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محليات

نور  أكد  الرنتيسي-  محمد   - الله  رام 
الدين خروب، رئيس مجلس اإلدارة، املدير 
العام للمعهد التقني العاملي )UTI(، أنه 
الدبلوم  برنامج  بطرح  املعهد  ب��دء  منذ 
امل��ت��خ��ص��ص ف���ي م���ه���ارات تقنية  امل��ه��ن��ي 
ث��اث س��ن��وات، وحسب  امل��ع��ل��وم��ات، قبل 
إح���ص���ائ���ي���ات خ���اص���ة ب���امل���ع���ه���د، ب��ل��غ��ت 
العمل  ب��س��وق  امللتحقني  ال��ط��اب  نسبة 
الفلسطيني بعد تخرجهم بشكل مباشر، 
ه��ذه  أن  إل���ى  م��ش��ي��را   ،)%79( نسبته  م��ا 
يدلي  بيانات  على  تعتمد  اإلحصائيات 

بها اخلريجني أنفسهم.
وأوضح خروب في حديث ل�"القدس" 
املعهد،  مينحه  ال���ذي  املهني  ال��دب��ل��وم  أن 
ال��دول��ي��ة،  ك��ام��ب��ردج  جامعة  م��ن  معتمد 
وتعتمده عدة مؤسسات تعليمية عاملية، 
التربية  وزارة  م��ن  اع��ت��م��اده  ع���دم  رغ���م 

والتعليم العالي الفلسطينية.
وع����زا اإلق���ب���ال ال��ش��دي��د ع��ل��ى ب��رام��ج 
الدبلوم املهني، لتطور العالم واجتاهه نحو 
التكنولوجيا، وهو ما دفع بالفلسطينيني 
التي  املهنية  التخصصات  نحو  للتوجه 

عن  بعيدا  العصر،  لغة  تشكل  أصبحت 
ال��ت��خ��ص��ص��ات األدب���ي���ة األخ�����رى، إض��اف��ة 
إلى أن الطالب يستطيع بعد تخرجه أن 
يدخل سوق العمل مباشرة دون احلاجة إلى 
املعهد يقوم  وأن  العملية، خاصة  اخلبرة 
ضمن خططه التدريبية، بإيفاد الطاب 
إلى الشركات واملؤسسات الرائدة والكبيرة 

في فلسطني، لتطوير مهاراتهم.
يعد  ل��م  املهني  التعليم  أن  إل��ى  وأش���ار 
على  لم يحصلوا  من  على  فقط  يقتصر 
ش���ه���ادة ال��ث��ان��وي��ة ال��ع��ام��ة، أو ال���ذي���ن ال 

مدير املعهد التقني العاملي ل�"ے": 

الفلسطينيون يتجهون للتعليم التكنولوجي والتخصصات املهنية 
ميلكون تكاليف التعليم اجلامعي، مؤكدا 
ال��ط��اب اجلامعيني  أن ه��ن��اك ع��دد م��ن 
وحديثي التخرج، وحتى بعض األساتذة 
واألكادمييني، يلتحقون ببرامج الدبلوم 
املهني، لزيادة مهاراتهم من جهة، ولضمان 
مستقبل مهني لهم من جهة أخرى، خاصة 
وأن املعهد تربطه عدة اتفاقيات شراكة أو 
توأمة مع عدة مؤسسات أكادميية عربية 
وعاملية، أبرزها املنظمة العربية للتنمية 
اإلدارية التابعة جلامعة الدول العربية. 
في  بفاعلية  س��اه��م  امل��ع��ه��د  أن  وأك���د 
في  التدريب  برامج  من  العديد  تقدمي 
األعمال  وإدارة  املعلومات  تقنية  مجال 
واللغات، حيث خّرج العديد من املبرمجني 
وفنيي الكمبيوتر واملساعدين اإلداريني، 
ل��س��د ح��اج��ة امل��ج��ت��م��ع احمل��ل��ي ف���ي ه��ذه 
التي  ال��ب��رام��ج  أن  إل��ى  مشيرا  امل��ج��االت، 
غالبيتها  ف��ي  تعتبر  املعهد  ف��ي  ت���دّرس 
وتتنوع  فلسطني،  في  نوعها  من  األول��ى 
والسكرتارية  واإلدارة  الكمبيوتر  بني  ما 
واللغات، فضًا عن برامج الدبلوم املهني 
التي يطرحها في أكثر من عشرة مجاالت، 
املعاهد  أب���رز  م��ن  واح����دا  م��ا جعله  وه���و 

التعليمية في فلسطني .
ويفخر املعهد بوجود نخبة من خبراء 
الوطن  مستوى  على  املعلومات  تقنية 
بني جنباته، إضافة إلى أنه يحتوي على 
التي تستخدم  الكمبيوتر  أجهزة  أحدث 
اجل��ودة،  عالية  تدريبية  وم��واد  مناهج 
ح��ي��ث اع��ت��م��د  امل��ع��ه��د ل��ت��دري��ب اآلالف 
ودوائ��ر  وشركات  أف��راد  من  املتدربني  من 
مركز  وهو  ومؤسسات،  وبنوك  حكومية 

امتحانات معتمد لهذه الشركات.

-اح��ت��ض��ن��ت  س���م���ودي  –علي  ج��ن��ني 
اجلامعة االمريكية في جنني طاولة حوار 
استهدفت الطلبة واملتخصصني في نقاش 
ج���ريء وم��ب��اش��ر ح���ول« آل��ي�����ات احلماية 
التقارير  نظام  اإلنسان  حلقوق  الدولية 
والشكاوى كمثال« مببادرة وتنظيم مركز 
حقوق اإلنسان والدميقراطية »شمس« ، 
الذي يواصل تسليط الضوء على العديد 
وتعزيز  للمجتمع  ال��ه��ام��ة  القضايا  م��ن 
 . واحل���وار  الدميقراطية  مسيرة  ودع���م 
وافتتحت بكلمة رائد غنام ممثل املركز، 
القضايا  مؤكدا حرصه على تبني كافة 
ال��ت��ي تسهم ف��ي اث����راء ال��ن��ق��اش واحل���وار 
 ، هامه  قضايا  ف��ي  البناء  الدميقراطي 
كقضية اليات احلماية في ظل الظروف 

التي يعيشها شعبنا.
حقوق االنسان مسألة وطنية

من جانبه ، راى أستاذ القانون الدولي 
في اجلامعة العربية األمريكية الدكتور 
س��ع��ي��د أب����و ف����ارة ، أن ح��ق��وق اإلن��س��ان 
وح��ري��ات��ه األس��اس��ي��ة، إمن���ا ه��ي مسألة 
وطنية أو داخلية في املقام األول، استنادا 
ال���ى أن امل���ص���ادر ال��وط��ن��ي��ة، إض���اف���ًة إل��ى 
الفاسفة  وإسهامات  الدينية  التعاليم 
واملفكرين االجتماعيني هي التي ينظر 
إليها بوصفها املصدر األصلي لهذه احلقوق 
نقطة  إن   « واض�����اف  احل����ري����ات.  وت��ل��ك 
اإلنسان  لتعزيز حقوق  العمل  في  البدء 
واحل��ري��ات األس��اس��ي��ة، وكفالة االح��ت��رام 
ال���دول عمومًا على  ل��ه��ا، وح��ث  ال��واج��ب 
الصلة  ذات  واألحكام  للقواعد  االمتثال 
بها، تتمثل في الوسائل التي يلجأ اليها 
� ابتداء � على املستوى الوطني داخل كل 
أن يأتي بعد  دول��ة على حدة ،ثم ميكن 
ذلك احلديث عن اآللي�ات الدولية ، ومنها 

نظام التقارير والشكاوي .
اآللي�ات الوطنية احلك�ومية

واكد ابو فارة أن أبرز التطبيقات لهذه 
ما  ال��ذي تضطلع به في  وال��دور  اآلليات 
يتعلق بتعزيز حقوق اإلنسان وحرياته 
األس��اس��ي��ة وت��ق��ري��ر ال��ض��م��ان��ات ال��ازم��ة 
بيان  ف��ي  تتمثل   ، ب��ه��ا  التمتع  لكفالة 
عمومًا  احلكومية  اآلل��ي��ات  ه��ذه  ماهية 
وحدود الدور الذي تقوم به في تعزيزها 
احلكومية  اآلل��ي��ات   ، وم��ن��ه��ا  وحمايتها 
حلماية حقوق اإلنسان ، فالدول تنص في 
دساتيرها الوطنية أو قوانينها األساسية 
حماية  على  تشدد  التي  األح��ك��ام  على 
أن  وق��ال:  األساسية.  واحل��ري��ات  احلقوق 
اإلن��س��ان  حل��ق��وق  العاملي  فيينا  »م��ؤمت��ر 
الذي انعقد في عام 1993، أشاد بأهمية 
املذكورة  اآلليات  به  الذي تضطلع  الدور 
من أجل تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، 
لانتهاكات  التصدي  مستوى  على  سواء 
احلاصلة، أو على مستوى اإلسهام في نشر 

خال ندوة نظمها مركز »شمس«:

 التأكيد على أهمية اآلليـات الوطنية احلكـومية 
واألهلية كخطوة أولى وأساسية حلماية حقوق اإلنسان

ثقافة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية 
لدى عموم املواطنني وفي مراحل التعليم 
لآلليات  الفعلي  اإلسهام  أن  وبني  كافة«. 
ال��وط��ن��ي��ة ف��ي م��ج��ال ت��ع��زي��زه��ا م��ره��ون � 
بالدرجة األولى � مبدى ما تتمتع به من 
اس��ت��ق��ال حقيقي ف��ي م��واج��ه��ة ال��دول��ة، 
اخلاصة  اإلج���راءات  مرونة  م��دى  وكذلك 
إض��اف��ًة  إل��ي��ه��ا،  ال��ل��ج��وء  كيفية  بتحديد 
أو  باآلليات  تربطها  التي  الروابط  ملتانة 
املؤسسات األخرى العاملة في هذا املجال، 
أو  احلكومية  الدولية،  أو  الوطنية  س��واء 

غير احلكومية.
اآلليات الوطنية غير 

احلكومية
واوض�����ح اس���ت���اذ ال��ق��ان��ون ال���دول���ي، أن 
الوطنية غير احلكومية عمومًا  اآلليات 
اإلنسان  حقوق  تعزيز  في  مميز  دور  لها 
املشاهد، في الوقت الراهن، و تضطلع بدور 
احلقوق  تعزيز  مجال  في  ومتزايد  مهم 
وكفالة االحترام الواجب لها، على املستوى 
الوطني، بالنسبة إلى العديد من الدول ، 
واضاف » أنه على الرغم من أن ما اصطلح 
على وصفه مبنظمات حقوق اإلنسان هي 
فيما  االهتمام  ج��ل  تستغرق  تكاد  التي 
الوطنية  اآلل��ي��ات  عن  باحلديث  يتعلق 
اإلنسان،  حقوق  حلماية  احلكومية  غير 
امل��ذك��ورة على هذه  اآلل��ي��ات  أن قصر  إال 
� بحسب  ي��ن��ط��وي  وح���ده���ا،  امل��ن��ظ��م��ات 
التضييق  من  كبير  قدر  على   � اقتناعنا 
اإلن��س��ان  امل��ف��ه��وم. فمنظمات ح��ق��وق  ف��ي 
الوطنية، وإن كانت � وبحق � هي التي تعنى 
أكثر من غيرها بقضايا باحلقوق ، إال أن 
هذا ال ينفي حقيقة أن ثمة آليات أخرى 
املهنية؛  كالنقابات  أهمية،  عنها  تقل  ال 
اجلمعيات  وب��ع��ض  ال��ع��م��ال،  و  احمل��ام��ني 
واملنظمات األهلية . وبني إن املنظمات غير 
احلكومية على اختاف أنواعها ، أخذت 
تكتسب   � خلت  ع��دي��دة  س��ن��وات  ومنذ   �
الوطني  املستوى  على  متزايدة،  أهمية 
وال��دول��ي إل��ى احل��د ال��ذي لم يعد ممكنًا 
معه جتاهل دورها.وذكر ان تلك املنظمات 
الرسمي،  غير  طابعها  و  باملرونة  تتميز 
األمر الذي ميكنها من االستجابة بسرعة 
األف��راد. الحتياجات  مباشر  نحو  وعلى 

والقدرة على توفير خدماتها على مستوى 
على   � القيام  وعلى  الشعبية،  ال��ق��واع��د 
وجه اخلصوص � بأنشطتها في مجتمعات 
نائية.واالستقال  مناطق  في  أو  فقيرة 
امل����وارد  الن��ه��ا تعتمد ف��ي مت��وي��ل��ه��ا ع��ل��ى 
املالية والبشرية التطوعية، ولذلك فهي 
تعتبر متحررة � إلى حد كبير � من القيود 
احلكومية، التي عادًة ما حتد من فعالية 
العمل الرسمي.واشار الى ان تلك املنظمات 
وبخاصًة العاملة في مجال حقوق اإلنسان 
� تواجه بعض الصعوبات التي  والتنمية 
تقلل، أحيانًا، من قيمة هذا الدور ونطاقه 
والتي  ذاتها،  الوطنية  ومنها احلكومات   ،
ما تفتأ من حني إلى آخر تصر على وضع 
عدم  مثل  املنظمات  هذه  أم��ام  العراقيل 
أو   ، القانوني  االعتراف  أو  الغطاء  منحها 
أنشطتها  ف��ي  ص���ارخ  نحو  على  ال��ت��دخ��ل 
وبرامج أعمالها، أو احلمات املستمرة ضد 
نشطاء حقوق اإلنسان، أو تضييق اخلناق 
عليها في النواحي املالية. وبني ان جانبًا 
احلكومية  غير  الوطنية  املنظمات  م��ن 
كثيرًا  اإلنسان،  مجال حقوق  في  العاملة 
أنشئت  وال��ت��ي  أه��داف��ه��ا  م��ا تنصرف ع��ن 
أخ��رى، مما  أمور  من أجلها لتستغرق في 
املقام  ف��ي  سياسيًا  طابعًا  عليها  يضفي 
األول. كما أن جانبًا آخر من هذه املنظمات 
سرعان ما يتحول إلى منظمات نخبوية أو 
منتديات خاصة لبعض األفراد، ناهيك 
عن أن صنفًا ثالثًا منها يبالغ في توطيد 
رغبًة  األجنبي،   « اخل��ارج   « مع  عاقته 
في ضمان استمرار مصادر التمويل، وذلك 
على حساب إقامة روابط حقيقية وراسخة 

مع » الداخل » الوطني.
نظام التقارير والشكاوى

وب���ني ال��دك��ت��ور أب���و ف���ارة كيفية رف��ع 
لتسهيل  إج��راءه��ا  يهدف  التي  التقارير 
اللتزاماتها  م��ا  دول���ة  أداء  علي  اإلش���راف 
.وميكن  املتحدة  األمم  ميثاق  مبقتضي 
القول إن نظام التقارير في اآلونة الراهنة 
أهمها   ، دول��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ات  ع���دة  تشمله 
للحقوق  ال���دول���ي  ال��ع��ه��د   : منها  ي��ل��ي  م��ا 
الدولية  االتفاقية   ، واملدنية  السياسية 
العنصري  التمييز  أش��ك��ال  ك��اف��ة  إلزال���ة 

التمييز  أش��ك��ال  ك��اف��ة  إزال����ة  ،ات��ف��اق��ي��ة 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  ؛  امل��رأة  ضد 
وغيره من أشكال املعاملة القاسية أو غير 
اإلنسانية أو احلاطة من كرامة اإلنسان ) 
جلنة مكافحة التعذيب ( ؛ اتفاقية حقوق 
الطفل االتفاقية الدولية ملكافحة جرمية 
األب��ارت��ه��ي��د وال��ع��ق��اب عليها .واض���اف أن 
أجهزة الرقابة املنشأة مبوجب املعاهدات 
القانون  إط��ار  ف��ي  رئيسي  ب��دور  تضطلع 
، فهي ال تراقب  اإلن��س��ان  ال��دول��ي حلقوق 
قبلتها  ال��ت��ي  االل���ت���زام���ات  أداء  ف��ح��س��ب 
،وإمنا تهتم  املعاهدة  الدول األط��راف في 
أيضًا من خال تعليقاتها وأرائها والنتائج 
التي تصل إليها في تنفيذ قواعد حقوق 
األمم  أجهزة  لبعض  ان  .واوض��ح  اإلنسان 
سلطات   ، امل��ث��ال  سبيل  ع��ل��ي   ، امل��ت��ح��دة 
وص��اح��ي��ات واس���ع���ة ف���ي م��ن��اق��ش��ة مثل 
يتفق  أن  للمجلس  ،فمثًا  التقارير  هذه 
مع الوكاالت املتخصصة على أن تتضمن 
تقاريرها إليه بيانًا عن التقدم الذي مت 
،وتفصيات  العهد  تطبيق  ف��ي  إح���رازه 
اتخذتها  التي  والتوصيات  للمقترحات 
األجهزة املعنية من الوكاالت املتخصصة 

في هذا الشأن.
وح���ول األه����داف ال��ت��ي ي��ح��رص نظام 
التقارير علي حتقيقها ، كشف احملاضر في 
اجلامعة العربية االمريكية على أن رفع 
وترمي   ، بحتة  إجرائية  مسألة  التقارير 
اللتزاماتها  طرف  دول��ة  كل  استنفاد  إلى 
برفع تقارير إلى اجلهاز املختص ، واضاف 
وعلى العكس، فإن عملية إعداد التقارير 
ورفعها ممكن ،بل ويجب أن حتقق أهدافًا 
ال��دول��ة  ع��دي��دة ،ه��ي التحقق م��ن ق��ي��ام 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ش��ام��ل��ة  م��راج��ع��ة  بعملية 
بتشريعاتها الوطنية ،والقواعد اإلدارية 
واإلجراءات واملمارسات وضمان أن تراعي 
الدولة املوقف الفعلي في ما يتعلق بكل 
األس��اس  ،وتوفير  أس��اس منظم  حق على 
لتطور سياسات واضحة ومحددة .وتسهيل 
وتشجيع اشتراك كافة قطاعات املجتمع 
السياسات  وم��راج��ع��ة  وتنفيذ  صنع  ف��ي 
ميكن  أس��اس  وتوفير  الصلة  ذات  العامة 
إليه  باالستناد  والدولة  اللجنة  من  لكل 
معاينة مدى التحقق الذي مت احرازه في 
،ومتكني  التعاهدية  بااللتزامات  الوفاء 
الدولة من تطوير فهم أفضل للصعوبات 
وضمان  لتعزيز  جهودها  تعترض  التي 
بني  املعلومات  ت��ب��ادل  تسهيل   . احل��ق��وق 
للمشكات  أفضل  فهم  ،وت��ط��وي��ر  ال���دول 

العامة التي تواجهها الدول .
ماحظات عامة على نظام التقارير

واكد الدكتور ابو فارة ، انه على الرغم 
فعالة  آل��ي�����ات  تعتبر  ال��ت��ق��اري��ر  أن  م��ن 
ال���دول األط���راف في  أداء  ل��إش��راف على 
،فإن ثمة  اإلنسان  اتفاق دولي حلقوق  أي 
في  املؤسسية  الضعف  نقاط  من  العديد 
،فإذا  املتحدة  األمم  أنشأته  الذي  النظام 
تقارير  ب��رف��ع  تتعهد  احل��ك��وم��ات  ك��ان��ت 
عندما يطلب اجلهاز ذلك ، فإنه ال توجد 
التقارير سواء في  آلية لضمان رفع تلك 
الوقت احملدد أو على اإلطاق ،هذا إلى أن 
أجهزة اإلشراف التي تتلقى هذه التقارير 
أداء  على  الدولة  حمل  سلطة  متلك  ال   ،
احملاضر  وق��ال   . التقارير  برفع  التزامها 
في كلمته » وألن التقارير التي ترفع إلى 
احلكومات  تعدها  إمنا  املختصة  األجهزة 
– أن يشتمل  ، فمن احملتمل بل والغالب 
اللتزاماتها  أدائ��ه��ا  على  يبرهن  م��ا  على 
ما  حكومة  ترفع  أن  املتصور  غير  وم��ن   .
انتهاكاتها  ب��ح��االت  دول��ي  جلهاز  ت��ق��ري��رُا 
للحقوق املعترف بها ، أو التي فشلت فيها 
أو  املناسبة  األداء  معايير  استيفاء  ف��ي 
الصلة  ذات  امل��ع��اه��دة  مب��وج��ب  املطلوبة 
إمنا  التقارير  نظام  فعالية  ،فإن  ،وعليه 
الذي  اجلهاز  ق��درة  على  تعتمد  باألساس 
يتولى اإلشراف على التعرف على املوقف 

الفعلي في داخل هذه الدول .
إجراءات التحقيق

مناهضة  اتفاقية  ان   ، املتحدث  واك��د 
املعاملة  أش��ك��ال  م��ن  ،وغ���ي���ره  ال��ت��ع��ذي��ب 
القاسية أو غير اإلنسانية أو احلاطة من 
كرامة اإلنسان ،تنص على إجراء التحقيق 
، فاملادة 20 تنص على أن جلنة مكافحة 
معلومات  تلقي  سلطة  متلك  التعذيب 
رأت  ،ف����إذا  ال��ت��ع��ذي��ب  ب���ادع���اءات  تتعلق 
صحيحة  تلقتها  التي  املعلومات  اللجنة 
ت��رت��ك��ز ع��ل��ى أس��اس  أدل���ة  وتشتمل ع��ل��ى 

صحيح ،كارتكاب التعذيب بشكل منظم 
في إقليم دولة طرف ،فإنها تدعو الدولة 
املعلومات  بحث  في  التعاون  إل��ى  املعنية 
بشأن  الغرض ماحظاتها  لهذا  ترفع  وأن 
تلك املعلومات ،وبعد بحث هذه املعلومات 
وغيرها من األدلة املتاحة ،قد تقرر اللجنة 
تسمية واحد أو أكثر من أعضائها إلجراء 
حتقيق سري عاجل ، فإذا ما قررت ذلك 
إلى  املعنية  ال��دول��ة  تدعو  اللجنة  ف��إن   ،

التعاون إلكمال التحقيق
بعض اجلوانب اإلجرائية 

األخرى
واكد خبير القانون الدولي ، انه يجوز 
احلالية  االتفاقية  في  ط��رف  دول��ة  ألي��ة 
أخ��ل��ت  ق���د  أخ����رى  دول����ة  أن  رأت  ه���ي  إن 
بأحكام العهد أن تلفت نظرها لهذا األمر 
عن طريق تبليغ مكتوب ، وعلى الدولة 
التي تسلمت التبليغ أن تقدم تفسيرًا أو 
بيانًا مكتوبًا خال ثاثة أشهر من تاريخ 
استامها له، كما يجوز ألي من الدولتني 
الطرفني في حالة عدم تسوية األمر مبا 
ي��رض��ي ال��ط��رف��ني خ���ال س��ت��ة أش��ه��ر من 
للتبليغ  املتسلمة  الدولة  استام  تاريخ 
اللجنة بإخطار  إلى  األمر  أن حتيل  األول 
أما   ، األخ���رى  ال��دول��ة  وإل��ى  إليها  توجهه 
شروط قبول الطعن ال تنظر اللجنة فيما 
يحال إليها من أمور قبل أن تستيقن من 
استنفاد كافة طرق التقاضي احمللية ،إال 
إذا كان تطبيق هذه الطرق قد تأخر لفترة 
غير معقولة ،كما يجوز للجنة أن تعرض 
،أم��اً  الدولتني  على  احلميدة  مساعيها 
على  للمسألة  ودي  حل  إل��ى  الوصول  في 
أس��اس اح��ت��رام حقوق اإلن��س��ان وحرياته 
األس��اس��ي��ة . واض�����اف ي��ج��وز أن ت��ش��ارك 
الدولتان في اجتماعات اللجنة ،كما تضع 
اللجنة تقاريرها خال 12 شهرًا من تاريخ 
استام اإلخطار .وفي حالة عدم الوصول 
إلى حل ، تقتصر اللجنة على بيان موجز 
بالوقائع على أن ترفع املذكرات املكتوبة 
وسجًا باملذكرات السنوية املقدمة ،ويبلغ 
التقارير إلى الدول املعنية. و يجوز أيضًا 
أن تعني اللجنة _مبوافقة الدول املعنية 
مساعيها  تفرض  توفيق خاصة  جلنة   _
احلميدة على الدولتني أمًا في الوصول 
إل���ى ح���ل ودي ع��ل��ى أس����اس م���ن ن��ص��وص 

االتفاقية .
التظلمات أو الطعون الفردية

واشار الى ان بعض االتفاقيات الدولية 
حل��ق��وق اإلن���س���ان ت��ض��م��ن��ت ال��ن��ص على 
إمكانية بحث شكاوي األفراد من انتهاكات 
هذه  ،ومن  البحث  قيد  االتفاقية  أحكام 
االتفاقيات :البروتوكول االختياري للعهد 
الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
التعذيب  مكافحة  ؛اتفاقية  والثقافية 
أشكال  كافة  إلزال��ة  الدولية  واالتفاقية 
الدولية  واالتفاقية  العنصرية  التفرقة 
حلماية حقوق العمالة املهاجرة وعائاتهم 
البروتوكول  ه��ذا  مبوجب  ان��ه  واوض���ح   .
اإلنسانية  احلقوق  »للجنة  يجوز  فإنه   ،
األف���راد  تعليقات  وت��ب��ح��ث  تتسلم  أن   «
انتهاكات  ضحايا  بأنهم  ي��دل��ون  ال��ذي��ن 
أحد احلقوق املعنية في العهد ،وال يجوز 
للجنة أن تتلقى تظلمات أو طعون فردية 
إذا كانت تتصل بدولة طرف في االتفاقية 
ويلزم  البروتوكول  على  توقع  لم  ولكنها 
_أوال_ أن يكون هؤالء األفراد قد استنفدوا 
اللجنة  وتتمتع   . الداخلية  الطعن  طرق 
بسلطة تقدير »قبول الشكوى أو عدمه ،إذ 
متلك جتاهل التعليقات والتظلمات التي 
أو ال تتمشى ،في  التوقيع  تأتي خلوًا من 
رأي اللجنة ،مع نصوص االتفاقية ،أو إساءة 
البروتوكول  املقررة في  استعمال احلقوق 
تناولها  سبق  قد  كان  أو  التظلمات  برفع 
ب��أي��ة وس��ي��ل��ة م���ن وس���ائ���ل ال��ت��ح��ق��ي��ق أو 
اللجنة  على  انه  .وذك��ر  الودية  التسوية 
،في البداية، أن تلفت نظر الدولة الطرف 
واخلاصة  عليها  املعروضة  التظلمات  إلى 
في  امل��ق��ررة  للحقوق  انتهاكها  ب��ادع��اءات 
العهد .وعلى األجهزة أن تقدم إلى اللجنة 
خال شهرين تفسيرات أو بيانات كتابية 
توضح األمر واحللول التي قامت بإتباعها 
،وفي ضوء ذلك ،تعقد اللجنة اجتماعات 
لتعليقات  وا التظلمات  لبحث  مغلقة 
،وتبعث  ال��دول  من  املقدمة  واملاحظات 
تضمن  أن  .وعليها  الطرفني  إل��ى  برأيها 
مشكاتها  عن  موجزًا  السنوي  تقريرها 

ونبذة مختصرة عن هذه التعليقات .

جنني – تقرير علي سمودي- يرفض 
فريحات  محمد  محمود  صافي  اجلريح 
ال��ي��ام��ون جنوب  ب��ل��دة  م��ن  ع��ام��ا   )17(
جنني التصوير و احلديث وحتى اجراء 
املقابات الصحفية ليشرح صور معاناته، 
ورغ����م ص���م���وده وث��ب��ات��ه واص������راره على 
حتدي الواقع الذي فرضه عليه رصاص 
ملعاق  حوله  ال��ذي  االسرائيلي  االحتال 
يلزم  فانه  اق��ران��ه  كباقي  حقه  وح��رم��ه 
فانك  ت��ش��اه��ده  ان  م��ج��رد  لكن  الصمت 
ال��ك��ث��ي��ر من  ف��ي عينيه  وت��ق��را  ت��ط��ال��ع 
صور الصمود التي يسطرها ككل جريح 
فلسطيني والتي متتزج فيها كل اشكال 
االلم واملرارة، مضافا اليها اثار اجلرح الذي 
الصابرة  وال��دت��ه  اي��ض��ا  م��رارت��ه  تتجرع 
فخرية حسن فريحات، التي ال يقتصر 
دورها على القيام بواجباتها كام لرعايته 
من  للتخفيف  حياتها  ت��ك��رس  ان��ه��ا  ب��ل 
الكثيرة  احتياجاته  وت��وف��ي��ر  معاناته 
كما  االحيان  من  كثير  في  تتالم  والتي 
تقول لعجزها عن توفيرها، بسبب عدم 
ت��وف��ر االم��ك��ان��ي��ات ل��دى اس��رت��ه��ا املكونة 
الفقر  ح��ي��اة  تعيش  وال��ت��ي  نفر   12 م��ن 
والشقاء، علما ان اجلريح صافي ترتيبه 
احلادي عشر في االسرة وهو من مواليد 
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والدة تستصرخ الرئيس ورئيس وزرائه لتوفير كرسي كهربائي البنها املصاب

 فخرية فريحات ..االحتالل يأسر ولديها صافي مشلوال ومحمد محكوما بالسجن 20 عاما
االصابة ومضاعفاتها

بل  االح��ت��ي��اج��ات  ت��ل��ك  راس  وع��ل��ى 
واهمها، كما تقول فريحات، توفير كرسي 
على  ص��اف��ي  يساعد  متحرك  كهربائي 
معاناته،  من  ويخفف  والتنقل  احلركة 
فالرصاص االسرائيلي الذي اصابه خال 
الفقري  العمود  االقصى اصاب  انتفاضة 
والنخاع الشوكي وسبب مضاعفات كبيرة 
وويات حولت حياة ابني جلحيم، بعدما 
كان طالبا مجدا مجتهدا مفعما باحلياة 
، وتضيف صافي لم يكن مطلوبا لقوات 
االحتال، وفي احد االيام وبعدما شارك 
ف��ي ع���رس الح���د االص���دق���اء ف��ي البلدة 
الوحدات  كانت   ، ملنزلنا  عودته  وخ��ال 
جنح  عبر  تتسلل  اخلاصة  االسرائيلية 
الظام الزقة اليامون وتنصب الكمائن ، 
وبشكل مفاجيء بدات باطاق النار مما 

ادى الصابته بشكل مباشر .

جنا من املوت باعجوبة
جنا  ال��وال��دة،  ت��ق��ول  بالغة  باعجوبة 
فور  االطباء  ابلغنا  كما  امل��وت  من  صافي 
وصوله الى املستشفى احلكومي في جنني، 
في  نقل  االولية  االسعافات  اج��راء  وبعد 
حالة اخلطر بني احلياة واملوت ملستشفى 
رام الله احلكومي، ورغم محاوالت االطباء 

ع��اج��ه وان���ق���اذه م���ن امل��ص��ي��ر امل���اس���اوي 
اال ان��ن��ا جت��رع��ن��ا ال��ص��دم��ة االول����ى وه��ي 
اصابته بشلل نصفي الن موقع االصابة 
الشوكي  النخاع  كان مباشرا ومؤثرا على 
أشهر   3 بعد  وتضيف   ، الفقري  والعمود 
من العاج في رام الله ، جرى حتويله الى 
مستشفى ابو ريا ملتابعة التمارين، ولكن 
رغ���م اق��ام��ت��ه ف��ت��رة 8 اش��ه��ر ل��م يستفد 
شيئا ولم تتحسن حالته الطبيه، وكانت 
على  االط��ب��اء  اج��م��اع  الثانية  ال��ص��دم��ة 
نحصل  ولم  دائ��م،  نصفي  بشلل  اصابته 

على أي بارقة امل بعاج او شفاء .
حلظات االلم

الوالدة فخرية وعائلتها  لم تستسلم 
ل��ام��ر ال��واق��ع، وق��رع��ت كما ت��ق��ول كافة 
وكبار  الطبية  امل��راك��ز  وراج��ع��ت  االب���واب 
االطباء املتخصصني وتضيف كلي امل ان 
يتبدل احلال وجند عاجا ولو كان طويل 
االمد ، لكن دون جدوى، فعاد ابني ملنزلنا 
في صورة ال زلنا نبكي ونحن نعايشها في 
او شريعة  قانون  فاي  وثانية،  كل حلظة 
جتيز ذلك؟ وما ذنب ابني ليعيش مشلوال 
احتضنت  االجابة،  تعرف  والنها  لابد؟ 
جهد  كل  لتبذل  صافي  واسرتها  الوالدة 
مستطاع للتخفيف عنه، وتضيف كانت 
البداية خاصة في االشهر االولى صعبة 
تاثر  ال��ذي  صافي  وعلى  علينا  وقاسية 
، ولكن جتمعنا وكل  كثيرا بواقعه املؤلم 
االح��ب��ة ح��ول��ه ل��ن��زرع ف��ي قلبه االمي��ان 
واالمل بقضاء الله وقدره، ورغم ذلك فانه 
يرفض في كثير من االحيان اخلروج من 
عزلته، ويبكي تارة ويتالم اخرى خاصة 
عندما يشاهد اقرانه حتى اني في احيان 
ان  قبل  م��ت  كنت  ل��و  ان��ي  امتنى  كثيرة 
اشاهد ابني مشلوال في هذه الصورة التي 
ابنها  تشاهد  ان  ام  تتمنى  ان  ميكن  ال 
يعيش في ظالها ، فاالقسى من كل شيء 

في احلياة هو الشلل.
التحدي والعجز

وبني االل��م واالم��ل واملعاناة واالح��زان، 
يستوعب  والدته  تقول  كما  صافي  ب��دا 
تغييره  على  العمل  في  ويشارك  الواقع 
وك��ان��ت اول م��ب��ادرة حت��دي اص���راره على 
الدراسة ، وقد شجعناه رغم انه كان في 
البداية يرفض الذهاب للمدرسة، ولكن 
ت��دري��ج��ي��ا وب��ف��ض��ل ح��ب ودع���م اجلميع 
وزماؤه  التعليمية  االس��رة  فيهم  له مبا 
لترتسم  ال��ب��س��م��ة  ع����ادت  امل���درس���ة  ف���ي 

على شفاهه وجت��ددت روح االم��ل لديه، 
االليم  اجل��رح  ذلك  صافي  يقاوم  واليوم 
للنجاح  دراسته  ملواصلة  ويسعى  واملؤلم 
بحاجة  ه��و  ولكن  ال��ع��ام��ة،  الثانوية  ف��ي 
على  يساعده  متحرك  كهربائي  لكرسي 
احلركة ويسهل عليه التحرك في املدرسة 
احد  تبرع  فترة  قبل  وتضيف  والصف، 
بكرسيه  مشكورا  قباطية  من  املصابني 
ورفضه  بحكايته  سمع  بعدما  لصافي 
الذهاب للمدرسة لعدم توفر كرسي، والنه 
توجه الجراء عملية تبرع بكرسيه الذي 
فرح به صافي كثيرا ولكن الكرسي تلف 

ولم يعد صاحلا لاستخدام.
كرسي متحرك

وت��ق��ول ال���وال���دة، ان اس��رت��ه��ا ع��اج��زة 
عن شراء كرسي كهربائي لصافي بسبب 
ظ��روف��ه��م امل��ع��ي��ش��ي��ة ال��ص��ع��ب��ة، ف��زوج��ي 
املريض غير قادر عن العمل ولدينا اسرة 
كبيرة وغالبيتهم طاب في املدارس ومع 
الكرسي،  ثمن  منلك  ال  املسؤوليات  كثر 
رات��ب شهري من  اننا نحصل على  ورغ��م 
جريحا  كونه  لصافي  الوطنية  السلطة 
فانه بالكاد يكفي لتوفير احتياجاته من 
مابس واحتياجات داخلية »حفاظات«، 
وجمعيات  مؤسسات  لعدة  توجهت  وقد 
اناشد  ملساعدتنا لكن دون جدوى لذلك 
توفير  ف��ي  يساعدنا  ان  ح��ي  ضمير  ك��ل 
كرسي متحرك البني ليتمكن من ممارسة 
صافي  بان  علما  طبيعي،  بشكل  حياته 

يدرس في املنزل معتمدا على نفسه.
محمد املعتقل

فريحات  ال��وال��دة  معاناة  تقتصر  وال 
جراء اصابة صافي التي تسببت مبعاناتها 
م��ن ع���دة ام����راض وم��ش��اك��ل ص��ح��ي��ة، بل 
تعيش معاناة اخرى جراء اعتقال جنلها 

محمد
جلبوع  سجن  ف��ي  القابع  عاما   )30(
والذي يقضي حكما بالسجن الفعلي ملدة 

14 عاما اضافة ل6 شهور .
فرحلة االلم في اعتقال محمد االبن 
الثاني في اسرتها بدأت قبل 14 عاما كما 
االحتال  ق��وات  اعتقلته  عندما  تقول 
ووجهت  عاما   15 بعمر  وهو  الداخل  في 
له تهمة قتل اسرائيلي واالنتماء لتنظيم 
م��ع��اد وت��ض��ي��ف ف��وج��ئ��ن��ا ب��ق��ي��ام ق���وات 
االحتال باعتقاله واخضاعه للتحقيق 
القاسي، وعشنا حلظات صعبة ومريرة في 
ظل انقطاع اخباره عقب اعتقاله مرت 9 

أشهر وهو يقبع في حتقيق سجن اجللمة 
واالحتال ينكر مكانه وسبب اعتقاله، 

حتى حوكم بذلك احلكم القاسي.

عقوبات قاسية
فرضت  فريحات  تقول  احلكم  وبعد 
املخابرات عدة  ادارة السجون وبقرار من 
ع��ق��وب��ات ب��ح��ق��ه، ف��ع��زل ف���ي ال��زن��ازي��ن 
حيث  مجدو  ثم  تلموند  في  االنفرادية 
ام��ض��ى 4 س��ن��وات وس���ط ظ����روف صعبه 
حتى نقل جللبوع ، وبني العزل والتنكيل 
حرمنا من زيارته لفترة طويلة ، واحيانا 
وبذريعة املنع االمني ال يسمح لنا بزيارته 
سوى مرة واحدة كل 6 أشهر، فاالحتال ال 
يتوقف عن عقابنا وعذابنا وكان معاناة 
االعتقال واحلكم غير كافية. خال ذلك 
تقول الوالدة ، وبسبب الظروف الصعبة 
من  يعاني  اص��ب��ح  محمد  عايشها  ال��ت��ي 
م��ش��اك��ل ف��ي م��ع��دت��ه وع��ي��ن��ي��ه، واه��م��ل��وا 
مبضاعفات  الصابته  ادى  مم��ا  عاجه 
ويرفضون  مستمرة  املأساة  اليوم  وحتى 
تزويده بنظارة ومنعونا من ادخالها على 
الظلم  ه��ذا  يستمر  متى  فالى  حسابنا، 
حقوق  مؤسسات  هي  واي��ن  ابنائنا  بحق 
انتهاكات  م��ن  ل��ه  نتعرض  مم��ا  االن��س��ان 

صارحة تؤثر على حياتهم.

سجن واحد
وصافي  االسير  محمد  عذابات  وب��ني 
الثمن  فخرية  ال��وال��دة  دف��ع��ت  اجل��ري��ح 
قوتها  ورغ��م  فهي   ، وحياتها  صحتها  من 
وصابتها تعاني من الم بالراس والعينني 
واخلواصر والظهر واملفاصل، وتقول جفت 
الدموع ولم يعد لنا سوى الدعاء والصاة 
لنقاوم تلك االمراض الناجمة عن فراق 
ابني  ول��وض��ع  وب��ع��ده عني  اب��ن��ي محمد 
الشلل،  من  يعاني  وال��ذي  اجلريح  صافي 
ورغم اعتزازي بان اسيري واصل دراسته 
الثانوية وجنح في سجنه ويواصل تعليمه 
، وكذلك اص��رار صافي  وحت��دي الظروف 
فانني  واحل���ي���اة،  ب��االم��ل  التمسك  ع��ل��ى 
انهض  عندما  صباح  ك��ل  احل��زن  اعيش 
زالت  ال  محمد  فرشة  فاجد  فراشي  من 
فا  الشلل،  اسير  صافي  واشاهد  خالية 
االمهما  ليخفف  لله  ال��ص��اة  س��وى  اج��د 
ويفرج كربهما ويسعدني بخاصهما من 
جحيم صنعه االحتال فاعاقة صافي ال 
تختلف عن اسر محمد فكاهما يعيش 

رهن االعتقال وفي السجن.

في جريدة 

    وكـــــــــــيل معتمد 
سوبر ماركت سمير جميل النبر واوالده 
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الى اهالي اريحا الكرام  ..
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 اخلليل - جهاد القواسمي - أصبحت 
املواطنون  يسميها  ما  أو  سنوت  منطقة 
مبنطقة البلوطة، غرب بلدة بني نعيم، 
أفرغت جرافات  أن  بعد  ع��ني،  بعد  أث��را 
االح���ت���ال ح��ق��ده��ا ف���ي امل���ك���ان، ودم���رت 
، ومتعن في  كل معالم سفح ذاك اجلبل 

تعذيب سكانها من آل الرجبي. 
 لقد ع��ادت ق��وات االح��ت��ال ونفذت 
البئر  لتدمر  تهديدها، وعادت جرافاته 
واخليمة، وتلقي بأغراض عائلة الرجبي 
أدوات  م��ن  تبقى  م��ا  وتبعثر  ال��ب��ئ��ر  ف��ي 
وأغراض للعائلة، بعد أن هدمت منزلهم 

عائلة الرجبي دمرت السلطات االسرائيلية منزلها  وتهددها بالترحيل عن االرض 
وحظائرهم ودمرت ما حولها من منشآت 
املاضي،  مت��وز  من  والعشرين  احل��ادي  في 
ال��ق��دمي��ة  ال��ب��اص��ات  إل���ى  األس����رة  لتلجأ 
الدولية  اللجنة  ق��دم��ت  أن  إل��ى  كمنزل 

للصليب األحمر خيمة إليوائهم.
ذاك  ع��ل��ى  اخل��ي��م��ة  أن نصبت  ب��ع��د  و 
البئر وهو كل ما تبقى لعائلة الرجبي من 
منشآت في املكان هدد االحتال بالعودة 

لتدمير البئر.
مأساة كبيرة

وقال جمال طلب العملة، مدير مركز 
أبحاث األراضي، أن االحتال اإلسرائيلي 
يتبع سياسة الترحيل وسياسة اإلحال، 
س��ي��اس��ة االس��ت��ي��اء ع��ل��ى األرض وط��رد 
صاحب احل��ق ع��ن وط��ن��ه، مشيرا ال��ى أن 
على  ش��اه��د  خير  األرض  على  احلقيقة 
فالتاريخ  فحسب  املرة  هذا  وليس  ذلك، 
اإلسرائيلي حافل بالشهادات على جرائم 

تفريغ األرض من ساكنيها.
وأشار الى انه بعد أن زار طاقم البحث 
املكان بعد هدم منزل  املركز  امليداني في 
ع��ائ��ل��ة ال��رج��ب��ي  وج���د األس�����رة ال ت���زال 

على  والبقاء  السكن  في  بحقها  حتتفظ 
وفي  القدمي،  الباص  ذاك  في  ولو  أرضها 
البئر، فمأساة  التي نصبت على  اخليمة 
العائلة كبيرة ، وظلم االحتال الذي وقع 

عليهم أكبر.
وأوض���ح العمله أن��ه رغ��م ذل��ك اص��رت 
املرة  وفي  أرضها.  في  البقاء  العائلة على 
دمر  أن  بعد  امل��ك��ان  ال��ط��اق��م  زار  الثانية 
فلم   ) والبئر  ) اخليمة  امل��أوى  االح��ت��ال 
يجد سوى السكون الذي يخيم على املكان، 
وال األطفال في ذاك الباص القدمي  وال 
املسنة التي آثرت البقاء في أرضها .. لم 

يكن سوى اخلراب .
ولفت أنهم وجدوا بئرا دمرته جرافات 
االحتال وجرفت ما حوله، وبضع أدوات 
للمطبخ وخيمة ومابس أطفال قد سويت 
باألرض واختلطت بترابها، وفراش قد مد 
على أنقاض املنزل ..هذا ما تبقى ألسرة 

شردها االحتال، ودمر ممتلكاتها .
وأضاف نعم بقي املكان وبقيت سنوت 
تشهد على سياسة االحتال الذي يدعي 

السام واحترام حقوق اإلنسان .


