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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة احلكم احمللي

مديرية رام الله والبيرة
اعالن صادر عن اللجنة االقليمية حملافظة رام الله والبيرة بشأن ايداع 

مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة رقم )41( 
حوض )14( عني الكرزم من سكن أ الى مباني عامة باحكام خاصة 

رقم املشروع 1500/12/2010
تعديل  مشروع  ايداع  عن  والبيرة  الله  رام  حملافظة  االقليمية  اللجنة  تعلن 
تنظيمي لتغيير صفة استعمال للقطعة رقم )41( حوض )14( عني الكرزم من 
سكن أ الى مباني عامة باحكام خاصة واملتعلق بالقطع املجاورة ذوات االرقام )45، 
118، 117( رقم املشروع 1500/12/2010 لالعتراضات وذلك حسب املخططات 
املعلنة واملودعة في مقر بلدية رام الله وفي مقر مديرية احلكم احمللي/محافظة 
والقرى  املدن  تنظيم  قانون  من   )20،21،26( للمواد  استنادا  والبيرة  الله  رام 
مؤسسة  او  سلطة  وألي  شخص  الي  ويجوز   1966 لسنة   )79( رقم  واالبنية 
رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقدمي اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على 
املشروع معنونة الى رئيس جلنة التنظيم احمللية خالل مدة شهر واحد من تاريخ 
اعالن االيداع باجلريدة الرسمية وجريدتني محليتني وتدعم االعتراضات او 

االقتراحات املقدمة حيثما امكن مبخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء حملافظة رام الله 
والبيرة صفوان احللبي ز5/19)21(

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت حلم 
الرقم: 2009/1068

التاريخ: 2010/2/12

تبليغ ورقة اخبار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت حلم في القضية 
التنفيذية رقم 2009/1068 بواسطة النشر

ومجهول  ساحور  بيت  سعدى/من  ابو  نصري  امجد  عليه:  احملكوم  الى 
محل االقامة حاليا.

الصادر في  الله/قد قام بطرح احلكم  رام  ان احملكوم له: شركة بنك االردن م.ع.  اعلمك 
واملتضمن   2008/4/7 في  الصادر  الله  رام  بداية   2006/218 رقم  حقوق  املدنية  القضية 
وخمسون  ومئتان  اردني  دينار  وسبعون  وتسعة  وسبعماية  الف  عشر  ستة  مببلغ  احلكم 
التام  السداد  حتى  املطالبة  تاريخ  من  القانونية  والفائدة  رسوم  دينار   340 ومبلغ  فلس 
ومائة دينار اتعاب محاماه وتثبيت احلجز سجلت في القضية التنفيذية رقم 2009/1068 
بتاريخ 2009/12/6 لذا يتوجب عليك احلضور وذلك في غضون اسبوعني من تاريخ نشر 
هذا التبليغ لالطالع على امللف ودفع املبلغ املذكور وخالف ذلك سوف تقوم الدائرة باتخاذ 

االجراءات القانونية بحقك.

مأمور تنفيذ بيت حلم 
غسان البكري

ز5/19)20(
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Operational excellence for results that matter

NOTICE FOR OPEN TENDER

The United Nations Office for Project Services (UNOPS) / Jerusalem Operations Centre (JMOC) 
invites SEALED BIDS for the following works:

Finishing works for two Buildings (F-19 & F-41) for the Police Training Facility in Jericho, oPt 
Ref. No.: UNOPS/JMOC/PTF/ITB/2010/020

Invitation to Bid (ITB) Issue Date: Tuesday, 18 May 2010
Site Visit & Pre-Bid Meeting:  Tuesday, 25 May 2010 at 10:00 Hours (Jerusalem time)
Date of Bid Closing   Tuesday, 08 June 2010 at 11:00 Hours (Jerusalem time)
Public Bid Opening:  Tuesday, 08 June 2010 at 15:00 Hours (Jerusalem time)

Scope of Work
The works shall include supplying, installing and furnishing all materials, equipment and services to 
implement Finishing works for two buildings (Classrooms and Multi-Purpose Building), with satis-
factory performance of all   works necessary. The structural concrete frame works will already have 
been completed by another package contractor. Therefore this package of works involves the internal 
fit out, external facades and all internal mechanical and electrical works related to the above men-
tioned building to allow the building to be completed, commissioned and handed over to the client.

To participate in this Open Tender, companies must provide supporting documents that they meet the 
following conditions: 
1) Possession of valid classification certificate in Building and Finishing Works (Grade 1 and/or  2) 

issued by the Ministry of Public Works and Housing or equivalent from the Bidder’s country of 
origin;

2) Possession of valid registration certificate issued by the Companies Controller under the Ministry 
of National Economy and Trade or equivalent from the Bidder’s country of origin;

3) Registration certificate issued by the Ministry of Finance and submittal of a valid Tax Clearance 
Certificates or equivalent from the bidder’s country of incorporation.

4) Ability to post a Bid Security for ILS 50,000 (Fifty Thousand New Israeli Shekels) or equivalent 
valid within (90) days from the date of bid closing;

5) Submittal of past three (3) years audited financial statements  duly certified by a chartered ac-
countant;

6) Average annual construction turnover not less than ILS 2,000,000.00 (Two million New Israeli 
Shekels) or equivalent per annum, for the last three years.

7) Upon contract award, ability to post a Performance Security for 10% (ten percent) of the total 
contract value; 

8) Capability to undertake Building Works in the oPt without sub-contracting, and if sub-contract-
ing is required, not to be more than 35% (thirty-five percent) of the works;

9) Joint venture, consortium or association: If you consider that your entity does not have all the 
expertise required for the delivery of works, there is no objection to your entity sub-contracting 
or associating with other entities; (Some conditions may apply).

Interested bidders may obtain a complete set of bidding documents in English language free of 
charge by sending email to najehR@unops.org indicating company’s name and address, and specify-
ing tender name and reference #.
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إعالن طرح عطاء
مكتب االمم املتحدة خلدمة املشاريع / مركز االعمال في القدس يدعو الى تقدمي عطاءات بالظرف املختوم لالعمال التالية:

أعمال تشطيب ملنشـأتني )  F-19 و  F-41 ( ملركز تدريب الشرطة في مدينة أريحا 
 UNOPS/JMOC / PTF / ITB / 2010 / 020 : رقم العطاء 

الثالثاء   2010/5/18 تاريخ إصدار العطاءات:  
الثالثاء  2010/5/25 الساعة 10:00 صباحًا )بتوقيت القدس( تاريخ زيارة املوقع:   

الثالثاء  2010/6/8 الساعة 11:00 صباحًا )بتوقيت القدس( تاريخ إغالق تقدمي العطاءات:  
الثالثاء  2010/6/8 الساعة 3:00 ظهرًا )بتوقيت القدس( تاريخ فتح العطاءات:  

نـطـاق الـعـمـل:
األعمال تشمل تزويد وتوريد وتركيب كل املواد واألجهزة واخلدمات للقيام بجميع أعمال التشطيب ملنشأتني )صفوف 
دراسية ومبنى خدمات عامة( على أمت وجه. الهيكل اخلرساني للمبنايني سيكتمل بالكامل من قبل احدى شركات املقاولني 
امليكانيكية  الداخلي، والواجهات اخلارجية، وجميع األعمال  التجهيز  للمشروع. لذلك هذه احلزمة من األعمال تتضمن 
والكهربائية حسب املخطاطات واملواصفات املتعلقة للمنشأتني، ومن ثم العمل على جتهيز وفحص املنشأتني بالكامل بحيث 

أن يكونا مجهزتا لإلستعمال عند تسليمهما للمالك.
الداعمة  الوثائق  بتقدمي  واملقاولني  الشركات  على  يتعني  املفتوحة,  املناقصة  هذه  في  للمشاركة 

لشروط التأهيل التالية:
و/أو  )األول��ى  الدرجة  من  واالسكان  العامة  األشغال  وزارة  من  املفعول  سارية  املقاولني  تصنيف  شهادة  على  احليازة   .1

الثانية( في مجال أعمال البناء والتشطيب، أو ما يعادلها من بلد مقدم العطاء،
احليازة على شهادة تسجيل سارية املفعول للشركة من وزارة األقتصاد الوطني )مراقب الشركات(، أو ما يعادلها من   .2

بلد مقدم العطاء، 
تقدمي شهادة تسجيل صادرة من وزارة املالية و شهادة خصم املصدر، أو ما يعادلها من بلد مقدم العطاء،  .3

لصالح  يعادلها  ما  أو  شيقل(  ألف  )خمسون  شيقل   50،000 بقيمة  العطاء  لدخول  تأمني  كفالة  تقدمي  على  القدرة   .4
UNOPS، وتكون على شكل كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق، ويكون عرض السعر والكفالة ساريا املفعول ملدة )90( 

يوم من تاريخ إغالق العطاء. 
تقدمي ميزانيات الشركة املالية مصدقة من قبل مدقق احلسابات للسنوات الثالث األخيرة  .5

ما  أو  2،00،000 )مليونني شيقل(  بناء وتشطيب ال يقل عن  أعمال  السنوي إلمتام  الشركة  إيرادات  ان يكون معدل   .6
يعادلها للسنوات الثالث األخيرة.

قيمة  من   10% بقيمة  التنفيذ  حسن  كفالة  إص��دار  على  القدرة  للشركة  يكون  أن  يجب  العطاء،  ترسية  حالة  في   .7
العطاء باإلضافة الى كفالة دخول العطاء،

 ،)Sub-Contracting( املقدرة على مباشرة أعمال البناء في األراضي الفلسطينية دون اللجوء الى التعاقد الثانوي  .8
وأذا كان التعاقد الثانوي مطلوبًا فيجب أن ال تتجاوز نسبة التعاقد الثانوي أكثر من %35 )خمسة وثالثون باملئة( 

من أي قسم من األعمال
في حالة الشراكة املشتركة أو اإلئتالف أو اجلمعية: إذا كانت الشركة ال متلك جميع اخلبرة املطلوبة إلجناز االعمال،   .9

ال مانع إذا مت التعاقد أو التعامل مع جهات أخرى، )خاضعة لبعض الشروط(.
باللغة اإلجنليزية مجانًا.  العطاء  العطاء ميكنهم احلصول على نسخة كاملة من  املعنية باملشاركة في هذا  للجهات 
عن طريق إرسال رسالة الكترونية الى العنوان najehR@unops.org تشمل فيها إسم وعنوان الشركة مع ذكر اسم ورقم 

العطاء.   

القدس- منظر عام للجدار الذي يفصل بلدة عناتا ومخيم شعفاط عن القدس.  تصوير: محمود عليان

املقاومة الوطنية في القطاع تطالب بأخذ 
التهديدات اإلسرائيلية على محمل اجلد

غزة - عالء مشهراوي - طالبت كتائب املقاومة الوطنية اجلناح العسكري للجبهة الدميقراطية 
اجلد  محمل  على  غزة  احتالل  بإعادة  اإلسرائيلية  التهديدات  بأخذ  ام��س،  فلسطني  لتحرير 

واالستعداد ملواجهتها.
وشددت املقاومة الوطنية في بيان صحفي على أن املقاومة في قطاع غزة جاهزة للتصدي ألي 

عدوان محتمل، مؤكدًا أن االحتالل سيدفع ثمنا باهظا إذا أقدم على هذا العدوان.
ودعت املقاومة الوطنية األجنحة العسكرية وفصائل املقاومة لتشكيل غرفة عمليات مشتركة 
لتوحيد اجلهود في مواجهة العنجهية اإلسرائيلية، مطالبًة املجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته 

ووقف الغطرسة اإلسرائيلية ضد شعبنا الفلسطيني.
يشار الى انه التقى مؤخرًا قادة ومسؤولون كبار في اجليش االسرائيلي ، ألجل اختيار محافظ 
عسكري لقطاع غزة ، والذي سيكون احد ضباط اجليش االسرائيلي في حال اعادة احتالل القطاع 

والبقاء فيها لوقت طويل.
وذكر موقع صحيفة "معاريف" االسرائيلية أن اجليش االسرائيلي أعد اخلطط والبرامج العادة 
احتالل قطاع غزة بالكامل، وذلك في حال تدهور االوضاع االمنية على اكثر من جبهة، بحيث 
تشير تقديرات اجليش االسرائيلي الى امكانية فتح حرب تشمل اجلبهتني اللبنانية والسورية 
باالضافة الى قطاع غزة، وهذا ما دفع اجليش لوضع العديد من اخلطط التي باشرت منذ وقت 

وحدات مختلفة في اجليش بالتدرب على تنفيذها. 

األطر النسوية في حيفا حتيي ذكرى النكبة
بعرض فيلم 'ملح هذا البحر'

حيفا-وفا- أحيت األطر النسوية في حيفا )وحدة الدراسات النسوية 
في مدى الكرمل، والسوار، وكيان، ومنتدى اجلنسانية، وأصوات، والفنار( 
ذكرى النكبة بعرض فيلم 'ملح هذا البحر' في مسرح امليدان في حيفا.

برنامج  مديرة  كيفوركيان،  شلهوب-  ن��ادرة  د.  األمسية  وافتتحت 
الدراسات النسوية في مدى، مبداخلة عن قضية أمير مخول ود. عمر 
سعيد املعتقلني لدى السلطات اإلسرائيلية، وقالت 'لقاؤنا اليوم في ذكرى 
النكبة التي بدأت ضد شعبنا ولم تنته، كما لم تنته منظومة املالحقة 
والسيطرة ومحاوالت اإلخراس، والتحريض املمنهج واملتواصل ضد أبناء 
وبنات شعبنا، مشيرة إلى أن مخول وسعيد ما زاال في سجن هذه الدولة، 
في  الالمتناهية  ومحاوالتنا  املستمرة،  بنكبتنا  ويذكرونا  ليذكروهما 

رفضها ومقاومتها'،.
وأضافت أن األمسية جاءت لتبادل املعرفة والتذكر، 'نتذكر أن النساء 
والواقع،  والهوية،  الذاكرة،  دور احلفاظ على  ألقي على عاتقهن  هن من 
لقاؤنا  يأتي  وامل��ك��ان..  األرض  عن  امل��ادي  واالنقطاع  الغربة  رغم  والعمل 
البعيد )في مخيمات  والشتات  القريب )هنا(،  اليوم ليذكرنا بشتاتنا 
الالجئني(... نأتي اليوم لنلتقي ونفكر سوية في خطواتنا املستقبلية 

في مواجهة منظومة القمع املمنهجة'.
ماري  آن  للمخرجة   ' البحر  هذا  'ملح  فيلم  املداخلة، مت عرض  بعد 
التي  الفلسطينية ثريا )سهير حماد(  الشابة  الذي يروي قصة  جاسر، 
ولدت في بروكلني بنيويورك وقررت العودة لإلقامة في وطنها فلسطني. 
وتبدأ األسئلة حول الهوية منذ وصولها إلى املطار، حاملة جوازًا أميركيا، 
فبمجرد وصولها إلى املطار تخضع لتفتيش دقيق ومهني وتكتشف معنى 

احلواجز واإلغالق ومعنى أن تكون فلسطينية.
بكري(  )صالح  عماد  بالشاب  تلتقي  حيث  الله  رام  إل��ى  ثريا  تصل 
الذي يحلم باحلصول على تأشيرة للرحيل إلى كندا. ولدى وصولها رام 
الله، تطلب استرجاع املال الذي تركه جّدها في أحد املصارف وُيرفض 

طلبها.
ثريا وعماد ومروان يقومون بسرقة النقود من البنك، ويهربون إلى 
أراضي ال�48. ورغم أن ثريا لم تزرها أبدا، إال أنها تشعر باالنتماء إليها.. 
تذهب لزيارة بيت جّدها في يافا. وفيما بعد، تنتقل ثريا برفقة عماد 
إلى بلدته القدمية، الدوامية، حيث يحلمان باملكوث فيها وتأسيس عائلة 

فلسطينية تكون األولى في هذه القرية منذ عام 1948.

لقاء بني جيلني في مخيم الفارعة يؤكد على التمسك بحق العودة
اللجنة  نظمت   - س��ع��ادة  ع��م��اد   - نابلس 
احمللية للتأهيل املجتمعي في مخيم الفارعة 
فيها  شاركت  االجيال"  ح��وار   " بعنوان  ن��دوة 
عايشن  اللواتي  الالجئات  النسوة  م��ن  ع��دد 
 ،1948 ع��ام  عائالتهن  م��ع  وت��ش��ردن  النكبة، 
وفتيات من اجليل الفلسطيني الناشىء الذي 
االباء  ارض  الس��ت��رداد  النضال  ع��بء  يحمل 

واالجداد. 
 واجتمعت نساء وفتيات اجليلني في مخيم 
الفارعة شمال نابلس،وذلك في اطار فعاليات 
احياء الذكرى الثانية والستني للنكبة، وبدأ 
حوار امتد لساعات، واتضح خالله ان ال خالف 
بني االجيال على حق ضاع ووجب استرداده، 
ل��دى اجلميع  م��ا  ي��وم��ا  ل��م يتبدد  االم���ل  وان 

بحتمية العودة الى الديار.
 وم��ا زال���ت احل��اج��ة )أم ج���ودت (، تتذكر 
والعكوب،  ال��ب��ري  وال��زع��ت��ر  امل��ي��رم��ي��ة  رائ��ح��ة 
وطعم التوت احللو والفقوس البلدي، وليالي 
واالفراح  الطول  ظريف  وطرب  ونكهة  السمر 

الفلسطينية.
املزيد  لسماع  متشوقات  الفتيات  وب��دت 

من قصص وحكايا كبيرات السن من صبارين 
وام الزينات والكفرين والريحانية عن النكبة 

والتشرد وحياة اخليام.
وحتدثت النسوة عن االيام اخلوالي، التي 
احضان  في  بالفلسطينيني  فيها  املقام  طاب 
س��ف��وح وس��ه��ول وم���روج ال��ق��رى ال��ت��ي ل��م يغب 

طيفها حلظة عن ذاكرة هؤالء النسوة.
قريتها   ) م��ح��م��د  )ام  احل��اج��ة  وت���ذك���رت 
تكفكف  وه��ي  حيفا،  ق��ض��اء   ) الريحانية   (
دموعها. وذكرت كيف كانت النكبة، ولم يغب 
عن ذهنها، وهي في العقد الثامن من عمرها،  
االجنليزية  االن����ت����داب  دول����ة  س��ل��م��ت  ك��ي��ف 
العصابات  الى  االم��ور في منطقة حيفا  زمام 
او قوانني.  رادع من قيم  ادنى  اليهودية، دون 
وهو ما اكدته أم حسن وأم كمال من الكفرين 
والشعور  االل���م  ن��ب��رة  عنهما  تغب  ل��م  اللتني 
اال  ذن��ب��ه  يكن  ل��م  بشعب  ح��ل  ال���ذي  بالظلم 
ولم  ارض��ه وعمل فيها بكّد وجهد،  اح��ب  ان��ه 
م��وس��م احلصاد  اال  اح���الم���ه  ف���ي  ي����رى  ي��ك��ن 
املوسم  ذاك  ان حل  الى  احلمضيات،  وقطيف 
ولم يأبه لضياع  العالم ظهره  ادار فيه  الذي 

منظمة الصحة العاملية تطالب 
اسرائيل بانهاء حصار غزة

جنيف- )ا ف ب( -طالبت منظمة الصحة العاملية امس اسرائيل بوضع حد على الفور حلصار قطاع 
غزة، في قرار تبناه اعضاؤها املجتمعون في اطار اجتماعهم السنوي.

وجاء في القرار "ان اجلمعية السنوية الثالثة والستني ملنظمة الصحة تطالب اسرائيل القوة احملتلة بان 
تضع حدا حلصار االراضي الفلسطينية احملتلة وخصوصا اغالق معابر قطاع غزة".

واضافت الوثيقة التي اعدتها اجلزائر والبحرين وبنغالدش وكوبا وليبيا والكويت ونيكاراغوا وسلطنة 
عمان وباكستان وفنزويال، ان احلصار هو "السبب في نقص االدوية واللوازم الطبية السائد" في القطاع.

ويطالب القرار ايضا اسرائيل بان "تضمن عبورا آمنا وبدون عوائق لسيارات االسعاف الفلسطينية وكذلك 
احترام وحماية الطواقم الطبية وفقا للقانون االنساني الدولي".

الفلسطينية  االراض���ي  ال��ى  الطبية  وامل��ع��دات  االدوي���ة  ودخ���ول  "م���رور  لتسهيل  اس��رائ��ي��ل  ايضا  ودع��ا 
احملتلة".

تؤجج  ان  "من طبيعتها  الوثيقة  هذه  مثل  ان  معتبرة  القرار  هذا  املتحدة ضد  الواليات  وقد صوتت 
التوترات" من دون "مد جسور".

اما االحتاد االوروبي فقد امتنع من جهته عن التصويت. وعبرت اسبانيا عن موقفها الشخصي موضحة 
انها كانت تتمنى "نصا اكثر توازنا" يشدد "على املسائل الصحية".

والقضية الفلسطينية تشكل كل عام موضوع مناقشات محتدمة اثناء اجلمعية العامة ملنظمة الصحة 
العاملية. وفي العام 2009 صوت اعضاء املنظمة االممية على قرار مماثل طالب اسرائيل برفع "احلصار فورا 

عن االراضي الفلسطينية احملتلة".

محافظة جنني تقيم بيت 
عزاء للمرحوم اللواء البطة

 جنني - وفا- أقامت احملافظة امس بيت 
عزاء للمرحوم املناضل اللواء رمضان البطة .

وكادر  قدورة موسى  وتقبل محافظ جنني 
احملافظة وقائد املنطقة  لقوات األمن الوطن 
وقادة األجهزة األمنية وأقرباء الفقيد العزاء 
بوفاة املرحوم الذي شغل منصب قائم بأعمال 

محافظ محافظة جنني قبل عدة سنوات.
الرسمية  املؤسسات  العزاء مدراء  بيت  وأم 
واألهلية والفعاليات والقوى واألطر النسوية 

والنقابية ومؤسسات املجتمع احمللي.

ورشة عمل حول احملميات الطبيعية في فلسطني
بيت ساحور -من ناصر بنورة -عقدت وزارة الزراعة وجمعية احلياة البرية في فلسطني ورشة عمل  
حول احملميات الطبيعية في فلسطني وواقعها وحتدياتها على املستوى الوطني في مقر مركز التدريب 
البيئيفي جمعية احلياة البرية شارك فيها مؤسسات حكومية واهلية  مت خاللها تناول مواضيع حيوية 
اهمها : واقع احملميات الطبيعية و ومعايير حتديد املناطق املهمة للتنوع احليوي والغابات واهميتها في 
فلسطني ووضع البيئات املائية والطيو املتوطنة واملهمة ومهددات التنوع احليوي ودور االحتاد العاملي 

حلماية الطبيعة في فلسطني 
وفي نهاية الورشة  اوصى املشاركون بتعزيز التعاون بني مؤسسات السلطة واملؤسسات األهلية ووتشكيل 
جلنة فنية لتحديد مواقع التنوع احليوي اشراك املجتمعات احمللية في حماية املناطق الطبيعية 

والقيام بحمالت التوعيه البيئية واهمية احملميات الطبيعية.

ورشة عمل بطولكرم 
حول »فصل السلطات في 

األنظمة الدميقراطية«
املفتوحة  القدس  جامعة  عقدت  طولكرم- 
-منطقة طولكرم التعليمية بالتعاون مع مركز 
"شمس"  والدميقراطية  االنسان  حقوق  اع��الم 
ورشة عمل بعنوان "فصل السلطات في االنظمة 
مجموعة  ال��ورش��ة  واستهدفت  الدميقراطية"، 
من طلبة اجلامعة وعدد من املوظفني االداريني 

في املنطقة.
كلمة  جمال  الدكتور  اإلداري  املساعد  وألقى 
التوعية  ض���رورة  على  خاللها  اك��د  ترحيبية 
الثقافية للمجتمع احمللي وخاصة طلبة اجلامعة 
املجتمع  لبناء  اس��اس��ي��ة  لبنة  يشكلون  ال��ذي��ن 
املفتوحة  ال��ق��دس  جامعة  وك���ون  الفلسطيني، 
النشاطات  ف��ي ع��ق��د  ال��ف��اع��ل��ة  اجل��ام��ع��ات  م��ن 
الالمنهجية والتي اصبحت من املؤسسات والركائز 
االساسية في بناء الوطن في ظل توجيهات رئاسة 
اجلامعة املتمثلة باالستاذ الدكتور يونس عمرو 
لذلك  اجلامعة،  امناء  ومجلس  اجلامعة  رئيس 
فان عقد هذه الورشة وخاصة في ظل الظروف 
احلالية بات امرا ضروريا وملحا، كما رحب باملركز 
في  املجتمعية  التوعوية  العملية  ف��ي  وب���دوره 

محافظات الشمال.
وق��ام��ت االس��ت��اذة مها امل��ص��ري احمل��اض��رة في 
ال��ن��ج��اح ب��ت��ع��ري��ف ال��س��ل��ط��ات الثالث  ج��ام��ع��ة 
والتأكيد على اهمية الدستور الذي يشكل القانون 
االساسي وينظم العالقة ما بني السلطات الثالث 
واوضحت  والقضائي(،  والتنفيذي  )التشريعي 
هي  الدستورية  احلكومة  أن  حديثها  خالل  من 
سائدا  كان  كما  مطلقة  وليست  مقيدة  حكومة 
في االزمنة السابقة، مؤكدة ان مبدأ الفصل بني 

السلطات هو مؤشر على الدميقراطية.
التخصص  م��ب��دأ  أهمية  امل��ص��ري  واوض��ح��ت 
الفصل ال يعني وجود  أن  إلى  وتعزيزه، مشيرة 
ح��واج��ز م��ا ب��ني السلطات ال��ث��الث وإمن��ا يشكل 
منظومة متكاملة، مؤكدة في الوقت نفسه وجود 

فرق بني الوظيفة والسلطة.

هآرتس: جتاوزات خطيرة /بقية
وأستند تقرير "هآرتس" على شهادات القائمني على عمليات احلفر 
والعاملني هناك، وأكدت اعترافات العاملني على سوء نية املخطط املزعوم. 
وجاء في التقرير أيضًا أن السلطات اإلسرائيلية، وخصوصًا املسؤولني 
في بلدية القدس، إلى جانب سلطة اآلثار اإلسرائيلية، قد عملت على 
تغيير الوقائع على األرض وتشويه معالم املقبرة بغية تسيير مشروع 

بناء املتحف الذي بادر إليه مركز فيزينتال اليهودي-األمريكي.
وأكدت الصحيفة أن التقارير التي وردت في السياق ذاته، والتي 
مغلوطة  وأن��ه��ا  ب��ل  موضوعية  تكن  ل��م  اآلث����ار،  سلطة  ع��ن  ص���درت 
ومنقوصة على أقل تقدير، حيث ادعت أن ال أهمية تاريخية للمقبرة 

في إشارٍة منها إلى العدد "القليل" من القبور هناك.
استخراج  عملية  دام��ت  فقد  الصحيفة،  في  ج��اء  ما  وبحسب 
تكثيف  فيها  السلطات  حاولت  شهور،  اخلمسة  يقارب  ما  الرفات 
دون  النبش  عمليات  لتسريع  ج��اه��دًة  وعملت  احل��ف��ر،  عمليات 
شؤون  في  اخلبراء  من  العديد  أكد  وقد  املوتى.  بكرامة  االكتراث 
اآلثار، إلى أن املخطط املزعوم سيتم بناؤه على أنقاض ما تبقى من 
املقبرة اإلسالمية، والتي تضم، بحسب التقديرات، أكثر من ألف 
قبر، مؤكدين أن عمليات احلفر في املقبرة ما هي إال عملية مسح 

وطمس للوجود اإلسالمي.
وُيشير التقرير املطول الذي ُنشر في الصحيفة إلى أن محاوالت 
السلطات اإلسرائيلية بناء املتحف فوق أنقاض املقبرة، جاءت بعد 
رئيس  مثل  اإلسرائيلية،  السياسية  القيادات  من  العديد  موافقة 
احلكومة السابق إيهود أوملرت، الذي ما زال قيد التحقيق واملالحقة 

في أعقاب تورطه في العديد من قضايا الفساد والرشوة.

رسالة زحالقة لليونسكو
املتحدة  إل��ى منظمة األمم  رس��ال��ت��ه  ف��ي  ال��ن��ائ��ب زح��ال��ق��ة  وذك���ر 
التي  املواقع  ضمن  وتندرج  وأثرية  قدمية  املقبرة  أن  )اليونسكو( 
يجب احلفاظ عليها وعدم املس بها تبعًا ملكانتها الدينية والتاريخية، 
وذلك بناًء على املعايير الدولية بهذا اخلصوص، والتي متنع قيام 

التاريخية  اآلثار  ومحو  املستمرة  احلفر  بعمليات  االحتالل  سلطات 
املقبرة  بنبش  قاموا  "لقد  زحالقة:  وق��ال  والدينية.  واحلضارية 
وإخراج اجلثامني منها، بهدف بناء ما أسموه متحف كرامة االنسان 
والتسامح. هذا يعكس حقًا معنى التسامح اإلسرائيلي، املبني على 
الدوس على كرامة االنسان الفلسطيني حيًا أو ميتًا. لو كانت مقبرة 

يهودية لقامت الدنيا ولم تقعد ولتدخل حتى أوباما".
واضاف زحالقة: "للمقارنة؛ قامت مصر ببناء جسر عمالق في 
القاهرة حتى ال مير الشارع عبر مقبرة يهودية، وكلف ذلك مصر 
أما  اليهود.  قبور  على  للمحافظة  ال����دوالرات  م��ن  امل��الي��ني  ع��ش��رات 
وتخرج  القبور  بنبش  فتقوم  الدميقراطية  تدعي  التي  اسرائيل 
الهياكل العظمية وجتمعها أكوامًا، بال احترام لكرامة امليت وباستهتار 
تزييف  لها  ليتسنى  للمقبرة  واحل��ض��اري  الديني  بالبعد  مقصود 

التاريخ واجلغرافيا".
وطالب النائب زحالقة بعقد جلسة عاجلة في جلنة الداخلية في 
الكنيست لبحث املوضوع بشكل جذري واالطالع على احلقائق بحضور 
فاضح  خرق  هي  املتكررة  االعتداءات  أن  مؤكدًا  املسؤولة،  السلطات 
للقوانني واألعراف الدولية، واعتبرها جزءًا من املخطط االسرائيلي 
في  الفلسطيني  العربي  الوجود  طمس  ال��ى  يهدف  ال��ذي  السياسي 

املنطقة.
ُيذكر أن مقبرة "مأمن الله" هي من أكبر املقابر اإلسالمية في بيت 
املقدس وتقع غربي مدينة القدس القدمية وعلى بعد كيلومترين من 
باب اخلليل، وتقدر مساحتها مبائتي دومن وتشير الشهادات إلى وجود 
رفات أكثر من سبعني ألف شخص في املقبرة منهم العلماء والفقهاء 
واألدباء واألعيان واحلكام. وبعد احتالل القوات االسرائيلية ملدينة 
القدس في العام 1948 دخلت مقبرة مأمن الله ضمن أمالك ما يسمى 
"حارس أمالك الغائبني"، واستمرت محاوالت املؤسسة االسرائيلية 
بنبش القبور وتغيير معالم املقبرة سعيًا منها حملو املعالم العربية 

وطمس الوجود الفلسطيني في املدينة.

احياء الذكرى الـ »٣٤« الستشهاد مشهور العاروري واحتجاز جثمانه
اقيم   - اخل��اص  مل��راس��ل "ے"   - الله  رام   
للذكرى  إح��ي��اًء  جماهيري  مهرجان  ام��س  مساء 
العاروري  مشهور  الستشهاد  والثالثني،  الرابعة 
في  وذل��ك  اسرائيل،  قبل  من  جثمانه  واحتجاز 
ملعب مدرسة "مسقط" في قرية عارورة قضاء 
رام الله، بحضور مئات املواطنني وممثلي االحزاب 
السياسية الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني 

ورجال القانون.
احلملة  منسق  من  بكلمة  االحتفال  وافتتح   
احملتجزة  الشهداء  جثامني  الس��ت��رداد  الوطنية 
خلي  سالم  ق��ال  حيث  املفقودين،  عن  والبحث 
إن احلملة جنحت في حتويل املطالبة باسترداد 
اجلثامني احملتجزة من املطلب الفردي إلى املطلب 
اجلماعي منذ أن أطلق مركز القدس للمساعدة 

القانونية هذه احلملة بتاريخ 2٧ آب 2008.
 واضاف ان احلملة وصلت اآلن إلى ذروتها في 
املطالبة باسترداد جثامني الشهداء، ومت تأطيرها 
إلى جلان وطنية منتشرة في مختلف احملافظات 
وجلنة مركزية، وجنحت حتى اآلن بتوثيق أكثر 
أو  من 300 حالة لشهداء مت احتجاز جثامينهم 

يحسبون في عداد املفقودين.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  ع��ض��و  وأل��ق��ى   
نيابة  كلمة  رأفت  صالح  الفلسطينية  التحرير 
عن الرئيس محمود عباس، عبر فيها عن اعتزاز 
القيادة الفلسطينية بالشهداء في هذا اليوم الذي 
يتم فيه إحياء ذكرى استشهاد مشهور العاروري، 
وقال إن جثمانه وجثامني مئات الشهداء مازالت 
محتجزة لدى سلطات االحتالل اإلسرائيلي، وهذا 
لقواعد  ومخالفة  للقوانني،  فظا  انتهاكا  يشكل 

حقوق اإلنسان.
 ووعد رأفت عائلة الشهيد بأن تواصل القيادة 

الفلسطينية ممثلة مبنظمة التحرير واحلكومة 
باتخاذ  الدولية  املؤسسات  دف��ع  أج��ل  من  العمل 
اخلطوات الالزمة للضغط على سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي لتحرير جثامني الشهداء ومن ضمنها 
سلطات  مازلت  ال��ذي  ال��ع��اروري  الشهيد  جثمان 
ق��رار احملكمة  ت��راوغ في تسليمه رغم  االحتالل 

العليا اإلسرائيلية اخلاص بذلك.
نائب  م��ل��وح  ال��رح��ي��م  ق��ال عبد  م��ن جانيه   
اللجنة  عضو  الشعبية،  للجبهة  ال��ع��ام  األم���ني 
إن  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
الشعب الفلسطيني سيبقى وفيا للشهداء، داعيا 
إل��ى اس��ت��م��رار العمل م��ن أج��ل إح��ض��ار ك��ل جثث 

الشهداء من مقابر األرقام ومن املنفى.
محمد  اإلسرائيلي  الكنيست  عضو  وتساءل   
"ملاذا  املهرجان:  ألقاها في  التي  كلمته  بركة في 
يخاف االحتالل اإلسرائيلي من الشهداء؟" واصفا 

هذا اخلوف باالنحطاط األخالقي.
أن��ه ما من دول��ة في العالم حتتفظ   وأض��اف 
وفقا  مقتولني  ألش��خ��اص  مبقابر  رسمي  بشكل 
ألرقام، مشيرا إلى أن اليهود يجب أن يكونوا األكثر 
حساسية من تسمية الناس باألرقام بعد أن كانوا 

يدمغون بها من قبل النازيني.
 ووجه النائب بسام الصاحلي أمني عام حزب 
ملركز  التحية  له  كلمة  في  الفلسطيني  الشعب 
لهذه  انتبه  الذي  القانونية،  للمساعدة  القدس 
عنها  التقاعس  أو  جتاهلها  مت  أن  بعد  القضية 
تكن  لم  لسنوات طويلة منذ عام 1994، حيث 

من األولويات.
 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ق��ي��س ع��ب��د ال��ك��رمي نائب 
األمني العام للجبهة الدميقراطية، عضو املجلس 
العاروري  مشهور  الشهيد  قضية  إن  التشريعي 

مؤكدا  ال��وق��ت،  ذات  في  والفخر  للحزن  مدعاة 
أن الشهيد وإن كان شهيد اجلبهة الدميقراطية 
أن تخطى  الوطنية منذ  الوحدة  دع��اة  فهو من 
في  عسكرية  بعملية  استشهاده  ي��وم  احل���دود 

قرية "اجلفتلك".
 بدوره رحب احملامي شاهر العاروري باحلضور 
خالل الكلمة التي ألقاها نيابة عن عائلة الشهيد 
وقال أن قضية الشهيد مشهور تعتبر رمزا لقضية 
منتقدا  جثامينهم،  احمل��ت��ج��زة  ال��ش��ه��داء  ك��اف��ة 
املماطلة اإلسرائيلية بتسليم اجلثمان مشيرا إلى 
أن احملكمة العليا، بدأت تنظر إلى قضية احتجاز 

في الفقر والفقراء/بقيةاجلثامني على أنها قضية ال أخالقية.
د واسُتنِزف  ولعّله من نافلة القول إّن رأس املال البشرّي هو قواُم الوطن واألّمِة واملجتمع. فإذا ُقيِّ

من أجل ُقوِت يْوِمه ولقمة َعْيشه، تباطأ الّتقّدم برّمِتِه، وأصبحت الّتنميُة َوْهًما في َوْهم.
مصادُر  كانت  ��ا  أّيً  – أرضهم  من  واملقتَلعني  واملهاِجرين،  واملهّجرين،  اّلالجئني،  أّن  ننسى  وال 
– هم في ُصلب قضّيِة  والّنزاعات وضروِب االستبداد  امُلناِخ واحلروِب  ِر  والّتهجير، كتغيُّ الهجرِة 

الَفْقِر والفقراء.
كيف ُنساعد هذا احَلْشَد من الفقراء؟ باالكتفاء بالِهباِت والّتبّرعاِت والعطايا والّتكايا؟ ال رْيب 
أّن الّزكاَة مبفهومها الواسع ُتساعُد أمّيا مساعدة؛ لكْن في الّنهاية نعوُد إلى املثِل الّصينّي القدمي 

الذي يشّجع على تعليم الفقيِر الّصْيد، بداًل من أْن ُيعطى سمكة.
ذاك احَلْشُد من الفقراء هو - لألسف – خارَج الّزمان واملكان، وعلى األخّص خارَج ُخطِط الّتنميِة 

واالقتصاد. فلن ُيساهَم، إًذا، في أّيِة تنميٍة شاملٍة أو مستدامة. ويا له من َهْدٍر على كّل صعيد!
إذا  يخسُر  فالكّل  وأماِنه.  املجتمِع  باستقراِر  يتعّلُق  فيما  واضحٌة  وتداِعَياُتُه  ذلك  وإيحاءاُت 

استمّر الوضُع على حاِله.
ا من دون أْن يكوَن اجلميُع أصحاَب أسهٍم فعلّية. فهذا  ال مُيكُن أْن يتقّدَم املجتمُع وأْن ُينِتَج حّقً
مبدأ إنسانّي عام َسَرى وَيْسري منذ الِقَدم. وإاّل، فكيف ينمو االنتماُء والوالُء للوطن؟ أفال يتعّلُق 

ذلك مبفهوِم املواَطنِة في ُأّس أساِسه؟ 
نعم؛ هي االعتباراُت العملّية، التي ُتخرُجنا من دائرِة القْول إلى دائرِة الفعِل املؤّثر.

هنا يأتي مبدأ القانون في خدمة اجلميع ومفهوم الّتمكني القانونّي للفقراء امُلتجّذر من َألِفِه إلى 
ياِئه في هذه االعتبارات من آلّياٍت وجداوِل أعمال ومشروعاٍت واستراتيجّياٍت للتنفيذ. فهنالك ُأُطٌر 

عملّية للوصول إلى العدالة، وحقوِق املِلكّية، وحقوِق العمل، وحقوِق ممارسِة األعماِل الّتجارّية.
أدرى  فالفقراء  العكس.  وليس  القّمة،  إلى  القاعدِة  من  الشأن  هذا  في  نتحّرك  أْن  واألج��دى 
بطاَبِعهم  املنشود  القانوَن  أْن يطبعوا  الذين يجب  واحتياجاِتهم؛ ألّنهم هم  وهموِمهم  ِبِشعاِبهم 
حّتى ُيخّلصوا أنفَسهم من الفقر. ولْن يكتمَل األمُر من دون اهتماٍم بالوسائِل واآللّيات، مبا في 

ذلك الوسائُل واآللّياُت غْيُر الّتقليدّية؛ أي املبَتَكرُة وامُلبِدعة.
واألمُل أْن يتحّلى الّناجت باملرونة الكافية لتصويِب نفِسِه بنفِسه. ولن يكوَن ذلك إاّل باملمارسِة 

والّتطبيق بنزاهٍة كاملة.
إّن املوضوع أكبُر مّما ُيظّن ألّول وهلة. فعدا الّتشريعات الّذكّية واحلكيمة، املنطلقة من تراكم 
اخلبرِة واملمارسة، هنالك عاَلٌم واسٌع يستحّق العنايَة من مدارس، ومعاهد، ومستوصفات، وِخدماٍت 

ق فعاًل في ماليزيا ومصر. اجتماعّية، وحّتى بنوك للفقراء وبنوك طعاٍم للجياع، كما ُحقِّ
إّنها دعوٌة إلى القطاعنْي العام واخلاّص، وإلى املجتمع املدنّي؛ أي الفضاء الّثالث. فال ُيعَقل أْن َنشنَّ 

حرًبا شاملًة على الفقر في كّل مكان من دون الّتكافِل والّتعاوِن والّتضافِر بني جميع القطاعات.
وال بّد من أْن تتواَءم اجلهوُد احملّلّية َمَع اجلهوِد الدولّية. فالفلسفُة واحدة، واإلنسانّيُة مشتَركة، 
امُلناخ،  ُر العاملّي في  الّتغيُّ – واحدة. ولعّل أهّمها  َبْعُد  َقْبُل ومن  – من  والّنسيُج واحد. فاملسّببات 

والِهجراُت املختِلفة، وُشّح املوارد فْوق القطرّي، بل فْوق القاّرّي أحياًنا.
إّن مشروع التمكني القانوني للفقراء هذا َيهدُف إلى شنِّ حملة شاملة ليس فقط ضّد الفقر، 
بإذِنِه  لْن تتوّقَف  البدايُة لسْيرورٍة  ولون. فهي  نوٍع  كّل  والّتهميش من  اإلقصاء  أيًضا ضّد  وإمّنا 

تعالى لإلصالِح الّشامل. 
خدمة  في  قانون  أج��ل  "م��ن  كتاب  من  العربّية  الّنسخة  إشهار  مبناسبة  املقالة  ه��ذه  )تأتي 

اجلميع" - تقرير جلنة الّتمكني القانونّي للفقراء- في عّمان؛ 16 أيار 2010.(
* رئيس منتدى الفكر العربّي وراعيه؛ رئيس منتدى غرب آسيا وشمال إفريقيا؛ عضو في 
جلنة التمكني القانوني للفقراء؛ سفير اإليسيسكو للحوار بني الثقافات واحلضارات؛ رئيس شرف 

منظمة املؤمتر العاملي لألديان من أجل السالم.

شعب بأكمله.
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