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تتمات

خالل ورشة عمل برام اهللا 

الدعوة إلى تقليل استخدام المواد البالستيكية واعادة تدويرها بشكل سليم لحماية الصحة والبيئة 
رام اهللا - الحياة الجديدة - ابراهيم ابو كامش- 
طالب خبراء صحيون وبيئيون بالحد من استخدام 
المواد البالستيكية، والتركيز على عملية إعادة 
تدويرها بطرق ســليمة، عوضا عن اللجوء إلى 
أســلوب الحــرق للتخلص منها، نظــرا ألضراره 

وآثاره السلبية على شتى الصعد.
 جاء ذلك خالل ورشة العمل التي نظمتها، أمس، 
جمعية حماية المســتهلك في محافظة رام اهللا 
والبيرة، بالتعاون مع جامعة «النجاح الوطنية»، 
البالســتيكية: مشــاكل  بعنــوان «المخلفــات 

وحلول»، وذلك في قاعة متنزه بلدية البيرة.
حيث تحدث مســؤول دائــرة الصحة العامة في 
ســلطة «جــودة البيئة» ياســر أبو شــنب، عن 
عنايــة األخيرة بالنواحي البيئية، والتخلص من 
النفايات بطرق آمنــة، مدلال على ما ذهب إليه 
بجهود «جــودة البيئة» من أجل إنشــاء مكبات 
صحيــة، الفتا إلى أنه تم إغالق معظم المكبات 

العشوائية في شتى المحافظات.
بــدوره حــث المحاضــر فــي جامعــة النجــاح 
شــادي صوالحة، على تقليل اســتخدام المواد 
البالستيكية، والعمل على إعادة استعمالها بما 

يــؤدي إلى إطالة دورة المنتج قبل أن يصل إلى 
النفايات، عالوة على التركيز على مسألة إعادة 
التدوير، نظرا لمساهمتها في الحد من استنفاد 
المصادر، وتوفير الطاقة، وتأمين المواد األولية 

وفرص عمل، وحماية الهواء من التلوث.
«المخلفــات  بعنــوان  مداخلتــه  فــي  وحــث 
البالســتيكية: إلــى أيــن؟»، تناول فيهــا اآلثار 
الضارة للمخلفات البالســتيكية، والمتمثلة في 
الحاجة إلى مساحات واسعة من مكبات ومدافن 
للنفايــات، وانبعاث مواد كيماوية ســامة منها، 
ودورها في قتل العديد من الحيوانات والطيور. 
وأشــار إلى أن البالســتيك ال يتحلــل بيولوجيا، 
ويحتاج إلى ما بين 500-1000 سنة كي يتفكك، 
عدا دور أثر مخلفاته في تلويث الموارد المائية 

والهواء.
من جهتــه ركز المستشــار الفني فــي الوكالة 
األلمانيــة للتعاون الفني (GIZ) يوناس البرخت 
فانــدر، علــى تجربــة المانيا فــي التخلص من 
المخلفات البالســتيكية، مشيرا إلى أنه تم في 
بالده منــذ أكثر من ثالثة عقــود إدراك أهمية 
تقليل اســتخدام المواد البالستيكية، وبالتالي 

تم التركيز على فصل المخلفات البالســتيكية 
عن غيرها.

وقال: منذ الســبعينيات من القرن الماضي، تم 
الحد من إنتاج واستخدام البالستيك في ألمانيا، 
وإن عمليــة تدويره ممكنة لكن ذلك رهن بعدة 
شروط، من ضمنها فصل المخلفات البالستيكية 
عن سواها من المخلفات، ونحن في بالدنا لدينا 
خبــرة طويلة في هــذا المجال، بيــد أن أفضل 
أمــر يمكن فعلــه هو إقناع المســتهلك بتجنب 
استخدام البالستيك قدر اإلمكان، والتخلص من 

مخلفاته في مكبات خاصة.
وذكــر أن بإمكان اللجوء إلــى تحويل المخلفات 
البالســتيكية إلــى وقود، إال أن ذلك يســتدعي 
نفقــات باهظــة، وطاقــة كبيرة تفــوق قيمتها 
الوقود الناتج عن عملية تحويل البالستيك إلى 
وقود، مبينا أن عمليــة حرق النفايات المختلفة 
في األراضي الفلســطينية، له آثار سلبية على 
الصحة والبيئة، موضحا أن الحرق هو أسوأ آلية 

للتخلص من النفايات.
وقدمــت الطالبتان أفنان حمــد ومرح جاموس، 
«بكالوريــوس هندســة كيماوية» فــي جامعة 

«المنتجــات  بعنــوان  مداخلــة  «النجــاح»، 
وأنواعهــا  تاريخهــا وتطورهــا  البالســتيكية: 
واســتخداماتها»، فيما قدم زميالهما الطالبان 
رحال رشــيد، ومحمد مناصــرة مداخلة بعنوان 

«تحويل النفايات البالستيكية إلى وقود».
أما مســؤولة الدواء والغذاء فــي الجمعية رانية 
الخيري، فدعت المصانع والجهات ذات الصلة إلى 
تقليل استخدامها للمواد البالستيكية، واللجوء 
إلى الطرق اآلمنة لتدوير البالستيك، عالوة على 
االســتعاضة عن األكياس البالســتيكية بأخرى 

مصنوعة من الورق وغيره.
وقالــت ان عقــد الورشــة يندرج ضمــن عناية 
الجمعيــة بالملفات الصحية والبيئية، باعتبارها 
تمــس بالمســتهلك، مضيفة «إن البالســتيك 
أصبح يشــكل مصــدر خطورة صحيــة وبيئية، 
خاصــة فــي ظــل ارتفاع معــدالت اســتهالكه 

وتصنيعه دون التقيد بالمعايير الالزمة».
وأشارت إلى أن بعض المواد البالستيكية يعاد 
تصنيعها دون مراعاة للمعايير البيئية، منوهة 
بالمقابــل إلــى ضــرورة الحد مــن المخلفات 

البيئية.

الوكالة األميركية للتنمية تساهم بمبلغ 22.6 مليون 
دوالر أميركي لدعم مشاريع الغذاء في الضفة وغزة

القــدس المحتلــة - الحيــاة الجديــدة - أعلنــت الوكالة 
األميركيــة للتنميــة الدوليــة أمس عن تقديم مســاهمة 
جديــدة تبلغ 22.6 مليون دوالر أميركــي في صورة مواد 
غذائية ومســاعدات نقدية لمشاريع المساعدات الغذائية 
التي ينفذها برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
لصالح الفلسطينيين المتضررين في الضفة وقطاع غزة. 
وجــاء هذا االعالن خالل زيــارة قام بها المدير المســاعد 
لمكتــب الشــرق األوســط بالوكالــة األميركيــة للتنمية 
الدولية،األنســة مارا رودمان، إلى مخازن برنامج األغذية 

العالمي بالقرب من مدينة قلنديا.
وقــال بابلو ريكالديــه، المدير القطــري لبرنامج األغذية 
العالمي: «إن أولى أولوياتنا هي تلبية االحتياجات الغذائية 

األساسية للفلسطينيين األكثر تضرراً.
وبفضل هذه المساهمة التي جاءت في الوقت المناسب 
مــن الوكالة األميركيــة للتنمية الدولية، ســنتمكن من 
االســتجابة الحتياجاتهم في هــذا التوقيت الحرج، حيث 
الموارد شحيحة، والناس في أشد االحتياج إلينا». وأضاف 
ريكالديه «تظهر الواليــات المتحدة مرةً أخرى التزامها 
بمكافحــة الجوع والفقر في األوقات الصعبة التي تواجه 

هذه المنطقة».
وتتضمن هذه المســاهمة مســاعدات غذائية قيمتها 15 
مليون دوالر أميركي وتبرع نقدي قيمته 7.6 مليون دوالر 
أميركي ما يسمح لبرنامج األغذية العالمي بتوفير الغذاء 

لألسر الفلسطينية التي تعاني من نقص الطعام وتزويدها 
بسلة غذائية تتكون من الحمص، ودقيق القمح المدعم، 
والزيت النباتي الغني بالفيتامينات، والملح المعالج باليود، 

والسكر.
وقالــت الوكالــة انه على الرغــم من التقــدم المحرز في 
معالجة انعدام األمن الغذائي على مدى الســنوات القليلة 
الماضية من خالل الجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني 
والمبــادرات الدولية، إال أن انعــدام األمن الغذائي ال يزال 
يؤثر على حوالي 45 في المائة من السكان في قطاع غزة 
وحوالي 17 في المائة من سكان الضفة. وتشير التقديرات 
إلى أنه في عام 2012، تعاني أكثر من أسرة من بين كل 
خمسة أسر من انعدام األمن الغذائي حتى مع المساعدات 
الغذائية المقدمة من خالل برنامج األغذية العالمي وغيره 

من المنظمات الدولية.
وقالــت رودمان: «على الرغم من أن هذه المســاعدة في 
غاية األهمية، إال أنها مجرد جزء من المســاعدة الشــاملة 
للواليات المتحدة التي تهدف إلى وضع األسس لقيام دولة 
فلسطينية مزدهرة ومســتقرة في المستقبل»، وأضافت 
رودمان: «إننا في شراكة مع السلطة الفلسطينية من أجل 
الجهود الرامية إلى تحســين الظروف المعيشــية للسكان 
الفلســطينيين من خالل مشــروعات في مجاالت الصحة، 
والتعليــم، والتنمية االقتصادية، والمياه، والبنية التحتية، 

وقطاعات الحكم المحلي».

خالل لقاء في الجامعة العربية االمريكية

التأكيد على دور المحكمة الدستورية في حماية حقوق اإلنسان وحرياته 
جنيــن - الحيــاة الجديــدة - عقدت 
كلية الحقــوق في الجامعــة العربية 
االمريكية بالتعــاون مع مركز إعالم 
والديمقراطيــة  اإلنســان  حقــوق 
«شــمس» لقاًء حــول «الرقابة على 
دســتورية القوانين»، ضمن برنامج 
تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون لدى طلبة الجامعات، الممول 

من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.
وافتتحت، اللقاء الذي حضره مجموعة 
من طلبة كلية الحقوق، ممثلة مركز 
«شمس» ميادة زيداني، حيث قدمت 

تعريفا بالبرنامج وأهدافه.
وقــدم اللقــاء عميــد كليــة الحقوق 

في الجامعــة د. أحمــد الدبك، وقال 
إن الدســتور يقــف على قمــة الهرم 
القانوني في الدولة؛ ألنه يسمو على 
باقي القواعد القانونية على تدرجها 
مــن تشــريعات، وقوانيــن، ولوائح، 
وقرارات إدارية، وإن الدســتور يحدد 
سلطات الدولة، ويوزع اختصاصاتها، 
ومن ثــم فــإن القواعد الدســتورية 
تســمو بطبيعتهــا علــى مضمــون 
القواعد القانونية األخرى، التي تصدر 
عن السلطات التي أنشأها الدستور.

وأضــاف: إن الدســتور يعــد تعبيــراً 
دقيقــاً عن رغبة الشــعوب المقهورة 
في التمتــع بحقوقها وحريتها، وعدم 

العودة إلى عصور الظلم ثانية، خاصة 
أنهــا عانــت الكثير في ظــل احتالل 
غاشــم أو حكــم فــردي ديكتاتوري، 
ولن يتحقق وجود الرقابة الدستورية 
المحايــدة إال بوجود دســتور، يكفل 

سيادة القانون، واستقالل القضاء.
وأشــار الى ان الفقه الدســتوري أثار 
عاصفــة من الخالفات حــول تعريف 
الشــكلي  التعريــف  بيــن  الدســتور 
والتعريــف الموضوعــي، موضحاً أن 
الشــكلي يحصر القواعد الدستورية 
أو تلــك ذات الطابــع الدســتوري في 
نطاق ضيق للغايــة، محدود بأحكام 
نونيــة  لقا ا عــد  لقوا ا ونصـــوص 

قراقع: نعمل على تفعيل المالحقة
القضائية لقادة السجون على جرائمهم

الخليل - وفا- قال وزير شؤون األسرى 
والمحررين عيسى قراقع، إن الوزارة 
ونادي األســير يعمــالن على تفعيل 
المالحقــة القضائيــة لقــادة ومدراء 
ســجون االحتالل على الجرائم التي 
يرتكبونها بحق األسرى، التي تصنف 
حسب القانون الدولي كجرائم حرب.

وتطرق قراقع خالل مهرجان «رســم 
االبتسامة على شفاه أطفال األسرى»، 
امــس، فــي الخليــل، إلــى اإلجــرام 
المنظــم الــذي يتعرض له األســرى 
داخل الســجون في ظل صمت دولي 

مريب.
ونقــل محافــظ الخليــل كامل حميد 
تحيات الرئيس محمود عباس ألطفال 
األســرى األبطــال، معاهــدا إياهــم 
بالعمــل علــى إطالق ســراح آبائهم 
وإنهاء معاناتهم، مشيرا إلى أن شعبنا 
يعتز بأطفاله لذلك كان قانون الطفل 
الفلسطيني الذي يهدف إلى االرتقاء 

بالطفولــة فــي فلســطين، وتهيئة 
كل الظــروف المناســبة التــي تكفل 
لألطفــال حقهم فــي الحصول على 
أعلى مســتوى ممكن مــن الخدمات 

الصحية واالجتماعية والتعليمية.
واعتبر حميد أن هذا النشــاط المميز 
والذي ينفذ سنويا، هو فخر لمحافظة 
الخليل التي تعطي ألطفال األســرى 
األهميــة المطلوبة في ظل الحرمان 
والمعاناة من جراء اعتقال آبائهم خلف 
القضبــان، إضافة إلــى ما يتعرضون 
له من قمــع وتنكيل أثنــاء توجههم 

لزيارة آبائهم.
من جانبه، أطلق مدير نادي األســير 
في الخليل أمجــد النجار لقب (أميرة 
مهرجان االبتسامة) على الطلفة لمار 
ابنة األسير ثائر حالحلة المضرب عن 
الطعــام منذ (55 يوما) احتجاجا على 

سياسة االعتقال اإلداري بحقه.
وقال إن تنظيم هذا المهرجان يندرج 

فــي ســياق الفعاليات التــي ينظمها 
النــادي بالتعــاون مــع المؤسســات 
الحكوميــة واألهليــة بمناســبة يوم 
األسير، مشيرا إلى أن المهرجان يهدف 
للتخفيف مــن معاناتهم وتعويضهم 
عن الحرمان جراء غياب آبائهم داخل 

سجون االحتالل.
مــن جهتــه، اعتبــر عضــو المجلس 
الثــوري لحركــة فتح، رئيــس بلدية 
دورا زياد الرجوب، أن أسرى فلسطين 
الفلســطينية  الدولــة  هــم مفتــاح 
المقبلــة، وأن هــؤالء األطفــال هم 

جيل المستقبل.
وأكــد أهمية دعم معركة األســرى 
فــي إضرابهم عــن الطعــام، على 
المســتوى الشــعبي لزيــادة حجــم 
التأييــد والتضامن، لمــا له من دور 
فــي إبراز أهميــة وحيوية ومركزية 
هــذه القضية بالنســبة للرأي العام 

المحلي والدولي.

نبض الحياة - تتمة
والعدوان االسرائيلية، على الفلسطينيين جميعا وفي مقدمتهم 
جميعا  انهم  يعترفوا،  ان  قيادته  ــان  وارك مــازن  ابو  الرئيس 
ساهموا قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو في االلتباس الحاصل 
في فهم التطبيع مع اسرائيل. ألن القراءة السياسية كانت لدى 
اي  زيارة  المبدأ  حيث  من  تقبل  ال  الفلسطينية  القوى  مختلف 
وان وجدت  الفلسطينية.  العرب لالراضي  أو  الفلسطينيين  من 
لم  الفلسطيني،  التفكير  لنمطية  مواقف ورؤى مرنة ومغايرة 
الذي غيب  االمر  بمواقفهم.  البوح  قادرين على  اصحابها  يكن 
التمييز بين مستويات  التطبيع. وعدم  الواقعية لمسألة  القراءة 
الفلسطينية  والمؤسسات  والمواطن  الوطن  العالقة مع مسألة 
وحكومات اسرائيل المتعاقبة واجهزتها االمنية. ومن يعود للخلف 
قليال ويراجع الصورة النمطية عن العالقة مع ابناء الشعب العربي 
الفلسطيني في داخل الداخل (48) يستطيع ان يعترف دون خجل، 
كم كان ابناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع والشتات 
انهم اضطروا  المتجذرين باالرض لمجرد  قساة على اشقائهم 
لحمل الجنسية االسرائيلية دون خيار لهم في ذلك. اولئك الذين 
دفعوا ثمن صمودهم، وعدم تخليهم عن ارض اآلباء واالجداد 
لم يسلموا من ابناء جلدتهم، وامسى الموقف العدائي من ابناء 
الشعب الراسخين في ارض اآلباء واالجداد موقفا عربيا، وسياسة 

ثابتة لدى الجميع. 
القيادة الفلسطينية ان تعترف، ان  كما ان الضرورة تملي على 
كانت  بل  ليس هذا فحسب،  مقبولة،  تكن  لم  اوسلو  اتفاقات 
مرفوضة، وما زالت مرفوضة من قطاعات واسعة من ابناء الشعب 
العربي الفلسطيني وقطاعات واسعة من الشعوب العربية. وهذا 
ساهم في الطعن في مكانة القيادة الفلسطينية، وجاءت سياسات 
حكومات اسرائيل المتعاقبة لتعمق وجهة النظر المعادية التفاقيات 
الى طريق  السياسية وصل  التسوية  اوسلو، ال سيما وان خيار 
مسدود رغم تقديم القيادة الفلسطينية واهل النظام السياسي 
التزام ومع  العربي االستحقاقات المطلوبة، ولم تتخلف عن اي 
ذلك وكلما قدمت تنازال لصالح التسوية السياسية كلما زاد تعنت 
ووحشية حكومات إسرائيل وجرائمها المنظمة ضد ابناء الشعب 

الفلسطيني ومصالحهم العليا. 
لعملية  والغبية  العدمية  الرؤى  ذات  استمرار  يجوز  ال  ذلك  مع 
المحتلة ومقدساتها  الفلسطينية  االراضي  زيارة  التطبيع. الن  
سية  لسيا ا نشطة  ال با كة  ر لمشا ا و  ، لمسيحية ا و مية  سال ال ا
تطبيعا  يعني  ال  والسياحية  الفنية   - والثقافية  واالقتصادية 
الجواز  أو لم يختم  السفر  لو تم ختم جواز  مع إسرائيل، حتى 
والمرور بتصريح على المعابر الدولية الفلسطينية مع دول الجوار 
العربية أو حتى لو جاءت الزيارة عبر مطار اللد (بن غوريون) ألن  
التوافق  التطبيع مع حكومة واجهزة اسرائيل االمنية يعني اوال 
العمل مع اجهزتها  مع منطق وسياسات دولة االبرتهايد، وثانيا 
التواطؤ  االمنية ضد المصالح الوطنية والقومية العربية، وثالثا 
مع سياسات وخطط اسرائيل من خالل اقامة العالقات السياسية  
والدبلوماسية واالمنية والتجارية واالقتصادية والثقافية، والذي 
يعكس نفسه في عالقات الغالبية من الدول العربية بما في ذلك 
التي لم توقع اتفاق سالم مع اسرائيل، ورابعا التطبيع ال يحتاج 
الى زيارة فلسطين، فهناك بعض العرب والمسلمين المطبعين 
أو  اسرائيل،  يزوروا  لم  المنظم  االسرائيلية  االرهاب  دولة  مع 
قد يكونوا زاروها سرا، ولكنهم عمالء لسياسة الدولة العبرية. 
بالتطبيع كالم  علي جمعة  الشيخ  زيارة  على  الحكم  وبالتالي 
فارغ، وال اساس له من الصحة، ألن الشيخ قدم لفلسطين لدعم 
ابناء فلسطين في معاركهم ضد جرائم وانتهاكات دولة االحتالل 

والعدوان االسرائيلية. 
الى  يحتاج  الفلسطيني  للشعب  واالسناد  الدعم  تقديم  نعم، 
سياسات وخطط وبرامج عمل، وليس زيارات متقطعة ومنفصلة. 
حقيقيا  شيئا  تشكل  ال  اهميتها،  على  الزيارات  هذه  مثل  الن 
في معارك التحدي السرائيل، االمر الذي يفرض على القيادات 
لمواجهة  وشامل  متكامل  تصور  مشروع  وضع  الفلسطينية 
التحديات االسرائيلية، وايضا وضع رؤية علمية للتطبيع والمعايير 
العقلية والدينية وتعميمها عربيا واسالميا وعالميا، حتى  ال تبقى 
عمليات التضليل قائمة ومتواصلة وتحول دون وصول ابناء الشعب 
ان  المحتلة  الفلسطينية  للديار  وغيرهم  والعرب  الفلسطيني 
كان في القدس أو غيرها. ولقطع الطريق على تجار السياسية 
والدين مثل جماعة االخوان المسلمين ومن لف لفهم، وايضا من 
العرب واالحزاب  المثقفين واالعالميين  الضروري فتح حوار مع 
التطبيع،  اذهانهم حول مسألة  الضبابية من  السياسية الزالة 
ولترسيخ فهم اعمق واشمل لمواجهة اسرائيل والمطبعين معها 

من الفلسطينيين والعرب.
a.a.alrhman@gmail.com

مدارات- تتمة
الجأش،  البرغوثي، كان رابط  التشويه، لوجدنا أن مروان   منه 
متوازناً ال يبتذل وال يتصاغر، مثلما هم القادة الجديرون بأدوارهم. 
يبدي اعتزازه بالرئيس ياسر عرفات، ويتحدث بثقة وفخر، عن 
ظهوره الدائم على شاشات التلفزة. ويحدد المسار الموصل الى 
واجبات  المقتضبة عن  اإلشارات  تؤخذ  التقرير،  التهدئة. وفي 
إيصال مبالغ زهيدة، من الشهيد ياسر عرفات الى الشباب؛ وكأنها 
اعترافات بوقائع كبرى تدينه مع الرئيس عرفات، بمباشرة أعمال 
تسببت في مقتل إسرائيليين. وبينما كان المحققون يضغطون، 
لكي ينتزعوا منه إدانة للزعيم ياسر عرفات، الذي كانت التسوية 
خياره االستراتيجي، في حين أن الخيار االستراتيجي للمحققين 
وقيادتهم، هو اإلنقالب على التسوية؛ كان مروان مستعصياً على 
األسئلة. فالرجل يتحدث للمحققين، عن زعيم ال يأمر صراحة 
بالعنف وبالتالي ال يدان. ويكتفي المحققون من حديث مروان، 
تتعلق  المقتضبة، حول مسائل  أبي عمار وإشاراته  عن صمت 
بكيفية التصرف؛ فيجعلونها إيحاءات رويت لهم عن الرئيس ياسر 

عرفات، وأنها تدينه! 
هذا المستقطع من «المذكرات» السخيفة، ينشر اآلن، لتطيير 
مجموعة رسائل في لحظة فارقة: واحدة لذوي األسرى والجماهير 
يريد  ما  ـ حسب  الخضم  فاألجدر، في هذا  المتضامنة معهم. 
المحتلونـ  أن ينشغل الجمهور الفلسطيني عن هذه الحال الثورية، 
المقاومة سلماً، بالمفاضلة بين احتمالين لإلجابة عن سؤال محدد: 
هل سلم مروان دفاتره؟ في الوقت نفسه، يريدون قتل الرمزـ  أي 
ل. فجريدة «هآرتس» وشقيقاتها الالتي ال ينطقن  رمزـ  كلما تشكّ
عن الهوى، تتغابى فتكسر متعمدة قاعدة التكتم على المسائل 
األمنية، بما فيها وقائع الهمالة والعمالة؛ وتلفق «تسريبات» عن 
جلسات وأقوال لبعض القيادات، ومنهم الرئيس محمود عباس 
الهدف  بالواقع.  لها  األقــوال عالقة  لهذه  أن يكون  نفسه، دون 
عندئذ، هو ضرب الشيئين بالتزامن: السياسة والمقاومة. فهؤالء 
المحتلون، معنيون بضرب المقاومة مثلما هم ال يحتملون الطرف 
الى  العالم، بأنه جدير بالشراكة في عملية الوصول  الذي أقنع 
تسوية متوازنة. الطرفان خطيران في حسابات العقلية العنصرية، 

التي لن ترضى بأقل من إبادتنا سياسياً وعسكرياً. 
في واقعنا، هناك ـ لألسف ـ شيء من التصحر السياسي الداخلي، 
بينما القضية الفلسطينية تمثل مروجاً آسرة للقلوب. تصحرنا 
الداخلي جعل االجتماع السياسي الفلسطيني، ال يفتح الطريق 
ثر، المؤهلين للقيادة والجاهزين عند االقتضاء.  ل الرموز الكُ لتشكّ
فالرجل كان  بإجماع معتبر، ألسباب عدة.  وحده مروان، حظي 
بمقدوره اختيار النجاة، دون أن ينقصه شيء، أو أن يعيب عليه 
أحد شيئاً، مثله مثل غيره. لكنه امتطى صهوة التحدي وتصدر. 
ثم وقعت عليه مظلومية من صحرائنا، حتى ان همسات بعض 
الصحراويين المتصحرين؛ جعلت تميزه الميداني تلميعاً له. فقد 
تألمت ذات يوم، عندما سألني صحفي مصري من «روز اليوسف» 
عن حكاية التلميع. والغريب، أن مقولة التلميع، ظلت ماكثة على 
الشفاه الرميمة، حتى بعد أن أوشكت السنة األولى سجن، على 
االنقضاء. ولم تتوار تلك الثرثرات تماماً، مهزومة بال خجل، إال 
مروان  على  بالحكم  العسكرية،  المحكمة  قاضي  نطق  عندما 

البرغوثي بمجموعة المؤبدات. 
نقيض  تكريس  الى  المحتلون  «المذكرات» يسعى  تقرير  في 
التلميع، وهو التعتيم وصدأ أقفال السجن، الذي يقبع فيه مروان، 
لكي يصل التظليم الى مداه. يريدون االنتقام من رجل له قيمته 
الوجدان  إرباك  لكي يجهزوا عليه، فضالً عن  العالية،  الرمزية 
الالفتة لألسرى في  المساندة  الفلسطيني، في لحظة  الشعبي 
معركتهم. لكن النص الذي أرادوا من خالله، إظالم صورة الالمع 
أن مروان،  إال على  تافها، ال يدل  في وجدان شعبه؛ جاء ركيكاً 

يستحق مكانته، في قلوب الفلسطينيين!
www.adlisadek.net

    adlishaban@hotmail.com

مهندسو القطاع
عليها قانون الخدمة المدنية المادة 51-ط. 

 واســتعرض البيان الجهود التي بذلتها نقابة المهندسين، من أجل تنفيذ هذه 
المطالب بالقول «الحقاً للخطوات التي قامت بها نقابة المهندســين من خالل 
سعيها لتحقيق مطالب المهندسين العاملين في القطاع العام بخصوص العالوات 
المقرة للوصول إلى تنفيذها التي توجت باالعتصام أمام مجلس الوزراء بتاريخ 
2010/2/1 حيث أبلغت النقابة بنفس اليوم من خالل أمين عام مجلس الوزراء 

أنه قد تم اتخاذ قرار بتحويل الموضوع الى لجنة ادارية لوضع آليات التنفيذ.
وأكد البيان «لقد قام مجلس النقابة خالل الفترة السابقة بمتابعة الموضوع 
مع األمانة العامــة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام من أجل تطبيق 
قرار مجلس الوزراء رقم (13/38/06) في جلسته التي عقدت في 2010/2/22 
الــذي يتضمن آليات لتطبيق العالوات المنصــوص عليها في قانون الخدمة 

المدنية».
وتابــع البيان «ان جميــع المتابعات ورغم مرور أكثر من عــام ونصف العام لم 
تصل الى نتيجة، حيث قرر مجلس النقابة إثرها استئناف الفعاليات االحتجاجية 
على مستوى الوطن بتاريخ 2011/12/19 وعلى ضوء هذه االحتجاجات تم عقد 
اجتماعات مع رئيس ديوان الموظفين لدراســة المطالب المحقة للمهندســين 
العامليــن فــي القطاع العام وتم االتفاق على رفع األســماء مــن الوزارات إلى 
ديــوان الموظفين الذي قام برفعها الى ديوان رئاســة مجلس الوزراء. وكذلك 
تم عقد العديد من اللقاءات مع الجهات المعنية التي أقرت بالظلم الواقع على 
المهندسين»، وشدد البيان على انه انطالقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على 
عاتــق النقابة كانت دائما تتجاوب وتفتــح الحوارات وتتجنب اإلضراب المفتوح 
الذي يلحــق ضررا بالقطاعات االقتصادية والتعليميــة. ولكن كل هذه الجهود 
والمواقف المسؤولة من قبل المهندسين ونقابتهم كانت تقابل بعدم االستجابة 

والمماطلة والتسويف من قبل الجهات صاحبة القرار. 
ودعا مجلس نقابة المهندسين كافة المهندسين العاملين في القطاع العام الى 
االلتزام باإلضراب المفتوح. مؤكدا استعداده لمواصلة الحوار مع أصحاب القرار 

للوصول إلى الحل األمثل الذي يخدم مصالح الجميع.

رسالة من
االلتفاف اإلســرائيلية علــى تلك العمليــة وتعنتها الرافض لاللتزام بأسســها 
ومرجعياتهــا وتواصــل االســتفزازات االســرائيلية بمواصلــة عمليــات البناء 
االســتيطاني, واالســتيالء على األرض الفلســطينية, ومواصلة عمليات القمع 

واالعتقال والحصار ضد أبناء شعبنا».
وأشــار إلى أن الرســالة تحدثت أيضا حول ملف األســرى في ســجون االحتالل 
ومواصلة عمليات تعذيبهم المنافية للمواثيق واألعراف الدولية, خاصة االعتقال 
اإلداري غيــر المشــروع ضد عــدد من المواطنيــن بينهم نواب فــي المجلس 

التشريعي.

اسرائيل تدعو
عشر محاوالت اعتداء» انطالقا من سيناء في الشهرين الماضيين.

وذكــرت اذاعــة جيش االحتالل ان فصائل فلســطينية بغزة اصــدرت اوامرها 
لعناصــر ونشــطاء لها في شــبه جزيرة ســيناء ببــذل جهود مكثفــة الختطاف 
اسرائيليين من أجل مبادلتهم بأسرى فلسطينيين. ونقلت االذاعة عن مصادر 
في جيش االحتالل قولها ان تل ابيب ابلغت مصر «بمعلومات استخبارية حول 

نية الفصائل الفلسطينية ومؤيديها من بدو سيناء والتيارات المتطرفة العاملة 
هنــاك تنفيذ عمليات اختطاف ســريعة» فــي ظل تصاعد المطالبة الشــعبية 
الفلســطينية بأسر جنود واجراء تبادل أســرى جديد. وقالت المصادر ان حركة 
حماس وفصائل غزة تتحمل مســؤولية مباشــرة عــن أي أذى يلحق بمواطني 

اسرائيل حسب زعمها.

واشنطن تعتزم
السنة المالية الحالية وحتى سنة 2015 المالية. ولم يتضح كيف ستنظر االدارة 

الى هذا االقتراح.
وقدمــت الواليــات المتحدة حتــى اآلن 205 مالييــن دوالر لدعم جهــود القبة 
الحديدية التي صنعتها شركة رفائيل ألنظمة الدفاع المتقدمة المملوكة للدولة. 
ويســتخدم النظام صواريخ صغيرة موجهة بالرادار لتفجير صواريخ من طراز 
كاتيوشــا يتراوح مداها من خمســة كيلومترات الى 70 كيلومترا باالضافة الى 

القذائف الصاروخية في الهواء.
وقال مســاعد جمهوري بالكونغرس ان المبلغ االضافي الذي يبلغ 680 مليون 
دوالر ســيوفر البطاريات والصواريخ االعتراضية الالزمة للدفاع عن اســرائيل 
على أساس التغطية الحالية والترسانة المتوفرة لدى مقاتلي حماس وحزب اهللا.

االتحاد االوروبي
بناء مستوطنة (اسرائيلية) جديدة وسط حي فلسطيني تقليديا». وذكر البيان 

بان االستيطان في األراضي المحتلة غير قانوني في نظر القانون الدولي.
واألربعــاء الماضــي، اجلت الشــرطة االســرائيلية للمرة االولى عائلة النتشــة 
المؤلفــة من 14 فــردا من منزلين متالصقين في حي بيــت حنينا في القدس 
الشــرقية المحتلة بعد معركة قضائية طويلة ادعى خاللها مســتوطنون يهود 

ملكية المنزل.

مستشار مفتي
ما يصب في خدمة التهويد.

وأكد أن تاريخ المفتي يشهد بوطنيته، ودوره المجتمعي المؤثر، ولن يستطيع 
أحــد أن يزايــد على ذلك، وقال: إن «زيارة المفتي لم ولن تكون اعترافا بوجود 
أو شــرعية الكيان اإلســرائيلي المحتــل»، محذرا من خطــورة تحويل القضايا 
الخالفية إلى قضايا قطعية، وكذلك خطورة الطعن في العلماء وتخوينهم بدال 
من تفهم دوافعهم، ليتحول الوضع إلى جلد أنفسنا على شيء لم يقصد، بدال 

من إسرائيل على انتهاكاتها. 
وأضاف نجم: اننا كمسلمين لن نتخلى عن ثوابتنا ومقدساتنا اإلسالمية الراسخة 
وأرضنا لليهود، وإننا على عزم ال يلين، وأن القدس لنا وسنتواصل معها إلى أن 
يحين وقت انقشــاع الغمة عن األمة، والتأكيد على أن القدس عربية وســتظل 

اسالمية، ولن تكون عاصمة إلسرائيل ما دمنا متوحدين في جهودنا.
وأوضح ان االمتناع عن زيارة القدس هي عين مراد الكيان االســرائيلي، ألنهم 
يسعون إلى عزل القدس عن محيطها اإلسالمي، حتى يتسنى لهم تغيير معالم 

األقصى والمقدسات هناك.
وأشــار إلى أن الزيارات وخاصة من رموز وأعالم األمة هو بمثابة تسجيل لهذه 
الممارســات للتنبيه إليها والتحذير منها ولتفقد أوضاع المقدســيين لنقلها إلى 

الرأي العام للتحرك حيال أية انتهاكات ضدهم.

الموجــودة في الوثيقة الدســتورية، 
أما المعنــى الموضوعــي فهو ينظر 
الــى القواعد القانونيــة التي تنظيم 
الســلطات العامــة فــي الدولــة من 
حيث كيفية تكوينهــا واختصاصاتها 
وكيفية مباشرتها لهذه االختصاصات 
وحدودها وضوابطهــا، كذلك عالقة 
ســلطات الدولــة ببعضهــا وعالقتها 
بالمواطنين. وذكر د. الدبك أن الجهة 
المخولة لمراقبة دســتورية القوانين 
هــي المحكمــة الدســتورية، أو مــا 
تســمى في بعض الــدول «المجلس 
الدســتوري»، مشــيراً إلى ان الرقابة 
على دستورية القوانين تتخذ شكلين، 
أولهما رقابة سابقة عن طريق معاينة 
مدى تطابق القوانين للدســتور قبل 
إصدارها، وثانيهما رقابة الحقة بعد 
أن تصبــح نافذة، مؤكــداً أن الرقابة 
على دســتورية القوانيــن في قانون 
المحكمــة الدســتورية الفلســطيني 
تتــم عن طريق الدعوى األصلية من 

المتضرر من القانون المطعون بعدم 
دســتوريته، أو عــن طريــق الدفع أو 

اإلحالة أو التصدي.
وبيــن أن فاعلية الرقابــة القضائية 
علــى دســتورية القوانيــن تتطلــب 
اســتقاللية هــذه الجهــة مــن ناحية 
التكويــن واالختصــاص، مؤكــداً أن 
الرقابة هي ضمان للحقوق والحريات 
العامة، وفقا لمبدأ المســاواة وسيادة 
الرقابــة  العكــس  علــى  القانــون، 
السياســية التي تتولــى هذه المهمة 

هيئة سياسية.
وفــي نهايــة اللقــاء، أوصــى الطلبة 
المشــاركون بأهمية إدخــال الرقابة 
الدســتورية وســيادة القانــون فــي 
الدراســية، وطــرح هــذه  المناهــج 
المواضيع في وسائل اإلعالم، وعقد 
دورات تدريبيــة للمحاميــن في هذا 
المجــال، وبضــرورة إنشــاء محكمة 
دســتورية، والتأكيد على استقاللية 

الجهاز القضائي.

تتمـــــات

حالة الطقس
توقعــت دائــرة األرصــاد الجوية أن 
يكــون الجــو اليوم غائمــا جزئيا إلى 
صــاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات 
الحــرارة، والريــاح شــمالية غربيــة 
معتدلة  إلى نشــطة السرعة والبحر 

متوسط ارتفاع الموج.
أمــا يوم غد فتوقعــت أن يكون الجو 
غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض 
على درجات الحرارة، والرياح شمالية 
غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا 
والبحــر خفيــف ارتفــاع المــوج إلى 

متوسط.
ويوم الثالثاء يكون الجو غائما جزئيا 
إلــى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات 
الحــرارة، والريــاح شــمالية غربيــة 
معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر 

خفيف ارتفاع الموج إلى متوسط.

نتنياهو يعتبر قصيدة غانتر غراس «فضيحة مطلقة»
برلين- ا.ف.ب - نــدد رئيس الوزراء 
االســرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا 
فــي مقابلة مــع الصحافــة األلمانية 
بحائــز جائــزة نوبــل لــآلداب غانتر 
غــراس صاحب قصيدة مثيرة للجدل 
حــول اســرائيل، واصفــا اياهــا بـــ 

«الفضيحة المطلقة».
وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة 
«فلت ام سونتاغ» ونشرت مقتطفات 
منهــا أمس «اعتقد ان كلمات غراس 
تشــكل فضيحــة مطلقــة». واضاف 
«ان يأتــي ذلك من حائز جائزة نوبل 
الماني وليس على سبيل المثال من 
مراهق فــي حزب للنازيــة الجديدة، 
يجعــل من األمــر ايضا اكثــر مدعاة 

للسخط».
وقال انه «نجح فــي تحريف المغزى 
الضحيــة  المعتــدي  يصبــح  حيــث 
والضحية المعتدي»، و»حيث يتحول 
الذين يسعون الى الدفاع عن انفسهم 
ضــد التهديد باطفــاء (الحريق)، الى 
تهديد للسلم العالمي، وحيث يصبح 
االطفائي ال مسبب الحريق هو الخطر 

الحقيقي».
واثار الكاتب األلماني البالغ من العمر 
84 عاما جدال حادا في مطلع نيســان 
الجــاري عندما نشــر فــي الصحافة 

األلمانيــة قصيــدة تنتقد اســرائيل 
وتتهمها بـ «تهديد السلم العالمي».

والقصيدة النثرية التي تحمل عنوان 
«ما يجدر قوله» ونشرت في صحيفة 
تنــدد  تســايتونغ»  «سودويتشــي 
بالتهديــدات التي اطلقتها اســرائيل 
بتوجيــه ضربات ضد منشــآت نووية 
ايرانية وتصفها بأنها مشــروع يمكن 
ان يــؤدي الى «القضاء على الشــعب 

االيراني».
واعلنت الدولة العبرية آنذاك الكاتب 
األلماني شــخصا غير مرغــوب فيه، 
فــي  االســتنكار  بيانــات  وتكثفــت 

اسرائيل وكذلك في المانيا.

وقال نتنياهو ايضا في هذه الصحيفة 
التي تقيم مجموعة اكسل سبرينغر 
التــي تملكهــا عالقــات وثيقــة مــع 
اســرائيل «هنــاك واقــع ال يجاريــه 
غراس: اســرائيل ال تهدف البتة الى 
تدمير ايران. ان ايران هي التي تنوي 
على العكس تدمير اســرائيل وتدعو 
علنا الــى ذلك وتعمل لــه عبر صنع 

قنبلة ذرية لهذا الغرض».
وفي عام 2006، أقر حائز جائزة نوبل 
لآلداب للعام 1999 المعروف بمواقفه 
اليســارية، بانه كان في شبابه جزءا 
من وحدة النخبة فــي النظام النازي 

بقيادة ادولف هتلر.

االحتالل: صواريخ إيالت مصدرها مخازن أسلحة في ليبيا
القــدس المحتلة - أعلن جيش االحتالل في ختــام التحقيق حول قصف إيالت 
بالصواريخ قبل أسبوعين، ان لديه أدلة دامغة على أن «لجان المقاومة الشعبية 
في قطاع غزة هي المســؤولة عن هذه الصواريخ وأنها حصلت عليها بشــكل 

مؤكد من ليبيا».
وقال التقرير - حســب ما نشرت صحيفة ( الشرق األوسط» أمس - إن «فحص 
شظايا الصواريخ الثالثة التي سقطت في إيالت مطلع نيسان الجاري، يثبت أن 
مصدرها مخازن الجيش الليبي، التي كانت فريسة عمليات نهب نفذتها عصابات 
االتجار بالسالح، التي قامت بدورها ببيع هذه الصواريخ ومعها أسلحة أخرى إلى 
عدة تنظيمات مســلحة في قطاع غزة، في مقدمتها الجهاد اإلســالمي، وبينها 
صواريخ كتف من طراز (سام - 7) وصواريخ متقدمة أكثر تهدد تحركات سالح 
الجو اإلســرائيلي في القطاع. وأن التحقيقات االســرائيلية تشير إلى أن حماس 
كانت على علم بهذه الصفقات، وأن لجان المقاومة الشــعبية تنوي استخدامها 

في عمليات قصف ضد إسرائيل من سيناء».
وجاء في تصريح لمســؤول عســكري إسرائيلي ان «إســرائيل كانت قد حذرت 
خــالل الثورة على القذافــي في ليبيا من أن مخازن األســلحة هناك قد نهبت، 
لكن دول حلف األطلسي المسيطرة في ليبيا لم تكترث. وكانت النتيجة أن هذه 
األســلحة وصلت إلى أيدي عناصر ارهابية، التي توجهها ضد إسرائيل وغيرها 

من دول المنطقة».


