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محليات

 يوسف أبو عواد كلمة ورد غطاها

زواج المنفعة
كتبت إلي أخت كريمة من الوسط التربوي بالوطن تنتقد بشدة تلك 
المستويات الهابطة التي انحدرت وتردت إليها معايير الشباب في ما 
باتوا يضعونه من مواصفات لفتاة األحالم، وفي هذا الخصوص تقول 
ـ وهي موظفة وسيدة بيت غيورة على قضايا مجتمعها  األخت الكريمةـ 
ــ كان الخاطب قديما يهتم بالفتاة التي تتقن األعمال المنزلية، وتكون 
من عائلة محترمة بنت أصل وفصل بحيث يفتخر زوجها حين يقول إن 
صهري فالن، أما اليوم فقد انقلبت الموازين رأساً على عقب، وصار 
أوالً وثانياً  الفلوس  الشاب وكل ما يريده من فتاة أحالمه  كل هم 
وثالثاً، يريدها موظفة ولها راتب ليس عليه التزامات، ويشترط أن 
تكون بطاقة الصراف معه لكي يقبض هو راتبها ويتصرف فيه كما 
يشاء، وأن تتم إجراءات ومراسم الزواج بأقل التكاليف، وتكون صغيرة 
السن بالكثير 22 سنة، دون أن يقيم أي اعتبار ال ألخالق وال ألصل أو 
فصل وال حتى لجمال، المهم وباختصار، يريد فتاة أحالمه أن تكون 
، يعكس ما أصابنا من  دجاجة بياضة والسالم!!.. كالم األخت حقيقةً
وهن حتى على الصعيد االجتماعي وهو يشي بنظرة مادية بشعة 
لم يكن لها وجود في أيام خلت حين كان يعاب على الرجل الذي يمد 
يده لزوجته ليأخذ منها نقوداً حتى لو كانت على سبيل السلفة، ألن 
هكذا تصرف كان مرفوضاً ويضع رجولة الزوج في الميزان، وبالتالي 
ال يسمح بوقوعه، وعليه كان التركيز في المعايير على علو ورفعة 
المصاهرة، وإذا توفر الجمال في البنت فنور على نور وإن لم يكن 
بالمستوى المطلوب فالمهم أن تكون مقبولة وخالية من العيوب، علماً 
أن الشاب فيما مضى كان يبالغ في أوصاف من يريدها أن تشاركه 
حياته، ويتفنن في وضع المواصفات الجمالية لفتاة أحالمه، يتمنى 
أن يكون خدها كالوردة في طرف البستان، وخشمها صغير مثل حد 
السيف، وبسمتها مثل البرق وثناياها كالمرجان، وشفتاها جمرتان 
وفمها مثل خاتم سليمان، والشعر مثل ذيل الفرس إذا نزلت الميدان، 
 وصدر كأنه مرآة عليها طلع الرمان، والظهر كجدول انسيابي والقد
كغصن البان، ويوم تمشي يفوح مع وقع خطاها المسك والريحان، 
الحال ال يمكن أن تجتمع في  وكالم ال ينتهي في أوصاف بطبيعة 
أنثى، لكنه مهما وضع من مواصفات لفتاة أحالمه، سرعان ما يتنازل 
عنها وقت الجد، ألن المصاهرة كانت تحكمها أعراف واعتبارات أخرى 
أهم، وبالتالي كان الشاب في النهاية ال يخرج عن طوع أبيه، ويتنازل 
ويرضى بالمقسوم، وكذلك الفتاة، أما اليوم لألسف فالزواج أصبح من 
النوع البراغماتي النفعي بامتياز، ولعل هذا ما يفسر لنا ارتفاع نسب 
العنوسة والطالق في أرض المحشر والمنشر، لالختالف على المادة، 
وحضانة األوالد وتربيتهم والزيارات وغيرها من األمور الحياتية التي 
يريد أن يظل الزوج فيها مسيطراً بحكم أنه سيد كما يقال، فيما ترى 
الزوجة أنها بما تقدم له من دعم مادي ثابت في صورة راتب بنهاية 
كل شهر ال بد أن يكون لها كلمة مسموعة، وبالتالي تصبح المشاكل 
الحياة  هي خاتمة زيجات الطمع والمنفعة، ويقول قائل إن طبيعة 
اختلفت، وال بد للزوجين أن يتعاونا على أمور حياتهما، وهذا كالم 
جميل ولكن دون أن يأتي كشرط مسبق، ودون أن يكون المحرك 
أن يكون هناك نوع  والوظيفة، ودون  الراتب  تلك  أو  لخطبة هذه 
من االبتزاز، والزوجة الموظفة تظل لديها خيارات أخرى أفضل من 
خيارات ربة البيت التي يكون انفصالها عن زوجها ربما كارثياً كونه 
المعيل لها وألوالدها، أما الزوجة الموظفة فلديها من اإلمكانات ما 
يوفر لها وألوالدها حياة كريمة، وهذا يعني أن الوضع في ظل االبتزاز 
لن يكون مطمئناً، وهذه رسالة ألزواج الموظفات ليكونوا على حذر.

العلمي تلتقي القنصل المصري أبو زيد 
وتطلعه على واقع التعليم في فلسطين

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - التقــت وزيرة التربية 
والتعليم لميس العلمي، في مكتبها برام اهللا، أمس، 
القنصل المصري المستشار همام ابو زيد، الطالعه 
على واقع التعليم في فلسطين وبحث سبل التعاون 
بيــن البلدين في القطاع التربوي بحضور مدير عام 
ديــوان الوزيرة محمد الراميني ومدير دائرة االعالم 

التربوي عبد الحكيم أبو جاموس.
مــن جانبها بينت العلمي حجم الجهود التي تبذلها 
الوزارة في ســبيل تعزيــز الحق فــي التعليم اآلمن 
لكافة أبنائها الطلبة ال سيما في المناطق المصنفة 
(ج) والقــدس وقطاع غــزة خاصة في مجــال توفير 
مقاعد دراســية لكافة ابنائها الطلبة وطباعة الكتب 
المدرســية وتوفير الكادر التربوي وتأهيله، والسعي 

إلنهــاء الــدوام المدرســي المســائي والعمل على 
اســتصدار تصاريــح بناء مدارس ودعــوة المانحين 

لتكثيف جهودهم في دعم تلك المناطق. 
كمــا أطلعــت العلمي القنصل على آخر مســتجدات 
الــوزارة وجهودهــا المبذولــة فــي مجــال تطوير 
نظام التوجيهي الجديد ودوره في تحســين نوعية 
التعليــم من خالل تفعيل قــدرات الطلبة االبداعية 
والتطبيقيــة من جهة، والمحافظــة على مصداقية 
االمتحان ونتائجه على المستويين المحلي والدولي 

من جهة اخرى. 
كما اشادت الوزيرة العلمي بجهود الحكومة والشعب 
المصــري في دعــم القضية الفلســطينية في كافة 
المجاالت واعتبارهما المصلحة الوطنية الفلسطينية 

فــوق كل االعتبارات، واصفةً تلك العالقة بالتاريخية 
المتينة.

من جانبــه أكد القنصل المستشــار أبو زيد، على 
أهمية استمرار التعاون بين الطرفين ودعم قطاع 
التعليــم، وكافــة المجــاالت التــي تضمن صمود 
الشعب الفلسطيني ونهوضه، الفتاً الى ان القضية 
الفلســطينية بكافــة جوانبها تعتبر مــن اولويات 
الحكومــة المصريــة وعلى رأســها توحيد الصف 
الوطنــي الفلســطيني وإنهاء االنقســام وتحقيق 

المصالحة. 
ورحب أبو زيــد بإبرام اي اتفاق تعاون مع بالده في 
المجال التربوي التعليمي، لخدمة أطفال فلســطين 

والقطاع التعليمي.

لقاء الوزيرة العلمي والقنصل ابو زيد في رام اهللا امس.

مركز «شمس» ينظم لقاء بنابلس حول الخطاب 
المعاصر لحقوق اإلنسان والتحديات الراهنة

 نابلس – الحياة الجديدة - أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز حقوق 
اإلنســان والديمقراطية «شــمس»، أمس، لطلبة كلية الشريعة بجامعة النجاح 
الوطنية في مدينة نابلس بضرورة تقوية قدرات منظمات المجتمع، واالستفادة 
من خبرات وتجارب المنظمات الدولية واإلقليمية في نشــر ثقافة وتعليم حقوق 
اإلنسان. ودعوا في ختام الورشة التي تنظم ضمن أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في الجامعات الفلسطينية 
بدعم من مؤسسة المستقبل، الى نشر الوعي بالديمقراطية وسيادة حكم القانون 
كأساس لنشر ثقافة حقوق اإلنسان وحماية هذه الحقوق.  واقترح المشاركون في 
الورشة التي افتتحها هيثم قصول من مركز «شمس» بكلمة عرف فيها بالمركز 
والمشــروع وحاضر فيها الباحث والصحفي سهيل خلف، اقترحوا إنشاء وحدة أو 
برنامج لحقوق اإلنسان في المؤسسة األمنية وبين خلف أن ثمة معايير وقواعد 
متفقاً عليها دولياً نقيم بها سلوك الحكومات وان القانون الدولي لحقوق اإلنسان 
بما فيه العهود الدولية الرئيســية التي تعطي اإلعالن العالمي قوته وجد قبوالً 

واســعاً نســبياً في العالم. وهذه المعايير بجانب كونها اتفاقيات ملزمة تهدف 
إلى تنظيم كيف تعامل الحكومات من يقعون تحت والياتها فهي أدوات تحليلية 
مهمة ونســتطيع أن نراقــب من خالل منظور قانون حقوق اإلنســان العمليات 
غير الملموسة مثل الديمقراطية وهذه المعايير هي نتاج قيد التشكيك لعملية 
تفاوض دولية مجهدة تشمل الحكومات والخبراء المستقلين وهي توفر مرجعية 
ثابتة نستطيع انطالقاً منها تقييم تقدم حركة حقوق اإلنسان وبهذا المعنى فهي 
معايير عالمية وهي نفسها أينما طبقت والخطاب الذي يحيط بمعناها العملي في 
سياق مجتمعات الشرق األوسط هو ما نعنيه هنا عندما نتحدث عن خطاب حقوق 
اإلنســان.   وقال خلف انه وعلى الرغم من وجود خطاب معاصر لحقوق اإلنسان 
إال أن هناك مجموعة من التحديات التي تواجه هذا الخطاب لعل أهمها انعدام 
الثقــة فــي كل ما يأتينا من الغرب، خصوصا وأن هــذا األخير يعمل على عولمة 
"حقوقه" وعولمة فهمه وتصوره لها بشكل تعسفي واستفزازي. مما يجعل دولنا 

وشعوبنا تنظر إلى األمر كله نظرة ملؤها الشك والتوجس. 

مسؤولة التعاون الالمركزي بالقنصلية الفرنسية تزور مخيم عقبة جبر بأريحا
أريحا - الحياة الجديدة - عماد ابو سمبل - بحث مدير اللجنة الشعبية لخدمات 
مخيــم عقبة جبر عماد عبد العزيز ومســؤولة التعــاون الالمركزي في القنصلية 
الفرنسية العامة في القدس سيلين الدجاني سبل التعاون المشترك بين الطرفين 

في كافة المجاالت خاصة مياه الشرب والمياه العادمة.
واطلع عبد العزيز خالل اللقاء الذي عقد في مقر اللجنة الشعبية لخدمات المخيم 

«الوفد الضيف على المرحلة الثالثة والنهائية من مشــروع مياه الشــرب والذي 
تساهم فيه مدينتا بوزنسيون الفرنسية ونشياتيل السويسرية حيث من المتوقع 

ضخ المياه خالل فترة وجيزة على كافة المنازل في المخيم».
كما وناقش عبد العزيز مع الدجاني مشــروع اســتقبال السياح االجانب للمخيم 
ضمن مشروع سيبدأ العمل به نهاية العام الحالي بالتعاون مع مدينة بوزنسيون 

الفرنسية وبتمويل من القنصلية الفرنسية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المحلي 
(مركز الشباب االجتماعي والمركز النسوي).

واصطحب عبد العزيز الوفد الضيف في جولة في المخيم اطلع خاللها الوفد على 
مشــروع شبكة مياه الشــرب الجاري والمشروع المنفذة من ( استاد مخيم عقبة 
جبر ) وموقع محطة مياه الشــرب ومشــروع بئر رقم ( 1 ) والذي تعثر العمل فيه 

بسبب االجراءات االسرائيلية». من جانبها ادبت الدجاني اعجابها بوتيرة العمل 
في مشــروع مياه الشــرب والتقنيات الحديثة المستخدمة في المشروع,ومحطة 
ضخ المياه ومشروع بئر رقم1 المتعثر.  كما زارت الدجاني المركز النسوي والتقت 
برئيســة واعضــاء الهيئة االدارية للمركز واطلعت على االعمال واالشــغال التي 

يقوم بها المركز. كما زارت مركز الشباب االجتماعي والتقت المسؤولين فيه.

ترحيب حقوقي بقرار جنوب إفريقيا 
وضع ملصقات على بضائع المستوطنات

غزة - وفا- رحب مركز حقوقي، امس، بقرار جنوب إفريقيا وضع ملصقات باسم 
األرض الفلسطينية المحتلة على بضائع المستوطنات.

وكانــت وزارة التجــارة والصناعة في جنــوب إفريقيا أقرت إجــراء يقضي بوضع 
ملصقات تحمل اســم األرض الفلسطينية المحتلة على البضائع المستوردة من 
المســتوطنات. حيث صرح المتحدث باســم حكومة جنوب افريقيا، جيمي مانيي 
في مؤتمر صحفي عقد بتاريخ 22 آب 2012 بأن القرار "جاء انســجاما مع موقف 
جنوب إفريقيا باالعتراف بحدود عام 1948 التي رســمتها األمم المتحدة وعدم 
االعتراف باألراضي المحتلة الواقعة خارج هذه الحدود كجزء من دولة إسرائيل".

ورحب المركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان في بيان صحفي له بقرار جنوب إفريقيا 
بتنفيذ هذه الخطوة، والتي ســتتطلب تصنيفا دقيقا لمنتجات المستوطنات غير 
القانونية المقامة في الضفة، وســيقع عــبء إثبات مصدر المنتجات على التجار، 

كما ورد بالبيان.
تجدر اإلشارة إلى أن جنوب إفريقيا تساند الشعب الفلسطيني بقوة، وهو أمر يرجع 
بشــكل كبير إلى التاريخ الذي مرت به من تمييز عنصري واضطهاد وانتهاكات 

لحقوق اإلنسان.
وأدان المركز البناء المتواصل للمســتوطنات في األرض الفلســطينية المحتلة، 
مؤكدا أن النشــاطات االستيطانية اإلســرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، 
وحقوق الملكية الخاصة، وحقوق اإلنسان الفردية والجماعية للشعب الفلسطيني.

وقال المركز: على سبيل المثال، تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على 
دولة االحتالل نقل سكانها المدنيين إلى األراضي التي تحتلها، وإحداث أي تغيير 
دائم فيها ليست الغاية منه منفعة السكان الواقعين تحت االحتالل، وعليه، فإن 
بناء المســتوطنات في األرض الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب بموجب 

القانون اإلنساني الدولي.
وطالب المركز إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف 
الرابعة ووضع حد للنشاطات االستيطانية في األرض الفلسطينية المحتلة، داعيا 
المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف سياستها االستيطانية 
في األرض الفلسطينية المحتلة كون هذه السياسة تنتهك القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي.
وطالب األطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزامها 
بموجب المادة األولى من باحترام وضمان احترام االتفاقية في جميع األحوال.

لجنة االنتخابات تعقد تدريباً لموظفي 
المناطق االنتخابية استعداداً للترشح

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - عقــدت لجنة االنتخابــات المركزية امس ولليوم 
الثاني على التوالي في رام اهللا تدريباً لموظفي المناطق االنتخابية في محافظات 
الضفة حول اجراءات الترشح وآلية استالم الطلبات وتدقيقها خالل فترة الترشح.

وتبدأ مرحلة الترشــح يوم الســبت 2012/9/1 وتستمر لغاية مساء يوم االثنين 
.2012/9/10

وتطرق التدريب الذي حضره 68 موظفاً وموظفة من كافة المناطق االنتخابية تم 
توزيعهم على يومين إلى اإلجراءات القانونية التي تعمل بوفقها لجنة االنتخابات 
أثنــاء العملية االنتخابية، باإلضافة إلى المفاصل القانونية وفقاً للجدول الزمني 

الذي يحدد عمل اللجنة في تحضيراتها لالنتخابات المحلية 2012. 
كما وســتعقد لجنــة االنتخابات تدريباً آخر لليوميــن القادمين لممثلي األحزاب 
السياسية على مستوى المناطق االنتخابية يتطرق إلى إجراءات الترشح وتشكيل 

القوائم باإلضافة إلى المرفقات الالزمة لطلبات الترشح للقائمة ومرشحيها. 
وبأتي هذا ضمن سلسلة من التدريبات التي تعقدها اللجنة لموظفيها تحضيراً 
لالنتخابات المحلية والتي من المقرر انعقادها بتاريخ 20 تشرين االول 2012. 


