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دعا إلى حشد الجهد الوطني الستنهاض طاقات المواطنين

فياض: الحكومة ماضية في تمكين الشباب
وتعزيز دورهم في بناء المستقبل الواعـد 

رام الل���ه - "األي����ام": أكد رئيس الوزراء الدكتور س���ام فياض 
عل���ى أن الحكوم���ة ماضية في تمكين الش���باب، وتعزيز دورهم 
وانخراطهم في بناء مس���تقبل فلس���طين الواعد بالخير واألمل، 
ودعا الجميع إلى بلورة المزيد من المبادرات والتوجهات الكفيلة 
بتفعيل العم���ل التطوعي وترس���يخ الوعي بمفهوم���ه وقيمه، 
وتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع، وخاصة الشباب، باإلضافة 
إلى تعزيز دور مؤسسات التعليم واإلعام والمؤسسات الشبابية 
في بناء قدرات المتطوعين، واالهتمام بالبعد اإلنساني واألخاقي 
للعم���ل التطوع���ي مع تعزي���ز االهتم���ام بالمناطق الُمهمش���ة 
والريفية واألكثر تضررًا من الجدار واالستيطان، وبما ُيساهم في 
تطوير المسؤولية االجتماعية لتعزيز صمود المواطنين في تلك 
المناطق، وبما يش���مل القدس الش���رقية واألغوار ومناطق خلف 

الجدار والبلدة القديمة في الخليل.
وأش���ار فياض إلى أن مهم���ة االرتقاء بواقع الش���باب وتعزيز 
مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، باإلضافة إلى توفير 
كل ما من ش���أنه تش���جيع مثل المبادرات الخّاقة يقع في صلب 
اهتمامات الحكومة، وقال "لقد أظهر قطاُع الشباب والمؤسسات 
 كبيرة على اإلبداع والتميز واالبتكار، كما أظهر 

ً
الش���بابية، قدرة

 ملموس���ة في تعزيز التضامن االجتماعي، 
ً
 مجتمعية

ً
مس���ؤولية

واالسهام في حماية النسيج الوطني".
وش���دد رئيس الوزراء، خال حديثه اإلذاعي األس���بوعي، أمس، 
الذي خصصه لفعاليات األس���بوع الوطني للش���باب، على أن تلك 
الفعالي���ات، التي انطلقت في محافظات الوطن قبل أيام بمبادرة 
من المجلس األعلى للش���باب والرياضة، وبمش���اركة واسعة من 
 كبيرة 

ً
 وطنية

ً
المؤسسات الرس���مية واألهلية، تكتس���ُب أهمية

 وأنها تأتي في وقٍت تمُر فيه القضية الوطنية في مرحلٍة 
ً
خاصة

في غاية الدقة والخطورة بس���بب تعنت إس���رائيل وإمعانها في 
رفض التس���ليم بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، ما يتطلب 
تمتين الجبهة الداخلية، وحش���د الجهد الوطني الس���تنهاض 

كامل طاقات المواطنين.

وقال "انطلقت في محافظات الوطن قبل أيام فعاليات األسبوع 
الوطني للشباب الفلسطيني، وذلك بمبادرة من المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، وبمشاركة واسعة من المؤسسات الرسمية 
 
ً
 وطنية

ً
واألهلية، وتكتس���ُب فعاليات هذا األس���بوع أهمي���ة

 أنها تأت���ي في وقٍت تمُر فيه قضيتنا الوطنية 
ً
كبيرة، وخاصة

في مرحلٍة في غاية الدقة والخطورة بس���بب تعنت إس���رائيل 
وإمعانه���ا في رفض التس���ليم بحقوق ش���عبنا الوطنية، األمر 
الذي يتطلب تمتين جبهتنا الداخلية وحش���د الجهد الوطني 

الستنهاض كامل طاقات شعبنا".

وأضاف: "وفي هذا الس���ياق تأتي فعاليات األس���بوع الوطني 
لتؤكد ُمج���ددًا التفاف ش���عبنا حول مش���روعه الوطني، ورفض 
سياسة األمر الواقع التي تحاول إسرائيل تكريسها على األرض. 
كما أن هذه الفعاليات تس���اهم في تعزي���ز روح االنتماء والوالء 
للوطن م���ن خال تكريس قيم العمل التطوع���ي، وإطاق الطاقة 

اإلبداعية الكامنة لدى شعبنا، وخاصة في أوساط الشباب".
واعتبر فياض أن األنش���طة والفعاليات الشبابية والجماهيرية 
المتنوعة والخّاقة التي ش���هدتها الم���دن والقرى والمخيمات 
الفلس���طينية في اآلونة األخي���رة، تبرز الجاهزي���ة العالية لدى 
الش���باب للمشاركة في إنجاز التحرر الوطنّي واإلسهام في البناء 
الديموقراط���ّي، وق���ال "لقد أظهر قطاُع الش���باب والمؤسس���ات 
 كبيرة على اإلبداع والتميز واالبتكار. كما أظهر 

ً
الش���بابية، قدرة

 ملموس���ة في تعزيز التضامن االجتماعي، 
ً
 مجتمعية

ً
مس���ؤولية

واالسهام في حماية النسيج الوطني".

وش����دد عل����ى أن مهم����ة االرتق����اء بواق����ع الش����باب وتعزيز 
 في 

ً
مش����اركتهم في الحياة المدنية والسياسية يحتل أولوية

برنامج عمل الحكومة، كما أن توفير كل ما من شأنه تشجيع مثل 
هذه المبادرات الخّاقة يقع في صلب اهتماماتها، وقال" نعم، 
نحن ماضون في تمكين الش����باب، وتعزيز دورهم وانخراطهم 
في بناء مس����تقبل فلس����طين الواعد بالخير واألم����ل. وفي هذا 
الس����ياق، فإنني أدعو الجميع إلى بلورة المزي����د من المبادرات 
والتوجهات الكفيلة بتفعيل العمل التطوعي وترس����يخ الوعي 
بمفهومه وقيمه، وتعزيز مشاركة كافة فئات المجتمع، وخاصة 
الش����باب، باإلضافة إلى تعزيز دور مؤسس����ات التعليم واإلعام 
والمؤسسات الش����بابية في بناء قدرات المتطوعين، واالهتمام 
بالبعد اإلنساني واألخاقي للعمل التطوعي مع تعزيز االهتمام 
بالمناط����ق الُمهمش����ة والريفي����ة واألكث����ر تضررًا م����ن الجدار 
واالستيطان، وبما ُيس����اهم في تطوير المسؤولية االجتماعية 
لتعزيز صمود المواطنين في تلك المناطق، وبما يشمل القدس 
الش����رقية واألغوار ومناطق خلف الجدار والبل����دة القديمة في 

الخليل".

وأك���د رئيس ال���وزراء أن متطلب���ات النهوض بال���دور الوطني 
للش���باب، للخاص من االحت���ال وإرهاب مس���توطنيه وإعاقته 
إلمكانيات التنمية في فلس���طين من خال سيطرة إسرائيل على 
الموارد الفلسطينية، يتطلب حشد المزيد من الجهود لمواجهة 
هذه التحديات، واالس���تجابة الحتياجات الش���باب االقتصادية 
واالجتماعي���ة والثقافية، وقال "ندرُك تمامًا، مدى تطلع ش���بابنا 

وتوقهم للحرية والكرامة والديموقراطية والمشاركة السياسية. 
كم���ا ن���درك متطلبات النه���وض بدورهم الوطن���ي للخاص من 
االحتال وإره���اب مس���توطنيه"، وأضاف "لقد أعاقت سياس���ة 
االحت���ال وممارس���اته إمكانيات النه���وض بالتنمية في بادنا 
من خال س���يطرة إس���رائيل على مواردنا ومنع تنفيذ المشاريع 
التنموي���ة ف���ي القدس الش���رقية، وفي المناطق المس���ماة )ج( 
التي تبلغ مس���احتها حوالي 60% من مس���احة الضفة الغربية، 
ومن خال  نظام الس���يطرة والتحكم التعس���فّي، وما يولده ذلك 
من اس���تمرار ارتفاع معدالت الفقر والبطالة في أوساط الشباب 
وخاصة الخريجين، ما يتطلب حشد المزيد من الجهود لمواجهة 
هذه التحديات، واالس���تجابة الحتياجات الش���باب االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية".
وأوضح فياض أن التحديات الماثلة أمام الش���عب الفلسطيني، 
ظهر مدى الحاجة إلى إعادة فتح قنوات المش���اركة الش���عبية 

ُ
ت

الفاعلة على أسٍس ديمقراطية الس���تنهاض الطاقات اإليجابية 
، والتقدم بخطى 

ً
لدى المواطنين عمومًا، والش���باب بصفة خاصة

ثابتة نح���و إج���راء االنتخابات العام���ة. وقال "لي���س هناك من 
طريق لتحقيق ذلك س���وى تعزيز المشاركة الديمقراطية وصون 
الحري���ات، بما في ذلك حرية التعبير عن ال���رأي، وااللتزام بكافة 
مبادئ حقوق اإلنسان والتقدم بخطى ثابتة نحو إجراء االنتخابات 
العامة"، وأضاف: "إن فتح آفاق المستقبل أمام الشباب يستدعي 
المزيد من الجه���د واإلخاص إلنهاء االنقس���ام، وإعادة الوحدة 
للوطن ومؤسس���اته، باعتبار ذلك ش���رطًا ال يمك���ن بدونه النجاح 
في تحقي���ق أهداف مش���روعنا الوطني. ولم يع���د تحقيق هذا 
األمر ممكنًا س���وى بالعودة إلى الش���عب، واالحت���كام لصناديق 
االقت���راع، وإجراء االنتخابات العام���ة، واالتفاق على صيغة حكم 
ن الجميع من المش���اركة الفاعلة فيه، وبما يمكننا من صون 

ِّ
تمك

وحدة ش���عبنا ومؤسس���اته وإنجازاته الوطنية والديموقراطية، 
واس���تنهاض كامل طاقات���ه من أج���ل التحرر الوطن���ي والبناء 

الديمقراطي".
وتوجه فياض، في ختام حديث���ه، بالتحية والتقدير للمجلس 
األعلى للش���باب والرياض���ة على مبادراته، ولجميع المؤسس���ات 
الش���بابية، وإلى ش���باب فلس���طين في الوطن والخارج وقال: "إن 
روح التحدي التي تسطرونها في كافة المجاالت، تقربنا كل يوم 
من تحقيق أهداف مش���روعنا الوطني للوص���ول به إلى نهايته 
الحتمية الُمتمثلة أساس���ًا في الخاص التام من االحتال وإقامة 
دولة فلسطين الُمس���تقلة كاملة الس���يادة وعاصمتها القدس 

الشريف على حدود عام 1967".

رام اللـه: طلبـة المـدارس يشـاركـون 
فـي فعاليـة تضامنيـة مـع األسـرى 

م���ت وزارة ش���ؤون األس���رى 
ّ
رام الل���ه - "األي����ام": نظ

والمحررين، بالتعاون م���ع مديرية التربية والتعليم في 

 مع األس���رى 
ً
 تضامنية

ً
رام الل���ه والبيرة، أم���س، فعالية

في س���جون االحتال أمام بلدية البيرة، بمشاركة رئيس 

الوزراء د. سام فياض، ووزير األسرى والمحررين عيسى 

قراق���ع، والس���فير األردني لدى الس���لطة الوطنية عواد 

خالد، وش���خصيات وطنية وسياس���ية، وحشد من طلبة 

المدارس في المحافظة، وذلك ضمن نش���اطات األسبوع 

الوطني للشباب. 

وق���ال فياض ف���ي كلمة ألقاه���ا خ���ال الفعالية: "إن 

 وش���عبًا، ماض���ون ف���ي إقامة 
ً
الفلس���طينيين قي���ادة

الدولة الفلس���طينية المس���تقلة، رغم كل المضايقات 

والممارسات اإلس���رائيلية الجائرة بحق شعبنا األعزل"، 

مؤكدًا أن األسرى جزء ال يتجزأ من الثوابت الفلسطينية، 

وأن القيادة ماضية بكافة الوسائل إلى تحريرهم وإنهاء 

معاناتهم التي تزداد يومًا بعد آخر.

وحّيا فياض جميع المشاركين واألطفال في الفعالية، 

والذي���ن عّبروا بكل معاني الطفول���ة، عن أملهم بالحياة 

اآلمن���ة والحري���ة المكفولة ب���كل المواثي���ق العالمية 

والقوانين الدولية.

وألقى األطفال المش���اركون ف���ي الفعالية قصائد 

 عن حلم األس���رى بالحرية، وس���لموا 
ً
وكلم���ات معبرة

رئي���س ال���وزراء والس���فير األردني وثيق���ة "أطفال 

الحري���ة"، مطالبين العالم العرب���ي والمجتمع الدولي 

بالوقوف عند مس���ؤولياتهم الحقوقي���ة واألخاقية 

إلنهاء االحتال.

وأطلق األطفال في ختام الفعالية بالونات بألوان العلم 

الفلس���طيني حملت معها أس���ماء األس���رى في سجون 

االحتال في رمزية بريئة إلطاق سراح األسرى وتبييض 

السجون.

فياض وقراقع يشاركان في الفعالية التضامنية.

غزة: منع االحتفال بذكرى االستقالل
لم يمنع معاصريها من استعادة لحظاتها المثيرة

كتب عيسى سعد الله:

لم يمنع الغياب القسري لاحتفاالت بذكرى االستقال 

منذ أربع س���نوات الكثي���ر ممن عاش���وا وعاصروا هذه 

المناسبة العظيمة من تذكرها واستعادة أجوائها، ولم 

ينس هؤالء يوم الخامس عشر من شهر تشرين الثاني 

قبل 24 عاما، الذي أعلن فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات 

قيام دولة فلسطين.

وينتق���د المواطنون بغض النظر عن انتماءاتهم منع 

إحياء الذكرى وتهميشها في قطاع غزة.

ويعتب���ر المواطن عدنان عمر ف���ي بداية األربعينيات 

من عمره أن عدم احياء ذكرى االس���تقال في قطاع غزة 

جريمة كون المناسبة تهم الجميع وال تقتصر على أبناء 

فصيل بعينه، واستهجن عدم السماح باالحتفال بهذه 

المناسبة منذ أربع سنوات رغم أنها تجسد حلم ومطلب 

كل فلسطيني في إقامة الدولة.

وأخذ عمر الموظ���ف في إحدى المؤسس���ات األهلية 

يس���تذكر لحظة إعان االس���تقال وكي���ف عاش فرحة 

بالغ���ة حين نطق الش���هيد أب���و عمار بتل���ك الكلمات 

الخالدة، وأضاف أنه لن ينسى ذلك الموقف رغم تعمد 

ق���وات االحتال قطع التيار الكهربائي عن كامل مناطق 

قطاع غزة طيلة ثاثة أيام متتالية كي تحرم المواطنين 

من متابعة الحدث.

ورغم الجه���ود الكبيرة التي بذلته���ا قوات االحتال 

آنذاك لمنع إقامة احتفاالت إال أن جميع س���كان القطاع 

احتفلوا بهذه الذكرى بع���د أن اضطروا لمتابعتها عبر 

أجهزة الراديو، وأطلق المواطنون التكبيرات والتهليل 

والتصفيق وما تيس���ر من األلعاب الناري���ة في الهواء 

وس���ط دهش���ة قوات االحتال الت���ي أمعنت في ضرب 

واعتقال المحتفلين.

أما المواطن الخمس���يني س���امي نص���ر الذي كان في 

ريعان ش���بابه آنذاك فقد تباه���ى بقدرته على تحدي 

ق���وات االحتال ومنع التجول القاس���ي ال���ذي فرضته 

على قطاع غزة لس���بعة أيام متتالية، موضحا أنه أطلق 

بالونات كبيرة تحمل العلم الفلس���طيني في سماء غزة، 

فأسقطتها قوات االحتال بإطاق النار عليها.

واعتبر نصر صاحب محل للمابس أن هذه المناس���بة 

كانت من أبرز أحداث االنتفاضة األولى وأنها أش���علت 

االنتفاضة آنذاك من جديد وأعطتها دفعة قوية.

وأعرب نصر عن حزنه لعدم مش���اركته في احتفاالت 

مركزي���ة إلحي���اء الذكرى الت���ي اعتاد المش���اركة في 

إحيائه���ا حتى العام 2006 قبل س���يطرة حركة حماس 

على قطاع غزة.

الش���ابة الجامعية رنا األصغر س���نا م���ن عمر الذكرى 

أعربت عن رغبتها الش���ديدة في المشاركة باحتفاالت 

إحي���اء ذكرى االس���تقال الت���ي اعت���ادت إحياءها في 

سنوات دراستها المدرسية.

واس���تذكرت رن���ا )21 عامًا( كيف كان���ت تحيي هذه 

الذكرى طيلة عش���ر س���نوات مع الهيئة التدريس���ية 

والطالبات، معربة عن أملها بعودة هذه االحتفاالت إلى 

الواجهة.

وال تج���د رن���ا التي ش���ارفت عل���ى إنهاء مس���يرتها 

الجامعية أي س���بب لمن���ع االحتفال بعيد االس���تقال 

كباقي دول العالم، وتس���اءلت عن الس���بب الذي يمنع 

إقامة االحتفاالت في قطاع غزة أس���وة بالضفة الغربية 

والشتات الفلسطيني الذي يحيي هذه المناسبة.

وقال���ت رنا إنها تخجل م���ن العالم عندم���ا تمر هذه 

المناسبة دون أن يحتفل سكان قطاع غزة المحاصر بها.

أما صديقتها هناء فقالت بغضب: هل نكافئ الرئيس 

الراحل ياسر عرفات وباقي الشهداء الذين صنعوا ذلك 

الح���دث بمنع إقامة االحتف���االت، واعتبرت أن المقياس 

الحقيقي لم���ن يدعي الوطني���ة والوحدوية عدم إنكار 

المناس���بات الوطنية ومحاربتها، داعي���ة إلى االحتفال 

بهذه المناسبة الذي يجمع عليها كل المواطنين.

إتالف لحوم فاسدة في الخليل وضبط 
مجّمدات مخالفة في بيت لحم

رام الله - "األي�ام": أتلفت طواقم حماية المس���تهلك، 

التابع���ة لوزارة االقتصاد الوطني، في إحدى الش���ركات 

بمدينة الخليل، أمس، 18 طن���ًا من اللحمة المجمدة من 

جميع األصناف غير صالحة لاس���تهاك اآلدمي، وذلك 

بسبب نمو األعفان في هذه الكمية، ما يشكل خطرًا على 

صحة وسامة المواطنين. 

وقال���ت "االقتص���اد الوطني"، في بي���ان صحافي، 

أم���س، إن عملية اإلتاف جاءت بناًء على التعليمات 

الص���ادرة عن الوزير د. جواد ناج���ي لطواقم الرقابة 

والتفتيش بش���أن تش���ديد الرقابة على األس���واق 

وتكثي���ف الج���والت الميداني���ة والرقابي���ة لضبط 

وتنظيم األس���واق، وع���دم التهاون م���ع المخالفين 

بالبضائع المخالفة للقوانين الفلس���طينية، مشيدًا 

بتعاون التجار باإلب���اغ عن اي منتجات غير مطابقة 

للمواصف���ات، وغي���ر صالحة لاس���تهاك اآلدمي، 

وبجه���ود ألطقم الرقابة التي تس���اعد ال���وزارة في 

عمليات الضب���ط واإلتاف والمكونة م���ن الضابطة 

الجمركية، ووزارتي الصحة، والزراعة، ولجنة السامة 

العامة، وجمعية حماية المستهلك.

وأش���ار البيان إلى أن عملية اإلتاف في مدينة الخليل 

تم���ت بالتعاون الت���ام مع التاجر الذي ق���ام باإلباغ عن 

الكمية، ووفقًا لذلك قامت الطواقم بالتعاون مع الضابطة 

الجمركية، ولجنة السامة العامة في المحافظة بإتاف 

الكمية على الفور. 

ودعت "االقتص���اد الوطني" المواطني���ن إلى التعاون 

التام مع طواقم حماية المستهلك، والتقدم بشكاواهم 

مباش���رة من خال مراجعة مكاتب الوزارة في محافظات 

الضف���ة او عبر االتصال على أرق���ام هواتف المكاتب او 

االتصال على رقم الوزارة المباشر.

وف���ي مدين���ة بيت لح���م، ضبطت الطواق���م مجمدات 

من اللح���وم )البيضاء والحم���راء( مخالف���ة للمواصفات 

والمقاييس الفلس���طينية، كونها ال تحمل بطاقة بيان 

باللغ���ة العربي���ة، وتحمل تاريخ���ا الصقا قاب���ًا لإلزالة، 

وق���درت الكمية بنصف طن من الم���واد المخالفة، حيث 

دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعامل مع المنتجات 

الت���ي ال تحمل بطاق���ة بيان غير معرب���ة لمعرفة هوية 

المنت���ج، وكذل���ك التاريخ الاص���ق لس���هولة التزوير 

بصاحية المنتج.

غــزة: "مهجــة القـدس" و"الجهــاد" 
تنظمــان مهرجـــان الوفــاء لألســرى

الطعام لليوم 137 وسامر العيساوي 
لليوم 106، مطالبًا الوسيط المصري 
بالضغ���ط عل���ى حكوم���ة االحتال 
واإلفراج  االتف���اق  ببن���ود  لتلت���زم 
الذين أعيد  المحررين  عن األس���رى 

اعتقالهم.

ودعا فصائل المقاومة إلى العمل 
على تحرير كافة األسرى في سجون 
االحتال بكافة الوس���ائل المتاحة، 
الفت���ا إل���ى أن تجربة وف���اء األحرار 
أثبتت أن القوة هي اللغة الوحيدة 

التي يفهمها االحتال.

من جهته، قال المتحدث اإلعامي 
لمؤسس���ة مهج���ة القدس ياس���ر 
صالح إن هناك 11 أسيرة في سجون 
االحت���ال ونحو 800 أس���ير مريض 
األمراض،  أصن���اف  يعانون ش���تى 
تم���ارس ضدهم سياس���ة اإلهمال 

مشاركون في المهرجان.

غ���زة - "األيام": نظمت مؤسس���ة 
القدس لألس���رى والشهداء  مهجة 
والجرح���ى بالتع���اون م���ع حرك���ة 
مهرجان  أمس،  اإلس���امي،  الجهاد 
م���ع  تضامن���ًا  لألس���رى"  "الوف���اء 
الطعام  ع���ن  المضربي���ن  األس���رى 
واستنكارًا العتقال األسيرة المحررة 
من���ى قع���دان، أمام مق���ر الصليب 
األحم���ر بمدينة غ���زة، بحضور عدد 
الوطنية  الفصائ���ل  قي���ادات  م���ن 
اعتبارية،  وش���خصيات  واإلسامية 
باإلضافة إلى أسرى محررين وحشد 

من أهالي األسرى.
وأك���د أحمد المدل���ل ممثل حركة 
الش���عب  أن  اإلس���امي  الجه���اد 
الفلس���طيني وفصائله ل���ن يتخلوا 
عن أسراهم الذين يخوضون معركة 

التحدي. 
وأشار إلى االنتهاكات اإلسرائيلية 
بحق األس���رى من خال اعتقال نحو 
5000 أس���ير في س���جون االحتال، 
إضاف���ة إلى اس���تهداف األس���رى 
المحررين ضمن صفقة وفاء األحرار 

وآخرها اعتقال المحررة قعدان.
وشدد المدلل على أهمية التفاعل 
المحل���ي  واإلعام���ي  الجماهي���ري 
واإلقليم���ي والدول���ي م���ع قضي���ة 
الطعام  ع���ن  المضربي���ن  األس���رى 
خاصة أيمن الش���راونة المضرب عن 

الطبي من قبل مصلحة السجون. 
كما أش���ار إلى سياس���ة االعتقال 
اإلداري المخالف���ة للقان���ون الدولي 
منوهًا  اإلنس���ان،  حق���وق  وقوانين 
إل���ى االس���تهداف األخير للنس���اء 
زوج���ة  باعتق���ال  الفلس���طينيات 
األسير والقيادي في حركة الجهاد 
اإلسامي بسام السعدي إضافة إلى 
اعتق���ال قعدان، وذلك للضغط على 
األس���رى ومحاول���ة كس���ر إرادتهم 

وصمودهم.
الصحة  وطال���ب صال���ح منظم���ة 
الدولية بتنفيذ التزامها بتش���كيل 
لجن���ة لتقص���ي الحقائق لكش���ف 
حقيق���ة م���ا يتع���رض له األس���رى 
س���جن  مستش���فى  في  المرض���ى 

الرملة.
وش���دد إبراهيم منصور في كلمة 
أهالي األس���رى عل���ى أهمية زيادة 
التفاع���ل الش���عبي والرس���مي مع 
قضية األس���رى خاص���ة المضربين 
عن الطعام، داعي���ًا إلى تفعيل دور 
اإلعام بصورة أكبر لكشف الحقائق 
لها  يتع���رض  التي  واالنته���اكات 

األسرى في السجون.
واس���تنكر منصور قيام س���لطات 
االحتال بإلغاء زيارة أهالي األسرى، 
مؤخ���رًا، واعتبره���ا عقاب���ًا لصمود 
األسرى وذويهم في وجه االحتال. 

"شمس" يؤكد أهمية التسامح السياسي
كمقدمة للتحرر وبناء الدولة الديمقراطية

جنين - "األي�ام": ش���دد مركز إعام حقوق اإلنس���ان 

والديمقراطية "ش���مس"، أمس، على أهمية التس���امح 

السياسي كمقدمة للتحرر وبناء الدولة الديمقراطية.

وأكد "ش���مس" في بي���ان صحافي أصدره لمناس���بة 

اليوم العالمي للتسامح، والذي يصادف السادس عشر 

من تش���رين الثان���ي من كل ع���ام، والمعتمد من طرف 

الجمعي���ة العامة لألم���م المتحدة، أن عدم التس���امح 

ي���ؤدي إلى موت الفك���ر وغياب الديمقراطي���ة، وإلغاء 

حقوق اإلنسان، ورفض الحوار وتداول السلطة، وتعدد 

العنصرية والعدوان.

وبي���ن المركز أن غي���اب ثقافة قبول اآلخ���ر وروحية 

التس���امح وأخاقية العفو، من أكثر العوامل الس���لبية 

التي يعان���ي منها المجتمع الفلس���طيني، معتبرا، أن 

االحتراب واإلقصاء والخط���اب التعبوي اإللغائي، كلها 

عوام���ل تعيق نش���ر وتعزيز ثقافة التس���امح في هذا 

المجتمع.

وأك���د ضرورة تس���ليط الضوء على أهمية التس���امح 

الديني كونه حقيقة ملموس���ة يجب تعاطيها، انطاقا 

من س���نة الوج���ود الت���ي اقتضت أن يك���ون المجتمع 

اإلنساني في شكل تجمعات بشرية اتفقت فيما يجمع 

بينه���ا من وحدة األصل، والحاجة إلى التجمع، والحرص 

على البق���اء، والرغبة في التمكن م���ن مقومات الحياة، 

والس���عي إلقامة التمدن والعمران، والتوق إلى االرتقاء 

والتق���دم، وتباينت في ما تنفرد ب���ه كل مجموعة من 

خصوصية عرقية ودينية وثقافية.

ر بأهمية ثقافة التس���امح والت���ي تعتبر اإلطار 
ّ
وذك

المجتمعي ال���ذي تتحرك م���ن خال���ه الديمقراطية، 

والمبدأ األس���اس الذي يحكم عاق���ات الناس بعضهم 

ببعض ف���ي المجتمع الديمقراطي عام���ة. ويقوم ذلك 

اإلطار بتوفي���ر األجواء المناس���بة للتفاعل الخاق بين 

أفراد الشعب ومؤسساتهم المجتمعية على أساس من 

االحترام المتبادل واالعتراف بحقوق متساوية وفرص 

متكافئة، ما يجع���ل العاقة بين الديمقراطية وثقافة 

التسامح عاقة وثيقة للغاية.

ورأى، أن سيادة ثقافة التسامح ال تعني التسامح مع 

اآلخرين حين يرتكبون األخط���اء فقط، بل تعني قبول 

اآلخرين كأفراد وجماع���ات وتجمعات بكل ما يحملونه 

م���ن أفكار مختلفة وما يؤمنون ب���ه من آراء متباينة وما 

يتبنون���ه من مواقف أيديولوجي���ة ومعتقدات دينية 

خاص���ة، محذرًا من فش���ل بعض التج���ارب االنتخابية 

ف���ي ال���دول العربية، باعتبارها وس���يلة لبن���اء تجارب 

ديمقراطية، بسبب غياب ثقافة التسامح.

لقاء تحضيري لالنتخابات 
التكميلية في نابلس

نابلس - "األيام": عقدت دائرة نابلس االنتخابية امس لقاء مع ممثلي القوائم 
االنتخابية، ومدراء الحملة االنتخابية في مكتب الدائرة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تحضيراتها لانتخابات التكميلية، التي ستجري 
في الرابع والعش���رين من الش���هر الجاري، حيث س���تعقد هذه االنتخابات في 
أربع هيئات محلية، وهي بيتا، وديرش���رف، وعوريف، وقريوت، فيما يوجد أربع 

هيئات أخرى فازت القوائم المتقدمة فيها بالتزكية.
وتضمن اللقاء الحديث عن مواضيع مختلفة تخص القوانين المتعلقة بالدعاية 
االنتخابية؛ كي يتس���نى لمدراء الحملة االنتخابية في جميع القوائم المرش���حة 
معرفة نظ���ام الدعاية االنتخابي���ة وضوابطها القانونية، وذل���ك للحد من حدوث 
الخروق القانونية ف���ي الفترة القانونية للدعاية االنتخابي���ة، والتي بدأت صباح 
العاشر من تشرين الثاني وتنتهي مساء الثالث والعشرين من نفس الشهر، كما 

تم الحديث عن إجراءات اعتماد وكاء القوائم، وكذلك سجل الناخبين النهائي.
وأوضح محمود المسيمي، منس���ق دائرة نابلس االنتخابية، أهمية عقد مثل 
هذا اللقاء خاصة وأنه يأتي في فترة الدعاية االنتخابية وأكد، في حديثه، على 
أهمية االلتزام في الفترة القانونية للدعاية االنتخابية، وكل ما يرتبط بها من 
ضوابط، من قبل القوائم المرش���حة، وذلك لضمان س���ير الفترة التكميلية من 

االنتخابات المحلية دون أية خروقات.
وتم توزيع النشرة الخاصة بأحكام الدعاية على الحضور باإلضافة إلى نشرة 
خاصة بإجراءات اعتماد الوكاء والمراقبين، وكذلك نص قانون انتخاب مجالس 
الهيئات المحلية، ونش���رة "سانت لوغي" التي تتحدث عن آلية توزيع المقاعد 
بع���د فرز نتائ���ج االقتراع، وأوضحت ري���م عامر، موظفة اإلج���راءات، ما يترتب 
قانونيًا على عدم االلت���زام بضوابط الدعاية االنتخابية، وكيفية متابعة دائرة 

نابلس لهذه الداعية.


