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رحالت موسم الشتاء الدافئة
مبناسبة السنة  اجلديدة 2012 

* الرحلة االولى ..  أيـــــالت 3 ايام ليلتان  شاملة االقامة بفندق امريكانا – ساونا 
– السعر للشخص الواحد في الغرفة  – فطور وعشاء  – بركة سباحة  – جاكوزي 

املزدوجة = 550 شيكال // او فندق كيسار – السعر = 600 شيكل..  كل يوم ثالثاء

الرحلة الثانية ..  احلمة السورية شاملة دخولية احلمة حيث السباحة باملياه 
الدافئة واملواصالت  السعر = 200  شيكل للشخص //  كل يوم اثنني 

* الرحلة الثالثة..  شرم الشيخ 4 ليال 5 ايام كل يوم احد / السعر 300 دوالر 
واملشاريب/  الوجبات  جميع  شامل  جنوم   5 بارك  اكوا  ريجنسي  منتجع  في 

مواصالت من القدس /  ومن عمان بالطائرة يضاف 250 دوالرا

* الرحلة الرابعة..  اسطنبول 4 ليال 5 ايام – مضيق البسفور – االسواق 
– تذكرة الطائرة / السعر   650 دوالر ا / كل يوم  احد

* الرحلة اخلامسة.. انتاليا كل يوم احد 4 ليال 5 ايام فندق 5 جنوم شامل 
جميع الوجبات واملشاريب / بفندق ريكسوس او كرملني باالس السعر = 480 

دوالرا  للشخص

رحالت اخرى : دبي – ماليزيا – القاهره والغردقه –  البحر امليت – تذاكر طيران
** جديد          جديد         جديد  **

•خط مواصالت الى شرم الشيخ كل يوم احد وخميس  من القدس /  	
السعر 160 دوالرا  ذهابا وايابا

شقق مفروشه في مدينة اريحا
    للحجز واالستفسار :

 كروان للسياحه والسفر  - شعفاط - ابراج القدس
info@carawan-tours.com ت : 5635899  / امييل  
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ندوة في جامعة اخلليل حول  احلقوق  واحلريات العامة واخلصوصية

رام الله -ناقشت ورشة عمل عقدت أمس، في رام الله، امكانية انشاء شبكة محلية من كافة 
املعلومات  لتبادل  ومهتمني،  وخبراء  وقطاع خاص  واكادميية  العالقة، حكومية  ذات  اجلهات 
واخلبرات مع كافة االطراف في مجال ادارة النفايات في فلسطني، كما ناقشت التقرير الوطني 

الدارة النفايات الصلبة.
وشارك في الورشة الفريق الوطني الدارة النفايات الصلبه في فلسطني بحضور املهندس مازن 
غنيم وكيل وزارة احلكم احمللي ورئيس الفريق، وحضور أعضائه ممثلني عن الوزارات واملؤسسات 
ذات العالقة،  كما حضر رؤساء املجالس املشتركة للنفايات الصلبه من كافة احملافظات، اضافة 

الى خبراء ومستشارين وشركات من القطاع اخلاص ومهتمني وذوي عالقه.
واكد غنيم على اهمية تظافر كافة اجلهود واالستفادة بكل ما لدينا من خبرات ومعلومات، 
لتطوير العمل بقطاع النفايات الصلبة في فلسطني، وحتدث عن عضوية فلسطني في الشبكة 
االقليمية لتبادل املعلومات واخلبرات في مجال ادارة النفايات في دول املشرق واملغرب )سويب نت 
Sweep net( والتي تضم في عضويتها عشرة دول هي اجلزائر ومصر واالردن ولبنان وموريتانيا 

واملغرب وفلسطني وسوريا وتونس واليمن.
وعرض غنيم شرحا عن هذه الشبكة واهدافها ومهامها وانشطتها وهيكليتها، وقال انها تهدف 
الى ارساء االطر املؤسساتية ملبادئ االدارة املستدامه واملندمجة للنفايات الصلبة في دول املشرق 
واملغرب وكافة الدول االعضاء في الشبكة، اضافة التنسق بني الدول وتبادل اخلبرات واالستفادة 

منها في ما يدور بهذا القطاع.
وبدوره قال املهندس زغلول سمحان مدير عام التخطيط في سلطة جودة البيئة، اخلبير 
الوطني لشبكة سويب نت ومقرها تونس، انه في سياق التوجه االقليمي والذي تقوده الشبكة 
ورش  وعقد  الصلبة،  النفايات  قطاع  حول  الوطنية  التقارير  اع��داد  اهمها  متطلبات  هناك 
للمهتمني واملؤسسات العامله في هذا املجال، لنقاش التقرير ودراسة فرص التعاون والتشبيك 
النشاء شبكة محلية لتبادل املعلومات واخلبرات لتطوير وتنمية العمل في مجال ادارة النفايات 
الصلبة في فلسطني. وطرح سمحان مجموعة من احملاور للنقاش كان اهمها احلاجة لوجود شبكه 
محلية والهدف منها، وكيف ستساعد في تطوير القطاع وكيف سيكون شكلها وممن ستتشكل، 

وهل ستتعارض او تتكامل مع الفريق الوطني، والفوائد من انشائها.
ومت  احلضور،  من  املداخالت  من  العديد  املطروحة، وطرحت  احمل��اور  كافة  احلضور  وناقش 
االجابة على التساؤالت املطروحة وصوال الى االتفاق على مبدأ تشكيل شبكة محلية ، ووضع 
خارطة طريق لها، كما مت مناقشة مسودة التقرير الوطني للنفايات الصلبة، وضعت بعض 

املالحظات للصياغة النهائية.

النقابات الفرعية في طوباس تقر 
خطتها االستراتيجية للعام اجلديد

طوباس -علي سمودي- اقرت الهيئات االدارية للنقابات الفرعية في احملافظة إستراتيجية 
عملها لعام 2012 وذلك خالل اجتماع موسع عقد امس ،وحضره 75 عضوًا من الهيئات اإلدارية . 
وفي بداية االجتماع ، حتدث إبراهيم دراغمة عضو اللجنة التنفيذية رئيس اإلحتاد في احملافظة 
، داعيا الهيئات اإلدارية املنتخبة في اإلحتاد العام لنقابات عمال فلسطني في محافظة طوباس 

لتوحيد كافة اجلهود للعمل املشترك لتطوير الوضع النقابي وتفعيله في احملافظة .
وتطرق إلى اإلجنازات الهامة في هذا العام الذي حققها اإلحتاد العام لنقابات عمال فلسطني 
الفقر  مثل  احملافظة  ه��ذه  تواجه  التي  واملشاكل  املواضيع  من  ،والعديد  طوباس  محافظة  في 
والبطالة وارتفاع األسعار.ودعا للعمل من أجل إقرار قانون العمل واحلد األدنى لألجور واحلماية 

االجتماعية .
ووجه املتحدثون نداء للرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء سالم فياض واحلكومة الفلسطينية 
من اجل إقرار هذه القوانني والوقوف مع العمال للعيش في كرامه،وإيجاد فرص عمل الئقة لهم.

ومن جانبه ،أشار الناطق اإلعالمي لالحتاد العام لنقابات عمال فلسطني محافظة طوباس حكم 
اخلراز، الى انه جرى اقرار هيكلية جديدة تشكلت من كل : إبراهيم دراغمة رئيسًا لإلحتاد،ندمي 
دواس الدائرة املالية واإلدارية ،سمير بني مطر التدريب والتثقيف والتوجيه ،مصطفى فقها أمينا 
للسر ،راسم غنام نائبا المني السر، وموفق سياج دائرة الشباب ،متيمة دراغمه دائرة املرأة ،دنيا 
دراغمه نائبة دائرة املرأة ،مشرف سياج العالقات الوطنية،جالل بشارات الصحة والسالمة الوطنية 

،ثائر دراغمه اإلعالم وجعفر دراغمه العالقات العامة ومصطفى بني عودة التنظيم النقابي.

ورشة عمل في  رام الله 
حول  ادارة النفايات

 اخل��ل��ي��ل- ج��ه��اد ال��ق��واس��م��ي -ع��ق��د مركز 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة " شمس"  ح��ق��وق اإلن���س���ان 
مع  والتنسيق  بالتعاون  اخلليل  جامعة  ف��ي 
العيادة القانونية في اجلامعة، ندوة قانونية 
شارك بها طلبة كلية الشريعة حول احلقوق 
بها  حت��دث  واخلصوصية،  العامة  واحل��ري��ات 
الدولي  القانون  الدكتور معتز قفيشة، أستاذ 
في جامعة اخلليل تناول فيها حقوق اإلنسان 
الغزاوي،  ل��ؤي  والدكتور  ال��دول��ي،  القانون  في 
أستاذ الفقه والقانون، في جامعة اخلليل تناول 
الوضعية  القوانني  بني  اإلنسان  حقوق  فيها 
والقوانني السماوية.والدكتور عمر رحال، من 
مركز حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس"، 
تناول واقع حقوق اإلنسان في فلسطني استنادًا 
إلى القانون األساسي الفلسطيني، وذلك ضمن 
أنشطة مشروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان 
في  الشريعة  كليات  لطلبة  الصالح  واحلكم 
مؤسسة  م��ن  بدعم  الفلسطينية  اجل��ام��ع��ات 
الهيئة  أع��ض��اء  م��ن  ع��دد  بحضور  املستقبل، 
وط��الب  م��ن  ،وال��ع��دي��د  للكلية  ال��ت��دري��س��ي��ة 
وطالبات الكلية، وقد أدار الندوة األستاذ رشاد 
توام أستاذ العلوم السياسية في جامعة اخلليل 

مرحبًا باحلضور.
أساس احلرية والعدالة

أس��ت��اذ  م��ع��ت��ز قفيشة  ال��دك��ت��ور  وأوض����ح 
القانون الدولي في جامعة اخلليل في ورقته 
ح���ول ح��ق��وق اإلن��س��ان ف��ي ال��ق��ان��ون ال��دول��ي 

وصول قافلة األطباء 
التخصصية إلى غزة عبر رفح

غ��زة- وف��ا- وص��ل إل��ى قطاع غ��زة، الليلة 
املاضية، وفد قافلة األطباء التخصصية 'شركاء 

السالم والتنمية'، عبر معبر رفح.
وق����ال ش��ه��ود ع���ي���ان، إن ال���وف���د ي��ض��م 11 
ط��ب��ي��ب��ا م���ن ع���دة ج��ن��س��ي��ات وث���الث���ة أط��ب��اء 
متنوعة  وسيجري عمليات جراحية  فنيني، 

ومتخصصة في عدة مستشفيات.

قداديس احتفالية مبناسبة نهاية عام ٢٠١١ 
في الكنائس التي تسير وفق التقومي الغربي

ال��ق��دس - اب��و ان��ط��ون س��ن��ي��وره -  اقيمت 
مساء امس قداديس وخدمة الهية إحتفالية 
وبداية   2011 سنة  نهاية  مبناسبة  دينية 
املسيحية  الكنائس  جميع  في  اجلديد  العام 

التي تسير وفق التقومي الغربي.
وترأس حارس االراضي املقدسة االب بيير 
باتيستا بيتساباال وكاهن رعية الالتني االب 

ف���راس ح��ج��ازي��ن ال��ق��داس االل��ه��ي ف��ي كنيسة 
امل��خ��ل��ص ب��دي��ر ال���الت���ني ف���ي ال���ب���اب اجل��دي��د 
ب��ال��ق��دس ع��اون��ه��م ال��ش��م��اس االجن��ي��ل��ي سمير 
هودلي بحضور لفيف من االباء الفرنيسسكان 
وال���راه���ب���ات وم��خ��ت��ار ووج���ه���اء واب���ن���اء رع��ي��ة 

الالتني.
كنيسة مار يعقوب لالتني

أقيم قداس احتفالي في كنيسة مركز  كما 
حنينا  بيت  ف��ي  يعقوب  للقديس  تراسنطا 
كاهن  نائب  البنا  نيروان  الدكتور  االب  ترأسه 
كلية  مدير  ح��رو  سيمون  واالب  الالتني  رعية 
تراسنطا للبنني وعاونهما الشدياق باسم غطاس 
والشدياق عادل املغربي. والقى االب نيروان البنا 
عظة بليغة عن احملبة واالميان والسالم واخلير 

لهذه االرض املقدسة.
كنيسة اللقاء للروم امللكيني 

الكاثوليك
اللقاء   كنيسة  في  شكر  ص��الة  اقيمت  كما 
كاهن  ترأسها  حنينا  بيت  حزما  طريق  على 

فيها  وش��ارك  الكاثوليك  امللكيني  ال��روم  رعية 
مختار وابناء ووجهاء الطائفة والسكان مشروع 

اللقاء للروم امللكيني الكاثوليك .
مارتوما للسريان الكاثوليك

كما اقيمت صالة شكر في كنيسة مارتوما 
للسريان الكاثوليك على طريق نابلس بالقدس 
. وترأس قداس الشكر املطران مارغريغوريوس 
بطرس ملكي مطران السريان الكاثوليك عاونه 
ال��ش��م��اس االجن��ي��ل��ي رف���ول أص��ف��ر ولفيف من 
الشمامسة بحضور وجهاء وابناء رعية السريان 

الكاثوليك وحشد كبير من احلجاج والزوار.
كنيسة السان جورج 

االجنيليكانية 
ف���ي كنيسة  االل���ه���ي���ة  اخل���دم���ة  واق���ي���م���ت 
كاتدرائية القديس جورج الشهيد االجنيلكانية 
في القدس وترأس اخلدمة املطران سهيل دواني 
رئيس كنيسة االجنيلكانية في القدس واالردن 
والشرق االوسط عاونه القس الكنن حسام نعوم. 
وق��دم امل��ط��ران دوان���ي سيرة ذك��رى ع��ن هجرة 

أن ح��ق��وق اإلن��س��ان ه��ي امل��ع��اي��ي��ر األس��اس��ي��ة 
يعيشوا  أن  دونها،  من  للناس،  ميكن  ال  التي 
بكرامة كبشر. وإن حقوق اإلنسان هي أساس 
احلرية والعدالة والسالم، وإن من شأن احترام 
الفرد  إمكان تنمية  أن يتيح  حقوق اإلنسان 
تنمية  جذور  كاملة.ومتتد  تنمية  واملجتمع 
احلرية  أجل  من  الصراع  في  اإلنسان  حقوق 
وامل���س���اواة ف��ي ك��ل م��ك��ان م��ن ال��ع��ال��م. ويوجد 
األس���اس ال���ذي ت��ق��وم عليه ح��ق��وق اإلن��س��ان، 
م��ث��ل اح���ت���رام ح��ي��اة اإلن���س���ان وك��رام��ت��ه، في 
حقوق  والفلسفات.وترد  ال��دي��ان��ات  أغلبية 
اإلنسان.  العاملي حلقوق  اإلع��الن  في  اإلنسان 
ال��دول��ي��ة، كالعهد  ال��ص��ك��وك  ب��ع��ض  وحت����دد 
الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 
والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية 
م��ا ينبغي على  وال��ث��ق��اف��ي��ة،  واالج��ت��م��اع��ي��ة 
الحترام  تفعله،  وأال  تفعله،  أن  احل��ك��وم��ات 

حقوق مواطنيها.
اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلع���الن  أن  وق��ال 
ه��و ال���ذي أوح���ى ب��اجل��زء األك��ب��ر م��ن القانون 
اإلع��الن،  لهذا  وأن  اإلن��س��ان.  ال��دول��ي حلقوق 
كبيرة  ق���وة  ع��ام��ة،  م��ب��ادئ  إع����الن  بصفته 
العاملي. وقد ُترجمت  العام  ال��رأي  أوس��اط  في 
مبادئ اإلعالن إلى مبادئ لها قوة قانونية في 
صيغة العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية 
الدولي اخلاص باحلقوق  والسياسية، والعهد 
وقد  والثقافية.  واالجتماعية  االقتصادية 
التزمت احلكومات التي صادقت على هذين 
العهدين بأن تسنَّ في بلدانها قوانني حلماية 
تلك احلقوق. غير أن هناك مجموعة كبيرة 
من بلدان العالم لم تصادق على العهد الدولي 
أو على  والسياسية  املدنية  باحلقوق  اخلاص 
االقتصادية  باحلقوق  اخلاص  الدولي  العهد 
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة.وه��ن��اك، أي��ض��ًا، 
صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان، وهي صكوك 
أوصى بها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، منها 
والشعوب،  اإلنسان  حلقوق  األفريقي  امليثاق 
واالت���ف���اق���ي���ة األوروب����ي����ة حل���ق���وق اإلن���س���ان، 
واالت��ف��اق��ي��ة األم��ري��ك��ي��ة حل��ق��وق اإلن���س���ان، 
وهناك الكثير من املدونات القانونية الوطنية 

التي تكفل حقوق اإلنسان.
وبني الدكتور قفيشة فئات حقوق اإلنسان 
،الذي ميكن تصنيفها إلى ثالث فئات احلقوق 
املدنية والسياسية وتسمى أيضًا اجليل األول 
من احلقوق، وهي مرتبطة باحلريات، وتشمل 
احل��ق��وق اآلت��ي��ة: احل��ق ف��ي احل��ي��اة واحل��ري��ة 
واألمن، وعدم التعرض للتعذيب والتحرر من 
الرأي  وحرية  السياسية  املشاركة  العبودية، 
والتعبير والتفكير والضمير والدين، وحرية 
والتجمع.واحلقوق  اجلمعيات  في  االشتراك 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وت��س��م��ى أي��ض��ًا 
اجليل الثاني من احلقوق، وهي مرتبطة باألمن 
ال��الئ��ق  وامل��س��ت��وى  والتعليم  وت��ش��م��ل:ال��ع��م��ل 
الصحية.  والرعاية  واملأوى  واملأكل  للمعيشة؛ 
احلقوق البيئية والثقافية والتنموية وتسمى 
أيضًا اجليل الثالث من احلقوق، وتشمل حق 
العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير؛ 
والسياسية  الثقافية  التنمية  ف��ي  واحل���ق 
لكل شخص  إن  نقول  وعندما  واالقتصادية. 
حقوقًا إنسانية، فإننا نقول، كذلك، إن على 
احلقوق  احترام  نحو  مسؤوليات  شخص  كل 

اإلنسانية لآلخرين.
كل  في  متأصلة  اإلن��س��ان  إن حقوق  وق��ال 
البشر  جلميع  واح��دة  اإلنسان  وحقوق  ف��رد. 
بغض النظر عن العنصر أو اجلنس أو الدين 
األص��ل  أو  آخ��ر،  رأي  أي  أو  السياسي  ال���رأي  أو 
جميعًا  ُول��دن��ا  وق��د  االجتماعي.  أو  الوطني 
أح�����رارًا وم��ت��س��اوي��ن ف��ي ال��ك��رام��ة واحل��ق��وق.

فحقوق اإلن��س��ان ع��امل��ي��ة.ح��ق��وق اإلن��س��ان ال 
ميكن انتزاعها، فليس من حق أحد أن يحرم 
لم  لو  اإلن��س��ان حتى  آخ��ر من حقوق  شخصًا 
تعترف بها قوانني بلده،أو عندما تنتهكها تلك 
القوانني .فحقوق اإلنسان ثابتة وغير قابلة 
بكرامة،  الناس  للتصرف. كي يعيش جميع 
واألمن،  باحلرية  أن يتمتعوا  لهم  فإنه يحق 
اإلنسان  ومبستويات معيشة الئقة، فحقوق 

غير قابلة للتجزؤ.

حقوق اإلنسان ال تتحقق وال 
تتعزز مبجرد تطوير القواعد 

أما الدكتور عمر رحال مدير مركز حقوق 
اإلنسان والدميقراطية "شمس" ،فقد تناول في 
ورقته حول واقع حقوق اإلنسان في فلسطني 
استنادًا إلى القانون األساسي الفلسطيني،وقال 
من  الئ��ح��ة  على  حت��ت��وي  الدساتير  معظم  أن 
احلقوق واحلريات العامة. إال إن الدول عادة ما 
تفسر وجودها ضمن الدستور على أنه تعبير 
عن حقيقة مفادها أن الدولة هي التي تقرر هذه 
احلقوق واحلريات وهي أيضًا التي حترسها. مما 
قد يؤدي إلى نتائج عكسية حيث أن الدولة في 
احلالتني ستعتبر نفسها مصدر هذه احلقوق، 
وبالتالي ستدعي حقها بسحبها بنفس طريقة 
التي مت فيها وضعها فيتحول حقها بتنظيم 
أو  لألفراد  منحها  حق  إلى  واحلريات  احلقوق 
احلقيقي  التحول  ف��أن  ل��ه��ذا  منها.  حرمانهم 
ل��ي��س ف��ي إش����ارة ال��دس��ات��ي��ر حل��ق��وق اإلن��س��ان 
املوجودة  النصوص  حتويل  في  بل  وحرياته 
بالدستور واملتعلقة باحلقوق واحلريات العامة 
إلى التزامات قانونية أمام املشرع أيضًا أي في 
إعطاء مكانة دستورية حلقوق اإلنسان وفرض 

احترامها على املشرع.
وقال أن احلق في احلرية الشخصية ترتبط 
بكيان الفرد وكرامته ارتباطًا أصياًل، فهي حق 
لكل إنسان، واحترامها واجب يحميه القانون. 
وعليه، ال يجوز القبض على الشخص أو حبسه 
يحددها  ال��ت��ي  ل��ألح��ك��ام  وف��ق��ًا  إال  توقيفه  أو 
القانون،وقال أن االنتهاكات الواقعة على احلق 
حاالت  مابني  تنوعت  الشخصية  احلرية  في 
االحتجاز غير القانونية ، وتلكأ أو امتنع عدد 
من األجهزة عن تنفيذ بعض األحكام القضائية 
خالل  أو  موقوفني،  عن  باإلفراج  تقضي  التي 
مرحلة القبض والتوقيف وانتهاكات احلق في 
محاكمة عادلة ،وعرض املدنيني على القضاء 

العسكري وليس على قاضيهم الطبيعي.
أما االنتهاكات الواقعة على احلريات العامة 
ت��راج��ع ملحوظ  ه��ن��اك  أن  أوض���ح رح���ال  فقد 
العامة  واحلريات  احلقوق  في مستوى حماية 
، ح��ي��ث ت��ع��رض��ت ه���ذه احل���ق���وق الن��ت��ه��اك��ات 
ع���دي���دة، مت��ث��ل��ت ف���ي ت��ق��ي��ي��د ح��ري��ة ال���رأي 
وال��ت��ع��ب��ي��ر، وت��ق��ي��ي��د احل���ري���ات اإلع��الم��ي��ة، 
وانتهاك حرية التجمع السلمي، وحق تشكيل 
النقابات واجلمعيات واالعتداء عليها، وانتهاك 
من  وغيرها  العبادة  وح��ق  الدينية  احلريات 
احل��ق��وق واحل���ري���ات ال��ع��ام��ة واالع���ت���داء على 
احلريات األكادميية وتفجير مؤسسات ومقاهي 
االنترنت ومحال جتارية لبيع أشرطة الكاسيت 

وكافتيريات .
وقال إن حقوق اإلنسان ال تتحقق وال تتعزز 
ال��ق��واع��د وت��وق��ي��ع الصكوك  مب��ج��رد ت��ط��وي��ر 
،بل أن حتقيقها يرتبط بوجود نظام سياسي 
الصراع  يلغي  دميقراطية  أكثر  واجتماعي 
االنتهاكات  ف��ي  املشكلة  واالستغالل،فليست 
في  ه��ي  احلقيقية  امل��ش��ك��ل��ة  أن  ،ب���ل  ف��ح��س��ب 
النتائج ،لذا من األهمية مبكان أن نشير بشكل 
واضح ،أن هناك مجموعة من اآلثار التي يترتب 
عليها انتهاك حقوق اإلنسان لعل أهمها،اآلثار 
واآلث���ار  وامل��دن��ي،  اجل��زائ��ي  بشقيها  القانونية 
االجتماعية ومن ينتج عنها من ترسبات وندب 
وجروح من ثأر وحقد وكراهية وتعريض السلم 
املجتمعية ونفي  القيم  األهلي للخطر وضرب 
انتهاك  املترتبة على  النفسية  واآلثار  لألخر، 
حقوق اإلنسان ،واآلثار السياسية وفي مقدمتها 
اإلقصاء واالستحواذ والهيمنة وما ينتج عنها 

من فساد وواسطة ومحسوبية.
نتاج ما تعرضت له البشرية من عدوان

وبني الدكتور لؤي عزمي الغزاوي في ورقته 
حول مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم وعالقته 
باإلعالن حلقوق اإلنسان،أن حقوق اإلنسان في 
العاملي  اإلع���الن  ف��ي  تبلورت  احل��اض��ر  عصرنا 
حلقوق اإلنسان الصادر في ديسمبر/كانون األول 
1948 عن األمم املتحدة وما تاله من العهدين 
للحقوق   1966 س��ن��ة  ال���ص���ادري���ن  ال��دول��ي��ني 
حلقهما  وما  واالجتماعية  والسياسية  املدنية 
التمييز.  ض��روب  كل  ضد  دولية  اتفاقات  من 

امل��ق��ي��اس ال��رئ��ي��س��ي ال���ذي ت��ق��اس إل��ي��ه ال���دول 
تأخرا، حتضرا  أو  تقدما  واملذاهب  واجلماعات 

أو تخلفا، بحسب احترامه أو انتهاكه.
ن���وع من  ال��ت��ط��ور يعبر ع��ن  وق���ال أن ه���ذا 
يقظة ضمير بشري إزاء ما تعرضت وتتعرض 
ع��دوان على  له جماعات بشرية ضعيفة من 
األم��ر ال  وإن كان  اإلب��ادة،  إنسانيتها يبلغ حد 
يخلو م��ن أق���دار م��ن ال��ن��ف��اق، إذ ت��ب��ارت حتى 
رفع  في  دكتاتورية  واجلماعات  األنظمة  أشد 
اإلنساني  احلصن  بهذا  والتحصن  الراية  هذه 
حقوق  أساسيات  ض��د  بجرائمها  لالستخفاء 
اإلنسان.ومع ذلك ال يخلو كذلك من ازدواجية 
معايير تسمح مبالحقة الضعفاء وغض الطرف 
عن األقوياء. إن شرائع اإلسالم جاءت لرعاية 
مصالح ال��ع��ب��اد ف��ي ال��دن��ي��ا واآلخ����رة، ك��ان من 
الطبيعي أن تعتبر تلك املصالح هي اإلطار العام 
األف��راد ومتارس  داخله مسالك  تنتظم  ال��ذي 

فيه احلريات اخلاصة والعامة
اإلسالم  في  املضمونة  اإلنسان  وقال حقوق 
وم��ن ضمنها ح��ري��ة االع��ت��ق��اد، وق��د ت��وات��رت 
صحيفة  وترجمتها  القرآن  آيات  تأكيدها  في 
لكل  وح��ري��ات  اع��ت��رف��ت بحقوق  إذ  امل��دي��ن��ة، 
تاريخ  والعرقية فيها، فبرأ  الدينية  املكونات 
اإلسالم من حروب التطهير الديني والعرقي، 
في  إك���راه  "ال  مل��ب��دأ  القطعي  اإلع���الن  بسبب 
األع���ظ���م في  امل���ب���دأ  ال��ب��ق��رة.  ال���دي���ن" 255: 
واحلريات،  للحقوق  األصلب  واألساس  اإلسالم 
مبا يجعله حاكما على كل ما يخالفه. فكل ما 

يخالفه من نصوص منسوخ أو مؤول.
وت��ت��ف��رع ع��ن ح��ري��ة االع��ت��ق��اد جملة من 
احلقوق منها املساواة قاعدة التعامل في املجتمع 
املجتمع  ف��ي  ال��ن��اس  يتفاضل  ف��ال  اإلس��الم��ي، 
هم  باعتقاد،  وال  بجنس  وال  بلون  اإلس��الم��ي 
والدعوة  الفكر  القانون.وحرية  أمام  سواسية 
واإلع�����الم وامل��ن��اق��ش��ات ال��دي��ن��ي��ة ب��اع��ت��ب��اره��ا 
فيجوز  الدين".  في  إك��راه  "ال  لقاعدة  فروعا 
لهم أن ينتقدوا احلكومة وعمالها، حتى رئيس 
القانون. سيكون  احلكومة نفسه ضمن حدود 
ما  مثل  اإلسالمي  الدين  انتقاد  في  احلق  لهم 
للمسلمني من احلق في نقد مذاهبهم ونحلهم.
وحق الفرد في التملك، والتمتع بثمار عمله، 
ميارسها  اجتماعية  وظيفة  امللكية  واعتبار 
ال��دي��ن��ي وسلطة  رق��اب��ة ضميره  ال��ف��رد حت��ت 
ح��دود  وف��ي  اجلماعة  مصلحة  ضمن  املجتمع 
االس��ت��خ��الف.وم��ن  نظرية  إط���ار  ف��ي  الشريعة 
احلقوق االجتماعية حق التعليم، ومن احلقوق 
واملشاركة  العامة،  ال��ش��ؤون  في  املشاركة  أيضا 
العدل  في  واحل��ق  املدنية.  الدولة  في صناعة 
واألمن ،وقال إن االجتاه العام إلعالنات حقوق 
شرائع  مع  يتساوق  الدولية  والعهود  اإلنسان 
اإلسالم ومقاصده في العدل واحلرية واملساواة 
إزاء  يجعلنا  مبا  لإلنسان،  اإللهي  التكرمي  في 
تطور محمود لو أنه تعزز بواقع مطابق له، إال 
اإلس��الم متتلك ميزات  اإلنسان في  أن حقوق 

تفّوق كثيرة.
التوصيات

وفي نهاية الندوة أوصى املشاركون بضرورة 
اإلسالمي  الفقه  للمقارنة بني  األبحاث  إجراء 

وحقوق اإلنسان.
ه��ذه  مب��ث��ل  والتثقيف  ال��ت��وع��ي��ة  وزي����ادة 
إلى  املدني  ، دعوة مؤسسات املجتمع  املواضيع 
تطوير عملها للمساهمة في نشر ثقافة حقوق 
املختلفة  القطاعات االجتماعية  اإلنسان بني 
باستخدام كافة الوسائل املالئمة مبا في ذلك 
ب��رام��ج  وت��ط��وي��ر  وض���ع  احل��دي��ث��ة.  التقنيات 
بني  والتعاون  اإلنسان  حقوق  ح��ول  تدريبية 
وسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدني العاملة 
التي  امل���واد  وإن��ت��اج  اإلن��س��ان  ف��ي مجال حقوق 
تساهم في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتنمية 
انتهاكات  ع��ن  التوقف  ب��ه��ا.وب��ض��رورة  ال��وع��ي 
حقوق اإلنسان. دعوة األحزاب السياسية إلى 
إعالن التزامها باملواثيق الدولية حلقوق اإلنسان 
وال��ع��م��ل ع��ل��ى إب����راز وت��ع��زي��ز م��ض��ام��ني حقوق 
وممارستها  السياسية  برامجها  ف��ي  اإلن��س��ان 
الدميقراطية  امل��م��ارس��ات  وأع��م��ال  امليدانية، 
داخلها، وإبالء االهتمام بث�قافة حقوق اإلنسان 

في برامج إعداد الكوادر الشابة. 

بعد  اليها  ع��اد  ث��م  مصر  ال��ى  ي��س��وع  الطفل 
موت امللك هيرودس الى القدس وهنأ احلضور 

وشكرهم على مشاركتهم في هذه اخلدمة.
كما ترأس القدس الكنن  حسام نعوم صالة 
شكر في كنيسة ماربولس االجنيلكانية الواقعة 
في حي املصرارة بالقدس وحضرها حشد كبير 
من ابناء الطائفة واحلجاج والزوار ثم منحهم 

البركة االلهية برعاية املطران سهيل دواني.
والكهنة  وقد ركز جميع رجال االكليروس 
السالم  حتقيق  على  عظاتهم  ف��ي  وامل��ط��ارن��ة 
عام  يكون  وان  اجلديد  العام  هذا  في  العادل 
اجل  م��ن  املؤمنني  ب��ني جميع  واخل��ي��ر  احملبة 
ال��ق��ادم��ة ف��ي ه��ذه االرض  مستقبل االج��ي��ال 

املقدسة في محبة االنسان الخيه االنسان.

البطريركية الالتينية بالقدس
ويترأس صباح اليوم البطريرك فؤاد طوال 
بطريرك القدس لالتني واالردن وسائر الديار 
املقدسة القداس االحتفالي الكبير مبناسبة 
كاثدرائية  ف��ي  وذل���ك  للسالم  ال��ع��امل��ي  ال��ي��وم 
ال��الت��ي��ن��ي��ة ف���ي ب���اب اخلليل  ال��ب��ط��ري��رك��ي��ة 
ورجال  والكهنة  واملطارنة  االساقفة  مبشاركة 

االكليروس وابناء رعية الالتني.
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