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أبو ردينة يؤكد
المقدس���ة ،س���تؤدي إلى المزيد من زعزعة االس���تقرار الهش أصال ،وعلى مس���توى المنطقة
بأسرها.
وق���ال ،إن المنطقة بأس���رها تمر بمرحلة انعطاف حادة س���تعرض الت���وازن الوطني والقومي
إلى اتجاهات مجهولة ،وإن أي محاولة للبحث عن مش���اريع س�ل�ام ه���ش ،أو البحث عن دويلة في
غزة إلنهاء حلم الدولة الفلس���طينية وعاصمتها القدس ،لن يزيد الشعب الفلسطيني وقيادته
الوطنية سوى اإلصرار على التمسك باألرض ،والحق ،وبالمقدسات.
وأكد أبو ردينة ان الطريق لتحقيق السالم العادل والدائم يمر عبر الشرعية العربية والدولية،
والق���رار الوطني الفلس���طيني المتمس���ك بالقدس والثواب���ت الوطنية ،وأي مح���اوالت او أفكار
لاللتفاف على هذه األسس ستولد ميتة.
وخت���م تصريحه بالقول ،إن الق���دس والموافقة الفلس���طينية هما عن���وان المرحلة الحالية،
والطريق الصحيح لتحقيق الس�ل�ام المنش���ود المتمثل بإقامة الدولة الفلس���طينية المستقلة،
وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.
وكانت القناة اإلس���رائيلية العاشرة نقلت ،مساء الثالثاء ،عن مسؤول رفيع المستوى في إدارة
الرئيس األميركي دونالد ترامب ،أن كبير مستش���اري الرئيس وصهره ،جاريد كوش���نير ،سيزور
البالد خالل األس���بوع المقبل ،برفقة مبعوث الرئيس الخاص لعملية التسوية في الشرق األوسط،
جيس���ون غرينبالت ،وذلك ضمن جول���ة إقليمية تتضمن كال من مصر والس���عودية ودول أخرى
في المنطقة (لم يحددها) لمناقش���ة التوقيت المحتمل لع���رض الرؤية األميركية لحل القضية
الفلسطينية المعروفة إعالميا بـ»صفقة القرن» ،وبحث األزمة في قطاع غزة.
وق���ال المصدر في اإلدارة األميركية ،إنه «حتى اآلن ال توج���د لدى أي طرف خطة واضحة حول
كيفية حل األزمة في غزة ،نريد مناقشة ذلك مع اإلسرائيليين ودول المنطقة».
وحول «صفقة القرن» ،قال المصدر إن «كوشنير وغرينبالت كانا مهتمين بالحصول على أفكار
من مختلف الجهات اإلقليمية حول األسئلة التي ظلت مفتوحة في خطة البيت األبيض للسالم».
وأض���اف ،إن «اإلدارة تريد اإلعالن ع���ن خطة ترامب عندما تكون الظ���روف مواتية وعندما يحين
الوقت المناس���ب .كوشنير وغرينبالت يريدان االستماع إلى مختلف األطراف التي لديها مواقف
مختلفة بشأن هذه المسألة في المنطقة».
وأكد المسؤول ،بحس���ب القناة العاشرة ،أن «اإلدارة األميركية لم تحدد بعد موعدا لإلعالن عن
خطة السالم».
ونفى المس���ؤول احتمالية اجتماع كوشنير وغرينبالت بمس���ؤولين فلسطينيين في رام الله
خالل الزيارة ،نظرا لقرار السلطة الفلسطينية بقطع العالقات مع البيت األبيض منذ إعالن ترامب
اعتراف بالده بالقدس المحتلة عاصمة إلس���رائيل في الس���ادس من كانون األول الماضي ،ونقل
سفارة بالده إليها في  14أيار الماضي.
وأشار المسؤول األميركي إلى أن «القيادة الفلسطينية أوضحت أنها ال تريد أن تجتمع بفريق
الس�ل�ام التاب���ع للبيت األبيض ،لذلك لم نطلب االجتماع بالفلس���طينيين خ�ل�ال الزيارة» .وتابع،
«القيادة الفلس���طينية ستعلم أن كوشنير وغرينبالت في المنطقة ،وإذا رغبوا في االجتماع بهما
فسوف نكون سعداء لذلك».
ّ
األميركية ،مؤخرا ،لسفيرها في إسرائيل،
ونفى المصدر أن يكون اس���تدعاء الواليات المتحدة
ديفيد فريدمان ،مرتبطا باقتراب موعد اإلعالن عن «صفقة القرن» ،وقال« ،تم اس���تدعاء فريدمان
إلى واش���نطن إلج���راء محادث���ات روتينية وإحاط���ة كوش���نير وغرينبالت بالمس���تجدات قبيل
مغادرتهما إلى المنطقة».

مسؤول أميركي« :صفقة
السائد في إسرائيل وعند الفلسطينيين وفي أوروبا ،لن تكون منحازة لصالح إسرائيل.
ّ
وقال المس���ؤول األميركي« ،لن تكون خطة نتنياهو ،س���تكون عادلة ،متوازنة ،واقعية وقابلة
ّ
ّ
وستتضمن أجزاء لن تعجب طرفي المفاوضات ،ولو كنا نريد تبني طرح نتنياهو ،لفعلنا
للتطبيق،
ذلك في اليوم األول لنا في البيت األبيض».
وكشف المسؤول األميركي عن ّ
الفلسطينية عبر جهات ّ
ّ
عربية
توجه الواليات المتحدة للسلطة
منها مصر بضرورة انتظار اإلعالن عن تفاصيل «صفقة القرن» وعدم إلغائها من اآلن.
ويقوم كبير مستشاري الرئيس وصهره ،جاريد كوشنير ،خالل األسبوع المقبل ،برفقة مبعوث
الرئيس األميركي الخاص لعملية التسوية في الشرق األوسط ،جيسون غرينبالت ،بجولة إقليمية
تتضم���ن كال من مصر والس���عودية ودول أخرى في المنطقة (لم يحددها) لمناقش���ة التوقيت
المحتمل لعرض الرؤية األميركية لحل القضية الفلس���طينية المعروفة إعالميا بـ»صفقة القرن»،
وبحث األزمة في قطاع غزة.
وق���ال مصدر ف���ي اإلدارة األميركية ،وف���ق القناة ،إنه «حتى اآلن ال توج���د لدى أي طرف خطة
واضحة حول كيفية حل األزمة في غزة ،نريد مناقشة ذلك مع اإلسرائيليين ودول المنطقة».
وحول «صفقة القرن» ،ادعى المس���ؤول إن «كوش���نير وغرينبالت كانا مهتمين بالحصول على
أفكار من مختلف الجهات اإلقليمية حول األس���ئلة الت���ي ظلت مفتوحة في خطة البيت األبيض
للسالم».
وأض���اف ،إن «اإلدارة تريد اإلعالن عن خطة ترام���ب عندما تكون الظروف مواتية وعندما يحين
الوقت المناس���ب ،كوشنير وغرينبالت يريدان االستماع إلى مختلف األطراف التي لديها مواقف
مختلفة بشأن هذه المسألة في المنطقة».
وأكد المسؤول ،بحس���ب القناة العاشرة ،أن «اإلدارة األميركية لم تحدد بعد موعدًا لإلعالن عن
خطة السالم».

االحتالل يسعى لتوسيع
تجارية وحدائق أطفال ومناطق خضراء.
ويقع القس���م الجنوبي من المخطط داخل منطقة نفوذ «مفسيريت تسيون» ،بينما يقع القسم
الش���مالي في أجزاء منه في أراض زراعية يملكها س���كان فلس���طينيون من قرية بيت س���وريك
المجاورة ،وقام االحتالل ،قبل سنوات ،بتصنيفها كـ»أراضي دولة» .وأقيم جدار الفصل ،الحقا ،في
المنقطة شمال الخط األخضر ،بحيث أبقى مساحات واسعة بين «مفسيريت تسيون» وبين الجدار.
وفي الخليل  ,اس���تولت قوات االحتالل اإلسرائيلي على منزل أثري في البلدة القديمة وحولته
إلى ثكنة عسكرية.
ويقع المنزل في ش���ارع الس���هلة مقابل بركة الس���لطان بالبلدة القديمة ،وهي منطقة مغلقة
بأوامر عسكرية وتقع تحت سيطرة جيش االحتالل منذ ما يزيد على  15عاما.
وتعود ملكية المنزل ،الذي يعتبر من المنازل التراثية العريقة ،لعائلتي القدسي والكرد.
وأف���ادت لجنة إعمار الخليل بأن جنود االحتالل وضعوا أكياس���ا من الرم���ل على نوافذ المنزل،
باإلضافة لنقطة مراقبة على سطحه.
وق���ال مدير عام اللجنة عماد حمدان ،إن المباني التراثية الفلس���طينية ف���ي البلدة القديمة
تعتبر هدفا اس���تراتيجيا لسلطات االحتالل وللمس���توطنين على حد سواء ،حيث تعمد سلطات
االحتالل إلى االس���تيالء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ،وتمنع الفلسطينيين من السكن
فيها أو ترميمها ،مش���يرا إلى أن المستوطنين يس���رقون حجارتها وينقلونها ألبنيتهم لتأخذ
الصفة التاريخية ،في محاولة منهم لتزوير التاريخ.
وأضاف ،ان ممارسات االحتالل ومخططاته بحق المنازل والمحال التجارية الفلسطينية ،بحاجة
إلى التكاتف والتعاضد من قبل الجميع ،من أجل الوقوف في وجهها وإفشالها.
من جهة ثانية ،منعت قوات االحتالل اإلسرائيلي ،امس ،استصالح أراض زراعية في بلدة عقربا
جنوب مدينة نابلس ،واستولت على جرافة أثناء عملها.
وقال عضو لجنة مقاومة االس���تيطان في عقربا ،يوسف ديرية ،إن قوات االحتالل أوقفت سائق
ّ
أراض تابعة لمواطنين من البلدة ،واستولت على الجرافة؛ بحجة
الجرافة عن العمل في استصالح ٍ
أنها تعمل في أراض مستولى عليها كـ»أراضي دولة».

إصابة تسعة مواطنين
االحتالل واستنشاقها للغاز المسيل للدموع ،خالل دهم منزلها.
وأوضح���ت مصادر محلية لـ»األيام» ،أن عددا كبيرا من جنود االحتالل اقتحموا المخيم ،ودهموا
عددا من المنازل ،من ضمنها منزل عائلة أبو حميد.
وكان جهاز األمن الداخلي اإلس���رائيلي «الش���ين بيت» أعلن ،أمس ،انه اعتقل ش���ابا من مخيم
األمعري.
وقال بيان صادر عن الجهاز ،انه «اعتقل بمس���اعدة الجيش إس�ل�ام يوسف ابو حميد ( 32عاما)
من س���كان مخيم األمعري بعد ان اتضح من معلومات استخباراتية تم جمعها أنه مشتبه بإلقاء
الصخرة في  24أيار» التي أدت الى مقتل الجندي رونين لوبارسكي بعد يومين من ذلك.
وأضاف البيان« ،اتضح خالل التحقيقات ان إسالم ابو حميد ألقى الصخرة من سطح مبنى مجاور
وبذلك أدى إلى مصرع الجندي» .ولم يورد الجهاز في بيانه تاريخ اعتقاله.
لكن نادي األس���ير قال« ،ان إسالم ابو حميد اعتقل ،األربعاء ،السادس من حزيران وهو موقوف
في مركز التحقيق في المسكوبية في القدس ولم يسمح لمحامي الدفاع بلقائه».
وكان الجيش اإلس���رائيلي اعلن وفاة السرجنت رونين لوبارس���كي ( 20عاما) من وحدة القوات
الخاصة في الس���ادس والعشرين من أيار بعد يومين على إصابته بحجر ثقيل على رأسه من قبل
فلسطيني خالل عملية اعتقال جرت ليال في مخيم األمعري.
فقد هوية
راس كركر _أعلن أنا كامل جميل محمد ابو فخيده عن فقد بطاقة هويتي الشخصية
والتي اجهل رقمها الرقم  ،فالرجاء ممن يجدها أن يس���لمها إلى أقرب مركز للش���رطة
وله جزيل الشكر.

وتابع بيان األمن الداخلي« ،ان أشقاء إسالم أبو حميد ينتمون إلى حركة حماس اإلرهابية وقاموا
س���ابقا بعدة عمليات إرهابية أودت بحياة مواطنين إسرائيليين ومن بينهم ضابط (الشين بيت)
نوعام كوهين».
وقال ،ان «التحقيق مع المعتقل ال يزال مس���تمرا وأمر حظر النش���ر الذي تم إصداره حول ذلك
ال يزال قائما».
من جهته ،قال رئيس الوزراء اإلس���رائيلي بنيامين نتنياهو« ،أود ان أهنئ الجيش و(الش���ين
بي���ت) على العملية النوعي���ة التي قاما بها» معتبرا أنها تنفيذ «للوع���د» الذي قطعه عند مقتل
الجندي.
وأش���ار نادي األسير ،في بيان له ،إلى اعتقال خمسة مواطنين الليلة قبل الماضية وفجر أمس،
من محافظة رام الله والبيرة ،من ضمنهم المواطن محمد صالح الش���يخ قاس���م من المخيم ،عالوة
على المواطنين محمد سهيل حامد ،ومحمد عاهد حامد ،ومهند سمير الطويل ،واياد أحمد حماد،
وهم من بلدة سلواد شرق رام الله.
وداه���م جيش االحتالل خالل األس���بوعين الماضيين مخيم األمعري ع���دة مرات واعتقل عددا
من الشبان.

مواجهات إثر اقتحام
إلى شارع القدس ،وتمركزت هناك ،ووقعت مواجهات بينها وبين عشرات الشبان.
كما اقتحمت قوة راجلة منطقة المنطرة في كفر قليل ،ونفذت أعمال بحث وتمشيط بالقرب من
طريق مستوطنة «براخا» بحثا عن الشبان.

الشرطة الفلسطينية تفرق
في تس���يير أمور حياتهم العادية ف���ي هذه الفترةُ ،يمنع منح تصاريح لتنظيم مس���يرات أو
إلقام���ة تجمعات من ش���أنها تعطيل حرك���ة المواطنين وإرباكه���ا ،والتأثير على س���ير الحياة
الطبيعية خالل فترة األعياد.
وأضاف ،إنه «حال انتهاء هذه الفترة ،يعاد العمل وفقا للقانون واألنظمة المتبعة».
ورفضت الجبهة الش���عبية القرار وقالت ،إنه «يشكل مساس���ا بالقانون األساسي الذي يضمن
حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع».
وصدر بيان مشترك عن الموضوع من قبل مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية وشبكة
المنظمات األهلية الفلس���طينية واالئتالف من أجل المساءلة والنزاهة « -أمان» وائتالف الحقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية «عدالة».
وقال البيان ،إن منظمات المجتمع المدني وائتالفاتها تؤكد على:
 .1إن حق المواطنين في التجمع س���لميًا والتعبير عن آرائهم مكفول وفقًا للقانون األساس���ي
الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان التي انضمت لها دولة فلسطين دون تحفظات.
 .2إن التعميم الصادر عن مستش���ار الرئيس لش���ؤون المحافظات غير قانوني وغير دستوري
ويش���كل انتهاكًا لحق المواطنين في التجمع الس���لمي والتعبير عن آرائهم ،ويأتي ضمن نهج
تكميم األفواه ،ونطالب بإلغائه على الفور.
 .3نطالب بحق المواطنين في التجمع والتعبير عن آرائهم ،وندعو لتوس���يع المشاركة في هذا
الحراك الس���لمي المطالب برفع العقوبات عن قطاع غزة ،كما نطالب بس���رعة إنهاء حالة االنقسام
السياس���ي وإنجاز المصالحة الفلس���طينية لتجني���ب المواطنين مزيدًا م���ن اإلجحاف والمعاناة
بحقهم جراء ذلك االنقسام.
 .4إن س�ل�امة المشاركين في الحراك هي مس���ؤولية الحكومة الفلسطينية ،وتحديدًا الشرطة
الفلس���طينية ،خاصة في ظل التهديدات الصريحة بالمس���اس بهم ومحاولة تشويه حراكهم،
وإسقاط االتهامات على منظميه ،لتبرير االعتداء عليهم.
واختت���م البيان بالقولً ،
بناء عليه ،فإن منظمات المجتم���ع المدني وائتالفاته تطالب الدكتور
رام���ي الحمد الله ،رئيس الوزراء الفلس���طيني بصفته وزيرًا للداخلية ،والش���رطة الفلس���طينية
بتوفير الحماية للمش���اركين في الحراك وضمان ممارس���ة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم
والتجمع سلميًا.
وخرجت في رام الله مس���يرة يوم األحد ،ش���ارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين،
وشارك العش���رات أول من أمس ،في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب
موظفي قطاع غزة.

«الموساد» ّيدعي :لدينا
ج���اء ذلك في كلمة ألقاها أرغمان أمام نفس المؤتمر ،قال فيها إنه في العام  2017تم اعتقال
 1384فلسطينيا خططوا لتنفيذ عمليات.
وف���ي حديثه عن كيفية مواجهة «الش���اباك» لظاهرة منفذي العملي���ات المنفردين ،الذين ال
تربطهم عالقات بأي تنظيمات ،ق���ال أرغمان ،إن «خارطة التهديدات والتحديات متنوعة وتمتد
على عدة جبهات غير مستقرة ومليئة بالتحديات» .على حد تعبيره.
وبحس���به فإنه إلى جانب «اإلرهاب الممأسس ،برزت في السنوات األخيرة ظاهرة منفذ العملية
المنفرد ،وال���ذي «يعمل في الغالب انطالقا من تقليد واس���تلهام ،وفي حاالت كثيرة في أعقاب
الحوار المتطرف والمحرض الذي يدور على شبكات التواصل االجتماعي».
وأضاف ،إن مواجهة «اإلرهاب» ممكنة وناجحة بفضل الدمج بين الثروة البشرية النوعية ،وبين
التكنولوجيا المتطورة وأساليب العمل الخاصة والمهنية.
وتابع ،إن «الش���اباك» يس���تثمر كثيرا في التطوي���رات التكنولوجية ،مث���ل منظومات الذكاء
االصطناعي ،األمر الذي حقق قفزة جدية في االنتقال من «االس���تخالص إلى التنبؤ االس���تخباري
لغرض إحباط نوايا وعمليات إرهابية مسبقا».
وقال أيضا ،إن «(الشاباك) كجهاز متطور وتكنولوجي ويتعلم ويدمج فإنه يعتمد على التكامل
واالبتكار ،ويش���دد على التعاون اإلستراتيجي مع شركاء استخباريين في البالد والخارج ،وصناعة
الهايتك اإلسرائيلية ،وهيئات مدنية أخرى».
وأضاف ،إنه إلى جانب ذلك ،فإن «(الش���اباك) يواصل عمله في إحباط اإلرهاب الكالسيكي ،من
خالل تفعيل أدوات جمع المعلومات واإلحباط الخاصة به».
وفي المؤتمر نفس���ه ،قال رئيس ش���عبة االستخبارات العس���كرية ،تمير هايمن ،إن الرشقات
الصاروخية اإليرانية باتجاه إس���رائيل من سورية في أيار كانت نجاحا بالنسبة لهم رغم الفشل
العمالني.
وبحس���ب هايمن ،فإن إعالن إس���رائيل عن الهجوم اإليراني وفتح المالجئ كان نجاحا بالنسبة
لإليرانيي���ن .وأضاف ،إنه���م «أدركوا قوة اإلره���اب ،ويحاولون اآلن تعزي���ز جهودهم في إطالق
صواريخ باتجاه الجوالن ،وتش���كيل مجموعات إرهابية تحاول التس���لل إلى إس���رائيل» ،على حد
تعبيره.
كم���ا تحدث في المؤتمر وزير األمن الداخلي ،جلعاد إردان ،الذي أعلن عن نيته تش���كيل لجنة
هدفها التضييق على األسرى الفلسطينيين وسلب المزيد من حقوقهم.
كما تحدث ضابط اس���تخبارات مصلحة الس���جون ،يوفال بيتون ،والذي قال ،إن هناك  20أسيرا
أمنيا محتجزون في الزنازين االنفرادية لكونهم حاولوا تنفيذ عمليات .وبحس���به فإن «األس���رى
األمنيين لديهم الحافزية على توجيه عمليات إرهابية من داخل السجن».

«هيومن رايتس ووتش
حماية الفلس���طينيين في غزة ،كما يج���ب أن تقوم لجنة أممية ّ
مخول���ة بالتحقيق في جميع
االنتهاكات والتجاوزات بتحديد المسؤولين اإلسرائيليين عن إصدار أوامر إطالق نار غير قانونية.
ُ
تبرز عمليات القتل ضرورة قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق رس���مي حول الوضع في
فلسطين .على باقي الدول فرض عقوبات ضد المسؤولين عن االنتهاكات الحقوقية الخطيرة».
وقالت« ،قابلت (هيومن رايتس ووتش)  9أشخاص شهدوا إطالق القوات اإلسرائيلية النار على
متظاهري���ن في غزة يوم  14أيار ،أعلى حصيلة للقتلى والجرحى حتى اآلن في يوم واحد مع مقتل
ْ
���ه َد قتل صحافي بالرصاص في  6نيسان 7 .ممن شهدوا
أكثر من  60ش���خصا .كما قابلت آخر ِش ِ
حاالت إطالق النار أصيبوا هم أنفسهم بعيارات نارية».
وأضافت« ،قال  6من الش���هود الذين قابلتهم (هيومن رايتس ووتش) إنهم كانوا على مسافة
 200إلى  300متر من السياجين المتوازيين اللذين يفصالن بين الحدود الشرقية لغزة وإسرائيل
في  14أيار ،عندما أطلقت القوات اإلس���رائيلية النار عليهم أو على أناس قربهم بالذخيرة الحية.
م���ن بين الضحايا صحافيون وعمال دفاع مدني ومتطوع���ون كانوا يحاولون إجالء الجرحى ،وطفل
كان يهرب بعيدا عن السياجين».
وتابعت« ،قال  3ش���هود آخرين إن الجنود أطلقوا النار عليهم عندما كانوا على مسافة  30و40
ُ
مترًا من الس���ياجين .من بين الش���هود الثالثة فتى ( 14عاما) ،ورجل ( 48عاما) ،أطلق عليهما النار
في حادثتين منفصلتين .قاال إنهما لم يلقيا الحجارة أو يحاوال إيذاء الجنود اإلس���رائيليين .قال
ُ
َ
السياجين وألقى بالحجارة على القوات اإلسرائيلية ،إال أنه أصيب الحقا بينما
ثالث إنه اقترب من
ُ
كان يح���اول إجالء آخر أصيب بنيران أطلقت عليه .تتفق الروايات مع عدة تقارير إخبارية ومقاطع
ُ
َ
السياجين».
فيديو تظهر تعرض الفلسطينيين إلطالق نار خالل وقوفهم أو هربهم بعيدا عن
ولفتت إلى انه «تسمح المعايير الدولية لحقوق اإلنسان المتصلة بإنفاذ القانون ،والتي تنطبق
عل���ى االحتجاجات في غزة ،باس���تخدام الذخيرة الحية فقط لمنع التهديد الوش���يك بالموت أو
اإلصابة الخطيرة كمالذ أخير .رفض المس���ؤولون اإلس���رائيليون صراحة معايير حقوق اإلنس���ان
وجادلوا بأن الذخيرة الحية ضرورية لمنع المتظاهرين من اختراق السياجين ،قائلين إن (حماس)
نظم���ت االحتجاجات بهدف اس���تغاللها من قبل مقاتليها المس���لحين لقتل أو أس���ر الجنود أو
المدنيين».
وقالت« ،ال يمكن تبرير اس���تخدام الذخيرة الحية عبر النظر لكل فلسطيني يحاول الوصول إلى
السياجين كتهديد وشيك للحياة تلقائيا».

وأضافت« ،نظرا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلس���طين منذ العام  ،2014بما
في ذلك عمليات توطين جديدة للس���كان ضمن األراضي المحتلة ،دعت (هيومن رايتس ووتش)
بنسودة إلى فتح تحقيق رسمي يتوافق مع نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وقالت ويتس���ن« ،اإلفالت من العقاب على قتل الناس وتش���ويههم بصورة غير مش���روعة في
غزة من ش���أنه مواصلة حلقة العنف التي قد تزهق األرواح وتمزق العائالت مس���تقبال .التحقيق
الذي يجريه مجلس حقوق اإلنسان األممي يجب أن يحدد المسؤولين المتورطين في االنتهاكات
الحقوقية الخطيرة ،ويدعو إلى فرض عقوبات عليهم».

قطر 10 :آالف وظيفة
ّ
س���يتم توفيرها في قطر للشباب األردني
بيان ،ان الدوحة «تعلن عن عش���رة آالف فرصة عمل
لمساعدته في تحقيق تطلعاته واإلسهام في دعم اقتصاد وطنه».
وأض���اف البي���ان« ،كما تعلن عن حزمة من االس���تثمارات التي تس���تهدف مش���روعات البنية
التحتية والمشروعات السياحية بقيمة  500مليون دوالر».
من جهته ،أعلن الديوان الملكي األردني ان الملك عبد الله الثاني بحث مع نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير خارجية قطر في عمان« ،س���بل تعزيز التعاون بين البلدين» مش���يرا الى توفير فرص
العمل لألردنيين في الدوحة وحزمة االستثمارات.

ترامب ّ
يصر على
أوباما أن كوريا الش���مالية كانت مش���كلتنا الكبرى واألكثر خطورة .ليس بعد اآلن  -ناموا جيدا
الليلة!».
ويعتبر ترامب أن مجرد اللقاء بينه وبين كيم أبعد العالم عن «كارثة نووية محتملة».
وكت���ب ترامب على تويتر ليل الثالثاء األربعاء« ،العال���م خطا خطوة كبيرة الى األمام (مبتعدا)
عن كارثة نووية محتملة».
وأضاف« ،ال مزيد من عمليات إطالق الصواريخ او التجارب النووية او األبحاث! الرهائن عادوا الى
الوطن وهم مع عائالتهم .شكرا أيها القائد كيم ،يومنا سويا كان تاريخيا!».
وفي الوثيقة المش���تركة التي وقعاها في س���نغافورة ،الثالثاء ،تعهد كيم مرة جديدة بـ»نزع
الس�ل�اح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية» ،إال أن هذه الصيغة التي تعتمدها بيونغ يانغ
ال تس���تجيب إطالقا للمطالب التي تطرحها الواليات المتحدة منذ زمن طويل ،مشترطة أن تكون
عملية نزع سالح كوريا الشمالية النووي «كاملة ويمكن التثبت منها وال عودة عنها».
وفي تقريرها األول عن القمة التي عقدت ،الثالثاء ،في س���نغافورة ،رأت وكالة األنباء الكورية
الش���مالية الرس���مية ،أمس ،أن هذا اللقاء غير المس���بوق يمهد لـ»تحول ج���ذري» في العالقات
«العدائية» بين البلدين.
كما أكدت أن ترامب تحدث عن نيته «رفع العقوبات» عن بيونغ يانغ.
لكن ترامب قال في مؤتمر صحافي في سنغافورة« ،سنرفع العقوبات عندما نتأكد ان األسلحة
النووي���ة لم تع���د عامال» مطروحا ،مضيفا« ،آم���ل ان يتحقق األمر قريبا ...وان���ا أتطلع لرفعها في
مرحلة ما».
ونشرت صحيفة «رودونغ س���ينمون» الرسمية الكورية الش���مالية صباح امس ،على صفحتها
األول���ى صور المصافح���ة التاريخية بين ترامب وكيم أمام صف من األع�ل�ام األميركية والكورية
الشمالية.
وعنونت «لقاء القرن يفتح عهدا جديدا في تاريخ العالقات» بين البلدين العدوين.
غير أن صحيفة «هانكوك» الكورية الجنوبية كانت أكثر حذرا وكتبت أن «الرحلة الش���اقة نحو
نزع السالح النووي من شبه الجزيرة الكورية وسالم دائم ال تزال في بداياتها».
ولم يكن من الممكن تصور لقاء كهذا قبل أش���هر قليلة ف���ي وقت كان ترامب وكيم يتبادالن
اإلهانات الشخصية والتهديدات بحرب نووية بصورة شبه يومية.
رغم األصداء اإلعالمية الهائلة للقمة ،فإن نتائجها الملموس���ة وال س���يما بش���أن مس���ألة نزع
الس�ل�اح النووي الجوهرية ،تبقى موضع تشكيك ،ونددت صحيفة «سانكي» اليابانية المحافظة
بـ»استعراض من تلفزيون الواقع» وإعالن مشترك «بال مضمون».
ورأى مدير معهد كارنيغي تس���ينغوا بول هينلي أن «كيم جونغ أون حصل على ما كان يريده
في قمة س���نغافورة :االعتبار الدولي واالحترام الناتج عن لقاء ش���خصي م���ع الرئيس األميركي،
وشرعية تعليق األعالم الكورية الشمالية جوار األعالم األميركية في الخلفية».
ويقول معارض���ون ،إن القمة أعطت ش���رعية لنظام كيم ،المتهم بارت���كاب انتهاكات حقوق
اإلنسان ،مشيرين إلى أنها استهدفت عناوين األخبار أكثر من المحتوى.
وقال المحلل اكيرا كاوازاكي من مجموعة «ايكان» المناهضة لألس���لحة النووية لوكالة فرانس
برس« ،لقد كانت صورا رائعة .لكن المحتوى يحتاج إلى متابعة» أكثر.
لكن ذلك لم يمنع الكرملين من الترحيب بالقمة غير المس���بوقة ،داعيا إلى «بدء حوار مباش���ر»
بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف« ،ال يمكننا سوى الترحيب بانعقاد مثل
هذا اللقاء وببدء حوار مباشر».
وتدارك« ،لكن من الواضح انه حين يتعلق األمر بملفات بمثل هذا التعقيد ،فسيكون من الخطأ
التسلح باألمل بان كل هذه المشاكل التي تعود لفترة طويلة ستحل في خالل ساعة».

كونغرس «الفيفا» يرفض
واحترامه���ا وحمايتها وضمانها والدفاع عنها وفقا للمعايير الدولية ،وكذلك أي انتهاك لها،
محظور تماما ويعاقب عليه بالتعليق أو الطرد.
ورف���ض كونغرس «الفيفا» مش���روع القرار بتعديل الم���ادة رقم  3على توصي���ة من المكتب
التنفي���ذي للفيفا ،واالحتفاظ بالمادة بنصها الحالي دون عقوب���ات ،بحجة تعارضها مع القانون
السويسري والذي يرتكز عليه القانون األساسي للفيفا.
وكان اللواء جبريل الرجوب ،رئيس االتحاد الفلس���طيني لكرة القدم ،خالل كلمته التي س���بقت
التصويت على القرار ،أكد أن قضية حماية واحترام حقوق اإلنسان داخل وخارج المالعب شهدت
اهتماما كبيرا خالل الفترة الماضية لدى «الفيفا»ُ ،وبذلت من أجلها جهود كبيرة خالل الس���نوات
القليلة الماضية ،وهو األمر الذي تؤكد عليه المادة رقم  3من النظام األساس���ي الفعلي لالتحاد
الدولي.
وأش���ار الرجوب إلى أن االتحاد الفلس���طيني كان قد أبدى قلقه الشديد بشأن النظام األساسي
المعدل لالتحاد الدولي ،خالل االجتماع االستثنائي لكونغرس «الفيفا» الذي عقد في شباط 2016
في زيورخ ،مش���ددا في الوقت ذاته على ضرورة إجراء تعديل أعمق للنظام األساس���ي ،األمر الذي
يجعل «الفيفا» منظمة أكثر عصرية وش���فافية ،خاصة بعد مرور عامين على إتاحة المجال إلجراء
التعديالت المقترحة في حينه.
وأضاف الرجوب ،اليوم ،وبعد عامين ،كانت بمثابة فرصة لنا للتعلم ،نعود ،وبدعم من األش���قاء
ف���ي االتحادين العراقي والجزائري ،لتقديم مقت���رح إلجراء تعديل طفيف على المادة رقم  3من
القانون األساسي ،وذلك بهدف دعم أهداف «الفيفا» والتزامها باحترام حقوق اإلنسان.
وأش���ار إل���ى أن بعض األعضاء كان���وا قادرين على تميي���ز أن مفهوم احترام حقوق اإلنس���ان
باإلم���كان تفريغه بس���هولة من مضمونه ،وجعله ب�ل�ا قيمة ،إذا لم يكن هن���اك قوانين وأنظمة
لحمايته وجعله ملزما للجميع ،مش���يرا أيضا إلى أننا نعيش في عالم يستطيع أي شخص فيه أن
يس���مع ويرى ما يحدث ويشكل رأيه بما يتعلق بأي قضية ،وهو األمر الذي دفعنا للمطالبة بإجراء
التعديل ،وانطالقا من اهتمامنا بكيفية معاملة األشخاص ،والحاجة لجعل لحقوق اإلنسان قيمة
مرجعية للمنظمات الدولية من بينها «الفيفا».
وفي الس���ياق ذاته ،أكد الرجوب إلى أن الشعب الفلسطيني دفع الدماء ألجل حقوقه ،والحفاظ
على حقوق اإلنس���ان ،كما فعل األش���قاء في أفريقيا ،والعديد من البلدان األخرى التي ناضلت من
أجل الحري���ة والتخلص من االحتالل ،مؤكدا أن حقوق اإلنس���ان دون وجود آليات تنفيذ وقوانين
رادعة هي مجرد اتفاقيات للنوايا الحسنة.
كما أكد أن االلتزام حق من الحقوق األساس���ية ألي إنسان ،والتي تشكل الحد األدنى المقبول،
بحاجة إلى جعل هذا االلتزام قابال للتطبيق والردع ،مشيرا إلى أن النظام األساسي للفيفا يتضمن
إجراءات ردع للس���لوكيات غير المرغوب فيها سواء داخل أو خارج مجال كرة القدم ،إال أنه يفتقر
إلى وجود عقوبة واحدة ألي ش���كل من أشكال انتهاكات حقوق اإلنسان ،األمر الذي يهدد التزام
«الفيفا» تجاه حقوق اإلنس���ان ،وتحويله إلى ش���عار لطيف يمكننا تعليق���ه على الجدران أو على
المساحات اإلعالنية في المالعب.
وقال ،ما نقترحه هو تعديل للمادة  3من نظام  FIFAاألساس���ي التي تتضمن الجملة التالية:
«الفش���ل في االحترام والحماية واالعتراف والضمان والدفاع عن حقوق اإلنس���ان وفقا للمعايير
الدولي���ة وكذلك أي انتهاك لها ممنوع منعا باتا ويعاقب عليها» ،هذا التعديل الذي يعتبر آلية
حقيقية وجادة إلثبات التزام «الفيفا» باحترام وحماية حقوق اإلنسان.
وأضاف ،بصفتنا أعضاء في «الفيفا» ،نش���ارك جميعًا بش���كل كامل في حملة «اللعب النظيف»
داخل المالعب ،ومراقبة وحماية حقوق اإلنس���ان هو أفض���ل تعبير ملموس عن «اللعب النظيف»
خارج المالعب.
وفي ختام كلمته ،أشار الرجوب إلى أنه عندما يتعلق األمر بحقوق اإلنسان ،ال يوجد موقف غير
واضح ،فإما أن نحترم حقوق اإلنسان أو ال نحترمها ،حيث تمنى من جميع األعضاء التصويت بنعم
لصالح القرار ولجعل  FIFAعظيمة ،ولحماية لحقوق اإلنسان.

الجالية الفلسطينية في
حقوق اإلنس���ان في فلس���طين ،وتركيزه فقط على «أمن إسرائيل» ،متس���ائلة عن حق الشعب
الفلسطيني في أمنه.
ودعت الجالية المستش���ار والحكومة النمس���اوية إلى إعادة النظر في موقفهم هذا ،والعودة
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للموقف الحيادي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ،كما كانت الحكومة النمساوية على الدوام.
وطال���ب رئيس الجالية الفلس���طينية منذر مرعي ،المستش���ار النمس���اوي وحكومته بضرورة
تمسك النمسا بحياديتها ،ألن السياسة الراهنة ال تخدم مصالح الشعب النمساوي.

القوات الحكومية اليمنية
وقالت مصادر في التحالف لفرانس برس ،ان الطائرات شنت  18غارة في الساعات الماضية على
مواقع للمتمردين الحوثيين في محيط المدينة تمهيدا للعملية البرية.
في المقابل ،أعلن المتمردون الحوثيون عبر قناة «المس���يرة» المتحدثة باس���مهم انهم شنوا
عمليات ضد القوات الموالية للحكومة في محافظة الحديدة ،بينها «استهداف بارجة».
وذكرت مصادر طبية في محافظة الحديدة لمراسل فرانس برس ان  22من المتمردين قتلوا في
الـ 24ساعة الماضية في غارات شنها التحالف ،بينما قتل ثالثة من القوات الموالية للحكومة في
هجوم على موقع قريب من الحدود الجنوبية لمدينة الحديدة.
وفي داخل الحديدة ،أفاد س���كان وكالة فرانس برس عبر الهاتف بأن الحذر والقلق يس���يطران
على المدينة ،مش���يرين الى انتشار المسلحين المدججين باألس���لحة الخفيفة والمتوسطة في
الشوارع.
وقال س���كان آخرون ،ان المتمردين حفروا خنادق ،ونش���روا الدباب���ات والمدفعيات في محيط
مدينة الحديدة من جميع االتجاهات.
يعتب���ر مين���اء مدينة الحدي���دة التي يس���كنها نحو  600ألف ش���خص ،المدخل الرئيس���ي
للمس���اعدات الموجهة الى نحو ثمانية ماليين من السكان معظمهم في المناطق الواقعة تحت
ّ
سلطة المتمردين .لكن التحالف يرى فيه منطلقًا لعمليات عسكرية يشنها الحوثيون على سفن
في البحر األحمر ولتهريب الصواريخ الى تطلق على السعودية.
وجاء الهجوم الواسع بعدما انتهت مس���اء الثالثاء ،مهلة منحتها اإلمارات ،الشريك الرئيسي
ف���ي التحالف والتي تقود القوات الموالية للحكومة في محافظة الحديدة ،الى األمم المتحدة من
أجل التوصل التفاق إلخراج المتمردين من مدينة الحديدة لتجنب وقوع معركة فيها.
لك���ن مبعوث األم���م المتحدة الى اليمن مارت���ن غريفيث أكد في بيان ،أم���س ،ان المفاوضات
مستمرة لتجنب مواجهات دامية في مدينة الحديدة.
وق���ال في بي���ان« ،لدينا اتصاالت دائمة مع كل األطراف المش���اركة للتف���اوض حول ترتيبات
للحديدة تستجيب للمخاوف السياسية واإلنسانية واألمنية لكل األطراف المعنيين» ،داعيا الى
«ضبط النفس ومنح فرصة للسالم».

فلسطين تنتصر مجددًا
الش���رقية المحتلة وبقية األراضي الفلس���طينية المحتلة» ،بطلب رس���مي من ممثلي الجزائر
وتركيا باعتبارهما رئيسي المجموعة العربية وقمة منظمة التعاون اإلسالمي.
وق���دم مندوب الجزائر لدى األم���م المتحدة نيابة عن الدول العربية ،مش���روع قرار ينص على
توفير الحماية للشعب الفلسطيني ،أمام الجمعية العامة للتصويت على القرار بعد فشل مجلس
األمن على اتخاذ قرار بالموضوع بسبب الفيتو األميركي عليه.
بدوره ،قال مندوب دولة فلس���طين لدى األمم المتحدة السفير رياض منصور ،إن هذه المبادرة
تمث���ل جهدا كبيرا في التعامل مع األحداث األخي���رة في قطاع غزة ،وقرارنا باللجوء الى الجمعية
العامة جاء بعد فش���ل مجلس األمن بالتصويت على حماية الفلسطينيين باستخدام حق الفيتو
من قبل عضو دائم فيه.
وأض���اف ،إن االحتالل يزداد شراس���ة يوما بعد يوم ،ويقوم باالنتهاكات اليومية ضد الش���عب
الفلس���طيني ،لذلك ف���إن الحاجة بتوفير الحماية أمر عاجل ،متس���ائال «نري���د حماية المدنيين
الفلسطينيين ،هل هذه جريمة؟».
وأك���د أننا لن نتوقف حتى نضمن الحماية واألمان ألبناء ش���عبنا الفلس���طيني ،ونريد حماية
شعبنا الفلسطيني هذا حق لنا ولن نتنازل عنه.
وتابع ،إن التعديل الذي قدمته واشنطن محاولة فاشلة وال تخدع أحدا ،داعيا كل الدول المعنية
بالصراع لدعم وكاالت اإلغاثة اإلنسانية.
وأضاف منصور ،إن فلس���طين س���تواصل العمل على حماية الش���عب من االحتالل اإلسرائيلي،
مناشدا أعضاء الجمعة العامة لدعم مشروع القرار الفلسطيني.
وطال���ب مش���روع القرار المكون من  17نقط���ة األمين العام بإعداد تقرير خ�ل�ال مدة ال تتجاوز
الس���تين يوما من تاريخ اعتماد القرار ،يتضمن اقتراحاته للوسائل والطرق التي يمكنها ضمان
س�ل�امة وحماية ورفاه المدنيين الفلسطينيين الواقعين تحت االحتالل اإلسرائيلي ،بما في ذلك
توصيات حول تشكيل بعثة حماية دولية.
كما تضمن مش���روع القرار النظر في اتخ���اذ إجراءات لضمان أمن وحماية الس���كان المدنيين
الفلسطينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما في ذلك مدينة القدس المحتلة وقطاع غزة.
كم���ا طالب باتخاذ خطوات فورية نحو إنهاء الحصار واإلغالق والقيود التي تفرضها إس���رائيل
عل���ى الحركة والنف���اذ من وإلى قطاع غزة بما في ذلك فتح المعابر بطريقة مس���تدامة للس���ماح
للمعونات اإلنسانية والبضائع التجارية وحركة األفراد حسب مبادئ وأحكام القانون الدولي.
وطالب مش���روع القرار أيضا جميع األطراف باحترام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي
لحقوق اإلنس���ان ،بما في ذلك حماية المدنيين ،ويؤكد على الحاجة إلى اتخاذ خطوات مناس���بة
لضمان س�ل�امة ورفاه المدنيين والتأكد من حمايتهم ،وكذلك اتخاذ إجراءات تتعلق بالمساءلة
وعدم اإلفالت من المسؤولية عن جميع االنتهاكات.
وش���جب مشروع القرار االستخدام المفرط وغير المتناس���ب والعشوائي للقوة من قبل القوات
اإلس���رائيلية ضد المدنيين الفلس���طينيين في األراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس،
وباألخص في قطاع غزة ،بما في ذلك اس���تخدام الذخيرة الحي���ة ضد المتظاهرين من المدنيين
بمن فيهم األطفال وعمال القطاع الصحي والصحافيون ،كما أعرب عن بالغ قلقه من الخسائر في
األرواح ،وطالب إسرائيل ،القوة القائمة على االحتالل ،بالتوقف عن مثل تلك اإلجراءات واالحترام
الكام���ل لمس���ؤولياتها القانونية كما تنص عليه���ا اتفاقية جنيف الرابع���ة المتعلقة بحماية
المدنيين في أوقات الحرب والمعتمدة في  12منذ آب .1949
من جهتها ،جددت السفيرة األميركية في األمم المتحدة ،هجومها على الفلسطينيين وحركة
ً
حم���اس ،الفتة إلى أن «حماس» ال تكترث لعواقب التظاهرات التي تجري على الحدود الش���رقية
لقطاع غزة.
وقال���ت هايلي ،في كلمة لها أمام الجمعية العامة لألم���م المتحدة ،إن البعض يفضلون دائمًا
االعتداء على إسرائيل ،وإن مش���روع القرار الخاص بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين منحاز
ً
بالكامل لهم ،زاعمة أن المشروع يقدم الكراهية ،ويطعن بالصراحة للنهوض بسياسة ضيقة.
ً
وأضافت« ،هذا القرار ال ينهض بعملية الس�ل�ام بين الفلسطينيين واإلسرائيليين» ،زاعمة أن
«حماس» تس���تخدم الفلس���طينيين كدروع بش���رية للتحريض على العنف ،وترفض التعاون مع
السلطة الفلسطينية ،لتحقيق الوحدة والسالم.
وأش���ارت هايلي ،إلى أن المش���روع المذكور يتقاعس عن محاسبة «حماس» وال يذكرها ،والقرار
س���لبي ،قائلة« ،ما زال لدينا فرصة لتصحيح هذا الخطأ ،ونحن لدينا تعديل يمثل خطوة صغيرة
نح���و التوازن يتمثل في إدان���ة (حماس) على إطالق الصواريخ عل���ى منطقة غالف غزة ،وتحويل
احتياجات غزة إلى البنية العسكرية».
من جهته ،قال مندوب إس���رائيل في األمم المتح���دة ،داني دانون ،إن بالده لن تتهاون عندما
يتعلق األمر بس�ل�امة مواطنيها ،الفتًا إلى أن تأييد مشروع الحماية الدولية للفلسطينيين إعطاء
مزيد من الذخائر لحركة حماس.
وأوضح دانون ،أن إس���رائيل عززت مشروعات التنمية في قطاع غزة ،فيما أنفقت «حماس» 216
ملي���ون دوالر على بناء األنف���اق ،زاعمًا أن «حماس» هي التي دمرت المعابر التي تس���مح بتمرير
السلع إلى غزة.
وأض���اف« ،إس���رائيل فعلت الكثير من أجل تحس���ين الوضع في قطاع غ���زة ،والجمعية العامة
اعتمدت  20قرارًا في العام الماضي تدين إس���رائيل ،ولو ُدعم مش���روع القرار فإن الدعم سيكون
لـ(حماس)» ،وفق تعبيره.

المالكي :تصويت الجمعية
ونهنئ ش���عبنا الفلس���طيني على هذا اإلنجاز الكبير ،حيث استطعنا أن نحقق انتصارين هذه
الليل���ة ،بإلحاق الهزيمة أمام المقترح األميركي ألنه يش���كل س���ابقة خطيرة ج���دا في حال تم
تمريره ،وثانيا انتصرنا باألغلبية الساحقة بوقوف العالم مع الشعب الفلسطيني.
وتابع« ،نتحدث حول أهمية توفير الحماية للش���عب الفلس���طيني وهذا مهم ويجب التركيز
عليه ،وهذا القرار أصبح قرارا رس���ميا ،ويؤكد ضمان توفير الحماية للش���عب الفلسطيني ،وأيضا
إيج���اد آليات تنفيذية لهذا الق���رار ،والمطلوب اآلن هو مواصلة الضغط على أميركا وإس���رائيل،
والمتابعة مع األمين العام».
وأعرب المالكي عن شكره لكل الدول التي وقفت معنا ،الجزائر وتركيا وكافة الدول التي وصفت
من خالل كلماتها ضرورة دعم المش���روع بالرغم من الضغوط التي مورس���ت من قبل أميركا على
الدول لتغير موقف الدول.
وأكد أن أميركا تس���تمر في عزل نفس���ها سياس���يا خاصة ف���ي األمم المتحدة ،وهذا فش���ل
جدي���د للبيت األبيض بدعم وتأييد المجتمع الدولي الذي أصبح يعي تماما أهمية دعم الش���عب
الفلسطيني وتوفير الحماية له.

منصور :سنعمل مع
تقريره الخاص في اآلليات خالل  60يوما ،سنعود إلى الجمعية العامة لتنفيذ القرار».
وتابع« ،ننتظر من األمين العام اس���تخدام كافة األجهزة المتوف���رة لتقديم مقترحات عملية
لضمان توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين ،من ضمنها أيضا حماية دولية لشعبنا،
وسنعمل من أجل أن يتضمن التقرير مقترحات عملية مفيدة».

