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  مؤتمر صحايف لرئيس سلطة األراضي الفلسطينية،
  فريح أبو مدين، بشأن التعديات على األراضي احلكومية

  يف قطاع غزة
  ]مقتطفات[ .25/8/2005غزة، 

  
  

من التعديات على األراضي احلكومية % 80أكد احملامي فريح أبو مدين رئيس سلطة األراضي الفلسطينية أن 
  .من الفلسطينيةارتكبتها عناصر من أجهزة األ

وقال أبو مدين يف مؤتمر صحفي عقدته وزارة اإلعالم أمس إن قراراً صدر لقادة األجهزة األمنية كي يطالبوا 
  .عناصر أجهزتهم بإزالة التعديات قبيل البدء بإزالتها إجبارياً من قبل اجلهات الفلسطينية اخملتصة

هؤالء املعتدون من "اضي احلكومية ال يمكن القبول بها وقال وقال أبو مدين إن تعديات األجهزة األمنية على األر
أثرياء السلطة، أقام البعض منهم أحواض سباحة قبالة الفيالت والبيوت الفاخرة التي أقاموها على ملك الدولة 

  ."دون وجه حق
ات بسيطة ال تتجاوز وأكد أن التعديات الواقعة من قبل املواطنين الفقراء الذين هدمت منازلهم واستولوا على مساح

عشرات األمتار ال يعتبرون هدفاً رئيساً لسلطة األراضي حيث سيتم النظر يف قضاياهم والعمل على معاجلتها بما 
  .يضمن إزالة تعدياتهم وتعويضهم عن األضرار التي حلقت بهم خالل خمس سنوات من بداية انتفاضة األقصى

ملستوطنات التي سيرحل عنها اجليش اإلسرائيلي يف معاجلة حقيقية وتطرق أبو مدين إىل ما ستسهم به أراضي ا
ملشكلة نقص املرافق العامة واخلدمية الالزمة لسكان قطاع غزة، وطالب السلطة بعدم تركيز أوجه استخدام هذه 
األراضي لصالح إقامة املشاريع واالستثمارات اخملتلفة وتخصيص مساحة من هذه األراضي إلقامة وحدات 

ة ومدارس ومستشفيات يحتاجها سكان قطاع غزة يف ظل املرحلة الراهنة وما ستشهده املرحلة املقبلة من سكني
  .تزايد سكاين يتطلب توفير املزيد من املرافق العامة

[.......]  
وأوضح أن امللكية اخلاصة للمواطنين من أراضي املستوطنات سيتم التعامل معها وفق سيناريوهين األول يف 

تكون هذه األراضي واقعة ضمن خطوط شبكة الطرق والبنية التحتية يف املستوطنات، فإنه سيتم تعويض حال أن 
  .أصحابها

وأضاف يف حال أن تكون مساحة األرض خالية من أي مرفق من مرافق البنية التحتية فسيتم تسليمها ألصحابها 
  .كما هي تنفيذاً لقرار الرئيس حممود عباس يف هذا الشأن

......][.  
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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