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بيت لحم: مجموعة من الشباب والمتطوعين
 االجانب يقطفون الزيتون في واد فوكين

بيت لحــم - الحياة الجديدة 
- نظمــت مؤسســة ملتقــى 
الطلبــة وبالتعــاون مــع عدد 
المجتمــع  مؤسســات  مــن 
شــبكة  واعضــاء  المدنــي 
الشــباب للمواطنة واالصالح 
«يوم عمل تطوعي» لقطف 
الزيتون في المناطق المهددة 
والمصــادرة  باالســتيطان 
فــي قريــة واد فوكين احدى 
القــرى الغربيــة لمحافظــة 
بيــت لحم، ومثلت مشــاركة 
هؤالء الشــباب دعماً معنوياً 
ورســالة واضحة ان الشــباب 
المزارعيــن  بجانــب  يقــف 
الذيــن يواجهــون العديد من 
المضايقــات والتهديدات من 
قبــل االحتــالل ومجموعــات 
المستوطنين الذين يعتدون 
على المزارعيــن واراضيهم 
بالتخريب والترهيب وشاركت 
فــي  الشــبابية  المجموعــة 
مجموعــة  الفعاليــة  هــذه 
مــن المتضامنيــن الدوليين 
والذين حملوا رسالة مفادها 
ان العالم يرفض المخططات 

الــى  الراميــة  االســرائيلية 
ني  ســتيطا ال ا ســع  لتو ا
واالســتيالء علــى االراضــي 
حيــث اعربوا عن ســعادتهم 
بهــذه المشــاركة فــي هــذا 
العمــل التطوعي لمســاندة 
القضية الوطنية. وشارك في 

الفعالية مجموعة من الطلبة 
من جامعة فلسطين االهلية 
وجمعيــة التنمية المجتمعية 
والتعليــم المســتمر. وافــاد  
هشام هندي المدير التنفيذي 
لمؤسســة ملتقى الطلبة ان 
هــذه الفعاليــة تاتــي تاكيدا 

على حرص ملتقــى الطلبة 
على المشاركة في الفعاليات 
الوطنية وتهــدف الى تعزيز 
روح االنتمــاء الوطنــي لــدى 
شــبابنا وطلبتنــا الجامعيين 
وتقوية لروح العمل التطوعي 

لديهم.

متطوعون اجانب يقطفون الزيتون في واد فوكين

محافظ سلفيت يترأس اجتماع المجلس التنفيذي
ســلفيت - الحيــاة الجديدة 
تــرأس محافــظ ســلفيت   -
عصام ابو بكر، امس، اجتماع 
المجلس التنفيــذي الدوري، 
بحضــور اعضــاء المجلــس 
مــن المؤسســات الرســمية 

بالمحافظة.
وشــدد ابــو بكر فــي بداية 
دور  اهميــة  علــى  اللقــاء 
المجلس في النهوض بواقع 
المحافظــة وتعزيــز صمود 
المواطنين على االرض في 
مواجهة ممارسات االحتالل 
المســتوطنين  واعتــداءات 
والتي تستهدف كل مقومات 
ضــرورة  مؤكــدا  الحيــاة. 
رفــع مســتوى االداء لهــذه 
تقديــم  فــي  المؤسســات 
افضل الخدمات للمواطنين.

بكــر بصمــود  ابــو  واشــاد 
المــزارع في وجــه اعتداءات 
وعربدتهــم  المســتوطنين 
خالل موسم قطف الزيتون, 
المزارعيــن  التــزام  مثمنــا 
بموعد جنــي ثمــار الزيتون 

لهذا العام2014.
وتطرق ابو بكر للحديث عن 

مهرجان الزيتون الثامن الذي 
تنظمــه المحافظــة بشــكل 
ســنوي, مبينا انه تم اقتصار 
فعاليات المهرجان لهذا العام 
علــى تنفيــذ يــوم تطوعي 
لقطــف الزيتــون لمســاعدة 
فــي  وخاصــة  المزارعيــن 
المناطــق القريبة من الجدار 

واالستيطان, اضافة لتنظيم 
يوم دعم الهلنا في غزة من 
خالل جمع تبرعات زيت زيتون 

من المزارعين والمعاصر.
واكــد ابــو بكر اهميــة دور 
لجنــة الصحــة والســالمة 
المحافظــة  فــي  العامــة 
واللجــان المنبثقة عنها في 

الحفاظ على الصحة العامة 
ومراقبة الســوق والبضائع 
المهربة من المســتوطنات 
الــى الســوق المحلــي, وما 
تتخذه من اجراءات للحفاظ 
علــى الســالمة العامة في 
المصانــع ومعاصــر الزيت 

والمنشآت.

جانب من االجتماع

الرئيس يعزي بوفاة 
رئيس الوزراء االسترالي االسبق

رام اهللا -وفا- ابرق الرئيس محمود عباس امس معزيا رئيس 
وزراء اســتراليا توني ابــوت، بوفاة رئيس الوزراء االســترالي 

االسبق جوف وايتالم.
وقــال الرئيــس في البرقية: باســم دولة فلســطين وشــعبها 
وباســمي شــخصيا نتقدم لســيادتكم ولحكومتكــم الموقرة، 
ولشــعبكم الصديق، والســرة الراحل الكريمة بصادق تعازينا 
القلبية، مســتذكرين بكل اكبار واعتزاز مناقب الراحل الكبير 
ومواقفــه القوية ونضاله وجهــوده الثابتة في محاربة التمييز 
ونظام الفصل العنصري على مســتوى العالم، راجين لروحه 

الرحمة والسكينة، ولكل اصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

.. ويتلقى برقية شكر جوابية 
من رئيس كوريا الديمقراطية

وتلقى الرئيس برقية شكر جوابية من رئيس جمهورية كوريا 
الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ وون، ردا على تهنئته بالذكرى 

الـ69 لتاسيس حزب العمل الكوري.
وتمنى رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية للرئيس 
مزيــدا من النجاح والتوفيق في نضال شــعبنا وقيادته العادل 
والهادف الى اســترداد حق تقرير المير الوطني، واقامة الدولة 

المستقلة.

الخليل: حملة للمساعدة بقطف الزيتون 
في المناطق المحاذية للمستوطنات والجدار

الخليــل - وفــا - نفذت، امس الخميــس، الفعاليــة المركزية لقطف 
الزيتون في منطقة عين بني سليم بالقرب من مستوطنة «خارصينا» 
في الخليل، ضمن الحملة الوطنية لمساعدة المزارعين في المناطق 

المحاذية للمستوطنات وخلف الجدار،
وشــارك في الفعالية الوكيل المســاعد للقطــاع االقتصادي في زارة 
الزراعة علــي غياضة، وممثل محافظة الخليــل قيس دعنا، ورئيس 
بلدية يطا منسق الحملة موسى مخامرة، ومدير مديرية زراعة الخليل 
بدر الحوامدة، ومدراء دوائر الزراعة والبيطرة في دورا ويطا، ورئيس 
بلديــة صوريــف محمد غنيمــات، ومدير االغاثة الزراعيــة عبد الغني 
ســياعرة، واتحاد الفالحين والحكــم المحلي، وعدد كبير من موظفي 

الدوائر في المحافظة.
واكد غياضة على دور وزارة الزراعة في دعم المزارع الفلسطيني في 
جميع القطاعات الزراعية واهمية قطاع الزيتون، مبينا ان استراتيجية 
وزارة الزراعــة تقــوم على وضع المناطق القريبة من المســتوطنات 
والمحاذية لجدار الفصل العنصري على سلم اولوياتها في المشاريع 

الزراعية لتثبيت المواطنين في ارضهم.
وبيــن دعنا، اهمية قطاع الزيتون وابعاده السياســية والوطنية، حيث 
تشــكل شــجرة الزيتون رمزا للمزارع الفلســطيني للتشــبث بارضة 

والدفاع عنها.
مــن ناحيته، قال مخامرة ان وجود ممثلي المؤسســات الرســمية في 
العمــل التطوعي مع المزارعين في قطف ثمار الزيتون في أراضيهم 
«هو تعبير عن روح التعاون والمشــاركة وتســجيل حضور مميز بين 
أبناء الشــعب الفلســطيني، من خالل المشــاركة في هــذه الفعالية 
لرفع المعنويات وتعزيز الصمود، وهي رســالة قوية وموحدة للمحتل 
االسرائيلي مفادها لن نفرط باألرض رغم كل المضايقات واالجراءات 

التعسفية بحق االرض وشجرة الزيتون المباركة».
وبين الحوامدة، اهمية الشراكة والتعاون بين جميع المؤسسات، رغم 
ان وزارة الزراعة هي المظلة للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، 
مؤكداً ان مثل هذه الفعاليات تأتي ضمن سياسة واستراتيجية وزارة 
الزراعــة في دعم وتعزيز صمود المزارعين في المناطقة المهمشــة 
والمهددة من االســتيطان، وتفعيل العمل التشاركي بين المؤسسات 

في القطاع الحكومي والمجتمع المحلي.
جدير بالذكر، ان الحملة تنفذ بالشراكة بين محافظة الخليل ومديريات 
الزراعة في الخليل ودورا ويطا، وبلديات الخليل ويطا وحلحول وسعير 
وبني نعيم وترقوميا وصوريف والياسرية، واإلغاثة الزراعية، واتحاد 
لجــان العمل الزراعي، واتحــاد الفالحين، والحكــم المحلي، وجمعية 
التضامن الفرنسية، والصليب االحمر، واالرتباط المدني الفلسطيني، 

ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لألمم المتحدة.

السفير األسترالي توم ويلسون
 يزور مركز «شمس» في رام اهللا

رام اهللا - الحياة الجديدة - زار السفير األسترالي توم ويلسون في 
فلسطين مركز اعالم حقوق االنسان والديمقراطية «شمس», وكان 
في استقباله كل من هشام القدومي وتحسين عالونة وعمر رحال 
وأمل الفقيه. من جانبه رحب عمر رحال بالســفير ويلسون، شاكراً 
له مواقفه وجهوده في المساهمة في رفع الظلم عن شعبنا وتقديم 
المساعدات لمستحقيها، كما وأثنى رحال على الزيارة التي قام بها 
ويلســون الــى قطاع غزة, حيــث كان من أول الســفراء المعتمدين 
في فلســطين الذين زاروا قطاع غــزة واطلعوا عن كثب عن معانة 
شعبنا هناك عقب العدوان األخير، وعلى الدعم التي تقدمه استراليا 
لشــعبنا, وعلى تواصله مع مؤسســات حقوق االنسان الفلسطينية 
والجهود الذي يقوم بها من أجل تعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين 
الصديقين الفلسطيني واالسترالي. بدوره أعرب السفير األسترالي 
توم ويلسون عن سعادته لوجوده في فلسطين وبالدعم التي تقدمه 
بالده للشــعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، متمنياً احالل السالم 
واخــراج المنطقــة من دائرة العنــف واصفاً العالقــات بين البلدين 
الصديقين بأنها متميزة على مختلف األصعدة. مؤكداً دعم استراليا 
للكل الجهود المبذولة الرامية الى احالل االستقرار والسلم. متمنياً 
نجــاح خطة األعمار في قطاع غزة وعودة الحياة الى طبيعتها.  كما 
واستمع ويلسون من طاقم المركز عن األوضاع السياسية الحالية، 
وتنصل الجانب االســرائيلي من التزاماته الموقع عليها مع منظمة 
التحرير الفلسطينية، وعن حالة حقوق االنسان في فلسطين خاصة 
بعد انضمام فلسطين لالتفاقيات والمعاهدات الدولية في نسيان من 
العام الحالي. وفي نهاية اللقاء قدم المركز للسفير هدية تذكارية 
تعبيراً عن شــكر المركز وامتنانه للسيد توم على جهوده المبذولة 

ومواقفه اتجاه الشعب الفلسطيني.

خالل ندوة نظمها المنتدى التنويري ومؤسسة ابن رشد في نابلس

متحدثون: ال فرق بين الدولة المدنية والعلمانية وكالهما ال يعادي الدين
نابلس – الحياة الجديدة – بشار دراغمة - قال 
متحدثــون في نــدوة ثقافة انــه ال فرق بين 
الدولــة المدنية والدولة العلمانية وكالهما ال 
تكنان العداء للدين وانما تريدان منع استغالل 
الدول للدين لتبرير سياســاتها، وأكدوا نظام 
العلمانيــة يكفــل لجميــع المواطنيــن، على 

اختالف أديانهم، حرية العبادة.
جــاء ذلــك خالل جلســة ثقافيــة بعنــوان: « 
الدولة المدنية الحديثة « تحدث فيها مؤسس 
مؤسسة ابن رشد في ألمانيا ورئيسها الفخري 
د. نبيل بشناق والكاتب علي خليل حمد عضو 

اللجنة الثقافية في المنتدى التنويري
وفــي كلمته قال بشــناق ان الدولة العلمانية 
والدولة المدنية هما شــيء واحد، تقوم على 
أساســين: القانــون الوضعي وعــدم التمييز 
بيــن المواطنين. وهــي بذلك تكــون الدولة 
التــي تســتجيب لشــروط العصر وتســتطيع 
االلتــزام بالمواثيق والمعاهــدات الدولية في 
الحقوق. وكالهما يدعو الى مســاواة الجميع 
أمام القانون، وعدم التمييز بين رجل وامرأة، 

وبين طائفة واخرى ولون وعرق. 
وذكر بشــناق أن الناس تميل الى اســتخدام 
مصطلــح الدولة المدنية أكثــر من مصطلح 
العلمانية لســببين؛ حصــر اوالها في حمالت 
التشــويه الفكري على مــدى أكثر من نصف 
قــرن على يد أنصــار التســلط الديني، وعزا 
الثانــي الــى مصطلح الدولة المدنية نفســه 
ألنه فضفاض ومشوش ما يسمح بالتضليل 

والتالعب.
ورأى المتحدث بشــناق أن العلمانية فلســفة 
في الحكم تســعى للحفاظ على وحدة الدولة 
مهما تعددت أديــان المواطنين ومرجعياتهم 
الثقافية. مشــيرا الى الفيلســوف االنجليزي 
جــون لوك واضع أســس العلمانية في القرن 
السابع عشر الذي يرى أن وظيفة الدولة هي 
رعاية مصالح المواطنين الدنيوية، أما الدين 
فيســعى الــى خــالص النفوس فــي اآلخرة. 
فالدولة ال تستطيع بما تملك من وسائل وهي 
القانــون وقوة الســالح أن تضمن لمواطنيها 
نجاتهــم فى اآلخرة، وبالتالي ليس من حقها 

أن تجبرهــم علــى الصــالة. وكان جون لوك 
فيلسوفا متدينا أراد أن ينقذ الدين من تالعب 

السلطة به واستخدامه ألغراضها. 
وأوضح بشناق بأن العلمانية ال تعادي الدين، 
وهي فقط تمنع استغالل الدولة للدين لتبرير 
سياســاتها، ونظــام العلمانية يكفــل لجميع 
المواطنيــن، علــى اختــالف أديانهــم، حرية 
العبــادة، ولهــذا فالعلمانية هــي المبدأ الذى 
يتمسك به أفراد الجاليات المسلمة في أوروبا 
للدفاع عــن حقوقهم فــي المواطنة الكاملة 
وفي أداء شعائرهم الدينية، ولهذا فالعلمانية 
دائمــا ما تكــون موضوعاً لعداء مــن يريد أن 
يتسلط على الناس ويسلبهم حرياتهم باسم 
الدين، وهذا يفسر الهجوم الذى القته ومازالت 
تالقيه العلمانية من تيارات االسالم السياسي 

المتشدد.
ورأى المتحدث أن العلمانية هي سمة العصر 
قائال:لــم تعــد العلمانيــة نظاماً غربيــاً، بل 
أصبحت مبدأ الحكم الحديث في ســائر أرجاء 
العالــم. فالدولة علمانية في اليابان والصين 
والهنــد وتركيــا وأميــركا الالتينيــة. ويمكن 
بالطبــع أن نالحــظ تنوعــا بيــن الــدول في 
تطبيــق نظام العلمانية وفى ســبل التوصل 
اليــه، ولكنها تنتهي جميعــا الى االتفاق حول 
ملمحيــن أساســيين: يحكم الدولــة القانون 
الوضعى العقالني وليس شــريعة ســماوية، 
وعدم التمييز بين المواطنين. وهذه هي دولة 

المدنية، المواطنة الحديثة. 
ثــم أشــار الــى أن منبــت وارهاصــات الفكر 
العلمانــي تاريخيــا يرجع الــى منطقتنا التي 
كان رائدها الفيلسوف العربي ابن رشد الذي 
احرقــت كتبه عندنا وترجمت في عموم أنحاء 
اوروبــا وقد تمحــورت آراؤه قبل جــون لوك، 
االب الروحــي للعلمانية بخمســة قرون حول 
موضوعــات أهمها؛ اســتقالل الفلســفة عن 
الديــن واتحادهما في الغاية ، وأولوية العقل 
على النص (وهما األساس الفكري للعلمانية). 
وأضــاف أن الغــرب اقتبس في القــرن الثالث 
والرابــع عشــر ميالديــة فلســفة ابن رشــد 
بكاملها، وكان من محاسنها أنها أطلقت عقال 

الفكــر األوروبي وفتحت أمامــه أبواب البحث 
والمناقشة على مصاريعها، ألنه كان يدعو الى 
األخذ بالعقل عند البحث وعدم االعتماد على 
الروايــات الدينية، داعيا الى تأويل االجماع اذا 
كان االجماع يخالف العقل والنظر البرهاني، 
فالتأويل في نظر ابن رشد شرعي. ودعا الى 
قبول اآلراء الصحيحة سواء جاءت من مسلم 
أو غير مســلم. ذاكرا ذلك فــي كتابه "فصل 
المقــال فــي ما بيــن الحكمة والشــريعة من 
اتصــال" معتبــرا أن النظر في كتــب القدماء 

واجب بالشرع.
وفيما يخص ثورات الربيع العربي والمستقبل 
ألمــح المتحدث بشــناق أنه علينــا أن نعترف 
أن مشــكلة نظام الحكم في الــدول العربية 
وخصوصــاً بعد ثورات الربيع العربي ليســت 
ســهلة أبــداً وخصوصاً أنها المــرة األولى في 
التاريــخ الحديث التي يطالــب فيها المواطن 
المشــاركة في صنع قرار النظام السياســي 

وكتابة الدستور الوطني الجديد. 
ورأى أن أطــراف الخالف السياســي بين تيار 
االسالم السياســي وتيار العلمانية الليبرالي 
منخرطون في نقاشات واسعة وحاسمة لرسم 
الطريــق السياســي االجتماعــي للمجتمعات 
العربية على المدى القصير والمتوسط. وان 
حصيلة النقــاش المدني الوطنــي هي التي 
يجــب أن تقرر طريــق المســتقبل. والنظام 
الديمقراطي سوف يتأثر ويتفاعل ويستجيب 
رجــال السياســة بمــا يتفــق عليــة المجتمع 

المدني... واال فلن تتم اعادة انتخابهم.
ثــم تحدث عــن المنتــدى التنويــري المربي 
المفكر علي خليل حمد مشــيرا الى أن الدولة 
المدنية نقيضها الدولة العسكرية، ومكونها 

االساسي المواطنة وسيادة القانون.
واعتبر أيضا أن الدولة المدنية غير العسكرية 
الدولــة  أن  النقيــض، ورأى  ليســت  لكنهــا 
العســكرية ال تخدم الجماهير بقدر ما تسخر 
وظيفتهــا الى خدمة العســكر، ولفت أنه في 
الدول العربية التي ترفع شــعار االشــتراكية 
انموذجا للدولة العسكرية التي أهملت تطبيق 
االشــتراكية والعدالــة االجتماعيــة والتنمية 

والبحــث وأخــذت تحتكــر القيادة والســلطات 
االربع، وتضيق على الحريات العامة، وتقصي 
المعارضــة، وتركت الجماهيــر، وعملت على 
خدمــة الطغمــة العســكرية الحاكمة ســواء 
فــي الــدول االســالمية او العربيــة او االتحاد 

السوفيتي.
وحصــر حمــد الصراع الحالي فــي مصر بين 
تكتالت كبرى ثالث؛ كتلة البرجوازية الوطنية، 
وكتلــة االخــوان المســلمين وكتلــة الجيش 
المصــري. وتســاءل هل جل الــدول العربية 
واالســالمية دوال عســكرية أم ال؟ ضاربا مثال 
بدولة الباكستان التي تعتبر عسكرية بامتياز 
وكل ضابط فيها يملك اقطاعيته العسكرية 
الخاصة. ولم يستثن حمد االتحاد السوفييتي 
الــذي لم يكــن وقتذاك دولة عســكرية لكنه 
عسكر اقتصاده الوطني لالهداف العسكرية. 
ثــم تطرق المفكــر حمد الى فكر فيلســوف 
التنوير ابن رشد رائد الفكر التنويري االوروبي 
، فنعته بالقاضي والفقيه، والســابق لعصره 
كون جل افــكاره تتوافق مــع الدولة المدنية 
الحديثة، وخاصة قضية المرأة « فلم يقل أحد 
قبله اوبعده أن المرأة مساوية حقوقا وواجبات 

مع الرجل». 
وأضاف أن ابن رشــد كان يؤمن بالحوار الذي 
يعتبر اُساً من أسس الديمقراطية الحديثة في 
المجتمع المدني اذ قال: « اذا حاورت شــخصا 
فضع نفسك في مكانه « وكأن ابن رشد أرسى 
بمقولته هــذه المدماك االول للدولة المدنية 

وهو « أن ال دولة مدنية دون ديمقراطية».
وانهى المفكر حمد حديثه عن جدلية العالقة 
بين الفلسفة والدين عند علماء التنوير العرب 
كالجاحظ وابن رشد، مشيرا الى أن أحدهما ال 
ينفي أو يلغي اآلخر بل مكمال له، واستشــهد 
بمقولة الجاحظ: ال يكون العالم عالم دين اال 
اذا كانت معرفته بالفلسفة كما بعلوم الدين 
 أما ابن رشــد فيقول «تعلُم الفلســفة واجب

بالشرع». 
معتبرا ذلك ردا على المقولة الرائجة وقتذاك 
« من تمنطق تزندق « ألن الفلســفة تقربنا 

من الحقيقة وال حقيقة مطلقة».

الشرطة واالستخبارات العسكرية تضبطان مواد مخدرة في الرام
القــدس المحتلــة – الحيــاة الجديــدة - ضبطــت الشــرطة 
واالســتخبارات العســكرية امس كميــة من مادة يشــتبه أنها 
مخدرة من الحشيش والقنب الهندي المهجنة (الهايدرو) وحبوب 
االكســتازي داخل حديقة منزل احد األشخاص في الرام شمال 
القــدس المحتلة. وذكــر بيــان إدارة العالقات العامــة واإلعالم في 
الشرطة , بأنه وبناء على معلومات مشتركة تمكنت قوة مشتركة من 
شرطة مكافحة المخدرات في ضواحي القدس واالستخبارات العسكرية 
والشرطة الخاصة القوة المركزية من القبض على مشتبه به وضبطت 
داخل حديقة منزله مواد يشتبه أنها مخدرة في بلدة الرام شمال القدس 
المحتلة بعد استصدار أمر تفتيش من النيابة العامة لمنزل الشخص 
المذكور حيث عثر على كمية من مادة الحشيش المخدرة ومادة القنب 
الهندي المهجنة وحبوب االكستازي وأدوات تعاطي (بانج ) . و أكد البيان 
انه تم القبض على المشتبه به وإحضاره مع المضبوطات إلى مديرية 
شرطة ضواحي القدس وتم تحويله إلى قسم التحقيقات في شرطة 
الضواحي الستكمال اإلجراءات القانونية وتحويله إلى النيابة العامة. 
وأكد مدير شرطة المحافظة المقدم حقوقي عماد ياسين أن الشرطة 
ماضية في حملتها على أولئك الذين يروجون ويتاجرون في هذه اآلفة 

السامة والخطرة والتي تهدد مستقبل وحياة شبابنا وأبنائنا.


