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محليات 8

 كيف يفسر قادة فتح فوز شبيبتهم؟
إياد الرجوب

ليس لمتتبع نتائج انتخابات مجالس اتحاد الطلبة في الجامعات 
فتح  حركة  أبناء  لنجاح  بالعشرة»  «يبصم  أن  إال  الفلسطينية 
الصاعدين في استعادة االلتفاف الجماهيري حول الحركة، بعدما 
تكن  لم  بفعل عدة عوامل  لعدة سنوات  االلتفاف  خسرت هذا 

الحركة بريئة في معظمها.
فقد رأينا قبل أكثر من عشر سنوات كيف كانت الكتلة اإلسالمية 
المحسوبة على حماس تستحوذ على أكثر من نصف المقاعد في 
أن  الفلسطينية، لدرجة  الجامعات  الطلبة في  انتخابات مجالس 
رأيناها تفوز عدة مرات على كل الكتل األخرى في جامعة بيرزيت 
التي ليس فيها أي تخصص ديني، في حين وجدنا مقاعدها اليوم 
في حدود ربع مقاعد مجلس طلبة جامعة القدس التي تحتضن 

كلية الدعوة وأصول الدين.
جميل جدا أن تجد وتعمل وتجتهد ليعرفك اآلخرون ويحكموا عليك 
من خالل عملك وآخر ما قدمته من إنجازات، وقبيح جدا أن تبقى 
أمجاد ماضٍ يتالشى من  هائما في مدح نفسك ومرتكزا على 

ذاكرة النشء كلما هبت ريح مجد جديد لقائد جديد. 
أعلم كما يعلم اآلخرون أن االنقسام وما رافقه من سلبيات وكوارث 
أفاد أبناء فتح الصاعدين في الجامعات الفلسطينية، لكنني أعلم 
كما يعلم اآلخرون أن أسلوبا سيئا حاول جيل المتقدمين في حركة 
فتح أن ينتهجوه لدعم أبناء شبيبتها في االنتخابات الطالبية كما 
كانوا ينتهجونه سابقا، وقد أساء هذا األسلوب للحركة ولنتائج 
انتخابات طلبتها أكثر مما أفاد، وهو أسلوب ظن جيل المتقدمين 
أنه ناجح في استقطاب الجماهير حول الحركة وتوجوه في إحدى 
الوقائي لقيادة شبيبة فتح  السنوات بتنصيب ضابط في األمن 
في جامعة بيرزيت دون أي اكتراث لصوت أبناء العشرينيات في 
حينه الرافض لمثل هذا التنصيب، فكانت النتيجة أنه فرق وأبعد 

وشتت ولم يجتذب ويوحد.
اليوم، أثبت أبناء فتح الصاعدون أنهم األقدر على جمع شتات أبناء 
الحركة وتوحيدهم تحت راية واحدة وصوت واحد، واستطاعوا أن 
يعطوا صورة ناصعة عن أبناء الحركة جعلت الجماهير الطالبية 
تلتف حولها دون أن تحملها وزر أخطاء جيل المتقدمين، فهل يمكن 
العشرينيات  الفضل ويمنح جيل  أن يقر بهذا  المتقدمين  لجيل 
أن من رسموا  أم  الحركي؟  القرار  المشاركة في صنع  فرصة 
السياسات االنتخابية الفاشلة لفتح في انتخابات التشريعي عام 
2006 سيبقون هم أنفسهم من يرسمون السياسات االنتخابية 

للحركة مهما كلف الثمن؟
قد يذهب بعض المتقدمين إلى تفسير ما حدث من فوز للشبيبة 
لكن  الخاص،  جهده  نتاج  أنه  على  الفلسطينية  الجامعات  في 
انتخابي- مهما كان جادا- ال تسانده  الحقيقة تقول إن أي جهد 
حدث  فما  الفشل،  مصيره  فإن  للجماهير  المقبولة  الشخصية 
هو نتاج الصورة الحسنة المخلصة النظيفة التي ظهر بها أبناء 
الشبيبة أمام جماهير الطلبة، أما غير ذلك من تفسيرات فربما 

تحرف بوصلة الفوز لما ال رغبة فيه في انتخابات تالية.

رام اهللا: األعرج يشارك في تخريج دورة البروتوكول الدبلوماسي لموظفي الرئاسة 
 رام اهللا - وفا- شارك رئيس ديوان الرئاسة حسين 
األعــرج، امــس، فــي تخريــج دورة «البروتوكــول 
الدبلوماسي- تطبيقات البروتوكول الدولي»، التي 
نظمها الديوان بالتعاون مع وزارة الخارجية اإليطالية 
ومعهد التعاون اإليطالي، بحضور القنصل اإليطالي 
العــام جيمباولو كانتيني، ونائــب القنصل روبيرتو 
ستوراشي، وذلك بمقر الرئاسة في مدينة رام اهللا.

وثمن األعــرج الدعــم اإليطالي لبناء المؤسســات 
الفلسطينية، مشيدا بتعاون القنصلية اإليطالية في 
تنظيم هذه الدورة الخاصة بتطوير الموارد البشرية 

في ديوان الرئاسة.
وقــال رئيس الديوان إن الســلطة الوطنية ال تملك 
مــوارد طبيعيــة، ولكن تملك موارد بشــرية يمكن 
االســتثمار فيها ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية 

المستقلة.
وأضــاف أن مؤسســة الرئاســة تعمل علــى تطوير 
كادرهــا البشــري ليتــواءم مــع متطلبــات المهام 
الجســيمة التي تقــوم بها لتنفيــذ برنامج الرئيس 
لتطويــر المؤسســات الفلســطينية وتعزيــز نظم 

الشفافية والكفاءة.
بدوره، قال الســفير ستراتشــي جانفــوال المحاضر 

في الدورة، نشــكر التعاون الكبير الذي أبداه ديوان 
الرئاســة إلنجــاح هــذه الــدورة الخاصــة بموظفي 

الرئاسة.
وأشــار إلى أهمية هذه الدورات فــي تطوير الكادر 
البشري الفلســطيني الذي يتمتع بدرجة كبيرة من 

الكفاءة واالستعداد للتطور.
من جانبها، قالت رئيســة وحدة المراسم في ديوان 
الرئاســة نيفيــن الســراج، إن هذه الــدورة اهتمت 
بأصول عمل المراســم، والتعاون مــع الجهات ذات 
الصلة في المناســبات الرســمية والزيارات المهمة 
لألرض الفلسطينية، والعمل على تطوير التنسيق 

بين هذه الجهات.
وشــكرت الســراج وزارة الخارجية اإليطالية ومركز 
التدريب الدولي على تعاونها الكبير من أجل تنظيم 
هذه الدورة، التي كانت فرصة مميزة لالستفادة من 

الخبرات اإليطالية في مجال البروتوكول.
وفي ختام حفل التخريج، سلّم رئيس ديوان الرئاسة 
والقنصل اإليطالي الشهادات للمشاركين في الدورة 

الذين بلغ عددهم 18 مشاركا.
وحاضر في الدورة، نائب الرئيس السابق للبروتوكول 
الدبلوماســي اإليطالي السفير ستيفانو ستاراتشي 

يانفولــال، حيث عقدت بين الـ 22 - 26 من الشــهر 
الحالي في مقر الرئاســة بهدف إعطاء المشــاركين 
أفضل الخبرات الدولية عن البروتوكول الدبلوماسي 
من خالل إظهار النظرية واللياقة الحالية ومن خالل 

تحليل حاالت علمية.
وقالت القنصليــة اإليطالية العامة في القدس، في 
بيــان صحافي، إن هذا التدريب بــدأ العام الماضي 
مــن خالل إطالق ورش عمل عــن مهارات االتصال 
عقــدت بمركــز التدريــب الدولي فــي تورينو بين 
شهري آذار وتموز من العام 2011، وكذلك دورة عن 
الدبلوماسية بممارسة بروتوكول الدولة والزيارات 
الرســمية التي عقدت فــي العاصمة اإليطالية روما 
في تموز 2011 بمعهد الدبلوماســية التابع لوزارة 

الشؤون الخارجية اإليطالية.
وتــم إنجــاز هــذه الــدورات بدعــم مــن الحكومة 
اإليطالية- القنصلية اإليطالية العامة في القدس- 
من خالل برنامج تدريب بالتعاون مع منظمة العمل 
الدولية في تورينو لصالح كادر الرئاســة ورئاســة 
الــوزراء ووزارات أخــرى مثــل الشــؤون الخارجية، 
واالقتصــاد الوطنــي، والداخليــة، ودائــرة شــؤون 

المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية.

(وفا) لقطة جماعية لالعرج مع خريجي دورة البروتوكول الدبلوماسي في رام اهللا امس.        

 ورشة عمل في نابلس تدعو الحترام 
المعايير الدولية والمحلية لحقوق اإلنسان

نابلس – الحياة الجديدة - عقد مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية « شمس» 
ورشــة عمل في قاعة المركز الفلســطيني للديمقراطية والدراسات واألبحاث 
في نابلس حول الفصل بين السلطات في النظم السياسية وأثرها في الحكم 
الصالح, وذلك ضمن أنشــطة مشــروع تعزيز مفاهيم حقوق اإلنسان والحكم 
الصالح لطلبة كليات الشــريعة في الجامعات بدعم من مؤسســة المســتقبل، 
وافتتحت الورشة المحامية شروق أبو قرع من مركز «شمس» معرفة بالمركز 

والمشروع.
مــن جانبــه أوضح الدكتــور رائد نعيرات أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
النجاح، أن مفهوم الحكم الصالح ينعكس على التنمية من خالل تعزيز مفهوم 
الديمقراطية الذي يعتمد أساســاً على المشــاركة بين جميع أفراد المجتمع في 

إدارته وتنميته.
وقال نعيرات ان السلطة التشريعية مطالبة في صيغتها للتشريعات وفي إطار 
تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الصالح من منطلق عالقتها بالتنمية بان تعمل 
على المساعدة بشكل كبير إلى توسيع دائرة المشاركة العامة ألفراد المجتمع مع 
التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة من اجل اإلصالح 
الذي عادة ما يحمل شــعار التنمية والنهــوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله 

فال بد من تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها.
وأوضح أن الفصل بين السلطات يمكن أن يقاس من خالل تحقيق حقوق اإلنسان 
المدنية والسياسية واالجتماعية والثقافية ومن توافر الحق في الحياة، والصحة 
والمسكن والطعام، والمساواة في التعليم، واألمن الشخصي والجماعي، وتعزيز 
مفهوم المشــاركة، وتطبيق النظــام الديمقراطي والتعدديــة الحزبية وإجراء 
االنتخابات وكذلك مكافحة الفســاد وهذه كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية 
المستدامة للمجتمع. وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة تطبيق مبدأ 
الفصل بين السلطات,وبدور السلطة التشريعية في الرقابة، وبأهمية التثقيف 
بســيادة القانون والحكم الصالح لطالب الجامعات, وبأهمية التفعيل الحقيقي 
للرقابــة القضائية على دســتورية القوانيــن، لتأكيد الشــفافية والمصداقية, 
وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وحماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين

 جمعية التضامن بنابلس تفتتح مشروع صناعة اإلبداع
نابلس - الحياة الجديدة- افتتحت جمعية التضامن 
الخيرية بنابلس مشروع صناعة اإلبداع (ارتق) األول 
من نوعه على مستوى محافظات الوطن الذي تقيمه 
المدرسة اإلســالمية الثانوية تحت رعاية مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية .
وحضــر االفتتاح كل مــن عماد اللحــام مدير إدارة 
العالقات العامة في مجموعة االتصاالت ، ورائد عواد 
مدير المسؤولية المجتمعية في المجموعة، ورئيس 
بلديــة نابلس الحاج عدلــي يعيش ، والدكتور عالء 
مقبــول رئيس جمعية التضامــن الخيرية والدكتور 
كمال الوزني واألســتاذ عرســان إبراهيم وســعيد 
هندية و ســعاد حجاوي و عصمــاء المصري ومدير 
المدرســة الثانويــة طلب ذوقان ومديرة المدرســة 
األساســية لإلنــاث خضرة أبو عــرب، باإلضافة إلى 

أولياء أمور الطلبة المشاركين في المشروع.
وابتــدئ الحفل بكلمة للدكتــور عالء مقبول أوضح 
فيها حرص الجمعية على رعاية مثل هذه األنشطة 
الالمنهجية التي ترتقي بقــدرات الطالب ومواهبه 
المتنوعــة وصقــل شــخصيته ، وأثنــى فيهــا على 

مجموعة االتصاالت الفلســطينية ودعمها لجمعية 
التضامن الخيرية ولمشــروع مدرسة المبدعين في 

المدرسة الثانوية اإلسالمية.
وأكــد عماد اللحام في كلمته على اهتمام مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية في خدمة المشاريع التنموية 
ودعمها مادياً ومعنوياً بهدف االرتقاء بالجيل الناشئ 
وإكســابه الخبرات العلميــة والعملية التي تظهر ما 
لديه مــن إبداع وتميز،وأضاف اللحــام أن مجموعة 
االتصاالت تنهج في هذا العام إســتراتيجية جديدة 
،موجهين أولوياتهم نحو دعم المشــاريع التنموية 
والخيرية التي تعــود على المجتمع بالنفع والفائدة 
الكبيــرة . وتخلل الحفل عــرض أوضح فيه الطالب 
فخري الجيوســي فكرة مدرسة المبدعين وأهدافها 
وإنجازاتهــا خالل العام الدراســي2010-2011 وما 
اكتســبوه من دورات ومخيمات ورحالت علمية كان 
لها األثر في إبراز مواهب الطالب وإبداعاته،موضحاً 
الفرق الكبير الذي أحدثته مدرسة المبدعين في حياة 
الطلبة و تطوير قدراتهم الشخصية من خالل العديد 
مــن المهارات التي اكتســبوها فــي كافة المجاالت 

العلمية والعملية.
وقــدم األســتاذ محمــد جــود اهللا تعريفــاً تفصيلياً 
بمشروع صناعة اإلبداع والمستويات التي سيتناولها 
المشــروع فــي الفتــرة المقبلــة، مبيناً أنه ســيتم 
تقســيم المشــروع إلى خمســة مســتويات يحتوي 
كل منهــا على ثالثــة برامج رئيســية ترتكز على 
دورات التنمية البشــرية كعلــم الحديث والمهارات 
العمليــة والمجتمعية التي سيكتســبها الطلبة من 
خالل دورات اإلسعاف األولي والدفاع المدني وزيارة 
العديد من الجامعات على مستوى الوطن باإلضافة 
إلــى المخيمات التدريبية التــي يطبق الطالب فيها 
جميع ما اكتسبه في المجاالت السابقة بشكل عملي 

ومتخصص.
واختتم الحفل بتقديم درع شكر وتقدير لمجموعة 
االتصــاالت ممثلة برئيســها التنفيــذي عمار العكر 
على دعمها لهذا المشروع ، كما وتم توزيع الحقائب 
والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروع على الطالب 
المشاركين على أمل أن يستمر هذا المشروع وفق 

الخطط التي وضعت لتحقيق أهدافه.

 الوزير غنيم يطلع سفير جنوب
 افريقيا على االنتهاكات اإلسرائيلية

رام اهللا - الحياة الجديدة- أطلع وزير الدولة لشــؤون الجدار واالستيطان ماهر 
غنيم، ســفير دولة جنوب افريقيا لدى السلطة الوطنية ملونجيسي ماكاليميا، 
على االعتداءات المتواصلة لقوات االحتالل والمســتوطنين اإلسرائيليين بحق 

المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم.
ووضــع الوزيــر غنيم، الســفير ماكاليميا، خــالل لقائه بمدينــة رام اهللا امس 
الخميس، بصورة التطورات واألوضاع التي تشــهدها الســاحة الفلسطينية، ال 
سيما القرارات الخطيرة التي صدرت عن الحكومة اإلسرائيلية اليمينية والمتعلقة 

بشرعنة البؤر االستيطانية بالضفة.
وقدم الوزير غنيم شكره لدولة جنوب افريقيا وشعبها وقيادتها على مواقفهم 
الداعمة والمســاندة للشــعب والقضية الفلســطينية على األصعدة كافة وفي 
مختلــف المجــاالت، وقدم مركــز معلومات الجدار واالســتيطان التابــع لوزارة 
الدولة عرضا معلوماتيا عن اآلثار الكارثية التي خلفها بناء جدار الضم والتوسع 

العنصري واالستيطان على مقومات الحياة الفلسطينية كافة.

 بلدية أريحا توقع اتفاقية توأمة مع مدينة فوز دو غواسو البرازيلية
اريحــا- الحياة الجديدة- وقع رئيــس بلدية اريحا 
المحامي  حســن صالح رئيس بلدية اريحا اتفاقية 
توأمــة مع بلديــة فوز دو غواســو البرازيلية ، جاء 
ذلك خــالل زيارة عمل يقوم بهــا المحامي صالح 
الــى البرازيل كما وقع اتفاقيــة تعاون مع المدينة 

التقنية ايغواسو.
والتأم المجلس البلدي هناك بكامل أعضائه صباح 
٢٤ ابريل نيســان  الجاري بحضور رئيس البلدية 
باولــو ماكدونالد ورئيس المجلــس البلدي ونائبه  
صاحب المشروع نيلتون بوباتو حيث جرى التوقيع 
على اتفاقية التوأمة بمراسم احتفالية عزف خاللها 
النشيدان الوطنيان الفلسطيني والبرازيلي بحضور 
حشــد من ابنــاء الجاليتين العربية والفلســطينية 

والصحافة المحلية.
وتخلــل الزيــارة عدة فعاليــات سياســية وثقافية 
وزيارات ميدانية شملت زيارة مراكز ثقافية ودينية 
مسيحية وإسالمية ومراكز تعليمية بحضور سفير 

فلسطين في البرازيل ابراهيم الزبن.
وتقدمت ســفارة فلســطين وبلدية اريحا برسالة 
نــداء عبــر جلســة المجلــس للمؤتمر الخمســين 
المجتمــع  البرازيلــي تناشــد  الكنائــس  التحــاد 
المســيحي البرازيليــي والدولــي النقــاذ مغطس 
عماد السيد المسيح من طغيان االحتالل وقاذورات 
المستوطنات التي حولت هذا المكان المقدس الى 
مكب للنفايات ومجاري لمستوطنات الغور كما اكد 
ذلك تقرير حقوق االنسان االسرائيلي بيتسيليم . 
وقد تسلم النائب عن الكنيسة الكاثوليكية نسخة 

من الرسالة .
وألقى نائب رئيــس المجلس نيلتون بوباتو كلمة 
افتتاحية ركز فيهــا على اهمية التوأمة مع مدينة 
اريحــا ثالثية الحدود «هذا المكان المقدس ، اقدم 

مدينــة فــي التاريخ التي ارتبط اســمها بالســيد 
المســيح رسول المحبة . كما اكد على اهمية آفاق 
التعــاون الــذي تفتحه هــذه الخطوة فــي مجاالت 

التبادل السياحي والثقافي والتعليمي . 
وألقى سفير فلسطين ابراهيم الزبن كلمة اكد فيها 
على اهمية هذه الخطوة التي تأتي كنتيجة حتمية 
لجهد متواصل وثمرة مــن ثمار التعاون البرازيلي 
الفلســطيني الذي تجلــى بتوقيع عــدة اتفاقيات 
بين فلســطين والبرازيل اثنــاء زيارة الرئيس لوال 

التاريخية لفلسطين عام ٢٠١٠ .
وألقى المحامي حسن صالح الكلمة المركزية شكر 
خاللها شــعب وبرلمان وحكومة المدينة الســاحرة 
فوز دو غواســو على حسن الضيافة وعلى تجسيد 
التعاون من خــالل وثيقة التوأمة بين المدينتين ، 
هذه الوثيقة التي تفتح أبواب التعاون والتقارب بين 
شــعبين صديقين محبين للسالم والعدل والحرية 

واالستقالل. 
وأشار المحامي  صالح الى امكانيات تبادل الخبرات 
، كما وجه الدعوة لرئيس البلدية والمجلس البلدي 
ولسكان المدينة لزيارة فلسطين وأريحا ، كما ناشد 
الجاليتيــن العربية والفلســطينية االســتمرار في 
المســاهمة الفاعلة في إعمار المدينة واالستثمار 
في مشاريع فلسطينية برازيلية مشتركة في اريحا. 
وســيقوم وفــد من بلديــة فوز دو غواســو بزيارة 
فلســطين في شهر نوفمبر تشرين الثاني المقبل 
بعد انتهاء انتخابات المجالس المحلية في البرازيل 

وموعدها اكتوبر تشرين االول  المقبل.
واختتم الحفل بكلمة رئيس بلدية فوز دو غواســو 
الذي عبر عن غبطته بانجاز التوأمة بين المدينتين 
وعبــر عــن تضامنه الالمحدود مع نضال الشــعب 
الفلســطيني مــن اجل االســتقالل ونيــل حريته 

وسيادته على ارضه.
 وقال وهو يتوشــح الكوفية الفلسطينية «انني ال 
أرتدي هذه الكوفية للزينة بل تعبيرا عن التزامي 
بالتضامــن مع نضال شــعب فلســطين واعتزازي 
بالتوأمة مع اريحا ، هذه االرض الطيبة التي المس 
ترابها المقدس أقدام الســيد المســيح «وعبر عن 
تفاؤله بان هذه الخطوة ستأتي ثمارها في القريب 

العاجل لما فيه خير المدينتين والشعبين.
وكان رئيس بلدية اريحا وسفير فلسطين قد عقدا 
مؤتمــرا صحفيا تنــاوال به األوضاع الفلســطينية 
وأهميــة اللحظة التضامنية . كما قــام التلفزيون 
المحلي الــذي يبث بالعربية الحــدود ببث برنامج 
خاص عن فلســطين شــارك بــه رئيــس البلدية 

وسفير فلسطين.
في ســياق آخر تم في مقر محطــة التوليد ايتايبو 
اكبــر محطة توليــد كهرومائية فــي العالم  التي 
تعتبــر من المعجزات الســبع التوقيــع على اتفاق 
مبــادئ للتعــاون التقنــي والتعليمــي بيــن بلدية 
 (PTI) اريحــا ومؤسســة البــارك التقنــي ايتايبــو
يشــمل مجاالت التدريب وتبادل الخبرات والبعثات 
التعليميــة. ووقع عــن الجانب البرازيلي ســاميكو 
رئيس المحطة ورئيس البارك التقني. وعن الجانب 
الفلسطيني رئيس بلدية اريحا وسفير فلسطين. 
العربيــة  بالجاليــة  التقــى  وكان حســن صالــح 
والفلســطينية في جامــع عمر بــن الخطاب حيث 
ألقــى كلمة حث فيها الحضــور على تعزيز صمود 
أهلهم في فلسطين من خالل الزيارات واالستثمار 

وإرسال الوفود التضامنية والصحفية .
ويتوجه رئيس البلدية وسفير فلسطين الى مدينة 
كامبيناس وســاو باولو علما بــان كامبيناس هي 

مدينة توام ال ريحا منذ عام ٢٠٠١.

 ورشة عمل في جنين  حول أبعاد وتطلعات السلم األهلي
جنين- الحياة الجديدة- أوصى المشــاركون في ورشــة العمل المتقدمة حول 
الســلم األهلي،  فــي جنين أمس ، والتي حملت عنوان أبعاد وتطلعات الســلم 
األهلــي في محافظــة جنين، بضرورة التشــبيك والتواصل والتســامح ما بين 
مؤسسات المجتمع المحلي المدنية واألمنية واألهلية، باعتبار ذلك الجوهر في 
تطبيــق مبادئ الســلم األهلي، بهدف تحديد خطة بعيدة ومتوســطة وقصيرة 
المدى، وصياغة استيراتيجة لتعزيز السلم األهلي تحت إشراف محافظة جنين، 
مؤكدين على إشراك كافة مؤسسات المجتمع المحلي الرسمي المدني واألمني 

في آليات التنفيذ.
 وتطرقــت الورشــة إلى أهميــة توظيف الطاقات البشــرية وتعزيز المشــاركة 
والتكامل بين أفراد المجتمع المحلي، للوصول إلى مجتمع متسامح ومتماسك، 
يحافــظ على عاداته وتقاليــده الوطنية في إطار الضوابط األخالقية وســيادة 
القانون والنظام. وأكد المشاركون ضرورة حث الشباب على مواصلة نشر السلم 
األهلي، بكل ما يملك الشــباب من علم وثقافة ومهارات وأســاليب متنوعة في 

هذا المجال للوصول لألهداف المطلوبة. 
ونظمت الورشــة بالتعاون والشــراكة ما بين المحافظة ومركــز جنيف للرقابة 
على القوات المســلحة ممثلة بنائب المدير نيكوال ماسون، ومركز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية ” شمس“، وحضر الورشة إلى جانب محافظ جنين قدوره 

موسى، وماسون أعضاء لجان السلم األهلي الخمسة المشكلة، وفاطمة عطيوي 
منسقة المشاريع في مركز جنيف، وميادة زيداني من مركز شمس وفريق عمل 
السلم األهلي.  وشــدد المحافظ أهمية على أهميةتعزيز ثقافة السلم األهلي 
والحوار البناء ألنه يؤســس لعالقات متينة بين أفراد المجتمع وعلى ضرورة أن 
يســاهم الجميع في تعزيز ثقافة الحوار والتســامح والسلم األهلي االجتماعي. 
مشــيرا إلى تعميم تجربة المحافظة على باقي المحافظات، وركز على ضرورة 
تعزيز الســلم األهلي في قطاع التربية والتعليم والتوجه إلحداث تحســين في 
جــودة وأســاليب التعليم, داعيا إلــى أن يكون رئيس مجلــس أولياء األمور من 
خارج المؤسسة التربوية وتنظيم أوضاع الكتل الطالبية المستقلين عن العمل 
السياسي والفصائلي .كما دعا إلى ضرورة تعزيز واالحتكام إلى القانون والنظام 
في العمل العشــائري.كما تطرق إلى مبادرة المحافظة بتشــكيل لجان الســلم 
األهلي بالتعاون مع المركزين للوصول غلى مجتمع خال من العنف االجتماعي 
بقيادة الفئات المأثرة من خالل اللجان المشكلة.  وأشار ماسون  أن ورشة اليوم 
هي دعم للمشــروع من خالل تدريب لجان الســلم األهلي في المحافظة حول 
القيام بمهامها في تحقيق أهدافه, من خالل التعاون مع محافظة جنين الشريكة 
في المشروع والمؤسسات الرسمية واألجهزة األمنية والفعاليات الشعبية. ونقوم 
حاليا من خالل هذه الورشة بالبحث عن آليات تحسين السلم األهلي من خالل 

المحافظة الجهة الراعية للمشــروع وبمشــاركة المؤسســات الرسمية واألمنية 
ممثلة بجهاز الشرطة. وأوضح أن المحافظة اختارت تشكيل اللجان كهدف ونحن 

نساهم معها في التدريب حول آليات التخطيط االستراتيجي. 
واســتعرض عبر عرض الشرائح حول بدايات ومحوالت التخطيط االستراتيجي 
للسلم األهلي في جنين, ومفهوم السلم األهلي وتحديد التحديات التي تواجه 

السلم األهلي,وآلية تحليل المشكلة عبر مخطط السمكة وتحديد األهداف. 
وتم تقســيم المشــاركين إلى مجموعات عمل وشــملت الجلســة األولى رؤية 
المحافظــة للســلم األهلــي ومفهومه وهل هــذا العنوان بحاجــة على تعديل 
بمصطلح آخر. وتمحورت الجلسة الثانية تحديات السلم األهلي والجلسة الثالثة 
معالجة قضايا الســلم األهلي وتحديد المشــاكل وتحليلها، وتضمنت الجلســة 
الرابعة عملية تخطيط الســلم األهلي, الخامســة تحديد استيراتيجة التواصل 
لمجلس السلم األهلي واألدوات والوسائل التي يمكن لمجلس السلم األهلي من 
خاللها التواصل مع المواطنين, وزيادة الوعي العام حوله ونشــاطات المجلس، 
ودور الموقع االلكتروني ( مرصد المحافظات ) في تلبية احتياجات المجلس بهذا 
الخصوص. فيما أشــرفت فاطمة عطيوي على تدريب المشاركين حول تحديد 
المفاهيم والمشــاكل والتحديات، وترتيب التحديات حســب األهمية وبناء عليه 

تحليل السمكة ورسم شجرة األهداف. 

 بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مديرية الحكم 
المحلي والشرطة والنيابة والمحكمة في محافظة قلقيلية

قلقيليــة – الحياة الجديدة- بحثت مديريــة الحكم المحلي وعدد من البلديات 
والمجالس المحلية والقروية في محافظة قلقيلية سبل تعزيز التعاون المشترك 
في تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين في المحافظة مع الشرطة والنيابة 
والمحكمة. جاء ذلك خالل زيارة قام بها امس مدير عام مديرية الحكم المحلي 
المهندس اســعد ســوالمة ويرافقه رئيس بلدية قلقيليــة عثمان داود ورئيس 
بلدية عزون احمد عمران ورئيس بلدية حبلة  محمد سليم ورئيس بلدية كفر 
ثلث  حسين الصيفي ورئيس مجلس محلي بلدة سنيريا محمد الشيخ لمديرية 
شرطة محافظة قلقيلية والتقوا خاللها بمدير شرطة المحافظة المقدم حقوقي 
موسى يدك ونائبه المقدم حقوقي مصعب يحيى وعدد من الضباط في شرطة 
المحافظــة . ويأتــي هذا اللقاء لتعزيز التعاون ما بين الشــرطة وهيئات الحكم 
المحلي من بلديات ومجالس قروية ومحلية بما يضمن تقديم الخدمة األفضل 
واألســرع للمواطن الفلســطيني . وأكد المقدم موســى يدك على أن الشرطة 
كمؤسســة خدمية وجــدت لخدمة المواطن ومؤسســاته وهيئاته وان البلديات 
والمجالــس القروية والمحلية هي على عالقة مباشــرة مع الشــرطة في كافة 
أعمالها فالشرطة ترافق مفتشي البلديات وموظفيها وتنفذ قراراتها وتدابيرها 
مؤكدا أن العالقة ما بين الشرطة ومؤسسات المجتمع المحلي المدني هي عالقة 
تكاملية ما بين الجميع كما أشار المقدم يدك أن الشرطة وبتعليمات من مديرها 
العام اللواء حازم عطا اهللا تولي الشراكة مع المؤسسات والهيئات أولوية قصوى 
فاألمن والنظام مسؤولية الجميع وهو يخدم الوطن والمواطن على حد سواء .

بدوره أشــاد اســعد سوالمة بمســتوى التعاون الذي وصلت إليه العالقة ما بين 
الشرطة وهيئات الحكم المحلي ومثنيا على التعاون الكبير الذي تبديه الشرطة 
في االستجابة لكافة القرارات الصادرة من هيئات الحكم المحلي وسرعة تنفيذ 
إجراءاتهــا وهذا أدى إلى ارتفاع نســبة المرخصين للبناء عن األعوام الســابقة 

وعدم وجود مخالفات ووقفها من بدايتها .
وقال سوالمة ان دور الشرطة في توفير النظام العام وااللتزام بالقانون أصبح 
ملموسا في الحياة اليومية من خالل القضاء على المظاهر السلبية كالتعديات 
على الشــوارع العامة واألسواق وهذا بدوره جعل المواطن يشعر بارتياح كبير 

في التنقل والتسوق في كافة محافظات الوطن .
كما قام مدير عام الحكم المحلي م. اسعد سوالمة والوفد المرافق معه بزيارة 
رئيــس النيابة احمد حنون حيث تم مناقشــة العديد مــن القضايا التي تخص 
الهيئات المحلية وأكد حنون اهمية التكاثف والتعاون المشــترك ما بين النيابة 

والمديرية من اجل تنفيذ القانون .
كمــا تم زيارة القاضي ســائد الحمداهللا رئيس محكمــة البداية لتعزيز التعاون 
المشترك ولالتفاق على آلية من اجل حل القضايا المتعلقة بالهيئات المحلية . 

 إصابة ثالثة مواطنين بحادثي سير في الخليل
الخليل - وفا- أصيب، امس الخميس، ثالثة مواطنين نتيجة حوادث سير متفرقة 
في محافظة الخليل. وأوضح بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم بالشرطة أن 
الحادث األول وقع في زيف بمنطقة يطا جنوب مدينة الخليل، نتيجة سير إحدى 
المركبات عكس حركة الســير، ما أدى إلى دهس الشــاب (26 عاما)، وإصابته 
بجــروح بالغة. وأضاف البيان أن الحادث الثانــي وقع في بلدة بيت كاحل، أثناء 
خروج الطلبة من المدارس، حيث اصطدم ســائق مركبة بطالبين، أصيبا على 

إثرها بجروح متوسطة.

عبد الرحمن يلقي محاضرات في 
النرويج حول المتغيرات بالشرق األوسط

أوسلو - وفا- ألقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أسعد عبد الرحمن، 
فــي وزارة الخارجية النرويجية بالعاصمة أوســلو محاضرة حول الربيع العربي 
والقضية الفلسطينية ، بحضور العديد من المختصين بشؤون الشرق األوسط 
النرويجيين والســفراء، باإلضافة إلى مدراء الدوائــر في وزارات خارجية الدول 
االســكندنافية. كمــا ألقى عــددا من المحاضــرات في جامعة أوســلو، ومعهد 
الدراســات الخارجية، حول المتغيرات في الشرق األوسط، وعملية االنتقال إلى 
ديمقراطية حقيقية في دول 'الربيع العربي'، وتأثير هذه المتغيرات على القضية 
الفلسطينية. والتقى عبد الرحمن، كذلك، بالعديد من األكاديميين النرويجيين 
والشخصيات الفاعلة بالمجتمع المدني والداعمين لحقوق الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن زيارة عبد الرحمن إلى النرويج، التي اختتمت امس، نظمت من قبل 
سفارة النرويج في عمان بالتنسيق مع سفارة فلسطين لدى النرويج.

 الجامعة العربية تطالب الصليب األحمر والمفوض 
السامي لحقوق اإلنسان بمناصرة األسرى

القاهــرة - وفا- طالبت األمانة العامة لجامعــة الدول العربية امس الخميس، 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، والمفوض الســامي لحقوق اإلنســان بالتدخل 
العاجل لمناصرة األسرى والمعتقلين في سجون االحتالل اإلسرائيلي في ظل 

مواصلة عدد كبير من األسرى إضرابهم عن الطعام.
وبعث األمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين واألراضي 
العربية المحتلة الســفير محمد صبيح امس، رســالتين إلى المفوض السامي 
لحقــوق اإلنســان نافي بيالي، ورئيــس بعثة اللجنة الدوليــة للصليب األحمر 
بالقاهرة كالوس شــبرايرمان، وضعهما بصورة الوضع المتردي لألســرى في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وقــال: نأمــل منكم التدخل الفــوري والفعال للضغط علــى حكومة االحتالل 
وتحميلها كامل المســؤولية عن حياة األســرى الفلســطينيين المضربين عن 
الطعــام وإجبارها على وقف االعتداءات عليهم واحترام أحكام القانون الدولي 

في التعامل مع األسرى ومعايير حقوق اإلنسان.
وأشــار إلى أن مئات األسرى قرروا الشــروع في اإلضراب المفتوح عن الطعام 
لمواجهة سياسة المداهمات واستخدام العنف واإلذالل والتضييق التي تفرضها 
مصلحة الســجون اإلسرائيلية، وسعيا من األســرى لتحقيق مطالبهم العادلة 
وخاصــة إلغــاء العزل االنفرادي واالعتقــال اإلداري واالعتداءات والممارســات 
القمعية والتعسفية والعقوبات الجماعية ضدهم كالتعذيب والتفتيش المهين 
العــاري واالقتحامــات الليلية واإلهمال الطبي المتعمد وحرمانهم من أبســط 

الحقوق كالتعليم ومنع زيارة أهاليهم لهم.
وناشــد صبيح المسؤولين الدوليين بيالي، وشــبرايرمان بالعمل الجاد إلنهاء 
معاناة ما ال يقل عن 4400 أسير، من بينهم 27 نائبا في المجلس التشريعي، 
ونحــو 200 قاصــر تحت 18 عاما تم اعتقالهم بموجب أوامر عســكرية، ونحو 
9 نســاء، وأكثر من 300 ســجين مودع رهن االعتقال اإلداري بال تهمة ودون 
محاكمــة، ونحــو 1500 من األســرى المرضى مــن بينهم مرضى الســرطان 

والمعاقون.
وشــدد على أن الوضع المتردي لألسرى والمعتقلين في السجون اإلسرائيلية 
ال يحتمل مزيدا من التأخير، وأنه مطلوب من كل المؤسسات المعنية بحقوق 

اإلنسان التدخل الفوري إلنهاء معاناتهم ومنع أي تصعيد مستقبلي.

 تدريب في  «الرقابة
 والجودة» لموظفي القضاء األعلى

رام اهللا - وفــا- افتتح رئيــس إدارة المحاكم عزت الرامينــي، امس الخميس، 
برنامجــا تدريبيا متخصصا حــول الرقابة والجودة  للعديد من موظفي مجلس 

القضاء األعلى.
وأكد الراميني عقب االفتتاح أهمية المواضيع التي ستطرح في البرنامج بالنسبة 
لدائرة الرقابة والجودة، متمنيا أن يتم عقد ورشات وبرامج تدريبية أخرى تناسب 

احتياجات دوائر مجلس القضاء األعلى.
واعتبر أن هذا البرنامج التدريبي األول لدائرة الرقابة والجودة منذ استحداثها 
قبل عام تقريبا، مشيرا إلى أن البرنامج يستمر لمدة ثالثة أيام، ويناقش فيه 
التميز المؤسســي، وأنظمــة الرقابة والجودة، وقياس مدى األداء المؤسســي، 

ويستهدف موظفي الرقابة والجودة ورؤساء الديوان في المحاكم.
يشار إلى أن البرنامج جاء بدعم من مشروع تقوية القضاء الفلسطيني الممول 

من االتحاد األوروبي.

 مركز الطفل في اريحا ينظم 
فعالية لألطفال لمناسبة يوم االسير

اريحــا- الحياة الجديدة- نظم مركز الطفل التابع لبلدية أريحا فعاليات رســم 
وتفريغ ألطفال األســرى في أريحا بمشــاركة أطفال مركز الطفل وذلك إحياًء 
لذكرى يوم األســير الفلسطيني، في نادي الفن في المركز، بالتعاون مع نادي 
األســير فــي محافظة أريحا. حيث قــام االطفال بالتعبير على مشــاعرهم من 
خالل الرسم الموجه لألسرى، وايضا قاموا بإرسال رسائل من خالل رسوماتهم 
المعبرة التي اشتملت على ما يشعرون به وما يرغبون في أيصاله ألهلهم وابناء 
وطنهم من األســرى في سجون االحتالل االسرائيلي. وقد حضر الفعالية مدير 
دائرة االســرى في أريحا محمد بالو وعضو الهيئة االدارية لنادي االســير يحيى 

جاليطة، واالسير المحرر نائل سعيد الشيخ. 
وقال يحيى جاليطة عن هذا اليوم:  نحاول في كل مناســبة التخفيف عن ذوي 
االسرى في ظل غياب رب االسرة او احد افراد االسرة». من جهتها قالت مديرة 
مركز الطفل نادرة المغربي أن هذه الفعالية تأتي ضمن نشاطات مركز الطفل 
الهادفــة الــى تعزيز الدور اإليجابي لألطفال في عمليــة بناء وتنمية المجتمع، 
وتعريفهــم باالحداث الجارية وكيفية التعامل معها، وتشــجيعهم على التعبير 
عــن آرائهم بحرية.  وقالت المغربي إن أطفال األســرى يتعرضون لضغوطات 
ومشاكل ال يتعرض لها أي طفل في العالم، سواء من خالل حرمانهم من آبائهم  

أو امهاتهم فترة السجن أو من .


