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 نابلس - مدار للصحافة واالعالم -  شفاف، 
مل���اح، يعشق  فلسطني   ، ه���ادئ  م��ره��ف احل���س، 
وشواطئها، يحب السباحة، انه الفنان التشكيلي 
محمود غنامية، الذي ترك خيمة اللجوء ودخل 
فلسطني بعد العام 1996 ومكث في نابلس، وهو 
الذي أضاف   ، التنويري  للمنتدى  االن منتسب 
برسمه  آخ��ر  جماليا  بعدا  ج��دران��ه  بعض  على 

لوحة شاطئ عكا املتخيله في عقله ووجدانه.
لم ينس الفنان غنامية بلده صفورية التي 
سقطت عام 1948 مع باقي قرى وبلدات فلسطني. 
ويفتخر أنه أقام بعدها في سوريا في مخيم بوابة 
لكن  اليرموك،  القريب من تخوم مخيم  امليدان 
العوز والفقر والتشرد والفاقه لم يثن اصراره على 
حتقيق ذاته، فانتسب لكلية الفنون اجلميلة في 

جامعة دمشق وتخرج منها عام 1969 .
أقام عدة معارض في اجلزائر وتونس والسودان 
ومالطا، وكان االقبال اجلماهيري عليها كبيرا. وبيعت 

بعض لوحاته وُصدرت لكل من فرنسا وكندا.
 يجد غنامية نفسه داخل فلسطني، رغم أنه 
على  يصرف  كونه  التقاعدي  معاشه  من  يعاني 
أبنائه في اجلامعات. لكن رغم الفاقه، فلم يبخل 
في رسوماته، فقد رسم ملنتدى تنوير "جدارية 
لوحة  أمت  أن��ه  كما   ، وج��دان��ه  في  املتخيله  عكا" 
"راشيل كوري" وأضاف عليها جماال بحسه وذوقه 
اخلاص، وهو عبقري في رسم املعقد من الوجوه، 
بحيث يستنطقها بكل واقعية، وملكته الفنية في 
مزج االلوان مذهلة، لكن سرعة حتويل الرسم الى 

صوره تخالها أقرب الى الواقع هي االكثر ذهوال.

 الفنان التشكيلي محمود غنامية .. يجد نفسه في فلسطني

جنني -علي سمودي -  طالب مركز إعالم 
وال��دمي��ق��راط��ي��ة "شمس"  اإلن���س���ان  ح��ق��وق 
احلكومة املقالة في قطاع غزة إلى التوقف عن 
، لتعارضه  تنفيذ أحكام اإلع��دام في القطاع 
والقانون  اإلنسان  الدولية حلقوق  الشرعة  مع 
األساسي الفلسطيني قانون اإلجراءات اجلزائية 
رقم )3( للعام 2001 ، مؤكدا أن هذه األحكام 
تتطلب مصادقة الرئيس محمود عباس األمر 
اإلعدام  أحكام  على  املصادقة  إن  يعني  ال��ذي 
الوطنية  السلطة  ل��رئ��ي��س  ح��ص��ري  ح��ق  ه��و 
 )3( رقم  اجلزائية  اإلج��راءات  قانون  مبوجب 
للعام 2001، وأن أي تنفيذ حلكم إعدام بدون 
الرئيس هو إجراء مخالف لنصوص  مصادقة 

القانون األساسي وأحكام القانون.
جاء ذلك جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره 
والدميقراطية  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  إع���الم  م��رك��ز 
ال��ع��امل��ي ملناهضة  ال��ي��وم  مل��ن��اس��ب��ة   ، "ش��م��س" 

عقوبة اإلعدام.
وثمن املركز موقف الرئيس محمود عباس 

لعدم  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  رئيس 
ال��ت��ص��دي��ق ع��ل��ى أح���ك���ام اإلع����دام.م����ن خالل 
الدستورية،ولتشكيله  صالحياته  استخدام 
ب���ع���ض ال���ل���ج���ان ل�����دراس�����ة ب���ع���ض ال���ق���وان���ني 
ال��ت��م��ي��زي��ة،وف��ي م��ق��دم��ت��ه��ا ق���ان���ون األح����وال 

الشخصية.
إن  ف��ي بيانه على  م��رك��ز "ش��م��س"  وش���دد 
القتل  ال��رد على  في  الكامنة  اإلع��دام  عقوبة 
تدل  اإلج���رام  ل��ردع  شرعية  كوسيلة  بالقتل 
مواجهة  ف��ي  املختصة  ال��س��ل��ط��ات  ع��ج��ز  ع��ل��ى 
أسباب اإلجرام وعلى عدم قدرتها على القضاء 
على أسبابه. فقبل أن تقتص السلطات املعنية 
عن  تفتش  أن  يقتضي  اجل��رمي��ة،  ف��اع��ل  م��ن 
والعائلية  واالجتماعية  الشخصية  األسباب 
التي دفعته إلى ارتكاب جرميته وان تتصدى 
الدولة لها معتمدة سياسة الدفاع االجتماعي 
ومحاربة  البطالة  مبعاجلة  املجتمع  أم��ن  عن 
الصحي  الوضع  وبتحسني  واملفسدين  الفساد 
املعيشي  مستواه  وب��رف��ع  للفرد  واالجتماعي 

وب��ت��أم��ني ال��ش��روط ال��الزم��ة وال��ي��وم��ي��ة حلياة 
اجتماعي  وضمان  عمل  لإلنسان،من  طبيعية 
راق وحرية رأي وسالمة جسدية بالتنقل على 
حلياة  الالزمة  الشروط  من  وغيرها  الطرقات 
كرمية للفرد. مما يساعد على مواجهة أسباب 

اإلجرام والقضاء عليها. 
أن عقوبة اإلع��دام متثل  املركز على  وأك��د 
أحد أهم صور ومظاهر انتهاك احلق في احلياة، 
ولهذا يجب إال يعود الفعل اإلجرامي، وبغض 
النظر عن طبيعته وقسوته، إلى احلكم بإنهاء 
حياة املجرم لكون احلق في احلياة حقًا مقدسًا 
محاًل  ي��ك��ون  أن  ي��ج��وز  وال  ي��ص��ان،  أن  ي��ج��ب 
والعقاب.  التجرمي  نطاق  في  حتى  للمساومة 
ب��ق��س��وة وع��ل��ى وجه  ال��ع��ق��وب��ة تتسم  ه���ذه  إن 
ح���اط ب��ك��رام��ة اإلن���س���ان، ك��م��ا أن��ه��ا مت��ث��ل أحد 
مظاهر العقوبات القاسية نظرًا لأللم النفسي 
واجلسدي الذي يتعرض له املدان بهذه العقوبة 
السابقة على تنفيذ هذه  الفترة  سواء خالل 

العقوبة أو حال تنفيذها.

ملناسبة اليوم العاملي ملناهضة عقوبة اإلعدام 

»شمس« تطالب احلكومة املقالة بالتوقف التام
عن تنفيذ أحكام اإلعدام في قطاع غزة

وّذكر مركز "شمس" في بيانه بأن عقوبة 
التي ال ميكن  الوحيدة  العقوبة  اإلع��دام هي 
التراجع عنها بعد تنفيذها، فال مجال للعودة 
املمارسة  أن  كما  نتائجها.  إلل��غ��اء  ال���وراء  إل��ى 
العملية أثبتت بأن السياسة اجلزائية القائمة 
العزل للمجرم، لم  أو  على مفهوم االستئصال 
اجلرمية  معدالت  ارتفاع  بدليل  موفقة  تكن 
اجلزائية  تتبنى منظومتها  التي  ال��دول  لدى 
خلريطة  املتبع  يستطيع  بل  العقوبة،  ه��ذه 
اجلرمية على صعيد شتى دول العالم الوقوف 
على ارتفاع معدالت اجلرمية في الدول التي 
التي  الدول  تتبنى عقوبة اإلعدام قياسًا مع 

ألغت هذه العقوبة.
وفي نهاية بيانه الصحفي دعا مركز "شمس" 
بالسجن  اإلع���دام  عقوبة  عن  االستعاضة  إل��ى 
املؤبد ،وإلى ضرورة  نشر وتعزيز ثقافة التسامح 
ع��ل��ى ال��ص��ع��ي��د امل��ج��ت��م��ع��ي ،وب���ض���رورة تعديل 
بعقوبات  واستبدالها  املخفف  والعذر  القوانني 
االئتالف  وم��ن��اص��رة  تقوية  أخ��ر،وإل��ى ض���رورة 
العربي  ملناهضة عقوبة اإلعدام،وأيضا االئتالف 
الفلسطيني. وبضرورة إلغاء عقوبة اإلعدام من 
التشريعات الفلسطينية، والى القيام مببادرات 
محلية وتنظيم ندوات وأنشطة مختلفة لتوعية 
أفراد املجتمع ،وبضرورة توقيف تنفيذ عقوبة 

اإلعدام وإلغائها نهائيا.

املؤمتر  فعاليات   ، امس  انطلقت  الله-  رام 
الدولي الذي ينظمه مركز عالج وتأهيل ضحايا 
التعذيب، بالتعاون مع املركز االسترالي للعالج 

الروائي واالجتماعي . 
:"العالج  عنوان  حتت  املؤمتر  ه��ذا  ويأتي 
تدريبية  دورات  لسلسلة  استكماال   ، الروائي" 
قام بها املركز خالل السنوات االخيرة لتأهيل 
مدربني دوليني في هذا املجال، وقد مت ابتكار 
هذا العالج والعمل عليه منذ ما يقارب اخلمسة 

عشر عاما. 
االول  التعذيب  ضحايا  م��رك��ز  ويعتبر 
ف���ي ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ال����ذي اس��ت��خ��دم هذه 
في  اه��م��ي��ت��ه  وت��أت��ي  ال���ع���الج،  ف��ي  التقنية 
السياق الفلسطيني ملا له من دور في اعادة 
سرد الشخص حلكايته وتاريخه وقيمه وان 
مهمة  وه��ي  املختلفة  رواي��ت��ه  بعناصر  يلم 

االحتالل  حتت  قصتنا  صياغة  اع��ادة  في 
مبنظورنا اخلاص.

وشارك في هذا املؤمتر ، وفود من استراليا، 
النرويج، بريطانيا، كندا، نيوزلندا، باالضافة 
الى الطاقم الفلسطيني املؤهل في هذا املجال، 
اخلمسني.  يقارب  ما  احلضور  بلغ عدد  وقد 
وافتتح فعاليات املؤمتر ، بكلمة ترحيبة من 
الدكتور محمود سحويل الرئيس التنفيذي 
ملركز ضحايا التعذيب، ثم  حتدثت السيدة 
ش��ي��ري��ل م��ن امل��رك��ز االس��ت��رال��ي ع��ن العالج 
ال���روائ���ي وت��اري��خ��ه واه��م��ي��ت��ه ف��ي��م��ا حتدث 
الطاقم  ع��ن  ذات��ه  امل��رك��ز  م��ن  ديفيد  السيد 
في  شهادة  على  واحلاصل  املركز  لدى  املؤهل 
النوعي  التحول  الى  اشار  حيث  املجال،  هذا 
في امكانيات املعاجلني الذين قاموا بتطوير 
الفلسطيني ضمن  بالسياق  تقنيات خاصة 

ال��ع��الج، وب���دؤا بتدريب ط��واق��م اخرى  ه��ذا 
محلية واقليمية . 

واكدت االخصائية االكلينيكية نهاية ابو 
ريان من مركز ضحايا التعذيب ، مدى فاعلية 
وج����دوى ت��ق��ن��ي��ات ه���ذا ال��ع��الج ف��ي مساعدة 
الناجني من التعذيب والعنف املنظم وان هذا 
العالج انعكس ايجابا على احلاالت التي تلقت 
املؤمتر  فعاليات  وتستمر    . امل��ذك��ور  ال��ع��الج 
اخلبرات  لتبادل   ، القادم  اخلميس  يوم  حتى 
باالضافة  املركز،  وطاقم  املشاركة  الوفود  بني 
الى مشاركتهم في تدريب اخصائيني جدد من 

عدة مؤسسات تعمل في هذا املجال . 
ال��وف��ود ج��ول��ة ميدانية في  وس���وف جت��ري 
مناطق مختلفة في الضفة لاللتقاء بأشخاص 
تلقوا ال��ع��الج ال��روائ��ي وك��ي��ف اس��ه��م ذل��ك في 

اعادتهم الى حياتهم الطبيعية.

انطالق فعاليات املؤمتر الدولي
ملركز ضحايا التعذيب في رام الله


