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محليات

معايعة تلتقي بطريرك المدينة المقدسة
بيــت لحم-الحيــاة الجديــدة- 
واآلثــار   الســياحة  وزيــرة  زارت 
مقــر بطريركيــة  معايعــة  روال 
الــروم االرثوذكــي فــي القدس 
يرافقها جريس قمصية منســق 
وحــدة االعــالم والتقــت بغبطة 
البطريــرك ثيوفيليــوس الثالث 
المقدســة  المدينــة  بطريــرك 
وسائر أعمال فلسطين، وبحضور 
لفيــف مــن المطارنــة والكهنة 
مــن البطريركية األرثوذكســية 
المقدســية.  واعــرب البطريرك 
التام  ثيوفيليوس عن استعداده 
للتعاون والتواصل مع الوزارة في 
كافة األمور التي من شــانها أن 
تصب في مصلحة تفعيل وتطوير 
الســياحة الدينية والحفاظ على 
التــراث والمواقــع الدينيــة في 

فلســطين مشــيرا إلــى أهميــة 
السياحة باعتبارها تمثل ركنا هاما 
مــن االقتصاد الوطنــي. ودعت 
معايعة، البطريرك، الى مواصلة 
عمله في تشجيع السياحة ورحالت 
الحج الى فلســطين، مشيرة الى 
اهميــة ان تشــمل برامــج هذه 
الرحالت علــى زيارة كافة المدن 
الفلســطينية وان يتم استخدام 
المرافق الســياحية الفلسطينية 
في المدن الفلسطينية من فنادق 
ومطاعم وحافالت وغيرها، االمر 
الــذي من شــأنه ان يوفر مزيدا 
من الدخــل االقتصادي في هذه 
المــدن وايضــا سيســاهم فــي 
التواصل والتقارب واعطاء صورة 
مشرقة عن فلســطين والشعب 

الفلسطيني للضيوف والزوار.

عبد الحكيم صالحبصراحة

في رحاب القدس
قباب ملتهبة هي امتداد لبركان القلب, تتواصل معها تحس بدفئها

زوايا اربع تكبل التاريخ بين جدرانها 
النهر الى موسى  المبلل بماء  البسيطة االول وداوود  من إنسان 

المغبر برمل سيناء
وقع سنابك خيول الفرس ورماة الفرنجة 

ممالك لم تقرأ التاريخ فانهارت.
مزادات بكل اللهجات واللكنات من يشتري من يبيع

تقترب تأسرك قدسية المكان 
 راهب وقور خرج لتوه من الصالة , يختلط صدى االجراس باالذان 

جموع تتأمل ما نقش على الجدران,
المكان  تودع  الجسد  الروح من  بتثاقل تنسل  تلج ببطء تخرج   

ورائحة التاريخ في ذاكرتك 
صوت يهتف من االسوار..بني..ال تجزع.

الوزيرة معايعة وبطريرك القدس خالل اللقاء.

عبد اهللا الحواري (يمينا) وفي الوسط الفائز بالمسابقة.

خالل لقاء نظمه مركز "شمس" وكلية الحقوق بجامعة القدس

خبراء وطلبة قانون يقترحون تشكيل لجنة وطنية للقانون الدولي اإلنساني
القدس المحتلة - الحياة الجديدة - نائل موسى- أوصى وخبراء 
وأســاتذة وطالب حقوق، أمس، بتشــكيل لجنة وطنية فلسطينية 
للقانون الدولي اإلنســاني لمتابعة احترام ومراعاة بنوده في إطار 
صون وحماية حقوق اإلنسان التي تتعرض النتهاك احتاللي سافر 
فــي األراضي المحتلة. وجاءت التوصية في اختتام ورشــة توعوية 
نظمهــا مركــز إعالم حقــوق اإلنســان والديمقراطية " شــمس" 
بالتعاون والتنســيق مع كليــة الحقوق في جامعــة القدس، حول 
القانون الدولي اإلنساني وعالقته بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان، 

حضره عدد من طلبة الكلية.
ودعــا المشــاركون الى تكثيف نشــر الوعي في القانــون الدولي 
اإلنساني ودمجه في برنامج تدريب قوات األمن، واوصوا بمراجعة 
وتنقيح التشــريعات الجزائية بقصد تطبيق العقوبات التي تفرض 
في حالة عدم مراعاة القانون الدولي اإلنساني أو انتهاكه. وطالبوا 
في هذا االطار بتشجيع الدراسات الرامية الى تحديد الثغرات التي 
يتعين سدها في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني والتدابير 
التــي يمكن اتخاذهــا.  ولفت مؤمن عويضة فــي كلمة افتتاحية 
عرف فيها بمركز "شمس" والمشروع، إلى أن الورشة تأتي ضمن 
برنامج تعزيز مفاهيم حقوق اإلنســان وسيادة القانون لدى طالب 
الجامعــات، بدعــم وتمويل من برنامج األمــم المتحدة اإلنمائي.  
وأشارت الدكتورة نجاح دقماق أستاذة القانون في جامعة القدس 
التي اســتضافت الورشــة في مداخلتها الى حداثة تعبير القانون 
الدولي اإلنساني مقارنه مع قواعده القديمة، كأحد فروع القانون 
الدولي العام.  وقالت ان هدف القانون حماية اإلنسان، ومنع وقوع 
الفعل بالردع وتطبق بعد وقوعه بالحماية والعقاب بحســب كون 
الشخص فاعالً أو متضرراً. وقالت دقماق أن نصوص هذا القانون 
شــارعة آمرة تشــكل جزءاً من النظام العام الدولي وهي القواعد 
االمرة التي تقبلها وتســلم بها األســرة الدوليــة كمعيار ال يجوز 

انتهاكه وال تعديله إال بقاعدة جديدة في القانون الدولي العام.
وفــي مقارنة بين غايات القوانين العظمى بينت دقماق أن الغاية 
العظمــى للقانون الدولي اإلنســاني هو حماية اإلنســان من آثار 
الحرب وشرورها. فيما يرمي القانون الدولي لحماية حقوق اإلنسان 
إلى حمايته من بطش وتعســف الســلطة في الغالب. حيث يلتقي 

القانونان في نقطة هي أن اإلنسان هو محور الحماية

وقالت ان كال القانونين مكرس لحماية اإلنسان وحقوقه وهي في 
ذلك مثل جلّ القوانين الوضعية على مســتوى األنظمة القانونية 
المختلفة تتخذ من اإلنسان دائماً هدفاً للحماية وموضوعاً، وتلتقي 

جميعها عند نقطة واحدة.
وأشارت دقماق الى نقاط التقاء كثيرة بين القانون الدولي اإلنساني 
والقانون الدولي لحقوق اإلنســان فكالهما يسعى إلى حماية قيم 
إنسانية ســامية بعيدا عن التفرقة المجحفة على أساس اللون أو 
الجنــس أو المعتقد أو األصــل أو أي اعتبارات أخرى وتابعت.. هذه 

القاعدة تتصل باإلنسان أياً كانت هويته أو موطنه.
وبشان القيم المشتركة التي ينص عليها ويكرسها القانونان قالت 
ان تحريــم التعذيب العقاب المذل الحاط من الكرامة اإلنســاني، 
واحتــرام حقوقــه العائلية ، وحرية المعتقــد، والحق المادي، عدم 
مســاءلة إنســان عن عمل لــم يرتكبه وحظر األعمــال االنتقامية 
والعقوبــات الجماعيــة وأخــذ الرهائن وأن لكل إنســان الحق في 
االنتفاع بالضمانات القانونية التي تقرها الشــعوب المتمدنة.من 
هذا يبدو أن صيانة حرمة اإلنســان هي القاسم المشترك األعظم 
بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وما 

يتفرع عنه من مجموعة من الحقوق المتصلة باإلنسان .
وبخصــوص نقاط االختالف بينهما قالت ان غاية القانون الدولي 
اإلنساني الرئيســة هي حماية األفراد الذين أصبحوا عاجزين عن 
القتال والذين ال يشاركون في العمليات العسكرية العدائية وضمان 
معاملتهم معاملة إنسانية. لذا فإن تطور القانون الدولي اإلنساني 
وقانون حقوق اإلنسان نشئا في اتجاهين متمايزين فينما تطورت 
حقوق اإلنسان في أزمنة متعددة منها العهد العظيم الصادر عن 
ملك اإلنكليز في القرن الثالث عشر ، وفي إعالن االستقالل االمريكي 
1776 واإلعالن الفرنســي لحقوق اإلنسان والمواطن الصادر عام 
1789 والميثــاق البريطانــي وقانــون اإلعــالن القضائي وميثاق 
الحقوق وعدد كبير من االتفاقيات الدولية األخرى ، إلى أن جاء ميثاق 
األمم المتحدة وما تبعه من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 
ثم العهد وأولهما خاص بالحقوق السياســية والمدنية وثانيهما 
العهــد الخاص بالحقوق االجتماعيــة والثقافية واالقتصادية لعام 
1966 ومــا تالهمــا من وثائق خاصة بالمــرأة والطفل ومناهضة 
التعذيب وســواها .أما القانون الدولي اإلنساني فقد نشأ على يد 

الفالسفة واألديان ،كما يختلف مضمون القانون الدولي اإلنساني 
عن مضمون القانون الدولي لحقوق اإلنســان في أن األول يعنى 
بصفة أساســية بحماية األفراد واألعيان زمن النزاعات المســلحة 
على حين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يعنى بصفة أساسية 
بالفرد بصفة عامة جراء االعتداء على حقوقه األساسية في مواجهة 
الســلطة سواء أكانت ســلطة بالده أم سلطة البلد الذي قد يتخذ 

منها مكاناً مؤقتاً أو دائماً.
وقالت دقماق إن ضمانات حقوق اإلنسان تتركز أساساً على حماية 
الشــخص من سلطة دولته هو أنها عالقة بين الدولة ومواطنيها 
في زمن الســلم أما القانون الدولي اإلنســاني فإنه ينظم العالقة 
بين مواطنين لدولة طرف في نزاع عسكري وبين القوات المسلحة 
للدولــة األخرى الطرف في هــذا النزاع. ولكن يــرد على هذا بأن 
القانون الدولي اإلنساني غدا مطبقاً في النزاعات المسلحة الداخلية 
أيضاً وبالتالي فقواعده تحمي الفرد ضد القوات المســلحة لبلده، 
حيث تختلف آليات تنفيذه عن آليات تنفيذ القانون الدولي لحقوق 
اإلنســان. اذ تتركز آليات تنفيذ أحكام القانون الدولي اإلنســاني 
والسهر عليه على اللجنة الدولية للصليب األحمر والدولة الحامية 
والدول ذاتها بتطبيق أحكامه في حال انتهاكه وتطبيق العقوبات 
لتشريعها الوطني، ويخضع تطبيق القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
لرقابــة عالميــة تتمثل في األمــم المتحدة وأجهزتهــا المختصة 
ولما يســمى التدخل ألغراض إنسانية، رغم أن هذا التدخل أسيء 

استخدامه من جهة وطبق وفقاً لعملية ازدواج المعايير.
وبينــت دقماق أن أهميتهــا تنبع من أنها تعكــس طبيعة عالقة 
القانونين بمبادئ مهمة ومستقرة في القانون الدولي العام وهما 
ســيادة الدول وحظر اســتخدام القوة في العالقات الدولية، حيث 

الحماية التي يقدمانها على مساس بالقاعدتين.
وأوصى المشاركون بضرورة تكثيف نشر الوعي في القانون الدولي 
اإلنســاني ودمجه في برنامــج تدريب قوات األمن الفلســطينية، 
وبمراجعــة وتنقيح التشــريعات الجزائية لتطبيــق العقوبات التي 
تفرض في حالة عدم مراعاة القانون الدولي اإلنساني أو انتهاكه، 
وتشجيع الدراســات لتوضيح الثغرات التي يتعين سدها في مجال 
تطبيق القانون الدولي اإلنســاني والتدابيــر التي يمكن اتخاذها 
وبضرورة تشكيل لجنة وطنية فلسطينية للقانون الدولي اإلنساني.

«فتح»: «حماس» تنفذ التعليمات االميركية
مقبول: تصريحات هنية حول

 «المصالحة» تضليل وقلب للحقائق
رام اهللا - الحياة الجديدة - اكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول 
ان تحتــوي على تضليل وقلب للحقائق مشــيرا بهــذا الصدد الى ان التهديدات 

االميركية واالسرائيلية للقيادة الفلسطينية ليست بالجديدة.
واضاف مقبول في حديث لصوت فلسطين ان القيادة مصرة على الذهاب الى اخر 
مدى مهما بلغت التحديات في ســبيل تحقيق المصلحة النه ال مجال لديها غير 

ذلك في ظل تعنت الجانب االسرائيلي المعطل للمسيرة السلمية.
واوضح مقبول ان الذي عطل المصالحة هو الذي منع لجنة االنتخابات المركزية 
من القيام بعملها في تحديث سجل الناخبين في قطاع غزة وهي حركة حماس 

تنفيذا لرغبات حزبية خاصة.
وقال احمد عســاف المتحدث باسم حركة فتح، ان المصالحة كانت تسير وفق ما 
خطط لها سواء في اعالن الدوحة او القاهرة، الى ان قامت حماس في غزة بمنع 
لجنة االنتخابات المركزية من العمل قبل البدء بتحديث السجل االنتخابي بيوم 

واحد، وهذا السبب الحقيقي الذي عطل المصالحة.
واضاف عســاف في حديث الذاعة موطني ردا على اقوال هنية التي ادعى خاللها 
بان المصالحة تعطلت بســبب الضغــوط االميركية، قائال اذا صحت اقوال هنية 
فهــذه ادانه له ولحركته، النه هو فعليا مــن يقوم بتنفيذ التعليمات االميركية، 
ويعطل المصالحة، عبر منع لجنة االنتخابات المركزية من العمل، متذرعا بحجج 

واهية لم تقنع احد، فندتها لجنة االنتخابات المركزية بنفسها.
وكشــف عســاف عن وجود اتصاالت ســرية بين حماس وجهات غربية، وهذا ما 
يفســر تعطيل حماس للمصالحة، لتقدم بذلك شــهادات اعتماد لهذه الجهات 
بمــا فيها االميركية واالســرائيلية، وبانها مقابل التعامل معهــا واالعتراف بها 
فانها على استعداد لتنفيذ كل ما يطلب منها حتى وان كان على حساب الثوابت 

والشرعيات الفلسطينية.
واشــار عســاف الى ان حركة حماس اعتادت ان تخرج من بنك اكاذيبها في كل 
مرحلــة مبررا بهــدف تعطيل المصالحة، فتاره تقف خلــف كذبة الحريات العامة 
واالعتقاالت السياسية، واخرى خلف الضغوط االميركية، مؤكدا بان هذه االباطيل 
لم تعد تنطلي على ابناء شــعبنا الذي كشــف كل االعيب حماس وبات يعلم علم 
اليقين من يعطل المصالحة ومن المستفيد من ابقاء حالة االنقسام على حالها. 
واضاف اننا نتحدى حماس ان تمتلك الجرأة وتســمح للجنة االنتخابات المركزية 
بالعمــل وتوافــق على تحديــد موعد الجراء االنتخابات الرئاســية والتشــريعية 
والمجلس الوطني، لنؤكد لشــعبنا من الذي يخضع للضغوط ومن الذي يتهرب 

من المصالحة الوطنية. 

خالل سهرة رمضانية في منتجع كانتري حوارة

مواطن من "صرة" يفوز بجائزة 
نقدية قيمتها 15 الف شيقل

نابلــس – الحياة الجديدة – فــاز مواطن من قرية صرة 
غربــي نابلس، مســاء أمس األول، بجائــزة نقدية قيمتها 
15000 شــيقل خالل ســهرة رمضانية في منتجع كانتري 
حوارة جنوبي نابلس. وفاز الموطن باســل غانم بالجائزة 
النقدية والمقدمة من مدير المنتجع عبد اهللا الحواري، بعد 
إجابة غانم، على أحد األســئلة ضمن برنامج المســابقات 
الثقافية والدينية واألحاجي واأللغاز، التي تتخلل السهرات 
الفنيــة اليومية في المنتجع التي تبــدأ يوميا بعد االنتهاء 
من شعائر صالة التراويح، ويحضر هذه السهرات، عشرات 
المواطنيــن مــع عائالتهــم من مختلــف أنحــاء محافظة 
نابلــس وخاصة منطقة ريف نابلــس، وبعض المحافظات 
األخرى، فيما يشــرف علــى تقديم المســابقات فادي عبد 
الحق. وأوضح صاحب ومدير منتجع كانتري حوارة عبد اهللا 
الحواري لـ"الحياة الجديدة" بأنه كان حريصا منذ تأسيس 
المنتجع بمحاذاة األراضي القريبة من مستوطنة يتسهار، 
حتى يســاهم فــي الحد من المد االســتيطاني، إلى جانب 
مساهمته في تشجيع السياحة الداخلية. وقال بأن سعادته 

كانــت كبيرة بعد تمكن أحد زوار المنتجع من اإلجابة على 
أحد أســئلة المسابقة. وأكد الحواري أنه ورغم حرصه على 
نجاح المنتجع كمشروع مادي، إال أن ما يهمه أكثر، نجاحه 
كمشــروع وطني يســاهم في الحد من ابتالع المزيد من 
أراضــي المواطنين إلى جانــب إدخال الســرور إلى قلوب 
أكبر عدد من العائالت. فيما أعرب المواطن الفائز باســل 
غانــم عن فرحتــه بحصوله على قيمة الجائــزة، وقال بأن 
مديــر المنتجع أثبت عمليا بأنه حريص فعال على تشــجيع 

السياحة الداخلية. 
وأوضح مسؤول العالقات العامة في المنتجع محمود غسان 
عودة بأن المنتجع المقام على أعلى موقع من بلدة حوارة، 
ويضم مســبحا اولمبيــا، وحديقة عائــالت، ومالهي للكبار 
والصغــار وقاعة أفــراح ومؤتمرات، قال بــأن إدارة المنتجع 
تقــدم يوميا فقرات فنية هادفة، بالتعــاون مع العديد من 
الفنانين الفلســطينيين الذين يقدمــون األغاني الوطنية 
والشــعبية الهادفة، إلى جانب تقديم العشرات من الجوائز 

العينية والنقدية بشكل يومي.

المؤسسات االرثوذكسية في بيت جاال تكرم خريجي "التوجيهي"
بيــت لحــم - الحيــاة الجديدة- 
اقامت المؤسســات االرثوذكســية 
في بيت جــاال حفال تكريميا لطلبة 
(التوجيهــي) العامــة  الثانويــة 

الدراســي2012-2011  للعــام 
ودعت واعدت لهذا الحفل:جمعية 
االحســان االرثوذكســية والنــادي 
ووكالء  االرثوذكســي  العربــي 
الكنيســة االرثوذكســية فــي بيت 
جاال وحضر الحفل المطران عطااهللا 
حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم 

االرثوذكس.

وافتتــح الحفــل بالنشــيد الوطني 
الترانيم  الفلســطيني وبعض من 
لتــي  ا الكنســية  االرثوذكســية 
قدمتها جوقة القديس جوارجيوس 

االرثوذكسية.
وافتتــح الحفــل بدعــاء خاص من 
المطــران عطا اهللا حنــا الذي القى 
كلمة توجيهية خاطب من خاللها 
مقدمــا  والخريجــات  الخريجيــن 
لهم التهاني وســأل لهــم البركة 

والتوفيق.
وتحــدث المربي عيســى ابو غنام 

باســم مــدراء المــدارس في بيت 
جاال وكلمة  خضر ابو عبارة رئيس 
النادي االرثوذكســي في بيت جاال 
الــذي القــى كلمــة المؤسســات 
اما  المدينــة،  االرثوذكســية فــي 
االســتاذ جوزيــف المصــو رئيس 
جمعية االحسان االرثوذكسية فقد 
القى قصيدة شعرية معبرة مهداة 
الى الخريجين والخريجات اما كلمة 
الخريجين فكانت للطالبة المتفوقة 

هبة المكركر.
وتخلل الحفل فقرات ثقافية وفنية 

وادبية كما ابدعت جوقة القديس 
بعــض  بتقديمهــا  جوارجيــوس 
االلحان الكنسية والترانيم الدينية.

وفي الختام تــم تكريم الخريجين 
بحضور اولياء امورهم وحشــد من 

المدعوين.

يوم طبي لقرى الكفريات جنوب طولكرم
طولكرم - وفا- استضافت مدرسة كفر جمال الثانوية امس، المشاركين في اليوم الطبي 
الذي نظمته رابطة أطباء لحقوق اإلنسان بأراضي 48 بالتعاون مع اإلغاثة الطبية وبلدية 
الكفريــات لقرى الكفريات جنوب طولكرم. وجرى الكشــف والمعاينة ألكثر من 200 حالة 
مرضية في تخصصات الجلدية والنسائية والباطنية واألطفال والطب العام واألسرة، وتم 
تقديم عالج مجاني من الربطة واإلغاثة. وقال مدير العيادات الخارجية في الرابطة صالح 
الحــاج يحيى إن هذا اليوم يأتي دعما لصمود أبناء شــعبنا خاصــة أبناء القرى والتجمعات 
المتضــررة من جدار الفصل العنصري كما هو الحــال في الكفريات، كما أنه للتضامن مع 
أبناء شــعبنا في نيل الحرية واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة.  وقال الدكتور ايلن جال 
المشارك في هذا اليوم إن الرابطة ومنذ 25 عاما تعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني 
وتتمنى أن ينتهي االحتالل ويحصل على حقوقه. وقدم رئيس بلدية الكفريات فاروق غنايم 
شرحا مفصال عن أوضاع قرى البلدية السبع، موضحا النواحي االقتصادية والعلمية فيها.


