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أكدت�شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية����عر�ضة�أصدر��ا�
الضفة� ��� فلسطي�ية� أ�لية� منظمة� �١٢٠ من� أك��� عل��ا� ووقعت�
الغر�ية�والقدس�وقطاع�غزة،�ع���ضرورة�إجراء�انتخابات�ا��الس�
ا��لية����األرا����الفلسطي�ية��بما����ذلك�قطاع�غزة�بموعد�ا�
�شر�ن�األول�القادم،�وإزالة�أية� ا��دد�و�و�الثامن�من�أكتو�ر/ 

معوقات�تحول�دون�إجراء�ا.
وقالت�الشبكة�إن��ذه�العر�ضة�تأ�ي�ضمن�رؤ���ا�وج�ود�ا�من�أجل�
�عز�ز�ا��ياة�الديمقراطية����فلسط�ن،�وإجراء�االنتخابات�ع����افة�
�،

ً
�وجغرافيا

ً
�وقانونيا

ً
املستو�ات،�وتمسك�ا�بوحدة�الوطن�سياسيا

�عز�ز�ا��ياة�الديمقراطية����فلسط�ن،�وإجراء�االنتخابات�ع����افة�
�،

ً
�وجغرافيا

ً
�وقانونيا

ً
املستو�ات،�وتمسك�ا�بوحدة�الوطن�سياسيا

�عز�ز�ا��ياة�الديمقراطية����فلسط�ن،�وإجراء�االنتخابات�ع����افة�

مؤكدة�أ��ا�ستواصل�ج�ود�ا�من�أجل�الضغط�إلجراء�االنتخابات�
من�خالل�التواصل�مع�مختلف�األطراف�والفعاليات�لتذليل�أي�

عقبات�تحول�دون�إجرا��ا�وضمان�نجاح�التجر�ة�الديُمقراطية.
ورحبت�املنظمات�األ�لية�املائة�والعشر�ن�املوقعة�ع���العر�ضة�
ال���جاءت��عنوان�"للتأكيد�ع���حقنا����إجراء�انتخابات�ا��الس�
��� ا��لية� ا��الس� انتخابات� إجراء� موعد� بتحديد� ا��لية"،�
فلسط�ن،�داعية��افة�األطراف�إ���إزالة�أية�معيقات�أو�إش�اليات�
قد��ع��ض�تنظيم��ذه�االنتخابات����األرا����الفلسطي�ية�بما����

ذلك�قطاع�غزة.
وشددت�ع����حق�املواطن�الفلسطي���باملشاركة�����ذه�االنتخابات�
من�أجل�اختيار��ممثليه����ا��الس�ا��لية��ش�ل�دوري�و���إطار�
،�مؤكدة�

ً
�وجغرافيا

ً
�وقانونيا

ً
ديُمقراطي�ُيكرس�وحدة�الوطن�سياسيا

من�أجل�اختيار��ممثليه����ا��الس�ا��لية��ش�ل�دوري�و���إطار�
،�مؤكدة�

ً
�وجغرافيا

ً
�وقانونيا

ً
ديُمقراطي�ُيكرس�وحدة�الوطن�سياسيا

من�أجل�اختيار��ممثليه����ا��الس�ا��لية��ش�ل�دوري�و���إطار�

ع���أن�إجراء��ذه�االنتخابات��ش�ل�موحد��عت���خطوة�م�مة�ع���
طر�ق�انجاز�املصا��ة�الوطنية�وإ��اء�االنقسام�والتخفيف�من�وطأة�

الواقع�الصعب�الذي��ع�شه�قطاع�غزة.
وأكدت�املنظمات�األ�لية�املوقعة�ع���رفض�ا�ألية�ت��يرات�من�شأ��ا�
إعاقة�مشاركة�قطاع�غزة�����ذه�االنتخابات،�معلنة�استعداد�ا�
التام�للعمل�مع��افة�القطاعات�لضمان�إجراء��ذه�االنتخابات،�

وأن�ا��وار�ا��اد�من�شأنه�أن�يحقق�أي�توافق.
ودعت��ل�األطراف�إ���عدم�استغالل��ذه�االنتخابات�من�أجل�
ا��تمع� منظمات� �

ً
مطالبة املتبادل،� والتحر�ض� االنقسام� �عميق�

ال��و�ج�ل�ذه�االنتخابات�بما�يحقق� ��� املد�ي�باملشاركة�الفاعلة�
�من�أجل�إجراء�ا.

ً
�شعبيا

ً
ضغطا

ال��و�ج�ل�ذه�االنتخابات�بما�يحقق� ��� املد�ي�باملشاركة�الفاعلة�
�من�أجل�إجراء�ا.

ً
�شعبيا

ً
ضغطا

ال��و�ج�ل�ذه�االنتخابات�بما�يحقق� ��� املد�ي�باملشاركة�الفاعلة�

ة ةنشر نشر
األهلي العمل   

�شرة�غ���دور�ة�������������تصدر�عن: شبكة�املنظمات�األ�لية�الفلسطي�ية���������العدد�الثالث�عشر



تكمن�أ�مية�االنتخابات�كأداة�لتحقيق�الديمقراطية����أي�مجتمع،�حيث�
السياسية� قياداته� باختيار� حقه� ممارسة� ��� للشعب� الفعلية� املشاركة�

وا��تمعية.
اش��اك�ا� خالل� ومن� �و��ا� للمرأة� بال�سبة� االنتخابات� أ�مية� وتتم��� �
بالعملية�االنتخابية��سا�م����انتخاب�القيادة�صا�عة�القرار����ا��تمع،�
ولذلك�انصب�ترك���وج�د�املؤسسات�ال�سو�ة�ومؤسسات�ا��تمع�املد�ي�
���فلسط�ن�ع���مدار�األعوام�القليلة�املاضية�ع���أ�مية�إشراك�املرأة����

االنتخابات�كعنوان�أسا����لتعز�ز�مشارك��ا�السياسية.
و�أ�ي�قرار�إجراء�االنتخابات�ا��لية����الثامن�من�أكتو�ر�٢٠١٦�����افة�
استجابة�  :

ً
أوال باعتباره� خاصة،� أ�مية� ذو� قرارا� ا����،� ا��كم� �يئات�

�����افة�
استجابة�  :

ً
أوال باعتباره� خاصة،� أ�مية� ذو� قرارا� ا����،� ا��كم� �يئات�

�����افة� و�أ�ي�قرار�إجراء�االنتخابات�ا��لية����الثامن�من�أكتو�ر�
استجابة�  :

ً
أوال باعتباره� خاصة،� أ�مية� ذو� قرارا� ا����،� ا��كم� �يئات�

و�أ�ي�قرار�إجراء�االنتخابات�ا��لية����الثامن�من�أكتو�ر�

الستحقاق�دستوري�وديمقراطي،�وذلك��عد�أن��عطلت��ذه�االنتخابات�
٢٠١٢،�و���الضفة�الفلسطي�ية�منذ�العام�٢٠١٢،�و���الضفة�الفلسطي�ية�منذ�العام�٢٠١٢،� ٢٠٠٥���قطاع�غزة�منذ�العام�٢٠٠٥���قطاع�غزة�منذ�العام�٢٠٠٥
�ضرورة�وطنية�لتجاوز�حالة�املراوحة�ال���

ً
�ألن�إجراء�االنتخابات�حاليا

ً
وثانيا

،�و���الضفة�الفلسطي�ية�منذ�العام�
�ضرورة�وطنية�لتجاوز�حالة�املراوحة�ال���

ً
�ألن�إجراء�االنتخابات�حاليا

ً
وثانيا

،�و���الضفة�الفلسطي�ية�منذ�العام� ���قطاع�غزة�منذ�العام�
�ضرورة�وطنية�لتجاوز�حالة�املراوحة�ال���

ً
�ألن�إجراء�االنتخابات�حاليا

ً
وثانيا

���قطاع�غزة�منذ�العام�

�شأت��س�ب�واقع�االنقسام�السيا�������الساحة�الفلسطي�ية،�والذي�
�س�ب�ب��اجع�دور�ا��الس�ا��لية�والبلديات����املرحلة�السابقة.

ل�أ�مية�خاصة�
ّ
مث

ُ
إن�ال�يئات�ا��لية�سواء��انت�مجالس�بلدية�أو�قرو�ة،�ت

���مجتمعنا����ة�العالقة�املباشرة�ال���تقيم�ا�مع�أبناء�شعبنا�����ل�أماكن�
سكنه�وتواجده،�وال���تقدم�ف��ا�دعمه�لتعز�ز�الب�ية�التحتية�وتطو�ر�ا�
و�خاصة�ا��دماتية�م��ا،�(ك�ر�اء،�مياه،�طرق،�ومرافق��عليمية�و��ية�

واجتماعية�وثقافية)�بما��عزز�صمود�شعبنا����وطنه.
البلدية� االنتخابات� إجراء� قرار� أمام� ال�سو�ة� املؤسسات� توقفت� وقد�
،�وسارعت�بإ�شاء�حملة�وطنية�لتعز�ز�مشاركة�ال�ساء�

ً
باعتباره�قرارا�م�ما

البلدية� االنتخابات� إجراء� قرار� أمام� ال�سو�ة� املؤسسات� توقفت� وقد�
،�وسارعت�بإ�شاء�حملة�وطنية�لتعز�ز�مشاركة�ال�ساء�

ً
باعتباره�قرارا�م�ما

البلدية� االنتخابات� إجراء� قرار� أمام� ال�سو�ة� املؤسسات� توقفت� وقد�

باالنتخابات�ا��لية،�وقد�تم�األخذ��ع�ن�االعتبار�أنه�بقراءة�نتائج�العمليات�
االنتخابية�السابقة�ع���اختالف�ا�(البلدية�والرئاسية�وال�شر�عية)�ت�ّين�

أن:
����م�املشاركة�

ً
املرأة�العب�أسا�������صناعة�القرار�كناخبة،�وذلك�نظرا

لم� أ�ميته� ورغم� الدور� �ذا� أن� �
ّ

إال االق��اع،� مراكز� ��� لل�ساء� الواسعة�
ينعكس�ع���وجود�املرأة�كمر��ة،�كما�أن��افة�ا���ود�املبذولة�للضغط�

ع���القيادة�السياسية����السلطة�واألحزاب�والقوى�لم�تثمر�لصا���توسيع�
تمثيل�املرأة،�حيث��عود�ذلك�لعدد�من�األسباب،�من�أ�م�ا�الضعف�الشديد�
للت�شئة�السياسية����الواقع�الفلسطي��،�حيث�الزالت�الثقافة�السياسية�
�أم�امرأة)،��عتمد�ع���الثقافة�األبو�ة�والذ�ور�ة�

ً
ال���يتلقا�ا�املواطن�(رجال

للقوى� املركز�ة� القيادة� سياسات� وتنفيذ� الشعارات� ترديد� ��� املتمثلة�
واألحزاب�السياسية�ال����س���بدور�ا�الستقطاب�املواطن�ن�وتحشيد�م�

بالوسائل�ا��تلفة�إلثبات�وجود�ا����إطار�الصراع�ع���السلطة.
واعت��ت�ا��ركة�ال�سو�ة�أن��سبة�املقاعد�ا��صصة�لل�ساء�والواردة����
ل�

ّ
قانون�انتخاب�مجالس�ال�يئات�ا��لية�رقم�(١٠)�لسنة�٢٠٠٥م�واملعد

بالقرار�بقانون�رقم�(٨)�لسنة�٢٠١٢م�غ����افية،�حيث�جاء����القانون�أن�
�ل�خمسة�أسماء����القائمة�بي��ا�امرأة�ع���األقل،�وأن�ا��لس�الذي�يقل�
�تتمثل�ال�ساء�فيه�بمقعدين�ع���األقل،�أما�

ً
١٣عدد�مقاعده�عن�١٣عدد�مقاعده�عن�١٣�عضوا

�ت�ون�حصة�املرأة�ثالثة�مقاعد. 
ً
١٣ا��لس�الذي�تز�د�مقاعده�عن�١٣ا��لس�الذي�تز�د�مقاعده�عن�١٣�مقعدا

٨من�ناحية�ثانية،�فإن��سبة�ا��سم����القانون�االنتخا�ي�٨من�ناحية�ثانية،�فإن��سبة�ا��سم����القانون�االنتخا�ي�٨٪،�و�ذه�ال�سبة�
ال��سا�م�����عز�ز�فرص�مشاركة�األحزاب�الصغ��ة�والكفاءات�وأ��اب�
ا����ة�من�املستقل�ن.. وعليه�فإن��عز�ز�فرص�مشاركة�املرأة����االنتخابات�

ا��لية��ستوجب�ما�ي��:
•�ضرورة�إجراء�االنتخابات��ش�ل�م��امن����جميع�البلديات�وا��الس�

ا��لية����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة�وع���مرحلة�واحدة.
إ��� �

ً
للتحالف�قدر�املستطاع،�وصوال الوطنية� القوى�والفصائل� •�دعوة�

ا��لية����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة�وع���مرحلة�واحدة.
إ��� �

ً
للتحالف�قدر�املستطاع،�وصوال الوطنية� القوى�والفصائل� •�دعوة�

ا��لية����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة�وع���مرحلة�واحدة.

خوض�االنتخابات�ضمن�قائمة�وطنية�موّحدة�لتعز�ز�فرص�الفوز.
•�دعوة�القوى�والفصائل��عدم�االكتفاء�بحصة�ال�ساء�من�املقاعد�الواردة�
���القانون�االنتخا�ي،�والعمل�ع���تخصيص��سبة�٣٠٪ من�املقاعد�لل�ساء�
�مع�قرار�ا��لس�املركزي�ملنظمة�

ً
ضمن�القوائم�كحد�أد�ى،�وذلك�توافقا

التحر�ر�الفلسطي�ية،��ي�ال�يقل�عدد�املقاعد�ا��صصة�لل�ساء�عن�الثلث�
����افة�ال�يئات�ا��لية،�لضمان��عز�ز�فرص�مشاركة�ال�ساء����مواقع�

صنع�القرارات.
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ا�إال�و�ذلته�ل��فاظ�ع���ال�سيج�الوط��� لم�تدخر�املؤسسات�األ�لية�دورً
ا�حيوً�ا� الفلسطي���من�التفكك،�فمنذ��شأ��ا�وح���اآلن�لعبت�ومازالت�دورً
����إعطاء�املواطن�حقه�الديمقراطي�داخل�مجتمعه،�سواء�املتعلق�

ً
وفعاال

ا�حيوً�ا� الفلسطي���من�التفكك،�فمنذ��شأ��ا�وح���اآلن�لعبت�ومازالت�دورً
����إعطاء�املواطن�حقه�الديمقراطي�داخل�مجتمعه،�سواء�املتعلق�

ً
وفعاال

ا�حيوً�ا� الفلسطي���من�التفكك،�فمنذ��شأ��ا�وح���اآلن�لعبت�ومازالت�دورً

بحر�ة�الرأي�والتعب��،�أو�انتخاب�ممثليه�للرئاسة�أو����ا��لس�ال�شر����
عل��ا� التوافق� تم� ال��� وا��لية� البلدية� ا��الس� أو� الوط��،� ا��لس� أو�
ا��عد�ج�د�مض���من�قبل���نة�االنتخابات�املركز�ة،�و�ضغط�من� مؤخرً
املؤسسات�األ�لية،�و�دعم��عض�األطر�واألحزاب�السياسية،�ع���إجراؤ�ا�

���الثامن�من�أكتو�ر/�شر�ن�األول�القادم.
و�مكن�القول��نا،�إنه�ولألسف�الشديد�مرت�عشر�سنوات���اف�من�
ا��صار�واالنقسام�وغياب�لالنتخابات�الديمقراطية�ال���ي�شد�ا�املواطن�
ب� ب�االنقسام�دور�جميع�املؤسسات�الشرعية،�غيَّ الفلسطي��،�فكما�غيَّ
ا�دور�ا��الس�ا��لية،�حيث�ا�سمت�االنتخابات�السيما�البلدية�م��ا�

ً
أيض

�عدم�االستقرار،�فلم��ش�د�أي�انتظام����عقد�ا.
فمنذ�احتالل�إسرائيل�للضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة����العام�١٩٦٧،�وح���
١٩٩٤�عد�قيام�السلطة�الفلسطي�ية����العام�١٩٩٤�عد�قيام�السلطة�الفلسطي�ية����العام�١٩٩٤،�لم���تم�السلطة�باالنتخابات�
البلدية،�حيث�لم��ش�د�البلديات�إجراء�االنتخابات�إال�مرت�ن،�املرة�األو������
٢٠٠٤العام�٢٠٠٤العام�٢٠٠٤- ٢٠٠٥،�فشملت��عض�بلديات�مدن�ومخيمات�وقرى�الضفة�
٢٠١٢الغر�ية�وقطاع�غزة�دون�غ���ا،�والثانية�عقدت����العام�٢٠١٢الغر�ية�وقطاع�غزة�دون�غ���ا،�والثانية�عقدت����العام�٢٠١٢،����بلديات�

ا.
ً

الضفة�الغر�ية�فقط�و�ش�ل�جز�ي�أيض
د�ا��ر�ات االنقسام�قيَّ

ورغم�أن�املادة�(٦)�من�قانون�االنتخابات�لل�يئات�ا��لية�قد�نصت�ع���
جرى�االنتخابات�بصورة�حرة�ومباشرة�وسر�ة�و��صية�وال�يجوز�

ُ
أن�"ت

التصو�ت�بالو�الة"،�إال�أن�حالة�من�غياب�ا��قوق�وا��ر�ات�وتقو�ض�
غزة،� وقطاع� الغر�ية� الضفة� من� �ل� ��� �سود� مازالت� القانون� لسيادة�
السيما��عد�االنقسام����السلطة�الفلسطي�ية،�حيث�عمد��ل�من�طر���
تقييد� ع��� لالنقسام� ال�سع� السنوات� خالل� ممن��� �ش�ل� االنقسام�
ا��ر�ات�ومصادرة�ا��قوق،�وخاصة�ا��قوق�السياسية،�مثل�ا��ق����
�شكيل�األحزاب�وممارسة��شاط�ا،�وا��ق�����شكيل�ا��معيات،�وحر�ة�

التجمع�السل��،�وكذلك�حر�ة�الرأي�والتعب��. 
وقد�فجر�الصراع�الداخ���الدامي�الذي�بدأ����العام�٢٠٠٦�عد�فوز�حركة�

ال�شر���،�وانت������العام�ال�شر���،�وانت������العام�"حماس"�بأغلبية�مقاعد�ا��لس�"حماس"�بأغلبية�مقاعد�ا��لس�

٢٠٠٧،��عد�سيطرة�"حماس"�ع���قطاع�غزة�بقوة�السالح،�صراًعا�ع���
الصالحيات�فاقمه�غموض����تفس���مواد�القانون�األسا���،�األمر�الذي�
أدى�إ����عطيل�ا��لس�ال�شر���،�ومن�ثم�إن�ار�حق�الشعب�الفلسطي���
���االنتخابات�الرئاسية�وال�شر�عية�املستحقة�منذ�العام�٢٠١٠،�وكذلك�
�عطيل�االنتخابات�البلدية�ومن�ثم�إجرا��ا��ش�ل�جز�ي����الضفة�الغر�ية�
�عد�سنوات�من�استحقاق�ا����ظل�أجواء�ا�سمت�بان��ا�ات�حقوق�اإل�سان�
��� اإل�سان� ��قوق� الفلسطي��� املركز� رفضه� ما� و�و� ا��ر�ات،� وتقييد�

حينه.
��نة�االنتخابات�جا�زة

و����ذا�السياق�أكد�املدير�اإلقلي���ل��نة�االنتخابات�املركز�ة����قطاع�
غزة�جميل�ا��الدي،�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�البالغ�
�بأول،�بما�ف��ا�مراكز�

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�مركز

غزة�جميل�ا��الدي،�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�البالغ�
�بأول،�بما�ف��ا�مراكز�

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�مركز

غزة�جميل�ا��الدي،�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�البالغ�
٢٨٥عدد�ا�٢٨٥عدد�ا�٢٨٥

"إن�موعد�االنتخابات�ا��لية�كما��و�  :
ً

ذوي�االحتياجات�ا��اصة،�قائال
متفق�عليه����الثامن�من�أكتو�ر/ �شر�ن�األول�القادم،�ح���أننا�جا�زون�
لالنتخابات�الرئاسية�أو�ال�شر�عية�ح���ال�نفا���بمباحثات�جديدة�من�

حيث�ال��ل�االنتخا�ي".
وأو���ا��الدي�أن�الطواقم�ال����عمل�ع���االنتخابات�مدر�ة،�ولد��ا�
ا�إ���أن�ال��نة�و�عد�تحديد�موعد�االنتخابات�أجرت�

ً
ا����ة�ال�افية،�الفت

قانون� وأن� السيما� االنتخابات،� ملراقبة� الشر�اء� مع� االتصاالت� �عض�
االنتخابات��عطي�ا��ق�ل��نة�بإجراء�االنتخابات��عد�٦٠�يوًما�إ���٩٠�يوًما�
من�تحديد�موعد�ا،�ع���أن�يتم�ف��ا�تحديث�ال��ل�وأن�ي�ون��ناك�ف��ة�

معينة،�و�ذا�استحقاق�قانو�ي.
وشدد�ع���أ�مية�دور�املنظمات�األ�لية����توعية�الناخب�ن�والرقابة�ع���
انتخابات� بإجراء� ف��ا� طالبت� ال��� العر�ضة� أن� إ��� ا� مش��ً االنتخابات،�
تنفيذ� إعالن� باتجاه� دفعت� الفلسطي�ية� األرا���� ��� ا��لية� ا��الس�
االنتخابات����أكتو�ر�املقبل،�وع���املؤسسات�األ�لية�اإلسراع����ال���يل�

كمراقب�ن�ع���االنتخابات.
واألدبية� األخالقية� بالضوابط� ا��ميع� ال��ام� ضرورة� إ��� ا��الدي� وأشار�
لل�ش���� اإلعالم� وسائل� أو� االجتما��� التواصل� وسائل� استخدام� وعدم�
داعًيا�جميع�ال�يئات�ا��ز�ية�الستخدام�املواقع�االلك��ونية�واالجتماعية�
بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�
�بأول،�بما�

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�بأول،�بما��مركز

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�مركز

بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�
�بأول،�بما�

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�مركز

بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�
�بأول،�بما�

ً
ا����قطاع�غزة�جا�زة�و�تم�تقيم�ا�أوال

ً
�مركز

بطر�قة�إيجابية،�مو�ً�ا�أن�ال��ل�االنتخا�ي�جا�ز،�ومراكز�االق��اع�
البالغ�عدد�ا�٢٨٥

ف��ا�مراكز�ذوي�االحتياجات�ا��اصة.ف��ا�مراكز�ذوي�االحتياجات�ا��اصة.
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�شكيل�حملة�وطنية�لتعز�ز�مشاركة�املرأة�
ُيذكر�أن�ناشطات�ومؤسسات�وأطر��سو�ة،�بمشاركة�االتحاد�العام�للمرأة�
��� املرأة� مشاركة� لتعز�ز� وطنية� حملة� �شكيل� عن� الفلسطي�ية،أعلنت�
�شر�ن� انتخابات�ا��الس�ا��لية�املزمع�إجراؤ�ا����الثامن�من�أكتو�ر/ 
األول�القادم،�وذلك���دف�دعم�و�عز�ز�ال�ساء�الال�ي�س�تم�ترشيح�ن�من�
قبل�األحزاب��السياسية�أو�ا��موعات�املستقلة�ضمن�القوائم،�مطالبات�
بوجود�قائمة�وطنية�موّحدة�تتضمن�األسماء�املر��ة�من��افة�األحزاب�

السياسية�تحت�إطار�(كتلة�وطنية�موحدة).
معاي��� وفق� القائمة� �ذه� ��� لل�ساء� واسع� تمثيل� ضرورة� ع��� وشددن�
أ�مية� باتجاه� ا��تمعية� التعبئة� أ�مية� وع��� ا���س�ن،� ب�ن� الكفاءة�
االنتخابات�باعتبار�ا�ضرورة�وطنية�واملشاركة�ف��ا�من�خالل�ال���يل�
واملراقبة،�وتجي���أ�شطة�املؤسسات�ال�سو�ة�لصا���ا��ث�ع���املشاركة����
االنتخابات،�وتدر�ب�طواقم�املؤسسات،�وكذلك�املر��ات�حول�العميلة�

االنتخابية��املة. 
دعم�املر��ات

و�انت�مديرة�مركز�األبحاث�واالس�شارات�القانونية�للمرأة�ز��ب�الغني��،�
أكدت�أن�دعم�ال�ساء�املر��ات�لالنتخابات�ا��لية��و�خطوة�ع���طر�ق�
إنجاح�العملية�الديمقراطية�ع���اعتبار�أ��ا�خطوة�م�مة�تم�يدية���وض�
االنتخابات�الرئاسية�وال�شر�عية�وا��لس�الوط��،�وخطوة�أخرى�إل��اء�

االنقسام�وتحقيق�الوحدة�الوطنية.
ولفتت�الغني���إ���أنه�تم�االتفاق�ع���إجراء�عدد�من�الز�ارات�امليدانية�
لألحزاب�السياسية�للتأكيد�ع���ضرورة�مشاركة�ال�ساء�ضمن�القوائم, 
واملشاركة����غرف�عمليات�الرقابة�ع���س���العملية�االنتخابية،�مؤكدة�
ع���أ�مية�إجراء�االنتخابات����موعد�ا�الذي�تم�االتفاق�والتوافق�حوله،�
العملية� س��� لضمان� سليمة� وأمنية� ديمقراطية� أجواء� توف��� وضرورة�

االنتخابية��ش�ل�يضمن�املشاركة�ل��ميع�دون�است�ناء.
االنتخابات�أ�م�أدوات�الديمقراطية

من�ج�ته�ع���مدير�وحدة�البحث�امليدا�ي����مركز�امل��ان���قوق�اإل�سان�
بإجراء� ا� قرارً التوافق� ح�ومة� اتخاذ� من� استغرابه� عن� زقوت،� سم���
االنتخابات�ا��لية����غزة�والضفة�بالرغم�من�ما�تدعيه�بأ��ا�ال��سيطر�ع���
ا�بالقول�"دورنا�كمنظمات�حقوق�اإل�سان�

ً
الدوائر�ا���ومية��غزة،�مستدرك

االنتخابات�ا��لية����غزة�والضفة�بالرغم�من�ما�تدعيه�بأ��ا�ال��سيطر�ع���
ا�بالقول�"دورنا�كمنظمات�حقوق�اإل�سان�

ً
الدوائر�ا���ومية��غزة،�مستدرك

االنتخابات�ا��لية����غزة�والضفة�بالرغم�من�ما�تدعيه�بأ��ا�ال��سيطر�ع���

أن�نرحب�دائًما�باالنتخابات�ال������أحد�أ�م�أدوات�الديمقراطية،�وأحد�
أ�م�تفعيل�مشاركة�املواطن�ن�باالنتخابات�السياسية�وإدارة�شؤون�البالد،�
خاصة�عندما�نتحدث�عن�سلطات�محلية�وعن�بلديات،�ف���ت�تعد�عن�

السياسة�وتقدم�ل��م�ور�خدمات".
وأو���زقوت�أن�دور�ة�االنتخابات�أمر�بالغ�األ�مية�لضمان�استمرار�تقديم�
ا��الس�ا��لية�أفضل�ما�لد��ا�ل��م�ور،�وتحس�ن�ا��دمات�املقدمة�له،�
ا�إ���أنه����حال�لم�يكن��ناك�ضمانات�حقيقية�إلجراء�انتخابات�حرة�

ً
الفت

نز��ة،�ف�ذا�سيؤثر�ع���ا��ر�ات�املرتبطة�بإجراء�االنتخابات،�وحر�ة�اإلعالم�
والرأي�والتعب��،�والتجمعات�السلمية�ح���يتمكن�املتنافسون�سواء�أفراد�
نجاح�م،� لضمان� إل��ا� وال��و�ج� االنتخابية� برامج�م� طرح� من� قوائم� أو�
باإلضافة�إ���ضمان�حماية�مراكز�االق��اع�وفق�القانون�واملعاي���األساسية،�

�إ���التصو�ت�وإعالن�النتائج.
ً

بدًءا�من���ل�الناخب�ن�وصوال
انتخابات�بلدية�حرة�ونز��ة

املركز� ��� الديمقراطية� تطو�ر� وحدة� مدير� شقورة� حمدي� أو��� بدوره�
الفلسطي�����قوق�اإل�سان،�أن�املركز�يؤكد�ع���ضرورة�إجراء�االنتخابات�
البلدية�املستحقة،�و�دعو�حركة�"حماس"�إ���العمل�من�أجل�إنجاح�ا�
���قطاع�غزة،�مطالًبا�ح�ومة�التوافق�وحركة�حماس�بالعمل�ع���توف���
األجواء�الالزمة�ل�ي��عقد�انتخابات�بلدية�حرة�ونز��ة�ودور�ة،�تم�د�الطر�ق�

لعقد�االنتخابات�ال�شر�عية�والرئاسية�املستحقة�منذ�العام�٢٠١٠.
ن�أن�عقد�االنتخابات�يحتاج�ت�سيق�ب�ن�طر���االنقسام،�يبدأ�بإطالق� و�يَّ
ا��ر�ات�املدنية�والسياسية،�وإعطاء�ف��ة��افية�ومعقولة�ل�افة�األطراف�
الستعادة��شاط�م�ا��ز�ي�واالجتما���والسيا�������الضفة�الغر�ية�وقطاع�
ا�إ���أن� غزة�من�أجل�خوض�االنتخابات�ع���قاعدة�ت�افؤ�الفرص،�مش��ً
املركز�يرحب�بالدعوة�لالنتخابات�البلدية�من�قبل�مجلس�وزراء�ح�ومة�

التوافق�الفلسطي��.
وأكد�شقورة�أن�االنتخابات�ا��رة�ال����ة�الدور�ة�حق�دستوري�وأسا���،�
كما�أ��ا�طر�ق�ا��كم�الصا���الذي�تح��م�فيه�حقوق�اإل�سان�وحر�اته�
األساسية،�مطالًبا�بتوف���الشروط�املوضوعية�الالزمة�إلجرا��ا����الضفة�
الغر�ية�وقطاع�غزة،�بما�يتحقق�معه�الغرض�ا��قيقي�من�االنتخابات،�
املتمثل����إيجاد�ممثل�ن�لإلرادة�الشعبية،�لضمان�تقديم�ا��دمات�العامة�

بأع���مستوى�من�الكفاءة�والشفافية.
حق�أسا����من�حقوق�اإل�سان

وال��صيات� والفصائل� وا��قوقية� األ�لية� للمؤسسات� �ان� أنه� ُيذكر�
العامة�واملستقلة��دور�م�م������يئة�األجواء�السياسية�إلجراء�االنتخابات�
ا��لية����موعد�ا،�حيث�خرجوا�بورقة�موقف�دعوا�ف��ا�إ���ضرورة�إجراء�
االنتخابات�ا��لية����موعد�ا�ا��دد�����شر�ن�األول�القادم����الضفة�
الغر�ية�وقطاع�غزة،�بما�ف��ا�القدس،�باعتبار�ا�حق�أسا����من�حقوق�
اإل�سان،�واستحقاق�دستوري�وقانو�ي،�ومطالبة�ا���ات�الرسمية�وامل�لف�ن�
بالعمل�ع�����يئة�األجواء�الضرور�ة�لضمان�نزا�ة�وحر�ة�االنتخابات،�بما�
���ذلك�اح��ام�ا��ر�ات�العامة�وحر�ة�الرأي�والتعب���وا��ر�ات�اإلعالمية�
وا��ق����التجمع�السل���ل�افة�األطراف�املشاركة����العملية�االنتخابية�

دون�تمي��.
األمنية،� األج�زة� وخاصة� الرسمية،� املؤسسات� ال��ام� بضرورة� وطالبوا�
وفق� إال� �ان� ش�ل� بأي� االنتخابية� العملية� ��� التدخل� و�عدم� با��ياد�
القانون،�و���يع��افة�األطراف�السياسية�واالجتماعية�ع��� ما�يكفله�
املشاركة����العملية�االنتخابية�ترشيًحا�واق��اًعا،�خاصة�الشباب�وال�ساء�
م��م،�وعدم�ر�ط�إجراء�االنتخابات�واملشاركة���ا�بأية�مصا���أو�مطالب�
فئو�ة�أو�حز�ية،�مؤكدين�ع���ضرورة�اح��ام�نتائج�االنتخابات،�أيا��انت�من�

قبل��افة�ا���ات�الدولية�وا��لية..
د�ا��ر�ات االنقسام�قيَّ

اإل�سان� ��قوق� الفلسطي��� املركز� أصدر�ا� ال��� املوقف� ورقة� وحسب�
واقعية� عدم� عن� ف��ا� ع��� ا��لية،� االنتخابات� إجراء� إ��� الدعوة� حول�
إجراء�انتخابات��يئات�ا��الس�ا��لية����ظل�حالة�االنقسام�السيا����
ال����ش�د�ا�الساحة�الفلسطي�ية،�و���ظل��ذا�ا��دل�املتجدد�حول�
التحول� لعملية� ودعمه� ال�امل� انحيازه� ورغم� أنه� ا�

ً
مؤكد االنتخابات،�

الديمقراطي����السلطة�الفلسطي�ية،�إال�أن�الديمقراطية�تتطلب�إجراء�
انتخابات�حرة�ونز��ة�وعادلة�ودور�ة�يتمكن�من�خالل�ا�الشعب�من�االختيار�

بحر�ة�من�ينو�ون�عنه����ممارسة�ا��كم�و�خضعون�ملساءلته�ومحاس�ته.
االنتخابات�ش�ل�من�أش�ال�العملية�الديمقراطية

ومن�ج�ته�أكد�محسن�أبو�رمضان�مدير�املركز�العر�ي�
ا� للتطو�ر�الزرا��،�أن�ملنظمات�ا��تمع�املد�ي�دورً

العمل األهلي

بحر�ة�من�ينو�ون�عنه����ممارسة�ا��كم�و�خضعون�ملساءلته�ومحاس�ته.
االنتخابات�ش�ل�من�أش�ال�العملية�الديمقراطية

ومن�ج�ته�أكد�محسن�أبو�رمضان�مدير�املركز�العر�ي�
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م�ًما�فيما�يتعلق�باالنتخابات�كش�ل�من�أش�ال�العملية�الديمقراطية����
ا��تمع�الفلسطي��،حيث��انت�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�توجه�مالحظات�
إنتقادية�تجاه��عطل�دور�ة�االنتخابات�ال���م����ع���انتخابات�ا��لس�
ا�االنتخابات�

ً
ال�شر����حوا���٩�سنوات�أو�أك��،�والرئاسة�١١عاًما،�وأيض

٢٠١٢،�و���الضفة�منذ�العام�٢٠١٢،�و���الضفة�منذ�العام�٢٠١٢،�دون�قطاع� ٢٠٠٥ا��لية����غزة�منذ�العام�٢٠٠٥ا��لية����غزة�منذ�العام�٢٠٠٥
غزة��س�ب�تمدد�االنقسام.

التوافق�حول�إجراء�االنتخابات�ب�ن��افة�القوى� واعت���أبو�رمضان�أن�
للمسار� وعودة� ال��يح،� باالتجاه� خطوة� ��� واإلسالمية� الوطنية�
الذي� للمواطن� الشرعية� إلعطاء� وعودة� تجاوزه،� تم� الذي� الديمقراطي�
�و�دستورً�ا�له�ا��ق�املكفول��ملمارسة�االنتخابات�بصورة�من��ية�دور�ة�
من�أجل��عز�ز�الديمقراطية�وترشيح�آليات�املسائلة�و�عميق�الديمقراطية�

الشعبية�والتداول�السل���والسلطة.
ورحب�بما�تم�التوصل�إليه�من�توافق�حول�إجراء�االنتخابات����الضفة�
٨وغزة�٨وغزة�١٠/٨،�األمر�الذي�ُيعيد�وحدة�الوطن�الفلسطي����عد�سنوات�عديدة�
ا�أن�دور�منظمات�ا��تمع�املد�ي�يتمحور�حول�ثالث�

ً
من�االنقسام،�مؤكد

عقد� ثانًيا� وال���يل،� للمشاركة� املواطن�ن� دعوة� أول�ا� رئ�سية،� محاور�
تخصصه� وفق� �ل� ا��تلفة� االجتماعية� للقطاعات� التوعية� جلسات�
ا�الرقابة�ع���عملية�االنتخابات�بما�

ً
"شباب،�امرأة،�مزارع�ن،�إ���آخره،�ثالث

يضمن�ال��ا�ة�والشفافية.
وأو���أبو�رمضان�أن�إجراء�االنتخابات�للسلطات�ا��لية�وفق�قانون�
التمثيل�ال�س���ال�امل،�بات�ضرورة،�بوصف�أن�ذلك��ش�ل�أحد�حقوق�
ومجالس�ا،� السلطات� �ذه� شرعية� تجديد� ��� س�سا�م� كما� املواطن،�
و�عمل�ع����عز�ز�املنافسة�اإليجابية�ال���يجب�أن�توظف�لصا���إعادة�
ا�وانحسرت�بصورة�كب��ة� است��اض�ا��الة�الديمقراطية�ال���تراجعت�كث��ً
ل��كم� املركز�ة� اإلدارة� من� آليات� إضفاء� باتجاه� وامليل� االنقسام� جراء�

باتجاه�املواطن�ن.
أجواء�االنقسام�وغياب�التوافق�الوط��

بدوره�أكد�ت�س���مح�سن�مدير�جمعية�اإلغاثة�الزراعية����غزة�"اإلغاثة�
الزراعية"،�أنه�جرى�عقد�عدة�لقاءات�ب�ن���نة�االنتخابات�املركز�ة�بحضور�
الدكتور�حنا�ناصر�رئ�س�ال��نة،�مع�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي،�حيث��ان�
ال��ك���ع���أ�مية�االنتخابات�����ذه�املرحلة�كخطوة�ع���طر�ق�تجاوز�
االنقسام،�مو�ً�ا�أنه�يجري�اآلن�اإلعداد�العمل�ل��صول�ع������يل�
لتحديد� املركز�ة� االنتخابات� ��نة� لدى� املد�ي� ا��تمع� منظمات� �ذه�

طواقم�الرقابة�واإلشراف.
وقال�مح�سن�"رغم�أن�االنتخابات�تجري����ظل�أجواء�االنقسام�وغياب�
التوافق�الوط��،�لكننا�سعداء����ا��تمع�املد�ي�ع���توقيع��وثيقة�الشرف�
مع�الفصائل�الفلسطي�ية،�كما�أننا�نأمل�من�ال��نة�أن�تل��م���ذا�امليثاق�
ح���نضمن�إجراء�االنتخابات����أجواء�طبيعية�وعادلة��س�ًيا،�وأال�تف����
إ���حالة�من�االقتتال�أو�استحداث�العنف�أو�التأس�س�الفئوي،�ولضمان�
العملية� عنه� تتمخض� ما� بموجب� والعمل� واح��ام�ا� بالنتائج� االل��ام�

االنتخابية.
وأو���أن�االنتخابات�تأ�ي����ب�ئة�االنقسام،�و�انت��ناك�ج�ود�وتوافق�
أن� ونأمل� الشرف،� ميثاق� توقيع� تم� الذي� املوعد� ��� االنتخابات� إلجراء�
قدمته� ال��� الشرف� ميثاق� اح��ام� األطراف� جميع� وع��� ا��ميع،� يل��م�

إ���أن�اإلقبال� ا� ��نة�االنتخابات�ووقعته�الفصائل�الفلسطي�ية،�مش��ً
ع���ال���يل�االنتخا�ي����قطاع�غزة�بلغت��س�ته�٩٥٪ و����سبة�عالية�
ا��ع���عن�رغبة�س�ان�غزة�الذي�حرموا�من�االنتخاب�منذ�١٠�سنوات�

ً
جد

واملسا�مة����التعب���عن�آرا��م�والتأث���بما�يل���حاج��م�وتجاوز�االنقسام.
سرع����إ��اء�االنقسام

ُ
االنتخابات�ت

ومن�ج�ته�أكد�د. عائد�يا���مدير�جمعية�اإلغاثة�الطبية�أن�دور�املنظمات�
االنتخابات� إجراء� أجل� من� والضغط� العمل� البداية� منذ� �ان� األ�لية�
واالل��ام��عقد�ا��ش�ل�دوري�و�ان��ذا�ع���املواقف�ال���ع���ع��ا�من�خالل�
البيانات�ال��فية�من�قبل��شبكة�املنظمات�أو�ع���ورش�العمل،�وذلك�
ا�من�املنظمات�األ�لية�بالعمل�ع���االل��ام�بالديمقراطية�وال����ع���

ً
إيمان

إجراء�االنتخابات�ودور���ا.
ومن��ذا�املنطلق�قامت�الشبكة�ضمن�سلسلة�من�الفعاليات�واأل�شطة�
للضغط�من�أجل�إجراء�االنتخابات�من�خالل�إصدار�عر�ضة�وقع��ا�أك���
من�مائة�وعشر�ن�منظمة�أ�لية�فلسطي�ية����الضفة�الغر�ية�والقدس�
األرا���� ��� ا��لية� ا��الس� انتخابات� بإجراء� للمطالبة� غزة،� وقطاع�
الفلسطي�ية�بما����ذلك�قطاع�غزة،�والعمل�ع���حل�اإلش�اليات�وإزالة�أية�

معيقات�تحول�دون�إجراء�ا. 
ا�من�أن�االنتخابات����املدخل�األسا����لالنتقال�إ���

ً
وقال�يا���"انطالق

موضوع�إ��اء�االنقسام�واستعادة�الوحدة�الوطنية،�فإن�الشبكة�طالبت�

قامت� حيث� موعد�ا،� ��� االنتخابات� إلجراء� املناسبة� األجواء� بتوف���
وال� باالنتخابات،� واملشاركة� ال���يل� بأ�مية� الناخب�ن� وتوعية� بتحف���
شك�أن�املنظمات�األ�لية�ستواصل�ستضغط�باتجاه�إجراء�االنتخابات�
���موعد�ا�من�خالل�التواصل�مع�مختلف�األطراف�والفعاليات�لتذليل�
أي�عقبات�تحول�دون�إجرا��ا�وضمان�نجاح�التجر�ة�الديُمقراطية،�حيث�
ستعمل�املنظمات�األ�لية�ع���تدر�ب�واختيار�مجموعة�مراقب�ن�للرقابة�
ع���االنتخابات،�باإلضافة�إ����شكيل�ائتالف�مد�ي�أو�أ����للرقابة�ع���

االنتخابات. 
وأضاف�"إن�االنتخابات�تمنح�اآلالف�من�أبناء�شعبنا�الفلسطي���الفرصة�
ل�سا�م�و�ش�ل�ديمقراطي����اختيار�ممثل��ا،�ولذلك��عمل�املنظمات�األ�لية�
ع���تحف���و���يع�القيادات�ا��تمعية�وال���تتمتع�بخ��ات�واسعة�وكفاءة�
وسمعة�طيبة�وعالقات�دولية�ع���املنافسة�واملشاركة�����ذه�االنتخابات�
كمر���ن�ضمن�قوائم�انتخابية�مدنية�وديمقراطية،�داعًيا�جميع�ا���ات�
املعنية����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة�للعمل�ع����س�يل�و��يئة�األجواء�

إلجراء�االنتخابات�ا��لية��ش�ل�حر�وديمقراطي�و�ما�يضمن�نزا���ا.
وأمام��ل�ما�سبق�ذكره،�يبقى�إجراء�االنتخابات����موعد�ا�ا��دد�الثامن�
�شر�ن�األول�القادم،�أمنيات�مازالت����محط�أنظار�جميع� من�أكتو�ر/ 

املر���ن�والناخب�ن�من�كال�ا���س�ن.     

وأمام��ل�ما�سبق�ذكره،�يبقى�إجراء�االنتخابات����موعد�ا�ا��دد�الثامن�
�شر�ن�األول�القادم،�أمنيات�مازالت����محط�أنظار�جميع� من�أكتو�ر/ 

املر���ن�والناخب�ن�من�كال�ا���س�ن.     

العمل األهلي
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ت�االنتخابات�ا��لية�ع���خ���وسالم،�وجرت����أجواء�حرة�ونز��ة،� إذا�مرّ
نت�ا��الس�املنتخبة�من�العمل�من�دون�عراقيل،�

ّ
مت�نتائج�ا،�وتمك رِ

ُ
واحت

و�ذا�احتمال�قائم�يجب�العمل�عليه�ح���ي�ون��و�االحتمال�الوحيد،�
إرادة� عن� ر� عِبّ

ُ
ست ال��� العامة� االنتخابات� نحو� الطر�ق� تفتح� أن� فيمكن�

الشعب�الفلسطي���وخياراته،�شرط�أن�ت�ون�ضمن�رزمة�تؤدي�إ���إ��اء�
االنقسام�واستعادة�الوحدة�الوطنية.. أما�إذا�جرت�دون�ذلك،�أي����ظل�
س�االنقسام،�و�ساعد�ع��� االنقسام،�فست�ون�قفزة����ا���ول،�وستكرّ

تحو�له�إ���انفصال�دائم. 
البلديات� �شمل� بما� ا��لية،� االنتخابات� ب�ن� التفر�ق� من� بد� ال� بداية،�
والنقابات�واالتحادات�وا��معيات�واملنظمات�األ�لية�وا��امعات�وال��ان�
إ��،�ال���ال�بد�أن�تجري��ش�ل�دوري�ومنتظم���� الشعبية����ا��يمات.. 
الرئاسية� العامة� االنتخابات� و��ن� املناطق،� مختلف� و��� األحوال،� �ل�
ر��عض�

ُ
ب�إجراؤ�ا،�توف

ّ
وال�شر�عية،�وانتخابات�ا��لس�الوط���ال���يتطل

األسس�ال���من�دو��ا�ست�ون�خطوة�لتكر�س�االنقسام�األسود�مثلما�حدث�
���االنتخابات�السابقة�ال���فتحت�طر�ق�االنقسام.

قبل�إجراء�االنتخابات�العامة،�ال�بد�من�تب���إس��اتيجية�سياسية�ونضالية�
أن� ع��� الوحدة،� واستعادة� االنقسام� إل��اء� الباب� عل��ا� االتفاق� يفتح�
تتضمن�االتفاق�ع���ال�دف�الوط���أو�األ�داف�ال���يراد�تحقيق�ا�����ذه�
املرحلة،�ال���ال�بد�أن�تتضمن�إ��اء�االحتالل،�وحق�العودة،�وتقر�ر�املص���
الذي��شمل�ا��ق����إقامة�دولة�فلسطي�ية�ذات�سيادة،�واملساواة�الفردية�
والقومية�لشعبنا����أرا����٤٨،�و���أ�داف�يمكن�أن��عت���ا�البعض�
ا���ائية.. ولنأخذ�����ذا�

ً
ا�مرحلية،�ب�نما��عت���ا�البعض�اآلخر�أ�داف

ً
أ�داف

السياق�النموذج�الذي�سارت�عليه�حركة�املقاطعة�(BDS)،�ال���تضم�
مختلف�القوى�واملؤسسات�ا��تمعية،�إذ�حددت�األ�داف�املذ�ورة�مع�
إعطاء�ا��ق�ل�ل�أ��اب�الرؤى�واالتجا�ات�االحتفاظ�بوج�ات�نظر�م�

حول�التحر�ر�ال�امل�أو�الدولة�الواحدة�بمختلف�أش�ال�ا.
و�الفعل،�إذا�دققنا����ا��ارطة�السياسية�الفلسطي�ية،�سنجد�أن��ناك�
واالستقالل� (العودة� الوط��� األد�ى� ا��د� برنامج� ع��� لالتفاق� إم�انية�
واملساواة)�من�غالبية�القوى�والفصائل�وأفراد�الشعب�الفلسطي���إذا�تم�
االمتناع�عن�مطالبة�ا��ميع�باملوافقة�ع���اتفاق�أوسلو�وال��اماته،�وح���
يتحقق�ذلك،�ال�بد�من��غليب�املص��ة�الوطنية�ع���املصا���الفردية�
والفئو�ة�وا���و�ة�والعائلية�والفصائلية،�و�غليب�الوطنية�الفلسطي�ية�
ع���أي�مشار�ع،�أو�محاور،�أو�ارتباطات�عر�ية�أو�إسالمية�أو�إقليمية�أو�

دولية.

كما�ال�بد�لإلس��اتيجية�أن��شمل�االتفاق�ع���أش�ال�العمل�والنضال�
املناسبة،�أي�ال�بد�من�االتفاق�ع���أن�قرار�السلم�وا��رب�قرار�ال�يتخذه�
فصيل�وحده�أو�ح���عدة�فصائل،�بل��و�قرار�وط���تتخذه�مؤسسات�

اإلجماع�الوط��.
إن�االتفاق�ع���املطلب�ن�السابق�ن،�يقودنا�إ���أ�مية�االتفاق�ع���إقامة�
التحر�ر� ال���من�املف��ض�أن�ت�ون�منظمة� ا��امعة� الوطنية� املؤسسة�
السيا���� الطيف� ألوان� مختلف� لتضم� مؤسسا��ا،� إعادة��شكيل� �عد�
الوط��� العمل� وأ�داف� وقواعد� باملشاركة� تؤمن� ال��� واالجتما���
والديمقراطي،�باإلضافة�إ���ذلك،�ال�بد�من�االتفاق�ع���إعادة�النظر����
ش�ل�السلطة�ووظائف�ا�وال��اما��ا�ل�ي�تتحول�من�سلطة�حكم�ذا�ي�إ���
ر�ذلك�

ّ
وإذا��عذ سلطة�وطنية�ونواة�تجسيد�الدولة�ا��رة�ذات�السيادة.. 

فلتذ�ب�السلطة�إ���ا���يم،�ولكن�رحيل�ا�����ذه�ا��الة�لن�ي�ون�نوًعا�
من�االنتحار�السيا���،�بل�ست�ون�املنظمة�برؤ���ا�ا��ديدة�املستمدة�من�
استخالص�الع���والدروس�و�مشاركة�مختلف�ألوان�الطيف�السيا���،����
البديل�الذي�يمنع�حدوث�الفراغ�الذي�سيملؤه�االحتالل،�أو�التنظيمات�
اإلر�ابية�ال���تتغطى�باإلسالم�واإلسالم�بريء�م��ا�براءة�الذئب�من�دم�ابن�

�عقوب.
من�يقول�إن�االنتخابات�العامة����الطر�ق�الوحيد�إل��اء�االنقسام�أو�
،�يدفع�بحسن�أو��سوء�نية،��علم�أو�بج�ل،�

ً
ل��سم�من�دون�وحدة�وطنية�أوال

من�يقول�إن�االنتخابات�العامة����الطر�ق�الوحيد�إل��اء�االنقسام�أو�
،�يدفع�بحسن�أو��سوء�نية،��علم�أو�بج�ل،�

ً
ل��سم�من�دون�وحدة�وطنية�أوال

من�يقول�إن�االنتخابات�العامة����الطر�ق�الوحيد�إل��اء�االنقسام�أو�

نحو��عميق�االنقسام�وتجديد�االقتتال،�ألنه�ي�نا����أن�فلسط�ن�محتلة،�
وأن�االحتالل�العب�رئ������ستطيع،�ما�لم�تكن��ناك�وحدة�وطنية،�أن�
يتحكم�باالنتخابات،�من�خالل�عقد�ا�أو�عدم�عقد�ا،�واالع��اف�ب�تائج�ا�
أو�عدم�االع��اف���ا،�وإلغاؤ�ا�بصورة�جزئية�أو�جو�ر�ة�كما�حدث��عد�
ح�ومة� االحتالل� سلطات� قاطعت� إذ� السابقة،� ال�شر�عية� االنتخابات�
و�عض� النواب� عشرات� واعتقلت� الوطنية،� الوحدة� وح�ومة� "حماس"�
ل�عمل�ا��لس�ال�شر���،����ح�ن�لم�تكن��ناك�

َّ
الوزراء،�األمر�الذي�عط

و�عض� النواب� عشرات� واعتقلت� الوطنية،� الوحدة� وح�ومة� "حماس"�
ل�عمل�ا��لس�ال�شر���،����ح�ن�لم�تكن��ناك�

َّ
الوزراء،�األمر�الذي�عط

و�عض� النواب� عشرات� واعتقلت� الوطنية،� الوحدة� وح�ومة� "حماس"�

اإلرادة�واإلجراءات�والقوان�ن�املتفق�عل��ا�ال���تحول�دون�قدرة�االحتالل�
ع���ذلك.

إن�أ�مية�االتفاق�ع���قواعد�العمل�الوط���والديمقراطي�املش��ك�ضرورة�
ال�غ���ع��ا،�ألن�فلسط�ن�تمر�بمرحلة�تحرر�وط��،�وال�بد�من�االتفاق�ع���
من� املقاومة� تب��� مثل� مسألة� فإن� املثل� س�يل� فع��� مش��كة،� قواسم�
عدمه�ل�س�وج�ة�نظر�قابلة�ل��وار،�بل����حق�وواجب،�أما�ا��وار�في�ون�
حول�أش�ال�املقاومة�املناسبة�����ل�مرحلة،�مع�عدم�إدانة�أو�تحر�م�أو�
الدي�ية� الشرا�ع� جميع� تقر�ا� ال��� املقاومة� أش�ال� من� ش�ل� أي� الدي�ية�رفض� الشرا�ع� جميع� تقر�ا� ال��� املقاومة� أش�ال� من� ش�ل� أي� رفض�
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والدنيو�ة. وكذلك�األمر�بال�سبة�للموقف�من�املسار�السيا����املعتمد�منذ�
اتفاق�أوسلو،�الذي�جو�ره�الو�م�بإم�انية�التوصل�إ����سو�ة�من�خالل�
االعتماد�ع���املفاوضات�الثنائية�كطر�ق�وحيد�أو�رئ����،�ف�ذا�ل�س�مجرد�
وج�ة�نظر،�بل�خطأ�فادح�قاد�إ���ال�ارثة�ال���نحن�ف��ا،�وسيقود�إ����ارثة�
أك���ستؤدي�إ���إغالق�ملف�القضية�الفلسطي�ية�ح���إشعار�آخر. ف�ناك�
حاجة�م��ة�ملسار�سيا����جديد�مختلف�جو�رًيا�عن�املسارات�املعتمدة�

(املفاوضات�الثنائية�واملقاومة�املس��ة�كخيار�ن�أحادي�ن).
���ضوء�ما�تقدم،�ال�يمكن�الذ�اب�نحو�االنتخابات�العامة�قبل�حسم�
مسألة�ال��ام�الفلسطي�ي�ن�باتفاق�أوسلو�و�قا��م�تحت�سقف�العملية�
السياسية�ال���أدت�إليه،�و�مكن�أن�تؤدي�إذا�لم�يتم�ا��روج�الك���م��ا�
إ���ما��و�أسوأ�من�أوسلو،�مع�أو�من�دون�االستمرار�بال��ديد�اللفظي�بوقف�

املسار،�والبقاء�عملًيا�أسرى�قيوده�ا���فة.
تأ�ي�لتكر�س� ع���ال�ل�الوط���أن�ينطلق�بأن�ال�انتخابات�حرة�ونز��ة�
الوضع�الرا�ن�وشرعنته،�فاالنتخابات�ش�ل�من�أش�ال�ممارسة�ا��ر�ة�وال�
حر�ة�تحت�االحتالل. وت�بع�أ�مية�إجرا��ا�من�مدى�قدر��ا�ع���املسا�مة����

التخلص�من�االحتالل،�وأن�ت�ون�أداة�من�أدوات�ال��نامج�الوط��. 
إن�الوحدة�الوطنية�ع���أساس�القواسم�املش��كة�ضرورة�ال�غ���ع��ا،�و���
ال�تمنع�التعددية�والتنوع�واملنافسة�وحر�ة�االختالف،�ولكن����إطار�االل��ام�
ب��نامج�مش��ك،�و�مكن�أن�ت�ون�الوحدة�مصدر�الشرعية�إذا��عذر�إجراء�
االنتخابات�جراء�رفض�االحتالل�إلجرا��ا،�و����ذه�ا��الة،�تصبح�بصورة�

�من�أش�ال�النضال�لدحر�االحتالل.
ً

أك���شكال
�ل�باإلم�ان����ظل�املعطيات�ا��الية� مسألة�أخرى�ال�بد�من�حسم�ا: 
األد�ى� ا��د� برنامج� تحقيق� والدولية� واإلقليمية� والعر�ية� الفلسطي�ية�
الوط��،�أو�ح���جزء�منه،�مثل�االستقالل�أو�العودة�أو�املساواة،�أم�أن�
أي�إنجاز�جو�ري�بحاجة�إ����غي���جدي����مواز�ن�القوى؟�و�ذا��ع���أنه�
بحاجة�إ���وقت�طو�ل،�وأن�األ�داف�املباشرة�للشعب�الفلسطي���يجب�أن�
ت�ون: ا��فاظ�ع���القضية�الوطنية�حية،�وتوف���و�عز�ز�عوامل�الصمود�

والتواجد�ال�شري�الفلسطي���ع���أرض�فلسط�ن،�وا��فاظ�ع���ما�تبقى�
من�إنجازات�وم�اسب،�وإعادة�االعتبار�للقضية�بوصف�ا�حركة�تحرر�وط��،�
ا��امعة،� الوطنية� واملؤسسات� والتمثيل� الوطنية� ا��ركة� بناء� وإعادة�
و�عز�ز�وإغناء�ال�و�ة�الوطنية،�ودحر�ا��ططات�اإلسرائيلية�ال����س��دف�

الشعب�الفلسطي������مختلف�أماكن�تواجده.
إن��ذا�يقت����إجراء�عملية�تجديد�و�غي���وإصالح�شاملة����الفصائل�
الفلسطي�ية�ومجمل�النظام�السيا���،�ع���أساس�بلورة�رؤ�ة�جديدة،�
وإذا��عذر�ذلك�كما�يبدو�ح���اآلن�ع���األقل،�فإن��ذا�يفتح�الطر�ق�لقيام�
أحزاب�وفصائل�وحر�ات�اجتماعية�جديدة�قادرة�ع���مواج�ة�التحديات�
وا��اطر�ال�����دد�القضية�الفلسطي�ية،�وتوظيف�الفرص�املتاحة�ال���
س�بقى�قائمة��س�ب�عدالة�القضية�الفلسطي�ية�وتفوق�ا�األخال��،�وتمسك�
تحقيق�ا� أجل� من� الكفاح� ع��� وإصراره� بأ�دافه،� الفلسطي��� الشعب�
م�ما�طال�الزمن�وغلت�الت��يات،�و�س�ب�اتضاح�م��ايد�ع���املستوى�
العاملي،�وخصوًصا�لدى�الرأي�العام�الدو�����قيقة�املشروع�االستعماري�
ا�تمثله�

ً
ا�م��ايد االس�يطا�ي�العنصري�االحتال��،�واتضاح�أن��ناك�خطرً

السياسة�اإلسرائيلية�ع���األمن�واالستقرار�اإلقلي���والدو��،�وأن��ناك�
نقاط�ضعف�كب��ة�لدى�إسرائيل�يمكن�أن�تحّيد�عناصر�قو��ا�املتفوقة�إذا�

أحسن�الفلسطي�يون�االستفادة�م��ا�والكفاح�ضد�ا.

	���	��jcMh_%	>&Ea_%h	mi<_-_%	0&-&9/c�%
مفاجئة� بصورة� البلدية� االنتخابات� بإجراء� الفلسطي�ية� ا���ومة� قرار� جاء�
وضمن�أجواء�مليئة�باإلحباط�وفقدان�األمل��س�ب�سنوات�االنقسام�املر�ر�
�س�ب� فقط� ل�س� الديمقراطية،� واآلليات� القيم� ع��� السلبية� وا�ع�اسا��ا�
ال�شر�عية� االنتخابات� ع��� م���� حيث� فحسب،� االنتخابات� إجراء� �عطل�
أك���من�١٠�سنوات،�والرئاسية�نحو�١١�عاًما،�إ���جانب�اإلخفاق����تنفيذ�
السياسية� دون� ما� واملؤسسات� واألطر� ال�يئات� من� بالعديد� االنتخابات�

"ا��امعات،�البلديات،�النقابات�وغ���ا".
وعليه�فإن�قرار�إجراء�االنتخابات�جاء�ليعيد�األمل�ولو�بصورة��سيطة�باتجاه�
العودة�إ���صندوق�االق��اع،�وإ���اعتماد�إرادة�املواطن�ن�ا��رة�بما�يضمن�
إفساح�ا��ال�إلشاعة�ا��ر�ة�والتعددية�وا��ق�باملشاركة�بالعمل�السيا����

واالجتما���وا��دمي�والنقا�ي.
ورغم�ما��ع��ي��ذه�االنتخابات�من�معيقات،�نأمل�أن�يتم�تجاوز�ا�وفق�إرادة�
وطنية�فلسطي�ية�جامعة�تم�ترجم��ا�ع���التوقيع�ع���ميثاق�الشرف�املق��ح�من�
��نة�االنتخابات�املركز�ة،�فإنه�يجب�النظر�ل�ا�بجدية�وا�تمام�باتجاه�إعادة�
صياغة�النظام�السيا����ع���قاعدة�الوحدة�والشراكة�والديمقراطية����ذات�
املوقف،�و�جب�عدم�النظر�ل�ا�بوصف�ا�معركة�كسر�عظم�ب�ن�تيارات�سياسية�

مختلفة.
تحالف� ب�شكيل� الديمقراطية� القوى� قرار� خالل� من� ا� مؤخرً تبلور� أنه� جيد�
ديمقراطي����إطار�استكمال�اللوحة�السياسية�لعله��سا�م�����عديل�مسار�
ا����تخفيف�االحتقان�وإزالة�املعيقات�باتجاه� االستقطاب�ا��اد،�وليلعب�دورً
استكمال�مس��ة�البناء�الوط���والديمقراطي�من�خالل�إعادة��شكيله�ع���
التمثيلية� املؤسسات� �عز�ز� وع��� موحدة� و�صورة� �شاركية� انتخابية� أسس�
ا�التفاقات�

ً
للشعب�الفلسطي���و���املقدمة�م��ا�م. ت. ف،�ل�س�فقط�تنفيذ

املصا��ة،�بل�ألننا�ما�زلنا����مرحلة�تحرر�وط���وديمقراطي�تتطلب�مشاركة�
ا��ميع�دون�إقصاء�أحد.

أعتقد�أننا�يجب�أن�نم���ب�ن�االنتخابات�البلدية�بوصف�ا�انتخابات�خدماتية�
ال�شر���� وخاصة� السيا���،� املضمون� ذات� االنتخابات� و��ن� ج�ة،� من�
والوط���والرئاسة،�فاألخ��ة�ل�ا�عالقة�بال��امج�السياسية�والتمايزات�بالرؤى�
تجا��ا�وتجاه�التفاعل�مع�القضايا�االجتماعية�ا��تلة،�أما�األو���فإ��ا�ذات�

طا�ع�عم���وخدما�ي.
وإذا�أردنا�الر�ط�ما�ب�ن�االنتخابات�البلدية�و��ن�آفاق��شكيل�النظام�السيا���،�
و�اتجاه��سا�م����إعادة�الثقة�ب�ن�األطراف،�تلك�الثقة�ال���شرخت�خالل�
سنوات�االنقسام،�فإننا�نرى�أنه�ال�ما�ع�من�التفك���ا��اد�ب�شكيل�قائمة�
موحدة��شارك���ا��افة�القوى�"حماس�وفتح�والتيار�الديمقراطي"،�ولكن�ع���
قاعدة��عيدة�عن�ا��اصصة�و�اتجاه�امل�نية،�أي�اختيار���صيات�م�نية�

وكفؤ��ستطيع�أن�تقدم�اإليجا�ي�وا��يد�واملفيد�للمواطن�ن.
ر�ما��عت����ذا�الطرح�طو�اوي�وغ���عم���ولكن�إذا�أردنا�التوجه�بأفق�جديد�

وموحد�للمستقبل،�فيجب�عدم�إ�مال��ذا�ا��يار�.
قد��ستغرب�البعض�من��ذا�الطرح،�حيث�أن�حياتنا�سياسية�بامتياز،�ولكن�
إذا�أردنا�التفك���خارج�الصندوق�و�اتجاه�إبدا���ونو��،�و�اتجاه��سا�م����
إعادة�ترميم�الثقة�ب�ن�األطراف�ا��تلفة،�فعلينا�الدفع���ذا�ا��يار�كمرحلة�
انتقالية�ع���طر�ق�إجراء�االنتخابات�ال�شر�عية�والرئاسية�وا��لس�الوط���
ال���يجب�أن�ت�ون�ذات�مضمون�سيا����واجتما��،�ولكن�باالس�ناد�إ���عقد�

اجتما���سيا����وحقو���متوافق�عليه.

�محسن�أبو�رمضان
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رغم�مرور�عام�ن�ع���ا��رب�األخ��ة�ال���شن��ا�
تل�

ُ
ق وال��� �،٢٠١٤ عام� غزة� ع��� إسرائيل�

رد�ف��ا�اآلالف�من�املواطن�ن�واألسر�
ُ

ص�ب�وش
ُ
وأ

تل�
ُ

ق وال��� �،
رد�ف��ا�اآلالف�من�املواطن�ن�واألسر�

ُ
ص�ب�وش

ُ
وأ

تل�
ُ

ق وال��� �، عام� غزة� ع��� إسرائيل�
رد�ف��ا�اآلالف�من�املواطن�ن�واألسر�

ُ
ص�ب�وش

ُ
وأ

عام� غزة� ع��� إسرائيل�

من� اآلالف� عشرات� ف��ا� وُدمر� الفلسطي�ية،�
املنازل�ما�ب�ن�تدم���ك���وتدم���جز�ي�أو�اإلصابة�
بأضرار،�وُجرف�ف��ا�آالف�الدونمات�من�األرا����
�ف��ا�ع����سبة�كب��ة�من�ال��وة� الزراعية،�وق��يَّ
ا��يوانية،�ورغم�ما�تم�االتفاق�عليه����الثامن�
والعشر�ن�من�أغسطس/ آب،�أي��عد�مرور�٥١

يوًما�ع���ا��رب،�ب�ن�فصائل�املقاومة�من�ج�ة،�
و��ن�إسرائيل�من�ج�ة�ثانية�بوساطة�مصر�ة،�
ال�س�يالت،� �عض� مقابل� القتال� وقف� ع���
مازالت�آثار�ا��رب�قائمة�����ل�ركن�وزاو�ة�من�
زوايا�مخيماتنا،�و����ل����ومدينة�من�أحياء�

قرانا�ومدننا�ح���اآلن.
مشردون�بال�مأوى

فاملدمرة�بيو��م�مازالوا�بال�مأوى،�واملصابون�بال�
عالج�ُيذكر،�وأ�ا���الش�داء�مازالوا��ستجدون�
ومن� الواجب�بل� وال���من� ا����ية� املؤسسات�
ع����شئو��م�ل��صول�ع����ابونة�

ُ
الضروري�أن�ت

اليتامى،� وأطفال�م� جوع�م� رمق� ��ا� �سدون�

�ل�ذلك�أمام�مرأى�ومسمع�دول�عر�ية�وأخرى�
الذي� القا�رة� مؤتمر� ��� أقرت� مانحة� أورو�ية�
مليارات� �٤ نحو� �٢٠١٤ العام� من� آب� ��� ُعقد�
دوالر،�آثرت�صم�اآلذان�بل�والصمت�عن�الكالم�
اتجاه�ما�يحصل�لشعب�مد�ي�أعزل�محاصر�منذ�
دمر�

ُ
نحو�١٠�سنوات،�وأبنائه�ُيقتلون،�ومنازله�ت

فتكتفي� مأوى،� بال� مشردون� و�سائه� وأطفاله�
املعونات� من� الفتات� بإلقاء� واآلخر� ا���ن� ب�ن�
ح��� الكث��� الكث��� يحتاج� الذي� الشعب� ل�ذا�

يتغلب�ع���البطالة�وع���حالة�الفقر�املدقع�ال���
�ع�ش�ا،�لي�ون����مصاف�الشعوب�األخرى�ال���

�ع�ش�باستقرار�وأمان.  
يؤكد� الفلسطي��� فالشارع� كر،�

ُ
ذ ما� �ل� وأمام�

عدم�رضاه�عن�ما�تم�تحقيقه�منذ�ان��اء�ا��رب،�
وعن�مستوى�ال��ام�املانح�ن�بإعادة�إعمار�قطاع�
غزة����ظل�التباطؤ�امل��وظ�الذي�ما�زال��ع��ي�
انتقدوا� فاالقتصادي�ن� اإلعمار،� إعادة� عملية�
حالة�التناقض�القائمة����املعلومات�والبيانات�
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وعدم� اإلعمار،� إعادة� عملية� بمجمل� املتعلقة�
�غي��� إحداث� ع��� الفلسطي�ية� ا���ومة� قدرة�
ا��رب� ع��� عام�ن� مرور� �عد� ذلك� ��� جو�ري�
األخ��ة�ع���قطاع�غزة،�حيث�ذ�ب�اقتصاديون�

إ���وصف�ا���ومة�باملشلولة.
ع��� ت��دد� ال��� األسئلة� من� العديد� تبقى� و�نا�
إجابات� عن� تبحث� والفقراء� املشردين� ألسنة�
القرار� وصناع� املسئول�ن� عند� ووافية� شافية�
عيد�ل�م�األمل��غٍد�أفضل،�إ���م���س�بقون�

ُ
لت

ع���حال�م��ذا�من�ال�شرد�والبؤس�وا��رمان؟،�
و�ل�سيمر�عل��م�عام�جديد�ي�نقلون�فيه�ما�ب�ن�
خيمة����العراء�أو�كرفان�ال�يق��م�حر�الصيف�وال�
برد�الشتاء؟،�وما��و�دور�ا���ومة����تخليص�م�
وم��� �ع�شو��ا؟،� ال��� املدقع� الفقر� حالة� من�
إسرائيل� ع��� �لمته� الدو��� للمجتمع� سي�ون�
للسماح�بدخول�مواد�البناء�لغزة�دون�رقيب�أو�

حس�ب؟.  
و����ذا�السياق�يرى�ا��ب���االقتصادي�د.سم���
األبحاث� مع�د� ��� البحوث� مدير� هللا� عبد�
�ناك� أن� "ماس"،� االقتصادية� والسياسات�
ا����املعلومات�والبيانات�املتعلقة�

ً
تضارً�ا�وتناقض

ال��ام� ومستوى� اإلعمار� إعادة� عملية� بمجمل�
مما� سواء� غزة،� قطاع� إعمار� بإعادة� املانح�ن�
أ��قته�ا��رب�األخ��ة�أو�ا��روب�ال���سبق��ا�من�
دمار�واسع،�لذا�فمن�املؤكد�أنه�ل�س��ناك�أحد�
راض�عن�آلية�إعادة�اإلعمار�ال����س��ا�ما��عرف�
بم�سق�شؤون�املناطق�لدى�ا��انب�اإلسرائي���
عقد�ا� جلسة� خالل� لنفسه� موردخاي� يوؤاف�
ا�مع�عدد�كب���من�رجال�األعمال�من�قطاع� مؤخرً

غزة.
مواد�بناء�بالقطارة

وقال�عبد�هللا����تصر�ح���في����ذكرى�مرور�
عام�ن�ل��رب�األخ��ة�ع���غزة: "�ذه�اآللية��عمل�
ع���إدخال�مواد�البناء�(بالقطارة)،�وأمام��ذه�
الضغوط�والتوجه�اإلسرائي�����عل�الباب�موارً�ا�
ا����حماس�

ً
مع�حماس،�السيما�وأن��ناك�أطراف

�س���ل�ذا�األمر�وتتعامل�معه����ظل��ع���وتوقف�
املصا��ة،�و�التا���فإن�الشارع�الفلسطي���غ���
راض�عن�ما�تم�تحقيقه��عد�عام�ن�من�ان��اء�
ا��رب�األخ��ة،�خاصة�وأن�الواقع�ع���األرض�
يكشف�تباطؤ�عملية�إعادة�اإلعمار،�كما�أن�خطة�
ببعض�ما� مرتبط�ن� شق�ن� من� امل�ونة� اإلعمار�
البعض�لم�يتم�االل��ام�ب�نفيذ�ا،�فالشق�األول�
املتعلق�بإزالة�آثار�الدمار�وإعادة�بناء�ما�تم�تدم��ه�
لم�ينفذ�ح���اآلن��ش�ل�ك��،�كما�لم�ينفذ�الشق�

الثا�ي�املتعلق�بإ�عاش�االقتصاد.
واعت���أن�الوضع����غزة�بات�أشبه�ب��ميل�بارود�
واإلحباط� الشديد� االحتقان� من� حالة� وسط�
ا�إ���أن�األوضاع����الضفة�الغر�ية�

ً
الشامل،�منو�

�من�غزة،�باست�ناء�أن�مواط���
ً

ل�ست�أفضل�حاال
الضفة��ستطيعون��ش�ل�عام�تلبية�احتياجا��م�
املع�شية�اليومية،�السيما�وأن�إسرائيل�فتحت�
الباب�أمام�عمال�الضفة�للعمل�داخل�السوق�

اإلسرائيلية.
تدم���القطاعات�الصناعية�ممن��

ورغم�مرور�عام�ن�ع���العدوان�اإلسرائي���األخ���
٢٠١٤�ع���قطاع�غزة،�إال�أن�آثاره�ما�تزال�شا�دة�
ع���عنج�ية�وإجرام�آلة�ا��رب�اإلسرائيلية�ال���
ا�إال�وأتت�عليه����القطاع�ا��اصر�

ً
لم�ت��ك�ش�ئ

منذ�عشر�سنوات،�فا��سائر�ال�شر�ة�والعمرانية�
ا،�ولكن�األسوأ��عد�مرور�

ً
�انت�صعبة�وكب��ة�جد

طالت� ال��� ا��سائر� ��� الزمنية،� الف��ة� تلك�
القطاعات�الصناعية�والغذائية�ضمن�سياسة�
القطاع� وتحو�ل� لتدم���ا� ممن��ة� إسرائيلية�
حاالته،� أفضل� ��� مستورد� إ��� ُمصِدر� من�
اإل�شائية� الصناعات� قطاع� تدم��� وأن� السيما�
ال�سيج� قطاعات� تضرر� إ��� إضافة� والغذائية،�
والصناعات� واألملونيوم� وا��ش�ية� واملعدنية�
ع��� سل��� �ش�ل� أثرت� والبالس�يكية،� الورقية�
��لة�االقتصاد�والصناعة����قطاع�غزة�وما�زال�
ي�تظرون� املصا�ع� تلك� أ��اب� من� العشرات�
وان�شال� مصا�ع�م� بناء� إلعادة� التعو�ضات�

االقتصاد�من�املوت�السر�ري.

٥�مفقودين�بحاجة�للكشف�عن�مص���م
و���سياق�متصل،�فإنه�ورغم�عثور�أحد�املواطن�ن�
������ال��اعية����السا�ع�والعشر�ن�من�ش�ر�
يوليو�املا���،�ع���جثة�مواطن�متحللة� تموز/ 
تحت�أنقاض�م��له��عد�مرور�عام�ن�ع���ا��رب،�
ا��رب� زالت� ما� أخرى� عائالت� �ناك� أن� إال�
مستمرة�أمام�م�بفقدا��م�فلذات�أكباد�م�وعدم�

معرفة�مص���م�ح���اآلن.
٥ مص��� �و� ما� نفسه،� يطرح� الذي� فالسؤال�

املفقودين� عداد� ��� مازالوا� آخر�ن� مواطن�ن�
ملعرفة� أم�ا��م� قلوب� �عبت� والذين� ا���ول�ن�
ما�حل���م،��ل��م�أحياء�يرزقون�داخل���ون�

مق��ة� ��� متواجدة� �امدة� جثث� أم� ا��تل؟،�
األرقام؟،�أم�تحولت�أجساد�م�إ���أشالء�مبع��ة�
بفعل�القذائف�الصاروخية،�ال���ا��مرت�عل��م�

�املطر.
بال� ل�ا� ��دأ� ولم� تركن� لم� املفقودين� فعائالت�
منذ�فقدا��م�أبنا��م،�فرحلة�البحث�ع��م�منذ�
الصليب� ب�ن� ما� ومتواصلة� مستمرة� العام�ن�
األحمر�واملراكز�ا��قوقية�ملعرفة�مص���م،�ولكن�
ا�لعدم�وجود�أي�إجابة� يبقى�السؤال�ع��م�مستمرً

أو�رد�من�قبل�ا��انب�اإلسرائي���أو�غ��ه�ع��م.
فمنذ�أن�وضعت�ا��رب�أوزار�ا،�لم���دأ�لعائلة�
املفقود�نور�الدين�أبو�عمران�ابن�السادسة�عشر�

ا،�
ً
،�حيث�لم��علم�ذووه�عنه�ش�ئ

ً
من�عمره�باال

فيقول�شقيقه: "لقد�بحثنا�عن�نور�����ل�م�ان،�
ا�إال�و�حثنا�عنه�فيه،�

ً
لم�ن��ك�مس�شفى�أو�م�ان

ولكن�دون�جدوى،�ح���راودنا�التفك���بأن�ي�ون�
ا�عند�االحتالل،�ما�جعلنا�نتوجه� خذ�أس��ً

ُ
نور�قد�أ

ولكن�دون�جدوى،�ح���راودنا�التفك���بأن�ي�ون�
ا�عند�االحتالل،�ما�جعلنا�نتوجه� خذ�أس��ً

ُ
نور�قد�أ

ولكن�دون�جدوى،�ح���راودنا�التفك���بأن�ي�ون�

إ���الصليب�األحمر�ملعرفة�مص��ه،�فعملنا�ل�م�
�ملعرفة�أي�معلومة�عنه".

ً
توكيال

الرسائل� بإرسال� قام� الصليب� "إن� وأضاف،�
ل��انب�اإلسرائي��،�ولكن�االحتالل�رفض�اإلدالء�
بأي�معلومة�عن�مص��ه�و�ا���املفقودين،�ولكن�
امل��ان� ملركز� توج�نا� بل� نيأس،� يجعلنا� لم� �ذا�
للبحث� ��قوق�اإل�سان�وقمنا�بتوكيل�محامي�
عنه،�ولكن�اإلجابة�من�قبل�ا��انب�اإلسرائي���

�انت��الرد�ع���الصليب�األحمر".
االحتالل�يرفض�إعطاء�معلومات�ع��م�

املساعدة� وحدة� مدير� النحال� م��فت� وتقول�
األخ��� العدوان� إن� امل��ان،� بمركز� القانونية�
�عرض� أبرز�ا� إسرائيلية،� ان��ا�ات� عدة� ش�د�
خاصة� أموال� وسرقة� للتعذيب،� فلسطي�ي�ن�
من�قبل�ا��نود،�وانت���بفقدان�فلسطي�ي�ن�لم�

ا.
ً
�عرف�مص���م�إن��انوا�أحياًء�أم�أموات

رفضه� يواصل� االحتالل� أن� النحال:  وأو��ت�
�ؤالء� مص��� عن� معلومات� بأية� تزو�د�م�
املفقودين،�مؤكدة�أن��ذه�السياسة�للتغطية�
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ع���ان��ا�ات�ا���ش����غزة،�"بدليل�عدم�تقديم�
أثناء� حدثت� ان��ا�ات� ��� للتحقيق� جندي� أي�

ا��رب".
باسم� املتحدثة� زقوت� س���� أكدت� ج���ا� من�
أن� غزة،� ��� األحمر� للصليب� الدولية� ال��نة�
املفقودين� بأعداد� إحصائية� تملك� ال� ال��نة�
السلطات� م�مة� �ذه� أن� باعتبار� العدوان،� ���
أثناء� طرحه� تم� امللف� "�ذا� قائلة:  ا��تصة،�
ز�ارة�جاك�دي�مايو�رئ�س��عثة�ال��نة�الدولية�
للصليب�األحمر�لألرا����ا��تلة�العام�املا���،�
وكشف����حينه�عن�مطالب�تقدموا���ا�ل�ل�من�
االحتالل�واملقاومة�الفلسطي�ية�وحركة�حماس�
ا،�من�أجل�الكشف�عن�مص���املفقودين�

ً
تحديد

من�كال�الطرف�ن.
قضية� أن� اعت��� مايو� دي� إن� زقوت� وأضافت�
املفقودين�ال�تقبل�املساومة�وفق�معاي���القانون�
جانب� �ل� فع��� جثث� وجود� حال� و��� الدو��،�
املعتقل�ن� عكس� ع��� و�سليم�ا،� ع��ا� اإلبالغ�
األحياء�الذين�ال�يدرج�م�القانون�الدو���ضمن�
من�ي�ب���اإلفراج�ع��م،�إال�أنه�يحظر�استخدام�
العنف�بحق�م،�مو�ً�ا�أ��م�يتعاملون�مع��ذه�
تتعلق��عوائل� إ�سانية� القضية�وفق�اعتبارات�
ل�ل� السيا���� الطا�ع� عن� بمعزل� املفقودين،�

ج�ة.
يذكر�أن�عائلة�الش�يد�مؤمن��امل�البطش�(٢٥

عاًما)،��انت��عتقد�أن�االحتالل�اختطف�جثمان�
أثناء� املقاوم�ن� زمالئه� من� مجموعة� مع� نجل�ا�
العدوان،�قبل�أن��ع���عليه�العام�املا����أسفل�
التفاح،� ��� شرق� تجر�فه� عملية� أثناء� م��ل�ا،�
أخرى� عوائل� ت�تظر� ب�نما� غزة،� مدينة� شر���

الكشف�عن�مص���أبنا��ا.
الصمود����وجه�العدوان

نظمت� العدوان،� ع��� عام�ن� مرور� و�مناسبة�
القوى�الوطنية�واإلسالمية�بقطاع�غزة�اعتصاًما�
جما���ًيا�أمام�مقر�األمم�املتحدة����مدينة�غزة،�
عضو� العوض� وليد� ألقى� االعتصام� وخالل�
الفلسطي��� الشعب� ��زب� السيا���� املكتب�
�لمة�القوى'الوطنية�واإلسالمية�قال�ف��ا�إننا����
�ذه�املناسبة�نقف�أمام�وقفت�ن��امت�ن�وقفة�عز�
وشموخ��والثانية�وقفة�حزن�وألم،�أما�وقفة�العز�
والشموخ�ف���أن�شعبنا�الفلسطي���قد�استطاع�
بإرادته�الصلبة�الصمود����وجه�العدوان�وأحبط�
مخططاته�ولم�يمكنه�من�تحقيق�أ�دافه،�وأن�
امتداًدا� لتمثل� جاءت� شعبنا� و�طوالت� صمود�
لكفاح�و�طوالت�شعبنا�الفلسطي���ع���امتداد�
وميادين� ساحات� مختلف� ��� مضت� عقود�
��� واأللم� ا��زن� وقفة� أما� الساخنة،� النضال�
�ذا�اليوم�ف���ع���اآلالف�من�الش�داء�وا��ر���

واألسرى�والبيوت�املدمرة��ال���ما�زال�س�ا��ا�دون�
مأوى.

وأضاف�العوض،�ومن��نا�من�أمام�األمم�املتحدة�
كما� ا،� فورً االعمار� ل�سر�ع� املتحدة� األمم� ندعو�
ندعو�الرئ�س�أبو�مازن�اعتماد�الش�داء�والعناية�

ا�إ���أن�شعبنا��ع�ش�ذكرى�العدوان�
ً
بأسر�م،�الفت

الذي��ان�من�أ�دافه�إحباط�الوحدة�الوطنية،�
وأكمل�نقف�اآلن�ع���أبواب�االنتخابات�ا��لية،�
وعلينا�جميعا�إنجاح�ا�أل��ا��عيد�اأمل�باستعادة�
الديمقراطية�املسروقة�بفعل�االنقسام،�و����ذا�
الصدد�نثمن�خطوة�حركة�"حماس"�باملوافقة�
ع���إجراء�االنتخابات�ا��لية�والبلدية،�وضمان�
إجراء�ا�ونزا���ا�وتذليل�العقبات�أمام�ا��الس�
املنتخبة����الضفة�الغر�ية�وقطاع�غزة�ع���حد�

سواء. 
حرب�أك���دمو�ة�منذ�عام�٦٧

من�جانبه�قال�الدكتور�ياسر�أبو�جامع�مدير�عام�
برنامج�غزة�لل��ة�النفسية،����رسالة��عث���ا�
إ���أعضاء�مجلس�العموم�ال��يطا�ي�الذي��ان�
وجه�له�رسالة���ضور�اجتماع�لألعضاء�وإلقاء�
خطاب�فيه،�إال�أن�سلطات�االحتالل�منعته�من�
ا�لتقار�ر�األمم�املتحدة�ا��تلفة،�

ً
ذلك،�"إنه�ووفق

فقد�قتلت�القوات�اإلسرائيلية�٢١٨٩�فلسطي�ًيا�
آب�من� تموز،�وأغسطس/  خالل�ش�ري�يوليو/ 
ا� العام�٢٠١٤،����حدث��و�األك���دمو�ة�وتدم��ً

١٩٦٧منذ�بداية�االحتالل�اإلسرائي������عام�١٩٦٧منذ�بداية�االحتالل�اإلسرائي������عام�١٩٦٧". 
بداية� "منذ� رسالته،� ��� جامع� أبو� وأضاف�
التحقيق����ا��االت�الناجمة�عن�"عملية�ا��رف�
الصامد"،�ُيعتقد�أن�١٤٨٦�من�ال��ايا��م�من�
الفتيان،� من� �٣٢٣) �

ً
طفال �٥١٣ بي��م� املدني�ن،�

و١٩٠�من�الفتيات)�و�٢٦٩�امرأة،�مو�ً�ا�أن�
قضية�حماية�األطفال�حظيت�ع���ا�تمام�وقلق�
كب��ين,حيث�تجاوز�عدد�ال��ايا�من�األطفال�
����ذه�ا��رب�ما�مجموعه�عدد�األطفال�الذين�

قتلوا����ال��مت�ن�السابقت�ن�ع���غزة.
و�انت�أر�ع�منظمات�لل��ة�وحقوق�اإل�سان،�

و�عثة�مستقلة�لتق����ا��قائق�الطبية�ضمت�
ثمانية�خ��اء�طبي�ن�دولي�ن�مستقل�ن،��وصفت�
متوقعة� وغ��� شديدة� �انت� بأ��ا� ال��مات�
ب�ن� ما� ف��ا� تم��� لم� بطر�قة� واملدن� األحياء� ���
األ�داف�املشروعة�والس�ان�املدني�ن�ا��مي�ن،�

مس�بة�تدم���واسع�النطاق�ع���صعيد�املنازل�
واملمتل�ات�املدنية،�باإلضافة�إ���أ��ا�قد�أفشلت�
إم�انية�اتخاذ�االحتياطات�الالزمة�ال���من�شأ��ا�
أن�تمكن�اإلخالء�اآلمن�للس�ان�املدني�ن�سواء�

بتوف���األماكن�اآلمنة�أو�ح���ممرات�لإلخالء.
شعرنا� ال��مات،� ان��اء� �عد� جامع،� أبو� وقال�
من� أنه� النفسية� لل��ة� غزة� برنامج� ��� نحن�
واجبنا�مساعدة�الناس�ع���التعا���والعثور�ع���
ا��سائر� من� الرغم� فع��� املستقبل،� ��� األمل�
ال���تحملنا�ا�خالل�٥٠�يوًما�وترك�الكث��ين�منا�
منازل�م�و�شردوا،�فقد�قررنا�أن�معركتنا�ا��اصة�
قد�بدأت،�و���أن�نحارب�الشعور�با��زن�وفقدان�
البعض� �عضنا� ساعدنا� وسوً�ا� فمًعا� األمل،�
للتغلب�ع���الصعو�ات�واألحزان،�ومددنا�أيدينا�

ملساعدة�الناس����قطاع�غزة. 

يطرح� الذي� السؤال� يبقى� كر،�
ُ

ذ ما� �ل� وأمام�
نفسه�و�بحث�املواطن�ال�سيط�عن�إجابة�شافية�

له�من�املسئول�ن�وصناع�القرار،�

إ���م���س�بقى�حال�قطاع�غزة�
وس�انه�البالغ�عدد�م�ما�فوق�
مليو�ي�فلسطي����ع�شون�حالة�
وا��رمان� وال�شرد� ال��وء�
والفقر�والبطالة،�وا��روج�من�
حالة�حرب�إ���حالة�حرب�أخرى�
التقطوا� قد� يكونوا� أن� قبل�

أنفاس�م�من�ما�قبل�ا؟. 
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ن�حمل�ع����الذكرى�لينكأ���ا�ا��راح.. العدوان�ع���غزة�عام�٢٠١٤،� ن�حمل�ع����الذكرى�لينكأ���ا�ا��راح.. العدوان�ع���غزة�عام�٢٠١٤كمَّ ٢٠١٤كمَّ
عذب�أبناء��ذا�الشعب،�وتكشف�اللثام�عن�عالم�

ُ
ال�تزال�ذكراه�بل�آثاره�ت

بل�ُسمح�له�أن��ستمر����ظلمه�وج��وته،� ظالم�ترك�ا��رم�بال�حساب, 
فالصور�املؤملة�آلالف�الش�داء�وا��ر���والبيوت�املدمرة�تبقى�شا�دة�ع���
��م�املعاناة�و�شاعة�ما�ارتكب�بحق�ال�شر�وال��ر�وا���ر.. بل�واملر����
و�م�ينقلون�ع���األكتاف�تحت���ديد�النار.. إذ��انت�من�أك���الصور�قتامة�
ملعركة�بقاء�دارت�تفاصيل�ا����مس�شفى�الوفاء�للتأ�يل�الط���وا��راحة�

التخصصية��غزة�إيذانا�بتدم���املس�شفى�عن�بكرة�أبيه.
مس�شفى�الوفاء�الرائد�والوحيد�الذي�ُيقدم�خدمات�التأ�يل�الط������
قطاع�غزة،��و�أحد�مؤسسات�القطاع�الص���لم��شفع�له��ونه�مس�شفى�
أن�تحمه�القوان�ن�الدولية�من�تدم���آلة�االحتالل�له�إبان�العدوان،�فأ�وام�
املر���� وكرا���� الطبية� أج�زته� من� تبقت� ال��� ا��ديد� وقطع� ا���ارة�
والبارود� الدخان� رائحة� وام��اج� األكتاف� ع��� مرضاه� وَحمِل� املتحركة�
فظاعة� ع��� شا�دة� تبقى� آنذاك،� الطبية� والطواقم� املر���� بأنفاس�
ن��ان� ا��ادثة،�ورغم�ما�ش�له�املتضامن�ن�من�درع��شري���مايته�من�
االحتالل�ونداءات�االستغاثة�ال���مألت�األرض،�مطالبة�بوقف�العدوان�
إال�أن�العالم��له� بحقه�وتوف���ا��ماية�له�من�آلة�التدم���الص�يونية.. 

تجا�ل�وق��ا�النداء.. فحدثت�ال�ارثة.
وال��� ومقدراته� مبانيه� ل�افة� املس�شفى� بخسارة� ال�ارثة� �ذه� و�سب�ت�
�

ً
بلغت�قيم��ا�نحو�١٤�مليون�دوالر،�وخسارة�مستمرة�ملوارده�تقدر�ش�ر�ا

بنحو�٤٠�ألف�دوالر،�ولم�تتوقف�آثار�ا�املدمرة�عند��ذا�ا��د،�بل��عد��ا�
خدمات� من� املر���� آالف� بحرمان� اإل�سانية� ع��� االعتداء� حد� لتصل�
املس�شفى�والذي��ش�ل�األمل�والعون�للكث���م��م،�قذائف�ون��ان�االحتالل�
ال���انص�ت�ع���الوفاء�وحولته�إ���ر�ام،�بخرت�آمال�م����املالذ�الوحيد�
الذي�يؤو��م�للتغلب�ع���جراحا��م�و�عودوا�ملمارسة�حيا��م�الطبيعية�كأي�

فرد����ا��تمع.
املس�شفى�ورغم�ذلك،���ض�من�تحت�الر�ام��ستكمل�مشوار�األمل،�وحمل�
الرسالة�اإل�سانية�ملرضاه�من�العدم،�و�حد�أد�ى�من�اإلم�انيات�ال�سيطة،�
ومع�تقديم��عض�املساعدات�له�من�املؤسسات�الشر�كة�وال���وقفت�إ���
جانبه�وشدت�من�أزره����ظل�ا��نة�الصعبة�ال���مر���ا،�استطاع�الوقوف�
ع���قدميه�مرة�أخرى�وقدم�خدماته�ملرضاه����مقره�املؤقت����مدينة�
الز�راء�وسط�القطاع،�وحقق�انجازات�ملموسة�ووا��ة�بفضل��وادره�
الطبية�ال���ظلت�ع���رأس�عمل�ا�رغم�ضيق�ا��ال�وانقطاع�الرواتب�ألش�ر�

عديدة��س�ب��تدم����افة�موارده.
اإلرادة�القو�ة�ال���سطر��ا�مس�شفى�الوفاء�باستمرار�ا����تقديم�خدما��ا،�
���مستمدة�من�إرادة�البقاء�ال���يتمتع���ا�الفلسطي���وال���تولد�معه،�
وال���لو��عرضت�ل�ا�مؤسسة�أخرى�لتوقفت�عن�العمل�وما�ُسمع�ل�ا�صوت�

�عد�ا.
ومن��نا�يمكن�القول: "إن�مؤشر�اإلعمار�بدأ�ببدء�ال�وادر�لعمل�ا�رغم�الدمار�

ال�امل،�واستقرار�املس�شفى����عمله�بمقره�املؤقت،�إضافة�إ���الوعود�
،�وال���

ً
املستقبلية�ببدء�املرحلة�األو���من�اإلعمار�وال���س��ى�النور�قر�با

يأمل�املس�شفى�من�املؤسسات�املانحة�والداعمة�وال���يجد�ف��ا�ا��س�
اإل�سا�ي�ا��ر�الستكمال�املراحل�األخرى،�حيث�ما�فقدت�الوفاء�األمل�
بأشقا��ا�وأصدقا��ا�وال���تقدم�ل�م�وافر�الشكر�والتقدير�والعرفان�ع���

وقف��م�مع�شعبنا����ظل�ا��صار�وضيق�ا��ال.
�ع���أحد�وف����ا��افة�املؤسسات�

َّ
وتبقى��ذه�ا��ر�مة�وال���لم�تخف

لألعراف� وان��ا�اته� االحتالل� جرائم� ع��� شا�دة� واإلعالمية،� ا��قوقية�
واملواثيق�الدولية, ���بحاجة�إ���العمل��ش�ل�فاعل�ل�شكيل�ضغوط�كب��ة�
فعل�مسألة�العقاب�وا��اسبة�

ُ
من�ا��تمع�الدو���وفق�أبجديات�جدية�ت

الرادعة�للمحتل��عاد�ف��ا�للمر����وا��ر���أقل�حقوق�م�اإل�سانية.
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بقلم: عطية�محمود�الوادية�
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���ورشة�عمل�نظم��ا�مساواة
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طالب�حقوقيون�وممثلو�منظمات�أ�لية،�بضرورة�توحيد�ج�ود�ا��ميع�
من��افة�املؤسسات�ا��قوقية�وا��تمعية�لتكر�س�مبدأ�سيادة�القانون�
واس�بدال�ا� اإلعدام� عقو�ة� إللغاء� السليمة� القانونية� اإلجراءات� وإتمام�
�عقو�ات�أخرى،�السيما�وأن�الفلسفة�ا��زائية�ا��ديثة�تتجه�نحو�إصالح�

ا��ا�ي�وإدماجه����ا��تمع.
وشددوا�ع���أ�مية��شر�وتكر�س�مفا�يم�ثقافة�حقوق�اإل�سان����ا��تمع�
الفلسطي����ش�ل�عام،�و���املناطق�والتجمعات�امل�مشة��ش�ل�خاص،�
ا��تمعية� الفئات� وتمك�ن� ا��تم��،� القانو�ي� الو��� رفع� ��� واإلس�ام�
�افة�من�الوقوف�ع���حقوق�ا�ال���كفل�ا�ل�ا�القانون�األسا����والقوان�ن�

األخرى.

جاء�ذلك�خالل�ورشة�عمل��عنوان�"مدى�مشروعية�تنفيذ�أح�ام�اإلعدام�
وعالنية�التحقيق�االبتدا�ي"،�نظم�ا�املركز�الفلسطي���الستقالل�ا��اماة�
حقوق�اإل�سان� عن� املدافع�ن� بالتعاون�مع�شبكة� والقضاء�"مساواة"،�
تمك�ن� مشروع� ضمن� جاءت� ا��ر�ة،� منتدى� وجمعية� الفلسطي�ية،�
املدافع�ن�الفلسطي�ي�ن�عن�حقوق�اإل�سان�الذي�ينفذه�مركز�"مساواة"�

����ل�من�الضفة�الغر�ية�وغزة�بدعم�من�االتحاد�األورو�ي.
واس��دفت�الورشة�ال���تناولت�موضوعات�متعددة�م��ا: من�يؤ�د�عقو�ة�
اإلعدام�ومن��عارض�ا�مع�ذكر�م��رات�ل�ل�اتجاه،�والضمانات�املتعلقة�
�عقو�ة�اإلعدام،�والضمانات�املتعلقة�ب�نفيذ�حكم�اإلعدام�من�حيث�موا�ع�
تنفيذ�عقو�ة�اإلعدام،�ووسيلة�تنفيذ�عقو�ة�اإلعدام،�وا��كمة�من�جعل�
التحقيق�االبتدا�ي�سرً�ا،�وحاضر�ف��ا�ا��اميان�أحمد�حمد،�و��ال�الف��ي،�
و�ما�عضو�ن����شبكة�املدافع�ن�عن�حقوق�اإل�سان�الفلسطي�ية،�١٢

ا�من�بي��م�واحدة�من�اإلناث.
ً

مشارك
و�ما�عضو�ن����شبكة�املدافع�ن�عن�حقوق�اإل�سان�الفلسطي�ية،�

ا�من�بي��م�واحدة�من�اإلناث.
ً

مشارك
و�ما�عضو�ن����شبكة�املدافع�ن�عن�حقوق�اإل�سان�الفلسطي�ية،�

بدعم�من�مؤسسة�التعاون�لتخفيف�معاناة�الشعب�
;Öà¯\;Ì÷¡;ÏÁÅŒ›;k\Å¡]âŸ;ƒÜÊh;Îá≈;ƒ]�Œ’;Ö∂¯\;ÿ˜6\
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وزعت�جمعية�ال�الل�األحمر�لقطاع�غزة�و�دعم�كر�م�من�مؤسسة�التعاون،�
مساعدات�نقدية�بقيمة�١٠٠$ ع���عدد�٥٥٠�أسرة�فلسطي�ية�محتاجة�
�ع�ش����غزة،�وذلك�خالل�ش�ر�رمضان�وقبل�بدء�أيام�عيد�الفطر�السعيد،�
السعادة� وإدخال� ا��تاجة� لألسر� الرئ�سية� االحتياجات� توف��� ��دف�

والفرحة�ع���جميع�أفراد�األسرة�ا��تاجة.

من�جانبه�أشاد�مدير�ا��معية�عبد�العز�ز�أبو�القرايا�بدور�مؤسسة�التعاون،�
ع���مسا�م��ا�الدائمة����تخفيف�معاناة�أبناء�الشعب�الفلسطي���من�خالل�

ما�تقدمه�من�دعم�تنموي�واقتصادي�
ظل� ��� السيما� الفلسطي��،� لإل�سان�
البطالة�ووجود�ا��صار� ارتفاع��سبة�
الظالم�الذي�طال��افة�أبناء�ا��تمع�

���قطاع�غزة.
إ��� املستفيدين� أحد� أشار� ج�ته� من�
�عثت� النقدية� املساعدة� �ذه� أن�
كيف� أفكر� "كنت�  :

ً
قائال لديه،� األمل�

سأستقبل�العيد�وجي���فارغة�وال�يوجد�م������ء�استقبله�به،�ولكن�اآلن�
�

ً
و�عد�حصو���ع����ذه�املساعدة�املادية�أستطيع�أن�أش��ي�ألطفا���قليال

مما�يحتاجونه�من�حلوى�ومال�س�وأشعر�م�أ��م�كبا���األطفال�سيفرحون�
بالعيد"،�مقدًما�شكره���معية�ال�الل�وملؤسسة�التعاون.

لتعز�ز�دور�دوائر�الرقابة�والتفت�ش����أج�زة�العدالة
;] �§]›Öd;‡\É fih;ØÒp˜’;ÏËfiË�â÷ ’\;ÏÒË6\Â;Ä\ÄÊ’\;ÏË¬µ
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لالجئ�ن،� الفلسطي�ية� وال�يئة� ا��تم��� للتأ�يل� الوداد� جمعية� ت�
ّ

نفذ
برنامًجا�تدر��ًيا�لبناء�قدرات�ممثل�ن�عن�برنامج�سواسية�ومجموعة�من�
ا��ام�ن�واإلعالمي�ن،�وذلك�ضمن�مشروع�"نزا�ة"�لتعز�ز�دور�دوائر�الرقابة�
والتفت�ش����أج�زة�العدالة����قطاع�غزة،�وذلك�بتمو�ل�من�برنامج�األمم�

.UNDP/PAPP���املتحدة�اإلنما�ي/ برنامج�مساعدة�الشعب�الفلسطيUNDP/PAPP���املتحدة�اإلنما�ي/ برنامج�مساعدة�الشعب�الفلسطيUNDP/PAPP
و�ان�ال��نامج�التدر����بدأ�ب�لمة�م�سق�املشروع����جمعية�الوداد�سعيد�
رجب،�أكد�ف��ا�أن��ذا�التدر�ب�جاء�وفق�رؤ�ة�مش��كة�ب�ن�جمعية�الوداد�
الف�م� �عميق� ��دف� لالجئ�ن� الفلسطي�ية� وال�يئة� ا��تم��� للتأ�يل�
العدالة،� ومؤسسات� أج�زة� ��� والتفت�ش� الرقابة� دوائر� لعمل� القانو�ي�
واملسا�مة�����عز�ز�دور�دوائر�الرقابة�والتفت�ش����أج�زة�القضاء�والنيابة�
العامة�والشرطة،�للوصول�ملؤسسات�عدالة�أك���فاعلية،�من�خالل�عملية�
تبادل�ا����ات�ب�ن�ا��ام�ن�املشارك�ن����التدر�ب،�وز�ادة�املعرفة�وا����ة�
املتعلقة�بآليات�عمل�دوائر�الرقابة�والتفت�ش����أج�زة�العدالة����قطاع�
حول� الف�م� ز�ادة� ��� كب��� �ش�ل� سا�م� التدر�ب� أن� رجب� غزة.وأو���
كيفية��شكيل��ذه�الدوائر�وطبيعة�عمل�ا،�إضافة�إ���تخصص��ل�دائرة�
وصالحيا��ا،�واملسؤولية�امللقاة�ع���عاتق�ا�وفق�ما�نصت�عليه�مجموعة�

القوان�ن�واللوائح�التنظيمية�املنظمة�لعمل��ذه�الدوائر.القوان�ن�واللوائح�التنظيمية�املنظمة�لعمل��ذه�الدوائر.



العمل األهلي

٢٠١٦ 13 العدد الثالث عشر، متوز

خالل�جلسة�حوار�ة�نظم��ا�الشبكة
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شبكة� نظم��ا� حوار�ة� جلسة� ��� وحقوقيون� أ�لية� منظمات� ممثلو� أكد�
املتعلقة� "التطورات� �عنوان� غزة،� مدينة� ��� بمقر�ا� األ�لية� املنظمات�
بقانون�الضمان�االجتما���و�عديالته"،�ع���مواصل��م�النضال�من�أجل�
قانون�ضمان�اجتما���يحقق�العدالة�و�ضمن�ا��قوق�ل�افة�القطاعات�
ا��تمعية،�معلن�ن�رفض�م�املطلق�ألي�محاوالت���دف�إ���املساس���ذه�

ا��قوق.

�عز�ز� مشروع� ضمن� جاءت� ال��� ا��وار�ة� ا��لسة� ��� املتحدثون� وشدد�
املساعدات� مع� بالشراكة� األ�لية� املنظمات� قدرات� و�ناء� الديمقراطية�
الشعبية�ال��و�جية�NPA،�ع���ضرورة��عديل�قانون�الضمان�االجتما���
العمل� وأ��اب� العامل�ن� ب�ن� العادلة� غ��� املسا�مات� �سب� و�عديل�
مؤكدين�التمسك�بالتعديالت�ال���تم�التوافق�عل��ا�وتب���مطالب�ا��ملة�

الوطنية�للضمان�االجتما��.
و�انت�ا��لسة�بدأت�ب�لمة�مدير�الشبكة�أمجد�الشوا،�أشاد�ف��ا�بالدور�
الذي�لعبته�ا��ملة�الوطنية�للضمان�االجتما������الضغط�ع���ج�ات�
االختصاص�للموافقة�ع����عديل�العديد�من�بنود�القانون�ال���ش�لت�
قيوًدا�ع���حقوق�العامل�ن����ضمان�يحقق�العدالة،�مو�ً�ا�أن�املطالب�

قدمت�رزمة�واحدة.
"إننا�رفعنا�شعار�"أنه�ال�ضمان�بدون�غزة"�مع�تأكيدنا�ع��� وقال�الشوا: 
الوحدة�ا��غرافية�والسياسية�والقانونية�ب�ن�قطاع�غزة�والضفة�الغر�ية،�
ومن�ال�ير�د��عديل��سب�املسا�مات،��و�من�س�تحمل�مسؤولية�إفشال�

القانون".
من�جانبه�أو���عضو�السكرتار�ا�العامة�ل��ملة�الوطنية�إياد�الر�ا��،�
خالل�عرضه���موعة�املالحظات�ال���وضع��ا�ا��ملة�ع���قانون�الضمان�
االجتما��،�أن�اإلصرار�سواء�من�ا���ومة�أو��عض�ممث���القطاع�ا��اص�
ا�إ���أن�ا��ملة�

ً
ع����سب�مسا�مات�غ���عادلة��و�إ��اف�غ���مقبول،�الفت

غ��� من� ألنه� العمل،� أ��اب� مسا�مة� �سبة� �عديل� باتجاه� ستضغط�
املنطق�أن�ن�تظر�٥٠�عاًما�لنقول��عد�ا�أن�القانون�غ���عادل�وغ���منصف�
و�حتاج�لتعديل،�خاصة�وأن�ا��ملة�موجودة�و�ستطيع�الضغط�باتجاه�

ا.   
ً

ا�من�أصل�١٧بند
ً

ا�من�أصل�١٧�بند
ً

١٧�بند التعديالت�ال���حصلت�ف��ا�ع����عديل�١٦
بدوره،�أكد�عضو�سكرتار�ا�ا��ملة�منجد�أبو�ج�ش�أن�ا��وار�لتعديل�
القانون�مر�بمراحل�صعبة�للغاية،�وأن�اللقاءات�ال���تم�عقد�ا����ا��لس�
ا�إ��� ال�شر����وغ��ه��انت�حاسمة�من�ناحية�املطالب�والتعديالت،�مش��ً
أن�ا��ملة�حشدت�اآلالف�أمام�مجلس�الوزراء،�كما�أ��ا�اآلن�جا�زة�لفعل�
ذلك�مجدًدا�بال�سبة�لقضية�ال�سب�إذا�ما�تم�ا��روج�ب�سبة�ال�تل���حقوق�

العامل�ن.

ن�أبو�ج�ش�أن�ا��ملة�الوطنية�للضمان�االجتما���عقدت�منذ�بداية� و�يَّ
عمل�ا�العديد�من�اللقاءات�واالجتماعات�وا��لسات�ع���مستوى�املوظف�ن�
والعامل�ن�والنقابي�ن�وال���يتم�من�خالل�ا�إيصال�رسالة�ا��ملة�والتحشيد�
قدر�اإلم�ان����مناطق�الضفة�الغر�ية�للضغط�ع���ا���ومة�من�أجل�
ا�إ���أن�ا��ملة�طالبت�الدولة�بضمان�

ً
�عديل�قانون�الضمان�االجتما��،�الفت

أموال�املسا�م�ن،�و�تعديل��سب�املسا�مات�غ���العادلة�ب�ن�العامل�ن�
وأ��اب�العمل،�واح�ساب�راتب�الوفاة�الطبيعية،�ورفع�اح�ساب�الراتب�
التقاعدي،�واالستفادة�من�إجازات�األمومة�من���ظة�االش��اك�ول�س��عد�
٦�ش�ور،�واستحقاق�زوج�املش��كة�املتوفية�للراتب�التقاعدي،�وعدم�ر�ط�

استحقاق�الراتب�التقاعدي�با��الة�الزواجية�للمش��كة.
وأضاف�أبو�ج�ش،�إنه�تم�تنظيم�فعاليات�جما���ية�وشعبية�سا�مت����
تحقيق�جزء�من�املطالب،�كما�تم�بلورة�توافق�مع�ال��نة�الوزار�ة�وا��ملة�
رفع� قضية� بقيت� فيما� البنود،� من� كث��� ع��� ال��ملانية� والكتل� الوطنية�
موقف� تجاه� أسفه� عن� ا� مع��ً خالف،� محل� العمل� أ��اب� مسا�مة�
منظمة�العمل�الدولية�السل���من�التعديالت�ال���تم�التوافق�عل��ا�بقانون�

٢�إ���٢�إ���٢٪.  ١٫٧الضمان�بما�ف��ا��عديل�معامل�االح�ساب�من�١٫٧الضمان�بما�ف��ا��عديل�معامل�االح�ساب�من�١٫٧
ُيذكر�أن�الشبكة��انت�قد�استضافت�ع���نظام�الدائرة�التلفز�ونية�املغلقة�

"فيديو��ونفرس"،�من�رام�هللا�ممث���ا��ملة�الوطنية�للضمان�االجتما��.

���ورشة�عمل�نظم��ا�فارس�العرب�
k] fi¬∏\;Ô]âfi’\;√Ÿ;◊|Åh;Ï�|;√îÂ;Ì÷¡;ÅË—_i’\

أكد�مشار�ون����ورشة�عمل�نظم��ا�مؤسسة�فارس�العرب�للتنمية�واألعمال�
ا����ية�بالتعاون�مع�جمعية�عا�شة���ماية�املرأة�والطفل،��عنوان�"قضايا�
العنف�املب���ع���النوع�االجتما��"،����قاعة�"عودة�البنا"�التا�عة�للمؤسسة�
نفس�ا،�ع���ضرورة�وضع�خطة�تدخل�مع�ال�ساء�املعنفات�يتم�من�خالل�ا�
ع��� والعمل� التطبيقي،� والواقع� القانو�ي� النص� ب�ن� املرأة� واقع� دراسة�
تحس�ن�معارف�وم�ارات�مختلف�فئات�وشرائح�ا��تمع����التعامل�مع�
قضايا�النوع�االجتما��،�وحماية�ال�ساء�من�العنف،�إضافة�إ����عز�ز�دور�

ا��تمع�املناصر���قوق�املرأة����ا��تمعات�ا��لية.
و�انت�الورشة�ال���شارك�ف��ا�عدد�كب���من�كال�ا���س�ن�تم�اختيار�م�
ف��ا� أو��� ب�لمة� بدأت� املؤسسة،� ��ا� قامت� احتياجات� دراسة� وفق�
م�سق�الورشة�السيد�حسام�األطرش،�أن��ذه�الورشة�تأ�ي�ضمن�أ�شطة�
وفعاليات�املؤسسة����قطاع�املرأة�ال�����دف�إ���تحس�ن�معارف�وم�ارات�
االجتما��� النوع� قضايا� مع� التعامل� ��� ا��تمع� وشرائح� فئات� مختلف�

وحماية�ال�ساء�من�العنف.
��� املرأة� ��قوق� املناصر� ا��تمع� دور� �عز�ز� أ�مية� ع��� األطرش� وشدد�
االجتما��� النوع� ��� الرئ�سية� املفا�يم� ع��� ا�

ً
مركز ا��لية،� ا��تمعات�

والعنف�القائم�ع���أساس�النوع�االجتما��،�وأسباب�العنف�ضد�املرأة�
واملراحل�النفسية�ال���تمر���ا�املرأة�ال���تتعرض�للعنف،�باإلضافة�إ���
موضوع�حقوق�املرأة����القوان�ن�ا��لية�واإلسالم،�وواقع�املرأة�ب�ن�النص�
القانو�ي�والواقع�التطبيقي،�ومؤشرات�العنف�ضد�ال�ساء�املعنفات�وخطة�

التدخل�مع�ال�ساء�املعنفات.
وقدم�شكره�للمشارك�ن�بالورشة،�داعًيا�مؤسسة�فارس�العرب�وجمعية�
عا�شة�إ���ز�ادة�اال�تمام�بإقامة�مثل��ذه�الورش�واللقاءات�ال����ع���
وتمكي��ا� ا��تمع،� ��� م�ان��ا� ورفع� املرأة� بحقوق� والرجل� املرأة� ب�ثقيف�

اقتصادًيا�واجتماعًيا�وسياسًيا.
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���جلسة�حوار�ة
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حذر�ممثلو�منظمات�أ�لية�خالل�جلسة�حوار�ة�نظم��ا�شبكة�املنظمات�األ�لية�
GIZ�بالشراكة�مع�برنامج�ا��تمع�املد�ي�املنفذ�من�قبل�و�الة�التعاون�األملا�ي

بمشاركة�عن�قطاعات�مختلفة�من�منظمات�العمل�األ����ومؤسسات�دولية�
وج�ات�معنية،�من�التداعيات�ا��ط��ة�لبطء�عملية�إعمار�قطاع�غزة�وخاصة�
إعادة�بناء�املنازل�ال���دمر�ا�االحتالل�اإلسرائي����ش�ل�ك���خالل�عدوانه�األخ���
ع���قطاع�غزة،�حيث�الزالت�آالف�األسر�تف��ش�بيوت�الصفيح�"الكرفانات"����

ظروف�إ�سانية�بالغة�الصعو�ة�والتعقيد.
األ�لية� املنظمات� تجر�ة� تقييم� إ��� �دفت� ال��� ا��لسة� ��� املشار�ون� وشدد�
خالل�الف��ة�السابقة����التأث������عملية�اإلعمار�وسبل��عز�ز�دور�ا�املستقب��،�
ع���ضرورة�وضع�آليات�وخطة�وا��ة�ومحددة�خاصة�بإعمار�قطاع�غزة،�وأن�
تأخذ��ذه�ا��طة��ع�ن�االعتبار�رؤ�ة�ا��تمع�املد�ي�تجاه�اإلعمار،�وأن�ت�ون�
رؤ�ة�شمولية�ال�تقتصر�ع���إعمار�عدد�قليل�من�املنازل،�بل�خطة�حقيقية�توفر�

فرصا�أفضل�ل��ياة����غزة.
ودعوا���نة�املتا�عة�ا��اصة�بمؤتمر�املانح�ن�بالضغط�ع���ا���ات�املانحة�من�
أجل�اإلسراع����دفع��ع�دا��ا�مطالب�ن�ا��تمع�الدو���برفع�ا��صار��ش�ل��امل�
عن�قطاع�غزة،�مشددين�ع���أ�مية�توحيد�وت�سيق�ا���ود�لعملية�اإلعمار�
األزمات� �افة� ��ل� ا���ود� و�عز�ز� ا��تمعية� واملسائلة� الرقابة� أدوات� و�عز�ز�

العالقة����القطاع�سواء�إ��اء�ا��صار�أو�إ��اء�االنقسام.
و�دأت�ا��لسة�ب�لمة�مدير�الشبكة�أمجد�الشوا�أكد�ف��ا�ع���أ�مية��سليط�
التأث������عملية�اإلعمار،�وع��� الضوء�ع���تجر�ة�منظمات�العمل�األ�������
ضرورة��عز�ز�منظمات�العمل�األ����لدور�ا��ش�ل�أك���فاعلية����عملية�إعمار�
ا�إ���أن�ج�ود�شبكة�املنظمات�األ�لية�مستمرة����الضغط�ع���

ً
قطاع�غزة،�منو�

�ل�األطراف�من�أجل�اإلسراع����عملية�اإلعمار�وفق�منظور�تنموي�يأخذ��ع�ن�
االعتبار�ارتفاع�البطالة�والفقر�وا�عدام�األمن�الغذا�ي.

ودعا�الشوا�إ���تضافر�ا���ود�وشراكة�وطنية�من�قبل�جميع�القطاعات�الرسمية�
وغ���الرسمية�ع���أن�ي�ون��دف�ا�األساس�اإل�سان�الفلسطي��،�مطالًبا�بإلغاء�
ما��س���بآلية�إعمار�قطاع�غزة�GRM�ال����سا�م����مأسسة�ا��صار�وفرض�

شروط�جائرة�إلدخال�مواد�البناء،�بما��عمق�من�أزمات�قطاع�غزة.
الـ�GIZ�نزار� بدوره�قال�م�سق�مشروع�برنامج�ا��تمع�املد�ي�املنفذ�من�قبل�
ا�رفع�وتقو�ة�صوت�مؤسسات�ا��تمع�املد�ي�ل�س�

ً
الوز�ر،�إنه�من�الضروري�جد

فقط����عملية�إعمار�قطاع�غزة،�وإنما�����افة�األمور�املتعلقة�بالبلد،�مو�ً�ا�أن�
ال�دف�من�ا��لسة�ال����عت���مبادرة�من�شبكة�املنظمات�األ�لية،�ز�ادة�قدرات�
املؤسسات�األ�لية�ع���الت�سيق�والتواصل�مع��عض�ا�البعض�ورفع�قدرا��ا�ع���

الضغط�واملناصرة.

من�جانبه،�أشار�الدكتور��ش���الر�س�م�سق�الفر�ق�الوط���إلعمار�قطاع�غزة،�إ���
٢٠١٥أن�عام�٢٠١٥أن�عام�٢٠١٥�ش�د�تباطؤ����التمو�ل�وإيفاء�املانح�ن�بال��اما��م����مؤتمر�القا�رة�
ا��اص�بإعادة�إعمار�غزة،�و�و�ما�أدى�إ���تأجيل�تنفيذ�العديد�من�التدخالت�ال���
ا�أن�الدول�املانحة�ال����ع�دت����مؤتمر�املانح�ن�

ً
�ان�من�املنوي�تنفيذ�ا،�مب�ن

الذي�عقد�بالقا�رة�حسب�التحديثات�األخ��ة،�دفعت�١٫٤٠٩�مليون�دوالر،�أي�
ما��س�ته�حوا���٤٠٪ من�التع�دات�ا��اصة�ذلك.

ضمن�مشروع�"ال�ساء�يصنعن�املصا��ة�الوطنية"
;€÷â’\;◊p^;flŸ;Ô]â›=;k]d]ç’\;ÎÑÄ]eŸ;œ÷�Á;È¬⁄i-\;‹˜¡ˆ\
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أطلق�مركز�االعالم�ا��تم���(CMC)��غزة،�مبادرة�"�ساء�من�أجل�السلم�ا��تم���
واملصا��ة"،�ضمن�مشروع�"ال�ساء�يصنعن�املصا��ة�الوطنية. وتخلل�املبادرة�
السيارات� الفلسطي�ية�ع���سائقي� �شاط�ن�مختلف�ن،�توز�ع�عشرات�األعالم�
واملارة�ل��سيخ�مف�وم�الوحدة�الوطنية�و�االلتفاف�حول�العلم�الفلسطي��،�ورسم�
جدار�ة����مدينة�رفح�تحمل�مفا�يم�الوحدة�و�املصا��ة،�وجاءت��ذه�املباردة�

للتأكيد�ع���دور�ال�ساء�امل�م����تحقيق�املصا��ة�الوطنية�وا��اء�االنقسام.
السواملة� خلود� الوطنية"،� املصا��ة� يصنعن� "ال�ساء� مشروع� م�سقة� وقالت�
بإ��اء� املطالبة� ضرورة� حول� والشابات� الشباب� و��� رفع� إ��� املبادرة� "�دفت�
االنقسام�وتحقيق�الوحدة�الوطنية�الفلسطي�ية،��وذلك�من�خالل�توز�ع�األعالم�
الفلسطي�ية،�ورسم�جدار�ة�تدعو�ا���ا��اء�االنقسام�الفلسطي���الفلسطي��،�
ورفض�ال�ساء�للواقع�البغيض�الذي��عا�شنه�ن�يجة�ل�ذا�االنقسام�منذ�عشر�

سنوات".
وأشارت�احدى�املشار�ات����املبادرة،�والء�فروانة،�ا���ضرورة�املشاركة�����ذه�
املبادرات�والعمل���ا،�و�عز�ز�ا�ب�ن�الشباب����الشارع�الفلسطي��،�ودعم�حس�
املصا��ة�الوطنية،�ونبذ�الفرقة�و�االنقسام،�الذي�بات�يف����اليأس����قلوب�

الفلسطين�ن.
ونو�ت�ا���ان�ال�ساء�يلع�ن�دورا�م�ما����عملية�الضغط�ع���صناع�القرار�وايصال�

رسال��ن��ومبتغا�ن،�بأننا�نر�د�مصا��ة�وطنية�تكفل�للشعب�حياة�امنة.
وقالت�احدى�املشار�ات����املشروع،�اب��ال�شراب: "علينا�زرع�بذور�املصا��ة�من�
خالل�املشاركة�الفاعلة�لل�ساء،�وال����عت���جزء�م�م�وأسا�������صنع�القرار�و�ناء�
ا��تمع،�كما�و�عد�رسالة�قو�ة����رغبة�ال�ساء����ا��اء�االنقسام�السيا����و�عز�ز�

املصا��ة�الوطنية.
وننوه�إ���أن�مركز�االعالم�ا��تم���ينفذ�مشروع�"�ال�ساء�يصنعن�املصا��ة�

الوطنية"،��شراكة�و�دعم�من�مؤسسة��ي���ش�بول�االملانية.
�عمل� مستقلة،� أ�لية� مؤسسة� ا��تم��،� اإلعالم� مركز� أن� بالذكر� وا��دير�
���قطاع�غزة�منذ�تأس�س�ا�بداية�٢٠٠٧�بمبادرة�من��شطاء����العمل�األ����
واإلعالمي�الذين�رأوا�ضرورة�وجود�مؤسسة�أ�لية��ع���باإلعالم�حول�حقوق�و�

�الفئات�امل�مشة�مثل�الشباب�و�املرأة.
ً
قضايا�املواطن�ن�و�خصوصا

واإلعالمي�الذين�رأوا�ضرورة�وجود�مؤسسة�أ�لية��ع���باإلعالم�حول�حقوق�و�
�الفئات�امل�مشة�مثل�الشباب�و�املرأة.

ً
قضايا�املواطن�ن�و�خصوصا

واإلعالمي�الذين�رأوا�ضرورة�وجود�مؤسسة�أ�لية��ع���باإلعالم�حول�حقوق�و�
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اآلراء الواردة في هذه النشرة ال تعبر بالضرورة عن موقف شبكة املنظمات األهلية الفلسطينية 
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