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شكر وتقدير

المهن  أصحاب  لنقابة  المنتخبة  الجديدة  االدارية  الهيئة  تتقدم  الخليل- 

الميكانيكية وخدمات المركبات في محافظة الخليل )المكونة من: ابراهيم 

ابوعيشة واحمد القواسمي وخالد الطميزي واسامة حسنية نوفل وشريف 

بجزيل  داود(  وابراهيم  النتشة  ومحمد  بدر  ونبيل  العويوي  وحماد  ابوشكر 

الشكر والتقدير والعرفان من عطوفة محافظ محافظة الخليل كامل حميد، 

والحاج سمور النتشة رئيس االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورئيس 

الغرفة التجارية بالخليل، ومدير مكتب العمل بالخليل، وأمين سر اقليم فتح 

في  ساهم  من  وكل  االمنية  االجهزة  وكافة  العويوي،  كفاح  الخليل  وسط 

انجاح مؤتمر االنتخابات للنقابة المذكورة. وفقهم الله جميعا لما فيه خدمة 

هذا الوطن.  

قوات االحتالل تعتدي على المشاركين في مسيرة بيت أمر األسبوعية المناهضة لمصادرة األراضي واالستيطان.                      )أ.ف.ب(

دعوة لشد الرحال إلى 
المسجد األقصى .. اليوم 

القدس – "وفا": دعت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الش���عبي األهلي للقدس، 
الفلس���طينيين ممن يس���تطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، ش���د 
الرح���ال والتواجد المبكر والمكثف في المس���جد األقصى اليوم األحد، إلحباط 
وإفشال محاوالت اليمين اليهودي الذي دعا الجتياح المسجد المبارك، والدعوة 

لبناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد المبارك.
وق���ال عضو اللجنة التحضيرية حازم غرابلي: "إن الرد الحقيقي والفعلي على 
هذه الدعوة والدعوات الش���بيهة، هو التواجد الدائم والمكثف في المس���جد 
األقصى ومرافقه، لتأكيد مدى تمسك الفلسطينيين بالمسجد والذود عنه ضد 
األطماع والمخططات التي تسعى الجماعات اليهودية لتحقيقها في المسجد 

األقصى.
وناش���د كافة المؤسسات والفعاليات والقوى الفلس���طينية في القدس إلى 
حث أعضائها وأنصارها وكوادرها للتواجد في المسجد األقصى وعدم االكتفاء 

ببيانات الشجب واالستنكار والتنديد.
وكان أعضاء من حزب الليكود اليميني، أعلنوا أنهم س���يقتحمون المس���جد 
األقصى المب���ارك اليوم "األحد"، للدعوة إلى بناء الهيكل المزعوم على أنقاض 
المسجد األقصى، ونشروا إعالنًا في األيام األخيرة باسم حزب "الليكود - أعضاء 
المركز"، دعوا فيه آالف أعضاء الحزب إلى اقتحام المس���جد األقصى على رأس 

وفد سيكون في مقدمته المدعو موشيه فيغلين.

العالول: المطلوب دعم عربي ثابت
ليكون بدياًل عن الدول المانحة

رام الل���ه – "معا": قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول: 

"إن المطلوب اآلن هو دعم عربي يمكننا من مواجهة الضغوط على القيادة 

الفلس���طينية والهادفة الس���تمرار المفاوضات دون أس���س ومرجعيات 

دولية، ودون وقف لالستيطان".

وأضاف العال���ول في حديث صحافي، أمس: "ما نطلبه من الدول العربية 

أن تش���كل بدياًل ع���ن الدول المانح���ة خاصة في ظل الضغ���وط والحصار 

والتهديدات التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية".

وأش���ار العالول إلى معيق���ات داخلية تتعلق بموقف ع���دد من قيادات 

"حم���اس" بقطاع غزة من المصالحة ومن إع���الن الدوحة، نعتبرها محاوالت 

لتعطيل المصالحة الوطنية، مش���ددًا على ض���رورة تجاوز هذه المعيقات 

بإصرار كل الوطنيين الحريصين على مصالح شعبنا.

وق���ال: "إن اجتماع القيادة الذي عقد ي���وم الخميس الماضي، بحث عدة 

قضاي���ا أهمها اللقاءات االستكش���افية التي ج���رت والمصالحة الوطنية 

وكذلك القضايا التي س���تطرح على لجنة المتابعة العربية في اجتماعها 

القادم".

االحتالل يدهم دير 
أبو ضعيف وجلقموس

جني���ن – "وف���ا": دهم���ت ق���وات 
االحتالل ليلة أول م���ن أمس، قريتي 
أب���و ضعيف وجلقموس ش���رق  دير 

جنين.
وذكرت مص���ادر أمني���ة، أن قوات 
االحت���الل دهم���ت قري���ة دي���ر أبو 
ضعيف، وسط إطالق األعيرة النارية 
وقنابل الص���وت، م���ا أدى إلى وقوع 
مواجهات مع مواطني���ن من القرية، 
ول���م يبل���غ ع���ن وق���وع إصاب���ات أو 

اعتقاالت.
عس���كرية  ق���وة  ب���أن  وأف���ادت 
إس���رائيلية دهمت قرية جلقموس، 
في  العس���كرية  آلياته���ا  وس���يرت 

شوارع وأزقة القرية.

يوم طبي 
في مخيم جنين

جني���ن - "األي���ام": نظم���ت اللجنة 
الش���عبية لخدم���ات مخي���م جنين، 
والتأهيل  للرعاية  "الجليل"  وجمعية 
المجتمع���ي، أم���س، يوم���ًا طبيًا في 

المخيم.
وق���ال القائمون على ه���ذا اليوم، 
واألش���خاص  للمرضى  خص���ص  إنه 
بالتع���اون  ونظ���م  اإلعاق���ة،  ذوي 
أطب���اء حقوق اإلنس���ان،  رابط���ة  مع 
واإلغاث���ة الطبية، بإش���راف الدكتور 
عمر اس���تيتي، واس���تفاد من العالج 
400 حالة مرضي���ة،  وتوزيع األدوية 

والعالجات الالزمة على المرضى.

خالل ورشة في قلقيلية نظمها مركز "شمس"

الدعوة إلى تعديالت تشريعية تكفل تنظيم حق
التجمع السلمي ضمن معايير المجتمع الديمقراطي

قلقيلية - "األي�ام": أوصى مشاركون في ورشة عمل 

نظمت في كلية الدعوة اإلس���المية بقلقيلية، أمس، 

بضرورة القيام بالتعديالت التش���ريعية التي تكفل 

تنظيم حق التجمع واالجتماع الس���لمي، بما يتناسب 

ومعايير المجتم���ع الديمقراطي، إلح���راز تقدم في 

مجال إرس���اء ديمقراطية قائمة على احترام الحقوق، 

مؤكدي���ن ض���رورة تعزي���ز احترام الحق���وق في ظل 

تأكيد السلطة الدائم على س���يادة القانون وحماية 

الديمقراطية التعددية وحقوق اإلنس���ان، وتضمين 

القانون األساس���ي ومسودة الدس���تور مبدأ أسبقية 

االتفاقي���ات الدولية على القان���ون المحلي، وضرورة 

التواصل مع الفئة المستهدفة بشكل دائم.  

وش���ارك في الورش���ة الت���ي نظمها مرك���ز حقوق 

اإلنس���ان والديمقراطية "ش���مس" تحت عنوان "حق 

التجم���ع واالجتماع"، ضمن أنش���طة مش���روع تعزيز 

مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات 

الش���ريعة في الجامعات المحلية بدعم من مؤسسة 

المس���تقبل، ع���دد من أعض���اء الهيئة التدريس���ية 

لكلية الدعوة، وحش���د من الطالب، وافتتحها منسق 

المشروع إبراهيم العبد، الذي عّرف بالمركز وبأهداف 

المشروع.

وأكد الناش���ط بشار الديك أن حق التجمع واالجتماع 

هو أحد حق���وق الفرد، التي تش���مل حقه في التجمع 

مع أفراد آخرين وأن يعبر وينش���ر ويدافع عن مصلحة 

مش���تركة لمجموعة ما، وقال: "معنى الحق في التجمع 

واالجتماع هو تمكن األف���راد من عقد االجتماعات في 

أي مكان وزمان للتعبير عن آرائهم التي كفلتها كافة 

القوانين المتعلقة بحقوق اإلنس���ان، حيث يأخذ هذا 

 تش���مل تشكيل األحزاب والتي 
ً
الحق أشكااًل مختلفة

تعتبر جزءًا أساس���يًا من لبنة المجتمع الفلس���طيني؛ 

فتع���دد األحزاب في داخله واض���ح وجلي فكل منهم 

يجتمع ويبدي رأيه وقد يتخالف مع غيره إال أن ذلك ال 

يعني االصطدام، بل االلتزام بمعنى التجمع واالجتماع 

الس���لمي، إضافة إلى تش���كيل النقابات واالتحادات 

واألندي���ة والجمعي���ات التي تمثل ش���رائح متعددة 

في المجتمع، وقد ش���ملت أش���كال التجمع واالجتماع 

أيضًا، عقد المؤتمرات والتظاهرات الس���لمية التي قد 

تدعو إلى ش���يء ما ومن األمثلة على ذلك، التظاهرات 

السلمية التي خرجت من أجل إنهاء االنقسام".

وشدد الديك على أن هناك خلفيات قانونية كفلت 

هذا الحق، بدأت من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان 

وذلك في المادة العش���رين، التي تنص على أن لكل 

ش���خص الحق في حرية االش���تراك في االجتماعات 

والجمعي���ات الس���لمية، موضحًا أن العه���د الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية في المادة 21 

ينص على "أن يكون حق التجمع الس���لمي معترفًا به 

وال يج���وز وضع أية قيود على ممارس���ة هذا الحق إال 

التي ق���د تلحق الضرر في األمن القومي أو الس���المة 

العامة في المنطقة".

وقال: إن الم���ادة 21 تكفل حماية الحق في التجمع 

الس���لمي، ال���ذي يعن���ى أن للمواطني���ن ح���ق عقد 

االجتماع���ات ليعبروا عن آرائهم ف���ي القضايا التي 

تهمه���م، بما في ذلك الحق في تنظيم المس���يرات 

والتظاهر الس���لمي في األماكن العام���ة، وأن األصل 

في ه���ذا الحق إباحته لألف���راد مجتمعين في حدود 

القانون في مجتمع ديمقراطي ينظمه، شريطة عدم 

المس���اس باألمن القومي أو السالمة العامة أو النظام 

الع���ام أو بحماي���ة الصحة العام���ة واآلداب العامة أو 

بحقوق الغير وحرياتهم. 

وأض���اف: مفهوم المجتم���ع الديمقراطي ينصرف 

إلى أنه مجتمع يحترم مبادئ األمم المتحدة واإلعالن 

العالمي لحقوق اإلنس���ان والمواثيق الدولية الخاصة 

بحقوق اإلنس���ان، وال يقتصر هذا الحق على األحزاب 

السياس���ية بل يش���مل كافة التجمع���ات المهنية 

وغيرها من مؤسس���ات المجتمع المدني، كذلك فإن 

الح���ق ف���ي التجمع الس���لمي يرتبط ارتباط���ًا وثيقًا 

بالح���ق في تكوي���ن الجمعي���ات الذي تن���ص عليه 

المادة الثانية والعش���رون، كما يتداخل مع الحق في 

المشاركة في تسيير الشؤون العامة الذي تضمنته 

المادة الخامسة والعشرون من العهد الدولي. 

وش���دد الديك عل���ى أن القواني���ن المحلية كفلت 

وس���هلت تطبيق ه���ذا الحق المكف���ول، وأن القانون 

السادس���ة  الم���ادة  ف���ي  الفلس���طيني  األساس���ي 

والعشرين يؤكد أن للفلسطينيين حق المشاركة في 

الحياة السياسية، سواء كانوا أفرادا أو جماعات ولهم 

حقوق شتى تضمن لهم تشكيل األحزاب السياسية 

واالنضم���ام له���ا، وتش���كيل النقاب���ات والجمعيات 

والمؤسس���ات الش���عبية وحقه���م ف���ي التصويت 

والترش���يح ف���ي االنتخابات الختي���ار ممثلين منهم 

من خ���الل االقتراع، وحقهم أيضا في تولي المناصب 

والوظائف، مش���يرًا إل���ى أن هناك حقا م���ن الحقوق 

التي تختلف بش���كل واس���ع عن المنطقة المحيطة، 

وهي عقد االجتماع���ات دون حضور أي فرد من أفراد 

الشرطة.

وقال إن هناك الكثير من الدول ال تس���مح بعقد أي 

اجتماع بلغ عدده النص���اب المتعارف عليه في تلك 

الدول���ة إال بحض���ور ممثل من الش���رطة، إال أن ذلك ال 

يعني وجود قصور في الساحة الفلسطينية بالنسبة 

للتطبي���ق العملي، فاالحتالل له دور واس���ع في قمع 

المتظاهرين الس���لميين والذي يعتبر ذلك انتهاكًا 

صارخ���ًا لحقوق اإلنس���ان، إضافة إل���ى وجود تقصير 

في التشريعات الفلسطينية كغياب قانون لألحزاب 

لتنظيم عملها، وغياب بع���ض القوانين التي تنظم 

هذا الحق. 

قوات االحتالل تعتقل 4 متظاهرين ضد االستيطان في بيت أمر
- "األي����ام": اعتقلت قوات  الخلي����ل 
االحت����الل، أمس، مواطنين وناش����طي 
س����الم إس����رائيليين، وذل����ك خ����الل 
اعتدائها على تظاهرة ضد االستيطان 
نظمت في محيط مس����توطنة "كارمي 

تسور" المقامة جنوب بلدة بيت أمر. 
االس����تيطان  مقاومة  لجن����ة  وقالت 
في بيت أمر ش����مال الخليل، أمس، إن 
المشاركين في التظاهرة حيث رفعت 
والش����عارات  الفلس����طينية  األع����الم 
المناهضة لالستيطان وأخرى تضامنًا 
م����ع األس����رى ف����ي س����جون االحتالل، 
اقتلع����وا نح����و 10 أمتار من الس����ياج 
الع����ازل الذي تقيمه ق����وات االحتالل 
حول المس����توطنة، فيما اعتقل جنود 
عبد  يوس����ف  المواطني����ن  االحت����الل 
الحمي����د أبو ماري����ا )42 عام����ًا( وصقر 
ص����ادق أبو ماريا )41 عام����ًا( إلى جانب 
ناشط وناشطة سالم إسرائيليين )20 

و18 عامًا(. 

وأوض����ح أمين س����ر لجن����ة مقاومة 

االس����تيطان ف����ي بيت أم����ر أحمد أبو 

هاشم، أمس، ان التظاهرة التي نظمت 

ش����مال مس����توطنة "كارمي تس����ور"، 

االنتباه  ولفت  االحتجاج  اس����تهدفت 

االس����تيطانية  التوس����ع  إلى عمليات 
الت����ي تنفذها قوات االحتالل ش����مال 
غربي المس����توطنة، وض����د اإلجراءات 

اإلس����رائيلية لمنع مزارعي البلدة من 

الوص����ول إلى أراضيه����م الواقعة في 

محيطه����ا، وهي أراض تضم عش����رات 

واللوزيات  بالعنب  المزروع����ة  الحقول 

والزيتون.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

