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رام الله- أنهى املتحف الفلسطيني، تصميم املرئيات املصاحبة لزيارة 
ال��ب��اب��ا فرانسيس إىل بيت لحم ي��وم األح���د امل��ق��ب��ل، بتكليف م��ن اللجنة 

الرئاسية العليا ملتابعة شؤون الكنائس.
وصممت املرئيات بعنوان :'يف حضرة الحرب األعظم'، من خالل دمج 
لوحات غربية كالسيكية شهرية مع صور فوتوغرافية صحفية وصور 
من أرشيف "األونروا"، واختريت اللوحات الكالسيكية لتمثل مشاهد 
م��ن ق��ص��ص اإلن��ج��ي��ل ات��خ��ذت م��ن فلسطني يف امل����ايض ال��ب��ع��ي��د م��س��رح��ا، 
ع��ك��س��ت ال���ص���ور ال���ف���وت���وغ���راف���ي���ة واق���ع���ا م���ؤمل���ا ع���اش���ه، وال ي�����زال ي��ع��ي��ش��ه، 

الفلسطينيون تحت االحتالل.
وس��ت��وّزع املرئيات يف ساحة املهد ومخيم الدهيشة خ��الل األسبوع 
ال���ج���اري ، ع���ى ش��ك��ل الف���ت���ات ك��ب��رية ال��ح��ج��م وب��ط��اق��ات ب��ري��دي��ة، لتوثق 
ال����زي����ارة ال��ت��اري��خ��ي��ة وت��س��ل��ط ال���ض���وء ع���ى ال���ح���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة ال���ت���ي يعيشها 

الفلسطينيون يف ظل احتالل إسرائييل مستمر.
وقال مدير املتحف الفلسطيني، املسؤول عن فكرة وتنفيذ املرئيات، 
ج�����اك ب���رس���ك���ي���ان: 'امل����ش����اه����د ال����ت����ي أن���ت���ج���ه���ا ف����ري����ق امل���ت���ح���ف ت���ع���ك���س رس���ال���ة 
فلسطينية واضحة مفادها ب��أن االح��ت��الل اإلسرائييل ل��أرايض املقدسة 

ال يزال مستمرا'.
وأضاف أن املزج ما بني لوحات كالسيكية جميلة من املايض، مثل 

لوحة الفنان اإليطايل كرفاجيو 'ضع إصبعك عى الجرح لتعرف حقيقة 
وجودي'، وصور صحفية تعكس املعاناة الفلسطينية اليومية يف ظل 
االح��ت��الل، مثل ص��ور ال��ج��دار وال��دم��ار واالع��ت��ق��ال وبطاقات الهوية عى 
ال���ح���واج���ز اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة، ت��ن��ق��ل املُ���ش���اه���د ب���ني زم���ن���ني م��خ��ت��ل��ف��ني، وق��ص��ص 

مختلفة ومتشابهة يف آن واحد، حدثت جميعها عى األرض ذاتها.
وأش�����������ار إىل أن ال�������ص�������ورة ال����رئ����ي����س����ة يف ه�������ذا امل�������ش�������روع ، ت�����ؤك�����د وب����ق����وة 
التعقيدات التي تتسم بها هويتنا الفلسطينية، التي غالبا ما يصعب 
شرحها، ولكن هذا املزج بني اللوحة والصورة الفوتوغرافية يؤدي املهمة 

ويوصل املعنى بقوة، ويصل إىل املشاهد دون أية تعقيدات'.
ول��ف��ت إىل أن امل��ت��ح��ف س��اه��م يف تنظيم م��ع��رض ملجموعة م��ن ص��ور 
أرش���ي���ف وك���ال���ة ال���غ���وث يف م��خ��ي��م ال��ده��ي��ش��ة، إح����دى امل��ح��ط��ات يف زي����ارة 
البابا، جنبا إىل جنب م��ع مجموعة أخ��رى م��ن املرئيات التي تركز عى 

واقع حياة الالجئني بني املايض والحاضر.
وأوضح برسكيان ، أن املرئيات يف مخيم الدهيشة تمثل حكاية طويلة 
لالجئني الفلسطينيني بدأت عام 1948، ولم تنته بعد، وال يبدو أن هناك 

أية بوادر يف األفق لحل هذه القضية وتحقيق العدالة ألصحابها.
ي���ذك���ر أن امل��ت��ح��ف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ، أح����د م���ش���اري���ع م��ؤس��س��ة ال���ت���ع���اون، 
ويجري بناؤه يف بريزيت حاليا، ومن املتوقع أن يتم افتتاحه عام 2015.

المتحف الفلسطيني
يصمم المرئيات المصاحبة لزيارة البابا

أ.ف.ب بيت لحم - الفنان نيقوال الياس يضع اللمسات االخرية للوحة تمثل البابا فرانسيس وهو يسري بالقرب من جدار الفصل. 

رام ال���ل���ه - أك�����د االم������ني ال����ع����ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة  اإلس���الم���ي���ة امل��س��ي��ح��ي��ة ل��ن��ص��رة 
ال�����ق�����دس وامل�����ق�����دس�����ات ال�����دك�����ت�����ور  ح���ن���ا ع����ي����ى  ام��������س، ع�����ى أه���م���ي���ة زي������ارة 
ال��ب��اب��ا ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، ودوره������ا يف ت��ع��زي��ز ع���الق���ات ال��ت��ع��اي��ش وال��ت��س��ام��ح بني 

اتباع الديانات.
ج��اء  ذل��ك خ��الل لقائه سفري اململكة االردن��ي��ة الهاشمية ل��دى دولة 
ف��ل��س��ط��ني ال��دك��ت��ور خ��ال��د ال��ش��واب��ك��ة يف م��ق��ر ال��س��ف��ارة ب��م��دي��ن��ة رام ال��ل��ه، 
وراف����ق����ه ك���ل م���ن م���دي���ر ال���ع���الق���ات ال���ع���ام���ة يف ال��ه��ي��ئ��ة ش���ريي���ن ص��ن��دوق��ة، 

ومدير االعالم االلكرتوين احمد ابو سلمى.
واش�������ار د. ع���ي���ى اىل اس���ت���م���رار ال���س���ي���اس���ة االس���رائ���ي���ل���ي���ة االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 
القائمة عى مصادرة ارايض الفلسطينيني وتهجريهم، مشرياً اىل  قرار 
امل��ج��ل��س ال���ق���ط���ري ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط وال���ب���ن���اء ب���امل���ص���ادق���ة ع���ى امل��خ��ط��ط ال��ه��ي��ك��يل 
إلقامة "حديقة وطنية" عى أرايض قريتي العيسوية والطور بمصادرة 

700 دونم من ارايض القريتني شرق مدينة القدس.
واشاد االمني العام د. عيى بجهود اململكة االردنية الهاشمية وعى 
رأسها امللك عبد الله الثاين يف نصرة القدس وال���ذود عن مقدساتها، 
وما لالردن من اثر كبري يف دعم صمود املقدسيني وتجذرهم يف ارضهم 
يف م���واج���ه���ة االح�����ت�����الل االس����رائ����ي����يل ال���غ���اش���م وم���خ���ط���ط���ات���ه االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة 

والتهويدية. كما وضع د. عيى السفري الشوابكة بصورة األوضاع يف 
مدينة القدس املحتلة، وخاصًة ما تصدره وتقره الحكومة االسرائيلية 
يف كل يوم من مخططات ومشاريع استيطانية مشريا اىل االف الوحدات 
ال���ت���ي اق���رت���ه���ا ال��ح��ك��وم��ة االس��رائ��ي��ل��ي��ة م���ؤخ���را يف م��ح��ي��ط م��دي��ن��ة ال���ق���دس، 
وبالتايل اصبحت مدينة القدس محاطة بسلسلة من البؤر والتجمعات 
االس��ت��ي��ط��ان��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زل��ه��ا ع���ن محيطها ال��ع��رب��ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وب��ال��ت��ايل 

تجعلها مدينة لليهود وحدهم وعاصمة لدولتهم.
كما ووق���ف ع��ى االق��ت��ح��ام��ات اليومية للمتطرفني وج��ن��ود االح��ت��الل 
لساحات املسجد االق��ى املبارك وم��ا يمارسونه من طقوس وصلوات 
تلمودية قبالة مصلياته، م��ح��ذراً م��ن خ��ط��ورة ه��ذه االقتحامات كونها 

تمهد لتقسيم زماين ومكاين للمسجد املبارك.  
وم����ن ج��ان��ب��ه اش�����ار س���ع���ادة ال��س��ف��ري اىل وق�����وف االردن م��ل��ك��اً وش��ع��ب��اً 
اىل ج���ان���ب ال��ش��ع��ب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف ن���ض���ال���ه، م��ث��م��ن��اً ال��ه��ي��ئ��ة اإلس��الم��ي��ة 
امل���س���ي���ح���ي���ة ودوره����������ا ال����ه����ام يف ال�����دف�����اع ع����ن ال����ق����دس وف����ض����ح االن���ت���ه���اك���ات 

والجرائم االسرائيلية فيها.
وقدم د. عيى اص��دارات الهيئة من كتب وتقارير لسعادة السفري 

الشوابكة.

عيسى والشوابكة يثمنان 
زيارة البابا فرنسيس األول لفلسطين

نابلس - عماد سعاده - ألقى الكاتب واملفكر زهري الدبعي، مساء 
ام����س، م��ح��اض��رة يف ق��اع��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة االرث��وذك��س��ي��ة، يف مدينة 
نابلس بعنوان :"العيش املشرتك حقيقة املايض ومسؤولية املستقبل"، 
ح���ض���ره���ا ع������دد م����ن رج�������ال ال����دي����ن امل���س���ل���م���ني وامل���س���ي���ح���ي���ني وال���س���ام���ري���ني، 
وم����م����ث����ل����ني ع������ن ب����ل����دي����ة ن����اب����ل����س وع���������دد م������ن امل����ث����ق����ف����ني وامل����ه����ت����م����ني وم���م���ث���يل 

املؤسسات املختلفة.
واشار اىل ان عقد املحاضرة ، جاء يف سياق املؤتمر الذي عقدته بلدية 
نابلس مؤخرا بعنوان :"نابلس مدينة العيش املشرتك"، مشددا عى 
ضرورة تكثيف اللقاءات والندوات الفكرية التي تعزز هذا التعايش، يف 
وجه محاوالت االحتالل وادوات��ه لتفسيخ أواص��ر املجتمع الفلسطيني 

وبث الفرقة بني مكوناته الدينية والسياسية واملجتمعية.
وش�����دد ال��دب��ع��ي ، ع���ى ان ال���ن���واي���ا ال��ط��ي��ب��ة ال ت��ك��ف��ي ل��وح��ده��ا ل��ت��ع��زي��ز 
التعايش املشرتك؛ "فال بد من تعزيز الوعي، وتوطيد العمل والجهد 
والفكر لتوطيد العيش املشرتك والدفاع عنه الن البديل عنه هو الطائفية 
والعنف والحروب االهلية التي نشهدها اليوم يف عدد من دول املنطقة 

كسوريا والعراق وغريها.
ودع������ا ال���دب���ع���ي ، اىل اس���ت���ب���دال م��ص��ط��ل��ح ال����ط����وائ����ف، ك��ال��ط��ائ��ف��ة ك���ذا 
والطائفة كذا، واستبدالها بمصطلح املواطنة، فنقول عى سبيل املثال 

" املواطنون السامريون، واملواطنون املسيحيون" ، وهكذا.
واس����ت����ع����رض ال���دب���ع���ي ن����م����اذج م����ن ال���ت���ع���اي���ش امل����ش����رتك ب����ني امل��س��ل��م��ني 

واملسيحيني، والتي يجب ان تكون قدوة لالجيال املتعاقبة، مؤكدا ان 
املساجد والكنائس واالديرة هي جزء من هوية الوطن.

وش�����دد امل���ح���اض���ر ع���ى ان ف���ك���رة ال��ع��ي��ش امل���ش���رتك م����وج����ودة م���ن م��ب��دأ 
االع����������رتاف ب�����االخ�����ر، وه������و م����ب����دأ م����وج����ود يف ال�����دي�����ن، وي���ع���م���ل ع����ى ت��ع��زي��ز 
العالقة بني املواطنني، يف حني ان الطائفية تؤدي اىل تقويض العالقة 
بني املواطنني. ودعا اىل مقاومة فكر التطرف بالعمل الطيب واالصالح 

واملحبة، مؤكدا ان "الظالم ال يقاوم بالظالم وانما بالنور".
وت���ب���ع امل���ح���اض���رة ، م����داخ����الت ون����ق����اش، ح��ي��ث ش����دد راع�����ي االس��ق��ف��ي��ة 
العربية، األب ابراهيم نريوز، الذي ادار النقاش عى أهمية بناء جسور 
ال��ت��واص��ل وال��ت��آخ��ي ب��دال م��ن ال��ج��دران وال��ح��واج��ز، موضحا ان ال��ل��ه اراد 
للكون ان يتواصل، م��ش��ددا ع��ى ض���رورة ت��وري��ث ه��ذه الثقافة للشباب 

وللجيل الصاعد يك ال يفقد هذا الجيل البوصلة .
ويف كلمة له، قال راع��ي برئ يعقوب االرشمندريت "يوستينيوس" 
الذي يحمل الجنسية اليونانية ، انه يعيش يف فلسطني منذ 54 سنة، 
ق���ى م��ن��ه��ا 34 ع���ام���ا يف ن���اب���ل���س، وان�����ه ي��ع��ي��ش يف ارض االج�������داد ال��ذي��ن 
خرجوا من جزيرة كريت. واضاف ان دمنا واحد وجنسيتنا واحدة وانه 
ال ي���ف���رق ب���ني م��س��ل��م وم��س��ي��ح��ي، وأن ف��ل��س��ط��ني ع��ائ��ل��ة واح������دة، وي��ج��ب 

ان تبقى كذلك.
واكد عدد من الحضور يف مداخالتهم ، عى ضرورة وضع تصورات 

وآليات لتعزيز مفهوم التعايش املشرتك.

خالل محاضرة في نابلس.... 

الدعوة الى تعزيز العيش المشترك
وتوريثه لجيل الشباب

ع����م����ان - وف������ا - أط����ل����ع رئ����ي����س امل���ج���ل���س ال����وط����ن����ي ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي س��ل��ي��م 
الزعنون، وفدا برملانيا اندونيسيا ضم 15 عضوا برئاسة رئيس املجلس 
االستشاري الشعبي االندونييس ، ارتو دانوسوبروتو، امس ، عى آخر 

تطورات األوضاع الفلسطينية، خاصة سري خطوات تنفيذ املصالحة.
وشارك يف االجتماع الذي عقد يف مقر املجلس يف العاصمة األردنية 
عمان، نائب رئيس املجلس الوطني األب قسطنطني قرمش، وأعضاء 

اللجنة السياسية يف املجلس.
واس��ت��ع��رض ال��زع��ن��ون ، م��ا ي��م��ارس��ه االح���ت���الل اإلس��رائ��ي��يل ب��ح��ق أب��ن��اء 
ش���ع���ب���ن���ا ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وأرض����������ه وم����ق����دس����ات����ه، خ����اص����ة ح����م����الت االق����ت����ح����ام 

والتهويد ملدينة القدس ومقدساتها اإلسالمية واملسيحية.
وأك������������د أن����������ه رغ����������م ال������ض������غ������وط ال�������ش�������دي�������دة ال������ت������ي ت�����ت�����ع�����رض ل�����ه�����ا ال�����ق�����ي�����ادة 
ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة، إال أن�����ه�����ا ص������ام������دة وم���ت���م���س���ك���ة ب����ال����ح����ق����وق ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
ب���إق���ام���ة ال����دول����ة امل��س��ت��ق��ل��ة وع��اص��م��ت��ه��ا ال����ق����دس، وع������ودة ال���الج���ئ���ني وف��ق 

القرار 194.
ودع���ا ال��وف��د االن��دون��ي��يس ، إىل االل���ت���زام ب��م��وق��ف اإلج��م��اع اإلس��الم��ي 
ال��ذي أك��دت��ه منظمة التعاون اإلس��الم��ي يف أك��ر م��ن مناسبة، الرافض 
ل��الع��رتاف بإسرائيل أو ال��ت��ع��اون معها ط��امل��ا ل��م تلتزم وتنفذ م��ا ج��اء يف 

املبادرة العربية، والتي تبنتها منظمة التعاون اإلسالمي.
وش���رح ال��زع��ن��ون ب��داي��ات تأسيس املجلس ال��وط��ن��ي ون��ش��أت��ه ودوره، 
وت��ش��ك��ي��ل��ت��ه م���ن ف��ص��ائ��ل وق����وى وم��ن��ظ��م��ات ش��ع��ب��ي��ة وات����ح����ادات، وآل��ي��ات 

تشكيله، وأن أعضاءه يأتون إما باالنتخاب يف األماكن التي يسمح بها، 
أو باالختيار يف األماكن التي ال يمكن إجراء االنتخابات فيها.

وق���������ال: 'ح����ت����ى ن����رب����ط ال������داخ������ل ب����ال����خ����ارج ف���ق���د اع����ت����رب أع�����ض�����اء امل��ج��ل��س 
التشريعي أعضاء يف املجلس الوطني الفلسطيني، واملجلس التشريعي 
هو مجلس محيل يمارس مهام يومية حياتية ألبناء شعبنا داخل األرض 

الفلسطينية املحتلة'.
وأوض�����ح أن م��ن��ظ��م��ة ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية ، ه���ي م��رج��ع��ي��ة السلطة 
ال����وط����ن����ي����ة، وه�������ي ال�����ت�����ي أس���س���ت���ه���ا ب�����ق�����رار م�����ن امل����ج����ل����س امل������رك������زي وال���ل���ج���ن���ة 

التنفيذية التي هي بمثابة حكومة عموم الشعب الفلسطيني.
وشكر الزعنون ، اندونيسيا ، عى استمرار دعمها الثابت للحقوق 
الفلسطينية، وحرصها الشديد عى وحدة الشعب الفلسطيني، متمنيا 

استمرار هذا الدعم .
وق����دم ال��زع��ن��ون ل��رئ��ي��س ال��وف��د االن��دون��ي��يس ، درع امل��ج��ل��س ال��وط��ن��ي 

تقديرا لدوره ودور بالده يف الوقوف لجانب الحق الفلسطيني.
م����ن ج���ان���ب���ه، ج�����دد رئ���ي���س امل���ج���ل���س االس����ت����ش����اري االن����دون����ي����يس دع��م��ه 
ال��ث��اب��ت ل��ف��ل��س��ط��ني وش��ع��ب��ه��ا ح��ت��ى ن��ه��اي��ة االح���ت���الل اإلس���رائ���ي���يل، وإق��ام��ة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مؤكدا أن ما يصيب الشعب 
الفلسطيني يصيب الشعب االندونييس، وقال: 'نحن نشعر بمعاناته 
ج����راء م��م��ارس��ات االح���ت���الل اإلس���رائ���ي���يل، ون��ح��ن وإي���اك���م ج��س��د واح����د يف 

مواجهة تلك املمارسات'.

الزعنون يطلع وفدا اندونيسيا على تطورات 
األوضاع الفلسطينية ومستجدات المصالحة

نابلس - خاص - دعا تيسري خالد ، عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة 
ال��ت��ح��ري��ر الفلسطينية ، ع��ض��و امل��ك��ت��ب ال��س��ي��ايس ل��ل��ج��ب��ه��ة ال��دي��م��ق��راط��ي��ة 
ل��ت��ح��ري��ر ف��ل��س��ط��ني ، ال���رئ���ي���س  م���ح���م���ود ع���ب���اس اىل االس��������راع يف ت��ش��ك��ي��ل 
الحكومة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية عى طريق طي صفحة 
االنقسام االسود ، بصرف النظر عن الضغوط السياسية التي تتعرض 
ل��ه��ا ال���ق���ي���ادة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وع��م��ل��ي��ات االب����ت����زاز ، ال���ت���ي ت��م��ارس��ه��ا ك���ل من 
حكومة اسرائيل وأوساط يف االدارة االمريكية ، والتي ترى أن الحفاظ 
ع�����ى ال�����وض�����ع ال������راه������ن يف ظ�����ل االن����ق����س����ام ي����خ����دم س���ي���اس���ت���ه���ا وم���ص���ال���ح���ه���ا 
ويساعدها عى مواصلة مناوراتها السياسية للتهرب من استحقاقات 

التسوية السياسية .
واضاف ان الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني سوف تبارك تشكيل 
ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة ب��رئ��اس��ة ال��رئ��ي��س م��ح��م��ود ع��ب��اس ، رغ���م اع��رتاض��ه��ا عى 
ان��ف��راد ك��ل م��ن ح��رك��ة فتح وح��رك��ة ح��م��اس ب��امل��ش��اورات ب��ش��أن تشكيلها 
واستبعادهما التشاور مع القوى الوطنية والديمقراطية واالسالمية 
االخرى ، التي طاملا حذرت من الثنائية القائمة ومن سياسة املحاصصة 
، ال��ت��ي اف���س���دت ال��ح��ي��اة ال��س��ي��اس��ي��ة الفلسطينية وع�����ادت ع��ل��ي��ه��ا ب��أف��دح 

االضرار .
وأكد تيسري خالد أن املوقف من هذه الحكومة سوف يتوقف أساسا 
عى مدى استعدادها للصمود يف وجه الضغوط الخارجية وعمليات 
االب�����ت�����زاز ، ال���ت���ي ت���م���ارس���ه���ا ق�����وى خ���ارج���ي���ة ال ي������روق ل���ه���ا اس���ت���ع���ادة وح����دة 
النظام السيايس الفلسطيني ، وعى مدى اقرتاب مواقفها وسياساتها 
من هموم واهتمامات املواطن الفلسطيني وقدرتها عى وضع الحلول 
ل���ل���م���ل���ف���ات ال����ع����ال����ق����ة ، ال����ت����ي ت����رت����ب����ت ع�����ى االن�����ق�����س�����ام ، ك����م����ا ي����ت����وق����ف ع��ى 
سياستها االجتماعية – االقتصادية ومستوى اهتمامها بتوفري متطلبات 
الصمود يف وج��ه سياسات حكومة اسرائيل االستيطانية والعدوانية 
التوسعية ويف وجه انتهاكات هذه الحكومة لحقوق املواطن الفلسطيني 
تحت االحتالل وما يرتتب عى ذلك من ضرورات اعادة بناء العالقة مع 
اسرائيل والتعامل معها باعتبارها دولة احتالل كولونيايل استيطاين 
ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري ينبغي مساءلتها ومحاسبتها وعزلها 
وف�����رض ال���ع���ق���وب���ات ع��ل��ي��ه��ا م���ن امل��ج��ت��م��ع ال������دويل ، ح��ت��ى ت���ذع���ن ل��ل��ق��ان��ون 
الدويل والشرعية الدولية وتكف عن التصرف كدولة استثنائية ودولة 

فوق القانون .

تيسير خالد يؤكد ان الموقف
من الحكومة المرتقبة يتوقف على أدائها

ال����س����ي����اس����ي����ني  ال���������ب���������رية - م���������راس���������ل "ے" -  ح������ث������ت م�����ج�����م�����وع�����ة م���������ن 
واألكاديميني وخرباء يف األمن عى أهمية إعادة توحيد وهيكلة األجهزة 
األمنية وفًقا لرؤية فلسطينية واضحة تنطلق من سياسة أمنية وطنية 
مقرة من القيادة الفلسطينية، وتعتمد عى املهام والواجبات والوظائف 
املطلوب من األجهزة األمنية القيام بها، حسب التوجهات السياسية 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، م���ع م����راع����اة االخ����ت����الف ال���ظ���ريف ل��ك��ل م���ن ال��ض��ف��ة 

الغربية وقطاع غزة، وخصائص التجمعات الفلسطينية األخرى.
وأكد املشاركون عى أولوية االتفاق عى برنامج سيايس تجمع عليه 
ك��اف��ة ال��ف��ص��ائ��ل الفلسطينية، ينطلق م��ن األرض���ي���ة ال��ت��ي وف��رت��ه��ا وثيقة 
األسرى "وثيقة الوفاق الوطني" واتفاقات املصالحة الوطنية، السيما 
اتفاق القاهرة لعام 2011، لخلق عملية انسجام ما بني العمل امليداين 

والعمل السيايس.
ج��اء ذل��ك خ��الل ورش��ة عمل نظمتها مجموعة دع��م وتطوير مسار 
امل����ص����ال����ح����ة ال����وط����ن����ي����ة يف م����ق����ر امل������رك������ز ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي ألب������ح������اث ال����س����ي����اس����ات 
وال��������دراس��������ات اإلس����رتات����ي����ج����ي����ة )م�������س�������ارات( ب�����ال�����ب�����رية، مل���ن���اق���ش���ة ورق��������ة ح����ول 
ال����س����ي����اس����ات األم����ن����ي����ة أع�����ده�����ا ال�����دك�����ت�����ور ع�����زم�����ي ال���ش���ع���ي���ب���ي وج�����ه�����اد ح����رب 
ض���م���ن س��ل��س��ل��ة م����ن األوراق ال���ت���ي ق�����ام ب��ت��ط��وي��ره��ا ف���ري���ق م��ت��خ��ص��ص م��ن 
ال����خ����رباء ض��م��ن ج���ه���ود امل��ج��م��وع��ة ل���دع���م ت��ن��ف��ي��ذ ال���ش���ق األم���ن���ي يف ات��ف��اق 
املصالحة، وذل���ك تحت ع��ن��وان "ن��ح��و وض��ع سياسة أمنية فلسطينية: 
ت���ص���ور ل���ل���م���ح���ددات وامل����ع����اي����ري"، وه����ي ورق�����ة م���ا ت�����زال م���س���ودة م��ط��روح��ة 

للنقاش والتطوير.
ويف بداية ال��ورش��ة، ق��دم جهاد ح��رب، الباحث امل��ش��ارك يف مشروع 
دعم وتطوير مسار املصالحة، استعراًضا للجهود التي بذلتها املجموعة 
عرب سلسلة طويلة من الحوارات التي نظمت يف القاهرة، بمشاركة غري 
رسمية لقادة من عدة فصائل وفريق خرباء فني، يف إطار دعم تنفيذ 
ال��ش��ق األم��ن��ي ع��رب اق���رتاح س��ي��اس��ات وم��ش��اري��ع ق��وان��ني وآل��ي��ات لتسهيل 
مهمة عمل اللجنة األمنية العليا املنصوص عليها يف اتفاق املصالحة، 
وخ���ل���ق ح�����وار أو ت��ف��اه��م��ات غ���ري رس��م��ي��ة ح����ول ال��ق��ض��اي��ا امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ش��ق 

األمني التفاق املصالحة.
وأش������ار مل���ا ت���م ت��ق��دي��م��ه م���ن أوراق ع��م��ل خ����الل ال���ف���رتة امل���اض���ي���ة، وم��ن 
ض��م��ن��ه��ا إع�����داد م���س���ودة ق���ان���ون ال���ش���رط���ة، وورق�����ة ت��ض��م��ن��ت رؤي����ة عملية 
ح���ول إع����ادة ب��ن��اء وت��وح��ي��د وهيكلة األج��ه��زة األم��ن��ي��ة يف ال��ض��ف��ة الغربية 

وقطاع غزة بشكل تدريجي.
وق������ال ح������رب: إن "ه������ذه ال��ج��ل��س��ة ت�����أيت يف إط������ار ت���وس���ي���ع ال���ن���ق���اش م��ع 
األط��راف السياسية والنواب واملختصني يف املجال األمني، حول نتائج 
عمل املجموعة الخاصة بالشق األمني التي عقدت سلسلة من اللقاءات 
وال����ح����وارات غ���ري ال��رس��م��ي��ة يف ال���ق���اه���رة، ب��دع��م وت��ش��ج��ي��ع م���ن ج��م��ه��وري��ة 
مصر العربية؛ القرتاح تصورات وآليات تسهم يف دعم وتطوير مسار 
املصالحة، وإزال��ة العراقيل التي تعرتض ذل��ك"، منوها إىل أن العمل 
ي��ت��واص��ل ح��ال��ي��ا ع���ى إع�����داد أوراق ح���ول ت���ص���ورات وآل���ي���ات أخ����رى ل��دع��م 

تنفيذ املصالحة الوطنية يف ضوء توقيع اتفاق الشاطئ.
ومن ثم عرض الدكتور عزمي الشعيبي، عضو فريق الخرباء الخاص 
بالشق األمني، الفلسفة التي استندت إليها ورقة السياسيات األمنية 

ملعالجة األوضاع الفلسطينية.
وأش�������ار إىل م����ح����ددات ال����وض����ع ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي م����ا ب���ع���د امل���ص���ال���ح���ة وف���ًق���ا 
للظروف الناشئة ما بعد االنقسام. وأضاف: أن "االنسحاب اإلسرائييل 
ا أّثر عى شكل  من قطاع غزة يف العام 2005 شكل منعطفا سياسيا مهمًّ

وطبيعة االحتياجات األمنية الداخلية يف كل من الضفة والقطاع".
وق������ال أن ال�����ع�����دوان اإلس����رائ����ي����يل ع����ى ق���ط���اع غ�����زة )ك����ان����ون األول 2012( 
شكل مؤشرا عى مستقبل السياسة األمنية اإلسرائيلية تجاه القطاع، 
حيث استهدف تعزيز سياسة الردع اإلسرائيلية، وتدمري مخزون القوة 
العسكرية الفلسطينية الذي تمت مراكمته يف قطاع غزة، وهي سياسة 

سوف تتواصل من قبل إسرائيل.
أما يف الضفة الغربية، فاملؤشرات تشري غاليا نحو استمرار التصادم 
بني الربنامجني الفلسطيني واإلسرائييل بسبب استمرار سياسة إسرائيل 
االستيطانية يف الضفة الغربية واستمرار تهويد مدينة القدس، وعدم 
وج��ود أفق سيايس يف ظل م��أزق املفاوضات الثنائية، األم��ر ال��ذي يتيح 
تبني مشروع مقاومة فعالة ومدروسة تشارك فيها جميع األطراف وفق 

سياسة وآليات متفق عليها ومقرة من القيادة السياسية.
وب��ني أن ه��ذه ال��ص��ورة لواقع الحال الفلسطيني ومستقبل الصراع 
ت��دع��و إىل ت��ب��ن��ي س��ي��اس��ة أم��ن��ي��ة فلسطينية وط��ن��ي��ة ت��ن��س��ج��م م���ع ال��وض��ع 
السيايس، وتأخذ باالعتبار االخ��ت��الف الظريف لكل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة الختالف موقف إسرائيل من ناحية، وأيضا لتنوع طبيعة 
األه��������داف األم���ن���ي���ة ال���وط���ن���ي���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة م����ن ن���اح���ي���ة ث���ان���ي���ة، إض����اف����ة إىل 
جود ق��وات لفصائل املقاومة يف الخارج وأخ��رى بإمرة منظمة التحرير 
الفلسطينية، األمر الذي يعني أن املصالحة بأبعادها املختلفة، تتطلب 
انخراط الجميع يف حوار مسؤول للتوافق عى مضمون وشكل السياسة 

األمنية الوطنية، واملشاركة يف تحقيقها.
وق���ال الشعيبي: "تتطلب إع���ادة ب��ن��اء األج��ه��زة األم��ن��ي��ة الفلسطينية 
يف املرحلة الجديدة املحافظة عى النظام واألمن العام داخل املجتمع 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي ض��م��ن ق���واع���د ت��ق��وم ع���ى اح�����رتام س���ي���ادة ال��ق��ان��ون وامل���ب���ادئ 
الديمقراطية؛ وهي غاية أساسية يجب السعي لتحقيقها، من خالل 
ت��ع��زي��ز ب��ن��ي��ة ج��ه��از ال��ش��رط��ة امل��دن��ي��ة ك��ج��ه��از ق���وي وف���ع���ال، وت��رش��ي��د بنية 
األجهزة األمنية الفلسطينية األخرى واالعتماد عى فكرة وجود خدمة 

إلزامية يشكل أفرادها احتياًطا بدياًل".
وأخ�������ذ م���ف���ه���وم ال���ع���ق���ي���دة األم���ن���ي���ة ح����ي����ًزا م����ن ال���ن���ق���اش وال�����ج�����دل ح���ول 
ضرورته، سواء يف ظل السلطة الفلسطينية أو بعد إقامة الدولة. لكن 
املشاركني أكدوا عى أهمية بدء البحث به وإعداد ورقة خاصة لذلك، 
ليتم عرضها عند إنشاء مجلس األمن القومي، عى أن تحدد عى األقل 

املخاطر والتهديدات املحدقة بالشعب الفلسطيني.
وثمن املشاركون فكرة الخدمة الوطنية اإللزامية "اإلجبارية" القاضية 
بإخضاع كافة الشباب خريجي الجامعات واملعاهد للعمل املجتمعي 
ب���أش���ك���ال���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة، م���م���ا ي��ش��ك��ل إط�������ارا واس����ع����ا وج���س���م���ا اح��ت��ي��اط��ي��ا ع��ن��د 
الضرورة للكثري من املهام يف حاالت الطوارئ؛ يعوض الحاجة لوجود 
جسم بريوقراطي لأجهزة األمنية الكالسيكية، وخاصة العسكرية، 
وي���ت���ي���ح ال���ف���رص���ة إلع�������ادة ب���ن���اء أج����ه����زة األم������ن ع����ى أس������اس اح�������رتايف م��ه��ن��ي 
يغلب عى أعمار منتسبيها عنصر الشباب، السيما يف جهاز الشرطة، 
ال���ذي يشكل ال��ع��م��ود ال��ف��ق��ري وال��ج��س��م األوس���ع ل��أج��ه��زة األم��ن��ي��ة، مع 
وج��ود جسم محرتف محاط ب��أع��داد كبرية م��ن احتياطي م��رتاك��م ممن 

أدوا الخدمة الوطنية.
كما دعوا إىل التفكري بكيفية إيجاد سلطة تتجاور مع املقاومة، بحيث 
تصبح وظيفتها تنظيم ال��ش��أن الفلسطيني بطريقة تتيح التعامل مع 

أشكال النضال ضد االحتالل.
وأش���������ار ال���ب���ع���ض إىل وج��������ود ت���ن���اق���ض رئ����ي����يس ب���ح���ك���م ط���ب���ي���ع���ة امل���رح���ل���ة 
ووظائف السلطة يف ظل استمرار النضال التحرري، معتربين أن مثل 
ه���ذا ال��ت��ن��اق��ض ل��ن ي��ح��ل بشكل ك��ام��ل إال ب��إع��ادة ال��ن��ظ��ر بشكل السلطة 
وم��ه��ام��ه��ا ال��ح��ال��ي��ة، إىل ب��ن��ي��ة ت��أخ��ذ ب��ع��ني االع���ت���ب���ار اس���ت���م���رار ال��ت��ه��دي��دات 
ال�����ن�����اج�����م�����ة أس�������اس�������ا ع�������ن اس������ت������م������رار االح��������ت��������الل وال�������ت�������ص�������ادم ب�������ني م����ش����روع����ه 

االستيطاين االستعماري واملشروع الفلسطيني التحرري.
ونوه بعض املشاركني  أن الوظيفة الرئيسية لأمن وفق اتفاق أوسلو 
هي "حماية االتفاق"، ال��ذي كان مطلوًبا االنتهاء منه يف العام 1999، 
أي منع قيام أي شكل من أشكال املقاومة ضد االحتالل، وهذا االلتزام 
يتناقض مع البنية األمنية لأجهزة الفلسطينية التي بقيت تلتزم البنية 
الوطنية لها وملنتسبيها رغم كل التغيريات، مؤكدين أن الوظائف التي 
تقوم بها األجهزة يحددها يف نهاية املطاف القرار السيايس للقيادة الذي 

تلتزم به املؤسسة األمنية.
كما أك��د ع��دد من املشاركني الحاجة للتوافق عى سياسة واضحة 
للعالقة بني سالح املقاومة ومبادئ حفظ األمن وسيادة القانون التي 
تعترب من اختصاص املؤسسة األمنية، األمر الذي يتطلب التوافق عى 
أشكال وتوقيت استخدام سالح املقاومة، وبخاصة يف قطاع غزة، عى 

أن يتم استخدامه وفق اتفاق وطني يف مواجهة العدوان االسرائييل.
وأش�����اد امل���ش���ارك���ون ب��م��ا ت��ض��م��ن��ت��ه ورق����ة ال��س��ي��اس��ات األم��ن��ي��ة م���ن رؤي���ة 
واضحة ملستقبل وآليات تطبيق الشق األمني يف إطار اتفاق املصالحة، 
ب��ح��ي��ث ت���ق���وم ع���ى أس�����اس امل���س���اءل���ة ال��س��ي��اس��ي��ة وال���ربمل���ان���ي���ة م���ن ن��اح��ي��ة، 
واالنسجام مع الرؤية الوطنية للربنامج السيايس الفلسطيني، وتحديد 

االتصال الخارجي لأجهزة األمنية وفق القواعد املحددة يف الورقة.

ورشة عمل تطالب بالتوافق على سياسات 
وطنية تمهد إلعادة هيكلة األجهزة األمنية

ج��ن��ني � ع���يل س���م���ودي � ق����ال م��ح��اف��ظ ج��ن��ني ال����ل����واء ط����الل دوي����ك����ات:" 
إن إع������داد خ��ط��ة ال��س��ل��م األه�����يل ي���خ���دم ال����دول����ة وال��ج��م��ه��ور الفلسطيني 
،وي����ع����زز م���ق���وم���ات ال���ح���ي���اة ل��ك��ل م����واط����ن"، م���ؤك���دا ان ال��س��ل��م األه�����يل له 
عالقة بقضايا كثرية ويف املقدمة تحقيق حلم مستقبيل بإقامة دولتنا 

املستقلة وعاصمتها القدس الشريف .
ج�����اء ذل�����ك خ�����الل م���ش���ارك���ة امل���ح���اف���ظ يف االج���ت���م���اع ال����ت����ش����اوري ح����ول" 
تعزيز السلم األهيل يف محافظة جنني" لتطوير آليات فاعلة لالستجابة 
ل���الح���ت���ي���اج���ات األم���ن���ي���ة امل���ح���ل���ي���ة "، ب���ح���ض���ور م����دي����ر م����رك����ز ج���ن���ي���ف ل��ل��رق��اب��ة 
الديمقراطية عى القوات املسلحة زولتان فنستل ، ومدير مركز إعالم 
حقوق اإلنسان " شمس " عمر رحال وأعضاء اللجان التوجيهية السلم 

األهيل ، يف قاعة الغرفة التجارية .
وقال دويكات" بدون السلم األهيل ال يمكن أن نصل لتحقيق أهدافه 
، وه��ن��اك ع��وام��ل ت��ه��دد ال��س��ل��م األه����يل وأح����د أه���م ت��ح��دي ه��و االح��ت��الل 
اإلسرائييل بكل ما يفعله من إجراءات متعمدة تهدف إىل خلق حالة من 
االستقرار يف املجتمع الفلسطيني ،ولها عالقة يف الوضع السيايس ".

وأض������اف "ه�����ذه ال���وت���رية ت��رت��ف��ع ع��ن��دم��ا ي���ك���ون ه���ن���اك ان��غ��الق��ا يف األف���ق 
السيايس وعدم قبول االحتالل بمرجعيات السالم" ، وتابع "االحتالل 
ي��س��ع��ى ب��ك��ل إم��ك��ان��ي��ات��ه ل���زع���زع���ة ال���وض���ع يف م��ح��اف��ظ��ة ج��ن��ني ون��س��ت��ك��م��ل 
ج�����ه�����ودن�����ا يف خ����ط����ة ال����س����ل����م األه���������يل ، وك������ان������ت ه�����ن�����اك م�������ح�������اوالت س��ل��ب��ي��ة 
لالحتالل بتنفيذ عمليات االغتيال لزعزعة األمن يف جنني، مما كان له 
انعكاسات سلبية ونحن نعيش حالة التهديد اليومي لسلمنا األهيل 

بسبب االحتالل ".
وقال دويكات " إذا كنا نخطط للمستقبل البد أن نركز عى العوامل 
السلبية يف ظل تهديدات االحتالل ، ونخطط لبناء سلم أهيل للحفاظ 
عى القانون ومتطلبات الحياة اليومية ، بالتعاون مع مركزي جنيف 
وشمس ونحن كسلطة وطنية بكل إمكانياتنا وخاصة األجهزة األمنية 
ن��ب��ذل ق��ص��ارى جهدنا يف أغ��ل��ب األوق���ات ،وعملنا امل��ن��ي يصطدم بعقبة 
االحتالل بعدم قبول منحنا تصاريح دخول املناطق التي يسيطر عليها 

لحل اإلشكاالت". 
وأض����اف، ه��ذا ال��وض��ع يخلق ح��ال��ة م��ن تفاقم املشكلة ، وه��ن��ا ال بد 
من تدخل جهات أخرى يف إطار منظومة السلم األهيل ، ألن املؤسسة 

األمنية ال تستطيع لوحدها لحل بعض القضايا إال بمشاركة املجتمع 
امل���ح���يل ، وال أح����د ي��ق��ل��ل م���ن دور ل���ج���ان ال��ع��ش��ائ��ر واإلص�������الح يف ت��ط��وي��ق 
اإلشكال ومتابعة التداعيات ، مشريا إىل أن هذه الرتتيبات توفر تداعيات 
قد تحصل عى إث��ر ه��ذه املشاكل وهنا ي��أيت تدخل دور لجان العشائر 

واملؤسسة األمنية للحفاظ عى االستقرار .
وقال دويكات:" يجب أن نبني ثقافات يف أوساط شبابنا الذي يشكل 
الغالبية يف مجتمعنا الفلسطيني لخلق ثقافة لها ع��الق��ة باستخدام 
ال���ح���وار ل��ح��ل ال���ص���راع���ات ، وه�����ذا ي���ؤس���س ث��ق��اف��ة ج���دي���دة يف أوس��اط��ه��م 
مما يجعلنا أن ن��ح��دد معالم خطة السلم األه���يل وه���ذه امل��الم��ح حتى 

نعتمدها يجب وضع دراسة كافية وإبداء املالحظات" . 
وت��اب��ع ه��ذا امل��وض��وع مهم ج��دا يف حالتنا الفلسطينية وال نستطيع 
الخالص من االحتالل بدون تعزيز السلم األهيل يف مجتمعنا ألن السلم 
األهيل هو أحد ثوابتنا ال يجب علينا إغفالها ، واألمن وحده ال يستطيع 
أن يصنع السلم األهيل إال بشراكة مؤسسات املجتمع . وأكد أننا داعمني 
للمساهمة يف صناعة السلم األهيل يف مجتمعنا الفلسطيني عى أمل 
أن تكون محافظة جنني نموذجا لالستقرار والهدوء بحجم التضحيات 

التي قدمها املواطنني .
وم����ن ج��ان��ب��ه، ق�����ال  ع��م��ر رح�����ال م���دي���ر م���رك���ز ش��م��س "ي���ج���ب أن ن��أخ��ذ 
ب��ع��ني االع��ت��ب��ار مل��ا ط��رح��ه امل��ح��اف��ظ م��ن م��الح��ظ��ات ه��ي يف ال��ح��ق��ي��ق��ة األم��ر 
هي خطوط عريضة للسلم األهيل" ، وأضاف " اللقاء يعقد من أجل 
الحديث أكر عن خطة السلم األهيل وعن موقف ورأي السلطة الوطنية 

حول ماهية السلم األهيل يف جنني ". 
وقدم مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عى القوات املسلحة 
زولتان فنستل ، والذي تسلم مهامه الجديدة يف فلسطني ، خطة املركز 

لتعزيز السلم األهيل ، واآلليات املجتمعية التي يجب تطبيقها .
وم�����ن ج���ان���ب���ه���م، ق�����دم م��م��ث��ل��و ال���ل���ج���ان ال���ت���وج���ي���ه���ي���ة: م�����داخ�����الت ح��ي��ث 
تضمنت الجلسة األوىل حول االحتياجات األمنية واملمارسات الدولية 
الفضى وتجربة مركزي جنيف وشمس يف فلسطني . والجلسة الثانية 
ن��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات ح���ول ال��ج��ري��م��ة وال��س��ل��م األه����يل يف م��ح��اف��ظ��ة ج��ن��ني " 
تطوير قاعدة البيانات " ،واقرتاحات محددة لتطوير نظام فعال لتبادل 

املعلومات حول السلم األهيل يف جنني . 

اجتماع تشاوري في جنين 
حول" تعزيز السلم األهلي"

»االتصاالت« في حكومة 
»حماس« تحتفل باليوم العالمي 

لالتصاالت ومجتمع المعلومات
غزة - عالء املشهراوي - نظمت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف حكومة حماس 
ب��غ��زة احتفالية بمناسبة ال��ي��وم ال��ع��امل��ي ل��الت��ص��االت ومجتمع امل��ع��ل��وم��ات وال���ذي ي��أيت ه��ذا العام 

بعنوان "النطاق العريض من أجل التنمية املستدامة "  يف قاعة االجتماعات .
وح��ض��ر االح��ت��ف��ال ك��ل م��ن د. م أس��ام��ة العيسوي وزي���ر االت��ص��االت وتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات و 
م. سهيل م��دوخ وكيل ال��وزارة املساعد ومدير عام ج��وال يف غزة ود. توفيق برهوم عميد كلية 
تكنولوجيا املعلومات بالجامعة اإلسالمية ومحمد حبوش نائب رئيس اتحاد شركات أنظمة 
املعلومات باإلضافة إىل ممثلني عن شركتي جوال و االتصاالت وممثلني عن شركات االنرتنت 
وال��ب��ل��دي��ات وال��ق��ط��اع األك��ادي��م��ي، واف��ت��ت��ح م��دي��ر ال��ع��الق��ات ال��ع��ام��ة واإلع����الم  سمري حمتو اللقاء 
بالرتحيب بالحضور مؤكدا ان هذه الفعالية تأيت يف إطار حرص الوزارة عى النهوض بقطاعي 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ومواكبة التطورات العاملية املتالحقة يف هذا املجال .
من جانبه عرب وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يف حكومة حماس د. م أسامة العيسوي 
عن سعادته الغامرة بحضور هذا اللقاء يف اليوم العاملي لالتصاالت ومجتمع املعلومات مرحبا 

بممثيل كل من القطاع الحكومي والخاص واألكاديمي .
وأك�����د ع���ى أه��م��ي��ة ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات يف ب���الدن���ا م��ض��ي��ف��ا إذا أردن������ا أن ن��ل��ح��ق ب��رك��ب 
الدول املتقدمة وتوفري خدمات التكنولوجيا املتقدمة ملواطنينا فال بد من العمل عى توفري بنية 
تحتية م��ن��اس��ب��ة يعتمد عليها لتشغيل أح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات وت��ش��ج��ي��ع االس��ت��ث��م��ار ف��ي��ه��ا، ك��م��ا ودع��ا 
جميع الجهات ذات العالقة للعمل عى تطوير البنية التحتية لتوفري التنمية املستدامة لخدمة 

املواطنني ولخدمة فلسطني.
وقال  العيسوي أن هذا اللقاء يحمل صفة وأهمية خاصة حيث تجتمع فيه الوزارة والقطاع 
ال����خ����اص واألك����ادي����م����ي ل��ل��ت��أك��ي��د ع����ى أن���ه���م ي�����دا واح�������دة ل���خ���دم���ة ف��ل��س��ط��ني وأن����ه����م ي���س���ع���ون ل��ت��ك��ون 
فلسطني ه��ي األف��ض��ل ولنفتخر جميعا ب���أن فلسطني ال ت��ق��ل م��س��ت��وى ع��ن أي دول���ة يف العالم 
وأنها األفضل من بني ال��دول املحيطة بها، وه��ذا لم يكن ليحدث ل��وال جهود وعطاء واهتمام 

هذه القطاعات.
كما وعرب عن أمله بأن تكون املصالحة الوطنية فاتحة خري عى املجتمع يف جميع املجاالت وأن 

يصبح بإمكان شركة الوطنية موبايل العمل يف قطاع غزة لتحقيق مبدأ املنافسة يف الوطن.
بدوره أكد م. سهيل مدوخ وكيل ال��وزارة املساعد عن أن التقدم التكنولوجي ال يلغي مبدأ 
األمان وسرية املعلومات والخصوصية يف املجتمع ولذا يتم العمل بقانون املعامالت االلكرتونية 
ال������ذي أق������ره م��ج��ل��س ال���������وزراء مل���الح���ق���ة ج����رائ����م االن����رتن����ت ك���م���ا وه����ن����اك م���ش���اري���ع ت��دع��م��ه��ا ال��ح��ك��وم��ة 
لدعم وتعزيز أم��ن املعلومات، باإلضافة إىل موضوع الدفع اإلل��ك��رتوين ال��ذي تم بلورة مقرتح 
بخصوصه ملجلس الوزراء وتم اعتماده حديثا، إال أن نجاح ذلك كله يعتمد عى تضافر جهود 

جميع القطاعات.
من جانبه استعرض م. زياد الشيخ ديب مدير دائرة الرتاخيص بالوزارة رؤية الوزارة ورسالتها 
وأه���داف���ه���ا وال���ت���ي ت��ش��م��ل ع���ى ت��وف��ري ب��ن��ي��ة ات���ص���االت ح��دي��ث��ة وآم���ن���ة ي��م��ك��ن االع���ت���م���اد ع��ل��ي��ه��ا يف كل 
ال���ظ���روف، واالن��ت��ق��ال باملستخدم م��ن مستخدم اس��ت��ه��اليك للمعلوماتية إىل مستخدم إنتاجي 

سواء يف األدوات أو يف املحتوى.
ك��م��ا ت��ط��رق ال��ش��ي��خ دي����ب إىل ت��ع��ري��ف ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض وم��م��ي��زات��ه ال��ت��وص��ي��ل ال���دائ���م وال��س��ع��ة 
ال��ع��ال��ي��ة   ووض���ح دور ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض يف التنمية امل��س��ت��دام��ة  م��ش��ريا اىل  أن ال��ن��م��و ال��س��ري��ع يف 
التكنولوجيا يحتاج إىل توفر نطاق عريض حيث أصبح النفاذ إىل شبكات عالية السرعة أكر 

أهمية من ذي قبل.
وأك��د أن االستثمار يف البنية التحتية للنطاق العريض يعود بالنفع عى الدعامات الثالث 
األس��اس��ي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها التنمية امل��س��ت��دام��ة وه���ي ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي، التنمية االج��ت��م��اع��ي��ة، 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة ومل����ح إىل ال��ع��الق��ة ب���ني ان��ت��ش��ار ال��ن��ط��اق ال��ع��ري��ض وال��ت��ن��م��ي��ة االق���ت���ص���ادي���ة واس��ت��ع��ان 
ببعض ال��دراس��ات واإلحصائيات العاملية ح��ول انتشار النطاق العريض يف العالم، وم��ن واقع 

فلسطني .
وأشار إىل رؤية الوزارة فيما يتعلق بالنطاق العريض والتي تشمل العديد من املراحل التي من 
شأنها زيادة انتشار الوعي التكنولوجي وتحقيق التنمية املستدامة والتي تشمل تعزيز استخدام 
األجهزة الذكية و املحمولة يف تقديم الخدمات و التطبيقات الحكومي و تعزيز تكامل البيانات 
مع الدوائر الحكومية و غري الحكومية و املشاركة يف بناء األنظمة القياسية و املشاريع الوطنية 

لدعم تحقق التحول االلكرتوين.
ب������دوره اك����د س���ام���ر س���اب���ا م���دي���ر ال����دائ����رة ال��ت��ج��اري��ة يف ش���رك���ة اإلت����ص����االت ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ب��ال��ت��ل أن 
خ���دم���ة ال���ن���ط���اق ال���ع���ري���ض أص��ب��ح��ت ال���ي���وم أح����د أه����م ال���وس���ائ���ل ال���ت���ي ت��س��اع��د وت���ط���ور وت���س���اه���م يف 
تقديم خدمات الصحة والتعليم وغريها من الخدمات التجارية التي تساهم يف تحقيق النمو 

االجتماعي واالقتصادي املستدام.
وذكر أن شركة االتصاالت قامت خالل األعوام املاضية بتعزيز استثماراتها يف الشبكة والبنية 
التحتية وتطبيق مجموعة من املشاريع والتقنيات لجعل الشبكة مهيأة لتطبيق أحدث التقنيات 

وأكرها تطورا ولتقديم كل جديد يف عالم التكنولوجيا ملشرتكيه.
كما وأكد عى أن دور بالتل يف نشر خدمات النطاق العريض تمثل عى أرض الواقع بقيامها 
بتطوير شبكة األلياف الضوئية وتوسعتها لضمان تقديم خدمات اإلنرتنت فائقة السرعة إىل 
جانب قيامها بمضاعفة سرعة خطوط النفاذ لجميع مشرتكيها وإطالق سرعة خط نفاذ جديدة 

)12mbps( ألول مرة يف فلسطني.
وأوضح أن مساهمة بالتل يف التنمية املستدامة ال تقتصر عى تقديم خدمات النطاق العريض 
ونشرها يف فلسطني وحسب بل هو واجب وطني ويندرج ضمن مسؤوليتها االجتماعية ولذلك 
كان والزال التطور التكنولوجي أحد أهم محاور إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية لدى بالتل، 
وشكر سابا وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات عى تعاونها الدائم مع بالتل وقدر سعيها 
الدؤوب لتنمية البيئة التكنولوجية ووعد بأن العام 2014 سيشهد زيادة يف انتشار خدمات اإلنرتنت 
يف فلسطني ورفع معدل السرعات املستخدمة من قبل املشرتكني إىل جانب طرح مجموعة من 

املنتجات والخدمات الجديدة التي ستعزز استخدام الهاتف الثابت .
وأكد بأن بالتل ستعمل عى زيادة االنتشار اإلقليمي لخدمات قطاع األعمال يف الدول املجاورة 

وستعزز بشراكتها جميع القطاعات اسم فلسطني يف قطاع التكنولوجيا واالتصاالت.
من جانبه شرح محمد االسطل، املحاضر بكلية تكنولوجيا املعلومات يف الجامعة اإلسالمية 
أهمية القطاع العريض يف تكنولوجيا املعلومات من حيث االعتمادية والوفرة والكفاءة ليكون 
بإمكان كل مستخدم الولوج والوصول إىل املعلومات بشكل سهل وسريع من أي وسيلة من 
وسائل االتصال كالهاتف اللوحي مثال، كما وتحدث عن اإلمكانات الهائلة التي سيوفرها ذلك 

يف قطاع التعليم والتعليم عن بعد.
وتخلل اللقاء نقاشات ومداخالت من الحضور أكدت يف مجملها عى ضرورة قيام القطاع 

الخاص بتقديم مبادرات للمساهمة يف النهوض بقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .

داخلية غزة تطلق إذاعة 
جديدة باسم "التحرير"

غزة – تستعد وزارة الداخلية يف غزة، يوم الخميس القادم، إلطالق إذاعة "التحرير" بهدف 
ت��وس��ي��ع إط����ار ال��ت��واص��ل ب��ني ال�����وزارة وج��م��ه��ور ال��ش��ع��ب الفلسطيني ب��ك��ل م��ك��ون��ات��ه وأط��ي��اف��ه. كما 
قالت. وقال املتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم: إن "إذاعة التحرير" ستمثل إضافة نوعية 
يف مجال اإلع��الم األمني، حيث سرتكز عى تغطية الجوانب األمنية والخدماتية التي تقدمها 

وزارة الداخلية واألمن الوطني للجمهور الفلسطيني.
وأكد البزم أن رسائل اإلذاعة سُتوجه لكافة أطياف الشعب الفلسطيني وشرائحه املختلفة، 

يف سبيل التوعية األمنية والتثقيف، كما ستمثل الرافد يف نشر أخبار السفر وحركة املعابر.
ب��دوره؛ قال املهندس بدر الدين بدر املدير التنفيذي لإلذاعة إن برامج إذاع��ة ستلبي كل ما 

يحتاجه املواطن من وزارة الداخلية، حيث ستمثل حلقة الوصل بني املواطن والوزارة.
وب�����نّي ب�������در"أن ال���ب���ث ال��ت��ج��ري��ب��ي س��ي��ن��ط��ل��ق ي����وم ال��خ��م��ي��س ومل�����دة 9 س���اع���ات ي���وم���ي���اً م���ن ال��س��اع��ة 
الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء ومل��دة ق��ص��رية، ث��م يكون االن��ط��الق ب���دورة برامجية مميزة 

عى مدار الساعة.
وأوض�����ح أن اإلض���اف���ة ال��ت��ي ستمثلها اإلذاع�����ة ت��ت��م��ث��ل يف ت���زوي���د امل��واط��ن��ني ب��األخ��ب��ار وال��ت��ط��ورات 
امليدانية والعاجلة بسرعة ودق��ة عاليتني، وذل��ك من خالل نقلها عن مصادرها يف املكان حيث 

ستكون متصلة مباشرة بغرفة العمليات املركزية لوزارة الداخلية.

يوم فحص وقائي في نابلس 
بمناسبة اليوم العالمي لضغط الدم

ن����اب����ل����س - ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة اإلغ������اث������ة ال���ط���ب���ي���ة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة يف م���ح���اف���ظ���ة ن����اب����ل����س وال���ج���م���ع���ي���ة 
الفلسطينية ل��الم��راض املزمنة ي��وم فحص وق���ايئ بالتعاون م��ع ش��رك��ة ع��ق��ارات يف مجمع بلدية 
ن��اب��ل��س ح��ي��ث ق���ام ال��ع��دي��د م��ن ط��واق��م اإلغ��اث��ة الطبية وجمعية األم����راض امل��زم��ن��ة وم��ت��ط��وع��ني يف 

اإلغاثة بإجراء فحص ضغط الدم يف أكر من مكان يف املجمع .
واستفاد من هذا اليوم أكر من ) 650 ( حالة من مختلف الشرائح االجتماعية .

وأكد الدكتور غسان حمدان مسؤول اإلغاثة أن لهذا الفحص أهمية كبرية يف اكتشاف حاالت 
غري معروفة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم حيث تم تحويل العديد من الحاالت للمتابعة 
يف مراكز متخصصة وتم تقديم النصائح الطبية الالزمة لهم من الطواقم الطبية ، وتابع حمدان 

مؤكداً عى ان هناك نسبة عالية من الشباب يعانون من هذه املشكلة .
وأكد زياد عثمان من جمعية االمراض املزمنة عى أن الجمعية ستقوم بمتابعة كافة الحاالت 
الجديدة التي تم اكتشافها خالل هذا اليوم الطبي الوقايئ املفتوح بالتعاون مع اإلغاثة الطبية 
، ونوه اىل ضرورة تغيري العادات الغذائية غري الصحية وبعض السلوك الذي يؤدي اىل انتشار 
هذا املرض. ويذكر أن كثري من املواطنني املستفيدين رحبوا بمثل هذه االيام الوقائية املفتوحة .


