
ترأس   - الجديدة  الحياة   - طوباس 
طوباس  محافظ  طوباسي  ــروان  م
المجلس  اجتماع  الشمالية  واألغــوار 
بحضور  امس  عقد  الــذي  التنفيذي 
العاملة  الحكومية  المؤسسات  مدراء 

في المحافظة. 
جلسة  خــالل  طوباسي  واستعرض 
النشاطات  اهم  التنفيذي  المجلس 
المحافظة  نفذتها  التي  والمشاريع 
الى  مشيرا  الماضية  الفترة  خــالل 
مجموعة من المشاريع والبرامج التي 
يجري العمل على تنفيذها في الفترة 

المقبلة.
انعقاد  اهمية  على  طوباسي  واكــد 
بشكل  لتنفيذي  ا لمجلس  ا جلسات 
دوري وفي مواعيدها المحددة مؤكدا 
ضرورة تطوير اداء وعمل المؤسسات 

الحكومية.
المشاريع  طــوبــاســي  واســتــعــرض 
تنفذها  التي  والتنموية  الخدماتية 
النهوض  المحافظة والتي من شأنها 
بالمحافظة والعمل على توفير سبل 
شأنهم  للمواطنين  الكريم  العيش 
لمحافظات  ا مواطني  شــأن  بذلك 

االخرى. 
واشار المحافظ طوباسي الى االعاقات 
من  للكثير  لمتكررة  ا ئيلية  ا االسر
في  المنفذة  لــبــرامــج  وا المشاريع 
في  المنفذة  تلك  سيما  المحافظة 
االغوار الشمالية حيث يعمل االحتالل 
االسرائيلي على عرقلة هذه المشاريع. 
انه وضمن توجيهات  واكد طوباسي 
بالمشاريع  الوصول  سيتم  الرئيس 
مكان  كل  الى  والتنموية  الخدماتية 
في االغوار الشمالية، مشيرا الى انه 
التواجد شبه  تكثيف  العمل على  تم 
اليومي في األغوار والعمل ضمن خطة 
يتم هدمه  ما  بناء  إعادة  إلى  تهدف 
وحصر األضرار لتعويض المتضررين 
إلى زيارة  الوزراء والمسؤولين  داعيا 
المحافظة لالطالع على ما تعانيه من 
إجراءات إسرائيلية سيما في منطقة 
الى تنفيذ  الشمالية وحاجتها  األغوار 

رزمة مشاريع بالقطاعات المختلفة.
جار  العمل  ان  الــى  طوباسي  ونــوه 
على تعويض المواطنين ممن دمرت 
انه  مبينا  الفارسية  في  مساكنهم 
سيتم خالل اليومين المقبلين توزيع 

تلك التعويضات. 
واكد طوباسي ضرورة ان يتحول عمل 
المؤسسات الدولية واالغاثية العاملة 
في مناطق االغوار الشمالية من اطاره 
االغاثي الى مشاريع ذات بعد تنموي 
دائم مؤكدا ضرورة استهداف االغوار 
بمشاريع تنموية وخدماتية وانتاجية 
من شأنها المساهمة في تعزيز صمود 

المواطنين وتثبيتهم على ارضهم. 
وبين المحافظ انه تم الحصول على 
امر احترازي بوقف الهدم في منطقة 
الشمالية وهو  االغوار  الفارسية في 
االمر الذي يعد سابقة قانونية منذ ان 
اداري  المحافظة كتقسيم  استحدثت 

جديد قبل نحو ثالث سنوات.
بناء  العمل على  الى  ودعا طوباسي 
متفرقة  انحاء  في  جديدة  ــدارس  م
على  لتغلب  ا ليتم  فظة  لمحا ا من 
والــدوام  الصفي  االكتظاظ  مشاكل 
المسائي للطلبة مشيدا بجهود وزارة 
الى  الرامية  العالي  والتعليم  التربية 
الى  ودعا  المالح.  انشاء مدرسة في 
مناطق  في  االسكان  مشاريع  انشاء 
جمعيات  مــع  لتنسيق  با ر  االغــــوا
من  ذلك  في  لما  التعاونية  االسكان 
دور في تعزيز صمود المواطنين على 

اراضيهم. 
الفترة  ان  طوباسي  المحافظ  وبين 

القليلة الماضية شهدت تنفيذ العديد 
بتوفير  عالقة  لها  ريع  لمشا ا مــن 
للمواطنين  االســاســيــة  الــخــدمــات 
مي  لحكو ا لمستشفى  ا ع  و كــمــشــر
والعيادة الطبية المتنقلة في المضارب 
الرعوية في االغوار مثمنا دور وزارة 
لما  للتنمية  التركية  والوكالة  الصحة 
لهم من دور في تنفيذ هذه المشاريع.

االنشاء  قيد  المشاريع  الى  وتطرق 
والتي تعكف المحافظة على تشييدها 
الثقافة  قصر  مبنى  في  والمتمثلة 

ومبنى المقاطعة والمحافظة. 
الثقافة  قصر  مشروع  عن  وتحدث 
والذي من شأنه العمل على بث الروح 
المحافظة  في  الثقافي  المشهد  في 
من  االولــى  المرحلة  ان  الى  مشيرا 
اشهر  المشروع ستكتمل خالل ستة 

مقبلة.
ايضا على  جار  العمل  ان  الى  واشار 
من  والذي  المحافظة  بناء  استكمال 
المقرر ان ينتهي العمل به مع نهاية 
في  العمل  ان  فيما  المقبل  نيسان 
ابتدأ بمبنى االمن  بناء المقاطعة قد 
الالزم  التمويل  لتوفر  الوقائي نظرا 

لبناء مبنى هذا الجهاز.
هذه  بناء  ان  الــى  طوباسي  ــار  واش
توجيهات    ضمن  يــأتــي  الــمــقــرات 
الرئيس والحكومة الرامية الى تقليص 

النفقات وامتالك المباني الحكومية. 
الحصول  تــم  ــه  ان المحافظ  واكــد 
الجانب االسرائيلي  على موافقة من 
لمصنع  الــالزمــة  المعدات  الدخـــال 
الكهربائية بعد تدخل من  المحوالت 
الجانب  لدى  الرباعية  اللجنة  مكتب 
االسرائيلي مبينا ان االسابيع القليلة 
المقبلة ستشهد عملية تشغيل مصنع 
المحوالت والذي يعد االول من نوعه 

في المنطقة.
وتحدث طوباسي عن مشروع الطاقة 
الحصول على موافقة  اذ تم  البديلة 
من دولة التشيك ليتم تمويله ويصبح 
االول  تشرين  مطلع  للتنفيذ  جاهزا 
طوباسي  المحافظ  واكــد  المقبل.  
ضرورة سيادة االمن وتطبيق االنظمة 
الحياة لما  والقانون في كافة مناحي 
في ذلك من مصلحة للمواطن والوطن 
داعيا الى ضرورة اشاعة ثقافة االلتزام 
المواطنين  بين  والقوانين  باالنطمة 
عبر وسائل وطرق مختلفة مؤكدا ان 
تطبيق القانون يحقق السالمة العامة 

للمواطنين كافة.
وتطرق طوباسي الى الدفاع المدني 
ان تتوفر  المحافظة والذي يجب  في 
لهذا الجهاز كافة االمكانيات والكوادر 
الالزمة لتمكنه من القيام بواجبه على 
سيعمل  انه  الى  مشيرا  وجه  احسن 

الالزمة  االرض  قطعة  توفير  على 
النشاء مبنى لهذا الجهاز. 

وقرر المجلس التنفيذي تشكيل لجنة 
اعالمية من شأنها بث الوعي واشاعة 
بضرورة  المواطنين  لــدى  الثقافة 
االلتزام بالقوانين واالنظمة تضم في 
الدوائر  عضويتها عدداً من مديريات 

الحكومية بالمحافظة. 
التزام  ضـــرورة  المجلس  قــرر  كما 
العاملة  الزراعية  الجرارات  اصحاب 
بقوانين وانظمة السير والمرور لعام 
العديد منها ال تحوز  ان  ٢٠٠٥حيث 
على التراخيص والتأمينات الالزمة أو 
أنها غير قانونية ودعا المزارعين إلى 
أوضــاع مركباتهم  ضــرورة تصويب 
أن رسوم  الجاري مبينا  الشهر  خالل 
الزراعية ستكون  الجرارات  ترخيص 
على  جمركي  اعفاء  وهناك  مجانية 
الجديدة عند  الــزراعــيــة  ــرارات  ــج ال

شرائها. 
مركزا  وجود  المجلس ضرورة  وقرر 
في  لــحــرفــي  ا و لمهني  ا للتدريب 
ان يضم  والذي من شأنه  المحافظة 
والعمل  المتسربين  المدارس  طلبة 
على دمجهم وتأمين التعليم لهم على 
حرفة تتناسب مع ميولهم وتطلعاتهم. 
واقر المجلس التنفيذي ايضا ضرورة 
والمؤسسات  التجار  كافة  لــتــزام  ا
الصناعية والزراعية بانظمة الترخيص 
السوق  بالخصوص وحماية  الصادرة 

والمستهلك على حد سواء.
يوم  احياء  التنفيذي  المجلس  وقرر 
تنظيم معرض  عبر  الوطني  التراث 
للتراث الوطني الخاص في المحافظة 
مشيرا الى اهمية الحفاظ على التراث 
لما له من معان خاصة تتعلق بالوطن 

والقضية الفلسطينية.
المحافظة  بعمل  المجلس  واشــاد 
وجهات االختصاص على تنظيف سوق 

طوباس من منتجات المستوطنات. 
الحكومية  المؤسسات  ممثلو  واطلع 
طوباسي على آلية عمل مؤسساتهم 
التي  والصعوبات  االنــجــازات  واهــم 
يواجهونها وتم عرض خطط الوزارات 
خالل  المنفذة  والمشاريع  المختلفة 
الفترة الحالية والتي تضمنت مشاريع 
وزراعية  وتعليمية  صحية وخدماتية 

وثقافية ومشاريع بنى تحتية.
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ترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة

طوباسي يدعو إلى تطبيق األنظمة والقوانين وتقديم الدعم لألغوار 

طوباسي خالل ترؤسه اجتماعاً للمجلس التنفيذي

 ألقت القبض على مطلوبين للعدالة 

قوى االمن تتلف ٣٧٤ مركبة غير 
قانونية في رام اهللا ونابلس والخليل

رام اهللا - الحياة الجديدة - وفا - أتلفت الشرطة وقوى االمن 
في محافظات رام اهللا ونابلس والخليل امس ٣٧٤ مركبة 

غير قانونية وألقت القبض على مطلوبين للعدالة.
وفي رام اهللا أتلفت الشرطة واألمن الوطني، امس، ١٢٠ 
مركبة غير قانونية، وألقي القبض على ٦ مطلوبين للعدالة 
في حملة أمنية نفذت في بلدتي عين عريك ودير ابزيع 

غرب رام اهللا.
وأوضحت إدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة في 
بيان، أن الحملة التي نفذتها الشرطة وقوات األمن الوطني 
المركبات  القضاء على ظاهرة  إلى  البلدتين، هدفت  في 
غير القانونية وفرض النظام والقانون في كافة التجمعات 

السكانية في المحافظة.
التعاون مع قوى األمن  إلى  المواطنين  البيان، كافة  ودعا 
للتخلص من ظاهرة المركبات غير القانونية لما سببته من 

أضرار وأوقعته من ضحايا.
وفي نابلس أتلفت قوات الشرطة واألمن الوطني، امس، 

بلدات  األمنية في  قانونية في حملتها  ١٣٤ مركبة غير 
جماعين، زيتا، وعوريف.

وأوضح بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة، أن 
قوات من الشرطة واألمن الوطني قامت امس بحملة لفرض 
األمن والنظام العام على بلدات جنوب نابلس، وتمكنت من 

ضبط وإتالف ١٣٤ مركبة غير قانونية.
القبض على شخصين  الشرطة امس،  ألقت  الخليل  وفي 
متجر  من  شيقل   ١٠٣٠٠ بقيمة  مبلغ  بسرقة  متهمين 
مالبس ببلدة يطا، وضبطت ١٢٠ مركبة غير قانونية خالل 

األسبوع الماضي في البلدة.
وأوضح بيان لدائرة العالقات العامة واإلعالم للشرطة أن 
شرطة يطا والسموع تمكنت من إلقاء القبض على شخصين 

مشتبه بهما بسرقة المبلغ.
وذكر أن الشرطة نفذت في بلدتي يطا والسموع ٧٠ مذكرة 
قضائية من إلقاء قبض، وأوامر حبس وقرارات، وحولت ١٢ 

شخصا من المطلوبين للقضاء والنيابة العامة.

 بحضور سفير مالطا ورئيسة بلدية رام اهللا 

افتتاح زاوية مالطا بحديقة االمم برام اهللا
ملكي   – الجديدة  الحياة   – اهللا  رام 
االمم  احتفل في حديقة  سليمان – 
زاوية  بافتتاح  رام اهللا امس  بمدينة 
دولة مالطا  وذلك بحضور سفير مالطا 
بوجيا)  (االن  الوطنية  السلطة  لدى 
ورئيسة بلدية رام اهللا جانيت ميخائيل 
وسفير قبرص لدى السلطة، والفنان 
واعضاء  كاميلير)  (اوستبن  المالطي 
المجلس البلدي لرام اهللا والمدعوين.

وفي مستهل االحتفال القت ميخائيل 
المتينة  بالعالقة  فيها  اشادت  كلمة 
بين الشعبين الفلسطيني والمالطي 
مشيرة الى ان هذه الحديقة (حديقة 
ــن تصميم  ــي م ــي ه ــت ال ــــم)  االم
المهندس محمود عبداهللا استخدمت 
فيها الحجارة من مدينتي القدس ورام 
اهللا لكي تكون طريقا للسالم واالمن 
ولشعبنا  العالم  لشعوب  واالستقرار 
الفلسطيني الذي يناضل منذ سنوات 
طويلة بالحجر من اجل نيل استقالله 
وعاصمتها  المستقلة  دولته  واقامة 
ايضا  اشادت ميخائيل  القدس، كما 
ي  لــذ ا ميلير  كا لطي  لما ا ن  لفنا با
اعماله  في  اهللا  رام  حجر  استخدم 
الفنية وفي زاوية بلده مالطا والذي 
والتضحية,  للمقاومة  رمــزا  يشكل 
البلدية هي تعزيز  رؤية  ان  معتبرة 
الشراكة مع المجتمع المحلي والدولي 
كما اشادت بتعاون الفنانين المحليين 
على  نقوال  والياس  سليمان  امية 
تعاونهما مع الفنان المالطي من اجل 

انجاز عمله الفني (بالطة).
من جانبه اشار ممثل مالطا « بوجيا» 
عمل  اول  هي  الزاوية  هذه  ان  الى 
في  شينه  بتد لطا  ما م  تــقــو فني 
جيدة  خطوة  ذلك  معتبرا  فلسطين 
تمثل قطعة من  الحديقة  وان  سيما 
من  يناضل  لتي  ا فلسطين  ارض 
واقامة  االستقالل  نحو  اجلها شعبها 
المستقلة ومؤكدا  الفلسطينة  الدولة 
على دعم حكومة وشعب مالطا لهذا 
النضال الفلسطيني منذ ٤٠ عاما كما 
المالطي  للفنان  الفني  بالعمل  اشاد 
والذي هو عبارة عن قطعة من الحجر 
بين  العالقة  تعبر عن حسن  ولكنها 
الشعبين والتواصل والتعاون المشترك 
لثقافية  ا سيما  الجوانب  كافة  في 
والفنية مشيرا الى ان هذا العمل الفني 
المالطية  باللغة  عليه  يطلق  والذي 
ايضا  الصخرة وتمثل  (بالطة) تعني 
بالهدوء  تنعم  لتي  ا مالطا  جزيرة 
واالستقرار منذ استقاللها منوها الى 
اقتراب افتتاح االيام الثقافية المالطية 
في فلسطين والتي تهدف الى تعزيز 

التبادل الثقافي بين الشعبين.
انه  الى  كاميلير  الفنان  اشار  واخيرا 
بيرزيت  منطقة  من  الصخرة  احضر 
لكي يحولها الى عمل فني له دالالت 
واشارات رمزية يعتز بها الفلسطينون 
االراضي  في  تجول  انه  الى  مشيرا 
ينة  مد في  صة  بخا و لفلسطينية  ا
القدس وتعرف على الفن الفلسطيني 

وزار الحوش الفني في القدس والقى 
لفن  با د  اشــا كما  محاضرة  هناك 
معه  الفنانين  وبتعاون  الفلسطيني 
والتقى ايضا بطلبة اكاديمية الفنون 
كانت  انها  لــى  ا مشيرا  المعاصرة 
ان  القول  الى  تجربة ممتازة, منتهيا 
الشعوب  بين  حوار  عن  عبارة  الفن 
واالمم وقال انه قام بتصميم الصخرة 
بطريقة معينة تشير الى شيء عزيز 
على الشعب الفلسطيني وهو الحجر 
النضال والكفاح من اجل  الذي يمثل 

التحرير واالستقالل.

مشاركون في حفل االفتتاح.

 رئيس بلدية يطا يطالب بضبط األمن 
والشرطة تتوعد الخارجين على القانون

يطا  بلدية  رئيس  استنكر   - الجديدة  الحياة   - يطا 
زهران أبو قبيطة قيام فئة وصفها بالضالة والخارجة 
عن القانون والقيم الوطنية، باختطاف الطالب الجامعي 
بان  الحمامدة (٢١ عاماً)، مشيراً  الرحمن  احمد عبد 
عملية اختطاف الطالب تعد حالة خطرة تهدد مصير 
الشرطة تمكنت  الطلبة والشبان. وكانت  المئات من 
من تحرير الحمامدة االسبوع الماضي، من بين يدي 
خاطفيه وألقت القبض عليهم، بعد أقل من يوم واحد 

على اختطافه. 
وذكرت مصادر أمنية بأن الخاطفين طالبوا والد الحمامدة 

بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف شيقل لقاء االفراج عن نجله، اال أنه 
قبطية  أبو  وطالب  منهم.  الشرطة  وتمكنت  ذلك  رفض 
األجهزة األمنية بضرورة مالحقة من يقوم بهذه األعمال 
الحق،  واحقاق  العدالة  لتحقيق  القانون  وفق  ومعاقبتهم 

محذرا من الفتنة التي تطال النسيج االجتماعي في يطا. 
اثر  والغضب سادت مدينة يطا  السخط  وكانت حالة من 
المواطنون  وطالب  الحمامدة،  الشاب  اختطاف  نبأ  شيوع 

بانزال أقسى العقوبات بالفاعلين. 
بأن  عــوض،  رمضان  العقيد  الخليل  شرطة  مدير  وأكــد 
الشرطة لن تتهاون ولن تقبل بأي تجاوز للقانون من اي أحد.

إصابة احد أفراد الدفاع المدني أثناء 
السيطرة على حريق بمزرعة  في طوباس

أثناء السيطرة على  الدفاع المدني، امس،  طوباس - وفا- أصيب أحد طواقم 
حريق نشب داخل مزرعة أبقار في مدينة طوباس.

وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني أن المساعد طارق 
صبح أصيب برضوض وجروح في الظهر واألطراف إثر انهيار جدار استنادي عليه 
أثناء تأديته لمهامه في السيطرة على حريق نشب داخل مزرعة أبقار في مدينة 
طوباس. وأشار التقرير الى أن النيران نشبت بباالت القش داخل المزرعة، وأن 
الطاقم تمكن من إخالء قطيع األبقار داخل المزرعة ومحاصرة النيران وإخمادها 

والحيلولة دون انتشارها واتساع مساحة الحريق.

تحرير مخالفات الصحاب عمارات سكنية في 
نابلس لعدم التزامهم بالمحافظة على النظافة

من  نابلس  بلدية  والبيئة في  الصحة  - كثف قسم  الجديدة  الحياة  نابلس- 
خالل طواقمه نشاطه ضد المخالفين من أصحاب المحالت التجارية والعمارات 
السكنية والمنازل الذين لم يلتزموا بقواعد النظافة العامة بالرغم من العديد 
من المناشدات التي تحثهم على النظافة ، حيث تم في اليومين الماضيين تحرير 

مايقارب ١٢٠ مخالفة وتحويلها إلى محكمة البلدية. 
وأفاد الدكتور نضال منصور مدير قسم الصحة والبيئة في بلدية نابلس أن ظاهرة 
القاء النفايات من شبابيك وشرفات المنازل والعمارات السكنية أصبحت ظاهرة 
مقلقة، لما لها األثر السلبي على البيئة وصحة المواطنين، نتيجة تراكم النفايات 

وانتشار الجرذان والروائح الكريهة في أفنية هذه المنازل والعمارات السكنية. 
وحرصا على صحة وسالمة المواطنين من توفير بيئة صحية نظيفة لهم ما زالت 
بلدية نابلس تناشد من خالل قسم الصحة والبيئة المواطنين بضرورة المحافظة 
أو من  العامة  النفايات في األماكن والشوارع  القاء  العامة وعدم  النظافة  على 
المحافظة على نظافة  المنازل والعمارات السكنية وضرورة  شرفات وشبابيك 

البيئة وااللتزام بقواعد النظافة العامة. 

 مسرح الحارة يدخل
 الفرحة لقلوب أطفال جنين 
مسرح  فرقة  أدخلت  وفــا-   - جنين 
الحارة من محافظة بيت لحم، امس، 
الى  والسرور  والمرح  الفرح  جوا من 
أكثر من ٢٠٠ طفل شاهدوا العروض 
على خشبة مسرح الحرية في مخيم 
فعاليات  هامش  على  وذلك  جنين، 
للثقافة  عــامــر  بــن  ــرج  م مهرجان 
وزارة  تنظمه  الذي  الثالث  والفنون 

الثقافة ومحافظة جنين.
وفي ختام العرض الذي تخلله أغاني 
كرمت  لألطفال،  هادفة  فلكلورية 
عضو هيئة المهرجان سامية ستيتي، 
الحارة  جورج مطر ممثال عن مسرح 
وقدمت له درع مهرجان مرج بن عامر.

 إصدار القاموس العربي األلماني للمصطلحات التقنية 
رام اهللا - وفا- أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم-ألكسو، والوكالة األلمانية للتعاون (GTZ) القاموس 
العربي األلماني للمصطلحات التقنية «عربتارم» أو اللفظ 
العربي. وجاء في البيان الذي صدر عن ديوان المدير العام 
الدائرة  وتلقت  واأللمانية،  العربية  باللغتين  لأللكسو، 
اإلعالمية في اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلوم نسخة منه، أن هذا القاموس؛ هو األول من نوعه 

في هذا المجال.
يندرج ضمن  القاموس  إصدار هذا  أن  البيان،  في  وورد 
مشروع في الفعاليات والجهود التي يبذلها التعاون األلماني 
إفريقيا،  األوسط وشمال  الشرق  تنمية منطقة  أجل  من 
أجل  من  مستديمة،  بصفة  االقتصاد  تنمية  إلى  ويهدف 

تعزيز كفاءة الخبراء الذين يعملون في هذا المجال، كما انه 
يندرج ضمن الشراكة القائمة بين وزارة التعاون االقتصادي 
والتنمية في الحكومة الفيدرالية األلمانية والمنظمة العربية 

للتربية والثقافة والعلوم.
واإلنجليزية  األلمانية  بالغات  القاموس مداخل  ويتضمن 
والعربية والفرنسية، باإلضافة إلى المدخل بالرسوم والصور 
التوضيحية وتفسيرات باللغة العربية، وأنه باإلمكان اإلطالع 
www. عليه بسهولة واستخدامه مجاناً على شبكة اإلنترنت

arabterm.org.وذكر البيان أن مصدر معلومات القاموس 
والتقنيين،  والمهندسين  والطلبة،  للمدرسين  موجهة 
والمترجمين، وهو مصدر معلومات للفاعلين االقتصاديين 
في العالم العربي، ويتميز بالدقة اللغوية مع سهولة التناول.

نظمها مركزا شمس وجنيف بمشاركة حاشدة الحضور والتمثيل

ورشة عمل برام اهللا توصي بأهمية تواصل االجهزة االمنية مع المجتمع المدني
رام اهللا - الحياة الجديدة - نائل موسى - اكد شركاء 
محليون مهتمون بحال القطاع االمني الفلسطيني 
االمنية  التواصل بين قيادات االجهزة  على اهمية 
المواطن  بين  الثقة  تعزيز  في  المدني  والمجتمع 

ورجل االمن وتقديم خدمة امنية ارقى.
حقوق  مركزا  مجددا  جمعهم  مشاركون  واوصــى 
الديمقراطية (شمس)، ومركز  االنسان والمشاركة 
جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، 
الليلة قبل الماضية، على مائدة حوار منتدى تعزيز 
اوصوا  االهلي»..  السلم  القانون «مجالس  سيادة 
بايجاد اليات ثابتة للتواصل والتشاور وهي توصية 

القت قبول وترحيب محافظة رام اهللا والبيرة. 
العمل  من  شهرا  ثالثين  جهود  الورشة  وتتوج 
المركزين مع فئات  المشترك بين  الحثيث  المهني 
لتعزيز سيادة  الفلسطيني ضمن مسعى  المجتمع 
والندوات  العمل  القانون عقد خاللها عديد ورش 
ونابلس  والبيرة  اهللا  رام  اربع محافظات هي  في 

وجنين والخليل.
الحاشد  الحضور  جانب  الى  الورشة  هذه  وتتميز 
تلئتم  التي  االولى  والتمثيل بكونها  العدد  لناحتي 
بحضور اعضاء اللجنة االمنية في المحافظة وبكونها 
تشكل باكورة لسلسلة ورش من المنتظر ان تستمر 
الخروج  بقصد  ستنظم  الجاري  العام  نهاية  حتى 

بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ. 
لدى  المانيا  ممثلية  من  الممولة  الورشة  وحضر 
السلطة الوطنية نائب المحافظ حمدان البرغوثي، 
مدير جهاز االمن الوقائي في رام اهللا العقيد اكرم 
الرجوب، والمقدم محمد حموده من االمن الوطني 
وعدد من قادة االجهزة االمنية والشرطية وممثلون 
الحقل  العاملة في  المدني  المجتمع  عن منظمات 
ولفيف من االكاديميين والمحامين والصحفيين حلوا 
ضيوفا على مدير تركز شمس د. عمر رحال، ومدير 
مركز جنيف في االراضي الفلسطينية رونالد فريدرك 

واسرة المركزين.
وقدم المتداخلون الرئيسيون ( رسميون واهليون) 
المناقشات  والمتحاورون في كلماتهم، وعبر حوار 
واسئلة الحضور تشخيصا دقيقا للحالة االمنية في 
االراضي الفلسطينية من مختلف مفاصلها ومحاورها 
االمنية  المؤسسة  باداء رجال  المتعلقة منها  سواء 
وفلسفتها المتبعة في نطاق السياسة العامة او من 

في  دارت  المدني  والمجتمع  المواطن  نظر  وجهة 
والنقد  ازاء ما تحقق  الفاصلة بين رضى  المساحة 
الى مزيد من االنجازات على  الموضوعي والتطلع 

طريق بناء المؤسسة.
المتحدثون على احراز تقدم امني ملموس  واجمع 
شهدته الضفة خالل السنوات الثالث االخيرة تمثل 
الفوضى  مظاهر  وانهاء  امنية  مؤسسة  بناء  في 
والفلتان االمني واعادة االمن واالستقرار الى نصابه 
غير انهم قالوا انه لم يصحب االنجاز تقدم مماثل 
على صعيد صون الحريات العامة وحقوق االنسان. 

وتعزيز سيادة القانون.
ونقل نائب محافظ رام اهللا والبيرة حمدان البرغوثي 
تمكنها من  غنام عن عدم  ليلى  المحافظ  اعتذار 
الحضور النشغاالت قبل ان يشكر باسم المحافظة 
القائمين على مشروع تعزيز  والهيئة االمنية فيها 

سيادة القانون داخل المحافظة وفي الوطن.
التي  اللقاءات  التواصل عبر مثل هذه  وحث على 
التواصل والحوار بين االجهزة  انها تفتح افاق  قدر 
االمنية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل تعزيز 

الثقة بين الجانبين.
الشعب  ان  الى  السياق  هذا  في  البرغوثي  ولفت 
الفلسطيني عانى من االجراءات القمعية االسرائيلية، 
ومن حالة الفلتان االمني والفوضى سنوات طويلة, 
القيادة والرئيس محمود  انه وتعليمات  ولكنه قال 
عباس بانهاء الفوضى وبسط سيادة القانون, نجحت 
تحقيق  في  االمنية  واجهزتها  الوطنية  السلطة 
البرغوثي  ورفض  الطريق,  على  كبيرة،  انجازات 
االدعاءات بتضييق مساحة الحريات العامة وتشديد 
المحافظة تلقت  ان  التعبير الفتا  الخناق على حق 
عشرات بل مئات الطلبات للتظاهر والتجمع مؤخرا 
وانها ردت بااليجاب على اكثر من ٩٨٪ منها فيما 
كان الرفض مبررا وضروريا حيال الطلبات االخرى 

وهي قليلة.
مركز جنيف

وشدد مدير مركز جنيف في االراضي الفلسطينية 
رونالد فريدريك على اهمية تعزيز سيادة القانون 
والحياة  االهلي  السلم  ودعائم  اسس  ارســاء  في 
اطار  ء  بنا من  ذلــك  يتطلبه  بما  لديمقراطية  ا
قانوني فاعل وشفاف ضمن صالحيات واضحة لكل 
لتقدم خدمة جيدة ومتميزة  واالجهزة  المؤسسات 

التي  وتمكن المواطن من الحصول على المعلومة 
تخص حياته. 

قنوات  بناء  اهمية وضــرورة  فريدريك على  واكد 
وبين  والمجتمع ككل  المدني  المجتمع  بين  فاعلة 
مؤسسات السلطة الوطنية وبضمنها االمنية لتعزيز 
الثقة المتبادلة، الفتا الى المركزين عمال على بناء 
هذه القنوات في اربع محافظات في الضفة ضمن 
نطاق المشروع وعبر ورش عمل ومؤتمرات اثمرت 
دراستها  الى  دعا  وتوصيات  اقتراحات  بلورة  عن 
المتبادل والخشية  الذعر  لتحاشي ما وصفه بحالة 

من التواصل. 
ابرزها  ناحية  لغير  الفعالية  تميز هذه  الى  واشار 
الحضور الحاشد والرفيع والذي اعتبره مؤشرا على 
اجل  من  والتشاور  التواصل  في  مشتركة  رغبة 
والمخارج  الحلول  وايجاد  المعلن  الهدف  تحقيق 

للمشاكل العالقة 
واعلن عن عزم المركزين الشريكين على مواصلة 
المثمرة بين ممثلي  اللقاءات  المزيد من هذه  عقد 
القطاع االمني وباقي فئات المجتمع بغرض تعزيز 
المستقبل  اجــل  من  والعميق  المسؤول  الحوار 

االفضل.
وتحدث مدير المكتب عن مذكرة تفاهم تم بلورتها 
مع محافظي رام اهللا والبيرة د. ليلى غنام وجنين 
قدورة موسى بهدف ادامة التواصل في هذا القطاع 
التي تضم  االمنية في كل محافظة  اللجنة  وعبر 
وممثلين  فيها  االمنية  االجهزة  وقــادة  المحافظة 
التي تخص  المجتمع االمني لمناقشة القضايا  عن 
سيادة القانون مشددا على دور المؤسسات التنفيذية 
والجهات الرقابية الداخلية ضمن المؤسسة األمنية 

والخارجية وبما فيها الرقابة االعالمية.
الرجوب: الحاجة الى التشريعات

رام  الوقائي في محافظة  االمن  ولفت مدير جهاز 
الى  الرجوب في مداخلته  العقيد اكرم  اهللا والبيرة 
الحاجة الى رزمة من التشريعات لضبط اداء وسلوك 

المؤسسة ورجل االمن والمواطن على السواء. 
بشقيها  الرقابة  ودور  اهمية  على  الرجوب  وشدد 
الداخلي ضمن المؤسسة والخارجي الوطني الرسمي 
منها واالهلي اضافة الى دور االعالم لضبط جودة 
االداء قائال اننا بحاجة الى تفعيل هذه الرقابة التي 
أمينة وصادقة  كانت  ما  اذا  تشكل ضمانا حقيقيا 

وانطلقت من انتماء حقيقي لفلسطين ومن حرص 
على المصلحة الوطنية.

وقال مدير االمن الوقائي في المحافظة انّ االجهزة 
الغام متشابك وفوضوي,  االمنية عملت في حقل 
ولكنها بفضل ارادة وتعاون واصرار ابناء المؤسسة 
االمنية, استطاعت ان تحقق انجازات كبيرة وخسائر 
اقل، مضيفا ان اهم عوامل نجاح الحمالت االمنية 
وفي  الجميع,  على  القانون  تطبيق  على  الحرص 
المقدمة ابناء المؤسسة االمنية, مما سهل الوصول 

للنجاح. 
وقال الرجوب ان المؤسسة االمنية اثبتت كفاءة عالية 
االنسان, النها  القانون وضمان حقوق  في تطبيق 
صفة متالزمة واصيلة في المؤسسة االمنية وهناك 
نوعية في  وقفزة  المؤسسة,  اداء  تطور كبير في 
مهنية عملها بكافة اتجاهاته, كما ان هناك شفافية 

في المحاسبة الداخلية.
التحديات  امـــام  ــوب فــي وقــفــة  ــرج ال وذكـــر 
تحت  ابناء شعبنا  وكل  زلنا  «ال   : الموضوعية 
االحتالل, ورجل االمن يتعرض لضغوطات وهو 
اردنا  واذا  الثبات ومواصلة دوره,  مصمم على 
االمور حتى ال  نوازن  ان  وطنا ومواطنا فعلينا 

نفقد العصا والقانون».
واعلن الرجوب ان ابواب المؤسسة االمنية مفتوحة 
امام الجميع ولم توصد في وجه احد كائن من كان, 
واالقتراحات  البناء  النقد  الشكاوى  نتقبل  ونحن 
اوضاعها  تصويب  اجل  من  كافية  جــرأة  وتمتلك 
من  كبيرا  جــزءا  ان  الفتا  المخطئين،  ومحاسبة 
مؤسسات  مع  شريكا  اصبح  االمنية  المؤسسة 
مجتمعنا المدني لتقديم الخدمة للمواطنين, وتنفيذ 

فعاليات تطوعية وطنية عامة. 
المؤسسة االمنية جهة تنفيذية  ان  الرجوب  وشدد 
وهي تنفذ تعليمات وقرارات المستوى االداري ولن 
تسمح بحال في عودة الفوضى والفلتان الذي اقلق 
الوطن وجعل المواطن غير آمن على حياته وماله، 
الوطني  بالشروع  بالمساس  كذلك  تسمح  ولن 

وبرموز السيادة الوطنية.
وقال ان االجهزة تلجأ الى القضاء العسكري مضطرة 
في حاالت التوقيف بسبب حال القضاء المدني وعدم 
قدرته على مجاراة الحاجة االمنية في هذه المرحلة 

الدقيقة والحساسة وفي ظل التطورات.

الوطني  االمن  من  حمودة  محمد  المقدم  ورأى 
تحققت  مسبوقة  وغير  ملموسة  انــجــازات  ان 
بناء  االخيرة على صعيد  الثالث  السنوات  خالل 
األمن ال  وافر من  ذاتها وتحقيق قدر  المؤسسة 
ايجابا على مناحي  المواطن بما ينعكس  يلمسه 
الحياة ويشهد له الجميع وان اعترف بان االصالح 
الفلتان  االمني اصبح ضرورة خصوصا بعد حالة 
التي مرت بها االرض الفلسطينية, والمرحلة التي 
تليها خالل السنة والنصف االخيرة والتي تميزت 
امنية  انجازات  وتحقيق  االمني،  الوضع  بضبط 
لترسيخ  واضح  بشكل  برزت  الحاجة  ان  مضيفا 
الفلسطيني  المواطن  ثقافة وطنية وقناعة لدى 
بان الجهاز االمني موجود فقط من اجل الحفاظ 
على االمان، بما يتطلبه ذلك من ضرورة تحديد 

السلوك االمني وضبطه لرجل االمن.
 وكان عبد اهللا محمود افتتح الورشة بكلمة ترحيب 
تنظم  الفعالية  ان  فيها  قال  شمس  مركز  باسم 
كامتداد لتعاون ناهز الثالثين شهرا بين المركزين 
والثقة  العالقة  تعزيز  بغرض  يتواصل  يزال  وال 
على طريق  والمواطن  االمن  رجل  بين  المتبادلة 
الى  وصــوال  للمواطن  المقدمة  الخدمة  تطوير 
تحقيق الهدف المتوخى وهو تعزيز سيادة القانون 

في فلسطين.
وبدوره لفت نيوكوال سايسون من مركز جنيف في 
كلمة افتتاحية الى ان الورشة تأتي استمرارا لجهود 
المؤسستين الشريكتين في هذا البرنامج لفتح افاق 
التواصل والحوار بين المؤسسة االمنية ومؤسسات 
المجتمع المدني، وبين المواطن ومؤسسته االمنية، 
وضرورة البحث عن اليات سبل تعزيز سيادة وبسط 

القانون والحفاظ عليه وتطبيقه بشفافية.
واكد «سايسون» انه ومن خالل سلسلة اللقاءات التي 
عقدت في عدد من محافظات الضفة لوحظ وجود 
تقدم كبير وانفتاح من قبل اجهزة االمن في التعاطي 
المواطن،  تتعلق بحقوق  التي  المواضيع  مع كافة 
رغم وجود العديد من المشاكل العالقة، والتي تتعلق 
بتعدي االجهزة االمنية على سيادة القانون وتداخل 

االختصاصات والصالحيات.
وشهدت ورشة العمل نقاشا وحوارا معمقا تطور في 
كثير من المواقف والمفاصل تحول الى جدل ساخن 
بكل  االمنية  الحالة  تشخيص  نحو  الجنوح  ورغم 

مركباتها من ممارسات واجهزة وتشريعات وقوانين 
المجتمعية  الثقافة  وحتى  متبادلة  نمطية  وصور 
العديد من  امام  توقفت  المناقشات  االن  السائدة 
الجوانب التي تحكم وتصبغ العمل االمني وخاصة في 
الضفة الغربية. حيث نجح المتداخلون في التشخيص 
ووضع االصبع على الجرح في تحديد العالج. في ظل 

ظروف ذاتية وموضوعية صعبة. 
واكد المتداخلون على ضرورة تضافر جهود السلطات 
الثالثة (التنفيذية والتشريعية، والقضائية)، بالتوازي 
مع تفعيل المجتمع المدني وتحمل االعالم الوطني 

مسؤولياته ودوره الرقابي لتعزيز وسيادة القانون.
وقدر المتحدثون ان الهوة بين التنظير الذي يجنح 
نحو اضفاء وردية على الواقع والواقع العملي ال تزال 
كبيرة وال يخدم استمرارها الهدف الوطني المعلن في 
اشارة الى ممارسات عناصر امنية من جانب والنقد 
غير الموضوعي وجلد الذات داعين الى ادامة اللقاءات 
والتواصل للتشاور وبما يوطد العالقة ويعزز الثقة 
المتبادلة الرساء سيادة القانون التي اجمعوا انها ال 

تتم بالشكل االمثل 
اتهامات  المدني  والمجتمع  االجهزة  قادة  وتبادل 
بالتجني على القانون, وتجاوز الصالحيات في بعض 
الحريات خاصة وعامة  تقييد  الجزئيات، من قبيل 
اربع وعشرين ساعة،  واعتقال اشخاص الكثر من 
وعدم تنفيذ قرارات لمحكمة العدل العليا والفحص 
االمني رافضين المقارنة بين ما يجري في القطاع 
بانها غير شرعية وباطلة حيث  من اعمال وصفت 
وبين ممارسات  انقالب عسكري غير شرعي  وقع 
تقع في الضفة من قبل اجهزة وسلطة شرعية كما 
االعرج  لمركز حريات حلمي  التنفيذي  المدير  قال 
الذي استشهد بحادثي قاعة البروتستانت برام اهللا 
من اعتداء على تجمع مناوئ للمفاوضات المباشرة، 
وآخر امام مقر الصليب االحمر بالبيرة وهي اعمال 
قال انها تسيء بشكل كبير الى صورة رجل األمن 

وتقدم خدمة صافية لحماس.
وشدد المتداخلون على ضرورة اطالع المواطن على 
امنه واعادة  لتعزيز  الحمالت االمنية  اهمية تنفيذ 
القانون والنظام الى نصابة وتنفيذه باسلوب يضمن 
دعم رجل الشارع وعلى اهمية دور المجتمع المدني 
لبناء مجتمع ديمقراطي  القانون  في تعزيز سيادة 

وسلم اهلي وتحول ديمقراطي. 


