
5 أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة الجمعة 2013/8/23

في اجتماعها الدوري الثالث برام الله

"الحملة الوطنية" تؤكد ضرورة مواصلة 
العمل السترداد جثامين الشهداء

رام الله - "وفا": ش���ددت الحملة الوطنية الس���ترداد جثامين 
الشهداء والكش���ف عن مصير المفقودين، على ضرورة مواصلة 
الجهود الس���ترداد ما ه���و معّرف من الجثامين فورًا س���واء عبر 

الجهود القانونية أو عبر الجهود السياسية والدبلوماسية.
وأكدت الحملة في اجتماعها الدوري الثالث بمقر مركز القدس 
للمس���اعدة القانونية وحقوق اإلنسان برام الله، أمس، لمناقشة 
آخر التطورات المتعلقة بكفاح الحملة ولمناسبة يومها الوطني 
في 27 آب الجاري، التمس���ك الح���ازم بالموقف الوطني الرافض 
لمحاوالت حكومة إس���رائيل إغ���اق ملف الش���هداء المحتجزة 
جثامينه���م والمفقودين بإعادة بضع عش���رات م���ن الجثامين 
دون أن تكون معّرفة باالس���م الكامل ومكان وتاريخ االستشهاد 

وإعادة مقتنياتهم الشخصية.
ورأى المجتمع���ون، حس���ب بيان أصدرته الحملة، بما س���ّربته 
صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن اتفاق سّري فلسطيني- 
إسرائيلي، محاولة إس���رائيلية خبيثة للنجاة من طوق الضغوط 
الدولي���ة التي تطالب حكومة إس���رائيل بوق���ف انتهاكها غير 
المسبوق لحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة والتي 

تطاله حتى في مماته.
وش���دد االجتماع على ضرورة مواصلة الجهود السترداد ما هو 
مع���ّرف من الجثامين فورًا س���واء عبر الجه���ود القانونية أو عبر 

الجهود السياسية والدبلوماسية.
وجدد اجتماع قيادة الحملة، إدانته وشجبه إلنكار قيادة جيش 
االحت���ال معرفتها بمصير جثمان الش���هيد أنيس محمود دولة، 
ودعوا إل���ى مواصلة الجهد القانوني والسياس���ي باتجاه تحميل 
حكوم���ة إس���رائيل المس���ؤولية القانونية واألخاقي���ة عن هذه 

الجريمة غير المسبوقة والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عنها.
وأكدت قي���ادة الحملة دعوته���ا لكل المكونات السياس���ية، 
الرس���مية منه���ا واألهلية وإل���ى جميع المؤسس���ات المدافعة 
ع���ن حقوق اإلنس���ان، إلى مس���اندة جهود الحملة والمش���اركة 
الفاعلة فيها وعلى مختلف محاورها السياس���ية والدبلوماسية 
والقانوني���ة إقليميًا ودوليًا ومن أجل تش���ديد ضغوط المجتمع 
الدول���ي عل���ى حكومة إس���رائيل ك���ي تتوقف ع���ن جريمتها 
العنصري���ة وتنصاع لما قرره القان���ون الدولي واتفاقات جنيف 

عام 1949.
وجدد المجتمعون مطالبتهم رئاس���ة اللجنة الدولية للصليب 
األحمر بتش���ديد جهوده���ا بمطالبة حكومة إس���رائيل اإلفراج 
التام عن جميع جثامين الش���هداء المحتج���زة، وكمقدمة لذلك 
أن تقدم حكومة إسرائيل كش���فًا بعدد وأسماء الشهداء الذين 
م���ا زالت تحتجز جثامينه���م، ومن أجل تأمين هذه المش���اركة 
والتضام���ن فقد أكدت قي���ادة الحملة دعوته���ا لجميع عائات 
الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى مواصلة تشديد نشاطاتهم 
الجماهيرية وتصعيده���ا وصوال إلى لحظة الحقيقة التي يغلق 

بها الملف.
وأق���ّر المجتمعون برنام���ج االحتفاء بالي���وم الوطني للحملة، 
والذي س���يتم بالتزامن مع فعالية إصدار الجزء الثاني من كتاب 
"لن���ا أس���ماء ولنا وط���ن"، أول وثيقة فلس���طينية ضمت توثيقا 
للش���هداء المحتجزة جثامينهم والمفقودي���ن، وعرضت لورقة 
قانونية خاص���ة بهذه القضية، كما وعرض���ت لتطورات الحملة 
وإنجازاته���ا والمهام التي س���تضطلع بها وصوال إلى إغاق هذا 

الملف المأساوي بشرف وكرامة وإلى األبد.

جانب من اجتماع قيادة الحملة الوطنية.

خالل لقاء في الخليل نظمه مركز "شمس"

الدعوة إلى تعزيز مبدأ المشاركة 
السياسية وتعريف المواطنين بحقوقهم 

رام الل���ه - "األي����ام": أوصى مش���اركون في ورش���ة بالخليل، أول من 

أمس، بضرورة تعزيز مبدأ المش���اركة السياسية، وتعريف المواطنين 

بحقوقهم السياس���ية، وتحوي���ل الديمقراطية إل���ى قيمة اجتماعية 

ومعي���ار أخاقي، واالعتراف بكون الش���عب مصدر الس���لطات، وإقرار 

مبدأ المواطنة الكاملة غير المنقوصة، واالحتكام إلى ش���رعية دستور 

ديمقراط���ي، وامتاك المواطني���ن أفرادًا وجماعات مصادر ووس���ائل 

ممارسة المشاركة السياسية الفعالة.

وافتتح الورشة التي نظمها مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية 

"ش���مس" تح���ت عن���وان "مفه���وم الش���رعية السياس���ية والثقافة 

الديمقراطي���ة"، إبراهي���م العب���د من مركز "ش���مس" معرف���ا بالمركز 

ونشاطاته الامنهجية، وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز 

المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجاالت حقوق 

اإلنس���ان، مبينًا أن الورشة هي أحد نش���اطات مشروع "تعزيز مفاهيم 

الديمقراطية والثقافة المدنية" لطلبة كليات الشريعة في الجامعات 

.)NED( المحلية، بدعم وتمويل من الصندوق الوطني الديمقراطي

من جهت���ه، تح���دث المدرب ولي���د عابد ح���ول مفهوم الش���رعية 

السياسية والثقافة الديمقراطية، وقال: "تعتمد كل أشكال الحكومات 

على ش���رعيتها السياس���ية، أي على مدى قبول الشعب بها، ألنها من 

دون ذل���ك القبول ال تعدو كونها مجرد طرف في حرب أهلية، طالما أن 

سياس���اتها وقراراتها ستلقى معارضة ربما تكون مسلحة، وباستثناء 

من لديهم اعتراضات عل���ى مفهوم الدولة كالفوضويين والمتحررين 

فإن معظم الناس مستعدون للقبول بحكوماتهم إذا دعت الضرورة".

وأضاف: الفش���ل في تحقيق الشرعية السياسية في الدول الحديثة 

عادة ما يرتبط باالنفصالية والنزاعات العرقية والدينية أو باالضطهاد 

وليس باالختافات السياس���ية، إال أن ذلك ال ينف���ي وجود أمثلة على 

االختافات السياسية كالحرب األهلية.

وأوض���ح عابد أنه من الناحية القانوني���ة واالصطاحية يتم تعريف 

السلطة السياسية الش���رعية بأنها السلطة التي يتوافق سلوكها مع 

قناعات ورضا الناس، وقال: مما ال ش���ك فيه أن ش���رعية الس���لطة أمر 

ليس من البس���اطة قياس���ها أو الحك���م المطلق أنها موج���ودة أو غير 

موجودة، أو أن هذا المؤشر أو ذاك يكفي وحده للقول بشرعية السلطة 

أو عدم ش���رعيتها؛ فالش���رعية عملية معقدة، فهي قيمة وصيرورة، 

تتداخل فيها الع���ادات والتقاليد مع المصلحة مع الخوف مع القناعة 

م���ع األيديولوجيا، وهي ترتبط بثقافة الش���عوب ومس���توى التعليم 

فيه���ا ونوع التحديات الداخلية والخارجي���ة التي تواجهها األمة الخ. 

عام���ة الن���اس ال يهتمون كثيرًا ف���ي البحث عن المصادر الفلس���فية 

والقيمية للسلطة بل يهتمون بمدى قدرة السلطة القائمة على تلبية 

احتياجاتهم الحياتية وضمان مستقبل أجيالهم.

وأش���ار إلى أن الشرعية تس���تمد غالبًا من القدرة على تلبية حاجات 

ومصالح، والتعبير عن أحاس���يس ومش���اعر الش���عب، أكثر من كونها 

تس���تمد من قوانين ودس���اتير أو من نصوص ديني���ة حيث الدين ال 

يمنح ش���رعية سياس���ية لحاكم، وقال: "مش���كلة الرئيس مرسي كما 

يقول معارضوه أنه س���بق االيديولوجيا عل���ى االنجاز وتقديم خدمات 

للناس، أراد تمكين جماعة اإلخوان المس���لمين من السلطة والهيمنة 

عل���ى الدولة بدال من العمل على حل المش���اكل التي كانت س���ببا في 

الثورة على نظام مبارك، وهذه المش���اكل ليست دينية بل اقتصادية 

واجتماعية".

وش���دد عابد على أن الديمقراطي���ة تتطلب وجود درج���ة عالية من 

الشرعية السياسية ألن العملية االنتخابية الدورية تقسم المواطنين 

إلى معسكرين "خاسر" و"رابح"؛ لذا فإن الثقافة الديمقراطية الناجحة 

تتضمن قبول الحزب الخاس���ر ومؤيديه بحكم الناخبين وس���ماحهم 

باالنتق���ال الس���لمي للس���لطة وبمفه���وم "المعارض���ة الموالي���ة" أو 

"المعارضة الوفّية". 

وقال: قد يختلف المتنافسون السياسيون ولكن البد أن يعترف كل 

طرف لآلخر بدوره الشرعي، ومن الناحية المثالية يشجع المجتمع على 

التس���امح والكياس���ة في إدارة النقاش بين المواطنين، وهذا الشكل 

 على أن كافة األطراف 
ً
من أشكال الشرعية السياس���ية ينطوي بداهة

تتش���ارك في القيم األساسية الشائعة، وعلى الناخبين أن يعلموا بأن 

الحكومة الجديدة لن تتبع سياس���ات قد يجدونها بغيضة، ألن القيم 

المشتركة ناهيك عن الديمقراطية تضمن عدم حدوث ذلك. 

ضرورة تعريف المواطنين بحقوقهم السياسية.

 إل���ى جانب االعتراف بكون الش���عب مصدر الس���لطات، وإقرار مبدأ 

المواطن���ة الكامل���ة غير المنقوصة، واالحتكام إلى ش���رعية دس���تور 

ديمقراط���ي، وامت���اك المواطنين أفرادًا وجماعات لمصادر ووس���ائل 

ممارسة المشاركة السياسية الفعالة.

وأوضح أن االنتخابات الحرة وحدها ليس���ت كافية لكي يصبح بلد ما 

ديمقراطيًا: فثقافة المؤسس���ات السياس���ية والخدمات المدنية فيه 

يج���ب أن تتغير أيضًا، وهي نقلة ثقافية يصعب تحقيقها خاصة في 

الدول التي اعتادت تاريخيًا أن يكون انتقال السلطة فيها عبر العنف. 

وهناك العديد من األمثلة المتنوعة التي اس���تطاعت االستمرار على 

نه���ج الديمقراطية بص���ورة محدودة حتى حدث���ت تغييرات ثقافية 

أوسع وفتحت المجال لظهور حكم األغلبية.

نس���ب للديمقراطية 
ُ
ولف���ت إلى أن الش���رعية السياس���ية الت���ي ت

الحقيقية تقوم على االختاف في ظل الوحدة، وبالتالي أي حزب حتى 

وإن كان منتخب���ا ال يجوز له القفز على مب���دأ التعددية وال على ثوابت 

ومرجعيات األمة التي ارتضت بها وراكمتها عبر التاريخ.

فالثقافة الديمقراطية س���عت دائمًا إلى حماية التنوع من خال زرع 

قيم في المجتمع تس���لم بحق االختاف والتنوع وتجعل منه أس���اس 

عَرف 
ُ
االغتناء الثقافي والحضاري، فالثقاف���ة الديمقراطية تتحدد وت

بم���ا هي جهد مبذول في س���بيل الجم���ع بين الوح���دة والتنوع، ففي 

الديمقراطي���ة ال تعارض بين س���لطة األكثرية وحق���وق األقليات: فا 

وجود للديمقراطية إال باحترام كل منهما لألخرى، أي أن الديمقراطية 

ال تقوم على مبدأ اإلقصاء بل التعايش والتساكن، أيضًا الديمقراطية 

ليست فقط نقيض االس���تبداد بل هي أيضًا نقيض الطائفية والفكر 

الديني المغلق؛ فالديمقراطي���ة تقوم على المواطنة وهذه األخيرة ال 

تفرق بين ذكر وأنثى وال بين دين وآخر أو عرق وآخر.

تردي الوضع الصحي 
لمصاب بنيران االحتالل 

في مخيم جنين

جني���ن - "وف���ا": أف���اد مصدر طبي 
في مستش���فى الرازي بجنين، أمس، 
بت���ردي الوضع الصحي للش���اب عاء 
جمال أب���و خليفة، م���ن مخيم جنين 
والذي أصي���ب برصاص االحتال قبل 

أيام.
وذكر المصدر أنه تم نقل المصاب 
أبو خليفة إلى مستش���فى المقاصد 
ف���ي القدس بع���د إج���راء عمليتين 
جراحيتين له في القولون والخاصرة، 
إثر إصابته بعيار دمدم أثناء اقتحام 
ق���وات االحتال لمخي���م جنين قبل 
أي���ام، الفتا إلى تردي الوضع الصحي 
للمص���اب وحاجت���ه الماس���ة إلجراء 
عملية جراحية في النخاع واألعصاب.

"العليا" اإلسرائيلية 
تمنع إبعاد مواطنة

 من القدس

القدس - "وف���ا": أصدرت المحكمة 
العليا اإلسرائيلية أمرا احترازيا ضد 
تمنعها  اإلسرائيلية  الداخلية  وزارة 
بموجبه من إبعاد سيدة مقدسية أم 
لس���تة أطفال من القدس إلى الضفة 
الغربي���ة، بعد أن ق���دم مركز "حرية 

الفرد" التماسا لها.
وكانت وزارة الداخلية اإلسرائيلية 
المقدس���ية  المواطنة  إبع���اد  قررت 
بع���د وف���اة زوجها  نهي���ل رجب���ي 
المقدسي ألنها لم تحصل على إقامة 

في مدينة القدس.

حريق يلتهم 
100 شجرة زيتون

 غرب جنين

جنين - "وفا": أتت النيران، مس���اء 
أم���س، على مئة ش���جرة زيتون غرب 

مدينة جنين.
وذكر تقرير إلدارة العاقات العامة 
واإلع���ام ف���ي الدف���اع المدن���ي أن 
طواقم اإلنقاذ تمكنت من الس���يطرة 
على حريق ش���ب بين بلدتي اليامون 
والسيلة غرب مدينة جنين، أتى على 

100 شجرة زيتون.
ودع���ت مديري���ة الدف���اع المدني 
إلى  األراضي  وأصح���اب  المزارعي���ن 
عدم إضرام النيران باألعشاب الجافة 
بشكل عشوائي األمر الذي يؤدي إلى 

فقدان السيطرة عليها.

لقاء مناصرة في الخليل حول التجربة االعتقالية لألطفال
رام الله - "األي�ام": اس����تعرض الطفل المحرر )فادي 15 عاما( من 
الخليل، تجربته االعتقالية في س����جون االحت����ال، وذلك في لقاء 
مناصرة نظمته الحركة العالمية للدفاع عن األطفال مع أعضاء وفد 
من مؤسس����ة الرؤيا العالمية من دول كندا، وأس����تراليا، والواليات 

المتحدة األميركية.
وتحدث الطفل المحرر عن االنتهاكات التي يتعرض لها األطفال 
المعتقل����ون من قبل قوات االحتال، والمتمثلة بالضرب وتعصيب 
العيني����ن وربط األيدي، والتهديد والترهي����ب، إضافة إلى الحبس 

االنفرادي، ما يؤثر على الطفل من الناحية الجسدية والنفسية.

من جهة أخرى، قّدم مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية 
عاي����د أبو قطي����ش عرضا عن وض����ع األطفال الفلس����طينيين تحت 
االحتال، خاصة األطفال المعتقلين الذين تنتهك قوات االحتال 

أبسط حقوقهم من سوء معاملة وتعذيب.
وبينت الحركة العالمية للدفاع ع����ن األطفال، في بيان صحافي، 
مها 

ّ
أمس، أن اللقاء يأتي في س����ياق جهود المناص����رة التي تنظ

الحركة، بالتع����اون مع المؤسس����ات الدولية الرس����مية والنقابية 
واألهلية وغيرها، بهدف الضغط على إس����رائيل لوقف انتهاكها 

لحقوق األطفال الفلسطينيين.


