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ــار يف غزة  ــال والكب ــرى مالمح األطف ــن ي م
ــاعات من وقف العدوان وفك الحصار  بعد س
ــوع مختلف من  ــع ن ــل م ــه يتعام ــيدرك أن س
ــاهد  ــف املش ــيحتار يف توصي ــعوب، وس الش
التي تتناقض يف كثري منها بني مشاعر الفرح 
والحزن، فستجد يف غزة أمهات الشهداء وقد 
ــن يأتي ليهنئهم  ــزوا كعكا يفرقونه عىل م خب
ــهادة أبنائهم، وستجد أطفاال يبحثون يف  بش
األنقاض عن كتبهم كي يستعدوا لعام درايس 
جديد، وتجد الرجال يحملون أحجار بيوتهم 
ــن جديد، وتجد  ــة كي يعيدوا بناءها م املهدم
ــاحات مساجد دمرتها  املصلني يصلون يف س
ــواطىء بحر  ــف اإلرسائيلية. وعىل ش القذائ
ــاهد مراكب الصيادين وهي تبحر  غزة ستش
ــي تجاوزت  ــه الت ــريات الل ــود بخ ــدا وتع بعي
األطنان من شتى أنواع األسماك وعىل مقربة 
ــأل باملصيفني  ــاهد البحر وقد امت منهم ستش
ــون  ــون ويضحك ــتمتعون ويلعب ــن يس الذي
وكأنهم غسلوا همومهم يف ماء البحر وخرجوا 

أناسا آخرين.
ــة  ــاهد الحياتي ــف املش ــن وص ــدا ع وبعي
ــتأنفت  ــاة لطبيعتها يف غزة اس ــودة الحي وع
ــا رغم  ــة عمله ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ال
تعرض أكرث من 20 مبنى حكومياً للتدمري من 
ــة والخارجية  ــرات وزارات الداخلي ــا مق بينه
ــغال العامة واإلسكان. وأعلنت  واملالية واألش
وزارة التعليم عن بدء العام الدرايس يف 14 من 
ــاظ مدارس األنروا  ــهر الجاري رغم اكتظ الش
ــطيني وتدمري نحو  بنحو 50 ألف الجئ فلس
ــي وكيل. وبدأت  ــار جزئ ــني دم ــة ب 277 مدرس
ــاء دورات تدريبية للمعلمني  ــروا يف إعط األون
كي يستطيعوا التخفيف من معاناة األطفال 
النفسية بسبب األهوال التي رأوها يف الحرب. 

ــرص األرس  ــة يف ح ــات الحكومي ــدأت الجه وب
ــن منازلهم  ــدال م ــم منازل ب ــتأجر له كي تس
ــني دوالر  ــع 3 مالي ــت توزي ــت وأنه ــي هدم الت
ــرة يف محافظة  ــوت املدم ــاب البي ــيل أصح ع
ــكل أرسة. وبينما  ــطى بواقع ???? دوالر ل الوس
ــائر يف كل  ــرص الخس ــات ح ــل عملي تتواص
قطاعات غزة ،كان املشهد مختلفا يف األرايض 
املحتلة ليس بني املحتفلني يف القدس والضفة 
الغربية ولكن بني املتظاهرين عىل رسقة مزارع 

الزيتون الفلسطينية.

وكما احرتنا يف وصف الشعب الفلسطيني 
الصامد يف غزة نحتار أيضا يف وصف البلطجة 
ــة التي تتمتع بها يف كل  والصفاقة اإلرسائيلي
األوقات واألزمان، بعد إعالنها عن رسقة 4000 
ــطينية  دونم من أرايض حقول الزيتون الفلس
ــل بالضفة  ــم والخلي ــت لح ــي بي يف محافظت
الغربية وهي الرسقة التي تعد األكرب يف تاريخ 
ــطينية منذ  مصادرة إرسائيل لألرايض الفلس

30 عاما. 
ــة  ــج اإلرسائيلي ــم والحج ــاءت املزاع وج

ــة  الثالث ــل  مقت ــهدت  ش األرض  ــذه  ه ــأن  ب
ــتوطنني الذين كانوا سببا يف الحرب عىل  مس
ــطون يف  ــهرين. يف حني ذكر ناش ــزة قبل ش غ
ــالم اآلن» التي تعارض األنشطة  «حركة الس
ــتيطانية يف الضفة الغربية أن املصادرة  االس
ــكان الذي تقيم فيه اآلن  تهدف إىل تحويل امل
عرش عائالت يهودية وبه معهد ديني يهودي 
ــم جفاوت.  ــة باس ــتوطنة دائم ــة مس إىل إقام
ــة الغربية  ــتوطنات يف الضف ويبلغ عدد املس
والقدس الرشقية نحو 503 مستوطنة يعيش 

ــبة  ــتوطن. ونس ــا ما يزيد عن مليون مس فيه
ــد  ــة فق ــة اإلرسائيلي ــات وزارة الداخلي لبيان
ــة الغربية  ــتوطنني يف الضف ــداد املس زادت أع
ــبة ??%5 مقارنة بالعام املايض.  والقدس بنس
ــالل الـ12  ــتوطنني خ كما تضاعف عدد املس
ــام 2000 كان عددهم يف  عاما األخرية، ففي ع
الضفة الغربية فقط نحو 190 ألف مستوطن. 
ــكان اإلرسائييل عن  ــف وزير اإلس يف حني كش
ــعى إىل أن يزيد  ــي تس ــه الت ــط حكومت مخط
ــة الغربية  ــتوطنني اليهود يف الضف عدد املس
ــه يف  ــام 2019 وأن ــول ع ــبة 50 % بحل بنس
ــاك 550  ــيكون هن ــنوات س غضون خمس س
ــة الغربية  ــودي يف الضف ــا أو 600 ألف يه ألف
ــتوطنات الضفة هدفه  ــيع مس مؤكدا أن توس

قتل فكرة إقامة دولة فلسطينية. 
ــافر  ــيل الس ــدي اإلرسائي ــذا التع ــام ه وأم
والصارخ عىل املزيد من األرايض الفلسطينية 
ــب الريح خاصة  ــت جهود التصالح يف مه بات
ــس  ــاعي الرئي ــت مس ــد رضب ــل ق وأن إرسائي
ــة  ــة دول ــاس بإقام ــود عب ــطيني محم الفلس
ــدى  س ــت  وضاع ــل،  مقت يف  ــطينية  فلس
ــن مفاجأته وخطته  ــالن ع ــتعداداته لإلع اس
ــة املجتمع الدويل بجدول زمني إلنهاء  ملطالب
ــيم  ــطينية وترس ــألرايض الفلس ــالل ل االحت
ــل دائم  ــل إيجاد ح ــن أج ــني م ــدود لدولت ح
ــلكت فلسطني  ــطينية وإال س للقضية الفلس
ــيض  ــر يق ــيا آخ ــيا وسياس ــا دبلوماس طريق
ــرب التي  ــىل جرائم الح ــة إرسائيل ع بمعاقب
ــا يف غزة. ويف النهاية خاب من ظن أن  ارتكبته
الحرامي سيتوب عن الرسقة والقاتل يمكن أن 
ــاحته حتى لو شجعته عىل ذلك كل  تربئ س
ــي تجرمه قوال  ــني الدولية الصورية الت القوان

والفعل يف خرب كان.
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خلفت األزمة السورية التي اندلعت 
ــع العام  2011م الكثري من اإلرضار  مطل
املادية والبرشية جراء الحرب وسببت 
ــني املواطنني  ــزوح مالي ــرية ون ــة كب ازم
ــرصاع  ــن ال ــاً م ــاورة هرب إىل دول مج
ــجل  ــد س ــل وق ــار الهائ ــم الدم وجحي
ــوريني رقماً قياسياً  عدد الالجئني الس
ــني الجئ  ــن ثالثة مالي ــرث م ــى أك تخط
سوري بحسب تقرير األمم املتحدة يف 
إطار لجوء جماعي يعانون األمرين يف 
ــث صعوبة املرور  ــوء من حي دول اللج

ومتطلبات العيش.
ــدة إن ذلك   ــر األمم املتح وأكد تقري
ــع  ــد ارتف ــني ق ــايس  لالجئ ــدد القي الع
ــنة املاضية  بمقدار مليون مقارنة بالس
ــام إىل أن  ــري األرق ــت الذي تش وىف الوق
ــة  ــني كل ثماني ــن ب ــورياً م ــاً س مواطن
ــالد إىل خارج  ــوريني  قد فروا عرب الب س
ــزوح 6.5 مليون  ــة لن ــدود باإلضاف الح

داخل سوريا نصفهم من األطفال.
ــوريون  ــجل الالجئون الس وبهذا س
ــياً من حيث النزوح وهم اكرب  رقماً قياس
مجموعة الجئني يف العالم وهو مايعني 
ــكان السوريني اجرب  إن قرب  نصف الس
عىل ترك منازلهم  والبحث عن مالذ آمن.
ــؤون  ــة العليا لش ــت املفوضي وأعلن
ــه بجنيف  ــر أصدرت ــني يف تقري الالجئ
ــوريني قد تجاوز  إن عدد الالجئني الس
ــت الذي  ــني الجئ يف الوق ــة مالي الثالث
ــروف املروعة وانعدام األمن  تتزايد الظ
ــارص املدنيون يف  ــالد.. ويح ــل الب داخ
ــتهدافهم  ــدن جوعى كما يجري اس امل

أو قتلهم دون تمييز.
إن  ــة  الدولي ــة  املنظم ــت:  واضاف
ــورية  ــداد املتزايدة من األرس الس اإلع
الالجئة التي تصل إىل البلدان املجاورة 
ــة صدمة وخوف  ــل إفرادها يف حال يص

مع مدخرات قد نضبت.
ولفتت املفوضية إىل وجود مؤرشات 
ــا يتعرض  ــة بخصوص م ــة للغاي مقلق
ــدان  ــم إىل بل ــوريون يف طريقه ــه الس ل
ــم الخطرة حيث  اللجوء إثناء رحالته
ــاط  ــاوى بنق ــع رش ــىل دف ــربون ع يج
ــلحة عىل طول الحدود  التفتيش املس
ــربون  ــن يع ــون الذي ــرب الالجئ ــا يج كم
ــع  ــىل دف ــراء إىل رشق األردن ع الصح

مبالغ ضخمة للمهربني ليتم نقلهم إىل 
بر األمان .

ــة  ــان الغالبي ــة ب ــادت املفوضي وأف
ــوريني  الس ــني  الالجئ ــن  م ــى  العظم
ــل  ــث وص ــان حي ــز يف لبن ــزال ترتك الت
ــوايل 1.14 مليون الجئ  ــم إىل ح عدده
ــا  وتركي ــئ  الج آالف   608 واألردن 
ــدر اجماىل عدد  ــا يق ــا ..وبينم 815 الف
ــجلني اآلن  ــوريني املس ــني الس الالجئ
ــوايل 3 ماليني الجئ فان الحكومات  بح
ــات اآلالف من  ــان املزيد من مئ ــدر ب تق
السوريني يسعون للحصول عىل مالذ 
ــفر عن ضغط هائل  ــم وبما يس يف دوله
ــدول وبنيتها  ــىل اقتصاديات تلك ال ع

التحتية ومواردها .
ــرث من  ــدوىل إن أك ــر ال ــر التقري وذك
ــة الجئني سوريني  أربعة من كل خمس
ــدات  ــش يف البل ــب العي ــعون لكس يس
ــات بينما يعيش  ــارج املخيم واملدن خ

حوايل 38 % يف مالجئ دون املستوى.
ــني إىل إن  ــة الالجئ ــت مفوضي ونوه
عملياتها ملساعدة الالجئني السوريني 
ــخ املفوضية  ــي األكرب عىل مدى تاري ه

منذ 64 عاما.. 
ــو جوترييس املفوض  ــال انطوني وق
ــورية  ــامى لالجئني: إن األزمة الس الس
أصبحت اكرب حالة طوارئ إنسانية يف 
هذا العرص ولكن العالم رغم ذلك اخفق 
ــات الالجئني والدول  ىف تلبية احتياج

املضيفة لهم ..
ــة  لالزم ــتجابة  االس إن  ــاف:  وأض
ــخية ولكن الحقيقة  السورية كانت س

ــري من  ــل بكث ــت اق ــا ظل ــى أنه ــرة ه امل
ــد القتال  ــة وان تصاع ــوب خاص املطل
ــاوالت تفريغ جديدة  مؤخرا ينذر بمح
ــدأ وصول  ــوريا وحيث ب ــق يف س ملناط
ــر الهجمات يف  ــد إىل األردن عىل اث املزي

الرقة وحلب .
ــور  ــة إن تده ــر  الدولي ــال تقري وق
ــوريا  ــد للوضع االمنى داخل س املتزاي
ــعار املواد  ــات فان أس ــدام الخدم وانع
ــلع تقفز لالرتفاع حيث  الغذائية والس
ــز بالقرب من  ــس الخب ــعر كي وصل س
ــعره يف العام  ادلب إىل عرشة إضعاف س

املايض .
ــه  ان ــر  ــة يف التقري ــرت املنظم وذك
ــد  ــة ق ــات املانح ــن إن الجه ــم م بالرغ
ــار دوالر  ــن 4.1 ملي ــرث م ــاهمت بأك س
لخطط االستجابة اإلقليمية املتعاقبة 
ــام 2012 إال  ــذ ع ــورية من ــة الس لالزم
ــن ملياري  ــة إىل أكرث م ــاك حاج إن هن
ــام  ــة الع ــل نهاي ــار ) دوالر قب ( 2 ملي
ــة االحتياجات امللحة  الجاري ملواجه
ــع إن يحتاج أكرث  ــث يتوق لالجئني حي
ــوري إىل دعم  ــن 2.4 مليون الجئ س م
ــريا لفصل  ــة تحض ــابيع املقبل يف األس

الشتاء
ــدة  املتح ــم  لألم ــر  تقري يف  ــاء  وج
ــن 191 ألفاً  ــايض أن أكرث م ــبوع امل األس
ــرب  ــن الح ــنوات م ــالث س ــوا يف ث قتل
ــة األمم  ــه مفوض ــا وصفت ــة فيم األهلي
ــان  ــوق اإلنس ــامية لحق ــدة الس املتح
ــانية كان يمكن  نايف بيالي "بكارثة إنس

تفاديها."

ــة  املعارض ــات  جماع ــت  وافق
ــتئناف  ــس عىل اس ــتانية أم الباكس
ــع الحكومة حول االزمة  املحادثات م
ــع  ــالد، م ــز الب ــي ته ــية الت السياس
ــتمرار مطالبتها باستقالة رئيس  اس

الوزراء نواز رشيف.
ــد ايام من  ــذا التطور بع ــي ه ويأت
ــتباكات بني الرشطة واملحتجني  االش
ــتقالة رشيف  ــون باس ــن يطالب الذي
ــة  ــل ثالث ــن مقت ــفرت ع ــي اس والت
ــا  م ــات،  املئ ــة  واصاب ــخاص  اش
ــش  ــل الجي ــن تدخ ــاوف م ــار مخ اث

الباكستاني.
ويقود االحتجاجات عمران خان 
ــل الدين الكندي طاهر القادري  ورج
ــات  االنتخاب ان  ــان  يزعم ــذان  الل
العامة التي وضعت رشيف عىل راس 

الحكومة مزورة.
وخفت حدة الضغوط عىل رشيف 
ــزاب  اح ــه  دعمت ان  ــد  بع ــاء  الثالث
ــد ان اتهم  ــان وبع ــة يف الربمل املعارض
ــة انصاف  ــارز يف حزب حرك ــو ب عض

ــتان زعيم الحركة عمران خان  باكس
ــىل توجيهات من  ــه تحرك بناء ع بأن
ــة  ــا ارض بمصداقي ــو م ــش وه الجي

الحزب.
وقال الزعيم البارز يف الحركة شاه 
ــتعد  ــيش: ان حزبه مس ــود قري محم
الستئناف املحادثات مع الحكومة يف 
حضور فريق مؤلف من عدة احزاب.
ــتعدون  مس ــن  "نح ــال:  وق
ــتعدون لحل املسالة  للتفاوض ومس
ومستعدون لكرس الصمت. ان عمران 
خان لم يقم بكل هذا لنفسه او لحركة 
انصاف، بل من اجل مستقبل افضل 

لباكستان".
ــة  ــرض وجه ــا ع ــاف: "قررن واض
نظرنا يف فريق املفاوضات املؤلفة من 

جماعات املعارضة".
ــة  حرك ــم  باس ــدث  املتح ورصح 
ــق عبايس:  ــتان رحي ــاف باكس انص
"اليوم سنجتمع مع فريق الحكومة. 
ــنجري  وس ــة  االزم ــت  انته ــد  لق
ــة  الحكوم ــق  فري ــع  م ــات  محادث

بحضور لجنة املعارضة".
ــزب  ــم ح ــق زعي ــد رساج الح واك
ــود  ــذي يق ــالمية ال ــة االس الجماع

املحادثات، تلك الخطوة.
ــف  رشي ــان  خ ــزب  ح ــب  ويطال
ــا عىل االقل  ــتقالة ملدة 30 يوم باالس
حتى يمكن اجراء تحقيق مستقل يف 
االنتخابات التي جرت العام املايض.

وذكر مصدر مقرب من املحادثات 
ــية "لقد تم  لوكالة الصحافة الفرنس
ــرى، ولكن  ــع القضايا االخ حل جمي
ــية ال تزال مطروحة  ــالة الرئيس املس

وهي استقالة نواز رشيف".
ــم  حك ــذي  ال ــش،  الجي ــدر  واص
ــلة من  ــتان لفرتة طويلة، سلس باكس
ــادات العامة للحكومة يف االيام  االرش
ــل مع  ــة التعام ــول كيفي ــرية ح االخ

االزمة، ما ادى اىل انتقاده لتدخله.
ــخصيات  وش ــون  محلل ــال  وق
ــتخدم  حكومية ان الجيش ربما يس
ــد هيمنته عىل  ــة تاكي ــة ملحاول االزم

حكومة رشيف. 
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ــرض  يتع  .. ــتمرار  باس
ــانية  ــة االنس ــال االغاث عم
ــم  بالعال ــدة  ع ــق  مناط يف 
ــد  ويفق ــتهداف  لالس
ــم حياتهم فيما  العديد منه
ــرون لإلصابات  يتعرض اخ
 , ــات  واالختطاف ــة  املميت
ــرية التي  ــم الجهود الكب رغ
ــة  ــاذ البرشي ــا إلنق يقدموه

من الرصاعات املختلفة.
ــجل االرقام أعدادا  وتس
ــخاص يعملون  ــة ألش مهول
ــة تعرضوا  ــال االغاث يف مج
ــرية  ــنوات االخ ــالل الس خ
ــة , وفقد  ــات العنيف للهجم
ــؤالء دون أي  ــن ه ــات م املئ

ذنب.
ــدة  ــم املتح ــرت االم وذك
يف  ــا  له ــر  تقري ــدث  اح يف 
ــام  ــان االرق ــاه ب ــذا االتج ه
ــل 79 من موظفي  تؤكد مقت
ــع العام  ــذ مطل ــة من اإلغاث
ــف  ــى منتص ــاري وحت الج
وان   , ــرصم  املن ــطس  اغس
العام املنرصم 2013 سجلت 
ــام مخيفة تعرضت فيها  ارق
يف  ــة  االغاث ــال  عم ــاة  حي

العالم لالستهداف.
وحسب التقرير االممي 
ــري  تش  ،2013 ــام  الع ــان  ف
ــات فيه إىل مقتل  االحصائي
ــي اإلغاثة،  ــن موظف 155 م
ــة 171 بجروح بالغة  وإصاب
ــم..  منه  134 ــاف  واختط
ــام  ــكل ع ــه بش ــرية بأن مش
ــادة  ــام زي ــذه األرق ــل ه تمث
ــبة 66 باملئة من أعداد  بنس
ــام  بالع ــة  مقارن ــا  الضحاي

السابق.
ــر االممي  ــد التقري ويؤك
ــدر  تتص ــتان  أفغانس ــان  ب
ــدد الهجمات،  البلدان يف ع
ــد مقتل 81 من عاملني يف  بع
ــالل العام  مجال اإلغاثة خ

ــات  املمرض وأن  ــايض..  امل
ــني  واملهندس ــني  واملمرض
ــاند  ــم املس ــي الدع ومقدم
ــون  يواجه ــائقني  والس
ــم  ــرية لحياته ــدات كب تهدي
ــروف  ظ يف  ــم  عمله ــاء  أثن
خطرٍة  للغاية بمناطق عدة 

يف العالم.
ــم من الجهود  وعىل الرغ
التي يبذلها هؤالء العاملون 
ــانية  االنس ــم  وخدماته  ,
 , ــاء  الضعف ــاعدة  مس يف 
ــة  ــتهدافهم جريم ــان اس ف

انسانية كبرية.
ــوس،  ــريى آم ــول فال تق
ــة يف حاالت  ــقة اإلغاث منس
ــن  ــة: "نح ــوارئ االممي الط
ــع العاملني يف  ــيد بجمي نش
ــن  ــاني الذي ــال اإلنس املج
ــاعدة  يعملون من أجل مس
ــرث  األك ــات  الفئ ــم  ودع

ضعًفا".
ــاح  الجتي ــرا  ونظ
ــات عدد من مناطق  الرصاع
ــة  منطق ــة  خاص ــم  العال
ــط وافريقيا ,  ــرشق االوس ال
فان تقديرات االمم املتحدة 
ــني  ــري اىل ان  108 مالي تش
ــخص  ش ــم  العال ــول  ح
ــاعدات  مس إىل  ــة  بحاج
ــاج  وتحت ــانية،  إنس
ــانية مبلغ  املنظمات اإلنس
ــة  لتلبي دوالر  ــار  ملي  17.1

احتياجاتهم.
ــم جاهدا  ــعى العال ويس
ــني  ــؤالء العامل ــة ه اىل حماي
ــم  حياته ــرض  تتع ــن  الذي
للخطر عرب عدد من وسائل 

وطرق الحماية .
ــس األمن  ــد مجل واعتم
الدويل الشهر املنرصم، قرارا 
باإلجماع، لحماية العاملني 
يف املجال اإلنساني، يصف 
الهجمات عليهم بـ "جرائم 
حرب"، ويدعو إىل املساءلة 

عىل ارتكابها.
ــرار الذي  ــذا الق ــد ه ويع

ــم 2175 هو األول  ــل رق يحم
ــأن،  ــذا الش ــه يف ه ــن نوع م
ــذ الهجوم عىل مقر األمم  من
املتحدة يف بغداد عام 2003.
وذكر املندوب الربيطاني 
ــدة،  املتح ــم  باألم ــم  الدائ
ــفري مارك اليل غرانت،  الس
ــة  ــذي تولت بالده الرئاس ال
ــال املجلس  ــة ألعم الدوري
لشهر أغسطس املايض، إن 
"القرار يظهر وحدة مجلس 
ــن  ــة م ــأن حماي ــن بش األم
ــاني  يقومون بالعمل اإلنس

املنقذ لألرواح".
ــات  ترصيح يف  ــع  وتاب
ــا  "اعتمدن ــني:  للصحفي
ــة  خلفي ــىل  ع ــرار  الق
ــدة  املتزاي ــدات  التهدي
ــال  املج يف  ــني  العامل ــد  ض
ــهدت  ــاني، حيث ش اإلنس
خمس دول تلك التهديدات 
ــتان  أفغانس ــي:  وه
والصومال وسوريا وجنوب 

السودان والسودان".
ــذا  ــال: "يف ه ــيض قائ وم
العام وحده، قتل حتى اآلن 
ــني يف املجال  ــن العامل 79 م

اإلنساني يف تلك البلدان".
ــدويل،  ال ــرار  الق ــث  وح
ــرصاع يف  ــراف ال ــع أط جمي
ــة  املختلف ــم  العال ــق  مناط
ــول  بالوص ــماح  الس ــىل  ع
ــق  عوائ دون  ــاني  اإلنس

للعاملني يف هذا املجال.
ــيل  ــرار ع ــص الق ــا ن كم
"تصميم مجلس األمن عىل 
ــوات املالئمة  ــاذ الخط اتخ
لكفالة سالمة وأمن العاملني 
ــاعدة  ــال تقديم املس يف مج
ــي األمم  ــانية وموظف اإلنس
ــراد املرتبطني  املتحدة واألف

بها".
ــان  ب ــون  مراقب ــرى  وي
ــة  اإلغاث ــال  عم ــة  حماي
ــؤولية  ــي مس ــانية ه اإلنس
ــة, وانه  ــراف املتصارع األط
ــع أطراف  ــىل جمي يتعني ع

ــلحة  املس ــات  الرصاع
ــدويل  ــون ال ــزام بالقان االلت
ــك القانون الدويل  بما يف ذل
ــق التي  ــاني واملواثي اإلنس
تحكم سالمة موظفي األمم 
ــاء بااللتزام  املتحدة، والوف
ــال  عم ــة  بحماي ــاص  الخ

اإلغاثة اإلنسانية.
ــون ودول  ــب مراقب وطال
ــدول  وال ــدة  املتح ــم  األم  ,
ــوكاالت  وال ــاء  األعض
ــة  ــري حماي ــانية ، توف اإلنس
ــال اإلغاثة ، إىل  ــاملة لعم ش
ــقة  ــراءات منس ــاذ إج إتخ
ــة من أجل تضافر  وملموس
ــني  ــه يتع ــا أن ــود.. كم الجه
ــن  م ــدة  املتح ــم  األم ــىل  ع
ــا  ــل مميزاته ــا تفعي جانبه
ــراء  وإج ــل،  كام ــكل  بش
ــني  معمق ــم  وتقيي ــل  تحلي
ــات  والتحدي ــر  للمخاط
ــد تنفيذ أعمال  ــة عن الكامن
اإلغاثة اإلنسانية يف مناطق 
ــكازا عىل احرتام  الرصاع ارت
وجهات نظر الدول املعنية، 
ــل  ــىل التواص ــاظ ع والحف
ــراف  األط ــع  م ــيق  والتنس
املتصارعة ، وتدعيم حماية 

عمال اإلغاثة .
ــىل إتخاذ  ــؤالء ع واكد ه
ــدة للتغلب  ــراءات موح إج
ــىل جميع  ــال ع ــكل فع بش
ــي  الت ــة  ــات األمني التحدي
ــة..  ــال اإلغاث ــا عم يواجهه
ــس  ــىل مجل ــني ع ــا يتع كم
ــىل نحو  ــوم ع ــن "أن يق األم
ــاطة  وس ــراء  بإج ــل  فاع
ــية  ودبلوماس ــية  سياس
ــجع األطراف  ــة، ويش وقائي
ــل خالفاتها  املعنية عىل ح
ــلمية مثل الحوار  بطرق س
ــاوض، ويمنع الرصاع  والتف
ــده،  تصعي دون  ــول  ويح
ــل  ــاد ح ــىل إيج ــل ع ويعم
ــيايس، وبهذا يخفف من  س
ــة من  ــال اإلغاث ــاة عم معان

أسبابها الجذرية".

غزة تضمد الجراح وإسرائيل تسرق مزارع الزيتون

تجاوزوا الثالثة ماليني الجئ

الالجئون السوريون.. تراجيديا إنسانية 
قيد التكريس

املعارضة الباكستانية توافق على 
استئناف الحوار مع الحكومة

تزايد استهداف عمال االغاثة بمناطق 
الصراعات يف ظل غياب وسائل الحماية

االستيطاني  النهج  عىل  جديدة  ليست  خطوة  يف 
استفزازية  دالالت  ذات  بدت  ولكنها  املتواصل 
 4000 الـ (ارسائيلية) ضم  الحكومة  أقرت  وابتزازية 
دونم من أرايض الضفة الغربية ليصري مفتوحاً عىل 

قراءات عديدة.
يف التوقيت بدا القرار وكما لو أنه محاولة انتقامية لفشل الحرب 
عىل غزة وما ترتبت عنها من خسائر عىل الكيان الصهيوني 
الدوالرات  من  مليارات  بعديد  تقدر  اقتصادية  وخاصة 

ومواجهتها تتطلب سنوات غري قليلة.
إىل ذلك كان القرار ارتبط بذات الرتضية للمستوطنني 
والجماعات املتطرفة التي دفعت إىل الحرب لتصطدم 
مصري  وضعت  التي  الفلسطينية  الحق  إرادة  بقوة 
املستوطنني قرابة غزة يف مهب الضياع بعد أن عجزت 
ولجأت  حمايتهم  عن  يقهر  ال  الذي  الجيش  قوات 
يتدبروا  بأن  منهم  الطلب  إىل  االحتالل  سلطات 
حماية أنفسهم بعد أن طالت يد املقاومة عمق الكيان 

الصهيوني وأصابت حياة املجتمع االرسائييل بأرسه.
القرار يأتي يف سياق النهج االستيطاني لالحتالل والذي تزايد 
عىل نحو ملحوظ ابان رئاسة أوباما الذي أعاد تدوير سياسة 
لألمر  خصوصاً  والفلسطيني  عموماً  العربي  املوقف  تطويع 

الواقع عىل االحتالل.
(ارسائيل)  تعدل  أن  تمنت  األمريكية  اإلدارة  أن  ومع 
عن قرارها.. بيد أن هذا املوقف (الالموقف) يندرج يف 
سياق التالعب األمريكي ومن ذلك محاولة العودة إىل 
املفاوضات العبثية التي لم تعد قابلة لالستمرار وهذا 
ما أكده الرئيس الفلسطيني حني قال من غري املقبول 

االستمرار يف املفاوضات القائمة.
جرت  التي  املستوطنات  عدد  أن  هو  باإلشارة  جدير  هو  ما 
إقامتها يف الضفة الغربية يزيد عن 200 مستوطنة وهي تضم 

قرابة 600 ألف مستوطن.
القرار يجهز عىل ما تبقى من أرايض الضفة يف تحد 
لعاملنا  تجاهل  ويف  باألساس  وللعرب  للفلسطينيني 

الدويل بمواثيقه واإلنساني بقيمه.
إنهاء  الفلسطيني  التوجه  يف  يكون  بلطجة  هكذا  عىل  والرد 
االحتالل بطبيعته ومرتتباته وهذا هو املسار الحقيقي الستعادة 

الحقوق الفلسطينية.

إنهاء االحتالل

"א !��������
'א&% ���א�$#�#

فرنسية تستعيد ابنتها من زوجها 
"املجاهد" يف سوريا

ــية من استعادة ابنتها (عامان) التي اقتادها  تمكنت امرأة فرنس
ــوريا  والدها اىل تركيا التي كان يريد كما تقول، التوجه منها إىل س

ــوف  صف يف  ــال  للقت
التنظيمات املتطرفة.

وزارة  يف  ــدر  مص ــال  وق
ــية:  الفرنس ــة  الداخلي
ــم  رحي ــم  مري األم  إن 
ــة  والطفل ــنة)  س  25)
ــا  تركي ــن  م ــتعودان  س
ــرة  طائ يف  ــا  فرنس إىل 
وزارة  ــتأجرتها  اس
ــا  خصيص ــة  الداخلي

لذلك.
ــد  ــف األب األح ــد أوق وق
ــه  ــا ومع ــايض يف تركي امل
ــع  ووض ــيا  آس ــه  ابنت
ــد  ــني قي ــك الح ــذ ذل من
ــب  بحس ــاز"  "االحتج

املصدر نفسه.
وكانت مريم رحيم حضت يف (مارس) املايض السلطات الفرنسية 
ــهراً التي  ــة الـ23 ش ــة لطفلتها ابن ــع الرهين ــرتاف بوض عىل االع
اقتادها والدها إىل سوريا حيث ذهب، كما تؤكد، للقتال يف صفوف 

تنظيم  متطرف.
ــابة أن زوجها، الذي بدأت معامالت للطالق منه  وأكدت املرأة الش

والتي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، موجود يف سوريا.

فنزويال غاضبة من برنامج تلفزيوين 
أمريكي

 “  Legends  ” ــي ــي األمريك ــج التلفزيون ــال الربنام ــدت فنزوي  انتق
ــيل نيكوالس مادورو عىل  ــبب حلقة ذكرت أن الرئيس الفنزوي بس

صلة برشاء اسلحة كيماوية لقمع االضطرابات يف بلده.
ــن (اللجنة  ــز : ”نطلب م ــالم ديليس رودريج ــرت وزيرة اإلع وذك
الوطنية لالتصاالت) كونتايل فتح تحقيق يف األكاذيب واالباطيل 

بحق الرئيس نيكوالس مادورو يف حلقة ليجندز.“
ــة ليجندز التي اذيعت عىل قناة تي.إن.تي  وأضافت قائلة: ”حلق
ــال االمربيالية ضد  ــوودي لألفع ــيناريو هولي ــة تمثل س األمريكي

حكومات رشعية.“
ــينرشي  ــت س واعتذرت فوكس 21 -اململوكة لرشكة توينتي-فرس

املنتجة للربنامج- إىل مادورو يف بيان.
ــل خيايل.  ــح عم ــكل واض ــو بش ــدز ه ــس 21: ”ليجن ــت فوك وقال
ــدم حقائق واقعة  ــأن الربنامج يق ــم يتعمدوا االيحاء ب املنتجون ل

عندما ذكر اسم الرئيس مادورو. نعتذر بشدة للرئيس مادورو.“
وواجه مادورو مظاهرات عنيفة يف الشوارع عىل مدى ثالثة اشهر 
ــم وتفيش الجريمة  ــام احتجاجا عىل ارتفاع التضخ ــة الع يف بداي

ونقص السلع األساسية.

 مــن  العالـــــم

صورة الخميسصورة الخميس

جانب من إسالم داعشجانب من إسالم داعش


