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مجمع فلسطين الطبي  ..ينافس دول الجوار في الجراحات التخصصية الحفريات االسرائيلية المتواصلة في محيط مسجد
قرية النبي صموئيل تهدد آثارها اإلسالمية باالندثار

رام ال� �ل� ��ه  -يف ع� � ��ام ُ 1963زرع� � � ��ت بذرة
مستشفى رام الله ،وظلت تنمو رويداً رويداً،
ُت��راك��م إن�ج��ازات�ه��ا ،وق�ص��ص ن�ج��اح��ات�ه��ا ،حتى

ك �ل �ل �ت �ه��ا ع� ��ام  2010ب ��اف �ت �ت ��اح م �ج �م��ع فلسطني
ال�ط�ب��ي ،ب �ق��رار م��ن ال��رئ�ي��س م�ح�م��ود عباس،
م � �ك � ��ون � ��اً م� � ��ن ن� � ��وات� � ��ه "م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى رام الله
ال�ح�ك��وم��ي" ،إض��اف��ة إىل أرب �ع��ة مستشفيات
أخ��رى ،ليبدأ فصل جديد من فصول التميز
الطبي الفلسطيني.
ي� �ح� ��وي امل� �ج� �م ��ع إض � ��اف � ��ة إىل املستشفى
القديم  ،املستشفى الكويتي لجراحة القلب،
وامل�س�ت�ش�ف��ى ال�ب�ح��ري�ن��ي ل�ل�أط�ف��ال ومستشفى
ال �ش �ي ��خ زاي � ��د ل� �ل� �ط ��وارئ ،وم �ب �ن ��ى للعيادات
الخارجية ووحدة لغسيل الكىل ،ويتسع يف
أقسامه املختلفة ألكرث من  200سرير للعالج،
إض��اف��ة إىل مبنى مستقل لبنك ال��دم الوطني
والذي يزود جميع أقسام املجمع بحاجته من
وحدات الدم املختلفة.
يف س��اح��ات��ه ي �ف��وح ع �ب��ق  15ش �ه �ي��دا جبلت
دم��اؤه��م ب�تراب املجمع إب��ان اجتياح االحتالل
مل��دي�ن��ة رام ال�ل��ه ع ��ام  ،2002ودف �ن��وا يف ساحته
الرئيسة.
م ��دي ��ر امل �ج �م ��ع د.أح� �م ��د ال �ب �ي �ت ��اوي ق� ��ال إن
املجمع يخدم مواطني الضفة الغربية وقطاع
غ � ��زة ،اذ ت �ق ��وم امل� �ش ��ايف ال �ح �ك ��وم �ي ��ة بتحويل
الحاالت الحرجة إىل املجمع ال��ذي يعد أيضا
صرحاً تعليميا ،يستوعب شهريا نحو ثالثني
ط�ب�ي�ب��ا ل�ل�ت��درب م��ن خ��ري�ج��ي ج��ام�ع��ات الوطن
والخارج ،إضافة إىل أطباء االمتياز ،وبرنامج
التعليم املستمر للطواقم الطبية والصحية.

عواد  :صرح شامخ

وزير الصحة د .جواد عواد أكد أن وزارته
ت� ��ويل اه �ت �م ��ام ��اً ك �ب ي��راً ب ��دع ��م وت �ط ��وي ��ر املجمع
ال� ��ذي ي �ع��د م �ف �خ��رة ط �ب �ي��ة وط �ن �ي��ة وب ��إم �ت �ي ��از ،
وقال أنه يقوم وبشكل مباشر بمتابعة األمور
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل �ج �م��ع ،وش �ك��ل ق �ب��ل أش �ه��ر لجنة
برئاسته ملتابعة االح�ت�ي��اج��ات امل��ال�ي��ة واإلدارية
للمجمع .
ت� �ج ��ري ال� �ط� ��واق� ��م امل �ت �خ �ص �ص ��ة يف املجمع
ع �م �ل �ي ��ات زراع� � � ��ة امل� �ف� ��اص� ��ل وال � �ك �ل ��ى والقلب
املفتوح ،بنسب نجاح تنافس الدول املتقدمة
ط�ب�ي��اً ح�س��ب إح�ص��ائ�ي��ات م��وث�ق��ة وم�ع�ت�م��ده ،
واف� ُ�ت �ت��ح م��رك��ز ج��راح��ة ال�ق�ل��ب ع ��ام  ،2010وقال
رئيس قسم جراحة القلب د .أحمد دروزة أن
القسم شهد تطورات يف ع��دد من الجوانب،
وأصبح ينافس املشايف يف أفضل الدول ،وأن
ث �ق��ة امل ��واط ��ن زادت ب �ه ��ذا ال �ص ��رح وأن� ��ه ومنذ
افتتاح القسم تم إج��راء  826عملية لجراحة
القلب.
وم � � ��ن األق� � �س� � ��ام ال � �ت � ��ي ي� �ف� �خ ��ر ب� �ه� ��ا الطب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي ،ق �س ��م ج� ��راح� ��ة ال� �ك� ل��ى ،الذي
خ�ف�ف��ت أع �ب��اء ال�س�ف��ر ع��ن امل��ري��ض والتكاليف
ال�ع��ال�ي��ة عليه وع�ل�ى م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة  ،وجرت
 109عمليات ل��زراع��ة الكىل منذ ع��ام 2010بنسبة
نجاح تصل إىل  %98ويجريها وفد أردين يضم
د .ول �ي��د م�س�ع��ود ود .ع�ب��دال�ك��ري��م الزيتاوي،
ب�م�ش��ارك��ة ط�ب�ي�ب�ين فلسطينيني ه�م��ا أخصايئ
امل �س ��ال ��ك د .رش �ي ��د ب �ك�ي�ر واس �ت �ش ��اري أمراض
الكىل د .عبدالله الخطيب.
وأش � � � ��ار م� ��دي� ��ر امل� �ج� �م� ��ع اىل أن فلسطني
استطاعت التغلب عىل الطب اإلسرائييل يف
مجال زراعة املفاصل عن طريق العمليات وان
إسرائيل تتغنى بانها استطاعت إجراء عملية
زراع � ��ة امل �ف ��اص ��ل ب �ج ��رح ص �غي��ر ،ول �ك ��ن وبكل
ف �خ��ر ك �ن��ا ق �ب��ل ع��ام�ي�ن ن �ج��ري ه ��ذه العمليات
بنفس الطريقة .

 11غرفة عمليات

مديرة التمريض سالم الرطروط قالت إن
مستشفيات املجمع تضم  11غرفة عمليات
مجهزة بأحدث املعدات الطبية ،وأن وفودا
م ��ن ال �ج ��راح�ي�ن االج ��ان ��ب وال �ع ��رب يقومون
بزيارات تطوعية دورية للمجمع بالتنسيق
م � ��ع وزارة ال � �ص � �ح � ��ة؛ إلج� � � � ��راء العمليات
الدقيقة وامل�ع�ق��دة يف مختلف التخصصات
وإلث ��راء ال�خ�ب�رات الفلسطينية م�م��ا يساهم

يف ت �خ �ف �ي ��ض ف � ��ات � ��ورة ال� �ت� �ح ��وي ل��ات للعالج
بالخارج.

أكرب مركز طوارئ

ال �ق��دس -ص�ف��ا  -م��وق�ع�ه��ا االس�ترات�ي�ج��ي امل�ت�م�ي��ز ،واح�ت��وائ�ه��ا ع�ل�ى بعض
املعالم املعمارية واألثرية املهمة  ،جعلها منطقة صراع مستمر عىل مدار
العصور ،ومحل أطماع سلطات االحتالل اإلسرائييل التي تنوي تحويلها
إىل "م��وق��ع س�ي��اح��ي أث ��ري" ب�ه��دف س��رق��ة وإزال ��ة اآلث ��ار ال�ع��رب�ي��ة اإلسالمية
فيها ،وتدشني آثار يهودية.
هي قرية النبي صموئيل الواقعة شمال غرب القدس  ،والتي اكتسبت
أهمية سياحية بسبب طبيعتها الخالبة ،وكرثة عيونها وآبارها وأشجارها
ومعاملها األثرية ،بما فيها مقام النبي صموئيل ،ولكن عمليات املصادرة
وال �س �ي �ط ��رة اإلس ��رائ �ي �ل �ي ��ة ع ل��ى أراض �ي �ه ��ا زادت م �ع��ان��ات �ه��ا ،وه �ج ��رت بعض
سكانها.
وقد صادرت سلطات االحتالل  ،املئات من أراضيها لصالح إقامة "املوقع
ً
موقفا للسيارات ومطاعم ،ومتنزها ،باإلضافة إىل
األثري" ،والذي سيضم
بنى تحتية ومباين ومنشآت أخرى الستقبال زوار املوقع.
وتحاول من خالل الحفريات األثرية التي تنفذها يف محيط مسجد النبي
صموئيل  ،ضم القرية إىل ما يسمى بـ"الرتاث اليهودي" يف فلسطني ،مما
يعني تهويد املكان.

ي� �ع� ��د ق� �س� ��م ال � � �ط� � ��وارئ م � ��ن أك� �ب ��ر اقسام
ال� �ط ��وارئ يف امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،فهو
ي �ض ��م  19س� ��ري� ��راً و 14ط �ب �ي �ب ��اً و 35م �م ��رض ��اً ،
وق � ��ال م ��دي ��ر ال �ق �س ��م ال ��دك� �ت ��ور س �مي��ر صليبا
إن ��ه اس�ت�ق�ب��ل ع ��ام  2013أك�ث�ر م��ن  11.200حالة،
بمعدل  380ي��وم�ي��اً  ،وه��و مستقل ع��ن مباين
امل �س �ت �ش �ف��ى وف �ي ��ه م �خ �ت�ب�ر وق �س ��م أش �ع ��ة مع
غرفتني للعناية املكثفة والحثيثه  ،وهو األكرب
مساحة بني جميع مراكز الطوارئ يف املشايف
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ،وي�س�ت�ط�ي��ع اس �ت �ق �ب��ال  19حالة
طارئة يف نفس الوقت.

مختربات مرشحة لأليزو

م � �خ � �ت �ب ��رات م� �ج� �م� ��ع ف� �ل� �س� �ط� ي��ن مرشحة
ل �ل �ح �ص��ول ع ل��ى ش� �ه ��ادة امل ��واص� �ف ��ات العاملية
"األيزو  ،"15189بعد ان قامت إدارة املختربات
ب �ت �ط �ب �ي��ق م �ع ��ايي��ر ال � �ج� ��ودة ال �ع ��امل �ي ��ة وإدخ � ��ال
أجهزة حديثة يف قسم األحياء الدقيقة وقسم
الفحوصات الخاصة ،وتسمية منسق جودة
داخل املختربات .
امل �ش ��رف اإلداري مل �خ �ت�ب�رات امل �ج �م��ع محمد
م �ظ �ل��وم ق ��ال ان امل �خ �ت�ب�ر ي�ن�ف��ذ ب��رن��ام �ج��ا دوريا
ل �ع �م ��ل م� �س� �ح ��ات ال� �ب� �ك� �ت ي��ري ��ا ل� �ك ��اف ��ة أقسام
املستشفى؛ بهدف الحد من انتشار العدوى
داخل أقسام املجمع .
وتتميز املختربات بالنظام الصحي املحوسب
" "HISاذ ي�ت��م ط�ل��ب إج ��راء ال�ف�ح��ص املخربي
وإظ�ه��ار النتيجة للطبيب امل�ع��ال��ج ع�لى شاشة
ح ��اس �ب ��ه دون ال �ح ��اج ��ة ل � ل� ��أوراق وق� ��د أجرى
ط��اق��م امل�خ�ت�بر امل �ك��ون م��ن  28م��وظ�ف��ا ن�ح��و 507
ألف فحص خالل عام  2013وهو الرقم األعىل
يف املختربات الحكومية.

قسم الرنني املغناطييس

يف ك � ��ل ش� �ه� ��ر ي � �ج � ��ري ق� �س� ��م األش� � �ع � ��ة يف
ال� �ط ��وارئ وج �ن ��اح األط �ف ��ال وج �ن ��اح أب �ن ��اء رام
الله  7000حالة تصوير أشعة باستثناء التصوير
الطبقي والتلفزيوين.
وق��ال رئيس قسم األشعة جهاد أبوالرب
إن  20فني أش�ع��ة يغطون العمل يف األقسام
الثالثة ،إضافة إىل  3فنيني للتصوير الطبقي
 ،وأن امل �ج �م ��ع ب �ص ��دد اف �ت �ت ��اح ق �س ��م للرنني
املغناطييس ،تربع به الرئيس محمود عباس
وس�ي�ق��وم بافتتاحه ق��ري�ب��ا ،وه��و ال�ج�ه��از األول
من نوعه يف املشايف الحكومية.
وت�ع�ك��ف وزارة ال�ص�ح��ة ع�ل�ى ت�ط�ب�ي��ق نظام
ل� �ل� �ت� �ص ��وي ��ر امل � �ح � ��وس � ��ب ،ب� � ��دل أف� � ل� ��ام الصور
اإلش �ع ��اع �ي ��ة ،ل �ل �ح �ف��اظ ع ل��ى م �ل �ف ��ات املرىض،
وتقليل التكاليف املالية.

 15شهيداً يف قلب املجمع

إبان انتفاضة األقىص الثانية ،وعىل أرضية
مجمع رام الله امتزجت دماء الطواقم الطبية
بدماء الشهداء والجرحى ،حيث التحق عدد
من األطباء واملمرضني وضباط إسعاف بقافلة
ش� �ه ��داء االن �ت �ف ��اض ��ة أث� �ن ��اء ت ��أدي �ت �ه ��م واجبهم
االن� �س� ��اين ت �ج ��اه امل � ��رىض وال �ج ��رح ��ى م ��ن أبناء
شعبنا الفلسطيني.
يف ع � ��ام  ،2002وخ �ل ��ال اج �ت �ي ��اح االحتالل
اإلس ��رائ� �ي ل��ي مل ��دي �ن ��ة رام ال �ل ��ه س �ق ��ط ع� ��دد من
ال �ش �ه ��داء ،ون �ق �ل��ت ج �ث��ام �ي �ن �ه��م إىل املجمع،
وكان االحتالل قد أحكم سيطرته عىل املدينة،
وف � ��رض ع �ل �ي �ه��ا ح �ظ ��ر ال �ت �ج ��ول ،ف �ل ��م يتمكن
األه��ايل م��ن اس�ت�لام جثث أبنائهم ،خصوصاً
وأن بعض الشهداء لم يكونوا من سكان رام
ال�ل��ه ،ف�ق��ررت إدارة امل�ج�م��ع دف��ن ال�ش�ه��داء يف
إح��دى ساحاته ،وبالفعلُ ،سجي  15شهيداً
يف س ��اح ��ة امل �ج �م ��ع ال ��رئ �ي �س ��ة ،وش� �ي ��دت فوق
ال�ق�ب��ور ح��دي�ق��ة ون��اف��ورة م�ي��اه ،ل�ت�ك��ون شاهداً
لقبور الشهداء.

معيقات ..

ت ��واج ��ه امل �ج �م ��ع ع� ��دة م �ع �ي �ق ��ات ت �ت �م �ث��ل يف
ال �ح ��اج ��ة ل� ��زي� ��ادة ال� �ك� ��ادر ال �ط �ب ��ي ت �م ��اش �ي ��ا مع
ال�ت�ط��ور ال�ح��اص��ل يف أق�س��ام��ه وإف�ت�ت��اح أقسام

طابع يهودي ....

ج � ��دي � ��ده ،وق � � ��ال م� ��دي� ��ر ال �ع �م �ل �ي ��ات اإلداري� � � ��ة
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن أب ��وخ� �ل� �ي ��ل إن امل� �ج� �م ��ع يسعى
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال�ص�ح��ة لتخطيها  ،وأن
ع� � ��دم ت � ��راب � ��ط م� �ب� ��اين امل� �ج� �م� ��ع ،ي �ش �ك ��ل عقبة
أخ��رى وي�ض�ط��ر األط�ب��اء يف ب�ع��ض االح�ي��ان إىل
نقل امل��ري��ض م��ن قسم إىل أخ��ر داخ��ل املجمع
بسيارة إسعاف.
أم� ��ا امل �ش ��رف اإلداري وال �ف �ن ��ي للمختربات
ف�ق��ال إن ق�س��م امل �خ �ت�ب�رات ب�ح��اج��ة إىل تجديد
جهاز الفحوصات للكيمياء السريرية الحايل،

ن�ظ��را ل�ل��زي��ادة امل�ض�ط��ردة يف ع ��دد الفحوصات
التي يجريها املخترب ،وقد أكدت وزارة الصحة
أن�ه��ا ت�ع�م��ل ع�لى ت�ج��دي��د ال�ج�ه��از بتكلفة تصل
إىل  40ألف دوالر.

املواطن الحظ الفرق

وزي��ر الصحة ك��ون��ه ال��رئ�ي��س امل�ب��اش��ر ملجمع
فلسطني الطبي ق��ال إن امل��واط��ن الفلسطيني
الح� � ��ظ ال � �ف � ��رق يف أداء امل� �ج� �م� ��ع م � ��ن جميع
ال� �ن� ��واح� ��ي ،وأك � ��د أن ال� �ق� �ي ��ادة ويف مقدمتها
الرئيس محمود عباس ورئيس مجلس الوزراء

د .رامي الحمدالله علقت اآلمال عىل املجمع
يف النهوض بالواقع الصحي يف فلسطني ،ألنه
يعد مركزاً للمشايف الحكومية ونموذجاً ملدينة
ً
مستقبال.
طبية متكاملة
وأض � � ��اف :ت ��م اس� �ت� �ح ��داث أق� �س ��ام جديدة
داخ� ��ل امل �ج �م��ع ،وج� ��رى إدخ� ��ال أج �ه ��زة طبية
م �ت �ط ��ورة ك �ج �ه ��از ال ��رن ي��ن امل �غ �ن �ط �ي�س�ي وجهاز
ال�ق�س�ط��رة وامل �ن��اظ�ي�ر وس �ي �ك��ون امل�ج�م��ع سنبلة
َتنبت يف أرض خصبة ،وستنبت سنابل اإلنجاز
والتطور الطبي الفلسطيني .

امل �خ �ت��ص يف ش� ��ؤون ال �ق ��دس ج �م ��ال ع �م ��رو ي �ص��ف امل �خ �ط��ط اإلسرائييل
ب��أن��ه "ع �م�ل�اق وخ�ط�ير ل�ل�غ��اي��ة" ،وي �ه��دف إىل إزال ��ة وط�م��س امل��واق��ع األثرية
اإلس�ل�ام �ي ��ة ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ال �ق ��ري ��ة ،وإض �ف ��اء ط ��اب ��ع ي �ه ��ودي ،وت ��دش ي��ن آثار
يهودية باملنطقة.
وي �ق��ول ع �م��رو  ،إن ال�س�ي�ط��رة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ع�ل�ى ال �ق��ري��ة ح��ول��ت معاناة
س�ك��ان�ه��ا إىل ج�ح�ي��م ،يف ظ��ل ت��واص��ل ح�ص��اره��ا وم �ص��ادرة أراض�ي�ه��ا لصالح
امل �ش��اري��ع االس�ت�ي�ط��ان�ي��ة ،وامل ��واق ��ع ال�س�ي��اح�ي��ة ،م�ب�ي� ً�ن��ا أن س�ل�ط��ات االحتالل
استولت عىل  500دونم بالقرية من أجل تحويلها "ملنطقة أثرية".
ً
دونما ،ويضم كنسا
ويبني أن "املوقع األث��ري" سيقام عىل مساحة 15
قديمة وقبورا وآثارا ألبنية قديمةً ،
الفتا إىل أنه تم شق طريق رئييس يمر
بأرايض القرية ،ويتيح للمستوطنني واليهود الوصول إىل املوقع السياحي،
وجرى البدء يف إقامة موقف كبري للسيارات عىل مساحة ثالثة دونمات.
ووضعت سلطات االحتالل -وفق عمرو -نقطة عسكرية وسط املنطقة
لتفتيش القادمني إليها ،كما وضعت نقطة عسكرية أخرى عىل أطرافها
م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ش �م��ال �ي��ة ال �غ��رب �ي��ة ع �ن��د م �ف�ت�رق ق ��ري ��ة ب �ي��ت اك �س ��ا ،وأقامت
م�س�ت��وط�ن��ة "رام� ��ات ك ��ول ��ن" ب��ال �ق��رب م ��ن امل�ن�ط�ق��ة ،وه ��ي ت �ش��رف ع�ل�ى قرية
النبي صموئيل.

استعدادات لمسيرة «العودة»
السابعة عشرة إلى قرية لوبية المهجرة			

ل� ��وب� �ي� ��ة امل � �ه � �ج � ��رة " -ع� � � ��رب  - "٤٨يف إط � ��ار
االس �ت �ع ��دادات مل �س�ي�رة ال �ع ��ودة إىل ق ��ري ��ة لوبية
امل� �ه� �ج ��رة ،ذك � ��رت ج �م �ع �ي ��ة ال� ��دف� ��اع ع� ��ن حقوق
امل �ه �ج ��ري ��ن يف ب �ي ��ان ل �ه ��ا  ،ام� ��س  ،إن �ه ��ا تدرس
املسارات املمكنة ملسرية "العودة " املرتقبة.
وقال البيان  ،إن سكرتري جمعية الدفاع عن
ح �ق��وق امل �ه �ج��ري��ن ،ال �ح ��اج ن��اي��ف ه �ج��و  ،حصل
ع�ل�ى ص ��ورة ج��وي��ة ل�ق��ري��ة ل��وب�ي��ة امل�ه�ج��رة ،إضافة
إىل خ��ري �ط��ة م �ط��اب �ق��ة أع� ��دت ب �م �ه �ن �ي��ة ،وتشمل
تفاصيل ورسومات لكل منازل القرية ،واملواقع
املختلفة فيها من حواكري وبيارات وكروم زيتون،
ومواقع أخرى عىل أرايض لوبية.
وكانت قد نظمت جولة عىل أرايض لوبية التي
ازدان ��ت ب��األخ�ض��ر ع�ل�ى ع�ش��رات ال�ت�ل�ال الصغرية
التي كانت يوما إحدى أكرب قرى املنطقة ،حيث
سكنها عشيّة النكبة أكرث من  3500نسمة ،ويصل
ت �ع ��داده ��م ال �ي ��وم إىل ح ��وايل  50000ن �س �م��ة ،كما

يقول الحاج نايف حجو .ويضيف حجو  ،أنه بقي
منهم عىل أرض الوطن حوايل  400نسمة ،بينما
لجأت البقيّة إىل سوريا ومخيّم الريموك تحديدا
ال��ذي سكنه حتى األشهر األخ�يرة أك�ثر من 25000
نسمة ،وبعضهم اآلخر لجأ إىل مخيمات األردن
ودول الخليج ودول االتحاد األوروبي.
وي�ق��ول  " :كيفما تلتفت ستجد ب�ئ�را ،ومتى
وجدت برئا فإن بيتا كان بالجوار ،وما أكرث اآلبار
يف لوبية" .مشريا اىل ان املئات من اآلبار  ،قامت
دائرة أرايض إسرائيل بتسييجها ،بعد ان قامت
امل��ؤس �س��ة اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ب �ه��دم أك ث��ر م ��ن  1000بيت
وتسويتها باألرض.
وي�ش�يرإىل موقع املسجد ،م��ؤك��دا أن بجواره
ُغرست  3شجرات صنوبر جو ّية وباإلمكان بكل
س �ه ��ول ��ه ت �ح ��دي ��د امل ��وق ��ع ال ��واق ��ع ب �م ��رك ��ز املنطقة
املبنية .كما يشري إىل العديد م��ن األش�ج��ار التي
ك��ان أه��ايل لوبية يزرعونها .إض��اف��ة إىل ع��دد من

فلسطين تشارك بأعمال الدورة الـ «»35
للجنة العربية الدائمة لحقوق اإلنسان

ج �ن�ي�ن ـ ع�ل�ي س �م ��ودي  -ش ��ارك م��رك��ز إعالم
ح �ق ��وق اإلن� �س� ��ان وال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة "ش� �م ��س" يف
أع �م ��ال ال� ��دورة ال � �ـ( )35ل�ل�ج�ن��ة ال�ع��رب�ي��ة الدائمة
ل �ح �ق ��وق اإلن� �س ��ان ال �ت ��ي ع �ق ��دت يف م �ق ��ر األمانة
ال�ع��ام��ة ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب��رئ��اس��ة دولة
الكويت.
وقد شارك يف االجتماع وفود رسمية وأهلية
من الدول العربية.
وقالت مدير إدارة حقوق اإلنسان بالجامعة
ال �ع��رب �ي��ة إل �ه ��ام ال �ش �ج �ن��ي ،أن ال ��وف ��ود العربية
ال��رس �م �ي��ة واأله �ل �ي ��ة ن��اق �ش��ت عل��ى م ��دى خمسة
أي ��ام ت�ق��ري��ر األم��ان��ة ال�ع��ام��ة م��ا ب�ي�ن ال��دورت�ي�ن عن
اإلج � � � ��راءات امل �ت �خ ��ذة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ت ��وص �ي ��ات ال � ��دورة
السابقة ( )34املستأنفة للجنة العربية الدائمة
لحقوق اإلنسان.

ون��اق �ش��ت ال�ل�ج�ن��ة ع� ��دداً م��ن ال �ب �ن��ود الدائمة
يف م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ت �ص��دي ل�ل�ان�ت�ه��اك��ات اإلسرائيلية
ل �ح �ق��وق اإلن �س ��ان يف األرايض ال �ع��رب �ي��ة املحتلة،
واألس � � � � ��رى وامل� �ع� �ت� �ق� �ل� ي��ن ال� � �ع � ��رب يف السجون
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة وج �ث��ام�ي�ن ال �ش �ه��داء الفلسطينيني
وال �ع ��رب امل �ح �ت �ج��زي��ن يف م �ق��اب��ر األرق � ��ام وامليثاق
ال�ع��رب��ي ل�ح�ق��وق اإلن�س��ان وإح�ي��اء ال�ي��وم العربي
ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وال�خ�ط��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ترب�ي��ة عىل
ح �ق��وق اإلن �س ��ان ( )2014 – 2009وال�خ�ط��ة العربية
لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
ك �م ��ا ن ��اق ��ش امل �ج �ت �م �ع ��ون ع� � ��دداً م� ��ن البنود
امل� �ط ��روح ��ة م ��ن ب �ع ��ض ال� � ��دول األع� �ض� ��اء ومنها
الدليل العربي االس�ترش��ادي ملناهضة التعذيب
وه ��و م �ق ��دم م ��ن دول� ��ة ف �ل �س �ط�ي�ن ب ��اإلض ��اف ��ة إىل
م� �ش ��روع اس�ت ��رش� ��ادي مل �ك ��اف �ح ��ة ازدراء األدي � ��ان

ومقدم من جمهورية العراق باعتبار أن تجريم
ازدراء األديان كانتهاك لحق أسايس من حقوق
اإلن �س ��ان ،وامل �ن �ظ �م��ات ال �ع��رب �ي��ة غ�ي�ر الحكومية
الوطنية والقومية واملؤسسات الوطنية لحقوق
اإلنسان واملنظمات الحكومية اإلقليمية والدولية
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان الحاصلة عىل
ص �ف ��ة م ��راق ��ب يف اج �ت �م ��اع ��ات ال �ل �ج �ن��ة العربية
الدائمة لحقوق اإلنسان.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق ��دم امل �س �ت �ش��ار أول وف �ي ��ق أبو
س� �ي ��دو م� ��ن م �ن ��دوب �ي ��ة ف �ل �س �ط�ي�ن يف الجامعة
العربية رئيس وفد دولة فلسطني يف االجتماع
ش��رح��اً واف �ي��اً ع��ن االن�ت�ه��اك��ات اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة بحق
ش �ع ��ب ف �ل �س �ط�ي�ن ،وق � ��ال أب� ��و س �ي ��دو "أن � ��ه منذ
استيالء قوات االحتالل اإلسرائييل عىل األرايض
الفلسطينية ،لم تتوقف معاناة الفلسطينيني
م ��ن ق�ت��ل وت�ه�ج�ي�ر واع �ت ��داء ع�ل�ى ب �ي��وت العبادة
وب�ن��اء املستوطنات وم�ص��ادرة األرايض والتدمري
والرتويع والسطو وبناء جدار الفصل العنصري
وتقطيع أوص��ال الوطن وإقامة الحواجز ومنع
ل�ح��ري��ة ال �ح��رك��ة وال ��وص ��ول إىل أم ��اك ��ن العبادة
وإغالق وحصار وهدم للبيوت واقتالع لألشجار
وتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني واالستمرار
ب��اح�ت�لال أراض �ي��ه ،ض��ارب��ة ب��ذل��ك ع��رض الحائط
القانون الدويل اإلنساين وقانون حقوق اإلنسان.
وكل هذا يقع تحت سمع وبصر األسرة الدولية
دون أن ت �ح ��رك س ��اك �ن ��اً ل �ي��ؤك��د م ��ن ج ��دي ��د عىل
ازدواجية املعايري".

حصار وتهجري ...

وتقول رئيسة الجمعية النسوية يف النبي صموئيل ن��وال بركات  ،إن
سلطات االحتالل صادرت املئات من أرايض القرية بما فيها أنقاض املنازل
التي هدمتها يف  ،1971لصالح املوقع األثري الذي يحيط بمسجد القرية.
وتشري إىل أن سلطات االحتالل تقوم حاليًا بأعمال حفريات يف املنطقة
املحيطة باملسجد ،بحجة البحث عن آث��ار يهودية ،الفتة إىل أن االحتالل
يحاول السيطرة عىل املسجد الوحيد بالقرية ،وإجراء أعمال ترميم بداخله
بعدما حول %81منه إىل كنيس يرتاده املستوطنون يوميًا.
وتوضح مدى مخاطر املخطط عىل السكان ،وال��ذي يهدف إىل تضييق
الخناق والحصار عليهم ،وبالتايل طردهم وتهجريهم من قريتهم ،معربة
بذات الوقت عن خشيتها من االستيالء عىل املسجد ،وضمه للموقع األثري.
وتلفت إىل أن االحتالل أقام باملنطقة املصادرة  ،متنزها وعيون مياه ،وهو
بصدد إقامة مطاعم وشق الطرق الرئيسة ألجل تسهيل حركة املستوطنني
ووصولهم إىل املوقع املذكور.
ونددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بإقامة موقع سياحي أثري عىل
أطالل القرية التي دمر جزء كبري منها عام  ،1971مطالبة سلطات االحتالل
بالرتاجع عن املشروع ،ورفع القيود الشديدة التي تمنع السكان من البناء
أو الزراعة عىل أرضهم وتقيد حريتهم يف التنقل.
وق ��ال ��ت م ��دي ��رة ق�س��م ال �ش ��رق األوس� ��ط ب��امل�ن�ظ�م��ة س ��ارة ل�ي��ا وي �ت �س��ون يف
بيان صحفي  ،إن الجيش االسرائييل عمل طوال سنوات عىل خنق قرية
النبي صموئيل ،ومن القسوة اآلن أن يحول الجزء الذي دمره من القرية
إىل م��زار سياحي  .وأض��اف��ت  ":ال تكتفي السلطات اإلسرائيلية بإستبعاد
الفلسطينيني من أي دور يف إدارة تراثهم الثقايف ،بل إنها تفسد علم اآلثار
بتحويله إىل أداة لطرد الفلسطينيني من مجتمعاتهم".

بخدمات مميزة vip
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املغر التي انتشرت عىل أرايض القرية التي وصلت
مساحتها إىل أك�ثر م��ن  50000دون��م ،منتشرة يف
كل االتجاهات املُحيطة بلوبية.
وي �ش ي��ر أي �ض ��ا  ،إىل أن ال �ق ��ري ��ة ل �ع �ب��ت دورا
أساسيا يف قطع الطريق عىل املنظمات العسكرية
اليهودية من وإىل طربيا ،عام النكبة ،األمر الذي
ج �ع��ل ه ��ذه امل �ن �ظ �م��ات ت �ق ��رر االن �ت �ق ��ام م ��ن أهايل
ال �ق��ري��ة ب�ه��دم�ه��ا وت�س��وي�ت�ه��ا ب� ��األرض  ،ب �م��ا فيها
مسجد ال�ق��ري��ة وامل�ب�ن��ى ال��وح�ي��د املتبقي ه��و مبنى
ص�غ�ي�ر ألح ��د األول �ي ��اء .وت ��وج ��ه س�ك��رت�ي�ر جمعية
الدفاع عن حقوق املهجرين  ،إىل كل أبناء شعبنا
بمختلف أطيافه لالنخراط يف التحضريات إلنجاح
م �سي��رة ال� �ع� ��ودة ،ح �ي ��ث س �ي �ق ��وم ب �ت �ن �ظ �ي��م لقاء
يجمع أبناء لوبية أوال ،ومن ّ
ثم كل الفعاليات
االجتماعية والسياسية الجتماع ت�ش��اوري ُيتيح
امل �ج ��ال ل �ل �ج �م �ي��ع االن� �خ� ��راط يف ال �ع �م ��ل وإنجاح
املسرية والنشاطات املرافقة لها يف هذا العام.

وي��وض��ح أن ال�ه��دف االس�ترات�ي�ج��ي االس��رائ�ي�ل�ي  ،ل�ل�س�ي�ط��رة ع�ل�ى املواقع
األث��ري��ة العربية  ،اي�ه��ام ال�ع��ال��م بأنها ت��داف��ع ع��ن يشء م�ق��دس ،ولصناعة
خريطة توراتية لكامل أرض فلسطني.
وي�ض�ي��ف ع �م��رو  ":ن�ح��ن أم ��ام واق ��ع م��ري��ر ج� � ً�دا ،ويف م�ن�ت�ه��ى الخطورة
إذا ل��م نضع اسرتاتيجية وطنية شاملة لحماية امل��واق��ع األث��ري��ة اإلسالمية
بمسمياتها ومكانتها ،وتوثيق تلك اآلثار املدمرة منها والباقية ،والبد من
مشاركة  100ع��ال��م فلسطيني وع��رب��ي وإس�لام��ي يف عملية توثيق ك��ل تاريخ
وجغرافيا فلسطني .ويؤكد أن إسرائيل تبذل كل الجهود وتدفع األموال من
أجل تزييف التاريخ الفلسطيني ،وتقديم رواية توراتية وخرائط ومسميات
وأعالم عربية ،فهي تنفذ عملية تزييف واسعة النطاق باملدينة املقدسة.

أفخم وأضخم البرامج
تعلن شركة دار السالم للسياحة
لرجال االعمال VIP

vip
لرجال األعمال
للمميزين فقط

عن رحلة كل يوم ثالثاء واربعاء
إن شاء الله كما عودناكم
فنادق 5.جنوم VIPجوا على بالط احلرم
* اخلبرة* العراقة * التميز
* أفضل األسعار

عرض جواً
 8أيام فقط  1099دينارا للشخص بالثنائية
دار االميان  3ليال ودار التوحيد  4ليال
+ Top vipطيران داخلي
سيارة خاصة افطار استقبال وتوديع

عرض جواً فقط
 399دينارا للشخص بالرباعية
املدينة مركزية 350مترا
مكة مجموعة الضيافة او االصيل

عمرة براً كل يوم أربعاء

 3ليال مدينة  4جنوم طيبة دار اﻻميان50.مترا
 6ليال كنزي  150مترا  .باص .2009تأشيرة  420دينارا
للشخص في الغرفة الثنائية.مع إفطار

رحلة عمرة كل يوم أربعاء جواً
8أيام  7ليال.جو ًا
 5جنوم مع افطار

(فقط  777ديناراً)

للشخص في الغرفة الثالثية على بالط احلرم
املدينة  3ليال ديار انتر ناشونال.جلوريا
مكة  4ليال رويال دار اإلميان أو سويس هوتيل
أو زمزم.موفمبيك هاجر

8أيام  7ليال
(فقط  599دينارا جوا ً)

للشخص في الغرفة الثنائية
السفر من مطار عمان الدولي
املدينة  3ليال حياة إنتر .جلوريا
مكة  4ليال جراند كورال.او كنزي .اراك
 5جنوم مع افطار

إمكانية توصيل بريد يومي من الى االردن .
األسعار تشمل  :التأشيرة و التذاكر والفنادق واملواصالت داخل السعودية باحلافلة

للتسجيل واالستفسار  :دار السالم للسياحة واحلج والعمرة

القدس :رأس العامود الدوار الثاني .تلفون /02.6274141:محمد فطافطة 0522.744737
رام الله  .شارع القدس 02.2986052نابلس والشمال شركة ليدرز 092389720جوال 0599.395295
شركة الثقة للسياحة  2423303.جوال 0598762851

e.mail: dar-al-r@hotmail.com.

