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بعد أن باتت غزة في شبه ظالم دامس

 هل أفرغت سلطة رام اهلل آخر طلقاتها في صدر غزة؟
محللون: إجراءات عباس دفع النفصال غزة والمطلوب خطوات دفاعية 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يبدو اأن التقارب بني حركة حما�س ودحالن، 
اأ�سع��ل ن��ارا هائل��ة يف نف���س رئي���س ال�سلط��ة 
حمم��ود عبا���س، وب��ات يتخب��ط يف قرارات��ه 
يرتن��ح  ال��ذي  غ��زة  قط��اع  �س��د  املتوا�سل��ة 
نتيج��ة لتلك الق��رارات اجلائرة، فما بني دفع 
االحت��الل لوقف امدادات الكهرباء عن غزة، 

واخل�سم م��ن رواتب املوظف��ني، ووقف رواتب 
االأ�س��رى واملحرري��ن، اإىل وق��ف التحوي��الت 
املالي��ة ل�سراء الوقود من م�س��ر، وهو ما فاقم 
من اأزمة الكهرباء وباتت غزة تعي�س يف ظالم 

�سبه دام�س.
وكانت �سلطة الطاق��ة يف قطاع غزة، قالت:" 
اإن مولدي��ن يف حمط��ة الكهرب��اء توقف��ا بعد 

توق��ف و�سول الوقود امل�س��ري اإىل القطاع يف 
اأعقاب من��ع �سلط��ة النق��د الفل�سطينية برام 
اهلل التحوي��الت املالي��ة كاف��ة ع��ر البن��وك 
الفل�سطينية اإىل م�سر".واأ�سارت الطاقة اإىل 
اأن العم��ل يج��ري حاليًا على حتوي��ل االأموال 

بطرق بديل��ة ال�ستئن��اف توريد 
02الوقود واإعادة ت�سغيل املحطة.
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

ويوؤك��د كت��اب وحملل��ون �سيا�سي��ون اأن عبا���س 
ي�سع��ى من خ��الل ت�سدي��د اإجراءات��ه �سد غزة 
لي�س��ت  حما���س  واأن  االنف�س��ال،  نح��و  لدفعه��ا 
امل�ستهدف الوحيد من تلك االجراءات ال�سارمة 
والقا�سي��ة، واأن مليون��ى مواط��ن بغ��زة يدفعون 
الثم��ن اأي�س��ا، مو�سح��ني اأن على حما���س اتخاذ 
خط��وات دفاعي��ة ملواجه��ة العق��اب اجلماع��ي 

املعلن �سد غزة.

إجراءات لالنفصال عن غزة
ويعتقد الكاتب واملحل��ل ال�سيا�سي اياد جر، اأن 
عبا���س ي�سع��ى لدفع غ��زة نحو االنف�س��ال، فكل 
قراراته املتعلقة بخ�سومات الرواتب والتقاعد 
املبك��ر والكهرباء وغريها، دفعت حركة حما�س 
للبح��ث عن خي��ارات اأخ��رى، موؤك��دا اأن حما�س 
لي�س��ت امل�سته��دف الوحي��د م��ن هذه الق��رارات، 
بل هناك 2 ملي��ون فل�سطيني يف قطاع غزة يتم 

ا�ستهدافهم.
ويق��ول ج��ر يف حديث للراأي:" م��ن املوؤ�سف اأن 
قرارات عبا�س اأدت اىل تخفيف عبء غزة عن 
االحت��الل، ومته��د اإىل ربط قطاع غ��زة مب�سر، 
ويف ت�س��وري اأن ه��ذا اخلي��ار االأ�س��واأ بالن�سب��ة 
حلما���س، الأن االعتماد الكل��ي على م�سر يقو�س 

من حرية احلركة لدى حما�س".
ويب��دو اأن الن��ار ق��د ا�ستعل��ت بداخ��ل الرئي�س 
حممود عبا�س عق��ب تفاهمات حما�س ودحالن 
وحتيي��ده عنه��ا، لك��ن ج��ر ي��رى اأن الرئي���س 
عبا�س تفاج��اأ مب�ساحلة حما���س دحالن، وكان 
يعتق��د اأن القاه��رة ت�س��ري يف نف�س امل�س��ار الذي 
الق��رن،  �سفق��ة  االأمريكي��ة  االدارة  و�سعت��ه 
منوه��ا اإىل اأن قرارات عبا�س ج��اءت بناء على 

ال�سروط االأمريكية.
وح��ول الق��رارات ال�سارم��ة لعبا���س �س��د غ��زة 
والره��ان عل��ى م�س��ر يف دع��م كهرب��اء غ��زة، 
يو�س��ح ج��ر اأن هناك ق��رار مبنع نق��ل االأموال 
م��ن �سلطة النقد خارج قطاع غزة، وهذا يعرقل 
نقل الوقود امل�سري لغزة، الفتا اإىل اأن م�سر لن 
تتعاطى حماوالت عبا�س الرامية حل�سار غزة، 
خا�س��ة واأنه��ا اأر�سل��ت وزي��ر الكهرب��اء امل�س��ري 
ر�سال��ة  وه��ي  القاه��رة  مط��ار  يف  ال�ستقبال��ه 

م�سرية للرئي�س عبا�س.
ويوم��ا بعد يوما يزداد التوتر بني القاهرة ورام 
اهلل، يف وق��ت قد جتاوزت في��ه القاهرة عبا�س، 
و�سيكون اأمامه �سروط م�سرية اأهمها امل�ساحلة 

م��ع دح��الن، يف ح��ني ل��ن يقب��ل عبا���س بذلك، 
وه��و م��ا �سيدف��ع بالقاه��رة لتم�س��ى قدم��ا نحو 

التخفيف عن اأزمات غزة، على حد تعبريه.
ووف��ق ما ذك��ره املحلل ال�سيا�س��ي يف حديثه فاإن 
الرئي���س عبا�س يقوم بفر�س �س��روط اأمريكية 
ينفذه��ا بكل حذافريه��ا �سد القط��اع املحا�سر، 
اأبع��د م��ن ذل��ك، معتق��دا اأن  وق��د يذه��ب اإىل 
موظف��ي ال�سلط��ة يف غ��زة �سيك��ون م�ستقبله��م 
اإذا مت االتف��اق ب��ني دح��الن وحما���س  �سع��ب 
عل��ى اأر���س الواق��ع، يف وقت اأن ح�س��ة غزة من 
الكهرب��اء يت��م التقلي���س منه��ا، وكلم��ا حاول��ت 
م�س��ر التخفي��ف ذهب��ت اإ�سرائي��ل اإىل تقلي�س 

الكهرباء عن غزة.
ومن��ذ بدء اإدخ��ال الوقود امل�س��ري لغزة، جلاأت 

ال�سلط��ة يف رام اهلل اإىل و�س��ع العراقيل بهدف 
منع��ه، وهو م��ا يعت��ر توافقا مع م��ا يرغب فيه 
االحت��الل من ت�سدي��د للح�س��ار املفرو�س للعام 

ال�11 على التوايل على القطاع .

المطلوب خطوات دفاعية
من جهت��ه يوؤكد املحل��ل ال�سيا�س��ي �سميح خلف، 
اأن عبا�س ه��و املوؤ�س�س لنهج االنف�سال من خالل 
خط��وات متدرج��ة منذ ع�س��ر �سن��وات، وتزداد 
ح��دة يوما بعد ي��وم، وهذا مل يع��د فقط مهددا 
للحل��م الفل�سطيني، بل حقيقة ه��و على اأعتاب 

تدمريه.
ووف��ق م��ا ذك��ره خل��ف يف حدي��ث لل��راأي، ف��اإن 
اخلط��وات االأخ��رية لعبا���س �سد غ��زة اأ�سبحت 

لع��ب على املك�سوف ليفرغ اآخ��ر طلقاته يف �سدر 
اأه��ل غ��زة، وقبل ذهاب��ه اىل القاه��رة حماواًل 
امت��الك ورق��ة موؤثرة تعيق تفاهم��ات القاهرة 
ب��ني دحالن وحما�س النت�سال غ��زة من اأزماتها، 
واإع��ادة احلي��اة للم�سروع الوطن��ي الذي و�سعه 
عبا���س يف حالة م��وت �سريري، وذل��ك على حد 

و�سفه.
 ومن وجه��ة نظر خلف فاإن عبا�س ينفذ م�سروع 
ال�سهي��وين  االأم��ن  لنظري��ة  يوف��ر  مبح�سلت��ه 
معطيات متع��ددة، ويقتل اآخر ما ي�سمى مدر�سة 
الواقعي��ة ال�سيا�سي��ة الفل�سطيني��ة الت��ي قبلت 
باحل��ل االأدن��ى للق�سية بح��ل الدولتني، ولذلك 
اأ�سب��ح عبا�س من اأهم املقومات التي تهدد االأمن 

القومي والوطني الفل�سطيني.
وفيم��ا يتعل��ق مب��ا �سي��وؤول اإلي��ه الو�س��ع بغزة، 
خا�س��ة يف ظل انقط��اع اخلط��وط اال�سرائيلية 
وامل�سري��ة مع��ا، يق��ول:" االآن اكتمل��ت دائ��رة 
احل�س��ار عل��ى غ��زة، وكان��ت عملية رف��ح ت�سب 
يف ه��ذا االجتاه بب�سم��ات ا�ستخبارية من حيث 
التخطي��ط والعت��اد واالأه��داف، ولتوف��ر مزيد 
من احلذر االمن��ي مل�سر"، مو�سحا اأن الو�سع زاد 
تعقيدا، واأن هذا يحدد خيارات حما�س التخاذ 
ق��رار احل��رب، وه��و املطب ال��ذي يري��د عبا�س 
وغ��ريه اأن ت�س��ري في��ه حما���س لتري��ر ع��دوان 

�سخم على غزة يفتح تبويب لتدويل غزة.
 ويرى املحل��ل ال�سيا�سي اأن على حما�س اال�سراع 
باأخ��ذ خط��وات دفاعي��ة على االر���س، وتدعم 
حت��رك �سعب��ي منظم يخاطب الع��امل من خالل 
موؤمت��ر �سخم، ول��و اأن ما يخطط يتج��اوز ارادة 
ر�س��م  ه��و  فاملخط��ط  وطموحاته��ا،  ال�سع��وب 
خرائ��ط �سيا�سية جدي��دة للمنطق��ة كلها. ويف 
اآخر ت�سري��ح له، قال الرئي���س عبا�س: "اإنه ال 
يري��د معاقب��ة اأهل قط��اع غزة، واإمن��ا حما�س، 
واإن��ه قد يلجاأ اإىل فر���س عقوبات مالية فورية 
عل��ى احلركة التي حتكم قطاع غ��زة الإجبارها 

على الرتاجع عن حكمها لغزة".
ه��ذا ويعي�س اأك��ر من ملي��وين فل�سطيني بغزة، 
يف ظ��الم �سبه دام���س، ب�سبب تقلي���س ا�سرائيل 
لكمي��ات الكهرب��اء بغ��زة والتي و�سل��ت اإىل 55 
ميج��ا واط، يف وق��ت تنقط��ع في��ه اخلط��وط 
امل�سري��ة ب�س��كل فجائي، وم��ا زاد الطني بلة هو 
اج��راءات �سلط��ة رام اهلل بوق��ف التحوي��الت 
املالي��ة ل�سراء الوقود من م�س��ر، وهو ما انعك�س 

على قدرة املحطة يف ت�سغيل املولدات.

بعد أن باتت غزة في شبه ظالم دامس

 هل أفرغت سلطة رام اهلل آخر طلقاتها في صدر غزة؟
محللون: إجراءات عباس دفع النفصال غزة والمطلوب خطوات دفاعية 

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
يب��دو اأن التقارب ب��ني حركة حما�س ودحالن، 
ال�سلط��ة  ن��ارا هائل��ة يف نف���س رئي���س  اأ�سع��ل 
حمم��ود عبا���س، وب��ات يتخب��ط يف قرارات��ه 
يرتن��ح  ال��ذي  غ��زة  قط��اع  �س��د  املتوا�سل��ة 
نتيج��ة لتلك الق��رارات اجلائ��رة، فما بني دفع 
االحت��الل لوقف ام��دادات الكهرباء عن غزة، 

واخل�س��م م��ن روات��ب املوظفني، ووق��ف رواتب 
التحوي��الت  وق��ف  اإىل  واملحرري��ن،  االأ�س��رى 
املالي��ة ل�سراء الوق��ود من م�سر، وه��و ما فاقم 
من اأزمة الكهرب��اء وباتت غزة تعي�س يف ظالم 

�سبه دام�س.
وكان��ت �سلط��ة الطاقة يف قطاع غ��زة، قالت:" 
اإن مولدي��ن يف حمط��ة الكهرب��اء توقف��ا بع��د 

توق��ف و�سول الوق��ود امل�س��ري اإىل القطاع يف 
اأعق��اب من��ع �سلط��ة النق��د الفل�سطيني��ة برام 
اهلل التحوي��الت املالي��ة كاف��ة ع��ر البن��وك 

الفل�سطينية اإىل م�سر".
واأ�س��ارت الطاق��ة اإىل اأن العم��ل يج��ري حاليًا 
على حتوي��ل االأموال بطرق بديل��ة ال�ستئناف 

توريد الوقود واإعادة ت�سغيل املحطة.



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين 16 شوال  1438هـ  / 10 يوليو - تموز  2016م
Monday - 10 July 2016

تقرير

03

غزة- الراأي
�سيا�سي��ون  وحملل��ون  كّت��اب  اأجم��ع 
املكت��ب  رئي���س  خط��اب  اأن  فل�سطيني��ون 
اإ�سماعي��ل  "حما���س"  حلرك��ة  ال�سيا�س��ي 
هني��ة، يحم��ل روح مرحل��ة جدي��دة م��ن 
االنفتاح مع الداخ��ل الفل�سطيني واملحيط 
اخلارج��ي وللخروج من العزل��ة ال�سيا�سية 

التي ُفر�ست عليها.
وراأى املحل��ل ال�سيا�س��ي حم�س��ن اأبو رم�سان 
اأن خطاب هنية حم��ل ا�سرتاتيجية مهمة 
م��ن رغبة باالنفت��اح واخلروج م��ن العزلة 
يت�سم��ن  اخلط��اب  اأن  حي��ث  ال�سيا�سي��ة، 
مع��اِن وا�سح��ة يف االنفت��اح ل��دى احلركة 
يف املرحل��ة املقبلة، و�س��رورة خروجها من 

االنعزال ال�سيا�سي.
واأو�س��ح اأب��و رم�س��ان خ��الل لق��اء متلف��ز 
اخلط��اب  اأن  االأق�س��ى"،  "ف�سائي��ة  بثت��ه 
تط��رق اإىل الرب��ط املُحك��م ب��ني تفكي��ك 
غ��زة  يف  املتالحق��ة  االإن�ساني��ة  االأزم��ات 
وربطه��ا بتحقي��ق امل�ساحل��ة الفل�سطينية، 
م�سريًا اإىل اأنه ال يوج��د قيادة فل�سطينية 
ُمفّو�سة ع��ن الثواب��ت الفل�سطينية وخيار 

التم�سك بكامل تلك الثوابت.
ونوه اإىل اأن انخراط جهة فل�سطينية اإىل 
حم��ور عل��ى ح�ساب حم��ور ي�س��ر بالق�سية 
الوطني��ة، الفت��ًا اإىل اأن التن�سي��ق االأمن��ي 
يعرق��ل انعق��اد املجل�س الت�سريع��ي ويعقد 
�س��روط الوح��دة الوطني��ة الت��ي يجب اأن 
تك��ون على قاع��دة برنام��ج وطن��ي وا�سح 
وعل��ى اأر�سية موحدة عنوانه��ا التحرر من 

االحتالل.
وذكر اأبو رم�سان اأن هنية تطرق يف خطابه 
اإىل العالق��ة م��ع م�سر؛ حيث �س��ّكل ُب�سرى 
الأهايل قطاع غ��زة، من خالل احلديث عن 
تفكيك االأزمات االإن�ساني��ة باإعادة اإحياء 
ال��دور امل�س��ري يف امل�ساحل��ة، قائ��اًل: "اإن 
حدي��ث هني��ة ع��ن امل�ساحل��ة املجتمعي��ة 
ُيثل مدخ��اًل مهًما للم�ساحل��ة املجتمعية، 
"فه��ي مدخل للعدالة االنتقالية واإن�ساف 

املظلومني لتوحيد الن�سيج االجتماعي".
اإىل تو�سي��ف  ُي�س��ر  اأن اخلط��اب مل  وراأى 
القيادي  اإىل  االإ�سالحي" التاب��ع  "التي��ار 
املف�سول م��ن حركة "فت��ح" حممد دحالن 
يف فت��ح لالإ�س��ارة اإىل �س��رورة احلديث عن 

فتح كحركة موحدة.
واأمل��ح اأب��و رم�سان اإىل اأن املطل��وب من غزة 
يتمثل يف جتديد العالقة مع م�سر وتعزيز 
امل�ساحل��ة  لدع��م  اال�سرتاتيج��ي  دوره��ا 
الفل�سطيني��ة  املوؤ�س�س��ة  بن��اء  واإع��ادة 

اجلامعة للكل الفل�سطيني.
من جانبه، قال الباحث واملحلل ال�سيا�سي، 
ح�سام الدجني: "اإن حركة حما�س ُمقبلة 
ك��دول  الدولي��ة  عالقته��ا  توطي��د  عل��ى 
اأمريكا الالتينية كما حدث اأم�س مع كوبا، 
عندم��ا اأيدت قرار اليون�سك��و بعدم �سيادة 

املحتلة". القد�س  "اإ�سرائيل" على 
وراأى الدجن��ي اأن م�س��ر تنظ��ر اإىل غ��زة 
الي��وم بطريق��ة اأخ��رى مغاي��رة؛ فالقرب 
امل�س��ري م��ن غ��زة يعط��ي االأخ��رية الكثري 
م��ن احل�سان��ة م��ن اأي مواجه��ة �سهيوني��ة 

قادمة.
وذك��ر اأن خط��اب هني��ة يوؤك��د اأن هن��اك 
مرحل��ة فع��اًل جدي��دة يف ال�سف��ة املحتلة 
ب�سب��ب  هن��اك  االأه��ايل  �سم��ود  لدع��م 

اإجراءات االحتالل القمعية اليومية.
اجله��اد  حرك��ة  با�س��م  الناط��ق  وق��ال 

االإ�سالم��ي داوود �سهاب: "اإن خطاب هنية 
يعطي فر�سًا لتحقي��ق امل�ساحلة الوطنية، 
ولكن هناك م�سكلة تكمن يف �سيا�سات ولغة 
عبا���س وال�سلط��ة واإجراءاته��م لتكري���س 
الف�س��ل وحما�س��رة غ��زة وحماول��ة جني 
ثمار ال�سمود الكب��ري الإحباط االنتفا�سة 

واملقاومة".
واأ�ساف �سه��اب: "اإن مبادرة هنية تن�سجم 
مع مبادرات وطنية اأخرى ا�سطدمت بعدم 
قب��ول الفريق املرته��ن الأو�سل��و وهنا يرز 

باإحلاح مطلب الغاء اأو�سلو".
وتاب��ع: "نتمنى اأن جتد دعوة هنية قبواًل 
لدى عبا�س لك��ن الوقائع واملمار�سات ت�سري 
اىل عدم الرغبة وع��دم القبول من جانب 

ال�سلطة".
ال�سيا�س��ي  املكت��ب  رئي���س  اأن  اإىل  وي�س��ار 
)حما���س(  االإ�سالمي��ة  املقاوم��ة  حلرك��ة 
خطاب��ه  يف  ا�ستعر���س  هني��ة  اإ�سماعي��ل 
م�ساء االأربعاء، اأولويات احلركة للمرحلة 
�سياغ��ة  اإىل  الف�سائ��ل  ودع��ا  املقبل��ة، 
ا�سرتاتيجية موحدة ت�ستند اإىل القوا�سم 
امل�سرتكة وت�سكيل حكومة وحدة وطنية.

خطاب هنية يؤسس لمرحلة الخروج من العزلة السياسية
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غزة- الراأي
اأظهرت نتائج ال�ستطالع الراأي العام يف ال�سفة 
الغربي��ة املحتل��ة وقط��اع غ��زة اأن االأغلبي��ة 
م��ن الفل�سطيني��ني يري��دون ا�ستقال��ة الرئي�س 
حممود عبا���س ويرف�سون اإج��راءات ال�سلطة، 
املتمثل��ة باخل�سم من روات��ب موظفيها يف غزة، 
والتوق��ف ع��ن دف��ع تكالي��ف الكهرب��اء الت��ي 

تو�سلها اإ�سرائيل للقطاع.
ودل��ت نتائ��ج اال�ستط��الع ال��ذي اأج��راه املركز 
وامل�سحي��ة  ال�سيا�سي��ة  للبح��وث  الفل�سطين��ي 
ومقره رام اهلل وممول من اخلارجية االأمريكية 
و�س��در، الي��وم اخلمي���س، اأن %84 يعار�س��ون 
توقف ال�سلطة عن دفع ثمن الكهرباء للقطاع؛ 

فيما يوؤيد %10 ذلك.
%88 يعار�س��ون خط��وة ال�سلط��ة  واأظه��ر اأن 
باخل�سم من رواتب موظفيها يف القطاع؛ كما اأن 
%40 يقولون اإن هذه اخلطوة اتخذت بدافع 
خل��ق �سغ��وط اقت�سادي��ة عل��ى �س��كان القطاع 
لدفعه��م لرف���س حك��م حما���س؛ فيم��ا يق��ول 
اأن ذل��ك الإجبارها على قبول �سروطها   37%

للم�ساحلة.
واأ�س��ارت النتائ��ج الت��ي ج��اءت بع��د ا�ستط��الع 
يف الف��رتة م��ا ب��ني 29 يونيو1- يولي��و 2017 
اإىل اأن الغالبي��ة ال�ساحق��ة )%91( تعار���س 
التوق��ف ع��ن دف��ع خم�س�س��ات االأ�س��رى رغ��م 
اأن ن�س��ف اجلمه��ور تقريًب��ا يعتق��د اأن ال�سلطة 
�سرت�س��خ لل�سغ��وط اخلارجي��ة وتوق��ف ه��ذه 

املخ�س�سات.
م��ن   61% ن�سب��ة  اأن  اال�ستط��الع  وك�س��ف 
امل�ستطلعة اآراوؤهم غري را�سني عن اأداء حكومة 
الوف��اق؛ فيما يقول %26 اإنهم را�سيني. وتبلغ 
ن�سبة عدم الر�سا %73 يف قطاع غزة و56% 

يف ال�سفة.

كم��ا بلغ��ت ن�سبة م��ن يري��د ا�ستقال��ة الرئي�س 
حمم��ود عبا���س %62. تبل��غ ن�سب��ة املطالب��ة 

غزة. قطاع  يف  و75%  ال�سفة  يف   55%
م��ن   74% يوؤي��د  الت�سوي��ة،  عملي��ة  وح��ول 
م��ن  للمزي��د  االن�سم��ام  اآراوؤه��م  امل�ستطلع��ة 
املنظم��ات الدولية يف ظ��ل توق��ف املفاو�سات، 
�سعبي��ة،  ملقاوم��ة  اللج��وء  يوؤي��دون  و54% 
و%39 يوؤيدون العودة النتفا�سة م�سلحة، كما 

اأن %44 يوؤيدون حل ال�سلطة الفل�سطينية.
وح��ول االأزم��ة اخلليجية، يقف ثلث��ا اجلمهور 
%67 �سد اخلطوات التي اتخذتها ال�سعودية 
وم�سر واالإمارات �س��د قطر؛ فيما يقول 12% 

فقط اأنها معها.
يعتق��دون   80% اأن  اال�ستط��الع  اأو�س��ح  كم��ا 
ب��اأن الع��امل العرب��ي الي��وم م�سغ��ول بهموم��ه 
و�سراعات��ه، وفل�سطني لي�س��ت ق�سيته االأوىل، 
لكن %18 يقولون باأن فل�سطني ال تزال ق�سية 

العرب االأوىل.
يقول��ون   68% ن�سب��ة  اأن  اال�ستط��الع  واأف��اد 
م��ع  �سن��ي  عرب��ي  حتال��ف  الي��وم  هن��اك  اإن 
اإ�سرائي��ل �سد اإي��ران رغم ا�ستم��رار االحتالل 
االإ�سرائيل��ي، فيم��ا تق��ول ن�سبة م��ن %21 اأن 
العامل العربي لن يتحالف مع "اإ�سرائيل" حتى 
تنهي احتاللها وت�سمح بقيام دولة فل�سطينية.
ويلف��ت املرك��ز اإىل اأن ه��ذا اال�ستط��الع يغطي 
كاف��ة؛  الداخلي��ة  الفل�سطيني��ة  الق�ساي��ا 
ومت اإج��راء املقاب��الت وجًه��ا لوج��ه م��ع عينة 
ع�سوائية م��ن االأ�سخا�س البالغ��ني بلغ عددها 
120 موقع��ًا �سكني��ًا  ��ا وذل��ك يف  1200�سخ�سً

وكانت ن�سبة اخلطاأ 3%.
اأظهرت نتائج ال�ستطالع الراأي العام يف ال�سفة 
الغربي��ة املحتل��ة وقط��اع غ��زة اأن االأغلبي��ة 
م��ن الفل�سطيني��ني يري��دون ا�ستقال��ة الرئي�س 

حممود عبا���س ويرف�سون اإج��راءات ال�سلطة، 
املتمثل��ة باخل�سم من روات��ب موظفيها يف غزة، 
والتوق��ف ع��ن دف��ع تكالي��ف الكهرب��اء الت��ي 

تو�سلها اإ�سرائيل للقطاع.
ودل��ت نتائ��ج اال�ستط��الع ال��ذي اأج��راه املركز 
وامل�سحي��ة  ال�سيا�سي��ة  للبح��وث  الفل�سطين��ي 
اهلل  رام  ومق��ره  ال�سقاق��ي  خلي��ل  برئا�س��ة 
وممول من اخلارجي��ة االأمريكية و�سدر، اليوم 
اخلمي���س، اأن %84 يعار�س��ون توقف ال�سلطة 
ع��ن دف��ع ثم��ن الكهرب��اء للقط��اع؛ فيم��ا يوؤيد 

ذلك.  10%
%88 يعار�س��ون خط��وة ال�سلط��ة  واأظه��ر اأن 
باخل�سم من رواتب موظفيها يف القطاع؛ كما اأن 
%40 يقولون اإن هذه اخلطوة اتخذت بدافع 
خل��ق �سغ��وط اقت�سادي��ة عل��ى �س��كان القطاع 
لدفعه��م لرف���س حك��م حما���س؛ فيم��ا يق��ول 
اأن ذل��ك الإجبارها على قبول �سروطها   37%

للم�ساحلة.
واأ�س��ارت النتائ��ج الت��ي ج��اءت بع��د ا�ستط��الع 
يف الف��رتة م��ا ب��ني 29 يونيو1- يولي��و 2017 
اإىل اأن الغالبي��ة ال�ساحق��ة )%91( تعار���س 
التوق��ف ع��ن دف��ع خم�س�س��ات االأ�س��رى رغ��م 
اأن ن�س��ف اجلمه��ور تقريًب��ا يعتق��د اأن ال�سلطة 
�سرت�س��خ لل�سغ��وط اخلارجي��ة وتوق��ف ه��ذه 

املخ�س�سات.
ويو�سح اال�ستطالع اأن %50 يقولون اإن ت�سكيل 
اإدارة م�سرتكة لقطاع غزة بني حما�س والنائب 
م�حم��د دح��الن، "فيما لو كان��ت التقارير حول 
ذل��ك �سحيح��ة"، �سي��وؤدي النف�س��ال كامل بني 
ال�سفة الغربية وقطاع غزة؛ فيما تقول ن�سبة 
%38 اأنه��ا ال تتوق��ع اأن يوؤدي ذلك النف�سال 

كامل.
ويب��ني اأن ن�سب��ة %48 �س��د اتف��اق كه��ذا بني 

حما���س ودح��الن؛ بينم��ا ق��ال %40، اأنهم مع 
اتف��اق كهذا؛ ولفت املركز اإىل اأن ن�سبة التاأييد 
يف قط��اع غزة بلغ��ت %61 مقابل %29 فقط 

يف ال�سفة.
م��ن   61% ن�سب��ة  اأن  اال�ستط��الع  وك�س��ف 
امل�ستطلعة اآراوؤهم غري را�سني عن اأداء حكومة 
الوف��اق؛ فيما يقول %26 اإنه��ا را�سية. وتبلغ 
ن�سبة عدم الر�سا %73 يف قطاع غزة و56% 

يف ال�سفة.
كم��ا بلغ��ت ن�سبة م��ن يري��د ا�ستقال��ة الرئي�س 
حمم��ود عبا���س %62. تبل��غ ن�سب��ة املطالب��ة 

غزة. قطاع  يف  و75%  ال�سفة  يف   55%
م��ن   74% يوؤي��د  الت�سوي��ة،  عملي��ة  وح��ول 
م��ن  للمزي��د  االن�سم��ام  اآراوؤه��م  امل�ستطلع��ة 
املنظم��ات الدولية يف ظ��ل توق��ف املفاو�سات، 
�سعبي��ة،  ملقاوم��ة  اللج��وء  يوؤي��دون  و54% 
و%39 يوؤيدون العودة النتفا�سة م�سلحة، كما 

اأن %44 يوؤيدون حل ال�سلطة الفل�سطينية.
وح��ول االأزم��ة اخلليجية، يقف ثلث��ا اجلمهور 
%67 �سد اخلطوات التي اتخذتها ال�سعودية 
وم�سر واالإمارات �س��د قطر؛ فيما يقول 12% 

فقط اأنها معها.
يعتق��دون   80% اأن  اال�ستط��الع  اأو�س��ح  كم��ا 
ب��اأن الع��امل العرب��ي الي��وم م�سغ��ول بهموم��ه 
و�سراعات��ه، وفل�سطني لي�س��ت ق�سيته االأوىل، 
لكن %18 يقولون باأن فل�سطني ال تزال ق�سية 

العرب االأوىل.
يقول��ون   68% ن�سب��ة  اأن  اال�ستط��الع  واأف��اد 
م��ع  �سن��ي  عرب��ي  حتال��ف  الي��وم  هن��اك  اإن 
اإ�سرائي��ل �سد اإي��ران رغم ا�ستم��رار االحتالل 
االإ�سرائيل��ي، فيم��ا تق��ول ن�سبة م��ن %21 اأن 
العامل العربي لن يتحالف مع "اإ�سرائيل" حتى 
تنهي احتاللها وت�سمح بقيام دولة فل�سطينية.

استطالع: 62 % من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس
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وبح�سب املنظمة فاإن ال��دول املوؤيدة هي اذربيجان، اندوني�سيا، 
لبن��ان، تون�س، كازاخ�ست��ان ، الكويت ، تركيا ، فيتنام ، زمبابوي 

، كوبا.
اأم��ا املعار�سة فه��ي الفلب��ني، جامي��كا، بوركينا فا�س��و واملمتنعة 
ه��ي انغ��وال ، كرواتي��ا ، فلندا ، ب��ريو ، بولندا ، برتغ��ال ، كوريا، 

تنزانيا.
بيان��ات  بت�س��در  االحت��الل  حكوم��ة  يف  امل�سوؤول��ون  وب��داأ 
وت�سريح��ات لالإعالم �س��د ق��رار اليون�سكو، مهددي��ن باإغالقها 

ووقف الدعم املايل الذي تتلقها.

ردود فعل
وزي��ر جي�س االحتالل اأفغدور ليرمان قال، اإن قرار اليوني�سكو 
اأثبت اأن توجه ال�سلطة الفل�سطينية لي�س نحو ال�سالم اإمنا نحو 

التحري�س وت�سويه �سمعة “اإ�سرائيل”، على حد تعبريه،
واأ�ساف��ت، “ه��ذه املنظم��ة منح��ازة �سيا�سي��ًا و�سائن��ة ومعادية 
لل�سامي��ة”، مه��ددا بالتع��اون مع اأمري��كا وفر���س عقوبات على 

اليون�سكو بوقف الدعم املادي عنها.
فيم��ا �سرح��ت وزارة اخلارجي��ة اال�سرائيلي��ة اأن ق��رار اإدراج 
مدين��ة اخلليل على الئحة ال��رتاث العاملي ي�سكل “و�سمة عار” 

لالأمم املتحدة، معترة اأنه ينكر التاريخ اليهودي للمدينة.
وكت��ب الناطق با�سم اخلارجية اال�سرائيلي��ة ايانويل نح�سون 

يف تغري��دة بعي��د الت�سوي��ت ان ق��رار اليون�سك��و ح��ول اخلليل 
“و�سم��ة ع��ار، ه��ذه املنظمة التي ال اهمية له��ا تروج للتاريخ 

الزائف، عار على اليون�سكو”.
فيم��ا قال��ت الوزي��رة االإ�سرائيلي��ة ايلي��ت �ساكي��د اأن الق��رار 
“و�سمة عار اأخرى على املنظمة الدولية وعلى كل الدول التي 
�سوت��ت ل�ساحله��ا”. وادع��ت اأن “احل��رم االإبراهيم��ي واخلليل 
لي�س��وا جم��رد مواقع تراثي��ة يهودية، ب��ل اأي�سا مواق��ع يلكها 
�سع��ب “ا�سرائيل”، ه��ي حق تاريخي وحي��ازي وقانوين اأي�سا”، 
عل��ى ح��د قوله��ا، متعه��دة بالعمل عل��ى ه��ذه املواق��ع االأثرية 

باعتباره “اإ�سرائيلية”.

تنفيذ القرار
ب��دوره؛ رّح��ب رئي���س موؤ�س�س��ة القد���س الدولي��ة يف فل�سط��ني 
الدكت��ور اأحم��د اأب��و حلبية، بق��رار : "بل��دة القد���س القدية 
واأ�سواره��ا" ال��ذي تبنته جلنة ال��رتاث العامل��ي التابعة ملنظمة 
"اليون�سك��و"، وال��ذي ين���س على عدم �سرعي��ة التغريات التي  
اأحدثته��ا �سلط��ات االحت��الل "االإ�سرائيل��ي" يف بل��دة القد���س 

القدية وحميطها بعد احتالل القد�س عام 1967.

 واعت��ر اأب��و حلبي��ة الق��رار جمي��ع االإج��راءات الت��ي حدثت 
باطل��ة والغي��ة واأن �سلطات االحت��الل "االإ�سرائيلي"، مطالبة 

باإلغائها وبالرتاجع عنه��ا. ودعا املنظمات الدولية وعلى راأ�سها 
"اليون�سك��و" مبتابع��ة تنفيذ بنود هذا الق��رار والزام �سلطات 

االحتالل بها وبباقي القرارات الدولية يف هذا ال�ساأن.
و طالب القرار �سلطات االحتالل بالوقف الفوري جلميع اأعمال 
احلفري��ات باعتباره��ا تدخ��الت �سارخ��ة �س��د ت��راث القد���س 
واالأماك��ن املقد�سة وباإعادة االآث��ار امل�سروقة وبتوثيق وا�سح ملا 
متت اإزالت��ه اأو تزوير تاريخه من اآثار يف بلدة القد�س القدية 

وحميطها.
واأدان اقتحامات امل�ستوطنون اليهود وقوات االحتالل للم�سجد 
االأق�س��ى باعتب��اره مكان عبادة للم�سلمني فق��ط واأن اإدارته من 

حق االأوقاف االإ�سالمية االأردنية.
يذك��ر اأن املجل���س التنفي��ذي لليون�سك��و ل��ه 7 ق��رارات �سابق��ة 
للجن��ة الرتاث العامل��ي، وجميعها تن�س عل��ى اأن تعريف الو�سع 
التاريخ��ي القائ��م يف القد���س ه��و م��ا كان علي��ه ت��راث املدينة 
املقد�س��ة قبل احتالل القد�س ع��ام 1967، وجتتمع االآن جلنة 
ال��رتاث العامل��ي التابعة ملنظمة االأمم املتح��دة للرتبية والعلوم 
والثقاف��ة "اليون�سك��و" يف دورتها احلادي��ة واالأربعني، مبدينة 

كراكوف يف بولندا، بني يومي 2 و12 يوليو/متوز.
وي�سم��ل جدول اأعمالها اإع��ادة الت�سويت على قرار �سابق قّدمه 
االأردن ب�س��اأن القد���س حت��ت عن��وان "بل��دة القد���س القدي��ة 

واأ�سوارها".

بشأن القدس

االنتصار الفلسطيني باليونسكو.. 
إزالة للغطاء القانوني  عن مزاعم االحتالل

غزة- الراأي- عبد اهلل كر�سوع
اأث��ار ق��رار اليون�سك��و اجلدي��د ال��ذي ت�سم��ن 
اإدراج مدين��ة اخلليل واحل��رم االإبراهيمي يف 
قائمة ال��رتاث العاملي امله��دد باخلطر، غ�سب 

امل�سوؤولني االإ�سرائيليني.
 جلن��ة ال��رتاث التابع��ة ملنظم��ة اليون�سك��و، 

اأ�س��درت خ��الل اجتماعه��ا مبدين��ة كرك��وف 
�سي��ادة  ال  اأن  يوؤك��د  ق��رارا  بولن��د،ا  جن��وب 

ا�سرائيلية على القد�س.
واأدان��ت املنظمة اعمال احلف��ر التي تقوم بها 
دائ��رة االث��ار اال�سرائيلي��ة مبدين��ة القد�س 
اال�سرائيلي��ة،  لالدع��اءات  ووفق��ا  املحتل��ة. 

خفف��ت ال��دول العربي��ة والفل�سطيني��ني م��ن 
به��دف تبني��ه  الت��ي �ساغت��ه  الق��رار  لهج��ة 
باالإجم��اع، لكن ال�سغوط اال�سرائيلية اف�سلت 
10 دول الق��رار  حماول��ة االجم��اع، واأي��دت 
الفل�سطيني، يف حني عار�سته 3 دول وامتنعت 

الت�سويت. عن   8
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غزة- الراأي
قالت م�سادر عرية اإن حالة من القلق 
تنتاب االأو�س��اط الع�سكرية واالأمنية 
يف دول��ة االحت��الل وذلك بع��د تكرار 
�سق��وط الطائ��رات بدون طي��ار داخل 

قطاع غزة �سمن مهام ع�سكرية.
ب��دون  الطائ��رات  �سق��وط  ظاه��رة 
طي��ار تث��ري القل��ق ل��دى االإ�سرائيليني 
وذلك لكرته��ا خالل الفرتة االأخرية، 
ل��دى  ت�س��اوؤالت  يط��رح  ال��ذي  االم��ر 
قي��ادة االحت��الل ه��ل ل��دى املقاوم��ة 
م��ن التقني��ة ما يكن��ه اأن ي�سقط هذه 
الطائ��رات؟ ه��ل املقاوم��ة تعم��ل على 
وت�ستخدمه��ا  ب�سم��ت  التقني��ة  ه��ذه 
م��ا ب��ني الفين��ة واالأخ��رى ك��ي ال يتم 

اكت�سافها من قبل العدو؟
وكان��ت م�س��ادر عرية زعم��ت موؤخرًا 
اأن طائ��رة ب��دون طي��ار �سقط��ت قرب 
مدين��ة خانيون���س و�س��ط قط��اع غزة 
يف مناط��ق يطل��ق عليها ا�س��م "مناطق 

اأعداء".
ل��دى  زادت  ال�سابق��ة  الت�س��اوؤالت 
الع��دو االإ�سرائيل��ي ب�س��كل اأ�سا�س��ي يف 
ظ��ل ازدي��اد ت�ساق��ط تل��ك الطائرات 
حي��ث يعل��ل اجلي�س �سقوطه��ا الأ�سباب 
تقني��ة او ي�سم��ت دون اأن يعل��ق عل��ى 
يف  كان��ت  اأنه��ا  يذك��ر  لكن��ه  اخل��ر، 

مه��ام خم�س�س��ة للتج�س���س والتق��اط 
املعلوم��ات احل�سا�س��ة ع��ن املقاوم��ة يف 

غزة وهذا االأمر مل يعد مقنعًا.
املخ��اوف االإ�سرائيلي��ة ترتك��ز يف كون 

تلك الطائ��رات اأ�سبحت ت�سقط خالل 
تنفيذ عمليات خا�سة و�سرية للجي�س، 
وق��د تك��رر هذا ع��دة م��رات خ�سو�سا 
فوق املناط��ق احلدودية لقط��اع غزة، 

والطائ��رة االأخ��رية حتطم��ت داخ��ل 
القط��اع خ��الل تنفيذ اجلي���س عملية 
�سري��ة حي��ث كان��ت الطائ��رة جتم��ع 
جي���س  يف  غ��زة  لوح��دة  املعلوم��ات 

حتطم��ت  اأن  ح�س��ل  كم��ا  االحت��الل، 
طائ��رة اأخ��رى م��ن نف�س الن��وع خالل 
تنفيذه��ا طلع��ة جلمع املعلوم��ات فوق 
مدين��ة بي��ت حل��م بال�سف��ة الغربي��ة 

االأ�سبوع املا�سي.
وذك��رت ال�سحيفة اأن حرك��ة حما�س 
�سارع��ت اإىل االإع��الن ع��ن ا�ستيالئه��ا 
اإ�سرائيلي��ة  ا�ستط��الع  طائ��رة  عل��ى 
حتطم��ت داخ��ل ح��دود قط��اع غ��زة 
دف��ع  ال��ذي  االأم��ر  املا�سي��ة،  الليل��ة 
جي�س االحت��الل للم�سارع��ة لالإعالن 
باأن خلال فني��ا اأ�ساب حمرك الطائرة 
اأي��ة  يوج��د  وال  بتحطمه��ا  ت�سب��ب 
خط��ورة م��ن ت�س��رب معلوم��ات اأمني��ة 

حلركة حما�س، على حد زعمه.
لك��ن االأهم ل��دى االحتالل ه��و خوفه 
م��ن ت�س��رب التقني��ة الت��ي تعم��ل به��ا 
هذه الطائ��رة للمقاومة يف قطاع غزة 
واإمكاني��ة اال�ستف��ادة منه��ا يف تطوير 
قدراته��ا يف جم��ال الطائ��رات امل�سرية 
عن بع��د، اأو التمكن م��ن ت�سنيع مناذج 
حملية منها مبا ي�سكل تهديدًا حقيقيًا 
لقوات اجلي�س عل��ى حدود قطاع غزة 
او خ��الل اأي مواجه��ة مقبل��ة، حي��ث 
يكنه��ا اأن تخ��دع ق��وات اجلي���س على 
اعتب��ار اأنها م�سابهة لتلك التي متتلكها 

القوات االإ�سرائيلية.

غزة- الراأي
اعت��رت وزارة الثقاف��ة الفل�سطيني��ة 
املتح��دة  االأمم  منظم��ة  ق��رار  اأن 
للرتبي��ة والتعليم والثقافة "يون�سكو" 
ب�س��اأن ت�سجيل مدينة اخلليل، واحلرم 
الغربي��ة  ال�سف��ة  يف  االبراهيم��ي 
املحتلة، كموقع اأثري فل�سطيني عاملي، 
تاأكي��دًا عل��ى الهوي��ة العربي��ة الأر�س 
الت��ي  فل�سط��ني، واحل�س��ارة العريق��ة 

ن�ساأت عليها عر القرون املتعاقبة.
وكانت جلنة الرتاث التابعة لليون�سكو 
�سوت��ت ظه��ر اجلمع��ة، �سم��ن دورتها 
ال��� 41 املنعق��دة يف بولن��دا على قرار 
ب�ساأن اإدراج املدينة القدية باخلليل، 
الئح��ة  �سم��ن  االبراهيم��ي  واحل��رم 

الرتاث العاملي املهدد باخلطر.
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان له��ا: "للمرة 
الثانية خ��الل اأقل من اأ�سب��وع تنت�سر 
منظم��ة اليون�سكو للح��ق الفل�سطيني، 
وتوؤك��د على زي��ف امل�س��روع ال�سهيوين 
على اأر�س فل�سطني"، موؤكدة اأن القرار 
يثل اعرتاف��ًا اأمميًا تاريخي��ًا بحقوق 
ال�سع��ب الفل�سطين��ي، ودح�س��ًا لكاف��ة 
االإ�سرائيلي��ة  وامل�ساع��ي  املح��اوالت 
وتهوي��د  وتزوي��ر  ل�سرق��ة  املمنهج��ة 

الإيج��اد  احلي��ة  التاري��خ  �سواه��د 
موط��ئ ق��دم له��ا عل��ى اأر���س فل�سطني 

التاريخية.
و�س��ّددت على �سرورة ا�ستثمار قرارات 
اليون�سك��و لتوف��ري احلماي��ة الدولي��ة 
واأن  الفل�سطين��ي،  الوطن��ي  لل��رتاث 

تتحمل املنظمات الدولي��ة م�سوؤوليتها 
االحت��الل  خمطط��ات  الإيق��اف 
واعتداءات��ه امل�ستم��رة عل��ى مكون��ات 
الرتاث الفل�سطيني يف ال�سفة الغربية 
وقط��اع غزة والهادف��ة لطم�س الهوية 

الوطنية الفل�سطينية.

ودعت ال��وزارة كافة القوى واملنظمات 
وال�سعبي��ة  الر�سمي��ة  الفل�سطيني��ة 
ل�س��رورة توحي��د جهوده��ا وتوجيهها 
الت��ي  التهوي��د  ل�سيا�س��ات  للت�س��دي 
بح��ق  االحت��الل  �سلط��ات  متار�سه��ا 
االأر���س واملقد�س��ات وال��رتاث الوطني 

الفل�سطيني.
وتعت��ر مدين��ة اخللي��ل واح��دة م��ن 
اأقدم م��دن العامل، ويتد تاريخها اإىل 
اأك��ر م��ن 6000 ع��ام، بناه��ا الع��رب 
الكنعانيون واأطلقوا عليها ا�سم )قرية 
اهلل  بنب��ي  املدين��ة  ارتبط��ت  اأرب��ع(، 
اإبراهيم عليه ال�سالم حيث �سكنها بعد 

هجرته من مدينة اأور ال�سومرية.
اأه��م  م��ن  االإبراهيم��ّي  احل��رم  ويُع��د 
املع��امل احل�ساري��ة املمي��زة للمدين��ة، 
وال��ذي منحه��ا مكانة ممي��زة، وجعلها 
�سياحي��ًا  وم��زارًا  دينّي��ًا،  مق�س��دًا 
ت�س��م  واالأجان��ب،  الع��رب  ال��ة  للرحَّ
املدين��ة العديد من االأماك��ن االأثرية 
التاريخي��ة والت��ي متث��ل �ساه��دًا على 
ة املدين��ة وتعدديته��ا الثقافيَّة  حيويَّ

على مر الع�سور.
ي�س��ار اإىل اأن اليون�سكو تبنت االأربعاء 
املا�س��ي م�س��روع ق��رار "بل��دة القد���س 
ين���س  وال��ذي  واأ�سواره��ا"،  القدي��ة 
عل��ى اعتب��ار مدينة القد���س خا�سعة 
لالحتالل اال�سرائيل��ي، ويدين اأعمال 
احلف��ر الت��ي تق��وم به��ا دائ��رة االآثار 
املحتل��ة،  القد���س  يف  االإ�سرائيلي��ة 

وحميط امل�سجد االأق�سى

تقارير

06
باعتبارها موقع أثري

الثقافة: قرار "اليونسكو" بشأن الخليل يؤكد 
على الهوية  العربية ألرض فلسطين

عشرات من الطائرات بدون طيار بيد المقاومة .. هل تسربت التقنية؟
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تقرير

07

أيدي خفية
باإدخ��ال  امل�سري��ة  ال�سلط��ات  اإي��ذان  وم��ع 
ال�ساحن��ات املحملة بالوق��ود امل�سري، والذي 
الق��ى ترحيبًا وا�سعًا من قب��ل اأطياف ال�سعب 
الفل�سطين��ي والذي علق اآمال انفراج االأزمات 
عم��ا قري��ب م��ع انفت��اح العالق��ات امل�سري��ة 
الفل�سطيني��ة، اإال اأن اأح��داث �سين��اء باغت��ت 
فرح��ة الفل�سطيني��ني باإغ��الق املع��ر ووقف 

اإدخال الوقود.
اأب��و  اأم��ني  االقت�س��ادي  ال�س��اأن  يف  املخت���س 
عي�س��ة ي�س��ري اإىل اأن االإرها�س��ات والدالئ��ل 
عل��ى االأر�س توؤك��د على وج��ود توجه جدي 
ل��دى احلكوم��ة امل�سري��ة نحو االنفت��اح على 
ع��ر  ب��داأ  التوج��ه  ذل��ك  واأن  غ��زة،  قط��اع 
التوا�سل م��ع قطاعات جمتمعية واقت�سادية 
واعالمية و�س��واًل اإىل االنفتاح املبا�سر الذي 
ق��د يتاأخ��ر بع���س ال�س��يء نظ��رًا الرتباطات 

دولية مع م�سر تخ�سى هذا االنفتاح.
اإال اأن اأب��و عي�س��ة اأ�سار اإىل االأي��دي اخلفية 
الت��ي بدوره��ا يك��ن اأن حتط��م كل اجله��ود 
وتطور العالقات الت��ي تطورت بني اجلانبني، 
مم��ا ق��د يوق��ع غ��زة يف الهاوي��ة ب��ني تخل��ي 
اجله��ات  موؤام��رات  وب��ني  امل�سري��ة  اجله��ات 

اخلارجية لك�سر عنقها.

خ��الل  م�س��ر  ت�ستن��د  اأن  املخت���س  ويرج��ح 
ترميمه��ا للعالق��ة م��ع قطاع غ��زة على ثالث 
"املرحل��ة  عليه��ا  ويطل��ق  االأوىل  مراح��ل، 
رف��ح  مع��ر  فت��ح  يك��ون  التمهيدي��ة" وفيه��ا 
احلدودي" احلدث االأبرز يتم خالله ال�سماح 
وف��ود  زي��ارة  م��ع  بالتنق��ل  القط��اع  ل�س��كان 
م�سري��ة وعربي��ة للقط��اع ي�س��اف اإىل ذل��ك 
ال�سم��اح باإدخ��ال كمي��ات حمدودة م��ن �سلعة 

االإ�سمنت للقطاع اخلا�س.
"االنط��الق" وتت�س��م  الثاني��ة  املرحل��ة  اأم��ا 
لقط��اع  املباع��ة  الكهرب��اء  كمي��ات  بزي��ادة 
اأزم��ة  اإط��ار م�ساعدت��ه يف تخط��ي  غ��زة يف 
التي��ار الكهربائ��ي الت��ي تع�سف ب��ه منذ عام 
2007، واع��ادة النظ��ر يف اتفاقي��ة املعابر 
الت��ي وقع��ت بني ال�سلط��ة واجلان��ب امل�سري، 
واإن�ساء غرفة جتارية م�سرتكة بني امل�سريني 

والفل�سطينيني، ح�سب اأبو عي�سة.
فيم��ا تركز املرحلة االأخ��رية" التنمية" على 
تبادل اال�ستثمارات بني البلدين، وهذا يف�سح 
املج��ال للم�ستثمر الفل�سطين��ي اأكر من غريه 
لال�ستثم��ار داخل م�س��ر التي تواج��ه ظروفًا 
اأن  وذل��ك  م�سطرب��ة،  ونقدي��ة  اقت�سادي��ة 
امل�ستثمر الفل�سطيني خا�س تلك التجربة يف 
قط��اع غزة الذي فر�س علي��ه 10 �سنوات من 
احل�س��ار ومتكن م��ن توزيع عن�س��ر املخاطرة، 

وجن��ح يف اال�ستثم��ار بع��دة قطاع��ات يف ظل 
ال�سعوبات والعراقيل. يقول اأبو عي�سة.

تشديد أمني
رئي���س قطاع ال�سوؤون االأمني��ة يف غزة اللواء 
توفي��ق اأب��و نعي��م ق��ال اإن االأجه��زة االأمنية 
�سددت من اإجراءاتها على احلدود اجلنوبية 
االأح��داث  اأعق��اب  م��ع جمهوري��ة م�س��ر، يف 

االأمنية يف �سيناء.
واأ�س��اف اأبو نعيم يف ت�سريح �سحفي �سدر عن 
وزارة الداخلية يف غزة "منذ اللحظة االأوىل 
للهجم��ات التي ا�ستهدفت اجلي�س امل�سري يوم 
االأمني��ة  االإج��راءات  اجلمع��ة، مت ت�سدي��د 
عل��ى احلدود بهدف من��ع اأي عمليات ت�سلل اأو 

تهريب مطلوبني".
واأو�س��ح اأن ذل��ك ج��اء عق��ب اجتم��اع اأمن��ي 
عق��ده مع قادة االأجهزة االأمنية والع�سكرية 

على احلدود اجلنوبية م�ساء اليوم.
ولف��ت اإىل رف��ع حال��ة التاأهب لق��وات االأمن 
الوطن��ي على طول احلدود، موؤكًدا اأن وزارته 
لن ت�سمح ب��اأي اخرتاق للحال��ة االأمنية على 

احلدود.
فيما اعترت حركة حما�س ت�سريحات وزير 
امل�س��ري ح��ول مزاع��م م�سارك��ة  الداخلي��ة 

عنا�سره��ا يف اأحداث �سين��اء، حماولة خللط 
االأمور وترير عملية خنق غزة.

وق��د ا�ستهج��ن الدكت��ور �سام��ي اأب��و زه��ري، 
الناطق با�سم "حما���س"؛ يف ت�سريح �سحفي، 
ه��ذه  نافي��ًا  امل�س��ري،  الوزي��ر  ت�سريح��ات 
االدعاءات، وقال:"هذه االدعاءات حماولة 
خلل��ط االأم��ور وتري��ر عملي��ة خن��ق غ��زة 
الت��ي متار���س م��ن خالل اإغ��الق املع��ر ب�سكل 
�سبه كام��ل والتدمري الوا�س��ع لالأنفاق وهو ما 

يت�سبب يف كارثة اإن�سانية حقيقة".
وع��د اأبو زهري الهج��وم على اجلي�س امل�سري 
"عم��اًل اإرهابًيا جباًنا   ال ي�ستهدف اأمن م�سر 
وا�ستقراره��ا فح�سب، بل اأم��ن االأمة العربية 

جمعاء وا�ستقرارها".
كم��ا نف��ت احلرك��ة ادع��اءات الوزي��ر ح��ول 
وج��ود حمم��ود ع��زت يف غ��زة وه��و ادع��اء 
ثب��ت بطالن��ه بعد اعتق��ال د. اأ�سام��ة يا�سني 
يف القاه��رة بع��د اأن زعم��ت امل�س��ادر امل�سرية 
وج��وده م��ع حممود ع��زت يف غ��زة لالإ�سراف 

على مركز تدريب.
اجلدي��ر بذك��ره اأن��ه قت��ل ي��وم اجلمع��ة 23 
جندًي��ا م�سرًي��ا واأ�سي��ب اآخ��رون يف هجمات 
امل�سري��ة  رف��ح  مدين��ة  يف  الدول��ة  لتنظي��م 
ب�سم��ال �سين��اء، فيما اأعل��ن اجلي���س امل�سري 

قتل 40 مهاجًما.

أحداث سيناء .. تحاول دس أمن القطاع بالهاوية

غزة- خا�س الراأي - اآالء النمر
اأعماقه��ا  اأنفا�س��ا جدي��دة م��ن  اأن ت�سح��ب  م��ا 
لتنه���س، حت��ى يعي��د اخلارج��ني ع��ن ال�س��ف 
الط��رق عل��ى راأ�سه��ا جم��ددًا ب��كل ما اأوت��وا من 
قوة، للمراهنة على ك�سره��ا واإبقائها يف دائرة 
الر�س��وخ واال�سته��داف، حت��اول ه��ي النهو���س 
ويعي��دون ه��م املح��اوالت تك��رارا لتبق��ى قي��د 
ح�ساره��ا، تل��ك ه��ي احلكاي��ة باخت�س��ار الت��ي 

يخطها قطاع غزة ب�سموده.
امل�سري��ة  اللق��اءات  حُلم��ة  ع��ادت  اأن  م��ا 
الفل�سطينية بعد انقطاعها لفرتة لي�ست قليلة، 
حت��ى عادت معه��ا اأفع��ال التخريب الت��ي تغلق 
احلي��اة  �سري��ان  وتوق��ف  واحل��دود،  املناف���س 
املغ��ذي احلي��اة بال�س��والر ومواد البن��اء واملواد 

التجارية واخلام الالزمة للقطاع.
ال��ذي يح�سل من ممار�س��ات واأحداث مفتعلة ما 
ه��ي اإال اإح��دى املراح��ل املتكامل��ة الت��ي ُت�سوى 
وحت��اك يف و�سح النهار �سد قطاع غزة، الإكمال 

خنقه وتاأكيد اتهامه باالإرهاب.



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 16 شوال  1438هـ  / 10 يوليو - تموز  2016م
Monday - 10 July 2016 

أخبار

08

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
قري��ة عربي��ة تبع��د م�ساف��ة 23 ك��م اإىل اجلن��وب الغربي 
م��ن مدينة القد���س، وتربطها طريق معظمه��ا معبد مبدينة 
القد�س، ومتر طريق بيت جرين– القد�س الرئي�سة املعبدة 
عل��ى بع��د 3 ك��م اإىل اجلنوب منه��ا، وتربطه��ا طريق ممهدة 
فرعي��ة بتل��ك الطري��ق الرئي�س��ة، وتربطه��ا ط��رق فرعية 
ممه��دة اأي�سًا بقرى �سفل��ى وعالر وكفر�سوم وراأ���س اأبو عمار 

ودير اأبان ودير )دار( ال�سيخ ودير الهوا.

ن�س��اأت قري��ة بيت عط��اب فوق اأح��د جبال القد���س، وكانت 
معروف��ة با�سمها احلايل يف الع�س��ور الو�سطى، وترتفع 650 
م عن �سطح البحر، وترتفع االأر�س اإىل ال�سرق منها مبا�سرة 
وتتج��اوز 700م عن �سطح البحر، وتنح��در اأر�سها تدريجيًا 
نح��و الغ��رب حي��ث يج��ري وادي املغ��ارة متجهًا نح��و الغرب 

لريفد وادي �سليح. 
وحتي��ط بالقري��ة ينابيع مياه قريبة ي�ستفي��د ال�سكان منها 
الأغرا���س ال�س��رب وري مزارعهم، لكن جتم��ع مياه العيون يف 

كان  �سغ��رية  م�ستنقع��ات 
من اأ�سب��اب تكاثر احل�سرات 

وتف�سي بع�س االأمرا�س.
بني��ت معظ��م بي��وت القرية م��ن احلجر 
اجل��زء  يف  خمططه��ا  واتخ��ذ  والل��ن، 
الق��دمي منه��ا �س��كاًل دائري��ًا، لك��ن منوها 
العمراين جهة اجلن��وب الغربي مبحاذاة 

الطري��ق املوؤدية اإىل قرية �سفلى املجاورة 
جعل خمططها يتخ��ذ �سكاًل قو�سيًا، وبلغت 

م�ساحتها 14 دومنًا يف عام 1945. 
املراف��ق  اإىل  تفتق��ر  عط��اب  بي��ت  وكان��ت 

واخلدمات العامة، وهي موقع اأثري يحتوي 
على بقايا ح�سن ق��دمي، وت�سرب القرية من 

مي��اه ثالث��ة ينابي��ع هي ع��ني املاج��ور وعني 
اخلناجري وعني الركة.

بي��ت  اأرا�س��ي  م�ساح��ة  تبل��غ 
عط��اب 8.757 دومن��ًا ال يلك 
اليه��ود منه��ا �سيئ��ًا، وكان �سكان 

بي��ت عطاب يتلك��ون اإىل جانب 
اأرا�س��ي قريته��م اأرا�س��ي وا�سعة 

يف املنطق��ة ال�سهلي��ة ال�ساحلي��ة، 
ت�ستغل يف زراعة احلبوب، يف حني ا�ستثمروا اأرا�سي قريتهم 
والفواك��ه  والعن��ب  الزيت��ون  واأ�سج��ار  زراع��ة احلب��وب  يف 
االأخ��رى، واعتن��وا برتبي��ة املوا�س��ي، وكان��ت يف اأرا�سيه��م 
غاب��ة حرجية وا�سعة للحكومة، وتعتمد الزراعة على مياه 

االأمطار والينابيع.
كان ع��دد �س��كان بيت عطاب عام 1922 نح��و 504 ن�سمات، 
يقيم��ون  كان��وا  ن�سم��ات   606 اإىل   1931 ع��ام  يف  وازداد 
يف 187 دومن��ًا، وق��در عدده��م يف ع��ام 1945 بنح��و 540 
ن�سمة، وخالل حرب 1948 ا�ستوىل اليهود على بيت عطاب 
وط��ردوا �سكانه��ا الع��رب منه��ا، ودم��روا بيوته��ا ث��م اأقاموا 
“ن���س ه��ارمي”  م�ستعم��رة برجي��ورا �سرقيه��ا، وم�ستعم��رة 

�سماليها.

بيت عطاب قضاء القدس

غزة- الراأي
اأكد وكيل وزارة العدل امل�ست�سار د. 
حممد النح��ال، اأن الوزارة �ستقوم 
خ��الل الف��رتة القادم��ة باالنتهاء 
م��ن اإع��داد م�س��روع قان��ون ُكّت��اب 
العدل والذي ينظ��م عملهم ب�سكل 
كام��ل، وذل��ك عو�س��ًا ع��ن قان��ون 
كتاب الع��دل املوؤقت �ساري املفعول 

منذ عهد الدولة العثمانية.
جاء ذل��ك، خالل لقاء امل�ست�سار د. 
النح��ال، مع ُكّتاب الع��دل ونوابهم 
العامل��ني عل��ى م�ست��وى حمافظات 
قط��اع غزة، وذل��ك يف مقر الوزارة 
�سب��ل  مناق�س��ة  اأج��ل  م��ن  بغ��زة 
واال�ستم��اع  بعمله��م  االرتق��اء 
تق��دمي  عل��ى  والعم��ل  مل�ساكله��م 

احللول املنا�سبة.
وح�سر النقا�س، مدير عام ال�سوؤون 
القانوني��ة اأ. جواد قنديل، ومدير 
ع��ام الرقاب��ة الداخلي��ة اأ. ح�سن 

مرجت��ى، ومدي��ر ع��ام التخطي��ط 
والتطوير اأ. حممد العامودي.

ثق��ل  ع��ن  النح��ال  د.  وحت��دث 
االأمان��ة امللق��اة عل��ى عات��ق ُكتاب 
الع��دل، وخطورة امل�ستن��دات التي 
يت��م التعامل معها، م�س��ريًا اإىل اأنه 
�سيق��وم بزي��ارة ميداني��ة ملتابع��ة 
�س��ري العمل يف دوائ��ر كتبة العدل 
عل��ى  واالإط��الع  املحافظ��ات  يف 

عملهم ب�سورة مبا�سرة.
م��ن ناحي��ة اأخ��رى، حت��دث ُكتاب 
العدل عن امل�س��اكل التي تواجههم 
االإمكاني��ات  ظ��ل  يف  العم��ل  يف 
واحتياجاته��م  الب�سري��ة 

اللوج�ستية.
واأكد  د. النحال، اأنه �سيتم تطوير 
منظوم��ة العمل ل��دي دوائر كتاب 
االإ�سكالي��ات  كاف��ة  وح��ل  الع��دل 
الت��ي تع��رتي عمله��م عل��ى وج��ه 

ال�سرعة.

"العدل" تشرف على االنتهاء من إعداد مشروع قانون ُكّتاب العدل
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غزة- الراأي
ح��ذرت �سلطة جودة البيئة م��ن تفاقم الو�سع 
البيئ��ي يف قطاع غ��زة نتيجة ا�ستم��رار انقطاع 

التيار الكهربائي لفرتات طويلة.
وق��ال مدير عام االإدارة العامة حلماية البيئة 
يف �سلطة جودة البيئة بهاء الدين االأغا، خالل 
لقاء مع م�س��وؤول الذي ينظمه املكتب االإعالمي 
احلكوم��ي، الي��وم االأح��د: "اإن الو�س��ع البيئي 
تفاق��م ب�س��كل كب��ري يف ظ��ل االأو�س��اع ال�سعبة 
ج��دا التي ي��ر بها يف قط��اع غزة ب�سب��ب اأزمة 

الكهرباء واحل�سار امل�سدد".
 واأو�س��ح االأغ��ا اأن انقطاع الكهرب��اء اأثر ب�سكل 
�سلبي عل��ى كافة قطاعات البيئية، منها: تلوث 
مي��اه ال�ساط��ئ مبي��اه ال�س��رف ال�سح��ي الغ��ري 
معاجل��ة، حيث تخ��رج الي��وم نتيج��ة الفح�س 
اجلديد ملياه البحر الذي جتريه وزارة ال�سحة 
بالتع��اون م��ع �سلط��ة البيئ��ة، وم��ن املتوق��ع اأن 
تكون النتيجة اأكر �سلبية من الفح�س ال�سابق 

وو�سول التلوث مل�ستويات عالية جدا.
ي�س��ار اإىل نتائج الفح���س ال�سابق الذي اأجرته 
�سلط��ة ج��ودة البيئ��ة يف غ��زة، تب��ني اأن نح��و 
%50 م��ن ال�ساط��ئ �سالح لال�ستجم��ام، بينما 
الطول الباقي من ال�ساطئ يعتر ملوثا وال�سبب 
ه��و ت�سري��ف املي��اه العادم��ة غ��ري املعاجل��ة اأو 

املعاجلة ب�سكل جزئي اإىل البحر.

املواطن��ني  البيئ��ة  ج��ودة  �سلط��ة  وطالب��ت 
بااللت��زام باالأماكن ال�ساحل��ة لال�ستجمام كما 
هو معل��ن واالبتعاد عن االأماك��ن امللوثة والغري 
�سحته��م  عل��ى  حفاظ��ا  لال�ستجم��ام  �ساحل��ة 
م��ن  االق��رتاب  ع��دم  وخ�سو�س��ا  و�سالمته��م. 

م�سبات املياه العادمة.
وب��ني االأغ��ا اأن قط��اع غ��زة يوج��د ب��ه خم�س 
حمط��ات معاجل��ة، اأربع��ه منه��ا ت�س��رف مي��اه 
ال�س��رف ال�سح��ي نح��و البح��ر، واخلام�س��ة يف 
�سم��ال القطاع، والت��ي يتم ت�سري��ف املياه منها 
نح��و اأحوا���س ع�سوائي��ة، م��ا ي��وؤدي لت�س��رب 
املي��اه امللوثة اىل باطن االأر���س وبالتايل تاأثر 
اخلزان اجلويف امل�سدر الوحيد ل�سكان القطاع .
كم��ا تطرق اإىل مل�سكلة تزوي��د منازل املواطنني 
مب��ا حتتاج��ه م��ن مي��اه، حي��ث اأك��د اأن انقطاع 
الكهرب��اء من��ع و�س��ول كميات كافية م��ن املياه، 
م��ا �سي��وؤدي حل��دوث اأزم��ات �سحي��ة واإن�ساني��ة 

لل�سكان.
حلماي��ة  العام��ة  االإدارة  ع��ام  مدي��ر  ونا�س��د 
البيئ��ة يف �سلط��ة ج��ودة البيئ��ة، برف��ع فوري 
للح�س��ار املفرو���س عل��ى قط��اع غ��زة، خا�س��ة 
الت��ي مت���س  م��ا يتعل��ق بالقطاع��ات احليوي��ة 
احلي��اة اليومي��ة للمواطنني، الذي��ن لهم احلق 
بتزويدهم باالحتياجات اال�سا�سية التي كلفها 

لهم القانون الدولية للعي�س بكرامة.

غزة- الراأي
دع��ت بلدية غزة املواطنني يف املدينة 
نظاف��ة  عل��ى  املحافظ��ة  ل�س��رورة 
وع��دم  املدين��ة  يف  العام��ة  االأماك��ن 
اإلق��اء النفاي��ات وخملف��ات االأطعم��ة 
حفاظ��ًا على ال�سح��ة البيئية واملظهر 

احل�ساري للمدينة .
وق��ال مدير ع��ام ال�سح��ة والبيئة م . 
عب��د الرحي��م اأبو القمب��ز اإن البلدية 
توزع نح��و ) 1700( حاوية للنفايات 
خمتلف��ة االأحج��ام يف كاف��ة مناط��ق 
املدين��ة ال�سيم��ا يف املناط��ق وال�سوارع 
الرئي�س��ة واحلدائ��ق العام��ة و�ساطئ 
البح��ر لت�سهي��ل عملي��ة التخل���س من 
النفايات وعدم اإلقائها يف غري اأماكنها 

.
جه��ودا  تب��ذل  البلدي��ة  اأن  واأ�س��اف 
النفاي��ات  كب��رية يف عملي��ة ترحي��ل 
وكن���س ال�س��وارع الرئي�س��ة ال�سيما يف 
ف�سل ال�سيف ال��ذي يزداد فيه ارتياد 
و�ساط��ئ  العام��ة  لالأماك��ن  املواطن��ني 

البحر واملتنزهات .
واأو�س��ح اأن دائ��رة العالق��ات العام��ة 
ب�س��كل  تن�س��ر  البلدي��ة  يف  واالإع��الم 
يف  للمواطن��ني  توعوي��ة  م��واد  دوري 
ال�سيم��ا  االإع��الم  و�سائ��ل  خمتل��ف 
�سفح��ة البلدية على موق��ع التوا�سل 
االجتماع��ي ) في���س ب��وك (  وفاتورة 

عل��ى  البلدي��ة  وموق��ع  اخلدم��ات 
االإنرتنت . 

واأهاب اأبو القمبز باملواطنني ب�سرورة 
اإتباع الن�س��رات التوعوية التي ت�سدر 
ع��ن البلدي��ة والت��ي تت�سم��ن �سرورة 
 7 ال�ساع��ة  قب��ل  النفاي��ات  اإخ��راج 

�سباحًا حتى يت�سنى ترحيلها يف نف�س 
الي��وم، وكذل��ك عدم اإح��راق حاويات 
ال�سح��ة  عل��ى  حفاظ��ًا  النفاي��ات 
البيئي��ة، وو�س��ع النفاي��ات يف اأكيا�س 

بال�ستيكية حمكمة االإغالق .
وفيم��ا يتعل��ق باالأعم��ال خ��الل �سه��ر 

اأب��و  اأك��د  املا�س��ي  يوني��و / حزي��ران 
القمبز اأن طواقم النظافة يف البلدية 
متكن��ت م��ن جم��ع نح��و ) 21 ( األ��ف 
طن م��ن النفايات ال�سلب��ة من خمتلف 
وترحيله��ا  املدين��ة  واأحي��اء  مناط��ق 
املدين��ة،  �س��رق  الرئي���س  للمك��ب 

باالإ�ساف��ة اإىل كن���س نح��و ) 2100( 
كوب من اأتربة ال�سوارع .

وب��ني البلدي��ة �سغل��ت موظف��ي ق�س��م 
النظاف��ة التابع��ني لها ويبل��غ عددهم 
نح��و ) 200( عام��اًل وموظف��ًا اإداري��ًا 
220( عام��اًل  باالإ�ساف��ة اإىل نح��و ) 
م��ع كاره يجره��ا حي��وان بتموي��ل من 
�سن��دوق تطوي��ر واإقرا���س البلدي��ات 

للقيام مبهمة النظافة .
ولفت مدير ع��ام ال�سحة والبيئة اإىل 

اأن مكب النفايات 
الدي��ك  جح��ر  منطق��ة  يف  الرئي���س 
ا�ستقب��ل نح��و ) 26( األ��ف ط��ن خالل 
نف���س الف��رتة منه��ا ) 21( األ��ف ط��ن 
اأالف   )4  ( ونح��و  غ��زة  بلدي��ة  م��ن 
غ��وث  وكال��ة  م��ن  ط��ن  وثمامنائ��ة 
الفل�سطيني��ني  الالجئ��ني  وت�سغي��ل 
ط��ن   )200  ( ونح��و   ،) االأون��روا   (
بلدي��ات وادي غ��زة، واملغراق��ة،  م��ن 

والزهراء .
وكان��ت بلدي��ة غزة ق��د حققت خالل 
اإجن��ازا  املا�س��ي  اآذار   / مار���س  �سه��ر 
وال�سح��ة  النظاف��ة  جم��ال  يف  هام��ًا 
البيئة،حيث ح�سلت على املركز االأول 
للع��ام الث��اين عل��ى الت��وايل يف جمال 
النظاف��ة على م�ست��وى بلديات القطاع 
وفق��ا لدرا�س��ة اأجرته��ا �سلط��ة جودة 

البيئة.

أخبار

09
جمعت ) 21( ألف طن من النفايات خالل الشهر الماضي

البلدية تدعو المواطنين للحفاظ على نظافة األماكن العامة

تحذير من تفاقم الوضع البيئي بغزة
 النقطاع الكهرباء لفترات طويلة
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تقارير

10

وقال��ت املوؤ�س�سة:" هدم��ت �سلطات االحتالل 
خ��الل �سهر حزي��ران/ يوني��و بقالة جتارية 
الأح��د املواطنني عن��د مدخل خمي��م قلنديا 
م��ن  قربه��ا  بزع��م  املحتل��ة  القد���س  �سم��ال 
اأطراف��ه،  عل��ى  املق��ام  الع�سك��ري  احلاج��ز 
�سل��وان  ح��ي  يف  منزل��ني  باله��دم  واأخط��رت 
جنوب امل�سج��د االأق�سى املب��ارك، باالإ�سافة 
ي�سكنه��ا  "كه��ف"  ملغ��ارة  ه��دم  اإخط��ار  اإىل 
مواط��ن مقد�س��ي يف منطقة كري��زان �سمال 
بي��ت ج��اال يف القد���س املحتلة. كم��ا و�سعت 
جمموعة من ع�سابات امل�ستوطنني يدها على 
منزل فل�سطيني يف حارة باب حطة املال�سقة 

للم�سجد االق�سى".
حكوم��ة  وافق��ت  التهوي��دي،  امل�س��ار  ويف 
ت�س��ل  تهوي��دي  م�س��روع  عل��ى  االحت��الل 
تكلفت��ه اإىل 56 مليون دوالر لزيادة اإمكانية 
يف  املقد�س��ة  االأماك��ن  اإىل  اليه��ود  و�س��ول 
القد���س املحتلة، خا�س��ة اإىل حائط الراق، 
�سرك��ة  تعم��ل  اال�ستيط��ان  �سعي��د  وعل��ى 

122 وحدة  "اإ�سرائي��ل" عل��ى بن��اء  "ي��ورو 
ا�ستيطاني��ة جدي��دة يف م�ستوطن��ة "ب�سغات 
اإط��ار  املحتل��ة، وذل��ك يف  زئي��ف" بالقد���س 
م�س��روع يتك��ون م��ن اأربع��ة مبان، يتك��ون كل 
واحد منها من 11 وحدة �سكنية، ومن املتوقع 

اإ�سكان الوحدات يف �سيف العام 2020.
بنيام��ني  االحت��الل  حكوم��ة  رئي���س  وق��ال 
القد���س  يف  تبن��ي  "اإ�سرائي��ل"  اإن  نتنياه��و 
وال�سف��ة الغربية املحتلة وتخطط للبناء يف 
كل اأنحائه��ا، متجاه��اًل بذلك كاف��ة القوانني 
االحت��الل  دول��ة  تطال��ب  الت��ي  الدولي��ة 
بالتوق��ف ع��ن بن��اء امل�ستوطن��ات يف ال�سفة 

الغربية والقد�س املحتلتني.
واأكدت املوؤ�س�سة ا�ستمرار االحتالل ب�سيا�سته 
العن�سري��ة والعدوانية �سد املقد�سيني والتي 
ي�سع��ى من خالله��ا اإىل تهوي��د املدينة ب�ستى 
ال�سبل، وقد �سهد �سهر رم�سان ارتفاعًا بحدة 
كان  الت��ي  واالقتحام��ات  اأعم��ال االعتق��ال 
لالأطف��ال املقد�سي��ني الن�سي��ب االأك��ر منه��ا 

حي��ث مت اعتق��ال 13 طف��اًل مقد�سًي��ا عل��ى 
االأق��ل، يف ح��ني �سارك��ت حماك��م االحت��الل 
بانته��اك حقوق االأطف��ال فاأ�س��درت اأحكاًما 
بحق اأكر 5 اأطفال مقد�سيني. ون�سرت جلنة 
االأمم املتح��دة االقت�سادي��ة واالجتماعي��ة 
لغرب��ي اآ�سي��ا )اإ�سكوا( تقري��ًرا يتهم �سلطات 
االأطف��ال  بتعذي��ب  االإ�سرائيل��ي  االحت��الل 
الق��وة  ا�ستخ��دام  م��ن خ��الل  الفل�سطيني��ني 
غري املتنا�سب��ة �سد الفل�سطيني��ني، وعمليات 

االإعدام "خارج نطاق القانون".
و�سه��د �سه��ر حزيران/يوني��و ال��ذي تزام��ن 
مع �سه��ر رم�سان ارتفاعًا بحم��الت االقتحام 
واملواجه��ات الت��ي اأ�سي��ب فيها الع�س��رات من 
املقد�سي��ني، وا�ست�سهاد اأربع��ة فل�سطينيني يف 
القد���س املحتل��ة واعتق��ال نح��و 62 اآخرين 
مت توثي��ق اأ�سمائه��م باالإ�ساف��ة اإىل العديد 
من ال�سبان الذي��ن اعتقلتهم قوات االحتالل 
اأحي��اء  اقتحامه��ا  خ��الل  جماع��ي  ب�س��كل 
وبل��دات القد���س املحتل��ة، يف ح��ني اأطلق��ت 

م��ن  مقد�سي��ني   9 �س��راح  االحت��الل  ق��وات 
�سجونها بعد اعتقالهم لفرتات متفاوتة.

و�سهد �سه��ر حزي��ران/ يونيو تنفي��ذ عملية 
فدائية مزدوجة واح��دة يف القد�س املحتلة 
نفذه��ا 3 �سب��ان فل�سطيني��ني يف منطق��ة باب 
العام��ود و�س��ارع ال�سلطان �سليم��ان يف مدينة 
القد���س املحتل��ة، ومتكن��وا م��ن قت��ل جمندة 
اإ�سرائيلية واإ�سابة 6 اآخرين، بينما ا�ست�سهد 
املنفذي��ن، واأغلقت قوات االحت��الل املنطقة 

واأعلنتها منطقة ع�سكرية.
وفيم��ا يتعلق باملواجهات م��ع االحتالل، �سهد 
�سه��ر حزيران/يوني��و 68 نقطة مواجهة مع 
االحت��الل يف ق��رى وبل��دات مدين��ة القد�س 
املحتل��ة ترّك��زت يف ح��ي �سل��وان والعي�سوية 
واع��رتف  دي���س،  واأب��و  �سعف��اط  وخمي��م 
�سف��وف  يف  اإ�ساب��ات   10 بوق��وع  االحت��الل 
ايل  املواجه��ات  يف  وم�ستوطني��ه،  جن��وده 
تخللها اإلق��اء حج��ارة و 12 زجاجة حارقة 

وعبوة نا�سفة واحدة.

مؤسسة القدس الدولية تصدر تقرير حصاد القدس
 لشهر حزيران/يونيو 2017

القد�س املحتلة- الراأي
الدولي��ة  القد���س  موؤ�س�س��ة  اأ�س��درت 
تقريره��ا ال�سه��ري ح�س��اد القد�س ل�سهر 
حزيران/يوني��و 2017 الذي ي�ستعر�س 
واق��ع مدين��ة القد�س عر ثالث��ة اأبواب 
رئي�سة، ت�سمل تهوي��د االأر�س واملقد�سات 
- ال�س��كان- االحتالل وعملي��ات املقاومة 
�سم��ن الف��رتة املمتدة م��ن 1/6/2017 

حتى 30/6/2017.
االحت��الل  ا�ستم��رار  املوؤ�س�س��ة  واأك��دت 
التهويدي��ة  باحتفاالت��ه  االإ�سرائيل��ي 
كام��ل  الحت��الل  اخلم�س��ني  بالذك��رى 
مدينة القد�س ع��ر �سل�سلة من االأن�سطة 
وامل�ساري��ع اال�ستيطاني��ة والتهويدي��ة يف 
مدين��ة القد�س، ف�س��اًل عن ذل��ك يوا�سل 
االحت��الل م�سروع��ه اال�سرتاتيج��ي �سد 

ك�س��ب  به��دف  واأهله��ا  القد���س  مدين��ة 
املدين��ة  يف  اجليو�سيا�سي��ة  املعرك��ة 
املحتل��ة. وم��ن املتوق��ع اأن ت�سه��د االأ�سهر 
عل��ى  امل�سادق��ات  م��ن  مزي��ًدا  القادم��ة 
م�ساري��ع ا�ستيطاني��ة جدي��دة يف القد�س 
�سيم��ا  ال  املحتلت��ني،  الغربي��ة  وال�سف��ة 
تلك امل�ساري��ع التهويدي��ة ال�سخمة التي 

ت�ستهدف هوية مدينة القد�س.
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رفح- الراأي
قال الل��واء توفيق اأبو نعيم رئي�س قطاع ال�سوؤون 
م��ن  �س��ددت  االأمني��ة  االأجه��زة  اإن  االأمني��ة 
اإجراءاتها عل��ى احلدود اجلنوبية مع جمهورية 
م�س��ر، يف اأعق��اب االأح��داث االأمني��ة يف �سيناء. 
واأ�س��اف اأب��و نعي��م - يف ت�سري��ح �سحف��ي عق��ب 
اجتم��اع اأمني عقده م��ع قادة االأجه��زة االأمنية 
والع�سكري��ة عل��ى احل��دود اجلنوبي��ة  اأن��ه منذ 
اللحظة االأوىل للهجمات التي ا�ستهدفت اجلي�س 
امل�س��ري اأم���س اجلمع��ة، مت ت�سدي��د االإجراءات 
االأمني��ة عل��ى احل��دود به��دف من��ع اأي عملي��ات 
ت�سل��ل اأو تهري��ب مطلوب��ني. ولفت اأب��و نعيم اإىل 
اأن��ه مت رفع حال��ة التاأهب لق��وات االأمن الوطني 
على ط��ول احل��دود، مقدم��ًا التع��ازي جلمهورية 
م�س��ر يف جنودها الذين ق�سوا على اإثر الهجمات 

التي تعر�س لها اجلي�س امل�سري يف �سيناء.
واأك��د رئي���س قط��اع ال�س��وؤون االأمني��ة اأن وزارة 
الداخلية لن ت�سمح باأي اخرتاق للحالة االأمنية 

على احلدود.

اللواء أبو نعيم: تشديد 
اإلجراءات األمنية على 
الحدود عقب التطورات 

في سيناء

غزة- الراأي
اأعلن��ت �سلطة الطاق��ة يف غزة عن توقف 
مولدي��ن يف حمط��ة الكهرباء ع��ن العمل، 
ب�سب��ب قي��ام �سلط��ة النق��د الفل�سطينية 
ب��رام اهلل بوق��ف كل التحوي��الت املالي��ة 
م�س��ر  اإىل  الفل�سطيني��ة  البن��وك  ع��ر 

ل�سراء الوقود.
و�س��ل  بي��ان  يف  الطاق��ة  �سلط��ة  وقال��ت 
"الراأي" ، اإن هذا االإجراء من قبل �سلطة 
النقد، اأدى اإىل توقف و�سول الوقود منذ 

يومني من م�سر لغزة.
واأك��دت اأن العم��ل يجري حالي��ًا لتحويل 
االأم��وال بط��رق بديلة وا�ستنئ��اف توريد 

الوقود واإعادة ت�سغيل املحطة.
وحمل��ت الطاقة �سلطة النق��د واحلكومة 
ب��رام اهلل كامل امل�سوؤولية ع��ن تاأزم و�سع 
الكهرب��اء يف غ��زة قي ظل ه��ذه االأجواء 

ال�سيفية احلارة.
وكان��ت �سركة الكهرباء اأك��دت اأن حمطة 
واح��د  مبول��د  تعم��ل  الكهرب��اء  تولي��د 

واأن  ميج��اوات،   )23( بق��درة  فق��ط، 
جمموع الطاق��ة املتوفرة لليوم هي )93(
ميج��اوات، واحتياج القطاع يف ظل ارتفاع 
درج��ات احلرارة جت��اوز م�ست��وي)500(

ميجاوات.
املتوف��رة  الطاق��ة  اأن م�س��ادر  واأو�سح��ت 
حاليًا هي اخلط��وط االإ�سرائيلية وتعمل 
بقدرة )70( ميج��اوات، �سركة الكهرباء 
)23( ميج��اوات، واخلط��وط امل�سرية ال 

زالت متعطلة.

سبب عدم وصول الوقود ووقف مولدين عن العمل

سلطة الطاقة: النقد برام اهلل أوقفت 
تحويالت شراء الوقود من مصر

غزة- الراأي
اأك��دت �سلطة الطاق��ة، اأن اأزمة 
الكهرب��اء يف قط��اع غ��زة مت��ر 
باأ�س��واأ حاالتها بع��د اإيقاف رام 
الوق��ود  �س��راء  حتوي��الت  اهلل 
م��ن م�س��ر، وتقلي���س االحتالل 
خلط��وط كهرب��اء غ��زة، اأي�س��ا 

بطلب من رام اهلل.
وقال��ت الطاق��ة يف بي��ان و�سل 
اإن  االأح��د،  اأم���س  "ال��راأي" 
املتوف��رة  الكهرب��اء  كمي��ات 
حالي��ًا يف قط��اع غ��زة ال تزي��د 
عن 95 ميج��اواط، وهي كتايل 
)70 اإ�سرائيل��ي + 23 حمط��ة 

+ 0 م�س��ري(. واأ�س��ارت اإىل اأن 
احتي��اج القطاع م��ن الطاقة يف 
الوق��ت احلايل يزي��د عن 500 
ميجا، مما يجعل اأزمة الكهرباء 

يف اأ�سواأ حالها.
وكان��ت �سلط��ة الطاق��ة اأعلنت 
مولدي��ن  توق��ف  ع��ن  اأم���س 
ع��ن العم��ل مبحط��ة الكهرب��اء 
مول��د  عل��ى  العم��ل  واقت�س��ار 
واحد، بع��د عدم توريد الوقود 
من م�سر ل�سالح املحطة، ب�سبب 
وق��ف �سلطة النق��د يف رام اهلل 
التحوي��الت املالية م��ن البنوك 

ل�سراء الوقود.

سلطة الطاقة: أزمة الكهرباء 
بغزة تمر بأسوأ حاالتها


