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تصوير: محمود عليان القدس- جانب من الندوة.  

ال��ق��دس- مل��راس��ل ے اخل���اص -عقدت 
امس في جامعة القدس ,ندوة دعا املشاركون 
ال��ق��دس من  إن��ه��اء االنقسام وإن��ق��اذ  ال��ى  فيها  
الهجمة االسرائيلية التي تتعرض لها وصرخت 
القدس وألجل  الطالبية  من قلب  اجلماهير 
القدس الشعب يريد إنهاء االنقسام , وجاءت 
الندوة  بعنوان : االنقسام الفلسطيني إلى متى 
القدس وفلسطني  اج��ل  "م��ن  ؟؟ وحت��ت شعار 
الندوة  وب��دأت   , االنقسام"  إنهاء  يرد  الشعب 
الشهداء  أرواح  على  صمت  دقيقة  بالوقوف 
ليلقي  الفلسطيني  الوطني  السالم  ثم  وم��ن 
ترحيبية  كلمة  ال��ش��واه��ني  ف���ادي  ذل��ك  بعد 
باسم حركة الشبيبة الطالبية , وحتدث عن 
من  الشبيبة  حركة  أطلقتها  التي  امل��ب��ادرات 
واللحمة  الوحدة  وع��ودة  االنقسام  إنهاء  اجل 

إلى أبناء شعبنا.
املقدسيني  الطلبة  احت���اد  رئ��ي��س  وأل��ق��ى 
مسودة  خاللها  من  ق��رأ  كلمة  الديسي  طاهر 
إلى  داعيا  االنقسام  إلنهاء  املقدسي  اإلع��الن 
حماية  اجل��ه��ود  وت��وح��ي��د  الوطنية  ال��وح��دة 
املبارك  األق��ص��ى  وامل��س��ج��د  ال��ش��ري��ف  للقدس 
ودع���ا ال��ط��الب إل���ى ح��م��اي��ة ال��وط��ن وتوجيه 

القدرات خلدمته .
وحتدث عمر الشلبي أمني سر اقليم حركة 
فتح في القدس عن حاجة املدينة وفلسطني 
إلى الوحدة الوطنية التي كانت عنوانا لشعبنا 
رمزا  وكانت  النضالية  مسيرته  انطالق  منذ 

لعظمة القضية الفلسطينية.
عندما  اجلماهير  مشاعر  الشلبي  وأل��ه��ب 
النائب  مصافحا"  فتح  حركة  باسم  يده  مد 
عن كتلة التغيير واالصالح في القدس وائل 
احلسيني وليقبل رأسه في مشهد عبر عن عمق 
الوحدة الوطنية التي حافظت عليها القدس 

وعملت من اجلها.
موقفه  فأعلن  احلسيني  وائ��ل  النائب  أم��ا 

مبشاركة قياديني من »فتح« و»حماس«

ندوة في جامعة القدس تدعو الى حتقيق الوحدة وانهاء االنقسام

الوطنية  للوحدة  والداعي  لالنقسام  الرافض 
ال��ق��دس املهددين  ن���واب  إل���ى  ال��ت��ح��ي��ة  ووج���ه 
ان  الذين متنوا  املقدسة  املدينة  باإلبعاد عن 
انقطع  السبيل  إن  إال  احل��دث  يكونوا في هذا 

بهم جراء سياسة االحتالل التعسفية.
ودعا احلسيني إلى خطوات عملية جدية 
إلنهاء االنقسام أولها إطالق سراح كافة املعتقلني 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  في  السياسيني 
مؤكدا إن من يرفض الوحدة وال ينبذ االنقسام 

يعتبر خارج الصف الوطني . 

أما مأمون العباسي عضو قيادة إقليم فتح 
ف��ي ال��ق��دس فقد حت��دث ع��ن م��وق��ف احلركة 
احلركة  توقيع  إن  م��ؤك��دا  لالنقسام  ال��راف��ض 
على ورقة املعتقلني والورقة املصرية هو تأكيد 
على حرص احلركة على إنهاء االنقسام وشدد 
الوحدة  على  أبناءها  تربي  احل��رك��ة  إن  على  
منحازة  دائما  وه��ي   االنقسام  ونبذ  الوطنية 

إلرادة الشعب.
وقال نحن ندعو كافة الفصائل إلى انتخابات 

تشريعية ورئاسية  ليقول الشعب كلمته.

أبو خضير فوجه رسالة واضحة  أما ناصر 
مصاحلهما  لوضع  وح��م��اس  فتح  حركتي  إل��ى 
جانبا واالحتكام ملصلحة الشعب داعيا اليسار 
إنهاء  دوره في  الى تفعيل  برمته  الفلسطيني 
الوحيد  السبيل  ه��و  ذل��ك  وم��ؤك��دا  االن��ق��س��ام 

إلنهاء االحتالل .
وأكد  احلضور  ضرورة التفاعل مع التحرك 
الثالثاء  غد  يوم  االنقسام  إلنهاء  اجلماهيري 
لهذه  االستجابة  إل��ى  اخل��الف  طرفي  داعيني 

الدعوة.

احلكم بالسجن الفعلي على شابني مقدسيني ومتديد توقيف آخر
املركزية  احملكمة  اص��دت   - القواسمي  منى   - القدس 
االسرائيلية مؤخرا حكما بالسجن الفعلي ملدة ست سنوات 
على الشاب كايد نعيم فطافطة بتهمة اطالق النار على 

سيارة مستوطنني في سلوان.
السلطات  اع��ت��ق��ل��ت��ه  ق���د  ع���ام���ا   ٢٥ ف��ط��اف��ط��ة  وك�����ان 
توقيفه  فترة  وقضى  املاضي  اي��ار  نهاية  في  االسرائيلية 
سجن  ف��ي  حاليا  يقبع  فيما  وع��س��ق��الن  املسكوبية  ب��ني 
جبل  بلدة  من  ينحدر  فطافطة  ان  الى  يشار  »جلبوع«. 

املكبر وهو اب لطفلني.
حكما  أم��س  االسرائيلية  امل��رك��زي��ة  احملكمة  أص���درت 
بالسجن الفعلي على الشاب املقدسي محمد شرف ٢1 عاما 
ملدة 8 شهور , وثالثة أعوام مع وقف التنفيذ , بتهمة رشق 

احلجارة على مدير جمعية العاد االستيطانية.
أثناء   ٢010-10-10 بتاريخ  أعتقل  ق��د  ش��رف  وك���ان 
بتصوير  ظهوره  بعد   , القدس  غربي  عمله  في  تواجده 
املستوطن"دافيد  أثناء دهس  عاملية  أنباء  لوكالة  خاص 

الشهر  ف��ي  س��ل��وان  بلدة  م��ن  ال��ع��اد لطفلني  ب��ي��ري" مدير 
ذاته .

يذكر أن شرف أحد طلبة جامعة القدس في كلية اآلداب 
سنة ثالثة تخصص لغة اجنليزية.

الشاب جهاد  توقيف  أمس  الصلح  كما مددت محكمة 
عطون حتى اخلميس القادم لتقدمي الئحة اتهام بحقه في 
احملكمة املركزية , ومددت توقيف إبن عمه منير عطون 

حتى ٢٢-3-٢011 على ذمة التحقيق . 

أصحاب البيوت املهدمة ينذرون »الوكالة«
مبواصلة االعتصام حتى حتقيق مطالبهم

غ���زة- مل��راس��ل ے اخل��اص-ن��ف��ذ ال��ع��ش��رات من 
أصحاب البيوت املهدمة امس,إعتصاما حاشدا أمام مقر 
وكالة غوث وتشغيل الالجئني بغزة, مطالبني بإعادة 

اعمار منازلهم املهدمة بفعل آلة احلرب االسرائيلية .
املقامة  االعتصام  خيمة  أم��ام  من  املشاركون  وردد 
بيوت..  بدنا  بيوت  "بدنا  الوكالة  بوابة  من  بالقرب 
مش حنروح حتى منوت", "شعب غزة عم يعاني..أين 
املشروع السعودي والياباني",أليس من حق أبنائنا أن 

ينعموا ببيت هانئ كباقي أطفال العالم".
جياب  أب��و  روي��دة  املواطنة  أوضحت  جانبها  وم��ن 
صاحبة بيت هدمته واملعتصمة قوات االحتالل عام 
٢003, أنها تعيش منذ تلك الفترة حالة مأساوية جدًا 
فهي تعيش في غرفة هي وأوالدها الثمانية, وتعاني من 

دفع اإليجار وغالء املعيشة بني الفينة واألخرى.
االعتصام  بخيمة  معتصمة  ستبقي  أنها  وأك��دت 
املقامة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل الالجئني, حتى 

حتقيق مطالبنا ببناء منازلنا التي هدمتها آلة احلرب 
االسرائيلية منذ بداية االنتفاضة.

بدورها أشارت أم عصام فياض, والتي هدم االحتالل 
أحد  في  باإليجار  تسكن  أنها  إلى   ,٢003 عام  منزلها 
املساكن, قائلة :" ال أستطيع أن أدفع مستلزمات البيت 
من إيجار وكهرباء وماء خاصة أن املعيلة الوحيدة بعد 

وفاة زوجي ".
ولفتت فياض, إلى أن وكالة غوث وتشغيل الالجئني 
املسؤولية قد طلبت منها التوقيع على وثيقة إلعادة 
وثيقتني  وقعت على  أنها  أك��دت  فيما  املهدم,   منزلها 
وجتاهلت  تناست  الوكالة  ولكن  منزلها  إعمار  إلع��ادة 

الوثائق.
وحملت فياض وكالة غوث وتشغيل الالجئني عن 
إلى  اللحظة, مشيرة  معاناتها منذ عام ٢003, وحتى 
الوكالة حتى حتقيق مطالبها,  مقر  أمام  أنها ستبقي 

أسوة بغيرها من املواطنني.

د.غنام تناقش مذكرة تفاهم
لتعزيز برنامج "سيادة القانون"

رام الله – ناقشت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام امس, مذكرة تفاهم حول برنامج 
تعزيز "سيادة القانون" مع ممثلي كل من مركز جنيف حلقوق اإلنسان, ومركز إعالم حقوق 

اإلنسان “شمس", وذلك في مقر احملافظة برام الله.
وأشارت د. غنام  خالل اللقاء إلى أن املذكرة هي التي ستحدد آلية التشاور بني املجتمع 
املدني واألجهزة األمنية, مؤكدة على أن اخلطوة الالحقة في هذا اإلطار هي اخلطوة العملية, 
لألجهزة  إضافة  احملافظة  في  القانونيني  املستشارين  مع  والتشاور  البحث  تشمل  والتي 
األمنية, بهدف تنقيح الوثيقة وإغنائها مبالحظات وأفكار جديدة, ترقى لتطوير الواقع 
الفلسطيني, كما ودعت إلى ضرورة استمرار اللقاءات الدورية بني جميع األطراف ملناقشة 

املالحظات املترتبة, ووضع منوذج استراتيجي للشراكة ومن ثم البدء بالعمل.
بهذا  فلسطني  ف��ي  التي حتققت  ب��اإلجن��ازات  ع��ن سعادته  ال��وف��د  أع��رب  وم��ن جانبه 
اخلصوص, مشيرا إلى أنها صعبة املنال في أي بلد آخر, نتيجة للمعطيات احلاصلة في 

املنطقة, آملني بأن متتد هذه التجربة لتشمل باقي محافظات الوطن.
وعلى صعيد آخر, استقبلت د. غنام  وفدا من جمعية بيت دافىء, وذلك ملناقشة سبل 
اجلمعية  مقترحات  لدعم  استعدادها  غنام  أبدت  فيما  اجلهتني,  بني  املشترك  التعاون 
وتوجيهها, مبا يتالئم مع مصلحة الوطن واملواطن. ويذكر بأن جمعية بيت دافىء, هي 
جمعية تأسست عام ٢009 وتضم مجموعة من شباب فلسطينيي الداخل ومدن الضفة 

الغربية, وتعنى مبشاريع تخص الطفل والشباب واملرأة ودعمهم نفسيا واجتماعيا.


