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Vacancy Announcement
Liaison Coordinator in the Association of 

Palestinian Local Authorities
Duty Station: Jerusalem

Detailed information and application instructions can be viewed 
on the UNDP/PAPP web site

jobs.undp.ps
Deadline for applications: 20 June 2010

UNDP?PAPP is an equal Opportunity employer

Applications from men and women will be considered equally

The United Nations Development Programme (UNDP) is the 
UN’s global development network , advocating for change and con-
necting countries to knowledge , experience and resources to help 
people build a better life. We are on the ground in 166 countries , 
working with them on their own solutions to global and national de-
velopment challenges . As they develop local capacity , they draw on 
the people of UNDP and our wide range of partners.

كلــــيــــة األمـــــــــــــة 
»كلية مجتمع متوسطة «

القدس 

كما تعلن ادارة الكلية عن استقبال طلبات االستفادة من قاعة الكلية 
مع  تعاونية،  بأسعار  احمللي  املجتمع  ومؤسسات  التعليمية  للمؤسسات 

االشارة الى أن الوصول للكلية ال يحتاج الى تصريح دخول للقدس.

فعلى من يرغب االتصال بالكلية على هاتف رقم.
هاتف :2347013    فاكس: 2349013

Ummah_col_83@yahoo.com البريد االلكتروني

ادارة الكلية

»اعالن صادر عن كلية األمة »
قاعة  افتتاح  عن  االعالن  بالقدس  املجتمعية  األمة  كلية  ادارة  يسر 

املؤمترات والندوات واألنشطة الثقافية املختلفة ، وقاعة الكافتيريا.

علمًا أن القاعة تتسع لـ 200 شخص ومجهزة بأحدث 
الوسائل الصوتية والسمعية ومكيفة .
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الدورات الصيفية املكثفة و »غير املختلطة«
1- البرنامج الدراسي:

الدراسة اخلاصة:
> يبدأ البرنامج الدراسي لطالبات الدراسة اخلاصة ابتداء من 7/11 في جميع املساقات الدراسية للعام 

الدراسي اجلديد 2011/2010
> التوجيهي )العلمي واالدبي( لغة اجنليزية، لغة عربية، رياضيات، فيزياء، كيمياء

> دورة لغة اجنليزية شاملة للصفوف )تاسع، عاشر، حادي عشر(
> دورة لغة اجنليزية )تأسيس وتقوية( للصفوف )سادس، سابع، ثامن(

> دورة اجنليزي ورياضيات منهجية للصف العاشر

2- دورات مهنية للسيدات ، للفتيات، لربات البيوت
> دورة الرفع > فن القص وتصفيف الشعر )الكوافير( 

> دورة التجميل > دورة بناء االظافر   
> دورة اكسسوار > دورة لفات الشعر   

> دورة كوافير رجالي > دورة تنسيق زهور   
> حتصل اخلريجة على شهادة مزاولة مهنة معتمدة من نقابة اصحاب صالونات احلالقة في القدس

> دورة لغة عبرية )مبتدئة، متوسطة، متقدمة( قراءة وكتابة ومحادثة
> تربية وحضانة طفل

الكمبيوتر  -3
> دورة صيانة لطالب اجلامعات واملعنيني )30( ساعة مكثفة

> دورة طباعة: عربي ، اجنليزي، عبري - امتحان سرعة في نهاية الدورة
Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail : دورة مبتدئة ومتوسطة ومتقدمة في <

4- دورات رياضية:
مالكمة، تنس طاولة، كراتيه، جودو، ايكيدو، تيكواندو، شطرجن

5- الكشاف:
انشطة كشفية تشمل رحالت خلوية، أسس احلركة الكشفية، هوايات موسيقية، والبرنامج مجاني

مطلوب ... معلمة كمبيوتر متخصصة ومتفرغة ... للمعنيات مراجعة االدارة مباشرة

تبدأ الدورات في 2010/6/19
االدارة

نادي القدس
القدس - شارع الرشيد 19 - تلفون 6262607

جمعية الشبان املسيحية – القدس /   القسم الرياضي

السباحة تخصصنا
دورات السباحة التعليمية الصباحية املكثفة لألطفال

بنون وبنات  من سن 6 – 12 سنة
تبدأ الدورات الصباحية الساعة التاسعة صباحا

اخلميس                  10 / 6 / 2010الدورة األولى
يوميا ما عدا  يوم اجلمعةإلى يوم االثنني         21 / 6 / 2010

الثالثاء                  22 / 6 / 2010الدورة الثانية
يوميا ما عدا  يوم اجلمعةإلى يوم السبت          3 /  7 / 2010

األحد                      4/ 7 / 2010الدورة الثالثة
يوميا ما عدا  يوم اجلمعةإلى يوم األربعاء      14/ 7 / 2010

اخلميس                   15/ 7 /2010الدورة الرابعة
يوميا ما عدا  يوم اجلمعةإلى يوم االثنني          26/ 7 / 2010

الثالثاء                  27 / 7 /2010الدورة اخلامسة
يوميا ما عدا  يوم اجلمعةإلى يوم االثنني       7 /  8  / 2010

دورات السباحة التعليمية بعد الظهر) املسائية( 
 جلميع الفئات واألعمار أيام اخلميس والسبت من كل أسبوع 

            تبدأ  الدورات  الساعة الثالثة بعد الظهر

يومي اخلميس والسبت 17 / 6 / 2010  إلى   17 / 7 / 2010  الدورة األولى

دورة السباحني املهرة خالل عطلة الصيف ، الثالثاء واألحد من كل أسبوع
          موعد الدورة 1 /6 / 2010  إلى 10/ 8 / 2010
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ارج���ع   - اخل����اص  ال���ق���دس  مل���راس���ل   - ال��ل��ه  رام 
الشعب  العام حلزب  االمني  الصاحلي  النائب بسام 
املفاوضات  ف��ي  التقدم  ع��دم  اس��ب��اب  الفلسطيني 
طيلة  واالس��رائ��ي��ل��ي  الفلسطيني  اجل��ان��ب��ني  ب��ني 
السنوات املاضية الى عدة عوامل من اهمها: اخللل 
البنيوي في العملية التفاوضية اي جعل املفاوضات 
وع��دم  فيها  ال��دول��ي  التدخل  وم��ح��دودي��ة  ثنائية 

االلزامية فيه.
وشرح الصاحلي ذلك بالقول:

ل��ق��د اع��ت��م��دت اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة اس��رائ��ي��ل بشان 
ان  ،االول  ام��ري��ن  على  انطالقتها  منذ  امل��ف��اوض��ات 
غير  تكون  وان  مباشرة  ثنائية  امل��ف��اوض��ات  تكون 
مشروطة،واستنادا الى هذه االستراتيجية فقد مت 
،وقصر  ومؤسساتها  الدولية  االطراف  كافة  حتييد 
االدارة  على  التفاوضية  العملية  في  التدخل  امر 
القبول  مستوى  تتجاوز  ال  ح��دود  وف��ي  االمريكية 
املسبق  واالت��ف��اق  التدخل  ه��ذا  بحجم  االسرائيلي 
على املقترحات االمريكية التي ميكن ان تنتج عنه 
،وهذا ما ولد شكوكا لدى الفلسطينيني متثل في 
بعض املقترحات االمريكية في كامب ديفيد وحتى 
في ادوار بعض املسؤولني االمريكيني انفسهم بهذا 
الشان.. واضاف ان املفاوضات الثنائية كانت تضع 
الطرف الفلسطيني على الدوام مجردا من مساندة 
املؤسسات الدولية وقراراتها ومن قوة القانون الدولي 
ذلك  تستبدل  ،وكانت  الدولية  للعالقات  كناظم 
القائم على  القوى  ميزان  في  اخللل  واقع  بصالفة 
االسرائيلي  ال��ط��رف  متنح  اي��ض��ا  ،وك��ان��ت  االرض 
واقعه  جوهر  تتناول  قضية  اية  على  الفيتو  حق 
كاحتالل وجتعلها قضية تفاوضية بني طرفني غير 
متساويني في ظل دفع الفلسطينيني للتعامل مع 

واقع االحتالل وكانه امر طبيعي .
واقع  ان ه��ذا اخللل اجلوهري يجعل  ال��ى  واش��ار 
تفاوض  واقع  عمليا  هو  املباشر  الثنائي  التفاوض 
ارغ��ام واذع���ان بني ق��وة االح��ت��الل وال��ط��رف الواقع 
حتت االحتالل وهو امر مخالف للمواثيق الدولية 
،ولكن هذا اجلوهر حلقيقة التفاوض كان يختفي 
خلف متسك الواليات املتحدة والعديد من االطراف 
التدخل  ورفض  للمفاوضات  االلية  بهذه  الدولية 

متييع  او  وص��د  ب��ل  اخل��ل��ل  ه��ذا  ملعاجلة  احلقيقي 
املطالب الفلسطينية بالتدخل احلقيقي من اجل 
للقوانني  املخالفة  االسرائيلية  امل��واق��ف  مواجهة 
االسباب  ه��ذه  اوض��ح  قد  الصاحلي  وك��ان  الدولية. 
جلنة  اجتماع  ف��ي  ل��ه  مداخلة  ف��ي  بشرحها  وق���ام 
االمم املتحدة الداعمة ملسيرة السالم في اسطنبول 

في 23 -5 املاضي.
الصاحلي عن  متييع  السياق حتدث  وفي هذا 
ان  النهائي رغم  الدولية واطارات احلل  املرجعيات 
العديد من القرارات واخلطط مبا فيها خطة خارطة 
الطريق اشارت الى قرارات االمم املتحدة كمرجعية 
املوقف  بسبب  املفاوضات  واقع  ان  اال  للمفاوضات، 
االمريكية  االدارات  م��وق��ف  وبسبب  االس��رائ��ي��ل��ي 
بني  –االسرائيلي  االمريكي  التفاهم  ورق��ة  واهمها 
الرئيس بوش وارئيل شارون عام 2004 التي اضافت 
الى جانب القرارات الدولية كاساس ملعاجلة مسالة 
التي  التغييرات  واق��ع  احل��دود عنصرا خطيرا هو 
متت على االرض، وهو ذات االمر الذي يتعلق ايضا 
بوضع حتديدات متفق عليها مسبقا مع اسرائيل 
ذلك  وغ��ي��ر   ،194 وال��ق��رار  الالجئني  قضية  جت��اه 
ال��ق��رارات  استبدال  على  يقوم  منهجا  اصبح  مم��ا 
باتفاق  عليه  اصطلح  مب��ا  ومرجعيتها  ال��دول��ي��ة 
مسبق  اش��ت��راط  ام��ام  اصبحنا  وبحيث   ، الطرفني 
الدولية  للقرارات  البديل  وكانه  الطرفني  التفاق 
رغم االشارات الدائمة لها في العديد من املبادرات، 
مرجعية  عمليا  اسرائيل  استبدلت  فقد  وبذلك 
قرارات االمم املتحدة مبرجعية جديدة تقوم على 
اشتراط موافقتها هي على هذه املرجعية وتقريرها، 
ولهذا باتت تتاكل مرجعية املفاوضات واطارات احلل 
ولم يعد تطبيق ق��رارات االمم املتحدة او االلتزام 
بالقانون الدولي هو املعيار ملسار املفاوضات، بل بات 
من  اهمية  اكثر  التفاوض  استمرار  على  احل��رص 
احلرص على نتائج املفاوضات وتنفيذ قرارات االمم 
املتحدة. الى ذلك حتدث امني عام حزب الشعب عن 
والتغييرات االسرائيلية على  استمرار االستيطان 
االرض وقال ان من اكبر االخطاء التي واكبت اتفاق 
اوسلو ثم ما تاله من مفاوضات هو االستخفاف في 
التعامل مع قضية االستيطان وكانه قضية جامدة 

هو  االستيطان  ان  بينما  النهائي،  احل��ل  بانتظار 
النهائي،  احل��ل  قضايا  لكافة  تفجير  عامل  اخطر 
فيما يتعلق باحلدود او بتواصل الدولة الفلسطينية 
ذاتها او مبصادر املياه فيها او بعاصمتهااو باي من 
القضايا االخ��رى. واض��اف: ان عملية الفصل التي 
تضير  ال  كعملية  املفاوضات  بني  اسرائيل  اقامتها 
شيئا وغير محكومة بنهايات ملزمة، وبني استمرار 
االحتالل والتغييرات االحادية على االرض هي من 
ابرز عوامل اخللل العضوي في العملية التفاوضية، 
التغييرات  م��ن  مجموعة  عمليا  عنها  جن��م  وق��د 
االستراتيجية على االرض بحيث باتت تهدد هدف 

احلل النهائي القائم على اساس الدولتني .
وبرأي الصاحلي فان اهم هذه التغييرات يتمثل 
الضفة  ع��ن  كليًا  غ��زة  ق��ط��اع  - فصل  ب��ال��ت��ال��ي:-  
السياسية  ال���وح���دة  ل��ت��م��زي��ق  ك��م��ق��دم��ة  ال��غ��رب��ي��ة 
والقانونية واجلغرافية الراضي الدولة الفلسطينية 
استمرار  خطر  يكتسب  السبب  ول��ه��ذا  امل��ن��ش��ودة، 
االنقسام الفلسطيني درجة اكبر من حدود اخلطر 
املعتاد للصراعات السياسية بني القوى والفصائل، 
اعالن  بداية  منذ  واضحا  الفصل  ه��دف  ك��ان  وق��د 
شارون عن تنفيذ االنسحاب من قطاع غزة من طرف 
واحد ودون عالقة بالعملية السياسية او بالربط بني 

ذلك وبني املستقبل السياسي للضفة الغربية .
 - بناء جدار الفصل ،وهو جدار عنصري بكل 
االستشاري حملكمة  الراي  ادانه  ،وقد  الكلمة  معنى 
العدل الدولية  في الهاي بكل وضوح، وهو اجراء 
سياسي بحجج امنية واهية يرمي الى فرض حدود 
الدولة الفلسطينية او حدود الكيان الفلسطيني في 
الضفة الغربية من طرف االحتالل "داخل اجلدار" 
اجلغرافي  التواصل  اسس  ،ويدمر بصورة منهجية 
الى  الغربية  الضفة  ويحول  الفلسطينية  للدولة 

معازل منفصلة.
الدميوغرافي  وتغيير طابعها  القدس  - عزل   
ل��ل��دول��ة  ع��اص��م��ة  ال���ى  واف���ش���ال مستقبل حت��ول��ه��ا 
الفلسطينية، وهو االمر املستمر منذ مت منع دخول 
املدينة اال حلملة هوية القدس ،وكذلك في توسيع 
االستيالء على البيوت في االحياء العربية وتهجير 
سكانها وسحب االقامة من مواطنيها بشكل تعسفي 

استراتيجية اسرائيل تقوم على حتييد كافة االطراف الدولية ومؤسساتها

الصاحلي يشرح االسباب التي ادت الى فشل املفاوضات السياسية طيلة السنوات املاضية
القدمية  املدينة  لطابع  التغييرات  سلسلة  ،وفي 
احلفريات  اعمال  عن  ‘فضال  والسكاني  العمراني 
والتوسع  االق��ص��ى  املسجد  محيط  ف��ي  املتواصلة 
االستيطاني الكبير داخل املدينة والسعي لطمس 

أي مظهر فلسطيني لها.
 -استمرار التوسع االستيطاني وتكثيفه بتوسيع 
الكتل االستيطانية وزيادة عدد املستوطنني حيث 
ارتفع من حوالي 250 الفا   عام 1994 الى حوالي 
االستيطانية  الكتل  الفا مستوطن يقطنون   580
والتجمعات اجلديدة التي متت اقامتها في نفس 
الفترة واستمرار السعي لعزل منطقة االغوار التي 
متثل حوالي 28% من مساحة الضفة الغربية عن 
الكامل السرائيل  -التنصل  الضفة.   اج��زاء  بقية 
،س��واء  احتالل  دول��ة  بوصفها  اي��ة مسؤوليات  عن 
فيما يتعلق بالسكان الذين باتوا مسؤولية السلطة 
االخرى  اجلوانب  ما يخص  س��واء  او  الفلسطينية 
من مسؤوليات دولة االحتالل جتاه اراضي وحقوق 
الى  وباالستناد   . االحتالل  حتت  الواقعة  الدولة 
واق���ع اس��ت��م��رار امل��ف��اوض��ات وواق���ع وج���ود السلطة 
تطبيق  ع��ن  اس��رائ��ي��ل  تخلت  فقد  الفلسطينية 
الدولية  املواثيق  في  عليها  املنصوص  االلتزامات 
جتاه االراضي واملناطق اخلاضعة لالحتالل حسب 
على  بذلك  املسؤوليات  كافة  واح��ال��ت  الصاحلي  
السلطة الفلسطينية واملجتمع الدولي، في الوقت 
كدولة  سيطرتها  مب��م��ارس��ة  فيه  اس��ت��م��رت  ال���ذي 
احتالل واستخدام اوامرها العسكرية وقتما تشاء 
على  السيطرة  ع��ن  فضال   1650 ال��ق��رار  واخ��ره��ا 
غالبية االراضي الفلسطينية وهي ما بات يعرف 
كالبناء  شؤونها  كافة  في  والتحكم  )ج(  مبناطق 
وال��ت��ن��ظ��ي��م وامل���ي���اه واالم�����ن وغ���ي���ره، وك���ذل���ك في 
السيطرة على املعابر والتحكم في حركة البضائع 
واالف����راد واالس��ت��ي��راد وال��ت��ص��دي��ر واالج��ت��ي��اح��ات 
العسكرية  واقامة احلواجز  امنية  املتكررة بحجج 
ومنع التداول التجاري بني غزة والضفة والقدس، 
والعديد من املمارسات االحتاللية االخرى، دون ان 
يترتب على ذلك اية مسؤوليات ،وفي اطار خلق 
معادلة تقوم على ان هذا الواقع يستمر وفي ظله 
يستمر وجود السلطة الفلسطينية والتزاماتها مبا 
فيها االمنية ،دون ان يعني ذلك ان السلطة نشات 
اساسا في سياق عملية انهاء االحتالل وليس على 

اساس استمراره.
 واقترح الصاحلي في موازاة ذلك إعادة تعريف 
استمرار  واق��ع  وه��و  ه��و عليه،  القائم مب��ا  ال��واق��ع 
وال��ع��ن��ص��ري��ة،  التعسفية  ومم��ارس��ات��ه  االح��ت��الل 
وفقا  االحتالل  هذا  انهاء  اجل  من  اجلهد  وتركيز 
لقرارات الشرعية الدولية، )االمم املتحدة( ودون 
لنفسها  االحتالل  دول��ة  ومفهوم  ب��ارادة  ذلك  رهن 
القرارات  كل  مع  بالتعارض  تخلقه  ال��ذي  وللواقع 

الدولية. 
باعادة  الفلسطينيني  تلزم  العملية  ه��ذه  ان 
تركيز جهدهم ، وبالسعي مع املجتمع الدولي وعبر 
مؤسساته املختلفة لتحقيق هدف انهاء االحتالل 
واع���ادة   ، ال��دول��ي��ة  ال��ش��رع��ي��ة  ق����رارات  ولتطبيق 
الى  املتحدة  االمم  ق���رارات  تنفيذ  ف��ي  املسؤولية 
من  اليها  والتوجه  ذاتها  املتحدة  االمم  مؤسسات 
القضايا  الدولي جتاه مختلف  القانون  انفاذ  اجل 
واملمارسات في ظل استمرار االحتالل مبا في ذلك 
إنطباق اتفاقية جنيف الرابعة على كافة االراضي 
تقرير  حق  على  والتركيز  احملتلة،  الفلسطينية 
املصير للشعب الفلسطيني وكذلك من اجل رعاية 
اجلهد الدولي النهاء االحتالل وتطبيق قرارات االمم 
املتحدة وعدم حصر ذلك في نتائج املفاوضات او 

حتى في جهود اللجنة الرباعية ذاتها . 
واخيرا اكد الصاحلي ان هذه املنطلقات واخللل 
البنيوي في عملية املفاوضات يدفع نحو اعتماد 
واالرادة  التدخل  زي���ادة  ال��ى  تهدف  استراتيجية 
الدولية لتعزيز احلقوق الفلسطينية غير القابلة 
للتصرف مبا فيها حق العودة وحق تقرير املصير 

واالستقالل الوطني.

على  تقدم  ح��دوث  إلى  العلي  اللواء  ولفت 
مشيرا   ،%70 بنسبة  مؤخرا  االمني  الصعيد 
إلى ان القطاع االمني الفلسطيني دائما حتت 
أن  رغ��م  أخ��ط��اء،  اي  اخ��ف��اء  وال ميكن  املجهر، 
الوضع االمني الفلسطيني أفضل بكثير من دول 
ذات سيادة كاملة، وان الرقابة على االمن أكثر 

تطورا وفاعلية من كثير من الدول.
واختتم بالقول إن املؤسسة االمنية حتافظ 
جهة  ك��ون��ه��ا  تبنيها  وال  ال��دمي��ق��راط��ي��ة  ع��ل��ى 
السياسي  املستوى  تعليمات  تنفذ  تنفيذية 
أن  ض���رورة  إل��ى  الفتا  بحذافيرها،  وتوجهاته 
وعاء دميقراطي  للجميع ضمن  الوطن  يتسع 
ت��ت��ع��ارض  امل��ص��ال��ح، وال  ت��ت��ض��ارب  ب��ح��ي��ث ال 
هي  ال��وط��ن��ي��ة  املصلحة  تبقى  وان  احل��ري��ات 

االساس.
للهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ج��ه��ت��ه��ا  م���ن 
امل��ظ��ال��م"  "دي����وان  االن��س��ان  املستقلة حل��ق��وق 
لبناء  هو  السعي  ان  أكدت على  رندا سنيورة، 
ويراعي  القانون،  يحترم  فلسطيني  مجتمع 
مبدأ سيادة القانون، وهي تشكل وحدة واحدة 
أنه ال ميكن  إلى  للتجزئة، مشيرة  غير قابلة 
العمل مبعزل عن احمليط، او جتاهل العقبات 
التي يفرضها االحتالل االسرائيلي على تقدم 

وتطور االمن.
من جهته د. عالم ج��رار فأكد معقبا على 
الذي يجري امنا يستهدف تعزيز  أن احلراك 
املؤسسة والبناء الدميقراطي الفلسطيني، في 
مواجهة التحديات وبناء الدولة الفلسطينية. 
وأضاف، نحن نؤكد على الصعوبات التي تواجه 
االحتالل  بسبب  الفلسطيني،  االم��ن  ضابط 
االسرائيلي، مشيرا إلى االتفاقات املوقعة وعدم 
احترام االحتالل لهذه االتفاقيات، وبالتالي هو 
يقوم بإجراءاته بتخريب البناء الفلسطيني، 
مشيرا إلى أن تعزيز االمن يأتي من خالل كادر 
القانون  ان��ف��اذ  ق��ادر على  وم��ع��زز  م��درب  أمني 

على اجلميع.
مركز  ع��ام  رح��ال مدير  د. عمر  من جهته 
بحث  هو  الورشة  من  الهدف  إن  قال  "شمس" 
ف��ي احملافظة  ال��ق��ان��ون  آل��ي��ات تطبيق س��ي��ادة 
منها  يعاني  التي  االشكاليات  ف��ي  واحل��دي��ث 

املواطن، واملصاعب في تطبيق القانون.
ال��ورش��ة تسعى كذلك  واض��اف د. رح��ال أن 
وقطاع  امل��واط��ن  بني  الثقة  جسور  تعزيز  إل��ى 
االمن، وكذلك االستماع مباشرة من املواطن عن 
احتياجاته واولياته فيما يتعلق بنوعية وشكل 

اخلدمة االمنية التي يسعى للحصول عليها.

وقال إن هذه الورشة هي نتاج لعقد العديد 
من اللقاءات املركزية التي عقدها كل من مركز 
االمنية  االج��ه��زة  م��ع  جنيف،  وم��رك��ز  شمس، 
ومؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات االعالمية، 

واملواطنني.
روالند فريدريك، مدير مكتب  من جهته 
على  الدميقراطية  للمراقبة  جنيف  م��رك��ز 
سروره  فأعرب عن  الله،  برام  املسلحة  القوات 
لعقد هذه الورشة، التي اتسمت بأهداف اوسع 
املواطن  جتمع  انها  حيث  سابقاتها  من  واشمل 

ومؤسسة املجتمع املدني مع ضابط االمن.
وقال إن السلطة الوطنية أجنزت الكثير في 
مجال حتقيق االمن في االراضي الفلسطينية، 
وهناك عالقات جيدة بني الناس وقوات االمن 
من خالل النشاطات املجتمعية التي تقوم بها 

االجهزة االمنية.
أما نيقوال ماسون، نائب مدير مكتب مركز 
جنيف برام الله فقدم صورة عن املشروع الذي 
ينفذه مركزه مع مركز شمس، واالنتقال به إلى 
مراحل متقدمة جتمع املواطن مع رجل االمن، 
مشيرا إلى عقد عدة لقاءات قبل هذه الورشة 
مع االجهزة، وممثلي مؤسسات املجتمع املدني، 

ومع ممثلي االعالم الفلسطيني.

نظمها مركزا »جنيف« و»شمس«

ورشة عمل حول تعزيز سيادة القانون في محافظة رام الله
أكد  اخل���اص-  مل��راس��ل »ے«  ال��ل��ه-  رام 
كل  ال��ت��ي نظمها  العمل  ورش���ة  ف��ي  امل��ش��ارك��ون 
من مركز جنيف للرقابة الدميقراطية على 
القوات املسلحة، ومركز اعالم حقوق االنسان 
سيادة  تعزيز  حول  "شمس"  والدميقراطية 
القانون في محافظة رام الله، على وجود نقلة 
ووج��ود  االمنية،  اخلدمة  تقدمي  في  نوعية 

تطور على االداء االمني.
واضاف املشاركون في الورشة التي عقدت، 
أمس في فندق )بيست ايسترن( برام الله أن 
املواطن ملس تغيرا حقيقيا فيما يخص سيادة 
الله وان االجهزة تقوم  رام  القانون مبحافظة 
بدورها بشكل فعال وانه ما زال هناك حاجة 
للتعاون والتنسيق ما بني املواطن واالجهزة في 

القضايا احمللية.
وط��ال��ب امل��ش��ارك��ون أن ي��ك��ون ه��ن��اك دور 
ل���أج���ه���زة االم���ن���ي���ة ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ت��ن��م��ي��ة 
على  دوره��ا  يقتصر  ال  وان  الشامل  مبفهومها 
تقدمي اخلدمة االمنية، ما يؤدي إلى االنخراط 
زي��ادة  غلى  ال��ه��ادف��ة  التنموية  امل��ش��اري��ع  ف��ي 

وتطوير بعض القطاعات في املجتمع.
ليلى  د.  والبيرة  الله  رام  وأعربت محافظ 
االم��ن في  اليه  وص��ل  اعتزازها مبا  غنام عن 
احملافظة، مشيرة إلى توجه الرئيس محمود 
أن  للرقابة على  االول  الراعي  عباس بصفته 
املواطن  ام��ن  لتحقيق  فعال  دور  هناك  يكون 

وااللتزام بتطبيق القانون على اجلميع.
كل  تتابع  احملافظة  أن  إل��ى  غنام  واش���ارت 
مع  الصعيد  ه��ذا  على  تصلها  التي  الشكاوى 
الى  وي��ع��ود احل��ق  املعنية حتى حت��ل  اجل��ه��ات 
أهله، مشيرة إلى أن الوضع الفلسطيني ما زال 
في طريق الدولة، وأن هناك تطورًا طرأ خالل 

الفترة املاضية على الصعيد األمني.
والعشائر  التنظيمات  دور  إل��ى  وتطرقت 
االحيان يتم  ك��ان في بعض  إن��ه  قالت  حيث 
تعطيل القانون لدواع خاصة، ولكن االن هناك 

تفاهمات معهما من أجل انفاذ القانون.
وق���ال���ت إن احمل���اف���ظ ي��س��ت��خ��دم أح��ي��ان��ا 
املواطن،  ملصلحة  النهاية  في  هي  صالحيات، 
مكملة  هي  التدخالت  أو  الصالحيات  وه��ذه 
ل��س��ي��ادة ال��ق��ان��ون، وال ت��ت��ع��ارض م��ع��ه، الفتة 
الله كونها مركز  رام  إلى خصوصية محافظة 

احلراك السياسي.
ك���م���ا ت���ط���رق���ت إل�����ى خ��ص��وص��ي��ة ال���وض���ع 
الفلسطيني بسبب االحتالل االسرائيلي الفتة 
إلى أن ضابط االمن الفلسطيني في الغالب هو 
سجني سابق عند اسرائيل ولكن هذا ال يعني 
أن يسقط ما تعرض له على املواطن، مشيرة 
بإعاقة  املتمثلة  االحتالل  عوائق  إلى  كذلك 
ما  وهو  والقرى  املدن  ما بني  والتنقل  احلركة 

يعيق عمل االجهزة في ضبط االمن.
من جهته اللواء دياب العلي قائد قوات االمن 
الوطني، فأكد على أن االحتالل االسرائيلي هو 
واستتباب  القانون  تنفيذ  أمام  االكبر  العائق 
قطاع  التي حققها  القفزة  إلى  االم��ن، مشيرا 
الفترة  ف��ي  الفلسطيني  االراض����ي  ف��ي  االم���ن 

االخيرة.
الفلسطيني وتأثيراته  إلى االنقسام  وأشار 
وج��ود بعض  إلى  الداخلي، الفتا  الوضع  على 
االخطاء وان من يقوم بأي خطأ يحاسب عليه 
فورا، وان التركيز على تقدمي اخلدمة للمواطن، 

من خالل ضبط االمن.


