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محليات

مشروعنا الوطني ال يكتمل دون قطاع غزة

مجلس الوزراء يثمن دور المؤسسة األمنية في خدمة الوطن والمواطنين
رام اهللا - الحياة الجديدة - أكد مجلس 
الوزراء خالل جلســته األســبوعية التي 
عقدهــا أمس برئاســة الدكتــور رامي 
الحمداهللا رئيس الوزراء على ان الدولة 
الفلسطينية القابلة للحياة ال يمكن أن 
توجد دون وحدة جغرافية وسياسية بين 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها 
القدس، وأن مشروعنا الوطني ال يكتمل 
دون قطاع غزة. وشدد على أن المصالحة 
ضــرورة وطنية يجب تنفيذها فورا من 
أجل إعادة اللحمة بين شــطري الوطن 
وإنهاء االنقســام. وأكــد المجلس على 
أن الحكومــة ســتبذل أقصــى الجهــود 
للتخفيــف مــن معاناة أبناء شــعبنا في 
قطــاع غــزة، وبــذل الجهــود مــن أجل 
توفيــر احتياجات القطــاع والعمل على 
حل المشــاكل. وقرر المجلس تشكيل 
لجنــة مشــتركة بين الحكومــة وقطاع 
رجال االعمال، لمعالجة وبحث القضايا 
والمشــاكل التــي تواجــه قطــاع غزة، 
وتكون مهمتها االتصال بشكل مستمر 

لبحث سبل حل كافة المشاكل.
وثمن المجلس دور المؤسســة األمنية 
في خدمة الوطن والمواطنين، وحماية 
ممتلكاتهــم، والســهر علــى راحتهم، 
وفرض سيادة القانون والنظام، وحماية 
مشروعنا الوطني. وأكد على أن الحملة 
األمنيــة في محافظــة جنين تهدف إلى 
خدمة المواطن وحماية مصالحة وتوفير 
األمن واألمان ومعالجة االنفالت. وأشاد 
المجلــس بااللتفــاف الجماهيري حول 
المؤسسة األمنية من أجل توفير األمن 
واألمان ومحاربة المنفلتين وتحويلهم 
للقضاء. وتمنى المجلس الشفاء العاجل 
للجندي عريف محمد نسيم العيسة الذي 

أصيب أثناء تأدية واجبه.
ورحــب المجلــس بتصويــت المجلس 
التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، بأغلبية 
ساحقة على مشاريع القرارات العربية 
الداعية إلى إرسال بعثة تقصي حقائق 
لالطالع على طبيعة الوضع الحالي لباب 
المغاربــة التاريخي والقدس الشــرقية 
المحتلة. وعلى مشاريع القرارات الستة 
حول حماية التراث الثقافي واإلنســاني 
لمدينة القدس ومدن فلسطينية أخرى 
منها، بيت لحم (مســجد بالل بن رباح)، 

والخليل (الحرم اإلبراهيمي الشــريف)، 
وغزة (المدارس المهدمة)، مشدداً على 
أن هذا االعتراف الدولي يجســد موقفاً 
جماعياً رافضاً لالنتهاكات االســرائيلية 
المخالفــة لقواعــد ومبــادئ القانــون 
الدولي، خاصة الخروقات التي تمارسها 
قوات االحتالل ومستوطنيه واستباحته 
لباحات المسجد االقصى، وتدمير وتغيير 
المعالم االثرية المســيحية واإلسالمية 
المقدســة فــي المدينة المحتلــة. وأكد 
علــى أن القــدس هي عاصمــة الدولة 
االســتيطان غيــر  وأن  الفلســطينية، 
شرعي، وأن إزالته شرط لتحقيق السالم 
العادل والمنشود. كما أكد المجلس على 
مواصلــة العمــل على حمايــة االماكن 
التراثية في فلســطين وحصولها على 
المكانة الدولية التي تستحقها. وطالب 
المجتمــع الدولي بدعــم كل التحركات 
لضمــان  الفلســطينية  الدبلوماســية 
تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير 
القابلة للتصرف، وعدم توفير الحصانة 

القانونية والسياسية لقوة االحتالل.
وحــذر المجلــس من دعــوات منظمات 
"الهيــكل" المزعوم اليهودية ونشــطاء 
فــي حزب الليكــود اليميني الحاكم في 
دولــة االحتــالل إلى أكبر مشــاركة في 
االقتحامات للمســجد األقصى المبارك، 
التــي تســتمر اســبوعاً كامالً بــدءاً من 
يوم غد الخميس، في ذكرى ما يســمى 
"الصعــود إلــى جبــل الهيــكل". وأكــد 
المجلس أن صمت الحكومة اإلسرائيلية 
وسماحها للمتطرفين بتدنيس ساحات 
المسجد األقصى بحماية قوات االحتالل 
ســيؤدي إلى زعزعة االستقرار وسيجر 
المنطقــة الــى دوامــة العنــف، وطالب 
كافة الدول العربية واإلســالمية باتخاذ 
موقــف حــازم تجــاه هــذه االنتهــاكات 
اليوميــة، كما طالــب اإلدارة اإلميركية 
بضــرورة التحرك الجاد اللزام الحكومة 
االســرائيلية بالتوقــف عــن انتهاكاتها 
الصارخة ألماكن العبادة وقدسيتها، وعن 
حمالت التحريض وتشجيع المتطرفين 
وتوفيــر الحمايــة لهم. ودعــا المجلس 
كل من يســتطيع الوصول من جماهير 
شعبنا الى التواجد المكثف في المسجد 
األقصى والتصدي لهذه المحاوالت ومنع 

المتطرفين من اقتحامه.

وعبــر المجلــس عن ترحيبه باســتمرار 
تمســك دول االتحــاد االوروبي بقرارها 
الخاص بمقاطعة منتجات المستوطنات، 
ودعا جميــع دول العالم االخــرى التخاذ 
قرارات مماثلــة، ألن مثل هذه المواقف 
تدعــم فعليا اعــادة االعتبار للشــرعية 
الدولية وتمثل مساندة حقيقية لتصويب 
مســار المفاوضــات الراهنة، حيث يؤكد 
العالم أن االســتيطان واستمراره يمثل 
العقبة الرئيسية أمام تقدم المفاوضات 

ونجاحها.
لجنة لتعويض المتضررين
 من اعتداءات المستوطنين

كما حذر المجلس من مخاطر اســتمرار 
الهجمــة االســتيطانية الشرســة التي 
تشهدها القدس والخليل وأجزاء واسعة 
مــن الضفــة الغربية بما فيهــا االغوار 
الفلســطينية، ويترافق ذلك مع عملية 
تطهيــر عرقي في مناطق مختلفة كما 
جــرى في خربــة المكحــول التي جرى 
تدميرهــا للمــرة الرابعــة، إضافة إلى 
اعتــداءات المســتوطنين اليومية على 
المواطنين وممتلكاتهم ومزروعاتهم. 
وفي هذا السياق قرر المجلس تشكيل 
لجنة لتعويض المواطنين المتضررين 

من اعتداءات المستوطنين.
ودعا المجلس كافة الوزارات والمؤسسات 
المعنيــة إلى االســتعداد واتخــاذ كافة 
التدابيــر الالزمة لتفــادي أية أضرار قد 

تنجم خالل موسم الشتاء القادم.
ورحــب المجلــس بالتوصيــات المنبثقة 
عــن مؤتمــر بلعيــن الثامــن للمقاومة 
الشــعبية بمــا في ذلــك تشــكيل لجنة 
تحضيرية للبدء بالحوار لتشكيل جسم 
واطار مشــترك للتنســيق والعمل على 
توحيد كل األجســام واللجان الشــعبية 
لاللتفــاف حــول خطــة نضاليــة فاعلة 
وتطوير أشكال المقاومة الشعبية وزيادة 
وتوسيع المقاومة الشعبية لتشمل كافة 

المدن والقرى والخرب واالغوار.
وفــي إطار اهتمــام الحكومة بأســرانا 
األبطــال أكــد المجلــس علــى ضرورة 
مواصلة الحملة الخاصة بحقوق األسرى، 
وخاصة األســرى المصابيــن بأمراض 
خطيــرة، والمضربيــن عــن الطعــام، 
وكذلك كل الجوانــب المتعلقة بحقوق 
األســرى، ومواصلــة الضغــط الطالق 

سراحهم. وشدد على حل جميع المسائل 
المتعلقــة بحقوق األســرى المحررين 
لضمــان حياة كريمة والئقة بهم، وفي 
هذا الســياق صادق المجلس على آلية 
صــرف مخصــص األســرى المحررين 

المتوفين الذين يتقاضون راتب سلف.
بروتوكول تعاون اقتصادي مع تركيا 

وصــادق المجلــس علــى بروتوكــول 
تأســيس مجلس التعــاون االقتصادي 
والجمهوريــة  فلســطين  دولــة  بيــن 
التركية استناداً إلى بروتوكول التعاون 
االقتصــادي الذي ســيتم توقيعه على 
هامــش مؤتمر "دور التجارة في ترويج 
التنميــة االقتصاديــة" المقــرر عقــده 
فــي اســطنبول نهاية الشــهر الجاري، 
وذلــك لتعزيــز العالقــات االقتصاديــة 
بيــن البلدين، وتطويرهــا في مجاالت 
التجارة والتعاون التقني والتكنولوجي، 
وتحســين التجــارة البينية واالســتثمار 
وإقامة المشــاريع المشتركة بين رجال 

األعمال من الجانبين.
ورحــب المجلــس بعقــد مؤتمــر بنــاء 
الجســور فــي دول أميــركا الالتينيــة 
حــول دور الجاليــات الفلســطينية في 
المهجر والذي ســيعقد في ليما عاصمة 
جمهورية البيــرو بهدف تعزيز الروابط 
بيــن الجاليــات الفلســطينية فــي دول 

أميركا الالتينية والوطن، وتفعيل دورها 
في حشــد الدعم السياســي لقضايانا 
العادلــة، وتعزيز الشــراكات بين دولة 
فلســطين ودول أميــركا الالتينيــة في 
مختلــف المجــاالت. وأعطــى توجيهاته 
لكافة الجهات المعنية بإعداد الترتيبات 
الالزمــة إلنجاح هــذا المؤتمــر، وحتى 
يكون مقدمة لعقد مؤتمرات مماثلة في 

مناطق أخرى من العالم.
المصادقة على توصيات

لجنة البنية التحتية
وصــادق المجلس علــى توصيات لجنة 
البنيــة التحتيــة والتــي تتضمــن آليات 
ضمان تســديد الهيئات المحلية ألثمان 
المياه لصالح دائرة مياه الضفة الغربية، 
وإعادة تطبيق بــراءة الذمة المالية في 
موضوع ديــون المياه والكهربــاء وفقاً 
لآلليــات القانونيــة الســليمة، ووضــع 
اآلليات المناســبة لضمــان تدفق مالي 
منتظــم يغطــي مطالبــات المقاولين 
وجدولة مســتحقاتهم حسب االمكانات 
المتاحة بالتنسيق مع الوزارات والجهات 
الرسمية المعنية، وتعديل قرار مجلس 
الــوزراء بشــأن عقد المقــاول الموحد، 
وإقــرار مشــروع نظام ربط المســاكن 

والمنشآت بشبكة المجاري العامة.
كمــا صادق على تشــكيل لجنة وزارية 

لبحــث مطالــب المجالــس المحلية من 
رســوم وأجــور وضرائــب مــن شــركة 
االتصــاالت الفلســطينية بمــا يحقــق 
مصالح جميــع األطــراف، وال يتعارض 
مــع األنظمــة والقوانيــن وااللتزامــات 
المنصوص عليها باالتفاقيات الموقعة.

وفي إطار اهتمامــه بالعائالت الفقيرة 
وتخفيف معاناتها، فقد صادق المجلس 
على تعديل قيمة المســاعدات الطارئة 
لحــاالت الفقــر ونفقات الســفر للعالج 
المقدمة من وزارة الشؤون االجتماعية. 
وصادق المجلس على استمالك قطعة 
أرض من أراضي سلواد إلقامة حديقة 

عامة ومالعب لألطفال عليها.
وتوجه المجلس بالتهنئة ألبناء شــعبنا 
واألمتين العربية واإلســالمية بمناسبة 
حلــول عيــد األضحــى المبــارك. وقرر 
المجلــس تعطيــل الدوائــر الرســمية 
ابتــداء من صبــاح يوم األحــد الموافق 
2013/10/13 وحتى مساء يوم الخميس 

الموافق 2013/10/17.
لــوزارة  بالشــكر  المجلــس  وتقــدم 
النقل والمواصــالت وللخطوط الجوية 
الفلســطينية والمجلس األعلى للمرور 
لجهودهــم في نقل حجــاج قطاع غزة 
وتوفير كافة السبل إليصالهم إلى الديار 
الحجازية ألداء فريضة الحج لهذا العام.

جانب من الجلسة االسبوعية للحكومة أمس.

القانونيون بوزارة العدل يعتصمون 
لتعديل الالئحة التنفيذية الخاصة

رام اهللا – الحياة الجديدة – نائل موسى - تظاهر 
قانونيون يعملون بوزارة العدل أمام مكتب رئاسة 
الــوزراء فــي مدينــة رام اهللا، أمــس، للمطالبة 
بتعديل الالئحة الخاصة وتضمينها تعديال يعالج 
تسكين القانونيين وترقياتهم العالقة منذ ثالث 
ســنوات. وجاء االعتصــام المطلبي ضمن تحرك 
نقابي تقوده لجنة العاملين في وزارة العدل، لحل 
مشــكلة تســكين القانونين عبر تعديل الالئحة 
التنفيذية.  وتلزم الالئحة الوزارات والمؤسســات 
والهيئــات العامة بتســكين القانونيين فيها في 
االدارة العامة للشؤون القانونية فقط، ما يصعب 
تســكين جميــع القانونييــن عليهــا فــي بعض 
الــوزارات خاصة العدل بصفتها وزارة اختصاص 

قانوني. ويطالب القانونيون ايضا بتعديل المواد 
المتعلقة بسنوات البقاء على المسمى الوظيفي 
«الدرجة» وفتح باب الترقيات.  ورفع المعتصمون 
الفتات كتب عليها شعارات نقابية ومطلبية ومنها 
«حقوقنا مشــروعة في التســكين والمســميات 
القانونيــة»، و«نعــم إلنصــاف القانونيين ماليا 
واداريا، نطالب بمســاواتنا بالقانونيين العاملين 
في ديوان الفتوى والتشــريع».  وســلم وفد عن 
القانونييــن أميــن العــام لمجلس الــوزراء فواز 
عقل قائمة المطالب وطالب المعتصمون بتحديد 
التعديالت الواجب إجراؤها على الالئحة الناظمة 
لعمل القانونيين من أجل دراســتها قبل عرضها 

على مجلس الوزراء.

مشاركون في االعتصام.

في االعتصام األسبوعي للحملة الوطنية بغزة

مطلوب كسر حاجز الصمت الستعادة وحدة الوطن والشعب 
غزة - الحياة الجديدة - نفوذ البكري - 
يا فلسطين االنتصار.. نحن أخوة مهما 
صار.. يا فتح ويا حماس.. وحدتنا هي 
األساس.. يا حماس عليك اللوم.. ليش 
االنقســام لليوم.. يا رئيس شــعبك 

يسأل... للمصالحة شو حتعمل.
تلك الشــعارات وغيرها تم ترديدها 
أمس في االعتصام األسبوعي للحملة 
الوطنية النهاء االنقســام بمشــاركة 
واســعة مــن الفعاليــات السياســية 
والنســوية وذلك في ســاحة الجندي 

المجهول بغزة.
وألقــى عبــد اهللا أبــو العطــا ممثــل 
المبــادرة الوطنيــة كلمة أكــد خاللها 
على أهمية دعم فعاليات الحملة التي 
تســعى النهاء االنقسام األسود الذي 
أدى الــى وقــوع الويــالت والتداعيات 
الكارثية الخطيرة التي تزداد يوما بعد 
يوم ويدفع ثمنها الشــعب من نضاله 

ولقمة عيش أطفاله.
وطالب باالســراع في تحقيق الوحدة 
الوطنية عبر تطبيــق اتفاق القاهرة 
وتشــكيل حكومــة التوافــق الوطني 
تبنــي  و ت  بــا نتخا لال لتحضيــر  ا و
اســتراتيجية موحــدة للتركيــز على 
قضايــا الشــعب ودعم صمــوده في 
مختلــف أماكــن تواجــده خاصــة أن 

االحتالل استغل حالة االنقسام للقيام 
بعمليات االستيطان والتهويد وافشال 
المفاوضــات مشــددا علــى ضــرورة 
تشــكيل قيــادة موحــدة الســتكمال 
مرحلة التحرر الوطني وتحرير األسرى 
وضمــان حق العــودة واقامــة الدولة 

المستقلة وعاصمتها القدس.
وفــي لقاءات لـ "الحيــاة الجديدة " مع 
عــدد مــن المشــاركين فــي فعاليات 
الحملة قال الناشــط السياســي رعد 
العتال ان طرفي االنقســام يتحمالن 
المســؤولية الكاملــة العــادة الوحدة 
الوطنيــة بما يخدم مصلحة الشــعب 

الذي تضرر من االنقسام.
أما عدنان العصار عضو هيئة العمل 
الوطنــي فقــال ان الجماهير تشــعر 
باالحبــاط والملــل جــراء االنقســام 
مــا يتطلب العمــل الجــاد النهاء هذه 
المرحلة السوداء لكي يتم انهاء معاناة 
الشــعب وعذابات العائالت وتشــكيل 
قــوة ضاغطــة موحدة ضــد االحتالل 
وتنفيــذ االتفاقيات الداعمــة لتحرير 
األســرى وأيضا منح القوة للمفاوض 
الفلسطيني من خالل استعادة الوحدة 

الوطنية.
أما حمــدي المدهون ممثــل المبادرة 
الوطنيــة فقــال انــه يوجــه رســالة 

لحركتــي فتح وحماس لالســراع في 
انهاء االنقســام واســتعادة النســيج 
الوطنــي خاصــة فــي ظــل تدهــور 
األوضــاع فــي كافــة المجــاالت جراء 

استمرار حالة االنقسام.
أما الناشــطة النسوية نادية أبو نحلة 
الفعاليــات علــى مختلــف  فطالبــت 
االنتماءات بكسر حاجز الصمت سيما 
وأن انهــاء االنقســام لــن يتحقق اال 

بارادة الشعب الحرة التي يفرضها على 
طرفي االنقسام وبالتالي يتطلب انهاء 
حالة الصمت والبدء بالخطوات الفاعلة 

النجاز المصالحة.
من جهتها ثمنت الناشــطة النســوية 
أمال حمد كافة الجهود التي ساهمت 
في استمرار فعاليات الحملة وتفعيل 
المشاركة فيها من مختلف محافظات 

غزة.

مشاركون في االعتصام.

خالل لقائه اللجنة العليا للسلم األهلي

دويكات: في ظل الفوضى والفلتان ال يمكن الحديث عن القدس وحق العودة 
جنين- الحياة الجديــدة- قال محافظ 
جنيــن اللــواء طالل دويــكات آن األوان 
أن نقــول لدينا ثابت جديد هو الســلم 
األهلــي، والذي فــي غيابه تذوب باقي 
الثوابــت األخــرى، ففي ظــل الفوضى 
والفلتــان ال يمكن الحديث عن القدس 
وحق العودة، والقانون وبسط األمن من 
أهم عناصر االستقرار الداخلي، وسيوفر 
أرضية قوية للبناء والتنمية والمشاركة 
المجتمعية الفعلية في بناء مؤسســات 
الدولة. جاء ذلــك خالل افتتاحه منتدى 
«تعزيز السلم األهلي وسيادة القانون» 
فــي محافظة جنين الذي ينظمه مركز 
جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات 
المسلحة، ومركز اعالم حقوق االنسان 
والديمقراطيــة (شــمس) بالتعاون مع 
محافظة جنين. وقــال دويكات انه في 

ظل غياب تعنت الحكومة االسرائيلية، 
ورفضها التعاطي مع مسار السالم، بما 
يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة، 
فان اسرائيل تســتهدف ضرب النسيج 
الداخلــي الفلســطيني، وخلــق أجــواء 
من الفوضــى والفلتان األمنــي. وتابع 
دويــكات هناك قلة قليلــة متعاونة مع 
االحتالل، ومضللة تحــاول اعادتنا الى 
المربــع األول للفلتــان، واالحتــالل هو 
المســتفيد الوحيد مــن أي مظاهر من 
هذه المظاهر الســلبية، وهــو الوحيد 
الذي يزرع بذور الفرقة بين أبناء شعبنا 
ليلهيهم عــن مســؤولياتهم وحياتهم 
ومســتقبلهم. وقــال: اننــا نتعامل مع 
أبنــاء شــعبنا بعدالة، وأعتقــد انه في 
ظــل غيــاب الســلم األهلــي المطلوب 
ال يمكننــا تحقيق أحالم الشــهداء، وال 

طموحات شــعبنا الوطنية في الوصول 
الــى مكاســب سياســية واقامــة دولة 
مســتقلة. وأكد دويــكات أن االجراءات 
األمنية وحدها ال تكفي لبســط سيادة 
القانون وحفظ النظام العام، لكن هناك 
دعائــم من المجتمــع المحلي يفترض 
أن تقــوي عناصــر القانــون والنظام، 
أهمهــا االنتمــاء واالنضبــاط والــوالء 
للوطن. وأشار الى المشاركة المجتمعية 
في تحمــل المســؤولية الوطنية اتجاه 
أبنائنا، وكذلك فصائل العمل الوطني 
والثقافيــة  التربويــة  والمؤسســات 
واألندية الشبابية جميعها تشكل حلقة 
قوية واطارا لحماية االستقرار واألمن. 
وأضاف نحن كأجهزة أمنية ربما نخطئ 
لكننا ننتظــر من مؤسســات مجتمعنا 
وأطرنــا التقويم والنقد، ونحن نســمع 

كل ما يوجه الينا من مالحظات ونطبق 
ما هو أفضــل. وحول مخيم جنين قال 
دويكات «المخيم صمــد أمام االحتالل 
واجتياحاتــه واســتهدافاته المختلفــة، 
وأثبــت أنــه رمــز للنضــال والتصدي، 
واالحتــالل لــم يجــد وســيلة لتمريــر 
سياسته غير اثارة الفتن الداخلية، ونشر 
الفوضى فيه لضرب صموده واالســاءة 
لرمزيته وســمعته العظيمة. وقال اننا 
حريصــون علــى ابقــاء المخيــم بتلك 
الصورة العظيمة بأهلها، ولن نســمح 
لقلة جر الشــارع لحالة مــن الفوضى، 
بل ستبقى جنين عظيمة بأهلها وهي 
قــادرة على تجاوز هذه المرحلة. وقال: 
يحدونا األمل دوماً؛ ألننا نسعى لتنمية 
المحافظة اقتصاديا واجتماعيا، ولدينا 
رؤيــا واضحــة اليقــاف كل الخروقــات 

هنا وهناك لينعم أهل محافظة جنين 
وزوارها باألمن واالستقرار. في المقابل 
اســتمع المحافظ الى عدد من األسئلة 
واالستفســارات مــن عدد مــن ممثلي 
الفعاليات الرسمية واألهلية حول الوضع 
الداخلي الفلسطيني واشكاليات السلم 

األهلي في المحافظة، ورده عليها. 
وقدم كل من أعضاء اللجنة االستشارية 
للسلم األهلي المستشار القانوني في 
المحافظــة ضيــاء الزغيبي، وســلطان 
زيــود مدير العالقــات العامة في جهاز 
األمــن الوقائي، وآمنــة دراغمة ممثلة 
عــن االتحــاد العــام للمــرأة مداخــالت 
حــول النتائج التي توصلت اليها عملية 
تقييم الســلم األهلي فــي المحافظة، 
التي ســيتم اعتمادها بعــد التوصيات 
كاســتراتيجية للعمل على نشر ثقافة 

السلم األهلي في محافظة جنين. 
وركــز د. عمــر رحــال مديــر مركــز 
شــمس على أهمية التصالــح والحوار 
فــي المجتمع بعيــدا عن تلــك األجواء 
المشحونة، ودعا العقالء والحكماء بما 
فيهــا األطر الرســمية واألهلية للعمل 
علــى توفير قاعدة صلبــة من التوافق 
على ضرورة بسط القانون ونشر ثقافة 

السلم األهلي. 
واستعرض نائب مدير مركز جنيف في 
فلسطين نيكوال ماسون برامج وأنشطة 
المركز التي عقدت منذ العام 2008 في 
الضفة الغربية الخاصة بالسلم األهلي 
وأهمية التعاون والمشــاركة للوصول 
الى اســتراتيجية واضحــة ومحدده من 
قبل جميع االطراف للحفاظ على السلم 

األهلي في محافظة جنين.


