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محليات 14

اختتام دورة حول تصميم المقرر 
الدراسي في «القدس المفتوحة»

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - اختتمــت جامعــة القــدس 
المفتوحة امس، دورة تدريبية في تصميم المقرر الدراسي، 
شارك فيها 23 من أعضاء هيئة التدريس، وذلك تحت رعاية 
رئيــس الجامعة أ. د. يونس عمــرو، ونائب رئيس الجامعة 

للشؤون األكاديمية أ. د. سفيان كمال. 
وافتتح أ. د. كمال الدورة يوم السبت الماضي بكلمة نيابة 
عن أ. د. عمرو ذكر فيها أن دورة التصميم التعليمي، التي 
نظمت بإشــراف أ. عاشــور الكالوتي مدير دائــرة المناهج 
والمقررات الدراسية التابعة للشؤون األكاديمية، هدفت إلى 
تدريب أعضــاء هيئة التدريس على تصميم الكتب الالزمة 
للتعليم المفتوح وفق أحدث األساليب التي من شأنها إعانة 
الطلبة فــي «القدس المفتوحة» علــى التفاعل مع المادة 

معتمداً بالدرجة األولى على نفسه.
وتناولــت الــدورة مجاالت تدريبيــة متعددة مثــل تعريف 

التطوير والتصميم التعليمي وأهميته ومعاييره ونماذجه، 
ونظريات التعلم والتعليــم وعالقتها بالتصميم التعليمي، 
وتحليــل المحتوى التعليمــي، واألهــداف التعليمية، ودور 

التقويم التربوي في التصميم التعليمي
يشــار إلــى أن مدربــي الــدورة هم مــن طاقــم «القدس 
المفتوحة» من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التدريب هم 
د. مجدي زامل، ود. رندة النجدي، وأ. محمد أبو معيلق، وأ. 
صبــا فرحانة، وأ. رندة غنيم طوطح. وصممت خالل الدورة 
التي استمرت مدة 3 أيام وحدات دراسية من عدد من الكتب 
المعدة حديثاً كجزء من التدريب، ونوقشت هذه المشاريع 
في نهاية الدورة. وفي ختام الدورة يوم 23-6-2012 وزعت 
الشهادات على المشاركين. وأشارت أ. طوطح منسقة الدورة 
إلى أن هذه الدورة تعد مقدمة لورشــات أخرى تنصب على 

تجويد تصميم المقررات الدراسية.

المشاركون في الدورة خالل حفل االختتام

قلق وإحباط شبابي ووطني عارم من التسويف وميوعة التنفيذ

«الشبكة القاعدية بالضفة» تطلق مبادرة
 لتسريع المصالحة وحماس تمنع نشطاءها بغزة

ابو ليلى: مسؤولون في غزة يريدون ادارة االنقسام والحكومة واالنتخابات هما السبيل الى المصالحة

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

مركز «شمس» يدعو إلى دمج جريمة التعذيب في القوانين الوطنية
رام اهللا – الحيــاة الجديدة - دعا مركز إعالم حقوق 
اإلنسان والديمقراطية «شــمس» إلى ضرورة دمج 
جريمة التعذيب في القوانين الوطنية، وإلى ضرورة 
مراجعــة القوانيــن المطبقة، من أجــل ضمان عدم 
ارتكاب أفعــال التعذيب، وإلى ضرورة تنظيم دورات 
تدريبيــة لموظفــي تنفيــذ القانون. ورجــال األمن 
والقضــاة والمدعيــن واألطباء الشــرعيين والطاقم 
الطبــي الذي يتعامل مع المحتجزين حول الشــروط 
الــواردة فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وكيفية 
كشــف وتوثيق اآلثار الجســدية والنفسية للتعذيب 
وأنــواع أخرى مــن المعاملــة أو المعاقبة القاســية 
والالإنســانية والمهينة. والســعي في زيادة تطوير 
وتقوية التدريبات والبرامج التربوية من اجل ضمان 
أن جميع المســؤولين بما في ذلك مســؤولو تنفيذ 
األحكام واألمن ومسؤولو السجون على دراية بأحكام 

االتفاقية، واالتفاقيات الدولية ذات الصلة. 
جــاء ذلك في بيان صحفي أصدره مركز إعالم حقوق 

اإلنســان والديمقراطية «شــمس» أمس، لمناسبة 
اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 
المهينة. المعتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم 
المتحدة في قرارها 46/39 المؤرخ في 10 ديســمبر 

1984. والنافذ في حزيران في 26 /1987/6.
ر مركز «شمس» بأن حظر التعذيب يحظى بقيمة  وذكّ
القاعــدة اآلمرة، وعليه فإن الــدول مطالبة بااللتزام 
بمنــع التعذيــب والعقــاب عليه، من خــالل الوقاية 
منه،وهو المنهجية األساسية لمكافحة التعذيب،إن 
اعتبــار مبــدأ حظر التعذيــب باعتباره قاعــدة آمرة، 
يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم 
الحرب والجرائم ضد اإلنسانية،إذ يشكل هذا المبدأ 
عامالً آخر لمكافحة اإلفالت من العقاب والالمسؤولية 
لمرتكبي االنتهاكات الجســمانية لحقوق اإلنســان 
األساسية،كما أن القيمة اآلمرة لمبدأ الحظر تشكل 
دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، أال وهي قاعدة 

االختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل 
بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة.

والتعذيــب  القتــل  أعمــال  المركــز  وأدان  كمــا 
المنهجية،واألســاليب الالأخالقية التي يتعرض لها 
المعتقلــون الفلســطينيون على يد جنــود االحتالل 
اإلســرائيلي والمحققين، وحــاالت التمييز العنصري 
،والشعور باالستعالء اإلثني والعرقي والديني، الذي 
تمارســه دولة االحتالل بحق شعبنا، فدولة االحتالل 
اإلســرائيلي هــي الدولــة الوحيدة فــي العالم التي 
تشــرع التعذيب علنا تحت شــعار األمن،إن التمييز 
العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام 
فإنه سيتشــكل بالضرورة عامل محفز لتفشي أعمال 
التعذيب والمعاملة القاسية، الالإنسانية أو المهينة. 
ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي بالوقوف بحزم 
ضد هذه األعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ 
واألعراف اإلنسانية والعمل على تقديم المسؤولين 

عن ارتكابها إلى القضاء.

 مؤسسة «شباب البيرة» تؤكد أن مهرجان «البيرة 
الثاني» سيشهد مشاركة فنانين وفرق نوعية

البيــرة – الحياة الجديــدة - أكدت 
مؤسســة «شــباب البيــرة»، أن نخبة 
من الفنانين والفرق الفنية، ستشارك 
في فعاليات مهرجان «البيرة الثاني»، 
المقرر إقامته ما بين األول والثالث من 
الشــهر المقبل، تحــت رعاية الرئيس 
محمود عباس. وأوضحت المؤسســة 
في بيان صحافي، أن المهرجان الذي 
ســيقام برعايــة «روابــي»، وشــركة 
«الوطنية موبايل»، وبنك فلســطين، 
يمثــل نموذجــا فــي الشــراكة بين 
مؤسســات المجتمع المدني والقطاع 
الخــاص، علــى اعتبــار أن رعاية هذا 
الحدث يجمع بين مؤسسات وشركات 
مشــهود لهــا بتميزها فــي مجاالت 
عملهــا.  ونوهت إلى أنهــا بالتعاون 
مــع الجهــات ذات الصلــة وتحديــدا 
بلدية البيــرة وجمعية «أبناء البيرة»، 
قد باشــرت بتهيئة كافــة المتطلبات 
الالزمــة من أجل تنظيــم المهرجان، 
المقــرر أن تجري فعالياته في ســتاد 
الدولــي»، وأن يســتقطب  «البيــرة 
جمهــورا واســعا. وأكــدت أن برنامج 
المهرجــان وضــع بحيــث يســتجيب 
لتطلعات شــتى الفئــات، وبما يرضي 
مختلف األذواق. وبينت أنه سيشــارك 
في اليــوم األول للمهرجــان كل من 
فرق مجموعة «البيرة األولى الكشفية 
« إضافة إلى فرق «نوسيا» التابعتين 

و»أوف»،  و»زمــن»،  للمؤسســة،، 
و»ووشــاح»، حيث ســيتاح للجمهور 
االســتمتاع بأمســية تراثيــة تتداخل 
فيها اللوحات الراقصة التي سيؤديها 
أعضاء الفرق المشاركة. وأوضحت أنه 
سيحيي اليوم الثاني للمهرجان الفنان 
محمد بحور، المعروف بأغانيه الوطنية 
والتراثية مثل «نزلت ع البيدر»، حيث 
ســيطل علــى الجمهور مجــددا بعد 
غيــاب دام عدة أعوام. وأشــارت إلى 
أنه سيشــارك فــي األمســية الثانية 
للمهرجــان أيضــا، فرقتــا «أصايل» 
و»صمــود»، اللتــان ســتقدمان باقة 
مــن الرقصــات التي تعكــس عراقة 
التراث الفلســطيني. ولفتــت إلى أن 

األمســية الثالثة واألخيرة، ســتحييها 
الفنانــة الفلســطينية ميس شــلش 
الفنانة صاحبة الصوت العذب، وفرقة 
«فنونيات» التابعة لمحافظة رام اهللا 
والبيرة، والتي تشــارك للمرة الثانية 
في فعاليات المهرجان أســوة بفرقة 
«نوســيا» التابعة لمؤسســة «شباب 
البيــرة». وأكدت المؤسســة تطلعها 
إلى أن يشــكل المهرجــان حالة فنية 
وثقافية مميزة في مدينة البيرة خالل 
فصل الصيف، الذي يشهد توافد أبناء 
المدينة المغتربين إليها. وذكرت أن 
المهرجان مناسبة لالحتفاء بمغتربي 
المدينة، الذين ال يتورعون عن تقديم 

الدعم من أجل النهوض بالبيرة.

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة – نائل 
موسى - ســلم ناشطون في الشبكة 
طنــة  ا للمو بية  لشــبا ا يــة  عد لقا ا
واإلصالح، الكتل والقوائم البرلمانية 
بــرام اهللا، مذكرة تحــث النواب على 
االنخراط في جهود إنهاء االنقســام، 
وبكشــف معيقــات انجــاز المصالحة 
الوطنيــة للرأي العام، في وقت منعت 
حركة حماس نظراء لهم من االعتصام 
للغــرض ذاتــه أمــام مقــر المجلس 
التشــريعي بغزة بذريعة التخوف من 

القصف اإلسرائيلي.
وأظهر معتصمون شبان من الجنسين 
بــرام اهللا، وعبــر  التشــريعي  أمــام 
المذكرة، مدى قلق وإحباط الشــباب 
والشارع الوطني المتزايد إزاء الميوعة 
والتســويف، وإرجاء تشــكيل حكومة 
الوفاق االنتقالية ما اعتبرته الشــبكة 

تعثر المصالحة.
واتهم النائب قيــس عبد الكريم ابو 
ليلى وهو يتسلم المذكرة، مسؤولين 
من الدرجة األولى في القطاع بالسعي 
إلدارة االنقســام بــدل إنهائه، معبرا 
عن خشيته من ان تقود هذه العقلية 
المعطلة إلــى عملية مصالحة عقيمة 
وطويلة دون ان تفضي الى مصالحة 

على غرار عملية السالم.
واعتبر الناشط في الشبكة رمزي عودة 
خالل مراســم التســليم ان المذكرة 
حلقة ضمن مبادرة إلنهاء االنقســام 
قال انها تضمن تحركا شبابيا ميدانيا 
فــي الضفــة والقطــاع للضغط على 
مراكز صنع القرار بغية انجاز المصالحة 
على األرض دون ان يكشف عن طبيعة 

وزمان الفعاليات المتوقعة.
وقــال الناشــط احمد أبــو الهيجا ان 
مئــات النشــطاء قدموا مــن مختلف 
مدن الضفة الى بيت الشعب المغيب 
إلسماع صوت الشــباب والمؤسسات 
األهلية الفلسطينية بضرورة اإلسراع 
فــي تحقيــق المصالحــة واســتعادة 
الوحدة لمواجهة التحديات المصيرية 
التي تواجه القضية في ظل االعتداءات 
االحتاللية المتزايدة يوميا بحق شعبنا 

من قتل واعتقاالت وتهويد يومي.
وقــال ان الشــبكة التــي تضــم 20 
مؤسســة شــبابية أهلية فــي الضفة 
ونشاط سياسيين ومدنيين في القطاع 
سعت الى تنظيم اعتصام امام مقري 
التشــريعي برام اهللا وغــزة بالتزامن 
للتأكيــد على وإظهار وحــدة الوطن 
الجغرافية والديمغرافيــة وللمطالبة 

باستعادة وحدته السياسية.
وقالت الشــبكة ان الحراك الذي بدأه 
نشــطاؤها في الضفة, وشباب ناشط 

سياســيا ومدنيــا فــي القطــاع يأتي 
فــي إطار رســالة مفادها ان الشــباب 
فــي جناحي الوطن معــا يقفون أمام 
مسؤولياتهم الوطنية ولدعوة النواب 
التخــاذ خطــوات من شــأنها تفعيل 
عمليــة المصالحة بيــن حركتي فتح 

وحماس.
وحضــر االجتماع مســاعدا امين عام 
المجلس التشريعي لشؤون الجلسات 
نشأت القريوتي, وللشؤون القانونية 
جمــال الخطيــب حيــث قدمــا ايجازا 
عن دور ومهام المجلس التشــريعي 

المعطل والمغيب بسبب االنقسام.
وأكــد ابوليلــى خــالل االجتمــاع مع 
نشطاء الشبكة بمقر المجلس اإلداري 
على حــق الشــباب والمواطن عموما 
في االطالع على الحقائق دون مواربة 
او تزيــن بشــأن مســيرة المصالحة 
التــي طــال امدهــا. ولفت ابــو ليلى 
الى ان عمليــة المصالحة التي بدأت 
مطلع عــام 2009, توصــل حواراتها 
منذ أربع ســنوات ونيف وقع االطراف 
خاللها على اتفاق المصالحة في 4 ايار 
2011 وبعده وقعنا على أربع اتفاقيات 
لتحديد الخطــوات العملية والجداول 
الزمنية لتنفيذ اتفاق أيار الذي مضى 
عليه 14 شهرا دون إحراز تقدم جدي.

 واعــرب النائب ابو ليلى عن خشــيته 
علــى مصيــر المصالحــة وتطبيقها 
عمليــا وقــال: «نخشــى مثلكــم ان 
يتحول المسار إلى عملية دون تحقيق 
مصالحة أسوة بما يجري بشأن عملية 

السالم».
 وقال ابو ليلى وهو يخاطب الشــباب: 
بصراحة شديدة ان دور المواطن من 
كافــة الفئــات واألعمار هــو مواصلة 
الضغــط كــي ال يكــون حــظ هــذه 
المســيرة ومســتقبلها مثــل عملية 
الســالم حيث مزيــد مــن الخطوات 

العقيمة دون فعل.
ولفــت ابو ليلى فــي معرض الحديث 
عــن جديــة حمــاس إلــى تصريحات 
بدأت تســمع من القطــاع إضافة الى 
تحليالت ونقاشــات قــال انها عرضت 
في لقاءات رســمية مــع القوى بدأت 
تتحدث صراحة عن تعذر إمكانية إنهاء 
االنقســام وتطلب البحــث في كيفية 
إدارة االنقســام كي ال يقود ذلك إلى 
احتراب، وأردف.. الذي نســمعه اليوم 
بشكل مباشــر.. كنا نراه سابقا يجري 
تحت الطاولــة طيلة فتــرة الحوارات 

الجارية من اجل المصالحة. 
 ورأى ابــو ليلى في منع الشــباب من 
زيارة المجلس بغزة واالعتصام لحثه 
على إنهاء االنقســام في ســياق هذه 

التصريحات وليس بسبب التخوف من 
القصف اإلسرائيلي.

وقــال ان التصريحــات التــي صدرت 
مؤخــرا مــن اخــوة هــم فــي مواقع 
مســؤولية أولى في غزة غير مبشرة، 
وعبــرت عــن عقلية موجــودة وتابع، 
نحن حذرنــا منها منذ فتــرة طويلة، 
ومــن عقبــات غير معلنة، ســيما وان 
هناك جهات تعلن موافقتها الشكلية 
على االتفاقات وتعمل في الواقع على 

عرقلتها متى حان موعد التنفيذ.
 وندد في هذا الســياق بالتصريحات 
التــي قــال انها تقســم الشــعب الى 
إســالميين وعلمانييــن، وتقــول ان 
ال ســبيل النجــاز مصالحــة بينهمــا 
وتابــع.. وكأننا بصــدد االحتراب على 
واإليديولوجيــة  الفكريــة  خلفيتنــا 
والعقائديــة وكاننا لســنا في ســبيل 
النضال المشــترك من اجل الخالص 
من االحتالل وبنــاء دولة ديمقراطية 
تســمح لكل مواطنيها ان يعبروا عن 
آرائهم وعقائدهم وما يضمن قدرتهم 

جميعا.
 وشــدد على ان المنــاخ الديمقراطي 
القائم على أساس االعتراف بالتعددية 
وأســاس ان التبايــن فــي التوجهات 
الفكرية والعقائدية ال ينبغي ان يقود 
الى االنقسام، وانما ينبغي ان يشكل 
تعزيزا للوحدة على أساس ديمقراطي 
يستند الى قناعة المواطنين وصندوق 

االقتراع.
 ورأى ابــو ليلــى اننــا فــي األراضــي 
نتحكــم  ان  قــادرون  الفلســطينية 
صندوق االقتــراع اذا ما توفرت ارادة 
سياســية لذلك، معتقدا ان كثيرا من 
المماطلــة فيما يســمى بالمصالحة 
مردها الرغبة في تأجيل االســتحقاق 
االنتخابي التي هي ليست فقط ضرورة 
سياســية بل وأيضا حق لكل مواطن 
على كل النظام السياسي وعليه برمته 

ان يحترم هذا الحق. 
وأشاد في هذا الســياق بالدور الهام 
الذي لعبه الشــباب عبر تحركهم في 
آذار 2011 وتواصلــت وأثــرت علــى 
مراكــز القــرار لــدى جميــع األطراف 
وسرعت وسهلت وأوجبت توقيع اتفاق 
4 أيار بعد أسابيع قليلة من بدء الحراك 

الشبابي. 
 وقدر ان الشــعب الفلسطيني ربما 
اليوم هو على أبواب مرحلة مطالب 
فيها والشــباب خصوصــا بالتحرك 
لوضــع الجميع امام مســؤولياتهم 
ومــن اجــل انهــاء هــذه المماطلة 
والتــردد بل التنصل مــن موجبات 
المصالحة وان كنا قطعنا شوطا على 

هذا طريق إحرازها.
وقــال ابو ليلى انه لتحقيق المصالحة 
فانه ال يمكن الفصــل بين الحكومة 
إلجــراء  تحضــر  التــي  االنتقاليــة 
االنتخابات، محذرا من عواقب الحديث 
عن انتخابات دون تحديد وقت زمني 
محــدد لتنظيمهــا وقــال ان الحديث 
عــن انتقاليــة ينطوي علــى تناقض، 
وتابع: نحــن مع الربط بين الحكومة 
والتوافق وإصدار مرسوم رئاسي بشأن 
االنتخابــات وفي مدى زمني ال يتجاوز 
بضعة اشــهر وربما 3 اشــهر حســب 

القانون وشهر تحضير آخر.
ورفض ابو ليلى مساعي البعض لربط 
تقــدم المصالحة بتطــورات اقليمية 
وقــال: ان الحديث عــن انتظار نتائج 
االنتخابــات المصريــة وغيرهــا من 
التطورات في المنطقة هو مؤسف وهو 
بحد ذاته شــكل التنصل المعلن من 
المســؤولية الوطنية إزاء المصالحة، 
وتابع: من يقيم حساباته على قاعدة 
مــا يجري هنا وهناك خارج فلســطين 
ســيقوي موقعــه التفاوضــي هو في 
الواقــع ينظر الى المصالحة باعتبارها 
عملية تقاسم سلطات ومصلحة وهو 
أسوأ أشــكال المصالحة نحن ال نريد 
مصالحة تقوم على تقاسم النفوذ بل 
مصالحة تعود علــى المواطن وتعيد 
األمن واألمان ليكون الشعب من خالل 
االنتخابــات هو الحكــم والفيصل في 
كيفية إعادة بناء مؤسساتنا سواء في 

السلطة الوطنية او منظمة التحرير.
وأكد باســمه ومــن موقعه وباســم 
اغلــب الكتــل والقوائــم البرلمانيــة 
دعمه للمبادرة وقال: سنضع امكاناتنا 
وســننخرط في المبــادرة وخطواتها 
الالحقــة تحت قيادة الشــباب بهدف 
التأثير علــى مراكز صنــع القرار لكل 
القوى والفصائــل للخروج من المأزق 
ووضع حد للمماطلة والميوعة إلنهاء 

االنقسام.
عودة: حالة احباط تعتري الشباب

وعبر الناشــط رمزي عــودة في كلمة 
باسم المشــاركين عن حالة اإلحباط 
التي تعتري الشباب والشارع الوطني 
عموما إزاء المماطلة والتســويف غير 
المبرر فــي اتمام المصالحــة وانهاء 
إلى  االنقســام,ولوح بلجوء الشــباب 
مزيــد مــن الفعاليــات فــي الشــارع 
للضغــط علــى الفرقاء ودفــع عملية 

المصالحة قدما.
 وشكر عودة التشريعي باسم الشبكة 
التــي تهتم بتعزيز االنتمــاء الوطني 
والهوية لدى الشــباب وقال ان إنهاء 
االنقســام هو ابــرز المبــادرات التي 

تعكف عليها الشــبكة، وان استهلتها 
بوقفة أمــام التشــريعي ولقاء الكتل 
البرلمانيــة كمقدمــة لمجموعة من 
الفعاليات في الضفة والقطاع لتوليد 
حالــة مــن الحــراك المجتمعــي ضد 

االنقسام ومع المصالحة الوطنية.
 وقال ان التصريحات الدائمة عن قرب 
تشــكيل حكومة الوفــاق وبدء تنفيذ 
اتفــاق المصالحــة دون إحــراز تقدم 
عملي ملموس وترافقها مع تصريحات 
مصدرها غزة تدعو إلى التريث بانتظار 
نتائــج االنتخابات المصرية ومجريات 
األحداث في المنطقة أمر غير مطمئن 
ويبعــث علــى القلق مــا يتطلب من 
القيادة مصارحة شــعبها حول حقيقة 
ما يجري بكل صراحة وشفافية حول ما 
يجري في القاهرة بشأن تقدم عملية 
المصالحة وهــل هناك عودة للوحدة 

ام مجرد تخدير للشعب.
 واعــرب عودة عــن االســف ازاء منع 
النشطاء في القطاع من زيارة المجلس 
في غزة واعتبره امرا سلبيا للغاية وال 
يبشر بخير وان تذرع حماس بالقصف 
اإلسرائيلي، الذي نحن جميعا ندينه، 

ال يغير من الحقيقة في شيء.
وقالــت الشــبكة القاعدية الشــبابية 
للمواطنــة واإلصالح انها خرجت من 
اجل تحريك ملــف المصالحة وليعلن 
نشــطاؤها رغم االنقســام والتشرذم 
ان الوطن وحدة جغرافية وديمغرافية 
واحــدة وانــه آن األوان لطي صفحة 

السواد من تاريخنا
وســلم المشــاركون النائب ابو ليلى 
ضمن مبادرة الشــبكة رسالة تطالب 
النواب بكشــف الحقائق أمــام الرأي 
إزاء  بــكل شــفافية ونزاهــة  العــام 
الخطــوات التي قطعتهــا المصالحة 
وأسباب تعثرها والدعوة الى استجواب 
مسؤولي ملف التفاوض حول المراحل 

التي قطعتها.
وتطالب الرسالةتحديد واإلعالن عن 
موعــد محدد إلنهاء ملــف المصالحة 
تلتزم به ســائر األطراف وبما يضمن 
إنهاء االنقســام وتحقيــق المصالحة 
والوحــدة وقيام النواب بمســاعي مع 
مختلــف الفصائــل لتعزيــز مســاعي 
حــدة  وتخفيــف  الوطنيــة  الوحــدة 
التوتروالبدء إجراءات االنتخابات على 
كافة المستويات وبما يضمن العودة 

للحياة الديمقراطية.
الثغــرات  ان  الرســالة..  فــي  وجــاء 
المستمرة في مساعي الوحدة وإعالن 
حكومــة التوافــق الوطنــي ادت الى 
ســيادة مشــاعر اإلحباط في الشارع 
الفلســطيني وعطلــت قدرتــه علــى 
مواجهــة االحتالل وتحقيــق أولويات 
التنمية في وقت ال يعرف فيه الشارع 
األســباب والدوافــع الحقيقيــة التي 
تعطل المصالحة ما زاد من االحتقان 

ومشاعر اإلحباط الشعبي.
واكــدت علــى ان الوحــدة الوطنيــة 
الفلسطيني  مســؤولية كل الشــعب 
قوى وأفراد وســلطات وأطر ونقابات 
وعلى الجميع النهوض بمســؤولياته 

إلنهاء االنقسام. 


