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دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة صلح جنين 

التاريخ : 2013/2/11

الرقم : 2013/13 حقوق صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى الحقوقية 
رقم 2013/13 لتبليغ المدعى عليهم )1و2و3(  بالنشر/

) صاب���ر عبد الله ص���ادق جرادات، رافع عبد الله ص���ادق جرادات، زياد صدقي عب���د الله جرادات( 
وجميعه���م م���ن زبوبا قضاء جنين ومجهولي مح���ل اإلقامة حاليا ، يقتض���ي حضوركم الى هذه 
المحكمة يوم 2013/4/9 للنظر في الدعوى التي اقامها عليكم المدعي : بسام إمبدى سليم مقالده 
من زبوبا قضاء جنين وكيلة المحامي : مصطفى حمارش���ه – جنين، والتي موضوعها ملكية ومنع 
معارضه ، ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة واإلطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام الماده 
)62( من قان���ون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم )2( لس���نه 2001 فإنه يقتضي عليكم 
تقديم الئحه جوابية خالل  خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغكم بالنشر وإذا لم تحضروا  ولم ترسلو 

وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا.

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين 

حكم عبادي

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
رقم المعاملة :204 /2013
 التاريخ: 2013/3/14

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس
يعل���ن إلطالع العموم بأنه تقدم إلى هذه الدائرة احمد غس���ان ع���وده دواس   من  بلدة طوباس 

بصفته الوكيل 
بموجب الوكالة الخاصة رقم )108/2013/585( الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2013/3/13

وذل���ك لتقديم معاملة بيع / رق���م204 /ج/2013 على قطعة األرض رقم)17(من الحوض )17( من 
أراضي طوباس 

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مده ال تتجاوز عش���رة أيام من 
تاريخ النشر وإال  سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون .

اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: احمد غسان عوده دواس , امين ناجح فايق خراز 
اسم الموكل ) المالك (: رانيا رسمي جميل صوافطة 

اسم المشتري: ريموند فريد يوسف عازر 

                                                                                  دائرة تسجيل أراضي محافظة طوباس

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة استئناف رام الله

التاريخ: 2013/3/10

مذكرة دعوى مستأنف عليهم بالنشر
صادرة عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى 

االستئنافية رقم 43 / 2013
الى المستأنف عليهم: 1 - روزا ريوس المعروفة روزي داود / بيرزيت / رام الله

2 - سليمان داود شاهين شاهين المعروف باسم شاهين داود / بيرزيت / رام الله

3 - جون داود شاهين شاهين المعروفة باسم جون داود / بيرزيت / رام الله

نعلمك���م ان القرار الصادر بحقكم عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 174 / 2006 
قد تم استئنافه من قبل المستأنفين 1 - وزارة االوقاف والشؤون الدينية 2 - وداد محمد ابراهيم 
ش���اهين بواس���طة وكيلهما المحامي احمد عوض الله وموضوع االس���تئناف وهو الطعن بالقرار 
الص���ادر بتاري���خ 24 / 12 / 2012 في الدعوى الحقوقية 174 / 2006 بداية رام الله والمتضمن بعدم 
قبول انضمام المس���تأنفه الثانية الى ذات الدعوى وبذات الوقت رد الدعوى مع المصاريف ومائة 

دينار اتعاب محاماة وقد عين االستئناف يوم االثنين 29 / 4 / 2013.

ويج���وز لكم تقديم الئحة جوابية خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ تبليغكم بالنش���ر باحدى 
الصح���ف المحلية عمال بالمادة )212( م���ن قانون اصول المحاكمات المدني���ة والتجارية رقم )2( 
لسنة 2001. واذا لم تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.

دريد عرار

رئيس ديوان محكمة االستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 266 / ج / 2013

التاريخ: 14 / 3 / 2013

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم السيد عامر عدنان حسن ياسين وذلك 
بصفت���ه وكيال بموجب الوكالة العامة رق���م س ٨62 / ص 100 / 2009 تاريخ 11 / 6 / 2009 الصادرة 
عن س. ف. االردن وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ٥ حوض رقم ٨4٨9 من اراضي ذنابة، فمن 
له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم خالل فترة عشرة 
ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب االصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(                            اسم الوكيل

محمد وخليل ورياض وعمر                    عامر عدنان حسن ياسين

اوالد ابراهيم مصطفى عبد الوهاب

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 26٨ / ج / 2013

التاريخ: 14 / 3 / 2013

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تس���جيل اراضي طولكرم الس���يد وائل عاهد عبد الرحمن غانم 
وذل���ك بصفته وكيال بموج���ب الوكالة الدورية رق���م س 1091 / 2013 / ٥2 تاري���خ 24 / 2 / 2013 
الص���ادرة عن عدل طولكرم وذلك بمعاملة بي���ع على القطعة رقم 31 حوض رقم ٨674 من اراضي 
دير الغصون، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل اراضي طولكرم 
خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب 

االصول والقانون.

اسم الموكل )المالك(                            اسم الوكيل

محمد مصطفى عبد اللطيف غانم                وائل عاهد عبد الرحمن غانم

جعفر »احمد صالح« حسين ابو حسنة

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين

السلطة القضائية

دائرة تنفيذ نابلس

الرقم: ٥37 / 2013

التاريخ: 10 / 3 / 2013

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم ٥3٧ / 2013

الى المحكوم عليه: مطيع تيس���ير سليمان بنا - نابلس - شارع فيصل - اسفل البلور ومقيم داخل 
الخط االخضر حاليًا.

يجب عليك ان تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخبار التنفيذي هذه في 
ه���ذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رق���م ٥37 / 2013 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة مالية بقيمة 364٨ ش���يكال بموجب شيك لصالح المحكوم له شركة جاال ايس 
كريم للبوظة والمثلجات واذا انقضت هذه المدة فس���تضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب 

االصول والقانون بحقك.

مع االحترام،

مأمور التنفيذ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
رقم الملف: 6٥٨ / ج / 2013

التاريخ: 13 / 3 / 2013

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله الس���يدة س���هام اس���عيد عيسى كيلة وذلك 
بصفت���ه وكيال دوريا  بموجب الوكالة الدورية رقم 193٨6 / 2012 الصادرة من كاتب عدل رام الله 
وذل���ك بمعاملة بيع على القطعة 1 حوض رقم 14 والقطعة رقم 267 حوض رقم 1٨ والقطعة رقم 
166 حوض رقم 6 والقطع رقم 66 + 10٥ حوض رقم 10 من اراضي بيرزيت، فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل )المالك(                            اسم الوكيل

سليمان عصفور شحادة شاهين                  سهام اسعيد عيسى كيلة

نعيم عصفور شحادة شاهين                     سهام اسعيد عيسى كيلة 

دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي

دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
رقم الملف: 666 / ج / 2013

التاريخ: 14 / 3 / 2013

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله الس���يد خليل جورج خليل غاوي وذلك بصفته 
وكي���ال دوري���ا  بموجب الوكاالت الدوري���ة ارق���ام 1043 و1044 و10٥9 و106٨ تاريخ 10 / 3 / 2013 
تصديق وزارة العدل الفلس���طينية وذلك بمعاملة بي���ع على القطع 91 + 93 حوض رقم 16 باطن 
اله���وى من اراضي رام الله، فمن ل���ه اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي 
خالل فترة عش���رة ايام من تاريخ نش���ر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم الس���ير بالمعاملة حس���ب 

االصول ووفقا للقانون.

اسم الموكل )المالك(                            اسم الوكيل

بهيج ناصر ناصر العجلوني                     خليل جورج خليل غاوي

تريز ناصر ناصر العجلوني

عيسى ناصر ناصر العجلوني

ملكه ناصر ناصر العجلوني

دائرة االراضي رام الله

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

اعالن صادر

عن اللجنة االقليمية لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تغيير العديد من االستعماالت الى استعماالت اخرى 

وتعديل مسارات طرق والغاء طرق وتوسعة طريق من 12م الى 14م وتنظيم طرق بعرض 12م وفقًا 
للمخططات المعلنة رقم المشروع 1٥٧2 / 2 / 2012

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة رام الله والبيرة عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي لغايات تغيير 
العديد من االستعماالت الى اس���تعماالت اخرى وتعديل مسارات طرق والغاء طرق وتوسعة طريق 
من 12م الى 14م وتنظيم طرق بعرض 12م وفقًا للمخططات المعلنة رقم المش���روع 1٥72 / 2 / 2012 
لالعتراضات والمتعلق بالقطع ذوات االرقام )12، 13، 16، 1٨، 19، 3٨، 39، 40، 41، 42، 43، ٥0، ٥3، ٥4، 
٥٥ / 1، ٥٥ / 2، ٥6، ٥7، 62، 63، 64( ح���وض رق���م )٥( ظهر عواد والقطع المجاورة ذوات االرقام )4، ٥، 
6، 7، ٨، 9، 10، 11، 14، 1٥، 17، 19، 37، 44، 49، ٥1، ٥2، ٥٨، ٥9، 60، 61، 6٨، 69، 70، 71( حوض ٥ ظهر 
عواد من اراضي س���ردا وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر اللجنة المحلية للتنظيم 
والبن���اء لقرى س���ردا - ابو قش - وفي مقر مديري���ة الحكم المحلي / محافظ���ة رام الله والبيرة وذلك 
اس���تنادا للمواد )20، 21، 26( من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم )79( لس���نة 1966 ويجوز 
الي ش���خص وألي سلطة او مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
او اعتراضاته���م على المش���روع معنونة ال���ى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ش���هر واحد 
من تاريخ اعالن االيداع بالجريدة الرس���مية وجريدتي���ن محليتين وتدعم االعتراضات او االقتراحات 

المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.

صفوان الحلبي

رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء

في محافظة رام الله والبيرة

في انطالق أعمال مؤتمر "الهوية الثقافية ومخاطر االنشطار واألسرلة" بـ "العربية األميركية" 

توليف عــلــى  قــــادرة  ثــقــافــة  لتشييد  ــو  ــدع ت ــبــرغــوثــي  ال
الثقافي ــنــشــاط  ال مــســاحــات  بــتــعــدديــة  يــعــنــى  نــســيــج   

جني���ن - محمد بالص: ش���ددت وزيرة 
الثقافة، س���هام البرغوث���ي، أمس، على 
ضرورة تش���ييد بنية ثقافية قادرة على 
توليف نس���يج ثقافي يعن���ى بتعددية 
مساحات النش���اط الثقافي الفلسطيني، 
خصوصًا بعد حصول فلسطين على دولة 

بصفة مراقب في هيئة األمم المتحدة.
التراب���ط  تعزي���ز  أهمي���ة  وأك���دت، 
الثقاف���ي واالجتماعي، م���ن خالل تعزيز 
فلس���طينيي  بين  التواص���ل  وتوس���يع 
الوطن والشتات، مش���يرة، إلى أن الوزارة 
وضعت عدة برامج في سبيل تحقيق تلك 
آليات  لخلق  األهداف، وتس���عى جاهدة 
ديناميكية رغ���م الصعوبات التي تحول 

دون ذلك.
وكان���ت البرغوث���ي، تتح���دث خ���الل 
االحتفال بانطالق أعم���ال مؤتمر بعنوان 
الوطني���ة ومخاطر  الثقافي���ة  "الهوي���ة 
نظمته  واألس���رلة"،  الداخلي  االنش���طار 
ووزارة  األميركي���ة  العربي���ة  الجامع���ة 
الثقافة، تح���ت رعاية البرغوثي، ورئيس 

الجامعة، أ د.محمود أبو مويس.
وقالت: "إن فلسطين وهي تؤصل يومًا 
للثقافة الوطني���ة، إنما هي بذلك تؤصل 
أله���م عناصر مكون���ات الهوية الوطنية 
النضالية لش���عبنا، وهي تش���ير بوضوح 
جل���ي إل���ى "أن ثقافتنا كان له���ا الدور 
األكبر في رفد وتغذية الثقافات العربية 

والعالمية".
وأضاف���ت: إن انعق���اد ه���ذا المؤتمر 
ف���ي "العربية األميركي���ة"، يؤكد صواب 
ال���وزارة بأهمية دور المؤسس���ات  رؤية 
العم���ل  اس���تنهاض  ف���ي  التعليمي���ة 
الثقافي، مش���يرة إلى ض���رورة التكامل 
والمؤسس���ات  ال���وزارة  بي���ن  الوطن���ي 
التعليمية وفي المقدمة منها الجامعات.
وتابع���ت: "إن العمل الثقاف���ي ما زال 

يتسم بالموس���مية، لكننا نؤكد إصرارنا 
وعزمنا عل���ى المضي قدم���ًا في تحقيق 
أهدافن���ا من خالل تفعيل ش���راكتنا مع 
المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات 
التي تعتبر المركز الفاعل لنش���ر األفكار 
اإلبداعي���ة القادرة على تحقيق المطلوب 

شعبيًا".
وأش���ادت البرغوثي بالجهود العظيمة 
الذي تبذلها أس���رة الجامعة في س���بيل 
المطلوبة  والنوعي���ة  الج���ودة  تحقي���ق 
في التعلي���م العالي، واخت���راق الحدود 
المصطنع���ة الت���ي فرضه���ا االحت���الل، 
ومد جس���ور اللحم���ة مع أبناء الش���عب 
الفلس���طيني في الداخ���ل، واحتضانها 
للطلب���ة م���ن جمي���ع أرج���اء فلس���طين 

التاريخية.
وأك����دت أن انطالق ه����ذا المؤتمر األول 
في احتفاالت يوم الثقافة الفلس����طينية 
لهذا العام م����ن العربي����ة األميركية، جاء 
تكريمًا لدورها الرائد ولسعيها الدائم في 
اإلسهام من خالل شراكتها اإلستراتيجية 
م����ع الوزارة لنش����ر الرواية الفلس����طينية، 
وتحقيق الوعي الثقافي، وتسليح األجيال 
الش����ابة بأدوات الصمود المتنوعة، والتي 
ب����األرض  والتمس����ك  التعلي����م  أهمه����ا 
واالنتم����اء إليها، والحفاظ عل����ى هويتها 
الثقافية التراثي����ة واألدبية لنقل الرواية 

الفلسطينية جياًل بعد جيل.
وكان ف���ي اس���تقبال البرغوث���ي خالل 
زيارتها الجامع���ة، إلى جانب أبو مويس، 
د.نظام  المجتمعي���ة،  للش���ؤون  نائب���اه 
ذياب، ولشؤون التخطيط والتطوير، أ. د. 
حسن حنايشة، ومساعد رئيس الجامعة 
للش���ؤون اإلداري���ة والمالي���ة، مدير عام 
ش���ركة الجامعة، فالح أبو عرة، ومس���اعد 
رئي���س الجامع���ة للعالق���ات الدولي���ة، 
د. مفي���د قس���وم، وعميد كلي���ة العلوم 

مشاركون في المؤتمر.

واآلداب، د. عب���د الرحمن أبو لبدة، ومدير 
العالقات العامة، فتحي اعمور.

وأش���اد أبو موي���س، بدور ال���وزارة في 
الحف���اظ على الهوي���ة الوطنية، وتعزيز 
الفلس���طينية، وترسيخ  للرواية  االنتماء 
الحق في قل���وب ووجدان أبناء الش���عب 
وأجياله الشابة، وذلك من خالل التمسك 

بالبعد الثقافي واألدبي والروائي.
بعد ذلك، بدأت أعمال المؤتمر بحضور 
مدير الثقافة في جني���ن، عزت أبو الرب، 
وعم���داء الكليات وأس���اتذتها وطلبتها، 
ومجموعة من الشعراء واألدباء والمثقفين 
والكتاب، وممثلي المؤسس���ات الوطنية 

والرسمية والشعبية.
وافتت���ح أب���و مويس المؤتم���ر، بكلمة 
ق���ال فيه���ا، "إن الثقاف���ة والعلم عنوان 

للحضارة، ووطننا فلسطين غني بثقافته 
وتراثه وروايته وحكايته الوطنية، والتي 
يجب الحفاظ عليه���ا وتناقلها جياًل بعد 
اآلخر، وحمايتها من الطمس والتهميش 
والس���رقة من قب���ل االحت���الل، باعتبارها 
الس���باقون  م���ن أجدادنا، ونحن  موروثنا 
في الثقافة والعل���م، ولدينا من الطاقات 
البشرية ما يؤهلنا لنثبت ألنفسنا وللعالم 
أجمع أننا ش���عب له تاريخ وحضارة ومن 

أعظم الشعوب التي عرفتها األرض".
وتخللت المؤتمر، جلستان للنقاش أدار 
األول���ى التي تضمنت ث���الث أوراق عمل، 
أس���تاذ اإلعالم في الجامعة، س���عيد أبو 
معال ال���ذي قال، إن الحدي���ث عن ثنائية 
الهوي���ة والثقافة في ه���ذه المرحلة من 
عمر القضية، يش���كل أم���را بالغ الضرورة 
والحساس���ية في ظ���ل التح���والت التي 
تش���هدها الهوية الوطنية بفعل عملية 
السالم ووجود حركات اإلسالم السياسي، 
مشيرا إلى أن الهوية أصبحت تعاني من 

تشرذم وانشطار.
وفي ورقة العمل األولى خالل الجلس���ة 
والت���ي جاءت بعنوان" ماذا تعني الهوية 
الثقافية"، قال أستاذ الثقافة العامة في 
العربية األميركية، د. جمال حنايشة، إن 
الهوية كل ما يش���خص الذات ويميزها، 
وفي األساس تعني التفرد، وهي السمة 
الجوهرية العامة لثقاف���ة من الثقافات، 
وليس���ت منظوم���ة جاه���زة ونهائي���ة، 
المس���تقبل،  وإنما مش���روع مفتوح على 
ومتشابكة مع الواقع والتاريخ، ووظيفتها 
التلقائي���ة تكم���ن ف���ي حماي���ة الذات 
التعرية  م���ن عوامل  والجماعية  الفردية 

والذوبان".
وف���ي مداخلت���ه، ق���دم الش���اعر مفلح 
طبعون���ي، م���ن مؤسس���ة توفي���ق زياد، 
شرحا حول الممارسات اإلسرائيلية التي 

شهدتها مرحلة النكبة.
وقال طبعوني، "إنه ال يوجد احتالل على 
وجه األرض قام بسرقة ممنهجة متعمدة 
كما فعل االحتالل اإلس���رائيلي وما رافق 
العمليات العس���كرية من قيام الجماعات 
والروايات  المكتبات  بسرقة  الصهيونية 
الفلسطينية وحرق بقية الوثاق والكتب، 
وما تال ذلك من قيام إس���رائيل بتسويق 
الكتب والروايات الفلس���طينية على أنها 
ثقاف���ة االحت���الل الت���ي تؤك���د أحقيته 

باألرض".
أم���ا المحاض���ر ف���ي جامع���ة القدس 
المفتوح���ة، د. عم���ر عتيق، فق���دم ورقة 
عمل ح���ول تأثي���ر المصطل���ح اإلعالمي 

الفلس���طينية، تناول فيها  الهوية  على 
لس���عي  الحية  األمثل���ة  م���ن  مجموع���ة 
المؤسسة اإلعالمية اإلسرائيلية والغربية 
لتش���ويه الثقاف���ة الفلس���طينية، منها 
تس���ويق مصطلح "األصولية اإلس���المية" 
"اإلرهاب"، وذلك بهدف  وربطه بمصطلح 
تضليل العالم، وإظهار التطرف على أنه 

أصل اإلسالم ومحور عقيدته.
وبين عتي���ق، دور المصطل���ح اإلعالمي 
ف���ي تهويد القدس من خالل اس���تخدام 
وال���ذي  العاصم���ة"  "ش���رقي  مصطل���ح 
ينطوي عليه داللة بأن القدس الش���رقية 
الت���ي احتل���ت ع���ام 1967 ه���ي منطقة 
جغرافية تقع ش���رق العاصمة الغيا بذلك 
البع���د الديني للمقدس���ات اإلس���المية 

والمسيحية.
وافتتح الجلس���ة الثانية التي تضمنت 
ورقت���ي عمل، مس���اعد رئي���س الجامعة 
مفي���د  الدكت���ور  الدولي���ة،  للعالق���ات 
قس���وم، بكلمة تحدث فيها عن الهيمنة 
األميركية واإلس���رائيلية من خالل اإلكراه 
والرغبة، واحت���الل األرض بالقوة، وإبهار 
اإلس���رائيلية  بالمنتج���ات  المواطني���ن 
واألميركية ودور ذلك في س���حق الثقافة 

الوطنية وطمس الهوية الفلسطينية.
وفي الورقة األولى في الجلس���ة والتي 
حملت عنوان "الهوية الفلس���طينية إلى 
أين"، قال المحاضر في جامعة بيت لحم، 
األستاذ نافذ الرفاعي، إن العامل الرئيس 
ال���ذي حافظ على الهوية الفلس���طينية، 
يكمن في تأثير التاريخ الش���فوي والذي 
أثب���ت قدرته عل���ى التمس���ك بالثقافة 

والتاريخ والرواية الوطنية.
أما الورقة الثاني���ة التي جاءت بعنوان 
للفلس���طينيين  الجماعي���ة  "الهوي���ة 
ومجابه���ة االنقس���ام"، فق���ال المحاضر 
في قس���م العلوم السياسية في جامعة 
حيفا، الدكتور أس���عد غان���م، إن الوضع 
الفلسطيني الحالي يتطلب تغييرا جذريا 
ومراجع���ة لركائز العمل السياس���ي في 
إلى  االعتبار  الماضية، وإعادة  الس���نوات 

المبادئ المعبرة عن الهوية الجماعية.
وأضاف، إن للفلسطينيين جميعا ودون 
اس���تثناء القول الفصل في قبول أي حل 
لقضيتهم أو رفضه، وال يمكن ألية جهة 
كانت أن تف���رض عليهم حال دون الرجوع 

إليهم على اختالف أماكن إقامتهم.
وبعد انتهاء جلس���ات المؤتمر، كرمت 
وزيرة الثقافة الش���اعر واألديب الدكتور 
وليد جرار بعد اختياره لش���خصية جنين 

الثقافية للعام 2013.

في ورشة نظمها مركزا "شمس" و"جنيف" بمشاركة المحافظ ورجال العشائر 

جنين: توصية بصياغة خطة وطنية إستراتيجية 
للوصول إلى مجتمع خال من العنف

جني���ن - محمد بالص: دعا مش���اركون في ورش���ة عمل 

نظمها مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، 

بالتع���اون مع مرك���ز "جنيف" للرقاب���ة الديمقراطية على 

القوات المسلحة، ورجال العشائر في محافظة جنين، أول 

م���ن أمس، إلى صياغة خطة وطنية إس���تراتيجية تضمن 

الوصول إلى مجتمع خال من العنف.

وقال المب���ادرون إلى تنظيم هذه الورش���ة، إنها جاءت 

في إطار مش���روع "النوع االجتماعي والسلم األهلي"، الذي 

ينف���ذه مركزا "ش���مس" و"جنيف" ف���ي محافظات جنين، 

والخلي���ل، وبيت لحم، وذلك بحض���ور محافظ جنين طالل 

دويكات، ومديرة المش���روع من مرك���ز "جنيف"، غارونس 

ستتلر، والمحامي فادي توما، وياسمين صالح، من المركز 

نفس���ه، ومدي���ر مركز "ش���مس"، د. عمر رحال، ومنس���قة 

المشاريع، ميادة زيداني.

م���ن جهته، ق���ال دوي���كات، إن جنين كان���ت من أكثر 

محافظ���ات الوطن تضررا من ويالت غياب الس���لم األهلي، 

مش���ددًا على ض���رورة أن تلعب العش���ائر دورا مهما في 

تعزيز الس���لم األهلي، ومنع وق���وع الجريمة، فيما يعتبر 

القض���اء الفيصل في األمر، مش���يرًا إلى أن أخطر ما يهدد 

المجتمع والمشروع الوطني هو العودة إلى مربع الفوضى 

واالنفالت األمني، ما ش���أنه أن يلق���ي بظالله الثقيلة على 

السلم األهلي واألمن والنظام العام.

واعتب���ر دوي���كات، أن الوص���ول إل���ى الس���لم األهلي، 

ليس فقط من مس���ؤولية المحافظ���ة، وإنما يجب تضافر 

جهود الكل من محافظة ومؤسس���ة أمنية ورجال عش���ائر 

ومؤسسات المجتمع المدني.

وخل���ص إلى الق���ول، "إن البل���د تعمر بالس���لم األهلي 

والنظام والقانون".

من جانبه، أشاد رحال بمساعي المحافظة إلحالل السلم 

األهل���ي، وحرصها على التعاون م���ع كافة فئات المجتمع 

واألمن ورجال العشائر لتحقيق هذا الهدف.

بدورها، قالت ستتلر، إن كل األفكار التي سيتم طرحها 

س���تؤخذ بعي���ن االعتبار للوص���ول إلى مجتم���ع خال من 

العنف خالل ال� 15 سنة القادمة، وفي نهاية هذه الورش 

والمنتديات س���يكون هناك مؤتمر كبي���ر يجمع بين كل 

المشاركين في رام الله في نهاية شهر نيسان، أو أيار.

فيم���ا قدم توما ش���رحًا عن مش���روع الن���وع االجتماعي 

والسلم األهلي. 

وقال أحد رجال العش���ائر، إن األفراد في محافظة جنين 

يعيش���ون في مجتمع يحمل بين ثناياه السيئ والحسن، 

منوهًا بعد وجود عنف منظم في جنين.

وأكد، أن المرأة في جنين تحظ���ى باحترام ولكن هناك 

ظلما تعاني منه ويختلف بش���كل نس���بي من منطقة إلى 

أخرى ومن حالة إلى أخرى.

وعبر آخر، عن اعتقاده بأن رجال العشائر يعانون من ظلم 

واق���ع عليهم من القضاة ال���ذي يعتبرونهم ال يحتكمون 

للقانون، ويحلون المشاكل دون الرجوع إلى القانون.

ورأى، أن القان���ون حت���ى يأخذ مجراه، فإن���ه يحتاج إلى 

الوق���ت الكبير وبالتال���ي إضاعة حقوق الن���اس، أما رجال 

العش���ائر فإنهم يعملون على حل المش���كلة على الفور، 

بحي���ث ال تأخذ الوقت الذي يأخ���ذه القضاء، وتمنع الحقد 

بين الناس.

وتط���رق ثالث، إلى العنف ضد الم���رأة كحاالت فردية، في 

وق���ت لم ينكر فيه وجود حاالت تح���رش في األماكن العامة، 

وهو تحرش مرتبط بمفهوم الشرف أكثر من مفهوم العنف.

ولف���ت، إلى وجود إحصائيات لدى رجال العش���ائر حول 

أس���باب العنف ضد المرأة، والتي تتمثل باالستيالء على 

الراتب، والحرمان من اإلرث، أو العنف بسبب عدم التوافق 

بين الطرفين.

وقال أحد رجال العش���ائر: إن أف���راد المجتمع يتدخلون 

لحماية المرأة والدفاع عن قضايا الشرف إذا تطلب األمر. 

ورأى، أن السلم األهلي يش���مل كل أفراد المجتمع بمن 

فيهم المرأة، وأن مؤسس���ات المجتمع تحرص على المرأة 

والرج���ل وال تقف إلى جانب أحد معين، الفتًا إلى أن المرأة 

تش���غل العديد من المناصب، وحقوقها اإلرثية مضمونة 

لدى الجميع ولكن توجد إشكالية في التطبيق.

واتفق رجال العش���ائر، على أن الظل���م واقع على المرأة، 

وذلك من خالل ارتفاع ح���االت الطالق، وانتقاص حقوقها 

في العمل واألجور.

وأجمعوا، على أن الظلم يقع على المجتمع بأس���ره إذا ما 

وقعت الم���رة تحت الظلم الناجم عن الع���ادات والتقاليد 

البالية، والفهم الخاطئ للقضايا الشرعية.

وفي نهاية الورش���ة، اقترح رجال العشائر عدة خطوات 

للوصول إلى مجتمع خال م���ن العنف، من أبرزها الوصول 

إلى حالة األمن الش���خصي ضد الس���رقات، وتوفير فرص 

عمل للش���باب، والقضاء على البطال���ة، واالهتمام بتربية 

األوالد والتنشئة على احترام المرأة، وتعزيز ثقافة قبول 

اآلخر من خالل التربية والمدارس.

وأوص���وا، بض���رورة تثقي���ف الم���رأة بحقوقه���ا وليس 

تحريضه���ا على الرجل، وزيادة وعي الطرفين حول أهمية 

الحي���اة الزوجية وتفه���م كل طرف لطبيع���ة اآلخر، ونزع 

فتيل الخوف من قلب المرأة ما يعطيها دافعا للدفاع عن 

حقوقها، مع دعوتهم لتأس���يس أرضية تحالفات جديدة 

بين النساء والقطاعات المجتمعية المختلفة.

نابلس: إطالق المرحلة الثالثة من مشروع 
الحد من الحوادث والمكبات العشوائية

المش���اركين إل���ى مجموعتي���ن؛ 

األول���ى تبن���ت الحد م���ن مكبات 

النفايات العشوائية التي يعاني 

منها المجتمع، والثانية للحد من 

المجموعات  وأن  الس���ير،  حوادث 

بدأت بتلق���ي تدريب حول آليات 

جمع المعلومات والبحث السريع، 

إضاف���ة لطريقة جم���ع األدبيات 

ومه���ارات اإلصغ���اء، والمقابالت 

الميدانية.

المدي���ر  أك���د  جهت���ه،  م���ن 

ع���الء  للجمعي���ة  التنفي���ذي 

دروي���ش أن ه���ذه المرحلة تعد 

األه���م ف���ي عم���ر المش���روع، إذ 

ميداني���ة  مقاب���الت  ستش���مل 

والمراكز  لإلحصائي���ات  وتوثيق 

المش���روع  سيس���تهدفها  التي 

المجتمع  مؤسسات  مع  بالشراكة 

المدني المختلفة، وس���يتم وضع 

من  للحد  اإلس���تراتيجية  الخطط 

حوادث الس���ير ومكبات النفايات 

العش���وائية التي تقع على عاتق 

الجمعي���ة ومؤسس���ات المجتمع 

المدني خاصة، لما لها من أضرار 

نفسية وجسمانية.

بدوره، ثمن س���عد سرحان أحد 

المش���روع جهود  في  المتدربين 

جمعية الل���د الخيري���ة والوكالة 

األمريكي���ة للتنمي���ة وخدم���ات 

دعم  في  الكاثوليكي���ة  اإلغاث���ة 

معنوي���ا  والمواطني���ن،  البيئ���ة 

وتنمويًا. 

أطلق���ت  "األي����ام":   – نابل���س 

جمعية الل���د الخيرية في نابلس، 

أمس، المرحلة الثالثة من مشروع 

"خلينا نتحرك" لتعزيز مش���اركة 

المجتم���ع المدن���ي المم���ول من 

للتنمي���ة  األميركي���ة  الوكال���ة 

الدولية، وبإشراف خدمات اإلغاثة 

إل���ى  ويه���دف  الكاثوليكي���ة، 

الحد من حوادث الس���ير ومكبات 

ال���ذي  العش���وائية،  النفاي���ات 

سيس���تهدف 50 شابا وشابة من 

مختلف الجامعات في المحافظة.

وقالت منس���قة المشروع عرين 

أبو الرب إن المرحلة الثالثة تركز 

على جم���ع المعلوم���ات وتنظيم 

الحم���الت الميداني���ة للح���د من 

النفاي���ات العش���وائية  مكب���ات 

وحوادث الس���ير، وأنه تم تقسيم 


