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السلطة الوطنية: نرفض سفر الفلسطينيين عبر مطار “رامون” اإلسرائيلي

رام هللا: كشف مسؤول فلسطي�، مساء الثالثاء، أن السلطة الفلسطينية ترفض سفر الفلسطينيين

عبر مطار “رامون” اإلسرائي� (جنوب)، متهما إسرائيل بالتنصل من اتفاقياتها مع الجانب

الفلسطي��

https://www.alquds.co.uk/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A/


وقال المتحدث باسم وزارة المواصالت الفلسطينية مو� رحال، � حديث لوكالة األناضول، إن

الموقف الرسمي هو “رفض فكرة استخدام مطار رامون، ورسالتنا واضحة للمواطن الفلسطي�

بعدم استخدامه”�

وأضاف أنه “توجد أولويات واستحقاقات بموجب االتفاقيات الدولية، منها تسليم مطار القدس

الدو� (قلنديا)، وإعادة إعمار مطار غزة الدو� (دمرته إسرائيل � انتفاضة األق� بدأت عام

2000)، والسماح بإنشاء مطار جديد � الضفة الغربية، ع� أن تدار جميعها من قبل

الفلسطينيين”�

ودعا أيضا إ� “تسهل اإلجراءات ع� معبر الكرامة (مع األردن)”، مشيرا إ� مضايقات إسرائيلية

لحركة المسافرين الفلسطينيين � االتجاهين�

وفيما إذا كانت رسالة الحكومة الفلسطينية � هذا الشأن وصلت إ� الجانب اإلسرائي� قال رحال:

“لديهم علم كٍاف برسائلنا”�

وأردف: “بشكل رسمي الحكومة (الفلسطينية) ضد فكرة مطار رامون، ونحن نس� دائما لتحقيق

الحلم الفلسطي� وفق األولويات وما تم االتفاق عليه”�

وشدد ع� أن مطار “رامون” يمثل “مصلحة اقتصادية إسرائيلية بالدرجة األو�، وفيه مس

بالسيادة الفلسطينية، وله بعد سيا� يتعلق بالتطبيع وطمس الهوية الفلسطينية”�

وزاد بأن “مطار رامون ضد المصلحة الفلسطينية واألردنية كونه يمس باالقتصاد الفلسطي�

مو� رحال: مطار رامون ضد المصلحة الفلسطينية واألردنية كونه يمس باالقتصاد

الفلسطي� األرد�، وأيضا فيه تعزيز لسياسة الفصل العنصري

https://www.alquds.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86/


األرد�، وأيضا فيه تعزيز لسياسة الفصل العنصري”�

ولفت رحال إ� عدم قدرة الجانب الفلسطي� ع� معرفة المسافرين من خالل المطار “وقد

يستخدمه أشخاص محكوم عليهم قضائيا أو مطلوبون للقضاء الفلسطي� ويمكن لهؤالء التهرب

من التزاماتهم”�

وشدد ع� أن “تسهيل السفر عبر مطار رامون إجراء أحادي الجانب”�

وخلص إ� أن “الموقف الوط� يتطلب االستمرار � نضالنا ضد االحتالل، وتغليب المصلحة

العامة ع� المصلحة الخاصة”�

و� وقت سابق، أعلنت هيئة المطارات اإلسرائيلية (حكومية) أن المطار سيبدأ � السماح برحالت

للمسافرين الفلسطينيين من الضفة الغربية اعتبارا من اإلثنين 22 أغسطس/ آب الجاري�

وأعلنت الهيئة، األحد، تأجيل السماح للفلسطينيين بالسفر عبر المطار .

لكن هيئة البث اإلسرائيلية (رسمية) أفادت، اإلثنين، بأنه وألول مرة سافر 24 فلسطينيا إ� قبرص من

إسرائيل مباشرة عن طريق مطار “رامون”�

والثالثاء، قال منسق عمليات الحكومة اإلسرائيلية � األرا� الفلسطينية غسان عليان، عبر

صفحته بـ”فيسبوك”، إن هدف المطار هو “تسهيل الخدمة المقدمة للفلسطينيين”�

وحاليا، يضطر الفلسطينيون الذين يريدون السفر للخارج إ� المرور عبر معبر “اللن�” (جسر الملك

حسين) إ� األردن ثم السفر من هناك أو عبر استصدار تصاريح خاصة للسفر عبر مطار “بن

غوريون” اإلسرائي� � مدينة تل أبيب�

(األناضول)



البريد اإللكترو� *االسم *

مطار رامونالسلطة الوطنية الفلسطينيةاالقتصاد الفلسطي�األردنإسرائيل

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

أغسطس 23, 2022 الساعة 11:40 معر� حر
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أتم� أن يستطيع سكان غزة السفر عبر هذا المطار، فما نسمعه مما يعانوه � مصر يقودنا إ� الدعاء بأن يجدوا طريقا

آخر

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 12:46 صمحفوظ- الجزائر

���سوف نرى إن ثبتم ع� الموقف���ثم ما الذي حصل ح� “تبرعت” تل أبيب بتُفاحة من الصندوق المسروق الكبير؟

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 1:15 صجهنم وال الجسر

وهل السلطة “الوطنية” بتسافر من معبر “الكرامة”؟ شبعنا كيال بمكيالين� السفر من جهنم ارحم من الجسر�

رد

Nidalأغسطس 24, 2022 الساعة 2:49 ص

اذ من البدايه كنتم ع� علم بانه يمس االقتصاد الفلسطي� االرد� فلماذا لم تتخذ خطوات ملموسه ع� ارض الواقع

لتسيهل سفر الفلسطينين عبر المعابر البريه لالسف انتم من دفع الفلسطي� الستعمال مطار رامون بسؤ المعامله وغيرها

من المعامالت الالخالقيه من الجانب العر�

رد

yooosefأغسطس 24, 2022 الساعة 4:37 ص

يع� هو ما � مضايقات من الجانب الفلسطي� واالرد� ع� المسافر� اذالل ما بعده اذالل� فال تلومو اليهود باذاللهم لنا

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 5:27 صجبل النار
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آين � تغليب المصلحة العامة ع� المصلحة الخاصة عندما يسافر كبار السلطة واالشخاص ذوي التصاريح VIP عن طريق

مطار بن غريون او استخدام سيارتهم الخاصة للعبور عبر جسر الكرامة�

رد

abuel abedأغسطس 24, 2022 الساعة 6:49 ص

اى إتفاقية تتكلم السطة عليها الصهاينة تنصلوا من كل � . ع� ما يبدوا أن السلطة ال تستفيد ماديا من هذا الموضوع

لذلك معترضة عليه

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 8:35 صعابر سبيل

االن فقط تذكرتم المصلحه الوطنيه العليا للشعب الفلسطي�،

اين كانت المصلحه الوطنيه عندما تسافرون انتم و عائالتكم ( اع� جميع مسؤو� السلطه ) عبر مطار بن غوريون ا�

جميع أنحاء العالم بيسر و سهوله بينما المواطن يتعرض لالذالل عند السفر عن طريق الجسر من كل االطراف ( االردن و

السلطه و اسرائيل ) ،

اين كانت المصلحه من كل ذلك و انتم تستمتعون بامتيازاتكم ال� منحها لكم االحتالل بينما الشعب يعا� األمرين بسببكم

،

نحن نعلم ان هناك الف طريقه وطريقه للضغط ع� االحتالل من قبل السلطه ، لكن ال تستنفرون اال اذا تعرضت مصالحكم

الشخصيه و امتيازاتكم للمساس�

رد

أغسطس 24, 2022 الساعة 8:37 صعابر سبيل

تكمله

و بالنسبه لالردن اآلن فقط تتذكرون ان هناك خسارة من سفر الناس عبر مطار رامون ( خسارة السفر عبر مطار الملكة علياء ،

خسارة 5 مليون ليلة فندقية ع� االقل يقضيها الشعب المنكوب � فنادق عمان و غيرها باالضافه إ� صرف المليارات عبر

التسوق من اسواق عمان و غيرها ، و األهم هو خسارة التأثير و الضغط و ابتزاز الناس المسافرون عبر الجسر ) ، الم ترون هذه

المصلحه و انتم تذلون الناس عبر معبركم المخابرا� ، و الذي ال يصلح لالستخدام البشري و كانه معبر خصص لعبور العبيد
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