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 أبو شهال ورايدر يقصان شريط  مؤسسة الضمان االجتماعي الفلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم حول برنامج العمل الالئق في فلسطين
رام اهللا- الحياة الجديدة- وقع وزير العمل مأمون 
ابو شهال، أمس، والمدير االقليمي لمكتب منظمة 
العمل الدولية في بيروت  ربا جردات، ورئيس اتحاد 
العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد ، ورئيس 
اتحــاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية خليل 
رزق ، مذكرة تفاهم حول برنامج العمل الالئق في 

فلسطين، 2022-2018.
وتتضمن مذكرة التفاهم في بنودها تعزيز التعاون 
ودعــم برنامج العمل الالئق المشــمول في اجندة 
السياسات الوطنية الحكومية للعام 2022-2018، 
وكذلك زيادة فرص العمل، وتعزيز حوكمة العمل 
على قاعــدة تطبيق المبادئ والحقوق االساســية 
في العمل بما يشمل حرية تنظيم العمل النقابي، 
وتعزيز المفاوضات الجماعية، وتحسين اليات الحوار 
االجتماعــي، باإلضافة الى توســيع نطاق الحماية 
االجتماعية ودعم تنفيذ نظام الضمان االجتماعي 

في فلسطين.
جاء ذلك بحضور مدير عام منظمة العمل الدولية 
غاي رايــدر  والوفد المرافق ووكيــل وزارة العمل 
سامر ســالمة، وعدد من كبار مســؤولي الوزارة ، 
وممثل منظمة العمل الدولية في فلســطين منير 
قليبو، ومدير البرامج والمشــاريع في المكتب رشا 

الشرفا، وذلك في مقر وزارة العمل.
وقال ابو شهال ان ثلث سكان االراضي الفلسطينية 
عاطليــن عن العمل، ويعيشــون تحت خط الفقر، 
الفتــا الــى ان وزارة العمل تعتبر نفســها في خط 
الدفــاع االمامي في مواجهة آفتي الفقر والبطالة، 
ونســعى بخطــى حثيثــة، وجهود كبيــرة من اجل 
تخفيــف معدالتها المرتفعة، وذلك من خالل اقناع 
النــاس بالتوجــه نحــو التعليم والتدريــب المهني 
والتقنــي، مبينا بان ثلث القوى العاملة عاطلة عن 
العمل وبالتالي ثلث الشعب يعيش تحت خط الفقر، 
ونسب معدالت البطالة بين االناث في قطاع غزة قد 
بلغــت %73،  وفي محافظة القدس ما يقارب 85% 
، باإلضافة الى ان %55  من خريجي الجامعات هم 
من اإلناث، مشيرا الى ان هذه المعدالت المرتفعة 
تعود بشكل  رئيسي الى وجود االحتالل االسرائيلي 

وسياســاته وقيوده واجراءاته التي تؤثر سلبا على 
ســوق العمل وعلى الشباب الفلسطيني. علما بان 
%80 مــن العاطلين عن العمل هم الجئون هجروا 

من مدنهم وقراهم وبيوتهم.
وأشــار ابو شهال الى اننا بالوزارة اليوم نتطلع الى 
زيادة مراكز التدريب المهني والتقني، وحث الشباب 
على التوجه الى التعليم المهني والتقني، وانشــاء 
مراكــز تدريب مهنــي تكنولوجيــة ولدينا الخطط 
والجاهزيــة للقيــام بذلــك اال  انها مكلفــة، وهذا 
يســاعدنا على المضي قدما فيما نصبوا اليه على 
الرغم مــن الصعوبات والمعيقــات التي نواجهها؛ 
فهــي مســؤولية تقع على عاتقنــا ويحب بذل كل 

الجهد بهذا المجال.
من جانبــه، ثمن رايدر الجهــود المبذولة من قبل 
الحكومــة الفلســطينية ووزارة العمــل في مجال 
التشغيل والحوار االجتماعي والجمعيات التعاونية 
وصندوق التشــغيل ومنظومة الســالمة والصحة 
المهنية، مشــيرا الى اهميــة العالقة ما بين وزارة 
العمل ومنظمة العمل الدولية، والنتائج الملموسة 
مــن خالل العمل المشــترك والمتواصل، مشــيرا  
الــى ان المنظمة العمــل تتابع اول بــأول اولويات 
الوزارة، ونتطلع الى اهمية انشاء مؤسسة الضمان 
االجتماعي، وضرورة االستدامة واالستمرارية في 
العمــل، الفتا الى ضرورة بذل المســاعي من اجل 
توفير المساعدة والحشد المالي لمواجهة مشكلة 

البطالة بشكل حقيقي. 
بدورهــا، تحدثــت جــردات حــول االتفاقيــة بيــن 
الطرفين التــي جاءت اســتكماال الولويات 2012-

-2013 و 2018-2022، و باالضافة الى اســتكمال 
االولويــات فيما يتعلق في زيــادة توظيف حكومة 
ســوق العمل ، والضمان االجتماعي، مشــيرة الى 

صعوبة االوضاع على ارض الواقع.
وقالــت جردات االولويات التــي لدى منظمة العمل 
الدوليــة هي نفــس االولويات لــدى وزارة العمل، 
وضرورة العمل في اطــار اهداف التنمية العالمية 
واجندة السياسات الوطنية وهذا االطار الذي تعمل 
فيه االمــم المتحدة ضمن برنامــج العمل الالئق، 

مبينــه اهمية الدعــم المالي في ســياق تنفيذ ما 
نسعى اليه، مؤكدة على اهمية فلسطين كاولوية 

حيث ان زيارة المدير العام هذه تترجم ذلك.
كما تحدث سالمة عن الملفات االربعة التي تضطلع 
بهــا وزارة العمــل (التشــغيل، وعالقــات العمــل، 
والتدريــب المهنــي والتقني، والتفتيــش وحماية 
العمل)، واســتراتيجية قطــاع العمل الجديدة التي 
انعكست ضمن اجندة السياسات الوطنية للحكومة 
الفلسطينية، مستعرضا ما تقوم به الوزارة العادة 
الهيكلة من اجل تقديم خدمات افضل في مجاالت 
التشــغيل والتدريــب المهني والســالمة والصحة 
المهنيــة كالتركيز على تقديم خدمات التشــغيل 
الذاتــي وذلــك انطالقا مــن الرؤية بــان االقتصاد 
الفلسطيني يعتمد على المشاريع الصغيرة المنتجة 
وخاصــة لخريجــي الجامعــات من خــالل ربطهم 
بصندوق التشغيل الفلســطيني. وتطرق سالمة 
التي الخدمات التي تقدمها االدارة العامة للتشغيل 
المحلــي والخارجــي، داعيــا مدير عــام المنظمة  
الحداث اختراقات من اجل تحسين اوضاع وظروف 
العمــال داخــل الخــط االخضر من خــالل الضغط 
على الحكومة االسرائيلية لتوفير شروط السالمة 
والصحة العامة وايجاد بيئة عمل صالحة وسليمة ، 
من جانبهم، قدم مســؤولو الــوزارة كل في مجال 
اختصاصه رؤية ومهام االدارات العامة في الوزارة 
والخطط المقدمة واالنجازات والتطورات التي تم 
تحقيقهــا، مؤكدين على العمل نحو تطوير قطاع 
العمل في فلســطين وتقديم خدمات واداء افضل 
رغم المعيقــات والصعوبات التــي يواجهونها في 

تنفيذ خططهم. 
من ناحية اخرى، قام وزير العمل مأمون ابو شهال 
، وغاي رايدر بقص الشــريط لمؤسســة الضمان 
االجتماعي الفلســطينية، اليــوم، بحضور المدير 
التنفيــذي لمؤسســة الضمــان اســامة حــرزاهللا، 
واعضــاء مجلــس االدارة وكبــار المســؤولين في 

وزارة العمل.
واشــار ابــو شــهال الى اهميــة مؤسســة الضمان 
االجتماعــي فــي فلســطين، وكذلــك الــى اهمية 

الخدمــات التي ســتقوم بتقديمهــا الى نحو 
مليون شــخص، والتي تشــمل ثــالث منافع 
في البداية وصوال الى ســبع في المســتقبل 
وبعد التخلص من االحتالل، مشــيدا  بشتى 
اشــكال الدعم الــذي قدمته منظمــة العمل 
لدوليــة النشــاء هــذه المؤسســة المهمــة 
الفلســطيني والعمــال  والحيويــة للشــعب 
الفلسطينيين، داعيا المنظمة للضغط على 
دولة االحتالل االســرائيلي مــن اجل تطبيق 
االتفاقيات الموقعة خاصة بروتوكول باريس 
االقتصادي، وتحويل اموال عمالنا المتراكمة 
التي تحتجزها اسرائيل منذ العام 1970والتي 
تقدر بالمليارات؛ فنحن جاهزون الســتالمها 

واستثمارها لصالح العمال.
بدوره ، اكد رايدر على ضرورة االســتمرارية 
واالســتدامة في نظام الضمــان االجتماعي، 
مبديــا ســعادته لوجــود مؤسســة الضمــان 
االجتماعي الفلســطينية خاصة وان مجلس 
ادارتهــا يضــم ممثلين عن اصحــاب العمل، 

والعمــال، والحكومــة، ومؤسســات المجتمع 
المدنــي، مؤكدا على اننــا في منظمة العمل 
الدوليــة نمضــي قدمــا باالتجــاه الصحيــح 
والســليم في تقديم المساعدة واإلسناد الى 
وزارة العمل ومؤسســة الضمان االجتماعي، 
مقدمــا التهنئــة لوزيــر العمــل ومديــر عام 
مؤسسة الضمان االجتماعي ومجلس االدارة 

لتاسيسها.
مــن جانبه ، قدم حرزاهللا عرضــا وافيا حول 
عمــل مؤسســة الضمــان االجتماعــي ومــا 
تــم انجــازه فــي الفتــرة الحاليــة، وخططها 
المســتقبلية والميزانيات المطلوبة لتغطية 
االحتياجــات، ورؤيتها التي تتالءم مع برنامج 
العمــل الالئــق، والمبــاد التــي تقــوم عليها 
المؤسســة والمتماشــية مع مبــادئ منظمة 
العمل الدولية المتمثلة بالشــفافية وحقوق 
االنســان والحوكمة واالستدامة ، مشيرا الى 
انه خالل االعوام الثالثة القادمة سوف تخدم 

600 الف عامل وأسرهم.

 بحث التعاون األكاديمي مع جامعات البرتغالية

«القدس المفتوحة» و «األردنية» تنهيان تحضيرات مؤتمر التعليم في الوطن العربي
الحيــاة  رام اهللا- عمــان- 
الجديدة- أنهت كلية العلوم 
«القــدس  فــي  التربويــة 
اســتعداداتها  المفتوحــة» 
لعقــد مؤتمــر (التعليم في 
الوطن العربــي: نحو نظام 
تعليمي متميز) الذي تعقده 
التربويــة  العلــوم  كليتــا 
المفتوحة  القــدس  بجامعة 
والجامعة األردنية يومي 25 
و2018/4/26م، فــي حــرم 

الجامعة األردنية.
وعقدت عمــادة كلية العلوم 
«القــدس  فــي  التربويــة 
المفتوحــة» لقــاء تمهيديــاً 
«القــدس  مــن  للباحثيــن 
المشــاركين  لمفتوحــة»  ا
بــأوراق علمية في المؤتمر، 
وذلك في مبنى اإلدارة العامة 
فــي البيــرة، ومع غــزة عبر 

(الفيديوكونفرنس).
وافتتــح اللقــاء عميــد كلية 
العلــوم التربوية أ. د.مجدي 
زامل مرحباً بالحضور، ناقالً 
تحيــات رئيــس الجامعــة أ. 
د.يونس عمرو، مؤكداً أهمية 
المؤتمر والمشاركة الفاعلة 
فيــه، وأن هذا المؤتمر يأتي 
ضمن اهتمــام الجامعة في 
تحقيــق رســالتها، وتفعيل 
المؤسســات  مــع  التعــاون 
التربوية والتعليمية المحلية 
والعربية، واهتمامها بالنظام 

التعليمي والرقي به.
ثــم عرض أمامهــم برنامج 
المؤتمر، واتفق على العناصر 
فــي  الرئيســة  والمعاييــر 

التقديمية  تنظيم العروض 
بهــم،  المنوطــة  واألدوار 
المخرجات  وذلــك لتحقيــق 
المرجوة مــن المؤتمر. وبلغ 
عــدد الباحثين مــن القدس 
المفتوحة (14) باحثاً وباحثة 
مشــاركين بــأوراق علميــة 
المحــاور  فــي  متخصصــة 
المؤتمــر:  التــي يتضمنهــا 
المناهج وطرائق التدريس، 
والقياس والتقويم التربوي، 
 ، لتعليــم ا جيــا  لو تكنو و
واإلرشــاد والتربية الخاصة، 
والقيــادة التربويــة وضمان 
الجودة، والمكتبة كمؤسسة 

تعليمية.
يذكــر أن المؤتمــر يشــارك 
فيــه باحثون من (14) دولة، 
وعدد كبير من الباحثين في 
القــدس المفتوحة  جامعــة 
والجامعة األردنية والجامعات 
المحلية والعربية، وعدد من 

عمــداء كليــات التربيــة في 
العربــي، وصنــاع  الوطــن 
القرار التربويون في وزارات 
التربية والتعليم العالي في 
الوطــن العربــي. وســيعقد 
على هامش المؤتمر اجتماع 
للجمعيــة العلميــة لعمــداء 
كليات التربية في الجامعات 

العربية.
كمــا بحثت جامعــة القدس 
التعــاون  المفتوحــة ســبل 
المشــترك مع ثالث جامعات 
برتغاليــة خالل زيــارة وفد 
لفلســطينية  ا ت  معــا لجا ا
برنامــج  للبرتغــال ضمــن 
يميــة  د كا أل ا كة  ا لشــر ا
لية  تغا لبر ا - لفلســطينية ا
الذي نظمتــه وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطيني 
وســفارة دولة فلسطين في 

البرتغال.
الدكتــور  الجامعــة  ومثــل 

المهنــدس عمــاد الهودلي، 
الجامعــة  رئيــس  مســاعد 
لشــؤون العالقــات الدولية. 
وفــد  اســتقبال  فــي  وكان 
الجامعات الفلسطينية سفير 
دولة فلسطين الدكتور نبيل 
أبــو زنيد وطاقم الســفارة، 
الذي رحب بالوفــد الضيف، 
آمــالً أن يثمر هــذا البرنامج 
عن تعزيز أواصر الشــراكة 
األكاديميــة بيــن الجامعات 

الفلسطينية والبرتغالية.
وعقدت «القدس المفتوحة» 
مــع  ت  عــا جتما ا سلســلة 
جامعات «بورتو» و»لشبونة 
المفتوحة» و»الغارف» خالل 
أســبوعاً،  اســتمرت  زيــارة 
أثمرت عن صياغة مسودات 
اتفاقيات تعاون مشترك في 
التعليم االلكتروني  مجاالت 
والتبــادل الثقافي والزيارات 
يمييــن  د كا لأل لعلميــة  ا

مجــاالت  وفــي  والطلبــة، 
والنشــر  العلمــي  البحــث 
ســيتم  حيــث  المشــترك، 
العمــل علــى توقيعهــا في 
احتفال رســمي تستضيفه 
«القــدس المفتوحــة» على 
شرف رؤساء الجامعات الثالث 
خــالل زيارتهــم المتوقعــة 
لفلســطين خالل شهر تموز 

القادم. 
مــن جانبــه، عبــر رئيــس 
عمــرو،  يونــس  الجامعــة 
عن ســعادته لنجــاح الزيارة 
بتعزيز التعاون مع ثالث من 
أعرق الجامعــات البرتغالية، 
مثمناً الجهود الحثيثة لوزارة 
العالــي  التربيــة والتعليــم 
الفلسطيني وســفارة دولة 
البرتغــال  فــي  فلســطين 
في إنجاح برنامج الشــراكة 
الفلســطينية- األكاديميــة 

البرتغالية.
الدكتــور  أكــد  ذلــك،  إلــى 
الهودلــي علــى أن «القدس 
المفتوحة» من خالل مكتب 
مســاعد الرئيــس لشــؤون 
العالقــات الدوليــة، تســعى 
جاهدة إلى توسيع عالقاتها 
مختلــف  مــع  األكاديميــة 
الجامعات العالمية لالستفادة 
مــن مختلــف تجاربهــا فــي 
المجــاالت كافة. وأشــار في 
هذا الصــدد إلى أن الجامعة 
اتفاقيتــي  مؤخــراً  وقعــت 
تعاون مشــترك مع جامعتي 
«اورال» و»تشيليابينســك» 

الروسيتين.

 «أصايل» تقدم سلسلة من العروض في المغرب
الربــاط- الحيــاة الجديدة- 
«أصايــل»  فرقــة  قدمــت 
للفنون الشعبية، مؤخرا، عدة 
عــروض فنية فــي المملكة 
المغربيــة إلحيــاء مجموعة 
من المناسبات الوطنية التي 
يصــادف حدوثها في شــهر 
نيســان، وذلك باســتضافة 
من وزارة الثقافة واالتصال 
مــع  وبالتعــاون  المغربيــة 
الســفارة الفلســطينية في 

الرباط.
وجــدة  مدينــة  وشــهدت 
فــي أقصــى شــمال شــرق 
عــروض  أولــى  المملكــة، 

الفرقــة، وذلك على هامش 
فعاليــات اإلعــالن عن وجدة 
عاصمــة للثقافــة العربيــة 
للعــام 2018 بحضــور وزير 
الثقافــة واالتصال المغربي 
محمد األعرج وحشد كبير من 
وزراء الثقافة والدبلوماسيين 
والمثقفين العرب، من بينهم 
سفير فلسطين في الرباط 
جمال الشوبكي الذي تسلم 
في الحفل درع اختيار الشاعر 
درويــش  محمــود  الكبيــر 
رمــزا للثقافة العربية للعام 

الحالي.
الشــوبكي  الســفير  وقــال 

عــن الجولــة: «إنهــا تأتــي 
باستضافة كاملة من وزارة 
الثقافــة واالتصال المغربية 
ومتابعــة حثيثــة مــن وزير 
الثقافــة واالتصال المغربي 
محمــد األعرج الــذي حرص 
علــى نجــاح زيــارة الفرقة 
وتقديم كل ما يلزم إلنجاح 
جولتهــا الفنيــة، حيث جاءت 
عــروض فرقــة أصايل في 
المغرب في إطــار مجموعة 
مــن المناســبات المتداخلة، 
فهي مــن ناحية مســاهمة 
فلســطينية في إنجاح حفل 
اإلعــالن عن وجــدة عاصمة 

خاصــة  العربيــة  للثقافــة 
وأننا نعتبــر ذلك حدثا مهما 
الفلسطيني  المستوى  على 
يقتضــي منا تكثيف جهودنا 
وتقديم مــا يمكن إلنجاحه، 
ال ســيما وأن شاعرنا محمود 
درويش من تم اختياره رمزا 
للثقافــة العربية لهذا العام، 
األمــر اآلخر، أننــا أردنا وفي 
ظل حالة التفاعل واالحتضان 
المغربي للقضية على كافة 
المســتويات، أن نحيــي يوم 
األســير الفلسطيني وذكرى 
اغتيال القائــد خليل الوزير 
وتعزيز حالــة التضامن في 

المغرب مع مســيرات العودة 
التي انطلقت مع ذكرى يوم 
األرض عبــر عــروض فنية 
تراثيــة تالمــس وتختصــر 

جوهر الصراع».
وتعد فرقة أصايل أحد الفرق 
الفنيــة ذائعــة الصيت التي 
تقدم الفلكلور الفلسطيني 
بأسلوب معاصر يجمع ما بين 
الدبكة والرقص على ألحان 
األغاني الشــعبية والوطنية 
الفلســطينية، وقــد قدمــت 
الفرقة خالل مسيرتها عددا 
من العروض في دول عربية 

وأجنبية مختلفة.

 إصابة طفل بحادث سير في غزة
غــزة - وفــا- أصيــب طفــل 
بجــروح متوســطة، مســاء 
اليوم امس، إثر حادث ســير 

فــي غــزة. وأفــادت مصادر 
طبيــة، أن الطفل أحمد أنور 
شــملخ (5 ســنوات)، أصيــب 

بجروح متوســطة إثر حادث 
ســير في شــارع 10 بمدينة 

غزة

 األبواب المغلقة
الخليل- وفــا- أمــام متاجر مغلقــة، وبوابة 
حديدية، وحاجز عســكري، وكاميرات مراقبة 
نصبها االحتالل، وقف مواطنون يتهامسون، 
وينظرون بحسرة صوب حي جبل الرحمة وتل 
الرميدة وشــارع الشــهداء، وعدة أحياء أخرى 
أغلقتها سلطات االحتالل وسط مدينة الخليل، 

قبل ما يزيد على عقدين من الزمن.
علــى بعــد أمتــار أخــرى، يجــوب صحفيون 
بكاميراتهم طريقا تتوســط مسجدي الريان 
وجبل الرحمة، على تلة من تالل مدينة الخليل 
المطلة على أســواق البلدة القديمة، المغلقة 
هي األخرى بأمر عسكري إسرائيلي، كما مئات 
المحــالت التجارية تعود ملكيتهــا لمواطنين 
كانوا يعتاشــون منها وكانــت يوما ما مصدر 
رزقهم الوحيد قبل أن تقدم سلطات االحتالل 

على إغالقها.
فــي البلــدة القديمة هناك نحــو 1829 محال 
تجاريا مغلقا منذ ارتكاب اإلرهابي المتطرف 
«باروخ غولدشتاين» مجزرة الحرم اإلبراهيمي 
عــام 1994. مــن هــذه المتاجــر 512 مغلقا 
بأمر عسكري إســرائيلي في شارع الشهداء، 
ومنطقة الســهلة وســوق الذهــب والخضار 

وغيرها من األسواق.
ويأمل أهالي حي تل الرميدة بأن قرار إدخال 
عدد من المركبات وإعادة فتح 15 محال تجاريا 
في الحي المغلق الذي انتزعته الهيئة العامة 
للشؤون المدنية الفلســطينية من االحتالل، 
هو بداية لفتح جميع األماكن واألحياء والمتاجر 

المغلقة في الخليل.
وتعمل لجنة إعمار البلدة القديمة في الخليل 
جاهــدة بالتعــاون مع عــدد من المؤسســات 
الرسمية واألهلية والحقوقية على إعادة فتح 
الشوارع والمتاجر التي أغلقها االحتالل عقب 
المجزرة، إلى جانب 15 محال تجاريا مغلقا منذ 
عــام 2000، وإدخــال 12 مركبــة للمواطنين 
فــي تــل الرميدة، مــن بينها مركبتــان لذوي 

االحتياجات الخاصة.
وقال مدير عام اللجنة عماد حمدان، إن القرار 
اإلســرائيلي ليس منة على الفلســطينيين، 
فنحــن أصحاب األرض الحقيقيون، ألن وجود 
االحتــالل ومســتوطنيه وســط الخليــل كما 
وجودهــم فــي أي مكان في فلســطين، غير 
شــرعي وغير قانوني، وعليهــم الخروج من 

كافة أحياء الخليل.
وأشار حمدان إلى أن جهودا حثيثة تبذلها لجنة 
اإلعمار ومؤسســات رسمية وأهلية وحقوقية 

عدة، لفتح الطريق الذي يربط شمال الخليل 
بجنوبهــا ويقــع في محيــط منطقتــي جبل 
الرحمة وتل الرميدة ويعبر من أمام ما تعرف 
فــي الخليل بـ «عمارة قفيشــة»، التي يعتلي 
جنود االحتالل سطحها في كثير من األحيان.

مــن ناحيتــه، أشــار رئيــس بلديــة الخليــل 
تيســير أبو سنينة، إلى أن ســلطات االحتالل 
رغــم قرارهــا فتــح عدد مــن المحــالت في 
حي تــل الرميدة، وإدخال عــدد من المركبات 
للفلســطينيين، إال أنها تحاول تهويد المدينة 
من خالل التوسع االستيطاني وإغالق المئات 
من المحالت التجارية األخرى، وهدم المباني 
التاريخية ومضايقة الســكان إلرغامهم على 
الرحيــل بزعــم أنهــا تملــك هــذه األراضي 
والممتلكات منذ عقود، كما تواصل سياستها 
االستيطانية من خالل شق الطرق لربط البؤر 
االســتيطانية والمســتوطنات المقامة وسط 
الخليل بمستوطنة «كريات أربع» المقامة على 
أراضي المواطنين شرق المدينة، لخلق كتلة 
استيطانية واسعة مترابطة ومترامية األطراف 

في الخليل القديمة.
وأكد أبو سنينة أن متاجر وشوارع الخليل ملك 
ألهلها وبلديتها وفتحها أمامهم هو حق شرعي 
وقانوني، الفتا إلى أن ممارسات المستوطنين 
اليوميــة فــي أحياء الخليل وحــي تل الرميدة 
وغيرها، المدعومة من قبل حكومة االحتالل 
التي تتبادل األدوار معهم، تهدف باألساس إلى 
تضييق الخناق على الســكان الفلسطينيين 
األصليين أصحــاب األرض والعقارات، خاصة 
بلدة الخليل القديمة، إلجبارهم على الرحيل 

بغية سرقة ممتلكاتهم وتهويدها.
وأكد خبير الخرائط واالســتيطان عبد الهادي 
حنتــش أن قرار فتح المحــالت التجارية يجب 
أن يتم تنفيذه في ظل ما نشــهده من تحكم 
للمســتوطنين الذين يحضرون للســكن في 

الخليل تحت حماية قوات االحتالل.
وأضاف: «هنــاك آالف المحال المغلقة بأوامر 
عسكرية منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، 
غالبيتها في شــارع الشــهداء وســوق الذهب 
والمالبس البالية والدجاج والخضار (الحسبة 
القديمــة)، كمــا العديــد من الطــرق واألزقة 
وسط الخليل مغلقه بأوامرهم»، قائال: «هذا 
قتل لجميــع مناحي الحيــاة وتقطيع ألوصال 
للمدينة ذات التاريخ والحضارة الفلسطينية، 
وهو مناف للقانون الدولي واإلنساني واتفاقية 

جنيف الرابعة».


