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محليات 12

 الحالة الفلسطينية لم تعد تحتمل الواقع الكارثي

غنيم يدعو حركة حماس الى التعامل بمسؤولية مع مبادرة الرئيس

 خربوش «النور» على دوار المنارة
توفيق العيسى 
منها  نهرب  بالخيمة،  نوصم  ان  الــعــادة  جــرت 
وتالحقنا، وهناك من حاربنا قرونا طويلة الجبارنا 
المتحضر»  «الحر  العالم  وكان  فيها،  البقاء  على 
اال خروج  بأي شيء  الحديث  يتقبل  و«الحواري» 
الفلسطيني من الخيمة ولكن ويا سبحان اهللا ألول 
المنارة  الخيمة على دوار  التاريخ تخضع  مرة في 
في رام اهللا، للنقاش والحوار وهناك من يفضل 
عدم اقامة الخيمة حرصا على المشهد الحضاري 
خيمة  نصب  المعتصمون  حاول  فحين  للمدينة، 
استبدلت خيمتهم «بشادر»، وعلى رأي أحد الظرفاء 
من المعتصمين كنا سنصبح الجئين في رام اهللا 
اذا ما نصبنا الخيمة لكننا اآلن أصبحنا «نورا» بهذا 

الخربوش. 
في اليوم السابع لالعتصام هبت نوايا المناخ الماطر 
والجو الثائر نسبيا مع توقع هطول األمطار، والنقاش 
السماء هل  أمطرت  ما  اذا  بيننا  دار  الذي  الجدلي 
أننا سنرفعها فوق  أم  سنستخدم األغطية كغطاء 
الحالتين األمر سواء،  المطر؟، وفي  رؤوسنا لتقينا 
خاصة اذا كانت األغطية وهي تبرعات غير كافية، 
فحين زاد عددنا من سبعة معتصمين الى خمسين 
لم يجد البعض فراشا ينام عليه وال أغطية فاضطر 
ال  تبقى مستيقظا  يبقى مستيقظا. حين  أن  الى 
تحرم من النوم فقط، لكنك ستحرم من شعور أن 
تفتح عينيك صباحا لتجد نفسك على دوار المنارة، 
صديقنا مؤيد كان فرحا جدا حين استيقظ في اليوم 
الثاني له على المنارة ليصطبح بنخلة المنارة، شعر 

أن رام اهللا له وملكه. 
الفنانة ميساء  األم مع  في خربوشنا نحتفل بعيد 
الخطيب التي تبرعت بقالب « جاتوه» وأقامت احتفاال 

للمعتصمين وأمهات األسرى اللواتي جئن للتضامن 
معنا في عيد األم، ومثلما أصبحنا مقصدا ألي فعالية 
ولكل مبادر أصبحنا « فرجة» عند البعض كما يقول 
صديقنا لؤي صوالحة « شو صرنا قرود بتفرجوا 
والتوقف  بالنظر  يكتفون  ال  والمتفرجون  علينا»، 
عندنا فقط، فمنهم من رأى فيها مناسبة اللتقاط 

الصور أمام الخربوش وكانه أمام آثار. 
خربوش المعتصمين، وان نصب، فهو محل نقاش 
مفتوح  الخربوش  هو  كما  مفتوحة،  واالحتماالت 
للريح من كل الجهات، األمر الذي سهل على بعض 
ما  جهة  من  موقعة  غير  بيانات  القاء  الموتورين 
تهاجم المعتصمين، المهم أننا من وجهة نظرهم 
ناشد  لذلك  األجــر،  مدفوع  واالعتصام  مأجورون 
المعتصمون هذا الشخص الهالمي الذي يدفع لهم، 
بتأمين السجائر والكنتاكي، فحين علق االضراب لم 
يتمكن الكثيرون من تناول الطعام لعدم تمكنهم من 
شراء الفالفل فكان اضراب آخر عن الطعام ولكن 

بسبب الطفر. 
والطفر أخو البرد ومن عائلة الجوع، كافر، أحدهم 
اعتبر السندويشات التي يوزعها حرس الرئيس على 
المتجمعين حقا لنا ولكن كيف؟ فاألعداد التي تأتي 
طلبا للساندويش وتغادر مخلفة وراءها بقايا الطعام 
والشراب تحرم المعتصمين من فك االضراب عمليا 

وليس اعالميا فقط. 
خربوش المعتصمين ال يتسع لنا جميعا، لكن رام اهللا 
تتسع والرصيف، هذا الخربوش، خربوش «النور» 

يدفعني كل فجر أن أردد كلمات عرار:
بين الخرابيش ال عبد وال أمة....... ، وال أرقاء في 
أزياء أحرار، وتعديال لكلمة الشهيد غسان كنفاني 

«خربوش عن خربوش بفرق». 

رفــح – الحياة الجديــدة – نادر القصير - دعــا نافذ غنيم عضو 
المكتب السياسي لحزب الشعب، حركة حماس للتعامل بمسؤولية 
مــع مبادرة الرئيس أبو مازن، واالســتجابة إلــى إرادة الجماهير 
المطالبــة بإنهاء حالة االنقســام واســتعادة الوحدة، مشــيرا إلى 
أن الحالــة الفلســطينية لــم تعد تحتمــل االســتمرار بمثل هذا 
الواقع الكارثي، الذي بات يتعارض مع مصالح الكثير من الفئات 
الفلســطينية، إلى جانب إضراره الجســيم بالمصلحــة الوطنية 

وحقوق شعبنا الفلسطيني.
ووصف غنيم قرار الرئيس «أبو مازن»بالحضور إلى غزة، بالقرار 
الجــريء والمســؤول المعبر عن المصلحة الوطنيــة العليا، داعيا 
حركة حماس التخاذ قرار جريء وحاسم للتعامل مع هذه المبادرة 
بمسؤولية وطنية، وبحرص كبير، امتدادا لدعوة إسماعيل هنية 

للرئيس بزيارة قطاع غزة إلنهاء حالة االنقسام.
وقــال غنيــم في بيان صحفي أمس: « إن مــا قاله أبو مازن كان 
واضحا وحاسما، في أن زيارته لغزة ليست من اجل الحوار، وإنما 
من اجل إجراءات عملية في جوهرها حق للشعب الفلسطيني قبل 
أن تكون حقا ألي تنظيم فلسطيني، وهي خطوات جذرية تعالج 
حالة االنقسام، كما أن ما اتفق عليه في الحوارات السابقة بشأن 
إجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني لمنظمة 

التحريــر الفلســطينية، وهــو تعبير عــن إنفاذ اإلرادة الشــعبية 
لمعالجــة الواقــع القائم، وتجســيد عملي إلنهاء حالة االنقســام 
السياســي بين شــطري الوطن، وهو تأكيد لحــق الجماهير في 
اختيار ممثليها في الهيئات التي تشــكل أسسا للنظام السياسي 

الفلسطيني».
وأضــاف « إن من يتحدث عن عــودة الحوارات لنقطة الصفر، هو 
بالتأكيد ال يتحدث بمســؤولية، وليس في موقفه شيء يعبر عن 
مصلحة الشعب الفلسطيني، الن هذا يعني التسويف والمماطلة، 
والعــودة إلى لعبة الحوار «الماراثوني» للهروب من اســتحقاقات 
المصالحة»، مؤكدا بان القوى الفلســطينية وعبر سنوات طويلة 
مــن الحوار، توصلــت إلى اتفاق بشــأن كافة القضايــا المختلف 
عليهــا، عدا قضية األمــن، وان العودة لفتح هذه الملفات ألوهام 
أو مصالــح تتحكــم في البعض، لن يحقق هدف إنهاء االنقســام 

واستعادة الوحدة.
وفي معرض رده على التساؤالت التي تتعلق بمبادرة حزب الشعب 
األخيرة ومدى توافقها مع مبادرة الرئيس أبو مازن قال غنيم « إن 
جوهــر ما بادر إليه الرئيس أبو مازن يتمثل باتخاذ خطوة عملية 
لتنفيــذ أهم ما اتفق عليه، وهو تشــكيل حكومة ائتالف وطني، 
وإجراء االنتخابات في الثالث هيئات، وهذا في مضمونه أســاس 

مبــادرة الحزب التي انطلقت من فكــرة تنفيذ ما اتفق عليه في 
كافة الحوارات، وإرجاء المختلف عليه وبخاصة قضية األمن فيما 
بعد، ليتم عالجها من قبل هيئة المجلس التشريعي المنتخبة، وان 
الفكرة التي تقدم بها الحزب بتشــكيل مجلس تأسيسي انتقالي 
للدولة الفلســطينية المنشودة، ما زالت قائمة، وان تحقيق هذه 
الفكرة سيســاعد في فرض واقع وطني يساعد على تعزيز حالة 
انتزاع االعتــراف الدولي بحدود الدولة الفلســطينية على كامل 

األراضي المحتلة في الرابع من حزيران عام ١٩٦٧م.
ودعــا غنيــم جماهير الشــباب المنتفضــة ضد حالة االنقســام، 
والمطالبة باستعادة الوحدة في الضفة وغزة لدعم مبادرة الرئيس 
أبــو مــازن، باعتبارها مدخال عمليا وجادا إلنهاء حالة االنقســام، 
مؤكدا بأنها ليست فئوية، وهي تعيد األمانة للشعب ليقول كلمته، 

باعتباره صاحب ومصدر كل الشرعيات. 
كما طالــب حركتي فتح وحمــاس والحكومة الفلســطينية برام 
اهللا والمقالــة بغزة، إلــى اتخاذ كافة الخطوات التي تســاعد في 
تهيئــة المناخــات لنجــاح المســاعي الوحدويــة، وبخاصــة وقف 
حمــالت التحريض اإلعالمــي، ووقف كافة اإلجــراءات المتبادلة 
التي تستهدف أعضاء الحركتين، واإلفراج عن أي معتقل سياسي 

لدى الطرفين. 

 أكد اهمية تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم االسرائيلية بالمدينة المقدسة

رئيس مؤسسة القدس الدولية يدعو «فتح» و«حماس» 
الى التجاوب الفوري لنداءات المصالحة للحفاظ على الثوابت

الحملة الوطنية السترداد جثامين الشهداء 
والمفقودين تدعو لدعم جهودها لتدويل القضية

رام اهللا  - الحيــاة الجديدة - كرمت 
محافظ رام اهللا والبيرة د.ليلى غنام، 
على أنغام أغنية ســت الحبايب امس 
المســنات  الفلســطينيات  األمهــات 
فــي الجمعيــة االنطوانية فــي بيت 
لحــم بحضور محافــظ بيت لحم عبد 
الفتاح حمايل ومديــر عام الجمعيات 
وزارة  فــي  األهليــة  والمؤسســات 
الداخليــة فدوى الشــاعر ومســؤولة 
ملف المســاعدات في مكتب الرئيس 
اللواء رائدة الفارس وعدد من ممثلي 

الجمعيات والمؤسسات ذات العالقة.
بالمــرأة  اعتزازهــا  غنــام  وأبــدت 
الفلســطينية التي برهنت أنها منبع 
للعطاء الدائم، وقالت ان شعبنا بكافة 
شــرائحه يفتخــر باألمهــات اللواتي 
صقلن شــخصياتنا فكانوا دوما منبتا 

للثوار واألحرار.
واعتبرت غنام شهر آذار شهرا للثورات 
والمناسبات الغالية على قلوبنا مشيرة 
أن األم هــي الربيع بوهجــه وجماله 
والكرامــة ببطوالتهــا وتضحياتهــا، 
وأبرقت تحياتها لكافة األســيرات في 
ســجون اإلحتــالل متمنية أن تكســر 
الحواجز وتقصر المسافات ويبزغ فجر 

الحرية واألمان لكافة األسرى.
وشــكرت غنــام كافــة الجهــود التي 
تبذل في ســبيل األمهات المســنات 
مؤكدة أن األخالق والديانات والمبادئ 

الوطنية كلها أوصت باألم.
وقــال محافظ بيــت لحــم: «نحتفل 

معكــن اليــوم تقديــرا للمــرأة واألم 
واألخــت الفلســطينية، التي تشــكل 
ركيزة أساسية لمجتمع صلب ومتين». 
محافــظ بيت لحــم علــى دور المرأة 
الطليعــي علــى كافــة المســتويات، 
مشيرا إلى أن شعبنا وقيادتنا سيبقون 
أوفيــاء لألم التي تمثــل عنوانا وتاجا 

لنا جميعا.
وأثنت الشــاعر على جهد المؤسسات 
المختصة في األمهات والمرأة المسنة 
في فلسطين، مؤكدة أن هذا التجمع 
يشكل عنوانا للتكامل لما فيه خدمة 

للوطن والمواطن.
وألقــت الســا حنظــل كلمــة باســم 
المؤسسات القائمة على النشاط وهي 
جمعية أمان الخيرية، مؤسسة سواعد 
والجمعية االنطوانية/بيت المســنين 
شكرت فيها مالئكة الرحمة العامالت 
فــي البيــت وأثنت على المؤسســات 
الداعمــة ودورهــم الفعــال في دعم 
المرأة ورعايتها، وهنأت كافة االمهات 

بعيدهن.
وشــددت غنام على ضرورة استثمار 
طاقات الشباب في بناء مجتمع يقوم 
على الديمقراطية والمشاركة وحرية 
الرأي، اضافة الى المبادرات التطوعية 
وصوال الى بناء مجتمع مدني عصري 

يتناسب ومعايير الحداثة والتطور. 
وأكدت د. غنام خالل استضافتها في 
مخيم حقوق االنســان الشــبابي في 
بيــت لحم، أن الشــباب الفلســطيني 

 استضافها مخيم حقوق االنسان الشبابي

غنام تكرم المسنات في الجمعية  االنطوانية في بيت لحم

يمتلــك ارثــا عظيمــا مــن التضحية 
والعطــاء عبــر كافة مراحــل النضال 
الفلسطيني، يشــكل نموذجا يحتذي 

به شباب العالم. 
وبينــت دور الشــباب الهام فــي بناء 
المجتمع الفلســطيني وتطوير أدائه 
على قاعدة المصلحة العامة بعيدا عن 
التعصب والوالء الحزبي األعمى الذي 
أجهض طاقات الشباب ووجه جهودهم 

وابداعاتهــم نحو خدمــة الحزب على 
حساب الوطن والصالح العام للمجتمع. 
المرأة الفلســطينية  واعتبرت غنــام 
بأنها تختلف فــي واقعها وحياتها عن 
أيــة امرأة في الوطــن العربي، كونها 
كانــت دائمــا شــريكة فــي النضال، 
وكانت بأغلب األوقات هي الرقم واحد 
في البيت الفلســطيني، فهي الزوجة 
واألم واألخت والبنت لكافة الشــهداء 

واألسرى والجرحى، وهي بذات الوقت 
األســيرة والشــهيدة والجريحة، وهي 
زميلة الرجل في النضال وبناء الوطن. 
ووجهــت التحيــة للرئيــس محمــود 
عباس باعتبــاره الداعم األول للمرأة 
الفلســطينية والداعــي دوما لضمان 
مشــاركة المــرأة بفاعليــة من خالل 
تقديمــه الدعــم والمســاندة للمرأة 

للوصول الى مراكز صنع القرار. 

غــزة - الحيــاة الجديدة - نفــوذ البكري - جدد رئيس مؤسســة 
القــدس الدوليــة د. احمد ابو حلبية دعوته لـــ «فتح» و«حماس» 
الى التجاوب الفوري والعاجل للنداءات الصادقة النهاء االنقســام 
واســتعادة الوحــدة الوطنية للحفاظ علــى الثوابت وفي مقدمتها 
القدس واالقصى وطالب الدول العربية واالســالمية والمنظمات 
الدولية واالنســانية بتشــكيل لجنــة دولية للتحقيــق في جرائم 
الحرب االســرائيلية في القدس مؤكدا اهمية دور وسائل االعالم 
في ابراز قضايا المدينة المقدسة وبخاصة االخطار التي تتهددها. 
وكان ابو حلبية يتحدث خالل استعراضه للتقرير الشهري لمؤسسة 
القــدس الدولية حول االنتهاكات االســرائيلية حيث اكد خالله ان 
بلديــة االحتالل وافقت مؤخرا على تنفيذ مشــروع بناء ١٦ وحدة 
اســتيطانية جديدة في حي الشــيخ جراح بالقــدس المحتلة فيما 
صادق وزير الجيش االســرائيلي ايهود بــاراك على خطة الضفاء 

الشرعية على عشرات المباني غير المرخصة في عدة مستوطنات 
مقامة على اراضي المواطنين بالقدس وكذلك الموافقة على بناء 

١٢٠ وحدة استيطانية في «راموت» شرقي القدس.
وذكر ان محكمة الصلح االسرائيلية مددت اعتقال أسماء الشيوخي 
وابنها منتصر واسالم عودة وأحمد الغول لعدة ايام فيما تم اعتقال 
الشــاب عماد العباســي المفرج عنــه حديثا ويقبع تحــت االقامة 
الجبرية وكذلك اقتحام عدد من المنازل والتحقيق مع المواطنين.

وأوضح ان سلطات االحتالل اصدرت أمرا احترازيا لالستيالء على 
اراضي وقفية وســط القدس تشمل محاال تجارية ومباني تمهيدا 
القامة مشاريع استيطانية فيما أصدرت وزارة الحرب االسرائيلية 
أمرا لالستيالء على سطح عمارة في حي بطن الهوى ببلدة سلوان 
كما تم اجبار رمزي عطون من صور باهر على هدم جزء من منزله 
باالضافة الى اصدار عدد من القرارات االخرى تتعلق بهدم بناية 

سنقرط التي تضم ٢٢ شقة سكنية.
أما بالنسبة لالعتداءات االسرائيلية بحق المواطنين فأشار التقرير 
الي استشــهاد الشاب حســام الرويضي من كفر عقب علي أيدي 
شبان يهود من مســتوطنة بيت ايل وأصيب عدد من المواطنين 
خــالل مواجهــات اندلعت في خيمة االعتصام ببلدة ســلوان فيما 
منعت ســلطات االحتــالل التجمع الــذي دعا له التجمــع الوطني 
لالصالح اضافة الي اصابة عدد من المواطنين في أحداث متفرقة 
جراء اطالق جنود االحتالل للنار والغاز أثناء المواجهات بين الشباب 
وجنود االحتالل.  وتطرق ابو حلبية الي قرار سلطات االحتالل ابعاد 
مدير نادي األســير في القدس ناصر قوسي لمدة (١٥) يوما كما 
قامت مجموعة من جنود االحتالل بانتزاع طفل من حضن والدته 
فــي قرية النبي صالح اضافة الي مداهمــة حرس الحدود للبلدة 

القديمة واقتحام عدد من المنازل وشن حملة اعتقاالت واسعة.

القــدس المحتلة – الحيــاة الجديدة 
-  عيســى الشــرباتي - أعربت قيادة 
الحملــة الوطنية الســترداد جثامين 
مصيــر  عــن  والكشــف  ء  الشــهدا
العالي  المفقوديــن، عــن تقديرهــا 
للقرار الذي اتخذه المجلس المركزي 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية في 
دورتــه الرابعة والعشــرين ( ١٦-١٧ 
آذار) والذي دعا فيه الى دعم الجهود 
والجماهيريــة الســترداد  الرســمية 

جثامين الشهداء المحتجزة. 
واعتبــرت الحملــة الوطنيــة القــرار 
خطــوة نوعية تدعم الجهود الوطنية 
الجماهيريــة والسياســية والقانونية 
بالتعــاون  الحملــة  تنظمهــا  التــي 
والشــراكة مــع كل مكونــات النظام 
السياسي الفلسطيني الرسمية منها 
واألهلية، وبفتــح اآلفاق نحو تحقيق 
أهدافهــا الوطنيــة واالنســانية.  جاء 

ذلــك في بيان أصدرته الحملة، دعت 
فيه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية الى ترجمــة هذا القرار 
باالعــالن عن يوم ٢٧ آب يوماً وطنياً 
السترداد جثامين الشــهداء والكشف 
عن مصير المفقودين تحت شــعار « 
لنا أسماء ولنا وطن» تتحد فيه جهود 
الشعب الفلسطيني على أرض الوطن 
وفــي بلــدان اللجوء والشــتات، ألجل 
فضح السياســة العنصريــة لحكومة 
اسرائيل التي تنتهك حقوق االنسان 
الفلســطيني وانتهــاك كرامته حتى 
بعد موته، وتمارس سياســة العقاب 
الجماعي بحق ذوي الشهداء بحرمانهم 
مــن حقهم الطبيعي واالنســاني في 
تشييع جثامين أحبائهم ودفنهم وفقاً 
للتقاليد الدينيــة وبما يليق بالكرامة 
االنســانية.  ودعا بيان الحملة اللجنة 
التنفيذية الى سلســلة من الخطوات 

التــي تنفذهــا مؤسســات المنظمة 
ودوائرهــا ذات الصلــة، وخاصة منها 
الفلســطينية  البعثــات والممثليــات 
الدبلوماســية، والحقوقيــة، بما في 
ذلك البعثة الفلســطينية في مجلس 
حقوق االنســان، وفي األمم المتحدة 
والهيئــات والمنظمــات التابعــة لها، 
التخــاذ قــرارات تدين بقــوة انتهاك 
اســرائيل لكرامة الموتــى، والعقاب 
الجماعي لعائالتهم وذويهم، وتدعو 
اسرائيل لالفراج الفوري عن الجثامين 
المحتجــزة، وفــرض العقوبات عليها 
في حــال اســتمرارها فــي االنتهاك 
المشين الذي تمارســه منذ احتاللها 
لألراضي الفلســطينية والعربية في 
الخامس من حزيران ١٩٦٧.  وأشــار 
بيــان الحملــة الى األهميــة الخاصة 
لبــذل القيــادة الفلســطينية الجهود 
المنسقة مع حكومات البلدان العربية 
ممن تحتجز حكومة اسرائيل جثامين 
لشهداء من مواطنيها، لمطالبة هذه 
الحكومة باالفراج الفوري عن جثامين 
الشهداء الفلسطينيين والعرب باعتبار 
هــذا المطلــب مكفوالً لهــا بالقانون 
العرفــي منــه  االنســاني،  الدولــي 
واالتفاقي، ناهيك عن ما كفله البند 
٣٤ مــن البرتوكــول االضافي األول 
للصليــب األحمر الدولــي، وما كفلته 
المواد ذات الصلة من اتفاقيات جنيف 

لعام ١٩٤٩. 

 أبو شهال يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة 
اسرائيل على جرائمها ضد شعبنا 

غــزة - وفا- دعا فيصل أبو شــهال القيادي في حركة «فتــح» وعضو المجلس 
التشــريعي، امس، المجتمع الدولي لمحاسبة اسرائيل، على جرائمها ضد أبناء 
شعبنا في غزة والضفة، وحركة حماس االستجابة لدعوة الرئيس وتوحيد الصف 
لمواجهة العدوان االســرائيلي على شــعبنا.  وأدان أبو شــهال بشــدة، الجريمة 
االسرائيلية الجديدة بحق المدنيين العزل، في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، 
والتــي راح ضحيتهــا أطفال.  وقال: «نحن في حركــة «فتح» ندين ادانة كبيرة 
وبشــدة هذه الجريمة، التي قامت بها اسرائيل، وندين التصعيد العسكري في 
األيــام األخيرة، والــذي جاء بعد مبادرة الرئيس ونيته القــدوم الى غزة، النهاء 
االنقسام واعادة الوحدة ألبناء شعبنا».  وأكد أن اسرائيل عندما ترتكب جريمة 
بحــق المواطنين تكــون متعمدة وبقصد، فهم (اســرائيل) لديهم قرار لتنفيذ 
هذه الجرائم، مســتذكراً جريمة قتل صالح شــحادة، وبعد سنوات برأت القادة 
الذين نفذوا هذه الجريمة.  وأوضح، أن سلطات االحتالل تكرر ارتكاب الجرائم 
ضد المواطنين، دون أي رادع، الفتاً الى أنه عندما قتل أطفال في مســتوطنة 
«ايتمار» قرب نابلس في الضفة، ذهبت اسرائيل لتشكو السلطة لمجلس األمن، 

وتبين الحقا أن الذي قام بتنفيذ تلك العملية عامل تايلندي. 

 سفارة فلسطين في فيتنام تشارك في يوم التطوع العالمي 
هانوي - وفا- شاركت سفارة دولة فلسطين في فيتنام امس، باليوم العالمي 

للتطوع، الذي نظمته منظمة «متطوعون من أجل السالم الفيتنامية».
جاءت هذه المشــاركة وســط حضور ٥٠ متطوعا أجنبيا يمثلون ٢٠ دولة من 
ضمنها الواليات المتحدة األميركية، وألمانيا، والصين، وروسيا، والهند، واليابان، 
والدنمارك، والســويد، ونيجيريا، والووس، وأكثر من ٢٠٠ من المتطوعين من 
أجل الســالم من فيتنام. وألقت الســفارة كلمة فلســطين بالمناسبة، تم فيها 
التركيز على أهمية السالم ودور المتطوعين من أجل السالم في بناء عالم خالٍ 
من الحروب، وأن الشعب الفلسطيني الذي ال يزال يعاني من االحتالل وممارساته 
غير الشرعية، متعطش لرؤية السالم يحل في أرض السالم ليساهم مع شعوب 
العالم في بناء عالم يوفر لألجيال القادمة حياة من االزدهار والعزة والكرامة.

وركزت كلمة فلسطين على أهمية دور حركة التطوع العالمية من أجل السالم، 
وأشادت الكلمة بالمتطوعين الدوليين «الذين ضحوا بأرواحهم وسقطوا شهداء 
من أجل الســالم بفلسطين، كاألميركية رايشــيل كوري والبريطاني توماس 
هيرندال». وشهد جناح فلسطين في مكان االحتفال إقباال كبيرا من الحضور لما 
حواه من معروضات ثقافية وتراثية، وأطباق من األكالت الشعبية الفلسطينية.

 ندوة في رام اهللا اليوم حول دور االعالم في احداث التغيير
رام اهللا - الحياة الجديدة - رام اهللا- ينظم تحالف السالم الفلسطيني اليوم ندوة 
فــي رام اهللا تحت عنوان «دور اإلعالم في إحــداث التغيير.. انعكاس التحوالت 

في العالم العربي على الساحة الفلسطينية». 
وتتضمــن الندوة، التي ســتنظم في قاعة الهالل األحمر على الحادية عشــرة 
عــدة محاور منها: دور اإلعالم في الحراك السياســي (تونــس، مصر نموذجاً) 
والمشــهد الفلســطيني: هل يقود المخاض الحالي إلى تغيير؟ والتغييرات في 
العالم العربي بعين إســرائيلية، أثراإلعــالم اإللكتروني والمدونات على الرأي 

العام- النموذج الفلسطيني.

 الخليل: التوجيه السياسي يكرم
 الصحفيين واالعالميين في المحافظة 

وزارة األوقاف تثمن دعوة الكاثوليك
 لجمع التبرعات لألراضي المقدسة 

 اطلع على تجربتها في مجال التوجيه والرقابة

عودة وفد وزارة الحكم المحلي من زيارة إلى جمهورية ألمانيا االتحادية

الخليل - وفا- كرم التوجيه السياســي في مدينة الخليل، 
امس، القطاع االعالمي والصحفي في المحافظة. 

وأكــد محافظ الخليل كامل حميــد، أهمية ودور الصحافة 
في نقــل الصورة الحقيقية للواقــع، وخاصة في محافظة 
الخليل، لما تعانيه من مواجهة مستمرة مع قوات االحتالل 

والمستوطنين. 
وشــدد على أهمية تواجدهــم كصحفييــن مهنيين على 
خطــوط التمــاس، مثمنا عمل االعالمييــن ومدى تعرض 
حياتهم للخطر، في سبيل نقل وتوصيل الصورة الحقيقية 
مــن قلب الحــدث. وأشــار الى اهتمــام محافظــة الخليل 
بالصحفييــن، حيث تم تكريمهم عدة مــرات، داعيا جميع 
االعالمييــن الى االبداع في عملهم، وشــكر أعضاء اللجنة 
األمنيــة الذين شــاركوا في تكريم االعالميين- الســلطة 
الرابعة. وأكد المفوض السياسي والوطني لمحافظة الخليل 
المقدم اســماعيل غنام، أهمية االعالم وحساســيته في 
المرحلة الراهنة، وضرورة اسماع صوت وهموم المحافظة 
في كافة أرجاء الوطن وخارجه، مقدرا الدور الذي يقوم به 
الصحفيون لنقل الحقيقة الى العالم.  وشكر قائد المنطقة 
العقيد أمين فوالجة، الصحفيين على جهودهم، ومثابرتهم 

فــي نقل صــورة المواجهــة الحقيقية مع جنــود االحتالل 
والمستوطنين، مؤكدا على دور األجهزة األمنية في حماية 
أبناء شعبنا جنبا الى جنب مع الصحفيين، وتأديتهم للواجب 
بــكل أمانة ومصداقية.  وشــكرت الصحفية فداء نصر في 
كلمة الصحفيين، الســلطة الوطنية واألجهزة األمنية على 
اهتمامهم بالســلطة الرابعة، مشيرة الى الصعوبات التي 
يواجههــا االعالميون في تغطيــة األحداث، من قبل قوات 
االحتالل والمستوطنين.  وطالبت األجهزة األمنية بتسهيل 
مهمات االعالميين، معتبرة أن الصحفي الفلسطيني منحاز 
الــى قضيته بغض النظر عــن اتجاهات الجهة التي يعمل 
معهــا.  وحضر التكريــم: المقدم محفوظ حنايشــه مدير 
الدفاع المدني، والمقــدم طبيب رائد قنام مدير الخدمات 
الطبية العسكرية، والرائد فضل اخالوي مدير االستخبارات 
العســكرية، والرائد أبو عــرب مدير االرتباط العســكري، 
والنقيب فادي أبو القرن مدير الضابطة الجمركية، والمقدم 
ابراهيــم اخليــل ممثال عن الشــرطة، والنقيــب عبد اهللا 

صوايفه ممثال عن المخابرات العامة. 
وفي ختام االحتفال، تم التكريم بتوزيع الشهادات والدروع 
على كافة الصحفيين وممثلي وكاالت األنباء في المحافظة. 

رام اهللا - وفا- قال وكيل الشؤون المسيحية بوزارة األوقاف 
والشؤون الدينية الدكتور حنا عيسى إن «دعوة رئيس مجمع 
الكنائس الشــرقية الكاردينال ليوناردو ســاندري إلى جمع 
التبرعات من أجل األرض المقدســة خطــوة فاعلة لتعزيز 
الوجود المســيحي في فلسطين». وكان ساندري وجه يوم 
أمس إلى الكاثوليك حول العالم رســالة لمناســبة اقتراب 
أســبوع اآلالم وعيد الفصح، أكد فيها أن األرض المقدســة 
«تنتظر رســالة أخوة من قبل الكنيســة الجامعة»، وتطرق 
فيها إلى معاناة المســيحيين في الشــرق األوسط واألرض 
المقدســة «الذيــن يختبــرون األلــم والعنــف واالضطهاد 
ا ويعانون من انعدام االستقرار  ويدفعون حياتهم ثمنا باهظً
وغياب السالم، وهجرتهم أصبحت ظاهرة تبعث على القلق 
الشــديد...وهناك ضــرورة بــأن يتضامــن الكاثوليك حول 
العالم مع األب األقدس ليوجهوا رسالة تشجيع للمسيحيين 
في القــدس وإســرائيل وفلســطين واألردن وباقي الدول 
المجاورة». وأضاف د. عيسى، في بيان صحفي أن الكنيسة 
الكاثوليكية من خالل دعواتها المتتالية لدعم المسيحيين 
في األراضي المقدسة تهدف «إلى تثبيت وتقوية المسيحيين 

فــي هويتهم». وقال: الصراعات السياســية الجارية حاليا 
في المنطقة تؤثر تاثيرا مباشــرا على حياة المســيحيين 
الفلســطينين باعتبارهــم مواطنيــن وباعتبارهــم أيضا 
مســيحيين، فاالحتالل اإلســرائيلي لألراضي الفلسطينية 
يجعل مــن الحياة اليومية صعبة، ســواء في حرية الحركة 
واالقتصاد والحياة الدينية كالوصول إلى األماكن المقدسة 
المرتهــن بإذن عســكري يمنح للبعــض ويرفض لغيرهم 
وألســباب أمنية». وأشــار عيســى إلى أن «ظاهــرة هجرة 
المســيحيين تقلق ألن السياسات الدولية غالبا ما تتجاهل 
وجود المســيحيين في فلســطين، وهذا ســبب رئيس من 
أســباب الهجرة مــن جانب، وأن ازدياد الهجــرة اليوم جاءت 
بســبب الصراع اإلسرائيلي – الفلســطيني، وما أحدثه من 
عدم اســتقرار في المنطقة بأسرها من جانب ثان». وبين 
الدكتــور عيســى أن حملة جمع التبرعــات من أجل األرض 
المقدســة «تصب في خدمة الســالم وتنميــة الوعي لدى 
المسيحيين الفلسطينيين بمعنى حضورهم. فكل شخص 
في بلده حامل لرســالة المسيح لمجتمعه ويلزم حمل هذه 

الرسالة في زمن الصعوبات».

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - عاد طاقم وزارة الحكم المحلي 
برئاسة د. خالد القواسمي وزير الحكم المحلي من زيارة إلى 
جمهورية ألمانيا االتحادية هدفت الى االطالع على مراحل 
التطور الذي مــرت به جمهورية ألمانيا االتحادية في مجال 
الرقابة والتوجيه حيث تم لقاء ١٣ شــخصية ألمانية خبيرة 
في شؤون الهيئات المحلية والرقابة عليها، حيث تم لقاء وزير 
الداخلية والشؤون المحلية ولقاء رئيس منطقة مونستر بيتر 
بازورك اللذين أكدا على دور الرقابة الحكومية على الهيئات 
المحليــة باالضافة الى مجموعة خبــراء في الحكم المحلي.  
وتم االســتماع الى محاضرة حول القانون العام في جامعة 
العلــوم التطبيقية لالدارة العامة في والية نورثويســفاليا 
والتي تبين أن القانون األساسي للجمهورية ملزم للسلطات 
الثالث التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتم االشارة الى أن 
البلديات في ألمانيا ملتزمة بتنفيذ القانون ولها االستقاللية 

وعليها مسؤولية كبيرة. وتم التأكيد أن الرقابة على البلديات 
تكــون في اطار التزام البلديات بالقانون وقبل اتخاذ القرار 
وبعــده وان هناك رقابة قانونية ورقابة اختصاصية ورقابة 
ماليــة وادارية، وتم التطرق الى أن مهــام المجلس البلدي 
تكون في تحديد االستراتيجيات واعداد أهداف البلدية واقرار 
الموازنة واصدار اللوائح التنظيمية.  وأكد المضيفون االلمان 
علــى أن وزارة الداخلية ممثلة بدائرة الرقابة تقوم باعطاء 
التوجيهات للبلديات فــي اعداد الموازنات والخطط الالزمة 
لتخفيف العجز الذي ينشــأ عن الموازنات. وتم التعرف على 
الخدمات التي تقوم بها البلديات والمهام الملقاة على عاتقها 
والمهمات االلزامية واالجبارية وأدوات الرقابة المستخدمة، 
باالضافــة الى االطــالع على هيكليــة دائــرة الرقابة على 
مســتوى الوالية وحق المواطن وحق البلدية وحق الســلطة 

التنفيذية في الرقابة على البلديات.

د. غنام تعود المسنات في الجمعية االنطوانية


