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ان« تنظم لقاء لتقييم مشروع 
ّ
»القط

الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعّية
ان، 

ّ
رام الل���ه - "األيام": نظمت مؤّسس���ة عبد المحس���ن القط

مؤخ���رًا، لق���اًء لتقييم مش���روع الثقافة والفنون والمش���اركة 
ذه المؤسسة بتمويل مشارك من الوكالة 

ّ
المجتمعّية الذي تنف

.)SDC( السويسرية للتنمية والتعاون
وقد انطلقت الدورة األولى من هذا المشروع الذي سيستمّر 

على مدى ثالث سنوات قابلة للتمديد، العام الماضي.
ه األول - بإش���راف برنامج الثقافة 

ّ
ويقّدم المش���روع بش���ق

 من 
ً
���ان - مجموعة

ّ
والفنون في مؤسس���ة عبد المحس���ن القط

المن���ح المالّية لمؤسس���اٍت ومجموع���اٍت فنّي���ة وثقافّية في 
ة من أجل تمكينها من تنفيذ رؤاها 

ّ
���ة الغربّية وقطاع غز

ّ
الضف

الخاصة لتحقيق أهداف المشروع المتمثلة بتعزيز المشاركة 
المجتمعية من خالل استعمال الفنون والثقافة؛ بينما تعمل 
 الثاني 

ّ
 من الباحثين والنش���طاء المجتمعيين ضمن الشق

ٌ
فرق

من المش���روع، بإش���راف برنامج البحث والتطوير التربوّي في 
المؤّسسة.

ويهدف المش���روع، بش���كٍل عام، إلى إبراز الدور الذي يمكن 
للثقاف���ة والفنون تأديته لتش���جيع المش���اركة المجتمعية، 

اع القرار.
ّ
وإليصال صوت المجتمعات لصن

وعقدت جمعّي���ة ح���كاوي، المنضّمة إلى مش���روع الثقافة 
والفنون والمش���اركة المجتمعّية في دورت���ه الثانية، لقاءاٍت 
ع���ّدة مع المجتمعات المحلّية لخم���س مناطق نائية في قطاع 
ة، ووقع االختيار على قضّية الخدمات الطبّية، بعد مناقشة 

ّ
غز

عّدة قضايا اقتصادّية واجتماعّية وحقوقّية أخرى.
كما قّدمت الجمعّية 17 عرضًا للعمل المسرحي الذي طورته 
لقيادة نقاش مجتمعي حول موضوع العناية الصحية، وإيصال 
اع القرار في مجال الصّحة والعاملين فيه.

ّ
صوت الناس إلى صن

فت مسرح المضطهدين 
ّ
لم تكن "حكاوي" الوحيدة التي وظ

في المشروع، بل اتّبعه مسرح عشتار أيضًا في قرية الجفتلك. 
وانضّم عش���تار إلى المش���روع في دورته األولى، واستكشف 
العديد من القضايا المجتمعّية في منطقة األغوار، بعد إجراء 

بحٍث ميدانّي في المنطقة.
دعا "عشتار" 150 شخصًا من األهالي للحضور، دون إعالمهم 
ب���أّن هناك مس���رحّية، فحضروا مش���هدًا لطلب���ة يؤكدون أّن 
الجفتلك ال تعاني من أّي مش���اكل، وال ينقصها شيء. سرعان 
ما اعت���رض الجمهور وخلق المش���هُد التمثيل���ّي حوارًا حول 

تحدّيات الحياة في الجفتلك.
 حوارّية مع المزارعين والمزارعات والطلبة، 

ٌ
تبعت ذلك لقاءات

لين عن مراكز صنع القرار، فتم طرح مشاكل مثل 
ّ
مع تواجد ممث

انتش���ار المخدرات وعمالة النس���اء في المستوطنات وتسّرب 
األطف���ال من المدارس. قّدم مس���رح عش���تار خالل المش���روع 
عروضًا مسرحّية وفعالّيات ثقافّية في المدرستْين االبتدائية 
 إلى تدريٍب في مجال الدراما للشباب نتجت 

ً
والثانوّية، إضافة

عنه حلقتا دراما إذاعّية حول قضايا الجفتلك.
ثم تّم تتويج هذا المش���روع بعقد مؤتمر ليوم واحد تناول 
قضايا منطقة األغوار والجفتلك، بحضور عدد من صناع القرار، 
وج���رى ت���داول كثير من القضاي���ا المهّمة الت���ي تحتاج إلى 

متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنّية.
ف���ي س���ياٍق متّص���ل، ق���ّدم طلب���ة مدرس���ّيون وجامعّيون 
مدينته���م أريحا في مس���رحّية بعنوان "افت���ح الحقيبة" في 
لين فريقًا مس���رحّيًا ش���بابّيًا 

ّ
الدورة األولى للمش���روع، مش���ك

يستمّر في تدريباته حتى اآلن إلنتاج مسرحّية ثانية، ستكون 
ل نّصها من خالل لقاءاٍت 

ّ
- كس���ابقتها - نتاجًا جماعّيًا، يتشك

حوارّية دورّية بمش���اركة عدٍد من األّمه���ات، يحمل أطفالهّن 
القضاي���ا التي يطرحنها، ثم يضعونها على المس���رح، وذلك 

ي تدريباٍت مع مختصين وباحثين في هذا المجال.
ّ
بعد تلق

عم" بالخليل 
َ
كما أّن الدراما مكّون أساس���ّي في عمل مسرح "ن

خالل دورتْي المشروع األولى والثانية. ففي الوقت الذي وظف 
فيه مس���رح "نعم" الدمى في إثارة الحوار المجتمعّي في عدد 
ف حاليًا الدراما في عدد 

ّ
ه يوظ

ّ
من قرى مدينة دورا وِخَربها، فإن

من الق���رى والبلدات في منطقة الخليل أيضًا، من أجل تحقيق 
تواصل مباشر ما بين المواطنين والمجالس المحلّية والبلدية؛ 
الس���يما عبر إش���راك المواطنين في التخطيط االستراتيجي 
لمجالس هذه القرى والبلدات، التي لطالما استثنت المواطنين 

من المشاركة فيها في السابق.
وقّدم "نع���م" العديد من الع���روض المس���رحّية والحلقات 
اع القرار، 

ّ
الحوارّية، التي كش���فت الفجوة بين المواطنين وصن

 القضايا الخدمّية 
ّ

بحي���ث يعتقد القائمون على "نع���م" أّن حل
يحتاج تضافرًا للجهود بين الطرفْين.

مشاريع فنّية متنّوعة
 فرق المش���روع لقاءاٍت بحثّية م���ع األهالي في 

ّ
خاض���ت كل

مرحلٍة ما، ولم يكن من السهل اختيار قضايا محّددة إلخراجها 
بطريقٍة فنّية، بس���بب كثرة القضاي���ا الملّحة وتعقيدها. لذا، 
ف فريق قلقيلية - مثاًل - عمله في عدٍد محدود من القضايا، 

ّ
كث

فًا الفنون البصرّية.
ّ
موظ

مي���ن 
ّ
 م���ن الباحثي���ن والمعل

ٌّ
ف���ي قلقيلي���ة، س���يعمل كل

والناش���طين في فريق المش���روع على عمله/�ا الفنّي الفردّي، 
بع���د أن أنتجوا في ال���دورة األولى للمش���روع معرضًا جماعّيًا 

بعنوان "اليد الثالثة".
من جانبها؛ تعمل المّعلمة المش���اركة منار زيد على مش���روٍع 
بص���رّي يصّور قلقيلي���ة كما تراها وتتذكره���ا، وصفت رحلتها 
قائلة: "كنت أش���وف قلقيلية دون س���لبيات، يوم ورا يوم صرت 
أروح ج���والت بالمدين���ة، وجدت صورتي عنها رومانس���ية جدًا، 
أصبحت شيئًا عشوائيًا. أغلب األراضي الزراعّية تمت مصادرتها، 

ولّما تنفي الصفة الزراعية عنها؛ شو بقي من قلقيلية؟".
يحاور فريق المش���روع في نعلين ص���ورة بلدتهم بالطريقِة 
مين، بإشراف 

ّ
ذاتها، من خالل لقاءاٍت مع الطلبة والنساء والمعل

انين. واخت���اَر الفريق عّدة قضاي���ا كمحدودية 
ّ
باحثي���ن وفن

مش���اركة اإلناث بعد س���ّن 12 عامًا في الحياة االجتماعّية في 
نتج 

ُ
البلدة، وإرث األلعاب الش���عبّية الذي تحمله نعلين. كما أ

فيلٌم وثائقّي عن نعلين في المرحلة األولى من المشروع يبّين 
الدور المحوري الذي يلعبه حاجز االحتالل على مشارف البلدة 

في حياِة أهلها.
هم 

ّ
أّما في قرية دير الغصون شمال طولكرم، فقال األهالي إن

ها الثقافّيْين؛ فقد 
ّ
يسعون إلى إعادة قريتهم إلى مجدها وعز

قادت مؤسس���ة دار قنديل هذا المش���روع بعد أن استطاعت 
حشد عشرات الشباب والشابات من أهل البلدة لالنخراط فيه، 
وتنفي���ذ عناصره المختلفة والمركبة، ما قاد إلى انخراط فئات 

مجتمعية مختلفة من البلدة.
وتضّم���ن العمل ف���ي دير الغص���ون تنفي���ذ فعالّيات في 
فات معاد تدويرها، 

ّ
الفضاءات العام���ة، مثل جدارّيات من مخل

وغيرها من نش���اطاٍت تطّوعّية ش���اركت فيها النساء والرجال 
مت دار قنديل، ضمن المشروع، 

ّ
والمجموعات الشبابية. كما نظ

العديد من اللقاءات والندوات التي ش���ارك فيها ش���خصّيات 
ثقافّية ومن صناع القرار.

وقّدمت أسرة من أهالي دير الغصون بيتًا قديمًا إلقامة مركٍز 
ثقافّي في البلدة، ما زال قائمًا وحّيًا بجهوِد مجموعاٍت شبابّية 
نش���طة من القرية نفس���ها، حتى بعد انتهاء مشروع "ثالثي 
أبعاد"؛ االس���م الذي اختارته دار قنديل لتدخالتها المختلفة 

لتعزيز المشاركة المجتمعية.

جانب من اللقاء.

»القدس المفتوحة« تعقد مؤتمرها العلمي السادس للتراث الشعبي

على تطوير القطاع الثقافي من خالل 
صقل المواهب اإلبداعية الش���بابية 
ف���ي كافة  الفلس���طينية ودعمه���ا 
المج���االت، خصوص���ا وأن هذا يصب 
عل���ى الحفاظ على الت���راث والهوية 
الفلس���طينية والتمسك بهما، األمر 
ال���ذي يش���كل تحديًا كبي���رًا لنا في 

أوضاعنا الراهنة".
من جانبه، قال عميد كلية الدراسات 
العلي���ا، رئيس اللجن���ة التحضيرية 
للمؤتم���ر، د.حس���ن الس���لوادي: "إن 
م���ن  جعل���ت  المفتوح���ة  الق���دس 
لخدمة  والمس���تقبل سبياًل  الحداثة 
لرس���التها  المجتم���ع وهدفًا وغاية 
وفلس���فة وجودها، وتحقق لها ذلك 
بدعم وتوجيٍه من إدارتها الرش���يدة 
الواعية الداعمة للحفاظ على ثقافتنا 
الموروث���ة األصيل���ة وإخراجه���ا من 
دائ���رة التحنيط والتهميش، وزيادة 
الثقافية  الخريط���ة  عل���ى  توهجها 
العالمية، رغ���م كل محاوالت الطمس 
والتشويه واإللغاء التي تتعرض لها 
عن عمٍد وتخطيٍط منهجي على أيدي 

الغزاة المغتصبين".

محاور المؤتمر
وتضمن المؤتمر محورين رئيسين 
صصت لكل منهما جلستان، كانت 

ُ
خ

أوالهم���ا بعن���وان: "أنم���اط الت���راث 
الش���عبي والقيم اإلنسانية الدينية 
والوطني���ة ف���ي الت���راث الش���عبي 
الفلس���طيني والمخاطر التي تهدده 

وسبل الحفاظ عليه".
وتول���ى رئاس���ة الجلس���ة األول���ى 
ف���ي المؤتمر، د.ط���ه أم���ارة، وتولى 
د.إبراهيم ربايعة رئاس���ة الجلس���ة 
الثانية، وقدم خالل الجلس���ة األولى 
الباحث د. إحس���ان الديك ورقة حول 
"موروثنا الش���عبي نب���ض هويتنا"، 
كما قدم د.عبد القادر س���طيح، ورقة 
ح���ول "الس���كان واألماك���ن الدينية 
في منطق���ة الجلي���ل ومدينة جنين 
)دراس���ة تحليلي���ة لدفت���ر اإلحصاء 

العثماني 1872(.
الدراوي���ش  د.حس���ين  وتح���دث 
ود.وسيم ش���ولي عن "القيم الدينية 
المتأصل���ة في المثل الش���عبي في 
محافظ���ة جني���ن ودوره���ا المتميز 

في الحفاظ على تماس���ك الش���عب 
الفلسطيني وصموده أمام التحديات 

التي تواجهه".
تحدث  ذاته���ا،  الجلس���ة  وخ���الل 
د.حس���ن نعيرات عن "دور وس���ائل 
اإلع���الم ف���ي الحف���اظ عل���ى التراث 
والهوية الفلس���طينية"، فيما قدمت 
آمن���ة أب���و حطب ورقة عمل س���لطت 
فيه���ا الضوء عل���ى "األماكن األثرية 
في مدينة جني���ن التي تواجه خطر 
االندث���ار"، وأخيرًا تح���دث د.فيصل 
القري���ة  "مجس���م  ع���ن  غ���وادرة، 
الفلسطينية التراثية: حكاية شعب 

وتاريخ أمة: دراسة تراثية داللية".
أما الجلس���ة الثانية من هذا المحور 
فترأسها د.إبراهيم ربايعة، وتحدثت 
فيها وفاء عياش���ي بقاعي عن "المثل 
الش���عبي في الجليل الفلس���طيني"، 
وقدم نجيب صبري يعاقبة، ورقة عمل 
حول "القيم اإلنس���انية في الش���عر 
الشعبي الفلسطيني-جنين والجليل".

وقدم���ت د.س���ميرة س���توم، ورقة 
ح���ول "المثل الش���عبي ف���ي مدينة 
جنين دراس���ة موضوعي���ة"، وتحدث 
أ.حسين منصور عن "سوق الخواجات 
ف���ي الناص���رة ودوره ف���ي الحف���اظ 
الش���عبية"،  واألزياء  المالب���س  على 
وق���دم د.طالب الصواف���ي ورقة حول 
"وقفيات بعض النس���اء في جنين"، 
وأخيرا قدم���ت د.روزالند دعيم ورقة 
عن "زيارة س���يدنا الخضر في حيفا، 

اإلنسان والمكان".
أم���ا المحور الثاني ف���كان عنوانه: 
"اإلب���داع الفني وقضاي���ا المرأة في 
له  وخصص���ت  الش���عبي"،  الت���راث 
جلس���تان أيضًا، تولى رئاسة األولى 
د.م���روان أب���و خلف، وتح���دث فيها 
د.عب���د ال���رؤوف جرار ع���ن "األدوات 
المنزلي���ة التراثية في منطقة جنين 
والجلي���ل"، وقدم د.عم���ر عتيق ورقة 
حول "األغنية الشعبية في المواسم 
الزراعي���ة"، ثم تحدث خالد عوض عن 
"دور األلعاب الش���عبية في تخفيف 
)دراس���ة  المدرس���ي  العنف  ظاهرة 
تحليلية لتخفيف ظاهرة العنف في 

المدارس(".
وتولى رئاس���ة الجلسة الثانية من 
ضمن المح���ور الثاني د.محمد غرابة، 

وقدم فيها د.زاه���ر حنني ود.جمال 
رب���اح "دراس���ة لغوية ف���ي األغنية 
)أغاني جنين  الفلسطينية  الشعبية 
والجلي���ل أنموذج���ًا("، فيم���ا قدمت 
إيمان فشافش���ة ورقة ع���ن "األبعاد 
األسطورية في الحكاية الشعبية في 
أنموذًجا"،  جبع  جنين/قرية  محافظة 
وقدمت د.نجية فايز الحمود جناجرة 
ورقة حول "الش���اعر نجي���ب صبري، 
ا"، ثم تحدث أ.حس���ين 

ً
زّج���ااًل وباحث

عمر دراوش���ة ع���ن "تجلي���ات جنين 
والجليل في التراث الشعبي الغنائي 
الفلس���طيني-)أبو ع���رب( أنموذًجا"، 
وقدمت رب���ا عنان س���عد ورقة حول 
الفلس���طينية  الش���عبية  "األمث���ال 
وأثره���ا عل���ى مكان���ة الم���رأة ف���ي 

المجتمع في مدينة جنين".
وقدم د.إدريس جرادات الُيوُسِفّي، 
ورقة حول "حكاية ش���عبية من جبع 
جني���ن: تحليل فني للعناصر والقيم 
والدالالت"، وأخيرًا تحدثت د. جهينة 
الخطيب عن س���يكولوجية المرأة في 
في  الفلسطينّية  الش���عبية  األغنية 

الجليل.
وعقب الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، 
جال رئيس الوزراء والمش���اركون في 
المؤتمر، في متحف فلسطين، وبعد 
أقيم  العلمي���ة  الجلس���ات  انته���اء 
"مهرج���ان محافظة جني���ن والجليل 
للف���ن الش���عبي الفلس���طيني" على 
مدرج قرية "حداد" السياحية، حيث 
ت���واله مثق���ال الجيوس���ي، وتضمن 
مجموع���ة من الفق���رات الفنية التي 
قدمه���ا الفن���ان محم���د العران���ي، 
والعروض الش���عبية الت���ي قدمتها 

فرقة الزيتون.
م���ن  المص���ري  وقدم���ت فخري���ة 
الفريدي���س ش���عرًا ش���عبيًا، وفرقة 
"صرخة وطن" الفني���ة من كوكب أبو 
الهيجا بالجلي���ل عرضًا تراثيًا، وقدم 
نجي���ب يعاقب���ة زج���اًل ش���عبيًا، ثم 
القدس  "كورال" جامعة  قدمت فرقة 
المفتوح���ة عرض���ًا ودبكة ش���عبية، 
أما فرقة مرج اب���ن عامر قدمت عرضًا 
وغناًء، وقدم مع���زوز بزاري عزفًا على 
الفنية  الفرقة  الربابة، وأخيرًا قدمت 
"الكوفية" من بل���دة الرينة بالناصرة 

باقة من الفنون الشعبية.

كتب محمد بالص:

وصف رئيس الوزراء، الدكتور رامي 
الحمد الله، أمس، المصالحة الوطنية 
بأنها خيار إستراتيجي ال رجعة عنه، 
قائال: "إننا سنواصل السير فيه حتى 

تحقيقه".
وأش���ار، إلى موض���وع األمن، حيث 
ق���ال: "نأمل أن تحل هذه المش���كلة 
ف���ي اجتم���اع القاهرة ف���ي الحادي 
والعش���رين من الجاري حتى نتحدث 
عن تمكي���ن كامل للحكوم���ة، ودون 
تمكي���ن كام���ل للحكومة س���تكون 
األم���ور منقوصة، وكلن���ا أمل أن تجد 
الفصائ���ل وأش���قاؤنا ف���ي مصر حال 

لموضوع األمن".
وكان الحم���د الل���ه، يتحدث خالل 
المؤتم���ر العلمي الس���ادس للتراث 
جامعة  نظمت���ه  وال���ذي  الش���عبي، 
الق���دس المفتوحة في قرية "حداد" 
السياحية ش���رق جنين، تحت رعاية 
الرئي���س محم���ود عب���اس، بعنوان: 
"التراث الش���عبي في محافظة جنين 

والجليل: هوية وانتماء".
وقال رئي���س ال���وزراء: إن الثقافة 
الفلسطينية بقيت متقدة وحية في 
وجه االحت���الل، وأعاد ش���عبنا الروح 
والحياة لقضيت���ه الوطنية وعبد لها 
الطري���ق لحريت���ه، وكان���ت وال تزال 
حاضرة في خارطة السياسة الدولية 
بعد أن تهددها االندثار والنس���يان، 
وكان الت���راث الش���عبي س���الحا في 

مواجهة مخططات االحتالل.
وأردف: "ونح���ن نقترب من الذكرى 
الشهيد  الثالثة عشرة الستش���هاد 
الرمز ياس���ر عرف���ات، نس���تذكر أبو 
الوطنية الذي نقلنا إلى دروب الثورة 

والكفاح والتحرر".
وقال: "إنه مذ سبعة عقود وشعبنا 
متمس���ك بهويته وتراث���ه في وجه 
احت���الل يمعن ف���ي الهيمن���ة على 
أرضن���ا ويقط���ع األوص���ال ويحك���م 
الحص���ار على غزة ويح���اول تكريس 
انفصاله ويس���عى لعزل القدس عن 
محيطها، وإس���رائيل به���ذا تواصل 
ممارس���اتها القتالع شعبنا وتهديد 
تراثه ومن���ع التوصل لس���الم عادل 
يفضي لقيام دولة فلس���طينية ذات 

تواصل وقادرة على الحياة".
وخت���م بالقول، نياب���ة عن الرئيس 
أش���كر كل الجه���ود التي أس���همت 
في إنجاح المؤتمر والش���كر الخاص 
لجامعة الق���دس المفتوحة بمجلس 
أمنائها ورئيسها وهيئاتها اإلدارية 
والتدريس���ية، فهذه الجامعة تحقق 
اإلنجاز تل���و اإلنجاز، وما هذا المؤتمر 
إال واح���د من اإلنجازات التي تحققها 
الجامع���ة، فاليوم تواصلن���ا مع أبناء 
ش���عبنا ف���ي الداخل ونتطل���ع لعقد 

مؤتمرات أخرى مماثلة".
بدوره، شكر رئيس جامعة القدس 
رئيس  عمرو،  أ.د.يون���س  المفتوحة، 
ال���وزراء رعايته للمؤتم���ر نيابة عن 
الرئي���س محم���ود عب���اس، مش���يدا 
بجه���وده الحثيثة لبناء مؤسس���ات 

الوطن ودعمها، الفتا إلى أن مشاركة 
رئي���س الوزراء في المؤتمر تدل على 
حرصه واهتمامه بالتراث الش���عبي، 
عنوان ُهويتنا، ورمز وجودنا ووحدتنا 

في أرضنا.
القدس  "تع���د جامعة  وقال عمرو: 
الحفاظ  ف���ي مجال  رائدة  المفتوحة 
عل���ى التراث الش���عبي، حيث عقدت 
كثي���را م���ن الفعاليات الت���ي تعنى 
بالتراث الش���عبي الفلسطيني بغية 
الحفاظ على الهوي���ة الوطنية التي 
تتع���رض للطم���س والتزيي���ف، بما 
يؤكد رس���وخ جذورنا في هذه األرض 

منذ آالف السنين".
وتاب���ع: "إن الع���دد الخام���س من 
للت���راث  الفلس���طينية  الموس���وعة 
الش���عبي الخاص���ة بمحافظ���ة بيت 
لح���م، اعتمدت من ضم���ن فعاليات 
احتفالية بي���ت لحم عاصمة للثقافة 
العربي���ة ع���ام 2020، وتضم ش���تى 
ألوان التراث الشعبي في المحافظة، 
بما يكمل حلقة التراث الش���عبي في 
أرجاء الوط���ن باعتب���اره تراثا واحدا 
متماث���ال م���ع مراع���اة الخصوصيات 

الطفيفة لكل محافظة".
وأوضح  أن المؤتمر تناول مختلف 
أنماط التراث الش���عبي في محافظة 
جنين ومنطقة الجلي���ل مثل التراث 
والمثل  الش���عبي،  والغناء  والهوية، 
والتقالي���د،  والع���ادات  الش���عبي، 
والحفاظ على التراث الشعبي وآلياته، 
واألزي���اء والمالب���س، والحكايات في 

التراث الشعبي.
وبي���ن، أن المؤتم���ر الس���ادس هو 
األول الذي يعقد بالتعاون بين أبناء 
شعبنا في فلس���طين التاريخية، وإذ 
أن���ه المؤتم���ر األول ال���ذي يتضمن 

مهرجانا يعقد في مدينة الناصرة.
م���ن جهته، قال مدير عام ش���ركة 
"ج���وال"، عبد المجيد ملح���م: "نفخر 
أنه كان لدعمنا للمش���اريع الثقافية 
على م���دار الس���نوات الماضية األثر 
الكبي���ر في إثراء المش���هد الثقافي 
التراثي���ة  الهوي���ة  للحف���اظ عل���ى 
خصوص���ا  الوطني���ة،  والثقاف���ة 
الخلوية  االتص���االت  ش���بكة  وأنن���ا 
تضع  الت���ي  األول���ى  الفلس���طينية 
الفلس���طينية كأساس في  هويتها 
لما  توجهاتها، وعانقت هذه األرض 

يقارب العشرين عاما".
وأض���اف ملحم: "إن ج���وال حققت 
نقل���ة نوعي���ة له���ذا الع���ام ووفقا 
المشهد  إثراء  إلس���تراتيجيتها في 
م���ن خالل  الفلس���طيني،  الثقاف���ي 
دعمه���ا لع���دد م���ن المهرجان���ات 
والفني���ة،  الثقافي���ة  والمؤتم���رات 
باإلضافة إلى شراكتنا مع المؤسسات 
الثقافي���ة المحلي���ة ف���ي مختل���ف 
المجاالت، إذ وصلت رعاياتنا الرئيسة 
وفعالياتنا في ه���ذا العام ألكثر من 
300 رعاي���ة وفعالي���ة، كان أكثر من 
20% منها في إط���ار تعزيز الثقافة 

الفلسطينية والتعليم".
وق���ال: "نؤك���د أنن���ا وم���ن منطلق 
نعمل  أيضا،  االجتماعية  مسؤوليتنا 

الضابطة الجمركية 
تتعامل  مع 652 قضية 

الشهر الماضي

رام الل���ه - "األي���ام": تعامل���ت الضابط���ة 
الجمركي���ة، خالل الش���هر الماض���ي، مع 652 
قضي���ة، موزعة م���ا بين ضريبي���ة وجمركية، 
بواق���ع 585 ت���م تحويلها إل���ى وزارة المالية 
أوضاعهم  لتصوي���ب  المختص���ة  والدوائ���ر 
مهامه���م  لتس���هيل  واإلداري���ة  المالي���ة 
وأعمالهم التجارية في األراضي الفلسطينية، 
و30 قضي���ة اقتصادية، وف���ي مجال الصحة 
والس���المة العامة والزراع���ة 31 قضية، وفي 

مجال االتصاالت 6 قضايا.
وأشار بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم 
في الضابطة الجمركية، إلى أنه تم إنجاز هذه 
القضايا من خالل المتابعة وجمع المعلومات 
االس���تخبارية وعم���ل الدوري���ات االعتيادية 
والكمائ���ن على مداخل الم���دن والقرى، أو من 
خ���الل البالغ���ات واتص���االت المواطنين عبر 
الصفحة الرسمية للضابطة الجمركية أو على 

الرقم المجاني 132.
وقال البيان: إنه وبالتعاون مع دائرة حماية 
المس���تهلك بوزارة االقتصاد الوطني ووزارة 
الصح���ة أتلفت 20 طنًا م���ن المواد المنتهية 
الصالحية وغير الصالحة لالستهالك اآلدمي 
بواق���ع 47 قضية ف���ي المج���ال االقتصادي 

والمخالفة لشروط الصحة والسالمة العامة.
وأضاف البي���ان: إنه وفقًا لقانون االتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات ال���ذي يمن���ع بيع 
وتقني���ة  االتص���االت  خدم���ات  وتس���ويق 
المعلوم���ات غي���ر المرخص���ة م���ن جه���ات 
االختصاص في مناطق السلطة الفلسطينية، 
ت���م مص���ادرة 696 ش���ريحة وبطاقة ش���حن 
رصيد لش���ركات خلوية إس���رائيلية ممنوعة 
من التداول باألسواق الفلس���طينية بواقع 6 

قضايا.
كما تم التعامل مع 14 قضية زراعية متنوعة 
م���ا بين مبيدات ومنتج���ات زراعية وحيوانية 
دون تصريح زراعي أو أذونات اس���تيراد ودون 

شهادات صحية أو ممنوعة من التداول.

القاهرة : اختتام ندوة رؤساء هيئات التدريب
في القوات المسلحة العربية بمشاركة فلسطين

القاهرة - "وفا": اختتمت الندوة الثانية والعشرين لرؤساء هيئات التدريب 
ف���ي القوات المس���لحة العربي���ة، أعمالها امس، ف���ي مقر الجامع���ة العربية، 

بمشاركة دولة فلسطين.
وخرجت الن���دوة بعدد من التوصي���ات أهمها، وضع اس���تراتيجية إعالمية 
مش���تركة لتقديم الصورة المشرفة للقوات المسلحة العربية أمام الرأي العام 
المحلي والدولي عبر وس���ائل اإلعالم الجديد وإبراز الجهود العسكرية العربية 
في مكافحة اإلرهاب وتتبع الجرائم اإللكترونية وحماية األمن القومي العربي.

وأوصوا بدراس����ة أهمية إنشاء مركز إعالمي عسكري عربي تكون مهمته تبادل 
المعلوم����ات واألخبار والبرامج المرتبطة باإلعالم الجديد بما يخدم مصلحة القوات 
المس����لحة في الدول العربية، وتطوير وتفعيل الحم����الت اإلعالمية في الجهات 
المعنية بالمؤسسة العسكرية لتعريف منتسبيها بمزايا هذا المجال ومخاطره .

وأك����دت ضرورة مواصلة عق����د المؤتمرات وورش العمل المش����تركة بين الدول 
العربي����ة لخدم����ة قضايا اإلعالم الجديد بم����ا يدعم القوات المس����لحة في الدول 
العربية مع وضع آلية لتبادل الخبرات بين القائمين على اإلعالم الجديد، وتدريب 

وتأهيل الكوادر العسكرية القادرة على التعامل مع وسائل اإلعالم الجديد.
ودعت إلى تطوير مناهج اإلعالم الجديد في األكاديميات والكليات والمعاهد 
العس���كرية العربية وإنش���اء بوابة الكترونية لذاكرة اإلعالم العسكري العربي 

عبر شبكة المعلومات الدولية، توثق تاريخ وأخبار وبطوالت الجيوش العربية.

من جانب���ه، أكد األمين الع���ام لجامعة الدول العربية أحم���د أبو الغيط، في 
كلمته أمام الجلس���ة الختامية للندوة، أهمية التعاون والتنسيق بين القوات 
المس���لحة العربية للوصول إلى رؤى موحدة ح���ول توظيف اإلعالم الجديد في 

خدمة القوات المسلحة في الدول األعضاء بالجامعة.
وأش���اد بالدراس���ات التي تم مناقشتها خالل الس���نوات الماضية خاصة ما 
يتعلق بدور القوات المسلحة في حفظ السالم وتشكيل قوة حفظ سالم عربية 
وأهمي���ة مثل هذه الدراس���ات في الوقت الراهن من أج���ل تأمين األوضاع في 
المنطقة إلى جانب الدراسات المتعلقة بتدريب القوات المسلحة على مكافحة 
اإلرهاب وأخرى حول تدريب القوات المس���لحة على الحرب الس���يبرانية "حرب 
المعلومات والجيل الخامس منها" لضم���ان عدم اختراق الملفات اإللكترونية 

للمنشآت الحيوية في الدول األعضاء.
وش���ارك في أعمال الندوة وفود من 17 دولة عربية وناقشت على مدى أربعة 
أي���ام، التعاون والتنس���يق بين القوات المس���لحة العربية للوص���ول إلى رؤى 
موح���دة حول توظيف اإلعالم الجديد في خدمة القوات المس���لحة وتم رفعها 

إلى رؤساء األركان في الدول العربية .
وترأس وفد فلس���طين في الن���دوة رئيس هيئة التدريب العس���كري اللواء 
يوسف الحلو، ومدير دائرة التدريب والتطوير في وزارة الداخلية العقيد ركن 

إحسان حمايل.

غزة: وقف التدريب على مواد »األونروا« 
اإلثرائية عقب وقفة احتجاجية

كتب حسن جبر:

نج���ح محتجون بإيقاف تدريب كان���ت االونروا تعتزم البدء به 
لتدريب المعلمين في مدارس���ها على م���واد اثرائية اعتبرتها 
جهات مختلفة في أوس���اط الالجئين غير مقبولة وتسيء للقيم 

الوطنية والتراثية.
ورفع مش���اركون في وقفة أم���ام مقر االونروا بغ���زة الالفتات 
المنددة بسياس���ة الوكال���ة وعدم التزامه���ا بتدريس المنهاج 
الفلس���طيني كما ينص االتفاق الذي وقعت���ه االونروا مع الدول 

المضيفة عام 1953م.
وقال الدكتور محمود حمدان م���ن اتحاد الموظفين العرب ان 
االتحاد يرفض تغيير االتفاقيات التي وقعتها االونروا مع الدول 
المضيفة داعيا االونروا لتطبيق نظامها الذي ينص على االلتزام 

بالمنهاج في الدول المضيفة.
ودعا حمدان مدير االونروا في غزة ماتياس ش���مالو الى الحوار 
مع الجهات الت���ي تطالب بوقف تدريس المواد االثرائية مطالبا 
االونروا باالس���تجابة الى مطال���ب الالجئين واتح���اد الموظفين 

العرب خاصة ما يتعلق بالتشكيل المدرسي وموظفي العقود.
ب���دوره أش���ار محم���ود خلف عض���و اللجن���ة المركزي���ة للجبهة 
الديمقراطي���ة ان المواد االثرائية تمس بش���كل مباش���ر بالهوية 
الوطنية وتحاول ان تدخل بعض المصطلحات التي تستبعد التراث 

والمفاهيم الفلسطينية المرتبطة باألرض والهوية والتراث.
ونوه في كلمة ل���ه خالل الوقفة االحتجاجية الى ان المحاوالت 
السابقة لفرض التغيير في المناهج باءت بالفشل اال ان االونروا 

عادت الى نفس المحاولة هذا العام.
وق���ال ان اللجنة المش���تركة لالجئي���ن " التي تض���م القوى 
السياسية واللجان الشعبية لالجئين والمجلس المركزي األعلى 
الولياء األمور" س���بق وان حذرت ش���مالو خالل اللقاء من خطورة 
ادخ���ال مواد اثرائي���ة على المنهاج اال ان���ه ادار الظهر لمطلبنا 

وحاول فرضها اليوم.

وتابع : قلنا له اننا لن نس���مح بتدريس الم���واد االثرائية باي 
شكل من االش���كال وعليه ان يلتزم تالفيا الية أزمات قد تحدث 

بين الالجئين واالونروا.
م���ن جهته قدم زاه���ر البنا رئيس المجل���س المركزي األعلى 
الولياء األمور بعض النماذج التي تح���اول االونروا إدخالها مثل 
اس���تبدال مث���ال يتحدث عن س���وء التغذية ال���ذي يعاني منه 

األسير المضرب عن الطعام بمثال من دول أخرى.
واكد البنا ل� "األيام" ان االونروا استبدلت كلمة القدس الموجودة 
في المنهاج بكلمة القدس الش����رقية الى جانب استبدال تصاعد 
الدخ����ان الناتج عن القصف اإلس����رائيلي لألراضي الفلس����طينية 

بمثال اخر عن تصاعد الدخان الناتج عن احتراق الغابات.
وتاب���ع : منذ فترة ونحن نحاول وقف االونروا عن ادخال المواد 
االثرائية اال انها ترفض واس���تمرت في محاوالتها والتي سيتم 

التصدي لها بكل قوة حتى يتم الغاؤها.
م���ن جهتها أعلن���ت وزارة التربية والتعلي���م عن رفضها ألي 
خط���وات أو محاوالت قد تتخذه���ا وكالة "األون���روا" أو أي جهة 
كانت، بحذف أو تعديل أو إضافة إي مواد تتعارض مع فلس���فة 
المناهج الرس���مية، وتتعارض مع ما تتضمنه الكتب المدرسية 
م���ن مضامين تتص���ل بالهوي���ة الوطنية أو الم���وروث الثقافي 

واالجتماعي.
 جاء ذل���ك ردا على توجهات الوكالة اضافة ما وصفتها بمواد 

اثرائية على المناهج. 
وأك���د رئيس مركز المناهج ف���ي وزارة التربية والتعليم ثروت 
زيد في تصريحات صحافية أن محاوالت الوكالة طرح مواد اثرائية 
مرف���وض، في حال عملت هذه المواد على تغير بعض المفاهيم، 
قائاًل : "لس���نا ضد اي مادة اثرائية تعزز المنهاج ولكن ليس من 
حق أي مادة أن تلغي الثوابت الفلسطينية الموجودة بالمناهج". 
واوضح ثروت أن الوزارة تفضل الحوار مع الوكالة لمنع تعديل 
المنهاج في ضوء الضغ���وط التي تتعرض لها الزالة المضامين 

الوطنية من الكتب المدرسية.

الدعوة لتفعيل دور المجلس
األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة

نابلس - "األيام": دعت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، 
وزيرة التنمية االجتماعية س���ابقًا، ماجدة المصري إلى ضرورة تفعيل 
دور المجلس األعلى لألش���خاص ذوي اإلعاقة، مع إعادة االعتبار لإلطار 
الوطني اإلستراتيجي الذي وّحد المفاهيم ووضع رؤية جامعة لقضية 
اإلعاق���ة باعتبارها قضي���ة حقوقية مجتمعية بامتي���از وليس قضية 

صحية أو إنسانية.
جاء ذلك خالل لقاء المصري بوفد من مبادرة "األشخاص ذوي اإلعاقة 
ش���ركاء بالعمل" برئاس���ة س���مية الصفدي مديرة مركز شؤون المرأة 

واألسرة ومنسقة المبادرة.
وشددت المصري على أهمية مشروع التمكين االقتصادي لألشخاص 
ذوي اإلعاق���ة المدعوم من اله���الل األحمر اإلماراتي، مش���يرة إلى أنه 
مشروع اقتصادي يمكن األشخاص ذوي اإلعاقة من االنخراط في سوق 

العمل وبالتالي توفير دخل لهم وألسرهم.

وطالبت المصري بس���رعة وض���ع الخطط التنفيذي���ة لإلطار الوطني 
اإلس���تراتيجي لألش���خاص ذوي اإلعاق���ة وال���ذي تم إنجازه بش���راكة 
مؤسس���اتية واسعة برئاس���ة المجلس األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة، 
بم���ن فيهم ممثل���و األش���خاص ذوي اإلعاقة وأس���رهم، ومن مختلف 

المحافظات، وصادق عليه مجلس الوزراء مطلع العام 2013.
م���ن جهتها، أك���دت الصفدي أه���داف المبادرة، بض���رورة حصول 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة على فرص عم���ل من خالل تفعي���ل الرقابة 
الرس���مية من قبل وزارة العمل والجهات المختصة في تطبيق المواد 
الخاصة بتشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في قانون العمل الفلسطيني 
وقان���ون المعاقين رقم 4 للعام 1999 بما ال يقل عن 5% من األش���خاص 

ذوي اإلعاقة.
وشددت الصفدي على ضرورة الضغط على الجهات المسؤولة باتجاه 

تطبيق كافة القوانين واللوائح الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة. 

المشاركون في المؤتمر.


