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جنين: "العربية األميركية" و"األكاديمية 
العربية" تبحثان سبل التعاون المشترك

جنين - محمد بالص: بحث ممثلون عن الجامعة العربية األميركية 
والكلية األكاديمي���ة العربية للتربية في حيفا داخل الخط األخضر، 
أمس، س���بل تعزيز التع���اون األكاديمي والبحث���ي وتبادل الخبرات 
العلمي���ة بي���ن الجانبي���ن، وذلك خالل زي���ارة قام بها وف���د الكلية 

للجامعة.
واجتم���ع الوفد، مع رئيس الجامع���ة، د. محمود أبو مويس، ونائبه 
للش���ؤون المجتمعي���ة، د. نظام ذياب، ومس���اعد رئي���س الجامعة 
للعالقات الدولية، د. مفيد قسوم، والمحاضر في كلية العلوم الطبية 

المساندة، د. يوسف صادق، ومدير العالقات العامة، فتحي اعمور.
وض���م وفد الكلي���ة، مديرها د. س���لمان عليان، ونائب���ه، د. محمد 
حجيرات، والمستش���ار القضائي، المحامي عبد قسوم، وعضو هيئة 

التدريس في الكلية، سليم زيداني.
وقدم أبو مويس، ش���رحا مفصال حول الجامعة ونشأتها وكلياتها 
وبرامجها التدريسية وخططها التطويرية على الصعيد األكاديمي 

وتطوير البنية التحتية.
وأش���ار إلى أن الجامعة تميزت وطني���ا بنموذجيتها األكاديمية 
وباعتمادها على تمويلها الذاتي، وهي تنمو بشكل متدرج، ويتركز 
اهتمامه���ا في التميز العلمي والتطوي���ر البحثي وخدمة المجتمع، 
م���ن خالل تطبيق مفاهيم وأفكار جديدة في العملية التدريس���ية، 

إضافة إلى التجدد الدائم في كافة المجاالت.
وأض���اف: إن الجامع���ة تطم���ح ألن تك���ون إحدى أب���رز الجامعات 
اإلقليمي���ة ف���ي المرحلة القادم���ة، ولتكون في مص���اف الجامعات 
العالمية ألنها تمتلك الكادر البش���ري القادر على تحويل الحلم إلى 

حقيق���ة، إضافة إلى الدعم المتواصل من قبل مجلس إدارة الجامعة 
على مختلف األصعدة.

وأكد أب���و مويس، أن الجامعة تس���عى دائما لتعزيز ش���راكاتها 
مع الجامعات الوطني���ة والعربية والدولية ك���ون الجامعات المكان 

الخصب لتشكيل القوة الحقيقية المؤثرة في قضايا األمة.
من جهته، قال عليان: إن العربية األميركية تش���كل مثاال يحتذى 
ب���ه في التميز العلم���ي والبحثي، وتتمتع بس���معة طيبة أكاديميا 
ووطنيا، ألنها الجامعة األولى في محليا التي اس���تطاعت مد جسور 
التواصل بين أبناء الش���عب الواحد من خالل احتضان طلبة الداخل، 
متمني���ا أن يكون هن���اك تعاون حقيقي وهادف لخدمة المس���يرة 

التعليمية للطرفين.
بدوره، اس���تعرض ذياب، س���بل التعاون في المج���االت البحثية 
والتدريب الميداني لطلبة الداخ���ل في الجامعة، وعقد المحاضرات 
والمؤتم���رات العلمي���ة المش���تركة، وتنظي���م الزي���ارات العلمية 
المتبادلة على المس���توى الطالبي والهيئات التدريس���ية، وتبادل 

الخبرات األكاديمية والعلمية، وإجراء األبحاث المشتركة.
بدوره، تحدث قسوم، عن فلسفة الجامعة وشراكاتها مع الجامعات 
األوروبية لالس���تفادة من خبراتها والتقدم العلمي والبحثي فيها، 

إضافة إلى تنفيذ ودعم المشاريع والبرامج الهادفة. 
وخالل الزيارة، نظمت الجامع���ة جولة ميدانية للوفد اطلع خاللها 
عل���ى كليات الجامع���ة وبرامجها األكاديمي���ة ومختبراتها العلمية 
ومراكزها التدريبية ومش���اريعها التطويرية وخططها المستقبلية 

للنهوض بها في مختلف المستويات.

نظمها مركز "مسارات" بالبيرة وغزة

حلقة نقاش تبحث تداعيات زيارة أوباما
وتحذر من إعادة المفاوضات بصيغتها السابقة

رام الله - "األي�ام": دعا مش���اركون في 
حلقة نقاش حول تداعيات زيارة الرئيس 
األميركي ب���اراك أوباما إلى ضرورة الحذر 
من الوق���وع مرة أخرى ف���ي وهم الرهان 
على ال���دور األميرك���ي، وإمكانّية نجاحه 
إلى  والتوصل  المفاوضات  في استئناف 
حل يلبي الحقوق الفلسطينّية، مؤكدين 
ض���رورة اعتم���اد إس���تراتيجّية جديدة 
تعمل عل���ى جمع أوراق الق���وة والضغط 
الكفيل���ة بتغيير موازي���ن القوى، وإجبار 
إس���رائيل على االنس���حاب من األراضي 
الفلس���طينّية المحتلة ف���ي العام 1967، 
وتجسيد الحقوق الفلسطينّية المتمثلة 
بحق تقرير المصير والعودة واالستقالل 

الوطني.
جاء ذلك خ���الل حلقة نق���اش نظمها 
السياسات  الفلس���طيني ألبحاث  المركز 
"مسارات"،  اإلس���تراتيجّية  والدراس���ات 
بمق���ره في البي���رة، وفي مرك���ز الميزان 
لحقوق اإلنس���ان في غزة، مس���اء أول من 
أمس، بمش���اركة عش���رات الش���خصيات 
وافتتحه���ا  واألكاديمّي���ة،  السياس���ّية 
مدير عام المركز، هاني المصري مش���يرًا 
إلى أهمية االس���تفادة م���ن دروس وعبر 
المفاوضات الس���ابقة، واعتب���ر أن إعادة 
إنتاجه���ا عل���ى نف���س األس���س أو بعد 
تعديلها بشكل جزئي، ليس مجرد خطأ، 
بل يعكس نوعا من االختالل السياس���ي 

بالغ الضرر على القضّية الفلسطينّية.
وقدم مدير البحوث في مركز مس���ارات 
خليل شاهين، عرضا لورقة تقدير موقف 
تحت عنوان "تداعي���ات زيارة أوباما: أقل 
من مبادرة .. أكثر من إصغاء"، منوها إلى 
أن خفض س���قف التوقعات م���ن الزيارة 
يشير إلى أن هناك "ما هو متوقع"، أكثر 
م���ن مجرد "اإلصغ���اء" الذي ح���دده وزير 
الخارجّي���ة األميركي جون كي���ري عنوانا 
لزي���ارة أوباما: ربما أقل بكثير من مبادرة، 
لكن أكثر من استمرار الجمود في العملّية 
السياس���ّية. فهناك من المؤش���رات في 
الموقفين الفلس���طيني واإلسرائيلي، ما 
يحم���ل على االعتقاد أن زي���ارة أوباما قد 
توفر س���لما لنزول الجانبين الفلسطيني 
واإلسرائيلي عن قمة الشجرة التي صعد 
كل منهما إليها بش���أن شروط استئناف 

المفاوضات. 
وق���ال: ق���د تش���كل الزي���ارة محط���ة 
مفصلّية في سياسة إدارة األزمات التي 
تميز بداية والية أوباما الثانية، الس���يما 
إن ترتب���ت عليها عودة إلى ش���كل ما من 
أش���كال المفاوض���ات، حت���ى ول���و تحت 
عنوان "استكشاف" فرص التفاوض على 
ش���روط التفاوض، لكن األكثر خطورة هو 
ما يمك���ن أن يحدث الحقا في حالة تبني 
الحاكم في إس���رائيل،  المرك���زي  التيار 

"بدع���م أو بتواط���ؤ أميرك���ي"، األف���كار 
المتداولة حول انس���حاب أحادي الجانب 
من أجزاء من الضفة الغربّية لفرض إقامة 
دولة فلس���طينّية ضمن حدود مؤقتة، أو 
ربما ترتبط باتحاد كونفدرالي مع األردن.

وتط���رق ش���اهين إلى عالق���ة التحرك 
األميرك���ي الراه���ن في المنطقة برس���م 
خارط���ة المصالح األميركّي���ة، وقال إنه ال 
يتوقع أن تقدم واش���نطن ف���ي المرحلة 
الراهن���ة مب���ادرات لحل األزم���ة األكثر 
صعوب���ة وتعقيدا ف���ي المنطقة، خاصة 
إذا كان ثمنه���ا الضغط على إس���رائيل، 
حليفه���ا األول والثاب���ت ف���ي منطق���ة 
مفتوح���ة على المتغي���رات. بل ويذهب 
بعض المحللين في إسرائيل إلى الدعوة 
إل���ى انته���از فرصة إعادة رس���م خارطة 
اإلس���تراتيجّية  األميركّي���ة  المصال���ح 
في الش���رق األوس���ط، وصوال إل���ى إيران 
الباكس���تان،  وحت���ى  وأفغانس���تان 
لالنخراط كش���ريك إستراتيجي في رسم 
خارطة المصالح األميركّية اإلس���رائيلّية 
المشتركة، وهو ما يحدث فعليا من خالل 
اللقاءات المكثفة بين كبار المس���ؤولين 
العس���كريين واألمنيين ف���ي كل من تل 

أبيب وواشنطن.
وأضاف: م���ن المرجح أن تتجاوز مهمة 
أوبام���ا اإلصغ���اء إل���ى محاول���ة التوصل 
إل���ى تفاهمات حول أس���س تكفل عودة 
واإلس���رائيلي  الفلس���طيني  الجانبي���ن 
إل���ى طاول���ة المفاوضات م���ع "تخريجة" 
تحفظ ماء الوجه ل���كل من الطرفين أمام 
الرأي العام لدي���ه وال تظهره كمن خضع 
الشتراطات الطرف اآلخر. وهناك مؤشرات 
في الموقفين اإلس���رائيلي والفلسطيني 
على بدء النزول تدريجيا عن قمة الشجرة 

قبل وصول أوباما إلى المنطقة.
المؤش���رات  أن  الورق���ة  وبين���ت 
الفلس���طينّية تمثلث في تراجع الحديث 
عن ضرورة الت���زام إس���رائيل بأحد أهم 
المطالب الرئيس���ّية الثالثة التي أعلنها 
الستئناف  كأساس  الفلسطيني  الجانب 
المفاوضات، وهو ضرورة إقرار إس���رائيل 
بخ���ط الرابع من حزيران كأس���اس للبحث 
في قضّية الحدود، مع استمرار التمسك 
"أثن���اء  االس���تيطان  وق���ف  بمطلب���ي 
األس���رى  س���راح  وإطالق  المفاوض���ات"، 
وفق تفاهم س���ابق بين الرئيس محمود 
عباس ورئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق 
الموقف  أولم���رت. ويب���دو كأن  أيه���ود 
المربع  إلى  الفلس���طيني عاد  التفاوضي 
األول، وبضمن ذلك التعامل مع ما يسمى 
بإجراءات "بناء الثقة" أو "حس���ن النوايا" 
كعرب���ون الس���تئناف المفاوضات، وكأن 
شيئا لم يتغير بعد رفع مكانة فلسطين 
إلى دولة عضو بصف���ة مراقب، فضال عن 

مشاركون في حلقة النقاش.  

"تجميد" أي خطوات فلس���طينّية باتجاه 
االنضم���ام إلى منظم���ات ووكاالت األمم 

المتحدة.
أما إس���رائيليا، فقد ع���اد الحديث عن 
اإلس���رائيلّية  الحكومة  إق���دام  إمكانّية 
القادمة على إجراءات "حس���ن نوايا" من 
جان���ب واحد قبل أو خالل زيارة أوباما، بما 
يحسن صورة إسرائيل ويجنبها التعرض 
إلى ضغوط دولّية، وبخاصة فيما يتعلق 
بتجمي���د جزئ���ي للبن���اء االس���تيطاني 
يش���مل ع���دم اإلع���الن عن أي مش���اريع 
استيطانّية جديدة خارج القدس والكتل 
االس���تيطانّية، م���ا يعني م���ن الناحية 
البناء االستيطاني في  العملّية استمرار 
ضوء حجم خطط البناء المعلن عنها حتى 
نهاية العام الحالي، الس���يما في القدس 
ومحيطها. كما يجري تس���ريب أنباء عن 
استعداد إس���رائيلي لبحث إطالق سراح 
مجموعة من األسرى، وإن كان الخالف مع 
الجانب الفلس���طيني يتركز حول العدد 
والش���روط واآللّي���ة التي يمك���ن أن تتم 

بموجبها هذه العملّية.
ولخص ش���اهين أبرز عناصر الخلل في 
الموقف الفلسطيني بعدم وجود سياسة 
واضحة لكيفّية التعامل مع األمم المتحدة 
الرهان  واستمرار  المختلفة،  ومنظماتها 
على المفاوضات بصفتها الخيار الوحيد 
المتاح، واعتماد موقف يسعى لتحسين 
ش���روط العودة إلى طاول���ة المفاوضات، 
ما جعل المفاوضات ترقى إلى مس���توى 
اإلس���تراتيجّية ب���دال م���ن أن تكون أحد 
مكونات ووسائل تحقيق اإلستراتيجّية، 
والمبالغة في الرهان على إمكانّية اتخاذ 

االتحاد األوروبي موقفا أكثر اس���تقاللّية 
في الضغ���ط على إس���رائيل، أو التحرك 
الفعال إلقن���اع إدارة أوباما بطرح مبادرة 
للخ���روج من حالة الجم���ود، والقراءة غير 
الدقيقة لالصطفاف���ات والمواقف ضمن 
الخارط���ة الحزبّي���ة اإلس���رائيلّية بع���د 
انتخابات الكنيست األخيرة وتداعياتها 
على موقف أي حكومة يمكن تش���كيلها 
من المفاوضات واالس���تيطان ومبدأ "حل 

الدولتين" عموما.
وش���دد عل���ى أهمّي���ة وج���ود مرتكزات 
لتغيير هذه السياس���ة من خ���الل اعتماد 
مس���ار آخر مبني على عوامل القوة المتاحة 
كاالنتص���ار في األمم المتح���دة، والصمود 
ف���ي غزة، وحال���ة النهوض الش���عبي التي 
قد تتطور باتجاه هبة ش���املة أو انتفاضة 
ثالثة تثير قلق االحتالل وتهدد سياس���ة 
إدارة الصراع وبقاء الوضع على حاله، إضافة 
إل���ى عوامل القوة الكامن���ة، وفي مقدمتها 
ما تفتح���ه المصالحة الوطنّي���ة الحقيقّية 
من فرص إلعادة بن���اء منظمة التحرير على 
قاعدة إس���تراتيجّية وطنّية ش���املة توحد 
طاقات الفلسطينيين في الوطن والشتات.

وق���ال إن تحقيق ذلك يقتضي إحداث 
تحول في السياس���ة الفلس���طينّية يبدأ 
برف���ض االس���تجابة للضغوط م���ن أجل 
الع���ودة إل���ى عملّي���ة سياس���ّية تعيد 
العقيمة  المفاوضات  تجربة  استنس���اخ 
طيل���ة العقدي���ن الماضيي���ن، وببل���ورة 
سياسة فلسطينّية واضحة حول كيفّية 
وآلي���ات التعام���ل م���ع االم���م المتحدة 
وأجهزته���ا ووكاالته���ا، في ض���وء رفع 
مكانة فلس���طين إلى دول���ة عضو بصفة 

مراق���ب، وإنه���اء حال���ة االنفص���ام بين 
والقانوني  السياسي  التحرك  مقتضيات 
للدول���ة المراقب ف���ي األم���م المتحدة، 
والقيود الناجمة عن مكانة ودور السلطة 
الفلس���طينّية بموجب اتفاق أوسلو، بما 
يس���تدعي إعادة النظر في دور وش���كل 
ووظائ���ف الس���لطة وعالقته���ا بمنظمة 
التحري���ر، وتحقي���ق الوح���دة الوطنّي���ة 
على قاعدة إعادة بن���اء التمثيل الوطني 
ف���ي إطار منظم���ة التحرير، المس���تندة 
إل���ى توافق وطني عل���ى ركائز المصلحة 
سياس���ي  وبرنام���ج  العلي���ا،  الوطنّي���ة 
يستفيد من مجمل عناصر القوة المحلّية 

واإلقليمّية والدولّية.
وحذر الحضور م���ن الزيارة، وقالوا إنها 
أم���ل وإحباط���ات جديدة  تحمل خيب���ة 
متكررة، ولن ينجم عنها أي ش���يء يحقق 
الفائدة للفلسطينيين، فهي تهدف إلى 
اإليحاء بإمكانّية إحياء ما يسمى "عملّية 
الس���الم" وإع���ادة الفلس���طينيين إل���ى 
دوامة المفاوض���ات العبثّية، وأنها تأتي 
مثلها مثل زيارات الرؤس���اء األميركيين 
الس���ابقين التي لم تحمل في طياتها إال 
والعرب  الفلسطينيين  إلخضاع  محاوالت 

للشروط األميركّية واإلسرائيلّية.
ولفت���وا إل���ى أنها ج���اءت بضغوط من 
اللوب���ي الصهيون���ي من أجل تحس���ين 
العالقات الثنائّية األميركّية اإلسرائيلّية، 
وتنس���يق الموقف المشتركة من الملف 
اإليراني والتغيي���رات العربّية، خصوًصا 
بعد صعود اإلسالم السياسي الذي تجري 
محاولة الحتوائه لخدمة اإلس���تراتيجّية 

المشتركة.

خالل مؤتمر في بيت لحم نظمه مركزا "شمس" و"جنيف"  

الدعوة إلى التوعية بضرورة التخلص من مظاهر
العنف وتجسيد المعاني اإلنسانية والسلم االجتماعي

بيت لحم - "وفا": أوصى مش���اركون بفعاليات منتدى 'الس���لم 
األهل���ي والنوع االجتماع���ي'، في بيت لحم، أم���س، بضرورة أخذ 
اإلعالم دوره في التوعية واإلرش���اد، وأهمية وس���ائل اإلعالم في 
التأثي���ر من خالل برامج مدروس���ة وهادف���ة للتغيير وخلق وعي 
مجتمع���ي كامل للتخلص من مظاهر العنف وتجس���يد المعاني 
اإلنسانية والس���لم االجتماعي، مش���ددين على ضرورة تكاتف 
المؤسسات األهلية والحكومية وأجهزة األمن من أجل النهوض 

بوضع المرأة وتحقيق السلم األهلي لحمايتها.
وأك���دوا دور القان���ون والتش���ريعات وض���رورة تعديل قانون 
العقوبات المطبق )األردني(، حي���ث إن القوانين المعمول فيها 

قديمة ومنذ بداية الستينيات.
ودعا المش���اركون إلى تش���كيل لجان مجلس الس���لم األهلي 
التخصصي لش���رائح المجتمع المحلي، لتبدأ عملها في توظيف 
الطاقات البش���رية وتعزيز المشاركة، بما يعزز مبدأ التكامل بين 
أفراد المجتمع المحلي؛ للوصول إلى مجتمع متسامح ومتماسك، 
يحاف���ظ عل���ى عادات���ه وتقاليده الوطني���ة في إط���ار الضوابط 

األخالقية وسيادة القانون والنظام.
وأكد نائب محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا أهمية عقد هذا 
المؤتمر، للتعرف وتدارس تعزيز الس���لم األهلي في المحافظة، 
واالطالع على األس���باب األساس���ية في إثارة المشكالت األهلية 

وربط ذلك بالنوع االجتماعي.
ودعا أبو عليا، في المؤتمر الذي نظمه مركز إعالم حقوق اإلنسان 
والديمقراطية 'شمس'، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على 
القوات المس���لحة، بالتعاون والتنس���يق مع محافظة بيت لحم، 
إل���ى تطبيق مبادئ التس���امح والالعنف، وتعزي���ز مبدأ التفاهم 
والتضامن في المجتمع المحلي، بما يعزز اس���تقراره، ونبذ كافة 
المظاهر الس���لبية في المجتم���ع الفلس���طيني، التي لالحتالل 

اإلسرائيلي النصيب األكبر منها.
وأض���اف أن تلك المظاهر تس���توجب تدخال س���ريعًا من قبل 
فعالي���ات المحافظة ورجاالت اإلصالح والعش���ائر فيها، مش���يرا 
إلى عدة أس���باب تمنع الس���لم األهلي منه���ا القوانين القديمة 
الموجودة، واالحتالل الذي يمنع بس���ط س���يادة القانون في كال 
المناطق الفلس���طينية، إضافة إلى الوض���ع االقتصادي الصعب 
والفقر الذي يعيشه شعبنا، ما يزيد من مستويات العنف، كذلك 

العادات والتقاليد.
من جهتها، بينت جارانس س���تتلر من مرك���ز جنيف للرقابة 
الديمقراطي���ة على القوات المس���لحة، أن مفه���وم عالقة النوع 
االجتماعي  ه���و عملية دراس���ة العالقة المتداخل���ة بين المرأة 
والرج���ل ف���ي المجتمع، وتس���مى ه���ذه العالقة 'عالق���ة النوع 

االجتماعي'.
وقالت س���تتلر: إن عالقة النوع االجتماعي، تحددها وتحكمها 
عوام���ل مختلف���ة اقتصادي���ة واجتماعية وثقافية وسياس���ية 
وبيئية عن طريق تأثيرها على قيمة العمل في األدوار اإلنجابية 
واإلنتاجية والتنظيمية الت���ي تقوم بها المرأة والرجل وعادة ما 
يس���ود تلك العالقة عدم االتزان على حس���اب المرأة في توزيع 
الق���وة، ويتبع ذلك أن يحت���ل الرجل مكانة فوقي���ة بينما تأخذ 

المرأة وضعًا ثانويًا في المجتمع .
بدوره، قال قائد المنطقة العميد سليمان قنديل، إن تداعيات 
االحتالل كبيرة على ضمان السلم األهلي، وهذا ما لمناه باألمس 
في جامعة القدس في أبو ديس، وإعاقة قوات األمن الفلسطينية 
من التوجه لتطويق ما حصل ووصولها عند فوات األوان، وس���عي 
االحتالل ببقاء الخارجين عن القانون طليقين إلثارة الفتن وضرب 

المؤسسة األمنية.
وأكدت ممثلة عن رئيس���ة بلدية بيت لحم، أهمية هذا اللقاء، 
وربط الس���لم األهل���ي بالنوع االجتماع���ي، داعية إلى ترس���يخ 
القوانين التي تدع���م وتناصر المرأة وأمنها، والخروج بتوصيات 

تنصفها وتحفظ حقوقها.

وفي الجلسة الثانية، تحدث مدير المشروع، النوع االجتماعي 
ف���ي مركز جنيف للرقاب���ة الديمقراطية على القوات المس���لحة 
ف���ادي توما عما وصلت إلي���ه المرأة الفلس���طينية في طموحها 
وجدارتها إلى أعل���ى المراتب المجتمعية، وهي في ذلك ال تقل 
عن الرجل في كفاءته ومقدرته، ورغم ذلك ما زالت ال تس���تطيع 

بحكم القانون أن تقوم بالعديد من األعمال.
وقال إن الخلل المس���بب لعدم المس���اواة بين الرجل والمرأة ال 
يكمن فقط في بعض التشريعات أو القوانين الموروثة، بل وفي 
الكثير من الع���ادات والتقاليد المتوارث���ة والمفاهيم الخاطئة 

التي تحكم وتتحكم في أفراد المجتمع عامة والنساء خاصة.
من جانبه، تحدث النقيب حس���ام الس���عدي، عن دور الشرطة 
واألجهزة األمنية في تعزيز الس���لم األهل���ي، والصعوبات التي 
توجه عمل األجهزة في تطبيق القانون بتقديم الجاني للقانون، 

او العمل على اإلصالح إذا كان هناك تنازل عن الحق الشخصي.
وتطرق إلى الصعوبات التي تواج���ه عملهم، وأولها االحتالل، 
وثقافة المجتمع وعاداته، وقانون العقوبات المطبق حاليا والذي 
يعود إلى العام 1960، مش���يرا إلى الحلول المقترحة بالعمل على 
تغيير ثقاف���ة المجتمع من خالل التربي���ة والتعليم، ومن خالل 
خطب الجمعة والشرع، وتغيير القانون بتقديم مشاريع قوانين 

إلقرارها عندما يكون ذلك ممكنا.
وتح���دث ممث���ل محافظة بيت لحم س���الم ذوي���ب عن كيفية 
الوصول إلى الس���لم األهل���ي في محافظة الس���لم األهلي فيها 
ضعيف، ويجب وضع الحلول والتوصيات العملية لذلك، مش���يرا 
أن االحتالل ضرب القيم العليا للمجتمع، ومنع الس���لطة الوطنية 
من بس���ط نفوذها وأخذ دورها المطلوب، مشيرا إلى دور اإلعالم 

العالمي والتكنولوجيا الحديثة في التأثير على السلم األهلي.
وتحدث���ت مديرة دائرة النوع االجتماع���ي بمحافظة بيت لحم 
)المرأة والطفل( عن السلم األهلي والنوع االجتماعي، ودور المرأة 
فيه، وش���رحت عن الدائرة ودورها في حل المش���اكل واعتبرتها 

حلقة وصل بين السلطة والمجتمع.
وق���ال رجل اإلص���الح داود الزير إن ش���عبنا عش���ائري كباقي 
شعوب الدول العربية، مش���يرا إلى دور رجال اإلصالح والفصائل 
السياس���ية خالل االنتفاضة األولى ف���ي إيجاد الحلول لكثير من 
المشاكل، آمال أن يتعزز ذلك بوجود السلطة الوطنية وأجهزتها، 
فهي ال تتحك���م على األرض في كل المناط���ق، كما أن المحاكم 

تأخذ وقتا طويال للبت في القضايا العالقة.
ودع���ا إلى تعزيز دور رج���ال اإلصالح وتكاملهم مع الس���لطة، 
خاصة في قضاي���ا القتل والعرض واألرض، وف���ي هذه المرحلة 

االستثنائية من حياة شعبنا.
وف���ي مداخلة له، دعا مدير التربية والتعليم س���امي مروة إلى 
تعاون األسرة والمجتمع المحلي مع المدرسة للقضاء على العنف 
بين الطلبة، مشيرا إلى أن مدرسة اليوم تختلف عن الماضي التي 
كانت الوحيدة التي تمارس التعليم، واليوم أدخلت التكنولوجيا 
وهناك طريقة حياة جديدة، وانشغل األهالي في العمل لتلبية 

االحتياجات والتغلب على الوضع االقتصادي الصعب.
من جهته، دعا مفت���ي بيت لحم عبد المجيد عطا إلى أن يكون 
ميزان الع���دل والحق نصب أعين رجال اإلص���الح، وإلى أن يكون 
هناك تعاون وتنس���يق م���ع األوقاف في تن���اول خطب الجمعة 
للمش���اكل االجتماعي���ة وم���ا يهدد الس���لم األهلي بي���ن أفراد 

المجتمع.
وأكدت أكث����ر من مداخل����ة، أن االنقس����ام يذكي العنف 
ويهدد الس����لم األهل����ي، وأن عدم تقبل اآلخ����ر عنف خطير 
عل����ى المجتمع، ودع����ت مداخلة إلى االس����تفادة من الخطة 
اإلس����تراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الس����لم األهلي في 
محافظة الخليل، وفقا للقانون والتقاليد السليمة، وبالتعاون 
م����ع األجهزة األمنية، ومؤسس����ات المجتمع المدني، ورجال 

اإلصالح والعشائر.

رام الله: "الصحة" و"الدفاع المدني"  تنفذان مناورة إخالء في المجمع الطبي 
رام الل����ه � "األي����ام": نف����ذت وزارة 
الصح����ة، وطواق����م مجمع فلس����طين 
الطب����ي ف����ي رام الل����ه، بالتع����اون مع 
مديرية الدفاع المدني، أمس، مناورة 
مش����تركة عبارة عن ح����ادث افتراضي 
الطاب����ق األول "قس����م  لحري����ق ف����ي 
األرشيف" في جناح األطفال بالمجمع.

وش����ملت المن����اورة عملي����ة إخ����الء 
مصابين ألماكن آمنة، وإجراء إسعاف 
ميدان����ي، وتنفيذ كل م����ا يلزم إلخالء 
محاصري����ن، ومن����ع انتش����ار الحريق، 
الس����ريعة عليه، حيث تم  والسيطرة 
اس����تخدام آليات ثقيلة م����ن "الدفاع 

المدني" لهذا الغرض.
وأثنى وزير الصحة د. هاني عابدين 
على المناورة، وقال: "ما شاهدناه يثلج 
الصدر، وه����و محاكاة واقعية للظروف 
التي تتعرض لها أية مؤسس����ة طبية 
ف����ي ظروف طارئة، وم����ن صلب عملية 
االستعداد للطوارئ ايا كانت طبيعية 

أو أمنية، إلى غير ذلك".
وأش����اد بم����ا لمس����ه م����ن جاهزية 
الطواقم واس����تعدادها، خاصة طواقم 
"الدفاع المدن����ي" والوزارة، موضحا أن 
األخيرة على جاهزية عالية، وأن لديها 

برنامجا للتعامل م����ع حاالت الطوارىء 
والكوارث، هو في تطور مستمر. 

وقال مدي����ر عام "الدف����اع المدني" 
العمي����د محم����ود عيس����ى، إن ه����ذه 
الفعالي����ة جاءت في اطار احياء "اليوم 
الذي  المدني����ة"  للحماي����ة  العالم����ي 
يص����ادف األول من آذار م����ن كل عام، 
مبينا أنه عقد هذا العام تحت ش����عار 
المدني في  المجتم����ع  "دور منظمات 

الحماية المدنية".
وأض����اف: تمث����ل النش����اط بوصول 
إش����ارة الى رقم الطوارئ )102(، يفيد 
بوقوع حريق ناتج عن تمس كهربائي 
في قس����م األطف����ال، امتد الى قس����م 
القلب، وقد كانت االس����تجابة فورية، 
حيث كان وض����ع جهاز الدفاع المدني 
خطة معدة س����لفا، من أج����ل التعامل 
مع هكذا أزمات كبيرة نوعا ما، تشارك 
فيه����ا وزارة الصح����ة، وكافة األجهزة 
العس����كرية،  والخدم����ات  المدني����ة 
والحرس  األحمر،  والهالل  والمحافظة، 
الرئاسي، واالرتباط، وكل من له عالقة 

بالكوارث واألزمات. 
وأش����ادت محافظ����ة رام الله والبيرة 
عل����ى  بالقائمي����ن  غن����ام،  ليل����ى  د. 

جانب من المناورة.

الفعالي����ة، مؤكدة أهمية تعميم مثل 
ه����ذه التجارب على كافة مؤسس����ات 
األرواح،  الوطن، لدوره����ا في حماي����ة 

والممتلكات عند حدوث خطر. 
للمجمع  التنفي����ذي  المدير  وأوضح 
الطبي د. أحم����د البيتاوي، أن المناورة 

ش����كلت تجربة مميزة، لجهة تسليط 
الض����وء عل����ى جوانب الخل����ل من أجل 
العمل على تالفيها، معربا عن أمله في 
تكرار مثل هذه المناورات مس����تقبال، 
بغي����ة االطالع على جاهزي����ة الطواقم 
الطبية، وغ����رف العمليات خاصة لدى 

األزمات الكبيرة نسبيا.
أجه����زة  ق����ادة  المن����اورة  وحض����ر 
أمنية، والخدمات الطبية العس����كرية، 
وك����وادر وزارة الصح����ة، وممثلو عدد 
من المؤسس����ات األهلية وحش����د من 

المهتمين.

رئيس بلدية طولكرم ومديرة الممثلية 
األلمانية يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله - "األيام": بحث رئي���س بلدية طولكرم إياد الجالد، أمس، 
مع مدي���رة مكتب ممثلية جمهورية ألماني���ا االتحادية باربرا ولف 
ومستش���ار الش���ؤون السياس���ية لدى الممثلية معتصم األشهب، 
س���بل التعاون المش���ترك وتطوير العالقات واالتفاقيات الثنائية 
المش���تركة بين الجانبي���ن، بما يخدم المدين���ة والمحافظة، وذلك 

بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي والموظفين.
واس���تعرض الجالد المش���اريع الت���ي تنفذ بتمويل م���ن الجانب 
األلماني، ومن بينها مشروع صرف صحي واد الزومر، ومشروع إنشاء 
شبكات وخطوط مياه الشرب، وإنشاء محطات ضخ للمياه. مشيرًا في 
الوقت نفس���ه إلى احتياجات المدينة الضرورية والملحة في مجال 

بناء المدارس.
وحذر الجالد م���ن األضرار الناجمة عن المصان���ع الكيماوية التي 
تقيمه���ا س���لطات االحتالل على أراض���ي المدينة، وانعكاس���اتها 
السلبية على المواطنين، وتأثيراتها السلبية على البيئة وتحديدا 
األراض���ي الزراعية، مش���يرًا إلى أنها ال تبعد س���وى أمتار قليلة عن 

منازل المواطنين. 
وطالب الجالد الحكومة األلماني���ة بالضغط على حكومة االحتالل 

إلزال���ة هذه المصانع، داعيًا في الوقت نفس���ه إلى دعم ومس���اندة 
الشعب الفلس���طيني والضغط على حكومة االحتالل من أجل وقف 
االس���تيطان ووضع حد لكافة اإلجراءات القمعية بحق األسرى داخل 

سجون االحتالل،  
من جهتها، أش���ارت ولف إلى التغيرات التي حدثت في مدينتي 
رام الله والقدس جراء التوسع االستيطاني، مؤكدة اهتمام الجانب 
األلماني بتوطيد عالقات التعاون المشتركة والمساهمة في تنفيذ 
العديد من المش���اريع الحيوية في مختل���ف القطاعات التعليمية 

والثقافية والبنى التحتية والحكم المحلي والتعاون مع البلديات. 
وأكدت س���عي الحكومة األلمانية إلى تحقيق حل الدولتين ودعم 
المش���اريع الت���ي تنفذها مع الدول���ة الفلس���طينية وتحديدا في 
مناطق المهمشة، مبينة أن المشاريع األلمانية تتم من خالل وزارة 
التخطيط خالل اجتماع س���نوي لتحديد األولويات ووضع التصورات 
لالتف���اق حولها بش���كل مش���ترك، مبين���ة أن الجول���ة القادمة من 
المفاوضات الحكومية حول المشاريع ستكون في شهر أيار القادم، 
مبدية إعجابها بعالقات البلدية مع  المؤسسات األلمانية وتحديدا 

. )GIZ(  و  )KFW( بنك التنمية األلماني

"رعاية اليتيم" تكرم حفظة 
القرآن في بيت لحم

بي���ت لحم – "األيام": نظمت جمعية رعاية اليتيم أمس، 
احتفاال في مركز األمل النس���وي التابع للجمعية، لتكريم 

الطالبات المواظبات على حفظ القرآن الكريم.
وحض���ر الحفل رئي���س الجمعية د. نائل عب���د الرحمن، 

والشيخ محمود العريدي " أبو حلمي".
يذك���ر أن 24 طالبة تقدمن المتحان حفظ 5-10 أجزاء من 
الق���رآن الكريم، والذي عقدت���ه وزارة األوقاف في مدينة 
بي���ت لحم، وقد حصلت 19 طالبة عل���ى درجة امتياز، فيما 

حصلت ثالث منهن على درجة جيد جدًا.
وقد تم تكريم المعلمة سعاد النتشة )أم عالء( لختمها 
القرآن الكريم للقراءة الثالثة، وذلك بحضور طالباتها من 

الحفظة. 
وكانت قد تقدمت الطالبة مروة ش���نتير المتحان حفظ 
القرآن الكريم كاماًل الذي نظمته وزارة األوقاف والش���ؤون 
الدينية في رام الله مؤخرا، وحصلت على المرتبة الثالثة 
على مس���توى ال���وزارة من بي���ن المتقدم���ات لالمتحان، 

والمرتبة األولى على مستوى محافظة بيت لحم.

وفاة المناضل واإلعالمي عارف سليم
 إثر حادث سير في عمان

رام الله - "وفا": توفي المناضل واإلعالمي عارف س���ليم 
خض���ر عبد الله "أب���و الوليد" )67 عامًا(، مس���اء أمس، إثر 
حادث س���ير في العاصمة األردنية عمان بعد خروجه من 

بيت عزاء.
ونع���ت حركة فتح الفقيد، وحيت، في بيان صادر عنها، 
روحه الوطنية التي انتقلت إلى بارئها حاملة معها كتابًا 

من العطاء من أجل الوطن وقضية شعبنا.
وقالت إنه برحيل الفقيد، غادر س���احات العمل الوطني 
مناضل وطني كبير، وشاهد على هذه المسيرة المظفرة، 
وفقدت فلس���طين والحركة ابنا م���ن أبنائها المخلصين، 

وواحدا من أبرز اإلعالميين والصحافيين.
وأضاف البيان أن كل من عرف الفقيد س���يظل يستذكر 
مناقبه وحيات���ه الحافلة بالعمل والعط���اء والتفاني في 
خدمة قضيتن���ا الوطنية، بفكره وقلم���ه كما في النضال 
والس���لوك، وفي كل مواقع النضال التي تبوأها في صوت 
الثورة الفلس���طينية )ص���وت العاصفة( م���ن بيروت إلى 
ليبي���ا واألردن مقدما لألخب���ار ومذيعا ومع���د برامج، ثم 
عاد إلى أرض الوطن ليش���ارك في تأسيس هيئة اإلذاعة 
والتلفزيون الفلس���طينية حيث ش���غل مدي���را عاما في 

الهيئة س���ابقًا، وعمل محاضرا ف���ي جامعة بيرزيت تخرج 
عل���ى يديه عدد كبير من اإلعالميي���ن الذين يعملون اآلن 

في وكاالت إعالمية كبيرة.
يش���ار إل���ى أن الفقي���د م���ن موالي���د بلدة دي���ر بلوط 
1946/6/18، تخ���رج من جامعة عين ش���مس كلية اآلداب 
قس���م اللغة العربية درجة بكالوريوس عام 1969، وحصل 
على ماجس���تير من كلية اإلعالم في جامعة القاهرة قسم 
إذاع���ة وتلفزيون ع���ام 1973، وحاصل عل���ى دبلوم عال، 
ورئي���س مجموعة التنفيذ في صوت العاصفة 72-74، وله 
خبرات متعددة في مجال اإلذاعة والصحافة الفلسطينية 

العربية.
وأشار البيان إلى أنه سيتم الدفن بعد صالة ظهر اليوم 
مباش���رة، كما س���يقام بيت العزاء في ديوان آل مصطفى 

بدير بلوط غرب مدينة سلفيت.
م���ن جانبها، نعت الهيئة العام���ة لإلذاعة والتلفزيون، 
مساء امس، اإلعالمي عارف س���ليم،  وأعربت الهيئة، في 
بيان لها، عن صادق مواس���اتها وتعازيها ألسرة الفقيد، 
داعية الله أن يتغمده بواس���ع رحمته ويس���كنه فس���يح 

جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


