
 ج��ن��ن- علي س��م��ودي- ق��ال م��رك��ز حقوق 
تقرير  ف��ي  »ش��م��س«  والدميقراطية  اإلن��س��ان 
الفلسطينية  امل������رأة  وض��ع��ي��ة  ح����ول  أع�����ده 
مبناسبة »عيد األم« والثامن من آذار، إن املرأة 
الفلسطينية تعيش أوضاعًا استثنائية بسبب 
األوضاع الداخلية وممارسات االحتالل، وأضاف 
دورًا مهمًا، في تطوير  تلعب،  املرأة  أن مشاركة 
آليات وقواعد احلكم الصالح، واملشاركة كمفهوم 
بات قيد التداول في الوقت الراهن، وفي إطار 
ما يعرف »بالتنمية املستدامة«، وبالتالي فإن 
باعتبارها  ه��ام��ًا،  أم���رًا  تعتبر  للمرأة  مشاركة 

نصف املجتمع.
وأوضح أن وضع املرأة شهد تطورًا في العديد 
من الدول خالل القرن املاضي جعله مثار اهتمام 
مبعثًا  ك��ان  ال��دول��ي��ة،ورمب��ا  واملنظمات  ال���دول 
تعزيز  نحو  ق��دم��ًا  الفلسطينية  امل���رأة  ل��دف��ع 
إلى  إضافة  مع تضحياتها،  يتالءم  وضعها مبا 
في  الرفاه  مستويات  على  للحصول  طموحها 
وخارجها،  األس���رة  داخ��ل  االجتماعية  احل��ي��اة 
إلزالة  سعت  الفلسطينية  امل���رأة  ال��ى  مشيرا 
التشريعات  في  الرجل  وبن  بينها  متييز  أي 
أن  إال  العامة،  املناصب  تولي  ف��ي  أو  املختلفة 
حتقيق  إل��ى  بعد  تصل  لم  الفلسطينية  امل��رأة 
كونها  فبرغم  إليها،  تصبوا  التي  الطموحات 
ف��ه��ي ممثلة  ك��ان��ت ق��د قطعت ش��وط��ًا ه���ام���ًا. 
بالوزارت،  وممثلة  الذاتية،  بقواها  بالبرملان 
باملهام  كذلك  وتقوم  رفيعة،  مناصب  وتشغل 
الوطنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 
املختلفة،إال أن كل ذلك ال يتناسب وتضحياتها 
الوطنية، فقد ظلت نسبة مشاركتها ال تتناسب 
عدديًا مع الرجال، فهي أكثرية عددية وأقلية 

باملفهوم السياسي.
وأك���د م��رك��ز »ش��م��س« ف��ي ت��ق��ري��ره على أن 
التحرر احلقيقي للمرأة يتمثل في نيل حريتها 
مزيدًا  ملنحها  األس��اس��ي  ال��ش��رط  تعتبر  وال��ت��ي 
من احلرية واملساواة على كافة املستويات مبا 
فيها املستوى السياسي والذي لن يتأتى ما لم 
تتحرر اقتصاديًا، ومن ثم حتررها من االضطهاد 
االجتماعي والسياسي املتمثل أواًل في مساواتها 
مع الرجل، وفي مشاركتها في عملية صنع القرار 
في املستويات املختلفة، وأن تأخذ دورها املتمثل 

في املشاركة في األنشطة املختلفة.
وقال إن انتزاع املرأة حلريتها يجعلها تقترب 
لها  ويفسح  مجتمعها  ه��م��وم  م��ن  فأكثر  أك��ث��ر 
التنمية،  عملية  في  لالنخراط  الواسع  املجال 
التحول  في عملية  وثيق  بشكل  يرتبط  وهذا 
أوجه  كل  في  امل��رأة  مشاركة  وإن  الدميقراطي، 
االقتصادي  التحرر  عملية  من  يقربها  احلياة 

والتي هي شرط أساسي للتحرر من التبعية.
األوضاع الدميغرافية للفلسطينين

بلغ عدد السكان في نهاية عام 2009، وذلك 
استنادًا إلى اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 
في األراضي الفلسطينية 4.0 مليون فرد منهم 
 1.965 مقابل   )%50.8( ذك��ر  مليون   2.026
مليون أنثى )49.2%( منهن 53.3% يتركزن في 
الفئة العمرية 19 سنة فأقل. وأشارت أن بيانات 
العام 2009 تظهر أن العمر املتوقع للبقاء على 
حيث  للرجال،  منه  أعلى  لإلناث  احلياة  قيد 
يبلغ هذا العمر لإلناث 73.2 سنة مقابل 70.5 
النساء %55.9  أكثر من نصف  أن  للذكور، كما 
في العمر )15 سنة فأكثر( متزوجات، و%36.5 
من اإلناث في نفس الفئة العمرية هن عازبات 
و6.1% أرامل، و1.3% مطلقات، و0.2% منفصالت 
عن أزواجهن خالل عام 2009، وتبلغ معدالت 
اخلصوبة الكلية في األراضي الفلسطينية 4.6 
مولود لكل امرأة، بواقع 4.2 مولود لكل إمرأة 
في الضفة الغربية و5.4 مولود لكل امرأة في 

قطاع غزة خالل عام 2006.

مشاركة املرأة في احلياة العامة
ت��وس��ي��ع قاعدة  أن  م��رك��ز »ش��م��س«  وي����رى 
املشاركة لتشمل في نهاية األمر شرائح املجتمع 
كله مبا فيه املرأة يساعد في كل األحوال على 
توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية 
والتنفيذية للنظام السياسي، مما يعطيها قوة 
متثيلية مستندة إلى اخليار الدميقراطي، لذا 
امل���رأة، اإلقرار  ف��إن م��ن أول��ى م��ؤش��رات مشاركة 
مظاهرها،  بكل  التامة  باملواطنة  تتمتع  بأنها 
وباملساواة التامة أمام القانون بدون أي متييز، 
أساسي من مكونات  املشاركة مكّون  أن  باعتبار 
ما  تسمياتها  اختلفت  وإن  البشرية،  التنمية 
بن املشاركة اجلماهيرية أو املشاركة الشعبية 

أو املشاركة العامة.
منظمة التحرير الفلسطينية

فإنه  األرض،  على  امل��ؤش��رات  إل��ى  وبالنظر 
يالحظ مدى تدني هذه املشاركة في مؤسسات 
الهيئات  ففي  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
ن��س��ب��ة م��ش��ارك��ت��ه��ا بنسبة«  ب��ل��غ��ت  ال��ق��ي��ادي��ة 
املنظمة  ه��ي��ئ��ات  م��ن  هيئة  أع��ل��ى  ف��ي   »%7،5
ب���ن ع����دد أعضائه  ال���وط���ن���ي، ف��م��ن  امل��ج��ل��س 
البالغن »744« هناك« 56« عضوًا من النساء. 
من   »5« النساء  فعدد  املركزي  املجلس  في  أم��ا 
بن  الوسطى  الهيئة  وهو  »124« عضوًا،  أصل 
لم  التي  التنفيذية  واللجنة  الوطني  املجلس 
العام  تأسيسها  منذ  نهائيًا  بها  امل���رأة  تتمثل 
األربعاء 26\8\2009،  لغاية يوم  1964.وذلك 
ح��ن��ان عشراوي  ال��دك��ت��ورة  ان��ت��خ��اب  حيث مت 
كأول  التنفيذية،  اللجنة  في  ج��دي��دًا  عضوًا 
 ، املنظمة  املنصب في تاريخ  ام��رأة تشغل هذا 
جدير بالذكر أن املجلس الوطني عقد جلسة 
الله،  رام  26\8\2009ف����ي  ي��وم  له  استثنائية 
أعماله اختيار ستة أعضاء  وك��ان على ج��دول 
الدكتورة  وحصلت   ، التنفيذية  للجنة  جدد 

عشراوي على 182 صوتًا.
السلطة التنفيذية

وي��ؤك��د »ش��م��س« ع��ل��ى ح����دوث ت��ق��دم في 
متثيل املرأة في النظام السياسي الفلسطيني،ال 
أدت  حيث  الفلسطينية  احلكومة  ف��ي  سيما 
وه��ن )خلود  ال��ع��ام 2009  ف��ي  وزي����رات  خمس 
البرغوثي  وس��ه��ام  السياحة،  ل���وزارة  دعيبس 
لوزارة الثقافة، وماجدة املصري لوزارة الشؤون 
التربية  ل���وزارة  العلمي  ومليس  االجتماعية، 
القانونية في 19\5\2009  اليمن  والتعليم(، 
أم����ام ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس ك���وزي���رات في 
سالم  الدكتور  ترأسها  التي  الثانية  احلكومة 

فياض.
كما أدت )ربيحة ذي��اب ل��وزارة ش��ؤون املرأة 
اليمن القانونية أمام الرئيس محمود عباس، 
يوم اخلميس 2009/6/4، أيضًا وزيرة خامسة 

في ذات احلكومة(.
وشدد املركز على أن جميع احلقائب الوزارية 
التي أنيطت باملرأة من تاريخ تشكيل السلطة 
كانت وزارات خدمية وليست وزارات »سيادية«.
أما عدد السفيرات فيبلغ خمس سفيرات من 
أصل 106، وذلك حتى أيلول 2009، استنادًا إلى 

وزارة الشؤون اخلارجية.
ويقول »شمس« إن تأسيس الدوائر اإلدارية 
اخلاصة باملرأة مثل »وحدة املرأة في الوزارات« 
ضمنها  وم��ن  املختلفة،  السلطة  مؤسسات  في 
رسميًا  توجهًا  ب��ال��ض��رورة،  يعكس  ال  ال���وزارات 
زيادة  أو  امل���رأة  إلش���راك  العملية  الناحية  م��ن 
ال  ال��دوائ��ر  ه��ذه  إن  ب��ل  وفعاليتها،  مشاركتها 
تعدو كونها مجرد تسميات، وحتتضن عشرات 
املوظفن واملوظفات دون أي فائدة أو إنتاجية 
سوى البطالة املقنعة، حتى لو اعتبرها البعض 
مفيدة في إيجاد بعض فرص عمل. وعلى الرغم 
من استحداث دوائر ووحدات النوع االجتماعي 

في الوزارات، ودوائر املرأة والطفل في احملافظات 
املختلفة، إال أن هذه الدوائر والوحدات تعاني 
من عدم تخصيص ميزانية خاصة بها لتنفيذ 

اخلطط والبرامج واألنشطة املناطة بها.
السلطة التشريعية

ف��ي ض���وء ال��ن��ق��اش امل��س��ت��م��ر، أق���ر املجلس 
التشريعي بتاريخ 2005/6/18 قانونا معدال، 
إلى 132  وج��رى زي��ادة أعضاء املجلس من 88 
املختلط  النظام  اعتماد  إل��ى  إض��اف��ة  ع��ض��وًا، 
الذي يجمع بن نظام التمثيل النسبي ونظام 
نسائية  كوتا  وأقر  بينهما،  األغلبية مناصفة 
أوس��ع من  ملشاركة  أساسية  »راف��ع��ة«  مما شكل 
واملؤسسات واألفراد في  والفعاليات  القوى  كل 

املجتمع الفلسطيني.
الثاني  كانون  من  والعشرين  اخلامس  وفي 
2006 أج��ري��ت االن��ت��خ��اب��ات، وف��ي أج���واء من 
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ومب��ش��ارك��ة م��ع��ظ��م األح����زاب 
والفصائل السياسية الفلسطينية وقد بلغت 
للنساء  مقعد   17 بواقع   %12.8 النساء  نسبة 

من 132.
أول محافظة في فلسطن

 16 إل���ى  ت��ق��س��م  فلسطن  أن  امل���ع���روف  م��ن 
غزة،  ق��ط��اع  ف��ي  و5  الضفة  ف��ي   11 محافظة 
ومنذ تأسيس السلطة الوطنية ،لم حتظ املرأة 
 2010/1/23 لغاية  وذل��ك  احملافظ  مبنصب 
إلى أن مت تعين الدكتورة ليلى غنام محافظًا 
الدكتورة  أن  يذكر  والبيرة،  الله  رام  حملافظة 
ليلى حتمل شهادة الدكتوراه في التربية وهي 
ناشطة نسويه وعضو قيادة إقليم حركة فتح 

في رام الله والبيرة.
السلطة القضائية

قاضيا،   )181( حاليا  القضاة  ع��دد  يبلغ 
العدد  وه��ذا  النظامية،  احمل��اك��م  ف��ي  يعملون 
عددهم  البالغ  الغربية  الضفة  قضاة  يشمل 
)136(، وقضاة قطاع غزة البالغ عددهم )45( 
قاضيا ويبلغ عدد القضاة النساء في الضفة 
الغربية 16 قاضية وفي قطاع غزة 5 قاضيات، 
صعيد  على  أم��ا  قاضية.   21 مجموعه  ما  أي 
قاضيتن  س��وى  يوجد  ف��ال  الشرعي  القضاء 
الوحيدي، وخلود محمد  أسمهان يوسف  وهن 
الفقيه في احملاكم الشرعية بالضفة الغربية 
اللواتي عن بتاريخ 2009/2/16،وذلك بعد أن 
إصدار مرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس 

بهذا اخلصوص.
ربيحة ذياب وزيرة شؤون املرأة

امل��رأة أن  وقالت ربيحة ذياب وزي��رة شؤون 
وزارة شؤون املرأة هي وزارة ليست تنفيذية وهي 
وزارة لوضع السياسات واخلطط والبرامج التي 
تؤدي إلى متكن النساء وهي للرقابة سواء على 
أداء احلكومة والوزارات املختلفة وأين هي من 
قضية املرأة سواء على املستوى الرسمي وغير 
القوانن  ملراجعة  محاولة  في  وأيضا  الرسمي 
املختلفة وكيفية تناولها للمرأة وما هو املمكن 
املرأة  إلعطاء  القوانن  ه��ذه  تعديل  اج��ل  من 
حقها حسب ما جاء في وثيقة االستقالل وكل 
االتفاقيات املبرمة، وزارة املرأة ساهمت في إنشاء 
الوزارات  كافة  في  االجتماعي  النوع  وح��دات 
بنفس  تقوم  بدورها  وهي  الرسمية  والهيئات 
الدور أو ما شابة في داخل وزارتها وأيضا املرأة 
اجل  ومن  للحكومة  العامة  اخلطة  في  دخلت 
ذلك اتخذ قرار على مستوى احلكومة مبوازنة 
حساسة للنوع االجتماعي من اجل تطبيق ما 

يأتي باخلطة.

احلكم احمللي
وعلى صعيد احلكم احمللي فقد وصل عدد 
عام  احمللية  الهيئات  مجالس  ف��ي  العضوات 
2000 إلى حوالي 63 امرأة من أصل 3597 عدد 
املشاركن فيها، أي بنسبة حوالي 1.7%. أما فيما 
بتعلق باملجالس احمللية واالنتخابات البلدية 
بعد العام 2004 واملجالس البلدية فقد أفرزت 
236 عضوة مجلس محلي في 114 دائرة، نتيجة 
لتخصيص مقعدين للنساء في املجلس احمللي 
كحد أدنى بغض النظر عن عدد أفراد املجلس، 
باإلضافة إلى أن االنتخابات جرت وفق نظامن 
انتخابن حيث كان في البداية وفق انتخابات 
ملن يحصد أعلى األصوات، أما الثاني فقد كان 
وفق القانون املعدل لقانون انتخابات الهيئات 
يتمثل  وال��ذي   2005 للعام  احمللية  واملجالس 

الترشح  ك��ان  حيث  النسبي  التمثيل  بنظام 
مستقلة،  قائمة   64 شملت  قوائم،  شكل  على 
99 قائمة ذات انتماء حزبي، 11 قائمة سجلت 
أكثر.بعد  أو  فصلن  ب��ن  حتالف  أس��اس  على 
ال��ت��ي ج��رت ع��ام 2005  البلدية  االن��ت��خ��اب��ات 
انتخبت جانيت ميخائيل كأول رئيسة لبلدية 
مدينة رام الله، وفتحية البرغوثي كأول رئيسة 
لبلدية بني زيد الغربية التي تضم قرى »بيت 
الله،  رمي���ا ودي���ر غ��س��ان��ة »ف���ي م��ح��اف��ظ��ة رام 
وفاطمة سحويل كأول رئيسة بلدية في قرية 
البلديات  تلك  في  املناصب  وكانت  عبوين، 

وغيرها حكرًا على الرجال .
املرأة واالقتصاد

من جهتها أكدت زهيرة كمال مديرة مركز 
املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ووزيرة 
ش����ؤون امل����رأة ال��س��اب��ق��ة أن م��ش��ارك��ة امل����رأة في 
املنطقة  األدن��ى على مستوى  هي  العمل  سوق 
العربية املعدل تقريبا هو بحدود 29،6، وعلى 
وهذه   ،15.2 هو  الفلسطينية  امل��رأة  مستوى 
أن  ن��رى  عندما  غ��ري��ب  وه���ذا  متدنية  نسبة 
هناك حكومة داعمة ملشاركة املرأة، املجتمع ال 
يرى أن عمل املرأة هو حق، يراه هو انه مكمل 
الحتياجات األسرة، إن كان هناك احتياجات 
اقتصادية لألسرة، املرأة تكمل هذا االحتياج، 

عملها عمل مكمل.
فربع  بها  ب��أس  ال  نسبة  ه��ن��اك  ان  وق��ال��ت 
النساء خارج سوق العمل، هم النساء املتعلمات 
وأعمارهن 15 سنة وما فوق، وعمرهم اقل من 
متزوجات  أو  متزوجات  غير  إم��ا  وه��ن  ال35، 
وعندهن عدد قليل من األوالد وتقول النساء 
أنهن عزفن عن العمل ألن هناك بيئة طاردة 
للمرأة من سوق العمل، وهذه نقطة مهمة يجب 
أن نبحث فيها أما الدراسة الثانية حول واقع 
اجلامعة  م��ن  تخرجن  خريجات  اخل��ري��ج��ات، 
ومب��ع��دالت ع��ال��ي��ة، ول��ه��ن سنتن إل��ى خمس 
سنوات يبحثن عن عمل، والسبب يعود لعدم 
وج���ود إرش����اد أك��ادمي��ي ج��ي��د ي��وج��ه الطالب 

الحتياجات سوق عمل.
ب��ي��ان��ات اجل��ه��از املركزي  إل���ى  وب��االس��ت��ن��اد 
عام  خ��الل  ه��ن��اك  أن  الفلسطيني  ل��إلح��ص��اء 
 15( اإلن������اث  م���ش���ارك���ة  ن��س��ب��ة  ب��ل��غ��ت   2009
األراضي  في  العاملة  القوى  في  فأكثر(  سنة 
للذكور.   %67.0 مقابل   %15.5 الفلسطينية 
الغربية  ال��ض��ف��ة  ف��ي  ل��إلن��اث   %17.4 ب��واق��ع 
يتعلق  ف��ي��م��ا  غ����زة.أم����ا  ق��ط��اع  ف���ي  و%12.2 
بالبطالة، فأشارت عال عوض ،القائم بأعمال 
رئيس اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن 
نسبة اإلناث )15 سنة فأكثر( املتعطالت عن 
 36 ل��ل��ذك��ور.وأن   %24.1 مقابل   %26.4 العمل 
إمرأة من بن كل 100 امرأة عاطلة عن العمل 
أنهن )13 سنة دراسية فأكثر(، في حن بلغت 
بن الذكور 17 من بن كل 100 ذكر عاطل عن 

العمل خالل عام 2009.
وأشارت نتائج عام 2009 أن أعلى نسبة عمل 
 ،%34.7 التعليم  قطاع  في  لهن  كانت  للنساء 
يليه قطاع الزراعة واحلراجة والصيد وصيد 
قطاع  يليه   ،%20.5 بنسبة  وذل��ك  األس��م��اك 
الصحة بنسبة 9.4%.واستطردت عوض قائلة 
 16 ه��ن��اك  أن  تشير   2009 ال��ع��ام  ب��ي��ان��ات  أن 
وصحفية،  صحفي  مئة  كل  بن  من  صحفية 
وأن هناك 56 ممرضة من بن كل 100 ممرض 
األسنان  أطباء  ُخمس  فإن  باملقابل  وممرضة، 

ونصف الصيادلة تقريبًا هن إناث أيضًا.

املرأة والتعليم
وشدد املركز على أن املواثيق الدولية أكدت 
على حق كافة الفئات في التعليم وأكدت هذه 
امل��واث��ي��ق بشكل خ���اص ع��ل��ى ح��ق ال��ن��س��اء في 
احلصول على فرص تعليم متكافئة مع الرجال 
والوصول لتعليم مناسب كما وأكدت أن العوائق 
املادية مثل الفقر وعدم توافر مدارس قريبة 
الدخل  أم��ام حق ذوي  أال تقف  وغيرها يجب 
الفقراء في الوصول لفرص تعليم  أو  احملدود 
مناسبة وال يوجد في القانون الفلسطيني أو 
والتعليم  التربية  ل��وزارة  التنظيمية  اللوائح 
الذكور  ب��ن  متييز  أي  إل��ي  يشير  م��ا  ال��ع��ال��ي 
واإلناث في مجال االلتحاق باملدارس بأنواعها.

وقال مركز »شمس« إن القانون الفلسطيني 
ينص على احلق في تعليم اإلناث والذكور البد 

من االلتزام به قانونيًا ومت التركيز على الدور 
القانوني الذي يجب أن تقوم به وزارة التربية 
والتعليم لصالح توفير اإلطار املناسب حلماية 
أهمية  ع��ل��ى  ال��ت��أك��ي��د  م��ع  التعليم  ف��ي  احل���ق 
و  الرقابة  وتشمل  اإلجرائية  اجلوانب  تطوير 
الشكاوي  تلقي  وإمكانية  والتنفيذ،  املتابعة 
في  احلق  انتهاكات  حول  واجلماعية  الفردية 
من  العاشرة  امل��ادة  مع  انسجامًا  وذل��ك  التعليم 
أشكال  للقضاء على جميع  الدولية  االتفاقية 
املرأة  املرأة والتي أكدت على دور  التمييز ضد 
التعليم بكل أشكاله  والرجل في كافة مراحل 
مبا في ذلك تشجيع التعليم املختلط وتكييف 
لتحقيق  وتقدمي اخلدمات  التدريس  أساليب 

الهدف املنشود.
رئيس  بأعمال  القائم  ع��وض،  عال  وقالت 
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن نصف 
الطلبة امللتحقن باجلامعات هم من النساء أي 
ما نسبته 91.7% من اإلناث )15 سنة فأكثر( 
يعرفن القراءة والكتابة بحسب بيانات 2009 
وأن أكثر من نصف الطلبة امللتحقن باجلامعات 
واخلريجن هم من اإلناث )55.2%( خالل العام 
الدراسي 2008/2007، وأن أكثر من نصف الهيئة 
إناث  ه��ن  احلكومية  امل���دارس  ف��ي  التدريسية 
)54.8%( في العام الدراسي 2009/2008وتشير 
في  امللتحقات  اإلن���اث  نسبة  أن  إل��ى  البيانات 
ن��س��ب��ة الذكور  ال��ث��ان��وي��ة أع��ل��ى م���ن  امل��رح��ل��ة 
 54 هناك  حيث  املرحلة،  نفس  في  امللتحقن 
أنثى ملتحقة من بن كل مئة طالب وطالبة، في 
حن بلغت نسبة الذكور امللتحقن في املرحلة 
األساسية 50.5%، مقابل 49.5% لإلناث في العام 

الدراسي 2009/2008.
االنتهاكات اإلسرائيلية بحق 

املرأة
إجراءات  من  الفلسطينية  امل��رأة  تسلم  لم 
االحتالل  ولم يحترم  التعسفية،بل  االحتالل 
ال���ص���دد فأمعن  ب��ه��ذا  ال���دول���ي���ة  االت��ف��اق��ي��ات 
املواثيق  احل��ائ��ط  ب��ع��رض  ض��ارب��ا  تعسفه،  ف��ي 
واالتفاقيات الدولية ذات الصلة.مستخدمًا كل 
واغتيال  حصار  من  مشروعة  الغير  األساليب 
اإلحصاءات  إلى  واستنادًا  وتعذيب،  واعتقال 
امل��ت��وف��رة ف���إن ه��ن��اك 33 أس���ي���رة ف���ي سجون 
محكومات  أس���ي���رات  خ��م��س  منهن  االح���ت���الل 

بالسجن املؤبد.

23.3% من النساء تعرضن 
ألحد أشكال العنف

وأف����ادت ن��ت��ائ��ج م��س��ح ال��ع��ن��ف األس����ري بأن 
أشكال  ألح��د  تعرضن  ق��د  النساء  م��ن   %23.3
العنف اجلسدي ملرة واحدة على األقل، و%61.7 
و%10.5  النفسي  العنف  أشكال  تعرضن ألحد 
ت��ع��رض��ن ألح���د أش���ك���ال ال��ع��ن��ف اجل��ن��س��ي في 
 ،2005 ال��ع��ام  خ���الل  الفلسطينية  األراض�����ي 
البيانات أن نسبة تعرض النساء في  وأظهرت 
ملرة  النفسي  العنف  أش��ك��ال  ألح��د  املخيمات 
بلغت  ال��ع��ام 2005  األق���ل خ��الل  واح���دة على 
52.3% وهي أقل من نساء احلضر والتي بلغت 
والتي  الريف  نساء  من  وأقل  نسبتها)%62.8( 

بلغت )%64.9(.
مناضلة من طراز خاص

نفيسة الديك منوذج للمرأة الفلسطينية 
املناضلة من قرية كفر نعمة مبحافظة رام الله 
وأحدى املرشحات جلائزة نوبل ناشطة نسويه 
بالزراعة  عملت  مكافحة  وفالحة  ومجتمعية 
واخلياطة وفي املجال االجتماعي مت اعتقالها 
مرتن وكل مره شهر ومت إجراء محكمة عسكرية 
لها عام 2000 ومت احلكم عليها ملدة 6 سنوات 
باإلقامة اجلبرية بالقرية، تقول :«إن أهم اجناز 
حققته على مدار خمسن سنة كونها تعيش 
في مجتمع محافظ إنها متكنت من إقناع املرأة 
تشارك  وان  رأيها  وتقول  والتعليم  بالتحرك 
الرجل في كل نشئ وان يكون لها شخصية قوية 
وهذا الشيء كان صعبا في مجتمع قروي يحكمه 
العادات والتقاليد ولكن مت تقبل ذلك وهناك 
فشجعت  متعلمات  النساء  من   %  80 من  اكثر 
على تعليم املرأة ألني كنت أمية من باب احلرقة 
وناضلت وطالبت اآلباء والشباب بضرورة تعليم 

البنات وفتح املدارس.«
وت��ض��ي��ف :«ب��ع��د أرب��ع��ن ع��ام��ا م��ن عمري 
مركز  بها   1968 ع��ام  جمعية  بتأسيس  قمت 
محو أمية وكان ذلك من اجلي أوال ألنني كنت 
وكان  فتعلمت  التوقيع  في  البصمة  استخدم 
معي 50 سيدة وركزنا على جيل األطفال أيضا 
وساهمت  أجيال  مربية  ألنها  األم  على  وركزنا 
وفن  النساء كدخل  وافدنا  مدرسة  تطوير  في 

من خالل اجلمعية من خالل التطريز.
استنتاجات

توجه  أو  سياسة  توجد  ال  أن��ه  املركز،  وراى 
الناحية  من  الوطنية  السلطة  تتبناه  ج��دي 
العملية، والتي توصف باالستمرارية والتراكمية 
في العمل كنهج، كما ميكن القول إنها سياسة 
داعمة للمرأة من أجل دعم مشاركتها ومساواتها 
بها  والوصول  القيادية  الوظائف  في  بالرجل 
ضعفًا  هناك  أن  كما  ال��ق��رار،  اتخاذ  مراكز  إل��ى 
في مشاركة املرأة في اتخاذ القرارات، وأن البناء 
وأنه  تقليدي،  بناء  الفلسطيني  االجتماعي 
خالل عملية التحرر الوطني )كون فلسطن ما 
زالت محتلة( مت التركيز على القضايا الوطنية 

أكثر من القضايا االجتماعية للمرأة.
واض���اف أم��ا م��ش��ارك��ة امل���رأة ف��ي املستويات 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة وال��ت��ش��ري��ع��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة فال 

ت��ع��دو ك��ون��ه��ا دي���ك���ورًا دمي��ق��راط��ي��ًا ف��ي أفضل 
السياسية  األحزاب  وممارسة  األحوال،وموقف 
الفلسطينية  امل��رأة  إش��راك  من  الفلسطينية 
في مختلف األطر القيادية ما زال دون املستوى 
املطلوب، وأن تنفيذ القوانن وتطبيقها وإعطاء 
حقوق متساوية للرجل واملرأة يراوح مكانه، فال 
تركيز على عنصر الكفاءة واخلبرة والتجربة 
بشأن اختيار املرأة للمواقع القيادية، فكثيرًا ما 
يكون االختيار على أسس االنتماء السياسي أو 

اجلغرافي أو العائلي.
وذكر املركز أن األبحاث والدراسات اخلاصة 
وجود  ف��ي  كبير  نقص  وه��ن��اك  قليلة،  ب��امل��رأة 
املرأة  قضايا  في  متخصصة  بحثية  مؤسسات 
الفلسطينية، كما أن مؤسسات التعليم العالي 
دوائر  أو  أق��س��ام  فيها  ي��وج��د  ال  الفلسطينية 
امل��رأة أو حتى مقررات  متخصصة في دراس��ات 
بيرزيت  جامعة  باستثناء  منفصلة  دراس��ي��ة 
التي أنشأت قسمًا لهذه الغاية في العام 1994، 
الوعي  ف��ي  ض��ع��ف  ذل���ك  ي��ق��اب��ل  ان���ه  مضيفا 
املجتمعي بشكل عام، ولدى املرأة بشكل خاص 

جلهة قضايا اجلندر وحقوقها بشكل عام.
وذلك بسبب الثقافة احملافظة السائدة في 
ملؤسسات  الفاعل  ال��دور  لغياب  وك��ان  املجتمع، 
املرأة،  مسيرة  على  سلبي  أث��ر  امل��دن��ي  املجتمع 
أم���ا اإلع����الم ف��ل��م ي��ع��ِط امل����رأة ال��ف��رص��ة إلبراز 
املرأة  معاناة  على  وركز  وقضاياها،  اهتماماتها 

الشهيدة أو املناضلة أو األسيرة.
وراى املركز، ان كّتاب التاريخ واملؤرخون لم 
ينصفوا املرأة الفلسطينية، وبالتالي لم يكتب 
تاريخ املرأة الفلسطينية بعد، كما أن ما كتب 
لغاية اآلن ركز بشكل الفت على مشاركة املرأة 
إهمال  إلى  أدى  مما  التقليدية،  العائالت  من 
دور املرأة الريفية على وجه اخلصوص، وقلما 
نطاق  على  النسوية  للتجارب  توثيقًا  جن��د 
واس��ع، مضيفا إن غالبية ما كتب عن احلركة 
االجتماعية  بأبعادها  الفلسطينية  النسوية 
والسياسية واالقتصادية والثقافية كان مرتبطًا 
بأبعاد متويلية إما من خالل مؤسسات أهلية 
كما  أجنبية،  مانحة  مؤسسات  أو  فلسطينية 
ال يوجد ما يشير إلى توثيق أو تناول جتارب 
املرأة »الشابة«، وال يوجد تطرق إلى دور املرأة 
أو  السياسية  مشاركتها  جلهة  س��واء  املسيحية 
في دفاعها عن حقوق املرأة أو تأسيسها للعديد 
من اجلمعيات واملؤسسات التي تعنى في قضايا 

املرأة أو لنضالها ضد االحتالل.
على  التنفيذية  السلطة  ان  امل��رك��ز  وراى 
االجتماعي  البعد  تعمق  مستوياتها  اختالف 
زال  ما  احملافظ  فمنصب  الوظائف،  بعض  في 
حكرًا على الرجال، فال يوجد محاِفظة ألي من 
البالغ  الغربية وقطاع غزة  الضفة  محافظات 
ع��دده��ا س��ت ع��ش��رة محافظة »إح���دى عشرة 
ف��ي الضفة، وخ��م��س ف��ي ق��ط��اع غ���زة«، كما ال 
يوجد مستشارة للرئيس أو لرئيس الوزراء أو 

ألي من الوزراء.
تتناول  لم  التعليمية  املناهج  أن  الى  واشار 
م��ش��ارك��ة امل���رأة بشكل اي��ج��اب��ي، وه��ي م��ا زالت 
تركيزها  م��ع  القضايا،  م��ن  كثير  ف��ي  ذك��وري��ة 
في أحيان كثيرة على املهام التقليدية للمرأة. 
وما زالت مظاهر التمييز والعنف بكل أشكاله 
متارس ضد املرأة، سواء في البيت أو في مكان 

العمل، أو في الوظيفة.
ورأى ان السبب في بقاء املرأة عند مستوى 
معن يرجع إلى أن العمل النسوي في فلسطن 
ما زال عماًل نخبويًا، فدخول عناصر قيادية 
لتقوية  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  ج��دي��دة  ش��اب��ة  نسائية 
في  وليس  خ��ج��واًل،  زال  م��ا  النسائية  احل��رك��ة 
مناصري  أن  كما  مأمول.  هو  ملا  الدنيا  احل��دود 
النشطاء  األق���ل  على  أو  لها  وامل��ن��ظ��ري��ن  امل���رأة 
امل��رأة ما زال��وا قلة، بل إن نشيطات  في حقوق 
احلركة النسوية يتمركزن في املدن وخصوصُا 
في وسط الضفة الغربية، كما أن تناولهن ألوضاع 
الغالب من املكاتب وليس عبر  امل��رأة يأتي في 
التواصل مع املرأة في امليدان، وأقل ما يوصف 
بأنه نخبوي، باإلضافة إلى اخلالفات السياسية 
والفصائلية والتنظيمية التي أدت إلى شرذمة 

العمل النسوي في فلسطن وتراجعه.
إشكاليات  ع��وائ��ق  إج��م��ال  وأخ���ي���رًا مي��ك��ن 
ف���ي معوقات  ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة  امل�����رأة  م��ش��ارك��ة 
ومعوقات  اقتصادية،  ومعوقات  اجتماعية، 
سياسية، ومعوقات قانونية، ومعوقات ثقافية، 
ومعوقات دينية، ومعوقات ذاتية وموضوعية  
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خطة عربية متكاملة /بقية
السلمية  االستخدامات  تنمية  موضوع  والعشرون  الثانية  العادية  العربية  القمة  وتناقش 
للطاقة النووية في الدول األعضاء بجامعة الدول العربية وتنمية استخدامات الطاقة املتجددة 
والبديلة ومشروعا للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع املعرفة واعتماد اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة ملبادرة رئيس اجلمهورية التونسية زين العابدين بن على بإعالن سنة 2010 سنة 

دولية للشباب.
وتبحث القمة اقتراح عقد قمة عربية ثقافية ووضع خطة عربية لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان 
املرفوعة من املجلس االقتصادي واالجتماعي  القرارات  املناخ وكذلك مشروعات  وموضوع تغير 

التحضيري للقمة.
التعاون  ومنها  واإلقليمية  الدولية  التجمعات  العربية مع  العالقات  العربية  القمة  وتناقش 
الشراكة   - األوروب��ي   – العربي  احل��وار  ذلك  في  األوروب��ي مبا  العربي  والتعاون  األفريقي  العربي 
األوروبية – املتوسطية ومنتدى التعاون العربي الروسي ومنتدى التعاون العربي التركي - والتعاون 
العربي- اآلسيوي والتعاون العربي مع جمهورية الصن الشعبية ومنتدى التعاون العربي الهندي 

واملنتدى االقتصادي العربي الياباني والتعاون العربي مع دول أمريكا اجلنوبية.
وسيرفع للقمة تقرير من رئاسة القمة احلادية والعشرين )قطر ( عن نشاط هيئة متابعة 
تنفيذ القرارات وااللتزامات وكذلك تقارير األمن العام عن العمل العربي املشترك وعن الوضع 

املالي لألمانة العامة جلامعة الدول العربية.
ومن املقرر أن تبدأ االجتماعات التحضيرية للقمة العربية يوم 22 من الشهر اجلاري باجتماع 
مجلس اجلامعة العربية على مستوى املندوبن الدائمن الذي يستمر يومن وفي اليومن ذاتهما 
املسؤولن ثم  املجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى كبار  اذار( يعقد اجتماع  و 23   22(
اجتماع مجلس  ثم  اذار  ال��وزاري يوم 24  املستوى  واالجتماعي على  االقتصادي  املجلس  اجتماع 
اجلامعة العربية على مستوى وزراء اخلارجية يوم 25 اذار وصول القادة في اليوم التالي 26 من 
الشهر ذاته ثم يومي 27 و28 انعقاد مجلس اجلامعة العربية على مستوى القمة في دورته العادية 

الثانية والعشرين.

استشهاد شاب /بقية
من جهة ثانية، دارت مواجهات ساخنة بن املواطنن وقوات االحتالل في حي راس العامود 
امُلطل على القدس القدمية من اجلهة اجلنوبية، وفي بلدة سلوان التي ما زالت قوات االحتالل 

تغلق مدخلها الرئيسي وجتبر السكان على استخدام املدخل الفرعي الشرقي للبلدة.
اخلليل

وفي اخلليل،  اعتقلت قوات االحتالل امس ، 3 نشطاء سالم إسرائيلين، ومتضامن أجنبي، 
التضامن  وم��ش��روع  اجل���دار،  مقاومة  جلنة  نظمتها  التي  السلمية  باملسيرة  املشاركن  وقمعت 
الفلسطيني، في منطقة صافا القريبة من مستوطنات عصيون، املقامة على أراضي بلدة  بيت 

أمر شمال اخلليل.
وقال شهود عيان  إن قوات االحتالل، أعلنت منطقة صافا منطقة عسكرية مغلقة، وقمعت 
املسيرة املناهضة جلدار الفصل ، واالستيالء على األرض ببلدة بيت أمر ، وداهمت عددا من منازل 

الناشطن في مشروع التضامن الفلسطيني.
وأضافوا  بأن جنود االحتالل داهموا الليلة قبل  املاضية، منازل أعضاء اللجنة الوطنية ملقاومة 
اجلدار واالستيطان في بلدة بيت أمر، وهددتهم بالتنكيل بهم وبعائالتهم، إذا استمروا في فعالياتهم 

السلمية ضد اجلدار واالستيطان في البلدة.
وأوضح الناطق اإلعالمي ملشروع التضامن الفلسطيني، محمد عياد عوض، أن عملية االقتحام 
طالت منزل رئيس اللجنة، يوسف عبد احلميد أبو ماريا، ومت االعتداء عليه بالضرب أمام عائلته، 
كما دهمت قوات االحتالل منزل أمن سر اللجنة احمد خليل أبو هاشم، وسلمته بالغًا ملقابلة 
املخابرات اإلسرائيلية، وهددت عضو اللجنة احمد رشيد صبارنه باعتقال جنله، إذا استمروا في 

مقاومتهم السلمية للجدار.
وأشار إلى قيام جنود االحتالل بإطالق القنابل الصوتية، بن املنازل في البلدة، األمر الذي 

أدى الى  حالة من الرعب واخلوف لدى األطفال والنساء .
ولفت إلى أن مجموعة من املستوطنن أضرمت النار بعدة أشجار في منطقة صافا، وان النيران 

أتت على عدد من األشجار املزروعة حديثاً.

بان كي مون/بقية
وأضاف د. فياض خالل مؤمتر صحفي مشترك مع األمن العام لألمم املتحدة بان كي مون، امس، في 
مجلس الوزراء برام الله، أن إشادة اللجنة الرباعية باجلهد الفلسطيني، يتطلب إلزام إسرائيل بشكل 
الوطنية،  السلطة  ملناطق  العسكرية  االجتياحات  ووقف  االستيطانية،  األنشطة  كافة  لوقف  فاعل 

ومتكن السلطة من وجود أمني رسمي في كافة التجمعات السكانية الفلسطينية.
وأوضح د. فياض أن اجتماعه مع مون، جاء في أعقاب اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد باألمس 
في موسكو، الذي تناول قضايا جوهرية بطريقة تبعث على الثقة ملا تضمنه بيانها، من حيث التأكيد 
على املرجعية للعملية السياسية بشكل واضح، ودعوته الصريحة والواضحة لوقف االستيطان مبا 
في ذلك النمو الطبيعي بكافة األماكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وما تضمنه بشكل واضح 
حول القدس والتأكيد على رفض دولي لقرار إسرائيل بضم القدس الشرقية، والتأكيد على ضرورة 
رفع احلصار عن قطاع غزة، ودعم املجتمع الدولي خلطة السلطة الوطنية في مجال اإلعداد والتهيئة 

إلقامة دولة فلسطينية على كامل األرض احملتلة عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عناصر بيان اللجنة الرباعية رئيسية وهامة، مقدرا إشادة اللجنة الرباعية 

بالتقدم الذي متكنت السلطة الوطنية من إحرازه في تقوية مؤسساتها وتعزيز مجال األمن.
ولفت إلى أنه وكي مون زارا موقعا بالقرب من رام الله يقع ضمن املناطق املسماة )ج( "تل املاصيون"، 
حيث كانت فرصة ليطلع أمن عام األمم املتحدة على املمارسات اإلسرائيلية التي متنعنا من التنمية 
والتطوير، وكانت عينة ملا نواجهه من العمل واإلعمار والتطوير في منطقة متثل مساحتها الشاملة 
60% من الضفة الغربية. وأوضح أن كي مون شاهد من املنطقة معتقال يحتجز الكثير من املواطنن من 
جملة اآلالف من األسرى املعتقلن في السجون اإلسرائيلية؛ )سجن عوفر(، ورأى اجلدار واالستيطان، 

واإلعاقات اإلسرائيلية على درب منع إقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة.
وقال رئيس الوزراء 'كان هناك رغبة من كي مون أن يرى جزءا من الواقع واملعاناة اليومية التي يعيشها 

الشعب الفلسطيني، والصعوبات التي تواجه السلطة الوطنية في التطور والبناء واإلعمار'.
ورحب د. فياض باسم الرئيس محمود عباس، والسلطة الوطنية، بأمن عام األمم املتحدة الذي 

يزور فلسطن للمرة الثالثة بهذه الصفة.
الفلسطيني إلقامة دولته  الدولي للشعب  املجتمع  أكد بان كي مون على ضرورة مساعدة  بدوره، 

املستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، التي وصفها بأنها مكان مقدس للجميع.
وقال 'ملتزمون بالعمل سوية إلجناح ذلك، وضرورة العمل على إجناح مفاوضات التسوية في مختلف 

قضاياها األساسية'.
وأضاف أرحب بقرار السلطة الوطنية بإجراء محادثات غير مباشرة متهد ملفاوضات مباشرة، تضمن 
حل مختلف القضايا العالقة ومنها القدس، والالجئن... وغيرها'، مشددا على ضرورة إطالق سراح 

كافة األسرى الفلسطينين في السجون اإلسرائيلية.
وأوضح انه لضمان جناح عملية التسوية فانه يجب على إسرائيل أن تتصرف بشكل مسؤول، وان 
توقف جميع نشاطاتها االستيطانية، قائال 'العالم كله أدان االستيطان اإلسرائيلي في األرض احملتلة، 

وانا أقول إن االستيطان اإلسرائيلي هو غير شرعي، ويجب وقف هذه النشاطات'.
إق��راره بشعور  املفاوضات، رغم  إلى  والعودة  ب�'العنف'،  اسماه  وشدد كي مون على ض��رورة وقف ما 

الفلسطينين ب�'اإلحباط' بسبب وجود اتفاقات كثيرة لم تنفذها إسرائيل.
وتابع 'هذه حلظات حرجة، إال أنها أيضا مهمة ونحن عازمون على الوصول إلى نهاية جيدة هذه 
املرة، وأمل أن تبدأ املفاوضات غير املباشرة قريبا ليس بهدف املفاوضات وإمنا بهدف احلل، فقد مضى 

وقت طويل، وآن األوان للعيش بأمن وسالم، وهذا ما سنعمل جميعا على حتقيقه'.
ونوه إلى أن ذلك يتطلب التزام إسرائيل بقرارات املجتمع الدولي والرباعية، وعلى رأسها االستيطان 

املخالف للقانون، مبا فيه ما تسميه إسرائيل 'النمو الطبيعي للمستوطنات'.
وأكد على وجوب توقف إسرائيل عن اتخاذ قرارات 'أحادية' اجلانب، وتوفير بيئة مواتية ومرنة تسهل 

عملية التسوية، مضيفا 'هذا يتطلب مرونة وإخالصا وهذا ما نضغط على إسرائيل بشأنه'.
وشن بان كي مون هجوما على حكومة نتنياهو، قائال 'منذ عام ونصف العام ومنذ مجيء هذه احلكومة 

لم يحدث أي تقدم في العملية السلمية املدعومة من قبل املجتمع الدولي'.
وشدد كي مون على ضرورة دعم الوضع اإلنساني وتوفير احلياة الكرمية للفلسطينين، خاصة 
في قطاع غزة احملاصر، قائال 'جئت هنا ألعبر عن تضامني مع الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع 

غزة احملاصر'.
وتتطلب  ذلك  من  واكبر  أعمق  غزة  قطاع  مشاكل  ان  مضيفا  القطاع'،  إعمار  إع��ادة  'يجب  وق��ال 
سياسة مختلفة' مشددا في الوقت نفسه على ضرورة العمل النهاء اخلالف ما بن الفلسطينين على 
الشرعية كما قال الن مثل هذا اخلالف من شأنه ان يزيد من معاناة الفلسطينين في اشارة لالنقسام 

بن حركتي فتح وحماس .
وأشاد مون بأداء السلطة الوطنية على مختلف األصعدة، معربا عن إعجابه بإصرار الرئيس محمود 
عباس، ورئيس الوزراء د.سالم فياض على بناء مؤسسات الدولة، الفتا إلى ضرورة جتاوز الفلسطينين 

خلالفاتهم.
ومن املقرر ان يجتمع بان مع زعماء اسرائيل اليوم االحد كما يزور قطاع غزة ايضا.

د. فياض: دولة فلسطينية/بقية

القوات االسرائيلية تطلـق /بقية
كما رددوا هتافات متضامنة مع املسجد األقصى واملقدسات اإلسالمية.وأطلقت قوات االحتالل 
نيرانها صوب املتظاهرين ملنعهم من االقتراب من احلزام األمني، وسط حالة توتر تسود القطاع 
احلزام  ملناهضة  الشعبية  رئيس احلملة  الزق  وقال محمود   . إسرائيلية  الذي شهد عدة غارات 
محافظات  كافة  يشمل  األمني  للحزام  مناهضة  حملة  أكبر  لتنظيم  تستعد  اللجنة  إن  األمني 
قطاع غزة وذلك عشية يوم األرض في 31 من آذار احلالي. وأوضح الزق أن اللجنة الشعبية عبر 
هبتها اجلماهيرية وتظاهراتها األسبوعية تهدف إلى توحيد الصف الفلسطيني وإعادة توجيه 
بوصلتها إلى االحتالل ، داعيًا في الوقت ذاته الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي حماس 

واجلهاد اإلسالمي للمشاركة في الفعالية اجلماهيرية ملناهضة احلزام األمني .
وقال عضو املكتب السياسي حلزب الشعب الفلسطيني وليد العوض : إن املسيرات الشعبية 
تعلن انطالق جبهة جديدة للمقاومة الشعبية من قطاع غزة حتمل رسالة واضحة أن شعبنا موحد 

في مواجهة العدوان رغم ألم االنقسام .
وأشار العوض إلى أن هذه املسيرات ستتواصل في محافظات قطاع غزة لكسر القرار اإلسرائيلي 
بإقامة احلزام األمني الذي يلتهم 20% من األراضي الزراعية الفلسطينية ومينع املواطنن من 

زراعة أراضيهم، ويحرم سكان القطاع من السلة الغذائية.
وأكد العوض أن احلزام الذي يحاول االحتالل فرضه على طول شرق وشمال القطاع يؤكد أن 
قطاع غزة مازال خاضًعا لالحتالل.  ودعا العوض العالم أجمع للتحرك من أجل وقف العدوان 

على شعبنا بشكل عام ورفع احلصار عن القطاع بشكل خاص. 
املسيرة  الفلسطيني للمشاركة في  ، جماهير شعبنا  الشعبية مبحافظة رفح  ودعت احلملة 

الشعبية التي تنظمها اليوم باجتاه احلزام األمني .
وأضافت إن املسيرة هي تعبير عن تضامن شعبنا وتأكيد منه على رفض إجراءات االحتالل 
أشكال  لكل  رفضًا  أسبوعيا  االحتجاجية ستتواصل  الفعاليات  أن  مؤكدة  العدوانية،  وسياساته 

الزهار/بقيةمصادرة ونهب األرض الفلسطينية.
ونوه إلى أن تصريحات الشيخ الشهيد أثناء خطاباته اجلماهيرية "كانت تهز الكيان اإلسرائيلي 
وجتعله في حالة من الرعب والقلق من خالل كلماته التي كانت تقع مثل الصاعق في آذان أعداء 
الله". وأوضح أنه كان من عشاق الشهادة وأنه دائما ما ردد أنها هي املشروع الذي يسعى من أجله، 
وقال: "إن الشيخ كان يصف الشهادة بأنها العرس الذي ينتظره وأن حتقيقها سيكون عيدًا للدين 

وللعقيدة اإلسالمية ومشروعها".
 كلمة هنية

وفي كلمة ألقاها نيابة عن رئيس احلكومة في غزة إسماعيل هنية، قال مستشار هنية الثقافي 
مصطفى القانوع إن الشيخ ياسن متتع مبيزة احلب بن الشباب واألشبال والشيوخ والرهبة بن 
الرؤساء واحلكام في جميع احملافل التي كان يحضرها. وشدد على أنه كان يحرض أبناء الدعوة 
على اجلهاد وبناء املشروع اإلسالمي في كل مكان في العالم وحتدي الصعوبات، موضحًا أنه كان من 

احلريصن على حترير األسرى من سجون االحتالل.
كلمة الفصائل

محمد  اإلس��الم��ي  اجلهاد  حركة  في  القيادي  أك��د  الفلسطينية،  الفصائل  باسم  كلمة  وف��ي   
التي  كلماته  جعل  مما  بفكرته  العميق  إميانه  في  تتلخص  ياسن  الشيخ  "قضية  أن  الهندي 
تخرج من فمه عبارة عن كتل نارية نحو االحتالل".  وقال: "إن الشيخ الشهيد كان رمزًا للوحدة 
في حياته حتى داخل السجون واملعتقالت واستطاع أن ينهي دوره املنوط به في كافة مجاالت 
العمل الوطني واجلهادي"، مشيرًا إلى أنه كان يتمتع بالتصميم على الثوابت رغم مرونته في 
القضايا الفرعية من أجل إخماد حاالت التوتر في الساحة الفلسطينية. وطالب بالعمل اجلاد 
من أجل إنهاء اللقاءات التفاوضية مع االحتالل وااللتفاف حول خيار املقاومة واجلهاد الذي كان 
يتبناه الشيخ ياسن، مؤكدًا أن الفصائل الفلسطينية ستبقى على العهد مع الشهداء ومعه حتى 

حترير كامل فلسطن.    

عزام االحمد /بقية
واذ وصف املسؤول الفلسطيني اللقاء بانه 
"ك���ان ج��ي��دا وب��ن��اء"، اوض���ح ان��ه "مت خالله 
اي��ض��ا ب��ح��ث ال��وض��ع ال��س��ي��اس��ي ف��ي املنطقة 
مع  املباشرة  غير  املفاوضات  تعثر  وخصوصا 
االستيطان  سياسة  استمرار  بسبب  اسرائيل 
االسرائيلية  املمارسات  ومواجهة  االسرائيلية 
مشترك  عربي  موقف  ال��ى  ال��وص��ول  وكيفية 

حول هذه القضايا".
للشرق  الدولية  الرباعية  اللجنة  ودع��ت 
اجلمعة  موسكو  ف��ي  اجتماعها  بعد  االوس���ط 
اسرائيل الى وقف االنشطة االستيطانية في 
القدس الشرقية احملتلة متهيدا الحياء عملية 
اك��ده االمن  ال��ذي  االم��ر  املنطقة،  السالم في 
باشر  ال��ذي  مون  كي  بان  املتحدة  العام لالمم 

امس زيارة لالراضي الفلسطينية واسرائيل.

تراجع التأييد /بقية
وفيما يتعلق بعالقة التحالف بن إسرائيل والواليات املتحدة فإن نتيجة االستطالع تشير إلى 
انخفاض نسبة من يعتقدون بأن إسرائيل هي حليف للواليات املتحدة حيث عبر 58 في املائة 
ممن استطلعت آراؤهم عن اعتقادهم بأن إسرائيل حليف مقارنة ب� 70 في املائة في استطالع 

أجري في شهر آب من العام املاضي. 
أنشطة استيطانية جديدة كجزء من  أية  إسرائيل بضرورة وقف  الذين يطالبون  ومن بن 
التسوية السلمية هناك 62 باملائة من مؤيدي احلزب الدميقراطي األميركي و 42 في املائة من 

املستقلن. 

مبناسبة »عيد األم« و »يوم املرأة«

 تقرير  يستعرض واقع املرأة الفلسطينية حتت االحتالل  وفي ظل  السلطة الوطنية 

وزارة القضاء
اعالن تثبيت وصية صادر عن 

احملكمة الشرعية للمنطقة 
الوسطى في الطيبة في قضية 

رقم ٣٨٩/ ٢٠٠٩
هيفاء  املستدعية  احملكمة  هذه  الى  تقدمت 
محمود ناشف من الطيبة تطلب تثبيت وصية 
املرحومة ملياء محمود يونس ناشف  شقيقتها 
التي انتقلت الى رحمته تعالى في تاريخ ١٠/ ٧/ 
٢٠٠٢ والتي كانت حتمل هوية رقم ٠٣٥٢٦٧٨٥٥ 
وكانت من سكان الطيبة، وارفقت وصية اصلية 
 ١٩٨٤  /١١  /١٤ بتاريخ  حررت  للمرحومة 
ومحفوظة في ملف اساس ٨٤/٥٠٠ لدى محكمة 
الطيبة ارفقت مبلف املعاملة، وتصريحًا قانونيًا 
من الورثة يجيزون فيه تثبيتها، فمن لديه اي 
اعتراض فليقدمه لهذه احملكمة خالل خمسة 

عشر يومًا اعتبارًا من تاريخ هذا النشر.
جمادى   /١٤ وفق   ٢٠٠٩  /٦  /٧ اليوم:  حتريرًا 

االخرى/١٤٣٠هـ.

السكرتير الرئيسي للمحكمة 
الشرعية في الطيبة/عاطف طه

وزارة القضاء 
اعالن حصر ارث صادر عن احملكمة 
في  الوسطى  للمنطقة  الشرعية 

الطيبة في قضية رقم ٢٣4/ ٢٠1٠
تقدم الى هذه احملكمة املستدعي: محمد عبد 
احلميد محمد ناشف من الطيبة يطلب اصدار 
سلوى  املرحومة:  والدته  ارث  حصر  حجة 
رقم:  هوية  حتمل  كانت  التي  ناشف  محمود 
والتي  الطيبة،  سكان  من  وكانت   ٠٣٥٤٢٩٧٦٠
 /٧  /٢٩ تاريخ  في  تعالى  رحمته  الى  انتقلت 
الشرعي في زوجها  ارثها  انحصار  ٢٠٠٥، وقرر 
وهم:  منه  واوالدها  الناشف  احلميد  عبد 
املستدعي محمد، حازم، ربى، رباب، »وعماد«-
سنان، وارفق تصريحًا قانونيًا يشهد على صحة 
طلبه والذي تضمن بأن ارث والدته املرحومة: 
املذكورين  في  انحصر  قد  املذكورة  سلوى 
للمرحومة  وارث  ال  وانه  غير،  ال  فقط  اعاله 
املقرر  وطلب  سواهم،  تركتها  في  مستحق  وال 
اصدار حجة ميراث من لدن هذه احملكمة وفق 
الورثة.  باتفاق  الغراء  االسالمية  الشريعة 
فمن لديه اعتراض على مضمون هذا االعالن 
فليقدمه الى هذه احملكمة خالل خمسة عشر 

يومًا اعتبارًا من تاريخ النشر.
ربيع   /٢٩ وفق   ٢٠١٠  /٣  /١٥ اليوم:  حتريرًا 

أول/١٤٣١هـ.

سكرتير احملكمة الشرعية في 
الطيبة/عاطف طه

احملكمة الشرعية في القدس
اعالن حصر ارث صادر عن 

محكمة القدس الشرعية
لقد ورد لهذه احملكمة استدعاء من املستدعية 
فيه  جاء  القدس  من  عمرو  سليم  علي  مسرة 
السالم  عبد  احمد  علي  زوجها  املرحوم  ان 
رحمة  الى  انتقل  قد  القدس  من  مرخيه  ابو 
فيها  ودفن  ٢٠٠٥م   /٣  /٦ بتاريخ  تعالى  الله 
وانحصار ارثه الشرعي في زوجته مسرة علي 
سليم عمرو وفي ولديه منها وهما عادل وتامر 
فقط وانه ال وارث وال مستحق لتركته سوى من 
ذكر وان جميع الورثة بالغون فمن له اعتراض 
على مضمون هذا االستدعاء او لديه معلومات 
تغاير ما تقدمت به املستدعية عليه مراجعة 
احملكمة خالل مدة عشرة ايام من تاريخ نشره 
 ١٤٣١  /٤  /٤ في  حتريرًا  بيانه.  صار  وعليه 

هجرية املوافق ٢٠/ ٣/ ٢٠١٠م.

قاضي القدس الشرعي

 وأكد فياض على تصميم أبناء شعبنا على 
بناء دولة فلسطن املستقلة على كامل حدود 
عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، 
وفي القلب منها القدس الشرقية، وقال "نحن 
أبناء  ق���درة  تعزيز  م��واص��ل��ة  على  مصممون 
االحتالل  مواجهة  ف��ي  الصمود  على  شعبنا 
التعجيل  ط��ري��ق  ف���ي  وذل����ك  واالس��ت��ي��ط��ان، 
ف��ي ان��ه��ائ��ه واخل���الص م��ن��ه"، وأض���اف "دولة 
فلسطينية وعاصمتها القدس مسألة وقت".

ج���اء ذل���ك خ���الل ح��ف��ل االس��ت��ق��ب��ال الذي 
حضره رئيس الوزراء في مقر السفارة التونسية 
في رام الله  مبناسبة الذكرى الرابعة واخلمسن 
الستقالل اجلمهورية التونسية، وذلك بحضور 
عدد واسع من املسؤولن الرسمين، والسفراء 
الوطنية،  السلطة  املعتمدين لدى  والقناصل 

وممثلي املؤسسات الرسمية واألهلية.
  وهنأ رئيس الوزراء باسم الرئيس محمود 
الفلسطيني، تونس حكومًة  والشعب  عباس، 
وشعبًا بهذه املناسبة الوطنية، وأكد أن الشعب 
الفلسطيني يستوحي في بناء دولة فلسطن 
في  واجنازاتها  تونس  جتربة  من  ومؤسساتها 
ومجاالت  واإلدارة  للحكم  املتطورة  امل��ج��االت 

البنية التحتية.
وأشاد فياض مبتانة العالقات الفلسطينية 
– التونسية التي امتدت عبر التاريخ، وأعرب 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي للدعم  ال��ش��ع��ب  ت��ق��دي��ر  ع���ن 
الرئيس  بقيادة  تونس  به  تقوم  ال��ذي  البارز 
زي����ن ال��ع��اب��دي��ن ب���ن ع��ل��ي ل��ش��ع��ب فلسطن 
وقضيته العادلة، وأعرب عن تقدير القيادة 

الفلسطينية لوقوف القيادة التونسية وشعبها 
إلى جانبنا، واحتضان قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية في أحلك الظروف، وقال "تونس 
الفلسطينية  ل��ت��ح��ري��ر  ا منظمة  احتضنت 
والرئيس الراحل ياسر عرفات ورفاقه، وقدمت 
الدعم والرعاية واحلياة للشعب الفلسطيني"، 
وأضاف "هناك امتنان كبير من فلسطن شعبًا 
لدعم  وحكومته  التونسي  للشعب  وحكومًة 
نضال ومسيرة الشعب الفلسطيني وجهوده في 

إنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطن".
 وثمن رئيس الوزراء وقوف الشعب واحلكومة 
الفلسطيني،  شعبنا  ن��ض��ال  م��ع  ال��ت��ون��س��ي��ة 
وعدالة قضيته وحقه في تقرير مصيره في 
دولة فلسطن املستقلة على حدود عام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.

اتفاقية بني احتاد الغرف التجارية 
الصناعية الزراعية واملؤسسة 

الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف
رام الله - بحضور  وزير االقتصاد الدكتور حسن أبو لبدة و وزير العمل الدكتور أحمد 
املجدالني مت التوقيع على اتفاقية تعاون بن احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية 
واملؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف وذلك بحضور رئيس احتاد الغرف  هاشم 
الزغير ورؤساء الغرف واملهندس مازن سنقرط رئيس مجلس ادارة املؤسسة الفلسطينية 
عن  ممثلن  الى  اضافة  املؤسستن،  لكال  التنفيذية  والطواقم  االدارة  مجلس  وأعضاء 

بعض املؤسسات الدولية واالهلية .
أهدافهما  يخدم  مبا  املؤسستن  بن  التعاون  وتعزيز  تطوير  على  االتفاقية  وتنص 
بالشراكة  اخل��اص  القطاع  مساهمة  بتحقيق  وذل��ك  املجتمع  وخدمة  واخلاصة.  العامة 
املجتمعية وبن اخلريجن اجلدد الذين يتلقون التدريب من قبل املؤسسة الفلسطينية 

وايجاد وظائف لهم .
في  املنتشرة  الغرف  مع  وبالتعاون  االتفاقية  هذه  على  بناء  الغرف   احت��اد  وسيقوم 
جميع احملافظات  بعقد ورش عمل يدعى لها أعضاء الغرف التجارية من القطاع اخلاص 
السعي  على  أيضا  االتفاقية  نصت  وقد  التوظيف،  بعملية  املعنية  املؤسسات  وممثلوا 
اجلاد لتوظيف أكثر من 250 خريجا وخريجه خالل العام احلالي. وسيتم التركيز على 
قطاعات محددة لتوظيف اخلريجن في منشآتها مثل )قطاع املواد الغذائية، الصناعات 
املعدنية، قطاع اخلدمات السياحية، قطاع تكنولوجيا املعلومات، وقطاعات أخرى سيتم 

حتديدها الحقا(. 
يذكر أن املؤسسة الفلسطينية للتدريب من أجل التوظيف تقوم بتدريب خريجي 
اجلامعات الفلسطينية اجلدد على مهارات العمل احلياتية واالدارية باالضافة الى مواضيع 
مميزة تساعدهم على دخول سوق العمل مبهنية . وقد وقعت املؤسسة  على اتفاقية 
تفاهم مع نقابة الكهربائين وستقوم خالل الشهر اجلاري بالتوقيع على اتفاقية شبيهة 

مع نقابة املهندسن ومؤسسة خطوات .




