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كيف ندعم أبا مازن؟
بكر أبوبكر     

لها  يتعرض  التي  الضغوطات  حجم  عن  الكثيرون  تحدث 
الرئيس أبومازن كما تحدث هو ذاته عنها علنا وبصراحة تامة، 
المؤيدين لسياسات  لدى  للجميع سواء  األمر واضحا  وأصبح 
فالقضية  لها،  المناوئين  أو  الفلسطينية  والقيادة  الرئيس 
الفلسطينية تمر بمنعطف جديد وخطير جدا والرئيس يخوض 
ثقيل  بحمل  يديه  بين  يمسك  حيث  صعبة  سياسية  عملية 
قد ال يستطيع االستمرار بحمله في ظل الضغوط السياسية 
واالقتصادية والهاتفية التي تمارس عليه وبالتالي علينا من 

القريب قبل البعيد.
(أبو مازن  ان  الخازن محذرا  والمحلل جهاد  الكاتب  قال  لقد 
زعيم  أي  على  قبل  من  مثله  أر  لم  هائل  لضغط  يتعرض 
فلسطيني أو عربي، الواليات المتحدة تضغط وكذلك االتحاد 
األوروبي واألمين العام لألمم المتحدة وبعض الدول العربية، 
ومعها المنظمات الفلسطينية كافة، بما فيها فتح. وقد هدد 
أبو مازن باالستقالة إذا لم يجد مخرجا، وأنا أعرفه جيدا وأعرف 

أنه قادر على االستقالة) ولكن الحياة. 
عندما استنجد الرئيس بالعرب قالوا له المقولة الشهيرة اذهب 
الورقي  اللفظي  والدعم  القعود  واختاروا  فقاتال  وربك  أنت 
المنكرة  والدعائي الذي ال يغني وال يسمن، وبدأت األصوات 
واألقالم المشبوهة تنهش بالرجل الصامد وهو يعلن جهارا 
نهارا أن تفضلوا وقفوا إلى جانبي إلى جانب قضيتكم موضحا 
بجالء تمسكه بمرجعية التفاوض واألسس التي يجب أن تقوم 

عليها ولكن ال مجيب إال أصوات خافتة هنا وهناك.
وراء  المتخندقة  وقفته  أبومازن في  األخ  نريد دعم  كنا  ان 
الثوابت فعلينا أن نحسم أمرنا أوال كحركة فتح وثانيا كسلطة 
وفلسطينيين وثالثا كأمة عربية، فالقتال يحتاج لسيوف من 
القتال -والسياسة  حديد وليس لسيوف من ورق، بمعنى أن 
قتال شرس وان بأدوات غير حربية اال أنها أصعب- يقتضي 
منا أن نكون جزءاً  من القضية ومتطلباتها كي نكون جزءاً من 

الحل وتوابعه.
الوطنية أن تقف صفا واحدا  السلطة  على حركة فتح وعلى 
موحدا إلى جانب الرئيس في مواقف الثبات ، وعليها لذلك أن 
تجد الوسيلة الفضلى بتطوير المقاومة الشعبية ضد المحتل 
وتصعيدها، وعليها أن تستنهض كرامة األمة وعمق انتمائها 
الحقيقي للقضية والمقدسات عبر خطة عالقات طويلة األمد 
الخاصة  العربية ومصالحها  والدول  األمة  أهداف  بين  تربط 

ومصلحتها في فلسطين سياسيا واقتصاديا ودينيا.
يقول راجح الخوري في (النهار)( وسط الضغوط المتزايدة على 
«ارفعوا  اطالق صرخة مدوية:  يتعين  الفلسطينية  السلطة 

ايديكم عن رقبة ابو مازن».)
ليصلب  العربية  األمة  قادة  الى  أبومازن  الرئيس  اتجه  لقد 
الموقف الفلسطيني فأضعفوه بغالبهم، واتجه لهم ليدعموه 
باعتبارهم جزءاً من القضية والذي يعتقد بنفسه كذلك فإنه 
أدواته فإن لم تكن  السياسي كل  القتال  يدخل في مشروع 
المدافع والصواريخ فالدعم االقتصادي، فعندما يصرخ الرئيس 
أن الضغط يطال االقتصاد الفلسطيني وقوت الناس ال يهب أي 
نظام عربي ليرسم طريقا للدعم الحقيقي يجعل من مواقف 
للثبات والتطور بل يجد من  المسندة عربيا قابلة  أبي مازن 

يشجعه منهم على التقهقر والتنازل والتراجع.
وكل ذلك كي ال يقوم قادة العرب بواجبهم الحقيقي بعد تسويد 
الورق بالكالم األجوف ، أنظروا للمعادلة: القدس والمقدسات 
فيها محاصرة وفي خطر داهم وال أحد من أمة المليارات يتقدم  
يبلغ  الذي  اليهودي  المليونير  بمبادرات كمبادرات  إلنقاذها 
عمره أكثر من ٨٠ عاما اآلن (ارفنغ موسكوفتش) مثل شراء 
األراضي والبيوت والمؤسسات والمساحات المجاورة لألقصى 
والصخرة، وال أحد يتقدم أيضا لدعم الناس واألراضي بالضفة 
والجدار  األراضي  والمستوطنات وسرقة  بالجيش  المحاصرة 
وتحتاج أراضيها لمن يدعم ويدفع الستثمارها وزراعتها بكافة 

أنواع األشجار والنباتات.
وال يتقدم أحد من األمة العربية بمشروع للدعم يثبت الناس 
في  (الروابي)  مدينة  كما  مدنا  لهم  يبني  أو  أراضيهم  في 
المناطق المصنفة (ج) والتي يقول عنها د.مناحم كالين األستاذ 
السيطرة عليها يمثل  ان  إيالن)  (بار  االسرائيلي في جامعة 

مفتاح النجاح ألي سياسة بالضفة.
وعندما يصرخ الفلسطينيون ساندوا األقصى وزوروه  وصلوا 
يتهم  يخرج من  وأسيرا  وحيدا شريدا طريدا  تدعوه  وال  به 
بالعمالة وينهى عن ذلك. وعندما تظهر دعوات لدعم االقتصاد 
ذل  من  لتخليصهم  العمال  آالف  تشغيل  عبر  الفلسطيني 
اضطرارهم لكسب عيشهم في المستوطنات أو داخل الخط 
األخضر وبدل إثقال ظهر األمة بالعمل لديها في ظل التعقيدات 

المتواصلة تجد أن ال مجيب.
أدوات  عن  الرحمن  عبد  عادل  والمحلل  الكاتب  تحدث  لقد 
المعركة السياسية في جريدة الحياة الجديدة وكان محقا حيث 
اليمين  واختراق جبهة  الخط األخضر  بالنضال داخل  أجملها 
السلمي،  الفلسطيني  النضال  نطاق  وتوسيع  اإلسرائيلي، 
وتحقيق المصالحة والتضامن الدولي وتوسيع مقاطعة البضائع 
العربية ما  القيادات  اإلسرائيلية، وخلق قواسم مشتركة مع 
نظن أننا نتعرض له، واستثمار القوى العربية الشعبية وأخيرا 
نتفق معه  ما  اليمينية  الحكومة  المفاوضات مع  إدارة  حسن 

فيه كليا. 
وفوق ذلك فال دولة عربية ممن تقيم عالقات مع اإلسرائيليين 
أو حتى  اقتصاديا  أو  المميزة سياسيا  أن تهتز عالقتها  تريد 
سياحيا معهم فتستمر صفقات الغاز والنفط والزيارات السياحية 
ومليارات الدوالرات من التجارة البينية التي تمأل أسواق األمة، 
أعواد  الفلسطينية  والقيادة  مازن  ألبي  ينصبون  ذلك  ومع 
المشانق بعد كل اتهام يوجهونه له بالتقصير أو التفريط أو 
التنازل عبر أبواقهم وفضائياتهم المنحرفة قوميا، والمنصرفة 
عن األخطار المحدقة باألمة إلى االستهتار بعقل الناس والكذب 
عليهم وشن الحمالت الوهمية وتحويل األنظار عن المليارات 
التي تمأل الجيوب من العالقة مع (إسرائيل) دون أي دعم من 

أي نوع للقضية الفلسطينية يضر بمثل هذه العالقات.
ان كنتم ال  رقبته  وابتعدوا عن  مازن  أبي  ال تضغطوا على 
تريدون دعمه، ألن من يريد النتائج ال يقف متفرجا كما تفعلون 
واضعا يديه خلف ظهره ال يحركها اال حين الحاجة ألن يصفق 
وكأن ال  النعوت  بأبشع  يقذفه  الفائز وحينما يخسر  للفريق 

حول له وال قوة.

خالل افطار جماعي في جنين

األحمد: الرئيس أكد على بقاء قضية األسرى على سلم األولويات 
البرلمانية وعضو لجنتها المركزية  جنين - وفا- قال رئيس كتلة حركة فتح 
بقاء قضية  أكد على  الرئيس محمود عباس  إن  امس،  األحمد، مساء  عزام 

األسرى على سلم األولويات.
وأضاف األحمد، في كلمته ممثال عن الرئيس خالل اإلفطار الجماعي والمهرجان 
الذي أقامته وزارة شؤون األسرى والمحررين، بالتعاون مع نادي األسير ومحافظة 
جنين وحركة فتح بالمحافظة، وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، «أنه لن 
والقدس، وكافة  يكون هناك سالم قبل إطالق سراح األسرى، وأسرى ٤٨، 

األسرى واألسيرات في الضفة وغزة واألسرى العرب».
وحضر المهرجان إلى جانب األحمد، وزير شؤون األسرى عيسى قراقع، ووكيل 
وزارة شؤون األسرى زياد أبو عين، ومحافظ جنين قدورة موسى، ورئيس نادي 
األسير قدورة فارس، ونواب كتلة حركة فتح جمال حويل، وشامي الشامي، ونجاة 
أبو بكر، والعميد راضي عصيدة قائد المنطقة، وقادة األجهزة األمنية، ومدراء 
المؤسسات المدنية، والفعاليات والقوى وأهالي األسرى، ووفد من داخل أراضي 

عام ٤٨ ممثال عن الرابطة العربية لألسرى والمحررين. 
وتابع األحمد: «إننا في هذا اليوم وفي هذه الذكرى، ذكرى إحياء شهداء الحركة 
األسيرة، الشهيد بسام إبراهيم السمودي من بلدة اليامون، وأسعد جبرا الشوا 
من مخيم الشجاعية في قطاع غزة اللذان استشهدا بتاريخ ١٦-٨-١٩٨٨ في 
سجن النقب الصحراوي، وستة شهداء من محافظة جنين، وكافة شهداء الحركة 
األسيرة واألسرى القابعين خلف قضبان سجون االحتالل، عهد علينا نجدده في 
كل مناسبة، في كل المحطات النضالية ومن ضمنها المحطة التفاوضية أنه لن 
يكون هناك سالم قبل إطالق كافة سراح ألسرى وتبيض السجون، ألنه بتحرير 

فلسطين سيتحرر األسرى».
وأشار األحمد إلى أن إسرائيل تحاول باستمرار التهرب من كافة التزاماتها تجاه 

األسرى بحجة ما تسميه «األيادي الملطخة بالدماء».
وأثنى على دور وزير شؤون األسرى قراقع في إحياء هذه المناسبة، والذي اختار 

هذا اليوم، يوم شهيد الحركة األسيرة الفلسطينية. 

من جهته، دعا الوزير قراقع إلى اعتبار يوم ٨/١٦، يوما لشهداء الحركة األسيرة 
داخل سجون  وتضحياتهم  لنضاالتهم  ووفاء  لذكراهم  تخليدا  عام  من كل 
االحتالل، حيث وصل عدد شهداء الحركة األسيرة إلى ٢٠٠ شهيد سقطوا منذ 

عام ١٩٦٧ .
واعتبر قراقع أن عمليات استخدام القوة المفرطة بحق المعتقلين تكررت مرارا 
المطاطي  المبرح والرصاص  العصي والضرب  أكثر، استخدم خاللها  و بعنف 
العديد من  المئات واستشهاد  الى إصابة  أدى  الحي، ما  والرصاص  والحارق، 
متبعة في سجون  زالت  ما  السياسة  أن هذه  ذلك، مضيفا  جراء  المعتقلين 
ومعتقالت االحتالل اإلسرائيلي حتى يومنا هذا، ما يستدعي العمل من أجل 

وضع حد لها .
وأكد أن سياسة استخدام القوة المفرطة بدأت منذ عام ١٩٦٧ وأصبحت سياسة 
ثابتة في تعامل إدارة مصلحة السجون مع المعتقلين، ولكن هذه السياسة أخذت 
القمع  المنصرمة نسبة كبيرة من عمليات  األعوام  آخر، حيث شهدت  منحى 

العنيفة ضد المعتقلين في كافة السجون والمعتقالت اإلسرائيلية.
المحافظ قدورة موسى،  المهرجان عدة كلمات، منها كلمة  ألقيت خالل  كما 
وقدورة فارس وكلمة وفد الــ ٤٨، وكلمة لنادي األسير في جنين ألقاها راغب 
الشهيد  عائلة  وكلمة  ارميلة،  أبو  ألقاها عطا  فتح  وكلمة حركة  دياك،  أبو 
السمودي ألقاها علي سمودي، أكدت أن شهداء الحركة األسيرة واألسرى هم 
وأنه بنضالهم  الفلسطيني،  لقادة شعبنا  العودة  الذين خطوا وسطروا جسر 
النضال حتى  العزيمة باالستمرار في  وصمودهم وتضحياتهم نستمد منهم 

تحقيق الحلم الفلسطيني. 
وتخلل اإلفطار والمهرجان، تكريم أسر شهداء الحركة األسيرة من بينهم شهداء 
المحافظة وهم: عجاج ياسين عالونة، وعلي محمود أبو الرب، وفادي عبد اللطيف 

أبو الرب، وبسام إبراهيم سمودي، ومروان حسن معالي، وبشار بني عوده .
وقدمت الرابطة العربية لألسرى والمحررين درع أسرى الداخل لكل من الوزير 

قراقع، ورئيس نادي األسير قدورة فارس.

شارك فيه ٢٦١٥ طالباً وطالبة 

وزيرة التربية والتعليم العالي تتفقد سير االمتحان الشامل لكليات المجتمع

الوزيرة العلمي تتفقد سير امتحان الشامل.                (وفا)

رام اهللا  الحياة الجديدة- – بدأ نحو 
٢٦١٥ طالباً وطالبة امس بتقديم 
االمتحان التطبيقي الشامل لكليات 
المجتمع في ٢٠ كلية تقنية وكلية 
مجتمع بالضفة، موزعين على ٤٦ 
التكنولوجيا  تخصصاً، وعلى برامج 
المالية  والعلوم  المعلومات  وإدارة 
لمهن  ا و قة  لفند ا و  ، فية لمصر ا و
الطبية المساندة، والبرامج الهندسية 
والصحافة واإلعالم، والسكرتارية.  

والتعليم  التربية  وزيــرة  وتفقدت 
قاعات  العلمي،  لميس   . أ العالي 
االمتحان في كلية فلسطين التقنية/ 
رام اهللا للبنات وكلية العلوم التربوية 
عام  مدير  بمرافقة  المعلمين  دار 
زياد  د.  والتقني  المهني  التعليم 
الوزيرة  جويلس ومدير عام ديوان 
عام  مدير  ونائب  الراميني  محمد 
التعليم التقني والمهني نصر عوض 
التربوي عبد  اإلعالم  دائرة  ومدير 
ربيع  م.  و  جــامــوس  أبــو  الحكيم 
االمتحانات  ــرة  دائ من  شملة  أبــو 
ت  يا مجر سير  على  ن  طمئنا لال

االمتحان. 
االمتحان،  قاعات  تفقدها  وخــالل 
أكدت العلمي على ضرورة االهتمام 
فع  ر و لمهني  ا و لتقني  ا لتعليم  با
الكليات بشكل  الطلبة في  مستوى 
ق  سو ت  جا حتيا ا يلبي  و شى  يتما
العمل المحلي، والتطورات المستجدة 
التكنولوجي  التقدم  يفرضها  التي 
وبشكل  لعالمي،  ا المستوى  على 
أهدافها  الــوزارة من تحقيق  يمكن 
زيادة  إلى  الساعية  االستراتيجية 
التوجه نحو التعليم المهني والتقني. 
الشامل  امتحان  أن  العلمي  وبينت 
سية  سا أل ا ت  لمتطلبا ا من  يعتبر 
لتقنية  ا ت  لكليا ا طلبة  يج  لتخر
من  سنتين  ء  نها إ بعد  لمجتمع  وا
الدراسة، وذلك من اجل ضمان ارتقاء 
الخريجين إلى المعايير التي وضعتها 

وزارة التربية. 
وأوضحت العلمي أن امتحان الشامل 
له فوائد كبيرة على الطلبة، بحيث 
يدفعهم نحو النضج األكاديمي عبر 
قيامهم بإجراء مراجعة شاملة لكل 
ما تعلموه على مدار عامين كاملين، 
سوق  نحو  الطريق  أول  ووضعهم 

العمل وفي إنشاء عملهم الخاص. 
من جانبه أكد د.جويلس أن مجريات 
االمتحان الشامل تمت بشكل منظم 
وكامل حسب ما خطط له من خالل 
توفير كل اإلجراءات الالزمة إلنجاح 
االمتحان الذي ستمتد فترة انعقاده 
إلى ثالثة أيام في بعض التخصصات.     
أجري  االمتحان  أن  وبين د.جويلس 
منها  تخصصاً،   ٤٦ مــن يقرب  لما 

لتقييم  عملياً  تطبيقياً  امتحاناً   ٤٠
لمهارات  الطالب  تطبيق  مهارات 
التخصصات العلمية باإلضافة إلى ٦ 
أوراق نظرية تعالج جميعها بشفافية 
امتحان  منوال  على  عالية  وسرية 
الثانوية العامة، بحيث تخضع جميعها 
رة  وزا بإشراف  المركز  للتصحيح 
التربية والتعليم العالي والمؤسسات 
إلى  باإلضافة  العالقة  ذات  العامة 

مؤسسات القطاع الخاص.  
بة  بمثا يعتبر  االمتحان  أن  مبيناً 
الكليات  عملية تقييم على مستوى 
والمؤسسات من حيث اإلدارة والعملية 
التدريسية والتعليمية والتعلُمية من 
جهة، وعلى الطلبة من حيث مستوى 
لمكتسبة  ا تهم  يا كفا و تحصيلهم 

الدراسة ومطابقة ذلك  فترة  خالل 
مع حاجات سوق العمل لمن يلتحق به 
ومع متطلبات استكمال الدراسة في 
التعليم العالي ضمن برامج وأنظمة 
التجسير المقرة من قبل الوزارة من 

جهة أخرى.  
ينفذ  االمتحان  أن  د.جويلس  وبين 
بالشراكة ما بين المختصين في وزارة 
التربية والتعليم العالي  والجامعات، 
باإلضافة إلى ممثلي القطاع الخاص 
الــوزارة  أن  العمل. مضيفاً  وســوق 
تقييم سنوية شاملة  تجري عملية 

لالمتحانات وتعمل على تطويرها. 
عميدا  الوزيرة  استقبال  في  وكان 
الكليتين م . محمود صالح ود. محمد 

عمران وطاقم من الكليتين.

خالل لقاء نظمه مركز شمس بطولكرم

التأكيد على ضرورة االستناد الى القانون الدولي في حماية حقوق االنسان
طولكرم – الحياة الجديدة - عقد مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» لقاء 
في طولكرم حول مبدأ التدخل في القانون الدولي لحماية حقوق االنسان. و افتتح 
اللقاء الذي حضره عدد من ممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية حسين قصول 
المتعلقة بحقوق االنسان من  انتقال المسائل  من المركز مؤكداً على أنه بعد 
سلطات االختصاص الداخلي للدول الى االختصاص الدولي، من خالل االتفاقيات 
الدولية، وبارادات الدول ذاتها نتيجة اشتراكها وانضمامها الى تلك االتفاقيات 
والتزامها بنصوصها بدءاً من ميثاق االمم المتحدة، أصبحت تلك القواعد ملزمة 
للدول، وتولدت عنها التزامات دولية بضمان احترام الحقوق والحريات األساسية 
لالنسان، واشار مقبول ان قبول الجهات المختصة في االمم المتحدة، كمجلس 
حقوق االنسان، التقارير من الدول حول مدى احترامها للحقوق والحريات الواردة 
في العهود والمواثيق الدولية، وقبولها واستقبالها للجان الدولية العاملة في مجال 
حقوق االنسان، لزيارة الدول ورصدها الوضاع حقوق االنسان، ومنها زيارة السجون 
والتعرف على واقع المساجين، يدل على ان الدول قبلت بالتزاماتها حيال تلك 
المسائل، كونها أصبحت قواعد قانونية آمرة، تتعلق بالنظام القانوني الدولي، 
ومخالفتها تستوجب المالحقة القضائية وانزال العقاب على مرتكبيها من خالل 
المحاكم الوطنية أو أمام محكمة الجنايات الدولية أو محاكم جنائية خاصة، تنشأ 
خصيصاً لمحاكمة مرتبكي الجرائم التي نصت االتفاقيات الدولية عليها، كالجرائم 

ضد االنسانية، وجرائم االبادة الجماعية، وجرائم الحرب وغيرها. 
من جهته أوضح بشار الديك أن الضمانات لحماية حقوق االنسان تكرست في 
اعتماد القوانين الوطنية لقواعد القانون الدولي لحقوق االنسان، حيث تبنت أغلب 
دساتير دول العالم القواعد المتعلقة بالحقوق والحريات االساسية التي وردت في 
المواثيق الدولية. وباعتبار الدستور في كل دولة هو القانون االساسي، لذلك ال 
المرتبة االدنى منه بما يخالفه، وكفل  التي تأتي في  القوانين  يجوز ان تسن 
نظام الرقابة على دستورية القوانين، عدم مخالفة القوانين للدستور، أو الغاء 
القوانين التي تصدر مخالفاً للدستور، مما يجعل - ولو نظرياً - الحقوق والحريات 
االساسية مصانة من كل مخالفة. وفي نظام قبول التبليغات والشكاوي والطعون 
الفردية ضد االنتهاكات المرتكبة بالحقوق والحريات االساسية لالنسان، والذي 
يقوم مجلس حقوق االنسان – لجنة حقوق االنسان سابقاً – بدراستها وفحصها 
وتقديم التوصيات بشأنها وتحويلها الى الجمعية العامة لالمم المتحدة. وبدور 
االمين العام لالمم المتحدة على تنفيذ المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق االنسان. 
الدولية، ومحاكم  الجنائية  المحكمة  الدولية والمتمثلة في  الجنائية  وبالحماية 
الجنايات الخاصة والمنشأة لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم، وانزال العقاب عليهم. 
الدولي لحماية حقوق االنسان في  الديك على أن هناك شروطا لتدخل  وشدد 
مقدمتها وجوب االستناد الى قواعد القانون الدولي، فلكي يكون التدخل الدولي 
لحماية حقوق االنسان مشروعاً ال بد وأن يستند الى قواعد القانون الدولي، في 
شقه المتعلق بحقوق االنسان، وتتمثل تلك القواعد في االتفاقيات الدولية، التي 
أقدمت الدول بارادتها الحرة على التوقيع والمصادقة عليها، أو االنضمام اليها 

الحقاً، بما يولد من التزامات على االطراف المتعاقدة التي يكون من الواجب تنفيذ 
المسائل من االختصاص  االلتزام يخرج بعض  االلتزامات، حتى وإذا كان  تلك 
الداخلي للدولة، فالعقد الدولي الذي نشأ بين الدول، لم ينشأ إال ليحافظ على 
أمن المجتمع الدولي واستقراره، وليحمي االنسان واالجيال المقبلة من االنتهاكات 
التي ترتكب أو قد ترتكب، وال يتم ذلك إال إذا قررت الدول المنضمة الى ذلك 
العقد بالتنازل - ضمنياً - عن بعض اختصاصاتها الداخلية والتي لم تعد تنازالً 

عن سيادة الدولة على اقليمها من أرض وشعب وثراوات.  
أما التدخل عبر المنظمات الدولية فقال إن مؤدى ذلك أن يصدر قرار التدخل من 
الدولية،  الدولية المخولة، بموجب االتفاقيات  منظمة االمم المتحدة، والهيئات 
بحماية  الدولية  واالتفاقيات  المواثيق  بموجب  مكلفةً  الدولية  المنظمة  كون 
حقوق االنسان وحرياته األساسية. وان قبول مجلس حقوق االنسان، للشكاوي، 
والتبليغات، التي ترد اليها من االفراد، والدول ضحايا تلك االنتهاكات، قد يكون 
سبيالً لتحرك تلك الوكاالت المتخصصة أو مجالس ولجان حقوق االنسان، لرصد 
واستطالع أحوال حقوق االنسان في دولة ما، ودراسة مجلس حقوق االنسان التابع 
لالمم المتحدة للتقارير الواردة اليها وفحصها ومن ثم ابداء النصائح واالستشارات، 
لتخفيف عملية االنتهاكات أو انهائها، وتحويل تلك التقاريرالى الجمعية العامة، 

التخاذ ما تراه مناسباً. 
وقال إن عملية رصد احوال حقوق االنسان في دولة ما من قبل االمم المتحدة 
أصبحت اكثر سهولة بتوافر اآلليات العديدة التي تسهل من عملية الرصد، من 
نظام الشكاوي والتبليغات وضرورة تقديم الدول تقاريرعن أحوال حقوق االنسان 
بان  الحكومية، ما يشير  االنسان غير  الواسع لمنظمات حقوق  فيها واالنتشار 
حماية حقوق االنسان من االنتهاكات سيكون أفضل من السابق، باالضافة الى 
االهتمام المتزايد من قبل المنظمات الدولية واالقليمية بمسائل حقوق االنسان. 
مما يستدعي عدم استفراد الدول منفردة بدعوى حقوق االنسان بالتدخل في 
شؤون دولة أخرى بارادتها المنفردة أو المشتركة مع دول أخرى لتسييس الحالة 

في دعمها ألحد االطراف دون غيرها. 
وقال إن حدود التدخل الدولي المشروع لحماية حقوق االنسان، يجب ان يستند 
إلى قواعد القانون الدولي التي يجب على المنظمات الدولية الخضوع لها والتقيد 
بما ينص عليها االتفاقيات الدولية من أهداف التدخل، والغرض منه ضمن الحدود 
المشروعة، بعيداً عن التحيز، والتمييز بين األفراد واالطراف. فالعملية االنسانية 
من مساعدة وحماية ال تجب أن يتمتع بها فرداً أو طرفاً دون آخر، لذلك يكون التقيد 
بالحيادية والنزاهة والعدالة والموضوعية حدوداً مشروعة، يعد تجاوزها بهدف 
تسييس قضايا حقوق االنسان خارجاًعن المشروعية، وكثيراً ما تخضع الدولة أو 
مجموعة الدول التي تتدخل في شؤون دولة ما بتقديم أحد االطراف على اآلخر 
في المناصرة، فتصبح تصرفاتها تلك مدانة من قبل الشعوب أو الدول أو حتى 
من منظمة االمم المتحدة نفسها، الن تدخل تلك الدول على تلك الشاكلة التتم 

وفقاً العتبارات الحاجة االنسانية، بل تخضع العتباراتها السياسية.

بعد زيارة إلى مدينة كالجاري الكندية

وفد من مجلس القضاء األعلى ينتهي من تطوير أربعة مناهج للتدريب القضائي
رام اهللا - الحياة الجديدة - عقد في مدينة ”كالجاري“ في مقاطعة أبرتا الكندية 
اللقاء األخير من برنامج تطوير مناهج التدريب القضائي، بحضور ومشاركة 
القاضي فريد الجالد رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء األعلى، بناء 
على دعوة من القاضي كاثرين فريزر رئيسة مجلس القضاء األعلى الكندي، 
وشارك في اللقاء الذي استمر من ٢ وحتى ٩ آب ٢٠١٠، ورئيس دائرة التدريب 
القضائي د. عثمان التكروري، ومجموعة من قضاة محاكم االستئناف والبداية 
الفلسطينيين، والباحثين المنتدبين من مبادرة ”كرامة“ في جامعة بيرزيت 
الممولة من وكالة التنمية الكندية، والتي تعاونت مع مجلس القضاء األعلى 

في تنفيذ برنامج تطوير مناهج التدريب القضائي.
ويهدف هذا البرنامج لتوفير مناهج تدريبية في بعض المجاالت التي برزت 
الحاجة إليها ضمن دراسات االحتياجات التي يعدها مجلس القضاء األعلى، 

التنفيذ، والتأمين،  حيث تم االنتهاء من أربع مواد تدريبية تخص قوانين، 
واألحداث، والمالكين والمستأجرين.

وخالل افتتاحها للقاء عبرت القاضي كاثرين فريزر عن سعادتها بمشاركة 
القضاة الفلسطينيين في إعداد مناهجهم التدريبية، وأكدت استعداد مجلس 
القضاء الكندي للتعاون مع نظيره الفلسطيني بشكل متواصل، متأملة النجاح 

والتوفيق لكافة الجهود المبذولة في هذا السياق.
ومن جانبه أشاد القاضي فريد الجالد بمبادرة الحكومة الكندية واهتمامها 
استعدادها  على  الكندية  الحكومة  وشكر  الفلسطيني،  القضاء  بمساندة 
لبناء مجمع المحاكم في رام اهللا ومحكمتي الخليل وطولكرم بتكلفة تقارب 
الخمسين مليون دوالر، وعبر عن أمله باستمرار التعاون الهادف إلى تطوير 
مهارات وقدرات القضاء الفلسطيني، وقال ان مثل هذه الزيارات البحثية إلى 

دول العالم المتقدمة بهدف االطالع على تجاربها من شأنها المساعدة في 
تطوير مناهج تدريبية تحتوي على خبرات هذه الدول القضائية وتجاربها 

المختلفة.
وتم عرض الخطوات التي بدأ بها البرنامج أعماله ابتداء من اللقاء األول في 
شهر نيسان، وانتهاء بهذا اللقاء، كما تضمن برنامج الزيارة حضور جلسات 
للمحاكمات الخاصة بقضاء األحداث، وزيارات إلى كافة المراكز المعنية بهذا 
الموضوع مثل مراكز الشرطة والنيابة العامة في الميدنة، ومراكز اإلصالح 

والتأهيل الخاصة باألحداث.
وأكد القضاة المشاركون ومعدو المناهج المذكورة في ختام الزيارة أنه كان 
لهذه الزيارة أثر بالغ في إثراء المواد التدريبية في جوانب متعددة، تساهم 

في تطوير قدرات القضاء.

اجتماع لبحث مطالب المعلمين 
المتقاعدين  بعد عيد الفطر

الخليل- الحياة الجديدة- قال صقر ابوعياش رئيس جمعية المربي الفاضل للمعلمين 
المتقاعدين في الخليل،امس، ان اجتماعا سيعقد بعد عطلة عيد الفطر السعيد بين أمين 
عام مجلس الوزراء د.نعيم ابو الحمص ورؤساء جمعيات ولجان المتقاعدين بالضفة، وذلك 
لبحث االمور التي تهم المتقاعدين وجملة المطالب التي تخصهم. واشاد ابوالحمص، 
الذي اسند اليه ملف الطلبات التي قدمها رؤساء ولجان المتقاعدين بالضفة بتكليف من 
رئيس الوزراء، بدور الرعيل االول من المعلمين في خدمة الوطن. واوضح ابوعياش ان 
من بين المطالب التي تقدموا بها دفع راتب شهر للمتقاعدين عن كل سنة خدمة تزيد 
على ٢٨ عاما وتحسين رواتب قدامى المتقاعدين المتدنية جدا وربط رواتب المتقاعدين 
بجدول غالء المعيشة وتطبيق قرارات محكمة العدل العليا بخصوص فروقات الرواتب.

 الشيخ سالمة يشارك في مؤتمر 
رابطة العالم االسالمي بمكة المكرمة

السعودية - الحياة الجديدة - شارك الشيخ الدكتور يوسف جمعة سالمة خطيب 
المسجد األقصى المبارك النائب األول لرئيس الهيئة اإلسالمية العليا بالقدس 
في المؤتمر الدولي الذي أقامته رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة لمناسبة 
مرور خمسين عاماً على إنشائها تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد 
اهللا بن عبد العزيز آل سعود، وذلك بعنوان: ( رابطة العالم اإلسالمي ... الواقع 

واستشراف المستقبل ) . 
وألقى الشيخ سالمة كلمة في المؤتمر بين فيها ما تتعرض له مدينة القدس 
من إجراءات إسرائيلية تهويدية ومذبحة إسرائيلية طالت اإلنسان والمقدسات 
النواب  هويات  سحب  إلي  البيوت  هدم  سياسة  فمن  والتاريخ،  والحضارة 
والمواطنين، ومصادرة األراضي، وبناء عشرات اآلالف من الوحدات االستيطانية 
من أجل إحداث تغيير ديموغرافي في المدينة المقدسة، باإلضافة إلي الحفريات 
المبارك ومحاولة تقسيمه وهدمه إلقامة ما  المسجد األقصى  واألنفاق أسفل 
المسلمين بضرورة  الشيخ سالمة  المزعوم بدالً منه، وناشد  بالهيكل  يسمي 
وقفها، وكذلك وجوب مساعدة  والعمل على  اإلسرائيلية  لإلجراءات  التصدي 
انهم يتصدون لإلجراءات  أرضهم حيث  يبقوا مرابطين فوق  المقدسيين كي 

اإلسرائيلية بشكل يومي بالنيابة عن األمتين العربية واإلسالمية .
كما تحدث الشيخ سالمة عن آثار العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة في العام 
الماضي والتي طالت البشر والشجر والحجر مطالبا بضرورة رفع الحصار والبدء 

في إعادة إعمار ما دمره االحتالل . 
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ سالمة قدم بحثا للمؤتمر بعنوان ( رابطة العالم 

اإلسالمي ... وقضية فلسطين ) .
كما والتقى الشيخ سالمة خالل المؤتمر بالدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي 
األمين العام للرابطة وكذلك بعدد من الوزراء ورؤساء المؤسسات اإلسالمية حيث 
بين لهم ما تتعرض له فلسطين عامة والمقدسات بصفة خاصة من اعتداءات 

إسرائيلية يومية .
وزار الشيخ سالمة مقر الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة حيث التقى 
للهيئة ووضعه في صورة األوضاع في  العام  بالدكتور عبد اهللا بصفر األمين 

األراضي الفلسطينية بصفة عامة وفي مدينة القدس بصفة خاصة.
كما شارك الشيخ سالمة في االحتفال الذي أقامته قنصلية فلسطين في جدة 
لتكريم خمسين طالباً وطالبة حازوا على أكثر من ٩٥٪ في شهادة الثانوية العامة 
حيث ألقى كلمة عن مكانة العلم والتعليم، كما وبين أن بالدنا فلسطين قد أنجبت 

عدداً من العلماء في شتى المجاالت.

حماس تهدد الزميل المغني 
بالمحاكمة إذا تواصل مع «وفا» 

غزة - وفا- منعت مجموعات حماس المسلحة، الزميل حسام المغني من العمل 
لـ «وكالة وفا»، وحظرت عليه تحت طائلة العقاب ممارسة أي نشاط صحفي أو 

إعالمي بما في ذلك تغطية االعتداءات اإلسرائيلية.
بتقديمه  االول،  أمس  استدعائه  لدى  المغني  الزميل  حماس  عناصر  وهدد 
للمحاكمة إذا ثبت تواصله أو عمله لصالح الوكالة أو قيامه بأي نشاط صحفي آخر.

 هديب تناقش التقرير 
الخاص بمؤتمر جرائم الشرف

رام اهللا- الحياة الجديدة - ناقشت وكيل وزارة شؤون المرأة سلوى هديب، االليات 
المناسبة واالجراءات الضرورية للحد من جرائم القتل على خلفية ما يسمى جرائم 
اللجنة  الخاص بمؤتمر جرائم الشرف من خالل اعمال  التقرير  الشرف، ضمن 
التحضيرية، والذي يشرف عليه مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان لمتابعة 
االليات الالزمة للحد من قتل النساء على خلفية الشرف، ووضع مالحظات ورؤية 

وزارة شؤون المرأة واالولويات الالزمة للحد من هذه الظاهرة.
والمتعلقة بعدم وجود قانون عقوبات  المالحظات  الى بعض  واشارت هديب 
فلسطيني وانما يوجد مشروع قانون بالقراءة الثانية بالمجلس التشريعي؛ وانه 
يوجد هنالك قانون جديد معد من وزارة العدل ومؤسسات حكومية وغير حكومية، 

والذي سيتم ادراجه في التقرير.
االتفاق على ضرورة  اهمها  للمؤتمر عدة قرارات  التحضيرية  اللجنة  واتخذت 
العمل على التوعية الجماهيرية باالضافة الى الجوانب القانونية خالل ستة اشهر 
المقبلة على االقل واعادة دراسة المواد المقترحة في المرسوم الرئاسي بخصوص 
المواد التي يستفيد منها الجناة في جرائم القتل على خلفية ما يسمى شرف 
العائلة التي تم العمل على تجميدها من مكتب الرئيس نظرا للظروف السائدة 
اللجنة التحضيرية،  والضغط اليجاد قانون عقوبات فلسطيني موحد من قبل 
كما وتم االتفاق على ضرورة وجود حمالت توعية جماهيرية تصل كافة الفئات 
العمرية، وتوحيد كافة الجهود للحد من قتل النساء على خلقية مايسمى شرف 
العائلة وان يقوم مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان بالضغط على صناع 
القرار بما يتعلق بموضوع القتل على خلفية الشرف وفي النهاية تم االتفاق على 
أن تقوم الوزارة بتزويد االعضاء بالعمل الذي تم على مشروع قانون العقوبات 
والوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية، وعلى ان يتم عقد االجتماع الحق في 

مكتب المفوض السامي في الشهر المقبل.
القانونية في مكتب  الوحدة  هذا وحضر االجتماع االستاذ عامر شاهين مدير 
الرئيس وبهاء السعدي من مكتب المفوض السامي لحقوق االنسان ولونا سعادة 
مستشارة اليونيفيم وحنان ابو غوش ونبيل دويكات من مركز المرأة لالرشاد 
والسياسات ووفاء  الدراسات  القانوني واالجتماعي وفاتنة وظائفي مدير عام 

االعرج وشيرين أبو الرب من وزارة شؤون المرأة.

 رام اهللا: ورشة عمل تتناول تعزيز 
الشراكة بين السلطة والجمهور 

رام اهللا-وفا- تناولت ورشة عمل عقدتها مؤسسة تعاون لحل الصراع، امس، في 
مقر جمعية الهالل األحمر برام اهللا، تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور مع 
وزارة الداخلية، بحضور وكيل وزارة الداخلية حسن علوي ومدير عام المنظمات 

غير الحكومية فدوى الشاعر، وممثلين عن مؤسسة كيمونكس.
السلطة  بين  الشراكة  يعزز  الذي  المشروع  أهمية  الورشة  وأكد علوي خالل 
قدرات  بناء  في  أهميته  إلى  إضافة  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  والجمهور 
الموظفين ورفع كفاءاتهم وإمكانياتهم المهنية الذي ينعكس بصورة إيجابية 
على رضا المواطن الفلسطيني، كما بين أهمية المشروع في وضع لمسات جديدة 
وخلق جو من التعاون والممارسة العملية والتواصل مع متلقي الخدمة. وأضاف 
أن اللقاءات الجماهيرية والتلفزيونية كان لها األثر الكبير في اإلجابة على كافة 

التساؤالت التي لها عالقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة .
وقام ممثل عن مؤسسة تعاون بعرض شامل للتقرير الذي تم إعداده حيث اشتمل 
التقرير على نتائج المجموعات المركزة والمستفيدة في وزارة الداخلية وملخص 
المواطنين  القرار والمواطنين والمستفيدين وآراء  المقابالت مع صناع  لنتائج 
حول آلية التعامل مع الشكاوى. يذكر أن المشروع تم تنفيذه من قبل مؤسسة 
تعاون لحل الصراع بدعم من الوكالة األميركية للتنمية الدولية (USAID) ضمن 

مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور.

 أسرى النقب يحيون الذكرى 
الـ ٢٢ للشهيدين السمودي والشوا 
جنين - وفا- أحيا  اسرى حركة فتح في سجن النقب الصحراوي ، مساء امس االول 
، الذكرى السنوية الـ٢٢ الستشهاد األسيرين بسام إبراهيم سمودي من بلدة 
اليامون، واسعد جبرا الشوا من مخيم الشجاعية في قطاع غزة، واللذان استشهدا 
برصاص جيش االحتالل في سجن النقب الصحراوي بتاريخ ١٦-٨-١٩٨٨. وذكر 
اسرى حركة فتح في سجن النقب في رسالة وصلت لـ»وفا» ان األسرى قاموا 
بفتح بيت عزاء واحيوا مهرجانا بمناسبة ذكرى استشهادهما، وألقيت عدة كلمات 
من كافة الفصائل والتي أجمعت على التنديد بسياسة االحتالل العدوانية التي 
يستخدمها بحقهم من كافة الجوانب، وكان من بينها استخدام األعيرة النارية 
من داخل المعتقالت، ودعا األسرى الى الوحدة الوطنية وإنهاء حالة االنقسام لكي 
يتمكن شعبنا من االستمرار في النضال وتحقيق برنامجه الوطني وفي المقدمة 
حقه في تقرير المصير وإقامة الدول الفلسطينية بما فيها تحرير سراح األسرى.


