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طولكرم – الحياة الجديدة – أوصى مشــاركون في ورشة 
عمل نظمها مركز «شمس» بضرورة تنظيم حمالت توعية 
للرأي العام لدعم مكافحة الفساد، ونشر التقارير الحكومية 
في الوسائل االعالمية بشكل دوري لفضح أشكال الفساد 
وممارســاته والتحقيقات والتدابير القانونية المتخذة ضد 
المخالفين. وضرورة ترسيخ قيم النزاهة من خالل اصالح 
األطر المؤسساتية والقانونية للدولة، وضرورة المشاركة 
المجتمعية التي تشمل مؤسسات المجتمع المدني والقطاع 
الخاص ووســائل االعالم والمؤسســات الدينية، وضرورة 

تطوير القيم الفردية والشخصية.
وكان المشاركون يتحدثون خالل اللقاء الموسع الذي عقده 
مركز حقوق االنســان والديمقراطية « شمس» مع ممثلي 
مؤسســات المجتمع المدنــي والمواطنين فــي بلدة عالر 
بمحافظة طولكرم، وذلك ضمن أنشــطة مشــروع المثل 
الشــعبي ودوره في مكافحة الفساد والممول من االئتالف 
من اجل النزاهة والمساءلة (أمان)، وافتتحت اللقاء مديرة 
المشروع المحامية حنان الحصيني، التي أكدت على تكامل 
المنظومة الثقافية والقوانين في مكافحة الفساد، وقالت 
ان تلك اللقاءات تهدف الى العمل مع مؤسســات المجتمع 
المدنــي والمواطنين للوقوف على التحديــات والمعيقات 
التي تحول دون مكافحة الفســاد، والى توعيتهم باألمثال 
الفلســطينية ســواء التي تكافح أو تحض على ممارســة 

الفساد بكل أشكاله. 
وقال المدرب بشــار الديك ان الفســاد هو اساءة استخدام 
الســلطة، لتحقيــق منافع شــخصية لمصلحة شــخص أو 
جماعة، والفساد يمارس باتجاهين يشمل القطاعين العام 
والخاص، ويشــيع فــي ظل الحكم الســيئ، وحيثما تكون 
األجهزة الرقابية مهمشــة، في ظل ذلك فان الفساد يقف 
عائقاً أمام عجلة التنمية، ويحول دون جذب االســتثمارات 
األجنبيــة الى البــالد، واألكثر من ذلك يــؤدي الى تعميق 
الفجــوة بين األغنيــاء والفقراء وتهميشــهم، ويحجب عن 
الدولــة المســاعدات والمعونات الدولية.فالفســاد نقيض 
العدالة ألنه ظلم مقنع، واستغالل مقنع، وتعطيل مقنع، 
بل تعطيل مكشوف للمؤسسات والقوانين واألنظمة التي 
كثيــراً ما يتم اخضاعها لمصلحة الفاســدين اما بالترغيب 
أو بالترهيب، ودائماً عبر ســلطة تتحكم بها أموال هؤالء 
الفاســدين الستخدامها كأداة الستشــراء الفساد وحمايته 
وصــوالً الــى «مأسســته» وتطبيع العيش معــه، وتكييف 
نظام القيم في المجتمع لكي يتحول الفساد الى «فضيلة» 
يلخصها المثل الشــعبي الشــائع: «الشــاطر ما بيموت»، 
والشــطارة هنا هي فن من فنون الفهلوية التي يمارسها 
الفاســدون. وقال ان المفارقة أن تصبح كلمة (فساد) من 

كثــرة تكرارها مفردة عادية وباردة وال تثير االســتغراب، 
بينمــا كانت هذه المفردة حتى عقود قليلة خلت (تصدم) 
حين تستخدم بمدلوالتها األخالقية والتربوية واالجتماعية 
اذا ما اســتثنينا بالطبــع المفهوم الفلســفي لهذه الكلمة 
والتي لها مدلول آخر يختلف تماما عن االستخدام الشائع.

وان مكافحة الفساد الذي يعد سلوكاً غير مقبول اجتماعياً 
ويتنافى مع قيم ومعايير وثقافات ذلك المجتمع من خالل 
تفعيل قانون العقوبات بحق المفسدين أو الذين يمارسون 
الفساد بجميع أشكاله وفرض الرقابة على المسؤولين في 
مؤسســات الدولة فضال عن التوعيــة االعالمية للمواطن 
بحقوقه وواجباته والتأكيد على أسس التربية الحديثة مع 
محاولة بناء برامج لتعديل السلوك الفاسد. وترسيخ قيم 
وثقافــة النزاهة التي تشــيد بالجوانــب األخالقية والقيم 
المرتبطــة بقيام الفرد بــأداء مهامه مثل األمانة والصدق 
واالخــالص والحفــاظ علــى المــال العــام ولتحقيق هذه 
األهداف يتطلب معرفة النظام الثقافي السائد والمتغيرات 
االجتماعيــة واالقتصادية والسياســية وذلــك أن تغييرات 

تحصل في هذا المجال ينتح عنها تغيرات في السلوك.
وقــال ان الفســاد يشــكل عقبــة كأداء في طريــق انجاز 
المهام التي ينشــدها المجتمع، كون الرشوة والمحسوبية 
والواسطة واستغالل النفوذ وهدر المال العام، تضيف أعباًء 
جديدة على كاهل المواطنين، وتتســبب في ســوء توزيع 
الدخــل القومي توزيعاً عادالً بين أبنــاء المجتمع، واألكثر 
من ذلك عندما تتســع دائرة الفســاد ويرتفع الطلب على 
الرشوة من المسؤولين الفاسدين، تتأثر سلباً على التنمية 
االقتصادية برمتها، فتتراجع معدالت النمو وكفاية االنتاج، 
كون الفساد، يشكل قيداً على حرية المنافسة، فيعمد الى 
تقييدها، األمر الذي يؤدي الى تردي المســتوى المعيشي 
للفقــراء، وعندها تتســع الفجــوة بين األغنيــاء والفقراء، 
وتتعمق ظاهرة االستقطاب االجتماعي وتتراجع الخدمات 
العامة (كالصحــة والتربية والتعليــم)، نتيجة ادارتها من 
قبل مدراء فاســدين، ينهبون القســم األكبر من األموال 

المخصصة لالنفاق العام.
وقــال ان البيئة الفاســدة تنطوي على آثارٍ ســيكولوجية 
مدمــرة للمجتمــع، اذ يضعــف الشــعور بالمواطنة وتهتز 
ثقة الناس بالدولة ومؤسســاتها، واذا ما استمرت مشكلة 
الفســاد طويــالً ربما تتســبب فــي انهيار الحكــم الجيد، 
كونــه يمثل انتهــاكاً صارخاً للحقــوق والواجبات، فيؤدي 
الى تآكل الرأســمال االجتماعــي، ويضعف من الدور الذي 
تلعبه القوانيــن واألنظمة النافذة في حياة البالد، ناهيك 
عن انتهاك الشــرعة السياســية، وعندها يصل المواطن 
الى قناعة ال جدوى من محاربة الفســاد ســوى القبول به 

والتعايــش معه، فتشــهد البــالد نزوحاً غير مســبوق من 
الكفاءات والمؤهالت الى الخارج.

وقال ان المشــاكل التي يطرحها الفســاد تهدد اســتقرار 
المجتمــع وأمنه، وتقوض قيم األخــالق، وتعرض التنمية 
االجتماعية واالقتصادية والسياســية للخطر. ويبرز القلق 
من الصالت القائمة بين الفســاد وســائر أشكال الجريمة، 
وخاصــة الجريمــة المنظمــة والجريمــة االقتصادية، بما 
فيها غســل األموال.وقال ان ترسيخ قيم وثقافة النزاهة 
واعادة بناء شخصية الفرد ترتبط باشاعة القيم التربوية 
والدينيــة واألخالقيــة وهي جــزء من منظومــة أخالقية 
متكاملة ومترابطة، حيث ان اعادة بناء الشــخصية أو على 
وجــه الدقة اعادتها الى قيمها األصيلة التي نشــأت عليها 
ثــم انحرفت عنها بســبب الظروف الصعبــة التي يمر بها 

الشعب الفلسطيني. 
وقال ان الشــخصية الفلســطينية في حقيقتها شــخصية 
ســوية محبة في طبيعتها للخيــر وهذه الصفات االيجابية 
مستمدة من روح الحضارة الفلسطينية القديمة ومن قيم 
الشرائع الســماوية وفي مقدمتها القيم الحضارية، لذلك 
فان ترســيخ قيم وثقافة النزاهة في مثل هذه الشخصية 
ال يجد عقبات كبيرة في ظروف االستقرار والعدالة وتكافؤ 

الفرص والرفاهية االقتصادية وسيادة القانون.

وفي معرض رده على تشــخيص ظاهرة الفساد وأسبابها 
وعواقبها. حيث يقف وراء تفشــي ظاهرة الفساد مجموعة 
من األســباب وفــي مقدمتهــا ضعف مؤسســات المجتمع 
المدني.و تهميش دور المؤسسات الرقابية، وتكون تعاني 
من الفســاد هي نفسها.وتهميش الســلطتين التشريعية 
والقضائية.توفر البيئة التاريخية واالجتماعية والسياسية 

التي تنتج الفساد.
وشدد المشاركون على ضرورة ترسيخ قيم وثقافة النزاهة 
من خالل اشاعة الثوابت األخالقية واالخالص وهذه القيم 
ليســت طارئة على الشخصية الفلسطينية، كما يمكن أن 
تكون األسرة هي النواة األولى مروراً بالمدرسة والجامعة 
والحياة العملية مكانا للتنشئة االجتماعية فضال عن دراسة 
ظاهرة الفساد بجميع أنواعها المالي واالداري والفكري من 
خــالل الكثير من البحوث والدراســات والندوات وتشــجيع 
أقســام الدراســات العليــا بالبحث واســتخدام المنهجيات 
العلمية للكشف عن خفايا الشخصية وبالذات علم النفس 
السياسي الذي يؤثر بمجاالت واسعة في االختبارات لكشف 
العيــوب النفســية.وبضرورة وضــع اســتراتيجيات علمية 
ومعرفية لتغيير اتجاهات المجتمع من المظاهر الســلبية 
الى المنظومات االيجابية بطرق وأساليب علمية تستخدم 

تقنيات سيكولوجية الدعاية.

فياض عبد الكريم فياضتعاونيات

استحقاق ايلول (1)
دخلنا شهر آب، والشهر المقبل هو ايلول، وفي شهر ايلول هناك 
االستحقاق على  المتحدة وهذا  االمم  لنا في  استحقاق وطني 
محورين، االول وهو التقدم لمجلس االمن بطلب عضوية دولة 
فلسطين في االمم المتحدة، والمحور الثاني هو قبول الجمعية 
العمومية للدولة.... ومجلس االمن مكون من خمسة عشر عضوا، 
خمسة منهم دائمون وعشرة يتغيرون دوريا، الدول دائمة العضوية 
هي اميركا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا اما العشرة فهم 
افريقيا  افريقيا (جنوب  (الهند ولبنان) وعن قارة  عن قارة اسيا 
ونيجيريا والغابون) وعن قارة اوروبا (المانيا والبرتغال والبوسنة 
والهرسك) ومندوبان من اميركا الالتينية هما (البرازيل وكولومبيا) 
من هذه الدول الخمس عشرة هناك تسع دول تعترف بفلسطين 
كدولة حدودها عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وهذه الدول 
التسع هي (لبنان، الهند، روسيا، الصين، جنوب افريقيا، نيجيريا، 
البرازيل، الغابون والبوسنة والهرسك) يعني هذا ان ست دول لم 
تعترف بدولة فلسطين كدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها 
المانيا،  فرنسا،  بريطانيا،  (اميركا،  هي  الدول  وهذه  القدس 

البرتغال وكولومبيا). 
من اجل قبول العضوية يجب أوالً تقديم طلب الى االمين العام 
لالمم المتحدة تعلن فيه الدولة المتقدمة بالطلب التزامها بميثاق 
االمم المتحدة وذلك حسب المادة 58 من النظام الداخلي لالمم 
المتحدة. ثانياً يقوم االمين العام فورا بعرض طلب العضوية على 
الى  الطلب  الممثلين في مجلس االمن ويرسل نسخة من هذا 
الجمعية العمومية، وممثلو مجلس االمن يقومون بدراسة الملف 
والتعليق عليه وارساله الى الدورة العادية للجمعية العامة بما ال 
يقل عن 35 يوما يعني ذلك 20 آب.... وثالثاً وهو المهم، ان يقوم 
مجلس االمن بدراسة الملف والتصويت على عضويته وقبوله او 
الى جانب  العضوية يجب ان يصوت  رفضه.... ومن اجل قبول 
القرار 9 اصوات من اصل 15 عضوا شريطة عدم استخدام الفيتو 
الفيتو فان الصفحة  التصويت، في حالة استخدام اي دولة  في 

تطوى وينتهي التداول فيها في مجلس األمن لهذه الجلسة...
بدولة  معترفة  حاليا  دول  تسع  هناك  الفلسطينية  حالتنا  في 
فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس ولكن ما يقلقنا 

هو الفيتو االميركي المؤكد حدوثه.
اذن االعتراف بعضويتنا في االمم المتحدة مرهون بعدم استخدام 
النتيجة  االيجاب ترسل  فيتو وتسع اصوات مضمونة. في حالة 
اما في حالة  القرار واقراره،  العمومية للتصويت على  للجمعية 
السالب وهو عدم القبول في مجلس األمن فان الدولة المتقدمة 
بها  العمومية لالعتراف  الجمعية  التقدم بطلب من  وهي عليها 
كدولة ويلزم هذا االعتراف موافقة ثلثي االعضاء الـ 193 دولة 
في العالم حاليا، واذا تمت الموافقة في الجمعية العمومية على 
المتحدة  االمم  ولكنها غير عضو في  دولة  فانها تصبح  الدولة 
وتعيد الجمعية العمومية الطلب مرة ثانية لمجلس األمن العادة 

النظر به مرة اخرى.
لقد استقل االردن الحبيب عام 1946 وتأسست المملكة االردنية 
الهاشمية عام 1946 ولكنها كانت كل عام تقدم طلبا لقبولها 
عضوا في االمم المتحدة وكان االتحاد السوفياتي يستخدم الفيتو 
الفيتو استخدم ضد  ضد االردن حتى عام 1955 يعني ذلك ان 
انضمام االردن تسع مرات واستخدم ضد اليابان ايضا مرات عديدة. 
امتنا العربية على المحك، وبترول العرب على المحك، ومليارات 
النفط على المحك، ونحن كشعب فلسطيني على المحك. هل 
نوقف المناكفات الداخلية ونشد ايادينا مع السلطة في مشوارها 
الصعب وان نبتعد عن كل ما يرفع الضغط ويعطي المجال للتفكير 
الصحيح من ذوي العقول لتعمل وتفكر في ايلول... جهود الكل 

مطلوبة باليد والقول والقلب والدعاء الى اهللا. 
Fayyad@live.com
www.fayyad-pl.org

في ورشة عمل نظمت ببلدة عالر بطولكرم

التوصية بضرورة تنظيم حمالت نوعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد

في غزة .. طائرات األباتشي تصادر طبلة المسحراتي
غــزة - الحيــاة الجديــدة - نفوذ 
البكر ي- اضاءة الفانوس .. طبلة 
المســحراتي .. من أكثر االشــياء 
المرتبطة بشــهر رمضــان والتي 
يفــرح بها االطفال بشــكل خاص 
عندمــا يجتمعــون مــع بعضهــم 
البعض حول الفوانيس ويرددون 
الرمضانيــة وينتظرون  األغانــي 
كذلك موعد السحور ويخرجون الى 
شرفات ومداخل البيوت والحارات 
المســحراتي  طبلــة  لمشــاهدة 
واالســتماع الى كلماته ونصائحه 

التي تشير الى موعد السحور.
ومــع بــدء األيــام األولى للشــهر 
الفضيــل والتي تزامنت مع شــهر 
آب اللهــاب اال ان هــذا لــم يمنــع 
األطفــال مــن ممارســة بعــض 
األلعــاب ال ســيما وان العديد من 
العائــالت تقدم المزيد من الدعم 
والتشــجيع لهــم وتكافئهم على 
صومهــم اال ان هــؤالء االطفــال 
الذيــن يحاولــون الفــرح يفاجأون 

بالقصــف االســرائيلي المفاجــئ 
وأزيــز الطائرات التــي تحلق بين 
الفينــة واألخرى ومــن مدينة الى 
اخــرى وتثيــر حالــة مــن الترقب 
بين صفــوف المواطنيــن والذين 
يســمعون دوي الصواريــخ مثلما 
حدث فجر أمس في شمال وجنوب 

غزة.
وفــي ظــل التحليــق المتواصــل 
للطيــران االســرائيلي واالنقطاع 
المتكــرر للتيــار الكهربائــي فان 
العديــد من األطفــال امتنعوا عن 
اللعب او الخروج للحارات خوفا من 

القصف وعتمة الليل.
وفي هذا االطــار، قالت المواطنة 
الطائــرات  ان تحليــق  وائــل  أم 
يخلق حالة مــن القلق المتواصلة 
بيــن أفــراد العائلــة موضحة انه 
في حال اقنــاع اطفالها بالجلوس 
واللعب في ســاحة البيــت او أمام 
شاشــة التلفاز لتتمكن من اعداد 
الوجبات الرمضانية فانها سرعان 

مــا تجدهم حولهــا وترى عالمات 
الخوف عليهم بعد سماعهم لصوت 
الطائرات او حدوث التشويش على 
بث الفضائيات ويتأكدون بأنفسهم 
من وجود الطائرات وتكثر األسئلة 
واالستفســارات وامكانيــة حدوث 

قصف للطائرات.
من جهته، اوضح المســحراتي ابو 
محمــود انــه رغم اعتمــاد الكثير 
مــن الصائميــن علــى اســتخدام 
أدوات التنبيه الخاصة لالستيقاظ 
فــي موعد الســحور اال ان ظاهرة 
المســحراتي مــا زالــت مرغوبــة 
ولديها طعم خاصة للمتعة ســواء 
من خــالل اســتخدام الطبــول او 
ترديد الشــعارات اال انه رغم ذلك 
فــان تحليق الطائــرات االحتاللية 
بصــورة متواصلــة جعــل معظم 
الناس في حالة من اليقظة الدائمة 
ألنهــم يتابعون حركــة الطائرات 
وبالتالي اصبح عمل المســحراتي 
في دائرة الخطر وغير المســموع 

بعد ان سيطر أزيز الطائرات على 
كل األصوات والمنبهات.

وأكد العديد من االطفال لـ «الحياة 
الجديدة» انهم يشــعرون بالخوف 
الحقيقي جراء التحليق المتواصل 
عائالتهــم  ان  كمــا  للطائــرات 
تمنعهم مــن االبتعاد عن عيونها 

خوفا عليهم.
وان كانــت حركــة الطائــرات قد 
المســحراتي  مظاهــر  صــادرت 
فانهــا تعيق ايضا اقامة الطقوس 
والعــادات الرمضانيــة المعروفــة 
خاصة لتلك العائالت التي تقيم في 
المناطــق الحدودية او بالقرب من 
المواقع األمنيــة ومراكز التدريب 
او األنفاق والورش وما شابه رغم 
ان صواريخ االحتالل تستهدف اي 
شيء وفي اي وقت وتحت أي عذر 
ومبرر وبالتالي يتوقع ســكان غزة 
المزيد من االنتهاكات االسرائيلية 
في ظل انشغال الجميع بالثوارات 

العربية واألجواء الرمضانية.

وزير الحكم المحلي يلتقي وفدا
من المجلس الشبابي المحلي في حلحلول

البيــرة - الحيــاة الجديدة - التقــى وزير الحكــم المحلــي د. خالد فهد 
القواســمي في مقر الوزارة امس وفداً من المجلس المحلي الشبابي في 
حلحول بهدف اإلطالع على تجربتهم في المجلس باعتباره جهة مساندة 

لبلدية حلحلول.
 وأكد القواسمي خالل اللقاء على أهمية أن يتعرف الشباب على الواقع والظروف 
المحيطة بشــكل دقيق حتــى يكونوا على علم ودراية بمــا يدور حولهم حتى 
يتمكنوا من التصرف بشــكل أفضل وسليم في مجتمعهم حيث إن كل مواطن 

وأينما كان موقعه معني بالمحافظة على مكاسبه.
واكد القواسمي ضرورة تشجيع المبادرات الذاتية والعمل التطوعي كونه يساهم 

في تعزيز الشعور واالنتماء من قبل المواطن لبلده.
مشيراً إلى ضرورة تشجيع الشباب على االهتمام بطاقاتهم ونشاطاتهم لنقل 
تجاربهم وخبراتهم في المجالس الشبابية المحلية وأن يهتموا بتحديد األولويات 
خالل عملهم حتى يستطيعوا تحقيق أكبر قدر من اإلنجازات. وأن يعملوا على 

دعم العالقات مع المواطنين والمجتمع.
وشــكر الوفد القواسمي على حسن االســتقبال ووصفوا اللقاء باإليجابي وان 
اســتقبال الوزير لهم أدى إلى كســر الحاجز الرســمي ومنحهم الثقة وأشــار 
الوفد إلى أن الهدف من اللقاء كان التعرف على وزارة الحكم المحلي ووزيرها 
واالطــالع آلية عمل الهيئات المحلية والحصــول على معلومات تخص قطاع 

الحكم المحلي.
وأشــار الوفد إلى أهمية تفعيل دور الشــباب من قبل أصحــاب القرار وضرورة 

مساندتهم والوقوف إلى جانبهم والعمل على دعم تجاربهم.

وفد من مديرية الزراعة في المحافظات الشمالية يبحث مع دفاع مدني جنين آليات حماية المحميات
جنين - الحياة الجديدة - بحث وفد 
من مديرية الزراعة في المحافظات 
الشمالية مع مديرية الدفاع المدني 
فــي محافظة جنين آليات النهوض 

بالمحميات الطبيعية والغابات.
جــاء ذلك خالل زيارة قــام بها في 
مديريــة الزراعة بجنين حيث بحث 
الوفــد مع المقدم مهندس ســامي 

حمدان مديــر الدفــاع المدني في 
المحافظــة امكانية تطوير التعاون 
المشــترك بين الطرفيــن وكيفية 
العمل للنهوض أكثر والرقي بحماية 
المحميات الطبيعيــة والغابات في 
المحافظــة حيــث دار النقاش حول 
وضــع خطــة لحمايــة المحميــات 
الطبيعيــة والغابات مــن الحرائق، 

ومناقشــة وضع خطة تشــمل فتح 
خطوط نار في الغابات والمحميات 
الطبيعية وازالة األعشاب ومخلفات 
األشجار وتتضمن عمل حزام ناري 
بحيــث يتــم التنظيف والســيطرة 
على عشــرة أمتار حــول المحميات 
والغابــات وحول الطــرق المحيطة 

باألحراش. 

جانب من ورشة العمل.
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