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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الحكم المحلي - اللجنة االقليمية لمحافظة القدس

 اعالن عن ايداع مشــروع تعديل تنظيمي رقم 4103/2/2012 الموجود 
فــي قطــع األراضــي رقــم (137، 135،136، حوض رقــم 3) و(71،72، 
حوض رقــم 5) و(17،18،20،21،22،23،24،25،26،27،65،96،207،2

09،222 حــوض رقم 6) من أراضي بلدة أبو ديس في محافظة القدس 
وفقــاً للمــادة 24/20/(1) من قانون تنظيم المــدن والقرى واألبنية رقم 
(79) لســنة 1966 تعلن اللجنة االقليمة لمحافظة القدس هذا عن ايداع 
مشروع تعديل تنظيمي رقم 4103/2/2012، يحق لكل من يهمه األمر 
أن يطلــع على المشــروع في مكتب دائرة ترخيــص األبنية في محافظة 
القــدس أو في مكتب اللجنة المحليــة لمجلس محلي أبو ديس دون دفع 
مقابل وذلك كل أيام األســبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة 

بعد الظهر ما عدا يوم الخميس. 
يحق لكل ذي شأن في المشروع والذي يرى نفسه متضرراً منه أن يقدم 
اعتراضه المعلل مرفقاً به كل المســتندات التي تدعم اعتراضه بما في 
ذلــك خارطة أو مســتندات أخــرى والتي تمكن من التعــرف على المواقع 
وأيضــاً تثبت صلة المعترض بالعقار ويحــق للمعترض أيضاً أن يفصل 
اقتراحاته لتغيير المشــروع اذا رغب بذلك. االعتراض يرســل إلى مكتب 
دائرة ترخيص األبنية في محافظة القدس خالل شــهر من تاريخ نشــر 

اإلعالن في الجريدة. 
رئيس اللجنة االقليمية 
محافظة القدس 
م. اياد خلف

9/8د

9/8د
 المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم االرثوذكس بالقدس 

ص. ب 19632 

اعالن صادر عن المحكمة الكنسية البدائية  لبطريركية 
الروم االرثوذكس بالقدس الشريف  في القضية 

الحقوقية عدد السجل 20/2/223 
ليكن معلوما لدى الجميع ان المستدعي رائد شحادة كنعان من رام اهللا قد 
تقدم بطلب لدى هذه المحكمة بتاريخ 2012/9/8 ألجل استصدار اعالم 

حصر ارث المرحوم عودة ذياب عودة زنايد من رام اهللا. 
وقد تحدد يوم االثنين الموافق 2012/9/24 الساعة الحادية عشرة صباحاً 
موعــداً للنظر في هذا الطلب. فعلــى كل من يرغب في االعتراض على 
هذا الطلب عليه ان يقدم اعتراضه إلى هذه المحكمة لغاية تاريخ النظر 
فــي هذا الطلب المبين أعاله. وبخالف ذلك ستســير هــذه المحكمة في 

اجراءاتها القانونية حسب األصول. 
القدس في 2012/9/8 

فيليب دحابرة 
سكرتير المحكمة 

(تصوير: ثائر غنايم) الرئيس خالل ترؤسه اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح امس في رام اهللا.          

أكد تفهمه لالحتجاجات والحرص المطلق على الحق في التعبير

فياض: نبذل جهوداً مكثفة لصرف الرواتب والتخفيف من صعوبة األوضاع المعيشية
رام اهللا - الحياة الجديدة - أبدى رئيس الوزراء د. ســالم فياض، 
خــالل مقابلة إذاعية ظهر امس، تفهمه الكامل لالحتجاجات التي 
شهدها العديد من مدن الضفة جراء األوضاع المعيشية الصعبة، 
وجدد التزام الســلطة الوطنية المطلق باحترام الحريات، وخاصة 

الحق في التعبير.
واعتبر فياض، خالل إجابته على أكثر من 30 سؤاال خالل المقابلة 
التــي تركزت حــول األزمــة المالية وانعكاســاتها علــى األوضاع 
المعيشــية الصعبة للمواطنين، جراء ارتفاع أســعار بعض الســلع 
األساســية وخاصــة المحروقــات، أن الحق في التعبيــر والتظاهر 
الســلمي هو حق مقدس، مجدداً تأكيده بأنــه كرئيس للحكومة 
يواجــه هذه األزمــة من خالل تحملــه المســؤولية بالعمل الجاد 
والصدق... وليس بالوعود غير قابلة للتحقيق أوالشعارات الزائفة.

وأوضــح رئيس الــوزراء طبيعة األزمة وجذورهــا، وقال "أعتقد من 
الضــروري تحليل طبيعة األزمة بشــكل موضوعي، حتى نصل الى 
قناعات مشتركة بشأن ما الممكن عمله، وعلى حساب ماذا". وأضاف 
"ال أقــول هذا من باب تثبيت أنــه ال يوجد ما يمكن عمله اطالقاً، 

وإنما لفهم األمور ووضعها في سياقها الصحيح".
واعتبــر فيــاض أن فاتورة الرواتب هــي االلتزام األهم للســلطة 
الوطنيــة، ليس فقط من وجهــة نظر الموظفين، وإنما لالقتصاد 
ككل، حيــث يعتمد عليها ويتأثر بها ســلباً أو ايجاباً حوالي مليون 
مواطن، وينتظرها قطاع األعمال نفسه لتأثيرها في تحريك عجلة 
االقتصــاد، فــإذا كان هذا االلتزام األهم نجــد صعوبة في تحديد 
موعد لدفعه رغم مرور اسبوع على استحقاقه. وأكد على أن العمل 
مستمر من أجل تأمين الرواتب ودفعها خالل هذا االسبوع. وبين 
أن الرواتب تشكل نسبة عالية من النفقات الجارية للحكومة، وأشار 
إلى وجود جهد حقيقي لترشــيد النفقات المختلفة وتوسيع شبكة 

األمان االجتماعي لتشمل أعدادا وشرائح أكبر. 
وحول سياســة تقليص االعتماد علــى الدعم الخارجي، قال رئيس 

الوزراء: "سبق أن تحدثت عن هذا األمر منذ أن كنت زيراً للمالية قبل 
أن أصبح رئيســا للوزراء، وبشكل تدريجي تمكنا فعيالً من تقليص 
درجة االعتماد علــى الدعم الخارجي للنفقات الجارية في الموازنة 
العامة من مليار وثمانمئة مليون دوالر في عام 2008 إلى حوالي 

مليار في عام 2011". 
وشدد فياض على أن األزمة التي تشهدها السلطة الوطنية حالياً 
تثبت صحة هذا النهج وضرورة االستمرار في سياسة تخفيض درجة 
االعتماد على المســاعدات الخارجية في تمويل الموازنة الجارية. 
وقال:" بالطبع كان من الممكن تحقيق نتيجة أفضل لو تمكنا من 
رفع الحصار اإلســرائيلي عن قطاع غزة، ومــن إلغاء نظام التحكم 
والســيطرة وكافــة اشــكال التضييقيات والقيــود المفروضة من 
االحتالل االسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني"، وأضاف "بالتأكيد، 

فإن استمرار االنقسام فاقم من حجم وطبيعة هذه األزمة". 
ورداً علــى مــا يقــال بــأن االحتجاجــات موجهة وليســت عفوية، 
وتستهدف شخصه، قال رئيس الوزراء: "نسمع تحليالت وتقديرات 
مختلفة حول االحتجاجات ودوافعها، وال أصرف وقتاً للتفكير فيما إذا 
كانت هذه االحتجاجات عفوية أو موجهة أو هناك من يقف وراءها. 
فــي المحصلة النهائية نحن نتعامل مع الواقع كما هو. فما الفرق 
إن كانت هذه االحتجاجات عفوية أم مفتعلة، هناك واقع ال بد من 
التعامل معه، واألســاس في ذلك الصراحة والمكاشفة مع الناس، 
والخضوع في النهاية لتقييمهم، وأن نكون على قدر المسؤولية". 
وأضاف: "سواء كانت هذه االحتجاجات عفوية أم مفتعلة، وأيا كان 
من يقف وراءها، ففي المحصلة النهاية لدينا مواطن يئن ويشكو، 
ووضعه المعيشي صعب لعدم كفاية الدخل في ظل مستوى مرتفع 
لألســعار بحكم االتفاق القائم حالياً. هذا هو الواقع وعلينا التعامل 

معه وهذه مسؤوليتنا.
غياب التشريعي يضاعف الصعوبات

وأشــار فياض إلى أن غياب المجلس التشــريعي بسبب االنقسام، 

ضاعــف من الصعوبات أمــام الحكومة، وقال "من يقول ان الحكم 
في غياب المجلس التشــريعي أسهل فهو مخطئ تماما، فلو كان 
المجلس موجودا لعقدت جلسات لمساءلة الحكومة وطرحت حلوال 

إلنهاء األزمة التي تحصل اليوم.
 وفي غياب المســاءلة من المجلس التشــريعي، يكون من المهم 
التواصــل مع المواطنين ولكن ال شــيء يغنــي عن وجود مجلس 
تشريعي منتخب وفعال. فهو الذي من صالحياته المساءلة وحجب 

الثقة عن الحكومة".
وأضاف: "لو كنا في بلد مستقر سياسياً، وفيه آلية تحكم عملية 
تغيير الحكومات، وبشكل أساسي االنتخابات ومخرجاتها، لكانت 
المسألة محلولة. أصالً االحتقانات في البالد التي اندلع فيها ما 
يطلق عليه بالربيع العربي، سببها غياب آلية تغيير ديمقراطية 
منتظمة ويعتمد عليها. في الواقع الفلسطيني، لالسف الشديد 
هناك مجلس تشريعي غير عامل، وفي غيابه وغياب االنتخابات 
التي تحدد في الظروف العادية بداية ونهاية عهد أية حكومة، ال 
أجد المناداة بالرحيل أمرا نابيا، فهذه مسألة مقبولة في العمل 

العام، ويجب أن تكون كذلك.
وأشــار فياض خالل مقابلتــه اإلذاعية إلى المقاومة الشــعبية 
ضد االحتالل واالســتيطان، واعتبرها تعكس اصرار شعبنا على 
الصمود والبقاء على أرضه، وتصميمه على الخالص من االحتالل 
ونيل حريته واستقالله في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها 
القدس على حدود عام 67، مؤكداً على أن مســؤولية السلطة 
الوطنية تتمثل في مضاعفة الجهود لتوفير المزيد من مقومات 
الصمــود، وخاصة فــي المناطق المهددة يوميــاً من الهجمة 
االستيطانية في القدس الشرقية والمنطقة المسماة "ج". وقال 
"أرى أن واجبنــا األهم وأولوياتنا الوطنية األساســية تكمن في 
توفير مستلزمات تمكين شعبنا من البقاء على أرضه والصمود 

في مواجهة االحتالل وهجمته االستيطانية".

 غنيم:مقترحات اشتية تصلح 
كمرتكزات القتصاد وطني مقاوم 

غــزة- الحيــاة الجديدة - اكــد عضو المكتب السياســي 
لحزب الشــعب نافذ غنيم اهمية المقترحات التي تقدم بها 
الدكتور محمد اشــتية التي تســاعد في الخروج من االزمة 
االقتصادية التي تعانيها الســلطة، وتشــعر المواطن حال 
تطبيقهــا بتغيير ملموس في الوضــع االقتصادي، وأضاف 
ان الوضع الفلســطيني معقد، فمــن ناحية هناك اتفاقيات 
تقيد تحرر االقتصاد الفلســطيني، وفي ذات الوقت ارتهان 
اموال الدعم والتســهيالت االسرائيلية بالموقف السياسي 
للســلطة، في حين ان المواطن يتعامل مع حكومته بأنها 
المســؤول المباشــر عن تلبية احتياجاته اليومية ومعالجة 
ازماته االقتصادية، مضيفا بان الكثيرين ال يلتفتون الى ما 
يمارس تجاه السلطة من ضغوط مالية البتزازها سياسيا، 
مشيرا الى ان تصريحات وزير الحكومة االسرائيلية نتنياهو 
بان االزمة المالية للســلطة ســببها عدم تلبيــة ابو مازن 

دعوته بالتفاوض.
وقال غنيم " آن االوان العتماد اســتراتيجية اقتصادية ذات 
طابع مقاوم، تأخذ باالعتبار ما اقترحه الدكتور اشــتية من 
افكار، وتعتمد اقصى درجات الشــفافية مع الجماهير، التي 
يجب ان تدرك ان التخلص من طوق الضغوط االسرائيلية 
واالرتهان لسياستها وسياسة بعض الدول المانحة، يحتاج 

الى تضحية والــى تكاتف الجهود لالنتقال الى وضع يتغير 
فيه الحال الفلســطيني نحو االفضــل"، مؤكدا بان جماهير 
شــعبنا جاهزة لذلك اذا ما شــعرت بان هناك اســتراتيجية 
مقنعة تحقق اهدافها وفي مقدمتها العدالة، وإذا ما لمست 
بــان القيادة تســير بهذا االتجــاه، وان اليــات تنفيذ هذه 
االستراتيجية وجدت طريقها للتطبيق، وأضاف بان التحركات 
الشعبية الجارية تعتبر رسالة ليس فقط للسلطة، وإنما لكل 
دول العالــم وفي مقدمتها الواليــات المتحدة، بان تدهور 
الوضع االقتصادي للفلسطينيين يجلب مزيدا من التوتر في 
المنطقة، ويهدد كل فرص السالم، مشددا على اهمية ان 
تستفيد السلطة من هذه االحتجاجات للضغط على المجتمع 
الدولي والدول العربية للوقوف الى جانب شعبنا والبحث عن 

حلول جذرية تساعد اقتصاده في النهوض.
وأكد غنيم ان جذر المشــكلة يكمن باالســاس في احتالل 
اسرائيل لألرض والشعب والســيطرة على كافة المقدرات 
الوطنيــة، وبان التخلص من هذا الواقع هو الذي ســيفتح 
االفــاق الحقيقيــة لنهضة وإنمــاء االقتصاد الفلســطيني، 
مضيفــا بان هذا االمر يضعنا من جديد امام اهمية اعتماد 
نهج االقتصاد الوطني المقاوم، وإعادة النظر في الكثير من 

االساليب التي اعتمدتها السلطة خالل االعوام السابقة.

 حراك فصائلي وشعبي فاتر لمواجهة استحقاق االنتخابات المحلية في قلقيلية
قلقيلية – الحيــاة الجديدة – مازن 
بغدادي - تشــهد مدينة قلقيلية كما 
هو حال باقي مدن وقرى الضفة حراكا 
فاتــرا اســتعداداً لخــوض االنتخابات 
البلديــة والقروية والمزمــع اجراؤها 
فــي العشــرين مــن الشــهر القادم، 
وهذا الحراك الفاتر الذي لم يلمســه 
المواطن العادي اقتصر على تحركات 
واجتماعات للقــوى الوطنية مجتمعة 
من جانــب وللقوى التــي تطلق على 
نفسها القوى التقدمية والديمقراطية 
من جانب اخر وبالطبع لحركة فتح من 

جانب ثالث. 
واذا كانت االنتخابــات الحرة النزيهة 
ظاهرة حضاريــة تؤكد على حقيقتين 
اساســيتين هما المواطنــة الصالحة 
وحريــة التعبيــر التــي مــن شــانها 
العادلــة  الوطنيــة  بنــاء المؤسســة 
والقادرة علــى الحفاظ علــى مصالح 
المواطنيــن اال ان الحــراك الفصائلي 
والمجتمعــي لــم يــرق الــى اهميــة 
وجــدوى االنتخابــات والتــي يفترض 
ان تكون تتويجا للحرص على تقديم 
االفضــل للمواطن والــذي يعاني ما 
يعاني من مشــاكل يتفق الجميع على 
تشــخيصها لكنهــم يختلفــون على 
وضــع انجع الســبل والطــرق لحلها.  
الروائي يوســف العيلة يقول المشهد 
القلقيلــي خاصة والفلســطيني عامة 
ملتبــس لثالثــة اســباب اوال الوضع 
االقتصادي المتردي والتعثر السياسي 
والحصار االســرائيلي لهذه االســباب 
عــزف المواطن عــن المشــاركة في 
االنتخابات العتقاده انها لن تســاهم 
في حل مشــاكله اليومية التي اصابه 
الغالبية الساحقة وبدا الجميع يلمس 
اثارها ويضيف العيلــة انه وباإلضافة 
لهذه االســباب هناك سببان محليان 
اقصــد انهمــا غيــر موجوديــن لدى 
الشــعوب المتحضرة االول العشائرية 
التــي تعتمد علــى المحاصصة وهي 
بذلــك تتنافى مــع شــرط المواطنة 
الحقــة التي تعطي لكل مواطن الحق 
في الترشح لالنتخابات اذا ادى واجبه 
نحو المؤسسة البلدية في دفع ما عليه 
من مســتحقات وفواتير ورخص ابنية 
وثانيــا الحزبيــة ذات الطابــع االناني 
القائم على تضخيم الذات الحزبية ولو 
على حســاب المصلحة العامة فهناك 
حركتان تعطيان نفسهما حق الريادة 
واخــرى حــق االحجام عن المشــاركة 
االنتخابية واخرى انتهازية تبحث عن 
مصلحة الحزب واعضائه وال تلقي باال 

للمصلحة العامة. 

اما منسق حركة فتح رائد عمر فيقول 
هنــاك حــراك انتخابي قــوي لكنه قد 
يكون غير مرئــي في هذه المرة ألننا 
نريد االفضل للمواطن وال اخفي عنك 
يضيــف عمر اننا في حركة فتح نعتمد 
على التخصصية وهنــاك العديد من 
اللجان التي تعمل على مدار الســاعة 
واالتصــال بــكل مكونــات المجتمع 
الختيار ما هو افضل للمواطن وسنبذل 
كل الجهد ان يكون مرشــحونا تتوفر 
لديهــم شــروط النزاهة والشــفافية 
الحســنة  والســيرة  والمصداقيــة 
ومتخصصيــن في مواقعهم حتى ولو 

كانوا ليسوا ابناء للتنظيم.
مؤكــدا انها ليســت مجرد شــعارات 
نطرحها لالســتهالك التنظيمي قائال 
اننا فــي فتح لن يكون لنــا فيتو على 
المرشحين اذا ما توفرت لديهم هذه 
الصفات حتى لو كان في رأس القائمة 
ولــم يكــن منتميا لفتح وسنتمســك 
بهــذه الصفات ألننا ســنختار بلديات 
وممثلين لهذه البلديات لمرحلة بناء 
دولة فلسطينية وليس مرحلة تسيير 

اعمال لهذه المجالس والهيئات. 
ويضيــف عمــر اننا التقينا مــع اخوتنا 
في الفصائل الوطنية وعرضنا عليهم 
تشــكيل قائمة توافق وطني يشــارك 
فيها الجميــع وعلى قاعدة الشــراكة 
وليس االمالء في تشكيل القوائم وفرز 
االفضــل اال ان بعض هــذه الفصائل 
رفض معتبرا أن قائمة يشــارك فيها 
الجميــع تحد مــن الديمقراطية التي 
تسعى لتعميقها هذه التنظيمات وانا 
اتفهم هذا الطرح وهذا الموقف لكن 
المؤســف هو قيــام البعــض بعملية 
مســاومة هنا وهنــاك لتحقيق غايات 
واهــداف خاصــة بأشــخاص واحزاب 
وألننــا فــي فتــح نــرى فــي الذهاب 
لالنتخابــات على قاعدة الشــراكة في 
تشكيل القوائم وفرز االفضل استنادا 
للمعايير التي يتفق عليها الجميع فقد 
وافقنا الرأي اخوة فــي جبهة النضال 
الفلســطيني وفصائل اخرى  الشعبي 
وتحفــظ علــى هــذا الطــرح البعض 
االخر ورفضه البعض مفضال الذهاب 
لالنتخابــات بتشــكيل قوائــم اخرى 
لتعميــق مبــدا الديمقراطية هذا هو 
الحال مع القوى الوطنية حتى اللحظة 
حيــث إننا لم نغلق البــاب ولن نغلقه 

لمشاركة باقي اخوتنا في الفصائل. 
وحول غيــاب االغلبية الصامتة وعدم 
وجود من يمثلهم في قلقيلية كما هو 
الحال في العديد من المناطق وخاصة 
قطاع غزة حيث اســتطاع المستقلون 

التمثيــل فــي الهيئة القياديــة العليا 
لمنظمــة التحرير من خالل د. ياســر 
الوادية يقول الروائي المستقل يوسف 
العيلة انا لســت مع الفرز الذي يقسم 
المواطنين الى مســتقلين وحركيين 
وحزبييــن وجبهاوييــن الن االصــل 
هــو المواطنــة الصالحــة ال االنتماء 
الحزبي ومع هذا انا لست ضد الحزبية 
الواعية التي تســعى الى الحفاظ على 
المصلحة العليا وليس مصلحة جماعة 
بعينهــا وفــي القياس النســبي لعدد 
االصــوات فان اصــوات كل الحزبيين 
ال تتعــدى 10 % مــن مجموع اصوات 
المواطنين وعليه اسأل باي حق يحتكر 
هذا الحــزب او تلك الحركــة العملية 
االنتخابية اليست هذه مصادرة والغاء 
لصوت الشــعب في اماكــن تجمعاته 
ويواصل الروائي العيلة ويقول الترشح 
واالنتخابات هما حق للشعب وتمرين 
ديمقراطي من شأنه تعويد المواطن 
علــى تــداول الســلطة هــذا التداول 
يعمــل علــى تكريس حــق المواطن 
الديمقراطــي في المشــاركة الفاعلة 
فــي حماية مصالحــة.  ويؤكد العيلة 
رفضــه تســيس العمليــة االنتخابية 
ويقول ان االصل في االنتخابات سواء 
بلديــة او تجارية انهما غير سياســية 
بل شعبية ومجتمعية بامتياز ومحاولة 
أي مــن القوى الوطنية او االســالمية 
تسيسها هو درب من التزوير والتحايل 
على حقوق الشــعب الديمقراطية الن 
الصوت الجمعــي هو صاحب االغلبية 
وهــو مــن يقــود العمل المؤسســي 
وله شــكرنا وتقديرنا ان انجز واصاب 
وعليه ان يتقبــل النقد ان اخطأ وهنا 
ال بد من االشارة الى مرض اجتماعي 
اصاب بعض العقول في البيئة المحلية 
الفلســطينية اال وهو زعم البعض ان 
ألســرته او عشــيرته حق تاريخي في 
ادارة شؤون البلدية او التجارية وعليه 
فهو يسعى ان يكون موجود في دسة 
البلدية بأي ثمــن كان فهذه العقلية 
هي عقلية مســتبدة عفا عليها الزمن 
فالمواطــن الكفــؤ هو صاحــب الحق 

في االدارة. 
وحــول الحاجة لوجود قطب يســاري 
وليس قدرا ان يكــون الناس اما فتح 
او حماس يقول عادل اللوباني مسؤول 
حزب فدا في المحافظة ان هناك حاجة 
موضوعية لبلورة قطب ديمقراطي في 
الساحة الفلسطينية النه ليس قدرا ان 
يبقى شــعبنا اســير التجاذب بين فتح 
وحمــاس، لذا بات مطلوب من القوى 
التقدمية والديمقراطية ان تتوحد في 

كافــة المجاالت وفــي المقدمة منها 
انتخابات البلديات والمجالس القروية. 
ويضيــف اللوبانــي ان وجــود قائمة 
موحدة لليســار تعزز العامــل الذاتي 
إلنجــاح وحــدة القــوى الديمقراطية 
التــي تعثرت ســابقا بفعــل مجموعة 
من العوائق، وهــي الضمانة لحدوث 
االنتخابــات فــي كافــة المناطق الن 
البديل لذلك هو قائمة ائتالف وطني 
التــي يدعو لها البعــض والتي تؤدي 
الى عدم ممارســة الجماهيــر لحقها 
الديمقراطي في اختيار ممثليها النها 
عملية تعيين تحرم جماهير شعبنا من 

حقها في اختيار ممثليها وانتخابهم.
وحــول دور واهميــة رئاســة البلدية 
وشخصيتها يقول اللوباني ان رئاسة 
البلديــة لــدى البعض هــي الدجاجة 
التي تبيض ذهبا وهنا يبرز المكســب 
الشخصي وال يكون الهدف المصلحة 
العامــة وان البرنامــج االنتخابــي هو 
الغائب االكبر حيث إن حداثة التجربة 
الديمقراطية لم تعــط البرنامج دورا 
فــي العملية االنتخابية وهذا يســهل 
قرع طبــول الحرب الحزبيــة الضيقة 
ممــا يحرم العديد مــن الكفاءات من 
الوصــول الــى المجلــس البلــدي او 
القــروي. ويؤكــد اللوبانــي انه ومن 
خالل تجربــة الســنوات الماضية برز 
اتجاه وما زال لدى ما اسماه "متعهدي 
القيادات" فــي المحافظة ومضمونه 
وضــع شــخصيات ضعيفــة ليســهل 
تحريكها حزبيا كأحجار شطرنج وهذا 
يفضــح ويعري متعهدي القيادات من 
اهدافهــم ليس مجلس قــوي يؤدي 
خدمات لصالــح المدينــة من وجهة 
نظرنــا لــم يعد مقبوال وال مســموحا 
اســتمرار وضع المدينة ومســتقبلها 
بيــد حفنة متعهدي القيادات المدينة 
ملك ألبنائها بعيدا عن أي تمييز حزبي 

او عائلي. 
وفــي تعليقــه علــى اهميــة القــوى 
التقدميــة قال اللوباني أننا في القوى 
التقدميــة والديمقراطية نرى ان الرد 
علــى حصار المدينة ونهــب اراضيها 
يكون بشــعار قلقيليــة الكبرى وهذا 
يحتاج الى مجلس بلدي كفؤ واشخاص 
متعلميــن ولديهم امكانيــات ووفق 
هذه المعايير ســتكون قائمة قلقيلية 
المســتقبل نريد اشــخاصا يتمتعون 
بنظافــة اليــد الن من ســيضع بيده 
امــوال الشــعب يجب ان تكــون كفه 
نظيفــة. وان تجربــة قائمــة موحدة 
للقــوى اليســارية من وجهــة نظري 
مهمة للمئات من الكوادر المحسوبة 

على اليســار والموجــودة لظروف ما 
خــارج هــذه االحزاب وبهــذا نعيدها 
ضمن اســتعادة دورها فــي العملية 

االنتخابية ترشيحا وانتخابا. 
مضيفــا صحيح اننا خضنــا الحوارات 
مــع الجميــع دون اســتثناء احد وبدا 
اننا متفقيــن لكن انســحب البعض 
ألسباب ذاتية ورغم ذلك ال زلنا نطالب 
هــذه القوى بالعــودة الــى موقعها 
الطبيعي في قائمــة القوى التقدمية 
والديمقراطية، مشــيرا ان االســباب 
الكامنة وراء االنسحاب تعود جذورها 
الى ثقافات بائدة ورثناها منذ سنوات 
حيث إنه بالتجربة التاريخية للمنظمة 
نرى ان كافة انجازاتها اســتندت الى 
اعتمادهــا علــى التفــاف شــعبنا في 
كافــة اماكــن تواجــده حولهــا وفي 
الســنوات االخيرة بدا تراجع وانحسار 
هــذا االلتفــاف لعدة عوامــل اهمها 
من وجهة نظري هي منع االنتخابات 
واعتماد نظام الكوتا تحت شعار القوى 
قررت والقوى اتفقت وهذا ولد هيئات 
واتحادات ميتــة وابعد الجماهير عن 

منظمة التحرير. 
منوها إلــى ان البعض يــرى تمثيله 
فــي قائمــة موحــدة دون انتخابات 
يكفيه " شر القتال " حتى لو كان على 
حساب دور الجماهير وحقها بممارسة 
دورهــا االنتخابــي، اذا عرفنــا العلــة 
اوجدنا الدواء الحريص على م. ت. ف 
ودورها القيادي يعمل على اســتعادة 
الحاضنــة الجماهيريــة لها والطريق 
الوحيــد هو تكريــس االنتخابات في 
كافــة مناحــي الحياة حتــى لو كانت 

على حســاب تمثيــل هــذا الحزب او 
ذاك والمصلحة العامة فوق المصالح 
الخاصة لألحزاب.  لم تســتطع القوى 
الوطنية ان تدفع بقائمة تحظى بشبه 
اجماع في المدينة وفشلت فشال ذريعا 
لعدم وضعها مصلحة المواطن والبلد 
اوال، بهــذا الكالم ابتــدأ عضو لجنة 
العشــائر د. خلدون غشــاش حديثه 
مضيفا ان تداخل المصالح الشخصية 
واالرتجال بالمواقف والقرارات ادى الى 
خروج الموضوع عن نطاقه السليم. 

واكد الغشاش ان لجنة العشائر ليست 
بديال عن القوى الوطنية والمستقلين 
وانما هي جزء من نــواة كانت تقوم 
بالتربيــة  يعنــى  مجتمعــي  بعمــل 
والتعليم والصحة وشــركة الكهرباء 
الــى اخــره مــن مواضيــع المواطن 
المباشرة، واننا سنستمر  واحتياجاته 
بتحركنا الن ما يطرح حاليا غير مرضي 
لنا علما اننا حوربنا منذ لحظة تشكيلنا 
ورغــم هذا سنســتمر بتحركنا خاصة 
وان ما يطرح هو غير مرض لنا ويمكن 
ان تأتي االيام القريبة المقبلة بما هو 

جديد ومرضي للمواطن.
الميدانيــة  التحــركات  فتــور  بيــن 
المعهــودة  االنتخابيــة  والظواهــر 
والحديــث هنــا عــن قوائــم موحدة 
وائتالفــات هنــاك تبقــى المواطنــة 
الصالحــة هي ما اتفقــت عليه جميع 
األطراف كأساس لكل عملية انتخابية 
القوائــم  اختيــار  اكان مــن بدايــة 
واالسماء وحتى عند االنتخاب واختيار 
األنســب للمضي قدما في النهوض 

بالمدينة. 

المؤتمر الصحفي لالعالن عن نتائج االستطالع

 «نفذه مركز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي في القدس المفتوحة»

استطالع للرأي يؤكد ميل الشارع 
الفلسطيني إلى التمسك بالثوابت الوطنية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- هاني 
بياتنــة - أظهــرت نتائــج اســتطالع 
مركز الدراســات المســتقبلية وقياس 
الــرأي التابع لجامعة القدس المفتوحة 
ميل الشــارع الفلسطيني إلى التمسك 
بالثوابــت الفلســطينية، وخاصةً فيما 
يتعلــق بتأكيدهــم على إقامــة الدولة 
كاملة السيادة على األراضي التي احتلت 
عام 1967، وتخلي النســبة األعلى من 

أبناء شعبنا عن فكرة المرحلية.
واعلــن المركــز أمس, عــن أول نتائج 
استطالعاته، الذي تمحور حول «عملية 
اإلســرائيلية  الفلســطينية-  الســالم 
كافــة  فــي  البديلــة»،  والخيــارات 
محافظــات الوطن, وكان االســتطالع 
أنجــز فــي الفتــرة بيــن أيــار وآب من 
العــام الحالي، على عينــة بلغ تعدادها 
1099 من الضفة وغزة؛ وبحث خيارات 
وسيناريوهات حل للقضايا السبع التي 
تمثــل نقاطــا للتفاوض فــي المرحلة 
النهائيــة، وهــي: الدولــة، والالجئين، 
والقــدس، واالســتيطان، واالقتصــاد، 

والمياه، واألمن، واألسرى.

وأوضح مدير مركز األبحاث والدراسات 
العليــا فــي «القدس المفتوحــة» أ. د. 
حسن السلوادي إن فكرة إنشاء المركز 
انبثقت من الحاجة إلى دراســات فكرية 
تسعف القيادة بإمدادها بدراسات دقيقة 
حول تخوفــات الشــعب والقضايا التي 
تؤرقه، ما يسهل على صناع القرار عملية 
اتخاذ القرارات المهمة، وبخاصة في ظل 
األوضــاع الصعبة التي يمر بها شــعبنا 

وتعنت القيادة اإلسرائيلية اليمينية.
واضــاف الســلوادي أن المركــز اتخــذ 
منهج العلميــة دون أي اعتبار آخر، وان 
مصداقيتــه بــدت واضحــة مــن خالل 
الدراســة للمحافظــات كافة،  تغطيــة 
جغرافيا واجتماعيا وسياسيا, وأن هدف 
المركز إيصال دراســات عميقة للقيادة 
حول ما يعده شــعبنا قضايــا محورية, 
كما أبدى نية المركز اعداد 12 دراســة 
سياســية واجتماعيــة واقتصادية على 
المــدى البعيــد. وذكــر الســلوادي ان 
النســبة األعلى من المشاركين ذهبوا 
إلى أن حل قضية القدس يتم من خالل 
إعادتها كاملة إلى السيادة الفلسطينية 
على المدينة المقدســة، وشكلوا 62.9 
% من مجمل أفراد العينة، أما بخصوص 
قضايا االقتصاد والمياه فهناك 49.4 % 
منهــم يرون أن الخيار األفضل للتعامل 
مع قضايا االقتصاد والمياه هو أن يكون 
هناك ســيطرة فلســطينية كاملة على 
االقتصاد الوطني والمياه، ويرون ضرورة 
قطع العالقات االقتصادية مع إسرائيل 

والتوجه للعمل مع العرب بدالً منها.
وذكر مدير مركز الدراسات المستقبلية 
وقيــاس الرأي فــي الجامعــة د. محمد 
المصري، المشرف على االستطالع، أن 
الدراســة تســعى إلى تعزيز المشاركة 
السياســية للفرد في صنع القرار ورسم 
السياســات، كما يهدف إلى المساهمة 
في تقديم حلول بديلة للمفاوضات في 

حال أعلن فشلها نهائيا.
واضــاف ان شــعبنا أحــوج مــا يكــون 
إلــى اســتقراء المســتقبل، والخيــارات 
المطروحــة أمامه، ما يســتدعي وجود 
مثــل هكذا مراكــز تأخذ علــى عاتقها 

توفيــر بيانات وتحليالت مســتندة إلى 
طرق منهجية وعلمية مدروســة, مبينا 
ان الجامعــة تســهم في رفــد القيادة 
وشــتى األوساط السياســية بدراسات، 
تعبر عن هموم الشعب، وخياراته، وحتى 
تخوفاته. وقال مدير عام المجمع العلمي 
لألبحــاث والتنميــة د. أمجــد األفغاني 
«ان الجانــب المنهجي لالســتطالع»، 
استخدم فيه الوصف التحليلي، وفحص 
المتغيــرات الســتنباط العالقات كونه 

األنسب لهذا النوع من البحوث.
وبيــن أن االســتطالع راعــى موضوع 
التســاوي في التوزيع فــي المحافظات 
كمتغير رئيس في الدراســة، مع األخذ 
االجتماعيــة  الحالــة  االعتبــار  بعيــن 
والتحصيل العلمي وعامل الجنس، وتم 
التركيــز على فئة الشــباب، حيث بلغت 
في العينــة %59.9. وكان االســتطالع 
اظهر تشــاؤم الشارع حول إمكانية حل 
الصراع الفلسطيني- اإلسرائيلي نهائيا 
بالطرق السلمية، حيث رأى %63.1 من 
العينــة أنه فــي حال التوصــل إلى حل 
الدولتين، فإن ذلــك لن ينهي الصراع 
مع االحتالل بشكل جذري، فيما رأى 26 
% أن المقاومــة أو الكفاح المســلح هو 
الخيار األنسب في حال فشل المفاوضات 
بشكل قاطع مع الجانب اإلسرائيلي، كما 
رأى ما نسبته 14.6 % ضرورة قيام حرب 
عربية إســرائيلية لترجيح ميزان القوى 

لصالح الطرف الفلسطيني. 
وبلغت نسبة المؤيدين إلعادة القدس 
كاملة الســيادة الفلســطينية 62.9 %. 
وفيمــا يتعلــق بقضيــة الالجئين، ترى 
نسبة %26.9 من المستطلعة آراؤهم أن 
الخيار األمثل لهذه القضية هو تطبيق 
القرار الدولــي 194 بكل مضامينه في 
العودة والتعويض؛ وبلغت نســبة من 
يرون ضرورة رفض وجود أي مستوطنة 
علــى األراضــي الفلســطينية 79.8 %؛ 
ويعتقد 69.3 % من المســتطلعين أن 
تبييض الســجون اإلســرائيلية هو حل 
مناســب، فيما يعتقــد 18.7 % أن من 
الضروري تحرير األسرى بالقوة من خالل 

أسر الجنود اإلسرائيليين وتبادلهم.


