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خالل ورشة في نابلس نظمها مركز "شمس"  

الدعوة إلى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 
وتعزيز دور "التشريعية" في الرقابة

���م مرك���ز حقوق اإلنس���ان 
ّ
نابل���س - "األي���ام": نظ

والديمقراطي���ة "ش���مس"، أم���س، ورش���ة عمل في 
قاعة المركز الفلس���طيني للديمقراطية والدراسات 
واألبحاث في نابلس، حول الفصل بين السلطات في 
النظم السياس���ية وأثرها ف���ي الحكم الصالح، ضمن 
أنش���طة مش���روع "تعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان 
والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات 
المحلي���ة"، بدع���م من مؤسس���ة المس���تقبل، حيث 
افتتحت المحامية ش���روق أبو قرع من مركز "شمس" 

 بالمركز والمشروع.
ً
الورشة معرفة

وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح 
الوطني���ة الدكتور رائد نعي���رات، أن مفهوم الحكم 
الصال���ح ينعك���س عل���ى التنمية من خ���ال تعزيز 
مفه���وم الديمقراطية، والذي يعتمد أساس���ًا على 
المش���اركة بين جميع أف���راد المجتمع ف���ي إدارته 
 
ً
وتنميته، ولكون التنمية بمفهومها الشامل مرتبطة
ارتباطًا وثيقًا بالديمقراطية، وتعزيز العدل وتحقيق 

المساواة وسيادة القانون.
وقال نعيرات: من هنا ال بد من أن تراعي الحكومات 
في سياساتها نشر وتعميق مفاهيم الديمقراطية 
م���ن تعددي���ة حزبية واحت���رام الرأي وال���رأي اآلخر 
وفتح مجاالت للحوار وحرية صحافة مس���ؤولة وإجراء 
االنتخاب���ات بش���كل مس���تمر ودورات منتظمة، وأن 
تعم���ل الحكومات على تعزيز مفهوم الش���راكة من 
أج���ل التنمية تحت مظلة س���يادة القانون من جهة 
ومش���اركة ممثلي الش���عب في صياغة السياس���ات 
العام���ة للدولة من جه���ة أخ���رى، وأن تحرص هذه 
الحكوم���ات عل���ى أن تكون هن���اك انتخابات نزيهة 
وحرة النتخاب ممثلين عن الش���عب وبصورة دورية 
وأن يمارسوا صاحياتهم الدس���تورية بكل معاني 
الش���فافية والمس���ؤولية والمحاس���بة المس���ؤولة، 
وتصحيح األخطاء واحترام االختاف وحل المش���اكل 
بالطرق الس���لمية مع الحفاظ عل���ى مصلحة المواطن 

ورعاية حقوقه.
وأكد أن السلطة التشريعية مطالبة في صياغتها 
للتش���ريعات، وفي إطار تطبيق سياستها لمفهوم 
الحكم الصالح م���ن منطلق عاقته���ا بالتنمية، بأن 
تعمل على المساعدة بشكل كبير في توسيع دائرة 
المش���اركة العامة ألفراد المجتمع، مع التركيز على 
فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من 
أج���ل اإلصاح، والذي عادة ما يحمل ش���عار التنمية 
والنهوض بالمجتمعات "ومن أجل ذلك كله فا بد من 

تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها".
وش���دد على أن الحكم الصالح عل���ى ارتباط وثيق 
بسيادة القانون والذي يساعد إلى حد كبير في تعزيز 
المس���اواة بين جميع أف���راد المجتمع، خصوصًا بين 
الجنسين، واالرتقاء بالش���ؤون الصحية والتعليمية 
والرعاية وتنوع الخدمات وغيرها ومس���اعدة الفئات 
المهمش���ة والمش���اركة في ش���ؤون الحياة العامة، 
والمحافظة على حقوق اإلنس���ان واحت���رام اآلخرين 
وتعزيز نظام دولة القانون ومؤسساتها المبنية على 

المحافظة عل���ى موارد الدولة وطريقة اس���تثمارها، 
وتوزيعها بصورة ش���فافة وواضحة تخضع لمفهوم 
المحاس���بة والمس���ؤولية وألي تقصير تجاه الوطن 

والمواطن.
وبي���ن نعيرات أن الفصل بين الس���لطات يمكن أن 
يق���اس من خال تحقي���ق حقوق اإلنس���ان المدنية 
والسياسية واالجتماعية والثقافية، ومن توافر الحق 
في الحياة، والصحة والمس���كن والطعام، والمساواة 
ف���ي التعليم، واألمن الش���خصي والجماعي، وتعزيز 
الديمقراطي  النظ���ام  المش���اركة، وتطبيق  مفهوم 
والتعددي���ة الحزبي���ة وإج���راء االنتخاب���ات وكذلك 
مكافحة الفساد "وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية 
للتنمية المس���تدامة للمجتمع، باإلضافة إلى فرص 
بناء إعام ح���ر حيث يتطلب ذلك توافر بيئة تضمن 
اس���تقال المؤسس���ات والمناب���ر اإلعامية وتعطي 
الحق ل���كل إعامي في ممارس���ة دوره المهني دون 
مراقبة مس���بقة أو ضغط سياس���ي أو أمني أو مالي، 
ودون ضغ���ط وإك���راه مجتمعي، وكل هذه الس���بل 
الرامية لتعزيز مبدأ الحكم الصالح تعمل على إدخال 

اإلصاح كتطلع منشود للمجتمعات العربية".
وق���ال: إن الديمقراطي���ة الحقيقية تك���ون مبنية 
على مفهوم المش���اركة في إدارة الدولة والمعتمدة 
على التمثيل لكافة فئات المجتمع وتعتمد أس���اس 
المحاس���بة ألي حكومة، واحت���رام المعايير الدولية 
والمحلي���ة لحقوق اإلنس���ان وخصائصه���ا المبنية 
على المس���اواة وع���دم التمييز وع���دم قابلية هذه 
الحقوق للتجزئة أو االنتقاص، والتش���جيع على دعم 
مؤسسات المجتمع القائمة والتشجيع على تسهيل 
إجراءات تكوينها وتفعيل دورها في الحياة العامة، 
واحترام س���يادة القانون وتعزيز مفهوم اس���تقال 
القض���اء وتحديد معايير المحاكم���ات العادلة وحق 
التقاض���ي أمام محاكم مختصة وقضاة مس���تقلين، 
وإدارة أم���وال الدول���ة بطريق���ة ش���فافة وس���ليمة 
تخضع لمفهوم الرقاب���ة العامة للمجتمع ولمفهوم 
المساءلة، وان تقوم على إدارتها مؤسسات حكومية 
تعرف بقدرتها على التعامل مع قضايا إدارة أموال 
الدول ومواردها بكل احتراف ومهنية عالية، وتضع 
مصلحة المجتمع وأفراده في أولى غاياتها، واعتماد 
السلطة الامركزية للحكومة وتوزيعها على مختلف 
مناطق الدول���ة جغرافيا واالعتماد على المش���اركة 
التامة ألف���راد المجتمع في تل���ك المناطق واحترام 
كافة الحقوق والحريات األساس���ية وتعزيز مفهوم 

الرقابة وترسيخ مفهوم الحكم الصالح.
وفي ختام الورشة، أوصى المشاركون فيها بضرورة 
تطبي���ق مبدأ الفصل بي���ن الس���لطات، وتعزيز دور 
السلطة التش���ريعية في الرقابة، وأهمية التثقيف 
بس���يادة القانون والحكم الصال���ح لطلبة الجامعات، 
وأهمية التفعيل الحقيق���ي للرقابة القضائية على 
دستورية القوانين، لتأكيد الشفافية والمصداقية، 
وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق 

والحريات العامة للمواطنين. 

رفح: الجمعية الوطنية تشرع 
بحملة توعية قانونية

رفح-"األيام": ش���رعت الجمعية الوطني���ة للديمقراطية والقان���ون، من خال العيادة 
القانوني���ة رقم )9(، بالبدء في حملة " دافع " لنش���ر الوع���ي القانوني في محافظة رفح 

جنوب قطاع غزة.
وب���دأت الجمعية وضمن مش���روع تعزيز مفه���وم الحق في التنمية وق���درة الفئات 
الهشة، بدعم وإش���راف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP بعقد سلسلة من ورش 
العمل، كان أولها نهاية األسبوع المنصرم، في مقر جمعية حواء المستقبل بالمحافظة.

واستهدفت الورشة )44( سيدة من ربات البيوت والداعيات المسلمات، وقد قدم عماد 
الفقعاوي المستش���ار القانوني للعيادة، نبذة عن المش���روع والمحاور الرئيسية التي 
س���يتناولها، والتي تتلخص في تقديم خدمات العون القانوني بمس���توياته الثاثة، 

تأطير مفهوم الحق في التنمية كحق قانوني ملزم، وتعزيز سبل المصالحة الوطنية.
ورك���ز الفقعاوي خال الورش���ة على مقتطف���ات من قانون األحوال الش���خصية، وهو 
القانون المطبق في المحاكم الش���رعية في قطاع غ���زة، متناوال مفهوم الزواج اصطاحا 

ولغة، وشروط عقده، وإمكانية وضع المرأة لشروط عقد الزواج.
وأش���ار الفقعاوي إلى اآلث���ار التي تترتب على عقد الزواج، م���ن حقوق زوجية، والتي 
ينبثق عنها وجوب المهر والنفقة، وأيضا يثبت من خالها نس���ب األوالد والتوارث بين 

الزوجين.
وتخلل الورشة طرح بعض القضايا الحية للنقاش، والرد على استفسارات المشاركين، 
حيث أبدى المشاركون رضاهم عن أهمية موضوع الورشة، ومدى حاجة المجتمع الماسة 
للعون القانوني، مطالبين بضرورة عقد العديد من الورش في هذا المجال، لزيادة الوعي 

القانوني لديهم.
وفي نهاية الورش���ة أكد الفقع���اوي أن العيادة القانونية رقم )9( س���تبذل قصارى 
جهدها لتعزيز مفهوم الحق في التنمية للفئات الهش���ة، ودعم قدرتها على الوصول 
للخدمات االجتماعية األساس���ية، من خال اس���تمرار تفعيل منظومة العون القانوني، 

وعمل مقاربات قانونية كمقدمة للتمكين االقتصادي واالجتماعي.

افتتاح جناح فلسطين في معرض 
الكتاب العربي بلبنان

بيروت - "وفا": افتتح، أمس، جناح فلسطين في معرض الكتاب ال�38 في قاعة الرئيس 
رش���يد كرامي الدولي في مدينة طرابلس، شمال لبنان، بمشاركة حشد من الشخصيات 

والفعاليات اللبنانية والفلسطينية.
ونقل أمين س���ر قيادة "فتح" ف���ي لبنان فتحي أبو العردات تحي���ات الرئيس محمود 
عباس للحضور، وقال: إننا "نلتقي جميعًا كفلس���طينيين الفتتاح جناح دولة فلسطين 

موحدين دون انقسام، فما أحرانا أن نبقى موحدين من أجل فلسطين".
وش���دد على أهمية التمس���ك بالتراث والثوابت الوطنية وعلى رأس���ها إقامة الدولة 
المس���تقلة وعاصمتها القدس الشريف وعودة الاجئين التي كفلتها لنا كل المواثيق 

والمعاهدات الدولية.
وأشار إلى أن مدينة طرابلس الفيحاء التي احتضنت النضال الفلسطيني ال تزال على 
عهدها للش���هداء من أبنائها وأبناء األمة العربية بأنها سوف تستمر شامخة مناضلة 

داعمة لفلسطين وشعبها.
وقال: "سنبقى أوفياء إلخوتنا في لبنان الذين ضحوا معنا من أجل فلسطين وتقاسموا 
معنا رغيف الخبز وشربة الماء، وإننا ضيوف في لبنان وتحت القانون ومع سيادة الدولة 

اللبنانية على كامل أراضيها".
وأضاف: "ال نريد التوطين ولكننا نطالب بأن نحيا بكرامة متمتعين بحقوقنا اإلنسانية 
كحق التملك والعمل لحين عودتنا إلى بادنا، ونحن مع السلم األهلي في لبنان وتمتين 
العاقات الفلس���طينية اللبنانية وغير منحازين لطرف ضد آخر، نحن مع لبنان قوي ألن 

قوة لبنان قوة لفلسطين".
وأكد أن الوحدة الوطنية الفلس���طينية ستبقى صمام أمان، وأن المصالحة ستستمر 
حتى تحقيق هدف توحيد الوطن وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشريف، 

وحيا األسرى الذين يخوضون معركة الحرية بأمعائهم الخاوية.
من جهته، رحب أمين سر شعبة طرابلس أبو مروان كنعان بالحضور جميعًا في مدينة 
طرابلس التي احتضنت قائد مسيرة الثورة الفلسطينية الشهيد الرمز ياسر عرفات في 

أحلك الظروف فقدمت خيرة أبنائها فداًء من أجل فلسطين.
وأش���ار إلى الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلس���طينية في 
ظل سياسة االستيطان والتهويد وتهجير أبناء مدينة القدس والضفة 

الغربية والحصار الظالم على مدينة غزة.
وتج���ول الحضور في أرج���اء الجناح وأبدوا 
إعجابهم بالمعروضات التي صنعت بمهارة 
لنسوة تفنن في حياكة الثوب الفلسطيني.

مبال" 
ُ

"السردين" و"الُسك
موسم سمك حاضر في غزة

غ���زة – "معا": كان يج���ب أن يصطاد صيادو غزة 
في ش���باط الماضي س���مك "ال���واط واط"، ليملؤوا 
به أس���واق القطاع ليتذوق الغزي���ون طعمًا كادوا 
ينسونه بعد أعوام من الحصار البحري على بحرهم 
ومياههم وشواطئهم وإطاق نار على صياديهم.
وألن الصيادين بغزة تح���ت تهديد إطاق النار 
بشكل مس���تمر على عمق ميلين ونصف بحريين 
فإن ما نس���بته 80% منهم عزفوا عن هذه المهنة 
وعن خوض غمار البحر وركنوا إلى المنزل، بعضهم 
اش���ترى "توك توك" لنقل البضائع البسيطة بغزة 
وبعضهم لم يج���د ما يعينه عل���ى لقمة العيش 

فانضم إلى صفوف العاطلين عن العمل.
ويؤكد نزار عي���اش، رئيس نقابة الصيادين في 
قطاع غ���زة، "أن عدد الصيادين المس���جلين لدى 
النقاب���ة هو 3550 صيادًا، إال أن 80% منهم عزفوا 
ع���ن الصيد ول���م يحركوا مراكبهم منذ س���نوات، 
والس���بب االحتال وحصاره بحر غزة وإطاقه النار 
بشكل مستمر على الصيادين ومنعهم من تجاوز 
مس���افة الثاثة أميال بحري التي سمح بها سابقًا 
بل وتعديه ذلك بمحاص���رة الصيادين على عمق 
ميلي���ن ونصف الميل وأحيان���ًا أقل من ذلك ومنع 
الصيادين الغزيين من تجاوز مسافة الميل و800 

متر عن شواطئ غزة.
وألن الس���مك يتجمع على أبع���اد وأعماق تفوق 
األمي���ال الثاثة، فإن غ���زة محرومة من مواس���م 
وأصناف س���مك كان���ت تتمتع بها س���ابقًا، وفقًا 
التفاقية أوسلو التي حددت 20 ميًا بحريًا كمياه 
تابعة للس���لطة ث���م قلصها االحتال ل���� 12 ميًا 
بحريًا، وعاد ليقلصها إلى س���تة أميال وبعد ست 
س���نوات من الحصار ال يتمت���ع الغزيون بأكثر من 
ثاثة أميال بحرية وعادة يعتقل الصياد في هذه 
المس���افة أو يطارد أو تحتجز مراكبه أو يتم إطاق 

النار عليه وإغراق مراكبه.

مواسم الصيد والحصار
وحس���ب عياش، فإن مواسم الصيد تذهب دون 
فائدة في ظل الحصار البحري مثل موس���م )الواط 
واط( ال���ذي يبدأ في ش���باط، وينتهي في وس���ط 
نيس���ان، وهو نوع من السمك مدور وتزن السمكة 
الواح���دة أحيانًا نصف طن حي���ث تتراوح أوزانها 
بين- 500 كيلوغرام ولم تش���هد غزة سمكة منها 
منذ س���نوات ويتجمع على بعد 10-20 ميا بحريا، 
وموس���م الغزالن والباميدا والتونا التي تنش���ط 
من نيس���ان حتى حزيران وتحت���اج من الصيادين 

للوصول إلى أعماق كثيرة.
ويقتصر موس���م الصي���د حاليًا على م���ا تجود 
به المس���افات القريبة من الش���اطئ من أس���ماك 
الس���ردين الصغي���رة وخاص���ة "بذرة الس���ردين" 
والس���كمبا التي يتم اصطيادها على مس���افات 
الثاثة أميال حيث يباع الكيلو الواحد منها بستة 

شواقل.
ويمكن وصف الموس���م الحال���ي والعام الحالي 

للصي���د بغزة بأنه "مض���روب" على حد قول عياش 
الذي أكد أن الصيادين بغزة باتوا تحت تهديدين 
هما االحتال والوقود الذي تحتاجه مراكب الصيد 
وال���ذي عط���ل الكثير منها بس���بب ش���حه وغاء 

أسعاره.

الصيد في المناطق القريبة من الحدود
وش���دد على أنه كان بإم���كان الصيادين الصيد 
ف���ي المناط���ق القريبة من الحدود الفلس���طينية 
المصري���ة، ولك���ن ش���ح الوقود أوق���ف ذلك نظرًا 
لحاجة الانش���ات لكميات كبيرة من السوالر لتلك 
المس���افات البعي���دة وحاجة المراك���ب الصغيرة 

لكميات كبيرة من البنزين.

مركز الميزان يعرب عن قلقه
من جهت���ه، أكد مركز الميزان لحقوق اإلنس���ان 
ع���ن قلقه من تصاع���د االنتهاكات اإلس���رائيلية 
بحق الصيادين الفلس���طينيين ف���ي عرض البحر 
قبالة ش���اطئ قطاع غزة، وممارسة قوات االحتال 
أس���اليب جديدة تلحق مزيدًا من األضرار المادية 
بالصيادين وقوارب الصيد، ومنها استهداف تلك 
 
ً
القوات لمح���ركات القوارب بإطاق النار مباش���رة
عليه���ا دونما س���بب يمكن تبريره واس���تهداف 
قواربه���م ومحركاتها في مس���افة أقل كثيرًا من 
األميال الثاثة المعلنة، باإلضافة الستمرار فرض 
إسرائيل حصارا بحريا على القطاع، ويشمل فرض 
حظر على ممارس���ة الصيد فيم���ا وراء ثاثة أميال 

بحرية.
وأك���د "أن تحقيقات���ه بينت مواصل���ة االحتال 
ممارس���اته بحق الصيادين خال ش���هر نيس���ان 
الج���اري، حيث واصلت تلك القوات إطاق النار من 
أس���لحتها الرشاشة باتجاه الصيادين، ما أدى إلى 
إتاف ثاثة محركات. كما اعتقلت قوات االحتال 
)4( صيادين، م���ن بينهم طف���ل، وأفرجت عنهم 
جميعًا بعد س���اعات من احتجازه���م. كما فتحت 
تل���ك القوات النار لتمنعهم م���ن مواصلة الصيد 

)8( مرات منذ بداية نيسان الجاري.
وتأتي خطوة االحتال بنش���ر إش���ارات ضوئية 
لتحدي���د مناط���ق حظ���ر الصيد، إضاف���ة جديدة 
لمح���اوالت منع الصيادين م���ن الصيد في مناطق 

تفوق أو تقل قليًا عن مسافة األميال الثاثة.
وطالب المجتمع الدولي بالتح���رك العاجل وفاًء 
بالتزاماته القانوني���ة واألخاقية وفقًا لالتزامات 
التي يفرضها القانون الدولي والس���يما اتفاقية 
جنيف الرابعة بش���أن حماية األشخاص المدنيين 
في وقت الح���رب، والتي تقضي بضم���ان احترام 
قواعد القانون الدولي اإلنس���اني في كل األوقات 
واتخ���اذ التدابي���ر الكفيل���ة بوق���ف االنتهاكات 
الجسيمة وماحقة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها، 
والش���روع الفوري في وقف الحصار غير القانوني 
المف���روض عل���ى قطاع غ���زة وضم���ان حرية عمل 

الصيادين الفلسطينيين.


