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يحيى رباحعالمات على الطريق

اضراب االسرى ومعايير نجاحه العظيم
منذ اليوم األول لتأســيس الحركة الفلســطينية األسيرة، 
والجميــع يعلمون ان قضية االســرى هــي احدى األولويات 
الوطنية الفلسطينية، تبدأ وتتمركز حول افشال المفاهيم 
الصهيونيــة عــن األســير وصوال الــى اختصــار مفاهيمنا 
كشعب يسعي الى الحرية، بانهاء االحتالل كابشع فعل ضد 
االنسان، احتجاز ومصادرة عمره، والعمل على تحويله الى 
عبء على نفســه وعلى عائلته وعلى شعبه، بينما الثورة، 
وحركــة التحرر والشــعب كله، يريد لهذا األســير ان يكون 
واقعــة وطنيــة، ويريد للســجن ان تفتح ابوابــه، ولحرية 
الشعب ان تتحقق كاملة بانهاء االحتالل ودحره نهائيا، الن 
االحتالل- كأبشع فعل انساني- اذا ظل موجودا، فانه عاجز 
تماما ان ينتج نفســه اال بهذه الطريقة المعادية بالمطلق 
لكل األديان واألخالق والقوانين، فال احد يطمح الى سجن 
بعشــر نجوم، ولكننا نطمح الى انهاء االحتالل، والحصول 
على الوطن والكيان والعنوان، في دولتنا فوق ارضنا، وليس 

أي بديل اخر.
وعبر هذه الرؤية، أنجزت الحركة الفلسطينية االسيرة عبر 
تاريخها المجيد انتصارات مذهلة، حين حولت عنابر السجون 
وزنازينــه اي ميدان وجبهة مواجهــة على صعيد االهتمام 
بالسجين وتثقيفه، وتعليمه، وانخراطه في واجبات الخراجه 
من الســجن مؤهال الستئناف العمر واستئناف النضال في 
تجليات أخرى، وكانت إضرابات االسرى وسيلة من الوسائل 
المســتخدمة في هذا األفق الكبيــر، ولذلك كان النكوص 
اإلسرائيلي عن اتفاق االفراج عن ابطالنا االسرى قبل أوسلو 
سببا رئيسيا لوقف المفاوضات مع الطرف اإلسرائيلي العاجز 

عن االلتزام بماعليه من استحقاقات.
اضراب اسرانا الذي يصعد الى يومه الحادي واألربعين، حقق 
سلسلة من النجاحات الكبرى بكل المعايير، فهو باإلضافة 
الى تجلياته بمكانة االســرى فــي اولوياتنا الوطنية، رغم 
بعض التشويش من جهات كانت تمارس اإلضرابات الفردية 
ولم يســتطع عقلها اســتيعاب الوصول الــى هذا االضراب 
الشــامل، الذي اصبح جزءا من الحياة اليومية لشعبنا، وانا 
ال اريــد أولئك الذين ينعقون كالبوم ويقولون ان الشــعب 
ليس متفاعال كما يجب، فتجاوب الشعب في الوطن والشتات 
اكثر من رؤية هؤالء، وهذا التفاعل يأتي باشــكال عميقة 
ومنضبطة، وليس بمظاهر من الصراخ االجوف والفوضى 
الضارة، ومن حسن الحظ ان اضراب االسرى جاء ضد حالة 
مــن الصعود الفلســطيني، فقــد طرح الرئيــس موضوع 
االســرى على اهم المنصات الدولية، مرتين مع ترمب في 
البيت األبيــض وفي بيت لحم، والمواقــع الدولية األخرى، 
وحجم التفاعل العربي واإلسالمي والعالمي يفوق الحدود.

ونجح االضراب في احداث هذا االنكشاف للدولة اإلسرائيلية، 
عجزها عن االســتجابة لمطالب إنســانية مئــة في المئة، 
وسقوط اسرائيل في ممارسات تعود الى بشاعات التاريخ 
االستعماري، مثل إذاعة شريط فيديو تافه، فانقلب السحر 
على الســاحر، وتحــول جلعــاد اردان المتهــم باالنحطاط 
األخالقي، ومثل ســقوط وجه المســتوطنين الذين اقاموا 
حفالت شواء امام السجون المحتشدة باالسرى المضربين، 
هذه صورة بشــعة لالحتالل، وانســان االحتــالل ومجتمع 
االحتــالل، ومثل المناورات القائمة منذ فترة حول اين يبدأ 
باالســتجابة، مصلحــة الســجون بمفاوضات مع االســرى، 
ام االســرى يفكون اضرابهــم أوال، وهذا مأزق كبير للذات 

اإلسرائيلية، فعنادها مزيد من السقوط ليس إال.
االنتصــارات والنجاحــات كل يوم، تتوالى، وذكاء االســرى 
وخبراتهم تثبت فعاليتها، ولذلك يحاول العدو احداث اختراق 
باي ثمن، ولكن المعركة، معركة االرادة والذكاء، يمســك 
فيها االســرى بزمام المبادرة، وكل دقيقة تسجل إسرائيل 
خسائر فادحة لصورتها كدولة وهشاشتها كشعب، ونهوض 

األسئلة الكبرى عن المصير.
يا اســرانا البواسل، انتم خالصة الشعب، انتم من عالمات 
القضيــة، انتــم فرســان المشــهد، فلكم المجــد والحرية 

واالنتصار.

«الضابطة» تتلف سمكا فاسدا برام اهللا
البيرة– الحياة الجديدة– نائل موســى- أتلفت 
طواقــم الضابطة الجمركية، ومديرية صحة 
محافظة رام اهللا والبيرة، أمس، 40 كيلو غرام  

من السمك غير الصالح لالستهالك االدمي. 
وكان بائع متجول يعرض تلك األسماك للمارة 
على بســطة مكشــوفة وفــي صناديق غير 
مبردة امام مســجد جمال عبد الناصر– البيرة 
الكبير– عندما اشتبهت به الصحة واستجوبته 

بوجود دورية للشرطة.
 ويتحول محيط المسجد أيام الجمع الى سوق 
يــزوره آالف المســتهلكين لشــراء حاجتهــم  
وســط اكتظاظ ما يتيح عرض ســلع منتهية 
الصالحية او قليلة الجودة وخصوصا عشــية 
حلول رمضــان حيث يقبــل المواطنون على 
التزود بمنتجات غذائية يشــيع استهالكها في 

الشهر الفضيل.

 وادعــى البائع انه احضر أســماكه التي كانت 
تفوح منها رائحة كريهة تشير الى تلفها من 
مدينة نابلس، مقدما ورقة إرســالية لكنها ال 
تشير إلى مصدر السمك وقانونية إدخاله الى 

السوق الفلسطيني.
وقالــت الضابطة الجمركية، فــي بيان الحق  
إن ضبــط الكمية جــاء خالل أعمــال الدورية 
االعتيادية، حيث ضبطت بســطة في السوق 
التجاري في مدينة رام اهللا، وصادرت الكمية 
وتحفظت عليهــا، وبعد الفحــص تبين عدم 
صالحيتها لالســتهالك، كونها مكشوفة، كما 
عثر على تغييــرات عليها وتفوح منها روائح، 
حيث تم نقلها بوسيلة غير مبردة وغير معدة 
للنقل.  واوضحت انه جرى اتالف الكمية على 
الفور استنادا لفحص ميداني اجراه في المكان 

موظف صحة محافظة رام اهللا والبيرة.

على لحن البقاء.. عزف المحافظون على التراث أنغامهم 
محمــد  الجديــدة-  الحيــاة  دورا- 
مســالمة- أوتار كاهلٍ أتقن العزف 
 ابةشــب على آلــة الربابة، أصوات
باكيــة تــروي الغياب أمــام الخيمة، 
واأليادي الحانيات أمسكن بالجاروشة 
والصاج، إمرأةٌ تسعينيةٌ تعض على 
الجمر خوفاً من النســيان في مدينة 

دورا.
فــي قاعة المركــز الثقافــي، بدأت 
فعالية «تراثــي هويتي» في اليوم 
العالمي للمتاحف، والتي استضافت 
«المتحف المســلوب» فــي المدينة 
المقدســة، ففي هذا العام يصادف 
مــرور خمســين عامــاً على ســلبه 

واحتالله عام 1967.
تلج من القاعة إلى «منتزه ســيينا» 
وتجــد ذاتك في حضن الذاكرة، في 
كل زاويــة تراها يقــف المحافظون 
علــى التراث، أصحــاب مهنٍ تراثية، 
وصناعات حرفية قديمة، على يمينك 
طبــولٌ تغطيهــا جلــود المواشــي، 
وبمحاذاتها منسوجات تراثية يدوية، 
كأن خطوطها شــرايين تســري في 

عروق الوطن.
وقال نائب رئيس بلدية دورا د. علي 
ابو زنيد إن الحفاظ على التراث يمثل 
معركــة تاريخ، وال يقــل عن الدفاع 
عــن كرامة الشــعب الفلســطيني، 
مشيراً إلى أهمية الجهود التي تبذلها 
الوزارة وجمعية ابناء كنعان لحفظ 

التراث في ترسيخ هوية الوطن من 
خالل التراث.

وأضاف في كلمته: «لنا اعداء يريدون 
ان يجعلــوا غير الطبيعــي طبيعيا، 
بتغييب العقول، فطوبى لمن يعمل 

من أجل التراث والهوية».
القــت الفعالية رواجاً واســعاً، حيث 
نظمتها وزارة الســياحة بالشــراكة 

مع بلدية دورا، وبالتعاون مع جمعية 
ابناء كنعان لحفظ التراث، وحضرها 
جمهور كبير، ال سيما الممثلون من 
المؤسســات فــي المحافظة، وقالت 
الفعاليات  منســقة  الشماس  سارة 
في وزارة السياحة واالثار في الخليل 
إن الفعالية تهدف لتسويق المتاحف، 
ورفــع الوعي لدى المواطنين الذين 

حضروا ليعيشوا تاريخهم وتراثهم.
وأوضحت أنها طرحت الفكرة وبذلت 
جهداً على مدار شهرين الستقطاب 
المشاركين، مشيرةً إلى أن الفعالية 
تعكس صورة فلسطين الحضارية 
عبر التاريخ من زوايا تراثية متنوعة.

وأشارت ســارة التي وشحت نفسها 
بالثــوب التراثــي، إلــى أهميــة دور 

ترويــج المتاحــف، وتعظيــم ثقافة 
زيارتهــا خصوصا لطلبــة المدارس 
من  المحلي،  والمجتمــع  والجامعات 
أجل التعرف على مقتنياتها، وعمل 
جــوالت لهم تشــمل برامج توعوية 

وتعليمية وتدريبية.
ثريا تبث الحياة في القش!

جعلت ثريــا المدينة أمامها، وكأنها 
تريد توثيق المشــهد في لوحة من 
القــش، أدواتهــا ســنارة ومشــبك 
وضمة قش وضعتها على يمينها، 
تســلُّ منها واحدة تلو األخرى بقدر 

الحاجة، وتبدع.
جاءت المسنة ثريا من سعير لتشارك 
في «تراثي هويتي»، وتؤكد لكل من 
يزورها في زاويتها المرتفعة قليالً 
أن حرفتها مذ كانت صبية، وما زالت 
تتمســك بها وتعشــقها كلّما مضت 
السنين، تقول إنها من عيدان القش 
الناشفة تصنع أطباق القش، وكذلك 

من خيوط الصوف والحرير.
ثريــا،  مــن  اآلخــر  الطــرف  علــى 
الحــاج أبو محمــود الجعبــري يعيد 
تصنيع المنتجــات الخزفية التالفة، 
ويحولهــا إلــى لوحــات بديعة على 
أوان فخارية، وهناك شريفة نصار 
النابلسي  الصابون  مكونات  تعجن 
بالطريقــة البــاردة، إلــى جانبها أم 
أحمد شديد تحضر المفتول البلدي، 
وفي كل زاوية، ولكل زاوية حكاية.

إصابة مواطنين اثنين برصاص االحتالل 
في مواجهات على حدود قطاع غزة

 غزة- وفا- أصيب مواطنان على األقل بجراح بالرصاص الحي، أمس، 
جراء مواجهات اندلعت على خطوط التماس شرق وشمال قطاع غزة، 

بين عشرات الشبان والفتية وقوات االحتالل.
وأفادت مصادر محلية لمراسل «وفا»، بأن جنود االحتالل المتمركزين 
في األبراج العســكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي شرق بلدة 
خزاعة شــرق مدينــة خان يونس، جنوب القطــاع، أطلقوا الرصاص 
الحي على مجموعة من الشــبان الذين اقتربوا من الســياج الفاصل 
شــرق البلدة، مــا أدى إلى إصابة اثنين بالرصــاص الحي، نقال على 
إثرهــا إلى مستشــفى ناصر في المدينــة لتلقي العــالج، وحالتهما 
وصفت بالمتوسطة. وأكد اندالع مواجهات بين عشرات الشبان قوات 
االحتالل على خطوط التماس شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب موقع 
«ناحل عوز» العســكري، أطلق خاللها جنود االحتالل الرصاص الحي 
والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المتظاهرين، الذين أشعلوا 
إطارات مطاطية في المكان، تضامناً مع األسرى الذي يخوضون إضراباً 
مفتوحاً عن الطعام للشهر الثاني على التوالي في سجون االحتالل.

وأشار إلى اندالع مواجهات بين الشبان والفتية وقوات االحتالل قرب 
موقع «المدرســة» العسكري شــرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، 
إضافةً إلى مواجهات شرق مخيم جباليا وبلدة بيت الهيا شمال القطاع، 
أطلــق خاللها جنــود االحتالل الرصاص الحي وقنابل الغاز المســيل 
للدمــوع. وتتعمد قوات االحتــالل يومياً إطالق النار صوب المواطنين 

والمزارعين في مناطق التماس شمال وشرق قطاع غزة.

طالبتان من القدس المفتوحة تصممان برنامجا 
لتسجيل حضور طلبة الجامعات إلكترونيا 

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
تمكنت الطالبتان مآثر شديد 
ومادليــن خالد مــن جامعة 
القدس المفتوحة بطولكرم 
من تصميم نظام محوسب 
يســتخدم في تنفيذ عملية 
الطلبــة  حضــور  تســجيل 
خــالل االمتحانات الجامعية 
وباالعتمــاد   ، لكترونيــا إ
علــى بصمة اإلصبــع، عن 
طريــق إعدادهما مشــروع 
التخرج في تخصص أنظمة 
لحاســوبية  ا لمعلومــات  ا
والعلوم  التكنولوجيا  بكلية 
تحــت  وجــاء  التطبيقيــة، 
Fingerprint- ) عنــوان: 
 B a s e d  A t t e n d a n c e

(Management System
وأشرف على إعداد المشروع 
د. م. محمد أبو عمر أســتاذ 
الحاســوب  علــوم  مســاعد 
وأنظمــة المعلومــات بفرع 
الجامعة في طولكرم، الذي 
أشــار إلى نجــاح الطالبتين 

فــي إعــداد هذا المشــروع 
متكامالً  مشــروعا  ليصبح 
من  عمليا  تطبيقــه  يمكن 
أجل توفير درجة عالية من 
الدقة في العمل، باإلضافة 
إلى توفيــر كثير من الوقت 
فــي  المبذوليــن  والجهــد 
كشــوف  وتدقيق  تســجيل 
للطلبة  والغيــاب  الحضــور 
الجامعيين خالل االمتحانات 
الجامعيــة، مبينا أن أهمية 
هذا المشروع تكمن بكونه 
ركيــزةً  رئيســة فــي بنــاء 
e-)الجامعــات اإللكترونيــة

.(Universities
وبيــن د. أبــو عمــر أن هذا 
المشــروع نوقــش ضمــن 
مشــاريع  نقــاش  جلســات 
التخرج في تخصص أنظمة 
لحاســوبية  ا لمعلومــات  ا
والعلوم  التكنولوجيا  بكلية 
د.  بحضــور  التطبيقيــة، 
ســالمة ســالم مديــر فرع 
الجامعــة بطولكــرم، الذي 

الخريجيــن  للطلبــة  نقــل 
د.   . أ نــي  تها ولذويهــم 
رئيــس  عمــرو  يونــس 
الجامعــة ومباركته على ما 
حققــوه من إنجازات علمية 
مميــزة تواكــب التطــورات 
هنــة  ا لر ا جيــة  لو لتكنو ا
والمرتبطة باحتياجات سوق 
العمل، مشــيرا إلى أهمية 
إعــداد الطلبــة فــي كليــة 
التكنولوجيا لمشاريع تخرج 
رياديــة وإبداعيــة تســاعد 
في حل المشكالت الحياتية 
م  ا ســتخد با  ، لمختلفــة ا
نظمــة  أ و جيــا  لو تكنو

المعلومات. 
وشارك في حضور جلسات 
النقاش د. ســليمان الخليل 
عضو مجلس أمناء الجامعة، 
الــذي أبدى إعجابــه وفخره 
باإلنجازات العلمية المذهلة 
التــي عرضهــا الطلبــة في 
منوهاً  تخرجهم،  مشــاريع 
لقــدس  ا معــة  جا ن  بــأ

منارة  أصبحــت  المفتوحــة 
لإلنجــازات  ورمــزاً  للعلــم 
العلمية والبحثية فلسطينياً 
وعربيــاً ودوليــاً، مبينــا أن 
مجلس أمناء الجامعة ممثالً 
سمارة  عدنان  م.  برئيســه 
ممثلــة  الجامعــة  ورئاســة 
يونس  الدكتــور  باألســتاذ 
دائمــا  يدعمــون  عمــرو، 
مســيرة البحث العلمي في 
الجامعــة لمــا لها مــن دور 
كبيــر فــي تطــور الوطــن 
المســؤولية  تحمــل  وفــي 
على  مشــدداً  المجتمعيــة، 
المشــاريع  ترشــح  ضرورة 
المميــزة للمجلــس األعلى 
لإلبداع والتميز والعمل على 
تطبيقــه عمليا على أرض 

الواقع.
يذكــر أن لجنــة المناقشــة 
تكونــت من د. م. محمد أبو 
عمر رئيســا، وعضوية كل 
من د. م. سليم جيوسي وأ. 

عصام حطاب.

جنين «الوقائي» يلقي القبض على مروجي مخدرات
جنين- وفا- ألقى جهاز «األمن الوقائي»، القبض على مجموعة 
مــن مروجي المخدرات فــي محافظة جنين، امس الجمعة. وقال 
مديــر العالقــات العامة في جهاز األمن الوقائي العقيد ســلطان 
زيود إن عناصر الجهاز ألقت القبض على المروجين، بعد متابعة 
وعملية رصد حثيثة على مكان تواجدهم. وأضاف العقيد زيود، أن 
المقبوض أحيلوا لجهة االختصاص الستكمال اإلجراءات القانونية.

المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تدين اإلعدامات في غزة
جنيف- قال روبــرت كولفل، الناطق 
باسم مفوض األمم المتحدة السامي 
لحقــوق اإلنســان «إننــا نديــن قيام 
الســلطات فــي غــزة إعــدام ثالثــة 
أشــخاص يــوم أمــس بعــد ان تمت 
إدانتهــم من قبل محكمة عســكرية 
ميدانيــة بالتورط فــي اغتيال القائد 
في حركة حمــاس مازن الفقهاء في 
24 آذار / مــارس باإلضافة إلى تهمة 
«التعاون مع جهات معادية». إن هذه 
اإلعدامات تشكل حرمان تعسفي من 
الحــق في الحياة. جــاء ذلك في بيان 
صــدر امس عن كولفل اكــد فيه ان 

«القانون الدولي يضع شروطا صارمة 
جــدا على تطبيــق عقوبــة اإلعدام، 
بما فــي ذلك االمتثال بشــكل دقيق 
بمعاييــر المحاكمة العادلة». واوضح 
الناطق باسم مفوض األمم المتحدة 
الســامي لحقوق اإلنســان في بيانه 
«ومــن الظاهــر بأن هــذه المحاكمة 
لم تســتوف هذه المعايير خاصة وأن 
المحكمــة العســكرية الميدانيــة لم 
تســمح بأي إمكانية للطعن أو العفو 
وهــو مــا يشــكل انتهــاك لضمانات 
القانــون الدولــي، كمــا وكان اثنــان 
من األشــخاص الذين تــم إعدامهم 

هم مــن المدنيين ولــم يكن ينبغي 
محاكمتهما من قبل محكمة عسكرية. 
كمــا وأن المــادة 109 مــن القانــون 
على  تنص  الفلســطيني  األساســي 
أن تنفيــذ عمليات اإلعــدام يتم بعد 
موافقة الرئيس محمود عباس، حيث 
تــم تجاهل نص القانون األساســي 
أيضا. كما وأننــا نعبر عن جزعنا من 
الطبيعــة العلنيــة واالحتفاليــة التي 
تم تنفيذ اإلعدامــات بها. وقد نقذت 
الســلطات في قطاع غــزة 28 عملية 
إعدام منذ تولي حماس السلطة في 
قطــاع غزة عــام 2007 علمــا أن 12 

عمليــة إعدام منها نفذت خالل ال12 
شهرا الماضية». وخم كولفل بالقول 
«نكرر دعوتنا السلطات في غزة إلى 
الكف عن القيام بعمليات إعدام أخرى 
وإنهاء ممارسة محاكمة المدنيين أمام 
المحاكم العســكرية، كما وندعوهم 
إلى االمتثال بجميع التزاماتهم بموجب 
القانــون الدولــي. وتعــارض األمــم 
المتحدة استخدام عقوبة اإلعدام في 
جميــع الظــروف، ولذلك ندعــو دولة 
فلســطين إلى أن تنشــئ فورا وقفا 
اختياريــا رســميا الســتخدام عقوبة 

اإلعدام تمهيدا إللغائها».

بعثة فلسطين باألمم المتحدة ترسل مذكرات لمجلس االمن واالمين العام حول اضراب االسرى
نيويورك- وفا- بعثت نائــب المندوب الدائم 
لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة السفيرة 
فداء عبد الهادي، بثالث رسائل متطابقة إلى 
كل مــن األمين العام لألمم المتحدة ورئيس 
مجلس األمن (األوروغواي)، ورئيس الجمعية 
العامة لألمم المتحــدة حول تدهور األوضاع 
في األرض الفلســطينية المحتلة، وبخاصة 
الوضــع الصحي واإلنســاني الحرج الذي يمر 
فيه آالف المدنيين الفلسطينيين المحتجزين 

في السجون والمعتقالت اإلسرائيلية.
وطالبــت المجتمــع الدولــي، بما فيــه األمم 
المتحــدة، بالتحــرك العاجــل للضغــط على 
إسرائيل إلنهاء المعاناة التي يعيشها أكثر من 
1500 أسير فلسطيني، ال يزالوا مضربين عن 
الطعــام منذ 40 يوما احتجاجا على المعاملة 
الالإنسانية التي يخضع لها نحو أكثر من 500 
6 فلسطيني في السجون اإلسرائيلية، دعوة 
جماعيــة منهم الحترام حقوقهم اإلنســانية 

األساسية.
وقالــت عبد الهادي إنه من المؤســف أن هذا 
الحراك الســلمي قد قابلته إسرائيل بتدابير 

عقابيــة ضــد األســرى والمعتقليــن الذيــن 
يعانون من ظروف قاسية وتدهور خطير في 
وضعهم الصحي، حيث شملت هذه اإلجراءات 
العقابية الحبس االنفرادي، والتهديد بالتغذية 
القســرية والتحريض ضدهم وضد أسرهم 
بــال هــوادة. وأضافــت: وعــالوة علــى ذلك، 
وعلــى الرغــم من تدهور صحــة العديد من 
األســرى، إال أن اســرائيل تواصــل رفضهــا 
المتعنت الستجابة الدعوات الحترام الحقوق 
األساســية لألســرى وتقديــم معاملــة أكثر 
إنســانية لهم ومنع الحصــول على معلومات 
بشأن وضعهم الصحي الخطير، ما يثير مزيدا 
مــن التوتــرات والقلق بين عائالت األســرى 
والشــعب الفلســطيني ككل. وفــي الوقــت 
نفسه، وفي غاية الغطرسة، ال تزال السلطة 
القائمــة باالحتالل تشــن حمــالت االعتقال 
بين صفــوف المدنييــن الفلســطينيين في 
جميع أنحاء فلســطين المحتلة أثناء مسيرات 

التضامن السلمية مع األسرى وعائالتهم.
ولقد أثــارت في رســائلها قضية اســتهداف 
المجرميــن  اإلســرائيليين  المســتوطنين 

للمدنييــن الفلســطينيين العــزل وســلطت 
الضــوء علــى جريمــة القتــل التــي نفذها 
مســتوطن اســرائيلي في نابلــس أدت الى 
استشهاد الشــاب معتز بني شمسة، جريمة 
تم تنفيذهــا ولم يترتب عليها أي محاســبة 
او عقاب بل ترتب عليها توزيع المستوطنين 
االرهابيين للحلوى «ابتهاجا» بهذه الجريمة 
وبهذا اإلرهاب. أما بالنسبة لقطاع غزة، فلقد 
حذرت الســفيرة عبد الهادي من أن سياســة 
العقاب الجماعي التي تنفذها إســرائيل من 
خالل فــرض حصارها غيــر القانوني وغير 
األخالقي يزيد من معاناة ما يقرب من مليوني 

نسمة من أبناء شعبنا الفلسطيني هناك.
وقالت: إن هــذا الحصار خلق أزمة اجتماعية 
واقتصاديــة وإنســانية مزريــة، وفي الوقت 
نفســه، تواصل قوات االحتالل اإلســرائيلية 
مهاجمة قطاع غــزة المحاصر، حيث هاجمت 
الزوارق العسكرية الصيادين الفلسطينيين 
الذين كانوا يبحرون داخل منطقة الصيد التي 
تقع على بعد ســتة أميال بحرية من ســاحل 
قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الصياد الشاب 

محمد ماجد بكر الذي لم يشكل أي تهديد أو 
أي اختراق وتم اســتهدافه بشــكل تعسفي 
وإجرامي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي.

ومــع اســتمرار تدهور األوضــاع في األرض 
الفلســطينية المحتلة، دعت نائــب المندوب 
الدائــم المجتمع الدولي إلى التدخل لمطالبة 
إســرائيل احترام التزاماتها بموجب القانون 
الدولي فيمــا يتعلق بجميع القضايا بما فيها 
قضية األســرى والمعتقلين الفلســطينيين، 
تحديــدا التزاماتهــا بموجــب المــادة 76 من 
اتفاقيــة جنيــف الرابعــة. وناشــدت األمــم 
المتحدة لوضع حد إلســاءة معاملة األســرى 
الفلسطينيين ومعاملتهم الالإنسانية، وفقا 
للقانــون الدولــي، بينما كــررت الدعوة إلى 
اإلفــراج عنهــم جميعــا. وقالت إنــه ال يمكن 
للمجتمع الدولي أن ينتظر وقتا أطول التخاذ 
إجــراءات من أجل تفــادي المزيد من تدهور 
األوضــاع، بما فــي ذلك تجنب الخســائر في 
األرواح بين صفوف األســرى المضربين عن 
الطعــام، وكذلــك وقــف التوتــرات والغضب 

المتصاعدين في الشارع الفلسطيني.


