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لسيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله
في  والتعليم  البناء  ملسيرة  الراعي  األب  وأنتم  لسيادتكم  نتوجه 
تعليماتكم  تصدر  أن  جديد  دراس���ي  ع��ام  أب���واب  على  ونحن  فلسطني 
سابقَا  عنهم  الصادرة  املبدئية  التراخيص  باعتماد  املختصة  للجهات 
والتي على أثرها مت إنشاء وبناء مباني مدرسة بكالوريا الرواد اجلديدة 
أننا نعيش أيامًا صعبة بانتظار افتتاح مباني  في مدينة نابلس، حيث 
املدرسة اجلديدة حيث قامت إدارة املدرسة بتسليم املباني القدمية في 
مؤسسة الشهيد ظافر املصري ، علمَا أن جمعية رواد املستقبل القائمة 
أبناؤنا  وأص��ب��ح  ربحية  وغير  خيرية  جمعية  ه��ي  امل��درس��ة  إدارة  على 

عرضة لفقدان عام دراسي جديد وضياع مستقبلهم.  
ننتظر  كنا  التي  العلمية  املنارة  ال��رواد  بكالوريا  م��دارس  كانت  لقد 
نابلس  دور  لتجدد  عديدة  سنوات  منذ  نابلس  محافظة  في  وجودها 
في احتضانها منذ عقود منارات علمية رائدة، مدرسة النجاح وجامعة 
النجاح الحقَا، وقدمت منوذجًا رائعَا للتعليم وفق منهاج تعليمي مميز 
وخاص جداَ يساهم في تطوير مهارات وقدرات أبنائنا ليكونوا جنوداَ 
في خدمة هذا الوطن، من خالل طاقم تعليمي محلي وأجنبي بخبرات 

يشهد لها اجلميع.
كان التعليم وما زال سالح الفلسطينيني األول في مقاومة اإلحتالل 

ولبنة أساسية تدعم صمودنا بأرض الوطن.
تصدر  أن  األول  واملعلم  احل��ان��ي  األب  وأن��ت��م  سيادتكم  نناشد  إننا 
تعليماتكم للجهات املختصة باعتماد التراخيص الصادرة سابقَا حتى 

يعود أبناؤنا ملقاعدهم الدراسية أسوة بباقي طالب الوطن.
دمتم ذخراً وسنداً جلميع أبناء الوطن ونحن إذ نلتمس مساعدتكم 

بعد أن ضاقت بنا السبل، لثقتنا بحرصكم البالغ على مسيرة التعليم.
أولياء أمور طلبة مدارس بكالوريا الرواد والعاملون بها

حقوق  مركز  عقد  ـ   سمودي  علي  ـ  جنني 
لقاء  امــس  "شــمــس"  والدميقراطية  اإلنــســان 
موسعا مع بلدية كفر الديك وممثلي مؤسسات 
املجتمع املدني واملواطنني في محافظة سلفيت 
ذلك  وعالقة  الفرص  وتكافؤ  الواسطة  حــول 
الشعبي  املثل  مشروع  أنشطة  ضمن  بالفساد، 
ودوره في مكافحة الفساد واملمول من االئتالف 

من اجل النزاهة واملساءلة )أمان(.
وافــتــتــح الــلــقــاء الــدكــتــور عــمــر رحــــال من 
واملفكرين  العلماء  أن  بقوله  "شــمــس"،  مركز 
النفس  وعلم  االجتماع  علم  في  املتخصصني 
إلى  مجتمع  أي  فــي  الــفــســاد  تفشي  يــرجــعــون 
القيم،  منظومة  في  وخلخلة  خلقية،  أزمــات 
تعكس خلاًل في القيم، وانحرافا في االجتاهات 
عن مستوى الضوابط واملعايير التي استقرت 
وشكلت  اجلماعة  حياة  في  تشريعًا  أو  عزمًا 
العامة.  الــوظــيــفــة  كــيــان  فــي  القيمي  الــبــنــاء 
جزءا  اجتماعي  كــواقــع  الفساد  يعـد  ولــذلــك 
املجتمع  إلــى خلل في سلوك  تــؤدي  ثقافة  من 
بحيث يـنظر إلى ظاهرة الفساد في مؤسسات 
الدولة على أنها حالة طبيعية مألوفة من قبله 

ومقبولة لديه.
الــديــك:" إن  املــدرب بشار  من جانبه، قــال 
مبدأ تكافؤ الفرص هو إتاحة ظروف وشروط 
ومعايير موحدة أمام جميع املواطنني من اجل 
حصولهم على استحقاقات متماثلة تتناسب مع 
كفاءة كل منهم ونزاهته وإبداعه وقدرته على 
تقدمي أعمال ذات مردودات ايجابية للوطن، 
الواجبات،  مع  نسبيا  احلقوق  تتعادل  بحيث 
مبا يؤدي لشيوع أعلى حدود العدالة ما بني 

املواطنني.
تكافؤ  عن  احلديث  يكون  "عندما  وقــال: 
الفرص في أي مجتمع فإن املعنى الذي يتبادر 
الفرص  تكافؤ  إلــى  سيتجه  غالبًا  الذهن  إلــى 
التعليمية والوظيفية بالدرجة األولى رغم أنه 
مرتبط مبناحي احلياة املختلفة التي يعيش 
فيها الفرد وتعتبر من حقوقه مقابل واجباته 
جتاه نفسه واآلخرين ثم وطنه. وباملثل عندما 
يكون احلديث عن تكافؤ الفرص في التوظيف 
وعــنــدمــا تــكــون هــنــاك وظــائــف مــتــاحــة وفق 
وليس  والتأهيل  بالكفاءة  ترتبط  مواصفات 
إدارية  ثغرات  من  بها  يرتبط  وما  احملسوبية 
تؤدي إلى اخللل الوظيفي عندما يحصل على 
مواصفاتها  فيه  تتوفر  ال  من  الوظيفة  هــذه 
ولكن حصوله عليها كان قفزًا على شروطها ألن 
الواسطة واحملسوبية كانتا البديل. بل وميتد 
هذا التكافؤ إلى مستوى تيسير الوصول إليها 
التحتية  البنية  ،فمثاًل  إتاحتها  فقط  وليس 
ووسائل النقل واملواصالت واخلدمات املرتبطة 
له  تتيسر  كي  يرغب  ملن  تتوفر  أن  بد  ال  بها 
القطاع  يوفرها  التي  اخلدمات  من  االستفادة 

احلكومي أو اخلاص .
املواثيق الدولية والوطنية 

ذات الصلة...
واضاف، أن التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص 
مهمني،  مسارين  ضمن  جاء  املواطنني  بني  ما 
األول مبوجب أحكام ، املواثيق الدولية  والثاني 
وقال  الفلسطيني،  األساسي  القانون  مبوجب 
الشخص  حق  على  أكــدت  الدولية  املواثيق  أن 
العاملي  اإلعــالن  نص  فقد  بلدة،  في  باملساواة 
األولى  الفقرة  املـــادة 21  فــي  اإلنــســان  حلــقــوق 
والــثــانــيــة الــتــي تــؤكــد عــلــى " لــكــل فـــرد احلق 
لبالده  العامة  الشؤون  إدارة  في  االشتراك  في 
يختارون  ممثلني  بواسطة  وإمـــا  مباشرة  إمــا 
اختيارا حرا."" لكل شخص نفس احلق الذي 
البالد". العامة في  الوظائف  لغيره في تقلد 

املدنية  بــاحلــقــوق  اخلـــاص  الــدولــي  العهد  أمــا 
املادة )25( في الفقرة  والسياسية،فقد نصت 
األولــــى والــثــالــثــة عــلــى "أن يــشــارك فــي إدارة 
الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني 

لــه، على قدم  تتاح  يختارون في حــريــة،و"أن 
املساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف 

العامة في بلده.
أمـــا املــســار الــثــانــي فــقــد جـــاء ضــمــن أحكام 
القانون األساسي، الذي يؤكد على مبدأ العدالة 
املادة  إذ نصت  املواطنني،  الفرص بني  وتكافؤ 
األولى  الفقرة  فــي  بالعمل  احلــق  على   :)25(
"الــعــمــل حــق لكل مــواطــن وهــو واجـــب وشرف 
وتسعى السلطة الوطنية إلى توفيره لكل قادر 
احلياة  في  املشاركة  حق   :)26( عليه"واملادة 
الرابعة  الــفــقــرة  للفلسطينيني  الــســيــاســيــة 
قاعدة  على  العامة  والوظائف  املناصب  تقلد 

تكافؤ الفرص.
وقـــال أن مــا ورد فــي الــقــانــون األســاســي من 
نصوص تستهدف حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص 
الكثير  النصوص تواجه  فــإن هــذه  ذلــك  ومــع 
من العراقيل، خصوصا ما يتعلق بالتعيني في 
املناصب العليا وفي الترقيات الوظيفية وفي 
وحتديدا  املتقدمة  واملــراكــز  املناصب  إشــغــال 
املناصب  في  فالتعيينات  املدني،  السلك  في 
املتقدمة عادة ما تعتمد على توجهات مبهمة 
وغامضة أساسها احلقيقي العالقات الشخصية 
واجلــهــويــة واحملــســوبــيــة وقــبــل ذلـــك توريث 
التي  الظاهرة  املناصب لألبناء واألحفاد هذه 
يستهدف  والــتــي  األخــيــر،  العقد  فــي  تعمقت 
الواقع  األمر  بحكم  وجعلها  مأسستها  أنصارها 
الفرص  تكافؤ  تغييب  أن  الشعب،وقال  أمــام 
املــواطــنــني فــي مــجــال اخــتــيــار القيادات  بــني 
السياسي  النظام  في  العليا  املناصب  إلشغال 
هو اخطر أشكال الفساد، كونه يشكل احلاضنة 
التعني  فهذا  الفساد،  أشكال  لباقي  الرئيسية 
هو املسؤول عن إفراز شريحة قيادات ضعيفة 

إداريا وفنيا.
األبعاد االجتماعية للواسطة

وقـــال إن ألنــكــى مــن الــواســطــة ذاتــهــا، تلك 
الــثــقــافــة واألفـــكـــار والــقــيــم واالجتـــاهـــات التي 
تبعث على هذا السلوك الواسطة وتعززه وتبرره 
وتضفي عليه الشرعية ، بل جتعل من اخلروج 
يستوجب  اجتماعيًا  خطأ  مقتضياته  على 
لآلخرين  يتوسط  ال  من  اتهام  مثل  العقوبة 
بعد  املــعــارف  ونسيان   ، األهــل  مساعدة  بعدم 
الوصول للمنصب ، واخلوف ، وعدم التمكن ، 
إضافة إلى تشويه السمعة ورمبا املقاطعة ، كما 
جتعل هذه الثقافة من ممارسة الواسطة فعاًل 
يستوجب املكافأة االجتماعية ، كوصف من قام 
، وحب املساعدة  امللهوف  ،وإغاثة  بها بالنخوة 

،واإلخالص للعائلة واملنطقة .
النامية  املجتمعات  في  الواسطة  أن  وبــني 
ــعــرف مبعنى  ال لــيــس  الـــعـــرف،  تــأخــذ صيغة 
طويلة  لفترة  الناس  عليها  درج  التي  العادة 
وكرروها وصــارت جزءا من ممارستهم وحسب 
املتكررة  الــعــادة  ارتــبــاط  الــعــرف مبعنى  بــل   ،
أمر  مخالفتها  بــأن  أي   ، وااللــتــزام  باالقتناع 
إلى  إضافة  اجتماعية،  عقوبة  عليه  تترتب 
واجب،  الواسطة  لطلب  اللجوء  بأن  االعتقاد 
حتى لو كان األمر الذي يبغي طالب الواسطة 
تؤديها  عــاديــة  خدمة  مجرد  عليه  احلــصــول 
الدوائر احلكومية بسهولة ويسر ووقت قصير، 
فهناك دائمًا سلوكات صغيرة تتعلق باحلصول 
من  كثير  يعطيها  احلــكــومــيــة  اخلــدمــة  عــلــى 
دخول  من  يتمكنوا  كأن  كبيرة،  قيمة  الناس 
مكان دون إبراز الهويـة بينما يبرزها اآلخرون، 
أو كالتمكن من الدخول إلى املوظف العام )من 
املجتمعات  كانت  كلما  وقــال  الكاونتر(.  خلف 
كلما   ، التقدم  وأبــعــد عــن  التخلف  إلــى  أقــرب 
حتّكم فيها العرف أكثر من القانون ، ومما يشير 
إلى حجم رسوخ األعراف االجتماعية املتعلقة 
الواسطة ، أنها ترتبط مبصطلحات وشكل في 
صورًا  الواسطة  ممارسة  تأخذ  كما   ، املمارسة 

وأشكااًل مختلفة.

ثقافة املجتمع ودورها في 
مجابهة الفساد

مجموعة  هــي  املجتمع،  ثقافة  أن  واوضـــح 
القيم واألفكار واخلبرات والتجارب املتراكمة في 
مجتمع ما، والتي متثل هوية أجياله، وتتحكم 
فـــي تــصــرفــاتــهــم ومــســيــرتــهــم، ومتــيــزهــم عن 
غيرهم من املجتمعات األخرى، في التصورات 
واالعتقادات، واملبادئ واألخالقيات، والعادات 
واملعامالت  واألحاسيس،  واألذواق  والتقاليد، 
احلياتية اليومية، وهي التي بها حتتفظ األمة 
التاريخية،  وخصائصها  الثقافية،  بهويتها 
وســمــاتــهــا احلــضــاريــة الــتــي تــتــبــاهــى بــهــا أمام 
األمم األخرى.وقال إذا آمنا بأن ثقافة املجتمع 
التغيير  عملية  وتقود  التغيير،  إلــى  تدفعه 
حتى نهايتها، ونقصد هنا بالتغيير، اإلصالح 
والنهوض، والتنمية والتقدم، والرقي احلضاري 
بـــاخلـــالص مـــن جــمــيــع مــظــاهــر الــفــســاد وفي 
املالي واإلداري، بالتالي ال بد  مقدمته الفساد 
لنا من البحث عن حلول واقعية وموضوعية 
تساهم في تغيير املفاهيم والثقافة التي تكاد 

أن تشكل عرفًا اجتماعيًا فاسدا.
وبـــني الــديــك  أنـــه ال ميــكــن بـــأي حـــال من 
األحوال أن نصنف مجتمع ما على انه مجتمع 
فاسد وآخر على أنه صالح أو نزيه بعيدا عن 
أن  املجتمع  بهذا  أدت  التي  واألسباب  الظروف 
الوصف، فكثرة احلروب واجلهل  يوصف بهذا 
والفقر واالستبداد هي عوامل تتضافر مبجملها 
لتشكل ثقافة عامة لدى املجتمع جتعل منه أن 
ينظر إلى ظاهرة الفساد داخل مؤسسات الدولة 
على أنها حالة طبيعية ال ميكن أن تؤثر على 
مكانة الفرد )الفاسد( داخل األسرة أو املجتمع، 
الفاسد  الــســلــوك  إن  الــبــعــض  يـــرى  بــل قــد  ال 
وإن ممارسته  به،  ملن جاء  أكبر  مكانة  يضفي 
لهذا السلوك هو جزء من حقه الطبيعي.فعلى 
سبيل املثال،املرتشي واملتجاوز على املال العام، 
في نظر البعض هو الشخص )الذكي والفطن( 
الذي يستطيع أن يخترق القانون ويتجاوز على 
حقوق اآلخرين ويبتزهم بطرق غير مشروعة 
مشروع  غير  كسب  على  احلــصــول  سبيل  فــي 
-عقابي-  أثــر  فعله  على  يترتب  أن  دون  مــن 
في  جند  بينما  هــؤالء(،  يتصور  )كما  قانوني 
مجتمعات أخرى عكس ذلك متامًا، فاملتهرب 
عن دفع الضرائب أو من يتجاوز على القانون 
أو يستبيح املال العام جنده منبوذ بينهم وال 
يحظى باالحترام والثقة داخل أسرته ووسطه 
وسلوك  كعالقة  الفساد  أن  االجتماعي.وقال 
قواعد  انتهاك  إلــى  رمـــوزه  يسعى  اجتماعي، 
السلوك االجتماعي، فيما ميثل عند املجتمع 

املصلحة العامة.
 التوصيات

اللقاء أوصى املشاركون بضرورة  وفي نهاية 
على  قــادرة  لتكون  املجتمع،  بثقافة  النهوض 
الدفع باجتاه التغيير، إذ أن ثقافة املجتمع هي 
واالجتاهات  السلوكية  األمنــاط  عن  املسؤولة 
ولذلك  املجتمع،  ذلــك  فــي  السائدة  الفكرية 
فإن تغيير ثقافة املجتمع هي نقطة االنطالق 
نحو التغيير. وترسيخ ثقافة الوعي القانوني 
اللجوء  األفراد  وتعويد  املجتمع  وتعزيزها في 
الى القضاء دون خوف أو تردد وحمايتهم من 
أية جهة مفسدة مهما كان حجمها وسلطانها، 
األجيال  وحتصني  التربوي  بالواقع  والنهوض 
من  واملفسدين  الفساد  نبذ  بثقافة  القادمة 
وتـــربـــويـــة مدروسة  مــدرســيــة  بـــرامـــج  خــــالل 
وأن  صحيحة.   وأخالقية  علمية  أسس  ضمن 
احلكومة  أولــويــات  من  الفساد  مواجهة  تكون 
بصفتها  التشريعية  السلطة  معززة مبساندة 
الرقابية واالبتعاد عن تسييس ملفات الفساد 
مهما كانت صفة املتهم بها وإطالق يد القضاء 
كافة  واحــتــرام  املــتــورطــني  ومعاقبة  حملاسبة 

قرارات العدالة. 

خالل ورشة عمل نظمها مركز "شمس"

التأكيد على ترسيخ ثقافة الوعي القانوني وتعزيزها في 
املجتمع كمدخل ملكافحة الفساد وحماية حقوق اإلنسان

للمعمار  رواق  مــركــز  عــرض  وفـــا-   - الــلــه  رام 
امس،  الله  بــرام  نظمها  عمل  ورشــة  في  الشعبي 
العليا  الــدراســات  إليه طــالب من  أبــرز ما توصل 
في جامعة كولومبيا ضمن مشروع مشترك حول 

إحياء التراث املعماري في بلدة دير غسانة.
وثمن رئيس بلدية بني زيد مجدي الرمياوي 
الــتــي نظمت فــي خــتــام مشروع  الــورشــة  خـــالل 
غسانة،  دير  في  املعماري  التراث  إلحياء  دراســة 
البلدية والعاملني  جهود طالب اجلامعة وأهالي 
هذا  على  العمل  فــي  رواق،  ومــركــز  البلدية  فــي 
املشروع الذي سيخدم أهالي دير غسانة إذا طبق 

على أرض الواقع.
فرحات  رواق  مــركــز  فـــي  املــهــنــدس  وأوضـــــح 
يــوســف، أن الــهــدف مــن هــذا املــشــروع هــو إعادة 
احلياة للبلدة القدمية لدير غسانة وبيت رميا 
وبني زيد بجناحيها، وذلك من خالل إيجاد طرق 
عملية بقاعدة علمية إلحيائها من خالل األفكار 

واملشاريع املطروحة.
بشارة  خــلــدون  رواق  مركز  مدير  بــني  بـــدوره 
تنظيم  عــام على  مــن  أكــثــر  منذ  يــقــوم  رواق  ان 
مشاريع مشتركة مع جامعات عاملية للعمل على 

تــبــادل اخلــبــرات فــي هــذا املــجــال، مشيرا إلــى أن 
التجربة احلالية مع جامعة كولومبيا وهي إحدى 
اجلامعات املشهورة عاملية وكانت التجربة السابقة 

مع جامعة ايرزونا.
كولومبيا  جامعة  مــن  كــريــج  األســتــاذ  وقـــدم 
خالل الورشة اخلتامية شرحا وافيا عن تفاصيل 
الــطــالب وعــن دراستهم  قــام بها  الــتــي  الــدراســة 
للتاريخ القدمي لدير غسانة وملوقعها اجلغرافي 
نقاط  خمس  إلى  الدراسة  وتوصلت  والتاريخي، 
هامة إلحياء املنطقة وهي: إعادة إحياء وتأهيل 
الساحة القدمية ومحيطها في دير غسانة بعدة 
طرق مقترحة، وترميم البيوت القدمية لتصبح 
وإنشاء مدرسة  فيها،  لإلقامة  للزوار  محل جذب 
الطهي، وإقامة احملال واألسواق، وتفعيل  لتعليم 

مساحات للمهرجانات والفعاليات.
هذه النتائج وغيرها من األفكار كانت من أبرز 
ما جاء في أعمال تسعة طالب من الدراسات العليا 
في جامعة كولومبيا، بعضهم معماريني والبعض 
اآلخر مختصني في مجال احلفاظ على التراث، 
واثنان من أساتذتهم، باإلضافة إلى مجموعة من 

مهندسي مركز رواق.

ومن املقرر أن يستمر العمل على إحياء وتطوير 
مجموعات  مع  غسانة  دير  في  القدمية  البلدة 
أخرى من طالب جامعة كولومبيا على مدار العام 

الدراسي القادم 2012-2011.
يــذكــر أن مــشــروع الــبــلــدة الــقــدميــة فــي دير 
غسانة ضمن خطة رواق املستقبلية إلعادة احلياة 
إلى 50 بلدة قدمية في فلسطني، باالعتماد على 
سجل رواق للمباني التاريخية في فلسطني، والذي 
يحتوي على معلومات ألكثر من 50.300 مبنى 
تاريخي موزعة على 422 موقعًا، وبناء عليه، فقد 
قام رواق بتحديد قائمة أولويات وطنية إلعادة 
فلسطني  ريــف  فــي  التاريخية  املــنــاطــق  إحــيــاء 
على  بــاالعــتــمــاد  تــاريــخــيــة،  منطقة  خلــمــســني 
مجموعة من املعايير، منها وجود جذر تقليدي 
املوقع،  في  املباني  وعــدد  التاريخية،  للمنطقة 
والتمثيل لفئات التراث املعماري وعناصره كافة، 

والتوزيع اجلغرافي. 
ويهدف رواق من خالل هذه اخلطة إلى حماية 
التاريخية  املباني  من  كبيرة  مجموعة  وإحياء 
املــوجــودة داخــل املــدن الرئيسة من خــالل إعادة 

تأهيلها في ريف فلسطني.

دير غسانة ضمن خطة إلحياء 50 بلدة قدمية في فلسطني بحث بنود مسودة بروتوكول تعاون 
زراعي فلسطيني-بلغاري

صوفيا - وفا- بحث سفير دولة فلسطني لدى بلغاريا د. أحمد املذبوح،  مع نائب وزير 
الزراعة واألغذية البلغاري جيورجي كوستوف، في بنود مسودة اتفاقية بروتوكول التعاون 

املنوي توقيعه بني وزارة الزراعة الفلسطينية ونظيرتها البلغارية.
وجاء البحث كخطوة لوضع اللمسات قبل االخيرة للتوقيع على االتفاقية التي قدمت 
في وقت سابق للوزارة البلغارية لدراستها. كما متت مناقشة عدة مواضيع ذات اهتمام 

مشترك.
بروتوكول  على  التوقيع  مرحلة  الى  للوصول  العمل  بتسريع  البلغاري  املسؤول  ووعد 
التعاون. واكد ان موقفة الداعم نابع من القناعة الراسخة بالعدالة التاريخية للقضية 
الفلسطينية، معبرا عن دعمه للجهود الفلسطينية الرامية الحالل وترسيخ السالم في 

املنطقة.
الفلسطينية  الساحة  على  التطورات  صورة  في  البلغاري  املسؤول  وضع  السفير  وكان 

والعربية، وقدوم موعد تقدمي طلب فلسطني لعضوية االمم املتحدة. 

الــــرواد للصحافة  الــكــتــوت/  نــابــلــس/ غــســان 
النقابات في  مــســرح  قــاعــة  فــي  واإلعــالم-عــقــد 
لدعم  الوطنية  للجنة  تــداولــي  اجتماع  نابلس 

حملة فلسطني الدولة 194. 
وبدأ اللقاء بالسالم الوطني ومن ثم افتتحت 
عنان االتيرة نائب محافظ نابلس اللقاء بكلمة 
التي دفعت  الرئيسة  حتدثت فيها عن االسباب 
االمم  الـــى  الــتــوجــه  الـــى  الفلسطينية  الــقــيــادة 
املتحدة في ظل استمرار اسرائيل بفرض امر واقع 
على االرض وبعد ان وصلت املفاوضات مع احلكومة 

االسرائيلية الى طريق مسدود.
واستعرضت االتيرة الفعاليات والبرامج ضمن 
امليدانية  الفعاليات  للجنة  املقترحة  اخلــطــة 
املركزية للحملة الوطنية: فلسطني الدولة 194، 
وعلى  املــركــزي  املــســتــوى  على  تنظيمها  واملــقــرر 

مستوى احملافظات.
وقالت ان هذا اللقاء ياتي ضمن سلسلة لقاءات 
بهدف  احملافظات  في  امليدانية  الفعاليات  جلان 

ضم اكبر حشد شعبي للمشاركة في العاليات.

العالول  محمود  النائب  اكــد  لــه،  كلمة  وفــي 
يعد  لم  انه  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  عضو 
هناك خالف فلسطيني حول خيار التوجه الى 
االمم املتحدة مبا في ذلك حركة حماس، حيث 
وفدي فتح وحماس  املوضوع بني  جرى مناقشة 

في القاهرة مؤخرا.
واوضح العالول ان التوجه الى االمم املتحدة 
بالبحث  البدء  طريق  على  اولــى  كخطوة  ياتي 
عــن خــيــارات اخـــرى وقــلــب الــطــاولــة، باالضافة 
االسرائيلي  االحــتــالل  مــع  الــصــدام  تعميق  الــى 
وخــلــق حــالــة جــديــدة مــن االشــتــبــاك السياسي 
اهمية  الى  داعيا  الــراكــدة،  املياه  لتحريك  معها 
املقاومة  تفعيل  املعركة  لهذه  الفعلي  االستعداد 

الشعبية.
االعتراف  النجاح في احلصول على  ان  واكــد 
بالدولة الفلسطينية من شأنه ان يغير املعادلة 
احلالية من نزاع على اراض كما تروج له اسرائيل، 

الى احتالل دولة معترف بها دوليا.
واشار العالول الى الضغوط اخلارجية الكبيرة 

لثنيها  الفلسطينية  القيادة  على  مورست  التي 
عن التوجه لالمم املتحدة، خاصة من الواليات 
املتحدة التي هددت بقطع املساعدات املالية ضد 
الى  وصلت  حتى  يؤيدهم  ومــن  الفلسطينيني 
بايقاف مساهمتها في ميزانية  درجة تهديدها 

االمم املتحدة اذا قبلت الطلب الفلسطيني.
البكري  الـــلـــواء جــبــريــن  وحــضــر االجــتــمــاع 
رئيس  يعيش  عدلي  واملهندس  نابلس  محافظ 
احمللية  املجالس  واعضاء  ورؤســاء  نابلس  بلدية 
املؤسسات  مختلف  عــن  وممثلني  احملافظة  فــي 
وفي  والفصائل،  والشعبية  الرسمية  والفعاليات 
نهاية اللقاء مت فتح املجال ملناقشة اليات التفاعل 
الفلسطينية،  القيادة  مع  واملؤسساتي  الشعبي 
للجنة  املقترحة  اخلــطــة  تــوزيــع  الــى  بــاالضــافــة 
الوطنية:  للحملة  املركزية  امليدانية  الفعاليات 
مرحلته  تـــبـــدأ  الـــــذي   194 الـــدولـــة  فــلــســطــني 
حتى  ويستمر  ايلول  من  الرابع  في  التنفيذية 
ال21 من ايلول، وهو يوم افتتاح جلسات اجلمعية 

العمومية لالمم املتحدة.

اجتماع تداولي للجنة الوطنية
 لدعم حملة فلسطني الدولة 194 في نابلس

كتاب جديد  عن معاناة العامل الفلسطيني
 حتت االحتالل االسرائيلي

ابــو عــيــاش - أصـــدر مركز   نابلس - حــافــظ 
الزيتونة للدراسات واالستشارات في بيروت كتابًا 
إنسانًا؟"، بعنوان  جديدًا ضمن سلسلة "أولسُت 
االحتالل  حتــت  الفلسطيني  الــعــامــل  "مــعــانــاة 
اإلســرائــيــلــي"، مــن إعـــداد أمــني أبــو وردة ومرمي 
د. محسن محمد  ووضــاح عيد وحترير  عيتاني 

صالح. 
مــن سلسلة  العاشر  اجلــزء  هــو  الكتاب  وهــذا   
الــتــي تتحدث عــن جوانب  إنــســانــًا؟"،  ُت  "أولــســ
املعاناة املختلفة الناجتة عن االحتالل اإلسرائيلي 
لفلسطني وتشريد شعبها، بأسلوب يخاطب العقل 

والقلب، وفي إطار علمي منهجي موثق. 
صفحات   110 في  الواقع  الكتاب،  ويتناول   
من القطع املتوسط، املعاناة التي يعيشها العمال 
الفلسطينيون، مستعرضًا تاريخ احلركة العمالية 
في فلسطني ونضالها، واالستهداف املباشر للعمال 
ُيبرز  كما  الــزراعــي.  والقطاع  التحتية  والبنى 
سياسات االحتالل اإلسرائيلي في خنق االقتصاد 
الفلسطيني، والتبعات االقتصادية املترتبة على 
تقييد حركة العمال، باإلضافة إلى معاناة العمال 
الفلسطينيني داخل "إسرائيل" وفي املستوطنات 

اإلسرائيلية. 
معاناة  عن  احلديث  أن  إلــى  الكتاب  وُيشير   
العامل الفلسطيني يتناول ربع ابناء شعبنا في 
مجموع  إن  حيث  1967؛  سنة  احملتلة  األراضـــي 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  العاملة  القوى 
قّدر بحوالي مليون نسمة، ُيشّكلون 24.4% من  ُي

مجموع السكان. 
أن إسرائيل عملت منذ احتاللها   كما يذكر 
لفلسطني على خنق أية إمكانية لقيام اقتصاد 
القيود  من  العديد  وفرضت  مستقل  فلسطيني 

اقتصاديًا  تابعني  الفلسطينيني  جتعل  الــتــي 
لسلطة االحتالل بشكل كامل، بهدف إذاللهم في 
تأمني لقمة عيشهم واحتياجاتهم، الفتًا االنتباه 
املفتوح"  "الــبــاب  إلــى سياسة  الــصــدد  هــذا  فــي 
االستهالكية  الفرد  متطلبات  رفــع  إلــى  الهادفة 
وقتل قدرات املجتمع اإلنتاجية، والتي كان موشيه 
ديان أول من باشرها سنة 1968، من خالل السماح 
للعمال الفلسطينيني من الضفة الغربية وقطاع 
غزة احملتلني سنة 1967 بالعمل داخل إسرائيل، 
والتحّكم في املقابل بالواردات والصادرات بحيث 
الضفة  أسواق  إلى  اإلسرائيلية  البضائع  تتدفق 
والقطاع بأسعار مدعومة، بينما تخضع املنتجات 
الفلسطينية لقيود وضرائب باهظة عند محاولة 

إدخالها األسواق اإلسرائيلية. 
أن  إلــى  ُتشير  إحصائية  الكتاب  يـــورد  كما   
أكثر من 35% من القوى العاملة في القطاع، وما 
بني 25-30% من القوى العاملة في الضفة كانوا 
يعملون داخل "إسرائيل" بني عامي 1993-1970، 
إلــى ســوء ظــروف عملهم ونوعيته،  مــع اإلشـــارة 
إلى جانب تعرضهم لالستغالل، حيث لم تتعّد 
من  أمثالهم  أجـــور  مــن   %50-30 نسبة  أجــورهــم 

اإلسرائيليني. 
بحق  االحــتــالل  النتهاكات  استعراضه  وفــي   
مختلف قطاعات العمال الفلسطينيني، يتحّدث 
املباشر  االستهداف  التفصيل  من  بشيء  الكتاب 
للمسعفني واألطقم الطبية والصحفيني، إضافة 
إلى استهدافه للمزارعني، وللصيادين في قطاع 
غــزة، ويعرض عدة جتــارب مؤملة ألفــراد من كل 

من هذه الفئات. 
اإلحصائية  املـــــادة  أن  إلــــى  اإلشــــــارة  جتــــدر   
والتوثيقية التي يتضمنها الكتاب عن انتهاكات 

املبادرة احمللية وحركة التضامن 
الدولي تزوران سكان املنطقة 
احلدودية شرق بيت حانون

وحركة   ) غزة  في  الشعبية  املقاومة  )نشطاء  احمللية  املبادرة  نظمت  مشهراوي-  غزة-عالء 
التضامن الدولي جولة زيارات في اليوم األول لعيد الفطر على سكان املنطقة احلدودية شرق 

بيت حانون.
وقام فريق املبادرة احمللية وحركة التضامن الدولي بزيارة العائالت البدوية الساكنة على بعد 

مئات األمتار من مستوطنة "سيدروت" شرق بيت حانون وقدم التهاني.
املسنة جندية ابوجرمي قالت لفريق املبادرة احمللية وحركة التضامن الدولي " اليهود عيدوا 
علينا اليوم طخ من رشاشات رصاص زي املطر والله عيد رعب تركنا بيوت الشعر وهربنا خوفا 

من الطخ  ، حياة كلها رعب وخوف بس شو نعمل هذا قدرنا والزم نظل وما نرحل ".
بدوره منسق عام املبادرة احمللية صابر الزعانني قال " جولتنا محفوفة باملخاطر حيث تتمركز 
دبابات االحتالل على التالل الرملية في محيط سيدروت وبني الفينة واألخرى تطلق الرشاشات 
النار جتاه االراضي الزراعية ولكن رغم كل املخاطر قررنا في املبادرة احمللية أن نعيش ساعات من 
يوم العيد مع تلك العائالت البدوية في خطوة تهدف لتعزيز صمودهم ومؤازرتهم خاصة وان هذه 
العائالت هي األقرب الى السياج األمني الفاصل ما بني غزة واألراضي احملتلة منذ قرار االحتالل 

فرض املنطقة العازلة عام 2008 ."
كما أوضح الناشط الدولي نيثن ستوكي  من حركة التضامن الدولي بأن حياة العائالت في 
املنطقة هنا ال تطاق ودرجة اخلطر عالية جدا وهذه العائالت بحاجة حلماية دولية ونحن في 

حركة التضامن الدولي ميكننا القيام بهذا الدور من خالل تواجدنا املتواصل مع العائالت".
وفي ختام الزيارات تقدم الزعانني بالشكر للعائالت البدوية على حسن االستقبال والضيافة 
احلرية  ونيل  االسرائيلي  االحــتــالل  مــن  اخلــالص  حتى  الشعبي  النضال  مواصلة  على  مــؤكــدا 

واالستقالل.

نشاطات جمعية صوبا 
اخليرية خالل شهر 

رمضان املبارك
صوبا  جمعية  الــعــيــزريــة-الــقــدس-قــامــت 
اخلــيــريــة بــعــدة نــشــاطــات خـــالل شــهــر رمضان 
املــبــارك. وفــي هــذا االطـــار قــامــت بــتــوزيــع 115 
احتاد  منها 25 طــردًا مقدمة من  طــردًا غذائيًا 
العام للجمعيات اخليرية في القدس و30 طردًا 
مــن جلنة زكــاة الــقــدس و50 طـــردًا مــن صندوق 
اهــل اخلير في اخلليل  اجلمعية و10 طــرود من 

ويكون مجموع الطرود 115 طردًا غذائيًا.
ايضًا بتوزيع 100 دجاجة  وقامت اجلمعية 
 200 بتوزيع  قامت  كما  اخلير  اهــل  من  مقدمة 
مالبس  قطعة  و400  لــالطــفــال  مــالبــس  قطعة 
نسائية و177 زوجًا من االحذية على العائالت 

احملتاجة في املنطقة.
افطار مقدمة  ومت كذلك توزيع 200 وجبة 
من الهالل االحمر االماراتي ومبلغ 1000 شيكل 
االسر  بعض  على  اخلــاص  اجلمعية  حساب  من 

احملتاجة في املنطقة.
وتـــقـــدم رئــيــس واعـــضـــاء الــهــيــئــة االداريـــــة 
املساعدات  هــــذه  مـــن  املــســتــفــيــدة  والـــعـــائـــالت 
بالشكر والتقدير لكل الذين قاموا بتقدمي هذه 

املساعدات الى جمعية صوبا اخليرية.

األحمد: التوجه لألمم املتحدة ال يتعارض مع العودة للمفاوضات
القيادة الفلسطينية في املضي قدما في طريق 
الوراء  إلي  العودة  وعــدم  الداخلية،  املصاحلة 
اإلسرائيلي  اجلانب  من  التهديدات  كل  رغــم 
واألميركي، وتطرق إلى تخيير الرئيس محمود 
السالم  أو  مـــع حــمــاس  الـــوحـــدة  بـــني  عــبــاس 
السالم  وأيضا  حماس،  مع  الوحدة  واختياره 
مع اسرائيل إذا كان هناك شريك حقيقي مع 
علمه بخطورة ذلك من قطع املساعدات التي 

قد تؤدي إلي انهيار السلطة.
وقال: جنحنا أخير بعد جهود مضنية من 
أن  شك  وال  مصر  في  املصاحلة  وثيقة  توقيع 
املتغيرات في الساحة العربية لعبت دورا في 
تعجيل املصاحلة وانحصار الضغط التي مورس 

ممن ال يريد إمتام املصاحلة.
والتوافق  االتفاق  تنفيذ  جمود  إلى  وأشــار 
بسبب اختيار شخصية رئيس الوزراء والوزراء، 
بشخصية  عــبــاس  محمود  الــرئــيــس  ومتــســك 
تأثير ملموس  له من  ملا  الدكتور سالم فياض 
في جناح مؤسسات السلطة والقفزة النوعية 
انتمائه  وعــدم  الدولية  وعالقاته  أدائــهــا  فــي 
كانت  البداية  في  وقــال:  سياسي،  فصيل  ألي 
املؤشرات ايجابية حول شخصية الدكتور سالم 
فياض من قبل بعض مسؤولي حماس، ولكننا 

تفاجأنا بعدها برفضه قطعيا.
الدفع قريبا  بأن يتم  أن  أمله  وأعــرب عن 
وقال:  للمصاحلة،  العملية  اخلــطــوات  باجتاه 
للتمهيد  الفصائل  إيجابية بني  أجواء  هناك 
لــلــســلــم االجـــتـــمـــاعـــي، وحــــل مــشــكــلــة الـــثـــأر، 
املغلقة،  واملــؤســســات  املــفــصــولــني،  واملــوظــفــني 
اجلميع  بني  واإلجــمــاع  بالتوافق  هــذا  ويكون 
مبا يسمي الصلح االجتماعي، وكذلك التوافق 
على برنامج املقاومة والتي تكون شأن القيادة 
وأيضا  أي فصيل على حــده،  وليس  مجتمعة 
عزلها  ميكن  ال  التي  التحرير  منظمة  ملف 
املجلس  عن تشكيل احلكومة، وإعادة تشكيل 
أمكن  وأينما  أمكن  مبا  الفلسطيني  الوطني 
الفلسطينية،  الفصائل  لدخول  املجال  لفتح 
وتـــوســـيـــع قـــاعـــدة متــثــيــل املــنــظــمــة جلميع 

الفصائل. 

نشأة  منذ  السياسي  الوضع  استعرض  كما 
مكاسب  من  حققته  وما  الفلسطينية  الثورة 
مضت،  عقود  عبر  الصهيونية  احلركة  على 
وجناحها في نقل الصراع إلى الداخل وبدايات 
اتفاقية أوسلو مرورا بانتفاضة النفق وحفريات 
األسرى  انتفاضة  وبــعــدهــا  االقــصــى،  املسجد 

وانتفاضة األقصى بعد فشل كامب ديفيد.
الراحل  الــشــهــيــد  بــصــمــود  وّذكــــر األحــمــد 
والقائد ياسر عرفات، وعدم التنازل عن القدس 
بعدها  ليتعرض  الـــعـــودة،  وحـــق  والــالجــئــني 

مباشرة للحصار، حتى نالوا منه.
الدائم  إسرائيل  سعي  إلى  األحمد  وتطرق 
خلــلــق الــفــن الــســيــاســيــة والــطــائــفــيــة ونزعة 
الـــداخـــل واخلـــــــارج، وقــــــال: وقــعــنــا فـــي خطأ 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  إهــمــال  وهــو 

والتقاعس بني وحدة الداخل واخلارج.
إسرائيل  أن  اعــتــقــد  مــن  مخطئ  وأضــــاف: 
انسحبت من قطاع غزة، مشيرا إلى أن مشروع 
شارون كان يسمى إعادة انتشار وليس انسحابا، 
وهو من جانب واحد دون التنسيق مع السلطة، 
وأنه مت فرضه بالقوة ، مشيرا إلى أن غزة ما 
زالت ال تتمتع مبطار وال معابر وميناء، وإلى 
ومؤكدا  بذلك،  املستمر  اإلسرائيلي  التحكم 
في  باإلنقسام  وساعد  مهد  شــارون  مشروع  أن 

الساحة الفلسطينية.
حتدث  لبنان،  فــي  شعبنا  مــوضــوع  وحــول 
تربط  التي  التاريخية  العالقة  عــن  األحــمــد 
والتضحيات  واللبناني  الفلسطيني  الشعبني 
الــتــي قــدمــتــهــا لــبــنــان، وتــفــهــم الــقــيــادة حول 
ـــســـالح الــفــلــســطــيــنــي داخـــــل املــخــيــمــات ال  ال
خارجها وتنظيمه، مؤكدا عزم السلطة القيام 
مبشروعات صغيرة خللق فرص عمل، ومشيرا 
إلى مشروع صندوق الطالب في لبنان، والتكافل 
الرئيس  مــن  بتعليمات  أنشئ  الــذي  األســـري، 

محمود عباس.
ترحيبية  بكلمة  افتتحت  الندوة  وكانت 
ملعتمد إقليم أملانيا الدكتور علي معروف، ومن 
الثورة  شهداء  على  حــداد  دقيقة  الوقوف  ثم 

الفلسطينية.

حلركة  اللجنة  عــضــو  قـــال  وفـــا-   - بــرلــني 
التشريعي،  املجلس   في  كتلتها  ورئيس  فتح 
الفلسطينية  القيادة  إن توجه  عزام األحمد، 
فلسطني  عضوية  لطلب  املتحدة  األمم  إلــى 
الكاملة وفق قرارات الشرعية الدولية مستندا 
لقرار التقسيم رقم 181، ال يتعارض مع العودة 
للمفاوضات ولكن بوقف االستيطان ومبدأ حل 

الدولتني.
نــدوة سياسية في  وأضــاف األحمد، خــالل 
فتح  حركة  نظمتها  برلني،  األملانية  العاصمة 
إقليم أملانيا، إلى أن الذهاب إلى األمم املتحدة 
وتعثر  جــدوى  دون  شاقة  مفاوضات  بعد  جــاء 
اإلسرائيلي  الــتــطــرف  ومنـــو  الــســالم،  عملية 
وصــعــود اليمني وهــبــوط قــوي لــالعــتــدال في 

إسرائيل وعدم  االعتراف بوجود شريك.
إلـــى خــطــاب  الــرئــيــس األميركي  وتــطــرق 
وقف  وشعار  وأنقرة  القاهرة  في  اوباما  بــاراك 
وإلـــى عجز  عــامــني،  ودولـــة خــالل  االستيطان 
وسياسة  املــتــحــدة،  واألمم  الــربــاعــيــة  اللجنة 

القطب الواحد املرفوضة.
إصرار  األحمد  أكــد  املصاحلة،  ملف  وحــول 

غنية  الفلسطينيني  الــعــمــال  بــحــق  االحــتــالل 
وصور  شــهــادات  على  يشتمل  أنــه  كما  ومحّدثة، 
بصورة  وتــقــدمــه  املــوضــوع  تــثــري  فوتوغرافية 

مُقنعة ومؤثرة.

 اعتقال 340 عامال خالل 
رمضان وحملة اسرائيلية 

اخرى خالل العيد 
جنني –علي سمودي -افاد االمني العام الحتاد 
اعتقلت  االحــتــالل  سلطات  ان  فلسطني  عمال 
خـــالل شــهــر رمـــضـــان املــنــصــرم 340 عــامــال من 
الضفة الغربية خالل عملهم في الداخل ضمن 
تصاريح  حملة  شملت  وتفتيش  دهــم  حمالت 

تعرضوا للتنكيل . 
احلديث  ان  اكــد  "لــلــقــدس"،  تصريح  وفــي 
عن التخفيف والتسهيالت على احلواجز مجرد 
خدعه واكاذيب تسوقها اسرائيل لتضليل الراي 
شهر  تزايد خالل  لعمالنا  االستهداف  الن  العام 
رمضان ، وقد شنت وحدات من الشرطة وحرس 
احلدود واجليش حمالت دهم ومالحقة للعمال 
املستاجرة  ومنازلهم  ومصانع  عمل  مــراكــز  فــي 
الفحم  وام  ابيب  والناصرة وتل  في حيفا ويافا 
واخلــضــيــرة واعــتــقــلــت الــعــمــال وبــيــنــهــم حملة 

تصاريح ونكلت بهم بشكل وحشي . 
وتوجيه  للتحقيق  عامال   32 حتويل  وجرى 
تهم امنيه لهم .  واشار ابراهيم، الى قيام اجليش 
 34 خاللها  اعتقل  العيد  خــالل  اخــرى  بحملة 
على  الصعبة  احلــيــاة  ظـــروف  ارغمتهم  عــامــال 
ترك عائالتهم والعمل بسبب اوضاعهم املعيشية 
القاسية .  واكد ان معدالت البطالة في ارتفاع 
واستهداف  العمال  معاناة  تفاقم  وســط  مستمر 
االحتالل  محاكم  فرضت  حيث  لهم  االحــتــالل 

غرامات باهظة على العمال .
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