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رام الله: وضع أكاليل من الزهور 
على ضريح الشهيد أبو علي مصطفى

رام اللـــه - "وفـا": وضع عدد من أعضاء القيادة وفصائل العمل 
الوطنـــي، أمس، أكاليل من الزهور على ضريح الشـــهيد أبو علي 
مصطفى في الذكرى الحادية عشرة الستشهاده، وقرأوا الفاتحة 

على روحه.
وأكـــد عضو اللجنـــة المركزيـــة لحركة فتح مفـــوض التعبئة 
والتنظيم محمود العالول أن الشـــعب الفلسطيني سيظل وفيا 
لشـــهدائه، الذين ضحوا بدمائهم من أجل تحرير الوطن وإقامة 

الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وقال، في ذكرى استشـــهاد أبو علـــى مصطفى وخالل وضعه 
باقـــة من الزهور على ضريحه: إننا في ذكرى هذا القائد الوطني 
الكبير نقف لتجديد العهد لهذا القائد ولكل شهداء فلسطين 
الـــذي نفخر بهم جميعا إننا ســـنواصل مســـيرة التحرير حتى 

تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة واالستقالل.
وأضـــاف أن الشـــهيد كان وال يزال يحتل مســـاحة مهمة في 
قلوب الشعب الفلســـطيني وقيادته، وأنه القائد الشهيد الذي 

كانت مسيرته من أجل الشعب والوطن.
من جهته، استذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
نائب األمين العام للجبهة الشـــعبية، عبد الرحيم ملوح مناقب 
الشهيد ومسيرته النضالية وتدرجه في العمل الوطني، وصوال 
إلى قيادة األمانة العامة للجبهة، مشـــددًا علـــى الثوابت التي 
استشـــهد من أجلها القائد حتى تحقيق الحلـــم بإقامة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
بدورهـــا، أكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام أن الشـــعب 
الفلسطيني وقيادته متمسكون بالثوابت التي رحل في سبيلها 
الشهداء األبرار، مشـــيرة إلى الدور الريادي والمسيرة النضالية 

الحافلة للشهيد أبو علي مصطفى.
وبينت أن االحتالل يســـعى الســـتهداف القيادة الشـــرعية 
بشتى الطرق والوسائل، سعيا إلطفاء وهج القضية الفلسطينية 
وتعطيل المشـــروع الوطني، منوهة إلى أن الشهيد كان من أبرز 

القيادات الوطنية التي رّسخت ثوابت الوحدة والعمل الوطني.

وضع أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد.

خالل مهرجان برام الله إحياًء لذكرى استشهاد أبو علي مصطفى

"الشــعبية" تطالب ببرنامج وطنــي يعيد االعتبار 
للقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

رام الله – ســـائد أبو فرحة: تقاطعت اإلشادة بمناقب األمين العام 
الســـابق للجبهة الشـــعبية أبو علـــي مصطفى، بالدعـــوة إلى إنهاء 
االنقســـام وذلك خالل مهرجان برام الله، نظمته الجبهة لمناســـبة 
الذكـــرى الحادية عشـــرة الستشـــهاده، بمشـــاركة العشـــرات من 

أعضائها ومؤيديها، وعدد من من ممثلي الفصائل.
وقالت عضو المكتب السياســـي للجبهة الشعبية خالدة جرار: إن 
عظمـــة القائد الخالد أبو علي مصطفـــى، تبقي ظالله تخيم على كل 

المناضلين، وتلهم روحًا ثورية في زمن التراجع.
وأضافت في كلمة لها باســـم الجبهـــة: تمر علينا ذكرى رحيل أبو 
علي مصطفى، وســـاحتنا الفلسطينية تحت وطأة االنقسام، وتوسع 
االستيطان، بينما نحن في أمس الحاجة إلى خطوات ملموسة تعطي 

لشعبنا وميضا من األمل في مواجهة االحتالل وإجراءاته.
واعتبـــرت جـــرار أن إجراء االنتخابـــات المحلية يكتســـب أهمية 
اســـتثنائية، رغـــم كون هذه الهيئـــات ذات طابع خدمـــي، باعتبار 
أن االنتخابات أحد تجليات حق الشـــعب الفلســـطيني في ممارسة 
طقوس حياتـــه الطبيعية، مضيفة "يجب أن تجـــر هذه االنتخابات 
لنبرز لالحتالل والعالم بأن شـــعبنا قادر على ممارسة ديمقراطيته 

حتى ونحن تحت االحتالل".
ودعـــت إلى أن تكـــون االنتخابات في إطار قوائـــم مختلفة عوضا 
عما ســـمته "كوتات التوافق"، لمنح الجمهور حقه في اختيار أفضل 
المرشـــحين، مبينة أن هـــذه االنتخابات بمثابة فرصـــة لبلورة تيار 
ديمقراطي يعطي مســـاحة واســـعة للمرأة والشـــباب، وحثت كافة 
القوى على رفع نســـبة مشاركة المرأة بما ال يقل عن 30%، إلى جانب 

الحرص على أعلى نسبة تمثيل للشباب.
وأوضحت أن الهجمة التي يتعرض الشـــعب الفلسطيني من قبل 
سلطات االحتالل والمستوطنين، تســـتدعي إجراء مراجعة سريعة 
لنهـــج المفاوضـــات، عالوة على إنهاء االنقســـام، واعتمـــاد برنامج 
وطني يقوم على إعادة االعتبار لقرارات الشـــرعية الدولية المتصلة 

بالقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن البرنامج المقترح يجب أن يســـهم في تعزيز صمود 
المواطنيـــن، والحد مـــن المعاناة االقتصادية لشـــتى الفئات، وبما 
يتضمن تشكيل لجان مقاومة شـــعبية لمواجهة إجراءات االحتالل 

والمستوطنين.
من جانبه، ذكر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قيس 
عبـــد الكريم "أبو ليلـــى"، أن مصطفى كان نموذجـــا للقائد الوحدوي، 
مشـــيرا إلى أنه "رحل جراء جريمة شنعاء ارتكبها العدو الصهيوني، 

لتضاف إلى سلسلة جرائمه منذ بداية غزوه لهذه األرض".
وقال "أبو ليلى" في كلمة باســـم الفصائل: كان حريصا على صون 
الثوابت الوطنية، متمســـكا بمبادئه وسياسة حزبه، لكنه كان دوما 
منفتحـــا على الـــكل الوطني، ومســـتعدا أبدا للحـــوار واألخذ والرد، 

والتأكيد على محاولة البحث عن القواسم المشتركة.
وأضاف: كان مصطفـــى رجل الحفاظ على المبـــادئ والثوابت من 
جهة، وصـــون الوحدة الوطنية من جهة ثانيـــة، والتي لم يكن لها 
معنى ما لم تقم على أســـاس مبني على البرنامج السياسي الواضح، 

الذي يتجه نحو نيل الحقوق الوطنية.
وتابع: بالنســـبة لمصطفـــى كان البرنامج السياســـي الصحيح، ال 
يمكن أن يســـتقيم وينتصر إال على قاعـــدة الوحدة الوطنية، ونحن 
نحيي اليوم ذكرى استشـــهاده فإننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى 

إلى استلهام هذا الدرس.
ولفت إلى اآلثار المدمرة الســـتمرار االنقسام، الذي قال عنه بأنه 
"ألحـــق أفدح الضرر بالقضية الوطنية، وأنه زاد في االختالل الواضح 
في موازين القوى في غير صالح الشـــعب الفلســـطيني وقضيته"، 
وقال: علينا أن نستلهم نهج مصطفى في معالجة قضية االنقسام، 
)...( الذي يمثل دمارا للجميع وقضيتنا الوطنية، وختم باإلشارة إلى 
تشـــبث الشعب الفلســـطيني بحقوقه، ومواصلة نضاله حتى إنجاز 

تطلعاته في الحرية، واالستقالل والعودة.
وكان سبق المهرجان مسيرة جابت جانبا من شوارع رام الله، وصوال 

إلى ميدان الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حيث جرت الفعالية.

خالل مهرجان إحياء ذكرى استشهاد أبو علي مصطفى

غزة: "الشعبية" تدعو "فتح" و"حماس" 
إلى تنفيذ اتفاق المصالحة 

كتب حسن جبر:

دعا كايد الغول، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشـــعبية لتحرير 
فلســـطين، مســـؤول فرعها في قطاع غزة، حركتي فتح وحماس إلى 
تنفيذ ما اتفقتا ووقعتا عليه ســـابقًا من أجل إنهاء االنقســـام في 

الساحة الفلسطينية.
ودعا الغول خالل مهرجان إحياء الذكرى الحادية عشـــرة الغتيال 
األمين العام أبو علي مصطفى الذي نظمته الجبهة في مركز رشـــاد 
الشـــوا الثقافـــي بمدينة غزة إلى ضـــرورة إجراء مراجعة مســـؤولة 
لسياســـة التفاوض وكل تجربة العمل الوطني منذ )أوســـلو( وحتى 
اآلن، مشـــددًا على أهمية أن يتم استخالص الدروس من المراجعة 
من أجل التأســـيس إلستراتيجية وطنية متوافق عليها، يعاد فيها 
تأكيـــد الحقوق ببعدهـــا التاريخـــي واعتماد كل وســـائل مقاومة 
االحتـــالل، وإعادة صوغ التحالفـــات اإلقليمية والدولية بما يعزز من 

قدرتنا على الصمود ومواجهة االحتالل وسياساته.
وتحـــدث الغول عن ســـيرة حياة أبو علي مصطفـــى، مؤكدًا أنها 
كانـــت تجربة غنيـــة وعميقة تكثـــف تجربة اإلمســـاك بالمبادئ 
 
ً
والثوابت والدفاع عنها في كل األوقات، متحدثًا عن صفاته، خاصة

الصمود والكبرياء والتحدي، الجرأة واإلقدام، الصرامة والشـــجاعة، 
النزاهة ونظافة اليد واللســـان، الزهد والتواضـــع، االلتزام ونكران 
الذات واالســـتغراق التام في المهام مهمـــا تعددت ومهما كانت 

الصعوبات.
وأكد الغـــول أن االحتالل عندما قرر اغتيال أبـــو علي، أراد اغتيال 
المشـــروع الذي مثله أبو علي، المشروع النقيض والمهدد للمشروع 
الصهيوني ولمشاريع الهيمنة الرأسمالية االستعمارية للمنطقة، 
مجددًا العهد ألبو علي مصطفى وكل الشهداء بصون األمانة وحمل 
الرايـــة واالســـتمرار بالثـــورة والمقاومة حتى تحقيق مشـــروع كل 

الشعب الساعي لتحرير فلسطين.
مـــن جانبه، ألقى القيادي البارز في حركة فتح الدكتور زكريا األغا 

كلمة منظمة التحرير الفلسطينية والقوى الوطنية واإلسالمية أكد 
فيهـــا أن اغتيال أبو علي مصطفى القائـــد الوطني والقومي الكبير 
مثل خسارة للشـــعب الفلســـطيني وللحركة الوطنية الفلسطينية 

المعاصرة.
وقـــال: إن أبو علـــي مصطفى كان طوال مراحـــل النضال الماضية 
قائـــدًا تاريخيًا صاحب مبادئ، وتصدر الصفوف في ســـبيل حماية 
الهوية الوطنية الفلســـطينية، وحقوق شعبه الوطنية الثابتة، مما 
جعله محط احترام كل الشـــرفاء واألحـــرار، فكانت مواقفه الوطنية 
التي يستمد األحرار منها طهارة النضال ومن أفكاره يستمد شعبنا 

مواقف الوحدة والتواصل.
وأكـــد األغا أن العدو ال يبحث فقط عن قيـــادة وطنية بديلة لتحل 
محـــل قيادة ال ترضيه بـــل يعمل أيضًا عمـــاًل منهجيًا لتفكيك كل 
تمثيل وطني أنجزه شعبنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، 

وتدمير مقومات نشوء الدولة الفلسطينية.
ودعـــا الـــكل الوطني إلبـــداء أكبر قدر مـــن المســـؤولية الوطنية 
بمقاييس الحكمة والشجاعة وحسن التقدير لإلمكانات، والخيارات، 
بعيدًا عـــن المزايـــدات واالنفعـــاالت العبثية.. مؤكـــدًا أن الجميع 
مســـتهدف وليس مـــن حق أي اتجـــاه أو فصيـــل أن يقامر بمصير 

الشعب ومستقبله.
بدوره، قال هاني الزبري نجل الشهيد أبو علي مصطفى: إن ذكرى 
والـــده تســـتحضر معها ذكرى نكبة شـــعبنا وتهجيـــره عن أرضه، 
مســـتذكرًا رواية والـــده ليوميات الثورة واالعتقـــال مع المناضلين 
الفلســـطينيين والعرب الفتًا إلى أن والده كان المهاجر قســـرا عن 
وطنـــه، والمناضل الصنديـــد الذي حمل هم الوطن، فكان يشـــغله 
دائمًا، وهو الذي خرج منه خالي الوفاض، وعاد إليه حاماًل البندقية، 

ليستشهد فيه ويلقب بقمر الشهداء.
واعتبـــر الزبـــري أن الثورات العربيـــة أثبتت أن اإلنســـان العربي 
لم يعد يســـتكين للصمت والخنوع، موجهـــًا التهاني لوالده ولكل 

شهداء الشعب بتحقيق ما قدموا أرواحهم في سبيله.

ضمن مشروع إلقامة 3 مختبرات مركزية 

"اللجنة الوطنية" و"القدس المفتوحة"
توقعان اتفاقية إلنشاء مختبر للعلوم

رام الله ـ "األيام": وقعــــت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم 
اتفاقيــــة مع جامعة القــــدس المفتوحة، أمس، اتفاقية لدعم إنشــــاء 
مختبر في فرع رام الله والبيرة، وهو مرحلة أولى إلنشــــاء مختبر شامل 
لتخصص العلوم، يشــــمل مختبــــرات فرعية في الكيميــــاء والفيزياء 

واألحياء.
ووقــــع االتفاقية التي جرت في مقر اللجنــــة الوطنية بالبيرة األمين 
العام للجنة الوطنية إســــماعيل التالوي، ورئيس "القدس المفتوحة" 
الدكتــــور يونس عمرو، بحضــــور مدير فرع رام الله والبيرة د. رســــالن 
محمد، ومديرة العالقات العامة لوســــي حشــــمة، وعن اللجنة الوطنية 
وفاء كنعــــان مديــــرة دائرة "االلســــكو"، وزيــــاد اللبدي مديــــر دائرة 
"اليونسكو"، وسوسن شنار مدير عام البرامج والمشاريع، وليالي عثمان 
مديرة دائرة دائرة "األيسيســــكو"، ورائد عصبة مدير دائرة الحاسوب 
والتخطيط، وبالل أبوزياد مدير دائرة الشؤون اإلدارية، ورؤساء األقسام 

وطاقم موظفي اللجنة.
وســــتقدم اللجنة الوطنية بموجب االتفاقية دعما إلنشاء مختبر في 
رام الله، ضمن مشروع يشمل إقامة ثالثة مختبرات علوم مركزية تخدم 
فروع الجامعة في الضفة، ويســــتهدف المشــــروع 773 من طلبة قسم 
تعليم العلوم من أجــــل خدمتهم بأفضل الطرق الممكنة، وتم اختيار 
فرع رام الله والبيرة موقعًا للمختبرات بحكم موقعه المتوسط وسهولة 

توفر المواصالت.
وقال التــــالوي: إن العالقــــة التاريخية التي تربــــط اللجنة الوطنية 
وجامعة القــــدس المفتوحة تفرض على اللجنــــة أن تفي بالتزاماتها 
عــــد القلعة التربويــــة والتعليمية األولى 

ُ
تجاه هــــذه الجامعة التي ت

لمنظمة التحرير، مشــــيرًا إلى أن "القدس المفتوحة" بحاجة ماسة إلى 
الدعم والمســــاندة، ألن دعمها هو دعم حقيقي للمناضلين واألســــرى 
والجرحــــى وأبنــــاء الشــــهداء، الذين وفــــرت الجامعة البيئــــة والمناخ 

المناسبين لهم الستكمال تعليمهم الجامعي.

وأكد أن اللجنة الوطنية شــــريك في إرســــاء وتطويــــر مناهج البحث 
العلمي وتطويره في مختلف الجامعات الفلســــطينية، وتسعى دائمًا 
إلى تنمية هذا المجال الحيوي والمؤثر في النظام التعليمي والتربوي 
في ســــبيل تعزيز قدرات الطلبــــة والباحثين والتقنييــــن، وإعدادهم 
ليكونــــوا قادرين على اللحــــاق بركب التطور العلمي والتقني، أســــوة 
بباقــــي دول العالم، وتهيئتهــــم للمراحل المقبلة علــــى طريق وحدة 

الوطن وإنجاز االستقالل الوطني وبناء الدولة المستقلة.
وأوضــــح التالوي أن هذا الدعــــم يأتي في إطار مــــا تقدمه المنظمة 
العربيــــة للتربيــــة والثقافة والعلوم )ألكســــو( من دعم للمشــــروعات 
الفلســــطينية لهذا العام، مشــــددًا على أن الدعم المــــادي والمعنوي 
للجامعات الفلسطينية والمسيرة التعليمية سيستمر وفاء من اللجنة 
الوطنية بالتزاماتها وواجباتها األخالقية والمهنية تجاه المؤسسات 
التربوية والتعليمية والثقافية في فلسطين، ووعد بالبحث عن تقديم 

دعم إضافي لمشروع إنشاء مختبر العلوم في "القدس المفتوحة".
من جهتــــه، أوضح عمرو أن هناك حاجة ماســــة لتخصصات العلوم: 
الفيزياء والكيمياء واألحياء في أقسام التربية بفلسطين كافة، لتزويد 
الطــــالب بخبرة علمية من خالل تمكينهم من المشــــاركة في التجارب 
المخبريــــة واألبحــــاث العلمية، لرفع كفــــاءة الطلبــــة وتدريبهم على 
القيام بأبحاثهم وتجاربهم، مبينًا ان الجامعة تهدف من وراء إنشــــاء 
المختبــــرات العلمية إلى توفير البيئة التعليمية المناســــبة لطلبتها، 
وتوفيــــر مختبرات تخــــدم احتياجــــات المجتمع المحلــــي كمختبرات 
المكفوفين التي أنشــــأتها الجامعة في عدد مــــن فروعها، في الضفة 

وغزة.
بدوره، أشار مدير فرع رام الله أن توقيع االتفاقية جاء نتيجة جهود 
تكللت بتبرع سخي من اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، مبينا 
أن التبرع ما هو إال مرحلة أولى من قبل اللجنة التي ستعمل الحقا على 

توفير دعم إضافي لتمكين الجامعة من إنشاء المختبرات.

لقاء في بيت لحم يبحث
الوضع الثقافي في المحافظة

بيت لحم – حســـن عبد الجواد: عقد المجلس االستشـــاري الثقافي لمحافظة 
بيت لحم اجتماعه الثاني في قاعة مركز التراث الفلسطيني، وناقش المجلس 

في اجتماعه عدة قضايا تهم الوضع الثقافي في المحافظة.
وحضر االجتماع راجي زبون مستشـــار وزيرة الثقافة، وســـمر قمصية القائم 

بأعمال مدير مكتب وزارة الثقافة في بيت لحم.
واتفق المجلس خالل اجتماعـــه المطّول على اختيار د. خالد جواريش ممثاًل 
للمجلس، ومها الســـقا نائبًا له، ومن ثم قام الحضور باإلطالع على خطة الربعية 
الثالثة لمكتب الوزارة ومناقشة خطة الربعية الرابعة لهذه السنة، حيث قدم 
اعضاء المجلس عدة اقتراحات بهذا الشـــأن، خاصة فيما يتعلق بفعاليات يوم 

التراث الفلسطيني الذي يصادف يوم 10/7 من كل عام.
وقرر المجلس رفع توصيات لوزيرة الثقافة ســـهام البرغوثي تتعلق بضرورة 
مخاطبة وزارة التربية والتعليم، إلدخال الزي الفلسطيني على اللباس التقليدي 
للطالبات، ومطالبة الوزيرة باتخاذ اإلجراءات التي تراها مناسبة لالعتراض على 
بعض الصور، التي ينشـــرها متحف عكا، والتأكيد على ان هذه الصور هي من 

التراث الفلسطيني، وغير ذلك ادعاءات كاذبة وال صحة لها على اإلطالق.
وأكـــد زبون ضرورة ايجاد الســـبل التي تكفـــل تواصاًل متميـــزًا بين اعضاء 
المجلس ووزارة الثقافة وبين اعضاء المجلس انفسهم، وقد وافق الجميع على 
اقتراحه بإنشـــاء صندوق يخدم النواحي االجتماعية بين االعضاء ويكون نواة 
لصندوق اشـــمل يخدم بقية النواحي الثقافية، وتقـــرر ان تكون االجتماعات 

الالحقة شهرية، وتفعيل العالقة مع مكتب الوزارة في بيت لحم.

خالل ورشة في نابلس نظمها "شمس"

الدعــوة لالســتفادة من الخبــرات الدولية
واإلقليمية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

نابلس - "األيـام": أوصى المشـــاركون في ورشـــة عمل حول "الخطاب 
المعاصر لحقوق اإلنســـان والتحديات الراهنة"، أمـــس، بضرورة تقوية 
قدرات منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة وتعليم حقوق اإلنسان، 
واالســـتفادة من خبرات وتجارب المنظمات الدولية واإلقليمية في نشر 
ثقافة وتعليم حقوق اإلنسان، ونشر الوعي بالديمقراطية وسيادة حكم 
القانون، كأساس لنشـــر ثقافة حقوق اإلنســـان، وحماية هذه الحقوق، 

وإنشاء وحدة أو برنامج لحقوق اإلنسان في المؤسسة األمنية.
ونظم الورشــــة مركز حقوق اإلنســــان والديمقراطية " شمس" لطلبة 
كلية الشريعة في مدينة نابلس، ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنســــان والحكم الصالح لطلبة كليات الشــــريعة في الجامعات 
المحلية، بدعم من مؤسســــة المســــتقبل، وافتتحها هيثم قصول من 

"شمس" معرفًا بالمركز والمشروع.
وأوضح المتحدث في ورشة العمل الباحث والصحافي سهيل خلف، 
أن ثمة معايير وقواعد متفقًا عليها دوليًا "نقيم بها سلوك الحكومات 
وقد وجــــد القانون الدولي لحقوق اإلنســــان بما فيــــه العهود الدولية 
الرئيســــية التي تعطي اإلعالن العالمي قوته قبواًل واســــعًا نسبيًا في 
العالــــم". وقال: هذه المعايير بجانب كونهــــا اتفاقيات ملزمة تهدف 
إلــــى تنظيم كيف تعامل الحكومات مــــن يقعون تحت والياتها، فهي 
أدوات تحليليــــة مهمة ونســــتطيع أن نراقب من خــــالل منظور قانون 
حقوق اإلنســــان العمليات غير الملموســــة مثــــل الديمقراطية، وهذه 
المعاييــــر هي نتاج قيد التشــــكيك لعملية تفــــاوض دولية مجهدة 
تشمل الحكومات والخبراء المستقلين، وتوفر مرجعية ثابتة نستطيع 
انطالقًا منهــــا تقييم تقدم حركة حقوق اإلنســــان، وبهــــذا المعنى، 
فهي معايير عالمية وهي نفســــها أينما طبقت والخطاب الذي يحيط 
بمعناها العملي في سياق مجتمعات الشرق األوسط هو ما نعنيه هنا 

عندما نتحدث عن خطاب حقوق اإلنسان". 
وأشار خلف خلف إلى انه "ورغم وجود خطاب معاصر لحقوق اإلنسان إال 
أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الخطاب، أهمها انعدام 
الثقـــة في كل مـــا يأتينا من الغرب، خصوصا أن هـــذا األخير يعمل على 
عولمة "حقوقه" وعولمة فهمه وتصوره لها بشـــكل تعسفي واستفزازي، 
ما يجعل دولنا وشعوبنا تنظر إلى األمر كله نظرة ملؤها الشك والتوجس".

وقال: يمكن تلخيــــص مظاهر هذا التعســــف واالرتياب في عملية 
إقصاء العرب والمســــلمين من المشــــاركة في وضــــع الخطاطة العامة 
لحقوق اإلنســــان في العالــــم، خصوصا أننا نعلم أن جــــل أقطار العالم 
العربي لم تحصل على اســــتقاللها السياســــي إال بعــــد تحرير اإلعالن 
العالمــــي لحقوق اإلنســــان، واالســــتخدام السياســــي واإليديولوجي 
لموضوع حقوق اإلنســــان من طرف الدول الغربية حيال الدول العربية، 
وهــــو اســــتعمال يصــــب في اتجــــاه خدمــــة مصالحهــــا وبالخصوص 
االقتصادية منها، واالســــتمرار في احتضان هيئة األمم المتحدة من 
خــــالل أجهزتها ولجانهــــا لالتفاقيات واإلعالنــــات والمواثيق الدولية 
لحقوق اإلنسان، ومتابعة التزام الدول بها في الوقت الذي فقدت فيه 

هذه المنظمة مصداقيتها في عيون أغلبية الشعوب العربية. 
وأضاف: بما أن مضامين المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان قد صدرت 
عن الغرب ونمت وترعرعت فيه فإن لها األحقية في تأويلها بالشــــكل 
الذي تراه مناســــبا للجميع، وتصديرها إلى كافة الشــــعوب كما تشاء 
هي، وكأن هذه الشــــعوب قاصرة وغير مؤهلة إلنتاج وتأويل مضمون 
جديد وغير متناقض لحقوق تأخذ بعين االعتبار البعد اإلنســــاني. كل 

هذا، زاد من كره العالم العربي لكل ما يأتي من الغرب.
وشــــدد خلف على أنه ال يســــتحيل تطبيق مضامين حقوق اإلنسان 
على اإلطــــالق، وإنما المراد حقيقة هو إثارة انتبــــاه العاملين بالمجال 
الحقوقي والمفكرين والمهتمين بشــــؤون البلدان العربية إلى ضرورة 
الوعي بفداحة األزمة وتعقيدها، وببســــاطة التعامل مع موضوع كبير 
كهذا، "وكذلــــك الجهل بمضامين األشــــياء وأبعادها وتغييب العقل 
ســــواء في أفكارنا أو في أعمالنا وحركاتنا وتعامالتنا، سيؤدي ال محالة 
إلى تعقيــــد األمور أكثــــر وتضخيم األزمــــة وبالتالي إبعــــاد إمكانية 
عيش اإلنســــان العربي ضمن حقوق تحفظ كرامتــــه وحياته وحريته. 
لقد تعودنا على أخذ ما هو جاهز من أفكار ومحتوى ومشــــاريع أعمال، 
وســــمحنا لغيرنا أن يفكر ويقرر بدال عنا، سواء كان هذا "الغير" غربا أو 
مؤسســــة أو أفرادا، وهذا أمر يجعلنا قابعين فــــي مكاننا، نتفرج على 
األحداث. ال نتطور أبدا بل نتأخر كثيرا عن ركب الحضارة المعاصرة. لذا 
ونتيجة لذلك، فإنه من الطبيعي جدا أن تنتهك حقوقنا، ســــواء داخل 

بلداننا أو من طرف الدول الكبرى".

خالل لقائه وفدًا استثماريًا مقدسيًا

قريع : آن االوان لبرنامج حقيقي يســاهم في توفير مقومات 
صمود المواطن المقدســي لمواجهة خطــر التفريغ والتهجير

رام اللـــه - "األيـــام": قـــال عضـــو اللجنـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة التحرير 
الفلسطينية ورئيس دائرة القدس إنه "آن األوان لبرنامج حقيقي يساهم في 
توفير مقومات صمود المواطن المقدسي لمواجهة خطر التفريغ والتهجير".
جاء ذلك خالل لقاء قريع في مكتبه بأبو ديس، امس، مع وفد من رجال 
األعمال والمســــتثمرين من المدينة من أصحــــاب المبادرات وقصص 
النجــــاح في محاولة إليجاد آليات وحلــــول عملية للنهوض باقتصادها 
في مختلف المجاالت وتوفيــــر مقومات الصمود ألهالي القدس الذين 

يواجهون خطر التفريغ والتهجير من مدينة اآلباء واألجداد. 
وأكد قريع على أهمية حماية وتثبيت الوجود الوطني في القدس الذي 
اعتبره مـــن اكبر التحديات التي تواجه المشـــروع الوطني الفلســـطيني 
وذلك من خالل تأمين المتطلبات من تنشيط السياحة والصناعة والتجارة 
وتوفير مصادر الدعم المالي والمســـاعدات بضوابط معينة ليشعر جميع 

المقدسيين بشيء من الراحة والطمأنينة لينتج ويبدع كل في مجاله.
وحــــث رجــــال األعمال علــــى تأطير انفســــهم في تجمــــع او منتدى 
ونادي رجال أعمال في القدس لتشــــخيص دقيق للمشكالت والهموم 
والتعاون سويًا على البدء في آلية ممنهجة لحلها تدريجيًا مع التركيز 

على جوانب عديدة في المقدمة منها اإلسكان.
ووعـــد أبو عالء بمتابعة ملـــف غرفة التجارة والصناعـــة لتكون اكثر 
تعبيرا عن واقع القدس التجاري واالقتصادي كونها المرجعية المنظمة 
لتأطيـــر الحركة التجارية في المدينة وكذلك العمل ســـويًا للبحث عن 

حلول لمعالجة مظاهر التسيب االمني االجتماعي في المدينة. 
واضاف: إن هدفنا ان نتعاون للوصول الى حالة تسيير ذاتي لشؤون 
القدس بما يســــاهم في التخفيف من تدخالت السلطات االسرائيلية 

في النسيج االجتماعي المقدسي. 

صورة شاملة 
وأوضح المســــتثمر ورجل األعمال أسامة صالح أن هناك رجال أعمال 
ومســــتثمرين مقدســــيين يعملون على ارض الواقع وحققوا نجاحات 
يجب مســــاندتهم وتأمين البيئة االستثمارية لهم من خالل تشجيع 
المســــتثمرين الفلســــطينيين والعرب على االســــتثمار في المدينة 
التي هي من افضل المناخات االســــتثمارية في العالم اذا عرفنا كيف 

نتعامل مع خصوصية المدينة الرازحة تحت االحتالل. 

وطالــــب بضــــرورة وقف التســــيب األمني في مدينــــة القدس لخلق 
اقتصاد قوي في المدينة. 

وأشــــار الى أهمية ترميم الفنادق في القدس لتستوعب المزيد من 
الســــياح وكيف اصبح الفندق الوطني على سبيل المثال بعد ترميمه 
بجهود ذاتية مفخرة للشــــعب الفلســــطيني رغم العقبات والعراقيل 
والمنغصات التي وقفت أمام تحقيق هذا الهدف الكبير وقصة النجاح 
المؤثرة والمحفزة لآلخريــــن للمحافظة على ما تبقى من القدس بجلب 

المستثمرين ألن االقتصاد هو الركيزة األساسية. 

البحث عن األمان والرخاء في القدس
ورأى رجل األعمال المهندس ســــامر محمد نســــيبة انه وبعد رحيل 
فيصل الحســــيني ســــاءت االوضاع في مدينة القدس، حيث ان اهمية 
الراحل ورغم شخصيته الكارزمية وتواجده في قلب األحداث الساخنة 
اال ان قوته الحقيقية اســــتمدت من اإلطار المؤسسي الذي كان يعمل 
من خالله بما يشــــمل من ميزانيات وكــــوادر وحتى عناصر أمن أوجدت 

حالة من المرجعية التي لها احترام وتقدير في نفوس المقدسيين.
وأضــــاف: لكننا اليوم نعاني من ظاهرة الفلتــــان األمني التي بدأت 
بالظهور مع بداية انتفاضة األقصى وأصبح تأثيرها مدمرًا على السلم 
االهلي واالجتماعي، منتقدًا بعض مظاهر ما يســــمى باإلصالح التي ال 

تردع المعتدي عن غيه في مواصلة االعتداء على حقوق الناس..
واشار الى بعض مظاهر الفلتان من تعديات على كرامات الناس وعقاراتهم 
وأراضيهم من قبل البعض. وطالب بلجنة تحكيم قانونية بتخصصات مختلفة 
مع ضرورة إدانة الفلتان األمني االجتماعي في القدس بصورة حاسمة وقاطعة 

وتثبيت القانون الفلسطيني كمرجعية وحيدة وثابته.

مشاريع ملحة وفورية
وتســــاءل رجل األعمال محمــــود زحايكة "ابو اياد" عن آلية ســــريعة 
وفوريــــة لتنفيذ بعــــض البرامج التــــي ال تحتمل التأجيــــل من توفير 
إســــكانات خاصة بحملة الهويات المؤقتة وجمع الشمل وكيف يمكن 
أن نضــــع ايدينا بأيدي بعض، خاصة وان أهل القدس أدرى بشــــعابها 
وهل هنــــاك آلية مع البنــــوك العربية والفلســــطينية لتأمين قروض 

بضمانات معقولة ومحفزات. 

بقلم: رجاء رنتيسي

1ـ  عزون قرية ال أعرفها ولكن وجه عفاف وغادة اوشيا لي ببعض 

مـــن حب قديـــم وألفة متجددة فـــي بلدة تجمع بيـــن ما لم يعد 

يجتمع اآلن في شـــرق اوسط يتجدد فيه بفعل فاعل تاريخ قديم 

قدم حجارة مكة واســـوار القدس. كيف لعفـــاف التي ليس لها 

حتى شقيقة من نفس دينها في بلدة صغيرة تتربع في الشمال 

حيث ال تهب رياح الليبراليـــة ان تحصد اصوات القرية جميعها 

دون ان تخـــرج حتى من بيتها معلنة عـــن اي برنامج انتخابي؟؟؟ 

كيـــف ألهل عزون الذين يقطرون حبًا لعفاف وتقديرًا لدورها في 

تربية اوالدهم ان يضعوا ثقتهم بها وهي االنثى الوحيدة التي 

تكشف رأسها معلنة ان دينها ال يشبه دينهم؟؟ اي شرق اوسط 

جديد يمكنه ان يفهم معادلة صنعها اهل عزون وهي ليســـت 

ســـوى امتداد لتاريخ من نفس المعادلة في بالد كانت تســـمى 

فلسطين وستبقى تسمى فلسطين.

2. وكأننا عدنا!!! وكأن الشاطئ من كثرة شوقه ألقدامنا او حتى 

لســـارقه بقبول فكرة استئجارنا له لســـاعات، بل لسويعات ألن 

ســـندريال الفلسطينية منحت إذنًا بالوقوف على شاطئ اميرها 

المتوسط حتى العاشرة مساء وامرها المارد ان تعود قبل حلول 

الظالم ذلك انها ان لم تعد ســـيجرها الحراس حتى يلقون بها 

الى الحقيقة. حقيقة ان اميرها المتوســـط بعيدًا بعد المسافة 

مـــا بين عثمان وعلي وقريبًا الى حد الذهول فالعربة التي جرها 

الحصان للقائها بالشـــاطئ لم يدركه حتى عطش المسافة بل 

ســـاقته قدماه الى الشاطئ برمشـــة عين. سرقنا بعضًا من رمل 

الشـــاطئ انتقامًا من سرقة الشـــاطئ برمته وعدنا نحمل غصة، 

وبعضًا من الزهو بجمال متوســـطنا واالهم ايمانًا بأننا حقًا جئنا 

من هناك واننا وبعد ان ننهي خالفًا بين علي وعثمان ســـنعود 

الى هناك!!!!!

3. لنـــا ان نحتمـــل خالفًا في الرؤيـــا. اليس كذلـــك؟ ان يقول 

الصديق لصديقه انا لست مع شرق اوسط جديد بطعم غربي. ان 

يرى الصديق ان القادم ســـيحمل بذورًا لتغير سيحصل بعد عقد 

او عقدين وحين. لنا ان نقول ونقول ما شئنا في ليلة صيفية في 

بستان تكسوه بعض الخضرة وتسقيه بعض المياه الفائضة عن 

حاجـــة القاطنين في االعلى. لنا ان نكون مع ما نشـــاء وان ال نكون 

مع من ال نشاء لكن علينا في النهاية ان ننفض عنا اي غبار لجدال 

علـــق بأطرافنا وان ننهي نقاشـــنا بأن ننـــام املين ان نصبح على 

وطن.

4. نحلـــم كما كل االمهات واآلباء ان يعود الغائب وان يتربع في 

صحن البيت مبشرًا باســـتمرار الحياة في عروق الزرع ونتأمل من 

قدومـــه حياة جديدة تبعـــث في كل ما خاضت بـــه اقدامنا يومًا 

وارهقنا ونفرح لرؤية الصغار يكبرون ليسيروا امامنا لكننا نغلق 

القلب على شعور يطل كل ثانية ليهمس في اذاننا ان القادم لن 

يجـــد في الدرب دروبًا وال في الشـــجرة عروقًا وال في الموائد حتى 

فتاتـــًا وانه ال بد وان يهمس لنا قريبًا ان عذرًا، ســـامحوني ألعوام 

اخر.

5. نتدافـــع جميعـــًا الى خارج الحافلة. نخرج مـــا في جيوبنا من 

معدن ونخلـــع احزمتنا ونضعها جميعهـــا مختلطة ببعض على 

دكة اســـمنتية ونعبر رجااًل ونســـاء، اطفااًل وشيوخًا في معبر آلة 

إلكترونية لتكشف ان كان الجســـد ال يزال يحمل اي اثر معدني 

ربما نســـينا في عجلة التزاحـــم ان نخرجه من جيوبنا. نطمئن من 

يقف خلف النافذة مترقبًا، متفحصًا اجســـادنا اننا اجســـاد آمنة 

ونعـــود لنتدافع على باب الحافلة لتعلـــو اصواتنا متنازعين على 

المقاعد التي ستقلنا باتجاه مترقب آخر يقف بسالحه ليتأكد ان 

من سبقه لم تغفل عيناه عن شيء ربما علق بأجسادنا. نسير دون 

ان ننبـــس بكلمة ولكننا ننظر نظرات حاقدة على من تجرأ وجلس 

للحظات في مقعدنا في الحافلة.

6. وقفنا ننظر بإعجاب بين غابات من شجر البلوط وجدول صغير 

يســـير بحرية فـــي واد جميل ليس بعيدًا عـــن قلعة بناها صالح 

الدين االيوبي في استراحة له باتجاه بيت المقدس. رغبنا بالمزيد 

من الجمال فترجلنا من السيارة ومشينا بين االشجار المظللة في 

يـــوم قائظ الحرارة. مكان تنبعث منه رائحة عبث بشـــري همجي 

بطبيعـــة خالبة. بين اشـــجار البلوط مارســـنا عمـــاًل تطوعيًا في 

تنظيف رقعة يمكن لنا ان نلقي اجســـادنا عليها وامامنا امتدت 

مســـاحات اخرى تدعونا للمزيد من التطوع. تســـاءلنا ان كان من 

ارتكبـــوا هذه الجرائم بحق الجمال اإللهي ينحدرون من عروق من 

ســـكنوا القلعة. اصابتنا حالة من اســـترجاع للذاكرة ففي االمس 

القريب ايضًا قمنا بالعمل التطوعي نفســـه في الجانب اآلخر من 

النهر وبالتحديد ليس بعيدًا عن مهد المسيح وبجانب برك بناها 

سليمان القانوني لتروي ظمأ من يمر في حجه الى بيت المقدس. 

عجبًا كيف لنا ان نتشـــابه في كل شـــيء حتى فـــي عبثنا بإبداع 

الخالق!!!!!!

صيف آخر قارب على االنقضاء. لم تسترح فيه اآللة االلكترونية 

على البوابات المصطنعة ما بين هنا وهناك. لم يرف للقابع خلف 

النافذه يرقب االجساد المارة اي جفن. صيف آخر مر والحر يشتد 

قيظـــًا والبحر يتمدد محـــاواًل الوصول الى ســـندريال في الجانب 

اآلخر. صيف آخر مر وبيت المقدس ينتظر سواعد متطوعين تزيل 

القمامة الراقدة اكوامًا اينما وجد مكان الستراحة محارب. صيف 

آخر مر وال يزال الخالف دمويًا بين علي وعثمان.


