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اخلميس 2009/3/26

غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث
يترأس قداس ًا احتفالي ًا في كنيسة القيامة
القدس  -ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس
الثالث ،بطريرك القدس و األراضي املقدسة و االردن،
ق� ّ�داس احتفالي صباح ام��س في كنيسة القيامة
مبناسبة عيد القديس الشهيد ثيوفيلوس شفيع
القداس
غبطته و عيد استقالل اليونان .وشارك في ّ
عدد من الدبلوماسيني منهم القنصل اليوناني العام
في القدس السيد سوتيروس اثناسيوس الذي نقل
تهاني احلكومة اليونانية الى غبطة البطريرك و
رعيته األرثوذكسية ،و السفيرة الريسا ميلوتيس،
س �ف �ي��رة م��ول��داف �ي��ا ف��ي روس� �ي ��ا ،ومم �ث �ل��ي ال�س�ل��ك
الدبلوماسي في القدس و د.خليل أن��دراوس أمني
ع��ام املؤمتر األرثوذكسي الوطني ،وأعضاء املجمع
املقدس و رؤوساء الرعايا األرثوذكسي في كافة أنحاء
ّ
االراضي املقدسة.
وق��ال غبطة البطريرك ثيوفيلوس في كلمة
القاها أم��ام املشاركني أن اليوم هو ذك��رى استشهاد
أربعني من رج��ال الكنيسة األوائ��ل في سبسطية،
وبحسب أق ��وال ال�ق��دي��س فاسيليوس الكبير» ال
ً
رجال
نكرم اليوم روح واحدة وال اثنتان بل أربعني
يتقاسمون روح ًا واحدة في الفداء».
وأك��د غبطة البطريرك أن بطريركية ال��روم
األرث��وذك��س العريقة« ،أم الكنائس» ،أسست على
صلب و االم و سفك دم السيد املسيح الفدائي من
أج��ل خ��الص ب�ن��ي ال�ب�ش��ر ،مضيف ًا «وت�س�ت�م��ر في

طريق الشهادة الى أعلى متأملة في احلصول على
اجلائزة العلوية اال وه��ي دع��وة سيدنا املسيح الى
القيامة اخلالصية»
والقي رئيس اساقفة قسطنطني السكرتير العام
لبطريركية الروم األرثوذكس اريستارخوس كلمة
املقدس وأخوية القبر
بالنيابة عن أعضاء املجمع ّ
عبر فيها عن
املقدس ،كما القى سفير اليونان كلمة ّ
تقدير اليونان حكومة و شعب ًا للبطريركية املقدسية
و القائمني عليها ،وحتدث االب االرشمندريت تيخون
بكلمة تهنئة نيابة عن الكنيسة املقدسة الروسية،
ونيافة متروبوليت الناصرة كيرياكوس الذي نقل
حتيات و تهاني رجال االكليريوس و أبناء كنيسة
الروم األرثوذكس في الناصرة ،كما شملت الكلمات
االب االرشمندريت فيلوثيوس ال��ذي قدم حتيات
رجال الدين و الرعية االرثوذكسية في لواء عكا.
والقى قدس االب توفيق ،راعي طائفة الطيبة كلمة
نيابة عن رجال الدين و املؤسسات و الرعية في رام
الله و نابلس و جفنا و بيرزيت و عني عريك ،متنى
فيها اخلير لغبطة البطريرك ً
سأال الله أن يدميه
ذخ��ر ًا للحق وسند ًا للمسيحية .كما حتدث كل من
قدس االب املتوحد فوتيوس مدير مدرسة صهيون ،و
االستاذ يورغوس نيابة عن مدرسة مار متري و قدس
األب عيسى توما نيابة عن الرعية االرثوذكسية قي
القدس بكلمات التهنئة لغبطته.

وفي كلمة معبرة وجه الدكتور خليل اندراوس،
أم��ني ع��ام امل��ؤمت��ر األرث��وذك �س��ي ال��وط�ن��ي ،التحية
للشعب اليوناني في عيد استقالله مذكر ًا باحتضان
هذا الشعب للقيادة الفلسطينية في الثمانينات
من القرن املاضي ومثمن ًا دور االطباء اليونان في
ك�س��ره��م ل�ل�ح�ص��ار ع�ل��ى غ ��زة ف��ي س�ب�ي��ل تأديتهم
واجبهم االنساني .وشدد د.أن��دراوس على أننا نكن
كل التقدير للشعب الذي أسس اخلطاب املنطقي
ال��ذي نحتاجه ه��ذه األي��ام وس��ط سيطرت خطاب
الهيمنة االمريكي .وأكد د .أن��دراوس أن املسيحية
وتقبل االخر
احلقيقية هي دين التسامح و احملبة ّ
وليست مسيحية «النسور» التي تعبر االف االميال
لتحطم ش�ع��وب أخ ��رى .وأن �ه��ى د.أن � ��دراوس كلمته
بالقول :ان غبطة البطريرك ثيوفيلوس قد صعد
ال��ى اجلبل و رأى السهل و البحر واالف��ق واننا على
طريق احلق له تابعون.
وتقدم األب عيسى مصلح ،الناطق باسم الكنيسة
األرثوذكسية ،بالشكر لكل من حضر القداس و ما
ً
قائال « نضرع الى الله
تاله من كلمات ووجه دعاء ًا
أن يرحم أرواح شهدائنا وال��ذي��ن سقطوا من أجل
اميانهم ووطنهم» .وأكد األب مصلح ضرورة التقرب
من الرب واحترام االخ الخيه و التضحية من أجل
النهوض مبجتمع حر يوفر ألبنائه فرصة العيش
الكرمي على أرض أجدادهم.

اعتقلتهم األجهزة األمنية في غزة بعد انتهاء احلرب

الكشف عن شبكة «عمالء» إلسرائيل
تستخدم الشرائح اإللكترونية في استهداف املقاومني

غزة – محسن اإلفرجني -بداية الطريق كانت
بتعاطي املخدرات واإلدم��ان عليها غير أن نهايتها
ب��دت أكثر مأساوية إذ انتهت بالوقوع في شباك
العمالة و التخابر مع ق��وات االحتالل اإلسرائيلي
من أج��ل إسقاط الشبان الفلسطينيني ومالحقة
املقاومني...
أس �ط��ر و ك�ل�م��ات ق�ل�ي�ل��ة ت�ل�خ��ص س �ي��رة ذات�ي��ة
«سوداء» ألحد املتعاونني مع املخابرات اإلسرائيلية
الذي أعلنت أجهزة األمن في غزة عن اعتقاله مؤخرا
مع عمالء آخرين وبحوزتهم عدد من هذه األجهزة
املتطورة مبا فيها «الشرائح االلكترونية».
العميل الذي يرمز له «ن.م» من غزة ألقي القبض
عليه قبل احلرب األخيرة على غزة بأيام حيث كان
بحوزته ع��دد من ه��ذه الشرائح االلكترونية التي
يحاول زرعها في أماكن متفرقة من أج��ل توجيه
الصواريخ املنطلقة من الطائرات باجتاه املكان.
وأكدت األجهزة األمنية في غزة ملوقع «املجد نحو
وعي أمني « املختص بقضايا األمن والعمالء و نشر
الوعي األمني بني املواطنني أن العميل املعتقل يعد
من أخطر العمالء خاصة أنه كان يدير شبكة من
العمالء تزيد عن خمسة عشر فرد ًا و يتبع لشبكة
أكبر تضم عددا كبيرا من العمالء.
وطورت أجهزة املخابرات اإلسرائيلية من وسائلها
التكنولوجية املستخدمة ف��ي م�ح��ار ب��ة ا مل�ق��او م��ة
الفلسطينية من أب��رزه��ا الهاتف النقال و الرصد
امليداني وطائرات التجسس بدون طيار والشرائح
اإللكترونية و غيرها.
ورغ��م أن العمالء ك��ان لهم دور ب��ارز في حتديد
األهداف املستهدفة و مالحقة املقاومني خالل احلرب

على غزة إال أن املخابرات اإلسرائيلية اعترفت أن
ع��ددا كبيرا من عمالئها انكشف أمرهم ومتكنت
فصائل املقاومة من القبض عليهم.
ويروي العميل املعتقل لشبكة «املجد» تفاصيل
الشبكة التي اختصت بزرع الشرائح االلكترونية
فقال »:أدير شبكة صغيرة ضمن شبكة كبيرة تتبع
ألحد العمالء الذين مت إلقاء القبض عليهم  ،حيث
كان مستأجرا شقة على أنها شقة للعقارات وحولها
للدعارة واإلسقاط «.
وكان العميل «ن.م» يتلقى الشرائح االلكترونية
م��ن عميل آخ��ر اخ�ت��ص عمله مب �ط��اردة ومراقبة
الشخصيات املطلوبة لالحتالل من املقاومني حسب
االعترافات التي أدلى بها.
وذكرت األجهزة األمنية أن الشرائح االلكترونية
املضبوطة تعد من أدق األساليب التي يستخدمها
جهاز املخابرات اإلسرائيلية «الشاباك» في قصف
األه��داف حيث يتم توجيه ال�ص��اروخ إل��ى الهدف
مباشرة كما ترتبط الشريحة االلكترونية باألقمار
الصناعية الفضائية ليتم حتديد الهدف بدقة
تقارب  %100ويسقط الصاروخ عليها بدقة كبيرة
جدا.
ويتم من خالل الشرائح حتديد املكان املستهدف
بالدرجات الصغيرة إما عن طريق خدمة «»GPS
أو غيرها ألن هذه الشرائح ترسل إشارات تستقبلها
أجهزة خاصة يتم من خاللها التعرف على املكان
املستهدف فيما حتمل هذه البطاقات شيفرة خاصة
يتم إدخالها إل��ى ال�ص��اروخ املوجه تدفعه للتوجه
مباشرة جهتها .
وتلقى العميل عشر رقاقات الكترونية لتنفيذ

عدد من العمليات القي القبض عليه أثناء محاولة
وضع إحداها في احد األماكن في قطاع غزة حيث
اعترف أنه وضع إحدى هذه الشرائح في ورشة في
منطقة عسقولة وس��ط مدينة غ��زة ومت قصفها
بالفعل في اليوم التالي .
واعترف العميل أنه وضع قطعة الكترونية أخرى
على غطاء البنزين في سيارة أحد املقاومني حيث
مت استهدافها وجن��اة املطلوب ال��ذي ك��ان يستقلها
في حي الزيتون مؤكد ًا انه ش��ارك في العديد من
العمليات األخ��رى في القطاع من ضمنها توجيه
أفراد شعبته لزرع عدد من القطع االلكترونية في
أماكن متفرقة.
وأوض� ��ح م��وق��ع «امل� �ج ��د ..ن�ح��و وع ��ي أم �ن��ي» أن
العميل املعتقل يتاجر باملخدرات منذ عشرين عاما
ويتعاطاها منذ عشر سنوات بعد أن مت إسقاطه
في شباك «العمالة» عن طريق ضابط مخابرات
إسرائيلي كان يزوده باملخدرات لبيعها ونشرها بني
الشبان من أجل اإليقاع بهم وإسقاطهم أيضا.
وم��ن أب��رز األساليب التي تلجأ إليها املخابرات
اإلسرائيلية لتجنيد عمالئها عبر ترويج املخدرات
واب �ت��زاز امل��واط�ن��ني أص�ح��اب املصالح اخل��اص��ة مثل
العمال و املرضى و كذلك اإلسقاط اجلنسي الذي
يتبعه عمليات مساومة و ابتزاز إلرغ��ام الضحايا
على التعامل مع إسرائيل.
ومتكنت أجهزة األمن الفلسطينية مؤخرا من
اعتقال العديد م��ن املتهمني بالتخابر م��ع ق��وات
االحتالل واملتورطني في اإلبالغ عن أهداف للمقاومة
واملشاركة مع القوات اخلاصة اإلسرائيلية إلرشادهم
على املقاومني و األماكن التي يلجأون إليها.

د .سري نسيبة يقترح بلورة حل
مستوحى من املبادرة العربية يستفتى عليه الشعبان
القدس من محمد ابو خضير  -دعا الدكتور
سري نسيبه رئيس جامعة القدس الى بلورة حل
مستوحى من املبادرة العربية ال يطالب اجلانب
الفلسطيني وال إسرائيل بالتفاوض حوله وامنا
يعرض على الشعبني الفلسطيني واإلسرائيلي
في استفتاء دميقراطي ليبدي الطرفان رأيهما
فيه كخيار دميقراطي .
وقال نسيبة خالل حلقة نقاش نظمها مركز
ابو جهاد لشؤون احلركة االسيرة في اجلامعة »:
ان امامنا فرصة قد تكون االخيرة ملا بات يعرف
ب�ح��ل ال��دول �ت��ني  ،وخ ��الل االش �ه��ر ال�س�ت��ة املقبلة
ه �ن��اك حت��د ي��واج�ه�ن��ا ه��ل نستطيع ان نحرك
ال� �ش ��ارع الفلسطيني ب��اجت��اه م �ع��ادل��ة ج��دي��دة
«.م��ؤك��د ًا أن جمهور االك��ادمي�ي��ني واملثقفني في
ا ل �ش��ارع الفلسطيني يستطيعون ه��ز ا ل �ص��ورة
السياسية التي اصبحت مسلطة ومعلقة بحركتي
فتح وحماس واملليارات من املساعدات التي رصدت
لإلعمار .
واوضح نسيبة ان في ايدي الشعب الفلسطيني
قوة كبيرة اعظم مما يتخيل الكثيرون  ،اساتذه
واكادمييون وطالبا وقوى شعبية وفصائل وحركات
من املمكن ان تفعل الكثير ضمن برنامج واضح مثل
برنامج املقاومة السابقة.
ومضى يقول « الهدف السياسي كان وال زال انهاء
االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها
القدس  ،وهنا اختلف مع الذين يقولون اننا لم
نحقق شيئا منذ التوقيع على اتفاق اوسلو ،إذ ال
يجوز االستهانه باالجنازات صحيح هناك سلبيات
وتنكر إسرائيلي ولكن ايض ًا هناك اجنازات «.
وق � ��ال الب� ��د م ��ن ط��ف��رة وحت � ��رك ع �ل��ى ك��اف��ة
امل�س�ت��وي��ات ب �ه��دف واض ��ح وحت ��رك س�ي��اس��ي وف��ق
استراتيجية م��دروس��ة يعمل اجل�م�ي��ع مبوجب
خطاب فلسطيني واحد وحترك جماعي نحو هدف

واحد  ،مثال ال نريد مليارات امريكا وأورورب��ا ان
تدفع لنا وال إلسرائيل نريد ضغطا على إسرائيل
وتهديدا مباشرا بوقف التجارة معها.
واضاف  »:ان إسرائيل تعوم على اموال املجتمع
ال��دول��ي وام��ري�ك��ا واورورب� ��ا  ،ن��ري��د ان يتم إرغ��ام
إسرائيل على تنفيذ ق��رارات الشرعية الدولية
كما يجري في كثير من دول العالم«.
وت ��اب ��ع « مل � ��اذا اخل��ج��ل واخل�� ��وف م ��ن تعليق
ا مل�ف��او ض��ات الفلسطينية اإلسرائيلية العالقة
أص� ً
�ال ومل��اذا ال يتم تعليق السلطة ايض ًا  ،مل��اذا ال
نهدد بها «.
واوض��ح د .نسيبه « ان��ا مع القيادة الوطنية
املتمثلة بالرئيس محمود عباس أبو مازن  ،نحن مع
قيادة السلطة الشرعية وهنا يجب ان يفهم القصد
والغاية من هذا الطرح  ،ال ميكن ان تستقيم األمور
هكذا  ،الوضوح مطلوب ما لم تستجب إسرائيل
ل��وق��ف االس�ت�ي�ط��ان وان �ه��اء االح �ت��الل خ��الل مدة
م�ح��ددة سنقوم بسلسلة م��ن اخل �ط��وات القيادة
حتددها وفق قدراتها وخياراتها ومن ضمنها وقف
املفاوضات ووقف عمل السلطة .
وشدد نسيبة على ان فتح والسلطة بعد عشرة
اشهر ستفترقان فتح باجتاه حركة حترر وطني
وفصيل مقاومة من جديد ،والسلطة ستتحول
الى إدارة مدنية جديدة .
ولفت د.نسيبه ال��ى العمل الشعبي كتجربة
اللجنة الشعبية في بلعني التي رفعت قضايا على
الشركات الكندية التي تعمل في املستوطنة التي
بنيت قرب القرية مؤكد ًا ان هذا اجلهد الشعبي
واجلماهيري مهم ويجب ان يتابع ويعمم والبد ان
نالحق كافة الشركات واملؤسسات األجنبية التي
تدعم إسرائيل واالستيطان «.
وكانت حلقة النقاش قد استهلت بكلمة من
فهد ابو احلاج مدير مركز ابو جهاد استعرض فيها

ما اسماه االستراتيجية وقال  :لقد اصبحنا على
شفير الهاوية ،وبعد ان اصبح مشروعنا الوطني
في مهب الريح .وأصبحت منجزات املناضلني من
أبناء شعبنا مهددة بالزوال ،فقد اصبح لزام ًا علينا
اخذ األمر باجلدية الالزمة.
ومن اجل استثمار احلركة السياسية املتوقعة،
فان على الطرف الفلسطيني قلب املشهد السياسي
رأسا على عقب ،وإحداث تغيير نوعي في موقعه
التفاوضي ،وف��رض واق��ع ج��دي��د ،األم��ر ال��ذي ال
يتأتى إال عن طريق تصعيد املقاومة تصعيدا
ج��ذري��ا ،فعال وخطابا ،ويتمثل ه��ذا التصعيد
باالتي:
• تعليق املفاوضات كليا وامتناع السلطة عن
أية محادثات دبلوماسية مع الطرف الدولي ،إال
على قاعدة وضع برنامج زمني إلنهاء االحتالل
ك�ل�ي��ا ،مب��ا ف��ي ذل��ك اح �ت��الل ال �ق��دس ال�ش��ري��ف،
متهيدا إلقامة الدولة املستقلة.
• تعليق ك��اف��ة أن ��واع التنسيق األم �ن��ي بني
الطرفني الفلسطيني واإلسرائيلي.
• مطالبة املجتمع الدولي بالتهديد بفرض
عقوبات مادية واقتصادية على إسرائيل ،مبا
ي�ش�م��ل م��ا مي��س ال �ت �ج��ارة امل �ت �ب��ادل��ة ومقاطعة
البضائع اإلسرائيلية ما لم تضع إسرائيل جدوال
زمنيا إلن�ه��اء احتاللها ل��أراض��ي الفلسطينية
والسورية.
• م�ط��ال�ب��ة احل �ك��وم��ات ذات ال �ش��أن ب�ف��رض
عقوبات على كافة الشركات واملؤسسات العاملة في
بلدنا والتي أقامت مصالح لها في األراضي احملتلة،
مبا فيها شركة القطارات الفرنسية التي تعمل
على انشاء سكة حديدية في القدس احملتلة.
• مطالبة املؤسسات األهلية الدولية بفرض
مقاطعة لفترة زمنية محدودة متتد ستة أشهر
ومرتبطة مبطالبة إسرائيل بوضع جدول زمني
إلنهاء االحتالل ،على كافة املؤسسات املثيله لها
في إسرائيل ،مبا في ذلك النقابات واجلمعيات
واجلامعات.
ب� � ��دوره ق� ��ال ال ��دك� �ت ��ور خ ��ال ��د ك �ن �ع��ان « ان
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ني يجنحون ال��ى ال�ي�م��ني املتطرف
ل��ذل��ك نحن بحاجة ال��ى م��وق��ف صلب ملواجهة
املرحلة بشكل اكثر نضجا .
واض ��اف ان مقاطعة امل��ؤس �س��ات األك��ادمي�ي��ة
اإلسرائيلية يأتي من خالل بلورة موقف فلسطيني
ضاغط على إسرائيل مشير ًا الى انه لوال اوسلو لكان
االستيطان تضاعف اكثر واملصادرات اكبر والكثير
من السلبيات املضاعفة .
وشدد على ضرورة وضع رؤية جديدة وتكتيك
جديد يتناسب ودقة وحساسية املرحلة واملستقبل
في ضوء الهجمه اإلسرائيلية على الضفة والقدس
احملتلة».
م��ن جانبه ق��ال راض��ي اجل��راع��ي ان فتح متر
مب ��أزق رئيسي وم�ف�ت��رق ط��رق ت��اري�خ��ي ف��أم��ا ان
ت�ص��ل ال ��ى ب��ر األم ��ن مب�ش��روع�ن��ا ال��وط �ن��ي ،وأم��ا
تتفرق وتتشظى ،مشير ًا الى اهمية خروج جملة
من التوصيات عن هذا املؤمتر ترفع الى القيادة
الفتحاوية ح��ول املوقف من القضايا املفصلية
واجل��وه��ري��ة  .واض��اف الب��د م��ن التركيز على ان
إسرائيل دولة متييز عنصري حتى إذا عدنا الى
الكفاح املسلح ال نوصم باالرهاب ،مؤكدا أن هناك
فرصة لوضع إسرائيل في قفص االتهام الدولي في
ضوء القرارات واملواثيق الدولية وما ارتكبته في
غزة واضح للعالم .

وفد من اجلوالن يزور خيمة االعتصام في حي البستان

ال�ق��دس  -أع��رب وف��د م��ن هضبة اجل��والن
السورية أمس عن تضامنه ووقوفه الى جانب
أص �ح��اب ال �ب �ي��وت واالراض � ��ي امل �ه��ددة بالهدم
واملصادرة  ،وذلك خالل زيارة قام بها الى خيام
االعتصام املقامة في عدة أحياء في مدينة
القدس .
وفي الوقت الذي هنأ فيه الناشط السياسي
ح�م��ود م��رع��ي م��ن الهضبة ال�س��وري��ة الشعب
الفلسطيني واالمة العربية باحتفاالت القدس
عاصمة الثقافة العربية للعام  ، 2009هنأ أهل
سلوان وحي البستان وعموم املقدسيني لثباتهم
وص �م��وده��م وم�ق��اوم�ت�ه��م حمل ��اوالت اقتالعهم
من اراضيهم واملمتدة لسنوات طويلة مضت
 ،وحتى االن ،معتبرا ه��ذه املناسبة القومية
بصيص أم��ل نحو اق�ت��راب االم��ة العربية من
القدس أكثر فأكثر .

وق ��ال  »:إن احل �ف��اظ ع�ل��ى س �ل��وان  ،يعني
احلفاظ على القدس  ،وبالتالي احلفاظ على
فلسطني  .« ،موضحا أن خطة تهويد القدس
ج��زء من امل�ش��روع االسرائيلي وحلم اسرائيل
االكبر  ،وما ساعد في منو هذا املشروع شيئا
فشيئا هو الواقع العربي املر الذي يعيشه الوطن
العربي  ،لذلك ليس أم��ام أهل القدس حيث
املعاناة مشتركة مع أهل اجلوالن  ،إال الصمود
والثبات واحملافظة على االرض واالنسان في
فلسطني .
من ناحيته أشار الناشط السياسي سلمان
فخر الدين الى أنه ال ميكن وصف القائمني على
املشروع االسرائىلي إال باملجانني والبعيدين
ع��ن العقالنية  ،موضحا أن الشعب الوحيد
الذي يتهدده اخلطر هو الشعب اليهودي الذي
عليه أن يفهم اننا العرب الضمانة الستمرار

وجودهم  ،ولكن عليه أن يدرك أن هذه االرض
ليست له .
وأشار الى أن املتزمتني في اسرائيل يعيشون
أزمة عقائدية التوجه ،من حيث اعتقادهم
ان�ه��م شعب ال�ل��ه امل�خ�ت��ار  ،رغ��م أن ال�ع��رب قد
قبلوا العيش املشترك  ،إال أنهم ال بستوعبون
مشاركة أحد .
واعتبر فخر الدين ان املشوار ما زال طويال
 ،وقد يخترقه الكثير من األلم واملعاناة والدم
 ،لكن ال�ت��اري��خ ل��ن يقبل بحالة الظلم التي
تفرضها اسرائيل ضد أصحاب االرض احملتلة،
وأصحاب احلق الشرعي في هذه البالد .
وك ��ان احل ��اج م ��ازن اب��و دي ��اب رح��ب بوفد
اجلوالن احملتل واستعرض أهمية بلدة سلوان
وحي البستان والصراع الدائر منذ بداية عقد
التسعينات مع املخططات االستيطانية .

حماس والشعبية تتلقيان دعوة
للحوار في القاهرة في الثاني من نيسان القادم
غزة-عالء املشهراوي-أعلنت حركة «حماس»،
أن �ه��ا ت�ل�ق��ت دع� ��وة م �ص��ري��ة الس �ت �ئ �ن��اف احل���وار
الفلسطيني ف��ي ال �ق��اه��رة ف��ي ن�ه��اي��ة األس �ب��وع
املقبل.
وق��ال ف��وزي برهوم الناطق باسم احلركة في
تصريح صحفي« :تسلمنا من األخ��وة املصريني
دعوة الستئناف احلوار مطلع الشهر املقبل ونأمل أن
نوفق في الوصول إلى مصاحلة تنهي آالم شعبنا».
الى ذلك أكد قيادي في حركة حماس ،أن االنباء
التي تتحدث عن توقيع االت�ف��اق في ال��راب��ع من
الشهر القادم غير صحيحة ،مشيرا الى أنه حتى
اللحظة فان احلوارات الفلسطينية الفلسطينية
في بداياتها وانتهت اجلولة األول��ى وف��ي انتظار
ال�ش��روع ف��ي جولة أخ��رى ف��ي احل ��وارات ،لالتفاق
حول االمور الثالثة العالقة وهي برنامج احلكومة
واملنظمة واالعتقاالت السياسية ،مشيرة الى أن
الترتيبات للقاءات في اجلولة الثانية مرهونة
بالدولة املضيفة .
وأوضح برهوم أن حركته جاهزة للذهاب إلى
القاهرة من أجل استكمال احلوارات الفلسطينية
حول القضايا الرئيسية املتبقية في موضوعات
احل��وار كبرنامج احلكومة واملتعلق بالتزامن في
بناء األجهزة األمنية في الضفة وغ��زة ،واملتعلق
ب��امل��رج�ع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وامل�ت�ع�ل��ق ب �ق��ان��ون ون�ظ��ام
االن �ت �خ��اب��ات ،ب��االض��اف��ة ال ��ى ق�ض��اي��ا تفصيلية
أخ ��رى وب��ال�ت��ال��ي م��ن املبكر احل��دي��ث ع��ن نتائج
نهائية للحوار.
وع��ن رب��ط حركة فتح فشل احل��وار بتشكيل
حكومة تابعة للمنظمة تقودها هي ،قال برهوم
«ي�ج��ب أن نعطي احل ��وار ف��رص��ة كبيرة ك��ي يتم
النقاش حول كافية القضايا وكافة املواضيع وال
داعي احلديث والتنبؤ بفشل أو جناح احلوار بقدر
ما يجب على األمور أن تسير باجتاهها الطبيعي
وبشكل منطقي وبشكل واقعي ،القضايا املطروحة
قضايا جوهرية وقضايا رئيسية»
واش��ار برهوم ال��ى أن هناك ضغوطا أمريكية
بالنسبة للحوار تتعلق باالعتقاالت السياسية
بالضفة الغربية ،حيث تقول أن هذه االعتقاالت
جزء من اخلطة االمنية العتقال ( االرهابيني )،
وتشترط واشنطن أيضا أن تكون حكومة التوافق
الوطني معترفة باالحتالل وب�ش��روط الرباعية
وهذا ما ترفضه احلركة .
وقال «إن حماس ذهبت للحوار بقلوب فرحة
وأي��اد مم��دودة وقدمت كل ما هو مطلوب لنجاح
احلوار وهيأت كل األجواء وجتاوبت مع كافة البنود
التي مت نقاشها في إطار رؤية وطنية مسئولة تنهي
االنقسام وتوحد الصف الفلسطيني».
ولفت املتحدث باسم «حماس» إلى أن حركته
اختلفت في وجهات النظر مع حركة «فتح» في
كثير من القضايا واتفقت في بعضها وأن اجلولة
ا ل�ق��اد م��ه سيتم خاللها استكمال بحث امللفات
الشائكة.
وقال برهوم« :سيتم في جلسات احلوار القادمة
مناقشة القضايا اجلوهرية التي أجلت وهي برنامج
احلكومة  ،وقضية املرجعية الوطنية  ،وتشكيل
مجلس وطني جديد  ،ونظام وقانون االنتخابات
 ،والتزامن في إعادة صياغة األجهزة األمنية في
قطاع غزة والضفة الغربية».
بدوره قال د.رباح مهنا عضو املكتب السياسي
للجبهة الشعبية ،في قطاع غزة أن اجلبهة تلقت
دع��وة الستئناف احل ��وار ف��ي العاصمة املصرية
القاهرة في الثاني من نيسان القادم.
وأك ��د د .مهنا ع�ل��ى ض� ��رورة ان �ه��اء اخل��الف��ات
الفلسطينية التي أعاقت التوصل التفاق سابق ًا في
أسرع وقت لاللتفات إلى املخاطر احملدقة بقضيتنا
الوطنية من حمالت اسرائيلية محمومة لتهويد
ال �ق��دس ،وزي� ��ادة وت �ي��رة االس�ت�ي�ط��ان ف��ي الضفة
الغربية ،وتكريس اجلدار هناك ،واالسراع في البدء
في إعمار ما دمرته اسرائيل في قطاع غزة.
ولفت مهنا إل��ى أن جل��ان احل��وار اتفقت على
م �ج �م��ل ال �ق �ض��اي��ا ف ��ي احل � � ��وارات األخ� �ي���رة ،وأن
املوضوعات العالقة تتعلق باحلكومة وبرنامجها
وطريقة تشكيلها ،وال�ت��زام أو احترام االتفاقات
التي وقعتها منظمة التحرير ،وموضوع التمثيل
النسبي الكامل ونسبة احلسم.
وأك ��د أن اجل�ب�ه��ة ل��ن تقبل ب��ات�ف��اق ينتقص
م��ن ح �ق��وق شعبنا وي �ل �ت��زم االت �ف��اق��ات امل��وق�ع��ة
التي رفضتها اجلبهة ،مشدد ًا على ض��رورة إجراء
االنتخابات وف��ق نظام التمثيل النسبي الكامل

وبنسبة حسم ال تتجاوز  %1.5لتمكني كل قوى
شعبنا م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي ص�ن��ع ال �ق��رار وم��واج�ه��ة
االح �ت��الل ومخططاته ألن�ن��ا الزل �ن��ا ف��ي مرحلة
حترر وطني.
وكانت اجلبهة الشعبية اعلنت امس رفضها
االلتزام باتفاقيات منظمة التحرير الفلسطينية
مع إسرائيل كشرط للتوافق على تشكيل حكومة
توافق في احلوار الفلسطيني في القاهرة.
وحذر عضو املكتب السياسي للجبهة أبو أحمد
ف��ؤاد  ،في بيان صحفي ،من فشل ح��وار القاهرة
ومساعي تشكيل احلكومة التوافق في حال استمرار
إصرار السلطة الفلسطينية على مطلب االلتزام
باالتفاقيات.
وقال أبو فؤاد إنه ال ميكن االتفاق بني األطراف
الفلسطينية ع �ل��ى أس� ��اس ه ��ذا ال �ب��رن��ام��ج ألن
ه��ذا يعني أن ع�ل��ى اجل�م�ي��ع أن يلتحق بفريق
أوسلو وأن يقدم ت�ن��ازالت نوعية باملوافقة على
اتفاقيات أوسلو وخارطة الطريق واتفاقية باريس
االقتصادية».
وش��دد على رف��ض اجلبهة الشعبية االل�ت��زام
ب�ه��ذه االت�ف��اق�ي��ات  ،وق ��ال« :ب�ت�ق��دي��ري إذا بقي
اإلص ��رار م��ن ط��رف السلطة وم��ن قبل الرباعية
والواليات املتحدة فإن هذا لن يوصل إلى اتفاق
على اإلطالق ونحن كجبهة شعبية نرفض أن نلتزم
بهذه االتفاقيات».
وقال انه قد تتم مناقشة أكثر القضايا سواء ما
يتعلق منها مبنظمة التحرير أو اللجنة األمنية أو
جلنة املصاحلة ومت االتفاق على بعضها ،ومازالت
العقدة الرئيسية تتعلق باحلكومة وبرنامجها
وطريقة تشكيلها ،ومبنظمة التحرير واالتفاقيات
ال �ت��ي وق�ع�ت�ه��ا ف��ي س �ن��وات س��اب�ق��ة وم ��دى ال �ت��زام
الفصائل الفلسطينية بها».
على الصعيد ذاته اكدت جلنة الوفاق واملصاحلة
الوطنية أن جت��اوز احل��ال��ة ال��راه�ن��ة ف��ي املجتمع
الفلسطيني ال يتم إال عبر التوافق الوطني ً
أوال،
وم��ن ثم االنتخابات ثاني ًا لتجديد ثقة الشعب
ومتكينه من ممارسه حقه في املساءلة واحملاسبة
والتفويض.
واشارت اللجنة في بيان صحفي لها انا تابعت
باهتمام كبير مجريات احلوار الوطني الفلسطيني
ف��ي ال �ق��اه��رة وم��ا متخضت ع�ن��ه أع �م��ال اللجان
اخل�م��س ،وثمنت ال ��دور امل�ص��ري ال��راع��ي للحوار،
وطالبت بضرورة استمرار بذل اجلهود جلسر الهوة
بني األط��راف الفلسطينية املتحاورة وص� ً
�وال إلى
اتفاق شامل ينهي حالة االنقسام ويجدد بنية
النظام السياسي مب��ا ميكن شعبنا م��ن مواجهة
التحديات.
واوض� �ح ��ت أن ال �ش �ع��ور ال �ع��ال��ي ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ال �ت��اري �خ �ي��ة مل�خ�ت�ل��ف األط � ��راف وان �ك �ب��اب �ه��ا على
مناقشة القضايا بجدية كبيرة وتغليب املصالح
العليا للشعب الفلسطيني على أية اعتبارات أخرى
قد أفضى في القاهرة حتى اآلن إلى نتائج مرضية
ولكنها غير كافية ،وعبرت عن أملها باستكمال
احلوار قريب ًا والتوصل إلى حلول خالقة وإبداعية
لكافة القضايا العالقة مبا يسهم في حتقيق أهداف
شعبنا الوطنية وتطلعاته في حلظة مصيرية
وبالغة الصعوبة .واكدت أن فشل احلوار – ال قدر
الله -هو خسارة لنا جميع ًا ،وأن اتفاق املتخاصمني
هو أقل ما يستحقه هذا الشعب الصابر املكافح.
وذك��رت اللجنة ان��ه إذا كانت االنتخابات هي
استحقاق دستوري ال مساومة حوله ،فإن حكومة
الوفاق الوطني هي حكومة انتقالية ومؤقتة إلدارة
شأن الفلسطينيني في أراضي السلطة الفلسطينية
مب��ا ف��ي ذل ��ك اإلع � ��داد إلج� ��راء ان �ت �خ��اب��ات ح��رة
ونزيهة والقيام بترتيبات إعادة إعمار غزة ورفع
احلصار وتوحيد املؤسسات في جناحي الوطن.
فيما تبقى منظمة التحرير الفلسطينية عنوان ًا
ً
وممثال شرعي ًا طاملا انضوى حتت لوائها كل القوى
السياسية واملجتمعية املمثلة لشعبنا في مختلف
أماكن تواجده ،وطاملا اتفق على تفعيل مؤسساتها
وجت��دي��د بنيتها مب��ا ف��ي ذل��ك إج ��راء انتخابات
املجلس الوطني الفلسطيني بالتزامن مع موعد
إج��راء االنتخابات الرئاسية والتشريعية مبا ال
يتجاوز  25كانون الثاني .2010
واكد البيان إن إعادة بناء األجهزة األمنية على
أسس مهنية يشكل ضرورة ملحة وعاجلة لضمان
األمن واالطمئنان والسلم املجتمعي وتأكيد سيادة
القانون وحماية حقوق اإلنسان.
وق��ال��ت «ق�ط��ع امل �ت �ح��اورون ش��وط � ًا ك�ب�ي��ر ًا في

ال�ق��اه��رة ،ول��م يبق إال أم�ت��ار قليلة حتى نصل
إلى بر األم��ان .وجلنة الوفاق واملصاحلة ترى أنه
باإلرادة وبصدق النوايا وباستمرار الزخم الشعبي
الضاغط وبالرعاية املصرية والعربية الكرمية
ميكن حتقيق هذا الهدف األسمى».
يشار الى ان أعضاء اللجنة هم :إياد السراج،
تيسر محيسن ،راج��ي الصوراني ،عصام يونس،
ع��زم��ي الشعيبي ،ع�ب��د ال �ك��رمي ع��اش��ور ،غ��ازي
حمد ،غسان اخلطيب ،مجدي ش ،ممدوح العكر،
ك�م��ال��ني ش �ع��ث ،كميل م�ن�ص��ور ،نبيل قسيس،
ناصر الدين الشاعر ،نعيم الغلبان ،هاني املصري،
ويحيى السراج.
ف��ي ح��ني أك��د تيسير محيسن ع�ض��و جل��ان
احلوار الوطني الفلسطيني في القاهرة أن احلوار
الفلسطيني يسير على ما يرام وقد مت التوافق
على العديد من القضايا اخلالفية وبقي القليل
م��ن القضايا اخل��الف�ي��ة وامل�ع�ق��دة ومنها قضية
احلكومة وكيفية تشكيلها واألسس التي ستقوم
عليها ،وقضية االنتخابات وموعدها وتزامنها.
ج��اء ذل��ك خ��الل اجللسة التي عقدها مركز
بال ثينك للدراسات اإلستراتيجية مبدينة غزة
استمرارا للجهود التي يبذلها املركز من أجل دعم
جناح احلوار ،واستكماال ألعمال مؤمتر «رؤى لدعم
احلوار الوطني الفلسطيني».
وأش ��ار محيسن إل��ى مجريات احل ��وار القائم
حاليا في القاهرة وآفاقه حيث أنه وعلى الرغم
م��ن ال�ب��داي��ات املؤسفة التي ب��دأ بها احل ��وار من
تالسن بني طرفي النزاع أم��ام الوسيط املصري
وعلى الرغم من مقاطعة البعض جللسات احلوار
أليام إال أنه مت تفادي تلك األزمات ،فقد كان كل
من الطرفني يرتب أدواره وأهدافه التي يخطط
لها ،فهناك تكتيك واضح وتوزيع ل��أدوار ،وكان
العمل اإلداري منظم ،مشيرا الى بعض املعيقات
األخ�� ��رى وه� ��ي ع� ��دم ت�ن�ظ�ي��م ب �ع��ض األط � ��راف
ألدوارهم ووضع متحاورين على غير دراية كبيرة
باألهداف واخلطط التي يراد حتقيقها من احلوار
الفلسطيني.
وأضاف أن قضية املصاحلة الوطنية هي أول
القضايا ال�ت��ي مت إنهائها واالت �ف��اق عليها بني
أطراف احل��وار ،فالضحايا الذين قتلوا ولم يتم
التعرف على القتلة سوف يصدر عفو عام بينما
سيتم تشكيل جلنة مظالم للنظر في الشكاوي
م��ن امل��واط�ن��ني وسيتم النظر ف��ي ال��ذي��ن قتلوا
مواطنني أبرياء حتت غطاء تنظيمي حيث سيتم
مالحقتهم وتقدميهم للعدالة.
و ش ��دد محيسن ع�ل��ى أن العقبة الرئيسية
ك��ان��ت ف��ي جلنة احلكومة ال�ت��ي حظيت كذلك
باالهتمام املصري ،حيث كانت القضية احملورية
وك��ان��ت القضايا األخ ��رى يتفق عليها نظريا،
موضحا أن أكبر السخافات التي واجهت قضية
احلكومة ه��و ت ��داول األس �م��اء دون طرحها على
طاولة احل��وار رسميا وكانت من باب االستطالع
بالقوة والتندر فقط.
وذكر اآللية التي عملت على أساسها اللجان
حيث كانت جتتمع اللجنة فتتوصل إلى اتفاق
،وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي يختلف عليها ت��رح��ل للجنة
التيسير والتوجيه العليا وأضيفت آلية بأخرى
بأنه بإمكان جلنة التوجيه ترحيل القضية مرة
أخرى للجان الرئيسية ،مضيفا أن عقبة التوصل
إلى اتفاق في بعض اللجان كانت ناجتة عن تكتيك
بعض األطراف واعتقاده بأنه «إن لم يكسب في
جلان احلوار ويضيف نقاطا إلى رصيده فلن يخسر
شيئا» ،واستخدام بعض األطراف كذلك «للفهلوة
والتذاكي» ،وحالة احلذر التي كانت تسود كافة
أطراف احلوار حيث اختلف الطرفان في أحدى
اجللسات حول كلمة «اختيار ،االختيار».
واوضح انه في لقاء جلنة التوجيه وبعد تعليق
مهام اللجان أشار اجلانب املصري إلى أن اللجان لم
تنجز شيئا وأن هناك فشال محتمال وهذا يعني
طامة كبرى فقد كان احلوار كأنه مفاوضات بني
دولتني منفصلتني قائمتني تبحثان عن آلية
لالندماج.
وأضاف هناك مسألة مؤسفة ولم يتم االتفاق
عليها حتى اآلن وه��ي قضية صالحية والي��ة
الرئيس التي م��ا زال��ت حتى اآلن موضع طرح
مختلف عليه م��ن قبل األط ��راف املشاركة ولم
تلتزم حركة حماس بأن قضية والية الرئيس
مت حلها بل تعتبر قضية ما زال��ت بحاجة إلى
دراسة.

Al- Quds

Thursday 26 March 2009

ملدة  30يوما..

احملكمة املركزية تصدر قرارا بوقف
تعبيد وتبليط شارع وادي حلوة

القدس  -منى القواسمي  -أصدرت احملكمة املركزية االسرائيلية أمس قرارا يقضي بوقف احلفريات
في مشروع شارع وادي حلوة في بلدة سلوان ملدة  30يوما  ،حتى تقوم شركة تطوير شرقي القدس بإبراز
مخططات املشروع لوزارة املواصالت االسرائيلية وتقدم بااللتماس للمحكمة جمعيتا حقوق املواطن ومببكوم
وجلنة متابعة سكان وادي حلوة في سلوان .
وكانت احملامية نسرين عليان من جمعية حقوق املواطن رفعت دعوى قضائية وجمعية مببكوم بأسم
جلنة متابعة سكان وادي حلوة في سلوان  ،ضد تنفيذ املشروع من قبل سكان املنطقة في شهر تشرين الثاني
من العام املاضي  2008ضد شركة تطوير شرقي القدس ووزارة املواصالت االسرائيلية وبلدية القدس وجلنة
التخطيط احمللية التابعة لوزارة الداخلية االسرائيلية وجمعية العاد االستيطانية  ،بأسم جلنة وادي حلوة
 ،حيث قامت املؤسسات االسرائيلية املذكورة بالقاء أوراق في وادي حلوة للسكان تعلن فيها نيتها القيام
مبشروع لتعبيد وتبليط شارع وادي حلوة والشوارع احملاذية له في شهر تشرين األول من العام املاضي  ،وقد
رفض السكان تنفيذ املشروع خالل إجتماع عقد في مقر بلدية القدس .
وكانت اجلمعيتان توجهتا بإصدار أمر إحترازي للمحكمة املركزية يطالب بعدم العمل في املشروع إال انه
رفض  ،فتوجهتا إلى احملكمة العليا االسرائيلية  ،وهناك أعطت املؤسسات املذكورة تعهدا بعدم العمل في
املنطقة حتى يصدر قرار نهائي في القضية من قبل احملكمة املركزية .
وأوضحت احملامية نسرين عليان للقاضي خالل جلسة أمس أن املبلغ املرصود للمشروع وهو  30مليون
شيكل من املمكن أن يرصد لبدائل اخرى خلدمة سكان املنطقة منها تخطيط املنطقة وإعطاء السكان تراخيص
بناء وأماكن للجمهور وحدائق عامة او نواد وغيرها .
وأشارت عليان للمحكمة الى أن كل األموال التي رصدت للمشروع ال يوجد لها أي أساس قانوني  ،حيث لم
تصدر تصاريح حسب قانون البناء االسرائيلي  .واضافت :خالل احملكمة طالبنا بإبراز املخططات للمحكمة
وملقدمي االلتماس  ،وعندما أثبتنا للمحكمة ان العمل يجري بطريقة غير قانونية  ،طالبت وزارة املواصالت
حينها بإبراز هذه املخططات كونها متول هذا املشروع بنسبة  % 85من إجمالي املبلغ  30مليون شيكل .
وأضافت بعدها صدر قرار من احملكمة يقضي ان تقوم شركة تطوير شرقي القدس بإبراز املخططات
والتصاريح الالزمة لوزارة املواصالت وامللتمسني  ،وإعطاء تقرير أخصائي من ناحية قانونية للمحكمة برأي
وزارة املواصالت حيال املشروع  ،وحتى يبرز ذلك للمحكمة طلبنا أن ال يتم تنفيذ أي شيء باملشروع .
وأكدت احملامية عليان للقاضي أنه ألول مرة منذ ضم إسرائيل القدس حلدودها لم يرصد مبلغ قدره
 30مليون شيكل لشارع في شرقي القدس وادي حلوة ،كما أن هذه األموال ترصد للمشروع دون أسس قانونية
حسب قانون البناء االسرائيلي  ،وال ميكن أن يقبل هذا الشيء في أي مدينة أخرى في إسرائيل .
وقال املواطن سليم صيام أحد مقدمي االلتماس لوقف هذه املشروع في حالة وجود مبلغ قدره  30مليون
شيكل لدى املؤسسات املذكورة األفضل أن يرصد خلدمة االحتياجات األساسية لسكان وادي حلوة  ،كإقامة
حديقة عامة وحضانه لأطفال .
وأضاف نحن لسنا بحاجة ألرصفة فاخرة وطرق مرصوفة الهدف من هذا املشروع هو خدمة السائحني
اليهود واألجانب الزائرين للمنطقة  ،وليس سكان املنطقة الفلسطينيني  ،وهم يسعون لتهويد املنطقة
فقط  .واوضح صيام أن املشروع ال يقتصر على تعبيد وتبليط الشارع وإمنا تغيير حركة السير في شارع
بيضون وحتويله من إجتاهني إلى إجتاه واحد  ،مما يفاقم أزمة املرور التي يعاني منها أصال سكان املنطقة
منذ سنوات طويلة .

«العليا» متهل احلكومة االسرائيلية
 60يوما لتبرير عدم اخالء وتدمير
 9منازل في مستوطنة عوفرا

< أصدرت «العليا» االسرائيلية امر ًا مشروطا أمس األول يعطي احلكومة مهلة  60يوما لتبرير معارضتها
تنفيذ حكم باخالء وتدمير  9منازل في مستوطنة عوفرا .وانتقدت احملكمة في قرارها املستوطنني على ما
قالت انه «االنطباع بأن النشاطات نفذت اليجاد حقائق على األرض الحباط صدور امر انتقالي.
وأكد الفلسطينيون ووافقتهم احملكمة على ذلك ان املنازل التسعة بنيت فوق أرض مملوكة الفراد من قرية
عني يبرود املجاورة .ورفعت الدعوى منظمتا «ييش دين» و«بتسيلم» نيابة عن اهالي عني يبرود.
ولكن رغم ان ممثل اجليش االسرائىلي حتدث في حزيران املاضي باسم وزير الدفاع معترفا بأن املنازل
التسعة اقيمت بصورة غير مشروعة على اراضي فلسطينية ويجب بالتالي تدميرها فان الوزير ابلغ احملكمة
يوم االحد املاضي انه لن ينفذ امر الهدم في الوقت احلاضر .وأرادت احملكمة ان تستوضح هذا املوقف بالذات
خالل  60يوم ًا .ويدعي محامو املستوطنني ان موقع مستوطنة عوفرا مبا في ذلك االرض التي اقيمت عليها
املنازل التسعة قد صودق عليه من قبل السلطات العسكرية.
واصدرت احملكمة في حزيران املاضي امر ًا مؤقتا يحظر على اي انسان العيش في موقع املباني التسعة او
ربط هذه املباني بشبكة البنية التحتية مبا في ذلك املاء والكهرباء ولكن وفقا ملا ورد في قرار احملكمة أمس
االول فان اشخاصا انتقلوا الى املباني في الفترة بني تقدمي الدعوى وصدور االمر املؤقت وهو ما اشارت اليه
احملكمة بقولها« :ايجاد حقائق على االرض».
وقال محامي «ييش دين» و«بتسيليم» حان الوقت لقيام سلطة اسرائيلية اما احلكومة او احملاكم بتوضيح
من الذي يسيطر على الضفة الغربية في الوقت احلاضر فان قانون الغائب هو الذي يحكم.

االمم املتحدة تبدي قلقها لعدم حتقيق
تقدم في عملية اعادة البناء في غزة

القدس(-ا ف ب) -اعرب منسق االمم املتحدة اخلاص لعملية السالم في الشرق االوسط روبرت سيري
أمس عن القلق لعدم حتقيق اي تقدم يذكر في عملية اعادة بناء قطاع غزة بعد اكثر من شهرين على وقف
الهجوم االسرائيلي على القطاع .وقال سيري بعد زيارة لقطاع غزة أمس «اشعر صراحة بالقلق لعدم تقدم
االمور بطريقة ملحوظة على االرض بعد شهرين من النزاع» .واضاف «نحن في حاجة الى تقدم عاجل بشان
وقف اطالق النار واملعابر وتبادل االسرى واملصاحلة بني الفلسطينيني» موضحا ان «ذلك سيخدم كل الذين
يسعون ،من كل جانب ،الى السالم عبر املفاوضات والتعايش».
وتفرض اسرائيل حصارا صارما على قطاع غزة منذ ان سيطرت عليه حركة (حماس) في حزيران.2007/
واضاف مسؤول االمم املتحدة «اذا لم يحدث ذلك اخشى ان ننزلق من جديد الى املزيد من العنف واملعاناة
وهذا ليس من مصلحة احد .االمم املتحدة تكثف عملها في غزة لكننا في حاجة الى تقدم سياسي».
والتقى روبرت سيري خالل زيارته ممثلني للمجتمع املدني وعالم االعمال.
وكان اجليش االسرائيلي شن من  27كانون أول الى  18كانون الثاني هجوما على قطاع غزة قال انه يهدف
الى وقف اطالق الصواريخ الفلسطينية على اراضيه .واسفر هذا الهجوم عن مقتل اكثر من  1300فلسطيني
وتدمير عدد كبير جدا من املنازل ومن املباني العامة .ووعد املجتمع الدولي في مؤمتر عقد في الثاني من اذار
في مصر بتقدمي  4،5مليارات دوالر العادة بناء غزة والنهوض باالقتصاد الفلسطيني بعد الهجوم االسرائيلي
مطالبا في هذا الصدد برفع احلصار الذي يخنق القطاع.
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This is an official notice by the Representative Office of the Federal
Republic of Germany concerning the election to the German Bundestag
on September 27, 2009.

Bekanntmachung
für Deutsche zur Wahl zum Deutschen Bundestag

Am 27. September 2009 findet die Wahl zum Deutschen Bundestag statt.
Deutsche, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland leben und im
Bundesgebiet keine Wohnung mehr innehaben, können bei Vorliegen der
sonstigen wahlrechtlichen Voraussetzungen an der Wahl teilnehmen.
Für ihre Wahlteilnahme ist u. a. Voraussetzung, dass sie
1 . nach dem 23. Mai 1949 und vor ihrem Fortzug aus der
Bundesrepublik Deutschland 1) mindestens drei Monate ununterbrochen
in der Bundesrepublik Deutschland 1) gewohnt oder sich dort sonst
;gewöhnlich aufgehalten haben
2 . in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland eingetragen
sind. Diese Eintragung erfolgt nur auf Antrag. Der Antrag ist auf
einem Formblatt zu stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung
abgesandt werden. Einem Antrag, der erst am 07. September 2009 oder
später bei der zuständigen Gemeindebehörde eingeht, kann nicht mehr
entsprochen werden (§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung).
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merkblätter können bei
- den diplomatischen und berufskonsularischen Vertretungen der
Bundesrepublik Deutschland,
- dem Bundeswahlleiter, Statistisches Bundesamt, Zweigstelle Bonn,
Postfach 17 03 77,
53029 BONN, GERMANY,
- den Kreiswahlleitern in der Bundesrepublik Deutschland
angefordert werden.
Weitere Auskünfte erteilen die Botschaften und berufskonsularischen
Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland.
Ramallah, 25.03.2009 Vertretungsbüro der Bundesrepublik Deutschland,
Al-Hurieh Street, Ramallah
Öffnungszeiten: montags -freitags: 09.00h – 12.00h
1) Zu berücksichtigen ist auch eine frühere Wohnung oder ein früherer Aufenthalt
in dem in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet (Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuzüglich
des Gebiets des früheren Berlin (Ost)).

