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فياض عبد الكريم فياضتعاونيات
طالب النائب العام بتحريك دعوة جزائية ضد المسؤولين عن تنفيذ عقوبة اإلعدام بخمسة مواطنين 

تقرير حقوقي للهيئة المستقلة يتهم الحكومة 
المقالة في غزة بارتكاب جرائم قتل مخالفة للقانون

رام اهللا -  الحياة الجديدة -  منتصر حمدان - اتهم تقرير صادر عن الهيئة المستقلة 
لحقوق االنسان، حول « إعدام خارج نطاق القانون» الحكومة المقالة في قطاع 
غزة بارتكاب جرائم قتل من خالل تنفيذ احكام اعدام بحق خمسة فلسطينيين 
بصورة مخالفة للقانون، حيث اوصى التقرير « بضرورة توقف الحكومة المقالة 
في قطاع غزة عن تنفيذ اإلعدام، ال سيما أحكام اإلعدام الصادرة عن المحاكم 
العسكرية، التي ال يتوافر في المحاكمات التي تجريها ضمانات المحاكمة العادلة، 
مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توقف الحكومة المقالة عن المبالغة في ابتداع 
تحليالت قانونية تسمح لها بالمصادقة على أحكام اإلعدام الصادرة عن محاكمها، 

بدالً عن مصادقة رئيس السلطة الوطنية. 
وطالب التقرير الذي اعده الباحث ياسر عالونة، النائب العام بضرورة تحريك دعوى 
جزائية ضد المسؤولين عن تنفيذ عقوبة اإلعدام كونها جريمة قتل، اضافة الى 
التزام الحكومة المقالة في قطاع غزة بمعايير حقوق اإلنسان وخاصة  ضرورة 

تلك التي تنص على صون كرامته. 
كما شدد  التقرير على ضرورة توقف الحكومة المقالة في قطاع غزة عن عرض 
العقوبات  قانون  إلى  االستناد  العسكري، وتوقفها عن  القضاء  المدنيين على 
باعتباره غير دستوري ولم  لعام ١٩٧٩  الفلسطينية  التحرير  الثوري لمنظمة 

يعرض على المجلس التشريعي. 
ودعا التقرير السلطة الوطنية الى الكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من 
انتهاك سافر لكافة األعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان، وبخاصة 
الدولي الخاص بالحقوق  العهد  العالمي لحقوق اإلنسان للعام ١٩٤٨،  اإلعالن 
التعذيب في  الخاصة بمناهضة  واالتفاقية   ،١٩٦٦ للعام  والسياسية  المدنية 

العام ١٩٨٤.  
المقالة على االستمرار في األخذ بعقوبة  الحكومة  التقرير فإن إصرار  وحسب 
اإلعدام وتنفيذها، ال يعفيها من االلتزام بكافة الضمانات اإلجرائية التي يفرضها 
النظام القانوني النافذ المفعول في القانون األساسي وقانون اإلجراءات الجزائية 

رقم ٣ لسنة ٢٠٠١.
التقرير الى  ان  الرئيس، اشار  وبخصوص تنفيذ أحكام اإلعدام دون مصادقة 
رئيس السلطة الوطنية لم يصادق على تنفيذ أحكام اإلعدام الخمسة التي تم 
تنفيذها في قطاع غزة، األمر الذي يحمل الجهات التي أمرت بالتنفيذ والمنفذة لها، 
المسؤولية القانونية عن تلك األعمال وإنما جرى تنفيذها خالفاً للقانون األساسي 
للسلطة الوطنية وقانون اإلجراءات الجزائية، اللذين ينصان على عدم جواز تنفيذ 

حكم اإلعدام، ما لم يحظَ بمصادقة رئيس السلطة الوطنية.
وكشف التقرير عن انه لم يتضح للهيئة من هي الجهة التي صادقت على تنفيذ 
أحكام اإلعدام في قطاع غزة إذا ما كان رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية أو 
وزير الداخلية أو وزير العدل، وما زالت الحكومة المقالة لم تعلن بشكل رسمي 

واضح عمن صادق على تنفيذ أحكام اإلعدام.
واشار التقرير الى انتهاك األحكام الصادرة باإلعدام لمعايير ضمانات المحاكمة 
العادلة، موضحا ان بعض األحكام الصادرة تمت وفق نصوص قانون العقوبات 
الثوري لمنظمة التحرير لعام ١٩٧٩، والذي تعتبره الهيئة قانوناً غير دستوري 

وتتعارض أحكامه مع المعايير الدولية ذات العالقة.
كما اوضح التقرير ان األسباب الحقيقية لتنفيذ أحكام اإلعدام غير واضحة، مشيرا 
الى ان  األسباب التي جعلت الحكومة المقالة لم تتضح وراء قيامها بتنفيذ حاالت 

اإلعدام في هذا الوقت، أي بعد ثالثة أعوام من حصول حالة االنقسام، ورغم 
مضي فترة طويلة على بعض هذه األحكام، كالحكم الصادر في العام ١٩٩٦.  
وقال التقرير « لم تتضح المعايير التي تم على أساسها اختيار الضحايا الذين 
نفذ حكم اإلعدام بحقهم برغم وجود مجموعة من المحكومين في نفس القضية 

ونفس الظروف.
القانونية المتعلقة بتنفيذ عقوبة اإلعدام،  التقرير وجود مخالفة األحكام  واكد 
حينما اشار الى ان  الحكومة المقالة خالفت األحكام القانونية لقانون اإلجراءات 
الجزائية رقم (٣) لعام٢٠٠١، من حيث، مخالفة تنفيذ حاالت اإلعدام لقانون 
اإلجراءات الجزائية التي نصت عليها  المادة ٤١٥ من قانون اإلجراءات الجزائية 
من خالل التأكيد على أن ينفذ حكم اإلعدام على المدنيين بالشنق حتى الموت، 
وعلى العسكريين رمياً بالرصاص حتى الموت، لكن يالحظ أن جميع أحكام اإلعدام 
التي نفذت من قبل وزارة الداخلية في الحكومة المقالة نفذت رمياً بالرصاص 

في مخالفة واضحة لما صدر عن المحكمة ومخالفة لقانون اإلجراءات الجزائية.
واكد التقرير عدم  رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الدولة، حيث نصت المادة ٤٠٨ من 
قانون اإلجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ على أنه: «متى صار حكم اإلعدام 
نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة». ومن 
متابعة الهيئة فإن وزارة العدل في الحكومة المقالة لم ترفع أوراق الدعوى إلى 
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حول المواطنين الذين نفذ اإلعدام بحقهم.

واشار الى مخالفة مكان تنفيذ عقوبة اإلعدام، حيث نصت المادة ٤١٨ من قانون 
اإلجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١ على أن: «تنفذ عقوبة اإلعدام داخل مراكز 
اإلصالح والتأهيل (السجون) للدولة». ومن المعلومات المتوافرة للهيئة، فإن وزارة 

الداخلية في الحكومة المقالة خالفت هذا الشرط.
التنفيذ للقانون اإلجراءات الجزائية من حيث مقابلة المحكوم  كما اكد مخالفة 
عليه باإلعدام ألقاربه قبل التنفيذ، حيث  نصت المادة ٤١١ من قانون اإلجراءات 
الجزائية المذكور سابقاً على أن ألقارب المحكوم عليه «باإلعدام أن يقابلوه قبل 
الموعد المعين لتنفيذ الحكم على أن يكون ذلك بعيداً عن محل التنفيذ». ووفقاً 
لإلفادات التي حصلت عليها الهيئة من ذوي المواطنين الذين نفذ حكم اإلعدام 

بحقهم بأنه لم يتم تبليغهم بعزمها على تنفيذ الحكم إال بعد التنفيذ.
التقرير الى مخالفة تنفيذ الحكم فيما يتعلق بدفن جثة المحكوم عليه  واشار 
باإلعدام، حيث نصت المادة ٤١٩ من قانون اإلجراءات الجزائية لعام ٢٠٠١ على 
أن: «تدفن الحكومة على نفقتها جثة من يحكم عليه باإلعدام، إذا لم يكن له 
أقارب يطلبون القيام بدفنها ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال». ومن اإلفادات 
التي حصلت عليها الهيئة من ذوي بعض الذين نفذت أحكام إعدام بحقهم فإن 

الشرطة قامت بدفنهم في المقبرة واتصلت بذويهم لتعرفهم مكان دفنه.
وبخصوص موقف الجهات الرسمية في الحكومة المقالة، اشار التقرير الى ان 
موقف الجهات الرسمية في الحكومة المقالة جاء متساوقاً مع بعضها البعض 
التشريعي متمثالً بكتلة  في تبرير تنفيذ عقوبة اإلعدام. كما اتخذ المجلس 
التغيير واإلصالح موقفاً سلبياً بتأييد تنفيذ عقوبة اإلعدام، وأكدت الحكومة 
أنها نفذت  الداخلية  على مصادقتها على تنفيذ أحكام اإلعدام وأكدت وزارة 
أحكام إعدام وستستمر في تنفيذ هذه األحكام أيضاً في المستقبل، وبرر النائب 
العام والقضاء العسكري ووزارة العدل في الحكومة المقالة أن تنفيذ األحكام 

جاء وفقاً للقانون.

تنظيم االدوار
 بات الحديث على لسان كل العارفين والمختصين في علم شجرة الزيتون, 
اننا في فلسطين لم تدخل شجرتنا بعد في مرحلة المرض العضال, الميئوس 
من شفائه, ولكننا حقيقة على ابواب مرحلة لربما هي اكبر من قدراتنا على 

الحل فيما يتعلق بالعديد من المسببات. 
في ايطاليا تخطوا منذ ما يزيد على العشرين عاما, موضوع «سنة ماسيي 
وسنة شلتوني» بمعادلة جديدة, كل سنة هناك حمل ممتاز ولكن من الممكن 
ان يكون هناك نقص يصل الى ١٥٪ في سنة ما... المتتبع النتاج الزيتون في 
فلسطين يال حظ ان السنة الماسية ١٠٠٪ ال تحصل اال كل خمس سنوات 
مرة, كما يشير واقع اخر ٣٠ عاما, واربع السنوات االخرى يكون الوضع جيدا 
جدا في احداها وجيدا في واحدة واثنتين شلتوني بامتياز كما حصل العام 

الماضي في بعض المناطق. 
اكثر من مرة واكثر من مقالة حول نفس الموضوع, ال بد من تدخل حكومي 
الزراعة فقط, للتدخل في هذا  الوزراء وليس وزارة  على مستوى رئاسة 
الموضوع وتكون هناك خطة خمسية او عشرية تحل فيها المعضلة, ال بد 
ان يكون لوزارة التخطيط دور مهم في توجيه خطط الحكومة نحو بترول 

فلسطين... 
كسرها  سهل  لمتفرقة,  ا كالعصي  ولكنها  تبذل  كثيرة  جهود  هناك 
بالزيت  المتعلقة  للمشاريع  الممولين  المانحين  نعم نشكر  واختراقها.... 
والزيتون وهناك حاليا في فلسطين (( سبع دول من المانحة لها مشاريع في 
مجال الزيتون في فلسطين, وتعمل ١٣ منظمة غير حكومية NGOs في 
تنفيذ هذه المشاريع, وكل مؤسسة من هذه المؤسسات احتضنت مجموعة 
من الجمعيات التعاونية ذات اختصاص بالزيت او غير مختصة بالزيت ومن 
ان تكون تجمعا من  او  ان تكون جمعية تعاونية زراعية مسجلة  الممكن 
المطاف سيقومون  نهاية  في  انهم  على  المؤسسة  مع  اتفقوا  اشخاص 
التوجه نبارك فيه ولكن له مخاطر اهمها ان هذا  بتسجيل جمعية, وهذا 
التجمع بني على مبدأ االستفادة وليس لحل مشكلة قائمة, واحيانا وهذه 

حدثت ان تجمعات بقيت طيلة فترة المشروع وانتهت مع انتهاء المشروع. 
ال بد من توحيد الجهود لكل العاملين في قطاع الزيتون ليكون مؤثرا وفاعال 
وعامال, ومن الضروري جدا تقوية دور اتحاد جمعيات عصر الزيتون ليكون 
القرار.... وهذا يكون  الى اصحاب  جسما قويا قادرا على ايصال مشاكله 
بالتوازي بوجود مجلس للزيت ذي نفوذ وقوة يسيران معا وعلى خط متواز 
الن لكل منهم مجاالته ودوره, مثلهم مثل االسرة الواحدة ليس من حق االبن 
ان يقوم بدور االب فلكل منهم مجاالته ولكنهم مكملون ألدوار بعض... طبعا 
نحن نعتبر ان مجلس الزيت هو المرجعية االولى اذا استطاعات التحكم بكل 

صالحياتها وامكانياتها والدور المناط بالمجلس. 
Fayyad@live.com
www.fayyad-pl.com

مركز «شمس» يختتم بالبيرة دورة تدريبية حول حقوق االنسان
نائل   – الجديدة  الحياة   – البيرة 
موسى - اختتم مركز حقوق االنسان 
والديمقراطية «شمس»، أمس، دورة 
تدريبية في مجال حقوق االنسان، 
خمس  قــع  بــوا أسبوعا  استمرت 
ساعات يوميا بمشاركة ١٩ متدربة 

ومتدربا من محافظات الضفة. 
بفندق «ستي  الدورة  واشرف على 
من  طــاقــم  الــبــيــرة  بمدينة  ان» 
التدريب  مجال  في  المتخصصين 

على حقوق االنسان.
وتناولت االتفاقيات الدولية الخاصة 
الشرعة  ومنها  االنــســان  بحقوق 
االعالن   ) االنسان  لحقوق  الدولية 
العهدان  االنسان،  لحقوق  العالمي 
بالحقوق  ــان  ــاص ــخ ال ــان  ــي ــدول ال
االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 ،( والسياسية  المدنية  والحقوق 
واتفاقية  الطفل،  حقوق  واتفاقية 
التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

ضد المرأة. 
 وحث منسق المشاريع في المركز 
المشاركين على  اهللا محمود،  عبد 
التي  االمكانيات  مــن  االســتــفــادة 
ان  الذي قال  يوفرها مركز شمس 
أولوياته وأهدافه نشر وتعزيز  من 
المجتمع  االنسان في  ثقافة حقوق 
الغرض  هذا  لتحقيق  الفلسطيني. 
في  الــدورة  من  االستفادة  وعلى 
ف  ر لمعا ا بنقل  لعملية  ا تهم  حيا
أقرانهم  الــى  عليها  حصلوا  التي 

ومؤسساتهم .
االنسان  لحقوق  عرض  في  وقــال 
وخصائصها، انها المعايير األساسية 
التي ال يمكن للناس من دونها، أن 
يعيشوا بكرامة كبشر.. وان حقوق 
االنسان هي أساس الحرية والعدالة 
والسالم، ومن شأن احترامها أن يتيح 

امكان تنمية الفرد والمجتمع. 
وتقوم اسس حقوق االنسان، على 
وكرامته،  االنــســان  حياة  احــتــرام 
الديانات  وهو نص ورد في غالبية 
العالمي  االعالن  وفي  والفلسفات. 
صكوك  وتحدد  االنــســان.  لحقوق 
الخاص  الدولي  العهد  منها  دولية، 
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية 
ينبغي  ما  والثقافية،  واالجتماعية 
ال  وأ تفعله،  أن  لحكومات  ا على 
مواطنيها.  حقوق  الحترام  تفعله، 
تمتد  التي  االنسان  حقوق  وتنمية 

جذورها في الصراع من أجل الحرية 
والمساواة في كل مكان من العالم. 
وشدد في عرض لخصائص حقوق 
وال  تشترى  ال  انها  على  االنسان 
تكتسب وال تورث، فهي ملك الناس 
ألنهم بشر و»متأصلة» في كل فرد، 
النظر  بغض  للبشر  ــدة  واح وهــي 
الدين  أو  الجنس  أو  العنصر  عن 
آخر،  رأي  أي  أو  السياسي  الــرأي  أو 
االجتماعي.  أو  الوطني  األصــل  أو 
وولدنا جميعاً أحراراً ومتساوين في 
الكرامة والحقوق . فحقوق االنسان 
«عالمية». وال يمكن انتزاعها؛ وليس 
من حق أحد أن يحرم شخصاً آخر منها 
حتى لو لم تعترف بها قوانين بلده، 
 .. القوانين  تلك  تنتهكها  أو عندما 
فحقوق االنسان ثابتة «وغير قابلة 
الناس  يعيش جميع  للتصرف».كي 
بكرامة، فانه يحق لهم أن يتمتعوا 
بالحرية واألمن، وبمستويات معيشة 
الئقة . فحقوق االنسان «غير قابلة 

للتجزئة».
وصنفت الحقوق الى ثالث فئات هي 
األول من  المدنية «الجيل  :الحقوق 
بالحريات  الحقوق»، وهي مرتبطة 
والحرية  الحياة  في  الحق  وتشمل 
للتعذيب  التعرض  وعــدم  ــن؛  واألم
المشاركة  العبودية؛  من  والتحرر 

والتعبير  ــرأي  ال وحرية  السياسية 
وحرية  والدين؛  والضمير  والتفكير 

االشتراك في الجمعيات والتجمع.
واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق 
باألمن  المرتبطة   » الثاني  «الجيل 
وتشمل: العمل والتعليم والمستوى 
والمأوى  والمأكل  للمعيشة؛  الالئق 
البيئية  الصحية.والحقوق  والرعاية 
أيضاً  (وتسمى  والتنموية  والثقافية 
الحقوق»)، وحق  الثالث من  «الجيل 
العيش في بيئة نظيفة ومصونة من 
الثقافية  التنمية  التدمير والحق في 

والسياسية واالقتصادية.
هو  العالمي  ـــالن  االع واعــتــبــرت 
المقبول على  االنسان  بيان حقوق 
ورسالته  العالم.  في  نطاق  أوســع 
قيمة  انــســان  لكل  أن  األســاســيــة 
المتحدة  األمم  واعتمدته  متأصلة. 
بــاالجــمــاع، فــي ١٠ كــانــون األول 
امتناع ثماني  بالرغم من   )  ١٩٤٨
دول عن التصويت). ويحدد الحقوق 
األساسية لكل شخص بغض النظر 
عن عنصره أو لونه أو جنسه أو دينه 
أو رأيه، أو أصله، أو ثروته أو مولده، 
أو أي وضع آخر. وينص االعالن على 
حقوق  بتأييد  الحكومات  تتعهد  أن 
بل  لمواطنيها،  فقط  ليس  معينة، 
بلدان  بالنسبة ألشخاص في  أيضاً 

الحدود  فان  أخرى،  وبعبارة  أخرى. 
الوطنية ال تمثِّل عائقاً أمام مساعدة 
بحقوقهم.  التمتع  على  اآلخــريــن 
االعالن  أصبح   ،١٩٤٨ العام  ومنذ 
الدولي لحقوق  المعيار  العالمي هو 
عقد   ،١٩٩٣ العام  وفي  االنسان. 
مؤتمر عالمي ضم ١٧١ دولة تمثل 
٩٩٪ من سكان العالم، وأكد المؤتمر 
حقوق  باحقاق  جديد  من  التزامه 
أنه رغم  المدربون  االنسان. وشدد 
االجتهادات القانونية حول االعالن اال 
انه مهد الطريق أمام القانون الدولي 
لها  وثيقة  ويمثل  االنسان،  لحقوق 
قوتها األدبية. ولالعالن، قوة كبيرة 
العالمي.  العام  ــرأي  ال أوســاط  في 
وترجمت مبادئ االعالن الى مبادئ 
العهد  صيغة  في  قانونية  قوة  لها 
المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية، 
واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق 
الحكومات  وان  خاصة  والثقافية. 
التي صادقت على العهدين التزمت 
بأن تسن في بلدانها قوانين لحماية 
بلدان  أن نصف  غير  الحقوق.  تلك 
العالم لم تصادق على العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
أو على العهد الدولي الخاص بالحقوق 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

«التحرير الفلسطينية» تكرم الطلبة 
الفلسطينيين المتفوقين في صور

لبنان- معا- نظمت جبهة التحرير الفلسطينية مهرجانا تكريما في قاعة المركز 
الثقافي الفلسطيني في مخيم البرج الشمالي  حرب صور للطلبة المتفوقين في 
الجامعات اللبنانية واالمتحانات الرسمية ودورة القدس الثقافية بحضور ممثلي 
فصائل منظمة التحرير واالحزاب والقوى الوطنية اللبنانية ومدير مخيم البرج 
المعلمن وأولياء األمور وعدد من الشخصيات  الشمالي في االونروا وعدد من 

الوطنية واالجتماعية. 
رحب بالحضور عضو الهيئة االدارية لمركز الغد الثقافي التربوي احمد مصطفى 

بالحضور.
والقت كلمة المتفوقين الطالبة منى ابو علي كلمة قدمت خاللها التحية لجبهة 
التحرير الفلسطينية لالهتمام الذي توليه للطالب والتحية لطالب دورة القدس 
الثقافية والى أولياء األمور الذين يسهرون من أجل أبنائهم وقدمت التهنئة للطلبة 
المتفوقين والناجحين وطالبتهم بمواصلة طريق العلم ألنه الطريق السليم لبناء 

اإلنسان وبناء الوطن. 
والقى عضو المكتب السياسي لحركة امل عباس عباس كلمة اكد فيها ان عرس 
النجاح هو اساسي وتحصيل العلم والثقافة هو ما نحتاج اليه في مجتمعنا، حيث 

نتمكن من خدمة اهلنا وشعبنا وقضيته العادلة في فلسطين.
والقى كلمة جبهة التحرير الفلسطينية عضو مكتبها السياسي عباس الجمعة حيا 
فيها الحضور باسم امين عام الجبهة الدكتور واصل ابو يوسف وقيادتها وعبر عن 
سعادة الجبهة بتفوق طالب في الشهادات الجامعية والرسمية وبدور طالب دورة 
القدس الثقافية، مؤكداً ان هذا التكريم هو من باب التواصل ومشاركة أولياء 

األمور واألهالي والطالب فرحتهم بتفوق أبنائهم وتكريمهم.

«شؤون المغتربين» في منظمة التحرير 
تدعو لحملة تضامن مع المقدسي «مراغي» 

رام اهللا - وفا - دعت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، 
إلى أوسع حملة تضامن مع المواطن المقدسي فراس مراغي المقيم في ألمانيا 
والمضرب عن الطعام منذ ٢٦ من الشهر الماضي بسبب رفض سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي تسجيل ابنته زينب في بطاقته الشخصية لتمكينه من العودة واإلقامة 

في بلدته سلوان في القدس المحتلة. 
وأطلقت الدائرة امس، نداء إلى منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية واأللمانية 
والعالمية، والى جالياتنا الفلسطينية والعربية في ألمانيا للنهوض بمسؤولياتها، 
التعسفي، وإلزام حكومة االحتالل باحترام  العنصري  القرار اإلسرائيلي  لكسر 
المراغي هويتها  الطفلة زينب فراس  العالمي لحقوق اإلنسان، ومنح  االعالن 
المقدسية بتسجيلها في هوية والدها، وعدم المساس بحق الشاب المقدسي 
فراس في االحتفاظ بهويته المقدسية الفلسطينية وحقه الثابت في العودة الحرة 

الى مسقط رأسه مع اسرته الصغيرة. 
وقالت الدائرة إنها كانت ومنذ اللحظات األولى لهذه المأساة االنسانية على اتصال 
مع الحدث ومع الجالية الفلسطينية في المانيا ومع عدد من المنظمات االهلية 

األلمانية الصديقة لمتابعة هذه القضية. 
وفراس مراغي ٣٧ عاما، ولد في القدس وعاش فيها كما عاش فيها آباؤه وأجداده. 
انتقل إلى برلين، في العام ٢٠٠٧، ال ليقيم فيها اقامة دائمة، بل ليتزوج الفتاة 
العاصمة األلمانية حتى تكمل دراستها  التي أحب ويعيش معها في  األلمانية، 
الجامعية وتقدم اطروحة الدكتوراه تمهيدا للعودة مع زوجها فراس الى مدينة 

القدس. 
للقوانين  باستطاعته وفقا  األثناء رزق مراغي بطفلته زينب، وكان  في هذه 
األلمانية أن يختصر على نفسه وعائلته الكثير من المعاناة، لو اكتفى بتسجيل 
أنه كمقدسي يتمسك بهويته  طفلته زينب كألمانية تحمل جنسية أمها، غير 
المقدسية الفلسطينية لم يفكر في ذلك أصال، بل توجه الى سفارة اسرائيل 
وإلى وزارة الداخلية االسرائيلية يطلب تسجيل ابنته زينب في هويته المقدسية، 

حيث كانت الصدمة برفض طلبه هذا. 
التي  التمييزية اإلسرائيلية،  القوانين  التعسف وهذه  لم يستسلم فراس لهذا 
المقدسيين  المواطنين  المقدسية عنه وعن غيره من  الهوية  تخطط السقاط 
في سياق سياسة التهويد، التي تمارسها دولة اسرائيل في المدينة الفلسطينية 
المقدسة. وقرر أن يعلن االضراب عن الطعام دفاعا عن حقه وحق طفلته زينب 

االحتفاظ بالهوية المقدسية. 
ويعتصم مراغي منذ السادس والعشرين من تموز الماضي في إضراب مفتوح 
عن الطعام أمام السفارة االسرائيلية في برلين، ويضع أمامه لوحة كتب عليها 
باأللمانية واإلنجليزية المادة ١٣ من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن 
األمم المتحدة، والتي تقول « لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، 
وفى العودة إلى بلده»، ليلفت نظر الرأي العام األلماني والعالمي الى معاناته 
ومعاناة آالف المقدسيين، الذين تمارس اسرائيل بحقهم وبحق مدينتهم سياسة 

تطهير عرقي وتهجير.

القبض على متهم
 بحيازة مخدرات بطولكرم

رام اهللا - الحياة الجديدة - القت الشرطة في طولكرم امس االول القبض على 
شخص بحوزته مواد يشتبه ان تكون مخدرة  وذكر بيان ادارة العالقات العامة 
واالعالم في الشرطة ان شرطة مكافحة المخدرات في طولكرم تلقت معلومات 
حول حيازة احد األشخاص مواد يشتبه أن تكون مخدرة، وقامت بتفتيش المشتبه 
به وضبطت بحوزته مادة بنية اللون يشتبه أن تكون مادة الحشيش حيث تمت 
العامة الستكمال اإلجراءات  النيابة  الى  المضبوطة  والمادة  المشتبه به  احالة 

القانونية.

اطفال غزة يضيئون الشموع في ذكرى القاء 
الواليات المتحدة قنابل نووية على اليابان

غزة - الحياة الجديدة -  اضاء مئات االطفال في ميناء غزة الليلة قبل الماضية 
فوانيس ورقية في ذكرى القاء الواليات المتحدة االميركية قنبلتين نوويتين 
آب  السادس من  اليابان وذلك في  على مدينتي هيروشيما ونجازاكي في 

اغسطس عام ١٩٤٥ حيث قتل واصيب مئات االالف من اليابانيين .
الدولية  الفلسطينية  الحملة  نظمتها  التي  التظاهرة  خالل  االطفال  وردد 
لفك الحصار عن قطاع غزة بشبكة المنظمات األهلية بالتنسيق مع جمعية 
االرشاد التربوي وعدد من المنظمات االهلية  شعارات تؤكد على  انه على 
الرغم من الحصار الذي يفرضة االحتالل فان اطفال غزة يحيون هذه الذكرى 
االليمة ليؤكدوا تواصلهم مع العالم أجمع ولنؤكد تضامننا مع الشعب الياباني 
الصديق مطالبين بتحرك دولي جاد لحمايتهم من االعتداءات االسرائيلية 

ورفع الحصار عن القطاع.
والقى االطفال الذين حملوا االعالم الفلسطينية واليابانية  مئات الفوانيس 
الورقية الملونة وتحمل رسومات االطفال وتحمل شموعا في مياه بحر غزة .

وقال أمجد الشوا منسق الحملة الفلسطينية الدولية ان الشعب الفلسطيني 
الذي ذاق والزال مرارة االحتالل والعدوان والحصار يعي تماما معاناة الشعب 

الياباني الذي نحمل له كل معاني المحبة والصداقة.
واستذكر وقفة المتضامنين اليابانيين خالل الحرب االسرائيلية على القطاع 

والذين حاصروا السفارة االسرائيلية في طوكيو.
واضاف على الرغم من الحصار والعزلة التي يفرضها الحصار االسرائيلي اال 
اننا نستذكر هذه المأساة االنسانية  وال نغفل عن معاناة شعوب العالم اجمع 
التي عانت جراء الحروب والظلم.                                                                                        

اليوم  الضاءة الشموع ووضعها في   واشار الشوا الى ان اطفال غزة جاءوا 
فوانيس ورقية ومن ثم القاؤها في مياه بحر غزة الذي يفرض عليه االحتالل 
طوقا وحصارا بحريا, لقد جاء اطفالنا ليتضامنوا مع امثالهم من الشعب الياباني 
في ذكراه االليمة و لنؤكد للعالم اجمع ان هنا في غزة شعبا حيا يتطلع لنيل 

حريته واستقالله وانهاء االحتالل الغاشم وبناء دولته المستقلة.
الشعب  ان  حمدونة:  حسام  التربوي  االرشــاد  مركز  جمعية  مدير   وقــال 
الفلسطيني و برغم الحصار الذي يعاني منه كل يوم ومع حركات التضامن 
الشعبي حول العالم مع شعبنا وقضيته وما يتم من ارسال سفن لكسر الحصار 
محملة بالمساعدات االنسانية اال ان الشعب الفلسطيني واطفاله يقول اننا 
ايضا نتضامن مع العالم. وذكر  ان جميعة مركز االرشاد التربوي قد حصلت 
العمل  التميز في  ٢٠٠٩ وهذه جائزة  للعام  فلنتاري  انطونيو  على جائزة 
االخالقي واالنساني مع االطفال وتعد هذه الجائزة هي ارفع جائزة بعد جائزة 
نوبل للسالم . واعرب المهندس ساهر يونس ممثل مؤسسة جايكا اليابانية 
عن شكره لجميع االطفال الذين شاركوا هذة الفعالية. وقال احمل  رسالة 
محبة وشكر وتقدير من الشعب الياباني الى اطفال غزة ونقدر لكم هذا الجهد 

ونعلن تضامننا الدائم مع غزة واطفالها المحاصرين.

الدفاع المدني : أربع إصابات إثر 
إصطدام مركبة بعامود كهرباء

أريحا - الحياة الجديدة - أخلت طواقم الدفاع المدني امس أربع إصابات وصفت 
بين متوسطة وطفيفة إثر حادث إنحراف مركبة حكومية عن مسارها وإصطدامها 

بعامود كهرباء جانب الشارع في مدينة أريحا.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني أن مركبة من 
نوع هونداي حكومية إصطدمت بعامود كهرباء مساء امس بعد مرورها في شارع 
عمان بمدينة أريحا ، وعمل الطاقم على إخالء اإلصابات وتقديم الخدمات الطبية 
األولية ونقلهم بواسطة مركبات اإلسعاف للمشفى ، وعمل الطاقم على إزالة 
الزيوت والزجاج واثار الحادث والمركبة من أمام حركة المرور وفتحت الشرطة 

التحقيق في أسباب وقوع الحادث.
كما أهاب الدفاع المدني باألخوة المواطنين والسائقين اإللتزام بشواخص المرور 
والتقيد بتعليمات السير مع مراعاة القيادة خالل فترة إرتفاع درجات الحرارة التي 
ترهق المارة والسائقين مع التزام المواطنين بتناول المياه والعصائر الطبيعية 

للمحافظة على موازنة الجسم.

(MNP)                      .و جنود االحتالل يطاردون المتظاهرين.. المتظاهرين في طريقهم الي المواجهات في قرية النبي صالح امس.

جانب من المشاركين في الدورة

«حماية المستهلك» تدعو لمحاربة الغالء في رمضان
رام اهللا -  دعا صالح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني, وزارة 
االقتصاد الوطني إلى ضبط آليات تنظيم السوق خالل شهر رمضان وتفعيل 
آليات الرقابة لمنع التالعب باألسعار والضرب بيد من حديد ضمن سيادة القانون 
على يد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون بالتالعب باألسعار واحتكار 
السلع.  وشدد هنية على أهمية االعتدال في االنفاق والعمل على مزيد من 
االجتماعية  والمساهمات  للصدقات  األمثل  االجتماعي واالستخدام  التكافل 
لتصل إلى مستحقيها الفعليين. واختتمت جمعية المستهلك بيانها الصحفي 
بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك بدعوتها للمستهلك الفلسطيني انه هو 
من يستطيع أن يحد من ارتفاعات اسعار السلع الغذائية التي يحتاجها خالل 
شهر رمضان المبارك عبر مقاطعة السلع التي يطرأ عليها ارتفاع غير مبرر 
اللحوم  الرقابة على االسعار، وخصوصا  البدائل في ظل غياب  والبحث عن 
والخضراوات، ودعت الجمعية المواطنين للترشيد في استهالك السلع وعدم 
التي  ارتفاع االسعار  التهافت في شرائها، كونهم يستطيعون كبح موجات 

تظهر خالل شهر رمضان.


