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محليات

االستنزاف الوطني بين «حماس» وحركة «فتح» الى متى؟
بكر أبو بكر       

والكهرباء في  الوقود  احتدمت معركة 
كنعان  اسماها  كما  (الــحــرب)  أو  غــزة 
اذ قام ناطقو الحكومة  عبيد في غزة، 
المقالة بتوزيع شتى االتهامات العسيرة 
يمنة ويسرة وإذ تصدى باألساس طاهر 
أبو  وسامي  المصري  ومشير  النونو 
زهري مستخدمين كلمات نابية وجارحة 
(التخوين) و(المؤامرة)،  الى حد  وصلت 
فان اآلخرين في حماس ما بين صامت 
 أو مؤازر لهذه الحملة المتكررة كلما ألم

بحماس عارض أو أزمة.
كلما  (المؤامرة)  اعالء شأن  ان منطق 
حصل تقصير أو فشل لحزب أو جماعة أو 
شخص هو منطق ضعف وانهيار، وهو 
التعاطي  يجوز  ال  فاشل  تبرير  منطق 
معه من قبل أي فصيل فلسطيني ألنه 
غير مقبول ال من حركة فتح أو حماس 

أو غيرهما على الساحة.
وطاهر  الــمــصــري  مشير  يــدعــي  ان 
النونو بوجود (وثائق) تشير للتحريض 
سياق  وفــي  لة  لمقا ا الحكومة  على 
فتح  لحركة  منهما  بالخيانة  اتهامات 
المشير  ومع  العدو،  مع  اجتمعت  التي 
ال  اتهامات  هي  لتدميرهم،  طنطاوي 
تليق، ما دعا المصريين لرفضها وكشف 
الضفة  عن  القطاع  لفصل  المخطط 
عائدات  تحويل  في  واالستمرار  كليا، 
أثمان وضرائب الوقود لميزانية حماس 
اشار تقرير صحيفة  للسلطة، وكما  ال 
االهرام، بل وكما أكد أحد ناطقي حماس 

(أننا لن ندعم حكومة فياض بالمال).
طاهر النونو ومصطفى الصواف ومشير 
يهددون  زهــري  ابو  وسامي  المصري 
ويحرضون وهذا اسلوب آخر يحاولون 
به التغطية على مركب العجز والفشل 
او  المتمثل برباعية االتهامات بالخيانة 
بالتآمر،  االتهامات  وثانيهما  التكفير، 
وثالثهما السخرية والتسخيف لآلخرين.

كالم  المصري  مشير  من  يصدر  ان 
فتح،  كــوادر  أحد  بحق  وشتائم  معيب 
فهذا ماال ال نقبله، وان يصدر اتهام من 
الثالثي السابق ذكره للحركة بالالوطنية 
(وثائق)  من خالل  و(التآمر)  (الخيانة) 
يثير  مما  مثلها  لفق  ان  سبق  ملفقة 
الضحك حقا، لسبب بسيط إذ يدرك أي 
مطلع ان المضمون لهذه البيانات ليس 
ابدا من اسلوب الحركة، عوضا عن ان 
على  للتحريض  تحتاج  ال  فتح  حركة 
الحال  المقالة في غزة فواقع  الحكومة 
وتسمع  تــرى  والناس  ذاتــه  عن  ينبئ 
وترفض االستبداد والظلم، كما ترفض 
الحقائق والحكم قسرا باسم  لي عنق 

اهللا زورا وبهتانا.
أوجد  الدموي في غزة قد  االنقالب  ان 
مجموعة من (المليونيرات) اثرياء الحرب 
القريبين من حماس الذين ال تعجبهم 
المصالحة (قدمت الحياة الجديدة تقريرا 
تفصيليا موثقا بهذا الشأن) وسيظلون 
التيار  رقة ومعهم  والفُ للحزب  داعمين 
ذات  في  للمصالحة  الممانع  الطفيلي 
حماس الذي صدمه االتفاق في الدوحة 
تحول  لعدم  قيل  لعرا ا يضع  فوقف 

المصالحة الى واقع وال يزال.
غيره  اتهام  على  المصري  يتجرأ  وان 
بالكذب والعمالة واضعا اياه في (المربع 
قال  ما  – حسب  االميركي  الصهيوني 
مدعاة  فهذا  الــقــدس)  فضائية  على 
لهذه  األســبــاب  عــن  والبحث  للتوقف 

الهجمة الشرسة.
وأن يؤكد أبو زهري – على قناة الجزيرة 
أمن  لمسؤولي  اجتماعاً  عقد  انــه   –
ومخابرات  الصهاينة  مع  فلسطينيين 
عربية لخنق حماس في غزة كما ادعى، 
القول والذي يتفق مع  فهذا من كبائر 
اتهامات مفتي االنقالب والفتنة يونس 
له  بمساومة مصر  قال  الذي  األسطل 
على وقف اعتداءات االسرائيليين مقابل 

وقف الصواريخ من الجهاد االسالمي.
وإذ يتطاول النونو على شركاء الوطن 
على  ئال  قا بتخوينهم  فلسطين  في 
لألسف  اهللا  رام  (حكومة  قناة حماس 
لالحتالل)  (وانحازت  وطنيتها)  فقدت 
ما  فانه  مأجورة)  أصبحت حكومة  (بل 
االتهامات  محاكمة كل هذه  يستدعي 
يصبح  ال  كي  الشعب،  أمــام  وقائليها 
مطرقة  تحت  دوما  السياسي  الحراك 
التكفير والتخوين والتشهير الذي يمتاز 
به امثال هؤالء من الممانعين للمصالحة 
في حماس ومن سار على دربهم سواء 

في حركة فتح أو غيرها.
إن عجز حكومة حماس في غزة االداري 
أو (المقاوم) أصبح باديا للعيان، وأسهل 
االزمــات هو  لتصدير  وأنجعها  الطرق 
ان  اللطخات  وان  الثوب  نقاء  بادعاء 
شوهته فهي من الغير، من (اسرائيل) 
المصرية،  المخابرات  من  ومن مصر، 
ومن السلطة ومن حركة فتح ومن..... 

الخ.
تسلمها  قبل  كانت  حماس  ان  شك  ال 
على  ــة  وردي احالما  تسقط  السلطة 
(التغيير  قائمتها  به  سمت  بما  الناس 
واإلصالح) ولكن هذه االحالم أصبحت 
مقاومة  وال  تم  اصــالح  فال  كوابيس 
حصلت لألسف، وانما ممارسات لعديد 
أمني  للمصالحة ذات طابع  الممانعين 
دموي سلطوي يبتز  الناس في معاشهم 
ويضفي على كل هذا الظلم واالستبداد 
والتلفيق لألسف صفة (االسالمية) دونا 

عن الشعب المسلم كله.
ان نغمة المؤامرة أصبحت سمة الزبة 
تيارات حماس  في خطاب أهل بعض 
للحقائق  المشوهين  الطفيليين  من 
اآلخرين وملء  التقول على  محترفي 
آذان الناس وحشو عقولهم بما يسيء 
لكل  فالمتتبع  ــداً  ــدي ج ليس  وهـــذا 
فكرة  أن  يرى  بحماس  عصفت  أزمة 
(المؤامرة) و(الخيانة) تقفز أمامه منذ ما 
قبل االنقالب عام 2007 وفي العدوان 
األول على غزة عام 2009 ثم في تقرير 
االنسحاب  حرب  في  ثم  غولدستون، 
االسرائيلي  االعتداء  أمام  الحمساوي 
الفئة الطفيلية  األخير حيث لم تتورع 
السلطة  اتهام  في أحد تيارات حماس 
مباشرة بضرب غزة (بالتآمر والتعامل 

مع الصهاينة).
ان  -لنذكر  المصري  مشير  قال  لقد 
ال  المثال  وعلى سبيل  الذكرى  نفعت 
التابعة  األقصى  قناة  على  الحصر- 
العدوان األخير  أثناء  لحماس في غزة 
ــداف  أه مــن  الــعــديــد  (ان  ــزة  غ على 
قطاع  في  استهدافها  يتم  المقاومة 
األمني  التنسيق  طــريــق  عــن  ــزة  غ
؟؟!) مضيفا  الصهيوني  العدو  لصالح 
ان (الحكومة(يقصد حكومة حماس في 
غزة) تكشف بين الفينة واالخرى خيوطاً 
لذلك من قبل افراد في االجهزة االمنية 
معلومات  بايصال  يقومون  السابقة 

امنية خطيرة لالحتالل. ؟!!)
اذن هو اسلوب قديم متجدد، وقد ينسب 
والحاقدة  المتشددة  الحزبية  للتعبئة 
لألسف ما هو مستقر في تربية وعقلية 
البعض في االخوان المسلمين عامة، اذ 
يظنون المظلومية والتآمر عليهم دائماً 

وقائماً حتى بعد قيامتهم الحالية.
وعسكريا  سياسيا  حماس  تراجع  ان 
الحكومة  ادارة  فــي  تــراجــع  رافــقــه 
تعوض  ان  تريد  اذ  فهي  االنقالبية. 
آخرها  والتي   – تراجعاتها  عن مجمل 
العدوان عن  المشاركة في صد  عدم 
الجهاد االسالمي وحيدا  اذ تركت  غزة 
اليوم  فإنها تقف   – أخرى  مع فصائل 

على مفترق طرق:
ظنته  بما  العربي  الربيع  يــأت  1.لــم 
حماس من دعم من مصر وغيرها، اذ 
ان ازمات مصر الداخلية تجعل (االخوان) 
هناك ال يحتاجون لالنخراط في االزمة 
على  يكونوا  ان  وإنما  الفلسطينية 
مسافة واحدة بين حركة فتح وحماس 

كما قالت صحيفة (الهيدالد تريبيون).
2.انخراط االخوان المسلمين المصريين 
ومستوى  الداخلي  الوطني  بالشأن 
التحديات في مصر يجعلها تقلق بشأن 
توطيد حكمها أوالً، وتحسين أو تطوير 
المتحدة والمحور  الواليات  عالقتها مع 
العربي المعتدل على حساب أي شيء 
آخر، ودعم أو تلبية مصالح شعبها ثالثا 
ما هي من أولويات الحكم في مصر اآلن 

على األقل.
تقارب  عن  الناتجة  حماس  3.ازمـــة 
الرئيس ابو مازن وخالد مشعل، واتفاق 
القاهرة ثم الدوحة ما زالت في أوجها، 
والمتحازبة  المتحاربة  والمعسكرات 
كل منها يحشد ضد اآلخر، والمستفيد 
األكبر من اثرياء الحرب يذكي نار الفتنة 

واستمرارها.
العدوان  مقاومة  في  4.فشل حماس 
تركت  اذ  جليا،  كان  غزة  على  األخير 
بنفسها  نأت  يخوضون حربا  اآلخرين 
عنها ما دعا النكشافهم أمام الجماهير 
لمعركة  كذلك  والحال  بحاجة  ما هم 
جديدة يوجهون فيها السهام لآلخرين 
مجددا في (حرب) جديدة كما اسماها 

مسؤول الطاقة في غزة.
(السلطة)  تيار  انتصار  ظل  في   .5
حماس  في  و(الكرسي)  و(السطوة) 
الخارج، فشلت حماس  تيار  غزة ضد 
بعد  األخيرة  تناقضاتها  استيعاب  في 
اتفاق الدوحة، كما فشلت في محاولة 
دمج الجهاد في تنظيمها والذي رفضته 
وقاطع،  كامل  بشكل  الجهاد  حركة 
بالقول  المدلل معلال  أحمد  قال  وكما 
الحركية) ال تقبله، وإنما  (النفسية  ان 
تقبل(التعددية ضمن الوحدة) كما أشار 

في لقائه مع قناة روسيا اليوم.
المحاور في حماس من  6.ان تصارع 
الممكن ان يفهم في سياق طبيعي اذ 
ان كل تنظيم لديه محاور واجتهادات 
ولكنها  مــؤخــرا،  به حماس  أقــرت  ما 
خففت من صيغ األزمة وهذا حقها في 
القول ان ال خالف او ان الخالفات غير 
الحل، لكنها موجودة  مستعصية على 
توهان  ويؤججها  مرة  وألول  وعلنية 
ايران وسوريا من جهة  بين  البوصلة 
وبين مطالب جماعة االخوان المسلمين.

البعض في  استقر في وعي  7.لربما 
الهدنة طويلة  حماس وفي ظل فكرة 
األمد أن فك االرتباط مع الضفة أصبح 
(شرعية  شائبة  تشوبه  ال  اذ  واجبا 
(إمـــارة)  حماس  ويبقي  ووطــنــيــة)، 
حصينة في مقرها الذي فتكته بالقوة 
مشاكل  عليها  تنعكس  وال  غزة،  في 
والتأكيد  الضفة ال سيما  االحتالل في 
المخيف على مصطلح غزة ال فلسطين 
من  شبيب  سميح  المحلل  أشــار  كما 
لالصرار  اضــافــة  حــمــاس،  متحدثي 
السلطة  الحوار مع  العجيب على عدم 

بل مصر فقط بشأن أزمة الوقود.
االمتيازات  على  الحفاظ  منطق  ان 
البعيد  والسلطة وما سبق،  والسطوة 
لتشكك  اضافة  الوطني،  العمق  عن 
كسب  على  بقدرتها  الواضح  حماس 
تمثل  االنتخابات  في  الجديدة  الجولة 
أيضا محركا رئيسا لكل افتعال تقوم 
يخالفها  من  به  تحرق  اشعال  أو  به، 
في  لطفيلية  ا لطبقة  ا من  وخاصة 
حماس غزة التي تضرب بعرض الحائط 
االسلوب  لهذا  فيها  الرافضين  صمت 
سواء في غزة أو الخارج، وبحيث يحتار 
الكثيرون في ظل هكذا افتعاالت ألزمات 
في سبب نأي قيادة حماس الخارج عن 

االنخراط فيها.
الشرفاء وحماس  اذ ندعو حماس  إننا 
تي،  لذا ا لنقد  وا للمراجعة  لوطنية  ا
وكافة  فتح  حركة  ندعو  كما  ندعوها 
والتبصر  العبر  وألخذ  للنقد  الفصائل 
والحكمة فالكل الوطني يجمعنا (أو يجب 
أن يكون كذلك مهما اختلفنا)، والخالف 
مباح شرط التزامه بأصول الحوار وآداب 
االختالف فال يكون بيننا افتاء مخصص 
بيننا من  يكون  وال  والتكفير،  بالفتنة 
اتهامات  يوزعون  ريشة  رأسهم  على 
بالتآمر والعمالة لمن يخالفهم، وال نمل 
أن ندعو مجددا عقالء حماس، وحركة 
فتح وكافة أطياف السياسة الفلسطينية 
الدوحة  ليس في  المرة  للجلوس هذه 
أو القاهرة وإنما في غزة أو رام اهللا أو 
رفح أو الخليل إلنهاء هذا االنكسار قبل 

ان تغيب الشمس.

ورشة في قلقيلية: المرأة والرجل متساويان في المعاناة ويجب ان يتساويا بالحصاد
قلقيليــة - الحيــاة الجديــدة - مازن بغــدادي - اكد 
مســؤولون وخبراء ان المرأة الفلسطينية متقدمة عن 
غيرها من النســاء في المجتمعــات المختلفة لطبيعة 
الدور الذي تلعبه الــذي فرضته الظروف الخاصة التي 
يعيشها الشعب الفلســطيني وهي حالة المساواة في 
المعانــاة من االحتالل داعين الى ضرورة ارتقاء المرأة 
بمعارفها وســعة اطالعها لتستمر بالعمل حتى تنتزع 
حقوقها التي كفلتها لها الشــرائع السماوية والقوانين 

والمواثيق الدولية. 
جــاء ذلــك خالل ورشــة عمــل التي عقــدت امس في 
قاعة بلدية قلقيلية برعايــة وحضور محافظ قلقيلية 
العميــد ربيح الخندقجي ومشــاركة مؤسســة صوتنا 
فلسطين وجمعية قلقيلية النســائية وجمعية العناية 
بالبيئــة والمجتمع فــي قلقيلية، وحاضر في الورشــة 
فدوى الشــاعر مدير عام المنظمات غير الحكومية في 

وزارة الداخلية. 
وحضر الورشة رئيس لجنة بلدية قلقيلية عثمان داود 
والمدير التنفيذي لمؤسســة صوتنا فلســطين ســامر 
مخلوف ورقية نزال رئيســة جمعية قلقيلية النســائية 

ومحمد باســم شــريم رئيس جمعية العنايــة بالبيئة 
والمجتمع وعدد من مدراء الدوائر الرســمية واالجهزة 
االمنيــة وممثالت عــن جمعيات ومؤسســات حقوقية 
وناشطات اجتماعيات وحشد من المهتمات والمهتمين. 
وشكر داود في كلمته كافة القائمين والمشاركين في 
ورشــة العمل التي تتحدث عــن موضوع حيوي وفعال 
يجمــع بين المرأة الفلســطينية التي وصفها ( بالعطاء 
الالمحدود ) والمشــاركة في العمل السياسي وكان لها 
أالثر واضح سطرته عبر التاريخ.  وقال داود ان الواقع 
الفلســطيني الذي فرضه االحتالل جعــل جميع فئات 
المجتمع متساوية في المعاناة، وان المرأة الفلسطينية 
كان لها بصمتها الواضحة في مختلف الميادين النضالية 

عدا عن كونها االم واالسيرة والشهيدة. 
واكد داود ان الشــرائع السماوية والقوانين والمواثيق 
الدولية اكدت على حقوق المرأة ومشاركتها السياسية 
والمــرأة الفلســطينية متقدمة عن غيرها من النســاء 
في المجال، لكنهــا بحاجة اكبر لتفعيل دورها وانتزاع 

تلك الحقوق. 
من جهتــه قال الخندقجي انه رغم الــدور الذي لعبته 

المرأة على مر التاريخ وكافة مراحل نضال شعبنا اال انه 
لم يرتق لحد مشاركة المرأة للرجل بمعنى المشاركة 
متســائال هل يقــر شــعبنا ان للمــرأة دوراً في العمل 
السياســي ام ال ؟ وهل القيادة والحراك اليومي يقران 
ان المرأة منخرطة في العمل السياسي ام ال ؟قائال ان 
للمرأة دور في العمل السياســي مــن الناحية النظرية 
لكن عمليا ما زال هناك فجوة بين ما نقره وما نمارسه 

محمال الجميع مسؤولية عدم أخذ المرأة لدورها. 
واضاف الخندقجي «يجب ان نكون متصالحين مع ذاتنا 
والمطلوب من المرأة ان يكون لها دور في ابراز مالمح 
الحركة النسوية وان يكون هناك تحول حقيقي داخل 
االحزاب والفصائل السياسية لتعبر عن المرأة عمليا». 
واكد الخندقجي ان للمرأة دوراً مهماً في المجتمع وهي 
شــريكة في الطمــوح العام قائال ان المرأة ال تشــارك 
فعليا في رســم السياســات العامة محمــال اياها جزءا 
من المسؤولية رغم وجود الكثير من النساء المبادرات 

في المجتمع. 
وقالــت رقية نزال اننا نتطلــع الى رقي دور المرأة في 
العمــل السياســي وان تكون شــريكاً اساســياً بجانب 

الرجــل، وتمكينهــا الخذ دورها الحقيقــي في النضال 
والتنمية المجتمعية مع الحفاظ على كينونتها. مؤكدة 
ضــرورة مشــاركة المــرأة واخــذ دورها فــي المجلس 

البلدي الحالي. 
مــن جانبهــا قالت فدوى الشــاعر ان كل المؤسســات 
الداعمــة للمرأة يكون دورها شــفهيا ولهذا دور المرأة 
ضعيــف ويتراجــع ولــم تحقق المشــاركة السياســية 
المرجــوة. داعيــة الى اســتمرار النضــال حتى تتمكن 
المرأة مــن تحصيل حقوقها اضافة ان عليها ان تعمل 
على تنمية معارفها وقدراتها مؤكدة ان مشاركة المرأة 
في العمل السياسي ليس سهال رغم اخذها لدورها في 

العديد من مراحل نضال الشعب الفلسطيني. 
من جهته حيا سامر مخلوف االسيرة هناء الشلبي التي 
ضربت مثال يؤكد ان المرأة شريكة الرجل في النضال 
والكفاح مذكرا بدورها التاريخي ضد االحتالل ومشيرا 
الى ان مشــاركة المرأة في العمل السياسي تظل دون 
الحد المطلــوب مؤكدا دور المبــادرات واللقاءات التي 
تتحــدث عن مفاهيم اشــراك المرأة بشــكل اكبر في 

العمل السياسي لتعزيزها.

متحدثون في الورشةجانب من الحضور

قيادة منطقة قلقيلية تنظم يوما ترفيهيا لـ«دار اإليمان لأليتام» 
  - الجديــدة  الحيــاة   - قلقيليــة 
اســتضافت قيادة األمــن الوطني 
في مدينــة قلقيلية أيتــام جمعية 
دار اإليمــان للترفيــه عــن األيتام 
وقضاء أوقات ممتعة وللتعرف على 
الدور الذي يقوم به األمن الوطني. 
منطقة األمــن الوطني (صوفين)، 
وعند وصولهم إلى المقر استقبلهم 
قائد منطقــة قلقيلية العقيد ركن 
محمــد األعرج وقائــد كتيبة األمن 
الوطني ومدير العمليات المشتركة 
العامــة، وبعدها تناول  والعالقات 
األيتام وجبة العشاء المعدة خصيصا 
لهــم من األمــن الوطني حيث قام 
ضباط وضباط صف وكوادر وأفراد 
األمن الوطني بتوزيع الطعام على 
األيتــام.  وبعد ذلــك تم اصطحاب 
األطفــال إلى موقع ســرية الثانية 
حيــث تم تحضير حفل غنائي لهم 
حضر محافظ قلقيلية  العميد ربيح 
الخندقجي وقــادة األجهزة األمنية 

افراد االمن الوطني يشاركون االطفال في اليوم الترفيهيوالعسكرية.

خالل ندوة عقدها مركز ”شمس“ في كلية الدعوة اإلسالمية بقلقيلية

مشاركة المرأة في إدارة الشؤون العامة
 لبلدها إحدى الركائز األساسية لحقوق اإلنسان

قلقيليــة - الحيــاة الجديــدة - مازن بغــدادي - عقد مركز حقوق اإلنســان 
والديمقراطية ” شمس“ امس ورشة عمل في كلية الدعوة اإلسالمية في 
قلقيلية حول الحق في تولي المرأة مناصب سياسية, وذلك ضمن أنشطة 
مشــروع تعزيــز مفاهيم حقوق اإلنســان والحكم الصالــح لطلبة كليات 
الشريعة في الجامعات الفلسطينية بدعم من مؤسسة المستقبل,وحضر 

الورشة عدد من أعضاء الهيئة التدريسية, والعديد من طلبة الكلية.
وافتتح الورشة الدكتور سعد رستم موضحاً ان المشاركة السياسية للمرأة 
الفلسطينية في الحياة السياسية، تتجسد في الترشح واالنتخاب للتمكن 
من الوصول إلى المناصب السياســية العليا الصانعة للقرار والمؤثرة في 
صنعه واالنتماء لألحزاب السياسية، والمشاركة في قيادة العمل االجتماعي، 
وقال بهذا المفهوم فإننا نتحدث عن ظروف اقتصادية واجتماعية وثقافية 
وسياســية، تؤثر على المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في الحياة 
العامة. واضاف مع أن هناك مجموعة من المؤشرات اإليجابية التي قد تؤدي 
إلى تعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية وضرورة مشاركتها في العمل 
العام، مثل التشريعات الدستورية والقانونية، باإلضافة إلى مشاركتها في 

مؤسسات المجتمع المدني، والتنمية بشكل عام.
من جانبه أوضح الدكتور إسحاق البرقاوي أستاذ القانون في جامعة النجاح 
الوطنية ان حقوق المرأة ال يمكن فصلها بأي شكل من األشكال عن مفهوم 
حقوق اإلنسان، من خالل ترجمة تلك الحقوق في قوانين وسياسات وطنية 
تضمن حصول المرأة على حقوقها. وبالرغم من صدور عدد من القوانين 
المختلفة, إال أن االعتراف بالدور األساسي الذي تقوم به النساء لم يتجاوز 
لغاية اآلن دورهن التقليدي والنمطي، مما أعاق التنمية االجتماعية وأضعف 
مقومــات ومبادئ الحكم الصالــح. وقال إن تعزيز حقــوق المرأة كحقوق 
إنسان والحريات األساســية لها وحمايتها هدف ذو أولوية، والمساواة بين 
الرجال والنساء في الحقوق ال يمكن تجاوزه إال بالعمل المستمر، حيث إن 
الفجــوة بين الحقــوق والتمتع بها ناتجة عن عدم التــزام جميع األطراف( 
الحكومة,األحــزاب) بتعزيز تلك الحقــوق وحمايتها، وال يكفي أن تحرص 

الحكومة على عدم انتهاك حقوق اإلنسان للمرأة فحسب، بل يجب عليها 
أيضاً أن تعزز تلك الحقوق وتحميها.

وقال ان المشــاركة السياسية تلعب, دوراً مهماً، في تطوير آليات وقواعد 
الحكــم الديمقراطي، والمشــاركة السياســية كمفهوم باتــت في الوقت 
الحالــي قيد التــداول المجتمعي علــى مختلف الصعد وفــي اطار مختلف 
فئــات المجتمــع, وفي إطار ما يعــرف ”بالتنمية المســتدامة للمجتمعات، 
خاصة مجتمعات العالم الثالث التي توصف أنظمتها بالشمولية أو بسيادة 
المفاهيــم المتوارثة على مفاهيم المواطنة والمشــاركة في صنع القرار 
وتحديــد النخبة الحاكمة. وهي في هذا اإلطار ركيزة أساســية من ركائز 

النظام السياسي لجهة شرعيته الدستورية والشعبية.
وقال أن المشــاركة السياســية للمرأة تعتبر أمراً هاماً، باعتبارها تشكل 
نصف المجتمع، فعند الحديث عن المشــاركة السياسية في بلدان العالم 
الثالــث، نجد أن التركيز هو على مشــاركة المرأة في الحياة السياســية، 

باعتبارها أكثر أعضاء المجتمعات تعرضا لإلقصاء والتهميشً .
وبين أن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل في نهاية األمر شرائح المجتمع 
كله بما فيه المرأة يســاعد في كل األحوال على توســيع قاعدة الشرعية 
للمؤسســات التمثيليــة والتنفيذية للنظام السياســي، ممــا يعطيها قوة 

تمثيلية مستندة إلى الخيار الديمقراطي.
وقال إن ضعف المشــاركة السياســية وتعثر عملية التحول الديمقراطي، 
نابع في األساس من االعتقاد السائد في المجتمع بأن المشاركة السياسية 
تتمثل وتنحصر في عملية االنتخاب والترشيح، بعبارة أخرى يتم النظر إلى 
عملية المشاركة بأنها عملية موسمية تنتهي بانتهاء االنتخابات، مما يزيد 
مــن العقبات التي تحول دون إتمام عملية التحول الديمقراطي، فالتغيير 
الديمقراطي وإمكانية التبدل تمثل مصلحة ليس فقط لفئة بعينها وإنما 
لجميع الفئات المهمشة. وبين أن المشاركة السياسية بشكل عام هي أكثر 
انخفاضاً بين الفئات النسائية عنها في الفئات األخرى، فالمجتمع السياسي 

الفلسطيني بتركيبته القائمة يتحيز نحو الرجال.

 االحتفال في رام اهللا  بتخريج اول فوج لبرنامج الطاقة الشمسية والمتجددة
رام اهللا - وفا - احتفل مركز ريسبيكت للتدريب، امس، 
بتخريج الفوج األول لبرنامج الطاقة الشمسية والطاقة 
المتجددة الذي يعتبر الفوج األول من نوعه في فلسطين، 
بحضور نائب محافظ رام اهللا والبيرة حمدان البرغوثي 

وعدد من مدراء المؤسسات األهلية ذات العالقة.
وأكــد مدير عام المركــز أديب الصيفي فــي كلمته أن 
برنامج فنيي الطاقة المتجدده والمستدامه هو برنامج 
نوعــي بامتياز مشــيدا بالطاقم المهنــي من المدربين 

واإلرادة والتميز عند الخريجين.
وأشــاد بقانون الطاقة المتجددة الــذي اعتمده مجلس 
الــوزراء والهــادف لتحفيــز العمــل في صناعــة الطاقة 
المتجــددة علــى الرغــم من كونــه اعتماداً خجــوالً وال 
يرقــى الى التحديات الجســيمة التي تلحــق باقتصادنا 
ومجتمعنا نتيجة التبعية لإلحتالل بالموارد، مشددا على 
ضرورة تعظيــم الفائدة من هذا القانــون بالتعاون مع 
كل الفعاليات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال.

وبين الصيفي أهمية هــذه الدورة، مؤكدا على ضرورة 
تكاتــف الجهــود مــن أجــل تطبيقهــا في مؤسســاتنا 
الرســمية وكذلك تشــجيع المؤسســات على استيعاب 
عــدد مــن الخريجين للعمل بهــذه التقنية لمــا لها من 
دور في تطوير المجتمع الفلســطيني وبناء مؤسســات 
دولتنا المســتقبلية وعاصمتها القدس الشريف. وأضاف 
”موضوع الطاقة في فلســطين ياتــي بمواصفات ابعد 
من كونه مشــروعاً اقتصادياً انمائيــاً ولكنه في واقعنا 
ياتي من معيار سياســي بامتياز فهو وسيلة ضغط بيد 
االسرائيلي على كافة المستويات السياسية واالقتصادية 
والصحية وما حال غزة ببعيد ال سيما ان اكثر من 98 % 
من فاتورة الكهرباء تاتي من مصادر اسرائيليه ”. وأكد 
أن هدف المشروع الذي يحتاج للدعم الحكومي واألهلي 
ان يكــون هنالك 50000 منــزل تنتج الطاقة من خالل 
الطاقة البديلة خالل ال10 ســنوات القادمه. من جانبه 
اشــار نائب محافظ رام اهللا والبيــرة حمدان البرغوثي، 

إلــى أن الصراع اإلقتصادي ال يمكن فصله عن صراعنا 
السياســي مع اإلحتالل اإلسرائيلي، مشــيرا إلى جهود 
الرئيس الهادفة لمنح اقتصادنا استقاللية نوعية تهدف 
لبناء المؤسسات وإقامة الدولة التي تشكل حلم حقيقي 
لكل فلســطيني ال يكتفي بالحلم بــل يناضل من أجل 

تحقيق أحالمه وطموحاته.
وأكــد البرغوثــي أن المحافظة وعلى رأســها المحافظ 
ليلى غنام على اســتعداد تــام للتواصل البناء مع كافة 
المؤسسات التي تعنى بمستقبل شبابنا وإبداعاتهم لما 

في ذلك من خدمة للوطن والمواطن.
وألقى الخريج أشرف جبر كلمة الخريجين مشيرا إلى أن 
الفكرة التي كانت محض الخيال أضحت حقيقة وبرنامجا 
وطنيــا قابال للتطبيق، مشــيرا الــى أن الخريجين بدأوا 
بقطف ثمار العمل الــدؤوب والجاد، وإلى أهمية الطاقة 
المتجددة التي تشكل اللبنة األساسية لبناء المجتمعات 

المتحضرة في هذه الحقبة من الزمن.

وطالــب جبر الجهــات ذات العالقة بالتســريع في وضع 
السياســات واإلســتراتيجيات التــي تســاهم في دعم 

االستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة.
وبدوره عبر مدير عام مؤسســة فاتن أنور الجيوســي، 
عــن اعتزازه بهذه الفكرة والدورات التي تحمل بطياتها 
مســتقبال مشــرقا لمجتمعنا، مؤكدا استعداد مؤسسته 
لتقديــم الدعم والمســاندة للخريجيــن لتعزيز التنمية 
وتعميــق الفائــدة. وبيــن الجيوســي للخريجيــن أهم 
المشــاريع والخطط التي يتم دعمها من قبل المؤسسة 
مؤكدا أن الجانب البيئي هو أســاس ومطلب مهم لبناء 
مجتمــع مؤهــل ومتطــور. يذكــر أن مركز ريســبيكت 
للتدريــب يهدف لتطوير برامج لبناء االقتصاد المعرفي 
مــن خالل برامــج تعليمية وتدريبيــه ترتبط بتوقعات 
وحاجيــات مجتمعنا الحالية والمســتقبليه وخلق برامج 
تدريبيــه ومهنيــة تفي بحاجيــات وتوقعــات مجتمعنا 

الفلسطيني للسنوات العشر القادمة.

بلدية رام اهللا تستقبل وفدا من جنوب افريقيا
رام اهللا - الحياة الجديدة - أشادت رئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل بمواقف 
جنوب إفريقيا الداعمة للقضية الفلســطينية، خاصة وان الشــعب الفلســطيني 
يعيش في ذات الظروف االســتعمارية واالبارتهايد الذي عانى منه شــعب جنوب 
افريقيا. جاء ذلك خالل استقبال بلدية رام اهللا ممثلة برئيستها وأعضاء المجلس 
البلــدي وفدا من جنوب افريقيا ممثال بوكيل وزارة الحكم المحلي ورئيس بلدية 
جوهانسبرغ ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في مؤسسة 
GIZ اولرييــس نتســكة. وخالل اللقــاء رحبت ميخائيل بالضيــوف وقدمت لمحة 
تعريفية عن المدينة بنواحيها السياسية واالقتصادية والثقافية والتاريخية وكذلك 
عن بلدية رام اهللا ودوائرها والخدمات التي تقدمها للمواطنين، بينما دار النقاش 
بيــن الحضور حول العديد من القضايا ومنها آلية تقديم وتســهيل الخدمات في 
المدنيتين وشبكة الطرق والمواصالت في جوهانسبرغ. من جهته قال وكيل وزارة 
الحكــم المحلي في جنوب إفريقيا يونس كريم ان بالده معنية بتعزيز العالقات 
مع الشعب الفلسطيني من خالل االتفاقية التي ستوقعها في شهر تموز المقبل 
مع وزارة الحكم المحلي في فلســطين، مؤكدا على أن بالده تدعم بشكل كامل 
الفلسطينيين وحقوقهم في إقامة دولة مستقلة تعترف بها األمم المتحدة، وأضاف 
كريم أن بالده تســعى من خالل هذه االتفاقية إلى تنفيذ العديد من المشــاريع 

المشتركة وترجمة االتفاقيات إلى أعمال تساهم في دعم الفلسطينيين.

رام اهللا: برنامج تدريبي إلعداد وتأهيل 
مدربين لموظفي مجلس القضاء األعلى

رام اهللا - وفا - افتتح رئيس إدارة المحاكم القاضي عزت الراميني امس، برام اهللا 
برنامجــا تدريبيا حول «إعداد وتأهيل مدربين» بمشــاركة 14 موظفا مر على 
عملهم فترة طويلة في المحاكم. وثمن الراميني الشراكة بين مجلس القضاء 
األعلى ومشروع تعزيز قطاع العدالة، وقال، «إنها تأتي ضمن الخطة التطويرية 
للقضاء وإستراتيجية المجلس في تطوير قدرات العاملين في السلطة القضائية 
بما يحقق الفائدة المرجوة للمواطن». وتهدف الدورة إلى إعداد وتأهيل مدربين 
مــن الموظفيــن القدامى فــي المجلس ألن لديهــم الخبرة الكافيــة في عمل 
المحاكم، بحيث يصبحــون قادرين على نقل خبراتهم للموظفين األقل منهم 
خبــرة مما يحقق اكتفــاء ذاتيا للمجلس على صعيد توفير مدربين. بدوره قدم 
مدير عام مشروع تعزيز قطاع العدالة مايك شبرد  الممول من الوكالة األميركية 
للتنمية الدولية، نماذج من التجربة الغربية في إدارة المحاكم وباألخص التجربة 

األميركية وتحدث عن التربية القانونية في المدارس والجامعات األميركية.
يذكر أن مدة هذا البرنامج والذي جاء بتنظيم من وحدة التدريب القضائي في 
المجلس تتراوح بين 11 يوما تدريبيا داخل قاعة التدريب و14 يوما خارج القاعة 

حسب طبيعة المهام التطبيقية التي تكلف المدربة المتدربين بها.

شركة «تراي آنجل» للدعاية
 واإلعالن تكرم محافظ رام اهللا والبيرة

رام اهللا - الحياة الجديدة - كرمت شــركة «تراي آنجل» للدعاية واإلعالن ممثلة 
بمديرها العام بهاء الدين حالحلة ومدير التسويق جمال أبو غوش امس، محافظ 
رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام الراعي الفخري لحفل تســجيل رقم قياســي جديد 

في موسوعة جينيس لألرقام القياسية تحت عنوان « أصغر مجلة في العالم».
وأكــدت غنــام علــى الشــباب الفلســطيني الواعــي ودوره في تحقيــق اإلرادة 
الفلســطينية مشيرة الى أن الشــباب هم بناة المستقبل، وبأفكارهم وثقافتهم 
يتحقق بناء الوطن والنهوض بكافة مؤسساته.  وأشارت غنام الى أن المحافظة 
تمد يدها دائما لدعم ورعاية كافة األفكار الشبابية البناءة التي من شأنها أن تدرج 
اسم فلسطين بجانب باقي دول العالم، مشيرة الى أنه وبالرغم من بساطة الفكرة 
وصغر حجم المجلة إلى أنها تحمل رســالة عظيمة تؤكد من خاللها على وجودنا 
في هذا العالم وحقنا في دولة فلســطينية مســتقلة، داعية كافة شعوب األرض 
لقراءة هذه الرســالة ومســاندة الشعب الفلســطيني في نيل حريته واستقالله. 
وأضافــت «ها نحن أمام تحد متواضع جديد نحــارب فيه من خالل أفكارنا آليات 
الحرب اإلسرائيلية التي تسعى دوما لطمس تاريخنا وأرضنا وهويتنا»، مؤكدة أن 
الشعب الفلسطيني شعب مثقف ومتطور يملك الخبرة في التكنولوجيا واإلخراج 
والتصميم.  وتعقيبا منها على الرعاية المادية التي تلقتها الشركة من مجموعة 
المسروجي، أثنت غنام على دور القطاع الخاص باعتباره الذراع األيمن للسلطة 
الوطنية الفلســطينية متمنية أن تلقى كافة األفكار الشبابية الدعم الالزم لترى 

طريقها الى النور بهدف خدمة القضية الفلسطينية العادلة.
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