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واضاف الوزير الشيخ: «نحن لم نتراجع وصرفنا 
لالسرى والشهداء مســتحقاتهم المالية كاملة 
فــي الوقت الذي لــم نكن نمتلك فيه المال الى 
جانب صرف %40– %50 لموظفي القطاع العام، 
فالوحيدون الذين كانوا يتلقون رواتبهم كاملة 
طيلة المعركة هم االسرى واسر الشهداء النهم 
تاريخنــا وهــم الماضــي والحاضر ومســتقبل 
قضيتنــا الوطنيــة، بينمــا اراد االســرائيليون 
محاكمــة تاريخنــا وان كانت ما تمــت قرصنته 
وســرقته 41 مليون شــيقل هي رواتب اسرى 
الشــهداء واالســرى ال تشكل شــيئا في قيمتها 
الرقمية ولكنها بالحســبة المعنوية والسياسية 
جعلت القيادة ترفض اســتالم المقاصة اال في 
حالــة اعادة النظر في كل مبدأ الخصومات بين 

السلطة والحكومة االسرائيلية».
واضاف الوزير الشيخ:»ندرك تماما بان المعركة 
ربما تعصف بما هو قائم، ولن تقف عند رفض 
اســتالم المقاصة وانما ســتنتقل الى مواضيع 
اخــرى ربما يعصف بكل الحالــة الموجودة في 
العالقات بيننا وبين اسرائيل لذلك اعتقد انهم 
تراجعوا بخطوة او خطوتين الى الوراء ويجب ان 
نبني عليها، والقيادة الفلسطينية لم ولن تخون 
وال تبيع ولــن تقبل في اي لحظة من اللحظات 

ان تكون جهة مساومة على مصالح شعبنا».
وكشف الشيخ، عن موافقة الطرف االسرائيلي 
في جلســة الحوار االخيرة التي عقدت االسبوع 
الماضــي علــى تفعيــل اللجان الفنيــة وقال:» 
ويوم امــس االول بدأت فعليــا اللجان الخاصة 
المســتحقة  وبالديــون  وبالصحــة  بالكهربــاء 
للسلطة الوطنية الفلســطينية على الحكومة 
االســرائيلية، واالختبــار الجــدي خــالل االيــام 
واالســابيع القادمة هو ما جــرى في اجتماعات 

اللجان الفنية».
وكشــف الشــيخ ايضــا عــن حصول الســلطة 
الوطنيــة على تعهد اســرائيلي بترتيب اجتماع 
ثنائــي برعاية فرنســية لمناقشــة بروتوكول 
باريــس االقتصــادي، وقال:»انهــا خطوة اولى 
في االتجاه الصحيح بتثبيت مطالبنا وهو انجاز 
عظيم لشعبنا بتفعيل اللجان الفنية المختصة 

وهذا بالنســبة لنا اهم بكثير من االموال التي 
اخذناهــا الننــا نريــد ايقــاف نزيــف القرصنة 

والسرقة المستمرة الموالنا». 
الطــرف  مســتدركا:»تعطيل  الشــيخ  وقــال 
االســرائيلي لعمــل الجــان الفنيــة المختصــة 
المشــتركة كان طريــق الحكومة االســرائيلية 
للقرصنة والسرقة غير المشروعة الموال شعبنا 
الفلسطيني، وما تقوم به الحكومة االسرائيلية 
مــن قرصنــة وحرمنة ليس ســلوك دول توقع 

اتفاقيات وانما سلوك عصابات».
واوضح:»منذ ســنوات والحكومة الفلســطينية 
تطالب بضرورة تفعيل اللجان الفنية المختصة 
باموال المقاصة وغيرها، وفحص آلية وكيفية 
الخصومــات واالقتطاعات مــن اموال المقاصة 
التي يقوم بها االســرائيليون. ودون ذلك فهي 

قرصنة وحرمنة وسرقة في وضح النهار». 
وأضاف» بقينــا نحوم في نفس الدائرة الى ان 
تم اقتطاع 41,5 مليون شــيقل شهريا وهو ما 
تم تقديره من الجانب االسرائيلي من قيمة ما 

يصرف من رواتب السر الشهداء واالسرى».
وقــال وزيــر الشــؤون المدنية عضــو مركزية 
حركة فتح حسين الشيخ:» كنا مكشوفي الظهر 
عربيــا ومحاصرين امريكيا ونتعرض لقرصنة 
اموالنــا اســرائيليا، نتعــرض لحــرب على كل 
االوجه، وكانت مفتوحة على السلطة الوطنية 
الفلســطينية بهدف تركيعها سياســيا بقبولها 
العرض االميركي وما يسمى «صفعة القرن».

وتابــع:» كنا فــي المعركة وحدنــا وخضناها 7 
شهور ولم يكن معنا احد، ابتدأت بقطع الواليات 
المتحدة االميركية لكل المساعدات عن السلطة 

بقيمــة 844 مليون دوالر ســنويا فــي محاولة 
ابتــزاز للموافقــة على مــا يســمونه «صفقة 
القرن»، دون ان يصلنا من شبكة االمان العربية 
فلس واحد من ما وعدونا فيه في القمة العربية 

بتقديم 100 مليون شهريا».
لكن الشيخ استدرك وشكر المملكة السعودية 
«التــي ما زالــت تقدم دعمــا شــهريا لميزانية 
الســلطة الوطنية، اضافة الى مــا قدمته دولة 
قطر قبل عدة شهور من منحة بقيمة 50 مليون 
دوالر ومنحــة اخرى 180 مليــون منحة لقطاع 
غزة، اضافة الى قرض قيمته 250 مليون دوالر 

وغير ذلك لم نر شيئا».
ويقدر الشــيخ، محصلة ما تمت قرصنته مئات 
ماليين الدوالر المســتحقة للســلطة الوطنية، 
بضمنهــا حصة الســلطة من ضريبــة مغادرة 

المعابر التي رفعوا قيمتها وال يحاسبون السلطة 
على قيمتها الحقيقية منذ 19 عاما نتيجة غياب 
اللجنة الفنية المشــتركة، وتقــدر قيمة الدين 
على الحكومة االسرائيلية من المعابر نحو 500 
مليون شــيقل.اضافة الى اموال المقاصة التي 
تتراوح ما بين 500 - 700 مليون شيقل شهريا 
تجبيها اسرائيل بدال من السلطة الفلسطينية 
مقابــل %3 عمولــة، مشــيرا إلــى أن الجانــب 
االسرائيلي يبلغ وزارة المالية الفلسطينية عبر 
رسالة رسمية ان اجمالي قيمة خصوماتهم من 
اموال المقاصة تتراوح ما بين 170 – 200 مليون 

شيقل شهريا دون االفصاح عن تفاصيلها. 
وفيما يتعلق باســتيراد البترول من الخارج قال 
الشــيخ «عرضنــا عليهــم مؤخرا انشــاء البنية 
التحتيــة علــى المعابــر علــى حســاب ونفقة 
الســلطة الوطنيــة، ولكــن دائمــا كنــا نواجــه 
بالرفض االسرائيلي، وبعد الضغط الذي مورس 
عليهم وافقوا قبل شهرين ان يعطونا البترول 
بــدون ضريبة «البلو» باثر رجعي عن االشــهر 
المســتحقة التي رفضنا فيها استالم المقاصة 
وقيمتهــا كانــت 2 مليار شــيقل وتــم تحويلها 
لخزينة الســلطة من مجموع االموال المحتجزة 
لــدى االســرائيليين والتــي تقدر بـــ 4 مليارات 
شــيقل غير الديون المســتحقة على الحكومة 

االسرائيلية للسلطة الفلسطينية». 
وكشف ان وزير المالية االسرائيلي، اقر واعترف 
بانه كان هناك فساد وسرقة من اموال السلطة 
الوطنية في التحويالت الطبية الى المستشفيات 
االســرائيلية، وقــال مســتدركا:» ال يعقــل ان 
يمكــث مريــض فلســطيني فــي مستشــفى 
اســرائيلي 460 يوما لتبلغ قيمة فاتورة اقامته 
10 ماليين شــيقل، فهي سرقة واضحة، لذلك 
اوقفنــا التحويالت الطبيــة ليس بهدف معاقبة 
المواطنين، وال تجويعهم عندما رفضت السلطة 
اســتالم ما تبقى من اموال المقاصة، ولكن اذا 
كانت االموال مقابل الكرامة الفلسطينية فالكل 
اصطــف في موقف وخندق واحد دون ان يظهر 
فلســطيني واحد احتجاجا ضد رفض الســلطة 

الفلسطينية استالم اموال المقاصة.

«تمسكنا بموقفنا بصرف رواتب االسرى والشهداء مهما كان الثمن»

الشيخ: لم نستلم اموال المقاصة 
إال بتفعيل اللجان الفنية المشتركة

رام اهللا - الحياة االقتصادية - ابراهيم ابو كامش - قال وزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة 
«فتح» حســين الشــيخ: «تمســكنا بموقفنا في حوارنا االخير مع االسرائيليين قبل ايام، على صرف رواتب 
االسرى والشهداء مهما كان الثمن، واخبرناهم انه دون تفعيل اللجان الفنية المشتركة لن نستلم اموال 
المقاصة حتى لو ادى ذلك الى انهيار السلطة، وما مررنا به من أزمة مالية كان من المحتمل ان تعصف 

بالنظام السياسي الفلسطيني كله».
جاء ذلك خالل لقاء القطاع الخاص بوزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين 
الشيخ بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة محافظة رام اهللا والبيرة في قاعتها بمشاركة وكيل الوزارة 
ايمن قنديل ورئيس الغرفة التجارية عبد الغني العطاري واعضاء مجلسها االداري وعدد كبير من ممثلي 

مؤسسات القطاع الخاص والتجار ورجال االعمال والمستثمرين.

الســلطة الوطنيــة حصلت على تعهد اســرائيلي بترتيب اجتماع لمناقشــة بروتوكول باريس• 
وزير المالية االســرائيلي اعترف خالل اللقاء األخير بوجود سرقة ألموالنا في التحويالت الطبية • 

خضنا المعركة وحدنا ولم  يصلنا من  شبكة األمان العربية فلس واحد• 
اسرائيل تراجعت خطوة او خطوتين الى الوراء ويجب البناء  على ذلك• 

«القدس المفتوحة» وبنك األردن يوقعان مذكرة تفاهم
رام اهللا - الحياة االقتصادية - وقعت جامعة القدس 
المفتوحــة وبنــك األردن، أمــس، مذكــرة تفاهــم 
مشترك، وذلك في مبنى رئاسة الجامعة برام اهللا.

وقــع المذكــرة عــن الجامعــة رئيســها أ. د. يونس 
عمــرو، وعــن بنــك األردن المديــر اإلقليمي للبنك 

حاتم الفقهاء.
وحضر حفــل توقيع المذكرة نواب رئيس الجامعة: 
للشــؤون األكاديمية أ. د. ســمير النجدي، وللشؤون 
اإلداريــة أ. د. مروان درويش، وللشــؤون المالية د. 
عصام خليل، ومســاعدو رئيس الجامعة: لشــؤون 
الطلبة أ. د. محمد شاهين، ولشؤون العالقات العامة 
والدوليــة واإلعــالم د. م. عماد الهودلي، ولشــؤون 
المتابعــة د. آالء الشخشــير، وعضــو مجلس اتحاد 

الطلبة أ. معتز مزهر.
فيما حضر عن بنك األردن: أ. ســامح عبد اهللا مدير 
الفروع، وأ. أمجد أو زهرة مدير مبيعات وخدمات فرع 
ضاحيــة البريد، وأ. عبادة عابدين مســؤول مبيعات 

وخدمات فرع ضاحية البريد.
ورحــب أ. د. عمرو بالوفــد الضيف في رحاب جامعة 

القــدس المفتوحــة، مســتعرضاً تاريــخ الجامعــة 
ونشأتها.

وأشــار إلــى أن الجامعة التي تضم نحــو ربع طلبة 
التعليم العالي في فلســطين حققت إنجازات الفتة 
خالل الســنوات األخيرة على الصعيدين األكاديمي 
والطالبي، منوهاً إلى فلسفة التعليم المدمج التي 
تبنتها الجامعة باعتبارها أنجع األساليب في التعليم 

العصري وأكثرها مواءمة لتخفيض الكلفة.
 ونــوه إلــى أهميــة جامعــة «القــدس المفتوحة» 
باعتبارها جامعة وطنية «حافظت على الوحدة، ونأت 
بنفسها عن حالة االنقسام من خالل تقديم خدماتها 
في الضفة وقطاع غزة»، الفتاً إلى تمتعها بعالقات 
دولية وطيدة من خالل توقيعها العديد من اتفاقيات 
التعاون مع جامعــات عالمية وأخرى عربية. وتحدث 
أ. د. عمرو عن أهمية القطاع المصرفي في تحقيق 
التنمية االقتصادية، ومشاركته أبناء شعبنا وقيادته 

فيما نتعرض له من حصار مالي ظالم.
مــن جهته، شــكر الفقهــاء أ. د. عمــرو على حفاوة 
االستقبال، وتحدث عن المكانة الرفيعة التي وصل 

إليها بنك األردن، وبخاصة على صعيد الخدمات التي 
يقدمها للمجتمع الفلســطيني، مشيداً بدور جامعة 
القدس المفتوحة في نشــر رســالة التعليم العالي 

في فلسطين.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز عالقة الطرفين لالرتقاء 
بالخدمات المقدمة لطلبة الجامعة، إذ يفسح البنك - 
بموجب المذكرة- المجال أمام طلبة الجامعة للتدريب 
على األعمال اإلدارية والبنكية، وفقاً لتخصصاتهم 
وبموجــب إجــراءات تنســجم وأنظمــة الطرفيــن، 
ومنحهم فرص التوظيف وفق احتياجاته وخياراته.

وتقوم الجامعة بموجب المذكرة بفتح حســاب لدى 
البنك، يفســح المجــال أمام الطلبة لدفع الرســوم 

الجامعية لديه بموجب إجراءات متفق عليها.
وسيســعى البنك بموجب مذكرة التفاهم إلى دعم 
مشــاريع البحث العلمي وأية مشــاريع أخرى تندرج 
في إطار مشــاريعها التنموية والتطويرية، وكذلك 
المســاعدة في دعــم برامج التدريب، ســواء لكادر 
الجامعة أو العاملين في حقول دعم األطفال والمرأة 

الفلسطينية.

البدء بدورة الزراعة المائية والمعلقة في مركز التدريب المهني الزراعي 
قلقيلية - الحياة االقتصادية - باشــرت بلدية قلقيلية 
بدورة الزراعة المائية والمعلقة، ضمن انشطة مشروع 
مركز التدريــب المهني الزراعي الممول من مؤسســة 
التعاون االلمانيGIZ وبالتعاون مع مجلس التشغيل في 
محافظة قلقيلية.  واشار د. هاشم المصري رئيس بلدية 
قلقيلية إلى أن هذه الدورات تهدف الى تدريب العاملين 

فــي مجــال الزراعة على اســتخدام االســاليب الحديثة 
وإتقانها، ضمن رؤية بلدية قلقيلية بضرورة االهتمام 
بالقطــاع الزراعــي والعمل علــى تطويــره والنهوض 
بالواقع االقتصادي في المدينة وســد حاجة المستهلك 
الفلســطيني، داعيا جميع المهتميــن بالقطاع الزراعة 
الى ضرورة االنتساب الى هذه الدورة والدورات القادمة 

الهامة. بدوره، اشار مدير دائرة الصحة والبيئة والمياه م. 
سائد خاطر الى ان مركز التدريب المهني الزراعي يقوم 
بإعداد برامج ودورات تدريبية في المجال الزراعي على 
ايدي مدربين وخبراء لمواكبه التطور الزراعي ولالرتقاء 
بالمســتويين العلمي والمهني في مجال الزراعة وخلق 

فرص عمل جديدة.


