
 مسش مركزي نظمها جنين محافظة في االهلي السلم مجلس لتقييم عمل ورشة يترأس جننين محافظ

 وجنيف

 رمضان إبراهيم اللواء جنين محافظ أكد  –/  ابوبكر ثائر/  زين وراديو فلسطين وصوت جنين بوابة

 هلياأل السلم دعائم إلرساء وفعالياته بمؤسساته المحلي المجتمع جهود كافة تظافر ضرورة على

 المرحلة هذه في خاصة المجتمعي النسيج تماسك تهدد قد التي واآلفات السلبية المظاهر كافة ومحاربة

 رأست خالل ذلك جاء.  الدولي و الوطني المستويين على صعبة بظروف يمر الذي شعبنا تاريخ من

 ركزم من كال نظمتها الذي و ، محافظةال في االهلي السلم مجلس لتقييم عمل ورشة رمضان المحافظ

 جلسم عمل لتقييم ، المحافظة قاعة في األحد اليوم ، جنين محافظة مع بالتعاون شمس ومركز جنيف

 مدير رحال عمر. ود ، عمر ناضر العميد جنين منطقة قائد بحضور جنين لمحافظة األهلي السلم

 لبطا المقدم العسكرية االستخبارات ومدير ، عمر ناضر العميد الوقائي األمن ومدير ، شمس مركز

 في التخصصية العمل لجان وأعضاء ، هللا نصر يوسف المقدم الشرطة مدير ونائب ، صالحات

 . األهلي السلم مجلس

 اروانتش ، الفردية الجرائم من عدد كوقوع المواطنين تقلق باتت ارهاصات هناك أن رمضان وأضاف

 لىا ذاته الوقت في منوها.  البعض لدى فساد بأعمال التورط و يالتعد حاالت من وغيرها المخدرات

 ونشر ياالهل السلم مبادئ لتعزيز الشركاء مع واحدة بوتقة في العمل و جهودنا توحيد جميعا علينا ان

 األهلي مالسل مجلس أداء في كامل نجاح عدم هناك ان الى المحافظ وبين.  الفلسطيني مجتمعنا في قيمه

 اءالقض الصوبة من يكون قد وربما بالظهور، السلبية المظاهر من عدد تستمر حيث المحافظة في

 . طينيالفلس الشعب وعادات قيم في غرسها البعض يحاول التي الغريبة السلوكيات كل على التام

 لمحليا المجتمع في المجتمعية التوعية ونشر المفاهيم لترسيخ دعائم إلى بحاجة نحن”  رمضان وقال

 لخال من العنف اشكال ونبذ الواقع ارض على مفهومه وترجمة األهلي السلم مبادئه على واالرتكاز

 سساتهمؤ مع بالتعاون آمن مجتمع على للحفاظ الوعي نسبة برفع تطبيقي نهج وبلورة آلية إيجاد

 . ”العشائر ولجان واألمنية الرسمية

 واضحا تقدما هناك“ رمضان المحافظ قال األهلي السلم تعزيز في ودورها األمنية األجهزة عمل وعن

 حيث هناك أو هناك وجرائم عنف حاالت وقوع عن النظر بغض األمنية الحالة بضبط عملها في

 ال ألناس فردية اعمال هي نراه وما المجتمعي األمن إلى الوصول في وهاما كبيرا شوطا قطعت

 . ”أهلي بسلم يرغبون

 مجلسا لديها الوطن في محافظة أول هي جنين محافظة أن رحال شمس مركز مدير قال جهته من

 األهلي السلم مجلس عمل تقييم إلى يهدف اليوم لقاءنا ان و ، 2102 العام في اكتوبر منذ األهلي للسلم

 لسلما على الحفاظ في دورها على اكثر الضوء سيلط أجل من فيها التخصصية واللجان الشركاء مع

 معالمجت في السطح على تطفو بدأت اشكاليات هناك أن إلى مشيرا.  االجتماعي والتماسك األهلي

 لبحثل الضرورة تأتي وهنا ، فردي بدافع الجرائم من عدد ووقوع المخدرات آفة كانتشار الفلسطيني

 .ومسبباتها دوافعها في

 سيةاألسا والركائز األهلي السلم مبادئ ترسيخ منا المطلوب أن عمر ناضر العميد أكد مداخلته وفي

 خاص امباهتم و الفردية بالدوافع يتعلق هذا و االجتماعي الوعي في وتتمثل عليها العمل يجب التي



 كذلك رامشي. مجتمعي بتوازن االهلي السلم تحقيق في مسؤولياته امام الجميع ليكون المجتمع باطر

 فيها ونحدث وءالض عليها نسلط أن يجب التي الفلسطيني المجتمع في تنتشر التي السلبية المظاهر إلى

  . عالجمي بتعاون ومبادئه األهلي السلم لصالح وترجمتها المفاهيم تعزيز خالل من جذريا تغييرا
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