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جنني- مجد للصحافة- نظم امس املركز 
والدميقراطية  االنسان  حلقوق  الفلسطيني 
"االعللام  دور  حللول  مفتوحا  لقاء  "شللمللس" 
في الرقابة واحلماية الشعبية"، وذلك مبقر 
نلللادي ملللرج ابلللن عللامللر فللي املللديللنللة بحضور 
شبابية  وفئات  احمللي  املجتمع  عن  ممثات 
محمود  بكلمة  وافللتللتللح  مختلفة،  ونللسللويللة 
عاصي منسق "شمس" الذي حتدث عن دور 
املركز في نشر الوعي والثقافة حول مفاهيم 
الدميقراطية وحقوق االنسان والعاقة بني 
االعام واحلماية والرقابة الشعبية، الهمية 
ذلك في بناء املجتمع وحمايته، وتعزيز دور 
املجتمع  االعام وحتفيزه على تبني قضايا 
والدفاع عنها، واكد عبد احلكيم شيباني على 
اهمية دور املركز في تنفيذ برامج وفعاليات 
وانشطة تساهم في نشر التوعية املجتمعية 
في العديد من القضايا الهامة وفي مقدمتها 

االعام.
دور االعام

علي  الصحفي  "القدس"  مراسل  وحتدث 
سمودي عن دور اإلعام بصفة عامة واإلعام 
وظائفه  موضحا  خاصة  بصفة  الفلسطيني 
العمل  ان  اللللى  واشللللار  وتللاريللخلليللًا،  أكللادميلليللًا 
االعلللاملللي يللرتللكللز علللللى تللقللدمي املللعلللللومللات 
املعلومات  وحتللللليللل  والتفسير  الصحيحة، 
الللتللي حتللتللاج لتفسير  واملللعللقللدة  الللغللامللضللة 
إضلللافلللي، مبلللا يللعللنللي احللللق فلللي طلللرح اآلراء 
قناعات  في  للتأكيد  واالجتللاهللات  واملللواقللف، 
الصحفي  يلتزم  أن  على  واجلماعات  األفللراد 
املهنية  بللاملللعللايلليللر  اإلعللاملليللة  املللؤسللسللة  أو 
وقواعد وأخاقيات املهنة الصحفية واإلعام 

الدميقراطي.
وقال سمودي إن توفير املعلومات الكاملة، 
الصحيحة الشاملة واملوضوعة عن األحداث، 
والتحلي باألمانة في نقلها، والبحث الدؤوب 
باملتلقني  يلللؤدي  وتعميمها،  احلقيقة  عللن 
أراء  تكوين  أو  توجهات  أو  قللللرارات،  التللخللاذ 
التزام  عللن  وتعبر  صحيحة،  األحلللداث،  عللن 
احلريات  حماية  جتللاه  واملؤسسة،  الصحفي 
املعلومات  نقل  أن  مضيفا  اإلنللسللان،  وحقوق 
مللفللتللوحللة، أو الللتللاعللب بللهللا، والللتللسللتللر على 
بعض جوانبها يشكل انتهاكا حلرية املواطن 
في التعرف على حقوقه، وحقه في الوصول 

نظمه مركز "شمس"

لقاء مفتوح في جنني حول دور االعالم في الرقابة واحلماية الشعبية
للمعلومات الصحيحة.

االداء الدميقراطي
وأضلللللللاف سللللمللللودي الللللللذي يللعللمللل ايللضللا 
مراسا لقناة اجلزيرة القطرية، ان للتوجه 
الصحفي  أداء  فللي  الللسللللليللم،  الللدميللقللراطللي 
رقابيًا  بللعللدًا  الوظيفتني  لهاتني  واملللؤسللسللة 
واألخطاء،  احلقائق  علن  فالكشف  ايجابيًا، 
السلبيات التي يعتري عمل وأداء املؤسسات 
للمواطن،  اخلدمة  وتقدمي  بحماية  املعنية 
هللذه  تصحيح  إللللى  تلللؤدي  حللقللوقلله،  وتلبية 
األداء  ولتصويب  استفحالها،  قبل  األخطاء 
معها  التعامل  فللي  فللاعللل  عللام  رأي  وتشكيل 
في حال جتاهلت السلطات حقوق املواطنني 
وحرياتهم، مؤكدا إن قيام اإلعام بوظيفته 
الرقابية، يساعد احلكومة والقوى السياسية 
لقضايا  أفضل  فهم  لتحقيق  القرار  وصناع 
إلى  يلللؤدي  املجتمع وحللاجللاتلله مبللا  ومللشللاكللل 
واإلداري،  السياسي  األداء  وحتسني  تطوير 
ومعاجلة الظواهر املرضية ورمبا كان هذا الدور 

هو الذي يفسر اعتبار اإلعام سلطة رابعة.
واوضح ان أداء اإلعام لوظائفه وعمله على 
أساس دميقراطي وحر، يعتير انعكاسًا ملدى 
دميقراطية وحرية املجتمع، وتقدمه كنموذج 
تربوي للسلوك الدميقراطي، وملمارسة األفراد 
وواجباتهم  وحقوقهم  حلرياتهم  واجلماعات 
إلن اإلعلللللام املللقلليللد وغلليللر الللدميللقللراطللي، 
اإلعللام  وخللصللائللص  باملهنية  امللللللتللزم  وغلليللر 
دورًا  منه  تنتظر  أن  ميكن  ال  الدميقراطي، 
تللنللمللويللًا وايللجللابلليللًا، واللللدفلللاع عللن احلللريللات 

واحلقوق على أساس القانون.
وقال :" مبا أن اإلعام الدميقراطي، يعكس 
حاجات وتطلعات املجتمع بكل طبقاته وفئاته 
االجتماعية ويسعى لتحقيقها، فإن عليه أن 
البحث  يلتزم  وأن  املجتمع،  طبيعة  يفهم 
عللن آللليللات جتللعللللله وسلليلللللة هللامللة وأسللاسلليللة 
وحرياتهم،  والللنللاس،  الللدفللاع عن حقوق  في 
االيجابية  والللظللواهللر  اإلبلللداعلللات،  وتطوير 
الدميقراطي  اإلعلللام  ويشكل  املجتمع.  فللي 
أيضا، انعكاسات حلالة التعددية السياسية 
أساسيا  وميدانًا  واالجتماعية،  والثقافية، 
للحوار الدميقراطي، والتنوع، ونشر مفاهيم 
حق االختاف، والتسامح، وكيفية استخراج 
احلقيقة من خال عرض نقيضها، والتعريف 

اإلعللام  أن  وباعتبار  والللواجللبللات،  باحلقوق 
والللتللي تتفاعل في  واألملللراء  األفللكللار  يعكس 

املجتمع."
خصائص وسمات

وتطرق سمودي خلصائص وسمات اإلعام 
في املجتمع الدميقراطي، ثم ملوضوع احلماية 
القانونية للحريات وحقوق اإلنسان في احلالة 
األساسي  القانون  ان  موضحا  الفلسطينية، 
املؤقت،  الفلسطيني  الدستور  مبثابة  وهللو 
به  العمل  وبدء   2002/5/29 في  الذي صدر 
والتعبير  الللرأي  كفل حرية   ،2002/7/7 في 
مع  الللوسللائللل  مللن  وغيرها  والكتابة  والنشر 
مللراعللاة أحللكللام الللقللانللون. واضللللاف: "أعللطللى 
النظام األساسي في املادة التاسعة عشر منه، 
احلق للجميع مبا فيهم الصحفيني بتشكيل 
الللنللقللابللات، واجلللمللعلليللات واالحتللللللادات، وحللق 
تأسيس الصحف وامتاك وسائل اإلعام، على 

أن تخضع مصادر التمويل للقانون."
وذكر انه كفل حرية الوسائل اإلعامية، 
والبت  والللتللوزيللع  والنشر  الطباعة  وحللريللة 
وحلللريلللة الللعللاملللللني فلليللهللا، وحللظللر الللرقللابللة، 
أو مصادرتها  ووقفها  اإلعللام  وسائل  وتهديد 
األنللبللاء  عليها  الللقلليللود  فلللرض  أو  إلللغللاؤهللا  أو 
الى  واشللار  القانون،  ومبوجب  قضائي  حلكم 
ان املادة الثانية من النظام األساسي تضمنت 
الصحفية  احلللريللات  حللول  واضللحللة  نصوصًا 
املواطن على  اطاع  التعبير وحرية  وحرية 
املعلومات والوقائع واالجتاهات، وإفساح املجال 
للمواطنني لنشر آرائهم والبحث عن املعلومات 
التي من مصادرها وحتليلها وتداولها ونشرها 
احلللريللات  واحللللفلللاظ علللللى  والللتللعللللليللق عليها 
حرية  واحترام  العامة  والواجبات  واحلقوق 

احلياة اخلاصة لآلخرين وحرمتها.
واضاف سمودي انه وبالرغم من العديد من 
املاحظات على قانون املطبوعات والنشر رقم 
9 لسنة 1995 اال أنه يتضمن نصوصًا واضحة، 
حول احلريات الصحفية. وبشكل محدد ميكن 
التأكيد أن النظام األساسي الفلسطيني كفل 
احترام احلقوق واحلريات للمواطنني بشكل 
متساٍو، وبدون متييز على أي أساس كان وكل 
الللقللانللون، غير أن عمل هذه  أطلللار  فللي  ذلللك 
القوانني والنصوص في الواقع العملي، يشير 
كما  والصحفية  اإلعامية  احلريات  أن  إلللى 

احلريات العامة واخلاصة التي تتعلق بحقوق 
املواطن، قد تعرضت النتهاكات. 

يعيش  الفلسطيني  املللجللتللمللع  ان  وقللللال 
بلللصلللورة ملللتلللزايلللدة، حتلللت ضلللغلللوط صللعللبللة، 
اعللتللداءاتلله  االحللتللال  يللواصللل  ناحية  فمن 
واستيطانه، وقمع احلريات، ومصادره أبسط 
التي  الكارثية  النتائج  علن  فضًا  احلقوق، 
املللفللروض على  املللشللدد  احلللصللار  بها  يتسبب 
يعيشون  فلسطيني  املليون  ونصف  مليون 
أخللرى، تتواصل  ناحية  في قطاع غزة، ومن 
التداعيات اخلطرة، التي تنجم االنقسام الذي 

يثير أشد القلق على احلاضر واملستقبل.
واملقلقة  اخلللطلليللرة  الللتللداعلليللات  ان  وقلللال 
الللعللدوان واحلللصللار واالنللقللسللام،  الناجمة عللن 
وتعمق ظاهرة االستقطاب السياسي، لم تترك 
أال  الفلسطينية  احلياة  مجاالت  من  مجاال 
وتركت بصماتها عليه، مبا في ذلك انحراف 
بعض وسائل اإلعام الفلسطيني بصفة عامة 
عن إدارة دورة وظيفته التنموية االيجابية، 
فلللللقللد تللعللرض اإلعلللللام إللللى االنللقللسللام شللأن 
التأثير  العوامل  وخضع  السياسي،  االنقسام 
الصراع،  حالة  ودخللل  واالستقطاب،  السلبي 
العنف،  الثقافة  ونللاشللرًا  ومللحللرضللًا،  مللبللررًا، 

ومفردات االنقسام واحلقد والكراهية.
اجلهود  املشاركون بضرورة تضافر  واوصى 
والعودة  االنقسام،  ظاهرة  ملعاجلة  الوطنية 
إلللللى ملللنلللاخلللات احلللللللوار واللللللوحلللللدة، وفلللرض 
واالقتحام آلليات  والنظام،  القانون  واحترام 
الللدميللقللراطلليللة مبللا يللعلليللد صلليللاغللة احلللالللة 
الفلسطينية برمتها وفق قواعد وقيم احلكم 
الصالح، وضرورة تطوير التشريعات والقوانني 
التي تتصل باإلعام نحو مزيد من احلرية 
احملصنة  وتعزيز  والدميقراطية  واحلماية 
ورفع كل أشكال الوصاية والرقابة على اإلعام 
ووقف االنتهاكات والتجاوزات التي تضعف دور 
اإلعام واإلعاميني في القيام بواجباتهم إزاء 
وحرياته  اإلنسان  وحقوق  حقوقهم  حماية 
اإلعامية،  املؤسسات  بني  التعاون  تعزيز  و 
ومؤسسات املجتمع املدني خصوصًا منظمات 
ومصطلحات  لغة  لتطوير  اإلنللسللان،  حقوق 
إعللاملليللة ومللعللارف ضللروريللة فللي مللجللال نشر 
واحلللرص  والتسامح  اإلنللسللان  حللقللوق  ثقافة 

على السلم األهلي.

اخلليل/ جهاد القواسمي - يحن احلاج 
محمد عبد املنعم القصراوي " أبو العبد " 
، للعودة للعمل في حمام إبراهيم اخلليل 
الذي كان ميلكه، و مت ترميمه وحتويله 
إلى متحف ولكن إغاق قوات االحتال 
ألحياء وشوارع في بلدة اخلليل القدمية، 

حال دون ذلك.
ويللعللود احللللاج الللقللصللراوي الللبللالللغ من 
العمر سبعة وثمانني عاما، بذاكرته إلى 
تعتبر  كانت  التي  اخلللوالللي  األيلللام  تلك 
فيها احلمامات التركية معالم حضارية 
من  القدمية  البلدة  معالم  من  وتراثية 
اخلليل كباقي املدن الفلسطينية األخرى، 
إال أن االحتال فرض على ما تبقى منها 
اإلغاق القسري إلغاقه شوارع وأحياء 

تقع فيها.
وأوضح انه كان يوجد خمس حمامات 
فللي اخلللللليللل، كلللان يللقللوم علللللى خدمتها 
رجال في الفترة الصباحية، حيث كانوا 
هم يرتادونها في هذه الفترة من اليوم، 
بينما تقوم بعض النسوة على اخلدمة في 
الفترة احملددة للنساء، مشيرا انه اغلق 
احلمام منتصف عقد الثمانيات من القرن 

املاضي نتيجة انهدام جزء منه.
وتللابللع الللقللصللراوي ان احلللمللامللات التي 
تللتللكللون ملللن ثللللاث أقلللسلللام وهللللي الللقللسللم 
وهو  الوسطاني  و  بلللاردا  ويللكللون  الللبللرانللي 
معتدل احلرارة و القسم اجلواني احلار، أما 
قسيم " بيت النار " فيتم تسخني املياه 
فخارية  أنابيب  خال  من  تتوزع  و  فيه 
املختلفة،  احلمام  أقسام  بني  حجرية  أو 
باإلضافة إلى أنها تقوم بتسخني أرضيه 
احلمام وخاصة قسم اجلواني الذين يكون 

به البخار.
حمام إبراهيم اخلليل

وأوضح ان حمام إبراهيم اخلليل، الذي 
كان ميلكه يقع في حارة الداريه وليس 
اإلبللراهلليللمللي، موضحا  احلللرم  بعيدا عللن 
اململوكي، مشيرا  العهد  إنشاؤه في  ان مت 
قاوش  الللى  حولته  العثمانية  الدولة  ان 

للجيش أيام الشتاء.
يتكون  احلللمللام  ان  الللقللصللراوي  وبلللني 
ثاثة  ومللن  التركية  احلللمللامللات  كجميع 

أقللسللام، وهللي الللبللارد واملللعللتللدل واحللللار، أو 
واجلللللوانللللي، موضحا  واالوسلللللط  الللبللرانللي 
أن الللداخللل الللى احلللمللام يللبللدأ فللي قاعة 
الللبللارد،  بالقسم  فللي  الشكل  مستطيلة 
 ، قللبلله  تتوسطه  مللروحللي  قللبللو  يغطيها 
وارتلللداء  املللابللس  خلع  فيها  يتم  حيث 
الفوط، وتلتف حول نافورة مياه تتوسطها 
للللللجلللللوس عللللليللهللا، املللا القسم  مللسللاطللب 
لاستحمام،  غللرف  عللدة  وفلليلله  املعتدل 

مشيرا إنها غرف مسقوفه بقباب.
ذكريات

ذكرياته  القصراوي بعض  واستعرض 
مستأجره  كللان  انلله  مشيرا  احلللمللام،  فللي 
كان  وانللله  السنة،  فللي  ديللنللار   40 بقيمة 
الدواب  روث  و  الزيتون  جفت  يستخدم 
في إحماء احلمام، وكيف مت ضرب نحاس 
متطرقا  1951م،  عام  وتغييرها  احلمام 
للخليل،  األول  الللللله  عبد  امللللللك  لللزيللارة 
لطبخ  احلمام  بابور  أعطى  انلله  موضحا 

غداء امللك.
انلله كللان يأخذ أجللرة احلمام  وأضلللاف 
كان  انلله  قللرشللا، مشيرا   20  -10 بللني  مللا 
ال يللحللدد األجللللرة كلللون احلللمللام واحللللاق 
ان  الللوقللت، موضحا  ذلللك  فللي  ال يفصا 
صاة  مللن  للرجال  مفتوحا  كللان  احلللمللام 
الفجر حتى الظهر، ومن بعد الظهر حتى 

املغرب للنساء.
وأشلللللار اللللى انلللهلللدام جلللزء ملللن احلللمللام 
احلمام  ان  مضيفا  السبعينات،  مطلع 
منتصف  حللتللى  زبللائللنلله  يستقبل  بللقللي 
بسبب  إغاقه  على  واجبر  الثمانيات، 
في  واملستوطنني  االحللتللال  مضايقات 

بلدة اخلليل القدمية .
حمامات أخرى

وتطرق القصراوي الى بعض احلمامات 
القدمية  الللبلللللدة  فللي  كللانللت تعمل  الللتللي 
بحمام  أيضا  يعرف  والللذي  داري  كحمام 
النعيم، والذي يقع في شارع الشهداء، و 
حمام البركة وهو بجانب بركة السلطان، 
وحللمللام كللاتللبلله بلللدر وكلللان يللقللع فللي خللان 
شللاهللني بللالللقللرب مللن مسجد الللقللزازيللن، 
مقابل  يقع  وكللان  بدير  الشيخ  حمام  و 
ملللدخلللل احللللللرم االبلللراهللليلللملللي بللالللقللرب 

حمامات اخلليل التركية معالم حضارية تراثية فرض االحتالل عليها اإلغالق القسرى

ضمن  الن  وهللو  القيمرية،  املللدرسللة  مللن 
االبنية واملدرسة التي يحتلها املستوطنون 
بالقرب من احلرم، وحمام طهبوب أو باب 

الزاوية.
أن  بالقول  القصراوي  احلللاج  واختتم 
االحتال قتل كل شيء جميل في بلدة 
تهويدها  القدمية في محاوالته  اخلليل 

وسرقة تاريخها وثراثها.
يللوجللد فللي مللديللنللة اخلللللليللل حمامان 
تركيان األول يدعى حمام داري ويقع في 
شارع الشهداء وقامت جلنة اعمار اخلليل 
املستحمني  الستقبال  وأعيد  بترميمه 
والثاني يدعى حمام اخلليل ويقع بالقرب 
من احلسبة جهة الشرق وقامت األوقاف 
على  االعللمللار  جلنة  وأشللرفللت  بترميمه 
الترميم وحول إلى متحف ولكن احلمامان 

أغلقا بسبب إغاق االحتال للمنطقة
أصل التسمية يأتي حني أمر للسلطان 

جميع  بللتللأملليللم  األول  سليم  الللعللثللمللانللي 
للعامة  وفتحها  فلسطني  في  احلمامات 
العائات  على  مقتصرة  كللانللت  أن  بعد 
املالكة لها لذا سميت باحلمامات التركية 
ولللكللن أصلللل احلللمللامللات أقللللدم ملللن ذلللك 

بكثير
بللنللاء احلللمللام : هللو بللنللاء مغلق متام 
من الداخل وجدرانه مبنية من احلجر 
وثاني  أول  متتص  مسامات  ذو  امللكي 
أكللسلليللد الللكللربللون مبللعللنللى أن احلللمللام 
يتنفس من خال حجارة جدرانه وال 
ففيها  أسقفه  وأمللا  فيه  للرطوبة  اثللر 
من  زجاجية تدخل  بها فتحات  قباب 
خالها الشمس لتزوده باحلرارة طيلة 
اليوم أما أرضيته فمبلطة بحجر صلب 
يسمى احلجر السلطاني ويقسم داخل 
احلمام إلى ثاثة أجزاء البارد والدافئ 

واحلار.

نلللابلللللللس- غلللسلللان الللللكللللتللللوت- الللللللرواد 
احلياة  مللركللز  نفذ  واإلعللللام-  للصحافة 
لتنمية املجتمع املدني يومًا وطنيًا حافًا 
في كل من بلدتي عصيرة القبلية ومادما 
جنوب محافظة نابلس، بالشراكة مع وزارة 
الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم 
ومحافظة نابلس ومنتدى شارك الشبابي 
وجللمللعلليللة "بللروجللكللت هلللوب" وعلللدد من 
طلبة اجلامعات واملتطوعني االجانب من 
عدة دول اوروبية ومجلس قروي عصيرة 
وطللاب  مللادمللا  قلللروي  ومللجلللللس  القبلية 
الفعاليات  مللن  وعلللدد  البلدتني  ملللدارس 
الشعبية فيها وممثل عن جمعية فونسا.

زراعة  الوطني  اليوم  فعاليات  وتخلل 
اشجار زيتون في عدة مرافق في البلدتني، 
القبلية  عصيرة  ومقبرة  املللدارس  شملت 
ومحيط املجلس القروي فيها، ثم توجهت 
الى بلدة مادما باجتاه  احلشود بعد ذلك 
للتهديد  املللعللرضللة  االراضللللللي  ملللن  عللللدد 
االشتال في عدة  زراعة  االستيطاني ومت 
مللواقللع وتلللوزيلللع علللدد مللن االشلللتلللال على 
اراضيهم  القريبة  احملتاجني  املللزارعللني 
ممن  هناك  االستيطانية  التجمعات  من 

يستحقون املساندة الفعلية. 
في  والللريللاضللة  الشباب  مدير  وشلللارك 
افتتاح  في  قبها  غسان  نابلس  محافظة 
احلللملللللة انلللطلللاقلللًا ملللن ملللدرسلللة عللصلليللرة 
املشاركني  جانب  الللى  املختلطة  القبلية 
املدرسة،  احملليني واالجانب حول محيط 
الللشللبللاب  ووزارة  مللسللانللدتلله  قللبللهللا  وأكلللللد 
زيد  ابللو  موسى  اللللوزارة  ووكيل  والرياضة 
بشكل متواصل لكافة االعمال التطوعية 

الشبابية احلقيقية على االرض. 
كما شارك ممثل محافظ نابلس غسان 
دغلللللس مللديللر دائلللللرة اللللشلللؤون الللقللرويللة 
والللبلللللديللة فللي مللحللافللظللة نللابلللللس جموع 
املللتللطللوعللني واملللواطللنللني زراعللللة االشللتللال 
اللللزراعللليلللة فلللي بلللللدة ملللادملللا، حلليللث أكللد 
نابلس  محافظ  ودعلللم  متابعة  اسللتللمللرار 
العميد جبرين البكري واهتمامه الشخصي 
حملافظة  شللجللرة  آالف  "عللشللر  مبلللشلللروع 
اللللذي متللوللله جمعية اصللدقللاء  نللابلللللس" 
البريطانية  )فونسا(  حولها  ومللا  نابلس 

وينفذه مركز احلياة. 
رئيس  نللاصللر جمعة  الللنللائللب  وتللوجلله 
لوزارة  بالشكر  احلياة  مركز  ادارة  مجلس 

نابلس  ومللحللافللظللة  واللللريلللاضلللة  الللشللبللاب 
وكللافللة اجلللهللات االخلللرى على دعمها ملثل 
هذه املشروعات املنتجة، وعبر عن ثقته 
مناهضة  في  الشعبية  احلمات  بتعاظم 
االسللتلليللطللان وتللدعلليللم حلللركلللة الللتللطللوع 
الشبابية املتزايدة وتنظيمها، واكد اهتمام 
من  جللديللدة  حالة  بتعزيز  احللليللاة  مركز 

العمل االهلي التطوعي الفعال واملستمر.
وعللبللر جللمللعللة علللن اعللجللابلله الللشللديللد 
باتساع مساحة االهتمام واملشاركة الرسمية 
والشعبية والدولية في نشاطات وفعاليات 

مركز احلياة كافة.
املدير  خنفر  ريلللاض  اكللد  جهته،  مللن 
توجهات  على  احللليللاة  ملللركللز  التنفيذي 
املركز بتوسيع مشاركة مؤسسات املجتمع 
امللللدنلللي علللللى مللسللتللوى مللحللافللظللة نابلس 
نللشللاطللات ملحة وجللديللة،  وتللعللاونللهللا فللي 
اضافة الى رؤية جدية للمركز بالتشبيك 
مع كافة املؤسسات الفاعلة واالنطاق على 
قريبًا ضمن مشروعات  الوطني  املستوى 
الى  وفاعلة ستسهم  استراتيجية مميزة 
حد بعيد في تعميق التعاون بني مؤسسات 
مؤسسات  وبني  جهة،  من  املدني  املجتمع 

يوم وطني لزراعة االشجار في عصيرة القبلية ومادما
املللجللتللمللع املللدنللي واللللللللوزارات واملللؤسللسللات 
تفعيل  باجتاه  اخللرى  من جهة  الرسمية 

التنسيق والعمل امليداني فيما بينها.
وعلى هامش اليوم الوطني مت االعان 
جمعية  مللن  سخي  بريطاني  تللبللرع  عللن 
لتزويد  بريطانيا  فللي  مللادمللا  اصللدقللاء 
مللدرسللة ذكلللور مللادمللا مبللعللدات ضللروريللة 
شملت تلللللفللازا وكللاملليللرا فلليللديللو ومللاسللح 
ضوئي )سكانر( سيتم تسليمه االسبوع 

املقبل.
عصيرة  بلدتي  مللواقللع  ان  الللى  يللشللار 
القبلية ومادما تعتبر الرقم احلادي عشر 
شجرة  آالف  "عشر  مشروع  سلسلة  ضن 
البيئية  األبللعللاد  ذو  نللابلللللس"  حملللافللظللة 

واالجتماعية واالقتصادية.

جلللللسللة  تللللركللللزت  وفللللللا-   - الللللللللله   رام 
نظمتها  الللتللشللريللعللي  املللجلللللس  ألعلللضلللاء 
احللللوار  لتعميق  الفلسطينية  امللللبلللادرة 
الللعللاملللي والللدميللقللراطلليللة- مللفللتللاح، في 
املجلس  ألعضاء  الللللله،امللس،  رام  مدينة 
التشريعي، حول العنف املبني على النوع 

االجتماعي.
وتأتي اجللسة، التي حضرها مجموعة 
من أعضاء التشريعي، مبشاركة القاضية 
ثريا الوزير، املنتدبة من مجلس القضاء 
األعلللللللى، ضللمللن ملللشلللروع 'ضلللملللان بيئة 
املبني  العنف  تشريعية تدعم احلد من 
العمل  االجتماعي من خال  النوع  على 
املمول  اإلمنللائلليللة'  األلفية  على  أهلللداف 
لألبحاث  الفلسطينية  امللللرأة  مركز  مللن 
اللقاء  وجللرى   ،UNESCO والتوثيق- 

جلسة ألعضاء التشريعي حول العنف املبني على النوع االجتماعي
في مقر املؤسسة برام الله.

امللللديلللر  للليلللللي فللليلللضلللي،  واعللللربللللي د. 
أملها  عللن  'مللفللتللاح'  ملللؤسللسللة  التنفيذي 
تساهم  بآليات  اللقاء  هللذا  من  باخلروج 
النوع  على  املبني  العنف  مللن  احلللد  فللي 

االجتماعي.
وٌخصصت هذه اجللسة التي أدارتها كل 
من فداء البرغوثي، متخصصة وناشطة 
وفاطمة  االجتماعي،  النوع  قضايا  في 
ملناقشة  قللانللونلليللة،  متخصصة  املللؤقللت، 
مدى واقعية التوصيات التي خرجت بهما 
ورقتي 'العنف األسري في فلسطني املوجه 
ضد النساء والفتيات' و'ورقة حول حقائق 
وأرقام واقع النساء في سوق العمل' وذلك 

للخروج بآليات عمل ملتابعتها.
واسلللتلللعلللرض امللللشلللاركلللون الللتللوصلليللات 
الثاث التي اشتملت عليها ورقة العنف 
التوصية  وهلللي:  فلسطني،  فللي  األسللللري 
حماية  قانون  إجنللاز  على  'العمل  األولللى 
العنف'، ومتت مناقشة هذه  األسللرة من 
قانون  املشاركني  معظم  فأيد  التوصية، 
تعارضه  عللدم  شريطة  األسلللرة،  حماية 
مراجعة  وضللرورة  السابقة،  القوانني  مع 
بنوده ومبرراته بتمعن ومتحيص، فيما 

العتراف  حاجة  هناك  أن  البعض  رأى 
الدولة بوجود العنف املوجه ضد النساء 
تللضللع مللؤسللسللات  أراضللليلللهلللا، وأن  داخللللل 
للرقابة على هذا املوضوع سواء مؤسسات 
حكومية أو غيرها.   اماالتوصية الثانية: 
فهي 'العمل على تضمني مفاهيم النوع 
في  األسللري  العنف  وقضايا  االجتماعي 
املراحل  مختلف  وفي  الدراسية  املناهج 
التعليمية، وأيد املشاركني تطبيق هذه 
الللتللوصلليللة كللذلللك، وأشلللللاروا إللللى ضلللرورة 
تضمينها من خال مفاهيم مثل احلقوق، 
األسللري. والعنف  واملللسللاواة،  والواجبات، 
تللطللويللر سياسات  الللثللالللثللة:  والللتللوصلليللة 
ضللمللان اجللتللمللاعللي واقلللتلللصلللادي وصللحللي 

تشجع النساء املعنفات على اتخاذ قرارات 
املللشللاركللني  وأكللللد  مبستقبلهن،  تللتللعلللللق 
االجتماعية  احلللمللايللة  تللوفلليللر  ضللللرورة 
حماية  في  دور  من  لها  ملا  واالقتصادية 
ومتللكللني الللنللسللاء املللعللنللفللات ملللن إعللللادة 

السيطرة على حياتهن.
يذكر بأن تدريبات مماثلة استهدفت 
السياسية سابقًا،  األحللزاب  ممثلني عن 
باإلضافة للوحدات املساندة في املجلس 
التشريعي، وذلك بعد مشاورات وتوصيات 
بأهمية دورها وتأثيرها على عمل املجلس 
التشريعي بشكل عام، كما ويتم التحضير 
ملناقشة آلية استكمال العمل مستقبًا مع 

ذات الفئات السابقة.

اعتقال طالبني من جامعة القدس
رام الله - جنيب فراج - اعتقلت القوات االسرائيلية طالبني بجامعة القدس في ابو ديس 
عند احد احلواجز العسكرية على مشارف مدينة رام الله . وتعمد اجلنود املرابطون عن حاجز 
جبع توقيف حافلة عمومية واجبروا الشابني على النزول منها واحتجزوهما ملدة ساعة قبل ان 

يتم نقلهما .
حركة  على  احملسوبني  من  وانهما  لاستجواب  مطلوبان  الشابني  ان  اسرائيلي  ناطق  وادعللى 

حماس . 

محافظ طوباس يلتقي وفودا تعليمية
جنني- علي سمودي- اكد مروان طوباسي محافظ طوباس واالغوار الشمالية على دور 

التعليم واملؤسسات التعليمية ملا لها من دور ريادي في تنشئة االجيال القدمة.
واشار طوباسي الى ضرورة اياء النشاطات الامنهجية اهمية خاصة، سيما وانها 
تعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلبة، كما انها تعمل على خلق وعي لدى الطلبة 

فيما يتعلق باالنتماء املجتمعي والوطني.
بنات  مدرسة  حللدة  كل على  مثلتها  تعليمية  لوفود  امللس،  استقباله  خللال  واكللد 
االحتياجات  توفير  ضللرورة  على  للبنني  الثانوية  طمون  ومدرسة  الثانوية  طمون 
ومختبرات  العلمية  باملخترات  واملتمثلة  املللدارس  في  التعليمية  للعملية  االساسية 
استعداد  التعليمية، معربا عن  العملية  اساسي في  لها دور  والتي  واملاعب  احلاسوب 
التعليمية  املؤسسات  احتياجات  لتأمني  املتاحة  االمكانيات  كافة  لتقدمي  احملافظة 

في احملافظة.
حتتاجها  التي  واملشاريع  االحتياجات  اهللم  املدرستني  ممثلو  استعرض  بللدورهللم، 

مدارسهم، مستعرضني اهم االجنازات والنشاطات التعليمية والامنهجية ملدارسهم.
وفي سياق متصل، التقى طوباسي وفدا من ابناء الطائفة املسيحية في املدينة، وبحث 
مع ابناء الطائفة اوضاعها، مؤكدا على وجود عاقات مترابطة بني اهالي احملافظة 

بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية.
املجتمع احمللي في  أبناء  والترابط بني  اإلخاء  ترابط عاقات  وأكد طوباسي على 

طوباس كافة. 


