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 عقب تعرضه وكوادر من الحركة العتداء في مخيم البريج

أبو سمهدانة: المؤامرات ضد فتح لن تثنينا عن مواصلة المشروع الوطني
رام اهللا- وفا- أكد عضو الهيئة القيادة العليا لحركة 
فتح في المحافظات الجنوبيــة، محافظ المنطقة 
الوســطى عبد اهللا أبــو ســمهدانة، أن المؤامرات 
ضد حركة فتح لن تثنيها عن مواصلة مشــروعها 
الوطني. واســتعرض أبو ســمهدانة فــي اتصال 
هاتفــي مع «وفا» امــس األربعاء، االعتــداء الذي 
تعــرض له وعدد من أبناء حركة فتح يوم الثالثاء 
الماضي، من قبل مجموعة من «المارقين» خالل 
احتفال لتكريم المخاتير والوجهاء ورجال اإلصالح 

في مخيم البريج بالمحافظة الوسطى.
وقــال إن هؤالء أغلقوا الطــرق المؤدية إلى موقع 
االحتفــال وألقــوا قنابــل وحجــارة وأطلقــوا النار 
وحطموا سيارته، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر 

حركة فتح ونقلوا للمستشفيات.
وأضــاف أبو ســمهدانة أنــه رغــم كل التهديدات 
واالعتــداءات، فقــد أقيــم االحتالل وألقــى كلمة 

الرئيس محمود عباس، ونقل فيها تحياته للمخاتير 
والوجهــاء ورجــال اإلصــالح، وأشــاد بدورهم في 
حماية السلم األهلي، بما يسهم في الحفاظ على 

المشروع الوطني الفلسطيني.
وشــدد علــى ضــرورة إنهــاء االنقســام وحمايــة 
المشروع الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية 
بمشاركة الفصائل تكون قادرة على فك الحصار 
وفتــح المعابــر وتوحيــد المؤسســات والتحضيــر 

النتخابات رئاسية وتشريعية.
وأشــار فــي كلمته إلــى المعركة السياســية التي 
الوطنــي  المشــروع  لتثبيــت  الرئيــس  يقودهــا 
الفلسطيني، وإنهاء االحتالل وإقامة دولة فلسطين 
على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس.

كما تطرق إلى المؤتمرات والمؤامرات التي تحاول 
االنتقــاص من وحدانية منظمــة التحرير كممثل 
شــرعي وحيد للشــعب الفلســطيني، مؤكــدا أن 

مصيرها الفشل.
وأكد أن حركة فتح ستواصل عملها النضالي على 
كل الجبهــات خلــف قيادتها الشــرعية،؛ رغم كل 
الصعــاب والمؤامرات التي تتعرض لها وســتواجه 
كل محاوالت حرف البوصلة التي يمارسها البعض.

وقــال أبو ســمهدانة إن هنــاك من يحــاول النيل 
مــن المشــروع الوطني التحرري مــن خالل النيل 
مــن حركة فتح التي كانت وســتبقى الحامي لهذا 
المشــروع، ليس قوالً أو شــعاراً تردده وإنما بدماء 
قادتهــا وكوادرهــا وهو ما أكدت عليــه على مدار 

تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة.
وشــدد أبو ســمهدانة على أن وقــوف أبناء حركة 
فتح صفاً واحدا هو ما أفشل مخططات هذه الفئة 
التــي حاولت منع االحتفــال، داعياً إلى اإلفراج عن 
كافة المعتقلين الذين تم اعتقالهم خالل الحادثة 

وخصوصاً المصابين منهم. 

 اختتام فعاليات أسبوع مناهضة العنصرية 
اإلسرائيلية الثالث عشر في جنوب أفريقيا

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
التضامــن  لجــان  اختتمــت 
مــع الشــعب الفلســطيني، 
وحركــة المقاطعة وســحب 
ض  فــر و ت  ا ر ســتثما ال ا
العقوبات» «BDS»، بالتعاون 
مع سفارة فلسطين، فعاليات 
العنصرية  أســبوع مناهضة 
اإلسرائيلية الثالث عشر، في 
جنوب إفريقيا. وتميز األسبوع 
بفعاليــات عكســت تضامــن 
الشــعب الجنــوب أفريقي مع 
نضــال شــعبنا الفلســطيني 
العــادل، من خالل مشــاركة 
واســعة لقيــادات سياســية، 
المدنــي،  المجتمــع  مثلــت 
واألحزاب السياسية، ونقابات 
العمال، والطالب، والشبيبة، 
وقدمــاء األســرى. وفعاليات 

العــام شــاركت فيهــا  هــذا 
خاليمــا  الســابق  الرئيــس 
موتالنته، ونائبــة أمين عام 
حزب «ANC» جيسي دوارته، 
الميــاه، باإلضافــة  ووزيــرة 
الى أعضــاء البرلمــان الذين 
شــاركوا في مبــاراة كروية، 
«التضامــن  شــعار  حملــت 
مــع حــق الفلســطينيين في 
الحريــة، وتقريــر المصيــر، 
ه  بهــذ و  ، « ل ســتقال ال ا و
المناســبة تم اطالق بالونات 
حملــت الوان علم فلســطين 
في ســماء الملعب. في سياق 
متصــل، تــم عــرض فيلــم 
«مروان»، الذي يجســد قصة 
حيــاة ونضال األســير مروان 
مدينتــي  فــي  البرغوثــي، 
كيب تاون، وجوهانســبورغ، 

بالتعاون مع مؤسســة «أحمد 
كاتــرادا»، ومعهد فلســطين 
جنوب افريقيا، بحضور عضو 
المجلــس الثوري لحركة فتح 
فدوى البرغوثي، وسط حضور 
وبمشــاركة  واســع  شــعبي 
رســمية وسياســية كبيــرة. 
الفلسطيني  السفير  وشارك 
هاشــم الدجاني فــي العديد 
مــن الفعاليــات، كان أهمها: 
لقــاء التضامــن فــي مدينة 
كليرك سدورب، الذي شاركت 
فيــه نائبــة الســكرتير العام 
للحزب الحاكم، باإلضافة الى 
فعاليــة التضامن في جامعة 
«لمبوبو»، التي شــارك فيها 
أكثر من 500 طالب وطالبة، 
بحضــور قيــادات الشــبيبة، 

واتحاد الطلبة.

 كرمت العامالت فيها 

«القدس المفتوحة» تتسلم مصادقة الخارجية الدنماركية على اتفاقية مع جمعية همسة 
رام اهللا- الحياة الجديدة- تســلمت 
جامعة القــدس المفتوحــة، امس، 
نسخة من مصادقة وزارة الخارجية 
الدنماركية على االتفاقية التي وقعت 
مؤخرا بين الجامعة وجمعية همسة 

سماء الثقافة ومقرها الدنمارك.
وجــرى تســليم النســخة المصدقة 
خــالل اجتمــاع أقيــم بمقر رئاســة 
الجامعــة بمدينــة رام اهللا، بحضور 
أ. د. ســمير النجــدي نائــب رئيــس 
الجامعــة للشــؤون األكاديمية، ود. 
مروان درويش نائب رئيس الجامعة 
للشــؤون اإلداريــة، وأ. د. يوســف 
عــواد مدير فرع الجامعــة بنابلس، 
وأ. د. هانــي أبــو الــرب عميــد كلية 
اآلداب، ود. آالء الشخشــير مســاعد 
رئيــس الجامعة لشــؤون المتابعة، 
ومديــر دائرة اإلعــالم أ. عبد القادر 
الدراويش، ومديــرة دائرة العالقات 
العامــة أ. ســالفة مســلم. وحضــر 
مــن جمعية همســة ســماء الثقافة 

كل مــن: د. فاطمــة اغباريــة مدير 
عام المؤسســة، وم. عبــد الحفيظ 
اغباريــة رئيس مجلــس اإلدارة، وأ. 
ابتســام محاميد مدير فرع همســة 
سماء الثقافة في فلسطين. وشارك 
فــي اللقــاء كل مــن أ. دالل األحمد 
مديرة مؤسسة «خيرك البن بلدك»، 
واللواء فواز بختان المدير التنفيذي 
لمؤسســة «خيرك البــن بلدك»، وأ. 
حسان الشيخ مدير جمعية الصداقة 
أ.  المصريــة. وقــال  الفلســطينية 
د. يونــس عمــرو رئيــس الجامعــة 
إن اتفاقيــة الشــراكة والتعــاون مع 
جمعية همســة ســماء الثقافة التي 
تعمــل فــي الدنمــارك، تهــدف إلى 
مواكبــة الطلبة المبدعين في جميع 
مجــاالت إبداعاتهم، وتحفيز التبادل 
الطالبي بين الجامعات على الصعيد 
المحلي والصعيدين العربي والدولي.  
ويســعى الطرفان إلى نشــر ثقافة 
المعرفــة مــن خــالل إرســال طالب 

الســنة الثانية والثالثة إلى جامعات 
أخــرى داخلية وخارجية لمدة تتراوح 
بين (3-6) أشــهر، وإقامة نشــاطات 
ثقافيــة مشــتركة بيــن الجامعات، 
وتنظيــم دورات إضافيــة للطلبــة 
المبدعيــن. مــن جانبهــا، قالــت د. 
فاطمة اغبارية: «إن الجمعية ستقيم 
نشــاطات ثقافيــة متنوعــة لطلبة 
جامعة القدس المفتوحة وستصدر 
هــذه  مــن  مشــتركة  منشــورات 
النشاطات.  وعلى صعيد اخر كرمت 
رئاســة جامعــة القــدس المفتوحة 
ونقابة العاملين فيها امس األربعاء، 
العامالت في دوائر رئاســة الجامعة 
بــرام اهللا والبيــرة بمناســبة ذكرى 
الثامن من آذار (يوم المرأة العالمي).

    وحضر حفل التكريم أ. د. يونس 
عمرو رئيس الجامعة، وأ. د. ســمير 
النجدي نائب رئيس الجامعة للشؤون 
األكاديمية، ود. مروان درويش نائب 
رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية، وأ. 

زيــاد الواوي رئيــس مجلس الطلبة 
القطــري عضــو المجلــس الثــوري 
لحركــة فتــح، ومســاعدة رئيــس 
المتابعــة د.آالء  الجامعــة لشــؤون 
الشخشــير، ونقيب العاملين د. عبد 
القــادر الدراويــش، وعضــو نقابة 
العاملين أ. طارق المبروك، ومديرة 
العالقــات العامة أ. ســالفة مســلم،  
ورئيس قســم العالقــات الداخلية أ. 
عوض مسحل.    ولفت عمرو إلى أن 
المرأة الفلسطينية لها ارتباط أصيل 
بــاألرض الفلســطينية فهي ترضع 
أوالدهــا حب الوطن منــذ والدتهم، 
وتحملت معانــاة االحتالل، ما جعلها 
تلعــب فــي مختلــف المراحــل دور 
المربيــة التي تنشــئ أجياالً رافضة 
للذل وتسعى إلى مقاومة االحتالل.      
وكان نقيــب العاملين د. عبد القادر 
الدراويش اســتهل الحفــل بكلمة، 
رحب فيها برئيس الجامعة ونائبيه، 
مســتعرضا مكانة المرأة في جامعة 

القدس المفتوحة ودورها في تطوير 
الجامعة وازدهارها. وأكد أن نســبة 
النساء العامالت في الجامعة واللواتي 
تولين مناصب في اإلدارة العليا هي 
األعلى في الجامعات الفلســطينية.     
بــدوره هنــأ أ. د. النجــدي العامالت 
في الجامعة بهذه المناســبة، مؤكداً 
أن الجامعة تســعى دوما إلى تمكين 
المــرأة وتدعمها في الميادين كافة، 
كمــا هنــأ د. مــروان درويــش نائب 
رئيــس الجامعــة للشــؤون اإلدارية 
العامــالت بهــذه المناســبة متمنيــا 
لهــن مزيــدا مــن النجــاح.    وألقت 
الموظفة لينا اشتية كلمة العامالت، 
شكرت فيها رئاســة جامعة القدس 
المفتوحة وإدارتها ونقابة العاملين 
فيها، لتنظيم هذا التكريم، قائلة إن 
التقدم والنجــاح الذي تحققه المرأة 
الفلســطينية في مختلــف الميادين 
المجتمعيــة  الشــراكة  إلــى  مــرده 

المتكاملة بين الرجل والمرأة.

   فلسطين تحتفل باليوم العربي لحقوق اإلنسان 
رام اهللا– الحيــاة الجديــدة- تحتفل 
فلسطين، مع الدول العربية، اليوم، 
باليوم العربي لحقوق اإلنسان، الذي 
يصادف الســادس عشر من آذار من 

كل عام.
 واختارت جامعة الدول العربية إحياء 
اليوم لعام  2017 الجاري، تحت شعار 
«حقوق اإلنسان والتعايش السلمي»، 
تأكيدا على االتصــال العضوي بين 
حقوق اإلنســان والتعايش السلمي  
كضرورة إلدارة التنوع والتعددية فى 

المجتمعات اإلنسانية الحديثة.
ويحتفل الوطن العربي بالمناســبة 
فــي 16 آذار، الذي دخل فيه الميثاق 
العربي لحقوق اإلنســان حيز النفاذ 
فى  2008 بعد إقراره فى أيار 2004 

بقمة تونس.
وأنشــأت جامعة الدول العربية إدارة 
خاصة لحقوق اإلنسان إيمانا بأهمية 
حماية وتعزيز حقوق اإلنسان العربي  
فــي مفهومها الشــامل والمتكامل، 
وتأكيداً لمبادئ ميثاق األمم المتحدة 
واإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان، 
وأحــكام العهديــن الدولييــن لألمم 
المتحــدة بشــأن الحقــوق المدنيــة 
والسياســية والحقــوق االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية، اخذه باعتبار 
الميثــاق العربــي لحقوق اإلنســان 
وإعــالن القاهــرة الخــاص بحقوق 

اإلنسان في اإلسالم.
  فلسطين تحتفل

واعتبرت وزارة العدل الفلســطينية 
أحياء المناســبة العربية مســؤولية 
وطنية تنخرط فيها سائر المؤسسات 
العالقــة،  تأكيــدا  الرســمية ذات 
علــى األهمية التــي توليهــا دولة 
فلســطينيين لهذا اليــوم، وتنفيذ 
اللتزاماتها الناشــئة على عضوية 
الجامعة العربية وتشــهد األراضي 

الفلســطينية اعتبــارا مــن اليــوم 
فعاليــات مختلفــة علــى صعيــد 
التواصــل مــع الجماهيــر بمختلف 
شــرائحه، بغيــة ترســيخ مفهوم 
حقــوق اإلنســان والســلم األهلي 
في المجتمع  والرأي العام المحلي.

وتنظم الفعاليات بتوصية من وزارة 
العــدل وبالتعاون مع قطاع العدالة 
والمجتمع المدني في إطار الجهود 
المبذولة في تعزيز دولة القانون، 
مشدده على أهمية شعار «حقوق 

اإلنسان والتعايش السلمي». 
وســتتناول اإلذاعات المدرسية في 
األراضي الفلسطينية، وبتوجيهات 
مــن وزارة التربية والتعليم العالي 
الســلمي فــي  التعايــش  أهميــة 
فلســطين، بما يخدم الوعي العام 
لــدى طالبــات وطــالب المــدارس 

باعتباره شباب وجيل المستقبل.
وفي المساجد ينتظر ان توعز وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية للخطباء 
بتنــاول أهمية التعايش الســلمي 
في خطبهم على المنابر ودروسهم 
الدينية، بما يخدم الوعي العام بهذا 

الموضوع لدى المجتمع. 
 وســيخصص اإلعــالم الرســمي 
مســاحات إعالمية للتعريف باليوم 
العربــي لحقوق،  وأهميــة قواعد 
السلم األهلي ضمن رسالة توعوية  

للجمهور الفلسطيني
وفي هذا الصدد، يولي وزير العدل 
علــي أبو ديــاك إرســاء المفاهيم 
والســلوك اهمية قصوى، لترسيخ 
لمجتمعــي،  وا األهلــي  لســلم  ا
وتدعيمه وتأصيله، كأساس للعالقة 
بين الدولة واألفراد، والعالقة بين 
ان  الوزيــر  وأوضــح  المواطنيــن 
القانون األساسي الفلسطيني رسم 
المبادئ األساســية للحكم وضمان 

 ندوة في طولكرم حول ماجد أبو شرار وغسان 
كنفاني كنموذجين للقصة القصيرة المقاومة 

طولكرم- الحياة الجديدة– مراد ياسين- نظمت 
وزارة الثقافــة وبالتعــاون مــع جامعــة القــدس 
المفتوحــةـ فرع طولكرم، نــدوةً ثقافيةً بعنوان: 
«القصــة القصيــرة المقاومــة- ماجد أبو شــرار 
وغســان كنفاني نموذجــاً»، تحدث فيهــا: الناقد 
صبحــي شــحروري، وأ.عبــد الغني ســالمة، ود. 
محمــود صبــري، وأدارت اللقــاء د. ســناء تايــه، 
بحضور: منتصر الكم مدير مكتب وزارة الثقافة، 
ود. سالمة سالم مدير جامعة القدس المفتوحةـ 
فرع طولكــرم، وأعضــاء المجلس االستشــاري 
الثقافــي، وممثلــي الدوائــر الرســمية والمراكز 
الثقافية والعشرات من المهتمين بالحراك الثقافي 
وطــالب الجامعة، وذلك في قاعة جامعة القدس 

المفتوحة. 
وفي كلمته الترحيبية قال د. ســالم: «يســعدني 
ويشرفني بأن تحتضن جامعة القدس المفتوحة 
هذه الثلــة والكوكبة الثقافيــة واألدبية، فطالما 
اتحفتنا باألدب والثقافة والشــعر واألدب، فكانت 
مثــاالً يحتذى به في فلســطين عامــة، فأضحت 
جامعــةً في وطــن ووطن فــي جامعة». واشــار 
الكــم الــى ان وزارة الثقافة اخــذت على عاتقها 
كل عــام، تنظيم الفعاليات الفكرية واالحتفالية 
الخاصــة بذكــرى ميالد شــاعرنا الكبيــر محمود 
درويش وبالتعاون مع المؤسســات الفلسطينية، 
مؤكداً أن هذه المناســبة ليســت فقــط لتكريم 
درويش فحســب، وإنما كافة مبدعينا ومثقفينا. 
واســتعرضت مسيرة الندوة د. ســناء تايه نبذة 
عن األديبين كنفاني وأبو شــرار، وتســاءلت عن 
أدب المقاومة الذي ولد من رحم الثورة ولعب دوراً 
في تطور الشعب الفلسطيني، فهناك من أحدث 
جدالً واســعاً حول مفهوم أدب المقاومة، ومنهم 
من أخرج أدباء األرض المحتلة من أدباء المقاومة 

وأعتبرهم أدباء احتجاج، وهل أدب المقاومة يجب 
أن يحفل بالشعارات؟؟.

وتحــدث الناقد الكبير صبحي شــحروري قائالً: « 
كان ماجد أبو شــرار صديقي العزيز، فنحن جيل 
مجلة األفق الجديد، هذه المجلة التي صدرت في 
القــدس في العام 1961، واســتمرت حتى العام 
1966، ومن روادها آنذاك، نمر ســرحان، محمود 
شــقير، وماجد أبو شرار وغيرهم، وشكل هؤالء 
اللبنة األولى لفن القصة القصيرة في المشــهد 
الثقافي الفلســطيني»، وأضاف «اتســمت فترة 
ما بعد 1948 بأنها فترة حزن، وأدبها رومانســي 
حزيــن، ونحن كأدباء جئنا كــردة فعل على هذه 

المرحلة، لنكتب أدباً واقعياً.  
فيما تحدث عبد الغني ســالمة عن أدب المقاومة 
بشــكل عام، وقال: « منذ أن تفجــر الصراع في 
فلســطين ال فصام بين الثقافة واألدب، فبجانب 
البندقية هنالك القصيدة والكاريكاتير والمسرح..

ولــم تكن وظيفــة األدب مجرد تعبئة وتحشــيد، 
وتطور وأصبح له فروع وأشــكال وألوان، فأصبح 
األدب يعمــل علــى أنســنة المقاومــة واالرتقاء 
بهــا، ووظيفة األدب المقــاوم التصدي لالحتالل 
بالقلم، ومن هنا أصبح االحتالل يستهدف األدباء 
والمثقفين والمفكرين من أمثال: غسان كنفاني، 
وائل زعيتر، محمود الهمشري، علي فودة، وآخيراً 

وليس آخراً شهيدنا باسل األعرج.
واختتــم د. محمود صبري النــدوة بتحليل موجز 
لبعض المجموعات القصصية لكل من ماجد أبو 
شرار وغسان كنفاني، وقال عن األخير بأن النقاد 
قالوا عنه: « لو لم يمت كنفاني.. لفاقت شــهرته 

نجيب محفوظ».  
   وفــي نهايــة النــدوة أجــاب المتحدثــون علــى 

استفسارات ومداخالت الحضور.

 سفارة فلسطين في روما تحيي يوم الثقافة الوطنية

السوداني يوقع اتفاقية تعاون 
لترجمة األدب الفلسطيني لاليطالية

روما– الحيــاة الجديدة- أحيث ســفارة دولة 
فلســطين، أمس األول، يوم الثقافة الوطنية 
الفلسطينية، في قاعة الشهيد وائل زعيتر في 

سفارة فلسطين لدى إيطاليا.
وشارك في الحفل، سفيرة دولة فلسطين لدى 
إيطاليــا مي كيلة، وحضور مميز من الســلك 
الدبلوماســي والشــعراء والكتاب االيطاليين 
والمؤسسات الثقافية االيطالية والكتاب العرب 
ورئيس اتحاد الكتاب االيطاليين البروفســور 
نتالي روســي وصاحبة دار نشــر دي فليشــة 
الشــاعرة فاليريا دي فليشــة، واألمين العام 
للجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلوم 
والشــاعر مراد الســوداني، وامين عام اتحاد 
الكتاب واالدباء الفلسطينيين والدكتور يوسف 
ســلمان رئيس الجالية الفلسطينية في روما 

والالتسيو.
افتتحت السفيرة كيلة معرض التراث، قائلة: 
«الثقافة الفلسطينية جسر التواصل والصداقة 
الباقية مع الشعوب، وهي قلعتنا الراسخة التي 
تحفظ الذاكرة والتراث من التزييف والسرقة 

والحذف االحتاللي».
وشــهد الحفل توقيــع اتفاقية تعــاون مابين 
اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، ودار 
دي فليشة للنشر والتوزيع، بهدف ترجمة االدب 
الفلســطيني لاليطالية، وللتعريــف بالكتاب 
والشعراء الفلسطينيين في المشهد الثقافي 

االيطالي.
كما وقع الشــاعر مراد الســوداني مجموعتة 
الشــعرية (إشــارات النرجــس)، التي صدرت 

طبعتها الثانية عن االيطالية.
وأكدت مديرة دار النشــر فاليريا خالل كلمتها 
عن سعادتها بإطالق هذه المجموعة بما يعزز 
التعاون بين المشــهد الثقافي في فلســطين 
وايطاليا، وان إصدار هذا الديوان لشــاعر من 
الجيل الجديد في الشعرية الفلسطينية، يؤكد 
على ضرورة التعريف بهذه األصوات الشابة.

 وأضافــت: «ســيكون هنــاك في المســتقبل 
العديــد مــن االصــدارات للتعريــف بــاالدب 
الفلســطيني فــي ايطاليا ويحقــق التواصل 

الثقافي بين البلدين».

اســتقرار المجتمــع، وان الشــعب 
مصدر الســلطات، ونظــام الحكم 
ديمقراطــي نيابــي يعتمــد علــى 
التعددية السياسية والحزبية، وأن 
مبدأ سيادة القانون أساس الحكم 
وتخضع للقانون جميع الســلطات 
واألجهــزة والهيئات والمؤسســات 
واألشخاص، والفلسطينيون أمام 
القانــون والقضاء ســواء ال تمييز 
بينهم. وكانــت الجامعــة العربية 
وفي إطــار تطوير هيــكل األمانة 
العامــة عــام 2001، ورغبــة فــي 
تطويــر العمل العربي المشــترك 
ليواكــب القضايا المســتجدة على 
والدوليــة،  العربيــة  الســاحتين 
استحدثت عدد ملفات حيوية منها 
موضــوع حقــوق اإلنســان، يعنى 
بتعزيــز واحتــرام وحمايــة حقوق 
اإلنســان إقليميــاً؛ وبحقوق المرأة 
والطفــل؛ بالالجئيــن والنازحين؛ 
وغيرها من الموضوعات المتعلقة 
اإلنســان  ثقافــة حقــوق  بنشــر 

والتربية عليها.
وتعمــل اإلدارة كأمانة فنية للجنة 
العربية الدائمة لحقوق اإلنســان، 
فتعــد الجتماعاتها وتقــوم بوضع 
مشــاريع جــداول أعمالهــا وإعداد 
تقاريرهــا وتوصياتهــا، وعــرض 
هذه التوصيات على مجلس جامعة 
الدول العربيــة ومتابعة تنفيذها. 
وتتابع اإلدارة قضايا حقوق اإلنسان 
على المســتوى العربي واإلقليمي 
والدولي، وفي إطار انفتاح الجامعة 
نحــو منظمــات المجتمــع المدني 
تــم تعديــل الضوابــط والمعايير 
واإلجــراءات الخاصــة بمنــح صفة 
مراقب في اللجنة العربية الدائمة 
لحقوق اإلنسان، لتشمل المنظمات 
العربيــة غير الحكوميــة الوطنية 

والقوميــة والمؤسســات الوطنية 
والمنظمــات  اإلنســان  لحقــوق 
والدوليــة  اإلقليميــة  الحكوميــة 
العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
 لجنة حقوق االنسان العربية

 فــي غضــون ذلــك شــددت لجنة 
حقوق االنســان العربية فى بيان 
صدر، عشية المناسبة، على أهمية 
الربــط بيــن التعايــش الســلمى 
وحقــوق اإلنســان، موضحــه انه 
ال يمكــن أن يوجــد قبــول اآلخــر 
إال باحتــرام حقوق اإلنســان ويعد 
التعايش الســلمى ضــرورة إلدارة 
التنوع والتعدديــة في المجتمعات 
اإلنســانية الحديثــة التي أصبحت 
أكثر تعقيدا . وأشــارت اللجنة إلى 
أن االحتفال باليوم العربى لحقوق 
اإلنســان هــذا العــام،  يأتــي فى 
ظل ظــروف دولية وإقليمية بالغة 
التعقيــد واالضطراب حيث تتوالى 
األزمات واألحداث عاصفة الواحدة 
تلــو األخرى بصورة باتت تنال من 
أمــن وإســتقرار العديد مــن دول 
وشــعوب المنطقــة وقــد زاد مــن 
حدة هــذه األزمــات إنســداد افاق 
الحوار والتعايش السلمى. وقالت: 
اوجب الميثاق على الدول األطراف 
أن تتخــذ التدابيــر الألزمة لتأمين 
المساواة الفعلية فى التمتع بكافة 
الحقــوق والحريــات المنصــوص 
عليهــا فــى الميثــاق وبمــا يكفل 
الحماية من التمييز بســبب العرق 
او اللــون او الجنــس او اللغــة او 
المعتقد الدينــى او الرأى او الفكر 
او األصل الوطنــى او االجتماعى .   
وفي سياق متصل، استقبل أمين 
عــام جامعة الــدول العربية، أحمد 
أبــو الغيط، أمس، وفــداً من لجنة 
حقــوق اإلنســان العربيــة (لجنــة 

الميثاق) برئاســة الدكتــور هادى 
اليامى فى لقاء شــهد اســتعراض 
آخر تطورات عمل اللجنة باعتبارها 
إحدى آليــات جامعة الدول العربية 
المعنيــة بمتابعــة أوضــاع حقوق 
اإلنسان فى المنطقة وفقاً للميثاق 
العربــى لحقوق اإلنســان الصادر 
فــى عام 2004. وقــال ابو الغيط، 
ان االحتفــال باليــوم  ينطلــق من 
األهميــة التــي تكتســبها مبــادئ 
حقــوق اإلنســان وقيم التســامح 
واالحتــرام والتعددية فــي تعزيز 
لتنميــة  وا واالســتقرار  األمــن 
المســتدامة في المجتمعات، التي 
مــن شــأنها أن تنعكــس باإليجاب 
األفــراد واحتــرام  علــى رفاهــة 
حرياتهم األساسية، وتؤمن ترسيخ 
سيادة القانون والحكم الرشيد في 

كل مجتمع من المجتمعات.
وتنــاول اللقــاء دور اللجنــة فــى 
مراجعــة التقاريــر المقدمــة مــن 
الــدول العربية التــى صدقت على 
التــى  الزيــارات  الميثــاق وأبعــاد 
قامت بهــا إلى هذه الدول، معرباه 
اللجنة عن تطلع الســتمرار الدعم 
القوي لألمين العــام لعملها خالل 
المرحلة المقبلــة. واعتبر الدكتور 
أمجــد شــموط، رئيــس اللجنة أن 
هناك توجيهات واضحة من األمين 
العــام للجامعة العربيــة أحمد أبو 
الغيــط لالرتقاء بحقوق اإلنســان 
ودعــم أعمال هــذه اللجنــة، التي 
تضطلــع بمهــام كثيــرة ومتنوعة 
وتعد المطبخ التشــريعى والفنى 
لملفات حقوق اإلنسان على صعيد 
اإلقليم العربــى. داعيا إلى المزيد 
من العمل والتضامن وتوافر إرادة 
جــادة نحــو النهــوض بالمنظومة 

العربية لحقوق اإلنسان.  

مشاركون في اختتام فعاليات مناهضة العنصرية

 الكلية الجامعية بغزة تفتتح المحكمة الصورية لطلبة القانون
غزة– الحيــاة الجديدة– نفوذ البكري- احتفلــت الكلية الجامعية 
للعلوم التطبيقية امس بافتتاح المحكمة الصورية وذلك في اطار 
مشروع العون القانوني من التعليم إلى سوق العمل الذي تنفذه 
الكلية بتمويل من برنامج «سواسية» البرنامج المشترك لبرنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي وهيئة األمم المتحدة للمرأة لتعزيز سيادة 
القانون العدالة واألمن للشعب الفلسطيني. وحضر حفل االفتتاح 
د. علي الخطيب نائب الرئيس للشئون األكاديمية ويوسف الحداد 
رئيس قسم الدراسات اإلنسانية ونضال جرادة مستشار المشروع 
وأعضــاء لجنة تحكيم مســابقة المحكمة الصوريــة التي ضمت 
المستشــار محمد أبو مصبح ود. أيمن عبد العال أســتاذ القانون 
في جامعة فلســطين والمستشــار حســام دكة إضافة إلى طلبة 
تخصصات الســكرتارية والدراســات القانونية والعون القانوني. 
واكــد الخطيب على اهمية افتتاح المحكمة الصورية لكي يعيش 
الطالب روح سوق العمل وهو على مقاعد الدراسة وقبل التخرج 
ولهذا تم التركيز في الكلية على مجموعة من مختبرات المحاكاة 
في مختلف االختصاصات وهذا يعتبر من األســباب الرئيسة التي 
تضيف للطلبة ميزة تنافسية تؤهلهم إلى المنافسة القوية على 

الوظائف المرموقة في سوق العمل. من جانبه رحب يوسف الحداد 
بافتتــاح المحكمة الصورية في الكلية والتي تســاهم في التمتع 
بالممارسة التطبيقية لكافة المعارف النظرية التي تحصلتم عليها 
وفي بيئة مزودة بكافة التجهيزات واالحتياجات التي تتشابه إلى حد 
كبير مع قاعات المحاكم الرسمية. وقال نضال جرادة أن المحكمة 
الصوريــة توفر للطلبــة فرصة ممارســة أدوار تمثيلية للقاضي 
ومحامي الدفــاع ووكيل النيابة األمر الذي يكرس لديهم مفهوم 
العدالة من خالل تطبيق مبدأ عالنية المحاكمات وهو تطبيق عملي 
لما يتلقاه الطالب من مواد نظرية يساعده على ترسيخ المعلومة 
والتعامــل معهــا في حياتــه المهنية اضافة إلــى تطوير القدرات 
الشخصية للطلبة للدفاع عن أفكارهم أمام الجمهور والمؤسسات 
المعنية وإعدادهم لالنخراط في المهن القانونية بما يلبي حاجات 
سوق العمل المحلي ويواكب التطورات العالمية في هذا المجال. 
واوضح ماهر الجملة مشرف العيادة القانونية في الكلية الجامعية 
أن هــذا النجاح يأتي في ظــل الصعوبات العامة التي يعاني منها 
مجتمعنا ورغم ذلك تمكنت الكلية من مواجهة الصعوبات  لتقدم 
الجــودة في التعليم المهنــي والتطبيقي وتخريج طواقم مؤهلة 

وعلى درجة عالية من الخبرة والكفاءة والتدريب بما يساهم في 
تحقيق التميز والرقي للمجتمع الفلسطيني. وبعد اختتام فقرات 
الحفل انطلقت مسابقة المحكمة الصورية بين طلبة اختصاص 
الدراسات القانونية والعون القانوني التي تمثلت بعرض محاكاة 
إلحدى القضايا الجنائية وهي تعد من نماذج المحاكمة التعليمية 
ضمن الخطة االســتراتيجية لتطويــر العملية التعليمية حيث تم 
خاللها التنافس بين الفرق الذين تم تدريبهم على كافة اإلجراءات 
القانونية في السير بالقضايا الجزائية وعلى وجه التحديد واحدة 
مــن قضايا القتل. واعتبرت لجنــة التحكيم المختصة ذات الخبرة 
فــي المجال األكاديمــي والعمــل القضائي والقانونــي ان طلبة 
الكليــة تميزوا بالمهنية ونجحوا في محــاكاة حقيقية آللية عمل 
المحاكــم وأيضــا في كافة اإلجــراءات القضائية ممثلــة بافتتاح 
الجلسة وصالحيات رئيس المحكمة في ضبط الجلسات واحضار 
المتهمين وتالوة التهم واحتماالت الرد عليها وآلية ســير إجراءات 
االثبات والنفــي والمداولة وتالوة االتهــام والمرافعة بعد اإلدانة 
وإصدار االحكام الجزائية ودور معاوني القضاة والكاتب والحاجب 

ورجال الشرطة القضائية.


