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:البيان الصحفي

في مدينة غزة" بال ثينك"خالل مؤتمر نظمه 

االنقسام واستعادة الوحدة الوطنيةحالةنهاءإلفرصة حقيقية هناك

أكد سياسيون وممتلى القوى السياسية والمجتمعية واألكاديمية وإعالميون ومثقفون على ضرورة استعادة الوحدة الوطنيـة بـين         

الـذي  " تعزيز دور المجتمع في استعادة الوحدة الوطنية      "هاء حالة االنقسام والتجاذبات السياسية خالل مؤتمر        شطري الوطن وإن  

نظمه بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية في مدينة غزة وشددوا على أهمية استغالل هذه الفرصة الحقيقية التي قدمتها جمهوريـة                  

.أكتوبر25ة الوحدة الوطنية في مصر العربية في إنهاء حالة االنقسام واستعاد

فتحدث عمر شعبان رئيس بال ثينك عن المجهود الفلسطيني الذي يحترق ذاتيا في صراع داخلي لم ولن يجلب لنا سوى مزيـدا                   

إلى صـراع  لوالصراع الدائر بين القوى السياسية والتنافس للوصل إلى سدة الحكم تحول من صراح مع االحتال          ، من الكوارث 

فها هو االحتالل يسابق الـزمن  ، البيت الفلسطيني الذي أعطى االحتالل ما لم يكن يحلم به طوال الثالثين عاما السابقةداخلي في 

، بحمالت االستيطان واستكمال الجدار ويناء الوحدات السكنية في القدس وغيرها مستغال غيابنا وانشغالنا في خالفتنـا الداخليـة          

اب قضيتنا العادلة أضاع ثمار سنوات النضال في مواجهة االحتالل ومعاناة األسر واألسرى في              هذا االنقسام واالقتتال الذي أص    

.السجون

تعتـرض  التـي فيما يتعلق بأدبيات المصالحة والتطلع للقضايا الـشائكة    محاولة سد الفجوة     فيشعبان على دور بال ثينك       وأكد

.طريق المصالحة المستدامة

.يوم االنطالق نحو المصالحة واستعادة الوحدة الوطنيةاكتوبر25يكون يوم أنأملكلنا إن: وختم حديثه

من جانبه تطرق جون دانيال روخ الممثل الخاص لسويسرا في الشرق األوسط الذي أبدى اهتماما كبيرا لحضور المؤتمر فـي                    

وتحدث عن أن   ، يد بكافة االتجاهات  غزة إلى دور الحكومة السويسرية في رأب الصدع في الساحة الفلسطينية بشكل نزيه ومحا             

الفلسطينيون أضاعوا الكثير من فرص المصالحة الوطنية في السابق ولكن اآلن الفرصة قريبة جدا وحقيقة السـتعادة الوحـدة                   

.الوطنية أتمنى أن ال تضيع



مدينة غزة قادمـا    إلىته  زيار أثناءجلسات المصالحة الوطنية     فيرئيس هيئة المستلقين     المصريالمؤتمر مهيب    في تحدثوقد  

وان تكـون    ةالفلسطينيوالصراع الدائر بين الفصائل      اإلشكالياتالقاهرة بحل كافة     فيالحوار القادم    ينتهيأنمتمنيا،من نابلس 

رام اهللا   فـي الوحدة الوطنية الفلسطينية وقد صرح خالل لقاءه الرئيس محمود عبـاس             استعادةمصالحة حقيقية وطنية من اجل      

.ايجابية للمصالحة الحقيقيةاألجواءأنغزة فيهنية إسماعيلالحكومة المقالة فيالوزراء ورئيس

مهدي عبد الهادي مدير مؤسسة باسيا في القدس تحدث عبر الفيديو كونفرس لعدم تمكنه من دخول القطاع عـن الحالـة            . د أما

كان لها دور كبير على مر الزمان في الوقوف أمـام تهويـد             الفلسطينية الضائعة بين الفصائل واألحزاب السياسية التي لطالما         

ولكن اآلن الفلسطينيون يغرقون نوما في اقتتال داخلي         نالقدس واالستيطان وإفشال ما يحاول االحتالل تمريره لتدمير الفلسطينيي        

ة بشكل مدروس وممنهج بتغطيه     هو ضياع للهوية الفلسطيني    اآلنما يحدث    .ونسينا الوطن األكبر فلسطيني نسينا القدس والعودة      

.حقيقيفلسطينيشريك دوال يوجالفلسطينيدولية والحجة االنقسام 

دور اإلعالم في المصالحة الوطنيـة بـضرورة     "من جانب آخر دعا الصحفي واإلعالمي هاني حبيب خالل ورقته  التي قدمها              

حة الوطنيـة   ثقافة الحوار والمـصال   موع ومرئي نحو    استغالل وتجيير كافة وسائل االتصال الجماهيري من إعالم مقروء ومس         

ثقافـة التعـصب وتعزيـز دور اإلعـالم     وطن وتعزيز ثقافة الحوار وقبول اآلخر ورفض التعبئة الحزبية الخاطئة التي تدمر ال    

.الوطني

إلعـالم الفلـسطيني   إلى ضرورة وجود مجلس أعلى لإلعالم لمراقبه ا       نأما عماد اإلفرنجي رئيس منتدى اإلعالميين الفلسطينيي      

.واإلشارة إلى المخطئ والمحرض إعالميا الن كل اإلعالم الموجود هي اجتهادات تقدم الوطن حسب الفيصل

علـى مـدى   أكـد تحقيق المصالحة فيطه حول دور مؤسسات المجتمع المدني  أبوقدمها الباحث عال     أخرىوفى ورقة عمل    

ولكـن  الفلـسطيني قدمت للمجتمع    التيالمبادراتحقيق المصالحة من خالل     مساهمة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في ت      

.المدنيمؤسسات المجتمع وإمكاناتانجاز المصالحة يفوق قدرات 

عبثيا والمقاومة مفرغـة     ابحثالتفاوض   إنتيسير محيسن قال     التنمويتحدث عنها الباحث     التيوعن دور المقاومة والتفاوض     

االعتبار للقضايا الوطن الحقيقيـة بمـا   بإعادةالمقاومة والمفاوضة مطالبا األطرافيفشل جميع فلسطينيالواالنقسام  أهدافهامن  

.الوطنييخدم مشروع التحرر 

علـى العـدوان   ترتبـت التـي مازن العجلة الخسائر الفادحـة       االقتصاديوفى خالل الجلسة الثانية للمؤتمر استعرض الخبير        

لكات والمرافق العامة، تباينت تقديراتها بين جهة وقد لوحظ أن هذه التقارير قد أعدت على عجل،               اإلسرائيلي في األرواح والممت   

قد ظهرت العديد من المبادرات في كل من الضفة وغزة ومـن أهمهـا،              تحدث العجلة   على صعيد التطورات لما بعد الحرب       و

افة لبرنامج إعادة بناء مرافق القطاع الخاص، وبرنامج        برنامج الدعم النقدي الطارئ، وبرنامج إعادة اعمار السكن الخاص، إض         

كذلك تم إعداد الخطة الوطنيـة لإلنعـاش المبكـر          . إعادة بناء مرافق القطاع الزراعي وقطاع الثروة الحيوانية وصيد األسماك         

. وإعادة اعمار غزة، وإعداد التقديرات شبه النهائية للخسائر االقتصادية

إغالقأنمعابر قطاع غزة تحدث عن       إلدارةعلى ورقة رؤى     رئيس هيئة المعابر في قطاع غزة      حمد غازي. وخالل تعقيب د  

وتمنى ، والمسافرينالمواطنينلتسير حركة    هيوعاجل وان المعابر     فوريالمعابر مشكلة خطيرة والبد من االنتهاء منها بشكل         

.المعابر خالل اتفاق المصالحة الوطنية القادمأزمةتحل أن

القاهرة مسك الختام ونهايـة جـوالت        فياألخيرةتكون جولة المصالحة     أنالنهاية تمنى المستشار السياسي احمد يوسف       وفى  

الجانبين بقرارات حاسمة تفض النزاع والصراع وتمكـن         إلزاموضرورة   حقيقيوطنياتفاق   إلىالقاهرة والتوصل    فيرالحوا

.من استعادة الوحدة الوطنية


