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بمناسبة افتتاح الفرع الجديد من

مطاعم الوجبة السريعة
في بلدة حوارة

يقدم لكم أشهى المأكوالت الساخنة .. يوميا

مناسف .. مسخن بلدي .. أوزي .. مقلوبة .. مشاوي مشكلة .. وجميع أنواع الشاورما

(جلسات 
عائلية هادئة)

الفرع الجديد من مطاعم الوجبة السريعة
المدخل الشمالي لبلدة حوارة – الشارع الرئيسي

جوال ٠٥٩٨١١٤٢٢٨ / وطنية ٠٥٦٩١١٤٢٢٨

أهال وسهال بكم في حوارةأهال وسهال بكم في حوارة

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة النقل والمواصالت- االدارة العامة لمراقب المرور

اعالن
انذار نهائي لتشغيل العداد لمركبات

(السفريات الخاصة)
تعلــن االدارة العامــة لمراقب المرور فــي وزارة النقل والمواصالت انها ســتبدأ في 
٢٠١١/٥/١ بإيقاف عمل وسحب رخص التشغيل (بيرمت) مركبات السفريات الخاصة 

غير الملتزمة بتشغيل العداد.
وعليــه نهيب بالســادة اصحاب مكاتب الســفريات الخاصة وســائقي هذه المركبات 
االلتــزام بتنفيذ القانون بتشــغيل العداد عند نقــل المواطنين، ويعتبر هذا االعالن 

بمثابة انذار نهائي للمخالفين.
م. جمال شقير
مراقب المرور العام

وزارة النقل والمواصالت 

٤/٣٠د

فقد هوية
  اعلن انا محمد عزات ســلمان شــروخ  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 

٨٥١٨٥٢٨٦٣ الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم العالي- مديرية التربية والتعليم/الخليل

إعالن طرح عطاء

٤/٣٠د

تعلــن مديريــة التربيــة والتعليم- الخليل عن طــرح العطاء 
التالي:-

رقم العطاء: ٢/ ص.ت/٢٠١١
 اسم العطاء: عطاء المقاصف المدرسية.

موعد تسليم العروض: االربعاء ٢٠١١/٥/١١
كفالة دخول العطاء شيقل: ١٥٠٠

ثمن نسخة العطاء شيقل:   ٢٠٠
١-المؤهلون لالشــتراك في العطاء:يحق للمصنفين كمقاولي 
أبنية(كافــة الدرجــات) لدى لجنة التصنيف الوطنية االشــتراك 

في هذه العطاءات.
٢-الحصــول على وثائــق العطاء:يمكن الحصــول على وثائق 
العطــاء للراغبين مــن مديرية التربية والتعليم خالل ســاعات 

الدوام الرسمي ولغاية يوم االحد الموافق ٢٠١١/٥/٨.
٣-ثمن نســخة العطاء:كما هو وارد في الجدول أعاله كرسوم 
غير مستردة ولغاية نهاية دوام يوم االحد الموافق ٢٠١١/٥/٨.

ويجب على المشترك اصطحاب شهادة تصنيف سارية المفعول 
وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند دفع ثمن نسخة العطاء.

٤-زيــارة الموقع: ســتنظم زيارة ميدانيــة للموقع يوم االثنين 
الموافق ٢٠١١/٥/٩ ويكون االلتقاء الســاعة الثامنة والنصف 

في المديرية.
٥-كفالــة دخــول العطاء:قيمتهــا حســب مــا هــو مبيــن فــي 
الجدول أعاله،ويكون على شــكل كفالة بنكية أو شــيك بنكي 
مصدق،ويكون عرض الســعر ساري المفعول لمدة (٩٠) يوما 

من تاريخ اإلقفال وكفالة العطاء سارية المفعول لمدة(٩٠)يوما 
مــن تاريخ اإلقفال حيث تكون الكفالــة لصالح مديرية التربية 

والتعليم-الخليل.
٦-تســليم العروض:يتم تســليم العروض في مقــر مديرية 
التربية والتعليم-الخليل الطابق األول غرفة رقم(٥)،في ظرف 
مغلق ومختوم ومكتوب عليه رقم العطاء واسمه مرفقا بتأمين 
دخــول العطاء ويودع في صندوق العطــاءات في موعد أقصاه 
الســاعة الواحــدة (١٣:٠٠) ظهرا من يــوم التاريخ المحدد في 

الجدول لتسليم العطاء.
شروط عامة:

 ١-أجور اإلعالن والنشر في الصحف المحلية على من يرسو 
عليه العطاء.

 ٢-المديرية غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
 ٣-ســوف يتم اســتبعاد أي عرض يشــتمل على أسعار غير 

متوازنة.
 ٤-إذا وجــد تعــارض بالمعطيات بين وثائــق العطاء وإعالن 

الطرح بالصحف تعطى األولوية إلعالن الطرح.
 ٥-أسعار العطاء بالشيقل شامال الضريبة مع احضار شهادة 

خصم بالمصدر من ضريبة الدخل.
 ٦-يتم دفع رســوم اإلعالن من قبل المقاول الفائز في يوم 

توقيع العقد في المديرية. 
 أ.نسرين ياسر عمرو

 مديرة التربية والتعليم 

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

  دعوة للمشاركة في التظاهرة النقابية والعمالية على شرف األول من أيار
عيد العمال العالمي

كل عام وشعبنا وعمالنا وعامالتنا بخير 

يتشرف االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بدعوتكم للمشاركة في التظاهرة العمالية و المهرجان العمالي والنقابي  بمناسبة 
األول من أيار عيد العمال العالمي وذلك اليوم  ( ٢٠١١/٥/١) 

الساعة الحادية عشرة صباحاً في مدينة رام اهللا.
 تنطلق التظاهرة من أمام ضريح الرئيس الشــهيد الخالد ياســر عرفات إلى ميدان المنارة حيث يبدأ المهرجان العمالي الخطابي 
بالمناسبة وذلك من اجل المطالبة بالحد األدنى لألجور والحماية االجتماعية وقانون الضمان االجتماعي وقانون للصحة والسالمة 

المهنية لعمال فلسطين.
و كل عام و أنتم بخير

                                                                           األمين العام
                                                                              شاهر سعد

٤/٣٠د

تنويه
الخليــل- ورد خطأ في اعالن فقد هوية باســم: محمد موســى محمد الحوامدة، حيث 

ان اسم العائلة الصحيح: حمامدة، ورقم الهوية: ٩٢٠٦٢٣٦٦٧. فاقتضى التنويه.

تنويه
الخليل- ورد خطأ في اعالن فقد هوية باسم: سائر محمود احمد ابوملس، والصحيح 

اسمه: ثائر محمود احمد ابوملش، فاقتضى التنويه.

محمود أبو الهيجاءشاهد عيان

لغة المصالحة 
ال اشك ان من شاهد القيادي الحمساوي محمود الزهار على شاشة 
«الجزيرة مباشر» يوم الخميس الماضي، وهو يتحدث عن اسباب 
توقيع اتفاق المصالحة، وضع يده على قلبه من ان هذا االتفاق 
يكون مثل سابقيه وان نهايته تكون وشيكة، فالزهار ما زال يحب 
اللعب بالكلمات وااليحاءات التي اقل ما يقال عنها في هذا الشأن 

انها غير مشجعة وال تنبئ باخالص النوايا وحسنها..!!! 
ال أريد ان أجادل الزهار هنا فيما قال و«اجتهد» ألني ال أريد ان 
أبدو كمن يسعى الى تفعيل «الشيطان» الذي ليس في التفاصيل 
هنا، وانما في التأويل الذي جاء به الزهار في حديثه مع « الجزيرة 
مباشر» ثم ان الجدل اآلن الذي غالبا ما يصبح نوعا من المناكفة، 
ال يمكن ان يعد من مستلزمات المصالحة ان تمضي في دروبها 
الصائبة وكذلك المكابرة التي تمنع المراجعات النقدية لما كان 
من مواقف وسلوكات، وال أظن ان المصالحة التي ال نحتاج الى ان 
نفهم ما الذي جعلها ممكنة االن، ألننا في الواقع ال نريد سواها فال 
نريد ان نعرف ما الذي حققها في هذه اللحظة، أقول ان المصالحة 
تحتاج الى لغة المصالحة ذاتها، لغة التكشف والمراجعة الصحيحة 
والشجاعة والتي سنقبل فيها شيئا من العتب والشكوى ألن ثمة 
جراحا ال بد من تطبيبها وثمة قلوب مثقلة بالوجع والحسرة ال 
بد من تطييب خواطرها، ثمة طعنات في الظهر ما كان يجب ان 
ان تعود  تاريخها وأعني تجاوزها لصالح  تكون، ال بد من محو 

المياه الى مجاريها. 
لقد بات وضحا ان المصالحة الوطنية ال ترضي االحتالل وداعميه 
تحديات  ان  شديدة  ببساطة  يعني  وهــذا  األبيض،  البيت  في 
المصالحة كبيرة جدا خاصة في الثبات عليها والمضي قدما بها 
الوطنية واالجتماعية، وما من كالم يخدم  نحو اكتمال اهدافها 
هذا السعي والتوجه غير كالم المصالحة في تجلياته المسؤولة 
وغير المتحاملة والتي ال تبحث عن ذلك الملح لترشه على تلك 
الجروح، اما كالم التشبيهات الملغومة والتأويالت المكابرة فإن الذي 
يحرك ذلك الشيطان، لتعود ريما الى عادتها القديمة وهذا ما ال 
نريده مطلقا، فلقد سئمنا االنقسام والخالف وخطاباته الممجوجة 
التي لم يعد احد يصدقها سواء ما يتعلق بالمقاومة  وتبريراته 
او غيرها.... كفى لكل تلك اللغة المقيتة ولنبدأ صفحة جديدة. 

رصد االعتداءات في سلفيت والخليل وأريحا

تقرير: مخطط «كبانية ام هارون» في الشيخ جراح سيطرد ٢٨٠ مقدسيا
نابلــس - وفا- أظهر تقرير صدر عــن المكتب الوطني 
للدفــاع عــن األرض ومقاومة االســتيطان فــي منظمة 
التحرير، الصادر امس، ارتفاعا في وتيرة عمليات تهويد 

مدينة القدس المحتلة خالل الشهر الماضي.
وأوضح التقرير الذي يصدر بشكل أسبوعي، أن الحكومة 
اإلسرائيلية واصلت سياساتها الهادفة إلى تهويد القدس 
وفصلهــا عــن محيطهــا الفلســطيني عبــر محاصرتها 
بالمستوطنات، وهي تقوم ببناء آالف الوحدات السكنية 
االســتيطانية، وتبحــث فــي مخططات أخــرى من أجل 
المصادقة عليها، بهدف التسريع في التغيير الديمغرافي 
للمدينة المقدســة لصالح اليهود وتقليل عدد الســكان 
الفلســطينيين إلى أدنى مستوى بحلول عام ٢٠٢٠م ، 

ضمن ما يسمى بـ «خطة ٢٠٢٠».
وقــال التقريــر: إنه فــي تحد صــارخ للمجتمــع الدولي 
ومخالفــة واضحــة لقواعد القانــون الدولي والشــرعية 
الدولية تبحث ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء 
ا استيطانيا جديدا لبناء ٣٨٦ وحدة  اإلسرائيلية مخططً

استيطانية على ٨ دونمات في كبانية أم هارون في حي 
الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأشار إلى أنه في حال إقرار المشروع فسوف يهدد مصير 
نحو ٣٠ عائلة يزيد عدد أفرادها على ٢٨٠ فرداً في حي 
الشيخ جراح، خاصة بعد أن تلقى عدد منها قبل أيام أوامر 

باخالء منازلهم، حسب المخطط.
وأوضــح التقرير أن حركة «الســالم اآلن» اإلســرائيلية 
كشــفت النقــاب عن نيــة ســلطات االحتالل بنــاء حي 
استيطاني جديد قرب مستوطنة «جفعات زئيف» وسط 
القدس المحتلة، بواقع ستمئة وحدة استيطانية جديدة. 
ومن شــأن المخطط الجديد إحــكام الطوق على مدينة 
القدس في المستقبل، وتعتزم سلطات االحتالل الموافقة 
خالل أيام على مخطط استيطاني لبناء نحو ٨٠٠ وحدة 
اســتيطانية جديــدة في القدس، وذلــك لتعزيز التواجد 

اليهودي على الميزان الديمغرافي الفلسطيني.
في نفس الســياق أخطــرت قوات االحتــالل، ١٢ عائلة 
فلسطينية من عشيرة الكعابنة بإخالء مضاربها، الكائنة 

شمال شرق القدس المحتلة.
وتطرق التقرير إلى قيام مجموعة من المتطرفين اليهود 
بتحطيم عشــرين قبراً في مقبرة مأمن اهللا اإلســالمية 
التاريخيــة فــي القدس، تقع في المنطقــة الواقعة بين 
المنطقة المسيجة في المقبرة، والتي تخطط المؤسسة 
اإلســرائيلية إلقامة ما يسمى «متحف التسامح» عليها، 
وهددت ســلطات االحتالل اإلسرائيلية بهدم منزل ألحد 
مواطني حي رأس العامود و٣٩ منزال في حي البســتان 

بمدينة القدس.
وتحدث التقرير أيضا عن تصاعد اعتداءات المستوطنين 
بالضفة خالل األســبوع الماضي، ففي محافظة نابلس 
هاجــم مســتوطنون، محجرا قــرب بلــدة بورين جنوب 
نابلــس واعتــدوا علــى عمالــه بالضرب، فيمــا أحرقت 
مجموعــة أخــرى مركبــة على طريــق حــوارة، وهاجم 
العشرات منهم السيارات الفلسطينية بالقرب من نابلس 

بالحجارة.
وفــي محافظــة الخليــل، أقدم مســتوطنو مســتوطنة 

«عتصيــون»، على إغراق عشــرات الدونمات المزروعة 
بالعنب في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل بالمياه 
العادمة، ما أحدث تلفا كبيرا في المحاصيل الزراعية في 
المنطقة المزروع أغلبها بأشــجار العنب، والتي أصبحت 

منتجاتها غير صالحة لالستخدام اآلدمي. 
وفي محافظة سلفيت أعتدت مجموعة من المستوطنين 
مــن مســتوطنة (ياكير) على مزارعي وادي قانا شــمال 
غرب ديراســتيا، بالقرب من نبع عين البصة في الوادي، 
ورشــقوهم بالحجــارة، وركلــوا أغراضهــم الشــخصية 

بأرجلهم وهددوهم بترحيلهم من المكان. 
وأقدم آالف المستوطنين على اقتحام قرية كفل حارس 
شــرق محافظة سلفيت بحجة إحياء ذكرى سنوية دينية 
لديهم وبدعوى تأدية طقوس دينية سنوية في مقامات 

يزعمون أنها تابعة ألنبياء لهم في المنطقة.
وفي محافظة أريحا أخطرت سلطات االحتالل ٦ مواطنين 
من أفراد عشيرة الزايد القاطنين شمال المدينة بضرورة 

حضور محكمة عسكرية للبت في هدم منازلهم.

(أ.ف.ب)افراد من اجهزة االمن خالل تدريبات في مدينة جنين امس

في غزة .. التناقض في األجواء المناخية يتزامن مع التطور في األوضاع السياسية
غزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - 
في اليومين الماضيين اجتمعت كافة 
الفصول األربعــة مع بعضها البعض 
بصورة متداخلــة في محافظات غزة 
وكل فصل كان يفرض نفســه على 
األجــواء ما بين الشــمس الســاطعة 
وســقوط األمطــار وهبــوب الريــاح 
وغيرها مــن المناخــات التي تتالءم 
مع مختلف الفصــول وكل هذا حدث 
مع التطــورات المفاجئة في األوضاع 
السياســية والتوقيــع المبدئــي على 
اتفاق المصالحة بعد أن حاول الحزب 
الواحــد أن يفرض نفســه من خالل 
سيطرته على غزة وكل هذه التغيرات 

والتطــورات تدلل على أن غزة قادرة 
علــى التكيف مــع مختلــف المناخات 
الجوية وأيضا تتسع للكل الفلسطيني 

بعيدا عن االقصاء والهيمنة.
ويتزامن االحتفال الرســمي بالتوقيع 
على المصالحة في الرابع من الشهر 
الجاري أيضا مع نفس اليوم والتاريخ 
لعــام ١٩٩٣ والــذي شــهد التوقيع 
على اتفاق أوسلو وصادف عيد ميالد 
الرئيس المصري حسني مبارك وبعد 
ســاعتين فقط مــن توقيــع االتفاق 
تــم االفراج عن عدد مــن المعتقلين 
الفلســطينيين من ســجون االحتالل 
وبعد أيام قليلة بدأت كوادر األجهزة 
األمنيــة الفلســطينية بالقــدوم الى 
غزة بعد انسحاب الجيش االسرائيلي 
منهــا ولكن التوقيع علــى المصالحة 
ســيتبعه وفق التصريحــات الصادرة 
- االفــراج عن المعتقلين ولكن ليس 
من الســجون االســرائيلية وانما من 
السجون الفلسطينية حيث تم اعتقال 
وتوقيف واستدعاء المئات بسبب حالة 
االنقسام السياسي والصراع الحزبي.

الطويــل التفــاق  ورغــم االنتظــار 
المصالحة الذي جاء بعد محطة طويلة 
من اليأس واالحباط لدرجة أن مجتمع 
غزة فقــد الثقة مــن امكانية حدوث 
المصالحــة الحقيقيــة اال أن االعالن 
عــن التوقيع وما تبعه من تصريحات 
أسعد الكثيرين رغم أن بعض الفئات 
انتقــدت تجاهلهــا من هــذا االتفاق 
ال ســيما أولئك األســرى والمبعدون 
حيث لم يتــم التطرق الى أوضاعهم 
وامكانية تحريرهم خاصة من اعتقلوا 
قبل اتفاق أوسلو وبموجب المعاهدات 
والمواثيــق الدولية يتطلــب االفراج 
عنهم فور التوقيع على االتفاق مثلما 
لم يتم في اتفاق المصالحة التطرق 
أيضا الى قضية مبعدي كنيسة المهد 
وامكانيــة عودتهم الــى ديارهم في 
بيــت لحــم خاصة وأنه مــن المتوقع 
عــودة المئات من ســكان غزة الذين 
اضطــروا الــى مغادرتها الــى أماكن 
مختلفــة فور حدوث االنقســام رغم 
وجــود اختــالف بيــن المبعدين جراء 
االحتالل أو بفعل حالة االنقســام. ان 

التوقيع على المصالحة والذي جاء بعد 
التغيرات والتحركات الشعبية العربية 
والفلســطينية وتحملــت غــزة الجزء 
األكبر من تداعيات االنقسام والحصار 
وجرائم االحتــالل بحاجة الى المزيد 
من اآلليات والخطط األكثر مسؤولية 
ومهنية ومصداقية لتكون قادرة على 
بتر مخلفات التشويه والتشكيك التي 
ألقت بظاللها على تركيبة مجتمعنا ال 
سيما وأن سكان غزة بالتحديد بحاجة 
ماســة العادة اعمار ما بداخلهم من 
ضغوطات نفسية وأمراض اجتماعية 
تســتلزم فتــرات طويلة مــن العالج 
والترميــم والتأهيــل لتصبــح هــذه 
ان صدقــت   - المشــتركة  الجهــود 
النوايا - قادرة علــى مواصلة العمل 
والتنشــئة لألجيال الحالية والقادمة 
وفق مصلحة الشــعب والوطن بكافة 
شــرائحه ومتطلباتــه وانتماءاته. ان 
حالة التخوف والترقب التي تســيطر 
على الشارع الفلســطيني والمقارنة 
بيــن اتفاق مكة واالتفاق الحالي هي 
حالة طبيعية ألن من يتقدم لالمتحان 

ويرســب يشــعر بالخوف من امكانية 
النجاح مرة أخرى وبالتالي فان الخروج 
من حالــة الخــوف بحاجة الــى ردود 
فعلية من الجهات التي ســتوقع على 
االتفاق وتلك التي ســتكون شــاهدة 
عليــه وأيضــا الراعيــة والحاميــة له 
لضمان تنفيذه واســتمراره بالشكل 
المطلوب ال ســيما ان شــعبنا لم يعد 
له أي قدرة لتحمل المزيد من االحباط 
واالنتظــار كما أنه لم يعد قادرا على 
أن يبقــى حقل تجارب لترويج وطرح 
البرامج السياسية والحزبية بين فترة 
وأخرى ألنه يدفع الثمن الباهظ لتلك 
التجــارب والبرامج واالتفاقيات مثلما 
دفــع ومــا زال يدفــع الثمــن التفاق 
أوســلو الذي يفرض نفسه من جديد 
جــراء التوقيــع علــى المصالحة في 
نفس اليوم والتاريــخ مثلما األمطار 
التــي تهطــل رغــم ارتفــاع درجات 
الحرارة وكأن المثل الشــعبي القائل 
«مــن قلة هدانا صيفنا صار شــتانا» 
هو اآلخر يفرض نفسه على األجواء. 
ان الســاعات واأليام القليلة القادمة 

ستشــهد المزيــد مــن التصريحــات 
والتلميحات والتوقعــات والطموحات 
ولكنها ستكون من أشد األيام لتحمل 
المســؤولية واألمانــة لترميــم جراح 
الشعب والمضي قدما نحو استحقاق 
الدولة الفلسطينية وتوفير المزيد من 
االعترافات الدولية بشأن ذلك اضافة 
الى المضــي قدما لتحقيــق الثوابت 
الوطنية ومنها تحرير األســرى وحق 
العودة ومواجهة االستيطان ومحاكمة 
مجرمي الحرب فهل المحطة القادمة 
والحكومــة الموحدة ســتكون قادرة 
علــى صنــع جزء مــن هــذه األحالم 
والطموحات أم ســتحارب بالتدخالت 
الدولية والتهديدات االسرائيلية ويتم 
التذرع بها واالســتعانة بها كشماعة 
ومــن ثم التوقف عــن تحقيق اآلمال 
والمتطلبات المرتبطة بحقوق شعبنا 
فــي الحريــة والتنمية واالســتقالل 
واقامــة دولته المســتقلة وعاصمتها 
القدس ألن هذه األمانة والمسؤولية 
ينتظرهــا الجميع وأيضــا بحاجة الى 

جهود وتوحد الجميع.

في اطار سعيهما لنشر وتعزيز مبدأ سيادة القانون والحكم الصالح 

مركزا شمس وجنيف يعقدان لقاء موسعا مع األجهزة األمنية في نابلس 
نابلــس – الحياة الجديدة – بشــار 
دراغمة -  عقد مركز حقوق االنسان 
والديمقراطية «شمس» ومركز جنيف 
للرقابــة الديمقراطية علــى القوات 
المســلحة لقاء موســعاً مــع األجهزة 
والمحافظــة فــي مدينــة  األمنيــة 
نابلس، وذلك ضمن أنشطة برنامج 
منتدى تعزيز سيادة القانون والحكم 
الصالح، وافتتــح اللقاء الدكتور عمر 
رحــال من مركــز «شــمس» مرحباً 

بالحضور، وقــال ان األجهزة األمنية 
على احتكاك مباشــر مع المواطنين 
القانون  وهــي المطالبــة بتطبيــق 
وفرض النظــام، لذلك هناك أهمية 
لالســتماع الى رأي ممثلــي األجهزة 
األمنيــة فــي آليــات تطبيق ســيادة 
القانون والمعيقــات والتحديات التي 
تحول دون تطبيق سيادة القانون في 
محافظة نابلس، واآلليات المقترحة 
لتعزيز التشاور والشراكة بين األجهزة 

األمنية ومؤسسات المجتمع المدني، 
سيما وأن هناك أزمة ثقة وفجوة بين 
الطرفين بفعــل تراكمــات متعددة 
وقلة الحوار والتواصل بين الطرفين. 
مــن جانبــه قــدم نيكــوال ماســون 
نائــب مديــر مركــز جنيــف للرقابة 
الديمقراطية على القوات المســلحة 
شــرحاً موجزاً عن المشروع ومراحله 
الذي ينفذه كل مــن مركز «جنيف» 
ومركز «شــمس» منذ ثالث سنوات 

فــي مختلف محافظات الضفة، وقال 
ان تعزيــز ســيادة القانــون وتعزيز 
اصالح القطاع األمني الفلســطيني 
يحتــاج الــى تضافــر جهــود الجميع 
في ســبيل االرتقــاء بالعمل األمني 
الفلســطيني، وأن ذلــك يمكــن أن 
يتحقــق بفعل الشــراكة والتنســيق 
بين القطاع األمني الفلسطيني من 
جهة ومؤسسات المجتمع المدني من 
جهة أخرى. وشــدد علــى أن تطبيق 
سيادة القانون يتطلب آليات، والتزام 
األجهــزة األمنية بتطبيــق القانون، 
وفهــم األجهــزة األمنيــة للقانــون، 
ومعرفــة المواطن لحقوقه وواجباته 
ومفهــوم تطبيق القانــون، وقال ان 
تعطيل أعمال المجلس التشــريعي 
بيــن  الصالحيــات  فــي  والتداخــل 
األجهزة، والقوانين المعمول بها حالياً 
ال تتالءم مع الواقع الذي نعيشه، كلها 
معيقات وعقبات تحول دون تطبيق 

سيادة القانون. 
وأجمع المشاركون على أن االحتالل 
االسرائيلي وممارســاته هو المعيق 
األكبر لتطبيق ســيادة القانون ليس 
فــي محافظــة نابلس فحســب، بل 
في كل أرجاء األراضي الفلسطينية، 
وأن ســيادة القانــون ال يمكن لها أن 
تطبق اال بزوال االحتالل االسرائيلي 
وتعزيز الســيادة الفلســطينية. كما 
الظــروف  أن  المشــاركون  أوضــح 
االقتصاديــة واالجتماعيــة الصعبــة 
وانتشــار الفقر والبطالــة في بعض 
لت مجتمعــة بيئــة  المناطــق، شــكّ
مناسبة النتشــار السخط واالحتجاج 

بيــن الفئات الشــابة التي تعاني من 
االقصــاء وقلة االســتفادة من الثمار 
الماديــة للسياســات التنموية، فهي 
سبب أساســي في االنحراف والقيام 

بجرائم وسرقات. 
كمــا أن وجود منظومة من القوانين 
المتوارثــة، وعــدم وجــود تنســيق 
بين األجهــزة األمنية فــي كثير من 
والعائليــة،  والعشــائرية  األحيــان، 
والطبيعة الجغرافية لبعض المناطق 
واالكتظاظ السكاني، والفترة الزمنية 
الطويلــة لالحتــالل كلهــا معيقــات 
وعوامل حالــت دون أن يكون هناك 

تطبيق سليم للقانون. 
وقال ممثلو كل من مركز «شــمس» 
ومركــز «جنيــف» ان وجــود القانون 
العــادل، وتطبيقه علــى الجميع دون 
تمييز أو محاباة، هو من مبادئ الحكم 
الرشيد، ويعتبر شرطاً ضرورياً لتحقيق 
التنميــة المســتدامة، و»القضاء على 
الفقــر، وخلق فرص العمــل، وتأمين 
مقومات معيشة كافية، وحماية البيئة 
وتجديدها»، كما يعتبر الدســتور هو 
القانــون األعلــى للدولــة والمجتمع، 
وبصفته هذه فهو الذي ينظم العالقات 
القانونيــة التــي تقوم عليهــا الدولة 
وجميع مؤسســاتها وأجهزتها، وكذلك 
الهيئات المدنية وحتى حياة المواطنين 
كأفــراد. الــذي يبين حقــوق وواجبات 
المواطنيــن  المواطنيــن، وعالقــات 
بالدولة، وسلطة هذه األخيرة عليهم، 
ويحدد أيضا صالحيات وواجبات جميع 
مســتويات الســلطة والحكم، وكيفية 

تشكيلها وتجديدها.. الخ. 
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