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االسير يوسف منر بحاجة لعمليات جراحية
 وادارة السجون ترفض عالجه   

جنني – تقرير علي سمودي - في سجن "جلبوع " يقبع االسير 
يوسف منر ابو قنديل  )22 عاما ( وسط معاناة صعبة وقاسية 
خالل  مرتني  به  اصيب  ال��ذي  االسرائيلي  الرصاص  اث��ار  بسبب 
انتفاضة االقصى والذي يؤثر على صحته بينما ال يتلقى العالج 
ووسط عجز مؤسسات   ، السجون عالجه  ادارة  وترفض  املناسب  
حقوق االنسان عن مساعدته وتأمني عالجه ، فإن حكاية يوسف 
تعتبر امتدادا ملسلسل العذاب لعائلته  فعلى مدار السنوات العشر 
املاضية لم ميض يوم في حياة عائلة قنديل في مخيم جنني دون 
معاناة ، وتقول والدته فتحية ) 55 عاما ( التي اعتقلت ايضا عام 
1993 وحوكمت بالسجن 4 سنوات " منذ االنتفاضة االولى ونحن 
 15 سن  في  اعتقل  محمد  فأخي  االحتالل  وتعسف  ظلم  نعيش 
عاما بتهمة االنتماء ملجموعات الفهد االسود التابعة حلركة فتح 
وتنفيذ عملية فدائية وعلى مدار 21 عاما شطب االحتالل اسمه 
من كل الصفقات واالفراجات وامضى في سجنه اكثر مما عاش في 
منزله وبني اسرته ، ونحن نصلي ليل نهار حلريته واتامل ان يجتمع 
شمله مع ابني يوسف الذي لم يلتق به طوال حياته ولم يعرفه 

سوى من الصور وحكاياتنا عنه" ،
وتضيف " وكذلك في انتفاضة االقصى بدأت قوات االحتالل 
اغتيال وقاد  ال��ذي جنا من ع��دة محاوالت  اخ��ي ع��الء  مبالحقة 
كتائب شهداء االقصى حتى اغتالوه في ريعان الشباب تاركا خلفه 
طفله الوحيد زياد وبني حزننا على رحيله واغتيال ابني فداء 
فإن املؤلم انه في بعض السنوات كان االحتالل يعتقل كل ابنائي 
وقضيت اياما طويلة على بوابات السجون لم تنته حتى اليوم 
الن يوسف ال زال في السجون يتعرض للعقاب واحلرمان من العالج 
ومنع كل اشقائه من زيارته ، فاالحتالل يرفض منحهم التصاريح 

النهم اسرى سابقني ".

يوسف املناضل 
االسيرة احملررة هنادي شقيقة يوسف تقود اليوم حملة واسعة 
للمطالبة بعالج شقيقها وانقاذ حياته ، فتشارك في االعتصامات 
واملسيرات دون ان تتوقف عن  قرع كافة االبواب الثارة قضيته 
والضغط على ادارة السجون لعالجه  ،وتقول " منذ صغره تأثر 
، نشأ وعاش  يوسف مبا تعرضت له عائلته من قمع واستهداف 
وشاهد اعتقال خاله محمد الصباغ احد عمداء احلركة االسيرة 
احملكوم  بالسجن مدى احلياة ، واغتيال خاله  قائد  كتائب شهداء 
االقصى فقرر ان يسير على خطاهم لينال نصيبه من االستهداف 
تارة باالصابة واخرى باملالحقة انتهاء بالسجن الذي يقضي فيه 
محكوميته البالغة مدى احلياة وليتجرع احلزن وااللم باغتيال 
شقيقه فداء الذي حرم من رؤيته منذ اعتقاله ولم يتمكن من 

وداعه عقب استشهاده ". 
وتضيف " شارك يوسف في انتفاضة االقصى ومقاومة االحتالل 
، وخالل املواجهات في مخيم جنني في شهر تشرين االول عام 2002 
اصيب بعيار ناري في الصدر ، وجنا من املوت بأعجوبة الن الرصاصة 
ادت الى تقسيم الكبد جلزئني وكانت الرصاصة قريبة من القلب 
واالن هي مستقرة في الرئة ولم يتمكن االطباء من ازالتها النها 
تؤدي لشلل ، جنا اخي ولكنه اصيب مبضاعفات واالم جعلته غير 

قادرة على القيام بأي عمل ".

مسيرة التضحية .. 
رغم تأثره باالصابة ، واصل يوسف  مسيرته ، فالتحق بكتائب 
"شهداء االقصى "، وتقول احملررة هنادي "دوما كان يتمنى ان يكون 
مقاتال الى جانب خاله القائد عالء الصباغ الذي اثر فيه اغتيال 
االحتالل له في 26-11-2002 ، وقد ارتبط بعالقة وطيدة مع رفيق 
دربه الشهيد خالد احلاوي الذي قاد الكتائب في تلك املرحلة ، وكان 

يوسف حريصا على العمل بسرية تامة  " . 

ملنزل  احل��اوي  مع  يوسف  وص��ل    2004-7-5 في   "  : وتضيف 
االخير في احلي الشرقي في مدينة  جنني لزيارة والدته التي لم 
يتمكن من مشاهدتها منذ فترة بسبب اشتداد الهجمة االسرائيلية 
املنزل تسللت  تواجدهما في  والتهديد بتصفيته وخالل  بحقه 
املدينة  داه��م��ت  حتى  وحاصرتها  للمنطقة  اخل��اص��ة  ال��وح��دات 
عنيفة  معركة  واندلعت   ، بالطائرات  معززة  الدبابات  عشرات 
ورفض خالد االستسالم وقاوم حتى استشهد في حضن والدته ، 
واصيب اخي يوسف خالل تصديه جلنود االحتالل بعدة اعيرة 
نارية في يديه االثنتني وقدميه ، تركت قوات االحتالل خالد 
جثة بعدما اصيب بعدة اعيرة نارية واختطفت يوسف لنعيش 

اياما عصيبة لعدم معرفتنا مصيره ".
وتقول هنادي " بعد فترة وعندما انتهى من يوسف متكنا من 
ادت  التي  االصابة  بسبب  وقاسية  صعبة  حالته  وكانت  زيارته 
الصابته بشلل في يده اليسرى وتشوهات في اصابع يده اليمنى 
، ورفضت سلطات االحتالل االفراج عن يوسف رغم تدهور حالته 
الصحية وبقي حتت العمليات لفترة طويلة ونقل بعدها ملستشفى 
لم  النتيجة  ولكن   ، جراحية  عمليات  عدة  له  واجريت  الرملة 
تتغير بقي  يعاني من ألم في يده اليسرى و تشوهات في اصابعه 
في اليد اليمنى ورفضوا السماح له باالقامة في املستشفى ملواصلة 
العالج الذي توقف ، ثم حوكم بالسجن مدى احلياة بتهمة االنتماء 

لكتائب شهداء االقصى والضلوع بعمليات فدائية.

كل العائلة في السجن 
خالل حديثها عن شقيقها ، لم تنس هنادي جتربتها املريرة في 
االعتقال ، وتقول " وسط قلق ومعاناة اسرتنا بسبب وضع يوسف  
داهمت قوات االحتالل بعد عشرة ايام  منزلنا واعتقلوني  فجر 
2004/7/15  وخضعت للتحقيق القاسي ملدة شهرين ثم حوكمت 
بالسجن ملدة عام ونصف  بتهمة االنتماء لكتائب شهداء  االقصى 

ومساعدة مطلوبني ".
 " وتقول هنادي   ، للعائلة  االسرائيلي  االستهداف  لم يتوقف 
صبرت عائلتي في مواجهة هذه الظروف العصيبة وبينما كنت 
اقبع في سجن هشارون واخي يوسف يتنقل من سجن الخر اعتقلوا 
اخي سيف ولم يكن ذلك االعتقال االول ، ففي عام 2002 اعتقل 
اداري��ا ملدة 8 شهور ،  وفي اعتقاله الثاني حوكم بالسجن ملدة 6 
سنوات ، اما شقيقي  محمد فاعتقل في 11-12 -2004  وقضى 
عامني في السجن وافرج عنه "، وتتذكر احملررة هنادي توالي املآسي 
على عائلتها والتي كان اكثرها ماساوية اغتيال شقيقها فداء في 
4-7-2006 ، وتقول " كان فداء قد تعرض لالعتقال خالل انتفاضة 
االقصى وخالل  انخرط في كتائب  االف��راج عنه  االقصى وعقب 
كمني  في  استشهد  اليوم  ذل��ك  في  املخيم  في  لالحتالل  عملية 
احلزن  رسم  عن  يتوقف  لم  االحتالل  ولكن   ، اخلاصة  للوحدات 
وااللم لدى عائلتنا واهالي املخيم فخالل بيت عزاء اخي في مقر 
اللجنة الشعبية في املخيم اقتحمت الوحدات اخلاصة بيت العزاء 
واطلقت النار على املعزين مما ادى الستشهاد ثالثة شبان واصابة 
العشرات واعتقال اخرين كان بينهم اخي معني الذي قضى عاما 
واحدا  في السجن وامين الذي اصيب بعيار ناري في قدمه اثناء 

االقتحام واعتقل وحوكم بالسجن الفعلي ملدة  26 شهرا ".
وكل  وشقيقها  ان يحظى خالها  هنادي  احمل��ررة  تتأمل  ومثلما 
االسيرات واالسرى بنفس نصيبها من احلرية ، فإنها دعت لضرورة 
والضغط  املرضى  ومتابعة  مسؤولياتها  الدولية  املؤسسات  حتمل 
اسرائيل  ال���زام  ويجب  دول��ي  ق��ان��ون  هناك   " وق��ال��ت   ، لعالجهم 
 ، البطيء  وامل��وت  وامل��اء  املرضى ليس باالكمول  بتطبيقه وع��الج 
فكل حلظة الم في السجن تساوي العمر بأكمله فأملي انقاذ اخي 

واملرضى وتوفير العالج لهم حتى تتحقق حريتهم ".

اعتقال االسير محمود عبد الرحمن 
ينغص فرحته وزوجته مبولودتهما األولى

جنني –علي سمودي  - اغرورقت بالدموع عينا املواطنة امل زياد وهي تنجب طفلتها االولى 
اماني في غياب والدها محمود ابراهيم عبد الرحمن القابع في سجن مجدو االسرائيلي لتتحول 
حلظة الفرح بباكورة ابنائها حلزن والم ال يختلف كثيرا عن االجواء التي سادت عقب زواجها، 
فقوات االحتالل نغصت عليها فرحة الزفاف باعتقال زوجها وانتزعته من منزله واقتادته الى 
السجون قبل ان يعيش حلظات الفرح التي حرمه االحتالل منها لسنوات طويلة بسبب مالحقته 

منذ اندالع انتفاضة االقصى.
ورغم اجتماع االهل واالحبة حولها في حلظات املخاض للتخفيف عنها ومواساتها في اكثر 
اللحظات صعوبة والتي حتتاج فيها املراة لزوجها  اال انها شعرت باحلزن وااللم، وقالت: "ال شيء 
يغني عن الزوج وكنت امتنى ان يكون محمود جلانبي يخفف عني ويرفع معنوياتي ويشاركني 
الفرحة التي ينتظرها كل زوجني"، واضافت: "ولكن طوال تلك اللحظات لم تغب عن ذاكرتي 
صورة اعتقال محمود عندما داهمت قوات االحتالل منزلنا بعد زواجنا انتزعوه وقيدوه واعتقلوه 

للسجن رافضني االفراج عنه رغم انكاره للتهم املنسوبة اليه".
اعتقال تعسفي 

وقالت زياد: "طوال فترة احلمل كنت امتنى ان يفرج عن زوجي ويعود ملنزلنا الذي تسكنه 
االالم واالحزان منذ اعتقاله ليشاركني هذه الرحلة خاصة وانها املرة االولى التي سنرزق فيها 
مبولود وغياب محمود واعتقاله كان اكثر قساوة وتاثيرا من االالم ومشاكل احلمل ورحلة العذاب 
على بوابات السجون واحملاكم لزيارته ومتابعة قضيته خاصة وان قوات االحتالل رفضت طلبات 

محاميه املتكررة لالفراج عنه الن اعتقاله غير قانوني".
واضافت: "كان محمود مطلوبا لقوات االحتالل عقب اندالع انتفاضة االقصى ورغم العفو عنه 
اعتقلته قوات االحتالل ومازالت تخضعه لالعتقال التعسفي غير القانوني. وبينما كان محمود 
شديد التاثر بسبب عدم قدرته على التواجد جلانبي خاصة مع اقتراب موعد الوالدة وكان في 

كل زيارة يرفع معنوياتي ويشد ازري ويشاركني االمنية بان يتحرر من سجنه قبل والدتي" .
آالم السجن 

وحرم االحتالل محمود وزوجته من اللحظة التي انتظروها طويال كما تقول: "عندما داهمتها 
االالم املخاض يوم اجلمعة ورزقت بالطفلة التي اسمتها اماني  تلبية لرغبة زوجها االسير لتكون 

بشرى المنية اجتماع الشمل بوالدها".
واضفات: "كان تاثير اعتقال زوجي ووقعه اكثر وطاة والم واشد قساوة من االم املخاض والوالدة 
ولكني صبرت وحتملت وضممت مولدتي لصدري التي ولدت وانا اردد الدعاء لله تعالى ان تكون 
والدتها بشرى وامل بتحقق اللقاء والفرج لزوجي الذي بال شك يشعر بنفس طعم احلزن ومرارة 
االلم التي جترعتها واسرته باعتقاله وغيابه". وتابعت: "ففرحتنا ستبقى منقوصة ولن تكتمل اال 
بتحرر محمود  الذي يفرض عليه االحتالل ان يشاهد اول ابنائه من خالل الصورة التي ستحملها 

له والدتها في اول زيارة والتي ستكون قاسية جدا عليها".
ورغم حزنها فان الوالدة اجلدة وزعت احللوى ابتهاجا بوالدة حفيدتها التي ضمتها لصدرها 
وهي تقول: "لن يحرمنا االحتالل الفرحة بحفيدتي التي تولد فينا االمل بتحرر محمود كنت 
امتنى ان يكون مع زوجته ليبشرنا بباكورة ابنائه ولكن االحتالل غيبه وحرمنا منه كما حرمنا 
فرحة زفافه"، واضافت: "ما يؤملني انني لن امتكن في زيارتي من حمل طفلته ليشاهدها وان اولى 
زياراتها خالل االسابيع القادمة ستكون للسجن لزيارة والدها الذي لن يتمكن من الفرح بعناقها 

وضمها لصدرها الن الزيارات جتري عبر زجاج بالستيكي ال ميكننا حتى من مالمسة يديه ".
وتكمل: "انها صورة ماساوية حزينة ومؤملة فاي شريعة او قانون يجيز ما متارسه اسرائيل بحقنا 
ان يحرم االب ابنه وان ينتظر لفترة طويلة حتى يتسنى له مشاهدته، انني اموت كل حلظة مليون 
مرة كلما اسمعهم يقولون ان املرة االولى التي سيشاهد فيها محمود ابنته ستكون بالصورة وادعو الله 

ان يفرج كربه وكل االسرى ليعودوا ملنازلهم واسرهم ويجتمع الشمل بال سجون وقضبان وقيود".

مركز "شمس" يختتم سلسلة من 
اللقاءات حول "الدميقراطية واملواطنة" 

إعالم  م��رك��ز  اختتم   � س��م��ودي  علي   � جنني 
حقوق اإلنسان والدميقراطية "شمس" سلسلة 
من اللقاءات في عدد من احملافظات تناولت في 
مجملها موضوعات في الدميقراطية واملواطنة، 
وتأتي هذه اللقاءات ضمن نشاطات مشروع تعزيز 
لطلبة  املدنية  والثقافة  الدميقراطية  مفاهيم 
كليات الشريعة في اجلامعات الفلسطينية بدعم  
الدميقراطي  ال��وط��ن��ي  ال��ص��ن��دوق  م��ن  ومت��وي��ل 
ال��ش��ب��اب في  ل���دى  ال���وع���ي  رف���ع  ب��ه��دف   NED

موضوعات الدميقراطية واملدنيات.  

اإلعالن العاملي للدميقراطية.                                                     
وعقد املركز لقاء لطلبة من جامعة القدس 
للدميقراطية  العاملي  اإلعالن  حول  املفتوحة 
الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
دورتها  ف��ي   7/62/A/RES رق���م:  ق��راره��ا  ف��ي 
تبناه  وال���ذي   ،2007 سنة  وال��س��ت��ني  الثانية 
دورت���ه احلادية  ف��ي  ال��دول��ي  البرملاني  االحت���اد 
أيلول  شهر  ف��ي  املنعقدة  امل��ائ��ة  بعد  والستني 

1997 بالقاهرة.
وقال املدرب ناصر أبو مطر يتمثل الغرض 
األس����اس����ي م���ن اإلع������الن ه���و ت��ش��ج��ي��ع األخ���ذ 
بالدميقراطية في كافة أنحاء العالم من خالل 
وتعزيز  توطيد  إلى  الرامية  املساعدة  تقدمي 
املؤسسات الدميقراطية وتيسير األخذ باحلكم 
ليست  الدميقراطية  إن  وق��ال  الدميقراطي، 

حكرًا على بلد بعينه أو منطقة بعينها. 
املواطنة   ح��ول  ك��ان  فقد  الثاني  اللقاء  أم��ا 
املركز  عقده  وال��ذي  الدميقراطية  النظم  في 
في كلية الدعوة اإلسالمية – قلقيلية حيث 
تناول الباحث عماد موسى املواطنة  في النظم 
الدميقراطية وقال ان املواطنة هي اإلمكانية 
واملساواة  القانون  سيادة  لتكريس  الوحيدة 
األدن��ى من احلقوق، ومن  أمامه وملمارسة احلد 
ض��م��ن ذل���ك امل��ط��ال��ب��ة ب��احل��ق��وق. وب��ن��اء على 
ذلك، فاملواطنة الدميقراطية هي مسار اندماج 
أكبر قدر ممكن  املواطنني لتحقيق  لتطلعات 
من حاجاتهم األساسية وإلغاء هاجس األنظمة 

السياسية في احلفاظ على االستقرار.
أما اللقاء الثالث فقد تناول أشكال النظم 
كلية  م��ن  لطلبة  عقد  وال���ذي  الدميقراطية 
رام  مدينة  ف��ي  اخلليل  جامعة  م��ن  الشريعة 
إلى  ال��دي��ك،  بشار  امل���درب  ال��ل��ه، حيث تطرق 
ان��ه باإلمكان  وق��ال  امل��ب��اش��رة.    الدميقراطية 
دميقراطيات  إل���ى  ال��دمي��ق��راط��ي��ات  تقسيم 
ليبرالية )حرة( وغير ليبرالية )غير حرة(. 
أشكال  من  شكل  الليبرالية  فالدميقراطيات 
احلاكمة  السلطة  فيها  ت��ك��ون  الدميقراطية 

خاضعة لسلطة القانون ومبدأ فصل السلطات، 
للمواطنني)وبالتالي  الدولة  دستور  ويضمن 

لألقليات أيضا( حقوقًا ال ميكن انتهاكها. 
)غير  الليبرالية  غير  الدميقراطية  أم��ا 
الدميقراطية ال  أشكال  احلرة( فهي شكل من 
النواب  م��ن سلطات  ح���دود حت��د  فيها  ت��وج��د 

املنتخبني ليحكموا كيفما شاءوا.

التوصيات
وأوصى املشاركون في اللقاءات بضرورة جعل 
ثقافة  وإشاعة  املواطنة  وروح  الدميقراطية 
حقوق وواجبات اإلنسان خير حتصني للمجتمع 
من نزعات التطرف، وحترير الطاقات الكفيلة 
بجعل الفلسطينيني قاطبة في انسجام تام مع 
تطلعات وطنهم ورفع ما يواجهه، من حتديات 
استقالل  مبدأ  وباعتبار  وخارجية  داخلية 
القضاء، قاعدة دميقراطية لكفالة حسن سير 
العدالة وضمانا لدستوريته، ولسيادة القانون 
الظروف  جميع  ف��ي  أم��ام��ه  اجلميع  وم��س��اواة 
واألحوال ،وضرورة السعي إلقامة دولة مدنية 
تعزيز  اإلن��س��ان،  دمي��ق��راط��ي��ة حتمي ح��ق��وق 
املساواة والكرامة للجميع وتعزز ثقافة املواطنة 

والعدالة االجتماعية. 

الشباب الفلسطيني يدعو إلنهاء االنقسام السياسي 
واجراء االنتخابات التشريعية في الضفة و القطاع

شبكة  عقدت   - ب��ن��ورة  –ناصر  حل��م  بيت 
للمواطنة  ال��ش��ب��اب��ي��ة  ال��ق��اع��دي��ة  امل��ؤس��س��ات 
"ال�����وداد"  م��ع جمعية  ب��ال��ت��ع��اون  اإلص����الح  و 
، لقاء جمع  للتأهيل في قطاع غزة  اخليرية 
ب���ني م��ج��م��وع��ة م���ن ال��ش��ب��اب ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي و 
املؤسسات الشبابية في كل من الضفة الغربية 
في  كونفرنس"  "الفيديو  عبر  غ��زة  قطاع  و 
بيت  جامعة  في  املرئيات  و  الصوتيات  قاعة 
حلم ، بهدف الوصول الى حالة من التشبيك 
املؤسسات  و  الشباب  ب��ني  الفعال  ال��ت��واص��ل  و 
الشبابية وكسر حالة االنقسام و االنفصال بني 
شطري الوطن و رفع صوت الشباب والوصول الى 
خلق  و  تطلعاتهم  و  احتياجاتهم  و  مطالبهم 
بضرورة  الفئات  ه��ذه  ل��دى  ال��وع��ي  م��ن  حالة 
احلفاظ على الروابط االجتماعية و الوطنية 
بني  الفرقة  و  االنقسام  ثقافة  تكريس  وعدم 

ابناء الوطن الواحد.
ال��ل��ق��اء ، ب��ح��ض��ور م��ج��م��وع��ة من  و ع��ق��د 
املؤسسات  شبكة  اعضاء  الشبابية  املؤسسات 
الضفة  ف��ي  االص���الح  و  للمواطنة  القاعدية 
الغربية و مجموعة اخرى من املؤسسات االهلية 
الشباب  من  مجموعة  بحضور  غزة  قطاع  من 

الفلسطيني الناشط اجتماعيا و سياسيا . 
اوراق  م��ن  مجموعة  تقدمي  اللقاء  وتخلل 
 ، و قطاع غ��زة  الضفة  ب��ني  م��ا  م��وزع��ة  العمل 
وافتتح بالسالم الوطني الفلسطيني والوقوف 
دقيقة صمت على ارواح الشهداء ،تال ذلك كلمة 
التنفيذي  املدير  رمزي عودة  قدمها  ترحيب 
بالترحيب  استهلها  الطلبة  ملتقى  ملؤسسة 
باحلضور ، مشيرا الى اهمية هذا اللقاء في مد 
جسور التواصل و اللحمة الوطنية بني شطري 

الوطن في ظل االنقسام احلاصل .  
الى  اللقاء يهدف  ه��ذا  ان   ، كما بني ع��ودة 
سياسية  ابعاد  ذات  شبابية  قضايا  مناقشة 
وط��ن��ي��ة واج��ت��م��اع��ي��ة ل��ه��ا اث��ره��ا ع��ل��ى الواقع 
املعيشي للشباب الفلسطيني في ظل الظروف 

الصعبة التي متر بها االراضي احملتلة. 

ب���دوره ال��ق��ى امي��ن اب��و ك��رمي ع��ن جمعية 
"الوداد" اخليرية للتأهيل في قطاع غزة اجلهة 
 ، باحلضور  فيها  رحب  كلمة   ، للقاء   املنظمة 
يعبر عن  وان��ه  اللقاء  ه��ذا  اهمية  ال��ى  واش���ار 
الشعور العالي باالنتماء و اللحمة الوطنية بني 
شطري الوطن وان سياسة احلصار التي يفرضها 
االحتالل االسرائيلي و االنقسام السياسي و ما 
خلفه من تباعد اجتماعي و سياسي بني الضفة 
و غزة لن يقتل احللم و االرادة لدى ابناء شعبنا 
السعي  و  الوطنية  الوحدة  عن  دوما  بالبحث 
دون  او عقبات حتول  اي حواجز  لتجاوز  دوما 
وننتمي  واح��د  شعب  ابناء  اننا  على  التأكيد 
لقضية وطنية مقدسة ال نحققها اال بوحدتنا 

ومتاسكنا الوطني. 
اوراق عمل ....

قبل  م��ن  العمل  اوراق  ق��دم��ت  ذل��ك  عقب 
ابتدأها  اللقاء  في  املشاركة  املؤسسات  ممثلي 
عالء حاليقة عن مؤسسة "بياالرا" بتقدمي 
حملة موجزة وتعريفية حول شبكة املؤسسات 
ورسالتها  اهدافها  واه��م  الشبابية  القاعدية 
وابرز االجنازات التي عملت على حتقيقها ، كما 
الفلسطيني  الشباب  وثيقة صوت  الى  تطرق 
وبأبرز  بها  معرفا  اللقاء  ن��ق��اش  م��ح��ور  كونها 
نتائجها والغرض احلقيقي من اعدادها كونها 
عبرت بكافة نتائجها عن تطلعات واحتياجات 
القطاع الشبابي الفلسطيني في اراضي الضفة 
الغربية ومثلت القضايا املطلبية االساسية لهم 
و املتمثلة في العمل و البطالة، التعليم، الصحة 

واملشاركة السياسية و االجتماعية . 
تبع ذلك ورقة اخرى قدمتها دينا فرعون 
 ، اخليرية  املستقبل  بناة  ملتقى  عن جمعية 
حول املشاركة السياسية للشباب الفلسطيني 
وما حملته وثيقة صوت الشباب الفلسطيني 
من نتائج و توصيات خرجت بها هذه الوثيقة 
االمل  خيبة  و  ال��ف��ج��وة  م���دى  بينت  ال��ت��ي  و 
التي يعيشها الشباب الفلسطيني في الضفة 
من  وحرمانهم  دوره��م  تهميش  ج��راء  الغربية 

التمثيل املستحق لهم ضمن االطر القيادية و 
شغل املواقع الريادية في االحزاب السياسية 
الوطنية  ل��ل��س��ل��ط��ة  ال��رس��م��ي��ة  امل���ؤس���س���ات  و 

الفلسطينية. 
بدوره تقدم محمد رومي بورقة عمل حول 
في  الفلسطيني  للشباب  السياسية  املشاركة 
االن��ت��خ��اب��ات احمل��ل��ي��ة االخ��ي��رة امل��ن��ع��ق��دة في 
الضفة الغربية ، مشيرا الى ان هذه االنتخابات 
كانت استحقاق وطني و ان تعطيل عمل جلنة 
االن��ت��خ��اب��ات امل��رك��زي��ة ف��ي ق��ط��اع غ��زة وربط 
السياسية  ب��امل��ن��اورات  االنتخابات  استحقاق 
كبير  بشكل  يضر  امن��ا  السياسي  االنقسام  و 
بكافة املواطنني و حقوقهم في انتخاب هيئات 

متثيلية لهم.

تداعيات االنقسام ....
دي��اب عن جمعية  نبيل  تقدم  من جهته 
، بورقة عمل  االغاثة الطبية في قطاع غزة 
على  ت��داع��ي��ات��ه  و  السياسي  االن��ق��س��ام  ح��ول 
هذا  وان  الفلسطينية  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ق��ض��ي��ة 
االنقسام ما زال يؤثر بعمق في مختلف جوانب 
حياتنا اليومية ، وانه عطل ما عطله من فرص 
حتقيق مصالح شعبنا و ساهم بشكل رئيسي في 
زيادة معاناة الناس و دفع االحتالل الستغالله 
و مت��ري��ر م��ؤام��رات��ه االن��ف��ص��ال��ي��ة س��ي��اس��ي��ا و 
ميعن  ك��ي  كبيرة  ف��رص��ة  اع��ط��اه  و  جغرافيا 
التمييز  و  املعاناة  من  صنوفا  شعبنا  ب��اذاق��ة 
لواقعنا  مت��ت  ال  مفاهيم  ع��زز  و   ، العنصري 

بأية صلة كانت.
بدورها قدمت وسام جودة عن مركز شؤون 
املرأة في قطاع غزة ، ورقة عمل حول االنقسام 
السياسي و تداعياته على املشاركة السياسية 
الشباب  ان  الى  واش��ارت  الفلسطيني  للشباب 
تارة  م���زدوج���ًا  تهميشا  ي��ع��ان��ي  الفلسطيني 
بوصفهم جزء من الشعب الفلسطيني الرازح 
للحريات  قامع  استيطاني  احتالل  نير  حتت 
اجتماعية  فئة  بوصفهم  وت��ارة   ، احلقوق  او 
كبيرا،  اهتماما  ايالئهم  يتم  ال  مجتمع  ف��ى 
يقع  صعوبات  من  مجتمعنا  في  يعانون  كما 
ع��ل��ى رأس��ه��ا ن��ق��ص االه��ت��م��ام ب��ال��ش��ب��اب لدى 
ومؤسسات  السياسية  واالح���زاب  احلكومتني 

املجتمع املدنى.
وم����ع اخ��ت��ت��ام ال��ل��ق��اء ف��ت��ح ب����اب تقدمي 
املشاركني  قبل  من  التوصيات  و  االقتراحات 

والتي تركزت حول النقاط التالية:
اوال: ضرورة اجراء االنتخابات التشريعية 
ف���ي ك���ل م���ن ال��ض��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة و ق��ط��اع غزة 
ب���ال���ت���زام���ن وال���س���م���اح ب��ف��ت��ح م��ك��ات��ب جلنة 

االنتخابات في قطاع غزة.
من  شبابية  حتكيم  جلنة  تشكيل   : ثانيا 
ملتابعة  والقطاع  الضفة  من  الناشط  الشباب 

وكشف حقائق ملف املصاحلة الوطنية.
ثالثا: العمل على اجراء انتخابات الهيئات 

احمللية بأسرع وقت في قطاع غزة.
الشباب  متثل  شبابية  كوتة  اق��رار   : رابعا 
التشريعية  االن��ت��خ��اب��ات  ف��ي  الفلسطيني 

القادمة.
املجتمع  مؤسسات  قيام  ض���رورة   : خامسا 
و  شبابيني  ق��ادة  اع���داد  على  بالعمل  امل��دن��ي 

العمل على انهاء االنقسام.
سادسا: ضرورة قيام االحزاب السياسية و 
بتنفيذ  املدني  املجتمع  و  الرسمية  املؤسسات 
الهوية  و  ال��وط��ن��ي  االن��ت��م��اء  لتعزيز  ب��رام��ج 

الوطنية لدى فئة الشباب.
افساح  السياسية  االح����زاب  على  س��اب��ع��ا: 
املجال للقيادات الشابة لتبوء مواقع قيادية 

وريادية داخل اطرها التنظيمية.
مشروع  ضمن  عقد  اللقاء  ه��ذا  ان  ي��ذك��ر 
شبكة املؤسسات القاعدية الشبابية للمواطنة 
و االصالح الذي تنفذه مؤسسة ملتقى الطلبة 
النرويجية  الشعبية  املساعدات  من  بتمويل 
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نشاطات بلدية قلقيلية 
خالد  البلدي  املجلس  وعضو  داود  عثمان  قلقيلية  بلدية  رئيس  إّطلع   - قلقيلية 
جبر على سير انتخابات مجلس طالبات مدرسة العمرية والتي جرت  مببادرة من ادارة 
املدرسة إلنشاء هذا املجلس وجتوال في القاعات االنتخابية والتي مت جتهيزها بصناديق 
وزوايا انتخابية مع وجود مراقبني من جلنة االنتخابات لضمان سير العملية االنتخابية 

بكل شفافية ودقة . 
والتقى داود مبديرة املدرسة رمي عبد احلافظ  مشيدا بهذه املبادرة املتميزة وتنظيم 
العملية االنتخابية للمجلس ومحاكاتها لواقع الدوائر االنتخابية من ناحية : التنظيم 
التقى  املدينة حيث  في  املهني  التدريب  مركز  تفقد  كما  الشفافية  والترتيب وضمان 

مبديرة املركز واملدربني وقام بجولة على الطالب في مختلف االقسام . 
ومن ناحية اخرى ، التقى داود في مكتبه وفدا من مدرسة الوكالة للذكور وكان في وقت 
سابق التقى وفدا من مدرسة يوسف عودة للبنات  لتهنئة املجلس البلدي بتسلمه زمام 

امور ادارة البلدية كما وناقش رئيس البلدية مع الزائرين  احتياجات تلك املدارس  . 
وترأس اجتماع جلنة توسعة املخطط الهيكلي والذي عقد  في قاعة البلدية بحضور  
راسم خمايسي االستشاري الذي مت التعاقد معه لذات املشروع واملهندس جهاد ربايعة 
من احلكم احمللي وطاقم مهندسي البلدية وذلك لتدارس خرائط  مشروع توسعة املخطط 

الهيكلي  . 
العايدة لتتمكن  من  الينا  واستضاف داود اختصاصية االعصاب في مركز فرح د. 
التأهيل  برنامج  الذين يشرف عليهم  املدينة  ابناء  من  املعاقني  من  املراجعني  متابعة 
املجتمعي اخلاص باملعاقني والذي حتتضنه البلدية وذلك في مقر االغاثة الطبية في 

املدينة . 
ومن جهة اخرى ، قامت طالبات النادي العلمي في مدرسة ابو علي اياد برفقة معلماتهن  
بزيارة ملختبر االغذية واملياه التابع للبلدية حيث قدم م. عبد املؤمن عفانة رئيس قسم 
املياه نبذة عن عمل قسم املياه والوضع املائي في املدينة من جهته قدم أ. خالد شلبي 

مدير املختبر  نبذة عن طبيعة عمل املختبر واملعدات التي يتم استخدامها . 
ويشار  الى أن  مختبر املياه واألغذية قد مت انشاؤه في عام 1995 وهو تابع لقسم 
الصحة في البلدية ليقوم بدور رقابي على جودة املياه واألغذية في مدينة قلقيلية 
وعمل فحوصات مخبرية بشكل دوري ومجاني للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات 

واملقاييس احمللية والعاملية.


