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محليات

محافظات - الحياة الجديدة- وفا- صادفت امس 
الذكــرى الســنوية الثالثة للعدوان االســرائيلي 
على قطاع غزة، والذي اطلق عليه اســم عملية 

«الرصاص المصبوب».
وخلفت الحرب التي شنتها آلة الدمار االسرائيلية 
لمــا يزيــد علــى ثالثة اســابيع متواصلــة آالف 
الشــهداء والجرحــى ومئــات المنــازل المدمرة، 
وتركــت كــوارث ومآســي وويــالت وجراحات ال 
تندمل تظل تداعياتها المؤلمة حاضرة في العقل 
والوجدان تذكر بهمجية االحتالل وبصمت العالم 

ما حدث من جرائم ومجازر بحق شعب اعزل.
واســتذكرت امس العديد مــن القوى والفصائل 
والمراكز الحقوقية هذا الذكرى بمزيد من األلم 
والحزم مشــددة على ضــرورة محاكمة مجرمي 
الحرب االســرائيليين وانهاء الحصار الظالم عن  

قطاع غزة.
مؤسسة الضمير

يصــادف اليــوم الثالثــاء الموافق 27 ديســمبر 
(كانــون األول) 2011 الذكري الســنوية الثالثة 
للعــدوان اإلســرائيلي علــى قطاع غــزة، وتحل 
هذه الذكرى األليمة في وقت تتزايد فيه بشكل 
مطرد االنتهاكات اإلسرائيلية وتهديداتها بتكرار 
العدوان بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع 

غزة.   
إن معاناة المدنيين في قطاع غزة وبشكل خاص 
أولئك الذيــن كانوا من بين ضحايا هذا العدوان 
مازالــت حاضرة الواجــدان، حيــث ان أغلب آثار 
العــدوان علــى حالها في ظل اســتمرار إجراءات 
الحصــار اإلســرائيلي التي تعرقــل حركة إعادة 
اعمــار ما دمره العدوان، وفشــل العدالة الدولية 
الجنائية من تمكين ذوي الضحايا من حقهم في 

إنصاف قانوني وقضائي عادل. 
قوات دولة االحتالل الحربي اإلسرائيلي استخدمت 
أثناء عدوانها على قطاع غزة أعتى اآلالت الحربية 
الجوية والبرية والبحرية، كما اســتخدمت بعض 
من األسلحة المحرمة االستعمال دولياً، ما أسفر 
عن مقتل(1359) مواطن فلسطيني، غالبيتهم 
العظمي مــن المدنيين، من بيــن هؤالء (244) 

طفل، و(203) أمراه، فضالً عن وقوع اآلالف من 
حاالت اإلصابة. 

واكدت مؤسسة الضمير ان العدوان اإلسرائيلي 
خلــف دماراً شــامالً فــي العديد مــن محافظات 
قطــاع غزة، ووثقت المؤسســة تدميــر (2011) 
عين مدنية وثقافيــة في كافة محافظات قطاع 
غــزة خالل فترة العــدوان، وكانت محافظة غزة 
صاحبة النصيب األكبر في عدد حاالت االستهداف 
لألعيــان والممتلكات المدنية، حيث ســجل فيها 
(781) حالــة تدمير، وتأتي فــي المرتبة الثانية 
محافظة شــمال القطاع التي سجل فيها (707) 
حالــة تدميــر، ومن ثمــة فــي المرتبــة الثالثة 
محافظتي خان يونس ورفح التي وقع فيها (404) 
حالة تدمير ، وفى المرتبة األخير كانت محافظة 
الوسطي التي سجلت وقوع (119) حالة تدمير. 
وقالت الضميــر: إن قوات دولة االحتالل الحربي 
اإلســرائيلي عمــدت وبشــكل منظــم وممنهج 
إلــى تدمير شــامل لجميــع المرافق األساســية 
والخدماتيــة في قطــاع غزة، ما جعل الســكان 
المدنيين في قطاع غزة يعيشون وسط حالة غير 
مسبوقة من تدهور األوضاع اإلنسانية. حيث ان 
نتائج ووقائع العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة 
خلقت حالة من االتفاق بين كل رجاالت القانون 
والقضاء الدوليين وبشــكل خــاص اؤلئك الذين 
كانوا أعضــاء في لجان وبعثات التحقيق الدولية 
أو اإلقليميــة، حيــث أكدوا جميعاً علــى أن دولة 
االحتالل وقواتها الحربية مســؤولة عن ارتكاب 
مخالفات جســيمة التفاقيات جنيــف، وانتهاكات 
خطيرة للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون 
الدولي اإلنساني، وذلك لوجود أدلة كافية تشير 
إلــى ارتكاب هــذه القوات جرائم حــرب وجرائم 

ضد اإلنسانية.
واكدت الضمير علــى أن ضعف المجتمع الدولي 
وصمته المطبق يثير مخاوفها من إمكانية تكرار 
دولــة االحتــالل اإلســرائيلي لعدوانها الشــامل 
بحــق المدنيين في قطاع غــزة، خاصة في ظل 
تنامي التهديدات اإلســرائيلية، وبقاء مؤشــرات 
منح المجتمع الدولي لدولة االحتالل اإلسرائيلي 

الحصانة التي سمحت لها بالتصرف كدولة فوق 
القانون.

وطالبت الضمير المجتمع الدولي بضرورة إعمال 
القانون الدولي في مواجه الجرائم اإلســرائيلية 
من خالل تفعيل اآلليات القضائية الدولية وبشكل 
خاص الجنائية، حيث انه منذ العدوان اإلسرائيلي 
علــى قطاع غزة، لم يتم اتخاذ أي إجراء قضائي 
فعــال في الجرائم المرتكبة خالل هذا العدوان، 
وبقيت دولة االحتالل تتمتع بالحصانة، ما يعتبر 

بالتحليل النهائي إنكارا للعدالة.
«التحرير العربية» : إسرائيل فشلت

 في ضرب روح المقاومة
وقال امين عام جبهة التحرير العربية ، ركاد سالم 
” ابو محمود ” ان الحرب االســرائيلية على قطاع 
غزة فشلت في ضرب روح المقاومة الفلسطينية 
التي تجذرت فــي القطاع رغم ضآلة اإلمكانيات 

التي تملكها فصائل المقاومة .
وأضاف ســالم ، في تعليق له في الذكرى الثالثة 
للحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة ، ان إسرائيل 
قامــت بعدوانها الغاشــم على قطــاع غزة بعد 
رفضها لتجديد اتفاق التهدئة الذي ابرم بإشراف 
مصــري ، فشــنت حربها على ابنــاء غزة بأحدث 
مــا أنتجتــه الصناعــة العســكرية اإلســرائيلية 
واألميركية ،رغم عدم التكافؤ العسكري بين ألتها 
الحربيــة وبين الصواريخ الفلســطينية البدائية 
محليــة الصنع ، التي أنتجتهــا فصائل المقاومة 
لتعكــس عدم الرضــوخ لالحتالل واســتمرارها 

في مقاومته .
وطالبت جبهة النضال الشــعبي المجتمع الدولي 
بتحمــل مســؤولياته والتحــرك الجــاد لتقديــم 
مجرمي الحرب اإلسرائيليين إلى محكمة الجنايات 
الدولية لمحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها 
بحق الشعب الفلسطيني وبحق اإلنسانية عموماً. 
وقــال انور جمعة الناطــق اإلعالمي للجبهة في 
قطــاع غزة: إن اإلحتالل اإلســرائيلي لم يتوقف 
يوماً عن ارتكاب جرائمه ومواصلة عدوانه وحربه 
الشاملة على شــعبنا الفلسطيني بهدف ابتزازه 
سياســياً و ثنيه عن المطالبة بحقوقه الوطنية، 

 في الذكرى الثالثة للحرب االسرائيلية على قطاع غزة

التأكيد على ضرورة اتمام المصالحة ونبذ الفرقة واالنقسام ومحاكمة مجرمي الحرب االسرائيليين

وأكــد جمعــة أن صمــود شــعبنا ووحدتــه هي 
الضمانة الحقيقية إلفشــال مخططات اإلحتالل 
اإلســرائيلي، وهي الســبيل الســترداد الحقوق 
الوطنية المســلوبة وتحقيــق أهداف وطموحات 

شعبنا في الحرية والعودة واالستقالل.
الحراك الشبابي المستقل

وطالــب الحــراك الشــبابي المســتقل الفصائل 
الفلسطينية باحترام تضحيات الشهداء والجرحى 

بتجسيد الوحدة الوطنية الفلسطينية الحقيقية 
وبلــورة مشــروع وطني مقاوم ووقف التنســيق 

األمني.
واعتبر الحراك الشــبابي المســتقل أن العدوان 
الحربــي الصهيونــي على شــعبنا  يقتضي من 
شــعبنا وكافة فصائله وقواه الحية الشــروع في 
مراجعة شاملة لعملية التسوية، وبلورة مشروع 
وطني فلســطيني مقاوم كفيل بحماية اإلنسان 

الفلسطيني وأرضه و قادر على إسقاط المشروع 
االستيطاني الصهيوني بكافة الطرق التي تكفلها 
الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان و القانون الدولي 
اإلنســاني وبرتوكوله األول بما يحقق لشــعبنا 
الحرية و الكرامة. ودعا الى الشروع بالعمل الجاد 
على تقديم دولة االحتالل للمحاسبة الدولية على 
جرائمها وفــي مقدمتها أعمــال القتل والحصار 

المستمر. 

غــزة - وفــا- كشــفت امس 
وبيانــات  الثالثــاء، حقائــق 
قانونيــة خاصة بحــرب غزة، 
العيوب المتأصلة في النظام 
 ، ئيلي ا ســر إل ا ئــي  لقضا ا
وتجاهــل االدعــاءات بشــأن 
جرائم الحرب بشــكل كامل، 
وأنــه إنــكار العدالــة ال يزال 
مستمرا، داعية مجلس األمن 
التابــع لألمــم المتحــدة إلى 
إحالــة الوضــع في إســرائيل 
المحكمــة  إلــى  وفلســطين 
وذلــك  الدوليــة  الجنائيــة 
بموجــب الفصل الســابع من 

ميثاق األمم المتحدة.
الثالثــاء،  امــس  وصادفــت 
الثالثــة  الســنوية  الذكــرى 
للعدوان اإلســرائيلي (عملية 
الرصــاص المصبــوب)، وهو 
العــدوان الــذي شــنته قوات 
اإلســرائيلي وقتلــت خاللــه 
مئات الفلسطينيين، وأوقعت 
آالف الجرحــى في صفوفهم، 
دائمــة  بإعاقــات  وتســببت 
لعــدد كبيــر مــن المدنييــن 
بمن فيهم أطفــال، وهدمت 
ودمرت عشرات آالف المنازل 
الســكنية والمنشــآت العامة 
التحتيــة واألراضي  والبنيــة 
الزراعيــة، واعتقلــت المئات 

ومارســت التعذيــب بحقهــم 
واتخذت مدنييــن من بينهم 

أطفال دروعا بشرية.
لميــزان  ا مركــز  وأوضــح 
لحقوق اإلنســان فــي تقرير 
لــه خاص بذلــك، أن العدوان 
اإلسرائيلي تميز بدمويته غير 
المســبوقة، حيث أبدت خالله 
قوات االحتــالل تحلالً فاضحاً 
مــن قواعد القانــون الدولي، 
حيث شكل المدنيون واألعيان 
المدنيــة هدفا لهجماتها دون 
مراعاة لقواعد القانون الدولي 
ومعايير حقوق اإلنســان ذات 

العالقة.
ووفــق التقرير فقــد ارتكبت 
انتهــاكات  االحتــالل  قــوات 
ترقــى  ومنظمــة  خطيــرة 
لمستوى جرائم الحرب وعلى 
نطــاق واســع، إضافــة إلــى 
جملة الممارسات واالنتهاكات 
اإلســرائيلية التي تشكل مع 
حصــار قطــاع غــزة جريمــة 
لمســتوى  ترقــى  اضطهــاد 
الجرائم ضد اإلنســانية، كما 

ورد فــي تقريــر لجنــة األمم 
المتحدة لتقصي الحقائق.

وأشارت إحصاءات المركز وفقا 
آلخــر تحديث حــول الضحايا 
والخسائر المادية التي لحقت 
بالســكان وممتلكاتهم خالل 
العدوان (الرصاص المصبوب) 
إلــى أن عدد ضحايــا العدوان 
بلغ (1411) مــن القتلى، من 
بينهــم (355) طفــال و(111) 
أنثــى، ومنهــم (949) مدنيا 
و(230) شــرطيا، كمــا وثــق 
المركز تدمير قوات االحتالل 
(11151) منــزال مــن بينهــا 
(2644) دمرت كليا، و(8507) 
لحقــت بهــا أضــرار متفاوتة 
ويقــدر المركز وقــوع أضرار 
طفيفة جداً بحوالي (30000) 
منــزل أثناء العــدوان. وبلغت 
مســاحة األراضــي المجرفــة 
بينهــا  مــن  دونمــا   (6652)
وأن  ســبق  دونمــا   (1173)
تعرضــت للتجريــف أكثر من 
العامة  المنشــآت  مرة، وعدد 
التي تعرضت للتدمير (614) 

منشــأة، والمركبات بأنواعها 
مركبــة،   (643 ) المختلفــة 
والمنشــآت الصناعية (211) 
منشــأة، والمنشــآت التجارية 

(705) منشآت.
وبعــد مــرور ثالثــة أعــوام 
على العــدوان، لم يزل أغلب 
المهجرين قسريا جراء عمليات 
هدم المنازل واســعة النطاق 
على تشــردهم، حيث فشــل 
المجتمــع الدولــي فــي رفــع 
الحصــار الــذي ينتهك قواعد 
القانــون الدولــي اإلنســاني، 
فضال عن تقاعسه عن الوفاء 
القانونيــة لجهة  بالتزاماتــه 
مالحقة مرتكبي جرائم الحرب 
ومن أمروا بارتكابها حتى اآلن 

وفق ما ورد في التقرير.
وأكد التقرير أن هذا الفشــل 
شــكل عامال مشــجعا لقوات 
فــي  لالســتمرار  االحتــالل 
ممارســة انتهــاكات للقانون 
الدولي ســقط ضحيتها مئات 
من الفلسطينيين منذ انتهاء 
العــدوان، بمــن فيهم ضحايا 

هجمات عسكرية تتنافى مع 
مبــادئ القانــون اإلنســاني، 
ومرضــى تنتهــي حياتهم أو 
تتضاعــف معاناتهم بســبب 
منعهــم مــن الوصــول إلــى 
العالج، وصيادين يتم االعتداء 
عليهم بشكل يومي ويحرمون 
من كســب عيشــهم، ومئات 
اآلالف ممن أفقروا على مدى 
الســنوات الخمــس الماضية. 
وأضاف أنه منذ انتهاء العدوان 
اإلسرائيلي قبل ثالث سنوات 
قتلت قــوات االحتــالل خالل 
الســنوات الثــالث التــي تلت 
الرصــاص  عــدوان  توقــف 
المصبوب (225) فلســطينيا، 
ودمــرت أو أضــرت بـــ(229) 
منــزال ســكنيا، و(52) محــال 
تجاريا، و(29) منشأة صناعية، 
(56) منشــأة عامة من بينها 
(24) منشأة تعليمية، وجرفت 
زراعيــة مســاحتها  أراضــي 
(4348)م2، واستمرت بفرض 
ومنعــت  عقوبــات جماعيــة 
وصول ضحايا الحصار للعدالة.
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الجديــدة-  الحيــاة   - جنيــن 
فــي  الحقــوق  نظمــت كليــة 
الجامعــة العربيــة االمريكيــة 
بالتعــاون مــع مركــز إعــالم 
حقوق اإلنســان والديمقراطية 
«شمس»، ورشتي عمل بعنوان 
«فصل السلطات في األنظمة 
«الصلــح  و  الديمقراطيــة»، 
العشــائري في حل المنازعات 
الجنائية»،  حضرهما مجموعة 

من طلبة الكلية.
في بداية الورشــة األولى التي 
حملت عنوان «فصل السلطات 
فــي األنظمــة الديمقراطية»، 
ألقــى عميد كليــة الحقوق في 
الجامعــة الدكتــور أحمد دبك 
أكــد خاللهــا ضــرورة  كلمــة 
مشــاركة طلبــة الكليــة فــي 
األنشــطة الالمنهجيــة؛ ألنهــا 
تعمــل علــى صقل شــخصية 
طالب الحقوق كقانوني يعمل 
علــى خدمــة المجتمــع قبــل 

التخرج.
وتحدث مدير مركز «شــمس» 
الدكتــور عمــر رحــال حــول 
البرنامــج الذي ينفــذه المركز 
ق  حقــو هيــم  مفا يــز  لتعز
اإلنسان وســيادة القانون لدى 
طلبــة الجامعات مشــيداً أيضا 
بــدور الجامعــة فــي التوعيــة 

المجتمعيــة، وتخريــج أفــواج 
والمتخصصين  المتعلمين  من 
والقادريــن  كل فــي مجالــه، 
على المساهمة في بناء أسس 

الدولة الفلسطينية.
وعرف الدكتور دبك الســلطات 
للســلطات  المكونــة  الثــالث 
العامــة، وبيــن خمســة نماذج 
لنظــم الحكم المتميــزة بمبدأ 
الفصل بين السلطات (الرئاسية 
لمختلطــة  ا و نيــة  لما لبر ا و
والجمعية)، وأكــد على أهمية 
الفلسطيني  القانون األساسي 
الذي هو بمثابة الدستور الذي 
ينظم العالقة ما بين السلطات 
(التشريعية والتنفيذية  الثالث 

والقضائية).
وأكــد الدكتور دبــك أن المادة 
األساســي  القانــون  مــن   2
الفلســطيني لم تحدد طريقة 
ممارســة الشعب لســلطته إن 
كان ذلك من خالل االنتخابات 
والتصويــت أو غيرهــا، وانتقد 
كذلك عبــارة «الوجه المبين» 
في هذا القانــون والواردة في 
المــادة الســابقة الذكــر ألنها 
لم تحدد العــرف كمصدر لهذا 

القانون. 
وأوضح أن القانون أسمى تعبير 
عــن إرادة الشــعب ويجب على 

احترامــه واالمتثــال  الجميــع 
له، وبين أهميــة مبدأ الفصل 
بين الســلطات في بنــاء دولة 
القانون، ومنع إساءة استعمال 
الحريــات  الســلطة، وحمايــة 
والحقــوق العامــة، مؤكــدا أن 
الفصل ال يعنــي وجود حواجز 
ما بين الســلطات الثالث وإنما 

يشكل منظومة متكاملة.
أمــا في الورشــة الثانية والتي 
«الصلــح  موضــوع  تناولــت 
العشــائري في حل المنازعات 
المحاضر  الجنائية» استعرض 
في كلية الحقوق الدكتور غسان 
عليان، شروط الصلح والتصالح 
في قانون أصــول المحاكمات 
الفلســطيني، وأكد  الجزائيــة 
علــى دور الصلــح العشــائري 
في حــل المنازعــات الجنائية 
علــى  وتأثيــره  والمجتمعيــة 
بناء النســيج االجتماعي ولقاء 
القلــوب، والبعــد عن الفســاد 
المشــاكل،  وإثــارة  والفرقــة 
مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن 
يكون لــه أثر كبير على الحياة 
العامــة والســلم االجتماعــي 

وتكاتف األسر.

 «العربية االمريكية» تنظم ورشتي عمل
 حول فصل السلطات والصلح العشائري
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