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European Union

EU Partnership for Peace programme 
Call for Proposals N° EuropeAid/133-831/L/ACT/PMO

The European Union has recently launched the EU Partnership 
for Peace programme – restricted Call for Proposals 2012-2013. 
Open information sessions for interested applicants will be held 
as for the following tentative schedule: 

City Date Time Location
Gaza city 28 January 2013 10:00 - 12:00 a.m. Roots Hotel 
Hebron 23 January 2013 10:00 - 12:00 a.m. Hebron Hotel 

Interested organisations can attend without prior registration.

The sessions are held in ENGLISH  

Detailed information on this Call for Proposals can be found on 
the following websites:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.
cfm?do=publi.welcome 
(please enter the reference number 133831 in the ‘Search by ref-
erence’ tab) and 
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/funding_opportuni-
ties/grants/index_en.htm 

The above dates, times and locations can be subject to variation. 
Applicants are therefore advised to check regularly the above 
web sites for updating. 

The deadline for submission of concept notes is 18 February 
2013 at 16:00 local time. 

- م
 )2

( 1
/2
0

VACANCY ANNOUNCEMENT
The United States Agency for International Development (US-
AID) program for the West Bank and Gaza is an important com-
ponent of the U.S. Government’s pursuit of regional stability and 
economic prosperity in the Middle East. Since 1993, USAID has 
assisted Palestinians living in the West Bank and Gaza through a 
wide variety of social and economic development programs.

USAID is currently seeking highly qualified candidates for 
the following positions in Tel Aviv:

 Dispatcher / Chauffeur

Acquisition Agent / Administrative Assistant

AID Development Assistance Specialist

Detailed information and application instructions can be viewed 
on the USAID/West Bank and Gaza website:

http://transition.usaid.gov/wbg/employmentopp.html

Deadline for applications is February 1, 2013
The U.S. Government is an Equal Opportunity Employer.

اين االنتخابات؟؟؟

املشهد السياسي 

نبيل عمرو

اعالن البدء في تنفيذ بنود اتفاق املصاحلة ، قوبل شعبيا 
بقدر ملحوظ من الفتور والسبب معروف ومفهوم، فالرجالن 
اللذان زفا الينا خبر جناحهما في احراز االتفاق، كانا قد فعال 
ب��ان االتفاق  م��رة  م��رات ع��دة، لنكتشف في كل  الشيء ذات��ه 

صار ابعد.
واذا كنا ال منلك سوى تصديقهما بحكم حاجتنا للتصديق 
ليس اال، فقد صدقناهم من جديد، وها نحن ننتظر عودة 
التشريعية  االنتخابات  واج���راء  ال��وط��ن،  جلناحي  ال��وح��دة 
والرئاسية في وقت قريب ، فهي املؤشر االدق واالصدق على 

ان احلوارات جنحت واملصاحلة في طريقها للتطبيق.
انها  او  واذا كانت االنتخابات اجلت الى اجل غير مسمى، 
بحاجة الى حوار مستفيض او انها الغيت ملصلحة بديل هو 

التوافق والتقاسم، فبوسعنا االستنتاج بان املصاحلة التي اعلن عن اجنازها والشروع الفوري 
في تطبيق بنودها ليست هي املصاحلة املنشودة، اذ شتان بني اللجوء للشعب عبر صندوق 
االقتراع، وبني اللجوء الى التوافق والتقاسم لتفادي الصندوق، فيتكرس االمر الواقع، ويزداد 

القول ان االنقسام املتجذر قد انتهى مع انه قائم ومستمر على االرض.
ال زالت كلمات الرئيس عباس متالء االذان، فقد قال ان املؤشر احلقيقي على جدية انهاء 
االنقسام هو حتديد موعد الجراء االنتخابات، وألن هذا املوعد لم يحدد بعد وقد يستغرق 
احلديث حوله عدة شهور فلن نتأكد بان هنالك مصاحلة، ولن يقنعنا مجرد سماح حماس 
للجنة االنتخابات بالعمل في غزة، فتجديد سجالت الناخبني ال يعني ان االنتخابات ستجري 

حتما، ألن الذي سمح ومنع في املاضي ميكن ان يسمح اليوم ومينع غدا.
واضح ان هنالك متهل في تنفيذ االجراءات العملية على االرض، والتمهل يعني خسارة 
وقت مهم وتبديده دون طائل ان لم نقل " ان ضياع كل يوم دون حتقيق الوحدة يعني تعميق 

االنقسام وحتوله الى واقع صعب قد يستحيل انهاءه "
فلماذا اهدار هذا الوقت؟؟؟

ملاذا لم يتحدد املوعد امللزم لالنتخابات كي يقول الشعب كلمته في امر الوطن والقضية 
وتركيب النظام السياسي؟ ملاذا كلما التقت وفود احلوار في اي مكان يبدو كما لو انها تبدأ 
من الصفر وتنتهي الى الصفر؟ وهكذا على مدى سنوات طويلة تبدد فيها اجلهد الوطني، 
وتراجعت فعاليات الصمود واملقاومة وسرح احملتل ومرح منتهكا ارض الضفة وارواح غزة بينما 
نعجز عن توحيد احتفال بيوم وطني لتحل الفصائلية مكان الوطنية والتوافق املستحيل 

محل صندوق االقتراع املمكن.
اننا مرغمون على تصديق ان اجلولة االخيرة جنحت.. وان االتفاق هذه املرة يدل على 
اتفاق وليس نفاق، وان االنقسام سيزول خالل مدة اقصاها شهر، وان حكومة توافقية ستولد 
على انقاض احلكومتني القائمتني، وان االنتخابات الفلسطينية ستلي االسرائيلية واالردنية 

وتسبق املصرية .
نعم نحن مرغمون على التصديق، ألن ال حيلة لنا غير ذلك، ليس الن ما حدث مقنع 
ولكن الن الشعب غائب متاما او مغيب على االصح منذ اول تظاهرة رفعت شعار "الشعب 
يريد انهاء االنقسام" فاذا باالنقسام يتطور ويتعمق حتى بلغ االمر حد االقتراب من توقيتني 

وعملتني ولوال اطراف ثالثة لكان عندنا عيدين .
عودة الى مبدأ التوافق بديل االنتخابات فهذا هو اخطر ما يتهددنا في زمن الدميوقراطية 
التي ازدهرت في كل مكان في العالم بينما تراجعت واضمحلت عندنا ، فالتوافق امر جيد ولكن 

بني قوى وتشكيالت منتخبة، وليس بني قوى تآكلت شرعيتها واكل الدهر عليها وشرب .
التوافق يكون صحيحا وصحيا حني تنظمه مؤسسة وطنية وليس حسابات فصائلية 
اي  وفي  املوعد،  احترام هذا  اجلميع  وعلى  لالنتخابات  الوطنية حتدد موعدا  فاملؤسسة   ،
كيان حي ال بديل عن االنتخابات، واذا كان التوافق هو البديل فذلك يعني اننا نتعاطى مع 

مجموعات وليس مع مجتمع تنظم عالقاته قوانني ومؤسسات .
عندما نصدق ان جناحا حدث في اخر جولة حوار في القاهرة، فسوف نصدق حتما انه 

اذا لم جتري انتخابات خالل مدة معقولة فان هنالك من يتحايل.

الراحل محمد ابو غربية .. قنديل 
مضيء في رحاب القدس وأقصاها املفدى

محمد زحايكة
ص�����دم ك����ل م����ن ع�����رف االع����الم����ي محمد 
الرفيق  الى  ابوغربية لدى تلقيه نبأ رحيله 
االعلى الن الوفاة كانت مفاجئة وفي عز شبابه 
وتفتحه على احلياة وانطالقه وعطائه املهني 
واالجتماعي .. ولكن املوت ال يعرف كبيرا وال 
صغيرا .. وهو يحلق فوق رؤوسنا جميعا على 
ال��دوام .. كما ان املشاهد لهذا الشاب اخلجول 
وممارسته  املعتدلة  الفارعة  بقامته  احليي 
الدراجة  امل��ش��ي ورك����وب  وب��خ��اص��ة  ل��ل��ري��اض��ة 
الهوائية التي طاملا صادفته عليها في متنزه 
جبل املكبر حيث استأجر في السنوات االخيرة 
انه  .. حتى  بيتا في بلدة صور باهر املجاورة 
الذي  الطعام  بنوعية  يهتم  ك��ان  اعلم  فيما 
يتناوله من خالل احتكاكه مع بعض خبراء 
واالجل  ال��ق��در  ان  اال  ال��ت��غ��ذي��ة..  وخ��ب��ي��رات 
احملتوم ال مهرب وال مفر منه مهما كان االنسان 
يتمتع بصحة وعافية او كان غنيا او فقيرا .. 
فاملوت ال مييز وال يعرف كل هذه املواصفات 

والفروقات بني البشر .. !
- رحمه  اب���و غ��رب��ي��ة  م��ح��م��د  ال���راح���ل  ان 
ال��ل��ه - ك���ان وب��ص��دق م��ث��ال ال��ش��اب املنضبط 
 .. ال��ظ��روف  احلك  ف��ي  املبتسم حتى  اخل��ل��وق 
وكان حديثه ممتعا مسهبا مقنعا رغم تشدده 
احيانا وصعوبة زحزحته عن قناعات معينة.. 
اال ان ذلك لم يجعل هذا التشدد الظاهر يقف 
والصداقات  العالقات  ونسج  اقامة  في  ج��دارا 
حتى مع املخالفني له في الرأي او في اسلوب 
مختلفة  واف��ك��ار  عقول  م��ع  والتعاطي  العمل 
ومتضاربة احيانا .. واحملزن في توقيت رحيل 
"ابومؤمن" املبكر عن دنيانا - الذي آمن بقدره 
واستعد له وتزود له بالغذاء الروحي وعبادة 
اخلالق وطاعته بكل تسليم ورضا وفهم للدين 
احلنيف وتطبيقه ملفهوم الدين املعاملة على 
انه  رحيله  ف��ي  احمل��زن   - يستطيع  م��ا  افضل 
احلافلة  االخيرة من حياته  االشهر  ابتدأ في 
"املدينة"  اسبوعية  اص��دار  مشروع  بالعطاء 
يعكس  ان  خاللها  م��ن  ح��اول  التي  املقدسية 
هموم املواطن املقدسي ومعاناته بحيث تكون 
م����رآة ص��ادق��ة ل��واق��ع ال��ق��دس اخل��ط��ي��ر التي 
وكان  وال��دم��ار..  واالغتيال  للتشويه  تتعرض 
هي  املدينة  ان   .. ومعارفه  الصدقائه  يصرح 

اخر مشروع في حياته .. وكأنه رحمه الله كان 
الدنيا  ه��ذه  عن  جسده  غياب  بقرب  يحس 
الفانية..! واالن .. هل هناك من يتقدم من ذوي 
االمكانيات الغيورين على القدس ومواطنيها 
من  ه��ل  ..؟!  واالق��ت��الع  بالتهجير  امل��ه��ددي��ن 
وعلى هذا  املشروع  للحفاظ على هذا  يتقدم 
احللم االنساني واملهني النبيل للفقيد الراحل 
ابوغربية .. لتبقى ذكراه العطرة حية على مر 
الزمن .. نرجو ذلك .. فابناء القدس وفلسطني 
اجل احلفاظ على  العطاء من  في  ال يبخلون 
شمعة املدينة مضيئة المعة في سماء القدس 

وليلها املدلهم ..
أب��ام��ؤم��ن.. تغمد الله  ال��ع��ني ي��ا  من ق��ري��ر 
روح���ك ال��ط��اه��رة واس��ك��ن��ك فسيح اجل��ن��ان .. 
وزوجتك  والدتك  القدير  العلي  ال��رب  وّصبر 
فراقك  لوعة  على  والبنات  واالوالد  الفاضلة 
 .. نذكرك  وسنبقى  احلبيب..  الزميل  ايها   ..
كلما تألق بدر السماء فوق قباب القدس العالية 
ان نوفيك حقك  .وسامحنا الننا ال نستطيع 
البداية  التعبير عن مدى حبك للقدس  في 
والنهاية.. هناك على ربوة من ربوات القدس 
عالية  رب��وة   .. ال��ث��رى  الطاهر  جسدك  ووري 
تعانق اسوار القدس وتهمس صباح مساء باذكار 
الصعود الى ملكوت العلي سبحانه .. ترنو بحزن 
االقصى  ج��دران  تغسل  الغفران  دموع  وترسل 

الرابض بشموح وكبرياء ..! 

رغم نكبتهم اجلديدة 

اهالي االغوار: سنعيش بالعراء ولن نرحل عن أرضنا
جنني - تقرير: علي سمودي - "لن نغادر وسنعيد بناء ما دمروه رغم التهديدات ولن تخيفنا التهديدات" 
... كلمات رددها املزراع عبد علي موسى جنادي )36 عاما( اثناء قيامه بنصب اخليمة اجلديدة التي زودته بها 
محافظة طوباس اليواء اسرته وابنائه بعدما دمرت بركساتهم ومضاربهم امس ضمن حملة واسعة استهدفت 

الرعاة واملزارعني في منطقتي امليتة واحلمامات في االغوار الشمالية.
الباكر حاصرت  جنادي الذي يقيم في اراضي قرية "امليتة" منذ 12 عاما، قال: "في ساعات الصباح 
قوات االحتالل القرية وارغمونا على مغادرة مضاربنا فورا لتنفيذ قرار بهدم كل مقومات حياتنا دون مراعاة 

لوضعنا خاصة في ظل ظروف الطقس الصعبة".
انفار، ويضيف: "منظر اجلنود  املكونة من 7  حلظات مروعة عاشها جنادي، واجلنود يحاصرون اسرته 
واجلرافات اثار خوفي الشديد وقبل ان نغادر مضاربنا التي نقيم فيها اكملت اجلرافات عملية الهدم خالل 

دقائق".
هدم وتدمير 

في ملح البصر، ردمت اجلرافات العسكرية املضارب التي تعيش فيها عائلة جنادي اضافة للخيم والبركسات 
التي تاوي ماشيته، واضاف: "لم يعطونا اية مهلة لترتيب امورنا، وخالل دقائق حتول كل شيء لدمار واصبحنا 

مشردين ولم تسلم حتى البركسات التي نربي فيها ماشيتنا اصبحنا جميعا بال ماوى". 
ووسط تهديدات اجلنود ومطالبتهم االهالي بالرحيل واخالء املوقع فورا، رفض جنادي مغادرة املنطقة 
وجلس وعائلته قرب االنقاض يواجهون البرد الشديد، ويقول: "ندرك اهداف مخطط االحتالل انهم يريدون 
اقتالعنا وطردنا من اراضي االغوار لالستيالء عليها ولكن سنعيش هنا لالبد رغم املعاناة الكبيرة واحلياة 
القاسية".  وبحسب جنادي، فان االحتالل دمر له 8 بيوت تشكل مضارب وخيام وبركسات وحظائر للغنم، 

اكد انه سيعيد بنائها قريبا.
عملية جديد 

ودوريات  اجلرافات  اخلميس على هدير  الصباح  منذ ساعات  وامليتة  احلمامات  اهالي منطقتي  واف��اق 
مروان  الدكتور  الشمالية  واالغ��وار  طوباس  محافظ  وقال  مغلقة،  عسكرية  املنطقة  اعلنت  التي  االحتالل 
الطوباسي: "احلشود العسكرية الكبيرة التي فرضت حصارا وطوقا امنيا على منطقة االغوار واغلقت حاجز 
تياسير العسكري شرق طوباس نفذ جزءا من مخطط الترحيل القسري الهالي االغوار الذي ياخذ منحى 
تصعيديا خطيرا منذ بداية العام"، واضاف: "ان الصمت الدولي وعدم االستجابة للتحذيرات والرسائل التي 
اطلقناها مؤخرا شجع االحتالل على توسيع نطاق حمالته لتمارس ضغوط مكثفة على االهالي وتدمير كل 

مقومات حياتهم وحصارهم  الرغامهم على الهجرة ومسح الوجود الفلسطيني من املنطقة".
وكانت قوات االحتالل نفذت مطلع الشهر اجلاري اوسع حملة تهجير وطرد للمواطنني حتت ذريعة اجراء 
التدريبات العسكرية التي يؤكد رئيس مجلس املضارب عارف دراغمة، انها احد اساليب املخطط االستيطاني 
الذي يستهدف سلة فلسطني الغذائية، وتابع: "يوميا يصدر االحتالل انذارات واخطارات حتت مسميات 

متعددة والهدف هو اغالق كل ابواب احلياة امام سكان املنطقة للخضوع لسياسة االمر الواقع". 
واشار الى تفاقم االوضاع بعدما اصبحت اسرائيل تطارد صهاريج املياه ومتنع تزويد املزارعني ورعاة املاشية 

فيها، اضافة الغالق مساحات واسعة من مناطق املراعي واعالنها عسكرية ومنع الرعاية والزراعة فيها.
مسح الوجود الفلسطيني 

ورغم كل هذه االساليب واملمارسات، شكل صمود وثبات سكان املناطق املستهدفة في املالح وامليتة واحلمامات 
وغيرها اكبر حتدي ورد على اجراءات االحتالل الذي هدمت حرافاته مساكن ومضارب احلاج عيد الزواري 
وشردت عائلته املكونة من 30 نفرا، احلاج الستيني رفض اخلروج من مسكنه وحاول حمايته فحاصره اجلنود 

املدججني بالسالح واقتادوه منه عنوة.
يقول عيد: "نحن نعيش في املنطقة منذ 30 عاما، وال يوجد شريعة او قانون جتيز طردنا وانتزاعنا 
وحرماننا من ارضنا، باي حق يريدون تهجيرنا بينما يحضرون املستوطنني من كل ارجاء االرض لالقامة في 

ارضنا". ويضيف: "حتى لو خذلنا العالم، لن نعيش اال في ارضنا". 
وبحزن والم قال عيد: "يتحدثون عن حقوق االنسان والدميقراطية، واحضروا جرافاتهم فهدمت كل 
شيء ولم تراع حقوق انسان او حيوان، فحتى املاشية شردوها وهدموا البركسات فهل هي ايضا تشكل خطرا 

على االمن االسرائيلي".
بال ماوى 

وجلست املواطنة نظيرة دراغمة مع اسرتها قرب انقاض املساكن واملضارب التي كانت تاويها وعائلتها، 
وقالت وهي تبكي: "انها جرمية، فالى متى سيبقى االحتالل يالحقنا، هدموا كل شيء ولم يبق لنا من حياتنا 

سوى هذا الدمار فكيف سنعيش ؟ "
املواطنة التي كانت اصيبت بكسر بيدها فجر اخلميس، قالت: "املؤلم لنا ان العملية تزامنت مع الطقس 
السيء واصبحت وزوجي واسرتي نعيش مع ماشيتنا في العراء، انها ليست حياة ويجب وضع حد لتحكم 

االحتالل بحياتنا".
بعد انتهاء عملية اجليش، حاولت نظيرة وزوجها قاسم حسني دراغمة، اعادة نصب اخليم والبركسات 
ولكنها محاولة باءت بالفشل كما يقول قاسم: "الن اجلرافات حرصت على تدمير كل مقومات حياتنا بشكل 
مينع اي استفادة منها النهم يريدون مسح وجودنا، املستوطنات تتوسع ويتزايد فيها عدد املستوطنني ونحن 

نفقد املاوى ومصدر رزقنا ونعيش مشردين فاين العدالة ؟ 
نفس املصير، واجهه عامل املزارع اخلمسيني احمد علي موسى الذي روى ان: "اجلنود لم يفسحوا له اي 
مجال الخالء بركساته ومضاربه وقبل ان ينقذ واسرته ماشيتهم كانت اجلرافات تساوي كل شيء باالرض"، 
واضاف: "شعرت انهم يقتلونني، فال يوجد موقف اصعب من فقدان  االنسان ملأواه ومصدر حياته وعجزه 

عن حمايته، فقد حصرنا احلنود وارهبوا االطفال وعجزنا عن صد العدوان".
دمار شامل 

عدوان انتهى بتدمير كامل الكثر من 70 منشاة كما افاد احملافظ الطوباسي تشمل مساكن وبركسات وخيام 
وحظائر جميعها دمرت بشكل كامل وكان اصحابها ال ينتمون لعالم البشر، وتابع: "لكن نحن لن نتخلى عن 
شعبنا وسنواجه مخطط التطهير العرقي في مناطق االغوار الشمالية والتي زادت وتيرتها بشكل كبير خالل 

الشهور القليلة املاضية وادت الى تشريد وتهجير املئات من املواطنني من مساكنهم واراضيهم".
في هذا الوقت، سارعت محافظة طوباس الغاثة وجندة العائالت املنكوبة في منطقتي امليته واحلمامات، 
وقال الطوباسي: "لن نترك السكان بالعراء وباشرنا بجهود مكثفة حلماية املواطنني وتعزيز صمودهم  وقمنا 
وادوات منزلية بشكل عاجل  الدولي بتوفير خيام للسكن وطرود غذائية  الصليب االحمر  بالتنسيق مع 

وطارىء من اجل اغاثة املواطنني املنكوبني".
ورغم البرد الشديد، قال املواطن جنادي: "في الصباح هدموا ودمروا وفي املساء اعدنا البناء لنواصل حياتنا 
ورغم البرد فاننا سنقاوم ونتحمل ما دمنا ثابتني في ارضنا"، واضاف املزارع علي سالمة الفقير: "حتى بالعراء 

سنعيش  ولن نرحل من ارضنا وارض اجدادنا وعلى االحتالل ومستوطنيه ان يرحلوا".
صرخة عاحلة 

احلماية  لتوفير  الدولي  املجتمع  دراغمة  املالح  مجلس  رئيس  دعا  االسرائيلية،  التهديدات  وفي ضوء 
لسكان االغوار الشمالية الذين اصبحت حياتهم نكسات متالحقة تستدعي تدخال سريعا وعاجال، وقال: 
"كل شيء اصبح مهددا وال يوجد لنا سوى هذه االرض التي نقيم فيها بشكل شرعي ونناشد كافة املؤسسات 

وقف هذه احلرب املجنونة".
من جانبه، وجه احملافظ طوباسي، رسائل مستعجلة لالمم املتحدة، مطالبا بالتحرك الفوري والسريع  
للجم سياسة االحتالل ووقف هذه االجراءات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا احلملة االسرائيلة 
الوحدات  من  مزيد  وبناء  االستيطان  رقعة  توسيع  البدوية هدفها  واملضارب  باملالح  املواطنني  مساكن  في 

االستيطانية في االغوار الشمالية ومختلف مناطق الوطن.

 املعارضون يسعون للسيطرة على سجن ادلب املركزي 

غارات جوية كثيفة على ريف دمشق 
ومقتل ٧٢ شخصا بعدة مناطق في سوريا

دمشق )ا ف ب( -كثف الطيران احلربي السوري غاراته امس على ريف دمشق، في وقت التأم االئتالف 
الوطني السوري املعارض في اسطنبول سعيا الى اختيار رئيس حلكومة في املنفى.

وجاء ذلك غداة جتديد النظام السوري على لسان وزير خارجيته وليد املعلم دعوة "من حمل السالح 
من اجل االصالح او املال" الى احلوار، رافضا اي حديث عن تنحي الرئيس بشار االسد.

على االرض، نفذ الطيران احلربي السوري امس غارات جوية كثيفة على مدينة داريا ومناطق اخرى 
في ريف دمشق، ما اوقع 25 قتيال بني املدنيني، بحسب ما ذكر املرصد السوري حلقوق االنسان.

وبني هؤالء تسعة قتلوا في قصف جوي على قرية الباركة بالقرب من حران العواميد، بينهم خمسة 
من عائلة واحدة هم رجل وزوجته وثالثة من ابنائهما.

النظامية  القوات  بني  داري��ا  منطقة  في  عنيفة  اشتباكات  مع  واملدفعي  اجل��وي  القصف  وتزامن 
ومقاتلني معارضني، بحسب املرصد.

في مدينة حمص ، افاد املرصد عن تعرض مناطق جوبر والسلطانية واخلالدية لقصف عنيف من 
القوات النظامية السورية صباحا ثم بعد الظهر بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في املناطق نفسها بني 

"مقاتلني من عدة كتائب والقوات النظامية التي حتاول فرض سيطرتها على املنطقة".
الشرسة تواصلت منذ  امليغ  ان "غارات  الكتروني  السورية في بريد  للثورة  العامة  الهيئة  وقالت 
الصباح"، مشيرة الى العديد من القتلى والى ان "املشافي امليدانية غصت بأعداد ضخمة من اجلرحى 

حاالتهم خطرة".
وكانت الهيئة العامة اشارت صباحا الى "تصعيد ميداني كبير في املنطقة".

في محافظة ادلب ، قال املرصد ان "ما ال يقل عن عشرة مقاتلني من الكتائب بينهم قائد كتيبة 
قتلوا اثر اشتباكات عنيفة بينهم وبني عناصر حاجز الزعالنة للقوات النظامية في محيط معسكر 

وادي الضيف".
ويشهد محيط وادي الضيف اشتباكات متواصلة تقريبا منذ تشرين االول ، تاريخ استيالء املجموعات 
املقاتلة املعارضة على مدينة معرة النعمان االستراتيجية القريبة من املعسكر، معيقني بذلك امدادات 

قوات النظام الى مدينة حلب .
وحقق مسلحو املعارضة، وعلى راسهم جبهة النصرة خالل االسابيع املاضية بعض التقدم في اجتاه 
املعسكر، لكن لم يتمكنوا من حسم معركة املعسكر الذي يعتبر االكبر في املنطقة للقوات النظامية.

من جهة ثانية، قال مصدر عسكري في ادلب لوكالة فرانس برس ان "املسلحني يشنون هجوما عنيفا 
على احلواجز احمليطة بسجن ادلب املركزي الواقع على طريق ادلب-اريحا".

وكان املرصد السوري حلقوق االنسان ذكر قبل ايام ان املجموعات املقاتلة املعارضة، وبعد سيطرتها 
على اجزاء واسعة من ريف ادلب، بات هدفها االجتاه نحو املدينة التي ال تزال حتت سيطرة القوات 

النظامية.
وتسببت اعمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا امس مبقتل 72 شخصا، في حصيلة اولية 
للمرصد الذي يقول انه يعتمد على شبكة واسعة من املندوبني واملصادر الطبية في كل سوريا للحصول 

على معلوماته.
سياسيا، بدأ االئتالف الوطني لقوى املعارضة والثورة السورية اجتماعا في اسطنبول امس  سعيا 

الى اختيار رئيس حلكومة تشكل في املنفى .
وقال املصدر رافضا الكشف عن هويته "مت طرح اسم رئيس الوزراء السوري املنشق رياض حجاب 

لكن ذلك اثار انتقادات كثيرة".
انه  الثاني  السورية منذ نشأته في تشرين  املعراضة  الذي يضم غالبية اطياف  واعلن االئتالف 

سيعمل على انشاء حكومة في املنفى تكون بديال لنظام بشار االسد.
وحظي االئتالف باعتراف اكثر من عشرين دولة عربية وغربية.

وفي باريس، اعلن وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس ان اجتماعا للمعارضة السورية سيعقد 
في 28 كانون الثاني في باريس، وان ممثلني عن دول داعمة له ستشارك في االجتماع.

"القدس املفتوحة" تنظم املؤمتر السنوي األول
 "املشروع الوطني الفلسطيني.. واقع وتطلعات"

رام الله-برعاية رئيس دولة فلسطني محمود عباس، نظم مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي بجامعة 
القدس املفتوحة، بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا امس، املؤمتر السنوي األول بعنوان 

"املشروع الوطني الفلسطيني.. واقع وتطلعات"،  في فندق بست إيسترن مبدينة البيرة .
وافتتح املؤمتر بآيات عطرة من القرآن الكرمي للقارئ عمر يوسف، ثم السالم الوطني الفلسطيني والوقوف 

دقيقة صمت على أروح الشهداء، وتولى عرافة احلفل اإلعالمي محمد اللحام. 
الوطن، وأعضاء  السياسية في  الفصائل  السياسية وممثلون عن  القيادات  العديد من  وشارك باملؤمتر 
من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير. وأوصى املشاركون في املؤمتر بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية 
إليجاد البدائل االقتصادية واملالية للخروج من األزمات املالية املتكررة بسبب حجب املساعدات الدولية، 

وتنويع آليات وأساليب مقاومة االحتالل وفي مقدمتها املقاومة الشعبية.
كما طالب املشاركون في املؤمتر باإلسراع بتحقيق املصاحلة الوطنية الفلسطينية واحلفاظ على منظمة 

التحرير الفلسطينية كإطار للعمل السياسي الفلسطيني، وال بديل عنه.
وشدد املشاركون على ضرورة االنضمام للمؤسسات واملنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة اجلنايات الدولية، 
وحتويل القرار األممي الذي اعترف بدولتنا إلى انتصار وطني. ودعا املشاركون إلى إعادة صياغة العالقات 

مع الدول العربية التي تعد العمق االستراتيجي للقضية الفلسطينية.
اجللسة االفتتاحية

ونيابة عن الرئيس محمود عباس، حتدث رئيس ديوان الرئاسة د. حسني األعرج، ناقاًل حتيات الرئيس 
األخيرة  الفترة  في  تّوج  الذي  الفلسطينية  للقيادة  السياسي  اجلهد  يدرس  الذي  املؤمتر،  في  للمشاركني 
باالعتراف األممي، والنجاح بإعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة الدولية بجهود القيادة، وعلى رأسها 
األخ الرئيس "أبو مازن" الذي واجه رؤساء العالم والعرب الذين عملوا بكل طاقاتهم ليثنوه عن الذهاب لألمم 

املتحدة، لكنهم فشلوا وصدرت شهادة ميالد دولة فلسطني.
من  ا  حالّيً نواجهها  التي  التحديات  من  املتحدة خلق مجموعة  األمم  في  بفلسطني  االعتراف  أن  وبنّي 
األميركيني واإلسرائيليني "ولكن من املؤسف أن كثيًرا من الدول التي صوتت لصاحلنا ال تفعل شيًئا من أجل 
كسر احلصار املالي". داعًيا إلى "االلتفاف حول القيادة لتنجز وجتسد هذا االعتراف األكادميي وننتقل إلى 
املرحلة املقبلة، إلى جانب حكيمنا أبو مازن، وسنصل إلى أهدافنا بصمود شعبنا"، مشيًرا إلى أن "اإلجنازات 
مثل األمم املتحدة واخلروج الشعبي في قطاع غزة كانت دلياًل على حكمة القيادة ورؤيتها الثاقبة، والتفكير 
اإلبداعي اخلالق في باب الشمس وباب الكرامة". وقال: "أدعوكم جميًعا إلى التفكير اإلبداعي، ألن جتربة باب 
الشمس سجلت كفكرة إبداعية في املجلس األعلى لإلبداع والتمييز التابع للرئاسة، مشيًرا إلى أننا "بحاجة 
إلى مزيد من اإلبداع والتميز كباب الشمس وباب الكرامة، فاليوم، الكفاح الشعبي السلمي هو األنسب بعد أن 

كان الكفاح املسلح في مطلع الثورة هو األنسب".
من جانبه، رحب أ. د. يونس عمرو رئيس اجلامعة في كلمة له في افتتاح املؤمتر، مبمثل الرئيس د. 
حسني األعرج والقيادات الفلسطينية، مؤكًدا أن املؤمتر مهم ألنه يتلمس واقعنا الفلسطيني للوصول إلى 

نتائج وتوصيات للقيادة الفلسطينية للتخفيف من معاناة شعبنا.
وأضاف أن جامعة القدس املفتوحة "لم تتوقف عند العمل األكادميي منذ أنشئت، بل حملت هم شعبنا، 
وكان أن قامت عمادة البحث العلمي ودائرة العالقات العامة من خالل املركز بطرح هذا املوضوع اليوم في هذه 

األيام العصيبة التي منر بها، خصوًصا احلصار املفروض على شعبنا من قبل األهل".
أن  م��رارة، ألننا ميكن  العرب هو أشد  املالي الذي مير به شعبنا من أهلنا  أ. د. عمرو أن "احلصار  وبني 
نفهم احلصار األميركي واإلسرائيلي، ولكن ال نفهم احلصار العربي، فهذه جرمية يرتكبها العرب بحق شعبنا 

الفلسطيني، بصفته يقاتل دفاًعا عن املقدسات التي لسنا نحن أصحابها بل كل الدنيا".
وشدد عمرو على أن كل فلسطيني "صامد في أرضه مصر على البقاء ومواصلة الصمود، فنحن منوت 
االحتالل  بالنضال ضد  الكرامة  وب��اب  الشمس  باب  ما يجري في  أب��رز مثال على ذلك  ولعل  ي��وم،  في كل 

واالستيطان".
من جانبه، حتدث مدير مركز الدراسات املستقبلية وقياس الرأي في اجلامعة د. محمد املصري، مؤكًدا 
أن املؤمتر يهدف للخروج بتوصيات تسهم في دعم املشروع الوطني الفلسطيني، عبر البحث عن كيفية 

اخلروج من األزمات التي يواجهها شعبنا ومشروعه الوطني.
وقدم د. محمد املصري، نبذة حول املركز، مشيًرا إلى أنه تأسس بقرار من رئيس اجلامعة أ. د. يونس عمرو، 
مطلع العام املاضي، ويتبع لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا في اجلامعة، ومنذ تأسيسه أخذ املركز على 
عاتقه تقدمي الدراسات االستشرافية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية لصانع القرار، إلى جانب القيام 

باستطالعات قياس الرأي للتعرف على اجتاهات شعبنا ومواقفه من مختلف القضايا.
وأوضح د. محمد املصري، أنه ليست مهمة هذا املؤمتر التنظير السياسي، واستعراض الواقع وتشخيصه 
فقط، بل يجب علينا قراءة الواقع واملتغيرات التي حتصل في منطقتنا وأثر هذه املتغيرات على قضيتنا 
الوطنية، وصواًل إلى حتقيق سياسات تأخذ هذا الواقع بعني االعتبار، لنكون في دائرة الفعل وتقدمي بارقة 

أمل ألبناء شعبنا بأن مشروعنا الوطني ما زال قائًما".
جلسات املؤمتر

وافتتحت اجللسة األولى التي كانت حتت عنوان: "املشروع الوطني الفلسطيني ومعوقات حتقيقه في 
املرحلة السابقة"، وأدارها د. محمد املصري، الذي أشار إلى أن هناك شعارات ملنظمة التحرير الفلسطينية 

رفعت منذ قيامها وهي حق العودة وتقرير املصير وإقامة الدولة، ولم تتحقق بعد.
وحتدث املهندس عدنان سمارة رئيس مجلس أمناء جامعة القدس املفتوحة عن الثورة الفلسطينية، 
مشيًرا إلى أنه عايش معظم مراحل الثورة الفلسطينية، وقال إن املشروع الوطني يقسم إلى مراحل؛ األولى 
منذ النكبة حتى عام 1964 حيث ضاعت فلسطني وطمست دولتها وقامت إسرائيل، وكانت مرحلة قاسية 
على شعبنا، وتوجه الفلسطيني للعمل احلزبي العربي إمياًنا منه بأنه يستطيع دفع تلك األحزاب باجتاه 

حترير فلسطني لكنهم فشلوا في ذلك.
أما املرحلة الثانية، وهي مرحلة الكفاح املسلح، فقد أيقن الشباب حينها أن الوحدة العربية بعيدة املنال، 
وبدأ الفلسطينيون تشكيل مجموعات وطنية أو مسلحة في كافة الدول، خصوًصا في دول اخلليج البعيدة عن 
املشاكل التي تواجهها دول الطوق، وفي تلك الفترة، كلف أحمد الشقيري بتشكيل منظمة التحرير، وانتزع 
قراًرا بتشكيل جيش التحرير الوطني الفلسطيني في مصر والعراق، وحتولت منظمة التحرير من كيان على 

الورق إلى جسم حقيقي له قيادة وذراع عسكري.
وفي األول من عام 1965، بدأ العمل العسكري في نفق عيلبون حلركة فتح، وحوربت احلركة في الدول 
جنح  حزيران  نكسة  وبعد  األول��ى،  املرحلة  في  التحرير  منظمة  من  ج��زًءا  تكون  أن  رفضت  ألنها  العربية 
الفلسطينيون في حتقيق نصر فلسطيني في معركة الكرامة، حيث جنحوا بعيًدا عن اجليوش العربية في 

االنتصار على اجليش اإلسرائيلي، ثم حتدث عن االنتفاضة املجيدة وتوقيع اتفاقيات أوسلو وفشلها.
من جانبه، قال ناصر الدين الشاعر القيادي في حركة حماس، إن شعبنا الفلسطيني يجب أال يجلد 
نفسه، فهو يصارع العالم بأسره من أجل قضيته. وتابع: "نتكلم عن حركة صهيونية لها امتداداتها وحلفاؤها، 
فوجود االحتالل يوفر القناعة لدى كثيرين في العالم أن هذا شرط ملصاحلهم، لذا فالقوى العظمى تدفع 

املليارات وحترك األساطيل للدفاع عن إسرائيل".
وأضاف الشاعر أنه "يجب أن نأخذ هذا بعني االعتبار، فبداًل من أن نكون في منطقة توفر لنا الدعم، 
فإننا نعيش في منطقة ذات ترهل، والنظم الدميقراطية العربية ستوفر لنا ما يحقق لها الفائدة، فالدول 
العربية تدعم القضية الفلسطينية حسبما يتوافق مع مصاحلها". وقال: "لألسف، حلفاؤنا ليسوا األقوى 

ا، وهذا أثر سلًبا على املشروع الفلسطيني".  ا وال عسكرّيً ا وال اقتصادّيً حضارّيً
وأكد الشاعر أن "التعددية سمة ضرورية، لكن االختالف والتصدع قضية خطيرة، ونحن لم نفكر بخوض 
جتربة الوطن املشترك، ولم نحقق االندماج أبًدا، فهناك اختالف فلسطيني اليوم حول أمور كثيرة، ما أدى 
إلى تراجع هائل في حتديد املشروع الوطني، لذا يجب أن نبحث عن آلية لالتفاق على مشروع وطني"، داعًيا 
إلى إنهاء ما سماه "عصر الشرذمة"، وضرورة حتديد األدوات القابلة للتغيير واألمور الثابتة التي ال ميكن 
املساس بها في املشروع الوطني، مشيًرا إلى أن "الثابت الوحيد في العمل الوطني هو األشخاص، وهذه القضية 
بحاجة إلى مراجعة، طارًحا تساؤاًل حول ما إذا كان باإلمكان أن نتحدث عن جيل جديد وربيع جديد مع 

نفس الشخوص دون ضخ دماء جديدة؟".
من جانبه، شكر بسام الصاحلي أمني عام حزب الشعب الفلسطيني، القائمني على املؤمتر، معقًبا على 
كلمة م. سمارة، حيث أكد أن النتيجة السياسية التي متخضت عن انتفاضة ال�87 هو إعالن االستقالل الذي 
وحد بدوره الشعب الفلسطيني وأوضح مالمح الدولة الفلسطينية من طابعها الدميقراطي الساعي للعدالة 

االجتماعية واملساواة واملواطنة واملواثيق الدولية.

وأضاف الصاحلي أن مؤمتر مدريد الذي عقد بعيد االنتفاضة األولى، أخذ في عني االعتبار القضية 
الفلسطينية وإعالن الدولة واالستعداد الفلسطيني إلقامتها، مؤكًدا أن هذا املؤمتر بحاجة إلى مراجعة، حيث 
شّدد الوفد الفلسطيني املفاوض في هذا املؤمتر على حل قضية االستيطان أواًل، معتبًرا إياها القضية األهم. 
وبنّي أنه دارت محاولة للخروج من هذا الواقع، وأولى هذه احملاوالت كانت عام 2000 في االنتفاضة الثانية، 
فكانت احملاولة للخروج من املرحلة االنتقالية التي تلت اتفاق أوسلو، ثم تغيير قاعدة املفاوضات، ومحاولة 
تغيير مهام السلطة نفسها". ودعا إلى تغيير فهم مضمون السلطة واملفاوضات والبناء على موضوع الدولة 

الذي طرح في األمم املتحدة.
وفي اجللسة الثانية التي جاءت بعنوان "فلسطني دولة مراقبة غير عضو في األمم املتحدة )اإلجناز 
واألهمية والتبعات(، التي أدارها مدير فرع اجلامعة في رام الله د. رسالن محمد، فقد استعرض أ. أمني مقبول 
أمني سر املجلس الثوري حلركة فتح، املناخ العاملي قبل التصويت وأهمية قرار انضمام فلسطني كدولة غير 
الفلسطينية، وأن  ا وحيًدا للدولة  عضو في املؤسسة األممية، حيث ثبتت منظمة التحرير ممثاًل شرعّيً

القرار خلق حالة من اإلجماع بني صفوف الشعب الفلسطيني بفصائله املختلفة.
وتطرق أ. عبد الرحيم ملوح عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة عن الوضع الفلسطيني الداخلي الذي 
دعم باجتاه قرار االعتراف بفلسطني عضًوا غير مراقب في املؤسسة األممية، والصمود في غزة وإعادة الوحدة 

الوطنية وبناء اللحمة بني الشعب الفلسطيني.
وطالب أ. هاني املصري مدير املركز الفلسطيني لإلعالم واألبحاث والدراسات- بدائل باستخدام كل وسائل 

املقاومة من أجل حترير الوطن، وعدم االعتماد على املفاوضات أو على العمليات العسكرية فقط.
العليا في  والدراسات  العلمي  البحث  السلوادي عميد كلية  أ. د.حسن  أداره��ا  التي  في اجللسة األخيرة 
القدس املفتوحة، وعقدت بعنوان: "املشروع الوطني الفلسطيني وآفاق املستقبل"، طالب د.محمد اشتية 
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح باعادة النظر بعالقة القضية الفلسطينية باحمليط العربي الذي يعاني 

من تغيرات غامضة في الوضع احلالي.
للدولة  اف��اق  وج��ود  لعدم  الدولي  املجتمع  باجتاه  حركتنا  تكثيف  ض��رورة  على  اشتية  محمد  د.  وأك��د 
الفلسطينية في العقل االسرائيلي، وترجمة تصويت موافقة الدول على دولة فلسطني من خالل اختبار 
الدعم املمكن ان يوجه الينا، واعادة القضية الفلسطينية الى االجندة العاملية بعد حتقيق املصاحلة الوطنية 

احلقيقية واالتفاق على برنامج سياسي نضالي موحد وتوحيد ادوات حتقيق هذا البرنامج.
من جانبه، اعتبر د.عمر عبد الرازق القيادي في حركة حماس االعتراف بالدولة اجنازا مهما، خصوصا 

اذا مت اجناز ما ميكن اجنازه، واقترح تعريفا للميثاق الوطني الفلسطيني والياته ومنطلقاته.
إلى ذلك، قال عضو املكتب السياسي للجبهة الدميقراطية، إنه يجب تعزيز املقاومة الشعبية السلمية، 
املقاومة الشعبية، وكذلك التحرك على املستوى  التي ال تتعارض مع  املقاومة  مع عدم رفض بقية وسائل 

الدولي لدفع املجتمع الدولي ملساءلة إسرائيل على جرائمها.

تقوم على إعادة تأهيل املالبس املستعملة وتوزيعها على الفقراء

"حملة اخلير" فكرة شبابية انطلقت عبر 
الفيسبوك وتلقى جتاوبا من املواطنني

نابلس- غسان الكتوت- الرواد للصحافة واإلعالم - لم يتوقع الناشطان الشبابيان محمد فوزان اجلابي 
وحمدي عماد الدين ابو ضهير، ان تلقى احلملة التي أطلقاها عبر صفحة "بحبك يا نابلس" على موقع 
الفيسبوك، خالل الشتاء املاضي، جلمع املالبس املستعملة وتوزيعها على الفقراء واحملتاجني، ما لقيته من 

جتاوب وتعاون مكنهما من جمع قرابة 8000 آالف قطعة مالبس في غضون شهر واحد.
ويشير ابو ضهير، والذي يدير مع زميله اجلابي صفحة "بحبك يا نابلس"، الى ان النجاح الذي حققته 

احلملة في العام املاضي شجعهما على تكرار احلملة هذا الشتاء ايضا، وبعزمية أعلى.
ويقول ابو ضهير: "في احلملة السابقة جمعنا حوالي 8000 قطعة، وبعد فرزها والتخلص من املالبس 
غير الصاحلة منها، وصل العدد الى 5000 قطعة، وهذا الشتاء جمعنا قرابة 20 الف قطعة بينها حوالي 

6000 قطعة غير مستعملة".
ويضيف ابو ضهير انهم لقوا اقباال اكبر على التبرع للحملة هذا الشتاء، خاصة بعد ان رأى الناس جدية 
احلملة السابقة، وكان هناك تعاون اكبر من قبل املؤسسات والشركات، الفتا الى ان حجم االقبال دفع القائمني 

على احلملة الى متديد فترة استالم املالبس من 20 يوما الى 30 يوما.
وكانت صفحة "بحبك يا نابلس" قد نظمت احلملة السابقة منفردة، اال أنها تنظم احلملة هذا الشتاء 
بالشراكة مع جتمع الشباب الفلسطيني احلر "شباب"، حتت عنوان "حملة اخلير لكسوة الغير"، برعاية 
محافظ نابلس اللواء جبرين البكري وحتت رعاية العديد من املؤسسات الرسمية واالهلية والقطاع اخلاص، 
وهي محافظة نابلس، وبلدية نابلس، وغرفة جتارة وصناعة نابلس، ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، وشركة 
توزيع كهرباء الشمال، وجمعية التضامن اخليرية، وجلنة زكاة نابلس املركزية، وجامعة النجاح الوطنية، 

وشركة عقارات الدارة املجمعات التجارية، وشركة عفوري العقارية بادارة رشدي العفوري.
ويقول اجلابي ان فكرة جمع املالبس املستعملة ليست التخلص من املالبس التالفة، وإمنا إتاحة املجال 
امام املواطنني للتبرع مبا لديهم من مالبس فائضة عن حاجتهم، اما بسبب صغر حجمها او بدافع التغيير، 
مما يتيح للفقراء واحملتاجني الفرصة لالستفادة منها، ويعزز من مظاهر التكافل االجتماعي بني مختلف 
الشرائح في املجتمع. ويشير اجلابي الى ان اجلزء االكبر من املالبس جاء بشكل مباشر من املتبرعني االفراد 
بواسطة اكياس الى مقر احلملة في املجمع التجاري، منوها الى ان املتبرعني من مختلف الشرائح وليسوا من 
االغنياء فقط، كما مت زيارة عدد من التجار للحصول على مالبس جديدة. وتخضع املالبس املستعملة التي 
يتم جمعها لعملية اعادة تاهيل قبل توزيعها على احملتاجني، حيث يتم غسلها وكّيها وتغليفها، على يد 

شركة متخصصة بهذا املجال، لتنتهي عندها مهمة القائمني على احلملة، وتبدأ بعدها عملية التوزيع.
ويوضح اجلابي انه عند االنتهاء من جتهيز املالبس، وسيقام حفل ختامي يتم فيه االعالن عن بدء عملية 
التوزيع، مبينا ان التوزيع سيتم عن طريق اجلمعيات واملؤسسات املختصة، مثل وزارة الشؤون االجتماعية، 
وجلنة الزكاة، وجمعية التضامن، وغيرها، حيث سيتم اعطاء مجموعة من الكوبونات لكل جمعية، لتقوم 
هي بتوزيعها على الفئات املستفيدة املسجلة لديها. لم تكن حملة اخلير املبادرة االولى او الوحيدة التي 
تنظمها صفحة "بحبك يا نابلس" فقد سبقها وتبعها العديد من املبادرات ذات البعد املجتمعي، والتي جعلت 

من هذه الصفحة ِقبلة عنوانا للمبادرات التي تخدم املجتمع.
ويشير ابو ضهير الى العديد من املبادرات التي اطلقتها الصفحة الى جانب حملة اخلير في نسختها 
االولى والثانية، وأهمها حملة "بكفي حوادث" والتي نظمتها الصفحة في شهر رمضان املنصرم بعد سلسلة من 
حوادث السير القاتلة على طريق نابلس طولكرم، ومتت احلملة بالشراكة مع مجموعة "يدا بيد للتغيير" 
ومت فيها توزيع منشورات توعوية على السائقني في املجمع الغربي، ورفع الفتات تطالب السائقني بعدم 

السرعة الزائدة وااللتزام بقواعد املرور.
ترفيهي  يوم  تنظيم  فيها  القدس"، ومت  اطفال  يعانقون  نابلس  "اطفال  مبادرة  الصفحة  كما نظمت 
مبشاركة 100 طفل يتيم من نابلس ومثلهم من القدس، وتخلل اليوم الترفيهي التوجه الى متنزه اسعاد 
الطفولة وتقدمي وجبة االفطار واللعب، ثم التوجه الى متنزه "سما نابلس" حيث شاهد االطفال عرضا 
للمهرجني باالضافة الى األلعاب، ثم اقيم حفل ختامي في فرع شركة كهرباء الشمال واقامة مأدبة غداء 

لالطفال وتقدمي هدايا لهم، وتكرمي الشركات الراعية.
ونظمت الصفحة ايضا حملة "الصالة على النبي"، ومت فيها توزيع ملصقات حتض على الصالة على 

النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(، في ذكرى املولد النبوي الشريف.
وقامت الصفحة بنشر العديد من املناشدات حلاالت انسانية، ومت تقدمي مساعدات لهم من محسنني، 

بالتعاون مع اجلهات الرسمية والقطاع اخلاص.
ويتناوب على متابعة الصفحة صفحة "بحبك يا نابلس" التي تأسست قبل 3 سنوات، 8 مشرفني على 

مدار 24 ساعة، ويقول اجلابي ان عدد مشتركيها يصل حاليا الى حوالي 130 الف مشترك.

الطفل "حمزة" يعيش على أمل لقاء قريب 
بوالديه االسيرين محمد ابو وردة ونورا اجلعبري

نابلس - حنان اشتية - الرواد للصحافة واإلعالم - »مقدر ومكتوب علينا« أن نحرم ممن نحب في كثير 
من األحيان، بل لرمبا هذه هي حياتنا أن يفارقنا أعز أحبابنا، هم داخل الوطن، لكنهم مغيبون وبعيدون 
بسبب األسر، نعد عودتهم باليوم والساعة، وننتظر حلظة اإلفراج عنهم في كل حني، فهم الروح التي تعطينا 

األمل، ولوالهم ملا جئنا الى هذه احلياة.
الطفل حمزة محمد أبو وردة، ابن العشرة أعوام، من مدينة اخلليل  ميثل تلك احلالة، فال يزال يعيش 
بعيدًا عن والديه األسيرين محمد أبو وردة ونورا اجلعبري، اللذين شتتهما االحتالل االسرائيلي، فكل واحد 

منهما في سجن.
يحتاج حمزة للعطف واحلب الذي يتطلبه  أي طفل في سنه، لكنه يعيش على األمل املزروع بعقله وقلبه، 

بأنه سيأتي يوم ويلتقي بأمه وأبيه ويجتمع شملهم، الذي لم يلتئم منذ أكثر من عشرة أعوام.
والدة األسيرة نورا اجلعبري )30 عامًا(، وجدة الطفل حمزة، قالت ملركز "أحرار" لدراسات األسرى وحقوق 
اإلنسان، أنها تتألم كثيرًا لفراق ابنتها نورا، وتفتقدها في كل يوم، وحتمل همها الكبير داخل قلبها، ال سيما 

وأن نورا أم لطفل، وهذا الطفل بحاجة لألمة كثيرًا.
وتقول والدة نورا: "نعيش انتظار خروج نورا وحتررها من سجون االحتالل حلظة بلحظة منذ أسرها، ونواسي 
ابنها حمزة بالكالم عن أمه أنها ستخرج  وان غيابها لن يطول، وأن االحتالل  ليس  لديه ما يبرر اعتقالها 

وسيفرج عنها قريبًا جدًا، فهذا ما ميكن فعله لطفل صغير مثل حمزة يعيش بعيدًا عن األم واألب معا".
وتكمل جدة حمزة: "نحاول أن نسد الفراغ في كل يوم يعيشه حمزة معنا، نلعب معه ونصطحبه في 
نزهة ونحضر له األلعاب، وجنعله يتحدث ويفصح عما بداخله، حتى ال يصاب بالكبت أو يصاب بحالة 
نفسية ال قدر الله". وتضيف: "العائلة فجعت بخبر احلكم على نورا ثمانية أشهر، بعد أن كنا نعد ونتهيأ 

لعودتها، وأنها لن حتاكم.. لكن احلمد لله رب العاملني".
وعن حال حمزة بعد صدور احلكم على امه، تقول جدته: "حمزة اآلن ال يعلم أن والدته التي ينتظرها 
أربعة أشهر أخرى،  لها باليوم، ستمكث في سجون االحتالل االسرائيلي  منذ قرابة األربعة أشهر ويحسب 

فاجلميع يخفون عليه ذلك، خوفًا على مشاعره".
وتضيف جدته: "في كل يوم يستيقظ فيه يكون على أمل كبير أن أمه ستأتي في هذا اليوم فجأة وسيفرح 
حمزة بعناقها، وسيحدثها عن كل ما حصل معه طيلة فترة غيابها، وسيجلس معها ويسألها ويحقق معها كما 

األطفال الصغار يفعلون، وسيأنس حمزة بجلستها وسيطلب منها أن تعد له احلليب".
حمزة الذي يعد اليوم والساعة والدقيقة، يعلم أن أمه لن تطيل غيبتها وستعود له عما قريب، وهو 
على أمل أيضًا بلقاء والده األسير محمد أبو وردة )37 عامًا(، الذي لم يره، فقد جاء حمزة الى الدنيا ووالده 
داخل األسر، وقد اعتقل والده بتاريخ 2002/11/4 ومحكوم بالسجن املؤبد 48 مرة، وتنقل داخل سجون 

كثيرة، ذاق فيها مرارة االعتقال والتعذيب والتحقيق.
االحتالل  شتتها  فلسطينية  عائلة  من  وك��م  حمزة؟  يعيش  كما  تعيش  فلسطينية  عائلة  من  فكم 
االسرائيلي وحرمها من اللقاء؟ وكم من عائلة فلسطينية جاء أبناؤها الى هذه الدنيا وآباؤهم داخل األسر؟ 

فهم ال يعرفونهم وقد كبروا وهم بعيدون عنهم.
وقال مدير مركز "أحرار" فؤاد اخلفش أن معاناة  الطفل واألسرة صعبة جدا في ظل غياب والديه عنه، 
وذكر اخلفش أن هناك ثالث أسيرات متزوجات وأزواجهن داخل األسر، وهن نورا اجلعبري، ونوال السعدي 

وزوجها الشيخ بسام السعدي، ومنى قعدان وزوجها ابراهيم غبارية.

الراحل محمد ابو غربية


