
اخلميس  2010/9/30
Al- Quds

Thursday 30 September  2010
33

Al-Quds 

خالل اجتماع ملمثلني األحزاب ومؤسسات ونواب في مقر »أمان« 

غياب رقابة »التشريعي« ساهم في تفشي الفساد
رام الله - جنيب فراج - أكد ممثلون عن أحزاب سياسية ومؤسسات 
مدنية ونواب في املجلس التشريعي على حق املجتمع املدني في التعبير 
عن الرأي والتجمع السلمي مستهجنا االعتداءات التي تكررت في اآلونة 
األخيرة على املؤسسات األهلية في الضفة وغزة على حد سواء وخاصة 

حمالت التخوين والتحريض على املؤسسات األهلية ومؤسسة أمان. 
ج��اء ذل��ك خ��الل اجتماع دع��ا ل��ه مؤسسة "أم���ان" ف��ي مقرها ب��رام 
الله وحضره عشرات من مسؤولي عدد من االحزاب السياسية وممثلو 
مؤسسات وفعاليات مختلفة وعدد من نواب املجلس التشريعي للتشاور 
مواجهة حمالت  املدني في  للمجتمع  استراتيجية عمل مشترك  حول 
التشويه التي لم تطل مؤسسة أمان فحسب بل تعدتها إلى كل مؤسسات 
املجتمع املدني في فلسطني باتهامها بأنها تعمل لصالح أجندات أجنبية، 

واصفني إياها ) مبؤسسات مشبوهة( عدا عن اتهامها بالفساد. 

)غادة الزغير" إستراتيجية حترك مشتركة 
للتصدي حلمالت التحريض املغرضة"( 

باحلضور  الزغير  غ��ادة  أم��ان  الئ��ت��الف  التنفيذية  امل��دي��رة  رحبت 
آليات  في  والبحث  العبر  استخالص  اللقاء  من  الهدف  أن  على  وأك��دت 
التعاون وسبل التصدي حلمالت التحريض واالنتهاكات املتصاعدة بحق 
مؤسسات املجتمع املدني والتي كان ابرزها منع عقد االجتماع االحتجاجي 
في البروتسانت والهجوم العنيف على مؤسسة أمان والتهديد بإغالقها 
احلكومية.  املركبات  سحب  بشأن  احلكومة  لقرار  دعمها  خلفية  على 
لها  تعرضت  التي  الهجمة  في ص��ورة  الزغير احلضور  وقد وضعت  هذا 
بالتفصيل منذ بدئها موضحة للحضور مصالح بعض األشخاص  أمان 
الهجمة ومستهجنة اخلروج عن تقاليد  القائمني على هذه  املتنفذين 
العمل النقابي من قبل بعض املتنفذين واملتضررين من قرار احلكومة 

بشأن سحب املركبات احلكومية. 
)عزمي الشعيبي "ال لالنقضاض على 

مؤسسات العمل األهلي واإلرهاب الفكري"( 
الشعيبي  الدكتور عزمي  الفساد  أمان ملكافحة  أشار مفوض  ومن ثم 
املجتمع  في  برأسها من جديد  لتطل  ع��ادت  إلى ثالث ظواهر خطيرة 
الفلسطيني، وهي التعدي على احلريات العامة وحرية التعبير والعمل 
األهلي، جاءت من قبل أشخاص خارج اطار السلطة مستخدمني أدوات 
السلطة ونفوذهم في محاولة للسيطرة والهيمنة وفرض اإلرهاب الفكري. 
واعتبر الشعيبي أن العمل األهلي ليس مطية للمتنفذين، مؤكدا على 
استقاللية العمل األهلي وعلى أن اإلصالح ومكافحة الفساد يحتاجان 

جلهد وطني كبير ورأي عام مساند. 
)قيس أبو ليلى " غياب رقابة املجلس 
التشريعي ساهم في تفشي الفساد"( 

من ناحيته ركز عضو املجلس التشريعي على أهمية االستمرار في 
ال  لفساد  مؤشرا  احلكومية  السيارات  موضوع  معتبرا  الفساد  مكافحة 

يتعلق باألشخاص، وإمنا بوجود بنية بحاجة إلى مراجعة ألنها تسمح 
باستغالل املنصب العام، وبالتالي وجود مظاهر فساد. مؤكدا على تفشي 
هذه الظاهرة في القطاعات كافة ويجب محاربتها أينما وجدت برفع 
الصوت عاليا خاصة اآلن مع غياب السلطة التشريعية وغياب الرقابة 

وهو خطر يهدد املجتمع بأكمله ويتطلب موقف جماعي. 
)خالدة جرار " مسؤولون في مراكز عليا وراء 

الهجمة على احلريات وحق التجمع"( 
أك��دت على ض��رورة  التشريعي خالدة ج��رار فقد  املجلس  أم��ا عضو 
التواصل بني أعضاء املجلس التشريعي واألحزاب السياسية واملؤسسات 
األهلية والقطاع اخلاص واستمرار النضال الداخلي الدميقراطي من أجل 
ضمان احلقوق واحلريات سواء بالضفة الغربية أوقطاع غزة. وأكدت على 
تأييدها ملجتمع مدني خال من الفساد يعمل على مكافحته من خالل 

مذكرة تفاهم وقواعد السلوك. 
)بسام الصاحلي "ضرورة تبني استراتيجية 

وطنية ملكافحة الفساد"( 
عاتق  على  يقع  اآلن  ال���دور  أن  التشريعي  املجلس  عضو  واع��ت��ب��ر 
امان  أن قرعت  بعد  احلكومية  املركبات  بشأن  القرار  لتنفيذ  احلكومة 
في  من حساسية  له  ملا  الفساد  معاجلة  بضرورة  موصيا  اجلرس حولها 
الشارع الفلسطيني وإيجاد صيغة يتم بها الزام كل االطراف مبحاربته. 
للخروج  الفساد  يناقش قضايا  ملؤمتر وطني  بالتحضير  أيضا  وأوص��ى 

باستراتيجية وطنية شاملة. 
وشدد ممثلو املؤسسات األهلية " ان على املجتمع املدني أن يحشد قوته 

ويستعيد دوره الريادي في بناء النظام الدميقراطي" 
النظام  ركائز  تدهور  إل��ى  اش��اروا  فقد  األهلية  املؤسسات  ممثلو  أم��ا 
الفلسطيني وغياب ملشروعيته مع غياب املجلس التشريعي، والتدهور في 
احترام احلريات وإلغاء االنتخابات احمللية. ومحاوالت االستقواء باألجهزة 
أوصىوا  كما  املشكلة.  جوهر  على  االلتفاف  بهدف  والتجييش  األمنية 
املدني وحشده نحو تطبيق اإلصالح،  القوة للمجتمع  بتفعيل عناصر 
املدني كإعادة  املجتمع  آليات تشبيك بني مؤسسات  النظر في  وإع��ادة 
إحياء ملتقى احلريات الذي تشكل سابقا وتكثيف االتصال والتنسيق 

مع أعضاء املجلس التشريعي واحلكومة والرئيس. 
عمل  ورق��ة  إع��داد  أهمها  من  توصيات  مجموعة  إل��ى  اللقاء  وخلص 
حول ما جاء في اللقاء من اقتراحات وأفكار متهيدا لوضع استراتيجية 
عمل في موضوع تعزيز دور املجتمع املدني في الدفاع عن احلريات وفي 
جهود اإلصالح ومكافحة الفساد. باإلضافة إلى دعوة الكتل البرملانية 
عمل  آليات  ووض��ع  التشريعي  املجلس  دور  غياب  قضية  ملناقشة  كافة 
لتعويض هذا الغياب خاصة في مجال الرقابة على السلطة التنفيذية 
واحترام احلريات العامة. وأخيرا تعزيز التشبيك بني مؤسسات املجتمع 
األهلي للتضامن في القضايا األساسية املتعلقة ببناء نظام دميقراطي 

فلسطيني وحكم رشيد.

تقرير حكومي يكشف صعوبة القضاء 
على اجلوع والفقر وتقليل وفيات األطفال

التخطيط  وزي��ر  عنه  أعلن  حكومي،  تقرير  كشف  ال��ل��ه-وف��ا-  رام 
على  القضاء  ام��س، عن صعوبة  اجل��رب��اوي  علي  د.  اإلداري���ة  والتنمية 
'املدقع'، وتقليل وفيات األطفال، في ظل استمرار وجود  اجلوع والفقر 

االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال اجل��رب��اوي، خ��الل م��ؤمت��ر إط���الق تقرير 'األه����داف اإلمنائية 
االحتالل،  استمرار  في  يتمثل  طبيعي  غير  وض��ع  ظل  'ف��ي  لأللفية'، 
املسيطر على املوارد والتنقالت، ويفتت املقدرات البشرية واجلغرافية، 
فإن ذلك لن يحد من التنمية املستقبلية فقط، بل وسيهدد ما حتقق 

من تنمية'.
الضفة، وعزل  وتقسيم  الفصل،  'املدمرة' جل��دار  اآلث��ار  أن  إلى  وأش��ار 
غزة  على  املفروض  احلصار  واستمرار  محيطهما،  عن  واألغ��وار  القدس 
من  باالحتالل، عوامل جتعل  املرتبطة  املعيقات  من  إلى جانب غيرها 
املتحدة اإلمنائي  برنامج األمم  التي رسمها  الثمانية،  األهداف  حتقيق 

'UNDP' أمر صعب.
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  ما شدد عليه ممثل مؤسسات  وهو 
'UNDP' ينس تويبرغ، بالقول إن 'التقدم املطلوب في هذه القضايا 
ال��دول��ة  وإق��ام��ة  اإلس��رائ��ي��ل��ي،  االح��ت��الل  إن��ه��اء  ع��ل��ى  ويعتمد  يتطلب 

الفلسطينية'.
مؤسسات  مع  بالشراكة  التخطيط  وزارة  عن  الصادر  التقرير  وبني 
مرجح،  أم��ر  هو  االبتدائي  التعليم  تعميم  حتقيق  أن  املدني،  املجتمع 
حيث تشير اإلحصائيات إلى أن نسبة انتشار التعليم االبتدائي وصلت 
إلى 99.5%، فيما أشار التقرير أيضا إلى أن تعزيز املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة هو أمر مرجح أيضا، وهو ما انطبق على مكافحة فيروس 

نقص املناعة البشرية واملالريا وغيرهما من األمراض.
بأن  رأى  فيما  النفسية،  الصحة  حتسني  باحتمالية  التقرير  وأف��اد 
وكفالة  األط��ف��ال،  وف��ي��ات  وتقليل  واجل���وع،  امل��دق��ع  الفقر  على  القضاء 

أمور  هي  التنمية،  اجل  من  عاملية  شراكة  وإقامة  البيئية،  االستدامة 
غير مرجحة في ظل االحتالل.

لكن التقرير ذكر في الوقت ذاته أن األهداف الثمانية التي رسمتها 
ال�'UNDP'، أمور مرجحة احلدوث في ظل سيادة الفلسطينية.

وأشار اجلرباوي إلى أن هذا التقرير ال يتضارب أبدا مع برنامج احلكومة 
الفلسطينية، )إقامة الدولة وإنهاء االحتالل(، قائال 'هذا ال يتعارض مع 
خطتنا في احلكومة، بقيام الدولة خالل عامني بكل ما يلزم من جهد، 

واخلطة تنفذ وتبنى املؤسسات مع وجود االحتالل'.
وبني وزير التخطيط أن حتقيق هذه األهداف يتطلب دعما وطنيا من 
كافة مكونات املجتمع الفلسطيني، وبدعم خارجي، مؤكدا على 'التزام 
رسمي كامل بتحقيق هذه األهداف في نطاق زمني وصوال إلى عام 2015، 

رغم أن فلسطني ليست دولة بعد'.
وأضاف 'هذا االلتزام ينبع من إمياننا بأهمية التنمية، التي يجب 

أن يدعمها تعليم بنوعية جيدة'.
وأوضح اجلرباوي أن التحليل الوارد في التقرير يوضح أن املسار احلالي 
نحو بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية في ظل االحتالل في الضفة الغربية 

يختلف متاما عنه في قطاع غزة.
إنهاء  ف��ي  السرعة  م��ا يعكس أهمية  أب��ط��أ،  ف��ي غ��زة  'ال��ت��ق��دم  وق��ال 

احلصار'. 
منع  أن  إل��ى  اجل��رب��اوي  أش��ار  القدس،  مدينة  في  الوضع  وبخصوص 
االحتالل املؤسسات الفلسطينية من العمل، يحد من القدرة على التقدم 

في األهداف املنشودة، خاصة وضع مؤسسات التعليم.
على  اإلمنائي(  املتحدة  األمم  برنامج  مؤسسات  وأكد ينس )ممثل 
الفلسطينيني لتحقيق  والتزامه مبساعدة  الدولي،  املجتمع  'مسؤولية 
التنمية'، مشيرا إلى التزام السلطة الوطنية القوي بالعمل على حتقيق 

ذلك.

خبراء مصريون: وضع غزة االنفصالي
 يشكل ذريعة إلسرائيل إلفشال املفاوضات

إنهاء  بضرورة  مصريون  استراتيجيون  خبراء  طالب  القاهرة-وفا-  
تواجه  مشكلة  أكبر  كونه  غ��زة،  قطاع  في  امل��وج��ود  االنفصالي  الوضع 
إلفشال  لإلسرائيليني  محتملة  وذري��ع��ة  حاليا،  الفلسطيني  الشعب 
اإلسرائيلي  أن اجلانب  ذاته من  الوقت  السالم، محذرين في  مفاوضات 

دخل املفاوضات بهدف إدارة الصراع وليس إنهائه .  
وأكد قنصل مصر األسبق في إيالت السفير حسن عيسى، خالل مؤمتر 
حتديات األمن القومي العربي الذي نظمه املركز القومي لدراسات الشرق 
األوسط  بالقاهرة، أن إنهاء الوضع االنفصالي في غزة واجب قومي، وإال 
سيبقى اجلسد الفلسطيني جاهز للتعامل مع إسرائيل، وحجة في يد 

اإلسرائيليني أو األميركيني إلفشال أي اتفاق.
ملوضوع  إسرائيليا،  أميركيا  جتاهال  هناك  أن  إل��ى  عيسى  ولفت 
حماس وسيطرتها على غزة، مرجحا أن تلجأ إسرائيل لطرح هذه املسألة 
إذا فشلت في استخدام كل العقبات التقليدية لعرقلة املفاوضات، مثل 

موضوع يهودية الدولة، والسيطرة على غور األردن.
وحذر ، من خطة وزير خارجية إسرائيل أفيجدور ليبرمان لفصل 
قطاع غزة عن الضفة، وأن يقوم االحتاد األوروبي بتمويل احتياجات 
القطاع، وقال، إن هذا يحقق هدف إسرائيل في أال يصبح هناك ممثل 

وحيد للشعب الفلسطيني هو منظمة التحرير الفلسطينية.
الفلسطينية  العالقة  في  ليست  احلقيقية  الكارثة  أن  واعتبر 
اإلسرائيلية، ولكن في املشكلة الفلسطينية الفلسطينية بني حركتي 

فتح وحماس.
الدراسات اإلسرائيلية باملركز  من جهته، استعرض رئيس وحدة 
القومي لدراسات الشرق األوسط طارق فهمي، املوقف اإلسرائيلي من 
جهود التسوية، وقال إن هدف إسرائيل من دخول عملية التفاوض 

هو إدارة الصراع وليس إنهائه، فهم اليبحثون عن حل .
ملبادرات رسمية،  إسرائيل  إلى عدم تقدمي  اإلطار  ولفت في هذا 
وأنها لم تقدم رؤية واضحة لعملية السالم، بل هدفها إبقاء عملية 
التفاوض مستمرة وكسب الوقت، والترحيب دائما باالستماع باملبادرات 
واستخدام  التنازالت،  على  احلصول  بهدف  والعربية،  الفلسطينية 
وسائل ضغط حقيقية، مثل يهودية الدولة، واإلمالءات على اجلانب 
الفلسطيني، ونزع وسائل الضغط االمريكية، ورفض أي تدخل خارجي 

في املفاوضات، رغم وجود الشريك األمريكي .
الترتيبات األمنية، فهي   إن إسرائيل تتحدث باألساس عن  وقال 

الفلسطينية،  السلطة  وضع  الستغالل  املباشرة  للمفاوضات  ذهبت 
وتبحث عن أمنها والعالقة لها بأمن اآلخرين .

 وأوضح أن النسق العقيدي الفكري املوجود عند اإلسرائيليني يقوم 
على فكرة السالم االقتصادي، التي يروجها رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
موحدة  عاصمة  القدس  أن  على  مصرون  وه��م  نتناياهو،  بنيامني 
بذلك  يرتبط  وما  تسويقه،  يتم  الدولة،  يهودية  ومبدأ  إلسرائيل، 

من مخططات الترانسفير، وإسقاط مبدأ حق العودة .
 ولفت فهمي إلى أن االئتالف احلاكم في إسرائيل لم يعترض على 
ليبرمان  أفيجدور  من  اعتراضات  باستثناء  للمفاوضات،  الذهاب 
وزير اخلارجية في إطار إعالمي، بل إن إسرائيل ذهبت الى املفاوضات 

وعندها إجماع وطني .
ف��إن األح��زاب كلها متوافقة على  ذات��ه  الوقت  وف��ي   : وتابع قائال 

استمرار االستيطان، وهناك إجماع على استمرار احلكومة.
ونبه إلى أنه في حال تعسر املفاوضات فإن اإلسرائيليني سيحملون 
الرئيس محمود عباس املسؤولية، وسيقومون بحمالت إعالمية في 

هذا اإلطار.   
هو  والفلسطيني،  العربي  للجانب  املتاحة  األدوات  أحد  أن  ورأى 
محاولة نزع  شرعية إسرائيل في احملافل الدولية  واإلقليمية، وهذا 
أمر يقلق إسرائيل على كل املستويات، كما ميكن التوجه للجمعية 

العامة لألمم املتحدة في حال تعذر استخدام مجلس األمن.
من جانبه، قال مدير منتدى الشرق األوسط واخلبير في الشئون 
الفلسطينية سمير غطاس،  إن وقف املفاوضات لن يؤدي إلى وقف 
االستيطان، محذرا من أنه إذا أوقفت املفاوضات سيكون ذلك ذريعة 

لتكثيف االستيطان .       
عبر  باالستيطان  اخلاصة  الراهنة  األزم��ة  عبور  غطاس  وتوقع  

التوصل لصيغة توافقية ترضى كل األطراف. 
لألصوات  تستمع  أن  الفلسطينية  القيادة  على  يجب  ال  وق��ال، 
الزاعقة التي تطالبها بهجر املفاوضات في هذه اللحظة، واليجب على 

الفلسطينيني أن يغامروا مبواجهة املجتمع الدولي. 
أي  فيها،  العمل  تنتظر  وح���دة  أل��ف   60 نحو  ه��ن��اك  إل��ى  ول��ف��ت 
السكانية  الزيادة  أن نسبة  إلى  مليون مستوطن، مشيرا  ربع  حوالي 
اليهود  من  ومعظمهم  العالم،  في  النسب  أعلى  من  املستوطنات  في 

املتدينني .  

القوات اإلسرائيلية تنفذ عمليات 
دهم وتعتقل 15 مواطنا في الضفة

محافظات-وفا- شنت قوات اجليش اإلسرائيلي منذ صباح  امس، عمليات دهم في محافظات 
وإره��اب  امل��ن��ازل  مداهمة  بعد  مواطنا   15 خاللها  اعتقلت  واخلليل،  وسلفيت  ونابلس  القدس 

ساكنيها.
وأفادت مصادر أمنية بأن القوات االسرائيلية اعتقلت كال من: هيثم محمد عبد الله السلوادي 

)25 عاما(، وكرمي عبد املنعم فايز من قرية تل مبحافظة نابلس.
كما اعتقل جنود االحتالل خالل مداهمتهم بلدة كفل حارس بسلفيت املواطنني: حمد الله 

محمود علي سلطان، ومعروف شحيبر محاريق.
في ذات السياق، ذكرت ذات املصادر أنه مت اعتقال سيف محمد سدر من منطقة باب الزاوية 
وناجي  عاما(،   34( الزغارنة  فياض  محمد  نايف  املواطنان:  اعتقل  كما  اخلليل،  مدينة  وسط 
إسماعيل سالم الدغاغمة )35 عاما(، وحسني سالم حسن دغاغمة )22 عاما(، وإبراهيم محمد 
حسن الدغاغمة )35 عاما(، بعد مداهمة وتفتيش منازلهم والعديد من منازل قرية الرماضني 

أقصى جنوب اخلليل.
محافظة  إذنا غرب  بلدة  من  أبو جحيشة،  إبراهيم  املواطن  أيضا  االحتالل  قوات  واعتقلت 

اخلليل.
وفي سلوان جنوب املسجد األقصى املبارك، شنت أذرع االحتالل حمالت دهٍم واسعة النطاق 
ملنازل املواطنني في أحياء مختلفة من البلدة، أسفرت عن اعتقال عدٍد كبير من الفتيان والشبان 
على خلفية اتهامهم باملشاركة في املواجهات األخيرة ضد قوات االحتالل واجلماعات اليهودية 

املتطرفة.

ثالثة احتفاالت دينية
 في كنيسة عابود

رام  قضاء  عابود  بلدة  في  الالتني  رعية  احتفلت   - سنيورة  انطون  ابو   - القدس   - عابود   
الله بثالث مناسبات هي عيد مرمي ام االوجاع وشفيعة الرعية ورتبة التثبيت واملناولة االولى 
البناء الرعية وافتتاح سنة اليوبيل املئوي لتأسيس الرعية، وذلك في كنيسة مرمي ام االوجاع 

شفيعة الرعية.
 وترأس القداس االلهي االحتفالي املطران وليم شوملي النائب البطريركي لالتني في القدس 
واالراضي الفلسطينية ممثال عن البطريرك فؤاد الطوال بطريرك القدس لالتني واالردن وسائر 

الديار املقدسة.
 وبدأ االحتفال بدخول موكب االوالد والبنات الى امام الهيكل وسط الترانيم الدينية تبع 
ذلك عظة بليغة عن املناولة وسر التثبيت القاها املطران وليم شوملي وعلى انغام واناشيد وجوقة 
الترانيم الدينية ملرمي ام االوجاع وشفيعة الرعية ثم منح املطران وليم شوملي بركة سر التثبيت 
وزيت امليرون والقربان املقدس الى 33 فتى وفتاة اقسموا اليمني حسب النظام والقانون الكنسي 
املسيحي الكاثوليكي بحضور األب سامر حداد كاهن الرعية واألب املتقاعد انطون عيسى رئيس 
احملكمة الكنسية الالتينية سابقا واألب القانوني سليمان سمندر ولفيف من األباء وجلنة هيئة 

الشؤون الدينية.
 كما حضر القداس االشابني واولياء امور احملتفلني ومختار ووجهاء وابناء البلدة.

 وقد منح املطران وليم شوملي لكل متقدم للمناولة وسر التثبيت كتابا دينيا ليرشدهم في 
حياتهم الى العمل الصالح واحملبة بني اجلميع.  

عساف: ارتباطات حماس اخلارجية 
وصراعاتها الداخلية تعطل املصاحلة

الله-وفا- أعرب أحمد عساف املتحدث باسم حركة فتح، عن استغرابه من تصريحات   رام 
القيادي في حركة حماس محمود الزهار، 'التي تبدد أجواء املصاحلة االيجابية التي جاءت نتيجته 

الجتماع دمشق بني حركتي فتح وحماس. وتساءل: من صاحب القرار في حركة حماس؟'.
وأكد عساف في تصريح له امس، أن هذه التصريحات تؤكد مجددا أن حماس ما تزال بعيده 
كل البعد عن املصاحلة، وأنها  تعيش حالة من الفوضى الداخلية، وأن قراراها ال يزال مرتبطا 

بالقوى اإلقليمية التي متولها وحتدد سياساتها.
وأضاف، مباذا نفسر التناقض بني تصريحات قيادة حماس في دمشق التي أشاعت أجواء من 
التفاؤل عقب لقائها بوفد حركة فتح وتصريحات الزهار من غزة الذي ساق التهم اجلزاف بحق 
حركة فتح من أجل توتير الساحة الداخلية ونسف أي جهد يهدف لتحقيق املصاحلة من أجل 
االستمرار في حالة االنقسام واحلفاظ على امتيازات قيادات حركة حماس التي خطفت قطاع 

غزة وحتكمه بالقوة املسلحة.
وقال عساف 'إن فتح بذلت كل اجلهود وقدمت كل التنازالت بهدف إنهاء االنقسام  واستعادة 
الوحدة، مشيرا في هذا السياق إال أن فتح وقعت على وثيقة املصاحلة الفلسطينية منذ اليوم 
األول وأبدت مرونة كبيرة إلخراج الشعب الفلسطيني من املأزق الذي وضعتنا به حماس،  وبالرغم 

من كل ذلك ال تزال حماس تضع شروط على املصاحلة.  
ودعا حركة حماس إلى تغليب املصلحة الوطنية على املصالح احلزبية أو الشخصية والتوقيع 
الهجمة اإلسرائيلية على  التي تتصاعد فيها  على وثيقة املصاحلة وخصوصا في هذه األوقات 

شعبنا وأرضنا.

مناقشة رسائل ماجستير في جامعة القدس
القدس - نوقشت في حرمي جامعة القدس بأبوديس وغزة مجموعة 
من رسائل املاجستير منها رسالة حول دور الدعم االجتماعي في مدى 
تكيف الوالدين لفقدان االبناء جراء املوت املفاجئ في الضفة الغربية 
والقدس، للطالبة روان مصطفى التي سعت الى اجراء مقارنة بني الدعم 
االجتماعي الرسمي وغير الرسمي الولئك الذين فقدوا ابناءهم جراء 
املوت املفاجئ في محاولة لتوضيح العالقة بني الدعم االجتماعي وبني 
تكيف الوالدين لفقدان االبناء ويعمد الى فحص العالقة بني حدة ردود 
الفعل والتكيف للفقدان، ومقارنة مدى تكيف الوالدين للفقدان وحدة 
التدين،  ومستوى  ام(،  )اب،  االبن  مع  القرابة  نوع  فعلهم، حسب  ردود 
وجيل االبن حني توفى، وظروف الوفاه، ونوع الولد )ابن ام بنت( وذلك 

في الضفة الغربية والقدس.
واملؤسسات  املجتمع  يتحمل  أن  أهمية  إل��ى  ال��دراس��ة  نتائج  وتشير 
من  األهالي  جت��اه  عليهم  املترتبة  املسؤوليات  والنفسية  االجتماعية 
قدرتهم  لتنمية  والعالجية  اإلرشادية  البرامج  وتقدمي  خالل تصميم 
له من مشكالت من خالل تدعيم وتقوية  على مواجهة ما يتعرضون 
صالبتهم النفسية من خالل مؤسسات الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 
واإلجتماعي احلكومية وغير احلكومية، وضرورة القيام بإجراء أبحاث 
مستقبلية تهتم باألهالي خصوصا في املجتمع الفلسطيني الذي يفرض 

عليه االحتالل وظروف احلياة األخرى مواجهة الفقدان بشكل كبير.
وكانت الرسالة بإشراف رئيس جلنة املناقشة الدكتور صالح الدين 
يحيى  غازي  والدكتور  داخليا،  ممتحنا  حسنني  سهيل  والدكتور  وتد  

ممتحنا خارجيا.
احلقوق  كلية  من  مير،  ن��ادر حج  إك��رام  الطالبة  رسالة  نوقشت  كما 
بعنوان " الضمانات القانونية لتشغيل النساء واألطفال في قانون العمل 
املوضوعية  الضمانات  حول  ومقارنة"،  حتليلية  دراسة   .. الفلسطيني 
واإلجرائية حلماية حقوق النساء واألطفال في حال وجود أي نزاع مع 
صاحب العمل، كما تناولت الدراسة محدودية الضمانات املتعلقة بظروف 
العمل العادية واالستثنائية، وركزت الباحثة في الدراسة على األعمال 
لتأثيرها  نظرا  فيها  األطفال  تشغيل  يجوز  ال  التي  واخلطيرة  الضارة 

السلبي على الطفل جسديا ونفسيا.
خالل  من  العمل  وزارة  دور  تفعيل  اهمية  والتوصيات  النتائج  ومن 
حمالت الرقابة والتفتيش على العمال، وضرورة تشكيل محاكم عمالية 

خاصة، ودعوة املشرع الفلسطيني لتعديل بعض أحكام قانون العمل في 
ما يتعلق بحقوق املرأة والطفل.

علي  د.  و  رئيسًا  الكسواني،  جهاد  د.  م��ن  التقييم  جلنة  وتشكلت 
خلف  محمد  د.  و  خارجيًا،  ممتحنا  املدني  القانون  استاذ  السرطاوي، 

استاذ القانون املدني في اجلامعة ممتحنا داخليًا.
ونوقشت في كلية الصحة العامة في اجلامعة بغزة رسالة بعنوان : 
أساليب التنشئة الوالدية وعالقتها باخلوف لدى األطفال في محافظات 
النفسية  الصحة  مسار  في  قريناوي  سعيد  ط��ارق  للطالب  غزة  قطاع 

املجتمعية.
واظهرت الدراسة أن أعلى نسب للخوف لدى األطفال ووالديهم هي: 
والتعرض  املرتفعة  األماكن  من  والسقوط  للحرق  التعرض  من  اخل��وف 
حلادث سيارة واخلوف من الزالزل والتعرض للصدمات الكهربائية وأظهرت  
عدم وجود فروق بني أساليب التنشئة الوالدية كالتسامح والتساهل، 

التسلط والقسوة ،النبذ واإلهمال ، واألسلوب الدميقراطي .
وكانت جلنة املناقشة من د.عبد العزيز موسى ثابت مشرفا ورئيسا ، 
ود.فضل أبو هني من جامعة األقصى ممتحنا خارجيا، ود. أسامة حمدونة 

من جامعة االزهر.
ك��م��ا ن��وق��ش��ت رس��ال��ة ال��ط��ال��ب م��ح��م��د اب��راه��ي��م ال��غ��ص��ني م��ن كلية 
األع��راض  موضوع  في  مجتمعية  نفسية  صحة  مسار  العامة-  الصحة 
السكوسوماتية لدى األشخاص الذين عانوا من الفقدان نتيجة احلرب 

على غزة .
وتكونت جلنة املناقشة من: د.عبد العزيز موسى ثابت مشرفا ورئيسا 
، د..محمد عليان من جامعة األزهر ممتحنا داخليا ، أ. د محمد احللو من 

اجلامعة االسالمية ممتحنا خارجيا .
وخلصت الدراسة الى ضرورة زيادة االهتمام باخلدمات النفسية التي 
تقدمها املؤسسات احلكومية وغير احلكومية لسكان املخيمات واملدينة 
والعمال وربات البيوت وخاصة القاطنني في شمال قطاع غزة،وتقدمي 
حد  على  يفقدوا  لم  والذين  شهداء  فقدوا  للذين  االقتصادي  الدعم 
سواء،وعمل برامج إرشادية وتدريبية نفسية تهدف الى تخفيف األعراض 
السيكوسوماتية لدى األفراد،والعمل على إنشاء مؤسسة يقع على عاتقها 
مسؤولية إصدار النشرات لتوعية األفراد وتعليمهم أساليب التكيف مع 

األعراض السيكوسوماتية.

وزارة الثقافة تعقد ورشة إشهار 
لكتاب "أدوار املرأة الفلسطينية" 

 اخلليل - مراسل "القدس" - عقدت منطقة اخلليل التعليمية في جامعة القدس املفتوحة امس 
وبالتعاون مع وزارة الثقافة ومركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق ورشة إشهار لكتاب "أدوار املرأة 
الفلسطينية في اخلمسينيات حتى منتصف الستينيات: "املساهمة السياسية للمرأة الفلسطينية" 
للكاتبة والباحثة الدكتورة "فيحاء عبد الهادي" وذلك بحضور عدد من ممثلي املؤسسات الثقافية 

في احملافظة واملشرفني األكادمييني والهيئة اإلدارية في اجلامعة والطلبة.
 وقد افتتح الورشة أ. عبد القادر الدراويش/املساعد اإلداري في منطقة اخلليل التعليمية موضحًا 
األدبية  وإجنازاتها  فيحاء  الدكتورة  بالكاتبة  احلضور  ومعرفًا  وبرنامجها  الورشة  أه��داف  للحضور 

ومشوارها املهني واألدبي.
 ثم ألقى الدكتور نعمان عمرو مدير منطقة اخلليل التعليمية كلمة رحب فيها بالضيوف الكرام 
في اجلامعة ناقاًل حتيات أ. د. يونس عمرو رئيس اجلامعة، ومؤكدًا على أهمية دور املرأة في احلركة 
املجتمع  مكونات  من  رئيسًا  مكونًا  باعتبارها  الفلسطينية  القضية  مراحل  جميع  في  السياسية 
وشريكًا في النضال، وأشاد بإجنازات الدكتورة فيحاء وكتاباتها وشجعها على اإلستمرار في الكتابة 
واألبحاث التي تدّون دور املرأة عبر التاريخ الفلسطيني، مؤكدًا حرص اجلامعة على دعم ومساندة 

املرأة وإبرازه دائمًا.
 وألقت أ. هدى عابدين/مديرة مكتب وزارة الثقافة في اخلليل كلمة شكرت فيها جامعة القدس 
املفتوحة على استضافتها للورشة مشيرة إلى أن هذه الورشة قد جرى تنفيذها في مختلف محافظات 
الوطن، وأنها تأتي في سياق اخلطة البرامجية الربعية الثالثة التي أقرتها وزارة الثقافة، وأثنت على 

جهود مركز املرأة الفلسطينية لألبحاث والتوثيق في إجناز هذا العمل األدبي.
  بدورها قامت الدكتورة فيحاء بعرض ملخص حول منهجية البحث وأهم الفرضيات التي ارتكز 
عليها، واألهداف التي سعى البحث إلى حتقيقها، كما استعرضت من التفاصيل شهادات وأسماء لنساء 
ذكرتها في  والتي  الستينيات  السياسي في اخلمسينيات حتى منتصف  العمل  في  قيادات ساهمن 

كتابها.
 يذكر أن الورشة استضافت مكرم القصراوي من محافظة اخلليل والتي كانت من اللواتي شاركن 
تلك  في  السياسي  العمل  في  امل��رأة  ل��دور  شهادتها  بعرض  وقامت  الفترة  تلك  في  السياسي  بالعمل 

الفترة.
 جرى حوار ونقاش بني احلضور والباحثة التي أجابت على األسئلة واملداخالت التي ُأثيرت في 
لدور  التاريخية  املراحل  لباقي  الكتابة  في  لإلستمرار  الباحثة  احلضور  دعا  كما  الثقافية،  الورشة 

املرأة الفلسطينية.

خالل ورشة عمل

تأكيد أهمية دور منظمات املجتمع املدني في تعزيز 
سيادة القانون عبر مراقبتها لألجهزة األمنية

رام الله- ملراسل »ے« اخلاص- أوصى املشاركون في ورشة العمل 
التي نظمها مركز حقوق اإلنسان واملشاركة الدميقراطية )شمس( 
حول  الله   رام  في  املسلحة  القوات  على  للرقابة  جنيف  ومركز 
)تعزيز سيادة القانون (، بضرورة تعزيز دور املجتمع املدني في 
تعزيز سيادة القانون لبناء مجتمع دميقراطي وسلم اهلي وحتول 
دميقراطي، كونه تعزيزًا باجتاه سيادة القانون وحقوق االنسان 

وحقوق املرأة والتنمية املستدامة والتنمية البشرية والتنمية.
ودعا املشاركون إلى العمل على تطوير اليات التشاور املشتركة 
في احملافظة النها سضمن توفير خدمة االمن جلميع املواطنني 

حسب حاجاتهم.
واوصى املشاركون من ممثلي املجتمع املدني واالجهزة االمنية، 
أن تقوم هذه االجهزة بواجباتها بشكل ينسجم وحاجات وتوقعات 
الناس، مطالبني بعقد لقاءات تشاورية بني املجتمع العام وممثلني 
من  لذلك  ملا  امنية  أي حملة  تنفيذ  قبل  االمنية  االجهزة  عن 
اهمية وضمان معاجلة احلمالت االمنية ملا يرنو اليه املواطنون 

وضمان زيادة الدعم والتأييد العام لهذه احلمالت.
وأكد املشاركون  على أن تعزيز وسيادة القانون ال يأتي إال من 
خالل السلطات الثالث )التنفيذية والتشريعية، والقضائية(، 
تعزيز سيادة  املدني، في  املجتمع  دور منظمات  أهمية  مؤكدين 
القانون عبر دورها الرقابي على األجهزة األمنية واالستفادة من 

اخلبرات األجنبية في هذا اجلانب.
وشكلت ورشة العمل التي نظمت بحضور قادة وممثلي االجهزة 
املدني  املجتمع  ومؤسسات  والفعاليات  الوطنية  والقوى  االمنية 
واألطر النسوية والنقابية، جزءا من سلسلة ورشات عمل يقوم بها 
"شمس" و"جنيف"، ضمن مشروع منتدى تعزيز سيادة القانون، 
واملساندة في  األمن،  ورجل  املواطن  الثقة بني  زيادة  إلى  الهادف 

تعزيز يادة القانون في األراضي الفلسطينية.
الورشة  أن  وأكد نيوكوال ميسون من مركز جنيف في كلمته 
واحل��وار بني  التواصل  افاق  لفتح  املؤسسة  استمرارا جلهود  تأتي 
املؤسسة األمنية ومؤسسات املجتمع املدني، وبني املواطن ومؤسسته 
وبسط  سيادة  تعزيز  سبل  آليات  عن  البحث  وض��رورة  األمنية، 

القانون واحلفاظ عليه وتطبيقه بشفافية.
وأضاف أنه ومن خالل سلسلة اللقاءات التي عقدت في عدد من 
محافظات الضفة لوحظ وجود تقدم كبير وانفتاح من قبل أجهزة 
األمن في التعاطي مع كافة املواضيع التي تتعلق بحقوق املواطن، 
بتعّدي  تتعلق  والتي  العالقة،  املشاكل  من  العديد  وج��ود  رغ��م  
االختصاصات  وت��داخ��ل  القانون  س��ي��ادة  على  األمنية  األج��ه��زة 

والصالحيات.
وال��ب��ي��ره  حمدان  ال��ل��ه  رام  ن��ائ��ب محافظ  م��ن جهته حت��دث 
القانون داخل احملافظة، قائال "إن  البرغوثي عن تعزيز سيادة 
القمعية اإلسرائيلية،  الفلسطيني عانى من اإلج��راءات  الشعب 

السنوات األخيرة"، ولكن  والفوضى في  وحالة االنفالت األمني 
بانهاء  عباس  محمود  والرئيس  القيادة  تعليمات  ص��دور  بعد 
الفوضى وبسط سيادة القانون، جنحت السلطة الوطنية واجهزتها 
أن  يجب  ان��ه  إل��ى  ملمحا  كبيرة،  إجن���ازات  حتقيق  ف��ي  االمنية 
واحل��وار  التواصل  آف��اق  تفتح  التي  اللقاءات  هذه  مثل  تتواصل 
تعزيز  أجل  من  املدني  املجتمع  ومؤسسات  األمنية  األجهزة  بني 

الثقة بني اجلانبني.
ال��رج��وب م��دي��ر ج��ه��از األم��ن  أك���رم  العقيد  إل��ى ذل��ك اعتبر 
الغام  الله أن االجهزة االمنية عملت في "حقل  الوقائي في رام 
ابناء  واص��رار  وتعاون  ارادة  بفضل  ولكنها   ، وفوضوي"  متشابك 
وخسائر  كبيرة  اجن��ازات  ان حتقق  استطاعت  االمنية،  املؤسسة 
اقل، مضيفا ان اهم عوامل جناح احلمالت األمنية احلرص على 
تطبيق القانون على اجلميع ، وفي املقدمة ابناء املؤسسة االمنية 

، مما سهل الوصول للنجاح.
امام  مفتوحة  االمنية  املؤسسة  اب��واب  ان   ال��رج��وب  وأض��اف 
كل قطاعات الشعب، وانها تقبل النقد البناء وااليجابي من كل 
اجلهات ومتتلك جرأة كافية من اجل تصويب أوضاعها ومحاسبة 
املخطئني،  وأن جزءا كبيرا من املؤسسة االمنية اصبح شريكا مع 
مؤسسات مجتمعنا املدني لتقدمي اخلدمة للمواطنني، وتنفيذ 

فعاليات تطوعية وطنية عامة.
وقال "لم ولن نغلق ابوابنا في وجه احد" ، ونستقبل الشكاوي 
واالقتراحات من اجلميع وخاصة املواطن الذي نعتبره مرآتنا، الننا 
شركاء في البناء وحتقيق االمن، ولدينا تعاون كامل مع مؤسسات 

حقوق االنسان ، ومراعاة واحترام لتلك احلقوق.
أن اإلصالح  الوطني فشدد على  األمن  أما محمد حموده من 
األمني أصبح ضرورة خصوصا بعد حالة االنفالت التي مرت بها 
األرض الفلسطينية، واملرحلة التي تليها خالل السنة والنصف 
الوضع األمني، وحتقيق إجنازات  األخيرة والتي متيزت بضبط 

أمنية.
لترسيخ قناعة لدى  واضح  وقال "لقد برزت احلاجة بشكل 
اجل  األمني هو فقط من  اجلهاز  بأن وجود  الفلسطيني  املواطن 
احلفاظ على األمان"، مشيرا الى أن هناك ضرورة لتحديد السلوك 

األمني وضبطه لرجل األمن.
انتهاك  إلى  التي تشير  القضايا  العديد من  الورشة  وتناولت 
مع  التعامل  في  صالحياتها  وجت��اوز  للقانون،  األمنية  األج��ه��زة 
من  ألكثر  أشخاص  اعتقال  في  احل��ال  هو  كما  اجلزئيات،  بعض 
من  األمنية  السالمة  اشتراط  جانب  إل��ى  ساعة،  وعشرين  أرب��ع 
أجل العمل في أي وظيفة حكومية، كما تطرق املتحدثون إلى ما 
جرى قبل مدة في قاعة البروتستانت في رام الله من اعتداء على 
جتمع مناوئ للمفاوضات املباشرة، وأن ذلك أساء بشكل كبير إلى 

صورة رجل األمن وحدود مهمته.

1٣٪ من قادة السرايا في اجليش االسرائيلي
من سكان املستوطنات في الضفة الغربية

تل ابيب - يتضح من بحث اجرته مجلة »مبحنية« العسكرية االسرائيلية ان 13% من قادة 
السرايا في اخلدمة العسكرية النظامية يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية وتزيد نسبة 
قادة السرايا من املستوطنات بخمسة اضعاف عن نسبة املستوطنني من مجموع سكان اسرائيل 

البالغة 2،5% وفقا ملعطيات مكتب االحصاء املركزي.
وقالت صحيفة »هآرتس« االسرائيلية امس ان نسبة قادة السرايا الذي يخدمون في وحدات 
في  يقطنون  الذين  السرايا  ق��ادة  نسبة  عن  تزيد  املستوطنات  في  ويقطنون  البحري  السالح 
الكيبوتسات واملوشافات. وحتتل املكانة الرئيسة في عدد هؤالء القادة مستوطنة »علي«، مقر 
الكلية التمهيدية الدينية للخدمة العسكرية وتعتبر نسبة قادة السرايا من املستوطنات عالية 
في لواء »جوالني« اذ تشكل 20% من مجموع هؤالء القادة فيما يشكل القادة من الكيبوتسات 
واملستوطنات 11% منهم ويشكلون 22% في لواء »الناحل« )الكيبوتسات املوشافات - 15%( رغم 

ان »الناحل« هو اللواء ذو العدد االكبر من اجلنود من املوشافات والكيبوتسات.
الوحدات  قادة سرايا  املدن وفقط ثالثة من  السرايا من  قادة  ان 60% من  وقالت »مبحنية« 

القتالية في اجليش يقطنون في تل ابيب.
وكانت مجلة عسكرية اخرى »معرخوت« قد نشرت قبل حوالي اسبوعني معطيات عسكرية 
رسمية حول االرتفاع املتزايد للضباط الذين يضعون قبعات دينية اذ ارتفع عدد اخلريجني من 
هذه الفئة من فصل الضباط في سالح املشاة )افضل فصل في فصول الضباط( من 2،5% عام 1990 

الى 31،4% عام 200٧ اي قفز 12 ضعفا خالل 1٧ عاما.

عقبات سياسية حتول دون بناء مطار 
في الضفة الغربية رغم التأييد الدولي

الضفة  في  لبناء مطار  الفلسطينية  السلطة  -تتطلع  )ا ف ب(   - الله  رام 
الغربية يشجعها على ذلك تأييد دولي لكن الوضع السياسي وغياب اتفاق للسالم 

يحول دون تنفيذ املشروع الذي باتت تصاميمه جاهزة.
ويبدو محمد جرادات رئيس سلطة الطيران الفلسطيني، متفائال ببناء اول 
مطار دولي فلسطيني ميكن الفلسطينيني من السفر اجلوي املباشر من الضفة 
الغربية، رغم اقراره بان "الوضع السياسي هو الذي يقف حائال امام بناء املطار 
واجنازه" في ظل تعثر املفاوضات من اجل التوصل الى حل دائم للنزاع الفلسطيني 
بناء  املتضمنة  فياض شمل في خطته  ال��وزراء سالم  رئيس  وك��ان  االسرائيلي. 
مؤسسات الدولة الفلسطينية، بناء مطار دولي في الضفة الغربية وربط املدن 

الفلسطينية بسكك حديدية.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون ان حكومة فياض وجدت تشجيعا كبيرا من 

االطراف الدولية ومنها الواليات املتحدة االميركية لبناء املطار.
ويقول وزير التخطيط الفلسطيني علي اجلرباوي لوكالة فرانس برس ان 
فياض عرض موضوع املطار على الدول املانحة خالل زيارته االخيرة الى الواليات 
املتحدة، وان املوضوع حظي بتشجيع كبير من مختلف االطراف. ويوضح اجلرباوي 

" قطعنا شوطا كبيرا في اعداد املخططات الالزمة، واختيار املوقع للمطار".
ويقول جرادات "واضح ان االميركيني مهتمون مبوضوع املطار، خاصة وانه 
ال يوجد للفلسطينيني منفذ جوي الى العالم. الرئيس محمود عباس ورئيس 

الوزراء يطالبان كافة االطراف التي يلتقيان معها بتمويل بناء هذا املطار".
وتبلغ الكلفة التقديرية لبناء املطار 462 مليون دوالر.

وتوسعة  بناء  املدنية، في  الهندسة  الذي يحمل شهادة في  واسهم ج��رادات 
مطارات في كواالمبور والكويت وابو ظبي، كما ان لديه خبرة من خالل عمله 

مستشارا لتنفيذ طرق مواصالت فيدرالية في الواليات املتحدة االميركية.
املؤسسات  وعن  الرباعية  اللجنة  عن  ممثلني  التقى  الذي  ج��رادات  ويؤكد 
االميركية الداعمة للسلطة الفلسطينية، ان "فكرة بناء مطار دولي في الضفة 

الغربية حتظى بتشجيع من كافة االطراف".
ويضطر كل فلسطيني من الضفة الغربية يريد السفر للتوجه الى االردن 
برا مع كل ما يرافق ذلك من ساعات انتظار طويلة وتفتيش على جسر اللنبي 

الفلسطينيني  بامكان  ك��ان   2000 العام  وحتى  اسرائيل.  عليه  تسيطر  ال��ذي 
احلصول على تصاريح خاصة من االدارة املدنية االسرائيلية للتوجه عبر مطار 
بن غوريون االسرائيلي في تل ابيب، لكن عقب انتفاضة العام 2000 بات السفر 
من ذلك املطار ممنوعا عليهم. ويؤكد جرادات ان مخططات املطار والتصاميم 
تقدر  مبساحة  عليها  سيبنى  التي  املنطقة  اختيار  مت  وكذلك  جاهزة،  باتت 

بثمانية ماليني متر مربع.
الرئاسي،  واجل��ن��اح  املطار  مرافق  وحتديد  التصاميم،  اع��داد  "مت  ويوضح 
ومنطقة الشحن، واملدرجات ومناطق الترانزيت، وحقول الوقود، وبرج املراقبة. 
سيكون هناك مدرجان، ومواقف طائرات تتالءم مع اكبر انواع الطائرات، ومنها 

االيرباص العمالقة".
الشرقية  السواحرة  في  البقيعة،  منطقة  الفلسطينية  احلكومة  واختارت 
)منطقة ج، ال تزال خاضعة متاما للسيطرة االمنية االسرائيلية( بني مدينة 
اراضي  املطار  الرض  الكلية  املساحة  من   %66 نسبته  ما  حيث  واريحا،  القدس 

حكومية، وتسعى احلكومة الستمالك النسبة املتبقية من فلسطينيني.
واشار جرادات الى ان ارض املطار تبعد حوالي 14 كلم عن قبة الصخرة في 

مدينة القدس، وحوالي 6 كلم عن البحر امليت.
الدولي"  فلسطني  "مطار  ببناء  متفائال  ج��رادات  يبدو  ال��ذي  الوقت  وف��ي 
في الضفة الغربية، فهو يرى ان "بناء السكك احلديدية سيكون صعبا، كونها 
بحاجة الى ربط اقليمي، وال يكفي انشاء خطوط سكك حديدية محلية دون 

ربط اقليمي".
العام  افتتح في  الذي  الدولي،  اسرائيل وافقت على بناء مطار غزة  وكانت 
الراحل ياسر  والزعيم  الرئيس االميركي حينها بيل كلينتون  1998، بحضور 

عرفات. اال ان اسرائيل اجتاحت املطار ودمرته في العام 2001.
وكانت اسرائيل تستخدم مطارا للشحن التجاري بالقرب من مخيم قلنديا، 
قريبا من رام الله. وتقول السلطة الفلسطينية بان هذا املطار هو من حق السلطة 
بهذا  املطالبة  الفلسطيني سيواصل  "املفاوض  ان  وقال جرادات  الفلسطينية. 
فقط،  الداخلية  للرحالت  سيكون  عليه  احلصول  ح��ال  في  املطار  لكن  املطار، 

كونه ال يصلح اال لذلك".

رام الله - رئيس سلطة الطيران محمد جرادات يشير الى صورة مطار فلسطني الدولي الذي يأمل في بنائه لتمكني املواطنني من السفر مباشرة 
ا.ف.ب الى اخلارج.           


