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رومل   - الجديدة  الحياة   – نابلس 
خبير فحص  دعا  السويطي-  شحرور 
«دينمومتر  عــام  ومدير  المركبات 
المهندس  نابلس،  سالم» في مدينة 
محمد الشافعي، السائقين الى ضرورة 
التبكير في فحص مركباتهم استعدادا 
للفحص الشتوي. وشدد الشافعي في 
لقاء مع عدد من الصحفيين في مكتبه 
بمدينة نابلس، على ضرورة استعداد 
خالل  من  الشتاء  لفصل  السائقين 
السنوي،  الشتوي  للفحص  التحضير 
وعدم االنتظار للحظة إجراء الفحص. 
وأشار الى أنه يحبذ أن يقوم السائقون 
بتحضير مركباتهم مبكرا لهذا الفحص 
األمــور  من  العديد  وفحص  المهم، 
«اإلطــارات»  مقدمتها  وفي  الالزمة 
أن  أخاديدها وعمقها، خاصة  وفحص 
القانون يلزم أن ال يقل عمق األخاديد 
المركبة  تماسك  بهدف  ملم،   ٢ عن 
على الطريق، خاصة في بداية هطول 
الى  الطرقات  تتحول  حيث  األمطار، 
الى  دعا  كما  التزحلق.  سهلة  أرض 
األمامي،  الزجاج  «مساحات»  فحص 
وأن يتالزم هذا الفحص مع بخاخات 
وعبوات الماء، اضافة الى واقيات الطين 
مشيرا  اإلطـــارات،  خلف  تركب  التي 
السير في  العديد من حوادث  أن  الى 
فصل الشتاء تقع بسبب عدم جاهزية 
«المساحات» وواقيات الطين، موضحا 
ان كل سائق يقود مركبته خلف مركبة 
أخرى، يتعرض زجاج سيارته األمامي 
الرؤية،  المفاجئ، مما يعيق  لالتساخ 

وبالتالي يؤدي الى وقوع الحادث.
وفيما يتعلق باألضواء، قال الشافعي 
ان السائق ملزم بإضاءة مركبته خالل 
ملزم  الشتاء  فصل  في  بينما  الليل، 
الليل والنهار، مشددا  باضاءتها خالل 
لجميع مصابيح  االنتباه  على ضرورة 
المركبة، وخاصة األمامية، حتى تكون 
موجهة بشكل دقيق، وجاهزة إلضاءة 
أكبر مساحة من الطريق أمام السائق، 
بأنه  ــح  وأوض لآلخرين،  ــاج  إزع دون 
وحسب القانون فإن الضوء المنخفض 
«الواطئ» يجب أن يضيء لمسافة ال 
لمسافة  والعالي  مترا،   ٣٠ عن  تقل 
١٠٠ متر. وأضاف بأن هناك مصابيح 
يمكن اضافتها في فصل الشتاء مثل 

التي يجب تركيبها  مصابيح الضباب، 
ينة  لمعا وا للفحص  تخضع  أن  بعد 

الدقيقة.
كبيرة  نسبة  ان  الشافعي  وأوضــح 
خاصة  تقع  التي  السير  حــوادث  من 
الى  في بداية هطول األمطار، ترجع 
الفرامل، مشددا  االستهتار في تفقد 
المركبة،  فرامل  فحص  أهمية  على 
وقال ان «معامل االحتكاك» تزيد على 
الطرق الرطبة ما يعرض المركبة الى 
االنزالق، في حالة قفل أحد اإلطارات 
قبل اآلخر على المحور نفسه، ما يؤدي 
الى تغيير مفاجىء لمسلكها والخروج 
الى  الطريق. كما تطرق  الخطير عن 
ما يعرف بنظام «ABS» وهي الفرملة 

توجيه  على  تساعد  التي  المتقطعة 
المركبة مع وجود الفرملة.

وزارة  بــجــهــود  الــشــافــعــي  ــــاد  وأش
المواصالت، وقال انه يعلم بأن الوزارة 
نابلس،  في  لمواصالت  ا ومديرية 
تقوم بكل ما من شأنه توفير األمن 
ــوزارة  ال ان  موضحا  الطرقات،  على 
ــع مؤسسة  ـــم م دائ ــل  ــواص ت عــلــى 
«دينمو متر سالم» لفحص المركبات، 
ت  سسا لمؤ ا بقية  و  ، ها ير يد لتي  ا
قيام  من  للتأكد  بالضفة،  المماثلة 
بالعمل  المؤسسات  وباقي  مؤسسته 
دقيق  بشكل  المركبات  فحص  على 
واعتزازه  فخره  عن  معربا  ودوري، 
في  المميز  المواصالت  وزارة  بــدور 
سالمة الطرقات والمركبات، من خالل 
مقدمتها  وفــي  النوعية،  اجراءاتها 
التي  الطرق،  السالمة على  دوريــات 
للمركبات،  مفاجئة  بفحوصات  تقوم 
بهدف الحفاظ على سالمة المواطنين.

فحص  عملية  ان  الشافعي  وأوضــح 
متر  «دينمو  في  الــواحــدة  المركبة 
سالم» الذي افتتحه وزير المواصالت د. 
سعدي الكرنز في بداية العام الجاري، 
ال تستغرق اكثر من عشر دقائق فقط، 
منوها الى أن عملية الفحص تتم عبر 
العالمية،  احدث االجهزة والمواصفات 
الفحص  مراحل  كافة  تشمل  وانها 
واالضــواء  الهيكل  عملية فحص  من 
والمساحات الى عملية فحص الموتور 

والفرامل وما بينهما.

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة االعدام

التوصية بوقف العمل بعقوبة االعدام والغائها وتوفير المحاكمة العادلة للجناة
غزة –الحياة الجديدة –نفوذ البكري - هل القائمون على الشأن 
الفلسطيني في الوقت الحالي وصلوا إلى درجة االئتمان للحكم على 
األفراد بالقتل واإلعدام وهل الزمان والمكان يصلح للقائمين على 
ذلك لتنفيذ األحكام خاصة في ظل وجود حاالت هي األخطر تتعلق 
بقيام رجال المقاومة باإلعدام والقتل خارج نطاق القضاء وبتهم 
مختلفة وتنفيذ األحكام ال يتالءم مع القانون واألخالق وطالبوا بوقف 
العديد من األحكام في الشريعة في ظل غياب الحكومة الراشدة 

والتربية الصالحة.
المتناقضة دارت في حلقة نقاش نظمها  التساؤالت واآلراء  هذه 
اإلعدام  أمس حول عقوبة  اإلنسان  لحقوق  الفلسطيني  المركز 
لمناهضة  العالمي  اليوم  لمناسبة  الفلسطينية  األراضــي  في 
عقوبة اإلعدام وحضر الحلقة لفيف من الحقوقيين واألكاديميين 

والمختصين وذلك في قاعة فندق الكومودور بغزة.
وقال حمدي شقورة نائب مدير البرامج بالمركز الفلسطيني لحقوق 
اإلنسان أن الحلقة تهدف إلى تسليط الضوء على عقوبة اإلعدام 
أو إلغائها مشيرا إلى الجهود المتنامية  سعيا إلى وقف العمل بها 
إللغاء العقوبة على المستوى الدولي وفقا للبروتوكول االختياري 
الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية موضحا 
أن تلك الجهود أدت إلى تبني الجمعية العمومية لألمم المتحدة 
في عام ٢٠٠٧ قرارا يقضي بوقف استخدام عقوبة اإلعدام تمهيدا 
إللغائها بصورة تامة مؤكدا أن ٩٥ دولة ألغت العمل بتلك العقوبة 

و٨٥ ما زالت تطبقها ومن بينها السلطة الوطنية.
وأكد شقورة أن العام األخير شهد جدال كبيرا حول مشروعية تطبيق 
الفلسطيني يعتبر  المركز  العقوبة في ظل االنقسام موضحا أن 
هذه العقوبة شكال من أشكال التعذيب وهي ليست رادعا للجريمة.

والقانون  الشريعة  كلية  عميد  الحولي  ماهر  د.  أكد  جهته  من 
بالجامعة اإلسالمية على أهمية الوقفات التقييمية لمعرفة األخطاء 
سيما وان اإلسالم نص على صون األرواح والدماء وأرادت من خالل 
العقوبة العيش في أمان وحفظ الحدود دون القتل ظلما موضحا أن 

العقوبة في الدنيا تجبرها في اآلخرة.
الشريعة  اإلعدام مصطلح حديث على  ان عقوبة  الحولي  وقال 
ويقابله مصطلح القصاص واإلعدام مصطلح معروف عند العلماء 
والفقهاء المعاصرين موضحا أن الحدود في اإلسالم تبرأ بالشبهات 

وال بد من إثبات الجريمة مقابل العقوبة.
تتبنى  التي  الحقوقية  والمراكز  االختصاص  جهات  كافة  ودعا 
رفض عقوبة اإلعدام بضرورة التعرف أكثر على اإلسالم من خالل 
اآلمنة لإلنسان  الحياة  التي تكفل  وأنظمته وقوانينه  تشريعاته 
لتعزيز األمن  الجرائم  إعادة تأهيل مرتكبي  مشددا على أهمية 

االجتماعي مع تصحيح المفاهيم والتفريق بين النظرية والتطبيق.
من جانبه أوضح د. سليمان عودة من قسم الدراسات اإلسالمية 
بجامعة األزهر أن اإلسالم ليس فيه العقوبة وحدها كما أن حياة 
اإلنسان في اإلسالم حياة مقدسة فيما كان سلوك الخلفاء أكثر ما 
يصابهم الحرج عندما يتعرضون إلقامة حد من حدود اهللا ويبحثون 
األعظم  الجانب  إبراز  يجب  وبالتالي  إقامته  لتالفي  السبل  عن 

للشريعة المتمثل في حرمة الدم.
 وأضاف أن إبراء الحدود بالشبهات وبذلك إذا لم تثبت الجريمة بنسبة 
١٠٠٪ فان نسبة اقل من ١٪ تجعل من القاضي أن يصرف النظر 
العقوبة كما أن الشريعة تعرف القصاص والحدود وال تعرف  في 
اإلعدام وقتل الناس وسفك الدماء وإنما إيصال الحقوق ألصحابها.

وأشار د. عودة إلى أن اإلسالم ال يقيم الحدود إذا توفرت أسباب 
الجريمة وفي الشريعة يوجد تعاليم للحفاظ على األرواح وفي حال 
ارتكاب جريمة في المجتمع اإلسالمي رغم كل الوسائل التي تحد 
من ارتكاب الجريمة فان هذا يعني أن نفس المجرم بحاجة إلى 

الردع والعقوبة.
وشدد عودة على ضرورة احترام الفقه وليس الذهاب إلى الحمقى 
األحكام في  من  العديد  تجميد  منع  انه  مؤكدا  اإلسالم  واتهام 
الشريعة في ظل غياب الحكومة الراشدة والتربية الصالحة سيما 

وان الشريعة تميزت في قوانينها بالضمير.
وخالل فتح باب النقاش للجلسة األولى من الحلقة قال المحامي 
يتم  لم  اإلعــدام  عقوبة  تستوجب  جرائم  في  انه  صبيح  وليد 
بالرأي  القضاء  تأثر  تنفيذها وفي حاالت أخرى تم تنفيذها بعد 
العام والمجتمع وبالتالي فان عقوبة اإلعدام سالح ذو حدين قد 

تحتاج لها أو تستغني عنها.
وتساءل األكاديمي د. رمضان قديح إن كان من يقوم على الشأن 
إلى درجة االئتمان للحكم  الحالي وصلوا  الوقت  الفلسطيني في 
على األفراد مثل القتل وهل الزمان والمكان يصلح للقائمين لتنفيذ 

اإلعدام موضحا انه ال يعتقد أن القائمين يصلحون لذلك.
اإلسالم  إنتاج  ليس من  اإلعدام  أن  القانوني  المستشار  واعتبر 
ومعامالت  أحكام عبادات  المسلمين ألنه  واإلعــدام ال يستهدف 
وبالتالي يجب تحديد اإلعدام ان كان من أمور العبادات أو المعامالت 
حيث ان المعامالت تمتاز باالتساع وليس الخيار الواحد وتساءل عن 
جرائم الحدود التي نص عليها اإلسالم وحاليا يوجد جرائم الحرق 
العمد وسرقة التكنولوجيا وبالتالي فان أولى األمر عليهم تشريع 
المحامي جميل سرحان  وأكد  المستجدة.  الجرائم  العقوبة على 
متابعته  خالل  من  انه  اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة  مدير 
لحاالت اإلعدام االخيرة تبين عدم حصول الشخص الذي تعرض 

لإلعدام على معايير المحاكمة العادلة والدفاع عن أنفسهم فيما 
شوهد أشخاص ملثمون تقدموا للشهادة وكذلك ممارسة التعذيب 
لالعتراف والمواقف على تصويره كما أن القانون نص على إعدام 
الشخص المدني شنقا إال أن اإلعدامات االخيرة تمت بإطالق النار.

 من جهته شدد اإلعالمي محمد أبو شرخ على ضرورة النظر في 
الواقع الفلسطيني وليس التجارب العالمية وطالب بإيجاد تيار ثالث 
لمعارضة العقوبة في حال عدم توفر الضوابط التي نصت عليها 
الشريعة خاصة وان األخطر في حاالت اإلعدام التي تطبق خارج 
القضاء خاصة وان رجال المقاومة يقومون بقتل األشخاص بتهم 

مختلفة وبشكل ال يتالءم مع القانون واألخالق.
إن كانت  األزهر  احمد دحالن من جامعة  د.  األكاديمي  وتساءل 
القوانين الوضعية  الفلسطينية تعمل وفق الشريعة أم  المحاكم 
التنفيذ  القضاء مؤهل حقا إلصدار األحكام سيما وانه يتم  وهل 
بهذه  العمل  تجميد  إلى  ودعا  وغير موضوعية  انتقائية  بصورة 

العقوبة في ظل االنقسام والخالفات السياسية.
العام في  النائب  للحلقة تحدث محمد عابد  الثانية  الجلسة  وفي 
المؤيدة  ــدول  وال اإلعــدام  عقوبة  ماهية  عن  المقالة  الحكومة 
المعايير  ظل  في  للعقوبة  القانوني  والوضع  لها  والمعارضة 
القانون  القانوني لعقوبة اإلعدام في  التأهيل  إلى  الدولة إضافة 
في  عاما  رادعــا  اإلعــدام تشكل  أن عقوبة  معتبرا  الفلسطيني 
المجتمع وفق الدول المؤيدة لها وقال ان النصوص الدولية تركت 
التعامل مع عقوبة  للدولة في مسألة  تقديرية  مساحة وسلطة 
اإلعدام واعتبرتها شأنا داخليا واستعان بنصوص القانون األساسي 
وقانون العقوبات التي نصت على عقوبة اإلعدام إضافة إلى قانون 
اإلجراءات الجزائية وقانون المخدرات موضحا انه يتم تنفيذ الحكم 

بالشخص المدني شنقا وبالعسكري رميا بالرصاص.
أما المستشار القانوني محمد أبو سعدة عميد كلية القانون بجامعة 
فلسطين فقال انه من المالحظ في مختلف المجتمعات المتقدمة 
وغير المتقدمة فان عقوبة اإلعدام محل نقاش وجدل ولكل منهم 
الحد من  يطالب بضرورة  يوجد من  آخر  وجهة نظر وفي جانب 
المؤبد  بالحبس  واستبدالها  إلغاؤها  يتم  أن  إلى  اإلعدام  عقوبة 
وتستند إلى حق ثابت وهو الحق في الحياة وعقوبة اإلعدام هي 
استثناء وفي حاالت أخرى يتم وضع القيود لتطبيق العقوبة وفق 

الموروث الثقافي.
هذا وتخلل الحلقة طرح العديد من اآلراء واالقتراحات بشأن عقوبة 
اإلعدام والتي كانت متناقضة وتم التأكيد على ضرورة وقف هذه 
العقوبة في ظل الوضع الحالي والتقيد بالقوانين ونصوص الشريعة 

في حال تنفيذ العقوبات المختلفة.

 الخبير في شؤون فحص المركبات «محمد الشافعي» يدعو 
السائقين الى التبكير في الفحص الشتوي لمركباتهم

محمد الشافعي

جانب من ورشة العمل

 «القدس المفتوحة» ومركز شمس ينظمان 
ورشة عمل في نابلس حول المسؤولية المجتمعية

التعليمية  نابلس  الجديدة-نظمت منطقة  نابلس-الحياة 
في جامعة القدس المفتوحة امس بالتعاون مع مركز اعالم 
وحقوق اإلنسان «شمس» ورشة عمل بعنوان «المسؤولية 
في  المحلي  المجتمع  مؤسسات  استهدفت  المجتمعية» 

مدينة نابلس.
وحاضر في ورشة العمل د.يوسف ذياب عواد مدير منطقة 
نابلس التعليمية وأستاذ مشارك بالصحة النفسية ومؤلف 
منسقة  بحضور  للجامعات  المجتمعية  المسؤولية  دليل 
مشروع تواصل وحوار في مركز شمس وممثلي مؤسسات 

المجتمع المحلي في مدينة نابلس.
القانون  أستاذة  أ.زيزي حسيبا  الورشة رحبت  بداية  وفي 
في منطقة نابلس التعليمية بالحضور شاكرةً مركز شمس 
على تعاونه الدائم واهتمامه بقضايا المواطن الفلسطيني 
وحقوقه، مشيرة الى اهتمام الجامعة وعلى رأسها أ.د.يونس 
عمرو بموضوع المسؤولية المجتمعية وادماجه ضمن الخطة 

االستراتيجية للجامعة.
وما  المجتمعية  المسؤولية  تعريف  إلى  د.عــواد  وتطرق 
تشاركت به التعريفات من إقرار بطواعية مبدأ المسؤولية 
المجتمعية للمؤسسات «عدم اإللزامية» وتكامل السياسات 
اإلدارية  األعمال  في  واالقتصادية،  والبيئية  المجتمعية 
المجتمعية  المسؤولية  تقبل  وأيضاً  للمؤسسة  اليومية 
الراسخة  للمؤسسات كونها واحدة من األنشطة األساسية 
وعملية  واالستراتيجية  اإلداريــة  المؤسسة  نشاطات  في 
التشاركية  القدرة  تشاركية تقوم بها المؤسسات؛لتعظيم 
بالتنمية.كما ان مختلف المؤسسات تقوم بها، بغض النظر 

عن طبيعة عملها.
وعند سؤاله عن دوافع المسؤولية المجتمعية أوضح د.عواد 
ان الجميع يتحمل المسؤولية تجاه النفس والفرد والمجتمع 
االستقالل  أساس  الخيري هو  العمل  في  المشاركة  وان 
االقتصادي وتطويره وبين أن على الحكومات ان تسعى الى 

تشجيع األفراد كي يساعدوا أنفسهم.
وتطرق الى ان من مبادئ المسؤولية المجتمعية حماية البيئة 
القانونية  والعالقات  أيضاً  والمساءلة  واألخالقيات  والقيم 

التي تنخرط  المواضيع األخرى  المالي والكثير من  واألداء 
في هذا المجال.

وقدم د.عواد شرحاً تفصيلياً ألبعاد المسؤولية المجتمعية 
إلى  واستمع  واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  الثالثة 
واقتراحاتهم  االجتماعي  المجال  في  الخبراء  مالحظات 
الخدمة  أ.بالل سالمة مدير مركز  وتوصياتهم حيث اشار 
المجتمعية التابع لجامعة النجاح الوطنية إلى ضرورة التركيز 
على الفرد وتطويره ومن ثم التوجه الى القطاع الخاص، أما 
أ.فادية المصري رئيسة جمعية االيدي الصغيرة فقد ارتأت 
المؤسسات حيث إن كل جوانب  وجود خطة متكاملة بين 

الحياة هي مسؤولية مجتمعية.
النجاح الوطنية  وأوضحت المرشدة االجتماعية في جامعة 
أ.فاتن أبو زعرور أن المسؤولية المجتمعية أساسها المنزل 
الموضوع في نفوس  ليتم غرس هذا  المدرسة  ومن ثم 
أ.هاني مقبول  أما  يكبر معهم  الصغر حتى  األطفال منذ 
مدير مكتب التعليم العالي في نابلس تطرق الى موضوع 
والتعليم  التربية  وزارة  ناحية  المجتمعية من  المسؤولية 
العالي وذلك بضرورة فتح تخصصات جديدة تتماشى مع 
سوق العمل الحالي أو تجميد بعض التخصصات التي أصبح 

خريجوها بزيادة مبالغ بها.
من جهته دعا د.زهير إبراهيم المشرف المتفرغ في منطقة 
نابلس التعليمية إلى رفع توصية بإنشاء دوائر للمسؤولية 

المجتمعية.
المسؤولية  وأكد د.سليمان كايد على ضرورة نشر ثقافة 

المجتمعية والتوعية عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
من جهته طرح أ.فخري دويكات فكرة طرح مساق المسؤولية 
كمقرر  الفلسطينية  الجامعات  في  لتدريسها  المجتمعية 

نظري.
يذكر انه صدر حديثاً عن جامعة القدس المفتوحة «دليل 
عمرو  أ.د.يــونــس  من  بتقديم  المجتمعية»  المسؤولية 
رئيس الجامعة وبتأليف الباحث الدكتور يوسف ذياب عواد 
األستاذ المشارك في الصحة النفسية ومدير منطقة نابلس 

التعليمية.

 الفلسطينيون يسعون لتقريب مشروع
 قانون عربي لمكافحة الفساد من االتفاقية الدولية 

التي  المالحظات  الفلسطينيون من خالل  رام اهللا - وفا- يسعى 
العربية ومن خالل مشاركتهم في  الدول  تقدموا بها إلى جامعة 
التي تمت في مدينتي رام اهللا والقاهرة حول مشروع  النقاشات 
تقريب هذا  إلى  الفساد  لمكافحة  اإلسترشادي  العربي  القانون 
القانون عند إقراره إلى أعلى حد ممكن من مبادئ االتفاقية الدولية 

لمكافحة الفساد.
وبينت وزارة العدل في تقرير أصدرته امس األحد، أنها وضعت ومن 
القانون جملة من  خالل فريق عمل، تم تكليفه لدراسة مشروع 
المالحظات على مشروع القانون، من أبرزها إضافة مواد قانونية 
وأبدت  أخرى،  الفساد وحذف مواد  بتحديد جرائم  تتعلق  جديدة 
القانون، واقترحت  الوزارة أيضا مالحظاتها على هيكلية مشروع 
تقسيم مشروع القانون إلى فصول إنسجاماً مع الصياغة التشريعية 

السليمة وفقاً للموضوعات التي يتناولها مشروع قانون.
وبينت الوزارة أنها قادت يومي ٢-٣ /٢٠١٠/١٠ اجتماعين عقدا 
في مقر الوزارة لمناقشة المالحظات التي تقدمت بها، ولالستماع 
اإلجتماع  الشأن، حيث شارك في  المختصين في  إلى مالحظات 
الشركاء المختصين بموضوع الفساد وهم: مؤسسة أمان، وهيئة 
الداخلية  وزارتــي  إلى  إضافةً  العامة،  والنيابة  الفساد،  مكافحة 
القانون  على  المالحظات  بتوحيد  اإلجتماع  والعدل حيث خلص 
العربية  الدول  بورقة فلسطينية موحدة قدمت الحقاً إلى جامعة 
من قبل الفريق المختص المكون من وزارة العدل ووزارة الداخلية، 
حيث مثل هذا الفريق فلسطين في إجتماع جامعة الدول العربية 
لمناقشة مسودة القانون الذي عقد في القاهرة في الفترة الواقعة 

بين ٥-٢٠١٠/١٠/٧.
النزاهة  إئتالف  عام  مفوض  الشعيبي  عزمي  الدكتور  وقــال 
والشفافية «أمان»، وأحد المشاركين في نقاشات مسودة مشروع 

القانون االسترشادي العربي، خالل تقرير وزارة العدل، «استرشدنا 
لمكافحة  الدولية  اإلتفاقية  القانون بمبادئ  في نقاشات مسودة 
الفساد، كما استفدنا من القانون الفلسطيني المنفذ الذي يفوق 
الدولية من  إلى اإلتفاقية  العربي كونه أقرب  بفاعليته المشروع 

مشروع القانون العربي اإلسترشادي».
 ووفقاً لمركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل، فإن أهم األفكار 
التي عمل المشاركون في فريق العمل على نقاشها في مسودة 
القانون هي تضمين المشروع مواد إضافية مثل ضرورة إسقاللية 
القانون  الفساد، حيث نص مشروع  المتخصصة بمكافحة  الهيئة 
على إستقاللية مالية وإدارية فقط، ولم ينص على تشكيل هيئة 
مستقلة، كما اقترح المشاركون تجريم كافة أشكال الفساد ومنها 

الواسطة والمحسوبية.
الفلسطيني، ضرورة  الفريق  النقاش من  واقترح المشاركون في 
توسيع فئة األشخاص الذين يشملهم القانون ليضم أيضاً إضافة 
إلى المواطنين فئة الموظفين الدوليين والشركات األجنبية التي 
الفئات  أن تخضع هذه  العربية، حيث يجب  البلدان  داخل  تعمل 
للمساءلة، كما اقترحوا ضرورة تشديد العقوبات المتعلقة بجرائم 

الفساد».
لن  أننا كفلسطينيين  بقوله «صحيح  ذلك  الشعيبي على  وعلق 
نتمكن من رفع مستوى مشروع مسودة القانون ليالئم االتفاقية 
دون هبوط  تحول  قد  لكن مالحظتنا  الفساد،  لمكافحة  الدولية 
مسودة القانون إلى مستوى أقل مما هو عليه خالل نقاش جامعة 

الدول العربية لمشروع القانون».
وقالت القانونية ريم أبو الرب من وزارة العدل، التي شاركت في 
الدول  العربية، «على  الدول  القانون في جامعة  نقاشات مسودة 
العربية الموقعة على االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد عند إقرارها 

الدول األطراف  أنها واستناداً إلى مؤتمر  القانون مراعاة  لمسودة 
في اإلتفاقية والذي عقد في عام ٢٠٠٩م في الدوحة، ستخضع 
للتأكد من مدى مواءمة  دولية  لمساءلة  الدول  باقي  مثلها مثل 
الجاري سيتم  العام  الدولية، وخالل  أدائها وتشريعاتها لالتفاقية 
القادمة  األربعة  التفتيش على دولتين عربيتين، وخالل األعوام 
األطراف في  الدول  لتشمل كل  اكتملت  التفتيش  دائرة  ستكون 
اإلتفاقية من ضمنها الدول العربية، وهذا عامل يجب أن يحسن 
من مواد مسودة القانون االسترشادي ليتالءم واالتفاقية الدولية».

المتحدة  األمم  اتفاقية  الموقعة على  العربية  الدول  ويبلغ عدد 
لمكافحة الفساد سبعة عشرة دولة من بينها فلسطين، لكن خمس 
دول منها شكلت هيئات مستقلة هي، فلسطين واألردن واليمن 
المالية  الرقابة  ديوان  في  مصر  ترى  فيما  والجزائر،  والمغرب 
واإلدارية بمثابة هيئة لمكافحة الفساد، وأصبح لبعض هذه الدول 
قوانين لمكافحة الفساد من بينها فلسطين التي يستجيب قانونها 

بدرجة عالية لمبادئ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وشكلت فلسطين في هذا المجال نموذجا رائعاً في تعاون وشراكة 
مؤسسات السلطة الوطنية الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني 
المختصة بذلك، كما تم  األدوات  الفساد، وتشكيل  في مكافحة 
مؤخراً تشكيل محكمة مختصة للنظر في قضايا الفساد، وفقاً لما 

نص عليه القانون. 
وذكرت «العدل» في تقريرها، أن مشروع قانون عربي استرشادي 
مكون من ٦٧مادة تتضمن أحكاماً تتعلق في نطاق تطبيق هذا 
إليه منع ومكافحة  الموكل  الجهاز  أو  الهيئة  القانون كذلك تحدد 
الفساد، باإلضافة إلى مواد تتعلق بجرائم الفساد وعقوباتها والوالية 
القضائية، وإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة وتنتهي بمواد 

تتحدث عن التعاون الدولي.

اختتام دورة في االسعاف االولي 
لمنتسبي االجهزة االمنية بالخليل

اختتمت،  الجديدة-  الحياة  الخليل- 
التي  ــي  األول ــس، دورة اإلســعــاف  ام
سي  لسيا ا جيه  لتو ا هيئة  نظمتها 
والوطني في محافظة الخليل بالتعاون 
مع االغاثة الطبية تحت عنوان «الحرية 
البواسل» بمشاركة ٣٥ من  لألسرى 
منتسبي المؤسسة األمنية لمدة ستة 
نظرية  محاضرات  خاللها  تلقوا  أيام 

وعملية في اإلسعاف األولي.
وذكر إسماعيل غنام مفوض التوجيه 
ــدورة  ل ا اهمية  لخليل  با السياسي 
الحاجة  انطالقا من  االمنية  لالجهزة 
الماسة للتدريبات الصحية «التي تهمنا 
في البيت والعمل والشارع كون شعبنا 
تتطلب  خاصة  معيشية  ــروف  ظ له 

باألمور  والمعرفة  الدراية  منا جميعا 
الصحية واإلسعافات األولية».

وثمن القائم باعمال محافظ الخليل د. 
التوجيه السياسي  ابوزنيد دور  سمير 
هذا  تنظيم  فــي  الطبية  واالغــاثــة 
سامية  غاية  يحمل  «الــذي  التدريب 
وهدف نبيل والذي يعتبر رافعة لبناء 
الدولة» مثمنا دور المنتسبين واألجهزة 
ئهم  وعطا تواصلهم  على  األمنية 
والتزامهم الجاد لتطوير طواقم العمل 
المؤسسة الصحية ال  مؤكدا أن عمل 

يقل أهمية عن المؤسسة األمنية.
وتحدث د. عثمان أبو صبحة مدير عام 
اإلمكانيات  الطبية حول شح  اإلغاثة 
التشبيك  الى ضرورة  والموارد، الفتا 

اإلغاثة  ان  واوضح  المؤسسات.  بين 
الطبية تقوم بتقديم تدريبات مجانية 
بناء  اليها دعما في  بحاجة  لمن هم 

الوطن.
 واشار عزيز عقابنة من االغاثة الطبية 
التطور  في  المؤسسات  جهود  الى 
إلــى دولــة حرة  واالزدهـــار للوصول 
تحمل في طياتها رسالة سامية في 

العمل اإلنساني.
باسم  العطاونة  احمد  الرائد  وشكر 
المشتركة  واإلعالم  العامة  العالقات 
السياسي  التوجيه  األمنية  لألجهزة 
على  والمنتسبين  الطبية  واإلغاثة 
«الفريد من  الالمحدود  التعاون  هذا 
نوعه حيث يجمع عددا من المؤسسات 
الحكومية في آن واحد ولهدف رائد»، 
مشيرا إلى أن التكامل في المؤسسات 
لبناء  الطريق  هو  الموحد  والعمل 
المجتمع وتطوره للوصول إلى الغاية 
الدولة وعاصمتها  المنشودة وتحرير 

القدس الشريف.
وفي ختام االحتفال تم توزيع شهادات 
المنتسبين كما وقدمت  التخرج على 
اإلغاثة الطبية حقيبة إسعاف أولي لكل 

جهاز من األجهزة األمنية.

االتحاد العام للعمال يناقش سبل تطوير اليات العمل الالئق
عقدت  الجديدة-  الحياة  اهللا-  رام 
لعمال  العام  لالتحاد  العامة  األمانة 
فلسطين ندوة عمالية موسعة امس 
العام  االمين  االتحاد ضمت  مقر  في 
العامة  حيدر ابراهيم واعضاء االمانة 
للعمال  العام  االتحاد  فروع  ورؤســاء 
وذلك حول موضوع العمل الالئق في 
فلسطين ودور النقابات عبر الشراكة 
مفاهيم  ونشر  تكريس  في  الثالثية 
الى  ابراهيم  واشــار  الالئق.  العمل 
أهمية هذه المناسبة والتي لها دالالت 
العمال  حماية  تطوير  حــول  كثيرة 
الفلسطينيين عبر العديد من اآلليات 
والوسائل المتاحة. مضيفا أن االتحاد 
جاد في تنمية وتعزيز كافة الخطوات 

الهادفة إلى توفير كافة شروط العمل 
وناقش  العمل.  مواقع  في  الالئق 
حول  المقترحات  من  عددا  الحضور 
تطوير العمل الالئق عبر إقامة العديد 
في  والتوعية  لتثقيفية  البرامج  من 
لقاءات دورية في  الجانب وعمل  هذا 
مختلف  مــن  العمل  مــواقــع  مختلف 
العمل  على  اتفق  كما  المحافظات 
مع  والبناء  المشترك  التعاون  على 
المختلفة  دوائرها  عبر  العمل  وزارة 
ك  لمشتر ا للعمل  ت  فظا لمحا ا فــي 
للعمال  الحماية  درجة  رفع  أجل  من 
العمل  أخطار  أجل حمايتهم من  من 
التي باتت ظاهرة مقلقة جداً للوسط 
على  مؤكدين  الفلسطيني  العمالي 

الجانب.  هذا  في  الثالثية  الشراكة 
لسياسات  ا لجنة  ع  االجتما لب  وطا
من  الجاد  بالعمل  الوطنية  العمالية 
كما  المجال.  هذا  في  التنسيق  أجل 
العالمي  ثمن المجتمعون دور االتحاد 
بية  لعر ا لعمل  ا منظمة  و ت  با للنقا
واالتحاد الدولي لنقابات العمال العرب 
في هذا  يبذلونها  التي  الجهود  على 
الجانب وفي دعم العمال الفلسطينيين 
بشكل خاص. وطالبوا منظمة العمل 
كافة  توفير  على  لعمل  با لدولية  ا
مقومات العمل الالئق في مختلف أرجاء 
خاص  بشكل  فلسطين  وفي  العالم 
عدم  في  المنظمة  منتقدين سياسة 
القيام بدورها الطليعي في فلسطين 

بشكل جاد مطالبين المنظمة الدولية 
بالعمل بشكل حيادي وأكثر نجاعة في 
العمل  فلسطين. كما طالبوا أصحاب 
بمبادرات تهدف إلى حماية العامل من 
إصابات العمل والعمل على خلق أجواء 
العمال  بين  والشراكة  التفاهم  من 
إلى  اللقاء  العمل. حيث دعا  وأصحاب 
وأصحاب  العمال  بين  الحواجز  كسر 
العمل هو  أن موقع  العمل معتبرين 
مصدر رزق لكال الجانبين وعلى العمال 
بشكل  يعملوا  أن  العمل  وأصحاب 
دؤوب من أجل العمل في هذا االتجاه. 
المجتمعون  طالب  ــرى  أخ جهة  من 
وزارة العمل تعزيز المفتشين ودائرة 
التفتيش في الوزارة بشكل خاص مع 

الدائرة  التعاون مع هذه  التأكيد على 
المختصة من أجل إنجاح عملها. 

األمين  نائب  العرقاوي  محمد  وأكــد 
الفلسطينيين  لــعــمــال  ا أن  ــعــام  ل ا
ظروف  نفس  في  يعيشون  يزالون 
رغم  السابق  من  أكثر  بل  المعاناة 
العديد  التي تصرف على  اإلمكانيات 
لالقتصاد  األساسية  المقومات  من 
إلى  ولو نظرنا  الفلسطيني.  الوطني 
األشهر األخيرة فلن نجد أي تحسن في 
انخفاض ملموس بنسبة البطالة بين 
صفوف العمال. كما أننا في فلسطين 
تنفيذية  برامج  إلى  بحاجة  أصبحنا 
النظريات  اطــار  عن  تخرج  وعملية 

واالعالم. 

ورشة عمل في جنين توصي 
بضرورة شعور الفرد باألمن النفسي 
جنين  -وفا- أكد مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز عالج وتأهيل ضحايا 
التعذيب بالتعاون مع مركز الرعاية الصحية النفسية وجامعة القدس المفتوحة 
في جنين، امس، لمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وجود عوامل تلعب 

دورا مباشرا أو غير مباشر في اإلصابة باألمراض النفسية والعقلية والصحية.
وأوصى المشاركون بضرورة وأهمية أن يشعر الفرد باألمن النفسي وأن يتقبل 
الفرد ذاته واآلخرين، وأن يتميز بدرجة مناسبة من التلقائية والقدرة على المبادأة.

وشدد المشاركون على أهمية األداء الوظيفي الكامل للشخصية (جسميا وعقليا 
وانفعاليا واجتماعيا) والتمتع بالنمو الصحي لكي يتمكن اإلنسان العيش في أمن 

وسالم وإقبال على الحياة والتمتع بها والتخطيط للمستقبل بثقة وأمان.
ودعوا إلى أن يكون اإلنسان واقعيا في نظرته إلى الحياة وما يعترضه من مشاكل 
وما يتوقع أن يحصل فيها من كمال، مشددين على أهمية نشر الثقافة النفسية 

في مختلف المؤسسات االجتماعية.
وأشار إبراهيم ياسين من مركز عالج وتأهيل ضحايا التعذيب األخصائي النفسي، 

إلى اآلثار النفسية والجسدية واالجتماعية للتعذيب في السجون اإلسرائيلية. 
وبين األخصائي االجتماعي سامي زكارنة من وزارة الصحة، آلية تقديم الخدمة 
النفسية وتوفيرها للمرضى ومساعدتهم في التكيف مع مجتمعهم وتقديم الدعم 

النفسي لذوي الحاجة من خالل خدمات شبه مجانية.
وتحدث الدكتور مالك حسان مدير مركز الرعاية الصحية، عن واقع الصحة النفسية 
في المجتمع ومراحل العالج النفسي وعن واقع الصحة النفسية بشكل عام، فيما 
أوضح أحمد صالح من جامعة القدس المفتوحة دور الجامعة في تدريس الطالب 

مقررات معتمدة ومتكاملة وعميقة تساعد في العمل المستقبلي.
وقدم جمال دغلس مشرف فرع جنين، ورقة عمل عن مفهوم الصحة النفسية، 
عن األمراض النفسية والعقلية التي يمكن التعافي منها إذا تمت الوقاية منها، 
مع التركيز على العوامل التي تسبب االمراض النفسية والعصبية والعقلية منها 

عوامل اجتماعية واقتصادية وأسرية. 
وقدمت األخصائية االجتماعية قمر عساف من وزارة الصحة ورقة عمل بعنوان 

الوصمة االجتماعية للمرض النفسي وكيفية التعامل مع الوصمة االجتماعية.
وشارك في الورشة التي عقدت في قاعة النشاطات بجامعة القدس المفتوحة 
وأدار عرافتها رشا طحاينة أخصائية التوعية المجتمعية في المركز، وممثلون عن 
المؤسسات الرسمية واألهلية والفعاليات وأهالي األسرى وحشد من طلبة الجامعة.

 اختتام مشروع التثقيف القانوني 
واالجتماعي في محافظة بيت لحم

بيت لحم- الحياة الجديدة - اختتم مركز المرأة لالرشاد القانوني واإلجتماعي 
القانوني واإلجتماعي لخمسة  التثقيف  بالشراكة مع مؤسسة سواعد مشروع 
التثقيف  مشروع  ضمن  المؤسسة  ومتطوعات  منتسبات  من  شابة  وعشرون 
القانوني واالجتماعي من اجل تمكين النساء الفلسطينيات من ممارسة حقهن 
في تقرير المصير في بيئة اجتماعية وقانونية ومؤسسية ال تميز بين النساء 
وال تعيق تقدمهن االجتماعي والسياسي واالقتصادي.ونفذ المشروع خالل الفترة 
للمشروع ٢٥ فتاة  انتسب  ايلول.وقد  الممتدة من ٦ تموز وحتى ٢١  الزمنية 

ممثلين بمحافظة بيت لحم وامتدادها الجغرافي.
التنفيذي بالشكر  اللقاء الختامي للمشروع تقدم رضا غرير المدير  وفي بداية 
لكل من المشاركات والمدربات ومنسقة المشروع ومركز المرأة لالرشاد القانوني 
واالجتماعي ،فيما شدد على اهمية مثل هذه اللقاءات والدورات التدريبية للفتاة 
التعاون  استمرارية  على  واكد  ،كما  عامة  المجتمع  في  الفلسطينية  والمرأة 
والشراكة ما بين المؤسسة والمركز لما اظهره المشروع من نجاح وأثر ايجابي 

على المشاركات.
فيما كانت المواد التدريبية المطروحة في هذا المشروع النوع االجتماعي والعنف 
المبني على النوع االجتماعي حاضرت بها المدربة واالخصائية االجتماعية ياسمين 
عدوي واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(  او) والعنف المبني 
المحامية سلوى بنورة في قانون األحوال  ،فيما دربت  النوع اإلجتماعي  على 
النتشة في موضوع  ربا  والمحامية  األسرة  قانون حماية  الشخصية ومسودة 

قانون العقوبات. 
المرأة، تحديدا في مجال  العمل في إطار تمكين  المشروع أهم روافع  يشكل 
الصحة النفسية. ولعل أهم ما يميز هذا المشروع كونه يتعامل مع االحتياجات 
الجماعية للنساء والفتيات حيث إن العمل على تلبية هذه االحتياجات ال بد وأن 
يساهم في تعزيز الثقة بالذات لديهن بشكل جماعي كما يعمل البرنامج على 
التوعية للمجموعات حول قضايا نفسية واجتماعية وقانونية من  عقد لقاءات 
التي  اليومية  الصعوبات  التغلب على  اجل تزويدهن بمهارات تساعدهن في 
والمحيط كما  الذات  التوازن مع  إلى حالة من  للوصول  تواجههن وتجهيزهن 
المرأة حيث برز  العنف ضد  يولي المشروع أهمية بالغة للعمل على مناهضة 
خالل العام الماضي شعور بازدياد حجم هذه الظاهرة نتيجة للضغوط العامة 

المفروضة على الفلسطينيين. 
واوصت المشاركات باهمية تعزيز وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار المساهمة 
في تطوير القوانين واالنظمة واالجراءات والهياكل االدارية بما يضمن المساواة 
والقضاء على كافة اشكال التمييز، توفير فرص عمل للنساء والعمل على دمجهن 
في الحياة االقتصادية توفير الدعم النفسي واالجتماعي للنساء وأطفالهن والعمل 

على الحد من العنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله.

 نابلس: ورشة عمل حول االنترنت 
ووسائل االتصال في  «القدس المفتوحة»

الطلبة وحركة  اتحاد  أقام مجلس  الجديدة – بشار دراغمة -  الحياة  نابلس – 
نابلس ورشة عمل حول  المفتوحة في  القدس  الطالبية في جامعة  الشبيبة 
االنترنت ووسائل االتصال والتقنيات التي يوفرها. ورحب رئيس مجلس اتحاد 
الطلبة عصام رياحي، بالمشاركين في الورشة وتطرق إلى أهمية االنترنت ودوره 
في تعميم المعرفة ونشرها على مساحات واسعة من العالم، وأهميته كوسيلة 
لتبادل الخبرات والمعارف ونشر الثقافة ومد جسور التواصل والصداقة بين أقطاب 
التقنية بشكل ايجابي  العالم المختلفة، وأكد على ضرورة االستفادة من هذه 
واالبتعاد عن كل السلبيات الناتجة عن االستعمال غير السليم لهذه التطورات 
في مجال الحاسوب والتكنولوجيا. وقدم األستاذ «حسن قمحية» المحاضر في 
جامعة النجاح الوطنية، شرحا مفصال عن وسائل االتصال التي يوفرها االنترنت 
والتي ربطت بين القاصي والداني والقريب والبعيد، فسهلت التواصل واختصرت 

المسافات وكانت لها إيجابياتها وكذلك سلبياتها كأي وسيلة تقنية. 


