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جنيــن – الحيــاة الجديــدة - أطلــع 
محافظ جنين قدورة موســى، أمس، 
القنصل البريطاني العام في القدس، 
«الســير فينســت فين» على أوضاع 

المحافظة السياسية واالقتصادية. 
وأشار موسى إلى أن السلطة الوطنية 
ملتزمة بعملية الســالم على أســس 
الدوليــة  والمرجعيــات  الشــرعيات 
والعربيــة، ولكنهــا ال تجــد شــريكاً 
إسرائيلياً تتفاوض معه، ألن الحكومة 
الحالية تنتهج برنامجاً  اإلســرائيلية 
عدوانياً، يقوم على تعزيز االستيطان 
وســلب ونهب األرض الفلســطينية، 
وتوسيع النشاط االستيطاني؛ لعرقلة 
إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 
علــى حــدود 67. وعــا موســى دول 
االتحاد األوروبي إلى ممارسة ضغط 
حقيقــي على الحكومة اإلســرائيلية 
لوقــف عدوانهــا على شــعبنا، وقال 
إن الشــعب الفلســطيني هو الشعب 
الوحيد في العالم الذي مازال يخضع 

لالحتالل. 
وتطرق موســى إلى األوضاع العامة 
أن  إلــى  مشــيرا  المحافظــة،  فــي 
المحافظــة تأثــرت خالل الســنوات 
الماضية بفعل العدوان اإلســرائيلي، 
فخلف االحتالل دماراً اقتصادياً وحالة 
من الفوضى، إلــى جانب إقامة جدار 
الضم العنصري، وقــال إن انتهاكات 

االحتالل يومية. كما استعرض موسى 
سياســة المحافظة التنموية، إلعادة 
برامج التطوير االقتصــادي المحلي 
الشاملة، وفق الخطة االستيراتيجية، 
وموقفها من تشجيع أسس االستثمار، 
وتنفيذ رزمة من المشــاريع الحيوية 
للنهوض بالمحافظة، في ظل الحالة 
األمنية المســتقرة وتطبيق القانون 

والنظام ومبادئ حقوق اإلنسان. 
ودعــا المحافظ إلــى تعزيز العالقات 
الجانبيــن، مطالبــا  بيــن  الثنائيــة 
الحكومة البريطانية بدعم مشــاريع 
تشــغيلية فــي المحافظــة للحد من 

نسبة البطالة في قطاع الشباب. 
من جهتــه قال القنصــل البريطاني 
هــي  لجنيــن  زيارتــه  إن  العــام 
األولــى، وتهــدف إلى اإلطــالع على 
أوضاعهــا. وأضــاف تقــوم بريطانيا 
بدعم عدد من المشــاريع، كما تقدم 
تسهيالت لتصدير منتجات الشركات 
دورات  تدعــم  كمــا  الفلســطينية، 
تدريبيــة لموظفــي وزارة الخارجيــة 
األمنيــة  واألجهــزة  الفلســطينية 
فــي أريحــا ورام اهللا. مشــيرا إلى أن 
المركز البريطاني أعلن عن استئناف 
التدريس المباشــر للغــة اإلنجليزية 
فــي كل من رام اهللا وغــزة والقدس 
الفلسطينيين  للمواطنين  الشــرقية 
لهذا العام. كما أكد أن المركز الثقافي 

الجامعــات  بيــن  التوأمــات  يشــجع 
البريطانية والفلســطينية في مجال 
البحث العلمي، وتحويل هذه البحوث 

إلى التطبيق الفعلي. 
وفي الشــأن السياســي أكد القنصل 
البريطاني موقف الحكومة البريطانية 

الدعم عملية الســالم في المنطقة، 
ومواصلــة المباحثــات الجــادة بيــن 
الطرفين الفلســطيني واإلسرائيلي، 
إليجاد أفق حقيقي للسالم يتبلور نحو 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة على 
حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. 

كمــا وتوجــه القنصــل البريطانــي 
لمســرح الحريــة في مخيــم جنين، 
والتقــى بطاقم العاملين فيه، وبحث 
معهم سبل تنشيط وتفعيل المسرح، 
واســتعرض المعيقات التي تعترض 

تطوير هذه المؤسسة الثقافية. 

محافظ جنين يطلع القنصل البريطاني العام على أوضاع المحافظة

المحافظ (يمينا) والقنصل البريطاني خالل اللقاء.

دراسة حول دور اإلعالم الفلسطيني في قضية «االنقسام»
رام اهللا - الحياة الجديدة - أصدر 
للتنميــة  الفلســطيني  المركــز 
«مــدى»  اإلعالميــة  والحريــات 
دراســة تحت عنوان «دور اإلعالم 
الفلســطيني في تعزيز االنقسام 
- فضائيتــا فلســطين واألقصــى 
نموذجــا». وذلك بدعم من مكتب 

اليونسكو في رام اهللا. 
وركــزت الدراســة التــي أعدهــا 
اإلعالمي منتصر حمدان واشــرف 
عليها الدكتور إياد البرغوثي على 
دور فضائيتي فلسطين واألقصى 
كنموذج للدور الذي لعبته وسائل 
اإلعالم الفلســطيني فــي تغذية 

االنقسام الداخلي.
وجاءت الدراســة وهي السادســة 
التــي يصدرها مركــز مدى ضمن 
بالمشــهد  المتصلــة  معالجاتــه 
اإلعالمي في األراضي الفلسطينية 
في 87 صفحة من القطع المتوسط 
وتوزعت على أربعة مباحث تناول 
األول مجموعة الدراسات واألبحاث 
التي شــملها هذا الموضوع بينما 
تركــز المبحث الثاني حــول واقع 
الصحافــة الفلســطينية ومهنيــة 
اإلعالم الفلســطيني في التغطية 
الموضوعيــة لموضوع االنقســام 
في حيــن تمحور المبحــث الثالث 
فلســطين  ئيتــي  فضا ل  حــو

للتغطيــة  كنمــوذج  واألقصــى 
اإلعالمية المحلية لملف االنقسام 
ومساهمتهما في تعزيز االنقسام، 
واالنعكاسات التي تركها االنقسام 
على حرية الصحافة واإلعالم. أما 
المبحث الرابع واألخير من الدراسة 
فــان الباحــث قــدم فيــه خالصة 
دراسته وما توصل إليه إلى جانب 
مجموعة من التوصيات المرتبطة 
بأداء اإلعالم الفلســطيني وسبل 
معالجــة ما اتســمت بــه تغطيته 

لملف االنقسام من خلل.
واســتعرض الباحــث جوانــب من 
الكيفية التي تــورط فيها اإلعالم 
الفلسطيني في التحريض العلني 
والدعــوة إلثــارة  العنــف،  علــى 
النعــرات الحزبيــة مــا أخرجه من 
ســياق المهنيــة وأخالقياتها الفتا 
إلــى الــدور المفتــرض لإلعــالم 
وخاصة النافــذ منه في مثل هذه 

المواقف.
وبيــن أن تغطية وســائل اإلعالم 
المحلية لموضوع االنقسام وحالة 
االنحياز التي برزت بصورة صارخة 
واالبتعاد عن الموضوعية كشفت 
حدود افتقار معظم وسائل اإلعالم 
الفلســطينية للحــد األدنــى مــن 
أسس المهنية وطغيان السياسات 

الحزبية. 

وتناول الباحث نمــاذج من برامج 
فضائيتــي فلســطين واألقصــى 
واجــرى تحليــال مــا تضمنته من 
تحريض سافر وغياب للموضوعية 
وكيــف كانت تتم تغذيــة وتعزيز 
االنقسام بصورة مباشرة من قبل 
طواقم تلك البرامج الفتا إلى جملة 
من المصطلحات التي اســتخدمت 
مــن كل طــرف للتحريــض على 

الطرف اآلخر وتشويه صورته.
الباحــث فــي دراســته  وأوصــى 
م  عــال إل ا تشــجيع  ة  ر و بضــر
الفلســطيني المهنــي المســتقل 
واإلسراع في تشكيل مجلس إعالم 
وطني عام بمشاركة ممثلين عن 
قطاعات المجتمع المختلفة وإنشاء 
المراصــد الوطنيــة التــي تتولى 
رصد أداء وسائل اإلعالم المختلفة 
وإجــراء األبحــاث والدراســات بما 
يخدم تطوير عمل وسائل اإلعالم 
المالية لدعم  ورصــد الموازنــات 
اإلعالم الوطني العام والعمل على 
إصدار قانون حــق الحصول على 
المعلومــات واحتــرام حرية الرأي 
القانون  والتعبيــر المكفولة فــي 
األســاس الفلســطيني وضــرورة 
ابتعــاد اإلعالم الوطني الرســمي 
عــن مختلــف مظاهــر االنحيــاز 

والتمييز والحزبية والفئوية.

رئيس بلدية اريحا يبحث مع السفير الهنغاري ابرام 
اتفاقية مع مدينة ايجر ويلتقي مصورين فرنسيين 

بلدية فيتري الفرنسية، واضاف ان 
الوفد ســيمكث اســبوعا بالمدينة 
اللتقــاط صور يوميــة للمواطنين 
مــن الشــرائح المختلفــة، داعيــا 
المواطنين للتعاون معهم وتسهيل 

مهام عملهم.
واعرب الوفد الفرنسي خالل لقائه 
رئيس البلدية فور وصوله المدينة 
عن فخره لوجوده في مدينة اريحا، 
موضحا ان هذا النشاط سيساهم 

فــي تعريف اهالــي مدينة فيتري 
بالحيــاة اليومية فــي مدينة اريحا 
مــن خالل معــرض  الصــور الذي 

سينظم هناك.
وفــي ختــام جولتهم فــي مدينة 
اريحــا ســينظم الوفد الفرنســي 
معرضا مصغــرا البرز الصور التي 
تــم التقاطها فــي المدينة ودعوة 
المواطنيــن لزيــارة فــي المدينة 

لمشاهدتها.

اريحــا - الحيــاة الجديــدة - بحث 
رئيس بلدية اريحا المحامي حسن 
صالح مع الســفير الهنغــاري لدى 
السلطة تشابا تسيبرا سبل التعاون 
المشترك خاصة فيما يتعلق بابرام 
اتفاقيــة توأمــة مــع مدينــة ايجر 
الهنغاريــة التــي تتمتــع بعالقات 
دوليــة واســعة مع أكثر من عشــر 
مــدن عالميــة خاصــة ان المدينة 
تتمتع بتاريخ عريق، جاء ذلك خالل 
اســتقبال المحامي صالح الســفير 
الهنغاري في مقر البلدية حيث شدد 
صالح  على اهمية انجاز مثل هذه 
المقترحــات واالفــكار التي تخدم 
الطرفيــن خاصة مدينة اريحا التي 
تعتبــر االقدم في العالم وتشــكل 
عنصــر جــذب ســياحي لمختلــف 
الشرائح والمهتمين والباحثين عن 

التاريخ والحقائق.
وأن هنــاك ميــزات مشــتركة بين 
المدينتيــن فيمــا يتعلــق بعمــق 
التاريــخ والمواقــع االثرية.واطلع 
صالح السفير على الواقع الميداني 
لمدينــة اريحا والتطويــر الحاصل 
االحتياجــات  جانــب  الــى  عليهــا 
المستمرة للمدينة. ورحب السفير 
الهنغاري باقامة عالقات تعاون مع 
مدينة اريحا اذ يشكل ذلك تعزيزا 

للعالقات االنسانية بين الشعوب.
كما زار مدينة اريحا وفد فرنســي 
يضم عشرة صحفيين ومصورين، 
سيقومون بتصوير الحياة اليومية 
الشــرائح،  لمختلــف  بالمدينــة 
وتنظيم معرض للصور الملتقطة 
في مدينة فيتري الفرنســية التي 
تربطهــا عالقة تعاون مــع مدينة 
اريحا. ورحــب رئيس البلدية بوفد 
المصورين موضحا ان هذه الزيارة 
تأتــي في اطار التعاون المشــترك 
المنبثــق عــن عالقة التعــاون مع 

السفير غنام يطلع وزير الثقافة القطري
على الوضع الثقافي في فلسطين

الدوحــة - وفا- أطلع ســفير دولة فلســطين لــدى دولة قطر منيــر غنام وزير 
الثقافــة والفنون والتــراث القطري عبد العزيز الكواري، علــى الوضع الثقافي 
في فلسطين، وعلى الدور الهام الذي تلعبه الثقافة بكافة أشكالها في مقاومة 
االحتالل والحفاظ على التراث واألصالة والهوية للمجتمع الفلسطيني في ظل 
محاوالت االحتالل اإلسرائيلي المحمومة لطمس الهوية الفلسطينية، وتشويه 

ثقافة شعبنا وطمس وسرقة موروثه الحضاري والثقافي والتاريخي.
وقدم غنام في االجتماع الذي عقد أمس األول، للوزير القطري الفنان التشكيلي 
الفلســطيني وليد أيوب الذي يزور قطر حاليا باســتضافة من الديوان األميري 
ووزارة الثقافــة القطريــة، والتي ســتقوم بتنظيم معرض فنــي كبير ألعماله 
التي تصور واقع المعاناة وعنفوان المقاومة لدى شعبنا ضد االحتالل البغيض 

وظلمه وجوره.
كمــا وعــد الوزيــر بتوفير الفرصة للفنــان أيوب إلقامة ورشــة عمل في الحي 

الثقافي «كتارا» بالدوحة.
وبحث السفير مع الوزير القطري تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الثقافة 

والفنون والتراث وتبادل الفعاليات.

ورشة عمل في الخليل توصي بضرورة نشر وتعزيز ثقافة التسامح
الخليــل - الحياة الجديــدة- أوصى 
مشــاركون في ورشــة عمل عقدها 
اإلنســان  حقــوق  إعــالم  مركــز 
بالتعاون  والديمقراطيــة ”شــمس“، 
والتنســيق مع العيادة القانونية في 
جامعة الخليل، امس. بضرورة نشــر 
وتعزيز ثقافة التسامح على الصعيد 
المجتمعــي، واالســتعاضة بعقوبــة 
اإلعدام بالســجن المؤبد، وبضرورة 
تعديــل القوانيــن والعــذر المخفــف 

واستبدالها بعقوبات أخرى.
وقــال الدكتور معتز قفيشــة أســتاذ 
القانــون الدولي في جامعــة الخليل 
خــالل الورشــة التــي عقــدت تحت 
عنــوان «الحق في الحيــاة: المطالبة 
بالغــاء عقوبة االعــدام بين الرفض 
والتأييــد، ان عقوبــة اإلعــدام وفقا 
للقانــون الدولــي تمثــل أحــد أهــم 
صــور ومظاهــر انتهــاك الحــق في 
الحياة،استناداً للمادة 3. من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنســان التي تنص 
علــى أن لكل فــرد الحق فــي الحياة 
والحرية وســالمة شــخصه.ومضيفا 
ان المــادة 6 من العهد الدولي، تنص 
علــى إن لكل إنســان الحق الطبيعي 
في الحياة وال يجوز حرمان أي فرد من 
حياته بشكل تعسفي، وقال أن لدينا 
العديد من المآخذ على عقوبة اإلعدام  
نظراً لأللم النفســي والجسدي الذي 
يتعــرض له المــدان بهــذه العقوبة 
ســواء خــالل الفتــرة الســابقة على 
تنفيذ هذه العقوبة أو حال تنفيذها، 
حيث يعاني المدان خالل هذه الفترة 
من ضغط نفســي كبير جراء إدراكه 
بحتميــة انتهاء حياتــه. وقال لقد تم 

التعسف في اســتغالل هذه العقوبة 
فــي العديد من األنظمة السياســية، 
وليس هذا فحســب، إذ شــكلت هذه 
العقوبــة الغطــاء القانوني للتخلص 
من الخصوم والمعارضة السياســية 
في العديد من الدول.فال يمكن، بأي 
حــال من األحوال، للمتضرر من هذه 
العقوبــة أن يتدارك الخطأ القضائي، 
ولهــذا إن أي أخطــاء أو ســوء تقدير 
في فرض هذه العقوبة ســيؤدي إلى 
إزهــاق روح المحكوم عليه، وبالتالي 
ليــس هناك مجــال مطلق لتعويض 
المتضــرر من هــذه العقوبــة، علما 
بــأن األخطــاء القضائية فــي عقوبة 
اإلعــدام أضحــت شــائعة . وطالبت 
السلطة الوطنية بضرورة االنضمام 
إلــى العهد الدولي الخــاص بالحقوق 
المدنية والسياسية استناداً إلى المادة 
48 من العهد الفقرة األولى الذي يتيح 
ألي عضو في أية وكالة من وكاالتها 
المتخصصــة أن ينظم لها باعتبارها 
عضــواً فــي منظمة األمــم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). 
مــن جانبــه تنــاول الدكتــور مهنــد 
استيتي،أســتاذ القضاء الشرعي في 
كلية الشريعة بجامعة الخليل عقوبة 
اإلعــدام فــي الشــريعة اإلســالمية 
،وقال إن من إهم خصائص التشريع 
اإلسالمي أنه إلزامي يجب أن يخضع 
أوامــره  المكلفــون، ويحترمــوا  لــه 
العقوبــات فــي  ونواهيــه، ونظــام 
التشريع اإلسالمي ينقسم إلى نوعين 
أساســيين:عقوبات مقدرة وعقوبات 
مفوضة، فأما العقوبات المقدرة فهي 
التــي حددها الشــارع نوعــاً ومقداراً 

بالنص الصريح ولم يترك لوالة األمر 
رأياً في التصرف بأنواعها ومقاديرها 
لمــا للجرائم التــي توجبها من خطر 
اجتماعي في نظر الشــارع، وتسمى 
أيضاً عقوبات نصية نســبة إلى نص 
الشــارع وتتلخص في جرائم الحدود 
والقصــاص والديات، وأمــا العقوبات 
المفوضة فهي التي لم يحدد التشريع 
اإلســالمي في شــيء منهــا نوعاً وال 
مقداراً معينا، بل فوضها لوالة األمر.

وقال إن عقوبة الحدود التي تشمل حد 
الزنا والقذف والخمر والسرقة والحرابة 
والــردة والبغــي ،ويشــترط لتطبيق 
العقوبــة عــدم وجــود الشــبهة ومــا 
ســبق يفيد أن العقوبات في التشريع 
اإلسالمي في الحقيقة ليست غاية في 
حد ذاتها، وإنما هي وسيلة إلى أهداف 

نبيلة، وتهدف الى إصالح المجتمع.
 وقال أن نماء الحياة االجتماعية بحقن 
الدماء وصون النفوس واألجســام من 
العدوان يتوقف على القصاص الذي فيه 
تحقيق للعدالة الكاملة، وحماية للبنية 
اإلنســانية مــن أن يســتهان بالعدوان 
عليهــا، كي يعلم المعتــدي على حياة 
غيره أنه كأنما يعتدي في النهاية على 

نفسه عن طريق القصاص. 
وشــدد على إن العقوبة في الشريعة 

اإلســالمية جاءت لحفــظ مقاصدها 
النفــس،  الرئيســية، وهــي حفــظ 
والدين، والنســل، والمــال، والعقل، 
فالعقوبــات جاءت لحمايــة المصالح 

العامة، والمصالح الضرورية.
من جانبه قال المحامي فريد األطرش 
مدير مكتب الهيئة المســتقلة الحقوق 
اإلنســان في جنوب الضفة، إن عقوبة 
اإلعــدام أو الحكــم بهــا يتعــارض مع 
المــادة ( 10) الفقــرة الثانية من الباب 
الثاني الحقوق والحريات العامة الواردة 
في القانون األساسي الفلسطيني التي 
تنص علــى االنضمام إلــى اإلعالنات 
والمواثيــق اإلقليميــة والدوليــة التي 
تحمي حقوق اإلنســان. وقــال بالعودة 
لماهيــة التشــريعات العقابيــة التــي 
نظمت وما زالت تنظم مختلف المجاالت 
والعالقات بشقيها العام والخاص على 
صعيد األراضي الفلسطينية، نقف على 
منظومــة قانونيــة مكونة مــن مزيج 
غيــر متجانس من تشــريعات عقابية 
هي: (التشــريع االنتدابي البريطاني؛ 
المصريــة؛  العقابيــة  والتشــريعات 
والتشريع العقابي األردني؛ والتشريعات 
العقابية الفلســطينية) ويمكننا حصر 
هذه التشــريعات، وتحديــد مكوناتها 
،بقانــون العقوبات االنتدابي المعروف 

بقانــون العقوبــات الفلســطيني رقم 
74 لســنة 1936. وقانــون العقوبــات 
األردني رقم 16 لسنة 1960. وقانون 
العقوبــات الثوري لعــام 1979(قانون 
العقوبــات المقر من منظمــة التحرير 
الفلسطينية ويســري حالياً على أفراد 
الفلســطيني). وقانون  قــوات األمــن 
المجرمين األحداث رقم 2 لسنة 1937 
الساري في قطاع عزة.وقانون إلصالح 
األحداث رقم 16 لســنة 1954 الساري 
في الضفــة الغربية.وقال إن القوانين 
الســارية في فلســطين تتعــارض مع 
القانون األساسي وهي منتهكة للحقوق 
والحريــات، وبالتالي فإنها قوانين غير 

دستورية.

«الهالل االحمر» بالخليل تختتم 
دورة في «التخطيط للطوارئ»

الخليــل- الحياة الجديــدة- اختتمت 
جمعية الهــالل االحمر فــي الخليل، 
امس، دورة التخطيط للطوارئ التي 
عقدتهــا على مدار يومين في مجمع 
إســعاد الطفولــة بالمدينــة، لفروع 
وشــعب الجمعيــة فــي المحافظــة، 
وهدفــت إلــى عمل خطــة موحدة و 
متكاملة لكافة الفروع والشــعب في 

حاالت الطوارئ.
وتناولــت الــدورة، التي حاضــر فيها 
منســق وحدة الكوارث فــي الجنوب 
ناصــر قباجة، العديد مــن المواضيع 
التــي كان أهمهــا عمليــة التخطيط 
لمواجهــة الكــوارث وتبيــان عناصر 
التخطيــط، كذلــك الخطوات الســت 
لمواجهــة  لوضــع خطــط  الالزمــة 
الكــوارث والطــوارئ، والتي تشــمل 
للكــوارث،  المؤسســي  التخطيــط 
وتحليــل المخاطــر ونقــاط الضعف 
والقدرات واألخطار المحتملة، وتحديد 
المــوارد، واإلنذار المبكــر، والروابط 
واالتصاالت، والمسؤوليات القطاعية، 
باالضافــة الى تطوير خطة الطوارئ 
لمحافظة الخليل على مستوى فروع 

وشعب الجمعية في المحافظة.
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