
 بنابلس والشرطة اإلصالح لجان بين العالقة عن بندوة تشارك الشرطة

 عن" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظمها بندوة اليوم الشرطة شاركت - نابلس

 .بنابلس العمال نقابات بمجمع الشرطة و العشائر و اإلصالح رجال بين العالقة

 

 عالقة حول تشاورية بندوة شاركت الشرطة أن بالشرطة واإلعالم العامة العالقات إدارة وذكرت

" شمس" والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظمها التي والعشائر اإلصالح برجال الشرطة

 العالقات فرع مدير فراحته أمجد المقدم فيها وشارك" شمس" مركز من رحال عمر الدكتور وأدارها

 جهاد والنقيب المجتمعية الشرطة مسؤول المخالتي لنا والرائد المحافظة بشرطة واإلعالم العامة

 لجان وممثلي العشائر رجال من والعديد األسرة حماية بوحدة واإلرشاد التوعية مسؤول حشايكة

 .المحافظة في اإلصالح

 فاظالح مع األهلي السلم حفظ في اإلصالح ورجال الشرطة بين التكاملي الدور عن فراحته وتحدث

 ليهع والحفاظ الجميع مسؤولية األمن وان الجريمة محاربة مجال في وتسيده القانون تطبيق  على

 ىبشت اإلصالح ولجان العشائر ورجال و الشرطة مؤسسة فيهم بما المواطنين لجميع وطني واجب

 .ومجتمعيا   قانونيا المكنة الطرق

 خالل من األهلي السلم على الحفاظ هو طةالشر مؤسسة وجود من األسمى الهدف أن فراحته وأضاف

 في ورتط ينتج وما أخرى جهة من الحقيقية الشراكات بناء و الوقائي العمل و جهة من القانون تطبيق

 .للمجتمع العامة المصلحة في يصب الذي والشرطي األمني العمل

 جسور اءبن و األمن حفظ في األمنية والتوعية و المجتمعية الشرطة دور عن المخلالتي الرائد وتحدثت

 هموأرواح ممتلكاتهم على والحفاظ المواطنين مصلحة يحقق لما العشائر رجال وبين بينها الثقة

 .وإرشادهم

 امةت بسرية األسرية القضايا معالجة في اإلصالح لرجال كبير دور هناك أن حشايكة النقيب وقال

 .األولى المجتمع لبنة األسرة وكينونة خصوصية على للحفاظ

 والمجتمعي االجتماعي التماسك على حفظها و تواصلها و الشرطة بدور  رحال أشاد ناحيته ومن

 .المواطنين مع الدائم وتواصلها ذلك اجل من الحقيقية و الشركات وبناء األهلي السلم وحفظ

 توضيحل باإلضافة عملها وتعيق اللجان هذه تواجه التي المعيقات ألهم االستماع تم اللقاء نهاية وفي

 دور مع لقانونيةا القضايا بكافة وتحكيمه القانون تطبيق على المستند وأساسياته الشرطي العمل مفاهيم

 .االعلي المجتمع مصلحة وتحقيق األهلي السلم حفظ في العشائر رجال و الصلح ولجان الشرطة
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