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رام الله - خاص - أوىص املشاركون يف مؤتمر 
تعزيز السلم األهيل يف فلسطني، الذي نظمه، 
م�����رك�����ز إع����������ام ح�����ق�����وق اإلن�������س�������ان وال����دي����م����ق����راط����ي����ة 
"شمس"، ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية 
ع����ى ال����ق����وات امل���س���ل���ح���ة، وب���ال���ت���ع���اون م����ع دي�����وان 
الرئاسة، يف فندق غراند بارك برام الله، أوصوا 
ب���ض���رورة تفعيل ال��ق��ان��ون وس��ي��ادت��ه يف القضايا 

املنظورة أمام املحاكم الفلسطينية.
وب���ض���رورة ال��ت��ع��اون م��ا ب��ني رج���ال العشائر 
واملؤسسة األمنية، وباحرتام حقوق اإلنسان 
وال����������ك����������رام����������ة اإلن��������س��������ان��������ي��������ة، وال��������ع��������م��������ل ع����������ى س����ن 
التشريعات التي تنسجم مع املعايري الدولية 
ل�������ح�������ق�������وق اإلن�����������س�����������ان ،وإي�������������ج�������������اد م����������راك����������ز إلي�������������واء 
األح���������داث واألش�����خ�����اص امل��ه��م��ش��ني،وال��ت��ن��س��ي��ق 
ب���ني ال��ق��ط��اع األم���ن���ي ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وم��ؤس��س��ات 
امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي،وع��ق��د امل���زي���د من 
ال����������دورات ال��ت��أه��ي��ل��ي��ة ل���ل���ك���ادر األم�����ن�����ي،وض�����رورة 
م�����ع�����رف�����ة ال������ن������س������اء آلل�������ي�������ات ت�����ق�����دي�����م ال������ش������ك������اوى. 
والحاجة ملراجعة القوانني إلزال���ة ك��ل أشكال 
التمييز. ومعالجة الشكاوى من العنف املنزيل 
م����ؤس����س����ات  دور  ت����ف����ع����ي����ل  .وإىل  واالغ�������ت�������ص�������اب 
ال��ت��ن��ش��ئ��ة االج��ت��م��اع��ي��ة ك����امل����دارس وال��ج��م��اع��ات 
ودور ال����ع����ب����ادة ووس�����ائ�����ل اإلع���������ام، إىل إج�����راء 
ال�����دراس�����ات ل��ت��ش��خ��ي��ص ال����ظ����واه����ر، ال���ت���ي ب����دأت 
تعزز املجتمع الفلسطيني ووض��ع التوصيات 

الازمة لها.
 ك��م��ا أك���د امل��ش��ارك��ون يف أع��م��ال امل��ؤت��م��ر عى 
أه������م������ي������ة ت������ع������زي������ز ت����ث����ق����ي����ف األس����������������رة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة 
بصفتها اللبنة األساسية للمجتمع.وأكدوا عى 
أن االح����ت����ال االس���رائ���ي���يل ه���و ال��ع��ق��ب��ة ال��رئ��ي��س��ي��ة 
أم�����ام ت��ح��ق��ي��ق ال��س��ل��م األه������يل، وه����و ي��س��ع��ى إىل 
ج������ر امل����ج����ت����م����ع ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي إىل م�����رب�����ع ال���ف���ل���ت���ان 
األمني وتجاهل سيادة القانون.ودعا املشاركون 
إىل ضرورة التنسيق ما بني املؤسسة الرسمية 
وامل��ؤس��س��ات األه��ل��ي��ة وتحقيق العمل امل��ش��رتك.

وشدد املشاركون عى ضرورة أن تأخذ السلطة 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة زم�����������ام امل���������ب���������ادرة ل����خ����ل����ق ف���������رص ال���ع���م���ل 
ل����ل����ش����ب����اب وال������خ������ري������ج������ني، وك�������ذل�������ك ال�����ع�����م�����ل ع���ى 
إيجاد املؤسسات واألندية لضمان عدم انحراف 

الشباب باتجاه اآلفات.
اللواء الحاج إسماعيل جرب مساعد القائد 
األعى لقوى األمن ومستشار الرئيس لشؤون 

املحافظات
 ورح�������������������ب ال��������������ل��������������واء ال������������ح������������اج إس��������م��������اع��������ي��������ل ج����رب 
ممثل ال��رئ��ي��س محمود ع��ب��اس بالحضور ناقا 
ت��ح��ي��ات ال��رئ��ي��س ل��ه��م، م���ؤك���دا ان��س��ج��ام امل��ؤت��م��ر 
م�������ع ت�����وج�����ه�����ات "أب�����������و م�������������ازن" يف إرس�������������اء األم���������ن، 
وب�����رن�����ام�����ج�����ه االن�����ت�����خ�����اب�����ي ال�����������ذي أك���������د ع�������ى ت���ع���زي���ز 
األم������ن ل���ل���م���واط���ن���ني.وأض���اف ال����ح����اج إس��م��اع��ي��ل، 
أن ال��ق��ي��ادة م��ل��ت��زم��ة ت��م��ام��ا ب��ال��ت��ع��اون م��ع خطط 
ت���ع���زي���ز ال���س���ل���م األه���������يل، يف م���ح���اف���ظ���ت���ي ال��خ��ل��ي��ل 
وجنني وباقي املحافظات األخرى، مثمنا بذلك 
دور املحافظني، الذين يواصلون جهودهم ليل 

نهار من أجل تعزيز ذلك.
 وتوجه بشكره إىل األجهزة األمنية ورج��ال 
اإلص�����اح ووج���ه���اء ال��ع��ش��ائ��ر خ��اص��ة يف األم��اك��ن 
ال��ب��ع��ي��دة أو ال���ت���ي ال ت��ص��ل��ه��ا ال��س��ل��ط��ة يف ال��وق��ت 
امل������ن������اس������ب.وق������ال ال������ح������اج إس�����م�����اع�����ي�����ل، إن األم������ن 
ي����ش����ك����ل أس�����������اس ك�������ل يشء، ف�����ب�����دون�����ه ال ي����وج����د 
أي م���ظ���ه���ر ل���ل���ح���ي���اة، م���ع���ت���ربا أن امل����ؤت����م����ر ي��ش��ك��ل 
ح��ج��ر ال���زاوي���ة ل��س��ي��ادة ال��ق��ان��ون وتحقيق األم���ان 

للمواطنني.
 وش��������دد ع�����ى أن������ه ب��������دون األم��������ن ال ي���م���ك���ن أن 
يستقر الحال مشريا يف هذا السياق إىل تمسك 
شعبنا ب��م��ب��ادئ��ه، لتحقيق ح��ي��اة آم��ن��ة.وت��ح��دث 
ع�������ن امل�������ف�������اوض�������ات ال�����س�����ي�����اس�����ي�����ة، ال������ت������ي ق���������ال أن����ه����ا 
ص���ع���ب���ة وش����ام����ل����ة، م����ؤك����دا اس����ت����م����رار ال����ق����ي����ادة يف 
تلك املفاوضات حتى إقامة الدولة الفلسطينية 

وعاصمتها القدس الشريف.
رون��ال��د فريدريك مدير مركز جنيف للرقابة 

)DCAF( الديمقراطية عى القوات املسلحة
 إىل ذل���������ك ق���������ال رون��������ال��������د ف��������ري��������درك يف ك���ل���م���ة 
مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عى القوات 
املسلحة إن هذا املشروع يأيت استكماال ملشروع 
ب��������دأ ان����ط����ل����ق ع��������ام 2008، ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م������ع م��ك��ت��ب 

الرئيس الفلسطيني.
 وب��ني أن ه��ذا امل��ش��روع ي��أيت م��ن أج��ل تعزيز 
آل���ي���ات ال��س��ل��م األه����يل ال��ت��ي ت��م��ر ب��ع��دة م��راح��ل، 
م������ن خ��������ال م����ن����ت����دي����ات م����ف����ت����وح����ة، ب������ني األط����������راف 
املعنية بالسلم األهيل، وجرى خالها نقاشات 
مستفيضة للقضايا التي يواجهها السلم األهيل 

واملواطنون.
 وك���ذل���ك ورش ع��م��ل ل��وض��ع ص��ان��ع��ي ال��ق��رار 
وإش����راك����ه����م يف وض�����ع االس���رتات���ي���ج���ي���ات ال���واج���ب 
إتباعها لتحقيق وتعزيز مفاهيم السلم األهيل 
والحد من الجريمة يف فلسطني.وقال إن هذا 
ت���أس���ي���س  ع�������ى  ع�����ك�����ف  ع���������ام 2012،  امل��������ش��������روع ويف 
ل���ج���ان ل��ل��س��ل��م األه������يل م����ن ق���ب���ل امل���ح���اف���ظ���ني، يف 
ال���خ���ل���ي���ل وج����ن����ني، ش���م���ل���ت م���ك���ات���ب امل���ح���اف���ظ���ني، 
وال��������وزارات امل��ع��ن��ي��ة وم���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع امل��ح��يل 
واألهيل، وتم بناء عى ذلك بلورة خطة لتعزيز 
ال������س������ل������م األه�������������يل وت�����������م ت����ب����ن����ي����ه����ا م��������ن ق������ب������ل م���ك���ت���ب 
ال�����رئ�����ي�����س، وامل�����ح�����اف�����ظ�����ات.وش�����دد ع�����ى أن ه���ن���اك 
أف����ق ح��ق��ي��ق��ي ل��ت��ط��ب��ي��ق ه����ذه ال��خ��ط��ط ب��م��ا يحقق 
تنمية اق��ت��ص��ادي��ة يف إط���ار دول���ة فلسطينية من 
خ������ال ت���ع���زي���ز األن����ظ����م����ة ال����خ����اص����ة وت����وث����ي����ق ك���اف���ة 
امل����ؤس����س����ات واألط�����������راف ووض�������ع االس���رتات���ي���ج���ي���ات 

القابلة للتطبيق.
ال�����������دك�����������ت�����������ور م�������ح�������م�������د األح�������������م�������������د م�������م�������ث�������ل م�������رك�������ز 

"شمس"
 م�����ن ج���ه���ت���ه رح������ب ال����دك����ت����ور م���ح���م���د األح���م���د 
باسم مركز إعام حقوق اإلنسان والديمقراطية 
"ش������م������س" ب����ال����ح����ض����ور م������ؤك������دا ع������ى أن م���ف���ه���وم 
السلم األهيل، يتطلب عى الصعيد املجتمعي 
الوطني، نبذ العنف واإلكراه، والقبول بالتنوع، 
وال��ت��ع��ام��ل ال��س��ل��م��ي وال���ح���ض���اري م���ع امل��خ��ت��ل��ف��ني 

واملغايرين.
 وبني أن الهدف من وراء هذا املؤتمر التأثري 
عى صناع ال��ق��رار، والسياسيني إلع��اء مسألة 
ال��س��ل��م األه�����يل وإي����اءه����ا االه���ت���م���ام ال���ك���ايف وإىل 
ت��س��ل��ي��ط ال���ض���وء ع���ى واح������دة م���ن أه����م ال��ق��ض��اي��ا 
التي تشهد منذ سنوات عديدة نقاشاً مطوالً من 
قبل خرباء علم االجتماع والقانون والسياسة 
واالق��ت��ص��اد، إض��اف��ة إىل ت��ب��ادل اآلراء وال��خ��ربات 
واملعلومات بني املشاركني الذين يلعبون دوراً 

هاماً يف هذا املجال.
 وق��ال األح��م��د إن انعقاد مؤتمرنا ه��ذا يأيت 
إدراكاً لصعوبة وتعقيدات الساحة الفلسطينية 
، والعقبات ال��ت��ي ت��ع��رتض تحقيق إسرتاتيجية 
وطنية موحدة لألمن يف ظل استمرار االنقسام 
السيايس الداخيل ، وتزايد اعتداءات االحتال 
ب����ح����ق ش���ع���ب���ن���ا ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي.وه����و أي������ض������اً ت���ت���وي���ج 
ألنشطة وفعاليات برنامج منتدى تعزيز السلم 
األهيل يف فلسطني والتي هي عبارة عن سلسلة 
من اللقاءات الحوارية التي عقدها كل من مركز 
جنيف للرقابة الديمقراطية عى القوات املسلحة 
وم����رك����ز إع�������ام ح����ق����وق اإلن�����س�����ان وال���دي���م���ق���راط���ي���ة 

"ش����م����س" وال����ت����ي ج���م���ع���ت م���ؤس���س���ات امل��ج��ت��م��ع 
امل���دين م��ن ورج���ال الصلح ال��ع��ش��ائ��ري م��ن جهة 
وامل����ؤس����س����ة األم����ن����ي����ة م�����ن ج���ه���ة أخ�������رى،وم�������ن ث��م 
عقدت لقاءات مشرتكة بني األطراف الثاثة يف 

كل من محافظات جنني، والخليل.
الجلسة األوىل :ح���ول أف���اق تطبيق الخطة 
اإلس����رتات����ي����ج����ي����ة ل���ل���س���ل���م األه�������يل ودور امل���ح���اف���ظ���ة 

وقوى األمن
 ك����م����ا ت���خ���ل���ل ج����ل����س����ات امل����ؤت����م����ر ال�����ث�����اث ع����دد 
من أوراق العمل، حيث كانت الجلسة األوىل 
حول أفاق تطبيق الخطة اإلسرتاتيجية للسلم 
األه�����يل ودور امل��ح��اف��ظ��ة وق�����وى األم������ن، وأداره������ا 
عصام العاروري مدير مركز القدس للمساعدة 
ال��ق��ان��ون��ي��ة، وت��ح��دث فيها ك��ل م��ن ك��ام��ل حميد 
محافظ الخليل، وتحدث حول التحديات التي 
ت��واج��ه ال��س��ل��م األه���يل يف محافظة ال��خ��ل��ي��ل، يف 
ض���وء ال��خ��ط��ة اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة، فيما 
تحدث اللواء طال دويكات محافظ محافظة 
جنني حول التحديات التي تواجه السلم األهيل 
يف محافظة جنني يف ضوء الخطة اإلسرتاتيجية 

للمحافظة.
كامل حميد محافظ محافظة الخليل

 وقال كامل حميد محافظ محافظة الخليل 
إنه ال يمكن تحقيق السلم األهيل، بوجود مدن 
فلسطينية مقسمة ال تستطيع األجهزة األمنية 
الوصول إليها، كما هو الحال يف الخليل التي 
ي����ق����س����م����ه����ا االح���������ت���������ال، وي�������ح�������ول دون ت����واص����ل����ه����ا 
ج��غ��راف��ي��ا، وب��ال��ت��ايل دون تطبيق ال��ق��ان��ون.وب��ني 
حميد، إنه ال يمكن الوصول إىل القرى واملناطق 
املنكوبة يف املحافظة كما يف الكهوف، أو األسر 
امل����ن����ك����وب����ة، م�����ؤك�����دا أن ال����ت����ح����دي األول ل��ت��ح��ق��ي��ق 
ال���س���ل���م األه������يل ه����و االح����ت����ال االس����رائ����ي����يل، ف��ه��و 
الذي يعيق وصول األجهزة األمنية، وهو الذي 
يعزز مظاهر التعدي عى ذلك السلم.وبني أن 
م��ا ي��ح��دث اآلن ه��و ن��ت��اج حقب سابقة تعاقبت 
ع���ى ح��ك��م ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، وك����ان ج��ل��ه��ا ال ي��ري��د 
ال������س������م������اح ب�������وج�������ود ح�����ك�����م ف����ل����س����ط����ي����ن����ي ل���ل���ش���ع���ب 

الفلسطيني.
وت��������ح��������دث ع��������ن ت�����ج�����رب�����ة ال�����خ�����ل�����ي�����ل وم����������ا أع��������دت 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���س���ل���م األه�������يل، م���ش���ريا إىل أن ه��ن��اك 
22 لجنة تضم 1200 شخص وكادر يعملون عى 
تعزيز السلم األه���يل، م��ؤك��دا أن ال��ب��اب مفتوح 
أم������������ام ال����ج����م����ي����ع ب�����م�����ا يف ذل����������ك امل�������ع�������ارض�������ة ب����ك����اف����ة 

الوسائل للمشاركة يف تعزيز هذا الجانب.
اللواء طال دويكات محافظ جنني

 أما اللواء طال دويكات محافظ محافظة 
جنني، فاعترب أن السلم األهيل هو أحد الثوابت 
ال��ت��ي ي��ج��ب أن ت��ض��اف ل��ث��واب��ت ش��ع��ب��ن��ا، م��ش��ددا 
ع��ى أن االح��ت��ال االس��رائ��ي��يل ه��و ال��ع��ائ��ق األك��رب 
أم�������ام ت��ح��ق��ي��ق ه������ذا ال���س���ل���م، ألن ذل������ك م���وض���وع 

سيايس وليس أمنيا فقط.
 ولفت إىل أن اإلدراك العميق ألهمية األمن، 
واس����ت����ي����ع����اب دروس وت����ج����رب����ة ال�����ف�����رتة امل����اض����ي����ة، 
س��اه��م��ت يف إع������ادة ب���ن���اء األج����ه����زة األم��ن��ي��ة،ال��ت��ي 
ح����ق����ق����ت ت�����ق�����دم�����اً س�����ري�����ع�����اً وك��������ب��������رياً ع�������ى م���س���ت���وى 
األداء والسلوك، بعد أن وصلت الحالة األمنية 
ل���درج���ة ع��ال��ي��ة م���ن ال����ف����وىض، ب���ات���ت ت��ش��ك��ل فيه 
ت�����ه�����دي�����داً ل�����ألم�����ن ال�����وط�����ن�����ي، وال����ن����س����ي����ج ال�����داخ�����يل. 
ف������ا ي���م���ك���ن ل����ن����ا ك���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ني أن ن����ت����ح����دث ع��ن 
األم������ن ال���وط���ن���ي دون م���ع���رف���ة ال����ظ����روف ال��ع��امل��ي��ة 
واإلقليمية املحيطة، واالضطاع عى التهديدات 
وال��ت��ح��دي��ات، وكيفية ت��ع��ام��ل األط����راف القائمة 
عى تنفيذ السياسة األمنية مع تلك الظروف.

 وبني دويكات أن االحتال االسرائييل يسعى 
دائ�������م�������ا إىل ض���������رب ال�����س�����ل�����م األه�������������يل، وان ه����ن����اك 
البعض الذين يتجاوبون معه، وان هناك أناس 
يتجاوبون معه عن جهل. وتطرق دويكات إىل 
أن األسرة الفلسطينية تتحمل مسؤولية كبرية 
يف ب�����ن�����اء ث����ق����اف����ة ج�����دي�����دة ت�����ع�����زز م���ف���اه���ي���م ال���س���ل���م 

األهيل يف فلسطني.
 وق���ال إن االح���ت���ال االس��رائ��ي��يل ك��ذل��ك يعزز 
مستوطنيه، ويسعى إىل تعزيز الفقر والبطالة 
ال����س����ل����ط����ة  داع����������ي����������ا  ال�����ف�����ل�����س�����ط�����ي�����ن�����ي�����ة،  األرايض  يف 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة إىل ت����ب����ن����ي س�����ي�����اس�����ة ج��������دي��������دة ت���ن���م���وي���ة 
ت����رك����ز ع�����ى م����ح����ارب����ة ال���ف���ق���ر وال����ب����ط����ال����ة، مل�����ا ل���ذل���ك 
م����ن أث������ر ب����ال����غ يف ال���س���ل���م األه�������يل.ووج�������ه ت��ع��ل��ي��ق��ا 
إىل ال��ق��ض��اء الفلسطيني داع��ي��ا إي���اه إىل م��راع��اة 
القضايا العشائرية أثناء إجراءاته باإلفراج عن 
السجناء، حتى ال تلجأ املحافظة إىل التوقيف 

عى ذمتها، بشكل احرتازي.
ال�����ج�����ل�����س�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة ب�������ع�������ن�������وان، آف�������������اق ت���ط���ب���ي���ق 
الخطة اإلسرتاتيجية للسلم األهيل ودور رجال 

اإلصاح والعشائر
 فيما كانت الجلسة الثانية بعنوان، آف��اق 
تطبيق الخطة اإلسرتاتيجية للسلم األهيل ودور 
رج��������ال اإلص���������اح وال����ع����ش����ائ����ر، وأداره������������ا ال���دك���ت���ور 
ع�����م�����اد أب��������و ك�����ش�����ك، ال�����ن�����ائ�����ب ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل���رئ���ي���س 
جامعة ال��ق��دس، وت��ح��دث فيها نافز الجعربي 
م��م��ث��ل ال��ع��ش��ائ��ر يف ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��وج��ي��ه��ي��ة للسلم 
األه���يل يف محافظة الخليل، وت��ح��دث ع��ن دور 
رجال اإلصاح يف الحفاظ عى السلم األهيل يف 
محافظة الخليل، وعبد الرزاق أبو الهيجا ممثل 
العشائر يف اللجنة التوجيهية للسلم األهيل يف 
محافظة جنني، وتحدث عن دور رجال اإلصاح 

يف الحفاظ عى السلم األهيل يف جنني.
ن����اف����ز ال����ج����ع����ربي م���م���ث���ل ال���ع���ش���ائ���ر يف ال��ل��ج��ن��ة 

التوجيهية للسلم األهيل يف محافظة الخليل
 وتحدث الجعربي عن رجال اإلصاح والدور 
الذي يقومون به يف سبيل حل املشاكل وحقن 
ال�����������دم ال����ف����ل����س����ط����ي����ن����ي، وإك��������م��������ال ع�����م�����ل ال���س���ل���ط���ة 
الوطنية الفلسطينية، يف ه��ذا اإلط���ار.وق���ال إن 
رج�������ال ال���ع���ش���ائ���ر ي����رف����ض����ون وي����ن����ب����ذون ال��ط��ائ��ف��ي��ة 
واملذهبية ويؤكدون عى أهمية االتحاد، مشريا 
إىل أن ه��ذه ال��ل��ج��ان لطاملا أم��ن��ت امل��واط��ن��ني عى 
أم���وال���ه���م وأن��ف��س��ه��م يف ال���ج���رائ���م ال���ت���ي ت��ق��ع عن 
طريق الخطأ.كما أن رجال اإلصاح والعشائر، 
عملت عى املحافظة عى إنسانية املرأة وأهليتها 
بالتصرف، وكذلك تأمني الناس عى أموالهم 
وإعراضهم، والعمل عى تحمل األعباء املالية 

أحيانا.
وع��ب��د ال����رزاق أب���و الهيجا ممثل ال��ع��ش��ائ��ر يف 
التوجيهية للسلم األه���يل يف محافظة  اللجنة 

جنني
 م�����ن ج���ه���ت���ه أب�������و ال����ه����ي����ج����ا، ف�����ق�����ال إن ال���س���ل���م 
األه�����������������يل ه����������و ح���������اج���������ة وض�����������������������رورة ألي م�����ج�����ت�����م�����ع، 
لسيادة القانون واح���رتام حقوق اإلن��س��ان وبث 
روح التسامح بني األفراد.وقال إننا بحاجة إىل 
آليات عمل تتجاوز عقبات االحتال التي يحاول 
وض��ع��ه��ا، م���ن خ����ال امل���ش���ارك���ة يف ك��اف��ة ال��ل��ج��ان 
املشرتكة.وتطرق إىل مأسسة لجان اإلصاح يف 
محافظة جنني، مشريا إىل أن هناك مجموعة 
م���ن ال��ن��ش��اط��ات ال���ت���ي م���ن ش��أن��ه��ا ت��ع��زي��ز ال��س��ل��م 
األه��يل، خاصة وان لجان اإلص��اح لعبت دورا 

كبريا يف ظل غياب القانون.
الجلسة الثالثة وكانت حول محددات النوع 
االجتماعي ودور املجتمع امل���دين وآف���اق تطبيق 

الخطة اإلسرتاتيجية للسلم األهيل

نظمه مركزا "شمس" و"جنيف" بالتعاون مع ديوان الرئاسة

مؤتمر تعزيز السلم األهلي بفلسطين يختتم اعماله بمجموعة من التوصيات
 أما الجلسة الثالثة وكانت حول محددات 
ال���ن���وع االج���ت���م���اع���ي ودور امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وآف����اق 
ت��ط��ب��ي��ق ال���خ���ط���ة اإلس���رتات���ي���ج���ي���ة ل��ل��س��ل��م األه�����يل، 
وأداره����ا ال��دك��ت��ور رف��ي��ق أب��و ع��ي��اش، عميد كلية 
ال�������ح�������ق�������وق ب�����ج�����ام�����ع�����ة ال����������ق����������دس، وت���������ح���������دث ف���ي���ه���ا 
ك����ل م����ن ص����ف����اء أب������و اس���ن���ي���ن���ة، م����دي����ر دائ��������رة امل������رأة 
وال��ط��ف��ل يف م��ح��اف��ظ��ة ال��خ��ل��ي��ل، ح����ول ال��ش��راك��ة 
م��ا ب��ني ال��ج��ه��ات الرسمية وم��ؤس��س��ات املجتمع 
امل���دين لتعزيز السلم األه���يل فيما يخص النوع 
االجتماعي، وكذلك مريفت عفيف مدير دائرة 
ال������ن������وع االج����ت����م����اع����ي يف م���ح���اف���ظ���ة ج�����ن�����ني، ح����ول 
ال����ش����راك����ة م����ا ب����ني ال����ج����ه����ات ال���رس���م���ي���ة وامل��ج��ت��م��ع 
امل���دين لتعزيز السلم األه���يل فيما يخص النوع 
االج��ت��م��اع��ي، وش���ع���وان ج��ب��اري��ن م��دي��ر مؤسسة 
الحق، وتحدث حول رؤية مؤسسات املجتمع 
املدين لدور القطاع األمني الفلسطيني يف تعزيز 

السلم األهيل.
صفاء أب��و اسنينة مدير دائ��رة امل��رأة والطفل 

يف محافظة الخليل
 وت���ح���دث���ت أب����و اس��ن��ي��ن��ة ع���ن أن ه���ن���اك ال��ك��ث��ري 
م��ن ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ي��ج��ب ت��ج��اوزه��ا وص���وال إىل 
مكانة امل���رأة التي تستحقها، مشرية إىل بعض 
االن��������ج��������ازات ال�����ت�����ي ح���ق���ق���ت���ه���ا امل����������رأة ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة.

وقالت إن أهم ما يحول دون وص��ول امل��رأة إىل 
مكانها الطبيعي، هو االحتال االسرائييل، ويف 
هذا اإلطار يلعب االحتال كذلك دورا كبريا يف 

ترغيب األطفال بالرذائل.
مريفت عفيف مدير دائ��رة النوع االجتماعي 

يف محافظة جنني
 من جهته قالت عفيف إنه ال زالت قضية املرأة 
بشكل عام مثار جدل يف مختلف املجتمعات، 
ويف فلسطني ون��ظ��را الل��ت��زام ال��دول��ة باتفاقيات 
فانه ال يمكن تجاوز حقوق املرأة حتى ال تخضع 
ل���ل���م���س���اءل���ة. وب���ي���ن���ت أن ف������رص ال���ع���م���ل م����ا زال����ت 
ضعيفة أمام املرأة كما أن هناك سوء يف تسويق 
منتجات املشاريع النسوية، متطرقة إىل ظاهرة 

الزواج املبكر، وكذلك تعاظم حاالت الطاق.
شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق

 أم���ا ج��ب��اري��ن ف��ق��ال إن امل��ج��ت��م��ع الفلسطيني 
ي�����ع�����ي�����ش ح��������ال��������ة غ���������ري ط����ب����ي����ع����ي����ة ت������ح������ت االح��������ت��������ال 
االس���رائ���ي���يل، ول���و أن ه��ن��اك س��ي��ادة ك��ام��ل��ة لكان 

هناك تساؤالت عن أركان عدالة قوية.
وأض�����������������اف ن������ح������ن ن�������ري�������د ق�������ان�������ون�������ا ق�������وي�������ا وف������ع������اال 
وع�����ادال دون ت��م��ي��ي��ز م��ث��ل��م��ا ن��ري��د م��ح��ك��م��ة ع��ادل��ة 
وق����ض����اء ع�������ادل، ي��ع��ي��د ل���ك���ل ص���اح���ب ح����ق ح��ق��ه. 
وأشار جبارين اىل أن العشائر الفلسطينية هي 

ضمن التكوين الوطني الفلسطيني، مشريا إىل 
ضرورة أن يشعر رجل األمن أنه مراقب ألنه يف 
حال شعر املواطن بالظلم فهذا هو اكرب تهديد 

للسلم األهيل.
 وق����ال ع��ل��ي��ن��ا أال ن��ن��ى أن امل��ؤس��س��ة األم��ن��ي��ة 
يكتنفها الكثري من السرية والخصوصية ليس يف 
فلسطني فحسب،بل يف كل دول العالم،غري 
أن التحوالت الديمقراطية سمحت وتسمح يف 
بعض األحيان باالهتمام بهذا القطاع من خال 
العديد من املداخل،كما أن نجاعة هذا التدخل 
ت���رت���ب���ط ب����م����دى ت����وف����ر اإلرادة ال���س���ي���اس���ي���ة،وم���دى 
اس��ت��ع��داده��م��ا واس���ت���ع���داد امل��ج��ت��م��ع امل�����دين ل��ب��ن��اء 

عاقة ثقة بينها .
 وأوضح محدودية دور املجلس التشريعي 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي يف اإلش���������راف وال����رق����اب����ة ع����ى ق��ط��اع 
األمن،وقال لعّل اإلشراف الربملاين هو من أهم 
آل��ي��ات ال��رق��اب��ة الديمقراطية ع��ى األم���ن وتعزيز 
السلوك الديمقراطي داخله، وكان من الواجب 
الرتكيز عى هذه اآللية ضمن املبادئ الحاكمة 
ل������ألم������ن وال����������دف����������اع، ل����ت����ح����ق����ي����ق ال���������ت���������وازن ب�������ني دور 
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ال��ت��ي ت��س��ع��ى دوم�����اً لضمان 
ف���اع���ل���ي���ة وك������ف������اءة األج������ه������زة األم�����ن�����ي�����ة، وب�������ني دور 

الربملان واللجان املختصة يف الرقابة عليها.

ب��ي��ت ل��ح��م - م���ن ج�����ورج زي���ن���ه - اف��ت��ت��ح��ت م���ري���م ع����وض ع��م��ي��دة كلية 
التمريض والعلوم الصحية يف جامعة بيت لحم صباح امس ، املؤتمر 
الطابي األول حول الرعاية الصحية يف قاعة الفورنو يف مبنى األلفية 
، برعاية وحضور رئيسة البلدية فريا بابون والدكتور ميشيل صنصور 
ال��ن��ائ��ب التنفيذي ل��رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة وج��م��ي��ل ام��ط��ور ممثل وزارة البيئة 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال����ربف����ي����س����ورع����دن����ان ش�����ق�����ريات ع���م���ي���د ال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي يف 
الجامعة وامل ابو نجمة منسقة برنامج حديثي الوالدة ، وعاليا حرب 
منسقة املؤتمر وطاقم التمريض وممثلو الجامعات والكليات واملعاهد 

املشاركة وطابها وطالباتها .
وبدأ املؤتمر ، بالنشيد الوطني الفلسطيني وكلمة ترحيبية القتها 

املحاضرة عاليا حرب منسقة املؤتمر .
وتحدثت مريم عوض ، عن اهمية انعقاد املؤتمر الذي يعترب األول 
م��ن ن��وع��ه يف فلسطني وي��ه��دف اىل تشجيع ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف مجال 
الرعاية الصحية ويتيح الفرصة لطلبة وخريجي الجامعات والكليات 

واملعاهد الفلسطينية املختلفة بتقديم بحوثهم خال املؤتمر .
من جهته اشاد الدكتور صنصور بأسرة كلية التمريض وبالقائمني 
ع��ى امل��ؤت��م��ر يف الجامعة ، منوها بأهمية ال��ب��ح��وث العلمية خ��اص��ة يف 
مجال الرعاية الصحية التي تهدف اىل رعاية وحماية االنسان وعلينا 
ليس فقط ان نتلقى العلم بل ان ننتزع العلم من خال البحث العلمي 
. وقال الربفيسور عدنان شقريات ، ان جامعة بيت لحم تشجع الطاب 

ع���ى االن����خ����راط يف ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي م���ن خ����ال ان��ش��ائ��ه��ا ل��ع��م��ادة ال��ب��ح��ث 
العلمي وتخصيص الحوافز للباحثني .

م����ن ج��ان��ب��ه��ا اش�������ادت ب����اب����ون ، ب��ج��ام��ع��ة ب���ي���ت ل���ح���م وب���إن���ج���ازات���ه���ا ع��ى 
م�������دار األرب�����ع�����ني ع����ام����ا امل���اض���ي���ة . وق����ال����ت ان ه�����ذا امل���ؤت���م���ر ي����ك����رم ال��ب��اح��ث��ني 
الشباب الذين ال تتعدى اعمارهم 25 عاما وتتيح لهم الفرصة لصقل 
شخصيتهم وتطوير قدراتهم يف البحث العلمي والتصميم واالرادة يف 

الوصول اىل املعرفة .  
ال����ب����ي����ئ����ة  ب�������إس�������م وزارة  ال�����ت�����ح�����ي�����ة  ام��������ط��������ور ،  ك����ل����م����ت����ه وج����������ه ج�����م�����ي�����ل  ويف 
الفلسطينية ألسرة جامعة بيت لحم وللمشاركني يف املؤتمر وقال : " 
ان هذه الجامعة متميزة يف تخريج قيادات وك��وادر يقودون فلسطني 
اىل مستقبل مشرق " ، وتطرق اىل اهمية االتفاق عى البحث العلمي 
ودع�����م ال��ب��اح��ث��ني وال���ن���ه���وض ب��امل��س��ت��وى ال��ب��ح��ث��ي يف ك���اف���ة امل����ج����االت حتى 

نستفيد من املعرفة وتوظيفها يف التنمية والتنمية املستدامة .
ث��م ق��ام ال��دك��ت��ور صنصور وم��ري��م ع��وض ، بتكريم وم��ك��اف��أة الطالب 
احمد بجايل الفائز بأفضل تصميم لشعار املؤتمر ، فيما قدم الطالب 

جابي عوض معزوفات موسيقية عى نالت اعجاب الحضور .
وتخلل فعاليات املؤتمر التي ادارت جلساته عاليا حرب وام��ال ابو 
نجمة منسقة برنامج تمريض حديثي ال��والدة وعنان غباش وسعادة 
ال��س��اح��وري ، تقديم اب��ح��اث الطلبة م��ن جامعات بيت لحم والقدس 

والعربية األمريكية والكليات املشاركة . 

جامعة بيت لحم تعقد المؤتمر الطالبي األول 
حول البحث العلمي في مجال الرعاية الصحية

 رام ال���ل���ه - م����ن أح���م���د ج���اج���ل - ال���ت���ق���ى وف�����د م����ن "ت���ج���م���ع ب��ال��ق��دس 

يهتدون" م��ع هيئة املتقاعدين العسكرين وحضر اللقاء ك��ل م��ن امني 

ع����ام ال��ت��ج��م��ع ول��ي��د ع��ب��د ال������رزاق وامل���ه���ن���دس م��ح��م��ود زح��اي��ك��ة ع���ن رئ��ي��س 

ات��ح��اد امل��ق��ديس لاسكان والشيخ ابراهيم زع��ات��رة مدير اوق���اف القدس 

وحسني زل��وم املنسق العام للجنة االس��رى واملحررين والدكتور امجد 

االفغاين عن املجمع العلمي لابحاث والتنمية ونضال ابودياب وعن 

الهيئة رئيسها ال��ل��واء ص��اح ش��دي��د وام���ني س��ر ال��ل��واء م��وىس السعدي 

ومستشار الهيئة للشؤون الدولية اللواء محمد هارون ومسؤول الهيئة 

للقدس العقيد محيي الدين عبد السام.

ول����ق����د ت����ح����دث ول����ي����د ص����ي����ام ع�����ن ن���ش���ط���ات ال���ت���ج���م���ع ب����االض����اف����ة مل��ع��ان��ة 

امل��ق��دس��ي��ني وظ���روف���ه���م ال��ص��ع��ب��ة ب��س��ب��ب االح����ت����ال وال�����ج�����دار، واك�����د عى 

الصراع الديمغرايف القائم وعملية تهجري املواطنني املقدسيني وتفريغ 

امل���دي���ن���ة وت���ه���وي���ده���ا ب���االض���اف���ة اىل ع��م��ل��ي��ة اس���رل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م وس���ب���ل تثبيت 

وت���ع���زي���ز امل����واط����ن امل���ق���ديس م���ن خ����ال اي���ج���اد اس���ك���ان وم�������دارس وت��س��ك��ني 

املواطن الذي يقطن خلف الجدار من اجل ادخاله داخل الجدار.

م���وض���ح���اً ب�����ان ال����ق����دس س��ت��ب��ق��ى ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وه�����ي ال���ع���اص���م���ة االب���دي���ة 

لدولة فلسطني وان املقدسيني والفلسطينيني يدافعون عن كرامة االمة 

العربية واالس��ام��ي��ة ويجب ع��ى االم��ت��ني العربية واالس��ام��ي��ة ان تقوم 

بالتزامهما تجاه املدينة وتجاه سكانها من اجل تعزيز صمودهم.

ام�����ا امل���ه���ن���دس م���ح���م���ود زح���اي���ك���ة رئ���ي���س االت�����ح�����اد ف���ت���ح���دث ع����ن ح��اج��ة 

املواطنني لاسكان وسبل مساعدة اعادة املواطنني الذين يسكنون خلف 

الجدار اعادتهم داخل الجدار وان املدينة بحاجة الرايض من اجل البناء 

عليها وهنالك مخطط القامة اربعني الف وح��دة سكنية وناشد االمة 

العربية واالسامية بمساعدة املقدسيني. من جانبه قال مدير االوقاف 

الشيخ اب��راه��ي��م زع��ات��رة الفلسطينية ان هنالك امكانية ل��وق��ف االرايض 

الفلسطينية من اجل البناء وان املديرية ستقوم بمساعدة الجمعيات 

التعاونية االسكانية.

ام�����ا ح��س��ن��ي زل������وم ت���ح���دث ع����ن م���ع���ان���اة االس�������رى امل���ح���رري���ن وي���ج���ب ان 

يتم انصافهم، وق��د رح��ب ال��ل��واء ص��اح شديد رئيس هيئة املتقاعدين 

العسكرين واث��ن��ى ع��ى ع��م��ل التجمع واك���د ع��ى اه��م��ي��ة م��دي��ن��ة ال��ق��دس 

ب����اع����ت����ب����ار ان ف���ل���س���ط���ني ه�����ي ال�����ق�����دس وان ال�����ق�����دس ه�����ي ف���ل���س���ط���ني وق�����ال 

ان ال����ق����دس ه����ي ال���ع���اص���م���ة ل����دول����ة ف��ل��س��ط��ني وان�������ه ي���ج���ب ع����ى ال��س��ل��ط��ة 

الوطنية واالمة العربية واالسامية ان تقوم بالوفاء واملسؤولية تجاه 

املدينة وت��ج��اه تعزيز صمود املواطنني الفلسطينيني النهم يف الخندق 

االول ان��ه��م ي��داف��ع��ون ع���ن ك���رام���ة االم����ة ال��ع��رب��ي��ة واالس���ام���ي���ة ب��االض��اف��ة 

اعتباره كل اسري محرر او كل اسري يتم اعتقاله عسكريا فيجب انصاف 

االسرى املحررين ولقد وعد بتقديم يد العون والتعاون والتنسيق مع 

التجمع بما يدعو املواطن املقديس يف مجاالت االسكان والتعليم من 

اجل تثبيتهم داخل املدينة وتعزيز صمودهم ويف نهاية اللقاء قام امني 

عام التجمع وليد عبد الرزاق بتكريم اللواء صاح شديد درع التجمع 

ال��ت��ق��دي��ري للعسكريني ال��ذي��ن ه��م م���ايض وح��اض��ر ومستقبل و الرعيل 

االول للثورة الفلسطينية فمنهم الشهداء واالسرى والقادة.

"تجمع بالقدس يهتدون" 
يبحث مع هيئة المتقاعدين العسكريين 

سبل تعزيز صمود المقدسيين


