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ضربة قاسية لالحتالل والمجرمين إثر االنضمام الفلسطيني لالنتربول
ســيئ  ســيئ..  وفــا- «قــرار  اهللا-  رام 
إلســرائيل».. لعله التعبير االصدق عن 
مــا يجول فــي خاطر مرتكبــي المجازر 
والجرائم من المســؤولين العسكريين 
والسياسيين في الكيان الصهيوني بحق 
الشــعب الفلســطيني، هاجــس غردته 
تسيبي ليفني (وزيرة خارجية والزراعة 
فــي حكومتين لالحتالل) على حســابها 

على تويتر.
ذعــر لم يقف عنــد حدود الساســة في 
كيان االحتالل، فقد نقلت القناة العبرية 
الثانية عن مصادر إسرائيلية قولها: «إننا 
قلقون من لجوء فلســطين إلى تقديم 
مذكرات اعتقال لشــخصيات إسرائيلية 
تتهمهــا بارتــكاب جرائــم ضد الشــعب 

الفلسطيني».
ويقــول رئيــس اإلدارة العامــة لألمــم 
لمتخصصــة  ا تهــا  ومنظما لمتحــدة  ا
وحقــوق اإلنســان فــي وزارة الخارجية 
الفلســطينية عمر عــوض اهللا، إن هذا 
النصر الدبلوماسي للقيادة الفلسطينية، 
له ابعاد سياسيه وفنية اقلقت وستقلق 

مضاجع المحتل.
ويضيــف: بداية فان هــذا النصر يعني 
الدعم السياســي واالخالقي من العالم 
اجمــع للحق الفلســطيني بإقامة دولته 
المستقلة ومحاسبة كل المسؤولين عن 

االنتهــاكات والجرائم بحق ابناء شــعبنا 
الفلســطيني، وأن ال مفر من االستمرار 

بهذه الجرائم.
ويشــير عوض اهللا الــى أن هذا النصر 
الذي وصل إلى %75 من تأييد المصوتين 
فــي جلســة التصويــت علــى انضمام 
فلسطين الى المنظمة الدولية للشرطة 
الجنائيــة (اإلنتربــول) والــذي اصبحنــا 
بموجبــه العضــو رقــم 191 فــي هذه 
المنظمــة، يعني ومنذ اليوم رفع ملفات 
العديد من القضايا المهمة، من مالحقة 
مجرمي الحرب االسرائيليين، وصوال الى 
المهربين والقتلة والمحتالين...وكل من 
يحكــم عليه القضاء الفلســطيني بانه 

انتهك القانون وحقوق االنسان.
ويؤكــد أن العمــل بعــد هــذا النصر ال 
يتوقــف عنــد العمــل مــع «االنتربول» 
فقــط بل ويعني أيضا العمل مع العديد 
من المنظمــات الدولية ذات العالقة من 
بينها محكمة الجنايــات الدولية، خاصة 
فيمــا يتعلــق بمالحقة مجرمــي الحرب 

االسرائيليين.
الضغــط األميركي-الصهيونــي الــذي 
افشــل فــي تشــرين الثاني مــن العام 
فلســطين  دولــة  انضمــام  المنصــرم 
لالنضمــام إلــى «االنتربول، لــم يفلح 

هذه المرة في افشال االنضمام.

ويؤكــد مدير عام الشــرطة اللواء حازم 
عطا اهللا، أن االنضمام إلى االنتربول لم 
يكن ســهال وأنه نصر يستحق االحترام 
والتقديــر، مضيفا: :»قد بذلت محاوالت 
محمومــة لمنعنــا مــن االنضمــام إلى 
المنظمة، وهي اسباب غير صحيحة وغير 
موضوعية، لكن هذا لم يمنع دول العالم 
التي تعي احقية فلسطين في االنضمام 
ومستوى الشــرطة الفلسطينية العالي 
ومتطورة، ونريــد ان نكون بجانب دول 

العالم في محاربة الجريمة».
ويضيــف: «ألن قضيتنا عادلة فقد حزنا 
علــى 75 صــوت لصالــح االنضمام الى 
االنتربول، و24 ضد، و34 امتناع، وبكل 
تأكيد لو لم تكن الشرطة الفلسطينية 
المهنــي  المســتوى  الــى  وصلــت  قــد 
المطلوب والمعاييــر الدولية لالنضمام 
الــى االنتربول لمــا حصلــت على هذه 

العضوية».
ويشير عطا اهللا الى أن هناك مجموعة 
كبيــرة من الشــروط، بنــاًء عليه عدلت 
الكثير من النظم وقوانين والتشريعات 
لدينا، ووفر مكتب للشرطة الدولية عندنا 
لعمل في الدولة الفلســطينية، واثبتت 
الشرطة الفلســطينية انها جديرة بهذا 

الموقع وهذا االختبار.
لشــرطة  ا اصبحــت  اآلن  بــع:  يتا و

الفلســطينية تقف على مســتوى واحد 
مــع كل الشــرطة الدولية فــي العالم، 
وهذا يمكننا من زيادة خبراتنا في مجال، 
ونستطيع ايضا أن نصل الى أي مطلوب 
للعدالة في أي مــكان اضافة الى تبادل 
المعلومات مع الشرطة الدولية لمكافحة 
الجريمة واالرهاب، والحفاظ على السلم 

الدولي.
ويؤكــد عطــا اهللا أن القيمــة الحقيقية 
لهــذا التصويت، أن فلســطين أصبحت 
جزءا من الســلم الدولي، شــاء من شاء 

وأبى من ابى.
ويتمثــل دور «اإلنتربــول» فــي تمكين 
أجهزة الشــرطة فــي العالــم أجمع من 
العمــل معــا لجعل العالــم أكثــر أمانا، 
والبنية التحتية المتطورة للدعم الفني 
والميداني التي تملكها المنظمة تساعد 
اإلجراميــة  التحديــات  مواجهــة  علــى 
المتنامية التي يشــهدها القرن الحادي 

والعشرون.
وحسب تعريف المنظمة لنفسها ودورها 
الــذي تأسســت من أجله، فإنها تســعى 
لضمــان حصول أجهــزة الشــرطة في 
أرجاء العالم كافة على األدوات والخدمات 
الالزمة لها لتأدية مهامها بفعالية، ويوفر 
األهداف،  محــدد  تدريبــا  «اإلنتربــول» 
ودعمــا متخصصــا لعمليــات التحقيق، 

ويضع بتصــرف األجهزة المعنية بيانات 
مفيدة وقنوات اتصال مأمونة.

وهذه المجموعــة المتنوعة من األدوات 
والخدمات تســاعد عناصر الشرطة في 
الميدان على إدراك توجهات اإلجرام على 
نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ 
العمليــات، وفي نهايــة المطاف توقيف 

أكبر عدد ممكن من المجرمين.
ويقــول الخبير في القانــون الدولي حنا 
عيســى، إن هذا االنتصار الدبلوماســي 
الهــام يعد نقلــة نوعية في السياســة 
الفلســطينية الخارجيــة ذات تداعيــات 
مهمة علــى الداخل الفلســطيني، بعد 
أن بات يشــكل قلقا كبيرا للمســؤولين 
وسياسيين)  (عســكريين  االسرائيليين 
من مغبة التبعــات القانونية لجرائمهم 

وانتهاكاتهم بحق ابناء شعبنا.
ويتابع: هذا االنتصار ســيضع فلسطين 
علــى قدم المســاواة مــع باقــي الدول 
االعضــاء فــي االنتربــول، وذات ابعــاد 
مهمــة وايجابيــة فيما يتعلــق بالتوجه 
الجنايــات  محكمــة  الــى  الفلســطيني 
الدولية، الذي يمكننا بالمطالبة وبتسليم 
أو محاكمة مجرمي الحرب االسرائيليين 
أو غيرهــم ممــن ارتكبــوا جرائم بحق 
األراضي  خارج  فلســطينيين  مواطنين 

الفلسطينية.

ويشــير عيســى إلــى أن هنــاك الكثير 
من القتلــة والمجرمين والمحتالين من 
فلســطينيين او غير فلسطينيين ممن 
تورطــوا فــي قضايــا وجرائــم تنتهك 
القانون والحقوق الفلسطينية ستطالهم 
يــد العدالــة بعــد أن فــروا الــى خــارج 

فلسطين.
ويهدف «اإلنتربول» إلى تسهيل التعاون 
الدولي بيــن أجهزة الشــرطة حتى في 
غياب العالقات الدبلوماســية بين بلدان 
محــددة، ويجــري التعــاون فــي إطــار 
القوانيــن القائمــة في مختلــف البلدان 
وبروح اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 
ويحظر قانــون المنظمة األساســي أي 
تحرك أو نشــاط ذي «طابع سياســي أو 

عسكري أو ديني أو عنصري».
وتقــع األمانــة العامــة لـ»اإلنتربــول» 
فــي مدينــة ليــون الفرنســية وتعمل 
على مدار الســاعة، طيلة أيام الســنة، 
ولــدى المنظمة أيضا 7 مكاتب إقليمية 
فــي العالم، ومكتــب يمثلها لدى األمم 
المتحــدة في نيويــورك، وآخــر يمثلها 
لدى االتحــاد األوروبي في بروكســل، 
ولدى كل بلد من البلدان األعضاء مكتب 
مركزي وطني يعمل فيه موظفو إنفاذ 
قانون وطنيون على مســتوى عال من 

الكفاءة والتدريب.

خالل ندوة مشتركة من غزة والبيرة نظمتها «القدس المفتوحة»

الدعوة لبناء سجل وطني لرصد معاناة الالجئين
البيرة- غزة- الحياة الجديدة- عقدت 
كلية العلوم التربوية بجامعة القدس 
المفتوحة، ودائرة شؤون الالجئين في 
منظمــة التحرير، أمس، فــي البيرة، 
وعبــر تقنيــة (الفيديــو كونفرنس) 
مع فــرع الجامعــة في غــزة، مؤتمراً 
بعنــوان: «الالجئــون الفلســطينيون 
والتحديات... الواقــع  المخيمــات:  في 

لنفســية  ا و يــة  لتربو ا ع  ألوضــا ا
والسياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والقانونيــة»، برعايــة رئيــس دائرة 
شــؤون الالجئين لمنظمة التحرير د. 

زكريا األغا.
وتحدث في افتتاح المؤتمر زكريا األغا، 
ورئيــس جامعــة القــدس المفتوحة 
اللجنــة  ورئيــس  عمــرو،  يونــس 
التحضيرية للمؤتمر عميد كلية العلوم 
المفتوحة  القــدس  بجامعة  التربوية 

مجدي زامل.
وأوصى المؤتمرون ببناء سجل وطني 
لرصد معانــاة الالجئين، وأهمية رفع 
قضاياهــم أمــام المحاكــم الدوليــة 
لمطالبة إســرائيل بتعويضهم، ليس 
فقط عــن األضرار الماديــة، بل عن 
األضرار النفسية والجسدية، وإطالق 
قاعــدة بيانــات بحثيــة بالتعــاون مع 
المؤسسات األكاديمية والبحثية كافة 
لتوثيــق قضايا الالجئين، ســعياً نحو 
خطــة اســتراتيجية وطنيــة لحمايــة 

حقوقهم السياسية والقانونية.
وأكد المشاركون ضرورة وضع برامج 
تهدف إلى تخفيض األزمات االقتصادية 
واإلنسانية التي يعاني منها الالجئون 
وتقلل مــن معدالت الفقــر والبطالة 
المتفشــية، بما فيها دعم المشــاريع 
وتســهيل  المخيمات،  داخل  الصغيرة 
للمســاهمة في  الصغيرة  القــروض 

خلق فرص عمل ذاتية مستدامة.
وطالبوا بالعمل على معالجة الكثافة 
الســكانية فــي المخيمات مــن قبل 
الجهــات المختصــة، وتطوير النظام 
التربوي والتعليمــي حتى يتالءم مع 
الظروف السياســية غير المســتقرة 

التي يعيشــها الالجئون بما يتناسب 
مع كل زمان ومكان.

ونبه المؤتمرون إلى ضرورة التوجه 
نحو بنــاء مدارس مهنيــة وصناعية 
تقدم فرصة التعليم ألبناء المخيمات 
كافــة، داعيــن إلى تضميــن بعض 
المســاقات الجامعية بــكل ما يتعلق 
الفلســطينيين  الالجئيــن  بقضيــة 
المناهــج  وبتضميــن  وحقوقهــم، 
المدرســية بــكل ما يتعلــق بقضية 

الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم.
وقــال األغا: إن هذا المؤتمر يشــكل 
قفزة نوعية باتجاه تحقيق التكاملية 
بين المؤسسات الفلسطينية، ويأتي 
تتويجــاً لمذكرة التفاهــم بين دائرة 
التحرير  بمنظمــة  الالجئين  شــؤون 
وجامعــة القــدس المفتوحــة، التي 
تضــم العــدد األكبــر مــن الطلبــة 
الفلسطينيين إلى جانب نخبة مميزة 

من األكاديميين.
وأوضــح أن هــذه الفعاليات تســهم 
في تحسين أوضاع الالجئين وتعزيز 
صمودهم حتى العودة إلى بالدهم، 
مشــيراً إلــى أن المؤتمر جاء شــامالً 
لمختلف أوضاع الالجئين مع التركيز 
على األوضاع المعيشــية والتحديات 
التي تواجههم، خاصة في المخيمات.

وأشار إلى أن الجامعات الفلسطينية 
يقــع علــى عاتقهــا توعيــة الطلبة 
الفلســطينيين،  الالجئيــن  بحقــوق 
شــاكراً جامعــة القــدس المفتوحــة 
وجميع الباحثين على هذه الدراسات 
والبحوث العلمية التي تتناول مختلف 
الجوانــب، ومن المؤكد أنها ســتثري 
المؤتمر وتسهم في بلورة التوصيات 
المهمة حول القضايا المطروحة على 

جدول األعمال.
بــدوره، قال عمــرو: «نلتقــي للمرة 
الثانيــة في المؤتمــر العلمي الثاني 
الخــاص بالالجئين، وجامعة القدس 
المفتوحــة ليســت ميدانــاً للتعليــم 
فحسب، إنما هي جامعة الوطن بكل 
جوانبه؛ تعاني مشكالته وعلى رأسها 
قطاع الالجئين الفلسطينيين الذين 
يتعرضــون اليوم لشــطب كامل من 
خــالل المؤامرات التــي تحيكها دولة 
االحتالل بنصرة مؤازريها في العالم، 
وعلى رأسها أميركا، إلجهاض وكالة 
الغوث التي هي عنوان مأساة الشعب 

الفلسطيني».
وأضــاف «إن الفوضــى الخالقة التي 
تجري في الشــرق األوسط، من أجل 
تفتيتــه تهدف ممــا تهــدف إليه إلى 
وضــع خطة إلنهــاء وجــود الالجئين 

المخيمــات  بإنهــاء  الفلســطينيين 
التذويــب  أو  الذوبــان  أو  بالتهجيــر 
فــي المجتمعــات، وألن وكالة الغوث 
عنوان شرعي ودولي لدعم الالجئين 
الفلســطينيين وخدمتهم، فإنهاؤها 
يعني إنهاء شيء شرعي دولي اسمه 

إغاثة الالجئين الفلسطينيين».
وأكد زامل: «جرى إقرار (18) بحثاً من 
األوراق العلمية المقدمة للمؤتمر التي 
تجاوزت الســبعين، وغطــت المحاور 
الثالثــة للمؤتمر، وكلنــا أمل في أن 
تســهم هذه األوراق وما يرافقها من 
مناقشات إلى نتائج علمية وتوصيات 
مهمــة تســهم في رســم سياســات 

داعمة لالجئ الفلسطيني».
وبعــث أمين ســر اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون 
المفاوضات صائب عريقات، رســالةً 
تمنى فيها للمؤتمرين النجاح، وأشار 
إلى أنه يتابع من العاصمة األميركية 
واشنطن (حيث يتلقى العالج) أعمال 
هــذا المؤتمر المهم، وأمل له النجاح 
فــي  تســهم  بتوصيــات  والخــروج 
التخفيــف من معاناة الالجئين ودعم 

صمودهم حتى العودة.
وتضمن المؤتمر ثالث جلسات علمية، 
جــاءت األولى بعنــوان: واقع العملية 
التربويــة والتعليمية والنفســية في 
ترأســها  الفلســطينية،  المخيمــات 
يحيى ندى، فيما كان مقررها نانسي 
هندي، واستعرض خاللها الباحث عبد 
الحافظ ســالمة مــن جامعة القدس 
بعنــوان «واقــع  ورقــة  المفتوحــة 
األمن النفســي لدى طلبة المخيمات 
الفلســطينية في مؤسسات التعليم 
العالــي في ضوء بعض المتغيرات»، 
كما عرضت ورقة بعنوان «لماذا تفوق 
طلبة مدارس وكالة الغوث على طلبة 
المــدارس الحكومية في فلســطين: 
دراسة تحليلية لبينات دراسة التقويم 
محمــد  للباحــث  الوطنــي 2016م» 
عثمان مصطفى مــن وزارة التربية 

والتعليم العالي.

مشاركون في الندوة.

مشاركون في االجتماع.

بحثت تطوير المعايير المهنية لمعلمات رياض األطفال

رام اهللا: التربية تعقد االجتماع الدوري مع المانحين
رام اهللا- الحياة الجديدة- عقدت وزارة 
التربية والتعليم العالي االجتماع الدوري 
الدولييــن،  والشــركاء  المانحيــن  مــع 
والخــاص بمراجعــة النشــاطات التــي 

تنفذها الوزارة بالتعاون معهم.
وأكــد وكيل الــوزارة بصــري صالح أن 
الــوزارة ملتزمة باألخــذ بعين االعتبار، 
ما تعكســه تقارير المتابعــة والتقييم 
من مؤشــرات. واعتبر أن انطالقة العام 
الدراســي الجديــد حملت معهــا تركيزا 
علــى المحــاور التــي تواصــل الــوزارة 
العمل عليها، وأن جهود الوزارة تشــمل 
مدارس الوطن كلها في الضفة والقطاع 

والقدس.
واعتبر أن االحتالل هو العقبة الرئيسية 
في طريــق التطوير، مطالبا الشــركاء 
والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتهم 
لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم.

وعــرج على محاوالت االحتالل لتحريف 
القــدس  فــي  الفلســطينية  المناهــج 
المناطــق  مــدارس  علــى  والتضييــق 

المصنفــة «ج». واســتنكر ما شــهدته 
مدرســة «جب الذيب» من اعتداء تجاوز 
والقوانيــن  والمواثيــق  األعــراف  كل 

الدولية.
وأكد أن الوزارة جاهزة لممارسة دورها 
في قطاع غزة، علماً أنها ظلت تستحضر 
مدارس القطاع في القضايا المحورية، 
والمناهــج  المدرســية  الكتــب  ومنهــا 
وامتحــان اإلنجــاز واألبنية المدرســية، 
مجددا التزام الوزارة بإبقاء محوري دمج 
ذوي اإلعاقة، ومراعاة النوع االجتماعي 
داخل دائرة االهتمــام نظرا ألهميتهما 

المحورية.
وأكد صالح أن الوزارة قطعت شوطا في 
ســعيها الهادف إلى إحداث تحول جذري 
في طبيعة االهتمــام بالتعليم المهني 
والتقنــي، مثمنــاً جهــود وزارة العمــل 
وتعاونها مــع الوزارة في هــذا المجال. 
وأعرب عن أمله بأن ينجح مركز تطوير 
التعليــم المهني والتقنــي في تحقيق 

إضافة نوعية للجهد المبذول.

مــن جهتها، تحدثت ممثلــة فنلندا لدى 
فلسطين آنا قيسة حول أبرز المفاصل 
التــي تحكــم التعــاون بيــن المانحين 
والــوزارة، مشــيرة لمــا توليه الــوزارة 
من اهتمام دائــم بمدارس قطاع غزة، 
التــي  التطويريــة  الخطــوات  ومثمنــة 

تواصل القيام بها.
بدوره، تحدث رئيس مكتب اليونســكو 
فــي فلســطين لودفيكــو كالبــي عما 
حققته الــوزارة من إنجــازات، وتحديدا 

في مجال تلبية متطلبات تحقيق الهدف 
الرابــع مــن اإلعــالن العالمــي للتعليم 
للجميــع، متوقفا عند تطويــر المناهج 

الجديدة، ومباركا هذا اإلنجاز.
وأوصــى المشــاركون بضــرورة تجاوز 
التحديــات الماثلــة فــي طريــق قطاع 
التعليــم، كما تم االتفاق على مواصلة 
عقد اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة 
فــي مجاالت التعليم ما قبل المدرســة، 
والتعليــم  النظامــي،  غيــر  والتعليــم 

والحوكمة  الثانوي  والتعليم  األساســي 
واإلدارة، والتعليــم المهنــي والتقنــي، 
والتعليم العالي، وبما يضمن بقاء هذه 

المحاور رافعة للتطوير التربوي.
في موضوع آخــر، عقدت وزارة التربية 
والتعليــم العالــي ورشــة عمــل حــول 
ريــاض  لمعلمــات  المهنيــة  المعاييــر 
األطفــال وتطويرهــا، بهــدف توعيــة 
المشرفات والمعلمات بالمعايير المهنية 
لمعلمات رياض األطفال التي أصدرتها 
هيئــة تطوير مهنة التعليــم في كتاب 
سيوزع على المديريات ورياض األطفال 

قريبا.
وتحــدث مدير عام التعليــم العام أيوب 
عليان حول أهمية مرحلة رياض األطفال 
فــي وزارة التربيــة والتــي هــي البنية 
األساسية في العملية التعليمية. وأكد أن 
دليل رياض األطفال الفلسطيني األول 
سيكون في رياض األطفال بداية شهر 

تشرين األول المقبل.
بدوره، أشــار منسق هيئة تطوير مهنة 

التعليم حازم أبو جزر إلى أهمية المعايير 
المهنية لمعلمات رياض األطفال، وأنها 
خطوة نحــو «مهننــة» التعليــم بهدف 
تحســين مخرجات العمليــة التعليمية، 
وأنهــا تأتي انســجاما مع رؤيــة الوزارة 
فــي هذا االتجــاه واهتمامها بالتنشــئة 
السليمة، وأن هذه المرحلة أصبحت جزءا 
من إلزامية التعليم. من جهتها، تحدثت 
رئيس قسم رياض األطفال في الوزارة 
سهير عواد حول أهمية المعايير والفائدة 
التــي ســتعود علــى وزارة التربية من 
خالل التواصل مــع الجامعات لمراعاتها 
أثنــاء إعــداد المعلمــات، باإلضافة إلى 
تعديل تقييم المعلمات بما يتناسب مع 
المعايير المعتمدة الجديدة. كما عقدت 
الوزارة اجتماعا للجنة المعايير المهنية 
للمرشدين المهنيين، انسجاما وتناغما 
مــع رؤية الــوزارة في تطويــر التعليم 
المهني والتقني وتشجيع الطلبة للتوجه 
نحو هــذا القطاع الحيــوي، خاصة بعد 

وضع معايير المعلم المهني والتقني.

طولكرم: المكتب الحركي للمعلمين 
يشيد بجهود المحافظ أبو بكر

طولكــرم- الحياة الجديــدة- أشــاد المكتب 
الحركــي للمعلمين بجهــود محافظ طولكرم 
عصــام أبو بكر من خــالل الوقوف إلى جانب 
المعلمين ورعاية أنشطة المكتب والفعاليات 
الهادفــة لدعم العملية التعليميــة والتربوية 
واإلطالع على إحتياجات المعلمين ومساندتهم. 
جاء ذلــك خالل اســتقبال المحافــظ أبو بكر 
في دار المحافظة ، وفداً من المكتب الحركي 
للمعلميــن  ترأســته نــداء حمدان أمين ســر 
المكتــب وبمشــاركة عدد من األعضــاء، إلى 
جانب حضور جهات االختصاص في مؤسسة  

المحافظة. 
وأشــارت حمدان إلى ما بذله جميع الشــركاء 

والداعمين، وخاصةً مديرية التربية والتعليم 
ممثلــةً باالســتاذة ســالم الطاهــر والــكادر 
التربــوي، مقدمةً شــرحاً للمحافــظ أبو بكر 
عن مجموعة البرامج والنشاطات  التي ينوي 
المكتب الحركي تنفيذها خالل الفترة القادمة. 
من جانبه، أكد المحافظ أبو بكر ما حمله حفل 
التكريم من رســالة وقوف ودعــم ومناصرة  
للمعلميــن وأبنائهــم وأســرهم، مســتذكراً 
الفضــل الكبير للمعلمين في صناعة األجيال 
وبناء المستقبل والغد الواعد ألبنائنا وبناتنا، 
موضحــا أن التكريم ترك أثــراً على المجتمع 
بشــكل عــام، ولم يقتصــر علــى المعلمين 

والعاملين في التربية والتعليم وأسرهم. 

جانب من االجتماع.

جنيف: الناشط الدويك يعرض أمام مجلس 
حقوق اإلنسان معاناة سكان الخليل

الخليل- الحياة الجديدة- القى الناشط بديع 
الدويك منسق ومؤسس تجمع المدافعين عن 
حقــوق اإلنســان، كلمة أمــام مجلس حقوق 
اإلنسان في جنيف الذي عقد االسبوع الجاري 
هناك، حول حالة حقوق اإلنسان في فلسطين 
وفقا للفصل السابع من األمم المتحدة بدعوى 
من عدد من المنظمــات غير الحكومية, وفي 
ذكرى مرور 50 عاماً على االحتالل االسرائيلي 
لمناطق 1967. وقال الدويك، أمس، إنه تحدث 
عــن التهديدات التي يتعرض لها الناشــطون 
ال ســيما التهديــدات الموجهــة ضد الناشــط 

والمؤســس في تجمع المدافعين عن حقوق 
اإلنســان عماد أبو شمسية بعد توثيق اغتيال 

الشهيد عبد الفتاح الشريف.
كما تحدث الناشط الدويك عن الحملة الوطنية 
لرفع اإلغــالق عــن الخليل «فككــوا الغيتو» 
في النــدوة التي نظمها «مركــز عودة» على 
هامش دورة مجلس حقوق اإلنسان والسياسة 
األخيرة لالحتالل في تحويل المنطقة الجنوبية 
بالخليــل إلــى بلديــة تابعة للمســتوطنين، 
وخطر هــذا االعتــراف، الذي يعطي ســلطة 

للمستوطنين مصادرة المنازل والمحالت. 


