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الجليل أوالً
بقلم: سام بحور

داخل  الفلسطينية  للمجتمعات  القاسي  الواقع  ان 
إسرائيل في أماكن مثل عكا وحيفا والناصرة، ويافا، 
والنقب، ليس من النوع الذي يفرض على أصحاب 
من  الخلفي  الجزء  في  الجلوس  الداكنة  البشرة 
الحافلة في أميركا في حقبة الخمسينات والستينيات. 
ويمكنني الجزم بأنهم يتمنون تعرضهم لمثل هذا 
التمييز العنصري الصارخ مقارنة بالتمييز العنصري 
كافة  على  يومياً  له  يتعرضون  الــذي  الممنهج 
المستويات االجتماعية واأليدلوجية برعاية مختلف 
أن  أعتقد  إن هذا يجعلني  أجهزة دولة إسرائيل.  
فكرة انتهاء االحتالل العسكري اإلسرائيلي بالضفة 
وقطاع غزة من شأنه إحالل السالم في المنطقة 
هي ضرب من الخيال، وأدعو كل من يعتقد ذلك 
إلى النظر إلى األمور بمزيد من التعمق ليكتشف 
بأن الغالف الهش للديموقراطية اإلسرائيلية يحمل 
في طياته هدفا واحدا، يتمثل في استكمال حملة 
التطهير العرقي للفلسطينيين التي بدأت مع إنشاء 

دولة إسرائيل.
الماضي،  األسبوع  خالل  جميل  خريفي  يوم  في 
كنت في ضيافة صديق في قرية  متاخمة للحدود 
اللبنانية في منطقة الجليل، حيث يعيش في هذه 
المنطقة  عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين 
أجــيــال من  ــان هناك خمسة  إســرائــيــل. وك فــي 
فلسطينيي الداخل يجلسون في الغرفة. وكما  هي 
السياسة محور  كانت  الفلسطيني  عادة مجتمعنا 
اعتاد  والذي تطور بطريقة مختلفة عما  حديثنا، 
عليه متتبعو هذا الصراع وصوالً للتمييز العنصري 
المواطنين  إسرائيل بحق  تمارسه  الذي  الممنهج 

الفلسطينيين في إسرائيل.
الفلسطينيين  بين  لثنائية  ا المفاوضات  بــدأت 
واإلسرائيليين، والتي تعرف بعملية أوسلو السلمية 
سيئة السمعة، بشعار "غزة وأريحا أوالً" (وما رافقها 
تبدأ  أن  الفكرة  من خطوات على األرض).  كانت 
اتفاقات  من  انبثقت  التي  الفلسطينية،  السلطة 
أوسلو، بمباشرة أعمالها في قطاع غزة ومدينة أريحا 
بالضفة، على شكل مرحلة تجريبية، قبل أن يتم 
فيما بعد االنتشار إلى كافة المناطق الفلسطينية 
التي تحددها االتفاقية. كانت النكتة السائدة يومها 
المحتلة،  العسكرية  السلطة  وهي  إسرائيل،  أن 

تعني في الواقع فقط غزة وأريحا أوال وأخيراً !
مع مرور عشرين عاماً على "عملية السالم" التي 
يبدو انه ال نهاية لها، وجهت إسرائيل انتباه العالم، 
بما فيه القيادة الفلسطينية بعيداً عن أعمال التمييز 
داخل إسرائيل نفسها.  وفي الوقت الذي ساد فيه 
جدل فارغ حول من انتهك بنود اتفاقية أوسلو أقل  
أوأكثر من غيره، لم تتوقف إسرائيل أبداً عن خنق 
البلدات والقرى الفلسطينية داخلها.  وقد اضطرت 
مؤخراً بعض مؤسسات البحوث العالمية الموقرة، 
مثل مجموعة األزمات العالمية، للتحقيق في ذلك، 
حيث نص تقريرها الصادر في آذار/مارس 2012 
وعنوانه "العودة إلى المبادئ:  األقلية العربية في 
إسرائيل والنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني" على ما 

يلي:
الصراع  على  منصباً  العالمي  االهتمام  "يبقى   
اإلسرائيلي – الفلسطيني، إال أن هناك صراعاً آخر 
وثيق الصلة بالصراع األول، داخل إسرائيل نفسها. 
قد ال يكون هذا الصراع أقل خطورة؛ فخالل عقد 
اليهودية – العربية  من الزمن، تدهورت العالقات 
فاألغلبية  مستمر.   نحو  على  إسرائيل  ــل  داخ
أنها  الفلسطينية على  إلى األقلية  اليهودية تنظر 
غير موالية، ومخربة؛ وبالنظر إلى ارتفاع معدالت 
تهديداً  فيها  تــرى  فإنها  أوساطها،  في  الــوالدة 
الفلسطينيون مهمشون  المواطنون  ديموغرافياً. 
قبوالً  أقل  وباتوا  اقتصادياً،  ومحرومون  سياسياً 
النعدام المساواة المنهجي وأكثر استعداداً لمواجهة 

الوضع الراهن".  
الباحث ما معناه  هذا هو األسلوب الذي يضع فيه 
"حملة بطيئة مدروسة لتشريد شعب بأكمله في 

وضح النهار، ولينتبه العالم إلى ما يجري". 
إسرائيل،  باتجاه شمال  أي شخص  عندما يسافر 
يشاهد واقعاً صارخاً ال يمكن تجاهله ومحور هذا 
التي  األراضي  إسرائيل خالية ومعظم  أن  الواقع 
العالم، غير  ل دولة إسرائيل كما يعترف بها  تشكّ
أنه  هي  المحزنة  السخرية  بالسكان.   مأهولة 
على بعد أقل من ساعة بالسيارة من المكان الذي 
الالجئين  من  اآلالف  مئات  يقبع  فيه،  نجلس  كنا 
العودة  الذين منعتهم إسرائيل من  الفلسطينيين 
إلى ديارهم منذ العام 1948،  في أوضاع محزنة 
أن  انتظار  لبنان،  في  الالجئين في  في مخيمات 
المتحدة  األمم  الدولي وقرارات  القانون  يحترم 
التي تنادي بعودتهم إلى ديارهم.  وقد قام الدكتور 
سلمان أبو ستة، وهو باحث والجئ فلسطيني يعمل 
في هيئة أرض فلسطين، بتوثيق ظاهرة األرض 
التي  والحقيقة  إسرائيل بعمق.  الخالية هذه في 
الالجئين  السماح بعودة  أن  إنكارها هي  ال يمكن 
إلى وطنهم ال يشكل عقبة كبيرة  الفلسطينيين 
أنه يهدد  إال  الجغرافي في إسرائيل.   الواقع  على 
على  ذاتها  بحد  يهودية  كدولة  وجودها  أســس 
األقل من الناحية الديموغرافية حيث يخلق غالبية 
سكانية من الفلسطينيين، وهو أمر متوقع بطبيعة 

الحال.  
ومن األمور المذهلة األخرى التي يدركها المسافر 
لجليل  ا في  الفلسطينية  لزراعية  ا القرى  عبر 
وجود تجمعات سكانية يهودية إسرائيلية صغيرة 
طبيعية  ومحميات  التالل،  رؤوس  على  مسيجة 
بمجموعها  تخلق  اإلسرائيلية،  الحكومة  أعلنتها 
عائقاً فعلياً أمام النمو الطبيعي للمجمتعات المحلية 
الفلسطينية األصلية.  باإلضافة إلى معيقات التنمية 

يوفر  إسرائيلي  قانون  هناك  هذه،  الفلسطينية 
أساس قانوني تشريعي   بموجبه يمكن للتجمعات 
أسباب  بناء على  الفلسطينيين  اإلسرائيلية طرد 
قادم من  ثقافية.  وفي نظري كشخص  وذرائــع 
الضفة المحتلة، تبدو لي هذه المعيقات القانونية 
يهودية غير  لخلق  مستوطنات  أدوات  انها مجرد 
فاألمر    . فلسطيني  تجمع   بكل  تحيط  قانونية 
أو وليد صدفة،  ولكنه في  برمته ليس عشوائياً 
حقيقته سالح ديموغرافي حاد لقطع وإعاقة نمو 

المجتمعات الفلسطينية. 
لدى استماعي إلى المحن التي تمر بها المجتمعات 
الفلسطينية في إسرائيل، تم تذكيري بحقيقة أخرى 
الفلسطينيين  تعتقل  إسرائيل  أن  مزعجة: وهي 
كنت  الذين  األشخاص  أحد  وأن  أفكارهم.  بسب 
64 عاماً، تم  العمر  يبلغ من  أجلس معهم، رجل 
أمضى  أن  بعد  قبل بضع سنوات  إطالق سراحه 
عامين في سجن إسرائيلي دون توجيه أية اتهامات 

له. 
البيرة،   دياري في مدينة  إلى  في طريق عودتي 
توقفت في حيفا، وعندما تحدثت إلى أحد معارفي 
من رجال األعمال هناك، ذكرني بقضية أخرى: أمير 
مخول، مواطن فلسطيني مسيحي في إسرائيل، 
ومدير مؤسسة اتجاه "اتحاد المؤسسات المجتمعية 
العربية"، هو مثل الكثير من فلسطينيي الداخل، 
محاكمة  بعد  اإلسرائيلية  السجون  في  معتقل 
جائرة كانت تهدف إلى جعل الخوف يدب في مجتمع 
األقليات في إٍسرائيل. وكما هو الحال أيضاً في جميع 
المناطق الواقعة تحت سيطرة االحتالل العسكري، 
تنوي إسرائيل تجنيد جيش من المتعاونين داخل 

المجتمعات الفلسطينية للقيام بأمور نيابة عنها.
ذلك،  أكثر من  النقاش  أرغب في  مواصلة  كنت 

ولكني اضطررت الى العودة إلى دياري بالضفة.
أنا اآلن أحمل الهوية الفلسطينية، وهذا يعني أنه 
االحتالل  بالضفة صادرة عن سلطات  إقامة  لدي 
اإلسرائيلي، ولكن ال أستطيع التواجد في إسرائيل 
جنسيتي   - األميركية  جنسيتي  ئح.  كسا حتى 
الوحيدة - ال فائدة منها اآلن ألنه تم تصنيفي من 
فلسطيني  كمواطن  اإلسرائيلية  الحكومة  قبل 
على  الوحيد  المكان  هي  وإسرائيل  الضفة.  من 
هذا  في  أميركياً  تعتبرني  ال  التي  األرض  وجه 
المضمار! وبالتالي، تصريحي الصادر عن السلطات 
العسكرية اإلسرئيلية، الذي يسمح لي بالدخول إلى 
إسرائيل، يقيد حريتي في التنقل حيث يتوجب علي 
إلى ما أسميه سجني،  العاشرة مساًء  العودة قبل 
المؤقتة لفلسطين أي  والمعروف أيضاً بالعاصمة 

مدينة رام اهللا.
ما اتضح لي اآلن، والذي لم يكن واضحاً عندما أتيت 
هنا ألول مرة بعد اتفاق أوسلو بفترة وجيزة، هو 
أن نظام القيادة والسيطرة، الذي يضطهد أكثر من 
أربعة ماليين فلسطيني تحت االحتالل العسكري، 
العنصري  النظام  ذات  للنظر  يماثل بشكل الفت 
تتكون  أقلية  على  أغلبية  بموجبه   الذي تسيطر 
فلسطيني  ومسيحي  مليون مسلم  من  أكثر  من 

داخل إسرائيل.
الجماعية  الــذاكــرة  محو  هو  إسرائيل  هــدف  إن 
لفلسطيني،  ا لتعليم  ا من  لحد  وا لفلسطينية،  ا
الفلسطينيون،  التي يعيش فيها  وضغط األماكن 
وخنق أي فكرة جدية لمشاريع اقتصادية فلسطينية. 
أماكنهم. وتم  الفلسطينيين صامدون في  ولكن 
تأكيد ذلك عندما سألت طالباً في كلية الحقوق من 
تلك القرية الجليلية أين سيتواجد بعد خمس سنوات 
مقبلة. ودون تردد، قال: "سأبقى هنا، في قريتي، 
ليس على مدار السنوات الخمس المقبلة فحسب، 
العشر....والعشرين....  السنوات  ولكن على مدار 

والمائة المقبلة".
القرية  تلك  العميق في  النقاش  بعد ساعات من 
المخملية  بالتالل  الملفوفة  الهادئة،  الفلسطينية 
الجليل، تكلم باحث فلسطيني كان  الخضراء من 
الوقت، بصوت هادئ وواثق، وقال:  هادئاً معظم 
اإلسرائيلي  األذى  األرقــام حول  القرية  في هذه 
بالفلسطينيين تسرد مجلدات على مدى السنوات 
ال 64 الماضية، ومنذ إنشاء دولة إسرائيل، ولكن 
وبالرغم من جميع محاوالتها إلجبار الفلسطينيين 
وفقاً  السكان  عــدد  ازداد  أراضيهم،  تــرك  على 
لإلحصاءات اإلسرائيلية الرسمية. وأكد الباحث أنه 
طالما أن الفلسطينيين موجودون على هذه األرض، 

فال بد آجال أم عاجالً من االعتراف بحقوقهم.
لم أستطع طوال طريق عودتي إلى دياري، إخراج 
شعار سياسي جديد من ذهني من شأنه أن يوضح 
مدى المأساة الفلسطينية، "الجليل أوالً". فبدالً من 
المتنازع  إدارة الصراع كما لو أن القضية الوحيدة 
االحتالل  تحت  نعيش  الــذيــن  نحن  هــي  عليها 
الدولي،  المجتمع  العسكري اإلسرائيلي، فإن على 
للعالم  نداء  توجيه  كذلك،  الفلسطينية  والقيادة 
أجمع ليكون شاهداً على واقع الفلسطينيين داخل 
التمييز  إسرائيل. وإذا كانت إسرائيل عازمة على 
أن  علينا  فماذا  مواطنيها،  خمس  العنصري ضد 
المحتلة، وهي األراضي  نتوقع منها في األراضي 
التي لم يتم االعتراف بها دولياً على أنها جزء من 

إسرائيل. 
إذا سؤلت ذات مرة عن رأيي في هذا  الواقع،  في 
نبدأ بإعطاء  الصراع، سيكون ردي جاهزاً: دعونا 
داخل  للفلسطينيين  المتساوية  الحقوق  كافة 
إسرائيل. بمعنى آخر "الجليل أوالً" إذا كانت إسرائيل 
جادة فعلياً بشأن السالم وترغب حقاً في المصالحة 

التاريخية مع الفلسطينيين.
-مترجم عن المقالة األصلية باللغة اإلنجليزية 
 http://bit.ly/TheGalileeFirst

اطفال على انقاض اشباه بيوتهم المهدمة في خربة بزيق

أصبحوا ينامون في العراء والتراب يختلط بما تبقى لديهم من طعام

االحتالل يهدم بيوتا ومنشآت في خربة بزيق ويشرد أصحابها
طوبــاس- الحياة الجديــدة- عاطف أبو الــرب- هدمت جرافات 
االحتالل، امس، عدداً مــن الخيم والعرائش للمواطنين في خربة 
بزيــق الى الشــمال الغربي مــن طوباس، فيما أجبــرت عددا من 
أبنــاء الخربــة على هدم بيوتهــم بأيديهم تحــت تهديد تجريف 
البيوت ومصــادرة محتوياتها، فيما صــادرت أربعة صهاريج مياه 

من المواطنين هناك. 
وتأتي هذه الهجمة من قبل قوات االحتالل في وقت كانت محكمة 
إســرائيلية قد أصدرت أمراً احترازياً يقضي بعدم المســاس بهذه 
المنشآتـ، وذلك في أعقاب طعن تقدم به المحامي توفيق جبارين، 
الــذي يعمل في متابعة هذه القضايا من خالل محافظة طوباس، 

ووزارة شؤون الجدار. 
فقد ذكــر مواطنون أن قوات كبيرة مــن جيش االحتالل حاصرت 
البيوت الموزعة في عدة تجمعات شــبه بدويــة، وبدأت الجرافات 
بهدم ما تواجهه من بيوت وخيم، في وقت أجبرت قوات االحتالل 
بعــض المواطنين على هدم منشــآتهم، تحت التهديد بتدميرها 
بشــكل كامل، االمر الذي دفع بعض المواطنين لتفكيك بيوتهم، 

على امل حمايتها من جرافات االحتالل. 
ولــم تكتف هذه القوات بمــا دمرته، وبأعمال التخريب التي قامت 
بهــا، بل صــادرت عددا مــن صهاريج المياه، بحجــة وجودها في 
مناطق عسكرية مغلقة. وذكر مسؤول ملف االنتهاكات في محافظة 
طوباس أن المحامي توفيق جبارين كان قد حصل على أمر احترازي 

مــن قبل محكمة االحتالل، ورغم ذلك تمت عملية الهدم. وأضاف 
بشــارات ان االحتالل سلم أصحاب المنازل المهدومة أوامر بإخالء 
المنطقة خالل 48 ســاعة، ورغم ذلك تمت عملية الهدم، وأضاف 
وأكثر من ذلك ان بعض المواطنين تسلم أمر اإلخالء بعد عملية 
الهــدم، يعني تمــت العملية، وهدم البيت، وبعــد ذلك تم إخطار 
المواطنيــن بإخالء المنطقة، وهذا دليــل على عدم احترام جيش 
االحتالل لقرارات المؤسســات اإلسرائيلية، وتنكره لكل القوانين، 
حتى قوانين االحتالل. وأشــار بشارات إلى أن السلطة، ومن خالل 
محافظــة طوبــاس، تواصل متابعــة تطورات األمور فــي األغوار، 
خاصة ما يتم من عمليات هدم، وقال إن الســلطة تســعى لتثبيت 
المواطنيــن، وذلك مــن خالل توفير كل مقومــات الصمود لهم، 
وتعويضهم عن األضرار، ومتابعة األمر لدى المحاكم اإلسرائيلية، 
وفضــح ممارســات االحتالل مــن خالل البعثــات الدبلوماســية، 

ومؤسسات حقوق اإلنسان. 
يذكــر أن االحتــالل كان قــد أغلــق منافــذ الخربة، ومنــع وصول 
المواطنين لها خالل عملية الهدم، كما احتجز جنود االحتالل طلبة 
المدارس ومنعوهم من العودة لمنازلهم حتى انتهت عملية الهدم. 
جدير بالذكر أن طالب خربة بزيق يدرسون في مدارس قرية رابا، 
وبقي األطفال في الشمس حتى انتهاء جيش االحتالل من عملية 
الهــدم. وقــد عاد عدد من األطفال لبيوتهــم ليجدوها ازيلت عن 
الوجــود. الطالبة إلهام أحمد نغنغية في الصف الثامن األساســي 

خرجت في الصباح لمدرستها في قرية رابا القريبة من خربة بزيق، 
وفي عودتها اعترضها جنود االحتالل، ومنعوها من العودة لبيتها، 
انتظــرت مع عدد من أقرانها حتى غــادر جنود االحتالل المنطقة، 
وعندما عادت وجدت عائلتها في العراء، فانضمت إلخوتها وأمها في 
محاولتهم الحفاظ على األغنام ومنعها من الهرب للجبال المحيطة، 

بعد أن هدم االحتالل كل شيء في المنزل. 
بعض المواطنين اضطر لترك عائلته في البيت، وحاول االبتعاد عن 
المكان هرباً بجراره الزراعي وصهريج المياه، حيث تشهد المنطقة 
حمالت اســتهداف لصهاريج المياه والجــرارات الزراعية، ولكنهم 
عادوا فوجدوا البيوت وقد أزيلت عن الوجود، وتشــتتت العائالت، 
ليس هذا فحســب، بل سمعوا عبارات وعيد بأن يتم هدم بيوتهم 

مرة ثانية إذا عملوا على نصب البيوت في جديد. 
وبلغ عدد العائالت المتضررة من الجريمة سبع عشرة عائلة، فيما 
بلغ عدد أفراد هذه العائالت حوالي مئة وأربعين نفراً منهم ما يزيد 
علــى ثمانين طفالً، وبلغ عدد المواشــي التي أصبحت دون مأوى 
أكثر من أربعة آالف رأس ماشــية. عدا عن الدمار الذي حل ببقية 
الممتلكات من معالف، وأوان وأدوات تخزين ومعدات الشرب. مع 
العلم أن االحتالل يســتعد لحملة مماثلة بحق من تبقى من أبناء 
الخربــة، وذلك بعد النظر في االعتراض المقدم من قبلهم، حيث 
مــن المقرر أن تنظر المحكمة في قضية عدد آخر من أبناء الخربة 

بعد أيام قليلة.

محافظ سلفيت يستقبل الوفود المهنئة بعيد االضحى
ســلفيت- الحيــاة الجديدة- اســتقبل محافظ ســلفيت 
عصــام ابو بكر واســرة المحافظة امــس، الوفود المهنئة 
بعيد االضحى في قاعة الشــهيد شاستري بمقر المحافظة.  
وكان من بين المهنئين قائد المنطقة العقيد ركن رياض 
الطرشــة وأعضاء المجلسين التنفيذي واالستشاري ومدراء 
المؤسسات االمنية واالهليه واالسرى المحررين وامين سر 
حركة فتح عبد الســتار عواد واعضاء لجنة االقليم وفصائل 
العمل الوطني ورؤساء الهيئات المحلية وممثلي الفعاليات 
الشعبية والوطنية ورئيس واعضاء الغرفة التجارية وعدد من 
الشــخصيات االعتبارية ورجال االعمال واعضاء لجنة الزكاة 
واالصالح ووجهاء المحافظة واعضاء برلمان شباب محافظة 

سلفيت وحشد من المواطنين.
وابــرق ابو بكــر التهاني والتبريكات للقيادة وعلى راســها 
الرئيــس محمــود عبــاس والبنــاء المحافظــة والشــعب 

الفلســطيني في كافة اماكن تواجده ولالسرى في سجون 
االحتالل االسرائيلي ولالمتين العربية واالسالمية.

واعرب ابو بكر عن شــكره واعتزازه بابناء محافظة الزيتون 
بمختلف فئاتها واطيافها التي تقف صفا واحدا خلف قيادتها 
الشرعية، مشيدا بدور كافة مؤسسات وفعاليات المحافظة 
ومواقفهــا الوطنية، حيث نقل تحيــات وتبريكات الرئيس 
محمود عباس بهذه المناســبة، متمنيا من اهللا ان يعيدها 
على ابناء شــعبنا وقد تحققت امانيه بالحرية واالســتقالل 
واقامة الدوله الفلســطينيه المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشــريف. واعرب المهنئون عــن تأييدهم والتفافهم حول 
قيادتهــم الشــرعية وعــن دعمهــم الكامــل للرئيس في 
تمســكه بالثوابت الوطنية والمصيريــة، مباركين الجهود 
الدبلوماســيه التي تقــوم بها القياده فــي خدمة القضيه 

الفلسطينيه وفضح ممارسات االحتالل العنصرية.

نظمه مركز "شمس" بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة بيرزيت 

لقاء حول حقوق الطفل يدعو الى  توحيد القوانين وإنشاء نيابة خاصة باألحداث الجانحين
رام اهللا – الحيــاة الجديدة - دعا لقاء حول اتفاقية حقوق الطفل 
نظمه مركز إعالم حقوق اإلنســان والديمقراطية " شــمس" حول 
اتفاقية حقوق الطفل في كلية الحقوق بجامعة بيرزيت،أمس، الى 
إنشــاء نيابة خاصة باألحداث الجانحين والى ضمان حقوق الطفل 

الفلسطيني ومصلحته الفضلى.
 وحــث المشــاركون المجتمع الدولي على توفيــر الحماية الالزمة 
للطفل الفلســطيني، وفضح ممارســات االحتالل بحقه عبر وسائل 

اإلعالم والمحافل الدولية المعنية بحقوق اإلنسان.
 وأوصى المشــاركون في اللقاء بتوعية اآلباء واألمهات بأســاليب 
اإلرشــاد والتوجيه التربوي والنفسي ليتعامل مع أبنائهم بطريقة 
علمية وسليمة. وباالهتمام بتقديم خدمات غذائية وصحية مالئمة 

لألطفال المحتاجين بصورة مستمرة وبما يكفل النمو السليم.
وشــدد المشــاركون في اللقاء الذي حاضر فيه أستاذ القانون في 
كليــة الحقوق في جامعة بيرزيت فائز بكيرات  بحضور حشــد من 
طلبة الكلية، على ضرورة تطوير أساليب اإلرشاد النفسي والتربوي 
المســتخدمة في مراحل التعليم األساسي وتدريب المتخصصين 

ورفع مستوى كفاءتهم المهنية.
ولفتت ميادة زيداني من مركز "شمس"، في كلمة افتتاحية عرفت 
فيها بالمركز والمشــروع، أن الورشــة تأتي ضمــن برنامج تعزيز 
مفاهيم حقوق اإلنسان وســيادة القانون لطلبة الجامعات، بدعم 
وتمويل من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مثمنة الشراكة بين 
كليــة الحقوق وبين مركز شــمس في العديد من األنشــطة التي 

تصب في مصلحة الوطن وابنائه.
واعتبــر الدكتور فائز بكيرات أســتاذ القانون في كلية الحقوق في 
جامعــة بيرزيت أن اتفاقية حقــوق الطفل الصك القانوني الدولي 
األول الذي يلزم الدول األطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة 
الكاملة لحقوق اإلنســان،المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق 
الثقافية واالجتماعية واالقتصادية.حيث اعتمدت وعرضت للتوقيع 

والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
25/44 المؤرخ في 20 تشــرين الثاني 1989 – والذي بدأ النفاذ: 

2 أيلول 1990، 
فل تشــتمل الحق في الحيــاة، والحقوق ذات   وقــال ان حقوق الطّ
الصلة باالحتياجات األساسية للبقاء، وفق معايير معيشية مالئمة، 
كالحق في السكن الالئق، والكساء، والغذاء، والخدمات والرعاية 
الصحية والحقوق التي تلبي المتطلّبات الخاصة للنمو المتوازن 
فل، كالحق في التربية والرعاية األســرية والرعاية البديلة،  للطّ
والتعليم، واللّعب والترفيه والمشــاركة في األنشــطة الثّقافية، 
والخصوصية الثّقافية والمعتقد. وتشــمل مجموعة الحقوق التي 
تكفل تشريك األطفال، في جميع القرارات واألعمال التي تخصهم، 

وتسمح له بلعب أدوار نشطة في أسرهم، ومجتمعاتهم، 
وأوضح أن حماية الطفولة من األولويات الوطنية وتتدخل العديد 
مــن القطاعات بصفة مباشــرة فــي وضع البرامــج واآلليات وفق 
توجهــات وطنية طموحة تراعي خصوصيات الفئات المســتهدفة 
واإلمكانيات المتوفرة وتتماشــى مع مقتضيات التشــريع الدولي 
واالختيارات على المستوى األممي،  ورأى ان مفهوم حماية الطفل 
يعني الحق األساســي في التمتع بمختلــف التدابير الوقائية، ذات 
الصبغــة االجتماعيــة والتعليمية والصحيــة وبغيرها من األحكام 
واإلجراءات الرامية إلى حمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر آو 
اإلساءة البدنية أو المعنوية أو الصبغة أو اإلهمال أو التقصير التي 

تؤول إلى إساءة المعاملة أو االستغالل. 
وشدد بكيرات على أهمية اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في اتخاذ 
اإلجراءات اإلدارية أو التشريعية، لناحية تحديث وتوحيد التشريعات 
وإزالة التعارض فيما بينها في الوطن حيث يطبق بالضفة القانون 
األردني رقم (16) لســنة 1954 (قانون إصالح األحداث) المطبق 
وقانون المجرمين األحداث البريطاني لسنة 1937المطبق بقطاع 
غزة، وننوه بأن الحدث الجانح ( المجرم ) ضحية عوامل شــخصية 

وبيئية وأن الجريمة في جانب كبير منها من صنع، وبالتالي يمكن 
مــن خالل اإلجراءات الســليمة إعادة الحدث إلــى المجتمع صالحاً 
ليســهم في بناء المجتمع الصالــح الحر الكريم.  الفتا انه ال يعقل 
أن يكــون القانون الذي يهــدف إلي حماية الحدث المجرم وإعادة 
تأهيلــه وإصالحه عامل يؤدي إلــى القضاء عليه عبر فرض عقوبة 

اسوة بالشخص الكامل األهلية.
وشــدد الدكتور بكيرات على أهمية توعية األســر بأهمية التعليم 
ومكانتــه ودوره فــي النهضة والتقدم  والتطور فــي حياة األفراد 
والمجتمعــات، وإقناع اآلباء واألمهات لحــث أبنائهم على التعليم 
داعيــا في القابل الى إدخال التقنيات الحديثة في وســائل التعليم 
وتهيئة الجو والمكان المناسبين وتفعيل جانب األنشطة، وتمكين 
الطفل  من اظهار ما لديه من إبداع ومهارات ومواهب،  وتحبيب 
المدرســة الى نفوس الطــالب وقال رغم عدم انضمام الســلطة 
الوطنيــة إلى اتفاقيــة حقوق الطفل العتبــارات موضوعية، إال أن 
التنفيذ الصارم لالتفاقيــات الدولية والتوصيات الملحقة بها هي 

مسألة بغاية األهمية .
أوصى المشــاركون بضرورة مطالبة المجتمع الدولي بضرورة 
العمل على توفير الحماية الالزمة للطفل الفلســطيني، وفضح 
ممارسات االحتالل في حق أطفال فلسطين عبر وسائل اإلعالم 
والمحافــل الدوليــة المعنية بحقــوق اإلنســان، والدعوة إلى 
محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني 
وتوعية اآلباء واألمهات في بأساليب اإلرشاد والتوجيه التربوي 
والنفســي ليتعاملــوا مــع أبنائهــم بطريقة علمية وســليمة. 
واالهتمــام بتقديم خدمــات غذائية وصحيــة مالئمة ألطفال 
فلسطين المحتاجين بصورة مستمرة بما يكفل النمو السليم. 
وتطوير أســاليب اإلرشاد النفســي والتربوي المستخدمة في 
مراحل التعليم األساســي وتدريب المتخصصين ورفع مستوى 

كفاءتهم المهنية.

جانب من زيارة السفير نبهان لجامعة القدس المفتوحة.

سفير فلسطين في صربيا يزور جامعة القدس المفتوحة ويلتقي رئيسها
رام اهللا- الحياة الجديدة-زار ســعادة ســفير فلسطين في 
صربيــا محمــد نبهان أمس، مقر رئاســة جامعــة القدس 
المفتوحة في رام اهللا، والتقى برئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو.  وبحث الطرفان خالل اللقاء سبل تعزيز العالقات بين 
جامعة القــدس المفتوحة والجامعات الصربية، والترتيبات 
الالزمــة الســتقبال وفد صربي من مدينــة كرايجيوفاتس  
ســيزور فلســطين خالل األيــام القليلــة المقبلــة. ورحب 
أ. د. عمــرو بالســفير الصربي فــي رحاب جامعــة القدس 
المفتوحة كبرى الجامعات الفلسطينية، مرحبا بالتعاون مع 
سفارة فلســطين في صربيا  لتعزيز العالقات بين الجامعة 
والجامعات الصربية. بدوره اشــاد الســفير نبهان بجامعة 
القدس المفتوحة  ودورها في نشــر التعليم والمعرفة في 
المجتمع الفلســطيني. وحضر اللقاء من الجامعة د. محمد 
شــاهين عميد شــؤون الطلبة، وأ. آالء الشخشــير مساعد 
رئيس الجامعة لشؤون المتابعة، ود.م. اسالم عمرو مساعد 
نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، وأ. لوسي حشمة 

مديرة العالقات العامة، وأ. زياد الواوي رئيس مجلس الطلبة 
القطري،  وأ. يوسف جرادات من جمعية خريجي يوغوسالفيا، 
وأ. سالم جاليطة منسق العالقات العامة في فرع أريحا، وأ. 

عوني اشتوي منسق شؤون الطلبة في فرع اريحا.
يشــار إلى أن الوفد الصربي يضم فرقة "ابرافيتش" الفنية 
والتي ســتقدم عروضا للتراث الصربي في مدن فلسطينية 
عدة، باإلضافة إلى المشــاركة في إحياء ذكرى استشــهاد 
الرئيس ياسر عرفات "أبوعمار"، كما سينظم يوم صربي في 
مدينة أريحا يتزامن مع عرض تراثي للفلكور الفلســطيني 
ستقدمة فرقة "ميجانا" التابعة لجامعة القدس المفتوحة.

يذكر أن وفدا طالبيا من جامعة القدس المفتوحة ترأســه 
د. محمد شاهين عميد شؤون الطلبة وأ. زياد الواوي رئيس 
مجلــس الطلبــة القطري، قــد زار صربيا في ايــار الماضي 
ووقــع اتفاقيتين خالل الزيارة مع فرق فنية صربية للتعاون 
المشــترك في مجــاالت فلكلورية وتراثيــة. كما نظم وفد 
جامعة القدس المفتوحة يوما للتراث الفلسطيني في صربيا.

«العربية االمريكية» تعقد محاضرة لطلبة قسم 
صحة البيئة والمجتمع بالتعاون مع جامعة ايطالية

جنيــن – الحيــاة الجديدة - عقدت كلية العلوم الطبية المســاندة في 
الجامعــة العربيــة األمريكية وبالتعاون مــع جامعة بولونيــا االيطالية، 
أمس ،محاضرة علمية تدريبية لطلبة قســم صحة البيئة والمجتمع حول 
األساليب الحديثة والمتقدمة في معالجة النفايات الصلبة بما فيها الذبال 
وإعــادة التدوير. وألقت المحاضرة الدكتورة إلينا فرانســيا من الجامعة 
االيطالية بحضور عميد الكلية الدكتور كمال ضميدي، ومنســق قســم 
صحة البيئة والمجتمع الدكتور يوسف القاروط، حيث قدمت للطلبة شرحا 
مفصال بالنماذج والصور حول اآلليات واألســاليب العلمية الحديثة التي 
تستخدم عالميا لمعالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها األمر الذي من 
شأنه حماية الطبيعة من الملوثات بمختلف أنواعها والحفاظ على المواد 
وإعادة استخدامها مرة أخرى بتكلفة اقل. وتفاعل الطلبة مع المحاضرة 
وقدموا العديد من االستفســارات حول آليات معالجــة النفايات وفوائد 

المشروع على البيئة الفلسطينية.  
وفي الســياق ذاته أكد الدكتور ضميدي ان هذه المحاضرة تأتي ضمن 
االتفاقيــة الموقعــة مع جامعة بولونيــا االيطالية بهــدف تدريب طلبة 
الجامعة في مشــروع «تحويل وتدويــر النفايات في قرية الجلمة» والتي 
من شــأنها إتاحة المجال لتدريب طلبة تخصص صحة البيئة والمجتمع 
ميدانيا في المشروع، وتبادل الخبرات مع دائرة البيئة والهندسة المدنية 
في جامعة بولونيا إضافة للقيام باألبحاث والدراســات المشــتركة على 

مستوى طلبة الجامعة».

إصابة طفلة من بيت أمر بجروح 
خطيرة إثر دهسها من قبل مستوطن

الخليــل - وفا- أصيبت الطفلة حــال أبو عياش (11 عاما) من بلدة بيت 
أمر، امس األربعاء، بجروح خطيرة، بعد أن دهسها مستوطن بمركبته.

وأفاد الناطق اإلعالمي للجنة الشعبية محمد عوض، أن «الطفلة أبو عياش 
أصيبت بجروح خطيرة إثر دهسها من قبل مستوطن على طريق الخليل 
القدس، ونقلت إلى مستشــفى األهلي في مدينــة الخليل لتلقي العالج 

األولي، ومن ثم حولت إلى مستشفى «هداسا» نظرا لصعوبة حالتها.


