محليات
شعارها "يحدث في فلسطني"

منتدى األعمال الفلسطيني  -اللبناني
يكرم رجل األعمال طالل أبوغزالة

رام ال �ل��ه  -جن �ي��ب ف� ��راج  -حت ��ول تكرمي
"منتدى األعمال الفلسطيني اللبناني" لرجل
األعمال الفلسطيني رئيس مجموعة أبو غزالة
الدولية الدكتور طالل أبوغزالة الى حفل جمع
مختلف التوجهات الفلسطينية واللبنانية.
وش ��ارك ف��ي حفل االف �ط��ار ال��ذي أق�ي��م في
مطعم االستراحة إلى جانب الدكتور أبوغزالة،
السفير الفلسطيني في لبنان الدكتور عبدالله
ع�ب��دال�ل��ه وال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال ال �س �ف��ارة أشرف
دب��ور ،ممثل حركة "حماس" في لبنان علي
بركة وممثل "ح��رك��ة اجل�ه��اد اإلس�لام��ي" في
ل �ب �ن��ان أب ��و ع �م��اد ال��رف��اع��ي ،ورئ��ي��س "تيار
الفجر" عبدالله الترياقي وأعضاء املنتدى
وه�ي�ئ�ت��ه اإلداري� � ��ة وح �ش��د م��ن الشخصيات
الرسمية والشعبية والثقافية واالقتصادية
الفلسطينية واللبنانية وممثلني عن وسائل
االعالم.
وبعد تقدمي من وليد كيالني ،القى رئيس
املنتدى طارق عكاوي كلمة قال فيها" :اننا نعمل
في "منتدى األعمال الفلسطيني اللبناني"
على تعزيز وتطوير العالقات االقتصادية
تعزيز
ِ
اللبنانية الفلسطينية ،كما نعمل على
ال ��واق ��ع ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ب�ب�ع��دي��ه اإلقتصادي
والتنموي متكينا ألهلنا من عيش كرمي ،ليكون
ً
ً
ومتمسكا
محافظا على هويته الوطنية
فيه
بحق العودة".
وحتدث عكاوي عن اجنازات املنتدى الذي
جن ��ح ف ��ي ت��وس �ي��ع ش �ب �ك��ة ال��ع�ل�اق��ات العامة

والتواصل مع الشخصيات واجلهات السياسية
واإلقتصادية على املستويني الشعبي اللبناني
والفلسطيني ،مبا يخدم هموم رجل األعمال
ً
خصوصا والشعب الفلسطيني
الفلسطيني
ع�م��وم��ا ،فضال ع��ن تطوير وت�ع��زي��ز التعاون
بني أعضاء املنتدى من خالل تنسيق األعمال
بينهم حتت ما يسمى بلقاءات األعمال إليجاد
القواسم املشتركة بني أعضاء املنتدى وتفعيل
ً
وصوال إلى املشاريع املشتركة،
التبادل التجاري
اضافة الى املشاركة في التنمية اإلقتصادية
ملجتمعنا وسيكون ذلك من خالل إيجاد فرص
عمل جديدة عبر مشاريع املنتدى واملشاريع
امل�ش�ت��رك��ة ب�ين امل �ن �ت��دى وش��رك��ائ��ه ،وسيعمل
املنتدى على دعم املنح الدراسية والتدريب
املهني لإلرتقاء باليد العاملة الفلسطينية
واللبنانية.
ب��دوره السفير الفلسطيني الدكتور عبد
الله عبد الله أثنى على "دور املنتدى وأهميته
ف��ي م �س��اع��دة ال�لاج �ئ�ين ودع �م �ه��م ،وأهمية
ه��ذا اللقاء ال��ذي يجمع محبتنا لفلسطني
ومستقبل شعبنا في أرضنا املقدسة في ظل
دولتنا املستقلة والسيدة وعاصمتها القدس
بإذن الله".
وأك ��د أن "رج ��ل األع �م��ال الفلسطيني ال
يهتم بنفسه وحسب بل هاجسه التخفيف
م��ن م�ع��ان��اة أب �ن��اء شعبه واألخ ��ذ بيدهم كي
يعيشوا حياة أقل صعوبة الى حني عودتهم
الى أرضهم ،وهذا املنتدى ال يعزل الفلسطيني

عن عمقه الصحيح ،ودليل على ذلك تركيبته
من رجال أعمال لبنانيني وفلسطينيني ،والذي
يشكل عمق االنتماء القومي في جتمعاتنا،
ويؤكد أننا نريد أن ننهض مبستقبل ليس
في الشتات وامن��ا بوصل الترابط بني أبناء
الشعب في كل مكان".
ث ��م حت� ��دث ال ��دك� �ت ��ور ط �ل�ال أب ��وغ ��زال ��ة،
مشيرا الى أن تكرميه هو تكرمي لكل رجال
األعمال الفلسطينيني ،بل هو تكرمي للشعب
الفلسطيني املتحضر.
واس��ت��ع��رض م �ح �ط��ات ح �ي��ات��ه وأعماله
وكيفية حتويل املعاناة من نقمة ال��ى نعمة
لتحقيق ال �ن �ج��اح ،ودور رج ��ل األع��م��ال في
تطوير مجتمعه ،ومشاركته في العديد من
أنشطة وأع �م��ال امل�ن�ت��دى ،م��ؤك��دا استعداده
لتقدمي الدعم واملساعدة ألي عمل إبداعي
فلسطيني ،ولتقدمي املنح الدراسية للطالب
املتفوقني.
وشدد أبوغزالة على "دور العلم واملعرفة
ف��ي ان�ت�ص��ار ال�ش�ع��وب ،ألن الشعب املتحضر
ال ميكن أن يفنى ،وف��ي شعبنا الفلسطيني
اض�ع��اف تفوق م��ا ل��دى ال�ع��دو م��ن املبدعني،
لذلك سيكون لنا مؤمتر عربي مرتقب في
باريس لدعم االب��داع العربي والفلسطيني
بعدما جمعنا قائمة بيانات املبدعني وأسسنا
جمعية لدعم هذا االبداع ،كما سيتم اطالق
س��وق القدس للتسوق عبر االنترنت لدعم
املنتجات املقدسية".
وأعلن عن "مبادرة للمخيمات الفلسطينية
في لبنان باطالق دورات لتعليم الكمبيوتر
وتقنيات اصالحه على غرار جتاربه الناجحة
في مخيمات جرش (غزة) في األردن وما قام
به خالل احلرب على قطاع غزة وقبلها خالل
م �ح��اص��رة م�ق��ر ال��رئ �ي��س ي��اس��ر ع��رف��ات في
فلسطني ،حيث رعى تدريس مئات الطالب
ً
فضال
الختصاص احملاسب القانوني احمللف،
عن اقامة مراكز للتدريب على الكمبيوتر
في عدد من املراكز داخل قطاع غزة والضفة
الغربية في القريب العاجل".
وختم أب��وغ��زال��ه :يهمنا ال��واق��ع اللبناني
ألنني عشت وتخرجت في لبنان مبنحة نلتها
من "األونروا" ألننا كنت األول على الالجئني،
واب�ت��داء من العام املقبل سأتبنى طالبا من
املتفوقني ليدرس في اجلامعة األميركية كما
سنحت لي الفرصة.
وف��ي اخل�ت��ام ،ق��دم ط��ارق ع�ك��اوي وأعضاء
املنتدى درعاً تقديرية للدكتور أبوغزالة.

تكرمي طلبة التوجيهي الناجحني في مدينة بيت جاال
املقاومة الشعبية والكفاح الشعبي ودور املبادرة
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال �ك �ف��اح ال�ش�ع�ب��ي ض��د اجل ��دار
الفاصل مبناسبة الذكرى التاسعة للتأسيس
وع��رض سبوتات الصندوق الوطني للتعليم
ال �ع��ال��ي وك �م��ا مت ت��وزي��ع ب��رش��ور ع��ن احلملة
املطالبة ب��اق��رار ال�ص�ن��دوق الوطني للتعليم
العالي وكتيبات للمبادرة الوطنية.
وش� ��ددت م �ط��ر ع �ل��ى ت�ب�ن��ي استراتيجية
وطنية تقوم على اجلمع بني النضال الشعبي
وحركة التضامن وفرض العقوبات على اسرائيل
وتنفيذ اتفاق الوحدة الوطنية ودعم صمود
املواطنني ،وأشارت إلى دور الشعب الفلسطيني
بأطفاله وشيوخه ونسائه في املقاومة الشعبية
التي ميكن أن ميارسها كل واحد منهم من خالل
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.
وقالت ان إسرائيل تبيع سنويا بأكثر من
ثالثة مليارات دوالر سنويا في الضفة وغزة
تذهب أرباحا جليش االحتالل ال��ذي ميارس
اعتداءات بشعة بحق شعبنا.
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اطالق حملة دولية واسعة لكشف
االنتهاكات االسرائيلية بحق األسرى

جنني  -علي سمودي  -اطلقت حملة التضامن مع االسير القائد احمد سعدات االمني العام
للجبهة الشعبية لتحرير فلسطني امس حملة دولية واسعه النطاق حتت شعار "يحدث في
فلسطني" الثارة االنتهاكات االسرائيلية التي يتعرض لها الفلسطينيون خالل اعتقالهم واثناء
فترة التحقيق وخلق اليات عمل دولية تساهم في الضغط على اسرائيل لوقف هذه املمارسات
اخلطيرة.
اهداف احلملة
وفي بيان صدر عنها ،اوضحت احلملة ،ان سلطات االحتالل تقوم يوميا باعتقال العديد من
الفلسطينيني ،واثناء االعتقال او خالل تواجدهم في مراكز التحقيق واالحتجاز او في السجون
يتعرضون النواع مختلفة من االنتهاكات ،والتي في جوهرها وبحكم تكررها مع غالبية املعتقلني
تعبر عن سياسة رسمية ممارسة بحق الفلسطينيني من قبل املؤسسة الرسمية االسرائيلية تعبر
عنها مصلحة السجون االسرائيلية او اجهزة التحقيق (الشاباك) ،او اجليش االسرائيلي الذي
ينفذ عملية االعتقال.
واضافت" :ان هذه املمارسات تعكس رغبة االحتالل املستمرة بتجاوز حقوق البشر بالتعامل
االنساني وصون الكرامة ،لذلك يصبح كشف هذه االنتهاكات مسؤولية اخالقية كخطوة واسهام
في كشف وجه االحتالل وممارساته التي تتعارض مع القيم االنسانية التي تكفل وحتمي انسانية
البشر من جهة ،ومن جهة اخرى فيه تعبير عن روح التضامن مع الضحايا الذين متارس بحقهم
ً
عونا له على مواجهة آالمه ومينحه
تلك االنتهاكات ،فشعور الضحية بانه ليس وحده في ذلك
ً
اتزانا واستقرار".
قدرة اعلى على املضي نحو حياة اكثر
رسالة هامة
واوضح البيان ان حملة التضامن مع القائد احمد سعدات تطلق هذه احلملة في محاولة منها
الظهار حجم االلم والتنكيل الذي يعيشه الفلسطينني جراء االحتالل وممارساته ،مؤكدة ان فضح
صورة االحتالل احلقيقية والتي تختلف عن الصورة التي يسوقها عبر املنابر املختلفة خطوة
مهمة على طريق تطوير حالة التضامن مع القضية الفلسطينية والتي ستفضي الى التضييق
على مشروع االحتالل كمقدمة النهائه.
وذكر انه ضمن هذه احلملة وبشكل دوري سيتم احلديث عن حاالت مختلفة تعرضت النواع
متعددة من االنتهاكات يعيشها االسرى واملعتقلون الفلسطينون في سياق جتربة االعتقال التي
يتعرضون لها وسيعمل على ترجمة هذه القصص واالنتهاكات للغات دولية مختلفة ونشرها عبر
وسائل االتصال املتعددة.

أمسية شعرية في دير الغصون
طولكرم – عدنان حطاب  -نظم مركز واص��ل لتنمية الشباب فرع طولكرم وقرية بجورة
السياحية  ,وبالتعاون مع وزارة الثقافة والتوجيه السياسي والوطني في طولكرم  ,أمسية شعرية
فنية مبشاركة الشاعرين عبد السالم عطاري ومنايا خديجة  ,والناقد صبحي شحروري وعازف
العود الفنان إياد ستيتي  ,بحضور جمال سعيد نائب محافظ محافظة طولكرم وبدر الضميري
مدير التوجيه السياسي والوطني وعبد الفتاح الكم مدير مكتب وزارة الثقافة بطولكرم وحشد
كبير من املثقفني واملهتمني والشعراء واألهالي في بلدة دير الغصون .
ً
عريفا لألمسية ألهمية هذه األمسيات مبا تخلقه من
وأشار الشاعر طارق الكرمي الذي كان
حالة من التواصل الثقافي والتي من شأنها تكريس الثقافة كأساس للرقي والبناء املجتمعي.
وفي كلمته رحب رئيس بلدية دير الغصون ومدير قرية بجورة الشاعر الدكتور نصوح بدران
باحلضور  ,مؤكد ًا على ضرورة استمرار مثل هذه الفعاليات الثقافية على اعتبار أن الثقافة هي
اخلندق األخير للمقاومة .
وقدم الشاعر عبد السالم عطاري مجموعة متميزة من قصائده التي حتاكي الواقع املجتمعي
وتالمس هموم الشارع  ,ألهب فيها عواطف احلاضرين  ,بينما ركزت الشاعرة منايا خديجة في
نصوصها على الهم الوطني العام  ,وبدوره حتدث الناقد واألديب صبحي شحروري حول مفهوم
األدب املقاوم واألسطورة الفلسطينية والعربية .
وتخلل األمسية مقطوعات موسيقية قدمها الفنان إياد ستيتي مدير مركز الكمنجاتي في
جنني .
يذكر أن هذه األمسية تأتي ضمن سلسلة من األمسيات الثقافية التي ينظمها مركز واصل
لتنمية الشباب  ,حيث ستعقد أمسية شعرية ثانية يوم األربعاء القادم في مركز العودة لرعاية
الشباب  ,يشارك فيها الشاعر الدكتور املتوكل طه والشاعر شادي أبو جراد .

الى األهالي والشركات واملؤسسات $

رام اهلل والبيرة وبيتونيا
لالشتراك $
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الشبان في فلسطني يعيشون ازمة اغتراب حقيقي

"شمس" :متكني الشباب من استعمال قدراتهم أحد
أهم روافد التنمية الشبابية املجتمعية

جنني  -علي سمودي  -حذر مركز حقوق
اإلنسان والدميقراطية "شمس" من مخاطر
تهميش ل�ش�ب��اب وق�ض��اي��اه��م وح�ق��وق�ه��م في
املجتمع الفلسطيني والتي ميكن ان يترتب
عليها نتائج خطيرة وف��ي مقدمتها انحراف
ال �ش �ب��اب ن�ح��و ال �ت �ط��رف وال �ع �ن��ف واملخدرات
وال��ك��ح��ول ،م��ؤك��دا ان ال �ش �ب��اب اآلن يعيش
أزم���ة اغ��ت��راب ح�ق�ي�ق��ي ،ف�م��واج�ه��ة الشباب
باألنظمة البيروقراطية وأمناط السلطة غير
الدميقراطية ال تبقيه خارجها فقط ،ولكنها
جتعل دوره ينحصر في اخلضوع لها وااللتزام
بقوانينها مما يشعره بالعجز وع��دم القدرة
على حتقيق ذاته.
واشار املركز في تقرير اصدره مبناسبة يوم
الشباب العاملي الى ان االغتراب هنا هو مرحلة
وسطة بني االنسحاب من املجتمع والتمرد عليه
وهو يلجأ إلى ثالثة أن��واع من التصرفات :إما
االنسحاب من هذا الواقع ورفضه ،وإما اخلضوع
إليه في الوقت الذي يعاني فيه النفور ،واما
التمرد على هذا املجتمع ومحاولة تغييره ولو
كان ذلك بالقوة.
وقال في تقريره إن استمرار جتاهل قضية
الشباب في مجتمعاتنا وموقف الالمباالة مما
يجري حولهم هو نتيجة حتمية لسياسات
التجاهل ملواجهة قضاياهم ،وحولتهم تلك
املشاعر املتناقضة في داخلهم إلى مخزن يغرف
منه كل من لديه مصلحة خاصة في جتنيدهم
واستخدامهم.

حتديات وفرص

واش��ار املركز إلى عدد من التحديات التي
تخلق فرصا النطالق الطاقة االيجابية للشباب
أهمها :كيفية مشاركة الشباب ،كيف يوجه
الشباب خياراتهم االنتخابية كفرصة الختيار
الشخص األفضل الذي ميكن أن يسهم في حل
القضايا احمللية للمواطنني خاصة وأنهم أكثر
فئة مستفيدة من التغيير نحو األفضل ،فيما
تلعب مشاركتهم السلبية في زيادة تهميشهم
س ��واء ك��ان ذل��ك ب��اإلح �ج��ام ع��ن االن �ت �خ��اب أو
بانتخاب مجلس ضعيف.
واشار املركز الى انه إذا شارك الشباب -الذين
هم األكثر ق��درة على التحرر من االنتماءات
واألطر والروابط التقليدية  -في االنتخابات
ب��دواف��ع وطنية وش�ع��روا ب��أن ألصواتهم قيمة
وتأثيرا فان النتائج بالتأكيد ستكون مختلفة
وتصب في مصلحة الوطن ككل.

إشراك املجتمع احمللي

واستنادا لدراساته واحصاءاته ،اكد "شمس"
ان مشاركة الشباب تسهم في التحديد األفضل
لالحتياجات وامل�ط��ال��ب وزي ��ادة ال�ك�ف��اءة في
التنفيذ ،ب��اإل ض��ا ف��ة إ ل��ى تعزيز االستدامة
واالنسجام االجتماعي ،اضافة لوجود آليات
احل ��وار وال�ن�ق��اش وم��دى إط�ل�اع ال�ش�ب��اب على
امل�ع�ل��وم��ات وح��ري�ت�ه��م ف��ي ال��وص��ول إل��ى تلك
املعلومات و العمل على إزالة كل املعيقات التي
حت��ول دون امل�ش��ارك��ة س��واء أك��ان��ت سياسية أو
اجتماعية أو ثقافية أو إدارية أو اقتصادية أو
غيرها من املعيقات.

صعيد املشاركة

ع )10( 1/18

ب�ي��ت حل��م  -جن�ي��ب ف� ��راج -اح �ي��ا املكتب
الطالبي والقطاع النسوي للمبادرة الوطنية
الفلسطينية ف��ي محافظة بيت حل��م حفل
تخريج للطلبة الناجحني في الثانوية العامة
ملدينة بيت جاال مبناسبة الذكرى التاسعة
النطالقة حركة املبادرة الوطنية الفلسطينية،
حيث ش��ارك فيه محمد بشير منسق املكتب
الطالبي للمبادرة ف��ي احملافظة ومنى مطر
منسقة القطاع النسوي وك��ل م��ن انطوانيت
عطوان وام��ل قمصية واحمد قراقع وساجدة
ابو سرور وميرا خليف من نشطاء املبادرة في
احملافظة.
وافتتح االح�ت�ف��ال ال��ذي اق�ي��م ف��ي مكتب
املبادرة الوطنية بقراءة آيات من الذكر احلكيم
وال ��وق ��وف دق�ي�ق��ة ص�م��ت ح� ��دادا ع�ل��ى أرواح
الشهداء ومن ثم السالم الوطني .
وف��ي ال �ب��داي��ة ،رح�ب��ت ع �ط��وان القيادية
النسوية للمبادرة في احملافظة باسم املبادرة
بالطلبة الناجحني وباحلضور ،وب��ارك��ت لهم

على جناحهم وا ج�ت�ي��از ه��م مرحلة الثانوية
العامة بامتياز.
واكد بشير دعم املبادرة للمسيرة التعليمية
من اجل خلق جيل متسلح بالعلم ،وقادر على
مواجهة االحتالل اإلسرائيلي ،مشددا أن العلم
هو شكل من اشكال املقاومة ضد االحتالل الذي
حاول ممارسة سياسة التجهيل ضد شعبنا.
واع��رب عن تهانيه للطلبة الناجحني في
التوجيهي واله��ال�ي�ه��م ال��ذي��ن ب��ذل��وا الغالي
والنفيس من اجل الوصول الى هذه اللحظة،
متمنيا ان يتواصل النجاح على مقاعد الدراسة
اجلامعية .وأك��د على أهمية إن�ش��اء صندوق
وطني لدعم الطلبة من اجل متكني عشرات
اآلالف من الطلبة غير القادرين على مواصلة
حتصيلهم العلمي اجلامعي بسبب الظروف
االقتصادية الصعبة التي متر فيها أسرهم،
داعيا املواطنني إلى املشاركة في حملة شعبية
إلقرار قانون الصندوق الوطني للتعليم.
وخ�ل�ال احل �ف��ل ،ع��رض فيلم وث��ائ�ق��ي عن
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وح��دد مركز "شمس" توصيات هامة في
ع ��دة م �ج��االت ت �ع��زز وت�ط�ل��ق وجت �ن��د ق ��درات
الشباب ،فعلي صعيد املشاركة ف��ي الهيئات
احمللية اكد على ض��رورة احلث على التنمية
السياسية والثقافة الدميقراطية على الصعيد
ال��وط�ن��ي ال �ع��ام واحمل �ل��ي اخل���اص ،س ��واء جلهة
التركيز على االنتخابات ودوريتها ،أم في تبيان
املعيقات والعراقيل التي تؤثر عليها.
وحتفيز املواطنني في القرى والبلدات واملدن
على امل�ش��ارك��ة ف��ي إدارة ش��ؤون�ه��م ،واالنخراط
في الشأن العام ،فاملواطنون هم األكثر دراية
�`Ìi`ÊÜÌة مب�ش�ك�لات�ه��م ،وإدراك� ��ا
�م ،وم �ع��رف�
ب��أوض��اع �ه�
ÊÌ iÊ`iÊÛiÀÃÊvÊ
vÝÊ*ÀÊ* Ê `ÌÀÊ
إلمكاناتهم وقدراتهم .ودع��ا الى تعزيز فكرة
/ÊÀiÛiÊÌ ÃÊÌVi]ÊÛÃÌ\Ê
ÜÜÜ°Vi°VÉÕV° Ì

واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة مب��ا ف��ي ذلك
مجالس الطلبة ،والنقابات واألحزاب السياسية
و منظمات املجتمع املدني.

احمل��اس �ب��ة وامل� �س ��اءل ��ة ،ف ��دوري ��ة االنتخابات
البلدية جتعل م��ن ا ل��ذ ي��ن استلموا مقاليد
األمور عرضة للسؤال والنقد واملراجعة ،األمر
الذي يساهم في تأصيل فكرة احملاسبة ،ورغم
كل التشوهات التي ترافق العملية االنتخابية
البلدية ،ومحاولتها ف��رض ه��ذا الشخص أو
ذاك ،ف��ان العملية بحد ذاتها مع ما يرافقها
وما يعقبها من إجراءات توسع املدارك وحتسن
األداء ،لذلك فان متابعة هذه العملية بالدراسة
والبحث تخدم االجتاه الدميقراطي وتنميه.
واوص��ى "شمس" بتوسيع املشاركة داخل
املجلس البلدي املنتخب بحد ذات��ه وحتسني
األداء فيه ،من خالل تعزيز اللجان املتخصصة
وتوسيع قاعدة املشاركة فيها ،سواء من أعضاء
املجالس البلدية أم من املواطنني ،ألن التجربة
البلدية األخيرة في قطاع غزة بينت أهمية
عمل اللجان في الهيئات احمللية ،من خالل
ضرورة أن تتخطى "شخصانية" بعض الرؤساء،
وتنفلت من احلدود الضيقة.
واكد املركز على اهمية املساهمة في توسيع
مشاركة الشباب من اإلناث والذكور في العملية
االنتخابية م��ن خ�لال حتفيز ال�ش�ب��اب على
ب �ن��اء م��واق��ف مستقلة ب�ع�ي��دا ع��ن تأثيرات
العالقات القرابية والعشائرية والفصائلية،
اضافة لتطوير وعي الشباب بأهمية املشاركة
السياسية وحتديدا في االنتخابات وأهمية
م�خ��رج��ات العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي حتديد
مستقبلهم ونوعية حياتهم.
ودعا الى تشجيع الشباب على كسر حاجز
اخلوف في التعبير عن مواقفهم وجتاوز أمناط
التفكير والتعبير السياسي التقليدي من خالل
متكينهم من فهم قيم حرية التعبير.

األحزاب والفصائل

وخلص امل��رك��ز ف��ي ه��ذه املسالة للمطالبة
بتحسني وتشجيع مشاركة الشباب في األحزاب
السياسية من خالل تخفيف حتجر الهيكلية
احلزبية ومكافحة الفساد السياسي الذي يخلق
جوا من الالمباالة لدى األجيال الشابة .ودعا
الى تفعيل العمل الدميقراطي داخل األحزاب
السياسية عبر تعزيز االنتخابات الداخلية
ثم حتسني وتشجيع مشاركة الشباب بتخفيف
حتجر الهيكلية ا حل��ز ب�ي��ة ومكافحة الفساد
السياسي ال��ذي يخلق جو من الالمباالة لدى
األجيال الشابة .واش��ار الى ض��رورة أن تتمتع
الهيئات الشبابية ا حل��ز ب�ي��ة باالستقاللية
الالزمة ،بدل جعلها في خدمة قادة األحزاب.

املناهج التعليمة

وفي هذه القضية ،طالب "شمس" بإصالح
املناهج الدراسية الوطنية لتكريس مفهوم
املواطنة وإدراج اخلدمة االجتماعية في املناهج
املدرسية والعمل على أن تكون البيئة املدرسية
بيئة محفزة على املشاركة مع اعتماد املقاربة
احلقوقية في وضع املقررات املدرسية.
ودعا الى زيادة البرامج التدريبية للمعلمني
وت �ب��ادل اخل �ب��رات وحت�س�ين املستوى املعيشي
للمعلم وت �ط��وي��ر م�ع��اي�ي��ر واض �ح��ة الختيار
العاملني في حقل التعليم.

الصعيد املؤسساتي

وركز "شمس" ،على ضرورة اعتماد اخلطط
وال�ب��رام��ج وال�س�ي��اس��ات الوطنية ال�ت��ي تعالج
حتديات الفقر والبطالة والتهميش االجتماعي
مبا يعزز مشاركة الشباب ويحد من النزعة
إلى الهجرة ،واكد على اهمية جعل املؤسسات
واملراكز الشبابية شريك أساسي في رسم معالم
سياسة الهيئات احمللية املتعلقة بالشباب.
وراى املركز ان املؤسسات االهلية والشعبية
مطالبة بالقيام بحمالت التعبئة واملناصرة
امل�ه�ت�م��ة ب�ق�ض��اي��ا ال �ش �ب��اب م��ن أج ��ل التكتل
والضغط في اجتاه حتقيق مكاسب تهم الشباب
والعمل على تقوية ومتكني املؤسسات الشبابية
القاعدية.

التثقيف والتوعية

وفي هذا املجال ،دعا "شمس" الى تنظيم
حمالت توعية تتناول املعيقات االجتماعية:
التقاليد والعادات ،ثقافة العشائر والعائالت
ال �ت��ي حت ��ول دون ت�ف�ع�ي��ل و ت �ع��زي��ز مشاركة
الشباب م��ع العمل على تعزيز ثقة الشباب
باملجتمع املدني وبفعالية االنخراط في العمل
االجتماعي.
وش ��دد ع�ل��ى اس�ت�ث�م��ار م��وس��م االنتخابات
حملاولة تغيير الصورة النمطية السائدة عن
دور الشباب إمكاناتهم وقدرتهم على التأثير
في مشهد احلياة العامة.

الشباب والتغيير

واكد املركز إن متكني الشباب من استعمال
قدراتهم وتطوير منهجية تفكيرهم ،من خالل
بناء قدراتهم وامتالك اخلبرة واملنهجية ،ميكن
أن يشكل أحد أهم رواف��د التنمية الشبابية
املجتمعية ،مشيرا الى اتخراطهم في العمل
التطوعي ،حيث يلعب دورا مهما في التنمية
املجتمعية.
واضاف" :وهو بهذا املعنى يحظى بأهمية
خاصة ،وذلك لدوره في التنمية ،إلى جانب
م��ا ي�ع�ن�ي��ه م��ن ق �ي��م ورواب�� ��ط اجتماعية
ُ
أهميته ودوره ليس على
إيجابية ،وتكمن
صعيد ال�ف��رد فحسب ،وإمن��ا على مستوى
املجتمع ككل ،وما يعنيه من رفع للمستوى
االقتصادي واالجتماعي ،وحتسني األحوال
املعيشية للفئات ا حمل��رو م��ة ،ومحافظته
على القيم اإلنسانية ،وبالتالي فهو جتسيد
ملبدأ التكافل االجتماعي ،واستثمار حقيقي
ألوقات الفراغ" .
واكد املركز ،ان املجتمع الفلسطيني بحاجة
ل��دور وق ��درات الشباب ليس فقط ف��ي مجال
امل �ش��ارك��ة وإمن ��ا ك�م��ؤث��ري��ن ف��ي ال�غ�ي��ر ،بهدف
زيادة نسبة املشاركة سواء كان ذلك في البيت
مع األهل أو في اجلامعة أو في املجتمع .واضاف:
"إذا ق��ال كل واح��د من الشباب أن صوتي لن
يغير شيئ ًا فعندها نكون قد مارسنا السلوك
السلبي جت��اه وطنيتنا وا ن�ت�م��ا ئ�ن��ا وضيعنا
حقوقنا اخلاصة".

الصعيد القانوني
(التشريعي)

وعلى هذا الصعيد ،اوصى املركز بالعمل على
إضافة تعديالت خاصة بقانون االنتخابات
ً
انتخابا
احمللية مب��ا يضمن إش ��راك الشباب
ً
وترشيحا ـ اضافة الى إصالح النظم االنتخابية،
وتفعيل املشاركة السياسية جلميع الفئات
املهمشة (ال�ش�ب��اب ،امل ��رأة ،ذوي االحتياجات
) ،ودع��ا الى تطوير آليات لتطبيق القوانني
امل��وج��ودة والتي تعنى بالسياسات الشبابية
وتسهل انخراط الشباب والدمج االجتماعي مع
توسيع رقعة العمل االجتماعي ومبادرات حتفيز
املشاركة الشبابية باجتاه املناطق الريفية مع
حتفيز السلطة احمللية (بلديات – مجالس
قرى) على تبني سياسات شبابية وفسح املجال
أمام الشباب للمشاركة االجتماعية.

احلقوق واحلريات

ورك��ز شمس على اهمية ه��ذا العنوان الن
جت�س�ي��ده ي�س��اه��م ف��ي ت�ع��زي��ز دور منظمات
املجتمع األهلي في الرقابة والتوعية والتثقيف
في كل ما يتعلق في قضايا االنتخابات ،واكد
ان احترام احلريات العامة مبا في ذلك حرية
ت��أس �ي��س اجل �م �ع �ي��ات واالن� �خ���راط ف��ي العمل
ال�ش�ب��اب��ي وامل �ش��ارك��ة ف��ي االن �ت �خ��اب��ات العامة
بعد تعزيز دميقراطية ونزاهة االنتخابات.
ودعا الى احترام استقاللية األطر السياسية
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جلسات تعريفية حول املنح التمويلية
برنامج األلية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان -األراضي الفلسطينية احملتلة

ينظم املركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات بالتعاون مع مكتب املفوضية األوروبية في القدس
ورشات عمل تعريفية في كل من محافظات رام الله وجنني وغزة للتعريف على اهداف وآليات تقدمي املشاريع
لبرنامج اآللية األوروبية للدميقراطية وحقوق اإلنسان “European Instrument for Democracy and
 ”Human Rightsحيث ستعقد ورشات العمل التعريفية هذه وفق البرنامج التالي:
التاريخ

الوقت

املوقع

العنوان

1:30-10:30

جنني

قاعة الوادي األخضر ،جنني احلي الشرقي -حي املدارس
مقابل التدريب املهني

األربعاء
2011/8/17

رام الله

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ،ش��ارع ال�ق��دس :رام
الله -البيرة

اخلميس
2011/8/18

1:30-10:30

غزة

قاعة فندق اجلراند باالس ،شارع الرشيد ،مدينة غزة

الثالثاء
2011/8/23

1:30-10:30

وتهدف هذه الورشات بالتعريف بأهداف البرنامج الذي يسعى إلى تعزيز دور املجتمع املدني في تدعيم
االصالح وحقوق االنسان من اجل التوصل الى املزيد من التمثيل واملشاركة السياسية ملختلف الفئات إضافة
إلى توضيح آليات متويل املنح ومتطلباتها وشروطها.

على األف��راد واملؤسسات املعنية بالتعرف على أه��داف هذا البرنامج وآليات تقدمي املشاريع تعبئة منوذج التسجيل
املتوفر على املوقع االلكتروني للمفوضية األوروبية http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm
و املوقع االلكتروني للمركز الفلسطيني للدميقراطية وحل النزاعات www.pcdcr.orgوإرساله للمركز الفلسطيني
حلل النزاعات على البريد االلكتروني التالي :غ ��زة , pcdcr5@gmail.com:رام الله , pcdcr4@yahoo.com:جنني:
pchrcd2@gmail.com

مالحظة:
لغة ورشات العمل التعريفية ستكون باالجنليزية ويسمح لكل مؤسسة بارسال مندوبني إثنني
فقط للحضور.
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال باملركز الفلسطيني حلل النزاعات
نابلس ،هاتف ، ،092338287 :فاكس , 092338287 :جوال0599993310 :
غزة ،هاتف ، 082847488 :فاكس ، 082824977 :جوال0599993301 :
أي تغيير في مواعيد اجللسات سيتم اإلعالن عنه على الصفحة اإللكترونية ملكتب املفوضية
األوروبية في القدس .يرجى املتابعة واإلطالع على الصفحة بشكل دائم.
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INFORMATION SESSIONS

occupied Palestinian territory

The Palestinian Centre for Democracy and Conflict Resolution (PCDCR) in cooperation with the
European Commission in Jerusalem is organizing three information sessions in Jenin, Ramallah and
Gaza cities on the recent EIDHR II - CBSS call for proposals Ref. EuropeAid/131-699/L/ACT/PS as
detailed in the below table.
Date & Time
Wednesday: August 17,
2011
10:30-1:30

Thursday: August 18,2011
10:30-1:30
Tuesday: August 23, 2011
10:30-1:30

Address
AL-Wadi Al-Akhddar, Eastern
Quarter - schools quarter- in
front of vocational trainingJenin.

Palestine Red Crescent Society, Jerusalem St.-Al-BirehRamallah
Grand Palace Hotel, Rasheed
St., Gaza City

Location
Jenin

Ramallah

Information Sessions
EIDHR II - CBSS

Gaza

These sessions will introduce the objectives of the EIDHR-CBSS 2011 Program that aim at strengthening the role of civil society in promoting human rights and democratic reform, in facilitating the
peaceful conciliation of group interests and in consolidating political participation and representation. The sessions will also explain the technical procedures of the call and related requirements and
conditionality.
Interested Applicants and organizations should submit their registration forms at latest two days before
the sessions’ date to (PCDCR- email: Gaza: pcdcr5@gmail.com, Jenin: pchrcd2@gmail.com, Ramallah: pcdcr4@yahoo.com . Registration Forms are available at the European Commission’s website:
http://eeas.europa.eu/delegations/westbank/index_en.htm and at PCDCR’s website: www.pcdcr.org.
The sessions will be conducted in English. A maximum of 2 participants per organization is allowed.

For further information you may contact PCDCR:
Nablus: Tel: 09-2338287, Fax: 09-2338287, Mobile: 0599993310
Gaza: Tel: 08-2847488, Fax: 08-2824977, Mobile: 0599993301

NB: Possible changes to the dates and locations of the information sessions will be posted on abovementioned website of the Commission. Applicants are therefore advised to check regularly the web
site.

