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لنعمل معا من أجل مجتمع فلسطيني خال من الفساد

 يقوم على أسس النزاهة والشفافية والمساءلة

حارب الفساد بالتبليغ عنه فورًا ، فال أحد فوق القانون
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كما تكفل الهيئة للشهود والخبراء والمبلغين الحماية القانونية والوظيفية
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خالل ورشة في جامعة القدس نظمه مركز "شمس"

الدعوة إلى مصادقة فلسطين على االتفاقيات
الحقوقية وضمان المساواة بين الرجل والمرأة

القدس - "األيـام": أوصى مشاركون في ورشة عمل بكلية الشريعة في جامعة 
القدس، تحت عنــــوان "القيمة القانونيــــة لإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان"، 
بضرورة ضمان المســــاواة في كافة الحقوق بين الرجل والمرأة، ومصادقة دولة 
فلسطين على االتفاقيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان، ودعم حركة الدفاع عن 

حقوق اإلنسان، واستعمال اإلعالم الرسمي لنشر ثقافة حقوق اإلنسان.
ودعوا إلى مراجعة شــــاملة لميثاق األمم المتحدة، بما يسمح بالمساواة بين 
الشــــعوب والحد من هيمنة وطغيان الدول العظمى، بما يضمن حق الشــــعوب 
في السلم والتنمية والتضامن والبيئة السليمة والكرامة اإلنسانية، ومواجهة 
سياســــة الكيل بمكيالين المنتهجة من طرف الدول العظمى في تعاملها مع 
النزاعــــات الدولية ومع انتهاكات حقوق اإلنســــان، ووضع حد الحتالل األراضي 
الفلســــطينية والعربية، وتمكين الشــــعب الفلســــطيني من حقه في العودة 

وتقرير المصير، وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ونظم الورشــــة مركز إعالم حقوق اإلنســــان والديمقراطية "شــــمس"، ضمن 
أنشطة مشــــروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنســــان والحكم الصالح لطلبة كليات 
الشــــريعة في الجامعات المحلية، بدعم من مؤسســــة المســــتقبل، وافتتحها 
إبراهيم العبد من مركز شمس، معرفا بالمركز ونشاطاته الالمنهجية، وأهمية 
المركــــز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشــــاركة الشــــبابية، وزيادة الوعي 

وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق اإلنسان.
وأكد الباحث جبريل محمد أن أهمية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان، تنبع 
من كونه إنجازًا تاريخيًا لمســــيرة حقوق اإلنسان على المستوى العالمي، وأنه 
يعتبر الخطــــوة األولى واللبنة األولــــى لتنظيم الحماية لحقوق اإلنســــان على 
المســــتوى الدولي، وهو مكمل لميثاق هيئة األمم المتحدة "إذ إن اإلعالن أكمل 
بعض بنود الميثاق التي وجهت لها بعض االنتقادات، كما أن اإلعالن ال يحمل 
الســــمة الوطنية لدولــــة بعينها أو خصائص أمة ما فهــــو يتجاوز نطاق الدولة 
الواحدة. وهو بمثابة الدســــتور لعديد من االنتقــــادات الدولية الملزمة، والتي 
جاءت شــــارحة ومفسرة لمواده مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية، واتفاقية مناهضة 

التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل".

وبيــــن محمد أن اإلعــــالن العالمي لحقوق اإلنســــان جاء بعــــد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية، وما رافق ذلك من انتهاكات جســــيمة تعرضت لها البشرية، 
ســــواء بإزهاق ماليين األرواح وعشــــرات الماليين من المهجرين والمتضررين 
والجرحــــى، كما أنه جــــاء بعد إصدار ميثــــاق األمم المتحدة أي بعد تشــــكيل 
المنظمة الدولية "فقد جاء مفســــرا وموضحا ومكمال لبنود الميثاق التي شابها 

بعض القصور، وهو أيضًا انعكاس للدور الجديد للتنظيم الدولي".
وقــــال: إن القيمــــة القانونية لإلعــــالن العالمي لحقوق اإلنســــان أثارت جدال 
قانونيــــا حيــــث إن هناك رأييــــن أو اتجاهين وهناك جــــدل قانوني في الفقه 
الدولي المعاصر حول مدى إلزامية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من عدمها، 
فهناك مــــن يرى أن اإلعالن ال يتمتع بقوة اإللزام طالما لم يأخذ صورة معاصرة 

دولية حيث إن توصية صدرت عن الجمعية العامة.
وأضاف: البعض أيضا يســــتند إلى حكم المحكمة العليا األميركية التي لم 
تقر العفة اإللزاميــــة لإلعالن، وكذلك فعل مجلس الدولة الفرنســــي، وبالتالي 
مواد اإلعالن هي اقرب إلى المثل العليا والمبادئ العامة، كذلك علينا اإلشــــارة 
إلى التحفظات التي صدرت عــــن ثماني دول تجاه بعض نصوص اإلعالن، هذه 
التحفظات ال يمكن أن تقبل لو كانت مخالفة لموضوع االتفاقية والغرض منها، 
هــــذا لو كنــــا بصدد اتفاقية دولية أو معاهدة كمــــا أن اإلعالن لم ينظم مواد أو 
أحكاما أو أي توصيات تشــــير أو تجدد الوســــائل القانونية الدولية التي يمكن 

اللجوء إليها في حالة انتهاك حقوق اإلنسان قبيل أي دولة.
وتابــــع: اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان صدر بشــــكل توصية عن الجمعية 
العامة لألمم المتحدة، أي أنه غير ملزم ولم يؤخذ بشكل معاهدة دولية ملزمة.

وحســــب مصطلحات وتعريفات الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان فإن اإلعالن ال 
يعــــدو كونه مجموعة من أفكار ومبادئ عامــــة ال تتمتع بالعفة اإللزامية، بل له 
قيمــــة أدبية ومعنوية وتتمتع بالثقل السياســــي واألخالقي، إذا ما صدرت عن 
هيئة دولية مثل الجمعية العامة لألمم المتحدة فاإلعالن يعد من قبيل العرف 
الدولي، وكــــون أن اإلعالن صدر في ظروف اســــتثنائية ونص على مبادئ ذات 

أهمية كما هو الحال بالنسبة لإلعالن العالمي فان ذلك يوطده أهمية كبيرة.
وأشــــار الباحث إلى أن االتجاه الثاني يرى باإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان 

يتمتــــع بقوة اإللزام في تحدود معينة، بمعنــــى انه من الصعب تجريد اإلعالن 
العالمــــي من أية قيمة قانونية، عدا تأثيراته الفكرية على المســــتوى الوطني 
والدولــــي، وقــــال: حرص العديد من دول العالم على اإلشــــارة إلــــى أنها تلتزم 
باإلعــــالن العالمي لحقوق اإلنســــان في دســــاتيرها، بل إن بعــــض الدول تبنت 
نصوصا ومواد من اإلعالن في دســــاتيرها، عدا أن محكمة العدل الدولية أشارت 
في العديد من أحكامها وفتاويها إلى اإلعالن، واالهم أن العديد من االتفاقيات 
الدولية جاءت مكملة ومفســــرة ومســــتندة لإلعالن قبل العهد الدولي الخاص 
بالحقوق السياســــية والمدنية والعهد الدولي الخــــاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعيــــة واتفاقية مناهضة التمييز ضد المــــرأة، واتفاقية حقوق الطفل 

وعشرات االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
وأوضح أن بنود اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســــان تتكامل فيما بينها وتشكل 
مجموعة من الحقوق األساســــية التي تضمن كرامة اإلنسان، وترتيبها ال يعني 
أن هنــــاك أولوية لنبذ على حســــاب اآلخر، بل إنه ترتيب يهــــدف إلى محاولة 
ضبط هذه الحقوق في نســــق تسلسلي يواكب اإلنسان منذ والدته وفي حياته 
وســــط مجتمع يتعايش فيه مع غير ويعمــــل وينتج ويتعاون، وقال: وإذا كانت 
قيم حقوق اإلنســــان، كالمســــاواة والعدل والكرامة اإلنسانية وجدت من قديم 
في األديان والفلســــفات، فال شك أنها كفلســــفة، ومفهوم، وتدوين دستوري 
وقانوني لمبادئهــــا ال يرتقي في قدمه ألكثر من قرنيــــن أو ثالثة على األكثر، 
وهي في هذا كله تكونت في ســــياق تجربة أوروبية فكرية وسياســــية، بحيث 
يمكن التســــاؤل دائما عما هو خاص وما هو إنساني عام في حقوق اإلنسان كما 

أصبح متعارفا عليها عالميًا.
وأضاف: إن اإلقرار لإلنســــان بما هو إنســــان بحقوق أصيلــــة بغض النظر عن 
الفروق االجتماعية والدينية والجنســــية يحيل إلــــى مفهوم "الحق الطبيعي" 
وهو مفهوم مركزي، مرجعي في الفكر السياســــي األوروبي الكالســــيكي، وقد 
اســــتعمله منظرو هذا الفكر في نقد فكرة "الحق اإللهي" للملوك. فكما يمكن 
أن تكــــون مرجعية حقوق اإلنســــان ليبرالية أو علمانيــــة، يمكن أن تكون أيضا 
مرجعيتها دينية، والمهم هو التوافق على مبادئ حقوق اإلنسان نفسها، وأن 

تتضافر لالعتراف بعالميتها مختلف الثقافات.

ارتـفـاع عـدد َمـن أمـضـوا ربـع قــرن 
فـي سجون االحتالل إلى 22 أسيرًا

رام الله - "األيـام": أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات، أمس، 
بأن األسير محمد عادل حسن داود )47 عامًا( من مدينة قلقيلية، 
أنهـــى، أمس، عامه الخامس العشـــرين، ودخل عامه الســـادس 
والعشرين في سجون االحتالل على التوالي، ما يرفع عدد األسرى 

الذين أمضوا ما يزيد على ربع قرن إلى 22 أسيرًا.
وأوضـــح مدير المركز رياض األشـــقر أن األســـير داود، يعتبر 
عميد أسرى قلقيلية وأقدم أسراها، وهو معتقل منذ 1987/12/8، 
ومحكوم بالسجن مدى الحياة، بتهمة تنفيذ عملية فدائية على 
الشـــارع االلتفافي جنوب قلقيلية أدت إلى مقتل مســـتوطنين، 
وبعد اعتقاله هدمت سلطات االحتالل منزل عائلته انتقامًا منه.
وأشـــار األشقر إلى أن األسير داود كغيره من األسرى القدامى 
الذين أمضوا عشـــرات السنين داخل سجون االحتالل فقد والده 
ووالدته وهو ال يـــزال خلف القضبان، وأن االحتالل رفض اإلفراج 
عنه ضمن عمليات اإلفراج التي تمت عقب اتفاق أوسلو، وكذلك 

في "صفقة شاليت".
وبيـــن أن قائمة األســـرى الذين أمضوا ما يزيـــد على ربع قرن 

في ســـجون االحتـــالل تضم كاًل مـــن: عميد األســـرى وأقدمهم 
األســـير كريم يوســـف يونس، من داخل الخـــط األخضر، وماهر 
عبد اللطيف يونس، من قرية عارة في الداخل، وعيسى نمر عبد 
ربه من مخيم الدهيشـــة، وأحمد فريد شحادة، ومحمد إبراهيم 
نصر، ورافع فرهود كراجة من رام الله، ومصطفى عامر إغنيمات، 
وزياد محمود إغنيمات، وهزاع محمد الســـعدي، وعثمان عبد الله 
بنى حســـين، من جنين، ومحمد أحمد الطوس، من الخليل، وفايز 
مطاوع الخور، من غزة، ومحمد مصباح عاشور، من رام الله، ورشدي 
حمدان أبو مخ، وإبراهيم نايف أبو مخ، ووليد نمر دقة، وإبراهيم 
عبد الرازق بيادســـة، من الداخل، وإبراهيـــم مصطفى بارود من 
غـــزة، وأحمد علي أبو جابر، من الداخل، وعفو مصباح شـــقير، من 
نابلس، وسمير إبراهيم أبو نعمة، من رام الله، إضافة إلى األسير 

محمد عادل داود.
وطالب المركـــز بضرورة العمل الجاد وبكل الوســـائل من أجل 
تأمين اإلفراج عن هؤالء األســـرى الذين أمضـــوا ثلثي أعمارهم 

داخل سجون االحتالل.

تـدهـور الـوضـع الـصـحـي
لألسير المريض معتصم رداد

رام الله - "األيـام": أكد محامي وزارة شؤون األسرى فادي عبيدات أن الحالة 
الصحية لألســـير معتصم طالب داود رداد )27 عامـــًا( من صيدا بمحافظة 

طولكرم المحكوم 25 عامًا، تدهورت بشكل خطير للغاية.
وقـــال عبيـــدات، الـــذي زار األســـير رداد في مستشـــفى ســـجن الرملة 
اإلســـرائيلي أنه يعاني من التهابات مزمنة باألمعاء ونزيف حاد ومتواصل 
وآالم شـــديدة، ما أدى إلـــى إصابته بفقر الدم واضطـــر األطباء إلى إعطائه 
وحـــدات دم لتعويـــض النقص الذي يعاني منه بســـبب النزيف، مبينًا أن 
األســـير رداد يعالج بالكيماوي من خالل اإلبر، باإلضافة إلى المســـكنات ما 
يجعل هناك شـــكوكًا بإصابته بســـرطان األمعاء، وانه بـــدأ يعاني اآلن من 

قصور في عمل القلب.
وأضـــاف: في الفترة األخيرة أجريت له فحوص وتبين أن نســـبة الدم في 
جســـمه ما زالت منخفضة، وقرر األطباء إجراء عملية جراحية له الستئصال 
جميع األمعاء الغليظة إضافة إلى األمعاء الدقيقة، ووافق األسير رداد على 

إجراء العملية ولكن بعد استشارة لجنة طبية من الخارج.
ودعا وزير شؤون األسرى عيســـى قراقع إلى التدخل العاجل إلنقاذ حياة 
األسير رداد، الذي يمر في وضع صحي خطير، خاصة أن هذا المرض بدأ معه 

منذ بداية اعتقاله، ولم يتم تشخيصه ما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي.


