على ما يعيشه سكانها كما ناشد قناصل 
ال�����دول االج��ن��ب��ي��ة ال��ت��دخ��ل ل���دى ال��س��ل��ط��ات 
اإلسرائيلية لرفع يدها ووقف حمالتها املتكررة 

ضد سكان العيسوية .
وفي إفادته ملركز معلومات وادي حلوة قال 
اتهمته  االسرائيلية  الشرطة  آن  احلمص  أب��و 
بإثارة الفوضى واملشاكل في القرية، وبأنه يزعج 
القوات اإلسرائيلية. موضحا أن التحقيق معه 
األسير  مع  التضامنية  الفعاليات  حول  تركز 
س��ام��ر ال��ع��ي��س��اوي ف��ي ال��ع��ي��س��وي��ة ف��ي الثامن 
وال��ت��اس��ع م��ن ال��ش��ه��ر اجل���اري)ي���وم���ي اجلمعة 
فيها،  مشاركته  الشرطة  وادع���ت  وال��س��ب��ت(، 
الفعاليات   ": وق��ال  عمله،  في  كان  انه  مؤكدا 
العيساوي،  األسير  مع  تنقطع  لم  التضامنية 
فهو ابن هذه القرية، وحالته في تدهور مستمر، 
واجل��م��ي��ع ي��ق��ف جل��ان��ب��ه ف��ي ن��ض��ال��ه ويساند 

ويدعم عائلته."
وأض����اف ب���أن احمل��ق��ق أخ��ب��ره ب���أن احلملة 
ألنهم  سكانها"  "ل���ردع  ه��ي  العيسوية   ف��ي 
يقومون بضرب القوات اإلسرائيلية، ويثيرون 
السيارات  على  احلجارة  يلقون  كما  املشاكل، 

اإلسرائيلية، وبأنه سيتم مداهمة القرية في 
حال بناء "خيمة التضامن مع األسير سامر"، 
كما هدده بأنه سيتم بناء جدار فاصل حول 
القرية وعزلها عن القدس وتسليمها للسلطة 

الفلسطينية.
ان  احلمص:"  أبو  قال  ذلك  وتعقيبا على 
محاولة  هي  القرية  في  االسرائيلية  احلملة 
لتركيع واسكات الصوت الفلسطيني املتضامن 
اإلبعاد  وق���رارات  العيساوي،  سامر  ابنها  م��ع 
وحمالت االعتقال هي إفالس سياسي وأمني 

للجهات اإلسرائيلية.
فإن  ح��ل��وة،  وادي  معلومات  مل��رك��ز  ووف��ق��ا 
احملكمة اإلسرائيلية كانت أبعدت أبو احلمص 
عن منزله في القدس قبل 3 أعوام الى مدينة 
احل��رب  ش��ه��ور، خ��الل  مل��دة ثالثة  السبع  بئر 
ملدة  اعتقاله  القطاع، ومت  اإلسرائيلية على 

أربعة شهور.
ي��ذك��ر أن ال��ن��اش��ط امل��ق��دس��ي أب��و احلمص 
متزوج وهو أب ل 4 أطفال، أكبرهم14 سنة، 

وًأصغرهم 7 سنوات.
بحركة  التنظيمية  اللجنة  عضو  وق��ال 
فتح رائد أبو ريالة ، إن االج��راءات  املشددة 
بحظر  تكون  ما  أشبه  أم��س  العيسوية  على 
للتجوال على املواطنني، وقد تسببت بتعطيل 
الدوام املدرسي أمس ملئات الطلبة فضال عن 
ل��م يتمكنوا من  ال��ذي��ن  وامل��وظ��ف��ني  ال��ع��م��ال 
رياله  أب��و  ولفت  أعمالهم.  مبراكز  االلتحاق 
إل���ى أن اجل���ن���ود اع���ت���دوا ع��ل��ى ث��الث��ة فتية 
بالضرب املبرح، وأخضعوا النساء لتفتيشات 

دقيقة ومهينة.

ابعاد الناشط أبو احلمص السبوع وغرامة إلى حني احملاكمة ...

حواجز الشرطة على مداخل العيسوية تعيق الدراسة .. 
وحملة استدعاءات للنشطاء فيها

البرملان األردني يدين الفيلم 
اإلسرائيلي عن" قبة الصخرة"

عمان - منير عبد الرحمن - أدان مجلس النواب األردني ، الفيلم الذي عرضته وزارة اخلارجية اإلسرائيلية 
على القنوات الفضائية ويظهر فيه انهيار "قبة الصخرة" املشرفة واستبدال صورة الهيكل املزعوم مكانها.

وقال بيان عن املجلس صدر امس ، إن مجلس النواب األردني تابع بإهتمام وسخط كبيرين ، ما احتواه 
الفيلم من أوهام واكاذيب "، معربا عن استنكاره وتنديده لكل املمارسات اإلسرائيلية التعسفية املتواصلة 
التي متارس على فلسطني شعبا وأرضا ومقدسات إسالمية ومسيحية وبالذات املمارسات املتكررة على املسجد 

األقصى املبارك وقبة الصخرة املشرفة.
وأكد املجلس ، أن هذه املمارسات التي تخالف القوانني واالتفاقيات واألعراف الدولية ، إمنا تعبر عن 
القائمة  اإلسرائيلية  السلطات  نهج  ، مثلما توضح بشكل قاطع  االسرائيليني  الساسة  القلعة لدى  عقلية 

على تهويد القدس الشريف.
وطالب املجلس ، الهيئات واملؤسسات الدولية في العالم اجمع ، استنكار وإدانة هذه املمارسات التي تستفز 

مشاعر املسلمني كافة ، باإلضافة لتهديدها لألمن والسلم واالستقرار في املنطقة والعالم.
وثمن املجلس عاليا ، جهود العاهل األردني امللك عبدالله الثاني احلثيثة خالل لقاءاته واجتماعاته في 
مختلف احملافل واملؤمترات الدولية والرعاية األردنية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية واملسيحية في فلسطني 

بشكل عام والقدس الشريف على وجه اخلصوص.
وكانت وزارة اخلارجية اإلسرائيلية ، قد انتجت فيلما مستفزا ومثيرا ملشاعر املسلمني حول العالم يظهر 

عملية هدم "قبة الصخرة" مبدينة القدس وإقامة "الهيكل املزعوم" مكانها .

شتافيتس  يوفال  ص��ادق   - اح��رون��وت«  »يديعوت   - ابيب  تل 
وزير املالية االسرائيلي أمس االول على رفع اسعار منتوجات االلبان 
اخلاضعة للرقابة مبعدل 3،5% ويبدأ سريان مفعول االسعار اجلديدة 

منذ يوم االحد القادم.
وبهذا يصبح سعر كيس حليب بحجم ليتر بنسبة دسم %3  5،21 
شيكاًل عوضًا عن 5،04 شيكاًل كما يباع اليوم ويرتفع سعر الزبدة 
)100غم( من 3،73 الى 3،٨6 شيكاًل ويرتفع سعر كرتونة احلليب 

. 3% بحجم ليتر من 6،27شيكاًل الى 6،44شيكاًلَ
الى  شيكاًل   44،52 من  »عيمك«  جبنة  كيلو  سعر  يرتفع  كما 

46،10 شيكاًل.
ويرتفع سعر علبة لنب »ايشل« 4،5% من 1،59 الى 1،64 شيكاًل 
الى   2،37 م��ن   %15 حامضة  »شمينت«  ل��نب  علبة  سعر  وي��رت��ف��ع 
2،45 شيكاًل ويرتفع سعر علبة لنب »جيل« 3% من 45، 1 الى 1،5 

شيكل.
وجتدر االشارة الى انه من املتوقع ارتفاع اسعار منتوجات وخدمات 
اخرى في االسابيع القادمة، منها اخلبز واملعجنات التي سترتفع وكما 
التي سترتفع  واملواصالت  والكهرباء بنسبة %10  يبدو بنسبة %5 

وكما يبدو بنسبة %4.

رفع منتوجات االلبان املدعمة بنسبة %3،5

بدء موجة ارتفاع االسعار في اسرائيل


